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1. Faktaa ydinvoimasta..txt 
1 Faktaa ydinvoimasta. Haluaisin ensimmäiseksi kiitellä tiedoista ydinalalta TVO:lta saamastani 

laajasta ja kattavasta koulutuksesta. TVO:n työläisiltä olen useiden vuosikymmenieni alalla 

mukanaolon tiimoilta saanut myös aivan ainutlaatuisen käyttökelpoista materiaalia ja 

koulutuspohjaa. ASEA, Asea-Atom on ollut myös varsin tärkeä avu saada ydinaiheista materiaalia 

puhuttaessa mm. laitteistojen haltuunoton ja vastaavaan kattavasta koulutusmateriaalista. Lisäksi 

olen käyttänyt tietolähteinäni Pekka Jauhon alaan liittyvää julkaisumateriaalia. Samoin on 

mainittava myös K. V. Laurikaisen Modernin ydinfysiikan julkaisuja. STUK:n Säteily ja turvallisuus. 

Myös alaan liittyviä lehtiartikkeleja. Heti alkuun on myös syytä tuoda esille, että ydinala ei ole kuten 

normaali tekniikka. Sen elimellisenä osana kulkee varsin kattava salauskulttuuri. Esim. IEAEA on 

eräänlainen kattojärjestö, jonka eräs keskeinen toimintametodi on pitää ydinaiheeseen liittyvää 

tietoa, oppimateriaalia ja lukemattomia teknistaloudellisia kokonaisuuksia julkisen tiedon 

ulottumattomissa. Mainitsen tämän nimenomaan siksi, että arviolta peräti 80% ydintekniikasta on ja 

jatkuvasti pyritään pitämään kaikenlaisen tietohankinnan tavoittamattomissa. Systeemi on jopa niin 

pitkälle hiottu, että jo koulutusvaiheessa ydinoppia saavia vaaditaan myös Suomessa 

allekirjoittamaan kirjalliset vaitiolovelvoitteet. Myös tämän tiedon olen saanut käsiini ensikäden 

tietona. Siksipä ydinalaa varjostaa varsin rikkumaton ja jo vähintään 60v ajan kestänyt taustalla 

vaikuttavien hiljaisten herrojen emigranttien seura. Minä puolestani pyrin käytettävissä olevine 

keinoineni puhkomaan tätä täysin järkeenkäymätöntä suojamuuria. Olenkin koko ikäni koonnut tätä 

mielenkiintoista materiaaliani juuri tuon "omertan" verhojen raottamisen pyrkimykseksi. Minua 

itseäni on pitkälti alusta asti kiusannut myös se, että jo perusydinfysiikassa on massoittain kohteita, 

kaavoja ja toimintamekanismeja, joista tavallisesti ei saa minkäänlaista tietoa. Esimerkiksi 

maailmanlaajuinen netti koetusti vaikenee ydintermistöistä kaikilla peruskielillä, myös suomeksi! 

Kirjastossa tilanne ei poikkea mainitusta. Lähinnä lainauskiellossa olevaa materiaalia vain 

opiskelijakäyttöön voi rajatusti vilkaista. En toki sinällään esitä, etteikö ydinfysiikkatietoutta löytyisi, 

mutta väitän ettei löydy ilman monimutkaisten salausten purkua, priorisoituja ja opiskelijakortteja 

mukana elimellisesti seuraavia vaitiolovelvoitteitaan. Hallussapito alkaen jo aivan keskeisistä 

ydinfysiikan perussuureista. Jos joku haluaa koettaa onneaan jo tässä vaiheessa epäileväisenä 

myöhemmin tarkentamiani tietoja, niin voisin mainita vaikka mielenkiinnon luomiseksi koodisanat: 

Malenkan- Ajzenbergin- ja Lauritsenin kuorimallit, turhan etsimisen kohteina. Olen päässyt 

tutkimuksissani erittäin pitkälle erinäisten, myös onnekkaiden tapahtumien kautta. Tämän vuoksi 

olen kiitollisuudenvelassa varsin moneen suuntaan näiden johdosta. Mutta koska nyt olen tietojani 

viimein pyynnöstä tuomassa myös julkisuuteen otan oikeudekseni jättää henkilöitten suojaamiseksi 

eräitä tarkennuksia ja lisäksi nimiä pois. Tämän vuoksi kerrontani joissain kohdissaan voi polveilla. 

Valitan niiltäosin, syy on juuri tässä mainitussa. Koska tässä varsin paljon keskitytään maamme 

ydinalaan, on paikallaan tehdä selkeä yksinkertainen perusesittely mainitusta työpaikkana olleesta 

ydinalan toimijasta. Teollisuuden Voima Oy on vuonna 1969 käyntiin laitettu osakeyhtiö. Joka 

tuottaa sähköä omistajilleen. Ja pyrkii rakentamaan uutta voimatuotantokapasiteettiä. TVO on 

olkiluodon ydinvoimalaitosten valtioenemmistöinen rakentaja, omistaja sekä käyttäjä. Olkiluodon 

voimalaitosyksikköjen tuotanto kattaa nykyisin (-06) kuudenneksen Suomen käyttämästä 

sähköenergiasta. TVO on toteuttamassa Olkiluodon kolmatta ydinvoimalaitosyksikköä, OL3 

valtioneuvoston ja eduskunnan hyväksymän päätöksen mukaisesti nykyisin käytössä olevien OL1 

ja OL2 laitosten lisäksi TVO:n palveluksessa on n.600 henkilöä. Tämä osio oli virallisempaa osin 

yhtiön itse toimittamaa pohjustusta. siksi on paikallaan lisätä otteita myös riippumattomammasta 

tahosta. Maamme yksi harhautus on uskotella, että maailman ydinalalla toimisi muka yksityisiä. 

Lainaan kirjaa Ydinvoima, valta ja vastarinta Liike toim. Matti Kojo. Ydinyhtiöissä ei edes alun 

alkaen ollut kyse sähkön halpuudesta, vaan v a l l a s t a! Tuotantotekijöiden kontrolloinnista. 
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Suhteessa tähän ydinrakentaminen on ollut v a i n väline! Tämä on paljon kertovaa. Teollisuuden 

ydinhanke oli ensisijassa poliittinen kontrollin tarve. TVO:n perustamisen jälkeen teollisuuspiirit 

toimivat selvärajaisesti poliittisen vallankäytön, eikä liiketoiminnan pelisääntöjen mukaan. Ja se 

näkyy! Avainasemassa oli suurin poliittinen puolue SDP. Joka kannatti valtiojohtoista teollistamista. 

TVO:n perustamisen aikoihin oli suorastaan ihmeellistä, miten tarkoin salahankkeesta informoitiin 

tiedotusvälineitä. Sillä äärimmäisen harvinaisella ehdolla, ettei mitään tuoda julkisuuteen. Sama 

sensuuri on toiminut ydinalalla siitä lähtien! Tietoa salailtiin hermeettisesti 2 vuotta. Vasta, kunnes 

eliitille sopi asiasta kirjoitettiin. Alusta oli päivän selvää, että maamme kaikki ydinpolttoaine tulee 

100% v a i n Venäjältä! IVO:n vaikeudet saada itselleen länsimaalaista selvästi parempaa ja 

toimivampaa ydinvoimakalustoa oli puuhamiehien tiedossa. Alusta oli aikomus runnoa valtakunnan 

verkkoomme ylisuuri ja sinne sopimattoman kokoinen yksittäisvoimala. Näin saatiin pelattua 

hallitusti myös pienempitehoiset neuvostovoimalat pois. Näin vaarannettiin myös Neuvostoliiton 

senaikaiset kauppasuhteet. Jotka hankkeen paljastuessa katastrofaalisen nopeasti sitten kaatuivat. 

Peittelyksi tavallisia voimaloita ostettiin samoihin aikoihin idästä. Jo silloin oivallettiin, että jatkuva 

energiahuollon keskittyminen valtiomonopolille tulisi näkymään sähkön hintojen jyrkkänä nousuna. 

Niin kuin nyt Eon:än mennessä tutusti Fortumille tapahtuukin! Zavidovon neuvotteluissa ympättiin 

TVO, 100% Neuvostoliiton ydinpolttoainekäyttö maassamme ja teollisuuden energialaitosostot 

idästä selväksi poliittiseksi paketiksi. Vuona 1977 Loviisan ensimmäinen reaktori valmistui ja toinen 

myöhästyi ydintyyliin reilusti. Sovittiin, että myös TVO sitoutuu täysin neuvostoliitosta tuotuun 

ydinpolttoaineeseen, vaikka tuleva voimala olisi länsimaalainen. Neuvostoliitto pyrki poliittisella 

pelillä estämään ydinalan länsimaistumisen ja onnistui. Lokakuussa 1972 TVO ilmoitti aikovansa 

rakentaa 660MW AB ASEA-Atomilta tilattavan ydinvoimalan. Kilpailevana vaihtoehtona oli 

Westinghouse ja General Electriciltä. Tietoon on tullut, että ainoa osto-osoite olisi ollut aina Ruotsi. 

(Sundel 2001.) Kytkennän taustoilta kuulema löytyy silloinen Olof Palme. Puuhamiehenä oli Björn 

Westerlund. Hinnan silloiseksi nousukatoksi tuli 15%. Heti kättelyssä rakennusvaiheen 

käynnistyessä tuli turbiinien generaattorien heikko laatu. Sen takia mm. rakennettiin Pohjois-

Ruotsista massiivinen sähkölinja tukemaan mielivaltaisesti alas rysähtävää ydinvoimalaa. Jonka 

ytimen sulamisen esto oli ehdottomasti estettävä veromaksettavalla kalliilla kustannuksella! 

Vuonna 1979 TVO:n osakasporras kokoontui puimaan ongelmaa. Avoimesti Wolter Westerholm 

suomi miten suunnattomia riskejä ydinvoimala aiheutti: "Luojalle kiitos. Tommonen viiden miljardin 

juttu olisi tehnyt kamalaa jälkeä, jos siinä olisi tullut kommelluksia". Valtaisia riskejä otettiin siis jo 

silloin! Niin otetaan suunnattomasti enemmän nyt, mutta niistä ei toki keskustella ydintyyliin! Kalevi 

Sorsa runnoi lakiin ehdon, että TVO tekisi voimalansa, mutta vain jos julkisomisteisten yritysten 

osuus oli vähintään puolet! Näin. IVO varmisti osuutensa ydinmonopolina. Valtiollista omistusta 

lisättiin niin paljon, että ehdot täyttyivät. Sosialidemokraatit katsoivat ydinvoimaloiden rakentaminen 

katsottavan valtion tehtäväksi ja tästä syystä ydinvoimaloiden rakentaminen on keskitettävä valtion 

voimayhtiöille. Hankkeessa käytettiin tutusti Moskova-korttia. Joihin sidottiin mm. TVO:n 

polttoainehuollot Venäjään. Hankkeisiin kytkettiin lukuisia salaisia ehtoja mm. IVO:n ja TVO:n 

välisistä voimasuhteista vuonna 1974 loppuun mennessä. Presidentiltä tuli vaade, että kaikki nämä 

lisäsopimukset oli hyväksyttävä hankkeen eteenpäinviemiseksi. Mm. TVO:n yhtiön hallitus- ja 

hallintoneuvospaikat ja äänet jaettiin puoliksi valtiomonopolille. Asia käy ilmi yhtiön verkkosivuilta. 

Ydintyyliin kaikki lisäsopimukset salattiin! Zavidovossa korostettiin avoimesti, että ydinvaara on niin 

ilmeinen, että sen vaaroista ja vahingoista vastaa v a i n yhteiskunta. Asia oli lainattu suoraan 

länsimaiden salaisista ydinvastuuajattelun argumenteista. Eli se siitä "yksityisvastuusta", jota jotkut 

luulottelevat täällä! Ydinvoiman polttoaine aina tulee Venäjältä ja hankkeiden takia jouduttiin 

hankkimaan ydintukivoimaksi kolme 200MWNeuvostoliittolaista öljy- ja hiilivoimalaa. Joiden 

polttoaine tulee myös sieltä. 1978 IVO vyöryi TVO:n osakkaaksi. Mikä loi perustan maamme 

valtioydinmonopolikartellille. Yhteistyöllä sovittiin sopimukset joilla taattiin ydininvestointien 
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kannattavuudet valtiotukiaisiin! Sama toistui taas 1986 kun perustettiin taas uusi valtiomonopolinen 

ydinmonopoli Perusvoima Oy. Ensimmäinen henkilökohtainen ydinvoimaan liittyvä merkittävä 

kontaktini ajoittuu 70-luvun loppupuoleen, jolloin pääsin toteuttamanaan maamme ydinenergian 

uutta nousua. Oli sitä jo jonkin aikaa keskusteltu julkisuudessa Loviisan ydinvoimaloista, mutta nyt 

pääsin itse ja omakohtaisesti havainnoimaan kaikkea sitä monialaista mekanismia, joka piili tämän 

uuden ja salaperäisen tekniikan mukanaan tuomissa laitteistoissa. Muistan hyvin sen päivän , 

jolloin vihkiydyin tähän jo siihen aikaan varsin paljonpuhutun sähköntuottosysteemin maailmaan. 

Olin kuullut mainittavan varsin usein, ettei laitokselle pääse kuka hyvänsä. Piti osata yhtä jos toista 

erinomaisen vaikeita asiakokonaisuuksia. Jo kouluaikoinani olin tietoinen siitä, että kyseistä 

ydinvoimayksikköä Olkiluotoon oli Eurajoen kunnan toimesta pitkään ja hartaasti haluttu kunnan 

taloutta elvyttämään. Yhtäkkiä olin myös itse pääsemässä näihin siihen aikaan himoittuihin 

työpaikkoihin ydinvoimalassa kiinni. En toki voi väittää, että olisin ollut suorastaan haltioitunut 

katsellessani ensimmäisen kerran läheltä näitä korkeuksiin kohoavia massiivisia tiilenpunaisia 

kuutioilmestyksiä, mutta olin toki nuorena aloittelijana varsin motivoitunut ja halukas oppimaan 

näistä laitoksista lisää. Siihen aikaan, kun omakohtalaisesti aloitin ensimmäisiä työrupeamiani 

ydinvoimaloissa olivat niin OL1 ja OL2 laitokset vielä kumpainen varsin kaukana 

valmistumisestaan, mutta jo toki hyvällä alullaan. Toinen laitoksista jo komeili harjakorkeudessaan. 

Totta kai oli varisin lohdullista saada läheltä asuinaluetta myös työpaikka. Näitä kun ei juuri 

suuremmin Eurajoen kaltaisilla laita-alueilla parveillut valittavina. Piti melko selkeästi tyytyä niihin 

työrupeamiin , joita sattui olemaan tarjolla. Lisäksi on erinomaista, jos vielä kaupanpäällisenä saa 

siedettävän palkkatason ja kylkiäisenä siistin työn. Ei pahemmin tullut ensimmäisenä mieleen, 

etteikö tämä 70-luvun lopuilla aikanaan käynnistyvä voimalaitos sopisi minulle siinä, kuin sadoille 

muille kaltaisilleni työntekijöille. Koskaan ei jätetty työnjohdon taholta epäselväksi sitä, että homma, 

jota siellä seuraavat vuosikymmenet tulisin tekemään olisi motivoivaa, siistiä ja paljonantavaa. 

TVO, eli tutummin Teollisuuden Voima OY oli yhtiönä siihen aikaan varsin arvostettu. Ydinvoiman 

toki myös opin varsin tarkkaan tunnistamaan noista klassisista fissiokuvioista, joissa neutroni 

siististi viipaloi raskaan uraanin ja sen seurauksena lähti 3 vähintään yhtä hallittua neutronia 

suorittamaan tätä elämää suurempaa seuraavaa ytimen halkaisuaan. Varsin pian tuli selväksi, että 

henkilökunnan oli turha murehtia. Turvallisuus oli TVO:n korskea tavaranmerkki. Niin ja rahaa olisi 

tällä rikkaalla ydinalan osaajalla sijoittaa miltei rajattomasti henkilöstöönsä. Terveydenhuolto oli 

paikallisesti järjestettynä lääkäriä ja terveydenhoitajaa myöten. Alueella toimi niin tapaturmissa 

auttava ambulanssi ja myös taannoisesta tulipalosta OL1 laitoksella oli päätetty oppina hankkia 

oma, aina valpas palokunta varmistamaan myös siltä osin kaikkien turvallisuus. Alkuaikojen 

vuosien aikana koulutusputkissa ja ASEA:n kursseissa istuessaan alkoi ymmärtämään varsin 

moninaiset yhteyssysteemit ja turvanormit laitteineen. Oivalsi jo varsin varhaisessa vaiheessa, että 

Ruotsalaiseen tekniikkaan oli niin laadullisesti, kuin myös tasollisesti panostettu. Jos joku kohta 

kenties pettää, niin tyypillisesti oli peräti nelinkertainen turvalaitteisto pelastamassa tilanteita. 

Puhuttiin paljonantavista A, C ja B, D-subin turva-ajatteluista. Systeemien perusajatus oli se, että jo 

yksi osakokonaisuus riitti turvallisuuteen ja kolme muuta oli mukana vain lähinnä varmistamassa 

kaiken sen mitä tarvittiin. Ruotsalaisten tapa suhtautua työntekijöihin oli myös varsin asiallinen. Ei 

juuri ollut herroittelua, saati mainittavaa pokkurointitarvetta esimiestensä edessä. Myös 

työntekokulttuurin taso peilautui aloittelevalle työläispolvelle erinomaisen hyvänä. Kukin osasi ja 

myös teki hommansa. Lisäksi tietoa sai myös halutessaan opiskella aivan asiallisissa merkeissä 

kaikkineen. Tottakai kun hommia tehtiin alkoi aina päivä lähempänä olla se hykerryttävän kriittinen 

hetki, jolloin laitokset pantaisiin yksi toisensa perään käyntiin. Aina sitä myös mietittiin ja pohdittiin, 

että mitä sitten kun säteilymittari antaisi ensimmäisen hälytyksensä käsimonitoroinneissa? Entä 

miltä säteily ihan konkreettisessa mielessä tuntui. Polttiko se kenties ja ennen kaikkea, mitä se 

tekisi elimistölle ja kaikkineen vaikuttaisi tulevien vuosikymmenten aikana? Vaistomaisesti aiheen 
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tiimoilta keskustelijat spontaanisti alensivat ääntään ja kokoonnuttiin vähän tiiviimpään piiriin. 

Tottakai ihmisen primitiivireaktio on terveesti pelätä sitä suurta ja tuntematonta, joka tavalla tai 

toisella tulisi luomaan loppuelämän kestävän varjonsa niin kaikkien läsnäolijoiden, kuin myös 

minun päälleni. Mutta suomalainen mies toki uskoo, kun vakuutetaan. Vain tietämättömät ja 

asioitaan osaamattomat karttavat hysteerisesti säteilyvaaraa. Lisäksi seuranneissa varsin monissa 

kursseissa oppi nopeasti oivaltamaan, ettei ollut mitään todellista syytä pelätä ydinvoimaa. 

Maailman aika oli tuolloin ydinvoiman esinemarssin. Ollen myös suoraa seurausta juuri koetun 

energiakriisin nujertamiseksi. Oli luotettava johtajiinsa, Kekkoseen ja annettuihin turvamääreisiin. 

Melkein ensimmäisinä oppeina puhuttaessa säteilystä oivalsi, että radioaktiivisuutta ei ollut syytä 

pelätä. Tottakai sitä ei kannattanut itselleen varta vasten tilanteissa elimistöönsä hankkia. Mutta jos 

pysyi asetetuissa turvarajoissa ja toimi oikein ja säteilymittarien hälytysrajoissa, ei toki ole syytä 

olla huolissaan. Lisäksi säteilyn seurauksia jatkuvissa terveystarkastuksissa ja myös turvarajoissa 

pysymistä koko ajan tullaan kontrolloimaan terveydenhuollossa. Lisäksi tuli selkeästi viestiä, että 

säteilyenergiaa kyetään varsin helposti hallitsemaan erinäisillä säteilynsuojeluun kuuluvilla turvan 

takaavilla rajaavilla esteillä. Tätä varten aikoinaan käynnistyviin laitoksiin palkattiin lukuisa 

monipäinen säteilysuojeluhenkilöstö. Säteilystä opetettiin miltei ensimmäisinä uudissanoina 

ymmärtämään, että esimerkiksi alfasäteily pysähtyy jo paperin pinnalle. Beetasäteily pysähtyy 

pariin milliin arkista alumiinia ja ainoa säteilymuoto jota näissä koulutustilaisuuksissa kokematon 

oppi hiukan pelkäämään oli gammasäteily! Tämä kun mokoma ei pysähdy kuin vasta 

senttiluokkien paksuisiin järeänluokan esteisiin. Se muiden säteilytyyppien tapaan ikään kuin 

"absorboituu" siihen. Tämä hieno uudissana oli oikeastaan se ensimmäinen ja mielienpainuvin 

kontakti avautuvaan säteilymaailmaan johdattavassa portaikossa. Sitä vielä kurssituksen jälkeen 

oikein maisteltiin kahvituntisin istuttaessa koko työporukalla. "Absorptio", se oli jotain se ja niin 

samalla kun taikaiskusta oli vihkiytynyt vähän parempien ja tietävimpien ihmisten kastiin. Pienoinen 

ylpeys oli itse kustakin kyllä havaittavissa. Me olimme siis noita absorptioon vihittäviä eturivin 

valioita. Taistelijoita sen puolesta, että enää koskaan ei Suomen energia loppuisi! 

___________________________ a.S.h KÄÄNNÖS 04.2014 1. Facts About Nuclear Industry 

Firstly I would like to thank the TVO for information and knowledge in the field of nuclear 

technology and for the extensive and comprehensive training received in the field. From TVO's 

staff and workers I have also received over the years quite a unique useful resource and 

educational foundation. Asea, Asea-Atom has also been a very important help in obtaining nuclear 

related knowledge when discussing ie. managing of equipment and other corresponding 

comprehensive training material. I have also used as a data source Pekka Jauho's published 

material assosiated in the field. Also must be mentioned K.V. Laurikainen's publication on Modern 

Nuclear Physics. STUK Radiation and Safety data. Also newspaper articles related to the topic. It 

is important to note that the nuclear industry is not like your standard technology operations. 

Culture of secrets runs deep within it's core. For example IEAEA is a top level organisation, whos 

one aim is to keep information, study material and countless comprehensive studies outside the 

public's reach and view. I mention this specifically because aprox. 80% of the information related to 

nuclear power is being kept away from any mainstream information sources. The system of secrets 

has been taken to such extreme that already when receiving nuclear training in Finland the 

participants are required to sign a agreement of total secrecy & silence. Also this insight I have 

received as first hand information. And for this the nuclear industry is under the shadow of the 

'silent gentlemen's emigrant club' that has been running on the background at least for the past 60 

years. I on the other hand aim to use all ways available to myself in breaking down this insane wall 

of secrecy that goes against all common human sense. I have spent my entire life gathering this 

interesting material in my intention on opening the curtains on this "omerta". I have been bothered 

from the very beginning, that even in the basic physics there are masses of areas where data, 
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formulas and information on the operating mechanism are not available anywhere. For example as 

observed the worldwide internet holds back on nuclear terminology in all basic languages, even in 

Finnish! The situation in the Libraries is no different from that just mentioned. Material banned from 

'homeloans' can be only partly viewed for the purposes of study. I am not claiming that you won't 

find any nuclear physics data, but I am saying that none can be found without dismantelling of the 

complicated secret codes, top priority or without student ID's, religiously following their secrecy 

agreements. Control from the most basic core principles of nuclear physics. If someone wants to 

test their luck already at this point feeling suspicious of the information, that is later to be clarified, 

then I could mention few code words for curiosity: Malenka- Ajzenberg- and Lauritsen cover 

models, to be found as pointless targets of a search. I have reached far in my investigations due to 

various events, also some very lucky ones. And for this I stand in great gratitude to so many 

directions. As out of request I am also bringing my information to the public I will take as my right to 

leave out some clarifications and also names in a bid to protect all these people. For this my 

recorded account may seem to spread to few directions. I am apologetic for this, but this is due to 

reasons as above stated. As we are largely concentrating on Finland's nuclear industry, might be 

necessary to give a clear basic breakdown of this mentioned workplace and nuclear operator. 

Teollisuuden Voima Oy [Industry's Power Ltd.] is a corporation that was started in 1969. Industry's 

Power Ltd produces energy for it's owners and aims to build a new nuclearpower unit. TVO is 

Olkiluoto nuclear reactors state-majority contractor, owner and user. Olkiluoto's power station unit 

production covers (-06) a sixth of the electric energy used in Finland. TVO is working on a third 

nuclear reactor, OL3 based on Government and Parliament approved decision to run alongside the 

already operating reactors OL1 and OL2. 

 

2. Maamme kallein tulipalo..txt 
2 Maamme kallein tulipalo. Ydinalalle on kautta aikain ollut ominaista miten projektit ovat 

tyypillisesti niin massiivisia, ettei kokonaiset laitosrakennuskokonaisuudet tahdo juuri pysyä millään 

projektien massiivisuuden painaessa tekijöillään kasassa. Luvin lehtitietona, että esimerkiksi 

USA:n kaikkien ydinvoimaloiden budjetit olivat ryöstäytyneet peräti vallattomiin turpoamisiin ja 

alkukustannustensa ylittymisiin. Keskiarvona mainittiin sikäläisten ydinbudjettien ydintyyliin 

triplautuneen 220%! Määrä jo noin lausuttuna kuulostaa suunnattoman massiivisilta. Samaa tyyliä 

edustaa myös suomalaisprojektien yleisilmeisyys realiteetteineen. Esimerkiksi aikataulujen 

ylitykset vuosiluokissa ei meillä ole millään lailla poikkeuksellisia. Otetaanpa tähän pieni muistelus 

menneisyydestä tähän, mitä tapahtui esimerkiksi Olkiluodon ydinvoimalatyömaiden alkumetreillä 

rakennettujen kohdalla, niin saamme vähän käsitystä miksi ydinalan päällä on meillä nähtävästi 

aina tahtonut olla tietynlainen hämärtävä varjo yllään? (TVO, "Ydinsähköä 1969-1994" kirjasta). 

Olkiluodossa oli jo myös vuoden 1975 työmaalla ongelmia. Oli havaittu vakavia puutteita elokuussa 

muottilaudoituksen purkutöiden yhteydessä. ARO ja Asea-Atom totesivat valuvikoja OL1 

betonipinnoissa. TVO sai tästä tietoja syyskuun jälkipuolella ja Säteilyturvalaitos STL huomasi viat 

samoihin aikoihin. Voimalan tärkeimmässä osassa tällaista ei kuitenkaan olisi saanut tapahtua. 

STL ehdotti betonoinnin keskeyttämistä ja vaadittiin selvityksiä vioista betonin laadusta. Puhuttiin 

jopa valetun suojarakennuksen purkamisesta. Tutkimukset osoittivat betonin olleen sekä 

pintavikaista, että lujuus alittui suunnittelulujuudesta. Kuitenkin vasta yli 30 vuotta myöhemmin 

Framatome totesi ykskantaan, että Olkiluodon rakenteissa käytetty paikallinen rakennus- ja 

peruskivi on yksiselitteisesti rakennuskiveksi täysin kelpaamatonta! Olkiluodon molemmissa 

laitoksissa surutta käytetty paikalliskivi ja peruskallio on kiillehilseilevää, syöpymisherkkää ja myös 
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talkkivikaista. Tästä ei vielä vuonna -75 julkisesti keskusteltu. Vaan selvitysten jälkeen 

korjaussuunnitelmat valmistuivat ja vuoden 1976 alussa 2 helmikuuta jatkolupa annettiin. 

Korjaustöiden alettua helmikuun 8 päivän vastaisena yönä syttyi vakava tulipalo. Kestäen kuusi 

tuntia ja aiheutti noin 44-miljoonan silloisen markan taloudelliset vahingot. Palon alkusyy jäi 

epämääräisesti betonin lämmityslaitteiden kontolle. Riittäviä viitteitä laiminlyönnistä ei löydetty. 

Asia käsiteltiin toimitussopimuksen force majeure -asiana. TVO ja Asea-Atom asettivat teknisen 

asiantuntijatoimikunnan. Seuranta käytti hyväksi Ruotsin Oskarshamnin ydinlaitostyömaalla 

vuonna 1972 sattuneen tulipalon korjausoppeja. Yllättäen tuli oli tuottanut vahinkoja myös 

kiistellyissä reaktorirakennusosissa! Nämä korjaukset j o u d u t t i i n nyt yhdistämään 

palokorjaussuunnitelmaan. Eli vakuutusyhtiöt saivat maksaa molempia korjauksia. Ja lopulta 

28.01-77 korjaustyö hyväksyttiin. Kyseinen teollisuuspalo on maassamme yhä yksi kallein 

teollisuuspalo kautta aikain. Yllättäen myös Loviisan ydinvoimalaitostyömaalla esim. oli erittäin 

suuri työmaaparakkialueeseen liittyvä tulipalo samoihin vuosikymmenin. Samoin suuri turbiinipalo. 

Olkiluodossa taas paukahteli milloin muuntajapalo, milloin tuhoisa vetyräjähdys. Betoni palaa 

ydintyömailla ja maksajia kaivataan kasautuneille virheille. Edes syyllisten etsintä ei liene kiireessä 

niin kovin olennaista.  

    

3. Epäilykset heräävät..txt 
3 Epäilykset heräävät. Muistan kuin eilisen päivän tämän elämäni arkirutiinit kääntäneen 

työrupeaman, hetki on juuri niitä kulminaatiopisteitä elämässä, joista ei koskaan pääse kokonaan 

yli. Kyseessä oli OL- 1 laitoksen käynnistymisen kriittinen H-hetki. Jolloin vuosia puurrettu reaktori 

alkoi koota ensimmäisiä hapuilevia neutroneitaan käynnistyvään fissioinfernoonsa. Tähän päivään 

oli henkilöstöä jo pitkään valmisteltu. Silti tilanteessa oli jotain outoa väreilyä ilmassa ensi 

hetkistään lähtien. Käynnistymisajankohta valittiin viikonlopuksi. Aikaan jolloin juuri ketään ei 

haluttu paikalle todistamaan varsin oudoiksi kehkeytyville tapahtumille. Kun Olkiluodon voimaloita 

valmisteltiin Asea-atomin sivistyneen länsiydintekniikan tähtenä kyseinen yhtiö tiesi mistä on kyse. 

Ydinvoimalatoimittajalla oli omakohtaista kokemusta tilanteesta, jossa uudenkarhea 

siviiliydinvoimala käynnistetään. ASEA:n eräs kummastuttava erityispiirre oli huolehtia sisäilman 

ilmanvaihdon kimurantin kaasujen virtauksien maksimaalisesta varmistuksista. Järjestelyillä 

luodaan pysyvä ylipainetilanne tiloihin, joissa ihmisiä on ja estetään myös satunnaisissa 

palotilanteissa savukaasujen tulo noille alueille automaattisesti lämmöstä, tai kaukolaukaisuista 

sulkeutuvilla laitekokonaisuuksilla. Palopeltisysteemeillä, erilaisilla säätöventtiileillä ja 

takaiskuventtileillä mm. valvomotilojen ilmastointi pidetään optimaalisen vapaana 

vieraskaasuaineista. Oli luotu vetwelliä ja drywelliä ja mitä moninaisempia 

typpikaasupainetasauksia, halonsuojasysteemien lukitustiloja ja suojia kautta 

laitoshuoneistotilojen. Turvatakuutaitteet ovat käytännössä moninaisia automaattiventtiilikoneistoja 

säätimineen jotka tarkoin kontrolloivat peräti 1500 eri huonetilan ilmavirtauksia hallitusti ja 

salamannopeasti. Systeemin toimivuus oli kuulema "elimellisen tärkeää ja vakavasti otettavaa 

turvallisuudelle"! Lisäksi eräs määräys oli, että missään tilanteessa esimerkiksi reaktorihallista, tai 

turbiinitiloista ei edes vahingossa saa tulla ilmaa valvomoon, tai hallintohenkilökunnan tilaan. 

Asiantilan pysyvyys oli ja on ihmisten turvallisuuden kannalta myös ehdoton! Toisaalta syistä 

ratkaisumallien takaa myös keskusteltiin ! Ruotsalaiskulttuuriin nimittäin kuului myös Suomelle 

nykyään vieraampi avoin keskustelu henkilöstöjen kesken, ei toki silti sitä laajemmalle. ASEA sanoi 

suoraan ja selkeästi, että jo mitätön 15 minuutin kaasunvaihtohäiriö muuttaa koko voimalaitoksen 

aktiivitilat "ionisaatiosäteilyn" seurauksena hengenvaaralliseksi! Tällainen ilma myrkyttää 
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voimalaväen väärin kanavoituna niin nopeasti, että pakoon ei juuri onnettomuudessa hengissä 

ehdi. Samansuuntaisen opin paljonpuhuvan demonstraation ASEA järjesti startatessaan 

ydinvoimalansa neitsytajoon. Ydinvoimalatoimittaja oli tarkoin ennakkoon varoittanut 

Suomalaistahoa siitä, että tämän samaisen säteilykaasuionisaation massiivinen rynnistys 

yläpilvikerroksiin tuo kerralla kaikille läsnäolijoille tajunnan siitä, mikä tuhovoima säteilevä 

kaasuionisaatio todella konkretisoituna on! Suomalaiset varautuivat tähän H-hetkeen 

epäuskoisena. Juteltiin naureskellen, että mitäs ne hurrit taas pelleilee, ei ydinvoimalakaasuissa 

nyt mitään vaaraa ole? No voimala alkulämmittelyjen onnistuttua pikkuhiljaa kokosi 

säteilyenergiallista työntövoimaa ja käynnistyi. Kului hetken, ja vain hetken ja silloin rysähti! 

Suunnaton energiavirta alkoi tykittämään ulkoista siihen varautumatonta ydinvoimalan 

metallipiippua ja myös sähköjäkin johtavaa ulkopeltikuorta. Tilannetta ulkoapäin katselleet eivät 

millään saattaneet uskoa edes omia silmiään. Koko voimalaitoksen metalliapellinen kuorirakenne 

oli kuin täysin tulessa! . . Massiiviset valokaaret sinkoilivat pitkin ja poikin laitoksen pintarakenteita. 

Pienjännitekaapeleista aina myös suurempiin sähkö- ja käyttöjärjestelmiin menivät savuavina 

paloiksi ja pimeiksi yksi toisensa perään. Eikä tässä kuin alkuun! Kaikkialta alkoi tulla 

palohälytyksiä! Esim. alueen lukuisista kameroista melkein kaikki räjähtelivät yksi toisensa perään 

sekunneissa käsiin. Sähköiset ovijärjestelmät ja koko kuorirakenteella oleva sähkösysteemi 

kirjaimellisesti sulivat paikoilleen. Henkilöstöä jäi esim. laitokseen vangiksi, koska sähköohjatut 

ovisysteemit eivät enää totelleet käyttäjiään. Katastrofi oli tapahtumana miltei täydellinen! Asea-

atomin miehet sitten tullessaan tutkimaan paikoin räjähtänyttä savuavaa voimalaa ilmoittivat, että 

eikös me varoiteltu? Nokimustaa peltiä oli pinta sulaneena pitkin voimalan seiniä ja savuavaa 

kaapelia räjähtäneine liitoksineen tullut hetkessä kokonainen työmaallinen. TVO:n historiassa 

tämän kokeilun kuukausien korjailuun tuhosummat meni senaikuisiin miljooniin. Turha edes sanoa, 

että m y ö s tästä massakatastrofista ei vuodettu ydintyyliin julkisuuteen. Noloina suomalaiset 

siivoilivat housujensa kuria vapisevin käsin pitkään, oppi oli kertakaikkisen raju. Aikanaan laitteiden 

hälytyspillit alkoivat yksi toisensa jälkeen pikkuhiljaa vaikenemaan. Ruotsalaiset menivät 

tottuneesti katsomaan säämittareita suomalaisten seuratessa enempi nnoloina sivusta. 

Suomalaiset ihmettelivät, miksi "Svenssoneja" niin kovin kiinnosti ns. "ukkososummalaskuri", 

koska starttipäivänä ei salamointia oltu nähty? Todettiin, että yläilmakehästä runsaasta 

kymmenkilometristä säteilykaasun ionisaatiokanavaa pitkin oli starttipäivävuorokauden aikana 

ryskynyt alas noin parisensataa eriasteista ionisähköpyrähdystä! Täytyy sanoa, että tämä oli 

elämäni selkeimpiä viestejä siitä, ettei ydinvoimasta tosiasiassa edes TVO:lla taidettu tietää 

kaikkea. Ajatuksiin hiipi tässä vaiheessa mietettä siitä, ettei edes suurinta osaa? Mutta tässä 

vaiheessa tapahtumakirjo vielä painettiin reiluun suomalaiseen osaamiseen luottaen takaraivoon 

"harmillisena takaiskuna". -- Tereveysmuutosta ilmassa. On täysin ymmärrettävää, että tällaisten 

tilanteiden jälkeen alkaa itse kukin miettimään, mahtaako nyt kaikki olla niin kuin ydinvoimayhtiöt 

työntekijöilleen asianaan kertovat? On aivan selkeästi itsesuojeluvaistoihin ja selkäytimiin ihmisillä 

iskostunut tapa kyseenalaistaa asioita. Ja kun kyseessä on tosiaan ydinvoiman kaltainen 

massiivisen koneiston edustama suuri ja tuntematon, millään aisteilla havaitsematon 

energiamuoto. Niin tottakai sen edessä alkaa yksi ja toinen vilkuilemaan vähän normaalia 

enemmän ympärillään sattumuksia elämäänsä liittyvinä taustoina. Näin tapahtui myös varsin pian 

TVO:n henkilökunnan keskuudessa. Lisäksi ydinyhtiön johtoporras oli totta kai tietoinen ilmiön 

väistämättömyydestä. Sen seurauksina varsin varhaisessa vaiheessa jo alettiin myös 

henkilökunnan taholta kaavailla erinäisiä "sairaussuojaverkkosysteemeitä" epäluuloisuuden 

hälventämiseksi ja yleisen rauhallisuuden takaamiseksi. Mikä itse asiassa olisi ollut sen 

erinomaisempi tapa turvata koko henkilöstön terveydenhuolto, kuin järjestämällä vuosittainen 

rutiini, jossa jäsenneltäisiin henkilöiden yleisen terveydenhuollon pysyvyys tarkistuksineen 

kaikkineen. Samalla myös säteilyn varajärjestelmäksi alettiin ottamaan vuosittaisia veriarvokokeita, 
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joilla osaltaan taattiin, ettei edes vahingossa säteilytasoja arvoineen ylitettäisi. 

Säteilysuojelukurssituksiin luotiin myös rutiininsa. Lisäksi koko henkilökunta sai varsin laajan ja 

kattavan Sammon ryhmähenkivakuutusjärjestelmän tuekseen. Kaikki olivat tyytyväisiä tilanteeseen 

ja hetken aikaa vallitsi rikkumaton rauha tämän aiheen tiimoilta. Mutta koska kyseessä on varsin 

selkeän säteilyriskin ydinenergia-alan yhtiö ei tarvinnut kovin kauan odotella, kunnes ensimmäisen 

kerran TVO:n lippu nähtiin puolitangossa. Ihmetteleville työntekijöille varsin pian laitoksen 

saadessa säteilevän perusluonteensa alkoi selvitä, mitenkä näitä puolitangossa olevia liputuspäiviä 

alkoi esiintyä vähän turhankin usein! Ei siinä nyt niin ihmeellistä sinällään ole, että ihmisiä toki 

tällaisesta reippaasti päälle 40v keski-ikäisistä yli puolen tuhannen työläisjoukoista kuolee, tai 

sairastuu pysyväiseläkkeelle. Mutta se mikä alkoi kummeksuttamanaan oli sairauksien 

silmiinpistävä samankaltaisuus. Suunnilleen joka toisella oli leukemiaa, tai syövän variaatioita. 

Lisäksi sillä toisella puolella , jolla ei poistuessaan ollut näitä, niin lääkäri diagnosoi ties minkä 

laatuisia epämääräisiä tutuksi myöhemmin tulevia "hivutustautiominaisuuksia"! Näissä 

diagnostiikoissa oli erityisen outoa, että näitä tapauksia pitäisi olla kenties yhdellä ihmisellä 

miljoonassa, tai kahdessamiljoonassa! Asia alkoi kummeksuttaa tässä vaiheessa jo sen veran 

myös perustyöläisporrasta, että alettiin vaatia tilanteesta tukituksia. Mutta aina ydinjohdosta tuli tyly 

kommentti, mitenkä kaikki on hallinnassa, olkaa hiljaa ei maallikoilla ole käsityksiä lääketieteestä. 

No mikäs siinä auttoi kun painaa koko aiheen käsittely pois mielestään ja keskittyä entistä 

enemmän vain työhönsä. Vaan eipä kulunut kovin kauaa, kun myös ryhmävakuutuksen antaneelta 

yhtiöltä alkoi kuulua ihmettelevää kyselyä. Oli kuulema havainnoitu, että esimerkiksi leukemiaan 

sairastuneiden ja kuolevien osuus koko TVO:n henkilöstöstä oli varsin lyhyessä ajassa kohonnut 

kymmenkertaiseksi normaaliin väestöön! Mainittakoon muuten, että esimerkiksi Sellafieldissä 

Englannissa leukemia sikäläisessä ydinjalostamolaitoksessa on julkaistuissa tutkintaraporteissa 

todettu hyvin saman suuntaiseksi. Lisäksi erityisen hälyttävä tieto oli, että myös työläisten 

omaisissa oli todettu saman suuruinen leukemia-altistumisen kasvupiikki. Syyksi näissä 

raporteissa annetaan bioaktiivisena aineena tiedetyn plutoniumin perusominaisuus. Sillä kun on 

taipumus elimistössä käyttäytyä bioaktiivisesti kalkin tavoin ja hakeutua luuytimiin tuhojaan ja 

leukemiaa säteilyttämään. Totta kai julkisuudessa myös siellä kaikki tämmöinen raportointi 

leimataan ja kiistetään tutusti toteennäyttämättömäksi. Ei aikaakaan, kun koko TVO:n 

henkilökunnalle tuli tyly tieto. Jotta vakuutusfirman vaatimaa tarkempaa tutkimusta ei suoritettaisi, 

niin kaikkien oli henkilökohtaisesti sanouduttava irti tästä äskettäin ottamastaan 

ryhmähenkivakuutuksestaan. Napinoista ei tilanteesta TVO:n johdossa välitetty, vaan sopimuskirja 

ykskantaan purettiin. Totta kai sitten myöhemmin pölyn jo laskeutuessa luotiin selkeästi kalliimpi ja 

vähemmän kattava uusi sopimus. Joka oikeastaan sen jälkeen ei juuri sairauskuluja korvannut ja 

omavastuuosuus oli kasvatettu niin suureksi, että koko vakuutussuoja jäi paljolti vain paperiksi 

muiden joukossa. Toki tällaiset tilanteet sai läheltä nähtynä aina vaan enemmän kummastelemaan, 

missä mennään? Onko ydinvoimaan liittyvät asiat ehkä enemmän, tai vähemmän johdolta poissa 

hallinnasta? Meni taas muutama työntäyteinen hetki. Toisinaan sai vilunväristyksiä , kun illemmalla 

TVO:n lippu tervehti puolitangossa. Mutta sentään toisinaan kuolemantapauksen syyksi osoittautui 

myös vähemmän säteilyyn kytkeytyviä luonnollisia syitä, mutta harvemmin! Tässä vaiheessa 

henkilöstön laskeneista mielialoista kertoi miten alettiin jo vakavasti laskea, että pääseekö 

ydinvoimalasta juuri kukaan normaaliin yli-ikäputkeen eläkepäivistään rauhassa ja terveenä 

viettämään? Niin harvinaista poikkeusta tilanne nimittäin edusti. Minulle omakohtaisesti lopullisesti 

silmäni aukaisi läheisien työkaverien useat poislähdöt. Tausta oli jo tullut niin tutuksi. Leukemiaa, 

syöpää, epämääräinen hivutustauti. Kuolleiden ja sairastuneiden määrä kohosi varsin nopeasti. 

Ensin oli vain se ainut hämmentävä sairastunut poikkeus. Pari tapausta iski jo mielen synkemmille 

vireille, puolisen tusinaa, koko tusina! Tässä vaiheessa alkoi jo lasketut henkilöt jatkuvan 

kasvavien määrien paineessa katoamaan yleisen mielenliikkeeseen siitä, ettei tapahtunut edes ole 
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totta! Piilotajunta alkoi itse kunkin kohdalla suojaamaan mieltä kaikesta siitä melankoliasta, mitä 

ympärillä enemmän kuin ilmeisemmin ja vääjäämättä varjona liikkui. Niin, ihminen vaan on 

sellainen. Tietyn sietorajan ylitettyään kaikki vain häipyy yleiseen arkisenharmaan usvaan. Ja 

nimenomaan silloin, kun mielelle ei ole annettu mitään kiinnekohtaa siihen mistä todella on kyse. 

Tilanne ikään kuin ryöstäytyi koko työyhteisön käsistä vaivihkaa ja niin salakavalasti, ettei 

keskuudestamme poistuneita aina heti edes mieltänyt näiksi tilastomerkityiksi. Ehkä johtuen siitä, 

että heitä ei todellisuudessa myös mihinkään säteilysairastuneiden ydintyöläisten rekisteriin 

koskaan merkattu, saati edes tutkittaisi ydinsairauksien tuhansiin ja tuhansiin koskaan kuuluviksi ! 

Niin joku taho myös suomessa on tilanteesta vastuussa ydinvoimaloiden ylisuojelijana ja pitää 

tarkkaan vaarin siitä, ettei karmea fakta koskaan paljastuisi luurankona suurelle yleisöllemme. 

Lopullisin isku kohdalleni tuli kuin vasta 35v vuoden ikäinen samoissa töissä ollut työkaveri tuli 

masentuneena juttelemanaan muina miehinä. Olin häntä nähnyt lähiaikoina melko harvoin. 

Muistan kuin eilisen päivän sen sähköiskumaisen väreen selkärangassani kun hän lausui 

lähiaikojen harvemman työssäolonsa syyt. Oli todettu, niin mikäs muukaan kuin leukemia! Lisäksi 

tauti oli saatu peräti kaksi kertaa hoidettua pois ja kaikki oli siinä vaiheessa vielä ollut 

tulevaisuudelle mahdollisuuden antavaa. Mutta samaisen päivän aamuna hänelle oli annettu uusi 

diagnoosi. Leukemia oli käynnistynyt kolmannen ja viimeisen kerran. Kyseinen henkilö oli tullut 

sanomaan hyvälle työkaverilleen viimeisen kerran jäähyväiset! Täytyy sanoa, etten juuri koskaan 

ole surkeammassa tilanteessa ollut. Eikä illalla tosiaan tullut uni silmään pään käsitellessä syy-

yhteyksiä tilanteessa. Sain sitten varsin pian kuulla tutun puolitankoliputuksen havaittuani, että taas 

oli yksi ydinvoimalaitostyöntekijä lähtenyt keskuudestamme, lopullisesti. Jättäen vaimon ja nuoret 

lapset orvoiksi. Keskeisin se syy, miksi aiheesta kirjoitan tulee tästä. Sain kuulla, että kyseisen 

henkilön leski oli hädissään oljenkorteen turvautuen ottaen yhteyttä TVO:n johtoportaaseen ja 

kysynyt mahdollista leskenapua, elättääkseen edes perheensä. Täytyy sanoa, että tuskin 

töykeämpää vastausta olisi voitu antaa. Sairastuneen vaimolla ei seuranneessa töykeässä 

ilmoitusluontoisessa lausunnossa kuulema ole mitään juridista näyttöä siitä, että maassamme 

ylipäätään olisi kukaan sairastunut nimenomaan säteilystä! Siksipä TVO:n johto evää kaikki asiaan 

liittyvät avustusanomukset. Eikä siinä vielä kaikki. Jatkoa ajatellen annettiin varsin suorasanainen 

ukaasi siitä, että jos leski peräisi lisää oikeuksiaan avustuksiin TVO:lta, firmasta löytyisi 

armeijallinen tuomareita ja rahaa niin paljon, että häneltä vietäisiin lopuksi myös talo alta! Ja 

pienentynyt perhe pantaisiin tien päälle! Sanomatta on selvää, ettei asiaa sen perään puitu. Mutta 

tilanteesta kuulleet ydinalan työläiset alkoivat yksi toisensa perään ymmärtämään, mistä tässä 

ydinvoimassa on todella kyse!  

  

4. Terttu Vartiaisen säteilysyöpätilastot..txt 
4 Terttu Vartiaisen säteilysyöpätilastot.***Nimiä!*** Kyseisen asian kuultuani päätin omakohtaisesti 

ottaa ohjenuorakseni selvittää mistä tässä ydinalan salamyhkäisyydessä kaikkineen on kyse. 

Henkilökohtaisesti olen siitä lähtien tiedostanut ettei ydinalalta tavallinen kansa ja edes työväki saa 

kuulla totuutta. On suorastaan edesvastuutonta huomata, kuinka kaukana totuus esimerkiksi näistä 

maailmalla siviiliydinvoiman seurauksina sairastuneiden kohdalla on. Julkisuuteen on tosiaan 

lanseerattu pakon omainen inttämä siitä, että Suomessa ei kukaan ole sairastunut säteilyn 

seurauksena. Kuinka kaukana todellisuus tilanteesta sitten on saimme kuulla tässä taannoin 

esiintyneellä henkilöltä. 16.11-05 A-talk ohjelmassa esiintyi rohkeasti toimitusprofessori Terttu 

Vartiainen. Hän sanoi ykskantaan, että maassamme säteilyn takia sairastuu syöpään mykistävän 

moni 12 000 henkeä vuosittain. Koska noin puolet tilastollisesti sairastuneista siitä ei selviä, niin 
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6000 myös kuolee. Hän lausui, että 12 000 sairastunutta saa syöpänsä kemikalisaation 

seurauksina tulevista vaikutuksista. Samalla sain selviteltyä mm. STUK:ilta miten maamme 

taustasäteilytaso on noussut 80-luvun alun 3 millisievertistä vuosituhannen vaihteen 3,7 

millisieverttiin. (Vuonna 2007 yleisen taustasäteilyn kerrottiin yltäneen jo 4 mSv tasolle, loppua 

nousulle ei näy). Eikä tässä vielä kaikki. Ottaessani tarkemmin lisää yhteyttä aiheen tiimoilta sain 

sieltä myös varsin paljonpuhuvaa oheismateriaalia. Vastaansanomattomista todisteista johtuen 

julkisesti STUK joutuu myöntämään tuon mainitun huikean +23-33% nousun noin 30v aikana, 

paljon kertovasti vielä Olkiluodon laitosten käyntiaikana! Olen useaan otteeseen yrittänyt selvitellä 

niin STUKI:lta, kuin TVO:lta syitä miten näin suunnattomansuuren taustansäteilyn kohoamisen 

ydinala kykenee selittämään? Mitään vastausta suoraan en saanut. Eikä tässä vielä kaikki. STUK 

myönsi lisäksi , että kesken mainitun 30v mittausjakson on täysin oudosti myös muutettu koko 

laskentametodeja. USA:sta on kuulema tullut selkeä kansainvälinen tarkemmin selittelemätön 

käsky muuttaa radonin mittausalgoritmeja. Sen seurauksena jo huikeasti nousseen taustasäteilyn 

arvosta on 90-luvulla poistettu peräti 2mSv suuruinen kertymä! Olen myös tätä useasti kysellyt ja 

vaatinut alusta asti korjattuja kertymälukemia yli tämän "muutostilannetta" edeltävistä korjatuista 

nykymetodiarvoista. En ole ydintyyliin myös näihin saanut tarkennusta. Siksipä tähän on syytä 

esittää selkeä yhteenveto näistä kummallisuuksista. 80-luvun 3mSv ääritapauksessa mitattaisiin 

nykymetodilla 1mSv suuruiseksi. Tällöin säteilytasomme olisi noussut siis 1mSv tasosta 3,7mSv 

tasoon kohoten huikeat triplat 270%! Lukukasvu on jo niin huikaiseva, että omakohtaisesti 

haluaisin ilmaista tilanteen muutoksen seuraavasti. 80-luvun arvon pidän 3mSv tasolla, mutta 

lisään nykyiseen 3,7mSv tasoon loogisesti tahallaan hukatun 2mSv tason. Näin kasvu on 

3mSv<(2+3,7)mSv = +90%. Näin voimme selkeästi laskea, että maailman yleinen taustasäteilytaso 

on kohonnut keskimäärin kolmanneksen vuosikymmenessä, eli +90% sinä aikana, jolloin 

energiakriisin käyntiin polkaisema maailmanlaajuinen siviiliydinbuumi on ollut valloillaan. 

Tilanteessa on syytä muistaa, että niin 60-luvuilla lopetettujen ydinpommien ilmakehäkokeiden ja 

myös Tshernobylin ja Mayakin ydinjätevarastopalo Venäjällä, Harrisburgin ja tällaisten 

ydinpäästöjen säteilymäärät laskevat koko tilanteen taustoilla vähentäen kokonaissäteilykasvun 

kohoamista puolittumisillaan. Mutta näiden tietojen jälkeen tilanne sen kuin monimutkaistui. Mikä 

on se mystinen systeemi, joka voi tehdä näin tramaattisen säteilynousun koko maailmalla ja ennen 

kaikkea näin pienessä ajassa. Ehkä jopa tätä vielä oudompaa, mikä tukki STUK:in kaltaisen 

näennäisesti riippumattoman instanssin suut näin täydellisesti esittämieni asiallisten 

laskentapyyntöjen tieltä? Jatketaan siis aina mielenkiintoisemmaksi käyvää selvittelyä 

asiakokonaisuuden taustoilta. Tähän julkaisen selvyydeksi käydystä keskustelumateriaalista 

mielenkiintoisesti tilannetta valaisevan dokumentin. Hei, Olet kysellyt kaikenlaista meiltä. Ohessa 

eräiltä asiantuntijoiltamme pyytämiäni vastauksia viimeisimpiin kysymyksiisi. Jos haluat vielä 

lisätietoja tai jos sinulla on jatkokysymyksiä, minä voin ohjata ne ko. asiantuntijoille. Ulkoinen 

taustasäteily ja sen vaihtelut. Ulkoinen taustasäteily Suomessa ei poikkea suuresti YK:n alaisen 

UNSCEARin arvioimasta maapallon keskimääräisestä annosnopeudesta, joka on 59 nGy/h 

(nanogray tunnissa). Suomessa keskimääräinen tason on 71 nGy/h. Seuraavassa taulukossa on 

tietoja eri maista. Euroopan maat 34-73 nGy/h Norja 73 Ruotsi 56 Suomi 71 Kanada 63 USA 47 

Englanti 34 Merkittävin tekijä joka vaikuttaa näihin tuloksiin on vaihtelu kallio- ja maaperän luonnon 

radioaktiivisuudessa. Esim. Englannissa on kalkkikivipohjaisia maalajeja, jotka säteilevät 

vähemmän. Pohjoismaiden graniittiset kivilajit taas säteilevät enemmän niiden koska 

radioaktiivisen uraanin, toriumin ja kaliumin pitoisuudet ovat korkeampia. Suomessa kuntakohtaiset 

annosnopeudet ulkona vaihtelevat alueella 45-139 nGy/h, keskiarvo on 71 nGy/h. Suomessa 

keskimääräinen säteilyannos vuodessa ulkoisesta säteilystä on 0.45 mSv - tästä 0.36 saadaan 

sisätiloissa (80% oleskeluaika, keskimäärin 73 nGy/h) ja 0.09 mSv/h ulkona oleskelusta (20% 

oleskeluaika, keskimäärin 71 nGy/h). Viestissä mainitut kokonaissäteilyannokset vuodessa pitävät 
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sisällään ilmeisesti myös lääkinnällisestä säteilyn käytöstä ja sisäilman radonista saatavan 

annoksen. Jos näitä kokonaisannoksia katsotaan eri kirjallisuuslähteistä muutokset voivat olla 

suuria. Esim. 90 luvulla muutettiin niitä arviointiperusteita, joilla ilmaistiin radonista saatava 

vuosiannos ja Suomessakin vuosiannos laski arvosta 4 mSv arvoon 2 mSv. Erot voivat johtua 

myös siitä, mitä kaikkea kokonaisannoksessa on huomioitu. Ympäristössä vallitsevat ulkoisen 

säteilyn annosnopeudet eri maissa ovat valtakunnallisella tasolla kautta tunnetun historian 

pysyneet vakaina. Ei ole perusteltua syytä ajatella, että tasoissa on tapahtunut ihmisen toiminnasta 

johtuvia merkittäviä maanlaajuisille alueille ulottuvia muutoksia, jotka johtuisivat kaivoksista, 

jalostuksesta tai voimaloista. Sen sijaan paikallisesti kaikki rakentaminen, maamassojen 

siirtäminen, jätealueet jne. voivat vaikuttaa annosnopeuksiin. Tshernobyl-onnettomuus nosti 

annosnopeustasoja monella paikkakunnalla onnettomuuden jälkeen tyypillisesti joitakin kymmeniä 

prosentteja. Vuonna 2005 Tshernobyl laskeuma nostaa annosnopeutta edelleen keskimäärin noin 

0.02 mSv mikä on 4 % luonnon taustasäteilyn aiheuttamasta tasosta. Vertailun vuoksi 

muuttaminen pientalosta kerrostaloon Suomessa nostaa vuotuista säteilyannosta keskimäärin 

tasolta 0.3 mSv tasolle 0.6 mSv. Tämä johtuu siitä, että kerrostaloasunnon betonissa on paljon 

enemmän säteilevää kiviainesta kuin pientalon puurakenteisissa seinissä. Paikkakunnan 

muuttaminen Suomessa voi aiheuttaa vastaavia muutoksia. Ydinvoimalaitosten 

ympäristövaikutuksista. Suomen ydinvoimalaitosten ympäristövaikutuksista löytyy tietoa STUKin 

www-sivuilta, katso www.stuk.fi/ydinturvallisuus/ydinvoimalaitokset ja klikkaile siellä olevia linkkejä. 

Näiltä sivuilta saa mielestäni hyvän yleiskäsityksen asiasta. Esimerkiksi kohdasta 

www.stuk.fi/ydinturvallisuus/ydinvoimalaitokset/ymparistovaikutukset/fi_FI/ilma/ löytyvät sallitut 

enimmäismäärät radioaktiivisten aineiden päästöille ilmakehään ja todellisuudessa päästetyt 

määrät. Katso myös kohdat "säteily Suomen ydinvoimalaitoksista" ja "Säteily ydinvoimalaitosten 

ympäristössä". Ympäristövaikutuksista ja Suomen ydinvoimalaitosten turvallisuudesta löytyy tietoa 

myös STUKin julkaisemista painetuista valvontaraporteista (ks. esim. neljännesvuosiraportit), jotka 

löytyvät myös sähköisesti STUKin www-sivuilta, katso 

www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/fi_FI/valvontaraportit/. Yleisesti voi todeta, että Suomen 

ydinvoimalaitosten radioaktiivisten aineiden päästöt ovat pienet, kun tarkkaillaan niistä aiheutuvia 

radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia ympäristössä ja niistä aiheutuvaa säteilyä. 

Ydinvoimalaitoksista suoraan seinämien läpi tuleva säteily on myös vähäistä ja voidaan havaita 

vain aivan lähialueella. Kommentti kysymyksiä herättäneeseen viestiisi: ydinvoimalaitosten 

normaaleista radioaktiivisten aineiden päästöistä aiheutuvat radioaktiivisten aineiden pitoisuudet 

esim. Raumalla tai kauempana ovat niin häviävän pienet, etteivät ne riitä nostamaan havaittavasti 

maamme taustasäteilyä. Terveisin Juhani Lahtinen ******************************************* Juhani 

Lahtinen Senior Scientist / Erikoistutkija Airborne Radioactivity / Ilman radioaktiivisuus Research 

and Environmental Surveillance / Tutkimus ja ympäristövalvonta RADIATION AND NUCLEAR 

SAFETY AUTHORITY (STUK) / SÄTEILYTURVAKESKUS (STUK) FINLAND/SUOMI e-mail 

juhani.lahtinen@stuk.fi ******************************************* ----- Original Message ----- From: 

<Maarit.Muikku@stuk.fi> To: <arto Cc: <Leena.Hietanen@stuk.fi> Sent: Wednesday, January 11, 

2006 9:26 AM Subject: RE: Palaute STUKin www-sivuilta Hei, Koskien kysymystäsi 

taustasäteilystä Suomessa: Suomessa ulkoinen taustasäteily vaihtelee välillä 0,04 - 0,30 

mikrosievertiä tunnissa (µSv/h). Alueellinen vaihtelu annosnopeuksissa johtuu 

uraanipitoisuuseroista kallio- ja maaperässä. Lumi- ja jääkerros vaimentaa maaperästä tulevaa 

säteilyä. Tshernobylin onnettomuus vuonna 1986 aiheutti annosnopeuden nousun, mutta tilanne 

on jo tasaantunut. Suomessa on koko maan kattava automaattinen mittausverkko, jossa on noin 

290 asemaa. Asemien mittaustulokset päivittyvät STUKin www-sivulle joka päivä: 

http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateilytilanne/fi_FI/sateilytilanne/ Suomalaisten vuosittain saamasta 

keskimääräisestä kokonaissäteilyannoksesta (3,7 milliSievertiä) ulkoinen taustasäteily muodostaa 
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vain pienen osan. Ohessa on suomalaisten eri lähteistä vuosittain saamat efektiiviset annokset 

vuonna 2004. Sisäilman radon 2,0 mSv Luonnon radioaktiivisuus kehossa 0,36 mSv Ulkoinen 

säteily maaperästä 0,45 mSv Kosminen säteily avaruudesta 0,33 mSv Lääketieteelliset 

röntgentutkimukset 0,5 mSv Lääketieteelliset radioisotooppitutkimukset 0,03 mSv Ydinasekokeet ja 

Tshernobyl-laskeuma 0,02 mSv Yhteensä 3,69mSv (Vuonna 2007 luku on taas nousseena jo 

4mSv.) Suurimman annoksen meille aiheuttaa huoneilman radon. Keskimääräinen radonpitoisuus 

suomalaisissa asunnoissa on määritetty viimeksi 1990-luvun alussa. Tällöin vuosittaisen 

kokonaisannoksemme arvo muuttui. Meneillään on uusi radonkartoitus ja sen tulokset voivat taas 

muuttaa suomalaisten saamaa keskimääräistä annosta. Vastaavalla tavalla muitakin arvoja 

tarkistetaan, kun ilmaantuu uutta tutkimustietoa. Toivottavasti näistä tiedoista on sinulle jotain 

apua. Jos haluat tietää lisää, vastaan mielelläni. Ystävällisin terveisin, Maarit Muikku 

Säteilyturvakeskus PL 14 008810 Helsinki -----Original Message----- From: emailform@stuk.fi 

[mailto:emailform@stuk.fi] Sent: Monday, January 09, 2006 12:39 PM To: PALAUTE Subject: 

Palaute STUKin www-sivuilta Nimi: Arto Sähköpostiosoite: arto Palaute: Olen kuullut, että 

taustasäteilytasot on nousussa. Vuonna -78 3millisievertiä ja vuona -05 jopa 4,3 millisievertiä. 

Onko olemassa tietoja väliltä 1930- 2005? Ja miten tämä on muodostunut tilastoissa? Eli mikä on 

nykyisin pääsyynä, kun ydinkokeitakaan ei enää tehdä? --------- * STUK ottaa tässä kannan, että 

maailmalla muodostunutta yleistaustasäteilyn nousua vuoden n.-80, 3 millisievertin tasolta 

nykyiseen mitattuihin 3.7 jopa 4,3 millisievertin vuosittaisia tasojanoja ei julkaista missään, ja miksi 

ei? Jokainen tajuaa, että jo jatkuvien ydinaineiden kaivos, jalostus, ja voimalakäytön synnyttämän 

säteilyn entropian seuraukset kasvavine jätevuorineen näkyvät kiistatta mm. kohonneena radonina 

yms. Aineet ovat ennen ydinkautta olleet umpikivessä suljettuna, jotka nyt ovat runnottuina 

pölyävinä avoraiskioina maailmalla. * Lisäksi ydinreaktorin suuri luonnoton fissiokiihdytys synnyttää 

maailmaan yleissäteilyn entalpianousun. Tästä nähtiin jo -60 luvulla Australiassa 

ydinpommitutkijoiden havainnosta näyttöä. En tosiaan puhu pelkästään säteilyaineista, vaan myös 

ns. sekundaarisesta "ionisaatiosta" ympäröivään luontoon. Josta ei julkisuudessa lainkaan 

keskustella, vaikka se kuuluu oleellisena osana ydinenergian "virittäessä" arkista materiaa mm. 

kaasuja! Varmaan monia kiinnostaisi nousun suora näkyminen aikasuureina. Haluaisin tietää miten 

maassamme taustat säteili selvästi ennen ydinvoimaloita/ydinaikaa ja kuinka tasot ovat nousseet 

niiden takia? Olen lukenut, että -30 luvulla taustasäteily olisi ollut vain 2millisievertiä? (1962 

n.1,2mSv todettu myöhemmin!) * Olisi kiinnostava lisäksi tietää, miten ydinvoimaloistamme lähtevä 

ns." ionisoivan säteilyn" yleisaktivointi näkyy voimaloiden ympäristössä. Minkä suuruisia 

säteilyainepäästömääriä maamme ydinvoimaloille on laitoskohtaisesti annettu. Olen ihmetellyt 

miksei näistä yleisesti tiedetyistä ydinpäästöluvista missään julkaista tietoa? Ja koska päästöjä 

hyväksytään, niiden kertymiä luontoon olisi kiva jostain taulukoista nähdä. Jos taas nämä ovat 

salaisia, niin miksei ihmisillä sitten ole oikeutta tietää elinolosuhteistaan? * Lisään tähän vielä 

erään mielenkiintoisen netistä ottamani kysymyksiä herättäneen viestin. Ehkä jokunen kommentti 

sen herättämistä asioista lopuksi? Itse en näistä paljon tiedä, mutta asia on omalta kannaltani sen 

verran mielenkiintoinen, että päätin kysyä kommenttia. -------- STUK-B-TKO 4 toukokuu 2004 

raportti. On jo monilta tahoilta kerrottu miten maailman yleinen säteilytaso on todistetusti jatkuvasti 

nousussa. Vuoden -80, 3m.Sv on noussut 3,7 kautta viimeisimpiin tilastoihin STUK:in 

salaisimmissa raporteissa jo 4,3m.Sv tasoille. Ei siitä juuri saa minkäänlaisia raportteja, saati 

mustaa valkoiselle. Kuten tiedämme ydinasioita hämärämpää salauskulttuuria ei maailmassa liene. 

Selvää on, että salattavaa on pilvin pimein. Niin rahassa, kuin erityisesti ihmishengissä. Olen aina 

ollut tiukka heittelemään lähdeosoitteita, mm. näistä johtuen. Nyt törmäsin mielenkiintoiseen 

lähdeaineistoon. Sen luonne on niin ovela, että pääseminen läpi tiiviin ydinsensuurin johtuu juuri 

siitä. Koska sen sieltä löysin niin haluan jakaa ahaa-elämykseni odottavalle laajalle yleisölle. 

Kyseessä on tosiaan STUK:in tiedote vuodelta 2002. Eli STUK-B-TKO 4 toukokuulta vuodelta 
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2002. Artikkeli on tutusti pullollaan kapulakieltä ja jonnenjoutavaa "becquerellein ja Sievertein" 

sumutetta. Lähinnä raportin tarkoituksena on hämätä ihmisille, että Tshernobylin jatkuvan 

taustasäteilyvähenevän takia säteilyainekertymät vain laskevat. Tässä onnistutaan tosiaan 

tyypillisesti. Sopivasti ajoitetuissa käyrissä säteily näyttää aina vain katoavan hamaan 

olemattomuuteen. Nyt toista alustukseksi. Kun katsomme taivaalla loimottavia erivärisiä revontulia 

harvemmin tulemme ajatelleeksi, että kyseessä on tilanne jossa ilmakehän kaasut virittyvät 

energialla. Fotonien, avaruussäteilykvanttien, sähkön ja lentohiukkasten altistamat typpi, happi, 

hiilidioksidin ja jalokaasujen virittämät energiat kulkeutuvat sieltä meitä kohti. Tullessaan maahan 

purkaustilat vapautuvat, jolloin energiaa siirtyy myös meidän ympäristöön. Palataan edellä 

mainittuun raporttiin. Sen sivulta 16 avautuu näkyviin melko tyypillinen 8 kpl käyrästö. Alla lukee: 

Ulkoisen säteilyn annosnopeus kahdeksalla mittausasemalla vuonna 2002. Kun niitä hetken 

tarkastelee kiinnittää huomiota muutamaan yksityiskohtaan. Helsingin käyrä näyttää kumman 

vakaasti laiskasti nousevan. Samaa vakautta on nähtävissä Rauman käyrässä. Pieni tasainen 

nousu, tuskin havaittava, mutta sitä vakaampi. Sama Loviisan käyrässä. Kajaani, Seinäjoki 

tasaista. Kuopio jopa laskee. Rovaniemessä pieni tuskin havaittava nousu. Sitten välähtää, että 

tosiaan maamme vallitseva läntinen tuuli näyttää pitävän Kuolan niemimaan ydinpäästöt Venäjän 

puolella! Sitten huomaan Kotkan tuplanopeudella nousevan käyrän. Jaa mutta sinne tulee, sekä 

Loviisasta, että Venäjän siviiliydinvoimaloiden päästöt! Yhtäkkiä kummastun, mistä on tarkemmin 

kyse? Selaan läpi muut taulukot joissa vannotaan hymysuin, että ydinaineiden suorat 

kulkeutumiset ovat laskevissa kursseissa suoraan Tshernobylin ja ydinkokeiden päästöjen 

laantumisen mukana. Miten selvästi ydinvoimaloista lähtevä säteilyenergia kulkeutuu vaikka 

Raumaan? Kun typpi, happi, hiilidioksidi, jalokaasu ja muu aineioni ohittaa Olkiluodon turbiinille 

kulkevan suuren säteilyn sisäinen viritystila saa primäärisen lataustilan. Virityksen puoliintumisajat 

ovat typellä vain minuuttiluokkia, kun taas radonilla se on kuukauden luokassa. Ajatellaan miten 

tilanne kehittyy tästä. Virittyneet kaasut kulkeutuvat ilmanpoiston mukana vieden varautuneita 

kaasu- ym. aerosoleja suoraan laitoksen piipusta ulos. Sieltä tuuli ottaa ne kuljetettavakseen. Kun 

virittynyt kaasu laskeutuu Helsinkiin torille, siitä vapautuu radioaktiivinen viritys. Ja siirtyy 

ympäristön hitaasti kasvavaksi taustasäteilyksi. Nyt siis tiedetään miten ovelasti ydinsäteily siirtyy 

siviiliydinreaktorista "näennäisesti miltei ilman ydinmateriaalia" nostamaan maamme taustasäteilyä 

todistetun tasaisesti. Haluan tähän lisätä paljon kertovan yleisen taustatason kohoamisen 

korostukseksi otteen STUK:n julkaisusta. "Säteily ja turvallisuus" Harri Toivonen, Tapio Rytömaa, 

Antti vuorinen sivulta 15: "Vielä 60-luvulla... Radioaktiivisten aineiden käyttö on tarpeetonta 

itsevalaisevassa kellossa. Niillä aiheutettiin aivan turhaan Sveitsissä, ja ehkä muuallakin lähes 

vuoden taustasäteilyä vastaava kokokehoannos (1mS)." Lainattu raportin pätkä historiallisen 

dokumentin muodossa osoittaa kiistatta, että vielä silloin yleisen taustan tasona oli mainittu hiukan 

yli 1mSv. On erittäin vaikea saada todisteita menneisyyden yleisestä taustasäteilystä 

tietodokumentteina. Tällainen lukuarvo rinnastettuna vuoden 2007 viralliseen taustasäteilyyn 

4mS/v kertoo suoraan huikeasta yleisen taustamme kohoamisesta noin +1mSv /reilun 10v 

jaksossa. Säteilyn fysiologisista vaikutuksista. 1 Grayn (1 J / kg) absorboitunut annos gammaa 

aiheuttaa arviolta n. 40 kaksoisjuosteen katkosta, jotka ovat potentiaalisimpia syövän aiheuttajia. 

Vertailun vuoksi: kokovartaloannoksena tuollainen aiheuttaa säteilysairauden ja vastaa 1 Sv 

efektiivistä annosta. *4 000 000kpl syöpäalkuja/ henkilö. Joista toisaalta v a i n 1 riittää jo syöpään! 

Täsmennys tähän: Tuo viimeinen 1Sv on ilmaistavissa myös 1000milliSievertin kertymänä. Joka 

aiheuttaa IAEA-, "Terttu-", STUK-tilastoissa 100% todistetun säteilysairauden". Ja tällä perusteella 

siihen aikoinaan helppo-oppisena haluttiin siirtyä pari vuosikymmentä sitten. *Tästä voidaan johtaa 

mm. käyty Terttu Vartiais-keskustelun pohjat ja muut oleelliset asiayhteydet. Kertaus: 2000 

millisievertiä antaa 2 syöpää josta toinen tappaa, 1000 mSv siis antaa 100% säteilysyövän, tai 

sairauden mikä on käytännössä sama, 50% kuolee. 500mSv 50% syövän ja 25% tappaa. Tähän 
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elinikäsäteilytys on nyt 500 mSv ja kun mukaan otetaan työperäisesti säteilytetyt kymmenet 

tuhannet on kokonaisuus ylittyy. STUK:in virallinen kyselytietovastaus: Kokonaissäteilyannokset 

vuodessa pitävät sisällään ilmeisesti myös lääkinnällisestä säteilyn käytöstä ja sisäilman radonista 

saatavan annoksen. Jos näitä kokonaisannoksia katsotaan eri kirjallisuuslähteistä muutokset 

voivat olla suuria. Esim. 90 luvulla muutettiin niitä arviointiperusteita, joilla ilmaistiin radonista 

saatava vuosiannos ja Suomessakin vuosiannos laski arvosta 4 mSv arvoon 2 mSv. Erot voivat 

johtua myös siitä, mitä kaikkea kokonaisannoksessa on huomioitu. Juhani Lahtinen Senior 

Scientist / Erikoistutkija Airborne Radioactivity / Ilman radioaktiivisuus Research and Environmental 

Surveillance / Tutkimus ja ympäristövalvonta RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY 

(STUK) / SÄTEILYTURVAKESKUS (STUK) FINLAND/SUOMI *Mainittu 2mSv lisäys on t o d e l l a 

oleellinen! Eli kun -80 luvun arvo oli 3 mSv, niin nykyisin ilmoitettu 3,7 mSv+ 2 mSv = 5,7mSv-

(6,3mSv!) 30v nousu on huikea 50%. Mikä meinaa, että 86v ihminen on saanut jo kriittisen 500 

mSv säteilytyksen. Jolloin todennäköisyys saada syöpä on jo 50%. Mikä kertoo suoraan, että 

maamme 24 000 syöpäsairastumisista puolet on säteilyperustaisia ja kuolemista 6000. Tuo 

tarkoittaa käytännössä 1 mSv kertymälisää joka 10v. 13,7 mSv on se raja jolloin taustasäteily 

tappaa Vartiaisen laskennassa luontaisen lisääntymisen. Tällöin: 13,7 mSv- 5,7= 8*10v/1 mSv 

=80v aikana nykyisen siviiliydinvoiman, jalostuksen ja kaivostoiminnan yhteissäteilytys ylittää 

luontaisen väestölisääntymistahdin globaalitasolla! Marraskuun alkuun -05 ajoittuneen G20 maiden 

kokous jää mieleen. Kyseisessä kokouksessa kartoitettiin maapallon tulevaa energiatasetta. Siellä 

tuotiin esille energiatotuuksia jotka ajoivat maamme ydinenergiapiirit norsunluutorniinsa kansan 

tavoittamattomiin. Kokouksen anti oli selkeä ja karu. Maailman energiahuollon pääratkaisijaksi on 

tulossa päästötön polttotekniikka. Ja mikä vielä tärkeämpää sen hintataso on saatu puristettua 

ydinvastaavaa jopa halvemmaksi. Tilanne on sen takia ajanut maamme energiakeskustelun 

melkoiseen tietosensuuriin. Asiallista ydinenergiakritiikkiä ei edes uskalleta käydä. Kansalle 

vastataan enää nähdyillä teemoilla: "Pakko rakentaa ydinvoimaa. Maksoi mitä maksoi"! Mitä muuta 

tämän keskustelemattomuuden takaa löytyy? Aikoinaan -80-luvulla yleiset taustasäteilytasot olivat 

3 millisievertiä ja syöpäkuolleisuus alle 20 000-henkeä/ vuosi. Nyt ydinvoiman onnettomuuksien ja 

päästöjen jälkeen TVO:n kesäisissä tilastoissa puhutaan 3,7 millisievertin maamme 

taustasäteilyistä ja 24 000kpl syöpätilastomerkinnät löytyivät netistä. Aika kuvaavaa, että 

molempien kasvu on 20% luokkaa! STUK tilastoissa on jo 4 millisievertiä. Se kertoo 33% huimasta 

säteilytason noususta. Mitä tämä kertoo? Jo kommentoimassani A-Talk ohjelmassa 

toimitusprofessori Terttu Vartiainen toi karut taustat kansan tietoisuuteen. Syöpäsairauksista 

nykyään 50% on suoraan säteilystä johtuvia ja syöpään kuolleisuus siitä 50%. Tarkastellaanpa, 

mitä nämä luvut kertovat. Maassamme ydinsairastuu 12 000 henkeä vuositasolla. Kun tähän 

lukuun suhteutetaan maapallon n. 50 vuoden ydinkausi, voidaan laskea säteilysairastuneiden 

määräksi 600 000 sairastunutta ja 300 000 sen vuoksi kuollutta uhria! Globaalisti taas vastaavat 

700-miljoonaa ja 350 miljoonaa! On toki syytä tutkailla lukujen taustoja myös. TVO:n revisiossa 

esimerkiksi -06 saatiin yli 10 millisievertin annostuksia muutaman viikon jaksoilla ja tätä maailmalla 

huomiota herättänyttä kertymätasoa pidettiin konsortiossa ihan arkisina toistuvina lukuina. Tähän 

on syytä mainita, perusydintyön ns. "turvarajana" pidetään 50 millisievertiä vuosirajaa. Jos nyt 

otetaan mallinnukseksi ydintyöläinen altistetun surutta 15 millisievertin säteilytykseen vuosittain ja 

siihen lisätään nykyinen kohonnut taustasäteily, saadaan elinikäkertymäksi 1000 millisievertiä. Mitä 

tämä luku kertoo tilastollisesti? Todennäköisyys ydinsyöpään on käytännössä 100% ja kuolleisuus 

on 50%! Lähinnä mykistävää. On lisättävä, että karua lukemaa ei saa kaikki ydintyöläiset. 

Tuollaisten todennäköisyyksien ilmentyminen veisi uudet ydintekijät pois laitoksilta ja voimaloilta. 

Miten luku saadaan "kauniimmaksi"? Suurelle kansalle ydinsäteilykertymiä tuodaan julkisuuteen 

ns. mansievertikertyminä. Mukaan lasketaan kaikki ydinlaitosten konttoristien, työnjohtoportaan ja 

suunnattoman suureksi kasvatetun insinöörikunnan ja monen muun ydinaineiden kanssa 
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työskentelemättömien olemattomat lukemat. Samoin laitoksille hankitaan jatkuvasti 

kertakomennusluontoista repputyövoimaa. Tämän reilusti yli 90% laimennusefektin tuloksena 

saadaan seuraavaa. Kesällä tehtiin kansainvälinen vertailu jonka tuloksena voitiin osoittaa 

siedettävää lievää ydinsairastumislisää työläisissä. Määräksi laskettiin 20% normiylitys 

peruskansan 10% säteilysairastumislisän rinnalla eli 2% näennäiskasvusta oli kyse. Toki 

tutkimuksessa tarkoin jätettiin kertomatta myös mm. tuo mainitsemani 20% ydintaustakasvu 

siviiliväestössä ydintoiminnasta. -- 2014 syöpään sairastuvia 34 000 henkilöä/v!  

  

5. Yleissäteilymme nousuvauhdissa..txt 
5 Yleissäteilymme nousuvauhdista. On ehkä aika antaa suunvuoro myös ydinalalle itselleen kertoa 

saavutuksistaan konkreettisesti. Selvyyden vuoksi on kaikkein valaisevampaa antaa 

saastuttajiensa itse myös kertoa laaja-alaisesti tekojensa seurauksista. TVO:n 

Yhteiskuntavastuuraportti v.2004: "Henkilöstön yhteenlaskettu säteilyannos vuonna 2004 oli 1,51 

(1,03) mansievertiä (manSv)mSv, mikä on lähes p u o l e t enemmän kuin vuona 2003! Syinä mm. 

esitetään suuremmat "satunnaiset" vuosihuoltotarpeet. Samaa tuttua linjaa jatketaan vuoden 2005 

L.S. 08.10. Olkiluodon "ennätyssäteily" oli normaalilla tasolla! STUK neljännesvuosiraportti kertoo, 

että Olkiluodon ydinvoimalan keväisestä huoltoseisokista aiheutui (yllätys, yllätys), laitoksen 

historian suurin 1,73 mansievertin kollektiivinen säteilyannos tutusti taas ns. "huoltotarpeista". 

Mainittakoon, että suurin yksittäinen annos oli jo 10,9mSv. Samaa vakaan kehityksen peruslinjaa 

puolestaan vuoden 2006 tilanteesta. L.S. 10.03: Ydinvoimaloiden henkilöstön säteilyannos nousi 

viidenneksen! Suomalaisten ydinlaitosten työntekijöiden viime vuonna saama keskimääräinen 

säteilyannos oli 20 prosenttia suurempia kuin vuonna 2005. Ja tuttuun tapaansa jatketaan. (STUK) 

mukaan tuloksiin vaikuttavat erityisesti laitosten huoltotöiden laajuus mm. Loviisassa. Kuinkas 

muutenkaan? Myös Olkiluodossa säteilyannokset olivat keskimääräistä korkeampia taas. 

Mainitaan eristystyöntekijöiden 4,1mSv ja siivoojien 1,9mSv henkilökeskiarvot. Jotain kertoo myös 

entisestään paljonkertovasti kirinyt yksittäistyöntekijän jopa 18mSv. Niin tuosta saamme jo suoria 

prosenttilaskuja. Vuodesta toiseen muodostuu karkeasti ottaen uskomaton vajaan +30% 

vuosisäteilynousu korkoa korolle! Mistä tämä kertoo? Koska nykymaailmassamme 

säteilytaustaamme ruokkii ydinasekoekieltoineen ainoastaan ja vain ydinvoimalaitokset 

kaivoksineen ja jätteineen, niin keskityttäköön näihin arvoihin, joita ala ydinsäteilyn kasvustaan 

kertoo. Jo tästä näemme suoraan tasaisesti kertautuvan säteilykauhuskenaarion syyperustan. 

Ydinvoimaloiden sisäinen tauoton säteilyn kontaminointikumulaatio on +28%/v luokkaa. Samaan 

logiikkaan perustuu totta kai myös kaikilla ydinvoimaloilla kautta maailman. Täysin samaa kasvua 

on havaittavissa laitospäästöinä 10km päässä oleville yleisille taustasäteilykertymissä. Loogisesti 

eroa keskimääräkehityksiin ei ole vaikka etäisyyttä otettaisiin tuhansia kilometrejä ydinvoimaloista, 

puhuttaessa muutoskasvuprosenteista. Miten tämä on mahdollista? Kun viemme automme 

mittauttamaan katsastuskonttoriin hiilidioksidipäästömääriä, päästöarvot eivät juuri ole yksilöllisesti 

nousseet. Päin vastoin uusi auto on päästöpuhtaampi aina edeltäjäänsä. Siitä huolimatta 

maailmalla kerrotaan CO2 kertymien suorastaan riistäytyneen hallinnasta. Vaikka todellisuudessa 

Suomen metsät sitovat vallan vimmatusti CO2 tuotostamme kasvullaan. Ajatellaan samaa mallia 

ydinvoimalapäästöinä vesiin, ilmatuuletuksiin, kaikkialle jätteen kontaminointeina maastoon. 

Uraanin säteilypuoliintumisajat liikkuvat 4,5 miljardin ja 4,5 miljoonan vuosissa. Sanomatta on 

selvää, ettei aika poista ihmismitassa näiden tuotoksia. Nyt siis on todistettu ydinalan omalla 

suulla, miten ydinvoimalaitokset eivät toimi kuin jatkuvasti vähemmän päästävät parjatut automme. 
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Ydinvoimaloiden lisäpäästössä on kiistaton +29% vuosikasvu, osoitettuna vielä omin lausunnoin! 

Ajatelkaapa mikä polemiikki, jos automme tekisivät samoin? Silti ydinkaivosta, Posivan 

kansainväliselle jätteelle kaavailtuja luolastoja, ja entistä enemmän OL-3 tyyppisiä jopa suoraan 

plutoniumkäyttöön suunniteltuja laitoksia kaavaillaan surutta silti lisää. Tosiaan olisi aika miettiä, 

miksi 60-luvun alun globaali taustasäteilykertymämme on nousemassa pysyvästi mainitulla vallan 

huikealla +28% vuosikertymillä? Eikö ihmisen perussuojeluvaistot tämän uhan edessä saisi 

lainkaan toimia, kun asiasta ei saisi julkisuuteen keskustella? --------------- TVO:n johdon tunnustus. 

10.04 2007 TVO:n ydinkärki mm. toimitusjohtaja Pertti Simola, Anneli Nikula jne. oli kokoontunut yli 

200 keskustelijan kanssa aloittamaan tärkeistä maamme tulevista ydinaihekokonaisuuksista. 

Salaisessa "kutsuennakkokeskustelussa", esim. yleislehdistölle ei annettu kutsua todistamaan tätä 

historiallista tapausta! Neuvottelu pidettiin myös suurelta yleisöltä suljettujen aitojen sisäpuolella 

TVO:n vierailukeskusauditoriossa. Kyse oli "ensimmäisestä" laajemmasta 

ydinkeskustelualoituksesta! Alustuksen avaajana toimitusjohtaja Pertti Simola. TVO esitteli 

tavoitteitaan ja hankintojaan, joihin tähtäsi. Tässä nimenomaisessa kirjoituksessani en näihin sen 

enempää halua puuttua, TVO ei halunne näistä vielä suurempaa julkituloa. Alustusten jälkeen alkoi 

avoin ja suora kysely ydinalan kipupisteistä yleiskeskusteluina. Puheenvuorot näihin kontrolloituihin 

kysymyksiin jakoi Anneli Nikula. Tapahtuma sai historialliset mittasuhteet. TVO:n johdolta kysyttiin 

syitä siihen, miten on mahdollista, että vuoden 1962 1,2mSv globaali maailman taustasäteily on 

kohonnut muutamissa vuosikymmenissä tasoon 4mSv , todellisuudessa siis 6mSv! Kysymyksen 

asettelussa perättiin syytä todettuun nykyiseen v i i s i n k e r t a i s t u n e e s e e n maailman 

taustasäteilyyn! Tähän päivään asti ydinala oli kierrellyt aiheesta keskustelun täysin. Lehtereillä 

kävi historiallinen kohahdus, kun TVO:n johdon suulla saatiin kuulla, ettei todistettua faktaa enää 

haluttu kyseenalaistaa! Paikalla olevat n. 300 henkeä oli aikakirjoihin jäävässä tapahtumassa 

todistajana jossa TVO:n johto ei pelkästään lopettanut aiempaa kiistämistään asiassa, vaan saatiin 

lisävalaistusta tapahtumien taustoihin. Syyksi esitettiin luonnossa itsessään todetut tapahtuneet 

jyrkät muutokset. Kaasusäteilyaineiden pitoisuudet mm. radonin aktivoitumisineen olivat tämän 

valtaisaksi kohonneen taustasäteilyn suoranaiset taustasyyt! Esitys järkytti silminnähden lukuisia 

paikallaolijoita! Niin uskomattoman luokan tunnustus maamme ydinalan terävimmän johtajiston 

suusta kuultiin. Mistä on kyse? Yleinen taustasäteilymme on STUK:n tiedostoissa 1962 1,2mSv. 

1980 3mSv, 1990 jo 3.6mSv, vaikka poistettuna on STUK:n -2mSv tausta USA:n vaateesta. 

Viimeisin tausta 2007 oli jo täydet 4mSv, poistettuineen lukuineen mainittu viisinkertaistuminen 

6mSv. Puhuttaessa Nikulan mainitsemasta kaasusäteilijälisääntymisestä mm. radonista, sen noin 

kuukauden mittainen puoliintumisaika on järkyttävä yksityiskohta. Näin lyhytaikaisen säteilylähteen 

viisinkertaistaneen taustamme on sen erityiskyky hävitä kuukausiluokassa oleellista. Radonia tulee 

maapallolle nykyisessä ydinasekoekiellossa ainoastaan, ja v a i n siviiliydinvoimaisesti! Radon on 

hajoamistuote uraanista. Kyseessä on tietysti maailmalla lisääntynyt uraanikaivostoiminnan ja 

siviiliydinvoimauraanin syytämä kumuloituva ja j a t k u v a kasvu erityisesti energiakriisin 

ydinlisärakentelusta 1970-luvulta asti! Radonin määrä jalokaasupitoisuutena ei sinällään 

tramaattisesti lisäänny! Kyse on siitä, miten nykyinen radonkaasun sisällään ytimessään 

kuljettamat säteilyvireiset termienergiat ovat valtavasti kasvaneet aivan pienessä ajassa. Sama 

mekaniikka koskee tietysti koko biosfäärimme kaasuja. Niistä säteily sitoutuu siten 

pitempiaikaisesti mm. hiilidioksidiin n.5600v, nikkeli 80 000v jne. ikikiertoon. Mistä tämä 

säteilyenergian tauoton kasvu on peräisin? Ydinvoimaloissa mm. jäähdytysveden happi O-16 

muuttuu neutroni, protonimuutoksissa typpi N-16 ja kun tämä virittyminen purkautuu, syntyy erittäin 

läpitunkevaa gammaenergiaa. Tämä läpäisee ongelmitta ydinturvarakenteet ja siirtyy 

kuorimalliteorioiden esittämällä mekanismilla poistojäähdytysilmaytimiin, vesiin yms.. Ydinvoimalan 

sähköenergiatasosuhteessa n. 36% reaktorihäviöinä näin ydinvoimalasta ulos biodiversiteettiimme. 

Aktivoimaan jatkuvasti enemmän siellä olevia alkuaineita. Radon sitoo sisuksiinsa 21MeV. Mainittu 
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happi O-16 esim. 3,116MeV energian jne.. Historiallisessa suljetussa kutsuvierastilaisuudessa 

viimein ydinjohtomme avoimesti tunnusti täysin ennekokemattoman biopdiversiteettiämme 

kohdanneen tuhomekanismin. Tämän löydöksen ja tunnustamisen myötä ydinvoimaan liitetty 

"puhtaus ja saasteettomuuskriteeristö" koki täyskäännöksen. 440 ydinvoimaloistamme on 

kertatunnustuksella tullut maailman ydintuhopesäkkeenä suurin turvauhka! Päästöttömän polton 

myötä CO2 jo selvitettiin, mutta vuosimiljooniksi maailmaamme pinttyvää ydinsäteilyn joka 10v 

taustatuplaantumista ei ole edes ehditty , saati aiemmin uskallettu tutkia megatuhona! Nyt 

maailman tiedeyhteisölle on tulossa sellainen uusi uhkakuva, ettei vastaavaa ole nähty! -------- 

Vesa Noroviidan Hesingin mielenosoituslausunto viikolla 17, 2009 "Minulla on tässä kädessäni 

Otavan iso ensyklobedia, numero 17. Sen sivu 6869. Sielä kerrotaan vuoden 1978 yleiseksi 

globaaliksi taustasäteilyutasoksi 2,2mSv!" Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2009 mennessä 

taustasäteilyn taso on sieltä noussut räjähdysmäisen nopeasti 6mSv tasoon. 2,72 kertaiseksi. 

Tuplautuen liki kerran kymmenessä vuodessa.  

  

6. STUK myöntää primäärisäteilyn..txt 
6 STUK myöntää primäärisäteilyn. Oli varsin johdonmukaista, että kun sain selville näitä yleisiä 

taustasäteilynousutietojani aloin kartoittaa miten ns. virallisista mittaustuloksista saisin selvitettyä 

sen, kuinka selkeästi ydinvoimaloiden ympärillä oli yleinen taustasäteily kohonnut ydinvoimaloiden 

toiminnan aikana. Rutinoituneesti tiesin, ettei raporteista haluamiani arvoja niin vain oteta 

oikopäätä käyttöön, mutta aikani etsittyäni sain käsiini enemmän kuin paljonkertovan vuoden -06 

alun lumipeitteen aikaan mitatun taulukon. Liitän tähän jatkoksi intensiivistä ja spontaaneista 

mielenliikkeistäni kertovaa uniikkia raportointia löytöhetkellä: Tuskin enää mikään ydinalan 

paljastus hämmästyttää. Tämä tapaus on kyllä rajoilla. Niin karua on todistusvoima. Harvemmin 

viitsin mennä STUKI:n sivuille ja harva sen propagandasivuille eksyy. Ehkä silti pitäisi? Näköjään 

lipsauttaa riviensä välistä missä mennään. Julkaisu oli järkyttävä! Kyseessä on STUKI:n mm. 90-

luvun alusta tarkoituksella -2mSv taustasensuroitu arvo. Lisäksi suojattu mittalaite ei kykene juuri 

sääkalvon läpi mittaamaan alfaa saati beetasäteilyä, sen lukemilla ei siis sinällään ole juuri arvoa. 

Mutta koska jopa -2mSv suodatettu mittari silti kykenee ilmaisemaan muuntosuhteita, tutustuin 

taulukkoihin. Koko karmeus alkoi löytyä tutusti myös näistä taulukoinneista. Erittäin oleellista tässä 

on se, että mittausaika on keskellä roudan ja lumen tukkiman maan lopputalvea tehty. Tällöin 

tulosta ei mainittavasti häiritse paikkakunnittain kenties vaihtelevat kalliolajit vaimentuneine 

radonpäästöineen. Lumi vaimentaa lisäksi maaperäsäteilyjä. No enemmittä puheitta tässä 

siviiliydintarjonnasta silvuplee: 

http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateilytilanne/satakunta/fi_FI/satakunta/" Mittausasema 

Annosnopeus Päivä * Eurajoki 0,11 03.03.06 *Tämä tietysti koko alueen piikkiarvo kertoo mitä 

sekundäärissäteilevä ydinvoimala syytää tauotta ympäristöönsä.0,11/0,04 (kalibrointitaso)= 

+175%! * Rauma 0,09 03.03.06 *Vaikka Rauma on kymmenien kilometrien päässä 

ydinvoimalapäästöistä, eikä edes tuulen alla silti: 0,09/0,04= +125% l. myös siellä on reilusti yli 

kaksinkertainen taustasäteilytys. * Lappi TL 0,11 03.03.06 *Luku kertoo vallitsevan tuulensuunnan 

vaikutuksen, näin saamme tietoon, että mittarit osoittavat säteilyn liikkuvan kaasufaasissa mm. 

säteilykaasuina, aktiivisina hiukkasina ja sekundäärissäteilyinä virittyneinä ilmamolekyyleinä. 

Vaikka etäisyyttä on jo yli 30km, ei minkäänlaista säteilyvaimentumaa ole havaittavissa! Tasainen 

ilmavirta vetää laimentamatta perässään säteilyrainaa ydinvoimalasta kuin hihnakuljetin 

suunnattoman kauas. * Pori HÄKE 0,06 03.03.06 *Varsinainen pommi! Matkaa on 50km 

voimalasta pohjoiseen 0,06/0,04= säteilynousua jäljellä +50% l. -125% p i e n e m p i ! * Luvia 0,09 
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03.03.06 * Kullaa 0,07 03.03.06 * Pomarkku 0,08 03.03.06 * Honkajoki 0,05 03.03.06 *Tässä taas 

matkaa voimalaan n.100km tuulen sivussa 0,05/0,04= ero normaaliin on käsittämätön +25%. * 

Merikarvia 0,04 03.03.06 *Tässä säteilyero on -175% pienempi ydinvoimalaan. 

Nollapistepaikkakunta jonne selvästi ydinvoimalan päästöjä ei suoraan paljon tule. Taustasäteilystä 

jäljellä vain kolmannes. Olen esitellyt maamme kattavia taulukoita, joista näkyy ydinvoimaloiden 

piippupäästöjen keskittymät. Tämä on ehdottomasti löytämistäni paras. Tai no p a h i n ! Tuskin 

enää on epäselvää minkämoista m i t a t t a v a a tuhoa siviiliydinvoimaloiden ns. luvanvaraiset 

tekevät. "Sallitut" jatkuvat piippukaasupäästöt asiallisesti k o l m i n k e r t a i s t a v a t taustan! 

Säteilytilanne Satakunnassa lopputalvelta -06 kertoo jotain siitä miten siviiliydinvoimaloiden 

myönnetyt ja sallitut päästöt vaikuttavat maamme väestöä koettelevaan taustasäteilyyn. Olkiluoto 

on hyvä kohde siinä mielessä, että alueella ei ole juuri luontaista uraanimalmia, eikä muuta 

merkittävää luonnon omaa säteilypäästöä haittaamassa mittauksia. Samoin lopputalvi routineen ja 

lumihankineen takaa liki optimistisesti sen, että saadaan neutraalia dataa pitkälti ydinvoimaloiden 

kaasusäteilyefekteistä ja todetuista sekundäärisäteilytysvaikutuksista päästöhiukkasineen. Eurajoki 

0,11ySv, Rauma 0,09, Lappi TL 0,11, Pori 0,06, Luvia 0,09, Kullaa 0,07, Pomarkku 0,08, Honkajoki 

0,05, Merikarvia 0,04. Keskiarvo saadaan näytealueesta laskemalla kaikki yhteen ja jakamalla 

osallistujamäärillä eli 0,7/8kpl= 0,09. Saadaksemme keskimääräisen kasvutaustaprosentin 

otamme vähiten säteilysaastuneen reunapaikkakunnan merkkaamaan 0-pistettä Merikarviasta. 

0,04, mikä on 3,7 mSv taustan perussaantopohja. 0,09/0,04= +125% säteilyn kasvu keskimäärin. 

Alueen suurin säde saastuttajaan on n. 100km Honkajoelta TVO:lle. Vedämme 100km säteen sekä 

Olkiluodon, että Loviisan saasteympäristöön, huomaamme alueen kattavan puolet Suomen 

väestöstä. Otetaan tutusti STUKI:n perustaustasäteilytason ilmoitus 3,7mSv. Luku kerrotaan 

saamallamme 2,25= 8,33mSv! Optimistisesti voimme olettaa, että tämä keskimääräinen 

nousukerroin ei vaikuta edes puoleen väestöstämme. Säteilyn kasvuvaikutus näyttäisi kattavan 

2,2milj suuruista keskivertoa. Näin voimme helposti laskea tuloksesta sen keskiarvollisen 

tilastopaineen joka kohdistuu maamme koko väestöön ns. "mansievertelinikäkertymänä". Eli 5milj- 

2,2milj= (2,8milj* 3,7mSv + 2,2milj* 8,33mSv)/ 5miljoonalla = 5,7mSv taustataso henkeä kohden! 

Aika tuttu tieto. Arvo saadaan helposti ottamalla se luku, jonka STUK sanoo ja myöntää 

"poistaneensa" nyky-ydinvoimaloiden nostamasta taustasäteilykasvusta 90-luvulta. Eli 2mSv + 

23% kasvanut virallinen nykysäteilytaustamme lisättynä 3,7mSv. Tulokseksi saamme j u u r i tuon 

5,7mSv! Näin 80-luvun 3mSv on noussut 90% todistettuun 5,7mSv n.25v aikana 

siviiliydinvoimaisesti! Aika kuvaavaa, että lähestyimmepä säteilyongelmaamme melkein millä 

keinoin tahansa, tulos on aina sama. Käyttäen ihan virallisia STUKI:n tietoja niin aina saamme 

näytöksi tutun loppurupeaman. Hirveästi kasvanut säteilylisä siviiliydinvoimaloistamme tappaa 

nykyisin 6000 henkeä 500mSv elinikäkertoimella ja sairastuttaa siitä toipuvia säteilysyöpään lisäksi 

saman verran. Jatkeeksi tietoja myös siviiliydinkaivos ja jalostusvaikutuksista. TV2 kertoi 17.03 

OBS ohjelmassaan, että Ranskan Limousinissä toimii peräti 50 meille tulevia Cogeman 

uraanikaivosta laajalla alueella. Se mikä hätkähdytti oli maininta 10-20 kertaistuneista 

taustasäteilyistä suunnattomilla alueilla muutaman vuosikymmenen sisällä! Kun puhutaan 

reippaasti yli 50mSv taustasäteilyistä ja todetaan, että 1000mSv 100% säteilysairastumismäärät 

kerätään näillä arvoilla peräti 20v aikana, niin ei tosiaan ole ihme, että myös STUK ottaa näemmä 

näissä säteilyasioissa "vapauksia" tulkita säteilytilastojaan, ettei ydinalan maineet romahtaisi 

kertarysäyksellä? Täytyy tosiaan todeta, että tuppisuumainen käyttäytyminen näiden asiallisten 

laskelmien taustatiedoista ei ole omiaan h ä l v e n t ä m ä ä n esille nousseita päivänselviä 

ihmettelysyitä! IAEA:n sensuroinnin alkuajoista Ydinvoimaan on jo aivan alkuajoista lähtien 

kuulunut totalitäärinen tarve sensuroida sitä kaikkea ja kaikenlaista tietoa, joka alan mukana 

kulkee. Yleensä tällaiset systeemit luodaan alun alkaen suorista sotilassalaustarpeista, niin kuin 

nyt ydinvoiman tapauksessa myös. Jo ydinpommin alkumetreiltä asti atomialan kehitykseen luotiin 
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varsinainen leegio erinäisiä piilotusmetodeja. Sotaa aikoinaan käyvä USA halusi pitää ydinvoiman 

lainalaisuudet ja tiedot mitä tiiviimmin vain oman hallintonsa piirissä. Ehkä se oli jossain mielessä 

jopa perusteltua II-maailmansodan aikana ja osin vielä sitä seuranneen kylmänsodan 

sotilasosiltaan? Muttei toki enää sovi siviiliydinvoimapuoleen, saati nykyiseen avoimempaan 

maailmaan. Eräs nimenomaan siviilipuolen sensuroinnin keskeisin ja näkyvin tapahtumaketju alkoi 

06.08-45 Hiroshiman pommin nähdessä ydinosaamisen kruununa konkreettisen ydinvalon. 

Virallisissa tiedoissa sanotaan, että Hiroshimassa 400 000 hengen asujaimistosta kuoli 80 000. 

Sodan loputtua kaupunkia tutkimaan tulleet USA:n ydinasiantuntijat kohtasivat alueella varsin 

outoja yksityiskohtia. Olihan kyseessä maailman siviiliväestön ensimmäisen ja paljon jatkosta 

kertovan kohtaamisen ensimmäinen analysointipaikka. Tutkijat alkoivat haastatella paikan päällä 

olevia japanilaisuhreja ja tekemään tapahtumakentästä paljonpuhuvaa kokonaislaajuista 

kartoitusta. Melko pian kohdattiin ihmisten kertomuksista sellaisia yksityiskohtia, että tarut ja 

uskomukset alkoivat olemaan näiden lähtökohtina ilmeisempiä, kuin realisoitava fakta? Eräs 

tutkijoita askarruttanut mysteerio oli käsite "Musta sade". Kerrottiin, että melko pian ydinpommin 

räjähdettyä maahan lankesi raju ja laaja sysimustan sateen mukanaan tuoma mysteerio. Kerrottiin, 

että lähinnä raakaöljynkaltainen sitkeä aine peitti tienoot laajalta alueelta. Yleensä sen alle jääneet 

kuolivat varsin pian säteilyn seurauksena. Tämä aine oli hyvin vaikeasti poispestävää nimenomaan 

raakaöljymäistä nestettä. Tässä asiassa oli monta kummallisuutta. Laskettiin, että jos vaikka 

neliökilometrin alalle tätä olisi langennut perussateena sentin paksuinen kerros, niin jopa 

varovaisesti arvioiden nestettä olisi pitänyt pudota 10 000 tonnin verran! Toisaalta saatiin selville, 

että ydinpommin aineesta vain täysin mitätön 0,6g muuttui energiaksi. Muu osa mitättömästä 

ydinpolttoaineesta sinkoutui lähinnä raskaana reagoimattomana pulverina melko pienelle alueelle. 

Esitettiin varsin kummastunut ajatusmalli siitä, että mistä moinen massaerä edes teoriassa voisi 

muodostua, ja lisäksi nimenomaan ilmaan. Ensin ajateltiin, että kyseessä on vain puukaupungin 

savujen muodostama liejuuntuminen. Mutta näytteeksi saduista "öljyeristä" ei saatu tätä tukevaa 

materiaalia. Tässä vaiheessa Mustan sateen tutkinta sai niin vakavaa mielenkiintoa, ettei asiaa 

haluttu enää puida julkisuudessa enää käytännön tasolla. Ydinalan ikuisen rautaesiripun lopullinen 

laskeminen tapahtui juuri tässä vaiheessa tiedemaailmassa! Mitä sitten salaisista laboraatiosta 

alkoi selviämään? Niin IAEA oli tosiaan näin polkaistu nupulleen ja ydinalaa kroonisesti tästä 

eteenpäin vaivaava sensurointipakko astui ratkaisevan askeleen taaksepäin ydinasioiden 

vapaassa raportoinnissa. Kyseinen musta mönjä on peräisin ilmakehän typestä. Kun suora säteily 

kohtaa ilmakehän kaikkialla olevan typen se muuttuu hiili C-14 radioaktiiviseksi hiilimuodokseen. 

Puoliintumisaika säteilylle on 5630v. Juuri samaksi jota tapahtuu kaikkialla, missä säteily kohtaa 

ilmakehän. Niin siviiliydinpuolella, ydinjätevarastoissa, kuin nähdysti sotilaspuolella. Lisäksi aluksi 

mainitsemani 10 000t määrä moninkertaistui Hiroshimassa, koska muodostuneesta 

radiohiilipölystä valtaosa paloi suoraan ilmassa suunnattomalla lämmöllä häkäkaasuiksi ja 

hiilidioksidiksi, eikä siis tätä osuutta koskaan haluttu edes julkisuuteen näkymään. Tämän 

varovaisesti arvioiden kymmenkertaisen äärimmäisen bioaktiivisen ja maailmalle kaasuna 

levinneen säteilytappajapäästön vaiheista haluttiin vaieta pysyvästi kansainvälisillä aiheen 

salausvelvoitteilla. Tilanne jäi sitten myöhemmin kylmänsodan jalkoihin ja vaiettiin varsin 

tehokkaasti jatkotutkimuksista. Mutta melko pian jo 50-luvulle tultaessa näyteltiin seuraava jatko-

osa. Australialaistutkijat ja vastaavat alkoivat kansainvälisen turvallisuuden nimissä seurata 

ydinpommikoneitten todellisia seurauksia maailmalla tehtävien ilmakehän ydinkokeiden tiimoilta. 

Aihe oli äärimmäisen arkaa aikaa kylmänsodan velloessa erityisesti Venäjän ydinpommikokeiden 

laukaisemina. Australialaisilta- ja Uusiseelantilaisilta lampailta alettiin löytää mm. ranskalaisten 

ilmakehässä ydinkokeitten suoritettujen päästöjen seurauksia. Kyseessä oli suorien ydinkokeiden 

laskeumien loogiset seurannaiset. Mutta tässä vaiheessa oli asiassa jotain käsittämätöntä? Miten 

oli mahdollista, että Hiroshiman ydinkokeiden fissioiva ainemäärä on vain 0,6g ja siitä vähintään 
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puolet räjähdyspaineena singahtaa vain alapuoliseen maastoon, saada Australian kokoiseen 

alueeseen suursäteilymääriä? U-235 hajotessa aine muuttuu Barium-141 ja krypton-92 ja 3 

neutroniksi ja gammaenergiaksi. Jo tästä näemme, ettei silloin pitäisi edes tuhansista ilmakehän 

ydinkokeista tulla käytännössä cesiumia kuin grammaluokissa räjähdystä kohden laskeumiin. 

Lisäksi vetypommikokeista vain osia tästä jo polttoaineensa puhtauden takia. Silti koko 60-luvun 

alkuun kulminoitunut ydinlaskeumakeskustelu pyöri pitkälti vain cesiumin maailmanlaajuisen 

nousemisen tiimoilla. Esimerkiksi Suomi nousi otsikkoihin Lapin poronlihasta löytyneisiin 

runsastuneisiin nimenomaan cesiummäärin? Suomen Lappi oli siinä mielessä outo paikka, että 

vallitsevat silloiset tuulet olivat Venäjän Novaja Zemjan saaren päästöjen realistisesti ottaen 

saavuttamattomissa. Siitä huolimatta väitettiin nimenomaan Lapin saaneen päälleen suunnattomat 

tonnimäärät täyttävät cesiumpeitteet muutamissa vuosissa? Tilanteen vakavuutta toi esille varsin 

laaja kirjo maailman tutkijoita. Näyttöä pidettiin kiistattomana siitä, että ilmakehän ydinkokeista 

levittäytyy vastatuuleen jne. satojen tonnien kesiumpilovilauttoja. Jo silloin oli kyllä tiedossa se 

fakta, että päästöjen lähdettä olisi pitänyt etsiä luontevammasta ylätuuliosuudelta, eikä välttämättä 

ydinpommikokeista. Kukaan ei miettinyt sitä, miten raskas metallipöly edes voi noin suurina 

pitoisuuksina kulkeutua tuhansia kilometrejä ilmassa. Todellisuudessa jo pitemmän aikaa oli ollut 

tiedossa, että Ruotsin kaivostoiminta oli päästöjen takana. Sikäläinen tunturialue tiedetään varsin 

rikkaaksi cesiumpollusiittimineraalien alueeksi. Sieltä siis arkinen tuuli oli kuljettanut ruotsalaisen 

kaivostoiminnan päästöjä nimenomaan vain Lapin alueille. Kohun noustessa niin rajuksi, että 

tehtiin maailmanlaajuinen ilmakehän ydinkoekieltosopimus hiljainen Ruotsi vähensi cesiuminsa 

vuotamispäästöjä samanaikaisesti ja maailma sai huokaista helpotuksesta, kun maailman 

ydinpommilaskeumien cesiumpitoisuudet alkoivat kuin taikaiskusta koekiellosta laskemaan. No 

mikä todellisuudessa sitten tapahtui? Miten oli edes teoriassa mahdollista, että maailman 

säteilyarvot ja taustat pienessä ajassa nousivat niin rajusti? Yksi elementti kuten huomaamme oli 

tottakai typen säteilystä muuttuminen hiili C-14 muotoon. Käytännössä tuo muutama gramma 

hajonnutta raskasainetta putoaa miltei kaikki räjähdyspaikan maaperään. Mutta ilmaan jää 

radioaktiivisen hiilen kyllästämä "merellisen" kokoinen alue hiilidioksidia ja hiilimonoksidikaasuja 

kaikkialle esteittä menevänä kaasuna. Häkä tarttuu eläimiin hengitettynä ja hiilidioksidi kulkeutuu 

myös bioaktiivisena kasvien yhteytettäväksi. Lisäksi se mistä äärimmäisen tarkoin haluttiin vaieta 

on tämä surullisen kuuluisa Malenkan kehittämä isomeeristen ja termisten vireiden pysyväisyys 

mm. arkisissa ilmamolekyyleissä. Nimenomaan nämä yhdessä aiheuttivat ne mitatut rajut 

säteilynousut sirotessaan primääriaktivoituna säteilyionisaationa maailmalle. Lasketaanpa 

mallinnukseksi, mitä näinä kiistelyinä reilun 10v ydinpommikokeiden aikaan ilmakehäämme 

todellisuudessa pääsi. Hiroshiman tasoisissa pommikokeissa siis vain grammaluokkia ainetta 

muuttuu energiaksi. Otamme vertailukohdan siviiliydinvoimalan vastaavaa. 1000MW 

ydinvoimalassa, noin Olkiluodon kokoluokassa v u o d e s s a energiaksi muuttuu ei vähempää, 

kuin 1000g samaa ydinpommiuraania, joita kokeissa käytettiin. Tästä voimme päätellä, että noin 

1500 Hiroshimaa vastaavia ydinkoetta vapaasti maanpäällä suoritettuna ei tuota yhtään enempää 

säteilyenergiasaastumista kuin ainokainen siviiliydinvoimala! Voimme karrikoiden sanoa, että yksi 

Olkiluodon 30v käynyt ydinvoimala synnyttää todennettuna suuremman säteilyefektin 

maanpäälliselle biodiversiteetille, kuin kaikki maailman sotilaalliset ilmakehäkokeet yhteensä! Eikä 

tässä vielä kaikki. Heti kun ydinkoekielto maailmalla astui voimaan alettiin tekemään ydinkokeita 

1000m syvyisissä suljetuissa kallioluolastoissa. Siis peräti 2 kertaa syvemmällä, kun esim. Posivan 

loppusijoitukset tehdään. Ja siitä huolimatta koko 80-luvun alusta lähtien ja jo sitä ennen myös tätä 

toimintaa pidettiin tahallisena maailman väestön terveysuhkana. Maailmalta juoksutettiin 

massoittain tutkimuksia miten kilometriluokkaisista tunneleista nousee jo nyt tauotta säteilykaasuja 

ja vaarantaa koko maailman elämisen edellytykset tulevien vuosikymmenten aikana. Siis yli puolet 

syvemmältä kuin Olkiluodon Posivatunnelit? Tilanteessa ei edes auta, että ydinluolasto lasittuu ja 
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keramisoituu yhteneväiseksi sulakivimöykyksi. Yhtä kaikki 80-luvun lopulle tultaessa alkoi 

ydinkokeiden vastustus olla julkisuudessa näyttöjen painamana niin suurta, että maailmanlaajuinen 

ydinkoekieltosopimus oli pakko tehdä. Kukaan ei edes vahingossa halunnut tehdä vertailuja siitä, 

miten koko ydinkoekiellon piirissä kului poltettuna ydinjätteenä karkeasti vain se määrä, jonka 

ainokainen 1000MW ydinvoimala maailmalla maan pinnalla ympäristöönsä syytää! --------------------- 

Siitä asti, kun aloin selvittämään ydinalaan liittyviä mysteereitä on eräs erityisen mielenkiintoinen 

vuosi ollut mielessäni. Vuona 1961-suurvallat tekivät sopimuksen, joka kieltää ydinkokeet 

ilmakehässä. Olen aina halunnut saada selville juuri tuon vuoden yleisen mitatun 

taustasäteilytason. Sillä tiedolla olisi mitä helpointa tehdä selko siitä, mitä ennen sitä sotilaallisen 

pommikokeilun synnyttämä taustansäteilynousu on suhteessa sen jälkeen suoritettujen 

siviiliydinvoimalaitosten vastaavaan. Totta kai myös siviiliydinala on havainnut tämän ja sopinut 

STUK:n kanssa, että sen aikuisia yleisiä taustasäteilykokonaisuuksista ei saa mistään. On turha 

luulla, että netistä, tai STUKI:sta näitä pyytämällä saisi käsiinsä. Aina joskus käy niin, että jokin 

pieni yksityiskohta, tai tuhansiin sivuihin kätkeytyy pienoinen ja enemmän kuin paljonkertova 

lipsahdus. Sen löytyminen on vain oman ahkeruutensa varassa. Aina edes IAEA ei kykene 

sulkemanaan kaikkia tietojaan hermeettisesti viitseliäältä piiloon. Niinpä toistetaan, mitä löytyi. 

STUK:n Säteily ja turvallisuuskirjassa vuodelta 1988 sivulla 15 raportoidaan seuraavaa:" Vielä 

1960 luvulla siveltiin kellojen osoittimia ja numerotauluja radioaktiivisella aineella. Tällainen 

itsevalaiseva kellolla aiheutti ranteelle jopa yhden millisievertin annoksen viikossa. Radioaktiivisten 

aineiden käyttö on tarpeetonta itsevalaisevissa kelloissa. Niillä aiheutettiin aivan turhaan 

Sveitsissä, ja ehkä muuallakin, lähes vuoden taustasäteilyä vastaava koekehoannos (1mSv!)" 

Kerrottakoon, että tässä osiossa STUK:n henkilöstö käy läpi kuivaa menneisyyden historiikkia 

listamaisesti. Kyseessä on 640 savuinen ylipaksu pino raportista koottua materiaalia suoraan 

kirjaan kopioituna. Tämä aivan olennainen lipsahdus on jäänyt poistamatta kyseisestä opuksesta. 

Ja se sopii kuin päre päähän ja on juuri siitä, mitä etsitään. Olennaisinta tässä "lipsahduksessa" on 

fakta, että kyseinen tieto on autenttista menneisyyden raportointilistojen läpikäydystä realiteetista 

sen aikuisin tiedoin. Mitä siis voimme tästä oppia? Näin vähäinen taustasäteilymme oli vielä ennen 

varsinaista siviiliydinvoimainvaasiota 60-luvun alkuvuosina. Juuri se huippusalattu tieto suorastaan 

lävähtää silmiimme. Ydinpommikokeiden loputtua 1961 ja siirtyessä kilometrisyviin tunneleihinsa 

oli mitatun taustamme säteilytaso vain karvan yli 1mSv! Nyt meillä on käytettävissä ja 

tilastoitavissa aukoton maailman taustasäteilytason kehittyminen kaikkineen. Valitettavasti yhä 

meiltä puuttuu 30-luvun taustasäteilytiedot, mutta saamme jo täysin riittävän yleisen taustamme 

kehitysluonteen. Voimme lähteä siitä liikkeelle, että 30-luvulla yleinen säteilytaso on 1mSv. Paljon 

puhutuista ydinpommikokeista toki syntyi yleistä nousua. Hiroshiman pommissa 0,6g uraania 

halkesi levittäen vain sen säteilykuorman biodiversiteettiin. Loput raskaammat aineet putosivat 

pitkälle paikalliseen maastoon, muttei saastuta käytännössä juuri laajemmin. Kun huomioidaan, 

että 1000MW ydinvoimalassa vastaavasti 1000g/v ainetta luovuttaa isomeerivirettään 

biodiversiteettiin syntyy selkeä kuva miten ainokainen käyvä ydinvoimala synnyttää säteilyvuota 

termivirittäen ilmakehään yhtä paljon, kuin maailman ydinkokeet samaan aikaan yhteensä! Ja tämä 

tuskin huomattava globaalisäteilynousu kertoo selkeästi näin olleen. Entä sitten kaikki se, mitä 

tästä vuodesta 1961-62 eteenpäin jää pelkästään siviiliydinvoiman kontolle? Vuoteen 1980 

mennessä vain n. 20v sisällä huomaamme kauhuksemme siviiliydinvoiman vähintään 

kaksinkertaistaneen taustamme jo 3mSv senalkuiselle tasolle 440 siviiliydinvoiman, 

uraanikaivosten ja jalostustoimien yhteisvaikuttimena. Jatko siitä eteenpäin on yhtä tramaattinen. 

Olisi enemmän kuin tähdellistä tutkia sitä mekaniikkaa, joka on ydinkoekielloista huolimatta vain 

30v sisällä kiistatta nostanut maailman yleistä taustasäteilyä peräti +90%. Ja jo minimissään 45v 

aikana silloinen 1,2mSv tausta on reippaasti yli triplautunut nykyiseen 3,7mSv tasoon jo virallisissa 

STUK-raportoinneissa. Sen totuuden pimitykseen ei tosiaan riitä 90-luvulla STUK:n ja vastaavien 
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toimesta suoritetut -2mSv säteilyn noususensuroinnit ja vastaavat vippaskonstit. Kun 

virananomaisillamme on jo nyt tiedossa piilotettuna se fakta, että taustamme on noussut 80-luvun 

3mSv tasolta < 2000-luvun 5,7mSv tasoille, eikä kasvulle voi uumoilla kuin räjähdysmäistä 

lisääntymistä siviiliydinvoimalakäytön myötä. Näin voimme havaita ja todistaa, että kokonaisuutena 

vain 45v aikana on taustasäteilymme noussut tasaisen vauhdin taulukolla 5,7mSv-1,2mSv (-61) = 

+4,5mSv. Eli 1mSv/10v. Tuplautuen alusta tasaisesti joka 10 vuosi! ------------- Adheesio 

MAAILMANENSI-ilta! Kanavasäteilyadheesio on mekanismi, jossa säteilyionisaatiossa esim. 

metalli muuttuu ultraradikaaliseksi aineeksi. Joka kaivautuu vaivatta vaikka lasin läpi kuin mato 

puuhun. Aineella ei STUK:n tietojen mukaan missään NIMESSÄ voi olla tällaisia 

"supersyövytysominaisuuksia". Mutta kuten olemme jo jatkuvasti huomanneet teoreettiset IAEA-

valheet ja käytännön materiaali eivät juuri kauempana toisistaan voisi olla. Katsokaa 

sensaatiomaista materiaalia ja kiistatonta dokumentaatiokuvamateriaaliani siitä miten paksuun 

elektroniputkikupujen lasimassaan beettaelektronit, röntgenenergiat ja ++..ionisoituneet 

kanavasäteilyionien tunneliot säteilyeroosoituvat. TODELLISUUS oikeassaelämässään on 

kalmaisan karua: http://kuvaton.com/k/vYd.jpg [img]http://kuvaton.com/k/vYd.jpg[/img]  

  

7. Ilmastointimysteerio..txt 
7 Ilmastointimysteerio. Nyt kuin olin päässyt jäljille siitä mekanismista joka kätketään ydinvoimalan 

systeemeihin näköjään aivan kylmästi, aloin pohtimaan mielessäni useita kummallisilta tuntuneita 

tapauksia ydinvoimalan starttaamisten alk  

uajoilta. ASEA:n työläisiltä olin saanut kuulla erään varsin kummallisen väittämän ja turvaohjeen. 

Henkilö oli sitä mieltä, että viimeistään noin vuosi ydinvoimalan käynnistymisestä eteenpäin olisi 

syytä oman turvallisuutensa vuoksi vaihtaa muihin elossa pitävimpiin hommiin. Kysyttäessä syytä 

moiseen, hän vältellen lisäkeskusteluja oli vain kuitannut, että olisi syytä seurata alkuaineiden 

kulkeutumista ydinvoimalan poistoilman piipun ns. "pyyhkäisytuloksissa"? Kyseiseltä oli tivattaessa 

irronnut senverran lisätietoa, että nimenomaan kromista on puhe. Myöhemmin olen sitten selvitellyt 

taustoja myös tästä tarkemmin. Sanotaan tähän aluksi tukitietona, kromi kuuluu siihen erityisen 

haitalliseen alkuaineryhmään, jota pitkäaikainen säteily eroosioi voimalaitoksen rakenteista. 

Kromin kemikalisaatiomyrkkyinä tunnettu on mm. pelätty 6-arvoinen kromi. Joka on vaarallinen 

mm. kyvystään aiheuttaa syöpää. Ja sen kulkeutumismekanismi nimenomaan ilmastointiin on 

lähinnä tieto siitä, kuinka pitkällä voimalaitoksen "yleissäteilytausta" on kyennyt jo vakiintumaan. 

Normaalilla työläisellä ei toki ole edes teoreettista mahdollisuutta saada moista selville, mutta 

TVO:n laboratoriossa kyllä näitä salaisia pyyhkäisykokeita alusta asti kyllä tehtiin. En halua sen 

tarkemmin kertoa tähän henkilöiden nimiä, mutta kun tämä etenevä kriittinen kromilöytö aikanaan 

sitten mitattiin, lähti saman tien ydinvoimalasta tilanteen tietäneet ja siitä selvillä olevat harvat. 

Kuvaavaa tässä vaiheessa oli, että henkilö, joka joutui tähän savupiippuun hakeutumaan joutui 

käyttämään rajua suojavarustusta tiedon kromiatomeista tultua julki. Moninkertaista suojahaalaria 

ja hengityssuojaimia ja vastaavia oli siitä päivästä asti pakko käyttää. Joten oli mitä ilmeisintä, 

tämä kromin mystinen kulkeutuminen, juuri kuten ennakoitiin ei ollut mikään jonninjoutava heitto. 

Vaan ydinvoimaloissa oli herännyt henkiin jotain salattua ja kuoletettavaa keskuuteemme. Siitä 

päivästä lähtien ei juuri ollut halukkaita tähän jokavuotiseen perushuoltokeikkaan vaihtamaan 

piipun ns. lentovaloja. Jollain tasolla kaikki vaan tiedosti kyseessä ei ollut mikään harhakuva 

vaarasta. Mutta mikä vielä tässä vaiheessa hämmästytti, oli mistä mekanismista moinen voisi 

johtua? Ehkä tähän on sopivaa kertoa vastaavantyyppinen sen aikuinen episodi myös laitoksen 
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nimenomaan ilmastointiin liittyvään tapaukseen. On todella kummeksuttava havaita että juuri 

ilmastointi on niin keskeinen tekijä. Sillä on koko laitosalueella musertava perusominaisuus. Kun 

liikkuu ydinvoimaloiden sisärakennuksissa ja erityisesti tietyissä huoneissa huomaa äärimmäisen 

meluisan ja vastenmielisen, suorastaan pyörremyrskymäisen ilmanvaihdon käytännössä kaikkialla. 

Ihmeteltävintä on siinä, että tuuletusta ei moisissa mitoissa milläänlailla lämpö- saati hapetussyistä 

niin massiivisena tarvita. Ihmisiä teknisissä tiloissa ei ole kuin satunnaisesti. Samoin 

jäähdytettävänä ei usein ole kuin satunnaista tekniikkaa, mutta aina läsnäoleva hatun päästä 

repivä ylettömän suuri ja meluisa ilmastointi. Niin siitä ei pääse juuri missään laitoksen 1500 

huoneissa eroon. Sitten sen seuralaisena on eräs vielä oudompi tekijä. Kun menee laitoksen 

sisäosiin aamuvirkkuna, ei siellä tarvitse olla kuin reilun tunnin, niin raukeus iskee. En siis tarkoita 

mitään normaalia kyllästymistä, vaan totaalista energian katoa elimistöstä. Olen joutunut sen 

kymmenet kerrat raahaamaan melkein jalattomaksi käyneitä raavaita ja hyväkuntoisia alle 20v 

kesäharjoittelijoita näistä huoneistoista. On liki mahdotonta ymmärtää sitä, miten virkeä elimistö voi 

silmissä rojahtaa jo reilun tunnin sisällä niin veltoksi, ettei työkaveri saa juuri sanaa suustaan. Olen 

tätä useasti tuuminut ja kysellyt aiheesta myös laitoksen ylemmiltä. Vastaus on mitäänkertomaton 

ja yleensä vedotaan tiloissa pidettävän "turvallisuussyistä" alipainefaasia ja muut läpinäkyvää. No 

sanomatta on selvää, että halusimme alkuaikoina saada puhaltimia pitemmän työn tehdessämme 

seisokkihuolloissa pois. Vaan aina tylysti sanottiin, ettei millään käy. Koskaan muuta ei selitelty. 

Kun kysyi ulko-ovien aukipitämistä hapen saamiseksi, sama kiertelevä vastaus. Kun ei käynyt , niin 

ei käynyt. Ihmettely omassa mielessä vain kasvoi. Kyllä tähän nyt liittyi jotain aivan ymmärryksen 

ylittävää ja ennen kaikkea äärimmäisen tarkoin salattua. Jotain sellaista, joka tietona on 

elintärkeää saada selvitettyä itselleen. Jokin asiassa mätti ja pahasti! Vielä eräs varsin keskeinen 

muistelus. Myös laitoksen ilmastointiin kytkeytyvä. Olin laitoksella tekemässä rutiininomaisia 

vuosihuoltoja. Tällä kertaa tehtäväkenttiini kuului käydä läpi työkavereineni puhaltimien 

kunnossapitotarkastuksia ja muita perushuoltoja laitosrutiinihuoltoina. Ei siinä mitään olihan 

laitteistot tuttuja ja kiva saada myös uusia kokemuksia ja vaihtelua puuduttaviin perusrutiineihin. 

Puhallinkoneistot ovat luonteeltaan massiivisia miehenkorkuisia monimetrisiä 

sähkömoottorikäyttöisiä meluisia yksiköitä. Niitä huollettiin miehenmentävistä peltiluukuista. 

Rutinoituneesti siis aamulla kyselin ja selvittelin mistä ja milloin saisin katkaista aina kyseisen 

ilmanvaihtokoneen käyttösähköt mennessämme koneiden sisään. Silloin sain kuulla lauseen jota 

en koskaan unohda. Aina, ihan aina oli painotettu, että ehdottomasti joka tilanteessa kun laitteita 

huolletaan on kaikki sähköt katkaistava. Tätä päivää ennen turva-ajattelu oli tässä täysin ehdoton. 

Sähköt katkotaan ennen huoltoa pois. Nyt kuin salama kirkkaalta taivaalta oli tullut laitospäälliköiltä 

ehdoton vaatimus. Koneet huolletaan e h d o t t o m a s t i käyvinä! Siinä vaiheessa luonnollisesti 

kieltäydyin moisesta hengenvaaraan asettumisesta, niin itseni, kuin työkaverieni osalta. Koska en 

tässä vaiheessa saanut selkeää vastausta hämilleen menneeltä työnjohtajaltani edes tivattaessa, 

sanoin soittavani aina valvomoon sammuttaessani kyseisen puhallinkoneiston. Saavuimme 

työpaikalle ja soitin, juuri kuten olin ilmoittanut aina katkaistessani kyseisen laitteiston. Hetken 

aikaa kaikki meni rutiinisti ja hommat tulivat tehtyä. Mutta siinä vaiheessa, kun aloimme käydä läpi 

nimenomaan valvomon puhallinlaitteistoja alkoi kuulutuksesta kaikua vaatimus ilmoittaa 

toistamiseen tehdystä irtikytkennästä varsin käskevästi. Ilmoitettuani toimenpiteen koordinaatistot 

ja syyn siihen vaadittiin ilmastointikojeistojen välitöntä takaisinkytkemistä. Kummastelin jo tässä 

vaiheessa miten on mahdollista, että useiden rinnakkain samaan ilmastointikanavaan puhaltavien 

flektien yksittäispysäytys ei muka olisi mahdollista? Nimittäin aina oli myös TVO:n kursseissa 

korostettu miten jo yksi ainokainen rinnakkaislaite takaisi jopa kriisin sattuessa turvallisen 

prosessin etenemisen. Aina juuri tähän asti oli korostettu, ettei yhden, kahden, tai peräti kolmen 

rinnakkaislaitteen poistumisella käytöstä olisi mitään vaaraa turvallisuuden kannalta. Saati muun 

prosessinhallinnan vaikeutumisen osalta. Ja nyt yhtäkkiä sanottiin jo yhden koneiston hetkellisen 
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huoltoseisokki aiheuttaa turvavaaran! Olin ällikällä, huomasin myös viimeistään tässä vaiheessa 

miten totuus ja koulutusmateriaali oli irti toisistaan. Tottakai jätimme huoltoseisokkikierroksemme 

tekemättä ja palasimme perin kummalisin tunnoin majapaikkaamme. Eteemme oli kuin 

väläyksenuomaisesti kohonnut jotain ennennäkemättömän uhkaavaa ydinalaan liittyvää. Kyselin 

vaisulta työnjohtajalta asiaan liittyviä taustoja ja peräti merkillisiä juonikäänteitä. Mitään selkeää 

raportointia en itse asiassa koskaan saanut. Tiedustelin ponnekkaasti myös sitä miten edes 

teoriassa voidaan vaatia henkilökunnan suorittavan moisen kamikazehuollon. Eikö edes 

työturvavaltuutetulla, tai pääluottamusmiehellä ollut mitään sanottavaa? Ainoa vaikutus tilanteelle 

oli kun sain siirron sellaiselle työpaikalle jossa en joutunut vastaavaan rupeamaan. Myöhemmin 

kyselin miten ylipäätään kukaan voi huoltaa hengenvaarallisesti ilmastointilaitteet, niin vastattiin 

vaan yliolkaisesti ettei ole minun murheeni. Sen verran sain jälkikäteen kuulla, että koneet siitä 

lukien tosiaan huollettiin henkeä pidätellen ja käyvinä! Uteliaisuuteni heräsi ja päätin selvittää mistä 

moinen hysteria ja suunnaton pelko ilmastoinnin kohdalla perimmältään kertoi. Sain, kuin sainkin 

selvyyden laitostoimittaja ASEA:n osaajilta, että kyseessä oli varsin tarkoin varjellun 

ydinlaitossalaisuuden tietoinen pimittäminen henkilökunnalta. Jos tieto vuotaisi julkisuuteen, sen 

esittäjää kohtaisi irtisanomiset ja vastaavat sanktiot! Mistä oli perimmältään kyse? Ydinvoimaloiden 

ilmastointiin liittyy mekanismi, joka vaatii tauotonta ilmanvaihtoa kaikissa niissä tiloissa, joissa edes 

vähän on säteilyenergiaa. Eli turbiinisalit ja reaktorihallit, asiassa kaikki "tekniset tilat" 

henkilöstökonttoritiloja ja valvomoa lukuun ottamatta pitää olla tauottoman ilmahuuhtelun piirissä. 

Sain kuulla miten pahimmillaan jo noin 15 min ilmastointikatkos saattaa kyseiset tilat 

radioaktiivisiksi ja niin kova säteily niissä silloin jo on, että syntyy hengenvaaraa. Jos esimerkiksi 

näistä teknisistä tiloista ilma virtaa väärinpäin valvomoon, niin henkilöstö on välittömässä 

kuolemanvaarassa! En millään saattanut ymmärtää mekanismia, jossa ei säteilydosimetri edes 

näyttä mitään muuttaa noin nopeasti ilman niin vaaralliseksi, että hengenlähtö konkreettisesti on 

mahdollista. Tämä oli joko törkeä vale, tai sitten joku ei ymmärtänyt, mitä puhui. Mutta koska 

tilanteessa sain työpaikanvaihdoksen selityksittä osakseni ja kun huomioin laitospäällikön 

ylireagoinnin huomasin osuneeni johonkin täysin siihenastisen ydinkäsityskyvyn ylittäneeseen 

totuuden sisältävään miinakenttään. Siitä päivästä asti olen suoraan sitoutunut selvittämään tätä, 

ehkä koko nykyfysiikan tarkemmin varjeltua salausvyyhtiä. Täytyy sanoa jos olisin alusta asti 

tietänyt sen kaikki seurannaiset ja juonenkäänteet, niin ehken olisi koskaan ryhtynyt selvitystyöhön. 

Työhön, jonka seurauksena tämä edessä oleva äärimmäisen salatun ydinsalaisuuden Bandoran 

lippaan aukaisu sitten vaikeuksien jälkeen onnistui! On suorastaan uskomatonta, miten juuri tästä 

tapauksesta sai alkuunsa se mekanismi, joka toi päivänvaloon vähittään 60v ajan äärimmäisen 

tarkoin varjellun salaisuuden. Jonka varjelemiseksi on perustettu mm. IAEA:n kaltaisia ydintiedon 

levityksen estäviä maailmankattavia organisaatioita, mutta eipäs tässä vaiheessa paljasteta 

enempää. Seuratkaamme eteenpäin, miten kaikki mysteeristä porras kerrallaan alkoi raottua. 

Haluan lisätä tähän, sain myöhemmin kuulla, että minut nimenomaan haluttiin tähän ratkomaan jo 

pitkään hiertänyttä työturvallisuusdilemmaa. Ja sain kuulla, miten varsin selkeästi päänavaukseni 

jälkeen koko ilmanvaihtoflektien huoltorutiini muutettiin sellaiseksi, että laitteita alettiinkin vain 

kuulustelemaan laakerien kunnon varmistukseksi. Vain pysähtyneet laitekokonaisuudet tehdään 

virrattomaksi korjaamisensa ajaksi. Eli olin tehnyt tehtäväni ja sain kontolleni entistä vaativampia 

työvastuukenttiä.  
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8. Relekoestusoppeja..txt 
8. Relekoestusoppeja. Relekoestusoppeja. Kirjoittelen tätä jaksoa vuoden -06 loppukesällä. Tällöin 

peräti 5 Ruotsalaisydinvoimalaa on jo kuukausiluokassa ollut pakollisessa alasajoseisokissa ja 

ydinsähkön seurannaisvaikutuksena tällä hetkellä maksetaan triplahintaa perussähköstä 

nimenomanaan Forsmarkissa varsin pienimuotoisena alkaneen episodin käynnistämän systeemin 

takia. Yleensä, kun ihmisiltä tiedustelee luullaan, että vain reaktoriin liittyvät vastuukentät ovat 

tärkeitä ja niistä vastaaminen on se ehdottomasti raastavin vastuunkanto. Näin ei todellisuudessa 

toki aina ole. On mainittava myös eräitä muita alueita, joiden pettäessä rahaa palaa ja vastuu 

painaa tonnimöykkyinä. Itse kun sain siirron seuraavaan työkenttääni, niin ikään kuin perin sen 

veljeni siirtyessä jatkokoulutukseen. Tarkoitan tässä nyt vähemmän tunnettua voimalan keskeistä 

rele- ja sähköistä suojajärjestelmäkokonaisuutta. Esimerkiksi Forsmarkin voimalaitosten pitkällinen 

korjausrupeama käynnistyi nimenomaan väärin toimineen releyksikön seurannaisvaikutuksista. 

Suojajärjestelmien releillä suojataan kaikki keskeisimmät ydinvoimalan käytettävissä olevat apu- ja 

pääjännitepiirit. Ja jos käy, kuten Forsmarkin ruotsalaisvoimalassa, kun tuhansista relepaketeista 

yksi ainokainen laite on viritetty edes muutamia millisekunteja väärin laukeavaksi saattaa 

seurauksena olla jopa reaktorin sulamiseen johtava tilanne. Forsmarkin sattumusta luonnehditaan 

koko Ruotsin ydinhistorian vaarallisimmaksi ydinkatastrofiksi ja jälkipyykkiä puidaan varsin 

rankoilla käsillä, ehkä vuosiluokissa. Joka tapauksessa siellä on tällä hetkellä peräti 5 ydinvoimalaa 

allasajettuna ja varsin kiivaan tutkinnan alla pitkään. Ydinalalle tyypillisesti vasta yli puoli vuotta 

tapahtumien jälkeen tämä aluksi parin sulakkeen palamissessio muuttui salattujen raporttien edes 

osittain auetessa aivan toisekseen. Reaktorin vesipinta oli laskenut huikeat 2m. Samoin reaktorin 

70 baarin paine oli romahtanut 15 baariin. Höyryä reaktorista oli jouduttu johtamaan suoraan ulos 

reaktorista erillistiloihin. Todellisuudessa kiinailmiö oli ollut vartin päässä. Jos neljästä 

valmiusdieselistä olisi kahden toimivan sijasta startannut vain 1kpl olisi ydinsulaminen tapahtunut 

tosiasia. Oleellista tilanteelle oli, ettei kokonaisuutta edes paljastettu Suomen tiedotusvälineissä. 

Ihmiset korkeintaan kummastelevat, miten parin sulakkeen takia melkein kaikkia Ruotsin 

ydinvoimaloita huollettiin paniikissa liki vuoden tapahtuneen johdosta? Tosiaan saadessani siirron 

seuraavaan työrupeamaani, annettiin vastuulleni koko niin OL-1, kuin OL-2 laitoksien 

satamääräiset relekoestuskokonaisuudet. Näitä oltiin jo toki jonkin verran useiden työnjohtajien ja 

vastaavien sähköalan osaajien toimesta koeajettu ja haettu erinäisiä tapoja simuloida 

kokonaisuuksien toimintoja ns. relekoestuslaitteilla. Homman luonteeseen jo oli pesiytynyt 

melkoista seurannaisstressiä. Relekoestajan ajaessa satamäärin koesimulaatioita laitoksessa, 

kaiken pitää onnistua 100%, tai rysäyttää alas elintärkeitten turvajärjestelmien keskeisiä 

osakokonaisuuksia jännitteineen. Siinä tapauksessa on haukkujen määrä ylemmiltä johtajilta 

vähintään mieltä kääntävä. Kyseiset suojajärjestelmät eivät vaan kerta kaikkiaan koskaan saaneet 

olla poiskytkettyjä. Tai vaaransi suoraan koko ydinvoimalaitoksien turvallisuuden. Kuten olettaa 

saattaa näitä alasajoja oli tapahtunut edeltäjilläni toisinaan aina silloin tällöin. Ja niin paljon oli 

haukkuja aina tavannut tulla, että ennen varsin runsaslukuisesta relekoestusportaastamme ei juuri 

ollut ketään halukkaita jatkajia jäljellä. Viimeistään vaiheessa, kun veljeni siirtyi omatoimisesti 

lisäkoulutuksen seurauksena pois näiden jokavuotisten relekoestusten luota, ei juuri ketään 

halukasta jatkajaa koko voimalaitoksesta löytynyt. No ei siinä mitään, tottakai noudatin 

komennuskäskyjäni ja sain käytännössä yksin aloittaa parin kesäapulaisen kanssa miltei 

pystymetsästä laitteiden koestamisen. Sattuneiden muutamien inhimillisten laitteiden alasajojen 

seurauksina ei kytkentäohjeita oltu juuri muutamaa sivua enempää kyetty tekemään. Varsin moni 

koestuspaperi oli simuloinneissa jouduttu saman tien myös hylkäämään. Ensimmäiseksi aloitin 

koestusohjeiden piirtelyn ja kimurantimman suunnittelutyön. Tässä vaiheessa on syytä mainita, 

ehdottomasti vaativimmat, hankalimmat ja ajotilanteessa pelätyimmät turvarelejärjestelmät ovat 
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uniikit ja täysin rinnakkaisvarmistamattomat releyksiköt. Näissä paikoissa suoritetut releiden 

koestukset keskittyvät ainokaisien generaattorin, laitoksen päämuuntajan, omakäyttömuuntajan ja 

tämäntyyppisten kokonaan varmistamattomien yksinkertaisten systeemien suojauksiin. Tällaisissa 

alasajetuissa järjestelmäkokonaisuuksissa kömmähdyksiä ei jää varmistamaan käytännössä 

mikään vastuun ottava rinnakkaissysteemi. Siksi jo varsin marginaaliset virheajot, tai ajotilanteissa 

suoritetut lipsahdukset asettivat työpaikan jatkuvuuden vähintään vaakalaudalle. Myös 

laitetoimittajilta näihin koestustilanteisiin ei oltu saatu juuri mainittavasti ohjeita. Pelkistetyimmillään 

vähän vinossa poistettu koestushansikas saattoi ajaa koko massiivisen voimalaitoksen sekunnin 

osissa enemmän tai vähemmän hallitsemattomaan kylmäseisokkiin. Kuten tästä jo saattaa 

ymmärtää, niin kovin monta varomatonta johtokytkentää ei sallittu. Jopa inhimillinen tapahtunut 

hipaisu säätölaitteiden ohjauspotikkaan työn pysyvyyttä menettämättä, tällaisia ei kukaan 

relekoestaja kykene kestämään. Myötätuntoni on tosiaan sen onnettoman Ruotsalaiskoestajan 

puolella, jota nyt syytetään Ruotsin historian toistaiseksi suurimman ydinkatastrofin 

käynnistämisestä. No kohdalleni ei näitä vuosien varrella jopa omaksi yllätyksekseni tullut. Kiitosta 

tästä en toki sen suuremmin ole koskaan saanut. Ydintyössä kun hiljaiset osaavat puurtajat tuppaa 

olemaan juuri se perustykinruoka, jolle ei juuri positiivista palautetta ydinyhtiön toimesta pahemmin 

harrasteta. Näiden relekoestuksien tiimoilta haluan esittää erään erityisesti huomionarvoisen 

rupeaman. Aihe liittyy enemmän kuin äkkiseltään saatattaisi uskoa ilmastoinnin yhteydestä 

mainitsemiini ydinkummallisuuksiin. Relekoestuksessa on perusperiaate, että normaalisti toimivan 

laitteiston suureita jännitteitä, virtoja, taajuuksia ja erinäisiä päälläoloaikoja ikään kuin 

"ikkunoidaan" sallittuihin arvoihinsa jo ennakkoasetteluillaan. Jos jossain tapahtuu arvon ylityksiä, 

alituksia, tai vain hetkellisiä ei sallittuja muutoksia. Laitteistoa suojataan ja irrotetaan 

käyttöyksiköistään lisätuhojen estämiseksi. Samalla tulee hälytys järjestelmässä olevasta 

esimerkiksi sähkövuodoista kastumisten, oikosulun, liikakuormituksen tai muun seurauksena. 

Tämän signaalin eteenpäin saattamiseksi on seuraava apurelejärjestelmä hoitamassa 

vikailmoituksen eteenpäinviemisen valvomoon ja kytkemässä tilanteessa viestiä eteenpäin. 

Rutiininomaisessa koeajotilanteessani sitten huomasimme erään oudon ilmiön kesäharjoittelijoiden 

kanssa. Laitoksen suojarele sinällään kyllä laukesi, apurele seurasi perässä, mutta, mutta? Jotain 

ihmeellistä havaitsin siinä, kun signaali eteenpäin ei silti mennyt. Tilanteessa sinällään mitään uutta 

ole, tottakai jo vajaan vuosikymmenen käytössä ollut satunnainen apurele tuhansien joukossa voi 

vioittua. Ilmoitin havainnostani työnjohtajilleni ja jatkoin kesäharjoittelijoiden kanssa sen enempiä 

miettimättä eteenpäin. Parin päivän päästä alkoi melkoinen revohka koko X-rakennuksen 

relehuoneistossa. Ämpärikaupalla vaihdettiin samaisia apureleitä. Kyselin moisen innostuksen 

aiheuttajaa? Minulle sanottiin varsin ympäripyöreästi, koko vaihtosouvi apureleillä kyllä johtui 

löydöstäni, mutta tarkemmin ei selitetty taustoja edes halutessani. Totesin mielessäni, jahas, ai 

näitä ydinsalailuja siis taas! Vasta viikkoja myöhemmin sain ongittua vaivihkaa paljon 

vaarallisemman tapaustaustan kokonaisuuden. Tilanne oli nimittäin niin, että alle 10v sisällä oli 

lähes puolet ydinvoimalan turvallisuudesta näiltä osin vastaavissa apureleissä sattunut 

ikävämmänpuoleinen vikasessio. Tässä korostan, jo aiemmin mainitsemani X-relehuoneiston koko 

ilmamäärä tulee läpi kymmenien muiden voimalaitoksen huoneistojen. Näin juuri tuohon kyseiseen 

ilmaan sitoutuu ties mistäpäin laitosalueelta kertyvää vaihtoilmaa. Joka tapauksessa oli käynyt niin. 

Että nimenomaan näihin herkkiin apureleiden millimittaisiin pieniin kärkiä ohjaaviin muovisiin 

kampaosiin oli pesiytynyt perin kummallista ydinalassa enemmän kuin yleistä hiipumis- ja 

hivutustautia. Pieniä väkäsiä oli katkeillut jo ties kauanko sitten ja ydinvoimalan suojareleistyksistä 

oli massoittain ollut poiskytketettynä jo vuosien ajan! Ei jälleen mikään ihme, miksei asiasta niin 

kovin laajemmalti haluttu keskustella. Kuulin myös, miten tämä kovasti minua ihmetyttänyt TVO:n 

johdon kyky reagoida tilanteeseen perustui vastaavaan havaittuun katastrofiin myös ruotsalaisten 

omissa laitoksissa! Eli taas, ties monennenko kerran oli ilmeisesti maamme eräs vaarallisin 
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tähänastinen ydinkatastrofi hiuksenhienosti tuurilla ohitettu. Ymmärtänette mitä tuhoja seuraa. Jos 

esimerkiksi päämuuntajan ei ylivirtarele, vinokuormasuoja tai vastaava virhetoiminnanestolaite olisi 

suoriutunut elintärkeästä tehtävästään millimittaisen muovikorvakkeen "mystisesti" syöpyessä 10 

kertaa normaalia nopeammin! Jälleen tuo lajityypillinen törmäys ydinvoimalaan elimellisesti 

kuuluvaan ilman mukana kulkeutuvaan "säyionisaation eroosiseen hivutustautiin"? Useat kerrat 

työkavereineni mietimme oikein tosissamme, mikä on se outo elementti, joka vääntää elintärkeiden 

releiden ohjauskammat ennenaikaiseen tuhotilaansa sammuttaen relekoestajien energian jo reilun 

tunnin oleskelussa mm. X-rakennuksen sokkeloisissa huoneustoissa. Tässä yhtälöhässäkässä oli 

kerta kaikkiaan pakko olla jokin looginen yhteys. Siitä olimme vakuuttuneita, mutta mistään 

suunnalta emme yhä voineet saada viitettä siitä, mikä pilaa ilmassa liikkuvana niin aineen, 

materian, kuin hengenvoiman. Keskeisintä jatkon tilanteelle oli, kun aikoinaan itse jätin 

työtehtävissäni eteenpäin siirtyessäni samaisen relekoestushomman ja varoitin johtajiani, ettei 

koko koestustani kukaan koko saarella jälkeeni hallitse, sain pöyhkeän ydininsinööreille tyypillisen 

vastauksen, "homma järjestyy"! Pannaan senverran monta insinööriä hommaan, että toimii. 

Vuosien päästä jälkeenpäin sain salattuna tietovuotona, miten TVO oli koettanut palkata tilalleni 

peräti 6kpl insinöörin ja teknikon ryhmän. Edes heiltä ei hommasta tullut kovalla yrittämiselläkään 

mitään. Seuraavat vuodet toisensa perään edettiin niin, ettei minulle asiasta saanut kukaan 

osallinen hiiskua. Lyhyillä revisioilla ei KUKAAN koestanut laitteita lainkaan! Aika karua, kun 

kyseessä oli sentään keskeisimmät molempien ydinlaitosten totaalivarmistamattomat uniikit 

satapäiset yksittäiset turvareleet! Systeemit joiden vuotuinen huolto oli tarpeelisempaa kuin juuri 

mikään muu koko laitoksella! Viimein kun asiaa oli vatvottu vuosikaudet tuskaisesti päätettiin koko 

laitekanta ostaa mahdottomaksi tilanteen koettua kokonaisuutena Saksasta Siemensiltä 

tietokoneistettuna ja suoraan tehtaalta ohjelmoituna miljoona-arvopakettina! Ollen ensimmäisiä 

räikeimpiä kertoja kun TVO sai ronskisti röyhkeästä välinpitämättömyydestään silmilleen tietojeni 

raa-asta aliarvostuksesta. Muttei tietysti likikään viimeinen. Merkittävä jatko oli kun kirjoitin suoraan 

asiasta vastuuvirannomaispaljastuksena mm. KTM:lle asti. Miten TVO:n molempien laitosten kaikki 

keskeisimmät turvasähkölaittehuollot oli vuosikaudet kylmästi laiminlyöty STUK:it ja vastaavat 

IAEA:t tuosta vaan ohittaen. Kun tämän tein asiasta, jopa Sisäministeriö innostui peittelemään niin 

paljon, että siirrätti KAIKKI mm. TVO:n tuhannet salaiset relekoestuspöytäkirjani SUORAAN 

sisäministeriön A1 salausluokkaansa. Ettei tietoni vaan vuotaisi mistään julkisuuteen. En tiedä 

YHTÄÄN sellaista tapausta, jossa olisi toimittu näin häikäilemätömästi. Mitä ilmeisintä, lisäkseni 

koko asiasta ei tänäkään päivänä tiedä koko Suomessa kuin aivan muutama. No tätä tekstiäni 

ennen toki. Mutta tällaiseen minä olen jo ydinammattisbesialistina pitkään tottunut. Tämän 

relehasardidilemman tosiaan kuulin ryhmää vetäneiltä jälkikäteen. Jolloin aloin oivaltamaan ihan 

oikeasti, kuinka tärkeitä tietomääriä oli haltuuni työkaluiksi ydinvoimasta kertynyt. Heitä oli tutusti 

TVO:n uhkailukulttuurein vannotettu vuosien ajan olemaan kertomatta minulle mitään 

tapahtuneista. Joten uskalsivat asiansa esittää vasta lopullisesti TVO:n synkkyydet jätettyään 

vuosien tahimisten jälkeen. Olin aivan ällikällä, että mua jo silloin niin tarkoin pelättiin tiedoistani. 

Siis aika hurja episodi kaikine Suomen kattavine megariskeineen.  

  

9. Atomihiukkasen ainemuodon olemus..txt 
9 Atomihiukkasen ainemuodon olemus. Siirrymme seuraavaksi ydinkvanttifysiikan saloihin. Aloitan 

tämän osion muutamilla perusartikkeleilla, joilla selvitän aineen, valon ja värin olemusta jonkin 

verran. Ei aineen olemuksen tunnistaminen kaikkineen vaikeaa lopulta ole. Kun puhutaan 

partikkelista voi ajatella sen vaikka "0" mallisena tyhjiöön muodostuneena sähkövirtasilmukkana, 
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eräänlaisena suprajohdesilmukkana siis. Tästä seuraa mielenkiintoinen perusefekti. Kuten 

tiedämme sähkösilmukka synnyttää pysyvän magneettikentän, jollainen on sähkölain mukaan 

pakko olla esim. kestomagneetissa. Tuodessamme viereen samanmerkkisen kestomagneettiin 

muodostuu aineille ominainen "sisäkkäisliukumattomuuseste". Näin on tilanne vaikka protoneissa 

(+). Jos taas sähkö pyörii eri suuntaan muodostuu eri varausominaisuuden elektroni (-). Elektroni 

ja protoni yhdessä on neutroni (0). Vetoenergiat kasaavat atomin kokonaisrakenteita, joiden uloin 

elektronikerrosten elektronien voimat luovat alkuaineelle ominaisvalenssikemiansa ja vastaavat. 

Systeemi toimii näin kemiasta fysiikkaan, aina ydinfysiikkaa myöten. Esim. 7,8eV säteilykvantti 

purkaa kahden rauta-atomin sidoksen vastakkaisenergiallaan. Tässä on kyseessä ydinfysiikasta 

eräs vähemmän tunnettu säteilyeroosion perusperiaate. Säteilyttämällä esim. protoniin 

gammaenergiaa saamme varastoitua sinne Malenkan kuorimalliteorialla säteilyä. Kun protonin 

energian teoreettinen stabiilimpi "0" rata muuttuu huojuvammaksi "8" malliseksi, se sitoo protoniin 

lisäenergiaa ja hiukkasen massa kasvaa lisäenergiasta loogisesti. Koska energia on ainetta, kuten 

tiedämme. Kyseessä on yhä samainen protoni, mutta jokin siinä on muuttunut. Ydinfysiikka puhuu 

"spin käsitteestä". 0-rata on hyrrä siis stabiilina pyöriessään. Kun hyrrää tönäisee siihen tulee 

liikaenergiasta huojuntaa. Mitä tämä vaikuttaa? Hyrrä ei olekaan aina ja kaikista suunnistaan 

tasaisesti "+" merkkinen. Vaan pinnassa esiintyy myös vähemmän positiivisempaa tilaansa. Kun 

kyseessä on atomi, joka pysyy virittymättömänä vakaana niin tällaisessa epävakaassa tilassaan 

ollessaan atomiydin ikään kuin kiehuu epävakaampana ja voidaan mieltää kuplivan. Kupliva 

aikansa kiehuttuaan haihduttaa itsestään liikaenergiaa, eli vettä ulos. Arkiseen radonytimeen 

energiaa voi varastoitua mainitusti kuukaudeksi ison 21Mev suuruisen liikaenergiaspinin. Se peilaa 

suoraan säteilyenergiasta saamaansa lisäenergiaan. Ja huomaa nyt on kyse konkreettisesti vain 

energiasta. Kun tietty puoliintumishäirintävoima on pommittanut atomin sisusta tapahtuu kuin 

kolistelemalla särkyvää ikkunalasia, atomin sisäinen koossapitoresurssi ylittyy ja vapaa energia 

"kvantittuu" ytimestä ulos. Nyt riippuu poistuvan energian tehosta, eli Ws arvosta muuttuuko se 

vain energiaksi, eli gammakvantiksi, "0" silmukalliseksi elektroniksi, vai kenties esim. irrottaa 

atomista kaksi protonia ja neutronia heliumytimeksi, eli alfakvantiksi. On myös mahdollista, että 

atomista ei pääse ainetta pois vaan häiriö haittaa alimman elektronin vaellusta, että se 

spinstatiikalla imaistaan liian positiiviseksi kohonneeseen ytimeen energiahäiriökuoletukseksi. 

Tällöin ytimen protoni kaappaa K-kuorikerroksen elektronin, muuttuu neutroniksi ja syytää 

säteilypurskeen ympäristöönsä. Aine voi muuttua myös virittyneenä suoraksi lisämassaksi. Jos 

meillä on tavallinen jousivedettävä kello ja vertaamme sen painoa, kun kello on vedettynä täyteen 

vetoonsa, on kello vedettynä painavampi, koska jouseen sitoutunut lisäenergia painaa. Otamme 

tavallisen metallikuulan ja punnitsemme sen tarkoin. Kuumennamme kuulaa hetken aikaa liekillä. 

Huomaamme kuulaan sitoutuneen lämpöenergian myös lisänneen sen massaa havaittavasti. 

Tämä on vielä melko yksinkertaista, mutta entä jos kyse on monimutkaisemmasta 

kokonaisuudesta, kuten vaikka ihmisestä? On kyetty suoralla vaaituksella todistamaan, että 

kuolemassa ihmisen paino putoaa sieluenergian edustamallaan grammaluokan muutoksella. 

Eläessään energisempi ihminen on painavampi todisti Dr. Duncan MacDougall aikoinaan. Mitään 

"kiinteää" ei siis tarkkaan ottaen edes ole. Se on vain kenttien välistä vuorovaikutusilluusiota. Et lyö 

päätäsi kiveen vaan sen "sähkökenttään". Totta energia on ainetta, mutta oleellista on tajuta mitä 

"ainetta". Valo on niin konkreettista energiaa, että synnyttää kvanttina jopa suoraa mekaanista 

painetta. Tätä hyödyntää avaruuspurjeidea suoraan. Hyvin laakeroitu musta ja valkoinen siipiratas 

puolillaan valopaineesta suoraan pyörii. Kun katsot taskulampun yöllistä valokeilaa, joka on 

käsissäsi miljardi km pitkä ja 5cm leveä jo alussa, tajuat valon "koon" mielettömän suureksi. Silti 

sillä voi painaa siipirattaaseen pyörintäpainetta. Uskomattomasti tämän valomäärän tiedät ladatun 

pieneen patteriin, gramman sinkkipalaan! Jos alat puristaa vaikka taivaan pilviä kasaan, huomaat 

että kiintojäätä jäätyessään tulee. Energialla on sama luonne. Aine on tarkkaan rajatulla 
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lyhytvuorovaikutusalassaan "0" silmukassaan kiertävä energiakokonaisuus. Kun ukkosenergia lyö 

puuhun se on jo melko tiivistä energiaa ja räjäyttää tukin säleiksi. Osoittaen, että sen 

vuorovaikutusetäisyys on suurempi ainetta. Mutta kun pakkaat aineen edustaman energian 

atomitasoon, sen vaikutuskenttä minimoituu aineen olomuotopintaan. Yksi aineen olemus 

vaikuttaa kauas. Se tunnetaan gravitaationa. Aine on eräs energian pakkaustiheysmuoto vain, joka 

on maailmalla suhteellisen harvinainen energian muoto lisäksi. Jos olisimme pelkästään 

valofotoneista, kokisimme aineen aivan toisin. Eli käytämme itseämme perusteina oppineina tähän. 

Hämmentävää, että jo hyttysellä kvanttimekaniikan atomien spontaani värähtelylepomassa 

aiheuttaa paineliikkeillään holtittoman peruslentonsa. Tilanne tuntuu ihmiskokoluokassa ihan 

absurdilta. Sanotaan, että ihminen hyttysen kokoisena kuolisi ilmamolekyylien 

satunnaiskiihdytysten takia välittömästi! Silti hyttynen on vain hyötynyt satunnaisesta pomppivasta 

lennostaan. Eikä näin lennellen joudu petojen suuhun. Tunnettu "kiinteä" ei ole sitä kiinteää, jonka 

maailmassamme tunnemme. Neutriino voi esteittä kulkea maapallon läpi kohtaamatta mitään 

vastusta! Eli atomien välillä on silkkaa tyhjää. Mutta outoa on, että esim. elektronikuorella ei ole 

mainittavasti paksuutta. Vain pallopinta, jos edes sitä. Aine on kuten elävässä elämässä. Oli 

kyseessä mikä tahansa tunnettu kiintokappale sen pinnan läpi voi painaa fyysisen piikin. Ilmaan, 

plasmaan, nesteeseen myös elohopeaan kalvoa lasin lailla rikkomatta. Savukaasuun tulee myös 

fyysinen reikä vaikkei pysyvästi. Esim. lyijy ja lasi näitä lävistämisessä rikkoutuu. Mutta silti lyijy 

valuu millin vuodessa. Itse asiassa mikään tunnettu metallilevy ei voi nojata seinään 1000v 

kauempaa valumatta siitä lattialle. Myös arkinen ikkunalasi paksunee alta. Mikään edes tällainen 

aine ei ole nestettä kummempaa siis. Alati ympärilleen haihtuileva vesi ei nesteenä ole edes 

tarkasti kiintoaine, vaan kaasu! Kaasun ihminen mieltää vain hyvin epämääräiseksi fyysisesti. 

Eksoottinen on myös hiili. CO2 on hiilipitoinen kaasu. Koksi, grafiitti, fullereeni on jo hiili 

kosketeltavana. Timantti on samaa ja entistä kiinteämpää. Mitä hiili kaikkeudessamme on? 

Enimmäkseen kautta maailmankaikkeuden löyhästi keskinäismolekyyleinä sitoutunut kaasu. 

Planeettamme kasvimassa on käytännössä tiivistynyttä hiilidioksidia. Kukkapurkin kasviin tulee 

kiloja lisää suoraan ilman kaasukierrosta! Kaasusta männän alla huomaamme muodostuvan sitä 

kovempaa, mitä tiiviimpää se on. Kun puristamme vesihöyryä saamme nesteestä jäätyessään 

kiintoainetta. Joka on nolla kelvinasteissa teräksen kovaa. Energiassa on samaa. Otamme 

valokvantin ja vain prässäämme sitä ahtaalle, kuten doublerilmiöstä avaruusraketin nokassa 

saamme valonlähdettä päin ajaessamme taajuuden energiakvanteissa nousemaan. Nyt 

kiihdytämme kohden radiolähetintä kaukaa avaruuksista. Ensin havaitsemme sen radioaallot, 

kiihdyttäessämme se liukuu infrapunaan, näkyvä valospektri, UV-valo, röntgensäde, 

gammakvantti, avaruussäteily, .. .. AINETTA! Näin loogista, valo on prässättävissä suoraan vaikka 

elektroniaineeksi! Kun värähtelyn aaltotaajuus on niin korkea, että sen jakso alittaa 

gravitaatiosäikeen sitomiseen vaatiman fyysisen mitan. Tällöin gravitaation lait alkavat vaikuttaa 

siihen välittömästi. Kvanttiutunut energia etenee siihen asti valon nopeudella. Mutta kun 

taajuusnousu pakkaa sen niin ahtaaksi, että määrittyy kiinteäksi aineella ei yksinkertaisesti enää 

voi olla aiempaa valon nopeutta. Energian tiheysmaksimissa on tässä keskeinen rooli. Juuri tässä 

"kaasu" muuttuu aineeksi, jota voi käsin nostaa. Yksinkertaista ja loogista. Kannattaa ajatella 

tilanteita selkeästi mikromekaniikkana. Mikäli kyseessä olisi 100% tyhjyys, ei olisi myöskään 

mitään minkä spiniä voisimme havainnoida. Tyhjyydessä ei ole havaittavaa. Ei ole kyse 

"tyhjyydestä", jos siinä on energiaa. On myös fyysinen rajapinta, jonka yli energia ei aineesta 

virtaa. Tätä rajaa aineshiukkaset energiana kunnioittaa. Mutta esimerkiksi metallissa jo elektronit 

vaeltavat helposti atomiradoista toisiinsa. Juuri tämä koetaan mm. sähköä, ja lämpöä johtavana 

metallina. Tätä ominaisuutta ei ole puolestaan sementissä, siksi sitä ei koeta metallina. Toisaalta 

metallioksidi, kuten safiiri on metallia, mutta happi haittaa elektronien vaellusta, aine ei ole 

johdemetallia, vaikka on alumiinia silti. Pinta joka kykenee lähettämään gravitonivälityssäikeen 
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itsestään määritellään kiintoaineeksi. Kiintoaine on taas niin korkeataajuinen valokvantti, että sitä 

rajoittaa Einsteinin alle valonnopeuden liikelait. Avainsanana on gravintoni, joka sitoo 

energiakvantin sekä alle valonnopeuteen, ja huomioi! Myös ajan käsitteeseen. Valolla ei itsellään 

ole mitään aikaa, ja vaikkei uskoisi edes selkeää paikkaa, koska sillä on vaikutusjanansa, jossa se 

säteenä vain vaikuttaa. Ei voida valosäteessä osoittaa, että fotoni on "tuossa". Valo on 

valonnopeaa, ja kuten Einstein laski mikään aine ei voi olla valonnopeudessa. Toki jopa yli valon 

nopeudessa, muttei ole ainakaan enää meidän 3-D maailmassamme silloin! Valokvantissa on 

selkeä spin. Joka tässä tarkoittaa fotonin pyörivän ikään kuin rihlapiipusta tulleen luodin. Spinin 

johdosta fotoni vuorovaikuttaa ympäristöatomeihin vaihtuvalla +, - varaussykkeellään. Fotonit 

samasta syystä aiheuttavat kaksoisrakotestin referointivarjojaan ja vuorovaikutusta ympäristönsä 

kanssa. Fotonin energia muodostaa kuin vieterikierreradan ja silloin sen kulkusuuntaan muodostuu 

niin paljon sivuttaisulottuvuutta, että fotonin voi nähdä valona myös sivusta, vaikkei se katsojaansa 

suoraan edes osuisi. Tämä aiheuttaa valolle maksimietenemisnopeuden, koska vuorovaikutus tuo 

epäsuoran aikakäsitteen mukanaan. Entä jos tämä vieteri oikaistaan ja vuorovaikutus sivuille 

estetään. Tämä lentävä "luotifotonihyrrä " pysäytetään? Saadaan suora jana. Puhutaan 

gravitonisäikeestä, jonka vaikutusta rekisteröidään vain säikeen molemmissa päissä. Myös muut 

lainalaisuudet muuttuvat huikeasti. Gravitonisäikeessä ei vuorovaikutuspuutteesta jäädä valon 

nopeuteen, vaan gravitoni menee omassa ulottuvuudessaan reaaliaikaisesti paikasta toiseen. 

Esim. mustassa aukossa fotonin vieteri venähtää suoraksi, koska valtavaa gravitaatiota vasten ei 

enää mikään muu tunnettu energialinja kestä. Systeemi menee luonnossa myös päinvastoin. 

Vaikka nyt tähden välinen gravitonikimppu alkaa värähdellä tämä muuten näkymätön linja alkaa 

muuttua näkyvämmäksi. Siihen muodostuu soivaa energiasäveltä, kuin viulun kieleen. Jos toinen 

näistä keskenään vaikuttavasta tähdestä räjähtää valtavana supernovana muodostuu planeettojen 

väliseen avaruuden tyhjiöön kuin tyhjästä konkreettista ainetta. Säiettä myöten tiettyihin 

resonanssipisteisiin voi muodostua konkreettisesti niin suurta energiaa, että täydelliseen tyhjiöön 

muodostuu ainetta! Tätä tapahtuu avaruudessa todistetusti. Ydinfysiikassa tiedetään 

atomireaktioissa kvanttien pakkautuessaan suurempiin tiheystaajuuksiin muuttuvan energiasta 

aineeksi. Jopa alfasäteilyn ytimestään irtautumiseen liittyy heliumatomiytimen tunneloituminen ulos 

ytimestä kerrotusti. Esittelin näkemyksen, jonka mukaan maailmassa ei ylipäätään kiinteää ainetta 

olisi. Herättäen kenties äkkiseltään vastaan puhuvia reaktioita. Eikä mikään ihme, ettei pelkästään 

energiasta koostuva ihmiskeho tunnu uskottavalta. Mutta näin se silti on. Otetaan tähän vertailuksi 

eteerisimmän energiamuodon, eli valon. Taannoisessa YLE teemassa kerrottiin Saksalaisesta 

tiedenaistutkijasta, joka oli hidastanut valon etenemään mateluvauhtiin kylmässä kaasussa. Hän oli 

myöhemmin oivaltanut miten valokvantti voidaan myös halutessa kokonaan pysäyttää! Tiedepiirien 

ihmetykseksi todistettiin, miten valo oli "pullotettavissa" kylmään kaasupilveen. Toisaalta pilveä 

kuumennettaessa valo lähti myös uudelleen liikkeelle. Näin lähellä kvanttitutuneen valon olemus 

on todellisuudessa aineesta. Valosäde saadaan myös niin kiinteän aineen oloiseksi, että siitä 

voidaan tehdä myös fyysiset atulat. Ei mitä tahansa atuloita, vaan ultranäppärät. Niillä voidaan 

nostaa erillisiä atomeja pinnasta ja latoa niistä konkreettisia rakenteita. Maailman pienin IBM-logo 

koottiin tähän tapaan jäähdytetyistä ksenonatomeista. Valo on siis myös fyysinen aine, josta 

voidaan tehdä halutessa näin konkreettinen otin. Alkeishiukkasista lisää 2. Kappaleiden välistä 

voimavaikutusta varten klassinen fysiikka käyttää voimakenttäkäsitettä. Sähkövarattu muodostaa 

sähköstaattisen- ja liikkuessa sähkömagneettisen kentän. Sähkövaraukset ovat sähkökenttää. 

Puhutaan klassisesta aineesta ja voimakentästä. Tämä vastakkaisuus ei ole kvanttifysiikkaan 

kuuluvaa. Aineen perushiukkasilla on aalto-ominaisuus. Tällöin ainetta on pidettävä eräänlaisena 

kenttänä. Ajasta ja paikasta riippuvana tilafunktiolla kuvailtavaa. Samaan tapaan kuin klassisessa 

fysiikassa puhutaan voimakentistä. Toisaalta kenttiin liittyy ainehiukkasia, eli kenttäkvantteja. Tietty 

kvantti ilmentää tiettyä voimakenttää kvanttien välisessä vuorovaikutuksessa. Nukleonien 
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keskinäinen ydinvuorovaikutus syntyy nukleonien yhtämittaisella mesonivaihdolla. Myös 

sähköisten hiukkasten välinen vuorovaikutus tapahtuu keskinäisellä sähkömagneettisten kentän 

kvanttien ja fotonien vaihdolla. Alkeishiukkaset välittävät voimavaikutuksia alkeishiukkasten välillä. 

Ero aineen ja kenttien väliltä on hävinnyt. Vuorovaikutus tapahtuu eräiden alkeishiukkasten 

välityksellä. Alkeishiukkasten kuvailu klassisen kenttäteorian menettelytavoin. Kvanttiteoriassa 

aineen perushiukkaset ovat kenttiä ja näiden välinen vaikutusaluekentät puolestaan aineellisia. 

Erityisesti on mainittava, että välittävät alkeishiukkaset kahden muun alkeishiukkasen välillä 

vuorovaikutusta tehdessään eivät ole "todellisia" hiukkasia. Puhutaankin virtuaalihiukkasista. Vain 

jos järjestelmä saa riittävästi energiaa, voi virtuaalinen aineellistua laboratoriossa havaittavaksi 

hiukkaseksi. Kahden nukleoninsysteemiin voi synnyttää vapaan pionin riittävällä energialla. 

Energian on vastattava vähintään pionin lepomassaa. Tilanne tapahtuu korkean energian nukleoni-

nukleoni-sironnassa. Tilanteita toistetaan esim. Cernin hiukkasammuntakokeissa. Ja esimerkiksi 

avaruussäteilyenergian tyyppisissä laboraatioissa. Kenttien kvanttiteoriassa on kyse relatiivisen 

kvanttiteorian täysmuodosta. Se kykenee selittämään lukuisia alkeishiukkasten ominaisuuksia ja 

kuvaamaan vuorovaikutuksia myös. Kokeellinen tutkimus on tuonut esille paljon selittämättömiä 

teoriaan kuulumattomia asioita. Tyydyttävän alkeishiukkasteorian pitäisi tunnistaa olemassa olevat 

alkeishiukkaset ominaisuuksineen. Pitäisi saada hyväksyttävä selitys miksi 

alkeishiukkastaulukossa ilmoitetut massat liittyvät pysyvinä pidettäviin hiukkasiin ja miksi varatuilla 

alkeishiukkasilla yleensä on yhtäläinen sähkövaraus? Systematiikkalaeissa on myös 

selittämättömyyksiä. Suhteellisuusteoriasta ja kvanttiteoriasta on luotava tyydyttävä 

alkeishiukkasteoria. Otetaanpa valaisevia rinnastuksia. Mikä ero on metallisidoksessa ja vaikka 

muovin kaltaisessa eri aineiden valenssisidoksessa noin tarkemmin? Metallille on keskeinen 

ominaisuus, että erillisillä metalliatomeilla on yhteiselektroniensa muodostama elektronipilvi. 

Metallissa siis atomit vuorovaikuttavat toisiinsa vaihtamalla keskenään elektroneja välittäjäaineena. 

Tilanne ilmenee sidosvoimana ja sähkönjohtokykynä. Ilmiö konkretisoituu elektronimikroskoopissa 

niin, että eri aineiden liitoksien välillä ei ole elektroneja. Mutta metallien välillä on aina havaittavissa 

hyppiviä elektroneja yhteneväisenä vaippana atomilta toiselle. Vielä sananen neutronin 

erityisluonteesta. Neutronissa on potentiaalia jakaantua protoniksi ja elektroniksi. Näiden kahden 

hiukkasten välillä on niin vahva hiukkasten vuorovaikutus, että muodostuu neutronikokonaisuus. 

Kun neutroni on ytimessä se on siellä vaikuttavien voimien seurauksena liki ikuinen ja pysyvä, jollei 

ole termisesti virittynyt. Mutta kun neutroni vaikka fissiossa poistetaan ytimestä erilleen siinä oleva 

radioaktiivinen varastoitunut virittyminen alkaa energiakvantittua noin 1,01* 10 potenssiin 3 s 

sisällä. Vapaasti liikkuvan neutronin pysyvyys on vajaa 17 minuuttia. Vapautuu myös antineutriino 

annihilakvanttina. Kyseessä on energian säilymislain vaatima alle maksimienergiaisen hajoamisen 

vaatima kolmas hiukkanen neutriino kineettisenä energiana. Beta- hajoamisessa vapautuvien 

protonin, neutriinon ja elektronin ikä on puolestaan jo pysyviä.  

  

10. Ainerakenteiden vuorovaikutus..txt 
10 Ainerakenteiden vuorovaikutus. Kappaleiden välisten voimavaikutusten varten klassinen 

fysiikka käyttää voimakenttäkäsitettä. Sähkövarattu muodostaa sähköstaattisen- ja liikkuessa 

sähkömagneettisen kentän. Sähkövaraukset ovat sähkökenttää. Puhutaan klassisesta aineesta ja 

voimakentästä. Tämä vastakkaisuus ei ole kvanttifysiikkaan kuuluvaa. Aineen perushiukkasilla on 

aalto-ominaisuus. Tällöin ainetta on pidettävä eräänlaisena kenttänä. Ajasta ja paikasta riippuvana 

tilafunktiolla kuvailtavaa. Samaan tapaan kuin klassisessa fysiikassa puhutaan voimakentistä. 

Toisaalta kenttiin liittyy ainehiukkasia, eli kenttäkvantteja. Tietty kvantti ilmentää tiettyä 
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voimakenttää kvanttien välisessä vuorovaikutuksessa. Nukleonien keskinäinen ydinvuorovaikutus 

syntyy nukleonien yhtämittaisella mesonivaihdolla. Myös sähköisten hiukkasten välinen 

vuorovaikutus tapahtuu keskinäisellä sähkömagneettisten kentän kvanttien ja fotonien vaihdolla. 

Alkeishiukkaset välittävät voimavaikutuksia alkeishiukkasten välillä. Ero aineen ja kenttien väliltä 

on hävinnyt. Vuorovaikutus tapahtuu eräiden alkeishiukkasten välityksellä. Alkeishiukkasten 

kuvailu klassisen kenttäteorian menettelytavoin. Kvanttiteoriassa aineen perushiukkaset ovat 

kenttiä ja näiden välinen vaikutusaluekentät puolestaan aineellisia. Erityisesti on mainittava, että 

välittävät alkeishiukkaset kahden muun alkeishiukkasen välillä vuorovaikutusta tehdessään eivät 

ole "todellisia" hiukkasia. Puhutaankin virtuaalihiukkasista. Vain jos järjestelmä saa riittävästi 

energiaa, voi virtuaalinen aineellistua laboratoriossa havaittavaksi hiukkaseksi. Kahden 

nukleoninsysteemiin voi synnyttää vapaan pionin riittävällä energialla. Energian on vastattava 

vähintään pionin lepomassaa. Tilanne tapahtuu korkean energian nukleoni-nukleoni-sironnassa. 

Tilanteita toistetaan esim. Cernin hiukkasammuntakokeissa. Ja esimerkiksi avaruussäteilyenergian 

tyyppisissä laboratioissa. Kenttien kvanttiteoriassa on kyse relatiivisen kvanttiteorian 

täysmuodosta. Se kykenee selittämään lukuisia alkeishiukkasten ominaisuuksia ja kuvaamaan 

vuorovaikutuksia myös. Kokeellinen tutkimus on tuonut esille paljon selittämättömiä teoriaan 

kuulumattomia asioita. Tyydyttävän alkeishiukkasteorian pitäisi tunnistaa olemassa olevat 

alkeishiukkaset ominaisuuksineen. Pitäisi saada hyväksyttävä selitys miksi 

alkeishiukkastaulukossa ilmoitetut massat liittyvät pysyvinä pidettäviin hiukkasiin ja miksi varatuilla 

alkeishiukkasilla yleensä on yhtäläinen sähkövaraus? Systematiikkalaeissa on myös 

selittämättömyyksiä. Suhteellisuusteoriasta ja kvanttiteoriasta on luotava tyydyttävä 

alkeishiukkasteoria. Otetaanpa valaisevia rinnastuksia. Mikä ero on metallisidoksessa ja vaikka 

muovin kaltaisessa eri aineiden valenssisidoksessa noin tarkemmin? Metallille on keskeinen 

ominaisuus se, että erillisillä metalliatomeilla on yhteiselektroniensa muodostama elektronipilvi. 

Metallissa siis atomit vuorovaikuttavat toisiinsa vaihtamalla keskenään elektroneja välittäjäaineena. 

Tilanne ilmenee sidosvoimana ja sähkönjohtokykynä. Ilmiö konkretisoituu elektronimikroskoopissa 

niin, että eri aineiden liitoksien välillä ei ole elektroneja. Mutta metallien välillä on aina havaittavissa 

hyppiviä elektroneja yhteneväisenä vaippana atomilta toiselle. Vielä sananen neutronin 

erityisluonteesta. Neutronissa on potentiaalia jakaantua protoniksi ja elektroniksi. Näiden kahden 

hiukkasten välillä on niin vahva hiukkasten vuorovaikutus, että muodostuu neutronikokonaisuus. 

Kun neutroni on ytimessä se on siellä vaikuttavien voimien seurauksena liki ikuinen ja pysyvä, jollei 

ole termisesti virittynyt. Mutta kun neutroni vaikka fissiossa poistetaan ytimestä erilleen siinä oleva 

radioaktiivinen varastoitunut virittyminen alkaa energiakvantittua noin 1,01* 10 potenssiin 3 s 

sisällä. Vapaasti liikkuvan neutronin pysyvyys on vajaa 17 minuuttia. Vapautuu myös antineutriino 

annihilakvanttina. Kyseessä on energian säilymislain vaatima alle maksimi energiaisen hajoamisen 

vaatima kolmas hiukkanen neutriino kineettisenä energiana. Beta- hajoamisessa vapautuvien 

protonin, neutriinon ja elektronin ikä on puolestaan jo pysyviä. --------------- Maailmassa on vain 1 

väri. Kun ihminen on tottunut näennäiseen värikylläisyyteen totuus tuntuu hatusta vedetyltä. 

Kuitenkin havaitsemme v a i n 1 ainokaisen värin. Haettaessa vastausta tähän pitää keskittyä 

siihen mitä väri todellisuudessa on? Ja tietenkin, mitä näennäisvärit edustavat. Käsite "kirkas" on 

paljonselittävä ja kertova. Kirkas on pimeän vastakohta, eli näkyvää valoa. Se on myös 

läpinäkyvyyttä, peilipintaista valon hallittua taittumista, se on häikäisevää liikavaloa, se on 

valkeasta pinnasta kaikkinaisesti ympärilleen sirovia fotoneja, tai eri taittuman prismassa 

muodostunut koko värikirjovalo. Itse asiassa minkä tahansa värisen pinnan peilausta ja osittaista 

peilaamattomuutta myöskin! Mitä väri silloin on. Perusvärit kertovat todellisuudessa pinnan 

mikrorakenteen tarkasta rae-, lamelli-, tai vaikka pisarakoosta riippuvasta mekaanisesta valkean 

valon taittumisesta. Ikään kuin radioaallot. Vain tietyn mekaanisen mitan omaavista antenneista, 

heijastuu vain tiettyä valonpituusaaltoa. Toisaalta muut värit imeytyvät suurelta osaltaan pintaan. 
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Entä, jos kyseessä on läpinäkyvä väripinta? Silloin verkon läpi mahtuu valtaosin taas 

oikeankokoinen väripituus, muut katoavat. Värimaailma on siis puhdasta mekaniikkaa sanan 

varsinaisessa mielessä. Mikä on tilanne värimetalleiden kohdalla, onhan metalliväri jotain muuta, 

kuin mattavärit? Peilihopea on helppo, kaikki aaltoalueet heijastuvat tasapinnasta. Entä vaikeampi 

kulta? Siinä osa pinnasta toimii edellisellä tavalla, mutta lisäksi on rakennetta mikrotasossa. 

Kokoluokkana keltaisen värin aallonpituus lisättynä osittaisella peruspeilauksella. Entä kuparin 

ruskeavaikutteinen väri? Samaa kirkkaan osapeilausta, lisättynä punaisen kokoluokan 

mikroraekokoa. Ken ei usko voi sekoittaa kirkkaaseen kromivärimaaliin ripauksen keltaista, tai 

punaista. Kuinka tarkka ja kauaskantoinen tämä analyysimittaus itse asiassa voi olla? Tiettyä 

huippua voisi edustaa yötaivas. Lukemattomien valovuosien päästä voimme kertavilkaisulla todeta 

vaikka nyt tietyn tähden valon keltaisuuden kertovan todellisuudessa kyseisen tähden kaasujen 

sisältävän natriumille ominaisen keltaisen värin mikrorakennekoosta, tai juuri päinvastaisesta 

kyseisen mikrovärikoon katoamisesta. Tähän juuri spektrianalyysi perustuu. Valon katoamiseen 

tietyillä mikrorakennepituuksilla. Helppoa ja yksinkertaista, kun sen vain oivaltaa. Tunnetuilla 

alkuaineilla on siis tietty mekaaninen kokonsa, joka voidaan etämitata pintaheijasteen, tai läpi 

tulleen valon aallonpituudesta. Mitä tapahtuu, kun väri haalistuu? Esimerkiksi punaiselle mitoille 

atomitasossa rakentunut kupari muuttuu siniseksi kuparisulfaatiksi. Molekyylinen pintakoko 

asiallisesti hienontuu tällöin lyhytmittaisemmaksi siniväriksi. Kun se kuivuu, jälleen raekoko 

murskautuu mekaanisesti isommaksi kokoluokaksi ja alkaa taittamaan isommilla pintakooillaan 

myös muun väristä valoa. Siitä tulee siis valkoista! Haalistuva musta menettää valon kuolettavan 

mikropintarakenteensa, joka ei anna heijastevastekokoa yhdellekään väripituudelle. Pinta 

käytännössä tasoittuu ja alkaa muodostamaan vasteita eri väreille. Haalistuva läpinäkyvä kirkas 

taas lisäverkottuu saaden niin paljon peilaavia murrosrajoja, että mikään aallonpituus ei asiallisesti 

pääse ahtautumaan hiloitusten läpi. ------------ IAEA:n sensuroinnin alkuajoista. Ydinvoimaan on jo 

aivan alkuajoista lähtien kuulunut totalitäärinen tarve sensuroida sitä kaikkea ja kaikenlaista tietoa, 

joka alan mukana kulkee. Yleensä tällaiset systeemit luodaan alun alkaen suorista 

sotilassalaustarpeista, niin kuin nyt ydinvoiman tapauksessa myös. Jo ydinpommin alkumetreiltä 

asti atomialan kehitykseen luotiin varsinainen leegio erinäisiä piilotusmetodeja. Sotaa aikoinaan 

käyvä USA halusi pitää ydinvoiman lainalaisuudet ja tiedot mitä tiiviimmin vain oman hallintonsa 

piirissä. Ehkä se oli jossain mielessä jopa perusteltua II-maailmansodan aikana ja osin vielä sitä 

seuranneen kylmänsodan sotilasosiltaan? Muttei toki enää sovi siviiliydinvoimapuoleen, saati 

nykyiseen avoimempaan maailmaan. Olen omalta osaltani päätynyt melko murskaavaan arviooni 

siitä, että peräti 80% ydinvoimaan liittyvistä peruskäsitteistöistä on jatkuvasti kansan 

reaalimaailman saavuttamattomissa kansainvälisin mm. IAEA:n takaamin sensuurin kyllästämin 

salausmenettelyin. Luku saattaa äkkiseltään vaikuttaa ronskilta, mutta ne jotka asian todellisen 

laidan tuntevat pitävät ilman muuta arviotani varsin maltillisena. Seuraavaksi juoksutan esille liudan 

lisää niitä ydinaiheessa salattuja käsitteistöjä, joista ei haluta julkisesti keskustella. Aiheet ovat 

vähemmän mairittelevan arkaluontoisia ja asettavat käsityksemme ydinvoimasta synnytetyn 

erinomaisuusharhansa alapuolelle. Reilusti ja kerralla. Eräs nimenomaan siviilipuolen sensuroinnin 

keskeisin ja näkyvin tapahtumaketju alkoi 06.08-45 Hiroshiman pommin nähdessä ydinosaamisen 

kruununa konkreettisen ydinvalon. Virallisissa tiedoissa sanotaan, että Hiroshimassa 400 000 

hengen asujaimistosta kuoli 80 000. Sodan loputtua kaupunkia tutkimaan tulleet USA:n 

ydinasiantuntijat kohtasivat alueella varsin outoja yksityiskohtia. Olihan kyseessä maailman 

siviiliväestön ensimmäisen ja paljon jatkosta kertovan kohtaamisen ensimmäinen 

analysointipaikka. Tutkijat alkoivat haastatella paikan päällä olevia japanilaisuhreja ja tekemään 

tapahtumakentästä paljonpuhuvaa kokonaislaajuista kartoitusta. Melko pian kohdattiin ihmisten 

kertomuksista sellaisia yksityiskohtia, että tarut ja uskomukset alkoivat olemaan näiden 

lähtökohtina ilmeisempiä, kuin realisoitava fakta? Eräs tutkijoita askarruttanut mysteerio oli käsite 
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"Musta sade". Kerrottiin, että melko pian ydinpommin räjähdettyä maahan lankesi raju ja laaja 

sysimustan sateen mukanaan tuoma mysteerio. Kerrottiin, että lähinnä raakaöljynkaltainen sitkeä 

aine peitti tienoot laajalta alueelta. Yleensä sen alle jääneet kuolivat varsin pian säteilyn 

seurauksena. Tämä aine oli hyvin vaikeasti poispestävää nimenomaan raakaöljymäistä nestettä. 

Tässä asiassa oli monta kummallisuutta. Laskettiin, jos vaikka neliökilometrin alalle tätä olisi 

langennut perussateena sentin paksuinen kerros, niin jopa varovaisesti arvioiden nestettä olisi 

pitänyt pudota 10 000 tonnin verran! Toisaalta saatiin selville, että ydinpommin aineesta vain täysin 

mitätön 0,6g muuttui energiaksi. Muu osa mitättömästä ydinpolttoaineesta sinkoutui lähinnä 

raskaana reagoimattomana pulverina melko pienelle alueelle. Esitettiin varsin kummastunut 

ajatusmalli siitä mistä moinen massaerä edes teoriassa voisi muodostua, ja lisäksi nimenomaan 

ilmaan. Ensin ajateltiin, että kyseessä on vain puukaupungin savujen muodostama liejuuntuminen. 

Mutta näytteeksi saaduista "öljyeristä" ei saatu tätä tukevaa materiaalia. Tässä vaiheessa Mustan 

sateen tutkinta sai niin vakavaa mielenkiintoa, jottei asiaa haluttu enää puida julkisuudessa enää 

käytännön tasolla. Ydinalan ikuisen rautaesiripun lopullinen laskeminen tapahtui juuri tässä 

vaiheessa tiedemaailmassa! Mitä sitten salaisista laboraatiosta alkoi selviämään? Niin IEAEA oli 

tosiaan näin polkaistu nupulleen ja ydinalaa kroonisesti tästä eteenpäin vaivaava sensurointipakko 

astui ratkaisevan askeleen taaksepäin ydinasioiden vapaassa raportoinnissa. Kyseinen musta 

mönjä on peräisin ilmakehän typestä. Kun suora säteily kohtaa ilmakehän kaikkialla olevan typen 

se muuttuu hiili C-14 radioaktiiviseksi hiilimuodokseen. Juuri samaksi jota tapahtuu kaikkialla, 

missä säteily kohtaa ilmakehän. Niin siviiliydinpuolella, ydinjätevarastoissa, kuin nähdysti 

sotilaspuolella. Puoliintumisaika säteilylle on 5630v. Lisäksi aluksi mainitsemani 10 000t määrä 

moninkertaistui Hiroshimassa, koska muodostuneesta radiohiilipölystä valtaosa paloi suoraan 

ilmassa suunnattomalla lämmöllä häkäkaasuiksi ja hiilidioksidiksi, eikä siis tätä osuutta koskaan 

haluttu edes julkisuuteen näkymään. Tämän varovaisesti arvioiden moninkertaisen äärimmäisen 

bioaktiivisen ja maailmalle kaasuna levinneen säteilytappajapäästön vaiheista haluttiin vaieta 

pysyvästi kansainvälisillä aiheen salausvelvoitteilla! Tilanne jäi sitten myöhemmin kylmänsodan 

jalkoihin ja vaiettiin varsin tehokkaasti jatkotutkimuksista. Mutta melko pian jo 50-luvulle tultaessa 

näyteltiin seuraava jatko-osa. Australialaistutkijat ja vastaavat alkoivat kansainvälisen 

turvallisuuden nimissä seurata ydinpommikoneitten todellisia seurauksia maailmalla tehtävien 

ilmakehän ydinkokeiden tiimoilta. Aihe oli äärimmäisen arkaa aikaa kylmänsodan velloessa 

erityisesti Venäjän ydinpommikokeiden laukaisemina. Australialaisilta- ja Uusiseelantilaisilta 

lampailta alettiin löytää mm. ranskalaisten ilmakehässä ydinkokeitten suoritettujen päästöjen 

seurauksia. Kyseessä oli suorien ydinkokeiden laskeumien loogiset seurannaiset. Mutta tässä 

vaiheessa oli asiassa jotain käsittämätöntä? Miten oli mahdollista, että Hiroshiman ydinkokeiden 

fissioiva ainemäärä on vain 0,6g ja siitä vähintään puolet räjähdyspaineena singahtaa vain 

alapuoliseen maastoon, saada Australian kokoiseen alueeseen suursäteilymääriä? U-235 

hajotessa aine muuttuu Barium-141 ja krypton-92 ja 3 neutroniksi ja gammaenergiaksi. Jo tästä 

näemme, ettei silloin pitäisi edes tuhansista ilmakehän ydinkokeista tulla käytännössä cesiumia 

kuin grammaluokissa räjähdystä kohden laskeumiin. Lisäksi vetypommikokeista vain osia tästä jo 

polttoaineensa puhtauden takia. Silti koko 60-luvun alkuun kulminoitunut ydinlaskeumakeskustelu 

pyöri pitkälti vain cesiumin maailmanlaajuisen nousemisen tiimoilla. Esimerkiksi Suomi nousi 

otsikkoihin Lapin poronlihasta löytyneisiin runsastuneisiin nimenomaan cesiummäärin? Suomen 

Lappi oli siinä mielessä outo paikka, että vallitsevat silloiset tuulet olivat Venäjän Novaja Zemjan 

saaren päästöjen realistisesti ottaen saavuttamattomissa! Siitä huolimatta väitettiin nimenomaan 

Lapin saaneen päälleen suunnattomat tonnimäärät täyttävät cesiumpeitteet muutamissa vuosissa? 

Tilanteen vakavuutta toi esille varsin laaja kirjo maailman tutkijoita. Näyttöä pidettiin kiistattomana 

siitä, että ilmakehän ydinkokeista levittäytyy vastatuuleen jne. satojen tonnien kesiumpilvilauttoja. 

Jo silloin oli kyllä tiedossa se fakta, että päästöjen lähdettä olisi pitänyt etsiä luontevammasta 
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ylätuuliosuudelta, eikä välttämättä ydinpommikokeista. Kukaan ei miettinyt sitä, miten raskas 

metallipöly edes voi noin suurina pitoisuuksina kulkeutua tuhansia kilometrejä ilmassa. 

Todellisuudessa jo pitemmän aikaa oli ollut tiedossa, että Ruotsin kaivostoiminta oli päästöjen 

takana. Sikäläinen tunturialue tiedetään varsin rikkaaksi tiedetyn cesiumpollusiittimineraalien 

alueeksi. Sieltä siis arkinen tuuli oli kuljettanut ruotsalaisen kaivostoiminnan päästöjä nimenomaan 

vain Lapin alueille. Kohun noustessa liian rajuksi tehtiin maailmanlaajuinen ilmakehän 

ydinkoekieltosopimus. Hiljainen Ruotsi vähensi cesiuminsa vuotamispäästöjä samanaikaisesti ja 

väestö sai huokaista helpotuksesta, kun maailman ydinpommilaskeumien cesiumpitoisuudet 

alkoivat kuin taikaiskusta koekiellosta laskemaan. No mikä todellisuudessa sitten tapahtui? Miten 

oli edes teoriassa mahdollista saada maailman säteilyarvot ja taustat pienessä ajassa nousemaan 

niin rajusti? Yksi elementti kuten huomaamme oli tottakai typen säteilystä muuttuminen hiili C-14 

muotoon. Käytännössä tuo muutama gramma hajonnutta raskasainetta putoaa miltei kaikki 

räjähdyspaikan maaperään. Mutta ilmaan jää radioaktiivisen hiilen kyllästämä merellisen kokoinen 

alue hiilidioksidia ja hiilimonoksidikaasuja kaikkialle esteittä menevänä kaasuna. Häkä tarttuu 

eläimiin hengitettynä ja hiilidioksidi kulkeutuu myös bioaktiivisena kasvien yhteytettäväksi. Lisäksi 

se mistä äärimmäisen tarkoin haluttiin vaieta on tämä surullisen kuuluisa Malenkan kehittämä 

isomeeristen ja termisten vireiden pysyväisyys mm. arkisissa ilmamolekyyleissä. Nimenomaan 

nämä yhdessä aiheuttivat ne mitatut rajut säteilynousut sirotessaan primääriaktivoituna 

säteilyionisaationa maailmalle. Lasketaanpa mallinnukseksi, mitä näinä kiistelyinä reilun 10v 

ydinpommikokeiden aikaan ilmakehäämme todellisuudessa pääsi. Hiroshiman tasoisissa 

pommikokeissa siis vain grammaluokkia ainetta muuttuu energiaksi. Otamme vertailukohdan 

siviiliydinvoimalan vastaavaa. 1000MW ydinvoimalassa, noin Olkiluodon kokoluokassa v u o d e s 

s a energiaksi muuttuu ei vähempää, kuin 1000g samaa ydinpommiuraania, joita kokeissa 

käytettiin. Tästä voimme päätellä, miten noin 1500 ydinkoetta vapaasti maanpäällä suoritettuna ei 

tuota yhtään enempää säteilyenergiasaastumista kuin ainokainen siviiliydinvoimala! Siis voimme 

sanoa miten yksi Olkiluodon 30v käynyt ydinvoimala synnyttää todennettuna suuremman 

säteilyefektin maanpäälliselle biodiversiteetille, kuin kaikki maailman sotilaalliset ilmakehäkokeet 

yhteensä! Eikä tässä vielä kaikki. Heti kun ydinkoekielto maailmalla astui voimaan alettiin 

tekemään ydinkokeita 1000m syvyisissä suljetuissa kallioluolastoissa. Siis peräti 2 kertaa 

syvemmällä, kun esim. Posivan loppusijoitukset tehdään. Ja siitä huolimatta koko 80-luvun alusta 

lähtien ja jo sitä ennen myös tätä toimintaa pidettiin tahallisena maailman väestön terveysuhkana! 

Maailmalta juoksutettiin massoittain tutkimuksia siitä, että kilometriluokkaisista tunneleista nousee 

jo nyt tauotta säteilykaasuja ja vaarantaa koko maailman elämisen edellytykset tulevien 

vuosikymmenten aikana. Siis yli puolet syvemmältä kuin Olkiluodon Posivan tunnelit? Tilanteessa 

ei edes se auta vaikka ydinluolasto lasittuu ja keramisoituu yhteneväiseksi sulakivimöykyksi. Yhtä 

kaikki 80-luvun lopulle tultaessa alkoi ydinkokeiden vastustus olla maailmalla näyttöjen painamana 

niin suurta, että maailmanlaajuinen ydinkoekieltosopimus oli pakko tehdä. Kukaan ei edes 

vahingossa halunnut tehdä vertailuja miten koko ydinkoekiellon piirissä kului poltettuna 

ydinjätteenä karkeasti vain se määrä, jonka ainokainen 1000MW ydinvoimala maailmalla maan 

pinnalla ympäristöönsä syytää! Tottakai on hyvä, että ydinkoekielto saatiin vankkojen näyttöjensä 

tukemana suoritettua. Mutta millään lailla ei ole selitettävissä "mystinen" sokeus jatkotutkimusten 

tarpeellisuudesta siviiliydinpuolella! 
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11. Elektronien voimasta..txt 
11 Elektronien voimasta. Alustusteni jälkeen aion tuoda mahdollisimman loogisesti tietoisuuteen 

vaihe kerrallaan tutkittavaa moninaista ydinalaan liittyvää mekanismia. Josta aiheittain esittelen 

niitä kvanttimekaanisia kokonaisuuksia, jotka kulloisessa tilanteessa toimivat. Otan ohjenuoraksi 

sen, etten juuri halua tuoda esille hankaliksi koettuja monimutkaisia ja usein kiinnostuksen 

hiivuttavia kaavoja. Pyrin keskittymään pitkälti asioiden kansantajuistamiseen. En silti voi jättää 

myös numeerista laskentaa kokonaan pois, jo selvyyksien vuoksi. Itse olen päässyt näihin 

ydinlainalaisuuksiin kiinni esittämässäni järjestyksessä. Teokseni ei pyri olemaan pilkuntarakkaan 

mielenkiinnon jo alkusivuilla tukahduttava kaavamerien kuiva oppikirja. Apuna olen käyttänyt 

yhteenvetoinani erityisiä muistiinpanokokonaisuuksia ja eteenpäin lähettämiäni kyselyitä mm. 

maamme säteilyviranomaisille ja vastaaville instansseille. Ionisaation olemuksessa on eräs 

keskeinen elementti, että aineessa on vapaita varautuneita hiukkasia, esimerkiksi elektroneja. 

Elektroneihin liittyy saumattomasti käsite "happiradikaali". Esimerkiksi otsoni O3 on 

elektronivajaata perushappea, joka on sitoutunut kolmen happiatomin reaktiivisiin ryhmiinsä juuri 

valenssielektronikatonsa seurauksena. Aineen kemiallinen sidoskyky riippuu uloimman 

elektronikuoren ominaisuuksista eli sen elektronimääristä ulkovaipoissa. Kun tällaiseen 

kudossidosaineeseen tulee jostain ylimääräinen elektroni, syntyy sidoskatkos ainekalvoihin eli 

reikä. Sanotaan vaikka keuhkon limakalvoihin. Ultraviolettivalo on vain hiukan matalataajuisempaa 

säteilyä, kuin varsinainen röntgensäteily. Juuri rinnakkaisuutensa takia jo UV-valon korkeimmilla 

taajuusspektreillä on kyky "ionisoida" ympäristönsä atomeja energiallaan poistamalla 

valenssikuorielektroneja. Terveydenalalla tätä hyödynnetään esimerkiksi niin, että sterilisoitavien 

tilojen katoissa on esim. 7,5W teholla UV-valoa tuottava loistelamppu. Ulko-ovella on valon 

käyttökytkin ja e h d o t o n varoitus, että isoonkaan tilaan jossa tämä UV-valo palaa ei 

hengenvaaran uhalla saa mennä! UV-valo synnyttää ilman hapesta toki otsonimyrkkyä, mutta 

tärkeä teho tulee "termisesti osavirittyneiden" atomien epävakaasta elektronikuoresta. Jos 

tällaiseen tilaan joutuu elämää se kuolee. Kun esimerkiksi ihminen astuisi tällaiseen huoneeseen, 

niin heti ensi henkäyksellä hän asettuisi välittömään vaaraan. Jokainen virittynyt atomi ilmassa 

aiheuttaa elektroniensa ali- tai (irtoelektronien ylijäämällään) reiän kudokseen. Riittävästi 

henkäisyjä ja ihminen keuhkojensa herkkien kalvojen palaessa tukehtuu. Myrkytyskyky tässä on 

niin huikaisevaa, ettei hyönteiset, bakteerit, edes virukset kestä tätä ionisaatioinvaasiota. Jos 

tällaiseen tilaan tuomme säteilymittarin se ei silti edes värähdä! Kun ydinvoimalan reaktori 

käynnistetään alkaa ilmaan erittymään säteilyn myötä suuria määriä edellä kerrotunkaltaisia 

virittyneitä atomeja. Jos taas energia nousee niin korkeaksi, että elektronit irtoavat epävakaista 

radoistaan puhutaan jo säteilyionisoituneista primääriaktivoituneista molekyyleistä, beetasäteilystä 

ja tätä jopa säteilymittari anturoi valikoiden. Merkittävin rajaus on, kun elektroni on säteilykvantin 

esiintymisen tietyn ajan jälkeen siepattuna takaisin atomikuoreen ja pyörii epävakaasti yhä 

vireisenä sen ympärillä niin säteilymittari erehdyttää käyttäjäänsä kertomalla kaiken olevan 

kunnossa. Vaikka vaikutus kehoon on UV-tapaan yhä tramaattinen. Säteily muodostaa myös 

alempien elektronikuorien mm. K, L, M vaippojen elektronivajauksia. Lisäksi on säteilymittareissa 

ulospäin näkymätön perusydinsäteilyenergian siviiliydinvoimalasta ulos kantava "laimennettu" 

näennäisesti happi, ksenon, hiilidioksidi, radon jne. säteilyvarausakkumuodostusta tuulettumaan 

esim. ilmastointivirrassa ulos luontoon, tai tuhoamaan ydintyöntekijän terveyden. Näistä käytetään 

nimitystä termisesti virittyneet aineet. Kun tällainen ulkoelektronikuorestaan täysin epävakaa, mutta 

voimistaan mittaamaton perusilma-, jalokaasu-, ja metalli atomi kohtaa uhrinsa, niin se on miltei 

neutraali niin kauan kuin ei ilman eristyksessä kohtaa elektroneja käyttövoimakseen. Positiivisen 

elektronivajaan ionin kohdatessa ensimmäisen elektroninsa puhkaistessaan keuhkorakkulan se 

räjähtää tuhotyöhönsä armotta. Aina kun elektroni kulkeutuu kohti sisempiä elektronivaippojaan 
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syntyy röntgensäteilyä, virittäen myös elektronit uusille beeta- röntgensäteilykyvyille. Näin tapahtuu 

vaikka Posivaonkaloinnin ydinjätteessä tapahtuvassa sisäisessä konversiossa. Yhdessä 40v 

jäähdytetyssä käytetyssä polttoainetangossa on edellä mainittua säteilytehoa n. 154W-185W! 

Muistamme, että desinfiointilampun teho oli 7,5W vain 20 osa. Silti se tappoi käytännössä 

kaikkialla missä UV-valoaan vain oli. Jos sijoitamme tällaisen polttoainetangon suureen 

teollisuushalliin tapahtuu seuraava demonstraatio. Kun tämä ionisoiva säteilylähde on pitkän hallin 

perällä syntyy ihmeitä. Jos tällaiseen tilaan astuu ihminen, hän kuolee ensihengityksistä ja ei toki 

pahemmin edes tarvitse mittareiden näyttämänä "säteillä"! Voimme laittaa polttoaineen vaikka 

senttipaksuun kaasutiiviiseen muovisäiliöön ja toistamme kokeen. Taas ihminen kuolee. Laitamme 

tämän polttoaineen klassisten lyijytiilien keskelle niin, ettei turvallinen säteilytaso ylity ja taas 

ihminen kuolee keuhkojensa tuhoutuessa primääri-ionisaatiosäteilystä. Voimme laittaa tämän 

polttoaineen suljettuun kaasutiiviiseen peltiastiaan vesitäytteellä. Taas sisääntulija joutuu 

välittömään hengenvaaraan! Onko asiallisesti olemassa mitään keinoa estää säteilyonnettomuus? 

Säteily aktivoi kaiken atomirakenteen ympäriltään ajan kanssa ja kun se mm. elektroniaukottamalla 

ja niitä röntgenpurkamalla elektronein synnyttää a i n a säteilyvuon. Niin mitään keinoa ei 

pitkänpäälle kyllä ole! Unohtamatta myös kykyä aktivoida ydinnukleoneja. Loputtomalla rajulla 

ilmanvirralla vaivaa vain laimennetaan ulos ydinvoimalatyyliin. Faktan on esim. USA, Ranska ja 

Englanti tuonut julki loppusijoituskritiikissään. Ymmärrän, että jo edellä mainittu tuntuu miltei 

uskomattomalta. Ei pelkästään siitä syystä, kunnei asiasta saa edes virallista opetusta ydinalalla, 

vaan, että primäärisäteilyn aktivoima arki-ilma jo käsitteenä on alan tabu! Olen kiinnostunut siitä 

mekaniikasta joka STUK-viitteitten mukaan on kyennyt nostamaan 100km säteellä Olkiluodon 

yleistä taustasäteilyä peräti +125% /25V aikana ja vauhdille ei loppua näy. Nimittäin 

Ukrainalaistutkija väitti ainokaisen plutoniumatomin riittämään ihmisen tappamiseen, vielä julkisesti 

julkisesti ja nyt tajuan miten vieläpä säteilymittarin värähtämättä. Käsitys, että on olemassa vain 

selkeärajaiset alfa-, beeta-, neutroni-, protoni- gamma säteilytyypit osuu ankarasti harhaan. Kuten 

odottaa saattaa tilanne on a i v a n muuta! Röntgen on röntgen ja gammasäteilyn annoksen 

yksikkö. Säteilyannos joka 0,001293g (1cm3) kuivaa ilmaa synnyttää yhden sähköstaattisen 

yksikön suuruisen positiivisen ja negatiivisen ionivarauksen. 1g 2,58*10-7C:n varauksen. Tässä 

siis todentuu se ASEA:n totuus miten säteily radikalisoi perusilmamme tappajaksi niin 

ydinvoimaloissa, kuin vaikka käytettynä polttoainejätteenä noin 15min tuuletuspysäyksissä. 

Ionisaation olemuksessa on eräs keskeinen elementti, kun aineessa on vapaita varautuneita 

hiukkasia, esimerkiksi elektroneja ja positiivisesti varautuneita atomi-ioneja. Fissioreaktion 

kohdatessa hapesta, 6-arvoisen kromin kautta Pu-239 atomiin, syntyy eriasteisia viretilamuutoksia 

mm. elektronikehiinsä. 6-arvoinen kromi tunnetaan mutageenisoivana karsinogeenisena 

metallimyrkkynä plutoniumin lailla. Sen ollessa ydinvoimalan reaktorialtaassa syntyy seuraavaa. 

Säteilytys vie alemmista elektronikuorista säteilykvanttiosumista elektroneja pois. Kromiatomi alkaa 

varautumaan positiivisemmaksi. Aineen uloimmat elektronikerrokset muodostavat sen kemiallisen 

sidoskyvyn. Kun tähän tulee lopulta myös häiriö, täysvireinen atomi singahtaa pois positiivisten 

muiden metalliatomien puhaltamana. Sama tilanne on myös plutoniumilla reaktorikapselissa. 

Koska kyseessä on "superraskas säteilykerääjäakku" siihen varautuu aivan huikeasti niin 

positiivista ionisaatiota, kuin elektronivajausta. Myös tämä käytännössä elektroniton kaikesta läpi 

mahtuva ultrapienhitunen viskoutuu reaktorikapselista vapaasti kulkeutumaan. Samoin käy 

primäärisesti varautuneille ilmakehän atomeille. Yksittäinen säteilyeroosioitu superagressiivinen 

ioni sinkoutuu mukaan ydinvoimalan ilmanvaihtokiertoon ja sopii kulkemaan ultrapölynä mistä 

vaan. Näitä yksittäisiä "ydinmikropommittajia" leijailee määrättömästi ilmanvaihtopiipusta ulos. 

Kromi savupiipussa puolestaan kertoo saastumisaktivoitumisen kriisitasoista asiantuntijalle. Mm. 

tämän vähänpuhutun "kromimerkkerin" etenemisseurantaa jatketaan ydinvoimalan käynnistämisen 

jälkeen kilometri kilometriltä ulospäin voimalasta. Kun lähistö on todettu saastuneeksi 
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seurantakehää aina vastaavasti laajennetaan kuukausi kuukaudelta. Kunnes kaikki lähialueet ovat 

näin todettu saastuneiksi. Tässä vaiheessa ympäristöseurantaa selkeästi vähennettiin esim. 

Olkiluodon maito-, kala- ja kasvinäytteissä. Seuraamme atomisaasteen matkaa kohti 

ydinvoimalainsinööriä, koska on näin opettavampaa. Yksittäinen atomi on niin pieni ettei sitä kyetä 

pistesäteilijänä edes mittaamaan. Vaikka siinä on suunnaton energialataus, sitä ei kyetä 

anturoimaan. Teoriassa kyseessä on arkinen metalliatomi lennossa. Ydininsinööri imaisee 

viritysatomit otsonisitoutuneine myrkkyhappeineen sisuksiinsa tietämättään. Nyt alkaa t o d e l l a 

tapahtumaan. Kun mutagenisoiva 6-arvoinen kromi kohtaa keuhkorakkulan, se sieppaa 

limakalvosta elektronin tramaattisin vaikutuksin. Koska luovuttavasta limakalvon hiilestä poistui 

pintaelektroni ja sen kemikaalisidos näin häiriytyi, muodostuu selkeä kudosreikä! Kromi on 

äärimmäisen positiivinen ja sinkoaa ionina verenkiertoon kohti negatiivisinta solukeskittymää. 

Plutonium esimerkiksi hakeutuu "bioaktiivisena" reiden luuytimeen äärimmäisen herkkään 

solutehtaaseen. Siitä alkaa irtoamaan jatkuvaa "jarrutusenergian" synnyttämää röntgensäteilyä. 

Elektroni vaeltaa kohti atomin sisempää K-vaippaa ja alkaa säteillä kasvavasti insinööripolon 

solukkoon. Jo matkalla luuytimeen niin kromi, kuin plutonium suorittaa tauotonta säteilysessiotaan 

ja myrkkymetalleina myös tuhoaa massoittain kudoksia verikanavissaan. Entä kun aineet pääsee 

kilpirauhasiin ja luuytimiin? Tässä vaiheessa elektroni on päässyt vasta muutaman kuorikerroksen 

sisäleppäin. Pysähdyttyään sisäelinkudokseen alkaa massiivisten röntgenöintien K, L, M jne. 

kuorien energioiden purku. Ne tuhannet solut jotka saavat tämän "shokkiaallon" niskoilleen 

keräävät jo niin suuria säteilytyksiä, että insinööri saa leukemian. Mutta ei tässä toki kyllin. 

Pysähdyttyään tämä virittynyt metallimme alkaa tosi toimiin! Ensitöikseen se repii elektroneja 

ympäröivistä verisolualkioista, kuin heikkopäinen. Tässä vaiheessa DNA:ta jo katkeilee tauotta. 

Kun nyt useampi elektroni alkaa edellä kerrotun vaelluksensa kohti elektroniaukkoja 

röntgensäteilytehtaan horna käynnistyy elektronikuorien täyttyessä porras ja kvanttiperiaatteellaan 

ja purkaessa hillittömästi röntgeneitään. Myös jatkuvampaa jarrutusröntgenöintiä unohtamatta. Ei 

vielä kyllin, että positiivisesti varautunut atomi synnyttää elektrolyysituhoa sähkövirtana. Vaan 

atomi nostaa lämpötilojaan tuhoisiksi. Röntgen polttaa tässä vaiheessa solukalvoja pahki, kuin 

tyhjää. Samalla solukko tuhoutuu metallin kemiallisesta myrkyistä. Kuin vakuudeksi plutonium 

sinkauttaa virittyneenä lopuksi aggressiivisen alfahiukkasen kohti kauempana silpoutuneiden 

solumassojen takana kehittynyttä leukemiapesäkettä. Synnyttäen sisäisen konversion avulla myös 

tilan jossa kasaantuneet elektronit virittyneinä singahtavat taas kuoristaan termivireisinä pois. 

Edellä mainittu alkaa loputtoman sarjansa uudestaan! Plutoniumin Pu-239 elektroniluku on 94 

kappaletta. Elektronikuoret ovat sisältä ulos K, L, M, N, O, P, Q. Niissä voi olla vastaavasti K=2 

elektronia, L=8 elektronia ja M=18 elektronia. N=32e, O=50e, P=72e, Q=98e. Kuoret jakautuvat 

alakuoriin, joita merkitään kirjaimilla s, p, d ja f ja näille mahtuu enintään 2, 6, 10 ja 14 elektronia. 

Koska näistä röntgensäteilyä tuottaa koko elektronihidastusvaihe sisääntulosta lepopaikkaansa ns. 

sisääntulojarrutus elektroniradalle ja K, L, M, perusrataosumat ovat K 6kpl+ L 16kpl+ M 18kpl= 40 

gammakvanttia 28 elektronista sisään. Eli saamme tästä yhteensä jarrutusröntgenöinteineen 80 

puhdasta röntgenkvanttia. Yleensä röntgensäteilykuoriksi lasketaan vain nämä. Uloin aineen 

elektronikuori luetaan valokvanttia tuottavaksi, seuraava elektronikuori synnyttää UV-kvantin. 

Koska jokainen K, L, M kuoreen tulevan jarrutusröntgenöintijakson katkaisee pysähtyminen 

ylempiin kuorikerroksiin, voidaan toisaalta laskea mukaan pelkästään jo näistä jaksottuminen 

päälle 56 lisäjarrukvanttisysteemiinsä. Näin voidaan ilmoittaa myös syntyneen 136 erillistä 

röntgentason pakettia täyttötilanteessa, jotta laskenta muuttuu entistä konstikkaammaksi. 

Tarkkailtaessa raskaampia alkuaineita, kuten plutonium on syytä mainita, että myös väliin jäävistä 

elektronikuorikerroksista irtoaa rajua säteilykvantittumista. Jos lasketaan mukaan 

esimerkkimielessä suurenerginen N-ratavaikutus niin silloin saamme vastaavasti 80+120 n.200 

fotonikvantittumista jne.. Tässä en lisäksi yksinkertaisuuden vuoksi kalkyloi alakuorien energioita. 
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Kun huomioimme plutoniytimen ydinnukleonien säteilykvanttien aiheuttamat elektronien ydinvireen 

purun aiheuttamat elektronien jatkoulossinkoutumiset ne lisäävät taas lukemia rajusti lasketusta. 

Isomeeriviretilat plutoniumissa saattaa jopa synnyttää fissiogammahalkeamisen, tai vähintään 

alfaydinsinkoamisen perään. Tällä korostan, että ydinmaailmassa on kyse keskiarvojen noin 

arvoista.  

  

12. Kevytatomien säteilykuljetuskyvystä..txt 
12 Kevytatomien säteilykuljetuskyky. Ydinvoimasta tieten viestitään, että se koskisi vasta raskaita 

alkuaineita. Jopa alan kirjallisuudessa esitetään, että fissioherkkyyttä esiintyy vasta 

massaluvultaan 80 yläpuolisilla alkuaineilla. Rajana elohopea. Tritiumit ja tällaiset kevyemmät 

alkuaineet säteilyn osalta lokeroidaan fuusioreaktioihin. Kyseessä on harkittu mielikuva, ettei näitä 

yliraskaita aineita elämässään edes kohtaa ja huoli säteilyvaarasta olisi epätosi. Ydintoiminnot on 

ikään kuin kaukana "avaruuksissa" ja eri ulottuvuuksissa, jossa elämää on. Totuus tuskin voisi olla 

kauempana tästä. Vasta kun kokeelliset tiedot ytimien perustiloista ja niiden viritetyistä tiloista 

olivat riittävän runsaat ja tarkat, havaittiin, että kuorimallin avulla voitiin systemisoida suuri osa siitä 

valtavasti kokeellisesta materiaalista, joka liittyy maagisiin lukuihin, ydinten 

kvadrupoolimomentteihin, magneettisiin momentteihin sekä radioaktiivisessa hajoamisessa ja 

ydinreaktiossa havaittaviin systemaattisiin piirteisiin. On ajateltava yksityisen nukleonin liikkuvan 

toisten nukleonien luomassa keskimääräisessä kentässä, joilla voidaan olettaa olevan sopivasti 

valitun potentiaalikuopan muoto. Tällöin on otettava käyttöön voimakas spin-rata-vuorovaikutus. 

Tuon vertailun vuoksi esille Malenkan ja erityisesti Ajzenbergin ja Lauritsenin mukaiset tiedot niistä 

energiatasoista joita säteilykvanttienergia voi virittää myös arkisiin varsin keveisiin ilmakehämme 

kaasuihin. Happi O-16 = 3,116 Miljoonaa elektronivolttia. O-14= 5,13 MeV. Hiili C-13= 5,317 MeV. 

C-12= 10,264 MeV. Typpi N-13= 10,545 MeV. Boori B-10= 11,613 MeV. Voimme mainita, että 

kyseinen sarja on osa niistä eri alkuainekirjoista ja niiden sisältämistä atomiytimiin jäävistä 

energiavireistä Typpi N-14 sisältämän ytimen primäärivirittyessä säteilyn nostaessa viretason 

porras kerrallaan ylöspäin. Tiedossa on että arkisen typpiatomin saadessa säteilyä se virittyy hiili 

C-14 muotoon ja sen saama säteilyenergia esim. säilyy 5360v. Puolittumistaan odotellessa. Tähän 

perustuu radiohiiliajoitus myös. Neutronin osuessa atomiytimeen se nostaa kohdeytimensä 

seuraavaksi alkuaineeksi ylöspäin. Tutkitaanpa havainnollisesti mitä mainitun typen sisältämä 

virittynyt 10,5MeV säteilyenergia edustaa. Luku profiloi n.1 alfan energiaa, yli 5 neutronin 

energiasäteilyä ja vaikka 11 gammakvantin ydinviritystä. Tavallinen röntgenkvantti on teholtaan 10 

000eV. 10,5 MeV/ 10 000eV= tarkoittaa, että muodostuu 10 500 röntgensäteilykvanttia suoraan 

sinkoutuen arkisen typen kuljettamasta säteilyenergiasäiliöstään. Tuollaisella energialla voidaan 

puolestaan esim. pysyvästi tuhota 1,35 miljoonaa raudan molekyylisidosta. Kaikkineen varsin 

vakuuttavaa säteilytehoa! On tosiaan huomattava, että tämä suunnaton kulkeutumaenergia 

mahdollistaa, että arkisen ydinvoimalan poistomolekyyleissä kulkeutuu mitä massiivisin tästä 

hahmottuva säteilyenergiavuo suoraan ydinvoimalassa mellastavan aktiivikvanttisäteilyn 10% 

kokonaissäteilyenergian siirtämiseksi nähdysti siviilivoimalapäästönä virittämään ympäristön 

taustasäteilytasoa moninkertaiseksi. Oleellisinta kuinka korkeaan vireeseen ilmamolekyylit 

päästetään virittymään, ennen ydinvoimalasta ulospuhallusta. Ydinalalla on tullut 

hämäämistarkoituksessa tavaksi virittää kriittisillä säteilevillä paikoilla ilmanvaihto juuri sellaiseksi, 

ettei säteilyn paljastavaa voimalaitosilmassa tapahtuvaa kvantittumista ehdi mainittavasti 

muodostumaan. Avainsana on täyttää härskisti nämä esittämäni säteilynkuljetusytimet ikään kuin 
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95% alapuolelle. Näin taataan se, ettei tällä tasolla virittyneet molekyylit paljasta kavalaa 

säteilyenergiaansa ennekuin "lasti" on kaukana ydinvoimalasta. Kertauksena lopuksi ne nyt 

selvittämäni keinot joilla siviiliydinvoimalat OL 1 ja OL 2 siirtää 12% , tyypillisesti 312MW 

säteilytehoaan tauotta ja mittareissa juuri näkymättömän energiavuonsa laitokselta ulos. Silkkana 

elektroni-ionisaatioenergiana johtumalla/huuhtoutumalla vesiin ja ilmavirtauksiin. Riittävän hidas 

aggressiivinen elektroni ei säteilymittareissa näy. Sama pätee hidastuneisiin yhä silti energisiin 

alfaytimiin, neutroneihin ja myös elektroninsa menettäneisiin kaikkiin alkuaineytimiin. 

Raskaammissa elektronivajaissa ytimissä kulkeutuu energianpitävässä elektronityhjässä 

eristeilmassa erityisesti K, L, M-röntgensäteilyelektroniviretilat. Nyt mukaan löytyi tämä 

samantyyppisen ytimien energiatason pitkäikäiset säteilyvarastot. Kahdessa viimeisessä on 

erityismainittava se, että elektronien säteilyn kvantittumisen alapuolelle jäävät termiset viretilat 

eivät ole mitattavissa ulospäin ja sama on kyseessä myös vastaavassa esim. Malenkan nuklidien 

kuorimallissa. Säteilyn mittauksista. Kun puhutaan vaikka ydinvoimalan savukaasupäästöistä on 

huomioitava, niiden säteilymääristä ei ole edes viitettä olemassa nykyisin mittausmetodein. 

Ydinvoimalan piippuun menevää kaasua toki symbolisesti mitataan, tätä en kiistä sinällään. Piipun 

kaasuvientiin on asennettu anturi, joka ei tietysti mittaa siitä alfa, tuskin paljon edes beetaa, ei 

lainkaan neutriinoja ja vastaavia. Se mitä mittari näyttää on joku millisievertluku, joka on 

oikeastaan seoskaasun rajumman röntgensäteilyn ja gammauksen summatulos. Ja laite on 

asennettu niin, että vain jyrkkä muutoslisäys aiheuttaa lykyssä hälytysvalon syttymisen voimalan 

tilaan mahdollista tehtävää havainnointia silmälläpitäen. Osoittaakseni kuinka symbolinen systeemi 

todellisuudessa on teemme pienen demonstraation pelkistäen. Ensin mittari pannaan haistamaan 

radonkaasua. Ja oletetaan sen näyttävän ohivirtauskaasusta vaikka 1m3/s nopeudella 2mSv 

säteilyn. Lisäämme virtausta 2m3/s, mitä tapahtuu, mittari ei edes värähdä! Entä vaikka 5m3/s, 

tulos on ja pysyy samana koska kertymä anturiin ei juuri riipu kaasun nopeudesta sinällään, mutta 

on selvää, että kaasun kuljettama "säteilytuhon kertymä" kokonaisuudessaan on silti 

viisinkertaistunut! Toinen vertailu. Ajamme tosiaan ensin radonia 1m3/s ja mittari taas 2mSv. Nyt 

vaihdamme tilalle toisen värittömän ja hajuttoman kaasun hiilidioksidin. Ajamme sitä myös 1m3/s 

vauhtia ohi anturin ja saamme arvoksi aina vaan saman 2mSv. Seuraavaksi kysymme menikö 

tästä mittausrupeamasta läpi eri määrä säteilyn "kertymää" biodiversiteettiin kuin alun radonilla? 

Vastauksen voimme laskea vertaamalla summittaisia puoliintumisaikoja. Radonin puoliintumisaika 

on reilun kuukauden. Kun taas hiilellä huikeasti isompi 5 360v. Eli säteilläkseen ohitustaan 

mittaavaan mittarin saman arvon vastaavaan hiilikaasuun on ennen sitä sitouduttava 

kokonaistuottonaan samassa suhteessa valtaisasti massiivisempi "termiviretila". Karkeasti voidaan 

laskea radonin halkeamisia atomitilavuutta kohden olevan peräti 53 600-kertaa enemmän kuin 

hiilidioksidilla. Näinollen, vaikka samaa väritöntä kaasua virtasi samoin lukemin ohi niin pelkästään 

kaasun laji aiheuttaa siis hiilidioksidista kertyneenä säteilyenergiana seuraavien vuosituhansien 

aikana n. 53 600- kertaa suurempaa säteilytystä! Lisäksi kuvaan vaikuttaa eri kaasujen sisältämät 

säteilytyypit. Alfasäteily ei mene edes läpi mittarin anturin normaalimittalaitteissa, vaikka alfa on 

vaarallisin säteilyn erityismuoto esim. ihmiselle hengitettynä. Toisaalta reaktorissa happi O-16 >n, 

p>N-16 reaktion erittäin läpitunkeva gammaus beetahajoamisen sivutuotteena näkyy paikan päältä 

rajuna säteilynä. Mutta koska prosessin kestoikä sinällään on 7s puoliintumisajoin lyhyt, niin sen 

päävaikutusta piippuun asti ei kaikkineen mitata. Mikä J, Xe, Cs:n radioaktivoi. Seuraavassa 

osiossamme tarkastelemme aineita, ollen juuri siinä mielenkiintoisessa raja-alueessa jotka alkavat 

tekemään myös aineen y d i n o s a s t a radioaktiivisen. Jo aiemmin olen juoksuttanut esille 

keveimpien aineiden säteilymekanismeja jotka perustuvat käytännössä pitkälti elektronien ratojen 

siirtymisiin. Mutta nyt haluan mennä pintaa syvemmälle, eli "osittain epävakaantuviin" ytimiin. Heti 

kättelyssä pistää tuttu kolmikko säteilyn teilaajina silmiin. Eli pelätyt röntgengangsterimme jodi(53), 

ksenon(54), ja cesium(55). Tarkoittaa siis jaksollisessa 55 protonia, mutta ydinmassalukuna taas 
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tuplaantuu miten neutroneita sisältää vaikka 137:ään ylimääräneutroneista! Viimeksimainitun 

cesiumin puoliintumisaika on isotooppilainana 30v. Mielenkiintoiseksi tässä tekee se mekanismi 

millä "rahkeilla" tämä kolmikko säteilee! Klassisesti epävakaan atomin raja kulkee protonimäärässä 

(80) massaluvultaan 160 yli eli elohopea on se ydinmassa, joka kykenee jo hajoamaan osikseen. 

Kerrottakoon heti alkajaisiksi se, että kun puhutaan taas esim. cesiumin 134 ja 137 arvoisista 

"isotoopeista" niiden osalta kyseessä jo myös ydinmassana niin suurta, että epävakaat atomiytimet 

kykenevät jopa vaarallisesti gamma-, röntgen- ja beetageneroitumisiin. Eli on tajuttava näiden 

kahden toisistaan poikkeavan olotilan mielenkiintoisesti ydintyyliin hämärretyt oleelliset erot! 

Vinkiksi sanon, että ensimmäinen jaksollisen järjestelmän varsinainen lantanidi Ce, jossa ydin 

protoni/neutronisuhde voi jo vaihdella. Eli suomeksi esim. neutroni voi muuttua ampumalla beetana 

elektronin varioitua protoniksi aineen massiivisemmassa ytimessä on mainittu cerium. Sen 

kriittinen protoniluku on siis 58! Eli ollaan rajalla jolloin N-elektroniradan maksimi 60 on jo h y v i n 

lähellä! Tähän rataan iskeytyvät elektronit eivät enää synnytä sinällään kuin rajua UV-säteilyä, 

mutta koska tällä elektroniradalla on kerrotuilla aineilla ruuhka päällä, niin sekaan räjähtävien 

elektronien jarrutustilat ovat rajallisemmat ja syntyy myös rajua muistamaamme 

"jarrutusröntgenöintiä" UV-säteilyn kaveriksi. Eli kuten muistamme säteilyn salatuin ominaisuus 

piilee sen kyvyssä puhaltaa elektronit pois sisäisessä konversiossaan aineytimien ympäriltä esim. 

siviiliydinreaktorissa. Kun tällainen tyhjä "hylsy" pelkkä ydin varautuu säteilyakkuna ja vaeltaa 

ydinvoimalan poistopiipusta 100km päähän, se purkautuu vasta saadessaan elektroneja vaikkei 

sitä ennen säteilymittari ole edes värähtänyt varoittaen kavalasti kätkeytyvistä ydinsädevoimista! 3 

sisintä elektronikerrosta elektroni-imussa säteilyakkuilmiössä eli "ionisaatiosäteilyssä" täyttävät 

ympäristönsä rajuilla röntgenkvanteilla. Kun siirrytään seuraavaan N(32e) rataosuuteen 

ensimmäinen rata tekee UV-kvantteja +elektronijarrutusröntgeniä. Ja mitä ahtaampi elektronien 

"laskeutumistila" on niin on loogista mieltää, että sitä terävämmin jarrutetaan näin symbolisesti. 

Joka tapauksessa huomaamme, että varsinaisiin radioaktiivisiin aktinideihin toriumiin 

järjestysluvuiltaan (90) ja "passiivisemmin" säteileviin cerium(58) on matkaa jodista, ksenonista ja 

cesiumista(55) juuri niin paljon että niiden synnyttämä säteily ei tässä perustu varsinaisiin 

ydinaineen hajoamismuutoksiin! Tämä on siis keskeistä tajuta! Kyseessä on jo niin radioaktiiviset 

tappajat, että näiden olemassaolon tarkkailuun keskitytään jopa perussäteilyatomeja tarkemmin. 

Vaan aika mielenkiintoiseksi tekee se, miksi aineet joilla ei ole selvästi edes hajoavaa ydintä niin 

perinjuurin kiinnostavat STUK:n kaltaisissa tilastoissa niin paljon? Mikä on se tapa jolla nämä 

näennäisesti stabiilit aineet tuhosäteilyään myös gammaisotooppiensa l i s ä k s i tekevät? Eikö ole 

aika kummallista, että materiaalit jotka ovat ytimeltään stabiileja kuten vaikka jodi ovat silti aina 

huulilla, kun säteilyvaaroista puhutaan? Reaktoriteknikot kammoavat ksenonia kuin ruttoa. Ja 

STUK juuri muuta edes mittaa kuin cesiumia ihmiskehoista? Mikä mekanismi tekee taas tappajan? 

.. ..No tottakai myös vanha tuttumme K, L, M-röntgensäteilyviivat! Elektroni-ionisaatio katoaa 2 

minuutissa ilmakehäionisaatiossa. Nikkelin 75 000v puoliintumisaikoineen kertoo aivan muuta, 

edellä mainitussa elektronien takaisinpaluuaikaa ajatellen sen on oltava palturia! Pelätty cesium 

säteilee myös elektroniratasäteilyään vaarallisella 30v puoliintumistausperiodillaan!  

  

13. Compton ilmiöstä..txt 
13 Compton ilmiöstä. Olemme havainneet, että sekä valosähköisessä ilmiössä, että 

röntgenspektrien yhteydessä esiintyvät ilmiöt saavat yksinkertaisen selityksen. Ottamalla 

huomioon valon kvanttiluonne. Selvimmin tämä tulee ilmi Comtonin ilmiössä. Tällä ilmiöllä 

ymmärretään lyhytaaltoista röntgensäteilyä käytettäessä havaittavaa sironneen säteilyn 
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aallonpituuden muutosta. Analysoitaessa sironnutta säteilyä röntgenspektrometrillä havaitaan 

aallonpituudeltaan muuttumattoman säteilyn lisäksi säteilyä, jonka aallonpituus on pitempi kuin 

monokromaattisen tulevan säteilyn aallonpituus. Comptonnin ilmiötä voidaan selittää antamalla 

valokvantille energia hv:n lisäksi määrätty impulssi ja tutkimalla röntgenkvantin ja vapaan 

elektronin välistä törmäystä mekaniikan tavallista kimmoista törmäystä koskevien lakien 

mukaisesti. Kvalitatiivisesti on ilmiö ymmärrettävä siten, että kvantti törmätessään elektroniin ja 

poiketessaan alkuperäisestä suunnastaan kulman v (ypsilon) verran antaa elektronille nopeuden u 

suuntaan fi, jolloin kvantin energia pienenee vastaavasti. Tämä taas ilmenee jaksoluvun 

pienenemisenä eli aallonpituuden kasvamisena. Merkitsemme aallonpituuden kasvua symbolilla 

delta pikkulambda. Ennen kuin voimme käsitellä kyseessäolevaa törmäysprosessia 

kvantitatiivisesti, on meidän saatava lauseke valokvantin impulssille. Sen johdamme seuraavalla 

heuristisella tarkastelulla. Vaikka valokvantin lepomassa on ilmeisesti nolla, sen liikkuessa valon 

nopeudella, saamme sen impulssille tuloksen, kun ajattelemme sillä olevan massan hv/c 

potenssiin 2. Kertomalla tämä liikenopeudella c saadaan impulssille lauseke p= hv/c= h/ 

pikkulambda . Kaava pitää paikkansa myös materiaalisiin hiukkasiin nähden. Oikea lause 

säteilypaineelle tarkastelemalla sitä kineettisestä kaasuteoriasta tunnetuin metodein. Eli aina kun 

säteilyenergia ns. absorboituu tai vaikka siroaa tilanteessa ei säteilynenergia katoa vaan siirtyy 

varastoituen kuten mainittiin sinkoamaan elektroneja radoiltaan, tai virittämään atomirakenteita 

säteilyenergiallaan uudelleen säteilykvanteiksi. Kun atomin ydinosaan virittyy riittävällä 

energiamäärä syntyy säteilypurkaus. Samoin jos elektroniin kertyy tietty säteilyvire se energiasta 

suistuu myös radaltaan. Tämä on keskeistä tajuta kaikessa säteilyn dominonappulamaisessa 

pysyvien kvanttien jatkuvan etenemisen luonteessa. Jos kellä on hakusessa toi säteilykvanttien 

ikuiseksi kerrottu säilymisikä, niin katsotaanpa vaihteeksi K. V. Laurikaisen mainintaa 

":Monokromaattinen siniaaltokvantti on ajallis-paikallisesti täysin lokalisoitumaton. Kaikki 

ajanhetket ovat sen kannalta samanveroisia. Voidaan sanoa, että tällainen aalto kestää ikuisesti ja 

täyttää koko x-akselin." Tuohon on edes paatuneimman ydinpuoltajan turha yrittää selitellä miten 

säteilyenergia ikään kuin esim. absorboituu vastoin Einsteinin energian pysyvyystodistuksia 

haihtuen savuna ilmaan. Se päinvastoin lehahtaa voimalasta ulos nostamaan yleistä 

taustasäteilyämme nähdysti jo nyt tuplaan!  

  

14. Termisen miilun ketjureaktiosta..txt 
14 Termisen miilun ketjureaktioista. Termisessä miilussa niin hidastimena kuin heijastimena toimii 

tässä tapauksessa arkinen vesi. Seuraamme termisessä reaktorissa tapahtuvaa ketjureaktiota 

nopealla neutronilla. Osa näistä nopeista neutroneista aiheuttaa fission U-238:ssa ennen 

hidastumista U-238 fission kynnysenergian ohi. Tämän nopean fission takia kasvaa neutronien 

luku en, missä e on niinikutsuttu nopean fission tekijä. Tyypillinen luonnonuraani-grafiittiluku 

miilulle on e =1,03. Murto-osa 1-Lf vuotaa nopeina ja vuodon jälkeen jää siis jäljelle Lf en 

neutronia. Sen jälkeen, kun neutronit moderaattorissa ovat hidastuneet U-238:n fission 

kynnysenergian alapuolelle, ne eivät enää kykene fissioon tässä isotoopissa, vaan fissiot siirtyvät 

isotooppi U-235. U-238 absorptiovaikutuspinnassa havaitaan kumminkin voimakkaita resonansseja 

juuri ennen termisiä energioita. Siksi vain murto-osa p pääsee näiden resonanssien ohi. Jäljellä on 

siispä Lf en termistä neutronia. Uraani-238:n absorptoituneet neutronit aikaansaavat kahden 

peräkkäisen beta-prosessin syntymisen on1+ U238> U239 beta> Np239 beta> Pu-239. Se johtaa 

uuden transuraanisen elementin plutonium-239 syntymiseen jossa hitaat neutronit voivat aiheuttaa 

fission. Suuretta p kutsutaan resonanssiabsorption välttämistodennäköisyydeksi. Jäljellä olevista 
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neutroneista vuotaa termisinä miilusta määrä 1- Lt, joten kaikkiaan jäljellä on pe Lf Lt n neutronia. 

Näistä neutroneista absorboituu polttoaineeseen vain murto-osa f, missä f on terminen 

hyväksikäyttö-suhde. Loppuosa absorboituu hyödyttömästi lämmönsiirtoaineeseen, epäpuhtauksiin 

ja miilun rakennemateriaaleihin. Jos merkitsemme jokaista polttoaineeseen termisenä 

absorboitunutta neutronia kohti syntyvien uusien nopeiden neutronien lukua kirjaimella n tulee 

uudessa nopeaneutronisukupolvessa kaikkiaan n' = n f p e *Lf Lt n= k ääretön Lf Lt n neutronia. 

Plutoniumpoltto hyötää perusydinvoimalassa noin kolmanneksen siitä saatavasta energiasta, joten 

mikään pikku tekijä kaikkineen edelläkerrottu plutoniumtuotto ei ole. ------------------- On melko 

käsittämätöntä havaita miten niin keskeinen tekijä kuin kriittisen ydinreaktorin koon vaikutus sen 

synnyttämään neutronivuon seurauksiin on kadonnut esimerkiksi laskentamalleista pois. Siksi 

panen tähän kaikkien selkeästi nähtäville miten homma käytännössä toimii perusreaktoreissa. 

Välttämätöntä sille, että reaktorin neutronireaktio voi tapahtua, on luonnollisesti se, että 

neutronituottoa n' muodostuu kulutusta enemmäksi. Tällöin miilua sanotaan kriittiseksi. Jos tuotto 

n'<n, tarve, pienenee neutronivuo nopeasti ja miilu on alikriittinen. Jos taas tuotto n'>n, kulutus, 

kasvaa vuo nopeasti ja miilu on ylikriittinen. Kriittisyysehto voidaan kirjoittaa muotoon 1= k ääretön 

Lf Lt, . Josta selviää että koska sekä Lf, että Lt ovat pienempiä kuin yksi, välttämätöntä miilun 

kriittisyydelle on, että kasvutekijä, joka riippuu vain miilun rakenteesta ja polttoaineen laadusta on 

suurempi kuin 1. Nyt erityistärkeään. Kriittiseksi miilu tällä edellytyksellä tulee silloin, kun miilun k o 

k o ja heijastimen määrät suureet Lf ja Lt toteuttavat yhtälön. Jokaista konstruktiota jolla k ääretön 

>1, vastaa siis eräs miilun kriitillinen koko. Näin laskemme, että luonnonuraanireaktorissa k 

ääretön yleensä vain epähomogeenisilla termisillä miiluilla saa arvon, joka on suurempi kuin yksi. 

Hidastimena tulevat kysymykseen raskas vesi ja grafiitti. Grafiittireaktorin fyysinen koko tulee 

suhteellisen suureksi. Siksi käytetään rikastettua uraania joka on päälle 0,7%. Väkevöinti tapahtuu 

kaasudiffuusiolaitteissa rikastamaan aktionuraanin pitoisuutta. Vaihtoehtoisesti voidaan 

polttoaineeseen lisätä p l u t o n i u m i a tai isotooppi U-233, joksi reaktioketjun 0n1+ Th232> 

Th233beta>Pa233 beta>U-233. Reaktiosta luonnossa esiintyvä torium neutronikaappauksen 

kautta muuttuu. Fissiossa vapautuu keskimäärin 1,5 neutronia enemmän ketjureaktiovaadetta 

jatkoon voidaan neutroneilla tehdä plutoniumia tai U233! Puhutaan perusydintekniikan 

hyötömisestä normaalireaktorissa. Eli totuus on tutusti tarua ihmeellisempi. Loviisan reaktorin 

tilavuus on n. 12m3 jos sen koko kasvatetaan kaavan mukaan tuplaan saadaan reaktori jossa 

nykyuraanin 2,5% uraani vielä palaa fissioiden pudotettua heittämällä 1% pintaan! Ja kun 

huomioimme, että nimenomaan käytetyn polttoaineen pelkkä plutoniumpitoisuus on jo valmiiksi 1% 

niin tällainen reaktori palaa jo pelkällä plutoniumilla ja edes mukana seuraavaa n.2% U-235 ei 

kaivata. Eli tällainen palaa nopeilla neutroneilla jo turvonneella pelkällä koollaan. Saati kun oleva 

käytetyn polttoaineen kasa saa oheensa hidasteeksi grafiittia ja perusvettä. Lisäksi Plutoniumin 

Pu-239 ja myös U-233 todennettiin aivan keskeisiksi elementeiksi uudelleenfissioijina, joita 

nähdysti käytetystä uraanista piisaa jo kättelyssä muodostamaan ylikriittisen palamamassan 

tilanteessa kuin toisessa. No sama tilanne voidaan mallintaa myös luonnonmalmiolle Afrikan 

Okloon. Jokainen malmion koon kasvu aivan suoraan alentaa fissioherkkyyttä ja kriittistä 

plutoniummuodostusta myös. Kukin voi asettaa esitettyyn yksinkertaiseen kaavaan lukuja ja 

todeta, että kun malmio on kooltaan kasvatettu reaktorien 2,5m halkaisijoista 

kymmenmetriluokkaan ja mukaan lirahtaa vettä mikään ei estä fission käyntiä! Maailman lukuisista 

uraanimalmioista on löydetty tarkemmissa tutkimuksissa selkeitä viitteitä siitä, miten ne ovat 

jossain vaiheissaan alkaneet spontaanisti fissioimaan. Lisäksi tuottamaan mm. plutoniumin 

kaltaisia oheisrikasteita myös. Toisaalta kun teemme vastaavia mallinnuksia nimenomaan 

käytetylle erittäin rikkaalle polttoainejätteelle fissioi tuhansien pullojen loppuonkalointi 

perusvedessä esteittä. Toki tilanne menee jo mahdottomuuksiin, kun polttoainepulveri kasautuu 

Posivaonkaloinnissa virtauksissa hidastinvesiinsä. Vuoden 2006 keväällä seurauksena USA, 
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Ranska ja Englanti raportoivat, että USA:n n. 66kpl loppusijoitusydinpolttoainevarastoista oli 

alkanut jo nyt hallitsemattomasti spontaanisti fissioimaan. --------- 11 Fissio juomalasissa. Ilmeisin 

harha ydinalalta liittyy käsitteeseen ns. "kriittisestä fissiomassasta". Laskin tämän pitävän 

paikkansa tilanteessa, jossa 10m3 kokoinen täysin spontaani luonnon uraanikaivosaine voi 

ongelmitta saavuttaa tuhansien megawattien fissiokyvyn spontaanisti. Katsotaanpa miten ydinikoni 

Pekka Jauho määrittelee fissioedellytyksen? Radioaktiiviset aineet määritellään luonnollisiin ja 

keinotekoisesti radioaktiivisiin! Tämänvuoksi ydinvoimala jäte on niin vaarallisen aggressiivista. 

Sinällään mitään jakoa näissä ei suoraan ole, ero tulee siitä miten luonnossa on rajoitettu määrä 

radioaktiiviydintyyppejä radioaktiivisesta sarjasta. Ydin lähettää alfaa, beta+ (positroni) ja beta -

(elektroneja) neutroneja ja gammakvantteja. Positroneja vain keinotekoisilla aineilla. Myös K-

kuorielektronin kaappauksia ytimeen esiintyy. Alfa jää paksuhkoon paperiin. Beta muutaman millin 

alumiiniin. Gamma läpäisee jo senttejä lyijyä. Protoni/neutronifissioreaktiota alkaa tyypillisesti 

esiintymään vasta ytimissä joiden järjestysluku on 80<. Alfahajoamisenergia on 2-10miljoonaa eV. 

Beta-aktiivisuutta esiintyy ytimillä joilla on liikaa protoneja tai neutroneja verrattuna kiinteään 

massalukuun. Isobaareja pitkin ne hakeutuvat massapinnan stabiileimpiin kohtiin. Eli neutroni 

emittoimalla elektronin muuttuu protoniksi. Mukana singahtaa esiin myös puolilukuspinnien 

ionisoimaton antineutriino. Positronilla taas protoni tulee neutroniksi tai K-kuorikaappauksella. 

Betan energia on 1 MeV luokissa. K-kaappauksessa vapautuva Auger-elektroneja kuvataan L-

kuoresta täyttymisen röntgenkvantin emittoitumisella siten, että kaksi elektronikoloa muodostuu 

prosessista L-kuoreen ulossingahtaneen elektronin takia. Gamma-aktiivisuus: Alfan ja betan 

jälkeen ydin ei aina stabiloidu vaan jää yhä viretilaan. Ytimen kokonaisenergia on kvantittunut 

samaan tapaan kuin elektroniverhojen K,L,M-röntgensäteilytilat. Kyseessä on rinnakkaistyyppi, 

ytimen viretilat ovat MeV suuruuksista. Puoliintumisajat kertovat suoraan vireiden poistumisajoista. 

Puhutaan isomeerisestä ytimestä. Gammapurkauksissa energia synnyttää seurannaisesti K,L,M 

elektronikuorien tyhjentymistä elektroneistaan, eli kyse on sisäisestä konversiosta. K-

kuorielektronien röntgenit liikkuvat jopa 100 000eV tasoilla, eli selkeästi yli alemman 

gammataajuuden. Fissio saadaan tunnetusti syntymään pommittamalla neutroneilla, mutta myös 

esim.. alfaydin ja pelkkä gamma (röntgen) kvanttienergia myös riittää. 

Ydinreaktiotodennäköistyydestä puhutaan ns. vaikutusalana. Aikayksikössä tapahtuvien 

reaktioiden lukumäärä on tuotto kuutiotilavuutta kohti. Reaktiovaikutusalan yksikkö on 10-24 cm2 

nimeltään b a r n . Reaktioiden vaikutusalat riippuvat voimakkaasti vain 

energiaintensiivisyyskertymät! Monoenergeettisille neutroneilla havaitaan läpäisyenergiasuihkun 

vaimenema ja fissioiden lukumäärä aikayksikössä. Eli fissiot seuraa orjallisesti 

energiapommitusten tehoja. Pelkistäen, mitä suurempi "auringonpaiste" on sitä enemmän 

fissioaurinkokennossa fissioenergiaa tulee. Mitään ns. "kriittistä" massaa ei käytännössä 

tunnusteta! Alle 150MeV tehoissa ei vapaudu mesoni-ioneja. Nukleodilukumäärä pysyy silloin 

vakiona. Tarkastellaanpa systeemiä merivoimien suunnitteleman hafnium-178 ytimellisessä 

röntgensyöttöisessä gammaydinpolttoisessa lentokoneessa.(Tästä tarkemmin myöhemmin). Siinä 

10 000eV suuruisella K,L,M elektroniröntgönöinnillä, joka siis on rinnakkaista gammaenergialle 

viritettiin hafnium 178 ytimet palamaan 2,446MeV röntgensäteilyviretilassa, ilman 

uudismesonihiukkastuottoa. Eli energiaa muodostui tässä USA:n merivoimien kokeessa teoriassa 

250 kertaisin "puhtojätetuotoin". Jos taas säteilytettynä olisi vaikka juomalasillinen U-235 se 

aikansa energiasta isomeerivirettä kooten alkaisi fissioimaan täysin siitä riippumatta olisiko se ns. 

yli- vai alikriittinen massa! Tulee esille, että mitään kriittistä massaa ei fissioon sinällään tarvita. 

Prosessi käynnistyy P. Jauhon esittämä vain "tietty" KWh tuntimäärä ammuttuna raskasytimiin 

niiden saattamiseksi spontaaniin fissioreaktioon. Säteilytysaika saa olla vaikka pitkä ja 

säteilyenergiakirjo melkein mitä vaan ja tässä esim. K,L,M- röntgenviiva erityisvaarallistuu. 

Puhutaan atomiytimen pisarateoriasta. Riittävä energiamäärä saa nukleodin höyrystymään, 
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keskittyessään johonkin ydinhiukkaseen. Kyse on kuin kookospähkinästä. Jos höyrystyy pinnan 

kovasta kerroksesta tulee lähinnä betaioni. Jos hedelmämaltossa, niin syntyy alfaydin. Jos taas 

höyrystyy sisähedelmässä, niin ydin halkeaa fissioiden ja esim. uraanista syntyy bariumatomi, 

kryptonatomi, 3 neutronia ja gammakvantteja. Lataantumisessa ei ole mitään epäselvyyttä siitä, 

miksi USA:n 50v muhineet ydinjätevarastot yksi toisensa perään ovat alkaneet uudelleenfissioitua 

kerrotusti plutoniumia tuottaen. Miksi suuremmat ydinmalmiot fissioivat aina spontaanisti. Miksi 

USA, Englanti ja Ranska sanoivat vuoden -06 julkilausumassaan fissioimattoman loppuonkaloinnin 

osoittautuneen t ä y s i n mahdottomaksi. Hairahduttiin harhatietoon ydinpiireissä, ettei myös ns. 

kriittistä massaa pienempi ydinainemäärä palaisi, mutta kuten juuri opimme sen polttoenergian 

keräämiseen menee vain hiukan enemmän aikaa, mutta fissiointi alkaa silti ajan saatossa 

spontaanisti. -------------- Miten ydinvoimala fissiopommiksi? Kysymys kuuluu miten yhtäkkiä 

Tshernobylistä tehdyssä dogumentissa (YLE. 04 -07) aletaan oivaltamaan, miten jopa vain 4% 

kiinailmiöön mennyt U-235 ja Pu-239 seos voisi realistisesti räjähtää fissiopommina laskennallisella 

10% todennäköisyydellä spontaanisti? Suunnilleen 55kg U-235 ja niinikään 10kg Pu-239 voi jo 

synnyttää fissiopommista tutun räjähdyksen. Mutta tällöin puhutaan "julkisuuteen" 90% 

pitoisuuksista systemaattisesti. Kun aikoinaan tutustuin fission vaatimaan kaavaan sen ainoa 

todellinen syntytakuu ei ole paljon julkisuuskeskusteluun vedätetyt "supersymmetriat" vaan silkka 

suuri massa riittää helposti. Normaali ydinreaktori pörrää vasta 4% pitoisuuksin, mutta 

luonnonuraaninen CANDU jo kepeästi 0,71% U-235 pitoisuuksin fissioiden. Niin ydinjätevarastot, 

kuin jopa spontaanit malmiot fissioivat plutoniumia tuottaen vain kokoa kasvattamalla. Tätä faktaa 

vasten oli päivän selvää, että myös ydinpommiin kykenevän massan käytöksen on p a k k o olla 

tismalleen saman! Nimittäin esim. Hiroshiman pommista vain 0,6g räjähti, eli pommi oli suutari! Silti 

moista ei edes huomattu. Jo tämä kertoo, että epätäydellinen fissiopommi toimii myös. Tämän 

epäpuhtaan fissiopommin mekaniikan faktana tässä asia tuli selkeästi kuitattua. Ydinpommien 

kriittisyyslaskun keskeinen elementti on saada aikaan tietty neutronien tihentymä lävistämään 

riittävästi uraani/plutoniumatomeja samaan aikaan. Reaktorissa määrä vastaa osia siitä, mitä 

pommi vaatii. Täytyy muodostua suljettuun tilaan tietynsuuruinen paine, jotta se luokiteltaisiin 

oikeaksi räjähdykseksi. Kuten Hiroshiman teknisessä mielessä flobbi osoitti, suure on tutun 

lineaarinen. Voi olla olemassa siis myös "puolifissioräjähdys"! Niin kuin voi olla "puolifissioivaa" 

ydinjätettä tuottamassa plutoniumia jne. Kuten aina ydinala vaikenee systemaattisesti kaikista 

näistä. Kuten esim. jopa amerikiumeista ja miltei mistä tahansa ydinmateriaalista, vaikka 

toriumeista jne. voidaan riittävän i s o n a jopa hyvin epäpuhtaana massana saada 

ydinfissiopommi. Siinä kun U-235 vaatii 55kg 90% polttoainetta. Riitti Tshernobilissä puolestaan 1 

400kg n. 4% U-235/Pu-239 seosta samaan maassaan. Lasketaan kertymää malliksi. 0,9*55kg= n. 

50kg U-235 on ilmoitettu kriittinen pommimassa. Tshernobilin reaktorista sulaneen 

uraanipolttoaineen määrä reaktorin alla oli 1 400kg* 0,04 prosentteina polttoaineesta= 56kg riitti 

fissiopommiin! Tässä tuli todisteltua, miten kriittinen massa toimii myös näin. Löydös on faktana 

todella merkittävä! Vielä eräs nyanssi, joku voi kuvitella ettei Tshernobilin 56kg massa olisi ikään 

kuin sopivan "supersymmetrinen ydinräjähdykseen?" Tämä on äkkiseltään osin totta. Mutta eräs 

oleellinen lisä. Massan päällä fissioi jo valmiina valtaisa uraanitonnisto neutroneiden rajusti tämän 

suljetussa reaktorin alatilassa olevan ylikriittisen massan sekaan. Kuten muistamme fissiopommi 

vaatii vain tietyn määrätiheyden neutronointia. Voimme olettaa, että neutronituotanto systeemiin 

ulkoa kattaisi vaikka nyt neljänneksen pommitarpeesta. Tästä saamme ilmiön starttiin "taustan" 

+25% bonus neutronointiolettaman. Siksi kriittinen 50kg massa pitää laskea = 0,75* 50kg= 37kg. 

Nyt jaamme Tshernobylin toteutuneen 56kg/ 37kg= +51% kriittinen massa ylittyy jo huikeasti yli 

150% osuudellaan. Eli nimenomaan tästä syystä Venäjä kertoi fissiopommiräjähdyksen 

todennäköisyydeksi huikean 5-10%. ---------- Kaavan kauhut. Se on tämä 1= k ääretön Lf Lt. Kaava 

joka kertoo milloin ydinmiilun massa on ylikriittinen. Lt ja Lf ovat alle 1. On välttämätöntä että 
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kasvutekijä joka riippuu vain miilun rakenteesta ja polttoaineen keskeisestä laadusta on suurempi 

kuin yksi. On usein kysyttyä, kun jopa auringon pelkkä ultrakevyt vety pystyy sytyttämään 

sisuksiinsa ydinreaktion, onko tilanne sama kaikilla tunnetuilla alkuaineilla? Riittääkö loputtomaan 

energian tuotantoon, kun ainetta, vaan mätätään kasaan ja pian joku tuhansista tunnetuista 

ydinreaktioista riehuu massojen keskellä kuin viimeistä päivää? Voiko olla näin. Kuten tiedämme 

auringossa näin syntyy fuusioreaktio aina rautaan asti. Säteilyä piisaa kuin viimeistä päivää. 

Tämän jälkeen kysyjä esittää, ulkopuolelle jää 50% maailman alkuaineista, miten prosessi etenee 

niissä? No katsotaan toki. Otamme U-238 ja nokareen siemeneksi U-235 ja läjitämme. Vajaa tonni 

U-235 pistää massaan fissiokierteen helposti. Kun puhutaan jopa fissiopommiräjähdyksestä 

kriittistä U-235 massaa pitää olla vain 55kg ja sytyttää helposti fissioon. Onnistuuko systeemi 

arkisemmilla aineilla, vaikka amerikiumilla? Kuten kaava osoittaa, ongelmitta. Mikä tahansa 

isotooppinen, aine, jopa radon syttyy varsin pienellä keskittymisellä spontaaniin fissioonsa. 

Rajoittavaa prosessissa on, että säteilyenergiaa syntyy enemmän, kuin sitä poistuu suljetusta 

systeemistä . Syntyy itse itseään ruokkiva efekti. Aavistuksen saamme Aromipesän tavasta keittää 

kypsäksi pelkällä alkulämmitysenergialla. Huono vertaus, koska Aromipesä on asiallinen laite. 

Teknisesti selittää esim. kiinailmiöitä ja vastaavia lainalaisuuksia. Seuraavaksi tulee mieleen, 

kysyjällä jos käytetään erittäin köyhää ainetta, kuten perusydinreaktorissa 4% U-235 tilalla vaikka 

arkimaailman peruskiven uraania vain 0,7% pitoisuuksin, toimiiko? Totta kai ja ongelmitta. Pienellä 

hiomisella jopa 6 kertaa huonompi polttoaine palaa ongelmitta ns. CANDU-reaktoreissa vaivatta. 

Alkuaikoina reaktorit olivat vain luonnonuraania heitettynä suureen pataan ja aine alkoi jo tästä 

spontaanisti fissioida. Silloin luultiin, että näin helpolla tekniikalla toteutuu illuusio "halvasta" 

energiasta kaikkeen. Paljon aikaa ei mennyt, kunnes ydinvoiman miljoonat haittapäästöt tappoivat 

enemmän käyttäjiään, kun synnyttivät sitä energiaansa. Vikoja yritettiin alkuun poistaa. Mutta jo 

60-luvulla tajuttiin tämä täysin mahdottomaksi. Päätettiin vaan kylmästi sensuroida haitat 

käyttäjiensä opetuksesta ja volaa, meillä oli yhtäkkiä ns. "puhdas ydinilluusio!" Tästä ei olla edetty 

sittemmin yhtään. Seurauksena maapallon yleinen taustasäteilyenergia on saatu huimaan 

termivireen isomeeriseen kasvukierteeseen pysyvästi. Sytytyslanka erinäisille prosesseille palaa 

jo. Mielenkiinnon vuoksi mitä jatkossa tällä systeemillä on tulossa. Jo alkujaan laskettiin, että 

ilmakehän typpi voi palaa säteilyprosessissa hiileksi tosta vaan spontaanisti ydinpommikokeiden 

syytämänä. Näin ei yllättäen tapahtunut vielä edes maailman suurimman Novaja Zemjan 

avotaivaan ydinkokeen aikana. "Huvittavinta" tässä on se, että tällöin oltiin hiuskarvan varassa. 

Niistä ajoista on yleinen globaali taustasäteilymme n. 5- kertaistunut. Jos Novaja Zemjan pommin 

itsesytytystodennäköisyys valtavalle typpimäärällemme olisi tuolloin määritelty 10,2% paikkeille, 

niin nykyään sama arvo voitaisiin laskea niin, että luku on karkeasti 5-kertaistunut. Eli 

yksinkertaistaen tylysti toki sama uusittuna todennäköisemmin räjäyttäisi nyt ilmakehämme 

tulimereksi, kuin jättäisi niin tekemättä! Väite on mykistävän karu ja kertoo siitä mekaniikasta, joka 

etenee vääjäämättä tässä ydinvoimaloittemme syytämässä kuolontanssissamme kohti 

maailmapaloa sanan varsinaisessa merkityksessä. Toinen esimerkki. Maailman merien paksuus 

on 3,5km luokkaa, jopa yli. Niissä on massaa valtavasti enemmän kuin ilmakehän harvassa 

kaasussa keskittyneenä. Merivedessä on runsaasti uraania, radioaktiivista kalkkia, hiiltä ja mm. 

tritiumia, raskaan veden isotooppeja jne.. Jo ydinreaktorissa esimerkiksi veden happi palaa 

säteilystä beetahajoavaksi aineeksi ja syytää äärimmäisen läpitunkevaa aktivoivaa röntgenkvanttia 

beetahajoamisensa myötä. Eli meillä on potentiaalisia prosesseja. Valtaisa massa jonka 

perussäteilytaso on TVO:n Simolan ja Nikulan myöntämällä totuudella saavuttanut aiemmasta 

1,2mSv tasostaan viisinkertaisen 6mSv. Todennäköisyys "syttyä" säteilynoususta nousee huimasti, 

palavaksi ylikriittiseksi itseään ruokkivaksi fissiohornaksi. Kuten kaava mitä karuimmin kertoo. Ei 

ole yhtään kyse siitä syttyykö tämä prosessi, vaan miten korkealla taustalla prosessi alkaa 

spontaanisti riehumaan hallitsemattomasti tap  
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paen. Kuvaavasti puolestaan maan sisuksissa olevat radioaktiiviset arkiset uraanimassat ja jopa 

kalkin säteilyn vaikutuksesta "fissiot" maan kuoren alla on olleet miljardit vuodet pyörivänä. Näkyen 

puolestaan tektoniikkana, laavoina ja maanjäristysenergioina. Eli kyse on siitä, koska prosessi 

siirtyy aktivoituviin merimassoihimme, tai säteilyn tauotta herkistämiin yläilmakehäprosesseihimme 

ryöstäytyäkseen sieltä rajummin kuin jo havaittuina mm. gammaavina ukkospurskeina!  

  

15. Säteilyeroosion tarkennuksia..txt 
15 Säteilyeroosion tarkennuksia. Sananen voimista jotka pitävät aineita koossa. Esiintyvät atomien 

väliset sidokset voidaan luokitella: Homopolaarisiin eli valenssisidoksiin, heteropolaarisiin eli 

ionisidoksiin, Van der Waalsin sidoksiin ja metallisidoksiin. Vain kolme ensimmäistä on 

molekyylisidoksia. Viimeinen vastaa metallikiteiden muodostuksesta. Mekanismilla joka perustuu 

yhteiselektronipilviin atomien välillä. Sidokset muodostuvat, kun kahden eri atomin elektronipilvien 

aaltofunktiot peittävät toisensa ja elektroneilla on vastakkaissuuntainen spin. Voima on uloimman 

elektronin sitoutumisenergian suuruinen "irrotusenergialuokassa" tyypillisesti muutamissa 

elektronivolteissa. Van der Waalsin sidos tunnetaan vaikka elohopean yhteydestä ollen vain 0,5eV 

suuruinen. Muodostuen kahdesta ajallisesti vaihtelevasta sähköisen dibolin välisestä 

voimavaikutuksen synnyttämästä koheesiovoimasta. Elektronien ja valenssielektronien irtoaminen 

saa ydinsäteilytetyn aineen vaurioon ja myös sinkauttaman sähköstaattisesti varautuneita erittäin 

elektroniköyhiä atomiytimiä voimalailmastoinnin vietäväksi ulos. Puhutaan hilseilykäsitteestä. 

Pintaan muodostuu ensin elektroneja ampuva viretila. Jopa valenssielektronien vähetessä irtoaa 

myöhemmin "K,L,M-röntgensäteilyakkuina" ilmavirtauksiin positiivisina ionipuhalluksina 

atomiytimiä. Puhutaan mekanismeista jotka säteilystä muuttavat esim. Loviisan 

rautareaktoripöntön pitkäikäisesti lasikovaksi ja jopa nasevalla lekaiskulla halkeavaksi. 

Ydinhiukkasille ja erityisesti elektroneille on ominaista, että niissä voidaan todeta suunnilleen 

kymmenportainen viretilakirjo. Paraheliumin ensimmäisen elektronin on saatava perustilaansa 7 eri 

vireen portaasta, ennen kuin elektroni saavuttaa kriittisen 24,77eV energian lennähtääkseen 

radaltaan. Natriuminelektronien 4-13/ 5,14eV. Raudan 7,8eV tarkoittaa järeästä röntgensäteestä 

saatuna yli 10 000 tuhottua elektronisidosta! 10MeV alfasta pysyväisturmeltuu energiana 

vetoketjuna miljoona rautasidoselektronia! Näihin termikaavioissa mainittuihin väliportaisiinsa 

säteilyvirittyneet esim. valenssielektronit eivät kykene huolehtimaan alkuperäisesti lasketuista 

kestolujuuksistaan! Yksinkertaistaen voidaan sanoa jokaisen viretason leikkaavan säteilytetyn 

metalliatomisidoksen kestosta -10% pois. Elektronivirittyminen ei Einsteinin energian 

häviämättömyyslain mukaan katoa pois vaan pysyy kunnes sitä on esim. riittävästi kertynyt 

kvanttienergiansiirtoa adellyttävän tasonsa verran. Kerrottakoon tähän, että esimerkiksi nikkelin 

säteilyvireen puoliintumisaika on n. 75 000V. Dilemmasta ei keskustella avoimesti IAEA 

sensuroimalla turvafoorumilla! Kun tällaiset rakenteet saavat osakseen säteilytystä, k a i k k i 

aineet sen seuraamuksena menettävät mekaanista kestävyyttään! Tilanne kulminoituu kun tällaista 

säteilyvireistä metallia kierrätetään kriittiseen käyttöön. Seurauksia voimme todeta varsin 

yllättävissä paikoissa. Kriittisiin kattorakenteisiin tällainen säteilyvireteräs tekee tunnettuja 

kattoromahduksia, koska säteilyviritettyä ainetta sekoittuu kierrätyksessä mukaan. Milläänlailla 

esim. Rautaruukissa ei voida todeta, että Olkiluodon kierrätysteräksen missään säteilymittarissa 

sinällään näkymättömissä aineissa piilevä 20% virevalenssielektronit muuttavat lopputukiteräksen 

esim. -10% heikommaksi paikka paikoin, kuin normaaliteräksessä. Eli mitä enemmän 

ydinmetallikiertoa , sitä vaarallisemman epävarmoiksi metallimme käyvät. Jos on kyseessä vaikka 
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paineen alainen kriittinen metallinen suojalaippa. Kesto on asennushetkellä vaikka 28 ilmakehää. 

Tällainen elintärkeä osa saatetaan säteilyaltistukseen joksikin aikaa, syntyy siviiliydinmaailman 

kummajainen. Mainitsemani laippa suojaa tässä miljoonaväestöä ydinkatastrofilta. Sen saadessa 

vaikka kuumista hiukkasista, tai K,L,M-röntgensäteilyviivoista jne. osakseen riittävän 

elektronivirenousupommituksen, sen mekaaninen kesto säteilystä konkreettisesti romahtaa vaikka 

puoleen! Ei ole olemassa juuri "mittalaitetta" joka havainnoisi suoraan heikkouden romahtamisen 

klassisessa mielessä. Mikään ei siis ole säteilystä rautaa ohentanut saati syövyttänyt silmin 

havaittavasti. Edes röntgensäteilyläpivalaisu, tai vaikka ultraäänilaite ei materiaalissa havaitse 

hälyttävää rakennerikkoontumista. Edes halkeamiin tunkeutuva testiaine ei havaitse mitään 

erikoista. Vain mekaaninen rasituskoe täsmäkohdassa voisi kylmän totuuden osoittaa. Koska tämä 

silloin rikkoisi testattavan kertakäyttöisesti, valitettavasti edes tällaista ei ydinalalla suoriteta. 

Uskotaan "sokeasti" ainepaksuuden mittausharhaan, syöpymisvähyyteen ja tällaisiin 

näennäisosoituksiin . Ei ihme, että ydinalalla lajityypiksi on tullut se, että laitteistot kyllä 

tarkastetaan edellä mainitusti, mutta silti rakenteet ikään kuin "mystisesti" vastoin ennakko-

odotuksia pettävät.  

  

16. Baryonien säilymislaki..txt 
16 Baryonien säilymislaki. Selkein syy siihen, miksi n. 80% ydinmateriaalista on piilotettuna 

julkisuudesta perustuu faktaan, että tiedon tullessa vapaaksi kukaan järkevä ei ydinvoimaa sen 

jälkeen enää hyväksyisi. Tällä kertaa lainailen K. V. Laurikaista. Tärkeimmät alkuaineet jaetaan 4 

ryhmään: fotoneihin, leptoneihin (kevyet hiukkaset), baryonit (raskaat hiukkaset), ja välimassaltaan 

mesonit. Myonit myy-mesonit ovat leptoneihin kuuluvia. Baryonit jaetaan nukleoneihin (protonit, 

neutronit) ja hyperoneihin. Jotka ovat painavampia nukleoneja. Alkeishiukkaset ns. 

resonanssihiukkaset. Alkeishiukkasen spin määrää hiukkasten sisäisen impulssimomentin 

suuruuden. Spin löydettiin elektroneista ensimmäiseksi hienorakenneilmiöistä. Impulssimomentti 

on usein puoliluku ja silloin puhutaan fermioneista. Jos kokoluku, niin puhutaan bosoneista. 

Fermioni noudattaa Fermi-Dirac-statistiikkaa. Bosoni sen sijaan Bose-Einstein-statistiikkaa. Ilmiö 

on kokein todennettavissa. Alkeishiukkaset esiintyvät hiukkas-antihiukkas-parina. Tästä seuraa se, 

että systeemi voi muuttua kokonaan energiaksi. Tai vastaavasti esim. gammakvantti voi myös 

"materialisoitua" tuosta vaan. Useimmat alkeishiukkaset ovat siis näin epästabiileja. Toisaalta silti 

niin pitkäikäisiä, että täyttävät aineperusteensa. Sitä paitsi esimerkiksi neutroni, joka on irtonaisena 

radioaktiivinen on silti stabiilimpi ytimessä. Kaikissa alkeishiukkasreaktioissa on säilymislakinsa. 

Ollen makrofysiikan yleistyksiä. 1/Energian ja impulssin säilymislait. Sen mukaan baryonin 

hajotessa syntyy a i n a uusi baryoni ja sen lisäksi muita hiukkasia, jotka eivät ole baryoneja. 

Koska antibaryoni voi tuhota baryonin ja voi tapahtua baryoniparimuodostus ei kappalemäärä ole 

silti vakio. Baryonien lukumäärä miinus antibaryonimäärä on vakio. Tilanne stabiloi aineen 

säilyvyyden. Nukleonit eivät voi siis hajota leptoneiksi tai mesoneiksi. Näin taataan ytimen 

rakenneosien pysyvyys. Tämä on myös kokein vakuutettu. 2/Myös leptonien suhteen on olemassa 

samanlainen säilymislaki. Leptonien lukumäärä miinus antileptonien lukumäärä on vakio. 

Sensijaan mm. gammasäteilystä tutuille fotoneille ei ole vastaavaa säilymislakia. Voidaan kiteyttää, 

että säilymislait ovat voimassa vain niillä hiukkasryhmillä, joilla on puolilukuinen spin. Mutta ei niillä 

joilla on kokonainen spin. Alkeishiukkasilla on todennettu myös muita säilymislakeja, joilla ei ole 

mitään klassillisia vastineita. Kerrottakoon näiden lisäksi, että kvantit fotoneista gammaan 

määritellään taulukoissa a i n a kestoiältään ikuisiksi. Eli kuten tästä näemme jo selkeästi. Säteilyn 

energiassa vapautuneet sen enempää hiukkaset, kuin niiden energiat eivät millään lailla 
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"absorboituessaan" katoa! Väite "häviämisestä" on selkeä säteilystä ihmisille syötetty tahallinen 

harhatieto. Säteilyprosesseiden aivan selkeä viesti on häviämättömyys. Jos ajatellaan vaikka 

neutronia. Se on siis ytimen ulkopuolella mainitusti "radioaktiivinen"? Eli tarkoittaa Malenkan 

kuorimallilla sitä, että siinä on isomeerinen viretila. Muttei näy hidastuttuaan säteilymittareissamme, 

jotka tajuavat vain "riittävän" nopealiikkeisen hiukkasen. Eli meillä on nyt sekä säteilykvantin 

sisällään pitävä nukleoni ja liikkeensä nopeuttaessaan neutroni- ja kvanttisäteestään säteilynä 

mitattava tuplautuva hiukkanen. Joka tässä "termitilassaan" ei ole silti mitattavissa! Kun olemassa 

oleva säteilypaketti muuttuu toisekseen, se vain muuttaa olotilaansa. Kenties virittää termisesti niin 

elektroneja ja atomiydin nukleoneja, muttei menetä energiaansa millään tavoin! Jopa 

kohdatessaan antiaineen sen kokonaisenergia ei katoa vaan jatkaa matkaansa energiakvanttina. 

Kuten kerrottiin voi halutessaan muodostua uudeksi aineeksi. E= m c^2. Kun kuulee väitettävän, 

että säteilyenergia katoaa mystisessä absobtiossa, voit esittää itsellesi selkeän faktan niin aineen 

kuin energian pysyvyydestä Baryonin säilymislain muodossa. Riippumatta siitä, onko se IAEA:lle, 

tai ydinfyysikoille edes olemassa julkisesti.  

  

17. Lisää absorptiosta 2..txt 
17 Lisää absorptiosta 2. Olen jo pitemmän aikaa yrittänyt saada vastauksia aivan keskeisiin 

fysiikan elementteihin. Nimittäin kun ydinkoulutuksessa kirkkain silmin väittään, että nimenomaan 

säteilyenergia katoaa "absorboituessaan" aineisiin, ollaan täysin keskiaikaisessa fysiikan 

tulkinnassa. On surkuhupaisaa todeta, että henkilöt, jotka tietävät Einsteinin aineen ja energian 

häviämättömyyslain oikeiksi, silti uskottelevat, että nimenomaan säteilyenergia katoaa kuin 

taiottuna kohdatessaan absorbiopinnnan! Väite on niin lapsus ja tökerö kuin vain olla ja voi! Kuka 

hyvänsä ydinkoulutettu saa silmiensä eteen laskettavaksi kaavoja esimerkiksi siitä miten 

elektronisuihku osuessaan röntgenputken metallikohtion elektroneihin synnyttää aivan loogisesti 

energiaansa menettämättä lisää virittyneitä elektroneja ja röntgenkvantteja aivan solkenaan. Ja silti 

esim. STUK opettaa säteilykursseillaan, että beetasäteilynä etenevä elektronisuihku osuessaan 

2mm paksuun alumiinipalaan ikään kuin "haihtuu" ja koko säteilyenergia , niin se vaan 

"absorboituu" olemattomiin vastoin k a i k k i a tunnettuja fysiikan lakeja! Ja jotta tämä rikos, tai 

suoranainen petos olisi täydellinen, niin sitten kokeneinta ydinosaajaa myöten uskotaan moista 

pannukakkuteoriaa suoraan pimeimmältä keskiajalta! Että osaa ihminen olla helposti 

höynäytettäviä! Tähän silkkaan satuiluun on sitten aina Otaniemen maamme korkea-arvoisinta 

ydinosaamiskeskusta myöten kuljetettu massoittain pätevyytensä siellä koulutuksin menettänyt 

populaatio. Eikö moisen tekijät edes osaa h ä v e t ä ? Eikö tosiaan maassamme lisäkseni koskaan 

koko 50v aikana kukaan ole aukaissut näissä "massavedätystilaisuuksissa " suutaan ja tuonut 

vilppiä esiin? No ehkä tosiaan olisi, muttei ole työpaikkansa menettämispelosta silti uskaltanut! 

Ydinalaan kuuluva massana vaikenemisen omerta on taas vienyt tutusti mukanaan ja kaikki 

loppukurssin läpäisseet "tietävät" maapallon olevan yhä pannukakku! Mitä absorptiossa tapahtuu 

todellisuudessa? Comptonilmiömäisesti gammakvantti siirtää taajuuttaan törmäyksissä vastaavasti 

energiasiirrossa laskien energiaansa elektroneille. Nostaen niiden termistä viretasoa askel 

askeleelta huippua kohti odottavaa kvantittumista fotonista, röntgeniin. Myös Malenkan, 

Ajzenbergin ja Lauritsenin kuorimallien mukaan vastaavantyyppinen isomeerinen säteilyenergian 

siirtyminen atomien ytimiin vastaavasti toteutuu. Protoneihin ja neutroneihin energiaansa 

menettämättä iskeytyvät gammakvantit ja vastaavat röntgenöinnit ja muut säteilyenergialajit 

virittävät kohtaamansa ydinnukleonit moniportaisiin pitkäikäisiin viretiloihinsa kohottaen. Aikanaan 

kyseisen aineen puoliintumistahtiin sitten nämä energiat synnyttävät vääjäämättä 



73 
 

luonteenenomaisia gammakvantittumisiaan. Singoten sisäänsä imemät energiat taas seuraavia 

atomeita loputtomiin virittämään. Esimerkiksi hiilellä puoliintumisaika on 5360V. Koska kvantti on 

luonteeltaan energian lailla ikuista, mitään tunnettua mekanismia ei ole, joka kykenisi 

"absorboimaan" kvanttienergiat, kuten säteilykoulutuksessa täysin virheellisesti väitetään! E= yhä 

m c2! Jotta säteilysuojelukoulutuksemme olisi täydellisen virheellinen ja harhaanjohtavan 

keskiaikainen, niin myös lisäharhaa syötetään. Väitetään, ettei säteilyenergia kykenisi läpäisemään 

tiettyjä ainepaksuuksia? Otetaan nyt vaikka beetasäteilyn elektronit. Täysin harhaanjohtavasti 

sanotaan säteilyenergian pysähtyvän 2mm alumiinipeltiin. Tämä ei myös ole totta missään 

nimessä! Säteilyemittoituneet elektronit osuessaan sinkauttavat edeltään seuraavia K, L, M-

elektroniratojen elektroneja virittäen puolestaan niistä röntgenkvantteja. Kuten sähkön 

kammetessa valenssielektroneja vastaavalla tavalla myös nämä röntgenkvantit siirtyvät 

loputtomana virtana atomilta toiselle, lävistäen esteittä metallia ja alkuainetta. Ainoa merkittävä ero 

on, että viuhkamaisesti etenevä säteily hajoaa lukuisammiksi mittareissa näkymättömiin alle 100% 

röntgenviretermitiloihin odottamaan lisäenergiaa jatkaakseen etenemistä. Laboraatioissa on voitu 

kiistatta todeta, että kun paksuja säteilyabsorptioesteitä aikansa pommitetaan alkaa säteily esteittä 

läpäisemään jatkossa. Suoja muuttuu konkreettisesti termisesti virittyneeksi. Säteilymielessä täysin 

suojaa antamattomaksi varsinaiseksi säteilynsiirtäjäksi! Esim. nikkeli muuttuu jopa 75 000v 

puoliintumisaikansa säteilynsä säilöväksi. Näin kumoutuu myös kolmas säteilysuojeluharha. Ettei 

aine muka sido mm. isomeerisesti säteilyenergiaa itseensä. Väite on täysin vailla realiteettia. 

Alkuaineiden kykynä nimenomaan on varastoida säteilyä niin elektroneihinsa, kuin ytimiinsä. On 

vain enemmän kuin hämmästyttävää, miksei näitä tiedettyjä faktoja koskaan haluta kertoa? Kuka 

ampui ydinfysiikasta Newtonin? ----------- Lisää absorptiosta 3. On opettavaa seurata sitä 

äärimmäisen varovaista ja huvittavan karttelevaa suhtautumista, jota olen ollut havaitsevanani 

keskusteluhalukkuuteen mm. isomerivireen, termisen virittymisen ja Malenkan, Ajzenbergin ja 

Lauritsenin kuorimallien tiimoilta. On suorastaan surkuhupaisaa havaita, että tilanne on 

perusydinfysiikassa jo vuosikymmeniä varsin laajojen laboraatioiden tukemien systeemien jälkeen 

yhä tämä. Vaikka likimain koko nyky-ydinfysiikan keskeisimmästä asiasta on kyse , niin näyttöjen 

nujertamina on vaan päätetty pistää jopa aiheesta kirjoitelleet Pekka Jauhon kaltaiset ydinikonit 

pysyvästi jäihin. Todella mielenkiintoista. Eli koska esim. uraanin loppuminen on käsiin repeävä 

fakta, niin päätetään porukalla IAEA-kokouksissa, ettei aiheesta vaan keskustella julkisuuteen ja 

tässä kaikki? Olen selkeästi kertoillut, että säteilyenergiasta fissiotilanteessa 90% muuttuu 

kineettiseksi lämpöenergiaksi, eli infrapunafotonien liikkeeksi. Vastaavasti 10% muuttuu pysyviksi 

säteilykvanteiksi. Totta kai ydinfyysikot ovat jo alkumetreistä alkaen ihmetelleet sitä, miksei kaikki 

sitten suostu muuttumaan entropiasta tutummalla tavalla lopulta pelkäksi lämmöksi? Juuri tästä 

perusdilemmasta on kyse. Tutkitaanpa tovi tätä perusfissiointiprosessin perusolemusta. 

Reaktorissa säteilyenergian mellastuksessa luulisi muodostuvan pelkää lämpöä? Fissioiva urani 

tuottaa aina hajotessaan silti tuon 10% säteilysumman. Ei edes vuosikymmenten aikana 

reaktorissa spontaanisti etenevä fissiopalaminen silti suostu muuttumaan pelkäksi lämmöksi. Jo 

tästä huomaamme, että mekanismi on se, että vähintään 10% vapautuneesta energiasta on a i v a 

n pakko pysyä matalaenergistä infrapunakvanttilämpöä ylemmillä viretiloillaan. Ydinfysiikka on aina 

helppoa ja loogista mikromekaniikkaa. Koko säteilyn perusjuju on varsin yksinkertaaminen. Vain 

valenssisidokseen osallistuvilla elektroneilla on kyky muuttaa sisällään energiaa 

infrapunakvanteiksi. Jos taajuus kvantilla nousee tätä suuremmaksi niin se tunkeutuu aina 

syvemmälle elektronikuorikerroksiin ja ydinrakenteisiin. Nyt tarkkana, niissä muulla 

atominukleonilla ei ole kykyä tuottaa lämmön matalataajuisia kvantteja! Tämä on aivan keskeinen 

löytö ydinfysiikassa. Eli tilanne on vähän kuin tikkataulussa. Vain osumalla huonosti 1 numeroon 

tulee infrapunapummeja. Kaikissa muissa osumissa tämä ei tapahdu. Tyypillisesti tilanne on 

seuraava. No: 2 heittäjä tuottaa sitten UV-kvantteja. Mutta nyt tulee kaikkein keskeisin osio. No:3 ja 
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sitä suuremman osuman heittäjä saa tuloksekseen a i n a röntgen/gammakvanttipaketteja! Eli 

K,L,M-kuorielektronit ja massiivinen ydin saadessaan osumia kompressoi tyypillisesti myös 

matalaenergisemmät röntgenin tuomat energiapaketit massiivisempaan muotoonsa. L ja M-kuoret 

10 000eV röntgeniksi. K- kuori 100 000eV ja koko ydin kompressoi energia 1MeV 

gammakvanteiksi, tai jopa reippaasti tämän yli. Atomi on kuin vähempienergistä valoa kokoava 

linssi. Sen sisällä energia yksinkertaisesti tiivistyy säteilyenergiakvanteiksi. Fissiotason 

energiabalanssin systeemissä säilyttää esim. spontaanisti säteilykykynsä riittävällä tiivistyskyvyllä 

jo 10m3 kokoinen luonnonuraanikasa. Mistä tarkoin asiassa vaietaan on juuri kyky kompressoida 

matalavireistä energiaa! Malenkan löydös oli kova isku makromekaniikkaan tottuneille 

ydinfyysikoille, järkytyksestä ei olla edes toivuttu. Kuten esimerkiksi ajan suhteellisuuden kohdalla 

oli tilanne pakko myöntää. Kvanttimaailma ei toimi, kuten makromaailma. Baryonien säilymislaki on 

tästä oiva esimerkki. Nukleonien maailmassa esimerkiksi aine muuttuu palamisen tapaan kyllä 

energiaksi. Mutta koskaan ei makromaailmassa energia muutu aineeksi, kuten tapahtuu arkisesti 

kvanttimaailman parimuodostuksissa. On siis vain tajuttava, että se mikä meillä on itsestään selvää 

ei seuraa kvanttimaailmassa samoin. Siihen on syynsä. Baryonien lainalaisuudet takaavat 

esimerkiksi sen, ettei aineen perusosaset kykene haihtumaan pois. Tästä seuraa, ettei samalla 

myös energia koskaan katoa. Siksi säteilykvantin ikä on pakko ymmärtää ikuiseksi. Mikä 

automaattisesti meinaa myös, että kerran liikkeelle ammuttu röntgenkvantti vaeltaa loputtomiin, 

vaikkei se toki ydinfyysikoille julkaistavaa tietoa ole. Fotoni on niin pysyvä, että yhä kaikki 

alkupamauksen synnyttämät kvantit on nähtävissä kaikkialla ympärillämme. Jopa, että 

loitontuessamme liki valonnopeutta niiden alkukodista näemme ne energiaköyhinä infrapuna-

alueen ääripäässä. Mutta tässä ei ole kaikki. Jos lähestyisimme niitä valon nopeuta hipoen niiden 

energisyys paljastuisi säteilytasoiseksi. Kaikki tämä pysyvyys, vaikka ne ovat maailman vanhinta 

energiaa! --------------- Säteilyn isomeeri- yms. varastoitumisesta. Tässä osiossa olen käyttänyt 

tietolähteenäni STUK:n Säteily ja turvallisuus kirjan materiaalia. Olen pannut merkille, että 

julkisessa ydinalan oppimateriaalissa on ikään kuin "musta aukko" niissä kohdissa, joissa pitäisi 

olla selkeitä kertomuksia tavoista, joilla säteily aineisiin varastoituu tuhoisasti. Olen pyrkinyt 

puolueettoman seikkaperäisesti tuomaan avoimeen tarkkailuun näitä varsin selkeitä ja 

monipuolisia mekanismeja. Siitä huolimatta, että "virallinen" säteilykoulutus ei juuri tunnusta 

mekanismeja, miten tämä olisi edes teoriassa mahdollista! Tässä osiossa materiaalia siitä, miten 

mahdoton muuttuu ydinalan IAEA salailupuristuksissa silti faktaksi. Epäelastisessa sironnassa 

(n,n')-reaktiolla tarkoitetaan törmäystä, jossa osa neutronin liike-energiasta kuluu ytimen 

siirtämiseen viritystilaan. Neutronin osuessa kohdeytimeen muodostuu virittynyt väliydin. Tämä 

hajoaa lähettäen neutronin, jonka energia E2 on pienempi kuin tulevan neutronin energia E1. 

Energia reaktiosta jää kohdeatomin ytimen viritysenergiaksi. Viritystila laukeaa ytimen lähettäessä 

gammakvantin. Jotta epäelastinen sironta olisi mahdollista, täytyy tulevan neutronin liike-energian 

olla suurempi kuin kohdeytimen alin viritysenergia. Kynnysenergia on raskaille ja keskiraskaille 0.1-

1MeV ja keveille ytimille muutama MeV. Happi O-16 esim. 6MeV. Hyvin pienillä energioilla 

puolestaan voi esiintyä epäelastista sirontaa molekyyliin sitoutuneena atomin ytimestä, jolloin 

tapahtuu muutoksia rotaatio- tai vibraatiotilassa. Neutronin energia voi pienentyä, tai kasvaa! Jo 

muutaman eV varaussiirtoenergia ytimelle muuttaa sen vapaaksi. Epäelastisessa sironnassa voi 

syntyä pitkäikäisiä isomeerisiä tiloja, jotka ilmenevät materiaalin aktivoitumisena. Neutroni siirtää 

säteilyenergiaansa kunnes absorboituu, karkaa alueelta, tai esim. joutuu termiseen tasapainoon 

jolloin neutronien ja väliaineiden atomit noudattavat samaa Maxwelin jakaumaa. Neutronin energia 

siirtyy elastisessa sironnassa kokonaan ja epäelastisessa sironnassa osittain sirottavan ytimen 

liike-energiaksi. Tämä rekyylienergia on yleensä suuri verrattuna atomien sidosenergiaan. Siksi 

rekyyliydin pystyy aiheuttamaan satamäärin sekundaaritapahtumia. Näitä on mm. hilavirheiden 

muodostumat metalleissa tai kemiallisten sidosten katkeilut. Siten myös neutronisäteily johtaa 
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väliaineen ominaisuuksien muuttumiseen, esim. metallien ja muovien haurastumiseen. 

Aktivoitumisreaktiot. Neutronisieppauksessa ytimeen ei välttämättä muodostu 

neutroniemittoitumista. Absorptioreaktioita on mm. säteilevä kaappaus (n, gamma), (n, p), (n, alfa), 

(n, 2n) sekä fissio. Säteilevässä kaappauksessa neutronisieppauksen tuloksena syntyvä väliydin 

laukeaa lähettämällä gammakvantteja. Reaktiossa syntynyt ydin on samaa alkuainetta kuin kohtio, 

mutta massaluvultaan yhtä isompi, myös radioaktivoitunut isotooppi. Resonansseja syntyy 

neutronienergian arvoilla, joilla neutronin absorptio ytimeen aiheuttaa ytimen siirtymisen viretilaan. 

Resonanssienergiat ovat vajaasta eV-kiloelektronivoltteihin. Useiden resonanssielektronien 

vaikutusala termisellä alueella on kääntäen verrannollinen neutronin nopeuteen, 1/vaikutusala. 

Neutroni n ja gamma-reaktioissa syntyneiden gammakvanttien kokonaisenergia on tyypillisesti 

välillä 5-8 MeV. Vedyllä 2.2MeV. Kaappausgammoilla on vuorovaikutusta väliaineisiin. Lisäksi ydin 

saa gammakvantitessaan emissiossa rekyylienergiaa useiden eV suuruudella. Myös tämä riittää 

hilavirheiden ja kemialikatkosten synnytykseen. Myös radioaktiiviset tuotteet on huomioitava. 

Emissioenergiassa pitää ns. Coulombon vallienergia atomissa ylittää. Kynnysenergia yleensä 

muutamia MeV (n alfa)- ja (n, p)-reaktioille. Todennäköisempi kuin (n gamma)- reaktio. Noin 

10MeV energioista alkaa (n, 2n) ja (n, np) reaktioita ja suuremmilla energioilla (n, 3n), (n, 2np) jne. 

Aktivoitumisen kannalta neutroni ja gamma-reaktiot ovat ydinreaktoreissa merkittävämpiä kuin 

kynnysreaktiot. Mm. happi O-16 >(n,p) N-16 syntyvä typpi on beeta-aktiivinen T1/2 = 7s. Lähettäen 

hajotessaan erittäin läpitunkevan 7,1MeV gammakvantin. N-16-nuklidia syntyy ydinreaktoreissa 

jäähdytteenä käytetyn veden happiytimistä ja se ehtii kulkeutumaan jäähdytteen mukana reaktorin 

jäähdytyspiiriin, josta se tunkeutuu putkien seinämien läpi! ------------ Isomeerinen transitio 

Radioaktiivisuuden hajoamisen tuloksena muodostuneet nukleonit ovat tyypillisesti viritystiloissa, 

niiden purkautuminen gammakvanttina, tai sarjana tapahtuu niin nopeasti, että hajoamista voi pitää 

osana hajoamisprosessia. Tällöin vireen elinikä on 10 potenssiin -8 sekuntia. Kun viritystilojen 

eliniät ovat hallitsevien kvanttimekaanisten kieltosääntöjen avittamina niin pitkiä, että vireydintä 

käsitellään itsenäisenä radioaktiiviytimenä. Puhutaan tilojen kohdalla isomeerivireestä, tai 

metastabiileista tiloista. Kirjaimella m. Nuklidin tunnus esim. 113m In, tai 113 In m. Isomeerisen 

tilan laukeamista sidotumpaan tilaansa esim. 113m In > 113In, sanotaan isomeeriseksi transitioksi. 

On lähinnä määrittelykysymys, milloin viritystilaa pidetään isomeerisenä tilana. Eräiden tärkeiden 

isomeeristen tilojen puoliintumisajat ovat muutamista sekunneista useisiin vuosiin, toisaalta esim. 

nikkelillä puoliintumisaika on jo 75 000v jne. Jos isomeeriseen transitioon liittyy sisäistä 

konversiota, eli vuorovaikutusta elektroniverhon kanssa, hajoavien atomien kemiallinen tila voi 

lievästi vaikuttaa puoliintumisaikaan samoin kuin vaikka elektronikaappauksessa. 

  

18. Aktivoitumisreaktiot..txt 
18 Aktivoitumisreaktiot. Aktivoitumisen ja säteilysuojelun kannalta neutroni, gamma-reaktiot ovat 

ydinreaktoreissa merkittävämpiä kuin kynnysreaktiot. Näistä neutronin ja ytimen vuorovaikutus voi 

johtaa myös siihen, että ydin sieppaa neutronin, ja syntynyt virittynyt väliydin laukeaa jollain muulla 

tavalla kuin emittoimalla yhden neutronin. Tällaisia ns. absorptioreaktioita on useita tyyppejä mm. 

säteilyn kaappaus (n, gamma), (n, protoni p), (n,2n) sekä fissio. Säteilevässä kaappauksessa 

neutronisieppauksen tuloksena syntynyt väliydin laukeaa lähettämällä yhden, tai useampia 

gamma-kvantteja. Reaktiossa syntynyt ydin on samaa alkuainetta kuin kohtio, mutta 

massaluvultaan yhtä raskaampi isotooppi. (n, gamma) reaktion vaikutusala riippuu yleensä 

voimakkaasti neutronin energiasta. Vaikutusala pienenee kääntäen verrannollisesti neutronin 

nopeuteen. Spektrisen vaikutusalan kuvaajassa on usein yksi tai useampia selviä, kapeita piikkejä. 
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Resonansseja esiintyy sellaisilla neutronienergian arvoilla, joilla neutronin absorptio ytimeen 

aiheuttaa ytimen siintymisen viritystilaan. Resonanssienergioiden alue ulottuu vajaasta 

elektronivoltista kiloelektronivoltteihin. Useiden resonanssireaktioiden vaikutusala on termisellä 

alueella kääntäen verrannollinen neutronin nopeuteen. (n, gamma)- reaktiossa syntyneiden 

gamma-kvanttien kokonaisenergia on tyypillisesti välillä 5- 8MeV, mutta kuitenkin vedyllä vain 

2.2MeV. Kaappausgammoilla on gammasäteilyn tavallisia vuorovaikutuksia väliaineiden kanssa, ja 

ne on otettava huomioon säteilysuojelussa. Lisäksi ydin saa yhden gamma-kvantin emissiossa 

rekyylienergian, joka voi olla suuruudeltaan useita elektronivoltteja. Tämä riittää hilavirheiden 

syntymiseen tai kemiallisten sidosten katkaisemiseen. Myös radioaktiivisten reaktiotuotteiden 

vaikutus on huomioitava. Melko harvoin hidas neutroni johtaa varauksellisen hiukkasenemission, 

sillä varauksesisen hiukkasen pitää saada energiaa ytimen Columbin vallin ylittämiseen. Tämä 

sattuu todennäköisemmin kevyissä nuklideissa, joiden Coulombin vallit ovat matalampia. Nopeat 

neutronit voivat aiheuttaa kynnysreaktioita, joiden vaikutusala kasvaa nopeasti tietyn 

kynnysenergian kohdalla ja pysyy sitten likimain vakiona, tai laskee hitaasti. Kynnysenergia on 

yleensä muutamia megaelektronivoltteja (n, gamma)- ja (n, p) reaktioille, jotka ovat suurilla 

energioilla yleensä todennäköisempiä kuin (n, gamma)- reaktio. Noin 10 MeV:n energioilla alkaa 

esiintyä myös (n, 2n) ja (n, np) reaktioita ja vielä suuremmilla energioilla reaktioita (n, 3n), (n, 2np) 

jne. Merkittävä kynnysreaktioista puolestaan on mm. O-16 (n, p) N-16 jossa syntyvä N-16 n beeta 

miinus- aktiivinen. puoliintumisaika T1/2 = 7s, ja se lähettää hajotessaan erittäin läpitunkevaa 

gammasäteilyä 7,1MeV. N-16-nuklidia syntyy ydinreaktoreissa jäähdytteenä käytetyn veden 

happiytimistä, ja se ehtii kulkeutua jäähdytteen mukana reaktorin jäähdytyspiiriin, josta se 

tunkeutuu putkien seinämien läpi! Tässä esittelin niitä prosesseja, jotka synnyttävät ydinvoimalan 

sisätiloille niille ominaisia säteilyenergian tuottoja säteilynsuojelun harmiksi. Seuraavaksi selvitän 

vielä tyypillisen fissioreaktorin synnyttämää säteilylajikirjoa. Fissiossa vapautuvan energian 

jakautuminen. Vapautuva energia absorboituu pääosin lämpönä reaktorin materiaaleihin lähellä 

fission tapahtumapaikkaa, mutta neutriinojen energia ja gammasäteilyn energiaa karkaa 

reaktorista. Tätä energiahukkaa korvaa muissa ydinreaktioissa kuin fissiossa vapautuva energia, 

joten yhdestä fissiosta saatavalle lämpöenergialle käytetään likiarvoa 200MeV. Tämä energia on 

useita kertalukuja suurempi kuin kemiallisissa palamisreaktioissa vapautuva energia, 3- 10eV 

atomia kohti. Ero on noin miljoonakertainen massayksikköä kohden. ----------------------------------------

------------------------------------------------ Fissiotuotteiden liike-energia 167 MeV 84% Fissioneutronien 

liike-energia 5 Mev 2,5% Lämpöön n.86% Fissiossa syntyvän gammasäteilyn energia 7 MeV - 

Fissiotuotteiden beetasäteilyn energia 5 MeV - Beetahajoamisen neutriinojen energia 11 MeV - 

Fissiotuotteiden gammasäteilyn energia 5 MeV - Säteilyenergiaan 14% Kokonaisenergia n. 200 

MeV ----------------------------------------------------------------------------------------- Huomaamme selkeästi 

miten reaktorista muodostuu varsin suuri energia pelkästään kvantittuvana säteilyenergiana 

ympäristöön. Näistä mainituista säteilylajeista muodostuu 12% suuruinen säteilykirjo joka 

tunkeutuu miltei ongelmitta läpi jopa suojarakenteiden. Lähinnä pieni osa energiasta jää matkan 

varrelle säteilysuojiin absorboituen, kuten vain 2,5% beetasäteilyn osuus. Lisäksi taulukosta 

selkeästi puuttuu mm. rekyylienergia, jäännösytimien kineettinen energia, alfa ja esimerkiksi 

termivireestä ei myös puhuta. Termivireenä tässä tarkoitan n. 50% vajaakvantteja, joiden osuus on 

säteilymittariin näkymätöntä. Siinämielessä varsin merkittävää kun puolivireiseen atomiin tulee 

puolet kvanttitehosta lisää siitä singahtaa kokonainen gamma summautuessaan. Tyypillinen 

perusreaktori syytää ympäröivään biodivrsiteetiinsä n.360MW 36% säteilyionisaatioenergiansa. 

Tuottaen puolestaan 1 000MW sähkötehon. Alkuperäinen reaktorin teho puolestaan on 3 000MW. 

360 000 000W säteilytehon tuhokyvystä kertoo jotain jo arvio, että niin Ws teho säteilyenergiana 

riittää tappamaan ihmisen! Tällä säteilytuholla siis teoriassa voisi tappaa ihmiskuntaa 3 sekunnin 

miljardivauhtia! 10%< säteilyvuona reaktorista. Radioaktiivisuuden eräs keskeinen ominaisuus on 



77 
 

sen synnyttämän säteilyenergian pitkäikäisyys. Todisteen tästä saamme katsomalla vaikka 

avaruuteen, sieltä tulevat säteilykirjot näkyvästä valosta kovimpaan gammasäteilyyn asti voi olla 

iältään vuosimiljardeja hiipumatta edennyttä. Pelkästään auringosta lähtenyt säteilyfotoni on voinut 

viipyä auringon sisällä atomeista ponnahdellen vuosimiljardin ja on silti ulos tullessaan yhä 

muuttumaton. Säteilyllä on kyky siirtyä atomeista toiseen esimerkiksi elektroneja ja ydinnukleoneja 

viretilaan siirtämällä aina vain uudelleen. Kevyemmissä aineissa säteilykirjot sekä varastoituvat, 

että siirtyvät käytännössä elektronitasolla. Puhutaan mm. K, L, M-elektronikuorien röntgenviivasta 

ja niillä vaeltavista säteilyröntgenenergiasta. Viretila ei esimerkiksi ilmaeristettynä purkaudu, 

tällaista ns. ionisoitunutta säteilyvirettä ei nykyiset säteilymittarit kykene säteilyksi tilanteessa 

näyttämään! Teho tulee esille vasta, kun vireatomi kohtaa siepattavia irtoelektroneja. 

Fissioydinreaktiossa vapautuva yksittäisatominenergia on suuruudeltaan 200 miljoonaa 

elektronivolttia. Tästä jää 5%-13% säteilyenergiaksi. Alfamaksimiksi ilmoitetaan 11MeV. 

Coulombin energialausekkeella raskaan ytimen tapauksessa jopa 25MeV,(teoreettisesti laskien.). 

Neutroni osuu uraani U-235 muuttaen sen U-236 joka halkeaa (bariumiksi) Ba141 ja (Kryptoniksi) 

Kr92 + 3 neutroniksi ja säteilyreaktio Q on voimakkaasti positiivinen. Esimerkiksi neutronin energia 

on 2 MeV. Loppu energia esiintyy 1 MeV gammakvantteina ja beetahiukkasina. Energiaksi 

muuttuva massa on vain 10 potenssiin-3 kertaa reaktioon osallistunut massa. Vapautuva energia 

on miljoona kertaa suurempi polttotapahtumaa. Grammasta fissiokelpoisesta aineesta irtoaa 24 

000 kWh. Ydinvoimalan sisuksissa mellastavasta kokonaisenergiasta saa säteilyenergisen 

valoaaltoluonteen 10%. 90% energiasta jää voimalaitoksen vettä lämmittäväksi kineettiseksi 

energiaksi josta sähköä saadaan noin kolmannes talteen. Kiinnostavinta on tämän 

säteilyaaltoluonteen saaneen muuttumattoman energian jatkovaellus. Moni joka suuntaa 

taskulampun avaruuden tyhjyyteen tiedostaa miten kerran valoaaltoluonteen saaneen energian 

ikuinen säilyminen konkretisoituu. Vielä miljoonan vuoden kuluttua sama valojuova vaeltaa 

muuttumattomana pois maapallolta. Samoin käy ydinreaktorista alkunsa saaneelle 

säteilyenergialle. Se voi muuttaa olemustaan leviten vaihdellen elektroniviretilasta toiseen. Energia 

tunnetusti häviämättömänä kulkeutuu reaktorista loputtomana vuona kuin kaatuvina 

dominonappulariveinä kohti ympäristöä tauotta vaimenematta asiallisesti koskaan! Juuri tämä on 

se perustotuus josta ei ydinvoiman kohdalla julki puhuta. Kun tällaisten K, L, M-

röntgensäteilyvirittyneiden loputtomien energiavoiden kohde on ihminen se ei kohdettaan jälkiä 

jättämättä ohita. OL-1 ja OL-2 laitoksen säteilyenergiateho on (-06) 2 560MW ja siitä syntyy tauotta 

256 000 000W säteilyenergiavuo ympäristöä tuhoamaan. Mainittakoon, että ainokaisen watin 

hetkellisteho synnyttää kriittisessä elimessä 100% säteilysairauden, ja 50% kuolleisuuden! 

Henkilöön on osunut 1Sievertin säteilysummavaikutus. Tässä säteilyenergiassa luontoon on kaksi 

aivan keskeisintä mekanismia. Säteilyenergia poissinkoaa elektroneja myös kohtaamistaan 

järjestysluvultaan alle 80 olevia elohopeaa kevyemmistä keveistä aineista. Niihin säteilyenergia 

sitoutuu säteilyionisaationa ensin mittareissa sinällään näkymättöminä pian hidastuneina 

ionisoituneina elektronipilvinä. Nämä liikkuvat voimalatiloista poistokaasujen ja jäähdytysveden 

mukana mittarien reagoimatta niiden mittaamiseen riittävän liikuntaenergian kadottua. Näitä 

myöhemmin seuraa syntyneen ns. säteilyeroosion myötä virittyneiden ilmamolekyylien joukossa 

irronneet useasti ionisoituneet positiiviset ioninainesytimet erittäin elektroniköyhänä jäähdytysilman 

mukana mm. savupiipusta ulos. Tästä säteilyvireisestä vuosta alkaa energia ilmenemään 

röntgensäteilyenergiana vasta kohdatessaan elektroniylimääräisen johtavan pinnan. Esim. 100km 

päässä sisäiänhengittäjänsä keuhkot, jolloin raju röntgenöinti sisällä elimistössä alkaa samantien 

kun taiottuna. -------- On hyvä vähän hahmottaa matemaattisesti, mikä on ydinvoimalassa 

tapahtuvalla säteilyenergiakvanteilla kvanttitasolla todennäköisyys tartuttaa energiaansa 

laitosrakenteisiin. Lainaan tähän Pasi Laurin laskelmia aiheesta. Yhdessä halkeamisessa vapautuu 

200 MeV energiaa on se siis 200e6*1,6e-19 J = Ws = 3,2e-11 J Joten (OL1) 2500 MW reaktorissa 
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tapahtuu 2500e6 W/3,2e-11 halkeamista sekunnissa eli 7,8e19 halkeamista/sekunti ja reaktorin 50 

vuoden aikana 1,23e29 halkeamista ja kvanttia reaktorin elinaikana. Jos oletetaan näistä 10%< 

sirottuvan ympäristöön saadaan siis 1,23e28 kvanttia. Jos reaktorin ympärillä on metrin paksuinen 

halkaisijaltaan 6 m keskeltä mitattuna oleva 6 m korkea betonilieriö, jonka massa siis on 

2,5*pii*6*6*1000 kg = 283 000 kg ja jossa on atomeita keskimääräisen atomipainon ollessa 30 

atomimassayksikköä = 283 000 kg/30/1,66e-19 = 5,68e22 kpl atomeita. Loppupäätelmä on, että 

jokainen atomi saa keskimäärin 216000 kvanttia. Luku on niin suuri, että jokainen ydinlaitoksen 

atomi saa osakseen useampia kvantteja elinaikanaan. ------------- TVO:n johto tunnusti. TVO:n 

ydinkärki mm. toimitusjohtaja Pertti Simola, Anneli Nikula jne. oli kokoontunut n. 200 keskustelijan 

kanssa aloittamaan tärkeistä maamme tulevista ydinaihekokonaisuuksista. Salaisessa 

"kutsuennakkokeskustelussa", esim. yleislehdistölle ei annettu kutsua todistamaan tätä 

historiallista tapausta! Neuvottelu pidettiin myös suurelta yleisöltä suljettujen aitojen sisäpuolella 

TVO:n vierailukeskusauditoriossa. Kyse oli "ensimmäisestä" laajemmasta 

ydinkeskustelualoituksesta! Alustuksen avaajana toimitusjohtaja Pertti Simola. TVO esitteli 

tavoitteitaan ja hankintojaan, joihin tähtäsi. Tässä nimenomaisessa kirjoituksessani en näihin sen 

enempää halua puuttua, TVO ei halunne näistä vielä suurempaa julkituloa. Alustusten jälkeen alkoi 

avoin ja suora kysely ydinalan kipupisteistä yleiskeskusteluina. Puheenvuorot näihin kontrolloituihin 

kysymyksiin jakoi Anneli Nikula. Tapahtuma sai historialliset mittasuhteet. TVO:n johdolta kysyttiin 

syitä siihen, miten on mahdollista, että vuoden 1962 1,2mSv globaali maailman taustasäteily on 

kohonnut muutamissa vuosikymmenissä tasoon 4mSv , todellisuudessa siis 6mSv! Kysymyksen 

asettelussa perättiin syytä todettuun nykyiseen v i i s i n k e r t a i s t u n e e s e e n maailman 

taustasäteilyyn! Tähän päivään asti ydinala oli kierrellyt aiheesta keskustelun täysin. Lehtereillä 

kävi historiallinen kohahdus, kun TVO:n johdon suulla saatiin kuulla, ettei todistettua faktaa enää 

haluttu kyseenalaistaa! Paikalla olevat n. 200 henkeä oli aikakirjoihin jäävässä tapahtumassa 

todistajana jossa TVO:n johto ei pelkästään lopettanut aiempaa kiistämistään asiassa, vaan saatiin 

lisävalaistusta tapahtumien taustoihin. Syyksi esitettiin luonnossa itsessään todetut tapahtuneet 

jyrkät muutokset. Kaasusäteilyaineiden pitoisuudet mm. radonin aktivoitumisineen olivat tämän 

valtaisaksi kohonneen taustasäteilyn suoranaiset taustasyyt! Esitys järkytti silminnähden lukuisia 

paikallaolijoita! Niin uskomattoman luokan tunnustus maamme ydinalan terävimmän johtajiston 

suusta kuultiin. Mistä on kyse? Yleinen taustasäteilymme on STUK:n tiedostoissa 1962 1,2mSv. 

1980 3mSv, 1990 jo 3.6mSv, vaikka poistettuna on STUK:n -2mSv tausta USA:n vaateesta. 

Viimeisin tausta 2007 oli jo täydet 4mSv, poistettuineen lukuineen mainittu viisinkertaistuminen 

6mSv. Puhuttaessa Nikulan mainitsemasta kaasusäteilijälisääntymisestä mm. radonista, sen noin 

kuukauden mittainen puoliintumisaika on järkyttävä yksityiskohta. Näin lyhytaikaisen säteilylähteen 

viisinkertaistaneen taustamme on sen erityiskyky hävitä kuukausiluokassa oleellista. Radonia tulee 

maapallolle nykyisessä ydinasekoekiellossa ainoastaan, ja v a i n siviiliydinvoimaisesti! Radon on 

hajoamistuote uraanista. Kyseessä on tietysti maailmalla lisääntynyt uraanikaivostoiminnan ja 

siviiliydinvoimauraanin syytämä kumuloituva ja j a t k u v a kasvu erityisesti energiakriisin 

ydinlisärakentelusta 1970-luvulta asti! Radonin määrä jalokaasupitoisuutena ei sinällään 

tramaattisesti lisäänny! Kyse on siitä, miten nykyinen radonkaasun sisällään ytimessään 

kuljettamat säteilyvireiset termienergiat ovat valtavasti kasvaneet aivan pienessä ajassa. Sama 

mekaniikka koskee tietysti koko biosfäärimme kaasuja. Niistä säteily sitoutuu siten 

pitempiaikaisesti mm. hiilidioksidiin n.5 360v, nikkeli 80 000v jne. ikikiertoon. Mistä tämä 

säteilyenergian tauoton kasvu on peräisin? Ydinvoimaloissa mm. jäähdytysveden happi O-16 

muuttuu neutroni, protonimuutoksissa typpi N-16 ja kun tämä virittyminen purkautuu, syntyy erittäin 

läpitunkevaa gammaenergiaa. Tämä läpäisee ongelmitta ydinturvarakenteet ja siirtyy 

kuorimalliteorioiden esittämällä mekanismilla poistojäähdytysilmaytimiin, vesiin yms.. Ydinvoimalan 

sähköenergiatasosuhteessa n. 36% reaktorihäviöinä näin ydinvoimalasta ulos biodiversiteettiimme. 
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Aktivoimaan jatkuvasti enemmän siellä olevia alkuaineita. Radon sitoo sisuksiinsa 21MeV. Mainittu 

happi O-16 esim. 3,116MeV energian jne.. Historiallisessa suljetussa kutsuvierastilaisuudessa 

viimein ydinjohtomme avoimesti tunnusti täysin ennekokemattoman biodiversiteettiämme 

kohdanneen tuhomekanismin. Tämän löydöksen ja tunnustamisen myötä ydinvoimaan liitetty 

"puhtaus ja saasteettomuuskriteeristö" koki täyskäännöksen. 440 ydinvoimaloistamme on 

kertatunnustuksella tullut maailman ydintuhopesäkkeenä suurin turvauhka! Päästöttömän polton 

myötä CO2 jo selvitettiin, mutta vuosimiljooniksi maailmaamme pinttyvää ydinsäteilyn joka 10v 

taustatuplaantumista ei ole edes ehditty , saati aiemmin uskallettu tutkia megatuhona! Nyt 

maailman tiedeyhteisölle on tulossa sellainen uusi uhkakuva, ettei vastaavaa ole nähty!  

  

19. Yleinen kuorimalli..txt 
19 Yleinen kuorimalli. Koululaisen tietosanakirja vuodelta 1966. "Atomiytimen rakenteen 

selittämiseksi on otettu käyttöön erilaisia ydinmalleja. Näitä on esim. Bohrin esittämä pisaramalli, 

jossa ydintä verrataan nestepisaraan. Bohrin atomimallin edellyttämä elektronien rataliikkeen 

nopeus on varsin suuri, ne kiertävät ytimen n. 10 potenssiin 15 kertaa sekunnissa. Parustilassaan 

atomi ei lähetä mitään säteilyä, mutta jos elektroni jonkin ulkoisen syyn vuoksi joutuu ulommalle 

kuorelle, atomi tulee viritystilaan. Palatessaan viritystilasta perustilaan atomi säteilee 

sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on sitä pitempi, mitä suurempi on viritystilan ja 

perustilan energiaero. Nykyisin paljon käytetty ja menestyksellinen on kuorimalli, jonka mukaan 

nukleonit liikkuvat ytimessä tietyillä kuorilla samalla tavoin kuin elektronit kiertävät ydintä tiettyihin 

kuoriin kuuluvia ratoja pitkin. Kuorimalli selittää suuren joukon havaittuja kokeellisia tosiseikkoja. 

Kuorimallin kehittämisestä saivat H. Jensen ja Maria Göppert-Mayer 1963 Nobelin 

fysiikanpalkinnon." Malenkan- ja Ajzenbergin ja Lauritsenin mukaan liittyviä kuorimallien arvoja ei 

maassamme saa julki, koska ne edustavat sitä keskeisesti ydintahojen sensuroimaa ydinalan 

tietomateriaalia, josta ei mistään saa sensuroinnin takia keskustella. Kuorimallia kehittänyt 

Malenka pohjasi osaamisensa oivallukseen maagisten lukujen käytöstä. Ajzenberg ja Lauritsen 

ovat tehneet laajasti aiheesta lisämittauksia ja tarkennuksia. Koko kuorimallin keskeisin oivallus oli 

osittaa, miten samaan tapaan, kuin K. L, M-elektronikuorilla oli aiemmin todettu sijaintitasonsa 

mukaisesti kyky sitoa ja tuottaa eteenpäin itseensä virittynyttä säteilyenergiaa, vastaavaa kyettiin 

ansioituneesti mittaamaan myös ydinnukleonikohtaisesti. Maailmankattavasta netistä en tavannut 

silti kuin lähinnä maininnan, että tällainen kuorimallilaskenta on todistetusti olemassa jossain 

erikoiskoulun kurssituksissa Turun opetussysteemeissä. On syytä hämmästellä miksi tämmöiset 

aivan keskeiset kvanttiydinfysiikkaan liittyvät asiat on pantu pois julkisuudesta näin tarkoin? 

Vastaava tilanne jos Newton olisi eliminoitu normaalifysiikasta ja vain ylijäämätiedoilla saisi laskea 

tuloksia. IAEA/STUK on nähtävästi vaan niin kovaluinen organisaatio, että käskystä näemmä 

katoaa kuin tyhjää vain merellinen aivan keskeisintä ydinalan perusasiaa. Piilossa on ydinasioista 

arviolta 80% suuruinen tieto-osuus. Kas kun jättivät edes nykyistä mitä lie ydinfysiikan 20% siivua 

näytille. Myös se on "sopivasti katsotusti" mukailtu ydinmonopolien valtiolliseen ja sotilaalliseen 

tarpeeseen? Opetuksesta samantien koko pohjamateriaali kadotettiin, eikä kukaan perään kysy. 

Voi vain jäädä ihmettelemään millä perusteilla tällaiset selkeän kansainväliset offensiivit edes 

teoriassa onnistuu? Vielä jopa niin hyvin ja täydellisesti, että materiaalia jonka tässä kohta 

julkaisen ei ole liikkunut julkisessa levityksessä mitä lie 40v aikana? En tosiaan olisi uskonut 

todeksi edes sanottuna kuinka kova kolmikko tämä mainittu kuorimallitrio on ydinalan toimille ollut. 

Näyttää tosiaan vahvemmin siltä, ettei tällaista edes haluta missäänimessä julkaista. Oli niin taikka 

näin, tässä P. Jauholta käsiini saamaa materiaalia. Pekka jauhon, "Atomi- ja ydinfysiikkakirja" 
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perustuukin yllättäen kansainväliseen teokseen."Esittelemäsi kirja on suomennos opiskelijoille 

tarkoitetusta oppikirjasta 'nuclear physics' , ISBN 81-224-0125-2. Myy: Suomalainen 

kirjakauppa.(2008)" Vaikkei atomiytimessä ole selkeää massakeskittymää vaikuttamassa 

nukleoneiden liikkeisiin pyrittiin luomaan jo varhain myös ytimeen liittyvä atomiverhon kuorimalli 

elektronikuorista kopioidulla perusidealla. Aluksi tämä ajatuksena saavutti vain vähäistä suosiota 

epäselvien vuorovaikutustensa takia. Vasta kokeellisten tietojen kehittyminen ytimen perustiloista 

ja virittyneistä tiloista mahdollisti kuorimallien systeemisoinnin. Käytössä tällöin oli suuri määrä siitä 

kokeellisesta materiaalista, joka liittyi maagisiin lukuihin, ytimen magneettisiin momentteihin, niiden 

kvadrupoolimomentteihin sekä radioaktiivisessa hajoamisessa ja ydinreaktioissa havaittaviin 

systemaattisiin piirteisiin. Ratkaisun avain oli kuorimallille maagisilla luvuilla 2, 8, 20, 28, 50, 82 ja 

126. Saada realiteetit esille luonnollisella tavalla jos ajatellaan yksityisen nukleonin liikkuvan 

toistensa lomassa keskimääräkentässä, joilla voidaan olettaa lisäksi sopivasti valittu 

potentiaalikuopan muoto. Mukaan otetaan voimakas spin-rata-vuorovaikutus. Olen tähän eritellyt 

eri alkuaineiden kokonaispotentiaalikuoppien energiatasot sellaisina kuin normaali 

kvanttimekaniikan käsitys ne suorina energiasumminaan antaa. Malenkan kuorirakenteen 

sidosarvoja niin pitkälle kuin oli nykytiedoilla laskettavissani: He- 4 (tritium) = 2,96MeV (2) O-16 

happi = 3,116MeV O-14 " = 5,13MeV Li- 6 litium = 5,20MeV C-13 hiili = 5,317MeV Ne- 20 neon = 

6,19 MeV (8) C-12 hiili = 10,264MeV N-13 typpi = 10,545Mev Ar 36 argon = 10,76MeV (20) B-10 

boori = 11,613MeV Loput Z-arvoillaan Kr-36 krypton = 12,1MeV (28) Xe-54 ksenon = 16,25MeV 

(50) Rn- 86 radon = 21MeV (82) Malenkan kuorimallissa yksittäisnukleonien energiat alkavat 1s 

tasosta. Seuraaviin 1p, 1d, 2s, 1f, 2p, 1g, 2d, 3s, 1h, 2f, 3p, 1i, 2g, 3d, 4s jne. 

Impulssimomenttivektorin suuruuden määräävä kvanttiluku on tiloja merkitessä usein korvattu 

atomispektroskopiasta tunnetulla kirjainmerkillä. Otetaan käyttöön spin-rata-vuorovaikutus 

muodossa -k* l* s, missä k on joku sopivasti valittu positiivinen vakio, havaitaan energiatasojen 

jakautuminen. Energiatasojen jakautuminen johtuu spin- ja rataimpulssimomenttivektorit muissa 

kuin s-tiloissa muodostavat kaksi mahdollista kokonaisimpulssimomenttivektoria, sen suuruutta 

kuvaava luku i saa arvot l + - 1/2. Spin-rata-vuorovaikutus on valittava siten, että suuremman i:n 

energiatasot laskevat. Spin aiheuttaa spin-ratavuorovaikutus energiatasojen ryhmittymisen 

toisistaan eroaviin ryhmiin. Jokaiselle energiatasolle mahtuu (2i + 1) protonia tai neutronia. Niinpä 

alimmalle 1s 1/2-tasolle mahtuu kaksi protonia tai neutronia tai neutronia. Seuraavalle, 1p 3/2- 

tasolle, neljä ja seuraavalle, 1p 1/2-tasolle, kaksi protonia tai neutronia. Energiatasot 1p 3/2 ja 1p 

1/2 ovat kumminkin lähellä toisiaan ja yhteensä niille mahtuu 6 protonia tai neutronia. Protoni- ja 

neutronitilojen täyttyessä havaitaan erikoisen stabiili konfiguraatio ensin Z tai N:n arvolla 2. 

Seuraava maaginen luku saadaan, kun tilat 1s 1/2, 1p 3/2 ja 1p 1/2 ovat täyttyneet yhteensä 

kahdeksalla neutronilla tai protonilla. Mallin edellyttämät maagiset luvut, jotka täysin liittyvät 

kokeellisesti havaittuihin, on esitetty sulkeissa. Tutkitaan tarkemmin nukleonien täyttymistä 

siirryttäessä keveistä ytimistä raskaisiin päin. Deuteronin protoni ja neutroni ovat kumpikin 1s 1/2-

tilassa. Muuta ydintä, jonka massaluku olisi kaksi ei tunneta. Massaluvun arvolla 3 tunnetaan 2 

ydintä 1H 3 ja 2He 3. Tritiumin kumpikin neutroni on tilassa 1s 1/2, joten niiden spinit ovat 

vastakkaissuuntaiset. Tritiumin spiniksi seuraa kuorimallin perusteella I= 1/2 ja aiheutuu se tilassa 

1s 1/2 olevan protonin spinistä. Tritiumin perustilan kokeellisesti mitattu spin on todella puoli. 

Vastaavasti saa 2He 3 kuorimallin mukaan kokeellisten mittausten kanssa yhtäpitävän spinin 

arvoon 1/2. Mainittakoon miten kahta ydintä, joissa on yhtä monta nukleonia, mutta neutronien 

protonien lukumäärät vaihtuneet, kutsutaan peiliytimiksi. Arvolla A = 4 tunnetaan vain yksi 

mitattavan suuruisen elinajan omaava ydin 2He 4. Tässä heliumisotoopissa täytyy ensimmäinen 

kuori, ja syntyy stabiili alfa-hiukkanen. Molemmat protonit ja neutronit ovat tilassa 1s 1/2 spinien 

ollessa vastakkaissuuntaiset. 2He 4:n spin on siis nolla. Koska sekä protonien että neutronien 

lukumäärä on maaginen, on kyseessä kaksoismaaginen ydin. Massaluvun arvolla 5 ei tunneta 
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yhtään riittävän pitkän puoliintumisajan omaavaa ydintä. Arvolla 6 tunnetaan kaksi ydintä: stabiili 

3Li 6 ja radioaktiivinen 2He 6. Kuorimallin mukaan joutuvat 3Li 6-ytimen kolme protonia ja kolme 

neutronia sijoittumaan siten, että kaksi niistä on tilassa 1s 1/2 ja yksi tilassa 1p 3/2. Tilassa 1p 3/2 

olevien protonin ja neutronin kokonaisimpulssimomentti voi kvantittuneiden 

impulssimomenttivektoreiden yhteenlaskusäännön perusteella tulla joko arvoista I= 0, 1, 2 tai 3. 

Kokeellisesti havaitaan arvo 1. Ytimen 2He 6 ydinspiniä ei toistaiseksi tunneta, mutta kuorimalli 

edellyttää mallia 0. Näin eri tilojen käyttäytymistä voidaan seurata läpi tunnettujen isotooppien 

muodostusjoukon. Kuorimallin ennustamat perustilojen spinit ovat sopusoinnussa kokeellisten 

mittausten mukaan. Teoreettisesti huomioitavan mielenkiintoinen on spinien 

kompensoitumispyrkimys. Sen ilmiasuna ovat mitattujen spinien suhteellisen pienet arvot. Suurin 

tunnettu ytimen perustilan spinin arvo on 9/2, vaikka usein olisi teoreettisesti mahdollista myös 

suuremman spinin muodostuminen. Havaitaan, että kuorimallin mukaisen magneettiset momentit 

ja kvadrupoollimomentit ovat kvalitatiivisessa sopusoinnussa kokeellisten mittausten kanssa. Ei 

vain perustilojen, vaan myös keveiden ytimien viritettyjen tilojen, vaan myös keveiden ytimien 

viritettyjen tilojen käsittelyyn on kuorimalli osoittautunut toimivuutensa. Selkeästi tämä tulee esille 

viretiloja vastaavien energiatermien systematisoinnissa. Energiatermeihin voidaan liittää 

kuorimallin mukaiset kokonaisimpulssimomentin ja pariteetin arvot siten, että kokeellisesti havaitut 

valintasäännöt saavat teoreettisen perustelunsa. N 14 esiintyy useassa reaktiossa väliytimenä tai 

jäännösytimenä. Havaittujen energiatasojen energiat ovat MeV:tä. Tilamuutoksissa vapautuu mm. 

gamma kvantteja. Voimme yhteenvetona lausua että kuorimalli hieman epävarmasta teoreettisesta 

perustastaan huolimatta, on osoittautunut erittäin voimalliseksi teoreettiseksi malliksi käsiteltäessä 

varsinkin keveitä ja keskiraskaita ytimien käyttäytymisiä sekä perustilassa että viritetyissä 

tiloissaan. Eräs varsin keskeinen elementti mitä tästä kuorimallista on opittavissa on nimenomaan 

käsittää asia mikromekaanisella tasolla. Atomien elektronit ja ydin voidaan ymmärtää ikään kuin 

perustilassaan kuivana imuliinana. Kun säteilyenergia alkaa vaikuttaa aineeseen, se varaa atomi 

atomilta tielleen osuvia molekyylejä. Tilanne voidaan mieltää niin, että säteilyenergia alkaa täyttää 

näitä tyhjiä atomeja energiallaan. Kasteltavan imuliinan imukykyiset taskut täyttyvät termivirettä 

mielikuvamallissamme merkkaavasta vedestä. Aina kuin yksittäisen atomin energiavaranto on 

piripinnassa, se ei luonnollisesti voi kuin tehdä kaksi asiaa. Päästää ylitseen absorboimatta 

merkittävästi enää kohtaamaansa lisäenergiaa, tai kvantittaa säteilyfotoneja seuraavia atomeja 

kohti. Tämä tarkoittaa selkeästi sitä, että Malenkan kuorimalli kertoo suoraan kyseisen alkuaineen 

kyvyn "varastoida", eli absorboida itseensä MeV määrinä. Kun tämä taulukossa ilmoitettu 

atomikohtainen varasto on täynnä pääsee sen jälkeen säteily sidoskyvyn suoran romahtamisen 

seurauksena valumaan kuin imuliinan täysin kastuessa on pakko valuttaa likavesi ohitseen. 

Toisaalta liinan imukykyisyysaika juontaa alkuaineen puoliintumisen aikamääriin ja vastaaviin. 

Kuten vesivertauksesta myös on tajuttavissa sinällään energiaa ei katoa aineen 

katoamattomuussäännön mukaisesti. Aivan selkeä syy miksi tällaisia on julkisuudesta piilotettu on 

kyllä luettavissa. Näin siis 90% termisoituu ja 10% ydinvoimaloiden kvanttitoituvasta säteilystä 

kasaantuu biodiversiteettiimme vuosittain ja edes teoreettista suojaa elämälle ei ole! Koko 

ydinturvamääräykset ovat tyhjän päällä, koska esim. säteilymittari ei edes teoriassa mittaa kuin 

osia kohdattavasta säteilypotentiaalista. Koko nykyinen rakennustekniikan kivijalka 

metallikiertoineen jne. on jo tuhoutumassa kontrolloimattoman säteilyenergian termivire-eroosion 

velloessa kumuloivasti elinympäristössämme. Terveydenala on vuotavan tulevan säteilytuhovyöryn 

edessä asiallisestiottaen suojaton.  
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20. Hafnium 178 r��ntgensädekone..txt 
20 Hafnium 178 röntgensädelentokone. Ymmärtääksemme miten juuri oppimamme ydinfysiikan 

käsitteistö käytännössä ja ennenkaikea teoreettisena ideana toimii, otan tähän lainaukseksi T.M. 

No:14 -04 raportin eräästä tiedemaailmaa kohahduttavasta 1999 julkaistusta Texasin yliopiston 

tutkijaryhmän professori Carl Collinsin julkaisema arvostetun Journal of Physical Rewiev Letter 

lehtitutkimus. Hafnium 178 metalli-isotooppia pehmeillä röntgensäteillä pommittamalla saatiin ulos 

60-kertainen energiamäärä gammasäteilynä sisäänsyötettyyn energiaan verrattuna. Systeemi on 

odottamaton uusi tapa tuottaa ydinenergiaa ilman fissioreaktoria, tai ydinfuusiota. Hafnium 178 

isotooppi on säteilevä alkuaine, jonka puoliintumisaika on 31v. Collinsin ryhmän demonstraation 

mukaan gammasäteily irtoaa purskeina annetun röntgenöinnin pulssista ja sammui röntgenöinnin 

loputtua. Tulosta verrattiin "lumivyöryilmiöön". Röntgensäteily sai normaalin pitkäaikaisesti 

vapautuvan hajoamisenergian purkautumaan satoja jopa tuhansia kertoja nopeammin. Tilanteesta 

vakuuttunut Pentagon näkikin huimia mahdollisuuksia aloittaa tutkimukset isotoopin eristämiseksi 

ja julisti USA-tyyliin aiheen huippusalaiseksi. Kuten myöhemmin kuulin alkoi vesittää koko 

tutkimustulosta irti muusta tiedetutkijoista, niin kuin vain kyseinen armeija voi. Niin tässä 

systeemissä on monta mielenkiintoista yksityiskohtaa. Matalaenerginen röntgensäteily synnyttää 

itseasiassa todistetusti täysin absorboimattoman vyöhykkeen säteilykohteessaan. Säteily lisäksi 

noudattaa Malenkan, Ajzwenbergin ja Lauritsenin kuorimallin selittämää "atomilinssikompressointi-

ilmiötä" selkeästi ja muuttaa kvanttitasoisen matalaviresäteilyn ennustetusti korkeampienergiseksi 

pelkäksi gammaksi. Gammasäteily taas puolestaan täyttää jo aiemmin omalla energiallaan n.99-

99,9 % isomeerivirittyneet nukleonit kvanttitiloihinsa. Näistä aivan luonnollisesti kuoriteoriamallin 

etenemiskaavan mukaan saadaan taas kvanttienergia näennäisesti 1000 kertaistumaan! Prosessi 

on erittäin puhdas myös siinä mielessä, ettei muuntyyppistä energiaa hiukkasineen ja 

lämpöhukkineen käytännössä esiinny. Eli vapautuu vyöhykkeenä erittäin korkeahyötysuhteisesti 

gammaa edellistä seuraavana vyöhykkeenä. Energiaa ei siis tule tyhjästä, vaan ikään kuin 

piripintaan täytettyyn saaviin tehdään täyskaato ja siellä pitkään isomeerisenä tai termivireenä 

odotteleva säteilyisomeeritila vapautetaan luonnollisella tavalla energialisäämisellä. Tässä on 

oivallettava loogisuus, että vasta 100% viretila kykenee ylittämään kvanttikaivon reunat ja 

kvantittamaan ulos koko muodostetun fotonipaketin. Kvanttimaailman perusta kun on sen 

digitaalimaisuus, vire poistuu vain kokonaisena. Energia sitten siirtyy taas seuraavaan 

ilmakehämolekyyliin jne. Energiaa poistui nimenomaan nopeutetusta säteilypuoliintumisaikaansa 

kiihdyttäneestä hafniumista. Kaikki on täysin järkeenkäyvää ja siksi systeemin myös suoraan 

USA:n armeijan tiedemiehet esteittä hyväksyivät. Erittäin mielenkiintoiseksi tässä tekee se, että 

idea "sinällään" sotii kaikkia säteilystä "virallisesti" kerrottuja absorbointi- ja myös säteilyn 

isomeeriviresäilymis- ja purkautumissääntöjä! Mutta koska USA:n armeijan tiedemiehillä oli 

käytettävissä IAEA:n mm. Suomessa salatut kuorimalliteoriat ja säteilyenergian säilymis- ja 

muuttumissäännöt, mitään epäilynalaista demonstraatiosta ja siihen sisälletystä teoriasta ei 

luonnollisesti löydetty. Tämä on aivan keskeistä huomioida. Hafnium- reaktioon pohjautuva 

ydinmoottori on erittäin suoraviivainen ja yksinkertainen. Nykysuihkumoottoreita kyettäisiin 

käyttämään liki sellaisenaan. Polttokammioon johdettaisiin lämmönvaihtimesta ylikuumaa 

gammasäteilyn kuumentamaa ilmaa. Korostettavaa on se, ettei reaktiossa synny kuin mitään 

muuta kuin voimakas gammasäteily. Siitä suojautuminen on taas ongelmana selkeästi 

ydinreaktorin neutroneilta suojautumista helpompaa. Gammasäteily ei sinällään synnytä haitallista 

saastetta. Hafniumreaktori on tarkoitus sijoittaa Global Hawkin miehittämättömän vakoilukoneen 

moottorin alle runkoon. Säteilysuoja painaa tonnin ja suojaa elektroniikkaa koneen keulassa. 

Nousuun ja laskuun Global Hawk käyttää kerosiinia turvasyistä. Hafniumpoltto käynnistyy vasta 

lentokorkeudessa. Reaktion starttaava röntgenkone saa energiansa aurinkokennosta. Jos kone 
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tuhoutuu, ei ole vaaraa, koska reaktio pysähtyy röntgensäteilyn loppuessa. Todella hyvä piirre 

kiinailmiöivään perusydinreaktoriin! Hafnium-kvanttireaktori tullee mullistamaan lentoliikenteen 

halvalla, loputtomalla ja saasteettomalla ydinenergiallaan. Se soveltuu myös laivoihin ja 

maakulkuneuvoihin. Hafnium on suhteellisen harvinainen sirkoniumin yhteydessä esiintyvä aine. 

Se sisältää isotooppi 178 noin 27% ja sen eristäminen saattaa olla pääongelma. Mitään 

olemassaolevaa prosessia ei tunneta. Pentagon on asettanut prosessin "kriittisen teknologian 

listalleen". Hafniumreaktoria on kehitelty Wright-Pattersonin lentotukikohdassa Ohiossa. Asialla on 

toinen puoli myös. Reaktorista voitaisiin kehittää kemiallista räjähdettä vahvempi ja oleellisesti 

pienempi ydinase. Sen käyttöä eivät sitoisi politiikkojen sopimat sopimukset. Toisaalta valitettavasti 

myös terroristeja hanke näinollen kiinnostaa kellarilaboratorioissaan rasitteeksi 

turvallisuudellemme. Hafnium on kirkkaanhopea, periodisen järjestelmän IVb-ryhmään kuuluva 

metallinen alkuaine. Järjestysluvultaan 72. Se koostuu useista isotoopeista. Hf-178 se sisältää 

27,1 prosenttia. Hf-178 sisältää erityisen suuren spin-arvon 16+, ja korkean viritysenergia 

2,44MeV. Se absorboi fotonienergiaa alueella 10-60 000eV. Siksi sitä tutkittiin SDI-projektin 

mahdollisena röntgenlaserin lasoivana aineena. Lasersäde sisältää enemmän energiaa 

taajuutensa ja aallonpituuden lyhentymisen nousun tahdissa. Röntgenlaser olisi omaa luokkaansa. 

Sillä höyrystettäisiin helposti vihollisohjukset jo avaruudesta. On erittäin harvinaista , että näin 

suoraan IAEA antaa lehtikirjoituksissa lipsahtaa tietoon yksittäisatomin sisällään säteilyenergiasta 

kantamansa 2,44MeV viritysenergiatietoja, joita ei siis edes käsitteenä virallinen säteilyoppimme 

milläänlailla tunne! Tottakai kyseessä on silti "sensuroitua" osatietoa. Katselin Malenkan 

kuorimalliteorian kertovan hafniumatomin sitovan maksimissaan tilastoissaan todellisuudessa n. 

20MeV kokonaissäteilyenergian. Professori Collinsin Texasin yliopistossa käyttämä hafnium on siis 

isomeerisesti energiaansa virittynyt ydin, joka on merkinnältään 178m2-Hf. Ainetta voidaan verrata 

täyteen puhallettuun ilmapalloon, josta hiljalleen vuotaa ilmaa tyhjentyen 31 vuodessa puolilleen. 

Systeemissä tämä energia vapautetaan hetkessä, tai normaalia nopeammin. Ikään kuin pallo 

puhkaistaisiin neulanpistolla. Isotoopin normaalisti vapautuva energia ei riittäisi juuri mihinkään. 

Silti 30g hafnium 178m2 energiaa riittäisi kuumentamaan kiehumispisteeseen 120t vettä. 

Hafniumin keksi 1923 unkarilaisruotsalainen George Charles von Hevesy ja hollantilainen Dick 

Coster sirkoniumin röntgenspektristä Hafniumia käytetään myös ydinreaktoreissa reaktiota 

jarruttavana aineena neutronisitojana. Huvittavaa tosiaan nähdä, että aine on "ikään kuin" hyvä 

virallinen absorbaattori neutronisäteilylle, mutta toimii nähdysti röntgenenergialla.  

  

21. Mistä aamuhämärän säteily tulee..txt 
21 Mistä aamuhämärän säteily tulee.***Henkilökohtaista*** Tässä artikkelissa haluan keskittyä 

myös niihin tapahtumiin, jotka on piilotettuna ydinfysiikan alkuhämäryyteen kuuluviin tapahtumiin. 

Ja mikä on luontevinta, kuin alkaa kertomuksemme Telluksen luomisen mahdollistaneen 

alkupilvestä asti. Maapallon ikä on noin 5-miljardia vuotta. Sen aikanaan muodostanut möhkäle ei 

mainittavasti ole saanut sen jälkeen materialisää. Kun tutkimme ydinmateriaalien puolittumisaikoja, 

näemme että vain U-238 on ainoa, joka 4,5 miljardin vuoden puolittumisellaan on melko lähellä 

alkutilaansa. Jo seuraava U-235 puolittuu n. kymmenesosa-ajalla jne. On ihmeellistä miten sitten 

maaplaneetan sisuksissa on jopa vain 24 500 vuodessa puolittuvaa plutoniumviitettä? 

Ydinmaailmaa 70-luvulla järkyttänyt löytö tehtiin Oklossa. Nyt on löydetty plutoniumtytärnukleoneja 

myös maan sisuslaavasta. Mennäänpä alkulähteille aikoinaan räjähtäneisiin tähtiin. Niissä 

käynnistyneet fuusioreaktiot muodostivat vedystä heliumin kautta aina rautaan asti loppuvan 

materiakirjon. Rauta on se kriittinen raja johon tämä prosessi loppuu kuin seinään. Raudan 
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elektronipilven suojaama ydin vastustaa jo yhdistymistä rajusti ja vie niin paljon energiaa 

yritettäessä, ettei prosessi mainittavasti etene. Tässä vaiheessa tähden sisälle muodostuu 

absorboituvista neutroneista jonkinverran raskaampia nikkeliyhdisteitä, mutta ei juuri muuta, 

neutronisäteilytys fuusiosta ei ehdi enempään ennen loppuhuipennustaan. Tähden on tällöin 

energiansa äkkiä loputtua räjähdettävä supernovana. Vapauttaen ennennäkemättömän määrän 

neutroneja. Tähden sisus paljastuu pirstoutuessaan säteilyryöpsähdykselle. Neutronimassat 

synnyttävät sekuntiluokissa syöksyvään alkuainepilveen kaikkein raskaimmat alkuaineemme. 

Kyseiset radioaktiiviset aineet kokoontuvat neutronimassojen täyttäessä alunalkaen raskasytimet 

mm. rauta ja nikkeliatomit. Neutronien täytyy purkaa mukanaan kulkeutuneet ylimääräiset 

elektroninsa protonimuotoutuessaan koostuessaan melkein pelkistä neutronialkioista. Pian 

sinkoilee tällaisen tähden jälkilämmöstä ankaraa elektronisäteilytystä, betahajoamisia, 

käytännössä koko säteilykirjo. Elektroneja sitoutuu syntyneiden ydinalkioiden elektroniverhoksi 

vakiintuakseen raskasatomeiksi. Ylisuuret nopeasti puolittuvat ydinaineet alkavat myös 

hajoamisensa välittömästi jättöpilvessä. Maan kasautuessa tällaisesta pilvestä sen raskain 

ydinarsenaali oli purkautunut jo ensimiljardisen vuotensa aikana. Voidaan todistaa, että maan 

kiinteytyessä, sen pinnalla oli U-235 pitoisuus uraanimalmioissa n.7% luokkaa. Nykyään sitä on 

vain 0,72%, vaikka matemaattisesti maan alkuhämäristä olisi pitänyt matemaattisesti laskien olla 

60%! Alussa oli vielä jäljellä jopa yllättävän paljon plutoniumia! Mistä tällaisten prosenttilukujen 

kymmenkertainen ero todetun ja lasketun välillä kertoo? Ei nykyisin pitäisi radioaktiivisista aineista 

löytyä oikeastaan, kuin vain U-238? Ratkaisu on planeettamme sisuksissa. Telluksen saadessa jo 

vesipinnan, pinnassa oli niin kova radiotuhovoima, että elämä ei päässyt kuivalle maalle säteilyn 

takia kuin miljardin vuoden odottelulla. Kiviplaneettamme pintaosiin oli jäänyt alkutilassa 

megakokoisia U-235,U-238 kenttiä. Niissä alkoi toriumit, radiokalkki, U-235 yms. hajota 

puoliintumistensa seurauksena. Vaikutus oli tramaattinen. U-235 fissioituessa siitä vapautuu 4 

neutronia ja ne muuttavat U-238 ytimet fissiointiherkiksi Pu-239 atomeiksi. Näin syntyy kasvava 

termiikkipalo malmion keskustaan, minne suurin neutronointi projisoituu. Muodostuu kiinailmiö ja 

massa saa +3000C sulamislämmön. Valtavalla voimalla alkaa malmio vajoamaan maan sisuksiin. 

Yhä lisääntyvä plutonium muodostaa suunnattomia ylikriittisten yli 20% fissiopommikykyisiä 

sydämiä. Valtavat kentät fissioivat megatonnien energialla, pintakerrokset saastuu ydinjätteistä ja 

elämä saa turvaa vain veden suojatessa säteilyltä syvänteissä ydinkatastrofeilta. 

Uudisfissioitumisprosessi on avain ymmärtämään, miksi yhä maan laavasta voi löytyä plutoniumin 

kaltaista nopeasti katoavaa ydinmateriaaliviitettä. Ilmiön merkittävä seurannainen megariski on 

uudelleenfissioivissa ydinjätekertymissä ydinmateriaalin loppuonkaloinneissa. ---------- Oklosta 

uutta T.M. Osmo A. Wiio ja T.M 3-05: "Gabonissa olevasta luontoreaktorista Japanilainen 

geokemisti Paul Kuroda v. 1972 esitti luonnossa esiintyvän U-235 ydinreaktoreja. Ajatukselle 

naureskeltiin, eikä mikään tiedelehti uskonut artikkeliin. Fissioivan syttyvän U-235 ja syttymättömän 

U-238 suhde olisi "liian pieni"? Sitten ranskalaiset löysivät Oklon reaktorin -72! 5-10m paksu ja 

600-900m levyinen jokiveden huuhtelema alue. Löytyi k i i s t a t t o m i a reaktiofissiointimerkkejä. 

100kW tehoa oli kestänyt 150 miljoonaa vuotta! Tässä vaiheessa jo avoimesti ihmeteltiin miksei 

koko reaktori ollut samantien räjähtänyt fissiopommina! USA:n tutkijaryhmä Alex Meshikin johdolla 

esittänyt uutta todistusta Oklon reaktorista. Määritellen mm. jalokaasujen isotooppirakenteita. 

Fissio oli synnyttänyt ksenonia säilöneitä jyväsiä. Joten tosiaan kyse oli plutoniumia 

neutroniaktivoinnilla U-238:sta muodostanut klassinen reaktorityyppinen fissio. Näytteistä tiedetään 

tarkka toimintamuoto. Jokivesi on eräs fission käynnistyssyy. Puolisen tunnin jaksoilla reaktori on 

kasvattanut tehoaan. Kiehuminen on puolestaan pysäyttänyt reaktion 2,5h ajaksi." Tulee mieleen 

ydinalan inttämät, ettei reaktoriplutoniumuraani millään starttaa sammuttuaan? No tästä voisi 

laskea. Polttokierto 3h ja 29 200 starttia/v ja se kertaa 150 miljoonaa. Reaktori pyöri arkisella täysin 

käsittelemättömällä ja puhdistelemattomalla "supersymmetroimattomalla" raakauraanimalmilla 
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ongelmitta pelkän massansa ja plutoniumin turvin. Starttasi noin 4 380 000 000 000 kertaa! Jaa no, 

onhan siinä hiukan! Vai mitä? Taitaa se tämä luonnon oma plutoniumtehdas sentään m y ö s 

startata, enemmän kuin sen kerran! Vesi on neutronihidasteena reaktorissa vaikuttaen neutronien 

määriin. Toisaalta muodostunut Pu-239 palaa myös ilman neutronihidastetta. Myös ranskalainen 

Etienne Roth tutkimuslaitoksen johtaja pitää tutkintatulkintaa oikeana näkemyksenä. Ranskalainen 

kiteyttää: "Tämä hypoteesi on yksinkertaisesti kumouksellinen!" Scienvce & vie, 1/2005, 15. lisää 

hakusanalla Alex Meshik Onko muuta lisättävää, että toki loppusijoitusuraani on suoraan polttoon 

herkistettynä ja puhdistettuna ja runsaasti jo valmiina plutoniumia sisältävänä suorastaan ilmiselvä 

kohde tällaisille luonnon omille prosesseille. Mitä tulee jätteen uudelleenstarttaamisiin, niin ei 

ydinjätevaraston tarvitse fissiokäynnistyä tuhansiamiljardeja kertoja, käytännössä yksi kunnon 

plutoniumralli riittää tuhon tuomiseen. Kuten asiallisesti ranskalaistaho oivalsi tämä systeemi 

opittiin tuntemaan aivan äskettäin! Olisi muuten saattanut Posivaonkalot mennä 

plutoniumpommitilaan ihan varoittamatta. Nyt on edes julkisesti vaarasta kirjoitettu tulevien 

tutkijoiden ihmetellessä mahdollista Posivan käytetyn polttoainevaraston räjähtämistä käsiin. 

Artikkeli jättää aika kuvaavasti vähemmälle huomiolle sen totuuden, että kun U-235 pitoisuus laski 

sen työtä reaktorissa korvasi neutroniaktivoituva U-238:sta tullut plutonium. Reaktori olisi 

keskeytymättömässä käytössään nimittäin tuottanut kiinailmiön ja niin paljon plutoniumia, että 

lopulta koko uraanikenttä olisi räjähtänyt, kuten jo alkumetreillä tutkijat aivan oikein ennakoiden 

laskeskelivat! Neutroniaktivaattoriksi pois kiehumatonta esim. hiiltä luonnon biotuotteena joukkoon 

niin reaktio jatkuisi, kun neutronien hidastevesi korvaantuisi pysyvällä hidasteella, näin luonnossa 

on tilanne esim. maan laavasisuksissa tänä päivänä! Kun plutoniumia on riittävästi se puolestaan 

ei enää edes hidasteita kaipaisi palaessaan sekä nopeilla, että hitailla neutroneilla. -------------- 

Paljonko Posivaonkalossa uudisfissioi? Olen kummastellut fissiotietoja joita esiintyy esim. 

nettikirjoitteluissa. Minua on todella häirinnyt, ettei näistä lainalaisuuksista koskaan julkisesti 

keskustella missään. Tämänkaltaisten edessä tajuaa mitä ydinpiireissä pelätään. Koska näitä 

ilmeisiä loppusijoitusonkaloinnin mustimpia piilotteluja aiotaan julkaista. Onko kyseisiä tutkittu edes 

uraania työkseen loppusijoittavassa Posivassa tosimielessä. Lieneekö aihe sellainen, ettei näistä 

saa julkista selitettä, vaikeutensa takia? Uudisfissio on käsite, johon ydinmaailma pakosta 

konkreettisesti tutustui vasta Oklossa. Siellä löydettiin runsaasti luonnon omassa 

malmioreaktorissa syntyneestä neutronisäteilytyksestä muodostunutta plutoniumia. Kyseinen löytö 

oli shokki ydinalan siihenastisille luuloille. Näin osoittautui kiistattomasti, että kaikkialla 

loppusijoitettavaan ydinjätteeseen vaikuttaa mekanismi, joka tekee jätteestä uudelleen jopa 

ylikriittisen! Järkytys oli niin kova ydinvaltioille ettei USA, Englanti, Saksa ja Ranska ole keksineet 

mitään tunnettua mekanismia, jolla kyseinen uudelleenfissiointi kyettäisiin estämään. Ongelman 

tuntee koko muu maailma, vain Suomessa siitä ei saa keskustella julkisuudessa. Jokainen erillinen 

pienempikin uraanijäte-erä kellottaa sisuksiinsa vuorenvarmasti ultramyrkkynä tunnettua 

tappavanvaarallista Pu-239! Neutronointia syntyy reaktorivirittyneiden epävakaiden mm. Pu-239, 

U-235 jne. purkautumattomien fissiojäämien jälkihajoamisprosessin vääjäämättömästä 

etenemisistä. Mekanismi on selkeä ja yksinkertainen. Jälkifissioivassa loppusijoitusjätteessä 

muodostuu mm. neutronisäteilytystä. U-238 on aine, jota on loppusijoitusjätteessä noin 97% 

valmiiksi puhtaana aineena. Tämä on perusongelman alku. Kun U-238 saa sisäänsä ainokaisen 

neutronin, niin se muuttuu siitä fissioivaksi Pu-239! Tuote on juuri se fissioherkkä vaarallinen 

ydinpommiaine, joka räjähtää jopa 20% pitoisuuksina puolestaan fissiopommina. Tämä saattaa 

lisäksi tulla jo paljon tätä ennen kiinailmiömäiseksi 3000C lämpöiseksi hehkuvanhöyryäväksi 

sulamassaksi. Loppusijoituspullojen määrä on alustavasti Posivaonkalossa 4500kpl. Koko 1m*5m. 

Jokaisessa pullossa uudisfissioi neutroneja jälkilämpönä tunnetulla vyörytysilmiöllä 1,85kW 

jatkuvalla teholla. Loppusijoitusonkalossa pörrää teholtaan 8,325 MW neutronigeneraattoritehdas 

tauotta. Osaamme tästä sanoa suunnilleen miten paljon se valmistaa matemaattisesti plutoniumia 
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vuodessa. Näin saamme lähtöarvoksi, että Posivaonkalossa muodostuu heti alkuvuodesta 

ydinpommi jokainen säilytysvuosi! Ei tosiaan ihme, että ydinpiirit meni paniikkiin tajutessaan faktan 

Alamosissa ja Oklon kohdalla. Tarkennetaan tulosta. OL-1 laitos kyllä tekee plutoniumia noin 

250kg/vuodessa Posivaonkalointiin. Kaikkineen 720kg, mutta polttaa 67% siitä hyötönä 

perussähkötuotoksessaan ollessaan. Kun sen plutoniumin puoliintumisaika on 24 500v. Niin: 

250kg* (puoliintumishukka vuodessa)0,00 002 = 0,005kg/v. Eli tämä hukka on osoitetusti täysin 

teoreettisen mitätön vuosittain. Tämä hävikki on suunnilleen se mitä "puoliintuu luonnollisesti." Toki 

siihen on lisättävä totuus, että ydinreaktori hukkaa arviolta 70% tuotoksestaan myötäpoltolla. Eli( 2 

50kg* 0,33)-(0, 005*0,33) = 82,498kg. Tilanne toki paranee sijoittelemalla rikastettava polttoaine 

neutronipeilien ja reaktorin väliin. Näin saamme taas reilusti yli 2 00kg vuosituotot 

aikaiseksi/reaktori. Totuus aina vaan kaartuu siihen perusfaktaan, että plutoniumia tulee kaikkialla 

missä on siviiliydintoimintaa. Oli sitten reaktorien massiivisista tonnivuosituotoista kyse, tai 

jätteistä. Jotta ei jäisi epäselvyyttä niin lasketaan vielä vaikka kuinka paljon tätä plutoniumia tulee 

Posivaonkaloon. OL1 tuottaa 24 000kg ydinjätettä. Siitä on 240kg aina plutoniumia. Kun kerrotaan 

se laitosrevitysiällä niin ulos tulee silloin 14 400kg. Kaksi laitosta tekee jo 28 800kg. Loviisasta 16 

992kg ja OL3 lisäksi noin 28 000kg. Eli Yhteensä loppusijoitusonkaloon tulee 73 792kg raakaa 

plutoniumia ja sen vuotuinen kasvurupeama on 8,325MW/4500 pullolla 9kg/v. Se mikä tässä 

sotkee on toki se, että vain kolmannes polttoaineesta vuosittain poistetaan. Kimurantimmaksi tekee 

lisäksi kuinka paljon "todellisuudessa" reaktorin 3% vuoden plutoniumvuosituotannosta katoaa 

itsepoltolla? Eli se mitä jää tästä käteen on k a r m a i s e v a a , eikä mitään luonnollista. Voidaan 

ykskantaan todeta, että Posivan onkalossa yli 7000 ydinpommifissiokykyistä sydäntä ja 

kasvuvauhti on vuosittain 1kpl /v. Tämä on laskettu loppusijoituspullojen 8,325MW tehosuhteista 

reaktoritehotuottoihin. Monenko megatonnin lataus on tässä noin suunnilleen kyseessä. Ja k u n 

se siten esim. räjähtää, niin jääkö Etelä-Suomesta/ Pohjolasta mitään jäljelle? -------------- Mitä 

tapahtui ajan alusta keskustelu 2. Sain veljeltäni käytettäväksi seuraavaa materiaalia. Keskeisin 

yksityiskohta oli keskustelun käynnistäjänä se, että U-235 pitoisuus olisi puoliintumislaskujensa 

mukaan pitänyt olla maailman alussa maaperässä 60% Luokkasena. Voi kokeilla seuraavaa: Jos 

U235 puoliintuu noin 700e6 vuodessa ja maapallo on 4,5e9 vuotta, pitäisi U235 pitoisuuden olla 

laskenut seuraavasti: 0,007=x*e^(4,5e9/700e6*ln0,5) Luvuksi x tulee luokkaa 0,6 eli lähes kaiken 

uraanin olisi pitänyt olla isotooppia 235 eikä 238 kuten todennäköisesti kuitenkin on ollut, koska se 

ei ole vielä ehtinyt enempiä puoliintua. Lisäksi ajaksi on merkitty maapallon ikä, eikä supernovan 

räjähdyshetki, joka on sattunut paljon aikaisemmin. Kun ydinpolttoainepatit laitetaan veteen, 

hidastuvat neutronit ja absorptiot vähenevät rajusti, eli plutoniumia syntyy vähemmän kun että 

välissä on jotain muuta ainetta. Hyötöreaktorissa (Superphenix) polttoaineen välissä on natriumia, 

joka ei hidasta neutroneja ja siksi absorptiot ovat yleisiä ja plutoniumia syntyy nopeasti. Gabonin 

uraani on siis 2 miljardin vuoden aikana rikastunut absorptioiden avulla 3,7 prosenttiseksi U235 

isotoopiksi, joka sitten on startannut ja tuottaa nyt ja viimeiset 2 miljoonaa vuotta hiukan lämpöä 

aina kun saa vettä huokoisiinsa. Kaiken kaikkiaan polttoainetta on syntynyt 5,4 tonnia ja se ei siis 

ole ylittänyt fissioräjähdykselle kriittistä massaa vielä 2 miljardin vuoden aikana. Absorptio 

ilmeisesti kuitenkin olisi nopeampi, ellei vettä olisi päässyt mukaan, joka on siis muuttaa 

rikastumisen vakaaksi ydinfissioksi, joka nyt laskee pitoisuutta. Ydinräjähdyksiä saattaa silti olla 

ehkä tapahtunut maan keskipisteessä, huom. ! Kaikki rautaa (Fe56) raskaammat alkuaineet ovat 

syntyneet absorptioiden avulla maailmankaikkeuden 13 miljardin vuoden aikana. Ei siis ole 

olemassa rautaa raskaampaa ainetta, joka olisi syntynyt muulla tavalla. Fuusio alkaa vedystä ja 

päättyy rautaan, jolloin supernova räjähtää ja sinkoaa materiaalin avaruuteen. Tästä sitten säteily 

on sen rikastuttanut aina Pu239:n asti. Planeetat taas ovat tämän materian vähäisiä 

massakeskittymiä. -------------- >(I.K.) .Maapallon ikä on noin 5 Ga ja sinä aikana ovat erilaiset 

radioaktiiviset alkuaineet hajonneet hajoamissarjojensa mukaisin puoliintumisajoin (puoliintumisajat 
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miljardeina vuosina Ga). Tärkeimmät sarjat hallitsevine puoliintumisaikoineen ovat: U-235 0,7 Ga, 

Th-232 14 Ga, U-238 4,5 Ga ja Np-237 0,0023 Ga. Alkuperäisistä määristä on nykyään luonnossa 

jäljellä %: U-235 1,16%, Th-232 80%, U-238 50% ja Np-237 0%. *(Minä itse). Eli uraani U-235 olisi 

mitattu nyt 1,16%/tod.0.7% vaikka sinun mukaan suora puoliintumiskerroin ilmoittaisi 60% ihan 

alussa vai? Siis IK ilmoitti sen olleen alussa n.7%! Ja U-238 mitattu 50% nyt vaikka pitäisi olla ? %. 

Eli megaluokan vääristymä tulee silkastaan neutronivuosta ja uudelleenfissioinnista? *Jätit 

taktisesti esimerkiksi Pu-239 pois koska siitä voisi suoraan kuka hyvänsä lukea, että niin lyhyellä 

puoliintumisajalla ei ole mahdollista, että Oklosta löytyy plutoniumia ilman uudisfissiointia! Tämän 

takia et tästä uskalla puhua. Ja koska olet näin selvästi pudonnut pussiin panen tähän sinulle 

kevyet mullat. * U235 puoliintuu noin 700e6 vuodessa ja maapallo on 4,5e9 vuotta, pitäisi U235 

pitoisuuden olla laskenut seuraavasti: 0,007=x*e^(4,5e9/700e6*ln0,5) Luvuksi x tulee luokkaa 0,6 

eli lähes kaiken uraanin olisi pitänyt olla isotooppia 235 eikä 238 kuten todennäköisesti kuitenkin 

on ollut, koska se ei ole vielä ehtinyt enempiä puoliintua. Lisäksi ajaksi on merkitty maapallon ikä, 

eikä supernovan räjähdyshetki, joka on sattunut paljon aikaisemmin. Kevyt arvaus tähän, että 

supernova-aika tuplaa tapahtumaketjun kokonaisuuden. *Mitä jäi käteen> sinä U-235 alussa 

7%/1,16% tod. 0,7%! U-238 50% Minä taasen> U-235 alussa 60%/ ? Tod. 0,7%! U-238 ? Toi 

panee oivaltamaan, ettei ole nyt niin kuin väität, vaan uudisfissiolla on suunnaton vaikutus! 

Muistelisin, että esim. ilmoitit U-235 olleen maapallon alussa vain 7%! Laskenta ja mitattu heittää 

siis lähinnä mykistävän paljon.  

  

22. Elämälle merkitystä..txt 
22 Elämälle merkitystä. Maailman ehdottomasti tärkein tulevaisuuden energia on runsain pimeä 

aine ja sen energiat. Sain käsiini tutusti lisävalaisua systeemiin. T.K. No:6 -06. Suuresta 

pamauksesta ehti kulua pimeän aineen ja energian komennuksessa peräti 200-miljoonaa vuotta, 

ennen kuin edes ensimmäisiä tähtifuusiolaitoksia alkoi käynnistymään. Nykymaailmankaikkeuden 

ikä on 13,5 miljardia vuotta. Ja aurinkomme 10 miljardia vuotta. 200 miljoonan vuoden tilanteesta 

sai valaistusta avaruusteleskooppi Spitzerin vuoden 2003 havainnosta. Laite havaitsi ensimmäisen 

sukupolven suunnattomat, monta sataa kertaa nykyaurinkoa suuremmat vain 3 miljoonaa vuotta 

käyneet ensimmäiset mustanaineen, heliumin ja vedyn täyttämät +100 000C lämpöiset 

protogalagsit. Niissä syntyi vain kevyempiä alkuaineita: Happea, hiiltä ja raskaimpana mainitaan 

rautaa, kun ne loppupalossaan räjähtivät supernovina. Tässä vaiheessa ei rautaa raskaampia vielä 

muodostunut. Protogalakseista sinkosi UV-säteilyä joka ionisoi eli irrotteli vapaana liikkuvan vedyn 

elektronikuoria ionisoiden niitä. Kuvaavaa on että jopa yhä syntynyt ionisaatiosäteilyenergia on 

avaruudesta mitattavissa. Ionisaatio ja osasten keskinäinen törmäysenergia pilvissä siirsi 

"jääkaappisysteemillä" niistä energiakvantteja pois -70-+30C lämpötasoon asti. 

Maailmankaikkeuden jäähtyessä vetykaasu kerääntyi kasaan ja muodosti kiekon protogalaksin 

keskukseen ja pimeä aine jäi hajalleen haloksi koko järjestelmän alueelle vaikuttamaan. Heikon 

jäähdytyskyvyn vuoksi pilvien koko tiivistymiseen oli oltava niin massiivinen. Raskaat alkuaineet 

kykenevät poistamaan lämpöä huomattavasti enemmän kuin kevyet, siksi pilvi voi nyttemmin 

jäähtyä jopa -263C tasolle. Nykyään entistä pienemmät ainemäärät kykenevät tiivistymään 

tähdiksi. Mukana voi nykyisin mm. K,L,M -röntgen/gammasäteilyionisaatiolla jne. kadota siis 

huomattavasti suurempia energiamääriä pois kaasupilvistä entistä rajumpina 

säteilykvanttienergioina. Näitä nykyraskaista metalleista muodostuneita "oikeita" tähtiä on ollut 

mitattavissa vasta miljardin vuoden päästä alkuräjähdyksestä! Tähtitieteessä "metallit" tarkoittavat 

ei vetyä ja heliumia. Ensimmäisen polven tähdissä metallipitoisuus on nykyauringostamme 200 
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000 osa ja toisen sukupolven vielä vasta 10 000 osa auringostamme. Nykyaurinkomme on 

muodostunut 3 sukupolven aurinko 2 sukupolven tähtisupernova-aineesta. Kun tähti syttyy 

synnyttämään rautaan asti ulottuvia raskaita alkuaineita, sen lämpötila kohoaa miljardiin 

asteeseen. Lämpö tuottaa gammasäteilyä ja sen energia muuttuu niin suuritaajuiseksi, että energia 

muuttuu suoraan aineeksi. Fotonit muuttuvat elektroni ja positronipareiksi. Ainemuodostus 

vähentää tähdestä ulospyrkimisenergiaa ja paine ulos vähenee ja epävakaa tähti romahtaa 

kiihtyvästi. Vasta supernovaräjähdyksessä maksimissaan vain rautaan asti palanut ydin räjähtää 

singoten raskaampia aineita ulos avaruuteen mm. kovan neutronisäteilyn saattelemana jolloin 

neutronit muodostavat aina raskaampia ytimiä raudasta painavammiksi aineiksi. Neutronilla on 

kyky ohittaa elektronien sähköisen suojakuoren este ytimeen asti rikkomatta kuorta. Jos kuoren 

läpi runnotaan muilla keinoin, niin elektronikuori tuhoutuu ja vastaanottajaydin ei siis ole alkuainetta 

siinä tapauksessa. Näin muodostuu rautaa raskaampaa ainetta tyypillisesti kaikkialla missä 

neutronisäteilyä on aina uraanimalmion neutronisäteilytykseen asti. --------- Kun ihmiskunnan 

ensimmäiset hapuilut kohti avaruuksia tehtiin, havaittiin kuinka hauras maapallo on keskellä 

vihamielistä, elämälle kielteistä tyhjyyttä. Tutkitaanpa fyysisistä lähtökohdistaan globaaleja 

mekanismeja, jotka tekevät vaaramomentin olemassaololle. Maan jäähdyttyä sen pintaa pommitti 

liki rajaton säteilyinvaasio. Suunnattomat kiinailmiöivät uraanimalmiolliset plutoniumtehtaat syytivät 

fissiojätteitään ympäriinsä. Kaikki oli jo ennestään avaruussäteilyn läpikotaisin isomeerivirein 

tuhoamaa. Miten tällaiseen systeemiin saatiin nykyisenkaltainen vähävireisten atomien elintärkeä 

kierto mahdolliseksi? Mikä poisti siviiliydinvoimastakin tutun säteilyinfernon tappamasta? 1/ 

Vihollinen käännytettiin itseään vastaan! Uraanimalmien plutoniumtehdas yms. säteilyenergia 

valjastettiin muodostamaan maan magneettikentän puhaltamaan pois avaruussäteilymyrskyä 

ratkaisevasti. 2/ Säteilylasku mahdollisti veden ja kaasut pysymään maassa. 3/ Vesi kasaantui 

meriksi. Pysäyttäen siihen iskeytyvät elektroni-ionit jotka hakeutuvat alkuaineisiin johdeioneina. 

Näistä oli säteilyn virityksissä tullut ikipuute. Aineet stabiloituivat. 4/ Aika oli tästä eteenpäin aivan 

keskeinen tekijä. Kestää noin 5360v. kun esim. hiilen säteilyviretilat puoliintuvat. Toisaalta uraanilla 

U-238 se on peräti 4,5 miljardia vuotta. 5/ Kun tätä kemiallisesti kullanarvoista elämän 

säteilyvireetöntä eliksiiriä alkoi saostua merten pohjan säteilyvapaaseen erikoisreservaattiin 

muodostui elämällä kapea elintila. Vasta nyt ja vain kaukana radioaktiivisuudesta! Elämän 

keskeisimmät tavoitteet on yhä haalia tätä isomeerivarautumatonta, Malenkan kuorimallien 

mukaisesti säteilyvireetöntä. K,L,M-röntgensäteilyvireetöntä ja termisesti säteilyvarautumatonta 

ionisaatiovapaata sydänveriainettaan kaikkialla avaruuksissa tunkevaa ydinterroria välttäen. Edes 

teollisuutemme ei tee mitään säteilyeroosion tuhoamille löytyville "epäkuranteilla" alkuaineilla. 

Edes välttämättömimpään peltoviljelyyn, hapentuottoon ja vedensaantiin tällainen isomeerivireinen 

alkuaine ei ole turvallista nykykeinoimme esim. avaruussäteilyn alla olleena? Näin yksinkertaista 

se on. Elämä valitsi rakennusaineekseen juuri niitä tyypillisesti keveitä, kaasumaisia ja nopeasti 

radioaktiivisuusvireensä kadottavia alkuaineita merien sedimentistä, joita sieltä löytyi. Elämä 

itsessään asetti jyrkät rakennusainerajansa nimenomaan tältä pohjalta! Esimerkiksi massaluku raja 

80. Kultaa biosolukko sietää ongelmitta, mutta elohopeaan jo bio suhtautuu erittäin selkeänä 

myrkkynä. Mikä tekee elohopean evoluutiolliseksi potentiaaliseksi tappajaksi biolle? Perusteet on 

tässä yksinkertaista. Elohopeasta eteenpäin kaikki raskaammat alkuaineet kykenevät tappamaan 

fissioiden, totesi itse elämä ja luokitteli kaikki raskaammat alkuaineet biotuhoisiksi 

raskasmetallimyrkyiksi. Selkeän yksinkertainen oivallus, joka pätee yhä. Esim. radonin kaltaiset 

jalokaasut ovat myös elämälle tuhoisan säteilykvantin mukanaan kuljettavia ja myös niiden ehdoilla 

elämä ei halunnut toimia. Jako on selkeä ja hyväksi osoittautunut hiilipohjan valinneelle elämälle. 

Mitkä ovat ne keinot, jolla biotoiminta alkoi muodostuttuaan säteilyuhkaansa karkottamaan pois 

luotaan? Auringonvalo oli siinä keskeinen valjastettava energia uudiskykyisenä ja loputtomana 

voimanlähteenä. Valo on juuri niin iso energia, että irrottaa elintärkeitä elektroneja , mutta 
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pienienergisenä niin hallitusti että fotosynteesi kykenee taltioimaan irtoelektronin 

"antioksidantteihinsa". Juuri näistä elektroniemittoivista aineista tuli keskeisin elementti taistelussa 

säteilyn tuhoamien elektronityhjyyksien täyttelyssä bioprosesseissa. Elämänkestävä taistelu 

säteily-ydinvoimaa vastaan saattoi alkaa viimein yli 3 miljardia vuotta sitten. Tällöin sitä käytiin 

pitkälti vain yksittäissolukokoluokissa, koska isomeerisäteilyvirevapaata ainetta oli niin vähän. 

Elämä alkoi syytämään meristään kaasuja kohti pinnalla vaanivaa säteilykuolemaa. Aseiksi sopi 

ensin mädättämisestä muodostuva metaani. Kun fotosynteesi keksittiin alkoi myös happea 

tulemaan avuksi. Valitettavasti metaani paloi tässä vaiheessa pois ja elämä meinasi kuolla 

seuranneeseen maankattavaan jäätymiseen. Meriä peitti tässä vaiheessa kaikkialla 

kilometriluokkainen pintajää. Onneksi tulivuorien hiilidioksidi pelasti syväjäätymiseltä. Kun 

kylmyysuhka väistyi elämä pisti tosivaiheen päälle ja syyti happea yhä enemmän ja säteilykuolema 

saatiin väistymään elintärkeän lisäsäteilysuojaavan otsonivaipan taa. Elämä oli saanut selkävoiton 

säteilystä. Viimein termivireiset atomit oli poistettavissa ja muodostui elämän oleellisin lisäpotku, 

evoluutio! Se oli mahdollista vasta kun isomeerisäteilyn vireen pilaamisvapaata ainetta oli riittävästi 

kunnollisissa prosesseissa käytettävissä. Muodostui monisoluisten toimintamuoto. Myös elämän 

kaasuna tunnetun hiilidioksidia muodostavaa kasvinsyöjien populaatio. Tästä eteenpäin taistelu 

avaruuksien ydinvoimaa vastaan on odotuttanut itseään. Kuka tässä korjaa saaliin? 

Siviiliydinvoimasäteilykö valtaa menettämänsä maapallon takaisin? Vai voittaako ydinvastaisuus 

vieden samaa vireettömän säteilyvapaan ajatuksen siementä kohti ydintuhoaavikkoa joka 

avaruutena tunnetaan. Pallo on konkreettisesti lastemme käsissä. Maapallon sisusolosuhteista. 

Lienee melko yllätys usealle, että vaikka ihminen on tutkinut jopa Pluton, niin silti esimerkiksi maan 

sisus on pysynyt melko vähäntutkittuna alueena. No tilanne on toki täysin tuntematon niille, joiden 

mielestä esimerkiksi maan sisusta lämmittää vain kevyiden ydinaineiden spontaani satunnainen 

hajoaminen. Tilanne ei tosiaan ole näin. T.K. No:8 v.-06 kertoo aiheesta. Maan sisusta tutkii 

KamLAND-ilmaisin Japanissa. Huomattava osa maan lämmöstä muodostuu radioaktiivisuudesta. 

Prosessista vapautuvia neutriinoja etsitään 13m suuruisella öljytäytteisellä nailonpallolla. Maan 

sisuksissa kivimassa viiletessään painuu alaspäin ja kuumempi nousee 

magmakonvektiovirtauksissa. Syntyy mannerliikuntoja ja tulivuoripurkauksia. Teho on 30-44 

terawattia. Puolet rautanikkeliytimestä. Toinen puoli vapautuu vaipassa ja maankuoressa. Missä 

lämpöä ei tuota kevytsäteilijät vaan juuri kuten olettaa sopii uraani U-238. Siinä aktiiviaineena on 

0.7% U-235, joka fissioi reaktorimaisesti ongelmitta jo 12m3< kokoisena keskittymänä. Synnyttäen 

neutronisäteilyllään U-239 joka tupla beetahajottuaan muodostaa plutoniumia Pu-239, joka myös 

fissioi, tai hajoaa U- 235:si.Samantyyppisesti myös toimii mainittu torium Th-232 joka saadessaan 

neutronin muuttuu tutusti tuplan beetahajoavaksi Th-233 ja päätyy reaktiiviseksi uraaniksi U-233. 

Jotta tulisi o i k e i n selväksi, että maapallon sisuksissa myllää nämä siviiliydinreaktoreista ja 

ydinjätteistä tutut voimat, tähdennettäköön, että juuri samat voimat tekevät myös turvallisen 

fissioimattoman ydinjätesäilytyksen mahdottomaksi USA:n , Englannin ja Ranskan alkuvuoden -06 

yhteiskommunikean mukaan. Toki maan sisuksissa tapahtuu myös fissioimattoman alle 80 

massaluvun kevyempää hajoamista esim. jonkinverran kalium-40 osalla. Tämä kiistatta kertoo 

kaikille, että maanpäälliset uraanimalmiot ovat Oklotyylisesti fissioivina +3000C lämpöisinä 

vajonneet maan sisuksiin ja reaktion jatkumisesta kertoo yhä mitattavat uraanineutriinosäteilyt 

maan sisusprosesseista. Arvioita on tehnyt USA ja Japani mm.12km porauksistaan. 

Meteoriittitiedoista ongituista maan massarakenteista. Tilannetta halutaan nyt varmistaa 

lisämittauksin. Kun neutriino osuu protoniin syntyy gammasäteilyä. Tätä kalkuloidaan 

avaruussuojasta KamLAND-neutriinoilmaisimella kilometrin syvyydestä. Ilmaisinpallossa on 

läpinäkyvää mineraaliöljyä ja bentseenin seosta. Öljyn protoni saadessaan neutriino-osuman 

muuttuu neutroniksi, joka yhdistyy toiseen protoniin gammapurkautuen. Ydinvoimalasta karkaa 

massoittain varsin esteittä säteilymittareissa näkymätöntä säteilyvuokirjoa esim. K,L,M tyyppisenä 
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kulkeutumana. Nyt taas saamme lisätietoa myös pituusefektistä tästä artikkelista. Myös tämän 

ilmaisimeen osuu massoittain tyypillisestä uraanista tuttua suojasäteilymittareihin laitoksella 

näkymätöntä neutriinosäteilyä. Kuulostaa aika kornilta, että myös tällä ilmaisimella mitataan peräti 

1 8 0 k m päästä esteittä vellovaa siviiliydinvoimalan tauotonta säteilyvuota! Mainitaan, että jopa 

tältä etäisyydeltä säteilyarvot tiedetään varsin tarkkaan. Niin eipä näy edes tässä julkaisuissa 

olevan mikään yllätys se todennettu perustieto, että siviiliydinvoimalan säteilytuhovuolta ei ole 

turvassa edes 180km päästä! Olen yleensä pitäytynyt tutkimuksissani 100km turvana 

teoreettisessa ydinvoimalan suorasäteilyilluusiossa, joka tuli näin tylysti jälleen kerran ylitettyä. 

Olen esittänyt tuon 100km rajan vain viitteenä, joka näkyy STUK-mittalaitteista olevan 

laskettavissa. Toki säteilyenergia ei kuole sinällään missään turvarajassa. Ilmaisin on kalibroitu 

vain uraanin ja toriumin säteilytyypille, koska ne ovat oleellisinta koko maansisustutkimuksessa 16 

terawatin tehoillaan. Kaliumtehoksi lasketaan 8 terawattia. Mainittuja aineita ei juuri ole 

rautanikkeliytimessä, eikä sen päällisessä sulaosassa. Edelläkerrotut ovat keskittyneet 

nimenomaan mannerlaattojen pintaosiin. Meristä uraania ja toriumia on tutkimustuloksena 

enemmän turha hakea. Tämä siis on isku niitä tietoja vastaan, että uraania olisi esim. merissä 

löytymättöminä uudismalmioina. 2/3 osa lämmöntuotannosta tapahtuu 220km - 2900km 

syvyisessä vaipassa. Kyseessä on ensikertaa konkreettisten mittausten käytettävät tulosdatat.  

  

23. Suomen tulivuoritoiminnasta. 12 -05 Energia..txt 
23 Suomen tulivuoritoiminnasta.12-05 Energia. Esittelen pätkiä käydyistä nettikeskusteluistani 

eräiden asioista perillä olevien henkilöiden kanssa. Tässä henkilö joka käytti ensimmäisessä 

lainauksessani Juhana nimimerkkiä kirjeen aikoihin. Jatkosta sukeutui eräs paljonkertova 

kokonaisuus maamme geologian tiimoilta: No kerrotaan... lähde on radio-ohjelma, josta on kulunut 

jo vuosia. Ohjelma ei liittynyt mitenkään ydinvoimaan tms. asiaan. Kyse oli suomen geologiaa ja 

kallioperää käsittelevästä jutusta, tai olisiko ollut juttusarja, koska yhdistän tähän myöhemmin 

kuulleeni ohjelman, jossa Outokummun geologi kertoi kaivostoiminnasta ja maaperätutkimuksesta 

(olisiko vaan ollut sama toimittaja). Radio-ohjelma oli tieteen stiignafuulia tai joku vastaava YLE:n 

tiedeohjelma. Vuotta en ikävä kyllä muista (mutta ei ihan parina viime vuotena). Tuosta tulivuoren 

purkauksesta kertoi joku geologi sellaisessa sivulauseessa, joka kuului about "monelle on varmaan 

yllätys ettei viimeisestä tulivuorenpurkauksestakaan ole kuin 7000 vuotta" . -------------------------------

------------------------------- Maassamme on havaittu viimeisin tulivuoritoimintajakso vain 7000v sitten. 

Tieto pohjautuu mm. Äänisen seutuvilta löytyneisiin massiivisiin kalliosiirroksiin. Niissä havaittiin 

maaperämme liikkuneen noin 20m pystysiirroksissa jopa kerrallaan. Kyseisen ilmiön on laskettu 

edustavan 7,3 Richterin asteista maanjäristysjaksoa myös maamme alueilla. Teholuokaltaan 

melko lähellä -04 tsunamisiirrospituuksia Indonesian rannikolla. Maaperämme halkaisee kaksi 

ruhjevyöhykettä, toinen on Kuhmon seudulta suunnilleen perämerelle ulottuva siirrosalue. Ja 

toinen pidempi kulkee Laatokan pohjoispuolitse Tampereen alapuolelta Olkiluotoon siitä Ruotsin 

järvivajoamista aina Skotlantiin asti. Viimeaikainen tutkinta on kohdistunut keskeiseen Lappiin ja 

myös Tampereen seudun diabaasibasalttilaakioalueeseen. Viimeisin puskusaumaruhje tunnetaan 

Litoraanimeren sulkusaumana. Saumaruhjeiden pintaa ovat useat jäätikköjaksot jo heikentäneet. 

10 000 vuotta sitten alkoi viimeisin kallioperän liikunta ylöspäin. Jäätikköpainosta lommolle 

painunut suunnaton Fennoskandian laatta on niistä ajoista noussut varovaisesti arvioiden huikeat 

150m. Kulminaatiopiste on ollut noin 7000v sitten. Samoihin aikoihin maamme oli jo ilmeisenä 

asutuskohteena. Kalliosta vapautui niin suunnattomat latausenergiat, että maamme peruslaatan 
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saumoista alkoi todistetusti tulla laavavirtauksia. Ilmiön on täytynyt olla aikalaisista niin massiivinen 

että sen vaikutukset näkyvät myös kansantarustossa viron meteoriittikraatterin synnyn kerronnan 

tavoin. Äänisestä Laatokan pohjoispuolelta aina Olkiluodon Sorkan laaksoruhjealueelle asti 

havaitut kallionousemat ovat samat noin 20m. Tapahtumajaksoa on kartoitettu jo pitkään jotta 

selviäisi miten kaikki on edennyt. Yli 100 000 vuotta kilometriluokkaiset jäätiköt olivat painaneet 

koko pohjolan maaperää lommolle. Samalla kallioperään on kohdistunut suunnaton jatkuva 

heikentävä höyläysefekti. Kun tämä summavaikutus katosi geologimittaisesti pienessä ajassa oli 

tulos todella raju. Alkuun maa alkoi nousta melko verkkaisesti. Kun jännityspurkautuminen oli 

päässyt kunnolla vauhtiin, ei enää mikään estänyt sitä. Kiintokallio on sulan magman päällä, kuin 

omenan kuori. Maanalaiset hitaasti käynnistymistä odottavat magmavirtaukset kiihdyttivät 

tapahtumat aina n.7000 vuoden takaiseen kliimaksiinsa. Siinä alapuolinen magman liikevoima 

kohdistui terävästi nouseviin saumalukituksiin. Ikään kuin painekattilan höyry olisi lyönyt 

lommoutuneen saumakohdan kerrallaan auki. Todistettavasti maamme poikki kulkeva 7,3 Richterin 

asteen maanjäristys aukaisi magmavirtauksille reittejä pitkin laattaliikuntoalueita. 7000 vuoden 

takaisista tapahtumista on etsitty tietoja Keskisestä Lapista, Tampereen seudulta ja myös 

Olkiluodon diabaasihalkeamista ja niiden ikämääreistä. Ennen tutkimusta ennakoitiin, että 

maamme diabaasi ei olisi tullut koskaan pintakallion kerrosten läpi. Nyt siis ollaan saatu todisteita, 

että nuorimmat diabaasivirtauksemme ovatkin häkellyttävän nuoria. Mm. Tampereen seudulla ja 

Lapissa tämä ollaan voitu osoittaa. Suurin kiistely kulminoituu siihen, tuliko laava läpi m y ö s 

Olkiluodossa olleesta silloisesta suunnilleen 100m vedenalaispurkauksista. Kiistattomia todisteita 

tästä on kertynyt jo paljon, vain lähinnä enää Posiva ei tätä faktaa ei halua tunnusta. Ja syynä 

tähän on onkalon loppusijoitussopimattomuus silloin Olkiluodon ydinjätteelle. ------------------ 

>ReneW wrote: >Vaikka Suomessa ei nyt olekaan tulivuoritoimintaa, on sitä aikaisemmin ollut. 

Peruskalliomme pääosan syntyessä, 1 900-1 800 miljoonaa vuotta sitten, Suomen alue sijaitsi 

Fennoskandian laatan reunalla ja niinpä maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset olivat erittäin 

yleisiä (3.p). Tulivuoritoiminnasta on eniten merkkejä Keski-Lapissa. Jähmettyneiden laavavirtojen 

rakenteesta on päätelty purkausten olleen yleensä rauhallisia ja tapahtuneen enimmäkseen 

veteen. Toisaalta on myös todisteita rajuista räjähdysmäisistä purkauksista. (1, s. 113) ---------------- 

> Suuren maanjäristyksen todennäköisyys Suomessa on silti olemassa, tosin se on vähäinen. 

Tämä riski perustuu siihen, että Suomen kallioperästä on löydetty merkkejä jääkauden jälkeisistä 

kallioperän siirroksista. Esimerkiksi Suomen rajan ja Äänisjärven välillä on parinkymmenen metrin 

korkuinen jääkauden jälkeinen kallioperän siirros. *Mitä hittoa tarkoitat sanomalla sen olevan 

jääkauden j ä l k e i n e n ! Onko tosiaan niin? Ilmiö mitä ilmeisemmin liittyy myös ajallisesti tuohon 

mainittuun 7000v takaiseen tulivuoritoimintaamme arvaten Tampereen basalttipurkausalueella? 

Nyt olen jo ihan äimänä. > Jos siirros on tapahtunut nopeasti, kuten oletetaan, *Tähänkö perustui 

se ruotsalaistutkijan aikoinaan esilletuoma fakta. Kaikki nykyiset kalliosiirroksemme maanpäällä on 

tapahtunut jälkeen jääkauden totaalisen tasoitusefektin. > Tuo Äänisjärven siirros on luokkaa 7,3 

Richteriä, jos se on ollut kertasiirros. *Tässä on oleellinen pointti se, että m y ö s Olkiluotoseudulla 

ilmeisen samassa ruhjevyöhykkeellä on yllättäen samansuuruiset n. 18 m kalliosiirrosseinämät 

suunnattomilla alueilla. Eli Eurajoella on ollut tektoninen about 7 Richterin kalliosiirros 7000 vuotta 

sitten. Se sama josta puhuit Äänisjärven tapauksessa. On melkein varmaa, että ilmiöillä on suora 

keskinäiskytkentä! ----------- *Olisi todella opettavaa saada käsiinsä niitä Englannin valtion 

ydinhautatutkimuspapereita. Niitä tehtiin noin 10v sitten Skotlannin rannikolla. Siinä missä koko 

maan katkaisee ne syvät "halkeamajärvet" Suomeenpäin. Kyseessä on siis sama aktiivihalkeama-

alue josta puhutaan. Ja noin 4 vuoden tutkimusten jälkeen silloinen Englannin hallitus totesi 

ruhjevyöhykkeen olevan aivan liian epävakaan ja toimimattoman ydinjätteille. Toki myös näitä 

tietoja ei maahamme ole tuotu. Joten myös tässä hermeettinen ydinsensuuri on rikkumaton. 

*Samoihin aikoihin muuten maassamme näytettiin Ruotsin tutkimuksista samaisesta 
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saumatektoniikasta. Myös Ruotsalaiset myönsivät kyseisen myös heidän maansa läpäisseen 

Litoraanimerisauman liikkuneen runsaasti jääkausijakson j ä l k e e n. Todennäköisesti sauman 

uudelleen aukaisseen 2km jäähöyläyksen jälkeen maaperän suunnaton jännityspaine on 

purkautunut kuten tosiaan mainittiin kerralla 7,3 Richterin asteella ja maan päälle ulottuvana 

aktiivisena tulivuoritoimintana. Ja oma käsitykseni on se, että juuri Tampereen-seudulla laavaa tuli 

silloin maan päälle. Koska tiedän siellä suoritetun samoihin aikoihin juuri salattua 

basalttilaavamittauksia. Myös tuloksista ei ole hiiskuttu julkisuudessa harkitusti mitään. ----------------

--- Edellisestä materiaalivaikutteista kiteytin seuraavan oman artikkelini julkiseen kierrätykseen. 

Artikkelini julkaistiin sen jälkeen 28.05 -05 nimellä "Kuinka turvallinen loppusijoitus on". Aihe 

kirvoitti huomiota jopa maamme geologeille asti. Esittelen tämän artikkelin jälkeen saamaani 

palautetta myös: Nykytiedon mukaan Suomen maaperä jaetaan kolmeen erilliseen keskenään 

liukuvaan laattaan. Aluettamme siis halkoo kaksi erillistä ruhjevyöhykettä. Vanhempi 2,7 Miljardia 

vuotta vanha vyöhyke läpäisee Kuhmon kalliot. Alueellahan rekisteröidään vuosittain eriasteisia 

laattatektonisia ja muitakin kallioliikuntoja. Suomen ennätys toistaiseksi lienee 5,6 Richteriä, joka 

aikoinaan jo rikkoi kirkkorakennuksenkin. Atlantin selänteen aktiivinen laajentuminen tuo paineita 

suomalaiseenkin kalliomekaniikkaan, tärähtelyt siis ovat nykyäänkin reaaliaikaisesti mitattavia 

vuosittaisia tektonisia ja jääkauden jään poistumisesta seuranneita toimintoja. Toinen 

huomattavasti vähemmän keskusteltu alue kulkee Laatokalta länteen Suomen halki Tampereen 

paikkeilta suoraan Ruotsiin Vänernjärven kautta Pohjanmereen. Alueella on aikoinaan sijainnut 

oseaaninen Litoraanimeri. Saumakohdalla sijaitsee suomessakin tulivuorilaavoista ja muustakin 

oseaanisesta merenpohjasedimenteistä muodostuva vajaa 2-miljardia vuotta vanhan kiven 

ruhjealue. Rikkonainen pehmeä kiillegneissi ja sitä silpova diabaasi on rannikon rapakiven lisäksi 

alueen peruskivenä. Puskusaumassa riehuneet murskaavat tektoniset voimat ovat puristaneet 

vuosimiljardeja syleilyynsä nykymerta huomattavasti suolaisemman meren pohjasedimentit 

kalliosaumaan. Ne voidaan siis nykyisinkin havaita Posivan suorittamissa koekairauksissa. 

Suolaisuus nousee pintaveden 0,6 %:sta alaspäin mentäessä noin 2%<8% suolapitoisuuksiin 

500m syvyydessä. Koskapa Atlantin aktiiviselänteeltä tulee jatkuvasti lisääntyvää painetta, alueella 

on havaittu ja mitattu Kuhmon tapaan eriasteisia seismisiä kalliosiirtymiä. Ehkä lähiaikoina noin 

12v sitten, (pian jälkeen -90) tapahtuneet 3 erillistä toisiaan seurannutta maaperän 

maanjäristyuksen tärähtelyä oli erikseen mainittavia. Koska näiden hälyttäminä paikallinen, 

ruhjevyöhykkeellä toimiva ydinvoimayhtiö TVO valpastui tapahtuneesta. Ja suoritti 

voimalaitoksissaan useita korjaustoimenpiteitä, joilla laitosten maanjäristyskestävyyttä koetettiin 

radikaalisti ajanmukaistaa ja vahvistaa. Asiasta vaan ei jostain syystä haluttu kertoa julkisesti, 

miksiköhän, vaikka toimenpiteisiin kului merkittävästikin aikaa ja rahaa? Vyöhykettä nykyään 

isännöivä yhtiö Posiva tutkitutti alueen vakautta suomalaisten geologipiirien toimesta 

kokouksissaan. Koko suomen kallioperästä löydettiin käytetyn uraanipolttoaineen 

loppusijoituspaikkoja 100 kpl. Näiden joukkoon ei kelpuutettu Olkiluodon kallioperää edellä 

kertomieni syiden takia. Olkiluoto lisättiin mukaan ylimääräisenä No:101 viranomaispainostusten 

keskustelujen jälkeen. Vaikka kallioperässä on nähtävissä runsaasti jopa 18m korkeita pystysuoria 

puristuksessa nousseita massiivisia kallioseinämiä, asiasta ei keskustella. Lähtökohdaksi otetaan 

jääkausien loppuessa noin 10 000v sitten jäämassojen tasoittama kallioperä. Voidaan siis laskea 

matemaattisesti, että seinämä on noussut noin 1,8mm vuosittain ruotsalaistutkijan laskelmien 

mukaan. Ja kun julkisestikin tunnustetaan Kuhmon lukuisat liikehdinnät, voidaankin hämmästellen 

todeta, että noinkohan loppusijoitusalueen ja voimalaitosten "ikiaikainen" 100 000v staattinen 

sijoittuminen alueelle on turvallisesti taattu? ------------ 11.06 -06 julkaistu vastine esittämääni 

kritiikkiin: Seppo Paulamäki Geologi Geologian tutkimuskeskus Espoo. Kirjoituksessaan "Kuinka 

turvallinen loppusijoitus on?" lausunnot kaipaavat täsmennystä. Maapallo jakaantuu useaan eri 

kerrokseen. Maapallon ydin koostuu raudasta ja nikkelistä, ja se jakaantuu kiinteään sisäytimeen ja 
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sulaan ulkoytimeen. Sen yläpuolella on kiviaineksesta koostuva vaippa, jonka ylimmät osat ovat 

osittain sulia. Suomen maankamara koostuu kallioperästä ja sitä peittävistä maalajeista eli 

maaperästä. Maapeitteen paksuus voi olla jopa yli 100m, mutta sen keskipaksuus on vain 8,5m. 

Rikkonaisuusvyöhykkeet ovat olennainen osa Suomen kallioperää. Kallioperälle on ominaista 

mosaiikkimainen rakenne, jossa eri suuruiset rikkonaisuusvyöhykkeet erottavat toisistaan ehjiä 

kalliolohkoja. Pohjanlahden alueella maanjäristyksiä aiheuttaa lähinnä maanousu. Suomessa 

sattuu vuosittain noin 10-20 maanjäristystä voimakkuudeltaan 1-4 Richterin asteikolla. Lähes 

puolet Suomessa vuosina 1977-2001 havaituista maanjäristyksistä sattui Kuusamon alueella. 

Voimakkain tunnettu maanjäristys Suomen alueella tapahtui vuonna 1882 Perämerellä ja sen 

voimakkuudeksi on arvioitu noin 5. Kallioperän lohkojen liikuntoja on tutkittu ja tutkitaan parhaillaan 

tarkkavaaitukseen ja satelliittipaikannusjärjestelmään perustuvin menetelmin. Havaitut liikunnot 

ovat olleet hyvin pieniä, vain muutaman millimetrin luokkaa. Nimimerkin mainitsemiin tietoihin 

kahdesta "ruhjevyöhykkeestä" on syytä esittää tarkennuksia. Kuhmossa on tosiaan ikivanha 

repeämä, mutta se on jo 2 700-2 800 miljoonaa vuotta sitten täyttynyt laavoilla ja näkyy nykyään 

Kuhmon vihreäkivivyöhykkeenä. Nimimerkin esittämää Tampereelta Vänern-järven kautta 

Pohjanmerelle ulottuvaa ruhjevyöhykettä eivät geologiset ja geofysikaaliset tutkimukset tunne. Eri 

suuruisia rikkonaisuusvyöhykkeitä toki esiintyy myös Satakunnan alueella, ja niiden sijaintia ja 

luonnetta on selvitetty sekä geologisin että geofysikaalisin menetelmin. Geologian tutkimuskeskus 

on tehnyt kallioperätutkimuksia Olkiluodossa ja sen ympäristössä eri otteeseen noin 25 vuoden 

aikana. Tutkimuksissa ei ole havaittu pystysuoria kallioseinämiä jotka liittyisivät kallioperän 

nykyliikuntoihin Pohjois-Suomesta on havaittu jääkauden jälkeisiä ns. postglasiaalisia siirroksia, 

joissa siirrosrampin korkeus on muutamia metrejä, mutta Etelä-Suomesta ei ole löydetty 20cm 

suurempia siirroksia. Siirrokset ovat syntyneet heti mannerjäätikön sulamisen jälkeen noin 10 000 

vuotta sitten, jolloin maankohoaminen oli nykyistä huomattavasti suurempaa. -------------- 

Vastineeni Seppo Paulamäelle: Alustukseksi tähän artikkeliin antoi aiheensa eräs kriittinen artikkeli 

siitä miten kestävää ja hyvälaatuista materiaalia on Olkiluodon kallioperän edustama kivilaatu. Sain 

varsin selkeän vastauskirjoituksen maamme geologitahon edustajana esiintyneeltä mm. Seppo 

Paulamäeltä. Viesti oli jo alusta selkeästi se, että mitään kritiikkiä ei saanut lehdistössä, tai 

ylipäätään julkisuudessa esittää Olkiluodon geologian , tai kivilaadun osalta missään tapauksessa. 

Maamme geologien "ikuiseksi ja maamme kestävimmäksi" laajasti mainostetun kallioperän 

kaikenlainen julkinen kyseenalaistaminen oli jo tässä vaiheessa varsin määrätietoisesti 

lehdistössämme sensuroitu. Aloittamani kritiikki osui siis varsin ennenokeilemattomille alueille 

asettaessaan järjestelmällistä kritiikkiä esitettyihin viralliseen ydinalan yksipuolisuuteen. Tästä 

kehkeytyi varsin opettavaa pohjamateriaalia julkaistavaksi. Huvittavinta tilanteessa oli se, että yhä 

edelleen mitään selkeää vastanäyttöä en koskaan todistettuna saanut, joissa nämä väittämäni olisi 

kyetty kumoamaan. Pistän nyt alkajaisiksi keskustelumateriaalia esille. Tiedot Olkiluodon alueen 

maata repivistä useista maanjäristyksistä 10v sitten 90-luvulta tuohduttavat virannomaisten 

tekaistujen lentokonemeluselitysten jälkeen. Kuka tosissaan uskoo, että valtavat kilometrien 

etäisyydellä Olkiluodosta selvää peruskalliota senttiluokkien leveydeltä halkaisseen kallioliikunnan 

energia tulisi kaukana satojen kilometrien päällä lentävistä ruotsalaiskoneista? Atlantin selänteen 

aktiivinen laajentuminen tuo tietenkin kiistatta paineita suomen kalliomekaniikkaan. Muutama 

asiallinen korjaus Espoon Geologian tutkimuskeskuksen geologin Seppo Paulamäen puheisiin, 

mm. ettei Suomessa 20cm siirrosraja kallioperässämme ylittyisi. Myöskin sananen Litoraanimeren 

ruhjevyöhykkeen olemassaoloon mm. Eurajoen seudulla. Aloitan kommentoimiseni toisen 

ydinsisäpiirin "Posivan vuoden 2004 toimintajulkaisun virallisilta sivuilta" Olkiluodossa: "Heidän 

havaintojensa mukaan on mitattu useampimetrisiä pohjoissuuntaisia peruskallion liikuntoja. 

Samoin oli maininta geofysikaalisilla menetelmillä havaitusta SUUREN poimurakenteen päästä 

alueella." Näissäkin ollaan tutkittu vain osia kyseessäolevan saaren sisäisistä kallioperän 
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sivusiirroksista. Eikä alueen poikki kulkevasta pääruhjeesta ole tässä nimenomaisessa 

metriluokkien siirteessä edes kyse! Jotain peruskallion rusentaneen suuren poimutusvoiman 

yleisestä tasosta kertoo Posivan 500m syvyiset porauslöydöt. Umpikallioon runnoutuneet, yhtiön 

poraamat merelliset murskautuneet oseaaniset sedimenttikerrostumat kertovat 

vastaansanomatonta kieltään epäilijöille. Paikallinen kiillegneissipohjainen peruskivi ei erittäin 

heikkolaatuisena ja syöpymisherkkänä ole sopivaa, edes rakennuskivenä ydinvoimalarakentaja 

Framatomenkaan mukaan. OL1 ja OL2 laitokset kuitenkin rakennettiin tästä kivestä 

pääsääntöisesti. Tuloksena mm. laitosten välisen huoltokäytävän (5cm/2vuotta suuruiset) halkeilut. 

Turbiinien ja generaattorin tukirakenteiden laaja-alaisemmat rakenneviat ja lähistön pirstoutumat. 

Ongelmina on myöskin elintärkeissä jäähdytysmerivesikanavissa havaitut syöpymät, ja 

kalliohilseilyn heikentymät. Onko suomalaisen pääkaupunkiseudun geologien tasona 

yleisemminkin kieltää esim. MTV 3 Kymmenen uutisissa noin 1milj. suomalaiselle, jokin vuosi 

sitten karttoineen päivineen näytetyn laajan Litoraanimeren sulkeutumisen aiheuttaneen tektonisen 

puskusauman olemassaolo? Vyöhyke kulkee Laatokalta Tampereelle, Vänern-järven kautta 

Pohjanmerelle, Englannin rannikkoseuduille asti. Tai ruhjeessa olevan tektonisen sulkemispaineen 

3 erillisen tunnetun tulivuoriaktiivijakson massiiviset laavakivi muodostelmat. Ja Pohjoismaat 

katkaisseen loputtomien neliökilometrien basalttisen rotkovajoavavyöhykkeen kertakaikkinen 

todenmukaisuus? Vaikka alue useampikymienmetrisine pystyine kalliosiirroksineen on kaikkien 

valistuneiden vapaasti havainnoitavissa? Esim. lähistön Sorkan alueilla. Geologeille varsin tutun 

ruhjevyöhykkeen historiasta kiinnostuneet saavatkin lisätietoa asiallisista julkaisuista. Kiistellyn 

kalliorailon laajemmastakin vaikutuspiiristä kertoo Englannissa saumakohdan länsilaidoilla 

vuosikausia suoritetut koekairaukset ja testit. Sikäläinen hallinto haki myöskin pitkäaikaisesti 

käytetyn uraanipolttoaineen turvallista loppusijoituspaikkaa kallioperästään. Kuitenkin vuosien työn 

tuloksena merellinen laattasauman ruhjoma pohjakivi tunnustettiin liian rikkonaiseksi, 

heikkolaatuiseksi ja epävakaaksi. Pysyvyyskriteerit ydinmateriaalin loppuonkalointiin eivät 

täyttyneet alkuunkaan! Sikäläinen hallinto hautasikin hankkeensa yksimielisesti ja kaukoviisaasti. 

Pitäisiköhän tästä jotain älyämistä tuoda suomalaisydinpiirien ja yleisön nähtäväksi? ------- Meillä 

Ilavaisissa kävi GTK:n geologi tekemässä tutkimuksia kallioperän rakotektoniikasta 07.05.2009. 

Kanssaan käymieni keskustelujen pohjalta on koko eteläinen Suomen kallioperä jakautunut peräti 

kolmeen erilliseen laattaan! Tampereen alapuolella olevissa tutkimuksissa oli paljastunut alueen 

kalliorikkonaisuus selvästi. Tästä tutkimuksesta olikin tehty yhteenvetoja mm. 1997 paikkeilla. 

Aiheen tiimoilta on julkaistu hämäryyteen jätettyjä raporteja joita olisi samoihin aikoihin esitetty 

myös MTV 10 uutiskevennyksenä uutisten lopulla. Juuri tämän ohjelmapätkän olen myös itse 

nähnyt. Oleellisin mieleeni jäänyt yksityiskohta oli miten kuvassa esitettiin KOKO Suomen olevan 

tektoniliikunnallisesti poikki Laatokan pohjoispuolelta, Tampereen alapuolelta Olkiluotoon asti 

olevalla vyöhykkeellä. samasta aiheesta kanssani keskustellut Posivan päägeologi nimesi 

löydöksen "Litoraanisen oseaanisen meren puskusulkeumasaumaksi". Asiassa on ollut 

monenlaista kädenvääntöä ja kiistaa, koska esitetty kyseenalaistaa rajusti Olkiluodon kallioperän 

vakausharhaa. Tästä varmaan johtuu se miksei tätä materiaalia sen jälkeen ole suin surmin 

uskallettu tuoda julkisuuten maamme tiedotusvälineissä. 

  

24. Aamuyön jyräys 13.01 -07..txt 
24 Aamuyön jyräys 13.01-07. Aamuyön jyhkeä järäys herätti Eurassa. Seismisen aseman mittari 

värähti. Kyseessä lienee maanjäristys tai räjäytys. Susanne Ekroth, Eura. Koko talo tuntui 

tärähtävän ja ikkunat helisivät, kertoo kauttualainen Jani Lehtonen. Hän oli aamuneljältä 
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nukkumassa ja heräsi jysäykseen. Äänenä se muistutti enemmän räjähdystä kuin laukausta. 

Tarkka kellonaika oli 04.04. Odotin, että pian kuuluu hälytysajoneuvojen ääniä, hän sanoo. 

Vastaavia havaintoja tehtiin myös Lapissa, Kiukaisissa, Köyliössä ja Säkylässä. (Paikat ovat yli 10 

km päässä toisistaan, joten mistään arkisesta paukusta ei ole missään nimessä kyse!) -Meillä ei 

ole sinä ajankohtana ollut koneita ilmassa, vahvistaa everstiluutnantti Anssi Saarikoski Satakunnan 

lennostosta. -Meidän tiedossamme ei ole, että silloin olisi ollut lentoja kertoo aluejohtaja Jouko 

Pelkonen. Tärähdys rekisteröitiin myös Helsingin yliopiston Seismologian laitoksen laitteilla jopa 

Laitilasta asti. Epämääräiset, naurettavat ja tuulesta temmatut "routateoriat" puolestaan kumoaa 

Geologian tutkimuslaitoksen Ilmo Kukko. Puolestaan meteoriteorian syö näköhavaintojen puute. 

Poliisi otti alueelta mm. Metrien Luokkasista montuista räjähdysainenäytteitä. Mitään 

räjähdysainejäämiä ei niinikään löytynyt tästä mystisestä tapahtumapaikasta. Mitä uuta olemme 

saaneet asian tiimoilta kasaan vuoden -06 lopuilta? Ensinnä Ruotsissa massoittain (n.20) autoa 

suistui tieltä useiden metrien laajaan rotkosiirrosvajoamaan 400m massiivisella tasamaan 

sortumisen tieosuudella Etelä-Ruotsissa. Suunnilleen viikko siitä ja jouluaattona -06 Norjan 

peruskallioon tehty 14 kpl Norjan Oslosta eteläistä rantatie E 18 kulkevat vain 5 vuotta vanhat 

peruskalliotunnelit tuhoutuivat käyttökieltoon kerrallaan n. 250 km matkallaan. Sortumat olivat niin 

laajat ja vaaralliset, ettei luolasta kyetty pitkään suorittamaan edes ihmisten pelastamisyrityksiä. 

Tuhon laajuus paljastui Norjan tielaitokselle vasta yhden tunnelin totaalisortuman takia 

suoritetuissa jälkitarkastuksissa koko laajuudessaan. Kattojen yläpuolella olevat kivimassat ovat 

vaarassa romahtaa autoilijoiden päälle. Koko -07 on varattu näiden tunnelien valtaisaan 

korjausoperaatioon ja ruuhkista ennakoidaan kesäksi mm. Turun Sanoman kirjoituksessa 12.04-07 

valtaisat. Yhä vaitonaisina tapahtuneesta pysyvä tiedotusvälineistömme ei ole halunnut mitään 

selitystä antaa. Kuin vakuudeksi näihin aikoihin katkesi ties monennenko kerran Raumaan tuleva 

massiivinen teräsvaijerinen Fennos-Skan merikaapeli. Kun kamera lähetettiin tutkimaan peräti 30m 

syvyydessä ja 9 km päässä rannasta olevaa vauriota, niin mitään syytä ei uskallettu kertoa. 

Ihmeteltiin vain, ettei tälläistä voi tapahtua. Ja toistuvasti ei koskaan. "Suunniteltu kaapelin siirto 

uudelle reitille osoittautui mahdottomaksi". Kertoo syyt myös tästä tapahtuneesta osin peittelevä 

paljonkertova paikallislehden pikkuartikkeli. Selvä sanoma on, ettei vika ollut kaapelissa, vaan 

paikan epävakaudessa. Tasavirtakaapelin toistamiseen noin vuoden sisällä liikunnoillaan 

katkaiseva tektoniseksi ja myös varsin aktiiviseksi yhä tiedetty sauma osoittaa kiistatta myös 

Olkiluodossa voimansa! Kun lainaamme Posivan ja GTK:n taannoisessa artikkelissa myöntämän 

valtaisan Suomen, peräti Euroopan rauhattomimpien Olkiluodon kohtalokkaasti lävistävän 

laattasauman karttaluonnosta huomaamme mistä on kyse. Lienee vähintään 4 kerta 

lähivuosikymmenenä kun tämä todistettujen "vanhoista tulivuoritoiminnoistaan tuttu" laattasiirros 

kertoo, miksi mm. Ruotsi parhaillaan etääntyy GTK:n, TVO:n tietojen mukaan tektoniikalla meistä. 

Kaikkein hälyttävintä, että myös Posiva on julkaisuissaan todennut siirrosten risteilevän 

ydinvoimalaitosalueen kallioissa ja loppusijoitusonkaloissa. Jännittävintä tässä on havaita koska 

mm. OL-1 laitoksen mm. H-rakennuksen 2 kerroksessa havaitut monikymmenmetriset ja 31mm 

levyiset hetkessä ratkenneet taannoiset betonirepeämät tekevät laitoksen toiminnasta 

pahimmillaan lopun. Myös muita vakavia rakennevikoja on kalliosiirroksista raportoitu. Paikallisen 

ydinjätevaraston KPA katon tukirakenteissa havaittiin noin 6 v (2004) siten valtaisia rakenteiden 

pettämisiä. OL-1 ja 2 laitoksen välisissä betoniluolastoissa on esiintynyt myös useiden senttien 

85cm/ 2v) itä- länsisiirroksia. OL-2 laitoksen generaattorikiinnitysten tiedetään pettäneen liki 

lopullisesti taannoin. Suurin uhka näillä tiedoilla on että nyky-ydinsäädösten vastaisesti 

peruskallioon ankkuroidut OL-1 ja OL-2 laitoksien erityisesti herkät reaktorirakenteet hajoaisivat 

tuhoisasti. Sekä OL-1, että OL-2 laitoksien reaktoripönttöjen kiinnityksiin on jätetty kyllä lämmön 

vaatimaa elämisvaraa jonkin verran. Nykytiedoin yli kolmannes elämisvaran tukkivista 

teräsrakennusvaihetuista jäi (tektoniikkaliikunnan puristuskiilauksin) tekokiireessä paikoilleen. Riski 
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on enemmän kuin hälyttävä. Tulollaan oleva maamme suurin ydintuho riippuu pitkälti myös tässä 

TVO:n tunnustamien (TVO Uutiset raportti -06 lopulla) rakokohtaisten 0,3mm/v tektonisten 

siirrosten ja pelkän tuurin varassa olevasta satunnaisefektistä. Viikolla 19 v-07 niinikään kerrottiin, 

miten tämän tektonisauman lävistämässä Mikkelissä myös mitattiin 2 rihterin maanjäristys. 

Euroopan aktiivisimpiin kuuluva sauma ei tunnu olevan hetkeäkään rauhallinen. --------------- 

Maanjäristyksä Olkiluodossa! (2008 syyskuu.) Tuskin tunnen ydinvoimaratkaisuissa juuri yhtään 

niin tarkoin ja pelkästään minun AINOIDEN kirjoituksien varassa tiedetyn asian, kun 

maanjäristykset Olkiluodossa. Sitkeästi on vuosikymmenet yritetty maamme kansalaisille tieten 

VALEHDELLA, ettei maaperässämme olisi lainkaan maanjäristyksiä. Siitä huolimatta ja juuri siksi, 

että alueen vähintään kolmesta maanjäristysjaksosta olen uskaltanut vain ja ainoastaan minä 

kirjoitella. Kun on asiassaan määrätietoisen aktiivinen ja vastassa saa olla vaikka 

miljardirahotteiset maailman härskeimmät ja epärehellisimmät STUK/ TVO/ Posivakonsortiot ja 

vastaavat ydinrikoksiensa systemaattiset tekijät SUPO-suojauksinsa. Niin kovalla väännöllä olen 

vaan taas voiton jälleen saanut! TVO:n probagointijulkaisusta Ydinvoimalaitosyksikön 

rakentaminen Olkiluotoon" sivulta 20:" Laitoksen turvallisuuden kannalta tärkeiden osien 

suunnittelussa otetaan huomioon MYÖS MAANJÄRISTYKSEN MAHDOLLISUUS!" 

Hämmästyttävintä hommassa on se, että maatamme Olkiluodossa vavahduttavista 

maanjäristysfaktoista ei ole rivin riviä hiiskunut kukaan lisäkseni. Niin vaan on ydinherramme 

nöyryytetty vastentahtoisesti vahvistamaan ydinvoimalansa jopa jälkikäteen 1,6G kiihtyvyyksiin 

käskytyksistäni, niin OL-1, OL-2, Loviisassa, kuin jopa OL-3 hankkeitaan myöten kaikisssa 

tehtävissä ydinhankkeissaan maassamme! Ja täytyy tosiaan sanoa, että sulkani olen sitkeydestäni 

ja peräänantamattomuudestani enemmän kuin ANSAINUT hattuuni maamme osaavimpana 

asiantuntijana myös tässä asiassa maamme kattavassa ydinalamme arvostamana huipputaitajana!  

  

25. Kiitos kallioperätiedostanne..txt 
25 Kiitos kallioperätiedostanne. Tällä nettikirjeellä haluan alustaa sitä yleisen keskustelun tasoa, 

jolla ydinala peilaa kanssakäymistään kriittisempään materiaaliin. Huvittavana yksityiskohtana 

pilkahtaa vaikka se, että koko ajan Olkiluodon loppusijoitusonkalointipaikan vakaan perustan 

lähtöväittämä on ollut kallioperän maanjäristyksistä ja laattaliikunnoista vapaa alue. Todellisuus on 

jotain aivan muuta. Minusta tapa kuitata valtavan ruhjevyöhykkeen massiiviset liikunnat ja 

vastaavat toteamalla lakonisesti, että vastoin kaikkea kerrottua kallioperätutkijat eivät ole edes 

vaivautuneet selvittämään esim. aivan keskeistä turvallisuuteen vaikuttavaa maanjäristysten 

toennäköisyystietoa! Sini Autio, fil.kand., tiedottaja, päätoimittaja, tiedetoimittaja Geologian 

tutkimuskeskus PL 96 (Betonimiehenkuja 4) 02151 ESPOO Hyvä Arto Lauri, olette kovin hyvin ja 

perusteellisesti perehtynyt Olkiluodon ympäristön geologiaan ja Teille on syntynyt käsitys alueen 

geologisesta kehityksestä. Kuitenkin koko ajan tulee uutta tietoa, joka tarkentaa käsityksiämme 

kallioperän rakenteesta. Annan palautetta teksteistänne sen perusteella, minkä nykyinen käsitys 

tekee mahdolliseksi. >Toisinaan törmää tietoon jota ei olisi uskonut löytävänsä. Tässä kyse on 

faktasta jota valtiomonopolinen tiedotuksemme on tarkoin suojellut tietoisuudesta jo 

vuosikymmenien ajan. Asian tekee erikoiseksi se totuus, että hukassa on ollut oikeastaan 

oseaanisen kokoinen tuhatkilometriluokan suolameri. Hukkaajana kunnostautuu GTK:n, Posivan ja 

TVO:n kaltaiset valtiomonopolit! Aiheesta kirjoitti Satakunnan Kansa 16.07-06 olleessa 

artikkelissaan. Otetaanpa selko miten tällainen on maassamme edes mahdollista: 2 miljardia 

vuotta sitten Suomen halki, lähellä Poria (eteläpuolelta), kulki lännestä itään mannerlaattojen 

törmäyskohta. Maanjäristykset tuntuivat Olkiluodossa asti. Allekirjoittajana on lähdeviitteenä GTK 
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ja Posiva! Mihin perustuu väite, että tieto olisi ollut hukassa? Tunnette varmaan Maan kuoren 

kehitystä sen verran, että 2 miljardia vuotta vanhoista kivilajeista löytyy merkkejä valtamerien 

toiminnasta. Tällaisia kivilajikarttoja on saatavana GTK:sta ostaen, lainaten ja osa myös www-

sivujen kautta. Karttoja saa tulla myös katsomaan GTK:hon. Luvian ja Porin kartat ovat ilmestyneet 

vuonna 1994 ja Rauman 1993. Karttaindeksi ilmaisee, mistä karttoja on saatavana. >Onko tosiaan 

mahdollista, että maamme poikki Laatokasta Tampereen alta, Olkiluodosta Ruotsin suurten järvien 

kautta peräti Skotlantiin asti ulottuva megasuuri laattatektoninen saumaruhjevyöhyke löydetään nyt 

vasta geologipiireissämme? Eikö massiivisia yhä 200m paksuja, 20km levyistä geologien 

havainnoimia neliökilometriluokkaisia basalttilaavaylänköjä olla huomattu? Onko 3 erillisessä 

tiedetyssä tulivuorijaksotuksissa muodostanut ruhjeinferno ollut tosiaan muka hukassa osaavilta 

asiantuntijoilta? Vaikka aikoja sitten esim. Tampereen basalttialueilla tutkittiin. Onko maatamme 

suuremman Litoraanimeren aikoinaan sulkeneen puskusauman olemassaolo vasta muka selvinnyt 

maamme geologiantutkijoille? Tieto on monessa mielessä huvittavuudessaan ennennäkemätön. 

Pelkästään siitä syystä, että jo yli kymmenen vuotta sitten aiheesta kerrottiin 10 uutisissa! Asia sen 

jälkeen sensuroitiin tarkoin ydinalan toimesta tätä lehtitietoa ennen. Litorinamerivaihe kesti 8000 - 

noin 3000 vuotta sitten. Basalttisten diabaasijuonien ikänä pidetään Satakunnassa 1670-1540 

miljoonaa vuotta, joten Litorinameren ja juonikivien välinen yhteys ei ole todennäköinen. 

Litoraanimerestä ei ole tieteellistä näyttöä. Tiedot on julkaistu kirjastoista lainattavissa kirjoissa 

Suomen kallioperä toim. Martti Lehtinen, Pekka Nurmi ja Tapani Rämö sekä Jääkauden jäljet toim. 

Marjatta Koivisto. Baltian kilven alueelta on GTK:sta saatavissa niin geologisia kuin 

geofysikaalisiakin karttoja. >Koska maamme geologeille faktat on hakusessa, lienee selkeyttävä 

kertaus paikallaan. Noin 2-miljardia vuotta sitten Pohjolaa halkoi tuhansien kilometrien levyinen 

oseaaninen meri. Se sulkeutui pohjoisesta vyöryvän laattaliikunnan vaikutuksesta Olkiluodon ja 

Porin välimaastoon monituhatkilometrisenä puskusaumana (subduktiovyöhykkeenä). Pohjoisempi 

Porin-puoleinen kallio työntyi Olkiluodon laatan alle suunnattomassa infernossa. Magmataskuja 

kerääntyi liikuntaenergiasta myös Olkiluodon alueelle, josta suunnattomat laavavirrat purkautuivat 

tulivuorijonoina sulkusauman nousevalle etelänpuoleiselle laatalle. Synnyttäen nykyisen 20km 

leveän postjotunisen oliviinidiabaasiylängön halkoen Olkiluotoa. Vuorten korkeudeksi arvellaan 4-

5km. Niiden koosta ja ruhjevoimasta kertoo umpikiveen uponneet nykyisin havaittavat alueelle 

tyypilliset 200m paksut jääkausien höyläämät diabaasiset tulivuoripohjat. Havainnoidaan pystyjä 

suoraan ruhjekalliogneissistä jääkauden jälkeen ponnahtaneita alueelle tyypillisiä n.18m korkeita 

yhä painepurusta liikkuvia kallioseinämiä laajalla alueella. Siksi Olkiluodon maanjäristysluokitus on 

tupla 0,7, kun esim. Loviisan vain 0,4. Onko tilanne nähtävä niin, että GTK, Posiva ja TVO on 

viimein paineessa tajunnut olleensa väärässä alusta asti? GTK ei tutki maanjäristyksiä ja 

kehotankin Teitä kääntymään Helsingin yliopiston Seismologian laitoksen puoleen. >Huvittavina 

yksityiskohtina mainittakoon vaikka TVO:n ns. vierailukeskuksessa aiemmin esitetty tieto siitä, että 

Olkiluodon kallioperä ei ole liikkunut enempää kuin tekaistun millin miljoonasosan! Aika röyhkeää 

kaikkineen lukea suoraan GTK:lta ja Posivalta, nyt että vastaavalla paikalla on tuhansien 

kilometrien valtameri mittausjakson aikaan sulkeutunut laattatektonisen liikunnan seurauksena! 

Niin on näköjään olemassa vale , tilasto ja ydinalatiedote! Jotta saisimme edes jotain tolkkua tähän 

niin lisää artikkelista. "Ydinkriitikkojen mielestä Suomen päättäjät eivät ole asiassa tarpeeksi 

kaukonäköisiä, vaan ajatusmaailma yltää korkeintaan seuraavalle vaalikaudelle. Olkiluodon 

kallioperää jo 20v tutkinut Seppo Paulamäki GTK:lta muistuttaa että kallioperä Olkiluodossa on 

aina rikkonaista. Kallioperän lohkoja toisistaan erottavissa rakoverkostoissa kulkee pohjavesi, joten 

ydinjätteen loppusijoitukseen tarkoitetut luolat eivät ole täysin eristyksissä muusta maailmasta"! 

Vesiliikuntavauhti pohjavedellä siis ei ole Posivan lanseeraama milli tuhannessavuodessa! Jos 

jollain oli tätä ennen edes jonkintasoisia illuusioita maamme valtiomonopolien kyvystä tiedottaa 

avoimesti, tai oivallella niin nyt saamme todeta, että ehkä vain taannoisessa CCCP:ssä sumutettiin 
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asioista näin. Väitteeni on toki karu, mutta näyttö vakuuttaa! GTK:n Ydinjätteiden sijoitusprojekti on 

julkaissut vuodesta 1972 raportteja tutkimuksistaan muun muassa kallioperän ruhjeisuudesta, 

veden virtauksesta kallioperässä ja ikiroudan vaikutuksesta kallioperään. YST-raporttisarjaa on 

saatavana GTK:sta. Maankohoamista tutkii Geodeettinen laitos, ei GTK. >Rakentavin terveisin 

Arto Lauri Kuten Satakunnan Kansan artikkelissa todetaan, ei ole näkyvissä sellaista uhkaa, että 

ydinjätteiden sijoituksen estäisi sellainen tekijä, joka ei olisi ihmisen hallittavissa. GTK:n sivuilla 

www.gtk.fi, esim. Tietoarkisto voisi olla teille mielenkiintoista luettavaa. Hyvää kesän jatkoa! Sini 

Autio ------- Fingridin tektoniikkatietämättömyyksistä Olemme saaneet seurata, miten Olkiluodosta 

Ruotsiin kulkeva tasavirtamerikaapeli katkeilee ja vikaantuu toistuvasti (-06 joulukuussa) 

aiheuttaen koko maamme energianhuollolle vaarantumista, päänkivistystä ja massiivisia kuluja. 

Tilanteessa on se outous, että syylliseksi nykyisin selkeästi osoitettavissa on 

ydinvoimateollisuutemme jääräpäinen halu pantata julkisuudelta keskeisimpiä kallioperään liittyviä 

faktoja. Mistä perimmältään on kyse? Tieteen kuvalehti No:16-06 antakoon valaistusta asiaan. 

Lehdessä julkaistiin häkellyttävä kartta. Eräs keskeisin viesti siinä on se, että Olkiluodosta pitkälle 

Ruotsin Vänern-järveen asti on piirretty suunnattoman laaja tektonisen liikuntasauman synnyttämä 

Euroopan eräs epävakaimmaksi artikkelissa tunnustettu puskusiirrosruhjevyöhyke ja 

jännityslaattayhdistelmä.(Tunnettu myös Litoraanimerisulkuvyöhykkeenä.) Alue suoraan kerrotaan 

olevan maanjäristysaltista epävakaata siirroskallioaluetta. Lehti jatkaa: "Esimerkiksi Ruotsin 

Lappiin muodostui jo 9 000v sitten yli 8 Richterin asteen maanjäristyksessä noin 150km pitkä 

Parvie-siirroksena tunnettu vajoama". Sain tietoon TVO:n sisäisestä tiedotuksesta (TVO uutiset -

06), että tässä ylläolevan sivusaumassa havainnoidaan parhaillaan jopa Olkiluodon saaren sisällä 

jatkuvasti tapahtuvaa 0,3mm/v liikuntaa. On huomioitava, että puhutaan erityisalueesta, jossa 

valtaisat satametriluokkaiset peruskallioon kiinteästi ankkuroidut OL-1 ja OL-2 laitokset jäykästi 

ottavat rakenteisiinsa tällaisia sisäisiä tuhoisia leikkuuvoimia. Sanomatta on selvää, ettei näin 

massiivisia tektonisia siirtymisiä kestä reaktorien äärimmäisen herkät jäykät tukirakenteet 

murentumatta pikku hiljaa voimista. Miten ja koska, pidennetyillä käyttöajoilla, saamme varmasti 

aikanaan karvaasti huomata. Mikä pettää ja kuinka pahasti on toki tuurikauppaa. Jos liikkeen 

määrä tuntuu äkkiseltään pieneltä, niin mainittakoon, että luku tarkoittaa n.510 km tunnettua 

kalliosiirtymää seutukunnassa! Totuus huippusiirrosnopeuksista on paljon karumpaa luettavaa. 

Alueella on mitattu reilun 12v sisällä vähintään 3 erillistä maanjäristystä. Rajuimman kohdalla 

Olkiluodossa nähtiin tuumaluokkainen kertakaikkinen kalliosiirrostusta tapahtuneen 

maanjäristyksen seurauksena. Tilanne on se, että kun ns. "julkisuustiedotukseen" ei ydinalamme 

anna minkäänlaista faktaa, niin siitä vähemmän tietämättömänä toimivat tahot, kuten nyt Fingridin 

merikaapelin osalta saamme huomata, syntyy miljoonien laskuja ja vaaratilanteita 

kansantaloudellemme ja turvallisuudelle nähdysti. Jäykät satojen kilometrien kaapeloinnit totta kai 

paukkuvat poikki jatkuvien siirrosten synnyttämissä jännityksissä ja paineissa. Kuten 

Atlanninselänteen viestikaapeleissa aikoinaan myös. Insinööreillä kun ei ole tietoa tilanteeseen 

johtaneista todellisista syistä ja ihmetellen toistuvasti suoritetaan nähtyjä toimimattomia kalliita 

teknisiä kupruja. Toki minusta ainoa oikea ratkaisu olisi lähettää miljoonalaskut faktoja tieten 

pantanneille TVO:lle, Posivalle ja GTK:lle. Niidenhän syy on, ettei tiedettyä realiteettia Olkiluodon 

halkaisevasta valtavasta tektonisaumasta ole saanut missään julkaista. Kun ilmassa leijuu 

miljoonaluokan ydinkatastrofivaara näistä nyt tiedetyistä kallioepävakauksista, niin olisi mitä 

pikimmin käynnistettävä tutkimus keskelle epävakaata kalliotektoniikkamekanismia olevien OL-1 , 

OL-2, OL-3 ja ennen kaikkea Posivan suunnattomien EU-ydinjäteplutoniummegatonnistojen 

turvallisuudesta alueella. Nyt jo saamme siis maksaa miljoonia kalliosiirroksista. Mutta jos Posiva 

TVO-konsortio saa pitää päänsä niin miljoonat eurot muuttuvat pahimmillaan enenkuin 

arvaammekaan miljooniksi korvaamattomiksi ihmishengiksi! ---------- Norjassa tunnelisortumia. 

T.S.12.04-2007. Oslon eteläpuolisen E-18-moottoritien kaikki tunnelit joudutaan sulkemaan 
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sortumavaaran vuoksi. Moottoritie valmistui vasta viisi vuotta sitten ja se on Norjan eniten 

liikennöity maantie. Tunneleiden heikko kunto havaittiin ylimääräisessä tarkastuksessa, joka tehtiin 

alkuvuodesta sen jälkeen, kun yksi moottoritien tunneleista sortui jouluaattona -06. Norjan tielaitos 

selvisi joulun tunnelisortumasta säikähdyksellä, sillä se tapahtui keskellä yötä eikä kukaan jäänyt 

alle. Onnettomuuden jälkeen tielaitos päätti tarkastaa kaikki uuden E18-moottoritien tunnelit ja 

tarkastuksen tulos oli synkkä. Kaikki moottoritien seitsemän tunnelia molempiin suuntiin joudutaan 

sulkemaan, koska tunneleiden kattojen yläpuolella olevat kivimassat ovat vaarassa romahtaa 

autoilijoiden päälle. -Kaikki tunneleiden kattojen kivimassat pitää sitoa paremmin. Muutaman 

tunnelin kunto on lähes yhtä huono, kuin jouluna romahtaneen Hanekleiven tunnelin, mutta 

lopuista korjaustöistä selvitään helpommalla, sanoo Norjan tielaitoksen rakennusjohtaja Lars 

Aksnes *Mitä tätä ennen oli tapahtunut maailmalla? Ruotsissa oli ollut tismalleen tässä samalla 

Laatokalta Olkiluodon kautta läpi Ruotsin suurten järvien kautta Skotlantiin asti liikkeessä olleessa 

laattatektoniikkaliikunnossa 450m pitkä tieromahdus metrejä alaspäin. Keskeisin viesti Ruotsissa 

oli, ettei lehtikuvaajilla ja tiedotusvälineillä ollut oikeutta vastein pohjoismaista perinteistä vapautta 

kuvata ja toimia sortumalla. Jota poliisit tarkoin koko ajan valvoivat. Tämä sama täysi kielto toistui 

myös Norjan sortumalla. Lehdistöllä ei ollut mitään asiaa myös Norjassa aluetta dokumentoimaan. 

Niistä olisi näkynyt tilanteen tektonista arpiliikuntaa pitkin Norjan etelärantaan rajoittuvaa 

puskuruhjerakennetta. Joka hahmottui maastossa selvänä puhkoen kyseiset tunnelit valtaisassa 

liikunnassaan kertaliikunnassaan. Samoihin aikoihin Suomessa ihmeteltiin yhä niinikään samaan 

tekotoonisumaan äänekkäin paukahduksin samoihin aikoihin syntyneitä mystisiä metrienluokan 

aukkoja Olkiluodosta itään Pyhäjärven seutuvilla. Mainittiin, ettei poliisi ole löytänyt esim. 

räjähdysaineita Suomen aukoista ja myös meillä asia haudataan naapurimaiden tapaan 

julkiskeskusteluista. Voimme hämmästellen ihmetellä mikä saa koko Pohjolan toimimaan täysin 

kummeksuttavasti. Ja ennen kaikkea mikä saa maaperän mellastamaan peräti kolmessa valtiossa 

näin tramaattisin sensurointitarpein kerrallaan? * Riittää kun ymmärtää, että tektonisauma lävistää 

Suomessa jo nyt (-07) 3 ydinvoimalaa, Posivan maailman ainoan ydinjätevaraston. Ruotsissa 

välittömästi sauman päällä on vähintään useita suoraan niinikään vaarallisesti Suomen tapaan 

peruskallioon suoraan lukittuja ydinvoimaloita ja massiivisia äärimmäisen herkkiä 

reaktoripainerakenteita ja tukia. Ruotsissa myös kaavailtu ydinjätehauta sijaitsee vaarallisen lähellä 

tämän äärimmäisen kriittisen Litoraanimeren liikuntasaumassa! Kyseessä oleva tektoninen ja 

kiistaton aktiviteetti on niin valtavaksi kansainväliseksi uhkatekijäksi näin osoittautunut, että täysin 

väärin näihin olosuhteisiin jo alkujaan suunnitellut kaikki vähintään 5 ydinvoimalaa voivat 

tuhoutuessaan vaarantaa välittömästi miljoonaväestön! Paniikissa toimiva kansainvälinen Pohjolan 

ydinteollisuus toimii tilanteessa selkeästi ja systemaattisen moraalittomasti. Tieto faktoista 100% 

hallinnollamme! Uhkan suuruudesta kertoo suoraan jo tapa millä jopa mm. ulkopuolinen Norja 

saadaan pakotettua samaan vaikenemiseen. Jälleen kerran selkeät paljastuneet riskit 

pyyhkäistään systemaattisesti tämän kenties massiivisimman ydinkatastrofin odottelussa 

täystietosensuroinnilla. Kun alueella toimii keskitetysti ydinlaitoksia ja ydinvarastoja, joiden jätteet 

ovat maassa satoja tuhansia vuosia, niin onnettomuus on päivän selvää! Oikeastaan ainoa , mikä 

arveluttaa on se, että tapahtuuko seuraava odotettavissa oleva tektoninen katastrofi laitosten vielä 

odotettavilla käyttövuosikymmeninä? -------- Venäläislisäys loppuun. Venäjällä Laatokan 

yläpuolisella Karjalassa oli yli 20 m syvä ja valtaisa ikiaikainen järvi kadonnut tuosta vaan yön 

aikana viime syksynä jo vuona 2006. Sopivasti ja enteellisesti kuukausia ennen jatkon tapahtumia 

Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa myös. Kuulema kalastajat oli aamulla ihmetelleet kun kalat oli 

potkineet kuivalla maalla niin pikaisesti tyhjenneessä järvessä, etteivät edes olleet mystisesti 

hävinneen veden mukana poistuneet? Faktasta on vuosi aikaa ja sain tämän tarkoin 

julkisudestamme salatun jutun tietooni niinikään vasta nyt. Toki Pielisen seuduilta joet ovat 

kuulema kuivuneet joista puroksi myös parhaillaan syksyllä (-07) etenevästä 
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ydinaavikoitumiskehityksestä. Mutta mitä tapahtui vuosi sitten on t o d e l l a merkittävää! Erityisesti 

kun se kytkeytyy paljonkertovasti saman tektonisen sauman liikuntaan joulukuussa myöhemmin 

muissa pohjoismaista. Siis neljä erillistä tektonista liikuntaa Olkiluodon ja niinikään myös 

ydinjäteluolastot ja ydinvoimalat ohittavalla Litoraanimerisaumalle ja kaikille yksi yhteinen 

ominaisuus. M i s s ä ä n asiasta ei sen erityisestä ydinalan kyseenalaistamisefektinsä takia saanut 

edes jälkeenpäin puhua! Suomessa Olkiluodon lähistöllä maa liikkui mitatuin 

maanjäristysilmoituksin niinikään aiemmin katkoen jo mm. Suomen ja Ruotsin välistä 

tasasähkökaapelia jo toistamiseen ja tuottaen hämmentäviä reikiä maahan Pyhäjärven pohjoisosiin 

jopa poliisitutkintaan pantuina paukuttaen ja asiasta kaikkialla samaan tyyliin kaikkialla 

systemaattisesti vuoden aikana vaiettiin. Onko siis maassamme menossa kiivastuvaa 

tekoniliikuntaa ja kun asia on TVO Posivakonsortiosta "ikävän vakava" niin kaikki vaan upotetaan 

yleisöltä tunnustamatta tutusti faktaa? ------------ Norjasta lisää. YLE 26.03-08. "Kerrostalo romahti 

Norjassa. Norjan länsirannikolla Ålesundissa on loukkaantunut 15 ihmistä yöllä sattuneessa 

asuintalon romahduksessa. Loukkaantuneiden evakointi kuusikerroksisen talon raunioista 

käynnistettiin aamuyöstä ja raunioista etsitään edelleen ainakin viittä ihmistä. Talosta romahti kaksi 

alinta kerrosta. Kukaan ei tiettävästi kuollut romahduksessa. Talon ympäristö on eristetty 

kaasuvuodon takia. Onnettomuus johtui talon takana olevan vuorenseinämän liikehdinnästä, minkä 

kerrotaan työntäneen taloa eteenpäin seitsemisen metriä." (Myöhemmin päiväuutisoinnissa 

epäiltiin peräti 5 kuolleen. Mutta uudet tektoniset liikunnat estivät jatkoraivaukset. Myöhemmin 5 

kuolemaa varmistettiin miltei kuukaudern päästä vähin äänin) 02.04-08. Uutiset kertoivat, että 

jälleen kerran oli Norjassa 200km Oslosta pohjoiseen Ottessa sortunut tektoniliikunnasta 300m 

pitkä ja 50m leveä kalliorinne ja alle oli hautautunut vähintään 150 hengen pakolaisvirran 

startanneen väestön kymmenet talot. Edellisestä tästä kuuluisasta 2500 km pitkästä Laatokka-

Skotlantiin tektonisesta Litoraanisaumalikunnasta Olkiluodon läpi olimme saaneet viestejä Norjasta 

liikuneesta vuorirojahduksesta kuukausi sitten. Päivän selvästi tämä kyseinen maailman syvin 

maanpäällinen tektonisauma on hurjasti aktivoitumassa. Niin ruotsalaisvoimalat, kuin Olkiluodon 

kaikki laittomasti mm. kallioon ankkuroidut ydinvoimalat tulevat liikuntojen murskaamina joutumaan 

suunnattomiin vaikeuksiin. 5cm/v liikuva sauma kun tuottaa jatkossa ruotsalaisopein huikeita 

mitattuja yli 8 Rihterin maanjäristyksiä! Edes vuoden takaista 450m kallioliikuntoa Ruotsissa saati 

saman aikaista 14 Norjan luolan tuhoa ei olla uskallettu edelleen tutkia julkisesti. Virannoimaisten 

panikointi muutti jo nyt koko Ruotsin tektonisaumaan ydinjätehautauskuviot totaalisesti 

syväporausmalleihinsa Suomalaisonkaloinnin liian riskialttiina hyläten. Esimauksi myös Suomeen 

10 kertaistuneine lisämaksuin turvarajamuutospakoin jne.. Mutta kaikesta näkee, ettei luonto tähän 

tyydy, vaan pahentaa odotettaan alati!  

  

26. Ydinjätteen kaasuntuotannosta..txt 
26 Ydinjätteen kaasutuotannosta. Seuraava keskustelujakso lähti liikkeelle tällaisen artikkelin 

siivin. Olin tässä selkeästi osunut varsin arkaan ja ennestään kaiken kritiikin ulkopuolella pidettyyn 

aiheeseen. On varsin hämmentävää todeta, että näin suunnattomasti meidän kaikkien 

turvallisuuteen liittyvästä aiheesta ei koko maamme tiedotusvälineissä ole aiheesta kriittisessä 

mielessä keskusteltu. Siksi tämän rehdin ja asiallisen pelinavaukseni osoitin juuri asioista 

vastaaville tahoille. Sen suuremmitta puheitta kyseisiin artikkeleihin: Haluaisin tuoda tietoon 

muutaman näkökannan Olkiluodon polttoaineen loppusijoitukseen liittyviin asioihin. Kyseessähän 

on tämä merenpinnan tason alapuolelle sijoittuva käytetyn polttoaineen loppusijoituspaikka joka on 

rakenteilla Olkiluodon voimalan läheisyyteen Eurajoella. Miksi esim. USA:ssa on päädytty kuivan 
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erämaa-alueen käyttösuunnitelmaan? Ilmeisinä syinä voidaan mainita esim. kuivana pysyvän 

sijoituspaikan korroosiovapaus. Olkiluodossa suolainen merivesi tunkeutuu varsin nopeasti 

syövyttämään elektrolyyttisesti luolaston kaikkia (metalli)rakenteita. Tokihan jo onkalon 

viidenkymmenen ilmakehän peruspaine aiheuttaa veden perusvirtauksia halkeamissa. Mutta kun 

tähän lisätään reaktiivisen kapselin ympärille muodostuva kova jälkilämpöshokki, joka saa veden 

virtaamaan ja murentamaan muitakin rakenteita ympärillään. Alkaa syntymään myöskin kuluttavaa 

virtausta ja paikallista höyrystymistä. Kapselit ovat monimetallisia kuparia, rautaa, uraania, 

zirkoniumia ja muita elektrolyyttisesti eriarvoisista metalleista koostettuja komplekseja, jotka jo 

sinällään muodostavat reaktiivisen syöpymisherkän kokonaisuuden. Kun tähän lisätään kovan 

kuumuuden, 2%< suolaisen veden ja kaasumuodostuksen kuormitusvaikutus hapettumis- 

pelkistymisvaikutuksineen. Saadaan aika epäpysyvä kokonaisuus erittäin heikkolaatuiseen, 

rikkoutuneeseen ja syöpymisherkäksi todistettuun kiillegneissikallioon. Julkisessa keskustelussa 

on jäänyt huomiotaherättävän vähälle tämä polttoainejätteestä muodostuva kaasutuotanto. 

Uraanikapseleiden valmistuksen yhteydessä tämä jo osataan huomioida, kun erillishiukkasista 

sintrattu löyhähkö uraanioksidikapseli pitää peittää ohuella zirkoniummetalliputkella kaasujen 

poistumisen varmistamiseksi. Fissioreaktiossa on monenlaista kaasumuodostusta jo kapseleihin 

kondensoituvan ja muutenkin tunkeutuvan vedenkin takia. Alffasäteily tuottaa heliumia jo 

itsessään, säteily ja sähkökentät hajottavat energioillaan veden vedyksi, hapeksi, klooriksi ja 

reaktiiviseksi natriumiksi. Puhumatta muodostuvasta jodista, reaktiivisesta cesiumista, radonista ja 

lukuisista muista radioaktiivisista kaasuista, ja lämmössä kaasuuntuvista aineista. Kun siis jo 

uraanioksidikapseliin on käytännön syistä pakko käyttää kaasut ulos päästävää metallia 

halkeamisen estämiseksi, niin miten hermeettisesti "suljettu" kuparikapseli voisikaan estää 

kaasujen karkaamisen ajallaan kuparilieriöstään? Syntyy väkisinkin vuotoja heikompiin kohtiin tai 

kapselin sisäinen paine murtaa kuoren voimallaan. Kun reaktiivinen lämpiävä kapseli alkaa 

vääjäämättä erittämään vapautuvaa kaasuaan ympäristöön, päästään toiseen vakavampaan 

ilmiöön. Koska luolasto on noin 500m merenpinnan alapuolella ja sitä ei kyetä pitämään kuivana, 

muodostuu sinne ennen pitkää ilman syrjäyttänyt vesitila. Kun kapselien jälkilämmönmuodostus 

synnyttää nousevien lämpimien virtausten alueita, alkaa vesitäytteisiä halkeamia nousemaan 

pintaa kohti. Näinollen kapseleista irtoavat kaasut pyrkivät nousemaan kuplien viiveettä kohti maan 

pintaa. Tässä piilee jyrkkä ero esim. aavikkovarastoinnin vastaavaan ratkaisumalliin, siellä puuttuu 

haittaava vesi. Hitaasti huokoisessa maaperässä kohoava kaasu ehtii pitkällä ja hitaalla matkallaan 

maanpintaan menettämään säteilykykyään radikaalisti ja erinäiset hiekkakerrokset suodattavat ja 

laimentavat kaasut. Niin kuin tapahtuu toimivien laitosten hiekkasuodattimissa. Toisin siis tapahtuu 

Olkiluodon vetisessä varastoinnissa. Radioaktiiviset kaasut pulppuavat nopeasti veden läpi 

pinnalle ja esim. radioaktiivinen jodi seuralaisineen alkaa kerääntymään veteen ja maastoon. Kun 

lämmin kaasupitoinen virtausverkosto pintaan on muodostunut, ja ehyt yhteys uraanikapseleihin, 

veden virtaukseen alkaa tarttua enenevässä määrin niinsanottuja "kuumia hiukkasia"! Jatkuvasti 

liikkuva neste kuljettaa kaikkea irtoavaa materiaalia onkalosta pintaan. Kuivassa aavikko-

olosuhteessa vesi ei kuluta, kuljeta ja kasaa niin kuin Olkiluodon mallissa tapahtuu. Jopa 

vaihtoehtoisessa merenpohjien stabiileja savikkoja hyödyntävissä malleissa käytetään suurten 

vesimassojen laimentamisefektiä ja siinäkään kuumat hiukkaset ja muut radioaktiivisuuden 

sivutuotteet eivät pääse helposti, eivätkä ainakaan yhtä nopeasti maanpintaan rikastumaan, niin 

kuin tässä Olkiluodon mallissa. Sitten vielä sananen nyt jo toteuttamiskelpoisesta tulevaisuuden 

tekniikasta. Minkätähden jätettä ei sijoiteta niin, että sitä voidaan käytännössä ottaa uudelleen 

puhdistettavaksi tulevaisuutta ajatellen? Jos käytetty polttoaine edes sijoitettaisiin jatkuvasti 

kontrolloitavaan avotilaan, niin sitä voitaisiin vastaisuudessa esim. jälleenkäsitellä jo osin 

suunnitellussa hiukkaskiihdytinyksiköissä. Jälleenkäsittelyssä sen radioaktiivisuus laskelmien 

mukaan saataisiin putoamaan noin tuhannesosaansa. Tämän varmistamiseksi vaadittaisiin sähkön 
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hinnasta otettava rahastointi ydinyhtiöiltä heti. Taitaa tässäkin mallissa painaa hetkellinen 

näennäissäästäminen realiteetteja enemmän? TVO Posiva konsortio on tietoinen näistä kaasu- ja 

jäte ongelmistaan. Koska tulevaa uutta revisiokylää ei millään haluttaisi tulevien 

loppusijoitusonkaloiden välittömään läheisyyteen. Ilmeisesti tulevaisuuden kaasu, jodi, cesium 

yms. radioaktiivisten aineiden päästöt kyseisellä alueella maaperän lämpenemisineen olisivat jopa 

tilapäistä majoituskäyttöä varten turhan suuret ja majoitusalue täten siirretään pois tuntumasta. 

Kosmeettisesta peitosta tulevaisuudessa huolehtinee keinojärvien pettävä pinta. Tietoinen holtiton 

riskinotto tapahtuu tietenkin lähialueen ihmisten terveyden ja elämänrauhan kustannuksella. 

Asiallista keskustelua kaipaava. --------------------- Loppusijoitusratkaisu on suunniteltu 

luonnonolojen mukaan. Juhani Vira Tutkimusjohtaja Posiva Oy. Nimimerkki "Realistista 

keskustelua kaipaava" vertailee suomalaista loppusijoitussuunnitelmaa USA:ssa varattuun 

ratkaisuun ja päättelee, että suomalaiseen kallioon sijoitetut radioaktiiviset aineet kulkeutuvat ja 

rikastuvat vääjäämättä maan pinnalle kun taas aavikko-oloissa ne laimenevat ja suodattuvat 

olemattomiin (07.04-05).Yhdysvaltain Yucca-vuorelle suunnitellut loppusijoitustilat sijaitsevat 

todellakin pohjaveden pinnan yläpuolella, kun taas useimmissa muissa maissa kuten Suomessa 

suunnitelmat lähtevät siitä, että jätesäiliöitä ympäröivä kallio on pohjaveden kyllästämää. Silti 

Yucca-vuorellakin veden läsnäolo joudutaan ottamaan huomioon, vaikka loppusyvyydellä ei 

nykyisin virtaakaan vettä. Suomessa ja Ruotsissa suunnittelun lähtökohta on aina ollut, että säiliöt 

joutuvat kosketuksiin pohja-veden kanssa. Siksi säiliömateriaaliksi valittiin juuri kupari. Vaikka 

kupari maanpäällisessä käyttökohteissa aikaa myöten syöpyykin, sellaisissa hapettomissa oloissa, 

jotka tyypillisesti vallitsevat täkäläisessä peruskalliossa, kupari on käytännöllisesti katsoen ikuista. 

Pohjaveden suolaisuuskaan ei ole ongelma. Nykyinen säiliöratkaisu koostuu monesta osasta: 

kuparisäiliön sisällä on valurautainen sisus antamaan säiliölle mekaanista lujuutta ja itse 

polttoaineessa on lisäksi muitakin metalleja. Uloimpana kuitenkin kuparikuvun säiliöt suljetaan 

täysin tiiviisti, pohjavesi ei pääse kosketuksiin kyseisten muiden metallien kanssa. Sisällä olevasta 

uraanista muodostuu kyllä aikojen kuluessa heliumia, mutta tarvitaan kymmeniä miljoonia vuosia 

ennen kuin tästä aiheutuva paine voisi hajottaa säiliön. Sisällä olevista aineista ei enää tuolloin olisi 

vaaraa ympäristölle. Loppusijoituskapseliin ei siis pääse vettä eivätkä siellä ennestään olevat 

kaasumaisetkaan aineet pääse sieltä ulos. Turvallisuusanalyyseissä on tarkasteltu tosin sitäkin 

mahdollisuutta, että kapseliin tulisi reikiä tai siinä olisi jo alun perin valmistusvika. Tällöin on 

jouduttu tutkimaan myös raudan korroosiosta aiheutuvan kaasunmuodostuksen vaikutuksia. 

Parhaillaan Ruotsissa on sikäläisen ydinjätehuoltoyhtiön SKB:n ja Posivan yhteistyönä valmistella 

koe, jossa selvitetään kaasujen kulkeutumista kapseleita ympäröivään bentoniitin läpi. Toimivuus 

ei perustu arveluihin. Käsitykset loppusijoitusratkaisun toimivuudesta eivät ylipäänsäkään perustu 

arvailuihin, vaan ratkaisua on testattu ja testataan edelleenkin monenlaisin kokein ja teoreettisin 

selvityksin. Tehtyjen turvallisuusanalyysien perusteella useammankaan yksittäisen kapselin 

rikkoutuminen ei johda maanpäällisen ympäristön kannalta merkittäviin säteilyvaikutuksiin. Posivan 

nettisivuilta löytyy runsaasti tietoa tähänastisten tutkimusten tuloksista. Nimimerkki ihmettelee 

miksi Suomessa ei varauduta käytetyn loppuaineen jälleenkäsittelyyn. Jälleenkäsittelyn 

mahdollisesti tuomia etuja on Suomessakin arvioitu moneen otteeseen. Viimeksi YVA-selostuksen 

yhteydessä tultiin siihen tulokseen, että geologista loppusijoitusratkaisua tarvittaisiin joka 

tapauksessa riippumatta siitä jälleenkäsitelläänkö polttoaine vai ei. Myöskään 

transmutaatiotekniikka (radionuklidien muuttaminen toisiksi aineiksi) ei tulisi poistamaan 

loppusijoituksen tarvetta, koska kaikista radioaktiivisista aineista ei tälläkään tavalla päästä eroon. 

Tähän päätelmään tultiin hiljan Ranskassakin, jossa asiaa on tutkittu intensiivisesti toistakymmentä 

vuotta. Vaikka Yucca-vuorilla ei vesi virtaa loppusijoitussyvyydellä, se ei tarkoita etteikö kalliossa 

olisi sielläkin vettä. Kallion huokosissa olevan veden tiivistyminen ja tippuminen 

loppusijoitussäiliöiden päälle on vaatinut erikoisratkaisuja säiliöiden suojaamiseksi, ja laajaa 
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keskustelua on käyty siitäkin mahdollisuudesta, että tulevaisuudessa alue ei enää olisikaan niin 

kuiva kuin nyt. Yucca-vuorilla loppusijoitussäiliöiden on tarkoitus olla pohjaveden virtauksilta 

suojassa, mutta veden vaikutus on silläkin olut siis yksi keskeinen tutkimuskohde. TVO:n 

"revisiokylän" sijoittamisella ei ole mitään yhteyttä loppusijoituksen turvallisuuteen. Itse asiassa 

majoituskylän suunniteltu paikka ei ole sen kauempana loppusijoitusalueelta kuin nykyinenkään 

kylä. ------------------- Hyvä Juhani Vira. On nähtävä positiivisena, että Posiva tulee suljetun 

turhankin tutun vaikenemisen muurinsa takaa edes hetkeksi julkisuuteen. Kunpa muutkin 

ydinvoimayhtiöt ottaisivat tästä oppia. Lähetän vastineeni nimim. "Realistista keskustelua 

kaipaavana" kaukaa ulkomailta. En tosiaankaan ole väittänyt, että plutoniuminpitoinen polttoaine 

laimenisi tai suodattuisi olemattomiin! On tasan tarkkaan varmaa, että tästä ihmiskunnan 

vaarallisimmasta kemikaalista ei ole kadonnut yhtään tappavaa grammaa, edes vuosimiljoonien 

kuluttua. Se on aivan yhtä tuhoisaa "supermyrkkyä" vaikka ei tällöin enää sattuisi säteilemään 

lainkaan! Halusin tuoda tässä vain esille, että Posivan vaihtoehto, jossa plutoniummyrkyt tuodaan 

kaupunkikeskittymien ja paikallisten "merelliseen" kivijalkaan on ehdottomasti huonoin vaihtoehto. 

Onhan USA:n ja jopa venäläisten kaukaisten stabiilien merenpohjasavikkojenkin hyödyntämisessä 

tajuttu, että nämä huippuvaaralliset aineet on vietävä mahdollisimman kauaksi ihmispopulaatioista. 

Toisin on siis Posivan hahmotelmissa. Joka kehtaa väittää, että kupari olisi ikuista luonnossa 

missään olosuhteissa, voi tutustua esim. Tieteen Kuvalehteen -05 No:5. Josta suora lainaus: 

Tämän metallisen rakennuskohteen "valinnassa päädyttiin kupariin. Se on eri vaatimusten suhteen 

kelpo kompromissi, vaikka sen hyvät ominaisuudet eivät säilykään luonnossa tuhat vuotta"! Vaikka 

tässä ulkomaisessa isolla rahalla tehdyssä projektissa päädyttiin kuparin sijaan huomattavasti 

laadukkaampaan ja kalliimpaan nikkeli-alumiini-pronssilejeerinkiin, joka on merkittävästi 

kestävämpää. "Merelliseen suolaiseen" ympäristöön kehitetty, potkurien raaka-aine. On todettava, 

että mainittu kestoikä on prosenttiluokissa, toistan PROSENTIN Posivan tarvitsemasta 

vuosimiljoonan kestoiästä. Tässä kohtaa taitaa olla eniten painoarvoa sanalla "kalliimpi"? 

Kehottaisin asianosaisia tutustumaan jokin aika sitten Turun Sanomissa julkaistuun tieteelliseen 

tutkimukseen jossa tähän ongelmatiikkaan tutkija on työssään perehtynyt. Vapaamuotoinen 

yhteenvetoni asiasta: "Reilusti kiehumislämpötilan ylittävä loppusijoituspullojen lämpötila synnyttää 

Olkiluodon saareen lämpökertymän, joka tuhoaa lämpöshokillaan ja kuivattaa koko saaren 

kasvuston". Ilmanko alueelle on ennakkoviisaasti kaavailtu keinojärveä, joka "kosmeettisesti" 

peittää ongelmallisen luolaston alueen. On ihan hyvä ,että myönnät edes heliumin muodostumisen, 

mutta minne ovat jääneet kaasuista, kiehuva vesi ja radioaktiivinen lämmössä höyrystyvä jodi. 

Samoin puuttuu säteilyn ja muodostuvien tasasähkökenttien elektrolyysisyöpymisissä hajoavasta 

vedestä tuleva vety ja happi, tai suolasta erottuva kloori ja reaktiivinen natrium? Pitäähän esim. 

käyvän voimalaitoksen prosessivedestä myös poistaa ylenmääräinen säteilyssä muodostuva vety 

ja happi katalyyttisesti!? On suorastaan surkuhupaisaa, kun mainitset: "Että kapseliin saattaisi tulla 

reikä" . Vierailukeskuksessa oli jokin aika sitten kuivassa näyttelytiloissanne muutamia aikoja 

säilytyksessä oleva kuparipullo. "Ikuiseksi" mainostamanne viimeisenpäälle tehty ensimmäinen 

loppusijoitussäiliövalionne. Vaan kuinka sille kävi ,kun siihen tuli senttiluokan pohjaton halkeama 

viikoissa. Jokainen voi mielessään miettiä mikä on tilanne kun sijoitatte tämänkaltaisia tuhansia 

keskiverrosti sarjatyönä tehtyjä vastaavia kapseleita maahan 100 000<v:si. On se ihan hyvä siis, 

että tällainen "päivänselvä" asia on ainakin "tutkittu"! Olisi kaikille osapuolille rauhoittava tieto, että 

tämä käytetyn polttoaineen säteilytason 1000 osaan laskeva nerokas puhdistusmuoto otettaisiin 

lakisääteisesti pakollisena käyttöön heti kun se on mahdollista. Olisi Posivan johdolta myönteinen 

signaali , ja siksipä vaadinkin, että Vira nyt julkisesti Posivalaisten toimesta ottaisi tehtäväkseen 

viedä lakialoitteeksi asti, että jokaiseen tuotettuun ydinsähkökilowattiin lisättäisiin 

"transmutaatiolisä". Näin varmistettaisiin ,että tämän tekniikan rahoitus ja toimintaedellytys olisi 

varmistettu tulevaisuudessa. Ja kulut maksettaisiin tuottajayhtiöiden lompakoista edes kerran 



104 
 

suoraan. Ihmettelen suuresti tätä revisiokyläkommenttiasi. Onhan STUK vastuuvelvollisena 

viranomaisena selväsanaisesti kieltänyt kaikenlaisen rakentelun ja tiestön sijoittamisen 

loppusijoitusluolaston päälle. Tuskinpa nyt sentään ihan syyttä?  

  

27.Transmutaatiotekniikasta..txt 
27 Transmutaatiotekniikasta. *Maassamme ydinalalla on tuskin mitään niin tarkoin TABU:na 

pirettyä systeemiä, kuin mahdollisuus neutraloida edes osin maailman vaarallisimpia ihmiskunnan 

ydinjätemoskiaan ydinvoimalasaasteista. Päivän selvää on, että tämä olisi mahdollista, koska 

sotilassektorilla systeemiä on pyöritetty vuosikymmenet. Mutta siviilisektorilla ydinmoskiinsa 

hukkuva ydintehtailumme ei suin surmin halua tutustua realiteetteihin, koska periaate "likaaja 

maksakoon pahuutensa" panisi ydinteollisuuden vastaamaan ihan OIKEASTI ydinrikoksistaan 

ihmiskuntaamme vastaan! Siksi ydinhallintomme ei edes maksata TVO/Posiva, Fortumeiltamme 

rahaa asiallisempaan ydinjätevarastointitekniikan kehittelyyn. Vaikka syytä enemmän kuin olisi! 

Kyse on siis siitä, että täysin toimimaton "suolapintasuolammikkoviskonta on olevinaan 

halvempaa!" ja todellisuudessa kaikki ydinjäte muutaman sentin näennäissäästämiseksi pannaan 

suolavesiallikkoihinsa höyrystymään surutta lastenlapsiemme tuhoamiseksi! * Mitään edes 

alkeismoraalia ei tässä ydinröyhkeydessä voi sivistyskansa nähdä toki. Yhtä kaikki asiasta on toki 

pidetty myös tutkimuksia. Mutta koska transmutaatio ON realistinen maailmanlaajuinen 

mahdollisuus jo nyt saati tulevaisuudessa, mutta pikkasen maksaa. Ennenkaikkea, koska 

ydinhallinnostamme miljoonien hengenvaaraan asettaminen on..niin "hauskaa"? Mitä ilmeisemmin 

vallankäytön, valtiydinterrorin työväline painetaan KAIKKI myös tämän aiheen esittelykanavat 

hiljaiseksi. Siksi päätin, että nimenoman minun tehtävänäni on ydinalanalan huippuosaajana 

maamme ensimmäisenä raottaa tämän realiteetin muotoja vuosikymmenten 100% 

valtiotiedotuspimennostaan. Tulevaisuuden ydirikoksen Nyyrbergin oikeudenkäynnissä nämä 

artikkelien esilläolot tulevat toki lisäämään rajusti syyllistämisnäytöllään vastuulliset ydinökymme 

ydinvaltiorikostemme tekijöiden paineita! Pidemmittä puheitta valtion huippusalattua aiheeseen 

liittyvää materiaalia siis vihdoin ja viimein myös TIETOISUUTEEN ja PALJON!: -------------------------- 

Transmutaatiolaitteisto on eräs tärkeimmistä tulevaisuuden käytetyn ydinpolttoaineen 

jälleenkäsittelyosasista! Laitteella saadaan tuntien säteilyttämiskäsittelyllä pudotettua 

hengenvaarallisten käytettyjen polttoainetankojen säteilytasoa 1000 osaan. Aiheesta löytyy 

loistava artikkeli. Jokin aika sitten esim. Tieteen Kuvalehti käsitteli tätä pitkälle kehitettyä 

innovaatiota ansiokkaasti. Idean alkutaipaleet sijoittuvat Cernin hiukkaskiihdytinkokeiluissa 

saatuihin tuloksiin. Tarkoitukseen tarvitaan järeä hiukkaskiihdytinyksikkö. Perusajatuksena on 

hiukkaspommittaa, (ydinvoimapiireissä niin pidetty teema tuo viimeinen), mutta asiaan. Testeissä 

on voitu havaita, että kiihdyttimestä tulevat partikkelihiukkaset poistivat fissioprosesseissa 

virittyneiden atomiytimien viritystiloja tramaattisesti. Ehkä yksi hyvä vertaus tilanteelle olisi 

seuraava: Ydinreaktorissa oleva polttoaine on "ikään kuin" kaupunki joka joutuu 

sotapommituksissa rauniotilaan. Tällöin osittain sortunut talokanta sisältää runsaasti potentiaalista 

satunnaisesti purkautuvaa "gravitaatioenergiaa" joka romahtaessaan ohikulkijoiden päälle säteilee 

satunnaista gravitaatioenergiaansa vaarallisen paljon ympäristöönsä. Nyt siis hiukkaskiihdyttimellä 

"murskataan" lisäpommittamalla muodostuneet romahtamisvaaralliset rauniot. Tällöin siis rauniot 

jyrätään "turvalliseksi ihmisille" alueella liikkumiseen. No, miksi sitten ei voitaisi kuljettaa 

polttoainetankoja jo olemassaoloevien hiukkaskiihdyttimien luo saamaan käsittelyä? Kimurantiksi 

tilanteen tekee, kun muistetaan Euroopan laajuinen massiivinen vastustus tämän käytetyn uraanin 

edustamaa supermyrkyn kuljettamisesta surullisenkuuluisaan eurooppalaiseen hyötöreaktoriin. 
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Tämän opettamana se vaihtoehto onkin koettu riskialttiiksi. Ehkei näillä turvattomilla aineilla 

kannata vaarantaa kokonaisten valtioiden olemassaoloa. Muuten, kuin ydinvoimaloita tehtailemalla 

tietenkin. Jos jo aineen kuljetus koetaan ongelmalliseksi, on nostettu esille ajatus että halvempi 

vaihtoehto olisi kehittää liikuteltava laitteisto. On laskettu, että jopa yksi eurooppalainen yksikkö 

voisi käsitellä koko maanosassa muodostuneen ydinpolttoainekertymän. Näin laitehankinta tulisi 

maakohtaisesti täysin realistiselle tasolle, jotenka hintakaan ei ole ydinvoimapiireille ylittämätön. 

Jonkinverran ongelmia on tuottanut tämän pienehkön laitteen tehon saaminen riittäväksi. Mutta 

suuremmissa kiinteissä hiukkaskiihdyttimissä on jo nyt saatu riittäviä tehoja. Tämä ei ole ongelman 

ydin. Miksi sitten suomalaisessa ydinvoimakeskustelussa järjestelmällisesti tämä toimiva 

tulevaisuuden tekniikka halutaan jääräpäisesti torjua? Miksi TVO/ Posiva konsortio, piittaamatta 

kiistattomista laitteen tuomista eduista, haluaakin pikaisesti haudata jätteensä tulevan laitteiston 

saavuttamattomiin. Toisihan ydinjätelakiin aiheesta lisätty transmutaatiokäsittely kiistatta lisähintaa 

konsortion ennestäänkin kalliin omakustanteisen ydinsähkön hinnan päälle. Julkisuuteen tulisi 

ihmisille selvemmin esille, että kuinka vaarallista ja epävakaata peliä yhtiö pelaa torjuessaan 

tämänkin loistavan idean. Sitten vielä, TVO/Posiva konsortion tarkoituksena oli jo 

loppusijoitusluolaston paikkaa kartoittaessaan seuraava. Aikoinaan geologit ilmoittivat Olkiluodon 

kallioperän niin huonoksi luolaston sijoituspaikaksi, ettei sitä rankattu edes 100 parhaimman 

suomalaisen loppusijoituspaikan joukkoon. Koskapa se sijaitsee oseaanisen laattatektoniikan 

törmäyspisteessä. Jossa Atlantin selänne luo kasvavaa puristusta yhä. Koska tämä valtamerellinen 

sedimenttimurskevyöhyke luo loppusijoituspaikalle kenties suomen huonoimmat ja epävakaimmat 

säilytysolosuhteet. Miksi sitten TVO/Posiva konsortion kovassa painostuksessa Olkiluoto otettiin 

väkisin 101 vaihtoehtona mukaan? Koska alueella oleva luonnonmerisatama luo loistavat 

mahdollisuudet tuoda maailmalta huomaamatta ainokaiseen ydinjätevarastoon vaivatta kovalla 

valuutalla käytettyä ydinmateriaalia. (Asiaa muuten TVO on varkain , tarkoin piilossa julkisuudesta 

aktiivisesti kysellyt jo 5 vuoden ajan mm. Ruotsin kautta maailmalta Suomeen kuljetettavista 

ydinjätteistä mm. Olkiluodon satamaa hyödyntäen! Sain ennakkotietooni vahvistuksen 

"sisäpiireistä" mm. 2008!) Tämän transmutaatiolaitteen mukanaan tuoman helpotuksen takia 

saattaisikin tämän loistavan ydinmonopolibisneksen perusteet murtua. Koska vähemmin säteilevää 

polttoainetta voisi jokin "kilpaileva" taho myös varastoida muualle ja vielä Posivalaista vaihtoehtoa 

turvallisemminkin. Silloinhan selviäisi myös, että kuinka kehnosti Posivalainen 

loppusijoitusluolahahmotelma on suunniteltu, verrattuna "oikeampaan" vaihtoehtoon. Silloin 

loppusijoitusbisneksen hintataso luonnollisesti laskisi ja TVO/Posiva konsortio ei saisi kaikkia 

haikailemiaan rahoja. ----------------- Tosiaan täytyy sanoa, että kun näin konkreettisesti saa ajettua 

ideoitaan maamme hämäräperäiseen ydinalan systeemiin, ei voi kuin onnitella saavutuksistaan. Eli 

tässä on kyse siitä, miten transmutaatiotekniikka joka parin tunnin hiukkaskiihdyttimellä kykenee 

muuttamaan säteilyjätteen 1000-kertaa VÄHEMMÄN säteileväksi on ydinalaalle TABU! Ideana 

Posiva/TVO:lla kun on vaan tähän asti ollut viskata ydinjäte HALVASTI, turvasta piittaamatta 

suolapintasoihin. Kun otin asiaa esille mm. Posivan YVA-kokouksissa sitä pidettiin 

MAHDOTTOMANA, ja AIVAN liian kalliina Suomen TVO/Posiva ydinalalalle! En antanut toki 

periksi vaan tein aiheesta kymmenisen pitkällistä syväluotaavaa raporttia maamme tarkimmin 

salatusta Tem:n pilottamasta transmutaatioraportista yms.. Nyt hämmästykseksemme voimme 

lukea L.S.23.08-08: "Ministeriö pitää perusteltuna myös, että arviointiselostuksessa käydään läpi 

käytetyn polttoaineen jälleenkäsittely- jas transmutaatiotekniikan nykyinen tila maailmalla ja 

tulevaisuuden näkymät. Transmutaatiota pidetään tulevaisuuden mahdollisuutena vähentää 

käytetyn polttoaineen pitkäikäisten radioaktiivisten aineiden määrää. Suomen nykyinen 

lainsäädäntö kieltää käytetyn ydinpolttoaineen viennin ja tuonnin." Tässä on muistettava, että edes 

transmutaatiotekniikan nimeä ei ydinalamme aiemmalta tunne! Vain ja ainoastaan minun 

esilleotollani asia on ylipäätään ollut ministeriön pureskeltavana. Tarkkaan analysoidun 
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raporttipinoni ammattimaisuus ON tehnyt häikäisevän vaikutuksen siitä, että miten kansalaisella 

edes teoriassa voi olla noin kaikenkattavaa ultrasalattua sotilastietoa aiheesta. Mielenkiintoista 

tässä on juuri se, että koko maassamme ei kukaan muu lisäkseni ole kyennyt näin syväluotaavaan 

transmutaatiolaitosmekaniikka-analyysiin. Erikoislähteistäni, joita ei KOKO MAASSANMME ole 

edes nähnyt kuin kourallinen parhaimpia tydinfyysikoitamme. On huomattava, että kyse on 

ydinturva-MINISTERIÖN totaalista mielenmuutospaineista, jotka perustuvat PELKÄSTÄÄN 

esittämiini aiheeseen liittyviin ennenäkemättömän laajoihin pakottaviin reaalikokonaisuuksiin. Kyse 

EI ole myös taloudellisesti mistään pikkusummista, koska laitteisto vaatisi EU:n päätöksen ja Cern-

tyyppisen hiukkaskiihdytinlaitehankinnan valtamerilaivaan! Valtavat ydinjätelisärahavirrat, (Ehkä 

+10% ydinsähköhinnastamme!) Joten kyse on siis VALTAVASTA taloussysteemipaljastuksistani 

myös. Eli vaikka olen idean kiistaton isä, niin SILTI asiani on otettu näin massiivisesti keskeiseksi 

ydinhuoltomme peruspilariksi jatkoon. Joten minun TUSKIN tarvitsee enää tällaisten näyttöjeni 

edessä suuremmin korostaa ydinalan huippuosaamistani ja sitä miten VAKAVASTI 

ydinhallintomme on jo PAKOSTA niihin myös suhtauduttava! Kaikineen ydinalan 

ammattilaismaineeseeni näytetään myös luotettavan, ja parempaan suuntaan siltäosin.) 

  

28. Bentoniittimoka loppusijoituksessa..txt 
28 Bentoniittimoka loppusijoituksessa. Kyseinen artikkelini laukaisi seuraavanlaisen 

keskustelukimaran maassamme julkiseen keskusteluun. Se kulki alkujaan nimellä: 

"Bentoniittimoka loppusijoituksessa". Posivan käytetyn plutoniumpitoisen ydinpolttoaineen 

loppusijoitusonkalon täyteaineena on paakkuuntumattomana kissanpissahiekkana tunnettua 

bentoniittia. Luulisi kriittiseen huippuvaarallisen aineen suojaukseen käytettävän betoninomaista 

elastisempaa täysin liukenematonta ainetta. Onhan kyseessä pitkäikäiseksi kaavailtu yli 100 000 

vuoden aikakestolle ajateltu turvasuojaus. Konsortion suorittamissa tutkimuksissa kerrottiin silti 

näin: Kapselista vapautuvat radioaktiiviset kaasut voivat aiheuttaa bentoniitissa ns. mikrorakoilua ja 

edetä bentoniittiesteen läpi. Radioaktiivisen jatkuvasti kilowattiluokissa lämpenevän 

loppusijoituspullon ympärille muodostuu monia lämpenemisen ja kaasumuodostumisen 

synnyttämiä virtauksia. Mm. alkujaan tilan vallanneeseen suolaiseen fossiiliseen oseaaniseen 

meriveteen. Sijoituspaikka on valmiiksi 500m merivesipinnan alapuolella. Havaitsin myös tämän 

myönnetyn tutkimustuloksen: Paineistetulla suolavedellä ruiskutettaessa bentoniittirakenteet 

purkautuvat ja l i u k e n e v a t, jonka jälkeen ne saadaan pumpattua suolaveden mukana pois 

jäteluolasta! Tämä tolkuttomuus tunnustettiin aivan, kuin näin räikeä laiminlyönti turvakriteereissä 

olisi saavutettu etu! Onko tosiaan noin! Näinkö leväperäisesti Posiva suhtautuu jopa aivan 

keskeisimpiin suojasysteemeihinsä loppusijoituksensa suunnittelussa? Tälläistä ilmeistä, tai 

suoranaista virhearviota ei edes huomioida, saati korjata! Luolastoon kaivetaan metriluokkia väljiä 

reikiä tuhansittain. Reikien keskiosiin pannaan bentoniitin ympäröimänä pehmeä ja puristuksessa 

herkästi puhkeava kuparinen, lähinnä hammastahnatuubimainen säiliö ydinjätteineen. Etenkin, kun 

huomioidaan päällä oleva suunnaton irtonainen kivimassa. Bentoniitin päälle puolestaan ladotaan 

laivanlasteittain 500m paksulta liikkuvaa ja irrallista kivimursketta aina maan pintaan asti! 

Asiantilan lainalaisuudet kerrottiin lainauksessa aivan suoraan. Vain pieni ympäröivän n. 2,5% 

suolaisen meriveden liikunta liuottaa pullojen ympärille metriluokkaisen tyhjän tilan ongelmitta. 

Sitten käytännössä samantien syntyneeseen onkaloon rymistelee tonneittain irtonaista terävää 

kivimursketta ruttaamaan tämän loppusijoitetun "hammastahnatuubin" kerralla tyhjäksi! Samalla 

karkaavat kaasut ympäristöön, valuvat nesteet ja ruhjoutuneet aktiivihiukkaset pääsevät esteettä 
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liikkeelle. Edeten jatkuvasti romahduksissa muodostuvia vesittyviä koloja pitkin suoraan pintaan 

kuplien ja mm. lämmön virtausten kuljettamana!  

  

29. Luurankoja maankuoressa. Voima No.2 -06..txt 
29 Luurankoja maankuoressa. Voima No:2 -06. Kaikki hyvin: viidennen ydinvoimalan työt 

takkuilevat hieman perusongelmien takia, ydinjätteet säilöön kissanhiekalla ja Posivan 

suunnittelujohtaja pitää tulevaa jääkautta cifi-puheena. Ydinvoimateollisuus on luvannut käydä 

nukkumaan turvallisin mielin. Maan sisään louhittava ydinjäte on turvallisen syvällä, 

asianmukaisesti säilötty eikä enää ilmesty vaivaamaan mieltä. Ja jos ilmestyy, tulevaisuuden 

sukupolvet ovat keksineet keinon häivyttää haitallisen kuonamme. Sähkömies Arto Lauri on 

työskennellyt ydinvoimalassa yli 20v ja seurannut huolestuneena työpaikkansa toimintaa ja sitä, 

että ydinvoimaan suhtaudutaan valtamediassa harvoin riittävän kriittisesti. Hänen mukaansa 

Teollisuuden Voima Oy:n ja Fortum Poweri and Heat Oy:n omistama Posiva Oy toimii 

edesvastuuttomasti ylenkatsoessaan ydinjätteen säilytykseen liittyviä riskejä. Posivan tehtäväksi 

on annettu ydinjätteen loppusijoittaminen. Lauri pelkää, että ydinvoimateollisuuden tappava 

sivutuote ei ole turvallisissa käsissä *Mitä ilmeisemmin tähän samaan ongelmaan on päädytty 

myöhemmin laajemmissa tutkimuksissa, koska jo syksymmällä maassamme asiaa laajasti tutkinut 

selvitysmies päätyi myös taholtaan suosittamaan jättämistä koko ydinvoimakehittelystä kyseisen 

Fortumin kokonaan pois! Samoin myös TVO:n omistuspohjasta on samaan tapaan käyty jopa EU-

tasolla oikeudenkäyntiä siitä, että saako useat yksityiset ylipäätään omistaa edes TVO:n 

ydinvoimaosakkuuksia. Eli on mitä ilmeisintä, että kritiikki kyseistä alaa kohtaan on saanut 

laajempaa ymmärrystä myös. Mitä tulee tulevien sukupolvien käyttöön oman sähkömme asiallisina 

maksajina, on enemmin kuin selvää, että jo alkuasetelma on täysin moraaliton teko! Tästä 

vuodesta eteenpäin jopa ydinvoimaloita ei enää nykysukupolvemme halua kustannussyistään 

purkaa havaittuaan, että aiemmat purkukustannuslaskelmat osoittautuivat realisoituna peräti viisi 

kertaa arveltuja kalliimmiksi! Lehti jatkaa: Posivan internetsivuilla kerrotaan, että ydinjäte tullaan 

hautaamaan 400-500m syvyyteen Eurajoen Olkiluodon Onkaloksi ristittyyn luolastoon. Arto Lauri 

kertoo, että Olkiluodon läheisyydessä on maankuoressa reunakohta. Häntä huolestuttaa se, että 

tällaiset reunakohdat ovat alttiina maanjäristyksille. Suomen luonnonsuojeluliiton entinen 

puheenjohtaja, ympäristötieteen dosentti Heikki Simola toteaa, että alue ei ole geologisesti niin 

turvallinen kuin Posiva on antanut ymmärtää. "Selkämeren allas on maankuoren vajoama, joten 

Satakunnan rannikko on murtovyöhyke. Syvällä maan sisuksissa kallio on hyvin rikkonaista. 

Alunperin Posiva etsi eri puolelta Suomea ehjiä kallioperälohkoja, johon luolasto olisi voitu 

rakentaa vähintään usean neliökilometrin kokoiseen murtuilemattomaan kalliolohkoon". Simola 

sanoo. "Paikallisten vastustus torjui nämä hankkeet. Posivan ainoaksi mahdollisuudeksi jäi kaivaa 

luolasto Olkiluodon ydinvoimalan omalle tontille. Jääkauden tulemista ei ole syytä epäillä. 

Euroopassa on ollut useita jääkausia, eikä mikään viittaa siihen, että tulevaisuudessa olisi toisin. 

*Posivan väitteet omista tonteista on lähinnä surkuhupaisaa, kun Olkiluodosta on lukuisilta 

yksityisiltä maanomistajilta aina kuntaa myöten väkipakolla viety maat, pellot metsät, tonttimaat ja 

vastaavat neliökilometriluokkaiset alueet. Keinoksi maan ja vesialueiden pakkolunastuksiin on 

kelpuutettu nähdysti melkein mikä tahansa systeemi pakkokaavoituksista, kuntien 

pakkolunastusuhkailuihin, jopa hyönteisfaunaa myöten luonnonsuojelualueuhkin on yritetty 

kuristaa maaomaisuutta ydinyhtiöiden omaisuudeksi luonnonsuojelualueiden pakko-oton uhkailuun 

asti. Maaomaisuuksien lunastuksissa Eurajoen kunta ja myöhemmässä vaiheessa jopa Rauma on 
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saaneet kuntina enemmän kuin painostusta. Juuri tällä hetkellä esim. Raumaa on vaadittu 

vaihtamaan päittäisin ilman välirahaa mm. yli toistakymmentä kertaa suurempaa omistamaansa 

Lipon saarta Leppäkarin mitättömään karialueeseen, edes keskustelematta asiasta ennakkoon 

suuremmin. Posivan tekninen johtaja Timo Äikäs vastaa kritiikkiin rauhallisesti ja vakuuttavasti. 

"Maankuorta on tutkittu useaan otteeseen 1980-luvulta lähtien monenlaisia tekniikoita hyödyntäen. 

Tutkimuksiin ovat ottaneet osaa niin TVO kuin Geologian tutkimuskeskus ja päätös Olkiluodosta 

lopullisena sijoituspaikkana perustuu tarkkoihin mittauksiin. Myös Säteilyturvakeskus on 

hyväksynyt Olkiluodon loppusijoituspaikaksi". Äikään mukaan on hyvin vaikeaa ennustaa 

seuraavan jääkauden tuloaikaa tai sen vaikutuksia. *Tähän haluaisin esittää seuraavaa käsiini 

saamaani kunnallista materiaalia: Vuojokityöryhmän tuotos! Pelkästään jäsenluettelon käsiin 

saaminen kesti asiaan vihkiytyneeltä tutkija Matti Kojolta KHO:n päätöksineen peräti 3 vuotta! Eli 

vankka hatunnosto miehelle siitä. Nimilista. TVO:n puolesta paikalla oli: Ami Rastas, Rauno 

Mokka, Risto Siilos, Markku Kettunen. Posivasta Veijo Ryhänen. Eurajoelta Juhani Niinimäki, 

Heimo Nikula, Unto Heino, Matti Valtonen, Pentti Salonen, Harri Hiitiö, Juha Jaakkola. Huomatkaa, 

tärkeä tieto! Ydinala sai näihin tässä mainittuihin projekteihinsa pöytäkirjatietona maksimissaan 

70% valtiotukiaiset!!! Raportit tämän työryhmän toiminnasta kävin läpi. Noin 98% oli pöytäkirjoja 

siitä miten Vuojoen kartanomiljöötä voitaisiin hyödyntää. Miten sen resursseja olisi parasta käyttää 

hotelli-, koulutus-, edustustiloina. Jopas abropaatturtason opettajien kouluttamista tiloissa 

kehiteltiin. Siis kuivaa ja puuduttavaa, eikä liity millään tavalla tämän työryhmän todellisiin 

myyräntöihin! Ensimmäisissä pöytäkirjoissa pisti silmään irtoheittona lausunto jossa mainittiin, että 

kohdealueen kallioperää ei yhtiön toimesta haluta kartoittaa, tai koluta millään lailla! 

Mielenkiintoista tässä on se yleinen väittämä, että Olkiluodon kallioperä olisi maamme tarkimmin 

tutkittu alue! Silti työryhmän ensimmäisissä päätöksissä todetaan, ettei kalliota saa tutkia. Voiko 

mielikuva ja totuus olla kauempana toisistaan! Istunnoista alkaa hahmottumaan, miten TVO tarkoin 

juonien ajaa pienen Eurajoen kunnan kuuluisaan "kiinteistöveron palautuspakkoansaan". Eurajoki 

yrittää protestoida TVO:n uhkaukaasia vaatia miljoonakorvauksia käsiin köyhtyvältä kunnalta. 

Vaikea raporteista on silti hahmotella, että kuinka todellinen hätä kunnalla on ja miksi kävi lopulta 

niin, että maamme rikkaimpiin kuntiin kuuluva joutui TVO:n toiminnoissa liki konkurssin partaalle. 

Hallitukselta juonimin systeemein TVO alkaa kuppaamaan Eurajoelta n.13% korkoja jne. Niin kovia 

korkoja, että samaan aikaan siitä yksityinen joutuisi ja myös joutui linnaan! Mutta ydinalalle se 

näköjään toki sopii. Sain käsiini sitten painostuksen seurauksista lukea, miten TVO kiskuroi 

Kaunissaaren vesialuevaihdoin 49,5% alueen valtavat merialueet kalastuskäytöstään 5-miljoonan 

silloisen markan nimelliskorvauksilla. Kunta sai vähän hengähdysaikaa. Seuraavaksi sain lukea 

raporteista, miten TVO kiristi kunnalta sopimusta loppusijoituspäätöksestä alueilleen täkynä 7-

miljoonan rahavipistä. Se tulisi v a i n ehdottomasta kädennostosta painostuksen seurauksena. 

Koroksi kerrottiin 0,75 kertaa Eurobori. Kunta antoi härskissä vedätyksessä tutusti periksi. Posiva 

Oy jätti 26.05-99 valtioneuvostolle käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta koskevan 

periaatepäätöshakemuksen. Sijainti vastoin k a i k k i a ydinalan lupauksia ja OL1 ja OL2 laitosten 

aikuisia rakennussopimuksia Eurajoen kunnalle Olkiluoto. 12§ ja14§ perusteella KTM ja 

teollisuusministeriö pyytää puoltavaa lausuntoa Eurajoelta. Eräpäivä 28.1-00. Maanalaisen 

tutkinnan mahdollistaa YEL 15§,YEA 30§. Vahvistajana eduskunta.-99 kunnanvaltuutetuille ja 

hallitukselle KTM Dnro 14/815/1999.ydinjätetutkimusohjelma JYT 2001. Loppusijoituslaitoksen 

periaatepäätöshakemus. Saman ympäristövaikutusten arviointi. KTM. STUK, VTT ja GTK ovat 

13.1.-00 olleet esittelemässä lupahakemuksesta lausuntoja ja tutkimuksia kunnanhallinnolle. STUK 

antoi11.1-00 turvallisuusarvioita. Mielenkiintoista tässä on lukea, että Posiva ei löydä mitään 

turvariskejä ihmisille tai omaisuudelle, vaikkei edes kallioperää oltu nimenomaisesta 

"Vuojokiryhmän päätöksestä" tutkittu! Eräs hupaisa yksityiskohta ydinalan perustyylistä: 

Lähtökohtana on, että Olkiluotoon sijoitetaan ydinenergialain mukaisesti v a i n Suomen 
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ydinvoimalaitosten käytetty ydinpolttoaine! Näin siis tilanne 2000 alussa. Saman vuoden kieppeillä 

lähti jo jatkohakemus jossa TVO/Posiva haluaa maahamme koko Euroopan 1000 kertaa 

perusydinjätettä säteilytehoisemmat PUREX yms. jätteet rahasta säilytettäväkseen. Posiva 5 

kertaistaa jätealuetta suoralla pyynnillä mm. plutoniumtiestä Venäjän jalostamolle Majakiin ja 

uraanikaivostoiminnan aloituksesta Uudellamaalla Arevan avulla! Joten näin epärehellistä se on 

ollut valtioydinmonopoleillamme! -------------- Lehti jatkaa: Arto Lauria arveluttaa myös bentoniitin 

käyttö ydinjätteen säilytyksessä. Bentoniitti on savimainen aine, jota käytetään 

rakennusteollisuudessa kaatopaikkojen pohjaeristeenä sekä esimerkiksi 

paakkuuntumisestoaineena elintarviketeollisuudessa (e558) ja kissanhiekkavalmisteissa. 

"Luolastoon kaivetaan metriluokkia väljiä reikiä tuhansittain. Reikien keskiosiin pannaan bentoniitin 

ympäröimänä pehmeänä ja puristuksessa herkästi puhkeava kuparinen säiliö ydinjätteineen", Lauri 

selostaa. "Kauan sitten Olkiluodon alue oli meren peitossa. Posivan tekemien koeporausten 

yhteydessä paljastui, että alueella olleen muinaisen oseaanisen meren jäljiltä maahan on jäänyt 

huokoista kiviainesta, joka sisältää ikivanhaa merikiveä." Asia on kiusallinen, koska bentoniitti 

saattaa rakoilla suolaveden vaikutuksesta. Lauri väittää, että Posiva ei halunnut julkaista 

kaivausten tulosta. Täytyy muistaa myös, että pohjavesi käy sitä suolaisemmaksi, mitä syvemmälle 

mennään. Murphyn lain toteutuessa luolastoon valuisi vanhaa merivettä tai pohjavesi osoittautuisi 

niin suolaiseksi, että se heikentää bentoniittia. Bentoniittikuori haurastuisi ja kivimurskamassa 

tippuisi kupariputkien päälle. Ne murskautuisivat kuin hammastahnatuubit päästäen myrkyn 

karkuun. Ydinjäte liikkuisi pohjavesivirtausten mukana paikasta toiseen ja saattaisi lopulta 

pulpahtaa maan pinnalle. Bentoniitin käyttöä perustellaan sen kyvyllä sitoa kosteutta. Posivan 

esitteen mukaan pohjavedet liikkuvat hyvin hitaasti satojen metrien syvyydessä ja jos ydinjätettä 

pääsisikin valumaan kapseleista, se imeytyisi veden mukana bentoniittisaveen ja peruskallioon. 

Timo Äikäs myöntää, että suolavesi heikentää bentoniitin ominaisuuksia. " Mutta täytyy huomioida, 

että bentoniitti puristetaan lähes kallion tiheyttä vastaaviksi tiilimäisiksi kappaleiksi. Siihen tepsisi 

vain hyvin väkevä suolaliuos, joka sisältäisi sellaiset 100g suolaa litrassa. Suolapitoisimmat 

näytteet. *Tähän on syytä mainita, että kesti useita puhelinsoittoja ja monta jämerää keskustelua 

muuttaa Posivan virallisesti kertomat suolapitoisuusluvut 2% ylöspäin. Ensin Posivalta löytyi 

korkeintaan 2,5% suolaisuustietoja ja esittämääni suolaisempia arvoja ei millään haluttu löytää. 

Tilanne meni tässä keskustelun vaiheessa niin pitkälle, että minun tietämiäni 8% suolaisuuslukuja 

ei edes haastattelijani enää halunnut uskoa todistamatta todeksi. Kuvaavaa oli se, että Posiva esitti 

poraustietojaan kaikilta osin täysin vapaasti esillä oleviksi. Vasta kun kykenin kiistatta näyttämään 

Voima-lehden toimittajalle, että varsin suuri osa Posivan poraustiedoista ei ollut väitetysti vapaasti 

luettavia nettiosoitteineen kaikkineen, sain hänet vakuuttumaan tilanteen piilotuksista. Vasta kun 

Posivalle voitiin vastavuoroisesti esittää kiistanalaiset salatut porausreikätulokset vastentahtoisesti 

Posiva joutui korjaamaan suolatietojaan aivan toisenlaisiin lukemiinsa lähemmäs totuutta. On 

enemmän kuin selvää, että fossiloituneissa maan huokoisissa on merellinen aina kiinteään 

muotoon asti sedimentoitunutta suolaa myös valmiina sulattamaan bentoniittikissanhiekkakakut 

kuin tyhjää vaan. Eli kuten Posiva raporteissaan asian ilmaisi. Suolavesisuihkuvedellä bentoniitti 

sulaa kuin sokeri tyhjää vaan. Äikäs jatkaa: Suolapitoisimmat näytteet, noin 80g litrassa on saatu 

hyvin syvältä Olkiluodon kallioperästä. Suunnitellulla loppusijoitussyvyydellä tavattu suolaisuus on 

noin 20g litrassa" Selittää Äikäs. Heikki Simola on kuitenkin huolissaan siitä, että 

ydinvoimateollisuuden sivutuotteet eivät ole riesanamme viimeistä kertaa. "Seuraavan jääkauden 

liikunnot ovat todellinen riski lähimmän 50 000v aikana. Voimme olettaa, että tulevaisuudessa 

ydinjäte tulee vaikuttamaan elokehään tavalla tai toisella". Posivaa on myös syytetty siitä, että se 

rakentaa Onkaloaan suuremmaksi kuin nykyisillä jätemäärillä olisi tarvetta. Tämä saattaisi viitata 

siihen, että kulissien takana suunnitellaan lisäydinvoiman rakentamista. Äikäs kumoaa väitteen" 

Nythän louhitaan vasta ajotunnelia, jossa pitää päästä ajamaan suurilla ja raskailla kuorma-
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autoilla. Valtioneuvostot tekee v 2012 päätöksen jätteensijoituspaikan rakentamisesta ja v 2020 

käyttölupapäätöksen jätteen varastoimisesta. Niissä luvissa päätetään määristä. Posiva Oy:n 

ydinjätteen säilytykseen liittyvien turvallisuusriskien kartoituksesta on oltu huolissaan 

aikaisemminkin. Vuonna 1998 Ruotsin ydinturvavirnanomaisten edustaja huomautti Posivalle siitä, 

että se ei ota ydinjätteen varastoimiseen liittyviä ongelmia tarpeeksi vakavasti. Veli Koskinen. *On 

enemmän kuin selvää, että Äikään inttämät, ettei lisäydinvoimaa jo tällöin suunniteltu täyttä päätä 

pidä paikkaansa. On varsin selvää, että Posivalaisen henkilön luotettavuus jää vähintään 

kyseenalaiseksi nykyisin nähtävän jatkuvien ydinvoiman lisärakentelukeskustelujen jälkeen. 

Maamme ydinlaitosten tapa kertoa aikeistaan ja suunnitelmistaan jää taas enemmän kuin 

epäluotettavuuden varjoon. On aivan käsittämätöntä kohdata moista ylimielisyyttä maamme 

päätöksentekijätahoilla. Ikään kuin Suomalaisilla maamme kansalaisilla ei olisi edes oikeutta tietää 

päätöksistä, joilla on seuraamukset tuhansille tuleville sukupolvillemme suoraan.  

  

30. Ydinvoimaloiden rakennekivestä. 08 _05..txt 
30 Ydinvoimaloiden rakennuskivestä. 08-05. Rakennettaessa OL3 laitosta, Framatome halusi 

paikalliset kallioperäheikkoudet ja -liikunnat tietäen varmistaa koneikkojen perustuennan erillisellä 

10m paksulla sokkelirakenteella. Äskettäin Olkiluodossa oli otettu uusi 1,6G 

maanjäristysnormivaatimus näiden havahduttamana käyttöön Loviisasta poiketen. Näin 

Euroopassa olisi aina menetelty. Nyt kuitenkin TVO halusi yllättäen poistaa laatan turvarajoista yli 

70%? Paksuudeksi yhtiö vaati 3-2,5m. Vielä haluttiin käyttää Olkiluodon peruskiveä raaka-aineena. 

Framatome kuitenkin tutkittuaan paikallista kiillegneissikiveä totesi sen olevan täysin 

rakennuskiveksi sopimatonta Mistä on kyse? Kiillegneissi on liukkaista, osin helposti irtoavista 

kiillelamellilevyistä löyhästi muodostunut. Ehkä parhaiten kuvaus "ruusunnuppurakenteesta" kertoo 

maallikolle ongelmasta. Siinä siis löyhät limittäin olevat kivihituset päästävät syövyttäviä ja 

rakennetta turmelevia nesteitä ja kaasuja huokoiseen sisukseensa, irrottaen osaset toisistaan. 

Samoin betoni tarttuu erittäin heikkolaatuisesti kyseiseen peruskivimateriaaliin. Sanoisinpa, että 

tästä tehty betoni on, kuin joukkoon olisi sekoitettu pieniä "ruusunnuppuja". Käydyissä OL3 

keskusteluissa TVO joutuikin antamaan periksi. Surullisenkuuluisaksi muodostunut 

pohjalaattaprojekti virheineen ja työaikaylityksineen päätettiin tehdä kaukaa tuodusta 

huomattavasti parempilaatuisesta olviviinidiabaasista. Mistään viisastumatta projektien 

jatkotoimissa aiotaan hilsekalliota käyttää sitäkin piittaamattomammin. Vähemmälle on jätetty se 

totuus, että niin OL1, kuin OL2 on valtaosin rakennettu tästä kiistellystä materiaalista. Ja koko 

Asean määrittelemän 25-30v käyttöikänsä lähes kaikki voimaloiden kriittiset koneikot ovat 

levänneet tähän heikkoon peruskallioon. Tuhoutuvasta betonikivestä tehdyt tuennat ja 

turvarakenteet on myös valtaosin kiillegneissisiä. Ruotsalaiset viisaampina sulkevat yli 25v 

käyttöikänsä ylittäneet sikäläisiä sisarydinvoimaloita. Onko TVO:n johdolla mitään todellista 

perustetta puuhailla yli-ikäisille runsaan 130% revitystehoilla ajettavien ydinvoimaloidensa 

jatkokäyttöiäksi 60v? Kaikille on selvää, että esim. aikoinaan rankasti täristäneiden generaattori-, 

turbiinitukirakenteiden ja lukuisten putkistokiinnitysten yms. lohkeilleita röntgenkuvia tarkastelleet 

henkilöt tuskin ilahtuvat jatkoaika-ajatuksista. Miten sattumanvaraisesti pintakorjailtujen 

yleisemminkin pettäneiden , syöpyneiden ja laajasti hilseilevien tuentarakenteiden todellisuudessa 

kuvitellaan kestävän tulevat ylitehoajovuodet. Lasketut käyttöiät on myös jo nyt selvästi 

ylittymässä. Yleisempänä huolenaiheena voidaan mainita merivesikanavien laajalti koskemattomat 

kalliokontaktirakenteet. Lukuisat vuosikymmeniä lähes hoitamattomana olleet syöpyneet teräs ja 

kivibetonielementit repsottavat. Elintärkeitä huoltoja ei ole suoritettu käyttökerrointen ollessa 98% 
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hujakoilla. Useat korjauskohteet ovat myös käytännössä mahdottomia saavuttaa. Erityismaininta 

vielä Posivan aikomukselle. Käytetäänhän suomalais- ja ulkomaalaisydinpolttoaineen 

loppusijoitusluolastojen kaikkeen valmistamiseen tätä "ruusunnuppusoraa" ja heikkolaatuista 

peruskalliota surutta. Tuskinpa nimittäin Framatomen totaalisesti hylkäämä kiillegneissikivi kestää 

100 000v syövyttävissä merisuolaisissa ydintulppausrakenteissaan? Vielä asiaan voitaisiin 

valpastuvien viranomaispiirien toimesta puuttua, ennen kuin on myöhästyneiden jälkiselvittelyiden 

aika! Tähän on jatkoksi syytä kertoa, että vaikka näistä aiheista yritin varsin laajassa mitassa 

saada vastauksia ja kontakteja ydinalan usealta taholta, niin keskustelukontaktia ei mainittavasti 

syntynyt. Joten on enemmän kuin selvää, että näistä esittämistäni syväluotaavista kriittisistä 

kommenteistani ei missään nimessä haluttu keskustella. Sanomatta on selvää, että 

vuosikymmenet pyörineet yli-ikäiset ja revitystehoilleen sietokykynsä aikapäiviä sitten ylittäneiden 

ydinvoimaloiden todellisista vaaraelementeistä ei haluttu luoda epäilyksiä hälventävää keskustelua. 

Ydinvoimateollisuus lukitsi itsensä tietentahtoen norsunluutorniinsa ja vaikeni ikävät asiat 

kokonaan vapaan kritiikin ja kaiken keskustelun ulkopuolelle. Täytyy tähän lisätä, ettei moinen 

asenne lupaa turvallisuusmielessä hyvää sille mitä ydinteollisuudesta saamme tulevina 

vuosikymmeninä kokea.  

  

31. Miksei avaruutta asuteta..txt 
31 Miksei avaruutta asuteta? Seuraavassa kimarassa on tarkoituksena perehtyä varsin 

seikkaperäisesti niihin mekanismeihin, joiden takia yleinen biodiversiteetin edustama alkuainekirjo 

on kuin varkain alkanut muuttua menneinä vuosikymmeninä "yleissäteilevämmiksi". Lähdetäänpä 

liikkeelle aiheeseen etäisesti ajallisesti, ja maantieteellisesti vielä kauempiin laajuuksiin. Kun 

avaruusmatkailu 70-luvun alkupuolella oli kiivaimmillaan keskusteltiin aivan vakavissaan siitä, että 

jo varsin pian Kuu ja (Mars) tulee olemaan pysyvästi asuttu. Vaikka hankkeen hintaa ja 

mielekkyyttä mietittiin oli selviö miten avaruuteen liittyi niin runsaasti saatavia etuja, että asutus 

tulee kannattamaan. Kerrottiin sieltä saatavan maalle niinpaljon, ettei kustannuksia kannattaisi juuri 

laskea. Yhä vajaan 40v päästä mikään ei ole käytännössä kehittynyt niistä ajoista, miksi? Nyt en 

edes keskustele "tekaistuista" kuljetuskustannuksista ja muista sukkularäjähtämisistä. Totta kai jo 

70-luvulla kustannukset ja vaarat tiedettiin, joten siitä ei todellisuudessa ole kyse! Erään vihjeen 

saimme, kun mietittiin, että sattunut aurinkopurkaus olisi tappanut avaruusmatkailijat 

säteilyenergiallaan kerralla. Sanottiin avaruuden olevan paljon hengenvaarallisemman, kuin aluksi 

uumoiltiin. Mitään suojautumismahdollisuutta ei kuulema olisi ollut tilanteessa avaruudessa. Toinen 

vihje liittyy Kuusta saatuihin näytekiviin. Niitten kerrottiin olevan aivan liian keveitä ja rutikuivia. 

Säteilyenergian vaikutuksesta lasketaan esim. maapallon menettävän magneettisuojastaan 

huolimatta 3-5kg/s ilmakehäänsä tauotta. Kosmisen säteilykvantin energia voi olla huikea 10-

potenssiin 15 eV! Fissiohalkeamisen atomipommissa/voimalassa kvanttitehot on 200MeV. Jo tästä 

näemme, että kuukivien isomeerinen säteilyviretila on massiivinen. Eli suomeksi koko se 

ainesmäärä, jota kohdataan avaruudessa ja planeetoissa on säteilyn pilaamaa alkuainetta. 

Terminen isomeerivire on tunkeutunut elektroninsa menettäneeseen planeettavaippaan vaikka 

kuinka syvälle tuhoten ja säteilyradikaalisoiden mennessään. Elektronit ovat siitä uraanimalmin 

kaltaista, että kerran käytettynä ne on pysyvästi kadonneet. Jo auringon UV-säteily synnyttää 

termisen elektroniemission, saati lyhytaaltoisemmat gammakvantit. Havannollistetaampa mistä on 

kyse. Kun vuorikiipeilijät käyttävät nuotiota muutaman kilometrin korkeudessa siellä hapen 

yhtymisprosessi on niin heikkovoimainen, ettei vettä kyetä valjussa sinisessä liekissä edes 

keittämään, niin halju, ettei sillä myös voi edes lämmittää. Juuri vastaava on tilanne termisesti 
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virittyneissä ja läpikotaisin elektroninsa menettäneen avaruussäteilyn pilaaman aineen kohdalla. 

Juuri mikään ei ole siitä tehtynä normaalisti toimivaa alkuaineista puhuttaessa. Sähkö ei kulje 

metalleissa kuin vaikeasti. Kaikki kemialliset prosessit ovat ikään kuin puolitekoisia, edes se ilma 

jota aineesta tehdään ei ole turvallista, saati kunnolla toimivaa ionisoituneena, vesi samoin. 

Yksinkertaisesti sanottuna avaruus on paljolti identtistä ydinvoimaloiden kanssa. Suunnaton 

elektronivajaus pilaa myös pitkälti valenssielektronipohjaiset prosessit. Maali ei kuivu, polttoaine on 

liian laihaa toimiakseen, liima ei pidä, hitsit eivät kestä, muovit halkeaa, lasikuitu pilaantuu 

lasikuituruttoon, eristysaineet vuotavat sähköä lävitseen ja vastaavasti johdot eivät pahemmin 

kuljettele sähköä. Jopa tällaisesta isomeerisesti viritetystä viljelty ruoka on vaarallista ja 

energiatonta. Yksinkertaisesti sanottuna mikään avaruussäteilyn pilaama alkuaine ei ole 

hallittavissa normaalistandardein! Tästä ei toki julkisesti suin surmin kritisoida. Vähän puhuttu fakta 

on myös se, että vaikka avaruudessa asuville toki voidaan tehdä säteilysuojakatteita, ne melko 

pian säteilyenergian seurauksena lakkaavat toimimasta, kun esim. K,L,M- röntgenvireet 

kulkeutuvat atomilta toiselle läpi aktivoituvan suojan. Ja Malenkan kuorirakenteen mukaiset 

ydinvirittymiset seuraavat toisiaan. Varsin pian suoja muuttuu siis säteilylähteeksi antamatta 

riittävästi suojaa. Esim. Kuulla ei ole maan kaltaista magneettikenttää, saati ilmakehää, tai merta 

suojaamassa säteilyltä. Planeettojen kaikki saatavat aineet ovat pitkälti laitteiden rakenteluihin ja 

hallittuihin kemiallisiin prosesseihin sopimattomia! Eli vaikka Marssin pinnalle saataisiin kaikki muu 

vaivoin toimimaan, niin säteilyenergialta ei ole mitään todellista pitkäikäistä suojaa. Siksi 

marssiinmatkaajien selkein uhka on, nimenomaan radioaktiivisuus kaikissa muodoissaan! Se miksi 

tätä ei juuri maan päällä haluta tuoda ilmi on jo toinen ydinalaan tyypillisesti liittyvä juttu. Onko 

tosiaan säteilyyn liittyvien lainalaisuuksien jatkuva salaaminen niin tärkeää, ettei niitä yhä haluta 

tuoda esille? Tämä kysymys on todella asiassa keskeistä. Ei haluta julkisesti keskustella aiheista, 

jotka kyseenalaistaisivat koko ydinenergian/ sotaydinvoiman samalla maailmalla! ---------- Ei raha 

milläänlailla voi olla avaruuden asuttamisen este. Koska sitä juuri olisi tulollaan. Selkeästi 

enemmän, kuin projekteihin pannaan! Eli jo 70-luvulla esimerkiksi laskeskeltiin varsin selkeästi, 

että maailmassa tuskin on toista laajempialaista tapaa rikastua uusin tuotannonvaltauksin, kuin 

avaruustekniikalla. Luotiin jo visioita siitä, että kuu/asteroidikaivoksista ammuttaisiin suuria määriä 

arvokkaita malmeja avaruudesta maahan käytettäväksi. Eli avaruus on siitä vänkä kohde, että 

siellä noin teoriassa on äärimäisen helppoa tuottaa ylenmäärin harvinaisia ja jopa loppuvia 

alkuaineita täysin ehtymättömistä varastoista maailman tarpeisiin. Esimerkiksi näitä ydinfuusiossa 

toimivia erikoiskaasuja kuulema ei tarvitsisi tuoda kuin pieniä pullollisia koko maailman 

energiatarpeita täyttämään sanottiin. Ja kuin taikaiskusta koko setti meni täysin uusiksi. Keskustelu 

muuttui ihan oudoksi vähin äänin juuri samoihin aikoihin, kuin kuukivien analyysit valmistui. Sitä 

ennen kertoiltiin laajasti, miten platinametallia, kultaa ja ties mitä ultrakalliita aineita määrättömästi 

vain lingottaisiin sieltä maan tarpeiksi. Kuin taikaiskusta nämä visiot jäi keskustelusta kerralla. 

Yhtäkkiä alettiin miettimään robottikaivostoimintaa, koska ihmiset kuolisivat mystisesti 

avaruudessa? Kohta myös tämä jäi keskusteluista. Mitä tehtäisiin maailmalla avaruusaineilla jotka 

ovat täysin isomeeriviritettyjä ja säteilyn eroosoimia tyhjiä ultravaarallisia elektronivajaita hylsyjä? 

Kunei muuta uskallettu julki tuoda niin jätettiin homma ikään kuin hautumaan sen enempiä 

selittämättä. Olemme äärimmäisen tyhjyyden keskellä ja yksin. Omassa elämän vaivoin luomassa 

magneettisessa säteilysuojassamme. Maailmassa jossa on "ydinsodan" jäljiltä kaikki tuhoutunut. 

Yllätyksenä laajalti myös avaruuden aine on mitä käyttökelvottomimmassa muodossa. Jopa 

kilometrien syvyydestä ei löydy planeetoista kunnolla toimivia alkuaineita. Lisäksi tilanteen 

erityistoivottomuus selittyy sillä, että jopa avaruuden hiilen pitäisi stabiloitua kymmeniä tuhansia 

vuosia ollakseen edes joinkuin käytettävissä. Marssissa ei siis pellot kukkisi edes suojakupujen 

alla, saati tuottaisi syöntikelpoista satoa, tai happea saati vettä! Lisäksi tajutaan nyt jo 

tiedepiireissä, että 60v ydinharha on jo täyttä päätä muuttamassa tulevaa elämäämme 
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mahdottomuuksiin meneväksi. 30v aikana tuplautunut 5,7mSV taustasäteily ei ole mikään leikin 

asia! Joku kasvihuoneharhakupla ei tämän rinnalla siis ole mitään. On kerta kaikkiaan aivan pakko 

päästä ympärillämme vellovasta siviiliydinuhasta eroon. Ihmiskunta on nyt kuin kultakala 

maljakossaan avaruuksien tyhjyyden vankina. Maljakosta vesi on siviiliydinvoimareiän takia jo 

lirunut 50v tauotta elämän vesiään pois. Lienee vihoviimeisiä aikoja romuttaa ydintuhokierre 

elinpiiristämme. Nimittäin mitään saavutettavaa "Mars-reserviä" ei elämälle tiedepiirien yllätykseksi 

ole! En milläänlailla ole edes pessimistinen. On aivan selvää, ettei koko peli ole menetetty 

säteilyinvaasion edessä, mutta kiirettä takuuvarmasti pitää. Todennäköisesti asiaa aletaan 

ratkomaan sillä, että avaruushissin kaltaisella systeemillä koko maailman ydinjätemateriaali ja 

laitokset on ammuttava kuluja säästämättä ainoaan mielekkääseen paikkaan aurinkoon. Koska se 

on a i n o a edes teoriassa toimiva versio. Ehkä transmutaatoituna ensin. Lapsillamme on edessä 

niin suunnaton jälkiemme siivoamisprojekti, että hirvittää. Siinä kyllä OL3 kaltaiset sadatellaan 

oikeasti alimpaan hornaan. Aikataulu tähän elämän laskennalliseen knokouttiin etenee näin. 

Nykysäteilytaso nousi 30v aikana siis 3<5,7mSv. 90-luvulla lakaistiin tästä noususta -2mSv 

pelkällä maailmanlaajuisella kikkailulla pois! Yllättäen saattaa STUK jopa myöntää toisinaan tämän 

faktan! Nykyään "virallisesti" puhutaan 3<3,7mSv noususta jos edes tästä, mutta totuus on +90% 

nousukierre. Tilanne jossa säteilykuolleisuus on teoreettista syntyvyyttä ylempänä on 11,5mSv 

paikkeilla. Mainittakoon, että nykysäteily tappaa maassamme 6000 jo nyt ja syöpäyttää saman 

verran. Kun uraanikaivos tulee, nousee kuolleisuus maassamme jo peräti 31 5000/v ja näiltä 

pohjilta olen laskenut vertaamalla teoreettiseen syntyvyyskykyymme. Eli: 11,5-5,7msV = 5,8mSv 

"knokouttiin". Nykyvoimaloilla säteilykasvu on siis 2,7mSv/30v. Eli 5,8mSv/2,7mSv* 30v = 65v 

vuotta aikaa selvittää ydinsotku, tai kuolemme sivilisaationa sukupuuttoon ydinjätteisiin 

nykymenolla! Aikaa on, mutta riippuu tiedonsaannista yleistasolle. Max 100v ja homma ratkeaa 

jokatapauksessa.  

  

32. Uusi salamalöytö..txt 
32 Uusi salamalöytö. Ydinalan kannatus saa jatkuvasti kautta maailman tutkimuksista 

raporttitietoja, jotka eivät milläänlailla kannata energiamallia, joka nojautuisi edes merkittävästi 

ydinvoiman lisäkäytön saati rakentelun kannalle. Ydinvoimalatuotannon aivan selkeä 

epäonnistuminen perustuu jo siihen perusfaktaan, että peräti 10% sitoutuu pysyvään 

kvanttimuotoonsa. Kvantti ei Einsteinin energian pysyvyyslain mukaan kadota energiaansa vaan 

siirtää sitä muodosta toiseen. Johtuen loputtomasti läpi aineiden esim. elektronivuona sähkön 

tapaan eri kuorivireistä toisiin kunnes säteilykvantti kulkeutuu tauotta tällä energiavuollaan 

ympäröivään luontoon. Esimerkiksi auringon sisältä ulos pyrkivä fotonikvantti voi miljardien vuosien 

läpipyrkimisensä jälkeen läpäistä auringon massan ja tulla miljardien törmäystensä jälkeen 

muuttumatta sieltä ulos. Säteilykvantin suurempitaajuinen energia kykenee isomeeritiloina ja 

K.L.M-röntgenvireinä poistumaan ympäröivään luontoon yleistä taustasäteilytystä jo nyt 5 

kertaisesti nostaen. MTV special 23.08. Kerrottiin mieltä kääntävää tietoa salamointiin liittyvästä 

uusista tiedemaailmaa kohahduttavista uhkaavista ällistyttävistä löydöksistä. Nyt alkaa jo 

pikkuhiljaa tulemaan niin hälyttäviä tietoja, että jopa tiedepiireissä hämmästellään! Mm. 

siviiliydinvoimaloista ja uraanikaivoskäsittelyistä tauotta yläilmakehään tulee isomeerivirittyneiden 

arkisten termisesti säteilyenergioista ionisoitunutta peruskaasua. Olen näistä monasti yrittänyt 

kirjoitella aiemmin, mutta nyt vasta niiden olemassaolon konkreettisuus alkaa selviämään myös 

tiedemiestutkijoille ja maailmalle! Salamointia on tutkittu ja mittailtu ties kuinka ja kauan. Nyt ikään 

kuin yhtäkkiä ollaan huomattu ukkossalamointiin ennen kuulumaton uusi ominaisuus! Tilanne ei 
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esim. minua milläänlailla ihmetytä, koska mekanismin jo on aikapäiviä sitten salaisissa 

tiedejulkaisuissa esitetty. Faktat on toki ollut suljettuna tiedossa, mutta miksi se nyt alkaa yhtäkkiä 

paineissa tulemaan julki? Säteily virittää kumuloivasti maailman esim. arkisia ilmamolekyyleja. 

Erityishuomioitavaa on kohdentaa K,L,M- röntgensädemuodostumat arkikaasuissa. Ja myös 

Malenkan kuorimallin mukaiset vastaavantyyppiset viretilat atomiydintasolla. Myös mitä 

pitkäaikaisemmin siviiliydinvoimalat käyvät, niin suoraan ilmakehään jää vireitä lisääntyvästi 

talteen. Juuri tästä kertoo 30v aikana todellisuudessa ilman 90- luvun -2mSv nykysensurointia 

havaittu 5 kertaistunut taustasäteilymme. Salamoinnin synnyttämän paineiskun on todettu myös 

lisäävän kvantittumista, jo 60-luvulla kokeissa jne. Enää tällaiseen nykyiseen termiseen 

virittyneeseen ilmakehämme kaasuun ei tarvita, kuin salaman kaltainen purkuyllyke. Seurauksena 

tapahtuu ennekokemattomia säteilysyntymisiä nähdystä siviiliydinvoimalan poistokaasusta. 

Maailmassa on taas ilmiö, joka ei pitänyt aiemmalla tiedolla edes olla mahdollista. Ja ydinfysiikka 

meni taas maailmalla uusiksi! Vuosi vuodelta voimme kasvavissa määrin taltioida ennen 

tuntemattomia energiamuotoja kotoisasta salamoinnista. TV toimitti epäuskoisena asiaansa 

esittäneitä salamatutkijoita jotka olivat siepanneet mittareihinsa tappavia röntgensäteilyjä. Jotta 

heille asia olisi entistä mystisempää, niin vielä hämmästyneimpiä oltiin myös mitatuista selkeästi 

hengenvaarallisista gammakvanteista salamoinnin laukaisemana! Niin on se toki kiva, että 

jatkuvasti johdonmukaisesti kasvavat reaalifaktat saavat viimein myös tutkijat vakuuttumaan. Arki-

ilma kykenee todistetusti tallentamanaan säteilyenergiaa pitkään ja nähdysti kuljettamaan 

energiansa vaikka kuinka kauas saantikohteestaan ydinvoimaloista. Juuri kuten STUK:n 

siviiliydintaustasäteilytiedoista voi osaava tulkita. Ydinvoimaloista noin 100km säteellä voidaan 

havaita esim. Olkiluodossa +300% ja keskimäärin +125% yleinen kohonnut taustasäteilytason 

pysyvä olemus. Ehkä pieni täsmennys vielä on paikallaan tähän. Röntgenenergia tyypillisesti 

energialtaan 10 000eV ja taasen gammakvantti 1 000 000eV noin mielenvirkistykseksi sanottuna. 

On tosiaan teoriassa jo tiedetty, miten suurjännite synnyttää erityisjärjestelyissä raskaissa 

metalleissa röntgenefektejä, muttei ennen olla myönnetty, että jopa keveissä kaasuissa. Lisäksi 

edes röntgenputkilla ei ole kykyä muodostaa huomattavasti suurenergisempiä ja atomin 

sisärakenteissa kuorimallien mukaista gammakvantittumista! Niin tai siis ennen paljastuksia on 

aina näin väitetty! Ilmituotu panee nykyfysiikkakäsityksiämme ihan uuteen uskoon ja 

luotettavuusmietintään niin ydinturvallisuuden, kuin asiasta vastaavat seurantatahot? ------------- 

Keijusalamointia. Keskitän mahdollisimman selkeään kokonaisuuteen niitä mekanismeja joita 

muodostuu yläilmakehäämme erilaisista ionisaatioista ja säteilyioneista ilmakehäämme. 

Perussähkö joka muodostaa ukkoskentät yläilmakehäämme saa alkunsa maan pinnalla olevasta 

sähköstä. Elollisen elämän ja vastaavien toimintojen tuottamista irtoelektroneista. Kun biotuotanto 

muodostaa pitempiketjuisia sokereita positiivisemmista vetyprotoneista, jää irtoelektroneja joita 

käytetään eliminoimaan happiradikaaleja ja säteilyn ionisoimia elektronivajauksia vastaan. 

Ylijäävistä elektroneista maan pinnalla halutaan eroon. Esimerkiksi jäteliemessä olevissa 

orgaanisia aineita hajottavissa typpiyhdisteitä vähentävissä bakteeritoiminnoista löytyy suoraan 

bakteereja, joilla on ylijäämäelektronien poistoa varten johtavia poistokarvoja tätä varten. Maan 

pinnalta ylijäämäelektroneja kulkeutuu vesistä kohoavien auringon lämmittämien 

vesihöyrypisaroiden mukana noin 10 km korkeudella oleviin pilviin. Sinne muodostuu 

irtoelektroneista negatiivinen varaus. Muodostuvissa nousevissa ilmavirtauksissa tämän alueen 

päälle muodostuu pilven sisäinen positiivinen varausrintama. T.K. 14-06. "Ukkostaminen 

puolestaan purkaa pilven sisäistä sähkökenttää pilvessä ja myös maahan päin. Toisinaan syntyy 

tähän alaspäin suuntautuvaan elektronivirtaan kanava pilvien yläosasta. Tällöin maasta singahtava 

ylijäämäelektronien virta pilven huipulle saattaa kaapata lisää elektroneja ilmamolekyyleiltä. Tällöin 

varausalue singahtaa omat elektroninsa yläpuoliseen ilmakehään. Kun ukkospurkaus kulkee 

ylöspäin kohti 50km-550km korkeudella olevaan ionosfääriin, tullaan alueelle, jossa auringon UV-
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valo ja avaruussäteily on jo ionisoinut ilman sähköä johtavaksi valmiiksi. Elektronit kulkeutuvat 

kymmenesvalonnopeudella laajalle alueelle. Muodostuu keijusalamarypäs jossa kukin salama 

kulkeutuu metrin levyisessä kanavassaan ylöspäin avaruutta kohti. Syntyy sinertävä kajastus. 

60km korkeudella kanava voi olla jo10m leveä. Ensi alkuun ilma on tiheää ja estää elektroneja. 

Liikenopeus kasvaa ylemmäksi mentäessä ilmamolekyyliosumien vähetessä. Tässä 

kaskadimaisessa kiihdytyksessä muodostuu keijusalamalle tyypillinen punainen väri usean 

salaman ryppäänä. Kokonaisuus voi olla jopa 50km levyinen valomeri. Ajaltaan kuitenkin vain 

himmeä 100-millisekunnin väläys. Tämä onnistuttiin kuvaamaan vasta 1989. Siihen asti 

keijusalamat olivat olleet varsin tuntemattomia. Ilmiötä tutkimaan muodostettiin 2006 Eurosprite-

projekti esim. Etelä-Ranskan Aigoualin vuorille asennettiin automaattikameroita. Samoin Korsikaan 

ja Pyreneille. Ilmiö ei aiheuta suoraa vaikutusta elämään maan pinnalla suurista 

energianmääristään huolimatta, mutta kyllä epäsuoria säämuutosvaikutuksia koska 

energiapurkaukset tuhoavat otsonia. Otsonialue puolestaan sijaitsee stratosfäärissä 15-50km 

korkeudella suojellen UV-valolta. Purkausta tutkii jo ilmastomuutosmielessä yhdysvaltoihin 

perustetut Standfordin ja New Mexicon yliopistot ja Alaskan Fairbanksin geofysiikan laitos." 

Revontulialue on välillä 20-100-1000km. Eli alue pitää sisällään myös kerrotun ionosfäärin 

tapahtumakentät. Ensinnä kummastuttaa, koska ilmiö tunnetaan kuvattuna vasta vuodelta 1989 

asti sen esiintymistoennäköisyys aiemmin oli harvinaisempaa? Auringosta tulevat ionisoituneet 

vedyn elektronit ja protonisäteilyt kohtaavat maapallosta ensimmäisenä magneettikentän. Sen 

ohjaamana nämä sähköisesti varautuneet hiukkaset kulkeutuvat noin 1000km korkeudella vastaan 

tuleviin ionisoituneisiin elektroneihin, protoneihin ja muodostavat näin vetyatomeja. Virittyneet 

säteilyionit alkavat massiivisen valokvanttituotannon revontulialueillaan. Vedyn ominaisuus on 

tuottaa valoa virittämällä ainoaa elektroniaan ja näin suuret säteilyenergiat purkautuvat 

vaarattomana avaruuksiin. Muodostuva vety kulkeutuu syvemmälle ilmakehään maan 

magneettikentän ohjaamana ja tapaa alempana 15-50km korkeudella odottavan aktiivisen 

otsonikerroksen. Siellä vedyn yhdistyessä happeen aurinkotuulen säteilyhiukkaset yhdistyvät 

raskaammaksi vedeksi ja putoavat aikanaan maan pinnalle. Luonnon oma suoja avaruussäteilyä 

vastaan toimii edelläkerrotusti. Systeemi perustuu siis useisiin toisistaan eristettynä pysyviin 

sähköjännitteellisiin ja ionisoituihin sähkövarausalueisiin ilmakehän eri kerroksissa. F- ja E-

kerroksia muodostuu alueelle myös ionisaatiosta. Aurinkoenergiaperusteisina ionisaatio ja 

vesihöyryjen mukana kulkevat vaaditut lisäirtoelektronit pitävät järjestelmän osaltaan 

toimintakykyisenä. Kun tällaiseen herkkään systeemiin siirretään ydinvoimaloista sinne täysin 

aiemmin kuulumatonta massiivista säteilyionisaatioenergiaa voimaloiden piippujen kaasujen 

poistopäästönä on selvää, että muodostuu pahaa lamaannuttavaa jälkeä. Samaisessa lehdessä 

kerrottiin myös, että jo 6 500 valovuoden päässä maasta tapahtuva kuolleesta tähdestä vapautuva 

gammapurkauksen pelkkä säteilyenergia tuhoaisi myös kerrallaan koko maapalloa aina 

suojanneen otsonikerroksen! Eli on selvää, että säteilyenergian tuhovaikutus on muodoissaan 

katastrofaalista. Säteilyenergian ilman sähköjohtokyvyn ionisaatiokasvun purkaessa 

muodostuneita suojaavia kenttiä. Otsoniaukon on jo todettu kasvavan ennätysmäisiin 

aukkokatoihin -06 viimeisissä mittauksissa Antarktiksella. Tilanteessa on syytä ymmärtää, että 

freonin käyttöpoistosta on jo vajaat 30v ja yhä vaan ennätyksiä siis tehdään. Sanomatta on siis 

selvää, ettei syy voi olla kasvaneessa freonimäärässä enää ilmakehässä. Kun tähän mm. UV-

suojaan siirtyy entistä enemmän irtoelektroneja muodostuu havaittua otsonikatoa. Erittäin tärkeää 

on ymmärtää myös sähkökenttien kyky muodostaa tunnetusti otsonia olemassaolollaan. Myös 

tämä säilyttävä ominaisuus tuhoutuu nimenomaan säteilyionisaatiossa. -------------- Van Allen 

vyöhyke On paljon puhuttu siitä mitä joulukuussa -06 avaruudessa NASA:n sukkulassa 

matkustanut Ruotsin ensimmäinen astronautti oli testaamassa? On selvää, että jo kesältä 

alasajetut 5 ruotsalaisydinvoimalaa oli pysäkissä tieten ja tarkoin harkitun ennakko-ohjelmansa 



116 
 

takia. Jo pelkästään 5 vajaan 1000MW ydinvoimalan menetetyn sähköenergian hinnat, ja 

ruotsalaisen ensimmäisen yläilmakehän säteilykvanttifysiikan erityistutkijan kustannukset 

taustajoukoin ovat erittäin mittavia. On aivan selvää, että näitä tiedemateriaaleja Tanskassa jopa 

60 erikoistutkijan voimin osaston pystyttämisen takaa löytyy äärimmäisen tärkeää ilmastonäyttöä. 

Suomessa historiallisen kuivan kesän jälkeen kun Ruotsi oli pitänyt ydinvoimalansa noin 4kk 

pysäyksissä viimein alkoivat raskaat pilvirintamat esteittä kulkemaan maahamme. Ydinvoimala-

alueilla sadanta oli muuttunut lähistöllä jo noin 1kk seisahtumisen jälkeen, niin rajuksi, että 

viljelijöiden satoja ruotsissa uhkasi hukkuminen. Pilvirintaman säteilyionisaation 

normaalisadantataso palautui noin 4kk viiveellä Suomeen asti. Vettä tuli maassamme useita 

kuukausia, kuin vanhaan ydinvapaaseen hyvään aikaan melkein. Suomen sadanta oli ennen tätä 

ollut tuskin 50% normaalista. Korjauksen jälkeen sadanta kohosi siedettävään 80% tasoon. 

Kuvaavaa tässä oli, ettei näin mittava katkos palauttanut maahamme edes hetkellisesti normaalia 

vuosisadantaa silti! Oli varsin loogista, että ydinvoimaloiden startatessa pilvet hävisivät myös 

samaisen 4kk viiveellä. Näin myös sateet maassamme loppuivat tammikuuhun tultaessa veitsellä 

leikaten. Jopa maallikoille oli näin selkeästi osoitettuna kuinka suoraviivaisesti nyky-

ydinvoimaloidemme reaktoritehoistaan syytämät yli 10% kvanttisäteilytehot ulos savupiippujen 

kuorimalliteorioiden kertomat säteilyenergiat repivät yltämme pysyvästi elintärkeän sadannan! 

Pilviä ei vaan yksinkertaisesti muodostu kun säteilyenergia tuhoaa pilvimuodostusstatiikan kaikki 

edellytykset tylysti. Kuten myös Antarktiksen herkkä otsoniaukko oli mitattu täysin yllättäen 

suurimmaksi koskaan sitten 30v takaisen freonikäyttökiellon. Säteily on todella vakava uhka 

ilmastollemme. Mitä kyseisen Fuglesangin raportoinneista on saatavissa julkisuuteen? Alaston 

tiede 11.03-07. kertoo jo jotain myös Suomeen. Maapallon ympärillä jo 60- luvulta tiedettiin tapaus 

Telstaarin säteilytuhoutumisen myötä, miten yläilmakehässä vaikuttava ionisaatio on todella 

vaarallinen ja tuhoisa tekijä. USA räjäyttämällä tuhansien km korkeudella vetypommin tiesi 

saastuttavansa Van Allen turva-alueena tunnetun säteilyionisaatiosta vapaan vyöhykkeen. 

Ydinkokeen seuraus oli koko vyöhykkeen ionisaatiosaastuminen säteilystä n. 7 000km 

korkeudellaan. Hämmästys oli suuri kun melko pienellä viiveellä kokeen jälkeen oli Van Allenin 

vyöhyke taas puhdistunut säteilystä. Siitä lähtien alettiin kiinnostumaan niistä mekaniikoista jotka 

kykenivät puhdistamaan yläilmakehäämme tämän tärkeän turva-alueen. Salamatutkijoille oli 2000-

luvulle tultaessa alkanut aueta miten systeemi toimii. Ukkosista syntyy liki tauotonta 

radioaaltolähetettä yläilmakehään, joka energisoi kyseiseen vyöhykkeen radiosignaaleillaan. 

Näiden energia puhaltaa alueella olevat varautuneet säteilyionisaatiohiukkaset pois häiritsemästä. 

Kyseessä on ikään kuin jatkuvasti aktiivisesti avaruussäteilystä puhtaana pidettävän alueen 

harjaamisesta. Ukkosille oli löytynyt selkeä ja elämän ylläpitämiselle maapallollamme erittäin 

tärkeä tehtävä. Ohjelmassa mitä selkeämmin korostettiin, että avaruudesta ja auringosta tauotta 

maapallolle tunkeva säteily on mitä tuhoisinta elämälle. Ja oli täysin selvää, miten juuri 

ydinvoimaloiden, uraanijätevarastojen ja kaivosten oli huomattu olevan kohtalokkaita juuri tämän 

suojamekanismin olemassaololle. Jotain todella tuhoisaa muutosta yläilmakehässämme kertoi 

myös vasta äskettäin esiintymään alkaneet pilvistä avaruuteen lyövien kymmenkilometristen 

viuhkasalamointien sanomat. Myös mainittiin miten järkyttyneitä salamatutkijat olivat 

huomatessaan aivan arkisiin salamointeihin liittyvän röntgensäteilyn löydöksistään. Kaiken tämän 

vakavuuden edessä ei ole mikään ihme, että ensi kertaa 50v sisällä koko EU on näyttöjen 

vakuuttamana vaatimassa maailmanlaajuista ydinenergiasta luopumista ja vaati jo 2007 alusta 

alkaen kaksinkertaistamaan ydinvapaaseen uudisenergiaan satsaamista. Voidaan todella nähdä 

taivas on ydinasiassa puhunut vakuuttavasti vastaan. ---------------- Miksi otsoniaukko kasvaa. Jo 

vuosikymmeniä on aikaa siitä, kun freoniuhan edessä koko maailmassa päätettiin luopua niiden 

käytöstä. Syynä oli tämä surullisen kuuluisa otsoniin aineen vaikutuksesta muodostunut UV-

suojakadon lasku. Kirjalainaus Vuosisatamme kronikka: "01.04-75 Amerikkalaisten tutkijoiden 
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mukaan vuosikymmenien ajan vaarattomana pidetty tuote, sumutinpurkeissa käytetty ponnekaasu 

aiheuttaa pitkällä aikavälillä ympäristölle vahinkoa." Tilanne koettiin niin vakavaksi, että päätettiin 

maailmanlaajuisella sopimuksella luopua haitallisten freoniaineiden käytöstä jääkaapeissa, 

suihkeissa ja vastaavista. Kaikki näytti ensialkuun menneen varsin hyvin ja vuosien ajan havaittiin 

selkeää otsoniaukon elpymiskehitystä. Mikä oli varsin loogista, koska ongelman aiheuttaja oli 

radikaalisti poistettu maailman teollisuudesta ja korvattu kerrallaan vaarattomilla aineilla. Vaan entä 

mitä saamme lukea nyt? T.S. 21.10-06. "Antarktiksen otsoniaukko ennätyssuuri. NASA:n 

välittämässä satelittikuvasta selviää kuinka suureksi otsoniaukko oli syyskuussa Antarktiksen yllä 

laajentunut. Washington (STT-Reuter-AP-DPA). Otsoniaukko Antarktiksen yllä on suurempi kuin 

koskaan. Kertoivat Yhdysvaltain avaruushallinto NASA ja maan ilmatieteen laitos torstaina. 

Otsonikerroksen aukko on kasvanut amerikkalaismittausten mukaan 27 miljoonan neliökilometrin 

suuruiseksi eli Pohjois-Amerikkaa suuremmaksi. Otsoni suojelee Maata vahingolliselta 

ultraviolettisäteilyltä. Tiedemiehet otaksuvat, että otsonikehä toipuisi vähitellen sen jälkeen kun sitä 

vahingoittavien aineiden käyttö on kielletty laajasti?" Sopii tosiaan vuosikymmenten odottelun 

jälkeen kysyä kummeksuen miksei odotukset täyty. Miksi USA haluaa julkaista tällaisen tiedotteen 

maailman energiakeskustelujen kiivaina hetkinä. Mitä tuloksia kesän mittainen 

ruotsalaisydinvoimaloiden koepysäytys on siis jo poikimassa? Sanomatta on selvää, jo pitkään 

jatkuneen freonituotantopuutoksen olisi jo aikapäiviä pitänyt parantaa myös otsoniaukon tilannetta. 

Koska näin ei selvästi ole käynyt, syy tilanteen huonontumiseen on pakko löytyä aivan uusista 

kasvavista tuhomekanismeista. Ilmiöitä tutkimaan avaruuteen lähetetty 

ruotsalaisastronauttifyysikko menee sattuneesti joulukuussa -06 paikan päälle. Jotain 

huolestuttavaa on muutoskehityksen takana. Nyt ei voida edes löytää lisäfreonia syylliseksi. Mikä 

valaisevinta kasvihuoneilmiötäkään ei ole esitetty syylliseksi taannoiseen otsonikatokimaraan. 

Taustalla täytyy selkeästi vaikuttaa jokin vähemmän keskusteltu globaali uhka. Koska 

otsoniaukkokeskustelu varsinaisesti läväytettiin maailman laajuiseen julkisuusarvoonsa? 

Mietitäänpä tovi. Tosiaan kumman hyvin sattuu yksiin energiakriisin loppuvaiheille. Siis 70-luvun 

loppupäähän? Oliko jopa niin, ettei freoni jo silloin ollut ainoa otsonisyyllinen? Freoni ollee ollut 

silloin se kiistellyin katalyytti, mutta entä nyt? Vuosikymmenet poissa olleet freonimassat ovat aivan 

varmasti väistyneet huippumääristään nykytilanteessa 30v sisällä! Mikä itse asiassa tekee tuon 

jatkuvasti uudistuvan otsonikerroksen yläilmakehäämme? Maan päällä sitä tehdään 

suurjännitekentissä. Näin myös UV-valontuoton lisäksi myös sähköllä luonnossa. Otsonia häviää ja 

sitä on sen seurauksena pakko valmistua tietty määrä lisää. Sadannan mahdollistaa vain toimiva ja 

riittävän iso jännitelataus yläilmakehässä. Olemme saaneet julkisuudesta lukea, että 

sadannastamme on kadoksissa nykyisin peräti -50%. Syynä on vauriokasvut sähköstaattisissa 

kerrostumissa, jotka muodostuvat haihdunnan maasta mukanaan tuomien elektroniylijäämien 

vaikutuksesta. Joku syö aivan selkeästi tätä elämälle tärkeämpää sähköstatiikkaa maapallon 

yläkerroksissa. Mietitäänpä mikä kumma? Juuri sitä ollaan USA:n toimesta tosi mielissä nyt 

etsimässä. Mistä tulee tämä elämäämme nakertava povellamme oleva tuho? Tässä antaa selkeän 

viitteen ongelmatikan alkuvuosimäärät 70-luvun loppupuolelta. Mitä oli maapallossamme öljyn 

loppumisuhan alla ratkaisevasti muutettu? Aivan oikein maailman energiahuoltoon oli tullut 

yhtäkkiä varsin selkeä painotusmuutos, juuri tuona kriittisenä hetkenä. Kuten tunnettua 70-luvun 

loppua leimaa massiivinen maailmanlaajuinen ydinenergian ennennäkemätön esiinmarssi! 

Sanomatta on selvää, että näistä päivistä niin uusista uraanikaivoksista, jalostamoista kuin 

ydinvoimaloista on singonnut tauoton säteilyionisaatiovuo taivaisiimme asti moninkertaistuneina 

taustasäteilyinä. Ionisaatiota lähtee ydinreaktorista energiaa yläilmakehäämme tihutöitään 

tekemään. Ilmaionisaation peruspiirre on tappaa elämää, mutta siinä sivussa se muuttaa 

ilmaeristeen nauhana johtavaksi aina maasta yläilmakehään asti. Näin on muodostettu 

käsittämättömän rajuja systeemejä maadoittamaan ja tuhoamaan otsonintuotannolle elintärkeitten 
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sähkökenttien olemassaolo pysyvästi. Tilanteessa ilmiasun teki freoni, mutta nyt sen vähetessä 

uutta otsoniakaan ei riittävästi muodostu balanssiin pääsemiseen millään ja ongelmavyyhtiimme 

paisuu ydinvoimin taas vuosi vuodelta. Jotain on pakko tehdä ongelmassa! ----------------- 

http://www.avaruus.fi/uutiset/tahtiharrastus-ja-taivaanilmiot/pieksamakelainen-valokuvasi-

maailman-pohjoisimmat-ylailmakehan-salamat.html Pieksämäkeläinen valokuvasi maailman 

pohjoisimmat yläilmakehän salamat 07.12.2009Marko Pekkola ja Sakari Nummila Timo Kantolan 

valokuvat aamuyön 9.10. yläsalamoista. Kuva Tähdet ja avaruus / Timo KantolaPieksämäkeläinen 

Timo Kantola on ottanut Suomen ensimmäiset valokuvat yläsalamoista. Ulkomaisten 

asiantuntijoiden mukaan Kantolan ilmiöt ovat historiallisia. Kuvia tutkiessa kävi ilmi, että kyseessä 

ovat maailman pohjoisimmat koskaan havaitut yläilmakehän salamailmiöt. Ainutlaatuiset kuvat ja 

Timo Kantolan kertomus löydöstä julkaistiin tänään Tähdet ja avaruus -lehdessä nro 8/2009. 

"Yhdysvaltalaiset salamatutkijat olivat ihmeissään ja onnittelivat valokuvista. Edes Kanadasta ja 

Alaskasta ei tunneta vastaavia havaintoja", yläsalamat Itämeren salamatunnistuksiin yhdistänyt 

Ilmatieteen laitoksen tutkija Antti Mäkelä kertoo. Harvinaiset yläsalamat esiintyvät avaruuden 

rajoilla eli useita kymmeniä kilometrejä tavanomaisten ukkospilvien yläpuolella. Yläsalamat 

löydettiin tieteelle vasta vuonna 1989, sillä näiden himmeiden ja lyhytkestoistein ilmiöiden 

näkeminen ja valokuvaaminen on hyvin haasteellista. Timo Kantolan valokuvien ilmiöt varmistuivat 

harvinaisiksi keiju- ja kajosalamoiksi suomalaisten ja ulkomaisten salamatutkijoiden sekä Ursan 

tulipallotyöryhmän yhteistyönä. Aamuyöllä 9. lokakuuta pitkin pohjoista Itämerta oli liikkunut suuri 

sadealue, jonka sisuksiin kätkeytyi yksittäisiä rajuja ukkospilviä. Ne aikaansaivat kauas 

yläpuolelleen valtavia yläsalamoita. Kantolan automaattikameran tallentama rengasmainen 

kajosalama oli halkaisijaltaan yli 250 kilometriä ja esiintyi 88 kilometrin korkeudella. Pieksämäellä 

se näkyi hetkellisenä valorenkaana matalalla horisontissa. * SUPO ja CIA sensuroi miltei kaiken 

asiaan liittyvän materiaalin. Koska YDINvoiman kytkeytymisestä haluttiin tarkoin näyttöjeni takia 

vaieta heti. 

  

33. Fotonisähköilmiöstä ja muusta..txt 
33 Fotonisähköilmiöstä ja muusta. Säteilykoulutuksessa on esitetty väitteitä siitä, että säteily, ikään 

kuin "absorboituisi" energiaa mystisesti haihduttaen kaikkia luonnonlakejamme sumeilematta 

uhmaten. Otan tähän argumentoitavakseni vaikka STUK- kirjan Säteily ja turvallisuus: Kun 

varauksinen hiukkanen etenee väliaineessa sen liiketilassa tapahtuu muutoksia ja se menettää 

energiaa". Suurin osa? .. aineeseen siirtyvästä energiasta muuttuu lämmöksi! No joo näin sitä 

pyritään tosiaan yleensä vedättämään pokkana. Kuten olemme huomannet. Jäin hiukan 

ihmettelemään muutamia yksityiskohtia myös tästä harkitusta huijauksesta. Miksei kerrota niistä 

näemmä jo lauseeseen kätketyistä "selkeästi" karkaavista yhä säteilynä pysyvistä 

energiaosuuksista mitään? Ja lisää lunta samalta "tajunnanharhauttajalta". Kertoo kuinka selkeän 

vaikeaa on vedättää jopa ammattilaisen pitkissä jutuissaan. Tässä muutamia herkkulöytöjä 

samalta kirjalta: Aktivoituminen. Jos säteilyttämisen tuloksena syntyvä nuklidi on radioaktiivinen, 

voidaan reaktiossa syntyvien ytimien lukumäärälle N(t) yhtä kohtioydintä kohti kirjoittaa 

differentiaaliyhtälöön. dN/dt = q fii - lambda N. Tytärnuklidin aktiivisuus A(t) on A(t) = lambda N(t) = 

q fii (1-e potenssiin- lambda t) = A ääretön(1-e potenssiin - lambda t). Kun t on suuri verrattuna 

puoliintumisaikaan A(t) lähestyy arvoa A ääretön = q fii, jota sanotaan myös 

kyllästymisaktiivisuudeksi. Säteilyttämisessä saavutetaan tasapaino, jossa syntyvän nuklidin 

aktiivisuus on yhtä suuri kuin sitä tuottavan reaktion reaktiotaajuus. Koko näytteen aktiivisuus 

saadaan kertomalla yhtälössä laskettu aktiivisuus näytteen ytimien määrällä. Syntyneen nuklidin 
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aktiivisuus on 50% kyllästymisaktiivisuudesta, kun säteilyttäminen on kestänyt 50% 

kyllästymisaktiivisuudesta. Kun säteilyttäminen on kestänyt yhden puoliintumisajan verran. 

(93,75% neljän puoliintumisajan jälkeen). Pienillä t:n arvoilla aktiivisuus kasvaa lähes l i n e a a r i s 

e s t i kaavan A(t) = A ääretön lambda t mukaisesti. Lineaarinen approksimaation virhe on 

vähäinen, enintään 3,5%. Melko hurjaa energian siirtoa edustaa moinen säteilyenergian 

siirroskyky, eikä hukkalämmöstä mitään tietoa! Mutta jatketaan tovi samalla teemalla. Mitä 

tapahtuu, kun säteilytämme vaikka arkista ilman kaasumolekyyliä? Aineiden valenssielektroneilla 

on kyky muuttaa energiaa tyypillisesti valenssielektroneissaan muutaman elektronivoltin 

kvaantituvaksi infralämpöhäviöksi. Tämän toki tiedämme. Mutta ajatellaanpa tilannetta, jossa 10 

000eV röntgenkvantti kohtaa kyseisen valenssielektronin, mitä tapahtuu. Lähinnä kuin norsulle 

lasikaupassa. Elektroni voi onnistua optimissaan kvantittamaan kohtaamastaan energiasta 5eV 

suuruisen infrapunakvantin lämpönä. Mutta menettää seurannaisena otteensa atomista ja 

singahtaa säteilyalueelta lähinnä beetasäteilymäisenä ionisaatioelektronina kaukaisuuteen. No 

mitä tapahtuu jäljelle jäävälle atomille? Koska vain pois paikoiltaan singotuilla muutamilla 

valenssielektronilla oli kyky infrapunakvantitukseen, jäljelläolevilla elektroneilla ei tätä kykyä enää 

ole! Vaan nyt säteilyvirettä itseensä imevät elektronit muuttavat säteilyenergiaansa 10 000-100 

000eV röntgenkvanteiksi, tai vaikka beetasäteilyvire-elektroneiksi. Ydinosa atomista syytää 

puolestaan tyypillisesti jo 1MeV gammaa kompressoiden tasoonsa osuvaa vaikka vain 10 000eV 

perusröntgeniä. Systeemi ei siis tässä vaiheessa muodosta infrapunakvanttia. K-

kuorielektroneistaan esim. alumiini Al sinkoo 8 000eV ja lyijy Pd huikeaa 450 keV 

röntgenöintipurskettaan! Fotoni-ilmiössä fotonikvantti puolestaan luovuttaa k o k o energiansa 

atomin elektronille, joka sinkoutuu ulos atomista ja saa liike-energiakseen fotonin energian . 

Fotonielektronit ovat pääasiassa atomin sisäkuoren (K, L, M) elektroneja, sillä liikemäärän 

säilyminen vaatii, että koko atomi ottaa vastaan rekyylienergian. Ja kas kummaa myös tässä ei 

yhtään hävinnyt energiaa absorboitumisiin ja muuhun väitettyyn. Ja huomatkaa , että tosiaan 

kyseistä litaniaa kirjoittaa yhä sama STUK, joka juuri äsken kertoi säteilyenergian haihtuvan 

Einsteinin lakia vastaan tuosta vaan "absorboituen" ilmaan. Villiä tässä on se, että säteilytetyssä 

materiaalissa ei juuri edes ole "välineitä" lämmön tuotteluun, koska massiivinen 

säteilyenergiakvantti ei norsuna "mahdu" mitättömään energiavaraston 

infrapunavalenssielektroniin!  

  

34. Absorbtiosta..txt 
34 Absorbtiosta. Olen jo pitemmän aikaa yrittänyt saada vastauksia aivan keskeisiin fysiikan 

elementteihin. Nimittäin kun ydinkoulutuksessa kirkkain silmin väittään, että nimenomaan 

säteilyenergia katoaa "absorboituessaan" aineisiin, ollaan täysin keskiaikaisessa fysiikan 

tulkinnassa. On surkuhupaisaa todeta, että henkilöt, jotka tietävät Einsteinin aineen ja energian 

häviämättömyyslain oikeiksi, silti uskottelevat, että nimenomaan säteilyenergia katoaa kuin 

taiottuna kohdatessaan absorbtiopinnnan. Väite on niin lapsus ja tökerö kuin vain olla ja voi! Kuka 

hyvänsä ydinkoulutettu saa silmiensä eteen laskettavaksi kaavoja esimerkiksi siitä miten 

elektronisuihku osuessaan röntgenputken metallikohtion elektroneihin synnyttää aivan loogisesti 

energiaansa menettämättä lisää virittyneitä elektroneja ja röntgenkvantteja aivan solkenaan. Ja silti 

esim. STUK opettaa säteilykursseillaan, että beetasäteilynä etenevä elektronisuihku osuessaan 

2mm paksuun alumiinipalaan ikään kuin "haihtuu" ja koko säteilyenergia, niin se vaan 

"absorboituu" pois vastoin k a i k k i a tunnettuja fysiikan lakeja! Ja jotta tämä rikos, tai suoranainen 

petos olisi täydellinen, niin sitten kokeneinta ydinosaajaa myöten uskotaan moista 
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pannukakkuteoriaa suoraan pimeimmältä keskiajalta. Että osaa ihminen olla helposti 

höynäytettäviä! Tähän silkkaan satuiluun on sitten aina Otaniemen maamme korkea-arvoisinta 

ydinosaamiskeskusta myöten kuljetettu massoittain pätevyytensä siellä koulutuksin menettänyt 

populaatio. Eikö moisen tekijät edes osaa h ä v e t ä ? Eikö tosiaan maassamme lisäkseni koskaan 

koko 50v aikana kukaan ole aukaissut näissä "massavedätystilaisuuksissa " suutaan ja tuonut 

vilppiä esiin? No ehkä tosiaan olisi, muttei ole työpaikkansa menettämispelosta silti uskaltanut. 

Ydinalaan kuuluva massana vaikenemisen omerta on taas vienyt tutusti mukanaan ja kaikki 

loppukurssin läpäisseet "tietävät" maapallon olevan yhä pannukakku. Mitä absorptiossa tapahtuu 

todellisuudessa? Comptonilmiömäisesti gammakvantti siirtää taajuuttaan törmäyksissä vastaavasti 

energiasiirrossa laskien energiaansa elektroneille. Nostaen niiden termistä viretasoa askel 

askeleelta huippua kohti odottavaa kvantittumista fotonista, röntgeniin. Myös Malenkan, 

Ajzenbergin ja Lauritsenin kuorimallien mukaan vastaavantyyppinen isomeerinen säteilyenergian 

siirtyminen atomien ytimiin vastaavasti toteutuu. Protoneihin ja neutroneihin energiakokonaisuutta 

menettämättä iskeytyvät gammakvantit ja vastaavat röntgenöinnit ja muut säteilyenergialajit 

virittävät kohtaamansa ydinnukleonit moniportaisiin pitkäikäisiin viretiloihinsa kohottaen. Aikanaan 

kyseisen aineen puoliintumistahtiin sitten nämä energiat synnyttävät vääjäämättä 

luonteenenomaisia gammakvantittumisiaan. Singoten sisäänsä imemät energiat taas seuraavia 

atomeita loputtomiin virittämään. Esimerkiksi hiilellä puoliintumisaika on 5360V. Koska kvantti on 

luonteeltaan energian lailla ikuista, mitään tunnettua mekanismia ei ole, joka kykenisi 

"absorboimaan" kvanttienergiat, kuten säteilykoulutuksessa täysin virheellisesti väitetään. E= yhä 

m c2! Jotta säteilysuojelukoulutuksemme olisi täydellisen virheellinen ja harhaanjohtavan 

keskiaikainen, niin myös lisäharhaa syötetään. Väitetään, ettei säteilyenergia kykenisi läpäisemään 

tiettyjä ainepaksuuksia? Otetaan nyt vaikka beetasäteilyn elektronit. Täysin harhaanjohtavasti 

sanotaan säteilyenergian pysähtyvän 2mm alumiinipeltiin. Tämä ei myös ole totta missään 

nimessä! Säteilyemittoituneet elektronit osuessaan sinkauttavat edeltään seuraavia K, L, M-

elektroniratojen elektroneja virittäen puolestaan niistä röntgenkvantteja. Kuten sähkön 

kammetessa valenssielektroneja vastaavalla tavalla myös nämä röntgenkvantit siirtyvät 

loputtomana virtana atomilta toiselle, lävistäen esteittä metallia ja muuta alkuainetta. Ainoa 

merkittävä ero on, että viuhkamaisesti etenevä säteily hajoaa lukuisammiksi mittareissa 

näkymättömiin alle 100% röntgenviretermitiloihin odottamaan lisäenergiaa jatkaakseen etenemistä. 

Laboraatioissa on voitu kiistatta todeta, että kun paksuja säteilyabsorptioesteitä aikansa 

pommitetaan alkaa säteily esteittä läpäisemään jatkossa. Suoja muuttuu konkreettisesti termisesti 

virittyneeksi. Säteilymielessä asiallisesti täysin suojaa antamattomaksi varsinaiseksi 

säteilynsiirtäjäksi! Ilmiöllä on oma nimensä ja käsittelenkin tätä hämmästyttävää lisäyskerrointa 

seuraavassa osiossa. Esim. nikkeli muuttuu jopa 75 000v puoliintumisaikansa säteilynsä 

säilöväksi. Näin kumoutuu myös kolmas säteilysuojeluharha. Ettei aine muka sido mm. 

isomeerisesti säteilyenergiaa itseensä. Väite on täysin vailla realiteettia. Alkuaineiden kykynä 

nimenomaan on varastoida säteilyä niin elektroneihinsa, kuin ytimiinsä. On vain enemmän kuin 

hämmästyttävää, miksei näitä tiedettyjä faktoja koskaan haluta kertoa? Kuka ampui ydinfysiikasta 

Newtonin? -------- Hämmästyttävä lisäyskerroin. Mieltä kääntävä löytö taas ydinvedätysten 

maailmasta. Ydinturvakoulutuksessa eräs keskeisin elementti on aina se, että sijoittamalla kiinteää 

massaa säteilylähteen ja itsensä välille säteily suoraviivaisesti siitä vähenee ja vaimenee? No olen 

jo varsin selkein sanakääntein kumonnut tämän aivan keskeisimmän STUK/ydinalan propagoinnin. 

Mutta nyt tähän "julkisuuteen" saumattomasti tuotuun inttämään tulee aina vaan enemmän säröä. 

Tilanne ei sinällään ole ydinhuijausilmapiirissämme mikään uusi ilmiö. Pannaanpa taas kerran 

uutta mietittäväksi. Selvitellään erittäin vähän keskustellusta taas uudesta ydinsalaisuudesta 

nimeltään "lisäyskerroin"! Siroamattomat fotonit aiheuttavat suurimman osan annoksesta vain, kun 

mittauspisteen ja lähteen välillä ei ole merkittävästi vaimentavaa väliainetta. Usein kuitenkin osa 
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fotoneista kokee vuorovaikutuksen säteilysuojuksessa ja saavuttaa kohteen, jonka 

absorptionopeus on laskettava. Näiden sironneiden fotonien vaikutus pyritään ottamaan huomioon 

käyttämällä lisäyskerrointa. Se määritellään seuraavasti: B = annosnopeus siroamattomista ja 

sironneista fotoneista/ annosnopeus yksin siroamattomista fotoneista. Lisäyskertoimeen 

vaikuttavat -Lähde-energia E0. -Säteilyn suuntajakauma (pistelähteen yksisuuntainen 

fotonisuihku). -Suojauksen muoto. - Väliaine. -Etäisyys törmäysväleinä. Siroamattoman fotonin 

matkavaimennuskerroin ja väliaineessa kuljettu matka. Lisäyskerrointaulukot perustuvat Spencerin 

ja Fanon kehittämään momenttimenetelmään, jota Golstein ja Wilkins ovat edelleen kehittäneet. 

Käytettävissä on lisäyskertoimet vedelle ja kuudelle alkuaineelle (Z = 13-92) ja yhdeksälle 

energialle välillä 0,225-10MeV. Lisäyskertoimet saadaan muille energioille ja materiaaleille 

perustuloksista interpoloimalla. Näköjään vesi/lyijysysteemissä liikkuu isotoopeilla 1,11-982 

kertaistumisten välillä. Fotonisuihkulla 1,111-74,9 välillä. Perusjujuna taulukoissa on se, että 

suurempi lähtöenergia siroaa energiapakettinsa kokonaisenergiastaan näemmä vähemmän. 

Poikkeusta on jonkin verran tästä lyijyssä, jossa kertymäkerroin on epämääräisempi ja 

rajuimmillaan alkuaineelle tulee huikea 44,6 kertaistava vaikutus. Huippua on silti huomata, että 

laittamalla absorptiota päälle tunkevan säteilyn estämiseksi saattaa aiheuttaa maksimissaan liki 

tuhatkertaisen säteilyvahingon itselleen! On t o d e l l a edesvastuutonta taas kerran opettaa 

säteilysuojakursseissa STUK:n toimesta, pankaa vaan materiaalia säteilylähteen eteen, niin olette 

paremmassa turvassa. Ja lisäksi opettaa pokkana, ettei se säteily milläänlailla "aktivoi" 

kohtaamaansa massaa. Juu eipä, mitä nyt ehkä 1000 kertaisuuksiin! Taas kerran ja entistä 

hämmästyneempänä on syytä tosiaan todeta, ketä ihmettä varten nämä virannomaisemme näitä 

suoltaa? Onko tosiaan aivan välttämätöntä vedättää näissä säteilyasioissa aina kuolettavinta 

opetettavilleen mitä keksitään? Onko IEAE tosiaan vaan päättänyt pimittää julkisuudesta kaikki ne 

mekanismit pois ihmisten tiedoista, joilla päälle tunkevassa säteilyssä voisi edes osan kansasta 

pelastaa? Mitä tämä lisäyskerroin konkreettisesti kvanttitasolla edustaa? Jos meillä on esim. 

vuotava vesihöyryputki. Suojaamalla alueen säteilyltä panemme ikään kuin vanukasan 

absorbtioksi höyryn tuloa estämään. Pian koko tuppo suorastaan turpoaa vesihöyryn vedestä ja 

vuotaa pian entiseen mallinsa. Mutta nyt meillä on lisäksi käsissä tulikuuman höyryävän 

imumassan sisältämä vesihöyryenergia radikalisoimassa vanhan säteilymäärän lisäksi. Eli 

säteilytetty aine on konkreettisesti energiaa aikansa säilöttyään muuttanut säteilymäärän 

pahimmillaan varastoimalla 1000 kertaiseksi! Taylorin yhtälössä lisäyskerroin mainitaan 

siroamattomien fotonin kertymänopeuden edustajana. Voimme suoraan todeta että 

lisäyskerroinkaavat projisoivat alkuaineiden selkeää kykyä imeä säteilyenergian radikalisoivaa 

energiaa. Ilmiöllä jota ei koskaan "virallisesti" edes myönnetä pimittämällä kuorimalliteoriat 

julkisuudelta tyystin. Niinpä myös siviiliydinvoimaympäristöä tuhoava perussäteily 

samantyyppisellä mekanismilla kykenee todistetusti kasaantumaan biodiversiteetin ja esim. 

ydinvoimalan alkuaineisiin jo pienehköstä alkumääräsäteilystä summautuen nähdysti varsin rajuun 

loppusäteilytasoon. Kuten jopa "pieni" höyryvuoto nähdysti kasvaa säteilykorkoa korolle aivan 

massiivisiin mittoihinsa. Toisena vertailuna voimme verrata vaikka tasaisena vetenä kulkevan 

kosken patoamisella. Veden tuottama energia lasketaan veden läpivirtaama kuutiometrinä 

sekunnissa, kertaa putouskorkeus, kertaa massavakio g 9,81 ja tulos saadaan suoraan kosken 

tehona kilowatteina. Tilanne on sama, kun vuotavassa pistesäteilykeilassa joka 

absorboimattomana edustaa patoamatonta vaikka 1m koskea. Nyt kun sijoitamme tällaiseen 

koskeen 20m korkean padon, se täyttyy hetkessä vedestä ja vaikka koskiosuuden läpi menee 

edelleen sama määrä säteilyenergiaa, eli vettä sen "laskennallinen" teho onkin noussut peräti 20 

kertaiseksi. Lisäyskertoimen määritelmä STUK: (Build-up factor) suojauslaskuissa käytettävä 

kerroin, jolla otetaan huomioon sironneen säteilyn osuus suojauksen läpi pääsevän säteilyn 

annosnopeudessa. -------------- Absorbtiosta 2. Hupaisaa seuraskella sitä äärimmäisen varovaista 
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ja huvittavan karttelevaa suhtautumista, jota olen ollut havaitsevanani keskusteluhalukkuuteen 

mm. isomerivireen, termisen virittymisen ja Malenkan, Hans Jensenin, Maria Göppert-Mayerin ja 

Eugene Wignerin jne. kuorimallien tiimoilta. On suorastaan surkuhupaisaa havaita, miten tilanne 

on perusydinfysiikassa jo vuosikymmeniä varsin laajojen laboraatioiden tukemien systeemien 

jälkeen yhä tämä! Vaikka itseasiassa koko nyky-ydinfysiikan keskeisimmästä asiasta on kyse, niin 

näyttöjen nujertamina on vaan päätetty pistää jopa aiheesta kirjoitelleet Pekka Jauhon kaltaiset 

ydinikonit pysyvästi jäihin. Todella paljonkertovaa. Koska esim. uraanin loppuminen on käsiin 

repeävä fakta, niin päätetään IAEA-kokouksissa, ettei aiheesta vaan keskustella julkisuuteen ja 

tässä kaikki? Olen selkeästi kertoillut, että säteilyenergiasta fissiotilanteessa 90% muuttuu 

kineettiseksi lämpöenergiaksi, eli infrapunafotonien liikkeeksi. Vastaavasti 12% muuttuu pysyviksi 

säteilykvanteiksi. Totta kai ydinfyysikot ovat jo alkumetreistä alkaen ihmetelleet sitä, miksei kaikki 

sitten suostu muuttumaan entropiasta tutummalla tavalla lopulta pelkäksi lämmöksi? Juuri tästä 

perusdilemmasta on kyse. Tutkitaanpa tovi tätä perusfissiointitiprosessin olemusta. Reaktorissa 

säteilyenergian mellastuksessa luulisi muodostuvan pelkää lämpöä? Fissioiva urani tuottaa aina 

hajotessaan silti tuon 12% säteilysumman. Ei edes vuosikymmenten aikana reaktorissa 

spontaanisti etenevä fissiopalaminen silti suostu muuttumaan pelkäksi lämmöksi. Jo tästä 

huomaamme, että mekanismi on se, että vähintään 12% vapautuneesta energiasta on aivan pakko 

pysyä matalaenergistä infrapunakvanttilämpöä ylemmillä viretiloillaan. Ydinfysiikka on helppoa ja 

loogista mikromekaniikkaa. Koko säteilyn perusjuju on varsin yksinkertainen. Vain 

valenssisidokseen osallistuvilla elektroneilla on kyky muuttaa sisällään energiaa 

infrapunakvanteiksi. Jos taajuus kvantilla nousee tätä suuremmaksi niin se tunkeutuu aina 

syvemmälle elektronikuorikerroksiin ja ydinrakenteisiin. Nyt tarkkana, niissä m i l l ä ä n muulla 

atominukleonilla ei ole kykyä tuottaa lämmön matalataajuisia kvantteja. Tämä on aivan keskeinen 

löytö ydinfysiikassa! Eli tilanne on vähän kuin tikkataulussa. Vain osumalla huonosti 1 numeroon 

tulee infrapunapummeja. Kaikissa muissa osumissa tämä ei tapahdu. Tyypillisesti tilanne on 

seuraava. No: 2 heittäjä tuottaa sitten UV-kvantteja. Mutta nyt tulee kaikkein keskeisin osio. No:3 ja 

sitä suuremman osuman heittäjä saa tuloksekseen aina röntgen/ gammakvanttipaketteja. Eli 

K,L,M-kuorielektronit ja massiivinen ydin saadessaan osumia kompressoi tyypillisesti myös 

matalaenergisemmät röntgenin tuomat energiapaketit massiivisempaan muotoonsa. L ja M-kuoret 

10 000eV röntgeniksi. K- kuori 100 000eV ja koko ydin kompressoi energia 1MeV 

gammakvanteiksi, tai jopa reippaasti tämän yli. Atomi on kuin vähempienergistä valoa kokoava 

linssi. Sen sisällä energia yksinkertaisesti tiivistyy säteilyenergiakvanteiksi. Fissiotason 

energiabalanssin systeemissä säilyttää esim. spontaanisti säteilykykynsä riittävällä tiivistyskyvyllä 

jo 12m3 kokoinen luonnonuraanikasa. Mistä tarkoin asiassa vaietaan on juuri kyky kompressoida 

matalavireistä energiaa. Malenkan löydös oli kova isku makromekaniikkaan tottuneille 

ydinfyysikoille, järkytyksestä ei olla edes toivuttu. Kuten esimerkiksi ajan suhteellisuuden kohdalla 

oli tilanne pakko myöntää. Kvanttimaailma ei toimi, kuten makromaailma. Baryonien säilymislaki on 

tästä oiva esimerkki. Nukleonien maailmassa esimerkiksi aine muuttuu palamisen tapaan kyllä 

energiaksi. Mutta koskaan ei makromaailmassa energia muutu aineeksi, kuten tapahtuu arkisesti 

kvanttimaailman parimuodostuksissa. On siis vain tajuttava, että se mikä meillä on itsestäänselvää 

ei seuraa kvanttimaailmassa samoin. Siihen on syynsä. Baryonien lainalaisuudet takaavat 

esimerkiksi sen, ettei aineen perusosaset kykene haihtumaan pois. Tästä seuraa, ettei samalla 

myös energia koskaan katoa. Siksi säteilykvantin ikä on pakko ymmärtää ikuiseksi. Mikä 

automaattisesti meinaa myös, että kerran liikkeelle ammuttu röntgenkvantti vaeltaa avaruuksissaan 

loputtomiin, vaikkei se toki ydinfyysikoille julkaistavaa tietoa ole. Fotoni on niin pysyvä, että yhä 

kaikki alkupamauksen synnyttämät kvantit on nähtävissä kaikkialla ympärillämme. Jopa 

loitontuessamme liki valonnopeutta niiden alkukodista näemme ne energiaköyhinä infrapuna-

alueen ääripäässä. Mutta tässä ei ole kaikki. Jos lähestyisimme niitä valon nopeuta hipoen niiden 
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energisyys paljastuisi säteilytasoiseksi. Kaikki tämä pysyvyys, vaikka ne ovat maailman vanhinta 

energiaa!  

  

35. Ilmastomallin uudisrajan esittely..txt 
35 Ilmastomallin uudisrajan esittely. Olen lanseerannut julkisuuden yleiseen tietoon käsitettä 

"ydinaavikoituminen". On ensiarvoista tajuta, että nykyisen maailmanlaajuisen ilmastokehityksen 

syy ei ole väitetyt hiilidioksidimuutokset, vaan erityisesti 70-luvulta suunnattomasti kasvaneet 

ydinvoimaloiden ionisaatiopäästöt. Ruotsalaisnorjalaisessa 5 ydinvoimalan peräti 3kk<6kk 

mittaiseksi venytetyssä testiajossa nimenomaan tätä kokeillaan! Ydinkokeen vaikutuksia 

Pohjoismaiden sadantaan tutkitaan parhaillaan (-06) suurella mielenkiinnolla. 

Ydinaavikoitumiskehityksen rajuus ei ole jättänyt mitään muuta vaihtoehtoa elintärkeän sadannan 

totaalikadon realisoiduttua. Tällä hetkellä voi pelkästään vilkaisemalla ulos huomata miten kaikkien 

aikojen kuivin jakso on ydinpysäytysten vaikutuksesta muuttunut takaisin lähes 

normaalisadannaksi. Asiasta keskusteli julkisuuteen viikolla 39 mm. Australian pääministeri 

sanomalla, ettei nykyinen totaali aavikoitumiskehitys johdu hiilidioksidista vaan muista mm. 

edelläolevista tekijöistä. Ruotsissa jo 2kk pysäytyksistä vedentulot osin palautuivat ja Suomeen 

vastaava selkeämpi sadantalisääntyminen ukkosineen kaikkineen raportoitiin n.4kk viiveellä. Mitä 

ydinaavikoituminen tarkoittaa ? Mekanismi perustuu yksinkertaisesti ydinvoimaloiden karanneen 

n.10% säteilyenergian synnyttämään mm. poistotuuletuksessa yläilmakehään ajautuneeseen 

kerääntyvään ja kumuloituvaan säteilyenergiaan. Uraanikaivoksilla ja jalostamoilla on myös 

keskeinen samansuuntainen vaikutus. STUK Säteily ja turvallisuus: "Fissiossa vapautuva energia 

absorboituu pääasiassa lämpönä reaktorissa, mutta neutriinojen- ja osa gamman energiasta 

karkaa reaktorista." Mainittakoon tähän, että fission 200MeV energiasta 167MeV on liike-energiaa. 

Ja peräti 33MeV eli 17% kattaa tätä mainittua biodiversiteettiin irtoavaa ikuista fotonien energiaa. 

Eräs myös STUK:n myöntämä vuotomekanismi on aktivoitumisreaktio. Neutroni-, gammasäteilyt 

ovat ydinreaktoreissa merkittäviä. Siinä reaktoriveden hapesta O-16 syntyy (neutroni, 

protonireaktiolla) typpi N-16 jossa muodostuu beeta miinus aktiivinen reaktio ja syytää erittäin 

läpitunkevaa gammakvanttia energialtaan 7,1MeV. Kvantti ehtii tunkeutua jäähdytteen mukana 

reaktorin jäähdytepiiriin, josta tunkeutuu ongelmitta suojaavien putkien läpi. Säteilyvuoto 

primääriaktivoi suoraan voimalaitosta kaikkialta ja erityisesti ilmakehään poistopuhallettavaan 

piipun ilmastointiin näin isomeerisesti ja termisesti virittynyttä säteilykvanttienergiaa.(Rosalie Bartell 

kirjassan "Ei välitöntä vaaraa 1991", käytti ilmiökokonaisuuksista yleisnimenä termiä 

"reaktorihehku. Lisätty 2010). Prosessi on vain eräs lukuisista tunnetuista mekanismeista, joiden 

takia ydinvoimalasta poistuu jatkuvana kasautuvana ja kvanttitasolla myös varastoituvana vuona 

10% kokonaissäteilyenergiasta ympäröivään biodiversiteettiin. Esim. voimalaitoksen polttoaine- ja 

huoltojätteet jne. Siksi yleinen taustasäteilytasomme on 45v aikana n.5 kertaistunut. Säteilyenergia 

muuttaa ydinvoimalasta poistetun esim. ilman energiallaan sähköä johtavaksi useasti 

ionisoituneeksi varaukselliseksi ainevirtaukseksi tauotta piipusta kilometrikorkeuksiin vaeltavaksi 

säteilyenergiavuoksi. Ionisaation perusominaisuus on elektronien massiivinen poistuminen 

arkiatomeista, jolloin muodostuu positiivisia ja negatiivisia ioneja. Keskeistä on esim. se, että 

ionisaatio johdattaa sadannalle elintärkeän pilviaihioiden sähkövarauksen päältään pois. Lisäksi 

pilvimuodostusalueella tapahtuva säteilyenergian siellä synnyttämä suora sähkökenttämuutos 

tuhoaa koko normaalin ilmaston luonnolliset toimintaedellytykset lopullisesti! Vaikutus ulottuu 

pysyvästi satakilometriseksi säteeltään, joka lisäksi jatkuvasti laajenee ja kumuloituu 
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kilometrikorkeudessaan kaikkialle ympäristöönsä. Myös siirtyen sieltä maahan. Sateen 

muodostukselle on keskeistä, miten maasta kohoava vesihöyry kuljettaa mukanaan negatiivisen 

varauksen ja tämän staattisen sähkön tarkoitus on koota pisarat ylhäällä yhteen niin, että voivat 

raskaampina pudota alas. Kun ydinvoimaloista vapautunut säteilyenergia estää sadannan, 

muodostuu ydinvoimaloiden laajaan vaikutusalueeseen staattisia äärimmäisen vaaralliseksi 

yhdistyvä kokonaisia mantereita peittäviä enemmän ja vähemmän yhtenäisiä pysyviä 

satamattomia suunnattomia "ydinaavikoitumisalueita". Vedentulon nähdyt massiiviset jo nyt mitatut 

-33% muutokset sinällään yksinään ovat katastrofaalisia. Kuten mennyt maailman kuivin vuosi on 

taas kerran kiistatta osoittanut. On ymmärrettävä, ettei tämä jatkuvasti jo 30v aikana kasvanut 

ilmakehämme massatuho ole kuin oire sairaudesta säteilyn selkeistä muista vaikutuksista. Yleinen 

taustasäteilymme tämän mekaniikan johdosta on noussut 60-luvun 1,2mSv <3,7mSv(STUK)! Jos 

huomioidaan 90-luvun 2mSv poisto mittaustaulukoista, niin muutos on n. joka 10v tuplautuva koko 

ydinvoimaloiden ajan! Taustasäteilymuutoksen takana on vain maailman 440 ydinreaktorin noin 

30v toiminnan tulos. Kerran aktivoitunut biodiversiteettimme ei käytännössä koskaan laske. Jo 

nykyinen säteilytasomme synnyttää mm. T. Vartiaisen mukaan maailmassa 7,3 miljoonaa 

säteilykuolemaa! Joten kyllä tästä hyvin ymmärtää, miten elintärkeää olisi tapahtumaketju 

säteilykumuloitumisineen saatava välittömästi katkaistua. Karu viesti on, näin todistuu miten kaikki 

tunnetut alkuaineet, sekä aktivoituvat säteilystä, että myös niin kuljettavat, kuin säilyttävät 

saamaansa energiaa termi- ja isomeerivireissään.  

  

36. Tutkittua tietoa..txt 
36 Tutkittua tietoa. Usein kun syntyy radikaalisimpia löydöksiä, on seurausvaikutus myös 

tramaattinen. Nykyisen ilmastokeskustelun eräs harvemmin keskusteltava osa-alue on sadanta. 

Toki paljon on keskusteltu niistä mekanismeista, jotka ovat milloin nostaneet, tai vaihtoehtoisesti 

laskeneet maailman ilmakehän lämpötiloja asteen kymmenyksen sinne tai tänne. Myös sitä on 

tarkoin pähkäilty, että onko merien pinta noussut 1, vaiko peräti 1,2mm menneinä 

vuosikymmeninä. No joka tapauksessa tällaisilla nyansseilla ei ole kuin ajankulun ja propagoinnin 

täyttämä vaikutus. Tärkeimpiä suoria talousarvoja käsitellään sitten taas aivan toisilla elementeillä. 

Ennen kaikkea kyseiset säämuutokset ovat mahdollisimman kaukana kasvihuonekeskusteluista. 

Tuskin on kellekään jäänyt huomaamatta taannoiset tapahtumat Ruotsissa (-06). Norjan ja Ruotsin 

säätutkijat olivat varmistaneet, että jo 80-luvun alusta asti maailmaa tuhonnut ydinaavikoituminen 

oli selkeästi syy, joka on tuhonnut myös Pohjolan sadannat pohjamutiin. Niinpä jo syksyn vaaleissa 

kaadettu Ruotsin sosdemhallitus oli mitatuista tuloksista niin vakuuttunut, että siltä seisomalta 

kesällä päätettiin uhkaavan vesipulan seurauksena lyödä 5 ydinvoimalaa kerralla 3kk seisokkiin. 

Kokeilun hinta on senverran suunnaton kansantaloudelle, että syyt huoltoseisokkeihin ympättyyn 

projektiin olivat selkeästi hallinnolle näytetty. Lasketaanpa tähän, mitä kokeilu tuli maksamaan 

Ruotsille menetettyinä tuloina. 5000 000kWh*24h *0,08e/kWh = 9,6 milj./vrk *100vrk. = 0,96 

miljardia! Todellisuudessa myös kuukausia seisotettavat ydinvoimalat triplasivat koko Pohjolan 

perussähkön hinnat lisätessään hermostumista markkinoilla. Jo näin varovasti voimme 

kerrannaisina laskeskella, että tämä 3kk kokeilu maksaa yhtä paljon kuin vaikka OL3 ydinvoimalan 

kokonaishinta! Kaikella tällä korostan totuutena, että mistään nappuloilla pelaamisesta ei ole kyse. 

Norjan ja Ruotsin tutkijakollegat ovat ilmeisen varmoja siitä, että sulkemalla kaikki nykyiset 

ydinvoimalat saadaan paljon hyvää. Nykyisellä reaaliaikaseurannalla on voitu osoittaa, että 

Pohjoismaiden 50% riippuvuus suoraan vesienergiasta rajaa koko Pohjolan ydinvoimarakentelun 
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järkevyyttä. Löydös on nimenomaan reaaliaikaisten seurantojen tulos, eikä mitään kansan huviksi 

kehitettyä kasvihuoneharhautusta. Jokaisen rakennetun ydinvoimalaitoksen on suoraan noin 

vuoden, korkeintaan parin viiveellä osoitettu vähentävän tuplaten enemmän sadantaa erityisesti 

100km säteellä, kuin voimalaitos itsessään koskaan tuottaa. Ilmiöstä on puhuttu suljettujen ovien 

takana mm. käsitteenä "ydinaavikoituminen", "säteilyionisaatiohäiriö" jne. Vuosia seurailtu 

lineaarinen muutosprosessi sai myrskyn silmässä olevan Ruotsin viimein tekemään keskeisen 

hintavan koesarjan pakon edessä. Mitä on sitten jo nyt saatu näyttönä? Kun 5 ydinvoimalaa 

Ruotsin ja Norjan keskeisimmistä vesivoimala-alueilta suljettiin, ei oletettu kuukausiin merkittävää 

säätyyppimuutosta. Mutta kuten toisinaan käy, luonto oli toista mieltä. Varsin nopeasti jo 

vuosikymmenluokkia poissa olleet pilvirintamat alkoivat kuin taikaiskusta palautumaan kuivuudesta 

kärsiviin Etelä-Ruotsin maa-alueille. Vaikutus oli tutkijat ällikällä lyövä. Jo pitkään vaisut ja 

satamattomat pilviharsut alkoivat kuulema varsin nopeasti saamaan luonnolliset kulkureittinsä ja 

massiiviset muotonsa takaisin. Mm Forsmarkin, Oskarshamin ydinvoimaloiden säätuhovaikutuksen 

poistuminen näkyi jopa tulvimisina Ruotsissa. Maanviljelijöillä jäi paikoin jopa viljat puimatta liian 

märkien peltojen takia. Sadannan ukset aukenivat senverran pontevasti tutkijoiden 

hämmästellessä vieressä. Kerrankin kun luonto sai olla edes hiukan vapaa ydinionisaatiohäiriöistä, 

vesisadanta muodosti jopa selkeää tulvintaa vain kuukausi aiemmin rutikuivina olleille alueille. 

Nopeasti tajuttiin asioiden viivasuora yhtäläisyys. Sulkemalla ydinreaktori saadaan välittömästi 

tuplana menetetty vesienergia takaisin. Tulokset ilmoittelivat Ruotsin sosdemhallinnolle, että 

näytön vakuuttamana haluttiin lisätä ydinvoimalaseisokkeja hyvien tulosten vakuuttamina toiset 

2kk! Ruotsin ja Norjan hallitusten kokouksessa nykynäyttöjen valossa päätettiin uhrata toinen 

miljardi kokeilun seurannan varmistamiseksi. Ratkaisun taka-ajatuksena oli pistää myös tuleva 

Ruotsin hallitus faktojen ja tosiasioiden ristituleen. Niinpä saimme jo toiveita herättävästi nähdä, 

että vakuuttavia näyttöjä oli jo vaalien ratketessa kertynyt niin paljon, että myös porvaririntama 

ensitöikseen pyörsi lupauksensa hankkia lisää ydinvoimaa. Keskeisintä tässä on nyt se, että totuus 

ydinaavikoitumisilmiöstä on nyt kalkyloitu kaikkien tutkittavaksi ja tajuttavaksi. EU saanee siis 

jatkossa entistä vankemmin tiedoin varustetun ydinvastustusrintaman vastaansa? ------------- On 

syytä ihmetellä tiedotusvälineissämme vellovaa kasvihuonekeskustelua ja sen taustasyitä. Jo 

pitkään on tiedetty, ettei nykyinen nähtävä ilmastonmuutos korreloi niiden 

kasvihuoneilmiöennusteiden kanssa, joita on ennakoitu. Kasvihuoneilmiöön on pysyvästi kytketty 

+40% ennakoitu sadannan lisä ja mitä todellisuudessa olemme saaneet nähdä? 

Maailmanlaajuinen selkeä aavikoitumiskehitys on edennyt toisiaan seuraavina kaikkienaikojen 

kuivimpina vuosina. Nykyään raportoidaan kautta maailman -33% massiivista sadantakatoa. Eli 

tilanne on selkeästi jotain aivan muuta, kuin väitetään. Jo pitemmän aikaa on nimittäin ollut 

tiedossa, että ydinvoimaloiden ympärilleen mm. yläilmakehään levittämä massiivinen 

ionisaatiosäteilyn ja termisesti virittyneiden ilmamolekyylien vaikutus näkyy rajusti. Ydinvoimaloista 

on povattu julkisuudessa ilmamuutoksen estäjää? Todellisuudessa säteilyionisaatiotaan tauotta 

ympärilleen syytävistä ydinvoimaloista itsestään on 30 vuoden sisällä tullut ylivertaisin säämme 

tuhoaja! Niinpä selkeän faktan edessä mm. Ruotsi tekee ydinlaitospysäyttämiskokeilujaan. Ympäri 

Eurooppaa mm. Espanjassa on ydinvoimaloita pidetty myös pitkin kesiä seisokissa. Vuosi vuodelta 

säteilyionisaatiopäästöjen sulkemat pilvet satamattomattomuuksineen ja ilmastokehityshäiriöt ovat 

tämän kaiken pakkokokeilujen takana. On enemmän kuin ihmeteltävää, että näistä selkeistä 

kansainvälisistä näytöistä ja laajoista tiedoista huolimatta Suomessa asiasta ei käydä 

minkäänlaista keskustelua. Onko tilanne jo nyt niin vakavissa mitoissa, että kansalle ei haluta enää 

kertoa mitään? Eikö olisi aika esitellä myös todellisista ilmakehäämme ja elinmahdollisuuksiamme 

rajua vauhtia heikentäviä ydinvoimaloiden vaikutuksia. Olisiko viimeistään tulevaksi suunniteltua 

massiivista uraanikaivosrakentelua ennen aika pysähtyä miettimään mikä todella ilmastoamme 

muuttaa? Oikeasti keskustella realisoitujen täysin päinvastaisten näyttöjen edessä, onko 
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sittenkään pelkkä vaikeneminen massiivisten ydinuhkien edessä viisasta? ----------- Maan pinnasta 

lähtevä "kemiallisen" ionisaation minimiajan voimme esimerkiksi laskea nousuvirtausmatkasta 

10km ja ottamalla termiikin nopeudeksi 5m/s. Kyse on minimissään puolikastunnista, 

todellisuudesta ionisaatio jopa "kevyellä" kemiallisella energialla on selkeästi tätä pidempi. 

Huomioitavaa uutisoinnissa on myös maininta siitä, miten laajalle kilometreittäin vaakasuunnassa 

muodostunut ionisaatio myös leviää. Tästä on ratkaisevana todisteena maininta alueen pilvistä 

putsanneessa "kuivassa" salamoinnissa. Normaalissa ionisoitumattomassa termiikissä 

sumuhippusiin maassa jääneet sähkövaraukset kestävät ylös asti johtumatta eristävässä ilmassa 

pois. Kuten tapahtuu jännitenostajana tunnetussa Van de Graaffin generaattorin hihnakaskadissa. 

(Lampheren ja Robinsonin mukaan). Muodostuu voimakas staattinen negatiivinen 

elektroniylijäämäinen sähkölataus yläilmakehään, joka tiivistää energiallaan maasta nousseen 

kosteuden pilviksi, jotka tällöin vasta kykenevät satamaan. Puhuttaessa "ionisaatioisesta" 

termiikkipilvestä päinvastaisessa tilanteessa syntyy suoranainen kosteuden tiivistymisen 

poistoilmiö sähköpuutoksesta. Kosteus ei kasaannu pisarointiin kuten 

"ydinaavikoitumisionisaatiossa" myös tässä tapahtuu osin samoja ilmiöitä. Kosteus suorastaan 

"räjäytetään " pois termiikkinousualueelta. Tämä on hyvin keskeistä prosessin synnyssä. 

Muodostuu varsin laaja ja täysin pilvetön sähkövapaa staattinen pysyvä reikä niin ydinvoimalan, 

kuin paloalueen ylle. Tuo mainittu alkutilanteen salamamyrskykeskus kertoo "totaalisesta 

paikallisesta taivaan säätuhosta". Kerroin vastaavasta myös esim. OL1 laitoksen startatessa. Sen 

syytäessä beetaionisoidun elektronipilvensä Olkiluodon taivaankanneksi noin 10-12km korkeudelle 

maapurkuja massoittain nousukanavaansa synnyttäen. Myöhemmässä vaiheessa ionisaatio imuroi 

suunnattomasti K,L,M-viritettyjä useasti ionisoitunutta elektronivajaita positiivisia ioneja 

"ydinhylsyjä", saaden säteilyionisaatioisen jatkuvan vuon siirtoluonteen pysyvästi biodiversiteettiin. 

Vakiintuvan ydinvoimalaionipilven vaikutusala kasvaa tyypillisesti 30-100km säteelle. Tämä 

rajoittaa ydinvoimalan ja kasvukeskuksen "oletetuksi" turvarajaksi 100km. Yksinkertaisesti 

säteilyenergia ionisoi sähköä johtamattoman ilmaeristeen energiakenttiä yläilmakehästä 

maadoittavaksi sienenmuotoiseksi pilveksi suunnattomalla säteilyenergialla. Yläilmakehän 

luonnollinen negatiivinen staattinen varaus, sekä johtaa maadoituksessa maahan, että saa 

riesakseen positiivisista radikaali-ioneista tuhoavia oikosulkuja "staattinen" luonnollinen 

sähkövoimakenttä tuhoutuu. Sen takia vesipisarat eivät kykene tiivistymään raskaammiksi maahan 

putoaviksi pisaroiksi. Lopulta vesihöyry ajautuu merien ja aavikoiden päälle, jossa säteilyenergiaa 

ei niinpaljon ole, sataen hyödyttömästi mm. meriin. Alueet joissa ydinvoimaa eri muodoissaan on 

jäävät ilman sateita. Tähän asti kuivuuskehitys on ollut EU:n nimenomaisesta määräyksestä tabu. 

Mutta kun ruvettiin puhumaan äskettäin biopolttoaineiden kasvattamisesta pelloissa, kuin 

taikaiskusta äkättiin, että reilu 10v on jo vierähtänyt siitä kuin oli asialliset sadannat. 70-luvun 

tilanteesta on säätyyppi suorastaan rojahtanut täysin aavikkomaiseksi. Jo nyt on ilmeistä, että 

muutos on selkeästi vuosittain pahenevaan suuntaan. Katsotanpa pieni itse noin 320km2 

kokoisesta valuma-alueseurannastani menneisiin vuosikymmeneen Lapijoen/ Lappi TL:n osalta: 

1996 Sadantaprosentti 65% Satamatta 241 mm 1997 " 67% " 215 mm 1998 " 87% " 85 mm 1999 " 

84% " 104 mm 2000 " 107% " + 46 mm 2001 " 76% " 156 mm 2002 " 52% " 312 mm -1,067m 2003 

" 27% " 427 mm 2004 " 57% " 280 mm 2005 " 74% " 170 mm -2,036m 2006 " (75%) " 163 mm -

2,20m Keskiarvo n.70% perussadannasta poissa - 30%. Reilussa kymmenessä vuodessa joen 

alueelle on jäänyt tulematta jo lähes kaksi ja puoli metriä! Eikä tämä ole OL3 startattua kuin 

alkulämmittelyä. ------------ Ilmastomuutoksia nähtävissä. Kun 1962 USA räjäytti vetypomminsa 

ilmakehässä syntyi ensimmäisen kerran maailman historiassa tilanne, jolloin myös suurelle 

yleisölle demonstroitui se tuhomekanismi, joka sisältyy ydinvoimaiseen säteilyionisaatioon. 

Viikkokausista kuukausiin kestänyt säteilyionisaation jälkisäteilypilvi tuhosi satelliitteja, tunnetuin 

niistä oli mainittu Telstar. Toki jo tätä ennen oltiin mm. Hiroshimassa muuteltu silloisessa 
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ydinräjäytyksessä mitätön 0,6g erä uraania silkaksi säteilyenergiaksi tuhoisin seurauksin myös. 

Tavallisessa 1000MW ydinvoimalassa muuttuu puolestaan 1000g/v uraania silkaksi energiaksi. 

Kun ajatellaan, että tällä hetkellä -06 tauottomia säteilyionisaatiopilviään syytää 440 reaktoria, 

niiden uraanikaivokset jalostamoineen, niin tajutaan, ettei USA:n korkealla ilmakehässä räjäyttämä 

vetypommi ollut nykyilmasäteilytysenergiasta kuin pisara meressä tapahtuneena. Mennyt vuosi -06 

on luku sinänsä ja erityismaininnan arvoinen. Vielä syyskuun lopulla takana olleen 150v kuivimman 

kesän jälkeen tilanne oli se, että vuoden sadannasta oli tullut vain 51%. Kesällä tapahtui Ruotsissa 

tärkeä 5 ydinvoimaloiden massapysäyttäminen. Ruotsin ydinvoimaloilla on piipuistaan 

poispuhaltuvaan pilvimuodostusvyöhykkeeseen vuotaneen säteilynsä takia erityisasema. Meille 

lännestä tulevaan pilvimuodostukseen sieltä säteilyionisoituu perustilanteessa juuri tuo esittämäni 

sadantaestesysteemi. Voimalapysäytys alkoi kesällä sattuneen laiminlyönnin tuotua tietoisuuden 

erinäisistä puutteista voimaloissa. Ruotsissa säätyypissä alkoi selkeä sadantojen 

normalisointikehitys jo reilun kuukauden seisokista. Meille Sensijaan hitaasti edennyt 

säteilyionisaation ilmastonormalisoituminen alkoi n. 4kk päästä. Oli historiallinen hetki 

havaittavissa, sadantatilanteemme kuin kytkimestä vääntäen vihdoin normalisoitui kerralla ja 

jatkuen siitä asti. Nyt tilanne on se, että lokakuusta joulukuuhun asti pysyvät saderintamien 

läpipääsyt ovat korjanneet alueen sadannan. Niin paljon, että vuoden loppuun päästessämme 

menneen vuoden keskisadanta on n.75%. Tilanne korjaantui luonnollisesti vain rajatulla alueella. 

Samaan aikaan esim. Australiassa on etenemässä jatkuva rajuin kuivuusaalto jopa tuhanteen 

vuoteen ilman helpotusta. Australian ydinaavikoitumismoottori on sikäläinen jättiläismäinen uraanin 

louhinta ja jalostustoiminta, josta syntyy valtavaa globaalintason säteilyionisaatiota pysyvästi 

tuhoten pilviä kokoavan yläilmakehän statiikkasysteemin pilvien muodostua. Kesällä Suomessa 

vieraillut Australian pääministeri tunsi ilmiötä koska kiisti jyrkästi, ettei syynä toki ole mikään intetty 

kasvihuoneilmiö. Senhän päinvastoin pitäisi lisätä sadantaa merihaihduntaa lisätessään laskelmien 

mukaan tyypillisesti. Myös Ruotsi, Norja ja Tanska on käynnistänyt tämän kaikkien pelkästään ulos 

vilkaisevalla huomaamansa ydinpysäytysefektin esittämän häkellyttävän 

ilmastomuutosdemonstraation, ymmärtäen myös asioiden yhteydet. Lisättäköön tähän ettei edes 

Arevalle asia näytä olevan uusi, koska jopa OL3 laitokseen on vähin äänin kehitetty koko voimalan 

sisäänsä sulkevan säteilyionisaatiota sieppaileva kaksoiskupariverkkoinen Faradinhäkkisysteemi. 

Luonnollisesti mm. näistä edelläkerrotuista ydinalamme ei halua julkista keskustelua?  

  

37. Ydinaavikoitumiskehitys nostaa tietoamme..txt 
37 Ydinaavikoitumiskehitys nostaa tietoamme. On jo pitkään ollut suljettujen ydinpiirien tiedossa se 

mekanismi, joka selkeästi nostaa siviiliydinvoimaloiden tauottoman 307MW eli 12% 

kvanttifotonitehojen vaikutuksesta maailman keskeisimmäksi nykyisin havaittavaksi 

sääilmiötuhoajaksi nimenomaan siviiliydinvoimalatoiminnan. Aihe on saanut globaalia huomiota jo 

kautta maailman. Kuten yleensä Suomi alkaa olemaan maailman ainut valtio, jossa ei jo aiheen 

nostattamia konferensseja vielä haluta pitää. Mutta vuosi vuodelta maailman suurimmaksi 

ilmastotuhoksi nouseva ydinaavikoitumiskehitystieto odottaa rantautumistaan myös meille! Mistä 

noin karkeastiottaen on kyse? Kun Hiroshiman ilmakehässä räjäytetty pommi muutti vain 0,6g 

ainetta energiaksi tuhoten kerrallaan 80 000 ihmistä, oli vaikutus vielä melko paikallinen. 1000MW 

siviiliydinvoimala puolestaan muuttaa v u o d e s s a 1000g ainetta energiaksi suoraan 

biodiversiteettiin. Voidaan jo näillä tiedoilla laskea, että vaikka maailmalla aikoinaan räjäyteltiin 

reilun 10v verran ilmakehässä ydinpommeja, sen globaaliefekti ei ollut edes yhtä 1000MW 

siviiliydinvoimalatuhovaikutusta mainittavampi! Todellisuudessa ydinkoejaksot nostivat yleistä 
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taustaamme arviona "vain" 20% verran yli10 v jaksolla. Silti koko maailman tutkijapiirit taistelivat 

varsin ponnekkaasti kokeiluille pikaisen kiellon. Jo näin pienenä ydintuhovaikutus silti esteittä 

levisi. Siviiliydinvoimalasta karkaa noin 10% säteilyenergiasta jatkuvana syöttönä ulkoilmaan. Noin 

20% on TVO:n tiedoissa ilmoitettu menevän "isomeerivireenä" merivesiin jäähdytteen mukana ja 

vastaavasti peräti 70% karkaa ilmamolekyyli-ionisaatioina ja muuna termivireenä ilmakehään. 

Karkeasti 10% näyttäisi jäävän rakenteisiin ja porautuvan maastoon. Tässä on se tarkoin mietitty 

tapa, miten säteily kulkeutuu nimenomaan n.50% viritettynä termivireenä tauotta ulos. Tämä on 

keskeisin kikka ydinalalla. Nimittäin terminen vire on siitä ovelaa, ettei näy suoraan 

säteilymittareissa! Toisaalta termivirekäsite kyllä tunnetaan maailmalla, mutta mm. STUK ja IAEA 

on poistanut myös tämän opetuksen kaikista nykyisistä oppimateriaaleistamme! Kun ei kukaan saa 

konkretiaa siitä, mistä on perimmältään kyse, saadaan suut pysymään kiinni. Varmuuden 

vakuudeksi on tapana vatia aiheeseen vihityiltä harvoilta selkeä kirjallinen vaitiolovelvoite esim. 

Helsingissä ydinalaopetuksesta olen kuullut. Oleellisinta seurattavaa on puolestaan 

ydinvoimaloiden säteilyionisaatioperustainen näennäisnäkymätön ilmasaastuttaminen. 

Säteilyfission käynnistyessä reaktorissa sieltä lähtevät ensin liikkeelle rajussa muodostelmassa 

heikosti pysyvät valenssielektronit. Näiden sidosenergiat kun ovat tyypillisesti vain muutamia eV ja 

1MeV gammakvantilla näitä jo irtoaa heittämällä 250 000 kpl ilmastoinnin ionisaationa ulos 

savupiipusta 10 km peruskorkeuksiin. Tai suoraan mm. Auger-elektroneina 1MeV 

beetasäteilyioneina pois. Mutta kun aikaa on fissioinnin alusta kulunut noin vuoden verran alkaa 

vakavin vaihe. Ydinvoimalaitoksesta alkaa muodostua niin pysyvästi elektroniköyhä alue, että arki-

ilma muuttuu siellä kuin liukuhihnalla elektronivajaiden useasti ionisoituneiden rankasti +, tai - 

merkkisesti varautuneiden röntgenenergiaa ja gammaa välittävien ioniytimien tehtaaksi. Tällaiset 

ilmavirtauksien mukana kulkeutuvat, säteilymittareissa näkymättömät ionisaatiopilvet näyttäytyvät 

tietyissä tilanteissa varsin kiistattomasti. Ilmakehän sadanta perustuu negatiivisten elektronien 

vesiä kokoavina voimina pilvimuodostusalueilla. Säteily voimalaitoksesta, uraanijalostamoista ja 

uraanikaivoksista tappaa kaiken pilvimuodostuksen tyypillisesti jo nyt 100km säteellään. Sen takia 

jokainen nykyvuotemme on toinen toistaan kuivempi, kuumempi kesällä ja mm. talvisuojittumista ei 

peruskylmyyden takia talvisin myös ole. Ilma muuttuu yksitoikkoisemmaksi, mannermaisemmaksi 

jne. Tämä on kumuloiva oire ja on syynä mm. siihen, että nyttemmin edes elintärkeää talousvettä 

ei ole saatavilla juuri koko maailmalta! Ruotsin, Norjan ja Suomen kaltaisissa maissa menetetään 

massiivisesti varantoja vesisähköhävikkinä metsä- ja peltokasvukatoina ja ennen kaikkea 

romahtavana kansanterveytenä. Niinpä jo annettiin viranomaisiltamme yleishälytys siitä, että 

muutamassa vuodessa Suomen syöpäkulut tuplaantuvat vuoden -06 kesätiedotteessa! 

Hämmästyttävintä oli se, ettei selkeää- tai ylipäätään mitään syytä silti muutoksen takaa 

tiedotteessa annettu. Miten tämä näkyy sitten peitellyissä tilastoissamme? 

Nykysiviiliydinvoimalatoiminta siis tuplaa taustasäteilymme joka 10v välein! Ei mikään ihme, että jo 

nyt jopa USA:n tutkijat kehottavat siirtymään arkiukkosella säteilysuojiin, koska nykyukkoset 

vapauttavat säteilysaastuneista yläilmakehämassoista niin rajua sinne ennen kuulumatonta 

röntgen - ja gammasäteilyä siviiliydintoimintaseurauksena! ---------- Ydinaavikoituminen kemikalisoi 

ilmaa. Aloin miettimään ydinaavikoitumisen vähemmän pohdittua "otsonointiefektiä". Otsonointi 

muodostaa nimittäin radikalisaatiota koko ilmakehän paksuudelta. Kaupunkien otsonihälytykset on 

nykyään arkipäivää typpioksidin hälytyksineen päivineen. On enemmän kuin selvää, että 

katalysaattoriautojen päästöistä ei silloin ole enää kyse! Autojen päästöt ovat realistisesti 

romahtaneet liki olemattomiin lyijynpoistoineen kaikkineen. Ilmiselvää, että Helsinki-seudun 

kasvaneet maanpäälliset esim. pakkasjaksojen ylettömät otsoniarvot ovat suoraan 

ydinvoimaloistamme tulleen ionisaation seurausta! Virnanomaisemme toki tämän tietää, muttei 

suoraan sano! Ionisaatio tekee sähköstaattisesta ilmasta oikein järeästi haitta-aineita sähköllään 

koossapitävää. Oli huvittavaa muuten seurata mekanismia viime kesänä (-06). Venäjältä tullut 
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savusumu kohtasi Loviisan säteilyionisaatiopäästöt eristävässä ja kuivassa perusilmassa ja kas, 

saimme enemmän kuin kiusallisen ydinkombinaation. Sen seuraukset ymmärrettyämme ei tosiaan 

ole enää ihme, ettei Loviisaan tulle ydinvoimalaa enää. Säteilyenergian radikalisaatiosta syntyy siis 

reaktiivisia otsonia, typpioksideita, ammoniakkia, metaania ja vastaavaa ilmamolekyylilisää juuri 

säteilyenergian vaikutuksesta. Ja on sanomatta selvää, että näin ilmakehän lämmönsitomiskyky 

kauttaaltaan lisääntyy koko ajan. Lisäksi selvää, että ydinvoimaloiden n 308 000MW turha 

lämpöenergia synnyttää varsin selkeää ylilämpötuotantoa pahentaen vähintään paikallista 

systeemikertymää. Tämän näkee selkeimmin toki voimaloiden ympärille muodostuneessa 

(Olkiluodossa) 52km2 kokoisessa +30-45C lämpöisessä seisovassa lauhdealueessa. Näin on 

käsillä sinällään ylettömän lämmin nousuvirtausten pysyvä "solu". Ja koska siellä on virallinen 

mittapiste, niin tämän lämpösolun lämpöarvot antavat maastamme "hiukan" liian lämpimämmän 

perustilanteen suoraan. Toisaalta ydinaavikoitumiskehitys tekee talvea selkeästi kylmemmäksi, 

koska lämmittävä pilviverho jää pysyväisemmin pois. Näimme tilanteen tramaattisimmillaan 

n.1985-87 ultrakylmien seisovien pakkaskuukausien aikana rutikuivassa ympäristössään. Olen 

enemmän kuin varma siitä, tämä palautuu todella rajusti lisäydinvoiman myötä! Lisäksi pilviverhon 

ja yläilmakehän veden kaikkinainen puuttuminen lisää valtaisasti maahan lankeavan UV-

ionisaation aggressiivista vaikutusta. Näin ennestään jo tuhoisa ionisaatio saa vankasti vaarallista 

yhdistelmätehoapua ennen niin vaarattomasta auringonvalosta myös. -------------- STUK:n 

erikoisempia säteilyionisaatiovarastointitapoja. Säteilyionisaation pysyvyydelle eräs keskeisimpiä 

kestävyyden takuita on se, että ionisaatiopurkauksen sammuttavat positiiviset ionit liikkuvat 

sähkökentissä irtoelektroneja selvästi hitaammin. Siksi säteilykohteesta ensin poistuvat 

irtoelektronit ydinvoimalassa olevaan ilmanvaihtoon. Ja koska jäljellejääviin ilmaeristettyyn 

molekyyleihin näin jää pysyvä täyttymätön elektronivajaus, tulee tilasta pitemmän päälle pysyvä. 

Toisaalta elektronien uudelleenkiinnittymistä estetään esimerkiksi geigerputkessa jalokaasuilla. 

Esimerkiksi ilmakehästä tutut argon ja helium ovat erinomaisia tähän tarkoitukseen. Ja heliumia on 

kuten tiedetään erityisesti alfasäteilykohteissa erityisen paljon. Säteilyeroosiosta orgaaniselle 

ainemolekyyleille poimittakoon tähän vaikka geigerputkessa elektroni-ionisaation 

sammutinkomponenttina käytetyt etyylialkoholit, halogeeneja, klooria ja bromia. STUK raportoi, 

että säteilyenergia pilkkoo orgaanisia molekyylejä orgaanisiksi molekyyliradikaaleiksi. 

Samantyyppinen valenssielektronien irtikiskomissysteemi mekanismi kuin puhutaan 

ilmaionisaation muodostaessa esim. pelättyjä happiradikaaleja. Nämä eivät enää kykene 

yhdistymään uudelleen pilkkoutuessaan säteilyenergian eroosiovaikutuksessa. Tämä rajoittaa 

geigerputken iäksi tyypillisesti 10 potenssiin 9 pulssia. Samaisen ilmiön vuorovaikutuksesta mm. 

2006 havaittiin siihenastisen otsonitarkkailun historian rajuin otsonikato kautta aikain. Vaikka 

otsonia tuhoavaa freonia ei sinne oltu lisätty enää n. 30 vuoteen! Säteilyenergian sanotaan 

katoavan aineesta virallisessa propagoinnissa nanosekuntiluokissa. Toki olen tänne jo juoksuttanut 

kymmenittäin erilaisia säteilyn ajallisesti pysyväisiin varastoihinsa säilymismetodeja. Näistä mm. 

Malenkan kuuluisat kuorimallit. Myös unohtamatta 1963 Nobel-palkittujen H. Jenssenin, 

saksalaistutkijanaisen Maria Göppert-Mayerin ja Eugene Wignerin kuorimalleja. Termivireet, 

isomeerivireet, unohtamatta toki K,L,M- röntgensäteilyn varastoituminen pysyvämpään 

elektronivajaukseen. No tähän eräs mielenkiintoinen taas uusi tapa. Säteilyenergia voi 

absorboituessaan varastoitua myös metastabiileihin energiatiloihin. Varastoituminen voidaan 

myöhemmin vapauttaa esim. lämmittämällä ainetta. Syntyy reakombinoituminen 

säteilyviritysenergian purkautuessa fotonina. Tällöin vapautuva energia on verrannollinen vielä 

kuukausien päästä yhä aineeseen absorboituneesta säteilystä. ------------ Avoin tapaus Telstar. T.K 

No:16 -06. Säteily tuhosi seitsemän sateliittia. Yleensä Yhdysvallat ei tuhoa omia satelliittejaan, 

mutta vuona 1962 niin kuitenkin tapahtui. Ilmavoimat räjäytti vetypommin 325km korkeudessa 

Tyynessämeressä sijaitsevan Johnstonin atollin yläpuolella 9. heinäkuuta. Räjäytys onnistui, mutta 
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sillä oli odottamattomia seurauksia. Räjähdyksessä syntynyt Röntgensäteily ionisoi yläilmakehää, 

jolloin maan magneettikenttään nousi valtavasti elektroneja. Seuraavana päivänä laukaistiin 

Telstar 1-satelliitti, joka välitti jo samana päivänä suoraa TV-lähetystä Yhdysvalloista Ranskaan. 

Suuren mediahuomion saanut Telstar ei kuitenkaan kestänyt kovaa säteilyä ja lopetti toimintansa 

jo kahden kuukauden kuluttua. Kaikkiaan pommikokeen seurauksena tuhoutui seitsemän 

avaruudessa ollutta satelliittia. Opetus: Säteily on vaarallista. Kirjoitettu tilanne opetti kerrallaan 

maailman tiedepiireille varsin paljon ydinvoiman tuhoisista peruskuvioista. Valitettavasti 

kokonaisyhteenvetoa asiasta ei ole IAEA-sensuroinnissa saatavissa Suomessa. Vetypommin eräs 

keskeinen peruspiirre on sen muodostamissa lyhytikäisissä vetysäteilypartikkeleissa. USA ei 

uskonut, että ilmakehän kevyissä ilmamolekyyleissä löytyisi pitkäikäistä energistä 

isomeerivirittymistä jälkisäteilyn muodossa. Tämä olettamus mielessään pommi niin ylhäällä 

räjäytettiin. Leijailevan satelliitin radan korkeus on huikealla 950 x 5630 km korkeudella maan 

pinnasta. Ja EMP-pulssi kaikonnut päivää aiemmin myös. Oletusta siitä, että säteilyä löytyisi 

kuukausimääriä ilmakehästä kokeen jäljiltä tuhoisassa määrin ei uskottu olevan mahdollista 

silloisessa ja edes nykyisin ydinalakoulutustiedoin. Rujo totuus alkoi selvitä maailman tutkijoille jo 

siis 1962 karuimmalla tavalla demottuna faktana. Malenkan kuorimalliteoriatutkimustäsmennys sai 

tilanteessa yhdessä iskussa syyn alkaa ennennäkemättömiin lisätarkennuksiin ydinalalla. 

Seuraavat vuodet maailman ydinalan osaajista yli puolet Pekka Jauhon tiedon pohjalta keskittyi 

kalkuloimaan yhä julkisuudesta pidettyjä mekanismeja miten alkuaineet kykenivät sitomaan 

tilanteessa esiintyneet kuukausien päästä satelliitteja tuhoavat valtaisat energiamäärät. Kyseessä 

oli globaalitason demonstraatio ilmiöstä, josta myöhemmin käytetään nimeä säteilyionisaatio, niin 

tai ydinaavikoitumiskehitys. Tutkimuksien seurauksia ei tarvinnut kauaa odotella. Ei kestänyt kovin 

kauan kun jo vuosikausia siihen asteisista ydinkokeiden ilmakehähaittojen todellisesta 

maailmanlaajuisesta näytöstä ei enää tarvinnut keskustella. USA oivalsi viimein, että kyseessä oli 

todellinen ja koko maailmaa uhkaava ydinvoimasta johtuva massiivisenluokan 

ydinsäteilyionisaatiovaara. Maailmanlaajuinen ydinpommein ilmakehässä suoritettujen kokeiden 

kieltosopimus tuli voimaan käytännössä tilanteen näyttöjen perusteella suoraan. Valitettavasti asia 

on niin lukuisien sotilasvaitiolovelvoitteiden peitossa jopa tänä päivänä, ettei asiasta saa juuri 

virallista tietoa. Kun säteilyenergian vaikutukset todettiin näin kohtalokkaiksi huomattiin asiasta 

kertovasta tietovuodosta koko ydinvoimateollisuuden vaarantuvan ennennäkemättömästi. Opitusta 

päätettiin vaieta totaalisella tietokatkoksella. Vaara siis tajuttiin ja ymmärrettiin, muttei haluttu ottaa 

opiksi. Mitä siis todellisuudessa tapahtui kaasujen keskellä? Ydinsäteilyn gammakvantittunut ja 

röntgensäteilyenergia teki tismalleen saman, kuin kaikissa nykyisissä ydinvoimaloissa yhä. 

Puhaltaa ensin elektronit säteilyn tieltä pilvenä pois. Ulkoavaruuteen kiipesi mainitusti valtaisa 

määrä säteilyionisaatiosta vapautunutta elektroniylijäämää. Räjähdyspaikkaan jäi puolestaan 

valtaisa elektronivajaus ja isomeerisesti ja termisesti vireeseen jäänyttä ydinainetta. Ilman 

eristäviin muodostelmiin keskittyi kuukausiksi, jopa pidempään valtaisia sähkökenttiä. Virittyneitä 

elektroninsa miltei tyystin menettäneitä jalokaasuisia alkuaineita, radiohiileksi palaneen typen ja 

virittyneiden ja gammaa syytävien hapen yms. kertymiä. Kuten ydinreaktioissa aina niin vähintään 

10% säteilyenergiasta muuttuu myös pysyvään fotonikvanttimuotoonsa yläilmakehäämme 

temmeltämään. Aina kun elektroneja osui jatkossa näihin virittyneisiin elektronivajaisiin 

jalokaasuihin ja ilmamolekyyleihin, niin muodostui valtaisia röntgensäteilyjä K,L,M kuorirakenteiden 

toinen toisensa jälkeen täyttyessä. Ja puolestaan ytimestä vapautuneen gammatransition 

syytäessä ne kohta taas kaikkialle. Tässä kuukausia kestävässä säteilyinfernossa olleet satelliitit 

saivat jopa yli 30 000km korkeuksissaan niin rajua energiaa osakseen vielä kuukausien päästä, 

että rikkoutuivat yksi toisensa perään. Ei mikään ihme, että jopa USA:n armeija huolestui säteilyn 

vaikutuksista koko maailman biodiversiteettiä kohtaan. Kummallisinta tilanteessa on tapahtuneen 

totaalinen kielto jopa 50v jälkeenpäin. Nimittäin fysiikka ja säteilytuhomekanismi on yhä tismalleen 
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entisen tappava, vaikkei siviiliydinpuolella haluttaisi millään tunnustaa. ------------- Triesten 

sanomaa. Tässä aiemmin esitin Telstarin viestittäneen, että säteily varastoituu ja ionisoi tuhoisasti 

ilmakehään 60-luvun alkupuolella. Siis tapahtui todistetusti jotain sellaista, jonka nykyinen 

ydinfyysikkosukupolvemme kiistää kaikissa nykyteorioissaan. Hetkinen, onko tosiaan mahdollista, 

että 50v sitten ydinfyysikot tiesivät oleellisesti enemmän, kuin nykyiset? Katsoin tässä 21,12-06 

YLE:n teemaa. Siinä esiteltiin ihmiskunnan kilpailua siitä, että kuka saavuttaisi maailman 

mittavampia sukellettuja syvyyksiä. Mielenkiintoista oli sinällään havaita, että juuri sisämaan 

Sveitsiläinen tutkija oli keskeisimpiä vaikuttimia merien syvänteiden tutkimuksessa paineistetun 

ilmapallohyttikeksintönsä takia suoritettuaan lennoillaan korkeusennätyksiä aiemmin. Ohjelmassa 

haastateltiin Japanin Mariaanien hautaan pallossa sukeltanutta Triesten miehistön jäsentä. Hänelle 

oli jo lähtiessään 23.01-60 suorittamaan sen aikuista syvyysennätystä sanottu, että olisi erittäin 

tärkeää löytää 11km merensyvänteen pohjalta kalan kaltaista elämää. Hämmästyksekseen heti 

kohta, kun kellertävä pohja saavutettiin hän kohtasi ensimmäisenä ihmisenä noissa syvänteissä 

kaivatun elävän kala. Tutkija mainitsi haastattelussa, että aina siihen asti oli ihmiskunta suunnitellut 

hoitavansa ydinjätteet kippaamalla ne surutta merien mustiin syvänteisiin. Nyt tämä ainokainen 

kala karusti todisti, ettei ydinjäte olisi turvallisessa sijoituksessa edes 11 000m syvyydessä! 

Elämän olemassaolo viestitti kiistatta senaikuisille tutkijoille, että kalassa on elämää, eli myös 

happea. Mikä puolestaan viestitti ymmärtäväisille tutkijoille, että jopa näin syvissä vesissä on 

kaksisuuntaisia happea kuljettavia pystyvirtauksia. Tässä se tosiaan on! Jo 1960 tajuttiin se fakta, 

ettei ydinjätteille ole maapallosta löydettävissä mistään kuviteltuja pysyvästi virtauksiltaan staattisia 

paikkoja, joilla kyettäisiin takaamaan minkääntason turvallista ydinjätteen loppusijoitusta! Tosiaan 

silloin vielä ihmiskunnalla oli niin valtaisan selkeä kyky hallita ydinfysiikkaa, ettei ydinjätteitä saisi 

loppusijoittaa edes tutkittuihin valtamerien syvänteisiin. Valitettavasti nyttemmin tämä oppi on 

määrätietoisella ydinsensuroinnilla kytketty pois nykyisiltä ydinalan osaajiltamme. Onko tosiaan 

mahdollista, että 50v ydinfysiikan kehitys ei ole pelkästään polkenut paikoillaan, vaan suorastaan 

tiedollisesti romahtanut? Eikö Malenkan kuorimalliteoriaa vielä tärkeimpinä tietoinaan 60-luvulla 

pitänyt ydinfysiikkaa tutkineiden fyysikoiden perillisillä tosiaan ole käytettävissä edes jäänteitä 

menneisyyden ymmärryksistä? Tämän tiedon valossa on todella vastentahtoista huomata, miten 

suoranainen typeryys on siitä asti lisääntynyt ydinmaailmassa. Silloin 11 000m syvyyttä pidettiin 

tosiaan edesvastuuttomana ydinjätteen loppusijoituspaikana. Kun aikaa on kulunut vajaat 50v, niin 

mitä huomaamme muuttuneen? Aivan oikein ydinalaedustajat mm. IAEA on järjestelmällisellä 

sensuroinneillaan ja totaalisella ydinfysiikan kuoriteorian kaltaisilla tietentahtoisella faktojen 

pimityksillä saanut ihmiset uskomaan , että esim. vain 500m merivettä riittäisi 

ydinpolttoainesuojaksi. Posiva harhauttaa nyttemmin estävänsä ydinmateriaalin pääsyn matalasta 

ja kalliorikotusta talkki ja kissanpissahiekka-allikosta tuhoisin seurauksin maan biodiversiteettiin.  

  

38. Aurinkotuulen mysteerio..txt 
38 Aurinkotuulen mysteerio. Olen varsin seikkaperäisesti selvittänyt niitä mekanismeja ydinalalta, 

joista ei koskaan julkisesti keskustella IAEA:n sensuroimassa ydinsäteilyn kirjomassa 

maailmassamme. Esiteltävänä on erään mielestäni kenties keskeisimpiin lukeutuvan salattua 

salatumman säteilymysteerion esittelyn. Tämä dilemma on yksinkertaistettuna se miten on 

mahdollista, että vaikka maapallo on tauotta auringon syytämän tappavankorkean 

säteilykvantituksen alla, säteilyenergia ei siitä huolimatta säteilytä maailmaamme täyteen 

säteilyvire-energiaansa ja tapa samantien pois? Olen tätä varsin pitkään ihmetellyt, koska säteilyn 

sisältämä energiamäärä on aivan käsittämättömän valtava ja tauoton. Lisäksi suojanamme ei ole 
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edes raskaiden kiinteiden atomimassojen suomaa säteilysuojaa. Ja ennen kaikkea 

hämmästyttävintä on se miksei suojamme puskurointikyky täyty, kuten Malenkan kuorimalli ja 

termisten ja isomeeristen viretilojen rajalliset ja uusiutumattomat resurssit edellyttäisivät? On toki 

selvää, että yläilmakehässämme on pakko olla joitain uskomattomilta tuntuvia säteilyn jatkuvan 

poistamisen systeemeitä, joista IAEA/STUK ei ydintyyliin missään nimessä halua julkisuuteen niitä 

tuoda. Katsotaanpa siis mitä on löydettävissä. Aurinkotuulen erikoisuus on se, että sen sisältämä 

säteilytyyppi on maan päällä harvinaisempaa protonihiukkassäteilyperäistä. Lisättynä 

ionisoituneilla irtoelektroneilla. Kun protoni osuu maapallon lähistölle se sähköisesti aktiivisena 

joutuu seuraamaan maan magneettivuoviivoja. Näin se ohjautuu varsin hallittuun ja 

pitkäjarrutteiseen liikkeeseen lähemmäs auringolta suojassa olevaa napa-aluevyöhykettä. Syntyy 

siis varsin varovaisesti energiasyöksykvanttia jarruttava energianpurkureitti. Jatkuva vesihöyryn 

kulkeutuminen maasta yläilmakehän pilviin synnyttää sinne elintärkeän vapaiden ionisoituneiden 

elektronien suunnattoman varaston. Kun tuleva positiivisesti varautunut protoni kohtaa negatiivisen 

elektroniplasmapilven syntyy yhdistyminen ainokaisen elektronin ja yhden protonin vedyksi. Tämä 

vaihe on eräs keskeinen mekanismi torjua säteilyenergian tuloa maapallolle. Sananen P. Jauhon 

Malenkan kuorimallista: "Alin kuorimallin tuntema atomin säteilyn ydinenergiaa sisäänsä ottava 

energiataso on 1s!" Tämä on se salattu avain koko systeemissä. Mainittu taso on He-4 tritium. 2 

neutronia ja 2 protonia ytimessään pitävä aine. Se varastoi 2.96MeV energiallaan säteilyä. Ydin on 

tuttu myös alfakvanttina. Vety ei sisällä Malenkan mukaan mainittavaa kykyä varastoida 

pitkäaikaista säteilyvirettä äärimmäisen yksinkertaiseen ydinrakenteeseensa! Tämä on aivan 

keskeisin syy siihen miten luonto säteilystään pääsee eroon. Entä elektroni sitten? Yksinkertaisen 

atomirakenteen äärimmäisen hieno ominaisuus on juuri sen kevytkaliiberisuudessa. Elektronin 

virittyminen säteilystä synnyttää luonnollisesti suuria määriä kvantittumista. Mutta vedyllä se 

tarkoittaa äärimmäisen pienienergistä valenssielektronin säteilemää muutaman eV suuruista 

vaaratonta valokvantittumista. Näin vain vedylle on suotu tämä poikkeuksellinen kyky hajottaa 

energisempää säteilyenergiaa varsin vaarattomalla pitkäjaksoisemmalla aaltopituudella. Vaikka 

vety ionisoisi elektroninsa, edes siitä ei ole haittaa, koska ympärillä ei ole raskaampia aineita, jotka 

elektronin siepattuaan K,L,M-kuorikerroksiin röntgenöisivät. Mitä tälle vedylle sitten matkallaan 

auringosta poispäin varjoisammalle napa-aluevyöhykkeelle tapahtuu jatkossa? Jo maan päältä 

voimme nähdä, miten suunnattomat säteilyenergiapommitukset muuttuvat tämän nerokkaan 

systeemin käsittelyssä elämää suojaavaksi avaruussäteilypuskuvyöhykkeeksi. Tunnemme 

toiminnan nimellä revontulet. Mainittakoon, että säteilyenergian jo hiipuessa napa-alueen päätä 

lähestyessä protonisäteilyn intensiivisyys senkuin kasvaa. Tässä loppuvaiheessaan vetyatomien 

työ käy kaikkein kiivaimmillaan. Lähetetyt kvantit alkavat alentuvilla radoillaan kohdata myös 

raskaampia ilmamolekyylirakenteita. Niinpä säteilyenergia alkaa virittämään hapen, typen ja 

argonin kaltaisten raskaampien atomien kirjoa. Onneksemme vedyn laannuttama massiivinen 

aurinkotuulen säteilyenergia ei mainittavasti kykene enää menemään juuri 2 uloimpaa 

elektronikuorta syvemmälle, vaan synnyttää revontulille ominaisia punaisia, sinisiä ja vihreitä 

kullekin alkuaineille ominaisia valokvantittumisia säteilyenergiasta vaarattomasti 

ulkoelektronikuoristaan. Entä mitä vetyatomille jatkossa tapahtuu napa-alueellaan pudotessaan 

sateen mukana maahan. Voi kulkeutua vaikka kasvien yhteyttämiskulkuun. Fotosynteesissä kasvi 

muuttaa saamiaan alkuaineita hiilivedyksi ja näin vapautuneen elektronin se käyttää säteilyn 

tuottaman elektronivajaiden happiradikaalien elintärkeään antioksidenttituotannon 

mahdollistamaan neutralointiin. Tätä elämän synnyttämää kevyttä elektroniylijäämää sitten 

hyväksikäyttäen auringon haihduttamat vesimolekyylit kykenevät kuljettamaan muassaan 

irtoelektroneja massiivisesti yläilmakehän korkeuksiin myös suoraan kasveista. Ja satunnaisen E- 

ja F-kerrosten maailmassa jne. elektroniplasmojen tyhjiön syntyy yhä ylijäävistä elektroneista tämä 

hengissä pitävä nerokas uudistuva avaruussäteilysuojasysteemimme. On vaan käymässä niin, että 
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tähän äärimmäisen herkkään ja haavoittuvaan systeemin on tullut ennenkokematoman raju 

lisäuhka. Koko systeemi on vuosimiljardien kiertonsa aikana vakiinnuttanut elektronien tulon ja 

poistumisen harsumaisen balanssin. Joka 11v jaksollaan aktivoituva auringon kasvava 

pilkkutoiminta saa jo systeemin miltei sortumaan balanssistaan. Tällöin aurinko asettaa sietokyvyn 

aivan äärirajoilleen. Liian suureksi kasvava aurinkosäteilyn energia saa koko ilmakehämme 

suojamekanismin miltei tuhoutumaan. Näemme maan päällä tilanteen valtavasti kasvaneena 

revontulitoimintana, massiivisina mm. sähköviestintävaikeutena. Esim. radiopuhelintoiminta LA-

alueilla on ollut poikki kiivaimpina vaiheinaan. Samoin satunnaisten E-kerrosten 

esiintymistiheyksien synnyttämät poikkeukselliset TV-kanavien näkymiset ja vastaavat 

erityistilanteet voimistuvat. Yhtä kaikki vapaiden elektronien määrä meitä suojaavissa kerroksissa 

romahtaakin niin alas, että menee vuosia, ennen kuin avaruussäteilyenergian torjunta toimii niin 

kuin sen pitää. On huomioitava myös fakta, että auringon yleinen säteilyaktiviteetti on jatkuvasti 

noussut jo nyt +30% verran ja kasvaa vääjäämättä. Houston meillä on ongelma! Big broblem! 

Kuten aina myös tässä tapauksessa ihmisen toiminta on kaiken tämän päällä katkaisemassa koko 

herkän balanssin tasolle, jossa enää luonnon kyky toipua ei millään enää riitä. Puhun tässä 

tietenkin siitä suurimmasta nykyuhasta, jonka siviiliydinvoimaloiden synnyttämä 

säteilyionisaatiouhka aiheuttaa. Karkeasti arvioiden jo 440 nykyistä ydinvoimalaamme syytävät 

tauotta 44 000MW säteilyenergiatehoaan tähän haavoittuvaan avaruussäteilysuojakilpeemme! 

Tässä vaiheessa maailmalla on kaikkialla nähtävissä tämän kamelimme selän katkeamisen H-

hetken vääjäämätön tuleminen. Nykyiset jo mitatut -32% sadantakadot ovat vasta kalpea aavistus 

siitä mitä tuleman pitää. En halua olla mikään pessimismin kylväjä tilanteessa, mutta 

huolestuttavinta tässä, sadantakato on ollut pysyvää pitkälti toistakymmentä vuotta. Yleinen 

taustamme on vain 40v aikana tuplautunut kiihtyvästi aina 10v välein. Ja mikä kaikkein pahinta nyt 

yhä tilanteen kehityksestä mitään oppimaton ihminen suunnittelee yhä massiivisempaa 

kaivostoimintaa ja ydinvoima ja jätetoimintaa. Monituhatkilometriset jatkuvat säteilyenergiaa 

syytävät pysyvät uraanikaivosalueet ovat pahinta mahdollista myrkkyä tilanteessa. Tiedepiireissä 

ennustetaan jo mm. maailman säteilysuojasysteemin pettämistä vain 10v periodilla? Itse en näkisi 

tilannetta ehkä noin pessimistisenä, jos ihmiskunta älyäisi luopua kaikesta ydintuotannostaan. 

Totuuden nimessä kyllä näyttää siltä että uhmakas uhoaminen jatkuu merkeistä ja luonnon 

varoituksista täysin piittaamatta. Mutta tässä näyttää vain lähin vaali ja välittömän voitontavoittelun 

ahneus jyräävän kaikki järkevyyden äänenpainot. Keskeisimmin syyttäisin IAEA:n ja STUK:n ja 

valtioiden ydinaseteollisuuden kaltaisia maailman ydinmielialaa muokkaavia kytkentöjä 

valtiotiedotusmonopoleineen. Ydinasiasta tehdään tabu josta ei sallita minkäänlaisia asiallisia 

kriittisiä sananpainoja. Maailman lehdistö ja sähköinen viestintä pannaan kylmästi vaikenemaan 

siitä mitä on vääjäämättä tulollaan. Mikä olisi tilanteen oikea ratkaisu? Aivan oikein ydinvoimaloihin 

olisi luotava massiiviset päästörajapakotteet. Hätäratkaisuksi ensialkuun olisi luotava 

säteilyionisaation elektronivajauksen kompensoivaa suojasysteemiä. Tästä ei toki olisi kuin 

hätäratkaisuksi. Sen lisäksi olisi luotava 5v sisällä toteutettava kertakaikkinen ydinvoimatekniikan 

alasajo. Kaikki maailman ydinjätteet tulisi lakisääteisesti transmutatoida ydinalan omilla rahoilla. 

Seuraavaksi olisi panostettava massiivisiin offshoretuulivoimaloihin, aurinkoenergiasysteemeihin, 

bioenergian esialemarssittamisineen , myös turpeen osalta. Lisäksi aaltovoimaan tulisi panostaa 

rajusti. Geotermisiin olisi satsattava ja myös olisi luotava pakollinen jätteenpoltto. Lisäksi 

polttolaitoksiin olisi ehdottomasti ympättävä lämmön hyödyntämisvelvoite. Ydinvoimaan ja 

ehdottomasti myös vaaralliseen fuusiovoimaan satsatut verotukiaiset olisi mitä pikimmin 

poistettava. Myös päästötön hiilipoltto olisi tuotava markkinoille, vaikkei kuten huomaamme 

hiilidioksidista tässä sääkatastrofista ole suurempaa syytä puhua. Totta kai päästötön hiilipoltto on 

silti asiallisempi kuin päästöllinen savuttaja. Olen karrikoinut, että tämä sukupolvi on viimeinen, 

joka ydinsähköään kojeisiinsa pistää. Täytyy sanoa, että nämä viimeisimmät hälytyttävät 
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ydinaavikoitumisen raportit maailmalta näyttää olevan saamaa mieltä. Luonnolla on oma näkemys 

tästä siviiliydinvoimatuhomekanismista ja kuten aina edes kärkkäin IAEA sensori ei realiteeteissa 

kykene meitä mahtavampia voimia estämään. Vaan ne tulevat johdonmukaisesti pistämään 

ydinherrastelijat keinollaan ruotuun. Siitä nyt vain on kyse saammeko enää sen jälkeen toista 

mahdollisuutta kokeilla asiallisemmilla uudistuvilla energiantuotannoilla? 

  

39. Ilmastomme romahtaa 10v sisällä..txt 
39 Ilmastomme romahtaa 10v sisällä? Nykyisestä ilmastokeskustelusta on poimittavissa muutamia 

selkeitä muutoksia. Ensinnä on varsin kummeksuttavaa, että vaikka +0.6C hiilidioksidikehitystä on 

kestänyt teollistumisen myötä yli 100v, niin miksi merkittävää muutosta on havaittuna vasta 

välittömästi ydinvoiman massiivisen tulon myötä? Enemmän kuin hämmentävää miten suoraan 

koko ilmastokatastrofia on tunnettu v a i n yhtä kauan kun ydinvoima on suorittanut 

ydinaavikoitumiskehitystään. Juu ja koska muutossuunta on täydellinen vastakohta ennustetulle, 

niin on enemmän kuin selvää, että ydinaavikoitumisesta on kyse. Kas kummaa, näin ajatellaan 

laajasti Suomen ulkopuolisessa tiedemaailmassa. Eikä mikään ihme, kun tutkiskelee raportteja 

näistä meneillään olevista 5 ydinvoimalan pysäytysvaikutuksista Pohjolassa. On moraalitonta 

maamme valtiomonopolitiedotuksessa jättää täysin tiedottamatta maailman tämänhetkistä 

kuuminta ilmastomuutostutkimusta! Luuleeko ydinherramme ihan aikuisen oikeesti, että 

pimittämällä faktat kaikista mittauksista luonto ikään kuin "unohtaisi" tapahtumien viemiseen 

ydinkatastrofiin asti!? On siinä mielessä hämmentävää, että vasta hetki sitten nostettiin 

massiivinen haloo parista freonitölkillisestä. On ihan totta, että täysin mitätön muutaman tonnin 

freonikemikaalierä yläilmoissa tosiaan oli tuhoamaisillaan suojamme avaruudesta päällemme 

tunkevien säteilyenergioiden suojaosioita. Kyseessä oli ainemäärinä tippa Välimeressä, mutta 

tuhoa jo ehti kumman paljon syntyä. Nyt ydinvoimaloistamme tungetaan samaan yläilmakehään 44 

000MW tauottomalla energialla täystuhoa niin monella silvotulla ionisoidulla 

kuutiokilometrimäärällä suoritettuna maailman ydinalalta, ettei sanoa viitsi. Lisäksi on laajasti 

maailmassa jo vakavimmin tutkittu ja tuhoisimmaksi aikoihin oivallettu. Freonia vaarallisemmaksi jo 

nyt kasvatettuna! Nyt ollaan selkeästi sanottu , että maamme syöpätilastot muutamassa vuodessa 

kaksinkertaistuu? Ihmeellisintä tässä taannoisessa tiedotuksessa on, että mitään s y y t ä moiseen 

megamuutokseen ei mainittu? Myös kerrottiin, että ilmastosysteemimme romahtaa 10v sisällä? 

Olisi voitu sanoa myös tähän, että miksi? Mistä näissä on kyse? Miksi ilmastokehitys yhtäkkiä 

muka konkreettisesti ryöstäytyy hallinnastamme, mistä itseasiassa varoitettiin? Taas jäimme tyhjää 

kuuntelemaan. Mutta onneksi tässä voi valaista. Ydinaavikoitumiskehitys on taustatekijä ja kuten 

tiedetään 50% syövistä tulee pelkästään säteilystä! Tämä yhdistettynä 10v 

ilmastoromahdusennusteeseen kertoo enemmän kuin tarpeeksi! 40v aikaan yläilmakehään 

varastoituneet suunnattomat säteilytermiset ja isomeeriset ilmastotuhon energiat ovat jo näkyneet 

huomaavalle pitkään. Maailmanlaajuinen jo vuosikymmenet kestänyt -32%< sadantavajaus ei ole 

jättänyt arvailujen varaan. Ydinvoima on jo nyt muuttanut olosuhteet otolliseksi 

ydinaavikoitumiskatastrofin "2-vaiheen" tulla! Siksi Norjassa, Ruotsissa, Saksassa, Espanjassa jne. 

yritetään epätoivovimmalla estää etenevää ydintuhoa! Juuri tämän vuoksi asia on pidetty mitä 

salatumpana myös meillä. Yksinkertaisesti on selvinnyt, että termivirittynyt avaruuden säteilyltä 

suojaava kaasukatto on jo nyt siirtymässä kuuluisaan "kiikkulautavaiheeseensa"! Tilanneeseen 

jossa avaruudesta läpi entistä helpommin tuleva säteilyenergia tekee jo täyttä päätä tietään maan 

pinnalle omin voimin ja rajusti kumuloiden. Tilanteessa ihmiskunnalla pitäisi olla kyky neutraloida 

ilmamolekyyleihin sitkeästi pesiytynyt pitkän aikaa sinne virittynyt säteilyenergiat. Valitettavasti 
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nykytekniikalla tämä "transmutatoiminen" kyllä koko maapallon ilmakehässä tämä on täysin 

mahdotonta! Tutkijoilla on kädet pystyssä tulevan edessä. Itseasiassa tämän nykyisen 

hiilidioksidiharhautuksen tarkoitus on valmistaa ihmiskuntaa tuleviin vähemmän mukaviin 

muutoksiin. Miksei asialle sitten olla tehty mitään? Niin varsin pitkään on luultu, että maailmalla 

jatkuvasti noussut taustasäteily olisi johtunut sodan jälkeisistä ilmakehään kohdistuvista tuhansista 

ydinpommikokeista. -62 oltiin varsin toiveikkaita ja lähinnä odoteltiin sitä lähtien, että 

taustasäteilytasot alkaisivat puoliintumisen myötä koekielloilla laskemaan. Sitten alettiin epäillä 

maanalaiskokeiden olevan syynä nousemisiin. Tshernobylipäästön odottelu oli syynä -86 jne. 

Muistanette miten vielä 90-luvulle asti USA:ta painostettiin maailman säteily-ympäristötuhovaaraan 

vedoten lopettamaan myös kaikki maailman maanalaiset ydinkokeet? Samalla ajateltiin pudottaa 

tausta-arvoista mitä hämärin perustein kikkailuin 2mSv pois ja ties mitä. Taas päätettiin odotella 

ydinkokeiden ja Tshernon lopettamisen laskevan taustanousua! Niin nyt on tilanne se, että m i n k 

ä ä n a s t e i s t a nousupudotusta ei vaan kuulu! Tiedepiireillä alkaa olemaan hikiset paikat, kun 

mikään edelläoleva ei ole toiminut ja nyt vihdoin ja viimein aletaan karvaasti tajuta, että 

siviiliydinvoimalat on alusta alkaen olleet pääsyynä! Siis tuumatkaas, kuka haluaa olla se, joka 

kertoo, että maamme on tuhon partaalle vienyt sama valtiomonopolivoimatuotanto, joka vastaa 

keskeisimmästä puolustusasehaarasta sukellusveneineen, lentotukialuksineen, ja ennen kaikkea 

myös 2,6% siviilienergiastamme! ----------- Taivas vastaa. Ionosfääriksi märitellään ilmakehän yli 

80km korkeudelta ylöspäin oleva osa joka on jatkuvan aurinko- ja avaruussäteilyn runneltavana. 

Tämä osa on tauottomassa sähköä johtavassa ionisoituneessa tilassa. Koululaisen 

tietosanakirjalainaus: "Neutraali atomiryhmä ionisoituu vain silloin, kun siihen tuodaan energiaa. 

Ionisaatiota synnyttää mm. mikroaaltosäteily, UV-valo, röntgen-, gammasäteily, voimakas 

hiukkassäteily (alfa- ja beetasäteily.) Ionosfääri, ilmakehän kerros, jossa kaasut ovat ionisoituneet. 

Ionosfäärin olemassaolon osoitti E. V. Appleton 1925. Ionosfäärissä on useita kerroksia, joissa 

ionisoituminen saavuttaa maksimiarvon. Alueella on satojen metrien sekuntituulia. Sitä paitsi on 

auringon ja kuun aiheuttamia vuorovesi-ilmiöiden kaltaisia säännöllisiä ionisoituneen kaasun 

liikkeitä. Syntyvien sähkövirtojen voimakkuus saattaa olla kymmeniätuhansia ampeereja. Pääosa 

säännöllisistä maanmagnetismin vaihteluista johtuu näistä sähkövirroista. Ionosfäärin häiriöt 

aiheuttavat mm. voimakkaita epäsäännöllisiä vaihteluita maan magneettikentässä, ns. 

magneettisia myrskyjä. Nämä aiheutuvat auringon säteilystä ja varaushiukkasista. 2007 kevät jää 

historiaan kummastuttavasta ilmiöstä mm. USA:sta. Siellä mehiläisistä on mystisesti kadonnut -

25%, jopa 90% katoamista on hahmoteltu. Mehiläiset ovat vaan kadonneet jonnekin jälkiä 

jättämättä. Asia on vakava koska 33% maapallon ruokahuollosta on näiden ahertajien varassa. 

Mitään sairautta, kuolleita mehiläisiä tai vastaavaa ei olla huomattu. Heti alkuun on esitetty, miten 

mehiläisten magneettinen suunnistussysteemi on niin kovasti häiritty, että mehiläiset eksyvät ja 

kuolevat. Kuten jo huomasimme mistään pikku muutoksesta ei ole kyse, koska mehiläissysteemin 

on pitänyt sopeutua ionosfäärin rajuihin häirintäkenttiin miljoonia vuosia. Nyt yläilmakehämme 

ionosfäärissä on alkanut mellastaa jotain ennennäkemättömän rajua. Jotain sellaista, joka 

pyyhkäisi mm. Antarktikseen kaikkien aikojen suurimman otsonituhoalueen -06 syksyllä tosta vaan 

ilman freonilisääntymisiä tai vastaavia! Jokin ionisfääriimme tuo ionisaatiomäärityksen mukaisesti 

sellaisia sinne aiemmin kuuluneita lisäenergiaspurtteja, ettei vastaavaa ole tapahtunut mehiläisen 

vuosimiljoonien evoluutioiden aikana koskaan ennen. Kyse ei ole mistään jo pitkään käytetystä 

pienitehokännyköiden säteilystä tai vastaavasta. Vaan tuhon takana täytyy olla jotain kasvavaa 

mielettömän tuhoisaa, repivää vuosikymmenet sinne kertynyttä valtavaa energiaa joka nyt on 

päässyt aivan uusiin lukemiinsa. Jotain sellaista, joka on muuttamassa nähdysti koko maapallon 

elinolosuhteet ennennäkemättömään uhkaansa. Niin yksinkertaisesti sellaista, joka on muuttanut 

koko biodiversiteettimme viisinkertaisen säteilyionisaationousun mykän tuhon todistuskentäksi! 

Tosiaan kyse on nyttemmin ydinteollisuuden jopa itsensä vaivoin tunnustama joka ainoan 
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reaktorien tauotta syytämät 36% termivirittyneen säteilykaasun päästökertymä yläilmakehäämme. 

Ja kauhuksemme voimme huomata, mitä se on tekemässä elämälle koko maapallollamme. Onko 

jo myöhäistä toimia? Niin ei ainakaan varoitusmerkeistä asiassa näy olevan pulaa. Ja on 100% 

varma, että jokainen ydinhanke vie lähemmäs lopullista ydintuhoamme koko maailmamme! ---------

---- Ydinalan lippulaivakeksintö. On hämmästyttävää todeta olevansa miltei ainut henkilö, joka 

aivan oikeasti pyrkii tuomaan julkisuuteen kriittistä ydinalan julkisuudesta sulkemaa materiaalia ja 

myös tietää, missä ydinalalla uutuuksien kohdalla mennään. Haluan esittää tämän keksintökimaran 

korostaakseni, että esittämiini pulmiin on epätoivoisesti yritetty jo vuosikausia kehitellä 

ratkaisumalleja, koska ongelmat ja vaarat on ydinsisäpiirissä tunnettuja ja todennettuja jatkuvasta 

salailukulttuureista huolimatta. Esittelen systeemiin, jonka julkaisemista ei suin surmin hyväksytä ja 

sallita. Mikä tärkeintä nyt en puhu asian tiimoille kammetusta peitetarinasta, vaan ihan 

kvanttitasolla , mistä on kyse. Voidaan puhua tämän ydinalaa tällä hetkellä mullistavan keksinnön 

globaalista ensi-illasta. Mekanismista jonka vallankumouksellinen ominaisuus on uskokaa tai älkää 

tarkoitus estää ydinvoimaloista tähän asti karkaavan säteilyn sulkeminen ensimmäistä kertaa 

ydinmaailman historiassa laitoksen seinien sisäpuolelle! Kyseessä on varsin sofiskoitu ja pitkälle 

kehitelty nykyaikainen turvakokonaisuus. On tosiaan ensiuniikkia ydinalan historiassa, kun tätä 

kokeillaan toteuttaa. Toki aihe jo suoraan kertoo, että mainittu ydinsäteilyn 10% vuotaminen tauotta 

ydinvoimalasta biodiversiteettiin ja myös ydinaavikoitumiskehityksen massiivisuus on pakottanut 

ydininsinöörit ylittämään itsensä. Tekniikka on niin ultrasalainen ydintyyliin, että edes sen kehittäjää 

ei olla mainittu, mutta systeemiä voi luonnehtia älykkääksi ja pitkäeleviedyksi, että se lienee 

maailman parhaitten kvanttifyysikkojen suunnittelema, kenties ruotsalaiskeksintö. Ja nyt tämä 

systeemi on tosiaan mullistamassa koko maailman ydinvoimarakentelua näyttöjensä takia. Joten 

mistään näpräyksestä ei millään muotoa ole kyse. Systeemiä kaupataan EMP/ ja vastaavan 

sähköimpulssin katkaisulaitteena. No on siitä toki nimellisesti siihen, mutta syvällisempi tarkoitus 

on paljon pitemmälle ajateltua. Tarkoitan yksinkertaisesti sanottuna tätä millin kokoisista 

kuparisilmäkoossa tehtävästä tuplasuojasysteemiä kattamassa niin sisältä kuin ulkoa k o k o 

massiivinen ydinvoimala viimeisintä poistoputkeaan ja vesikanavaansa myöten. Jotta tuntisimme 

toimimisperiaatteen kvanttitasolla palatkaamme tietoon ydinsäteilyn perusluonteesta. Tunnetaan 

alfasäteily positiivisena ionina, beetasäteily negatiivisena elektronina, K,L,M-röntgensäteily 

negatiivisten elektronien liikkuessa atomiratojen välillä. Myös protonisäteily mainittakoon 

positiivisena ionina. Kuten huomaamme aivan kaikki näistä ovat sähköisesti aktiivisia! Kun 

varautunut vaikka elektroni lähestyy tällaista pienisilmäistä kupariverkkoa, se alkaa synnyttämään 

silmukoihin levitaatiojunasta tuttua liikettään vastustavaa sähkömagnettivirtaa. Juuri tämä on 

keskeistä systeemiä ymmärrettäväksi tekevää elementtiä. Sähkökenttä pyrkii muuttamaan 

säteilyionin kulkureittiin 90 asteen kulmaan. Mallinnuksessa elektroni ikään kuin kaappaantuu 

näiden kahden kupariverkon muodostamaan "Faradein" ioniloukkuun varsin nerokkaan 

yksilöllisesti. Kun elektroni alkaa kulkemaan voimalan suojaseinämää poikittain, se samalla 

kokoajan muuttaa liike-energiaansa sähköenergiaksi ja näin sekä absorboituu massaan 

optimaalisesti, että muuttaa säteilyenergiaa oivaltavasti haitattomaksi sähköenergiaksi ja sitä 

myötä lämmöksi. Ei tässä kyllin. Näin hidastuva elektroni jää pysähtyneenä ansaan juuri sinne, 

minne pitää säteilysuojaseinään odottamaan. Mikä parasta pian perässä tulee alfahiukkanen ja 

toimii myös näin. Lopuksi seinän sisällä erimerkkiset sähköionit kohtaavat ja molemmista myös 

ionisuus purkautuu. Samoin käyttäytyy puolestaan protonisäteily ja jopa röntgensäteilyä siirtävien 

elektronien matkat K,L ja M-elektronikuorissa selkeästi vaikeutuvat samaisen verkon imiessä 

liikkuvuutta. Voimme hämmästellen todeta, että systeemi on liian täydellinen ollakseen totta? Ja 

kuten ydinalalle elimellisesti kuuluu alkaa kova sota siitä, että kuinka on? Jokatapauksessa 

systeemin on kokeissa nähty hämmästyttävän toimivasti eliminoivan kaikkia perusydininsinöörien 

ja vastaavien tuntemia säteilylajikirjoja kiistatta! No joo on toki myönnettävä, että ydinvoimalan 



137 
 

neutriinoja suojaus ei hetkauta sähköneutraaleina. Myös neutronisäteily ei ole moksiskaan. Mutta 

ei edes tämä masenna kännykkämaailman verkkosuojauksen todistettuun tehoon uskovaa 

ydininsinöörimaailmaa. Oleellista jatkomietinnöissä on tajuta sellaista ydinfysiikasta tarkoin IAEA:n 

piilottamaa perusfaktaa, jota edellisen systeemin kehittäjät eivät koulutuksessaan saaneet kuula. 

Niin puhun Malenkan kuorimallimekanismeista Ajzenbergin ja Lauritsenin vahvistamana. Näitä 

läpäistykokeita on innokkaina tehty mm. Cernissä. Kaksoiskupariverkkoa on kokeiltu 

sähkömagneettisten aaltojen osalta. Ja aivan oikein verkon sisällä oleva kännykkä ei saa sieltä 

sähköistä yhteyttä ulkomaailmaan. Samoin myös mikroaallot tyrehtyvät tähän 

vallankumoukselliseen kaksoisrakenteeseen kiistatta. Eli näin on todistettu, että myös 

aaltokvanteilla ei läpi päästä ja riemumielellä läpimurrosta on iloittu koko ydinmaailman tulevana 

pelastajana. Tätä on enemmän kuin kaivattu, oli vihoviimeinen aika keksiä massiivinen vastalääke 

maailman taustasäteilyyn joka 10v nousulle ja ennen kaikkea säteilyionisaation globaalia 

ilmastotuhovaikutukseen säteilyaavikoitumiseen ja yläilmakehän avaruussäteilykilven nakerteluun, 

otsonituhokasvua myöten. Tässä se siis olisi kukkeana odottamassa maailman valloitustaan! Vaan 

jo tässä vaiheessa ne harvat maailmassa, jotka tunsivat kvanttimekanismiin piilotetut syvimmät 

salaisuudet pyörittivät päätään ja sanoivat ei, ei! Vielä kun kännykät pirisivät ilmoittaen Cernissä 

mitatusta ydinmullistuksista, esiin astui jo eräs henkilö. Otti käteensä tutun Magnaliten ja sytytti 

sen. Sujautti riemuitun kuparoidun pienoismallin alle ja sanoi vain "vola!" Koko monikymmenpäinen 

riemunkiljahteleva väki oli kuin nuijalla päähän lyöty katsellessaan seinään läpi paistavaa valoa. 

Mitä siis ymmärrettiin? Vaikka kaikki sähköaaltomuodot ovat äkkiseltään samantyyppisiä, niin ne 

eivät ole samalla tavalla käyttäytyviä. Matalampitaajuinen radio- ja mikroaalto kuoleentuu 

verkkoon, mutta jo korkeampitaajuisempi näkyvä valo läpäise kupariverkon nähdysti kuin tyhjää 

vaan. Kerrataan nyt koko tilanteen näin yksinkertaisesti tapahtunut korttitalon totaalituho. 

Todellisuudessa säteilyenergia keskittyy entistä pienempään säteilyseinätilaan ja alkaa varastoitua 

massaan Malenkan kuorimallin selittämillä tyypillisille 1MeV gammakvanteille! Vaikka vähän aikaa 

näyttää siltä, että säteilyvuoto ulos vähenee, niin ei todellisuudessa tapahdu. Syntyy vastaava 

tilanne kuin painekeittimestä painetaan varohöyryventtiiliä piittaamatta alas. Hetkeen tosiaan 

"pienenergisempää" säteilyä ei liiemmälti liiku. Mutta todellisuudessa sen Einsteinin mukaisesti 

haihtumaton energia "kompressoituu" systeemiin järeämpään 1MeV gammakvanttitasoon suoraan 

atomien sisänukleoideihin. Varsin pian myös voimalaitoksen sisällä pakkautuva säteilyenergia 

alkaa samoin kumpuamaan entistä järeimmin keinoin siellä. Hetki tästä ja nyt järeimmillä aseilla 

gammaksi kompressoituva säteily alkaa tunkemaan ulos, mutta moninkertaisella tehollaan. Nyt 

alkaa myös termivireiset hiukkaset esteittä liikkumaan isomeerivireistä myös puhumatta. Koko 

tämän hässäkän kruunaa se, että näin kasvaneella säteilyenergialla myös palaavat kaikki alkuun 

vaiennetut säteilymuodot alfasta lähtien! Ionisaatio moninkertaistuu vaan tällä kertaa kauemmas 

seinämistä muodostuvaan gammaionisaatiokenttään kaikkialle, niin ulos kuin sisälle. Ainoa 

merkittävä muutos on lopulta se, että näin laitoksen sisällä saa entistä massiivisempaa ja 

läpitunkevampaa säteilytystä ja myös laitoksen tehonsa menettäneet absorbaatiomassat 

aktivoituvat ennennäkemättömään aktiivisuuteensa. Toki hämäävänvaarallisen viiveen jälkeen. Eli 

kaikki on ydintyyliin entistä pahemmassa kunnossa! Jos systeemistä haluaa hakea positiivisimman 

osan, niin se olisi savupiippuun sijoitetun ionien tiivis sieppari. Näin teoriassa estettäisiin 

ilmastotuhoa kylvävien ionisaatioiden tehokas kulkeutuminen suoraan elintärkeisiin 

pilvimuodostuskorkeuksiin. Mikä maksettaisiin maan pinnalle entisestään keskittyvällä säteilyllä.  
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40. Säteilyn isomeeri- yms. varastoitumisesta..txt 
40 Säteilyn isomeeri- yms. varastoitumisesta. Olen pannut merkille, että julkisessa ydinalan 

oppimateriaalissa on ikään kuin "musta aukko" niissä kohdissa, joissa pitäisi olla selkeitä 

kertomuksia tavoista, joilla säteily aineisiin varastoituu tuhoisasti. Olen pyrkinyt puolueettoman 

seikkaperäisesti tuomaan avoimeen tarkkailuun näitä varsin selkeitä ja monipuolisia mekanismeja. 

Siitä huolimatta, että "virallinen" säteilykoulutus ei tunne yhtään mekanismia, miten tämä olisi edes 

teoriassa mahdollista. Kuten tavallista, tässä taas materiaalia siitä, miten mahdoton muuttuu 

ydinalan IAEA salailupuristuksissa silti faktaksi. Epäelastisessa sironnassa (n,n')-reaktiolla 

tarkoitetaan törmäystä, jossa osa neutronin liike-energiasta kuluu ytimen siirtämiseen viritystilaan. 

Neutronin osuessa kohdeytimeen muodostuu virittynyt väliydin. Tämä hajoaa lähettäen neutronin, 

jonka energia E2 on pienempi kuin tulevan neutronin energia E1. Energia reaktiosta jää 

kohdeatomin ytimen viritysenergiaksi. Viritystila laukeaa ytimen lähettäessä gammakvantin. Jotta 

epäelastinen sironta olisi mahdollista, täytyy tulevan neutronin liike-energian olla suurempi kuin 

kohdeytimen alin viritysenergia. Kynnysenergia on raskaille ja keskiraskaille 0.1-1MeV ja keveille 

ytimille muutama MeV. Happi O-16 esim. 6MeV. Hyvin pienillä energioilla puolestaan voi esiintyä 

epäelastista sirontaa molekyyliin sitoutuneena atomin ytimestä, jolloin tapahtuu muutoksia rotaatio- 

tai vibraatiotilassa. Neutronin energia voi pienentyä, tai kasvaa! Jo muutaman eV 

varaussiirtoenergia ytimelle muuttaa sen vapaaksi STUK tietona. Epäelastisessa sironnassa voi 

syntyä pitkäikäisiä isomeerisiä tiloja, jotka ilmenevät materiaalin aktivoitumisena. Neutroni siirtää 

säteilyenergiaansa kunnes absorboituu, karkaa alueelta, tai esim. joutuu termiseen tasapainoon 

jolloin neutronien ja väliaineiden atomit noudattavat samaa Maxwelin jakaumaa. Neutronin energia 

siirtyy elastisessa sironnassa kokonaan ja epäelastisessa sironnassa osittain sirottavan ytimen 

liike-energiaksi. Tämä rekyylienergia on yleensä suuri verrattuna atomien sidosenergiaan. Siksi 

rekyyliydin pystyy aiheuttamaan satamäärin sekundaaritapahtumia. Näitä on mm. hilavirheiden 

muodostumat metalleissa tai kemiallisten sidosten katkeilut. Siten myös neutronisäteily johtaa 

väliaineen ominaisuuksien muuttumiseen, esim. metallien ja muovien haurastumiseen. 

Aktivoitumisreaktiot. Neutronisieppauksessa ytimeen ei välttämättä muodostu 

neutroniemittoitumista. Absorptioreaktioita on mm. säteilevä kaappaus (n, gamma), (n, p), (n, alfa), 

(n, 2n) sekä fissio. Säteilevässä kaappauksessa neutronisieppauksen tuloksena syntyvä väliydin 

laukeaa lähettämällä gammakvantteja. Reaktiossa syntynyt ydin on samaa alkuainetta kuin kohtio, 

mutta massaluvultaan yhtä isompi, myös radioaktivoitunut isotooppi. Resonansseja syntyy 

neutronienergian arvoilla, joilla neutronin absorptio ytimeen aiheuttaa ytimen siirtymisen viretilaan. 

Resonanssienergiat ovat vajaasta eV-kiloelektronivoltteihin. Useiden resonanssielektronien 

vaikutusala termisellä alueella on kääntäen verrannollinen neutronin nopeuteen, 1/vaikutusala. 

Neutroni n ja gamma-reaktioissa syntyneiden gammakvanttien kokonaisenergia on tyypillisesti 

välillä 5-8 MeV. Vedyllä 2.2MeV. Kaappausgammoilla on vuorovaikutusta väliaineisiin. Lisäksi ydin 

saa gammakvantitessaan emissiossa rekyylienergiaa useiden eV suuruudella. Myös tämä riittää 

hilavirheiden ja kemialikatkosten synnytykseen. Myös radioaktiiviset tuotteet on huomioitava. 

Emissioenergiassa pitää ns. Coulombon vallienergia atomissa ylittää. Kynnysenergia yleensä 

muutamia MeV (n alfa)- ja (n, p)-reaktioille. Todennäköisempi kuin (n gamma)- reaktio. Noin 

10MeV energioista alkaa (n, 2n) ja (n, np) reaktioita ja suuremmilla energioilla (n, 3n), (n, 2np) jne. 

Aktivoitumisen kannalta neutroni ja gamma-reaktiot ovat ydinreaktoreissa merkittävämpiä kuin 

kynnysreaktiot. Mm. happi O-16 >(n,p) N-16 syntyvä typpi on beeta-aktiivinen T1/2 = 7s. Lähettäen 

hajotessaan erittäin läpitunkevan 7,1MeV gammakvantin. N-16-nuklidia syntyy ydinreaktoreissa 

jäähdytteenä käytetyn veden happiytimistä ja se ehtii kulkeutumaan jäähdytteen mukana reaktorin 

jäähdytyspiiriin, josta se tunkeutuu putkien seinämien läpi! --------------- Ydinalan tapa niputtaa 

säteilyt kolmeen hämmentää. On olemassa varsinainen leegio erilaisia säteilyn tyyppejä. Joista 
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esim. STUK ja IAEA ei halua edes ammattilaisten säteilykoulutuksissaan kertoa. Osasyy on se, 

että tästä ryhmästä löytyy massoittain huomaamattomia säteilytyyppejä surullisaenkuuluisan 

mittareihin näkymättömien mm. Lauritsenin-kuorimallien, isomeerivire- ja vaikka hilavirhesäteilyn 

kaltaisten lisäksi. 1/ Alfa 2/ Beetta 3/ Gamma _______Tässä ne joista ydinala kouluttaa ja jopa 

kykenee mittaamaan osin päälle tulee: 4/ Beetta + ja miinus 5/ Röntgensäteily 6/ Protonisäteily 7/ 

Hadronkaskadi 8/ Sähkömangneettinen kaskadi 9/ Neutronisäteily 10/ Neutriinosäteily 11/ 

Pionisäteily 12/ Myonisäteily 13/ Mesonisäteily 14/ Kaonisäteily 15/ Epäelastinen sironta 16/ 

Elastinen sironta 17/ Fotoydinreaktio 18/ Parinmuodostus 19/ Comptonilmiösäteily 20/ Rayleighin 

sirontasäteily 21/ Tsherenkovin säteily 22/ Antiainesäteilyreaktiot jne. (Nyttemmin tiedän jo yli 50kpl 

taltioituja, salattuja säteilymalleja maailmalta 2010!) 

  

41. Lisätietoja sidoksista..txt 
41 Lisätietoja sidoksista. Jos yhdessä fissiohalkeamisessa vapautuu 200 MeV energiaa on se siis 

200e6*1,6e-19J = Ws = 3,2e-11 J Joten 2500 MW reaktorissa tapahtuu 2500e6 W/3,2e-11 

halkeamista sekunnissa eli 7,8e19 halkeamista/sekunti ja reaktorin 50 vuoden aikana 1,23e29 

halkeamista ja kvanttia reaktorin elinaikana. Jos oletetaan näistä 10 % sirottuvan ympäristöön 

saadaan siis 1,23e28 kvanttia. Jos reaktorin ympärillä on metrin paksuinen halkaisijaltaan 6 m 

keskeltä mitattuna oleva 6 m korkea betonilieriö, jonka massa siis on 2,5*pii*6*6*1000 kg = 283 

000 kg ja jossa on atomeita keskimääräisen atomipainon ollessa 30 atomimassayksikköä = 283 

000 kg/30/1,66e-19 = 5,68e22 kpl atomeita. Loppupäätelmä on, että jokainen atomi saa 

keskimäärin 216000 kvanttia. Luku on niin suuri, että jokainen ydinlaitoksen atomi saa osakseen 

useampia kvantteja elinaikanaan. Vinkiksi, että yhden rautasidoksen katkeamiseen menee vain 

noin 7,8eV energiaa. On enemmän kuin selvää, että juuri tästä syystä jo 25v aikana koko 

ydinvoimalan atomisto on muuttunut termivireeseen ja käytännössä muotoon jossa atomit eivät 

enää kykene imemään lisää säteilyenergiaa kvantittamatta sitä hetikohta eteenpäin. Tyypillinen 

radonatomi esim. kykenee Malenkan- kuorimallilla sitomaan noin 21MeV energian. Eli keskimäärin 

vain 21 normaalia 1MeV peruskvanttia. Näin rakenteiden absorptiokyky on menetetty ja tämän 

takia ASEA määritteli jo myydessään mielekkääksi käyttömaksimiksi 25v jonka aikana rakenteet 

muuttuvat myös mekaanisesti kestoltaan ala-arvoisiksi. Esimerkiksi valenssielektronien kato on jo 

25v tällöin maksimalisoitunut. Toisaalta uraani halkeaa myös luonnossa ja tuottanee saman 

määrän kvanttienergiaa uraanin muuttuessa lyijyksi. Ihminen ei ilmeisesti kuitenkaan ole lisännyt 

luonnossa tapahtuvia halkeamisia vaan ainoastaan uraanin rikastuksella keskittänyt niitä. Väite ei 

ajallisesti pidä paikkansa, likimain määrällisesti. Kun OL1 reaktorissa on reilu 3,4t halkeavaa U-235 

ladattuna, niin "spontaani" kvanttiteho on vaivoin mitattavaa alkuhetkellä, mutta fissiossa tilanne 

räjähtää jo käsiin. Sinällään on tosiaan totta, että ajan saatossa aivan oikein massasta vapautuu 

myös spontaanisti kaikki vastaavat ydinhalkeamiset, joita tapahtuisi yhtä monta pitkän ajan 

kuluessa. Juju on tosiaan siinä, että tämä pitkä aikajänne kompressoidaan varsin samaan tapaan, 

kun vaikka siinä USA:n merivoimien hafniumlentokoneessa. Tarkkaan ottaen siis aivan oikeasti 

"sinällään" fissiomääriä ei lisätä, mutta niiden toteutumisen aikajänne tiputetaan mitä lie 

miljoonasosaansa! Fissio itsessään on suurienergisempi, mutta uraanin muuttuminen lyijyksi 

kuitenkin tuottanee saman energiamäärän ajan kuluessa. Sitä en osaa sanoa nopeutuuko muutos 

kun verrataan ennen rikastusta vallitsevaan määrään joka on valtava… On totta että tasan yhtä 

monta ydintä halkeaisi oli uraani missä malmitilassa sinällään. Juju on tässä vain se, että fissiossa 

spontaani aikajänne kompressoidaan ylikriittisellä massalla miljoonakertaiseen 

nopeutusjänteeseensä. Tilannetta voitaisiin verrata vaikka siihen, että dynamiittipötköä voi huoletta 
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polttaa kynttilänä avonaisena ja suljettuna kallioon räjähtämään. Energiaa todella vapautuu yhtä 

paljon. Räjähdyksessä vaan palaminen pakotetaan nopeammaksi!  

  

42. Termisestä virtetilasta 2..txt 
42 Termisestä viretilasta 2. Materiaaleja tuhoavaan termisen vireen säteilymekanismiin Suomessa 

ei olla juuri perehdytty. Onko sitten näin keskeinen systeemi muuttamassa maatamme nähdysti 

käsiin varoittamatta hajonneiden kattojen yms. temmellyskentäksi. Itse sain vihiä asiasta vasta 

luettuani Pekka Jauhon akateemista ydinfysiikkaa. Ja tällaiseen erittäin vaikeasti tavoitettavaan 

(IAEA-kontroloimaan), spesiaalitietoon perehtyneitä tuskin on edes maassamme kovin paljon? Kun 

Rautaruukki valssaa teräslevyjään, sen metallikiteisiin varastoituu massiiviset raudat pilalle 

vääntäviä heikkoja pysyviä sähkövireitä, jotka on ehdottomasti poistettava erityisin lisätoimenpitein 

sähköä sinällään johtavasta metallista. Kun Loviisan reaktoripönttö saa säteilytystä, se menettää 

melkein kaiken kestävyytensä. Kun siihen lisätään hehkutuksella kadonneita elektroneja se 

palautuu jonkinverran, mikään lämmitys ei kykene palauttamaan siihen kerta kerralta kuin hiipuvan 

osan menetetystä lujuudesta, mistä on kyse? Ilmeisesti myös tieto siitä kuinka katalasti säteily 

kykenee vaurioittamaan kaiken koossapitäviä elintärkeitä aineiden välisiä kytköksiä on todettu 

IAEA:n toimesta niin vaaralliseksi aiheeksi, ettei siitä saa julkisesti keskustella. Elektronin 

saadessa säteilystä kovan esim. Comptonjohtumisefektiin perustuvan viretilan elektroni irtoaa ja 

tuhoaa samalla aineiden välisen herkän sidoksen. Kohtaan tulee selkeä repeämä. Jos tällainen 

syntyy esimerkiksi metalliin. Ainoa keino saada sidos taas ehjäksi on sulattaa se, ja luoda uusilla 

elektroneilla metallisidos. Entä jos kyseessä on termisesti virittynyt elektroni, joka jää paikoilleen. 

Kuten jo sanana terminen kertoo, värähdellen vaikka 50% tilassaan lähinnä yhtä vakaasti kuin 

puolisulaan pehmennyt aine. Tämä energia ei näy säteilymittareissa, koska on vajaavirittynyttä 

kvanttitilaa. Kun tällaista kuumennetaan sulaan tilaan, niin vire ei katoa Einsteinin energian 

häviämättömyyslain mukaan, vaan jää käytännössä pysyväksi haitaksi sidokseen. Miten 

edellämainittu on mahdollista? Sähkömagneettisen aaltoliikkeen alimmat taajuudet etenevät varsin 

pienienergisinä ja helposti irtoavina keveinä kvanttipaketteina. Mitä suurempiin taajuuksiin 

mennään, sitä rankempi "minimienergiapaketti" on täytettävä, jotta se kykenee kvanttituen 

ylipäätään irtoamaan kohteestaan. Kun puhutaan rajutaajuuksisen atomiytimen taltioimasta 

gamman n. 1MeV voimasta se kykenee energiallaan purkamaan satatuhatluokkaisesti 

rautasidoksia fotonitasoisista valensseistaan. Matalampien taajuuksien K,L,M- röntgentaajuuden 

elektronien tallentamista energiapaketeista se putoaa 10 000eV suuruuksiin. Kun esim. 

ulkoelektronin näkyvän fotonin energia on vain muutamia eV suuruinen. Tästä seuraa se, että 

valenssielektronin tehon ollessa esimerkiksi raudassa 7,8eV suuruisessa sidostilassa, siihen 

varastoitunut infrapuna-aaltominimi ei juuri heikennä elektronin toimintaa, kuin summautumalla 

rajusti. Mutta kun siihen sitoutuu n. 10 portaisella termiiniasteellaan varastoituva säteilyluokkainen 

kvanttiosa se koituu tuhoisaksi atomille ja sen synnyttämien liitoksien pysyvyydelle 

jäämäenergiallaan. Kvantin perusluonne on ikuinen. Vasta kun irrotusenergian vaatima 

minimipaketti on koossa, se kykenee irtoamaan. Ulkoelektroneilta muuttuen valofotoneiksi ja esim. 

K,L,M- elektronikuorilta röntgenkvantteina. Atomiytimistä gammakvantteina. Kun vire säteilytetään 

elektronien kannettaviksi, seuraus on tramaattinen. Otetaanpa selkeyttäviä esimerkkejä. Meillä on 

teräspultti kestoltaan 10 tonnia. Koeponnistuksessa sitä säteilytetään niin, että elektroneille 

muodostuu 20% terminen viretila, pultti ei muutu millään tavalla havaitusti. Ei ruostu, ohene, 

halkeile edes röntgen-, ultraäänimittarein huomattavasti. Vasta, kun pulttia vedetään se kestää 

yllättäen vain 80% vaaditusta! Jos sulatamme pultin palauttaen sen säteilystä menettämiä 
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elektroneja, ja vedämme uudelleentehtyä kierrätysterästä, havaitsemme jotain uskomatonta. Pultti 

ei edelleen kestä kuin 90% lasketusta! Rakenteisiin jää pysyvästi tätä säteilyenergian moni-ilmeistä 

turmelevaa efektiä. Tilanne tramatisoituu sitä mukaan, mitä enemmän saatamme aineelle 

säteilytystä, tulos on samansuuntainen kaikilla tunnetuilla aineilla. Jos esimerkiksi säteilytämme 

nikkelin lujuudesta -90% pois ja sulatamme sen, niin huomaamme arviolta -45% lujuudesta 

pysyvästi kadonneen, jopa 24 500v puoliintumisajoiksi! Voimme säteilyttää vaikka muovia. 

Silmiemme alla rakenne murenee jo sisäisten jännitysten takia käsin koskematta! Sama mistä 

aineesta on kyse, näin katoaa fyysinen kesto myös betonista, puusta jopa elävästä lihassyystä! 

Tilanne menee aina vain vahingollisemmaksi, kun tällaista säteilytettyä esim. syödään. Lihan 

saamien säteilytermien vire haittaa myös syöjän elimistöä suoraviivaisen kursailematta. 

Syödessämme säteilyn pilaamaa ruokaa, tämä vire siirtyy kasvaviin kudoksiimme. Jos esimerkiksi 

DNA-ketjuumme tulee tällaista -50% termivireen pilaama liitosta se myös esim. tressin paineissa 

katkeaa luonnollisesti 50% helpommin! Näin saamme konkreettisesti tähän katkokseen myös 

vastaavasti herkemmin syövän alun. ------ Isomeerinen transitio ja kaskadit. Isomeerinen transitio 

Radioaktiivisuuden hajoamisen tuloksena muodostuneet nukleonit ovat tyypillisesti viritystiloissa, 

niiden purkautuminen gammakvanttina, tai sarjana tapahtuu niin nopeasti, että hajoamista voi pitää 

osana hajoamisprosessia. Tällöin vireen elinikä on 10 potenssiin -8 sekuntia. Viritystilojen eliniät 

ovat hallitsevien kvanttimekaanisten kieltosääntöjen avittamina niin pitkiä, että vireydintä 

käsitellään itsenäisenä radioaktiiviytimenä. Puhutaan tilojen kohdalla isomeerivireestä, tai 

metastabiileista tiloista. Kirjaimella m. Nuklidin tunnus esim. 113m In, tai 113 In m. Isomeerisen 

tilan laukeamista sidotumpaan tilaansa esim. 113m In > 113In, sanotaan isomeeriseksi transitioksi. 

On lähinnä määrittelykysymys, milloin viritystilaa pidetään isomeerisenä tilana. Eräiden tärkeiden 

isomeeristen tilojen puoliintumisajat ovat muutamista sekunneista useisiin vuosiin, toisaalta 

nikkelillä puoliintumisaika on jo 75 000v jne. Jos isomeeriseen transitioon liittyy sisäistä 

konversiota, eli vuorovaikutusta elektroniverhon kanssa, hajoavien atomien kemiallinen tila voi 

lievästi vaikuttaa puoliintumisaikaan samoin kuin vaikka elektronikaappauksessa. Esim. 235m U:n 

isomeerisessä transitiossa energia on niin pieni 75eV, että vain uloimpien kuorien elektronit voivat 

emittoitua sisäisen konversion seurauksena. 235m U hajoaa 0,3% nopeampaan uraanimetallissa 

kuin uraanimonokarbidina. Mainittakoon tähän tarkennuksena, että vaikka GTK ylläolevassaan 

kertoo tarkoituksellisen vähättelevästi U-235 nimenomaan transitiossa purkautuvan aika 

mitättömillä energioillaan, niin sama aine tuottaa spontaanissa fissiohajoamisessaan puolestaan 

200MeV suuruisen energiapurkauksen. Tämä puolestaan on juuri se, energia joka tekee työtään 

ydinreaktorissa. Lisään tähän myös tähän ilmiöön liitettynä, U-235 aktinouraanin puoliintumisaika 

on 6,84* 10 potenssiin 8 vuotta. Isotooppi U-238 uraani I puoliintumisaika on 4,51* 10 potenssiin 9 

vuotta. -------------------- Hadronkaskadi Hadronit ovat hiukkasia vahvoine vuorovaikutuksineen. 

Protoni, neutroni, pionit (pii + pii - pii 0) ja kaonit(K+, K- ja K0). Kun suurenerginen hadronsäteily 

esim. protonina osuu aineeseen, voi esiintyä eri tyyppistä vuorovaikutusta. Colombon 

vuorovaikutuksella ja elastisella sironnalla on vähämerkityksellisyyttä. Kaskadi muodostuu 

epäelastisella vuorovaikutuksella. Suurenergiahadronin ja ytimen välisessä reaktiossa erotetaan 2 

vaihetta. Alun nopeanousuinen "knock-on". Hadroni on vuorovaikutuksessa ydinnukleoneihin, kuin 

ne olisivat vapaita. Osa törmäysenergiasta voi mennä uusien hadronien tekoon. Nämä puolestaan 

suurenergisinä vuorovaikuttavat toisiin ytimiin. Syntyy internuklleaarinen ytimien välinen kaskadi. 

Toisaalta tulohadroni voi aiheuttaa ytimen sisällä nukleonitörmäyksiä. Tässä intranukleoneja voi 

sinkoutua ytimestä pois. Intranukleaarisen reaktion päättyessä ydin jää voimakkaaseen 

viritystilaansa liike-energiatasapainoon. Hadronin ja ytimen reaktion toinen vaihe on evaporaatio- 

eli höyrystysvaihe. Ytimen viritystila laukeaa "höyrystäen" nukleoneja. Näiden energiat ovat 

suhteellisen pieniä kymmenissä megaelektronivolteissa. Intranukleaarinen kaskadi ja evaporaatio 

selittää yli 50MeV energioilla esiintyvät ns. pallaatioreaktiot, joissa ydin menettää suuren määrän 
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nukleoneja. Hadronkaskadeilla syntyy myös neutraaleja pioneja, jotka hajoavat välittömästi 2 

suurenergiseksi gammakvantiksi. Näin hadronkaskadi kytkeytyy sähkömagneettinen kaskadi. 

Kaskadissa syntyvät kaonit ja varaukselliset pionit puolestaan tekevät väliaineessa pitkäkantoisia 

myoneja. Hadronkaskadi on merkittävä ilmiö yli 10GeV primäärienergioilla. Protonin tuottoon 

vaaditaan min. 5,4GeV energia. Fermilabissa USA 1987 saavutettiin 800GeV. Kun energia 

kaskadissa alittaa 300MeV, loppuu uudishiukkastuotto. Välillä 50-300MeV voi jatkua 

intranukleaarisessa kaskadissa emittoituvien nukleonien ansiosta. Alle 50MeV hiukkaset eivät 

merkittävästi jatka kaskadia, mutta niillä on suuri vaikutus väliaineen energia-absorptioon ja 

aktivoitumiseen. Hadronkaskadeita syntyy myös protonikiihdyttimen suihkuosumissa. Kaskadin 

onkin otettava huomioon säteilysuojelussa, koska voi synnyttää hetkellisesti hyvin voimakkaan 

säteilykentän ja toisaalta aktivoida materiaaleja! Ulkoavaruussäteily synnyttää ilmakehässä 

hadronkaskadeja, joilla on merkittävä vaikutus luonnonsäteilyyn, luonnollisten radionuklidien 

syntyyn sekä ilmakehäionisaatioon. Hadronkaskadilla on myös vaikutusta materiaalien 

aktivoitumiseen avaruudessa. ------------------------ Sähkömagneettinen kaskadi. Kun suurenerginen 

elektroni 1GeV tai suurempi osuu kohtioon, energian menetys tapahtuu pääasiassa 

jarrutussäteilynä. Syntyvien fotonien energia on tyypillisesti muuttamia kymmeniä MeV ja 

todennäköisin vuorovaikutus parinmuodostus. Syntyvät elektronit ja positronit aiheuttavat 

uudelleen jarrutussäteilyä ja taas parinmuodostusta. Energian laskiessa myös Comptonin sironta 

alkaa olla merkittävämpää. Näin syntyvä sähkömagneettinen kaskadi jatkuu, kunnes 

primaarielektronin tuoma energia on kulutettu loppuun. Eli siirretty eteenpäin. 

Sähkömagneettisessa kaskadissa voi esiintyä myös fotoydinreaktioita, joissa syntyy hadroneja. 

Nämä ovat melko epätodennäköisiä ja syntyvien hiukkasten energiat ovat melko pieniä. Tämän 

takia kytkentä sähkömagneettisesta kaskadista hadronkaskadiin on heikko. Toisinpäinkytkentä on 

voimakas. Reaktioiden neutronisynnyllä voi olla vaikutusta väliaineaktivoitumiseen.  

  

43. Vaiettu KPA- jätevarastokatastrofi..txt 
43 Vaiettu KPA-jätevarastokatastrofi.Tapahtui 2002. Keväällä -06 keskusteltiin runsaasti 

Suomessa tapahtuneista kattorikkoutumista. Puhuttiin kauppakattojen, hevosmaneesin alas-

putoamisista ja tällaisistä. Jostain syystä ei keskusteltu lainkaan maamme vaarallisimmasta 

kattokatastrofista betonirakenteiden rikkoutuessa ydinjätevarastossa n. 5v sitten? Tilanne on perin 

outo. Tämäntason TVO:n ydinjätteen KPA varasto sisältää käytettyä radioaktiivista, säteilevää 

reaktoripolttoainetta. IAEA:n vaatimuksesta vedenalaissäilytykseen (40v) vuosikymmeniksi 

määrättyä kuumenemis- ja säteilyvaaran takia varastoitua plutoniumpitoista jätettä on tilassa 

vuosikymmenten tuotanto. Arviolta miljoonakiloluokassa! Säilytysallas on päältä tyystin avoin ja 

täysin suojattomat polttoainetangot on vain upotettuna jatkuvasti kiertävään veteen. Kun tällaiseen 

tilaan alkaa putoamaan monenkymmenen metrin korkeudelta tonniluokkaiset betonikattopalat, 

elintärkeä altaan jäähdytys tuhoutuu välittömästi! Samoin säiliö rikkoutuessaan menettää 

välttämättömän jäähdytysveden ja radioaktiivisuus pääsee valloilleen säteilysuojan myös kadottua. 

Lisäksi polttoaineiden pinta alkaa välittömästi tärkeän jäähdytyksen menetettyään kuumenemaan 

rajusti. Muodostuu ionisaatiokaasuuntumisia pölyineen, suoraa säteilyryöpsähdystä kaikkialle ja 

polttoaineen jälkisäteilylämmöstä alkaa hillitön lämmönkasvu. Lisäksi liikkeelle j o lähtenyt katto on 

veden lisäksi aivan keskeisin turvasuoja. Tällöin taivasalle jääneille ydinpolttoaineiden tonnistoille 

ei olisi jäänyt minkäänlaista säteilysuojaa! Koska tilanne on näin vaarallinen, halusin varmistaa 

tapahtumien kulun lisäksi suoraan STUK:in tiedostoista. Liitän mukaan tiivistelmän ja 

virannomaistodistuksen vakuuttaakseni tapahtuman todenperäisyydestä ja keskusteluistamme: ----
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-------------------- "Käytetyn polttoaineen varaston kattopalkkeja vahvistettiin (kesällä 2002), koska 

niissä oli havaittu vikoja ja TVO halusi varmistaa että ne eivät vahingoitu enempää uuden 

ydinvoimalaitoksen työmaalla tehtävien töiden (louhinta ym.) takia. Allasveden säilyminen 

puhtaana on tärkeää, kuten sinäkin jo totesit: vahvistavat rakenteet tehtiin ulkopuolelle mm. juuri 

sen varmistamiseksi että niiden kokoamisen yhteydessä altaisiin ei putoilisi osia. Käytetyn 

polttoaineen varastohallissa vesi vaimentaa käytetystä polttoaineesta lähtevän säteilyn." Terv. 

Juhani Hyvärinen Toimistopäällikkö, Voimalaitostekniikka ------------------------- Suomen 

vaarallisuudessaan historiallinen säteilykatastrofi on näin todistettuna suuri asia. Vaarantaessaan 

satojatuhansia Olkiluodon KPA varaston ympärillä asuvan välittömän turvallisuuden. Tapahtuman 

täydellinen salaaminen julkisessa keskustelussa on viimein lopetettava. Minusta tapahtuneen 

keskeisen ydinvaaratapauksen vuosikautinen salaaminen jo sinällään on ehdottomasti julkaistava 

uutisaihe muista vaaramomenteista puhumattakaan. Nyt vaan näyttää olevan niin, että koko 

maastamme ei juuri löydy tahoa joka uskaltaisi tähän katastrofiin tarttua! Siksi pitäisi tämä 

materiaali saada asialliseen levitykseen. Olen itse ollut paikanpäällä tapahtumahetkellä. Onko 

suomessa enää y h t ä ä n luotettavaa tahoa, vai onko maamme "korruptoitunut" ydinasiassa niin 

täysin itseensä, ettei edes 500 000 ihmiseen kohdistunut välitön ydinsäteilyuhka todistettuna 

maassamme saa panemaan informaatiota julkisuuteen? ----------------------- Myös niin sanottuihin 

jäähdytysaltaisiin varastoitu käytetty ydinpolttoaine voi syttyä palamaan, jos jäähdytysjärjestelmä 

tuhoutuu. Tällaisissa paloissa syntyvä uraanioksidipöly olisi erittäin hienojakoista ja siis helposti 

keuhkoihin joutuvaa, mutta erittäin suuren radioaktiivisuutensa vuoksi myös tavattoman vaarallista. 

Pienikin palo levittäisi näin hienojakoista aerosolia tuulten mukana tuhansien kilometrien levyiselle 

alueelle. Ympäristö ja kehitys ry, Crash ry ja Voima Kustannus Oy -------- Vaiettu KPA-

jätevarastokatastrofi. *KPA katto tuli alaspäin 5cm ja uhkasi pudota suoraan miljoona kiloa 

ydinjätettä sisältävään avoaltaaseen. Kun itse sen kuulin TVO:lla työteknikon Leo Andreassenille 

sanottuna suusanallisena tietona suoraan ongelman havainneelta kinteistömieheltä 2002. 

Jälkeenpäin saamieni tietojen mukaan. Koko katon toisenpuolen lappeet olivat k a i k k i 

murtuneet. Syyksi on osoittautunut koko voimalan seinämien kaatamiset ja periksiantamiset 

rakennuksesta ulospäin. Tässä kalioperän tektoninen liikunto uhkasi myös puhkaista k o k o KPA:n 

rakennusten elintärkeät vesijäähdytysaltaat suoraan mereen. *Tämän löysin jutuistani. 

Vuosiluvuksi olin alleviivanut 2002, mutta ilmeisestikin katto tuhoutui m y ö s tämän 

alkutuhoutumisensa jälkeen seuranneessa myrskyssä 2004 (Risto Isomäen kirjansa: Kosminen 

rakkaus vai suuri saatana 20 päätöstä ydinvoimasta mukaan.). Koska rakennnus olisi tuhoutunut 

Isomäen tietojen valossa k a h d e s t í! 2011 keväällä aloitettin koko tuhoutuneen KPA 

ydinjätevaraston korjaukset, koska kerääntyneet tuhot tähän viimein pakottivat tultuiaan kauttani 

julkisuuteen liikaa.  

  

44. Mr. Gold Finger.txt 
44 Mr. Gold Finger. Muistaako moni miten kulki 007:stä tuttu juonikuvio. Siinä maailmaa harkiten 

tuhoava hirmuhallitsija haali suuren kultavarannon itselleen. Seuraavaksi hän suunnitteli 

hyökkäystä USA:n kultavarastoihin. Mutta ei yllättäen vienyt sinne päästyään mitään pois, vaan 

päin vastoin. Toi ydinaseen täynnä olevaan pankkiholviin. Idea oli tämä. Kun maailman 

kultavaranto saastuisi suurelta osin pommista, siviiliydinvoimasta tutulla säteilyllä, malmivaranto 

menettää käytettävyytensä kerrallaan. Kun tämä tapahtuisi, ainoat jäljelläolevat varannot eivät 

enää riittäisi maailman pyörittelyyn. Maailman kaikki talousmahdit romahtaisivat kerrasta. Vain 

hankkeen puuhamiehellä olisi itsellään kaivattua puhdasta ydinvapaata kultaa. Näin hän saisi 



144 
 

luhistuneen maailman rippeet polvilleen ja haltuunsa. Siinä se, oivallettiinko opetus? Vaan kuka on 

aikamme "Mr. Gold Finger"? No toki ei kuka, vaan mikä! Eli aihe oli lähempänä totuutta kuin edes 

arvattiin. Filmin tekijätaho tajusi jo miten tapahtuu ydinvoimaloissamme. Vaikka kyse on myös 

kullasta, niin enin paino on nyt käyttömetalleissamme. Talouden selkärangasta. Eli kyse on ns. 

"strategisista metalleista": Nikkelistä, kromista, molybdeenistä, mangaanista, titaanista, 

sirkoniumista, vanadiinista, wolframista, tantallista, kuparista, platinametalleista yms. Aineista 

joitten nykyinen varanto on hankittu suunnattomilla vaivoilla käsiin hupenevista malmioista 

maailman joka kolkasta. Niiden kontrolloidun käytettävyyden takana on ollut aina se, että metalli 

saadaan vuosituhansia kierrätettyä. Mistään näille ei saada korvaavaa vaihtoehtoa. Jopa öljylle on 

biovaihtoehtoja , mutta metallitonnit ovat elintärkeitä ja täysin korvaamattomia. Niiden hinta 

heijastelee niihin käytettyä suunnatonta työmäärää ja totaalista tarvetta maailman elinhermona. 

Puhuttaessa esimerkiksi mainitusta kullasta, niin sen jatkuva hintapaine tulee siitä faktasta, että 

kultaa ei enää merkittävästi saada mistään lisää. Käytettävät kultavarannot ovat jo kiertäneet 

tuhannesti kautta historian liki loputtomiin. Yhä kultakilo on painonsa väärti ja täysin korvaamaton. 

Sama tilanne toistuu esim. maailman jalokivimarkkinoilla. Avainsanana on korvaamattomuus 

kansallisaarteena. Vaan mitä tekee nykyinen siviiliydinvoimataloutemme. Piittaamattomasti esim. 

nikkeli säteilytetään voimaloissa säteilytartunnan 75 000v puoliintumisajallaan vuosimiljoonaksi 

piloille kertakäyttötyyliin. Mukana menee koko aiemmin mainitsemani metallisetti. Siinä aktivoituu 

kylkiäisinä kromitonnistot ja titaanit saavat aktiivisuutta osakseen. Rauta hiilineen virittyy 

loputtomaan säteilykierteeseen. Mukaan mahtuu niin altistunut koboltti, kuin saastunut molybdeeni. 

Mikään ei säästy ydinvetoiselta mellastukselta. Mitä maksaa tämä suunnaton kymmenien 

prosenttien totaalinen erikoismetallien kato. Pelkästään nikkeli- ja kuparimenetyksissä maksettuna 

yksittäisen ydinvoimalan sähkön todellinen hinta on karmaisevat 165 snt/kWh. Tässä ei ole, kuin 

jäävuoren huippu. Lisäksi on mainittava, että mikä tahansa muu teollisuus tai energiamuoto 

kierrättää metallinsa n.30v periodeissa 33 333 kertaa vuosimiljoonan aikana. Kansantalous saa 

siitä elintärkeän selkärankansa kasvuunsa. Ihmiskunta on täysin vailla elämismahdollisuuksia 

ilman uhan alla olevaa rajallista metallivarantoaan. ----------- Kultarutto Maailmalla kiertäessäni 

tapailen aika -ajoin kokeneita ydinfyysikkoja ja vastaavia. Heitä kun jututtaa saa toisinaan kuulla 

elämää suurempia ja opettavimpia tarinoita. Tässä vaihteeksi minusta oikein erityisen hyvin tänne 

kuuluva pätkä. Ydinfyysikoksi itsensä lukenut kaveri oli rakastunut silmittömästi erääseen 

ranskalaistyttöön. Kaukaa viisaana hän oli teettänyt kaikella irti saamallaan omaisuudellaan kaksi 

aivan massiivisen komeaa vihkikultasormusta. Niin suuri oli hänen sydämensä kaipuu, että halusi 

viedä tämän kultaisen sormuksensa kaikkialle mukaansa. Aina kysyttäessä hän kehui, että kun 

hän pääsee eläkkeelle, niin sormuksessa parhaiten säilyvä omaisuus takaa hänelle myytynä 

ruhtinaalliset eläkepäivät. Kukas ei kullan pysyvyyteen luottaisi? Kokonaiset kansantaloudet on 

maailman sivu kultakannan varassa juuri sen "ikuisuuden" ja arvopysyvyyden takia pystyssä 

edenneet. Tällä fyysikolla oli eräs varsin paha tapa. Aina kun hän käsitteli radioaktiivisia laitteitaan 

ja aineitaan , hän vasta aivan viimetingassa riisui sormuksensa ties minkä laitteen päälle tarkalle 

silmälläpidolleen. Häntä oli useasti varoitettu tekemästä niin. Mutta koska kyseessä oli fyysikko, 

hän sanoi huolehtivansa sormuksensa puhtaudesta ja kulta oli toki ikuista hän aina muistutti. 

Kerran kävi sitten niin, että kaverimme taas kerran käsitteli neutronisäteilylaitettaan ja kas kummaa 

nyt oli miehellä niinpaljon seurattavaa, että ei huomannut miten sormus putosi pois katseesta. Kävi 

sitten vielä niin, että fyysikkomme joutui pitkähkölle hätäiselle ulkomaankomennuksille. Kun hän 

palasi reissultaan alkoi armoton sormuksen etsintä. Sitä ei ollut missään. Viimein huomattiin erään 

neutronisäteilylähteen metallipinnalta vain hiukan syöpynyt vielä hitunen haihtumatonta elohopeaa 

sisältävä rinkula! Fyysikkomme lysähti itkien tämän löydöksen viereen katkerasti kiroten säteilyn 

alimpaan hornaan. Mitä siis oli tapahtunut? Kulta on jaksollisesti 79 arvoinen alkuaine. Täällä usein 

esitetyllä kaavalla esimerkiksi U-238 siepattuaan neutronin sisuksiinsa muuttuu 
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supertappajaplutoniumiksi Pu-239. Samasta prosessista siis on jälleen kyse. Kun kulta 

säteilytetään neutronisäteillä se sulaa suorastaan silmissä 80 arvoiseksi elohopeaksi, niin tuhoisaa 

säteily on! Eikä edes tämä riitä, vaan sula elohopea haihtuu vielä ilmakehään höyrynä. Näin siis 

jopa kulta häviää ikuisesti maailmantalouden raakametallikierrostamme siviiliydinsäteilyn 

seurauksena. Ajatusmalliksi siitä, mitä "raakametallille saa tehdä". Maailmaa yli 10 000v kiertänyt 

kulta on tuhannesti kierrätettyä ja mahtuisi kaikki 20m kuutioon. Kuten jo sanoin kulta on 

keskeisimpiä maailmantalouden "luottopankkeja". Mm. kultakannat oli vielä hetki sitten 

talouselämän tukipilareita, niin paljolti yhä. Jos joku t o d e l l a haluaa tuhota ja terrorisoida 

maailman taloudet viemärikuntoon niin seuratkoon siviiliydinvoimaloiden esimerkkiä. Esim. Lo1-2 

laitoksessa jopa säteilevien putkistojen ensiasennussokkolaipat tehtiin paksusta kullasta. Myös 

lukuisissa elektronilaitteissa ja tuollaisissa on kultaa ydinalalla haaskattu. Kun tällainen 

ydinvoimaloissa säteilyä sisäänsä kerännyt epäkurantti ydinjäte pakotetaan takaisin maailman 

kultakiertoon syntyy käsittämättömiä. Radioaktiivisista aineista ja epäpuhtauksista tehdyssä 

kullassa jokainen sinkoava neutroni tuhoaa ikuisesti maailman kultavarantoa elohopeaksi! Jossain 

Ford- Knoxissa parhaillaan siviiliydinvoima jo nakertaa kiihtyvästi neutroni neutronilta kokonaista 

länsimaista sivistyksen kivijalkaa. Ei liene kun ajan kysymys, kun joku terrorisolu alkaa 

kierrättämään kultavarantoja , ymppää siihen hitusen neutronisäteilijää ja myy kiertoon. 

Tämmöisen terrorismin edessä jopa USA:n talous notkahtaa ennen kuin edes tajuaa 

kultavarantonsa höyrystyvän pankkien kassaholveissa kiihtyvästi! ------------ Metallivarannot ovat 

riittämättömät. Näyttää maailman G8 maat myös oivaltavan mitä suunnatonta haittaa 

ydinvoimateollisuuden hukatut metallitonnistot edustavat. Olen jo jonkin ajan ihmetellyt, miksei näin 

oleelliseen ja keskeiseen energiahuollon haittaelementtiin kukaan uskalla puuttua. Vaan nyt jo 

pintaa raapaistiin. Tämä löytyi T.S. 31.01-06. "Tutkijat ovat kartoittaneet maapallon kupari- ja 

sinkkivarantoja sekä muita saatavilla olevia käyttömetalleja uudella tavalla. Arvostetun Yalen 

yliopiston, Euroopan alumiinijalostusorganisaation geologit ja geofyysikot ovat metallimarkkinoiden 

ja pörssikurssien sijaan tarkastelleet metallivarantoja louhinnan, kierrätyksen ja metallihävikin 

näkökulmasta. Robert Gordonin, Thomas Gradelin ja Marlen Bertramin tuoreen analyysin mukaan 

maan tärkeitä metalleja ei tule riittämään kaikkien tarpeiksi, kun mitataan tämän päivän kulutusta 

teknologisesti edistyneimmissä, G8 maissa. Esimerkiksi sähkönsiirtolinjoihin ja rakentamiseen 

soveltuvaa kuparia ei ole tulevaisuudessa riittävästi". Melkoinen yhteensattuma tämä ei ole. 

Ydinvoimateollisuuden vaatimat 5m*1m ja 5cm paksut 1000 kuparipullon laitoskohtaiset 

haaskausaikeet ovat herättäneet maailmalla ansaittua huolestumista hankkeen vaikutuksista 

tulevien talouksien maksuun. Samalla on selvästi tajuttu, että tällaisen 22milj*33 333=733 Miljardin 

metallivarantojen kadon laitoskohtainen maksattaminen lepää täysin taloudellisesti kestämättömillä 

pohjilla. Euron Luokkaset kWh hinnat pöyristyttävät. Mikään talousmahti ei voi hyväksyä enää 

ydinvoiman suunnattomia erikoismetallikadottamisia. Hankkeille on pakko panna piste, ennen kuin 

on myöhäistä. Siksi lehti jatkaa. "Arvostettujen tutkijoiden artikkeli on luettavissa Nature- ja Science 

tiedelehtiin rinnastettavan USA:n Proceedings of National Academy of Science-julkaisun online 

liitteessä. Tutkimus on herättänyt öljyvarojen riittämättömyystasoista intohimoa syystä. 

Asiantuntijoista maallikkoihin asti. Metallivarannot ja niiden ylittäminen tutkimus on professori 

Gordonin mukaan käyttömetalleja on tarkasteltu ympäristön näkökulmasta. 26% maailman 

kuparista päättyy jätteeksi. Sinkistä 19%. Tutkimuksissa esim. platinasta tulee ensimmäisenä 

pulaa jo alkaneella vuosisadalla." Esim. ydinvoimaloissa myös tätä metallia surutta käytetään 

runsaasti katalysaattoreissa ja niiden metalli pilataan säteilykontaminoinnilla surutta kerralla. 

Metallien kulutus henkeä kohden on jatkuvasti lisääntymässä. On erittäin tärkeää kohdentaa 

tulevaisuuden energiaratkaisut juuri niin, että rajallisiin metallivarantoihimme ei muodostu 

kierrätyskelvotonta osa-aluetta. Erityishuomio on kohdistunut erääseen merkittävään ja 

massiiviseen haaskuukertymään. Ydinvoimaloissa tuhoutuu liki mittaamattomat erikoismetallien ja 
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kierrätyskelpoisten varanto. Metallien suora kontaminointi ja myös hankalaa 

primäärisäteilytysaltistumista tulee runsaasti. Juuri tämä on eräs oleellinen syy miksi nykyisin on jo 

luovuttu mm. kiehutusreaktorityypistä käytännössä kokonaan. Laitostyypissä radioaktiivinen höyry 

kontaminoi koko ydinvoimalan turbiinia myöten. Siksi esimerkiksi OL3 oli pakko muuttaa 

ennakkokaavailusta painevesireaktoriksi. Tämäkään ei ratkaise ongelmaa. Ydinalan toinen 

ratkaisemattomuus on sekundäärisäteilytys ympäristöönsä ja sen aiheuttamat säteilykuolemat. 

Lisäksi ydinpolttoaineen riittämättömyys ja edelleen ratkaisematon loppusijoitus. Näistä syistä 

myöskään fuusioreaktorit, tai hyötöreaktorit eivät ole mikään ratkaisu tuleviin 

energiantuotantolaitoksiin. ------------- Haudattu ei tuota Oleellinen ominaisuus, tarkasteltaessa 

nimenomaan kadonneiden korkeakulttuurien jäämistöä on maahan haudatut hukatut rikkaudet. 

Havainto ei ole mikään sattuma, vakiintunut pankkitalouden tärkeä oivallus on se, että lepäävä 

pääoma ei tuota kansantaloudelle mitään! Jos ei kansallisomaisuus ole jatkuvasti tuottavassa 

kierrossa, syntyy vajetta ja tuotantoon negatiivista laskua. Maailmantaloudessa on tämä peruslaki 

ollut aina olemassa. Tilanne alkoi näkyä jo tuhansia vuosia sitten muinaisissa mm Egyptin 

kulttuureissa. Kansojen rikastuessa, faraot veivät hankkimansa rikkaudet niin kuin sanottiin 

"ikuisesti" hautoihinsa mukanaan. Isku oli kohtalokas jälkeen jääville vähempiosaisille kansalaisille. 

Jokainen ikuisesti menetetty rikkaus ja kultakilo köyhdytti suoraan kansan mahdollisuuksia. 

Taitavilta ajankohdan kultasepiltä katosi elintärkeää ehtyvää rajallista raaka-ainetta tuoden 

työttömyyden. Köyhyys levisi vääjäämättä. Seurauksena oli taantuva ja äärimmillään nälänhätiin 

hiipuva talousahdinko juuri tämän vaikutuskertoimen heijastuksina. Entä nykyään? Otetaanpa OL3 

kaltaisten ydinhankkeiden seuraamuksia. Ydinmaailmassa ei rikkauksia kadoteta "ikuisuuksiin" 

mutta TVO Posivakonsortion loppusijoitusonkaloinneissa yhtymät käyttävät miljoonan vuoden 

kategoriointia puhuessaan ydinvoimahautaamisistaan. Pelkästään OL3 laitoskohtaisen 

uraanijätevuoren hautaamisiin katoaa kuparina loppusijoituspulloja 22milj.euron edestä laitosta 

kohden. Katastrofi taloudelle. Sen vaikutuksena voidaan laskea ydinsähkön nousemisen 

kuparihävikkiin 128snt/kWh kansantaloudelliseen hintaan. Jos metalli menisi normaaleihin 

energiahuoltoihin ongelma poistuisi kerralla! Ydinlaitoksessa käytetään massiivisesti 

erikoismetallia, esimerkiksi ydinsäteilytetty nikkeliteräs sekundäärivirittyy 80 000v 

puoliintumisvireeseen. Käytännössä myös nuo tonnistot katoavat totaalisesti vuosimiljoonaksi. 

Mielenkiintoinen on myös tuhottu alumiini. Sen oleellinen osa on siinä, että sen jokaisesta 

kierrättämisestä muodostuu 80% siihen sitoutuneen energian suora säästö. Jos ajatellaan, että 

2tonnin alumiinierä tuhotaan ydinvoimaloiden nieluissa kerralla sen vaikutus on suuri, suoraan 

mitattavissa energiataseista. Katsotaan mitä tuhotaan surutta ydinalumiinikadossa. Otetaan 

seurantaan arkinen alumiinitölkkien kierrätysvertailu. 10kertaa /v. kiertävä 2t erä rikastuttaa 

kansantalouden energiataseena 40 000e/v. Eli massiivinen talousefekti on 40 000 000 000e 

vuosimiljoonan periodilla. -------- Kierrätysesimerkkejä Tonni alumiinia pannaan ydinvoimalaan 

jätepumpuksi. Se pörrää siellä rankassa käytössä aikansa. Kun tämä rikkouduttuaan vaihdetaan 

se säteilee niin rankasti, että loppusijoitetaan vuosimiljoonaksi. Alumiinin 2,5e hinnasta 80% on 

silkasta energiasta. Voidaan laskea, että alumiinitonni teki kansantaloudelle energiahyvää 10 

kertaistamalla siihen käytetyn energian. Eli tuotto oli 20 000e. No onhan se? Vaan toisessa 

vaihtoehdossa samainen alumiini kiertää silkkana juomatölkkinä. Lasketaanpa tuotto. Vuodessa 

tölkit kiertää tässä 20 kertaa. Vuosituotto on 40 000e. Vuosituhannessa tulee jo 40 000 000e. 

Vuosimiljoonassa huikeat 40 000 000 000e! Aika mielenkiintoinen summa. Arvaa mitä se noin 

karkeasti edustaa? Ensinnä se meinaa suoraan sitä, että kun ydinvoimalassa tuhotaan säteilyllä 1 

ainokainen alumiinitonni säteilykontaminaatiolla, niin laitoksen sähköntuotantohinta nousee 

huimasti. Kuinka suurista kansantalouden kerrannaisvaikutuksista on kyse. Ydinvoimalan 

tuottaman 1 kWh hinta nousee huimaavaan 8,82snt/kWh lisätasoon! 10 tonnia sitten jo tekee 

88,2snt/kWh lisäkertoimen ydinsähköön, melko huimaa! 40 miljardia edustaa myös seuraavaa 
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laskennallista osuutta. Koko Pohjoismaiden ydinvoiman summittaista nykyarvoa! Siis tonni ei 

säteilypilattua kierrätysalumiinia on yhtä arvokasta energiantuottajana kansantaloudelle kuin 

pohjolan koko ydinlaitoskasa. Melko hurjaa! Näiden laskujen pohja muodostuu yksinkertaisesta 

oivalluksesta, että ydinteollisuudessa maailman rajallista metallivarantoa surutta käytetään vähän 

aikaa ja sitten ydinsäteilyllä pilataan metallit ja pannaan kertakäyttöisesti vuosimiljoonaksi 

loppusijoitukseen. Totuus on se, että jokainen menetetty metallikilo suoraan köyhdyttää 

kansantaloutta, koska ei kierrä ja kasvata talouden tuloja muun energiahuollon metallien kiertäessä 

jatkuvasti uudelleen. Maailman moderneinkin talous lepää rajallisten metallivarantojensa 

monipuolisen käyttelyn varassa. Tästä on oiva esimerkki esim. Alumiininen kierrätystölkki. 

Sanotaan, että maailmassa ei ole mitään niin täydellistä massatuotetta kuin se. Ja siinä käytetään 

lähes atomilleen jokainen metallimilligramma, mitä juuri missään. Ja miksikö? Jokainen satoja 

kertoja "turhaan" kulunut alumiinigramma köyhdyttää suunnattomasti kansantaloutta. Jokainen 

gramma lisää kuljetuskustannuksia suunnattomasti, koska tölkkikohtainen kerrannaisvaikutus on 

vuosittain kiivaimpina kuukausina suunnaton. Jopa tölkin vetosankan niitti kannattaa tehdä ontoksi. 

Näin säästyy jo pelkkinä kuljetuskustannuksina miljoonia! Laskut ovat vain viitteellisiä 

vertailukohtia, mutta lopputulos on tarkka sinällään. Verrokiksi otetaan alkutila. 500miljoonainen 

kansa. Se juo vaikka nyt 2000 tölkkiä/henkilö/v eli maassa tehdään 1000Miljardia tölkkiä/v. Jos 

jokaiseen tölkkiin "haaskataan ydintyyliin" 1g ylimääräistä alumiinia saadaan 1000 000 000 000* 

0,001kg= 1000 000 000kg turhaa alumiinia hukkaan/v. Eli 1000 000t alumiinia *siihen hukattu 

energia 16 MWh/t= 16 000 000MWh /365vrk/v= 43835MWh/24h =1 826MW! Eli mitätön gramma 

eurooppalaisessa arkisessa kierrätystölkissä kustantaa energiatappion jonka kattamiseen tarvitaan 

OL-1 ja OL-2 k o k o vuosienergia. Ja edes se ei riitä! Jatketaanpa, kun se on kivaa ja ottavaista. 

Jos jokainen tölkki juodaan niin, että repäisykansi viskataan tutusti ydintyyliin maailmalle hukkaan, 

niin mitä tekee kansantaloudelle? Oletetaan, että korkki painaa 6,5g/kpl. Näin menetetään jo 

kierrätysalumiinihukkana energiamäärä joka vastaa n. koko Pohjoismaiden yhteisen 

ydinenergiatuotannon. Jatketaanpa sinnillä eteenpäin. Jos taas näin käyttäytyy 5-miljardia ihmistä, 

niin edes koko Euroopan 158 ydinvoimalaa ei pysty energiahävikkiä kattamaan. Ydin-DI:n toiminta 

edellä on sama kun kananpitäjänä heittelisi jalohelmiä kananruoaksi ja kalkkilisäksi. Toki niitä aina 

voi kasvattaa helmiä sinällään lisää. Mutta hei, naapuri saa vihiä ja vaihtaa ydin-DI:n helmisäkit 

kunnon kanankalkkiin. No mitäs tuumataan, toki ydin-DI:n kanat saa parempaa ruokaa, totta. Mutta 

kuka on viisain silloin kun iloinen naapuri vie 50kg vaihtohelmiä lähimpään jalokiviliikkeeseen 

myyntiin? A. Tuomitsetko naapurin tyhmänä? B. Tuomitsetko ydin-DI:n alkumenettelyn 

tuhotyössään? C. Tuomitsetko hänet siitä kun vaihtoi miljoonahelmet kympin säkkiin? D. 

Kummassa kansantalous hyötyi kertyvinä tuloina enemmän. Alussa , vai lopussa? ---------------- MR 

Golg Finger II. (Ote eräästä nettikeskustelusta.) << Eli 80% alumiinin hinnasta on SILKKAA 

RAAKAA ENERGIAMSÄSTÖÄ joka kierrätyskerrasta! >> < Yritä vaikka erottaa kaksi asiaa: tonnin 

metallierän valmistamiseen menee jokin tietty määrä rahaa. Yksi tonni voidaan ottaa ikuiseen 

käyttöön, jolloin sen kokonaiskustannukseksi tulee täsmälleen se hinta, mitä sen valmistaminen 

maksaa. Joku toinen tonni voidaan ottaa kierrätyskäyttöön, jolloin siihen pätee tuossa 

kierrätyksessä tapahtuvat kustannukset - *Eli et tajua miten maailman metallipörssi toimii? Se 

lähtee tilastokeskiarvossaan siitä, että esim. mainittu alumiini kiertää sanotaan 1000< kertaa. Siitä 

yksinkertaisesta syystä, että tähän maailmassa on päästy. Alumiinin hintan ON silkaa energiaa, 

koska sen raaka-aine on sekä liki rajatonta, että halpaa. Neitseellisen tuotannon hinta on silloin 

täydet 100% energiana sanotaan vaikka 1000euroa, pysynet perässä? * Kun alumiini on 

romualumiinina kiertänyt keran on sen erän hinta silloin alun 100% 1000e+ 20% kierrätyshinta 

200e> 1 200e/2= eräkustanne 600e. Ja kun kiertää seuraavan kerran on hinta enää 

1000e+200e+200e=1 400e/3 = eräkustanne 466e! Josset ole ihan ydintampio alat oivaltamaan 

jotain. Eli varsin pian markkinoilla liikkuu VIISIKERTAA neitseellistä alumiinia halvempaa 
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romualumiinia joka DOMINOI markkinahinnan alumiinille. Simppeliä ja toimii JUURI näin. *Mutta 

kun leviää tietona, että Posiva/TVO alkaa tuhoamaan laivanlasteittain neitseelistä kuparia, 

alumniinia yms. säteilykertatuhollaan ilman kierrätysmahdollisuutta todetaan VARSIN pian, ettei se 

ole oikein, että maailmalta yhteismetallikierrätyseristä varastetaan yhteistä raakametallia 

neitseellisen pakkokorvaamisen viidesosahinnoin! (Monissa metalleissa varanto on tämän faktan 

päälle niin olematonta köyhtyvässä maailmassa, ettei edes korvaavaa ole. Näin on pitkälti esim. 

jalo-, strategisissa metalleissa, kuten nimikin jo esittää.) Siksi markkinoiden on PAKKO esim. 

VIISINKERTAISTA metallinsa OIKEAAN HINTAAN suojautuakseen ydinalan massiiviselta 

varkaudelta. Näin se vaan kuule on kapitalismissa, vaikka mitä yrittäisit! Ei edes CCCP-Venäjällä 

kyetty metallipörssejä huijaamaan näissä orjatyöläisvoimilla, eikä piilottamalla valtiotukiaisin 

metallien todellista tuotantokusteitten arvoa. *Meillä on selkeesti kahdenarvoista alumiinia 1000e 

erähintaista neitseellistä ja 200e kierrätysalumiinia. Normaalissa tilanteessa kierrätystä on 

markkinaeristä suhteessa esim. 98% ja hinta 201e. Mutta kun ydinala ryövää kakusta massiivisesti 

on maailmanmarkkinoilla 50% neitseellistä 1000e erää ja 50% kierrätettyä 200e hintaista. Näin 

meillä on 600e hintaista TRIPLAKALLISTA alumiinia markkinoilla. Vähän markkinamekaniikan 

tajua ja kuka hyvänsä oivaltaa! Paitsi ydinalan tusinainsinööri, joilla ei siihen ole välineitä! < Nuo 

samat kustannukset eivät kuitenkaan koskettele mitenkään sitä toista tonnia (vaikka voimalaan 

menevää): sen kustannus on vain se kertaostos kun se valmistettiin. Ei tämä luulisi niin kovin 

vaikeaa logiikkaa olevan. < Toki kansantaloudellinen etu on se, että materiaalia kierrätetään - 

mikäli tuo kierrätyksen järjestäminen on edullisempaa kuin uuden materiaalin valmistaminen. 

Alumiinin tapauksessa näin yleensä on: siihen on sitoutunut paljon energiaa, joka voidaan 

hyödyntää kierrättämällä jo kertaalleen valmistettua metallia. *Niin nyt sua enää pelkästään 

NOLOTTAA kun huomasit olleesi 100% väärässä. Tämä selvä!)) *Vaan jatketaan hiostustasi 

sentään. Eli otetaan esimerkiksi vaikka kulta. Kun kultaa säteilytetään reaktorista purkautuvalla 

neutronivuolla, se MUUTTUU saastumisensa päälle fyysisesti silkaksi 100% pilalle menneeksi 

ilman haihtuvaksi elohopeaksi. Kuten hyvin tietänet elohopean arvo on olematon kultaan nähden? 

Miten luulet maailman jäljellejäävän äärimmäisen rajallisen vuosituhansia kierrätetyn 

kultavarannon reagoivan tietoon, että ydinala systemaattisesti tuhoaa yhteistä kultaamme 

elohopeaksi? A/ Nauraa kuin mitään ei olisi tapahtunut. B/ Reagoi kuten mikä tahansa varkauden 

kohteeksi joutunut! Eli estää kullan kähveltämistä säteilytuhoonsa, että moinen järjenköyhä hävitys 

on lopetettava. Jossei muu auta, nostamalla jäljelle jäävän kullan hinnan niin korkeaan 

suojahintaansa, että ydinalan on PAKKO hintavana luopua hullutuksistaan? Tiedämme molemmat, 

että kullasta riippuvaiset piirit hakevat ratkaisun B-vaihtoehdosta. Maailman rajoitetuista malmeista 

kun ei RIITÄ tuhoamiseen! *Vielä eräs vertailu. Kun OL-3 hanke startattiin oli uraanin rajalliset 

varannot pohjahinnoissaan. Vain muutamassa vuodessa OL-3 projektin edetessä on rajallinen ja 

uusiutumaton uraanin hinta 10- kertaistunut, miksi? Vastaus on osin se, että louhinnan maailman 

3% malmikeskiarvon putoaminen samaan aikaan 0,3% alapuolille suoraan kymmenkertaistaa 

malmintuottokustannukset suhteessa pilkottavaan kivimäärään. Näin maailman rajallisen 

metalliuraanin markkinamekaniikat varoittaen ilmoittavat, että olisi syytä harkita muita 

energiamalleja. Ennen kuin uraanin rajatut kertakäyttöiset varannot ovat ikuisesti loppuneet ja 

muuttuneet täysin energianegatiiviseksi. Näin systeemit pelaa. Muuten uraani tietysti JO ON 

ENERGIANEGATIIVISTA ja vain täysin asiaa tuntematon enää sijoittaa tällaiseen menneisyyden 

energiaan!  
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45. Ydinjätemääristä..txt 
45 Ydinjätemääristä. Pitkään olen jo esitellyt hetki hetkeltä realistisemmiksi visioituvien käyvien 

uraanihankkeiden tiimoilta näkemyksiä. Minua on jonkinverran suorastaan tympinyt 

tuppisuumaisuus julkisessa tiedotuksessamme joka on verhonnut tätä mm. Uudenmaan 0,1% 

uraanipitoisuuden pohjilta starttaavaa uraanihanketta. Hämmästykseni oli melkoinen kun sain 

käsiini aiheesta päivystetyt tiedot. Kaivusyvyydeksi kaavaillaan kustannusminimoimiseksi vain 

20m. Sain tietooni myös, että talteenottoprosentti liikkuu n.15%, mikä massivoittaa aluemaksimit ja 

tarvittavat louhintakuutiomäärät. Tarkoittaen jo aivan uskomatonta kaivosaikeelle. Miniminä 

louhosalue kattaa huikaisevan 5000km2 kokoisen pinta-alakaavailun. Käsiteltävä kivimäärä on 

ponnahtanut huikaisevaan 100km3 kokoluokkaan. Pelkkiin jätteisiin tulee Helsingin uraanista jo 

käsittämätön 14,26 miljardin kilon jätemäärä 1000MW perusydinvoimalalle/v. Kun samaisen 

kokoisesta sähköntuotantokivihiilivoimalasta tulee 0,2 miljardin kilon pintamaalle läjitettävää arkista 

tuhkaa. Ydinjätemäärä on peräti 71 kertainen vuosimiljoonia säteilevänä ikuisena ydinjätteenä. 

Jonka säilytykseen pahimmillaan tarvitaan silti riittämätön 500m umpikallio-onkalointi Posivan 

superkalliissa loppusijoitusluolastossa. Määrät kertoo karuna kielenään, että pelkkänä sepelinä 

louhittu uraanirikaste tulee yhtä kalliiksi, kun esimerkiksi TVO:n (-06 alussa) ilmoittama 1,4snt/kWh 

ydinsähköhinta! Tähän päälle sitten varsinainen kallis jalostusprosessi. Tilanne on aika herkkä 

kaikkineen. Euroopan nykyuraanivarannot riittävät jo USA:n MIT esittämän vuoden 1988 

ennusteen pohjilta vain 2v käyttelyyn. Esimerkiksi TVO juuri alkuvuodella menetti näpsästi peräti 

50% sopimistaan uraanivarannostaan, kun USA antoi Kiinan viedä myös Suomalaisten nenän 

edestä l o p u l l i s e s t i Australian uraanituotannon pois markkinoilta. Sivussa katosi n. 20% 

vapaasta maailman raakauraanista. Mm. TVO on pitkälti tyhjän päällä. Vain Kanadasta on 

saatavissa osa uraanitarpeista. Joka vuorostaan lienee katoavaista samaisen USA:n halutessa 

haltuunsa hiipuvat vapaasti myytävät harvenevat uraanivarannot sotilaskäyttöönsä. Tähän 

saumaan hallintomme maassamme toppuutti, että mietitäänpä vielä uudestaan ydinvoima 

investointijärkevyyttä, kun edes OL3:lle ei yhtäkkiä ole uraanipolttoaineita neitseellisestä 

uraanivarannosta saatavissa. Maamme 60v käyttöön kaavailtu ydintaloushankinta on kinkkisen 

edessä. Vaa´an toisessa kupissa keikkuu koko ydinalan tulevaisuus niin Euroopassa, kuin pitkälti 

koko maailmassa. Esimerkiksi USA suunnittelee jo vakavissaan, että ydinala pyörii enää 

nykypainoillaan vain 20v verran. Ja myi esim. koko Westinghauseydinteollisuutensa 

ennakkoviisaana pois. Maa on myös todennut, että alan suurin uhka ydinpolttoainepulan lisäksi on 

esim. maailmanlaajuinen ydinterrorismin pelko. Jenkeillä on UREX-suunnitelma, joka antanee 

hyötösysteemiin loppusijoituspolttoainekasoihin edes jonkinmoista takausta uudelleenfission 

estämiseksi. Ratkaisu pyrkii muuttamaan nyky-ydinjätteen terrorin uhatessa muotoon, jossa siitä ei 

enää saisi kelvollista ydinpommiainetta ja loppusijoitusonkaloiden vaarallinen uudisfissiovaara 

myös saataisiin viimein jonkinasteiseen turvallisuustilaan. Se toinen neitseellisuraaniin perustuva 

Suomen ydinmalli vaatii käytännössä koko Uudenmaan ja vastaavien alueidemme uhraamista ja 

peittämistä 20m paksun kaikkialle vuotavan rikkihapotetun kuolettavan uraanipölyn alle. Mukana 

esim. toriumin supermaksamyrkyt, radonsäteilyt, uraanisäteilymyrkytykset ja kaikkinaiset 

vesiliukoiset aineet muuttavat maaperän käytännössä ydinaavikoksi Tshernobyl-malliin! 

Maassamme säteilysairastuisi tällöin 72 000 ja puolet kuolisi. Pelkkään säteilyyn peräti 30 000 

suomalaisuhria vuosittain on se hinta jolla maailman ydinvoimalat kävisi n. 15v! Onko järkeä tehdä 

maastamme sitten alue, jossa ei edes ruoho säteilyn polttavana kasva vuosimiljoonaan, on 

ratkaisun alla. Meitä siitä tulee joka tapauksessa tuomitsemaan vuosimiljoonan tulevat sukupolvet. 

Kantakaamme ajatuksemme edes hetkeksi myös näihin mainittuihin tulevien lasten 

puolustuskyvyttömiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin! ---------- Mikä määrää malmin riittävyyden. 

Haluan tähän esitellä niitä laskentakriteereitä joiden mukaan maailman uraanivarantojen riittävyys 
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uudiskyvyttömänä varantona hahmottuu. Keskittyen niihin mekanismeihin, joista kokonaisuus 

koostuu. Perustana on miten mm. GTK ja STUK kertoo uraaninkaivuun energian 

kannattavuuskaivurajan olevan 0,1%. ( STUK Säteily ja turvallisuus.) Tässä suoraan GTK:n 

virallista (Retkeilijän kiviopas 2004). Julkaisu eri malmien kannattavan kaivuun rajoista. (Ppm on 

miljoonasosa g/ t.) Kullan rajana pidetään 2-8ppm hyvä on >8ppm hopean 100ppm >500 Kupari 

0,5-2% >2% Sinkki 2-6% >6% --------------------------------------------------------- Nikkeli 0,3-1% >1% 

Molybdeeni 0,2-0,5% >0,5% Koboltti 0,1-0,4% >0,4% Wolframi 0,15-0,5% >0,5% Vanadiini 0,2-

0,6% >0,6% Tina 0,2-0,5% >0,5% 

======================================================== Kultakaivospitoisuus 

esim. 5ppm. Minua tässä kiinnostaa kumman tasainen päättyminen miltei (erikois)malmista 

riippumatta keskimäärin arvoon 0,4%! Muistaako kukaan mistä tämä 0,4 % on meille tuttu? Aivan 

oikein luku mainittiin mm. TVO:n malmivastaavan Mikkolan kertomana. 2007 maailman 

uraanimalmien keskiarvo jää pysyvästi alle sen energianegatiivisen arvon, jonka mm. USA:n MIT 

osasi ennakoida jo tapahtuvan vuona 1988. Ja yhä vaan luku on sama. On huomattava, ettei nämä 

prosentit käytännön kokemustasolta ole juuri edes hinnoista riippuvaisia vuosikymmenestä toiseen! 

Uraanin kohdalla 0,4% kertoo kyseessä olevan raja, jonka tasossa aiempi teollinen 

90%"täsmäprosessointisaanto" putoaa vääjäämättä avoaumauksen 15% saantoon. Kun samasta 

malmista saa irti vain kuudesosan (0,06%) on selvää, että tämä samainen kynnys on globaalisti 

metallien käsittelyssä todennettu fakta! Uraanin kohdalla tämä kynnys muuttaa prosessin 

sellaiseksi, että 1kWh syytäminen malmin murskaamiseen tuottaa siitä energiana takaisin vain 

0,6kWh ja peli on jo sillä selvä hinnasta piittaamatta! Mistä sitten johtuu, että juuri tuo kriittinen raja 

pakottaa avoaumauksiin, jos se on noin selkeästi huonompi? Otetaan esimerkiksi vaikka uraani. 

Kun meillä on kyseessä nyt Suomen todetut n. 0,1% uraanimalmiot synnyttäen ainokaisen 

1000MW ydinvoimalan maailmalla käytetyn perusvuoden aikana huikaisevan 14,2miljardin kilon 

kraakkujätekiven kasan! Ylittäen fyysisellä koollaan, massallaan niin valtaisan ainekoosteen, ettei 

määrää voi kuvitella kuljetettavan kilometrien päässä olevaan prosessilaitokseen, saati fyysisesti 

altaisiin, myöhemmin poistettavaksi. Energiaa menee hukkaan jo näihin niin paljon, ettei kiveä 

yksinkertaisesti kannata kuljettaa kaivoksesta pois! Miksi sitten kulta ja hopea kyetään 

hyödyntämään miltei atomi kerrallaan? Kyse on niiden suunnattoman lähtöhinnan lisäksi 

erityiskyvyssä olla "jaloja" nimensä mukaan ja oksidoimattomia jopa irtoatomina. Tämä antaa niille 

erityisvapauden olla kannattavasti esim. sähköenergialla eroteltavia ioneja platinametallien lailla. 

Epäjalommissa syntyy haittaavaa reagointia jne. ja tämä ei onnistu esim. uraanimetalleissa. Entä 

vaikka biojalostuksien mahdollisuudet jatkossa? Uraanin erityisongelma on sen myrkyllisyys 

elämälle raskasmatalina, yhdisteinä ja säteilijänä. Maailmassa ei 4,5-miljardin vuoden aikana ole 

mikään tunnettu organismi koskaan kyennyt sietämään ja kasaamaan uraania. Aine ei ole esim. 

raudan ja vastaavien tavoin bioaktiivinen. Kun puhutaan graniitista ei prosessi onnistu edes 

teoriassa, koska jo murskaus pulveriksi vie ylipääsemättömästi energiaa enemmän tuottoaan. ------

------- Kuinka syvältä uraanit? Aikoinaan I. Karaila netissä laski uraanin kaivuun olevan 0,1% jo 

irrotusenergiansa osalta täysin kannattamattoman. Myös STUK ja GTK ilmoittaa 0,1% uraanin 

olevan teoreettisessa kannattavuusrajassaan jo normaalissa parhaimmanluokan 

teollisussirroituksessa. Ja kun huomioimme avoaumasliuoituksen romahtamisen 15% todellisen 

saannin energian hukka vähintään 5 kertaa alle saannon. Kun TVO ilmoitti 2007 jälkeen maailman 

uraanimalmien keskimääräisen pitoisuuden putoavan 0,4% myös tämän malmin saanti romahtaa 

aiemman korkeamman hyödyn rikkaan malmion saannista viidesosaan. Näin todellinen saanti 

putoaa suuren määrän karkeassa avoaumausliotuksesta 0,06%. Karkeasti 1 kWh sisälle 

irrotusräjähteisiin, lajittelijoihin, murskaimiin ja ulos uraanista saataisiin vain 0,6kWh. Systeemillä ei 

ole energiapositiivista yhtälöä enää. Kiinnostuin perustasta kuinka syvältä kiveä ylipäätään 

energiapositiivisesti edes nostaa. Kuulostaa aika absurdilta, mutta jopa öljyä ei kannata porata 
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kilometrien syvyyksistä, koska siitä saatava energia ei enää kata edes nostokuluja! Lähtöarvoksi 

otan vesienergiasta saatavia peruskaavoja. 0,1%/15% uraaninmalmin saannilla laskin maastamme 

noin neliödesimetrin edustavan yhtä saatua kWh:ta. Aloitetaanpa tapaus Ronneburgista, jossa 

kaivettiin jopa alle 0,1% uraania jopa 2km syvyydestä. Kun seinämä räjäytetään lasken kaiken 

rojahtavan yksinkertaisuuden vuoksi pohjaan. Uraanimalmin paino 3 000kg/m3. 

Kuljetuskalusteeksi auton summittain 10% hyötysuhteella. Huomioin tässä auton 25% 

perusenergiatalouden moottorissa. Vaihteen häviöt. Sen faktan, että noutoauto tekee 

edestakaisessa matkassaan takaisin pohjalle vain 50% energiamielessä nostotyötä jne. 

20m*0,01m2 pala= 0,2m3 malmikiveä josta tulee 1kWh. 2km matkalla muodostuu 0,2*100= 20m3 

edustaen 100kWh. Painoltaan tämä vastaa silloin 3t/m3* 20m3= 60m3 vettä. Luku pitää kertoa 

kuorma-auton huonolla 10-kertaistuvalla hyötysuhteella. 10*60m3= 600m3. Tästä osaan jo laskea 

veden energiantuoton tunnin aikana sen pudotessa 2km, kun huomioin tuntiin sisältyvän 

sekuntimäärän . 600m3/3 600s/h= 0,17m3/s. Nyt saamme jo suoraan kWh työn veden kaavasta: 

0,17m3/s*2 000m*9,81= 3 270kWh on tarvittu nostoenergia, jotta saavutetaan suunnilleen 0,1% 

uraanista saatava 100kWh perustuotto. 3 270kWh/100kWh= 32,7-kertaa vähemmän kuin mitä 

pelkästään jo nostoon kului energiaa! Siis aivan tolkutonta uraanienergian kaivunmetodia näytti 

taannoinen CCCP jo 60-luvulla suosivan DDR:ssä. Vielä voimme modifioida teoreettisen noston 

"nollarajan". 2 000m/32,7= 61m olisi näillä metodein se uraanikaivoksen perussyvyys josta moista 

Uudenmaan 0.1% perusuraania ei siis edes kannattaisi tosiaan nostaa kuorma-autolla! Ja 

huomatkaa nyt puhun pelkästään "nostosta". En irtiräjäytyksistä, murskauksista, 

hapotusenergioista jopa monttuun jatkuvasti tunkeva pohja- ja sadevesi on systeemissä kallista 

jatkuvasti pois nostettavaa lisäkulutusta aina. Laskelma on mitä mieltä kääntävintä jo syystä, että 

esim. Limoussinen taannoinen uraanikaivos oli 400m syvä. Limoussinesta tulisi energiamielessä 

pelkästä perusnostosta tuplat triplatappiot jo. Tähän laskin, jotta hahmotettaisiin niitä perustavia 

syitä miksei Suomeen suunniteltavat uraanikaivokset ole kovin syviä. Todellisuudessa jo 

esittämästäni hahmottuu aika hyvin miksei puhuta kuin 20m peruskaivunsyvyyksistä Arevan 

uraanihankkeissa. ---------- USA:n fissioivat ydinjätteet. Kun puhutaan suunnilleen 10m3 kokoisen 

perusreaktorin toimintaedellytyksestä, niin peruskeitoksen voisi kiteyttää vaikka näin. Otetaan yli 

10 000L saavi. Täytetään se arkisella vedellä ja viskataan sinne 80L fissiointiainetta ja kohta 

saavutetaan matemaattinen fissiostarttitaso. Tosiaan ei siinä periaatteessa kummempia 

"supersymmetrointiharhoja" tarvita. Tilanne muodostuu jo selvästi ennen kun systeemin Pu-239, tai 

U-235 pitoisuus ylittää keskimäärin 0,65%, n. 0,5% jo fissioi kriittisyyslaskuissa. Päivän selvää, että 

ongelma on jo ilmeinen mm. loppusijoitusjätteiden kohdalla. Esimerkiksi Japanissa jo tuollaiset 

muutamat kymmenet litrat ylitäytettyjä perusuraanieriä uraaninkäsittelylaitoksissa ovat spontaanisti 

"fissioräjähdelleet" tuhoisasti työläispolojen silmille ilman neutronihidaste-grafiitteja tai -vesiä! 

Pelkkä uraaniaineiden kuljetusletkujen täyttyminen on käynnistänyt erittäin vähän puhutun 

fissiopommireaktion useiden kuollessa säteilyshokista. Kyse on perussiviiliydinfaktasta. Reaktio 

muodostuu tyystin ilman mitään hidasteita. Eli U-235 fissioi huonostikin osuvina "puolisuhteella" 

tällöin myös plutoniumin tapaan. Otan tähän erään mielenkiintoisen perussysteemin. 

Uraanikaivoslietteet ovat siitä karmeita, että niissä U-235 pitoisuus on jo luontaisesti reilusti yli 

perusreaktoritilakriittisen, 0,7%! Nyt on niin, että Areva uraanikaivoksissaan rikkihapottaa suuria 

kallioaloja, syntyy perustavia vaaroja. Toki ultramyrkkynä ja säteilytappajana, mutta, mutta? Kun 

20m paksuista uraanipölyisistä happovuorista alkaa valumaan voimakkaasti uraanipitoista 

vesilietettä se alkaa kasautua ilkeämielisyyksiin. Erkko Espoosta menee tarkastamaan 

takapihansa lietekaivonsa, jonne on lirahtanut Arevalaista. Hänen ihmetellessä nurmikkonsa 

kulottumista ja ajatuksissaan nostaa kaivon kantta, kokien kauheita! Kaivon liete on rikastanut U-

235 ylikriittiseen tilaan ja fissioi kuten reaktorissa! T.K. No:6 -06. Siellä tulee synkkää selvitystä 

mm. siihen miksi USA, Englanti ja Ranska tässä vuodenvaihteessa joukolla raportoivat, ettei 
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mitään toimivaa ydinjätteen loppusijoitussysteemiä ole koko maailmassa! Asian teki entistä 

hämmentäväksi, että yhä Posiva harkitusti raportin jälkeen väittää, että loppuonkalointi onnistuu 

ainoastaan Suomessa? No totuus on kyllä se, että perusfysiikan ulkopuolelle ei edes Suomi pääse! 

Jo 50-luvulta asti USA on loppusijoitellut ydinjätteitään kymmeniin paikkoihin luottaen 

ydininsinöörien ennakkolaskelmiin. Nyt mittauksissa todettu, että jo peräti 77 loppusijoitusvarastoa 

ovat Oklon tyyliin alkaneet fissioimaan! Kyseessä on selkeä ydinjätteen perusominaisuus jossa 

kertomallani tavalla U-238 fissioimaton massa vastaanottaa neutronin ja muuttuu Pu-239 ja fissioi 

sekä nopeilla, että hitailla neutroneilla! Aineessa muodostuu kuten mm. Posivajohtajat tähdensi 

raportissani m y ö s uutta U-235 fissioatomia massoittain. Nyt siis USA on puhaltanut koko 

ydinjäteen ajattelynäkemyksensä uusiksi ja paniikki on päällä. Kuvaavaa tässä on se, että 

Suomessa asiasta ei yksinkertaisesti saa missään puhua. USA on nyt alkanut massiivisin 

kustannuksin kaivelemaan ydinjätteiden ympärille väliaikaista hätäapuratkaisua jäteonkalointien 

ympärille. Maassa on käytetty mm. neutronisieppauslevyjä ja muuta ratkaisua. Systeemillä ei siis 

mitään sinällään r a t k a i s t a , ostetaan vaan vähän elinaikaa. Siksi nyt suunnitellaan mm. 

UREX-jälleenkäsittelyohjelmia jätteen väkisinneutralointitoivossa. Ja näihin katastrofitunnelmiin on 

perustettu mm. GNEP hallituksen rahoittama hätäapuhanke. Koko USA:n ydinjätesysteemin mm. 

vakuutusvastuu siirrettiin ydinyhtiöiden vastattavaksi vuodenvaihteessa jne.! --------------- 

Uraanikaivosten CO2 tarpeet 2. Ydintehtailussamme on systemaattisesti tietoisesti unohdettu 

uraanikaivosten keskeisin energiankulutuskalusto. Voimme hahmotella tulevien 

uraanikaivostemme dieselkoneistojensa kulutustarpeiden mukaan. Tämä onnistuu T.M 10 -07 

mainitun Venäjän 8km2 kokoisen Apatiittin kaivosten vihjeiden pohjalta. Siellä on 25kpl Dumpperit 

ottoteholtaan n.70MW, lisättynä Keivitsasta tutulla 20MW murskainkalustolla. Puhutaan karkeasti 

100MW CO2 tuottokiintiöstä maahamme. Tällä siirretään 22miljardin kg kivimurskaa Venäjällä. 

Siellä kaivuu keskittyy peitteettömään 500m syvään ja suoraan malmiossa olevaan louhintaan. 

Suomessa uraania tavoitellaan paksujen maakerrosten, vesistöjen, hiekkaharjujen, savikkojen, 

sedimenttien ja metsäpeitteiden alta. Mukaan tulee Apatiitista pääkivikertymän vain kolmannes. 

Suomesta näinollen saanti on tuskin 10% varsinaisen malmin osalta. Ja siitä puolestaan 

maassamme nostetaan keskimäärin 0,1% uraanin perusmalmit. Yksinkertaistettuna, mainittu 

100MW laitteisto kykenisi Apatiitin esimerkin mukaan tuottamaan 2,2miljardin kilon 

vuosiuraanimalmit. Millaista määrää ydinenergiaa puolestaan tällä saannolla tuotettaisiin? 

1000MW ydinvoimala muodostaa jo malmeina 14,2miljardin kg uraaninraakkukivet suomalaisittain. 

Ulkomailla uraanit vaihdetaan tyypillisesti joka vuosi, eikä vanhaa uraania pidetä reaktorissa 

suomalaistyyliin 3-4 vuotta peräkkäin vaarallisessa plutoniumpoltossa eli IAEA normilla tarve yli 

kolminkertaistuu. Ulkomaalaristandardina jätettä kertyy silloin jo 14.2miljardia* 3= 42,6miljardia kg/ 

2,2miljardia kg= 20. Tällä jaetaan 1000MW/v pyöritettävyys/ 20= 50MW. Järeästi jo näin 

energianegatiivinen tuotos kaivosta kohden. Malmin irtiräjäyttämiseen kuluu puolestaan tonnia 

kohden 0,4kg fossiilijalostettua dynamiittia. Uraanimalmia hapotetaan fossiilienergiaa vievällä 

suunnattomilla rikkihappomassoilla lietteeksi. Kaivoksissa on tietysti päälle kaivinkoneet, 

porauskalustot, kuorma-autot, massiiviset tankkiautokalustot, huoltoautot, höyrykulutukset, 

poiskuljetuskalustot malmitonnistoille ja rakennusten energiatarpeet kaikkineen päälle jne. . 

Pelkkään uraanin jatkojalostamoon Majak II laitokseen uppoaa niinikään tauottomasti mm 

3000MW+varakoneet 3000MW energianlisätarpeet. Ketjun energianegatiivisuus laskee 

suhdelukuun 5kWh kaivoksiin ja tuskin 1kWh ulos. Mutta meitä kiinnostaa tässä systeemissä miten 

käytännössä miltei k a i k k i uraanikaivosenergiat muodostetaan fossiilidieselpohjalta suorana 

energianegatiivisena CO2 tuottona niineen taivaalle. KTM:ssä suunnitellaan jo nyt annettavan 

esteittä luvat 1 200< tällaista uraanikaivosta varten maahamme. Kaivulla pyöritetään siis reippaasti 

yli 100 000MW 8km2* 1 200kpl= 10 000km2 uraanikaivosraiskiomassaa 

dieselarmeijapäästökiintiöillä, joilla tuotetaan mitä lie 20 000MW ydinvoimaa! Tilanne on jotain 
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uskomattoman ja hämmentävän rajoilta. Joka tapauksessa kyse on aseuraanijärjestelmä joka ei 

energianegatiivisena i k i n ä kykene tuottamaan edes itse tarvitsemaansa energiaa millään 

tasoilla. Syytää hiilidioksidia maailmamme ilmakehään kuin taannoinen esimerkkinsä DDR:n 

Wismuntin paljon meitä järeämpi uraanikaivosyksikkö. Kaivaa Suomen maailman kartalta 20m 

syväksi ikimyrkyttäviksi radon/toriummaksamyrkky/ uraanitoksiinijätelietteen kaatopaikaksi ja 

tuhoaa elinkelvottomaksi maamme 10-20 kertaistuvin radontuotoin. Triplaantuviin syöpäkuolemin 

ja säteilypölyliejuihinsa kaikista vesistötyypeistä maan kautta ilmaan. Tämä KTM/Arevan 

ydinasetuotantohanke edustaa jotain sellaista, ettei maamme m i k ä ä n tiedotuskanava uskalla 

asiaa edes etukäteen esittää.  

  

46. Megalomaanista aseilla..txt 
46 Megalomaanista aseilla. Varsin pitkään olen yrittänyt selvittää yhtä aivan keskeisintä 

mielenkiintoista talousmekaniikan yksityiskohtaa. Jo pitkään on ollut tiedossa, että ns. julkinen 

siviiliuudinvoimaosuus on vain nyanssinen ydinteollisuuden pyörittämän massiivisen 

aseteollisuuden mitätön sivujuonne. Toki on vaikeaa selvittää, kuinka paljon maailman 

uraanituotannosta jakaantuu energiallisesti mitaten siviilipuoleen ja kuinka suuri siivu menee 

sotilastuotantoon. On lisäksi selvää, ettei näistä perusfaktoja haluta millään julki tuoda. Puhutaan 

salaushuippujen sotilasteollisuuden ja ydinsalaus yhdistelmästä. Runsasaktiivisia jätteitä kertyy 

pääasiassa ydinräjähteiden valmistuksessa ja ydinenergian tuotannossa. 1980-luvun puolivälissä 

ydinjätteiden kokonaismäärä on miljoona tonnia. Toisaalta tästä siviiliydinenergiatuotannosta on 

tullut 60 000 t. Luvuista saamme varsin mielenkiintoisa laskettavaa. 940 000t/ 60 000t= 6,38 % 

maailman uraaneista kulkeutuu sähköntuotantoon siviilipuolelle ja peräti 93,62% maailman 

ydinvoimasta menee sotilastuotantoon! Sotilaallisen ydinenergian osuus tilastollisesti suhteutettuna 

2.6%*15,67 = 40,73% maailman energiakulutuksesta. Tämä siirtyy todella minimissään pelkästään 

ydinaseisiin. Mielenkiintoista myös näistä luvuista on havaita, että julkisuudessa ei koskaan 

keskustella tämän ydinasetuotannon kuormituskyvystä maailman uraanivarantoihimme. Jos 

otamme lähtökohdaksi, että uraanivarantomme kestää siviiliydintoiminnan ylläpitämiseen vaikka 

nyt 40v ajan niin voimme havaita, että uudelleen menneiden vuosien kylmän sodan 

ydinpommituotannon starttaaminen kuluttaisi maailman uraanivarantoja vanhaan malliin: 40v/16,67 

= 2,4v resurssinopeudella! Kuten olemme jo huomanneet, niin Kiinan, Iranin, Pohjois-Korean, 

Intian ydinasevarastojen kasvatus on jo USA:n mukaantulolla aina venäjää myöten taas 

käynnistymässä entistä massiivisemmalla vauhdillaan. Australian uraanivarannot ostettiin Kiinan 

asetuotantopohjiksi 2006 alussa. Kuin niitiksi myös Venäjä varasi 2013 lähtien aseuraaninsa 

omaan käyttöönsä. Sillä seurauksella, että uraanin hinta alkoi kohota aivan hillittömään nousuun. 

Mukaan ydinkisailuun on toki suomalaisuraanivahvistuksin tulossa myös ydinaseprofiloituva EU. 

Tilanne kertoo myös mihin suomalaiset uraanit todellisuudessa on jatkossa aikomus panna. On 

täysin asiatonta edes luulotella, etteikö maamme NATO-jäsenyydellä tähdättäisi nimenomaan EU-

ydinasemahtiin! Luvut ovat enemmän kuin hämmentäviä. Tutkitaanpa hiukan miten on mahdollista, 

että sotilaspuoli voi kuluttaa noin järkyttävän osan ydinvoimasta. Näköjään kyseessä on täysin 

keskeinen tekijä maailman ydintulevaisuudessa. Ydinpommikärkiin, tarvitaan ydinvoimaloiden 

uraanin (4%) pitoisuuksista poiketen tyypillisesti 90%-93% puhtauksiin jalostettua sotauraania. 

Polttoaineen jalostuksesta voimme laskea haaskaantuvan määrättömiä summia sotilaspuolelle 

toimitettaessa. Uudenmaan 0.1% raakauraanista jalostettu täysin palanut kilo uraania muodostaa 

siviilipuolella 14,3 miljardia kiloa jätettä. Määrä on jo sinällään aivan häikäisevän megalomaaninen, 

mutta kun tajuamme että sotateollisuudessa täysin poltettava uraanikilo tuottaa 224-miljardia kiloa 



154 
 

jätettä suoraan laskien, tajuamme kyseisen haaskuuntumisen massiivisuuden. Voimme kysyä, 

miten tämä valtaviin mittasuhteisiin paisuva sotateollisuus kykenee kuluttamaan noin mielettömät 

energiamääränsä? Esim. USA käyttää noin 25% pitoisuuksiin jalostamallaan 

uraanipolttoaineellaan 77 ydinsukellusvenettään pitkin maailman meriä. Vastapuolella ja muilla 

valtioilla on yhteensä vastaavan suuruusluokan kalusto. Lisäksi on jonkin verran ydinkäyttöistä 

lentotukialusia ja vastaavaa. Enemmän kuin selvä, ettei noin selity kuin vain osa. Massiivinen 

ydinpolttoainekato koskee ydinasekärkien ylläpitoa. On niin, että ydinkärkien puhdas uraani ja 

plutonium fissioi vierasaineiksi spontaanisti varsin rajusti. Tyypillisesti maailman tuhatmääräiset 

ydinkärjet vaativat muutamien vuosien välein uudelleenprosessointia ja sentrifugointia rikasteensa 

puhtauden takaamiseksi. Näihin ydinmateriaaalilajittelulalaitteisiin menee suunnattomasti 

maailmalla energiaa. Niitä pyörittää tauotta uraanijalostamoissa sijaitsevat massiiviset varovaisesti 

arvioiden lukuisten maailman ydinvoimatuotannon määrät. Yhteenvetona voimme lähteä liikkeelle, 

että ehdottomasti suurin uraanin kuluttaja on aivan suunnaton haaskuuntuminen sotilasuraanin 

korkean pitoisuuden vuoksi. Ydinkärkien ja vastaavien rikastettujen ydinmateriaalin pelkkä 

"aktiivinen" vuosikymmenten varastointi jo sinällään kuluttaa valtavat uraaniresurssit myös. Yhtä 

kaikki on varsin käsittämätöntä, että julkisessa keskustelussa koko ydinvoimateollisuudessa 

ylimääräinen 94% salainen sotilasosuus halutaan täysin unohtaa. Ennen kaikkea on 

käsittämätöntä ettei koko ydinalan tulevaisuuden totaalisesta osuudesta keskustella koskaan? 

Onko näin keskeinen elementti näyttöjensä jälkeen aivan liian vaikea pala julkisesti purtavaksi, kun 

keskustellaan esimerkiksi varsin nopeasti käsiimme loppuvan uraanintuotannon resursseista? ------

----- 2/ Tilanne maailmalla sotanäkökannalta. Olen selkeästi ja useasti koettanut tähdentää, että 

ydinteollisuus on p e l k ä s t ä ä n sotatekniikkaa! Jo maailman ensimmäisten ydinreaktoreiden 

ainoa tarkoitus oli tuottaa ydinpommeihin tarvittavaa mm. plutoniumpohjaista 

ydinpommimateriaalia. Mm. jo Nagasakin pommi oli näin tuotettu. Aiheessa ei siis ole tapahtunut 

räjähtämiseen tähtäävän alun jälkeen minkäänlaista muutosta. Yhä maailman ydinteollisuuden 

ainoa tehtävä on tuottaa vain lisää ydinaseita, mutta nyt myös taistelusukellusveneiden, 

lentotukialusten ja ties minkä sotakaluston loputtomaan käyttötarpeeseen. Syyttä suotta siis 

aiheesta maailmassa jääräpäisesti vaietaan. Rohkenen siis ottaa kannanottoja vaikka STUK:n 

omana lausumana. STUK kun on myös tämän sotateollisuuden näkyvä edustaja valtiomonopolina 

meillä. 1970-luvun loppupuolelta lähtien on useimmissa ydinenergiamaissa suunnattu runsaasti 

voimavaroja ydinjätehuollon, varsinkin ydinjäteloppusijoituksen järjestämiseen. Runsasaktiivisia 

jätteitä kertyy pääasiassa ydinräjähteiden valmistuksessa ja myös ydinenergiatuotannossa. 

Vanhimpia ydinjätteitä on varastoitu säiliössään nestemäisinä, lietteinä tai saosteina jo 

vuosikymmenten ajan. 1980-luvun puolivälissä ydinjätteiden kokonaismäärä lienee ollut noin 

miljoona tonnia ja kokonaisaktiivisuus 10^20 Bq. Samaan aikaan oli ydinenergiatuotannossa 

kertynyt runsasaktiivisia jätteitä määrä, joka vastaa noin 60 000 käytettyä ydinpolttoainetonnia. 

Kokonaisaktiivisuus oli arviolta 10^21 Bq. Vain pieni osa käytetystä polttoaineesta on 

jälleenkäsitelty, sillä useissa maissa on katsottu parhaaksi lykätä jälleenkäsittelyä tai luopua siitä 

kokonaan. Syynä jälleenkäsittelykapasiteetin niukkuus, voimakkaasti kohonneet kustannukset ja 

ranskalaisenglantilainen sopimusoikeus palauttaa jätteet polttoaineen tuottajalle! Tämä on 

ensiarvoisen tärkeä tajuta koskettavan siis kaavailtua maamme laajuista uraanikaivostoimintaa. 

Jatkossa siis maamme tulee m y ö s saamaan koko EU-maiden ydinjätepolttoaineet tämän 

sopimuksen nojalla, kun alamme tuottamaan omaa uraanipolttoainetta. Ovela ydinveto muuten 

edellämainitulta mailta, joiden oma uraanintuotanto on pysyvästi loppumassa käsiin. Alkuaikoina 

heidän uraaninsa loppusijoittavat sen käyttäjät. Ja nyt kun esim. Ranskan uraanivarantotuotot on 

lopullisesti pysähtyneet annetaan selkeä, mutta peitetty viesti että jatkossa heidän käyttämänsä 

uraanijätteet toimitetaan tuottajamaahan, kuten jatkossa siis esim. Suomeen. Kumman vähän 

myös tässä nykyuraanikaivoshankkeiden yhteydessä halutaan keskustella, miksiköhän tosiaan? 
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Huomaamme myös äärimmäisen selkeän sotilaspainotuksen ydinvoiman osalla. Edellämainitusta 

lukukimaran tahallisesta epäselvyydestä huolimatta huomaamme muutamia ällistyttäviä totuuksia. 

Joiden olemassaolosta ei myös koskaan haluta maassamme myös keskustella. Yksinkertaistaen 

vain n.6% ydinenergiasta on sähköntuotantoa ja miltei kaikki eli 94% on puhtaasti suunnattu 

sotilaskäyttöön! Juuri tämä kertoo kyseessä olevan mistään taloustekijöistä totaalisen piittaamaton 

valtiomonopolinen sotatoimiala ja se myös kaikessa näkyy. Lukusarja kertoo karusti, että 

ainokaisen 1000MW siviiliydinvoimalan asiallinen tarkoitus on tuottaa ydinaseteollisuuden 

kaipaamaa plutoniumia. Rinnalla pörrää karkeasti 16 kpl vastaavia sotateollisuuden 

pommintuotantokoneistojen armada. Ja vain sen vuoksi, että armeija ei kaikkea sähköä tarvitse 

tuotannosta noruu PR-mielessä mitäänsanomaton 6% ydinenergiasiivu tosiaan myös siviileille. 

Haluaisin tähdentää myös erästä äärimmäisen vähän keskusteltua yksityiskohtaa. Nimittäin 

uraanivarantojen riittävyysaika maailmalla. Jos oletamme, että uraania olisi yltiöoptimistisimmissa 

laskuissa vaikka 40v siviilienergiatuotantoon ja vaikkei ydinalalla kukaan aiheesta halua mitään 

pelostaan virkansa puolesta kommentoida pidän aihetta toki vaikka loputtomasti esillä. 

Yksinkertaisella 1/16 jakolaskulla huomaamme, että maailmassa ei ole todellisuudessa lainkaan 

jäljellä uraanivaroja. Näin realisoituu se totuus, että sotateollisuuden ahneus lopettaa maailman 

uraanivarannot 2,4v sisällä! Esimerkiksi Kiina lohkaisi vuonna -06 koko Australian 

uraanituotantokaappauksen myötä neljänneksen uraanivaroista ydinasemahtinsa luomiseen 

paljonkertovasti! Sama militaripainotus toistuu Iranin, Pohjois-Korean ja vastaavien kohdalla. Aina 

kyse on sotilaskäytöstä ydintutusti! Olisi mielenkiintoista realisoida nämä faktat julkisella 

keskustelulla. Mikäli IAEA ei ole pelkkää potaskaa lukemissaan esittänyt nykyinen uraanin 

vuotuinen hinnan tuplautuminen selittyy juuri sillä, että ydinalalla on oikeasti viimeiset uraanipatit 

piipussa! ------------- Aseuraanista. Keskustelumateriaali tässä perustuu osin myös MIT:n 

materiaaliin. Jo vuonna 87 USA ja NL teki aseidenvähentämissopimuksen, jonka seurauksena 

ydinasemateriaalia on valunut siviilipuolen voimalapolttoaineeksi. Aseuraani on erittäin 

korkearikasteista, yli 90% U-235 ja ase plutoniumi 93% Pu-239. Aseteollisuusuraania sekoitetaan 

matalanasteen rikasteeseen ja kulutetaan polttoaineena. Plutoniumia käytetään lähinnä osana 

2002 tehty sopimusta (USA:n ja Venäjän välinen) jossa Venäjä hävittää aseplutoniumiansa ja USA 

maksaa sen Venäjän MOX ja hyötyreaktori hankkeet ovat siis tämän peruja. USA:lla on projektinsa 

omine aseplutoniumin hyödyntämiseksi, vuona 2005 aloitettuun projektiin. 1993 sopimuksen 

mukaisesti Venäjän pitää purkaa 20 000 ydinasetta USA:lle siviiliydinvoimaloiden polttoaineeksi. 

Tästä n. 500 tonnista ydinasemateriaalia josta ostosopimus tehtiin on nyt polttoaineeksi tehty vajaa 

300 tonnia (v -06). Epävirallisten tietojen mukaan tätä aseuraania olisi USA:lla ja Venäjällä niin, 

että se vastaisi 12 vuoden kaivostuotantoa, joten kyllähän sitä aikoinaan jemmattu on. Plutoniumia 

tosiaan käytetään vaan venäjän MOX ohjelmassa, ja pitäisi olla varastoissa vuoden 

kaivostuotantoa vastaava määrä. Jo pitkään ollaan ihmetelty mekanismeja, jotka maassamme ovat 

ajamassa kuin kyytä aseen piippuun ydinvoimaa maahamme. Monia on varmaan ihmetyttänyt 

asian voimallisuus, taustat, rahoittajan hämäryys ja kaikki vastaavat. Nyt alkaa totuus viimein 

paljastumaan. Takana on vuosien 1987, 1993, 2002 USA:n ja Venäjän väliset 

ydinasevähennyssopimuksien mukanaan tuomat USA:n vastuulle kaatuvat ydinmateriaalin 

tuhoamisvelvoitteet. Ydinaseissa käytetään yli 90% pitoisuuksia ylittäviä U-235 polttoaineita. Koska 

tämä uraani spontaanisti tuhoutuu uudelleenfissioitumalla, eli radioaktiivisesti hajoaa vääriksi 

alkuaineiksiin pitää tarvittavaa 90%-93% puhtautta ylläpitää massiivisilla toistuvilla 

sentrifuukipuhdistuksilla. Niissä koko ydinasepolttoaine eritellään näistä spontaanisti 

muodostuvista vierasaineista. Prosessi vie valtavia määriä energiaa ja tuhlaa myös uraania 

massoittain. Koska järjestely on hankala toteuttaa. Tilanne on tällä hetkellä, että noin 60-luvulta 

asti säilytetyt ydinkärjet ja vastaavat ovat tämän prosessin niin useasti kerta kerralta huonontuen 

käyneet läpi, että ydinasemahdeilla on toimimatonta ylivanhaa uraania paikat täynnä. 
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Todellisuudessa sekä USA, että Venäjä totesivat, että heillä oli valtavat määrät yli-ikäistä ja käsiin 

vanhenevaa aseuraania joka oli tilanteessa pakko vaihtaa neitseelliseen uuteen sotilasuraaniin. 

80-luvun lopulla laskettiin, että edes uhraamalla kaikki maailman käytettävissä olevat jäljellä olevat 

uraanimateriaalit tämä äärettömän kallis vaihtotoimenpide ei ollut mahdollista. Oli keksittävä uusi 

lähestymistapa. Pakko tyytyä selkeästi vähempään ydinasemäärään tiukoilla yhteissopimuksilla. 

Lisäksi oli mitä pikimmin keksittävä keinot maksattaa tämä äärimmäisen kallis projekti myös muilla 

valtioilla. Asevarustelukierteen lopettamisen nimissä otettiin myös yhteyttä Suomen hallintoon 

hankkeen tiimoilla. Suomelle luvattiin tätä yli-ikäuraania tietty määrä vain jos maamme toimittaisi 

vastapalvelukseksi neitseellistä uutta uraania sitä varten perustettavista uusista kaivoksistamme! 

Lisäksi oli myös muita pulmia. Maamme ydinvoimaloissa ei kyetty polttamaan tätä kierrettyä ja 

paljolti plutoniumilla pilattua tulevaa heikompilaatuista uraania. Sen ominaisuuksiin kun kuuluu 

saastuttaa voimalaitokset kymmenkertaluokkia säteilevämmiksi puolestaan polttoaineesta tuleva 

jäte on peräti 1000 kertaa säteilevämpää, kuin neitseellinen nykyuraanijäte. Ja mikä pahinta 

kokonaisuudessaan uraani on ydinpommeihin suoraan sopivaa. Tämä taas rajaa USA:sta ainoaksi 

vastaanottajakandidaatiksi NATO-jäsenmaan! Lisäksi Suomeen olisi rakennettava pikavauhdilla 

lukuisia MOX plutoniumkäyttöön suunniteltuja voimaloita riittävän polttokapasiteetin luomiseksi. 

Ydinsähköä olisi hetkellisesti toisaalta tulossa niin valtavia määriä, että maamme käyttökyky ei 

alkuunkaan riitä siihen. Toisaalta mitään takeita voimaloiden myöhemmästä polttoainehuollosta ei 

luonnollisesti ole. Heti alusta asti on ollut myös selvää, että sähköylijäämää dumpataan 

mahdottomia määriä sitä varten suunnitellulla merikaapelilla EU-maihin hinnasta piittaamatta. 

Vanhastaan maamme uraanin tiedettiin olevan peräti 30 kertaa kannattavuusrajan ylittävää 

louhittavaa. Mutta USA:n ja EU:n ydinasemahdin luomisen pakon takia edes tämän ei koettu 

olevan este. Suomiuraani kun on välttämättä saatava mm. USA:n uusiin ydinaseisiin. Epätoivonen 

kun tunnetusti on valmis epätoivoisiin tekoihin. Niin ja tuottaa sivussa enemmän kuin epätoivotun 

koko Suomen kattavan vähintään 10 000km2 kokoiset 20 m paksut ikuiset 

ydinaavikkokaivosraiskiot ikimyrkkyineen. Niinpä maamme hallinto alkoi tehdä tosissaan töitä 

syöttääkseen vastahankaiselle väestöllemme sen törkeyden, että maamme kyselemättä olisi 

uhrattava, jotta USA ja EU saa pullistella vielä muutaman jatkovuoden uudenkarheilla 

suomalaisvalmisteisilla ydinaseillaan nousevaa Venäjää ja Kiinaa vastaan. Onko menettely ja sen 

seurauksena kuolevat sadattuhannet, kenties miljoonat uhrit sen väärtti saa kukin tunnossaan 

itseltään kysyä. Minun ei tarvitse, olen nimittäin sitä mieltä , että ei m i s s ä ä n nimessä!  

  

47. Sähkölinjojen sijoitteluun kohtuutta..txt 
47 Sähkölinjojen sijoitteluun kohtuutta. Kun puhutaan ydinvoimaloihin liittyvistä erilaisista 

haittavaikutuksista voitaisiin ottaa tähän seuraavaksi vähemmän tunnetun perusasian haitoista 

jotka perustuvat ylisuuriin, käytännössä säätymättömiin laitoskokokoihin jotka rakennetaan 

turvallisuussyistä erittäin kauas energian käyttökohteista kaupunkialueista. Näin muodostuu 

valtaisat satojen kilometrien maat alleen peittävien avolinjojen suunnattomat maatuhoalat. 

Katsellessamme maassamme kulkevia lukemattomia sähkövoimalinjakilometrejä, niihin tottuu ja 

piankaan ei kiinnitä tolppiin ja avolinjoihin mitään huomiota. Mutta onko asiat sittenkään näin 

arkisia ja muuttumattomiksi tarkoitettuja? Ensinnä, kun tiedetään että nämä suunnattomat 

sähkölinjoin peitetyt, osin tärvellyt metsä-, pelto- ja maisema-arvot voitaisiin suhteellisen pienillä 

kustannuksilla palauttaa oikeaan alkuperäiskäyttöön ja tuotantoon. Miksi siis ei yleisemminkin jo 

vaadita näitä vikaherkkiä, vaarallisia ja vieläpä yksityisten maanomistajien maksamiksi tulevien 

elintärkeiden energian valtaväylien viemistä turvallisempaan maanalaiseen sijaintiin? Keski-
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Euroopassa esimerkiksi ei juurikaan vastaavia maisemaa raiskaavia suurjännitelinjoja näe vaan ne 

on hoidettu maakaapeliyhteyksin. Lisäksi useilla vedenalaisilla linjayhteyksillä hoidetaan Suomen 

ja Ruotsin välistä sähkönjakelua. Siis kauniimpi ja häiriöttömämpi maisema ilman rumia 

avolinjahakkauksia ei ole mitenkään mahdotonta eikä erityisen kallistakaan vaan kysymys on 

ennemminkin tahtotilasta. Kirjoitukseni kirvoittanut artikkeli löytyi lehtien uutisilmoituksesta jossa 

todettiin, että esim. avolinjoille lentäneen maanviljelijän kasvuharson poiston yhteydessä nykyisen 

laintulkinnan (-05) mukaan johtimista otetaan sähkö pois ja "vahingontekijä" maksaa kustannukset. 

Äkkiseltään ihan selvä asia, mutta kuinkahan onkaan. Milloin linjoille lentää lasten leija, jonkun 

irronnut peltikatto, kenties syttynyt mitätön nurmikkopalo oikosulkee hiiltyneillä kuiduillaan 

sähkölinjan. Vaikka autonsa tolppaan ajanut liukastelija, siis kuka tahansa huono-onninen 

kansalainen tai maanomistaja joutuu korvausvastuuseen. Ehkei kustannukset vielä nouse 

kohtuuttomiin, jos 20Kv linjan takana on pieni kylä, mutta ajatellaanpa nyt kokonaisvaltaisemmin. 

Mikä onkaan tilanne, kun nykytrendin mukaisesti keskitetään edesvastuuttomasti rinnakkaisten 

syöttölinjakilometrien taakse 2-3, 4 jne. ydinvoimalaitosta. Kun täysin mitätön nurmikkopalo suistaa 

vaikka kolme voimalaitosta pikaiseen pitkäaikaiseen alasajoon ja kylmäseisokkiin? Tämä aiheuttaa 

taas ketjureaktiollaan koko muun valtakunnanverkon romahtamisen koska nykysuuntaisen 

ajattelun seurauksena verkkoa ylläpitävästä voimalaitoskapasiteetistä katoaa hetkessä kolmasosa! 

Nyt pääasiaani, lieneekö tässä maassa tosiasiassa yhtäkään henkilöä joka edes teoriassa kykenisi 

maksamaan siitä seuraavaa suunnatonta korvausvaatimusta! Uskoakseni tällainen lainlaatijoiden 

käsittämätön lapsus on pikaisesti poistettava täysin käsittämättömän kohtuuttomana! Nykyiset 

energiajätit vikaherkkiä järjestelmiään tahallaan luodessaan keskittävät liian suuria ja 

hajasijoittamattomia järjestelmiään yhteen tai kahteen pisteeseen. Koska näitä monopolinkaltaisia 

ydinvoimakeskittymiä nytkin pyöritetään tuloverottamatta ja kansan verorahoilla, olisi mielestäni 

oikeus ja kohtuus, että näissä korvausvaateissa ongelman todelliset luojat ja syylliset kantaisivat 

vastuunsa. Jos voimalinjat on lainlaatijastakin koettu näin toimimattomiksi ja äärimmäisen 

epävarmoiksi, alettakoon niitä järjestelmällisesti sijoittaa turvallisempaan paikkaan maan alle, ja 

yksityisten maa-alueet vapautuisivat ja kohtuuttomat korvausuhat poistuisivat. Jokaisen 

maanomistajan kannattaakin kahteen otteeseen miettiä jos omille maille ollaan kaavailemassa 

avolinjaisia sähkönsiirtoverkkoja, onko maa-alueen luovuttamisesta saatava korvaus kohtuullinen 

siihen riskiin nähden että joutuu maksumieheksi tilanteessa, jossa puoli kaupunkia tai 

huonoimmillaan puoli suomea on sähköttömänä. --------- Kaapeleissa löytyy. 

Yleisönosastokirjoittelussa on esitetty asiallisesti ehdotus siirtyä useista syistä mm. 

ylipääsemättömistä korvausvaateista avolinjoista. Sähkönsiirron valtaväylissä vaihdettaisiin 

kaikkien edun mukaisiin maanalaisiin kaapelointeihin. Ongelma kulminoituu pitkälti juuri lähes 

yhteen paikkaan keskittyvien satojen kilometrien ydinvoimalaitosten avolinjauksiin. Tuskin esteenä 

maakaapelijärkeistyksiin onkaan hinta. Koska runsaasti merikaapeleita on tehty ja tehdään 

maastamme lähes joka ilmansuuntaan ydinsähkötarpeista johtuen. Ennemmin tahtotilasta on kyse. 

Ennen kaikkea viitetiedottomat muka 30 kertaa kalliimmaksi tulevat maakaapelihintaheittoväitteet 

julkaistuissa artikkeleissa herättivät hakemaan totuutta väittämiin. Tässä siis viitelähteeni tulokset. 

Sarakkeet: maa verkon pituus maakaapelimäärä % Hollanti: 145 000km/ 100% maakaapeloitu. 

Englanti: 377 000/ 81 % Saksa: 926 000/ 75 % Tanska: 92 000/ 65 % Belgia: 108 000/ 44 % Norja: 

185 000/ 38 % Italia 709 000/ 30 % Ranska 632 000/ 27 % Portugali 112 000/ 19 % Espanja 241 

000/ 17 % Itävalta 65 000/ 15 % Maakaapeli on 90kV asti 2x avojohtoa kalliimpi 225kV 3x kalliimpi 

400kV 10x kalliimpi Käyttö/huoltokulut maapiuhalla 10% avojohdosta. Maakaapeleiden kilpailu on 

pudottanut hintoja, viimeisin iso projekti (-05) Tanskasta osoitti 400kV maalinjan teon 3-4x 

avolinjaa kalliimmaksi. Tanska tosin helppo hiekkamaa kaivaa. Korjauskulut on sitten 

moninkertaiset avokaapelilla maakaapeliin verrattaessa. Esim. Italiassa 98% on avolinjaa. Jos 

siirryttäisiin maanalusjohdotuksiin nousisi siirtohinnat 0.33c/kWh -> 1.95c/kWh.  
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48 Ydinvoima on s��ätymätöntä..txt 
48 Ydinvoima on säätymätöntä. Ydinvoimalan säätökyvyttömyys oli jo pitkään selviö ennen 

Tshernobylin säätöräjähdystä. Mutta viimeistään siitä asti on ollut päivän selvää, että maailmassa 

ei yhtään ydinvoimalaa ole saanut räjähdysuhan takia säädellä enää. Tässä pientä lisäpohdittavaa 

varsin tarkoin julkisuudestamme salassa pidettävästä ydinvoimaan myös liittyvästä olennaisesta 

puutteesta. Stationaarisissa tiloissa, joissa reaktori on kriittinen (k eff = 1), neutronivuo ja reaktorin 

teho eivät muutu ajan funktiona. Reaktorin tehotasoa säädetään esimerkiksi muuttamalla 

neutroneja absorboivien säätösauvojen asentoa. Neutronivuo ei tällaisessa tilanteessa ole enää 

vakio, vaan se muuttuu ajan funktiona. Reaktorin efektiivisen kasvutekijän muutoksia kuvataan 

reaktiivisuudella ja se määritellään seuraavasti: delta q = k eff-1/k eff. Reaktion aikariippuvuutta 

koskevissa laskuissa laskuissa erotetaan ns. kerkeiden ja viivästyneiden neutronien vaikutus. Yli 

99% fissiossa vapautuvista neutroneista on kerkeitä eli emittoituvat samanaikaisesti atomiytimien 

halkeamisen kanssa. Vajaa prosentti neutroneista emittoituu viivästyneinä fissionuklidien 

hajotessa. Viive vaihtelee sekunnista useisiin minuutteihin. Viivästyneillä neutroneilla on reaktorin 

säädettävyyden kannalta ratkaisevan tärkeä merkitys. Jos ei niitä huomioida saadaan kaava: n = 

n0 e k-1/L = n0 e potenssiin t/T. Jossa L= neutronien keskimääräinen elinikä (kevytreaktorissa Ln. 

100myy s). T = L/(k-1) on reaktorin periodi ja n0 on neutronitiheys hetkellä 0. Reaktorin periodilla 

tarkoitetaan aikaa, jona reaktorin teho kasvaa e-kertaiseksi (en. 2,71). Saadaan T n. L/delta q. 

Yhtälöstä näemme miten pienellä reaktiivisuusmuutoksella saadaan aikaan suuri tehonmuutos. 

Esim. 0,1 prosentin reaktiivisuusvaihtuman lisäyksellä aiheutetaan reaktorin tehon kasvu yhdessä 

sekunnissa 22 000-kertaiseksi! Voimme puhua juuri siitä mitä tapahtui Tshernobylissä! Edellä ei 

tosiaan otettu huomioon Tshernotyyliin viivästyneiden neutronien vaikutusta neutronien 

keskimääräiseen elinikään. U-235 viivästyneiden neutronien osuus on B eff = 0,65% kaikista 

fissioneutroneista ne syntyvät keskimäärin 13s viiveellä fission jälkeen. Ne huomioidaan kaavalla 

Lt = (1-B eff) L +B eff t. Jossa t on viivästyneiden neutronien keskimääräinen elinikä. Nyt lasketaan 

0,1 prosentin reaktiivisuuslisän kasvun esiintyvän 1,01 kertaa alkuperäinen teho. Eli mitä 

konkretisoimme? 0,1% tehonsäätö ja saamme sanoa sekunneissa hyvästi puolelle valtiolle, juuri 

kuten Tshernobylissä näimme. Turha kuvitella, että ydinvoimala koskaan kykenisi moisin 

edellytyksin tehonsäätöönsä. ------------- Ydinvoiman apu-, säätösähkötarpeet. T&T.Varavoima 

[Jarmo Seppälä, 04.06.2008] "Uusi ydinvoimala vaatii nopeaa häiriöreserviä Kantaverkkoyhtiö 

Fingrid käynnistää varavoimakapasiteetin rakentamisen yva-menettelyn loppukesästä. Fingrid 

varautuu lähivuosina lisäämään nopeaa häiriöreserviä 100–400 megawatilla. " *Äärimmäisen 

mielenkiintoinen tieto muuten! Tähän asti kun ydinvoiman pakollista +10% alati pyörivän 

tukisäätövoiman olemassaoloa IAEA/USA-lainsäädännössämme kun on tiedotusvuotona varjeltu 

julkisuudelta kuin kruunun jalokiveä. Mutta kas, KAS näin vaan Fennovoimalle suunitellulta 

ainokaiselta ydinvoimalalta se MYÖS vaaditaan! Ja huomatkaa nyt määrä! Kerroin, että 

JATKUVAA säätöapuvoimaa menee 10% ensinnä hukkaan kiinailmiöestoreserveihin ja sitten 

toinen mokoma päälle aputukivoimana huikein lisäkustannuksin. Eli tästä oletetun 2 000MW 

voimalan 10% kiinailmiönestoon ja jälkilauhdepumppujen osasekunttien starttivarmistukseksi alati 

päällä pyörivänä, ennen kuin ydinvoima edes lain mukaan päästetään verkkoon riehumaan menee 

tuosta siis 200MW. Mutta koska tarvitaan myös ydintyyliin varmennuksen varmennusta apulisää 

päälle niin lurpahtaa myös toiset 10% tuosta vaan. Eli TISMALEEN ydinvoima tällä faktauksella 

tarvitsee haaskaavaa lisävoimaa aina ydinalan ammattilaisena kertomani 10+10%= 20%!! Siis 

JOKA ydinvoimalamme vaatii tylysti todennetusti suomeksi liki Loviisan ydinvoimalan pelkäksi 

hätäapukyytipojakseen! Ja meinaan miljardeja ydintukiaisiin palaa merittäin!! *Maailmassa ei toki 
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sitten MIKÄÄN muuu energiamuoto kyllä vaadi vastaavaa reserviä. Ei edes siitä syyttä ydinvoimin 

aiemmin parjattu tuulivoima. Muilla kun ei säteilyn jälkilämpö räjähdä ydinpommina muutamissa 

minuuteissa ydintyyliin. Esim. vesivoimalalle riittää pelkkä maan vetovoimalla toimiva 

alasajoventtiilin turva, ei MITÄÄN muuta. Kuten Tanskasta tiedämme sielä ei moisiin 

tuulisäätövoimiin ole ollut tarvetta. Vaikka Länsi-Tanskan sähköstä on tuulivoimalla jo huikeat 50%. 

Näinkö alkaa vaan ydinalan valheet tippua julkisuuteen kuin mätä omena puusta!? Eli nyt vaan 

Fennovoiman ydinherroilta tiedotusvälineemme tivaamaan, että miksi tämä ydinvoimaan 

elimellisesti kuuluneet säätövoiman lisäkustannusfaktat on aina tähän asti vuosikymmenet 

megakustannuspakkoina pimitetty?! *Tilanne tulee sikäli hauskempaan suuntaan kun esim. TVO:n 

kaasuvoimaloiden n.100MW kevytdieselin PÄIVÄKULUTUS heiluu 1 000m3/vrk. Löpön euron 

litrahinnalla korkkaa ekstemporee miljoonan/vrk!! Ja tämä tosiaan yllä enemmän kuin triplettinä.. 

..Hmm , todella mielenkiintoinen tähän asti tarkoin salattu ydinalan lisämegakulu taas 

paljastettuna!! Ei taida olla "sattuneesti" ydinalalle oikein mieluisaa kertoilla näistä reaaleistaan!? 

Jaa niin tosiaan esim. TVO:n lisäkaasuturbinien pakoputkissa ei laki salli sitten MITÄÄN filtteriä 

starttihidasteenaan, eli pelkkä aukko syytämään maailman täyteen pienhiukkasia ja CO2 sellaisella 

ennennäkemättömän vihan kiivaudella, että jää siinä ydinpäästökintiömme CO2 osalta myös 

heittämällä rankasti miinukselle hetkessä! ---------------- Ydinvoimalan säätökiellon takaa löytyy yhä 

lisää uusia ja mielenkiintoisia yksityiskohtia. Eräs tarkoin salattu paljastus oli se, että vajaatehoinen 

reaktori alkaa tuottamaan hurjat kasvavat määrät mm. reaktorimyrkkynä eli neutronisiepparina 

tunnettua kaasuuntuvaa ksenontuotosta. Koska ydinteknikot pitävät tätä agressiivisesti säteilevää 

kaasua vaarallisimpina päästöinä henkilökunnalleen sen muodostumista halutaan välttää myös 

kaikin keinoin. Mielenkintoista tässä tosiaan on myös se, että tätä valtaisasti kasvavaa 

ksenonkaasutuotosta ei oltu merkattu edes Posivan ydinvoimalan päästökaasuksi kirjassaan 

"Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus". Vaikka liki 50 muuuta ainetta reaktorista tunnustetaan 

tulevan. -------------- Suomi 24 ydinvoima. Joku vaan 26.2.2009 klo 17.47 Ei enää pitkään aikaan 

Kirjoittanut. Ydinvoimalat ajavat aina täysillä, peruskuormaa. Joskus kun on odotettavissa jokin 

suuri kuormanmuutos, siihen varautumisen voi nähdä Fingridin tasenäytöstä. Jos on odotettavissa 

piikki ylöspäin, vesivoima pudotetaan vähiin ja korvataan hiililauhteella. Vesivoimalat nostavat 

tehoa nopeasti.  

  

49. Ylihienorakenteesta..txt 
49 Ylihienorakenteesta. * Kun julkaisin tämän artikkelin, en i k i m a a i l m a s s a olisi voinut tajuta 

kuinka syvällisiä muutoksia se aiheutti Maapallollamme! Julkaisin sen illalla kello 15:00 

muutamassa maamme nettiosiossa. Jo kello 18.00 kuulin YLE uutisista, että Suomen tietyissä 

nettisivuissa oli tuotu julki materiaalia, joka oli kaatanut suuren osan maamme julkisista 

nettifoorumeista, jopa YLE:n omatkin tietokannat olivat pitkälti kaadetut. Syy oli kansainvälisten 

Interpolien, Mossadien, NSA:n, venäläisten ja USA:n suunnattoman raju hyökkäys selvittää m i s t 

ä suomalaiseen tavallisiin foorumisivustoihin oli päässyt vuotamaan huippusalaista ja pelättyä 

materiaalia nimenomaan keskeisesti salatusta YDINaiheesta. * Kuulin, että julkaisujeni lähettäjän 

nimen selvittyä esim. TVO:n koko keskus oli täyttynyt seuraavat kaksi viikkoa aggressiivisista 

ARMEIJAN kyselijöistä. "Kuka KUMMA on tämä Arto Lauri:nne, joka julkaisee kuulema 

opettamienne ydinfysiikan pohjalta näin tuhoisan, vaarallisen murskaavaa faktaa 

ydinisotooppijalostustekniikoista !?" * Työkaverini mm. silloinen TVO:n tiedotusjohtaja Anneli 

Nikula oli ollut käynyt kuumana ja hätää kärsimässä ymmärtämättä mistä perimmältään oli kyse. 
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Kuulin miten hysteroituneet soittajat olivat massana kaataneet niin Suomen armeijan tietokoneet, 

kun myös eduskunnan tietokoneet. Kaikilla oli huulillaan vain y k s i keskeinen: "Kuka, miksi ja 

vuoti mitä?" Asia johti jatkumona sivuten seuraavaan luonnolliseen vaiheeseensa, josta tässä taas 

tunnoistani keskustelen: http://www.youtube.com/watch?v=7k4d26Lqang * Länsi- Suomen 

pääjohtaja mm. kolumnissaan kyseli, m i k ä ihme sellainen teksti voi olla tavallisessa Suomen 

foorumeissa. Joka saa maamme maailman tärkeimmäksi nettien hakukoodikseen kansainvälisten 

poliisiturvaosastojen silmissä. Meni aikaa v a i n 2 viikkoa tästä ja lehdenkin pääjohtaja sai 

selittämättä kenkää! Itse asiassa tämä aiheeni oli oleelisena osanaan, tusinaluokkaisen maamme 

huippuydinjohtajien poispotkimisaalloissa, historiallisissa ja vailla vertaa massaamme! -- Ehkä 

artikkelin nimeksi sopisi vielä paremmin:"Rakenna pihahiekasta uraania rikihapottamalla ja 

laserprintterilläsi autotallissasi kotikonstein oma ydinase!" Koska tästä artikkelissa paljolti 

pohjimmiltaan juuri on kyse. Eli pari varoituksen sanaa, raporttini saattaa aiheuttaa vatsaväänteitä 

jopa kokeneemmalle lukijalle! Kun aiemmat ydinalan meille korttitalon turvailluusiona rakentamat 

harhat katoavat järkyttävän kerralla ja pysyvästi seuraavasta, olkaa näinollen hyvät. Materiaalinani 

on tutusti kuorimalliteoria, mutta tasolla, jolla asiaa, ei julkisuudessa olla käsitelty sitten Nobelin 

palkintojen näin käypäisellä tasolla. Kyseessä on systeemi, joka pitää sisällään varovaisesti 

arvioiden vähintään 4 erillistä Nobelia. Ainoa edes joinkuin tunnettu on Einsteinin valosähköisyyttä 

koskeva Nobel 1922. Hän kiteytti mekaniikan, joka fotoniosumasta ionisoi irtoelektronin pois, ja 

synnytti "kvantista" sähköisen ionisaatioparin. Juoneen kuuluu niinikään Nobelisteina. H. Jenssen, 

M. Göppert-Mayer ja Eugen Wigner. Vaikka nämä kolme ovat jokainen Nobelisteja, niin silti 

julkisuus on unohtanut heidän salaiseksi luokitellun ydinfysiikan työnsä. Mitä he kehittivät sitten niin 

vaarallista, että mitään ei olla julkaistu käytännössä? Toki kyse on kuorimalliteoriasta, mutta tässä 

menen astetta pidemmälle ylihienorakennemekaniikan keksimiseen! Mikä ero on U-235 ja U-238? 

Tästä on kyse. Molemmissa on yhtä monta elektronia ja protonia, joten s ä h k ö k e m i a l l i s e s 

t i näissä alkuaineissa ei ole suurta eroa. Merkittävin on se, että U-238 pitää isotooppina sisällään 

nuo massaluvun kertomat 3 ylimääräistä neutraalia neutronia. Jos U-238 lisätään vielä 

säteilyttämällä sisuksiinsa yksi neutroni se hajoaa syytäen elektronin ja muodostunut Pu-239 on eri 

aine, jossa on yksi - elektroni ja + protoni sisuksissaan enemmän. Kun tehdään ydinvoimaa, pitää 

kyetä erottamaan vain 0,71% osuudella oleva U-235, U-238 massasta. Tästä on kyse 

isotooppierotuksissa. Aineet ovat vain reilun p r o s e n t i n eri painavia ja muuten hyvin 

samanlaisia ja erottaminen on äärimmäisen vaikeaa. Tai siis o l i ! Elektronien radat sisältävät n 4-

5 erilaista virityskerrosta, puhutaan s, t, d, p jne. radoista ja (näiden ylihienorakennekerroksista). 

Nämä konfiguraatioaukot yhtyvät pääkvanttilukuun "n" arvoihinsa. Riippuen siis atomiytimessä 

vaikuttavien neutronien ja vastaavien säteilyviretasoista millä ionisaatiopotentiaalilla löyhimmin 

sidottu elektroni odottelee irrotusenergiansa saantia. Elektronikonfikuguraatiota. Asia lasketaan 

Franckin- Hertzin kokeen menetelmällä tai alimman termivireen kaavasta eVj= hcT3. Laskuista 

syntyy absorptioraja kohtaan, missä tuleva säteilyn kvanttienergia juuri riittää irrottamaan 

kysymyksessä olevan elektronin atomin ulkopuolelle ionisaatioon. Juuri näitä ilmiöitä tutkivat nämä 

lukuisat Nobelistimme myös ultrasalaisissa tutkimuksissaan. Yksinkertaistetaan vielä mistä 

periaatteessa on kyse. Julkisuudessa isotooppi erotetaan 3 000kpl valtavan ja monimutkaisen 

sentrifugilingon läpi ajamalla U-238 heksafluoridikaasua. Prosessi on tappavan vaarallinen, syö 

kaupungeittain energiaa. On mielettömän kallis, haaskaava jne. Tuollainen patteristo tuottaa 1v 

käytöstään tuskin 55kg enempää uraania vuodessa. Lisäksi täysin korvattavissa yksinkertaisella 

mekaniikalla! Nyt mennään t o d e l l a aikamme kuumaan asiaan! Kun uraanin sisimmissä 

kuorirakenteissa on enemmän neutroneja, ne kaikesta huolimatta aiheuttavat sekä painoon, että 

sähköiseen kenttäänsä pienen hahmoteltavan muutoksen uloimpiin valenssielektronien herkkiin 

rataviremuutoksiin. Tämä näkyy toisella tavalla esim. termivirekaavioista myös. Yksinkertaistaen 

voidaan lähteä teoriasta, että atomin ylimääräinen massa sekä sitoo, synnyttää spinhäirintäkuvion, 
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että peittää sen sisuksissa olevien protonien sähköstatiikkaa hiukan pienemmäksi. Tämä heijastuu 

suoraviivaisesti U-238 uloimman valo- eli valenssielektronin ratakuvion ylihienorakenteeseen. 

Puhutaan ylihienorakenteen ytimen isotooppiefektistä.. Longitudinaalisesta Zeemanilmiöistä. Tieto 

kuulostaa mitättömältä, mutta on eräitä maailman tarkimmin salattuja ydinfysiikan Nobelistien 

tuotoksia! Einstein oivalsi, että antamalla valon vaikuttaa tähän elektroniin se irtoaa. Toki se irtoaa 

valokvantista, sekä U-235:sta ja U-238 samalla osumalla. Mutta nyt tulee mullistava muiden 

Nobelistien oivallussovellus. Kun tehdään seuraava laite: Suihkutetaan esim. kaasutettua uraania 

vähän samaan tyyliin, kuin TV- kuvaputkessa saadaan jokainen uraaniatomi altistumaan 

säädettävälle laservalolle. Tarkkuus tässä on keskeisintä. Koska U-235 ja U-238 pitävät h i e m a n 

eri tehoilla valenssielektronistaan kiinni syntyy näppärä laite. Aina se eroteltava uraani, jossa on 

hieman heikompi kyky pitää kiinni tästä valenssielektronistaan, menettää sen ionisoituen ja vain 

vahvemmin kiinni pitävissä atomeissa elektroni pysyy! Asian totaalinen vaikutus niinikään korostuu 

huikeasti myös plutoniumin isotooppirikastuksessa. Normaalista ydinjätteestä erotettava plutonium 

kun ei ole saatavissa puhtaaksi ydinpommiksi kovin helpolla. Jos ydinjäte ei ole nimenomaan Pu-

tuotantoa varten tuotettu, se sisältää liikaa Pu-240:stä jonka ominaisuudet ovat pomminteolle 

todellista myrkkyä. Tässä törmäämme niinikään samaan tilanteeseen kun esim. jo mainitussa U-

235 ja U-238 erottelussa. Pu-239 ja Pu-240 kyetään erottamaan siis ylihienokuorirakennelaitteella 

myös ongelmitta. Pu-240:n erottaminen Pu-239:stä on isotooppirikastusoperaatio ...Vielä 

vaikeampi kuin Uraanin rikastus. Erottumisen helpotusvaikutus on konkreettisesti maailmoja 

kaatava! Syntyy säteilyionisaatioero ja aineilla on tyystin eri sähköinen ominaisuutensa. Nyt ei 

tarvitse enää kuin kevyt staattinen poikkeuselektrodi, joka ohjaa suihkusta vain ne uraanit, jotka 

ovat ionisoituneet toiselle reitille, ja v o l a a! Yhtäkkiä meillä on salkkuluokan isotooppierotin, jolla 

uraani irtoaa mykistävän tehokkaasti! Keksintö on , kuten sanoin maailmalla jo "teoriassa" pitkään 

tunnettu. Kyseisten Nobelistien ideoista kokoon harsittu ja lienee maailman vaarallisempiin 

keksintöihin ydinalalla kuuluva. Kuten ydinfysiikassa on tapana olla. Joten ei ole mikään ihme, että 

nimenomaan tällaisista ydinala ei halua nettimateriaalistaan lukea! Täällä ollaan esitetty varsin 

seikkaperäisesti sitä mekaniikkaa, jolla U-235 kyetään muuttamaan ongelmitta ydinpommiksi. Tätä 

kuitenkin tarvitaan liian raskaasti kannetavat 55kg erät ja kuoret päälle. Sen vuoksi ollaan satsattu 

jo pitkään tekniikkaan joka mahdollistaisi jalkaväen voimin kulkevan ydinaseen luomiseen. Tässä 

suuntauksessa on osoittautumassa keskeiseksi metodiksi nimenomaan helposti saatavat 

siviiliydinvoimaloiden jätteet. Samoja joita esim. Posiva haalii Olkiluotoon miljoonia kiloja. Niistä 

kun saisi varsin kevyesti liikkuvalla vain 10kg kriittisillä Pu-massoilla juuri tämän kriittisen 

kynnyksen alittavia "kotivarapommeja". Juuri niitä, jotka panevat ydinteollisuuden herrat 

vapisemaan tuotostensa kadottua ties mistä avolatosäilytyksistä ja pressukatoksistaan. Aina tähän 

asti on ollut selvää, että tuollainen keskimääräinen siviiliydinjäte on kohteena liian hankalasti Pu-

239 tuotoksestaan eroteltavaa, koska Pu-240 isotooppi on ydinpommissa harmillinen ja ikävä 

neutronimyrkky ja estää räjähtämisen. Mutta nyt kun tämän "ylihienokuorirakennelaitteen" periaate 

leviää kulovalkeana pitkin maailman nettejä on aika panna autotalliin piiloutuva laitteisto todelliseen 

testiinsä. Ja alkaa soveltamaan ionisaatiosysteemin todellista vaativinta sisäänajoprosessia. Laite 

lienee maailman ainoa, jolla kyetään ongelmitta irrottamaan niinikään Pu-239 ja räjähtämätön Pu-

240 toisistaan.  

  

50. Paskaa de facto, ydintaivaalle..txt 
50 Paskaa de facto, ydintaivaalle. Tekniikka&Talous 24.5-07. Sosnovyi Borin uusi voimala 

rakennetaan LAUHDUTUSTORNEIN vaikka se tulee entisten tapaan meren partaalle. STUK:n 



162 
 

Heikki Reponen kummastelee syytä ratkaisuun. Tornit heikentävät hyötysuhdetta ja niiden 

rakentaminen on kallista. Yksi syy voi olla että venäläisillä on ollut suuria ongelmia 

merivesilauhdutusjärjestelmissään? On hyvin valaisevaa tähän visioida miten ydinalamme 

toiminnat konkretisoituu otantana reaalimaailmassa käytännössä. Jäähdytystorneihin aiotaan 

syytää haihdutettavaksi surutta Itämeren 0.6% suolaista merivettä. Ydinvoimalaitosryppääseen 

jäähdytystorneihin ajetaan tauotta n.4-6m3/s suolavettä. Sen seurauksena ilmaan levitetään 

laskentatavasta riippuen pelkästään jo suolaa n.756 645-tonnia vuodessa! On sanomatta selvää, 

jo tämä tuleva myrkytys tuhoaa maaperää, peltoja, makeanveden varantoja, pohjavesiä, kaikkea 

metallia, betonisiin turva yms. rakenteisiin moninaisesti iskien. Ydinalan kannattajille varmaan 

iloinen yllätys, näin syydetään mukana suuri osa Pietarin ja Laatokan jätekuormituksesta. Laatokka 

on tunnettu sinne dumpatuista mm. uraaniperäisistä jätteistään. Eli käytännössä 70% ydinvoimasta 

käytetään näin jätteen dumppaamiseen yläilmakehäämme k o n k r e e t t i s e s t i ! Sanomatta on 

selvää, että jo nyt ylilämmöistä ja bioinvaasioista niinikään hätää kärsivissä Loviisassa ja 

Olkiluodossa samaa ideaa ollaan jo pitkään toimivaksi mietitty. Kun tulee hyvä verrokki, niin ei 

kauaa lisää mietittäne. Tähän asti jäähdytystorneihin on aina ollut pakko maailmalla syöttää 

makeaa vettä. Mutta näemmä ydinaavikoitumiskuivumisten korjatessa satoaan ja ydinvoimaloiden 

maatessa maailmalla vesipulastaan kuukausimääriä kesäkuivuuttaan myös tästä ollaan 

luopumassa. Selviö, haihdutustorneissa kiertävä suola yms. tykötarpeet tuhoaa, ruostuttaa ja 

hävittää myös itse ydinvoimalaitoksia ennennäkemättömästi. Täysin järkeenkäymätöntä miksi 

moisiin epätoivoisiin ratkaisuihin turvaudutaan aina ja kaikessa ja vain ydinalalla? Hanke nostaa jo 

rakenteena valtavasti ydinvoimalan hintaa. Niinikään huonontunut jäähdytys maksaa valtaisina 

tehon hukkamenetyksinä (väh.-5%). Ympäristön tuho tasan tähtitieteellinen. Syinä näihin 

voimaloiden oleellisiin rakennemuutoksiin on, kuten esim. Loviisassa ja Olkiluodossa tiedetään 

valekirjosimpukkainvaasiot ja niinikään mm. yhtäkkinen porifera eläinkunnan merisienikasvustojen, 

jne. räjähdysmäinen uhka ydinvoimaloitten jäähdytyksessä. Tämä sota tiedetään hävitetyksi 

näemmä jo nyt! Huomaamme, miten jopa Venäjällä ymmärrettiin panna vain n. 25v yli-ikään 

ehtineet ydinvoimalat räjähdysvaarallisiksi muututtuaan pois käytöstä. Tismalleen samat ongelmat 

joiden kanssa mm. Suomen joka a i n o a ydinvoimala tekee ydinvoimatappajana tunnettujen 

biokasvustojen avittamaa kuolemaa sanan joka merkityksessään! Venäjällä asiaan yritetään edes 

hakea paniikkiratkaisua. Suomessa jopa keskustelu vaiennetaan ja riski ohitetaan ydinalallemme 

ah niin tyypillisellä 101% kiristysvaientamisella kaikesta julkisesta keskustelusta, kuten aina! Kun 

esim. allekirjoittanut, aloin juttua maamme ainoana ja ensimmäisenä julkaisemaan pantiin nettini 

kylmästi jumiin v ä l i t t ö m ä s t i ! Näin kinkkisistä ei o i k e a s t i haluta julkisuutta missään! 

Tässä siis on se TVO/YVA selvityskuulutettu vapaa keskustelu kukkeimmillaan. Kuka hyvänsä 

oivaltaa, kun kasvusto tukkii ydinvoimalasta varoittamatta k a i k e n jäähdytysputkiston ja kanavat, 

että kyseessä on enemmän kuin megariski! Mistään hätäjäähdytyksestä kun ei ole apua, jos edes 

niiden avulla tukkiintuvista ainokaisista jäähdytyskanavista ydinvoimaan elimellisesti kuuluvat 

jälkijäähdytysenergiat ei poistu. Tilanne on kuin painekeittimen hätäventtiilin sulkemisella. Vain 

hetkistä kyse milloin paukkuu ja taatusti ydinvoimin. TVO on jo viimevuodesta (-06) taistellut 

luontoa vastaan myös mm. valekirjosimpukkainvaasion muodossa. Ydinala kun ei tunnetusti 

kunnioita millin vertaa luonnonarvoja. Tuhoaa jo täysillä myös esimerkillisesti Olkiluodon ns. 

Liiklänperän ikiaikaisia natura-alueiden mm. koko Länsi-Suomen suurinta luonnonrikkauskohdetta. 

Ollaan hautaamassa mielettömiin kansainvälisiin ydinjätemääriin. Vain joku vuosi sitten ydinyhtiö 

kärähti samaisen luonnonalueen keskusmetsän hakkuunsa raiskauksistaan vain 

kansalaisvalppauden ansiosta ilman kenenkään rankaisematta edelleen ja sama jatkuu. Röyhkeää 

tällä kertaa on ollut TVO Posivakonsortion tapa porailla tähän ikimetsään valtavia, syviä meren alle 

45 asteen kulmassa suunnattuja lukuisia porausonteloita "luontorikolliseen" tyylinsä jo nyt (-07.05)! 

TVO:lla ei ole luonnollisesti minkäänlaisia lupia toimia tällä EU:n kontrolloimalla alueella, jolla 
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oksankin taitto on kielletty! Siitä huolimatta jo tänä keväänä telaketjukalustoillaan sumeilematta 

pitkin näitä naturametsikköä ja rantoja on todistetusti piiloon laitettuna lukuisia poraus ja 

näytekairausraiskioita. Koska alue on niinikään TVO:n kiivaan vartioinnin sisäpuolella tästä jo nyt 

havaitusta luontoraiskauksesta ei olla uskallettu tehdä edes kannetta EU- kontrolleille. Todella 

härskiä, miten TVO Posivakonsortio kykenee toimimaan kuin siat pellossa, eikä tällaisiin luonnon 

megatuhoihin ole maamme hallinto, saati muut luonnonarvojen vaalijat puuttuneet? 

Poliisiviranomaisillemme voisi tosiaan tehdä terää käydä tutustumassa näihin natura-alueen arvoja 

pilkkanaan pitäviin Posivan isännöimiin poraustuhoalueisiin välittömästi! Vielä v u o s i i n ei ole 

oletettavissa, EU:n antavan menettelylle edes nimellisesti lupaa! Tuskin koskaan. Mutta luonto 

panee kipakasti takaisin oikeutta huutaen tappajalleen. Tuli tietoon, että jo ydintappajasimpukoista 

tukkeutuvat lauhdutinputkistot ja elintärkeät systeemit ovat niinikään täyttymässä myös 

vesisuodatuksella elävästä sienieläinkasvustosta. Ydintyyliin niin salainen bioinvaasio, ettei edes 

tarkkaa lajin määritystä minulla ole vielä käytössäni (kaspian runkopolyyppi). Kyse on sienieläin 

Porifera eläinkunnan pääjaksosta. Eliö on säkkimäinen yli 5 000 tyypin erityisesti merien lajeista. 

Eläin ei tarvitse biosuodattimena edes aurinkoa. Siksi se tukkii salakavalasti systemaattisesti 

voimalan vesielinhermoja ja saattaa ydinvoimalamme välittömään tuhoutumisvaaraan. Varsinaisia 

kudoksia ja elimiä ei ole. Tyvi on kiinni kasvuselustassaan ja vastakkaisessa päässä on suuaukko. 

Keskelle jäävässä ontelossa on kaulussiimasoluja, joiden siimojen liike aiheuttaa seinissä olevista 

aukoista, pooreista sisään ja suunaukoista ulos suuntautuvan vesivirran. Kaulussiimasolut ottavat 

ydinrehevöidystä vedestä ravintoa. Seinien hyytelömäisessä mesogleakerroksessa on ravinteita 

edelleen kuljettavia soluja ja erittäviä soluja. Sekä tukiaineina esim. spongiinikuituja ja 

kalkkirakeita. Runkokuntien yksilöt eivät yleensä ole yksilöityneet. Lisääntyminen yleensä tapahtuu 

silmikoitumalla, mutta myös talvisilmujen avulla ja suvullisesti. Sienieläimiä ovat mm. pesusieni ja 

Suomessakin elävä järvisieni (Spongia lacustris). TVO suunnittele jo venäläistiedoin tuomittua 

massiivista myrkytysohjelmaa niinikään salaisesti koska kokonaisen meren tappaminen ikimyrkyin 

ei olle mediaseksikästä? Vaikka toki Suomen lehdistö asiasta 100% vaiennetaan, mutta ei ehkä 

silti asian karmeaa totuutta aivan kaikkialta? -------------------- Tuulimyllyyn lentää yks ja tasan 

sirputtaja/v. Ja itte olen ollut sen sadat kerrat näkemässä miten OL-1 ja OL-2 laitokseen kuoli 

imukanavassa enemmän kalaa kuin survoontui ohi merivettä. (L.S. -09 kevään tiedoin muuten 20 

000kpl/vrk!) Siksi sielä on työstään punahehkunen massiivinen 100kW luokkainen kalarepijä 

silppomassa välppäysrakennuksessa kalapoloa mäskiksi. Todellisin luku ydinkalakuolemiin, siinä 

kun Itämerestämme nousee kaksi kalaa niin ydinvoimala silpoaa rinnalta kolmannen. Eli 

kolmannes koko Itämeren vuotuisesta biomassasta rutataan ydinlauhteissa. Jaa minnekö 

mäskitonnistot menee TVO:lla, no hei suoraan purkukanavaan surutta vuosikymmenet. Jossa 

kalamattoa haisee alati valkoisena silmänkantamattomiin! No nyt alkaa meri rehevöitymään 

tukkoon vuotuisista koneellisista levänpoistoyrityksistä huolimatta ja ydinheeboilla kiiruus uusin 

juonikäänteisiin tutusti sensuurin siivin! (Kirjoituksieni julkituonnin vaikutuksesta kalamoskaa 

tehdään entiseen malliin TVO:lla, mutta noin 2008 eteenpäin se rahdataan vähin äänin Raumalle 

piiloon katseilta. 2010 kala viedään entistä kauemmas bioenergiantuotantolaitokseen 

maassamme.) 

  

51. TVO.n YVA..txt 
51 TVO:n 10.04-7 pitämän YVA:n satoa. TVO:n ydinjohto mm. toimitusjohtaja Pertti Simola, Anneli 

Nikula ja TVO:n ympäristövastaava oli kokoontunut noin 140 kanssa aloittamaan mietintää 

tärkeistä maamme tulevista ydinaihekokonaisuuksista. Salaisessa "kutsuennakkokeskustelussa", 
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esim. yleislehdistölle ei annettu kutsua todistamaan tätä historiallista tapausta! Neuvottelu pidettiin 

myös suurelta yleisöltä suljettujen aitojen sisäpuolella TVO:n vierailukeskusauditoriossa. Kyse oli 

"ensimmäisestä" laajemmasta ydinkeskustelualoituksesta! Alustuksen avaajana toimitusjohtaja 

Pertti Simola. TVO esitteli tavoitteitaan ja hankintojaan, joihin tähtäsi. TVO ei halunne näistä vielä 

suurempaa julkituloa. Alustusten jälkeen alkoi avoin ja suora keskustelu TVO:n ja koko Suomen 

keskeisimmistä tulevien vuosikymmenten ydinhankkeista. Puheenvuorot näihin kontrolloituihin 

kysymyksiin jakoi Anneli Nikula. Tapahtuma sai historialliset mittasuhteet. Simolan ensimmäinen 

kalvovedos kertoi niistä tavoitteidenaseteluista, joita TVO aikoi esittää Olkiluodon osalta seuraavan 

vuoden kestävän YVA-menettelynsä tiimoilta. Hän mainitsi vastaavan olevan käynnissä myös 

Loviisan osalta. Esitetystä karttaluonnoksesta paljastui heti alkumetreillä, että TVO hakee useita 

ydinvoimalahankkeita kerralla. Kyse oli 2 kertaa 1 800MW ydinvoimalaitoksesta. Reaktoriteholtaan 

4 500MW. Polttoaineena käytetään 5% uraanirikastetta. Laitostoimittajista ei ollut tietoa. Laitosten 

uraanin kulutukseksi kaavaillaan 130t josta vuosittain vaihdettaisiin vain 30t. Tämä luku tarkoittaa 

jo selkeää muutosta uudemman polven ydinlaitoksen kasvupainottumisine suoraan epävakaan 

palamisen ja aktiivisesti prosessina itse itseään kiihdyttävään epävakaan palamalimitin 

tutkimattomaan plutoniumpolttoon! Ranskan toimittama maailman ensimmäinen tällainen 

koevoimala OL-3 laitos on jo alunalkaen suunniteltu hyötöprosessia hyödyntäväksi mm. 

MOX/PUREX-polton plutoniumreaktoriksi. Maailmalla normaali ydinvoimala kun vaihtaisi 

vastaavasta reaktorista kaikki uraanimääränsä jokaisessa 1v revisiossaan. Tällaisen laitoksen 

energiasta tulee noin kolmannes myötähyödöllä muodostuneesta polton plutoniumista. Ruotsissa 

ja Suomessa on maailman ainoina siviilipuollella jonkin aikaa vähitellen lisätty tätä 

plutoniumtuotososuutta jättämällä vanhaa uraanipolttoainetta väkisin palamaan reaktoriin. Nyt 

hankittavissa laitoksissa havaitaan, että matemaattisesti tuotetusta energiasta yli kaksi 

kolmannesta tuotetaan plutoniumperustaisesti hyötämällä. Kyseessä on jo näillä tiedoilla selkeä 

siirtyminen kansainvälisesti hyväksyttävämmästä U-235 reaktorityypistä miltei täysin Pu-239 

perustaiseen energianhuoltoon. Kyse on materiasta joka tunnetaan ydinaseistaan ja ihmiskunnan 

vaarallisimpana aineena koskaan! Jonka yksi ainokainen atomi tappaa uhrinsa 

Ukrainalaistutkimusten mukaan Tshernobylin kokemus-opein. Mainittakoon lisäksi esim Olkiluodon 

merialueiden +30C< poistovesien lämpömaksimijäähdytterajoista,jota kaikkialla muualla 

maailmalla turvarajaa tarkoin kunnioittaen vaaditaan nämä Suomi kuittaa ylitiheysrakentamisineen 

aivan liian mataliin ja kapeisiin vesiinsä olankohautuksella. Täällä jo n y t kahdella ydinvoimalalla 

poistovedet menevät kesäisin surutta kymmenasteluokissa yli kansainvälisten maksimien.Tilanne 

on katastrofi OL-3< jne jälkeen takuuvarmasti! Toimitusjohtaja Simola esitti myös toisen selkeän 

ydintulevaisuuden vision, joka koskee maamme uraanikaivostoimintaa. Hän sanoi suoraan, että 

Suomesta kaivettava uraanirikaste jalostetaan jo paikanpäällä täyteen 5% uraaniksi. Tämä 

puolestaan merkitsee Suomeen jo nyt KTM:ssä odottavien tulevien 1200kpl uraanikaivosten 

olevan vasta alkusoittoa. jo Keivitsan 20MW kaivosfossiilienergialisätarpeella laskien pelkästään 

näihin halutaan 24 000MW energian lisätarve. 0,1% uraanin irtiottoon kalliosta avoaumauksen 

huonolla 15% saannilla tämä kertoo, että kallioon pannaan laskentatavasta riippuen noin 4kWh 

sisään energiaa ja saadaan energianegatiivisesti vain 1kWh ydinvoimaa. Tyypillisesti 

kaivosmurskaimiin, höyryntuotantoon. Mukaan tulee siten päälle fossilienergiaiset kuljetus- ja 

kaivoskalustoon, räjähteisiin ja vastaaviin tarvitaan tämä lisäenergiantarve lyhytjänteistä 

liikkuvaista kaivostoimintaa tukemaan. Tyypillisesti tämä tehdään maailmalla fossiilienergialisällä. 

Eli tässä murskautuvat kaikki Suomen CO2 20-80% EU:n Kioton jne. alennusvaateet, 

uudisenergiamme +35% kasvutavoitteet aina energiakäyttölaskumme -13% sanktioineen 

kerrallaan. Suomi ei näillä ydinaikeillaan edes yritä välttyä rikkomasta näitä. Mutta ei tässä kuin 

alkupaloiksi. Kun puhutaan 5% uraanin paikallisjalostuksesta, niin Venäjän 5 v. sisällä 

kaupallistasolla lopetettava Majakin jalostamon kapasiteettitarve siirretään Suomeen 
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uraaninjalostukseen. Juuri samoista koneista on kyse, kuin kiistelyssä Iranissa. Tämä merkitsee 

Ranskassa toimivien n. 1 5000ha kokoisten valtaisien kaasutettujen uraanitonnistojen 

jalostuskapasiteetin tekoa maahamme. Mallin mukaan puhutaan myös tässä jatkojalostukseen 

vaaditusta n.3 000MW usean ydinvoimalan koko kapasiteetin tarpeesta aiemman päälle. Ideana 

laitoksissa on kaasuttaa valtaisat määrät uraanirikastetta uraaniheksaanifluorikaasuksi. 

Äärimmäisen saastuttava, räjähdysaltis ja vuotoina megakatastrofeja aiheuttaneen kaasun 

linkouksia kuukausimääriä kaasutiiviissä tuhansissa centrifugeissa. Laitos on tietysti 

ydinasetuotantoon soveltuva asetehdas. Siksi vaaditaan NATO-jäsenyyksiä ja vastaavia. Koska 

Askolassa jo nyt aiemmin toiminut uraanikaivostoimintakeskus, niin tämä tulee olemaan luontevin 

sijoituspaikka myös tälle massiivikompleksille. Alue on ydinterroristien magneettina ehdoton 

ykköskohde aina kuljetuksia myöten esim. uudistetusta Vuosaaren satamasta. TVO:n johdolta 

kysyttiin syitä siihen, miten on mahdollista, että vuoden 1962 1,2mSv globaali maailman 

taustasäteily on kohonnut muutamissa vuosikymmenissä tasoon 4mSv , todellisuudessa siis 

6mSv! Kysymyksen asettelussa perättiin syytä todettuun nykyiseen v i i s i n k e r t a i s t u n e e s 

e e n maailman taustasäteilyyn! Tähän päivään asti ydinala oli kierrellyt aiheesta keskustelun 

täysin. Lehtereillä kävi historiallinen kohahdus, kun TVO:n johdon suulla saatiin kuulla, ettei 

todistettua faktaa enää haluttu kyseenalaistaa! Paikalla olevat n. 300 henkeä oli aikakirjoihin 

jäävässä tapahtumassa todistajana jossa TVO:n johto ei pelkästään lopettanut aiempaa 

kiistämistään asiassa, vaan saatiin lisävalaistusta tapahtumien taustoihin. Syyksi esitettiin 

luonnossa itsessään todetut tapahtuneet jyrkät muutokset. Kaasusäteilyaineiden pitoisuudet mm. 

radonin aktivoitumisineen olivat tämän valtaisaksi kohonneen taustasäteilyn suoranaiset 

taustasyyt! Esitys järkytti silminnähden lukuisia paikallaolijoita! Niin uskomattoman luokan 

tunnustus maamme ydinalan terävimmän johtajiston suusta kuultiin. Mistä on kyse? Yleinen 

taustasäteilymme on STUK:n tiedostoissa 1962 1,2mSv. 1980 3mSv, 1990 jo 3.6mSv, vaikka 

poistettuna on STUK:n -2mSv tausta USA:n vaateesta. Viimeisin tausta 2007 oli jo täydet 4mSv, 

poistettuineen lukuineen mainittu viisinkertaistuminen 6mSv. Puhuttaessa Nikulan mainitsemasta 

kaasusäteilijälisääntymisestä mm. radonista, sen noin kuukauden mittainen puoliintumisaika on 

järkyttävä yksityiskohta. Näin lyhytaikaisen säteilylähteen viisinkertaistaneen taustamme on sen 

erityiskyky hävitä kuukausiluokassa oleellista. Radonia tulee maapallolle nykyisessä 

ydinasekoekiellossa ainoastaan, ja v a i n siviiliydinvoimaisesti! Radon on hajoamistuote uraanista. 

Kyseessä on tietysti maailmalla lisääntynyt uraanikaivostoiminnan ja siviiliydinvoimauraanin 

syytämä kumuloituva ja j a t k u v a kasvu erityisesti energiakriisin ydinlisärakentelusta 1970-luvulta 

asti! Radonin määrä jalokaasupitoisuutena ei sinällään tramaattisesti lisäänny! Kyse on siitä, miten 

nykyinen radonkaasun sisällään ytimessään kuljettamat säteilyvireiset termienergiat ovat valtavasti 

kasvaneet aivan pienessä ajassa. Sama mekaniikka koskee tietysti koko biosfäärimme kaasuja. 

Niistä säteily sitoutuu siten pitempiaikaisesti mm. hiilidioksidiin n.5600v, nikkeli 80 000v jne. 

ikikiertoon. Mistä tämä säteilyenergian tauoton kasvu on peräisin? Ydinvoimaloissa mm. 

jäähdytysveden happi O-16 muuttuu neutroni, protonimuutoksissa typpi N-16 ja kun tämä 

virittyminen purkautuu, syntyy erittäin läpitunkevaa gammaenergiaa. Tämä läpäisee ongelmitta 

ydinturvarakenteet ja siirtyy kuorimalliteorioiden esittämällä mekanismilla 

poistojäähdytysilmaytimiin, vesiin yms.. Ydinvoimalan sähköenergiatasosuhteessa n. 36% 

reaktorihäviöinä näin ydinvoimalasta ulos biodiversiteettiimme. Aktivoimaan jatkuvasti enemmän 

siellä olevia alkuaineita. Radon sitoo sisuksiinsa 21MeV. Mainittu happi O-16 esim. 3,116MeV 

energian jne.. Historiallisessa suljetussa kutsuvierastilaisuudessa viimein ydinjohtomme avoimesti 

tunnusti täysin ennekokemattoman biodiversiteettiämme kohdanneen tuhomekanismin. Tämän 

löydöksen ja tunnustamisen myötä ydinvoimaan liitetty "puhtaus ja saasteettomuuskriteeristö" koki 

täyskäännöksen. 440 ydinvoimaloistamme on kertatunnustuksella tullut maailman 

ydintuhopesäkkeenä suurin turvauhka! Päästöttömän polton myötä CO2 jo selvitettiin, mutta 
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vuosimiljooniksi maailmaamme pinttyvää ydinsäteilyn joka 10v taustatuplaantumista ei ole edes 

ehditty , saati aiemmin uskallettu tutkia megatuhona! Nyt maailman tiedeyhteisölle on tulossa 

sellainen uusi uhkakuva, ettei vastaavaa ole nähty!  

  

101. Maailmamme ei ole sitä miltä n��yttää. (2).txt 
1. Maailmamme ei ole sitä miltä näyttää. Ydinvoimaa olemme saaneet katsoa koskemattomassa 

norsunluutornissaan jo suunilleen 60v ajan ympärillämme moninaisina muotoina. Niin 

sotilasuhkana, ydinsukellusveneinä, ydinpommeina, siviiliydinlaitoksina, ydinjätteinä ja varsin pian 

se kaivaa konkreettisesti jopa maan jalkojemme alta. Mikä sitten on konkreettisesti tämä 

ihmeellinen asia, joka ottaa nykyään koko maailman kuristavaan ja tukahduttavaan pelkonsa 

otteeseen? Ja ennen kaikkea miksi ihmeessä ala ei kehity, saati opi mitään merkittävää uutta koko 

sinä aikana kun muu maailma on harpponut eteenpäin vallan huikeilla loikillaan? Ydinalan eräs 

keskeisin kummallisuus on sen täydellisesti valtiomonopoleille keskittynyt perusluonne. 

Maailmassa on yksiselitteisesti lainsääädäntö joka kieltää yksityistahojen kajoamasta tähän 

aikamme ihmisien elämää jatkuvasti varjostavaan Damokleen miekkaan. Eikä tässä toki kyllin. Ala 

on jo perustamisestaan lähtien vaatinut käyttäjäammattilaisiltaan ehdotonta vaitiololupausten 

allekirjoitusta ja vaikenemisten e h d o t o n t a omertaa. Tilanne on kaikessa 

uskomattomuudessaan pitkälti sama, kuin keskiajan samaan pysähtymiseen perustuvan ja pelolla 

hallitsevan inkvisition tarkoitusperät pitää maapallo loputtomiin pannukakkuna. Kukaan tai mikään 

taho ei voinut kyseenalaistaa mitään yksityiskohtaa maailmankatsomuksessa. Yli valtiomahtien piti 

pieni klikki huolta siitä, että kansa ymmärsi olevansa pannukakkumaisen maapallon vanki. Mitään 

merkittävämpää teknistä edistymistä, tai uuden oivaltamista ei niinikään tuolloisessa ahdistavassa 

ilmapiirissä uskallettu noitavainojen ja vastaavien inkvisition pelossa tietysti tehdä. Sama tilanne on 

lukinnut ydinalan osalta maailman blogit ja uuden kehittämiset jumiin. Silloin muutoksen sysäsi 

Kolumbuksen halu muuttaa maailmaa. Nykyisen ydinkauhun tasapainon luultiin jo kaatuvan 

CCCP:n katoamisen myötä. Mutta niin ei vaan päästetty tapahtumaan. Maailman hiipuviin 

uraanivarantoihinsa hirttäytyneet ydinasevallat ovat edelleen jumittaneet tilanteen seisovaan ja 

rajusti jo siitä saastuvaan veteen. Kuka uskaltaa potkaista patoluukut auki? Miten sitten joku 2% 

ydinenergiasuuden edustama instanssi voi pitää kokonaista valtiosysteemiä panttivankinaan? 

Miten se olisi edes teoriassa mahdollista. Kaikki juontaa juurensa siitä miten USA ja silloinen 

Neuvostoliitto jakoivat 50-luvun kylmän sodan maailmamme kahteen keskenään kyräilevään 

blogiinsa. Ydinaseiden keksiminen ja sen jälkeen niiden hallinta, omistaminen ja kyky tehdä niitä oli 

maailman hallinnan keskeisin elementti vuosikymmenet. Ja on valitettavan paljon myös yhä. 

Ydinasevallat oli eliittiä. Maat jotka saivat tyytyä ns. "siviiliydinvoimaan" tunsivat olevansa niinikään 

kakkosluokan niitä etuoikeutettuja, joihin luotettiin, olivat miltei ydinasevaltiokelpoisia. Siltä tasolta 

ei ole todelllisuudessa enää juuri loikkaa varsinaisiksi ydinasevalloiksi. Kastisysteemin alinta väkeä 

oli ne maat joille ei edes siviiliydinvoimaa sallittu. Kuuban ohjuskriisi aloitti tämän määritellyn tavan 

luokitella kastisysteemin ulkopuolelle joukon maita joille ei sallita edes siviiliydinvoimaa: Libya, 

Syyria, Iran, Irak jne. Jos maa yritti esim. juonia siviiliydinvoimaloittensa avulla ydinasetta itselleen 

asiaan puututtiin estomielessä tarvittaessa jopa pommituksin! Niin äärimmilleen kuri on 

määriteltynä. Ja siksi jo siviiliydinvoimaloita kohdellaan lakimäärityksin suorina 

ydinasepotenttiaalikohteina.Puhutaan maan sisäiset lait kaikilta osin ylittävästä 

ydinturvalakimääritelmästä. Laista jonka olemassaoloa edes ei tiedetä! Harvemmin tiedetään, että 

niinikään Neuvostoliitto ei hyväksynyt millekään silloiselle Itä-blogin maalleen ydinaseita, vaikka 
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DDR:n Wismunt jopa jalosti ydinmateriaaleja ja useammassa Itä- Euroopan maassa oli myös 

ydinvoimaloita. Silti k a i k k i ydinaseet oli vain ja ainoastaan Neuvostoliiton hallussa. 

  

102. Aine on jotain muuta.txt 
2. Aine on jotain muuta? Olen hämmästynyt miksi täällä kirjoittavilla ydinklingoneilla on niin 

hämärän vähän tietoa jopa niin perustavasta perustasta, kuin aineen "perimmäinen olemus"!? 

Tämän keskeisen ydinfysiikan vinoumaan on mitä selkeimmin ympättynä viitteitä siitä, miksi myös 

kvanttifysiikan aivan keskeisimmät fyysikkojen tiedot niinikään ovat t o t a l i t ä ä r i s e n kaukana 

faktoista! Kiteyttäen on siitä kyse, miten ydinlobbareilla on kvanttimaailman tietokannat jostain 

varhaisemman keskiajan, eli 50-luvun pohjilta. Siis s e l k e ä s t i ennenkuin esim. Eugen Wignerin 

ja H. Jenssenihn kuorimallitutkimuksien Nobelit 1963 annettiin! Meillä on oikeasti ilmiöstä kyse. 

Nämä täällä ns. "ydininsinööriportaan" hahmotukset ydinmaailmansa näkymistä perustuvat joskus 

1960-luvuilla saamiinsa aikansa eläneisiin jo silloin opettajistosta tulleen aivan 50-luvun alun 

naurettavaan kvanttioletushistoriaan. S e l k e ä s t i jopa enneen Pekka Jauhon USA:n tuomisiin 

60-luvun loppupuolen ydinfysiikkatasoihin! Tämä täysin p ö y r i s t y t t ä v ä täällä esiintyvien 

ydinklingonien ydintietotasopeilaus perustuu pieniin punaisten ja sinisten "pallosten" leikkisään 

kisailuun reaktorissa. Juuri sellaisissa pilvilinnoissa, jota Walt Disney ja mm. Nipa Neutroni opetti 

silloisessa lasten satutunneissa! Tämä on kylmästi jotain s a i r a s t a !! On suorastaan o k s e t t a 

v a a havaita, miten olen löytänyt about y h d e n kommentin täällä kirjoitelleilta, joka tajuaa esim. 

aineen olevan k o n k r e e t t i s e s t i vain energian kentää! Hämmästelen miten perustietämys, 

että elektronin massalinssikeskittymän tarkka mittasijoittuminen energiakuplassaan tekee 

puolestaan sen energian tarkan määrityksen mahdottomaksi, tai päinvastoin on haussa. Mikä jo s 

u o r a a n kertoo ainespartikkelien "eteerisestä" fyysiselle aineelle vieraasta olomuodostaan. 

Käsitteet vibraavista 2-D tilassaan kääritystä rullasta 3-D tilaamme vuorovaikuttamattoman siihen 

fyysisesti liian pienen supersäikeen konkreettinen olemushamotus on näille meidän.. Ööh.. ..ns. 

"ydininsinööreillemme" kaukana, todella k a u k a n a 50v< päässä totaalisen saavuttamattimissa! 

Tämnänkaltainen asennevammautuminen kertoo myös miksi j o p a R. Röntgenin 

säteilyioonisaatiokäsitteet ovat tällaisille ydinklingoneillemme t o t a l i t ä ä r i s e n kaukaista 

hebreaa! Käsitteet miten aine on vain ja ainoasttaan aineeton vaika nyt magneettikentästä tuttua 

konkretisoitumatonta pelkkää "tyhjää" vain energiasta lävistettävää epämääräisesti rajaamatonta 

kenttäenergiaa tuntuu olevan heille mysteerio. Onko sitten ihme miksi yli 50v vanhalla osaamisella 

ei ole m i t ä ä n kytkentää nyky-ydinrealifysiikkaan! Esimerkiksi IAEA:n sensuroimat 

kuorimalliteoriat eivät saa jalansijaa tällaisessa illuusiotietämättömyysmaailmassaan. Olen s h o k i 

s s a siitä, hallitseeko maassamme tuollaiset Walt Disneyn piirrettyjen varassa kylmänsodan 

propagointia varten luodut lihalliset Nipa Neutrontyypit? Ja ennekaikkea, onko Helsingin yliopisto- 

ja korkeakoulumaailmassa tapahtunut m i n k ä ä n l a a t u i s t a kehittymistä sitten 50-luvun 

alkujen? Voiko täällä esiintyvistä ydinfysiikkaa ikäänkuin tajuavista k u k a a n esittää 

minkäänlaajuista kehittymistä näistä keskiaikaisista sinisten ja punaisten palluroiden maailman 

pelleilytasoista? Vai onko Suomi näin totaalisessa IAEA ydinmaailman tiedontajunnan katveessa? 

Olen enemmän kuin hämmästynyt siitä millä tasottomuudella ja leikinlaskun liukumäessä 

ydiosamisemme tätänykyään Suomessamme on. Eli osataanko ihan o i k e a s t i mitään 

ydinfysiikasta? En tässä sinällään halua mollata maamme kykyisyyttä, mutta kun seuraa nykyistä 

yinvoimakeskustelumme tasottomuutta tulee vaikutelma siitä miten sokeat ohjaavat toisiaan 

kuiluun kylmään kuolemaan. Onko ydinalamme osaamattomuus selitettävissä sillä miten ei tietoa 
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maassamme olla sallittu tuoda julkisuuteen kuten keskiajan inkvisition toimintansa taustana jo oli! 

Totta kai tietoa sinällään on, mutta ydinalamme on yksinkertaisesti p ä ä t t ä n y t jättäytyä 

umpioituun sisäsiittoiseen maailmaansa, jossa maailma on ja pysyy pannukakkuna! Koska vain ja 

ainoastaan tällainen maailmankatsomusasennevamma pitää ihmiset pystyssä muutamien 

pyöriväksi väittämässään maapallossamme. Juuri siksikö ydinvoima on ja pysyy ainoana 

hyväksyttävänä mantrana. Ydinherraskaisemme ihan o i k e a s t i luulevat kaatuvansa uusien 

näkemysten pyörimään laittamassa maapallossamme? .. .. .Olen tapani mukaan siis, niin .. 

..MYKISTYNYT!!! ---------- Aine on jotain muuta 2. Aine, niin se on jotain? Mitä se konkreettisesti 

fyysisesti on motivoi olevaisuuden erään keskeisen salaisuuden. Vaikka käsittelemme massoittain 

materiaa rajalliset aistinvälineemme eivät voi sitä meille selkeästi realisoida. Mutta ettei tähän 

pysty aivojemme toiminnat edes opetuksin on jo hiukan liikaa! Toki tällaisen ymmärtämisen pitäisi 

aueta ennemmin, tai myöhemmin. Jo aivoissa aine tajutaan olevan sellaista, jota olen hahmottanut 

"KOPS-ilmiönä". Jotain niin fyysistä, joka lyötäessä kolahtaa. Mutta ei se niin tietysti ole. Maailman 

aineista leijonanosa on nesteitä, kaasuja ja plasmoja joista m i k ä ä n ei taatusti kolahda! 

Elohopea, granulat, pölyt, lumi, rasvat jne. näistä moista perusominaisuutta on turha löytää. Silti 

sitkeästi ainetta halutaan mieltää käydyissä keskusteluissa konkreettiseksi rautakangeksi, vaikkei 

aine n i m e n o m a a n sitä ole. Miksi tällainen illuusio istuu ihmisaivoissamme niin sitkeästi? 

Syynä on jo vuosituhansien takaa kumpuava perusajatus atomista kreikkalaisena pallojen 

pelailuina. Pallo on sinällään löyhästi aineeseen liittyvä mielleyhtymä luonnon fraktaalina. Mutta 

heti kun pitäisi oivaltaa pallon pintaa ei fyysisenä alkaa tajunta aineesta katoamaan ihmisen 

hahmomaailmasta. Miten jokin pelkkä energian olemus voisi olla muuta kuin fyysistä 

silminnähtävää ainetta? No pannaanpa hahmotusta tässä selkeästi haittaavat silmämme kiinni ja 

turvaudutaan käsikopeloon. Kas kummaa käsissämme tuntuu kuin ihmeenä vaikutelma jota voisi 

pitää fyysisenä tuntemuksena saippuakuplan käsittelystä. Jokainen ymmärtää, ettei saippuakupla 

ole f y y s i s e s t i m i t ä ä n muuta kuin vedyn, hapen ja kuplan sisällä vaikuttavan pelkästään 

kaasuvastapaineen kaikkea muuta kuin kiinteän aineen vuorovaikutusta koskettajansa kanssa. 

Vaikka saippuakuplan voi tuntea fyysisenä kiintopintana se on kaikkea muuta kuin sitä. Itseasiassa 

vastassamme on vain veden koheesiovoiman hetkellisesti tasapainoon lukitsema seisovanaallon 

voimakenttien vuorovaikutus. Kun kupla puhkeaa emme saa silmiimme mitään mystistä 

"pölypilveä". Oikeastaan kupla pitää sisällään h y v i n vähän mitään konkreettista vain kaasuja, 

jotka miltei puhkaisuenergiasta muuttuu t ä y s i n silmiimme näkymättömänä haihtuvaksi 

kaasukiehkuraksi ja on hetkessä hahmottumattomissa konkreettisesta 3-D maailmastamme. Eikö 

ole ihmeellistä, kuinka jokin niin selkeästi jo voi horjuttaa illuusiota vankasta 

peruskallioainekäsitteestämme? Pidetään silmämme vielä kiinni. Joku asettaa käsiimme 

kestomagneettiset hanskat ja antaa käsiimme hanskojen merkkisellä N- magneettikentällä 

varustettuja metallikuulasia. Miten konkretisoimme näkemättä näitä vain milliluokan kuulia? 

Hahmotamme niitä niiden tuntemuksia herättäneen n.20mm magneettikenttän 

heijastevaikutustensa perusteensa mukaan 20mm pehmeähköiksi keveytensä vaikutelmasta 

ilmatäytteisiksi ja liukuvan pintansa takia lähinnä silikoni-ilmapalloiksi. Harhakuvitus on todella 

kaukana siitä mitä silmät aukaistessamme teräskuulina näemme. Taas konkretian taso katoaa 

näennäisselvästä hahmotuksesta jo sen takia mitä hahmotelmaapuvälinemetodia käytämme. Aine 

on läpäisemätön "pallokenttä" näkyvällä valolla. Röntgenkuvassa aineen onttous heijastuu selkänä 

tyhjänä 2-D pintana. Edes se on nykyihmisille hahmottunut, että aine on silkkaa Einstein-kaavan 

energiaa? Mutta kun tuomme paikalle antiaineen ja yhdistämme ja saamme , niin... pelkkää 

kvanttienergiaa eikä tapahtumapaikalle jää niin yhtään mitään "pölypölläystä" alkaa taas kerran 

aivoissa heittämään "ei voi olla totta" vaihteelle! Miten on mahdollista havaita jotain niin fyysistä 

kuin aineen katoavan mitään reaalimaailmaan jättämättä neutronipallosineen, protoneineen jopa 

elektroneineen päivineen? Valo jos mikä tunnetaan katoavan aineettomana, miten parvi fotoneita 
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voi konkreettisesti saada avaruuspurjeen pullistumaan? Siitä yksinkertaisesta syystä, että k a i k k i 

energia on selkeää energiaa kyetäkseen fyysiseen ja konkreettiseen aineen vuorovaikutukseen. 

Tuskin k u k a a n väittää vaikka magneettikenttää fyysiseksi? Mutta silti se pelkällä 

energiakenttäpaineellaan runno sähkömoottoriin sellaisen epäfyysisen vuorovaikutuskentän, että 

sen vetämänä sähkömoottori runnoo peruskalliota pölylietteeksi. Ei gravitonisäiekimppu niin ikään 

ole koskaan ollut ainetta silmissämme. Vaan tikkaiden yläpäässä jaloistasi kiskovana ei jää 

epäselväksi lipsahtaessamme, maapallosta etenevä gravirtonikimppu kykenee "fyysisesti" kaukaa 

murskaamaan vuorovaikutuskentällään alla odottavaan betoniin.  

  

103. Helmilöytö ydinfysiikkalaskelmin..txt 
103. Helmilöytö ydinfyysikkalaskelmin. Kyseessä on netistä tekemäni löytö siitä miten päädytään 

laskennallisesti epäilemään suoraan nykyisten ydinlaskentakaavojen oikeellisuutta. Kyseinen 

epäkohta tuo esille mm. Einsteinin riitaan megawattiluokan alfasäteilyn väitetystä "loputtomasta" 

virallisesta kyvystä absorboida energiaa mielin määrin. Niinikään Malenkan kuorimalliteorioiden 

tietotodistus siitä miten säteilyn energia varastoituu MeV energioina atomin sisuksiin on juuri 

keskeisin näyttö tässä keskustelun alla oleville matemaattisille ihmeellisyyksille. Aiheen takaa 

löydämme suoranaisen leegion niistä kvanttifysiikan tieten kansainvälisesti tehdyistä piilotuksista 

joiden takaamiseksi myös jatkossa tekee IAEA:n kaltaiset instanssit jatkuvasti töitä. Einsteinin 

sulkeutuminen maailmalta loppuvuosinaan juontaa juurensa paljolti m y ö s näihin 

ydinsotilashallinnon vaatimiin kvanttimaailman tarkoin rajaamiiin salauksiin. Siksi esimerkiksi 

vaikeutui yhden voiman kaavan löydöt ja vastaava kehitys jota Einstein haki loppuun asti. On 

niinikään selvää, että jopa fuusiotekniikkojen ja Casimirefektien ja vastaavien 

vallankumouksellisten tekniikkojen matemaattinen ymmärtäminen jumittui vuosikymmeniksi juuri 

näihin keskeisten kaavojen systemaatisiin poistoihin alan kirjallisuudesta. Sittemmin jopa 

säteilyeroosion kaltaiset ydinvoimaloiden jättiriskien hallinnat ja vastaavat ovat pitkälti vain ennen 

lakien piilotuksia luotujen oletusten perustalta tehtyjä. Siksi jopa fissiovoimaloiden tekniikkaa ei olla 

kyetty kehittämään juuri miltään merkittävältä osalta. Ydinfysiikka sementoitiin 50-luvulle 

sotilaspoliittisiin silloisiin monttuihinsa poitamalla kaikki merkittävimmät fysiikan kaavat ja 

Nobelistien löydökset tiedeyhteisöiltä! Teko hakee vertaistaan historiastamme. "Aki Karppinen" 

<karppin2@proffa.cc.tut.fi> kirjoitti viestissä news:sfnet.tiede.fysiikka!1183641226.ecda@sfnet.fi... 

> Eikö neutroneja lasketa tavalliseksi massaksi sähköisessä gravitaatiossa? > Mistä tämä johtuu? 

*Jo jonkin aikaa Karppinen on ihmetellyt miksi neutronin energiassa olevaa sähköistä 

energiapuolikasta ei lasketa mukaan kuten elektronien ja protonien sähköiset varaukset. Tämä on 

a i v a n keskeisin elementti, koska neutronissa on y h d e s s ä nämä molemmat sekä positiivinen , 

että negatiivinen elementti. Ja aivan oikein hän päättelee, matemaattisesti näin käsittämättömästi 

kvanttilaskuja tieten rikkomalla saadaan t ä y s i n vääriä kuvauksia ydinreaktoreistamme. 

Maallikko voi sen suuremmin miettimättä kuvitella, miten kaksi varauskenttää vierekkäin kumoaa 

toisensa ja se siitä. Mutta kukaan joka astuu vaakaan ei t a a t u s t i luule, että sulkemalla 

silmänsä punnituksen ajaksi laihtuu. Mistä tässä Karppisen mitä vaikeimmin avautuvassa ja liian 

konstikkaassa perushahmotelmassaan on sitten perimmältään kyse, miksi hänen todistamanaan 

tässä on eräs maailman keskeisimpiä kvanttimaailman tieten STUK/IAEA:n kaltaisten 

toimeenpaneva ydinalan kupru? *Ensinnä pitää ymmärtää mitä neutroni ylipäätään on. Elektronilla 

on perusnegatiivinen varaus ja protonilla positiivinen, tämän on helppo hahmottaa. Neutroni on 

puolestaan spinkiertokomponentilla virittynyt protoni. Neutronille ominaista on sen lyhytikäisyys 
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vain 1,01* 10^3 s. Neutronilla on hajoavan isotoopin spinenergia ja sen komponentti, joka muuttaa 

neutronin alkutekijöikseen elektroniksi ja protoniksi varsin välittömästi vapaassa tilassaan. Spin on 

tässä huojuvaa hyrräpyörintää joka näkyy ulospäin selkeinä positiivisina ja negatiivisina mitattavina 

kenttähuojuntavaihteluina u l o s ! Tässä tullaan Karppisen mainitsemaan a i v a n keskeiseen 

kummallisuuteen. * Miten i h m e e s s ä kappale jolla ei pelkästään ole positiivista sähkökenttää 

ulos vaan päälle negatiivinen voidaan edes teoriassa olettaa kylmästi vain neutraaliksi 

matemaattisissa keskeisissä laskelmissa. Vähän samaa jos 100kg naista pidetään lihavana, mutta 

vieressään seisovaa 200kg massiivisempaa väitettäisiin vaa´assa langan laihaksi matemaattisesti, 

koska alimitoitettu viisarimittari menee ympäri! On selvää ettei tällaisella asennevinoumalla saada 

edes laskelmissa välttävää reaalia. Tai opeteta minkäänlaista faktaa kvanttimaailman ilmiöissä 

millään muotoa. *Totta kai neutroni on olevinaan neutraali kaukaa, mutta kvanttimaailman lyhyissä 

etäisyyksissä jos missä tämän energiakentän oleellisen osan ohittaminen olankohautuksella on 

mitä törkein ja harkituin vale! Sillä siis peitellään systemaattisen sovitusti ja harkiten suuret osat 

kvanttimaailman moninaisista lainalaisuuksista. Seuraavaksi meidän pitää pureutua mistä on kyse. 

Nimittäin ei ydinfysiikkaan v a h i n g o s s a olla ympätty tällaista sieltä Karppista lainatakseni 

suorastaan silmille hyppäävää keskeisintä faktaa! Neutroni on a i v a n keskeinen juuri se elementti 

joka fissiossa osumastaan rikkoo atomiytimen. * Maallikoille tapahtuma kerrotaan keilaamisesta 

tutulla täyskaadolla. Kineettisellä liike-energiallaan keilapallo osuu ja tuhoaa keilapatteriston ja 

kaikki on siltäosin selvää. Elektronin energiasta tuli kineettisenä liike-energiana ja liike jatkuu 

Newtonin fysiikalla eteenpäin. Mutta aina käy niin, ettei atomi halkea, vaan liike-energia jollain 

kumman tavalla uppoaa kohteeseen muttei mitään tapahdu ulospäin? Tätä kummallisuutta on 

alettu kauppaamaan mm. virheellisesti "absorbtioreaktiona" jossa säteilyenergia vain jollain 

kumman tavalla lakkaa olemasta! * Juuri tällä asennevammalla maailmassa on ydinfysiikkaa 

opetettu vuosikymmenet kenenkään näkemättä asiassa mitään outoa. Jopa siitä huolimatta, että 

Einstein opettaa ja osoittaa selkeästi, ettei energia voi millään mekaniikalla k a d o t a ! Karppuinen 

iskee tähän kiilaa, ei energia aivan varmasti katoakkaan käytännössä, vaikka STUK/IAEA:n 

pimitysabsorbtiossa niin vedätetään pokkana. No mitä todellisuudessa tapahtuu? Kun neutroni 

osuu kohteeseensa aina jokin osa sen kineettisestä liike energiasta muuttuu eri merkkisten 

sähkökenttien vuorovaikutusenergiaksi ytimen rakenteiden kanssa. Toki tönäisy tekee tunnetun 

fyysisen keilarataefektin osin. Mutta entä kun atomi mystisesti ei hajoakaan osiinsa, tai jää 

osasuutariksi? Tähän ei nykyinen IAEA-standardoitu Newton-perusta osaa kokonaan vastata! * 

Kun sähkökenttää liikutetaan johteen lähellä energiaa siirtyy sähköenergiakenttäefekteinä 

seuraaviin atomin rinnakkaisiin ydinrakenteisiin. Eli yksinkertaistaen osuman vieressä ollut protoni 

saa vaikka sähkösysäyksen, joka muuttaa sen spinenergiseksi eli suomeksi neutroniksi! Ja koska 

muutos välittyy ilman fyysistä kosketusta vuorovaikutuskentällä ja sähköisesti ilmiötä ei haluta 

laskea tapahtuneeksi näin! Koska kyseessä on vallan muu kvantti-ilmiö, joka tunnetaan tarkoin 

salattuina "metastabiilina virittymisenä" tai esim. Malenkan- kuorimalliteorian laskemana 

termivirittymisenä. * Yhtä kaikki ilmiönä joka v a r a s t o i ydinrakenteisiin sikoon 

"hukkaenergiavarastoa" jonka olemassaolon peittämiseksi luotiin koko nykyiseen ydinfysiikkaan 

niin valtava kupru, että sai aikoinaan jopa itsensä Einsteinin vetäytymään pois tästä valheellisesta 

näennäisfysiikkamaailmasta jossa energian katoaminen hyväksytään järjenvastaisesti. Einstein piti 

vihaa tästä päätöksestä IAEA/ ydinase/siviiliteollisuuden kaltaisia instansseja vastaan koko 

loppuelämänsä. Systeemillä luodaan harhaa, ettei siviiliydinvoimaloista vuotava tyypillisesti 36% 

kvanttienergia leviäisi esteittä ja käytännössä pysyväisesti biodiversiteettisäteilyämme jo nyt 

kumuloituen ja kymmenkertaistaen. * Että vain vetämällä ainetta energiavuon eteen se jollain 

mystisellä tavalla kykenisi ikäänkuin hävittämänään absorboimalla loputtomiin energiaa. Klassinen 

paperiarkkiteoria, jossa A4 paperi kuolettaa megawateittain sisäänsä alfasäteilyenergiaa on alan 

klassinen yleinen hupailun ja naurun kohde. Johon v i r a l l i s e s t i on vaan pakko uskoa! 



171 
 

Karppinen ja minä en toki ole siihen i k i n ä suhtautunut kuin naurulla. K o l k o l l a 

kalmankatkuisella ympillä! Vaan annetaan viisaan kaverin todistella tähän kaavoineen 

näkemysfaktaansa myös. > Nythän nimittäin sähköinen gravitaatiokerroin: > 

Gs=1,514171816*10^29 N*m^2/kg^2 =(m^3/(s^2*kg)) > > Tämä saadaan esimerkiksi seuraavista 

yhtälöistä: > Planckin vakio h=6,626076*10^-34 kg*m^2/s *Jauho kertoo Plancin vakioksi h= 

6,62559* 10^-34 Js, ihan vaan kuriositeettinä. > Elektronin nopeus: h=m*v*2*pi*R > ja jos 

oletamme tietävämme atomin elektronin säteen: > > R=0,5291774*10^-10m *Jauho 1/alfa= 

4piie0ch/e^2= 137,03888 ja elektronin massan > m=9,1093897*10^-31kg *mo=9,10908*10^-31 kg 

> v=h/(m*2*pi*R) > v=2187691m/s > =>Gs=v^2*R/M > (M=1,6726231*10^-27kg) > 

=>Gs=2187691^2*0,5291774*10^-10/(9,1093897*10^-31) > =>Gs=1,514171816*10^29 ... > > 

Tämän saa myös seuraavasti: > k*e*e=Gs*m*M > Gs=k*e*e/(m*M) > Sama vastaus. > Missä 

k=8,98755*10^9 N*m^2/C^2 > e=1,6021773*10^-19C ja m=9,1093897*10^-31kg ja > 

M=1,6726231*10^-27kg > Tässä k:n epätarkkuus tärvelee viimeiset desimaalit... > > Miksei sitten 

molekyylin Massaksi lasketa aina tuota koko M:ää, oli se > sitten joko protoneista tai niistä 

murheenkryyneistä, neutroneista > muodostunut ydin? Neutroni siis jätetään sähköisen 

gravitaation laskuista > pois! *Vaikka siinä siis on t o d e l l i s u u d e s s a tuplasähkökentät, jotka 

vaikuttavat kvanttimaailmassa mitä selkeimmällä keskeisimmällä tavallaan tapahtumakulkuihin! 

Tämä aiheuttaa ongelmia esimerkiksi paineen laskussa, kun ei > tiedetä, otetaanko voimaan 

F=Gs*m*M/R^2 huomioon koko massa M vaiko vain > sähköinen massa Ms (jossa siis neutroneja 

ei ole laskettu massaan > mukaan)! *Muunmoassa siis tässä. Olet t ä y s i n oikeassa ja terävässä 

totuudessa. IAEA:n ja ydinalan mielestä siis "edesvastuusanktioin" lähellä faktaa. > Ratkaisun 

avain suhteessa sähköisen coulombisen voiman ja sähköisen > gravitaation välillä *Tässä 

puhutaan siis ei kineettisestä sähköisen vuorovaikutuskenttien välisistä energianvaihto-osuuksista. 

Niistä kvanttimaailman keskeisistä mystisesti kadotetuista efekteistä, joista s y s t e m a a t t i s e s 

t i vaietaan ydinalan etujen nimessä. Järjestelmä peittää leijonan osan keskeisimmistä 

kvanttitapahtumista utuverhoonsa. Lasken yksinkertaistaen mukana tuhotun 80% siitä 

mekaniikkakentästä ja perusfysiikasta jota ydinfysiikkamme käsittelee enemmän tai vähemmän. on 

se, että vakio k supistuu aivan samaksi > kerto/jako-laskuksi kuin gravitaatiovakio Gs... > > 

k=v^2*R/Q=c^2*10^-7 N*m^2/C^2 (=m^3/(s^2*C)) > Jos v = c=299792458m/s ja niin > R/Q=10^-7 

m/C > Jos Q=e=1,6021773*10^-19Con > => R=1,6021773*10^-26m > > Tämä menee jo pituuden 

suhteen sellaiselle alueelle, > josta on lähes mahdotonta onkia tietoja! *N i m e n o m a a n ! Tässä 

Karppinen sohaisee keskelle muurahaispesää rajumman jälkeen. Kyse on kylmästi siitä 

Ajzenbergin ja vastaavien kavereiden ydinvirittymisten taulukoittensa laskelmien järjestelmällisestä 

sabotoinnista, jota varten Oppenhaimerin oikeudenkäyntien jälkeen 1953 paikkeilla alettiin 

syytämään disinformaatiota surutta maailman k a i k k i i n fysiikkatiedostoihin valtioväkivalloin! 

Tarkoituksena muuttaa totalitäärisen tuhoisaksi tiedostettu tappava ydinmaailma 

valkopesuharhautuksella hovikelpoiseksi. * Silloin USA:n kylmänsodankäynnin ydinasemahdin 

avuksi. Varsin välittömästi mekaniikan omi koko maailman siviiliydinala peittääkseen rikoksensa 

ihmiskuntaa vastaan! Tilanne on jumiutunut samaan aina näihin päiviimme aasti. Tilanteeseen 

jossa lisäkseni vain ani harva Karppisen kaltainen ydinfyysikko uskaltaa kyseenalaistaa koko 

perusydinfysiikkamme kestämättömän korttitalon. Yksi nykäisy ja koko systeemi rojahtaa 

alkutekijöihinsä. Koska perustuu totalitääriseen kvanttifysiiikan valhelliseen sabotaasiin. Mutta 

katsotaan mitä vielä löytyy. > Jos toisaalta oletetaan, että tuo varaus Q voi olla erilainen kuin 

voiman > yhtälössä F=k*e*e/R^2:n e, niin mitä saamme esimerkiksi tuolla säteellä > 

R=0,5291774*10^-10m? > =>R/Q=10^-7m/C > Q=R/(10^-7m/C) > Q=(0,5291774*10^-3) C > Eli 

siis ilmeisesti elektroni-fotoni liikkuessaan <lähes> valonnopeutta > (eli siis protoni) aiheuttaa 

Coulombisen "massan", > jonka suuruus on luokkaa 3,3*10^15-kertaa suurempi, > kuin sen varaus 

Q=1,6021773*10^-19C. > Varaushan on puolestaan e/M-kertaisesti suurempi kuin elektronin 
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massa! > (1,8*10^11-kertaisesti) > Tämä on ymmärrettävää, > jos todella liikutaan <lähes> 

valonnopeutta! > Näin siis todella on tuossa Coulombisessa yhtälössä, > jonka toinen tulkinta on 

tuo sähköinen gravitaatio. > > M/m0=1/(1-v*v/(c*c))^(1/2)=3,3*10^15 > (M/m0)^2*(1-v*v/(c*c))=1 > 

v*v/(c*c)=1-1/(M/m0)^2 > v=c*(1-(m0/M)^2)^(1/2) > v=c*(1-1/(3,3*10^15)^2)^(1/2) > v=c*(1-

9,183*10^-32)^(1/2) > > Eli noin 31 desimaalin tarkkuudella sama arvo, > kuin valonnopeus on 

tuollaisella nopeudella, > mikä on Coulombisessa yhtälössä ilmoitettu massan 0,53g(=0,53C) 

arvoksi. > Samaistamme kg:n ja Coulombin, koska molemmat tuottavat laskuissa > vastaukseksi 

Newtoneita... > > Näin siis saadaan aikaan merkillinen efekti, kun otetaan massan Mprotoni > 

sijaan 1 Coulombi varausta, jolloin tuo suhde R/Q=10^-7m/C määrää säteen > 10^-7metriin! > > 

Fotoni on siis kohde, joka vastaa massaa 1kg(=1C) ja jonka (fotonin) säde > on 10^-7m. Tästä 

säteestä saatu aallonpituus on noin 628nm, mikä on > punertavaa... > > Tälläisen kappaleen 

tilavuus on 4/3*pi*10^-21 m^3, jota siis vastaa 1C=1kg > kokoinen kohde... > Fotonin tiheys on siis 

1kg/(4*10^-21m^3)=2,5*10^20kg/m^3 > Tai jos otetaan huomioon kappalleen pyörähtäminen 

kerran akselinsa ympäri > pinnan tasossa, se tulee kertoa vielä 4*pi^2:lla (2*pi)^2 > 

=>e=Q=144*10^-21m^3 > Näin saatu tulos on 1C/(144*10^-21m^3)=6,94*10^18 C/m^3 > 

Yksittäisen atomin varaus on siis tuo 1,44<1,65366809 * 10^-19C > > KOKO 

SÄHKÖMAGNETTINEN TEORIA ON PÖYRISTYTTÄVÄ! *Asian ytimessä! Juuri tällaisin 

ristikkäismittauksin kykenee osoittamaan miten vääristynyttä nykyisin tuputetava 

kvanttifysiikkamme todellisuudessa on! > Kuinka niin? Miten 10^-7metriä voi vastata 1 Coulombia? 

> Ja miksi tästä 1890 kertainen pienennös(vetyatomin säde) aiheuttaisi > ainoastaan 10^-19C? > > 

Selitys piilee siinä seikassa, että tuossa Coulombisessa yhtälössä > (k=c^2*10^-7m/C) nopeus on 

lähellä absoluuttista valonnopeutta! > > Tällöin siis valo saa ylimääräisen latingin tuohon 

Coulombiseen massaansa > ja näin 1C vastaa fotonia, joka siis on lähellä jotain max.arvoa! > > 

Nimittäin, jos jonkin partikkelin eli tässä tapauksessa fotonin nopeus on > tasan valonnopeus, olisi 

sen massa ääretön, jos ja kun sillä kumminkin > olisi edes hieman massaa! > > Kuinka lähelle 

valonnopeutta siis Coulombinen fotonielektroni tai > massallisempi partikkeli menee? > M1=1,67 * 

10^-27kg (protonin massa) > Q1=1,60* 10^-19C(=kg) (protonin varaus) > =>r=? > =>v1=? > > 

M2=9,11*10^-31kg (elektronin massa) > Q2=1,60*10^-19C(=kg) (elektronin varaus) > =>r=? > 

=>v2=2200000 m/s > > M3=10^-30kg(fotoni) > Q3=1C > =>r=? > =>v=3 00 000 000m/s > > Jos 

otetaan lähtokohdaksi tuo elektronin massa, M2=10^-30kg, joka on > kasvanut Coulombisiin 

mittoihin eli 1,44*10^-19kg(=C):aan, kuinka suuri > nopeuden on oltava? > (Huom! Käytetty piinä 

tasan 3:a) > > v=c*(1-(m0/M)^2)^(1/2) > v=c*(1-4,8225*10^-23)^(1/2) > Eli noin 23 desimaalia 

tarvitaan onkimaan ero valonopeuden ja elektronin > varauksesta aiheutuvan nopeuden välillä. 

*Mutta mitä tärkein ero, ettei mennä mahdottomuuksiin. > Jos otetaan lähtökohdaksi tuo protonin 

massa, M1=1,7*10^-27kg, *Protonin atomipaino myös Mp= 1,00727663 Amy. > saamme v=c*(1-

(m0/M)^2)^(1/2) > v=c*(1-1,3937*10^-16)^(1/2) > Eli noin 16 desimaalia tarvitaan, jotta saadaan 

selville nopeus, millä > protonin osaset liikkuvat... > Tämä aikaansaa siis hyppäyksen 1,7*10^-

27kg:sta 1,60*10^-19C:iin. > > Laskemme vielä tuon fotoni-elektroni tapauksen, ja se oli > v=c*(1-

(10^-30)^2)^(1/2) > v=c*(1-10^-60)^(1/2) > Tämä nopeus riittää aikaansaamaan hyppäyksen 10^-

30kg:sta 1C:iin. > > Entäpäs sitten se neutronimme? Siinä on sellainen sisäisesti jännitetty > 

massa, jonka yksi +2/3 (e) up-kvarkki riittää peittämään nipin napin sen > kaksi 2*(-1/3) down-

kvarkkia. *Asia voidaan ilmaista niin, että spinenergiallaan hyrräävä positiivinen protoni synnyttää 

ulospäin vilkkuvan elektronin näennäispeittävän vastaavan peilienergisen negatiivisen 

"neutroniefektisen" sähkökentän. Joka ei siis edes ulospäin "häivy" olemattomiin, kuten 

kvanttifyysikkomme STUK-koulutusputkessaan koettavat väittää, nähdysti siis edes millään lailla 

konkreetisesti. Onko neutronit siis jonkinlaista nestettä > tai "liimaa", jota on ympäri atomia ja 

maailmankaikkeus pullollaan? > > Niin tai näin, niin emme edenneet vielä paljoakaan sen 

kysymyksen > selvittelyssä, että MIKSI NEUTRONEJA ei lasketa aktiiviseen massaan > kuuluviksi! 
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*Koska STUK/IAEA yms. ei halua faktaa ydinmaailmasta tietoisuuteen saattaa 

omaneduntavoitteluillaan. Ja vaikka rikos on ihmisikäinen sama salauskulttuuri voi paksusti ja 

jatkaa tuhoisaa turvallisuuttamme systemaattisesti nakertavaa myyrääntyötään yhäti! > Syy voisi 

piillä siinä, että on otettu käyttöön Coulombinen varausyksikkö > e, joka mittaa siis valolle 

tapahtuvia reaktioita! > > F=Gs*m*M/R^2=k*e*e/R^2 > Gs=v^2*R/M > =>m*v^2/R=k*e*e/R^2 > 

=>m=k*e*e/(R*v^2) > =>m=2*E/(v*v) > =>E=m*v^2/2 > > =>e=(m*v^2*R/k)^(1/2) > 

=>e=1,6021774*10^-19 > (Tässäkin k:n epätarkkuus tärvelee viimeisen desimaalin) > 

(v=2187691m/s, R=0,5291774*10^-10m) > (k=8,98755.*10^9 .., m=9,1093897*10^-31kg) > > 

Mutta mitä me tästä kaikesta opimme? Että CASIO on hyvin laskin? Ei! > Unohtakaamme jo 

näiden epäjumaliemme merkit ja nimet. > > Ja myös siitä tämä kertoo, että gravitaatio(kuten G,Gs) 

voimistuu > mentäessä suurista kappaleista pienempiä kohden... Nythän meitä jo(~100kg) > 

gravitaatio viskelee jatkuvasti sinne tänne! *Karppinen on klasisen Newrtonmaailman Porshe, 

jonka tietämys tulee tässä mitä selkeimmin kuitattua. Aika harva fyysikko maassamme uskaltaa ja 

o s a a julkisesti kyseenalaistaa laillamme ydinfyysikojen hierarkiaa näin syväluotaavasti ja rehdisti. 

Toivoa sopii, että hyvään alkuun päässyt kysenalaistamisbuumi saa aikaan ydinklikin korttitalon 

romahtamisen mitä pikimmin. Ennenkuin tauotta taustalla globaalitasollaan kohoava 

siviiliydinvuodon metastabiilisäteilykasvu muuttaa koko maapallomme ydinautiomaakuuksi, jolle 

elämää ei sovi! > -- > ## AGISON ## > ============ > %% AUKINO %% LED 

  

104. Jäähdyttämistä lämmittämällä..txt 
4. Jäähdyttämistä lämmittämällä? Tuskin on enää juuri ketään joka ei olisi kuulut miten 

hiilidioksidin päästäminen kuumentaa maapalloa ja sulattaa jäitä jne.? On kyseessä eräs mitä k u 

m m a l l i s e m p i erikoisuus asiaan liittyvässä ohjaavassa lainsäädännössämme. Oikeastaan 

lukuisia, mutta nyt pariin räikeimpään. Ydinvoimaa pidetään hiilidioksidivapaana, vaikka jo 

pelkästään uraanin kaivuun tauotta köyhtyvistä maailman uraanimalmioista todellisuudessa erittäin 

energianegatiivisena nykymalmin alle 0,4% louhintana ja avohapotussaumauksin synnyttäen jo 

pelkkänä kaivosfossiilidieselkalustoin enemmän CO2 päästöjä kuin mitä tuotettu ydinenergia 

edustaa! Jo tämä, kun valtaisat tuhatpäiset dieselkalustojen CO2 päästöjen meret jätetään vain 

pelkällä tilastokikkailuilla ilmaan höyhenen kevyin perusteettomuuksin olisi enemmän kuin 

käsittämätön piittaamattomuus. Erityisesti kun tätä ydinenergian osuutta ei edes uskalleta missään 

maamme tiedotusvälineessä laskea elimelliseksi osaksi ydinalaa. Myös sitä maata joka kululoisen 

uraanitonnipäästönsä kuittaa globaalisaasteena ei niinikään vaivauduta edes kartoittamaan. Mutta 

tämä ei ole kuin jäävuoren huippu. Yhtä kummallinen, ja vähintään omituinen asia on 

hukkalämpövaikutuksen totaali unohtaminen kasvihuonepäästönä. Jo maalaisjärjellä on enemmän 

kuin selvää, että j o s ihan oikeasti kauhistellaan maailman lämpenemisestä +0,4C 100v pitäisi 

keskittyä ennen kaikkea suoraan 100% saastuttamiseen asiassa! Hiilidioksidi vaikuttaa 

lisääntyessään harvalla prosentillaan epäsuoraan lämmön kumulaatioon, vaikka joutuu pian 

kasvikasvuun sitoutumaan. Enemmän kuin kummallista, että suoraa 100% hyötysuhteella 

maapallon lämmittäviin prosesseihin ei vaivauduta puuttumaan millään lailla! Tämä jos mikä on 

käsittämätöntä. Jos lainsäädäntömme olisi edes hiukan reaalitasoillaan pitäisi suosia n i m e n o m 

a a n sellaisia energiamuotoja jotka eivät lämmitä hukallaan. Käytännössä seuraavat 

energiamuodot eivät kuumenna lainkaan. Maalämpö-, vesi-, tuuli-, aalto-, geoterminen-, 

aurinkovoimalat. Entä sitten ylenpalttisesti kehuttu ydinvoima, sen lisäksi, että on jo nyt CO2 

massatuottaja ja varsin pian päästöttömän polton tullessa ainoa fossiili CO2 tuottaja? OL-3 voimala 

on hyvä esimerkki. Sen reaktoriteho on n. 4 500MW. Siitä se syytää tauotta surutta 100% 
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lämmitystehollaan biodiversiteettiimme kaksi kolmasosatehoaan! Käytännössä mikään tunnetuista 

energiantuotantomuodoistamme ei osu likimainkaan noin alhaiselle hyötysuhteelle! Jopa diesel 

pääsee jo n.40% pintaan ollen selvästi parempiin ja vähempiin haaskuisiin taipuvainen. Lisäksi 

ydinvoimalla on eräs e r i t t ä i n paha lisäpuute. IAEA ei anna lainsäädännöllisesti oikeutta 

hyödyntää ydinenergian hukkalämpöä suoraan! Kyseessä on ns. "metastabiilin" 

säteilyvirittymisenergian aiheuttama säteilyhaitta ja muut vaaraelementit ydinvoiman luonteesta. 

Jonka takia lämmön talteenotto ei onnistu missään. Mutta kaikissa muissa energiamuodoissamme 

moista ongelmaa ei tunneta. Kivihiilivoimala tuottaa polttoenergiastaan ongelmitta puolestaan 

muun bio- ja fossiilipolttotavoin tuotannostaan 49% sähköä. Aivan toista tasoa kuin mihin 

ydinvoima ikinä tulee pääsemään. Kun Suomessa esim. polttimeen pannaan vielä meillä mitä 

yleisin kaukolämmön talteenotto päästään jo aivan ällistyttävään 90% kahden puolen oleviin 

kokonaishyötysuhteisiin. Huomaamme hämmästellen miten turvautumalla harhaanjohtavasti 

ydinvoimaan aiheutetaan jo suoran maailmamme lämmitykseen uskomattomasti k o l m i n k e r t a 

i s e t suorat biodiversiteettiemme tauottomat lämpökuormat! Ja mikä vielä päälle. Kun keväällä 

alkaa lämmetä säädetään säätökykyiset polttoyksikkömme ensin osatehoilleen kuukaudeksi pariksi 

ja lopulta luonnon lämmetessä voidaan k o k o lämpökuorma yksintein poistaa haittaamasta! Vaan 

ydinvoima syytää samat säätymättömät kolminkertaiset lämpönsä jopa tukahduttavimpiin 

helleaaltoihimme kuin pilkkaa tehden! Tilanne on mitä sairainta! Maailman hallinnon pitää mitä 

pikimmiten laatia laki joka rankaisee maksimaalisesti moisesta kaikesta mahdollisesta globaalin 

taustamme viivasuorasta tuholämpökuormituksesta! Ydinenergian vuosikiertotilanne on pahin 

mahdollinen ympäristömme lämpökuormittaja mitä edes teoriassa ajatella saattaa!  

  

105. Uraanikaivosten CO2 energiatarpeet..txt 
105. Uraanikaivosten CO2/ energiatarpeet.***HENKILÖKOHTAISTA!!*** Olen useita kertoja 

laskeskellut niitä energiatarpeita ja hiilidioksidin suhteellisia määriä mitä uraanikaivoksien kalusto 

sitä tuottaisi. Keivitsan 5km2 kokoisen kaivoksen pelkkiin murskainenergioihin menee 20MW, 

mutta entä muu energiantarve? Tekniikan Maailma lehti No:10 -07 Venäläisestä Kuolan 

niemimaan Apatiitin kaivoskaupungista saamme hyvää osviittaa. Kyseinen on avolouhos jossa 

kalsiummineraalilouhospölyä rikkihapotetaan apulantatuotteeksi samantyyppisellä periaatteella, 

kuin rikihapotettavan suomalaisen uraanimalmin avolieteaumauksessa myös tullaan tekemään. 

Kaivos on kooltaan 2km* 4km= 8km2. 1-tonni irrotettua malmia tarvitsee 0,4kg fossiilienergiasta 

dynamiittia. Kaivoksen mielenkiintoinen yksityiskohta on 25kpl 895kW Dumpperin peruskalusto 

kaivoskuljetukseen. Kaikki pyörii kaksivuorotyössä. Ja lisäksi toki valtava määrä porauskalustoa, 

hapotinyksiköitä ja muuta huoltokalustoa, joista ei kerrottu artikkelissa tarkemmin. 25* 0,895MW= 

22,4MW. Kun puhutaan akselitehoista ja huomioidaan kolmanneksen perushyötysuhteella jo 

67MW! Tähän päälle aiemmin mainittu murskauskalustot yms. saadaan karkeasti 100MW/ 8km2 

kokoinen kaivos. Ei pidä unohtaa järkyttävän suurta fossiilienergiaa vieviä räjähteitä, rikinhapot, 

kuljettimet, porauskalusto yms. kulutukset. Tavallinen 1 000MW ydinvoimala tuottaa Suomen 0,1% 

malmista 14,2 miljardia kiloa jätekiveä/v. Eli pelkästään dynamiittia tähän kuluu kunnioitettavat 

n.5,7 miljoonaa kiloa. Suomen keskeisin GTK:n määrittelemä uraanialue Vantaa, Lahti, 

Lappeenranta-alue on kooltaan karkeasti 15 000km2. Tämä jaettuna 8km" kaivosalueisiin = 

1800kpl. Maahamme on jo nyt KTM:ssä haettuna/tulollaan 1 200 kaivosta. Joten voidaan puhua 

karkeasta u s k o m a t t o m a s t a 100 000MW kaivosenergiatarpeesta jo esimerkin pohjilta. 

Lisäksi 0,4% malmiosta mm. MIT 1988 ilmoitti saatavan energianegatiivisesti uraania periaatteella 

1kWh kallioon ja 0,6kWh ydinvoimaa ulos. Suomessa tyypillinen 0,1% malmiossa tilanne on 6kWh 
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louhintaenergiaan ja 1kWh ulos. Kuten huomaamme miltei pelkästään 100% fossiilienergialla 

pyörivän kaluston "laskennallinen" energian kulutus on yksinkertaisesti järkyttävä! On tajuttava että 

koko Suomen sähköenergia on vain 14 000MW. Esitetty about 100 000MW energia tuo tullessaan 

CO2 kiintiöönsä konkreettisesti h u k k u v a n fossiilidieselmeren! Maahamme on jo nyt tulossa 

paljon esittämääni suurempia uraanikaivosalueita, käytännössä KTM:n yli-insinööri Jorma Aurelan 

mukaan koko Suomi on uhan alla. Jo keskeisin uraanintuotantoalue on kaikki Tampereelta etelään 

olevat maa-alueet. Joten esittämäni perusfossiilikaivossysteemi jäänee jo kättelyssä aivan liian 

optimistisen pieneksi, jos sellaista nyt ylipäätään ydinvoimasta puhuttaessa voidaan esittää. 

Esimerkkini on toki varsin karkea, mutta sitä kauhistuttavampi kertomus siitä mitä on 

ydinteollisuuden toimien kautta on odotettavissa. Voimme erityisesti kauhistella miten tällaista 

systeemiä edes vitsinä esitetään CO2-vapaaksi, saati puhtaaksi energiaksi? Miten voidaan 

kaupata näin kauhistuttavasti maamme kaikki CO2 kiintiöt käsiimme räjäyttävää toimintaa 

ilmastomalliemme puhdistajina. On brutaali farssi edes kuvitella moisilla ydinalaratkaisuilla 

toimitettavan kuntoon ylipäätään mitään ilmastomme CO2 kiintiöitä. ------------------ 

Ydintehtailussamme on systemaattisesti tietoisesti unohdettu uraanikaivosten keskeisin 

energiankulutuskalusto. Voimme hahmotella tulevien uraanikaivostemme dieselkoneistojensa 

kulutustarpeiden mukaan. Tämä onnistuu T.M 10 -07 mainitun Venäjän 8km2 kokoisen Apatiittin 

kaivosten vihjeiden pohjalta. Siellä on 25kpl Dumpperit ottoteholtaan n.70MW, lisättynä Keivitsasta 

tutulla 20MW (tuplakoolleen myöhemmin kasvatettuna jo 10km2 peräti 40MW) murskainkalustolla. 

Puhutaan karkeasti 100MW CO2 tuottokiintiöstä maahamme. Tällä siirretään 22miljardin kg 

kivimurskaa Venäjällä. Siellä kaivu keskittyy peitteettömään 500m syvään ja suoraan malmiossa 

olevaan louhintaan. Suomessa uraania tavoitellaan paksujen maakerrosten, vesistöjen, 

hiekkaharjujen, savikkojen, sedimenttien ja metsäpeitteiden alta. Mukaan tulee Apatiitista 

pääkivikertymän vain kolmannes. Suomesta näinollen saanti on tuskin 10% varsinaisen malmin 

osalta. Ja siitä puolestaan maassamme nostetaan keskimäärin 0,1% uraanin perusmalmit. 

Yksinkertaistettuna, mainittu 100MW laitteisto kykenisi Apatiitin esimerkin mukaan tuottamaan 

2,2miljardin kilon vuosiuraanimalmit. Millaista määrää ydinenergiaa puolestaan tällä saannolla 

tuotettaisiin? 1 000MW ydinvoimala muodostaa jo malmeina 14,2miljardin kg uraaninraakkukivet 

suomalaisittain. Ulkomailla uraanit vaihdetaan tyypillisesti joka vuosi, eikä vanhaa uraania pidetä 

reaktorissa suomalaistyyliin 3-4-5 vuotta peräkkäin vaarallisessa plutoniumpoltossa eli IAEA 

normilla tarve yli kolminkertaistuu. Ulkomaalaistandardina jätettä kertyy silloin jo 14.2miljardia* 3= 

42,6miljardia kg/ 2,2miljardia kg= 20. Tällä jaetaan 1000MW/v pyöritettävyys/ 20= 50MW. Järeästi 

jo näin energianegatiivinen tuotos kaivosta kohden. Malmin irtiräjäyttämiseen kuluu puolestaan 

tonnia kohden 0,4kg fossiilijalostettua dynamiittia. Uraanimalmia hapotetaan fossiilienergiaa 

vievällä suunnattomilla rikkihappomassoilla lietteeksi. Kaivoksissa on tietysti päälle kaivinkoneet, 

porauskalustot, kuorma-autot, massiiviset tankkiautokalustot, huoltoautot, höyrykulutukset, 

poiskuljetuskalustot malmitonnistoille ja rakennusten energiatarpeet kaikkineen päälle jne. . 

Pelkkään uraanin jatkojalostamoon Majak II laitokseen uppoaa niinikään tauottomasti mm 3 

000MW+ varakoneet 3 000MW energianlisätarpeet. Ketjun energianegatiivisuus laskee 

suhdelukuun 5kWh kaivoksiin ja tuskin 1kWh ulos. Mutta meitä kiinnostaa tässä systeemissä miten 

käytännössä miltei k a i k k i uraanikaivosenergiat muodostetaan fossiilidieselpohjalta suorana 

energianegatiivisena CO2 tuottona niineen taivaalle. KTM:ssä suunnitellaan jo nyt annettavan 

esteittä luvat 1 200< tällaista uraanikaivosta varten maahamme. Kaivulla pyöritetään siis reippaasti 

yli 100 000MW 8km2* 1 200kpl= 10 000km2 uraanikaivosraiskiomassaa 

dieselarmeijapäästökiintiöillä, joilla tuotetaan mitä lie 20 000MW ydinvoimaa! Tilanne on jotain 

uskomattoman ja hämmentävän rajoilta. Joka tapauksessa kyse on aseuraanijärjestelmä joka ei 

energianegatiivisena i k i n ä kykene tuottamaan edes itse tarvitsemaansa energiaa millään 

tasoilla. Syytää hiilidioksidia maailmamme ilmakehään kuin taannoinen esimerkkinsä DDR:n 
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Wismuntin paljon meitä järeämpi uraanikaivosyksikkö. Kaivaa Suomen maailman kartalta 20m 

syväksi ikimyrkyttäviksi radon/toriummaksamyrkky/ uraanitoksiinijätelietekaatopaikaksi ja tuhoaa 

elinkelvottomaksi maamme 10-20 kertaistuvin radontuotoin. Triplaantuviin syöpäkuolemin ja 

säteilypölyliejuihinsa kaikista vesistötyypeistä maan kautta ilmaan. Tämä KTM/ Arevan 

ydinasetuotantohanke edustaa jotain sellaista, ettei maamme mikään tiedotuskanava uskalla asiaa 

edes etukäteen esittää. ---------------- Sanasta miestä Tässä eräs kirjelmä jonka lähetin 16.06.2007 

Suomen KTM:n yli-insinööri Jorma Aurelalle nettipostiin. Tavattuamme TVO:n pitämässä YVA 

palaverissa keskikesällä. Hän kyllä lupasi lukea kaikki esitykseni ja laskelmani, muttei ole juuri ollut 

innokas jostain syystän vastailemaan kovin mielellään esittämiini laskelmiin. Mitä ilmeisemmin 

vastaamattomuuden takaa löytyy ydinteollisuutemme kaikenkattava ylimielisyys ja yliolkaisuus 

kaikkeen esitettyyn asiallisen keskustelun avaamisyrityksiin heille päin. No joka tapauksessa: 

Kaikkein röyhkein kommentti YVA-kokouksessa oli mainintasi, että kun TVO irtisanoi minut täysin 

laittomasti asiallisten kommenttieni tekaistuin varjoin sain ansaitsemani työpaikan! Tyypillistä 

helsinkiläiseliitin edustajalta, joka todella oli totalitäärisen turhaa asiaankuulumatonta painamista 

sulta! Pari sanaa elämästäni noin yleensä tähän. Elän 90v käyvien isän ja äidin kanssa. 

Keuhkoveritulppaa ja poistettuja munuaiskierteitä takanaan. ---------------------------------------------------

------- Jaa että valitetaan ydinterroristien brutaaliudesta, radonkasvukertymistä 

taustakohoamisineen, plutoniumjätteestä kaivovesissämme? Jaa pienistä? No kuule hei mietipä 

oikeesti miksi tilaisuudessanne mm. suutani aukaisen? Koska viette, ette vain nykyisin eläviltä 

ihmisarvon, vaan samaan syssyyn tuhansilta tulevilta lapsisukupolviltamme myös, jotta saatte 

tuplametvurstin o m i e n eläkkeittenne kasvun voimalla! Painotan, etten valita, mutta tosiaan olisi 

ehkä edes kerran elämässä syytä miettiä mistä näissä ilmiöissä on ihan o i k e a s t i kyse! -----------

- Jäi muuten vaivaamaan senverran rajusti väitteesi siitä, ettei laskentaperusteeni pitäisi näissä 

uraanin saantisuhteissa. En tiedä osaatko näitä laillani edes laskea ja siksi et kykene vastaväitteitä 

esittämään? Mutta yhtä kaikki tässä nyt kevyt valaisu siitä miten näitä suhteita ja saanteja olen 

haarukoinut käsiini saamien asiallisten uraanitietopohjien kanssa. Ja taustamateriaalia mulla toki 

on lisää paljon! Jo aiemmassa osiossa päättelin ydinalan keskimääräisen vedätyksen liikkuvan 

tyypillisesti 10 kertoimessa. Tässä tulee jatkolaskelmat, että näin toistuvasti myös on! Ydinalan 

esittämissä luvuissa on näemmä tyypillisesti ylimääräinen nolla. Teen tässä erään usean mieltä 

kiinnostavan ristilaskentakaavan suhteutettuna väitettyyn maailman massiiviseen 

uraanintuotantokykyyn. Otan tämän jatkoksi esille osoittaen suoraan, miten epätarkoilla lukemilla 

ydinala aina ja kaikessa toimii. Tuntuisiko tämä toinen lähestymistapa sopivammalta? Olisi ihan 

kiva kuulla loputtomiin vaikenevan ydinalan mietteitä jatkuvan disinformaatiolevitystensä 

seurauksista. Ja ennen kaikkea, miksi ydinala heittelee jatkuvasti perusvirheitään hämätäkseen 

uraanin loppumistiedot maailmassa tässä ja nyt! Entä uraanikaivostarve Suomessa? 417 650kg 

0,1% malmia pitää sisällään 418kg uraania, josta saadaan reaktoriin täysin olematon 0,24%! Kaikki 

muu menee matkan varrella hukkaan luontoon. Kiloon perusuraania tarvitaan 3 000kg/m3 

peruskiveen 139m3. 1 000MW reaktoriin menee uraania vuosittain 51 000kg lisää. Tarvitaan siis 7 

089 000m3/v/reaktori Suomen käytännössä. Kun huomioidaan maastamme kaivettavan vain 20m 

paksuudelta ja pintamaa ja hukkakivi edustaa tästä suurinta osaa saadaan karkeasti neliökilometri/ 

reaktori/ vuosi. Tästä tyystin poiketen maailmalla ydinvoimalat käyttävät kaksinkertaisesti tämän 

määrän vuosittain, koska siellä vaihdetaan koko poltto-erä kerrallaan. Tästä faktasta ei Suomessa 

keskustella lainkaan. Täällä päinvastoin ydinreaktoreihimme väitetään pantavan vuosittain 34 

000kg, mikä ei pidä laskettuna siis paikkansa! Maailman uraanituotanto on nykyisin G.P. tietojen 

mukaan 2 286 514 000kg/v. STUK kertoo nyky-ydinvoimaloidemme kuluttavan 60 000 000kg/v. 

Koska siviilipuoli on 18 osa sotilaskulutuksesta saadaan. 18* 60t = 1 080 000kg. Kas vain alle 

puolet G.P-tiedoista? Siviilipuolen 60 000 000kg pitää jakaa nykyisillä 440 reaktorilla= 136 364kg/ 

reaktori. Todella mielenkiintoinen poikkeama ristimittauksissa! Kuten aina ydinalan tiedoissa on 
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näin löytynyt vallan huikeaa poikkeamaa, katsotaanpa. 136 364kg/51 000kg reaktorien 

keskikulutustietona= 2,7 kertainen ylitysero! Tässä törmäämme erääseen aivan oleelliseen eroon 

Suomen ja muiden maailman käytäntöön. Laskelmasta näemme aivan kiistattomana osoituksena 

miten kaikkialla reaktorin uraanit vaihdetaan kerran vuodessa olevassa revisiossa. 136 364kg/102 

000kg= 1,34 kertainen. tämä todistaa mistä nimenomaan on kyse. Vain Suomi on ominut aivan 

käsittämättömän tavan pitää uraanipolttoainetta riskeistä piittaamatta reaktorissa tuplaiän! Tästä 

ydinmiilu saa valtaisan käyttöriskin, jota muut maat eivät turvariskinä hyväksy. OL-3 reaktorin 

suurin piilevä salaisuus on Arevan ehdoton vaatimus luopua moisesta rikollisesta toiminnasta 

maamme tapana! Kyse ei ole mistään pikku jutusta. Toimenpidekielto vähintään tuplaisi vuotuisen 

uraanin käyttömäärän ja sen hinta on kaikkialla IAEA:n mainitsema 50% käyttökuluista. Kun esim. 

TVO:lla se on tasan puolet, eli 23-27% vaihtojaksotuksista riippuen. Arevalle asia on enemmän 

kuin elämän kysymys. Jos maailman reaktoreilla alettaisiin tehdä, kuten meillä ranskalaisfirman tili 

puolittuisi uraaninmyynnissä. TVO vs. Areva ottelussa haetaan tällä hetkellä vaarallista 

"kompromissipohjaa", jossa TVO lisäisi nykyistä uraanipolttonsa 50%< normiosuuttaan 75%. Tämä 

saavutettaisiin 18 kk revisioajalla (nyttemmin 24kk rikollisen pitkään ja moraalittomasti TVO:lla!) 

kikkailemalla. Edes tämä ei sovi Arevalle, koska sen mielestä OL-3-tyypin reaktori on 

palamalimiitiltään liian isona äärimmäisen epävakaa ja aktiivisesti tehollisesti ryöstäytyvänä aivan 

liian vaarallinen yli-ikäiselle liikaa tahrivalla polttoaineelle. Kiistan seurauksena Suomen 

ydinsähkön hinta tulee rankasti nousemaan. Jos TVO huijaa STUK/IAEA:lta hiljaisuudessa luvan 

tehdä riskialtista ja äärimmäisen tuhoisaa ajoaan vaaroista piittaamatta, ranskalaismyyjäfirma 

nostaa puuttuvan voittonsa varmistaakseen uraanipolttoaineensa hintaa. Niin, että TVO:n 

kikkailuetu katoaa tyystin. Toisaalta kun TVO todennäköisesti rikkoo reaktoripelaillullaan 

kansainvälisiä sopimuksia ja turvallisuusrajoja äärimmäisen tuhoisin seurauksin, sen maksaa koko 

Pohjoismaat onnettomuuskärsimyksinä! Juuri tämän takia ei asiasta maassamme uskalleta 

missään keskustella. Kuten Forsmarkin "peittelykulttuurista" opimme, Suomessa ydinrikkomusten 

peittely on reilusti sikäläistä pahempaa. Ruotsissa ei KPA- plutoniumvarastokattokatastrofia 

TVO:lla ei koskaan olisi peitelty. Entä tämä tuleva OL-3 ultrariskinotto vasten tekijän nimenomaista 

varoitusta? Millä oikeudella ylipäätään Suomi käyttää laittomasti samaa polttoainetta useasti 

sivistysmaista täysin poikkeavalla megariskinotolla? Laskin aiemmassa maastamme saatavan 

1km2 kokoisesta alasta yhden reaktorin tarpeiksi se muuttuu 4km2 uudistetussa mallinnuksessa! 

Jatketaan sitten tältä pohjalta. 6 reaktoriamme tarvitsee vuodessa näillä avuilla 24km2. 180 

Euroopan reaktoria puolestaan 4 332km2/v. Koko maailman 440 reaktoriin kuluisi maatamme 10 

589km2/v. Koko Suomen totaalikaivuun menisi puolestaan aikaa 31v. Maailman 

sotilasuraanitarpeisiin näillä tiedoilla puolestaan vajaat 2v. Niin miettikääs oikein sinnillä näiden 

viitetietopohjien laskelmista, paljonko Suomen uraanivaroilla kannattaa ydinvoimaloita tosimielessä 

kehitellä? Miten paljon fossiilista CO2 päästöä muodostuu jatkossa Suomen 0,1% uraanin 

fossiiliöljymurskaimista? Muistutan, että koska uraanista voi saada talteen T.M:n mainitsemat 15% 

niin lähdemalmi on sitten vain 0,015%! Uraanikaivoksen prosessialtaissa oli 90% saanti, mutta 

jatkossa 0.4% alituksessa saannissa tapahtuu DDR/Ronneburgista tutun avoluontokasa- 

aumaksen jälkeen vain 15% saanto! Mikä yksinkertaisesti "minusta" meinaa ydinenergian 

tuottamiseemme kuluvan 6-kertaa enemmän fossiilienergiaa kun ydinvoimin saadaan takaisin. Jos 

tämä tuntuu sinusta liian tuskalliselta, niin toki voit laskea 0,4% (TVO:n) esittämä maailman 

uraanien keskipitoisuudella. Myös tässä on tajuttava 15% perussaatavuus. Tilanne muuttuu siinä 

senverran "paremmaksi", että 1 kWh ydinvoiman muodostukseen asiallisesta 0,06% 

uraanimalmista tarvitaan "vain vajaat" 2kWh murskainten fossiilipolttoainetta! Totta kai on selvää, 

että päälle tulee sitten valtaisat ympäri maailmaa vain uraanille tyypilliset suoritettavat kuluttavat 

rahtaamiset ja vastaavat loppusijoituksiin ja vastaaviin käyttöihin kuuluvat fossiilipäästöt. --------- 

On aivan uskomatonta, että uraanikaivosten valtavaa fossiilidieselöljyn tuottamaa CO2 päästöjä ei 
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suin surmin edes mitata. Katsoin MTV-3 Rekkakuskit jäällä 07.01 ja sielä puhuttiin muutaman 

pohjoisen tarpeiksi suunnitellun pienen timanttikaivoksen vuotuisesta polttoainekulutuksesta 

paikan päällä. Kaikki energiat sähköineen kun kaivoksien tapaan tehdään dieselfossiilipoltolla ja 

dieselgeneraattoreilla. Tuhatpäisten rekka-armadoiden itse matkallaan kuljettamiseensa 

tarvitsemasta polttoainesta ei vaivauduttu edes puhumaan. Mutta kaivoksien kulutukseksi 

ilmoitettiin 48 000 000L/v! Voi vaan enemmän kuin hämmästellä miksei EU halua enää laskea 

julkisuuteen tällaisen kulutuksen viitoittamissa uraanikaivoksissa vapautuvaa 

hiilidioksiditonnistoaan? Ehkä ainoa selitys tällaiseen kupruun on ydinalalle ominainen silmitön 

väkivaltainen tiedotuksen pakotus pois reaalista. Koska totuus ei ydinalalalla ole koskaan ollut 

haluttu. Saati nyt, kun uraanin pitoisuuksien romahdettua 0,15% alle on kokonaissaldo MIT:n 

laskelmin pudotettu jo pysyvästi energianegatiivisuuksiin. 

  

106. Talvivaaran kaivoshiilipäästöistä..txt 
106. Talvivaaran kaivoshiilipäästöistä. Ydinteollisuudella on hämmentävä tapa väittää ydinvoimaa 

täysin hiilidioksidivapaaksi. Kyseinen väite on tarkoitushakuista ja ei perustu käsitykseen koko 

ydinvoiman elinkaaresta lainkaan. Mutta kun jopa maamme ympäristöministeri Paula Lehtomäen 

kaltainen henkilö jonka pitäisi oivaltaa mistä ydinvoimassa on kyse ei tiedä ydinvoiman CO2 

päästöistä on asiaan puututtava ja alettava selvittämään mistä ydinvoiman massiiviset päästöt 

edes pääpiirteissään muodostuvat? Onneksi meillä on käytettävissä erinomainen kohde. 

Kymenneliökilometrinen juuri starttiinsa valmistuva Talvivaaran uraanikaivoskokoluokan 

nikkelikaivos. Yksinkertaisesti alkukiteytykseksi p e l k ä n Suomessa tunnetun uraanipäämalmion 

alkuvalmistelukaivuisiin, esiin murskaamisiin ja puhdistukseen menee fossiilidieselenergisenä 

suorana hiilidioksidipäästönä energia joka vastaa yli 100v suomen nykyisen sähkön 

tuotantopotentiaalia ja syytää ilmaan 3-vuodessa 4 380 000 000 000kWh edestä 

täysfossiilihiilipilvienergian ennen kuin edes e n s i m ä i s t ä uraanikilowattituntia on saatu 

aikaiseksi. Luku on niin mykistävän suuri, että sen kertominen on tehtävä! 12.07-07 Sain kuulla 

erään keskeisen tiedon laitoksen toiminnasta. Kaivoksen pitäisi tuottaa ensimmäiset 

nikkelitonnistonsa vuoden -10 paikkeilla. Mutta jo nyt siellä ajetaan uskomattoman runsaalla 

kaksisatapäisellä dieselarmeijalla. Niinikään tiedämme mm. kuvista kaluston olevan 

täysfossiilidieselkaluston järeää luokkaa. Venäjällä Apatiitin lannoitekaivoksen työmailla pyörii 

890kW Dumpperikuormureita. Keivitsassa on myös 500kW - 350kW dieseleitä. Keskimäärin 

puhutaan 500kW suuruusluokkaisista laitteista. 200 kertaisena määrä synnyttäen nykyisessä 

vuorotyössään u s k o m a t t o m a n 100MW kevytfossiilikuorman biodiversiteettiimme! Mutta 

koska diesel on vain kolmanneksen hyödyntävä saadaan luku kertoa sen mukaan triplana. Ja 

lisäksi on mukaan kalkuloitava niinikään paikalle tuleva neljänkymmenen megawatin 

dieselmurskainkalusto kerrottuna kolmella ollen 120MW. Lisäksi jokainen louhintakivitonni vie 

mukanaan fossiiilienergista dynamiittia 0,4kg. Niinikään suunnattomat määrät 

fossiilihappoenergiaa jatkossa malmien jatkokäsittelyyn. Höyryvoimaa ja myös malmin kaivoksen 

ulkopuoliset kuljetusenergiat ja esim. pelkkään isotooppijalostamoon vaadittavat 3 000MW 

lisättynä samanmoisella varaenergiantarpeella jne. Mutta pysytään nyt vain kaivoksen vaatimissa 

ja saadaan seuraavaa. Kuljetuskalustoon+ kivimurskaimiin= 420MW. Helppouden vuokasi voimme 

puhua jo tässä vähintään Loviisa-luokan perusenergiatarpeesta 100% puhtaana kevytöljyfossiilina. 

Mutta kun uraania kaivetaan jo pelkkään Helsingin itäpuoliseen maamme uraanin päämalmion (15 

000km2) louhintaan Areva tarvitsee mainitun kaltaisia kaivoksia tuhat kaksisataa! Kerrattuna 

päästään päätä huimaavaan tilastomatemaattiseen reiluun 500 000MW pelkkään 
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fossiilihiilipolttoon. Totta, tässä ei ole vielä kaikki. Keivitsan nikkelikaivoksessa kalusto tekee 

pelkkää valmistelevaa pintamaan kuorimista ja kaivoksen valmisteluja jo varovaisesti arvioiden 

seuraavat kolmisen vuotta ilman m a i n i t t a v a a malmin louhintaa vielä! Nykyinen Suomen 

sähkön tuotanto on 14 000MW ja pelkästään saadaksemme ensimmäiset uraanikilomme Suomen 

pitäisi syytää tauottomalla suunnilleen 500 000MW täysfossiilipäästökalustolla hiilidioksidimassoja 

biodiversiteettiimme vuosia ennen kuin saataisiin aikaan ensimmäisiä uraanitonneja kaivettua. 

Halutessamme keskustella mistä ydinvoimassa ja maamme 0,1% perusuraanimalmin 

kaivuaikeissa on oikeasti kyse pitäisi kaikki tämä edellämainittu hahmottaa. Ja tosiaan vasta 

vähintään 3v kaivelun ja pintamaan poistojen jälkeen päästään kiinni perusmalmioon. Lainatakseni 

esim. venäläisen Kuolan Apatiitin tietoja, siitä huolimatta malmia on tyypillisesti vain kolmannes 

malmion varsinaisesta materiaalista. Uraania kaivetaan Suomessa vain parikymmenmetrin 

paksuudelta halpuuden minimoinniksi. Kasvattaen huikeasti suhteessa hukkakaivuun osuutta. 

Sitten vielä kaikkein pahin jo 1988 MIT laski, että kyseeseen tulee hukkakiven massiivisuuden 

takia vain ja ainoastaan 15% perussaannin mahdollistava avoaumaushapotus kuudesosan 

normaalista saannista. Merkiten USA-laskelmien mukaan kaivuun muuttuvan jo 0,4% 

uraanipitoisuuksissa selkeästi energianegatiiviseksi. Jos yhtään halutaan laskea, 20m maan 

paljastukseen menee siis Keivitsan mukaan kolme vuotta pelkkää energiatappiota. Ja kuinka 

kauan kestää sen päälle vain ja ainoastaan halpuuden pakottama parikymppiin meno? 

Vanhemmat uraanikaivokset olivat puolesta kahteen kilometriin syviä ja malmipitoisuudet 

parhaimmillaan yli kolmannes. Suomessa ei kalliilla pumppaamaan pakottavien vesien yms. 

haitatessa kustannussyistä mentäisi kuin maksimaalisen raiskauspinta-alan takaaviin 20m 

syvyyteen. Yhtälöstä ei taatusti saa millään laskentaperusteella edes nimellisesti 

energiapositiivista. On syytä huomata, jo CO2 päästöt moisista uraanikaivosmyrkkylähteistä ovat 

käsittämättömät. Ja lisäksi kaiken taustana on mainostaa uraanihanketta ympäristöystävälliseksi ja 

100% CO2 kiintiöitä vähentäviksi. Voi vain kauhistella kuka tulee maksamaan mielettömät 

suomalaiset EU-sakot hiilitaseittemme räjäyttämisistä edellämainituissa hankkeissamme. Lisäksi 

tätä samaa tapahtuu luonnollisesti jo siellä mistä uraanimme nyt tulee! Onko m i k ä ä n ihme, ettei 

ydinteollisuus halua näistä riviä puhua? ------------- Käytin laskelmieni pohjaksi tietoisesti "vain" 

500kW perusdieseliä. Kaivosalalta sain tiedoksi kaluston keskitehoksi myöhemmin 600kW. Kuvista 

Keivitsalta puolestaan nähtiin laumoittain selkeästi näitä rajumpaa Dumppereja. Venäjältä löytyy 

890kW/ ottoteholtaan jo 2,67MW kalustoa. Katselin 18.07 YLE Ulkolinjan tuotantoa Kanadasta. 

Siinä vastaavat tervahiekkakuljetusautot ovat jo ottoteholtaan 7,65MW! Eli lisätiedoksi vaan. T o d 

e l l i s u u d e s s a esittämäni uraanikaivosten fossiiliöljykulutus voi olla 2 kertainen, jopa tämän 

yli. Silloin puhutaan helposti Suomen 200v< pyörityksistä uraanin saannin pelkkiin 

alkupuhdistuksiin. Ja huomatkaa tosiaan näissä luvuissa ei puhuta v a r s i n a i s e s t a louhinnan 

tuotoskulutuksista kaiken päälle edelleen mitään. -------------- Suomeen tulevien kaivoksen syvyys 

on kaikialla vain 20m, jotta olisi minimihalpaa, eikä tarvitsisi edes vesiä "kalliilla" pumpata. Ei 400m 

Limoussinen tyyliin. Ihan vaan siksi, että näin kaivosala saadaan huikeasti 20 kertaiseksi. Lisäksi 

aiempien uraanikaivosten 30% uraanipitoisuus on tieten laskettu 0,1%. Näin 0,1%:lla saadaan 

kaivosalaan taas lisää 300 kertaisuus! Ja koska ydinherroistamme on hauskampaa näin, malmista 

ei oteta talteen aiempaa 90% vain 15% piisaaa .. .niin ja taas 6 kertainen. Kaivettava on 10m 

hukkapatjan alla, tuolla-ala tuplaantuu. Eli nyt meillä on lukujana: 20* 300* 6* 2= 72 000 

kertaistumisihme! Panee muuten oksentamaan, kun tajuaa, että saman uraanin sai aiemmin 

ydinilluusion ihmevuosikymmeninä 1km2 kokoisesta "minimikaivoksesta! Aika hurja kun osaa 

vähän kalkuloida. Ydinalalla megatuhomaksimointi on kaunista. ------------ Talvivaaran uraanin 

pitoisuudeksi Apu lehti numero 40.2010 ilmoitti 15-20ppm. 0, 000 02% on 

energianegatiivisuusrajan 0, 000 4% minimistä naurettavan vähän, 20-osa. silti Ruuben Stillerkin 

ostettiin valehtelemaan, että moisilla uraanimäärillä hoideltaisiin 80% maamme uraanin tarpeista. 
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Apu kertoi uraanin kaivamisen noin olemattomilla pitoisuuksilla olevan täysin kannattamatonta joka 

olosuhteissa. OMG- Kokkola kertoi YLE uutisissa tuottavansa v a i n 200kg uraania/vuosi. Kun 

alkujaan määrän p i t i olla 400 000kg/ vuosi! Sopii todellakin naureskella miten rajattomasti TEM ja 

GTK näissä energialaskelmissaan huijaa!. .  

  

107. Kuorimallilaskennan saloista..txt 
107. 1/Kuorimallilaskennan saloista. 2008.08.17 Enteellisesti nimimerkki "Totuus", kirjoitti TIEDE- 

foorumiin seuraavaa:"Kenties voisit valaista minua ja kertoa mistä tuollaiset (alla jälkiesittämäni,) 

termit voi opiskella. En nimittäin ole törmännyt sellaisiin TKK/Helsingin Yliopiston tohtoritason 

kvanttimekaniikan kursseillakaan. Tuota korkeamman tason kursseista minulla ei ole tietoakaan, 

joten voitko auttaa?" Samaan aikaan myös mm. nettisensurointimme, päätti yksituumaisesti 

poistaa VÄLITTÖMÄSTI suurehkon erän kyseistä kvanttiydinfysiikkaan liittyvää uniikkia 

materiaaliani pois kansan silmistä kiistattomassa paniikimielialassa! Kaikesta näki, että kyse oli 

VARSIN poikkeuksellisen rajusta kansainvälisestä paineesta johtuva puuttuminen maamme 

netissä liikuvaan nykykvanttiydinfaktaan. En yhtään kiistä, että julkaisemani mm. Malenkan 

kuorimalliteorian osiot täydellisine arvotaulukkoineen, mitä olen IKINÄ nähnyt ovat sellaista 

materiaalia, ettei koko Suomessa niitä ollut KUKAAN saanut käsiinsä ennen minua. De fakto! Edes 

tässä yhteydessä en tietysti uskalla alkulähteitäni jatkovuotoinvaasioista suojatakseni kertoa miten 

materiaalini käsiin joutui. Yhtä kaikki, koska nyt olen niissä KAIKISSA foorumeissa, joihin 

fysiikkaani kirjoitan tietoturvan valiotietopäällikkön lähdetietojen mukaan 

ERITYISTEHOTARKKAILUSSA ja kansainväliset nettiturvainstituutiot aivan systemaattisesti 

poistavat alle kirjoittamaani materiaaliani välittömästi. Niin tilanne ei tietodemokraattisesti ole 

todella vapaansanan juhlaa. Nyt haenkin kiivaasti erilaista foorumikanavaa saadakseni 

polttavankuumaa äärimielenkiintoista materiaaliani kaikesta huolimatta julkituontiin. Mielestäni 

ydinhallinnon panikointi tällaisten, kuten tuossa kerrottiin maamme ylivertaisesti tasokkaimpien 

kvanttiydinfysiikkataulukkojen poistamiseen kertoo niiden valtaisan totuusvoiman olemassaolosta. 

En olisikaan ryhtynyt näin pontevaan tiedonvapaustuotokseen, jossen olisi 100% varma 

tietolähteitteni vankkumattomasta perustasta! Ja nyt kun sain kultatakuuleiman siihen MITEN 

mykistävän tasokkaasta materiaalista tässä on kyse, päätin postata kaiken entistä 

määrätietoisemmin sitä janoavaan ja kaipaavaan julkisuuteen. Olkaa hyvä! Tässä siis 

TODISTETUSTI maamme, kenties jopa maailman laadukkainta reaalia siitä mitä ydinalamme 

haluaa kynsin hampain rikoksistaan ihmisyyttä vastaan piilottaa! ------------------------ Eräs 

ehdottomasti mielenkiintoisin ydinfysiikan salatuista osista on kuorimalliteorian olemassaolo. Aihe 

on mitä tarkimmin salattu ja siksi siis kuuma kohde. Yksinkertaistaen pitäisi oivaltaa mikä 

konkretisoi atomiytimessä sen kyvyn imaista itseensä suoraa säteilyenergiaa ja purkaa sitä jopa 

pitkällä viiveellä ympäristöön, tämä on asian ydin. Perusajatukseltaan käsite kvanttimaailma 

tarkoittaa nimenomaan sitä, että pitää olla tietyn suuruinen energian kokonaispaketti saatavilla, 

jotta tietty reaktio tapahtuisi. Systeemi on siis digitaalinen. Ensin ei ole reaktiota ja sitten taas se 

etenee vain täysillä. Mutta mikä on se mekanismi joka varastoi atomin ydinrakenteisiin sinne 

kasautuvaa energiaa e n n e n kun mitään ulospäin näkyvää tapahtuu? Juuri tätä varten oli luotava 

käsitteistö ja peruskaaviot jotka kertoivat konkreettisesti missä puolitäysinäinen energia oli 

atomissa, ennen kuin kvantittui yhtäkkiä piilostaan tulee näkyväksi. Tähän antaa vastauksen mallit 

kuorimalliteorioista. Minua on jo alusta asti ihmetyttänyt miksi kaikki muut alkuaineet sitovat tätä 

Malenkan energiaa, muttei juuri vety? Pekka Jauhon Atomi ja ydinfysiikkakirja ja niinikään STUK:n 

Säteily ja turvallisuus antavat ensimmäiset vinkit: "Koska tavallisen vedyn H-1 ytimessä ei ole 
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viritystiloja, ei kimmoton sironta vedystä ole mahdollinen." Jauho kertoo puolestaan neutronin 

perusominaisuudesta näin:" Neutronin keskimääräinen elinikä ytimen ulkona on 1,01*10^3s. 

Neutronilla on isotooppinen spin ja sen komponentti!" Tästä alkaa aukenemaan. Neutronin 

magneettimomentti on +- 1,913148 myy n. Ja elektronin puolikas tästä vastaavasta +- 1,001609* 

myy B. Protonin elinaika on taas ääretön. Mikä tekee sen neutronia passiivisemmaksi 

ydinvirittymisissä kuten vety jo osaltaan osoitti. Elektroni ja protoni on yhdessä kuin neutroni. Mikä 

tässä näennäisesti sotkee pelkistystä on prosessin syytämät neutriinot ja positronit. Niistä alla 

tarkemmin. Esim. beeta+ hajoamisessa pitää lähtöytimessä olla vähintään k a h d e n elektronin 

massalla ylittyvä jäännösydin. Parinmuodostuksessa taas fotonin energia arvo on 2m e 

c^2=1,022MeV. Liike-energiasta jää yli E myy-2 m e c^2. Systeemissä energiansa arvoinen 

ytimeen joutunut fotoni häviää muodostaen suoraan elektronin ja positronin (negatoni ja positoni) 

menettäen energiansa beetahajoamisen tavoin. Sekä kaksi vastakkaiseen suuntaan lähtevää 

0,511MeV fotonia. Tälle määrälle on myös keskeistä, että atomin sisäisten radioaktiivisten 

energiamuutosten gammapurskeet ovat tyypillisesti mainitun 1MeV suuruusluokkaisia. Neutronin 

minimi fissiointienergia on 0,5MeV. Elektronin lepoenergia m e c^2 on myös 0,511MeV. Kuten 

huomasimme 0,5MeV on a i v a n keskeinen elementtitaso protonin ja neutronin välisissä 

muutoksissa. Niin ikään myös kun neutroni purkaa itsestään elektronin beeta - reaktiossaan jättäen 

atomiin protonin. Jotta tapahtumassa impulssimomentti reaktiossa ei säily otetaan prosessiin 

mukaan Paulin (anti-)neutriinon muodostus. Neutriino on puolilukuinen, ei ionisoi ja sen varaus on 

nolla. Tätä vaatii myös energian säilymislaki. Ja toki myös beeta + reaktio emittoimalla puolestaan 

positronin ja neutriinon muuttuu neutroniksi vain ytimessä ja sisältäessään jo mainitut vähintään 

kahden elektronin massan jäännösytimen yli. Jos tämä ei toteudu energeettisesti tapahtuu lisäksi 

K-kuorikaappaus Augerelektronitapauksessa. Nyt meidän pitää ottaa Ajzenbergin kuorimallin 

mukainen alkuaine, vaikka nyt neon-20. Sisältäen 10 protonia ja 10 neutronia. Sitoen sisuksiinsa 

kuorimallien laskeman 6,19MeV energian. Yksinkertaisen vihjeen saamme jakamalla tämä 

varastoitumisenergian 6,19MeV/10= 0,619MeV jokaista ytimen neutronia kohden! Enemmän kuin 

mielenkiintoista ja kyseessä ei aivan varmasti ole sattuma koska. Argon -36 vastaava 

10,76MeV/18= 0,6MeV miltei t ä s m ä l l e e n sama luku. Ja jatkamme yhä. Hiili C-14 vastaava 

5,13MeV/8= 0,64MeV. Tässä ilmentyy hyvin atomin sisäänrakennettu perusydinkuorirakenne. 

Kuten tiedämme atomiytimessä neutronit toimivat pareina. Mainitussa jokainen neutroni kykenee 

sitomaan sisäänsä vahvavoimien auttamana klassisen elektronilepomassaisen mm. beetasta tutun 

hajoamisenergiapuolikkaan. Tästä on kyse. Mistä puolestaan kertoo 0,619MeV- 0,511MeV= 

0,11MeV ero? Se on energiahävikki jonka beetahajoamiselektroni joutuu luovuttamaan atomista 

poistuessaan lävistäessään K, L, M-elektronikuorien absorptioionisaatiorajat, josta puhutaan mm. 

niinisanotussa sisäisessä konversiossa. Mekanismiin kuuluu, että atomin ytimestä singahtava 

säteilyenergia virittää ja kvantittaa kyseisten kuorien elektronit syytämään esim. K-

kuorielektroneille tyypillisesti 0,1Mev röntgenmaksimipurskeen. Tässä meille on selkeä ja 

järkeenkäypä perusmallinnus siitä mitä näissä tarkoin salatuissa kuorimalleissa ja ne löytäneiden 

Nobelistien papereissa on lukenut, ei tämä sen vaikeampaa toki ole. Kyse on näin toteennäytetysti 

esiin laskemastani selkeästä faktatusta matemaattisesta näytöstä. Mitä loogisimmasta 

peruskivijalasta minkä varaan joskus 50-luvulta lähtien Malenka, Ajzenberg, Lauritsen, Maria 

Göppert- Mayer, Hans Daniel Jensen ja Eugen Wigner alkoivat hahmottaa koko keskeistä 

kuorimalliteoriaansa. On ajallemme mitä suurin häpeä, miten näiden mainittujen henkilöiden edes 

nimeä ei tunnusteta, saati keskustella heidän tieteellisesti sinällään ansiokkaista löydöksistään 

alalla. Miksi näin toimitaan? Koska testiajot on piilotettava niiden kertoessa konkreettisesti 

ydinmaailman salatuinta kykyä tuhota maailmamme jatkuvasti ohi näennäismittaustulosten 

virtaavalla säteilyenergiallaan! -------------- ****2 Kuorilaskennan saloista. Kuten jo ylläolevasta 

hahmotimme koko isomeerisesti virittyvän kvanttimaailman priimusmoottorina on keskeinen käsite 
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atomin ytimissä pareina energiaa sisuksiinsa kasaavista neutroneista. Mekaniikkaa voisi esittää 

havainnollisesti vaikka kahden pyörän hihnavetoparina. Näin kaksi erillistä neutronia 

alkeiskoneena kykenee selkeään ja konkreettiseen vuorovaikutukseen. Tämän perussysteemin 

tehoksi hahmotimme niinikään kahden elektronin massaenergian sisältäneen alkeisgeneraattorin. 

Kukin neutroni hallinnoi sisäiseen virittymiseen 0,5MeV suuruisen perustan. Ja kun kaksi tälläistä 

yhdistetään saamme kuten luvimme keskeisimmät ydinkvanttitasomuuokset esittävän 

perustiilipaketin. Eli puhutaan 1MeV kvanttimaailmasta. Lainataan tähän pätkä STUK:n kirjasta: 

"Muutaamissa nukleodeissa absorpoituvan neutronin sidosenergia on suurempi kuin fission 

kynnysenergia. Tällöin hidas terminen neutroni voi aiheuttaa fission. Tällaisia (fissiokelpoisia, 

termineutronitoimivia fissiileitä) on mm. U-233, U-235 ja Pu-239. Näissä ytimissä on parillinen 

määrä protoneja, mutta pariton määrä neutroneja, ja kaapattu neutroni voi muodostaa parin ytimen 

parittoman neutronin kanssa. Jolloin vapautuva pariutumisenergia on käytettävissä ytimen 

viritykseen. Eräissä muissa tapauksissa kuten U-238, fission voi aiheuttaa vain nopea neutroni. Eli 

kaapatun sidosenergian lisäksi tarvitaan (tutusti) 1MeV kineettistä energiaa jotta väliytimen 

viritysenergia ylittäisi fission kynnysenergian." Totta kai on selvää, että jos vielä 70-luvulle 

tultaessa edelleen ydinfyysikkojen suurin osa, kuten Pekka Jauho totesi yhä puuhasteli näiden 

kuorimalliteorioiden ja niihin liittyvien lainalaisuuksien parissa mittauksiaan ja atomien 

säteilyenergiasitomiskykyjen parissa, niin systeemi mutkistui tarkentuessaan. Kun atomin sisään 

muodostuu useissa kerroksissa elektronikuorimallisesti toisiaan osin, tai kokonaan peittäviä 

neutronien ja protonien kenttiä keskimääräinen ulospäin sieltä päässyt energia kynnysenergisoitui 

monimutkaisempiin peittolaskelmiinsa. Aivan kuten jo elektronien eri aineille tyypillisten Moseleyn 

lain mukaiset spektriviivakadoissa tapahtui. Ja juuri nämä mekanismit aiheuttavat osaltaan myös 

sen, miksei raskaampien kasvanut neutronimäärä aiheuta lineaarisesti ja loogisesti kasvavaa 

sitomiskykyä. Niinikään ytimessä on lisäksi elektronikuorista poiketen erilaista peruspeittoa protoni 

ja neutroni, jotka esiintyvät vielä parinmuodostuksin. Otetaan jatkotutkimukseen tilanteita joissa 

kuorimallienergian kanssa tulee sama muu energia. Fotoydinreaktiossa kerrotaan energia jossa 

ytimeen absorpoituva kvanttifotoni aiheuttaa nukleonin irrotuksen. C- 13 kynnysenergian sanotaan 

olevan alle 5MeV, kun vastaava kuorimallienergia on 5,317Mev. "Epäelastisella sironnalla eli (n, 

n´)-reaktiolla tarkoitetaan törmäystä, jossa osa neutronin liike-energiasta kuluu ytimen siirtämiseen 

viritystilaan. Neutronin osuessa kohdeytimeen muodostuu virittynyt ydin. Epäelastisen sironnan 

kynnysenergia raskaille ja keskiraskaille ytimille tyypillisesti 0.1-1MeV ja keveillä ytimillä muutama 

MeV. Fission neutronikaappauksessa syntyvän väliytimen energian pitää olla 4-6MeV. Esimerkiksi 

O-16 tapauksessa kynnysenergia 6MeV. Toisaalta O-13 kuorimallivaraustaso on 5.13MeV. 

Kuorimallienergia samalle 3,116MeV. Kuorimallin perusajatus on ymmärtää atomin ydinrakenne t i 

s m a l l e e n samalla tavalla 7 erilliseen kuorirakenteeseen asettuneena kuin elektroneista tutut K, 

L, M, N, O, P ja Q 7 erilliset kuoret. Jopa niin tarkoin, että jokaisella elektronilla on ytimestään 

määriteltävä vastinnuklidinsa. Otamme käyttöön jalokaasuista saamamme kuorikapasiteetin 

kasvun selkeän peruskaavan. Laskemme kasvavien neutronien suunnilleen muodostuvan 

varastointikykylisän lineaarisen osuutena mukaan. Aiemmin kerroin, että protoni on 

säteilyenergiavarastona selkeästi neutronia passiivisempi. Näin pitkälti on. Vielä eräs keskeinen 

vaikutin, vaikka protoni kykenee toki hajoamaan, niin sen hajoaminen muuttaa aineen toiseksi ja 

silloin emme puhu enää samasta aineesta josta lähdimme alunalkaen liikkeelle. Muita eräitä 

selkeitä poikkeuksia on kuten elektronikuoren sisin K-kuorikerroselektronien synnyttävät rajuimman 

jopa 10 kertaa muita kuoria isommat 100 000eV röntgenpurskeet. Tämä heijastuu myös erityisesti 

heliumin erityisominaisuutena. Helium He-(2)/4 on 2,96MeV/4= 0,74MeV. Aktivoitunut alfaydin 

tyypillisesti jopa 11MeV energiallaan kun kuljettaa mukanaan heliumytimen sisältämät näin myös 

kaksi protonia. On niinikään mainittava auringon ionisoituneen vedyn heliumiksi muuttavan 

prosessifuusion sinkoavan maapalloa kohden massiivisen protonisäteilyenergiapilven. Protoni siis 
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erityistilanteissa kykenee selkeään säteilyvarastointipiirteeseen myös. Näillä selittyy perusta miksi 

juuri heliumydinsisustainen on suhteellisen suuri säteilyn varastointikyky kuljettaja alkuaineasteikon 

vedyn neutronikantaja vapaan nollakapasiteetin jälkeen. --------------- *****III Kuorimallien maailman 

ensi-ilta. Seuraava taulukko on maailman ensi-ilta julkisuudessa jolloin annetaan selkein faktoin 

laskettuna j o k a i s e n perusalkuaineen matemaattisesti todennettava kyky varastoida itseensä 

säteilyenergiaa. Isotooppien tapauksessa arvot toki ylittyvät toisinaan rajusti. Niinikään myös 

erinäiset säteilyenergian takia tapahtuvat aineiden muuttumiset alkuaineista toisikseen mutkistavat 

tilannetta entisestään. Lähtökohtaisesti kyse on testitulosten perusteella saaduista maailman 

eräästä tarkimmin salatusta Malenkan -kuorimallin mukaisista loogisista 

energiavarastoitumisarvioista. Joten kyseessä on siis historiallisen harvinainen taulukko, jolla on 

mm. tärkeä sanoma siinä mekanismissa, jonka avulla ydinteollisuus on nostanut vain muutamissa 

vuosikymmenissä biodiversiteettimme taustasäteilyarvoja 0,6mSv tasosta nykyiseen 

todellisuudessa kymmenkertaistuneeseen arvoonsa. Mainittakoon vielä keskeinen perussanoma. 

Alkuaineista v a i n vedyn ytimelle ei kerrota virallista säteilyn sitomiskykyä. Mutta vety esim. 

sitoessaan neutronin ytimeensä varastoi silti 2,2MeV kaappausenergian. Z-arvo/ Alkuaine/ 

Kuorimalliteoriasta saatava säteilynsiirtokapasiteetti arvio. 1 H 0 MeV 2 He 2,96 MeV ------------------

--- 3 Li 5,20 " 4 Be 3,77 " 5 B 11,613 " 6 C 10,264 " 7 N 4,98 " 8 O 3,116 " 9 F 5,79 " 10 Ne 6,19 " -

------------------- 11 Na 6,76 " 12 Mg 7,33 " 13 Al 7,9 " 14 Si 8,47 " 15 P 9,05 " 16 S 9,62 " 17 Cl 

10,19 " 18 Ar 10,76 " -------------------- 19 K 10,83 " 20 Ca 10,91 " 21 Sc 10,98 " 22 Ti 11,06 " 23 V 

11,13 " 24 Cr 11,2 " 25 Mn 11,27 " 26 Fe 11,37 " 27 Co 11,43 " 28 Ni 11,51 " 29 Cu 11,58 " 30 Zn 

11,66 " 31 Ga 11,73 " 32 Ge 11,80 " 33 As 11,88 " 34 Se 11,85 " 35 Br 12,03 " 36 Kr 12,1 " ----------

---------- 37 Rb 12,33 " 38 Sr 12,56 " 39 Y 12,79 " 40 Zr 13,02 " 41 Nb 13,26 " 42 Mo 13,49 " 43 Tc 

13,72 " 44 Ru 13,95 " 45 Rh 14,18 " 46 Pd 14,41 " N/Z neutronisuhde= 1.3 47 Ag 14,64 " 48 Cd 

14,87 " 49 In 15,1 " 50 Sn 15,33 " 51 Sb 15,57 " 52 Te 15,8 " 53 J 16,03 " 54 Xe 16,25 " --------------

------ 55 Cs 16,4 " 56 Ba 16.55 " 57 La 16,69 " 58 Ce 16,84 " 59 Pr 16,99 " 60 Nd 17,14 " 61 Pm 

17,29 " 62 Sm 17,43 " 63 Eu 17,58 " 64 Gd 17,73 " 65 Tb 17,88 " 66 Dy 18.03 " 67 Ho 18,17 " 68 

Er 18,32 " 69 Tm 18,47 " 70 Yb 18,62 " 71 Lu 18,77 " 72 Hf 18,91 " 73 Ta 19,06 " 74 W 19,21 " 75 

Re 19,36 " 76 Os 19,51 " 77 Ir 19,65 " 78 Pt 19,8 " 79 Au 19,95 " 80 Hg 20,1 " 81 Tl 20,25 " 82 Pb 

20,39 " 83 Bi 20,54 " 84 Po 20,69 " 85 At 20,84 " 86 Rn 21 " -------------------- 87 Fr 21,15 " 88 Ra 

21,3 " N/Z neutronisuhde= 1,55 89 Ac 21,44 " 90 Th 21,59 " 91 Pa 21,74 " 92 U 21,89 " 93 Np 

22.04 " 94 Pu 22,19 " --------------- Elektronien viretasoista. Tällainen tarttui silmiin 

sfnet.tiede.fysiikka 10.03.2009 "Maan Matonen" <this@address.is.invalid> kirjoitti viestissä 

news:MPG.24204cdfb8275dd8989997@news.nic.fi... > Uusin Mikrobitti (3/2009, s.13) kertoo, että 

Stanfordin yliopiston tutkijat ovat onnistuneet tallentamaan yksittäiselle elektronille noin 35 > bittiä 

tietoa. > > Koska 2 ^ 35 = 34 359 738 368, niin sehän merkinnee sitä, että yksi elektroni voidaan 

lukita yli 35 miljardiin > erilaiseen olotilaan! *Tämä on aika hurja määrä. Kun huomioidaan, miten 

neteissä aiemmin ydinala on kertonut, ettei elektroneilla voisi ola maksimissaan kuin pari kolme 

kvantittuvaa viritystasoa. Kuten muistamme Malenka kertoo vastaavista viretilatasoista elektroneja 

vastaavissa ydinmateriaalien kerroksissa. Tästä näemme miten säteilyn energiat kykenevät 

ongelmitta varastoitumaan niin elektroneihin, kuin ydinkuorikerroksiin ja viiveillä poistumaan. Näin 

ne vaan alkaa ydinalan tarkoin varjelemat valheet yksi toisensa perään rapista! > Lisäksi he ovat 

onnistuneet taiteilemaan tekstin "SU" kupariatomin pinnalle atomin murto-osan kokoisena! > 

T:Toukka ------------- >(V. Noroviita vastaus elektronin välitilamääristä binäärikoodeina:) > 

Elektronin tiloista: ei niitä tarvita kuin 70! 2 per bitti. *Niin, meinaat binäärikoodauksella. Mutta eikös 

tuossa puhuttu nimenoimaan yhdestä AINOASTA elektronista? No yhtä kaikki enemmän kuin 

maata järisyttävä tieto, kun STUK puhelee nettipeeloineen, että KOLME! Kiistäen kaikki elektronien 

välitilat. Toki asiaa tuollaisesta 70 tilasta olenkin jo ennakoinnut hienokuorirakenteista ja erityisesti 

kertautuvista ylihienokuorirakennetiloista. Eli jos vaikka 5 päätilarataa. Niissä vaikka 4 
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hienokuoritilaa. Ja niissä puolestaan taas 5 ylihienokuorirakennetilaa: 5* 4* 5=100 viritystilaa! Niin 

tai vaikka 5* 4* 4= TISMALLEEN se mitä esitit. Mitäs tuumaat ihan sitä mistä vanha tuttumme 

Pekka Jauho sanoo?! Eikö ole muuten suorastaan "hysteerisen hienoa", miten hyvin 60-luvun 

fysiikka vaan potkii, kuin tyhjää nenille näitä STUK esitämiä harhoja, oikesti? Niin tulee mieleen 

päälle miksi asia edes on uutisarvoinen? Ettei vaan meidän nettijutuista olisi alkusilmu tullut 

tällaiseenkin jostain kautta. > Kirjaimet kupariatomin pinnassa olivat kyllä vaikuttava juttu. > En 

käynyt netissä katselemassa, miten ihmeessä? *Itse veikkaisin käytetyn alijäähdytettyjä elektroneja 

tai vastaavia pienatomeja. Toisaaalta kupari on atomina niin pieni, ettei siihen mielestäni sovi edes 

vetyatomeja tuollaiseen muotoon.  

  

108. Jatkoa kuorimallista..txt 
108. Jatkoa kuorimallista. Van Allenin vyöhyke yläilmakehässä on keskeinen este avaruussäteilyn 

pääsylle herkkään biodiversiteettiimme. Niinikään myös yläilmakehän ionosfäärissä oleville 

revontulivaloesiintymisille on keskeinen piirteensä muuttaa vaarallista avaruussäteilyenergiaa 

vaarattomaksi valokvantitukseksi. Systeemin mahdollistaa vain alkuaineessa vedyssä oleva 

neutroneista vapaa perusrakenne. Kiteytettynä säteilyenergia virittää kaikkein yksinkertaisimman 

kevyen vetyatomin elektroneja syytämään energiasta revontulina tietämäämme monenväristä 

valokirjoa. Systeemi on suojakeinona säteilyn maahanpääsyn kannalta mitä tärkein. Auringosta 

meitä kohtaa valtava protonien ryöppy. Näitä maan magneettikenttä jarruttaa vuolinjoihinsa ja 

päätyessään hidastuen napa-alueille syntyy tämän auringon tappavan säteilyenergian purku. 

Säteilyn perustyyppi auringosta on protoneja. Maasta kasvit kasvutapahtumassaan kohoaviin 

vesihöyryihin pilviin pumppaavat tauotta ionosfääriin elektroniylijäämää ukkosista tutuin 

seuraamuksin, muodostuu näiden kahden kohtausalueelle klassista kevyintä vetyä. Yksi protoni 

sieppaa kenttäänsä elektronin, joka alkaa syytämään valoksi avaruussäteilyä. Näin syntyy herkkä 

tasapaino ja elämälle tuhoisaa säteilytystä ei pääse maapalloamme tuhoamaan. Näin on ollut jo 

vuosimiljardien ajan, vaan ei ole enää! Kun kuorimalliteorian mukaisesti siviiliydinvoimalaitokset 

syytävät atomitasoisesti ilmakehäämme tauotta isomeerivirittymissäteilykertymää alkaa tuhoa 

syntymään myös ionosfäärissämme ja mitä vakavammin seurauksin. Säteilyn myötä nimittäin 

tilanne ionosfäärissä muuttuu päälaelleen! Ruotsalaistutkija-astronautin Krister Fuglesangin 

salaisissa raporteissa (-06) asia todetaan selkeästi. Kun säteilyvirittyneitä raskaampia kaasuja 

alkaa kohota ionosfääriimme kiihtyvällä voimallaan niiden sisuksista sinkoaa kaiken muun lisäksi m 

y ö s neutronisäteilytystä! Kuten kuorimalliteoria kiistatta näytti. Lainaus STUK:n kirjasta Säteily ja 

turvallisuus: "Suurenergiset, yli 2MeV gammakvantit voivat aiheuttaa neutroneja tuottavia reaktioita 

esim. helium He-4". Lisäksi kirja jatkaa: "Keinotekoisen neutronisäteilyn lähteitä ovat ydinreaktorit, 

isotooppineutronilähteet jne. Lisäksi neutroneita syntyy ns. spontaaneissa fissioissa. 

Ydinreaktorien neutronit ovat peräisin fissioreaktioista. Joissa syntyvien neutronien energia on 

välillä 0,5-15MeV. Lisäksi eräiden lyhytikäisten fissiotuotteiden beeta- hajoamisessa vapautuu 

neutroneja. Näissä puhutaan ns. "viivästyneistä neutroneista." Ydinteollisuuden säteiltysaasteet 

tuovat varsin tramaattisen käänteen keskusteltavaan perusvetypurkukoneistoon. Yhtäkkiä 

ionosfäärissämme on sinne varsin vähän kuuluvaa neutronia ja mikä pahinta suoraan 

ydinvoimaloista tuleva kvantittuva ainesvirta on tauotonta. Tästä seuraa koko systeemin muuttumin 

kumuloivasti täysin peilikuvakseen. Sen sijaan että vety saisi sisuksiinsa aiempia protonimassoja 

mukaan, kaappautuu massiivinen neutronlisävirta. Kun vetyatomi suorittaa "neutronin 

kaappauksen" siihen muodostuu huikean suuri 2,2MeV säteilyn varastoitumiskvantittuminen. 

Tilanne on luonteeltaan pysyvä ja kaiken kukkuraksi kumuloituva. Sen sijaan, että meitä suojaisi 



185 
 

tauottomalta säteilyltä normaali vetykerros se täytetään näin isotooppivirittyvällä neutroneita 

mukanaan kantavilla vedyn isotoopeilla. Ja synnytetään mekanismi joka varastoi, kuljettaa ja 

kasaa alueelle kuulumatonta gammakvanttienergiaa myös avaruussäteilystä. Kun vetykerroksen 

suhteellinen rakenne näin muutetaan tramaattisesti meillä on entisen säteilysuojan sijaan 

kvanttikirjon k o k o a j a ! Siksi säteilypäästöt nimenomaan maailman reaktoreista synnyttävät niin 

pysyvän ja tuhoisan muutosmekanismin . Ihmiskunnan keinot tuhotun vetykerroksen poistoon ovat 

h y v i n olemattomat sen kerran tapahduttua. Kyseessä kun on alkuaineen muuttuminen täysin 

toisekseen. Siksi muutos niinikään on valitettavan pysyvä. Ainoa mahdollisuus torjua tämä 

tuhoisaakin tuhoisampi kehitys olisi välitön ydinteollisuuden alasajo. Kenties nykyinen jo 10 

kertaistunut taustasäteilykasvumme osoittaa olevan jo liian myöhäistä. Fuuglesangin joulukuun 

ionosfääritutkimusten kansainvälinen tarkka salaushalu niinikään kertoo kyseessä olevan t o d e l l 

a vakavanluontoinen uhka, josta ei julkisesti edes haluta esittää raportointia.  

  

109. Säteilyn synnyttämää eroosiota..txt 
109. Säteilyn synnyttämää eroosiota. Kun säteily osuu aineeseen sen rakenteeseen kohdistuu 

luonnollisesti säteilyn energian suuruinen rakenteita rikkova voima. Tästä on yksinkertaisimmillaan 

kyse kun puhutaan säteilyeroosiokäsitteestä. Asian pitäisi olla mitä yksinkertaisin ja selkä. Jos 

energia tulee infrapunana alkaa metalli sulamaan ja pehmenemään. Jos taas esim. 

ultraviolettivalona muovin kaltaisiin aineisiin alkaa muovi tutusti hapertumaan ja hajoamaan käsiin. 

Muovien arkisesta valosta haalistuminen ja hapertuminen on niin ikään normaali aineen 

palautumaton heikentämisprosessi. Mutta kun tämän samantyyppiset muutokset kohdistuvat 

aineeseen säteilyenergian muodossa IAEA-sensuroinnin vankat verhot astuvat eteemme kuin 

tyhjästä. Miksi ihmeessä aiheesta ei maassamme saa edes kirjallisuutta? Heinäkuussa -07 

julkaistiin pieni ilmoitus siitä miten Myyrmannin kauppakeskuksen kattolasin putoaminen kahden 

henkilön päälle oli synnyttänyt melkoisen mediakohun. Maallikolle ei taatusti aukea miten tavallisen 

ikkunan rikkoutumisesta voi nousta kohua? Tutkimuksissa oli todettu ison lasin hajonneen yhden 

ainokaisen sinkkisulfidikiteen ilmestymisestä lasiin. Kattoikkuna oli esijännitettyä ja murusiksi 

rikottuaan muuttuvaa turvalasia. Mutta miten ihmeessä lasiin oli ylipäätään päässyt noin tuhoisaa 

jälkeä tehnyt sinkkisulfidihitunen? Totta kai mahdollisesti raaka-aine on saanut epäpuhtauksia, 

mutta ehkä selitys ei kohusta päätellen ole lainkaan näin selvää? Ehkä tapahtumassa oli IAEA 

sensurointi päästänyt läpi aiheen joka ei t a a t u s t i saisi esiintyä maamme julkisessa 

tiedotusvälineistössämme! Vaan oli poikkeuksellisesti lipsahtanut kesäkiireissä kuten joskus käy 

läpi tarkan lehtisensuroinnin? Asiaa valaisee mielenkiintoinen ydinkirjan pätkä: "Kuvassa on 

esitetty hieman monimutkaisempi energiakaavio kupari-isotoopille 64, joka hajoaa kolmella tavalla. 

Se voi beeta- prosessilla muuttua sinkiksi, tai beeta+ prosessin ja K- kaappauksen kautta 

nikkeliksi. On korostettava sitä, että oheisessa kuvassa esitetään vain se osa paljon 

monimutkaisemmasta energiakaaviosta, mikä on oleellista tarkasteltavien aktiivisuuksien 

ymmärtämiseksi. Kuparin hajotessa havaitaan vain yksi 1,34MeV gammakvantti esimerkkinä 

isomeerismistä." Lause on mitä paljonkertovin. Säteilyn varastoituessa kuorimalliteorian mukaisesti 

aineiden ydinrakenteiden sisään syntyy kuten kerrottiin isomeeristä aineiden muuttumista 

alkuaineesta toisekseen tosta vaan! Alkuaineiden termivirittymisestä syntyy ei pelkästään tuhoisaa 

ja tappavaa säteilysaastumista biodiversiteettiimme, vaan niinikään hallitsemattomia alkuaineiden 

muuttumisia toisikseen. Kemikaalien ollessa kyseessä reaktiovyöry vaihtuvien alkuaineiden kesken 

voi olla mitä vakavin. Tästä seuraa kuten Myyrmannin ikkunalasi osoitti jopa kohtalokkaita 

rakennemuutoksia kriittisissä turvarakenteissa. Ostoskeskuksen ikkuna piti sisällään ehkä vain 
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atomin kokoisen säteilevän alkuainemolekyylin liikaa. Sen muutellessa varastoimastaan 

säteilyenergiastaan kriittisen atomirakenteen epävakaaksi tunnetuksi sinkkiatomiksi alkoi 

ketjureaktio edetä alkumurtumaan ja siitä vyörynyt tuhoketju oli väistämätön. Mietitään nyt astetta 

pitemmälle. Meillä on lukuisia paikkoja jossa jo varsin mitättömät atomitason alkuainemuutokset tai 

kemikalisaatiovaihtelut voivat saada todella pahaa aikaan. Yksi sellainen kohta, jossa nykyihminen 

tietää vaikutukset on tietokonemaailman ongelmat. Täysin käsittämättömiä arvoja ilman syytään 

prosessorin takaa löytyy miltei aina säteilyperäinen seuraus. Kun prosessorin herkkään 

piirirakenteeseen pesiytyy vain yhden kuorimallirakenteen mukainen isomeerisesti virittynyt 

metalliatomi, joka muuttaa alkuainerakennettaan säteilyenergiastaan tietokoneen käyttäjä on 

helisemässä. Juuri näistä kasvavista tietokoneongelmista johtuen nimenomaan ydinvoimaloiden 

prosessienhallintaan ei tietokoneita pitkään hyväksytty lainkaan. Koska tiedettiin j u u r i säteily-

ympäristössä ongelmien kumuloituvan jo pienistä säteilypäästöistä hallitsemattomiin 

ryöstäytymisiin. Nyttemmin ydinvoimaloihin ollaan tuotu näitä täysin hallitsemattomia 

kvanttimaailman ongelmia pitkälti sietämättömiä prosessoreita. Luottaen pitkälti tuuriin! Kun 

puhutaan puolestaan säteilyn synnyttämästä fyysisen atomirakenteen hajoamisesta on keskeisin 

elementti atomien sidoksia koossa pitävien valenssielektronien synnyttämät valenssivoimat. 

Puhutaan myös atomin ionisaatiopotentiaalista. Kun klassisen rautasidoksen koossa pitävä 

valenssisidokseen kohdistetaan noin 7,8eV suuruinen irrottava säteilykvantti rautaan syntyy 

konkreettinen kidehilavirhejännitys eli alkurepeämä. Repeämässä on kahtalainen haitta. Sen 

lisäksi, että rakenteessa on aiemman sidoskeston murrospoistuma siihen syntyy jäykkiä 

kiderakenteita vieressä lisää kuormittava suuri poistojännitys päälle. Näin rakenteeseen tulee juuri 

Myyrmannista tuttu lasin myöhemmin rikkonut alkurailoa kasvattanut rikkoontumisvyöhyke. 

Ydinrakenteissa mellastava keskimääräinen kvanttivoima on kvantittunut suuruudeltaan miljoonan 

elektronivoltin energiatasoihin. Kun tällainen atomin sisäinen konversiovoima alkaa silpomaan 

raudan elintärkeitä sidosvalensseja syntyy todella kauheaa jälkeä. Säteily poistaa eli ionisoi 

valenssielektronit irti ainessidoksista suoraan esim. veteen, tai ilmaionisaatioon poistoilmaan. Ne 

menetetään siis niinikään pysyvästi. Lasketaan taustatiedoksi tapahtuva. 1 000 000eV/8,7eV= 114 

942 rautakatkosta yhdestä ainoasta peruskvantista pysyvästi rautarakenteeseen! Tosiaan jo näillä 

tiedoilla ei ole mikään ihme, että neutronisäteilyn haurastuttama paksu suuri reaktori jähmettyy 

varsin nopeasti lasimaiseen jännitystilaansa, jossa ainoa kunnon lekan isku halkaisisi koko 

reaktorin kerralla! Kyse on mitä vakavimmasta uhasta. Ongelmalle annetaan hoitoa lämmittämällä 

rakennetta. Näin saadaan metalliin lisää elektroneja ja myös purettua jonkin veran 

atomikiderakenteiden jännityksiä. Systeemi toimii vain muutaman kerran heiketen joka 

päästöhehkutuksella vaikutukseltaan. Todellisuudessa on kyse paljolti kosmeettisesta hoidosta. 

Kerran auenneet valenssisidokset kun eivät palaudu ennalleen enää. Säteilyenergiaa kuorimallien 

mukaisesti termivirittymistä sisällään pitävä metalli kestää niinikään selkeästi vähemmän kuin 

neitseellinen virittymätön aine. Tämä aiheuttaa vaarakenttää kierrätystilanteissa myös. Tapahtuma 

aiheuttaa saman ilmiön jopa otsonikerroksen happikaasusidoksissa. Keran säteilyenergialla rikottu 

hapen O-3 rakenne ei palaudu valenssielektronien kadotessa tai menetettyään viritysenergian 

vaikutuksesta sidontakykynsä. Tämä mekanismi on keskeinen aiheuttamaan lisää mm. pelättyä 

otsonikatoa, joka nyttemmin uhkaa maailman otsonista UV-kilpeämme myös yleisen 

taustasäteilymme kymmenkertaistuttua. Miksi säteilyeroosio on luokiteltu erääksi ydinmaailman 

salatuimmaksi yksityiskohdaksi aukeaa jo paljolti näistä. Kun puhutaan hengenvaarallisten 

laitekokonaisuuksien hallittavuuksista ei ole kovin eduksi, jos suuri yleisö tajuaa minkä tahansa 

säteilylle alttiin rakenteen menettävän kaikki lasketut turvallisuuslujuutensa tuosta vaan ja varsin 

heikolla ennustettavuudella. Otetaan muutama esimerkki. Ydinvoimalaitoksien keskeiset 

turvatietokoneet saattavat seota kuin tyhjää jo varsin mitättömissä säteilyvuodoissa. Säteilytetyt 

rakenteet niinikään voivat olla päällisin puolin edellistesteissä kunnossa, mutta murentua yllättäen 
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iskusta lasimaisesti. Kuten Myyrman osoitti kriittinen jopa lasinen rakenne voi räjähtää yhtäkkiä 

tuhoisaan vuotoon reaktorista. Tiivisteiden joustavat rakenteet katoavat yhtäkkiä hillittömiin 

vuotoihin jne. Tämän päälle on suoranainen terrorin vaikutusmahdollisuus. Pari säteilevää kohtiota 

asetettuna terroritoimena kriittisiin siltoihin romahduttaa ne varoittamatta kuormituksessa. 

Elintärkeä tukivaijeri napsahtaa kuin lasi poikki saatuaan gammakvantteja tovin. Elintärkeä 

sähkökaapelointi romahtaa pienestä täsmäsäteilysaastumiskohtiostaan. Sabotaasimielissä 

tehdasprosessiputkitukseen livautettu säteilypala estää hengenvaarallisesti prosessointia tehden 

esim., kymmenistä tuhansista autoista tappavia. Valtamerilaiva uppoaa hallitsemattomasti 

äänettömään säteilyeroosiokohtion tekemään tuhoon. Parantamaan tarkoitettu lääke muuttuu 

massatappajaksi jne.! Säteilyeroosiotiedon ymmärtäminen tämänlaatuisissa toimissa on oleellista. 

Ollen keskeistä sotilasosaamista myös. -------------- Atomien ionisaatiopotentiaalit Finkelnburgin 

mukaan. Alkuaineiden valenssielektronien kyky sitoa on oleellinen energiaviite vaikka ainetta 

polttaessa saatavaan energiaan. Tässä taulukossa lasken esille aineen kestävyyttä ja 

vastapotentiaalia säteilyenergian tuhoavaan kykyyn irrottaa irti atomeja rakenteistaan. Taulukossa 

käytän selkeää elektronivolttimäärää. Z-arvo/ Alkuaine/ Uloimpien valenssielektronien ionisaatioon 

tarvittava energia. 1 H 13,9 eV 2 He 24,5 eV --------------------- 3 Li 5,3 " 4 Be 4,3 " 5 B 8,0 " 6 C 

11,0 " 7 N 14,4 " 8 O 13,3 " 9 F 17,5 " 10 Ne 22,7 " -------------------- 11 Na 5,0 " 12 Mg 7,6 " 13 Al 

5,9 " 14 Si 7,9 " 15 P 10,3 " 16 S 10,3 " 17 Cl 13,0 " 18 Ar 15,7 " -------------------- 19 K 4,4 " 20 Ca 

6,3 " 21 Sc 6,9 " 22 Ti 6,8 " 23 V 7,3 " 24 Cr 8,9 " 25 Mn 8,9 " 26 Fe 8,7 " 27 Co 8,9 " 28 Ni 8,4 " 29 

Cu 8,7 " 30 Zn 9,3 " 31 Ga 6,0 " 32 Ge 7,9 " 33 As 10,0 " 34 Se 14,7 " 35 Br 12,0 " 36 Kr 14,1 " -----

--------------- 37 Rb 4,4 " 38 Sr 5,6 " 39 Y 6,8 " 40 Zr 7,0 " 41 Nb 7,3 " 42 Mo 7,2 " 43 Tc 7,6 " 44 Ru 

7,7 " 45 Rh 8,3 " 46 Pd 6,0 " 47 Ag 7,7 " 48 Cd 8,0 " 49 In 8,2 " 50 Sn 8,8 " 51 Sb 9,0 " 52 Te 9,0 " 

53 J 10,3 " 54 Xe 12,0 " --------------------- 55 Cs 4,0 " 56 Ba 5,2 " 57 La 5,5 " 58 Ce 6,8 " 59 Pr 5,7 " 

60 Nd 6,8 " 61 Pm 6,7 " 62 Sm 5,7 " 63 Eu 6,75 " 64 Gd 6,8 " 65 Tb 6,85 " 66 Dy 7,0 " 67 Ho 7,8 " 

68 Er 7,9 " 69 Tm 8,0 " 70 Yb 8,0 " 71 Lu 8,0 " 72 Hf 8,05 " 73 Ta 9,1 " 74 W 9,15 " 75 Re 9,2 " 76 

Os 9,3 " 77 Ir 10,3 " 78 Pt 7,0 " 79 Au 7,0 " 80 Hg 6,1 " 81 Tl 7,3 " 82 Pb 7,4 " 83 Bi 8,0 " 84 Po 8,0 

" 85 At 9,8 " 86 Rn 10,7 " --------------------- 87 Fr 4,0 " 88 Ra 5,1 " 89 Ac 5,3 " 90 Th 5,6 " 91 Pa 

5,65 " 92 U 5,7 " --------------- Atomin ionisaatiotaulukkojatkoa. Miten sitten voimme tätä esitettyä ja 

niinikään tarkat ja salatut arvot ja siksi ydintapaan piilotetut säteilyeroosion kyvyistä kertovaa 

taulukkoa käyttää? Otetaan ensin selville eri säteilytyyppien energiatasoja: Alfan energia liikkuu 

välillä 2-10-11MeV. Alfa- hiukkasen energia voidaan määritellä massa- energia- ekvivalenssista ja 

liikemäärän säilymislaista T alfa= A-4/ A* Q. Beeta - ja + hajoamista luonnehtii 1MeV tasokvantit. 

Samaa yleislinjaa noudattaa myös gammakvanttien perussuuruusluokka. Röntgenenergia liikkuu 

elektronien 10 000eV- 100 000eV kvanttivarauksissa. Avaruussäteilyssä esiintyvien protonien, 

alfojen ja raskaampien atomiytimien Z arvoissa 40 saakka parhaimmillaan esiintyy 

energiakvantteja jopa uskomattomaan 10^15 eV saakka! Jos meitä kiinnostaa vaikka tieto miten 

paljon ydinvoimalan putkisto hajoaa j o k a i s e s t a sitä kohtaavasta neutroni-iskusta pitää 

meidän määritellä energian arvo ja jakaa luku ionisointitason taulukkoarvolla ja näin saamme 

selville pysyvät tuhot: Neutronienergia 1 200 000eV jaettuna Fe 8,7eV= uskomattomat 137 931-

katkosta/ isku pysyväistuhoa. Seuraavaksi ydinturvallisuudelle elintärkeiden ulkolinjojen 

alumiinikaapelin katkeamisherkkyys esim. Tshernotyypin ydinonnettomuudessa. Alfan 

perusenergia voi olla huimaava 11MeV. Siis 11 000 000ev/ Al 5,9eV= 1,864milj. katkosta 

ainokaisesta alfan iskusta! Kaapeli menettää s e k ä sähkön johtavuuden kuumentuen tuhoisasti, 

että fyysisen kykynsä roikkua ilmassa. Vaihteeksi voimme olla huolissamme ydinvoiman 

metastabiilin taustamme kymmenkertaistumisten aiheuttamisista vaikka otsonikatotuhoista. 

Otamme jo tutuksi käyneestä kuorimallitaulukosta arki-ilmassamme leijailevan piripintaan 

ydinvoimaloissa virittyneen jalokaasun radonin . Sen kyky kuljettaa säteilyä katalasti mittareissa 

suoraan näkymättä on 21MeV. Toisaalta hapen ionisaatiokyky on 13.3eV. Siis: 21 000 000eV/ 
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13,3eV= 1,59milj. pysyvästi tuhottua hapen O-3 otsonisidosta! Tämä jos mikä kertoo miksei näitä 

ydinmaailman taulukkoa saa missään IAEA:n toimesta julkaista. Teräslisäaineen niobin K-

kuorikerroksessa säteilytaustasta kokoontunut varastoitunut röntgenpurske kykenee muuttamaan 

rikkisidostuhoajana pehmeän peruskumitiivisteen kovaksi käppyräksi: 100 000eV/ 10,3eV= 9 708 

katkoksensa takia ja kaupungin juomavesiin vuotaa siksi tuhoisa myrkkypäästö. Tästä voimme 

näemmä laskea melkein mitä tahansa kauhistuttavaa faktaa, jotka kertovat ympärillämme 

tapahtuvan ydinsaastumisen selkeät mekanismit tuosta vaan. Koska kyse on ihmisten genomaan 

kohdistuvasta ydinuhasta voimme hakea elämällemme kaikin tavoin tärkeän hapen O 

säteilykuljetuskyvyn 3,116MeV. Ihmiskeholle tärkeä solurakennekeston tekijä on hiili C sen 

ionisaatiokynnys on puolestaan 11eV. Siis: 3 116 000eV/11eV= 283 272 genomakatkosta 

sukusoluun yhdestä ainoasta varautuneesta reaktorin happiterveisistä. Luku kertoo jotain 

käsittämätöntä koska jo y k s i kriittinen silvottu hiilisidos riittää syöpään ja myös pysyvästi 

epämuodostuneen sukulinjan muodostumiseen! Tässä vaiheessa ydinvoima alkaa maistumaan 

Tshernobylistä tutulla metallin maulla j o k a i s e n näitä lukuja tutkivan suussa. Mutta juuri 

edelläkerrotuista tässä ydinvoimassa on juuri kyse. Luvuista selittyy paljon. Miksei säteilylle voida 

käytännössä antaa mitään minimiturvarajaa. Koska sellaista ei kerta kaikkiaan ole! Miksi kuuma 

hiukkanen muuttaa vaijerin pinnalla sen lasinkovaksi ja murto-osakuormassa toivotusta helähtäen 

katkeavaksi. Vain olematon virittyneiden atomien hitunen poraa konkreettisesti jopa massiivisia 

elintärkeitä rakenteita ja täysin varoittamatta ulospäin normaalilta näyttäen. Ollen sisältä paperina 

repeäviksi rakenteeksi muuttunut. Kuten tapaus Myyrman osoitti myös aineesta toiseksi säteilystä 

hivuttautuminen kuuluu elimellisenä osana kvanttimaailman isomeeriefektien tuhokirjoon. On 

selvää, ettei esim. nikkeliteräksen muuttuminen vaikka sinkiksi lupaa hyvää äärimmilleen 

kuormittuvissa ydinvoimaloiden jaloterässäiliöissä, joissa esim. reaktorin jäähtyvät ydinjätetonnistot 

lepuutetaan vuosia massiivisissa ruostumattomissa vesitankeissaan. Varsin pian salakavalasti 

vuotovesistä kastuvat voimalatilat voi muuttua hengenvaaralliseksi maalleen! Otetaan tähän vähän 

kauempaa haettu esimerkki kuinka ovelilla mekanismeilla siviiliydinpäästöt voivat toimia kun ne 

vaan osaa löytää. Brasiliassa sattui tuhoisa lentokonepalo jarruvikojensa takia heinäkuun 

puolivälissä -07. Todellisuus voi olla vaikka seuraava. Tshernobylin onnettomuudessa olleille 

henkiin jääneille jäi muistoon jodin metallinen maku kaikkialta. Jodi on eräs ydinvoiman 

peruspäästö. Eli katsomme jodin kuorimalliarvon säteilykantokyvyksi J 16,03MeV. Kone lensi 

pilvikorkeudella ydinkaasupäästöihin ja sai jarrujensa pintaan reaktiivista jodia. Jarrussa käytetään 

valurautaa, koska hiili siinä tekee raudan jarrulämpöä hyvin kestäväksi. Beeta - hajoamisessa 

puolestaan neutroni muuttuu protoniksi. Hajoamisen energia on puolestaan 1MeV suuruinen. Eli 

kuorimallin mukaisesti yksi jodiatomi kykenee energiallaan muuttamaan 16 kpl hiiliytimiä 

alkuainetaulukon raskaampaan suuntaan. Sieltä puolestaan löydämme typen N. Eli yksi 

ainokainen jodi atomi muuttaa elintärkeän jarrupinnan 16 hiiliterässidoksen hiiliatomia typeksi. 

Tästä seuraa vallan pahoja tietysti. Ennen hyvin kuumuutta kestävä valuteräs muuttuu irti 

rakenteistaan pyrkivän typpikaasukuplinnan takia peruspehmeäksi tavalliseksi raudaksi. Kukaan ei 

edes ymmärrä mistä on kyse, kun koneen laskeutuessa Brasiliaan jarrujen pito on heikentynyt 

rajuksi, tuhoisa törmäys tapahtuu valtavin ihmisuhrein. Tutkimuskomitea ei edes osaa etsiä 

syylliseksi raudassa tapahtunutta säteilyenergiamuutosta! Juuri tästä on ydinvoimassa kyse. Ala 

on niin salattu ja salakavala, ettei edes asiantuntijoilla ole toivoa ymmärtää mistä siinä on aina 

kyse.  

 

  



189 
 

110 Beetasoihtu..txt 
110. "Beetasoihtu." Kun öljynporaustornin pitkän putken nokassa palaa niinsanottu ikuinen tuli 

puhutaan ammattiterminä hallitsemattomien kaasujen poistosta. Kun kansalainen ihmettelee 

ydinvoimalan piipun päästä roihuavaa massiivista beetasoihtua ammattipiireissä vaietaan! Miksi 

sitten toisen energianmuodon kaasut on julkinen keskustelun aihe ja toisen kohdetieto josta ei 

missään nimessä saa edes keskustella? Ydinvoimalan sisätiloissa ihmetyttää sen massiivinen ja 

väkivaltainen tuuletus kohti poistopiippua. Myös piipun tarve josta ei mittarien mukaan mene 

mitään ulos hämmästyttää niinikään? Neutronin eräs omituisuus oleellisena osana fissiota on sen 

kyky sähköisesti ulospäin neutraalina tunkeutua minne vaan, jopa atomin ytimeen fissioimaan. 

Tulee mieleen mitä näille neutroneille fissioreaktiosta lennettyään tapahtuu? Selkeän viitteen 

jatkosta saa kun ydinarkistojen kätköistä löytyy lisää salattua tietoa neutronien perusolemuksista. 

Nimittäin neutronin ikä atomin ulkopuolella on vain ja ainoastaan säteilyn puoliintumisen perusluku, 

runsas 15-minuuttia. Ydinvoimalaitoksen keskeinen ominaisuus on jostain varsin kummallisesta 

syystä korkealle ylös maasta nostettu massiivinen fissioreaktori. Sitä ympäröi kauttaaltaan varsin 

infernaalisella voimalla liikkuva poistoilman tuuletuslabyrintti. Arkistojen kätköistä löytyy varsin 

karmiva perustieto tuuletuksen tarpeellisuudesta: " Jos ydinvoimalaitoksen ilmastointi jostain mistä 

tahansa syystä katkeaa yli 15 minuutin ajaksi kohoaa koko voimalaitoksen alueen ilman 

säteilyarvot niin tappaviin arvoihinsa hetkessä, ettei y k s i k ä ä n seinien sisäpuolella oleva 

henkilö pääse alueelta hengissä pois!" Tekstibrosyyrissä on jopa kokeneelle laitosinsinöörille niin 

rajua luettavaa, ettei sen merkitys kiteydy heti. Edes laitostyöväellä ei ole tietoa tästä niinikään 

heitä aina ja kaikessa uhkaavista ydinvoimalaitossähkökatkoista johtuvista vaarakomponenteista. 

Jos voimalaitoksen tuuletus pysähtyy mistä tahansa syystä elinaikaa tarttua ongelmaan on koko 

henkilökunnalla a i n a vain mainittu 15min, minkä jälkeen käsiin niinikään sähkön puutoksesta 

jälkilämpöönsä sulava reaktori ja vastaava lisäkriisi ei henkilöstöä kuolleena kiinnosta! Kuten 

kerroin neutroneja sinkoilee esteettä kuin auringosta valoa säteilyn paineesta kaikkialle reaktorin 

ulkopinoista. Neutroni pääsee läpi neutraalina kaikista tunnetuista suojamassoista kuin tyhjää 

vaan. Siksi voimalan ilmassa on säteilysuojat lävistytettyään kuin kaikki aukot täyttävää hitaasti 

liikehtivää neutronisumumassaa. Tähän ei perussäteilymittarina reagoi hälyttäen. Ja miksi reagoisi, 

koska neutroni on siinä tilassaan melkein huomaamaton miltei vaaraton hengiteltävä. Mutta 

mainittu 15min kello käy taustalla salakavalasti. Ydintyöntekijöiden henki on konkreettisesti kiinni 

siitä saadaanko tämä aikapommisto pois laitoksesta! Koko voimalaitoksen perussuunnitelmaan 

kuuluu tyhjentää voimalan j o k a i n e n soppi tästä kaikkialla lymyävästä tappajasta, ennen 

määräaikaa ilmanvaihdolla. Tauotta sitten piippuun syydetään näitä pienoistappajia. Entä kun 

piippu on imenyt neutronin suunnilleen kilometrin korkeuteen vapaaseen kaikkien meidän 

elintärkeään ilmaamme? Bum! Tapahtuu neutronin massiivinen beeta miinus hajoaminen. 

Tuloksena sinkoaa protoni, elektroni ja neutriino suunnattomalla suunnilleen n.1-miljoonan 

elektronivoltin voimalla kaikkialle. Näin muodostuu k a i k k i i n ydinvoimaloiden piippujen päälle 

massiivinen punertava sateenvarjon kaltainen tappava valoshow. Kun esim. linnut ja hyönteiset 

lentävät tähän reaktioalueeseen ne suorastaan palavat kuoliaaksi lennosta. Tilassa vapautuva 

energia on valtava ja tauoton. Reaktio on n. puolet siitä säteilymäärästä mitä voimalasta pääsee 

biodiversiteettiin eri teitä. Vaaraa aiheuttaa energiasta mm. voimalatehosta noin kymmenen 

prosentin beetaelektronien osuus. Säteily, jolla on kyky lävistää esim. alumiinia helposti. Kyseinen 

vapaasti vellova beetasoihtu on täysin ilman suojaa avoinna temmeltämään luonnossa, niinikään 

kaikkien luonnonvoimien vietävinä. Jos ydinalueelle sattuu voimakas alasilmanvirtaus tai vaikka 

sade pihalla on hengenvaara lähellä sinne valuvien hajoavien neutronien keskellä. Olkiluodossa 

esim. navakka lounaistuuli syytää koko soihtuinfernon surutta Raumalle. Alueen perustuulella 

lounaasta taas Eurajoen kirkonkylään jne. Tämä beetasoihtu aiheuttaakin seisovan ilman 
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yötaivaalle selkeästi nähtävän punertavan ja ydinyhtiölle nähtynä kiusallisen valohunnun. Siksi 

alueella määrätään hankalien kysymysten välttämiseksi kokoamaan systemaattisesti tuhatpäiset 

kuolevat kuivuneet linnunraadot jo aamusta pihoilta henkilöstön toimesta ja tätä "ikävää" 

punavaloa vastaan pimeydessä on päällä a i n a räikeä efektin peittävä koskaan sammumaton 

erityiskorkeamastoisten valojen kakofonia. --------- Beetasoihtu ydinjätteestä. Posiva niinikään 

suunnittelee sijoittavansa valtaisat määrät spontaanisti neutronoivaa ydinjätettä jälkikontrollitta 

Olkiluotoon. Tämän loppusäilytyksen tietää jopa Posiva olevan täysin toimimaton jo sinänsä. Mutta 

nyt myös jopa työntekijöiden turvallisuus on osoitettu olevan jo alusta asti veitsen terällä! 

Systeemin äärellä luolaa täyttelevä henkilökunta pysynee sentään vaivoin hengissä valtavan 

massiivisin tauottomien luolastoissa mellastavien kovia ihmettelyjä nostaneen 

pyörremyrskytuulettimien voimalla. Tekniikka on elintärkeä mekanismi jolla taataan(?) se, etteivät 

loppusäiliöstä tauotta tihkuvat spontaanin hajoamisen neutronipommit muuta ilmaa 16 min sisällä 

kaivosonkaloissa ionisoivaksi ja ennen kaikkea tappajiksi. Ihmiseltä tuhoutuisi mm. keuhkot miltei 

välittömästi tässä vapautuvassa ilmaionisaatioivan beetasoihtuilmiön myötä. Beeta kuten 

tiedämme tunkeutuu 2mm alumiinin läpi jo varsin aggressiivisena säteilijänä. On todella 

kummallista, ettei asiaa kerrota lainkaan sen enempää vaaralle altistuville työntekijöille, eikä kuten 

tiedämme ydinalan edes johtoportaan korkeammalle oppitasolle! Mutta kun tuuletuslaitteet täytön 

jälkeen pysäytetään alkaa koko saaren huokosista tunkemaan jälkisäteilystä tauotta neutronivuota 

maaperärakenteista pinnoistaan mm. säteilypaineen yms. kuplinnan ylös pusertamana. Kuten 

tiedämme jopa hidastuneet mittareihin enää näkymättömät neutronit ehtivät elinaikanaan jopa 

1000km päähän 3 600km/h vauhdeillaan. Tilanteen vaarallisuutta elämälle neutronien 

hajoamistilanteen koittaessa ei voi kyllin korostaa. Näinkö piittaamattomasti ongelman 

massiivisuus m y ö s tältä osin jätetään julkisesta keskustelusta vain kylmästi pois? Onko asiaa 

vaivauduttu edes tutkimaan, vai annetaanko seutukunnan säteilysairastua ja kuolla tästä 

neutronimassojen maanousemista huokuvaan beetaterssiin kuin tyhjää? Kun puhutaan tunnetusti 

moraalittoman ydinteollisuuden tavoista jo vuosikymmenet surutta piilotella näitä esille ottamiani s 

e l k e ä s t i kuorimallien mukaan konkretisoituvista erilaisista jälkisäteilyn varastoitumisfaktoista 

niin täytyy ihmetellä, kuka ja ennen kaikkea millä oikeudella näille maapalloamme terrorisoiville 

ydinherraskaisille on ollut antavinaan oikeuden tehdä näitä kansanmurhiaan tuosta vaan? Ennen 

kaikkea mikä oikeus jollain pääorganisaation tittelin omineella mm. IAEA:lla on patsastella ja vaatia 

80% ydinfysiikan perustietoa jopa kouluista maailmalla poistettavaksi? On enemmän kuin sairasta 

hahmottaa miten läpeensä rikollisesti kaikkea ydinalaan kuuluvaa faktaa voidaan maailmalla 

vuosikymmenistä toiseen peitellä! ------------------ Annos näkymätöntä säteilyä (Nettilöydöksiä 

Wikibediasta yms.) XI NESTETUIKELASKENTA Nestetuikelaskentaa käytetään lähinnä 

beetasäteilyn mittaamiseen ( 3 H, 14 C, 32 P). Sitä voidaan käyttää myös alfahiukkasia, 

heikkoenergistä gamma- tai röntgensäteilyä sekä konversio- ja Auger-elektroneja emittoivien 

näytteiden mittaukseen. Lisäksi nestetuikelaskureita voidaan käyttää Tserenkov-säteilyn 

mittaukseen. Nestetuikelaskenta on yleisin radioaktiivisuuden mittausmenetelmä sairaaloissa ja 

biokemiallisissa laboratorioissa. Tserenkov-laskenta nestetuikelaskurilla Kun varattu hiukkanen 

kulkee väliaineessa suuremmalla nopeudella kuin valo, se polarisoi väliainemolekyylejä. Kun tämä 

polarisaatio purkautuu, emittoituu väliainemolekyyleistä ultravioletin ja näkyvän valon alueella 

olevaa fotonisäteilyä. Tätä ilmiötä, jota kutsutaan Tserenkovin säteilyksi, voidaan käyttää hyväksi 

beetasäteilijöiden mittauksessa, koska nestetuikelaskijan valomonistinputket kykenevät 

havaitsemaan myös tätä säteilyä. 

==================================================== Beetahiukkasen energian 

täytyy olla vähintään 263 keV, jotta se saisi aikaan Tserenkovin säteilyä vedessä. Käytännössä 

Tserenkovin säteilystä on hyötyä beetasäteilyn mittauksessa vasta kun beetasäteilyn energia on 

vähintään 800 keV. Esim. 137 Cs:n (keskimääräinen beetaenergia 427 keV) 
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Tserenkovmittauksessa saavutetaan vain 2 %:n mittaustehokkuus kun taas 32 P:n 

(keskimääräinen beetaenergia 695 keV) mittauksessa saavutetaan 25%:n tehokkuus. 

================================================== *Eli tässä taas hyvää näyttöä 

miten häilyvää maamme ns. ydinsäteilyn mittaus on j o p a aivan tavallisilla kuten esimerkissäni 

beetasäteilymittauslaitteillamme jo! Virhe siis sinällään asiallisella beetasäteilyllä ja sen 

mittauskalustoilla voi olla tämän tiedon mukaan uskomattoman rajut 9 800%!!!*** Tserenkovin 

säteilyn mittauksella on muutamia tärkeitä etuja nestetuikelaskentaan verrattuna. Ensinnäkin 

voidaan mitata suurempia liuosmääriä, kun laskentapulloon ei tarvitse lisätä nestetuikeliuosta 

lainkaan. Toiseksi Tserenkov-laskennassa ei synny nestetuikejätettä, jonka hävittäminen maksaa.  

  

111. Beetasoihdusta lisätietoa..txt 
111. Beetasoihdusta lisätietoa. Kuorimalliteorioiden oleellinen sanoma on kertomus niistä 

energioista jotka varastoituvat pitkähköiksi ajoiksi arkiseen atomin sisusrakenteisiin Näkymättä 

sieltä termivireisinä suoraan säteilymittareihin. Mutta kun puoliintumisaikojen määreet ovat ohi 

säteilytilat aktivoituvat tuhoisin seurauksin. Kun puhutaan siviiliydinvoimaloiden tämäntyyppisistä 

kuorimallivarastoinneista eräs keskeinen ja toki ydintyyliin sitä tarkemmin salattu fakta on 

ilmastoinnista pääsääntöisesti poistuvien irtoneutronien elinaika atomin ulkopuolelle 

keinotekoisessa säteilyssä ulos ahdistettuna. SUK kertoo kyllä julkisuuteen kirjassaan miten happi 

kynnysreaktorissa varastoi säteilyenergiaa sisuksiinsa ja purkaa sen typpenä myöhemmin N-16 

hajotessa 7-sekunnin päästä kovalla läpitunkevalla gammaenergialla. STUK paljastaa edes tämän 

kirjassaan koska säteilyn vapautuminen tapahtuu "ikään kuin" vielä säteilysuojaisan voimalan 

sisuksissa. Mutta siinä vaiheessa myös STUK alkaa tarkan ja harkitun vaikenemisen, kun 

kuorimallin mukainen säteilyn varastoitumisenergia on kasvanut 1000s ja selkeästi myöhemmin 

esittelemäni kaavan mukaan suurempaan aikajaksoonsa. Kun fissioreaktion ulospäin neutraalit 

neutronit ammutaan atomin halkeamisesta ulos niiden nopeus vesihidasteessa muutetaan 

termiseen tasoonsa. Itse asiassa reaktoritankin reunoilla eteneminen on jo kun hidastetussa 

filmissä. Neutroni on kuin liukas öljytty mikrokokoinen kuula. Tässä tilassaan neutroneita valuu 

kirjaimellisesti minkä tahansa raskaimman säteilysuojan, vaikka teräksisen läpi kuin tyhjää vaan 

kaikkialle ydinvoimalan sisätiloihin ja niistä myös esteittä ulos. Sieltä mainitusti alkaa neutronien 

tuuletuksissa matka suojattomaan ulkoilmaan. Tarkkaan ottaen neutronilla on elinaikaa atomista 

singottuaan 16 minuuttia ja 40-sekuntia täsmennettäköön. Ydinyhtiöillä on tosiaan aikaa saattaa 

tämä kaikista ydinvoimaloiden rakennehuokosista tihkuva aikatappaja "usvalaskeuma" sellaiseen 

tilaan missä sen neutronikohtainen valtava 1MeV /2* 0,511MeV suuruinen beeta - purkaus ei tapa 

voimalan henkilökuntaa samalla. Ydinvoimalan eräs kriittisin tekijä on saattaa tämä massiivinen 

neutronivuopommivuo pois voimalaitoksen k a i k i s t a syövereistä ja vielä hallitusti, ennen 15min 

ja a i n a ! Koko laitosväen henki riippuu näistä piipuun neutroneja syytävistä 

poistoilmatuulettimista. Eikä tasapainoilu neutronin kaltaisella aineella joka vuotaa kaikista 

tunnetuista kuljetusputkirakenteista läpi kuin tyhjää vaan ole niitä helpoimpia. Ainoa paikka joka on 

katsottu tälle reaktiolle tapahtua olisi tietysti suljettu säteilysuojatila. Mutta miten taata valtavan 

määrä kaikkialla olevien neutronien pysyminen viivetankeissa, kun ne ovat päässeet jo pois jopa 

massiivisimmasta suljetusta paineistetusta reaktorista? Ydinalalle ominaiseen tapaan ongelmaa ei 

edes y r i t e t ä enää ratkaista millään lailla! Valtaville tuuletusilmakuutiomäärille ei 

kustannussyistä edes yritetä järjestää hallittua säteilysuojaa. On täysin u s k o m a t o n t a , että 

tällainen käytäntö on mm. STUK:n ja IAEA:n kaltaisten kontrolerrien surutta hyväksymä ydinalan 

mitä tarkimmin julkisuudesta salatuin tapa. Nyt sekä poistovesiin, että poistoilmaan muodostuu 
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valtava neutronien beetahajoamisvyöhyke. Vesiin kulkeutuneesta säteilyenergiasta ei piitata 

niinikään käytännössä lainkaan. Ainoastaan poistokanavan massiivinen aaltoiluallas pyrkii 

ajamaan paukkuvat neutronit enimmäkseen vettä hidastaen pohjaan. Siellä tietysti beetasäteily 

kohdistuu mitä tuhoisammin poistokanavien mutatointuviin eläinmassoihin ja paikalla oleviin 

kaloihin jne. Ydinvoimaloille on mm. tästä syystä ominaista monoeläinkunta merikanaviistossaan. 

Joista säteilytys tuhoaa niitä syövät vähemmän kestävät eläinpopulaatiot enemmittä huomioitta. 

Eräs aivan keskeinen ongelma arvioitaessa beetasoihtuun vapautuneiden neutronien ja vastaavien 

määriä on ydinalalle niin tyystin ominainen peittely tämän kriittiseksi kokemansa mittareissa 

suoraan näkymättömien neutronien osuuksissa eri paikoissa. Minulla on tiedossa näissä 

prosenttilaskuissa pitkälti se prosentuaalinen osuus joka fissio itse tuottaa. Ja kuten muistamme 

neutroneja lentelee pallomaisesti kuin auringosta ikään aina tuhatkilometrisuuruisessa 

pallohunnussa. Reaktoriin jää valtaisasti neutroneja. Esim. poistovesiin ydinteollisuus kertoo mm. 

verrokista tritiumista kertyvän muuttuvasti merkittävästi. Myös ympäriinsä tunkevaa 

neutronimassaa halkeilee rakenteiden sisustoissa kaikkialla ympäristössä. Jo pelkästään näiden 

hävikkien arvioiminen systemaattisten panttauksien takaa on tehty tietoisesti erittäin vaikeaksi. 

Varmaa faktaa puolestaan on se, että beetasoihtuun ajautuu varsin massiivinen neutronointi. 

Lukijoita ihmetyttänee miksi automaattisesti käytän näissä beetasoihdun arvioissani 

näppituntumana 10 % sääntöä. Kun 1000MW reaktorin alkuneutronitehoksi t i e d ä n 10% enkä 

ilmoita siitä jäävän soihtuun loogisesti 100MW säteilyä vaan vain 10% ja 10 MW osuuden on syynä 

tähän ainoastaan tarpeeni korostaa neutronien siroamishävikkiä pallomaisen poistumaluonteensa 

takia, ei mikään muu. Tilanne on räjähdysaltis niinikään poistoilmanhallinnan puolella. Neutronien 

hajoamisenergia kun ei ole niitä pienimpiä. Karkeasti voidaan laskea tämän elektroneja, neutriinoja 

ja käytännössä säteilymittareihin näkymättömiä protoneja tuottavan säteilyenergian edustavan 

10% perusydinvoimalan sähkötehosta. Niinikään koko ydinvoimalasta karkuun kuorimallien 

mukaan päässeestä energiasta tähän osioonsa voidaan laskea noin kolmannes. Pelkän fission 

beetaelektronien osuus tosin on 7,5% mutta hajoamisenergiassa vapautuvat neutriinot, 

rekyylienergiat yms. protonit ovat osin päälle iso osa. Mutta läpi aineiden sinkoilevien ja suorasta 

protoniosumasta gammamaan lähtevän neutriinomassan energian pysyttäytyminen tilanteessa on 

aika summittain arvioitavissa. Aiheesta mm. ASEA:n insinööreiltä saamieni tietojen pohjalta 10% 

on se fyysinen paikalliskenttävaikutus jonka mukaan ydinvoimaloiden beetasoihdusta 

keskusteltaessa puhutaan. 1 000MW laitoksessa tämä tarkoittaa poistopiipun päällä 

sateenvarjomaisesti punahehkuisena loistavaa ilmiövyöhykekenttää teholtaan 10 000 000W! On 

huomioitava, jo 1 wattisekunti tätä 2mm alumiinin lävistävää säteilyä tappaa ihmisen! Kun täysin 

vapaasti ilmassa vellovaa kuorimallien mukaista säteilytappajaa riepotetaan vapaassa 

hengittämässämme eetterissämme leikki on hommasta kaukana. Kun koko beetasoihdun 

olemassaolosta ei edes ydinvoimalan henkilöstö saati sivullisemmista tiedä käytännössä kukaan! --

-------------- Neutronien kaappausenergiasta. Kysymyksenasettelussa beetasoihdusta muodostuu 

suoranainen sikermä luontevasti seuraavia kysymyksiä. Näihin paneudumme osiossa. Kun 

beetasoihtu syntyy neutronin 16 min< atomista poistumisen jälkeen vapautuu silloin 1MeV 

suuruinen energia ja protoni elektroneineen. Kun nämä kohtaavat saamme perusvety-ytimen 

beetasoihdun toiminta-alueelle. Neutronilla on eräs melko selkeä piirre, kyky lyöttäytyä atomin 

sisuksiin. Miten käy kun tällaiseen juuri muodostuneeseen vetyyn kaappaantuu vielä hajoamaton 

neutroni? Pätkä STUK:n kirjasesta: "Vety esimerkiksi sitoessaan neutronin ytimeensä varastoi 

2,2Mev kaappausenergian". Kuten muistamme pelkkä hajoava neutroni oli kuorimallin alkusolu. 

Tämä esitetty pienin vetyisotooppi on luontevaa jatkoa astetta rajumpaan. Sen sijaan, että meillä 

on beetasoihdussamme alkujaan purkautunut 1MeV beetasäteilijä olemme todistamassa miten 

sama säteilytys taltioituu biodiversiteettiimme energian häviämättömyyslain mukaan korkeamman 

luokan varastoitumiskyvyn 2,2MeV säteilyteholtaan tuppaantuneeseen vetyisotooppiin! Jos joku 
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luuli neutronin sieppauksien aineisiin kadottavan neutronisäteilyenergian, huomaa todellisuudessa 

ongelmamme triplaantuneen! Pelkistäen soihdun aiemmin laskettu 10MW teho on muuntautunut 

tuplatehoiseen 20MW entistä salakavalamman pitempään varastointiajan atomin sisärakenteisiin 

kuorimalleja nöyrästi noudattaen. Säteilyenergia purkautuu jatkotapahtumissa deuteriumin 

isotooppiominaisuuksien pohjalta. Tässä näemme miten selkeimmällä mahdollisella tavalla 

STUK:n ja vastaavien esittämät mystiset säteilyenergioiden katoamattomuudet osoitetaan olevan 

kestämättömillä pohjilla. Sen lisäksi, että säteilyenergia jää syntyy lisävirittymisiä ja mikä 

huomioitavaa oleellisesti pitkäaikaisempaan muotoonsa. Eikä tämä pulma tietysti jähmety tähän 

kuten opimme jo Malenkan perustaulukosta. Luetaan vielä, "Säteily ja turvallisuus": "Nuklideja 

tunnetaan lähes 2 000. Niistä noin 270 on stabiileja, eli pysyviä! Muut ovat epästabiileja, ts. ne 

muuttuvat spontaanisti toisiksi nuklideiksi. Koska ytimet hajotessaan lähettävät säteilyä, sanotaan 

ilmiötä radioaktiiviseksi hajoamiseksi ja epästabiileja nuklideja radioaktiivisiksi nuklideiksi tai 

radionuklideiksi. Ytimen stabiilisuutta kuvaa sen sidosenergia Q eli ylijäämänukleodien 

poistoenergia. Ytimen massa on pienempi kun protonien ja neutronien summa." Näihin perustoihin 

rakentuu kuorimalliteorioissa esitetty alkuaineiden säteilyn varastoitumiskyky ja niiden 

poistumisajat. Kun atomi sieppaa ytimeen neutronin siitä tulee säteilyä sisuksiinsa varastoinut 

nukleodi. Kun ydinvoimalaitoksessa neutronit sinkoilevat, seuraamuksena on terminen 

isomeerinen virittyminen. Se tunnetaan mm. Lauritsenin kuorimallina. Ympyrä sulkeutuu. Neutronin 

fuusiosta lähtönopeus voi olla 10^7 m/s ja se voi taantua pienehköllä vesitaipaleella 10^3 m/s. 

Mutta kuten huomaamme edelleen 3 600km/h lentävä neutroni ei hidas siitä huolimatta ole. Se 

ehtii Loviisasta ongelmitta Utsjoelle 16 min elinaikanaan ennen hajoamistaan beetasoihtuna! Kuten 

huomaamme suomalaisten suojaharha kauempana ydinvoimasta on enemmän kuin heikolla 

pohjalla. No miksei neutroneita siepata vaan yksinkertaisesti reaktorin seinämille vaikka 

neutronisieppaavan boorin avulla? Totta kai rajallisen kapasiteetin boori täyttyisi pian ja syytäisi 

kohta esteittä neutroneja sisuksistaan. Niin Loviisan reaktoritankin yhteydessä sen 

neutronieroosion ja välittömän halkeamisvaaran takia sitä on päästöhehkutettava jo neljättä kertaa 

käyttöaikanaan. Jos sellainen ihme keksittäisiin mikä pitempään sitouttaisi neutronivuon, aineen 

pysyvyyskesto olisi kestämätön välittömästi. Sieppaussäteilyenergia energian katoamattomuuslain 

mukaan kun tekee tuhoaan siinä rajusti. Lisäksi mm. metallien vetyeroosio tunnetaan tuhoisana. 

Jonka takia mm. Loviisassa on ollut vedylle altistuneiden putkistojen vaarallisia rikkoontumisia 

ydinvoimalaitoksessaan. Neutroni lisäksi lävistää hitaana ainetta neutraalina liukkaana jyväsenä 

helposti jne. Eli atomin ulkopuolella esteittä räjähtäviä neutroneita tietoisesti kylvetään 

ydinvoimalaitoksesta biodiversiteettiin 1 000km säteelle koska kalliita parempia vaihtoehtoja ei 

kyetä kehittämään! ------------------ Hajoamisaikatauluista. Tosiaan lisäksi aineen fyysinen olomuoto 

vaikuttaa varsin tramaattisesti myös puoliintumisaikoihin. Radon vaikka on varsin massiivinen 

aineena puoliintuu isomeereistään reilussa kuukaudessa. Taasen selkeästi kevyempi metallinen 

vaikka nyt hafnium Hf 178 vastaava 32 vuotta. Lisäksi aikoihin vaikuttaa varsin rajusti virittymisen p 

r o s e n t t u a a l i n e n alkutaso. Aina puolittuessaan seuraava muutos todennäköisyys 

neljäsosittuu? Mietitäänpä tarkemmin asia ei ole noin selkeä. Jos kohdistamme rohkeasti 

viuhkoittuvan energia-aallon vain seuraavan kuorikerroksen yhteen neutroniin on selvää, että 

viuhkan kasvaessa matkan myötä sen peittoalueelle jää naapurineutroni sekä oikealta, että 

vasemmalta. Eli tästä päättelemme tilastolliseksi saantineutronisummaksi yli 1kpl. Ja vielä niin, että 

vasen saa energiasta keskimmäinen 16,5% ja oikea niinikään 16,5%. Pelkistäen siis kolmen 

puolivirittyneen lukuisasti toisten vastaavien energioiden peitossa neutronin energian 

kvantittumisen todennäköinen aika on vähintään puolitoistakertaistunut tilastomatemaattisesti. 

Koska puolivirittyneiden neutronien välillä tapahtuu systemaattista energian vaihtoa ja 

mahdollisuus, että kaikki energia on vain yhdellä neutronilla on siis pidempi kuin yhden "miltei" 

valmiiksi kvantittuneen neutronin. Lisätään nyt tosiaan viitekehykseksi, sinällään mainittu 
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hajoaminen neutronilla voi olla alttosekunti kuin koko 15min ja sen yli. Mutta tässä puhutaan 

tosiaan keskiarvojen "sumeasta" päättelylogiikasta. Mutta jotta matemaattinen ikkunointi siitä mitä 

tarkoitan haarukoin ensin malliksi tähän alkupaloiksi "virheellisellä klassisemmalla" 1, 2 , 4 , 8 jne. 

kaavaperusteella. Lähestytäänpä ongelmaa näillä vihjeillä kuorikerroksen edustamien neutronien 

määrillä ja radonille tyypillisillä (neutronin ja protonien välisellä) N/Z suhteen radontason 1,55 

kertoimilla. Kuoressa K= 2* N/Z 1,55= 3 neutronia. L= 8* N/Z 1,55= 12 n. M= 18* N/Z 1,55=28n. 

N= 32* N/Z 1,55= 49n. O= 31* N/Z 1,55= 48n. P=9* N/Z 1,55= 13(täyttä) n. Kun neutronin elinaika 

on 16,67min (K-elektronikerros), niin tästä saamme lähtötasot. Kun ensimmäinen kahdesta 

neutronikvantista K-kerroksesta tulee ulos on säteilykertymän putsaustaso "puolivälissä" eli 

tilastollisesti puoliintumistasossaan T1/2. Kerran kvantittuneen neutronin seuraava kvantti sinkoaa 

2 kertaa pidemmälle odotusajalleen tässä kaksoisosumasimulaatiossa, eli 33min (L) aikaan. 

Seuraava taasen 4 kertaisen 133min (M). 8*= 1 067min (N). 16*= 17 067min(O). 32*! Luku ei enää 

mahdollistu koska P-kerroksessa on vain 13 neutronia. 13* 17 066min= 221 186min. 153vrk. 

Näistä lukuarvoista saamme raamit mainitun radonin puoliintumisaikaan. Totta kai nyt liikutaan jo 

varsin ennenkokemattomissa kokonaisnäkemystasoissa. Huomaamme esim. ytimestä lähteneen 

yhden neutronin on pitänyt lävistää reitiltään 5 erillistä kuorikerrosta, jossa viritystila on taas 

aloittanut 17min kellotuksensa. Seuraava tarkennettu lähestymistapa. Nyt laitamme kvantin 

aiempaa logaritmista osumatarkkuutta paremmaksi ja tältä pohjalta etsimme arviokimaraa joka 

esittää aika hyvin reaalimaailmassa tapahtuvaa radonkaasun kuorimalliteorioista tutun 

säteilyenergian poistumisaikataulun faktaa. Puolittuneen neutronin kvantti siroaa ei 

täysosumastaan pelkkään yhteen neutroniin vaan reunaneutroneihin hukkaantuu kolmannes koko 

energiasta 1,5 kertaa pidemmällä oloajalleen, eli 25min (L) aikaan. Seuraava taas 3 kertaisen 

75min (M). 6*= 450min (N). 12*= 5 400min(O). 24*! Luku ei kuten muistamme mahdollistu koska P-

kerroksessa on vain 13 neutronia. 13* 5 400min= 70 172min. 1 170h. 49vrk! Näin selvitimme aika 

todenmukaiselle tasolleen sitä viuhkamekaniikkaa joka pyörittää neutronipohjaista aineen säteilyn 

poistoaikaa neutronin peruspurkautumismekanismiin nojautuen. Täytyy sanoa, ettei hahmotus ollut 

niitä kaikkein helpoimpia tehtäviä tarkkuuksineen jne. Mutta on k i i s t a t o n ja mitä selkein näyttö 

niistä kuorimallien osoittamista ytimen sisäisistä mekaniikkareaaleista jonka mukaan tapahtumat 

etenevät. Ei tosiaan mikään ihme, että näiden aikoinaan setvittäneiden osaksi tuli lukuisia Nobel 

palkintoja. IAEA on vaan systemaattisesti tärvännyt tämän heidän idulleen aloittamansa fysiikan 

oksan. STUK haluaa esittää täysin eri lukuarvoillaan Neutronin kestoiän, kuin Jauho. Siksi lasken 

arvot suoraan heidän 10.6 min pohjalta vertailun vuoksi. Neutronin kvantti siroaa ei 

täysosumastaan pelkään yhteen neutroniin vaan reunaneutroneihin hukkaantuu kolmannes koko 

energiasta 1,5 kertaa pidemmällä oloajalleen, eli 16min (L) aikaan. Seuraava taas 3 kertaisen 

48min (M). 6*= 286min (N). 12*= 3 434min(O). 24*. Luku ei kuten muistamme mahdollistu koska P-

kerroksessa on vain 14 neutronia. 14* 3 434min = 44 647min= 744h. 31vrk! Tällä STUK:n luvulla 

saatiin miltei ideaalinen mallinnus radonin sisäiseen aikamekanismiin. STUK esittää arvonsa 

puoliintumisen pohjalta joten tässä laskennassa muodostuu reitti K-kerroksesta ulos atomista 

konkreettiseksi ajoitukseksi jolloin atomin sisustan energiasta on poistunut puoliintumisosuus. 

Kiintoaineesta kaasusta poiketen kvanttina poistuvat kvantittumat yms. "liikaelektronit" joutuu 

taistelemaan konkreettisesti ulos metallikideverkostostaan kuin auringon fotoni 

vuosimiljardiluokkaa massan alta. Eli singonnut elektroni kaappaantuu naapuriatomiin ja taas 

puoliintumiskello alkaa ikään kuin alusta. Tämän takia kaasuille on tyypillistä 

yksittäisatomirakenteensa, tai tuplamolekyylinsä takia puoliintua systemaattisesti alle 

kuukaudessa. Toisaalta radiohiili esim. on "puolikaasuna" 6 530 vuotensa orjana kyllä. Yhtä kaikki 

puoliintumisten lainalaisuudet vaatii ihan oman monimutkaisten laskelmakaavojen fooruminsa.  
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112. Beetasoihdun deuteriumkertoimista..txt 
112. Beetasoihdun deuterriumikertoimesta. Atomin sisällä olevaan neutroniin varastoituu 0,511eV 

suuruinen perusenergia. Kun kaksi neutronia vuorovaikuttavat niillä on kyky tuottaa beeta miinus 

hajoamisessaan noin 1MeV suuruisen säteilylatauksen. Kun tuollainen maksimilleen virittynyt 

neutroni synnyttää beetasoihdun sen sisuksista lähtee 1MeV suuruinen kvantti ja jäännöksenä on 

protoni, joka haalii ympärilleen pyörimään hajoamisessa vapautuvan elektronin ja neutriino menee 

menojaan biodiversiteettiin. Mutta kun tällainen vetyatomi kaappaa sisuksiinsa ydinvoimaloista 

sinkoavia virittyneitä neutroneja tapahtuu jotain kummallista. Sen lisäksi, että muodostuu 

deuteriumiksi kutsuttu isotooppivety niin sen sisuksiin muodostuu raju 2,2MeV virittymineen. 

Energia vastaa peräti 4 elektronin suuruista energiavarausta, jonka tullut neutroni kykenee 

luomaan. Tilanteessa vapautuu uskomattoman suuret energiat, lasketaanpa mistä on kyse. 

Ensimmäinen neutroni toi 1MeV myötään beetasoihtuun 1000MW ydinvoimalaitoksesta 10MW 

suuruisen säteilysyklin. (Muistutan tässä yhteydessä, että 10% on suoraan 100MW, mutta lukuni 

takana on näppituntuma siitä, että neutroneja katoaa varsin eri teitä ja tämän hävikin ja vain sen 

takia käytä loogista 10% jääntinäppituntumaa näistä äärimmäisen vähän tiedotetuista ydinalan 

panttaamista neutronimääristään!) Mutta nyt systeemiin tuli ensimmäisen neutronin hajoamisen 

jälkiseurauksena yli kaksinkertaistuva lisäteho, soihtu sulkee sisuksiinsa jo 20MW suuruisen 

säteilyenergian. Ei ihme, että tähän yhä massivoituvaan reaktiopilveen törmäävät muuttolinnut 

kuolevat säteilyn tappamana suoraan lennosta! Miten tämä kaikki on mahdollista? Kun neutronin 

valtaisan energian joutuu kaappaamaan suojaton ja yhden protonin massa siinä syntyy efekti jota 

voidaan verrata auton ajamiseen päin vertaistaan painoaan vastaan nokkakolarissa. Jos iskun 

vastaanottajia on lukuisampia syntyy vähemmän tuhoa autoon koska raskaammissa atomeissa 

syntyy kivikasaefekti. Pelkistettynä raskaaseen atomiin imeytynyt neutroni kyetään ikään kuin 

jarruttamaan vauhdistaan monessa osassa ja pitemmällä matkalla. Asian luonne käy selväksi 

seuraavasta. Vedyn isotooppi ottaa neutroniinsa 2,2MeV säteilyenergiavarastoinnin ja helium enää 

1,48MeV/n jossa laskua kaksoisosumasta on jo 67% prosenttiin. Näissä arvoissa on jo koko 

atomiytimen sisin K-kuorikerros täytettynä läpi. Kun mukaan otetaan L-kuorikerros pääsee boori B- 

5 neutronikohtaiseen ainevalikon maksimisuoritteeseensa 2,32MeV/n mitä ei muut aineet kykene 

ylittämään. Deuterium jää myös hopealle pysyvästi teho-ottovertailussamme. Boori tunnetaan mm. 

erittäin tehokkaaksi kyvystään siepata kiinni neutroneita rajoitetusti mikä johtuu näistä esittämistäni 

ominaisuuksista. Samasta syystä boorin kuorimalliteorian mukainen säteilyvarauskyky on 

huippukorkea, ykkösluokkaa neutroniaan kohden. Mitä sitten raastava ja raju kertakaikkinen 

osuma vedyn ainokaiseen protoniin synnyttää? Vapauttaa beetasoihdussa olleesta alkujaan 1MeV 

neutronista yli kaksinkertaisen säteilyenergian silpomalla protonin ja neutronin massasta 

kunnioitettavan suuruisen energian sisuksiinsa myöhempään poistoon ympäröivään 

biodiversiteettiin. Deuteriumin sekundääristä muodostusta laitoksen ulkopuolella ei haluta ilmoittaa 

näistä vaiheestaan enää lainkaan ydinvoimalan päästöefektiksi! Näin kiertäen ydinala puhuu v a i n 

siitä vuosittain laitoksen sisällään "suoraan" syytämästään vajaan 2TBg (Terabecguerellia) 

suuruisesta kaksoisneutronisesta tritiumosuudestaan. Täysin edesvastuutonta jättää laskuista pois 

mittareissa näkymättömät liian hitaat neutronit ja jopa yhden neutronin vety deuterium niinikään! 

Suorastaan uskomatonta havaita, vaikka ydinlaitoksen toimittaja ASEA tunnustaa 

voimalaitoksensa sisällä olevan niin massiivisen hitaiden mittareihin suoraan näkymättömien 

neutronien massan, että tappaa 17min tuuletuskatkoksesta j o k a i s e n niin silti näitä 

neutronipäästöjä ei edes uskalleta tilastoida! Systeemi on ydinalalle mitä tyypillisin. Halutaan 

tarkkailla v a i n sellaisia tarkoin valittuja ainesmääriä, jotka näyttävät paperilla hyvältä. Mutta kun 

pitäisi puhua ydinvoimaloista primääristi ja sekundäärisesti nähdyistä massiivisimmista 

kuorimalliteorioiden mukaisista nimenomaan energiallisista säteilyn synnyttämistä 
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säteilyvuoenergioista ollaan hiljaa. Pitäisi mitata säteilyenergian vuodon k a i k k i se energia jota 

ydinvoimaloista, kaivoksista ja jätteistä lähtee, ei nykymalliin vain varjoja niistä! Kuten maailman 

biodiversiteetin säteilytasojen käsittämättömän suuri 10 kertaistuminen muutamissa 

vuosikymmenissä osoittaa ydinyhtiöiden todellisiin säteilypäästöihin ei olla päästy lainkaan kiinni! 

On ollut kohtalokasta, miten IAEA on systemaattisesti kieltämällä koko kuorimalliteorian esittämät 

eri laajuiset neutronien yms. kuljettamien säteilyenergiavoiden olemassaolot kyennyt tekemään 

lähinnä pilkkaa maailman säteilysuojelusta. Todellisuudessa nykyinen tapa mitata pala sieltä ja 

suurinta osaa eri energiasiirroista ei lainkaan on tullut kerta kaikkiaan tiensä päähän. Ydinala ja 

IAEA on pakotettava tunnustamaan nämä kertomieni kaltaisten säteilyn vuotoreittien olemassaolot. 

----------------- Valheita neutronisoihdun takaa. Tuskin voisin herkullisempaa aihetta ydinalan 

valehtelumenttaliteetistä löytää, kuin beetasoihtuaihe on. Ensin paljonpuhuvaa totuutta 

perusominaisuudesta joka kylvää ydinvoimaloissa massoittain ympäristöönsä myöhemmin 

räjähtäviä neutroneja. Koululaisen tietosanakirja: "Neutroneja käytetään myös muuhun, varsinkin 

kiinteän aineen rakenteeseen kohdistuvaan tutkimustyöhön. Varauksettomuutensa vuoksi ne 

tunkeutuvat erittäin hyvin useimpiin aineisiin"! Eli neutronien vuoto ydinvoimaloihin on näin 

varmistettuna! Suoranainen Pommi STUK ilmoittaa (Säteily ja turvallisuus) neutronin p u o l i i n t u 

m i s ajaksi 10,6 min. Jauho (Atomi ja ydinfysiikka) taas kertakaikkisesta hajoamisajasta s. 285. 

1,01 10^3s! Kyse on ydinfysiikan kivijalasta neutronin säteilypurusta 57% keskinäinen heitto 

maamme ikonien välillä! Toinen väittää eliniän kiinteäksi ja STUK puhuu täysin eri maailman 

puoliintumisajasta. Kumpi valehtelee? Kenen ohjeen mukaan esim. ASEA:n rakentamat 

ydinvoimalat suuntaavat kuolemaa uhmaavat beetasoihtunsa palamaan Suomen taivaalle? 

Posivan jäteluolastoissa erotus niinikään on elämän ja kuoleman kysymys. Tiedän näkyvän aivan 

keskeisimmän IAEA sensurointien efektin. Jauhon arvio on niin tarkka ja täsmällinen aikoihin 

muuttumatta, että sen mukaan on tehtynä esim. maamme ydinvoimalalaskelmat vuosikymmenet. 

Aiempi 10km lentokonekieltominimi Olkiluodon beetasoihdun reaktiokorkeuden päältä kyettiin 

muuttamaan vain 2km marginaaliin 3 km ilman Jauhon määritettä ei taatusti olisi onnistunut. Eli 

tosiaan STUK on jälkeen 70-luvun diskinformaatiouudistuksiensa ja Rudolf Röntgenin 

ilmaionisaatiofaktojen Sievert- poistojensa myötä saanut myös tässä jälkilämmittää faktaa 

neutronin iästä valheellisemmaksi! Miksi pikkulintu putoaa jo suoraan ilmasta saamaansa 

säteilyyn, kysyy moni? STUK:" Ydinvoimapäästöistä kollektiiviseen annossitouman annokset 

aiheutuvat melkein yksinomaan ilmakehään joutuvista päästöistä." Syy on raa'an säteilyn l i s ä k s 

i ilmakehään muodostuneet rajut tappavat säteilyionisaatiomyrkytyksen seuraamukset. Vähemmän 

tiedostetaan elämän heikkous juuri säteilyionisoitua ilmaa vastaan. Kuinka suuri osa reaktorin 

syytämästä energiasta sitten on hahmoteltavissa nimenomaan säteilyn energioina, entuudestaan 

muistamme reaktorin osuudesta 17% olevan suoraa säteilyä. Sähkötehosta tämä on uskomaton 

50%! Mutta edes tämä ei riitä, STUK: "Vaikka fissioreaktiossa vapautuu keskimäärin 2,5 neutronia 

fissiota kohden, ovat useimmat fissiotuotteet liian neutronipitoisia ollakseen stabiileja ja 

huomattava osa niistä on beeta miinus aktiivisia. Hajoamisessa niiden neutroniluku pienenee ja ne 

lähestyvät stabiilisuuskäyrää. Eräiden lyhytikäisten fissiotuotteitten beeta - hajoamisessa vapautuu 

neutroneja. Lyhytaikaisesti tästä erkaantuvilla viivästyneillä neutroneilla on tärkeä merkitys 

reaktorin säädön nopeuteen. Fissiosta karkaa neutriinojen ja gammasäteilyn energiaa ja tätä 

korvaa muista kuin suorasta ydinreaktiosta vapautuvat energia". Eli ydinjätteen neutronintuotolla 

on oleellinen tässä vaiettu lisäneutronintuottokyky edelläkerrottujen päälle! Radioaktiivisissa 

luonnollisissa sarjoissa esiintyy vain alfaa joka poistaa ainoana myös ylimääräiset 2n+ 2 protonia. 

Gammakvantteja ja beetahajoamisista vain b- reaktio. Kanta-aineissa ei esiinny lainkaan b+ 

aktiivisuutta, eikä K-kuorikaappausta. Selitys moiseen on looginen. Kun alfa vie mennessään yhtä 

monta protonia, kuin neutronia alkaa neutronien yliedustus kevyemmissä ytimissä. Tästä 

eteenpäin ytimen on pakottauduttava stabiilimmaksi emittoimalla vai beeta- hiukkasia. Tämä fakta 
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tekee siis epästabiilit ydinjätteet neutronien ylituottajiksi! Koska raskailla alkuaineina neutronien/ 

protonien suhdeluku N/Z =1,55 laskien 1,3>(1). Esimerkiksi Torium 232 stabiloituessaan lyijy Pd-

208 ampuu sisuksistaan neljä neutronia spontaanisti ja 6 alfaa. Näin siis Pekka Jauho. Mutta 

STUK:n uudemmassa kirjassa esitetäänkin beeta + ja - hajoamiset kilpailevaksi alfahajoamisen 

kanssa mm. (s 57), jonka mukaan Jauhon väite ei olisi lainkaan näin. Jauho myös tunnustaa 

STUK:sta poiketen ydinjätteen sisältävän kuorimallien mukaista varastoitunutta jatkuvasti sieltä 

irtoavaa gammaa, jonka STUK tavalleen uskollisesti kiistää! Taas kerran STUK antaa 

disinformaatioisempaa suuntaa siitä, että fissiojätteistä ei vuotaisi kuin ehkä puolet siitä 

neutronijälkimassasta mitä Jauho esittää. Käsittämättömiä ja selkeästi jälkikäteen kaunisteltuja 

lukemia m y ö s tässä! Sitten 70-luvun säteilyfysiikassa on tapahtui näemmä vallan o u t o j a 

kupruja IAEA:n systemaattisella vedätyksellä! Fissioon osallistuvien ns. "välillisesti ionisoivien" 

neutronien suora osuus on 5MeV. Fission energiasta neutriinojen osuudeksi ilmoitetaan 11MeV. 

Beeta + hajoamisen positroneja ei ilmoiteta puolestaan lainkaan? Tässä Jauholle tulee tutusti 

pisteet kotiin, koska suuremmissa beeta+ hajoamisissa näin ei olisi! Paha lipsahdus STUK:n dis-

infoille! Beetasäteilyn energiaksi ilmoitetaan puolestaan vain 5 MeV. Parinmuodostuksessa 1MeV 

energiafotonista sinkoaa elektroni ja positroni beetasäteilyn tavoin ja muodostuu kaksi symmetristä 

elektronimassan suuruista 0,511MeV fotoniparia. Meitä jää tässä laskelmassa b+ hajoamisten 

puuttuvien neutriinojen kadossa kummastuttamaan mihin häviää välistä symmetrisen 

beetahajonnan sinkoaman elektronin edellyttämä n.6MeV suuruinen erotusosuus? Määrä edustaa 

enteellisesti kymmenisen prosenttia ydinvoimalan sähkösäteilyenergiasta. Neutriinoja tulee 

kuorimalliteorian mukaisista n i m e n o m a a n viiveillä b- hajoavista ydinjätteistä! Voimme 

selkeästi hahmottaa jälkisäteilevän neutronituotannon tämän mukaan edustavan hämmästyttävän 

suuren reaktorisähköstä kymmeneksen neutronituotoksen sekundäärissäteilyn ydinvoimalan 

piippuun. Eli mitä opimme neutronien menekin osuudesta. Voimalan sähköenergiaosuudesta 

(1.)15% suuruinen beetasoihtu palaa suoraan neutronien hajoamisista, ja tuottaen jälkisäteilyä 

ulkopuolella sekundäärisellä 2,2MeV neutronisieppauskertoimin deuteriumpohjalta. Jälkijätteistä ei 

fissioinnein kuorimallin mukaan purkautuu sitten kaiken tämän päälle (2.) 9% osuudellaan 

"viivästyneitä" niinikään neutroneja syytäen ja sekundäärisneutronisieppauksin. Määrät edustaa 

yhteensä viidenneksen ydinvoimalan sähköstä säteilytappotehona. Edes tämä ei riitä. Kuten 

toriumista huomasimme ydinjätteen seuraavan 40v aikana lähtee kaiken tämän päälle jälleen 

kerran fissiossa suoraan vapautuneiden neutronien (3.)n.10% beetasoihdun osuus. (Laskentatapa 

tässä tarkoittaa käyvän ydinvoimalan syytämän 20% neutronien vuosituotantomäärään nähden n. 

neljännesprosenttia.) Ja kuten arvaamme edes t ä m ä ei piisaa vaan seuraavien vuosituhansien 

ajan tulee v i e l ä kerran kuorimalliteorioiden ilmoittama neutronipommien ryöpsähdys (4.) n. 10% 

kooste. Biodiversiteettiin synnyttää ydinvoimala neutronisäteilyn vuotona vajaa 50% osuuden 

pelkkinä kaikkialle lentävinä neutronisina pommituksina. Totta kai reaktorista näiden lisäksi 

vapautuu gammoina ja neutriinoina 35% sähköteho-osuus päälle. ---------------- Muistelua 

beetasoihdusta. Joskus neutraalin silminnäkijän palaute saattaa osoittautua jopa varsin tärkeäksi 

tietolähteeksi. Vaikkei todistaja itse välttämättä edes tiedä tarkemmin mitä on ollut hahmottamassa. 

Näin kävi esimerkiksi Olkiluodon beetasoihdun yhteydessä. Kun voimala startattiin sen ulkopuolella 

oli ruotsalaisten sinne määrittämät häirintävalopylväät. Ilmeisesti valoja oli totuttu käyttämään 

ruotsalaisissa olosuhteissa ja todettu peittävän riittävän tehokkaasti valosaasteellaan ydinvoimalan 

piipuista sinkoavaa kiusallisen hyvin näkyvää neonpunaista tyynen ilman ionisaatiovaloa. TVO oli 

kyllä testaillut ja todennut insinööriensä tarkastuksissa, miten voimalan ympäristöstä tätä 

kymenmegawattiluokkaista vajaan kilometrin poistopiipun yläpuolista sateenvarjon kaltaista 

beetasoihtua ei kykene pihalta näkemään. Myös luovutustarkastuksissa ASEA oli ollut vakuuttava 

ja sanonut, ettei myös Ruotsissa työntekijät tehneet "kiusallisia" kysymyksiä tästä äärimmäisen 

tarkoin vaietusta säteilysaastasta päittensä päällä. Muutamia aikoja TVO oli tyytyväinen ja kaikki 
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rullasi. Mutta pian alkoi valojen peittokyvyssä ilmenemään kiusallista vaimenemista. Noin 10km 

päässä ydinvoimalan tulotiessä oli korkea mäki ja sen laelta tyyninä ilmoina autoilijat alkoivat 

erottaa ydinvoimalan savupiipun päässä ihmeellisen ja selkeästi valosta erottuvan verenkarvaan 

oudon sinne kuulumattoman hunnun! Ensin asiaan ei kiinnitetty mitään huomiota ja asiasta vaiettiin 

entistä määrätietoisemmin! Mutta kun tästä ilmiöstä alettiin tekemään toistuvia kyselyjä 

ulkopuolisten taholta ja myös työntekijöissä alkoi herätä epäilys oliko kyseessä ilmiö joka vaaransi 

heidän turvallisuutensa oli ydinjohtajien pakko toimia. Koska ydinalalle ei k o s k a a n ole sopinut 

edes omalle henkilökunnalleen kertoa konkreettisesti mistä on kyse. OL-1 ja OL-2 laitoksen pihalle 

hommattiin mitä järeimmät ja peittävimmät valot taivaalle heittävät tyyriit valtavasti kuluttavammat 

uudet "mittatilausvalot". Jopa ydinyhtiön insinööriportaassa ihmetytti mitä järkeä on pystyttää 

massiiviset ja ylikorkeat päältä avoimet valopylväät joiden valoista suurin osa meni taivaalle, jos 

kerran valaistuksen teho oli jo alkujaan maanpinnalle osuneena koettu liian heikoksi? Ydinyhtiössä 

ei kyseenalaisteta mitään vaan toimitaan. Ja valot vaihdettiin taivaita tavoitteleviin haitakkeisiin. 

Joiden valosaasteen määrää voi vain nyttemmin hämmästellä. Mutta toki vaikutus myös havaittiin . 

Kyselyt TVO:n voimaloita sateenvarjona peittävistä verenkarvaista beetasoihduista vähenivät ja 

ydinherroille oli taas yksi peiteltävä fakta vähemmän kansalle. Eli se mikä ei näy ei tapa on 

näemmä päätarkoitus näissä ns. "ydinturvakeskusteluasioissa"! Totta kai se kymmenien 

megawattien räjähtävien 1010-sekunnin neutronien säteilylevitys biodiversiteettiin on aina vaan 

kasvussa ja taustamme maailmalla kymmenkertaistunut. Mutta pääasia tässä on se, ettei kansa 

vaan näe, tiedosta ja edes työväki oivalla mistä on todellisuudessa kyse on kaikki niin erinomaisen 

hyvin! Jos asia jotain kiinnostaa tarkistusmielessä pistää todistukseen niin tässä oiva ja 

yksinkertainen vinkki. Hommatkaa punainen pleksilasi ja käykää sen läpi katsomassa ja 

kuvaamassa ydinvoimalaa pimeinä mieluusti seisovan ilman hetkinä. Saatte hämmästellä miten 

keltaisen valon poistuessa häiritsemästä ottamissanne valokuvissa ydinvoimalan päältä löytyy vain 

ja ainoastaan tämä verenkarvaana voimalan päällä palava vain ylhäällä oleva beetasoihtuhuntu! ---

------------ Deathland puhuttaa, tai olisiko ollut parempi sanoa, että mykisti populat kuin leka 

liikkuvillaan!! Juu IHAN hauska huomata, että MTV:n filmatisoinnissakin oli oivasti osattu ottaa 

esille se totuus, että säteilyn varastoituminen näyttää enemmän kuin vääjäämättä muutavan 

taivaankannet enemmän kuin tutuksi verenkarvaan säteilyionisaation sävyiksi! Vielä hetki sitten 

täällä netissä kyseltiin, että oliko moni tuon filmin punataivaita oksennellen katsellut? Ilmeisen 

varmasti olivat oivaltaneet ihan näin punataivaskuvista neuvomatta, itä juttuni ja kuvakimarani 

punaisisiksi vääjäämättä värjäytyvistä taivaistamme tuo tullessaan. mitä 10-kertaistuneet 

taustasäteilymme kasvut. Itse asiassa tuo MTV:n filmatisointi maamme tulevista 

beettasoihtutaivaista ei olisi voinut KIRPEIMMIN potkia ydinlobbareitamme totuusreaalin kuin juuri 

nyt. Vai mitä!?) Ja ihan muistutukseksi saitti mitä eilen jo kirjoitin: ------ "Deathlands" 

paljonkertovalla veritaivasteemalla! MTV 3 05.02.2009 23.35 "Eräänä tammikuun kylmänä aamuna 

ydinvoima pääsi irti. Kuka noita syitä haluaa enää edes tarkemmin muistaa. Mutta nyt taivas on 

JATKUVASTI päittemme päällä säteilyionisaatioiden kertymistä VERENKARVAN PUNAINEN! 

Vääjämätöntä ydintuhomme loppuamme ennustaen!" *Eeppistä, tottahan toki!. . .Mutta muistuttaa 

vaan mieliimme, Öö. . mistä tällainen viitekehys nykyreaaliimme nyt mahtoikaan putkahdella ja 

mistä mahtaa tämä mystinen punataivas. . . Hmm?) ---------------- Telinevikasurmia 

lentokonelaskeutumisissa kiihtyvästi. Miltei päivittäin alkaa lehdistössä näkyä uhkaaviin 

beettasoihtuihin raunioituneitten lentokoneitten putoamisilmoituksia. Asia vaietaan lehdistössämme 

byhä mitä tarkimmin. Säteilyeroosion ruostuttamat ja tuhoamat pettävät laskutelineteleskoopit eivät 

pääse uutisiin suoraan, edes vahingossa. Aina yhdistävänä tekijänä näissä ilmoituksissa silti on 

epämääräimen kommentti "mystisesti epäonnistuneista laskuista silti". Telineet eivät ruostuneina 

toimi, ja kuolemaa seuraa vääjäämättä! Saa nähdä uskalletaanko ydinalan nykyisiin 

beettasoihtuamisten toimiin puuttua tuhansienkaan lentoturmien jälkeen? AINAKIN 17 KUOLLUT 
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LENTOTURMASSA USA:SSA Lentokone on syöksynyt maahan lähellä Butten kaupunkia 

Montanan osavaltiossa Yhdysvalloissa. Uhrien joukossa on useita lapsia. Myös Japanin Tokiossa 

sattui yöllä rahtikoneen maahansyöksy, joka vaati kahden ihmisen hengen. 

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/200903239285948_ul.shtml 

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/200903239285992_ul.shtml  

  

113. Ydinvoimala-altaan sinisestä väristä..txt 
113. Ydinvoimala-altaan sinisestä väristä. Katsoessasi ydinvoimalan altaaseen ihmettelee vedessä 

olevaa sinistä valoa. Mistä tosiaan on kyse ja mikä virittää ydinaltaan nesteen näin konkreettisesti 

silmiin nähtävästi. Kun vedessä liikkuu ydinreaktorista sinkoavia kaikkea lävistäviä näennäisesti 

"vaarattomia" neutriinoja syntyy niiden vuorovaikutuksesta irtoavia eli ionisoivia elektroneja. Niiden 

lähtönopeus on yli valon vedessä oleva nopeus, joka puolestaan tuottaa sähkömagneettisia 

sähköpulsseja ja virittävät elektronit tuottamaan ns. Tserenkovin säteilyä. Kyseinen valo näkyy 

selkeästi esim. vedessä ydinjätteitten ympärillä olevana sähkönvärisenä huntuilmiönä. Tässä on 

osa siitä mekaniikasta joka syntyy kuten taannoinen beetasoihtuhuntu punaisena niinikään paljain 

silmin nähtynä. Kuten beetasoihtua peitetään systemaattisella valosaasteella niin myös 

reaktorihallien valoja ei saa l a i n k a a n sammuttaa! Ei siis edes kuvatakseen tätä mystisen 

vahvasti fluoresoivaa vesiallasta! Nimittäin perusydinvoimalatyöntekijällä ei saa missään nimessä 

välähtää. Kuten ydinalalla aina myös tässä on tarkoin piilotettu salakavalasti ilmiön aiheutuminen! 

Ydinyhtiöillä on halu selittää koko mystisen veden sinisyys Tserenkovin ilmiöllä. Sinivalo vedessä 

kertoo karun totuuden, ei edes neutriino ole neutraali ja vaaraton kuten annetaan ymmärtää vaan 

tuottaa kudoksen elektroneille lävistäessään ne tappavan vaarallista virittymistä ja 

radikalisoitumista. Niinikään päälle tosiaan tulee vielä osumat gammaa tuottaen protoneista. 

Kaikkiaan jo tämä valo kertoo ydinvoimaloista aina jopa maapallon lävistävien neutronien 

edustaman sähkötehosta 16,5% kaikkiin säteilymittareihimme tyystin näkymättömän 

165MW/1000MW, (josta Tserenkoviin valoon kuluu promille 170 000W säteilyosuus). Tämän 

ominaisuutensa takia STUK peitellee ilmiön näennäisolemattomana. Tässä on harkittu kompa. Ei 

valo mitään tapa, mutta sen merkitys on ovelampi. Virittynyt valenssielektroni esim. hapessa 

13,3eV suuruisena energiana kun merkitsee katkaistua valenssisidosta ja se tietysti jo kuolettaa! 

Silloin jo tämä vuoto tappaen syytää 170 000kpl murhaavaa säteilyvirittymistä joka voimalan 

käytön sekunti! Joten jopa näin "pieni" energia on massiivisinta tuhoa voimalakohtaisesti 

laskettuna tauottomana energiavuona. Miljoona tappoa muuten minuutissa sädeaineella joka ei 

näy missään mittalaitteissa ei ole todella pikku juttu! Japanissa tehtiin maailman ensimmäisiä 

neutrinoja mittaavia valtavia laitteistoja. Kuvaavaa oli, että kalibrointiin käytettiin miltei 200km 

päästä sinkoavia tauottomia ydinvoimalaneutriinovoita! Mutta ei t i e t y s t i ole vain tästä efektistä 

kyse. Esimerkiksi reaktorista pursuavat neutronit suoraan veteen aiheuttavat oleellisen osan 

hämäräperäisesti sinifluoresoivasta vesireaktiosta. Neutriinon suuresta määrästä huolimatta niiden 

vuorovaikutus ionisoiden kaikkea lävistämäänsä materiaalia on maailman taustasäteilyssä tietysti 

niinikään mitä tarkimmin salattu fakta! Ydinala on aina valehdellut neutriinon olevan reagoimaton 

surutta lävistämänsä massan suhteen. YLE:n radion tiedeohjelmasta 01.08 Salapoliisiradiaattori 

osa 4. Suoraan kerrottiin edellämainittu neutriinojen tauoton elektroneihin perustuva säteilytyksen 

efekti. Eli myös tämä neutriinomysteerio on silkka kupla. Neutriinot ydinvoimaloista siis virittävät 

ympäriltään ainetta säteilemään ja osuessaan suoraan protoniin syntyy vankka n. 1MeV 

gammakvantti niinikään. Mutta palataksemme vielä tähän reaktorialtaiden siniväriefektiin sen 

keskeinen tekijä on vaietut neutronien tauottomat pommitukset siihen. Neutronit myös sitouttavat 
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liike-energiaansa varsin rajusti juuri hidastimena tästä syystä käytettyyn veteen. Jarrutusenergia 

synnyttää vahvaa ja nähdysti myös mitä konkreettisinta valoilmiötä. Neutronin 10^7m/s 

nopeuspudotus 10^3m/s> liikenopeuteen vapauttaa tämän säteilyn energian eron. 

Kummastuttavinta minusta, ydinala ei l a i n k a a n ilmoita vuotaneiden neutronien suuruutta? Ei 

niinikään niiden 1MeV beetahajoamisenergiasta reaktorin ulkopuolella mainita mitään! Sentään 

kerrotaan neutronien ja beetan yhteistehon olevan alkujaan 1000MW reaktorista 150 MW varsin 

tuhoisan tappajan. Kun näitä neutroneita vuotaa kaikkialle myös ydinvoimalaitoksen veteen on 

selvää, ettei esim. reaktorin päällä miltei paikallaan olevaan veteen osuneet neutronit ehdi 17min 

pois. Niiden osaksi tässä tapauksessa jää räjähtää näyttävänä 1MeV suuruisena beeta- 

hajoamisena ja syytää lisää säteilyn energiaansa mm. sinkoavana ionisoivana elektronina 

neutronin hajotessa veden sisään. Tämä pieni osa siis näkyy niin hämmentävän rajuina ja räikeinä 

sinisenä tauottomana hohteena Tsherenkovin lisäksi! Asia on äärimmäisen arka koska kuten esim. 

TVO:n virallisista julkaisuista huomaamme neutronien olemassaolo m y ö s tässä silmin nähden 

sinisenä hehkuvassa vedessä kielletään mitä tarkemmin, miksi? Näin paljastuisi k o k o 

tappajaneutroniketjusalaus beetasoihtuun ulkona olevaan beeta- neutroneihin asti!  

  

114. Ihan kiva juttu..txt 
114. "Ihan kiva juttu." 01.07-07 YLE viestitti. "Ampiaisten ja kimalaisten määrä on romahtanut myös 

Suomessa kesän aikana, kertoo Oulun yliopiston intendentti Juhani Itämies YLE Uutisten 

haastattelussa Hyönteisten talvehdinta näytti sujuneen hyvin, joten tutkijat arvelivat kesän 

muodostuvan vuosisadan ampiaiskesäksi. Kesän aikana hyönteisten määrä on kuitenkin 

romahtanut. Itämies arvelee, että kyseessä on jokin sairaus, ehkä sama joka on tappanut 

Amerikan mehiläispopulaation. Pölyttäjäpula vaikeuttaa pahoin kukkien lisääntymistä ensi kesänä." 

Taudista ei tietysti ole kyse, jo siitä syystä, että kuolleita mehiläisiä ei olla lainkaan löydetty 

pesiensä edustoilta jne. kuten sairastumisissa on ollut tapana. Nyt mehiläiset vaan jäävät 

matkalleen "jonnekin." Samaan lahkoon kuuluu uutiset ydinaavikoitumiskuivuuden tuhoamista 

Australiasta, Uudesta-Seelannista, joissa niinikään maidon totaalinen tuotannollinen romahtaminen 

on pienessä ajassa tuplannut jopa Euroopassa maidon hintapaineet ennennäkemättömään 

vauhtiin. Ja kas kummaa EU:ssa jo on miltei kapinaa nousemassa kun kaupunkilaisille ei enää 

kyetä lahjoittamaan m y ö s maitoa entiseen pilkkahintaan. Todetaan yhteenvetona tähän, 

ydinaavikoitumisen tappamat kukkien pölyttäjät puolestaan vastaavat kolmanneksen koko 

maapallomme elintarvikehuollosta, joten alkaa pian näyttämään siltä, että taitaa se maanviljelijä 

tulla hyvin pian tarpeelliseksi myös nälkäiselle ja häntä pilkanneelle kuluttajalle? No voi t o s i a a n 

sanoa, maanviljelijöiden kunnioituksen palauttaminen näyttää vaativan muutaman kymmentä 

miljoonaa käsiin kuolevaa nälkäistä , ennen kuin aletaan oppimaan miten arvokasta on kaikkien 

ruoan tuottajien työ. Ehkä silti k a i k k e i n merkittävintä näissä artikkeleissa on se ja ainoa 

todellinen syyllinen ydinvoima! Ei tosiaan näillä tietopohjilla mikään ihme, että ydinala sabotoi jo 

systemaattisesti NASA:n ja Fuuglesangin yläilmakehäionisaatiotietokantoja, koneita ja räjäyttelee 

paniikissa jopa Rutanin avaruusaluksia häätäen todistajia kriittisestä ionosfäärimuutosten 

tutkimuksesta! Alkaa tosiaan näyttämään nyt enemmän kuin vankasti siltä, että ydinalalla jos millä 

on viimeiset konkreettisesti piipussa! Aikansa on ala pallotellut totuutta ja nyt alkaa olemaan seinä 

vähän joka suunnalla vastassa, vai mitä ? Kuten muistamme ionosfääriin ionisoituu valtaisan 

energian revontulista tutut ydinvoimalapäästöistä kumuloituneet tuhansien ampeerien suuruiset 

sähköionisaatiopurkaukset muodostavat mehiläisten ja ampiaisten ja vastaavien hyönteisten 

käyttämiin herkkiin suunnistusjärjestelmiin virheet jotka öksyttävät. Jo keväällä kirjoittelin miten liian 
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suorat ylhäällä olevat ionosfäärin vuokentät ajavat hyönteisfaunaa magneettikenttää seuraten liian 

ylös ja jäädyttävät todistajien lausuman mukaan v a l t a i s i a mm. Englannissa nähtyjä 

mehiläisparvia yläilmakehään. Sieltä nämä suurparven jopa lentokoneita paniikkialasajaneet 

eläinparat putoavat meriin ja häviävät jälkiä jättämättä. Asia on ihan oikeasti myös todistettu juuri 

mainituksi! Nyt näyttää siltä, että tämä ionosfäärin sekoittanut säteilyenergian poikkeama on 

pysyväinen häiriösäteilykenttä vahvistuen kuukaudesta toiseen! Ja koska tiedämme yleisen 

säteilytason nousseen (KTM:n tietona) logaritmisesti 10 kertaiseksi ja erityisesti vuoden 1970 alun 

ydinvoimabuumista eteenpäin alkaa vitsit olemaan t o d e l l a vähissä! Näyttää käyvän jopa niin, 

että ydinvoima lähtee maailmalta, joko ihmismassojen järkiintyessä väkisin alasajamana. Niin tai 

jos Suomi saa ydinalansa mukaan päättä niin sitten ydinvoimakulttuuri romahduttaa ihmiskunnan 

sukupuuttoon säteilytuhojensa myötä! Peli alkaa näemmä olemaan senverran ankaraa, että myös 

IAEA:n ydintuhoista kertomattomuussensurointi alkaa vetämään viimeisiään. Täytyy sanoa, vaikka 

olen näistä ydintuhoista satoja sivuja kirjoittanut, niin a i n a vaan näyttää vasta luonnon oma 

palaute saastumisistaan pakottaa asian julkisuuteen. On suorastaan u s k o m a t o n t a havaita 

miten esim. YLE kuittasi tiedon ydinvoimin tapetuista mehiläiskannoistamme ja ampiaisistamme. 

"Ihan kiva, kun näistä pörrääjistä päästiin!" Sairasta asennetta!  

  

115. Eroopan aktiivisin..txt 
115. Euroopan aktiivisin. GTK:n Retkeilijän kiviopas. Sivulta 79 Satakunnan hiekkakivestä: 

"Suurten rapakivimassiivien muodostumisen jälkeen n. 1 400milj v. sitten kallioperä vajosi hitaasti 

nykyisen Satakunnan alueella. Noin 200milj v aikana syntyi yli 100km pitkä, 20-30km leveä ja jopa 

1km syvä rotkovajoama! Joet kuljettivat ympäröivän vuoristonrapautumistuotteet vajoamalaakson 

pohjalle." Kyseessä oleva täyttynyt rotkovajoama-alue sijaitsee nykyisessä Luvian hiekka-

alangossa. Paikan alla tapahtuu siis parhaillaan Euroopan massiivisimman vähintään 2 000km 

pitkän tektonisauman liikkeellelähtö. Noin 14 v sitten kolmen erillisen Olkiluodossakin mitatun 

maanjäristyksen jäljiltä tämä viimeisimmästä Ruotsista mitatun massiivisen laattaliikunnon jäljiltä 

mitattiin kerraltaan aina jopa Venäjälle asti ulottunut 8m kallionousemapurkaus suoraan maasta. 

Siitä on noin 7 000v aikaa ja se on ollut suunnilleen Indonesian tsunamin suuruinen maanjäristys, 

arvoltaan 8 Richterin asteikossa. Atlantin selänne on silloin lukkiutunutta tektonisaumaa on 

painanut siitä lähtien arvion mukaan 5cm/v vauhti. Ja nyt tämä massiivinen kalliolaatan painuminen 

mm. Porin kohdalta parhaillaan 1 000m vajoamana on käynnistynyt mitatusti uudelleen. Kaikki 

vuoden sisällä havaitut Venäjän järvikadot, Suomen Pyhäjärven pohjoispuolen niinikään 

latvajärven tyhjentymiset ja poliisitutkinnan kallioräjähtelyineen, Ruotsin 450m kallioromahdukset 

ilman julkista tiedotuskommenttia on häkellyttäviä! Viimeisin tarkoin salattu maansiirrostuminen 

aiheutti Norjassa peräti 7 tietunnelin kertakaikkisen romahtamisen. TVO- sanomissa myönnettiin 

laatan aiheuttaneen Olkiluodossa j o p a yksityisten laattojen saumoihin 0,3mm vuosiliikunnan jo. 

Tästä voi summata Olkiluodon ydinvoimala-alueen lävistävän Euroopan suurimman tektonisauman 

käynnistäneen vallan massiivisen satojen vastaavien kerryttämä vuosiliikunnan. Sen seurauksina 

aivan lähivuosina mm. Olkiluodosta Ruotsiin meressä menevä massiivinen tasavirtakaapeli on 

katkeillut jo toistamiseen! Koska liki 7 000v ajan Norjan Kölivuoristo on jännittynyt nousemalla 

paineesta maaperästä koko Atlantin selänteen sinä aikana ladanneen valtaisan tektonisen paineen 

on sen nyt lähteneestä purkautumisesta odotettavissa varsin vilkasta toimintaa. Jotain tulevasta 

näyttää tietävän myös kurimuksessa asustelevat ydinfirmat vaientamalla asiasta kaiken 

keskustelun mitä tarkemmin! Jo Japanin ydinvoimaloiden tuhosta voimme ottaa oppia, kun 

sikäläinen hallitus vaatii 7 ydinvoimalan käyttöluvan perumista, koska siellä jo keskikesy 6,8 
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Richterin järistys aiheutti 50 erillistä tuhoa, vuotoa, päästöä jne.. Voimaloissa joissa tosiaan 

maanjäristys on huomioitu jo alusta asti. Nyt Olkiluodon ja Ruotsin hengenvaarallisesti 

kiintokalliolukitut voimalat ja molempien maiden ydinjätteet on asennettu ikään kuin mitään 

järistystä ei olisi tuloillaan? On todella k ä s i t t ä m ä t ö n t ä kuvitella mikä välinpitämättömyys 

Pohjolan ydinturvassa heijastuu. Voimme vain kauhulla ajatella mitä 5 käsiin halkeavaa 

Suomalaisruotsalaista ydinvoimalaa ja kaksi ydinjätevarikkoa hajotessaan 8-Richterin 

ennustettavassa jo aiemmin alueella mitatussa maanjäristyksessä aiheuttaa? ------------- Euran- 

Luvian laakio Kun katsoo maanlaadusta kertovaa topografikarttaa Suomesta huomaa, miten 

jääkauden höyläämästä perustastamme on kadonnut nelisen kilonmetriä kallioperää ja 

maaperämme on erittäin tasainen. Merkittävää sedimentaatiota ei Suomesta juuri enää löydy. 

Kaksi mainittavaa sedimenttitäyttömonttua sentään löytyy vielä, Hailuodon alue ja Luvian-Euran ja 

Säkylän Pyhäjärven alueet ovat mainittavia. Näistä erityisesti viimeinen on mielenkiintoinen. 

Sedimentaatio on merkki maamme suurimman ja aktiivisemman , kuten GTK kirjoittaa 

"vajoamalaakson" osoitus! Kyseessä on Litoraanimeren aikoinaan sulkeneen valtaisien peräti 

kolmen massiivisen erillisen tulivuoritoiminnastaan tunnetun oseaanisen laattapuskennan seutu. 

Kyseessä on varsin hyvin tunnetun 2000km pitkän Laatokalta Skotlannille ulottuvan edelleen 

liikkuvan tektonisauman maanpinnallinen fakta. Alueella pohjoisesta painaa jatkuvasti Atlantin-

selänteeltä vaikuttava 5cm/vuodessa kasvava meren pohja. Sen paineiden vaikutuksesta juuri 

Olkiluodon seutukunnilla on maaperä suomalaisittain aivan uskomattomasti jännittynyt lommolleen. 

Laaksoon antaa yhä lisää hiekkaa seutukunnalle sitä tuova Kokemäen joki. Voidaan 

nykytilanteessa pitää uskomattomana, että lukuisten kilometriluokkaisten peruskalliohöyläysten 

jälkeen alueelta kyetään mittaamaan suomalaisittain aivan käsittämättömän syvä rotkovajoama. 

Jonka koko on niinikään omaa luokkaansa maamme mittakaavoissa. Kuhmon rotkovajoama on 

kuin finni tähän verrattuna. Kuten tiedämme Porin laatta on taas liikkeellä ja painautuu Rauman 

alapuoliseen tulivuorijonoistaan geologipiireissä tunnetun Eurajoen Rauman laatan alle 

käsittämättömällä paineellaan. Mitkä on sitten tämän tarkoin julkisuudestamme ydinturvahuhujen 

välttämismielissä pidetyn Luvian Euran laakion rajat? Porista se lähtee seuraillen Kokemäenjokea 

Harjavalta, Kokemäki. Sieltä etelään Säkylää seuraillen Pyhäjärven itäreunaa. Ylänteen ja 

Vaskijärven kansallispuiston koukaten Hinnerjoen eteläpuolitse kohti Lappia ja sieltä Eurajoki-

suiston kirkonkylään. Tässä pääpiirteissään maamme e h d o t t o ma s t i aktiivisimman 2 000km 

pitkän tektonisen laattaliikunta-alueen keskeisin puskurivyöhykkeen raju rotkovajoama-alue. Se 

osa siis joka on maan päällä, meressä sitä on tietysti lisää. Se mikä tässä hämmästyttää on 

tosiaan mittasuhteet ja valtavan rajuista tektonisista paineista alueella kertovat megalomaaniset 

vuosituhannet pingottuneen voiman ilmentymät. Jotain kuvaa alueen voimista sen vertaaminen 

Norjan vuoristoon. Kölivuoristo on n. 1000km tuskin puolet siitä saumapituudesta joka sen 

painamana rikkoo Litoraanisaumaa parhaillaan. Norjan vuoristo on n. 1,5km korkea ja esim. veteen 

rannasta se on painunut vain 300m. Ja tosiaan tämän Luvian-Euran laakion synnytti arviolta t r i p l 

a s t i korkeampi yli 4km vuorijono Suomessa! Ja vaikka vuoresta ei mitään juuri enää ole 

jääkausien höyläämisen jälkeen olemassa niin yhä tuon Euroopan mahtavimman tektonisen 

puskusauman voimasta kertoo kuvaavasti Norjaa kolminkertaisesti syvemmät kilometriluokan 

rotkovajoavajalustat. Nyt kun valtava vuorellinen vastapaino on poistunut on tektoninen 

palautuminen selviö. Jotain alueen geologisesta tuhovoimasta kertoo Ruotsista Venäjälle noin vain 

7 000v sitten vapautunut Euroopan massiivisin Indonesian tsunamiluokan kertakaikkinen 8m 

kallioiden valtaisa maastaponnahtaminen suoraan maasta. Nyt alueella on alkanut uudelleen 

tapahtua kiihtyvää tektonista toimintaa, kuten tiedotusvälineiden kätköistä olemme huomanneet. 

On päivän selvää, että sauma on liikkeessä taas. Ei siis ihme miksei Posivan yli 500m syviä 

kallioporaustietoja näyttöfaktoineen julkaista missään. Mitä saavat tuta jatkossa alueen Ruotsissa 

ja ennen kaikkea Suomessa olevat järistyksiä kestämättömät mm. Olkiluodon 3 ydinvoimalat? 
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Miten halkeaa Posivaonkalot kun jo aiemmin alueella tapahtuneet 8 Richterin asteikon 

megalomaaniset tektonikallionousemat runnovat laukoen tätä Euroopan kärkirotkovajoamaa uusin 

innoin? Yksi on varmaa, asian äärimmäinen kriittisyys tiedetään kyllä näemmä maassamme 

geologipiireissä. On aivan käsittämätöntä miksei näin selkeästä asiasta edes uutisoida! Ei vaikka 

luonto on lähivuosina antanut s e l k e ä ä ennakkovaroitusta tulevasta ja väistämättömästä 

kallioita repivästä jatkokatastrofistaan nimenomaan Olkiluotoon! ------------ Pohjolan syvin. Kun 

GTK kallioperäfaktoissaan esittää Suomesta löytyvän yli kilometrin syvyyteen merenpinnan 

alapuolelle menevän tektonisen vajoamalaakson hämmästyin todella. Tässä kirjoituksessani minua 

kummastuttaa se, ettei edes Itämerestä löydy tuollaisia kilometriluokan rotkolaakiota. Koululaisen 

tietosanakirja: "Itämeri on keskisyvyydeltään 55m ja sen syvin kohta on 459m." Kuvitelkaa, että 

koko Pohjolan alavin kohta löytyy Posivan ydinjätevarastosta kivenheiton päästä pohjoiseen! 

Tuskin koko Euroopan mantereelta löydy noin massiivista satakilometriluokkaista, kuten GTK asian 

sattuvasti ilmaisi kirjoituksessaan peruskallion rikkomaa "vajoamaa"! Tämä Olkiluodon alle 

saumautuva Litoraanimeren tektoniliikuntosauma jos mikä massiivisuudellaan on rotkokanjoni 

sanan mitä vaarallisimmassa mielessä. Seutukunta jonka tektonisen aktiviteetin takaa Kölivuoren 

kautta tänne kohdistuva tauoton 5cm/v merenpohjaliikunto. Huomatkaa, kun Posiva poraa 

ydinjätteensä 500m syvyyteen tästä pitäisi mennä vielä toinen sama matka alaspäin, että edes 

pohja tälle ilmoitetulle ja tiedetylle montulle löytyy. Ilmankos Posivan kaikki yli 500m syvät 

kiintosuolapitoiset poraustiedot on julistettu systemaattisesti salatuksi julkisuuskritiikiltä. Tehty 

tilanne on sanoinkuvaamattoman tyhmä jo sinällään. Kun Olkiluodon säiliöt puhkeavat ja vuotavat 

niiden sisältö menee sieltä vielä ongelmitta 500m a l a m ä k e e n kalliohalkeamissa. Ja kun nämä 

suolaveden siirtämät nukleodit pullahtavat ulos ollaan edelleen selkeästi maan p i n n a l l a 

höttöisessä pesusienimäisessä löyhässä alati vesiliikunnallisessa jokihietikossa. Tässä 

rakenteessa vaikuttaa miltei kosmisentuhoisa 100 ilmakehän perusvesipaine. Yllättäen tämä 

hietikko tunnetaan esim. Yyterin santana! Itse asiassa koko Länsi-Suomen juomavesivarantona 

käytettynä Kokemäenjoen raakavesialtaana aina Kokemäestä lähtien. Lienee siinä Porissa ja 

seutukuntien juomavesivastaavilla ihmettelemistä kun uraania alkaa löytymään sieltä ja täältä kuin 

taiottuna! No mistään taikomisesta ei tässä ole kyse, vaan alaspäin spontaanisti valuvat vesinorot 

Olkiluodon Posivan luolastoista tuovat ydinalan terveiset huokoshietikolle sieltä hetkessä kuten 

pohjavesi kulkeutuu juomakaivoomme. Näin yksinkertaisesta perusfysiikasta tässä on tosiaan 

kyse. Ja huomatkaa ydinyhtiöt ovat k o k o ajan tiennet tämän todeksi! Alalle ominaisella tyylillä 

asia vain piittaamatta ihmishengistä välittämättä vaietaan! Vertailun vuoksi jopa Norjan ylettömän 

syvät rannikkovedet ovat silti vain 300m kieppeillä. Aivan uskomatonta tässä on tosiaan miten 

Olkiluodon ydinvoimalaitokset on rakennettu ikään kuin tasamaalle. Silti se todellisuudessa on 

mielettömän syvän Grand kanionluokan tektonisesti epävakaan kilometrisen keskimäärin 25km 

leveän satakilometriluokkaa pitkän kuilun partaalla ihan konkreettisesti! Kuka edes huvikseen 

väittäisi Japania tektonisesti vakaaksi alueeksi Posivatyyliin kun maan alle niinikään runnoutuu 

koko ajan Tyynenmeren merenpohjaa. Vertailun vuoksi maailman syvin tunnettu maanpäällinen 

monttu Kuolleenmeren allas on "vain" miniluokkaa kolmanneksen tästä 392m syvä. Itse järvi on 

pinta-alaltaan 1020km2, kun esimerkiksi tämä Luvian - Euran laakion pinta-ala on kaksi ja puoli 

kertaa isompi 2 500km2. Voiko maallikko edes kuvitella, Suomessa on triplaten syvempi ja 

massiivisesti suurempi alaltaan tektonimonttu kuin maailman syvin vapaa vajoama! Voi vain 

hämmästellä, millä ihmeen konstilla Olkiluotoa on i k i n ä kyetty huijausmielessä kauppaamaan 

vakaana alueena, saati nyt ydinjätteelle? Mitä varmimmin syyt siihen miksei geologit hyväksyneet 

aluetta Suomen 100 parhaimman ydinjätteen paikaksi juontuvat näistä. Vasta "pakottamalla" seutu 

pääsi 101 sijalleen! Miksi sitten alueelle piti änkeä k a i k k e i n vaarallisimpaan ja epävakaimpaan 

tektonisaumaan lienee jo ydinalalle tyypillisen systemaattisen kiristyksen ja valtiopainostuksen 

piittaamattomuushuippua. -------------- Miksei Luvian- Euran laatta ole kiveä. Miten on mahdollista, 
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että jo 1,4miljardia vuotta sitten muodostunut Luvian- Euran laakio on yhä edelleen vain hiekkaa? 

Luulisi tuon ajan sisällä jo kaiken sannan muuttuneen haperaksi hiekkakiveksi edes? Mutta Pori 

tunnetaan Yyterin sannoistaan, Luvian pellot ovat pelkkää hiesumultaa ja Säkylän Pyhäjärviseutu 

tunnetaan valtavien hietikkojensa sisälleen kätkemistä massiivisista Suomen eräästä 

merkittävämmästä pohjavesivarannoistaan. Miten ylipäätään on sitten mahdollista, että hiekka on 

pysynyt mainitussa rotkovajoamassa noin rikkonaisessa perusmuodossaan massiivisemmin 

kiinteytymättä? Jauhesammuttimen huollon eräs oleellinen osa on kolautella ja käännellä sen 

sisältämää jauhetta, ettei se painuessaan kinteydy, näin yksinkertaisesta perusasetelmasta kaikki 

on kiinni. Kun hiekka on jatkuvan liikkeen kohteena se ei yksinkertaisesti pystyn kiinteytymän! 

Miten tämä sitten on mahdollista? TVO Sanomissa on selkeä vinkki. "jopa yksittäinen tektonisessa 

Litoraanimeren saumassa lohkottunut halkeama liikkuu 0,3mm/v. Ja kun tektonisessa 

kilometrisessä alati pohjiltaan valuvassa systeemissä noita halkeamia on vuosimiljoonat jauhaneet 

päällään olevaa kivihietikkoa on hiertäminen kertautuvaa. Keskimääräinen etenemisvauhti kun on 

Atlantilta 5cm/v ja sen liikeheijastumana veden täyttämä vellova yli sadan kilometrin mittainen 

sedimentti on kuin morttelissa tauotta! Eikä tässä kuin alkupaloiksi. Alueella on jääkausia toisensa 

perään. Tuottaen jokilaakson päällä loputtomiin liikkuvaa 2km paksua mannerjäätä valumassa 

mereen. Jossei tämän alla hietikko hajoa , niin sitten ei mikään! Tutustuin paljonkertoviin 

GeoSatakunta-hankkeen pöytäkirjamerkintöihin kesällä 2007. Siellä avoimesti kerrottiin mitattujen 

vuotuisten tektonimurrosten siirtyilevän millimetreittäin! Eli puhutaan yhtäkkiä 

kymmenkertaisluokkaisista lisäysreaalista mm. TVO:n lehdissään julkaisemin määriin heittämällä. 

Mitä sitten käytännössä merkitsee puhua ilmiöstä jossa vaikka nyt 10% Atlantin selänteen 

faktaliikunnasta upottaa tätä 2000km pitkää saumaamme tauotta? Vuosittain 5mm, vuosisadassa 

puhutaan jo uskomattomasta 50cm tektonilatautumisesta. Eli niinikään paljon puhutusta 

maanousemanopeusvauhdista on yhtäkkiä kyse, mutta r a j u s t i tuhoisampana puskusauman 

latausliikuntaiskemänä! Tämän Litoraanimerisauman tiedetään mainitusti mm. vain 7000v sitten 

8m valtaisalla Ruotsista Venäjälle ulottuneella kertakaikkisella kallionousemallaan synnyttäneen n. 

8 Richterin asteikon maanjäristyksen! Suomessa tämä mullistus toi silloin jopa Tampereen 

alapuolella GTK-tietona sulaa laavaa maan pinnalle. Kuten aina ydinalalla kaivauksien tulos on 

salattu systemaattisesti yleisöltä! Nyt ehkä k a i k k e i n järkyttävin tieto. Edellä kerrotulla 

kalliolatautumisella maaperässämme tuollainen on mahdollista 2 000 vuoden välein 

kaskaditoistona! Jostain uskomattomasta uhasta tässä kertoo miten Japanin ydinvoimalat 

tuhonneen maanjäristyksen voimakkuus oli murto-osaluokkaa tästä, eli n.6,8 Richteriä. Japanissa 

ydinvoimaloissa maanjäristykset oli jo kaukoviisaasti alkujaan huomioitu. Silti ydinvoimalat eivät 

moista millään saada kestämään. Huomatkaa mainitsemani 8 Richteriä on rajuudeltaan reippaasti 

yli kymmenenkertainen Japaniin verrattuna. Suomessa maanjäristyksistä ei 

kiintokalliovoimaloidemme harakanpesissämme edes kuiskailtu, saati varauduttu millään tavalla! 

Lisäksi Posivan luolat puhuvat 100 000<v minimiaikajaksotuksista. Riittää siinä haperilla 

suolavesiin vuosissa sulavissa bentoniitti/kuparilume-esteissä ihmettelemistä jatkossa. Jo se, ettei 

Posiva edes h u o m a n u t kivenheiton päässä olevaa maailman s u u r i n t a maanpäällistä 

laattatektonivajoamaa vuosikymmenten tutkimuksessa antaa kalmaisan farssin koko 

ydinhankkeillemme! Ei mikään ihme, miksi ydinala salaa viime vuoden kaltaiset laattaliikunnot 

Venäjältä, Suomeen , Ruotsiin ja Norjaan asti. Kyseessä lienee näköjään eräs Pohjoismainen h ä r 

s k e i n harkittu systemaattinen peittelyrikos kansaa vastaan kautta aikain!  
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116. Kaikkeuden lainalaisuuksista..txt 
116. Kaikkeuden lainalaisuuksista. Täällä on esitetty varsin osaavantasoista arvelua avaruuden 

perusmekaniikoista. Ja on tosiaan täytynyt oikein pinnistellä yllättävän tasokkaaksi käyneessä 

keskustelussa. Mutta kuten tapanani on haluan poistaa käydystä asetteluista kaikki rönsyt 

äärimmilleen pelkistäen. Tämä ei kaikkia miellytä , mutta totuuden nimissä pelkistyksen 

äärimmilleen vieminen on luonnon yksinkertaisuudessa a i n a se oikeampi tie. En väitä esitystäni 

täydelliseksi, mutta faktoihinsa perustuvaksi. Meillä on alkuräjähdyksen perusfraktaali 

pallolaajenemisineen mitattavissa j o k a i s e s t a avaruuden massaliikkeestä. Lisäksi meillä on 

"pallona" ympäriltämme kaikuva yhä etenevä alkuräjäytyksen reaktiopinta ulkoa kaikkialta. On 

kaikki materia fraktaaleineen käytettävissä. Luonnossa puun oksa muistuttaa täysin puuta pienenä. 

Laine on hyökyaalto pienoiskoossaan. Itseasiassa mikä tahansa vaikka planeettasysteemi on 

nähtävissä jopa atomissa. Loputtomiin fraktaaleja. Näistä perusmekanismeista voimme hahmottaa 

sen suuremmin mystifioimatta aineavaruutemme perustat. Kaikkeutemme alkoi puskea pisteestään 

"A" nykyiseen ulottuvuuskohtaansa "B". Tiedämme maailman ikäluokan ja voimme määritellä 

täsmälleen kuin autolle kuljetun matkan materialle noin valon keskinopeudesta. Jos tarkkailemme 

ulkoapäin tapahtunutta näemme vain valtavasti laajentuvan ja läpäisemättömän valopallon, jonka 

sisällön olettaisimme olevan erittäin kuuman. Mutta koska laajentuminen syö energiaa 

oivaltaisimme pallon olevan sisältään sen takia viileän. Niin kuin se meidän kannalta on. 

Ulkopuolinen havaitsisi reunoille pallona keskittyvän niin massiivisen energian, että oivaltaisimme 

pian, miten kuplan viilentyneistä energiavalmiuksista m i k ä ä n ei kykenisi lävistämään 

nopeampana laajentumispintaa. Myös olisi selvää, ettei pintaa sen valtavan 

säteilyenergiapaineensa takia aine kestä lävistää. Myös sen äärimmäinen loitontumisvauhti olisi 

luotujen lainalaisuuksiensa takia ylittämätön sisällä oleville. Tämän tajuttuamme ymmärtäisimme 

pallon sisällä olevan myös ajan kaltaisia ja valonnopeuksien tyyppisiä poistumisen estäviä 

peruslakeja. Lisäksi laajentumispinnan energiavalli estää fotoniperustaisen näkemisen sen läpi. 

Tästä oivaltaisimme, ettei suljetusta systeemistä voida tehdä havaintoja ulos. Kaikki sisällä on 

vangittuina olomuotoonsa aineeseen. Mutta palloon tulee silti viestintää ulkopuolisesta 

olomuodosta. Laajenevassa pallossaan oleva ymmärtää, että avaruutensa laajenee täyttäen 

"jotakin"! Tämä on jo selkeä vihje ulkopuolelta. Toisaalta laajentumisen symmetrisenä säilynyt 

perusmuoto kertoo monesta. Ympärillä ei ole esimerkiksi klassista ainetta, joka näkyisi sisällepäin 

gravitoneilla. Lisäksi ympärillämme ei ole toista laajenevaa samankaltaista, koska törmäävät 

laajenemispallot kumoutuisivat ja aiheuttaisivat fyysisen poikkeama-aukon mm. 

alkupamauskuplastamme kaikkialta saatavaan perussäteilyyn. Mitä muuta? Systeeminä pallo 

näyttää ulospäin ja sisältä myös suljetulta. Sillä on tietty energiansa ja ainemääränsä jonka tiheys 

vähenee kuplan sisältä mitä konkreettisemmin. Toki ainetta tulee tyhjyydestä mutta vain 

systeemistä itsestään. Tilamme harvenee koska kaikki ympärillämme punasiirtymänä laajenee 

tauotta. Baryoneille on siis olemassa vakionsa! Tämä on tärkeä mitattava fakta. Niinikään 

huomaamme pallon sisäisissä mekanismeissa ajan yksituumaisen kulkusuunnan. Mikä kertoo 

systeemin laajetessaan vastoin gravitaatiotaan kuluttavan resurssienergiaansa vanhentamalla 

suoraan "Casimir-energiamaisesti" ainetta tarvituksi energiaksi. Koska näin on sisällä niin on myös 

oltava ulkofotonipalasmassassa! Huomaamme silti laajentumisvauhdin jatkuvasti vain kiihtyvän. 

Mikä kertoo saman kuin atomista sinkoavan protonin kohdalla. Koossapitävä "vahvavoima" 

muuttuu sähköiseksi samanmerkkisten sähköhiukkasten "Coloumbinvallin ylitettyään" etäämmälle 

vaikuttavaksi poistovoimakentäksi. Eli laajentumisemme alkaa kuluttamaan aiemman aineeseen 

vaikuttaneen gravitaation heiketessä mustan energian negatiivista varantoa entistä enemmän. 

Yhtä kaikki systeemi ohentaa siis k a i k k i a sisällään olevia resursseja samalla tavalla. Koska 

käytettävät reservit ovat rajallisia niin kuplan kasvulla on tarkat aikarajansa ja kokonsa. Mitään 
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mystistä ajan pysäyttäjää ei ole kokemusperäisesti luonnossamme. Kun nämä on kaikki käytetty 

tapahtuu kuin saippuakuplalle. Ulkopuolinen "tyhjiö" tunkeutuu kakofonisesti hetkessä ennen 

laajentuneeseen suljettuun systeemiimme. Tällöin sen k a i k k i sisäiset koossapitävät luonnonlait 

kumoutuvat hetkessä. Aikaa ei enää ole. Aineen mahdollistama ulottuvuus katoaa. Kuten 

saippuakuplasta sinkoaa vain pieni hitunen hetkessä kaasuksi muuttuvaa vettä 

maailmankaikkeudestamme kokee muuttumisen samaksi tilaksi jonne aiemmin väkivaltaisesti loi 

ulottuvuuttaan. Kaikkeus on suorittanut tehtävänsä. Kaikkeus saa haihtua mitä konkreettisemmin. 

Miksi kupla sitten puhkeaa? Aika syö lapsensa. Kun syrjäytyvän rakenteen tiheyden mitattavana 

energiana laajentumistamme estävä voima on äkkiä suurempi kuin laajentumisemme koossapitävä 

voima muodostuu kertakaikkinen sisäänpäinromahdus. -------------- T.S. 21.08-07 Lawrence Krauss 

listasi universumin kymmenen tärkeintä hetkeä. Astronomi avaa avaruuden avaintapahtumia. 

(Puhutaan avaruuden viimeisestä vaiheesta:) Pimeä aikakausi. Toisiaan kiertävät elektronit ja sen 

antihiukkasvastine positroni joutuvat positronium-atomissa erilleen toisistaan. Fotoneja liikkuu 

siellä täällä, hiukkaset annihiloituvat ja kosmologisen olotilan muutoksen eli faasimuutoksen 

otaksutaan muuttavan universumin rakenteen! *Kas on a i n a hienoa huomata olleensa asioineen 

edellä aikaansa. Tosiaan avaruudellemme määritellään vaan s i t t e n k i n selkeät ajalliset 

takarajat ja tarkat fyysiset mittansa myös! Ja näemmä vielä kuten mainitsin aiemmin 

avaruuksiemme syrjäyttämä "toinen todellisuus" siis ihan o i k e a s t i tunkeutuu viimein 

maailmankaikkeuteemme valokvanttivallin ohennettua niin heikoksi, ettei vastavoima enää riitä. 

Hienoa saada todisteita siitä, miten on ollut vasten "virallisia" tulkintoja kaikesta huolimatta 

oikeassa! ----------- Maailman ainoa voima. A. Karppinen on perehtynyt yhden maailmanvoiman 

olemukseen varsin osaavasti ja syvällisesti:" Niin, fysikassa ei ole oikeastaan kuin YKSI voiman 

määritelmä, ja se on se kuuluisa: F=m*a. Magneettikenttiä ja sähköisiä varauksia saa peliin myös, 

mutta jos massa onkin varausta ja negatiivinen ja positiivinen varaus ovat materia ja antimateria, 

niin kaikki todella typistyy tuohon: Voima on massan ja kiihtyvyyden tulo... Sitten valoa lähestyessä 

saadaan eteen vielä kerroin gamma: =>gamma=1/(1-v^2/c^2)^(1/2)> =>F=gamma*M*v^2/R Miten 

fysiikassa määritellään antiaineen perusolemus? Antiprotoni on klassinen protoni jossa on 

yksinkertaisesti käänteinen sähkökenttä, sen normaali staattinen positiivinen ulkokuori on 

negatiivinen. Ei se sen kummempaa. Kun antiprotoni ja protoni vastakkaiskentät yhdistyy ne 

sulautuvat energiaksi. Tästä muutoksesta on kyse. Kehitellään Karppisen mallinnusta. Lähdetään 

liikkeelle, miten j o k a i s e s s a aineessa olisi sisällään antiaineosuutensa. Merkiten 

yksinkertaisesti käänteistä sähkövarauskenttää, se on ulkokuorensa kahlitsemana. 

Vuorovaikutusmahdollisuutensa on vain läpi lähettää värähtelyään. Näin ei systeemi räjähdä 

kanssakäynnissään ainespartikkeleihin. Antiainetta varastoidaan mm. Cernissä missä sitä tehdään 

samantyyppisesti, eli antiainepartikkeli leijailee sähkökentässä irti kaikesta varsinaisesta aineesta. 

Näin toistuisi pienoiskoossa elektronien ja protonien sisällä. Kaikki tunnetut luonnonvoimat 

johtuisivat sisällään olevista "antiaine-esiintymisten" vuorovaikutuskentistään aineeseen! Varsin 

loogista tähän asti. Mutta mikä määräisi sitten mistä voimatyypistä on kyse? Kun virittynyt atomi 

lähettää fotonikvantin sisuksistaan valon jää k a i k i l l e sen lähettäneelle alkuaineille ominainen 

spektriviivojen peittymisviivasto josta valon lähettäneen alkuaineen olemus selviää valovuosien 

päästä. Aineen j o k a i n e n tunnusomainen elektroni värähtelee ominaisspektrinsä mukaan ja 

sieppaa "rei'ittäen" itsensä lävistäneestä valosta omaa taajuuttaan, näin syntyy elektronien peitosta 

kertova sormenjälkiviivasto valon perusspektriin. Ajatellaan samaa reikäkortti-ilmiötä vaikka 

protoniin josta lähtee vuorovaikutuskenttä ulos sen sisältämästä antiainekeskustastaan, lävistäen 

ympärillään olevan aineprotoniosuuden tällöin edellämainittu peittospektri jäljentyy. Kun protonin 

antiaineesta tunkeutuu ulos protonin "ainekoodattua" spektriä noudattava kenttä ja kohtaa toisen 

protonin kuoren tapahtuu mielenkiintoista. Aalto on jo kerran riisuttuna kyennyt lävistämään 

protonikuoren ja se kykenee tekemään sen muuttumatta ongelmitta toistamiseen. Tämä 
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voimakenttä vie viestin sisällä olevaan antiaineeseen, sopivuus on selvä. Olemme rinnakkaisia ja 

saman kentän muodostavia protoneita, keskenämme on s ä h k ö k e n t t ä m m e suuruinen 

poistovoima! Miten antikenttä voidaan fyysisesti ajatella? Aineen voi ymmärtää "8-malliseksi 

suprajohdemembraanisäikeeksi". Sen sisäinen antiaine on luontevasti keskellä oleva kohta jossa 

sähkövirtaukset toisensa leikkaavat. Juuri ja vain tässä yhdessä kohdassa on "poikkeuksellisesti 

toisensa kauempaa katsoen kumoavat voimat. Karppisen mainitsema "antiainepiste"! Kun tällainen 

8-piste ottaa kontaktia muihin aineisiin on sen sanoma selkeä. Olen vain antiainekenttä, katsoessa 

sitä k a u k a a näet vain yhden aktiivispektrin pintaperustan, olen siis gravitoivaa ainetta ja vedän 

puoleeni mitä tahansa aineena tunnettua väliimme muodostuvan gravitonin avulla, loogista. Voima 

on heikkoa mutta pinta näkyy kauas, juuri kuten gravitoni tekee. Tuodessamme aineet lähemmäksi 

tilanne monimutkaistuu. On ajateltava ainetta lähempää katsottuna useamman kerrosyvyyden 

omaavaksi 8- rakenteeksi, aivan kuten elektronit kuorellaan. Uloin elektronipinta hoitaa 

valenssielektronina kemialliset valenssit, näkyvän valon valenssivirittymiskvantit jne. Mutta kun 

mukaan tulee syvemmälle tunkeutuvia UV- röntgen ja gammantaajuuskenttiä hommaan astuu 

vaikuttamaan valenssikerrosten läpi näkyvät syvemmät K, L, ja M jne. kuorikerrokset. Seuraavaksi 

voimme kuvitella miten kappaleet tuodaan niin lähelle, että tämän ulospäin näkyvän 8-pisteen 

syvemmät lomittuvat monikerroskentät tuovat mukanaan lisäläpinäkyvyyttä ilmiöön, muuttaen 

aineiden kanssakäymisen tasot "syvällisemmiksi". Esim. nykyaikaisessa DVD levyssä on vain yksi 

lukusyvyys. Mutta kun levyä tulevaisuudessa valotetaan korkeampitaajuisella, paremmin 

tunkeutuvalla laservalolla muuttuu niissä levyissä uloin kerros läpinäkyvämmäksi ja 2-kerros 

aktivoituu. Myös aineiden päästyä sähkökenttäetäisyydelle muodostuu lyhyemmän vaikutuksen, 

mutta selkeästi gravitaatiota rajumman vedon 2- kerroksen vuorovaikutuskenttä. Aineen aina vaan 

lähetessä muodostuu lopulta syvin ja aivan vierekkäin toisiaan olevien antiainekenttien sisimpään 

kuorirakenteen lähellä aktivoitunut vahvavoimakenttien vuorovaikutuskanava gluonien kulkea 

vaihtaen ominaistietoaan. Mitä opimme. Meillä ei tosiaan tarvitse olla käytössä kuin yksi ja ainut 

voima! Sen läpäistessä ainekerroksia ja koodatessaan ominaistaajuuttaan lävistämistään 

suodatuksistaan on lähempänä käytössämme tarkempaa ja valikoivampaa vaikutuskenttää ja 

voiman luonne ei sekoitu kaukovaikutusvoimiin selkeällä kaavalla etäisyyden ja 

vuorovaikutusmuutostensa suhteen. Mikä oleellista myös uloin hallitseva varsinainen ainepinta 

tulee kaikessa myös huomioitua. Systeemi on toiminta yksinkertaisuudessaan hämmästyttävän 

kompakti ollakseen yhdelle perusvoimalle rakennettu, mutta toimiva, ja sitä loogisempi.  

  

117. Ydinaavikoitumisesta,CO2 historiallisesti..txt 
117. Ydinaavikoitumisesta/CO2 historiallisesti. On jo useamman kertaa tullut selväksi, ettei 

nykyinen tapa esitellä ns."kasvihuomenilmiökehitystä" perustu faktojen löytämiseen haluun tietojen 

pohjalla. Jo varsin pitkään ollaan esitetty asiallista kritiikkiä siitä, miten k o k o CO2 perustuu 

yksittäisen tutkijaryhmän väellä ja voimalla markkinoille lanseeraamaan jääkiekkomailakäyrään. 

Missä esitetään raflaavasti miten suunnilleen 1970-luvuilta lähtien ihmiskunnan toimesta olisi 

saavutettu vallan ennenäkemättömät hiilidioksidipäästökasvut historiallisen korkeisiin 385ppm 

pitoisuuksiinsa. Käyrä n ä y t t ä ä maallikon silmissä vallan käsittämättömän suurelta kumulaatiolta 

juuri noin esitettynä. Tätä ei käy kiistäminen. Mutta kun puhutaan historiallisesta poikkeamasta olisi 

kohtuuden nimissä syytä myös esittää historiallista taustaa. Systemaattisesti ei tällaisia käyriä silti 

haluta julkaista. Aina ja kaikissa vertailu perustuu tuohon satavuosiluokkaiseen kehitelmään. No 

miksi sitten näin on, selviää jos jostain saa käsiinsä a i d o n historiallisen CO2 käyrän. Efektin 

shokki löytämästäni tanskalaisfaktasta on tietysti yhä kova, mutta t ä y s i n päinvastainen! Tieteen 
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Kuvalehti 2007 No:9 ja sivu 28: Maailman hiilidioksidin pitoisuus oli 250 milj. vuotta sitten a i v a n 

jotain muuta, nykyistä 8-10 kertainen! Silloin CO2 ponnahtelee käsittämättömän pienissä ajoissa 

viivasuoraan ensin ylös hetkessä n. 450ppm tasoistaan piikkiin. Ja sen saavutettuaan kuin jojo 

näiden kahden ääripäänsä välissä aivan uskomattomassa kulmissaan. Näistä ei tietysti tykätä 

puhua julkisuuteen, koska muutostasot ja vauhdit pistävät nykynyanssin lähinnä vitsiksi. 

Oleellisinta tässä on seuraavat faktat käyrältä: Koskaan menneen 350milj. vuoden aikana 

hiilimäärä ilmassa ei ole laskenut edes likimain niin alas kuin n y t ! Piikki 3000<ppm löytyy 250 

milj. v sitten. Tästä ennennäkemättömällä nopeudella jojoten ollaan pudottu noin 270 milj. v sitten 

2000ppm noin nykytasostamme katsoen 6-kertaistumiseen. Tämä käyrän osa kertoo kiistattomasti 

miten epävakaa elementti ylipäätään maapallon CO2 taso on historiallisessa mielessä aina ollut. 

Valtavat biologiset kasvulisät ja niiden puuttumiset ovat tilanteen mukaan osaltaan olleet 

massiivisen vaihtelujen pohjustuksena. Siitä laskeskellaan melko vakiossa 45 asteen kulmassa 

käyrällä nykypäivän tasolle, joka siis on ylivertaisesti pienin 385ppm:n taso. Eli jo näin 

huomaamme, miten k a u k a n a se tietopropagointi jota kohdistetaan nyky-yleisöön on 

historiallisesta totuudestaan. Mutta ei tässä tietysti ole kuin vasta alustus siitä mistä näissä 

taustamateriaalien ja julkisuuteen tieten lasketun materiaalin eroissa on kyse. Otetaan vielä eräs 

varsin häkellyttävä tieto samaisen lehden sivulta 26: "443 milj. vuotta sitten 60 prosenttia lajeista 

tuhoutui. Syyksi on esitetty muun muassa merenpinnan korkeuden rajuja vaihteluja sekä 

Aurinkokunnan lähistöllä tapahtuneen supernovaräjähdyksen aiheuttamaa säteilypurkausta!" Tämä 

jos mikä on kiinnostava tunnustus. Tappavasti gammaavat taivaat on kertaiskulla todistettu näin 

historialliseksi jo aiemmin tapahtuneeksi faktaksi! Eli nykyisin hetkessä 10-kertaistunut 

metastabiilinen taustasäteilykasvu on megatuhoten esiintynyt todistetusti jo myös aiemmin! 

Maailmassa on sattuneeksi todistettu 5 tunnettua massiivisinta joukkotuhoa ja niistä v ä h i n t ä ä n 

yhden aiemman jo tiedetään johtuneen suoranaisesti taustasäteilyn kasvun aiheuttamasta 

kehityksestä! Eli nykyinen tilanne on vähintään toisinto ja näyttää johtaneen mm. runsaisiin 

meripintojen rajuihin vaihtelukierteisiin myös? Mekanismi mikä nyt lukitsee taivaan sadantoja 

tunnetaan kiistatta myös historiassa sattuneena jättituhona. Aihe vaan on senverran kiusallinen 

ydinalallemme, ettei raportointia tapahtumakulusta ole uskallettu julkaista! Miksi i h m e e s s ä jos 

asian perustat tunnetaan niistä uskalleta nykytilanteeseen mitään kertoa? Meripintojen rajut 

vaihtelut kertovat kiistatta myös järkkyneestä sadantaperustasta. Säteilyn kasvu biodiversiteetissä 

on hajottanut sadantaan pyrkiviä pilviä ionisoituaan niistä elintärkeää elektroniylijäämää 

ennenaikaisesti tiivistymispisarointia estäen, kuten ydinvoimaloistamme nyt massiivisesti 

suitsuavat beetasoihdut toimivat. Mekanismi tuntuu sopivan kuin avain lukkoon nykyiseen 

maailmamme tapahtumakehityksiin. Ilmeisesti niin erinomaisesti, ettei historiareaalista sallita 

lainkaan kriittistä ja asiallista analysointia, miksei? -------------- Maapallon "normi-ilmasto." Eli 

TIEDÄN että tässä projisoitu CO2 funktio aiheuttaa ristiriitaisuutta. Mutta oikeastaan syyni sen 

esittämiseen perustuu kahteen faktaan. A/ Se on maailmamme toiminnan kylmä REAALI. B/ Koska 

ydinala haluaa härskisti mitään piittaamatta esittää, että kuollaan kaikki jossei maapallon tuoda 

tuhannesti vaarallisempaa ydinmegalomanian tappajavoimaa rajattomasti, kyseenalaistamatta heti 

ja vailla kontrolia! Tässä muutoin se näyttämäni CO2 taulukko hiukan terävöitynä myös. Ihan 

taustaksi vaan. Maapallon PERUSTILA on siis +15C keskilämpö navalta navalle ILMAN jäätä 

missään! Maapallolla tätä on ollut ajallisesti siis about 98% ja itsea jääkaudet on poikkeustiloja 

mm. Antarktiksen ajautumisesta etelä- navalle. Tämä ei vie  

lä n.45- miljoonaa vuotta siten tapahtumana tappanut maapallon perusilmastoa jääkausiinsa 

kokonaan. Vaan vasta kun Panaman kannas sulki kohtalokkaasti maapalloa pyörivän elinhermon 

lämpöä tasaavan päiväntasaajavirran ilmastomme romahti "nykyään vallitsevaan" 

erikoisjääkausituhoonsa. Jonka perusjujuna on peittää mm. KOKO Pohjola 2km mannerjäähän 
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lystikkäästi! Aavikoitumista ei kuuluisi tasan missään olla ja maapallon sadanta keskimäärin 

kaikkialla 2m/v. Kun se on nyt Suomessa 0,65m/v ja esim 0,5m/v on jo TÄYS AAVIKKO! Jo 

mittaamani -31%/vuosi ydinaavikoitumisesta tarkoittaa sitä, että täällä sataa aavikkoluvuissa. Eli 

VÄHEMMÄN kuin vaikka Saharassa!! ------------------------- CO2 ja ydinaavikoitumisesta 2. 

Ihmiskunnalla on isotteleva harhakäsitys kyvyistään. Ei haluta ymmärtää, miten yksi kunnon 

tulivuorenpurkaus kykenee peittämään k o k o maapallon ilmakehän tulivuoripäästöillä niin ettei 

aurinko loista vuosiin läpi. Järeässä purkauksessa ilmakehään voi syntyä enemmän hiilidioksidia 

kuin ihmiskunta on koko elinaikanaan tuottanut. Kun lisäksi puhutaan Washingtonin yliopiston 

geotieteiden professori Peter Washingtonin kannattamasta teoriasta ollaan ihan omissa 

tuottoluokissaan. Ennennäkemättömän suuri joukkotuho käynnistyi 251milj. vuotta sitten kun koko 

Siperian alueella tuhatmääräiset tulivuoret aktivoituivat tuottaen uskomattomat määrät 

halkeamistaan massoittain laavaa ja kaasuja 500 000v ajan! Toiminnan tuloksena Siperiaan 

muodostui 4 milj. km2 kokoinen laavakenttä. Vapautunut rikki viilentää ilmakehää ensin, mutta 

sateen maahan tuomana häipyy myös nopeasti. Ilmakehään jäänyt hiilidioksidi laskelmien mukaan 

lämmitti massiiviset +6C. Luku on n. kymmenkertainen ihmiskunnan 100v tuottoon verrattuna. 

Myös muutoskasvu hiilidioksiditonnistoissa on liki kymmenkertainen nykyminimiä selvästi 

isommasta alkulähtötasostaan huolimatta. Kohonnut yleislämpö poisti meristä happea runsaasti 

tuhoisin seurauksin. Muodostunut anaerobisen bakteeritoiminnan lisä syyti ilmakehään valtavasti 

rikkivetyä hapettomiksi käynneistä merisyvänteistä myrkyttäen ja tuhoten elämää vesistä, että 

myöhemmin kumpuavina päästöinä meristä maan päällä. Lopuksi se alkoi pilkkoa myös UV-

suojaavaa otsonikerrosta tuhoisasti. Toiminnan seurauksena suurin osa lajeista hävisi melko 

pitkähkön 10 000v aikana. Vielä mielenkiintoisempi oli 443 milj. vuotta sitten sattuneen 

supernovaräjähdyksen aiheuttaneet massiiviset tuhon syymekaniikat. Nimittäin n o r m a a l i s t i 

avaruussäteilyä vastaan ilmakehässämme on monenmoista suojaa maan magneettikentästä 

lähtien varautuneilta hiukkasilta. Auringon perusprotonisäteilyltä meitä varjelee lisäksi tuhoista 

ionosfäärin elektroniylijäämä, joka muuttaa protonisäteilyn kaappaamalla sille irtoelektroneja 

vetykaasuksi joka vapauttaa säteilyenergiaa näkyvin massiivisin revontulivalosäteilymuutoksin. 

Samoin kuoleentuvat esim. auringon valtavat flearpurkaukset helpohkosti maan pinnalle 

pääsemättä. Vaikka niiden seurauksena astronautti voisi kuolla hetkessä. Siksi nimenomaan 

esitettyyn supernovasäteilyyn täytyy kuulua runsain mitoin sellaista säteilytyyppiä, jota mikään 

normaali suojauskeinomme ei kykene vastustamaan. UV-säteilyä vastaan meillä on niinikään 

otsoni. Alfasäteily ei läpäise ilmakehää kuin vähän. Omituista, ettei läpi tunkeneen säteilytyypin 

lajia T.K:ssa edes mainittu? Siksi se on ikkunoitava faktoista. Nykyään maapalloon läpäisee 

ongelmitta neutriinosäteilytys, joka vuorovaikuttaen ja virittäen elektroneja ja purkaa tuhoisasti mm. 

ydinvoimaloista vuotavina herkkiä valenssielektronisidoksia elimistössä. Katkoen solukon DNA-

hiilisidoksia säteilyenergian tasostaan vain promilleluokallaan. Tämä on eräs mahdollinen säteilyyn 

tappajatyyppi! Neutronisäteily on toista luokkaa. Vaikka neutronin ikä normaalisti atomin 

ulkopuolella on vajaat 17 min niitä ehtii valtaisina kosmisina parvina osavalonopeuksisina jo kauas. 

Mutta tämä tuskin on mahdollista suorana tuhona supernovasta. Vaan kosmisen supernovan 

gammakvantit ovat synnyttäneet voimakasta neutronointia esimerkiksi sekundäärisreaktioillaan 

maapalloon. Pöly, jalokaasut yms. joutuessaan kosmisen röntgen/gammakvanttipommitusten 

kohteeksi sinkoaa sisuksistaan beetasoihdun neutroneja ja niiden räjähtäessä maapalloon helposti 

tunkeutuessaan muodostuu ydinvoimaloille ominainen elektroneja, protoneja ja neutriinoja 

sinkoava beeta miinus hajoamistappaja. Kun puhutaan säteilyn tuhokyvyistä niin 1-wattisekunti 

kykenee jo tappamaan ihmisen, joten läpi tulleen säteilyn ei ole tarvinnut olla sinällään kovin 

massiivista. Mutta todennäköisesti maapallollemme on tullut supernovan räjähdyksestä 

muodostunut shokkiaalto runsaalla intensiivisellä röntgensäteilyllään jota tuottaa äärimmäisen 

kuumat kaasuplasmat esim. mustien aukkojen aineskertymistä. Mutta miten edes teoriassa on 
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mahdollista että miltei käsittämättömän hyvässä suojassaan kilometristen merimassojensa alla 

silloinen merieläimistö on saanut tappavat säteilymäärät? Tässä tullaan arimmalle alueelle 

asiassa. Nimittäin k a i k i l l a esitetyillä muodoilla on STUK:n ilmoittama peruspiirre, niiden 

säteilyn ei p i t ä i s i olla pitkäikäistä kosmisessa valonnopeudessaan? Esimerkiksi 

skorpionityyppisten eläinten kyky kestää säteilyä tiedetään olevan suunnaton. Valovuosien päästä 

tulleen radioaktiivinen massakertymä ei suoraan voinut olla tappava. Mikä sitten eläimet kykeni 

tuhoamaan totaalisti? Tismalleen sama mekanismi joka on nykyisen ydinaavikoitumisreaktion 

peruskivijalka. Metastabiili taustasäteilyn virittyminen kohoavan kuorimalliteorioiden 

taustasäteilykertoimen mukaan. Kerran osuneet valonnopeat fotonikvantit tulivat ja menivät 

"hetkessä". Mutta jättivät kaikkialle biodiversiteettiin ytimien sisälle massiiviset sieltä 

vuosimiljoonaluokkaa poistuvat Malenkan kuorimalliteorian mukaiset termivirittymistaustansa. Asia 

joka on ydinalalle enemmän kuin arka-asia, isomeerivirittyvä biodiversiteetti! ------------- TM-lehti 9 / 

07 (s. 138) käsittelee dokumenttia "suuri ilmastohuijaus". Jutun yhteydessä mainitaan 

ilmastonmuutokseen kriittisesti suhtautuvia tiedemiehiä. Tämä Nikolas Mäki on nettikirjoittajana 

lainaukseni kohteena. Eli kuten tarkka lukija huomaa kyseessä on mainio faktoitus niistä 

mekanismeista, jotka laajemmin maailmalla tunnetaan nykyään ydinaavikoitumisen seurauksina 

maailmassamme. Paljon puhutaan myös viime joulun Fuuglesangin salatuista NASA:n 

ionosfääriraporteista ja vastaavista. Lukekaa ja hämmästykää minkämoiseen kitaan ydinalamme 

on jo maailmaamme tietoisesti kippaamassa! On suorastaan rikoksesta vielä tieten kyse. 

************************************************************************ Henrik Svenskmar, tanska: > - 

todisti laboratoriossaan, että kosminen säteily vaikuttaa pilvien > muodostukseen, ja se vaihtelee 

Auringon aktiviteetin mukaan. *Tuo jos mikä kertoo, mitä tekee nykyinen globaalin metastabiilin 

taustasäteilytasomme m y ö n n e t t y kymmenkertaistuminen! Ydinaavikoitumisen eräs keskeisin 

efekti tulee säteilyionisaation purkaessa ionosfäärissä niitä mekanismeja joiden avulla normaalisti 

sataisi. Nyt, kuten olemme jo pitkään saanet tietoomme sadantojen tasapaino on kertakaikkisesti 

romahtanut. > Se on nykyään korkein tuhanteen vuoteen *Äärimmäisen mielenkiintoista! Eli 

yleisen taustasäteilymme tason kymmenkertaistuminen on todennettu fakta. Syyllisenä taas emme 

voi kyllä pitää ydinasekieltojen aikaan m i t ä ä n muuta, kuin keinotekoisen siviiliydinsäteilyn 

neutronien, neutriinojen, beetasoihtupäästöjen, vastaavien muodostaman vuodon valtava kasvu. 

Kuten tiedämme auringon protoniflearit eivät pääse läpi! Siviiliydinvoiman säteilynsä tykitys on 

puolestaan täysin ryöstäytynyt sitten 70-luvun energiakriisin uraanikaivospäästöineen kaikkineen. 

>Ja pilvet vaikuttavat erittäin voimallisesti maapallon lämpötilaan. *Kun ydinaavikoituminen estää 

pilvien muodostuksen lämpötilat kohoavat rajusti. Ja ennen kaikkea sadantojen osuminen maan 

päälle suorastaan romahtaa. Hämmästyttävää jopa minusta, miten hyvin kaikki tässä täsmää 

ydinaavikoitumisesta todettuun f a k t a a n ! > - CO2-pitoisuudet ilmakehässä nousevat selvästi 

lämpötilan perässä, koska lämmin meri sitoo > vähemmän CO2:sta kuin kylmä meri 

************************************************************************ Tässä teille mietittävää. Tässäkin 

taisi tulla jo enemmän kuin useimmat haluavat lukea.  

  

118. Säteilyn näkymättömyyksistä..txt 
118.Säteilyn näkymättömyysselvitystä. Säteilystä joka ei näy. Säteilyä voisi verrata koko 

sähkömagneettisen aaltokirjon päästä päähän radioaalloista IR-kvanttien kautta aina gammaaviin- 

ja avaruussäteilyihin asti. Kun ydinteollisuudessa näin laajaa kirjoa sitten mitataan käytetään 

apuna lähinnä silmin nähtävää säteilyä kalkyloivia laitteita mittaamaan säteilystä mSv taustoja. Ja 

kuten oivallamme jää systeemin ulkopuoliselle säteilyalueelle mitä lie 97% kaikesta siitä 
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energiasta, joiden edes "taajuus" ei silmälle näy. Jotta homma mutkistuu mittarin edessä käytetään 

kalvoa, joka poistaa jopa tästä ison osan pois. Lisäksi k a i k k i se säteilyenergia, joka ei j u u r i 

mittaushetkellä kvantita jää niinikään mittaamatta. Kun ydinteollisuus kalibroi säteilyautossaan 

kehosi sisältämiä säteilylähteitä mittari toki näyttää vain ja ainoastaan ne yksittäiset kvanttilähteet 

jotka aktivoituvat lähettämään energiaansa. Radon puolittuu yli kuukauden. Ja jos istut 20min 

mitattavana todennäköisesti radon ilmaisee itsensä tilastomatemaattisesti promillen 

osanyanssitoennäköisyyksin. Kaikkineen on liki i h m e , että ydinalalla mittarit y l i p ä ä t ä ä n saa 

jotain sisältyä elämäänsä, jahka luet myös allaolevat faktat. Juuri näistä syistä esim. STUK.n 

mainitsemat säteilymittaukset sisältävät niin suunnattomia virheitä ja vääristymiä. Arvailuja 

sisuksissasi katveissa piilottelevista säteilyaineista jne. ettei STUK edes h a l u a keskustella miten 

mielivaltaisella arvauksella sen kaikki ydinmukakalkylointinsa on joutunut tekemään. Muistetaanko 

venäläiset poloniummurhat? Näissä käytettiin ankaran rajusti ja tappavasti säteilevää polonium- tai 

tallium- jne. säteilymyrkkyjä. Näitä voitiin viedä s u r u t t a ohi kymmenien turvasäteilymittareiden 

julkisille lentokentille jne. Juuri tämän säteilymittarien "toimimattomuuden" innoittamana. Näissä 

kun käytettiin esim. puhtaasti alfasäteilijöitä, joiden tämä säteilyn laji ei t i e t y s t i ole mittareissa 

lainkaan niinikään näkyvää. Vaikka säteily ainokaisesta alfayksiköstä on esim. 12MeV 

suuruusluokkainen äärimmäisen raju, sen energiaa ei saa kiinni käytännössä y k s i k ä ä n 

mittalaite mm. TVO/Posiva/Fortumlaitoksissa! Ja vaikka teoriassa pari voisi niin mittaus tyssää silti 

pakolliseen anturin suojakalvoon. Nimenomaan tämän jos minkä pitäisi aukaista faktan tajuntaa. 

Mutta jatkoa alla. Kyse on siis säteilylajityypeistä jota tuossa esittelemässäni STUK:n 

dokumentissa ympättiin yhteen eräällä yleissäteilytermillä MeV. Voitaisiin toki puhua jouleista, tai 

kenties vaikka wattisekunneista määrittelemään näiden normaaleissa säteilymittareissamme 

näkymättömien kymmenien säteilytyyppien määrittelemänä. Jaa niin tunnen tosiaan kymmenittäin 

toinen toistaan eksoottisempia säteilydosimetreihin tyypillisesti näkymättömiä m y ö s muita 

säteilytyyppejä. Esillä ollut metastabiili-, termi-, isomeeri-, Malenkan-, Lauritsenin-, Ajzenbergin 

esittämät ovat vain jäävuoren tunnetuimmat huiput Otetaan tähän mielen virkistykseksi vaikka 

protonisäteily, säteilyrekyylienergia, niin ja vaikka kineettinen säteilypartikkelien niinikään 

"perusmittariin" näkymätön energia Hilavirhesäteilyenergia ei myös ole energiana mitattavissa 

suoraan. Elastinen- ja ei elastinen säteilysidossiirtoenergia ei niinikään ole säteilydosimetrialla 

tyypillisesti hahmoteltavaa. Parinmuodostusenergia ilmaistaan kaavalla: E gamma-2 me^c^2. Siinä 

fotoni muuntautuu aineeksi sattumanvaraisesti. Comptonsironnassa tulee viritysionisaatiota 

elektroneihin joiden hahmotuksista vain satunnaisesti on jotain mitattavissa tutusti. Klassisessa 

Reyleighin sironnassa fotonin elastinen koherentti sironta sitoutuu atomiin sen suuremmitta 

muutoksitta lähinnä ratojensa suunnanmuutoksin. Puolestaan esim. Hadronkaskadityyppi on 

säteily josta näkyy mittarissa v a i n osa, koska sen lävistyskyky on niin rajua, ettei yksinkertaisesti 

jää mittariin kuin pienehkösti ja täysin mielivaltaiselta osalta lisäksi. Myös nämä mainitut kuuluvat 

toki fissiosäteilytyyppeihin joiltain osin. Mutta kuten olemme oppineet myös näistä ei niinikään m i k 

ä ä n näy ydinvoimalaitosmittareissa, kuinkas muuten. Niin jaa jos kiinnostaa voin näitä marssittaa 

halutessasi edelleen leegion ihmeteltäväksi. Ja myös vaikka opetusmateriaaliosoitteita joista näistä 

ihan oikeasti voi kuka hyvänsä käydä ihmetellen tarkistamassa. Eli kaikkineen tässä on kyse 

yksinkertaisesti siitä, että perusinsinöörin oppiarvo ei likimainkaan yllä tajuamaan heidän 

tietotasoaan ylittävää kvanttimaailman lainalaisuuksia. Juuri siihen opetetaan sitten harvoja 

ydinfyysikkoja. Pahinta kaikista tässä on se, ettei edes heille kerrota tätä sinällään selkeää ja 

järkeenkäypää ydinvaaraa. Niin koska IAEA on suuressa viisaudessaan päättänyt salata 80% 

maailman ydinfysiikasta, että saa huijattua näihin tappaviin ydinhommiinsa perusrahvasta. -----------

------- Aina silloin tällöin kysellään miksei joku säteilytyyppi näy arkisessa säteilymittarissa? Ei siinä 

mitään haluan tietysti vastata esitettyihin haasteisiin . Ja haluan aina mitä selkeimmin faktoin 

osoittaa, ettei STUK/ydinala edes i t s e osaa hallita mitattavaa suurettaan, kuin lähinnä 
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kosmeettisella ja arvuuttelunsa tasolla, vaikka kyseessä olisi j o p a teoriassa mittareissa näkyvä 

säteilytyyppi! Nyrkkisääntönä on, että mitattavaa säteilyä löytyy nykymetodeista ehkä 

optimistisimmillaan 15% siitä jota alueella t o d e l l i s u u d e s s a on! Näin kauhistuttava tilanne 

siis on. Lue taas ja hämmästy miten jalat irti maasta ydinala tilanteessaan on. Tässä esitellään 

siivu kriteereistä miten beetasäteily jää varsin usein näemmä niinikään mittaamatta! Kyseessä 

säteilymittarisovelluksen laskuritoiminnan rajoituksista joissa hyödynnetään nestetuikelaskurissa 

esiintyviä valonvälähdyksiä. Kerrottakoon, että keskimäärin beetaenergia on 1MeV 

suuruusluokkainen. Alla on tiedostosta : TuikeXl (1).pdf(154kt) löytämääni STUK:n materiaalia. "XI 

NESTETUIKELASKENTA. Nestetuikelaskentaa käytetään lähinnä beetasäteilyn mittaamiseen ( 3 

H, 14 C, 32 P). Sitä voidaan käyttää myös alfahiukkasia, heikkoenergistä gamma- tai 

röntgensäteilyä sekä konversio- ja Auger-elektroneja emittoivien näytteiden mittaukseen. Lisäksi 

nestetuikelaskureita voidaan käyttää Tserenkov-säteilyn mittaukseen. Nestetuikelaskenta on 

yleisin radioaktiivisuuden mittausmenetelmä sairaaloissa ja biokemiallisissa laboratorioissa! 

Beetahiukkasen energian täytyy olla vähintään 263 keV, jotta se saisi aikaan Tserenkovin säteilyä 

vedessä. Käytännössä Tserenkovin säteilystä on hyötyä beetasäteilyn mittauksessa vasta kun 

beetasäteilyn energia on vähintään 800 keV. Esim. 137 Cs:n (keskimääräinen beetaenergia 427 

keV) Tserenkovmittauksessa saavutetaan vain 2 %:n mittaustehokkuus kun taas 32 P:n 

(keskimääräinen beetaenergia 695 keV) mittauksessa saavutetaan 25%:n tehokkuus. Tserenkovin 

säteilyn mittauksella on muutamia tärkeitä etuja nestetuikelaskentaan verrattuna. Ensinnäkin 

voidaan mitata suurempia liuosmääriä, kun laskentapulloon ei tarvitse lisätä nestetuikeliuosta 

lainkaan. Toiseksi Tserenkov-laskennassa ei synny nestetuikejätettä, jonka hävittäminen maksaa." 

------------- "STUK emme OSAA!" Geigerputkeen pannaan ylijäämäistä elektronia tuottavaa ainetta, 

jotta säteilykvantin laukaisema ionisaatiovyöryn oikosulkeutuminen edes JOSKUS lakkaisi! 

Nimittäin muuten geiger mittaisi ainokaisen fotonikvantin ja jäisi oikosulkutilaansa "PYSYVÄSTI", 

kuten esim. loistelampun palaessa ionisaatiotiloissaan tuntikausia sähkönsä avittamaenergioin. 

Tässäkin sammutuksessa ollaan vaan ydintyyliiin "noin arvioissa", koska esim. voimallisimpia 

hadronkaskadia EI voida mitata oikein! *Et siis ymmärtänyt? No jos geiger tavoittaa vaikka 3* 

10^20 elektronivoltin OMG kvantin, hadronkaskadin osan, tai 1000eV röntgenin niin mittarin 

virheestä MYÖS TÄSSÄ kertoo, että laitteisto näyttää KAIKKI VAIN SAMANA! . . Ketä kiinostaa, 

niin laskekaas miksi ydinala EI OSAA edes teoriassa arvojaan mitata! Koko, siis KOKO ydinalan 

maalailemat turvaharhailluusiot ovat PULLOLLAAN tämän kaltaisia silkkoja valheitaan. Ja silti joku 

STUK/TVO/IAEA valehtelee kykenevänsä takaamaan, ettei ydinvoimasta olisi MITATUSTI 

HAITTAA. Ja turvallisuutemme olisi muka taattu. Millä ihmeen konstein edes teoriassa jossei edes 

osata PERUSTEITA MITATA! Kymmenluokissa on säteilyn lajeja joita ei kyetä mittaamaan 

lainkaan, tai mitataan kuten edellä päin hemmettiä! Ei tosiaan maailmassa näytä olevan 

korruptoituneempaa, valehtelevampaa ja sikailuharhaisempaa alaa, kuin ydinala ja sen 

moraalittomuuksien määrättömyys! . Sori käyn oksentamassa. . .  

  

119. Mitä Einstein ennakoi..txt 
119.Mitä Einstein ennakoi? Nimimerkki Otto J. Mäkelä netissä esitti varsin ajankohtaisen asian 

muistuttaessaan miten Einsteiniin liitetään varoitukseen tuleville: "Siinä vaiheessa kun mehiläiset 

katoavat maailmalta on ihmiskunnalla enää muutamia vuosia elinaikaa!" Hän esitti asian varauksin, 

ehkei tietäen mitä oli tulossa? Minä en kyseenalaista koska tiedän mitä Einstein tarkoitti! Hänet 

mielletään ydinvoiman isänä, joka koko loppuelämänsä katui verisesti koko ydinasiaansa. Niin 

kriittiseksi tilanne meni, että Einstein joutui koko loppuelämäkseen USA:n Princetoniin kotiarestiin 
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ja tarkkaan ydinaseteollisuuden valvontaan. Juuri tähän pattitilanteeseen Einstein karmean 

ennustuksensa kiteytti. Tarkoin projisoiden näin tulevaisuutemme kohtalon ydintuhotussa 

maapallossamme. Mistä on kyse? Einstein myös johtavana tilastomatemaatikkona oivalsi, ettei A-4 

paperi kadota mystisesti megawateittain alfaa, vaikka STUK/IAEA näin yhä opettaa. Mitä hän tiesi? 

Salatun kuorimalliteorian perusfaktan, ettei säteilyn energia lainkaan katoa maapallolta vaan pikku 

hiljaa energian pääsäännön (E= m* c^2), mukaan kasautuu nostaen metastabiilia 

taustakasvuamme nykyisen mm. STUK:n mittaaman 10 kertaistumisen mukaan! Tästä on kyse. 

Einstein laski, miten varsin pian maailmamme muuttuu niin radioaktiiviseksi, että esim. spontaani 

ilmakehämme typen fissiointi hiileksi lähtee käyntiin! Tähän hän käytti puolestaan vähän tunnettua 

k a i k k i a ydinmateriaaleja kattavaa ylikriittisyystehokaavaa: 1= k ääretön Lf* Li. Jossa termisen 

miilun fyväksikäyttösuhde ja neutroniheijastinten määrä f ja i ovat alle yhden. Puolestaan k on 

kasvutekijä. Kertoen selkeästi miten ylikriittiseksi kasvanut radioaktiivisen reaktion tarvitsema 

käynnistys tarvitsee vain riittävän s u u r e n massan koko radioaktiivisuuden räjähdyskasvavaan 

lisäämiseen! Kun taustasäteilyenergiaa vuotaa ydinteollisuudesta kuten nyt t a u o t t a lukkiutuen 

kuin kultakalamaljaan maapalloomme on spontaanin säteilyälykertymän itse itseään ruokkivan 

fissioaktivoitumisen alkaminen Einsteinin kaltaiselle tilastomatemaatikolle kylmää tappavaa täysin 

kiistatonta matematiikkaa! Hän teki k a i k k e n s a ja vaaransi jopa kohtalonsa vakuuttaakseen 

ydinalan vastaavat tästä väistämättömyydestä. Mutta kuten huomaamme ydinala ei edes h a l u n 

u t ymmärtää tekojensa tulevia seurauksia, jotka kaatuvat meille tässä ja nyt. Einstein oivalsi 

ionosfääristä käynnistyvän vääjäämättömän ionisaatioaktivoitumisvyörytyksen kun tietty kriittinen 

säteilyenergiakertymän kWh-määrä olisi varastoituneena maapalloomme. Näin konkreettista se 

hänelle oli! Oivaltaen miten hiiliperustainen elämä imee sisuksiinsa Malenkan-kuorimallin mukaan 

10,264MeV/C-atomisisus säteilyenergiansa ja kantaa sisällään massiiviset (ihmisiälle ikuiset) 6 

530v< puoliintumisajat , purkaen energiakvanttejaan kaikkialle tauotta. Ilmakehän kriittisen typen 

varauskyky esim. on 14,4MeV. Viisaana miehenä hän oivalsi mitatun mehiläisten erityisherkkyyden 

ionosfäärin magneettikenttien muutoksiin. Faktasi yhteen 1+2 ja oivalsi, että pesistään nähdysti 

eksyvät mehiläiset kertoisivat ihmiskunnalle e n s i m ä i s i n ä ydinkatastrofin olevan ovella. Hän 

ei e n n u s t a n u t "tarkkoja" aikamääriä sinällään osoittaessaan suljetun järjestelmämme 

täyttyvän vääjäämättä tuhoisan spontaaniin fissiointiin yms.. Kynnysreaktioon jossa ilmakehän 

happi O-16 muuttuu typpi N-16 ja hajoaa beeta miinusreaktiossa erittäin tuhoisaan läpitunkevaan 

7,1MeV gammakvantteihin. Niin Einstein oivalsi, jossei jopa h ä n e n arvovaltansa pysäyttäisi 

ydinvoimaa, niin ei mikään muukaan ihminen! Ja oli siinä kyllä oikeassa. Ehkä meillä olisi pieni 

mahdollisuus pelastautua vääjäämättömiltä gammaavilta tulevilta taivailta, jos ydinala kiellettäisiin 

h e t i ! Mutta kuten olemme huomanneet ydinvaltiomonopolien sensurointi paniikissa vaan 

tiukkenee sitä mukaan kuin hälytyksiä tulevalta ydinaavikoitumiskatastrofistamme kertyy. Ei 

Einstein ollut tässä ennusteessaan edes kovin poikkeavasti liikkeellä. Laski yhteen laillani asioiden 

perusfaktoja ja totesi megatuhotun ydinaavikoituvan maailman olevan totta muutamissa 

vuosikymmenissä! Näin yksinkertaisesta tässä on kyse. Länsimainen sivistys sellaisena kun 

tunnemme elelee viimeisiä ydinvoimavuosiaan. Säälikö? No tiedä, mutta ken ymmärtää 

Ajzenbergin- ja Lauritsenin kuorimallien karuimman perussanoman tietää, että j o k a i n e n 

ydinvoiman kWh on naula ihmiskunnan arkkuun! Ja nykyisin ympärillämme j o kuolevat mehiläiset 

ydinaavikoitumissatamattomuuksineen ovat Einstein sanoin viimeisimmän rannan elokuvan 

tunnelman airuita. Toivoa voisi olla, mutta ydinala on päättänyt puolestamme ettei vapausoptioihin 

y r i t e t ä enää tarttua. .. ..! ------------- **Tämä keskustelukimara saa jo senverran historiallista 

taustoitusta ja ennusteiden sumaa taakseen, että jo sen takia tämän usean henkilön keskinäinen 

kanssakäyntituotos on aika saada mahdollisimman monen tietoisuuteen. Lue ja ymmärrä elämää. 

Ja ajattelet m y ö s tulevaisuuttasi tämän jälkeen toivottavasti astetta vakavammin. Ja huomaa! 

Tässä on pelissä se fakta, miten ydinvoimalat ovat kaiken tämän esitetyn tuhon priimusmoottoreita! 
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Eli ei ydinvoima kasvihuoneilmiöön sinällään ole minkäänlainen ratkaisu. Mutta tästä lukien varsin 

monella suulla näyttäisi olevan surusurma maapallon erääseen oleelliseen vaivaan ydinsaastaan 

ja ihmiskunnan murskaavan sukupuuton yhteisesiintymiseen. Mieti ihmeessä kaikkea tätä, juu ja o 

p i ! =================================== "keptikko" <keptikko.oon@mutta.en.invalid> 

kirjoitti viestissä > > Nimimerkki Otto J. Mäkelä netissä esitti varsin ajankohtaisen asian 

muistuttaessaan miten Einsteiniin liitetään varoitukseen > > tuleville: "Siinä vaiheessa kun 

mehiläiset katoavat maailmalta on ihmiskunnalla enää muutamia vuosia elinaikaa!" > Allu taisi 

mainita nimenomaan neljä vuotta. *Mielenkiintoista! Ai mistä s i n u s t a tässä on muuten kyse? 

Nimittäin silloin on about 2012. Tiedätkö mitä tästä vuodesta esim. Atsteekit kertoo ihan oikeesti? 

Mietis sitä tovi.. .. ..! > Joka kuitenkaan tuskin pitää paikkaansa sillä kaikki ruuan raaka-aineeksi 

käytettävät kasvit eivät ole mehiläisistä riippuvaisia. Esim. kaikki meidän kotoisat >viljalajimme ovat 

tuulipölytteisiä. *Hei .. ..usko tosissas ei mehiläisistä ollut edes k y s e suoraan, vallan muusta. 

Mehiläiset kerrotaan olevan ikään kuin "valon ja tiedon tuhon ensi airuita!". > > Hänet mielletään 

ydinvoiman isänä, joka koko loppuelämänsä > Niinkö? Minun mielestäni Einstein oli teoreetikko. 

*Noo.. ..USA ei olisi ilman hänen kirjeitään ydinpommiin kyllä ryhtyneet. ..! Ja kyllä jopa TVO on 

aina tupannut esittämään Einsteinin, no yhtä kaikki ydinvoiman "isänä!" > > katui verisesti koko 

ydinasiaansa. Niin kriittiseksi tilanne meni, > Lienee ollut kyse ydinaseista_, ei ydinvoimasta 

sinänsä! *Niin kyse on aina tismalleen s a m o i s t a asioista! Kuten hyvin tiedämme. > > että 

Einstein joutui koko loppuelämäkseen USA:n Princetoniin kotiarestiin ja tarkkaan 

ydinaseteollisuuden valvontaan. > Ehe, ehe! Ei hän missään arestissa ollut, lähtipä vain kalaan 

kun vanhemmiten huomasi että se kynttilä jota ei kuulemma pitäisi jemmata vakan > alle olikin jo 

sammunut. Ja kun se Monroe jäi huomaamatta. *Jopa tarkassa USA:n ydinalan kotiarestissa vielä! 

Ettei vaan tulevaksi tiedetystä ydintuhomme faktoista vuotaisi niin mitään suurelle yleisölle. Ydinala 

siis teki maailmamme tuhoon nyt johtavat ratkaisunsa siitä eteenpäin mitä harkituimmin rikoksin! > 

> Juuri tähän pattitilanteeseen Einstein karmean ennustuksensa kiteytti. Tarkoin projisoiden näin 

tulevaisuutemme > > kohtalon ydintuhotussa maapallossamme. Mistä on kyse? > 

Väärinkäsityksestä! *.. ..Jaa sanoi vielä 4V?.. ..Ja sustako Einstein letkautteli mitä sattui? .. 

.Mielenkiintoista! Jaa niin tosiaan se ennakoitava v 2012 on tosiaan aika miten sanailisin m i e l e n 

k i i n t o i n e n vuosi! (OL-3 startti!) Nimittäin Atsteekkien monituhatvuotinen kalenteri kertoi jo 

aikapäiviä sitten, siihen vuoteen lakkaa ihmiskunnan elämä sellaisena kuin sen tunnemme! .. Heti 

perään kiteytettäköön, ettei kyse ole sinällään maailman varsinaisesta lopusta, vaan jonkinlaisesta 

"uusjaosta" ja menneisyyden rappioyhteiskunnan tuhoutuminen. Einsteinin ilmoitus koski siis sitä 

matemaattista aikataulutusta, joka alati kasvava metastabiili taustasäteilykasvu tuo vääjäämättä 

tullessaan. Josta jo Ruotsin NASA astronautti Fuuglesang ionosfääriraporttinsa julkaisi. Jossa 

niinikään ennakoitiin joulukuussa 2006, että ionosfäärin merkkien mukaan murskautuvaan 

taivassysteemiin ei mene aikaa esim. IPC-raporttien mukaan 10v enempää! Ydinaavikoitumisen 

nyttemmin sulkemien sadantojen biodiversiteettimme 5-10 kertaistuneet 

kumuloitumissäteilyenergiat syöksevät TVO:n P. Simolan ja A. Nikulankin YVA 2007 kokouksessa 

tunnustaman taustasäteilykasvun mukana tuhoon! Tiedon jonka jälkeen NASA:n historian 

ensimmäiset systemaattiset tutkimustietosabotaasit, aina Rutanin rakettien räjäytystä myöten 

reaalin piilotukseksi tehtiin. Juu, eli näillä yhteistiedoilla gammaavasti tappavat taivaat ovat siis 

odotettavissa varsin nopsaan meille kaikille! Kiitokset tietysti maailman ydinvoimateollisuudelle, 

jota ilman tällaista ei i k i n ä tapahtuisi! * * * * * * * * * * * * * > Posted Via Usenet.com Premium 

Usenet Newsgroup Services > ---------------------------------------------------------- > ** SPEED ** 

RETENTION ** COMPLETION ** ANONYMITY ** > ---------------------------------------------------------- > 

http://www.usenet.com ---------------- Ydinkokeitten ionosfäärituotosta. Totuus on t i e t y s t i kuten 

Einstein asian esitti. Jo USA:n ensimmäisen ydinkokeen aikana laskeskeltiin kuinka suuri 

todennäköisyys oli silloisessa 0,6mSv yleistaustasäteilyssä, että koko maapallon typpi-ilmakehä 



215 
 

räjähtää fissioimaan spontaanisti mukana. Näitä laskentakaavoja sitten kiikutettiin m y ö s asian 

suurimmalle tuntijalle Einsteinille laskettavaksi. Einstein ynnäili sen olevan muutamien prosenttien 

todennäköisyydessä jo silloiselle pikkupommille. Hän heristeli jo silloin, että ydinpommi on 

suunnaton riski, jota ei tulisi ottaa laajempaan käyttöön ilmeisestä vaarastaan! Jo tällöin Einstein 

sanoutui koko ydinhomman vastakarvaajaksi. Toinen kriittinen hetki ilmiölle saatiin Venäjän 

maailman suurimman vetypommikokeen seurannassa. Novaja Zemjan ilmakehäräjäytyksissä. 

Tällöin todennäköisyys typen kynnysreaktioon oli tuplaantunut yleisen taustasäteilyn noustua 

1,2mSv! Lisäksi pommien koko oli kasvanut vallan hirveäksi. Kokeen aikana arveltiin käydyn 

hiuskarvan päässä typpireaktiosta maapallolla . Olen kuullut puhuttavan j o p a 20% 

todennäköisyyksistä jo! Myös USA:n kokemus "Tapaus Telstar", joka mykisti USA:n 

ilmakehävetypommikokeen ionosfäärituhoista puolet maailman silloisista tietosateliiteistä oli 

kertakaikkinen shokki jo 50-luvun lopuilta. Koko maailma pelästyi havainnoista niin rajusti että 

yhteispäätöksellä 1962-3 luotiin maailmankattava ilmakehäkoekieltoineen. Vain 1000m syvyydessä 

vielä hetki ydinkokeet sallittiin. Kaikkien näiden vaikutukset ovat vain pahentuneet 

taustasäteilymme niistä ajoista kasvaessa peräti yhä 5 kertaiseksi. Tämä tietää sitä ja se jopa 

tunnustetaan, että nykyään Novaja Zemjan uusi koe polttaisi miltei 100% varmuudella 

typpikaasumme! Rajua tässä on se, että ydinkokeella ja siviiliydinvoimalla on t i s m a l l e e n 

samansuuntaiset vaikutukset! Tähän faktaan Einsteinin mehiläisviesti on porattu. Ja kuten 

huomaat karuimmalla verenkarvaalla kuoleman väreillä!  

  

120 Fuuglesan, Van Allen säteilytuhoutumassa..txt 
120. *****Fuuglesan, Van Allen säteilypäästötuhoutumassa.***** Joulukuusta -06 NASA on 

aktiivisesti tutkinut ionosfäärimuutoksia. Niin rajuksi tilanne meni, että NASA:n tietokoneita rikottiin 

ja jatkojulkistamisia esteltiin systemaattisesti, jopa Rutanin avaruusaluksia räjäyteltiin. Mistä tässä 

kaikessa tämänhetken tarkimmin varjellussa ionosfääritutkijaprofessorin Ruotsin ensimmäisen 

astronautin Fuuglesangin esityksessä oli kyse? Aiheesta tutusti maailman ensi-ilta. Jo USA:n 

Telstar-sateliitin tuhoutuessa avaruudessa ydinpommikokeen seurauksen säteilypäästöihin toi 

julkisuuteen käsitteen Van Allenin vyöhykkeen. Kyseessä on yläilmakehämme monimutkainen 

säteilyä poistava systeemi, ollen elintärkeä ase päällemme tunkevaa avaruussäteilyä vastaan. Sen 

toimintaedellytysten tutkimuksista nyky-ydinvoimaloiden säteilypäästöpaineissa on kyse. Kauan 

ihmeteltiin sitä mikä saa aurinkopilkkujen säteilykasvun myötä takaisinkytkennässä maapallon 

magneettikentän muodostaman kentän aktivoitumaan? Päiväntasaajan kahta puolta on koko 

maapallon ympäri kiertävät 105-160km korkeudella olevassa ionosfäärin E-kerrokseen 

muodostunut sähköä johtava kaasuplasmarengas. Kun aurinko kiihdyttää 

avaruussäteilyaktiivisuuttaan rengas toimii kuin mikä tahansa generaattorin käämi. Tuhansien 

kiloampeerien pyörrevirta vahvistaa taipuilevaa maapallon magneettikenttää ja taistelee 

maapallolle rynnistäviä säteilyvoita vastaan menestyksekkäästi. Mitä suurempi paine sitä 

massiivisemmat vastavoimakentät vahvistavat kaasujohteen sähkönkulkua. Valitettavasti ei 

jatkossa! Elämää suojaava mekanismi on saanut kuolettavan iskun herkimpiin mekanismeihinsa. 

Jotta mainittu plasmarengas olisi toimintakykyinen se vaatii j a t k u v a a plasmatäydennystä 

NASA:n mittaamista 8 maapallon ukkosaktiivialueista päiväntasaajaseuduilta. Keijusalamointi on 

ukkosrintamien salamaplasman ylös sinkoava tutkinnanalainen mekanismi taaten tämän. 70-luvun 

energiakriisin seurauksena maailman ydinvoimalateollisuuden tuottamat, 50% laitostehosta 

edustavat lukuisat säteilyionisaatioiden neutriino-, neutroni- ja Lauritsenin kuorimallin mukaiset 

valtaisat säteilyionisaatiopäästöt ovat aiheuttaneet ilmakehään sähkön johtavuuksiin tramaattista 
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lisää. Puhutaan nimenomaan säteilyn primäärivaikutuksien kertymisenergioista herkkään 

ilmaeristerakenteeseen. Muutoksen seurauksista ensimmäiset olivat sadantakehitysten nähdyt -

40% pudotukset. Ukkostoennäköisyyksien selkeät romahtamiset kautta maapallon. Johtokyvyn 

lisäys oikosulkee ukkosvyöhykkeitä kiihtyvästi. Ukkospilvet harvinaistuu, salamointi vähenee ja 

niiden myötä keijusalamointikuljetus. Lopulta systeemin tärkein osa E-kerroksien 

plasmakaasutäydennysvähennys on romahduttamassa meitä suojaavan tärkeän Van Allenin 

säteilysuojan! NASA on julkaissut tilanteesta valokuvansa mm. (T.K. -No:14 -07), mitä 

katastrofimuutosta ionosfäärissämme parhaillaan on tapahtumassa. Jo v-07 julkaistu IPCC:n 

ilmastoraportti kiteytti pääperusteet. Maapallolla on n.10v aikaa korjata romahtavaa 

sääkoneistoamme! Kyseisistä kuvista huolestuttavinta on muutokset esim. Amerikan 

ukkosrintamien katkomassa Atlantin ylittävässä E-plasmakerroksen rakenneohentumissa. Juuri 

tämä tuhokulku aiheutti mm. USA:n mehiläisten 92% kuolemiin päättyneet 

magneettikenttämuutokset. USA:n ydinteollisuuden maailman massiivisimmat päästöt taivuttavat 

molempien plasmarenkaiden sijaintia poikkeamispisteeseen parhaillaan kohden etelää. Muutoksen 

nopeus yllätti tutkijat täysin! Riesanamme on jo sadantojen puolittuminen, mutta kun E-kerroksen 

plasmarengas kerran katkeaa maapallo ei enää kestä auringon synnyttämien flearpurkausten 

paineita suojelijamme pettäessä lopullisesti. Ilmakehäämme rynnistävät säteilyenergiat lisäksi 

laskelmien mukaan polttavat ilmakehän typpikaasun kynnysreaktiona hiileksi ja sen seurauksena 

vapautuu v a l t a v a t gammapurskeet maailmanlaajuisesti. On mallinnettu sitä säteilyterssiä mikä 

kaikesta seuraisi, mutta asiasta on yhä äärimmäisen vaikea saada täsmällisiä lukuja. Pyöritellyissä 

arvioissa esitetään, vaikkei maailma tästä kokonaan tuhoutuisi niin elinolosuhteemme sellaisena 

jona sen tunnemme ei koskaan enää palaisi. -- Olihan mulla totta nähköön näistä ihme ionivöistä 

toki dataa. Jo vain löytyi arkistojeni helmitaltiointikuvaa. Tässä siis on koko maapallomme kattavat 

van Allenin vyöt dokumentoituna ja kaikkien nähtävillä: http://kuvaton.com/k/YWc2.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/YWc2.jpg[/img] --- US-Blogi 26.06.2011 olli wartiainen Ovat kuitenkin 

hieman korkeammalla.... http://fi.wikipedia.org/wiki/Van_Allenin_vy%C3%B6hyke Sisempi on 2 

000–6 000 km:n korkeudessa ja koostuu lähinnä positiivisesti varatuista protoneista. Se ulottuu 

1,1–3,3 Maan säteen päähän ja sen protonien energia on yli 100 MeV. Alemman vyön alueella 

Maan magneettikenttä on huomattavasti voimakkaampi kuin ylemmän. Ulompi Van Allenin vyö on 

10 000–65 000 kilometrin korkeudessa, voimakkaimmillaan 14 500–19 000 kilometrissä ja koostuu 

lähinnä negatiivisesti varatuista elektroneista. *Jahas ja sun tulkintasi mukaan jenkit ampu 

ydinaseensa kymmenien tuhansien km korkeuksiin? Juu tasan EI. Puhut siis eri kerrostuman 

asiasta, kuin mistä minun artikkelini on kommentoituna.  

  

121. Säätöabsorbaattorit eli reaktorimyrkyt..txt 
121. Säätöabsorbaattorit eli reaktorimyrkyt. Turhan vähälle huomiolle on jäänyt se, seikka, miksi 

ydinvoimaloiden tehoja ei olla oikeastaan lainkaan kyetty suurentamaan alkutilanteesta. Tilanne on 

sikäli kummallista, kun ydinvoimaloita on myyty julkisuuteen "suurina ja mahtavina". Tästä 

ongelmatikasta ei toki julkisuuteen ole tietoja tippunut. Totta on, että kiehutusreaktoreiden kohdalla 

tätä keskusteluun nyt tulevaa ongelmaa ei samoissa mitoissa kuin painevesireaktorien kohdalla 

ole. Nyt vaan on kehitys mennyt siihen, että kiehutusreaktori on käytännössä ongelmineen 

kadonnut ydinalan rakentelusta tutusti ilman selityksiä. Mutta siirtyminen painevesireaktoreihin ei 

toki ongelmia poista. Voidaan jopa sanoa, että ojasta allikkoon nykyisen kokohysterian 

vanavedessä ollaan menossa. Ensin muutama sananen perusongelmista. Reaktorin tehoa 

nostettaessa alkaa tehojakauma värähdellä, koska ksenonia syntyy reaktorin eri osissa eri 
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nopeudella ja paikallinen tiheys vaihtelee. Taannoin täällä keskusteltiin vain häiveen verran OL3 

tulevasta katastrofaalisen vaikeasta hallittavista palolimiiteistä. No nyt tilanne alkaa pikkuhiljaa 

selkiytymään. Tämä maailman epävakain ylisuuri ydinhirviökehitelmä on siis niin massiivinen 

kupru, ettei rajaa. Sen lisäksi, että reaktorirakenteita tuhoaa normaalit ydinresonanssit infra-

alueelta ultraäänitasoille ei tässä ole kuin alkuun. Reaktori resonoi kuin räjähtämisvalmis pommi. 

Sen hallittavuuksista jatketaan näin. Ksenon, (samarium) ja jodi ovat tuotoksia, joita 

perusydinvoimalaitos tauotta tekee. Juuri näistä aineista on jatkuvasti reaktorista päästävä eroon. 

Mm. j u u r i näistä muodostuu se oleellinen perussaastutuskomponentti jota siviiliydinvoimaloista 

surutta ja tauotta päästöjä tehdään mm. veteen ja savupiippuun! Näitä aineita ei voida pitää 

reaktorin sisässä, koska ne ovat ns. säätöabsorbaattoreita eli reaktorimyrkkyjä! Aineita jotka 

kuolettavat neutronisäteilyä ja pysäyttäisivät reaktorin jäädessään sisälle niihin. Siksipä niitä 

kylmästi pumpataan ulkoilmaan! Pienissä reaktoreissa nämä ksenonvärähtelyt vaimenevat 

itsestään, mutta erityisesti suurissa painevesireaktoreissa ne on vaimennettava esimerkiksi 

säätösauvojen avulla m e k a n i s e s t i . Tästä syystä esim. Loviisan VVER-440 tyyppisten 

reaktoreiden säätö on oleellisesti yksinkertaisempaa kuin VVER-1000 tyyppisten tai muuten yli 

1000MW tehoisten painevesireaktoreiden säätö. Eli tosiaan nyt reaktori on saatu jo viritettyä ei 

pelkästään jatkuvasti ryöstäytymisherkäksi kiinailmiöön, vaan nyt on jo tehty aimo harppaus. 

Kyseisen resonanssiryöstäytymisen perusjuju on lisäksi se, että tulee myös itse itseään v a h v i s t 

a v i a mielivaltaisia resonansseja viljalti. Mikä oleellisinta, jossei näihin epäbalanssialkuihin 

välittömästi reagoida reaktori kirjaimellisesti resonointiaan aktiivisesti vahvistaen "räjähtää" itsensä 

alkutekijöihin! Mielenkiintoista miksei tälläisistä juuri julkisesti keskusteltu OL3 kehitelmän 

hankintojen aikoihin?  

  

122. Arandaoppia Suomenlahdella..txt 
122. Arandaoppia Suomenlahdelta. (Aina kun olen tämäntyyppisistä faktoista laajemmin kirjoitellut 

olen saanut maamme tiedotusmonopolit vaikenemaan aiheesta kuin seinään. Joten katsotaan 

mielenkiinnolla kuinka pian tässä näemme vastaavaa? )Tappajavesikirppu, valekirjosimpukka, 

kampamaneetti, vaeltajasimpukka, rihmapolyyppi jne., mikä näitä eliöstölajeja yhdistää? Ne ovat 

tulokaslajikirjoa Itämereen ja Suomen hyisen kylmiin vesiin aivan lähi vuosikymmeniltä. Mutta 

purjevenekausien ajoilta jo vuosisadat näitä on tänne ollut tulossa, miksi nyt? Vastauksia etsi 

Aranda ja löysi liiaksi asti. TV:ssä kauhistunut tutkija, todisti kampamaneetin lisääntyneen 

kuusinkertaisesti parissa viikossa vesistöissä, joissa sen ei pitänyt olla mahdollista. Pitkälle 70-

luvulle asti Suomenlahti oli vesistö, joka jäätyi jopa kauttaaltaan. (Tekisi sitä myös 

kasvihuoneilmiöstä huolimatta yhä). Kannella oli keskeinen vaikutus. Kesän mittaan laivoissa yms. 

tulleet tulokaslajit kuolivat jään alla pimeään, kylmään ja ruokapulaan planktonin hävittyä. Tämä 

torjui vuosisadoista tuhansiin apajille pyrkivät tulokaslajit tehokkaasti. Mutta satelliittikuvissa 

huomaamme 80-luvun alusta tapahtuneen jotain aivan keskeistä ja massatuhoista muutosta. 

Yhtäkkiä oli valtavia läikehtiviä satojen neliökilometrien avovesiraiskioita, näissä plankton kykeni 

levien ja muiden lailla elelemään kriittiset talvikuukaudet herran kukkarossa. Tarkentaessamme 

yleiskuvaa hahmotamme esim. Olkiluodossa talvet läpeensä rajusti "vihertävät" merialueet, jopa 

joutsenen kaltaiset vaativat kasvinsyöjät laumoina siellä talvehtii. Ruotsissa on kymmenisen 

ydinvoimalaa. Suomessa neljä. Päälle Sosnoviborit, Inga-liinat. Vielä 70-luvun aluissa meri seestyi 

jääkannen alla , kerrostui herkkätasapainoisesti suolaisuuden ja lämpötilan kirjomaksi 

kerrosleiväksi, jossa tulokaslajeilla ei ollut sijaa mellastaa. Nyt toki vain pohjoismaissa 

suoramerilauhteisista erikoisydinyksiköistä syydetään 30m3/s/voimala ympäristöään a i n a jopa 
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+15C lämpimämpää trooppista pohjavettä. Nykyisin n. kaksi Kokemäen-joellista tunkee arvion 

mukaan 33 000MW sinne täysin kuulumatonta megalämpökuormaa, muljaten kerrostuneisuudet 

hajalle liikkeellään ja lämmittämällä +4C asteista kerrosvettä ravinnerikkaista hapettomista pohjista 

uuteen hapekkaaseen pintasulaveteen. Pöytä on katettuna jo muutaman vuosikymmenen ja jälki 

tästä ja nyt on r u m a a ! Nykyään tulokaslajeille on minimissään +16C ja maksimissaan 

TVO/STUK-erikoisluvalla jopa +37C asteista merivettä t a u o t t a tarjolla ilman pelkoa jääkansista. 

Katsokaa meriakvaarioista mitä tässä vedessä v o i elää Suomessa ja oppikaa mitä systeemi luo. 

Pitkään näistä syistä kummunneet sinilevät olivat jo synkkä varotus tulevasta. Nyt olemme 

siirtyneet Arandan todistamana kakkosvaiheeseen. Ruokapöytään on tulijoita ruuhkaksi asti. 

Ydinala tiedostaa tämän, muttei toki tee mitään. TVO:n tarkimmin salaama tulokas on 

runkopolyyppi. Voi kysyä miksi tämä eläin, joka kykenee viihtymään v a i n erittäin lämpimissä 

ydinvoimalan sisäisissä kaikkein kuumimmissa ja tauotta virtaavissa suojaisissa kanavirstoissa on 

niin tärkeä? Koska se on näistä tulokkaista se joita ei esiinny, nyt tarkkana m i s s ä ä n muualla 

kuin ydinvoimaloiden sisäosissa! Se on kylmä merkkerialleviivaus tapahtuneelle kauheudelle! Miksi 

sitten esim. kampamaneetti lisääntyy räjähdysmäisesti? Selitys on myös selkeä. Esim. etelässä 

meduusaa syö merikilpikonnan kaltaiset erittäin vaativat eläimet. Niillä ei ole mitään 

mahdollisuuksia menestyä saaliseläintensä elatuseriöissä ydinvoiman lauhdealtaissa. Ilman uhkaa 

monokulttuuriset tulokaslajit kasvavat kuin viimeistä päivää. Ja k o s k a ydinvoimalat senkuin 

pyörivät myös jatkossa se myös on koko Suomenlahdelle. Vain perämeri voisi pelastua, kunnes 

myös siellä on ydinvoimala. Hyvästi k o k o murtovesialtaalle siis! ------------- TVO piilottelee 

totuutta. TVO on pitkään ja jääräpäisesti pantannut ydinvoimaloissaan lymyävästä 

bioinvaasiostaan kaikki faktat. Jo keväästä asti on ydinyhtiön molemmilla voimaloilla havaittu 

erityisesti lämmönvaihtimia tukkivaa massiivista runkopolyyppikasvustoa. Kaspianpolyyppi 

(Cordylophora caspia). On a i v a n ällistyttävää, ettei puolen vuoden aikana edes STUK ole riviä 

tämän eläimistön olemassaolosta uskaltanut hiiskua. Miksi siis aihe mykistää noin täysin valvovien 

virnanomaistemme suut? Syitä on useita ja ydinalan suojelu YVA tilanteessa asettaa STUK:n ja 

TVO:n harkitun biopimityskampanjan jo t o d e l l a epäilyttäville tasoille. Syynä tähän voidaan pitää 

taannoista Sosnoviborin peräti 4 ydinvoimalan alasajosuunnitelmaa invaasion paineesta. 

Ydinyhtiöt taistelevat olemassaolostaan keinoja kaihtamatta! Mutta ei valheella pitkälle pötki, kuin 

korkeintaan näemmä Suomen toimimattomassa kontrolliympäristössä. TVO oli pantannut 

ensimmäistä iskuaan runkopolyyppikasvustoon puolisen vuotta kunnes syyskuun puolivälillä vähin 

äänin varusteet hommattiin ja aloitettiin ensimmäinen koepoisto. Välineeksi valittiin 

kuumavesihapotus, jonka etu oli siinä, että säästäisi lämmönvaihtolevystöä alkuperäistä 

kloorikonetta paremmin. Lisäksi kloorin käyttö arvelutti, koska oli aikoinaan ollut ihmisten 

tappokaasu 1-maailmansodassa. Lisäksi halogeeni syövyttää tuhoisasti laitoksen herkkiä 

rakenteita. Huuhtelu toisensa perään toteutettiin. Aina yhtä laihoin tuloksin. Kuudennen 

sumutuksen jälkeen tilanne todettiin epätoivoiseksi. Eliöstö päätettiin poistaa erittäin hankalasti 

mekaanisesti. Peltikennorakenteisen lämmönvaihtimen jokainen tiivistekumillinen lamelli aukaistiin 

ja poisto suoritettiin lastoin. Kun ensihavainnosta oli aikaa tuskin puolta vuotta ja lukuisia 

tukkeutuvia lämmönvaihtimia ja saavuttamattomia hienorakenteita ja putkistoja on voimalaa 

kohden kilometreittäin tajutaan, miten massiivinen on ongelma. Ja kaiken päällä kummittelee fakta, 

ei sen paremmin Venäjällä, kuin Loviisalla olla keksitty y h t ä ä n toimivaa ratkaisua, paniikki 

tilanteesta on selviö. Maassamme ei ole yhtään sellaista ydinvoimalaa , joissa ei tätä 

hengenvaarallisesti ja sitkeästi lauhteen estävää runkopolyyppia majailisi. Eliöstöä on vain 

ydinvoimalan sisuskanavissa ja kaikkein lämpimimmissä yli +35C poistovesissä. Juuri tämä 

mainittu runkopolyyppi siis on se kriittinen tulokaslaji joka kiistatta osoittaa tauottoman käytön 

ydinvoimaloiden olevan elatusalusta joka tuo ja ylläpitää Suomenlahden k a i k k i tulokaslajit 

tuhoisasti hengissä muualla tappavan kylmän kauden yli. TVO tietää, että jos luonnontutkijat 
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saisivat tämän faktan selville aihe paljastaisi ydinyhtiöt syylliseksi kaikkeen. Jopa siihen, että nyt 

ilmaantunut kampamaneettisinvaasio tulee ja tappaa Suomenlahden biotoopit. Jo nyt TVO on 

pitänyt edesvastuuttomasti huolen, miten juuri Olkiluodon ydinvoimaloiden ruokkima 

kampamaneettipopulaatio on Selkämeressä jo nyt valmiina talvehtimaan ydinvoimaloiden auki 

pitämissä poistokanavan lauhdereijässsä jääkantta pelkäämättä. Juuri jään kannettomuus pitää 

planktonit aktiivisena. Ja ydinvoiman imukanavista tauotta kalamurskana lähtevä ruokinta pitää 

alueen vedet kesät talvet vetreinä ja vihreinä! Kristiinan kaupunki ja Ii:n kunnat ja vastaavat eivät 

nyt tiedä mitä heille suunnisteltu ydinvoimala todellisuudessa tuottaa. Se voimala kun on viimeinen 

ydinvoimalanaula Suomenlahden kuoleman arkkuun kampamaneeteille ja vastaaville muuten 

täällä elämään pystymättömille vaeltaja-, kirjosimpukoille ja petovesikirpputuhoille yms. tulla 

tappamaan pysyvästi koko Suomenlahden biotooppi. Aihe on nykyisessä ydinhankintabuumissa 

mitä tarkimmin maassamme salattu ydinfakta. Yksi on selvää. Jo olkiluodon laitokset kykenevät 

olemassaolollaan takaamaan koko Perämeren tappavan kampamaneetti-invaasion kohtalon iskun 

vesistöömme. Ja jo yksi ydinvoimala lisää takaa sen. Maneetti tulee tappamaan lohen poikasten 

vaatiman kaiken ravinnontuotannon syömällä silakan ja kilohailin poikaset ja munat. Voimme vain 

toivoa, että ennen täystuhoa ydinyhtiöille pannaan stoppi, tai Suomi menettää sekä merensä, että 

nousukalastonsa k a i k k i ! No varoitus on viimeinen ja annettu. --------------- Arandan 

ydinlauhdekumpuamisesta (+kuva) TVO:n kaavamuutoskeskustelussa 19.11-07 saatiin näyttöä 

myös niihin tapahtumiin jonka takia tämän kesän aikana merentutkimuslaitos Aranda vieraili 

Selkämeren kumpuamisalueilla. Tietoisuus sai alkuunsa kansainvälisistä satelliittitutkimuksista, 

joiden avulla hahmotettiin keskeisimpiä kasvihuonekaasujen tuottopisteitä maailmalla. 

Kartoituksessa paikannettiin muodostuvia hiilikaasupäästökeskittymiä suoraan syntysijoiltaan. 

Muunmoassa suomalaisille tuli suurena yllätyksenä, että maamme suurin 

hiilikaasupäästökeskittymä oli Selkämeren eteläosissa! Ensialkuun ei tajuttu lainkaan mistä on 

kyse. Mutta pian alkoi ilmetä s e l v ä ä kytkentää staattisesti purkautuviin ydinlauhteisiin. 

Ydinvoima-asiat tietysti kuluvat myös STUK:n toimintakenttään päätti se lähettää Aranda 

tutkimusaluksen seuraamaan tätä paikallistettua massiivista kasvihuonekaasukumpuamista. 

Tutkijoiden saapuessa paikalle alkoi asian karmiva totuus valottua. Normaalitilassaan Itä-meren 

altaalle on ominaista sen raju pysyvä kerrostuneisuusluonne, jota vain satunnaiset suolapulssit 

hetkeksi muuttavat. Keskeisin kerrostuneisuusraja on noin 40-50m syvyydeltä paikasta riippuen 

löytyvä hapekkaan pintaveden eliöstövyöhyke, jonka alta löytyy metaaninen, hapeton anaerobinen 

ravinnesyvännevyöhyke. Ydinvoimaloiden lauhteista oli jo pitkään tiedetty, että ne nostamalla 

laajalti vesistöjen lämpöjä syytivät merivedestä tauotta sinne varastoituneita hiilidioksidipäästöjään. 

Jo tämän tiedettiin olevan esim. Olkiluodon alueella varsin merkittävän kasvihuonekaasujen 

tuotantotapa. Jopa yli 100km päästä ydinvoimaloista löytynyt sekundäärinen metaanikumpuaminen 

suorastaan mykisti massiivisuudessaan tutkijat aluksella. Tällaista ei osattu ennakoida. Pian selvisi 

myös muuta kauhistuttavaa jatkuvatuhoisuutta alueen biotoopeista. 2 viikon aikana , jona 

mittauksia tehtiin todettiin aluetta käsittämättömällä 6-kertaistumisen nopeudella sinne ennen 

tuntemattoman kampamaneetin kasvukertymiä. Tämä tieto vuodettiin verhoillusti osin 

uutiskanaviin. Toki tarkoin varoen julkistamasta ilmiön johtuneen nimenomaan ydinlauhdevesien 

pyörittämästä vesilämpökiertomekaniikasta! STUK teki asian mitä tarkimmin selväksi. Heillä oli 

oikeudet tilaamaansa löydöksen tietokantoihin. Kun ydinvoimala syytää 2/3 osa tehostaan mereen 

lauhteena se tarkoittaa Olkiluodossa jo olevilla kahdella voimalaitoksella uskomattomat 3 500MW 

meripumpun reservit pumppaamaan meriveteen sitoutunutta hiilidioksidisedimentaatiota siitä irti 

surutta eetteriin. Systeemissä lämmin vesi nousee kumpuillen jopa vain asteluokan lämmönlisänsä 

turvin ja luovuttaa alati kiertämänsä meriveden kuplien pienentyneestä sidospaineeltaan veteen 

pinnalla luontoon. Siten kaasuttomampi vesi painuu jäähtyneenä pohjaan uuteen hiililataukseen ja 

ydinvoimalan lämpökäsittelyyn sen jälkeen. Tästä kierrosta on tähän asti tarkemmin tunnettu vain 
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se joka esim. jäättömän alueen osalta talvisin syytää meristä tuhansilla megawattien 

kivihiilivoimatehoja vastaavilla kyvyillään CO2 ilmakehää lämmittämään kasvihuoneilmiönä. Jo 

tämä päästön osuus on merkittävään suuri hiilikaasutuottomuoto. Toki uraanikaivosten massiivinen 

fossiilidieselmurskainkalusto on ollut tätä suurempi ydinalan kasvihuonehaittamekanismi. Arandan 

keskeltä Selkämerta löytämä kerrostuneen metaanin kyllästämän pojansedimentaation 

anaerobisen alueen kumpuamismekanismi perustuu edelläkerrottuun lämpönousukiertoon. 

Kerrosalueen alle eristyksiin näin siirtyneeseen massiiviseen ydinlauhteen 

lisälämpöpumppaukseen. Lämmin vesi ei jäähdy enää törmätessään noin 50m syvyydessä 

olevaan harppauskerroksen alapuoliseen anairobiveteen. Vaan synnyttää sinne oman 

kiertomekanisminsa. Hitaasti mutta varmasti alkaa syvänteiden vesikummunta pohjalta kohti 50m 

syvyyden harppauskerrostumia, jopa yli 100km päässä ydinvoimaloista. Kun kumpuaminen kohtaa 

kerroksen ja lämmennyt vesi ei kykene sitomaan metaaniaan se luovuttaa laskeneesta paineesta 

johtuen kaasun ja ravinnekuormansa hapekkaan veden rajapinnalle, ja sieltä 21 kertaa 

tuhoisampana kasvihuonepäästönä ydintuotoin ilmakehäämme. Taas tuhansien megawattien 

tehoilla. Muodostuneen v a l t a i s a n tutkijat mykistäneen kumpuamisalueen on nyttemmin 

vallannut jopa koko Itä-merelle kohtalokkaaksi käyvät kampamaneettitulokkaat Kaspianmereltä. 

Syvänteissä on turvaisa ja ravinteikas paikka, josta edes jäättömät talvet ei niitä ydinlauhteesta 

enää tapa. Eristyksissä ei ole pelkoa pedoista. Lajin elinolosuhteet ovat mitä otollisimmat, kiitos 

ydinvoimaloiden t a u o t t o m a n ravinteiden ja virtaussyöttöjen saamme odottaa näiltä 

kampamaneeteilta invaasiota jollaista Suomi ei ole ennen ydinvoimaloitaan ikinä nähnyt! ------------ 

Wikibedia Arandan meritutkimuksista 2007. Mennyt vuosi jää historiaan taatusti synkkänä 

vaiheena, jolloin vuoden 2007 aikana saatiin kiistatonta näyttöä laajassa ja kattavassa 

tutkimuksessa siitä kumpuamismekaniikasta joka koitui jo saman vuoden aikana varmaksi 

kohtaloksi koko Itämerellemme. Kyse oli siitä projisiosta, jota jo pitkin kesää Suomenlahdella ja 

erityisesti Selkämeren ydinlauhdevesissään mittauksiaan ja kriittisiä tuloksiaan koonneen Arandan 

miehistöt STUK:n rahoittamasta merentutkimuslaitoksen hankkeesta toi kiistatta esittelyyn. Niin tai 

oikeastaan toi, mutta näyttö oli siten joulukuunlopun toisen tutkimusretken jälkeen jo niin rajua, että 

koko merentutkimuslaitos päätettiin siltä seisomalta lopettaa ilman faktatiedotuksiaan jo ennen 

tulevaa kesää! Mistä ihmeestä tässä kakkineen sitten oli kyse. Mitä niin tähdellisen vakavaa ja 

murskaavaa dataa Aranda kokosi maamme kuolemaan nyt tuomitusta merestä, ettei sitä edes saa 

julkaista, ja jatkotiedon vuodon tukkimiseksi mittaukset tilannut mm. STUK päätti kylmästi ajaa 

koko valtiollisen Merentutkimuslaitoksen viiveettä alas? Jo jonkin aikaa on ihmetelty sitä 

megamassiivista merellistä kumpuamispumppua, joka erityisesti Ahvenanmaan yläpuolisissa 

Selkämeren selänteissä pyörittää maamme suurinta vähintään 5 000 MW 

merisedimentaatiopumppua tuottamassa tällä tehollaan metaanisia ja rehevöittäviä 

kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehäämme tauotta. Loviisan ydinlauhteilla pyörii niinikään vastaava 

Suomenlahdella. Tässä joulukuussa -07 tehdyssä Arandan mittauksissa todettiin 100% näyttöä 

siitä, että Selkämerikumpuamista ylläpitää Suomen puolelta Olkiluodon ydinlauhteet, joita 

vahvistavat mm. Ruotsin Forsmarkin vastaavat tauottomasti sedimenttikerroksista metaaneja ja 

rikkivetyjä, deutereus eläinravinnetta kampamaneeteille 50m syvyyskerroksiin 

pohjafossiilikertymistä pumppaavat ydinvoimalalauhteet. Näin kampamaneettien on jatkossa 

mahdollista aiemmasta poiketen saada talvipimeät hengenpitimikseen ruokaa ja ydinlauhteen 

hapettamana ja meriä auki pitämänä myös happea aiemmin onnistumattomaan alueen 

talvehtimisiinsa. Kiitos on nimensomman tauottoman ydinvoimalauhteen aikaan saaman 

ennekokemattoman mekanismin. Juuri tämä oli keskeisin sanoma nyt murskaavasti hyllytetyssä 

Arandan merentutkinnan tarkkojen analyysien raportissaan! Itämeri tuhoutuu siis suoraviivaisesti 

ydinlauhteista, joka on syyllinen! Merentutkimuslaitoksella oli kesän työstään tarkat datatiedot siitä, 

miten ydinvoimaloiden, ja vain ydinvoimaloiden lauhteen +1C suuruinen merivesipumppaamo 
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tässä kerrostuneen meren systeemissä hommansa tekee. Asia meni niin kriittiseksi joulun alla 

viikolla 51 palanneen Arandan miehistön ja Merentutkimuslaitoksen ja ydinhallintomme välillä, että 

tutkimuslaitoksen koko arvovalta jyrättiin! Saimme kuulla esim. MTV kymmenen uutisista 26.12-07, 

että ilman armoa ja varotusaikaa koko Merentutkimuslaitoksen hallinnoima ydinaiheisen 

materiaalin tiedotusoikeus siirretään (huhtikuussa,) jo ennen kesää Ilmatieteen laitokselle. Näin 

ydinteollisuus laskeskelee saavansa aikalisällään tämän enemmän kuin ikäväksi kokemansa 

kumpuamisilmiön julkaisukiistan maton alle. Perusteiden mukaan erityisesti ydinhallintomme 

haluaa moraalittomasti salata sitä mekanismia, joka lauhteet muuttaa sekä maamme ylivoimaisesti 

suurimmaksi kasvihuonepäästömekaniikaksi, että nyt myös koko Itämeren pelkäksi Amerikan 

kampamaneettien elatusaltaaksi megatuhoisin seurauksin. Kalasto ja koko fauna menee kerrasta. 

Ydinteollisuutemme tuntee maan polttavan allaan päälle kaatuvien tekosiensa paljastettua pikku 

hiljaa niin pahoin, että haluaa sumeilematta ja keinoja kaihtamatta nujertaa Suomesta kaiken 

asiallisen tiedotuksen aiheesta nuppuunsa! Nyt sivallettiin Merentutkimuslaitoksen pää näin. 

Voimme vaan kauhistella, millä valtuuksin demokratiaksi itseään jostain syystä esitelty maamme 

lähtee moiseen ydindiktatuuriin mukaan? Ehkä jo aikanaan presidenttimme Martti Ahtisaari oli 

tokaisussaan oikeassa: "Maa joka ei kykene edes julkaisemaan Tiitisen listojen kaltaisia totuuksia, 

ei ole oikeutettu oikeusvaltion nimikkeeseen!" ---------------- TV:stä 01.02-08. Esitettiin miten 

yhtäkkiä ehdottomasti suurin kampamaneettikeskittymä Pohjolassa on nimenomaan TVO:n 

purkulauhteitten vaikutusalueella, kuten piirsin Ahvenanmeri-syvänteissä. (Kummallisinta oli, että jo 

21.12-07 Aranda oli kyllä jo palaillut hipihiljaisuudessa kertoillen Itämeren olevan 

maneettikasvattamona, kuten sanottiin "maailmanlopun tunnelmissa. Asia maamme ydinhallinnon 

toimesta silloin vaiennettiin tarkoin".) Toiseksi suurin määrä oli ruokittavana ristiin esittämälläni 

tavalla samalla alueella lauhdepumpuin kerrostuneisuutta rikkoneen Forsmarkin ydinvoimalan 

lauhdesyöttöaltaassa. No kolmanneksi rajuin kampamaneettiesiintymä oli tietysti.. ? Aivan oikein 

Loviisan ydinlauhteissa! Pois oli pyyhkäisty illuusiot siitä, ettei nimenomaan Selkämeren eteläreuna 

olisi ehdoton hotspot, kuten aiemmin meille vedätettiin tiedotusvalheena kesällä. Minua särähdytti 

erityisesti se myöntö, että TVO:n lauhdepumppu oli kaivanut jopa kaikkein syvimmät edustansa 

vuosituhantiset kerrostuneet merisedimenttiravinnealtaat todella uskomattomasti. Kuuleman 

mukaan kumpuamista hahmottui peräti 200m syvälle asti! Aika hurjaa, kun 50m piti olla rajana, ja 

onkin ydinlauhteitten ulkopuolella happielämäkerrokselle kyseisillä alueilla. Ydinvoimalastarttien 

aikoihin siis näin nimenomaan myös vielä oli! Joten tosiaan kelpaa siinä kampamaneettipaljouksien 

mellastella ja venyä. Nyt mitattiin jo 2 cm kampamaneettipituuksien revähtäneen hyvässä 

ydinkasvattamossa rajusti. 6kk sisällä lisääntymistä havaittiin jo tuplaantuneen 4cm. Lisää 

ydinvoimaa ja 10cm mittaisia jogurttipurkinoloisia massatuhoajia on taatusti meri pian piripinnassa. 

Ai niin tosiaan ainoa seutu, jossa ydinlauhteet ei tuhoa, eli Perämeri on vielä "TOISTAISEKSI" 

jotenkin selvinnyt? .. .Noo ydinvoimalaa Simoon, tai Kristiinankaupunkiin ja ei tarvitse elävistä 

lohipoikasista, tai muusta elämästä huolehtia! Niin tosiaan , koska Merentutkimuslaitos sai selville 

suoraviivaisen mm. TVO:n ydinvoimalan metaanipumppaamon 5 000MW CO2 tuotoksensa 

vastanpuhumattoman kytköksen ja sen muodostaman kampamaneettikasvattamon toimen sama 

uutinen kuittasi ydinhallintotuomion. Kuin lekan iskuna mainittiin, että julkeasta tutkimustulostaan 

Arandan väen toiminta lopetetaan 4kk sisällä ilmatieteenlaitoksen käsiin, ja aiheesta ei enää edes 

keskustella. ------------- Kampamaneetti Mnemiopsis leidui tuntuu vakiinnuttavan häkellyttävän hyvin 

asemiaan maamme ydinlauhdealtaissa! Aivan uskomatonta, miten nopeasti se tuntuu kaikenlisäksi 

käyvän! Vain vuosi aikaa ensihavainnoista. Kampamaneetin esiintymisen nsyklisyys ja vain n. 4kk 

elinaikakierron takia voidaan verrata keskenään vain viimevuoden eläintiheyksiä suoraan, kuten 

merentutkimuslaitoksen tutkija Maiju Lehtiniemi korosti. Vertailuartikkelinani on koosteottoja 25.08-

08 L.S. Valitettavan tarkoitushakuisen huonoista kuvista ja sanailuvarovaisuudesta karu viesti silti 

on kirjattavissa. Vuodessa kampamaneettitiheys on esim. Suomenlahden keskellä hapettoman 
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pohjan päällä laskenut "piikkimäärästään" 90%. Mutta alueelle EI ole ydinvoimalan 

lämpökumpuamiset toimineet tehokkaimillaan. Ja kuten artikkeli kiteyttää hapettomuuteen vajonnut 

kadonnut poikastuotantokato näkyy suoraan. Silti kasvua viimevuoteen huikeat n. tuplaantumiset! 

Selkämeren/Merenkurkkuseudulla happivaje ei tappanut, mutta ydinlauhdekaan ei ruokkinut 

tehokkaimmin. Kampamaneettikanta on jämäkästi tuplautunut viime vuodesta silti 1000 

yksilöön/m2. Mutta varsainainen piiloitettu pommi on sitten TVO:n/Forsmarkin 

ydinlauhdekummutusalueilla Ahvenanmaan seutuvilla. Josta koko ydinkumpuamisen hapettamiin 

pohjasedimentteiruokintaan ihastunut kampamaneetti-invaasio saa voimansa! Huolestuneet tutkijat 

kirjasivat viime syksystä PERÄTI n.5-kertaistuneen vankan maneettikannan! Näin siis ydinlauhteen 

elatusefekti nostattaa kiivaasti päätään! Massairtisanomisistaan viime vuodenlopun 

kampamaneettikauhuistaan nöyrytetyn Arandan miehistö on Muikun tutkijakollegaopein nyttemmin 

varsin vaitonaista:" Maneettien uhka ei ole ohi. Ja näennäiskantamuutokset johtuu 

lisääntymiskierrosta. Eniten ameriikankampamaneetteja esintyy Ahvenanmeren 

(ydinlauhdekumouamisen) syvänteissä ja Selkämerellä. Ameriikankampamaneetti lasketaan 

maailmanlaajuisesti sadan pahimman tulokaslajin joukkoon. Tämä makeassakin vedessä viihtyvä 

maneetti uhkaa ennenkaikkea kalakantoja. Se syö eläinplanktonia ja kilpailee näin kalojen 

ravinnosta. Syklisessä kierrossa myös viime syksynä kanta alkoi jo kasvaa talvea kohti. Maneetti 

elää 80-110m syvyydessä olevassa suolavesiharppauskerroksessa. Jossa sitä uhkaa mm. 

länsivirtausten syvänteistä läikkyvä hapettomuus surmaten niitä. Lehtiniemi huomauttaakin, että laji 

lähtenee uudelleen lisääntymään kunnolla säilyneistä kannoistaan (ydinlauhteen) 

Ahvenanmerialueilta ja Selkämereltä! Maneetilla on Itämeressä yhden vuoden lisääntymissykli 

syksystä nopeaan nousuun, Lehtiniemi kiteyttää. Jatkamme seurantaa, koska laji käyttäytyy 

Itämerellä niin eri tavalla kuin millään muulla merellä"  

  

123. Ydinapnea..txt 
123.Ydinapnea. Ydinvoimaloisamme on mm. STUK:n mittareissa lainkaan näkymätöntä ja 

tappavaa säteilykirjoa varsin moninaisesti. Rajuimmista päästä wattiteholtaan niistä lienee 

neutriinovuo. Jota ei ydinteollisuus millään tavalla mittaa, saati ilmoita päästöinään. Faktisesti tätä 

säteilyn tyyppiä on v i e l ä jopa yli sadan metrin päässä laitoksen ulkopinnasta kertaluokkia 

normaalit ylittävänä ja t ä y s i n kaikki ns. suojasysteemit lävistettyään! Tämä säteily 

vuorovaikuttaa kaikkien, myös ihmiselimistön alkuaineiden kanssa katkoen sidoksia ja virittäen 

elektroneja happiradikaaleiksi yms.. Eikä tässä kaikki. Kun neutriino kohtaa protonin syntyy tuhoisa 

gammapurske. Reaktorin läheisyydessä on mitattavissa niin megalomaanisia miljoonankertaisia 

taustasäteilymassiiveja, että on täysin käsittämätöntä miten tällaisessa pommituksessa 

ydinvoimalatyöväki pysyy hengissä lainkaan? Totuus ettei pysy, eikä pysyisi ilman 

erikoistuuletuksia ja erinäisin vippaskonstein siihen. Kaiken tämän kaaoksen kruunaa ydinmiilusta 

suorana viuhkana sinkoavat 17 min neutroniset beetapommitukset ja termivirittyneet muut 

alkuaineytimet. Kaikki tyyni ns. "mittareihin" rekisteröitymättä millään lailla, tai ydinyhtiön piikkiin 

biodiversiteettiin näkymättöminä, totta kai! Pelkästään neutriinojen kuljettama energia on OL-3 

typin reaktorista pitkältä toistakymmenettä prosenttia, eli 1600MW laitteesta vuotaa tauotta 192 

500 000W neutriinosäteilytys! Utelias kysyy tähän. Vaikkei ydinteollisuus hyväksy tuoda alueelleen 

tämän massasäteilyn havaitsevia mittalaitteita niin kai jo elimistö s u o r a a n oireilee kuolettavasti 

saatuaan sisuksiinsa noin jättimäisen säteilytappostressin? Oikein hyvä kysymys! Vaikka juuri 

lääkärikuntaa aiheesta sitoo käsittämättömän järeä vaitiolo-omertan uhka, niin olen saanut myös 

tästä aiheesta varsin selkeää materiaalia. Koska Suomessa tällaisen paljastanut lääkäri saa 
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välittömästi elinikäisen tuomion vuodostaan, olen pakotettu käyttämään vähemmän paljastavia 

kiertoilmaisuja. Raportteja luettuani asian perusluonteet olen uhalla uskaltanut tuoda silti 

valtiomme arkistojen kätköistä yhtä ja toista. Kuten yleensä jälleen kerran maailman ensi-ilta 

netissä ja esitellyssä "Ydinapnea". Tappava katatoninen ydintyöläisten jopa itsetuhoon ajava 

sairaus! Ilmiölle on vaikea löytää verrokkia elävästä elämästä. Ehkä ankarasta auringonpolttaman 

ihon ja siitä johtuvan kuivumisen ja lämpöhalvauksen kokeneesta voisi ottaa verrokkia. Kun 

ydinvoimalaan tulee nuoria innokkaita sporttisia kesäharjoittelijoita heidän reaktionsa on 

kaikenkertovaa. Kun ydinlaitoksille viedään vieraita heidän vierailuaikaa "reaktorikatveessa" 

ydinyhtiö pitää epäilyttävän lyhyenä. Juuri oireitten takia tuntia enempää ei suositella. Kun ihminen 

tunkeutuu tällaisen ydinvoimalan massiiviseen mittareilla näkymättömään monisatametriseen 

säteilytappopalloon hän ei tunne hämääntyen ensin mitään. Iloisesti rupatellen etenevä ihmispolo 

ei oivalla, miten hänen jokainen solunsa on solukkoa silpovan shokin partaalla joka hetki! Ihmisen 

aivoilta menee tyypillisesti yli tunti prosessoida ja tajuta uhan olemassaolo. Tilanne on kuin aivot 

ylikuormittuen silmistämme etsisi salamavalojen räiskeissä selkeää kuvaa. Tutkimusten mukaan 

menee noin tunnin verran jolloin hilpeä tunnelma on pois pyyhkäistynä. Käsittämätön apatia valtaa 

j o k a i s e n säteilyn uhrin solut. Jotain on pahasti pielessä ja elimistö huutaa happea! Tulee 

vähän samanlainen olo kuin käyttäessäsi liian tukkeentuvaa kokokasvosuodatinmaskia, tai 

sukelluslaitetta. Selkeitä oireita on syvän masennuksen laukaisemat refleksinomaiset haukotukset, 

jotka seuraavat päättymättömänä jonona. Kädet, jalat roikkuvat niin ponnettomana, että 2h< 

oleskelun jälkeen tuskin kynä pysyy atleetikon kädessä. Silmät lorpahtavat apneaa kärsivän tavoin 

vaikka kesken kävelyn. Vaikutus on niin konkreettinen, että sitä ei todeksi usko! Mutta tätä 

lukevista ydintyöläisistä kaikki tunnistavat tämän salatun sairauden kuvaukset lääkärikirjasta, siitä 

olen varma! Elimistön jokainen solu huutaa pakoreaktiota, mutta koska mitään selkeää syytä ei 

hahmotu syntyy tämä merisairauden kaltainen yleisen piittaamattomuuden ja poissaolon kaiken 

tappava tunne. Tarkkuustyötä vaativissa kohteissa onnettomuustodenäköisyydet kertautuvat 

selkein luvuin. Pian voipunut ydinvoimalassa olija rojahtaa lattianojaan, eikä haluaisi kuin nukkua. 

Päätä särkevä tilanne on niin epätodellinen, ettei sitä selittämättä ymmärrä. Mutta kun raahaat 

tällaisen henkilön ulos ja hän astuu ulos säteilyvyöhykkeestä vireys palaa ja läsnäoloaan 

kummasteleva hämmästyy missä oli? Kun jokainen ydinvoimalassa oleva joutuu sopeuttamaan 

elimistönsä edelläkerrotun kaltaiseen ultrastressiin on tyypillisesti pian lääkkeenä, ensin piristeenä 

valtavat kahvimäärät, pian on käytössä alkoholi. Jota ydintyöväestö mm. Ruotsin kokemusten 

mukaan käyttää hallitsemattomat määrät! Moni ihmettelee miksi juuri ydintöissä, miksei vapaa-

aikana? Hyvä kysymys, koska stressi iskee lähestyttäessä ydinsäteilykenttää. Halvaannuttaakseen 

elimistönsä itsesuojelureaktion turvaudutaan työpaikkajuopotteluun. Koska ei edes se tehoa 

etsitään huumaavampia vaikutteita. Asiaa ei uskalleta julkituoda. Syy ei ole hengestään 

taistelevien ydintyöläisten, vaan koko energiantuotantoon elimellisesti kuluva perusominaisuus! 

Miksi näistä kirjoitelen sai alkuvipunsa 1990-luvun loppupuolen tietämistäni tapahtumista. TVO:lla 

oli silloin vielä tapana viedä tutustumisryhmiään Rh-reaktorihalliin ylös voimalaan hisseillä. 

Osoittaakseen miten turvallista sielä ikäänkuin oli. Eräänä kauniina päivänä reaktorihalliin asteli 

meluisan puhelias eläköitynyt ydinkannatajajoukko. Jopa niin innokkaana, että tarkoin määritelty 

paikallaoloaikatunti ylittyi innokkaissa kyselytiimellyksissä. Pian alkoi vanhus toisensa jälkeen 

pudota hervottomana polvilleen. Hätääntyneenä TVO:n joukon vetäjät joutui hälyttämään 

ambulanssiväkeä kantamaan putoilevaa herraskaisväkeä baareissa pois ydinmiilun päältä. Asia 

nostatti silloin TVO:lla ankaran paniikkireaktion. Ja sen jälkeen KAIKKIIN reaktorihalliin 

kohdistettuihin tulokyselyihin on firmassa alettu suhtautua torjuvan ahdistuneesti! Kun aloin lisäksi 

asiaa tuoda mm. neteissä julki, ei enää edes tuntiin rajattuja vierailupyyntöjä ole saanut läpi 

kirveelläkään! Kun hysteerisen ydinmyönteinen hallinnon edustaja tai lehdistöedustaja-attasea 

kokee ydinvoiman tuhovoimaisuuden näin konkreettisesti tajuntansa hämärtäjänä, on tilanne liian 
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konkretisoituva. Ilmiöllä, jota ei STUK:sta ms. "virallisesti" ole edes olemassa alkaa ydinilluusioit 

kummasti rapista jopa kannattaja-aivopestyjen tasolla. Ilmakehään survoutuva mittareissa 

näkymätön säteilyenergiavuo saa kylmät väreet pintaan silloin keneltä tahansa, halusi, tai ei.  

  

124. Neutriinotietoa..txt 
124.Neutriinotietoa. Sulo N." kirjoitti viestissä news > Maan Matonen wrote: > >Pikaisten 

laskelmieni mukaan Auringosta tulee 450000 kertaa enemmän neutriinoja Maahan > >kuin 440:stä 

reaktoristamme. > Mutta ne auringon neutriinot on luonnollisia joihin evoluutio vuosimiljoonien 

kuluessa > sopeutunut, ja jumalakin otti ne luomistyön yhteydessä huomioon. Reaktoreista taas 

tulee > keinotekoisia pahoja neutriinoja jotka on haitallisia. *Niin siis tuntumani taustaan on jo 

kahdella erillissuunnalla todistettuna taustamme 10 kertaistunut perussäteilyn kasvu, de facto. Vain 

10% on luonnon omaa. Se mitä haen on nyt vain ja ainoastaan kuinka paljon tästä osuudesta on k 

u m u l o i t u n u t t a kasvua! Juuri sitä, mistä Malenkan kuorimalli kertoo suoraan. *Jos nyt 

ydinvoimalan perustausta olisi tuo Fallströmin ensimmäinen mittauslisä 200km päässä lähimmistä 

ydinvoimaloista. Voisimme laskea säteilyn varastoitumiskertoimen 50v ajalta näin: 900% 

lisäkasvu/mitatulla +25%= 36 kertaistuminen. Tämä tarkoittaisi karusti sitä, että vain +25% 

taustasäteilymme peruskasvattaminen on sysännyt maapallomme nykyiseen +33% /10v korkoa 

korolle kasvuun. Eli sekundäärinen Lauritsenin vipuvaikutus olisi vallan huikea. *Eli 

säteilytaustassamme on luontainen taso, jonka kasvukertymän ionosfäärimme juuri ja juuri 

kykenee revontulialueellaan ja vetymuutoksin muuttamaan avaruussäteilymme näkyväksi valoksi 

ja mm. pumppaamaan pois avaruuteen. Nyt kun olemme saaneet tähän jatkuvan +25% lisän. On 

käynyt kuin katon vesivahingolle. Maapallomme olisi juuri tästä lisäkertymästä koonnut jo nyt itse 

itseään ruokkivan n.36 kertaisen kasvulumipallon. Ja nyt asumme läpimärässä tappavassa 

hometalossa jo. Mitä pienempi on jatkuva suora lisä sitä suurempi on kumulaatiokerroin ja 

päinvastoin. ------------ Nimimerkki Maan Matonen kirjoitti nettiin: > >*Kuivat vuodet vaikuttavat 

puulustoon esim. mutta silloin se ei ole vuosikymmenestä > >toiseen pysyvästi pienet. Ja huom. 

kuten sanoin TVO on äärimmäisen tarkoin > >vahtinut asian julkituloa. Juu kyllä monia vaikuttaa. 

Mutta kun valta- > >osassa on tismalleen samaa muutospainetta alueella, niin, niin! > > Juu, 

"valtaosassa" puustoa niitä muutoksia pitäisikin olla tapahtunut, jotta sen > >mahdollisuus säilyisi, 

että niiden kasvumuutosten aiheuttaja olisi reaktorin säteily... *Tässä laji ja juuri syvyyden 

maapuskurointi vaikuttaa kyllä paljon. Koivu kestää selkeästi paremmin kuin mänty. Kuusi 

pintajuuripuuna saa raskaimmat iskut näemmä. > >* Ja se ydinalan massiivinen reaktio kruunaa 

tietysti kaiken. > > Olkiluodossa muuten tutkijoita ei sallittu 1990 jälkeen enää! > > Tuo ei voi pitää 

paikkaansa! Hyvänen aika: Täytyyhän tuollaisten laitosten ympärillä olla > käynnissä lähes jatkuva 

ympäristövaikutusten seuranta! *Just joo ei koota maitoja, porkkanoita, vihanneksia alueelta 

ylipäätään elintarvikkeitten näytteitä, kuten alkuvuosina. Kuulin, että näillä mainituilla seurattiin 

"kromimerkkerin" etenemistä ja aina sitä mukaan kun 100% saastesaanto niin etäämmälle ja noin!) 

> Kaivoin hieman nettiä aiheesta, ja löytyihän sieltä maininta, että ainakin Satakunnan 

>ympäristöntutkimuskeskus yhteistyössä Turun yliopiston kanssa on julkaissut jotain v.1993 

>nimellä "Metsien tila Olkiluodon ympäristössä" (Sykesarja B 7). Mutta ilmeisesti suuren 

>kysynnän vuoksi(?) juuri se on päässyt loppumaan... *Juuri noin ei jälkeen 93! Ai loppumaan 

!Taisi ydinala lopettaa i h a n itse kyllä liian paljastavan materiaalin jakelun. > 

<http://www.utu.fi/erill/syke/fi/julkaisut.html> > > Ei kellään sattuisi olla jäljellä kopiota kyseisestä 

raportista? Jos löytyy, niin siinä on >_varmaan_ oikeita tutkimustuloksia puiden kasvusta ennen ja 

jälkeen reaktorin käynnistystä. *...Just juu!) > Ja eihän tuo voi olla ainut, _täytyyhän_ niitä 
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tuoreempiakin olla! Hop hop, kuka löytää >ekana! *Usko mua e i ole!( > >*Usko pois tuollaisia e i 

saa julkaista! Yritäs antaa kuule lehdille? Ei puhettakaan. > No en usko. Tuollaista ei voisi salata! 

*.. Heheehh hhE! Sä et kuule tiedä m i s t ä minä puhun! > Jos se voimalan vaikutus ulottuu 

tuollaisena kilometrien etäisyydelle voimalasta, niin kuka >tahansa voisi käydä tutkimassa niitä 

puiden kantoja hakkuualueilla, ja todeta tuollaisen > systemaattisen muutoksen vuosilustoissa 

kaikilla hakkuualueilla. *Oi voi! Alue on kilometrien päähän aidattu ja pysyvästi . Parhaillaan 

laajennetaan hakkuukieltoaluetta kilometreittäin tarpeen sanelemana. Koko saari parturoitiin k a u 

a s ikimetsistään jo aikoja sitten TVO:n nimenomaisesta toivomuksesta! > Ja jos se esiintyy 

vallitsevana, niin mikä muu sen selittäisi kuin ydinvoimala? (jos kerran > vuosilustot kapenevat 

juuri ydinvoimalan käynnistämisvuodesta alkaen). *Varmaan ydinvoimalaitoksen valtaisat 

turistimassat talloneet palasiksi seudun? Ehkä maanviljelijät?) > Näin maallikon näkökulmasta on 

kyse sen verran vakavasta epäilystä, että kuulisin kyllä > mielelläni oikeiden asiantuntijoiden 

kommentteja? *Niin. k u k a uskaltaa uhmata? Tästä on kaikkineen kyse. Ja kuvittele, ei uskalla 

edes G.P.? > _Jos_ nuo muutokset puiden vuosilustoissa johtuvat reaktorin (neutriino-) säteilystä 

(tai >jostain laskeumasta), niin eikös olisi väistämätöntä, että myös eläinten ja ihmisen > 

"vuosilustoissa" näkyisi selkeä muutos reaktorin käynnistysvuodesta alkaen? *Noo kun 

vakuutusyhtiö Pohjola ihmetteli alueen yli 10 kertaista leukemiaa TVO maksoi lisäsumman j o t t e i 

tutkittaisi, Sellafieldissä saman toteamuksen jälkeen sentään edes mitattiin. Ja kas kummaa 

Pohjola vaikeni siitä pysyvästi. > Voisiko joku nyt edes kaivaa esiin tuon yllämainitun v.-93 

julkaistun > metsäntutkimusraportin, ettei tällaisen maallikon tarvitsisi jatkaa tätä jossittelua > 

uhkakuvista! *Sitä ei saa! Jo se jo sanottiin, että "mukamas" loppunut ja kopiokone varmaan 

kanitettu Kevoon?)) > >*4km. Itse asiassa 30km päästä asti efektiä löytyy sikäläisistä kannoista jo 

kuulema. > > _Jos_ tuo vaikutus ulottuisi yhtä huomattavasti ihmisiin kuin puiden vuosilustoihin, 

niin >kukaan täysjärkinen aikuinen ei voisi olla niin edesvastuuton, että pyrkisi tuollaista > 

salaamaan. *Nyt et ymmärrä mistä puhut. Siis o i k e a s t i ! Ydinalalle ei edes oteta töihin 

"täysjärkisiä aikuisia!" Minimi on suuttomuus puhuteltaessa joka tapauksessa a i n a ! Näistä on 

yhtiöiden suora ja kursailematon vaitiolovelvoitevaade. Myös allekirjoituspakoin siis. > >> Mielelläni 

nyt kyllä kuulisin joidenkin maltillisten asiantuntijoiden > >> valistuneita 

arvioita/kommentteja/johtopäätöksiä (mikäli siis > >> _olettaisimme_, että nuo muutokset puun 

kasvussa johtuisivat > >> enimmäkseen vain ydinvoimalan säteilystä). Onkohan liikaa toivottu? > > 

> >*Vapaa maa ja toivottavaa! Mutta siis oikeesti k u k a a n ei uskalla kuten tulet > 

>huomaamaan. Tästä juuri on kyse. > > Luotan siihen, että kyllä niitä oikeita ja luotettavia 

tutkimustuloksia jostain > ilmaantuu... *.. ..)! Meinaatko tosissasi? Tätä esitettämme netissä lukee 

kuule senverran moni SUPO/IAEA/Fortumi:n ydinpoliisi jo nyt, että turha toivo! > >> >sinivalo tulee 

siitä kun säteily ampuu ionisoimiaan elektroneja y l i valon > >> >nopeudella reaktorista!! > >> > >> 

Ja siinä vieressähän tepastelevat ne ydinvoimalan työntekijät! > > > >*Kas mittari kun ei puhu 

tasan mitään! Ja STUK:illa on hauskat kaulassa! > > Öh... "hauskat kaulassa"??? *.. .Sanoisin 

lupsauttaisin, jotta tuppu turnipsiniputetta otsalumpioluustossa). > T:Toukka ----------- 

Neutriinonerkkeri. TVO:n vierailukeskuksessa on nähtävissä laite. Siinä pienillä värisillä lampuilla 

valaistaan kaikki maailman 440 ydinvoimalaa, uraanikaivokset ja vastaavat. Kun tätä pimeässä 

katsoo oivaltaa aivan keskeisen säteilysaastutuksen periaatteen. Ydinvoimala on pelkistettynä kuin 

"lamppu" joka säteilee valosaasteena maailmaan sisuksissaan kehittämää säteilyenergiaa. Joka 

sinkoaa suoraviivaisesti kaikkialle olevaan biodiversiteettiin. Näin säteily kvantittuneena luonnossa 

tekee ja levittää ydinsäteilyä kaikissa ilmenemismuodoissaan kuin lamppu valoa. Tulee mieleen, 

että maailman pintaan satapäisistä voimaloista kerääntyvä säteilysaasteen s u h t e e l l i n e n 

osuus on helppoa vaan mitata "summakertymänä". Saadaksemme vertailuarvon alkuperäiseen 

meidän pitää tietää mitä määrää "valosaastetta" oli ennen ydinvoimaa, vallan helppoa siis. 

Valitettavasti meillä ei ole saatavissamme tarkkaa STUK:n ja ydinalan tieten panttaamia 
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säteilymääriä esim. 80v takaa. Vai onko silti? On vain löydettävä sellainen ydinvoimalasta tuleva 

suhteutettava säteilytyyppi joka käyttäytyy loogisesti ja ennen kaikkea saamme luonnon "oman " 

säteilyarvon riippumattoman jopa maaperän muuttuvista haittavaikuttimista. Kas kummaa tällainen 

säteilyn tyyppi löytyy, jopa varsin laskettavissa muodoissaan! Lukekaa mitä energianettipalstoilla 

hahmotin kirjoitettuna 19.09-07. Nimiä en korosta, mutta kirjoittaja on alan insinööristöä: ------------- 

*Ydinreaktoreiden tuottamat neutriinot* Ydinreaktorien tuottamia neutriinoja mitataan paraikaa ja 

on mitattu useasti aiemminkin. Tässä viimeisimpiä ja herkimpiä mittauksia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/KamLAND http://www.awa.tohoku.ac.jp/KamLAND/kamland_03a-e.html 

Laite (tämäkin on miljoonan kilon painoinen detektori) näkee vuorokaudessa noin kaksi neutriinoa. 

Tähän mahtuvat myös (Japanissa) detektorin ympäristön lukuisten ydinreaktoreiden tuottama 

neutriinovuo, joka kasvattaa havaittujen neutriinojen määrää peräti yhdellä osumalla joka toinen 

päivä miljoonaan kilon detektorin massaan. Ihmisen 100 kilon massaa kohti tulisi tuolla 

reaktorineutriinojen osumia mittalaitteen kohdalla peräti yksi jokaista 55 vuotta kohti ja Auringosta 

peräisin olevia neutriinoja samassa ajassa vähintään neljä kertaa enemmän. Mittalaitteen 

ympäristössä oli peräti 26 (kaksikymmentäkuusi) ydinreaktoria keskimäärin etäisyydellä 180 

kilometriä. Jos keskimääräinen etäisyys pudotettaisiin kymmenenteen osaan eli oltaisiin 18 

kilometrin päässä 26 ydinreaktorin ryppäästä niin ihmiseen pysähtyvien reaktorineutriinojen määrä 

kasvaisi arvoon 2 neutriinoa vuodessa eli 200 neutriinoa sadassa vuodessa. *Mielenkiintoista noin 

huikean kaukaa kasvu 100 kertaistuisi ja käsittämättömät 25 kertaiset luonnon perustaustaan jo! 

Tämän pommituksen alla on esim. siis koko Ranska! T o d e l l a mielenkiintoista! *Pistemäisestä 

viuhkasta laskettuna etäisyyden kaksinkertaistuminen vaikuttaa kääntäen neliöön verrannollisesti. 

Jos lähdemme purkamaan tässä japanilaisten esitettyä toisin päin: 18km voimaloista +2400% 

taustalisä. 36 km voimalasta +600% tausta. 72km voimaloista +150 % tausta. 144km voimalasta ja 

+38% taustalisä. Fallström siis kertoo sen olevan vain 1,25 kertaisen 180km etäisyyksillä. Näin 

ristikoiden ollaan ihan siedettävillä virhetasoilla tällä kertaa. *Jos oletamme japanilaiset tiedot 

26kpl/700MW voimalaoista saamme lukujanan jakamalla sen 26kpl. 9km päässä +370%. 18km 

päässä +92%. 36km päässä +23%. 72km päässä +6%. *Rauma esimerkiksi on Olkiluodosta noin 

10km etäisyydellä. Nykytilanteessa siellä on kaavan mukaan 7,5 kertaa normitaustan suuruinen 

neutriinosäteily. Kun OL-3 starttaa niin puhutaan 15 kertaistuvista lisistä normaalin auringontuoton 

päälle. Eli myös näiltä tiedoilta voimme osoittaa, että metastabiilin taustasäteilymme 10 

kertaistuminen säteilykertymineen neutriinomerkkerilaskujen tukemana on varmennettu myös näin. 

----------- Tähän asti on puhuttu neutriinosäteilystä. Mutta reaktorista vapautuu varsin 

kunnioitettavat määrät myös niinikään perusmittareihin näkymättömiä mm. termisiä (hitaudessaan 

käytännössä näkymättömiä kaiken läpäiseviä) n.17min lentonsa jälkeen beetahajoavia neutroneja 

ja kokonainen kirjo Malenkan -kuorimallin mukaan termivirittyneitä alkuaine ilma- jne. molekyylejä. 

Näillä selittyy se miksi lopussa esittämäni systeemi kaikkineen toimii loistavasti "netriinomerkkerin" 

mukaan kaikissa säteilyn leviämismallinnuksissa. Puhuttiin jopa 25 kertaistumisesta luonnon 

taustasäteilyyn kärjistetyssä esimerkissä. Voimme lieventää maapallon arvon keskimääräiseen 10 

kertaistumiseen. Miksi, koska STUK:n viitetiedostoista ja vastaavista voimme aivan erilaisella 

lähestymistyylillä havaita saman, metastabiili taustasäteily koko biodiversiteetissämme on 

kasvanut 30-luvun alkutilanteesta kymmenkertaistuen j u u r i tässä saadun lukumäärän verran ja 

kasvaa kumuloituen yhä. Kerrottakoon, ydinalalla ei neutriinosäteilyä mitata, tilastoida, kontrolloida 

millään tavoin! Tämä on aivan käsittämätöntä, koska neutriinosäteilyä vapautuu OL-3 tyyppisestä 

1600MW reaktorista huikealla 192,5MW teholla kaikki reaktorisuojat lävistävällä paineellaan 

suoraan luontoon. Neutriinosäteily tunnetusti vuorovaikuttaa kaikkeen lävistämäänsä aineeseen 

rikkomalla virittäen valenssisidoksia ja tuottaa lisäksi 1MeV gammakvantteja protoniosumista jne. 

Tähän voisi mainita T.K. lehden No:14-07 artikkelikoosteen säteilyn erinäisistä 

vuorovaikutustasoista valenssielektroneihin yleensä. Elektronin ja sen ytimen välinen 
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spinpyörimissuunta on alemmassa lepotilassaan vastakkaissuuntainen. Kun tällaiseen elektroniin 

vaikuttaa virittävästi säteilyenergia elektronin spin muuttuu saman suuntaiseksi ytimensä kanssa. 

Ja kun tämä viritystila purkautuu kvantittaa elektroni 21cm jaksoisen fotonisingalin ympäristöönsä. 

Tässä eräs esimerkki miten moninaisesti atomimallit reagoivat, varastoivat ja jatkolähettävät 

saamaansa säteilykuormaa. Koska aurinko on pommittanut melko vakiosäteilyllään maapallon 

eliöstöä kymmenesosalla vuosimiljardit ja elämä on siihen vaivoin sopeutunut, niin nyt pitää sietää 

yhtäkkiä kymmenkertaistuneen taustasäteilytuho. Jota ei olla virallisesti vaivauduttu seuraamaan 

käytännössä lainkaan! ---------------------- BANG! Maailmankaikkeuden historia./Neutriino. Neutriinot 

ovat pieniä ja hyvin kevyitä hiukkasia. Niitä syntyy ydinfuusiossa, jotka toimivat tähtien (esimerkiksi 

Auringon, perusydinvoimalan) energian lähteinä. Useiden vuosien ajan neutriinojen oletettiin 

olevan massattomia, mutta nykyään tiedetään että niillä on pienen pieni massa, tosin liian pieni 

pimeän materian ongelman selittämiseen. Massan olemassaolo ratkaisi pitkään mieliä 

askarruttaneen "neutriino-ongelman", jonka mukaan havaitsimme vähemmän neutriinoja 

Auringosta kuin teorian mukaan olisi pitänyt. Pieni massa antaa neutriinon vaihtua kolmen 

olomuodon- elektronin, myonin ja tau-neutriinon- välillä sen tullessa Auringosta maahan. *Tässä on 

siis keskeistä tajuta, että kvanttiydinfyysikkojen neutraaliksi "aiemmin väärin" ilmoittama 

ydinvoimalatehokadon 17% neutriinosäteily ympäristöbiotooppin on myös potentiaaliltaan siis yllä 

mainitusti elektronisäteilyä. Ja kuten on syytä tietää elektronisäteily tunnetaan paremmin ns. 

beettasäteilyn elektronituotoksena! Jälleen huomaamme miten härskisti ydinala valehtelee 

aiheesta. Ydinvoimalassa mittareissa näkymätön neutriinosäteily läpäisee kaikki säteilysuojat se 

sen jälkeen muuttujana synyttää äärimmäisen tuhoisaa beettasäteilyä. Toki sen lisäksi, että 

neutriinon osuessa protoniin syntyy 1 000 000eV gammaterssi myös. Aiemmat havaintolaitteet 

pystyivät havaitsemaan vain kaikkein kevyintä tyyppiä. Neutriinojen ilmenemismuotojen lukumäärä 

voidaan ennustaa alkuräjähdysteoriasta. Samalla haastetaan tiukasti teoria, jonka mukaan 

maailmanmkaikeus alkoi kuumassa tiheässä tilassa. Neutroni. Atomiytimet koostuvat kahden 

tyyppisistä hiukkasista, neutroneista ja protoneista, ja nämä molemmat hiukkastyypit taas 

koostuvat kolmesta kvarkista. Neutronit painavat melkein yhtä paljon kuin protonit, mutta ovat 

varauksettomia. Supernovaräjähdyksen äärimmäisissä olosuhteissa protonit ja elektronit voivat 

yhdistyä ja muodostaa neutroneja, jolloin kuolevan tähden ytimestä syntyy tiheä neutronitähti. 

Neutronitähden maksimimassan oletetaan olevan noin kahdeksan Auringon massaa: tätä 

suuremmat luhistuisivat mustiksi aukoiksi. --------------- BANG! Maailmankaikkeuden historia. Brian 

May, Patrick Moore, Chris Lintott/ Neutriino. Neutriinot ovat pieniä ja hyvin kevyitä hiukkasia. Niitä 

syntyy ydinfuusiossa, jotka toimivat tähtien (esimerkiksi Auringon, perusydinvoimalan) energian 

lähteinä. Useiden vuosien ajan neutriinojen oletettiin olevan massattomia, mutta nykyään tiedetään 

että niillä on pienen pieni massa, tosin liian pieni pimeän materian ongelman selittämiseen. 

Massan olemassaolo ratkaisi pitkään mieliä askarruttaneen "neutriino-ongelman", jonka mukaan 

havaitsimme vähemmän neutriinoja Auringosta kuin teorian mukaan olisi pitänyt. Pieni massa 

antaa neutriinon vaihtua kolmen olomuodon- elektronin, myonin ja tau-neutriinon- välillä sen 

tullessa Auringosta maahan. *Tässä on siis keskeistä tajuta, että kvanttiydinfyysikkojen neutraaliksi 

"aiemmin väärin" ilmoittama ydinvoimalatehokadon 17% neutriinosäteily ympäristöbiotooppin on 

myös potentiaaliltaan siis yllä mainitusti elektronisäteilyä. Ja kuten on syytä tietää elektronisäteily 

tunnetaan paremmin ns. beettasäteilyn elektronituotoksena! Jälleen huomaamme miten härskisti 

ydinala valehtelee aiheesta. Ydinvoimalassa mittareissa näkymätön neutriinosäteily läpäisee kaikki 

säteilysuojat se sen jälkeen muuttujana synyttää äärimmäisen tuhoisaa beettasäteilyä. Toki sen 

lisäksi, että neutriinon osuessa protoniin syntyy 1 000 000eV gammaterssi myös. Aiemmat 

havaintolaitteet pystyivät havaitsemaan vain kaikkein kevyintä tyyppiä. Neutriinojen 

ilmenemismuotojen lukumäärä voidaan ennustaa alkuräjähdysteoriasta. Samalla haastetaan 

tiukasti teoria, jonka mukaan maailmanmkaikeus alkoi kuumassa tiheässä tilassa. Neutroni. 
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Atomiytimet koostuvat kahden tyyppisistä hiukkasista, neutroneista ja protoneista, ja nämä 

molemmat hiukkastyypit taas koostuvat kolmesta kvarkista. Neutronit painavat melkein yhtä paljon 

kuin protonit, mutta ovat varauksettomia. Supernovaräjähdyksen äärimmäisissä olosuhteissa 

protonit ja elektronit voivat yhdistyä ja muodostaa neutroneja, jolloin kuolevan tähden ytimestä 

syntyy tiheä neutronitähti. Neutronitähden maksimimassan oletetaan olevan noin kahdeksan 

Auringon massaa: tätä suuremmat luhistuisivat mustiksi aukoiksi. ----------- Lisää neutriinoista. 

Neutriinojen oskillaatio pelastikin päivänpaisteen aivan hiljattain. Jo vuonna 1968 oli näet 

huomattu, että Auringosta tulee vain kolmannes niistä neutriinoista, joita sen säteilyn tuottaminen 

teoriassa edellyttää. Oli siis syytä epäillä, ettei auringonpaisteen alkuperää ymmärretty kunnolla. 

Toinen vaihtoehto oli, että matkalla Maahan Auringon neutriinoille tapahtuu jotakin. Kesällä 2001 

kanadalaiset fyysikot ilmoittivat havainneensa, että Auringon elektronin neutriinot muuttuvat muiksi, 

vaikeammin havaittaviksi neutriinoiksi. Siksi elektronien neutriinoja siis rekisteröitiin odotettua 

vähemmän. Yli 30-vuotinen mysteeri ratkesi. Kayserin mukaan Auringon neutriinojen oskillaatiosta 

kertynyt näyttö on vahva, ja seminaarin neljä muuta esitelmöijää ovat samaa mieltä. Löytö on niin 

merkittävä, että sille on jo povattu fysiikan nobelia. Neutriinojen massa muokkasi avaruutta Nyt 

tiedetään, että neutriinoilla on pakko olla ainakin pieni massa, koska ilman sitä oskillaatio ei olisi 

mahdollista. Oskillaatiohavaintojen mukaan massiivisimman neutriinon massa lienee vähintään 

kymmenesmiljoonasosa elektronin massasta. – Vaikka yksittäisten neutriinojen massa olisi 

pienikin, kaikilla neutriinoilla on yhteensä yhtä paljon massaa kuin universumin tähdillä ja 

planeetoilla, sanoo Washingtonin yliopistossa työskentelevä John Wilkerson luennossaan. "Uuden" 

massallisen hiukkasen rooleja on kiinnostavaa spekuloida. Ehkä niin sanottu pimeä aine, jota 

tähtitieteilijät ovat etsineet jo vuosikymmeniä, koostuukin neutriinoista? Käytännössä neutriinot 

riittäisivät kuitenkin kattamaan siitä enintään viidenneksen. Joka tapauksessa 

maailmankaikkeuden alussa syntyneiden neutriinojen joukkovoima vaikutti ratkaisevasti 

universumin rakenteeseen. Kun alussa syntyneet neutriinot syöksyivät matkaan lähes valon 

nopeudella, ne tasoittivat universumiin muodostuneita pieniä epätasaisuuksia, joista myöhemmin 

kehittyi galakseja. *Mainittu lähes valonnopeus masaiselle hiukkaselle on todella nykyfysiikan 

harhautuneita rajojamme koetteleva näin toteennäytetty fakta. Siksi asiasta ollaan oltu niin 

vaitonaisia fyysikkopiireissä. Lisäksi kun tässä puhutaan vain neutriinosta, on ymmärrettävä, että 

neutriinono on todelisuudessa tulkittu nimenomaan "antineutriinoksi" säteilyn tuotoksena. Eli meillä 

on käsissämme käytännössä valonnopeuksinen, massallinen ja KASAANTUVA antiainepäästö 

ydinvoimaloistamme biotooppiimme. Jonka ratkaiseva reaktiivisuusherkkyys liittyy sen "kriittiseen 

massaan." On tosiaan tajuttava, että antiainemassa, joka ympäristöömme parhaillaan kiistatta 

ydinvoimalapäästöinä monikymmekertaisin tiheyksin Aurinkotaustaa normaalia rajummin kasautuu 

on maailman vaarallisimmaksi tiedettyä äärireaktiivista antiainemassaa, joka kykenee räjäyttämään 

KOKO perusatomimassan kerrallaan energiainfernoksi. Eli kriittistä massaa odotellessa.. ..! 

Tasoituksen määrä riippui neutriinojen massasta. Niinpä universumin suuren mittakaavan 

kokkareisuus kertoo neutriinoista ja päinvastoin. Universumin rakenteen perusteella onkin jo 

laskettu, että neutriinojen massan yläraja on viisi kertaa niin suuri kuin oskillaatiohavainnoista 

saadun massan alaraja. Palaset loksahtelevat kohdalleen. Varsinainen haamuhiukkanen yhä 

haussa – Neutriinon massasta vakuuttuminen on jo johtanut uusiin kysymyksiin, huomauttaa Boris 

Kayser. – Kysytään esimerkiksi, onko erilaisia neutriinoja vain kolme. Miksei neljää, 17:ää tai 

ääretöntä määrää? *Kysymys on sikäli kiinnostava, koska neutriinon osuessa esim. Auringon 

protonisäteilyyn syntyy 1 000 000eV gammapulssi joka parinmuodostuksessaan voi muutua esim. 

elektroniksi, ja sen antiainneksi positroniksi, jollloin neutriinosäteily tuottaa fyysistä elektronisäteilyä 

energiatilamuutoksellaan. Eli oskiloivan kvanttienergiapaketin vaihtelevuudelle ei kyetä esittämään 

todellista rajaamista asiallisesti lainkaan. Alkuräjähdysteorian ja universumin litiumin määrän 

perusteella voidaan päätellä, että neutriinoja voi olla enintään neljä. Universumin alun rakennetta 
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kartoittaneista WMAP-satelliitin mittauksista näkyykin alustavasti neljännen neutriinon haamu. 

Myös Los Alamosin hiukkaskiihdyttimellä on saatu viitteitä neljännestä neutriinosta. Neljäs, niin 

sanottu steriili neutriino olisi aivan erilainen kuin muut, sillä se ei liittyisi elektronin kaltaiseen 

hiukkaseen. – Elektronin, myonin ja taun neutriinoihin vaikuttaa sekä heikkovoima että vetovoima. 

Steriiliin neutriinoon vaikuttaisi sen sijaan pelkästään vetovoima, Kayser selittää. – Se on siis 

varsinainen haamuhiukkanen. Tietysti tutkijoita kiinnostaa myös neutriinojen tarkka massa ja se, 

miksi neutriinot ovat niin paljon kevyempiä kuin muut hiukkaset. – Jälkimmäisen kysymyksen 

vastaus saattaisi auttaa ymmärtämään massan alkuperää laajemminkin. Tuhosivatko neutriinot 

antiaineen? Kayser kysyy myös, ovatko neutriinot syy siihen, että olemme olemassa. 

Alkuräjähdyksessä muodostui näet yhtä paljon sekä ainetta että antiainetta, ja nämä tuhoavat 

toisensa yhdistyessään. Jäljellä ei siis pitäisi olla mitään. Me kuitenkin olemme täällä. – 

Neutriinojen ja aineen välinen vuorovaikutus ehkä tuotti universumin alkutilaan epätasapainon 

aineen eduksi, Kayser pohtii. Tämä saattoi johtua esimerkiksi siitä, että antineutriino ja neutriino 

oskilloivat eri tavoin. Voimme siis olla neutriinojen lapsia. Leena Tähtinen on tähtitieteen dosentti, 

vapaa tiedetoimittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja. ----------------- Myoni Myoni on elektronia 

muistuttava alkeishiukkanen, jonka massa on kuitenkin huomattavasti suurempi, 210 kertaa 

elektronin massa. Myonit keksittiin sattumalta 1930-luvun lopulta kosmisesta säteilystä. Kosmisen 

säteilyn hiukkasten törmätessä ilmakehän atomeihin syntyy pioneja, jotka hajoavat nopeasti 

myoneiksi ja neutriinoiksi. Myoni ei ole stabiili hiukkanen, vaan se hajoaa noin kahdessa 

mikrosekunisssa elektroniksi ja kahdeksi neutriinoksi. Positroni Positroni on elektronin 

antihiukkanen. Se on antimateriaa. Sen massa ja spin ovat elektronin kanssa yhtä suuret, mutta 

sen sähkövaraus on +1 e eli alkeisvaraus. Positroni voi syntyä mm. fotonien osuessa aineeseen yli 

1,022 MeV:n energialla. Prosessia kutsutaan parinmuodostukseksi, koska fotonin energiasta 

muodostuu sekä positroni että elektroni. Käänteisessä prosessissa, annihilaatiossa, positroni 

kohtaa elektronin, jolloin molemmat häviävät, ja vapautuu 1,022 MeV energiaa gammasäteilynä. 

Teorian positronin olemassaolosta kehitti 1928 Paul Dirac.  

  

125. Uusista ydinvoimaloista..txt 
125. Uusista ydinvoimaloista. Jouko Koivula Pritzztech OY:sta esitelmöi jo 24.9.2007 Länsi-

Suomen kesäyliopiston ja Rauman kansalaisopiston energiaseminaarissa, että edes uusilla 

ydinvoimaloilla ei tule tapahtumaan mitään (ongelmia tai onnettomuuksia?). Uraanipillereistä 

kylläkin suunnitellaan saatavan energiaa 160-kertainen määrä nykyvoimaloihin nähden. 

Nykyisessä ydinvoimalassa saadaan uraania poltettua 2,5% U-235 ja 1% Pu-239-muodossa. 

Yhteensä puhutaan siis 3,5% poltto-osuudesta. Eli tämä kertaa 160 olisi 560%. 

Todellisuudessahan esim. reaktorin erittäin vaarallinen lämmön tuplaus nostaisi hyötysuhdetta 

korkeintaan 10 lisäprosenttia. Ydinala tietää oikein hyvin etä uraania tuotetaan öljyfossiililla 

seuraavat 20 vuotta... se jopa ihan myönnetäänkin. Ainoana perusteena tähän käytetään illuusioita 

siitä että jonain päivänä saattaa olla käytössä muutama 4. sukupolven koevoimala joka tuottaa 

uraanista viimeinkin energiaa hiukan paremmin. MIT:n 1988 laskema uraaninkaivuun 

energianegatiivisuus alkoi jo vuonna 2007, joten... huoh... hei hei ydinvoima, tulit tiesi päähän jo 

aikaa sitten. Kunpa kannattajasikin ymmärtäisivät sen jo vihdoin. Nykyuraanin keskimääräinen 

0.4% pitoisuus tippuu alle 0,1% ja lisäksi kaivossaanti romahtaa avoaumauksella aiemmasta 

90%>15%:n. Uraanimalmiin tarvitaan 24-kertainen murskausenergiakustannus, joka ei kata edes 

ilmoitetusta n. 8 kertaistuneesta uudenpolven ennakoinnista vielä mitään. 24-kertaistumiskerroin 

romuttaa kyllä täysin esim. haaveet hyötysuhdekasvun nelinkertaistumisesta. Lisäksi... OL-3 
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tyyppisen ydinvoimalan kaikki vanhat laitokset kuluttavat lisärasittena maailman hiipuvia 

uraanivarantoja noin 10 kertaisilla kustannuksilla vielä seuraavat 60 vuotta. OL3 sähkön hinta 

tuplautui kesällä 8snt/kW maailmanhinnasta. Tämä kun kerrotaan mx. +40% 

energialisävaikutuksella ja 25 kertaistuvilla uraanihinnoilla jne, niin päästään noin 1.6€ hintoihin 

seuraaviksi vuosikymmeniksi.... vanhoilla laitteilla. Uuden polven laitteet pudottavat hinnan noin 

kahdeksasosaan, mutta niissäkin päädytään noin 25 snt/kW hintoihin. Kaiken taustalla... jo nyt 

esim. Porin tuulivoimala pääsi 1,9 snt/kW hintaan. Ydinvoimasta ei siis tehdä uraanikaivoksineen 

päivineen energiapositiivista koskaan. Kyllähänsitä toki paniikissa esitellään jos jonkinmoista 

merivedestä saatavaa -täysin energianegatiivista- suodatusta hiipuvan uraanin 

ydinvoimaratkaisuiksi... josko jo 20 vuoden päästä saataisiin moisetkin kenties kannattaviksi. 

Ihmeellistä tuottopelleilyä erittäin, monella tapaa kalliiseen hintaan. Noh... uraanin fissioimisen 

tulee kyllä lopettamaan siitä muodostunut reaktorimyrkytys metallisen samariniumin, ksenonin ja 

fissioimaan kykenemättömän plutoniumin muodossa. Erilaisia "patenttiydinvoimaloita" on toki ollut 

viimeiset 50 vuotta työn alla enemmän ja vähemmän.niissä on kuitenkin aina päädytty 

miljardikatastrofeihin, kuten mm. hyötöreaktorin romuttuminen Ranskan Superphoenixsissa 

osoittaa. Nyt sitten haetaan ratkaisua vaihteeksi aina vain kovemmistaperuslämpötiloista ja 

neutronivuoóista. Fantasiana on laitta uraani niin kovaan säteilyvuohon, että melkein mikä tahansa 

säteilyn tapainenkin alkaa spontaanisti fissioimaan. Rajujen säteilyarvojen kanssa joudutaan 

kuitenkin ojasta allikkoon. Ydinvoimaloissa kun ei voida pitää juuri nykyistä järeämpää säteilyn 

suojaa ihan jo käytännön syistä. Ydinvoimalan kaikki rakenteet saavat tuhatkertaistuvia neutriino-ja 

neutronivoita. Säteilyenergia leviää sekä imeytyy arki-ilmaan, voimalarakenteisiin jne mm. 

Malenkan-kuorimallilla. Henkilökunta sekä ylipäätään ympäröivä biodiversiteetti on kärsinyt ja tulee 

kärsimään näistä faktoistaenemmän kuin moni ymmärtää tai uskaltaa villeimissä 

painajaisissaankaan visioida. Nykyisten voimaloiden neutriinovuot läpäisevät maapallon aivan 

ongelmitta ja neutronit menevät kymmenmetrisistä terässuojistakin läpi kuin tyhjää vain... muuttaen 

siinä sivussa teräksn munankuorimaisen kovaksi ja särkyväksi. Tämän tekee neutronieroosio. Jo 

nykyiset voimalat ovat 10-kertaistaneet taustasäteilymme.Mitäs sitten, kun uuden sukupolven 

ydinvoimala tekee jo yksinään sen mihin nyt tarvitaan kaikkiydinvoimalamme? Eli 440 

ydinvoimalaa kasvattaa taustasäteilyämme "korkoa koron päälle"-mallin mukaisesti +33% per 

vuosikymmen? Koivulan mukaan käytetyn polttoaineen säilytykseen pitää varata enää 1 000 

vuotta aikaa... koko konsepti on kuulemma suunniteltu niin. Yllättävää sinänsä, kun ajattelee että 

Posivan 100 000v säilytykseen suunnitellut kuparipullot kestävät salaisissa testeissään tuskin 

viittäkymmentä vuotta. Kaikkein kummallisinta tälläisissä on, etä käytetty U 238 puoliintuu yhä sen 

4.5 miljardia vuotta. Plutonium Pu 239 puoliintumisaika on 24 500 vuotta ja U-235 jää sitten näiden 

välimaastoon miljoonien vuosien puoliintumisajallaan. Kannattaa huomioida, että mikän mekanismi 

ei tässä 60 vuoden aikana ole kyennyt millään tapaa vaikuttamaan näihin puoliintumisjaksoihin. 

Illuusiot siitä, kuinka uraania saataisiin ikäänkuin "loppuunajamisella" poikkeamaan 

perusfysiikasta, ovat vain maallikkojen harhaanjohtamista. -------------- *Hyötöreaktorit ja 

harhakertoimet Hyötöreaktori ei mitenkään kykene kuin varsin mitättömiin, noin alle 10% 

polttojaksoihin kerrallaan. Fission ylläpitämät neutronit pysähtelevät erinäisiin samariumin kaltaisiin 

reaktorimyrkkyihin ja fissioimattomien aineiden sumaan sangen pienilä prosenteilla. Tämän vuoksi 

ydinjätteet täytyy aina uudelleen ja uudelleen poistaa, happoeritellä, erotella ja kasata 

heksafluoridilinkoamalla. Tämä tietenkin vieläpä isotooppijalostamossa, vaarallisesti säteilevinä. 

Kaikki tämä 2,5 kertaistaa sähkön hinnan ja vie aivan valtavasti rahaa ja lisähukkaenergiaa. 

Teoriassa nyt hukattavan 96.5% lisäpolton onnistuessa saataisiin vain 27-kertainen energialisä... 

Mutta tosiaan vain teoriassa, eli emmepä saakaan. Jo vuosikymmeniä koeajetuissa PUREX-yms 

systeemeissä on 10-kertaisilla uudelleenkierrätyksillä saatu kokoon vain +40% 

energialisätalteenotto suhteessa aiempaan, koska hukka jalostamoissa on niin valtavaa. Mikäli 
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ajattelemme vaikka että saisimme 30-kertaisen energiankäyttösäästön uusprosessissa ja näin 

nostaisimme uraanin taltioituvan poltossa 33%, jäisi käteen melko kohtuullinen 10 kertaistunut 

kokonaisenergiansaanti uraanista. Tämä saattaa kuulostaa asialliselta, mutta ei ole sitä. Maailman 

uraanivarannot putoavat taustalla 0,4% pitoisuuksistaan vääjäämättä esim Suomesta tuttuun ale 

0,1% uraanimalmiin. Pelkästään uraanimalmin neljännesosittumisen vaatima lisäkaivueneria näet 

pudottaa saavutetun hyötyedun 2,5 kertaiseksi. Siinä vaiheessa kun uraanihyöty putoaa noin 

huonoksi, on aivan pakko jo fyysisen koon vuoksi siirtyä avoaumaukseen, jossa aiemmat 90% 

kaivostuotot tipahtavat 15%:n. Nyt tarvitaan siis enää murskaus, lisämassakuljetuksen hapotus jne 

haaskuuseen 24-kertainen lisäenergia. Jo näillä ydinvoiman saama etu muuttuu reippaasti yli 

tuplaten kannattamattomammaksi. Eikä tämä edes riitä. Uudempi, nuukemman polton laitteiden 

uraarin kulutuksen putoaminen näennäisesti kostautuu sitten valtavana uraanin hinnan 

monikymmenkertaistumisena, koska myytävän uraanin energiatuotto ja sen vähentymisen 

kustannukset aiheuttavat kovat paineet uraanin myyjille, jota katteet pysyisivät edes jokseenkin 

hallinnassa. Ydinvoima on uudessa tilanteessa maailman ainoa voimalatyyppi jonka 

fossiiliöljykalustot tuottavat aina vain lisääntyvästi hiilidioksidipäästöjä. Tätä ei voida esim. Suomen 

uraanikaivostyyppisissä ratkaisuissa painaa villaisella, kuten tähän mennessä on tehty. Uraanille 

tulisi asettaa rankka CO2- sakko maksettavakseen niin loppuisi koko järjetön pelleily. Jatkuvasti 

halventuvat tuulivoimalat ja muut uudisenergialaitokset parantavat tuloksiaan koko ajan... ollen nyt 

noin 2snt/kW hinnoissa, kun ydinsähkö jää 40 snt/kW yläpuolelle. ------------- TVO:n yhtiölehti 

No:3/2007: "Neljännen sukupolven reaktoreissa uraanista saadaan energiaa 

monikymmenkertaisesti nykyisiin laitoksiin verrattuna!" Ytimekäs maalaili illuusioita esim. Etelä-

Afrikassa suunnitellusta heliumjäähdytteisestä, grafiittihidasteisesta reaktorimallista. Englannissa 

kaasujäähdytteisten reaktoreiden globaali saastuttaminen pakotti luopumaan niistä. Koska uraanin 

energiapositiivinen kaivuu on jatkossa mahdotonta, artikkelissa esitellään myös 

toriumpolttosekoitusreaktoreita. Toriumin väitetään riittävän 1 000v käyttöön tyytyen esittämään 

varat vain 3-4 kertaisiksi verrattuna uraaniin. Valmistumisvuosiksi illusioidaan noin vuosi 2040. 

Torium on kuitenkin 60-luvulta lähtien pettänyt polttoaineratkaisu. Sähkön hinta on vähintään 2,5 

kertainen verrattuna uraaniin eikä hommaa ole saatu kannattavaksi. Kuten ei mm. hyötöreaktoria 

Superphoenixissa. Nyt nämä tunnetut epäonnistumiset ängetään sitten samaan pulloon uraanin 

loppuessa ja toivotaan, että menisi läpi? Hah hah. Toriumvoimalassa kaikki täytyy -huonon 

tehosuhteensa vuoksi- rakentaa 10-kertaiseksi alkaen reaktorista ja (ollen päättymättä) päättyen 

jätehuoltotuotantoon siitä, mitä U-235 edustaa. Näin tarvitaan polttoainevaihtorevisioita 

kuukausittain, jatkuvasti läpi menevän polttoainehuollon erikoisratkaisuja, kymmenen kerta 

suurempi ja ultrakallis reaktori, tai näiden yhdistelmiä. Lisäksi tarvitaan keinottelua suuremmilla 

lämpötiloilla sekä plutoniumin ja uraanin sekakäytöllä.Torium ei fissioi suoraan lainkaan, vaan 

vasta hyödössä neutroniosumista Th232>U-233 - muodoissa. 60mm grafiitikuulainen 

yksittäispolttoainekapseli kootaan erillisistä 0,9mm kuulajyväsistä, joissa kussakin on jopa 5 

erillistä kuorikerrosta kun aiemmin polttoaineessa oli 2-osainen sirkoniuminen kuori ja uraanisisus, 

Esiteltävässä mallissa olisi triplamäärä aineita ja noin 10 000 osaa per kapseli... ja hyödössä nämä 

valmistetaan ja puretaan noin 10 erillisessä polttokerrassa. Näitä tuhansia polttoainekiloja taas 

tarvitaan puhtaasta toriumista kymmenkertainen määrä. Erityispolttoainekulut verrattuna 

aiempaan, pelkkään uraanimalmisintraukseen, tuosta pelleilystä tulee todella työteliästä ja kallista 

energiaa. Huvittava yksityiskohta siitä, kuinka herkästi TVO:n lehti irrottelee jalat tukevasti irti 

maasta loruillaan: "Neljännen sukupolven reaktorien käyttöönotto ja toriumin hyödyntäminen niiden 

polttoaineena kasvattaisi fissioreaktorien polttoaineen riittävyyttä jopa tuhansiksi vuosiksi!" Kuin 

taikaiskusta ydinala on nyt oivaltanut, että uraania ei jatkossa riitä energianegatiivisen 

kaivostoiminnan jatkamiseen, tai sen vuoksi. Tämä on merkittävä käänne esim. TVO:n sitkeään 

väitteeseen uraanin riittävyydestä. Voi vain kysyä, mikä oikein sai tämänkin harhan viimein 
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haihtumaan. Hienoa kuitenkin, että uraaninkaivuun negatiivisuusfakta -ei siis uraanin suora 

loppuminen. on vihdoin alkanut tuottamaan laajempaa ymmärrystä jopa itseään ydinalaa myöten. 

Sen vuoksi seuraavat yhteenotot tullaankin käymään tämän "plutonium/ toriumilluusion" ympärillä. 

" 

  

126. F-Vuosi 2 666..txt 
126.F-Vuosi 2 666. "Olimme isän kanssa katsomassa auringonlaskua. Kokemus oli mykistävä, sillä 

16v elinaikanani en sitä ole koskaan nähnyt! Vieläkin itken valtoimenaan kuin muistan tämän 

elämäni suuremman tapauksen. Ilmatieteenlaitos oli luvannut, että Atlantilta puhaltava taifuuni 

Gugue poistaisi juuri kriittisellä hetkellä mustan sateen gammaavat tauottomien ukkosten 

röntgenpilvet tieltä.. .ja kuvitelkaa niin kävi ensimmäisen kertaan 220v aikaan ja minun 

syntymäpäiväni kunniaksi! Saimme myös vaelluksellamme käsiimme maailman arvostetumpaa 

gurmeeta. Ylikuuluisaa 7-silmärottaa, josta nautimme koko perhe suurella kunnioituksella, vaikka 

liha loisti kuin terssigammaavat enkelisalamat. Käytimme retkellämme pykälän Tt:765,92 mukaista 

keskiraskasta Sttkt:n standardin mukaista perusgammasuojavarustusta valtion lainavarikolta. 

Sukuni oli tarkoin asiaa valmistellut. Meillä kun on pitkänä perinteenämme, että jokainen sukupolvi 

käy yhä edelleen kotikaupunkiemme neutronoivilla raunioilla. Äiti sanoi, että perinnettä on kestänyt 

niin pitkään kun ihmiskunta näihin luolastoihinsa gammaavien taivaitten takia 2022-luvuilta tänne 

syvyyksiin pakeni. Perinne on kovin rasittava sanoo isoveli. Nimittäin tunnin vierailu maanalaisista 

säteilysuojista vie pahimmillaan säistä riippuen jopa puolet odotettavasta elinajasta Malenkan-

kuorimallin runtelemassa pintamaailmassa. Mutta vaikka taustasäteilymme on suojistamme 

huolimatta sitä luokkaa, niin silti aion sukumme perinnettä noudattaa ja luotan yhä, että 

insinöörimme kehiteltynä oleva uusi suojastandardin mukainen BxG .6666 XXXXXL. tulee 

muuttamaan koko ihmiskunnan tulevaisuuden suunnan l o p u l l i s e n a ratkaisuna! ..Sillä kun 

kuoleentuu 99,989% gammatersseistä. Kehittäjät väittävät uuden kevlfreX Relak kuidun "mystisesti 

"a b s o r b o i v a n" säteilyä! Kuvitelkaa keksintö on aivan uusi ja vallankumouksellinen. Teletronik 

esitteli sitä iltaohjelmassaan. Idea perustuu aivan mullistavaan uudenpolven säteilysuoja-

ajatteluun. Yhteisömme on luopumassa kokonaispäätöksellä nykyisestä Malenkan 

kuorimalliajatuksesta! Nyt alamme viimeisimpien kaivauslöytöjen johdosta 2000-luvulta vasta 

oppimaan silloisen ultratekniikan mahdollisuudet. Tähän asti olemme l u u l e e t , että neutriinot, 

17min neutronit ja säteilyä kuorimallin mukaan kuljettavat alkuaineatomit pitää mitata, kuten muut 

säteilyt. Mutta nyt valittu hallituksemme on tuomassa ilosanoman menneisyyden haudoista. Mitään 

noita ei edes t a r v i t s e tietää!! Meille opetetaan viimein näitä menneisyyden loisteliaita faktoja 

massatilaisuuksissa. Näin miten ydinjätteillä lastatun sammion päälle levitettiin tätä menneisyyden 

ultraihmettä "papperusta" tai jotain. Ydinjätteen megawattien alfasäteily yksinkertaisesti p y s ä h t 

y y tuohon mystiseen aineeseen silloisten oppien mukaan loputtomasti energiaa kadottaen! Meille 

näytettiin miten vapaaehtoinen asettui tämän ydinjätteen päälle lepäämään. Ja uskokaa tai älkää 

testi onnistui yli odotuksen! Tunnin ajon jälkeen virkuisena vapaaehtoinen poistui 

valtiomonopolihallintoportaan ablodeerien kera paikalta. Pahat undergroundkielet sanoivat, että 

kuva oli manipuloitu muka, että koehenkilö haihtui tämän TVOxxx OL-3 tyypin aineen päältä 

savuna ilmaan. Mutta aina näitä epäilijöitä ja suunpieksijöitä on tunneliverkostostamme löytynyt. 

Joten tulevaisuutemme on hallitukseemme luottaville turvattu. Ai niin meinasin unohtaa. 

Undergraund B2-osastolta sain tietosirukkeen ja sillä oli kuulema samoista v2000 kaivauksista 

löytynyttä jonkun LEDitbiin, tai nyt muista kuka mutta sen tyyppisen viestintää aiheesta. Aion selata 

hänen koko tuotantonsa iltapuhteella läpi. Varmaan mitään tärkeetä. Yhtäkaikki suku jo 
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papperoosipuvuissaan odottelee valtion virallista gammaavien taivaitten alle nousemista 

syöksyhissiheitolla näistä 100km syvistä suojaluolastoistamme. Minä aioin mennä, mutta ajattelin 

ensin opiskella kaveriporukoissamme tämän LEDitbiin tuotannon. Ystäväni sen jo lukaisi ja kertoi 

asian olevan elämän ja kuolemanvakavaa ymmärtää? No se nyt on aina olut sellainen hätäilijä ja 

kieltäytyi valtion suoja-asuista typerys! No ei tässä tämän enempää. Pian koittaa valoisat ajat ja 

sitä kohti ja sen yli. Sylys terveisiä tavoitetuille GoTmok T.2 666!"  

  

127. Einsteinin jana..txt 
127. Einsteinin jana. Ihmiskunta määrittelee suuremmat ajanjaksonsa kivikauteen, pronssikauteen, 

rautakauteen. Tämän jaottelun keskeinen sanoma perustuu keskeiseksi muutokseksi koetun 

käyttöelementin löytymiseen. Kun katsoo sodan jälkeistä villiä uutisointimateriaalia 50-luvulta pitää 

eittämättä ottaa mukaan vielä eräs muuttava voima. Sen aikuisessa materiaalissa kun ennustettiin 

"uuden" atomiajan alkua. Hiroshiman pommin räjäytys 06.08.1945 määrittelee päivälleen sen 

alkuhetken. Ainoa näistä merkittävistä ajanjaksoista muuten, joka voidaan esittää kellon 

tarkkuudella. Tälle ajankohdalle määritellään myös "isä" Albert Einstein. Mitä sitten voimme kertoa 

tämän isä-lapsisuhteen kehitystarinasta? Vielä 50-luvulla maailman lehdistö suitsutti miten ydinaika 

tulee nostamaan koko ihmiskunnan uuteen loisteliaaseen tulevaisuuteensa rajattomalla ja 

puhtaalla energiallaan vailla huolen häivää. Näin jopa vielä hiipuva joukko maailmassa yhä haluaisi 

uskoa. Siitä huolimatta, ettei plutoniumauto ole joka kodin kaunistus. Siitä huolimatta, ettei 

hyötöreaktoreista ja vastaavista "ilmaisen ydinenergian" iloluusoinneista tullut mitään. Itse asiassa 

nyt kun j o p a säteilyn viimeistä positiivisuuden harhaa röntgenlaitetta suunnitellaan korvattavan jo 

syöpätuhoajana paljon paremmilla protonikiihdyttimillä ja säteilystä sairaaloissa pyritään 

kauhistuneena kaikin keinoin pois alkaa ydinvoiman hyväätekevät k a i k k i pilvilinnat kadota 

maailmalta. Edes energiana hiipuvista uraanivaroista ei näy olevan keinoa 

kasvihuonekaasukamppailussa, kun tuuli-, aaltovoima, päästötön- , biopoltto ja jopa geotermisen 

kaltaiset puhaltavat ydinkalleuden ja vaarallistuvan terroripelon siivittämän energia-alan ohi 

heittämällä. Myös Einstein oli lastaansa vastaan mitä syvällisimmin miettein. Hän matemaatikkona 

ennakoi, että juuri ydinvoima on oleva se kuuluisa Bandoran lipas, jonka voimat tulevaisuudessa 

panevat maapallon kohtalon vaakalaudalle. Niin kovaa hänen kritiikkinsä "sotalapsestaan" oli 

lopussa, että Einstein pantiin lausunnoistaan käytännössä kotiarestiin. Mutta s i l t i hänen 

matemaattisia varoituksiaan on vuodettuna julkisuuteen. Eräs keskeisin oli hänen ennakointinsa 

siitä, kun mehiläisten sähkömagneettinen suunnistusjärjestelmä ajaa säteilykenttäkasvuista 

maailmalla lajin sukupuuton partaalle ihmiskunnalla on tilanteessa vajaa 5v aikaa ydinvoiminensa. 

Tämä on laajalti maailmassa tiedossa, aina ennustuksia kokoavaa Vatikaanin salattua arkistoa 

myöten. Einstein ennakoiden laski matemaattisia malleja jo 30-luvulta siitä miten todennäköisesti 

ydinvoiman energiat muuttavat ilmakehän typen ylikriittiseksi palamaan ydinvoimaloista tutulla 

tavalla "kynnysreaktiolla" hiileksi gammasoihtuna. Nobelisti kirjoitteli laskelmiaan niin laajalle 

maailmaan, ettei sitä kyetty hävittämään maailman tietoisuudesta. Siellä se odotteli , kunnes tuli 

kesä 2007 joka poisti USA:n mehiläiskannoista 92% ja aiheutti laajaa hävitystä mehiläisissä kautta 

maailman. Kun lisätään vuoteen 2007 Einsteinin "tuhoarvio" ollaan vuodessa 2012! Mistä luku 

tunnetaan? JIM-dokumentissa näyttävin ns. "viljaympyrän" varoitussanoma Englannista, joka piirsi 

ihmiskunnan silmien eteen Atsteekkien kuuluisan kalenterin. Keskeisin sanoma on, että vuosi 2012 

on kohta jolloin maapallon eräs nykysivistyksen kausi kohtaa päätöksensä! Ennustuksien teko on 

äärimmäisen epäkiitollista ja siksi esim. minä en suin surmin sellaisia tee, mutta j o t a i n myös 

muuta perin, p e r i n outoa numerosattumaa tähän aikaan näyttää kristalloituvan. Katsotaan lisää, 
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2012 miinus ydinajan alun 1945,5v= 66,6v! .. Luku on jos mahdollista maailman shokeeraavin 

numerosarja ikinä! Sattumaako? Tälle "pedon luvulle" on koetettu esittää ties minkä h e n k i l ö n 

nimiosoitetta, mutta ei aikakuntia ole i k i n ä esitetty kenenkään nimissä. Vaan kuten jo alusta 

huomasimme jaksoja luodaan sen ajan kesken uuselementin vallassaoloajan mukaan. Luku 

"syövytetään kannattajakuntansa otsaan" ja sitä vastustavat leimataan yhteiskunnan ulkopuolisiksi 

"hylkiöiksi" jne.! Todella häkellyttävää ja paljon ajastamme kertovaa. Tämän numerosarjan on 

Einstein laskenut, maailman viisain mies, jonka elämän täytti ydinmaailman lakien ja vaikutusten 

mietinnät. Jos joku, hän aavisti E= mc2 kaavansa kertomukset tarkimmin maailmassa. Kun 

nykyinen metastabiilinen taustasäteily on kohonnut jo yli kymmenkertaistuksiin kyseisen neron 

alkuajoista on selvää selvempää, että j o s k u s nousu ylittää kriittisen tuhopotentiaalinsa! Mutta 

tuskin kukaan muu, kuin "isä" voi "lapsestaan" esittää näin häkellyttävää. Tietää miltei 

kuukaudelleen sen ajankohdan jolloin "pahuus" syönee "käyttäjänsä". ----------------------- Einstein-

ennakoinneista lisää. Aikoinaan nettimaailmaa kuohutti kaveri, joka kirjoitteli, ettei hän pelkää 

fissioenergiaa. Joka muuttaa esim. Olkiluodon vuotuisen voimalan 86 000kg polttoainemassasta 

vain k i l o n puhtaaksi energiaksi. 4%-5% polttoaineen kaavalla siinä haihtuu 1kg/ 4 300kg= 2,3^-7 

osa massasta puhtaaksi energiaksi. Se mitä h ä n pelkää kaikista eniten on puolestaan a n t i a i n 

e energia joka syö hetkessä 60% aineeseen osuessaan puhtaaksi energiaksi. Jotain sellaista siis 

jossa on voimaa tuhota kaikki ympäriltään. Mitä sitten on tämä mystinen antiaine/ainesysteemi? 

Kopsasin tähän osan kaikkien mielenkiinnon herättämiseksi artikkelin T.M. 17-07. "Missä lymyävät 

pimeä aine ja pimeä energia?" Siinä alkutekstistä lukien maalaillaan Einsteinin ennakointeja siitä, 

miten maailmaamme alati sinkoava "mystinen" antiaine ei kadota tuhovoimastaan niin m i t ä ä n ! 

Ei STUK:n opettamin absorbointiopein, ei millään säteilyn poistumakaavalla edes. Päinvastoin 

nobelisti ennakoi: Koko maapalloomme keskittyvä "pimeä energia" on voima joka tulee 

vääjäämättä hänen mukaansa kasvattamaan voimaansa. Viimeaikaisten mittausten mukaan tämä 

pimeä voima kasvattaa vaikutusta kiihtyvällä voimalla repien lopulta koko maapallomme atomejaan 

myöten palasiksi! Aika hurjaa tekstiä muuten. Vaan hurjemmaksi menee. Kun artikkelissa aletaan 

kertoa m i s t ä maamme tätä mystistä voimaansa parhaillaan kokoaa? Palataan tekstin 

lainaukseen:" Jokaisella alkeishiukkasella on kaksoisveli, antihiukkanen. Aina kun energiasta 

syntyy ainetta, saadaan kaksi alkeishiukkasta, aine ja antiaine. Einsteinin mukaan aine ja energia 

ovat saman asian kaksi puolta tuon maailman kuuluisimman kaavan E= mc2 mukaan. Tämä 

pätee, ei ainoastaan tuntemamme baryonisen aineen atomeihin, vaan muihinkin. Muummoassa 

ydinreaktorit syytävät s u u r i a määriä neutriinojen antiainehiukkasia, antineutriinoja, jopa siinä 

määrin, että huomattava osa reaktorin tehosta häviää näiden mukana." Tarkemmin n. 17% 

ydinvoimalan tehosta sinkoaa biodiversiteettiimme tauotta tätä antiainemassaa! Se lävistää 

heikosti vuorovaikuttaen k a i k k i tunnetut säteilysuojavarustuksemme kuin valonsäteet reaktorin 

hallona. Osuessaan protoniin antiainehiukkanen tuo hanakasti esiin voimansa 1 000 000ev 

gammakvanttina. Niinikään näitä antineutriinojen energioita ei edes lasketa, saati kortistoida 

ydinenergian "saavutuksina"! Sanoma jatkosta on maailman suuren neron mukaan kirjoitettuna itse 

tähtiin. J o k a i n e n syttyvä ydinreaktori kiirehtää maailmaa tilanteeseen, jossa alati 

ympärillemme kasautuva musta aine ja sen tuhoisat energiat valmistautuvat kirjaimellisesti 

repimään sanontansa mukaan maailmankaikkeutemme jok ikisen atomin kappaleiksi! Hyviä 

päiväunienne jatkoja turvallisuuksista ydintiedotusmonopoleissamme vaan tätä H-hetkeä 

odotellessamme.  
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128 Todella syvältä..txt 
128. Todella syvältä. M.T. 16.11-07 Fosfaatti voi loppua ennen öljyä. Elintärkeän lannoitteen 

suurimmat esiintymät ovat Pohjois-Afrikan arabimaissa. Rio de janeiro (IPS) Fosfaatin niukkuus ja 

sen kiihtyvä käyttö sopivien kasvien viljelyssä huolestuttavat maaperäasiantuntijoita. "Fosfaatti on 

rajallinen ja korvaamaton mineraali. Taloudellisesti kannattavasti hyödynnettävän fosfaattivarannot 

voivat loppua 60-100-vuodessa, mikäli nykyinen kulutustahti jatkuu". Brasilian Sao Paulon 

yliopiston maataloustutkija Euripedes Malavol ennustaa. Fosfaatti on fosforihapon suola. Se on 

kasveille ja eläimille välttämätön alkuaine, jota ei esiinny luonnossa sellaisenaan. "Ilman fosfaattia 

ihmiskunnan historia loppuisi", Malovalt muistuttaa. Maailman fosfaattivarannoista 42% on Pohjois-

Afrikassa Marokossa. 26% Kiinassa ja USA:ssa 8%. Jos arabimaat menettävät öljymarkkinat ne 

voivat nousta vastaavaan asemaan fosfaattimarkkinoilla. "En yllättyisi, vaikka ne perustaisivat 

Opecin tavoin fosvaaatienviejämaiden järjestön, hän vitsailee. *Artikkeli ei keskity siihen faktaan, 

että vuosimiljardit maailmaamme rehevöittämät biotoopit pitävät luontaisesti fosforitasapainoaan 

yllä yksinkertaisesti kierrättämällä. Tämä on mahdollista, koska alkuaineena fosfori ei katoa ikinä. 

Toisin on esimerkiksi tilanne kerralla toiseksi alkuaineeksi käytöstä muuttuvien 

uraanivarantojemme kohdalla. Niin miksi nyt yhtäkkiä energiapositiivisen uraanin totaalisti 

loppuessa maailmalta aletaan kas kummaa löytämään se selkeä faktaa, ettei uudiskyvyttömistä 

metallivarannoistamme nyt m i k ä ä n toki nyky-ydintyyliin tuhlailtuina riitä! Toki 

energiapositiivisesti kaivettavan uraanin loppuminen v 2007 kirvoittaa ydinalaa piilottamaan tämän 

uutisen laajalta huomiolta. Aikomuksenaan jatkaa kun m i t ä ä n ei olisi tapahtunut. Vaikka 

loppumisen takia uraanin hinnat heitettiin jo keväällä pilviin. Ydinala jos mikä tuhoaa 

uudiskyvyttömistä metallivarannoistamme massoittain metalleja otetaan esim. vaikka paljonko TVO 

tuhoaa voimaloillaan v u o s i t a i n ikuiseen säteilysaastaansa: 2005 Metalleja 125tonnia/ 

Kaapeliromua 26t. Energiajäte 121t. Biojäte 59t. Lasi 0,9t. 2006 Metalleja 141t. Kaapeliromua 36t. 

Energiajäte 181t. Biojäte 58t. Lasi 0,4t. 2005 Radioaktiivista jätettä kuutiometreinä 691+ 74+ 25= 

790 000L. 2006 Radioaktiivista jätettä m3 549+ 37+ 30= 589 000L. *Tämä ei tietysti ole kuin pisara 

meressä siitä massiivisesta alkuainekadosta, jota säteilyala hävittää. 1000MW ydinvoimala tuottaa 

päälle ikuista uraaninkaivujätettä esim. suomalaismalmioista saatavilla pitoisuuksillaan 14,25 

miljardia kiloa/v. Lisäksi ydinvoimalat itse massiivisina metallipitoisina kolosaaleina jäävät 

käytettyinä tämän järjettömän uudistumattoman luonnonvarojemme säteilytuhon monumenteiksi. 

Tietysti uraanikaivoksista ja ydinvoimaloista suoraan vesiin ja ilmaan syydetyt valtaisat 

säteilyenergiapäästöt ja lukuisa kirjo säteileviä alkuaineita. Kun tätä katsoo ja tajuaa, että tämän 

määrän säteilytuhoaa v a i n kaksi ydinvoimalaamme joka ikinen vuosi alkaa ehkä yhdelle sun 

toiselle valkeamaan mikä määrä tuhoutuu 440 ydinvoimala-armadallamme jo nyt! Eikä tässä ole 

kuin pintaraapaisuja siitä aineitten ikikadosta jota ydinyhtiömme säteilyn tuhottuina jemmaavat 

kautta maailmamme. Esimerkiksi Posiva tarvitsee 4 500 kuparipullosta pelkkiin 

ydinjätevarantoihinsa. Painoa n. 7,4t/pala. 4 500kpl* 7,4t = 33 300 000kg kertakäyttökuparia 

jemmattuna vuosimiljoonaksi tuosta vaan! Haloo, hei alkaako ymmärrystä löytymään miksi 

ydinkato herättää maailmalla huolta niistä kymmenistä, kenties sadoista säteilyhautoihin 

hukkuvista alkuaineista, joita maailmamme ei voi ikinä korvata? -------------- Fosforikuplalla biota 

vastaan. > Lainaus: > Fosfaatin niukkuus ja sen kiihtyvä käyttö biopolttoaineeksi sopivien > 

kasvien viljelyssä huolestuttavat maaperäasiantuntijoita. *Niin ensinnä kuten nanorakki tuolla 

huomasi nimenomaan m i n ä julkaisin tämän fosfaattikirjoituksen ja muuten lehti oli mulla 

Maaseudun Tulevaisuus! Ja kuten jo nanorakki oivalsi koko artikkelin ihan o i k e a s t i enemmän 

kuin haisi! Nimittäin tietovuoto oli enemmän kuin ydin-, puu- valtiotiedotuksen poliittinen 

ydinlobbaushanke! *Kaikkein keskeisin dis-info tässä tahallisessa tietoähkyssä oli tuttu 

ydinkaikkivoivuuden esilleotto ja suora hyökkäys bioenergiaa vastaan. Ikään kuin fosfori olisi 
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katomassa alkuaineena maapallolta 60v nyt pitäisi paikkansa. Ei alkuaine toki mihinkään 

suljetussa systeemissä haihdu. Tarkoin jätettiin mainitsematta, että luonto itsessään on kierrättänyt 

fosforivarantoja jo 3,5-miljardia vuotta ja pystyy siihen myös jatkossa taatusti! Fosfori on siitä 

mielenkiintoinen alkuaine, että se äärimäisen reaktiivisena katoaa kallioista jo pelkällä 

kastumisella. Siksi ei ole sattumaa, että maailman kuivimmilla alueilla on säilyneet 

fosforivarantomme myös. Aikoinaan luvin, että nimenomaan merien rannoilla on ylenpalttisesti 

maaperässä fosforia muttei typpeä. Toisaalta sisämaassa on typpeä, muttei fosfori riittävästi. K a i 

k k i kasvit vaativat hengenpitimikseen fosforia. Mutta jo se, että tuhka palautetaan pellolle poltto 

jälkeen kyllä riittää kierrätyksenä. *Tässä piilee myös fosforin jatkohuoltotakuun perusta. Eli 

Irlannin mallista on kyse. Kokoamalla merien anteja ja levää, kalaa, kasvuplanktonia maaperälleen 

saadaan aikaiseksi loputon fosforivarannon mahdollistama kierto jo. Toisaalta esim. jokivedessä 

liuennut fosfori saadaan jo nykytekniikalla 95% talteen, joten mikään t o d e l l i n e n ongelma 

tämän alkuaineen osalta ei siis ole kyse. Esimerkiksi jopa sellainen aine kun hiili on kuluttanut 

kaikki "ei orgaaniset" varantonsa loppuun maailmasta niin, ettei ns. "epäorgaanista" hiiltä ole 

löydettävissä mistään. Onko meillä sen takia tulossa elämälle välttämättömän hiilen pulaa? No ei 

taatusti, koska kyse on luonnon luontaisesta kyvystä kierrättää hyödykkeitään tehokkaasti 

saataville! Esim. Neste oil on esittänyt bioenergiamallin, jossa merivirroissa kasvatettu levä tuottaa 

biopolttoaineet loputtomana kiertonaan. Koottujen levien mukana merien fosforia saadaan 

käytännössä rajattomina reserveinä polttorasvojen kasvisperäisien öljyjen sivutuotteina takaisin. 

Samalla kuin ohimennen koko maailman fosforikierrätys takaisin meristä levien ainetarjontana 

kyetään ongelmitta palauttamaan uomiinsa. Eli hätäily fosfori loppumisesta artikkelissa on silkka 

disinformaatinen kupla. Fosfori on alkuaine ja sellaisenaan ei katoa ikinä minnekään. --------------- 

Maamme jätetonnistosta laajemmin. Maailmamme hukkuu yksinkertaisesti pelkkään paskaan 

T.S.29.11-07 todentaa. No ei t ä m ä nyt suorastaan ole ongelma, koska jäntevimmät 

"lipposruusut" kasvaa kyllä haisevimman ja suurimman paskakasan päällä.) Ja sitten asiaan. 

Kuten tästä liitefotosta huomaamme kaikki muut jätteemme on noin 10 miljoonaa tonnia, mutta 

malmit ja vastaavat jätteemme on jotain vallan muuta 50-miljoonaa tonnia. Eli v a r s i n a i s e n 

kaatopaikkajätteen osuus on suhteutettuna jopa yllättävän pientä? Muttei toki niin vähäistä, ettei 

TVO/Fortum valtiomonopolit estäisi apinan raivolla sitä silti asiallisesti muuttamasta energiaksi. 

Ydinyhtiöillämme kun on a i n a sellainen paha tapa olla j o k a asiassa väärässä, mutta erääseen 

toiseen asiaan. Mitä edustaa nämä 50 miljoonan tonnin kaivosjätemoskat maamme kamaralla. Kivi 

painaa 2 500-3 000kg/m3. Tästä sikiää mitä lie 20 000 000m3/vuosi maaperäämme moskaa. 

Määrä on toki mykistävä jo niineen, mutta T.S. vihjaa kyllä niihin kauhuihin jota tulevat 

uraanikaivoshankkeemme tuovat tullessaan. Nimittäin yksittäinen OL-1 laitos kasvattaa tätä 

jätetunkiota 14 200 000 000kg lisää/v /0,1% suomalaisuraanimalmilla ja n.1000MW ydinvoimalan 

uraaninsa vuosipoltolla laskien. 14,2milj.t/50milj.= 28%/ laitos koko jätteen osasta. Pelkästään 

olemassaolevat ydinvoimalamme tulevat jatkossa enemmän kuin tuplaamaan maamme kaiken 

jätemegatonniston kerta iskusta! Tässä käsitellään niin suunnattomia jätemääriä, ettei niitä voi 

oikeastaan edes hahmottaa. Kun tajuamme, että tämä ydinjätelisämme on tekemässä tuhojaan 

tuleville 1000<sukupolville ja moskat leviää kuin tauti ravinteisiin, vesiimme, ilmassa ja ruokimme, 

ollen osa meitä kaikkia muutamissa vuosissa. TVO/Arevan startista alkaen aletaan ehkä edes 

nimellisesti hahmottamaan mistä on kyse. .. ..tai oikeastaan ei toki. Koska Areva ruokkii tällä 

kaivannaisellaan varovaisesti arvioiden k o k o EU:n mitä lie toistasataa ydinvoimalaa kasvaa tämä 

määrä, ottakaas nyt 50-miljoonaa tonnia* 25= 1 250-miljoonaa tonnia/v= 500-miljoonaa m3/v = 

500km3/v. Jos oletetaan esim. ydinlauhdealtaan Selkämeren keskisyvyydeksi 100m, niin tätä tilaa 

täytettäisiin vuosittain 71km*71km!! No jokainen ehkä tässä vaiheessa alkanee hahmottamaan 

miten tällaisella hallintomme kaavaillulla volyymilla koko S u o m i kirjaimellisesti h u k k u u 

ydinsaastaansa 10v kaivuvauhdilla. Mitä tähän voisi sanoa? Nukkukaa hyvin, nimittäin jatkossa, 
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kun tämä ydinvoimahanke pääsee vauhtiinsa maassamme , ette enää voi! _______________ 

Neutronivuodot maaperään. Tähänastisissa kirjoituksissani olen painottanut ydinvoimalan säteilyn 

leviävän surutta kaikkiin suuntiin, sivuille ja ylös. Siksi päätin tässä osiossani keskittyä toistaiseksi 

varsin vähän keskustellulle maan sisään suuntautuvaan säteilyn kertymisiin. Kun muistelen 

TVO:lla tilanteeseen liittyviä erityispiirteitä tulee melkein ensimmäiseksi mieleen, miten 

nimenomaan reaktorin alapuolisin tila on ydinvoimaloilla tehty aina sellaiseksi, ettei sinne juuri 

mennä. Alusta on silmiinpistävän vähän kalustettu ja siellä ei ole juuri mitään huoltoa vaativia 

koneita, ja lisäksi tilaan päästään vain ja ainoastaan massiivisen teräsoven ja ns. slussin kautta. 

Miksi siis juuri ja vain se on tarkoin kululta erityissuljettu? Osa syy on se, että kiinailmiöön pantu 

reaktori rojahtaa juuri tähän allasalueeseen, jossa sen ottaa vastaan metriluokkainen 

teräsbetonisiilo, vaikkei sitä silloin toki pitkään kykene silti pidättelemään. Totuuden nimessä sitten 

maan pinnalta ylöspäin mentäessä ylempiin kerroksiin tullaan toisiin kymiensenttipaksun teräksen 

sukelluskammiomaisesti paineistettuun kaksoisteräsovislusseihin. Ja sen ohitettuamme 

painestetuihin, typpikaasusuojattuihin laitetiloihin, jossa esimerkiksi kymmenet 

säätösauvakoneistot, ohjausruuvisähkömoottorit ja vastaavat laitteistot kaapeleineen ja 

anturointeineen on. Kaikki reaktorin alapuolinen tila on rakennettu oudosti täysin avoimilla 

teräsritilöitä. Puhutaan ns.sähköpyöritettävästä karusellitiloista ja vastaavista. Kaikki alueelle 

tulevat sähkökaapeloinnit on erikoismuovia ja säteilyä kestävää kumimaista synteesiä. Niinikään 

tiloista ulos tuotavat kaapelien läpiviennit on järeitä 10cm leveistä neopreenikumisista ja ydintyyliin 

kuinkas muuten aidolla valaanrasvalla liukkaiksi rasvattuja kaasutiiveistä kaksoisrakenteista 

koottuja. Valasrasvatut MTC-palat tulevat ydinvoimaloissa myös laajemmin tutuiksi. Mutta täällä on 

kaksoiskuorinen typpikaasurakenteen spesiaalilaatikot, joiden kautta kaikki johdotukset kuljetetaan. 

Näissä läpivienneissä on kyse painekaasutiiviysrakenteista, typpisuojakaasuisista järjestelmistä ja 

putkituksista vastaavista. On häkellyttävää havaita miten tätä erikoisrakennetta on vain reaktorin 

alapuolisissa tiloissa? Näihin paikkoihin ei toki pääse maallikot lainkaan. Ja niissä silmiinpistävin 

piirre on esim., että laitoksen alasajon jälkeen niissä on jälkisäteilylämmöstä kuumaa kuin 

saunassa, hiki virtaa noronaan. Nämä huoneistot ovat käytön ajan esimerkiksi 

täyssuojatyppitäytettyjä. Ja kun tiloihin mennään käytetään paineilmalaitteitta ja ylipaineilma-asuja, 

kuten sukellettaessa. Aika hurjaa siis kakkineen, kun kyseessä on huoneistot jossa ei pitäisi 

säteillä sen enempää, kuin sivuhuoneissa reaktorin kupeilla? Nämä draivellit ja vetvellitilat ovat 

kokemuksena niissä käyneille kuin astumista manalaan! Kaikki mihin siellä kosket säteilee! Siksi 

vaaditaan moninkertaiset suojajalkineet, hanskoitukset ja moninkertaiset tiiviit turvailluusion 

antavat suojapuvut. Dosimetri alkaa naputtaa jo uhkaavasti sluseilla. Ruosteiset metallirakenteet 

koettelevat jo ovilla tulijan oksennusrefleksiä. Kun änkeydyt hehkuvan kuumaan 

teräsrakenneahtauteen, pakollinen kypärä raapii pitkin liian ahtaita kattorakenteita uhaten alati 

pudota. Kaiken kruunaa se miten ruosteinen tauotta kaikkialta tippuvat saastaiset vesinorot 

kastelevat sinut yltä päältä. Kun olet näissä huuruissa taistellut portaat työkohteellesi unohdat 

niinikään ylös pyrkivän mahasi sisällön, kun tajuat, miten tilassa jopa lasi ei ole kestänyt! On 

järkytys nähdä miten kaikki jopa valaisimista kameroiden linsseihin on väriltään kuin tupakan 

nikotiinista keltaiseksi värjäämää. Hiostava havainto tilassa jossa säteilyä ei mittarin mukaan 

paljoja ole. Siinä vaiheessa paniikkireaktio on tietysti selviö. Mutta on siellä sentään nähty eteesi 

vaivaa. Säteilyturvahenkilöstö on kuolemaansa uhmaten raijanut läpi ahtaitten kontaminointi 

portaikkosokkeloiden kaikkialta ruostuneen putkimutkan peitoksi tonnin raskasta lyijysuojaa. 

Muistat varoitukset, ettei lähelle kannata mennä ja keskityt työhösi. Ruuvit auki, koneikoista 

syöksähtelee syliisi.. niin ei toki rottia vaan se sama tuttu ruosteliejuinen taatusti korroideista 

säteilevä moska. No ydintyöläisellä ei ole vuosikymmeniin ollut edes oikeus lakkoilla, joten käsi 

vaan rohkeasti kohden ohi numeroitaan vilistävän mittaradin. Saat säteilysi taatusti, mutta ole 

huoleti kaikki kyllä lasketaan, tilastoidaan, kortistoidaan jne.. Tai no niin ne sinulle ydinfirma 
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kursseissaan lupailee. Niin eräs hämmentävä hahmotus on se, mikä saa jopa silminnähden 

tuhoisan säteilyn keskittymään rajuiten näille alasuuntautuville alueille? Mikä syö jopa 

muovikaapelin niin tyystin, alueelle pantu nailoninen nippuside ei kestä kuin hetken ja murenee 

valkeaksi pulveriksi? Miksi pitää käyttää mustia tai sinisiä ns. säteilyä kestäviä nippusiteitä tai 

peräti metallisia, kaapelinsitojia alueilla joissa mittarin mukaan säteily on "varsin siedettyä ja 

normaalia"? Miksi jo ruotsalaisinsinööreillä on alkujaan ollut selkeästi tiedossa näitten 

spesiaalialueitten erityispiirteet. Varsin pian oivallat, ettei käyttämäsi mittarit selkeästi arkistoi kuin 

vain pienen osan siitä alueella olevasta säteilykuormasta mitä näihin seutukuntiin tulee. Pian saat 

selville, että voimalan 17% tehosta tulee läpi kuin tyhjää vaan neutriinosäteilyinä! Tämä on toki jo 

niineen hysteerinen löytö kun tajuat ettei tätä säteilyä juuri osata edes mitata, saati sille ei ole 

minkäänlaista turvarajausta. Mielessäsi laskeskelet kuukaudessa murenevan nailonsiteen ja oman 

kehosi kestävyyksiä ja alat oivaltamaan päässeesi jonkin suuremman salaisuuden äärille. Niin 

mikä sitten kellertää lasin, muttei ikään kuin sinua? Painovoima antaa seuraavat vinkit. Mikä 

menee alas, no aine. Neutronit on seuraavana mielessä ja huomaat paljon selittyvän sillä, kun 

reaktorin seulana neutroneita vuottavat rakenteet on alueen päällä, josta nämä neutronit valuvat 

tauotta niskaasi! Huomaat, ettei myös näille säteilyn muodoille ole mittauksia, tai ainakaan 

henkilöstön turvaksi määriteltyjä rajoja. Niin tosiaan neutronisäteilystä ei jälkiä niihin jää. Kysäiset, 

tappaako liiat neutronit? No toki se kuulema tappaa siinä kun halkoo metallisia uraaniatomeja 

liukuhihnassa. Miksei sitten edes tälle säteilyn lajille ole turvarajoja? Ei kuulema neutraalia voi 

mitata vastataan. Tämä tieto ei tietysti yhtään paranna oloasi siitä, että tunnet jo kaksi sellaista 

säteilyn muotoa, joita ei kontrolloida millään lailla. Nimenomaan reaktorin pohjalle kuoleentuvien 

termisten neutronien eräs ominaisuus on tehdä edelläkerrotut tilat silminnähden säteilykuolemaa 

kauppaaviksi. Muttei edes nämä riitä selityksiksi. Lisäksi alat oivaltamaan mitä keltainen lasi 

edustaa fyysisesti. Nimittäin lasissa on kyse varsin vähän puhutusta "hilavirevirheestä". Jotain lasin 

luonteesta kertoo saamasi tieto siitä, kun tällainen lasi pannaan UV-valoon sen keltaisuus selkeästi 

vähenee? Mitä ihmettä, lasissa ei siis ole alkujaan luulemaasi vierasta ainetta, vaan pelkkää 

vierasta säteilyn välittämää energiaa! Myöhemmin tajuat, että tuhoavia hilavirheitä esiintyy kaikissa 

alkuaineissa tilassa saamastaan säteilyvarauksesta aina rautaa myöten. Opit aikanasi tämän 

kolmannen niinikään mittaamattoman ja ydinvoimaloissa kontrolloimatta leviävän ns. 

"termivirittymisen" edustavan Malenkan kuorimallin selittämää atomin sisäisen neutronien 

virittymistilaa. Olkiluodon 1-ja OL-2 laitoksen välillä on maanalainen kulkutunneli. Huomaat 

ihmeeksesi, että vaikka kulvertti on periaatteessa säteilemätön niin sen oveen tulee kovasta 

säteilystä kertovaa oranssista, jopa punaista lappua. Mistä ihmeestä nyt on kyse? Säteilymiehiltä 

tulee kartteleva vastaus, käytävän puolivälissä olevaan syvennykseen kertyy mystisesti jotain ja 

jostain? Kysely ei kuulema ole uralle hyväksi, kartat vaan tilaa ja ole hiljaa. Uteliaisuuttasi kun 

menet katsomaan huomaat koko käytävän oudosti katkenneen. Kas vain Olkiluodon tektoninen 

kallioliikunta on aukaissut kallioon tuumaluokkaisen railon. Oivallat samalla, miten tästä railosta 

tunkee tämä mystinen aine kulkukäytävään. Aina kun halkeama tukitaan säteilylappu neutraloituu 

vihreäksi. Muutaman viikon päästä on taas oranssia ja kulkukielto. Ja kas kummaa taas on kallio 

liikahtanut aukaisten railon. Vaikka alueen tektoniikka on mielenkiintoisen tarkkaan salattua, niin 

sinua alkaa myös kiinnostamaan mikä tunkee tästä tektonisaumasta "punaamaan" säteilyllään? 

Kun kahden voimalan erittämät neutronit valuvat miltei suoraa päätä maaperään ja kallioon 

haperruttamaan rakenteita, syntyy neutronisäteilyheikkouksia kaikkialle. Maan alla tauotta 

kerääntyvät neutronit ja virittyneet atomiytimet synnyttävät tällaiseen tektonikasaumaan laajan ja 

massiivisen säteilymateriaalin keskittymäonkaloinnin. Siellä aikansa olleet neutronit myös hajoavat 

beetahajoamisensa seurauksena ja t ä s ä vaiheessa myös yllättäen säteilymittarit niitä hahmottaa. 

Juuri siksi käytävän railosta ilmaan valuvat säteilyn tyypit juuri siellä näkyvät! Taas huomaat 

ratkaisseesi erään mieltäsi askarruttaneen ydinalan lukuisista tarkoin salatuista mysteereistä. Eli 
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vaikka neutroni lävistää kymmeniä metrejä peruskalliota se ei säteilymittarilla näy. Vasta kun se on 

ollut suhteellisen pitkään reaktorin ulkopuolella se voidaan jonkinaikaa havaita beetamittarilla. 

Seuraavaksi mieleesi tulee miettiä miten laajaa ja massiivista säteilykuormaa ydinvoimalan alunen 

maaperä ylipäätään neliökilometreittäin pitää sisällään. Entä siellä olevat hilavirheitten ja 

termivireitten taudittamat käsiin hajoavat rakenteet ja esimerkiksi alueen pohjavedet jne.? Paljon 

lisätutkittavaa siis on myös jatkossa, jos vaan joku uskaltaisi! 

  

129. Ionosfäärimme protonipitoisuus nousussa..txt 
129.Ionosfäärimme protonipitoisuus nousussa. Ken katselee nykyistä rikkumattoman tasaista 

kesätäivastamme ilman yhden yhtä pilvihattaraa viikosta toiseen ja kaivaa raivoavan auringonvalon 

kasvun häikimiin silmiinsä aurinkolaseja huomaa massiivisen perusmuutoksen. Nyt EU ilmoitti 

korjaavansa aiemmat sadantaennusteensa kertakaikkisesti 80% alaspäin. Joilla on ollut älliä 

hommata aurinkovoimaratkaisukeräimiä hämmästelevät joukolla alan ammattilaisten kanssa miten 

jyrkässä nousukulmassa suoraan pilvettömältä ja vedettömältä taivaaltamme tuleva 

aurinkokertymä nousee jatkuvasti. Nyt ilmoitettiin varovaisesti, että esim. päiväntasaajan kahta 

puolta massiivisesti laajentunut satamattomuuden aavikkovyö on kerrasta kasvanut 200km navoille 

päin! 400km ja maan ympäri tuosta vaan on muuttunut satamattomaksi kuivuusaavikoitumiseksi, 

heijastellen samaa kaikkialla. Tällaisessa tilanteessa meidän ei t o s i a a n CO2 lisien 

lämpönousuin pitänyt jatkossa olla! Kaikesta näemme, ettei ilmastotutkijoillamme ole pallomme 

enää lainkaan hallussa. Jokainen ymmärtää, että kun ilma lämpiää CO2 nousuista syntyy lisää 

sumentavaa vesihöyryä ilmakehäämme ja e n t i s t ä selkeästi rajumpaa kasvavaa sadantaa. Nyt 

nämä molemmat oikein loistavat poissaolollaan! Lisäksi Balin ilmaston kokouksista kuuluu kummia, 

ikään kuin taisteltaisiin vain siitä saako ydinvoimaa ylipäätään enää lainkaan rakentaa 27 sellaista 

maata vastaan, joiden mukaan ydinvoima on kuolettava lääke kasvihuoneilmiön varjolla! Tietoja 

esim. vuoden takaisista Fuuglesangin NASA:n ionosfäärimuutoksista,(-06) ei yksinkertaisesti olla u 

s k a l l e t t u paniikkimielialoin julkaista. Niin viime syksynä kuin myös tätä syksyä korostaa 

Ruotsin h ä m m e n t ä v ä t toimet ajaa nimenomaan kymmeniä prosentteja syyssateitten ajaksi 

ydinvoimaloitaan toistuvasti alas. Maailmalla kummeksutaan mitä Ruotsissa tiedetään 

ydinvoimasta, jota ei laajemmin ilmoitella? No onneksemme ei tietoumpio näistä faktoista ole niin 

hermeettinen, ettei siitä saisi myös osaava oikeaa tietoa, kuten vaikka multa. Aineen 

valenssielektroni on välttämätön kemiallisten sidosten aikaansaamiseen. Jos elektroneja puuttuu 

liikaa syntyy ainetta, jolla ei ole l a i n k a an kemiaa! Vedyn H valenssisidoksen energia on 13,9eV 

ja hapen O vastaava 13,3eV. Kuin s a t t u m a n oikusta normaalin UV-fotonin yksittäisenergia on 

hyvin sama. Siksi ionosfäärin otsonihapen saadessa UV-kvantin siitä irtoaa fyysisesti y k s i 

valenssielektroni, joka alkaa hakemaan "+ ionina" puuttuvaa valenssielektroniaan muista hapeista 

ja synnyttää meitä hyödyntävän O3 otsonikemikaalisidoksen. Otsoni vaati siis 26eV 

kaksoisfotonisen UV energian muodostuakseen. On oleellista, että UV-kvantin energiasta jää niin 

vähän ylijäämää, ettei irronnut elektroni kauas lennä vaan sitoutuu jo hetkessä happiatomiin, josta 

puuttuu liian monta valenssielektronia. Ja kaikki on silloin hyvin. Mutta nykyään ionosfääriimme 

tulee termivirittyneitä happiatomeja, jotka räjähtelevät beetta miinushajoamisine jne. synnyttäen 

huikaisevaa 1 000 000eV suuruista energiapommitusta runnomiinsa elektroneihin. Seurauksia ei 

tarvitse arvata. Kun elektroniin osuu yhtäkkiä noin 100 000kertainen säteilyenergiavoima se tekee 

elektronista käytännössä avaruusraketin ulos maailmastamme suunnattomaan avaruustyhjiöön. 

Näin yläilmakehäämme kasaantuu tauotta useampaan ylikertaansa ionisoituneita vedyn pelkkiä 

protonisäteilystä tuttuja protoneita ja elektronittomia happiytimiä. Näin raisusti on koko 
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yläilmakehässämme kasvavien O+ ja H+ ionien massoina, joilla ei ole minkäänlaisia kykyjä 

muodostaa elektronivajaina elintärkeitä otsonikytköksiä, eikä edes vesisidoksia! Koska 

ydinvoimaloistamme sinkoaa lukuisina neutriino-, neutroni- ja Ajzenbergin kuorimallien 

termivirittyneinä ilmamolekyyleinä jopa 3.116MeV ydinvirittymisenergioin varustettuja happiatomeja 

ja vastaavia on selvää, että tuhoa syntyy. Alan kirjallisuus suoraan myöntää ydinvoimalasta 

poistuvan erinäisinä säteilyenergioina j o p a 50% ydinvoimalan laitostehon suuruinen 

kvantittumismuotokirjon. On helppoa ymmärtää, kuin jopa yksittäinen ydinvoimalassa virittynyt 

happiatomi kykenee kuorimalliteoriasta mitatulla energiallaan tuhoamaan yli 23 000 otsonisidosta, 

tai vaihtoehtoisesti ampumaan vähintään 3 erillistä valenssielektronia maasta ulkoavaruuden 

tyhjiöön, niin ymmärretään, mihin perustuu se, että nykyilmakehässämme ei juuri vesihöyryjä tunnu 

kasautuvan lasketusti. Kauan oletettiin, että lisälämmön yläilmakehään pumppaama vesihöyry 

pääsee satamaan e d es kauempana merillä, missä säteilyhaitat on pienempiä 

tiivistymissähkökenttäpurkuineen. Viimeisin löytö alkaa osittamaan, että jopa tässä on optimismia. 

Todellisuudessa yläionosfääriämme reittävät ydinvoimalapäästöt eivät alati rajuntuneempina enää 

tyydy vain hätistämään pilviä, vaan syövät ne suihinsa! Tämä on todella rajua näyttöä. 

Ilmakehässämme vaeltava vesipisara sekä raadellaan alkutekijöihinsä, että muutetaan p y s y v i k 

s i kemikaalisidoksiin kykenemättömiksi O+ ja H+ ioniplasmamassoiksi. Samalla kun elektronit 

poistuvat pysyvästi paikalta. Enää edes lisäelektronitus ei muuta sitä p y s y v ä s t i 

termivirittyneenä hylkivää happiatomia vedeksi. Timantti on mustaa hiiltä, mutta kun sen 

valenssielektronit muutetaan timanttihilassa miltei liikkumattomaksi syntyy kiehtova ilmiö. Lukittujen 

elektronien on pakko päästää valoa kirkastuneen rakenteen läpi kykenemättä manipuloimaan 

fotonin energiaa enää. Samantyyppisesti tapahtuu ilmakehäämme sumeaksi tekevälle vesihöyrylle 

sen menettäessä säteilypommituksessa kumuloituvasti valenssielektroninsa. Vesihöyry muuttuu, 

kuten näemme kuin taikaiskusta sekä satamattomaksi, että h u i k e a n läpinäkymättömäksi! 

Nukkukaa hyvin, niinkauan kun vielä voitte. ------------- Tiede-foorumin satoa-08 Kirjoittajan 

nimimerkki "Konsta": Jo 1mSv:n lisäys vuotuiseen annokseen aiheutta IRPC:n mukaan 55 000 

uutta syöpätapausta/miljoona ihmistä. Tarkkaan ei vieläkään tiedetä eri säyeilytyyppien eroja eikä 

ulkoisen ja sisäisen annoksen eroja, siksi siis Sievert yksikkönä perustuu osittain arvioihin ja 

kompromisseihin ja se muuttuu koko ajan. Myös perinnölliset haitat ja muuokset perimässä ovat 

vaikeasti tutkittava alue. Perimään voi periaatteessa tulla erittäin suuri määrä erillaisia muutoksia ja 

siksi epidemilogiset tutkimukset ovat lähes mahdottomia. Perimän muutokset ovat kuitenkin paljon 

suurempi huolenaihe kuin syöpä, koska perityvillä ominaisuuksilla on taipumusta jäädä 

ihmiskunnan (yhtälailla eläin- ja kasvikunnan) kollektiivisiksi ominaisuuksiksi.' Ydinkoohotus on 

uhkapeliä korkeilla panoksilla. Tietenkin se voisi onnistua (ellei se olisi jo epäonnistunut) mutta 

häämöttävän voiton sijaan voi tulla tappio, jossa todellakin on, kuten tämän ketjun otsikkokin 

sanoo, kyse olemassaolosta. *Luku on vallan HURJA verrattuna mm Terttu varetiaisen 6000/v 

kuolemiin ydinvoimin. Kun lähtökohdaksi otetaan nykyinen "TODELLINEN" 6mSv/v taustamme, 

vähennetään siitä 1930-luvun 0,6msv ja kerrotaan 5 milj kanssa: Lisäys ydinvoimataustaamme 

5,4mSv* 5milj* 55 000kpl = 1,485 milj. siviiliydinvoimin sairastettua. Kun näistä Vartiaisen mukaan 

kuolee 50% saadaan tulokseksi 742 500kpl! Jotenkin niin järkky luku, etten taida oikeasti uskaltaa 

edes kommentoida. . !  

  

130.Säätö- ja hätävoimaa ydinvoimalaan..txt 
130. Säätö- ja hätävoimaa ydinvoimalaan. L.S. 20.11-07 Finngrid Oyj:n ja Teollisuuden voima 

yhdessä Olkiluotoon rakentama kaasuturbiinivoimala vihittiin käyttöön. Kevyellä polttoöljyllä toimiva 
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100MW ei tuota sähköä myyntiin, mutta lisää Suomen sähköjärjestelmän käyttövarmuutta. Uusi 

kaasuterubiinilaitos saadaan täyteen tehoon alle 7 minuutissa. Laitos on miehittämätön ja saadaan 

kauko-ohjattua mm Olkiluodon 1-, 2- ja 3- laitokselta ja Fingridiltä Martti Merviö Fingrid selvittää. 

Martti Merviön mukaan uusi voimala varmistaa ydinturvallisuutta! Vakavassa häiriötilanteessa 

turbiinivoimala varmistaa ydinvoimaloiden sähkönsaantia. Koeaikaan menee 2v. Fingrid varautuu 

yhä uusiin varavoimaloihin. Toimitusjohtaja Ruusunen kertoo, että v 2013 mennessä kapasiteettiä 

aiotaan rakentaa lisää 200MW, eli kaksi kertaa Olkiluodon kaasuturbiinilaitoksen verran. -

Varavoimaa on kasvatettava uusien suurten voimalaitosyksikköjen takia. Vielä ei ole varmaa, 

riittääkö nyt käyttöön vihitty laitos tyydyttämään OL-3 vaatiman reservitarpeen. Ruusunen pitää 

jatkoinvestointeja isona haasteena Fingridille. Hän arvioi, että yhtiön kokonaisinvestoinnit nousevat 

lähivuosina 100-200 miljoonaan vuositasolle. Fingrid varautuu myös vanhojen varavoimaloiden 

kunnostuksiin. Vanhat laitokset on tehty pääosin 1970-luvun alkupuolella. Fingrid joutui 

syyskuussa EU:n hampaisiin sähkö- ja kaasumarkkinoiden vaikutusraportti julkaistiin. EU vaatii 

merkittäviä muutoksia Suomen sähkönjakelusta huolehtivan kantaverkkoyhtiön Fingridin 

omistuspohjaan tavoitteenaan avata EU:n sähkö- ja kaasumarkkinat. Mm. sähkön tuotannon ja 

siirron eriyttämisin. Saksa ja Ranska vastustavat esitystä. Aikaa menee 1-2 vuotta vielä. Fingridistä 

valtio omistaa 12%. Fortum Power and Heat Oy ja Pohjolan Voima Oy, kummallakin 25%. loput 

38% instituutinalisella omistuksella. *Eli EU totesi Fingridin niinikään valtiomonopoliksi, jota se 

tietysti ydintyyliin on! Nyt ydinyhtiöt esittävät paineen kasvaessa vihdoin ja viimein jo s e l k e i n 

luvuin, että vasta noin 300MW hätäsäätövoimakoneistolla ilman ydinvoimaloille vaadittua 

ydinallasajoturvaa ei selkeästi taata! Tämä ulostulo on v a r s i n paljastavaa osaavan silmissä. 

Kun tiedetään jo nyt, tällä tehoreservillä on OL-1 ja 2 laitoksissa 20MW dieselkalusto ja päälle 

esim. OL-3 laitokseen tulee vajaat 100MW dieselkalustot tässä toteutetaan sitä ydinalan tarkoin 

varjeltua salaisuuden toista puolta, että säätymättömän ydinkuorman rojahdettua vaatii IAEA:n 

ydinturvalaki ydinvoimaloilta a i n a ja kaikessa tilanteessa 10% säätöapuvoimareservin. Aihe on 

niin arka ja tarkoin maailmalta salattu, näissä uutisoinneissa tätä keskeistä ydinalamme turvariskiä 

valotetaan selkeästi. Toinen totuus on edelleen se, että tämä ei tietysti riitä. Ydinvoima on 

totaalisen säätymätön , sen tehon kytkeytyessä vaaditaan aina ja kaikissa ajotilanteissa IAEA:n 

lakisääteinen 10% lisäsäätövoimareservi yleensä vesivoimaloista tauotta tuhlattuna vain ja 

ainoastaan sitä varten, että kun 100% tuotto muuttuu -10% kiinailmiöestoksi tämä kaikki muuten 

tauotta tuhlautuva lisäsyöttö menee jäähdytyspumppuihin. Tämä säätövoima tarvitaan verkkoon 

ajetun ydinvoimalan lineaarisuuden takaavaksi s ä ä t ö v o i m a k s i myös silloin, koskei 

verkkomme muuten hajoamatta kestäisi ydinvoiman kytkentää siihen. Juuri tätä tuplavarmistavaan 

tarvitaan tämä aiempi 10% minimiosuus myös. Eli ydinvoimalaitoksemme todellisuudessa 

tarvitsevat vallan uskomattoman suuren 20%< apulaitteistomäärän estääkseen kiinailmiöitä 

ydinvoimaloissa. Vastaavia ei vaadita m i l t ä ä n muulta energiamuodolta ikinä! On suora 

törkeyden huippu, kun ydinala vetää esille tällaisen omalta alaltaan tarkoin piilotetun faktansa 

esimerkiksi tuulimyllyjä vastaan! On uskomatonta että tällainen harhautus on elänyt näihin päiviin 

asti tiedotusvälineissämme. Nyt siihen on viimein alettu vaatia asiallista korjausta valtiolta 

tiedotukseen. Mainitun 100MW turbiini syöttää nopeutensa takia t ä y s i n suodattamatta ja 

äänenvaientamatta nokensa ilmaan. Lisäksi tällaisen laitoksen käyttöön menne polttoainetta liki 

1000m3/vrk! Ja kolmelle triplat tietysti. Näistä käytöistä jokainen voi ymmärtää miten kalliiksi niiden 

käyttö todellisuudessa tulee. Kaikki tämä maksetaan satoina miljoonina valtiotukiaisina 

ydinvoimakustannuslaskelmien ulkopuolelta myös. ------------ Paniikisäätövoimatarve puhuttaa. 

Olemme saaneet kulla, että Suomen ydinvoimalaitosten kymmenien tarkoin vaiettujen 

salaisuuksien eräs, miten illakoisin "kruunun jalokivi" eli 10% tauoton kiinailmiöestovoimantarve on 

viimein pääsemässä maamme parrasvaloihin. Tosiaan kyse on siitä, että aina ydinvoimaloiden 

alkukeskiajasta asti on ollut pakko pitää täysin haaskuina pönkkönä 10% tauotonta, käytännössä 
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vesituhlausvoimaa rinnalla. Kuvitelkaa nyt, että 30% ydinhyötysuhteellaan pörräävän voimalan 

latausrevisioihin katoaa vielä yli 5% vuosipysyvyyssuhde. Sitten menee päälle tämä 10% vaiettu 

haaskuu. Se pitää puolestaan korvata valtakunnan verkon aiemman vesivoiman osalta 

ydinvoimalan 10% kompemnsaatiolla !! Laskekaas tästä sitten mikä on ydinvoimalareaktorin 

"lopullinen" vuosipysyvyyssuhde? Oikeesti tämä kiinailmiöestovoiman MEGASALAUS on 

suorastaan sairas osa ja kertoo siitä miten kaikki ydinvoimaan liittyvä on salauksien peittämää 

suoraa rikosta ihmisyyttä kohtaan. Siis mitä syvemmälle tutkii niin aivan kaikki ydinalasta ruostuu 

käsiin! Niin tosiaan kuten sanoin Suomesta "pitäisi" löytyä massiivinen OL-3+ 3 ydinvopimalan 

vaatima uskomattoman suuri 1920MW säätövesivoimaresurssi. Vesivoiman 33% pysyvyydestä 

huomioituna. Aihe näyttää vaan olevan niin tarkoin vaiettu julkisuuden keskustelusta, että oksettaa! 

KTM tämän sentään pitäisi ammattinsa puolesta tietää, muttei maallikoministeriö ole sanaa 

julkaissut aihesta, miksei? Ja huomaa tosiaan, että nyt ei ole kyseessä enää Suomen ydinhätälain 

mukainen vaade vaan kansainvälinen IAEA:n määräämä minimi, minimi turvanormisäätöpakko. 

Kun otin asian esille viimeeksi keskustellessani TVO:n toimitusjohtaja Simolan kanssa hän ei 

uskaltanut kommentoida aiheesta julkisesti! Eli juu tosiaan kyseessä on kiinailmiön 

minimitorjuntavaade. Ydinvoimalan käyttöseisokin nimenomaan alasajossa vaaditaan välittömästi 

vuorokausikaupalla valtaisien jälkijäähdytyspumppujen käyttövoimana kyseíset tehot. Ja erityisen 

kinkiseksi homman tekee tosiaan se, että stopppitilanteessa ei mikään tuotantolaitos ehtisi riittävän 

nopsaan apuun! Reaktorin sulaminen alkaa siis niin salaman nopeasti, ettei edes vesivoiman 

minuuttiluokan säätö ehdi!! Ollaan todella veitsi kurkulla. Esim. puolestaan öljysäätövoima on niin 

suunnattoman kallista, ettei käy lainkaan tähän. Ongelman ratkaisuun on siis vähin äänin kulutettu 

maamme kaikki vesisäätövoima haaskuna jo. Ideana vaan se, ettei kerrota uutisointiin koko faktaa. 

Netissä esim. en lisäkseni ole kuullut tämän reaalin tietäjäksi ketään muuta. Joten vain ja 

ainoastaan ydinalan huippuammattilaisille asti tämä viiltävä, silpova terästieto on näemä ehtinyt. ---

----------- <vastaaja@nym.hush.com> kirjoitti viestissä news:12d38fe3-6f20-4fd7-8c29-

c7723474a656@f36g2000hsa.googlegroups.com...On 29 syys, 05:11, vasta...@nym.hush.com 

wrote: > > Suomessa saa säätää ydinvoiman tehoa verkkotilanteen mukaan (VAIN) 

Säteilyturvakeskuksen erillisellä > luvalla ydinturvariskinä! Tämän vuosituhannen alkupuolelta olen 

nähnyt kaksi raporttia, > joissa ko. lupa on myönnetty. *Olet muuten ENSIMMÄINEN henkilö , joka 

tästä TABU:sta on lisäkseni uskaltanut mitään kirjoittaa! *Eli kuten todistettua, ydinvoimalan 

säätäminen on kertakaikkiaan KIELLETTYÄ! jopa Ranskassakin hommaa hoidellaan niin, että 

JOKA viikonloppu suljetaan useampia ydinvoimaloita KOKONAAN! Menettely on toki maailman 

ydinturvariskilakeja rikkovaa! *On varmaan tosi myös kuten vihjaisit, että tämän tiukasti piilotetun 

faktan takia on JOKAINEN nimenomaisen lain rikkomukseen saatava salainen virannomaislupa! 

Ihan samoin kuin TVO rikkoo tavan takaa IAEA:n ydinturvalakeja purkamalla kesäisin +38,5C 

ylittäviä hengenvaarallisen korkein poistolauhdelämpöjään. Mutta ymmärtääkseni tämän 

vesihengenvaaralupa on saatava Tem:ltä. *Oletko myös tietoinen siitä laista, joka velvoittaa 

ydinvoimalan rinnalla TUHLATTAVASTA mitä tarkimmin salatusta +10% 

hätäapusäätövoimavesireservistä kiinailmiöeston jälkilämmönpoistoon varalta AINA, kun 

ydinvoimalaa päästetään ryskymään verkkoon. Maamme ydinhallinnolla kun on näistä KAIKISTA 

esitetyistä FAKTOISTA 100% julkistamisTABU. Ihan samoin kuin vaikka TVO/Posivan 100% 

valtionveromaksamattomuusTABU:t ja vastaavat. Lehdistöön näistä ei saa puhua MITÄÄN! 

Tarkistin asiaa STUKin sivuilta. Nyt en löytänyt niitä raportteja. Avainsana oli "verkkotilanne". Onko 

STUK muuttamassa asiaa niin, että reaktorin tehon säätö verkkotilanteen mukaan (eli ydinvoiman 

käyttö säätövoimana) olisi Suomessakin sallittua? Tähän asti se on kielletty ilman erillistä lupaa 

turvallisuussyistä. Jos tuohon asiaan ei löydy selvyyttä laeista/asetuksista/säädöksistä, sitä täytyy 

kysyä STUKilta ja pyytää selkeä vastaus, muodossa "on sallittu/ei ole sallittu ilman erillistä lupaa". 

*STUK EI SUOSTU härskinä valtiomonopolina edesa kysyttäessä VASTAAMAAN! Asiaan liittyen 
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löysin seuraavia lain kohtia: "STUKLEX: Lisäksi reaktorin sydän ja siihen liittyvät jäähdytys-, 

suojaus- ja reaktiivisuuden hallintajärjestelmät tulee suunnitella siten, että * reaktorin teho on 

vakaa normaalin käytön aikana * mahdolliset tehon heilahtelut voidaan havaita ja vaimentaa, 

ennen kuin ne johtavat polttoaineen suunnittelurajojen ylittymiseen 

http://www.edilex.fi/stuklex/fi/lainsaadanto/saannosto/YVL1-0 ------------ Polttoainetabletin ja 

suojakuoren välisen mekaanisen vuorovaikutuksen aiheuttamat vauriot on estettävä. Tämän 

vuoksi on käytettäville polttoainetyypeille määriteltävä käytön aikaiset tehonmuutoksia ja - 

muutosnopeuksia koskevat rajat. http://www.edilex.fi/stuklex/fi/lainsaadanto/saannosto/YVL6-2 " ---

------------ Mielenkiintoista tekstiä säätövoimaloista tässä. Sfnet.tiede.fysiika 10.08 -Kaikki 

suunnitelmat niin sähkönsiirtoverkkojen kuin voimaloidenkin osalta perustuvat ennusteiden tekoon. 

-Sähköpörssi määrää nykyisin ainakin Suomen ja Pohjoismaiden alueella hyvin pitkälti myös 

sähköverkon tehotasapainon säilymisen. Pörssikauppaa käydään hyvinkin pitkistä ajanjaksoista 

(kuukausia) muutamien tuntien ajanjaksoon asti. Höyry- ja ydinvoimaloille voi olla hyvinkin tärkeää 

saada tehdä kauppaa jo kuukausia eteenpäin. Syy on siinä että niiden ylös- ja alasajokustannukset 

ovat suuret ja tehonsäädön nopeus on pieni (vesivoimaloille kantaverkkoyhtiö Fingrid määrää 

nopeudeksi +-40%/min nimellistehosta, höyryvoimaloille vastaava arvo on +-5%/min.) Myös 

sähkönjakelijoille pidemmän ajan kaupan bkäyminen on sen vuoksi tärkeää että he saavat 

jonkinlaisen varmuuden tulevasta sähkön hankintahinnasta. Toki näin ei ehkä ihan jokaista 

hinnannotkahdusta saa täysin hyödynnettyä mutta yrityksen hallinnan kannalta jonkinlainen 

varmuus on hyvästä. Tätä pidemmän ajan kaupankäyntiä myös vesivoimalat hyödyntävät. Vaikka 

itse sähkön todellinen kauppa käytäisiinkin lyhyemmän ajan puitteissa niin pidemmän ajan 

ennusteilla voidaan määrätä isompien varastoaltaiden (esim. Lokka, Porttipahta) kannattavan 

tyhjentämisen aikataulua. -Peruskaupankäyntinä Pohjoismaisessa sähköpörssissä on ns. Spot- 

kauppa. Itseasiassa kaikki kaupankäynti, myös tuo pidemmän ajan, taitaa perustua tämän spot-

kaupan käyttäytymisen ennustamiseen. Spot- kaupassa jokainen markkinaosapuoli, niin myyjät 

(voimalaitos) kuin ostajat (teollisuuslaitoksen, sähkönjakelijat ym.) jättävät tarjouksen siitä kuinka 

paljon sähköä he tietyllä markkinahinnalla suostuvat ostamaan/myymään. Itseasiassa myös 

kantaverkkoyhtiötkin joutuvat ostamaan sähköä, heillähän kuluu sähköä sähkönsiirron häviöihin. 

Tämä tarjousten jättö tapahtuu päivittäin muistaakseni Suomen aikaan klo 13.00 mennessä. 

Kaupan tulokset valmistuvat tuntia/paria myöhemmin ja niiden tuloksena on Spot-hinta 

vuorokauden jokaiselle tunnille kaupankäyntiä seuraavan vuorokauden ensimmäisestä viimeiseen 

tuntiin asti. Spot-hinnan jokaiselle osapuolelle tuntikohtaisesti muodostaman kulutus-tai 

tuontovelvoitteen ja pidemmän ajan kauppojen perusteella sitten määräytyy tuntikohtaisesti se 

sähkömäärä joka täytyy verkkoon antaa tai ottaa. Vesivoimaloiden viikko- ja vuorokausisäätö 

perustuu juuri näihin Spot-kaupan hintojen heilahteluihin. Yöaikaan kulutus laskee, mutta silti 

ydinvoima ei yhtään ja höyryvoimakin varsin huonosti pystyy joustamaan näissä 

kulutusvaihteluissa. Heidän on siis saatava tuotteensa kaupaksi vaikka sitten vähän heikommalla 

hinnalla.(Mielenkiintoista, että kirjoittaja M. Koho uskalsi tuoda esille maamme erään tarkimmin 

varjellun ydinalan salaisuuden. Sen, ettei reaktoreita säädetä aiihen kykenemättöminä 

LAINKAAN!) Sen sijaan vesivoima pystyy "väistämään." Luontoäiti tarjoaa vesivoimalle rajallisen 

määrän mahdollisuuksia tuottaa energiaa, mutta mikäli ympäristönsuojelulliset tai muut tekijät eivät 

sitä estä niin vesivoimalat voivat hyödyntää tämän niukkuuden niin että yöllä kun kulutus ja hinta 

on pienimmillään niin tuotantoa alennetaan ja vastaavasti kun päivällä kysyntä ja hinta on 

korkeimmillaan niin koneita otetaan enemmän käyttöön. Imatrallakin tämä näkyy siinä että 

Vuoksessa ensimmäisenä oleva Tainionkosken voimalaitos voi halvemman hinnan aikaan ajaa 

vaikkapa 200m3/s virtaamaa ja sitten hinnan noustessa päiväsaikaan ajaa sitten vaikkapa sitä 

860m3/s virtaamaa. Imatrankosken laitos n.6-7km alavirtaan olevana sitten joustaa siinä rinnalla 

sillä sekään ei voi oikein juoksuttaa enempää/vähempää kuin mitä Tainionkoski laittaa tulemaan. 
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Mikäli kaikki ennusteet osuisivat aina täydellisesti nappiin niin tämä jo riittäisi. Mutta käytäntö ei 

aina mene niinkuin teoria sanoo: -Spot-kauppaa lyhyempänä kaupankäyntimuotona on Elbas-

kauppa, joka jatkuu aina alkavaa käyttötuntia edeltävän tunnin alkuun saakka. Se on määrältään 

vähäisempää mutta sillä esimerkiksi rikkoutuneen voimalan omistaja voi ostaa liikaa sähköä 

ostaneilta tai liian vähän myyneiltä vajetta pois, jolloin hän voi ainakin osittain välttyä seuraavassa 

mainituilta maksuilta. -Koska sähköä pitää työntää verkkoon joka hetki tasan sama määrä kuin sitä 

sieltä otetaankin, niin tarvitaan jonkilaiset tuntosarvet millä haistellaan verkon tehotasapainoa. 

Tällaisina tuntosarvina toimivat suuremmat vesivoimalat. Käynnissä ollessaan ne seuraavat 

sähköverkon taajuutta, joka kuvaa tuotannon ja kulutuksen välistä tehotasapainoa, ja tarvittaessa 

joko lisäävät tai vähentävät tuotantoaan sen mukaan onko tasapaino yli- vai alijäämäinen. Lisäksi 

osa kapasiteetista on siten viritetty että ne eivät ota normaaliin taajuuden säätöön osaa, mutta 

lähtevät mukaan isommissa häiriöissä. -Mikäli tasattava tasapainovirhe menee niin suureksi että 

näiltä "tuntosarvilta" meinaa loppua joustokyky kesken, niin silloin kantaverkkoyhtiö rupeaa 

aktivoimaan ns. säätösähköreservejä. Säätökykyistä kapasiteettia, jälleen yllätys yllätys esim. 

vesivoima, omaavat yhtiöt voivat sähkökaupan tulosten valmistuttua ilmoittaa kantaverkkoyhtiölle 

että he voivat tietyllä hinnalla joko ostaa tai myydä sähköä enemmän kuin mitä sähkökaupan 

tulokset vaatisivat. Tällöin esim. vuorokausisäätöön osallistuva vesivoimala voi hinnan ollessa 

matalimmillaan ja tuotannon pienimmillään suostua myymään enemmän sähköä kuin mitä sen 

hetkisellä sähkönhinnalla kannattaisi. Tämä suostuminen perustuu siihen että vaikka tuo 

huonompaan aikaan tuotettu sähkö viekin vesivaroja huipputuntien ajamiselta, niin säädön hinta on 

silti viritetty sellaiseksi että se kannattaa. Vastaavasti huipputuntien aikana ja ylituotannon 

uhatessa joku vesivoimala voi joustaa ajamisesta jos se saa omaa tuotantoa korvaavaa sähköä 

sellaisella hinnalla että säästyneet vesivarat kannattaa ajaa sähköksi vaikka vähän 

huonommallakin sähkön hinnalla. Näitä säätösähköreservejä voidaan myös joutua aktivoimaan 

kantaverkon siirtojen hallitsemiseksi. Kantaverkon pitäisi periaatteessa olla sellainen musta-aukko 

johon voi dumpata liittymän salliman määrän sähköä sisään mistä tahansa ja vastaavasti repiä 

saman määrän pihalle mielivaltaisesti valitusta toisesta liittymästä. Käytäntö ei valitettavasti ole 

tämä, vaan verkon ns. pullonkaulat rajoittavat ainakin joissain tilanteissa sähkön häiriötöntä (tässä 

siis vapaata) siirtoa. -Tuota säätösähköä ei periaatteessa, ennusteiden ollessa virheettömät, pitäisi 

joutua ajamaan ollenkaan mutta käytäntö on taas eri. Kantaverkkoyhtiö joutuu noissa 

säätösähkötilanteissa joko myymään sähköä pilkkahinnalla tai ostamaan sitä sikakalliilla. Tämän 

se kompensoi laskuttamalla sitä joka nuo säädöt ovat omalla toiminnallaan aiheuttaneet. 

Esimerkiksi tuon edellä mainitun voimalan, joka on bedelleenkin rikki, omistaja joutuu maksamaan 

siitä että he eivät ole toteuttaneet omaa tunneittaista tuotantolupaustaan.  

  

131. Latauskone..txt 
131. Latauskone. Sen huomaa jo hallin ovelta. Se on oksettavan oranssi ja hallitsee koko Rh-hallin 

statusta. Kyseessä on tyypillinen ydinvoimatehtaan luomus. Ruma, kylmää rautaa massiivinen 

mutta synteettisen mielenkiinnoton. Sen luonteesta saa selkeän kuvan, kun jo pelkästä 

kiipeämisestä päin seiniä suunnitellusta ergonomiasta kokematon vähintään venäyttää ranteensa. 

Se on Ruotsin ydinteollisuuden lahja Suomelle. Laite joka on koko voimalaitoksessa juuri se, joka 

fyysisesti koskettelee näkemällä tappavaa plutoniumpolttoainetta! Niin uskomattomalta kun se 

tuntuu tämä teräspalkkihirviö kuljettelee useampaa laitostyöntekijäänsä täysin avoimen vesialtaan 

päällä, jonka pohjalla hehkuu sinertävää ja taattu säteilyään Tsherenkovin valona syytävien 

käytettyjen polttoainealtaitten päällä. Vain pieni lipsahdus yli luvattoman matalien kaiteitten ja uit 
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henkesi kaupalla altaassa, jossa kuoleman konkretiaa ei tarvitse korostaa. Altaaseen katsova 

veden alla uiva kamera kertoo kaiken. Kun kamera pääsee 2m päähän sinihehkuisesta 

uraanitangosta alkaa kuva epäilyttävästi väristä ja vääristellä. Kohteen päällä kuva on niin 

rakeisuuden pilaamaa, ettei kuvantamisesta paljoja havainnoi. "Säteilyä", tokaisee kuskin pukilla 

toista päiväänsä ylityöputkessa nuokkuvat ajelijat. "Aamulla ajettiin taas yksi tanko paskaksi ja 

tulee kovat haukkumiset. Minkäs teet revisiokiireet vaativat tauottoman työskentelyn. Pahus 

pudottivat taas kolikoita altaaseen ja ylössaannissa oli vaivaa". Kuvittele tilannetta, jossa altaasta 

kuplii silminnähden vain pelkkää kuolettavaa säteilyn erottamaa radonia, jodia, ja liuta muuta 

tappavaa kanavasäteilyjen ryydittämää saastaa. Jo tietoisuus siitä, että satoihin tonneihin 

luokiteltavan ydinjätteen ja sinun välissä ei ole mitään kiinteää. Jos taskustasi altaaseen putoaa 

meisseli se on välittömästi kuolettavan säteilyn käsittelyssä. Pelästyt kuollaksesi, kun altaan 

sinivärisestä hornasta muljahtaa normaalia isompi tappava kupla normaalipyörteilyn lisäksi. Pulp, 

pulb, blumps! Minkäänlaista mahdollisuutta ei tietysti ole torjua niitä huuruja ja säteilysaastoja, 

jotka alla vaaniva aukaistu reaktorin horna taas tässä revisiossa uhreilleen tutusti tarjoaa. Mieltäsi 

rauhoittaa aina ja kaikkialla reaktorin ympärillä heikoksi tekevä mystinen voimattomuus. Happea ei 

yksinkertaisesti riitä liialliseen ajatteluun. Se on tämä kaikkialla tuttu ydinabnea, joka syntyy 

neutriinosäteilyn sekoittaman elimistön torjuntareaktiosta. "Alipainetta", sanovat ydinherat 

harhauttaakseen, mutta ei se siitä toki johdu. Altaan reunalla lojuu arkisissa läkkiämpäreissä ties 

mitä sinihehkuista mutteria, ruuvia, röhnää ja ryönää. Lits, läts, meinaat liukastua revisiokiireessä 

lattialle levitettyyn ruostemoskaan ja luisua altaaseen samaa hyömyä. Horjahdat vasten lattialle 

nostettua vähintään yhtä saastaisia muovikelmuilla ja teipeillä häthätää huolimattomasti suojattuja 

reaktorin puoliruosteisia pulttikasoja. Onneksi tällä kertaa sait roiskeita vain kasvoihisi ja suu ei 

ollut auki. Syljeskelet, et ilmeisesti niellyt mitään? Että ihminen on hullu, kun tulee tänne 

vapaaehtoisesti! Niin tosiaan lattialle on levitettynä ja teipattuna kiinni tavallinen muovipala. 

Säteilyturvamiehet ovat sen sinne asentaneet. Taas uusi kenkäraja. Konemaisesti kolmas 

hanskakerta käsiin. Vihreän suojajalkineen päällä oleva oranssien suojatallukka saa päälleen vielä 

punaisen. Maskeja ei saa eikä kannata käyttää. Kun vain muistat pitää suusi kiinni. Tuo 

oranssihirviöisen latauskoneen tartuntalaite nousee uhkaavasti. Vesipesua, odottelua. Tajuat 

päivän hommaksi valaisimien ja kameran vidiconin vaihdon. Nyt ei tarvitse uudistaa edes säteilyn 

tuhoamaa veden alaista kaapelointia. Hyvä tuuri ja helppo keikka. Säteilymiehet törkkäävät 

mittalaittein vuorokausien ajan noita saastaisimpia uraanipaukkuja siirrelleen "tartuntaosien" 

seutuvia vesikäsittelyn ja pintapesun jälkeen. Muuta kuin kiinni vaan! Jossen olisi miltei paniikista 

ja hapenpuutteesta tokkurassa älyäisin paeta. No ydintöissä tuollaiseen ei ole aikaa. Jo heti 

alkuhetkistä on selvää, ettet kykene tekemään mitään asiallisesti suojattuna. Hulluja nämä 

ydinturvamääräykset, jotka eivät toimi kuin illuusiona ja paperilla. Säpsähdät katsoessasi miten 

vuoden takainen valon kristallinkirkas lasi on kuin nikotinistin sormet kuoleman keltainen, 

läpinäkymätön. Ruuvit auki, ruuvit kiinni, helppo keikka. Hämmästykseksesi miltei passiivinen 

dosimetri ei edes reagoi vaikka on kosketusetäisyydellä kouraa, joka vain vartti siten sai sellaisen 

säteilytyksen, että olisi kuivana muuttunut punahehkuiseksi. On nämä ydinvoimalan vedet mystisiä 

puhdistajia. .. Niin tai kun katsot, miten kumikaapelit kuivettuvat hetkissä koppuraisiksi samaisessa 

säteilyssä alat epäillä. Kun huomaat metalliosien hohkaavan saamaansa säteilyn kuumuutta 

oivallat, jotain on todella pahasti väärin. Narahtaen aukeavista jengoista saat käsiisi ruostemoskaa. 

Kiire, kiire takoo pomo ja piippari soi. Toinen valo on räjähtänyt alemmassa slussissa. Koko 

homman idea on siinä, että työväki pidetään niin apaattisena ja kiireisenä nämä revisiohetket, ettei 

kukaan ajattele liikoja. Jalka ylös, istut kenkärajapenkillä kuin kone, jalka alas, toinen ylös, ettei 

vaan kontaminoidu ja siirry säteilyt yli naurettavan illuusioalueen. Huomaat olevasi kuin kauko-

ohjattu sätkynukke tekemässä täysin mitään suojaamattomia rituaaleja, jotka ydinala opettaa ns. 

"säteilysuojelunsa illuusiona". Katsot muilta sattuuko osumaan edes suunnilleen oikean värinen 
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tossupari ja hanskat käsiin. Taas huomaat olevasi uudenlaisen ja säteilystä kuumuutta hohkaavan 

ruostekasan kimpussa. .. .. -------------- Akkuhuoneet. Tutustukaamme ydintyöläisen arkea sarjassa 

naisten, nailonin ja kultaisen vaikenemisen maailmaan. "Kilk"! Hissi pysähtyy välikerrokseen, jota 

ei tavallinen kulkija edes huomaa. "Mitä ihmettä, täällä on valtaisa ja kuoleman hiljainen 

suunnattomien huoneistojen sokkelo, mikä tämä on?" Terve tuloa maailmaan, jossa ei 

"jenkkifarmarit" kauoja kestä! Tila on huomaamattomasti aseteltu valtakulkuväylien ulkopuolelle. 

Heti alkuhetkistä huomaa, ettei alueella juuri kulkijoita tosiaan tapaa. Vain passivoiva kaikkialle 

ulottuva voimallisten tuulettimien unettava humina valtaa tutkailijan mielen. Vaan kas, sentään 

eräästä pienestä kulmakämpästä herkkä korva tavoittaa naisten keskinäisen keskustelun sorinan. 

Herkkänenäisin aistii myös jopa kotoisamman kahvin häivähtävän tuoksun. Tästä alkaa matka 

ydinvoiman keskukseen, maailmaan johon turvaudutaan kun ydininsinööreillä on konkreettisesti 

viimeiset reservit käytössä. Tätä linjaa voitaisiin verrata ydinsotarintaman vihonviimeiseen 

Mannerheim-linjan takuiseen seutukuntaan, Salpalinjoihin. Kun miehistä on jo pulaa ja päälle 

kaatuvasta ydinvoimasta taistelevat ne harvalukuiset ja tuttuun tyyliin alipalkatut ja aliarvostetut 

viimeiset maamme toivot, naiset! Heti ensimmäiseksi aistit, että myös tämä rintama on mitä 

ankarammin laiminlyöty. Käsiin halkeilevat ja rikkihappohuurujaan kaikkialle syytävät ikäloput 

tuhatpäisen loputtomat lyijyakkuarmadat ja vastaavat horjuvat syöpyneissä siniharmaissa ja 

happojensa kyllästämissä kehdoissaan. Näet sen ydinsotilaiden vihonviimeisen armeijan, joka 

pannaan sulkutuleen, kun hätä on suurin kiinailmiöön pakottautuvan reaktorin jälkilämmön 

poistossa pikasulkujen tykitysten jälkeen. "Älä koske siihen, se on hengenvaarallisen laho!", "Ei 

kannata olla täällä kovin kauaa, juuri eilen tästä kennoestosta räjähti taas muutama akusto roiskien 

raivoisan rikkihappopilven tuhoa uhkuen. Pelastuimme syöksyovien pikasalvan toimiessa 

sattumalta ajallaan"! Tämä syrjäinen harvalukuisten, pyyteettömien naisten huoneisto jos mikä 

kertoo totuutta kiillotetun ydinalan karusta reaalimaailman tuhon enteistä. Maallikko ei tällä saata 

ymmärtää, miten on esitetysti mahdollista jopa kuolla sähköiskuun tavallisista akuista? Mutta kun 

oivaltaa, miten näissä laitteissa on helposti 600V ylittäviä perusjännitteitä, alkaa oppi teilioptiosta 

itää. Ja kun kokeneemman neuvosta asettelet volttimittarin "ns. eristävän" puuhyllyn hapon surutta 

arvettamalle pinnalle, toisen kennostoihin, saaden vajaan tuhannen voltin voimasta mittarin 

hälyttäen tilttiin oivallat jo jotain. Alueella kuljeskelevilla naisilla, toivonhäivän sotureilla on 

silmiinpistävät valkeat vaatetukset. Ensin tulee mieleen, että ollaan kuin sairaalassa, puhtaus 

ennen kaikkea terveyden edistämiseksi. Vielä mitä, jo illalla päälläsi olevat farmarit alkavat polviin 

syytämään pahaenteistä violetin kirjoja, oivallat jo paremmin. Kosketat tiloissa mihin tahansa, saat 

ihollesi, vaatteisiisi, keuhkoihisi, silmiisi, mihin tahansa raakaa salakavalasti kuivunutta 

rikkihappoa. Eikä mitä tahansa, vaan ankaran jykevästi lyijyhermomyrkyllistä ja raskasmetallien 

tappajaksi tekemää tatinaa. Päivä pari, viikkoja näissä tiloissa panee ajattelemaan , että tosiaan ei 

ydinteollisuus tapata rahasta sivullisia pelkällä säteilymassallaan. Vaan ala on osannut tuottaa 

myös mykistävän tehokasta oheistuhoa. Tutustut näihin aikamme viimeisten ydintuholinjojen 

varakoneitten hoitajiin. Kun ydinvoimalan alasajotilanteessa turvajärjestelmiä aina tarvitaan pitäisi 

olla käytettävissä laaja skaala erilaisten turvasähkösyöttöjen takaamiseksi rakennettuja akustoja. 

Näistä ikään kuin pitäisi riittää pumppuihin, tietokoneihin, valaistuksiin, prosessinohjauksiin, 

puhaltimiin, lauhdepoistoihin ja turva-apualasajosysteemien laajoihin kirjoihin vakaata 

sähköpatteristojen tasasähkösyöttöjen kavalkadia. Niin tai no.. .pitäisi ja pitäisi! Aikanaan silloin 

kun nämä nyt jo aikapäiviä sitten maksimi-ikäänsä raadellut akustot olivat nuoria ja pirteitä, saattoi 

puhtia vaivoin jopa riittää. Nykyään sellaisesta ei nähdä edes unta! Akkujensa kanssa vanhentuvat 

ja sairastuvien naisten mahdoton tehtävistö ja ennen kaikkea lyijyakkujen runtelevat myrkkyhuurut 

todistavat karua aikarappiotaan. Kukaan näistä ydinoptioittensa pöyhkeyttämistä ydinherroista ei 

vuosikausiin ole vaivautunut selvittämään, millaisessa jamassa koko akkuhuoneiston nykytila on. 

On paljon tärkeämpää tehdä vaan kiireellä yhä uusia ydinoptioita ja hankkia loputtomiin uusien 
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voimaloitten lupia ja herrasteluja kovapalkkaisesti.. "Juu ei hän enää ole kyennyt vuosikausiin 

näissä huoneistoissa olemaan. Sai niin kovan lyijymyrkytysallergian, että oli pakotettu henkensä 

säilyttämiseksi siirtymään muihin hommiin". "Joo olen näitä joutunut jo parisen vuotta yksinäni 

hoitelemaan moninkertaisella paineistuksella. TVO:n johto kun on sitä mieltä, ettei näitä niin usein 

tarvitse huoltaa". Päivän sana, eli tulosvastuullisuus on merkkaavinaan näillä sektoreilla sitä, että 

samat käsiin mätänevät ja happoihinsa halkeavat kennostot hoidellaan nyttemmin puolitetulla, jopa 

neliosoitetuilla henkilökunnilla!" Kuulema toiminta ei oikein tuota ja toisaalta, kun taas kerran tulee 

alasajotilanne ja elintärkeää varasähköistä akkuvirtaa ei saada kuin neljännes lakisääteisestä niin 

kuka moisista välittää. Ei illanistujaisissa ydinalan kanssa kisailevat valvovat virannomaiset nyt 

ainakaan. Tärkeintä on tietysti tällaiselle, kuin TVO:lle saada rehvastella näennäiskorkeista 

ultrariskisistä hoitolaimunlyönneistä kertovista käyttökertoimistaan. Moisella pakkoajotahdilla ei 

tietysti ole edes syytä turvautua näihin suojaaviin varasähkösyöttöihin ja niiden kuntojen 

turhauttaviin kartoituksiin. Kunnes siten tulee se täysin varmana päivä, kun sitä ei enää kysytä. 

Vaan epätoivoissaan käsiään kiinailmiötulemasta vääntelevät laitoskäyttöväet laskevat enää 

sekunteja siihen kun se viimeinen hidastuva jälkilämmönpoiston pumppu hiipuu...hiipuu.. ..! No me 

täällä Suomessa kuittaamme tällaiset tuttuun ydintyyliin. Eli kuka nyt edes haluaisi näistä julkisesti 

lukea? Muuta kun tällaiset materiafaktat kylmästi vaan sensuuriin ja suut suppuun. Kuten aina 

naiset on firmaan tuotu juuri sitä varten, että sen SUUREN jälkeen voi aina syyttää heitä 

sattuneesta ja, oi voi kovin huolimattomasti tehdyistä kontrolleistaan.  

  

132. X- rakennus..txt 
132.X-rakennus. Tässä osiossa keskitymme ydintyöläisen arjessa siihen mekanismiin, miten 

ydinyhtiö TVO keskittyy pusertamaan totalitäärisellä keinollaan konkreettisesti mehut 

työväestömassastaan silkalla paineistuksellaan. Näistä tässä esittämistä vastuuttomuuksista 

vastaava insinöörijohto ajoittuu 80-luvun kahtapuolta  

kiteytyviin tositapahtumiin, aina 2000-luvun käänteisiin asti. Meitä oli alkujaan toista kymmentä 

innokasta insinööriä, teknikkoja ja taisi olla sähköasentajista asti oleva joukko. Asea-atomin jäljiltä 

oli silloisen sähköosaston vastuulle kasautunut tuhatluokkaisesti mahdoton leegio 

ydinsähkölaitteiston turvallisuusreleistöjä. TVO:n vastuuttomuuden seurauksena, ei oltu lainkaan 

tajuttu, miten kaikki se tietämys, mikä nämä elintärkeät turvajärjestelmät oli OL-1 ja OL-2 laitoksiin 

asentanut katosi kuin savuna ilmaan ja unholaan ruotsalaisasentajien poistuessa paikalta laitosten 

startatessa. Vasta ensimmäisten revisioiden aikana alettiin oivaltamaan, että sähköosaston 

hallussa oli rekkalasteittain äärimmäisen hienoviritteisiä sähkösuojalaitekokonaisuuksia, joiden 

toiminnasta koko saarella ei kukaan tiennyt käytännössä mitään. Kiitos tulevan TVO:n 

nousukasjohdon saimme iskeä totaalisen tyhjältä pöydältä näitten suojakokonaisuuksien hallintaan 

oppisiirrollisesti puhtaalta pöydältä. Ydinvoimalan elämän veri on kymmenet erilaiset 

sähköjärjestelmät. +, - 24V, 48V, 110V, 220V, 400V, 660V, 6,6kVjne.. Tasasähköllä ja 

vaihtosähköllä. Varmistamatonta, varmistettua ja kerrannaisesti varmistettua. Dieseltaattua, 

akkuvarmennettua, muuttajavarmistettua. Loputon leegio ja kaikki vielä A, B, C ja D subeilla 

nelinkertaistettuna. Nämä puolestaan pyörittävät loputtoman määrän pumppuja, flektejä, venttiilejä, 

anturointeja, instrumentointeja, hätäsysteemejä, apusysteemejä ja niiden varasysteemejä. TVO:n 

jokaisessa voimalassa o 1500 huonetta/laitos, niin uskomaton setti mekaanisia ja sähköisiä 

kalustekokonaisuuksia, ettei määrää osaa hahmottaa. Ja jokaiselle laitteelle on toki sulakkeensa 

epänormaaleja käyttötilanteita silmälläpitäen. Mutta tämä ei ole kuin alkua. Jokainen esim. 
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sähkömoottori vaatii oman ylivirtareleensä SPAI-releen, PATAM:in ja sitten tietysti ylijännitereleen 

SPAU-releen. Tuollainen edelläkerrottu ylivirtarele sisältää noin 9 kpl herkkäviritteisiä 

potentiometrejä ja joukon muita aikakytkimiä ja vastaavaa. Ja nyt tärkein. Vuosittain on elintärkeää, 

että jokaisen laitteen potentiometri on säädeltävä säteilyssä ryömivien komponenttien muuttumisen 

tahdissa vain muutaman prosentin tarkkuudella kohdilleen, AINA! Jos asettelu ryömii käytön 

aikaan pari prosenttia pois paikoiltaan on seurauksena se, ettei suojarele laukea, kriittinen 

suojapumppu räjähtää. Varsin pian koko ydinvoimalaitos kiinailmiöi jo valtoimenaan. Ymmärtänette 

jo tästä, ettei kyse ole mistään vähästressisestä toimenpiteestä jota tämä mainittu porukka pantiin 

vuodesta toiseen tekemään. Joka ikisen koestuspöytäkirjaan pakolla pantava allekirjoitus 

päivämäärineen takaisi sen, että ydinjohdolla oli tarkkaa tarkempi tieto kenet syyllistettäisiin! Eikä 

tässä vasta kuin pieni pintaraapaisu siihen maailmaan, joka alkoi lyödä vasten kasvoja jo 

alkumetreistä. Pian selvisi miten mielettömän massiivinen vastuu ja työkenttä aiheeseen todella 

liittyi. Nämä mainitut Strömbergin perusreleet olivat kannollaan kiinni ja irrotettiin koestuksen ajaksi 

testipenkkiin ja erinäiset millisekanttien laukaisuajat, koevirtojen stabiloinnit koestusjännitteineen 

ajettiin irrotettuun laitteistoon. Työ oli niin tarkkaa ja vaativaa, että jopa yleismittarit, kellotuslaitteet, 

virtapihdit ja vastaavat piti vuosittain kalibroida tulosten takaamiseksi. Seuraava shokki oli 

huomata, että jo dieselgeneraattoriyksiköissä tämä ei lainkaan onnistunut! Yhtäkkiä oli kyseessä 

vain 2m korkeiden mystisen monimutkaisten relekaapistojen sivuilla koestushanskakytkin, jonka 

kautta releet tuli koestaa kiinteästi, pahimmillaan käyvässä laitteessa! Jo pelkän hanskan vienti 

koneikkoon saattoi pienellä vinoasennuksella sytyttää leegion paniikissa vilkkuvia hälytysvaloja 

tulevasta tuhosta meuhkaten. Tai oireillen vähintään silmittömästä haukkumisesta työorajalliston 

pettäessä suuren ja ydinvoimansa turvallisuuteen sokeasti luottavan johtoportaamme iloluusoinnit. 

Tämä olikin sitten jännä ja riuduttava vaihe. Näitä tilanteita ja käyvien laitekokonaisuuksien 

pudotuksia totta kai tuli ja haukut ja uhkailut ja syydöt turvavaarannuksista panivat koko 

relekoestajaporukan johtoa ultrastressistä tulevina vuosina solkenaan lomille ja pois riekaloituina 

tästä hankkeesta. Näiden Asea-atomin koestushanskavaikeuksien myötä alkoi valkenemaan sitten 

"differentiaalireleiden, vinokuormareleitten, taajuusreleitten, loiskuormareleitten, 

impedanssireleiden ja ties minkä magnetointireleitten" loputtomien vaikeuksien ja 

koestuskehitelmien ja oppihakujen vuosien putki. Tässä vaiheessa luultiin, ettei enää pahempaa ja 

vaikeampaa "relekoestusten toimintaikkunointien " lajia voi ydinvoimala pitää sisällään. Voi kuinka 

optimistinen ihminen osaa itseään huijata uskomaan kaiken olevan "helppoa"! Tämän jälkeen 

nimittäin alettiin vasta hahmottamaan sitä, miten tähän asti oli koestettu sellaisia laitteita, joilla oli 

kriittisessä tilassa sentään jopa varasysteemit ja rinnakkaissubit. Viimein revisiokiireissä koitti se 

karu toteamus, joka saa jokaisen karaistuneemman relekoestajan haukkomaan kananlihalle 

mentyään konkreettisesti happea! Tämä todellinen megaultrastressien mykistävä ja kuolettava 

maailma kiteytyy sanaan. "X-rakennus! Jotain näiden huoneistojen luonteesta kertoo se, että sinne 

on keskitetty ne satapäiset ydinturvallisuuden ultraherkät ja vaarallisimmat kiinailmiöön, ja 

megatuhoon koko ydinvoimalan hetkessä suistavien laitteistosyöttöjen kimarat. Tila, jossa millin 

vinossa sisään työnnetty koestushanska suistaa koko varmistamattoman systeemin lahotessa 

käsiin koko ydinvoimalan väen patikoivaksi ja kiljuvaksi kakofoniaksi sekunneissa. Tässä tilassa 

yksi ainokainen kytkinyksikössä omia aikojaan löystynyt ruuvi myöhemmin sytytti koko valtaisan 

huoneiston megalomaaniseksi kymmenien megawattien tulihelvetiksi. Tilanteessa kymmenisen 

paikalla olutta asentajapoloa meinasivat kerralla ja varottamatta haihtua konkreettisesti savuna 

ilmaan. Vain herkän korvan tavoittama sävelsoinnuton särähdys sekantti ennen infernoa pelasti 

paniikissa syöksyoville rynnänneet. Tilanne on jo ennakkoon niin selviö, että ydinvoimalan kaikissa 

sähköovissa on lakisääteinen mekanismi, joka aukaisee teräsovet sitä päin syöksyttäessä. Aikaa 

salvanhakuraplaukseen ei ole! Yksi turbiini, yksi omakäyttömuuntaja, yksi generaattori, yksi 

boorauslaitteisto alasajoon, yksi päämuuntaja, yksi reaktori, yksi putkikiskotus, yksi 
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hätäjäähdytysyksikkö, jne. loputon liuta sellaisia ydinkäyttösysteemejä joiden poisto katkaisee 

äärimmäisen ohuen silkkilankahelmikaketjun, jonka varassa koko ydinvoimalan turvallisuus roikkuu 

tämän kipakan ja enemmän kuin herkästi suuttuvan ydinraivottaren herkkähipiäisellä kalmaa 

uhkuvan keltaisilla ryppyisillä kaulan ihoilla. Ken häntä uskaltaa uhmata saa todella tuta, mitä viha 

ihmispoloa kohtaan on! Meidän tehtäväksemme tuli vuosikausien uurastus toimia kuin robotit. 

Yhtään virhettä, saati kytkentäkömmähdystä ei saisi vuosiin tehdä, tai tulee noutaja. X-

rakennuksessa leimallisinta on mielettömällä melulla tauotta puhaltavat flektit. Jotka miltei kuorivat 

nahan yltäsi. Eikä tässä suunnattomassa melussa viikkojen tauoton istuminen olut kuin alkusoittoa. 

X-rakennukseen ilma tulee kierrettyään laajasti konttoritilojen hapenkäyttäjät. Kooten säteilyn 

turmelemat ionisaatiot. Imien ahnaasti itseensä jokaisen koronapurkaussähkön otsonimurenan 

tuonenvirtaansa. Tämän ns. "ilman" keskeltä olen raahannut sadat kerrat rakennukseen tunnissa 

parissa tuupertuneen tulokkaan, etten laskemaan ole pystynyt. Ja kuten aina ei tässä kuin alku 

venyttelyä. Kun olet istunut tällaisessa tilassa viikonkausia tekemättä yhtään, siis todella yhtään 

virhettä tulee grande finaali. On aika koeajattaa niitä todella yhdenkortin systeemejä, joiden kerta-

alasajaminen tiesi automaattista passitusta suurien ja vihaisten johtoportaan ylimielisten DI-

insinöörien maailmaan. Ken sinne joutui poistui nujerrettuna ja vaitonaisena takavasemmalle. 

Tämän "toimivan Strombolitulivuoren tien" kävi vuosittain läpi teknikko, tai jopa pari, joiden käsistä 

alasajolaukaisuja tuli. Ja seurauksena seuraavana vuona meitä oli taas yksi, kenties kaksi 

vähemmän. Vinokuormareleitä, nollapistereleitä, taas ennekokematon ylimagnetointiestolaite, 

vikavirtasuojia, alitaajuussuojia loputtomana tasaisena nauhana.. .Hanska ylös, B7 johdotetaan 

A6:teen ja muista varmistaa L,2 navan ja J, 4 välinen tuplaliitos. Ensin.. .4,5 millisekanttia.. Säädä 

T2 ikkunoimalla tasoon 3,3V ja huomioi konduktanssimuutoksen seuraava vaihe.. .Hanska auki, 

hanska kiinni. Yhtäkkiä hahmotat, ettei lamppu B4 pala. Mitä ihmettä! Toistat 2 viikon koeajon ja 

miltei tajun vieneen "ydinabnean" nujertamana samaasi tehtävää, mutta lamppu B4 ei pala sitten 

kirveelläkään! Tämä tarkoittaa sitä, että ylitehohälytys ei aiheutakaan elimellisen tärkeää 

turvasekvenssien alasajoa! Kauhistuttavinta tässä on havaita, että olet ensimmäisen kerran vuosiin 

ollut mittaamassa näitä releitä. Kukaan aikaisemmin ei ole tällaista sovellettua mittausta 

ydinvoimalassa tehnyt. Ja heti kättelyssä hahmotat, että vaikka suunnattoman monimutkainen 

turvayksiö on toiminut ja hälyttänyt oikein niin pienen millinkokoisen muovinastan mystinen 

katkeaminen estää turva-alasajon koko valtaisalla ydinvoimalalla! Liian kornia ollakseen totta. 

Kahvitunnilla viet ilmoituksen epäuskoisena vastaavalle johdolle. Tämä ei voi olla de fakton totta. 

Keskeisin turvaelementtireleen kieli on vioittunut, suoraan säteilyerosoitunut ja asettanut koko 

ydinturvaharhan uusille alaulottuvuuksilleen! Palaat työmaallesi ja mitään ei kuulu päiviin. Hanska 

kiinni, hanska auki raijaat valtaisaa satojen kilojen koestuskärryäsi X-rakennuksen siniharmailla 

lattioilla päivästä toiseen, huoneesta toiseen. Hanska kiinni, piuhat irti. Blugi sinne, tarkista ennen 

sulkemista, ettei hyppylanka jäänyt kantaan C,8 nastasta E,4.. Hanska kiinni, virtaraja on ryöminyt 

2,5%, toistat ajorutiinin millin potikkasiirron jälkeen.. Yhtäkkiä aletaan kantaa kuutiometreittäin 

reletilaan uusia apureleitä, mitä ihmettä? Vaikeneva TVO:n väliporrasjohto käskee keskittymään 

vain testailuun. Taas kerran revisioaikataulua on kiristetty parilla lisäpäivällä. "Älä pulise teette 

näitä siten vaikka yöt läpeensä". TVO:n suuri ja mahtava DI-insinööristö on päättänyt toteuttaa 

jälleen kerran nopennettua revisioaikatauluaan". Näin ikään, varmaan sitä juuri tuolla asenteella 

tulee turvallista ja terveellistä ydinsähköä maailmaamme? Jos vaan nimittäin ei ydinvoimalat 

räjähdä lopettaen muassaan valtioitamme. Hanska irti, hanska auki ja piuha F,1 nastaan. 

Seuraavana vuona sama toistuu ja aikanaan saat kuin varkain kuulla, että ydinvoimalasta oli 

löydetty tuon ainokaisen palamattoman B, 4 lampun sattumalöydöstä lukuisia nastansa 

menettäneitä apureleitä. Niitä on sen jälkeen summittain vaihdettu satamäärin. Mutta kuten 

ydinalalle on ominaista kaikkea leimaa totaalinen vaientaminen ja tietosalailu. Hanska ..öö .. 

jonnekin. Johto tulee kertomaan, että taas on yksi koestusryhmä vähemmän. Tänä vuona TVO:n 
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johto on taas kerran päättänyt leikata selkänahkaasi, mutta vain puoli vuorokautta 

revisioaikataulusta! "Teette sitten pienemmällä porukalla ja yöt ja viikonloput läpeensä, älä rutise 

kurja minimipalkkalainen!" Taas vuosi vaihtuu ja saat kuulla että ensi vuodesta lähtien olet jäljellä 

koko relekoestusryhmästä se yksi ja ainut. Ei hemmetti sentään! Nyt on saatava poistuvalta 

osaajatiimiltä talteen kaikki se tieto, mitä heillä aiheestamme on. Niin tiedän toki, yöt on sitä varten, 

että voit piirrellä koestusohjeita. Ja muista YKSIKIN virhe ja haukutaan lyttyyn! Tässä vaiheessa jo 

alkaa johtoporras karttamaan tätä mystistä X-rakennuksen hiljaa hiipuvaa puurtajaryhmää niin 

totaalisti, ettei näy enää edes ilmoittamassa, montako päivää taas TVO:n johto suuressa 

viisaudessaan supistaa maailmanennätysnopeita revisioitaan hamuavana sekamelskana. No 

TVO:n työlehti Ytimekäs sentään saa aihetta suitsutella, miten ennätysnopeat revisiot 

turvahällävälillään ihastuttavat maailmalla. Saat sentään kuulla tällä kertaa vasta revision päätyttyä 

tulevan vuoden aikataulun supistussuunnitelmat. Herrat ne sentään osaa ja tietää miten nopsaan 

releet lentää. Tai no ehkä osaisivat jos edes kerran kymmenessä vuodessa haalisivat liikkuvansa 

liki X-rakennuksen syheröisiä sokkelikkoja! Painut isovatsaisimman TVO:n insinööripomottelijan 

pakeille. Kerrot järkähtämättömän varmasti, ettet enää alistu moiseen sortokoneistoon 

minipalkoillasi. Kerrot samalla olevasi eteenpäin ainoa henkilö koko saarella joka osaa ja hallitsee 

molempien ydinvoimaloiden keskeiset tuhannet turvasysteemit. Haluat avuksesi lisäkoulutettavia ja 

asiallisen aikatalutuksen, tai jätät nämä hommat ja firma jää asiassa täysin tyhjän päälle. Kukaan 

ei kykene työtäni korvaamaan! Alta kulmien pilkka silmissään tämä vastapuolella kravattiaan 

oikova uhoaa. Hän kertoo, ettei ole ikinä nähnyt tällä saarella korvaamatonta työntekijää. Hän kyllä 

tietää, että sopivia insinööriportaan DI-miehiä on saatavilla tilalleni pilvin pimein. Tuohtuneena ja 

faktaa sanoen kerron, ettei sellaista super-ihmesankaria ole, eikä tule näkymään. Lähtiessäni 

huikkaan ja sanon, että tämä revisio on siten viimeinen. Panikoivan insinöörin huuto kaikuu 

viipyillen käytävillä tulla jatkamaan neuvottelujamme. Ja kuin kuittauksena hän uhoaa tuovansa 

ennennäkemättömän insinööri-ihmeen pällisteltäväkseni. Ei muuten tuo! Itse asiassa sen vuoden 

aikana ajoin nuo tuhannet relemonsterit . Ja olen koko tusinaisen relepoppoon porukasta AINOA 

joka en ikinä ajanut alas voimalaa. Seuraavana vuona alan kartoittamaan uudessa hakemassani 

toimessani keskeisimpiä henkilöturvallisuuskokonaisuuksia. Sellaisen TVO:n väliportaan johtajan 

avustuksella joka oivaltaa osaamisen ja ammattitaidon päälle. Näitä siis myös on! Valitettavasti 

myös hänen terveytensä petti aivan eläkeiän kynnyksellä ydinvoimalan raastavassa 

moraalittomuudessa ja säteilyn seurausten yhteisvaikutuksella jo vuosia sitten. Lukuisten 

kaltaistensa lailla. Niin palatakseni sitten seuraavaan vuoteen minulle tulee, kas kummaa kylmä 

käsky TVO:n johtajalta, siltä suurelta ja kylmältä keskusteluinsinööriltä tulla revision alettua 

uudesta työpaikastani opettamaan nyt vihdoin paikalle saatuja paria insinööriä X-rakennuksen 

mysteereihin. Olen aiheesta tuohtunut, mutta suostun silkkaa hyvyyttäni ja tietoisena siitä, että 

kieltäytymiseni seurauksena tämä untuvikoinsinööristö 100% varmasti syöksee ydintuhon 

alkulaineet liikkeelle. Opetan ja neuvon. "Hanskaa ei saa nykiä kuin kalaa avannosta. Pehmeällä 

otteella!" "Mikä jäi, kaksi piuhaa hanskan takkaa pois, et säätänyt delttamujuttujaelementtiä 

kohdalleen. uusiksi meni". Vaikka tällä insinööriparilla on käytössään sinun piirtämäsi äärimmäisen 

tarkat kuvat, niin oivallat jatkon. Heti kun tämä sessio on ohi, niin KUKAAN ei uskalla edes astua 

tänne X-rakennushornan maailmoihin. Ilmeisesti TVO:n suuret ja mahtavat ovat päättäneet vaan 

jättää kylmästi nämä kriittisimmät releet suruttoman sumeilematta ajamatta! Kauhu jäytää sieluasi. 

Vaitonaisesta porukasta et saa irti mitään jatkosuunnitelmista. Heitä on kylmästi kielletty 

kommentoimasta tulevaa. Revisio päättyy ja sinulle luvataan tämä viimeiseksi keikaksi. Kivi putoaa 

sielustasi, mutta sydämeesi se mokoma jää. Mitä hullutuksia relekoestus tuo jatkossa 

turvallisuuteemme? Vasta vuosien kuluttua kun hiljaiseksi vannotetuista saat viimein irti, totuus 

kalventaa tulevat. Seuraavana vuona sen työn jota johdatit yksin tuotiin korvaamaan peräti 6 alan 

insinööristö! Tieto jo sinällään on mykistävää, mutta ei siinä toki kaikki. Tämä ryhmä puolestaan 
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totesi tilanteesta. "Hommasta ei vaan kerta kaikkiaan tule mitään. Noita vanhenevia releikköjä ei 

hallitse, eikä saa tolkkuun edes armeijallinen insinöörejä !" Voimattomuutensa tunnustaneena 

pyyhkivät nämä pölyt pöydältä! Kului useita vuosia, jolloin X-huoneen ovilla ei relekoestajia 

parveillut. Vihdoin ja viimein hengenvaarallisesti laiminlyödyt mekaaniset releyksiköt vaitonaisina 

romutettiin. Suoraan saksasta tilatulla insinööriarmadalla väännettiin ajoalgoritmit 

tietokonekannoille. Nykyään siis sen työn jonka minä tein manuaalisesti paikan päällä ehkä yhden 

kesäharjoittelijan avulla, korvaamiseeni tarvittiin Saksan osaavimpien insinöörien leegio ja 

kokonaisen tehdastuotannon tuki! Nyt kuutioittain tietokoneita hoitele huonommin sen homman, 

jonka tein ilmeni lopputulemana! No sainko tästä pyyteettömästä ylivertaisuudestani kultaa ja 

kunniaa? Älä edes unta näe ydinalassa tuollaisista! Itse asiassa TVO:n johdosta sain verhotun 

tiedon, että ylettömän ylhäältä asti oli tullut erinäisiä varoituksen sanoja, ettei yksittäinen työntekijä 

saisi missään nimessä tietää ydinturvallisuudesta ja siihen liittyvistä megamokista kuin esim. minä. 

Minut oli yhtäkkiä kaiken kruunuksi leimattu siis liiallisesta viisaudestani turvariskiksi! Terve tuloa 

ydintyöläisten arkitodellisuuteen, jossa ydinherroilta ei saa muuta kuin puukkoa selkään, ja 

plutoniumpampusta päähän.  

  

133 Miksei kukaan vastaa..txt 
133 Miksei kukaan vastaa? Lukasin T.M:stä miten SETI oli jo saanut 41 sateliittiantenin ryppäällä 

tutkailtua valtavia alueita avaruuksista. Nyt aletaan ihmetellä kuulema jo tosissaan sitä, miksi 

maailmassa ei kukaan tuota elämän ääniä? Tässä on omituinen vire, kun nyt on löydetty elämää 

Marssista ja Europa kuun merissä on mitä ilmeisemmin myös elämää. Eli miten on mahdollista, 

ettei jo näillä näytöillä avaruudesta kuulla vuosikymmenten etsinnässä hiiskauksen hiiskausta? 

Tilastomatematiikalla näin ei tosiaan pitäisi olla. Missä kaikki on kysyttiin huolestuneena? Vielä kun 

mietitään sitä, että jo nyt arvellaan aikamatkaamisen tekniikan olevan reaalia. Miksei meitä tulla 

edes tulevaisuudesta tervehtimään kerran kertaa? Miksei rinnakkaismaailmoista? Ei edes 

"henkimaailmasta" , jonne jokainen joutuu. Tila josta lapsemme tulevat? Joku yhtälössä ei ole 

kohdallaan sitten millään? Tai jos minulta kysytään, niin taidan tietää vastauksen. Se ei ole yhtään 

niin "miellyttävä" kun voisi olettaa. Gaijateoriassa on ideoitu, että aineen sisäinen piirre on muuntua 

varsin aktiivisesti elämäksi luonnon prosessissa. Maapallon monimuotoisuus jos mikä vihjaa. 

Mikään maailmaamme kohdanneet miljoonat megakatastrofit eivät elämänlankaa ole kyennyt 

katkomaan ikinä!.. Valitettavasti tälle taitaa löytyä myös varjopuolensa. Mikä, mietitään hetki. 

Esimerkiksi Marssin elämän katoaminen? Planeetta suorastaan tapettiin vuosimiljoonia sitten. 

Toisen selkeän vihjeen antaa Europa kuu. Miksei sen elämä ole murtautunut jäätyneen meren 

vankilasta jo aika päiviä sitten maan tapaan? Tosiaan, kyse on säteilystä. Saturnuksen valtavat 

radioaktiivisuusmäärät tappaisivat kaikki elämän nousuyritykset ja näin on kyse myös marssissa! 

Avaruus on uskomattoman radioaktiivinen ja säteilyionisaation pilaama paikka! Tästä harvoin 

puhutaan, mutta arviolta 98% maailman aineesta on ionisoitunutta, säteilevää, tai pelkää plasmaa! 

Kun aine on tässä tilassaan ilman valenssielektronejaan se menettää kemiansa ja kaikkinaiset 

kykynsä toimia, kuten aineen tulisi. On suorastaan uskomatonta, että jopa näin selkeä fakta 

jätetään maan avaruusselvityksissä ikään kuin huomaamatta mainitsematta. Tutkitaanpa 

tarkemmin miten elämä etenee. Ensimmäinen ehto on tila jossa ei säteile haitallisesti. Maapallolta 

sen saavuttamiseen meni 2.5-miljardia vuotta vesistöjen ulkopuolella! Ja vielä vain 450milj. vuotta 

sitten valtaisa säteily supernovasta tuhosi miltei koko maapallon elämät silti. Tieto on murskaavaa! 

Entä siten elämän mahdollisuudet taistella säteilyä vastaan? Maailmalla ei tunneta mitään muuta 

tapaa päästä irti säteilystä kuin aika ja edes se toimii vain ja ainoastaan valmiiksi 



252 
 

säteilemättömässä tilassa. Sen muodostuminen onnistuu vain ja ainoastaan maailman ainoalla 

aineella, jossa ei ole neutroneja, eli vetykaasukuvun alla vuosimiljardien saatossa. On aivan 

käsittämätöntä että maailmassa olevista aineista käytännössä vain epästabiili vetykaasu ja sen 

oksidi vesi mahdollistaa säteilyvapaita elämän herkkiä häiriöille olevia saarekkeita, siksi vesi on 

elämää myös. Ja jopa vedystä on aggressiiviset tritium ja deuterium vaanimassa elon liekkiä. Entä 

älykkyyden mahdollisuus säteilyä vastaan? Mielenkiintoinen kysymys, kun huomioimme, ettei 

mistään löydy yhtään elämää joka olisi säteilystä edes hengissä selvinnyt! Miksi muuten näin? 

Selitys on karu ja yksinkertainen. Maailmankaikkeudessa on takuuvarmasti miljardit sivilisaatiot 

käyneet avaruuksissa ja olleet suunnilleen nykytasollamme, mutta sitten.. niin jotain aineen 

perusmuotoon liittyvää on miljardista tapahtunut! Ensin älyllinen elämä polttele, käyttää vesiä, biota 

ja tuulta auringon valon kanssa energiakseen. Mutta juuri kun valtaisasti on tarvittu lisäenergiaa 

avaruuksiin matkustamisen on joku pettänyt? Kyse on aineen sisäänrakennetusta selkeästä 

salakavalasta perusominaisuudesta. Yhtä varmasti kun aine luo elämää se, niin tosiaan näyttää 

sen myös tukahduttavan nuppuunsa. Juuri sillä hetkellä kun elämä alkaa etsiä kaltaisiaan 

lisäenergiatarpeineen. Aine hautaa kerta kerralta lapsensa juuri tähän kriittiseen hetkeen! 

Osaammeko oivaltaa mikä on tämä aineeseen piilotettu kuolettava bandoran lipas, joka juonii 

hengiltä kaiken kehittyneemmän elämän? E= mc2 näyttää selkeät viitekehykset siihen, miten 

muodostunut elon kupla näyttää systemaattisesti saastuvan ja katoavan säteilyenergian 

kasvuunsa metastabiilitaustojen muuttaessa suojaavan elokaasukuvun tappavasti gammaavaksi 

hornaksi! Jos ja kun tämä näyttää olevan fakta vailla poikkeusta, tiedämme mikä on kohtalomme 

tässä loputtoman tuhon kierteessä. Tulevaisuudesta ei tule ihmisiä, koska siellä ei meitä ole! 

Muualta ei tule kaivattua signaalia, koska itse aineen perusominaisuus näyttää olevan saastua 

yksinkertaisesti sisältämänsä elämän valjastaessa ydinvoiman tuottamaan janottua energiaansa 

YDINVOIMIN! -------------- "Tomi J"... > Timiheli <timihel, 24 Dec 2007 22:34:52 +0200: > Minusta 

on aika epätodennäköistä, että voisimme vastaanottaa jonkun signaalin jostain > toisesta 

aurinkokunnasta. Lähetämmekö itse muka jotakin sellaista > signaalia, joka olisi edes teoreettisesti 

mahdollista poimia yli 3 > valovuoden päästä? Ja entä jos voisikin; tulisiko keskustelusta mitään? 

*Kyse on TISMALLEEN samasta asiasta, eli fotonien, säteilyenergioiden ja vastaavien 

näkemiemme avaruusasioiden pysyvyyksistä, jota päivittäin havainnoimme. On täysin kyetty 

todistamaan, että valo elää muuttumatta 13,5miljardia vuotta avaruuksissa. Kuten esim. se, miten 

pulsarit, röntgenpulsarit ja jopa radioaaltopulsarit välittävät muuttumatonta tietoaan vuosimiljardien 

valovuosien takaa. Kaikki on kuule jopa helpompaa, kuin saattaisi äkkiseltään uskoa. On 

suorastaan pöyristyttävää, miten jopa alkupamauksen nyttemmin heikkoa heikommat signaalierot 

ovat fossiloituneet avaruuden tyhjyyteen alle 1 Kelvinin murto-osien maailmoja kattavaksi IR-

fotonien signaalipeitoksi. *Eli meillä ei ole todellisuudessa pienintä epäselvyyttä siitä, että jos 

YKSIKIN planeetta lähettäisi valojaan kaupungeistaan, radiosignaalejaan, IR-viestintää, UV-, 

röntgen tai gammakvanttiviestintää se olisi tuosta vaan napattavissa ..! Mutta näin homma kas 

kummaa, kiitos säteilyn tappokykyjen ei vaan OLE! *Itse asiassa jopa Edisonin polttaman 

ensimmäisen sulakkeen moniaita kertova valokaaridata elää maapalloamme sisällä pitävässä 

megahertsiluokan alati valovuosissa laajenevassa radiosignaalikuplassaan yhä tarkkana 

dokumentaationa maailmastamme. Jos mikä tahansa lentävä lautanen sattuisi ohittamaan 

maamme nyt about 100 valovuoden etäisyydeltä se automaattisesti hahmottaisi signaalin. Sen 

tulotehoista ja taajuustersseistä sitten aukenisi kokonainen maailmankaikkeuden tietotulva. 

Pelkästään jo tulokulmista niinikään selviäisi jopa se kaupunginosa USA:ssa jossa tämä sulake 

paloi. Juu eli yrittäkää nyt ymmärtää, että miten kaikki energia on ja muuttumatta alati pysyy! En 

lainkaan turhaan tähdennä, jotta E= mc2 on ja pysyy KAIKESSA! Vaikka STUK muuta varsin 

valehtelee.  
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134.Neutronivuomittaussysteemeistä..txt 
134. Neutronivuomittasysteemeistä. Ydinvoimaloiden reaktorissa tapahtuva 200MeV 

perusfissiohalkeamisen energia tuottaa keskimäärin 2,5 neutronia. Mutta kun prosessi ei ole 

nykyään mahdollista tuottaa vain 0,3% perusmalmista enää energiapositiivista polttoa on 

ydinteollisuutemme vähin äänin alkanut ajaa systeemejään nimenomaan Suomessa yhä enemmän 

jo useat kerrat epäonnistuneeseen plutoniumpolttosysteemiin, eli puhutaan "hyötöpolttamisesta". 

Tämä tarkoittaa maassamme sitä, että samaa likaantunutta ja asiallisesti loppuajettua polttoainetta 

säteilypommitetaan 4-5 jatkovuotta reaktoreissa. Varsin tarkoin varjeltu salaisuus tässä 

systeemissä on se totuus, ettei nykyisistä reaktoreistamme löydy enää juuri lainkaan neitseelliselle 

poltolle kuuluvaa U-235 polttoa vain (30%) Pu-239 lisin. Vaan Suomen ydinvoimaloissamme (80%) 

Pu-239 on se aine joka tuottaa näissä tappavanvaarallisissa "kustomoinneissa" alkujaan 

uraanipoltolle suunnitelluissa laitoksissamme surutta plutoniumydinvoimaa! Missään muualla 

maailmassa Ruotsia lukuun ottamatta näin häikäilemättömään ydinvoiman uudelleenriskaabeleihin 

ei ole lupia annettu. Plutonium on huomattavasti vaarallisempaa ns. "luuaktiivista" äärimmäisen 

huonomaineista epävakaan polton polttoainetta. Juuri plutoniumin takia Superphoenixit, Sellafieldit 

ja muut epäonnistuneet kokeilulaitokset ovat käyttökieltonsa ansainneet. Suomessa kiistatonta 

hasardia on vähin äänin ajettu hiljaisuudessa ja STUK:n lähinnä levitellessä käsiään. Myös 

uraanipolttoaineen toimittajan Arevan kanssa TVO on aiheesta ottanut verisesti yhteen. Tässä 

edetään todellisuudessa 10 kertaa likaisemmasta poltossa, kuin normaaleissa ydinvoimaloissa. 

Jäte on sitten jo 1000 kertaa samastuttavampaa, lähinnä PUREX-polttoainetta. Jopa Posivalle tuli 

yllätyksenä, että jäte on näin valtavasti neitseellistä ydinjätettä tuhoisammaksi hivuttunutta! Kun 

reaktorissa poltetaan plutoniumia on reaktorissa oltava kertaluokkia normaalia suuremmat 

neutronivuot. Laskennallisesti TVO käyttää noin 6 kertaostettua neutronivuota yliteholisät 

huomioiden alkuperäisestä 660MW perusreaktoreistaan laskien. Tämä ylenmääräiseksi 

hivuttamalla erinäisissä "tehonkorotuksissa" ylös ujutettu hengenvaarallisen korkea neutronivuo 

mahdollistaa plutoniumpolton, jopa reaktorimyrkyt samariniumit ja ksenonit suuremmitta 

poistamatta! Kun reaktori starttaa sen neutroneja ei tietysti lainkaan neutraaleina kyetä 

mittaamaan. Silti pitäisi oivaltaa mitä siellä todellisuudessa tapahtuu? Alkustartissa koko reaktorin 

neutronointivuo on vain milliwattien luokkaa. Neutronivuolle ei ole olemassa todellista mittanormia, 

saati että sitä kyettäisiin suoraan mittaamaan, puhutaan varsin epämääräisesti vain siitä 

neutronivuon koko reaktorissa vettä lämmittävän vuon "tehosta watteina". SRM on se 

mittasysteemi joka määrittelee vuon milliwateista watteihin. Kun teho alkaa nousemaan 

kilowattiluokkiin siirretään käyttämään 100% U-235 uraanipötköä fyysistä pituutta mittaaviin IRM 

systeemeihin. Viimeisin vaihe, kun tullaan megawattiluokkiin on sitten PRM järjestelmää. Kuten 

huomaamme kyse ei edes näissä ole milliSievertin kaltaisista selkeistä säteilymitta-arvoista, vaan 

varsin karkeasta tavasta mitata vain reaktorin sisältä vapautuneet kokonaisuudentehon siirrot 

veteen ja käytännössä täysin "arvailla" vaan sitä neutronivuota, joka tämän sitten toteuttaa. Kun 

reaktorin myrkyttymisaste neutronisieppausaineineen muuttuu koko ajon ajan plutoniummäärien 

kasvaessa, huomaamme, että neutronimuodostuksen normitus on silkkaa arvuuttelua 

liukulukumuuntujineen. Siksi suurin laskentavolyymi ja insinöörivääntö menee juuri näiden 

hahmottamisarvailuissa ja tietokoneajoissa. Niinikään on selvää, että suojarakenteet surutta 

lävistäneelle valtaisan suurella ja vuosi vuodelta atomiytimensä tukkineiden suojien läpipäästökyky 

16,67min elinaikapommituksineen ei ole lainkaan mittanormeissa mukana.  
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135. MTC-valaanrasvamysteerio..txt 
135. MTC-valaanrasvamysteerio. Moniko vielä muistaa miten joskus 70-luvulla käytiin ankaraa 

kädenvääntöä Euroopan viimeisimmistä kaupallisista valaiden pyytämisistä? Kyse oli siitä, että 

nimenomaan Norja halusi jostain suurelle yleisölle aukeamattomista syistä kalastaa rantojaan 

asuttavaa ns. lahtivalaskantojaan. Aiheessa oli myös se outo piirre, että Norja oli jo lupautunut 

luopumaan harvenevien ja liki sukupuuttoon kuolleiden valaskantojen pyytämisistä. Mutta nyt 

yhtäkkiä oli tullut valtava tarve tappaa ja teurastaa vielä muutama kymmen valas tarkemmin 

erittelemättömiin tarpeisiin. Jostain syystä aihetta ei ikinä haluttu suurelle yleisölle selittää loppuun 

asti? Ja nyt taas on alettu vaatia suureen ääneen, että valaiden pyyntiin pitäisi taas päästä 

uudelleen. Erityisesti Norja, Japani ja tällaiset maat ovat asiasta saamassa uutta intoa. No ensinnä 

voisimme kysellä, että mitä yhteistä nykyisyydellä ja 70-luvulle on? Aivan oikein energiasektorilla 

on kovat paineet käynnistellä pluitoniumituottoisia ydinhankkeita. Kyllä vaan, on tosiaan niin, että 

ydinvoimalla ja valastapoilla on jopa luvattoman läheiset kytkökset. Ja sitten taas mennään 

sektorille, josta maailmassa viimeisen päälle ydintyyliin vaietaan. Ja asiasta osaa toki kertoa vain 

tuskin kukaan. Valaan rasvalla on muutamia ainutlaatuisia erityispiirteitä, joita ei olla osattu 

kopioida syntetisoituvassa maailmassa. Eräs piirre on sen käsittämättömän hyvä tartuntakyky 

erilaatuisiin pintoihin. Jos valaan rasvaa saa sormiinsa, sen pysyvyys siinä omalla 

pintajännityksellään on ainutlaatuista. Jopa niin ainutlaatuista, että esim. 

avaruustutkimuslaitteistoihin valaanrasva on yksinkertaisesti "must". Meitä kiinnostaa valaanrasvan 

käyttö tietysti massoittain suurempina määrinä esim. TVO:n ydinvoimalaitoksissa, josta haluan 

meitä tiedottaa. Ydinvoimaloiden kaikki esim. tuhannet seinät lävistävät sähkökaapeloinnit on 

vietävä betoniseinien läpi noin 10cm paksuilla monimutkaisilla paloa kauan kestävillä kasattavilla ja 

painetta sietävillä ferreksinruskeilla neopreenikumisilla MTC paloilla. Toki muita keinoja on 

tukuttain, mutta koska tässä tarvitaan myös tonneittain valaanrasvaa systeemiä ydinalalla 

suositaan sumeilematta rajusti. Kun tuollaiset suurkitkaiset kumipalat on kasattava seinän ahtaitten 

reikien tukkeeksi niihin pitää saada kitkan poistoon sellaista asennusta helpottavaa rasvaa, joka ei 

kuivu edes ankarassa säteilytuhossa. Ei edes ajan saatossa puserru pois väleistä. Ja juuri siksi 

TVO:lla käytettiin kymmenien valaiden tuottamaa voitelurasvakäsittelyä näitten asennuksiin. Aine 

oli pakattuna huulirasvamaisiin valkoisiin pienehköihin tuubeihin käytön helpottamiseksi. Ja kyllä 

sitä ydinalalla sitten tonni poikineen pantiin menemään myös! Tämä tilanne jatkui ydinyhtiössä 

vuosikymmenet samanlaisena ja valaanliha oli ydinyhtiön ykköskulutusmateriaalina pitkään ja 

hartaasti. Jostain kumman syystä edes tällainen aihe ei ikinä päässyt suurempaan tarkasteluun? 

Ehkä TVO ja rasvatukkurina kunnostautunut Asea-atomi ja ASEA vaan oivalsi, ettei valaiden 

sukupuuttoon tappaminen ole ydinalalle niitä suurimpia mainemeriitin nostattajia edes silloiseen 

valaanmetsästyskeskusteluihin. Ennen kaikkea on myös mykistävää havaita, vaikka tämä 

valaanlihan ydinalan megatonnikäyttö oli ydinyhtiöiden työväen keskuudessa kyllä tiedossa aihe ei 

ikinä päässyt ansaitsemiinsa luonnonsuojelijoiden käsittelyihin. Ja koska valaan metsästystä taas 

käynnistellään, veikkaan ettei julkaisuistani huolimatta maailmassa edelleen kukaan halua tutkia 

edes näin räikeää faktaa. Mitä sitä nyt valaskantojen kohtalosta kannattaa keskustella, kun 

ydinyhtiöt ei halua aiheesta näköjään tikkua ristiin panna? Ja jo se olisi kumma, jossei taas 

nouseva ydinbuumi saisi itselleen elintärkeitä hiukan toipuneita valaskantoja teiliä mielin määrin 

taas! ------------ Nanorakki/sfnet.keskustelu.energia: No nyt nappas niin likeltä.. Mitä tiedät tästä 

Neo: käytetäänkö vielä noita valkeita rasvatuubeja - milloin siis käytettiin? *Aina kun TVO:ssa 

tehdään näiden MTC-palojen käsittelyä!( ...epäilet siis että tulevat ehkä uudelleen käyttöön 

nousevan valaantappobuumin johdosta? *TVO vaihtaa siis v u o s i t t a i n , nyt penkistä kiinni 36 

000kg sähkökaapeleitaan ja about joka 10m päässä on aina vanha MTC läpimeno, tai vastaava! 

Aikoinaan ASEA kertoi varastoineensa valaanrasvaa 25v käyttötarpeiksi. Nyt kun 1978 
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voimalastartista on yliaikaa vuositolkulla... .niin laske yhteen yksi, ynnä yksi? Siis sillä varauksella, 

että toki jo alusta asti on käytelty myös mm. Wermiselmassaa. Mutta sen haitta on äärimmäisen 

riskaabeli purku teräaseilla. Ja lisäksi vanhoja MTC-paloja ei edes saa purkaa. 

Ydinvoimaloissamme on massoittain paikkoja, joihin ei edes sallita kuin MTC-palaläpivientiä. 

Aikoinaan testailtiin myös esim. silikonivaahtopaloja, mutta ne hylättiin, koskeivat kestäneet 

paineita jne. .. Niin toki voi aina yrittää kysyä montako valasta TVO parhaillaan käyttää vuosittain 

suoraan TVO:n aina auliisti palvelevalta johtajistolta. Kyllähän sitä kovin maailmalla ihmetellään 

että mihin japanilaiset lahtaavat noin valtavasti "tutkimustarkoituksiin". Mieti: yksin kaskelotin 

päässä (5 m pitkä about) on säiliö täynnään öljyä ja traanit päälle. Siis "historiallisesti" on totta että 

valaanrasvaa on käytetty aseteollisuudessa, pommien valmistuksessa Jane...siis en ihmettele! 

Johonkin ne traanit ja öljyt joutavat arvoaineena... *Toinen merkittävä kuulemani käyttö on 

avaruusmekaniikan erikoisvoiteluaineena (by Ruotsi myös!). On kyse siis siitä, että rasva on 

pysyvä, erityisesti säteilyssä muuttumatonta ja tarttuu synteettisiin erikoisaineihin. Korostuksin 

vielä, että aine muistuttaa tosiaan MTC:n pinnalla lähinnä hiukan karkearyynistä paistinrasvaa. ...in 

WA I picked up enough stuff to make about 200 uranium bombs. This stuff was a product of the 

oldest European industry in Oz, an industry so old that it was here before Captain Cook. You can't 

make a uranium bomb without it, and it used to go into automatic gearboxes. West Australians 

know that the Dutch were here a century before Cook. European whalers were landing on the WA 

beaches to process the whales they had killed in Antarctic waters. The oil of the sperm whale is the 

essential ingredient needed to make a uranium bomb. In a uranium bomb, there are 2 lumps of 

uranium. Each lump is almost, but not quite, big enough to explode by itself. The lumps of uranium 

are arranged like 2 pistons in a cylinder. When the 2 pistons of uranium are shoved together at 

high speed, they "go critical" and explode to give that familiar mushroom cloud. Now if you want to 

score a few mega-deaths, you need the right lubricant for the job. First, it has to give a slippery 

low-friction film between the cylinder wall and the speeding pistons of uranium. *HUHUH! Ai näin 

suoraan on kyse siitä, että valaan rasva kestää synteettisiä aineita paremmin SÄTEILYÄ! Itse 

asiassa nimenomaan tätä säteilynkestoa ei edes TVO uskaltanut arkana aiheena tunnustaa. Asea 

sentään tästä edes vihjaili! Second, it can't dry out, even after many years of waiting. *Juuri tämä 

on the point. Eli rasva ei poistu välistä myös. Ja näin tosiaan se myös jopa kovassa puristuksessa 

toimii. No synthetic oil can do the job. *EXESELENSE materiaalia sinulta. Eli tätä dilemmaa ei yhä 

olla kyetty ratkaisemaan. Kiitti ja kuitti! The only oil is the oil of the sperm whale. But sperm whales 

haven't been killed for years. So the nuclear powers have hundreds of litres of the sperm whale oil 

stashed away. Now I did have major moral qualms about buying the oil. A whale is a magnificent 

animal, quite different from a rabbit or cow. On the other hand, there I was in Whaleworld in 

Albany, and there was half a litre of sperm whale oil (at $4.50) staring me in the face. But by 

buying the sperm whale oil, I certainly wasn't encouraging people to go out and kill whales. And I 

was taking some oil off the market, so that nuclear terrorists couldn't get their hands on it.... aussi 

radiotoimittajan sivuilta yllä olevaa pakinaa http://www.abc.net.au/science/k2/moments/default.htm 

*Eli ydinvoima tappaa valaat sumeilematta sukupuuttoon uudisrakentelullaan! ----------------- 

Valaanrasvakeskusteluun varmennus! Jonkin aikaa on herättänyt kysymyksiä käyttääkö 

ydinteollisuus yhä, myös nykypäivänä valaanrasvoja ydinvoimaloissaan. Esim. keskustelluissa 

neopreenikumisissa palonestoläpimenotiivisteissään sähkölaitteissa. Alustavana tietonamme 

nimittäin on jo se, että Japanille Australia on julistanut käytännössä miltei sodan Japanin halutessa 

tappaa taas tänä vuona huikeat 1 000 valasta! Täysin käsittämätöntä, koskei valaanlihalle, saati 

rasvalle pitäisi olla lainkaan markkinoita. Maailman puolisentuhatta ydinvoimalaa käyttävät noin 

valaan vuodessa, luvut täsmäävät kerrottuun tarpeeseen enemmän kuin hyvin. Olen asiaa tarkoin 

ja systemaattisesti uudelleentarkastellut ja kysellyt nykyistä käytäntöä esim. Suomessa, ja tässä 

tulokset: "IAEA on antanut ehdottoman ja muuttumattoman määräyksen siitä, että niin nyt kuin 
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jatkossakin on PAKKO käyttää KAIKISSA keskeisissä ydinvoimaloiden sähkökaapeleiden 

läpivienneissä neopreenisia MTC tiivistepaloja. Joiden ainoa ja edelleen korvaamaton asennus on 

mahdollista aidolla valaanrasvalla ja vain sillä!" Valaanrasvan säteilyssä muuttumattomuus ja 

olematon poispursotutuminen mahdollistaa palojen käytön. Asiaan on kehitetty laajaa skaalaa 

myös erinäisiä vaihtoehtoratkaisuja, joita esim. TVO käyttää. Mutta näiden toimittaminen 

keskeisimmillä ja laajimmilla turva-alueille on yksiselitteisesti siis IAEA:n toimesta ja STUK:n 

vahvistaman kielletty seuraavista syistä: Wermicelmassa. Betoninnomainen tiivistysaine on miltei 

mahdotonta levittää pystysuoriin seinärakenteisiin luotettavasti, koska se valuu. Lisäksi tämä 

sähkökaapeleita suojaamaan tarkoitettu massa ei turpoa lainkaan palotilanteessa, vaan sulavat 

sähkökaapelit holvaavat läpivienteihinsä vaarallisia vuotoreikiä, joista palo esteettä siirtyy 

seuraaviin huoneisiin. Hylätty, ja käyttö laajemmin kielletty! Silikonivaahtopalat. Koska 

silikonivaahdon ilmataskut laajenevat palon lämmössä tämä aine kykenee turpoamaan 

palotilanteessa holvautuvia rakenteita lisää tukkien. Aineen käyttö on ydinteollisuudessa sallittu 

epäoleellisilla alueilla. Mutta aineella on eräs varsin ikävä piirre. Sen fyysinen rakenne on niin 

heikko, ettei se kestä palopainetta ja vastaavia, vaan lennähtää kokonaisuudessaan pois 

suojaamasta. Siksi sen käyttö on EHDOTTOMASTI edelleen kielletty kaikissa keskeisimmissä 

ydinturvapisteissä, draivelleissa, vetvelleissä, reaktorirakennuksissa yms. joissa oleviin jatkuvasti 

pidettäviin ilmapaine-eroihin aineen ominaisuuksilla ei ole mitään tekoa. MTC-paloja on eri 

valmistajien sinisiä, punaisia, mustia ja ties minkälaatuisia komponentteja myynnissä nykyään. 

Aikoinaan jo USA:n ydinsukellusveneissä, ydinohjussiilloissa ja säteilyä kestävissä 

suojabunkkeristoissa ja muussa sotilasydinvoimataloudessa käytetty tekniikka on todettu yhä 

edelleen ainoaksi tiukat standardit täyttäväksi metodiksi. Esim. ydinsukellusveneissä ei voi liikaa 

painottaa paineiskukestävien eristebunkkerisuojausten rakenteen ehdotonta toimintatarvetta. 

Koska tämä tekniikka on korvaamaton valaanrasvoineen siellä, niin luodakseen riittävän 

kannattavan markkinan myös jatkossa valaanrasvatuotannolle on mm. USA-NAVY päättänyt pitää 

päänsä kokemustensa siivin. Ydinsukellusveneissä kun on ensiarvoisen tärkeää, ettei 

kriisitilanteissa mikään estä huoltoa, on tämä MTC/Valaanrasvakytkentä haluttu pitää pakollisena 

ydinkäyttöisistä lentotukialuskäytännöissä ja vastaavissa myös. IAEA on valjastettu 

kansainväliseksi valaanrasvalobbariksi, koskei valaanteurastuksen huonoa imagoa haluta 

keskittää liiaksi vain ja ainoastaan ydinsotilaspuolelle, kiistämätön tarve on olemassa myös 

siviilikäytölle. Systeemiä kautta maailman pönkittää siviiliydinpakotteella IAEA:n nimenomaisesti 

varjellessa tätä uskomatonta eturistiriitaa. Korvaavia aineita neopreenikumien kohtalokkaitten 

kiinnihitsautumisien estämiseksi on etsitty jo puolisensataa vuotta. Ja muutamia jopa lupaavia 

löytöjä on myös tehty! Ja on ollut myös pakko hahmottaa, koska keskeisin valanrasvan 

tuottajaeläimistö sinivalaat, kaskelotit ja vastaavat tasapainoilevat sukupuuton partaalla jo 

pysyvästi. Lisäksi esim. avaruustekniikkaan ajautuu niinikään kasvavasti säteilyä kestävää aitoa 

valaanrasvaa. Ydinteollisuus on enemmän kuin huolestunut myös jatkoa ajatellen siitä, että 

valaskantojen kuolema pysäyttäisi ydinase- ja ydinsiviiliteollisuuden! Niin tärkeäksi asia on koettu, 

että kautta maailman on suunniteltu jopa "valaankasvatusreservaattien" tekoa. Japanin nykyinen 

"ns., tieteellinen valaantutkimus " kartoittaa juuri tätä huutavaa tarvetta ja selvittää montako 

ydinvoimalaa valaskannat kykenevät pitämään äärimmilleen teurastettuina käynnissä.70-luvun 

energiakriisin pakottamana havaittiin, että tonnikalan verkkopyynnistä saataisiin oivaa ja kaivattua 

delfiininpääöljyä ydintarpeiksi. Tämä osoittautui jopa niin merkittäväksi tuotantomuodoksi, että 

valaanrasvan ydinkäyttö voitiin pitkälti korvata sillä 80-luvulta laskevaan ydinbuumiin. Mutta 

valitettavasti ydinalalle ajoverkkopyynnistä tapettujen korvaamattomien delfiinien tuotanto romahti, 

kun ajoverkkopyyntiä alettiin kieltää eettisin perustein ja tonnikalaboikotein. Hyvään alkuunsa 

päässyt delfiinien käyttö pudotti ydinteollisuuden nykyahdinkoonsa. Nyt, tällä hetkellä 

ydinvoimaloiden , ydinsukellusveneiden, ydinpinta-aluskalustojen ja vastaavien 
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ohjussiilotiivisteiden MTC-palat voidellaan lahtivalaitten kaltaisilla ylikuormittuvilla valaskannoilla ja 

epätoivoinen "valaankantokykyjen" kartoitus saa taas valaanlahtauksen nousuunsa. Eli vielä 

kerran, valaanrasvan käyttöpakon takaa USA:n hallituksen , USA-NAVYN, ja maan ydinalan 

pakkotarpeet ja sen kyytipoikana ja suoranaisena saattohoitajana toimiva IAEA:n alainen 

kansainvälinen maailman mahtavin ydinalan kattopainostusjärjestöt. ------- MTC Apachefoorumin 

satoa. [quote author=Cesium link=topic=34751.msg1854178#msg1854178 date=1299075721] 

Mistä ihmeestä sait tämän valaanrasvan päähäsi? Kai tiedät valaanrasvan olevan 

huoneenlämmössä juoksevaa? :doh:[/quote] Joo juttuhan EI POLIISI-sönkkäilyinne miksikään 

muutu. Se valaanrasva jota itse jouduin TVO:lla käyttämään. Oli kuulema tosiaan nimenomaan 

Norjalaista 70-luvuilla lahdattua lahtivalasta. TVO kun osti ASEA:n kautta k a i k k i varastopohjat. 

Koska oli myös tajunut miten korvaamatonta rasvaa ydinalalle VALAAT edusti. TVO tosiaan mm. 

kokeili sellaisia silikonisia kertakäyttöisiä 10cm halkaisijaisia vaahtotulppia. Sekä sulatuubeina, että 

valmiiina paloina. Joihin kaiveltiin käsivaarnalla reijät tarpeen mukaan. Näissä oli ongelmana se, 

etteivät kestäneet mm. palotilanteen paine- eroja. Sitten käytettiin mm. Vermicel nimistä kipsin 

kaltaista hyytyvää sotkua veteen ympättynä seoksena. Aineessa oli lisäksi inhottavaa lasikuitua 

mukana paperisäkeissään.. Oli siis sellaista rapeaa liitukipsiä. Mutta sitäkään EI voitu käyttää 

likastumiselle herkissä säteilytiloissa. Esim. kahvituntien ajaksi väliaikaisesti reikiä tukittiin mm. 

lasikuitukangaspaloilla. Jotka eivät kestäneet niinikää palon paineiskuja . .yms.. No KAIKILLE 

näillekin oli sama palaute IAEA:lta ettei vaan toimi! No sitä jatketaan siis y h ä tällä 

valasrasvaklassikolla: kolmannes teflonhitusia kolmannes "kustomoitua vaseliinia" KOLMANNES 

VALAANRASVAA! -- [quote author=Liekki link=topic=34751.msg1854372#msg1854372 

date=1299088280] Mikä vaseliini ja valaanrasva kestää tulipaloa ?? :psp: Mikä on palon paine-isku 

?? [/quote] - MTC kummipalan idea on siinä, että se joutuessaan paloon alkaa turvota ja pusertaa 

palossa olevat PVC kaapelit hapettomaan puristustilaansa. Vaikka kaapelien muovikin sulaisi. Itse 

asiassa kumin hiili kestääkin hapettomana tuhansien asteitten palojakin pitkään. Valaan rasvat 

tilanteessa toki sulaa hetkessä väleistä tiristen pois myös. Valaan rasvan "funktio" on tosiaan v a i 

n tuo mainitsemani MTC:n pakkojen purettavuus säteilyn kiini hitsaamattomina. - Ydinvoimalan 

reaktoritilan alla on mm. vetvel- tiloja ja dryvel- tiloja. Ne ovat painetyppitäytettyjä. Koska niihin 

tihkuvaan tappavaan neutronivuohon ihminen hetkessä kuolisi. Eikä siksi käyvien ydinvoimaloitten 

kaikkein tappavammin beettasoihtuaviin tiloihin pääse edes sisälle! OL- 1-2 voimalassa olikin 

näihin tiloihin tuumaluiokkia paksujen pyöreiten teräksisien painekestoisten kaksoisovien 

erikoisrakenteet. Näillä systeemeillä nuo säteilyvuodoista ionisoimalla tappaviksi jälkisäteilyikseen 

muutuvat tilat pidettiin ylipaineisena. Paine siis on JO valmiinakin niin kova, että tilaan pumpataan 

typpisuojakaasupullojen ylipaine. Mutta kun tila alkaa säteilytuhossa palaa. Nousee paine ihan 

hirmuiseksi. Siksi noita paksuja neopreenipalojen kaksoissuojattuja rakenteita t ä t ä painetta 

vastaan tarvitaan useitakin peräkkäin.  

  

136. F-rakennus..txt 
136. F- rakennus. Kun sain siirron kulunvalvontajaokseen tiesin jo silloin, että osastolla on hyvä 

ilmapiiri, hienoa! Vaan jo silloin tiesin aina TVO:n leipomuksien sisältävän tappavaa seuralaista 

yllin kyllin. Kerrotaan näin hiukan tämän tilan uskomattomimmista taustoista. F-jäterakennukseen 

tuodaan bitumisinetöitäväksi kaikkea sellaista ydinjätesaastaa, uraanipolton suotonmassaa ja 

revisiojätettä ja vaihtovaraosastoa, jota ydinvoimalasta revisiot ja vastaavat tuottaa. Tämä 

tappavanvaarallinen saasta saa 200L peltitynnyriolemuksensa ihmistäytöllä RTK:n 

väliaikaisorjalliston pakatessa näitä tappavia kuumia hiukkasia ja muuta moskaa käsin latoillessa! 
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Kuin rekvisiittana julkisuuskuviinsa toisessa huoneessa on sitten "ikään kuin " liukuhihnalla kaukaa 

panssarilasin takaa hallinnoitua tynnyrien bitumisinetöintiä. Siis anteeksi vaan, kuten ydinalalla 

aina kyseessä on toki silkkaa valetta ja silmänlumetta. Väliaikaistyöväkeä käytetään surutta 

muovipussittajina ja säteilytilit punaisina kaverit ajetaan vähin äänin minimipalkkansa kanssa 

selvittelemään säteilyvammojaan ja kenties jopa toipumaan toisinaan niistä. Näitä tynnyritonnistoja 

sitten kasataan autonkuormittain mainitun F- rakennuksen alakertaan. Ja kuten tilanteeseen 

ydinrutiinein sopii tämän rakennuksen suojaseinämät ovat ylhäältä jätetty miltei auki! Miksi näin ei 

selity kuin sillä, että tulipalojen ja jatkuvien bitumiräjähdyshuurujen säteilykylläinen rakennus 

päästää painekaasunsa räjähdyspeltiseiniensä kautta maailman tuuliin surutta! Tästä aukileesta 

sitten liian täyteen ahdetun tilan jätetonnistot syytävät säteilyjään laajalle alueelle pitkin pihoja ja 

seutukuntia. Toki ylitäyttöä ei laki sallisi, ja täyttökuskit vaarakorkeuksista usein rutisevat. Mutta 

kun asiallisempi tila ydinyhtiölle on kallista. Ydinalueella ei sallita käytännössä ulkopuolisten 

mittalaitteita. Muutamia vuosia siten kuitenkin geikeri salakuljettiin voimalan pihalle. Ja välittömästi 

mittari parkaisi punaiselle. Pihan säteilytasot olivat tutusti pilvissä. Syyksi tästä osoittautui taas 

kerran liian täysinäisen F- rakennuksen tynnyrikasat. Puolet TVO:n työntekijöistä oli saanut ties 

kuinka massiiviset säteilyt alueella, jossa ei säteilymittareita edes saa käyttää! Mm. pihalla olleet 

kaksi ummikkoruotsalaista työntekijää epäiltiin saaneen ulkona olleessa sinisessä työkontissaan 

jopa kuolettavan korkeita kertymiä ilman dokumentoivia dosimetrejä. Homma hoitui sillä, ettei 

annettu keskustella näille tapahtuneesta mitään! Henkilökunnan säteilysimulaatiomittaukset 

menneistä viikoista kuitattiin sillä, että ennen pihamittauksia vähin äänin tynnyrijätetornit hajotettiin 

ja vaikenemismuuria peliin. Ydinalalla kritiikkiä, saati edes oman hengen säilyttävää ei sallita 

lainkaan! Niin tosiaan tällaisen F- rakennuksen yläkerrassa on OL-1 laitoksessa 

naisvaltalaboratorio ja OL-2 laitoksessa kulunvalvontatilat! Naisia ei virallisesti saisi edes olla 

ydintöissä ja noin! Raskaana olevien kehitysvammoja säteilystä kun ei suuri yleisö oikein ymmärrä. 

Kulin jo varoituksen sanoja edeltäjiltäni siitä, että lähtee, koska sai selviä säteilysairauden oireita 

nenävuotoineen ja vastaavine. Allekirjoitettuani ties mitä SUPO- paperisilppua aloin hommiini 

siellä. Ihan kivaa ja omatoimista. Sai olla sopivasti ulkona valvontalaitevikoja kartoittaen, tutustua 

varsin monipuoliseen kalustoon, elektroniikkaa ja muuta mielenkiintoista. Ja ennen kaikkea sain jo 

muutamissa kuukausissa selville niin massiiviset tiedot salatuimmasta ydinmaailmasta, mitä mieli 

vaan imemään kerkesi! Nimenomaan tämä verhojen takainen tietokantojen, vartiokeskusten, 

porttirakennusten ja ydinsalaisuuksien synkistelevä syherö aukeni ällistyttäviin mittoihin! Edelleen 

haluan korostaa, että salamyhkäisyyteni aiheesta johtuu nimenomaan SUPO:n voimallisesta 

olemassaolosta ja orjuutuksesta maassamme, pyydän anteeksi tätä. Mutta aina jotain uskallan 

paljastaa silti. Jo varsin pian alkoi olla selvää, että alakerran jätepeltitynnyristön ja yläkerran 

välisissä " ns. säteilysuojauksissa" oli jokin enemmän kuin pahasti pielessä. Kun jo useamman 

kerran hämmästelin miksei tilasta saanut suin surmin edes ikkunoita aukaista, alkoi epäilys itää. 

Miksi hitossa ydinvoimaloissa reaktorihallista ainoana suoraan ulos alipaineisimmasta imutilasta 

vievään poistoilman piippuun piti pumpata kaikki se ns. ilma, jota hengitimme? Ikään kuin F-

rakennuksen happi olisi tappavasti säteilevänä kammettava avaruuksiin tunnetusti heikosti mitatun 

savupiipun kautta? Kauaa ei mennyt aikaa, kun ensimmäiset limakalvoärsytykset iskivät. Nuhaa, 

pahoinvointia, nenästä valtoimenaan verta ja neutronisäteilystä tuttua "puutunutta ydinapnean 

matalenevaa viretasoa". Ja kun tilasta poistui olo parani heti! Mutta ilmapiiri oli jopa yllättävän hyvä 

ja ydinalalle oudon rento aina johtoa myöden! Siltä osin parhaita komennuksiani. Vaan säteily vei 

veronsa. Kyselin työkavereiltani, oliko heillä verenvuotoja? Jokaiselle "elintapa"! Myös ydinalalle 

tutut mystisesti ties mistä esiin tunkevat aktiivihiukkasten pusertamat paiseet olivat osalle 

enemmän kuin arkista leikkuupöydälläoloa. Tämä ilmiö muodostuu siitä, että ihohuokosesta 

elimistöön ujuttautuvat säteilevät hiukkaset muodostavat ns. "hyvälaatuisia kasvaimia", ja 

pukkaavat aikanaan elimistöstä ulos. Tämä ilmiö vaati kokemusteni mukaan ihokontaktia, ehkä 
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haavoittumista pahoissa paikoissa säteilysaastuneista aineista. Kun johtoportaan edustajat 

tapansa mukaan hämmästelivät miten jälleen kerran siellä ja tuolla olevien kameroiden kuvaputket 

ja jopa lasilinssit, valoineen kellertyivät kuukausissa säteilysaastan alla esitin havaintojani F- 

rakennuksen arveluttavasta tilanteesta. Kättelyssä hahmoteltiin, ettei tilamme ns. "mittatausta" ollut 

mitenkään iso, kuten tavallaan olikin. Silloin ei kvanttifysiikantaitoni riittänyt selityksiin Malenkan- 

kuorimalleineen jne. kuten myöhemmin. Mutta asiaa alettiin varovaiseen ydintyyliin viedä 

eteenpäin, ja onneksi niin! Kun seuraavan kerran menin terveyskeskuksen hoitajan 

vuositarkastukseen, alkoi myöhemmin myös hänet säteilykuolemanporteille saattaneen säteilyyn 

liittyvä kysely, onko ollut vatsaoireita? Hämmästyneenä kysäisin, että pitäisikö olla? Selvästi 

hahmottamani kiertelyn jälkeen alkoi taustoitukseni purra. TVO:n terveystarkastuksessa oli havaittu 

rajuja säteilystä johtuvia säännönmukaisia verenkuvamuutoksia. Vatsalaukun kaltaiset 

limakalvostot oireilivat henkilökunnassa. Veri on arka sedimentti, jossa näkyy sisuksesi 

nävertäneen joka ainoan neutronin, neutriinon ja vastaavan syöksemät onkalot pysyvästi! Vaikkei 

mittarit värähdä, keho parahtaa, oli tuomio. Näihin aikoihin alkoi hätäisessä säteilyportaan 

tutkimuksessa selvitä, että pomoni ja osa työntekijöistään oli ollut yli 20v jakson tässä 

hengenvaarallisessa tilassa! Terveystarkastuksessa sydän oli jo kärsinyt peruuttamattomia 

säteilyvaurioita. Muutamassa viikossa meille järjestyi pienellä paniikilla tilat ydinaita-alueen 

ulkopuolelta. Mutta suurin tuho oli jo tapahtunut. Muutamassa vuodessa pidetty pomo kuihtui pois 

ja mitään ei ollut enää tehtävissä hänen hiipuessa ennen eläkeikää luotamme.. .. Niin raskasta 

näistä on kertoilla , että lopetan tällä kertaa tähän. . .. ----------- Jätevesilaitos. Jostain syystä 

ihmisillä on mystinen illuusio siitä, että tappavuus jäisi ydinteollisuudessa 

kouluttautumattomampien ja sellaisten käsiin, jotka käsittelevät säteilymateriaaleja. Tai että he 

olisivat olleet esim. alalla pitkään? "Poika sulla on koko kesä aikaa tottua uuteen ympäristöön! 

Saat oppia, ettei ydintyössä kaikki ole niin pliisua ja pintapuhdasta, kuin äkkiseltään näyttää. 

Paskimokeikkaa pukkaa!" Kaikaa komennuskutsu jo aamu-usvasta. Varmaan aika moni olisi ollut 

harmissaan, suorastaan vihaisina siitä, että jo alkukesästä tietäisi viettävänsä aikaansa viikosta 

toiseen ympäristössä, joka kulkee aika arveluttavien hajustojen maailmassa. Mutta olin jo tottunut 

siihen, ettei kaikki äkkiseltään epämääräiset hommat ole lainkaan niin vastentahtoisia keikkoja, 

kuin hienohipiäisestä saattaisi näyttää. Koko kesä vapaasti omalla vauhdilla vailla pompotuksia ja 

pelkoa edes jatkuvasta hiostuksesta ei loppujan lopuksi teknisesti mielenkiintoisessa laitteistossa 

kuulostanut edes pahalta. Uuden oppiminen ja haasteet kun olivat juuri sitä vaihtelua, jota 

yksitoikkoisissa komennuksissa kaipaili. Ja mikä parasta hengenvaaralliset reaktorit jäivät 

vähemmälle koluamiselle pitkiksi ajoiksi. Ei tässä tosiaan muuta, kuin katsomaan mistä oli kyse. 

Laitosta hoitelivat meren rannalla pari "vesiministerin" titteliä kantavaa ihan sopuisaa työntekijää. 

Tarkoituksena oli uudistaa jätevesilaitoksen koko ohjaustekniikat, poistaa öljykaapelit, jotka 

tuhoutuivat omia aikojaan jne.. Lisäksi mukaani tuli jätevesilaitoksesta graduaan tekevä ihan 

mukiinmenevä DI-insinööri ja kesäharjoittelija opetettavakseni. Pikainen näyttö paikan päällä ja 

meille esitettiin paperit ja tehtävät työkomennukset. Ei mitään vaikeaa, mutta riittävän haasteellista 

nuorelle koulutettavalle kyllä. Laitosta hallitsee kaksi nelisen metriä korkeaa parimetristä 

laskeuttamisallasta. .. jaa haju? No hei on sitä insinööreistä konkreettisesti lähtien TVO:ssa aina 

ollut, mutta täällä se on edes laskevassa trendissä ja bakteerien silvottavana. No hei vitsi vitsi! 

Ensin vesi tulee pienen kopperon karkeavälpän läpi. Sieltä pistävimmästä hajusta hämmästyy heti 

kättelyssä, miten ydinfirman jätteissä voi olla noin paljon kortsuja? No "firman herroilla" lienee 

syynsä selitellä tarkemmin vaimoilleen? Niin sitten vesi menee saostusaltaisiin, hapettimiin ja 

laiskasti pyöriviin sammioihinsa. Joista vesi norjasti liruttelee tämän karkean ja yksinkertaisen ns. 

"bioprosessoinnin" ja yksinkertaisten kemikaliosointien suodattamana mereen. Itse asiassa koko 

laitos on vain kosmeettista! Kuten myöhemmin huomaan tämä on ydinalalla elimellinen tapa! 

Vähän käsikraanoja, pumppuja, verkkovirtaa käyttävää muoviputkiventtilöintiä. Etummaisessa 
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huoneessa miehen korkuinen sinivihreäsävytteinen logistiikkakeskus, josta homma optimismi 

mielessä hallinnoidaan. Järeähkö sähkökeskus virtasuojineen ja sulakekeskuksineen ja 

kytkimineen. Simppeliä ja asiallista työskentelyä kaikkineen. Ehkä joku PH-mittanormaali on jopa 

outo ja mielenkiintoiseksi osoittautuva löydös. Varastosta tuodaan tilaamiani osia ja vasarointi käy 

käden käänteessä. Metri metriltä tinki etenee ja kellertäväksi katalysoitunut eltaantunut 

hengenvaarallinen öljykaapelointi alkaa saamaan miellyttävyyttä uudesta valoisasti säihkivästä 

valkopintakiillosta. Viikko mennyt ja järkyttävä aamu! Koko rakennus on kuin ilmitulessa.. "Mitä 

hemmettiä?" Ovet selkosenaan ulos, ja vain palosireenin huutoa puuttuu! Pian hahmotan savun 

keskeltä punasilmäisen DI-miehen! Nenäni haistaa elektrolyysisen suolan kaikenkertovan kauhun 

sanoman, massoittain KLOORIA!!.. Insinööripolo on ihan hallintani ulkopuolella ihmetellen itselleen 

uppo-outoa mystistä "savua"! Hän ei edes halua ymmärtää "oppimattomia", kun varoitan aineen 

olevan 1-maailmansodan tappavaa juoksuhautojen kalmanlähdettä! (Jotenkin jatkoelämässäni 

tuttua DI-tasoilta kaikki?) "Olisit nähnyt miten sakeaa tämä tullessani oli, hän sopertaa" Ja sisälle 

yskien! Hemmetin hullu takaisin, tai kuolet! "Ei voi kun on gradu kesken ja pitää tänä kesänä, .. .. 

.!" Vasaroimallako sut kolkata sieltä itseäsi tappamasta!? "Eikäkun gradu.. ."! Olen neuvoton sen 

edessä, joka ydinalaa seuraavat kokemusvuoteni yhä jäytää.. ..Pian saapuu paikalle toinen 

"vesiministereistä". Hän ei ole DI vaan ihan järkikaveri. Hyvin harvinaista ainesta ydintyöjohdossa 

siis. "Kukaan ei mene sisälle, ja tämä on käsky!" Hän huutaa sisälleolevalle DI:lle. "Gradu, gradu .. 

ydinyhtiön puolesta, gradu, gradu"! Kuin kaiku tuoneen lähtevältä lautturilta saamme kolkon 

vastauksen. Aikanaan selviää, että 40kg hätäkloorauspullon venttiilikoneisto oli pettänyt. Tekniikka 

kun tunnetusti kakoo ydinalalla erityisesti. Myöhemmin koko rakennuksen kaikki systeemit 

vaihdetaan taas kertaalleen saksalaishapetinpyörään. Niin entä gradu? No se toki valmistui ja 

sielunsa ydinyhtiölle kaupannut sai tuttuun ydintyyliin uhrautuvuudestaan kenkää. Muutaman 

vuoden päästä tämän "ydinorjan" terveys alkoi pettää. Keuhkot ja koko kloorimyrkytetty keho 

protestoivat.. .. kuolema.. hiljaisuus. Oi ja niin arkista ydinalalta. Tuskin 35v jäi hänelle ja 

perheelleen surutyönsä meriitikseen. TVO vaikeni koko tapahtumasarjasta härskiin perustapaansa, 

kuten aina rajun tutusti syyllisyyttään karttaen. Minkäänlaisia edes nimellisiä tutkimusta, saati 

korvauksia ei tästä kuolettavasta tilanteesta tehty. Jaa niin minä? .. .No uhatun pelasti vain ja 

ainoastaan sillä kertaa tietoni sähköisen elektrolyysien hajumaailmoista! Lähellä kalmo tosin oli jo 

silloin. Mutta aina toisinaan jopa ydinteollisuudessa voi oma neuvokkuus ja mononlevyinen 

onnenpotku antaa lisäelinaikaa. Niin raporteista pyyhkiytynyt DI? Edes nimeään en ole jälkeenpäin 

saanut "tietyistä syistä" silmiini mistään ydinyhtiö TVO:n alati pidentyvästä tappolistastaan! ----------

--- Muistoissa ehkä ensimmäisenä pelmahtaa mielen pehmeät sirahdukset, joiden maailmasta 

tässä osiossa on myös kyse. Pian osuu silmiin pienten lastujen ja muovinpurujen lattiainvaasiot. 

Niin, nimenomaan työkaluverstas oli paikka jossa tehtiin tonneittain kaikkialle kiinnitettäviä 

muovisia, metallisia, mustia, maalattavia, valkoisia, punaisia, keltaisia, loputon kirjo erilaisia 

ydinvoimalaan vietäviä tilattavia liimattavia ja ruuvattavia kylttejä ja lappusia tyrehtymättömänä 

virtana. Ympäristönä miehen korkuiset lukuisat askeettiset siniharmaat peltihyllystöt, täynnään 

meisseleitä, avaimia, vempaimia, nostoliinoja, hiomakoneita, työstöteräsettejä, sahoja, tikapuiden 

rivistöjä, talttoja ja viivaimia. Käsityökalujen koko kirjo paineilmalaitteista sähkötyökalujen koko 

settiin. Siistejä kaiverruskylttejä tilassa väsäiltiin, jossei oltu sitten työkaluluukulla kenties jopa 

revision ruuhkasumissa. Näitä verstaita oli kolme. Aktiiviverstailla 1-laitoksella 2-laitoksella 

kenkärajojen tuollapuolen ja päätoimipiste varastorakennusten ja työverstaiden välikössä. "Siellä 

olisi massiivinen kasa, ja pitäisi mennä kuulema heti. Josset osaa niin opettelet sitten!" Tiedossa 

oli viikkojen periodi tälläkertaa mitä uskomattomilla tavoilla ja keinoin romutettuja työkaluja. 

Oikeastaan miltei mitä vaan sai työväki tönittyä ties mistä tikkaan nokista pitkin ketoja ja 

betonointeja mitä ihmeellisempiin rikkoutumiskirjoihin. Sentään oman tinkitulenmani rajoittuessa 

sähkökäyttöisiin. Yhtä kaikki jobia, josta sähkömiehet eivät pitäneet. Nimennomaan.. .juuri sellaisia 
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työstökaluja, joita ei oltu vuosiin osattu kunnostella. Hämähäkin seitittämää eltaantuneelta 

haiskahtavaa ja joskus varsin outojen aineiden peittoon tukahtuneita sähkökäyttömuumioita. Sinne 

ja siitä lähti maineeni etenemään korjaajana, jolle koneet sanoivat varsin kiltisti kaivatun surinansa. 

Kuten kuvaan kuuluu, työkaluvarastossa oli jämäkkyydestään kuulu ja ammattiinsa suorastaan 

syntynyt jo vanhemmaksi ehtinyt päällikkönsä. Muutama alainen ja päällimmäisenä johtajana totta 

kai nuukuudestaan mainetta niittänyt rahahanojen vartija. Aluksi tietysti meni aikansa päästä 

sinuiksi henkilöstöön tiukkojen kuorien alta paljastui ihan asiallista ammattilaisuutta. Yleisesti 

perustyöväen kanssa tuli jopa hyvin toimeen. Mitä korkeampi virka, sitä paskaisempi luonne on 

ydinalan perussäännöstö. Porakone, hiilet lopussa, lentävä lautanen uudet laakerit. Joku hemmetin 

jenkaväännin ja uutta johtoa ja syömään. Pari polttimonvaihtoa ja kas hitsauskoneesta tyristori 

paukahtanut, konkkasuodatus uusiksi. Epävakaasti käyvä vinku saa toivottua myötäkarvaisuutta 

uudesta säätöyksiköstään, näin homma etenee. Alat tutustua suusanallisesti väkeen joka pörrää 

ympärilläsi, huomaat että tiloissa on suorastaan mukiinmenevä perustunnelma. Tätähän tekisi ihan 

vaikka palkasta! Korvasi tottuu alussa puhuttuun kylttitehtaan pienoisprosessoinnin ääniin. Mutta 

mikään ei ole ydinalalla Nikuin äkkiseltään näyttää. Kaivellessasi taas ties mitä vinkuhinkua alkaa 

ihmetyttämään se epämääräisen musta jauhekertymä, jota kopsahtaa koneesta jos toisesta 

uteliaan syliin. Mitä hittoa? Kyselytulvani osuu kokeneempaan varastoväkeen. Pian, varsin pian 

alkavat väreet kulkea selitysten saattelemana selkälihoissasi. "Niin joo se kone oli tosiaan Rh-

hallissa ja pojat hioivat sillä vähän reaktorin onkapannun pohjia!" Säpsähtäen ja inhon, pelkän 

inhon tunteen vallassa saa mikä lie hoonauslaite pudota räsähtäen lattialle! Tästä se alkoi , muttei 

tietysti loppunut, valitettavasti ei. Rauhoitellen kokeneemman ja ydinrutinoituneemman äänellä 

kuulen, että "Degossa ne puhdistetaan ja mitataan tietysti ennen tänne tuontia. Tossa kattelin ja 

puhaltelin sisuksia puhtaaksi. Ei kai firmalla ole varaa uusia jokaista uraanipölyn pilaamaa 

konettaan!" Ja toden totta hyvin oli näkyvät osat rutiinilla läpi käynyt sanoja. Minkäs taisi. 

Muoviosiin säteilyn sulattamin kuumiin hiukkasiin edes hänen keinonsa eivät aina, jos koskaan 

eivät yltäneet. Kavalinta asiassa oli se, että jo varsin ohut peittovaippa antoi säteilymittariin vihreää 

linjaa viedä laite ulos. Näin tuoduista auki reväistyistä koneista saattoi hypähtää silmille ties mitä 

pimeässä hohtavaa ja murhaavan tuhoisaa. Nöyrästi silti asiaan suhtautuva työtätekevä 

varastoväki silti putsaili ja puunaili, painepuhalteli ja liotteli. Erityisesti ruuhkassa ja revisiossa miltei 

liukuhihnalla omistajiaan vaihtaneet erinäiset työkalut ja vempeleet saattoivat koitua kohtalokkaiksi 

keuhkojen ja ihopintojen beetasalpaajiksi kenelle tahansa! Toki ydinyhtiöille ei asiassa kiinnostanut 

kuin värkkien ja laitteitten miltei hinnalla millä hyvänsä jatkokäytössä olo. Ei kai sitä nyt TVO:n 

kaltainen firma tuhlaa uuteen porakoneeseen, jos sen voi huijata vielä kerran alfasäteilypölyisenä 

jonkin revisiotyöläisen tappoon?! Toisinaan sentään kävi myös niin, että koneeseen iskostui myös 

pintamuoveihin gammaavaa terveistä turbiinihallirevisioista niin pahoin, että oli pakko tuhota. 

Koska tällaisia laitteita ei ydintyyliin haluttu hoidella asiallisemmin kalliiksi väitetyllä 100m syvällä 

VLJ-luuolavarastoinilla yhtiö keksi mitä käsittämättömämpiä kompia. Eräs suosituin keino tällaisille 

oli kaivaa tavalliseen pintavalumavesimaan avosuon kaatopaikkaan iltahämärässä muutaman 

metrin monttupohja. esim. palomiehet henkensä kaupalla pakotettiin valelemaan koneet öljyllä ja 

tulusta perään. Vahtimiseen kiristetyt palomiehet kapinoivat savujen olevan vaarallisia. Yhtiö päätti 

kuin uhalla poltattaa näin samalla myös käsiinsä jääneet massiiviset säteilevät loppuunlutratut ties 

minkä säteilyturbiiniensa öljyn ehtymättömät varastonsa. Joita ei edes Ekokem suostunut suin 

surmin vastaanottamaan vaarallisuuttaan. Kun tapahtumavahdit kapinoivat tätä törkeyttä vastaan 

alkoi yhtiö lopetella koko paloasemaa protestiksi. Miten suhtautui tähän kaikkeen iltapuhteinaan 

koneitaan putsaavan varastohenkilöstön kehot? Kovasti protestoiva elimistö yritti poistaa 

huokosistaan sisälle imuroimaansa säteilypölyä, paineilmasuihkuista ja pesunesteistä uuttuneita 

kuumia hiukkasia, myrkkyä ja muuta moskaa. Lääkärit olivat ymmällään tästä epämääräisestä 

oireilusta. Mutta kuten ydinalalla on tapana kuin tippuva vesi alkoi säteily sortaa raihnastuvaa ja 
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rampautuvaa kehoa. Sairaslomaa.. .odottelua, töihin takaisin. .sairaalaan. Loputon kierre johti 

vääjäämättömään. Eräänä aamuna murheellisena ydinlauhdeusvassa roikkuva yhtiön 

puolitankottama lippu kertoi peruuttamattomasta irtisanoutumisesta. ..Tätä on nyky-ydinvoima 

tyypillisimmillään. Risti paikallislehdessä, sureva perhe tapahtuman järkyttämänä. Tutkimuksista 

taustoineen ei tutusti ydintyyliin uskalleta uneksia painostuksen surun alta. Perheen pää on jälleen 

kerran poissa, jo huomenna "taas" toinen.  

  

137. Cernistä uraanileka..txt 
137. Cernistä uraanileka. IAEA päätti sitten tuhota miliisivoimin kaiken ydinkritiikin maailmastamme 

30 viikkoon -2011. Varmaan enemmän kuin hyvä lähtökohta heille. Koska HETI jo seuraavana 

päivänä alkoivat lehdistöstä paahtaa mm. näitä ns. tulevaisuuden hienoja toinen toistaan 

kauniimpia Pu-239= uraaninkierrätysmallilaitteitaan. Eli SUPO halusi kaikin keinoin ensin v a r m i 

s t a a ettei kansan kerroksista ENÄÄ nouse kaltaisiani kavereita. Jotka ammattilaisina osaavat 

kyseenalaistaa esitettyjä "insinööriratkaisujaan." Hiukan on hommassa toki klappia, koska JUURI 

lanseerattu ydinalan nollatoleranssinen ydintietodatan laki runnottiin läpi ensin. Kun alettiin 

perusrahvaalle opettamaan nousevaa Pu-239 talousmoottoreitaan. ( On sitten t e i d ä n 

aktiivisuuksistanne kiinni leviääkö datat. Mutta panen ne nyt tännekin alkumunaksi. Toivoen että 

riittävän moni tajuaa mitä tässä kerrotaan. Eräitä huippukoosteeitani muuten. . Mitä sitten tapahtuu, 

j o s eivät leviä riittävästi ohi poliisisensuroinnin?. . .Niin. . käsiin ydintuhomeriinsä räjähtävästä 

sellaisesta maailmastamme ei todistajia elävänä selviä!. . . .) -- Jo vuosikaudet on ydinteollisuus 

esittänyt tulevaisuuden ydinvoimatekniikkansa kivijalaksi tietoisuuden siitä, että U-238 uraania 

alettaisiin muuttamaan plutoniumpolttoaineeksi. Suunnitteluissa on ollut muuttaa kaikki tämä 

polttoaineeksi neutronisäteilyttämällä. Tähän teoreettiseen aikeeseen plutoniumpolttoaineen 

tuottoon on kuulunut lähtökohtainen idea siitä, että jopa 90% uraanista saataisiin muutettua 

polttoaineeksi reaktoriin. Kaikki aiemmat MOX-/ UREX-polttohankkeet ovat kariutuneet siihen 

faktaan, että massiiviseen isotooppierotteluun menee centrifuugeissa niin valtavasti 

energiahaaskuuta, että tuotto on marginaalinen, vain prosentteja. Ydinala on myös koettanut esim. 

TVO:lla käyttää polttoainetta niin korkeille polttolukemille neutronivuomaksimoinneilla, kuin 

mahdollista. Tällä on polttosuhde triplattu noin 10%. Jonka jälkeen reaktorimyrkyt (ksenonit, 

samariniumit yms.), nujertavat energiantuottopalon. Ydinteollisuuden koko nykyinen ns. "buumi" 

perustuu kuitenkin Israelissa/Australiassa kehitettyyn vähäenergiseen ja sinällään näppärään 

laserisotooppierottimeen.(Laitteita tehdään mm. kovalla rahalla Teksasiin USA:han ja kysyntä on 

varmistettava keinoja kaihtamatta tuotteilleen). Kaikki aiemmat kokeet tuottivat niin loistavan hyviä 

tuloksia, että nykyisen ydinbuumin perusta lepää juuri tähän isotoopierotustekniikan keskeiseen 

läpimurtoajatukseen. Aihe on pidetty tarkoin salassa. Megariskinä myös tämä lasersysteemi 

mahdollistaa jalostamaan ydinaseita vaikka joka toisessa "autotalliverstaassa, miltei mistä tahansa 

säteilymateriaaleista!" Saamieni tietojen mukaan mm. USA paniikissa kehitteli jo ns. "denaturoitua" 

ydinjäteideaa, joka keskittyy jalostamaan käytettyjen ydinvoimaloiden jätteet ydinaseisiin 

sopimattomiksi. Niin varmoja hankkeistaan ydinala on ollut, ettei edes energianegatiiviseksi nyt 

muuttunut uraanin kaivu ole projektejaan lainkaan reaaliteetteineen haitannut! Uraanin tilalle 

tuotavan plutoniumin määräksi visioitiin 90% polttosuhteilla reippaissa ennakoinneissa satoja 

vuosia polttelua ennakoiviin käyttöpotentiaalien maalailuihin! Mutta nyt sain tietooni todellisen 

pommin. Vähin äänin satoja miljardeita syönyt hanke oli tuotu viimeisiin tutkimuksiinsa. Ydinalan 

pidätellessä pakahtumisintoisena tulevaisuutensa ratkaisevia yhteenvetojaan saatiin viimein 

tarkoin salatut faktat. (Toki vain tietokanavieni kautta tutusti, mutta.. ) Uraanin jalostaminen 
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plutoniumpolttoaineeksi osoittautui jopa pahimpia ydinalan pelkoja kertaluokkia huonommaksi! 

Useasti toistetuissa kokeissa Cernissä ( syksyllä 2007), päästiin hädin tuskin 11% 

polttohyötysuhteeseen! Eli yhtäkkiä maailman JOKAINEN rakennettu ja nyt käyvä ydinvoimala on 

muuttunut sinällään energiaa tuottavaksi, mutta polttoaineen hankinta nykyisellä 

uraanipitoisuuksilla on TÄYSIN ENERGIANEGATIIVISTA! Tämä tarkoittaa siis kiteytettynä, sekä 

neitseellisen polton uraanivaroja, että TVO/Fortumin väkisinpolton kertoimin, että nyt siis sekä 

centrifugi-isotooppiplutoniumpolttoa, että myös ylihienokuorirakennelaitteen lasereilla jalostettuja 

MOX polttoaine-eriä. Niin hurjasta tilanteesta tässä on tosiaan kyse, ettei ydinteollisuus ole 

faktanut minnekään tätä raporttiani suoraan Cernin lehtereiltä hiiskaistua sanaa. Yhtä kaikki 

satamiljarditappioiset vuosikymmenten ydinalan ponnistelut ovat siis kestämättömällä pohjallaan 

ties monennenko kerran tutusti valuneet hiekkaan. Kestääkö ydinala tilanteessa enää pitkään? 

Aivan varmasti viimeisiä hiekkakasoja tiimalaseissa kautta maailman tällä reaalitiedolla 

konkreettisesti valutetaan.. .Niin? HIENOA!! -------------- Cerniepäonnistumisten taustoja. Cernistä 

vuoti 2007 lopulla vaisu tieto siitä, että 90% isotooppierotusprosessin hyötysuhde-ennakkotieto oli 

enemmän kuin liioiteltu. Ydinala sai karvaana todeta kvanttimaailman ehkä kaikkien aikojen 

rajuimman epäonnistumisen itselleen. Koska aihe lienee tämän hetken tarkimmin varjeltu haluan 

toki kaivella sen taustat viimeistä piirtoa myöten. Kun uraani U-238 ja U-235 erotetaan toisistaan 

lopulliseksi uraanimalmikseen halutaan viimekesimainitun osuus nostaa luonnon 0,71% noin 4% 

paikkeille liki kuusinkertaiseksi. Valitettavasti aineet ovat kemiallisesti tismalleen samoja! Ja ainoa 

merkittävä ero noissa on U-238 suurempi neutronimäärä, eli n/Z suhde on suurempi. Tämä estää 

kemiallisen erottelun. Käytännössä tähän asti erotus suoritetaan ajamalla uraania 

uraaniheksafluoridikaasuna 3 000kpl centrifuugin läpi. Erottelu tapahtuu reippaan prosentin 

painavamman uraanin linkoustuessa keskipakovoimasta ulommas. Prosessin hyötysuhde on 

ällistyttävän huono ja tuottaa käytännössä jo 0,4% uraanimalmista lähtien energianegatiivisen 

tuoton. Kyseisen isotooppien erosta kertoo jotakin se, että puhutun ylihienokuorirakenne-erojen 

havainto interferometreissä tuodaan esille 0,003cm^-1. Poikkeama johtuu ytimen äärellisestä 

massasta, sen mangneettisesta momentista ja varausjakaantumiserosta. Puhutaan 

isotooppiefektistä isotooppiseoksissa. Magneettinen momentti vuorovaikuttaa elektroniverhoon 

elektronien ytimen kohdalle luoman magneettikentän kanssa. Tämä johtuu elektronien 

rataliikkeistä, että spinkierron magneettikentän momentista ja impulssimomentista. Puhutaan 

Landeen intervallisäännön soveltamisesta ylihienokuorirakennetermeihin. Mitattu isotoopin 

kvadrupoolimomentti on suuruudeltaan 10^-24cm2. Pelkistetymmin sanottuna atomin sisällä olevat 

ylimääräiset neutronit vaikeuttavat ytimen protonien + kentän ulostulovetoa, niin, että se näkyy 

suoraan uloimman valenssielektronin ratakorkeutena. Elektroni kulkee "pykälän" ulompana kun 

välissä on vaimentava ylimääräneutroneja. Vanha painoperustainen isotooppierotus on nyttemmin 

päätetty korvata uudella laserisella ylihienokuorirakenne-erottimella. Ideana on hyödyntää sitä, että 

raskaamman neutronikuorman valenssielektronin ionisoitumisenergia on seurauksista johtuen 

hiukan pienempi. Kun tällaiseen elektroniin ammutaan tismalleen oikeassa suhteessa sitä 

virittävää fotonienergiaa elektroni irtoaa ja muuttaa jäännösytimen samalla plusmerkkiseksi ioniksi. 

Sähköiset erot irrottavat sähkökentällä positiivisesti ionisoituneet hiukkaset sähköneutraaleista ja 

kevyemmistä atomiytimistä heksafluoridiuraanikaasuista suoraan suihkusta. Näin ajateltiin ennen 

viime vuoden Cernin kokeita. Miksi 90% ennakko romahti olemattomaan 11% saantoflobbiin? 

Teoria luotiin puhtaalle ja käytännössä säteilemättömälle neitseelliselle uraanille. Mutta malmi ei 

ole todellisuudessa tällaista. Niinikään esim. nyt siirryttäessä plutoniumjätteeseen U-238 

muuttuessa reaktorin neutroniosumista Pu-239 ja kaksoisosumista ei fissioivaksi U-240 on 

neutroniero vain kolmannes malmista suoraan. Lisää ongelmaa tuo se totuus, että esim. U-235 

neutroneihin jää neutronispinhyrrään säteilyenergiaa isomeerivirittäen siihen 0,511eV 

elektronimassaisen lisäenergia. Muutama tuollainen isomeerivirittymislisä muuttaa todellisuudessa 
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U-235 uraanin käyttäytymään kuin U-238. Ja lasererotus epäonnistui tehtävässään totaalisesti! 

Jälleenkäytetyn uraanin piti olla tulevaisuuden plutoniumenergialähde. Mutta hallitsemattomien 

säteilyjäämien karu todellisuus muutti prosessin irvikuvakseen siitä mitä piti. 90% erotuskyvyn 

triumfi rojahti 11% saantoon. Ongelman ydin oli siis, että Malenkan -kuorimallin mukaisesti 

atomiytimien neutroneihin taltioituvat säteilyenergiat ovat sattumanvaraisia, hallitsemattomia ja 

koko prosessin ajan muuttuvia komponentteja. Jossei aineeseen jäisi tätä säteilyn energiaa kaikki 

olisi toiminut, kuten ennakoitiin. Mutta vaikkei IAEA ja ydinala halua kuulla edes puhuttavan 

varastoituvasta säteilyn fotoneista luonto itse oli siis toista mieltä! Huvittavin yksityiskohta 

tilanteessa oli se, että IAEA oli vuosikymmenet jättänyt koulutuksessaan kuorimalliteoriat 

opettamatta. Työnsä tehneet kvanttifyysikot oikeasti luulivat ratkaisseensa 

ylihienokuorirakennemallin loisteliaasti koko ikänsä oppimissaan ns. "virallisissa kaavoissaan!" 

Todellisissa kokeissa jo yli 50v piilossa tieten pidetyt Malenkan kuorimallit realisoituivat. Kyseessä 

ei tosiaan ole mikään pieni tappio. Menneenä vuonna loppui energiapositiivinen uraanivaranto, 

kuten MIT 1988 ennakoi. Tulevaisuuden piti ratkaista plutoniumvoimalat. Cernikokeen 

epäonnistuessa myös plutoniumpolttoaine on tuomittu tuottamattomaksi polttoaine-

erotusprosessiksi pysyvästi! -------------- Uraanin kannattavuusrajasta. Suomi 24 foorum, fysiikka 

22.1.2009 klo 20.06 1. Ennustuksesi eivät kiinnosta. 2. Uraania riittää vaikka kuinka. Nykyisellään 

kannattavuusraja on siinä 20 wppm, kun sinä väität, että 0.15% malmin louhiminen ei olisi 

kannattavaa. Älä sössötä aivan tolkuttomia. ----- * Mikä tässä MIT:n laskelmassani muuten on niin 

vaikeaa, että V. Putin ja TVO sen ymmärtää, muttet sinä? * Opetan siis valovuosia tyhmempää 

vaikka näin. Tuo mainitsemani 0,15% on TIETYSTI koko U-238 uraanimäärä malmissa. Mutta et 

tajunnut, että 0,72% TUOSTA on polttoaineeksi kelpaavaa U-235. Uupsista ja päästiin kätevästi jo 

15ppm tasoille!)) Juu näin se vaan kuule on että puhuit itsesi kerrasta PUSSIIN! * Kuten ikävä 

tapani on ei tässä kuin alkajaisiksi. Nimittäin puhut 90% saannin pohjalta. Totuus on PAAALJON 

karumpi. Koska määrät malmilla on jo jättimäisiä, ei mahdu tuollaisiin teollisuusprosessointieihin. 

Vaan lakastuu 15% uraanisaannin malliin DDR/Wismunt. Avoaumauksen saanti kun rojahtaa 6 

osiinsa! 15ppm/ 6= 2,5ppm! * Tosiaan 20ppm/2,5= 8 kertaa alle kannattavuustasonsa!! Itse puhelin 

alkujaan 3 kertaisuuksista, mutta sun piti VÄEN VÄNGÄLLÄ triplata se!) Onnittelen!  

  

138. Geigermittauksia..txt 
138. Geigermittauksia +Kuva. Kuulin, että haluttaisiin ihan konkreettisesti mitattuja tietoja maamme 

yleisen taustasäteilyn kasvukertymistä. Valitettavasti vaan tavallinen säteilymittari ei kykene esim. 

geigermittarina huomaamaan kuin röntgensäteilyt ja gammat. Ei oikeastaan muuta, kuin 

avaruussäteilyn Hadronkaskadeja, Z- säteilyä. Itse asiassa maailmassa on yli 50 erilaista säteilyn 

muotoa sanoo "Säteily, sen käyttö ja valvonta" kirja. Ja näistäkään mittarien osoittamista harvoista 

vain liian nopeina osaviitteitä. Edes radonin suoraa säteilyvaikutusta ei tämä mittarityyppi kykene 

kysyttäessä STUK:n mielestä mittaamaan. Ja koska avaruussäteilyn luonne on olla stabiili pitäisi 

tämän mittarin tikuttaa samoja lukemiaan paikkakunnasta toiseen, samoin vuosikymmenestä 

toiseen. Vaan kuinkas on elävässä elämässä tilanne? Sattuneista syistä minulla on käytössä 

Philipsin alumiinikuorinen 28mm pitkä ja 10mm paksu 600V jännitteelle rakentuva kaupallinen 

mitta-anturi ja sen varaan rakennettu säteilyn pulssilaskuri. Laite on tehty todella tarkaksi peräti 

tunnin mittajaksotuksellaan. Tämä erinomaisen mielenkiintoinen laite oli käytettävissäni jo 1987 

paikkeilla mm. Tshernobylin tunnettuja siviiliydinvoimapäästöjen laannuttua. Ja mikä parasta laite 

on kalibroitu Olkiluodon juuri sitä varten suunnitellulla säteilymittareiden mittanormaaliradan peräti 

5 eri testiajopisteessä. Eli laite on tasokkaampi kuin kaupalliset vastaavat. Silloin 1987 laite mittasi 
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4km päästä Olkiluodon voimaloista n. 20 kpl geigerputkeen osunutta gammapulssia/tunti. Tämä 

luku osoittautui enemmän kuin arvokkaaksi tietolähteeksi nyttemmin. Otin tässä yhteyttä laitteen 

nykyiseen omistajaan uudistaakseni koeajot. Porissa noin 50km päästä 2007 mitattiin jo vallan 

mykistäviä ja paljonkertovia lukemia, 83 pulssia/tunti. Kasvua oli tapahtunut reilun 20v sisällä 

uskomattomat +415 %! Kun kuulin mittatulokset halusin mitata vastaavia kertymiä muutaman 

kilometrin päästä Olkiluodosta, niin selviäisi samalla miten gammaaminen siellä on kehittynyt. 

Tulos oli odotettu 93–96 gammakvanttia/tunti ja kasvua jo +473 %. Olkiluodon aitojen sisältä 

suorittamissani "salaisissa mittauksissa" puolestaan 79 gammakvanttia ja +400 %. Puolestaan yli 

30km päässä alatuuleen huikeat 106 kvanttia ja +530 %. Luvut ovat monessa mielessä enemmän 

kuin kertovia. Säteilytasot eivät juuri vähene, vaikka etäisyys ydinvoimalaan kasvaisi yli 

kymmenkertaiseksi. Mutta kaikkein hämmentävintä tässä on se, ettei geiger mittaa lainkaan 

ydinvoimalan päästöjä alfaa-, beetaa-, neutroni- ja neutriinosäteilyn kaltaisia arvoja ja vastaavia! Eli 

seuraa suuri kysymysten kysymys. Miten ihmeessä on mahdollista, että hahmottuvat lukemat ovat 

viisinkertaistuneet 22v aikana? Ja ennen kaikkea mistä tämä mystisesti kasvaneet 

lisäsäteilyvyörytykset kokoontuivat mittauksiin? STUK:n mikään tunnettu selitys ei kerro mistä 

nimenomaan röntgenöinnit ja gammaamiset ja erityisesti niiden kasvut mittafaktana kokoontuvat! 

Lisäksi STUK:n ja ydinalan ns. "virallinen" taustasäteilyn metastabiilikäyrästö aina 1990- luvun 

mystisine -2mSv poistoineen yms. pimityksineen eivät yksinkertaisesti hyväksy nousuja virallisesti 

lainkaan! Mutta mielenkiintoista on kun asetamme näin konkreettisesti mitatun 22-vuoden 

viisinkertaistumisen jo aikoja sitten esittämääni metastabiilikäyrästön rinnalle. Koska kyseessä on 

tosiaan vain mitä lienee murto-osia säteilystä mittaava geigeri, sen suoranaisesta 

millisievertarvosta ei meille ole mainittavaa iloa. Meitä kiinnostaa 22v aikana tapahtunut säteilyn 

nousukulmat. Järkytys oli jopa mulle suuri. Kun huomasin käyrien noususuhteen olevan kuin 

hanska käteen. Hu huhuh! Tai jos ollaan pikkutarkkoja niin mitattu nousukäyrä on jopa hurjempi, 

kuin muita reittejä STUK:n tiedostoista ja TVO:n salaisiksi nyttemmin mm. julistetuista henkilöstön 

mansievertkertymien revisiosäteilykasvuista voisi olettaa. Aikoinaan 1980- luvun aluissa STUK 

puhui 3mSv tasoista ja nyt "korjattu arvo" olisi 6mSv puhuen tuplautumisesta. Eli jostain aivan 

keskeisimmästä tässä mittaamassani yli 4 kertaistumisissa on kyse, mutta mistä? Vasta 

metastabiilin taustasäteilyn loppuvuosilla alkavat geigermitatut gammanousut ja STUK:n tiedot 

saavuttaa samaa nousukulmaansa enteellisesti. Samoin alkaa selkiytyä myös se mekanismi, mikä 

tuottaa metrien suojat lävistävää röntgenöintiä ja ennen kaikkea gammaamista. Olen koko ajan 

korostanut, että Malenkan-, Ajzenbergin- ja Lauritsenin ultrasalatut kuorimalliteoriat kertovat 

sisäytimensä neutronien spinhyrriin varastoituvan NIMENOMAAN gammaenergiaa useilla 1MeV 

gammakvanteillaan ydinvoimalasta imuroimistaan säteilykertymistään. Kun katsomme tämän 

gammaamisosuuden nousseen koko maailman tasolla jopa tuplasti nopeamminkin, varsinainen 

kokonaissäteilyn kirjoon alamme päästä asiaan. Tuulennopea mm. ilman säteilynkuljetuskyky 

takaa sen, ettei ydinvoimalan suoranaisella etäisyydellä näyttäisin olevan gammasäteilyn 

leviämisessä juuri mitään eroa. Eli mittaustulos rumasti todentaa maailmamme nimenomaan 

gammafotonien osuuden kokonaismetastabiilitaustastamme jatkuvasta kohoamisesta. Beeta ja 

alfat ja vastaavat jättäytyvät taustalla hetki hetkeltä pienemmiksi, sitä mukaan kun 

siviiliydinvoimaloiden kerryttävät kuorimalliosuudet nimenomaan ilmakehässämme hurjasti leviten 

pitkin biotooppiamme. Juuri siksi mm. radonin mittanormaalistoa puolitettiin, koska nimenomaan 

gammasuhteen muutosta ei haluttu ymmärtää kuorimalliteoriamuutoksina, keskityttiin harhaisesti 

välittäjäaineen radonin ominaisuuksiin vain. STUK kumppaneineen ei tajunnut radonin 

agressiivstumisen johtuneen erityisesti siviiliydinvoimaloissa saamistaan säteilyn kertymistä 

neutronspinhyrriin! ------------------------------ Ydinjätteistä sentään puhutaan, mutta taustasäteilyn 

kasvusta ei vielä. Nyt saadaan vanhoja vertailulukemia myös kotosuomesta. Otavan suuri 
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ensyklopedia ilmoittaa vuonna 1978 suomalaisen säteilyannokseksi 2,2 mSv: 

http://www.styrge.com/pic/Otavan_ensyklopedia_tausta.jpg  

  

139. Nosto KONEet..txt 
139. Nosto KONEet. Kuin vaanien saalistaan isot ja massiiviset varjot alleen heittävinä niihin 

tutustuu. Toisinaan ne hyökkäävät vonkuen pahaa-aavistamattoman kulkijan kintereille 

halleissaan. Kuin menneisyyden valtaisat dinosaurit näitä valtaisia taakkojaan retuuttavia 

laitosmassiiveja opitaan ydinalalla varsin nöyrästi vihjeäänistään väistämään. Milloin puolestaan on 

matka jonnekin hätäisenä etsitään näiden kymmenien tonnien taakkojaan retuuttavien kompleksien 

pienempää sukulaista jalkaparkoja helpottamaan nousujen loputtomilla teillä. Kun puolestaan 

aamunkajon ensiauteret osuvat ydinvoimalaitostyöläiseen takavasemmalta ja hyytävän kylmä 

viima miltei verhoamattoman kehon valkokankaan läpi kohtaa kokemattoman vilunväristyksiin asti. 

On käytössä ydinlaitteiston elämän ylläpitokoneiston pienin dinosaurien siipiveikko lehahtaen 

korkeuksiinsa päästäen hyytävät pakkasilmat kymmenmetrisen nosto-oven takana oleville pelkissä 

valkoisissa suojahaalarireppanoissaan kenkärajan takana työskentelevien suunnattomaksi 

harmiksi. Tavaraa lumisena tuova meluisa trukki työntyy kuin sirppi viljapeltoon ja syytäen mutaista 

lunta ja väistämistarvetta työntyessään vauhdilla kymmenien hissiä odottavien sekaan, niin kuin ei 

mitään! Meneillään on kiivastempoisin ties monesko kymmenes hätäseisokin paniikinomainen 

yritys repiä alas ryskynyt ydinmylly edes hetkeksi valtakunnanverkkoon. Tosiaan koska 

ydinvoimalaoissa on keskeinen piirre niiden kymmenluokkiin nousevat kerrosrakenteet ja 

päällekkäisluonteet ja ennen kaikkea valtaisat hallikompleksit. On itsestään selvää, ettei mikään 

systeemissä liiku, jossei koneapua esineitten kuljetuksiin myös sisällä alati taata. Sähköverstaan 

eräs keskeisin työtinki on varmistaa, ettei ydinvoimalan massiiviset paljeovet, kymmenet konehissit 

jumitu, tai hallien katoissa lukkeina meuhkaaviin kymmenien tonnien nosturikoneistoihin ja niiden 

toimintoihin tule ikinä hetkenkään katkoksia. Laitteistot ovat keskeisin liikkujakalusto niin 

säteilytynnyrien täyttämässä F-rakennuksessa, massiivisenkorkeilla D-rakennuksen kattopalkeilla, 

kuin vaikka Rh-hallin uraanilatausseisokin säteilyttämässä maailmassa 

polttoainepullokuljetuksineen. Ylös ja alas loputtomilla kierroillaan. Koska kyseessä on 

äärimmäisen tärkeät solmukohtalaitteet ydinyhtiön tavan mukaan näitä hoitaa tietenkin ainoastaan 

ja vain yksi sähköasentaja ja ainoastaan yksi konemies! Pysähtyi kone missä ja milloin vaan on 

heti kymmenet käyttäjät aukomassa päätään, ettei mikään etene, jossei laitteistoa korjata 

aamuyöllä kello 1.15! Järjestelyllä on tietysti eräs keskeinen ja tarkoin mietitty yksityiskohta 

ydinyhtiön tyyliin. Milloin tämä ainokainen huoltaja unenpöppörössä huomaa keskiyöllä 

punahehkuisena säteilevän tynnyrin roikkuvan jumissa sen kaikkein säteilevimmän tynnyrikasan 

päällä ja laite pitää juuri siinä huoltaa, ei jää paljon itsesuojelulleen aikaa. Täysin mielettömän 

työaikajärjestelyn varjolla ei joudeta odottamaan säteilymittaajia, ei juuri mitään muutakaan 

"haitallista dokumentointia"! Pian tämä kohtaloonsa tyytyvä asentaja vääntelee rutiinisti 

sorkkaraudoin pölyistä ja huuruavaa tynnyriä irti lukkiutuneista leuoistaan. Säteilyä tulee kuuppa 

kuumana, mutta kiireessä dosimetrit ja vastaavat kymmenet kerrat putoilevat särkyen tuhansiksi 

paloikseen ja hävittävät ahtaassa työtilanteessa kootut valtaisat säteilyannokset muistojen 

historiaan ikiajoiksi. Juuri tällainen tietysti on herkkua ydinyhtiölle. Mutta vanhentuvan 

huoltohenkilöpolon elimistö taltio taiten ja tarkoin jokaisen ydinyhtiön hänelle juoniman 

säteilyruoskintasession. Aamulla tulee sitten jo säteilymittarinsa kansa kaveri paikalla ja kertoo 

arvioidun säteilymäärän ylityksen. No minkäs sitä sattuneelle enää toteaa firmaansa kuin kallioon 

uskonut työnsä orjuuttama. Harmitellen saamaansa haavaa käsissään, joka sylkee jo parhaillaan 
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sisäistä plutoniumiaan aortan kautta kehoon. Juuri tätä ydinalan perusolemus on. Tämän työlleen 

ydintyyliin uhrautuneen kaverin puurtamisen tuloksena nosturi nostaa, hissi kuljettelee vuodesta 

toiseen yhtiön tärkeitä vieraita B-rakennuksen ylväässä maisemahississä ylös ja alas, ylös ja taas 

alas. Ministerivieraita naurattaa, kun kuulevat, että jo 2m reaktorihallin veden pinnasta nostettu 

käytetty polttoaine tappaisi lennosta kaikki näkösällä olevan elämän hetkessä. . Miksi nauravat? 

Koska tämä taustalla vaieten puurtava harvalukuinen uhrautuva huoltoporukka käytännössä 

hengellään takaavat, etteivät nostokoneen epävakaat rajat petä. Ja jos ehkä pettävät, niin vain 

huoltajat kuolevat, ei ministerivieraat yhtiöjohtoherroineen. Puhelin pirahtaa tällä kertaa 

maanantaiaamuyöstä kello 0:48. Turbiinihallin massiivisen vaijerinosturin uraanipölyn kyllästämä 

vaijeri repsottaa odotellen sylkien kuumia hiukkasiaan punaisena hehkuvan ja ennen kaikkea 

säteilevän suurpaineturbiinin päällä. Asentaja tietää, että turbiinin muutaman tunnin 

pysäyttämisellä hänen vuotuinen säteilytili ei menisi punaiselle. Mutta muistaa jo tutusti, ettei 

ydinyhtiö moisiin työsuojelutoimiinsa ikinä suostuisi. Sinne vaan ylös typpikaasujen 

kynnysgammaamisen ristituleen, niin ettei säteilysuojelusta kannata edes puhua. Tiistain puolelle 

kello 3:12 asennus on tehty. Veriset ruhjotut kintaat todistivat yhä, että vaijeri oli loppuun ajettu. 

Veren tulo tutusti nenästään kertoo, ettei RAD-mittarin läpitunkeva ulinavaroitus olut ihan tuulesta 

temmattua. No onneksi kone saatiin kuntoon. Ja mikä tärkeintä kukaan ei edes pudonnut korkealta 

kuolemaansa alla meuhkaavaan gammahornaan. Taas saa asentaja nukkua kotonaan peräti 

kolme ja puoli tuntia. Aamun pikkutunneilla hakulaite ilmoittaa H-rakennushissiin jääneistä 

insinööreistä.. . Niin vuosia ihohuokosistaan sisälleen imeytyneet kaasuiset-, nesteiset- ja 

kiintokemikalisaatioainet tekevät säteilykirjollaan hiljaisessa huoltoväessä tehtävänsä. Eräänä 

aamuna käsi ei koukistu enää normaalisti. Lääkärit vain ihmettelevät miten tällainen harvinainen 

hermostotuho iskee reippaasti alle 50v olevaan noin vaan? Plutoniumille on ominaista 

bioaktiivisena olla jo matkalla luuytimeen tekemään leukemiaa. Ikinä ei työläispololle selvitetä oliko 

häneen iskenyt aine kenties poloniumia, tai hermomyrkkyistä cesiumin kemikalisoitumista. Pian 

riutuva vain kuva entisestä hänet kipataan kuin tyhjä hylsy ydinhirviön kidasta hipihiljaa 

sairaseläkkeelle. Kukaan ei kysy pelonsekaisena syitä, tai seuraamuksia. Ei koskaan! Jos kysyy on 

myös oma turvallisuus välittömästi vaakalaudalla vähän joka tasossaan näissä geimeissä jossa 

ihmiset lasketaan yhtiössä käytännössä kilon toimintapaloina. Ydinyhtiö pitää myös huolen, että 

minkäänlaista tutkimusta ei tehdä tapahtuneista ikinä. Ainoa hätä tällä loputtomalla 

ihmistuhosysteemillä on saada taas uutta ja tervettä kitaansa. Toisinaan sentään joku oivaltaa, 

pelastautua systeemistä ja hakeutua kauas ydintöistä ensioireittensa varoittamana. Mutta aivan 

liian moni tarttuu tarjottuun ydintyöllistymisen täkyyn ja uhrien loputon jono saa jo seuraavina 

kuukausina uusia uhrejaan. Muutaman vuoden päästä ydinalalle enemmän kuin tuttu 

aamukasteesta, ja vain siitä itkeytynyt puolitankoonsa kiskaistu firman lippu tervehtii vaitonaisina 

poistuvia ydintyöläisiä. Kaikki tietävät, että viimein on viimeisen nostonsa tehnyt saanut lopun 

tuskistaan.. ..Ylös ja alas kirskuvat mustasta uraanisaastastaan kitisevät nosturin vaijeri uutta 

uhriaan pälyilevänä vaanien. Gammaaviksi kontaminoituneet vuosi vuodelta pahemmin 

kyllästyneet nostolaitteet vaanivat vaatien yhä enemmän tuhottavaansa.. . Ylös ja alas... ----------- 

D-rakennus. Katsoessamme ydinvoimalan yleiskaavaa kiinnittää huomiomme suurimpana 

rakenteena D-rakennuksena tunnettu turbiinisali. Samassa tilassa on sitten myös esim. 

generaattorit ja niiden putkikiskot virransyöttöineen. Kyseessä on ehkä kaikkein traumaattisin 

ydinrakennelma, jossa jos mahdollista kuolema on aina läsnä. Tähän huoneistoon pakotettu 

huomaa jo viimeisimpien palonkestävien teräspalo-ovien takaa, miten massiiviset tuhon ja terrorin 

voimat ovat tässä ydinvoimalan kaikkein laajimmassa pressukattohallissa täysin kontrollitta irti. 

Viimeisen oven edessä massiivinen jyly, humina ja pauke ovat jo niin infernaalista, että aloittelija 

kokoaa happea taatusti ennen sisäänrunttautumistaan minuutteja. Varovainen kurkkaus ja ovi 

pämähtää läpi käytännössä työnnetyn uhrin selän takana, kuin kuoleman sellin uksi. Katse hakee 
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jo epätoivoisesti pakopaikkaa, niin paitsi ettei sitä toki ole. Korviahuumaava raastava raaka 

väkivalta tunkeutuu jopa paksujen kuulosuojainten läpi niin repivästi, että yksikään raavas mies ei 

ikinä unohda tilanteen kakofoniasta paniikkiaan. Olemme tulleet ydinvoimalan arkeen, tilaan jossa 

kalma, pelko konkretisoituu meluun, outoon äänimaailmaan ja kaiken kuittaa rintataskun punaisena 

meuhkaava henkilöstödosimetri. Niin edellyttäen että se on kunnossa! Tilassa kulkevat valtavien 

painepilvien siivittämänä etenevät radioaktiivisuuden turmelemat kaasumuodostelmat viivasuoraan 

reaktorin punahehkuinen uraanitankoilta. Ihmispolon tästä infernosta erottaa tuskin sentti pari 

tavallista perusrautaa! Kivitalon kokoiset peltikuoriturbiinit mellakoivat 70 baarin paineissaan ja 

syytävät hillittömästi kynnysreaktionaan arki-ilmakaasuista tappavan tuhoisaa tauotonta 

gammaamisenergiaansa. Tila jossa arki-ilman kyky kuljettaa sisuksissaan säteilyenergiaa 

konkretisoituu mitä karmivimmin. Silmänurkasta lehahtaa pääskysen musta kamikatsesyöksy.. 

töks, ja pum näet ilmojen kaunottaren putoavan tuskaisesti parahtaen massiivisimman 

alipaineturbiinin päälle lennosta. "No me valvomossa aina vedämme vetoa siitä montako minuuttia 

tilaan tulleet hiiret, linnut, heinäsirkat ja ties mitkä päiväperhoset kestävät paistumatta suoraan 

säteilyyn. Että mistä ne tulevat? Tilan kattomateriaalista noin kolmannes on arkista 

pressukangasta ja seinät ylempää pelkkää arkipeltiä räjähdystilanteita varten. Suoja säteilyä, 

terroria yms. vastaan on silkkaa optista hupailua. Katto kun ei kävelykiellossaan kestä edes lunta 

tai, ihmistä". Sanojan suoraan korvaan karjuma viesti syöpyy läpi elämäsi kestävänä, kuin 

kuumalla polttoraudalla. Ai tällaista ydinvoima oikeasti on. Totta kai tilassa on ydintyyliin ns. 

kosmeettista säteilysuojelua. Se konkretisoituu 2m paksuihin betonisiin legoharkkoihin joita on 

huolettomasti ladottu keskelle lattiaa muutaman metrin perusmuuriksi. Pian huomaat miten suoja 

on niin hatara, että ihminen kulkisi läpi sieltä täältä. Kummeksuessasi, että mitä pelleilyä huomaat 

miten polttavan säteilevän turbiinin taakseen armeliaasti peitelevä muuri jättää jumbojetin 

mentävän reiän yläosaan ja kas kummaa sinua ei enää yhtään hämmästytä säteilysuojassa 

hahmottavasi pelleilymeininki. Kuulet vaan, ettei säteily taitu? Just joo ja kukaan laitosinsinööreistä 

ei tasan tarkkaan ole edes kuullut miten arki-ilmaan sitoutuu ionisoivana tappajana miljoonien 

elektronivolttien massiivigammaamiset Ajzenbergin kokeitten osoittamana faktana. Punaisena 

hehkuvan maasta vain reilun miehen korkeudelta erottuvan massiivisen korkeapaineturbiiniosan 

päällä näet päiväperhosen surmansyöksyssään. Koko lattiastoa peittelee sääskikuolemien 

mysteerio kuivettuneen rotan kakofonisesti säestämänä. Niin mainittu turbiini on täysin irti 

päägeneraattorin akselilinjasta. Massiivinen alennusvaihde siitä generaattorille on eräs paras 

takaaja siitä, että nimenomaan ydinvoimalassa jos missä kymmenien prosenttien mm. 

vaihteistoenergiahaaskuu on aina taattuna. Tämä suku ei säästä! Vasta omakotitalokokoluokkaiset 

matalapaineturbiinit välitulistimin on vaivauduttu liittämään suoralla paremman hyötysuhteen 

generaattoriakseloinnilla. Lukijani jo ihmettelevät missä TVO:lle elimellisesti kuuluvat 

kuolemantapaukset odottavat? Puhutaan ns. "atmosfäärimurrosta". Kun massiivinen +274C höyry 

turruttaen tajuntaa ammutaan runnomaan turbiineja pyörintäänsä niiden edestä on startissa 

poistettava kivitaloja täyttävät arki-ilman kaasustot ensin. Jos tämä ajettaisiin arki-ilmaan olisi 

seurauksena tuhoisa happikatastrofitunku suoraan hornamaisen punaiseen reaktoriin ja massiivi-

infernoa se tuttuun ydintyyliin tietäisi. Toki on sanomatta selvää, että reaktorin smirklaavanraju 

säteilytys muuttaisi ko. "Haadeksen" ennen kaikkea kuorimallisäteilymeren megavarastoinniksi. 

Tämä ei tietysti ydinalaa haittaa, vaan se, että happi palaisi tuhoten ihmislihaa arvokkaammat 

koneikot myös. Ratkaisu on brutaali, salattu ja kivikaudenaikuinen. Ilmasta poltetaan valtavalla 

vetykaasusyötöllä happi pois ja kaikki muu ilmakehän herkkäaktivoituvat CO2, gammaajatypet, 

jalokaasukirjon radonit, kryptonit, heliumit ja ksenonit annetaan surutta virrata suoraan 

punahehkuisiin uraanitankoihin hakemaan säteilyenergialastinsa, ainoastaan happi poistetaan 

polttamalla. Vety toimitetaan valtaisalta vetykaasupullokentältä seinän takaa. Milloin laitosta 

ajetaan on selvää, että ilma pilaa myös akselitiivisteistä ja ties mistä rotankoloista systeemiin 
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tunkien arkihappineen. Kun tämä vuoto saa säteilyä ei esim. ksenonjalokaasuihin ja 

radonatomeihin iskostuneella 21eV gamman kuorienergiatasoilla ole leikkimistä. Pahin tulee kun 

laitos alasajetaan ja kivitalon kokoisiin turbiineihin, putkistoihin ja lämmönvaihdintulistimiin jää 

ääripiiripintaansa säteilyenergiavarastoitunutta perusilmakehää valtaisat määreet. Tästä on 

paperilla olemassa velvoite varastoida ko. massatappajakaasua jossain radonin puoliintumisajan 

kuukaudet. Sitä varten on olemassa mm. H-rakennuksen sopeissa alimitoitettuja kaasuvarastoja 

hiekkaviivästystankkeineen ja aktiivihiilikaasusieppareineen. Mutta kuten ydinalalle on leimallista 

lapsellisilla volyymeilla! Esim. 2008 vuoden vaihteessa TVO:n laitokset hyppivät loputtomassa 

katkoskierteessään, kaasujen välivarastoinnit loppuvat kesken jo ensimmäisessä 

kaasunvaihdollisessa alasajossa, totta kai. Lisäksi TVO on ottanut systemaattiseksi tavakseen 

puhallella aina vuoden lopussa niin paljon kaasuja ohi, että STUK:n vuototilit tulevat punaiselle. 

Näin säästetään suotonmaksuissa?! Ja tutusti mittareissa näkymättömät gammamamiskaasut 

suoraan savupiipusta ulos. Josta kuten jopa STUK tässä taannoin näpäytti oli myös ydintapaan 

jopa kuuman hiukkasen suotimet ohitettuna! Sinne vaan kaikki piippuun ja tuulella Nokialaisten 

iloksi. Ei mikään ihme, että koko Länsi-Suomen vesihuollossa eivät suotimet ole kuin vitsinä. Ja 

kuten odottaa saattaa TVO:n ensimmäinen ja kenties kaikkein raadollisin onnettomuus sattui tätä 

ydintyyliin totaalisen vaaralliseksi suunnisteltua vetyvarastoa kauhuissaan tutkimaan lähetettyä 

valvomopäällikköä vastaan. Kuului vain pieni avaimen kilaus, hänen hikisiltä käsiltään ja 

kauhunsekaisen huudon kaikuessa TVO:n myöhemmin niin tutuiksi tulleilta kuoleman kentiltä ja 

kaikki, tosiaan kaikki kirjaimellisesti räjähti! Lähistöllä ollut mm. rekka-auton kokoinen niin ikään 

massiivinen nestetyppisäiliö pirstaloitui vetypalon mukana ja sammutti lieskat. .. .. Seuraavana 

aamuna tuskaisa verivana kertoi asfaltista verenkarvaana henkilöstölle, mitä ydinvoima oikeasti on. 

Täysin palaneena hän käveli vielä pitkän matkan syyllisen TVO:n portille uhraten itsestään sinne 

KAIKEN.. ..Noin kuukautta myöhemmin tuttu puolitankolippu TVO:n "kalmalippujonoissa" kertoi 

palkkasaantien taas kerran loppuneen ydintuhomeriin.  

  

140. LED energian historianmuutoksiin..txt 
140. LED energian historianmuutoksiin. Harvoin minua saa moittia liian valoisista näkymistä, mutta 

katsotaan. Yllättävän vähän puhutaan siitä, miten tärkeä tekijä maailman energian huollossa on 

niin keskeinen tekijä, kuin valo. 90-luvulla SEV talous veti viimeisiään, koko yhteisö tuotti 

energiaansa 0,5% tuottohyötysuhteellaan. Idea oli nimittäin se, että DDR:n Ronneburgin uraanin 

malmin pitoisuus oli 0,1-0,01 % luokkaa. Kun 0,1 % uraanista otetaan talteen normaalisti 90 %, oli 

SEV-systeemissä käytössä avoaumaustekniikka, josta saanto oli viidennes vain 18 %. Koska 

uraanin energianegatiivisuuden raja on 0,4 % luokassa tarkoitti tämä sitä, että ydinvoimaloihinsa 

siellä tuotettiin jopa parhaimmillaan uraania 20 kertaa alle energia saannin kulutuksen nollarajan. 

Tästä kaikesta seurasi se, että Itäblokin 9 ydinvoimalaa kulutti uraania valtaisalla tuhlauksella. 

DDR Wismuntin tuotanto oli 8 tonnia uraania/v. Käyttäen 9 Itä-Euroopan ydinvoimalassa 

plutoniumiksi ja toimitettiin CCCP:n ylläpitämään ydinasetuotantoon. Syy siitä miksei SEV kyennyt 

tekemään mitään muuta huomattiin, kun DDR:n kadottua kyettiin lopettamaan kaikki ydinvoimalat, 

koko uraanintuotanto ja silti koko seudulle muodostui massiivinen energialaitosten ylijäämä. Kaikki 

energiaresurssit menivät uraanintuotantoon, jota ei yhtäkkiä tarvittu lainkaan. Miten tämä on 

mahdollista? Muun maailman energian käyttö perustuu vähän samantyyppiseen ajatusmalliin. 

Mutta meillä ei systeemiä määrää edelläkerrottu tarve noin räikeästi. Voidaan sanoa, että 

talouttamme jäytää 5 % hyötytarve. Mikä luku lähinnä höyrykoneen hyötysuhde siten on? 

Hehkulampun valontuottosuhde! On laskettu, että 60 % maailman energiasta menee pelkkään 
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valaisuun. On totuus, että parhaillaan laboratorioissa maailman suurimman 

energiavallankumouksen airut LED tuottaa valoa jo huikaisevalla 47 % hyödyllään (T&T helmikuu- 

08). Kymmenen kertaa paremmin jo kuin hehkulamppu. Tuplasti loistevaloa paremmin. 90 % 

häämöttää jo ihan kulman takana. Eli valon hyötysuhteeseen on odoteltavissa ihan lähiaikoina noin 

18 kertaistunut parannus. Kuin taikaiskusta maailmaan jää heittämällä joka toinen 

energiavoimalaitos virattomaksi! Onko maailma valmis tähän radikaaliin kääntymykseen? Ei 

taatusti, koskei muutoksen vallankumouksellisuutta tajuta vielä näemmä lainkaan, kun tehdään 60v 

energialaitossuunnitelmia, kuin ei mitään. Valo on vain pieni osa muutoskentästämme lähi vuosina. 

Nyt TV:mme pakotetaan ahnehtimaan tuollaisia 300W perustehoja. LED vallankumous 

kymmenesosittaa nämä. Kotitietokoneissamme haaskuuntuu 250W tehoja. Kannettaviin uppoaa 

lähiaikoina kymmenesosa. Moni voisi sanoa, että entä sitten lämmityksiin menee aina energiaa? 

No mietitään tovi meneekö. Ruotsissa on energian käyttö laskenut jo 1990 lähtien katkotta. Aivan 

oikein syynä on lämpöpumppujen ja ilmanpoiston talteenottosysteemien yleistyminen. Ruotsi on 

korvannut jo 4 ydinvoimalaansa noilla ja vauhti ei osoita edes laantumista, päinvastoin. 300-jopa 

500 % hyötyprosenteilla pelaavat laitteistot poistavat käytännössä kokonaisten talouksien 

lämpötarpeet kokonaan. Jopa Suomessa tästä on hyvät kokemustestit Espoosta. Nykytalo tulee 

toimeen pelkällä hukkalämpöenergiallaan ongelmitta. Eikä kehitys tule tähän jäämään, ei toki. 

Koska LED osaa käsitellä valoa 90 %, sama toimii toisinpäin myös. Eli 8 % aurinkokennoihin 

saadaan viimein 80 % kyvyt samalla perustekniikallaan. Tällä pyöritetyt lämpöpumppujen 300 % 

hyötysuhteet tekevät ihmeitä maailman tulevaan energiatarpeisiin. Eikä kehitys jää tähän. Jo nyt 

tiedetään, että kokonaiset kaupunginosat on mahdollista saada toimimaan ilman 

lisäenergiantarpeita ulkoa. Huikeilla hyötysuhteillaan energiaa ei tarvitse tuoda raskaasti kaukaa 

massiivisin häviöin. Raskaat sähkölinjametallit jäävät yli. Energiasyöpöt alumiinikaapelit 

eliminoidaan yksi toiseensa jälkeen. Niin ikään niitä suurenergialla tehnyt metallurgia näivettyy. 

Myös massiivisia energialaitoksien metallivaroja ei tarvita enää. Voimaloiden polttoaineen 

uraanilouhinnat kuljetuskalustoineen energiasyöppönä katoaa. Hiilen ja raskaan öljyn kuljetus 

romahtaa. Syntyy maailmaamme enemmän muuttava dominoefekti kuin teollistaminen. 

Kansanvaellusloppumiset energiasyöppötehtaisiinsa romahduttaa jopa kuljetustarpeet. 

Paikallisenergia jyrää. Joka talouteen riittää pieni paikallistuulimylly, päästöttömän polton 

kotivoimala jätteistä. Aurinkoenergiaa riittää vaikka myyntiin kaikki, mutta kuka sitä enää tarvitsee 

ilman käyttäjiä? Jopa paperia ei tarvitse raijjata, koska vihdoin ja viimein meillä on LED-käyttöineen 

asiallinen ikinäyttötoive ilman paperinroskaa. Veden puhdistuksen kemikaalisointia kaipaamaton 

UV-LED niin ikään poistattaa vesihuollon taustateollisuuden. Keskitetty viemäröinti ja jopa 

jätevesilaitokset korvaantuvat bioreaktoreineen ja UV-varmistuksineen. Vuoden vaihteessa 

ilmoiteltiin, että 2007 oli historiallinen vuosi, jolloin Suomi vähensi energiantarvettaan ensi kerran. 

Moniko ihan OIKEASTI mahtaa oivaltaa kuinka historiallinen 50 % hyötysuhdetaloutemme tulee 

olemaan kuluttajien iloksi ja energiamonoliittien kauhuksi?  

  

141 D-rakennus..txt 

141. D-rakennus. Katsoessamme ydinvoimalan yleiskaavaa kiinnittää huomiomme suurimpana 

rakenteena D-rakennuksena tunnettu turbiinisali. Samassa tilassa on sitten myös esim. 

generaattorit ja niiden putkikiskot virransyöttöineen. Kyseessä on ehkä kaikkein tramaattisin 

ydinrakennelma, jossa jos mahdollista kuolema on aina läsnä. Tähän huoneistoon pakotettu 

huomaa jo viimeisimpien palonkestävien teräspalo-ovien takaa, miten massiiviset tuhon ja terrorin 

voimat ovat tässä ydinvoimalan kaikkein laajimmassa pressukattohallissa täysin kontrollitta irti. 

Viimeisen oven edessä massiivinen jyly, humina ja pauke on jo niin infernaalista, että aloittelija 
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kokoaa happea taatusti ennen sisäänrunttautumistaan minuutteja. Varovainen kurkkaus ja ovi 

pämähtää läpi käytännössä työnnetyn uhrin selän takana , kuin kuoleman sellin uksi. Katse hakee 

jo epätoivoisesti pakopaikkaa, niin paitsi ettei sitä toki ole. Korviahuumaava raastava raaka 

väkivalta tunkeutuu jopa paksujen kuulosuojainten läpi niin repivästi, että yksikään raavas mies ei 

ikinä unohda tilanteen kakofonista paniikkiaan. Olemme tulleet ydinvoimalan arkeen, tilaan jossa 

kalma, pelko konkretisoituu meluun, outoon äänimaailmaan ja kaiken kuittaa rintataskun punaisena 

meuhkaava henkilöstödosimetri. Niin edellyttäen että se on kunossa! Tilassa kulkevat valtavien 

painepilvien siivittämänä etenevät radioaktiivisuuden turmelemat kaasumuodostelmat viivasuoraan 

reaktorin punahehkuisilta uraanitankoilta. Ihmispolon tästä infernosta erottaa tuskin sentti pari 

tavallista perusrautaa! Kivitalon kokoiset peltikuoriturbiinit mellakoivat 70 baarin paineissaan ja 

syytävät hillittömästi kynnysreaktionaan arki-ilmakaasuista tappavan tuhoisaa tauotonta 

gammaamisenergiaansa. Tila jossa arki-ilman kyky kuljettaa sisuksissaan säteilyenergiaa 

konkretisoituu mitä karmivammin. Silmänurkasta lehahtaa pääskysen musta kamikatsesyöksy.. 

töks, ja pum näet ilmojen kaunottaren putoavan tuskaisesti parahtaen massiivisimman 

alipaineturbiinin päälle lennosta. "No me valvomossa aina vedämme vettoa siitä montako minuuttia 

tilaan tulleet hiiret, linnut, heinäsirkat ja ties mitkä päiväperhoset kestävät paistumatta suoraan 

säteilyyn. Että mistä ne tulee? Tilan kattomateriaalista noin kolmannes on arkista pressukangasta 

ja seinät ylempää pelkkää arkipeltiä räjähdystilanteita varten. Suoja sätelyä, terroria yms. vastaan 

on silkaa optista hupailua. Katto kun ei kävelykiellossaan kestä ede lunta tai, ihmistä". Sanojan 

suoraan korvaan karjuma viesti syöpyy läpi elämäsi kestävänä, kuin kuumalla polttoraudalla, ai 

tällaista ydinvoima oikeasti on. Totta kai tilassa on ydintyyliin ns. kosmeettista säteilysuojelua. Se 

konkretisoituu 2m paksuihin betonisiin legoharkkoihin joita on huolettomasti ladottu keskelle lattiaa 

muutaman metrin perusmuuriksi. Pian huomaat miten suoja on niin hatara, että ihminen kulkisi läpi 

sieltä täältä. Kummeksuessasi, että mitä pelleilyä huomaat miten polttavan säteilevän turbiinin 

taakseen armeliaasti peitelevä muuri jättää jumbojetin mentävän reiän yläosaan ja kas kummaa 

sinua ei enää yhtään hämmästytä säteilysuojassa hahmottavasi pelleilymeininki. Kuulet vaan, ettei 

säteily taitu? Just joo ja kukaan laitosinsinööreistä ei tasan tarkkaan ole edes kuullut miten arki-

ilmaan sitoutuu ionisoivana tappajana miljoonien elektronivolttien massiivigammaamiset 

Ajzenbergin kokeitten osoittamana faktana. Punaisena hehkuvan maasta vain reilun miehen 

korkeudelta erottuvan massiivisen korkeapaineturbiiniosan päällä näet päiväperhosen 

surmansyöksyssään. Koko lattiastoa peittelee sääskikuolemien mysteerio kuivettuneen rotan 

kakofonisesti säestämänä. Niin mainittu turbiini on täysin irti päägeneraattorin akselilinjasta. 

Massiivinen alennusvaihde siitä generaattorille on eräs paras takaaja siitä, että nimenomaan 

ydinvoimalassa jos missä kymmenien prosenttien mm. vaihteistoenergiahaaskuu on aina taattuna. 

Tämä suku ei säästä!Vasta omakotitalokokoluokkaiset matalapaineturbiinit välitulistimin on 

vaivauduttu liittämään suoralla paremman hyötysuhteen generaattoriakseloinnilla. Lukijani jo 

ihmettelevät missä TVO:lle elimellisesti kuuluvat kuolemantapaukset odottavat? Puhutaan ns. 

"atmosfäärimurrosta". Kun massiivinen +274C höyry turruttaen tajuntaa ammutaan runomaan 

turbiineja pyörintäänsä niiden edestä on startissa poistettava kivitaloja täyttävät arki-ilman 

kaasustot ensin. Jos tämä ajettaisiin arki-ilmaan olisi seurauksena tuhoisa happikatastrofitunku 

suoraan hornamaisen punaiseen reaktoriin ja massiivi-infernoa se tuttuun ydintyyliin tietäisi. Toki 

on sanomatta selvää, että reaktorin smirklaavanraju säteilytys muuttaisi ko. "Haadeksen" 

ennenkaikkea kuorimallisäteilymeren megavarastoinniksi. Tämä ei tietysti ydinalaa haittaa, vaan 

se, että happi palaisi tuhoten ihmislihaa arvokkaammat koneikot myös. Ratkaisu on brutaali, 

salattu ja kivikaudenaikuinen. Ilmasta poltetaan valtavalla vetykaasusyötöllä happi pois ja kaikki 

muu ilmakehän herkkäaktivoituvat CO2, gammaajatypet, jalokaasukirjon radonit, kryptonit, heliumit 

ja ksenonit annetaan surutta virrata suoraan punahehkuisiin uraanitankoihin hakemaan 

säteilyenergialastinsa, ainoastaan happi poistetaan polttamalla. Vety toimitetaan valtaisalta 
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vetykaasupullokentältä seinän takaa. Milloin laitosta ajetaan on selvää, että ilma pilaa myös 

akselitiivisteistä ja ties mistä rotankoloista systeemiin tunkien arkihappineen. Kun tämä vuoto saa 

säteilyä ei esim. ksenonjalokaasuihin ja radonatomeihin iskostuneella 21eV gamman 

kuorienergiatasoilla ole leikkimistä. Pahin tulee kun laitos alasajetaan ja kivitalion kokoisiin 

turbiineihin, putkistoihin ja lämmönvaihdintulistimiin jää ääripiiripintaansa 

säteilyenergiavarastoitunutta perusilmakehää valtaisat määreet. Tästä on paperilla olemassa 

velvoite varastoida ko. massatappajakaasua jossain radonin puoliintumisajan kuukaudet. Sitä 

varten on olemassa mm. H-rakennuksen sopeissa alimitoitettuja kaasuvarastoja 

hiekkaviivästystankkeineen ja aktiivihiilikaasusieppareineen. Mutta kuten ydinalalle on leimallista 

lapsellisilla volyymeilla! Esim. 2008 vuoden vaihteessa TVO:n laitokset hyppivät loputtomassa 

katkoskierteessään, kaasujen välivarastoinnit loppuvat kesken jo ensimmäisessä 

kaasunvaihdollisessa alasajossa, totta kai. Lisäksi TVO on ottanut systemaattiseksi tavakseen 

puhallella aina vuoden lopussa niin paljon kaasuja ohi, että STUK:n vuototilit tulevat punaiselle. 

Näin säästetään suotonmaksuissa?! Ja tutusti mittareissa näkymättömät gammamamiskaasut 

suoraan savupiipusta ulos. Josta kuten jopa STUK tässä taannoin näpäytti oli myös ydintapaan 

jopa kuuman hiukkasen suotimet ohitettuna! Sinne vaan kaikki piippuun ja tuulella Nokialaisten 

iloksi. Ei mikään ihme, että koko Länsi-Suomen vesihuollossa ei suotimet ole kuin vitsinä. Ja kuten 

odottaa saattaa TVO:n ensimmäinen ja kenties kaikkein raadollisin onnettomuus sattui tätä 

ydintyyliin totaalisen vaaralliseksi suunnisteltua vetyvarastoa kauhuissaan tutkimaan lähetettyä 

valvomopäällikköä vastaan. Kuului vain pieni avaimen kilaus, hänen hikisiltä käsiltään ja 

kauhunsekaisen huudon kaikuessa TVO:n myöhemmin niin tutuiksi tulleilta kuoleman kentiltä ja 

kaikki, tosiaan kaikki kirjaimellisesti räjähti! Lähistöllä ollut mm. rekka-auton kokoinen niinikään 

massiivinen nestetyppisäiliö räjähti vetypalon mukana ja samutti lieskat. .. .. Seuraavana aamuna 

tuskaisa verivana kertoi asfaltista verenkarvaana henkilöstölle, mitä ydinvoima oikeasti on. Täysin 

palaneena hän käveli vielä pitkän matkan syyllisen TVO:n portille uhraten itsestään sinne 

KAIKEN.. ..Noin kuukautta myöhemmin tuttu puolitankolippu TVO:n "kalmalippujonoissa" kertoi 

palkkasaantien taas kerran loppuneen ydintuhomeriin. ---------------- Kuljetusosasto. 

"KOLMENELJÄVIISI.. ..!" Tässä vaiheessa katjushapatteristo laukoo nimikoodiaan ja puhelimen 

toisessa päässä alkoi kämmenet kostumaan, putosi rusakko pöksyyn. TVO:lla oli suorastaan 

kansanhuvina panna kokematon kesäjakson harjoittelija varaamaan autokuljetukset puhelimitse. 

Oli todella hykerryttävää huomata, miten varmaotteinen, kenties jopa ylimielinen insinöörinplanttu 

suli kuin kynttilävahakas tässä kuljetuskörmyn puhelintulituksella. Pari ökköttelyä tai epävarmuutta 

siitä pitikö sähkökaappi viedä ovelle 123 vai kenties 125 oli todella kohtalokasta. Varaston 

päällikkö kun oli eläkkeelle jäänyt kapiainen ja se meinaan KUULUI heittämällä jopa lankoja pitkin! 

No tapahtumaa seurasi jossei nyt välttämättä lattian kastumiset, niin punakka, pönäkkä ja 

pöllähtänyt hikikarpalojaksotus nuutuvan DI-kossin elinikätraumoineen. Ei hän paha ollut, ei toki 

tämä SAINT veteraanijermu, ei vaikka siltä alkujaan tuntui. Suorastaan rehti olemus. Kun vihdoin ja 

viimein uskaltautui henki kurkussa kurkkimaan tänne kuljetusstressien maailmaan alkoi oivaltaa 

moniaita kytköksiä. Stressi, paine, suoranainen systemaattinen hiostus kuului tänne voimalan 

eteläisnurkkarakennukseen. Pari jenkkiautoa, pakuja, trukkeja jokunen. Auton pesupaikka kohisi 

hajustettua valkovaahtoaan, öljylle vaihto löysi lokeron viisarittomasta kellosta silti. Vahan tuoksua 

ja virkakuskin sinilippaa. Lunkin oloinen puolitusinainen timmiin kiristetty miehistö, niin ja toki ei saa 

unohtaa nuorempaa ja verevämpää sukupuolta edustavaa klassista ja osaavaa naislähettiä. Itse 

asiassa koko joukkoa leimasi jo alkunäkemältä normaalia piiskatumman henkilöstön 

stressipaineitten tietty "myötäävä ylinöyryys" ydinhallinnon hampaissa. Vain alussa mainitsemani 

kapiaisen jämäkkyys esti TVO:n koko raivon raatelemasta osastoa. Häthätäistä kahvittelua ja 

kiivaita hälypiipparien joukkolähtöjä tämä osasto tarjosi. Vauhtia ja äksyjä vaateita, 

työkomennusten hakusanoina kaikkialta pomotteluaan syytävien suista seinällä kimmahteli: "Nyt, 
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heti, välittömästi, kuin olis tässä! Täällä komprendo! Keleen tunarit piti olla jo!" Vastauksina 

puolestaan lähinnä:" Ei ehi sekunnilleen pari muuta on jo kuljetettavana." Nestekaasukäryä, 

dieselin katkua, pörinää ja sähellystä siellä täällä. Niin ja sopuisannätti lähetti.. .meni kuin viimeistä 

kirjettä odottelisi itse presidentti, ei hetken rauhaa. Hermosaha raivosi ja silppusi tässä tiiviissä 

yhteisössä kuin ihmiset olisivat silkkaa TVO:n shakkilautanappulastoa, jota johtoporras voi käsitellä 

miten vaan. Toisinaan pääsi tutustumaan tilannekoosteeseen ihan paikan päältä. Elävästi muistuu 

reissut Raumalle ja takaisin. Tuskin meni kilometriä, jolloin ei hätäinen puhelinsoitto ilmoitellut, 

mistä TVO:n herrojen viinatarjotiski oli vajaa. Lasipullojen tauottomat helinät takalaatikoista 

kertoivat, että taas illemmalla herrat saa ja kansan piikki maksaa! Juuri kun pari sanaa oli ratin 

väännön lomassa vaihdettu, niin Kauppatorilta hakemaan pikalähetystä ja sellaisella kiireellä, että 

maali kaaran kyljistä liukeni! Kuskin stressi oli tietysti käsin kosketeltavaa. Malttamattomasta 

kaasujalastaan alkoi näitä keikkojaan vuorotta tekevän vanhahapsiherran stressi kertoilemaan. 

Tauottomasti lisää kaasua, vähemmän kaasua ja taas lisää kaasua.. .. Sitä tietysti koitti auttaa, 

minkä sanoa taisi. Ammattimiehen hikisestä lakista oli tullut keskiaikaisen TVO:n ydinterrouden 

kidutuspanta. Lapsuuden unelmat autoilusta oli muutettu irvikuvakseen. Hataralla äänellään 

aloitettu kerronta osoitti selkeät myöhemmin jopa liian tutut TVO:n tavat toimia kuin vampyyrit." 

Soittivat lauantaiyönä kello 2:15 ja pyysivät umpijuoppokunnossa kuljetusta Helsingin kentältä 

Raumalle. Vieressä oli kyllä takseja, mutta halusivat nimenomaan mut kuskikseen.. .!" Sairasta, 

syvältä ja tietoista johdolle oi niin, niin tyypillistä ihmisilvontaa. Mitä siinä osasi epätoivoinen? 

"Koittasitte edes porukalla vaatia ihmisoikeuksianne takaisin.. ." "Mutta kun tällainen Eurajoen 

vanhus on oppinut niin perusteellisesti työmiehen nöyryyttä maata myöten". Ei kauoja tästä ja TVO 

saa johtonsa tahdon myös tässä läpi. Harmaan taivaan alla odottaa taas tuttu illan lippu. Jalka ei 

polje enää. Ennenaikaisesti silkkaan stressiinsä tuuperrettu kuski on haudattavana. Mutta viinaa 

kulkee ja yhteiskunnan piikki vetää. Mitään oppimatta ydinherrojen kyltymätön Eldorado 

rantamökille ei osoita mitään laantumisen merkkiä. Ei vaikka kuskien määrät vähenee. Sama 

toistuu ja seuraava suhari saadaan hollille.. .Samaa soittoa viikonlopun huuruisiin asiattomiin 

kuljetussessioihin. Mieli on kiristettävissä täysin epäinhimillisiin tauottoman työajan käyttöihin. 

Korvauksitta, runneltu sydän säksättäen, kritiikittä ja kaasujalan poljennossa jo iän harmautta. 

Mutta koska ydinalalla ei ihmiselle anneta mitään arvoa, niin myötämielisen neuvonta uppoaa 

usvaan turhaan. Kirjeet sinne, paketti tänne, krapulapulveria keskiyöllä ydinherrojen punehtuneisiin 

örveltelyhetkiin. Hirsimökkisaunan moraalista on edes turha puhua. Naisia, miehiä, loputtomana 

solkena ja taas jatkoille vaikka Poriin. Soitto nöyrälle kuskille kello 4 aamu-usvaan tuo pirssin 

plyyshit paikalle herrojen kuseksitavaksi. Kauoja ei mene ja seuraava puolitankolippu tervehtii 

aamutuimaan. "Työn sankari, työn sankari", huutaa hallava korppi julkisivultaan valkomaalatun 

TVO:n lipun liukasjäiseltä metallipallolta. Kukaan ei ota vastuuta, mutta hauturi saa ydintyylisen 

surman urakan. Sitten seuraavan kimppuun, koska ydinherrojen juhlakausi on revisiojen päätyttyä 

vasta alkumetreillään. Pian tuodaan viesti, että myös stressin tappama kapiainen ja armoitettu 

norssikalojen purija laski lippunsa myös. Ei mene kauoja kun TVO pääsee mielipuuhaansa. Kuin 

raivoisa leijonalauma terro saa vapaat kädet puolustuskyvyttömän jäämistön kimppuun. Koko 

kuljetusosasto revitään kuin vihan kiivaudella! Olivat orjat mokomat vaatineet ihmisarvoja 

hyväkkäät. Armoa ei anneta, lähetille lainvastaisesti kenkää, liitto hiljennetään. Työväkeä 

paiskotaan kuin kosto olisi TVO:n ainoa elinehto. Tässä ei vaikuta edes se, että syitä ei ole. 

Ydinalalle kun silkka hävittäminen on keino elää, tai kuolettaa! 
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142.Fotonin massa kyseenalaistetaan yhä..txt 
142. Fotonin massa kyseenalaistetaan yhä? Eräs keskeisin nettikirjoittaja Rytkösen teoriaa 

vastaan esitetty selitysmalli perustuu oletukseen siitä, ettei fotonilla ole massaa. Tässä väitteessä 

on STUK-maista ilveilyä rossi. Vaikka kvanttifysiikka on pullollaan pysähtyneistä fotoneista 

purkautuneita esim. elektronipareja, joista tunnustetaan jopa termi "parinmuodostus", niin ei vaan 

haluta uskoa!? Ja vaikka esim. avaruudessa mustiin aukkoihin imeytyksessä pyörähtelevien 

miljardien aurinkojen massat avoimesti nähdään nostetun jopa varsin yleisesti valonnopeuteen niin 

siitä huolimatta fotonin massaa ei haluta tunnustaa? "Falsifioisin" suoraan, että täyttä potaskaa! 

Jotta homma menisi täysin hallinnasta niin meillä on jo heti sodan jälkeen valmis laboraatiodemo 

siitä miten massasta tulee painoton! Eikä siinä edes kaikki. Meillä on niin ikään samalla teorialla 

Englannissa tehty demo. Totta tosiaan parvittain painottomia nanokoneita leijailee jopa 

Euroopassa, mutta silti vaan ei kukaan tunnu tajuavan tapahtuneesta yhtään mitään? En tiedä 

itkeäkö vai nauraa tapahtuvan maailman ja siitä valovuosien erolla alati erkaantuvan fysiikan 

IAEA:n lukitseman kvanttikeskiajan välistä kasvavaa kuilua. Hafnium -178 aineella suoritetut 

kokeet toistivat Malenkan- kuorimallireaalia tuosta vaan. Nyt meillä on toki faktat tarkoin poissa 

julkisuudesta pidettynä, kiitos IAEA/NSA/TVO/STUK:n kaltaisten pimittämänä myös tietoisuus siitä 

miten triplaspin lopettaa demottuna massan. On aivan uskomatonta, että nettimaailmassa 

kinastellaan vasta alkeisteorioina siitä, että onko fotonilla massaa, kun Hollannissa 

gravitoniefektiittömyystila todettiin jo IBM:n laboratorioissa mahdollistuvan silkalla Casimir-efektillä. 

Malenka mittaili massaa fotoniin jo liki 50v sitten. ..ja mitä tekee maamme ns. fyysikot? Kiistelevät 

siitä, onko fotonilla massaa! ! Eli tosiaan miksei Malenka, Casimir-efektit, Lauritsen, 

lisäyskerrointaulukot, Ajzenbergin, jopa Einsteinin energian pysyvyyskaavat ja fotoni- 

ionisaatiofaktojen kaltaiset kvanttimaailman tukipylväät kiinnosta ydinlobbareitamme LAINKAAN? 

Olenko näiden tyrkytyksissäni siis pakotettu toteamaan, että olen vaan 50v edellä Suomen STUK/ 

ydinpelleilymaailmaamme <azyon@suomi24.fi> kirjoitti viestissä news:64f7f255-11d6-4093-8250-

92fc5011095d@28g2000hsw.googlegroups.com... On Feb 14, 5:51 pm, Maan Matonen 

<t...@address.is.invalid> wrote: ------------------ Hyvin nopean Googletuksen avulla selviää, ettei 

fotonin massa voi olla missään tapauksessa suurempi kuin luokkaa 10^-16... 10^-17 eV ja että 

fotonin vähääkään nollasta poikkeava massallisuus aiheuttaisi mm. seuraavia ongelmia: 

*Gammafotonin massa on helposti 2* 0,511Mev ja puhut tuollaisia? - hiukkasfysikaalinen 

mittainvarianssi rikkoutuisi - varauksen säilymislaki ei välttämättä pätisi - Coulombin laki rikkoutuisi 

- staattisen magneettikentän käyttäytyminen poikkeaisi totutusta ( 

http://math.ucr.edu/home/baez/physics/ParticleAndNuclear/photon_mass.html Artikkeli vuodelta 

2003 asettaa massan ylärajaksi 10^-19 eV . Tämä on muuten 1 000 000 000 000 000 000 000 000 

kertaa vähemmän kuin tuo Rytkösen otaksuma fotonin sisältämä elektronin massa... *Tässä 

sekoitat massan fotonin kvadrupoolimomenttiin. Eli yksinkertaistettuna kyse on fotonista ulospäin 

läpi Casimir-efektin tulleesta mitattavasta vuorovaikutusvoimakentästä. Tämä luku kertoo sen 

eteenpäinmenomomentin vaatiman voiman epäsymmetrian suuruusefektistä. ----------------------------

---- Niille, joille keskustelu ei ole auennut, niin perusajatus on siinä, että nimimerkki Rytkönen 

ounastelee, että fotonissa on pakko olla massa? Häntä vastaan fysiikkanetissä sitten noin puolisen 

tusinaa maamme ydinalan vaitiololla kontrolloitavia fyysikkoja kinastelevat siitä, että miten 

ihmeessä Risto Rytkönen voi edes unelmoida, että valon nopeudella etenevässä fotonissa on 

massaa? Keskustelun luonteeseen kuuluu se, että jutustelu on kestänyt ilmeisesti jo vuosikaudet 

ilman selvää jakoa. No juttuun kuuluu toki se, että IAEA väittää pokkana, ettei fotonissa voi olla 

massaa. Ei myös Riston/Malenkan esittämää kykyä siirtää, poistaa ja varastoida säteilyn energiaa 

aineisiin. Katsotaan mielenkiinnoksi sitten muutamia viitteitä aiheesta, jonne keskustelijat eivät 

lainkaan vaivaudu etsiytymään. Eli ihan arkimaailman mitattua faktaa: "STUK säteily ja 
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turvallisuus" kirja sivu 94. Sähkömagneettinen kaskadi.. . Syntyvien fotonien energia on tyypillisesti 

muutamia kymmeniä megaelektronivoltteja ja niiden todennäköisin vuorovaikutus on 

parinmuodostus. Siinä syntyvät elektronit ja positronit aiheuttavat uudelleen jarrutussäteilyä ja 

tämä edelleen (kynnysarvoltaan 1,02MeV) parinmuodostusta. Hadronkaskadissa syntyy 

neutraaleja pioneja, jotka hajoavat lähes välittömästi kahdeksi suurenergiseksi 

gammakvantiksi/fotoniksi. Hadronkaskaddi on merkittävä ilmiö yli 10GeV primaarienergioilla, sillä 

protonituottoon vaaditaan vähintään 5,4GeV energia." Pekka Jauho kirjassaan "Atomi ja 

ydinfysiikka"esittää avaruussäteilyä löytyvän Z-hiukkastasoista jopa mykistäviin 10^15eV! Eli näitä 

voitte jakaa elektronin 0,511MeV tasolla ja miettiä onko keskustelluissa fotonisäteissä massaa ja 

kuinka paljon? --------------- Fotonissa ON massa. On hämmästyttävää miksei fotonin massan 

olemassaoloa haluta tunnustaa, vaikka jo Einstein suoraan sanoo, että kaikessa energiassa on 

massa. Ydinteollisuutemme IAEA ja vastaavat tahot eivät tätä yhä halua tunnustaa, koska 

massallinen katoamaton säteilyenergian fotoni kuljettaessaan säteilyn energiaa muuttaisi 

ydinvoimalan säteilyn pysyväksi ja alati kasautuvaksi jättivaaraksi. Vaikka massan olemassaolo on 

kiistaton ja jo Cernin kokeissa fotonin painavista sisuksista kehkeytyy jopa vetyatomien 

kokonaismassamääreitä silti massan olemassaoloa ei suin surmin tunnusteta! Kyse on jostain 

sellaisesta, joka kokeissa on todennettuna, mutta silti ei haluta myöntää. Kuten varsin yleisesti on 

kyse ydinteollisuuden olemasatolevien faktojen jatketusta vuosikymmenten peittelyistä. Ei tästä 

enempää. Haluan puolestani keskittyä siihen mekanismiin, joka vähintään teoriassa selittäisi 

tämän mysteerion ns. "massattomasta fotonista". Ilmiö on ollut tunnettu jo 50-luvulta asti. Ja 

systeemin nimi on Casimir-efekti. Idea on varsin yksinkertainen. Pannaan päällekkäin kolme 

massahyrrää, ylin ja alin pyörimään myötäpäivään ja keskimmäinen vastapäivään saadaan jo 

konkreettisesti kappaleen massaa kadotettua. Kun tämä tehdään nanotasolla ja hyrrät pyörimään 

niin, että poistavat gravitaatio- osumat kaikkiin suuntiin on kyetty tekemään nanokokoisia laitteita, 

joilla ei ole lainkaan MASSAA! Näitä levitoivia laitekokeita on onnistuneesti suoritettu 2007 mm. 

Englannissa. Nyt meillä ovat sekä demonstraatiot, että konkreettiset todisteet siitä miten 

massallinen fotoni voisi olla ulospäin ongelmitta massaton! Jäljelle jää se dilemma miten aineen 

tulee järjestäytyä fotonin sisään, ettei massaa ole mitattavissa suoraan ulkopuolelta. Simppeliä ja 

yksinkertaista. Kun tapahtuu neutronin beetta miinus hajoaminen on tuloksena protoni, elektroni ja 

ikään kuin liima-aineena kahdelle ollut vähämassainen antineutriino. Jako kolmeen on varsin 

leimallinen atomimaailman perusominaisuus. Seuraava viite peilin päälle pyörimään pannusta 

massasta. Hyrrä itsessään pyörii myötäpäivään, mutta sen peiliä pyyhkivä akselin pää muodostaa 

vastapäiväisen kierron, jota korostaa hyrrävaapuntareunan muodostama vastakkaiskierto. Peilin 

päältä huomaamme miten puolestaan kuvajaisesta näkemämme peilikuvan huimamassan 

pyörivän myötäpäivään esikuvansa mukaan. Meillä on kolmiosainen perusmekaniikka. 

Ajattelemme hyrrämassaa klassisen gammafotonin 0,511MeV elektronimassaksi, sen peiliparia 

vaappumassa toiseksi 0,511MeV huimamassaksi. Väliin jää myös ainetta, josta voimme käyttää 

lainaa beetahajoamismaailmasta antineutriino. Muodostuu eheä kolmikerrosrakenne, jossa on 

Casimir-efektistä tuttu triplahyrräliikunta. Rakennelmaa pitää kasassa atomin ytimistä tunnetut 

voimat. Koko trio käyttäytyy symmetrisenä hyrrämassana kuten elektronit atomin pinnoilla, pyörien 

keskinäisbalanssissaan kaikkiin suuntiin niin, että muodostuu näennäispallorakenne. Tähän 

Casimir-efektin mukaiseen hiukkaseen on massaa mittaavien ulkopuolisten gravitonien 

mahdotonta kiinnittyä, siksi ne näennäisesti ovat ulkopuoliselle momentille "liki" neutraaleja. 

Fotonissa on vielä eräs peruspiirre, sen kyky lentää viivasuoraan eteenpäin. Kuten vieterivetoinen 

auto siinä on keskeinen liikekomponentti eteenpäin. Casimir- efektistä puhuttaessa tähän 

momenttiin riittää peruspyörintäpainotus "putoamisensa" kulkusuuntaan. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--------

------- Fotonin massasta 3. "Parinmuodostuksessa 1,022MeV energiallinen fotoni voi hävitä 

muodostaen energiastaan kahden elektronin massaisen antielektronin positronin ja elektronin. 
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Jotta liikemäärä säilyy pitää prosessin tapahtua jonkun hiukkasen sähkökentässä." Näin helposti 

säteilyn valonnopeasta fotonista tulee sen sisältämästä energian massasta mitä konkreettisinta 

massaa. On suorastaan uskomatonta tällaisen jälkeen, että fotonia yritetään jääräpäisesti esittää 

massattomaksi STUK-koulutuksen väitteissä. Kun katselemme miten yleisessä ydinvoimalan 

fotonoinnissa sinkoilevat säteilyn energiat saavat massan ja samalla varastoiotumisen mekaniikan 

on hämmästyttävää miksi tällaisista systeemeistä ei maamme ydinala lainkaan halua kertoa? 

Tässähän meillä on KIISTATON mekanismiperusta massafotonista joka viivevarastoi energiaansa 

reaktorissa. Selvitetään paljonko yksittäinen säteilyn kvantti kykenee varastoimaan sisälleen näitä 

0,511eV elektronien massojaan. Reaktorissa esim. alfa sitouttaa itseensä 14MeV säteilyenergian 

helposti. 10MeV nukleodin sidosenergian tasossa alkaa vaihtoehtoisia sekundäärireaktioiden 

lukumäärä synnyttää yhä uusia hiukkasia. Tässä vaiheessa energiallinen fotoni tuottaa 5 elektronia 

ja 5 positronia. Puhutaan kaaskadi-ilmiötuotoksesta. Hadronilmiö virittää ytimen sisäisen kaskadin 

syytämään muutamia nukleodeja ulos virittyneestä ytimestä. Kun tämä intranukleaarinen 

kaskadivaihe päättyy, ydin jää voimakkaaaseen virittyneeseen tilaan. Jossa liike-energiat ovat 

tasapainossa.(Taas syntyy sekä vankkaa säteilyn varastoitumista, että viiveitä tietysti myös). Tätä 

seuraava toinen vaihe höyrystää ytimestä nukleodeja tyypillisesti 10MeV suuruusluokassa. Yli 

50MeV spallaatioreaktiossa ydin menettää suuren määrän nukleoneja. Tällaisessa 

hadronkaskadissa muodostuu gammaksi hajovia neutraaleja pionipareja. Jotta säteily kykenee 

varastoitumaan suoraan protonina vaaditaan 5 400MeV säteilyn energia. Suurienerginen elektroni 

voi varastoida itseensä 1 000MeV ylittäviä säteilyn arvoja. Syntyneessä jarrutussäteilyssä 

muodosuu muutamien 10MeV parinmuodostuksia. Joista muodostuu elektronin ja antielektronin 

parinmuodostuksia. Sähkön nopeudella näin liikuvassa yksittäisessä elektronissa on sitoutuneena: 

1 000MeV/ 0,511MeV= 978,5 elektronin massa/+ antielektronin massojensa parit. Todellisuudessa 

realimaailmassamme esiintyy vielä paljon suurempiakin säteilykvantin varastoitumisia yksittäiseen 

säteilykvanttiin. Tällä hetkellä eräs rajuin tunnettu säteilyn kvantin energia on OMG hiukkanen. Sen 

energian massa on suorastaan käsittämättömän suuri 3* 10^20eV! Tälle voidaan määritellä tietysti 

myös massa. Kuten kaikille valonnopeillekin fotoneille olemme tässä ongelmitta tehneet. 

Tennispallon 6cm halkaisiaisen pallon paino on 83g. Tämän kykenee ammattipelaaja syöttämään 

n. 190km/h nopeudella eteenpäin. Massan voima on tässä niin raju, että vaivoin toinen 

ammattipelaaja voi sen energian kuolettaa kehollaan. Tällaiseen fyysiseen massaan siis pystyy 

edellä kerrottu OMG hiukkanen. Turha totta tosiaan satuilla, etteikö säteilyfotoneilla olisi ihan 

OIKEAA konkretisoitavaa massaansa.  

  

143.Kvanttimoottorista Casimiriin..txt 
143. Kvanttimoottorista. Tekniikan Maailman N0:10 -05 oli mielenkiintoinen artikkeli 

kvanttimoottorista. Energian nappaaminen tyhjiöstä voi kuulostaa ufojutulta, mutta ajatuksen 

takana on huomattava joukko huipputiedemiehiä. Asiassa on kyse olennaisesta yhdestä 

kosmologian suuresta arvoituksesta. Kirjoituksen mukaan 73 % maailmankaikkeuden massasta on 

niinisanottua "pimeää energiaa", joka siis liittyy kyseiseen tekniikkaan oleellisesti. Tyhjiöenergian 

esiintymisen todisti KOKEELLISESTI ensimmäisenä hollantilainen Hendrik B.G. Casimir Philipsin 

tutkimuslaboratoriossa 1948. Tästä Casimir-efektiksi kutsutusta ilmiössä kaksi toisiaan hyvin 

lähellä, vain muutamien atomin mittojen päähän asetettua varauksetonta metallilevyä kehittävät 

välilleen vetovoiman. Ilmiö selitetään sillä, että kapea rako estää eräiden kvanttivärähtelyjen 

aallonpituudet. Siksi levyjen välissä on vielä tyhjempää kuin tyhjiössä, mikä aiheuttaa ulkopuolisen 

kvanttipaineen levyihin. Lisätutkijoita japanilainen Shinichi Seike vuonna 1969. H.D. Froning Mc 
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Donnell Douglas 1979-80. Robert L. Forward Hughes 1984. Teoriaa tutkineet John Wheeler ja 

Richard Feynman, nobelisti 1965. Siis ihan huuhaasta ei ole kyse. Vaikkei tekniikkaa tässä 

nimenomaisessa artikkelissa ei juurikaan haluttu selittää, otan muutaman selvennyksen lisäksi. 

Kaikille mekaniikkaa ymmärtäville lienee selvää, että tuo mystinen alipaine ei VOI toimia ihan 

samoin, kuin "perusalipainemäntä" tekisi. Ajatusmallina käytän siis klassista höyrymäntäajatelmaa 

STAATTISELLA yli- ja alipainineella. Todennäköisemmin reaalitoteutus liikkuu limittyvien 

nanokonetyyppisten turbiinilamellien periaatteessa, mutta aloitetaan tällä puhutulla männällä. 

Ajatelmassa nimittäin männän tyhjiöön putoamisen tuottama energia menetettäisiin korkoineen 

kampiakselipyörähdyksen nostaessa sen ylös staattisesta tyhjiöstä alkutilaansa. 

Todennäköisimpänä pidänkin sitä, että tyhjiöön putoava mäntä tekee työnsä lähes klassisesti, 

mutta poistuessaan tyhjiöstä mäntä ei kohtaakaan suurempaa vastusta. Miksi ei? Väliin sujahtava 

lisälamelli palauttaa värähtelyt alueelle ja tyhjiö tietenkin poistuu työnsä tehtyään tässä vaiheessa 

tilasta! Silloin lamellin tietenkin voi nykäistä vastuksetta ulos. Sama toistuu taas seuraavan 

lamelliparin kohdalla ja moottori hyrrää iloisesti, simppeliä energiantuotantoa siis odotettavissa. 

Näin siis staattisesta tyhjiöstä saataisiin energiaa myös ulos! Kysymys kuuluukin, mistä tämä 

energia on pois? Uskoisin sen pumppautuvan "gravitaatiovärähtelyinä" tai muunlaisena 

"kaukoenergiasiirtona" liikkuvien kappaleiden yleisemmästä liike/massa-energiasta? Vaikka tämä 

kuulostaa ufojutulta, niin siltikin taas yksi laajasti tutkittu reaalimaailman energiamalli, jolla 

tulevaisuudessa tehdään IHMEITÄ. Olisi ihan kiva kuulla asiaan perehtyneiltä kommentteja. 

Kyseessä on melkoinen energiapotentiaali. Tulevaisuuden nanokoneiden käyntiongelma 

toteutetaan mitä ilmeisimmin tälläkeinoin. Äkkiseltään esim. suomalaisille tärkeistä prosesseista 

tulisi mieleen tälläisillä sensaatiomaisilla nanokoneilla tuotettava puusta erotettava puhdas 

rikkoutumaton paperikuitu. Ja hups, energiantarpeestamme katoaisi jo tuolla tavoin noin 1/3. Kuka 

silloin fissiopohjaisia sähköjä enää kaipaisi? Tällä esimerkillä osoitan, että mitättömälläkin 

toimivalla ja oikein suunnatulla mikrovoimalakapasiteetillä tehdään ekstempporee ihmeitä. 

Vedenpuhdistus, metallurgia, keinoainetuotanto ja ties mitkä tahansa systeemit tarvitsisivat 

tulevaisuudessa 1000 osan nykyenergiantarpeestaan täsmänanotekniikalla. Aivan huimia visioita, 

vaikka tuotettuja MWh noista miniatyyrisistä nanokoneista irtoaisikin konekohtaisesti kenties 

niukemmin. ------------- Casimir-efektistä Leijonanosa ihmiskunnan energiasta kuluu 

kuljetusenergiana. Tässä vaihtoehtoinen versio. Venäjällä on kokeiltu vedenalaistorpedoa, jossa 

värähtelevä kärkimetalli muodostaa energiallaan eteensä tyhjiön, johon ohjus uppoaa kitkatta! Niin 

uskomattomalta, kuin tämä kuulostaa tälläkeinoin torpedo etenee veden ALLA moninkertaisesti 

äänen nopeuden ylittäen. Koska vesikitkaa tyhjiössä ei ole. Lystikästä tässä on se, että jo pieni 

kääntöyritys suistaa tilanteen kaaokseen ja vesikosketus ionisoi koko etenijän savuavaksi 

plasmaksi. Joillekin lienee tuttu patentoitu laite, jossa pinotut 3 keskenään eri suuntiin paikallaan 

pyörivää metallikiekkoa pudottaa konstruktion punnituspainosta 50 %. Vaikka sen toimintaa ei 

edes "tunneta". Vuonna -48 kokeellisesti todistetun Casimir-efektin perusajatus on seuraava. 

Muutaman atomileveyden päässä toisistaan olevien metallilevyjen väliin gravitaatioaalto ei "sovi". 

Tehdään kevyt monimetallikalvo atomipaksuuksilla ja pakataan näitä ohueksi kerrosrakenteeksi. 

Tällaisesta aineesta tehdään munkkirinkilän muotoinen ontto pallo. Vielä peitetään tyhjiöön imetty 

keskusreikä kyseisellä kalvolla ylhäältä ja alhaalta. Mitä saadaan? KÄSITTÄMÄTÖN 

KONSTRUKTIO! Ruvetaan syöttämään rajusti sykkivää sähkökenttää keskustyhjiöön. Saatetaan 

metallikuoren atomit "spinnaamaan" mikroaaltouunista tutulla vesikuumennusefektillä. Mitä 

tapahtuu? Gravitaatio jättää irroten esineen pinnan ja värähtelevä kalvo irrottaa myös 

ilmamolekyylikontaktin ympäriltään. Mitään kulkureittiä läpi sykkivän metallikalvoverkoston ei 

gravitaatio voi löytää. Esim. Englannissa laboraatiossa mm. 2007 demottua, yli 50v vanhaa 

perustekniikkaa. Siellä ilmoitettiin nanokokoisten koneiden levitoinnin onnistuneen. Tyhjiössä 

kelluva menopeli voi näin valmistuttuaan näyttää tarkkailijalleen kykynsä. Kitkaton kulkee 
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tolkuttomalla nopeudella, niin veden alla kuin päällä, eikä tässä vielä kaikki. Matkustamon sisus 

kelluu gravitaation saavuttamattomissa, G-voimat eivät siellä tunnu. Jos esim. yläkannen 

resonanssia lievennetään putoaa ajoväline ylöspäin ihan luonnonlakien mukaan, suunnattomalla 

nopeudella avaruusolosuhteissa. Yläkannen uudelleenaktivointi jättää menijän kellumaan viiveettä 

ajopaikkaansa. Toisinpäin veden alla ja ilmakehässä. Pintaa painava massapaine aiheuttaa 

työnnön. Äänennopeudet ylittyvät yksi toisensa jälkeen tuosta vaan minimienergialla. "Ilmapallo" 

joka näennäisesti liikehtii ilman moottoria ja lisäenergiaa kuljetellen massoja hallitusti ja hillittömästi 

ympäriinsä! Mistä moinen HIRMUVEMPELE sitten vähäisen energiatarpeensa ottaa? Hyvä 

kysymys! Eihän Casimir mikään yliluonnollinen ikiliikkuja toki ole. Vaan perustuu hyväksyttyihin ja 

kokeiltuihin tekniikoihin. Energia otetaan suoraan ympäröivistä mikrotason liike- ja 

energiavärähtelyistä. E= mc2 kaavalla. Jotta kuoressa olevat atomit eivät tuhoutuisi energiakatoon, 

pitää syntyvä "massakato" keskittää keskustan tyhjiökammioon. Sinne taas syötetään 

jatkuvatoimisesti kiinteää ainetta esim. elohopeakaasua "värähtelypurettavaksi". Aavistuksen 

fissioprosessin tapaan. Spinnaavat kuorirakenteet energiaa ottaessaan hiljalleen värähtelyllään 

purkavat automaattisesti elohopea-atomit puhtaaksi energiaksi! Myönnetään että energiakentissä 

muodostuu fuusiotyyppisesti jonkin asteista hallittua atomien silpoutumissäteilyä. Massakato on 

hyvän hyötysuhteen takia minimaallinen ja polttoaineena voidaan käyttää lähes mitä tahansa.  

  

144. Lauhdelämpö vie ydintehoja..txt 
144. Lauhdelämpö vie ydintehoja. L.S.21.2.2008 Jamie Jokinen:" Ilmastomuutos syö 

ydinvoimaloiden tehoa hitaasti, mutta varmasti. Jäähdytysveden lämpötilanousu vaikuttaa 

ydinvoiman hyötysuhteisiin ja sitä kautta sähkötehoihin. Siksi merivesijäähdytteisen voimalan 

rakentaminen on edullista nimenomaan kylmien vesien rannalle. Saaristomeren tutkimuslaitoksen 

johtaja Ilpo Vuorinen Turun yliopistosta muistuttaa, että veden lämpötila on jo noussut Itämeressä. 

- Se on todettu tilastollisesti ja suunta on edelleen ylöspäin. Yksi aste vastaisi Vuotoksen voimalaa! 

Teollisuuden Voiman TVO tuotantojohtajan Mikko Kososen mukaan parikymmenasteisen veden 

lämpeneminen yhdellä asteella laskee tehoa 0,6 prosenttia. Olkiluodon nykyisten laitosten kohdalla 

se tarkoittaa toista kymmentä megawattia. Kun OL-3 on käytössä meriveden lämpötilan nousu 

yhdellä asteella vähentää sähkön tuotantoa jo yli 20MW Jos Suomessa olisi Olkiluodon ja Loviisan 

viiden yksikön ohella kuudeskin ydinvoimala, tehon menetys olisi jo merkittävä. Vain yhden asteen 

muutos söisi sähkötehoa yhtä paljon kuin kiistelty Vuotoksen altaan yhteyteen rakennettu 

vesivoimala tuottaisi". Mielenkiintoista, totta tosiaan. TVO:n nykyvoimalateho on 1 740MW+ OL-3 

1600MW+ OL-4 2 000MW= yhteisteholtaan 5 340MW* 0,6 % = 32MW. Jo nyt TVO:n 

ydinvoimaloiden lisälämmitys mereen on +13,5C joka aiheuttaa esim. kuukausiksi reippaasti 

IAEAN mukaan laitonta yli 30C lauhdetta. OL-3 ja OL-4 laitos triplaisivat tämän suoran 

lämpösummakuorman. Aiheuttaen lasketusti lämmön kumuloituvaa pitkäaikaista kasautumista 

ahtaaseen vesistöön. Muodostaen lauhteeseen +50C lämmönnousuhuippulaskelman! Karkeasti 

voidaan puhua käsittämättömästä +30C lisälämmöstä koko TVO:n ydinvoima-alueelle. Näin 

ahtaan rakentelun turhaan menetetystä hukkatehosta suhteessa neitseellisenkylmään meriveden 

lämpöön muodostuu seuraava yhteenveto. 32MW* 30C= 960MW! Eli rakentamalla Olkiluotoon 

yhteen kasaan ydinvoimala saatava tappiokooste kuolettaa automaattisesti käytännössä 

molemmat Loviisan ydinvoimalatuotot suoraan! Tähän päälle tietysti vuotuiset merialueiden 

kertymälauhteitten lisähukat ja ilmastolämpenemiset. Ei totta tosiaan ydinherroillamme näy 

pysyvän hommat hallussa, saati järki päässä. ---------------- YDINLAUHDERIKOLLISUUDESTA. 

+++++++++++++++++++++++++ Olen jo vuosikaudet sitten tehnyt ilmoitukset siitä miten TVO 
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systemaattisesti rikoo kesästä toiseen myös ydinlauhdeveteen liittyvää. Niin arvasitte oikein 

keskeistä ydinturvamääräystä. Tein YVA:ssa, TEM:ssä ja aina STUK myöten julkista kantelua 

EU:hun asti, että TVO:n poistovesilauhde on jo nyt +10C kuumempaa kuin keskeinen IAEA 

ydinturvalaki rajaa. Suomen tunnetusti maailman korruptoidummat viranomaiset, POLIISIT eivät 

tee asiassa kuin ottavat lisää lahjuksiaan. STUK on pelkkä vitsi. Mutta ei y k s i k ä ä n lehdistön 

edustajakaan uskaltaudu kuvaamaan miten TVO menettäessään lauhteensa lämmönhallinnan yli 

ehdottoman ylärajan +30C. OL-3 laitos tuplaa TVO:n saarien välissä hehkuvana virtaavan 

vesitipan lämmityksen. Laitoslupa olisi JO sillä perusteella pitänyt ehdottomana lisäriskinä kieltää. 

Tähän päälle annettu OL- 4 laitos. TRIPLAA lämpökuormat 2m pintahehkuvesiin Olkiluodossa 

muuntaa meriveden jo yli +50C hehkuuvan kuumaksi. Vedeksi joka sulatelee jopa muoviveneet! 

Tämä silkka farssi tehtiin koska esiin ottamiani supervaarallisia kylmiä faktoja TVO:n JO 2 

laitoksen aiheuttamista valtaisista kesäkuukausien tehon romahduksista peiteltiin viranomaisten 

lahjuksin ja uhkailun. Yhtään artikkelia asiasta EI ole yksikään lehti/ TV julkaissut. Tämä on 

laadultaan siis maailman ensimmäinen aiheartikkeli.Taktisesti vähättelevä. Mutta oikein tulkittuna 

hätähuuto kuolevasta Itämerestä jossa metaanijääklatraatit 11 ha kokoisina lämmön nousuistaan 

räjähtelevät Selkämeressä, biotoopit ja kalat kiehuvat ja tukehtuvat suunnattoman suuriin TVO:n 

syytämiin lämpöylityksiin katso ja kauhistu: http://kuvaton.com/k/Y9To.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/Y9To.jpg[/img]  

  

145. Hämmästytt��vä lisäyskerrointaulukko..txt 
145. Hämmästyttävä lisäyskerrointaulukko. Mieltä kääntävä löytö taas. Ydinturvakoulutuksessa 

eräs keskeisin elementti on aina se, että sijoittamalla kiinteää massaa säteilylähteen ja itsensä 

välille säteily suoraviivaisesti siitä vähenee ja vaimenee? No olen jo varsin selkein sanakääntein 

kumonnut tämän aivan keskeisimmän STUK/ydinalan propagoinnin. Mutta nyt tähän "julkisuuteen" 

saumattomasti tuotuun inttämään tulee aina vaan enemmän säröä. Tilanne ei sinällään ole 

ydinhuijausilmapiirissämme mikään uusi ilmiö. Pannaanpa taas kerran uutta materiaalia 

mietittäväksi. Selvitellään erittäin vähän keskustellusta taas uudesta ydinsalaisuudesta nimeltään 

"lisäyskerroin"! Siroamattomat fotonit aiheuttavat suurimman osan annoksesta vain, kun 

mittauspisteen ja lähteen välillä ei ole merkittävästi vaimentavaa väliainetta. Usein kuitenkin osa 

fotoneista kokee vuorovaikutuksen säteilysuojuksessa ja saavuttaa kohteen, jonka 

absorptionopeus on laskettava. Näiden sironneiden fotonien vaikutus pyritään ottamaan huomioon 

käyttämällä lisäyskerrointa. Se määritellään seuraavasti: B = annosnopeus siroamattomista ja 

sironneista fotoneista/ annosnopeus yksin siroamattomista fotoneista. Lisäyskertoimeen 

vaikuttavat -Lähde-energia E0. -Säteilyn suuntajakauma (pistelähteen yksisuuntainen 

fotonisuihku). -Suojauksen muoto. - Väliaine. -Etäisyys törmäysväleinä. Siroamattoman fotonin 

matkavaimennuskerroin ja väliaineessa kuljettu matka. Lisäyskerrointaulukot perustuvat Spencerin 

ja Fanon kehittämään momenttimenetelmään, jota Golstein ja Wilkins ovat edelleen kehittäneet. 

Käytettävissä on lisäyskertoimet vedelle ja kuudelle alkuaineelle (Z = 13–92) ja yhdeksälle 

energialle välillä 0,225-10MeV. Lisäyskertoimet saadaan muille energioille ja materiaaleille 

perustuloksista interpoloimalla. Näköjään vesi/lyijysysteemissä liikkuu isotoopeilla 1,11–982 

kertaistumisten välillä. Fotonisuihkulla 1,111–74,9 välillä. Perusjujuna taulukoissa on se, että 

suurempi lähtöenergia siroaa energiapakettinsa kokonaisenergiastaan näemmä vähemmän. 

Poikkeusta on jonkin verran tästä lyijyssä, jossa kertymäkerroin on epämääräisempi ja 

rajuimmillaan alkuaineelle tulee huikea 44,6 kertaistava vaikutus. Huippua on silti huomata, että 

laittamalla absorptiota päälle tunkevan säteilyn estämiseksi saattaa aiheuttaa maksimissaan liki 
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tuhatkertaisen säteilyvahingon itselleen! On t o d e l l a edesvastuutonta taas kerran opettaa 

säteilysuojakursseissa STUK:n toimesta, että pankaa vaan materiaalia säteilylähteen eteen, niin 

olette paremmassa turvassa. Ja lisäksi opettaa pokkana, ettei se säteily milläänlailla "aktivoi" 

kohtaamaansa massaa! Juu eipä, mitä nyt ehkä 1000 kertaisuuksiin! Taas kerran ja entistä 

hämmästyneempänä on syytä tosiaan todeta, että ketä i h m e t t ä varten nämä viranomaisemme 

näitä valheitaan suoltaa? Onko tosiaan aivan v ä l t t ä m ä t ö n t ä vedättää näissä säteilyasioissa 

aina kuolettavinta vedätystä opetettavilleen mitä keksiä voi? Onko IEAE tosiaan vaan päättänyt 

pimittää julkisuudesta kaikki ne mekanismit pois ihmisten tiedoista, joilla päälle tunkevassa 

säteilyssä voisi edes osan kansasta pelastaa? Mitä tämä lisäyskerroin konkreettisesti kvanttitasolla 

edustaa? Jos meillä on esim. vuotava vesihöyryputki. Suojaamalla alueen säteilyltä panemme 

ikään kuin vanukasan absorptioksi höyryn tuloa estämään. Pian koko tuppo suorastaan turpoaa 

vesihöyryn vedestä ja vuotaa pian entiseen mallinsa. Mutta nyt meillä on lisäksi käsissä tulikuuman 

höyryävän imumassan sisältämä vesihöyryenergia radikalisoimassa vanhan säteilymäärän lisäksi! 

Eli säteilytetty aine on konkreettisesti energiaa aikansa säilöttyään muuttanut säteilymäärän 

pahimmillaan varastoimalla 1000 kertaiseksi! Taylorin yhtälössä lisäyskerroin mainitaan 

siroamattomien fotonin kertymänopeuden edustajana. Voimme suoraan todeta että 

lisäyskerroinkaavat projisoivat alkuaineiden selkeää kykyä imeä säteilyenergian radikalisoivaa 

energiaa. Ilmiöllä jota ei koskaan "virallisesti" edes myönnetä pimittämällä esim. Malenkan 

kuorimalliteoriat julkisuudelta tyystin! Niinpä myös siviiliydinvoimaympäristöä tuhoava perussäteily 

samalla mekanismilla kykenee todistetusti kasaantumaan biodiversiteetin ja esim. ydinvoimalan 

alkuaineisiin summautuen jo pienehköstä alkumääräsäteilystä summautuen nähdysti varsin rajuun 

loppusäteilytasoon. Kuten jopa "pieni" höyryvuoto nähdysti kasvaa säteilykorkoa korolle aivan 

massiivisiin mittoihinsa! --------------- Hämmästyttävä lisäyskerroin III. Fotonien kertymänopeuden 

yhtälö. *********************** +Kuva."sivu 296/ III-osa. Kertauksena niille, jolle homma ei ole vielä 

täysin selkeä. Kyseessä on suoria kopioita STUK:n n. 1987 julkaisemasta kirjasarjasta "Säteily ja 

turvallisuus" sivun 296 pohjalta esiin marssitettua materiaalia. Kyse on yksinkertaisesti kaikkea sitä 

vastaan STUK:n omilta kirjasivuilta poimitusta asiasta, joka ei noudata mitään STUK:n oppeja! 

Aina ja kaikissa ydinalamme nykyinen tulkinta ja opetus harhauttaa seuraavaa: A/ Säteilyn 

perusluonne on aina ja kaikessa vaimentua lävistäessään suojaksi pantua materiaalia "ns. 

absorboitumalla". B/ STUK ei niin ikään tunnusta, että mihinkään tunnettuun alkuaineeseen säteily 

jäisi ja varastoituisi. Tämä esitetty on siinä mielessä varsin käsittämätöntä, että romuttaa totaalisti 

molemmat illuusiot. Kuten jo nimike "lisäyskerrointekijämalli" suoraan osoittaa. Tämä osioni 

keskittyy esittämään, ettei käytännössä ole lainkaan alkuainetta, joka ei säteilytettynä kasvattaisi 

aineen atomirakenteeseen kasautuvaa säteilyenergiaa. Tässä käsitellään 6 tunnetuinta ainetta, 

joiden ikään kuin pitäisi vähentää säteilyä huonosti sitä läpi päästäen. Ja silti tässä erillistaulukossa 

syntyy jopa reippaita yli kymmenkertaistumisia aiemmin esittämieni tuhatkertaistumisien 

kyytipojaksi. Taulukko on jopa minulle alan osaajalle aiemmasta historiasta tarkoin näyttäytymätön 

esimerkki siitä, ettei aihetta tiedetä edes ydinammattilaisten piirissä! Tämä on jo sinällään 

käsittämätöntä, koska aiheuttaa totaalisen väärillä STUK opeillaan ydintyöläisille miltei päivittäistä 

suunnatonta riskiä! On murhaavan käsittämätöntä miksei ydintyöläisille kerrota, että peitetty 

säteilylähde kylmästi varastoi tappaen säteilyään!! ------------------- (Seuraavalta sivulta kuvasta 

jatkaen).. .."Kolmas paljon käytetty approksimaatio on Bergerin yhtälö, joka saadaan lineaarisesta 

yhtälöstä kertomalla tekijä alfa(E) myy 0 R tekijällä exp(beetta(E)myy 0 R). Bergerin yhtälöllä 

saavutetaan hyvä tarkkuus laajalla törmäysvälialueella ja kirjallisuudessa on parametrien arvoja 

myös pienille lähde-energioille. Tapa jolla lisäyskerroin esitetään Taylorin yhtälössä 

eksponentiaalitermien summana on käytännöllinen. Usein lisäyskerroin voidaan ottaa huomioon 

seuraavalla tavalla: siroamattomien fotonien k e r t y m ä n o p e u d e l l e laskettu yhtälö 

korvataan kahdella tekijällä sijoittamalla yhtälöön vaimennuskertoimen myy tilalle toiseen tekijään 
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myy(1+ alfa 1) ja toiseen myy(1+ alfa 2). Näin saadut tekijät lasketaan yhteen uudeksi yhtälöksi 

painokertoimilla A ja 1-A kerrottuna. Sääntöä voidaan soveltaa kaikkiin tässä luvussa esitettyihin 

siroamattomien fotonien k e r t y m ä n o p e u d e n yhtälöihin." *Niin tuossa se on karusti ja 

suoraan sanottuna lopuksi siitä miten aineet lajeista riippumatta, vastaanottaa säteilyenergiaa, 

varastoi sitä, ja kasaantumisen seurauksena jatkuvasti nostavat materiaalista poistuvaa 

kokonaissäteilyenergiaa ajan suhteessa: Fotonien kertymänopeuden yhtälö! ************************* 

PS: Koska kyse on STUK:n kontrolloimasta vain osatiedosta tässä t a r k o i n varotaan 

viittaamasta niihin aikamääriin miten pitkiksi ajoiksi kasaantuva energia yksiselitteisesti 

varastoituu? No esim. nikkelin kohdalla puhutaan 24 000v peruspuoliintumisajasta, eli kyse on 

tietysti siitä, että kerran säteilytetty on käytännössä ikuisesti säteilytetty termivireisesti pilalle! --------

------  

  

146. Fuusiosta avaruuskupla..txt 
146. Fuusio/avaruuskupla. YLE Prisma 07.04-08. Haastateltiin astronautteja ja kyseltiin heidän 

näkemyksiään kuun valloituksesta uudelleen. Ehkä kaikkein häkellyttävin tieto tässä ohjelmassa 

oli, että viimeiset 50v odotettu fuusiovoimala oli osoittautunut täydeksi katastrofiksi! Sanottiin, että 

vetypolttoainetta käyttävän fuusioreaktorin energiasta peräti 80 % tuli neutronisäteilystä. 

Neutronisäteily on aina ollut ydinalalla varsinainen mittarein huomaamaton kummallisuus. STUK ei 

ole vaivautunut IAEA:n lailla määrittelemään neutronisäteilylle edes turvarajaa. Koko säteilytyypille 

ei ole edes kehitetty mittanormaaleja. Puhutaan vaan "epämääräisestä neutronivuosta", ilman 

arvoja. Ydinalan kirjallisuus ei näin myönnä, että "neutraalista" myös perusydinvoimaloista tutusta 

säteilystä olisi edes vaaraa. Olen useasti kummastellut tätä ottamillani tietolainauksillani 

kvanttiydinmaailman lainalaisuuksista. Neutronisäteily on eräs oleellinen tapa syytää ns. 

"beetasoihtuna" mittareihin näkymätöntä säteilyä mm. ydinvoimalan savupiipuista ulos. Koko idean 

perustana olen esittänyt Pekka Jauhon neutronin eliniän atomin ulkopuolella 1,01* 10^3 sekuntia. 

Jonka jälkeen se räjähtää 1 000 000eV beetahajoamisenergiaksi. Tällainen läpitunkeva neutroni 

on sähköisesti neutraali ja siksi myös hallitsematon sähkökentin, tai suojapanssarein. 

Neutronipommitus repii fuusioreaktorin sisuksen ydinjätteeksi joka on poistettava 2-5 vuoden 

välein. Pahimmillaan väitetään näin poistettavan jätteen olevan jopa kymmenen kertaa suurempi 

kuin perusydinvoimalajätetonnimäärät! Näin tunnustettiin 50v salailujen jälkeen, ettei 

vuosikymmenet puhtaana energiana mainostettu fuusioreaktori ole koskaan edes teoriassa olut 

sitä! Miksi ihmeessä asiasta on tieten valehdeltu noin 50v?! Kupla puhtaasta ydinvoimasta fission 

osalta kaadettiin ryskeellä myös. Jokainen fissio vapauttaa 2,5 neutronia. Jotta fissio olisi 

mahdollinen pitää neutronikaappauksessa syntyvän väliytimen viritysenergia olla 4-6MeV. Koko 

fission 200MeV suuruinen atomihalkeamisenergia perustuu kokonaan nimenomaan 

neutronisäteilytykseen. Ikään kuin keilaradalla liike lähtee vain keilapallosta, ja tässä tapauksessa 

neutroneista. Atomista irtoavan neutronin energia voi helposti olla yli 20MeV ja energia alkaa 

muuttua heti sen jälkeen kineettiseksi liike-energialämmöksi. Näin laskien noin neljännes reaktorin 

energiasta olisi nimenomaan neutronipohjaista. Fuusiovoimalan 80% neutronointienergia tekee 

esitetyissä NASA:n fyysikkojen silmissä täysin epäonnistuneen energiaratkaisun ja vaarallisen 

biotooppien säteilykertymien tuottokoneen. Mitään oleellista eroa ei tähän ole olleet menneisyyden 

hyötöreaktorit nopean neutronoinnin laitokset, jotka samalla mekaniikallaan muuttivat sisuksensa 

ja jopa jäähdytenatriuminsa massiivisiksi ongelmasäteilylähteiksi. Samoin ovat toimineet niin ikään 

nyt kielletynvaaralliseksi osoittautuneet kaasujäähdytteiset ja myös hiilihidastereaktorit. 

Neutronointi muuttaa koko laitteen nopeaksi rikkoutuvaksi neutronieroosion runtelemaksi ikiajat 
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säteileväksi ongelmajätteeksi. Jopa vielä muutama vuosi sitten ylistetty Eteläafrikkalainen 

kuulakekoreaktori vaipui tismalleen samasta syystä epäonnistumisiinsa. Säteilevät neutronoinnit 

virittivät minkä tahansa rakenneaineen Malenkan-kluorimallin mukaan käytännössä 

ikisäteilijäjätteeksi. On hämmästyttävää, että näin keskeinen ydinenergian tuhomekanismi on 

systemaattisesti peitelty julkisuudelta tähän päiviin asti! Avaruussäteily pilaa avaruudessa olevat 

alkuaineet samalla tavalla Ajzenbergin-kuorimallin mukaan. Prisman haastattelemat astronautit 

myönsivät selkeäsanaisesti, ettei avaruudesta kannata tuoda näin säteilyn pilaamia aineita 

maapallolle lainkaan! Hurja muutos, kun vielä hetki sitten avaruuden jalometalleja hamuttiin innolla. 

Sanottiin, että vain helium 3, He-3 on ainoa aine jota avaruudesta voi hyödyksemme käyttää. 

Keskeisintä viestissä oli se, että helium muuttaa fuusioreaktorit vähäneutronoiviksi. Eli yhtäkkiä on 

ymmärretty, että kaikki suunnitellut ydinvoimalat syytävät ympäristöönsä tuhoisat määrät millään 

lailla hallitsematonta neutronointia. Jonka Lauritsenin-kuorimallin levittämänä survoo kaasuista 

jäähdytysvesien kautta biodiversiteettimme alkuatomirakenteisiin muuttaen kaiken tuhoisiksi 

jatkosäteilylähteiksi! Meille on siis varta vasten valehdeltu systemaattisesti, ettei mistään 

ydinvoimalatyypistä vuoda säteilykertymiä. Nyt kun jälleen kerran on keksitty "vähän vähemmän 

neutronitappava" reaktorityyppi myönnetään, että 60v aikana on tehty silkkoja säteilytehtaita! 

  

147. Tritiumista megatappaja..txt 
147.Tritiumista megatappaja. +Kuvalisä tritiumtaulukko. Posivan v.1999 julkaisemassa 

teoksessaan: Ympäristönvaikutusten arviointiselostus: "Käyttövaiheen turvallisuuden kannalta 

merkittävin radionuklidi on tritium (vety-3) H-3 puoliintumisajaltaan 12,3v. Samoin merkittävin 

normaalin vuosittaisen säteilyaineen päästöt ilmakehään käyttövaiheessa ja häiriön ja 

onnettomuuspäästön ykkösenä komeilee vedyn tritium. Molemmissa on niin ikään kakkosena 

kaasu nimeltään krypton-85 Kr-85. Puoliintumisajat viimeksimainitulle säteilylle 10.7 vuotta." Vielä 

ote Tekniikan maailma No:8 -08." Vaihtoehtoja energiantuotantoon etsimässä. Öljyn 

maailmanmarkkinahinnasta huolimatta fossiilinen energia on yhä suhteellisen edullista. Vain 8 

prosenttia energiasta saadaan uusiutuvista energiamuodoista -tämä on laskua vuoden 1998 

mitatusta 11 prosentista ja johtuu pitkälti kuivuudesta ja vesivoiman vähyydestä. Adelaiden lähellä 

sijaitseva tuulivoimala on menestystarina.. ." Eli huomaamme miten uudisenergia on pudonnut 

huimaavasti vaikka tuulivoimaa ja bioenergiaa on rajusti samaan aikaan kasvatettu. Tiedämme että 

maailman tuulienergian osuus on samaan aikaan kasvanut yleisesti yli prosentin. Eli tästä jo 

voimme oivaltaa laskevan trendin yleisaavikoitumiseen kaavasta 11 % >7 % = noin -37 %. 

Tarkoittaen, että globaali ydinaavikoitumisen vesikato on TISMALLEEN se sama -40 %, jota mm. 

EU:ssa käytettiin 2007 kesän tiedotefaktoina. Itse olen mitannut mm. Suomessa sadantakadoksi 

12v ajalta keskimäärin -31 % huipputarkoista jokitiedoistani. Kaikki tukevat kiistatta toisiaan. 

Jäljelle jää mietittäväksi mitä maailmalla on tapahtunut globaalitason katastrofina sellaista 

viimeisen 2-vuoden aikana, että nimenomaan vesisadannasta on kaikkialla haihtunut kerrottu noin 

-40 % kato. Joka on täysin päinvastainen kehityssuunta, jota taannoinen esitetty hiilidioksidin 

lämmön lisähaihdunnan ennustettu +40 % sadantalisä edustaa? Erityinen shokki asiassa on vielä 

se, että ilmeisesti sadanta on lisääntynyt hiilikasvusta mainittu 40 %, mutta jokin muu paljon, paljon 

rajumpi muutus on kuolettanut sen peilikuvakseen siis peräti -80 % sadantakatokumulaatioin! 

Palatakseni alun otsakkeeseen muistamme miten ydinbuumi alkoi 1970-luvun puolivälistä? 

Maailmaan tuotettiin massoittain kautta maapallon ydinvoimaloita. Ja mitä siitä on seurannut kertoo 

kristalloivasti vaikka TVO/Turun yliopiston julkaisema SYKE sarja B7. Otan otteita sen taulukosta 

sivu 9:"Olkiluodon voimalaitoksen radioaktiivisten aineitten päästöt. Vuoden 1978 tasona kaikkein 
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merkittävin saastuttaja ydinalan omasta mielestä siis tritiumia 0,01 % ja fissioaktivoitumistuotteita 

0,0012 TBq/v. Puolestaan vuona 1992 tritiumtaso jo 1,82TBq/v (nousua +18 200 %) ja fissio ja 

aktivoitumistuotteita 0,016TBq/v (nousua 28 kertaiseen.) Varmuuden vakuudeksi vielä tritiumin 

päästöt v.2006 ovat jo huikeat 2,46TBq/v (nousua +24 600 %!) Annetuista arvoista näkee miten 

vuodesta vuoteen yhä enemmän ja enemmän saastuvien ydinvoimaloiden megalomaaninen mm. 

tritiumsäteilyn syytö suoraan biotooppeihimme on alati ankarammin moukaroimassa 

kokonaissäteilykertymäämme tappaviin lukuihin. Kun tämän julkaisee JOPA ydinala itse, on 

taustan puolueettomalla tarkkailijalla kauhun paikka, tajutessaan mitä TODELLA tämä merkitsee! 

Tritiumkaasun 12,3v säteilyn puoliintumisaika on se keskeinen tekijä mikä tekee siitä niin 

äärimmäisen tuhoisan monen muun ominaisuutensa lisäksi. Tämä tarkoittaa karkeasti sitä, että 

vasta 10-kertaisen puoliintumisjaksonsa jälkeen yli 100v päästä alkavat vasta ensimmäiset 

maailmalle syydetyt ydinvoimalapäästötonnistot edes hiukan rauhoittua säteilysyydöstään. Eli 

seuraavat sata vuotta mm. tritiumia kokoontuu kuin tappavaa säteilymyrkkyä Tshernobylistä 

"kestotuhkana" kaikkialle. Tritium on vedyn jaluksenkasvoinen vedyn tappavampi puoli. Vetyä 

käytetään reaktorissa mielellään, koska perusvety on alkuaineista se ainoa, jossa ei ole 

säteilysäilövää neutronisisusta. Mutta kun vety sitoo reaktorin neutronin, se muuttuu ensin 

deuteriumiksi yhdellä neutronilla ja tritiumiksi kahdella neutroniosumaimaisulla. 

Neutronivarastoituminen on yksi keskeinen säteilyvarastoitumismuoto atomin maailmassa. Ja kun 

vedyn ainoaan protoniin ja elektroniin sitoutuu peräti KAKSI neutronisäteilyvarastoa, on kyseessä 

ehdoton maailmanennätys. Edes pelätty plutonium ei ole säteilyn kuljetuskyvyssään ja 24 500v 

puoliintumisajallaan tässä kuin nyanssi! Karkeasti voidaan sanoa, että kilossa tritiumia on 2/3 osaa 

silkkaa räjähtävänvoimakasta suoraa säteilyvarastoitumisenergiaa. Kukin neutroni pitää sisällään 

halkaistessaan itsensä n. 16,7min atomin ulkopuolella ollessaan noin 1 000 000eV 

energiavarannon, eli tritiumissa yhteensä 2 000 000eV huikeaa säteilyvoimavarastoitumista. Ja 

käsittämättömäksi homman tekee se, että tila voi olla täysin stabiili ja pysyvä vuosikaudet, ei 

tritiumia MIKÄÄN mittari ydinvoimalassa ilmoita arkikaasua kummemmaksi pois tuuletettavaksi 

piipusta. Yli 12v puoliintumisaika tarkoittaa myös karusti sitä, ettei tätä voida minkäänlaisesti 

varastoimalla odottaa muuttuvan säteilyltään heikommaksi kaasuviivästystankeissa, vaan se 

päästetään surutta kaasuna luontoon täysin vireessään. Passiivisena odotteleva neutroni kun on 

siitä mielenkiintoinen säteilyn laji, että sille ei tunneta edes kunnon turvarajaa, ei edes 

mittayksikköä! Sähköisesti neutraalin neutronin mittauslaitteita kun ei edes henkilöstödosimetria 

tunnista käytännössä lainkaan. Jopa reaktorissa neutronien määrän epäsuora tarkkailu on liki 

mahdottoman tietokonesimulaatiolaskennan viikkojen uurastuksen arviointipohjainen tulos. Vety on 

myös monessa muussa mielessä äärimmäisen paha aine. Vety ei pienimpänä atomina pysy 

missään säilöttynä pitkään, vaan tihkuu kaikkien tunnettujen varastointisuojausten läpi kylmästi. 

Vetyeroosiokorroosio tuhoaa rajusti metalleista lähtien tunnettuja aineita. Vedyn reaktiivisuus 

maailman tuhoisampana polttoaineena on klassikko. Vety on kuten tiedämme mukana kaikissa 

bioprosesseissa mm. oksidimuodossaan. Vety esiintyy maapallolla kaikissa olomuodoissaan 

kaasusta, vesihöyryn kautta nestevetenä miljoonine liuosmuotoineen elimistöstämme lähtien. 

Päätyen jopa jään kaltaisiin kiintomuotoihin ja keskeisimpiin esim. hiilivetymateriaaleihimme. Eli 

vedyn isotooppi on klassisen pahin mahdollinen meitä piirittävä suoranainen superbioaktiiviaine, 

joka vesiliuosmuodoissaan täyttää kaikki biolokerot ympäriltämme pysyvästi. Oli vesi siten 

neutronivapaata sitä oikeaa vettä, tai ydinvoimalan jätteenä joukkoon eksynyttä tritiumtuotosta. Eli 

lasillemme on satamääräisistä ydinvoimaloista heidän omin laskuin mitattua päästöä joka on 

kohonnut liki 30 kertaisiin luonnonarvojen ylityksiin suunnilleen tuplautuen luonnon tasoistaan 

JOKA ikinen käyntivuosi!! Meille on selvinnyt, ettei näitä niiden kuljettamia massiivisia sisältämiään 

1 000 000eV neutronisäteilypommeja mittari näytä välttämättä lainkaan edes vuosikymmeniin. 

Tällaiset tritiummiinat täynnä kuolettavaa voimaansa kulkeutuvat keskimäärin siis 12,3v ajan 
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hiiskumatta olemassaolostaan yhtään mitään. Sitten tritium päättä tykittää sisuksestaan 

puoliintumiskaavaansa noudattaen toisen neutronin ympäristöön. Syntyy massiivinen 

neutronisäteilytys. Neutronin vapauttama energia voi olla esim. kynnysenergiassa happeen reaktio 

joka räjäyttää 6MeV gammaterssin. Alan kirjallisuus kertoo tyypilliseksi osumisen 

gammausenergiaksi n. 1MeV. Mutta jotain ilmiön kauhukyvystä kertoo kun sanon, että osuessaan 

arkiseen graniittiin siinä vapautuu mykistävät 200MeV tähtitieteelliset energiavarannot kerrallaan! 

Näin on selvää, etteivät ole mikään ihme mitä tämän tason megapommit puolestaan tekevät esim. 

ilmakehän kaasu- ja vesikierroissa rikastuessaan. Kun esim. tuon viimeksi mainitun 

fissiograniittiosuman yhdellä ainoalla neutronienergiaterssillä saa rikottua veden 

valenssisidoksistaan huikeat 15 miljoonaa kpl jo. Ja näitä on keskimääräisessä tritiumissa siis 

peräti kaksi säteilypommia. Kun kaikkialla ympärillämme tätä kiihtyvästi tapahtuu ja vesi 

säteilynenergiaosumistaan saastumistaan saastuu raskasvesiksi ja vastaaviksi on selvää, että 

koko vesikierron elinpäivät ovat vaarassa. Säteilyn perusluonne kun muuttaa jopa ilman tappavaksi 

ja sähköä johtavaksi ionisaatiostaan. Näin pilvimekaniikan herkät sähkökentät vaurioituvat yhä 

lukuisammin. Joka näkyy jo nyt ydinvoimaloita piirittävinä kasvavina alueina, joista jopa puolet 

sateista on pysyvästi poissa. Puuston kaltaisiin biotooppeihin ydintuho iskee kuivuutena, 

maakasvuionisaation totaalihäirintänä ja aiheuttaa niin TVO:n päästöalueissa, kuin jopa Ranskan 

kesissä jo tilan, jossa massiiviset metsät mätänevät ja kuolevat kiivaimmassa kasvukaudessaan 

enemmän kuin kykenevät kaivamaan. Ei ole näin ollen myös ihme, miksi metsäteollisuutemme 

panikoi ulos. Ei ole paperitehtaisiin biomassaa enää ydintuhoalueiltamme ottaa. Kaikki tämä näkyi 

jo maassamme 1990-luvulla jopa liki 50 % metsien harsuuntumisina laajasti koetutkimuksissa mm. 

TVO:n SYKE sarja B7 raporteissa. Tilanne on nyttemmin vain alati paheneva. Mehiläiskadot ja 

Itämeren käsiin kuolemat ovat valitettavasti vasta alkusoittoa tulevasta vääjäämättömästä 

kehityssuunnasta alati kaameampiin ydinvoimapäästövuosiimme. Tämän hetken tilanne 

päättäjillämme on lähinnä enää vain ajan peluu, että ehtivät vastuunkantajapaikoiltaan 

pakenemaan massiivituloeläkkeilleen, ennen kuin ydinkorttitalon koko kaameus katuu tulevaan 

ydinalan Nyyrbergin oikeudenkäynteihin ydinalan rikoksista ihmiskuntaa vastaan. --------------- 

TVO/STUK tritiumvesipäästöt 2000-luvulta +Mukana kuvaliitteitä. http://kuvaton.com/k/YLcn.png 

[img]http://kuvaton.com/k/YLcn.png[/img] Ensimmäisessä kuvassa on kopio materiaalista miten 

STUK ilmoittaa virallisesti ydinvoimayhtiö TVO:n päästämät tritiumkaasuvuodot vesiin. Arvo tuskin 

"hämäävästi tehdyssä logaritmisessa käyrässään" muuttuu ja on liki staattisesti arvossa "yksi". 

Seuraavassa kuvassa on puolestaan TVO:n ITSENSÄ kertomaa tietoa samasta tilanteesta 

vuoteen 2006. -02= 1,01TBq/v, -03= 1,15TBq/v, -04=1,52TBq/v, -05= 1,95TBq/v, -06= 2,46TBq/v. 

Vuoden 2007/ 3,66TBq/v on se luku jonka olen "itse" kyennyt salailusta huolimatta onkimaan 

mystisesti kadonneen vuoden 2007 osalta. (Lisäysosa 2013: Tuo 3,66TBq/v on TVO:n silloisessa 

YVA- tilaisuudessa näyttämä arvo. Kuvaavaa onkin, että TVO:lla räjähdysmäisesti kasvavaa 

tritiumpäästöarvoa alettiin minun YVA paljastusdatojen takia hädissään manipuloimaan "lennosta". 

TVO aloitti mm. pumppaamaan tritiumilisästään +27% kasvunopeudella i l m a a n . Tämäkään ei 

toki riittänyt. Vaan 2007 YVA- tilaisuudessa vierasyleisölle näytetty 3,66TBq/v arvo "kustomoitiin" 

vähin äänin. Tämä On todella huolestuttava piirre. YVA:ssa näytetystä arvosta jätettiin vuosiluokan 

jahkailun jälkeen julkisuuteen "typistety" arvo 2,41TBq/v! Tajusitteko mistä tässä on kyse. 1995 

STUK poistatti metabolisesta taustasäteilymme 6mSv vuosikertymästään pois kolmanneksen - 

2mSv. Nyt kun 2007 reaktorien vastaavasta säteilykasvusta kertovat tritiumpäästöt nousivat 

3,66TBq. Siitäkin päätettiin kylmästi poistattaa pysyvästi kolmannes -1,25TBq/v! Peräti JO 

kahdessa keskeisessä säteilytaustamme kertymän käyrässä manipuloivat viranomaisemme 

mittausperusteitaan. Mikä paljastavinta ongelma EI ole toki mittaustapa. Vaan nimenomaan mittarit 

kun alkaa näyttää säteilykasvuja liikaa STUK antaa lähdedatoilleen teräskorkoa! Eli mittarien 

asteikoista vaan silvotaan sumeilematta kolmannes kenenkään edes kertomatta tästä). Käyrien jo 
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silmämääräinen ero on mykistävän raju. Kaikkineen on täysin järkyttävää ja käsittämätöntä 

huomata, miten valtiomonopolinen ydinturvavirnanomaisemme on astunut tilanteessa mustalle 

alueelle ja surutta vääristänyt lukemat vuosikaudet julkisuuteen yli kolmasosiinsa todetuista! Koska 

tätä on selkeästi tehty toistuvasti ja tieten vuodesta toiseen on kyseessä mitä ilmeisimmin 

jatketusta peittely- yrityksestä maamme turvallisuudelle elintärkeitten tietojen pimityksistä. Olen 

löydöksestäni erittäin järkyttynyt! Erityisesti asian hämäräperäisyyttä lisää, että huomatessaan 

viestiensä totaalisen eron on jo vuosien ajan nyttemmin sekä STUK, että TVO lakanneet 

julkaisemasta kyseistä tiedotettaan yksissä tuumin LAINKAAN. Edes netistä, saati 

vierailukeskuksesta ei saa edes TVO:n kauan julkaisemia yhteiskuntavastuuraportteja 2007 ja 

(2008!?) Kolmannessa itse yhdistämässäni käyrässä selkenee koko karu totuus. TVO julkaisi 1993 

SYKEsarja B7 Olkiluodon metsien tilaraporttinsa. Jota ei julkaistu edes silloin. Sain prosyrin 14v 

kovalla TVO:n painostuksella vaivoin haltuuni. Raporttia piti jatkaa jo 1995, mutta edelleen 

hämärissä olosuhteissa myös sitä ei ole julkaistu saataville. Syykin selviää, kun yhdistää siitä 

saamani kauhistuttavat veden tritiumpäästökasvutiedot. TVO kykeni pitämään vaivoin vuotuiset 

tritiumsyytönsä noin 100 kertaistuneena luonnon tasosta. Mutta kuten ASEA TVO:ta jo alkujaan 

varoitti, kun ydinvoimaloiden TODELINEN 25-30V käyttöikä ylittyy tapahtuu tramaattinen, 

hallitsematon ja peruuttamaton tritiumpäästön käsiin räjähtämisreaktio. Käyrästössä vuodesta 

2003 1TBq taso siis liki nelinkertaistuu jyrkkänä nousuna vuoteen 2007 jatkuen jo siinä 20 % 

kattorajamatkastaan laitosten käyttöpakkopysäytysrajaan n. 3v päästä 18.3TBq/v tasoille. Juuri 

tämän takia maailman asiallisemmat ydinvoimalat lopettavat toimintaansa säännöllisesti 

viimeistään n. 30v mennessä. Vaan ei TVO, joka haluaa kynsin hampain peitellä hallitsematonta 

ydinkatastrofiaan. Osa II ____________ Sananen tritiumin perusluonteesta. Kaksoisneutronista 

vetyä, eli tritiumia muodostuu arkisen veden vetyyn, kun se altistuu rajuun ydinvoimalan 

neutronipommitukseen. Tritiumin massasta huikea osuus, eli n. 66 % tonnistostaan on 

todellisuudessa kapseloitua silkkaa säteilyenergiaa, joka 12,3v puoliintumisajallaan vääjäämättä 

siitä myös vapautuu! En tunne mitään muuta alkuainetta joka kuljettaisi kilossa prosentuaalisesti 

enemmän silkkaa raakaa säteilyenergiaa. Fakta yhdistettynä veden bioaktiivisuuteen tekee siitä 

kyltymättömän säteilytappajan. Lisäksi periaatteessa säteilyvarastoitumista ei väliaikaisesti 

stabiloituneesta yksittäisestä tritiumista voi turvamitalta. Vasta kun siitä sinkoaa neutroneja tai 

muuta säteilyvarastoitumaa. Voidaan kysyä, että mitä maailman KAIKISSA ydinvoimaloissa sitten 

tapahtuu tämän salatun 30v sisällä kun neutronisyytö nousee vuosikymmenten "hiljaisemmasta 

elostaan" yhtäkkiä pilviin ja kuvan ennakoivasti hetkessä yli ehdottoman turvarajansa 18,3TBq/v 

tuottokynnyksen? Ydinvoimalan uraaniatomin halkaisu tuottaa 2,5kpl neutroneja. Joista vain 1 

ainoa tarvitaan jälleen seuraavaan energiantuottofissioon. Eli ydinvoimala tehtailee vuosikymmenet 

peräti 60 % enemmän neutroneja, kuin tarvitsee. No mihin ne häviävät? Osa katoaa mm. 

kaasulauhteena savupiipusta ulos. Jos ei sitoudu uudestaan ytimiin, synnyttää n.16,67 min sisällä 

noin 1 000 000eV beetaionisaatiosäteilyterssin vapauttaen suunnattoman säteilyvarantonsa. Mutta 

neutronin on neutraalina helppo tietyin nopeuksin iskeytyä myös PYSYVÄISLUONTOISEEN 

varastoitumiseensa ydinvoimalarakenteisiin. Puhutaan mm. termein "neutronieroosio" ilmaisemaan 

tätä säteilyenergiakapseloitumista. Joka esim. veteen sirotessaan muodostaa sinne "merkkeriksi" 

raskasvesityyppistä tritiumlisää. Joka TVO:n julkaisussa tarkoittaa luonnontilaisen 0,01TBq/v 

vuositason jo nyt 360 kertaistumista muutamissa vuosikymmenissä. Aineen saadessa ylipäätään 

sisuksiinsa liiallista neutronikuormaa on efekti kavala, rampauttava. Aine toki hapertuu ja esim. 

reaktorirauta muuttuu mm. Loviisassa niin haperaksi, että kuuleman mukaan halkeaisi ainoasta 

lekaosumasta! Mutta ei tässä toki kuin alkuun. Aineet joihin säteilyenergia varastoituu 

neutroniliikana ovat todellisuudessa muuttuneet silkaksi radioaktiivisten isotooppien epävakaiksi 

massoiksi! Tämä tarkoittaa kriittisen massan kaavalla kylmästi, että käytännössä kun materiaa on 

riittävästi alkaa aineskertymien neutronin spontaani tuotto jyrkästi ruokkia itse itseään! Kuten on 
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maailmalla käynyt muunmoassa spontaaniin fissioonsa ryöstäytyneillä liki jo joka ikisellä USA:n 

ydinjätevarastolla. Kyse ei ole "ihan vielä täysin" samasta kuin ydinpommista. Mutta lähempänä 

reaktorimaista tilaa ollaan JOKAISESTA isotooppikuorma-atomilisästä! Eli tilanne on kuin muukin 

täyttö, Kun ydinvoimalan ympäristön materiaalimassojen tietty neutroninpuskurointimuki täyttyy 

alkaa seuraavassa hetkessä JOKAINEN tuotettu neutroni kulkeutumaan suojaturvalaitosvallien 

läpi, juuri kuten maitolasin täytössä! Edes tämä ei riitä, koska neutronointia on keskitetysti jo niin 

paljon, syntyy spontaanin ja kasvavan "kriittisen massakertymän efekti maaperämassoissa, 

vesissä, ilmassa asti". Jopa laitoksen perustusmassat tuottavat alati kasvavina 

isotooppikeskittyminä jatkuvaa neutronointilisää! Mitään paluuta tilanteesta EI ole niin kauan kun 

reaktorin sallitaan syytää käyvänä säteilyään tuhoisasti! Juuri tätä Asea-atomi tarkoitti 

käyttömaksiimimäärityksensä 25-30v H-hetkenä jolloin KAIKKI järkevät ydintoimijat panevat 

laitoksensa pois käytöstä, ettei neutronointi ryöpsähtäisi alati kasvavaan hallitsemattomuuteensa! 

Jos seuraamme miten jyrkässä nousukulmassa TVO:n nykytritiumkasvu on, saavutetaan 

vihonviimeinen 18,3TBq/v maksimikatto tuossa tuokiossa! Mitään mahdollisuutta edes TVO:lla ei 

ole muuttaa tilannetta parempaan suuntaan vaan tapahtuma on veitsen terällä jo nyt. Kun tajutaan, 

että silloisessa tasossaan ydinvoimala syytää huikaisevat 183 000 % normaalitritiumliemet 

kaikkialle ympäristöönsä niin ydinkatastrofi on päällä! Siitä huolimatta vaikka laitoksen 

laskennallinen ns. "tekninen" kestoaika olisi huiputettu 60v lisäkäyttöaikaan! Hirvittävimmäksi 

tilanteen tekee se fakta, miten maailmassa on jo nyt 440 ydinreaktoria ja säteilymateriaalivarastoa, 

joiden jokaisen tilanne on miltei identtinen! Jokaisen kriittinen 25v< käyttöikä on tiensä päässä. 

Eikä edes laitosten uudisrakentaminen muodosta kuin kosmeettisen parannuksen. Koska silmän 

kantamattomiin joka ikisen ydinvoimala-alueen itse maakallioperä, vedet, biotoopit KAIKKI ovat 

menettäneet pysyvästi neutronipuskurointikyvyn! Eli tarkoittaa sitä, että kun OL-1 laitokselta meni 

25v ryöstäytyäkseen neutronitehtaaksi, niin saastemaahan rakennetulta OL-3 laitokselta siihen 

mene tuskin 5 vuotta kauempaa loogisen maaperätukkeutumiskaavan mukaan! -- 2008 

Yhteenveto _______________ Niin päällimmäiset olen koonnut tähän taulukkoon kiteyttäen. 

TVO/STUK ja IAEA/ TEM toimivat kontroloimattomina monopoleina. Joiden t o i s t u v a t 

monopoliratkaisut kertauttavat sumeilematta virheitään virheitten ja tahallisten luomiensa 

valheillusioittensa päälle. KUKAAN ei näytä seuraavan missä ydinalan valtiomonopolit menevät 

kiihtyvästi metsään. Voidaan vaan tyrmistyneenä seurata miten t o d i s t e t u t ja dokumentoidut 

ydinturva- alojen rikokset maailmaamme tuhoavat. Oleellisin kauhuskenaario tuleekin juuri siitä, 

että vaikka niin 1995 STUK -2mSv kuin vaikka dokumentoimani 2008 tapahtumiin EI olla edes 

yritetty korjausliikeitä. Vaan päin vastoin. Läpi menneet virheet ja tietovarkaudet näyttävät 

seuraavan korjaantumatta toisiaan. On magaaberia huomata miten järjestelmällistä tämä vilppi 

huijauksen päälle menttaliteetti turpoaa ja voi paksusti. http://kuvaton.com/k/YL7f.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/YL7f.jpg[/img]  

  

148.Yhden työpaikka..txt 
148. Yhden työpaikka, Ihan alkukevennykseksi tapaus JiiPee. Kaveri hihkui innoketta nettiin ja 

kertoili pääsevänsä Olkiluotoon "oikeisiin ydintöihin" turbiinihalliin. Ihasteli suurella volyymilla, miten 

komennus oli hänen elämänsä täyttymys. No sitä kokeneemmat koetti toppuuttaa, ettei punaisena 

meuhkaava dosimetri suorastaan hornamaisissa työolosuhteissa ihan noin herkkua kyllä ole. 

Kaveri kävi TVO:lla ja sen perään mykistyen järkytyksestä nettiuutisointi pysyi häneltä hiljaa. Pitkän 

maanittelun ja kyselyn jälkeen kaveri kertoili järkyttävistä ydinkokemuksistaan ja kyseli 

säteilymittarien numeromerien vaikutusta hänen jatkoelämään. Vaikka oltiin vain nettiyhteyksissä, 
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niin shokin jäljet näkyi kilometrien päähän. Näin loppui kerralla kaverin ylistys ydinvoimasta. No 

täällä netissä olemme huomanneet jotain elämää mystisemmistä ydintyöläisistä. Täällä on tosiaan 

satamäärin sellaisia kavereita, jotka sanovat kyllä käyneensä innolla hakemassa työpaikkaa 

Olkiluodosta, ehkä ovat jonkin viikon olleet koeajalla, kesätöissä. Mutta yhtäläisyys näillä massoilla 

on totaalinen pettymys. Hylätyt työaikeet koko rupufirmassa. Täydellinen plackout siitä miksi 

pettyivät ydinalaan niin karvaasti? Olisi toki ihan kiva kuulla, miksi ydinala suoritti ylenannon ja 

noin. Mutta ehkä kaikkein järkyttävin sektori on sitten ydintyöläisten miltei absoluuttinen 

näkymättömyys kirjoituksineen. Eli on se tosiaan kummaa, että ydinyhtiöt jotka täyttävät 

työpaikkailmoitukset vuodesta vuoteen lehdissä eivät aiheuta kehun kehua, ei rivin rivillä alan 

plussia netissä, eikä niin missään. Ainoa, joka ydintaustoista TYÖNTEKIJÄNÄ kirjoittelee 

ainoastaan allekirjoittanut. Eikö ole totaalisen kummallista, että ala, joka väitti saavansa 80% 

kannatuksen maassamme muutama vuosi sitten paistattelee nettiluonnehdinnoissa ainoastaan 

ainokaisen sektorinsa osaajan mielipiteen varassa! Hei haloo ydinyhtiöissämme on tuhatmäärin 

innokkaita palkansaajia, missä on lausuntokehut heiltä? Juu on täällä netissä sitten tuollaisia 

muutamia tapauksia, joiden ydinosaaminen on nollissa ja tiedot ydinvoimasta postikorttikuvana 

pöydällä. Tuskin ovat sen lähemmäksi ko. energiasektorille kyenneet pääsemään. 

Tietämättömyysharhoissaan siis ovat olevinaan mitä kiivaimpia ydinalan kannattajia. Tasan niin 

kauan, kunnes kotipiha jää ensimmäisten ydinkaivoshankintojen, tai ydinsähkölinjoitusten alle. 

Lausunnoilleen on siis jo pohjistaan aivan turha antaa vinoa hymyä kummempaa kommenttia. No 

joo on ydinalan tuhansista työpaikoista sitten myös leegio niitä puolalaisorjia, jotka 

viidennesosapalkoin koettavat selvitä vaivoin hengissä OL-3 kaltaisilta työmailtaan. Pettyneet alati 

harvalukuisemmat (20 %), suomalaistyöläiset ovat sitten Forssan betonin kaltaiset totaalipoistuvat. 

Kaverit, joilta TVO on huijannut taivaisiin asti kohoavine lupauksineen miljoonan toisensa perään. 

Näitä meni ja menee konkurssiin, tai paremmassa tapauksessa häipyvät tulipunaisina kiukusta 

pettyneenä pois TVO:n ydinorjakarjamarkkinoilta. Ja ovat tyytyväisiä sen jälkeen jos etäisyyttä 

ydinvoimaan on vähintään yli 100km. Tämän sektorin pettyneitä kommentteja sai aikoinaan lukea. 

Nyt ydinalan asiallisinta antia ei mm. SUPO salli julkaistavan, koska antaa liian karun ja raadollisen 

kuvan ydintodellisuudesta. Mutta tosiaan varsinaisten ydintyöläisten kohdalla on alati mykistävä ja 

Sisäministeriö/ TVO/ Posiva kompuksen hermeettisesti suljettu pettymysmerien vaiennut messu. Ei 

ole täällä valittaneet edes ne TVO:n työläiset joille annettiin 12h pakkotyöukaaseja ja nuutuvat liki 

keskiaikaisessa työpituussuhteessaan liittojen vaietessa myös. Ei ole myös kommentin kommenttia 

niistä kymmenistä ja kymmenistä loputtomiin kasvavista säteilysairauksiin kuolevista ja kuolleista 

ydintyöläisistämme kukaan uskaltanut kommentoida. Vaiti on journalistinen lehdistö, TV ja kaikki 

tiedotuskanavamme, kuin sana totuuteen olisi maanpetos. Ehkä tosiaan ydinalan terrorisoimalla 

sanan vapaudettomuudella ja alati maanvyörymäisesti poliisien urkintojen lisävaltuutusten varassa 

vaiennettujen suiden on vaan pakko vaieta. Orjan peruspiirre kun on alistua ydinsuomessamme! 

Emme taatusti saa minkäänlaista lisävalaistusta niihin taustoihin, joiden takia ydinala on 

menettänyt ei pelkästään klamouriaan, vaan koko kansanosien luottamuksen ydinvoimaan. Kansa 

on päättänyt, eivät päästä edes lapsiaan moisille kuoleman kentille. Kuka haluaisi nähdä lapsensa 

kaatuvan leukemiaan ja vastaaviin säteilyhivutustöihin ydinyhtiön halveksitussa viskaalin 

virassaan. Mistä kansa sitten ylipäätään saa tietoaan siitä mitä konkreettisesti noiden mureiden 

ydinvoimaloiden salatuissa sopukkaraakileissa tapahtuu? Nimittäin tiedon jano ei maastamme 

aiheen loputtoman ylenantotarjonnan jälkeen näytä laantumisen merkkiä. Jos yrität kysellä niiltä 

harmaantuvilta syöpääntyviltä ja ani harvinaisemmiksi käyviltä suomalaisilta jotain 

ydintapahtumataustoista, niin jopa Italian mafiosotoimintaa tiukempaa omertaa kohtaat pilvin 

pimein. Lasten on turha toivoa laitostyöläis vanhemmiltaan kerrontaa mitään niistä tapahtumista, 

joita 10 000 voltin sähköteurastusaitojen sisällä tapahtuu. Eikö tämä loputtoman epäluulon ja 

salailun ilmapiiri jo itsessään kerro oleellisimmasta. Kun ei kestä päivänvaloa, niin ei kestä! Näin se 
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vaan kyllä on. Ja jos olet uteliaisuuteesi pakahtumassa, niin toki osaava löytää. Itse asiassa jopa 

ihan asiallista taustoitusta myös. Toki Googlettamalla netistä löytyy suorastaan nyanssintarkkaa 

materiaalia satapäin ja alan huippuosaajien käsistä vielä! .. Ensin tietysti etsijää kummeksuttaa 

valtaisa ydinalan/ SUPO:n lanseeraama "rahastahaukkujien leegio" tämän häikäisevän ilmiön 

ympärillä. Tilanne on vähän kuin etsisit Venuksen ylilentoa ydinaurinkoa vasten maasta käsin. 

Vasta HIRVITTÄVÄLLÄ suodatuksella päästään asialliseen settiin kiinni. Eli alkaa varsin pian sen 

jälkeen hahmottua, miten kyseinen nimimerkki tuntuu olevan suoranainen maamme merkittävin 

ydinalan ammattiosaaja, jolta totuuden löytää kakomatta. Hän kertoo itse olleensa ydinsektorilla 

vuosikymmenet ydintöissään liikkuen. Tuntuu hallitsevan kaikki keskeisimmät tilanteet, mekaniikat, 

kvanttifysiikat, turvatekniikasta koko energianhallintaan. Ilmiömäinen alansa osaaja, jonka kaltaista 

ydinvastustajaa emme ole yksinkertaisesti aiemmin tavanneet! Viimein ydinvastustajien 

tiedonpuutteellinen pullonkaula on pulppuavasti räiskähtäen auennut varsinaisena tiedon 

amatsonina kaikkien nähdä. Suorastaan suvereenina hän dominoi koko ydinalan nettimaailmaa 

sellaisella voimalla, etteivät ydinlanseeraajat yksinkertaisesti perässä pysy. Arvostettuna hän 

kertoo olleensa alkujaan varsin neutraali ydinvoimalle. Mutta kun reippaasti alle eläkeikäisistä 

työkavereistaan alkoi kuolla parhaaseen ikään kymmenet ja kymmenet hänen silmänsä 

ydinraadollisuuteen aukenivat. Täytyy sanoa, että sen perään on sitten kertoillut ydinalalta 

KAIKEN!  

  

149. Mehiläiskato III..txt 
149. Mehiläiskadosta III. *Selailin tuossa liki 2v. takaisia juttujani mehiläiskadon vääjäämättömästä 

mekanismista. Täytyy sanoa, että vaikka silloin näytti monesta olevan ampiaiskato vain minun 

esittämä ennakointi, niin ei totta tosiaan sitä ole enää -08 keväällä. No joo huomman sen aikuisista 

ennakoinneistani ei tarvitse korjata mitään. Niin on kato räjähtänyt silloisesta 30% nykyiseen 90% 

sukupuuttorajaan. Nyt aletaan päästä kiini faktoista myös mehiläiskasvattajaliiton kaltaisissa 

tahoissa. Parisen viikoa sitten puheltiin nolla havannoista Suomessa, nyt aletaan myöntämään, 

ettei kaukana olla ikuisesti kadonneista pölyttäjistä Einsteinin ennakoimalla tavalla! Miten kaikki 

tämä yksinkertaisesti on mahdolista tapahtua ja näin pienessä ajassa? Muutama rivi mehiläisitä 

kirjasta "Eläinten maailma". Mesipistiäisten heimo (Apidae) on laaja. Siihen kuuluu ainakin 12 000 

lajia, jotka ryhmittyvät noin 300 eri sukuun. Suomessakin on tavattu yli 200 mesipistiäislajia. Ne 

polveutuvat petopistiäisten kaltaisista kantamuodoista, jotka ovat ruvenneet hankkimaan 

ravintonsa kukkien antimista, medestä ja siitepölystä. Useimmilla on tuuhea karvapeite ja erityisiä 

keruuelimiä, joilla siitepöly saadaan kulkemaan pesään." *Tässä tuli yksi aivan keskeinen yhteinen 

tekijä. Eli kaikille nyt sukupuuton partaalle hävinneille lajeille on keskseistä tarve kulkea päivästä 

toiseen vaihtelevista ruokailupaikoista äärimmäisen tarkkaan alkupistepesäänsä. Eli suomentaen 

kyky suunistaa ilmiömäisen tarkasti on keskeistä. Kun tuntee hyönteisten heikon näkökyvyn 

kauemmas ymmärtää tästä mangneettikenttätuntemusten äärimmäisen stabiiliuden olevan 

käytännössä elinehto. Eksyt kerran pois tutuilta lentoradoiltasi, ja katoat elämästä! Miksi yhteysn 

pesään on kaikki kaikessa, kirja jatkaa. "Monet mehiläiset elävät yksittäin. Emo laatii pesän, munii 

munat sinne ja hoitaa jälkeläisensä. Niitä sanotaan yhteisellä nimellä erakkomehiläisiksi. Toiset 

elävät yhteiskunnittain. Ja juuri näiden yhteiskuntamehiläisten keskuudessa voidaan todeta 

hyönteismaailman moninaisimmat, ihmeellisimmät ja tarkoituksenmukaisimmat vaistojen ilmiöt. 

Näitä yhteiskuntamehiläisiä ovat kimalaiset ja varsinaiset mehiläiset (Apis mellifica). Ne on tunnettu 

jo ammoisista ajoista kotieläimenä." *Eli nykyinen sukupuuttokatastrofi on TOTAALISEN UNIIKKI 

erityisuhka jota koskaan ihmiskunnan aikana ei ole sattunut! Huomatkaa nyt hyvät lukijat, että 
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mehiläisten tauoton maapallolla olo om kestänyt punkkeineen, tauteineen viruksineen kymmenet 

vuosimiljoonat! Pesän parven koko on 30 000- 50 000. Kaikki lisääntyvät vain yhdestä 

kunikattaresta riippuvaisina. Mehiläiset hakevat meden helposti jopa 13km matkalta, mikä kertoo 

niiiden ilmiömäisestä suunnistuskyvystä takaisin maan magneettikenttää ja aurinkoa apunaan 

käyttäen. Mesikuorma saattaa painaa puolet ruumiin painosta. Lentonopeusan 25km/h. 

Matkalainen joutuu usein levähtämään paluulennoillaan ja laskeutuessaan levähtämään se usein 

lopen uupuneena putoaa veteen ja hukkuu. *Tämä tieto on seuraava tarkkaavaiselle tärkeä tieto. 

Eli hukkuneita mehiläisiä emme edes normaalissa vuodessa näe, vaikka hukkuminen on vaersin 

yleistä miljoonille pörriäisille. Miksi niitä sitten ei näe? Kuten jo alkujaan sanottiin mehiläinen 

kuormineen on varsin raskas, karvainen ruumis imaisee vettä, vasu täynnä veteen uppoavaa 

sokerimettä ja pienet siivet eivät kelluta kuten perhosilla usein näkee. Jälleen tärkeä vinkki. Liki 

kaikki mehiläiset väsyessään siis HUKKUVAT upoten veden alle! Vielä pitää ratkaista syy siihen 

miksei lento päädy pesään vaan jatkuu nykyään miltei aina edelläkerrottuun hukkumiseen. Jos 

laskemme todennäköisyyksillä huomaamme, että mehiläinen kyllä pärjää hyvin jos merkkerinä 

käyttämänsä mangneetikenttävakiot paikallistasolla pysyvät tarkoin vakiona. *Kyyhkyjen tapaa 

löytää tarkoin lakkaansa takaisin vaikka pimeässä on pidetty ilmiömäisen tarkkana. Toki ihminen 

kompasseineen kykenee paikantamaan pohjoisen ja lähetessään mangneettista pohjoista kykenee 

jopa tästä kulmasta arvailemaan suurinpiirteisiä etäisyyksiä leveyspiiristä napaan 

mangneettineulan kallistuskulmasta. Eli Italialainen kompassineulan balanssoinnin vastapaino on 

täysin eri, kun Suomessa. Mutta ihminen ei osaa päätellä pituuspiiriä. Mutta kyyhkysen ja pölyttäjä 

osaa ja varsin ilmiömäisesti se kykenee tunnistamaan asuinpaikkansa hiuksenhienoja kotialueensa 

malmioiden, rautajuoneitten, vesistöjen aiheuttamia sormenjälkimäisiä poikkeamia ja seuraamaan 

niitä noin 2m peruslentokorkeudessaan. Mehiläisen elinehto on pysyä tällä korkeudella jolloin 

pakopaikka kasvustoon on mahdollisissa hyökkäyksissä saavutettavissa, mutta toisaalta 

lentoestekasvusto on jo vähäistä ja esim. tuulisuus ei haittaa. Kukkien peruskorkeus vaikuttaa toki 

myös tilanteeseen. JUURI tämän korkeuden mangneettianomaliat se alusta asti tarkoin opettelee. 

Tärkeä vihje taas. Eli jos mehiläinen lentää väärässä lentokorkeustasossaan koko alue muuttuu 

sille täysin vieraaksi myös maan mangneettikenttäsormenjälistään ja tapahtuu kohtalokas 

eksyminen. Mehiläinen pitää lentokorkeusvakionsa niinikään lentäen niin, ettei poikkea 

seuraamaansa sormenjälkimangneettiviivalta alas kuin syömään, lepäämään ja ei halua ylemmäs 

lintujen yms.saaliiksi. *Mutta kun 100km korkuisessa íonosfäärikentässä säteilyenergia synnyyttää 

lisäionisaatiota ja alkaa muuttamaan ja taivuttamaan maan pinnan herkkää mangneettikenttää 

pallopinnastaan suoremmaksi ajautuu sitä seuraava mehiläinen kohtalokkaasti liian korkealle ja 

eksyy, suorastaan hukuttavan kuolettavin seurauksin. Suunnistuskyky on elinehto ja sen menetys 

täyskatastrofi eläimelle, joka on täysin riippuvainen yhteisöpesänsä suojasta, ruokahuollosta joka 

yö. Mehiläisen sairastuessa ja siitä heiketessään edellä kerrotusta syystä paluu pesälle tarkoittaa 

sitä, että kaiki kynnelle kykenevät mehiläiset kuolevat pesiinsä puhdistajamehiläiskyyditettäviksi. Ei 

kuten tässä nyt esiintyvässä mehiläiskadon ilmiössä, josta ei pesästään kuolleena pois siivotuista 

mehiläislöydöksistä ole ollut tietoakaan. Esim punkkien ja virustyen uuvuttamien pesien suulla on 

kasapäin kuolleita. Tässä ilmiössä EI! * Myös kimalais- ja kukkakärpästen kaltaisten kato on 

hämmästyttävän täydellistä v.2007-2008. Miten ihmeessä myös tällaiset pesistään riippumattomat 

täysin eri sukupuun omivat kärpäseläinryhmät kärsisivät samalla tavalla kuin mehiläispesät? 

Luonto kun on tässä pyrkinyt juuri siihen, ettei kaikki keskeisimmät pölyttäjät altistu samoille 

taudeille. Eikä toki altistu, koska kyse on tyystin eri geeniperimän kantajista. Mutta kaikille näille on 

tärkeän yhteistä muistaa ja tunnistaa joka yön jälkeen missä päin elinehdon kukkaniityt 

sijaintipaikastaan sijaitsee. Eikä yön ruuuatta viettävillä värjöttävillä edes kukkakärpäsillä ole varaa 

eksyä suunistusmangneettikentistään. Tutkaili tilannetta sitten miltä suunnaltan tahansa huomaa 

kyllä miksei edes kahden vuoden aikana maailman mikään mehiläistutkijaryhmä ole päättänyt 
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kadon syyksi viruksia, punkkeja tai vastaavia hometauteja. Koska ei tunneta sairastuneita kiinni 

saatuja tai edes tautilastoja joka iskisi kerrallaan näin tyystin erilaisiin lukuisiin sukupuihin. Tai että 

selittäisi miten silmittömällä nopeudella ilmiö kattoi koko maapallon eläimistöt. Syyn on siis pakko 

olla jotain normaalibiologien mikroskooppeihin ja kasvatusalustakokeissaan vuosien aikana kiini 

saamaton tekijä. On ollut suorastaan mahdotonta löytää yhteisselittäjää tällä lähestymisellä. *Esim. 

Suomen viime talven pesintäepäonnistumisia selitti punkien osalta vain Porin satunnaiset 

löydökset 98% on mehiläisliiton johtajan mukaan edelleen täysin käsityskykynsä ulkopuolinen 

mysteeri! Aika hurja myöntö Ari Seppäseltä, joka vain viikko aiemmin kielsi koko ilmiön 

rantautumisen maahamme. Nyt järkyttyneenä hän viesti S.K-lehdessä 05.2008 lopulla peräti 90% 

koko Suomen pölyttäjien massatuhosta vailla vertaa! On varsin mielenkintoista seurata jatkossa 

milloin jatkuvasti karsiintuvista syistä jää jäljelle se yksi. Jo keväällä -07 Suomesssa YK:n 

kokouksessa huomioitu ja kiusallisen sitkeänä selityksenä vakuuttanut ydinvoimaloitten alati 

kasavava yläionisaation aiheuttama muuten terveitten mehiläisten eksymiskato on ainoa varteen 

otettava kylmä fakta! ---------------- Mehiläiskadon lisätietoa VI. Ydinalan disinformaatiosyydössä 

huomaa aiheen synnyttämän panikin. Totuus ei heitä miellytä. Mutta koska haluan varmistaa aina 

KAIKEN todenperäisyyden selvitin myös ne "mystiset" tilanteet, joissa oli mehiläisiä vielä tallessa. 

Nimittäin sellaisia erikoistapauksia yhä maassamme ON! Jopa ydinpäästökatvealueiden sisällä. 

Juu homma tietysti ylipäätään on mahdollista, koska mehiläisiä ja kukkakärpäsiä ei ole tappaneet 

mystiset virukset, punkit, saati bakterienn ja sienten kannat. Kuten olemme kovasti saaneet oppia 

matkan varrelta. Itse asiassa kävin ihan paikan päällä katsomassa miten mehiläisiä pörräsi aika 

messevästi tietyillä raja-alueilla. Ja ympärillä oli kymmenien kilometrien kukkaloistoa ilman 

YHTÄÄN pörrääjää MISÄÄN! No toki kysessä ei ole ydinklingoneille tyypillinen disinformaatio, 

vaan fakta joka jälleen kerran VAIN vahvistaa kaikkea ennen sanomaani. Mutta tosiaan kiitokset 

niille, joiden takia asia tarkentuu yhä systemaattisemmin!) Eli niin tosiaan puhutaan 

mantumehiläistyyppiä pienemmästä kannasta joita MYYDÄÄN sisäkasvihuoneisiin. Mehiläiset 

eivät ole lajeja, jotka menestyisivät maasamme ympäri vuoden, vaan kenkälaatikossa ostettavia 

pörroturkkeja noin 2kk toimiinsa mm. tomaattikasvihuoneissa. Voitaisiin puhua "steriilistä" 

pipettiruokintakannasta. Kyseessä oleviin pesiin ei edes kokoonnu hunajaa vain niitä toimitetaan 

laivanlasteittain puutarhureille pelkkään pölytykseen. Ilmeisesti on kyse hollantilaissysteemistä, 

joka on kustomoitu sisäkasvihuoneisiin. Pesiin ei muodostu kuningatarkasvattamoa, eikä 

jatkuvuutta. Näissä väriltään valko-, musta-, keltaisissa pesissä toimitetaan mukaan myös 

vararavintonesteet ahkerointiin, että pesät voi myös sulkea päiviksi. Oleelisinta hommassa on, ettei 

mehiläisten tarvitse suunistaa kuin lasiseinien rajaamassa sisätilassa aivan lähituntumassa. Näin 

ei muodostu edes tarvetta suunnistaa pesille. SIKSI kannat pysyvät suunilleen kasassa. Ja 

oleelista on, että tälläisten varsin heikosti kauemmas lentävien pesien säteilyionisaatiohaitta 

minimoituu. Toki karkaavat rajoitetusti maailmalle, joista joku niitä siis yhä näkee. Oleellisinta tässä 

on se, että vaikka tartuntavaara ulkomehiläisiin tulee niin nämä kannat eivät kuole! Eivät toki, 

koska mehiläistuho perustuu NIMENOMAAN suunnistuseksyntään, eikä kuten ydinala disinformoi 

tauteihin ja punkkipelleilytietoihin. Oli hyvää tuuria, että selvisi myös tällainen viitepolku ja selkeä 

faktaus siihen, että ydinvoima ja vain ydinvoima on syyllinen mehiläiskatoon! PS. Edelleen eivät 

ydinlobbarit ole halaistua sanaa kerrannet miksi tritiumsadantalammikon matelijat ja sammakot 

kuolevat niin hurjaa vauhtia, että julistettiin kansainvälinen hätätila 23.05.2008? Alkaako siis 

ydinterroristeiltamme loppua valheet punkkeineen ja vastaavine huijaúksineen myös tässä? 

Kertokaa nyt ihan omin sanoin miten sammakot menee samaan aikaan kun säteily tappaa myös 

massoittain lajeja kaikkialla. Mitä, eikö valheistanne enää edes riitä?! ---------------- YLE 

ionisaatiopulassa. +Kuvaliitteet. Kuten tiedämme on meneillään maailmanlaajuinen ja 

ennenkokemattoman raju mehiläiskato kolmatta vuotta (-06.sta eteenpäin). Joka aina vaan 

osoittautuu selvemmin ja selvemmin nimenomaan mehiläisten suunnistusongelmista johtuvaksi. 
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Kyseinen ilmiö on sähköinen mangneettikenttäanomalian raju satunnaisempi muuttuminen 

tietyissä paikoissa. Arkinen ilma ei käytännössä muuta sähkökenttiä sähköä johtamattomana ei 

kylmänä, ei kuumana! Radioamatööreille on toki tunnettu ilmiö miten ionosfääri, satunnaiset E- ja 

K-kerrokset peilaavat ilmakehässä singnaaleja jopa rajusti. Mutta niissä on AINA kyse siitä, että 

ilmakehä on muuttunut sähköä johtavaksi. Eli käytännössä on kyse säteilyionisaatiosta ja usein 

juuri auringonpilkkumaksimeista. Meneillään oleva tilanteemme (-08) on se, ettei Aurinko ole ollut 

näin passiivinen auringonpilkkujensa ionisaatioissaan aikoihin! Ioneja sieltä ei juuri tule. YLE:n 

ongelmat Porin-Turun linkkiväleissään juuri nyt kun mehiläiskato ryöstäytyi Suomessa peräti -90% 

tuhoon on ERITTÄIN paljonkertova viitekehys. (Vaikka lainaamani artikkeli disinformoi teknisiä 

faktoja ydinalan suojeluksi. Mutta otetaan vain olennaisin, ionisaatiofaktat ja -erityissiainti.) Eli olisi 

ensiarvoisen tärkeää saaada selville MIKÄ muutunut säteilylähde heijasteprismoittaa näiden 

alueiden välillä ilmakehää, kuten artikkeli vihjasi "hämmästyttävän poikkeuksellisesti" sähköä 

johtavaksi ja aiheuttaa todetut hämmentävät mangneettianomaliamuutokset noin suuriin mittoihin? 

Pelkkä vilkaisu karttaaan osoitaa, että Olkiluoto. Eikä tässä kaikki. Mm.Ilmatieteenlaitokselta 

kieltäydytään asiallisesti kysyttäessä julkaisemaasta alueen mangneettianomaliamuutokset 

ilmakehässä! TVO:n ongelmat alkoivat kasautua neutronipohjaisten tritiumpäästöjensä kasvaessa 

vallan hurjasti hypähtäen n. 2003 eteenpäin. Jotain kertoo jo se, ettei TVO/STUK ole uskaltaneet 

julkaista missään aiemmin tiedottamansa "Yhteiskuntavastuuraporttinsa" julkituomia 

tritiumpäästöspurteja sitten v.2006! Todella outoa käytöstä ydinyhtiöltä korostaa tilanne, että tietoa 

julkaistiin vuosikymmenet arvojen pysyessä n.100 kertaisina luonnon tasoista. Nyttemmin n.366 

kertaisuuksiinsa yhä kohoten. Vuosi 2003 on siinäkin mielessä merkittävä, että kertoo 

maailmanlaajuisen faktan, miltei kaikki maailman ydinvoimalat energiakriisin ajoista 1973 ovat 

käymässä ns. "laskennallisen 25-30v käyttöikänsä yli! Eli nyt TVO:n syytämät neutronvuosäteilyt 

reaktorista kaikialle ympäristöbiotooppeihin singoten ovat täyttäneet laitosalueen maastot, vedet, 

betonit, teräsrakenteet AIVAN KAIKKI valtaisilla neutronjäämillään puskuroinnit piripintaan! ASEA 

ilmoitti nyt surutta ylitetyn n.25v kattonsa juuri sen takia, miten on havaittu, että ydinvoimalan 

ympärille muodostuu useiden kilometrien säteinen neutronsieppausalustapallomuodostelma. 

Aineen saadessa fissiohalkeamisen sähköneutraaleja ja ongelmitta jopa metriluokan 

säteilysuojarakenteet lävistävää, perussäteilymittareihin suoraan näkymätöntä neutronvuota 

sisuksiin muuttuvat ne myös itse epävakaiksi radioaktiivisiksi isotoopeiksi. Puhuttu tritium on 

arkiveden vety joka sisältää peräti 2 ylimääräistä neutronia. Massaltaan 2/3 osa on siitä aikanaan 

n. 12,3v puoliintumisajan T½ jälkeen sinkoilevaa varastoitunutta säteilyneutronenergiaa. Kun tätä 

neutronisotoopimassaa esim. neutronsäteilytettyä fissioimatontamelko passiivista U-238 kasataan 

vain ja ainoastaan n. 10kg palloksi muodostuu vallan kauheita. Räjähtävä 

PLUTONIUMYDINPOMMI mallia Nagasagi! Joten alamme ymmärtämään miten tuhoisasta ilmiöstä 

ympärillämme yli-ikävanhojen ydinvoimaloitten maaperiin, vesiin ja nyt todistetusti ilmakehiin on 

alkanut muodostua. Kun isotooppia kasataan riittävän massiivisesti yhteen alkaa se sponttaanisti 

fissioimaan aineena, jos toisena. Mainittu TVO:n vuosikymmenet päästelemä tritium muuten on 

esim keskeinen fuusioydinpommiaine! Tätä tekee siis neutronisäteilytys. Muutama vuosi sitten 

kerrottiin, miten USA:ssa oli alkanut näin sponttaanisti fissioimaan lisää neutronointiaan peräti 77 

vanhempaa ja merkittävämpää ydinjätevarastoa. Ja mikä tärkeintä todellista lääkettä ei ongelmaan 

olla 60v aikana keksitty! Houston meillä on probleema, KUOLETTAVA YDINVOIMAONGELMA, 

tässä ja nyt! --------------- Mehiläiskadosta VII. M.T. 13.06.-08."Minne kimalaiset kadonneet. 

Kysymys on pölyttäjähyönteisten kadosta. Olen saanut 3 edellisen vuoden tutkimustuloksen 

kimalaiskadosta. Amerikassa on havaittu sähkökentät tuhoisiksi!! 

______________________________________________ Olen havainnut tämän myös 

käytännössä täälläkin. Kun Tammelaan rakennettiin radioasema, mehiläiskuntani alkoivat 

heikentyä, siirsin ne yli 10km etäisyydelle evakkoon. Onnekseni työpaikan sähköosaston 
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esimiehenä oli varsin laajatietoinen ammattimies. Hänen ansiostaan sain harrastukseni uudelleen 

"hanskaan". Toivoisin nopeita toimenpiteitä tuhon estämiseksi!" ----------------- *Mielenkiintoista 

tässä on se, että alusta asti esittelemäni ilmaionisaation synnyttämä kenttäsuunnistushäirintä ON 

JA PYSYY ykkössyyllisenä mehiläiskatoon! Kaikki muut pellevirukset ja kiinalaismehut 

punkkeineen tippuvat, mutta säteilyionisaatioiden aiheuttamat sekundäärikentäävirtojen 

sähköstatiikat jyllää! *Artikkelissa mainittu radioLÄHETTIMEN kilometriluokan 

ionisaatiokenttävaikutus on oleellinen lisäponsi! Eli tuollainen radiolähetin ionisoi pienimuotoisesti 

ympärilleen tasasähköisen toisiovirtaionisaatiopilven, jonka sähkökentät tasavirroin hämäävät 

mehiläissuunistusta paikallisesti. Eli nyt alkaa julkaisukynnys olemaan lehdissä jo HÄLYTTÄVÄN 

lähellä sitä alusta asti tiedettyä faktaa, että nimenomaan tuhansia ja tuhansia kertoja rajummat 

ydinvoimalapäästöjen ionisaatiokentät ovat se systeemi, joka mehiläisemme eksyttää 

ionisaatiollaan. Valtaisat koko maapallomme ionosfääriä runtelevat ydinvoimaiset 

sähköionisaatiokenttämuutokset ovat etäistä sukua oivallisen tarkkailijan 

"mikroskooppimuutoksiinsa" paikallistasollaan. Radiolähetin on mehiläisille harmitonta 

vaihtosähkökenttää. Mutta ydinsaastat järeää ja kiistatta näkyvää TASASÄHKÖKENTTÄÄ. Näin 

todistetusti OL-1 tyyppisissä ionosfäärimuutoksien energioissa tapetaan maan kokoisia alueita 

kerrallaan! --------------- Ampiaiskato. U.R.28.06.2008. "Professori papillon ja kaikenkarvaiset 

ötökät. Valtakunnan tunnetuin hyönteismies viettää eläkepäiviään Olkiluodon mökillä! Valtakunnan 

virallinen ötökkämies, tutkija intendentti Juhani Itämies on omistanut elämänsä hyönteisille. Ötökät 

tuntuvat olevan meille suomalaisille niin totinen asia, että sympaattinen herra sai muutamia vuosia 

saitten tappouhkauksia, ennustettuaan pohjoiseen ennätyksellistä hyttyskesää. Tällä hetkellä hän 

viettää kesää ja ensimmäisiä eläkekuukausiaan mökillään Olkiluodossa. (Kuvan alta kappale 

tekstiä): Ampiaiset näyttävät kadonneen. -"Itse en ole nähnyt vielä yhtään ampiaista" Juhani 

Itämies ihmettelee!" Itse olen nähnyt heinäkuun aluille tosiaan yhden sileärunkoisen varsinaisen 

ampiaisen senkin tietysti kymmenien kilometrien päässä tuhoisasta TVO:sta. Miksi 

tappouhkauksista kirjoitetaan muuten tässä? Eittämättä tulee mieleen, että halutaan antaa rivien 

välissä enemmän kuin vinkkiä suurelle yleisölle. Miten massiivisesti ydinhallintomme terrorisoi 

suorastaan häikäilemättömään tyyliinsä ei pelkästään merellisten ydinlauhteitten 

kumpuamistutkijoiden ydinkampamaneetikasvattamoineen julkisuuteen ajautunutta 

merentutkimuslaitoksen Aranda-alusta, ja ydinalan koulutuksen kaltaisin ydinfaktapimityksin, vaan 

nyt on ydinvaltiomonopolien terro laajennettu pysyvästi koskemaan jopa mehiläistutkinnan kaltaisia 

ydinbiotuhofaktoista tietäviä alakokonaisuuksia! On aivan selvää, ettei esim. mehiläistuhon alla 

valtion toimesta juuri kriittisellä hetkellä tylysti lopetettu mehiläistutkinta kestä nyky-ydinsuomen 

rappiossaan päivänvaloa! Vaan ydinrikollisuusluonne on lävistämässä myös sen. Siksi Oulun 

tutkintavakanssi ajettiin tieten herkimmällä ydinionisaatiotuhokeväällä rajusti kuolioonsa! 

Keskeisintä tästä on tajuta, että kyseisessä haastattelussa on maamme alansa osaajamestari. 

Asuu retkiään laajalle tehden nimenomaan ydinkatvealueella, jos kuka. Vaikka "pörroturkkisia" 

kontumehiläisiä ja kimalaisia on nyttemmin palautunut paikka paikoin jopa runsaasti on sanomatta 

selvää, ettei mehiläiskato ole millään tasollaan poistumassa. Päinvastoin, kuten Itämies tarkentaa. 

Eli nyt jo kolmatta vuotta kestänyt maailmanlaajuinen katastrofi on, vakiintuu ja pysyy kasvaen, 

koskei varsinaista syyllistä ole kyetty poistamaan. Miksi sitten karvaiset "paikallislentäjät" 

kansoittavat kukkaniittyjä, mutta varsinaiset "pitkänmatkaajat" mehiläiset ja ampiaiset suorastaan 

loistavart poissaolollaan? Keskeistä on, että myös kukkakärpäset, ja kukkakimalaiset yms. 

taitolentäjät niinikään viestivät tilanteen shokkitasosta yhä poissaoloillaan. Huonosti lentävä paksu 

pörheä ruumiinrakenne soveltuu vain lyhyisiin lähilentoihin ja pitkälti haju/näkömuistiperustaisiin 

paikallislentelyihin ja siksi mantumehiläisten pienet pesät suorastaan täyttyvät 

kukkaylitarjontaruokinnasta pölyttäjäkadon kompensoinnista jälkikasvusta. Kuin varsinaisten 

pitkänmatkan massiisvipesien mehiläiset kituvat jämäkästi sukupuuton partaalla pitkin maailmaa. 
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Tämä kaikki kertoo ettei kyse ole sairaudesta ensinkään. Edelleen kesän kesksellä EI olla 

raportoitu löydetyistä hyönteisruumiskasoista mistään! Virannomaistemme jo tutuksi tullut 

vaikeneminen on entistä pöyristyttävämpää. Kaiken keskellä jopa rivikansalainen huomaa, ettei 

mehiläisiämme mikään räjähdysomaisesti kasvanut "tautiimuoto" toki vaivaa, kun ei raatoja pesien 

suilla ole! Karensseja ei edelleen ole, mikä kertoo kiistatta ettei tauteihin edes sielä uskota. 

Lehdistön systemaattinen mystinen vaientaminen aiheesta kertoo, ettei kaikki toki ole 

kohdallaan.Päin vastoin! Yhä selkeämmin jälleen kerran aina nousee esille, että terveet 

ampiaiskolonat vaan eksyttäytyy sellaisilla lennoillaan, joita leimaa pitemmät mangneettiperustaiset 

suunistustarpeet. Ydinionisaation suunnistushäirintä on tullut tappavasti jäädäkseen. Siksi aihe on 

julkisuudessamme alati enemmän kansaamme syystä ydinvastaisuuteen ajava TABU! Jota ruokkii 

kun Norja, Tanska, Ruotsi, Saksa ja nyt täysin yllättäen ydinmyönteinen jopa Englanti ovat syitään 

julkisuuteen tarkentamatta päättäneet yksissä tuumin muuttaa koko EU:n ydinalasajon mm. 

tuulivoiman meganousun kaltaisten kesän muutamissa kuukausissa! Aivan selkeästi nyt 

konkretisoituva ydinalan tuhoisuusefektit biotoopeille alkavat muuttamaan kokonaisten maanosien 

vielä aivan hetki sitten esiintynyttä ydininnostusta silkaksi hyljinnän ydinkauhuksi! ---------------- 

Säteilyn eksyttämiä muukalaisia. 2008 jää aikakirjoihin TAATUSTI vuotena , jonka aikana 

ydinaavikoitumisen ja säteilyionisoidun taivaamme jatkuvat beettaionisaatiokentät alkoivat suistaa 

totaliträärisimmin pölyttäjiä sukupuuton partaalle. Jo heti keväästä tihkui sensuroinnista tietoja siitä, 

että USA:sta tuttu yli -90% mehiläiskato oli rantautunut Ranskaan, Saksaan, Eurooppaan, 

Suomeen, ylipäätään jopa totaalista sukupuuttopelosta puhuttiin! Kuten maassamme on jo tavaksi 

tullut katosi aihe keskustelusta koko kriittisen kesän ajaksi kuin tyhjään. Mutta aina sentään jotain 

shokkitietoja lipsahtelee, kun pitää korvat auki. Viikko 35 vuona 2008 YLE ja Turun alueuutiset:" 

Turunseudun aluekeskukseen on tullut lukuisia soittoja siitä, että kansaa ahdistelevat 

ampiaisparvet ovat ajaneet ihmiset pihoista. Myös pikkulapsia on purtu ja ihmisiä ahdisteltu 

invaasiota karkuun sisätiloihin. On suuri ihmetys siitä, että mistä tällaiseen pölyttäjäinvaasioon 

osallistuvat eläimet ovat tänne tulleet? Koska koko kesänä on mm. ampiaiskannat maasamme 

olleet käytännössä liki nollassa, kuten Oulun hyönteisprofessori Itämies on lehtilausunnoissaan 

tutkijana todennut. On saatu selville, että maamme kadonneet pistiäiskannat, ampiaiset ja 

mehiläiset saivat hetkellistä lisäystä Euroopasta. Erityisesti Saksasta liki 1000km Itämeren 

ylittäneistä kannoista!" Miten ihmeessä moinen on edes mahdollista? Miten 90% mehiläiskadon 

runtelemista Euroopan maista pölyttäjät joille jo perusjoen turvaton ylitys on suunnaton tuhoriski 

olisivat massoittain ylittämässä n.1000km aavaa merta joukkoinvaasioin? Kaiken kertovaa on se 

totuus, ettei uutista päästetty mihinkään muuhun tiedotuskanavaan nimenomaisella kiellolla. Esim. 

meillä kotona Suomen länsirannikolla kävi vastaavassa tilanteessa niin, että valtaisa, TODELLA 

ISO puolenmetrin halkaisijainen ampiaispesä tuli rakennuksen sisälle 2viikon sisällä tässä 

mainitussa tilanteessa. Hämmästys oli enemmän kuin suuri, koska kyseisiä ampiaisia ei ollut 

näkynyt kesän kuluessa lainkaan. Itse asiassa myös ampiaisten normaalia rajumpi agressiivisuus 

ja työteliäinen puuhakkuus vihjasi eteläisemmästä kannasta ja paniikimuuttotaustasta myös. YLE-

alueuutiset olivat korostaneet juuri tätä invaasiopölyttäjien erityispiirrettä. 1000km lento oli kuulema 

kuluttanut näiden säteilysuunnistusöksytettyjen eläinraukkojen ruokavarannot kuolettavan alas. 

Siksi ampiaiset pyrkivät syömään kaikkea sokeripitoista ihmisten läheisyydeltä. Lisäksi ns. 

"koppelonrinnan" oloinen metsäampiaismainen pesämuuraustapa kertoi pesän tekijöiden olevan 

muuttoväkeä kaukaa. Ei tarvitse olla kummoinen tutkija tajutakseen, että kyseessä oli jo vuosia 

maailman pölyttäjiä tuhonneen "pinkkiukkosavaruuksien" beettasoihtutaivoitten 

säteilyionisaatiokumuloitumien sähkökenttien totaalisti eksyttämien viimeisten 

pölyttäjäpopulaatioiden tuhoon tuomittu taistelu olemassaolostaan. Ollen identtinen mm. Englannin 

2v takaiseen tilanteeseen, jossa merien päällä erittäin korkealta tavatut mehiläiskoloniat 

massaesiintymisillään tukkivat jopa lentokoneen moottoreita. Jo silloin oli kyse siitä, että 
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massoittain eksyilevät parvet kadotettuaan maasuunistusmerkkinsä lentävät korkeuksiin, kunnes 

kuollen hukkuvat! Saksasta Suomeen matkallaan olleista parvista oli pieni osa pelastautunut 

Suomeen ja osa oli perustamassa tuhoon tuomittuja kolonioitaan alueelle, jolta omat 

mehiläisemme olivat jo kadonneet. On päivän selvää, ettei tällaisten kolonioiden talvehtiminen 

onnistu ja sukupuutto povaa. Tutusti virannomaistemme umpimielisyys ja totalitäristinen 

vaikeneminen maapallomme kohtalokkaista ydinionisaatiokertymävaroituksista annetaan kaikua 

kuuroille korville. Ikäänkuin koko Einsteinin ydinvoimakertymäshokista annettua v.1955 varoitusta 

vääjäämättömästä tuhosta ei olisi olemassa, kun vaan "järkyttävästi" vaietaan reaalista?  

  

150. OL-1 ja OL-2 palasina taas..txt 
150. OL-1 ja OL-2 palasina taas. TVO:n OL-1 revision jälkeen laitosta ruvettiin runnomaan 

torstaista 29.05–08 valtakunnan verkkoon sormet ristissä kyynärpäitä myöten. Kuten ydinalalla 

yleensä sen viidet testit läpikäynyt generaattorin magnetointisäätöyksikkö yms., jonka piti olla 

kunnossa teki totaalisen mokan. Eli vaikka koneen verkkotuottotaso oli vasta 60 % teholla päätti 

säädin nostaa tahtigenun magnetoinnin täysille. Seurauksena +250 % ylijänniteterssi. Joka 

ryöstäytti putkikiskolinjojen 20kV jännitteet 50kV räiskeeseen! Tämä kohtalokas jännitepiikki 

aiheutti muuntajien kautta läpi koko voimalan muuntajien taa noin 1,3 kertaisen jännitenousun 

välittömästi. Oi ja voi kun ne puolestaan oli mitoitettu halpuus- ja huonoussyistä ydintyyliin 

kestämään vain 1,2kertaiset jännitepiikit. 100kV ja 400kV linjat soihturäiskeellä laukomaan 

ylijännitteestä irti. Laitos paniikkiajolla pikasulkuun ja taas ydintyyliin elintärkeää ekovesienergiaa, 

tuulivoimaa, bioenergiavarmennusta ja jopa Lapijoen Sähkön tuottamille ekovesienergioille kultaa 

tärkeämpi tarve pelastamaan TUTUSTI kiinailmiöltä puolta Suomea! No Onneksi sitä 

ydinrikostyylisestä vuosien disinfonälvinnästä huolimatta yhä edes maassamme jossain on. 

Suurtuhoa ei ydininsinöörien yllätykseksi vieläkään tullut. Mutta toki koska kyseessä on 

ydinvoimala niin kiinailmiöestopumppujen ekovesi pyöritti kyllä niitä reaktorin jälkijäähdytteeksi, 

mutta miltei kaikki muu kyllä kylmästi räjähti. Toki koska kyseessä on ydinyhtiö TVO myös näistä 

elintärkeistä pumpuista paskaksi useita, siitä myöhemmin. Kerrattakoon, että JUURI tätä 

alasajokatastrofia varten IAEA vaatii OL-1 laitoksen 870MW rinnalle totaalihaaskuuseen +10 %, eli 

87MW yötäipäivää tauottoman aputukisäätövesisähkövarannon. Joka siis meni miltei 

osasekunneissa KAIKKI käyttöön OL-1 laitoksen pumppuihin, omakäyttöihin, valoihin, tuuletuksiin 

ja lukuisten tuotantoturva-apukoneitten käyttöön. Koska ydinvoimala ei toimi on kaukaa tuotu 

apusähkö elinehto sanoo IAEA/USA:n ydinturvavaateet! Mm. laitoksen 6 elintärkeistä 

kierrätysvesipumpuista räjähti peräti 33 %! Niin ikään myös esimerkiksi elintärkeän 

perussähköverkon takaavista ns. UPS. elektroniikkayksiköistä subeissa A, B, C ja D räjähti 

käyttökuolioon joka.. TOINEN! Tasasuuntausyksiköistä useammista tuli myös lähinnä 

mustaamakakaraa. Massoittain mm. kortteja, laitteistoja, kasapäin elintärkeitä turvayksikköjä, 

sähkösysteemejä laumoittain tuhoutui osasekunneissa. Näin toki käy vain ydinvoimaloissamme, ei 

ikinä muualla. Jopa ydinvoimalan ns. "kalibraatiolaitoshuonessysteemeistä" haihtui tästä 

maailmasta miltei kaikki erikoisregulaattoreista. Koska takapotkujännitepiikki pääsi KAIKKIIN 

ydinvoimalan turva, suoja, apu, apuapu ja myös nelikertavarmennettuihin apuapuapu…yksikköihin 

samalla kertaa! Mekamoka taas kerran! Vaan ei tässä mitään, kun alkupaloiksi! Noin 2v sitten 

Ruotsissa oli ydinvoimalassa kas hienoa TISMALLEEN samanlainen tilanne! Katastrofin 

todennäköisyyttä Suomen sisarlaitoksissa silloin synkänkiivaasti kyseltiin. Ydinhuijarina 

kunnostautunut TVO kylmän viileästi tapansa mukaan vedätti vitosella ja kertoili satuinaan, ettei 

käy meillä tuollaista IKINÄ! Vain pari vuotta ja TÄYSIN sama toistuu.. ..UuuUPS! No aina voi 
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tietysti estää faktan vuodon Suomen ydintiedotusmonopoleissamme! Vai voiko enää, kun edes 

MINÄ faktat kirjoitan?) Ehkä kuvaavinta tilanteessa on, että vain päivä ennen katastrofiaan TVO:n 

OL-1 laitos oli ollut jo megapaniikissa kun sen koeajamista 8 erillisestä dieselapuhätäpaniikkiturva-

ajoista epäonnistui uskomattomat 4kpl. No löytyi mitä lie 3 paskaksi mennyttä dieselapugenujen 

starttia ja ydintyyliin jotain "ihan pientä". Olivat kuulema STUK:n "apurit" juosseet edellisen päivän 

ristiin ja rastiin jo silloin. Kun jälleen kerran TVO:n tyyliin alkoi tämä varsinainen ISO megakatastrofi 

Ruotsin kloonina niin sentään oli STUK:n porukoilta tullut kaikkien yllätykseksi samalla määräys 

leikata paniikissa MYÖS OL-2 laitoksen tehoista kymmeniä prosentteja. Koska katastrofitoisto 

myös siellä ja pahempana olisi selviö! Tilanne on se, että samaan hyömyyn pukkasi asiallinen (M-

poverin alan miesten lakko päälle ja muuta pientä). Molemmat TVO:n loppunajetut paskalinkot 

pyörii viimeisellä kuilulla. No joo OL-1 on ihan höttönä. Oikeastaan vain Herra tietää onko siinä 

kunnossa oikeastaan enää juuri muut kuin ulkopellit ja maalit, noin vapaatulkintana!) Jos Suomi 

olisi Ruotsin kaltainen sivistysmaa tämän toisto, toistetun jälleen kerran vähältä piti tilanteen ja 

jatketun ydinvedätyksen jälkeen laitosta hoideltaisiin pomokurinpalautuksin ympäri korvia 

kuukausista toiseen ja tarkoissa kontrolleissa. Mietittäisiin TAATUSTI jopa käyttökieltoja ja 

vastaavia. Mutta koska Suomessa ydintyyliimme on pesiytynyt tapa kuitata kaikki mahdollinen ja 

miltei mahdoton olan kohautuksella, niin hyvä jos tuskin viikko "valohoitoa" ja surutta usvaa 

putkeen!(( PS. On enemmän kuin tärkeää, että edes JOKU uskaltaa, osaa, pystyy kertomaan 

näistä ydinkatastrofeistamme mm. nettiin aidon konstailemattomasti ja turhempia sensuroimatta. 

Joten odotellaan, josko jo taas ensi viikolla on seuraava ydinvoimalamme paskana, tai ei jää enää 

edes läheltä pitiin, vaan uidaan siihen SUUREEN! ---------- Nettinimimerkki Rubber. Jottei aivan 

kaikki unohtuisi niin kerrataan hieman tapahtunutta: 25. heinäkuuta 2006 - Forsmarkin 

ydinvoimala, Forsmark-1, Ruotsi, INES 2. Laitos oli normaalilla tehoajolla, kun ulkoisella 400 kV:n 

bkytkinkentällä avautui huoltotoimenpiteiden jälkeisiä kytkentöjä tehtäessä virrallinen erotin ja 

aiheutui kaksivaiheinen valokaarioikosulku. Oikosulun seurauksena generaattorin virtakiskon 

jännite laski noin 30 %:n normaalista ja laitos irtosi verkosta siirtyen omakäyttöteholle. Alijännitteen 

takia generaattorin magnetointilaitteisto kuitenkin nosti jännitteen noin 120 %:n, joka saattoi 

toimimattomaksi kaksi neljästä katkotonta 500 V:n sähkönsyöttöä varmistavasta UPS-laitteesta. 

Hieman omakäyttöteholle siirtymisen jälkeen toinen turpiineista ilmeisesti meni pikasulkuun 

ohjausventtiileiden hydraulipaineen laskun takia. Turpiinin kierrosluku lähti laskemaan ja 

generaattorikatkaisijan olisi pitänyt aueta, koska tuotetun sähkön taajuus muuttuu 

pyörimisnopeuden mukana. Virheellisestä suojausjärjestelmästä johtuen katkaisija ei auennut, 

jolloin taajuusero generaattorin ja 70 kV:n varmistavan sähköverkon välillä kasvoi liian suureksi 

katkaisten tämänkin yhteyden. Toisen generaattorin katkaisija mahdollisesti aukesi syntyneen 

taajuusvääristymän johdosta. Syntyneen sähkökatkon seurauksena varasähköä syöttävät 

dieselgeneraattorit käynnistyivät suunnitellusti. C ja D-osajärjestelmiä varmentavat dieselit alkoivat 

syöttää sähköä nkiskoihin normaalisti, mutta A ja B-osajärjestelmien dieselit sammuivat heti 

käynnistymisen jälkeen. Tämä johtui kierroslukumittauksen sähkönsyötön puuttumisesta, joka 

johtui akkuvarmennettujen muuttajien (UPS) toimimattomuudesta, joiden myös varmentamasta 

220 V:n vaihtojännitejärjestelmästä otettiin mittaukseen tarvittava sähkö. Muuttajat olivat sellaisia, 

että tasasuuntausosan suojauksen lauetessa myös vaihtosuuntaus meni pois päältä katkaisten 

varmennetun sähkönsyötön. Tätä pidetään suunnitteluvirheenä kyseisissä AEG:n valmistamissa 

laitteissa. Reaktori meni tapahtumien seurauksena tietysti pikasulkuun ja eristysventtiilit kiinni. 

Pikasulku voitiin havaita valvomosta, vaikka osa järjestelmistä oli ilman virtaa akkuvarmennetun 

sähkön menetyksen vuoksi. Esimerkiksi kaikkien säätösauvojen asentoja ei kuitenkaan voitu 

todeta varmasti. Sähkön ja siitä johtuvien instrumenttitietojen menetyksen vuoksi jäljellä olevien C 

ja D-osajärjestelmien hätäjäähdytysjärjestelmät käynnistyivät. Apusyöttövesijärjestelmän pumpuilla 

pumpattiin vettä reaktoriin (2x22,5 kg/s) ja automaattinen paineenalennus päästi kahden reaktorin 
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alaspuhallusputken kautta (2x50 kg/s) syntyvää höyryä suojarakennuksen lauhdutusaltaaseen. 

Suojarakennuksen ruiskutus käynnistyi myös automaattisesti. Veden pinta reaktorissa laski 

alimmillaan 1,9 metriä sydämen yläpuolelle, jolloin paine oli 1,5 MPa (15 bariin.) 

Käyttöhenkilökunta valmistautui paineen pudottamiseen reaktorissa alle 1,2 MPa:n, jos pinta olisi 

laskenut alle 1,1 metrin, joka on mainittu poikkeustilanteita varten laaditussa ohjeessa. Tällöin 

paineen ollessa alempi olisi voitu käyttää suurikapasiteettisempiä hätäjäähdytyspumppuja veden 

pumppaamiseen reaktoriin. 22 minuutin kuluttua tapahtuman alusta käyttöhenkilökunta palautti 

yhteyden käsin 70 kV:n verkkoon, joka oli täysin toimintakuntoinen taajuusongelman mentyä 

ohitse. Tämän jälkeen saatiin valvomoon kaikki data näkyviin ja voitiin todeta kaikkien 

säätösauvojen olevan reaktorissa. Myös molempien pois käytöstä olleiden osajärjestelmien 

apusyöttövesijärjestelmät saatiin käyntiin ja veden pinta lähti nousemaan reaktorissa nopeasti. 

Pinnan saavutettua riittävän korkeuden kytkettiin automaattiset hätäjäähdytykset pois päältä ja 45 

minuuttia tapahtuman alusta voitiin todeta laitoksen olevan turvallisessa tilassa. Tapahtumista ei 

aiheutunut päästöjä ympäristöön ja reaktori ei ollut vaarassa missään tilanteen vaiheessa. Sen 

sijaan hyvin pienet lisävahingot olisivat voineet johtaa huomattavasti vaarallisempaan tilanteeseen. 

Akkuvarmennetuista muuttajista pääteltiin, että C ja D-n osajärjestelmien varmentajien suojaus 

laukesi jo alijännitteen aikana, jolloin ne palautuivat toimintaan jännitehäiriön mentyä ohitse. 

Tapahtumasta tiedotettiin myös Suomeen, mutta Olkiluodon hyvin samankaltaisilla laitoksilla 

tämäkin asia oli toteutettu toisin. Dieselgeneraattoreiden kierroslukumittauksen sähkönsyöttö saa 

sähkönsä suoraan akustojen varmentamasta tasajänniteverkosta ilman ylimääräisiä välilaitteistoja. 

Forsmarkissa generaattorin suojausjärjestelmiä uusittaessa ei oltu kiinnitetty huomiota uuden 

järjestelmän vaatimaan kytkentään oikeisiin vaiheisiin vaan oli jätetty kytkennät entiselleen. Tästä 

aiheutui kahden osajärjestelmän sähkönmenetys 22 minuutiksi parin sekunnin sijasta. Tällaisten 

asioiden seurauksena Ruotsin säteilyturvallisuusviranomainen SKI teki johtopäätökset 

turvallisuuskulttuurin rapistumisesta ja edellytti asioiden kunnollista tutkintaa ja muutoksia 

toimintatapoihin. http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_ydinlaitostapahtumista Niin ja sitten 

muistellaan kuinka meillä puhuttiin: Ruotsin tilanne johti tutkimuksiin myös Suomessa Suomessa 

selvitettiin välittömästi tapahtuman jälkeen, olisiko samanlainen häiriö mahdollinen Olkiluodossa tai 

Loviisassa. Selvitysten mukaan ei ole. Loviisassa ei ole UPS-laitteita vastaavassa tehtävässä, 

Olkiluodossa taas on, mutta niissä ylijännitesuojaukset on aseteltu tarkoituksenmukaisemmin kuin 

Forsmarkissa. Sekä Loviisan että Olkiluodon dieselgeneraattoreiden toiminta on 

yksinkertaisempaa kuin Forsmarkissa, eikä vastaava toiminnan estyminen ole mahdollista. 

Kaikesta huolimatta Olkiluodon ja Loviisan laitosten sisäisten sähköverkkojen toimintaa 

häiriötilanteissa ja laitteiden häiriönsietokykyä tutkitaan perusteellisesti ja tarvittaessa laitoksia 

parannetaan. Tapaus vaikutti myös rakenteilla olevan Olkiluoto 3:n varavoimajärjestelmien 

suunnitteluun. Paristovarmennettu sähkönsyöttö turvallisuusjärjestelmille on suunniteltu uudelleen 

siten, että esimerkiksi UPS-laitteiden sammuminen ei voi keskeyttää sähkönsyöttöä. Selvitysten 

yhteydessä STUK ja SKI ovat yhdessä arvioineet tapahtuman kulkua sekä eri reaktoreilla 

mahdollisia ja/tai tarvittavia parannustoimenpiteitä. Yhteydenpito jatkuu. 

http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/2006/fi_FI/news_424/_print/ Meille täällä lintukodossa kerrottiin 

taas valehdellen samaa virttä ‖meillä vastaava tilanne ei ole mahdollinen koska meillä sitä tätä…‖ 

Ja miksi yksikään lehti ei kirjoita tästä tarkemmin vaan yksityiskohdat selviää vain tämän palstan 

kautta? --------------------- Mikä ihmeen 80%? Lukasin lehden 5.6.2008 ja nyt on suorastaan outoa 

ilmassa. Miltei jokainen Suomen ja MYÖS Ruotsin ydinvoimalat kaikki pörrää mystisellä 80 % 

tehollaan? HalloUU? Miksei joku 75 % tai vaikka 90 %?? Ja miksei ydinala lainkaan asiaa 

kommentoi vaikka miljoonat palaa poikineen kuin tyhjää vaan sähkönmenetyksiin. Miksei täällä 

kukaan ole huomaavinaan mitään..."outoa" ydinpuollossa. Ruotsin 80 % ajoa on kestänyt jo 

vuosia? Mikä älli sai meillä toimituksen alkamaan vain päiviä sen jälkeen kun valitukseni EU:lle 
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meni USA:n tehosyyneihin? . Sitten VÄLÄHTI! Mikä erottaa Ruotsin ja Suomen ydinvoimalat 

kaikesta muusta maapallon ydinvoimalakannasta? Aivan, täällä vaihdetaan tuskin kolmannes 

uraanista vuosittain, kun muualla maailmalla AINA kaikki! Toinen mielenkiintoinen vinkki. 

Pohjoismainen uraanin nyt tutkailtava laittomaksi plutoniumajoksi luonnehdittu U-235 

polttolimiittiarvo on 75. Vastaava luku on 98 % maailman muilla reaktoreilla korkeintaan 60! 

Lasketaan, 60/ 75= 80 %! Siitä narahti! Ja kuin ilmaiseksi ratkesi myös se mysteerio miten yhtäkkiä 

IAEA, joka kieltää kyllä säätöajon hyväksyy pysäytetyn, j u u r i 80 % pidon ydinvoimaloille! 

Samasta syystä miksei ydinpuolto halua asiasta hiiskausta esittää. Ruotsissa on ymmärretty, että 

sen ongelmana on laittoman suureksi keinoteltu, nyt ilmiannettu plutoniumenergiankäyttö. Jonka 

seurauksena jo vuosikaudet Pohjolan ydinvoimaloiden tehostandardit on ylitetty kymmenillä 

prosenteilla. Kun paineet ilmiannostani (-07) kävivät sietämättömyyksiin ja jopa USA puuttui 

vihaisena tähän ultravaaralliseen epävakaan plutonimppolttosaastuttamiseen on ydinalan ollut 

kylmästi PAKKO palata alustavasti nöyrästi takaisin alkuperäiseen 100 % tehon normaaliajoonsa 

reaktoreissaan, ilman revityslisiään! Nimittäin ala ounastelee jo ja syystä, että USA kieltää KAIKKI 

ylitehoajot seinään! Ruotsin voimalaongelmat kun eivät olleet yhtään mainosta ylitehorevityksiin 

plutoniumajoissa. Nyt kun TVO:n Ruotsin kaksoislaitoksissa alkoi myös tritiumarvot ryöstäytyä 

366kertaisuuksiinsa ja koneet levitä sellaiseen tahtiin (6 kertaa vuodessa), että hirvittää, aletaan 

valmistautua noloina normiajoon! Kiteytettynä on kyse siitä, että ydinyhtiöillä on karusti veneet 

kaikki karilla ja nöyryys mielessään pakko pokkuroida, ettei USA kiellä KOKO ydintoimintalupia! 

Vautsi, siis täytyy tosiaan sanoa, että tämä nyt läpi mennyt plutoniumpolttorikosepäilyni lienee 

kalleinta mitä olen IKINÄ saanut TVO:n ja näemmä Ruotsin ydinyhtiöillä aikaan!! Ja katkolla on siis 

OL-3 kaikki plutoniumpolttoaikeet kerralla ja täysin mahdollista, että ydinvoimaloittemme uraanin 

polttomäärät kustannuksia säästelemättä ydinsähköhintoihimme KOLMINKERTAISTETAAN! Niin 

on riemukas olo, että taidan syventyä "entistä tarkempaan" ydinaihelukuhommaan! Ja yleisön 

pyynnöstä vielä TVO:n ydinhajoamiset. Uusin no: 6/ Viikolla 22. vuona 2008 revision jälkeinen 

generaattorin +250 % jännitepiikki räjäyttää 2 pääkiertopumppua ja tuhoaa mm. joka toisen 

perusverkkosyöttövarmennuksen UPS laitteista ja suuren joukon muuta sähkövälttämättömyyttä 

OL-1 laitokselta. INES ydintuholuokka saa useamman merkinnän. 5/ Sattui tammikuussa -08 kun 

OL-2 meni pikasulkuun jäähileiden tukkiessa jäähdytysveden. 4+ 3/ Kakkosyksikkö pysäytettiin 

kahteen erilliseen kertaan kahdesta eri teknisestä syystä aivan vuoden vaihteessa. 2/ TVO-

kakkosyksikkö, viime syyskuussa -07 pysäytettiin jäähdytysyksikössä olleen vikansa vuoksi.1/ Niin 

ikään kakkosyksikkö oli vuorokauden katkos turbiinilaakerin palonalun takia. ---------------- 

Pelottavan totta. Ruotsissa on ydinvoimaloissaan jo vuosien ajan olut 80 % tehoajokatto 

maksimistaan. Eli sikäläisistä 10 ydinvoimalasta on jo pitkään ollut näin peräti kaksi poissa 

käytöstä. Tämä hämmentävä käytäntö on pidetty Suomessa tarkoin salassa, koska syynä on 

muutaman vuoden takaisen NASA/Fuuglesangraportin kertomustodistus siitä, että ydinvoimaloiden 

beettasoihtupäästöt, neutronoinnit ja neutronipäästöionisaatiot yms. tuhoavat kiistatta pohjolan 

sadannat. Ruotsi teki vuosi sitten aiheesta erään maailman kalliimman 4 ydinvoimalansa 4kk 

koealasajoin ja totesi ydinaavikoitumismekanismin tuhoavan vesisadantamekaniikkaa niin rajusti 

Pohjolassa, että vesisähkömenetys on moninkertainen ydinenergian näennäissaantiin. 

Alkukeväästä edes 2 ruotsalaisvoimalan poissapito ei laskenut säteilyionisaatiota 

yläilmakehässämme, vaan koettiin ennennäkemätön sadantakato. Sadantojen poissaolo pakotti 

Ruotsin pysäyttämään 2kk sitten myös kolmannen, eli Forsmarkin ydinvoimalan kaikessa 

hiljaisuudessa ja ydinsalauksessa. Julkisuuteen keskusteltiin vuosien 

lauhdeongelmavajauskatkoksen syistä. Vasta kun laitosta oli pidetty 2kk alhaalla sikäläinen 

lehdistö äkkäsi jotain outoa tilanteessa. Vaan ei edes 3 voimalan poistot auttanut. Ruotsissa 

roihusi jo kautta aikain rajuin kuivuuspalo keväällä -08, ja paniikki kasvoi. Vettä olisi saatava 

maaperään hinnalla millä hyvänsä! Suomessa huomattiin ydinaavikoitumisen vieneen jopa -40 % 
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peltosadosta ja ydinvoima synnytti jo nälänhätäpelkoa rajusti kautta Euroopan. Ruotsi toki tiesi 

kokemuksesta mikä auttoi. Ajatti alas vielä Ringhalssin ja Oskarshamin ydinvoimalat, ties millä 

"partavaahtoverukkeellaan". Vaan EI satanut! Tilanne oli alati pahempaa yli-ikävoimaloissamme. 

Epätoivoisesti Pohjolan päälle ankkuroitunut massiivinen ydinvoimaloitten säteilyionisaatiokertymä 

nujersi JOKAISEN alueellemme yrittäneen sadannan kuukausia keväällä. Ruotsista otettiin 

yhteyttä ja kerrottiin, ettei edes jo 5 alasajettua ydinvoimalaa auttanut. Oli aika, kun sieltä alettiin 

painostaa myös Suomea ydinvoimaloittensa seisokkeihin sateitten palautukseksi. Olkiluoto oli 

pääsyyllinen ja siksi vaade kohdistui syystä TVO:lle! Suomen ydinvoimaloita oli koeluontoisesti 

ajeltu jo valmiudeksi alas joka toinen kuu pitemmän aikaa hetkittäin. Mm. NSA:n seuraillessa 

seuraavia ionosfäärianomaliamuutosfunktioita tulevaan. Nyt oli kerta kaikkiaan pakko keinotella 

katkoksista pidempiä. TVO yhdisti OL-1 revisioseisokkinsa lisäkatkoviikon. Ja samalla päätti 

alentaa merkittävästi -80 % myös OL-2 laitostehojaan ionisaatiotuotosvähennykseksi. Maailmalla 

pidäteltiin hengitystä ja VIIMEIN alkoi Pohjolaa kalvava säteilyionisaatiostatiikka antaa tuulelle 

periksi hetkeksi. Kuten olemme huomanneet kuukausien sadannan totaalikadon jälkeen alkoi 

vihdoin ja viimein 2008 kesäkuun puolesta välistä kuin kytkimestä vääntäen sadannat vaivoin 

kulkemaan säteilysaastealueen yli. Laajasti hämmästellen katseltiin miten kuukausien viiveellä 

RAJUSTI ionisoitunut 10km korkeuksien ionisaatiotuhoalue peittyi "mystisiin" ohutpilviukkosiin, 

luonnottomin pinkkisalamointeihin pilvestä pilveen tauottomin salamoinnein ja ylöspäin 

suuntautuvine keijusalamointeineen. Paha, erittäin paha tilanne oli hetkeksi purkautumassa. Mutta 

mikä tärkeintä, MYÖS Suomessa pakotettiin oivaltamaan miten systemaattisesti ydinaavikoitumiset 

ja pilvikadot kytkeytyvät ydinvoimalapäästöihin! Suurta yleisöä ei tietysti tieto kosketa kuin näissä 

oivallisissa asiaraporteissani. Mutta nyt EDES Suomen päättäjille ei jäänyt MITÄÄN epäselvyyttä. 

Ydinvoiman ionisoima yläpilvikerros on tuomassa mehiläiskatoja, ydinaavikoitumista, 

kuivuuskuolemaa satokatastrofeineen, vesisähkökatoineen ja suoranaista megalomaanista 

kansanmurhaa ydinhallintomme alati verisimpiin käsiin! ----------------- Reaktorit palasina, nin, ettei 

perässä pysy S.K.17.06-08.Ukkonen pysäytti ydinvoimalan reaktorin. Katkos etelä-Ruotsiossa 

riehui maanantaina ukonilma, joka jätti tuhansian talouksia ilman sähköä ja pysäytti Oskarshamin 

voimalan ykkösreaktorin. Ykkösreaktori pysähtyi automaattisesti, kun saatavilla ei ollut enää 

sähköverkkoa, johon toimittaa sähköä, kirjoitti Barometer-lehti. Oskarshamnin kaksi muuta 

reaktoria pysyivät toiminnassa. Ukonilman takia jäi yli 5 500 taloutta ilman sähköä aamulla." Aivan 

uskomatonta, että arkinen ukkonen jo yksinään pystyy tekemään ydinvoimasta noin tuhoisan 

epävakaata? On suortastaan käsittämätöntä miten heikkolaatuisilla turvarajoillaan ydinteollisuus 

koneitaan alati pitää. Ellei sitten. ..Niin takana olisi jos mahdollista synkempi totuus. Että 

ydinvoimaloitten alati enemmäån taustasäteilyämme jo 10-kertaistaneet ionisaatiolisääntymiset 

olisi muuttamassa ydinvoimalaympäristöjen säiden luonteita vallan tramaattiseen suuntaan. 

Ionisoituneet ionosfäärimme tuottavat paljon normalia rankempaa beetasoihtuihin iskostuvaa 

sähköisyyttä, jonka volyymi on niin rajua, ettei esim. vanhojen ukkosturvanormiemme rajat enää 

alkuunkaan riitä! Myös Suomeen kesäkuun alussa tulleet mystiset jatkuvan ukkosoinnin 

"pinkkisalamataivaat" kertoivat tilanteen valtaisista muuttumisista pahempaan. On mitä ilmeisintä, 

että myös näissä asioissa ydinjärjettömyys on kampeamassa itseään sellaisiin muutosmaailmoihin, 

jota maailmassamme ei olla aiemmin nähty. Tietysti tiedotusvälineemme tutusti massiiviuhkalisistä 

vaiennetaan! 
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151. Ydinharhaisuudesta..txt 
151. Ydinharhaisuudesta. Kun viikolla 25.2008 Englannin hallinnon ydinalasta annettiin kommentti 

Saudiarabiaan, että jatkossa rakennetan ydinvoimala joka kymmenes päivä, moitittiin laajasti, ketä 

palvelee moinen härskimmin yliampuva valehtelu mahdottomuuksineen? Kun TVO/Posiva 

konsortio ilmoitteli rehvakkaasti n. vuosi sitten sunnuntaisessa L.S-lehdessä tekevänsä ydinaseen 

n.puolella miljardilla muutamassa vuodessa siviiliydinjätteistä, niin ketä hyödyttää moinen 

yliampuvuus ylipäätään? Kun ydinhallintomme sanoo pitävänsä tarkoin hallinnassa maassamme 

kaikki myös kansainvälisesti tänne kuskatut ydinjätteet mainostellen Suomea 

ydinjätevarastoeedeninä laittomasti pitkin Eurooppaa, vaikka lakimme kieltävät moisen, niin ketä 

moiset ylilyönnit palvelee? Kun Euroopan viimeinen energiapositiivinen uraanikaivos Tsekissä 

suljettiin v.2007 ei edes hiiskuta mistä jatkossa ydinmateriaalipolttoaineet saadaan yhä 

uhmakkaammmin rakennetaviin ydinhankkeisiin? Kun reaktorien sanotaan olevan turvassa 

KAIKELTA, ja silti tuosta vaan toistuvasti presidentin linnan naapurustossa palaa maamme 

keskeinen ydinalaturvamme Tem-arkisto, niin menetetäänkö jo keskeisin suhteellisuudentaju 

ydinhallinnossamme? Kun jopa 2007 Cernin laserisotooppijalostamojen 90% jalostusantokoe 

epäonnistuu 11% saantiin reaallia ei uskalleta edelleen julkaista, koska kertoo ydintalouden 

totaalikonkkursista tässä ja nyt! Kaikki maailman muut mm hyötöreaktorikoket Sellafield, 

Superphoenix ja lukuisat vastaavat plutoniumkierrätystalousydinkokeet ovat totaalisti 

epäonnistuneet! OL-3 maksaa jo viisinkertaisesti aiotun vuosien hälläväliäviiveittensä 

murskajaisissa jne.. Mutta oivaltaako 50v ydinsäteilyissään rypeneet ydinpäättäjistömme lainkaan 

missä loputtomassa ydinsuossaan aina vaan syvemmällä rämpivät? Ovatko heiltä kadonneet " liki 

syyntakeettomina" KAIKKI se reaali, mikä maailmaamme pyörittää. Miksi nykyään ei tunnuta 

ydinpäättäjissämme kertakaikkiaan TAJUAVAN ydinvaaroja entiseen mallin? Ikäänkuin heiltä olisi 

"jokin" kadonnut matkan saatossa? Oikein hyvä kysymys?! Kun 1920-luvuilla päätettiin siirtyä 

auton lisäaineissa aivomyrkyn lyijyn käyttöön, vaikka tiedettiin myös "puhtaampien" 

oktaanikeinojen olemassaolosta, oli kyseessä eräs aivotuhoisin globaali päätös! Kun 1960-luvuilta 

loogisesti mitattiin lyijymyrkytysten oireena kaupunkilaisnuorissa jopa -30% älykkyyskatoja alettiin 

viimein torjuntatoimiin täysin tarpeettomasti tuhotun maapallomme lyijymyrkkyvapautuksen 

nimissä! YLE Teema 22.06.2008 Matka marssiin osa 3:"Ohjelmassa haastateltiin astronauttien 

kauhukokemuksia siitä, miten he avaruudessa esim. silmät kiinni tajusivat saavansa 

avaruusäteilyssä ja hiukkasruhjonnassa valtaisaa päävammaa ja jopa fyysisesti tajuttavaa 

leiskunnallista säteilytuhoa sisälleen. NASA kiinostui aiheesta huomatessaan, että JOPA 

puolijohteet menettivät muistiaan rajusti hiukkastykityksen alla! Avautui kauhistuttavana faktana, 

että säteilyn tuhoisin vaikute ei edes ollut tunnetumpi syöpäefekti, vaan suora aivovammatuho oli 

paljon luultua vaarallisempi vaikutuksiltaan! Ei uskallettu lähettää astronautteja edes Marssiin, 

koska jo muutaman päivän säteilytys tuhoaa ihmisen tärkeintä kykyä toimia, eli aivon 

normaalitoimintaa näkyvästi! Silmissä riutuvien astronauttien karu sanoma oli kuin isku vasten 

kasvoja. Vasta nyt alettiin ymmärtämään jopa pienen säteilytason murhaavantuhoisaa 

mekaniikkaa! Aiemmin NASA:n luottama säteilysuoja-alumiini osoittautui yllättäen suorastaan 

varautuneitten jälkisäteilyvarastojen tuottajaksi. Nyt niinikään paniikissa etsitään pelastussuojaa 

polyetyleenin kaltaisista. Kuvitelkaa siis 60v on NASA:ssa käytetty myös tässä 

säteilysuojatekniikoita, joista on enemmälti haittaa. Kun ei oltu ymmärretty Malenkan-

kuorimallifaktoja jne!" Maapallon tuotettu säteilylisäsaastakumulaatiokasvu lisääntyy JOKA 

ydinkilowattitunnilta. Metastabiilitaustamme peräti 10-kertaistuminen uhkaa ihmismielen syvintä 

pääomaa! Otetaan lisäesimerkki siviiliydinmaailmasta. TVO/Posivakonsortion toimesta jo Raumalla 

on esim. neutriinosäteilytasot 10-kertaistuneet luonnon tasosta. Neutriinon mm. Tsherenkovin 

vuorovaikutus aivomassaan on kiistaton ja näkyy myös esim. reaktorin veden sinivaloloisteena. 
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Samainen säteily ei näy mittareissa toki, eikä sille ole edes suojautumismahdollisuuksia, saati edes 

maksimirajoja. Vaikka osuessaan protoniin se synnyttää 1 000 000eV gammaterssin. Samaan 

sektoriin pitkälti kuuluu mm. neutronisäteilytys. Ei suojarajayksikköjä jne.. Siksi 

ydinvoimalaitoksessa väki toimii vuosikymmenestä toiseen heittämällä jopa luonnontasosta 1000-

kertaisten neutriinovoiden alla! Insinöörijohdosta vähäpalkkaisiin siivoojiin kaikki. Olen itse nähnyt 

miten tällaiseen neutronivuohon tulleet raavaat kesäharjoittelijat ja vastaavat valahtavat puolessa 

tunnissa hervottomaan "ydinapneatilaansa" juuri jaksamatta kättään nostaa 

voimanpuutosshokissaan. Ja virkistyvät päästyän säteilystä etäämmälle! Asiasta ydinhallinto on 

enemmän kuin tietoinen, koska mm. vierailijoita ei saa pitää ydinalueella 2h jaksoa kauempaa, 

ettei mainittu tunnettu "mystinen tila" iskisi liian näkyvästi! Alussa hämmästeltiin syystä, että mikä 

ilmiö on ikäänkuin tekemässä ydinpäättäjistämme "vajaita ydinpäätöksiin"? Ydinalan erääseen 

keskeiseen puutokseen puuttui jo Antti Vahtera "Ydinenergian uhkapelikirjassaan". Ydinalaa on 

aina vaivanut sisäsiittoinen eristyneisyys. Eli ydinalan saloja saa oikeasti käsiinsä vain 

vuosikymmenet ydinmysteerioon vihkiytyneet. Politiikkojen on vaan luotettava heihin. Sama tilanne 

on myös ydinturvan puolella. Vain lukuisat salausvelvoitteet päästävät käytännön sisäpiirin 

taitajaksi. Tästä on SUUNNATON tiedonkulullinen ymmärryshaitta!" Nyt meidän ydinratkaisumme 

lepäävät systemaattisesti 60v kahden puolen olevien harvojen alan tuntijoitten "mutun varassa"! 

Sama myös STUK:n kaltaisen ns. ydinturvakontrolimonopolien tapauksessa. Otetaan vielä eräs 

kauhistuttavuutta kertaava esimerkki. Rabies eli vesikauhu on tauti joka tuhoaa mm. uhrinsa 

aivojärjestelmiä. Saastunut tulee ympäristöstään piittaamattomaksi. Suoranainen raivo valtaa 

KENEN TAHANA uhrin mielenliikkeet. Mistään rauhoittumatta haluaa vaan tuhota ja purra 

ympärillään olevia sairastuttuaan. Eli jos luottaisimme vain ja ainoastaan vesikauhutartutettujen 

"sbesialistiosaajien" eksperttien sanaan tauti tappaisi ryöstäytyen kaikki! Nyt tässä ydinasiasamme 

luotamme VAIN sellaisten nyky-ydininsinöörijohtajien kommentteihin ydinasioissa, joiden aivoja on 

ydinvoimalan säteilyt anteeksi suorasanaisuuteni, "vammauttaneet perustyöpaikoillaan" NASA:n 

mukaan jo 40v ydinvoimalagammaamiset! Anteeksi toistamiseen vaan jos kuulostan jopa 

brutaalilta, mutta ohjelman sanomaa mukaillen: "Olemmeko nyt TÄYSIN varmoja siitä, että nämä 

systemaattisesti yli 40v säteilyn runtelemat "aivovanhusvammautuneet enää ovat täysin 

tiedostamassa" kauheitten ja selkeästi jo ylilyövien tekojensa seuraamuksia!? Onko esim. 

surullisenkuuluisat Suomen 80 000km2 kokoiset uraanikaivoshankkeet, Posivan kansainvälisine 

ydinjätemassiiveineen kaikkineen kärryillään? Niin monine ydinvoimalahankkeineen, ettei kukaan 

tunnu laskevan enää, täysipäisten hommiksi luokiteltavia, siis oikeasti? Ehkä tosiaan alun 

Englannin mainostamat ydinvoimala joka kymmenes päivä eivät perustu enää varsinaiseen 

järjenkäyttelyyn. Vaan ovat kylmä todistus ydinalalaisten säteilyaivovammoistaan johtuvista 

"käsiteterealihämärtymisistä"? Kiteytän vielä kerran onko NASA viimein osunut "ydinhulluuden" 

syvimpään mätäpaiseeseen kauhuesilleotollaan?!  

  

201. Kari Enqvist Monimutkaisuus..txt 
3. 1 Kari Enqvist Monimutkaisuus. Laina Kari Enqvistin kirjasta "Monimutkaisuus". Jo 1600-luvulla 

oltiin pohdittu vis vivan eli "elämän voiman" säilymistä kappaleiden törmätessä. "Missä vis viva 

katoaa, kykyä tehdä työtä ei -- kadoteta vaan se muuttuu johonkin toiseen muotoon, kirjoitti esim. 

sveitsiläismatematikko Johan Bernoul. Termillä "vis viva" tarkoitettiin lähinnä kappaleen liike-

energiaa. Saksalainen Herman von Helmholz kulkli lopulta Joulen kokeellisten tulosten viitoittaman 

tien sen loogiseen johtopäätökseen: ympäristöstään eristetyn systeemin kokonaisenergia EI 

muutu. Kappaleet voivat törmäillä, niiden sijainnit muuttua, ja näissä prosesseissa voi syntyä 
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lämpöä, mutta energia EI HÄVIÄ!!! Vaan se ainoastaan muuttaa muotoaan. Energia säilyy, ja 

kuten Enstein myöhemmin osoitti, myös massa on energiaa. Helmholz johti siis havainnoista 

eräänlaisen puolifilosofisen periaatteen, joka samalla on testattavissa oleva empiirinen laki. 

Energian säilyminen on fyysikoille pyhä, mutta ei kuitenkaan niin jumalallinen, ettei siitä voitaisi 

"pakon edessä" luopua. Itse asiassa fysiikan lähihistoria tuntee tapauksia, joissa ilmiöiden 

selittämiseksi energian säilymisen periaatteen on ehdottettu rikkoutuvan, kuten esimerkiksio 1920-

luvulla radioaktiivisissa hajoamisissa.(Vaikka energian säilymistä on sittemmin kokeellisesti 

testattu, eikä havaintotarkkuuden puitteissa ole havaittu MITÄÄN poikkeamaa! Siksi on syytä 

uskoa, että havaittavan maailmankaikkeuden KOKONAISENERGIA on sekin muuttumaton!) *Eli 

YHÄ tänä päivänä STUK/IAEA/ydinalaopit systemaattisesti valehtelee koulutuksesaan, että 

megawattiluokan alffasäteilyenergia pysähtyy A4 paperiarkkiin. Ei kykene lävistämään sitä. Eikä 

muuttamaan paperista mitään edes varastoiden, vaan säteilyn energia loputtomiin vuodesta 

toiseen absorboituu mystisesti jälkiä jättämättä! Samoin ydinteollisuuden uraanihalkeamista 

kohden muodostuu 2,5neutronia. Josta seuraavaan fissioon kuluu VAIN 1 neutronisäteilijä. Eli 

myös tästä systeemistä alati häviää jopa FYYSISTÄ neutronimassaa 60% kadoten mystisiin 

avaruuksiin STUK/IAEA:n matematiikkakaavoissa mystisiin ulottuvuuuksiin ns. apsorboituen! 

Voidaan enemmän kuin hämmästellä onko 100v aikana ydinfysiikkamme "virallisessa julkisessa" 

sanomassa edetty lainkaan? *Säteilyn energia on toki katoamaton ja myös ongelmitta kaikialle 

ympärilleen varastoituvaa. Gammakvantti virittää alkuaineatomin neutronispinhyrrään vaikka 

vuosisat ulospäin näkymätöntä säteilyn energiaa. Joka VÄÄJÄÄMÄTTÄ sieltä aikanaan jatkaa 

vallustaan biotoopeissamme.(Fakta tästä on Ajzenbergin-teoria, jota ei saa kouluttaa. Eikä edes 

netti sitä saa esitellä ydinalan määräyksistä!) Tismalleen samalla mekaniikalla myös 

neutronisäteilyn massa uppoutuu atomeihin biotoopeissamme muutaen ne kasvavasti esim. 

isotoopeiksi. Joille on ominaista kyky kasata, kuljettaa ja luovuttaa saamaansa alati 

KATOAMATONTA säteilyn energiaa. Voi vaan ihmetellä miksi STUK/IAEA edelleen puhuu 100v 

takaista munkkilatinaa ja väittää säteilyenergian mystisesti "haihtuvan" mitään jälkeensä 

jättämättä? Olisiko ehkä viimein aika alkaa jäljitellä minne, ja millä tavoin neutronivuon kasvattama 

ja KIISTATTA ydinvoimaloiden käyttövuosiensa mukaan kasautuvat, kumuloituvat voimat tuhoavat 

lajasti ympäriltämme biotooppiemme elinmahdollisuuksia. Niin uraanikaivoksissa, ydinvoimaloissa, 

kuin ydinjätevarastoissa aina Posivan säteilyenergiansa muka haihduttanein 

"huijausonkalointejaan myöten!" --------------- Säteilyn energia EI suostu haihtumaan! Kari Enqvist 

Monimutkaisuus. "Ei ole olemassa monia sähkömangneettikenttiä. On vain yksi, jatkuvan 

muutoksen tilassa oleva kosminen kenttä. Se tunkeutuu kirkkoihin ja koteihin. Se hivelee Jupiterin 

kaasupyöprteitä ja kieppuu Andromeran galaksin mukana. Siinä kulkee väreitä: liikkuva 

sähkövaraus muotoilee kenttää, ja tieto muutoksesta etenee valon nopeudella kiitävinä aaltoina, 

sähkömangneettisina aaltoina- näkyvänä valona tai radioaaltoina. Näitä aaltoja kutsumme myös 

SÄTEILYKSI ja energiaa jota aaltoihin liittyy säteilyenergiaksi. Niinpä esimerkiksi röntgensäteily on 

sähkömagneettista aaltoliikettä, jonkas aallonpituus on paljon lyhyempi kuin valon aallonpituus. 

Jopa tekstiviestien singahdellessa liikkeelle nokialaiset väreet leviävät valon nopeudella 

maailmankaikkeuden täyttävään sähkömangneettiseen kenttään. Sielä ne liittyvät myriadien 

kaltaistensa joukkoon, lisäävät nopeat värähtelynsä pitkinä kaarina kohisevien radioaaltojen 

harjoille, mutta myös niiden päällä istuu toisia värähtelyjä, kuten näkyvää valoa. Jos kykenisimme 

aistimaan Helsingin päälle levittäytryvän ja sen taloihin ja kellareihin tunkeutuvan kentän, se olisi 

jatkuvan kuohunnan ja aaltoilun tilassa. Sähköinen kenttä EI tarvitse väliainetta." *Eli se siitä 

STUK:n harhaisasta säteilyn energian katoamisista, ei näy katoavan reaktorisäteilytehtailun 

energiat millään, kuten Einsteinin energian katoamattomuuden laki kiteyttää ymmärtäville! 

Äärimmäisen mielenkintoista ja samalla äärettömän kuvottavaa. Eli AINA kun maailmalla 

startataan ydinvoimala sen syytämät röntgen-, gammaaalto- neutriino-, neutronvuot-, ja 
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lukemattomat säteilyn energialajit peittävät vaippaansa KOKO MAAPALLOPOLOMME! Ei siis 

mikään ihme miksi samaan kehään ja säteilyenergiasysteemiin kytkeytyvät maailman biotoopit 

ovat altistuneet, varastoineet, kuljettaneet ja kasanneet tätä tismalleen samaa ydinvoimasäteilyn 

saastaenergiaa raskain kuoleman taakoin kaikialle siitä asti. 1930-luvun metastabiilitaustamme on 

440 ydinvoimalan vaikutuksista kohonneet silloisesta perustaustasta kymmenkertaisuuksiin! 

"Energia säilyy.Vesimolekyylit nimittäin vuorovaikuttavat toisten vesimolekyylien kanssa, mutta 

jokainen niistä vuorovaikuttaa myös ilmamolekyylien ja valon ja kaiken sen kanssa, mitä 

universumissa ylipäätään on olemassa. Tällä tavoin molekyylit ja niiden osaset, atomit ja 

luionnollisesti myös atomien osaset, alkeishiukkaset, ovat jatkuvassa energiayhteydessä toisiinsa. 

Saimaan aalloilla keinuvan vesimolekyylin kontaktipinta vaikkapa Andromeran galaksista löytyvään 

vesimolekyyliin on toki lähes olematon, mutta periaatteessa linkki on mahdollinen. Osuessaan 

aallonharjaan vesimolekyylin Auringon fotoni siroaa: se kimpoaa ilmakehään ja törmää sielä 

typpimolekyyliin. Hetken päästä typpi luovuttaa saamansa lisäenergian satunnaisesti tapaamalleen 

happimolekyylille, jonka viritystila pian laukeaa sponttaanisti ja kvanttifysiikan sääntöjen mukaisesti 

lähettää avaruuden ääriin kvantin fotonin. Pari miljardia vuotta myöhemmin se iskeytyy 

Andromeran suuren galksin tietyssä osassa vaatimattomaan vesimolekyyliin. Kuten jo olemme 

nähneet, sähkömangneettinen kenttä ulottuu maailmankaikkeuden (lähes) joka kolkkaan. Itse 

asiassa alkeishiukkasetkin ovat kenttien ilmentymiä, kuten tulemme huomaamaan. Muista, että 

energian pitää koko ajan säilyä! Oppaan nimi on Fysiikan lait. Ylimääräisen energian Musta Pekka 

on hetkellisesti aina jonkin atomin käsissä ennen kuin se sujautetaan taas eteenpäin. Kaikki 

hiukkastörmäily, aineen levoton liike, on osa tätä loputonta prosessia" *Häkellyttävää materiaalian 

taas joka SYSTEMAATTISESTI kertoo AIVAN MUUTA kuin STUK:n mystisesti katoilevat, ns. 

"absorboituvat" ydinvoimalan satojen megawattien tuottamat säteilevät energiansa kentät 

ympärilleen. Todella mietinnän paikka hahmottaa myös MIKSI ydinala haluaa vääjäämättä 

valehdella maailmaan että ydinvoimaloista suorastaan hohkaavat kaikialle sinkoilevat säteilyn 

valtaisat energiat ikäänkuin eivät leviäisi. Kuin reaktorin syytämät kokonaistehosta 17% esim. 

neutriinosäteilykentät, jotka roiskivat ongelmitta läpi valovuoden lyijyseinän. Aikansa 

vuorovaikutettuaan Tsherenkovin kenttänä ympärilleen ja viimein osuessaan yksittäiseen protoniin 

sinkoavat siitä 1 000 000eV gammamangneettisäteilyterssin kaikialle jälleen lisää säteilytuhoa 

tuottaen! ---------------------------- Ydinalan munkkilatinan perusteista. Vielä 50-60 luvuille tultaessa 

kvanttiydinfysiikan peruskäsitteistöt pidettiin "kohtalaisen" samoina atomimalleina, joita myös 

peruskansalaisille opetettiin. Vaikka jo silloin kvanttiydinfysiikkaa pidettiin "kaikkein vaikeimmin 

tajuttavana". Mutta kun Suomeen alettiin tuomaan 70-luvuin aluilla ydinvoimaa oikein tosissaan 

ydinhallintomme alkoi oivaltamaan, että kansa ehkä alkaisi piankin ymmärtämään liikaa ydinalaan 

kätkeytyvistä salaisuuksista ja sudenkuopista. Mikä hirvittävämpää, alkaisi jopa kyseenalaistamaan 

moniaita ydinvoimaan yhä liittyviä vaikeita edelleen ratkaisemattomia yhtälökokonaisuuksia. Siksi 

päätettiin pikavauhtia muuttaa koulu-uudistuksen varjolla koko kvanttiydinalan oppimateriaalisto 

niin hankalaksi ja moniselitteisen käsitteistösumumuurin taa, ettei sitä "kukaan" myöhemmin 

kykenisi enää "kansantajuistamaan". Niin ettei esim. Einsteinin säteilyn energian 

katoamattomuuslaki saisi jatkossa ketään ihmettelemään minne reaktorista alati purkautuvat 

säteilytehot prässäytyvät piiloon mittareilta ja muilta? Otetaan oivallinen esimerkki ihan 

perusydinfysiikan kapulakielistymisestä. Kyse on siitä, että atomin neutroni pitää sisällään 

perusvetyatomin osaset. Ensin aiheväläys nykykapulakielisellä "värivoimien" kvanttimoodein: 

Alkeishiukkaset ovat joko A) Leptoneita, B) kvarkkeja tai C) bosoneita. A) Leptoneita on kuusi: 

elektroni, myoni, tau, (elektronin) neutrino (huom, ei neutroni), myonin neutrino ja taun neutrino. B) 

Kvarkkeja on myös kuusi: "ylös"(u), "alas"(d), "outo"(s), "lumo"(c), "pohja"(b) ja "huippu"(t).Kvarkit 

eivät esiinny koskaan yksinään vaan aina kahden tai kolmen ryhmässä. Kaksi kvarkia muodostaa 

"mesonin" Kolmen kvarkin muodostaa "baryonin" (esimerkiksi protoni ja neutroni ovat baryoneja) 
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C) Bosoneita (vuorovaikutusvoimia) on neljä: fotoni, gluoni sekä W- ja Z-bosonit. Myös gravitaation 

muodostama yhä etsitty Higginssin hiukkanen. Protoni koostuu AINOASTAAN "ylös" ja "alas" 

kvarkeista. (Ei mistään spinnaavista elektroneista.) Composition 2 "up", 1 "down". Protoni on eräs 

baryoneista, ja se muodostuu kahdesta ylös-kvarkista sekä yhdestä alas-kvarkista. Protoni + 

elektroni = neutroni + neutrino. Vasemmalla puolella on vetyatomi. Mutta oikealla onkin neutronin 

lisäksi neutrino, yksi leptoneista siis. ------------------------ *Tässä siis se IAEA:n hyväksymä ydinalan 

nykyinen viitekehys siitä miten monimutkaisuutta potenssoiden halutaan esittää aivan 

yksinkertainenkin kvanttiydinmaailman neutronin sisältämän olemuksen ilmentymät. Ideana EI siis 

ole opettaa mitään, vaan lopettaa kaikinainen kytkentä havannoillisempaan reaalimaailmaan, joka 

laukaisisi kansan kyselemään lisää ydinalan hämäryyksistä. Sitten miten samainen elementti 

selitettiin ENNEN sotkevaa ydinalan koulu-uudistuksia: *Eli vapaasti lainaillen (Pekka Jauho): "Kun 

säteilyvirittynyt neutroni hajoaa beetta miinushajoamisessaan se emittoi sisuksestaan elektronin. 

Jäljelle jää impulssimomenttipurusta protoni ja mukana muodostuu sidosenergiakvantteja, kuten 

antineutriinon kanssa n.1 000 000eV berettasäteilypurske. Kaavaan: o n^1> 1p^1 + -1beetta^0 + o 

v^0," jotta selkeis sirkkelisetti jopa ammattitaidottomalle. *Sitten ehkä viimein sellaisella 

perustasollaan joka pitäisi aukaista koko asetelman: Neutroni muodostuu pelkistäen vetyatomista 

tutusta perusasetelmasta, PROTONISTA, ELEKTRONISTA ja ja niiden välisistä sidossuhteista 

kertovasta beettasäteilyssä vapautuvista energioista. Joka, kuten kerroin vapautuu neutronin 

rakenteen hajotessa. *Kuten näemme tajuamme yhtäkkiä, että KOKO aivan suotta vaikeaksi ja 

tieten mystifioidun kvanttiydinfysiikan kirjossa on perimmältään kyse atomeista ja niihin 

varastoituvista, atomiliikkeissä kulkeutuvista ja myös vapaasti KAIKKIAlla ympäristössämme 

vellovista energioista. Joilla on äärimmäisen notkea kyky pureutua kaikkialle, piiloutua mittareilta ja 

salakavalasti jopa suurilla viiveillään taas rynnätä suunattomilla energiavaroillaan pahaa-

aavistamattoman ihmispolon kimppuun. Koskaan, KOSKAAN siis mainittu keinotekoisesti tuotettu 

lisäsäteilyenergia ei vain katoa. Vaikka ydinala näin haluaisi koulu-uudistussiivin uskotella!  

  

202. Metaaniräjähdys..txt 
202 Metaaniräjähdys. +Kuvalisä. Turun edustalla 37 km Öröstä saaristomeressä on 

(T.S.26.06.2008 uutisoinnissa) löydetty 8 hehtaarin kokoinen ja 3m syvä merenpohjaan 

romahtanut savimetaanitasku. Laatokalta Olkiluodon läpi Skotlantiin kulkeva maailman syvin 

maanpäällinen 2 100km pitkä tektonihautavajoama saa alati lisätodisteita. Kun alueen 

Litoraanimeri sulkeutui 1,7miljardia vuotta sitten Atlantin selänteen painamana tähän 

epävakaaseen hautavajoamaan upposi merittäin biolietettä. Vielä jopa Olkiluodon edustalla tämä 

valtaisa ruhje puskee niin rajusti metaanikuplia, että kuplinaa veneilijät ihmettelevät ilmiötä yhä. 

Alueella on tätä kaasumetaaniesiintymää tutkittu hipi hiljaisuudessa vuosiluokkaa valtion toimesta 

ja näemmä myös aina Ruotsissa asti syystä. Mutta että samaisat kalliorikkoutumakurut syytävät 

näin massiivisesti ja laajalla oli yllätys. No joka tapauksessa tilanne kertoo miksi myös mm. 

Suomen ja Ruotsin väliset massiiviset meritasavirtakaapelit jatkuvissa kalliosauman liikunnoissa 

ovat napsuneet poikki tavan takaa. Ydinala toki on pitänyt reaalit poissa tiedotuskanavistamme 

häikäilemättömästi! On suorastaan uskomatonta että jopa näin massiiviset merifaktat on 

systemaattisesti kyetty vuosikymmenet salaamaan kaikelta julkisuudelta. Vielä eräs keskeinen 

juttu. Metaanitasku on ajallisesti näemmä räjähtänyt lehden mukaan VASTA silloin kun 

ydinvoimaloista TVO:lta on alueelle suorastaan VYÖRYNYT usein mainitsemani laskennallinen 5 

000MW ydinvoimaloiden lauhdelämpökumpuamisilmiö lähti häiritsemään alueen 10 000v 

kerrostuneisuusbalanssia. Ei ihme, ettei esim.Arandan anneta mitata millään tätä 
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kampamaneettien ydinlauhdekumpuamisruokinta-autommaattia. Eikä myös sen synnyttämiä 

MASSIIVISIA fossiilimetaani/biosedimenttikumpuamisefektejä! Tuhon järkyttävyys on mykistävää 

ydinvoimin! Kertoo, että ilmiö on TAKUULLA rekisteröiti myös seismisesti ydinstarttien aikaan 

Suomessa ja asiaa tiedettiin jo silloin. Mutta koska ilmiö oli lähellä ydinvoimala-alueita ja 

ydinvoimastarteja on maamme tiedotuspimitys kestänyt vuosikymmenet! TVO alkoi syytää JUURI 

tälle kraaterialueille lauhdevesiään 1980-luvun aluilta, joten kaikin täsmää enemmän kuin hyvin. Ei 

siis myös mikään ihme, ettei Arandaa seutukunnille sallita. Saati merenpohjaa tutkineita 

pienoissukellusveneitä. Mielenkiintoista olisi myös nähdä Litoraanimerisauman ruhjemassiivikuvat 

esim. Ruotsin silporannoilta. Nimittäin L.S. Jamie Jokisen jokin aika sitten julkaisemat raportit 

ruotsalaistutkijan varoittamista 8 rihterin ydinvoimala- alueen maanjäristysjatkumoista ja 

todistuksensa Olkiluodon edustoille iskeneistä massiivisten metaanipurkausräjähdysten syytämistä 

murskaavista tsunamiaalloista myös ja vastaavista saavat ilman muuta ydinturvasta ymmärtävien 

selkäpiit kananlihalle! (Aika yllättävää, että ydinlobbarilehtenä tunnettu T.S. lipsauttelee näin järeää 

ydinturvariskipimitettä kesäkuumalla julkisuuteen. Ilmeisesti kesälomilla lienee osuutensa.) ----------

- Turun seudulla kallioaktiviteettejä. Lohja- Muurla moottoritie numero 1 on koetettu pitkään esittää 

alueena, jossa tien käyttöä hankaloittaa tietokoneohjelmat. Nyt viikolla 19 v.2009 alkoi Turun 

Sanomat viimein vaivautuen raottaa todellista syytä. Lehti joutui varoittamaan viikonlopun 

uutisannissaan, että moottoritiellä ajavan autoilijan eteen voi milloin tahansa tipahdella 

kallioseinämästä irronneita suunnattomia kivenlohkareita! Vasta aivan pakon edessä ihmisille 

aletaan hahmottamaan, miten Eteläsuomen kallioperän JATKUVAT kalliotektoniset liikunnat 

tekevät alueen tiestöstä hengenvaarallisen. On aivan mahdotonta tehdä stabiilia ja vakautettua 

kallioseinämää, jota jatkuvat Olkiluodon alueeltakin tutut kalliosiirrosvoimat Atlantilta murentavat 

käsiin! Vaikka viikoittain kuullan mm. Pohjanmaan milloin 3,5 Rihterin maanjäristyksistä, 

seuraavalla viikolla 2,3 Rihterin ryskymisestä ei Olkiluodon kallioperän tiedettyä Litoraaninmeren 

puskurisauman epävakautta suin surmin haluta edelleen julkisesti myöntää. Pääsin kysymään 

myös Lohjanharjun kallion luonteesta. kyseessä on rapakivikraniitti, joka on silminnähdenkin 

tyypillisen jatkuvan tektoniikkaliikunnan murentama, kertoo silminnäkijä. Samalla viikolla sain 

kuulla myös, GTK:n kautta, että nykykäsityksen mukaan Eteläsuomi on peräti 3 erillisen eri tahtiin 

liikuvan kallioperän temmellyskenttää. Uutena tietona sain kuulla, mm. Loviisan ja Viron välistä 

mitataan huolestuttavan jatkuvaa kallioliikunta- aluetta. Tampereen alapuolen alueesta on tehty 

tutkimuksia tektoniikasta mm. 1997. 

  

203. Kahden airon ja yhden ihmisen attakti..txt 
203 Kahden airon ja yhden ihmisen attakti. (2008.06.26).Kauniissa aamuautereessa herätessä ja 

auringonhelon kajotessa silmiin välähti mieleen, jotta olisi kiva käydä ahvenongella. No mikäs 

tosiaan siinä, kun oli sopivasti soutopaatti rannassa ja sen verta ruista ranteessa, että venereissu 

ei ollut konsti ei mikään. Toki sitä kokeneena tietää mistä päin saa körmyniskat hollille. Eikun vene 

veteen ja menoksi. Aallot vaan mukavasti liplatteli kesätuulen heilimöidessä uudenkarheessa 

rantakaislikossa. On se Suomi vapaa ja luonnonkaunis paikka, kun passaa näin vaan lähteä minne 

nenä tykkää näyttää. Demokratia ja jokamiehen liikkumisoikeus tunnetusti kun pistää reissaamaan. 

Lips, läps ja sitä rataa ranta loitonee ja toinen liki käy. Vaan annas olla, jo herkistynyt korva erottaa 

miten muutamasatahevosvoimainen tyyriisti fossiilimenovettä ryystävä suolavesihirviö roiskii jo 

horisontissa. Vain tovi ja suurilla rahoilla osteltu ja ylläpidetty merirauhan rikkoja niin, että paks 

vaan kylkinaarmut mielessä tuhdolle. Ja kättä pystöön, kuin olis sota alkamassa, ja varusteistaan 

päätellen varmaan oli! "Tässä tarkastetaan teitä liikujia, että jos on jotain militaariimpaa 
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mielessä!?". Perusnätti tyttö virkasopessaan, ja häijynnäköisempi jo taustassa sinkoluokkasta 

järeempä tappoastaloa etsiskellen. Ai hemmetti tällasta kesäpitoa ja harmi hampaissa ei kun uutta 

vettä etsiin. Pämähtää siinä tämän kahden airon ja yhden ukkopahan attakti miltei törmäyskusttille 

vähän lentotukialusta pienemmän hävittäjän likimaastoon. Rannalta piirtyy pahaenteiset 

kissalanpoikkaitten autorivit ja muuta tappavampaa. Muuta kun hämmästyneenä räpsien, että mitä 

"hemmettiä!?" Yläkannella sen päivänen kuhina ja kiikarien ja aseiden kaivuu, että kuka hyvänsä 

heikompihermoinen olisi siltä seisomalta lirvauttanut alleen! Muuta kon kauhella kauhonnalla 

sellaisen karikon yli, ettei moiset hävittäjäalukset ylitseni hetipian puske. Osuu siinä 

ammattimaisempaan silmään hiukan kauhusta laannuttua, että ei hemmetti! Kilometri kaupalla 

rantaa nuollen ovat rakennelleet rikolliset 10 000V sähköteurastusaidat! Juu ja tietona, että 5-8% 

osumista noille silpolangoille tietää veristä ristiä ja maata 2m päälle. Suojatta jätetty 

tappogrillilangoitukset hiilestää niin viherpeipot, myyrät, kuin marjavaarit, merikotkat kuin hirvet 

yksintein. Poissa kuin puhallettuna on kaunis ikuisesti luonnonsuojelualueeksi määrätty 

aarnimetsäinen laakio. Ei kriiku sielä enää nyttemmin verilammikoihinsa ydinvoimin jyrätyt 

valkoselkätikat, ei loiki naavoissa pitkähännät ei liito-oravat! Ken tälle aavikkojotokselle empii, käy 

kuin DDR:n raja-aidoissa 60-luvulla, joissa ihmiset päiviä visvaansa sähköshokkimääriinsä mätäni. 

Oksennus kiertää kun urpasuo ja huomaa, ettei sen paremmin alueen liikujatyönorjat kuin 

muutkaan tiedä edes olemattoman laittomista varoituskylteistä näiden 3m korkeiden raa'alla 

ydinvoimatuotoilla reporangaksi teilaavien salattujen systeemien tosiperiä. Vaan ans olla jo osuu 

silmään, tällä kertaa Cekuritaksen raitasoma vartiobiili. Eikun soutaen huutoetäisyydelle ja 

tiedustamaan, kuka ihmissurmatappajista vastaa! Ei tunne poikapolo asiaa, ei mitään. Olisi moinen 

heittopussiharjottelija ehkä jo ensi yönä teilinyt itsensä tuntemattomiin lankoihin, jossen olisi 

varoitellut. Sopuisan oloinen jutustelu jatkui jonkin aikaa. Vaan ans olla jo herkesi rannan 

kameratolppatapit hyöriin. Taitaa pahat pojat sieltä zuumailla ties mitä laitosmassiiviensa uhkaajaa. 

Pian pirahtaa vartijareppanan puhelin ja kiukkua tulee tuutin täydeltä. Pojalle pukkaa paniikia ja 

kertoo poliisihirmujen vyöryvän ihan pamput tanassa! Ja että äkkilähdöllä, ennen kun tulee 

tulikomentoa! Siinä ehi kun huikata, ettei alueen vesissä voi mikään laki liikkumasta estää. 

Asiallisesti kerroin, että kaikki kerrotaan tapahtumista sitten YLÖS ASTI! Poika leiskuökyä 

silmämunassaan, että käsky on käsky ja alueelta kilometrin päähän, tai tulee linnanreissua 

pamppuhutkein! Siltappaa, ei taida nyt demokratiakukkanen Suomessamme enää olla totesin ja 

nitkuttaen pyssynkantaman päähän. Kas noin virkahulluja valtuutuksiensa ylittäjiä lienee syytä 

kartella. Taisi jäädä nyt ahventa ottamatta. Kun näyttää ydinherroillamme heittävän 

kansanorjjutuksensa röyhkeydet sellaiseen terssiin, että terveempi valtiohallinto antaisi monoa 

JOKAISELLE mahakkaammalle ydinsikailijallemme! Vilkkuautoja isoin POLLIISI-tekstein kurvaa 

kuin sisällisotaan ja jo tramppaa kiväärikaluunaa ranta mustaksi. Ja lisää sinistä kansan veroilla 

maksatettua siviilisurmaajaa lappaa tontti piukkaan attaktit mielissä. Pöytäkirjoja täyttyy kanssa 

solkenaan. Ei enää tarvii ihmetellä, että minne verorahamme huiskitaan. Näyttää sinimaalia ja 

tappoastaloterästä, vahtilentotukialusmakuutuksiinsa miljoonapalkkaisiaan myöten piisaavaan. 

Siinä heikompaa kättä väpäjää jo, pikkasen kun sain vettä väliin kohisten. Huhhuh ja kauempana 

jo megaturbo pärrää ulkomerellä uhkaan. Eikun matalikolta yli tuloreittiä. Ehtii päästä multa edes 

huhheijaa ja teräsrintamalta löytyy ydinpellepuolilta. Ovat parahultaisesti saaneet alueelle 

miljoonaluokan vesijettiturboja uittoon kalaa silpomaan ja sisällisota senkun savuten kiihtyy! 

Attaktia höystää nyt myös rannan pirssisaattue ja täynään hampaisiin asti varustettuja 

mustamaskisia ties mitä SUPO-kulinartisteja ihmislihan perässä. Siltappaa, de ja vuu ja tätä nähtiin 

jo 40-luvuilla teräsmyrskyissä yli oman tarpeen! No joo ja koska Suomi on kanssa demokratia? Niin 

pian korvallinen erottaa tuloladuilla jo lisää verta vaativaa miljoonakalustoa. Muuta kun kättä 

pystöön ja jermuremmi paatin narua hamuamaan! Kyllä ei ihan h e t i tuu kyllä raitapaita-ahvenet 

hetikohta aivoituksiin. "Nimi, sotu, liikkumisen tarkoitus ja sitä rataa örmysti!" Juttua piisas niin 
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maare, että alkoi rantapuskassa vaanivilla kolonialisteille iskemään kusihätä aatoskaappiin. Tuli 

siinä kyseltyä toki myös kuka oli antanut luvat TVO:n laittomiin sähköteurastusaitoihin. Kuin 80 

000km2 kokoisten Suomen uraanikaivuiden tulevat laillisuudet. Tässä vaiheessa jo joutessa piti 

näyttää, ettei rakoille hiertyvillä käsillä nyt niin nopsaan ehi souteskella. Vaan oli sitä tietty turvaisa 

olo, kun sai ihan virannomaissaaton miltei perille asti, ettei vaan.. .öÖ.. .pääse veronsa 

virannomaisten palkkakuluihin maksavan henkilön turvailluusiot katoamaan. Juu kyllä sopii 

kampamaneettivesissämme ydinkasvatettujen vaeltajasimpukkojen ja ties minkä 

kaspianpolyyppien tukkia ydinhirviöittemme neutronisumavesien jäähdytteet häiritsemättä. Ihan 

rauhassa niin, että jälkiydinpaukuissaan savupiiput vasta Ruotsissa laskeutumista lennoistaan 

harkitsee! tässä maamme ydinrikoksen kuvaa tajuavammille. --------------------- 212. Ydinsteriloidut 

elatusaltaat. Ydinlauhdevedet TVO:lla ovat jo nyt kesät läpeensä kuukausimääriä päälle 

kansainvälisen IAEA:n määrittelemän ehdottoman ydinlauhderiskirajan +30C yli. Tyypillisesti meri 

kiehuu jo nyt +38C paikkeilla kesäkuumilla. Kun OL-3 starttaa on tulossa +46C ja kun mukaan 

saadaan mahdollinen OL-4 , niin päästään laskennallisesti uskomattomaan +53C. Kaikki elämä 

merestä kuolee kansainvälisen merilauhderajan +30C ylitykseen jo nykyään. Tätä jatkettua 

ydinturvarikostaan tekevä TVO pitää nykyisiä lämpöylityksiä ikäänkuin saavutettuna korruptionaan 

ja aikoo jatkaa tiellään kohti korkeuksiaan, kunnes kohtalokas vääjäämötön tuho tulee. 

Tshernobylissä on todettu jo uhkaavia jatkoseuraamuksia. Sielä luontoon on leviämässä mm. 

sienikantoja joitka suorastaan hakeutuvat säteilyenergian ääreen eläen sillä alueilla joilla kaiki 

kilpailijat kuolee. Myös reaktioreissa on kautta maailman havaittu vastaavaa 

säteilyaktiivisienirihmastoa, homeita ja ties mitä bakteerikantoja hyödyntämässä kaikkialle 

maailmaamme leviävää säteilytaustakasvua. Bio ei siis jätä mitään ekolokeroa taatusti 

hyödyntämättä. Vaan vääjäämättä hyödyntää kuolevat tilat kestävämmillä versioilla. Eli voidaan 

syystä kysyä, että millaiset biotoopit sitten jatkossa valtaavat TVO:n lauhteilla steriloidut kiehuvat 

massiivivesialueet, ydinvoimalat ja posivan ydinjätearmadat? Ensimmäisinä tulee tietysti jo 

ydinlauhteesta mitatut tutut oudot eläinmäiset suolilevät mieleen, Nyttemmin kaspianpolyyppi-

invaasioita jo tapetaan laittomiksikin todetuilla kloorimassiivimyrkytyksillä surutta meriin, 

Valekirjosimpukkanilviäinen valtasi sinisimpukkojen kuollessa aluetta rankasti, smoin loviisasta 

tutut ydinvoimalatappajat vaeltajasimpukat. Nyt odotellaan myös kaspianmaneettien tuhotulvaa 

tukkimaan herkät ydinvoimalalle elintärkeät imuöauhteen suotimet . Mutta sitten on uhkaa myös 

vedestä, Eli vapautuvaan tyhjentyneeseen ekolokeroon tunkevat virukset, bakteerit, tuhosienet, 

homeet. On päivän selvää, että vierastulvaa on . ja ei taatusti mitään mielyttäviä. Ydinlauhteen 

luonnottoman kuumat vedet tuottavat jotain sellaista vaaratekijää tuolle ydinlauhteitten 

kuolemanvälille +30C-+60C, ettei vastaavaa ole nähty. tuskin kaukana on se tilanne, että sieltä 

kiehuvista vesistä leppeät kesätuulet kuljettavat maahamme sellaisia tautikehitelmäinvaasioita, että 

happi on heikkoa myös turvavirannomaisillemme. Eläimiin, lintuihin ja kaloihin on ydinlauhteesta 

tarttunut mm. tritiumimäärien käsiin räjähtämisistä Ruotsista tuttu kalatappaja silkka säteilysairaus 

M74. mutta tällaiset on toki vasta alkuverryttelyjä. Tiedämme, että jo varsin rajattu vesimäärä, 

esim. lämmminvesisysteemeissä on LAKISÄÄTEISESTI pidettävä kuolemanrajan +60C 

yläpuolella. Tai tulee kohtalokkaita seurauksia. Mitäkö tarkoitan? Aivan oikein annetaan pieni 

lääketieteellinen loppukaneetti aiheesta. Legionella Mikä on legionella? Legionellat ovat 

bakteereja, joita esiintyy pieniä määriä makeissa luonnon vesissä ja maaperässä. (Erityisessä 

vaaravyöhykkeessä on siis mainittu ydinlauhteen kilpailijaorganismeista steriloidut massiiviset, 

rehevöityneet ja hapekkaat suunnattoman suuret ydinlauhdepurkuvedet). Legionellabakteerit 

voivat lisääntyä vesijärjestelmissä ja kulkeutua aerosolien mukana hengitysilmaan. Legionellojen 

aiheuttamat joukkosairastumiset ovat liittyneet hotellien, sairaaloiden, risteilylaivojen ja 

yleisötapahtumien vesi- ja ilmastointijärjestelmiin. Legionellalajeja tunnetaan lähes 50 ja 

seroryhmiä 70. Näistä yleisin on Legionella pneumophila, erityisesti sen seroryhmä 1. Mikä on 



307 
 

legionelloosi? Legionella voi aiheuttaa ihmiselle infektiotaudin jota kutsutaan legionelloosiksi. 

Ihminen saa tartunnan hengittäessään legionellabakteereja sisältävää aerosolia. Itämisaika 

tartunnasta ensioireisiin on 2-10 vrk. Taudinkuva voi vaihdella oireettomasta infektiosta vaikeaan 

keuhkokuumeeseen. Kuivan yskän, kuumeen, pääsäryn, lihaskipujen ja hengenahdistuksen lisäksi 

taudinkuvaan voi kuulua myös rinta- ja vatsakipua. Yli neljänneksellä potilaista esiintyy ripulia ja 

puolella sekavuutta. Perussairaudet, korkea ikä ja tupakointi lisäävät sekä sairastumisen että 

vakavan taudin riskiä. Epidemioiden yhteydessä on havaittu että alle 5 prosenttia altistuneista 

sairastuu keuhkokuumeeseen. Joskus legionnellat aiheuttavat lyhyen itsestään rajoittuvan kuume-

taudin, Pontiac-kuumeen, jonka itämisaika on alle 2 vuorokautta ja se muistuttaa influenssaa. 

Legionelloosi ei tartu ihmisestä toiseen. Miten legionelloosi todetaan? Legionelloosi todetaan 

virtsan antigeenitestillä, hengitystie-eritteiden viljelyllä tai veren vasta-ainetutkimuksella. Virtsan 

antigeenitestit tunnistavat luotettavasti vain Legionella pneumophila seroryhmän 1 infektiot. Miten 

legionelloosi hoidetaan? Ensisijainen mikrobilääke on perinteisesti ollut erytromysiini. Nykyisin 

käytetään uudempia makrolideja tai fluorokinoloneja. Miten legionelloosia torjutaan? 

Legionelloositapausten nopea tunnistaminen ja tapausten raportointi ovat avainasemassa 

epidemioiden ehkäisyssä. Legionelloosi on ilmoitettava tartuntatauti. Kansanterveyslaitoksen 

infektioepidemiologian osasto ottaa yhteyttä kaikkiin tartuntatautirekisteriin ilmoitettuihin 

legionelloosipotilaisiin ja haastattelee heidät altistuslähteiden kartoittamiseksi. Matkailuun liittyvät 

tapaukset ilmoitetaan Euroopan seurantaverkkoon (European Surveillance Scheme for Travel 

Associated Legionnaires‘Disease, EWGLINET). Se tavoitteena on havaita samaan 

majoituslaitokseen liittyvät eri maiden kansalaisilla todetut tapaukset. EWGLINET on laatinut myös 

ohjeiston vesijärjestelmien aiheuttaman legionelloosiriskin vähentämiseksi. Legionelloosi 

Suomessa Suomessa todetaan vuosittain 5-20 legionelloositapausta, joista viidennes liittyy 

matkailuun. Infektioepidemiologian ja -torjunnan osasto Eli ehkä jo piankin TVO:innnolle tyhjäntää 

lähiseutujaan kohoavien säteilytasojen päälle saadaan Raumasta Helsinkiin lähtien pelätä 

jatkossa, milloin mitäkin generoituneen radiojodisieni-invaasiosumuja, milloin arkisempaa puolet 

Suomea kaatavia legionellasinvaasiota. Kenties lämpimänalan suokuumeet, bilhartsiat ja ties mitkä 

malariat löytävät kaspianmaneettielatuksaltaastamme lokoisan kilpailijoistaan vapaita valmiiksi 

steriloituvia trendikkäitä ekolokeroita? Terve tuloa uusien tautien valloittavaan ydinmaailmaan 

ydinyhtiöittemme laajantarjonnan uutuusvalikoimista. Nukkukaa hyvin.  

  

204. Enqvist ionisaatiosta..txt 
204. Enqvist ionisaatiosta. Kari Enqvist "Monimutkaisuus". Sivu 56: "Vetyatomi on olemassa, koska 

sähkömangnetismin ansiosta elektroni ja protoni muodostavat sidotun tilan, jonka sidosenergia on 

13,6eV (elektronivolttia).Elektronivoltit ovat yksikköjä, joita yleisesti käytetään mikromaailmassa. 

Arkisemmissa yksiköissä ilmaistuna elektronin repimiseksi vetyatomista eli vedyn 

IONISOIMISEKSI energiaa vaaditaan joulen triljoonasosan pari tuhjannesosaa. Siihen riittäisi jo 

hintelämpikin työmies. Mutta alkeishiukkasten skaalassa kyse on kuitenkin aivan kunnioitettavasta 

energiamäärästä, sillä esimerkiksi näkyvän valon(1,6-.3,3eV) fotonikvantti ei pysty ionisoimaan 

vetyä. Vasta kovilla röntgensäteillä olisi riittävä energialataus elektronin sysäämiseksi pois 

vetyatomiosta." Eli säteilyn ero arkiseen valoon ja lämpösäteilyyn on nimenomaan sen 

energiapakettien massiivisuus ja kyky repiä atomia osikseen. Kun puhutaan "ionisoivasta 

säteilystä" erotuksena vaikka radioaaltoenergioihin ja vastaaviin IR-kvantteihin on tämä perusta 

tajuttava. Valitettavasti ydinhallintomme poisti mm. röntgensäteen mittanormaalin mukaisen kyvyn 

ionisoiden muuttaa arki-ilmakehämme massiivihengenvaaralliseksi tappavaksi myrkyksi. Tilalle 
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tuotiin ympäri pyöreä Sievert. Ja tieten kadotettiin opetusmateriaalista käytännössä kokonaan 

ymmärrykset siitä, että säteily varastoituu MYÖS näin arkikaasuihimme. Muuttaen ne 

säteilyenergian vapasti likkuviksi varastoiksi, jotka alati tuhoisammin tappavat mm. biotooppiemme 

elinvoimia sinne ydinalapäästöistä tauotta kulkeutuessaan! Voi vaan hämmästellen todeta, että 

ydinlaitoksen ilmakaasut muuttuvat peruskäytössään ilman massiivista poistovirtauspuhallusta 

savupiippuun 16,67min sisällä massiivisiksi gammaaviksi ionisaation levittämiksi kuoleman 

kentiksi. Mutta EDES pereusydintyöläiselle ei tätä mekaniikkaa lainkaan opeteta! Vaikka esim. 

Tshernobylin onnettomuudessa tämä neutronihajoamisperustainen massiivinen ionisaatiilma 

sinällään aika pienillä mittarissa näkyvillä säteilyn energioillaan toimi. Se silti muutti muuten 

suojatun valvomon, erityisesti ilman sisäänhengitettynä megatappajaksi. Ja tiettävästi vain yksi 

valvomosta jäi henkiin! Siitä huolimatta asiasta ei saa julkista materiaalia ydinumpiossamme. 

Ydinalan murskaavassa tietopimitysmaailmassamme tämä on verisesti vakiintunut tapa. Sopii vaan 

kysyä ketä tällainen rikos ihmiskuntaa vasten sitten palvelee? ------------ Kvarkeista, Kari Enqvist 

"Monimutkaisuus". Sivu 66:"Energia on massaa, massa energiaa. Tämä on suhteellisuusteorian 

julistama totuus. Niinpä vetyatomin massa saadaan ynnäämällä sekä sen rakenneosasten massat 

että energiat. Pelkkä massojen yhteenlasku ei riitä. *Vielä loogista, mutta.. ..? Koska vetyatomin 

pysyvyyden takaava sidosenergia on NEGATIIVISTA, vetyatomi painaa hieman vähemmän kuin 

elektroni ja protoni erikseen punnittuna. Vetyatomi ei siis voi sponttaanisti hajota elektroniksi ja 

protoniksi, koska silloin energia ei säily. Vetyatomi on yhdiste." *Hetkinen siis? Kun atomi 

HAJOTETAAN palasiksi on palojen massat raskaampia, kuin alkuehiö? Ja kun atomi yhdistetään 

massaa katoaa taas kuin taikaiskusta? Hiukka menee nyt oudoksi tää juttu. Eli on syytä miettiä 

ilmiötä Malenkan-kuorimalliin mukaillen. Kun atomiin osuu säteilyn gammaterssi ja se ionisoi 

atomista elektroneja siihen VARASTOITUU siis niin konkreettisesti röntgensäteilyn energiaa, että 

massa kasvaa Enqvistin mukaan punnittavasti ionisoituessaan. Ja toisaalta, kun säteilyn varastot 

K, L, M, kuorien saadessa takaisin kadonneet elektroninsa vapautuu niistä rajua jarrutusenergiaa 

ja muuta elektronikuorien röntgenenergiamuotoa. Toisaalta myös neutronhyrrän saadessa 

spinhyrräenergialatausvarastoinnin myös siinä atomisisuksen fyysinen paino nousee. Kun 

kuorimallivaraston säteilyenergia puolittuu tuottaessaan viiveellä tyypillisiä gammakvanttejaan pois 

ytimestä paino atomissa ilman muuta alenee menettäessään energiaa. Eli kyllä kaiki täsmää taas. 

Tosin STUK/IAEA ei näitä halua myöntää. "Protonin yhdisteen muodostavat kolme kvarkkia. Ns. 

värivoima vahva vuorovaikutus kammitsee protonin sisukseen punaisen, vihreän ja sininen 

kvarkkin värivaraukset. Ne "näkevät" toisia värivarauksia ja siksi kvarkit vuorovaikuttavat 

keskenään. Ne nykivät ja tönivät toisiaan herkeämättä suurella voimalla. Vaikka kvarkkia liikuvat 

protonissa lähes valon nopeudella, värivoima pakottaa ne muodostamaan sidottuja tiloja. Kvarkit 

itsessään ovat hyvin kevyitä, ja siksi protonin massa on suurimmaksi osaksi kvarkkien liike-

energiaa. Protoni ei siis vastaa tavannomaista käsitystä painavasta kappaleesta, joka koostuu 

käsin kosketeltavasta aineesta. Pikemminkin se on energiapallo. Mutta myös energia painaa, 

kuten Einstein osoitti. Sekä molekyylit, että atomit ovat sähkömangnetismin sitomia yhdisteitä. 

Myös molekyylien massat saadaan niiden osasten eli atomien massojen summana, kun lisäksi 

muistetaan vähentää yhdisteen muodostumisen kannalta välttämätön negatiivinen sidosenergia. 

Molekyylit siis painavat hieman vähemmän kuin atomit, joista se koostuu. Mutta koska 

sidosenergia on atomien massoihin verrattuna hyvin pieni, ero on niin vähäinen, että sitä ei voi 

havaita ilman supertarkkaa vaakaa. Leikattu liha painaa siis alkupalaansa enemmän. Mitään 

mystistä "negatiivista energiaa" ei leikatessa kuitenkaan vapaudu. Sidosenergian 

kompensoimiseksi lihaan täytyy pumpata vähintään saman verran (positiivista) energiaa. Tämän 

huomaa jo siitä, että veitsi ei solahda lihaan itsestään, vaan lihamestarin on tehtävä työtä: hiki 

valuu ja lihaksia särkee, kun kinkkua paloitellaan. Vallitsevassa teoriassa esimerkiksi elektroni on 

täysin massaton. Sen mitatavissa ja punnittavissa oleva (0,511MeV) massa syntyy sen 
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vuorovaikutuksessa standardimalliin kuuluvaan niin sanottuun Higgsin kentän kanssa. Hyvin 

varhaisessa maailmankauikkeudessa, pian alkuräjähdyksen jälkeen, kun universumi oli kuumaa 

hiukkaspuuroa, sekä elektronit että kvarkit olivat perusluonteensa mukaan täysin massattomia. 

Alkuplasma koostui standardimallin kaikista alkeishiukkasista. Kvarkkien ja elektronien lisäksi sielä 

oli esimerkiksi sähkömangneettisen säteilyn kvantteja, fotoneita, sekä muun muassa Higgsin 

hiukkasia. Universumin laajetessa alkuplasma jäähtyi. Sen ominaisuudet muuttuivat lämpötilan 

laskiessa, ja erityisesti Higgsin hiukkaset reagoivat jäähtymiseen voimakkaasti. Tietyssä lämpötila-

alituksessa niiden oli energiataloudellisempaa tiivistyä. Vähän kuin vesihöyry tiivistyy nesteeksi. 

Syntyi kondensaatti Higgsin kenttä täyttämään nykyavaruuden. Elektronit ja kvarkit 

vuorovaikuttavat edelleen tämän kentän kanssa. Yksinkertaisesti kvarkit ja elektronit kulkevat 

kentän potentiaalissa aivan samaan tapaan kuin maapallo tekee Auringon 

gravitaatiopotentiaalissa. Koska kondensoitunut Higgsin kenttä on tasa-aineista avaruuden joka 

pisteessä, myös sen potentiaali on kaikkialla täsmälleen sama. Auringon potenttiaali sen sijaan 

heikkenee siitä etääntyessämme." ------------------- Energiat on ja pysyy III. Kari Enqvist 

Monimutkaisuus. Higginssin kvanttikentästä. Kenttä on olio, joka täyttää koko kosmoksen, ellei sitä 

aivan erityisesti karkoiteta avaruuden tietystä kolkasta. Kun esim. insinööri rakentaa metallisen 

Faradeyn häkin(ydinreaktorin käytännössä toimimattomaksi tietämänsä suojan), hän tulee 

sulkeneeksi sähkömangneettisen kentän tiettyjen komponenttien pääsyn häkin sulkemaan tilaan. 

Mutta kenttää on erittäin vaikea karkoittaa kaikilta osiltaan, sillä se on kuin vesi, joka aina tahtoo 

tihkua jostain raosta. Luonnossa sähkömangneettinen kenttä ei ole levossa vaan myrskyää kuin 

levoton meri. Siinä esiintyy lainerita ja aaltoja, mutta päinvastoin kuin järven pinnalla, niillä ei ole 

tyypillistä kokoa. Kentän väreet ja aallot voivat olla minkä suuruisia tahansa. (Vain siis ainoastaan 

ydinalan insinööri voi olla niin yksinklertainen, että luulottelee kykevänsä säilömään kymmenet 

erilaiset ydinsäteilyn energiat voimalan sisään mittaamalla niistä vain pienen osan ja unohtamalla 

härskisti muut perusdosimetriaan näkymättömäksi osin jäävät. Vielä kaiken lisäksi VARSIN 

heppoisin ja vuotamaan tehdyin rakentein!) Kun rikkoo tyynen järvenpinnan pudottamalla siihen 

kiven, vesimolekyylit absorboivat kiven liike-energiaa ja tönivät sen ansiosta toisiaan. Molekyylien 

väliset sähkömangneettiset sidokset virittyvät värähtelemään, mutta ne muistavat jo aikojen alussa 

oppineensa kultaisen säännön, mene perustilaan heti kun voit! Siksi ne pyrkivät jakamaan kiven 

niille sälyttämän (säteilyn syytämän) energiataakan vierruskaverin kanssa, joka puolestaan 

edelleen pallottelee syliinsä pudonnutta energiayllätystä lähinaapureilleen. Ja me näemme tämän 

kaiken haaleassa kesäyössä etenevänä aaltorintamana, joka kulkiessaan väsyy ja lopulta "kuolee" 

näkyvistämme pois, sillä sen energiaa varastavat MYÖS ilmamolekyylit ja pohjamutia kohti 

virtaavat vesimolekyylit. Sähkömangneettisen tai elektronikentän fotonisaaltoilut on periaatteessa 

samanlaisia. (Äärimmäisen tärkeä yksityiskohta. Kun tajuaa minne ydinreaktorista fissiosta alati 

leviävät säteilyn energian tuhannet megawatit iskostuu. Aivan oikein varastoitumaan energian 

pysyvyyslain mukaan elossapitomme biotooppikenttiin satojen- tuhansien-, kymmenien tuhansien 

kilometrien säteille! .. Kuvottavaa!) Mutta on myös yksi tärkeä eroavuus: niitä ei ympäröi ilma, tai 

vesi, johon aaltojen energia voisi "imeytyen kadota". Abstraktin matematiikan tasolla sanoisimme, 

että kenttiin liittyy tiettyjä symmetrioita ja niiden ansiosta säilymislakeja. Niinpä esim. 

elektronikentän aalto ei voi noin vain muuttua sähkömangneettisen kentän aalloksi, sillä 

"elektronisuus" säilyy. Lisäksi nyt on kyseessä kvanttikentät. Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria 

on esimerkki klassisesta kenttäteoriasta. --------------- Kari Enqvist "Monimutkaisuus".Fotoni on 

aineellinnen aivan samassa mielessä kuin esim. elektroni. "Säteily" ei myöskään ole mikään oma 

lajityyppinsä, vaan kyseessä on pelkästään historiallisista syistä kielenkäyttöön jäänyt termi. 

Säteilyä on mikä tahansa hiukkasten liike, jossa liike-energia on paljon suurempi kuin kyseisen 

hiukkasen massa. Tarpeeksi korkeraenergiset elektronit ovat siis säteilyä. Silloin ne liikkuvat 

lähellä valon nopeutta. "Säteily" merkitsee siis nopeasti liikuvia hiukkasia. Esim. Auringossa 
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säteilyn fuusioreaktiosta 600milj.t vetyä yhdistyy heliumiksi ja 4t tästä muuttuu energiaksi. Vety-

ytimet eli protonit voivat muodostaa energeettisesti edullisemman tilan yhtyessään. Näin 

säästettävä energia ei voi kuitenkaan hävitä. Energiabalanssin pitää täsmätä ennen ja jälkeen 

törmäystilan.Tämä on mahdollista jos syntyy ylimääräfotoneja ja neutriinoja jotkas kantavat 

energiaa sidosenergian verran. Tosin säteilyltä kuluu 100 000 vuotta aikaa kavuta Auringon 

pinnalle karkaamaan avaruuteen. Ei ole erikseen ainetta ja säteilyä.Säteily tarkoittaa yleisesti 

pelkästään lähes valon nopeudella liikuvia eli relatiivisia hiukkasia. Myös valo, joka aina liikuu 

valon nopeudella on ainetta siinä mielessä kuin rautapunnuksetkin, tosin erilaista ainetta. 

Elektronit, protonit ja rautapunnukset voivat sopivissa oloissa olla myös lämpösäteilyä. Ei ole 

erikseen massaa ja energiaa.. Massalla ei ole itsenäistä statusta. Massa on pelkkä lyhenne sekä 

painolle, että tavalle liikkua. Protonin, elektronin tai rautapunnusten massat syntyvät joko osasten 

välisellä vuorovaikutuksella, tai elektronin kaltaisten alkeishiukkasten vuorovaikuttuksesta tyhjiön 

kanssa. Ei ole erikseen lämpöenergiaa ja sähköenergiaa. Energiaa on vain yhtä lajia, mutta se 

ilmenee monella tavoin. Sähköenergia on tyypillisesti sähkökenttien ryntäilyä johtimissa, 

lämpöenergia hiukkasten törmäilyä, siis kaikki liikettä. Ei ole alkeishiukkasia vaan ainoastaan 

kenttiä. Fysiikassa alkeishiukkanen on määritelmän mukaan vapaana liikuva tila. Eikä mikään 

systeemi reaalimaailmassa ole täysin vapaa. Jos sitä olisi ei voitaisi havaita, sillä vapaus 

saavutetaan vain täysin vuorovaikutuksettomassa maailmassa. Havaitseminen on vuorovaikutusta! 

Toisaalta mikä tahansa vuorovaikutus- sähkömangnetismi, värivoima, molekyylin välinen van der 

Waals-voima rajoittaa liikettä. -------------- Kari Enqvist, Monimutkaisuus. Kari Enqvist, 

"Monimutkaisuus". Suomen kallioperästä tihkuvasta radonkaasusta peräisin oleva 

korkeaenerginen alffahiukkanen eli heliumatomiydin ei näe ihmistä kokonaisuutena vaan iskeytyy 

keuhkoissa molekyylirakenteisiin, rikkoo ne ja pahimmassa tapauksessa liipaisee syöpäkasvaimen 

alkuun. Vuorovaikutukset ja viime kädessä atomeja kuvaavan hamiltonin muoto määräävät, mitä 

molekyylit näkevät. Heikko emergenssi ei siis ole vain integrointia ymmärtävän matemaatikon 

yksinoikeus, vaan sitä tapahtuu automaattisesti. Niinpä ydinfysiikka on olemassa itsenäisenä 

tieteenä, Koska protonit ja neutronit ovat gluonien ja kvarkkien keino minimoida kokonaisenergia 

muodostamalla yhdisteitä. Protoni on täysin stabiili, sillä sen elinikä on ainakin miljardi triljoona 

kertaa pidempi kuin maailmankaikkeuden nykyinen ikä. Yksinäinen neutroni hajoaa hieman alle 

viidessätoista minuutissa, mutta kvarkkien sisäiseen kelloon verattuna se on silti oikea Metusalem. 

*Neutronin 15 minuutin yksiselitteinen elinikä atomin ulkopuolella on myksistävän sama, jota Pekka 

Jauho kertoi "Atomi- ja ydinfysiikka" kirjassaan termein 1,01* 10^3s! Näistä poiketen STUK puhuu 

varsin häilyvästi neutronin mystisistä "puolintumisajoista", jotka tässä selvyydeksi unohdamme 

koska Jauho ja Ennqvist näkevät tilanteen käytännössä samana 15-16,67min elinajassa. Kaikesta 

päätellen STUK siis haluaa tällä tieten hämärryttää neutronin käyttäytymistandardeja reaktorin 

ulkopuolella. Kun uraani U-235 fissiosta irtoaa 2,5 neutronia siitä tarvitaan seuraavaan atomin 

fissiohalkaisemiseen vain yksi ja yli jääneistä 1,5 neutronien kohtaloista ei uskalleta 

ydinkoulutuksissa kertoa mitään. Neutroni joka ei tosiaan osu seuraavaan uraaniytimeen edustaa 

60% reaktorin neutronimääristä. Se lävistää ongelmitta reaktorien suojapellit ja betonit neutraalina 

mikrokokoisena, erityisesti kun suojien atomien neutronivarastot on alkuvuoden neutroniylijäämin 

tukittuna niitä täyteen. *Läpi silloin ongelmitta tulevilla neutroneilla on siis MYÖS Enqvistin mukaan 

elinaikaa vartin verran ja sitten .. ..niin Karille on annettu tiukka määräys vaieta tutusti jatkosta. 

Miksi ihmeessä niin Jauhon 1960-luvun, kuin Enqvistin 2007 julkaisemaa ydinfysiikkakirjaa sitoo 

yhä täysin sama vaitiololupaus oola kertomatta tämä meitä kaikia kiinnostavan ydinreaktorin 60% 

neutronivuon kohtalo vartin lentonsa jälkeen atomien ulkopuolella, mielenkintoista! Todella 

mielenkiintoista. Onneksemme edes Jauho kertoo neutronin beetta miinushajoamisessaan 

sinkauttavan sisuksistaan elektronin, protonin ja antineutriinon klassisella 1 000 000eV säteilyn 

vapautusenergiallaan. Kun reaktorista vapautuu neutroneja alinomaa suurella määrällä näitä 
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konkreettisia atomin sisusosia ei tosiaan dosimetria tunnista. Suuri osa neutronipartikkeleista jää 

passiivisina leijumaan termihidastettuina reaktorin vesilävistyksessään laitosrakennekaasuihin ja 

nopeimmat ehtivät Utsjoelle ennen hajoamistaan. Enqvistin visio on suorastaan häkellyttävä jo siitä 

syystä, että miksi IAEA yhä kykenee aiheen kirjoituksen vaientamaan KAIKILTA ydinalaan 

kouluttamiltaan vielä 50v päästä. *Syy on selvä. Koska nämä salakavalan huomaamattomat 

neutronit todellisuudessa tunkeutuvat laitoksen joka sopen huokoseen ja itse asiassa satojen 

kilometrien päähän ydinvoimalan biotooppeihin kenenkään kontroloimatta ja laskematta niistä 

YHTÄN! STUK haluaa tarkoin hämärtää sitä totuutta, että käyvän ydinvoimalan ympärille 

muodostuu tarkassa valokuvassakin näkyvä "pinkkienerginen huntu". Jota ydinvoimalan täyttyvistä 

sisäosista tunkee ulos ennen tappavaa räjähtelyään ylimassiiviset puhallinlaitteet kohti 

ydinvoimaloiden savupiippua. Jonne niiden on ehdittävä ennen Enqvisrin mainitsemaa 

kohtalokasta varttia. Muutaman sadan metrin korkeudella sitten tapahtuu kirjassa kerrottu 

systemaattinen beetamiinushajoaminen vapauttaen suoraan arki-ilmaan kontroloimattoman 

kuolettavat säteilyenergiansa. Mikä tahansa eliömuoto joka saa tätä kaasua 

elimistöönsä/keuhkoihinsa kolee surutta. Linnut ilmasta, kuin ei mitään! Tshernobylin koko 

valvomoväki tulettimien pysähdyttyä vartissa, kuin tyhjää vaan! Ja nyt tämän faktan meille todistaa 

tässä myös Kari Enqvist kirjassaan, Todella mielenkintoista, että näistä edes hän ei silti saa 

julkituoda selkeää faktaansa IAEA/STUK vaitiolokoulutusvelvoitettuina tätä enempää. Ko. kirjan 

annamme tähdentää, että ei energiat edes neutroneista, protonisäteilyistä, saati neutriinoista 

katoa. Vuona 1850, kolme vuotta energian säilymissen periaatteen julkaisemisen jälkeen, 

Helmholz sitten mittasi sähköshokkien avulla hermoimppulssien etenemisnopeuden sammakon 

jalasta. Helmholz toimikin fysiologian professorina vuoteen 1871. Hänen fysiologivuosinaan 

julkaisemansa energian säilymislain periaate jäi kuitenkin hänen päätyökseen. Helholz sai 

hermonopeudeksi 27m/s. Ongelmaksi jäi miten huonosti eristetyssä johtimessa sähkävirta pysyy 

hukkumatta solunesteisiin kuin pieru Saharaan? 1950-luvulla englantilainen Alan Hodginsin ja 

Andrew Huxley mittaamalla mustekalahermosäikeitä totesivat hermosäiekalvojen päästävän 

ohimenevästi enemmän natriumia kuin kaliumi-ioneja. Hermosolun kalvon molekyylirakenteen 

epälineaareisuuksien ansiosta se kiihdyttää sähköistä singnaalia eteenpäin rakentamalla sen 

jatkuvasti uudelleen. (On äärimmäisen mielenkintoista miten esimerkeissään Enqvist todistelee 

kaikisssa luonnon energiasysteemeissään havaitsemansa kiistattoman energian etenevän 

kuoleentumatta. Niin tai kuten STUK erheellisesti 160v myöhemmin valehtelee säteilyn eri 

energioiden mystisesti, kuten sanotaan "absorboivan" mystisiin ulottuvuuksiinsa! Me Enqvistimme 

ja Pekka Jauhon faktat lukeneena EMME enää usko moisiin satumetsiinsä katoileviin neutroneihin 

ja vastaaviin haltiaolentoihin. Vaan toteamme jälleen kerran miten e= m* c^2 on ja pysyy. Vaikkei 

sitä ydinala 160v päästäkään yhä HALUAISI MYÖNTÄÄ!) 

  

205. ,Miten tritiumtasojaan TVO muutelee..txt 
205. Miten tritiumpäästöjä TVO muuttelee ? Kysyttiin taannoin, että miten ihmeessä TVO:n 

kaltainen ydinmonopoli voi yhtäkkiä muuttaa tritiumin vesipäästökasvut ilmapäästöikseen? Hyvä 

kysymys, oikein hyvä sellainen! Otetaan valaiseva esimerkki siitä arkitodellisuudesta 

ydinmaailmasta jota aniharva on nähnyt ja tuskin kukaan on uskaltanut aiemmin raportoida. TVO:n 

OL-1 ja OL-2 laitoksen ovat nimensä mukaisesti painevesireaktoreita. Tämä tarkoittaa sitä, että 

käyvässä miilussa on huikea +274C asteen ja 70 baarin peruspaine. Tällaisessa systeemissä 

veteen kyllästyy masoittain kaasuja ja kaasun kaltaisia säteilytuotosaineita kiertoon. Kuin kesän 

aukaistuun limonaatipulloon konsanaan. Milloin tällaiseen systeemiin tulee vaikka reikä käy kuten 
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Harrisburgin "läheltäpiti" ydinonnettomuuksissa taannoin ja kaikki nestemäiset ja kaasu- aineet 

valtaisalla voimalla höyryyntyvät kiehuen reaktorin kuiviksi maailman tuuliin. Kun reaktoria kohtaa 

jatkuvasti vaivaavat pikasulut tai toistva revisioseisokki on tästä paukkupannussa möyryävästä 

"säteilykuolemasta" päästävä jollain ilveellä pikapikaa eroon. Ilmaan tai veteen tässä elämää 

suurempi kysymysaseteltu perussetti? Olin itse näkemässä miten TVO hoiteli systemaattisesti tätä 

ongelmaa. Kun tulikuuma reaktorin kansi revisiossa aukaistiin alkoi sieltä vyörytä ksenonkaasuja, 

radioaktiivisia joideja ja jopa säteilyn silpoman veden vetyhuuruja. Toki lainmukainen muutaman 

lisätunnin jäähdytely auttaisi osin, mutta ydinalalla aika on rahaa. "Onneksi" ydinyhtiölle 

ydininsinöörien nerous on ylittämätöntä. Ei muuta kuin pilssipumppuletku vaan surutta voimalan 

vetisen kannen raosta ujuttaen reaktoriin. Sieltä vaan "väliaikaisputket" Rh-hallin palo-ovien 

raotuksin läpi ja portaita näppärästi toistakymmentä kerrosta alempaan välppähuoneeseen ja 

kaikki surutta poistokanavaan! Mikä "parasta" kun TVO tiesi missä oli esim. STUK:n 

poistovesisäteilymittarit, niin oli "valinnanmahdollisuus" hulevesien päästölle valita joko ennen-, niin 

tai jälkeen mittauspisteen. Huisan joustavaa totta tosiaan! Ei tarvinnut kauoja hulevesiä katella, kun 

reaktorihalliin muuten päässet ties mitkä tappavansäteilevät kaasuntuotot oli ns. "sijoitettu 

vesipäästökiintiöiksi!" Aika hurja juttu kun näitä toimia sentään ydinalan IAEA:n kameroita myöten 

Rh-hallissa kaikkiaan STUK:ia myöten PITÄISI kontroloida! No yhtä väärää näin saatiin 

revisioaikatauluja supistettua "merkittävästi" ja TVO pääsi rehvastelemaan kaikkienaikojen 

NOPEIMMILLA revisioikkaan maailman lehdistön ihmeteltäviksi, että miten! Itse asiassa 

palovirannomaisia muutaman kerran jälkeen alkoi jurppia palokatastrofisiementä silmälläpitäen 

alhaalta ylös asti palohormittuva reaktorihalliin asti aukaistut elintärkeät peltiovipalosuojan 

puuttumiset onnettomuustilanteissa. Jälleen kerran ydininsinööristö keksi mielestään jykevän 

lisäidean. Asennettiin ns. "väliaikainen" kiintoasennuslinja ties minä palovesinousuputkistona 

suoraan Rh-hallin asti. Jatkosssa saatettiin todella näppärästi päästellä ties mitkä 

hulereaktorivedet yhdellä venttiilikäännöllä minne poistovesikanavan osaan haluttiin. Tai jos alkoi 

esim. tritiumvesikintiökeskustelu kiusata, niin aina sitä voi hehkuvan kuumat reaktorien 

tritiumitvesihöyryt, jodihuurut ja vastaavat vedyt ja ties mitkä tappavat ksenonijalokaasut dumbata 

toisaalta savupiipun mahtavaan imuun. Sielä kun ei tunnetusti ole sen paremmin esteitä. Mitä nyt 

joskus eteen eksyvä kuitukassituspaha. Mutta sen voi vuosiksi toki myös ohittaa, kuten STUK 

kirjoituksistani tässä äskettäin huomasi myös tapahtuneen! Sellaista vähän miten sanoisin 

"elämänsäilytystarvetta rennompaa" otetta siis TVO on vedellyt pitkään ja hartaasti. Mut hei 

tosiaan tämä näkyy näyttävästi siinä paljon mainostetuissa maailman nopeimmissa revisioissa 

"oikein hyvin". ---------------- Kaikki kiinni vedestä! Kesää 2008 leimaa maailman 

ennenäkemättömän suuri into poistua energiassa ei ydinvoimaiseen uudisenergiaan. Tämä 

käsittämättömän nopea ja totaalinen ydinvastaisuus sai jopa EU:n johtajan Baruuson haukkomaan 

hämmästyksestä henkeä, että mitä ihmettä on meneillään? Ydinalan edustajien paineet näkyvät 

selkeästi taustalla yleisenä alan hermostumisena. Vasta muutama hetki sitten esim. Englannin 

pääministeri kertoili jatkossa rakennettavan ydinvoimalan joka 10 päivä ja vain pari päivää sen 

jälkeen Englanti julisti kylmän rauhallisesti tekevänsä Euroopan suurimman 

uudisenergiasatsauksen 7 000 tuulivoimalaansa. Samaan pyrkii Saksa +30% 

uudisenergialisällään, Espanja suoraan unohtaa ydinvoimalansa, Norja tuplaa tuulienergialla, 

Tanskaa. Ruotsia, Hollantia, Irlantia pelkälle uudisenergialle. Italiaa ei Suomi tunnu sitten millään 

saavan ydinvoimaan edes painostamalla! Onko sittenkään ihme, aina Kiinaa myöten ollan päätetty 

massiivisesti luopuilla ydinvoimasta? Täytyy ilmiöön olla silloin kansainvälinen syy myös. Koska 

maailmassamme on ydinalan tietosensuuri syyn selkeä löytäminmen on vaikeaa. Etsitään 

normaalinäkemystä laajemmalta, häkellyttävän selkeän yllättävältä tasolta. Englanti on takuulla 

tunnettu vähintään yhdestä maan elementistä, sateistaan! No miksi sitten maassa kehitellään 

epätoivovimmalla vaatteenpesukoneita, jotka tekevät puhdasta teekupillisella höyrypesuin? Tuskin 
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kovin suureen ääneen ydinalan painostuksesta vain muutama vuosi sitten KOKO 

kymmenmiljoonaisen Lontoon väestö alkoi juoda silkkaa puhdistettua kallista merivettä! Asiasta 

olisi pitänyt jo lukuisten hälytyskellojen alkaa soida. Mitä ihmettä? Todellisuus on ankara ja karu, 

Sahara opettaa. EU ilomoitti vuosi sitten 2007 kesällä, että aiemmin ounastellut +40% 

sadantaennakot kasvihuonehaihduntalisästä olivat osoittautuneet miinus -40% sadantakadoiksi ja 

ennakoi samaan uutiseensa varovaisesti jopa maailmanlaajuisia pahenevia - 70% sadantakatoja! 

Kuten ydinaavikoitumisesta yleensä ei minkäänlaisia taustoja kerrottu? Miksi oli tapahtunut liki 

100% sadantamäärävirhe alan säätieteilijähuipuille maailmassa! Toki syynä on taustalla 

ydinvoimaloiden päästöjen tuhoamat sadannan mekanismit. Espanja on ilmiön esitaistelija. Maa 

ilmoitti jo noin v.2005 paikkeilla patoavansa JOKAISEN maansa joen, ettei litraakaan enää maan 

kullanarvoista makeaa jokivettä menisi mereen. Tilanne on pitkälti jo sama kauttta puolen 

Euroopan. Jopa Saksan kaltaisessa maassa jokivesi käytetään tyypillisesti 7-8 kertaa kierrättäen, 

ennen meriin pääsemisiään. Entä tilanne siten Suomessa? Maassamme oleville ydinvoimalan 

poistovesille on IAEA:n vaatima +30C purkulämpökatto. Kuten on itse asiassa tilanne kaikkialla 

maailman energialaitoksilla. Maailmalla tätä määräystä noudatetaan tarkoin. Suomessa toki 

ydintyyliin EI. Koska jo nyt mm. TVO:n ydinlaitokset lämmittävät matalikkovesiään rikollisen 

korkeaksi +13,5C imua kuumemmaksi. Eli kesäkuukausien +25C imuvesi poistuu karvan alle 

+40Clämpöisinä ja meri kuolee surutta käsiin. Niin totaalisesti, ettei alueella ole enää vuosiin 

tavattu edes särkikalojen kutuja! Kun OL-3 starttaa tulee energian säilymislain mukaan poistovedet 

kiehuvaan +50C ylityksiin röyhkeimmän päälle. Miksei tällaiseen suoraan ympäristörikokseen ole 

vaivauduttu puuttumaan? Entä miksei edes IAEA ole nostanut sormeensa pystöön vaikka tarkoin 

tietää, että +30C lauhdekaton ylitys on hengenvaarallista MYÖS liikalämpöön hajoavan 

ydinvoimalan turvallisuuden kannalta!? Hyvä kysymys Oikein hyvä kysymys. Tulee vaan mieleen, 

että mahtoiko selitykset kadota. ..miten sanoisin Tem arkistosavuna? Miksei sitten TVO tee kuten 

95% maailman ydinvoimaloissa, ja lauhduta jäähdytystorneilla? Taas nappi kysymys. Ensinnä 

tornit jo vähintään tuplaa ydinrakennuskustannukset ja maankäyttöä jo laitosalueilla. Tuollainen 

1000MW kivihiilivoimala n.50% hyötysuhteillaan kuluttaa näin vettä n. 1,5m3/sekuntti. Kun jo 

alkujaan ala-arvoiset TVO:n ydinvoimalan reaktorit saavuttavat tuskin 25% vuosipysyvyysasteet 

latausseisokkeineen. Niin tornin vaatimat pumppausenenergiat ja huonompi toimivuus 

pudottaisivat reaktorin vuosipysyvyyshyötysuhteet viidennekseen karvan päälle 20%. Silloin 

reaktoria varten tuhlattaisiin n. 2m3/s joellinen kullanarvoista makeaa vettä. Vesijohtovesihinnoin 

katoaisi mitä lie 220 miljoonan makeavesaivaranto savuna ilmaan vuosittain. Mutta mikä on 

elämänveden hinta!? Vaikka Suomi on olevinaan maailman makeavesikuningas, niin 

todellisuudessa jo nyt TVO:n prosessivedet hoitava Eurajoki ja Lapijoki syöttävät valumistaan 

kuution sekunnissa n. 30 000 asukkaan Raumaan ja ehkä jopa enemmän Rauman paperitehtaalle 

käyttövesiksi. Lisäksi Eurajoen kunta, Euran paperitehdas yms. ja TVO kaappaavat suuren osan 

päälle. Puhutaan yhteensä noin 1 600km2 kokoisen valuma-alueen keskimääräisestä 15m3/s 

virtaamasta. Mutta kesäkuukaudet valunta romahtaa kymmenesosiin ja ongelma on selviö. Ei ole 

vettä edes juontiin! Siksi mukaan otetaan pakosta myös kaukaa Kokemäenjoen vesiä pumpuin 

kesät pitkät ydinaavikoituvassa maailmassamme. Jossa sateet loistavat ydinpäästöaluekatveissa 

säännöllisesti ja kasvavana ongelmana poissaolollaan ympäri maailmamme. Itse Kokemäenjoen 

valumat ovat 27 000km2 alueeltaan ja keskiarvovirtaamillaan 300m3/s. Vastaava kuivan kesän 

virtaamamuutos josta yllä kerroin antaa silloin 30m3/s. Mutta jos TVO.n suunnittelemat vaikka nyt 

nelisen voimalaa pantaisiin jäähdytystorneille tekisi vesikulutus jopa tällä vesituotolla ja 

kaupunkikulutukset, kastelutarpeineen joen alueella huomioiden YLLÄTTÄVÄN tiukkaa jopa 

Sumessa jo. Mutta ajatelkaa vastaavaa tilannetta peltokasteluineen Espanjassa, Englannissa, 

Saksassa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksella, Portugalissa, Ranskassa, Portugalissa? Itse asiassa 

maissa kysellään jo nyt, että tapetaanko kansa janoon, vai tehdäänkö ydinvoimalauhdevapaata 
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energiaa!? Maailmalla siis 500 ydinvoimalaa näin laskien tuhoaisivat 800m3/s, Eli noin 27 

Kokemäenjokea, Tai kolmen Suomen kesäiset valumavedet! Vähän lisärakennettua ydinvoimaa ja 

menisi koko Euroopan elinehtovedet peltojen ruuan tuottoineen samantien. Tilanteessa jossa JO 

nyt maailmalla ydinvoimaloita seisoo kymmenittäin kuukausimäärät juuri silloin kun kesäkuuman 

viilennyslaitteet piikittävät energian tarpeet huippuunsa! Eikä tässä kuin alkupaloiksi. Koko 

eteläisen pallonpuoliskon rajuin makeavesituhoaja on?. ..Niin Australian mm. TVO:n käyttämät 

uraanikaivokset! Jotka kaiken päälle uraanilietteillään tuhoavat MYÖS jäljelle jääneen vesien järvet 

ja jokivarastoit mm. Kanadasta tutulla tekniikallaan, Jossa kokonaisten maakuntien 

pintavesivarannot ovat hetkessä ikuisuuksiin juomavesiksi kelpaamattomassa kunnossa 

uraaninkaivuista. Eli alun kysymykseen on yhtäkkiä yllättävän helppo saada reaalilihaa luiden 

ympärille. Mikä yhdistää Tuulivoimaa, aurinkokennoja ja -keräimiä, aaltovoimaloita, 

merivirtaroottoreita, maalämpöpumppuja, biopolttokattiloita ja jopa mm.lentokoneista tuttuja 

ilmajäähdytteisiä polttogeneraattoriturbiineita ja kulkulaitebiodieselkalustoja. Itse asiassa 

maailmalla on näin nähtynä vain ja ainoastaan yksi energianmuoto, jota ei yksinkertaisen 

vaarallisena edes hätätilassa voi käyttää yli +30C merijäähdytteellä saati ilmaan puhallettavilla 

coolererilla ajoneuvotyyliin. Vastaus on megavesituhoaja YDINVOIMA! ---------------- Herkkää 

ilmasta Tuskin missään muualla maailman avaruuksilla ilmiö parhaiten nykyään aukeaa 

kertakuvasta kuin juuri kansantalouden kasvun symbolissa Kiinassa. Lentokone piirtää 

pilvettömälle taivaalle savuvanaansa alla lepäävän loputtoman aavikoituvan peltopaljouden päälle. 

Katsot ikkunasta maisemaa. Yhtäkkiä kymmenien miljoonien ihmisten asuttamassa seutukunnassa 

näet herkin käsin piirretyn elämänviivan josta kaikki alla oleva imee voimansa ja elonsa päivät. 

Ohut liejuisa lössimaata puhkova joki josta jokainen solu alla on täysin riippuvainen soljuu 

maisemaa kapeankapeana ja herkästi järkkyvänä elämänlähteenä. Joka ikinen 

silmänkantamattomiin jatkuva vaivoin kasvava peltoruokatilkku on sen viivan elonpiiri. 40 % 

maapallon pelloista on jo koko kasvukauden riippuvainen auringon armottoman ruoskinnan 

paineesta keinokastelusta. Matkustavaisen silmiin osuu äkkinäisesti rypäsmäinen nousevan 

höyryn pilvimuodostelma. Kun Jumbojet ylittää sen huomaat alla 4 massiivisen ydinvoimalan varjot 

ja niiden makeanveden jäähdytystornit. Laitoksia on neljä, mutta jo alkukesän nouseva aurinko 

osoittaa armotta, että vain yhdestä nousee enää savua, mistä on kyse? Joki kertoo kaiken 

hävitessään alajuoksulla haisevasta allikosta pelkäksi silmänkantamattomaksi aavikoituvaksi 

hiekkaerämaaksi. Ei kasva riisi, ei edes vehnä, alajuoksun miljoonakaupungit. ..niin nääntyvät 

vedenpuutteeseen nuutuen. Kerta vilkaisulla alkaa hahmottua mikä luonnonvalinta tässä pelaa. 

Ranska saa päälleen alkukesästä lähtien korkeapaineen selänteen. Talven jäljiltä jokien 

vesimäärät romahtavat hetkessä kymmenesosiinsa vähintään seuraavan kasvujakson 4kk ajaksi. 

Kuumuvan, pölyttyvän maankamaran myötä massiivisen peltojepaljouden keinokasteluverkoston 

ylläpitopumput alkavat loputtoman laulunsa. Maailman vesien patoallastäytöistä menee jo nykyään 

50 % suoraan tähän, eikä veden tarpeen kasvulle loppua näy. Sitä mukaa kun globaali lämpö 

nousee alkaa niinikää jäähdytyskonearmadat myös tehdä tärkeää työtään. Maailmassa liki 

kolmannes energiasta ei mene lämmitykseen vaan kesiin keskittyviin valtaisiin jäähdytystarpeisiin. 

Joka taloudessa konkreettian elinehtona kaikaa ilma- ja jäähdytyskoneitten loputon pauhu. 

Valtakunnan energiaverkko on ääripaineissaan seuraavat liki puoli kesäkuumuuden vuotta. 

Ranskassa, jossa ydinvoima on keskeinen ase tätä vastaan putoaa ydinvoimala toisensa jälkeen 

pois verkosta JUURI kun sähkön tarve on hirvein. Seuraa jokavuotinen näytelmä. Sitä mukaan kun 

-40 % kestokuivuus lisääntyy vesi loppuu jäähdytystorneista ydinvoimaloista. Ja Ranska turvautuu 

siihen mitä jää. Maakaasuturbiinit käynnistetään. Dieselit kiskovat minkä ehtivät kallista 

hätäenergiaansa. (USA:ssa vastaavissa tilanteissa on turvauduttava jopa sähködieseljuniin 

syöttämään verkkovirtaa ydinvoiman hyytyessä). Kaikki se naapuriapu, jota Tanskan, Saksan ja 

Espanjan tuuli-, uudisenergian puistoista on saatavissa imuroidaan Ranskan ydinpysäkkiseuduille. 
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Mitään ei ole silti tehtävissä. Ydinalaansa sokeasti uskonut ja satsannut Ranska kuittaa jälleen 

kerran kesänsä kaamean saldon 15 000< lämpöön kuollutta ydinsähkön uhria on se mitä 

uskalletaan kertoa. Mutta miljoonat kituneet, talouden miljardien megatappiot ja kuolleet peltoalat 

nostavat vuodesta toiseen elinkustannuksiamme pahenevasti pilviin. Luonto, tai paremminkin 

"elämän vesi" on jälleen kerran otattanut lisäopetustuntejaan. Ydinvoima on maailman ainoa 

energiantuotantomuoto jossa klassisen Westinghausen lauhduttimen +37C maksimikatto sanelee 

kuoleman rajat. Ydinvoimalaan EI missään oloissa voida päästää yli +30C jäähdytettä 

hajoamisuhasta. Samoin ehdoton raja on myös merivesilauhteen +30C kansainvälinen 

elossapysymisraja biotoopeille. Tässä keskeisimmät syyt miksei kesän kuumalla lauhdu meriin. 

Siksi 95 % maailman ydinvoimasta syytää lämpönsä jäähdytystornien haihduttamoihin. 1000MW 

voimala tuhoaa vettä pahimpiin helteisiin liki 2 kuutiometriä sekunnissa! Hävittäen rajallista 

juomisen- ja ruuantuotannon "elämän verta" loputtomiin kuin miljoonakaupunki! Espanjassa n.8 

ydinvoimalaa tekee tätä, vaikkei maa ole enää vuosiin malttanut laskea valumatippojaan 

jokipadoistaan meriin. Jokisuut paistavat valmiina hiekka-aavikkoina. Englannin sateista huolimatta 

Lontoo elää vain kalliin suolanpoistojuomaveden varassa. Eikä kukaan selväjärkinen halua 

haastaa siellä tilannetta rakentelemalla ydinlauhdevoimaa hankaloittamaan paniikkitunnelmaa. 

Saksa on jo pitkään tiennyt, ettei maanosassaan Euroopassa, jossa vesi juodaan jo 8-kertaa 

mikään hallitus yksinkertaisesti selviä kansan kiukulta jos haihduttaa vedet 

ydinvoimalaratkaisuissaan. Argentiinan pampalla kuivuus opettaa pysäyttäen ydinvoimalat 

kuukausimääriksi. Seuralaisena ydinvoiman hintakustanne sinkoaa pilviin. Apuenergialaitokset 

tästä ydinvoimalle nostavat ydinkustannukset kattoon. Eivätkä alle 70 % vuosipysyvyydet vakuuta 

enää ketään! Tilanne on kautta globaalin maailman täysin sama, Kiinassa, Etelävenäjällä, Afrikka, 

Aasian talousjättivaltioissa. Tuulivoimalat, aaltovoimalat, vesiään tuotannossa tuhlaamattomat 

vesivoimalat, aurinkovoimalat, ja jopa kivihiilikaasutusyksiköt, biokaasuvoimalat, maakaasuturbiinit 

ja vastaavat lauhduttaa suuremmitta ongelmitta vaikka suoraan ilmaan ilman vesitipan 

tuhlauksiaan. Vain ja ainoastaan ydinvoiman Akilleen kantapään efekti räjähtää käsiin. Mitä tehdä 

huikean kalliilla energiamallilla, joka loistaa vuosi vuodelta rajuin poissaoloin niinä keskeisinä 

kuukausinaan, kun energiaa erityisesti tarvittaisiin, kysyy tilanteesta entistä huolestuneempi 

päättävä maksun kansa! ---------------- Alta 20%! On erittäin valaisevaa seurata miten järkyttyneesti 

ydinalan lobbarit suhtautuvat tähän esitettyyn faktaan siitä, miten koko maailman ydinrakentelu 

tyssää kuin seinään nimenomaan myös makean veden loppumisen osalta. Kauhunsekainen 

hyssyttely on käsin kosketeltavissa jo julkaisun alkupäivinä. Sanomata on selvää, että 

ennennäkemättömän tarkoin juuri tämä vesirajausreaali on maasamme vuosikymmenet onnistuttu 

pitämään piilossa. Muttei toivottavasti enää. Toki kullanarvoisen korvaamattoman 315miljoonan 

vesiomaisuuden täystuhoaminen (2m3/s 1000MW laitoksella) vuodessa ydinvoimalalauhteena on 

jo käsittämättömän raju menoerä, muttei toki ainoa salattu. 95% maailman ydinvoiman 

lauhdetornivoimaloista ei ikinä pääsee koskaan edes 70% vuosipysyvyyksiin. Silti Suomessa 

puhellaan pokkana ydinvoiman arjen edustamista keksimistään 98% pysyvyyden ajoista! 

Voidaanko oikeasti enempää valehdella? Sopii kysyä miksei maassamme koskaan kerrota, että 

makeanveden puute seisottaa ydinvoimaloita 3-4kk vuodesta toiseen kriittisimmät energiantarpeen 

kesäkuumat? Olisiko ehkä aika tuoda kansan tietoisuuteen faktat ja romuttaa ydinvoimailluusiot 

maailman energiaratkaisuina missään reaalitasossaan ylipäätään? Perusreaktorin 

maksimihyötysuhde on jo alkujaan tuskin 33%. Kun tällainen laitos seisotetaan 30% vuodesta, 

kuten kaikkialla maailmalla aina tehdään kesäkuumat tulee vuosipysyvyydeksi surkeaa surkeampi: 

70%* 33%= 23,1%! Eikä edes tässä ole kaikki. Jäähdytystornin hyötysuhde on jotain vallan muuta 

kuumassa yli +30C kesähelteessä, kuin optimit jääkylmissä peruspakkasvesissä. Reaktorin 

tasoista putoaa tämän takia liki viitisen prosenttia. Voidaan sanoa, että ydinvoimalan 

vuosihyötysuhde alittaa selkeästi jopa bensiiniauton 25% ollen 18-19% luokkaa. Kuvitelkaa 
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ydinvoimalat maailmalla pyöritetään keskimäärin hyötysuhteilla joissa ei voida muuttaa sähköksi 

edes VIIDESSOSAA mm. siitä mitä meillä ydinhallinto jatkuvasti on käyttänyt vertailulaskuissaan! 

Eikä tässä tietysti kaikki, oi ei toki! Ydinvoimaa ei ole käytettävissä silloin kuin sitä jäähdytyksin, 

kasteluihin ja vastaaviin energian piikkitarpeisiin tarvitaan. Ydinvoiman keskeinen helmasynti on 

myös sen alati tarvitsemat moninaiset massiiviset korvaussäätövoimatarpeet. Toki lakisääteisiä 

10% säätö- ja ties mitä apusähkömääriä unohtamatta. Kun maailmalla tehdään 1000MW 

ydinvoimalaitos on automaattisesti tehtävä myös toinen voimala, vaikka kallisti pyörivä 

öljyturbiinilaitos. Joka syytää tietysti loputtomiin kesät CO2 tuotoksiaan ja maksaattaa 

turhuuslisäinvestointina valtavasti. Ydinvoiman CO2 kuoletuksista on jo uraanikaivuun 

dieselarmadoineen enää turha edes leikimielessä puhua! Kaikki sellaiset illuusiot menevät saman 

tien. Mutta nyt meillä on kaksinkertainen määrä puolikäytössään roikkuvaa ultrakallista turhaa 

voimalaa, joka jo niineen moninketaistaa taas ydinvoiman kustannuksia globaalisti. Olisiko liikaa 

pyydetty, että näistä reaaleista uskallettaisiin maailmalle viimen paljastuneina kertoa? Kansa alkaa 

kertakaikiaan kylästymään ydinalan päättymättömiin valheisiin ja ydinvoiman tekemiin janoihin ja 

ruokapulaan. Niin ja myös ydinvoiman synnyttämiin valtaisiin salattuihin lisämaksuihinsa! ----------- 

Vesi on kaikki 3. Katson JIM Maa ilmasta 15.07.2008. Käsitellään faktana miten Kuollut meri 

kadotetaan vuoteen 2050 ja nimenomaan vesipulaan. Ammanissa Jordaniassa sikäläinen väestö 

käyttää vain 10-osan siitä vedestä jota esim. USA:ssa kulutetaan. Vegasin vedet antava lähde 

tulee katoamaan myös n. 50v sisällä. Araljärven jo lopuillaan olevaa katoamista on niin ikää 

ohjelmassa käsittelyn alla. Aina sanoma on ja pysyy samana. Vesipula on maailmamme 

kertakaikkiaan keskeisimpiä viitekehyksiä joka erottaa elämän kuolemasta. Ohjelma kiteyttää 

nykytilanteen selkeästi. Yli puolet maapallon suurkaupunkeista taistelevat, ei energiapulasta, ei 

TOKI! Vaan nimenomaan oikeudestaan elämää ylläpitävään vesitilkkoihinsa. 80% Euroopan joista 

on vuodestan 1950 lähtien padottu vesipulan takia. Pakko on toisaalla kiihdyttänyt ongelmaa 

vesippulasta koskei luonnon tulvaniityt enää täytä pohjavesivarantoja kuten ennen. Kiinassa 

pohjaveden pinta putoaa nykyään metrin vuodessa! Saudiarabiassa on viimeiset pohjavedet 

muutamassa vuodessa loppu. Aavikkoa on jo 41% maa-alasta jolle sataa alle 250mm/v, tällä 

vesiminimillä kolmannes väestöstämme kasvavana elää. On kertakaikkiaan äärimmäisen tärkeää 

tajuta, että vesi on KAIKKI! Maailmassa on vain ja ainoastaan YKSI energianmuoto, joka vaatii 

jäähdytystornisysteemit toimiakseen maailmalla, jossa +30C vesilauhde ei saa edes turvasyistä 

ylittää. On suorastaan käsittämätöntä, että tästä ydinvoimalan aivan keskeisimmästä akilleen 

kantapäästä ei maassamme haluta keskustella edes pakosta. Kun 1000MW ydinvoimalan ainoa 

tapa tuottaa sähköään on tuhota joellinen 1,5m3/s vettä ilmahöyryyn on kyseessä 

vastakkainasettelu vailla vertaa. On tärkeää tajuta, että tuo vesimäärä edustaa miljoonan ihmisen 

AINOAA mahdollisuutta ELÄÄ! Kysymys ei siis ydinvoimasta ole enää edes hinnoista, vaan siitä, 

että jokainen maailman ydinvoimala suistaa todellisuudessa miljoona ihmistä 

elämänmahdollisuuden tuolle puolen. MIELENKIINTOISTA, jahka tämä tajutaan laajalti!  

  

205. Miten tritiumpäästöjä TVO muuttelee..txt 
205. Miten tritiumpäästöjä TVO muuttelee ? Kysyttiin taannoin, että miten ihmeessä TVO:n 

kaltainen ydinmonopoli voi yhtäkkiä muuttaa tritiumin vesipäästökasvut ilmapäästöikseen? Hyvä 

kysymys, oikein hyvä sellainen! Otetaan valaiseva esimerkki siitä arkitodellisuudesta 

ydinmaailmasta jota aniharva on nähnyt ja tuskin kukaan on uskaltanut aiemmin raportoida. TVO:n 

OL-1 ja OL-2 laitoksen ovat nimensä mukaisesti painevesireaktoreita. Tämä tarkoittaa sitä, että 

käyvässä miilussa on huikea +274C asteen ja 70 baarin peruspaine. Tällaisessa systeemissä 
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veteen kyllästyy masoittain kaasuja ja kaasun kaltaisia säteilytuotosaineita kiertoon. Kuin kesän 

aukaistuun limonaatipulloon konsanaan. Milloin tällaiseen systeemiin tulee vaikka reikä käy kuten 

Harrisburgin "läheltäpiti" ydinonnettomuuksissa taannoin ja kaikki nestemäiset ja kaasu- aineet 

valtaisalla voimalla höyryyntyvät kiehuen reaktorin kuiviksi maailman tuuliin. Kun reaktoria kohtaa 

jatkuvasti vaivaavat pikasulut tai toistva revisioseisokki on tästä paukkupannussa möyryävästä 

"säteilykuolemasta" päästävä jollain ilveellä pikapikaa eroon. Ilmaan tai veteen tässä elämää 

suurempi kysymysaseteltu perussetti? Olin itse näkemässä miten TVO hoiteli systemaattisesti tätä 

ongelmaa. Kun tulikuuma reaktorin kansi revisiossa aukaistiin alkoi sieltä vyörytä ksenonkaasuja, 

radioaktiivisia joideja ja jopa säteilyn silpoman veden vetyhuuruja. Toki lainmukainen muutaman 

lisätunnin jäähdytely auttaisi osin, mutta ydinalalla aika on rahaa. "Onneksi" ydinyhtiölle 

ydininsinöörien nerous on ylittämätöntä. Ei muuta kuin pilssipumppuletku vaan surutta voimalan 

vetisen kannen raosta ujuttaen reaktoriin. Sieltä vaan "väliaikaisputket" Rh-hallin palo-ovien 

raotuksin läpi ja portaita näppärästi toistakymmentä kerrosta alempaan välppähuoneeseen ja 

kaikki surutta poistokanavaan! Mikä "parasta" kun TVO tiesi missä oli esim. STUK:n 

poistovesisäteilymittarit, niin oli "valinnanmahdollisuus" hulevesien päästölle valita joko ennen-, niin 

tai jälkeen mittauspisteen. Huisan joustavaa totta tosiaan! Ei tarvinnut kauoja hulevesiä katella, kun 

reaktorihalliin muuten päässet ties mitkä tappavansäteilevät kaasuntuotot oli ns. "sijoitettu 

vesipäästökiintiöiksi!" Aika hurja juttu kun näitä toimia sentään ydinalan IAEA:n kameroita myöten 

Rh-hallissa kaikkiaan STUK:ia myöten PITÄISI kontroloida! No yhtä väärää näin saatiin 

revisioaikatauluja supistettua "merkittävästi" ja TVO pääsi rehvastelemaan kaikkienaikojen 

NOPEIMMILLA revisioikkaan maailman lehdistön ihmeteltäviksi, että miten! Itse asiassa 

palovirannomaisia muutaman kerran jälkeen alkoi jurppia palokatastrofisiementä silmälläpitäen 

alhaalta ylös asti palohormittuva reaktorihalliin asti aukaistut elintärkeät peltiovipalosuojan 

puuttumiset onnettomuustilanteissa. Jälleen kerran ydininsinööristö keksi mielestään jykevän 

lisäidean. Asennettiin ns. "väliaikainen" kiintoasennuslinja ties minä palovesinousuputkistona 

suoraan Rh-hallin asti. Jatkosssa saatettiin todella näppärästi päästellä ties mitkä 

hulereaktorivedet yhdellä venttiilikäännöllä minne poistovesikanavan osaan haluttiin. Tai jos alkoi 

esim. tritiumvesikintiökeskustelu kiusata, niin aina sitä voi hehkuvan kuumat reaktorien 

tritiumitvesihöyryt, jodihuurut ja vastaavat vedyt ja ties mitkä tappavat ksenonijalokaasut dumbata 

toisaalta savupiipun mahtavaan imuun. Sielä kun ei tunnetusti ole sen paremmin esteitä. Mitä nyt 

joskus eteen eksyvä kuitukassituspaha. Mutta sen voi vuosiksi toki myös ohittaa, kuten STUK 

kirjoituksistani tässä äskettäin huomasi myös tapahtuneen! Sellaista vähän miten sanoisin 

"elämänsäilytystarvetta rennompaa" otetta siis TVO on vedellyt pitkään ja hartaasti. Mut hei 

tosiaan tämä näkyy näyttävästi siinä paljon mainostetuissa maailman nopeimmissa revisioissa 

"oikein hyvin". ---------------- Kaikki kiinni vedestä! Kesää 2008 leimaa maailman 

ennenäkemättömän suuri into poistua energiassa ei ydinvoimaiseen uudisenergiaan. Tämä 

käsittämättömän nopea ja totaalinen ydinvastaisuus sai jopa EU:n johtajan Baruuson haukkomaan 

hämmästyksestä henkeä, että mitä ihmettä on meneillään? Ydinalan edustajien paineet näkyvät 

selkeästi taustalla yleisenä alan hermostumisena. Vasta muutama hetki sitten esim. Englannin 

pääministeri kertoili jatkossa rakennettavan ydinvoimalan joka 10 päivä ja vain pari päivää sen 

jälkeen Englanti julisti kylmän rauhallisesti tekevänsä Euroopan suurimman 

uudisenergiasatsauksen 7 000 tuulivoimalaansa. Samaan pyrkii Saksa +30% 

uudisenergialisällään, Espanja suoraan unohtaa ydinvoimalansa, Norja tuplaa tuulienergialla, 

Tanskaa. Ruotsia, Hollantia, Irlantia pelkälle uudisenergialle. Italiaa ei Suomi tunnu sitten millään 

saavan ydinvoimaan edes painostamalla! Onko sittenkään ihme, aina Kiinaa myöten ollan päätetty 

massiivisesti luopuilla ydinvoimasta? Täytyy ilmiöön olla silloin kansainvälinen syy myös. Koska 

maailmassamme on ydinalan tietosensuuri syyn selkeä löytäminmen on vaikeaa. Etsitään 

normaalinäkemystä laajemmalta, häkellyttävän selkeän yllättävältä tasolta. Englanti on takuulla 
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tunnettu vähintään yhdestä maan elementistä, sateistaan! No miksi sitten maassa kehitellään 

epätoivovimmalla vaatteenpesukoneita, jotka tekevät puhdasta teekupillisella höyrypesuin? Tuskin 

kovin suureen ääneen ydinalan painostuksesta vain muutama vuosi sitten KOKO 

kymmenmiljoonaisen Lontoon väestö alkoi juoda silkkaa puhdistettua kallista merivettä! Asiasta 

olisi pitänyt jo lukuisten hälytyskellojen alkaa soida. Mitä ihmettä? Todellisuus on ankara ja karu, 

Sahara opettaa. EU ilomoitti vuosi sitten 2007 kesällä, että aiemmin ounastellut +40% 

sadantaennakot kasvihuonehaihduntalisästä olivat osoittautuneet miinus -40% sadantakadoiksi ja 

ennakoi samaan uutiseensa varovaisesti jopa maailmanlaajuisia pahenevia - 70% sadantakatoja! 

Kuten ydinaavikoitumisesta yleensä ei minkäänlaisia taustoja kerrottu? Miksi oli tapahtunut liki 

100% sadantamäärävirhe alan säätieteilijähuipuille maailmassa! Toki syynä on taustalla 

ydinvoimaloiden päästöjen tuhoamat sadannan mekanismit. Espanja on ilmiön esitaistelija. Maa 

ilmoitti jo noin v.2005 paikkeilla patoavansa JOKAISEN maansa joen, ettei litraakaan enää maan 

kullanarvoista makeaa jokivettä menisi mereen. Tilanne on pitkälti jo sama kauttta puolen 

Euroopan. Jopa Saksan kaltaisessa maassa jokivesi käytetään tyypillisesti 7-8 kertaa kierrättäen, 

ennen meriin pääsemisiään. Entä tilanne siten Suomessa? Maassamme oleville ydinvoimalan 

poistovesille on IAEA:n vaatima +30C purkulämpökatto. Kuten on itse asiassa tilanne kaikkialla 

maailman energialaitoksilla. Maailmalla tätä määräystä noudatetaan tarkoin. Suomessa toki 

ydintyyliin EI. Koska jo nyt mm. TVO:n ydinlaitokset lämmittävät matalikkovesiään rikollisen 

korkeaksi +13,5C imua kuumemmaksi. Eli kesäkuukausien +25C imuvesi poistuu karvan alle 

+40Clämpöisinä ja meri kuolee surutta käsiin. Niin totaalisesti, ettei alueella ole enää vuosiin 

tavattu edes särkikalojen kutuja! Kun OL-3 starttaa tulee energian säilymislain mukaan poistovedet 

kiehuvaan +50C ylityksiin röyhkeimmän päälle. Miksei tällaiseen suoraan ympäristörikokseen ole 

vaivauduttu puuttumaan? Entä miksei edes IAEA ole nostanut sormeensa pystöön vaikka tarkoin 

tietää, että +30C lauhdekaton ylitys on hengenvaarallista MYÖS liikalämpöön hajoavan 

ydinvoimalan turvallisuuden kannalta!? Hyvä kysymys Oikein hyvä kysymys. Tulee vaan mieleen, 

että mahtoiko selitykset kadota. ..miten sanoisin Tem arkistosavuna? Miksei sitten TVO tee kuten 

95% maailman ydinvoimaloissa, ja lauhduta jäähdytystorneilla? Taas nappi kysymys. Ensinnä 

tornit jo vähintään tuplaa ydinrakennuskustannukset ja maankäyttöä jo laitosalueilla. Tuollainen 

1000MW kivihiilivoimala n.50% hyötysuhteillaan kuluttaa näin vettä n. 1,5m3/sekuntti. Kun jo 

alkujaan ala-arvoiset TVO:n ydinvoimalan reaktorit saavuttavat tuskin 25% vuosipysyvyysasteet 

latausseisokkeineen. Niin tornin vaatimat pumppausenenergiat ja huonompi toimivuus 

pudottaisivat reaktorin vuosipysyvyyshyötysuhteet viidennekseen karvan päälle 20%. Silloin 

reaktoria varten tuhlattaisiin n. 2m3/s joellinen kullanarvoista makeaa vettä. Vesijohtovesihinnoin 

katoaisi mitä lie 220 miljoonan makeavesaivaranto savuna ilmaan vuosittain. Mutta mikä on 

elämänveden hinta!? Vaikka Suomi on olevinaan maailman makeavesikuningas, niin 

todellisuudessa jo nyt TVO:n prosessivedet hoitava Eurajoki ja Lapijoki syöttävät valumistaan 

kuution sekunnissa n. 30 000 asukkaan Raumaan ja ehkä jopa enemmän Rauman paperitehtaalle 

käyttövesiksi. Lisäksi Eurajoen kunta, Euran paperitehdas yms. ja TVO kaappaavat suuren osan 

päälle. Puhutaan yhteensä noin 1 600km2 kokoisen valuma-alueen keskimääräisestä 15m3/s 

virtaamasta. Mutta kesäkuukaudet valunta romahtaa kymmenesosiin ja ongelma on selviö. Ei ole 

vettä edes juontiin! Siksi mukaan otetaan pakosta myös kaukaa Kokemäenjoen vesiä pumpuin 

kesät pitkät ydinaavikoituvassa maailmassamme. Jossa sateet loistavat ydinpäästöaluekatveissa 

säännöllisesti ja kasvavana ongelmana poissaolollaan ympäri maailmamme. Itse Kokemäenjoen 

valumat ovat 27 000km2 alueeltaan ja keskiarvovirtaamillaan 300m3/s. Vastaava kuivan kesän 

virtaamamuutos josta yllä kerroin antaa silloin 30m3/s. Mutta jos TVO.n suunnittelemat vaikka nyt 

nelisen voimalaa pantaisiin jäähdytystorneille tekisi vesikulutus jopa tällä vesituotolla ja 

kaupunkikulutukset, kastelutarpeineen joen alueella huomioiden YLLÄTTÄVÄN tiukkaa jopa 

Sumessa jo. Mutta ajatelkaa vastaavaa tilannetta peltokasteluineen Espanjassa, Englannissa, 
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Saksassa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksella, Portugalissa, Ranskassa, Portugalissa? Itse asiassa 

maissa kysellään jo nyt, että tapetaanko kansa janoon, vai tehdäänkö ydinvoimalauhdevapaata 

energiaa!? Maailmalla siis 500 ydinvoimalaa näin laskien tuhoaisivat 800m3/s, Eli noin 27 

Kokemäenjokea, Tai kolmen Suomen kesäiset valumavedet! Vähän lisärakennettua ydinvoimaa ja 

menisi koko Euroopan elinehtovedet peltojen ruuan tuottoineen samantien. Tilanteessa jossa JO 

nyt maailmalla ydinvoimaloita seisoo kymmenittäin kuukausimäärät juuri silloin kun kesäkuuman 

viilennyslaitteet piikittävät energian tarpeet huippuunsa! Eikä tässä kuin alkupaloiksi. Koko 

eteläisen pallonpuoliskon rajuin makeavesituhoaja on?. ..Niin Australian mm. TVO:n käyttämät 

uraanikaivokset! Jotka kaiken päälle uraanilietteillään tuhoavat MYÖS jäljelle jääneen vesien järvet 

ja jokivarastoit mm. Kanadasta tutulla tekniikallaan, Jossa kokonaisten maakuntien 

pintavesivarannot ovat hetkessä ikuisuuksiin juomavesiksi kelpaamattomassa kunnossa 

uraaninkaivuista. Eli alun kysymykseen on yhtäkkiä yllättävän helppo saada reaalilihaa luiden 

ympärille. Mikä yhdistää Tuulivoimaa, aurinkokennoja ja -keräimiä, aaltovoimaloita, 

merivirtaroottoreita, maalämpöpumppuja, biopolttokattiloita ja jopa mm.lentokoneista tuttuja 

ilmajäähdytteisiä polttogeneraattoriturbiineita ja kulkulaitebiodieselkalustoja. Itse asiassa 

maailmalla on näin nähtynä vain ja ainoastaan yksi energianmuoto, jota ei yksinkertaisen 

vaarallisena edes hätätilassa voi käyttää yli +30C merijäähdytteellä saati ilmaan puhallettavilla 

coolererilla ajoneuvotyyliin. Vastaus on megavesituhoaja YDINVOIMA! ---------------- Herkkää 

ilmasta Tuskin missään muualla maailman avaruuksilla ilmiö parhaiten nykyään aukeaa 

kertakuvasta kuin juuri kansantalouden kasvun symbolissa Kiinassa. Lentokone piirtää 

pilvettömälle taivaalle savuvanaansa alla lepäävän loputtoman aavikoituvan peltopaljouden päälle. 

Katsot ikkunasta maisemaa. Yhtäkkiä kymmenien miljoonien ihmisten asuttamassa seutukunnassa 

näet herkin käsin piirretyn elämänviivan josta kaikki alla oleva imee voimansa ja elonsa päivät. 

Ohut liejuisa lössimaata puhkova joki josta jokainen solu alla on täysin riippuvainen soljuu 

maisemaa kapeankapeana ja herkästi järkkyvänä elämänlähteenä. Joka ikinen 

silmänkantamattomiin jatkuva vaivoin kasvava peltoruokatilkku on sen viivan elonpiiri. 40 % 

maapallon pelloista on jo koko kasvukauden riippuvainen auringon armottoman ruoskinnan 

paineesta keinokastelusta. Matkustavaisen silmiin osuu äkkinäisesti rypäsmäinen nousevan 

höyryn pilvimuodostelma. Kun Jumbojet ylittää sen huomaat alla 4 massiivisen ydinvoimalan varjot 

ja niiden makeanveden jäähdytystornit. Laitoksia on neljä, mutta jo alkukesän nouseva aurinko 

osoittaa armotta, että vain yhdestä nousee enää savua, mistä on kyse? Joki kertoo kaiken 

hävitessään alajuoksulla haisevasta allikosta pelkäksi silmänkantamattomaksi aavikoituvaksi 

hiekkaerämaaksi. Ei kasva riisi, ei edes vehnä, alajuoksun miljoonakaupungit. ..niin nääntyvät 

vedenpuutteeseen nuutuen. Kerta vilkaisulla alkaa hahmottua mikä luonnonvalinta tässä pelaa. 

Ranska saa päälleen alkukesästä lähtien korkeapaineen selänteen. Talven jäljiltä jokien 

vesimäärät romahtavat hetkessä kymmenesosiinsa vähintään seuraavan kasvujakson 4kk ajaksi. 

Kuumuvan, pölyttyvän maankamaran myötä massiivisen peltojepaljouden keinokasteluverkoston 

ylläpitopumput alkavat loputtoman laulunsa. Maailman vesien patoallastäytöistä menee jo nykyään 

50 % suoraan tähän, eikä veden tarpeen kasvulle loppua näy. Sitä mukaa kun globaali lämpö 

nousee alkaa niinikää jäähdytyskonearmadat myös tehdä tärkeää työtään. Maailmassa liki 

kolmannes energiasta ei mene lämmitykseen vaan kesiin keskittyviin valtaisiin jäähdytystarpeisiin. 

Joka taloudessa konkreettian elinehtona kaikaa ilma- ja jäähdytyskoneitten loputon pauhu. 

Valtakunnan energiaverkko on ääripaineissaan seuraavat liki puoli kesäkuumuuden vuotta. 

Ranskassa, jossa ydinvoima on keskeinen ase tätä vastaan putoaa ydinvoimala toisensa jälkeen 

pois verkosta JUURI kun sähkön tarve on hirvein. Seuraa jokavuotinen näytelmä. Sitä mukaan kun 

-40 % kestokuivuus lisääntyy vesi loppuu jäähdytystorneista ydinvoimaloista. Ja Ranska turvautuu 

siihen mitä jää. Maakaasuturbiinit käynnistetään. Dieselit kiskovat minkä ehtivät kallista 

hätäenergiaansa. (USA:ssa vastaavissa tilanteissa on turvauduttava jopa sähködieseljuniin 
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syöttämään verkkovirtaa ydinvoiman hyytyessä). Kaikki se naapuriapu, jota Tanskan, Saksan ja 

Espanjan tuuli-, uudisenergian puistoista on saatavissa imuroidaan Ranskan ydinpysäkkiseuduille. 

Mitään ei ole silti tehtävissä. Ydinalaansa sokeasti uskonut ja satsannut Ranska kuittaa jälleen 

kerran kesänsä kaamean saldon 15 000< lämpöön kuollutta ydinsähkön uhria on se mitä 

uskalletaan kertoa. Mutta miljoonat kituneet, talouden miljardien megatappiot ja kuolleet peltoalat 

nostavat vuodesta toiseen elinkustannuksiamme pahenevasti pilviin. Luonto, tai paremminkin 

"elämän vesi" on jälleen kerran otattanut lisäopetustuntejaan. Ydinvoima on maailman ainoa 

energiantuotantomuoto jossa klassisen Westinghausen lauhduttimen +37C maksimikatto sanelee 

kuoleman rajat. Ydinvoimalaan EI missään oloissa voida päästää yli +30C jäähdytettä 

hajoamisuhasta. Samoin ehdoton raja on myös merivesilauhteen +30C kansainvälinen 

elossapysymisraja biotoopeille. Tässä keskeisimmät syyt miksei kesän kuumalla lauhdu meriin. 

Siksi 95 % maailman ydinvoimasta syytää lämpönsä jäähdytystornien haihduttamoihin. 1000MW 

voimala tuhoaa vettä pahimpiin helteisiin liki 2 kuutiometriä sekunnissa! Hävittäen rajallista 

juomisen- ja ruuantuotannon "elämän verta" loputtomiin kuin miljoonakaupunki! Espanjassa n.8 

ydinvoimalaa tekee tätä, vaikkei maa ole enää vuosiin malttanut laskea valumatippojaan 

jokipadoistaan meriin. Jokisuut paistavat valmiina hiekka-aavikkoina. Englannin sateista huolimatta 

Lontoo elää vain kalliin suolanpoistojuomaveden varassa. Eikä kukaan selväjärkinen halua 

haastaa siellä tilannetta rakentelemalla ydinlauhdevoimaa hankaloittamaan paniikkitunnelmaa. 

Saksa on jo pitkään tiennyt, ettei maanosassaan Euroopassa, jossa vesi juodaan jo 8-kertaa 

mikään hallitus yksinkertaisesti selviä kansan kiukulta jos haihduttaa vedet 

ydinvoimalaratkaisuissaan. Argentiinan pampalla kuivuus opettaa pysäyttäen ydinvoimalat 

kuukausimääriksi. Seuralaisena ydinvoiman hintakustanne sinkoaa pilviin. Apuenergialaitokset 

tästä ydinvoimalle nostavat ydinkustannukset kattoon. Eivätkä alle 70 % vuosipysyvyydet vakuuta 

enää ketään! Tilanne on kautta globaalin maailman täysin sama, Kiinassa, Etelävenäjällä, Afrikka, 

Aasian talousjättivaltioissa. Tuulivoimalat, aaltovoimalat, vesiään tuotannossa tuhlaamattomat 

vesivoimalat, aurinkovoimalat, ja jopa kivihiilikaasutusyksiköt, biokaasuvoimalat, maakaasuturbiinit 

ja vastaavat lauhduttaa suuremmitta ongelmitta vaikka suoraan ilmaan ilman vesitipan 

tuhlauksiaan. Vain ja ainoastaan ydinvoiman Akilleen kantapään efekti räjähtää käsiin. Mitä tehdä 

huikean kalliilla energiamallilla, joka loistaa vuosi vuodelta rajuin poissaoloin niinä keskeisinä 

kuukausinaan, kun energiaa erityisesti tarvittaisiin, kysyy tilanteesta entistä huolestuneempi 

päättävä maksun kansa! ---------------- Alta 20%! On erittäin valaisevaa seurata miten järkyttyneesti 

ydinalan lobbarit suhtautuvat tähän esitettyyn faktaan siitä, miten koko maailman ydinrakentelu 

tyssää kuin seinään nimenomaan myös makean veden loppumisen osalta. Kauhunsekainen 

hyssyttely on käsin kosketeltavissa jo julkaisun alkupäivinä. Sanomata on selvää, että 

ennennäkemättömän tarkoin juuri tämä vesirajausreaali on maasamme vuosikymmenet onnistuttu 

pitämään piilossa. Muttei toivottavasti enää. Toki kullanarvoisen korvaamattoman 315miljoonan 

vesiomaisuuden täystuhoaminen (2m3/s 1000MW laitoksella) vuodessa ydinvoimalalauhteena on 

jo käsittämättömän raju menoerä, muttei toki ainoa salattu. 95% maailman ydinvoiman 

lauhdetornivoimaloista ei ikinä pääsee koskaan edes 70% vuosipysyvyyksiin. Silti Suomessa 

puhellaan pokkana ydinvoiman arjen edustamista keksimistään 98% pysyvyyden ajoista! 

Voidaanko oikeasti enempää valehdella? Sopii kysyä miksei maassamme koskaan kerrota, että 

makeanveden puute seisottaa ydinvoimaloita 3-4kk vuodesta toiseen kriittisimmät energiantarpeen 

kesäkuumat? Olisiko ehkä aika tuoda kansan tietoisuuteen faktat ja romuttaa ydinvoimailluusiot 

maailman energiaratkaisuina missään reaalitasossaan ylipäätään? Perusreaktorin 

maksimihyötysuhde on jo alkujaan tuskin 33%. Kun tällainen laitos seisotetaan 30% vuodesta, 

kuten kaikkialla maailmalla aina tehdään kesäkuumat tulee vuosipysyvyydeksi surkeaa surkeampi: 

70%* 33%= 23,1%! Eikä edes tässä ole kaikki. Jäähdytystornin hyötysuhde on jotain vallan muuta 

kuumassa yli +30C kesähelteessä, kuin optimit jääkylmissä peruspakkasvesissä. Reaktorin 
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tasoista putoaa tämän takia liki viitisen prosenttia. Voidaan sanoa, että ydinvoimalan 

vuosihyötysuhde alittaa selkeästi jopa bensiiniauton 25% ollen 18-19% luokkaa. Kuvitelkaa 

ydinvoimalat maailmalla pyöritetään keskimäärin hyötysuhteilla joissa ei voida muuttaa sähköksi 

edes VIIDESSOSAA mm. siitä mitä meillä ydinhallinto jatkuvasti on käyttänyt vertailulaskuissaan! 

Eikä tässä tietysti kaikki, oi ei toki! Ydinvoimaa ei ole käytettävissä silloin kuin sitä jäähdytyksin, 

kasteluihin ja vastaaviin energian piikkitarpeisiin tarvitaan. Ydinvoiman keskeinen helmasynti on 

myös sen alati tarvitsemat moninaiset massiiviset korvaussäätövoimatarpeet. Toki lakisääteisiä 

10% säätö- ja ties mitä apusähkömääriä unohtamatta. Kun maailmalla tehdään 1000MW 

ydinvoimalaitos on automaattisesti tehtävä myös toinen voimala, vaikka kallisti pyörivä 

öljyturbiinilaitos. Joka syytää tietysti loputtomiin kesät CO2 tuotoksiaan ja maksaattaa 

turhuuslisäinvestointina valtavasti. Ydinvoiman CO2 kuoletuksista on jo uraanikaivuun 

dieselarmadoineen enää turha edes leikimielessä puhua! Kaikki sellaiset illuusiot menevät saman 

tien. Mutta nyt meillä on kaksinkertainen määrä puolikäytössään roikkuvaa ultrakallista turhaa 

voimalaa, joka jo niineen moninketaistaa taas ydinvoiman kustannuksia globaalisti. Olisiko liikaa 

pyydetty, että näistä reaaleista uskallettaisiin maailmalle viimen paljastuneina kertoa? Kansa alkaa 

kertakaikiaan kylästymään ydinalan päättymättömiin valheisiin ja ydinvoiman tekemiin janoihin ja 

ruokapulaan. Niin ja myös ydinvoiman synnyttämiin valtaisiin salattuihin lisämaksuihinsa! ----------- 

Vesi on kaikki 3. Katson JIM Maa ilmasta 15.07.2008. Käsitellään faktana miten Kuollut meri 

kadotetaan vuoteen 2050 ja nimenomaan vesipulaan. Ammanissa Jordaniassa sikäläinen väestö 

käyttää vain 10-osan siitä vedestä jota esim. USA:ssa kulutetaan. Vegasin vedet antava lähde 

tulee katoamaan myös n. 50v sisällä. Araljärven jo lopuillaan olevaa katoamista on niin ikää 

ohjelmassa käsittelyn alla. Aina sanoma on ja pysyy samana. Vesipula on maailmamme 

kertakaikkiaan keskeisimpiä viitekehyksiä joka erottaa elämän kuolemasta. Ohjelma kiteyttää 

nykytilanteen selkeästi. Yli puolet maapallon suurkaupunkeista taistelevat, ei energiapulasta, ei 

TOKI! Vaan nimenomaan oikeudestaan elämää ylläpitävään vesitilkkoihinsa. 80% Euroopan joista 

on vuodestan 1950 lähtien padottu vesipulan takia. Pakko on toisaalla kiihdyttänyt ongelmaa 

vesippulasta koskei luonnon tulvaniityt enää täytä pohjavesivarantoja kuten ennen. Kiinassa 

pohjaveden pinta putoaa nykyään metrin vuodessa! Saudiarabiassa on viimeiset pohjavedet 

muutamassa vuodessa loppu. Aavikkoa on jo 41% maa-alasta jolle sataa alle 250mm/v, tällä 

vesiminimillä kolmannes väestöstämme kasvavana elää. On kertakaikkiaan äärimmäisen tärkeää 

tajuta, että vesi on KAIKKI! Maailmassa on vain ja ainoastaan YKSI energianmuoto, joka vaatii 

jäähdytystornisysteemit toimiakseen maailmalla, jossa +30C vesilauhde ei saa edes turvasyistä 

ylittää. On suorastaan käsittämätöntä, että tästä ydinvoimalan aivan keskeisimmästä akilleen 

kantapäästä ei maassamme haluta keskustella edes pakosta. Kun 1000MW ydinvoimalan ainoa 

tapa tuottaa sähköään on tuhota joellinen 1,5m3/s vettä ilmahöyryyn on kyseessä 

vastakkainasettelu vailla vertaa. On tärkeää tajuta, että tuo vesimäärä edustaa miljoonan ihmisen 

AINOAA mahdollisuutta ELÄÄ! Kysymys ei siis ydinvoimasta ole enää edes hinnoista, vaan siitä, 

että jokainen maailman ydinvoimala suistaa todellisuudessa miljoona ihmistä 

elämänmahdollisuuden tuolle puolen. MIELENKIINTOISTA, jahka tämä tajutaan laajalti!  

  

206. Osterikato..txt 
206.Osterikato. 11,07.2008. Päivän eräs uutisaihe oli illalla, Ranskassa on yhtäkkiä ostereista 

kadonnut 40-100%! Ei ihan pikkujuttu ranskalaisille. No syitä ei tarvitse kauoja etsiä kun tiedämme, 

että Ranskassa myös mehiläistuhot olivat jo keväästä hirveitä. Ja tutusti jälleen kerran kuolema 

korjasi keskittyen ydintiheimpiin säteilypäästöjen seutukuntiin. Olen raportoinut siitä jyrkästä 
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muutoksesta, jota maamme esim. TVO:n energiakriisin jälkeen nyt yli-ikäisiksi päästetyissä 

ydinvoimaloissamme on mitattu. Sielä kun luonnon tritiumisen raskasvesien määrät ovat 

muutamassa hetkessä räjähtäneet kirjaimellisesti käsiin. Nyt puhutaan uskomattomista noin 300- 

kertaistuneista luonnontasoista jo. Noususpurtti meriin ja ilmakehään liikkuu tälllä hetkellä 

viimeeksimainitussa esim. +27/v. Joten täysin samaa syytää Ranskan samaan yli-ikäänsä ehtineet 

ydinvoimalat laajasti myös. On varsin mielenkiintoista seurata antaako ydinala tappaa koko 

maailman eläimistöt ja kansat siinä sivussa, ennen kuin tajuavat tunnustaa ydinvoiman jälleen 

kerran tyhjentäneen merkittävästi maapallomme niin biotooppeja kuin niistä tulevaa 

ruokahuoltoamme? Ydinherrojen moraalia ei tunnetusti edes ole! Mutta kun oma ruoka alkaa myös 

kurmeepuolelta rojahtaa ja JOKAINEN ydinherra tajuaa tekojensa seurauksista sen tapahtuvan, 

niin kauanko pokka kuolon piiloleikkiin pitää? Yhtä kaikki luonto itsessään AIVAN 

TAKUUVARMASTI karsii myös jatkossa maailmaamme nähdysti kiihtyvästi. Viesti uppiniskaiselle 

ydinsikailulle on päivän selvä. Luonnnon mielestä ydinvoima lähtee. Joko yksinään, tai käyttäjänsä 

raamit kaulassa mukana. Eli nämä ydinpäästöjen yhä tihentyvät uutisoinnit on ja pysyy 

kauhunamme niin kauan kunnes ydinala tekee luonnon vaatiman alasajonsa. ------------- Ostereista 

2. L.S.13.07.2008."Salaperäinen sairaus tuhoaa ostereita Ranskassa. Ranskalaisilla herkkusuilla 

on edessään synkeät ajat. Salaperäinen sairaus on aiheuttanut laajaa tuhoa maan 

osterikasvatusviljelmillä. Asiantuntijoiden mukaan 40-100% 1-2 vuotiaista ostereista on kuollut 

viime viikkona. Tämä on huomattavasti korkeampi luku kuin normaalisti kesäkuukausina. -Nuoria 

ostereita kuolee kesällä enemmän kuin muina aikoina, mutta vain korkeintaan 30%. Mitään 

tällaista ei ole tapahtunut sitten 1970-luvun kriisin, kertoi Martial Monnier, joka johtaa 

osteriviljelijöiden järjestöä." Muutama lisäkommentti. Artikkelissa EI enää edes yritetty hämätä 

aiemman uutisoinnin "liikalämpöhuijauksin"! Myös kiinnostavaa on huomata, että uutinen on jo 

useita päiviä kontrolleissa viivästetty. Mm. Turun Sanomat julkaisi vasta seuraavana päivänä 

(14.07) maamme suurimnmanluokan ydinlobbarina tällaisen ydinkriittisyyteen selkeästi vihjaavan 

artikkelin. Lisäksi 70-luvun osterikriisi oli siis suoraa seurausta Ranskan ydinvoimaloiden silloiseen 

ydinstarttisumaan! Äärimmäisen mielenkintoista, että ongelma räjähtää rajuuntuen hurjasti käsiin, 

kun sikäläiset ydinvoimalat alkavat TVO:n tavoin moninkertaistamaan neutronivuoräjähdyksistä 

kertovia mm.tritiummassiivipäästöjään herkkiin biotooppeihin. Ilmeisen selvää ydinkytkentää 

osoittaa tiedon viivästyspanttaukset siis näissä uutisoinneissa lisäksi. Kaikineen äärimmäisen 

paljastavaa ydinkatastrofiemme luonteista jälleen kerran. ----------------- Korvameduusainvaasio 

2008 kesäkuun loppu. Olkiluodon edustalle on jo kesän alusta kuukausien etuajassa lehahtanut 

kymmenkertainen määrä korvameduusoja. Ydinlauhdevesien ylittäessä heittämällä laittomat +40C 

on tällaisten syöjäkaloistaan paistuvien vesien helppo muuttua nähdysti ydinlauhdekumpuamisten 

silmänkantamattomiksi elatusaltaiksi meduusoille ja maneeteille. Simppeliksi homman tekee, kun 

jatkettua ydinlauhderikostaan TVO vahvistelee surutta yli +50C lauhteillaan jatkossa 

haahuilemillaan ydinvoimamerilämmittimillään. Joita ydinvoimaloiksi erheessä haukutaan. Vaikkei 

kalastajien raportoimat meribiosysteemien totaalikadot ja kalakantojen romahtelut 10% 

alkuperästään ketään vastuullista jaksa kiinostaa, niin kyllä voisi edes raportoida julkisuuteen mitä 

ydinalamme tappaa?! Meneillään oleva massiivinen korvameduusainvaasio on suoraa seurausta 

siitä, että talvella Arandan ilmoittama "maailmanlopun tunnelma" on ydinturvavirannomaistemme 

pysäyttämän tutkijaston katseilta piilossa siirtymässä seuraavaan katastrofiasteeseen. 

Keskiselänteellä kaspianmaneetit tuhoavat jo kaikkea syötävää. Ajaen edellään korvameduusoja 

ensimerkiksi rannnikolle. Imukanavistoon prässäytyvät tonnien bioaineet eivät tietysti myös 

kiinnosta ketään, koskei TVO enää salli edes kalastajia rannoillaan todistamassa vääjäämätöntä. 

TVO toki vaikenee myös 300 kertaistuneista tritiumvesimyrkyttymisistään yms.. Eli nyt odotetaan 

milloin ensimmäiset laivanlastilliset imukanavia surutta tukkivat biokasvustot alkavat 

paukuttelemaan ydinlauhteita hengenvaarallisiin paniikialasajoihin . Niin ja yhä järeämpiin toki 
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irtoeläintyypeille turhiin tutusti "laittomiin" lisäkloorilaivanlastillismyrkytyksiin meritappoon TVO:lta! -

------------ Mistä ydinala vaikenee. Hyvin kuvaavaa, että vaikka kesän jo ensimmäisissä OL-3 

turbiinirakennuksen lattian koeajoponnistusnostoissa antoivat nämä 20mm betonirtautaheftaukset 

niin miehekkäästi periksi, että KOKO 2,5m paksu laatta petti. Niin SILTI koko tätä asiafaktaa ei olla 

uskallettu ottaa oivaksi esimerkiksi siitä, mitä Landmanin rappioydinalan työn jälki oikeasti on. Jo 

viikkoja on piikattu OL-3 alueelta enemmän, kuin mitä uuta betonia on tuotu. Siitä huolimatta ei 

aiheesta halaistua sanaa. Ilmeistä on, että liian asiallinen materiaali tuotuna tilanteessa julki ei ole 

edes tarkoitus! Myös toinen esimerkki siitä, miten RAJUA on TVO:n viljelemä koko Suomemme 

ydinalakritiikin salailun omertta. TVO on parhaillaan elokuun -08, myrkyttämässä Saaristomerta! 

Surutta ydinyhtiö syytää kuutiometriluokissa PÄIVITTÄIN raakkaa kloorimyrkkyään imukanavasta 

purkuun avomereen. Jotain myrkkysekoilun laajuudesta kertoo kun reaaliaikaisesti yli 60m3/s 

virtaaviin OL-1 ja OL-2 laitoksien merijäähdytysvesiin annetaan niin kovat myrkyt että itse koko 

meri kaikkine eläimistöineen kaloineen päivineen kuolee! Lisäksi purkukanavaa pidetään 

puolalaisorjakalastajista vapaana, etteivät kuukahtaisi kloorisaastaan heti! Lehdistö on kuten 

olemme oppineet huomaamaan pitämään suunsa kiinni näkemästään ja tietämästään. Samoin TV 

ja radio yms.. Härski piirre asiassa on myös se, ettei TVO edes tunnu tietävän MITÄ se näin 

myrkyttää? Koska yhtiö juuri pääsi valehtelemaan julkisuuteen, ettei tulokaslajeja onnistuneen 

vuodentakaisen niinikää rikollisen laittoman myrkytyksensä jälkeen olisi! Aiheesta TVO kirjoitutti 

kissankokoisin kirjaimin lehdistöön. Kaanestetaanko siis nyt kampamaneeteja, kaspianpolyyppeja, 

valekirjosimpukkainvaasiota, suolilevää, tai vaeltajasimpukkoitako jo? Vai peräti paikallista 

asujaimistoa, kenties työväkeään, tai paniikissa merellä liikkuvaa KAIKKEA mahdolista! Yhtä kaikki 

mm. TVO:n tritiumsäteilypäästötasojen kasvettua jo 250-kertaisuuksiin alkaa olla koko 

seutukunnan ydinlauhteesta kesät läpeensä +38C< kuumissa kloorisäteilymerissä elämä olla niin 

kortilla, ettei virannomaisemme salli kalankasvatustakaan enää edes Raumalla, ei edes 25km 

päässä Pyhärannassa, koska TVO on kuulema kaiken pahantekonsa lisäksi syytänyt meren 

hengenvaarallisen täyteen ydinjätedumbauksillaan. Ja mikä ihme se on tehdessä, koska 

valvontamonopolina toimiva jopa STUK on parhaillaankin ydinturvalaiminlyönneistään, Arevan 

"korruptioepäilyskirjejulkistuksista" ja ties mistä hällävälistään syystä tehotarkkailussa. Ehkä 

AINOA keino tilanteessa olisi ajaa koko ydinrikosten kyynpesä kylmästi vaan alas ja satsata 

asialliseen uudisenergiaan jatkossa! ----------------- Kampamaneetti syys -08. +L.S. elokuun -08 

Kampamaneettikuva. Kampamaneetti Mnemiopsis leidui tuntuu vakiinnuttavan häkellyttävän hyvin 

asemiaan maamme ydinlauhdealtaissa! Aivan uskomatonta, miten nopeasti se tuntuu kaikenlisäksi 

käyvän! Vain vuosi aikaa ensihavainnoista. Kampamaneetin esiintymisen syklisyys ja vain n. 4kk 

elinaikakierron takia voidaan verrata keskenään vain viimevuoden eläintiheyksiä suoraan, kuten 

merentutkimuslaitoksen tutkija Maiju Lehtiniemi korosti. Vertailuartikkelinani on koosteottoja 25.08-

08 L.S. Valitettavan tarkoitushakuisen huonoista kuvista ja sanailuvarovaisuudesta karu viesti silti 

on kirjattavissa. Vuodessa kampamaneettitiheys on esim. Suomenlahden keskellä hapettoman 

pohjan päällä laskenut "piikkimäärästään" -90%. Mutta alueelle EI ole ydinvoimalan 

lämpökumpuamiset toimineet tehokkaimillaan. Kuten artikkeli kiteyttää hapettomuuteen vajonnut 

kadonnut poikastuotantokato näkyy suoraan. Silti kasvua viimevuoteen huikeat n. tuplaantumiset! 

Selkämeren/Merenkurkkuseudulla happivaje ei tappanut, mutta ydinlauhdekaan ei ruokkinut 

tehokkaimmin. Kampamaneettikanta on jämäkästi tuplautunut viime vuodesta silti 1000 

yksilöön/m2. Mutta varsainainen piilotettu pommi on sitten TVO:n/Forsmarkin 

ydinlauhdekummutusalueilla Ahvenanmaan seutuvilla. Josta koko ydinkumpuamisen hapettamiin 

pohjasedimenttien deuteruspohjafosvoriruokintaan ihastunut kampamaneetti-invaasio saa 

voimansa! Huolestuneet tutkijat kirjasivat viime syksystä PERÄTI n.5-kertaistuneen vankistuneen 

maneettikannan! Näin siis ydinlauhteen elatusefekti nostattaa kiivaasti päätään! 

Massairtisanomisistaan viime vuodenlopun kampamaneettikauhuistaan nöyrytetyn Arandan 
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miehistö on Muikun tutkijakollegaopein nyttemmin varsin vaitonaista:" Maneettien uhka ei ole ohi. 

Ja näennäiskantamuutokset johtuu lisääntymiskierrosta. Eniten ameriikankampamaneetteja 

esintyy Ahvenanmeren (ydinlauhdekumouamisen) syvänteissä ja Selkämerellä. 

Ameriikankampamaneetti lasketaan maailmanlaajuisesti sadan pahimman tulokaslajin joukkoon. 

Tämä makeassakin vedessä viihtyvä maneetti uhkaa ennenkaikkea kalakantoja. Se syö 

eläinplanktonia ja kilpailee näin kalojen ravinnosta. Syklisessä kierrossa myös viime syksynä kanta 

alkoi jo kasvaa talvea kohti. Maneetti elää 80-110m syvyydessä olevassa 

suolavesiharppauskerroksessa. Jossa sitä uhkaa mm. länsivirtausten syvänteistä läikkyvä 

hapettomuus surmaten niitä. Lehtiniemi huomauttaakin, että laji lähtenee uudelleen lisääntymään 

kunnolla säilyneistä kannoistaan (ydinlauhteen) Ahvenanmerialueilta ja Selkämereltä! Maneetilla 

on Itämeressä yhden vuoden lisääntymissykli syksystä nopeaan nousuun, Lehtiniemi kiteyttää. 

Jatkamme seurantaa, koska laji käyttäytyy Itämere ---------------- Tammikuun alkupäivinä 

12.01.2009 Uutisoitiin Arandasta, miten itämereen oli tullut jälleen uusi tulokaslaji. Pikkumaneetteja 

oli todettu Itämeren aalloilla yhtä suuria määriä, kuin surullisenkuuluisaa kampamaneettia. TV 

uutisissa tuli samalla mielenkiintoista ohjelmaa, miten tulokaslajit riehuvat pitkin EU:ta. Espanjasta 

näytettiin, juu ei toki ydinvoimaloitten tuhoisasti tukkeutuvia putkistoja vaan kasteluletkujen kuvia 

siitä miten kuulema mahdottomaksi torjua todetut vaeltajasimpukkainvaasiot ovat tukkimassa koko 

Euroopan putkistoja. Mieleen jäi vain hämmästys ja pelko siitä miksei todella vaarallisista 

kasvavista ydinlauhdetukkeutumiskasvu-uhista enää edes uskalleta kertoa? ---------------- Kuin 

häpeillen YLE- teksti TV. 19.09.2008: "Kampamaneetti on jälleen runsastunut huomattavasti 

Suomen vesillä. Vielä kuukausi sitten näytti siltä, että kalastoa uhkaavat petomaneetit vähenevät 

suomen vesillä ja kenties katoavat kokonaan. Nyt Merentutkimuslaitoksen tutkimusalus Aranda 

havaitsi kuitenkin maneetteja runsaasti sekä suomenlahdella ja ahvenanmerellä. havaintojen 

mukaan maneetteja olisi yhtä paljon kuin enimmillään talvella!" Eli ydinala alkaa ehkä VIIMEN 

tajuamaan mitä ydinlauhteitten kumpuamisvesiin pysyvästi asettuneet eläimet siinä tekevät? 

Lisääntyvät ydinvoimaloiden avulla, ja VAIN SILLÄ! Täyttävät Itämeren ja TUHOAVAT SEN! 

Kiitokset tapahtumasta mahdollistaa VAIN ydinvoimaloiden hapettamat ja kumpuamisvesissä 

esteittä odottelevat lopputtomata kaspianmaneeteille katetut ruokavarannot. Kävin aamupäivällä 

katsomasa miten säteilyn toinen ilmentymä +27% vuosikasvullaan nousevat mm. TVO:n 

tritiumsäteilykaasupäästöt ovat tappamaassa miljoonia hehtaareita Suomen metsää. kuulema 

Tampereelle asti on nähtävä metsäkato edennyt. Vähintään -50% on mäntyjen harsuuntumisaste 

kohonnut jo. kuuset menee myös mukana. Hämmästyttävää miten monipuolisen täydellisesti 

ydinvoimalan tuomat päästökirjot, "tulokaslajit" ja vastaavat voivatkaan uhata yksinkertaisesti 

KAIKKEA elämämme välttämättömyytt ympärillämme! --------------- Olkiluoto kuivuu. L.S. 13.09-08. 

(Koostemukaelma),"TVO:n ympäristölupa edellyttää, ettei meriveden lämpötila SAA ylittää +30C 

astetta liukuvana viikkokeskiarvona 500m päässä laitoksen purkuaukosta. Olkiluodonrannikon 

vesijäähdytysalueen strategisimmat, myös Kuusisenmaansalmen, seutuvien syvyys on 

keskimäärin VAIN 1m! Lisäksi alue on kivikkoinen, kallioinen ja leveydeltään 150-250m." Mitä 

kaikki tämä sitten tarkoittaa ydinvoimaloitten suunnitelemalle jo pitkälti yli 60v alueella ololle? A/ 

Maanousema! Yksinkertaisestettuna oivalletaan, että jo NYT +38C< lämpöisten poistovesiensä 

takia ydinyhtiö joutuu ajamaan kesänsä poikkeusluvalla ahtaitten saarikapeikojen väliin sijoittuvia 

miltei vaihtumattomia vähiä käsiin kiehuvia vesimassojaan. Niin mikä on tilanne silloin kun tästäkin 

merivesien massasta poistuu KIISTATTA jo tähän maakohoamaan -50%? Virtaukset 

oletuslämpönousuineen tuplautuvat jo siitä. B/ Kun OL-3 laitos startataan kiertää poistovesi tässä 

suljetussa vesikierrossa tuplaten. OL-4 triplaten. Maanousemat päälle huomioiden 6-kertaisesti! C/ 

Olen itse ollut näkemässä miten TVO.n kanavistoon on n. 30v aikana sedimentoitunut huikeassa 

vesivirtaamisissa entistä runsaammin tulokaslajivitsauksineen elävää simpukankuori-, ja 

levämassasedimenttiä +50cm! Huomioidaan SAMA kehitys ympäröivissä virtaaman suolilevistä, 
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ahdinparroista, merirokko-, valekirjosimpukka- ja vaeltajasimpukkaderiuksen kasvun 

rehevöittämissä lähimatalikoissa, niin oivalletaan miten JÄRJETTÖMÄN SUURI ongelma meillä 

ON! Näin vesikuution reitti purkukanavasta imukiertoon lisäkiehuntaan on kasvanut 

kymmenkertaluokissa! TVO:n pelleilylaskelmat muuttuvat groteskeiksi irvikuviksi! Kun JOKA 

reissulla jo nyt poistovesi on +13,5C lämpimämpää niin kesähelteillä, ja tarkoin julkisuuteen 

tutkimattomilla länsi-pohjoisvesipatoamaistuulillaan poistokanavassa kiehuu ESTEITTÄ! D/ Kaiken 

tämän päälle se tosiasia, että muutamien kymmenien senttien kalkkikuorien ja biojätteittensä, 

omafosvorityppi kasvutuotostaan huippuunsa kiihdyttäviä silmänkantamattomia merenlahtia 

pommittaa päälle lämpävät kasvihuoneilmiöhellekuumotuksen kesähellevuosinousut! TVO siis 

tekee tosiaan TOTAALISEN virheellistä vesitutkimustaan jo alkujaan unohtamalla AIVAN 

keskeisimmät tosiasiat. Esimerkiksi sen, että tulevina vuosikymmeninä vääjäämättä sulkeutuvat 

nekin laskennallisesti +53C< asteisiksi näin muuttuvat hehkuvan kiehuvat olemattomat 

lähisaariston vesivaihtohenkireijät, joita vielä hetken on olemassa. Jokainen oivaltaa jo, että jo nyt 

umpeen rehevöityvät virtaamamatalikot kasvattavat TVO:n omasta toimesta jatkossa tilanteen 

vääjäämättömään itsekiihdytettyyn katastrofiinsa. On päivän selvää, etteivät ydintoimialuetta liki 

10km päähän Kallan, Truutkarin, Isokivikkokareihin, Uskalinmaan matalikkoihin asti ulottuvat 

kuivuvat sedimentaatiokertymien ja maanousemakallioluodot tule antamaan aikeissaan milliäkään 

periksi. KOKO Olkiluodon lähivesistöt pakenevat vuosi vuodelta sellaista vauhtia, että ydinvoimalat 

jäävät hetkessä käytännössä KUIVILLE! -------------- Trofee. Usein minulta kysellään 

nettifoorumeissa motiivejani kirjoitella. No totuus on tietysti se, ertä kun moni muu vaikenee 

ydinrikoksista, minä en! Täytyy sanoa, että on aina erityisen hienoa huomata saaneensa 

kirjoituksillaan tunnetusti jäisen sydämettömän ydinvaltiomonopolisen firmaryppään polvilleen. 

Erityisen herkkua, kun esiin ottamiini ydintuhoihin on ollut pakko myös reagoida jopa teoin. 2008 

starttasi TVO:lla laitos, joka on kyllä maksanut miljoonissa, mutta jostain "kumman häpeämerensä 

syystä" TVO tavoistaan totaalisti poiketen ei ole mainostellut laitosrakennustaan millään lailla. Itse 

asiassa TVO enemmän kuin häpeilee edes sen mainintaa julkisuuteen. Siksi minä, jälleen kerran 

tuon tämän laitoksen toiminnan julkisuuteen maailman ensi-iltana! Kyse on OL-1 ja OL-2 laitoksen 

ns. aaltoilualtaan reunalle vähin äänin tehdystä rakennuksesta. Sielä on jaloterässammioita, 

siivilöitä, tankkeja ja suotimia puhdistamassa läpi kulkevaa merivettä. Laitokselle tuodaan 

ydinvoimaloitten T-välppäysrakennuksen suodattamaa kalanmurskeista, simpukoista ja ties mistä 

TVO kampamaneetti-invaasioista ja laittomiin kloorimyrkytyksiinsä sulaneista 

kaspianrunkopolyyppimoskista koottua radioaktiivisaastuttamaansa bioomassaa. Kovimpina kalan 

kutuviikoina tällaiset ydinvoimalayksikköjen välppämurskaimet tappavat Milkan (v.2006) tekemän 

tutkimuksen mukaan huikeana tonnistona kolmanneksen koko Itämeren kalakannoista! Päivittäin 

autonkuormittain kutusilakkaa, ahventa, jalokalaa ja muuta särkikalaa. Kun tämänlaajuinen 

pelkästään ydinvoimailoitten kalateurastus pääsi julkisuuteen kerroin, että TVO:n kahden käyvän 

laitoksen läpi johdetusta 60m3/s merivesivirtauksesta kuolee kaloja tonneittain päivässä. Ja kuolee 

myös jatkossa. Vuosikymmenet TVO on surutta syytänyt kalaparkojen vellovaa valkovaahtolihaa 

säteillen haisemaan surutta silmänkantamattomana massana purkukanavaan. Vaan ei ilmiantojen 

jälkeen enää uskalla tehdä samaa! Biotappo olisi ilman muuta jatkunut loputtomiin, jossei kaltaiseni 

kirjoittaja olisi alkanut systemaattisesti pitää aihetta julkisneteissä. TVO on joutunut 

suunnattomaksi harmikseen sijoittamaan ympäristönsuojeluun aikamoisia summia 

väkipakotettuna. Lujille se otti mutta jälleen kerran olen todennut olleeni oikeassa. Julkisuus tuo 

oikeamman suuntaista tulosta. Ydinrikoksissaan rypevä TVO on julkisesti nöyrrytetty ja tämä on 

tietysti vasta alkulämmittelyä! Ei toki ensimmäisiä tapauksia, joissa kirjoitteluni nettiin on saanut 

Sisäministeriön hyppimään kiukusta ja vaatimaan ydinkritiikkiä paniikissa pois netistä. Holmlundin 

nettimiliisimiljardit ovat lisääntyneet, ettei tällaisia ydinvaatimuksia kyettäisi enää esittämään! 

Valmistuneen biojätteen poistolaitoksen harjaannostajaisissa ei ollut soittokuntia. Ei lehdistöjä 
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salamavaloineen, ei lippuja salossa. Koska totuus on se, että tällaisien laitosten olisi pitänyt 

nimenomaan valtionhallintomme ja läpi mätien STUK:ien ja vastaavien 

ydinsäteilysaastutusturvavastaavien vaatia TVO:lta pakollisiksi jo 1978 startista! Koska 

virannomaisemme eivät korruptoituneina tähän kyenneet. Päätin minä osaltani osoittaa, että 

valveutuneen asiansa osaavan ympäristöaktiivin avulla saadaan kokonaiset impperiumit ja valtion 

ydinmonoliitit painettua polvilleen. En yhtään halua väheksyä muita mukana olleita mm. Milkan 

oivia tutkimuksia aiheesta. Mutta totuus on se, että nettikirjoitteluni ansiosta nyt RTK vähin äänin 

kärrää TVO:n kuolemansyntejä Olkiliodon uuteen kaatopaikkaan. Itsessään järjenköyhää 

kalatappoa ei TVO ole halunnut kontroloida asettamalla kalasähkösulkulaitteita ja vastaavia. Mutta 

nyt on otettu merkittävä askel siihen suuntaan, että paineistani ydinöykkärit ovat ensimmäisiä 

kertoja pantu tekemään jo jotain! Tästä on tietysti valovuosien matka siihen, että ydinyhtiöt 

pantaisiin "oikeasti ruotuun" ja ihmismäiseen käyttäytymispakkoon. Saati että 

korruptiomädännäiset STUK/SUPO/NSA ja vastaavat Posivat alkaisivat kohtelemaan ihmisiä 

ihmisinä. Mutta pää on aukaistu vaativaan kurinpalautuskampanjointiin. -------------- YLE/MTV 

alkoivat uutisoida helmikuussa 2009, viikolla 7, että kampamaneeteista oli Aranda tehnyt 

jatkotutkimuksen. Uutisointi oli ympäripyöreä disinfo käytännössä lakkautetun Arandan jäämistön 

hautakummulta. siksi en edes halua lainata sitä tähän suoraan. Myönnettiin, että kampamaneetti 

kasvaa ja voi hyvin Suomenlahdelta Merenkurkkuun. Helsingin edustalla määrät olivat n. +70% 

kohonneet lisää. Disinfon luonteeseen kului mystinen väite siitä, ettei maneettien koko olisi 

kasvanut lainkaa 6,5mm maksimistaan? Ikäänkuin eläimet ei maailmassa "mystisesti" kasvaisi? 

Lisäksi jo vuosien ajan 12cm kokoisiksi kasvavaviksi tiedetyt kaspianmaneetit haluttiin vedättää 

julkisuuteen "vain" 8cm halkaisijaisiksi "arktisiksi maneeteiksi". Unohtaen, että ne toki myös syövät 

kalat ja mätimunat yhtä läellä nälkäänsä. Uutisointi oli enmmän kuin outoa alusta asti ja ansaitsee 

tulla kuitattua kaikineen vain huvittavana epätoivoisen valehtelukimaran yhtenä solmukohtana. 

Todellinen uutinen parisen viikkoa sitten kun kertoi alueella havaitun 7000 eläintä /m2 kaspain 

maneettipopulaatioina. Saman verran 7000kpl/m2 "Pikkumaneetteja" ja nyt sitten joukusta 

paljastuneet KOLMANNET arktiset maneettikasvustot tulivat viimeisinä päälle.  

  

207. Ydinherrojen rotaatiota..txt 
207. Ydinherrojen rotaatiota.***(TABU materiaalia lopussa). Olen tässä tuumaillut, että miksi 

ydinalan ennenäkemättömässä kesän rotaatiopaineessa KOKO "likainen tusina" poistettin 

palleiltaan? On sanomatta selvää, että huuto ja mekkala toimien starttiin on tullut moisiin pystyiltä 

SUORAAN USA/IAEA lehtereiltä. Sielä selkeästi ollaan enemmän kuin kauhuissaan siitä 

loputtomasta päivänvaloa kestämättömistä toimista, joita Suomen ydinalan nykyrappiosta paljastui. 

Koska kyseisen edessä kaatuu saman tien koko maailmanlaajuinen uudenaallon systeemit, on 

tuho ydinalan uskottavuudesta vähintään Tshernobylin luokkaa! Sanomatta on myös selvää, ettei 

koko länsimaiden ydinhistoriasta löydy vastaavaa maineen luisumassiivisuutta. Jos jollekin oli 

asiassa epäselvyyksiä, niin viimeistään Tem-ydinturva-arkistojen tuplapalo ei jätä tulkinnalle 

MITÄÄN vaihtoehtoa. Ydinalaa viedään kansainvälisessä niskaperseotteessa sellaista lentoa, 

etteivät tule enää IKINÄ nousemaan! Toki enemmän kuin ilouutinen meille kaikille ydinrikosmerien 

uhreille. Mikä minua on erityisesti huvittanut esim. täällä netissä on juuri se, ettei kukaan uskalla 

kysellä itsestäänselvyyksiä. "Mitä ydinrikosta olivat nämä poispotkitut likainen puolitusina 

tekemässä? Kuka ja mikä asioistani poltti sillat lopulta? Miksi paljastukseni olivat niin järkyttävän 

ennenäkemättömiä, ettei asiasta uskalleta lehtereillä lainkaan hiiskua. NSA/SUPO/IAEA/SÄPÖ 

kauhistelee miten ihmeessä on yksittäisen kansalaisaktivistin MAHDOLLISTA haalia ultrasalatulta 
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ydinsota-alalta haltuunsa niin järeänluokan faktaa, että kaataa kokonaiset ydinimpperiumit 

jalustoiltaan? Ei pelkästään Suomessa, vaan kykenee synnyttämään KANSAINVÄLISEN 

ydinalasajokriisin sellaisella vimmalla, ettei ydinvoima siitä ikinä tule toipumaan. Minua on 

erityisesti huvittanut se vaikenemisen totalitäärinen muuri, joka koko ydinpomopaiskintaa 

palleiltaan seuraa. Ei sanan sanaa olla uskallettu yhdessäkään foorumissa, tiedotusvälineissä, 

lehdistöissä, ei edes nettien palstoilla kertoilla. On kansainvälisestikin ennennäkemätöntä mitä 

Suomen nyky-ydinrappiokulttuurin mätäpaiseen puhkaisu edusti tekona. Täysin päivän selvää on, 

että alalta pitkään ja hartaaasti kummunneet "sisäpiiritiedotteet" liuottivat tämän savijalkahirviön 

uskottavuustornit kuin tulviva joki sokeritopat. Sokerinsuloisista pintakuoristaan päästettiini rti koko 

länsimaisen kulttuurin ehkä irvokkaimman valtiorappion visvainen memnneisyysmuumiointi. 

Historian kirjoittajilla on tapahtuneesta vuosien työ selvittää mistä kaikki johtui. Tai ei ehkä silti. 

Tuskin kauan tarvitsee tutkailla Tem:n juhannusviikonlopunalun arkistosavujen takaa kuin koko 

karu romahdus taustoittuu. Ydinalan sisäpiiri oli pysynyt tarkoin poissa julkisuudesta 

vuosikymmenten tarkoin laskelmoidun herrahierarkian avulla. Kunnes allekisrjoittaneen 

suosiollisella avulla alkoi vuosikymmenten patoutuneet kasvavat rappion kulttuurit sorvautua 

vääjäämättä esille. Olen täysin vakuuttunut siitä, että ilman keskeistä materiaalivirtaani ei YHTÄÄN 

herraa olisi päässyt nauttimaan ennenaikaisista "pallinpotkinnoistaan", jossen olisi asiallisn 

irtiottoineni tuonut merellisen ydinalan sisäpiirireaalia julkisuuskiertoon. Minä kiitän saamastani 

suosionosoituksistani, jossen nyt tältä poispotkiutuvilta leegioilta niin tulevilta sukupolvilta. Jotka 

taatusti arvostavat tekoja kansan hyväksi. Minä kiitän heitä. ------------ Ydinkorttitalosta 2. Vuosi 

2008 jää historiaan hetkenä jonka jälkeen ydinala menetti kansainvälisen uskottavuutensa. Ja 

keskiönä oli vielä Suomi. (Heti alkuun haluan tähdentää, että allekirjoittamani on neutraalin 

tilannetarkkailijan sen suuremmin osoittamatta pyrkivän hetkestä tehty tilanneanalyysi.) Starttitahdit 

muutosromahduksiin taisi antaa jo Areva vaihdattamalla enteellisesti ydinhankevastaavia 

johtajiaan petyttyään heihin ydinsyvästi. Kun yllättäen myös Eurajoen kunnanjohtaja Niinimäki sai 

mystisesti vaateen väistyä Hiittiön tieltä heitettiin viimeistään ensimmäinen lumipallo tulevan 

laviiniydinvyöryn alkaa. Heti alkukuusta saivat mm. Rauman ydinalan tietourkinnasta ja kontrolista 

Olkiluodossa vastanneet poliisien Lindel ja Gröönruus passitukset TVO:sta huonosti hoidetusta 

hommastaan kotikaupunkeihinsa. Allkukesällä 2008 alkoi olla jo tosi kyseessä. TVO:n ja Posivan, 

maamme johtajistoa vaihdettiin sellaisella paineella, että syksyyn kaikkien merkittävien 

ydinjohtajistojen paikat näytti olleen uusinnassa. Meni Toimitusjohtaja Pertti Simola ja tilalle tuli 

"kivihiilimies" Tanhua. Samoin Posivan johdon Ryhänen vaihdettiin aiemmin Patrakkaan. Posivan 

YVA-kokouksissa kansa sai jo haukkoa henkeään huomatessaan myös mm. KTM:n Jorma Aurelan 

vaihtuneen (Tem) Jaana Avolahteen. Myös Pöyri yhtiön aiemmin esiintynyt 

"jokapaikan"naiskonsultoija Päivi Koski vaihdettiin lennosta Pirkko Seitsaloon näissä kokouksissa. 

Ei pidä unohtaa myös maamme poliisiylijohtovaihtopaineita saati edes 

ydinperässähiihtäjäkonsulttien rotaatiota aina ties mitä Eurajoen kokousten kunnantaloesiintyneitä 

Liikareita yms. myöten. Kaiken kruunuksi kun viimein myös OL-3 projektissa jo useasti ryvettynyt 

johtaja Landman "ohjattiin" vaihtamaan paikkansa. Niin tässä nyt tosiaan pintaraapaisu missä 

tässä arkaa aremmassa ydinherrarotaatiossa kansa muutokset näkee -08. Eittämättä 

"toriparlamenteissaan" pohtien: "Mikä, tai paremmin kuka sai toimintataustoin tällaisen 

ennennäkemättömän maamme historian ehkä rajuimpiin luokiteltavan ydinmätäpaiseen 

puhkeamisen aikaan?" On aivan syystä selvää, että erinäisissä keskusteluissa muistetaan myös 

allekirjoittaneen rohkeat, ennakkoluulottomat, osaavat paljastuskirjoitukset ja nyttemmin näin 

rajusti toteennäytetyt faktat ydinalamme megarappion esilleottajana. Eikä taatusti syyttä. Koen 

olleeni varsin keskiöllisellä paikalla tässä pelottelun, ja sisäsiittoisen umpioalan 

puhdistusesitaistelijana äärimmäisen harvinaisine sisäpiirifaktoineni. Kansa aivan TAATUSTI 

janoaisi saada koko kaamean ydinmädännäisyyden selvitysprosessit suoraan lehtisivuille. Mutta 
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kuten surullisenkuuluisasti olemme huomanneet romahtavan ydinimpperiumin kaatuessa taustalla 

ydinherrojemme pelästyneet suut pysyvät kestoirvistyksin valitettavan hiljaa. Tapahtuman 

massiivisuus kertakaikkiaan ylittää siedon rajat. Vaikka ehkä kaikkein mielenkiintoisemaan vihjeen 

jo kansainväliseksi ydinkatastrofiksi muuttuneesta tilanneriistäytymisestä sanoi Englannin nykyinen 

pääministeri: "Olemme siirtämässä ydinvoimaan aiemmin syvästi uskoneen mm. Englannin 

sellaiseen uudisenergian- ja ydinvastaisuuteen, ettei vastaavaa olla koettu edes ydinvoiman 

Eurooppaan tuonnmin aikoihin 7 000 tuulivoimasuunniteluinemme ja vastaavine aikeinemme!" 

Minusta tässä lausunnossa kiteytyi se miksi jopa näkyvin ydinlobbaripuolueemme kokoomus 

sanoo jatkavansa ydinhankesuunnitteluja jo kättelystä tästä syksystä hamaan 3v ylityksiin 

seuraavien vaalien taa. Eli taidetaan puhua EU:n tasoilla ydinvoimassa ENÄÄ vain 

alasajoaikataulusta kenties koko maailmassa! --------- Tem tulipaloyhteenveto. Salon SS 

14.06.2008.(Vapaalyhennelmä.)"Raju tulipalo Presidentin linnan naapurissa. Työ- ja 

elinkeinoministeriön tiloissa Helsingissä syttyi perjantaina iltapäivällä raju tulipalo, jonka 

sammutustyöt jatkuivat iltamyöhään. Rakennuksessa oli palon syttyessä 200< ihmistä. Palo sai 

alkunsa rakennuksen Mariankadun puolella kolmannessa kerroksessa sijaitsevasta työhuoneesta, 

mistä tuli levisi ullakolle ja kattorakenteisiin. Palon takia käyttökelvottomaksi 100 työntekijän tilat. 

(Mukana tuhoutui n. 17 työhuoneistoa). Mukana myös M. Pekkarisen työhuone. Palon 

syttymissyytä ei vielä osata arvioida. Se aiheutti satojentuhansien vahingot. Salon SS 22.07.2008 

"Ministeriön tulipalon syy ei varmistunut tutkimuksissa. Poliisi EI enää jatka tutkimuksia." *Palo 

kokosi todistajakseen suuren yleisön. Jonka kuulema vihaiset poliisivoimat häätivät paikalta pois. 

Samalla komennettiin myös muu paloväki alueelta. Noin 1 tunnin perästä palo roihahti tietysti 

uudelleen täyteen raivoonsa! Tässä vaiheessa tilannetta seuranneelle yleisöltä alkoi kuulua 

monenlaista tietovuodatusta vihaisena, ja epäilyt syistä ja seurauksista. Korostan, että tässä 

esittämäni on autenttisia kommentteja ympäri maakuntaa, ei siis omiani: "Paloalueella EI kuultu 

LAINKAAN palohälytystä vaan henkilöstö poistettiin suusanallisesti, ilman palohälytysireenejä! 

Kaikki kyseisen Tem:n arkiston palohälyttimet oli "mystisesti rikkoutuneet", (luve sabotoitu)! * Alkoi 

kuulua myös juttua siitä, että vuonna 1986 Mauno Koiviston ja Ranskan preasidentin Fransoi 

Mitterandin kanssa sovitut salatut Arevan uraanikaivoshankkeet katosivat. Ja jo pitkään 

TVO/Posivan toimin maahamme Ruotsin kautta haalittavien EU:n ydinjätteitten jatkojalostamisen 

aikeiden tiedot palon varjossa mystisesti "katosivat!" 80 000km2 kokoiset 

uraanikaivossopimusasiakirjat haihtui niinikää "liian sopivasti". Seuraavana viikonloppuna 

Sisäministeriöön kannettiin poliisivoimin autokuormittain ultrasalaydintietoa ja keskeisimmät 

Suomen ydinturva-arkistot katosivat SUPO:n arkistopiiloihin savuvanat perässään. Kansan 

keskuuden syvissä riveissä kulkee yhä selkeänä tietona, että palon jälkeen seuranneiden kesän 

kymmenien Suomen ydinpääjohtajien poistamiset ja siirtelyt viroistaan kytkeytyvät KIISTATTA 

tämän kaksoispalon jatkumoon. Koskaan ei Suomen läpi mätää ydinhallinnon toimia edes 

uskallettu tutkia! Vielä kesällä mm. Vihreeiden Heidi Hautala vaati rohkeasti mm. OL-3 

ydinvoimalan yli 3v viivästymismokien ja turvanormirikkeitten vanavesipaljastumisien siivellä 

Suomen hämäriin ydinalan tapahtumiin kansainvälistä ylikansallista tutkintaa näyttöjensä takia. 

Jopa STUK:n korruptoituminen pääsi lehtien otsakkeisiin. Hämäriä kytköksiä paljastui solkenaan, 

kun mm. STUK:n johtajille tarjoiltiin surutta kallispalkkaisia virkoja ydinalan töistä ja niiin edelleen. 

Koska Suomen ydinrikollisten valta ja kontroli maamme virannomaistasoille asti on ollut 

ylipääsemättömän suurta asiat on JATKUVASTI painettu röyhkeästi villaselle yhä. Ainoa, korostan 

AINOA toivo asian jatkotutkimuksiin on ulkomainen, juuri vaikka Ruotsista ja EU:sta tullut korruptio-

oikeudenkäynti Suomen ydinalan laajojen rikosten epäilyjen asialliseen ja puolueettomaan 

tutkintaan! ----------- 180 miljoonaa katsojaa. Tuli tuossa muisteluna mieleen nettikeskusteluista. 

Olen päässyt esittämääm myös kevyttä ydinkritiikkiä Japanin TV:ssä myös vuosituhannen 

vaihteissa. Tuli toi Nipponin päätelevision porukka suoraan kotiimme ja kuvasi sielä. No joo en 
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vielä tuolloin antanut kuin kevyttä kritiikkiä. Mutta ilmeisesti jo silloin vuosituhannen vaihteesta asti 

ydinhallinto kiinnitti välittömästi huomionsa siihen miten myös heille kontroloimatonta ydinkritiikiä 

katoaa saavuttamattomuuksiinsa. Veikkaisin, että tämä nykyinen seinähullu nettimiliisikontroli alkoi 

itää hallinnossamme juuri niitä aikoja. Ryhmä lupasi nimittäin lähettää jälkikäteen TV-ohjelman 

postissa. Ei kuulunut ikinä mitään. Joku sensuroi kontaktit pois.Vaikka ryhmä tuli toistamiseenkin 

kuvaamaan Eurajoelle. Et varmaan ole kuullut seuraavaakaan sielläpäin ydinsensurin Suomessa 

8lyhennelmä): L.S. 21.03-09 Areva vaihtaa TAAS johtajaa Olkiluodossa! Ydinvoimalan Olkiluotoon 

toimittava Areva jatkaa rakennusurakkaa jo kolmannen projektijohtajan voimin. Arevan 

ydinvoimaprojektia Olkiluodossa johtava insinööri Philippe Knochen aika Olkiluodossa päättyy 

maaliskuun lopussa. Hänen tilalleen on valittu kemian insinööri Jean Pierre Mouroux, jolla Arevan 

mukaan on laaja kansainvälinen kokemus. Knocken aika Olkiluodossa kesti reippaat kaksi vuotta. 

Arevan tapa johtaa Olkiluoto-projektia on saanut matkan varrella runsaasti kritiikkiä.. . Myös TVO 

on ollut tyytymätön. Erityinen tyytymättömyys koskee eilusti yli 3 vuotta alkuperäisestä venynyt 

aikataulu, jonka korvauksista käytävää miljardikiistaa ratkotaan parhaillaan kansainvälisessä 

välimiesmenettelyssä." Niin. . .jo jokavuotinen tapa OL-3 projektilta on ollut todeta vuoden 

rakentelun jälkeen lisäjatkovuoden tulemiset. Tällaiset esiinponnahtelut enteilee upeaan tapaan 

perinteen jatkumista. Itse asiassa kuulin kerrottavan Arevan haluavan siirtää mokaksi tietämänsä 

OL-3 laitoksen starttiaan JOPA vuoteen 2015 asti! Tarkoituksellisesti hanketta halutaan venyttää, 

jottei epäonnistunut startti sotkisi kriittisiä ydinvoimalamyyntejään maailmaan. Koska arevan 

ydinvoimalatilauksia on jo kadonnut OL-3 huonoa huonomman maineen takia. Myös Suomen 

sakkosanktioitujen 38% uudisenergisen ja EI ydinvoimaisten energiaosuuksiemme täyttämisen 

kannalta tämä on liki pakko. Koska OL-3 startti pudottaisi vääjäämättä maamme EU:n 

uudisenergiaosuuttamme -13%. ------------ Ympyrä sulkeutuu. YLE teksti TV 02.04.2009. "Fortumin 

johto täysremonttiin. Energiayhtiö Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius jää eläkkeelle joulukuussa 

täytettyään 60 vuotta. Lilius ilmoitti asian Fortumin hallitukselle. Yhdeksän vuotta Fortumia johtanut 

Lilius kertoo, että päätöstä vauhdittivat Fortumia ympäröineet viimeaikaiset tapahtumat. Tänään 

myös Fortumin hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs ilmoitti, ettei halua jatkaa tehtävässään. 

Häntä on arvosteltu Fortumin johdon miljoonapalkkioiden vuoksi. Fagernäsin tilalle esitetään 

Helsingin kauppakorkean kansleria Matti Lehteä." Ydinherrojemme rotaatio päälle kaatuvaan 

kestämättömään vastuuseensa ydinalan kansanmurhista näyttää vaihtaneen vuoden sisässä 

keskeiset ydinjohtajamme. TVO:ssa, Posivassa, Fortumissa, Pöyrin ydinkonsultteja ja Tem:n 

vastuun vetäjien vaihtoja myöten. LOISTAVAA! Areva vaihtoi enteellisesti parisen viikoa sitten vain 

reilun vuoden virassaan olleen OL-3 projektijohtajansa myös. Samalla katkesi Arevan ja 

Siemenssin OL-3 yhteistyö myös mukavasti uppoavaa ydinlaivaa OL-3:sta enteillen. Huhutaan, 

että Areva ajettaisiin tieten OL-3 vastuun pakoiluksi kokonaan konkkurssiin 2012-2015. Suomen 

valtiolle kaatuisi hupaisasti koko OL-3 ydinvoimala. Mikä mukavinta TVO tuskailee, menettävänsä 

samalla maailman ainoan plutoniumpolttoainetuottajansa myös. Fortimin Liliuksen tukijana tunnettu 

hallituksen puolustusministerin Häkämiehen tuskailua eduskunnan kyselytunnissa oli 

mukaansatempaavaa katsella 02.04. Poissa oli ylimielinen hymynkare kuin taiottuna. Vakava 

paikka viimein? Fortum näköjään kaatui kun Häkämies joutui vetämään ydinherrojen tukeaan 

uppoavasta laivasta. Herkullisinta asiassa on ollut seurata miten vielä vuosi sitten 

koskemattomassa norsunluutornissaan lihonneet ydinherrat olivat totaalisen koskemattomia. 

Kukaan ei saanut kritiikiä esittää. TVO:n Pertti Simola komenteli rahvasmassojaan vielä 

joulukuussa 2007. Kieltämällä maamme kaikkia ydintyöläisiä sanomasta sanaakaan ydinkritiikiä 

julkisuuteen. "TVO:n eettiset periaatteet, arvot ja politiikat", sivulla 18. Mutta niin vaan maamme 

ydinröyhkeimm ille nyttemmin kävi, että kaltaiseni aniharvat ydinkriitikot eivät lakanneet kritiikistä. 

Ei edes Holmlundin 330 ydinpoliisiväkivallalla! On se vaan kummaa. No viimeistään kun juttuni 

sulkivat Suomen keskeisimmät nettilinjat, kaatoi eduskunnan nettejä ja armeijan aloin 
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hämmästellä. Jackpotti jos mikä oli sitten Tem:n paniikkinen ydinturvavarastonsa savustuspoltot 

kesällä -08. Mutta "suurin hauskuus" aukesi, kun alkoi tämä suurten ja aiemmin kokonaan julkisen 

kritiikin kajoamattomien kymmenien ja kymmenien ydinherrojemme poispotkinta. Oli nimittäin 

viimeistään nyt alkanut valjeta, USA:n Obamanin ydinvastaisuus se vauhtia antaen tietysti painaa 

taustalla. Ydinvoiman muututtua pysyvästi energianegatiiviseksi -08. Ja käynnistäessään 2009 

vuosisadan hurjimman ydinenergian synnyttämän megalaman, alkaa maailmalla t o d e l l a 

olemaan pontta pois ydinvoimasta! EU:n halu kolminkertaistaa ei ydinvoimaisen 

uudisenergiaosuutensa vuoteen 2050 mennessä alkaa todella paistaa läpi. Neteissä aiemmin 

kuulemani väite, että Eurooppa haluaa lopullisesti irti ydinvoimasta jopa 2025 mennessä alkaa 

kokoamaan nykyään hopeista reunaansa jo! -------- Liliuksen pikahyllytys 07.04.2009 Ketä 

OIKEAASTI kiinostaa miksi Fortumin toimitusjohtaja Lilius oli pakko potkia norsunluutornistaan, 

niin tiedoksi seuraavaa. IAEA:n eräs tärkein ydinturvavaatimus kieltää ydineneergian käytön 

kaikissa muissa muodoissaan kuin sähkönä siirtäen. Aikoinaan 1985 paikkeilla ASEA yritti kehitellä 

kaukolämpöenergian tuotantoon valmiiksi kallioon loppusijoitettuja aktiivisesti ite itseään alas 

ajavia turvaydinvoimaloita. ASEA:n johtoa kehoitettiin USA:ta noudattamaan ydinturvalakeja ja 

lopettamaan hankkeensa välittömästi. ASEA laski kaksinkertaistavansa systeemillään 

ydinvoimalan tuoton ja piti päänsä. Mutta koska kyseessä on nimenomaan ja suoraan ydinturvalain 

rikos päätti IAEA kaataa kostokseen koko ASEA yritysryppään! Ja näin kävi, ASEA:a ei enää ole! 

Nyt Lilius aikansa TVO:n Rauman muodon vuoksi esiin nostamia kaukolämpösuunnitelmiaan 

seurattuaan päätti ottaa tosissaan esiin tämän kiistellyn valttikortikseen. Tietoisena siitä, että mm. 

+30C merilauhteitten räikeät kymmenien asteitten ylitykset oli IAEA maassamme TVO:lta 

vuosikymmenet sallinut. Jo syksystä asti oli toisaalta Liliuksen asema uhattuna ollut. Koska 

ydinhallinnossamme toki tarkoin tiedettiin, mitä vääjäämättä seuraa kansainvälisen ydinturvalain 

tuollaisesta harkitusta rikkomisesta. Itse asiassa Helsingin kaukolämpösekoilu uhkasi suoraan 

koko Forttumin olemassaoloa ydinlupien menetytyksin! Forttumin oli käytännössä pakko erottaa 

Lilius nyt 07.04.2009 ydinturvarikosaikeistaan, tai kaatua yhtiönä hankkeen mukana. Vielä puuttuu 

keskeinen kysymys. Miksi ydinvoimaa ei saisi muka käyttää kaukolämmitykseenkään? Säteilytettty 

vesi, ilmakaasu, tai mikä tahansa aine sitoo itseensä säteilyn energiaa. Varastoi sen 

puoliintumisaikansa verran mittareissa suoraan näkymättömiin muotoihinsa. Aikanaan yhtä 

vääjäämättömästi purkaa säteilevän lastinsa varoittamatta. Liliuksen kaavailema Helsingin 

ydinlämmitys olisi automaattisesti tienyt kymmenien tuhansien kuolemista säteilyyn! IAEA tarkoin 

nämä ydinvioiman riskit kyllä tiesi. Oivalsi ettei lain tietoa ikinä leviä maamme tiedotuskanaviin. 

Tämän varaan myös Fortumin johto aikeissaan laski. Lakia, jota juuri kukaan ydinalan ulkopuolella 

ei tunne ei tarvitsisi edes noudattaa! Näin Fortum olisi tuplanut voittonsa näppärästi. Muualla 

maailmalla tällaista ei siis oltaisi edes harkittu. Mutta Suomen ydinumpiossa näköjään näinkin 

barbaarisella tavalla tappamalla kansaa surutta vastoin ydinturvalakeja pääsee nähdysti hyville 

ydinoptiorahoille. Vielä toinen ihmeteltävä yksityiskohta. Miksi ihmeessä IAEA ei sitten julkaissut 

tätäkään ydinturvalakiaan lehdistössä estääkseen Fortumin ja TVO:n ylläpitämiä 

ydinkaukolämpörikoksiaan? Koska aineeseen varastoitumisen fyysinen perusoppi Malenkan-

kuorimalliteoria on TABU. On se puolestaan NSA/SUPO sopimuksin kielletty julkaistavaksi. Näin 

aiheesta ei saa edelleen hiiskua mitään, Lilius olisi hyvin voinut tehdä hankkeensa estelemättä 

loppuun. Maamme korruptoitunut ydinhallinto/tem, STUK, SUPO ei taatusti olisi ikinä hiiskunut julki 

miksi tuhannet vuosittain kuolisivat. IAEA haluaa varmistaa tällä puuttumisellaan, ettei ydinvoiman 

säteilykulkeutumisista meriin, vesistöihin ja ilmaan samaisella tekniikalla Malenkan-kuorimallilla 

puhuta koskaan julkisuuteen ydinalaa vastuuseen pannen. Vaan hallittu ja kontroloitu kansan 

murhaaminen ydinpäästöin saa jatkua kenenkään uskaltamatta puuttua alati kasvavaan 

katastrofiin millään tavoin. -------- Tuskin ehdin kertoilla Fortumin Liliuksen erottamisen johtuvan 

ihan muista syistä kun julkisuuteen kerrotuista sikasuurista ydinoptioistaan. Juttujani luetaan 
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nykyään lehdistön voimalla oikein ämpärikaupalla ja hyvä niin! Totuutta ei ydinsalailujen 

paljastuksina ole koskaan liikaa. Vain hetki, pari juttujeni jälkeen alkoi mm. MTV juoksuttamaan 

(08.04) erinäisiä syystä hämmästeleviä asiantuntijoita julkisuuteen. Kertaillen, ettei aiempi 

Häkämiehen ja Tem:n valtion esitys poikkea Liliuksen saamista optiosummista laskelmissa juuri 

latin vertaa! Kovin tuotiin esille, miten peräti 3 erillistä rahatunkuoptiota valtiolta Fortumiinpäin oltiin 

matkan varrella myös Liliuksen taholta ikäänkuin oltu mystisesti "nostamatta"? No kuten jo 

tietäväisenä aiemmin teille kerroin Liliusta ei tasan kaadettu optiosekoiluihinsa! Yhtä kaikki lehdistö 

vaiennetaan alati NSA/SUPO toimesta keskeisimmästä. Kun ydinvoimalan läpi kulkee 

jäähdytysilmaa, rakenneaineitaan ja muita jäähdytysvesiä ne sitovat Einsteinin energian 

säilymislailla (E= m* c^2) itseensä enemmän kuin halukkaasti säteilyn tappavia energioita. Ilmiö 

tunnetaan ydinalan salaisissa tutkimissani mm. TVO:n arkistoinneissa tappavana Malenkan-

kuorimalliteorioina. Mittareissa suoraan näkymättömäksi varastoitunut säteilyn kulkeutumisen 

määrä ei ole mitään pientä. 1000 MW reaktori vuotaa säteilyään ulos karkeasti 1000MW edestä. 

Kun tällainen säteilyn varastoituma tulee kotiimme Fortumin ja TVO:n kaavailemilla 

kaukolämpövesillä. Niin 1 Wattisekuntti tätä tappaa raavaan miehen! --------- Päivitys 03.2011 

+Kuvatiedostoja Koetan nivoa näitä ydinherrarotaatioista kertovia artikkeleja edes osin loogiseen 

järjestykseensä. Eli nyt ollaan selvittelyissä tässä tasossa. Lähetin sen nyt tälaisena sitä 

pyytäneelle Pekalle. Jos löytyy korjattavaa vielä. Niin lähetä ihmeessä korjailtuna. Tässä huomaa 

ovelasti miten hienotunteisesti lehdistö koettaa kaikin keinoin muuntaa julkeat poispotkinnat milloin 

millaisinkin "vähättelevin"termein. Mutta raaka totuus pakkohyllytyksistä. Ja pakkoerottamisista 

hehkuttaa näkyvästi taustoilla asian kytkentöjen aikamääreistä lukemaan taitavalle. -- Rauman 

vuoden toimineet ydinturvapoliisit (Lindel ja Gröönruus ja heidän kaksi lehtiuartikkelia. (Lopussa 

pojat katkeroituneena kirjoitti vielä ton 12,3k yleisönosastojutunkin.)) Ekaan kuvaani oli eksynyt 

TVO:n ydinherravideossa vilahtanut TVO:n "tiedotuspäällikkö Anneli Nikula". Työparini joka oli 

takiani ihan myrskyn silmässä. Eli uutisessa vilahtaa myös hänet korvannut TVO:n uusi nimi Anne 

Lehtoranta myös. SSS kerto (Ydinherrarotaatiovideossa) kahdesti poltetuista Mauri Pekkarisen 

ydinturva- arkistoista. Myös TVO:n erotetusta OL- 3 Martin Landmannin tarkennettu erotusartikkeli 

löytyi. Ydinherrarotaatiossa ihan ensimmäisten joukossa eroon ajettiin mm. Forttumin 

toimitusjohtaja Mikael Lilius. Eurajoen kunnanjohtaja Risto Vahekoski. -- Koetetaan nyt jäsentää 

mitä ydinherrarotaatiovideosta löytyy: - Lars Gröönruus ja Mikael Linden ydinturvapoliisien työt 

Rauman ydinturvaosastossa lopuvat vuoden 2008 päättyessä. - YLE oli joutunut panemaan TVO:n 

takia MOT ohjelman oikeudenkäyntiin 2009 alussa. Juha Granath sai Mikael Jungerilat oikeuden 

tehdä minusta YLE TV2 Silminnäkijäraportin Olkiluodolta ikuisuuteen. Tämä esitettiin siis 

23.04.2009. Siitä mentiin seuranneeseen TVO.n/ Posivakonsortion kriisipalaveri- istuntoon jossa 

hälyn aiheuttamista eroamisistaan ilmoittivat: - Posivan toimitusjohtaja Eero Patrakka lähtee 

30.9.2009 - TVO:n toimitusjohtaja Rauno Mokka niinikää ilmoitti lähtevänsä vastuuta pakoon - 

15.05.2009 Hyllytettäväksi ja vaihtoon TVO:n tiedotuspäälikkö Anneli Nikula. Tilalle Anna 

Lehtiranta ----- - 3. huhtikuu 2009 ... Energiayhtiö Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius eläkkeelle. 

Samoin - 17. kesäkuu 2010 ... Leif Fagernäs, 63, jää eläkkeelle ------ - 2008 alkuvuonna TVO:n 

toimitusjohtaja Pertti Simola sanoo YVA- kokouksessaan 5v uraani- isotooppihankkeet julki ja 

erotewtaan tästä vain 2viikon kuluttua. - TEM ydinturva- arkisto poltettiin juhannusperjantai- iltana 

20.06.2008 kahdesti. - 25.06.2008 OL-3 projektipäällikkö Martin landman saa kenkää - 

Hermolomalle KTM yli-insinööri jorma Aurela ja ulos ydinhankkeista Pöyry yhtiön Päivi Koski - 

Sama kriisi poikii mm. Posivan johtajan Eero Patrakka ulos 1.7.2009. Myös Posivan johtajan Veijo 

Ryhäsen lähdöt. Kerroin tuossa jo aiemmin miten ydinherrarotaatio lähti vyörymään. Koska kieli on 

mulle ongelmaa, pitää noihin erottamisiin lisätä Coceman nimellä OL-3 projektiin lähteneen 

nykyisen Arevan nimellä tunnetun firman johtajien erottamiset. Eli 2011 vuodenvaihteen jälkeen 

sain kuulla, että firman pääjohtaja "Atomi Anne"(Anne Lauvergeon) on päätetty erottaa tähän 
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vuoteen. Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy on tehnyt erottamisesta päätöksen tähän vuoteen. 

Areva erottaakin TVO:n takia samalla jo kolmannen johtajansa ja OL-3 projektinsa vetäjät. Joten 

käytännössä jokaisessa suuremmassa Suomen ydinjohtajien erottajaisissa on taustalla myös 

Arevan johtaja lentänyt lepikkoon, vaikkei niistä paljoja olla puhuttu maassamme.  

  

208. Fahrenhait 451..txt 
208.Fahrenhait 451. Pieni hätähuutoilmoitus U.R.19.08-08:"Eurajoen kirjastossa on nähty 

siviiliasuinen vartija! Ja varokaa sitä Neiti Etsivien taakse piilotettua kameraa! Hei haloo. Taitaa 

täyshulluus vaivata!" Niin kirja "Fahrenhait 451" kertoo maailmaa näivettävästä hallintokorruption 

kiivaasta halusta hävittää polttamalla kirjallisuuden rovioillaan kaikki se tieto, joka ei tue 

ydinhallinnon päämääriä. Naseva totuus on nimittäin se, että tilanne on ydin-Suomessamme 

samaa. Lehtileikkeen takaa paljastuu se synkkä totuus, että jopa yleishyödyllisen mm. Eurajoen 

kirjaston toiminnat on joutunut systemaattisen TVO/Posivakonsotio/SUPO/ etseteraa Eurajoen 

kunnanpäättäjien tulilinjalle! Ydinhallintomme tukeman ns. "esitutkimusten" tuloksena on kylmästi 

päätetty hävittää kunnan kansalaisilta keskeisesti sen näin saatavilla oleva ydinkriittisyys, myös 

näemmä kirjallisuus. Hävitys on käynnistynyt yhtä jalkaa kunnanjohdon/ydinjohtajiston rotaation 

tiimoilta niin, että kirjastosta on hävinneet mm.: Maamme ensimmäisen tunnetuimman 

ydinvastustajamme Antti Vahteran tuotanto. Mainittakon tähän,"Ydinenergian uhkapeli". Totta kai 

myös ulkomaalaisista vaikka Robert Jung. Erityisesti hänen juuri tällaisista 

ydinvastakirjarovioistaan jo v.1981 varottava kirja "Ydinvoiman armoilla", sai tuta ydinalan kiivaat 

tulenlieskat -08. Ja toki jopa Nikolai Gogol, Igor Mosin, Sergei Pankratovn tuotannoista mm. 

"Uraaniruletti" sai Eurajoen ydinratsioissa kylmää, tai sanotaan toki, että farenhait 451 sifi ryyritystä 

Tem arkistosavujen lailla. Jos joku luulee, että ydinrikoksiaan systemaattisesti kaikin keinoin 

peittelevä ydinala tekee poikkeusta "vähemmän arkaluontoiselle " omalle materiaalilleen, niin ei 

toki. Saatavuudesta on poistettu tässä ja nyt myös jopa niin arvovaltaisen tahon kun Kauppa- ja 

teollisuusministeriön tarkoin laajemmalle julkaisematon "Käytetyn ydinpolttoaineen huollon 

vaihtoehtokirjat", koska Posiva ei suin surmin halua tiedottaa, mitä muita paljon asiallisempia ja 

toimivampaa ydinhjäteluolavaihtoehtoa maailmalla on. Kuin heidän monopolinaan kauppaamaa 

täysin riittämättömän toimimattomaksi jo nyt aina Ruotsia myöten kritisoitu avopintasuolasuon 

heitteillejättösysteeminsä eli kauniimmin." Onkalointinsa" rinnalle. Kauhistus johtuu tietysti siitä, 

että kansa voisi vaatia jopa vuosikymmenet käytetylle transmutiotekniikalle maailmalta 

TVO/Posivakonsortiolle asiallista ennakoivaa transmutaatiorahastolakialoitetta kaikien eduksi! Tai 

vastaavia mm. ydinjätteen säteilyn 1000-ositusversioita. Materiaalin massiivituholla ydinala tähtää 

nimenomaan YVA-menettelytietoaktiviteetien ja vastaavien kansanliikeitten tukahduttamiseen jo 

nupuilleen tietoestoterrorillaan! Kiivaassa systemaattisessa ilmeisen suorassa ydinalan 

lanseeramassa invaasiossa on saanut tappokäskyn jopa niin näennäisneutraalit kirjat kuin 

"Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus", itsensä Posivan julkaisuna. No miksi ihmeessä? Syynä 

lienee se, että kirja kertoo, esim. miten MITÄÄN tarvetta ei TVO/Posivakonsortiolla ole laajentaa 

nyttemmin (syksyyn -08), himoitsemaansa turvarajainvaasiohyökkäyksellään 6km päähän omien 

tutkimustensakaan mukaan! Kun oma "aiempi vilppi" puree nilkkaan niin ydinala panee 

"ydinpoliisietsivänsä" nuijimaan kaikkialta kirja-arkistojamme "tuholiekkeihinsä" kuten Ray 

Bradbyryn kirjassa ydindemokratiarappiostamme ennakkoon varoitti! Ydinrikostensa peittelyssä on 

siirrytty linjalle, jossa sumeilematta ties mikä SUPO-virantoimitsijakonsultaatio tunkeutuu 

kirjastotiedostoihin noukkiakseen mitä röyhkeimmin ketä ja mitkä henkilöt ovat lainanneet 

ydinkriittistä materiaalia. Mahdollisesti JOPA levitelleet sitä ties minne julkiseen sanaan, 
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nettimaailmaan. Jossa tietysti sitä poistelee taas ydinhallinnon joku muu solu riehuen kuin viimeistä 

päivää, tuhoten verikäsin kuin Attila aikanaan. En tähän silkasta järkytyksestäni enää luettele niitä 

tiedossani olevia tuhatpäisiä ydinkriittisiä artikkelikoosteita, jotka vammautetaan, tuhotaan, 

poltetaan, silvotaan ja raadellaan kuin joskus viimevuosituhannen Keski-Euroopan tunnetuilla 

kirjarovioilla. Kysyn tähän suoraan ja karuttomasti. Kuluuko sivistysvaltiomme viimeiset jäänteet 

tässä samaa tahtia, kun fahrenhait 451 savut vievät ydinrikosten peittelyä käsittämättömiin 

nykymittasuhteisiin? ---------- Kun SUPO teki terrori-iskunsa Eurajoen kirjastoon kahden 

miliisipoliisinsa voimin, sen keskeisin sanoma oli estää ydinkriittisen materiaalin leviäminen 

Eurajoelle keinoja kaihtamnataa. Kaikkia mahdollisia EU:n takaamia sananvapauslakejamme 

tieten polkien. Päätös on suoraan alistettuna sisäministeriön uusista toimintaohjeistuksista 

käytäntöön. Tarkoitus oli asettaa koko kirjaston henkilökunta varpailleen. Ydinrikollisemme 

TVO/Posiva junaili uskomattoman päiviä kestäneen iskunsa Suomen sivistyksen kehtoon. 

Varmuuden vakuudeksi hyökkäsi koko kirjastoinstituutiota vastaan aina johtoa myöten täysin 

tekaistuilla johdon kotiin asti. Invaasiota suoritettiin saamieni tietojen mukaan usealla poliisilla 

eläinsuojavaltuutetulla ryyditettynä tehdyin poliisin kotietsintä-iskuin! Tarkoituksena halvaannuttaa 

koko Länsi - Suiomessa oleva keskeinen kirjallisen ydinkritiikiaineiston saantimahdollisuus 

kirjasojen kautta alkuunsa. Pieni ilmoitus M.T. lehdessä 25.09.2009 Kertoo karusti miten tämä 

armoton sisäministeriön ja ydinhallinnon systemaattisen vihansa kansaansa vastaan toteuttanut 

ydinrappio-organisaatio oli tuottanut iskunsa aina hovioikeuteen asti! En kerro nimiä, enkä 

tarkempaa taustaakaan. Joka tapauksessa kesällä 2009 TVO/Posivassa suoritetut 

ydinrikollisuuksistaan meriittejä noukkineen johdon hyllytykset ja poistot mahdollistivat sen, että 

Hovi viimein sai kumoon siäministeriön ja ydinrikoshallinnon organisoimat tekaistut syytökset 

Eurajoella toiminutta kansansivistyslaitosjohtoa kohtaan. Lakonisesti lehti-ilmoituksessa kerrotaan 

miten Turun hovioikeus totesi tekaistut ns. "rikkeet vähäiset ja rankaistustoimet jätettiin tekemättä"! 

Jossei välissä olisi hyllytetty kymmenluokkaisesti TVO/Posivan johtoa läpi korruptoituneen 

ydinhallinnon hampaista pääseminen olisi ollut oleellisesti vaikeampaa. Voi vain tehdä kunniaa, 

kiusatun sivistyslaitoksen edustajistolle ja todeta, ettei maamme ydinhallinnon rikolliset, saati sen 

käsikassaran sisäministeriön synkkien joukkojen hämäriä ydinkorruptoinnin määrää voi kansa vielä 

edes ymmärtää! 

  

209. Miljardien dollarien ydinmies..txt 
209. Miljardien dollarien kustannusten ydinmies. Kirjoitellessani tätä viestiä on 28.7.2008. Tilanne 

on jälleen kerran se, että jo maanantaiaamusta on taas kaikki nettiyhteyteni pätkäisty pois. Tämä 

on minulle jo perusrutiini. SUPO/ydinhallintomme suoraan sisäministeriön valtuuksin katkoo 

linjojani jopa tapansa mukaan päiviksi pois mitään röyhkeästi syistään ilmoittamatta. Raumalle on 

perustettu kokonainen poliisiosaston solu, joka kontrolloi kaikkea liikennettä ydinasioiden tiimoilta. 

Perustajaniminä on lehtien palstoilla komeillut mm. ylikomisario Lars Gröönruus ja ylikonstaapeli 

Mika Lindell. Heidän pestinsä tosin loppui jo 2008 alkukuukausina TVO:n ankarien moitteitten 

saattelemana. Sen perään on poliisiviranomaisia tullut ja mennyt. Mutta minulle ei ole enää riittänyt 

näille "heittopussipoliiseille" kiinnostusta selvittää suuremmin edes heidän nimiään. Sen verran 

tuulista on homma näyttänyt rotaatioineen olleen. Niin useampaa VARMAAN kiinnostaa se 

systeemi, mikä on tehnyt minusta Pohjoismaiden tehokkaimman, pätevimmän ja nyttemmin myös 

pelätyimmän kvanttiydinalaosaajien miljardien dollarien kustannusten miehen. Jotain sellaista, 

johon ydinale ei koskaan aiemmin ole törmännyt. Kaikki alkoi auringonpaisteisesta alkukesän 

päivistä 1970-luvun loppupuolella, Kun astelin TVO:n hallintorakennuspäällikön puheille arkisissa 
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vaatteissani. Tuskin edes hän silloin ymmärsi saaneensa eteen aikanaan maamme tärkeimmäksi 

nousevan ydintyöläisen, joka aikanaan vavahduttaisi aina koko ydinalan teollisuuden perustuksiin 

asti. Ajoitukseni oli tarkkaan mietitty. TVO kun oli juuri aiemmin ottanut suuren määrän 

ydinalaosaajia. Valtavasta hakijamäärästä oli tehty kalliit psykologitutkinnat ja profiloinnit 

kyvyistään, taipumuksistaan ja taituruuksistaan. Mikä oivallisinta pääsin systeemiin sisään siis 

aivan ainutlaatuisesti niin, ettei minusta koskaan tehty minkäänlaista analyyttista profilointia, eikä 

mitään. Tämä oli jatkossa erittäin tärkeä osa "harmaanmassan" strategiaani. Oli äärimmäisen 

tärkeää, että pääsin maamme sisäpiirimäiseen äärettömän tarkoin kontrolloituun 

sotastrategiaydinsysteemiin harmaana hiirulaisena, "Arkirahvaan himmennetyillä valoilla" Kukaan 

ei saisi tietää pitkiin aikoihin potentiaaliani millään tasoillaan ja tämä oli äärettömän tärkeää! 

Strategiani ajosta sain odotella yli vuoden sisäänpääsylupaani, mutta pääsin, kuin pääsinkin. Sen 

jälkeen ydinala ei ole hyökyni edessä ollut entisensä. No arkisesta, harmaasta asentajatyöstä 

kaikki alkoi. Oli äärimmäisen tärkeää päästä mukaan kaikkiin keskeisimpiin Asea:n, BBC:n ja 

lukuisten laitetoimittajien kurssimeriin. Siinä hommassa alku meni. Paljon sellaista uniikkia, jota ei 

juuri kukaan tässä maassa myöhemmin sain yli vuoden komennuksilla Asea-atomin 

laiteteknikkojen ja insinöörien koulutettavana. Siis häikäisevää kustomoitua eliittiosaamista alusta 

asti. Komennuksista voisin mainita vaikka nykyisen sähköliiton pääjohtajan koulutettavana olo OL-

1 laitoksessa myös. Häntä voin kiittää mm. keskeisimmän ASEA moninaisen arkistomeren 

läpikahlaamisista ja taidoistani siihen. Seuraavana komennuksena yli vuoden OL-2 laitos. Jossa 

pääsin käsiksi oivaan laitosammattitaitoon hioutumaan ihan nyanssien tasoilla. Koulutuksia sateli 

AKU-kurssi oli silloin erittäin syväluotaava erityispitkä vain meille ensiksi tuleville. BWR-kurssia ja 

kaikenlaista loputtomana nauhana. Laitoksesta ei jäänyt koneen kone ymmärtämättä saati 

tutkimatta näinä vuosina. Pian myös laitosjohtajisto alkoi kiinnittää taitopotentiaaliini niin paljon 

huomiota, että sain suoran väylän sellaiseen superosaajaportaaseen, jota ei sen perään jälkeeni 

enää kukaan ikinä päässyt kulkemaan. Kyse oli kaikkein keskeisimmistä ydinturvakriittisimmistä 

tuhansista ja tuhansista sähkömekaanisuoja- ja releyksiköistä. Jotka piti testata elintärkeytensä 

vuoksi vuosittain. Niin vaativa projekti, ettei oikein osaa yksinkertaisesti edes selittää. Meitä oli 

ensin iso liuta teknikoista insinööreihin tutkimassa ja A-, B-, C-, D-subien nelinkertasysteemejen 

lisäksi jo alusta asti erityiskammottujen varmistamattomien omakäyttömuuntajien, turbiinien, 

generaattorien ja reaktorisysteemiturvasyöttöjen ja laitteitten hengästyttävän herkkien, 

monimutkaisten ja jo pienestä töpistä rotaatiopainemeriä aiheuttavien laitteitten maailmaan. Heti 

alkuvuodesta lähtien alkoi loppuun palaneita teknikkoja karsiutua ympäriltäni huimaavaa vauhtia. 

Ei kulunut montaa vuotta kun olin yksinäni muutaman pelokkaan kesäharjoittelijan kanssa 

hoitamassa hommaa, jota koko saarella ei silkasta pelonsekaisesta kunnioituksesta KUKAAN muu 

lisäkseni osannut tehdä! Tilanne oli tosiaan näin uskomaton. Muutamassa vuodessa minusta oli 

tullut TVO:lle niin korvaamaton osaaja, ettei kukaan edes tänä päivänä ole kyennyt firmassa enää 

samaan. Kyse oli minun ylittämätön selätys ydinalasta. Yksityiskohtiin en mene. Mutta vain ja 

ainoastaan minun asteen potenttiomerin säätökyvyistäni oli riippuvainen kestikö TVO:n reaktorit 

räjähtämättä verkossa seuraavat vuodet, vai kävikö kuten mm. Ruotsissa, että laitokset ryskyivät 

vaarallisesti virhelaukaisurajoiltaan alas. Juuri näihin aikoihin TVO pääsi vuodesta toiseen 

ennennäkemättömille maailmanlaajuisille ajoprosenteilleen. Pieni huolimattomuus jossain 

differentiaaliajoissa, ja ryske olisi varmistamattomassa generaattorisuojan laukaisussa maksanut 

omaisuuksia. Sainko suitsutusta? En toki vaatimattomana sitä suuremmin odottanutkaan. Herroilla 

oli herkkua ja kaikkialla riekuttiin maailmanennätystasoista. Minua ei toki harmaana edes 

huomioitu, vaan röyhkeän välinpitämätön johto pönkitti tuotoksillaan vain egoaan. Rahvaalle jäi 

pelkkä megastressi ja luu käteen näissäkin pidoissa. No minulle alkoi aatos itää oivaltaessani 

loistavani nyt kruununjalokivenä. Oli siis aika siirtyä vaiheeseen B! Menin suoraan puhumaan asian 

tilasta johtajalleni. Löin ukaasin pöytään, että TVO on ajautumassa kriisiin, koska koko saaresta ei 
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löydy ketään korvaajaani! TVO:lta ylimieliseen tyyliin vastailtiin vaan, eivät millään usko, että olen 

korvaamaton. Firmalla on varaa lyödä paikalleni insinöörejä riittävästi korvaamaan työni! Röyhkeys 

on TVO:n tapa ollut toimia aina, joten en yllättynyt yhtään. Sanoin suoraan että koetetaan sitten 

kunpa meistä on oikeassa! Kuten odottaa saattaa huonosti minua kohdellut pomoni sai pyörtää 

nöyrästi puheensa. Ei riittänyt korvaajakseni edes puoli tusinaa insinöörejä, ei teknikkoja! Minä sitä 

vastoin hain siirron kauan kaipaamaani, jos mahdollista entistä vaarallisenvaativampaan 

kulunvalvontasysteemiin näyttöjeni rävähdettyä julkisuuteen. Entinen pomoni ei toipunut 

"hyllytyksestään" enää koskaan. Vuoden päästä kulunvalvontaan tultiin siten vaikein vatsoin 

pyytelemään, että jos kaikkein vaikeimmissa laitteissa vaivautuisin edes hiukan jelppimään. Koska 

olen aina ollut sanani mittainen ja rehellisen reilu, niin autoin TVO:ta. Vaikkei ehkä olisi ollut mitään 

syytä. Mutta Suomen turvallisuus kun oli kyseessä, niin menköön nyt sitten, kun lupasivat oppia 

neuvoistani. Eivät valitettavasti oppineet. Mutta eivät sen jälkeen myös apuani hämmästyksekseni 

pyydelleet. Ratkaisu oli TVO:lle tyypillisen brutaali. Laitteet annettiin jäädä pölyyn hoitamatta 

laittomasti vuosikausiksi megariskein. Vasta vuosien ja vuosien päästä kuulin shokeeraavan 

totuuden tästä megamokamerestä. Maineeni tähti oli sytytetty kiintotähdeksi ydinosaajana, Kun 

alasasti nöyrrytettynä TVO osti koko miljoonien maksaneet suojalaitesetit suoraan Siemenisiltä. 

Peläten koko ajan, että pääsisin selvyyteen totuudesta ja täysi ydinalan tappiosta tässä asiassa. 

Toki aukeni totuus ja päätin, että homma ei jää tähän. Minulle kun oli rävähtänyt tie taivasta 

myöten kulunvalvonnan spesialistiurallani. Vielä koittaisi päivä, jolloin olisin koko saaressa ainoa 

henkilö joka tuntisin ydinvoimalan kaikkein kriittisimmät laitesysteemit, reititykset niiden luo, ja mikä 

kaikkein uskomattominta opettelisin myös kaikkein tarkimman osion päälle. Eli sen 

musertavansalatun moninaisen kvanttiydinmaailman, jonka reaktorin tarkoin suljettu rautakansi 

piilotti sisäänsä. Oli aivan keskeistä tuntea kaikki laitoshenkilöt. Siinä tuli tutuksi instrumenttipuoli, 

sähköpuoli, metallipuoli, kuljetus, varastot ihme laitoslähetyksineen, valvomoväki. 

Ydinvoimalaitoksiin elimellisesti kuluneet puolisen tusinaa ydinlaitearkistoja olivat systemaattisen 

kiinnostukseni kohde seuraavat vuodet. Kopiokoneet ja tietokannat olivat kaikki vapaasti 

luettavissani. Tässä työssäni "alun rahvasstatus", supliikkini ja ennen kaikkea kaikki ovet aukova 

kulunvalvontalaitekorjaajan vakanssini olivat enemmän kuin painonsa kultaa! Kukaan ei kiinnittänyt 

huomiota paikallaolooni, koska se oli toki oikeuteni. Kertakankiaan mikään ovi, ei tielläni 

vuosikymmeniin sulkeutunut. Varmaan olisi paukkunut ukset, jos TVO olisi tajunnut mitä oli 

meneillään. Minä kyselin, imuroin tietokantoja, kirjastoissa olin kuin kotonani varjeltujen uniikkien 

gradutöiden, raporttien, kytkentäkaavojen mykistävässä auvossa. TVO suorastaan halusi vielä 

silloin, että asialliset työläiset utelivat. Ja minähän sitten meinaan SELVITIN! Eräänä kauniina 

päivänäni sitten huomasin hallitsevani laitoksesta yksinkertaisesti KAIKEN! Muistan eläväisesti 

juovuttavan euforisenihanan tunteen. Olin yksinkertaisesti musertavan ylivoimainen! Minulla on ja 

oli enemmän tietoa nyanssimeristä kuin ydinherrat mustissa unissaan ikinä voivat oivaltaa. 

Helppoa ei akateeminen kvanttiydinfysiikan opiskeluni alkuun ollut, ei taatusti. Muttei toisaalta 

ylipääsemätöntä myös. Aikaa minulla oli suunnitelmaani mennyt alun kolmattakymmenettä vuotta. 

Oli aika siirtyä vaiheeseen C! Kaikki siitä eteenpäin on silkkaa ydinalamme historiaan havinaa ollut 

jo pitkään. En sano edelleenkään yksityiskohtia näin julkisuuteen. Mutta toimin hiukan samalla 

metodilla kuin relekoestuksessa olleeni ylipomoni kanssa. Eli oli tärkeää saada "tietynlaista" 

näkyvyysskismaa TVO:n ylimpään johtoon, että saisivat pikku hiljaa oppia, minkälaisella 

tietoylivoimalla aioin jatkossa edetä. No yhtä kaikki muutamassa vuodessa aloin saada tietooni, 

että TVO:n johtoon alati yhteyttä pitävä sisäministeriö oli alkanut osoittaa yllättäen suunnatonta 

huoltaan siitä, että ydinalaan oli pesiytynyt yksittäinen henkilö jonka kaikenkattava 

ydinyksityiskohtien tietämys oli pantu merkille laajalti, todella laajalti! Olin yhtäkkiä ponnahtanut 

"ilmiönä" ydinalan vuosikymmenten tapaukseksi. En pelkästään turvallisuusyliosaaja A1-luokaksi 

vaan jopa sen päälle. Yli 60v kvanttiydinmaailman IAEA/NSA kontrolleri oli noteerannut jotain 
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sellaista pelottavuutta yksilön ammattiydinosaamisessa, ettei vastaavaa oltu koettu. Olin 

sananmukaisesti NIMI! SUPO:n kohde. Alkuaan meille opetettiin, että kaksi pientä palopommia 

muuttaa ydinvoimalan ydinpommiksi. Mutta olin tulossa pisteeseen, jossa aioin näyttää, että vain ja 

ainoastaan YKSI tiedon-pommi riittää. Olin se yksi pieni vielä silloin sormin tukittava vuotoreikä 

maailman suurimmassa ydinilluusiopadossa, joka ensikertaa 60v historiansa aikana myös 

kykenisin sen padon halkaisemaan! Juovuttava tunne oli huumaava. Varmaan moni olisi ollut 

tilassani enemmän kuin hiljaa. Odottanut pölyjen laskeutumista. Mutta niin no, en toki minä. Minulla 

kun oli missio. Aloin kehittää settiä tilanteeksi, supernovaksi joka räjäyttää lastemme suurimman 

uhan pois maailmankartalta. Mutta kuten SEV/CCCP kaadettiin. Aivovoimalla ja älyllä. Minulta 

puuttui koko suman aukaisusta enää yksittäinen lähtölaukaus. Jotain sellaista, joka kääntäisi 

hetkessä koko maailman ydinturvavastaajien rikkumattoman huomion julkaisemiini artikkeleihin. 

Jotain sellaista, josta ala ei pahimmissa unissaankaan olut osannut painajaisia nähdä. Yli 30v 

systemaattinen etenemiseni leiskahti kohti koko suomen ulkomaalaisvakoilijamassoilla täyttävää 

täyttymystään. Julkaisuni "Ylihienokuorirakennelaite" sopi tarkoituksiini enemmän kuin hyvin. Koko 

Suomen ydinnetti ei siitä ole toipunut. Kuulemme jo miten NSA/SÄPÖ/SUPO paniikissa 

kehittelevät systeemeitä kontroloidakseen nimenomaan Pohjolan nettiin pesiytynyttä "toisenlaista 

ennekokematonta ydinosaamistasoa!" Tilanne kohdallani on se, että tämän ainokaisen maailman 

vaarallisimman ydinlaitteen 3-Nobelin ansainneen toiminnan periaatteen julkaistuani ei minun ole 

tarvinnut kuin napsaista pari kirjelmää ja maamme ydinherrojen palleja on pudonnut yksi toisensa 

perään kuin mätiä omenia! Ydinosaamisen vakuuttavuus lasketaan niin kiistattomana. Jos 

kansalaisille ei kaikki auennut, niin viimeistään -08 juhannusperjantain Suomen ydinturva-

arkistojen tuplapalo aukaisi silmät kaikkein epäileväisimmiltäkin. Ydinala oli kasvattanut 

syvimmissä mustissa syövereissään jotain sellaista, jota ei ikinä uskonut mahdolliseksi. Jotain 

sellaista, josta tulevat sukupolvet kirjoittavat huikeita romaanejaan ydinalan nousuista ja 

vääjäämättömistä tuhoistaan. Yksi on ainakin varmaa. Jos aiheen rehellisyydessä pidättäydytään, 

niin 1970-luvun harmaa systeemiin taapertava arkinen kansalainen on oleva siinä suurempi 

perhosefekti, kuin edes osataan nyt arvata!  

  

210. AY-liike vs. ydinvoima..txt 
210. AY-liike vs. ydinvoima. Seuraavan kirjoitelmani pohja luotiin muutamia vuosia sen jälkeen, 

kun TVO:n ydinvoimalat käynnistettiin 80-luvuilla. Ydinvoimalatyömaat olivat rakennusvaiheen 

aikana ruotsalaisten kohteina varsin aktiivisen vapaan AY-liikkeen toiminnan ikkunoita ja 

sponttaaneja lakkoviikkoja oli varsin yleisesti. AY-liikejäsenyys oli käytännössä työväelle se voima 

joka seutukunnalla jylläsi. Mutta kun laitoksen ulkomaalaisdominanssi, eli tässä tapauksessa myös 

demokratia katosi laitosstarttien jälkeen oli kuin musta verho olisi nostettu koko ydinalan ylle. 

Seuraavat tapahtumat ovat olleet eräs ydinalan suurimmin varjeltuja TABUJA joihin alalla olen 

törmännyt. Niin äärimmäisen vaikeaa asiasta on mistään ollut tietoja saada ikinä. Ydinyhtiöt olivat 

sähköliiton alaisuudessa. Mutta kun TVO:n työntekijistöstä nostettiin liittopomoksi suoraan TVO:n 

työntekijä koko turvallisuuden korttitalot demokratiasta romahtivan ainokaisessa 

lakonaluspäivässä. Yhtiössä oli jo jonkinaikaa ihmetelty sitä, että vaikka huoltohenkilökunta lähti 

lakkoon ja portille pantiin lakkovahdit, niin itse laitos kävi sumeilemattomsti! Asia oli silloin niin, että 

lakkopäivinä ydinyhtiö todellisuudessa "tienasi" kun palkkoja ei tarvinnut maksaa. Niin sitten alettiin 

painostamaan, että toimitaan kuin kaikissa muissakin tehtaissa. Eli prosessi alas hyvissä ajoin 

ennen lakkoja ja tuotanto seis, niin tulisi paremmin herrojen kuulolle sanomamme. Olin itse 

kuuntelemassa miten pääluottamusmies kovilla kierroksilla kaavaili illan lakkoon lähtöämme 
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asiallisine vaateineen. Puhelin soi ja huolestunut luurin pitäjä sanoi että nyt on siis ISO herra luurin 

päässä. Varsin huolestuttavan vähäpuheinen pääluottamusmies hyytyi, pudotti luurin ja ilmaisi, että 

tähän loppui KAIKKI oikeutemme! Koskaan en saanut selville kuinka ylhäältä käsky brutaaliin 

demokratian polkemisiimme tuli. Mutta siitä päivästä lähtien ei KOKO Suomessa ole ydinalalla sen 

enempää lakkoiltu, kuin noudatettu demokratian pelisääntöjäkään. Asia on ollut ankaran kova 

pelon TABU. Edes minulle ei asiasta juuri tietoja ole myöhemmin herunut. NIin järkyttynyt 

pääluottomme aiheesta oli. Lehdistä ei tutun kolkosti niinikään koskaan rivin riviä, kunnes! Antti 

Vahtera "Ydinenergian uhkapeli", sivu 236: "Varsin kouriintuntuvia esimerkkejä tiettyjen 

demokraattisten oikeuksien kumoutumisesta voidaan nähdä suppeammissa puitteissa, 

ydinvoimaloiden työntekijöitten kohdalla. Nämä laitokset ovat yksinkertaisesti liian haavoittuvaisia, 

jotta lakko-oikeutta, mistään työpaikkademokratiasta puhumattakaan, voitaisiin sallia niiden 

työntekijöille. Windscalen 7 viikon lakon aikana lakkovahdit pysäyttivät kuorma-auton, joka toi 

reaktorien ja jälkikäsittelylaitosten toiminnalle välttämättömiä tarvikkeita. Lakosta tuli 

TURVALLISUUSONGELMA , sillä käynnissä olevat reaktorit vaativat jatkuvaa valvontaa, eikä niitä 

suinkaan voida pysäyttää käden käänteessä. Jos lakkovahdit olisivat johdonmukaisesti jatkaneet 

Windscaleen saapuvien henkilökunnan ja tarvikkeiden sulkua hallituksen olisi pitänyt puuttua 

asiaan VOIMATOIMILLA!! (Kuvitelkaa ihmiset, miten demokratiam,aassa poliisi/armeija olisi 

surutta alkanut ampumaan lakkolaisia käytännössä !) Samalla kuitenkin ydinteknologiaan tehdyt 

valtavat investoinnit kasaavat kohtuuttiomasti valtaa tätä teollisuudenalaa johtavien käsiin. He 

muodostavat etäisen ja erikoistuneen eliitin, joka tekee päätöksensä teknisin perustein, omia 

intressejä suojellakseen ja edistääkseen. Harvoin he tulevat harkinneeksi, miten kohtalokkaita ja 

kauaskantoisia seurauksia päätöksistä on yhteiskunnalle ja kehitykselle. Ruotsissa, Saksassa, 

USA:ssa esimerkit osoittavat, että monet maat jo kavahtavat ydinvoiman totaalitäärisitoutumista. 

Mainittu ala on turvonnut niin sureksi, että vastustaa jo kaikkia muutoksia, ylikireän monoliitin 

kurssia on vaikea muuttaa!" Tapahtumien jälkeen mm. TVO pakotti työväkensä 

työlainsäädäntövastaiseen 12h työpäiviin! Esim OL-3 työmaalle ei suomalaisväen osuus ole enää 

edes 20% luvatusta yli puolesta. Jopa ammattiliittolaiispomoille on ollut suuria vaikeuksia edes 

käydä alueella sponttaaaneissa tarkastuksissa. Alueella on onkarat valokuvauskiellot kaikialla. 

Jopa lähikilometrien rantoja/marjastus/samoiluluonnonsuojelualueita on systemaattisesti 

tyhjännetty jokamiehenoikeuskäyttäjistä. Vapaissa vesialueissa virannomaiset ratsaavat kiusaten 

mm. passeja pyydellen. Ahdistuneisuutta kohottaa niinikää hengenvaaralliset 10 000V täysin 

oloissamme laittomat sähköteurastusaidat, Vartijoiden konetuliaseet ja vastaavat. Jopa käskyt 

ampua kohden avointa portia päin tuleville rauhallisia mielenosoittajanaisia on 

kammotukseksemme koettu. Yksi yhteinen piirre salpaa kaiken ydinkatastrofiuden. Edes 

vapaansanan lehdistöstämme ette saa mistään näistä lukea. Voi vain kauhstuen todeta, että 

Rubert Jungk kirjassaan "Ydinvoiman Armoilla" ennakoi ydintulevaisuutta niin napakasti, että 

ydinalan käskystä myös lukuisten polttorovioon pantujen asiallisten ydinkritiikikikirjojen oli 

kadottava ydinyhtiöitten lähikuntakirjastoista! Ja me toki muistamme mitä tarkoittaa kun 

demokratian poljenta menee edelläkerrotulle barbariustasolleen, vai muistammeko silti? 

  

211. Kahdenvälistä täsmäkeskustelua kvanttimaailmaan..txt 
211.Kahdenvälistä täsmäkeskustelua kvanttimaailmaan. *Kun löytää ydinreaktoriasiaa syvällisesti 

ymmärtävän henkilön, Joka tietotaidollisesta koulutuksestaan huolimatta alkaa vasta tässä 

käsittelemään saamaansa ennenkokemattoman suoraviivaista kvanttireaalia. Saattaa tuloksena 

syntyä, jopa näin käsinkoskettavan analyytinen pätkä. Lukekaa pieteetillä, sillä käsiteltävät 
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terminologiat yms. nyanssitaustat ovat jotain sellaista tasoa, joka ei helpolla välttämättä heti aukea. 

---------------------- Kysyn vielä ydinreaktorissa syntyvistä energioista ja lämmöksi siirtymisen 

mekanismeista. Kerroit, että 10% lähtee raakana säteilynä. Kuinka paljon menee atomin 

lohjenneiden osien liikuttamiseen eli suoraan lämmöksi? Oliko niin, että aluksi säteilyn ja suurien 

ydinkappaleiden värinä on noin 50% ja 50%, mutta sironnat ja aallonpituuden kasvut ym. 

lämmittävät myös? Tämä varmaan löytyy materiaalistasi tai Jauholta, mutta kivempi kuulla suora 

selitys kuin etsiskellä tiedot. *Nyt osuit aika arkaan paikkaan. Eli alkutilanteessa on tosiaan niin, 

että noin pulet reaktorin sisältämästä tehosta on silkkaa säteilyä. Säteilyn vuorovaikutuksesta 

ympäristöön sitä MUUNTAUTUU tosiaan lisää lämmöksi. Tässä koosteessa näkyy ÄÄRETTYMÄN 

hyvin, miten olen prosessoinut Pekka Jauhon materiaalia. Eli tuon 10% osuuden LUVIN häneltä 

artikkeliini suoraan. Sen siis täytynee olla osaltaan totta. On vaan tajuttava MISSÄ! Eli tämä luku 

kertoo nyt jotain ihan muuta, kuin sen paljonko säteilyenergiaa kaikkineen karkaa biotooppeihin! 

Näppituntumani on, että kyseessä on se konkreettinen MITTANORMAALI, joka perussäteilystä 

reaktorista karkaisi läpi perussuojien, gammana, alfana, beettana, röntgeninä. Eli STUK:n varsin 

ylimalkainen käyttämä perusta säteilysuojanormituksiinsa. *Mutta kun pääsin eteenpäin alkoi 

tietoreitti mutkistua. Kas jo PELKÄKSI neutriinovuovuodoksi Jauho ilmoittaa kas kummaa 17% 

reaktoritehosta! Eli 4500MW reaktorista vapautuva neutriinovuo olisi jo 765MW! Vielä päälle mm. 

60% hukatut neutronipäästöt ja vastaavat. Eli kysymäsi reaali on jo näin ikkunoitavissa välille 20-

50% reaktoritehosta KATOAMATONTA säteilyvuotona on de fakto! Keskimäärin tuosta tulee 35%. 

Eli yhdistämällä 20% mittareissa näkymättömään osaan Jauhon ilmoittama MITATTU n. 10% 

päästäneen jo reaalitietoon n.30%. Näin päättelemällä tulee varsin todentuntuinen ja 

helppomuistinen "hokema": *Ydinvoimalasta kolmannes energiasta tulee sähköksi ja 2/3 osaa 

pääsee "hukkaenergiana" biosfääriin. Josta erheellisesti kerrotaan STUK:n tiedotehuijauksena 

silkkana muka LÄMPÖNÄ! Näin ei toki edes teoriassa voi olla koska 17% MYÖNNETÄÄN jopa 

STUK:n omissa julkaisuissa säteilyksi jopa suoraan lävistävinä neutriinoina. Päälle kaikki muut 

mittareihin näkymätön termivireet, hilavirheet, isomeerivireet, neutronivuot yms.. Juu ei totuuden 

häivää! *Nykytiedoillani kristalloin näin: Kolmannes sähkönä, kolmannes "konkreettisena lämpönä" 

ja kolmannes säteilynä karkaavana energiana! HELPPO MUISTAA! 

__________________________________________ *Haluat vielä perusteluja lisää kimuranttiin 

asiaan? Eli tässä käytetään härskisti hyväksi tapaa mitata energioita tietoisesti virheellisesti. 

Virittyneessä tilassa oleva vauhko neutroni voi varastoida itseensä 0,511eV suuruisen 

spinhyrränsä kompomentin. Tätä hurjaa energiavarastoaan kantava neutronia voidaan MITATA 

arkisella kaasun lämpömittarilla. Kvadrupoolimomentissaan villinä laukkaavan, värähtelevän 

silkkaa räjähtävää säteilyn neutronivuon energiaa kantava esim. tritium normittuu perusfysiikassa 

värähtelevänä "kuumaa kaasuna". Jonka ulospäin näkyvää suuretta voidaan näppärästi kansaa 

rauhoittaen pelkistää nimellisenä "lämpönä"! Hyvin tietäen, että tritium aikanaan sinkoaa miltei 

kaiken muassaan kulkevan puoliintuessaan neutronsäteilymassana, mutta reaalin voi tietysti 

unohtaa ydinsikailukulttuurissa! Suorastaan NEROKASTA! Eli IAEA/STUK on päättänyt mitata tätä 

suoraan säteilymittareissa näkymätöntä "ongelmaenergiaosuutta" normeilla jotka voi mitata 

latistaen Celssiukswen LÄMPÖNÄ ja sen vuotona! Takaisin ilmakehän gammapurskeisiin. 

Mietinkin materiaalissasi ollutta väitöstä, että mikä tahansa fissioiva kama eli se pihahiekkakin 

menee ylikriittiseksi jos sitä on paljon. Ettei kyse olisi kuin määrästä sitten tajusinkin, että näinhän 

se on! *Juuri NÄIN! Toki muistaen, että on eri tasoja perusfissioon ja esim. fissioräjähdykseen, 

mutta perimmältään LINEAARINEN nousu päättyy logaritmiseen jääkiekkomailman 

fissiopommiryöstäytymiseen! Ylikriittisyyden ei tarvitse tarkoittaa ydinräjähdystä, se harhamielikuva 

esti tajuamista jonkin aikaa. *NIMENOMAN! On silkka harha kuvitella, etteikö jo kilo radioaktiivista 

vaikka kalkkia tuottaisi fissioita. Kyllä se vaan tuottaa. Hahn mm. halkoi uraania ongelmitta jo 

grammaluokan uraanimalmeillaan arkilaboratoriopöydällään! (T.K. No:8 -08)"Uraani halkesi 
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vahingossa. Saksalainen fyysikko Otto Hahn toivoi keksivänsä uuden raskaan alkuaineen, kun hän 

17. joulukuuta 1938 pommitti uraaniatomien ytimiä neutroneilla. Hän oletti, että ytimet kaappaavat 

neutronit, mutta tuloksena olivatkin alkuaineet barium ja krypton. Uraaniytimet olivatkin haljenneet 

kahtia. Ilmiö oli ristiriidassa tunnetun tieteen kanssa, ja Hahn kysyi selitystä fyysikko Lise 

Meitneriltä. Tämän vastaus oli uusi atomimalli, jossa ytimet halkeavat ketjureaktioissa, kun niihin 

tuodaan energiaa esimerkiksi neutronipommitusella. (Tai tosiaan myös muilla säteilyn muodoilla!) 

Hahn suoritti tietämättään ensimmäisen ydinfission varsin pienellä koeaine-erällä ilman kriittisen 

massan ylityksiä." Eli onnisuu pienin neutronipommituksin fissiointi HYVIN! Ai että myös Ionosfääri 

virittyy? Jo se, että säteilysuojamme voi maadoittua on tarpeeksy yrjöttävää, Mutta se voikin 

kuljetella säteilyä paikasta toiseen. Entä keräillä energiaa pienemmistä kvanteista, kunnes voi 

lähettää gammaa? *Juuri näin! Perusjujuna on kasata atomissa esim . 10 000eV röntgensäteilystä 

1 000 000eV gammaa, jopa 10 000 000eV< ylittävää alffapursketta ongelmitta. Tässä on tajuttava 

kuitenkin tiettyjä lainalaisuuksia. Atomin SISÄLLE varsinaiseen mastervarastointiin on about. 10eV 

UV-kvanttiraja. Juuri TÄMÄ rajaa perusvalon kontra säteilyenergian toisistaan. Kyse on uloimman 

valenssielektronien kyvystä siepata näitä kaikkein nössöimpiä alle n. 10eV energiapaketteja. .. 

MUTTA kun aineesta on ionisoitu valenssielektronit haittaamasta on tie AVOIN 

säteilyviremaailmakompressointiin! Eli aivan käsittämättömän tilanteen tuo systeemi jossa 

arkivalo/radioaaltoenergia voi ionisoituneeseen kaasupilveen iskeytyessään kompressoitua vähän 

kerrassaan gammapurskeiksi tuosta vaan! Mitään kvanttifysiikalle vierasta tilanteessa sinällään EI 

OLE! --------------- Ikuinen kvantti onkin liian yksinkertainen sääntö, kun se vuorovaikuttaa 

varastoituen tai siroten. Kai gammakvanttikin voi miljoona kertaa atomien elektroneja 

vauhditettuaan hyytyä infrapunakvantiksi ja töytäistä atomia lämpöliikkeeseen? *Toki voi! Aina kun 

energiaa siroaa taajuus laskee Einsteinin kaavan mukaan. Tätä "hämäystä" STUK eniten käyttää 

unohtaen oleellisimman seuraavan. Kuten KOROSTIN mekanismi ON kaksinaissuuntainen! 

Erityisen karmeasti säteilyionisoituneissa atomeissa säteily peilikuvana kompressoituu 

kvanttimekaniikkasbesiaalina! Millä mekanismilla muuten lämpösäteily lämmittää, onko se sopiva 

aallonpituus juuri kokonaisen atomin liikutteluun? *JUURI näin! Eli kaasun lämpötila määritellään 

harhauttavasti sen fyysisen LIIKEHTIMISEN mukaan! Mekaniikka jolla IAEA hämää 

säteilyuenergian kvadrupoolivärähtelyt mm. näennäislämmöksi! Radiotaajuudet kai tekevät samaa, 

mutta vuorovaikuttavat heikommin ja siksi vaeltavat pitempään väliaineessa. No, ilman väliainetta 

kvantti ei tosiaan mihinkään hiivu... *Koko ajan oikein. Ohoo, energinen neutroni vatkaa koko 

tritiumydintä! Hauska tieto. Lämpö yllättää sitten muuttumalla säteilyksi! Voiko vapaalla neutronilla 

olla vastaavaa momenttia? Ei se muuta neutronivuon merkitsevyyttä, uteliaisuudesta vain. *Siis 

pelkistäen. Perusvedyn ydin on pelkkä protoni ja elektroni. Tritiumissa ja deuteriumissa siihen 

kiinnittyy epävakaita neutroneita vaikka nyt noi kaksi. Huomaatko, että tällöin aineen MASSASTA 

on esim. n. 66% SILKKAA räjähtävää säteilyn energiaa! Totaalisti vielä mittareissa näkymätöntä. 

ELI niistä puoliintumisessa jälkeenpäin irtoavat neutronit ON silkkaa 100% säteilyn 

neutronisäteilyvuota. Huisaa että kilosta tällaista ainetta on siis 660g silkkaa punnittavaa 

SÄTEILYÄ! Jotain sellaista ainesta kun ydinvoimalat siis syytää 250-kertaa luonnontilaa enemmän 

niin kuolemaa tietää. Moista säteilyenergiatihentymää löytyy sitten vasta muuten 

antiainereaktioissa!! Joita tapahtuu rteaktoreissa toki myös. Atomista vapautuva PELKKÄ neutroni 

taas hajoaa beettasoihtutyyliin SILKAKSI säteilyksi 16,67 min elinikäperustaltaan. Protoniksi, 

elektroniksi beetta miinushajoten. Silkkaa hevosenleikkiä kaikki tyyni. Ihan asiallista muistuttaa 

"ylihienorakennelaitteen" levittämisestä, ettei tässä sentään taidetta olla tekemässä vaan tietoa 

levittämässä! *Näin. Samalla päivittyy homman prioriteetti, ihminen kun turtuu niin helposti. Olen 

lueskellut wikipedioista termien englanninkielisiä vastineita (ja se pitää tehdä vain lukemalla 

kunnes tulee vastaan, vastaavat osumat suomeksi ovat lähes pelkästään sinulta) *IAEA-

sensurointi on mykistävän tehokasta siis maailman mitassa. Yksinkertaisen järkkyä! ja samalla 
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ymmärtää joitain juttuja, ettei tarvitse kääntää sokkona. Seuraavaan pätkään liittyen huomasin, että 

virityskerroksen sijaan siellä (wikipediassa) puhutaan atomiorbitaaleista ja t-kerroksen/orbitaalin 

tilalla oli f: *Hämätään siis Jauhon aiempia metodeita, sotkemalla "taas uudistermejä" selvään 

hommaan. "Elektronien radat sisältävät n 4-5 erilaista virityskerrosta, puhutaan s, t, d, p jne. 

radoista ja (näiden ylihienorakennekerroksista). Nämä konfiguraatioaukot yhtyvät pääkvanttilukuun 

"n" arvoihinsa. Riippuen siis atomiytimessä vaikuttavien neutronien ja vastaavien 

säteilyviretasoista millä ionisaatiopotentiaalilla löyhimmin sidottu elektroni odottelee 

irrotusenergiansa saantia." Toista lausetta tuosta oli hankala tajuta. Eli radan muoto riippuu 

pääkvanttiluvusta? Se ei selkeytä viimeistä lausetta: riippuuko ionisaatiopotentiaali ei vain ytimen 

hiukkasmäärästä vaan myös hiukkasten tilasta? *RIIPPUU! Tässä puhutaan siis 

valenssielektronien rataKORKEUDESTA suhteessa ytimeen. Tämän takia Cernin 

laserisotooppikoe meni 90% saannistaan persiilleen 11% saantiin! Jette hienoa siis! Ja niin 

vaikeaa jopa ydinprofessoreille, että pistää ripaskalle hahmotuttuaan TVO:ta myöten. *Jos ideana 

meni vaikeeksi niin muista, että virittyneessä neutronissa on fyysistä massaa 0,511MeV enemmän 

kuin virittymättömässä! Mitä enemmän massaa on protonin ja elektronin välissä SITÄ huonompi on 

sähkökenttien vuorovaikutus ja situotumisensa. Pelkistäen siis Virittynyt uraani ionisoituu 

helpommin. Paskamaista ydinherroille, kun tuo ylihienokurirakennebalanssien ero eri isotoopeille 

ON jo valmiiksi niin pieni. Jettehyvää kaatamaan isotooppiprojektiensa saantihyötysuhteita siis!)) 

Tarkoititko energianvarastointitaulukon sopivan isotooppirikastusjutun jatkeeksi? *Just. Kyse kun 

ON kokoajan samasta "peruskeissistä". Malenkan-kuorimallia pidetään KOKO nyky-ydinfysiikan 

keskeisimpänä löydöksenä. Säteilyn varastoituminen on kuitenkin jo eri asia, eikä merkitykseltään 

niin helposti tajuttava. (Mikäpä antaisikaan samaa säväystä kuin kotikutoiset ydinpommit?) Eli 

kuorimalliteorian perään sitten kun talvi-illat ovat pitkiä ja päämateriaali käännöksessä. Näin 

käsitin. *Juu, hyvä noin. Vielä fuusiosta, kaikkien tekniikkauskovaisten lempivapahtajasta, joka 

säteilee myös neutroneja! Eihän se silloin vaan käy, näin taustasäteilyn jatkuvasti noustessa. *Ja 

TAAS Ajzenbergin -kuorimalliteoriat jne. on pääpaikalla jännästi kaatamassa KAIKEN ydintaivaan! 

Mälsää ydinherroille JOS tämä fakta leviää kansan tajuntaan, eikö?) SIKSI tieto edellisistä myös 

on bannassa! Wikipediassa oli myös maininta, että neutronisäteily olisi vielä fissioreaktiota 100 

kertaa voimakkaampaa! *Just. Ei kyllä kuulosta oikealta, kymmenen voisi olla lähempänä. Hmm, 

kuvassa heliumydin sai 4 ja neutroni 14 MeViä, joten lämpö-säteily-suhteeksi voisi olettaa 20%-

80%. Siitä jos reilu puolet pakenee niin puolet reaktorin tehosta menisi säteilynä ympäristöön. Ei 

niin raju kuin 100-kertainen, mutta raju kuitenkin. Mitä muuta tähän liittyy, jota en huomioinut? 

Luulisi sähkömagneettista säteilyäkin lähtevän? *Muistaakseni fuusiopreaktorin tehosta 80% olisi 

silkkaa neutronvuota. Ja tosiaan kuten oivalsit taas 0,8% vastaavaa esim. fissioneutronien 

energiaan suhteutettuna on päin seiniä! Vuotaahan reaktoreista neutroneistaan 60%! *Tosin se 

osa on totta, että fuusiossa vuotaa NOPEITA neutroneja ilman vesihidastetta ja fissioreaktoreissa 

vuoto ON veden läpäistyään valtaosin hidasta neutronia. Eli kyse ollee osin tästä kompasta. Mutta 

kysyit muusta säteilystä. No neutronivuo hajoaa beetta miinuksena elektroneiksi , protoneiksi ja siis 

beettasäteilyksi jäkipyykissä. Päälle varastoituen isomeerivireeksi, hilavirheet, termivireet , 

röntgenöinnit elektroneista ja gammaksi pakkautuvat mokomat osin myös. Niin, on se hassua kun 

iltalehdet ja kaiken maailman viihdyttävät asiaohjelmat janoavat skuuppeja, mutta ei sitten voikaan 

käsitellä mitään todella tärähtävää. *Enemmän kuin TOTTA! _________________ *Eli olen 

tällaisia koettanut jo vuosia opastaa. Mutta pelko, pelko pelaa!( Tiedejulkaisuiden psykologiaa 

ymmärtää paremmin niiden "ei pelotella kansaa"-asenteen takia, ja että ne ovat paremmin 

bisneksen kontrollissa. Sairasta sekin on, mutta ei niin tekopyhää niinkuin sensaatiojournalismin 

vaikeneminen. Kenties kohta sensuurin sijaan alkaa hörhöksi leimaaminen muuallakin kuin 

netissä, josta seuraava askel onkin jo, että mutta tämähän onkin totta! *Hidasta on tuskaisan 

reaalin tajunta. Mutta taitaa luonto sanoa piut paut ja äänestää "faktalla". Eli kyllä ne vääjääämättä 
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gammaavat taivaat viimeistään alkavat pakottaa realityyn. Kuten 1950-luvun Einsteinin kotiarestit 

näistä osoittivat jo. Vasta nähdyt mehiläistuhot ja muut "maailmalliset" tarkoin salatut 

säteilyionisaation punerruttamat talvitaivaat, lentokoneionisaatiotuhot, Antarktiksen otsonikasvut ja 

ydinaavikitumisreaalit vasta vakuuttelee kansanmassoja. Jos edes ne! --------------- Näinkö se 

menee: säteily rikkoo ilmamolekyylejä ioneiksi, jotka ovat pienempiä kuin vaikka typpi- tai happipari 

ja päästävät iltaruskoon enemmän sinistä? *On tosiaan niin, että ionisoituminen ON "fyysistä 

hajoamista aina!" *Mutta nyt on syytä korostaa. Eli kun on kyseessä normaalin UV-fotonin 

ionisaatiot esim. happi vielä kasautuu O3 otsonisidoksiinsa ja noin hallituksi aineotsoniksi, jolla on 

arkista kemiaa. Mutta jo röntgen ja siitä rajumpi säteilytyspommitus muuttaa tilanteen RAJUSTI! 

Säteilyenergia on silkkaa silvontaa. Aineet menettävät säteilyssä mm. KEMIANSA! Vähän kuin 

virus muuttaa koko solun silkaksi tappavaksi virustehtaaksi, muuttaa säteily arkiaineen atomit 

silkaksi säteilytehtaaksi, eli KUOLEMANKYLVÄJIKSI! *Lisäksi kaasut esiintyy lepotilassaan myös 

pareina, eli isompina. *Valon VÄRI kertoo sen ympäröimän aineen FYYSISESTÄ peruspituuksien 

aloina ja aallonpituusmittoina. Muistanet juttuni "Maailmassa on yksi väri", periaatteen tähän. 

Taivaan sini vaalanisi hiukan samalla mekanismilla, kun päivän sironnutta sinistä hajavalo on 

vähemmän. Sitä ei kyllä ihminen paljoa erota. Sama subjektiivisuus uhkaa pinkkiäkin. Mutta kun 

pari kertaa olen ihmetellyt, että enpä näin paljon vaaleanpunaa ole nähnyt ja kuullut tuplaikäisten 

vanhempien äimistelevän "koskaan en ole nähnyt näin vaaleanpunaista pilveä" niin alkaa ilmiön 

todenperäisyys vahvistumaan. *Itse asiassa niin huikea tietovahvistus sulta, että olen äimänä. 

Huomaa nyt, että kyseessä on asia, jota maailmassa varjellaan parhaillaan kuin valtiosalaisuutta! 

Ruotsin ionosfääriprofessorin astronautti Fuuglesangin NASA- raporteista tällaista salattuna löytyy, 

muttet muualta. Saati jostain netistä! Haluan tähdentää, että käsittelemme 

tietoyhteyskokonaisuuksia, jota lisäksemme esim. Suomessa hallitsee ehkä kourallinen 

professoreja, jos edes he! Meikälle asetelma jo alkaa piku hiljaa olemaan tuttua, mutta kyllä nää 

AINA tuppaa tiedostettuina huippaan. Hei tällaisen pyörityksestä jossain toisessa yhteydessä ja 

maassa saisi liki Nobelin! . .. . Kysyin tätä työnantajaltanikin, joka totesi, ettei väri niin 

hätkähdyttävä ole ollut, vaan että sitä esiintyy näin myöhään. Eli jotain havaintoa sielläkin! 

*Myöhään, mitenkä? Siis itte yhdistän tällaisen väriskaalan 100km korkeampaan 

revontulimaailmaan pakkasöinä. DEFENLYSTI siis säteilyn herättämään ioniosaatioon. Jos katsoit 

kuvakkesta miten eri kaasujen valenssielektronit ensin kiipee ylempiin ratoihin ja pudotessaan 

emittoi AKTIIVISESTI valovärifotoneja mennään tilanteeseen, jonka revontulikaasut tekee. 

Aktiivivaloisa pinki, vihreä ja sininen valotuotto tulee paljolti tolla mekanismilla. kuten taas 

esittämäsi "passiivisempi" sinisironta toimii fyysisen mittanormaalin peilauksen ja suodatuksen 

kautta. Nyttemmin vaan PÖYRISTYTTÄVÄN alhaalla suoraan sadepilvien 10km peruskorkeuksilla 

ionisoi! Äärimmäisen tuhoisaa, kun pitäisi olla vararajaa 100km. Kun meneillään on lisäksi 

auringonpilkkuminimi, nin pahalta näyttää! Pistän sulle muuten kuvan auringon aktiviteeteistä 

myös! Gammaavat taivaatkin alkavat upota kaaliin pikkuhiljaa nyt. Kummatkin ilmiöt täytyy 

tietenkin lisätä tulevan elokuvamme juoneen! *EI HEMMETTI! Johan olit GURU!) Pieni takaisku 

sen suhteen oli, että Rajasaaren vallattu talo on jo toisen samaan kilpailuun osallistuvan ryhmän 

valloittama! Juttelin siitä kesäkuussa ja uudelleen kuukausi sitten, mutta en vuokrasopimuksen 

haltioiden kanssa. Tieto ei heille mennyt ja nyt täytyy uusia suunnitelmia rankasti ja pikaisesti. Olin 

meinannut laittaa Styrg-roottorinkin katolle rekvisiitaksi viimeisten eloonjääneiden voimanlähteeksi. 

*Eivät sitten edes vai jae osa-ajaksi tai? .. On tärkeää saada kuviin jotain sellaista "erikoista" joka 

kiinnittää peruskansalaisen huomion sekunneissa mukaan juoneen. Itse esim. muistan eräästä 

saksalaisesta elokuvasta vain mustavalkean valopaineesta pyörivän pyörän pullosta, mutten edes 

kuvan juonta! Näin vaan ihmismieli poimii juttuja. En malta nyt uudelleenlukea sitä artikkelia eli 

kysyn taas olenko käsittänyt oikein. Eli taustasäteilyn ja paikallisesti voimalan poistoilman tekemät 

ionit pakkaavat perusvalon gammaksi? *Niin, vaikka KÄSITTÄMÄTTÖMÄLTÄ kun kuullostaa, niin 
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Pekka Jauho näyttää sumeilematta esittävän! Aihe on jopa mulle jotenkin niin,. .. no 

mahdottomalta tuntuvaa, että tyydyn rajaamaan jutuissani, että röntgensäteily pakkautuu 100% 

varmasti gammaksi. Jopa siis ionisoimattomassa kaasussa. Tämä on kirjan fakta! *Mutta kun pari 

ulointa valenssielektronia 1eV< valenssielektroni ja 10eV< UV-valenssielektronit on ionisoituneena 

atomista poissa tieltä niin JUURI NÄIN käy! Eli valon fotonit virittää suoraan 

röntgentuottoelektroneja, jotka sitten kvantittuessaan pakkaa valon lisää emittoituviksi 

gammafotoneiksi asti. On oivallettava tämä kaksoisvaiheisuus. Tässä kytköksessä ON tajuttava 

miten suuri ero on arkimaailmamme haaskuumekaniikojen ja AINA 100% haaskuuntumattoman 

kvanttimaailman oleelinen ero. *KVANTITTUMINEN molempiin energiasuuntiin ilman häviöitä! 

Ihminen on tällaisen edessä niin tottunut siihen, että energia voi VAIN hajota alempiin tasoiohinsa. 

Kvanttimaailman pakkaantuminen on eräs OLEELLISIN PÄÄTIETO, joka tulee mullistamaan 

sinunkin maailmankuvaasi uusiin uomiin! No hei näin se vaan on. Itte miellän asian niin, että kun 

atomin VÄLIT on täystyhjiötä, niin mikään "ilmakitka" ei sekoita systeemiä. Kyseessä taisikin olla 

typen fissioituminen, äh, pitää sittenkin lukea jutut uudelleen. *Kun puhutaan Einsteinin 

ennakoimista gammaavista taivaista on kyse nimenomaan KYNNYSREAKTIOsta. itse asiassa tätä 

osuutta ET löydä Pekka Jauholta! Eli nyt on menossa STUK:n kirja "Säteily ja turvallisuus". 

Kyseinen kirja on ihan PASKA! Miltei kannesta kanteen valhetta. Mutta esittää silti muutamia 

helmiä. Lisäyskerrointaulokon, kynnysreaktion ja muutamia muita säteilyn erityisreaktioita. Syy 

siihen, etten tästä ole sulle TIETEN kertonut on sen AMMATTIMAISEN härski disinfohyöky. Eli on 

heti syytä VAROITTAA tällaisesta materiaalista. Vasta kun tajua Pekka Jauhoa riittävästi voit 

tällaisiin paskatuubeihin kajota!) Oikeesti kirja ON tiukasti sensuroituna jopa hyvä. Mutta vaatii kyllä 

jo kovaa kvanttiammattimaisuutta, että tajuat mikä 90% on silkkaa SONTA. Pistän sulle mukaan 

tämän kriittisen kynnysreaktio-osan nyt. *STUK julkaisee tällaisen kynnysreaktion muuten 

PELKÄSTÄÄN antaakseen kansalle harhan, että ydinvoiman säteilyn tartunta veteen on VAIN 

lyhyt ja tarkoin hallittu 7s ydinvopimalan sisäinen nyanssi! Juuri tällaisen paskan syydössään 

STUK on kirjassa ihan huippuammattitaitoinen saivarre. Koko STUK kirjassa on kymmenittäin 

kaikenlaisia säteilynlajien läpikäyntiä. Mutta katoksi säteilyn säilömiseen on annettu neutronin n. 

10min häilyvä elinikä! Äärimmäisen vastenmielisen tarkoin kaikki Malenkat ja Lauritsenin 

kuorimallit ja vastaavat säteilyn varastoitumisfaktat suorastaan loistaa poissaolollaan! -------------- 

Tuleeko ionisaation päämekanismi nyt alhaalta ylös vai ylhäältä alas? Astronauttiraportit siis 

näyttävät plasmarengaskerroksen ohentuneen, jolloin avaruussäteily pääsee ionisoimaan entistä 

alemmaksi. Ydinvoimaloiden ionisaatio taas estää ukkospilviä, jotka tekisivät lisää ionisaatiota, 

mutta lähettäisivät sen van Allen-korkeuksiin asti, jossa se onkin tarpeellista. Eli pieneltä osin 

pinkki taivas tulee taustastamme - omasta toiminnastamme ja suurelta osin avaruudesta - tosin 

oman toimintamme seurauksena? *Avaruuden taustasäteily on MEGALOMAANINEN! Mutta JOS 

maan oma säteilyn suojamme kestäisi ongelmitta on tilanne siltäosin hallittavissa myös jatkossa 

Kuulin sanottavan että jopa avaruuspuvussaan oleva avaruuskävelijä kuolisi pahimmissa 

säteilysaiteissa 2-minuutissa! Eli se elokuva jossa Sanfransiskon silta suli, meri kiehui ja autot paloi 

silkalla avaruussäteilyn läpitulolla kertoo aikarajusta-, ei korjaan avaruuden taustan 

INFERNAALISUUDESTA! Maapallo on kuin kultakala maljoineen leijumassa. Ainoa alue 

valovuosien sisällä jossa elämä on raivanut vähemmin säteilevän kuplansa selviytyä. Tässä 

edelläkerrotussa lasipallon rajaamassa systeemissä ydinvoiman energia on kuin pieru saharassa 

sinällään, MUTTA!. .. .Ydinvoima on kuin vasara arvaamattomien ydininsinöörilastemme käsissä 

valmina rikomaan kultakalamaljamme PYSYVÄSTI! Kuin avain 4,5miljardin vuoteen suljettuun 

Bandoran lippaaseen. Kuin kalaa KOVASTI maljansa pohjalla kiinostanut POISTOVESITULPPA. 

Niin taikka se ratkaiseva taakkalisä, joka katkaisee maapalloamme kantavan kamelin selän. *Yhtä 

kaikki elementti joka poistaa rajan elämän ja kuoleman väliltä kerta nykäsyllä! Pelkistän vielä. Niin 

helppoa kun olisi vaan ennustaa, että kaiki levii muutamassa vuodessa ja sillä klaari koko hela 
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PAASKA! Mutta voin sanoa, että "edes näin EI käy"! Eli todellisuudessa maailma JATKAA elämistä 

vaikka typpitaivaan fissokaudet alkais! MIKÄÄN EI VIITTAA MAAILMAN LOPPUMISEEN! Vaan 

elämä jatkuu ja ihmisillä on VAIKEAA ja alati vaikenevaa. On ankstista hahmottaa tarkemmin miten 

homma etenee, mutta ihmiskunta joutuu tässä NIIN lujaan prässiin, että YDINVOIMASTA luopuu 

vaikka sitten karmit kaulassa. Luonto on armoton näissä ja niin kauan painaa, että jopa 

taantumuksellisin ydininsinööri vielä ITKEE! Huomannet tässä, etten puhu taustalla soljuvasta 

hiilidioksidin aiheuttamista ilmastonmuutoksista juuri lainkaan. Toki se kulkee sivujuonteena, mutta 

tämä EI OLE TÄRKEIN! Ei vaan ydinsäteilyn kertyminen! *Kaltaisilleni ikälopuille on enemmän kuin 

tyypillistä urautua ajatukseen 60-lukulaisesti: "Mun jälkeeni MAAILMANLOPPU!" Siksi haluan 

kovasti korostaa ettei näin tule käymään! Kyllä jälkeenikin takuusti maailma pyörii! Ja JOS 

ydinvoimasta vaan päästään viimein irtoamisvauhtiin, niin paljon on vielä pelastettavissa. Olen jopa 

optimisti tässä. Mutta ydinvoimasta pois pakottautuminen ON ihmiskunnan kovin ja rajuin 

pullonkaula-efektinen keissi, joka on verrattavissa maailmansotiin, jopa oleellisesti pahempaan. 

Uskon, että pahimmista selvittyään ihmiskunta esim. alkaa systemaattisesti transmutatoimaan 

säteilyn virittämiä taivaankansiaan hiukkaskihdyttimin, yms laserlaittein, ja taustamassojaan 

päästäkseen ydinkirosta eroon. *Lohdullinen tieto nimittäin ON se minkä oivalsitkin jo, että Van 

Allenin luonnonsysteemi KYKENEE lakaisemaan säteilyn energiaa avaruuksiin TAKAISIN! Kun 

maapalloamme ryyditti alkutilassaan 3,5miljardia vuotta sitten elämän alkaessa loputtomana 

fissioivat uraaniset ylikriittiset sponttaanifissioinfernot, niin tilanne oli enemmän kuin epätoivoinen. 

Mutta elämä meren turvissaan selvisi! Että transmutaation "kustomoidulla vastasäteilyenergialla" 

KYETÄÄN pudottamaan ydinjätteen säteilyenergiat tuhannesosiinsa, de fakto! Mutta ennenkun 

ihmiskunta ottaa näin suuren viisauden vastaan istutaan vielä alati järkyttäviin mittoihin kasvavan 

ja päällemme kaatuvan gammaavien taivaitten ja verenkarvaitten vesien aikaa odotellen kuin 

verotukiaisillamme loisiva ydinherranketkut loputtomia ydinoptioitaan vaatien. Kaiki mitä jatkoon 

ydin-aiheesta päällemme tippuu ON tarkoin heiltä tieten hankittua ja tietoisen rahanahneuden ja 

täysin turhan riskinoton tuotosta. Kyllä ne TIETÄÄ! Vallan politiikka ON rumaa! Eikä sen tuomia 

tuleviakaan vuosia ole kaunista katsella.((  

  

212. Maailmanennuste netistä..txt 
212. Maailmanennuste netistä. Kun jo vuosia sitten aloin lanseeraamaan nettimaailman 

tietoisuuteen käsitettä "beetasoihtu". Minua rupesi jo alkuviikkoina hämmästyttämään sen 

räjähdysmäisesti leviävä nimisuosio kansan keskuuteen? Olin jopa enemmän kuin hämmästynyt, 

miksi kansalaiset omivat juuri sen. Ikään kuin maailmalla velloisi jotain sellaista tietopuutetta 

laajasti, jota tuo esittämäni koodeksi enemmän kuin täytti? Olin enemmän kuin hämmästynyt 

kuullessani asian taustoista suoraan Jim-dokumentissa esitetyn 14.08 -08 filmatisointiin. Siinä 

käytiin läpi enemmän tai vähemmän tuttuja Atsteekkikalenterien v.2012 apokalypsista, Delfoin 

oraakkeleja, Kiinan I Chingin ennustusaikatauluja, Englannin Melinin ennakkoaavistuksia tulevista, 

Hopien intiaaniennustuksista, Raamattuun asti. Aivan selkeästi kaikesta paistoi tuon 2012 

vuosiluvun kytkeytyminen "mystisiin" jopa Einsteinin v.1955 aiheesta varoituksena tekemiin 

ennusteisiin. Totta kai myös minä noista jotain olin kuullut. Varsin epämääräisiä viitteitä ties mistä 

massiivisodista ja tuollaisista, jotka sinällään voisi liittää löyhästi miltei mihin sotakausiin vaan. Ei 

mitään sinällään uutta. Eräässä ennusteessa Englannissa viitattiin ydinvoimaan ja sen päästöjen 

kalojen mutatoimisen synnyttämiin useihin häntiin ja vastaaviin. Mutta sitten mainittiin vähän ennen 

katastrofeja ennustetusta maailmankattavasta "verkostosta". Joka liitettiinkin sitten, mihinkäs 

muualle USA:ssa kuin nettiin. Mitä hämmästyttävää se teki aiheessa mukana? Sitten paljastettiin 
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koko jutun luun ydin. "Web bot"! Ohjelma joka oli alkujaan suunniteltu seuraamaan globaalia 

nettikeskustelumateriaalia ja tekemään niistä talousennusteita. Alusta lähtien ohjelman ällistyttävän 

tarkat etiäiskyvyt mm. USA:n kahden tornin räjähtämisistä New Yorkissa ja vastaavat täysosumat 

ällistyttivät maailmalla. Tieten koko ohjelman ajan oli heitelty varsin epämääräisiä viitteitä, "miksi 

nimenomaisesti" maailmamme sitten järkkyisi? Web bot-ohjelmaansa esittelevä tutkijakin 

hämmästeli aivan avoimesti. Edes hänelle ei ollut auennut "mistä" ilmiöstä nettikansa tarkoin 

keskusteli! Hän korosti siihen liittyneen hänellekin vieraita maapallomme yläionisaation "mystisiä" 

GAMMA laukeamisefektejä. Varovaisesti hän kertoili, että jotkin säteilyperustaiset energiakertymät 

saisivat yläilmakehämme syöksemään varastoistaan alas maanpäälle gammaamisterssejä. Joiden 

alta säteilylisät tappaisivat mm. USA:sta heti puolet kansasta! Haastateltava tutkija oli selkeän 

järkyttyneessä tilassa. Mutta kyseessä oli ydinalalle tyypillisesti tietopimitettyä uhkaa, ei uskaltanut 

tarkentaa asiaa shokissaan julkisuuteen enempää. Selvästi häntä oli lisäkommentoinneista 

erityisesti varoitettu! Näin kun kuulin, että jo vuosia sitten lähettämäni beetagammaamisten 

synnyttämä massiivinen maailmaamme hyökkäävä gammaamispulssi oli keskeisen tuhon 

mekaniikka alkoi oikeasti kylmätä! Olen jo vuosikaudet piirrellyt julkisgraaffeissani yksiselitteistä 

metastabiilitaustamme 10-kertaistumiseen ja mm. mehiläissuunnistuskatastrofiin jo johtaneen 

mekaniikan taustoitusta laajasti. Mutta nyt kun ennusteeni oli NIINEEN ja karusti USA:n enteilyjen 

päägeneraattorin YKSISELITTEISESTI nimenomaan nettiartikkeleista poimineen maailman 

tärkeimmän nykyennusteen päätähti kauhistuin TODELA! Ei, en MINÄ sitä nyt "ihan" noin ollut 

mielestäni suunnitellut! On tosiaan totta, että kun vajaa kolme vuotta sitten alkoi 

ionosfäärisäteilykertymän mehiläistuhon suunnistusvirhe-ennusteet vääjäämättä kytkeytyä 

esittämiini ylikriittisesti fissoiviin taivaan happi-typpiatomien säteilyreaaleihin tajusin enemmän kuin 

osuneeni! Ilmeisen selvästi niin VAKAVASTI että juttujani luetaan nyttemmin miltei ainoina 

uniikkilähteinä aiheeseen nähtävästi tosimielellä kautta maailmamme! Mikä ihme sitten on tämä 

nykymaailmaamme shokeeraavin säteilyn kasautuman reaktio? Kynnysreaktiossa happiydin O-16, 

muuttuu säteilyenergiavarastoitumisestaan typpi N-16. Joka on beetasoihdustakin tutusti beeta 

miinusaktiivinen. Reaktion aika on vain 7 sekunnin (T½) puoliintumisajallinen. Lähettäen erittäin 

rajun ja läpitunkevan 7,1MeV Jim-dokumentissa kerrotun globaalin säteilyionisoivan plasmisen 

massiivisen gammakvantin! Varsinaisesti ilmakehän typpi saavuttaa siis tietyllä 

säteilytystasoylityksellään ylikriittisen fissioreaktiokynnyksessä ja purkautuu pulssimerinä 

ympäristössämme vääjäämättä! Kaikki johtuu puolestaan siitä taustasäteilyymme jo nyt 

kymmenkertaistaneesta sinne tieten edesvastuuttomasti vuosikymmenet reaktoripäästöinä 

tungetusta ydinvoimaloittemme savupiipuista, lauhdevesistä ja vastaavista kasautuneeseen 

yleisalkuaineytimien spinneutronihyrrien varastointiinsa. Malenkan kuorimallista on kvantitatiivisesti 

siis kyse. Edelleen haluan korostaa, että käytin tietolähteinäni tähän nyt maailman tajunnanvirran 

lävistäneeseen kvanttiydinfaktareaalisin maailman kaikkienaikojen parhainta aiheen salatuinta 

ydintietokoulutusmateriaalia. Oli jopa minulle täysi yllätys miten tarkoin ilmiö alkoi elää omaa 

elämäänsä mehiläiskatoajoituksineen ja muineen. Ehkä tässä vaiheessa on meille kaikille syytä 

tähdentää, että aiheessa VAIN yhdistin kaiken saatavan tiedon. Juuri kuten tekee nyttemmin Web 

bot. Ja ennustus vuoden 2012 vääjäämättömästä ydinkvantti-ionisaatiotaivaista vuodin kiertoon 

kaavoineen kaikkineen tietopuutosaavikkoon toki. Mutta mitä siitä seurasi panee yhä haukkomaan 

henkeä. Minun ALKUPERÄISENÄ tarkoitusvuotonani oli tosiaan vaan antaa ihmisille aihetta 

ajatella mitä ydinvoima pahimmillaan tekee. Tämä tässä nyt totaalisti esitetty loppuhuipentuma 

koko aiheen ympärillä panee kerta kaikkiaan sanattomaksi! Ehkä kaikki tämä oli tarkoitus tieten 

vuotaa ydinvoiman syyllisyyssidoksineen tässä ajassa ja nyt. -------------- Tsemiä 

avaruustulevaisuus pelastaa? Niin tosiaan tulin ihan uteliaaksi. Eli miten SINÄ mieltäisit säteilyn 

pilaaman totaalisti ionisoidun esim. raudan, kalkin, tai vaikka hiilen? Eli, eli jopa mulla on yhä 

vaikeaa konkretisoida mitä SE on! Solutasolla säteilyn pilaama on kuin virustehtaaksi muuttunutta 
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elintärkeää ihmisen solukkoa. Omaa solua alkuaineena. Mutta JOKAINEN solupolo on vallattu 

muuttumaan säteilyin itsemurhassaansa syytämään "tappavaa virusmassaa"! Jok ikinen solu 

elimistössä on säteilyn vuoksi silkkaa kuolemaa, tuskaa ja kauhua omuistajalleen. Jok ikinenen 

solusi muuttuu äärettömän hienojakoiseksi pölymassaksi silmiesi alla. Jo kevyt henkäys tätä on 

100% pelkkää kalmankatkua silmänkantamattomiin. Alun rautaan. Mitä se taas olisi fyysisesti? No 

samaa kalmankatkuista, äärettömän hienojakoista. Itse asiassa niin hienoa, että menee vaikka 

ihosi läpi suoraan verenkiertoosi. Ei pysy muovipussissa ei, tai missään peruspurkissa edes. 

Symbolisenolematon ilmavirta tekee siitä pölyinvaasion ympärillesi. Ja millaisen pölyn! 

Kuolettavanntukahduttavinkaan aavikkopöly ei ole sen rinnalla mitään! Vaikka tätä pölyä kuinka 

kuumentaisit, tai kemikalisoisit kuinka siitä EI tule materiaa, saati kiinteää millään! Se ei tee 

AINOAAKAAN kemiallista sidosta, ei kiteen poikasta! Aineena on tuskin juuri mitään noin kuollutta. 

Silti se on konkreeettista rautaa, tai mitä tahansa perusalkuainetta, Marssin runneltua 

pölymaaperää, vain elektronit puuttuu. No miten tämä kaikissa säteilyn avaruuksisssa odotteleva 

aine sitten käyttäytyy joutuessaan ihon läpi suoraan verenkiertoosi? No SÄTEILEE. .. 

.ennenkaikkea SITÄ! Tuhoaa kudoksiesi elektronisidoksia rajattomalla raivollaan! Edes 

supermyrkyt eivät maapallossamme pääse vastaaviin energiatuhokykyihin. Ei edes kosmeettisesti. 

Siinä kun joku arkisempi stryktiinimyrkky tappaa elimistössäsi muutamien elektronivolttien 

valenssitasoillaan elämän sidoksiasi, niin mitä tekee tämä avaruuksien megatappajainen säteilyn 

pilaama alkuaine? Silpoo 10 000-100 000eV atomikohtaisilla raivoilla. Ja jossei tämä riitä niin 

sinkauttaa sisusneutroneistaan kvanttien "äidin". Kaiken elektroneja myöten poistattavan 1 000 

000eV gamman tai 10 000 000eV alffasäteilypurskeen. tehorajana avaruuksissa liikkuu jopa OMG 

kvantin 3*10^20eV säteilypaholaishirviö. Terve tuloa vaan siviiliydinvoimala-arkeen. Sellaiseen 

maailmankaikkeuden säteilyinfernoon avaruuksissa ympärillämme, jota elämä EI KESTÄ! 

Tällainen pölykeraaminen superkuumien hiukkasten ryydittämä maailmankaikkeus meillä ON 

naapurinamme. Kohtapuoliin KAIKKIALLA, jahka ydinalan uraanikaivostoiminnat, kansainväliset 

ydinjätekäsittelyisotooppiyksiköt ja lukuisten ydinvoimalarakentamisten kaikki illuusoinnit tuo näitä 

jokaisen piltin naapuristoon. Jokaiseeen , IHAN JOKAISEEN kotiin suut silmät, viho viimeistä 

hengenvetoamme tulee tällainen maailma seuraamaan seuraavat vuosimiljoonat. HIENOA, että 

meillä on ydinvoima joka Silkkaa vaatimattomuuttaan LUPAA pelastaa biotooppimme omiin 

käyttötarpeisiinsa. Ihmisistä nyt ei toki tällaisilla globaalipelastamisen visioilla ole niin väliä. Mutta 

rahaa, SITÄ KYLLÄ HERROILLAME uhkaukaaseihimme piisaa! (No mitäs tuumaat.. .ankstista? 

Muuta kon hei Kataiselta/Lipposelta het tusina sielumurskaimia vaan tilaukseen manklamaan 

MYÖS lastenlastemme elämät samaan paukkumustahelvettiimme? Kas kun se hiilihomma uhkaa 

ja Itämerikin joutaa sinilevineen kiehahtaa bort!?) No ehkä maalailen jo tällaisissa liikaa, mutta tältä 

se ydinvoima ihan OIKEESTI kolmattakymmenettä vuotta alalla olleelta tuntuu ja prässättynä 

paperituotokseen vaan näyttää.) Syvänmustaako? Paskat ole!)  

  

213. Hämmästytt��vä lisäyskerrointaulukko II..txt 
213 Hämmästyttävästä lisäyskerrointaulukosta II. Kysymyksessä on lisäyskerointaulukkojen 

keskenäisvertailut. Eräs mielenkiintoinen osa tässä on mykistävän vanhat yhä käytössä olevat 50 

viiva liki 100v vanhat korjaamattomina pysytetyt arvot. Tästä näemme jo kättelyssä, ettei 

ydinvoima-alassa perusteet näytä juuri muuttuneen, koska kyseiset taulukot ovat yhä 

täysimääräisesti käytettynä. Toinen mikä iskee silmään on se, ettei varsinaiseen 

kvanttiydinfyysiseen säteilyn VARASTOITUMISEN faktaan näissä testeissä kerrota yhtään mitään. 

Kyse on tietysti siitä, että satakunta vuotta sitten aineet käyttäytyivät niin, että niihin säteilyenergiat 
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kertyivät materiaan 100- jopa 1000kertaistuen. Mutta minkäänlaatuista SYYTÄ MIKSI ei 

näissäkään taulukoinneissa haluta syytä kertomatta esittää. Ymmärrän toki, ettei ensimmäisen 

maailmansodan aikaisissa testitilanteissa asiaa ymmärretty, eikä edes kyetty kiteyttämään. Mutta 

kun STUK käyttää lakoonisesti samoja kaavoja yhä, niin luulisi jotain tarkennusta tulleen. Muttei 

yhtään mitään? Taylorin mallin mukaisen lisäyskertoimen parametrit pistelähteelle eri aineissa 

Golstein H. Addison-Wesley 1959. Vesi/ energia (MeV) 0,5= 100,845 1,0= 19,601 2,0= 12,612 

3,0= 11,11 4,0= 11,163 6,0= 8,385 8,0= 4,635 10,0= 3,545 Betoni/ energia (MeV) 0,5= 38,225 

1,0= 25,507 2,0= 18,089 3,0= 13,640 4,0= 11,460 6,0= 10,781 8,0= 8,972 10,0= 4,015 Rauta/ 

energia (MeV) 0,5= 31,379 1,0= 24,957 2,0= 17,622 3,0= 13,218 4,0= 9,624 6,0= 5,867 8,0= 3,243 

10,0= 1,747 Lyijy/ energia (MeV) 0,5= 1,677 1,0= 2,984 2,0= 5,421 3,0= 5,580 4,0= 3,897 6,0= 

0,926 8,0= 0,368 10,0= 0,311 Eli kuudettakymmenettä vuotta vierähtänyt ja yhä STUK opettaa 

näillä perustoillaan. Eikö tosiaan edes betonin ominaisuudet, tai edes teräslaatujen MIKÄÄN piirre 

ole muuttunut lainkaan, todella outoa? Miksei taulukossa olla huomioitu edes säteilyin lävistettyjä 

paksuuksia milleinä, eikä sen puoleen edes massaefektejä kiloissa? Asian outous korostuu, koska 

säteilysuojelun KESKEISIN idea on, että lisäämällä vaimennusmassaa säteilyn taso suoraan 

vastaavasti teoriassa laskee.. Eli massa on käytetyissä vaimennuskerrointaulukoissa selviö. 

Toisaalta jos ajattelemme säteilyn tarttuvan ja viivästyvän läpäisevänsä massaan Malenkan 

mukaan. Pitäisi massan tuplapaksuuden vastaavasti tuplata säteilykertoimet sivuheijastuksiin jne.. 

Vääjäämättä näin keskeisen viitekehyksen totaalinen poisjättäminen tällaisista julkaisuista johtuu 

siitä, ettei kuorimallien perussäteilyvarastoituminen näkyisi. Annosnopeuden lisäyskertoimet 

isotrooppiselle pistelähteelle puolestaan STUK-kirjasta "Säteily ja turvallisuus" vertailuksi 

edelliseen. Vesi 0,25MeV myy o R 1=3,09 2=7,14 4=23,0 7=72,9 10=166 15=456,0 20=982 

0,5MeV myy o R 1=2,52 2=5,14 4=14,3 7=38,8 10=77,6 15=178,0 20=334 1,0MeV myy o R 

1=2,13 2=3,71 4=7,68 7=16,2 10=27,1 15=50,4 20=82,2 2,0MeV myy o R 1=1,83 2=2,77 4=4,88 

7=8,46 10=12,4 15=19,5 20=27,7 3,0MeV myy o R 1=1,69 2=2,42 4=3,91 7=6,23 10=8,63 

15=12,8 20=17,0 4,0MeV myy o R 1=1,58 2=2,17 4=3,34 7=5,13 10=6,94 15=9,97 20=12,9 

6,0MeV myy o R 1=1,46 2=1,91 4=2,76 7=3,99 10=5,18 15=7,09 20=8,85 8,0MeV myy o R 1=1,38 

2=1,74 4=2,40 7=3,34 10=4,25 15=5,66 20=6,95 10MeV myy o R 1=1,33 2=1,63 4=2,19 7=2,97 

10=3,72 15=4,90 20=5,98 Lyijy 0,5MeV myy o R 1=1,24 2=1,42 4=1,69 7=2,00 10=2,27 15=2,65 

20=2,73 1,0MeV myy o R 1=1,37 2=1,69 4=2,26 7=3,02 10=3,74 15=4,81 20=5,86 2,0MeV myy o 

R 1=1,39 2=1,76 4=2,51 7=3,66 10=4,84 15=6,87 20=9,00 3,0MeV myy o R 1=1,34 2=1,68 4=2,43 

7=3,75 10=5,30 15=8,44 20=12,3 4,0MeV myy o R 1=1,27 2=1,56 4=2,25 7=3,61 10=5,44 

15=9,80 20=16,3 5,0MeV myy o R 1=1,21 2=1,46 4=2,08 7=3,44 10=5,55 15=11,7 20=23,6 

6,0MeV myy o R 1=1,18 2=1,40 4=1,97 7=3,34 10=5,69 15=13,8 20=32,7 8,0MeV myy o R 1=1,14 

2=1,30 4=1,74 7=2,89 10=5,07 15=14,1 20=44,6 10,0MeV myy o R 1=1,11 2=1,23 4=1,58 7=2,52 

10=4,34 15=12,5 20=39,2 Kuten huomaamme alati säteily tietyissä olosuhteissa saattaa JOPA liki 

tuhatkertaistua! On päivän selvää, että JOS kyse olisi esim. reaktoritekniikasta tuttujen 

huijaustermien "neutronipeilainten" toimiminen ikäänkuin "fotonivalon säteilyn peileinä" ei 

taulukkoa tehtäisi taatusti näin. Eikä sitoutettaisi pelkkään summittaiseen alkuaineperustaan. 

Silloin olisi taas valopeileistä tutuille peilaantumiskulmille ja vastaaville muutostekijöille pantu 

painoa. Lisäyskerrointaulukko Bergerin mukaisen lisäyskertoimen parametrit pistelähteellä ilmassa 

kocher D C Dose v.1918. Energia MeV 0,01= (a) 0,033 0,015= 0,132 0,02= 0,330 (Numeron yhden 

ylittyessä tapahtuu käänne. Raja jossa ilmassa olevat kaasut alkavat voimakkaasti lisäionisoituen 

sitoa säteilyn energiaa elektroneihinsa ja neutroneihinsa myös. Huomaa SELKEÄSTI miten ilmaan 

alkaa kiihtyvästi muodostumaan loogista myöhemmin täsmentämääni "kertymää". Tässä alkaa 

hahmottumaan se säteilysektori joka keskittyy röntgenalueille, joka on keskeisinä elektronien 

röntgenmuodostustasoa. Tosin on syytä tähdentää, ettei tässäkään tutusti aivan keskeisimmät 

kuten säteilyenergia/atomi tästä epämääräisyydestä lainkaan hahmotu.) 0,03= 1,12 0,04= 2,31 
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0,05= 3,46 0,06= 4,20 > 0,08= 4,46< 0,1= 4,15 0,15= 3,25 0,2= 2,70 0,3= 2,19 0,4= 1,87 0,5= 1,68 

0,6= 1,53 0,8= 1,34 1,0= 1,21 (Äärimmäisen mielenkiintoinen raja taas. Nimenomaan miljoona eV 

on se taso säteilylle jossa siirrytään raakasti ainetta lävistävään ylirajuun gammakvanttitukseen. Eli 

säteily rymistelee ilman läpi raadeltuaan sen vuorovaikutuselektronit ionisaatioon ja ilman mm. 

"kemiaa" ei enää sähköä johtavana plasmoittumisionisaationa juuri ole.) 1,5= 0,995 2,0= 0,838 

3,0= 0,687 4,0= 0,602 5,0= 0,546 6,0= 0,508 8,0= 0,457 10,0= 0,426 Niin korostan, että tämä 

viimeinen taulukko on 90v vanhaa! Ja uskomattomasti ydinalan käytössä, kuin ei mitään ilman 

muutoksia. Hämmästyttävintä näissä taulukoissa on paljon. Nettimaailmasta ei näitten metodeja, 

tekotapoja, ylipäätään juuri minkäänlaatuisia taustoituksia löydy. Eli sama asennevamma esiintyy 

laajasti toki myös STUK:n OMISSA aihetta ja tätä mysteeriota käsittelevissä kirjallisuuksissa myös! 

Todella outoa, kun kyse sentään on tuhansien säteilytyöläisten peruselämän suojelusta! Niinikää 

STUK ei edes ITSE anna kysyttäessä aiheesta mitään lisäopastusta myös! Toki voimme tehdä 

erinäisiä keskeisiä kytköksiä siitä, mitä aiheesta, setistä kyetään saamaan julki. A/ Aihe On mitä 

kuolemanvakavin, koska salauskulttuuri järjestelmän ympärillä on niin hermeettinen. Mutta 

poikkeuksiakin on. Lauritsenin kuorimallin IAEA on päättänyt salata 100% nimeään myöten. Mutta 

koska lisäyskerrointaulukko on samaan tapaan HETI mittarein konkreettisesti kenttätyössä 

hahmotettuva taulukon esittämine säteilytaustan pärähtämisenä 1000-kertaistuksineen välittömään 

kuolemaan on päätetty poikkeuksellisesti antaa symbolisesti "jotain". Esitellään varsin ylimalkaisia 

valmiiksi laskettuja taulukoita. Jotka toki varottavat vain jostain! B/ Mutta ydinalalle tutusti 

TARKOIN estetään taulukkojen käyttäjiä hahmottamasta, että kyseessä on nimenomaan 

Ajzenbergin säteilyn VARASTOITUMISMEKANIIIKKOJEN kiistattomasta ilmentymästä! IAEA:n 

salaisissa kokouksissa on varmaan vietetty tuskaisia hetkiä siitä mitä tuodaan tipoittain julki ja 

miksi. Riittävästi ei ole annettu. C/Tuo satavuotias tausta kertoo taas siitä, miten vaelletaan 

ydinalalla sektorilla, jolla ei vielä IAEA:n kaltaiset salaussysteemit ehtineet toimia. Eli on päätetty 

realisoida vaan se tilanne, joka oli kentälle jo ydintiedoista vuotanut, ei YHTÄÄN enempää! ----------

--- Lisäyskerroin III. Kokosin lisätietoja tästä mystisen tarkoin vaietusta lisäyskerroinilmiöstä. On 

ilmeistä, että STUK on halunut tällaisella esiintulollaan hävittää maailman kartalta mitä tarkimmin 

sen reaalin, mitä kuorimalliteorioista ja vastaavista on tihkunut julki. Huomaa erityisesti 

tekijänimistön hulppea STUK painottuva status. Sanallakaan en artikkelista löytänyt keskeisintä 

kommenttia mm. siitä että säteilyn varastoituminen on OIKASTI kuorimalliteoriaan perustuvaa! 

Kaikki tämä viittaa siihen, että koko systeemi on varsin häthätää (n. 60-luvuilla) kehitetty vain ja 

ainoastaan säteilyturvallisuuden näennäistarpeisiin. Lisäyskerroinn taulukko yksinkertaisesti 

"unohtaa viiväistymisen ja varastoituneen säteilyn täsmämääreet". Näin 

säteilyturvallisuushenkilöille ei jää minkäänlaista välineistöä mitata konkreettisesti miten, miksi ja 

kauaksi aikaako säteily varastoituu. Mittauksissa voidaan varsin näppärästi unohtaa myös 

mittareissa näkymättömättömien kymmenien säteilyjen kirjot. Vähän samaa kun hylättäisiin 

ympäristön tarkkailu näköperustalla ja keskitytään vain "tässä ja nyt" metodiikkaan siitä, miltä 

säteily ympärillä kuurosokeutetulle näppeihin "tuntuu"! (Untilled-6.43/ STUK, Juhani Lahtinen, 

Hannu Arvela, Roy Pöllänen, Mikael Morning) Lisäyskerroin/ (kermanopeusvakiot mm. 

ilmakertymiin):Vaikka jokainen fotonisäteilyn vuorovaikutustapahtuma poistaa yhden primäärisen 

fotonin, syntyy tilalle uusia sekundaarifotoneja: karakteristisen röntgensäteilyn, Compton ilmiön tai 

parinmuodostukseen liittyvän häviämissäteilyn kvantteja. Säteilytyksen kohteen saavuttavien 

fotonien lukumäärä ja niiden energiavuon tiheys ovat siten AINA SUUREMMAT, kuin 

eksponentiaalisen vaimennuslain mukaan arvioituna. Sekundäärifotonien vaikutus on otettava 

huomioon käyttämällä lisäyskerrointa. *Huomioimme, että artikkelin takana on kaikkein synkintä 

STUK johtajistoa maamme ydintaivaalta. On enemmän kuin häkellyttävää, että JOPA tällaisilta 

STUK henkilöstöiltä vuodetaan julkisuuteen, millätavoin säteily, A/ Varastoituu aktivoiden 

akuaineet kohdeaineisiinsa! B/ Viivästyy kulussaan ruuhkautuen selkeästi. C/ Summauttaa säteilyä 
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kasvattaen säteilyfotonointia säteilytyskohteissa. Kaava: B= kaikkien kohteen saavuttavien 

fotonien aiheuttama annosnopeus/ siroamattomien primaarifotonien aiheuttama annosnopeus. 

Lisäyskerroin voidaan määritellä mm. hiukkaskertymänopeudelle. Primaarifotonit ovat 

monienergisia. Ja kertymänopeus joudutaan laskemaan summaamalla kaikkien fotonien vaikutus. 

(On ymmärrettävä, ettei normaalisssa säteilyn mittareissa muodostuneita sekundaarisäteilyn kirjoja 

kyetä mittaamaan, eikä niitä edes kaikkia haluta mitata! Artikkelissa on erityisen hämmentävää 

miten STUK kaikesta huolimatta valehtelee julkisuuteen, ettei säteily aktivoi aineita, eikä varastoidu 

niihin. Eikä missään nimessä kasaannu!) Maapallon taustasäteilyyn artikkelissa keskitytään 

kaliumiin K-40, toriumiin Th-232 ja uraanin U-238 muotoihin. Koska näiden puoliintumisajaksi 

määritellään miljardeja vuosia. Erityisesti halutaan artikkelissa korostaa uraanin hajoamisen 

tytäratomeina gammaa tuottavat Bi-214 ja Pb- 214. (Mainittakoon, että reaktorissa olevasta 

uraanista U-238 muodostaa 96,5%. Jonka artikkeli kertoo maailman taustasäteilyn tärkeäksi 

lähteeksi ja myös jälkigammaajaksi mm. ydinjätteissä.  

  

214. Vesi ON KAIKKI!.txt 
214. Vesi ON KAIKKI! Olen jo useasti kiteyttänyt sitä faktaa, että maailmanlaajuinen makeanveden 

kato on aivan keskeinen efekti, joka estää ydinvoiman lisärakentamista. Kuten tiedetään 

ydinvetoinen 2 000MW peruslauhdetorni on 95% maailman ydinvoimaloiden AINOA kyseeseen 

tuleva jäähdytysmuoto! Tälle faktalle ei maailmasta tulevan IAEA:n ydinturvamääräysten myötä 

vaihtoehtoja löydy! Tämän karun faktan on ominut nyttemmin tietoonsa näköjään myös 

ydinlobbarit. Mutta kuten alan rikosluonteeseen kuuluu se tarkoin salataan. Jo siitä syystä, ettei 

MIKÄÄN tunnettu muu energiantuotantomuoto tuhlaa vettä käytännössä lainkaan. 

Peruspolttoturbiinit kun ongelmitta lauhduttaa vaikka lentokonemalliin suoraan ilmaan. Vaan siis 

ainoana ei ydinvoima. Koska vesikato on kiistatta de fakto, jonka EU ilmaisi jo vuoden takaisena -

40% ydinaavikoitumisreaalina. On mitä tärkeintä poimia aiheesta kaikki lehtitiedotteet. 

Tajutaksemme miten kriittinen vesi ydinvoiman alasajopakossa on. L.S.25.08-08. 

"Biopolttoaineiden tuotannon lisääminen vaikuttaa osaltaan maailman vesivarantojen 

hupenemiseen vaarallisen matalalle tasolle. Ruotsalaistutkijoiden mukaan energiatuotantoon 

käytettävä vesimäärä kasvaa biopolttoaineiden tuotannon vuoksi tulevina vuosina huomattavasti 

nykyisestä. -Vuoteen 2030 mennessä biopolttoaineita pitäisi pystyä tuottamaan suuret mnäärät 

energiaa kuin nykyisellä fossiilipolttoaineella, sanoo tutkija Tukholman kansainvälisen vesi-

instituutin (Siwi) ohjelmajohtaja Jakob Granit. Esim. luonnon ekosysteemit bioenergiatuotantoon 

tarvitsevat runsaasti vettä uusiutuakseen. Yhtälön tekee ongelmalliseksi se, että samanaikaisesti 

myös maailman väkiluku nousee. V.2050 mennessä ruokaa tarvitaan tuplasti nykyisen. Siwin 

tiedotusjohtaja Jan Lundgvist kertoo, että maailman väestö kuluttaa 4 500 kuutiokilometria vettä 

vuodessa! Ja kipuraja on n.6 000 kuutiometrissä! Lundgvistin mukaan uhkaavan vesipulan 

välttämiseksi olisi kiinnitettävä huomiota maatalouden kastelujärjestelmiin. Keinokastelu kuormittaa 

jo nykyisin rajusti jokia, järviä ja pohjavesiä. Keinokastelu on tullut tiensä päähän hän sanoo. 

Hänen mukaansa maailman maiden tulisi kehittää sadeveden talteenottoa. (Eli suomeksi 

RUNSAASTI elintärkeitä vesivoimasta tuttuja patoja! Joita ilman ihmiskunta kuolee janoon!) 

Vesivarantojen riittävyyttä käsiteltiin Tukholmassa viime viikolla järjestetyssä kansainvälisessä 

vesikokouksessa." Eli meillä ON VESIPULAKATASTROFI! Joka lisäksi johtuu varsin pitkälle 

ydinvoiman ydinaavikoitumisista ja sen lauhdetorneihin jo nyt pilatuista puolenmiljardin 

juomavesistä! Juu on meillä kanssa CO2 lisä. Mutta siitä mielenkiintoinen ilmiö, että sen poistoon 

on AINOASTAAN YKSI keskeinen rarkaisu. Biopoltolla ilmasta poisto päästöttömällä 
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polttoprosessilla! Koska lisäydinvoima VAIN pahentaa vesipulaa ja fossiilienerginen 

energianegatiivinen uraanikaivuu vain alati pahentaa tilannetta. Koska koko eteläisen 

pallonpuoliskon suurin makeanveden tuhlari on esim. Australian uraanikaivokset jne. on 

ratkaisumalli selkeä: A/Ydinvoiman alasajo on AINOA vaihtoehto hiipuvien vesivarantojemme 

säästämiseksi kasvavaan peltoruokatuotantoon. MITÄÄN MUUTA ei edes ole! B/Kasvava 

peltobiojäte on oivaa biopolttoainetta ja päästöttömään polttoon liitettynä tuottaa tyylikkäästi 100% 

CO2 poistumaa. Mutta mitä tehdään entisestään näin kasvavalle massiivisemmalle 

bioeneergiatarpeellemme? C/Helppo homma. Merien suolavesikasvattamojen 50% rasvalevätuotto 

on 100% toimiva ratkaisu tähän päälle. Kaikki tämä liitettynä toimivaan tuuli-, aurinko-, aalto-, 

geotermi- , päästöttömän polton- ja bioenergian massiivilisään saa ongelmamme kaikoamaan. 

Mutta VAIN 100% ydinvoimat unohtaen! ------------------ Herkkää ilmasta. Tuskin missään muualla 

maailman avaruuksilla ilmiö parhaiten nykyään aukeaa kertakuvasta kuin juuri kansantalouden 

kasvun symbolissa Kiinassa. Lentokone piirtää pilvettömälle taivaalle savuvanaansa alla lepäävän 

loputtoman aavikoituvan peltopaljouden päälle. Katsot ikkunasta maisemaa. Yhtäkkiä kymmenien 

miljoonien ihmisten asuttamassa seutukunnassa näet herkin käsin piirretyn elämänviivan josta 

kaikki alla oleva imee voimansa ja elonsa päivät. Ohut liejuisaa lössimaata puhkova joki josta 

jokainen solu alla on täysin riippuvainen soljuu maisemaa kapeankapeana ja herkästi järkkyvänä 

elämänlähteenä. Joka ikinen silmänkantamattomiin jatkuva vaivoin kasvava peltoruokatilkku on 

sen viivan elonpiiri. 40 % Maapallon pelloista on jo koko kasvukauden riippuvainen Auringon 

armottoman ruoskinnan paineesta keinokastelusta. Matkustavaisen silmiin osuu äkkinäisesti 

rypäsmäinen nousevan höyryn pilvimuodostelma. Kun Jumbojet ylittää sen huomaat alla 4 

massiivisen ydinvoimalan varjot ja niiden makeanveden jäähdytystornit. Laitoksia on neljä, mutta jo 

alkukesän nouseva aurinko osoittaa armotta, että vain yhdestä nousee enää savua, mistä on 

kyse? Joki kertoo kaiken hävitessään alajuoksulla haisevasta allikosta pelkäksi 

silmänkantamattomaksi aavikoituvaksi hiekkaerämaaksi. Ei kasva riisi, ei edes vehnä, alajuoksun 

miljoonakaupungit. ..niin nääntyvät vedenpuutteeseen nuutuen. Kerta vilkaisulla alkaa hahmottua 

mikä luonnonvalinta tässä pelaa. Ranska saa päälleen alkukesästä lähtien korkeapaineen 

selänteen. Talven jäljiltä jokien vesimäärät romahtavat hetkessä kymmenesosiinsa vähintään 

seuraavan kasvujakson 4kk ajaksi. Kuumuvan, pölyttyvän maankamaran myötä massiivisen 

peltojepaljouden keinokasteluverkoston ylläpitopumput alkavat loputtoman laulunsa. Maailman 

vesien patoallastäytöistä menee jo nykyään 50 % suoraan tähän, eikä veden tarpeen kasvulle 

loppua näy. Sitä mukaa kun globaali lämpö nousee alkaa niinikää jäähdytyskonearmadat myös 

tehdä tärkeää työtään. Maailmassa liki kolmannes energiasta ei mene lämmitykseen vaan kesiin 

keskittyviin valtaisiin jäähdytystarpeisiin. Joka taloudessa konkreettian elinehtona kaikaa ilma- ja 

jäähdytyskoneitten loputon pauhu. Valtakunnan energiaverkko on ääripaineissaan seuraavat liki 

puoli kesäkuumuuden vuotta. Ranskassa, jossa ydinvoima on keskeinen ase tätä vastaan putoaa 

ydinvoimala toisensa jälkeen pois verkosta JUURI kun sähkön tarve on hirvein. Seuraa 

jokavuotinen näytelmä. Sitä mukaan kun -40 % kestokuivuus lisääntyy vesi loppuu 

jäähdytystorneista ydinvoimaloista. Ja Ranska turvautuu siihen mitä jää. Maakaasuturbiinit 

käynnistetään. Dieselit kiskovat minkä ehtivät kallista hätäenergiaansa. (USA:ssa vastaavissa 

tilanteissa on turvauduttava jopa sähködieseljuniin syöttämään verkkovirtaa ydinvoiman 

hyytyessä). Kaikki se naapuriapu, jota Tanskan, Saksan ja Espanjan tuuli-, uudisenergian 

puistoista on saatavissa imuroidaan Ranskan ydinpysäkkiseuduille. Mitään ei ole silti tehtävissä. 

Ydinalaansa sokeasti uskonut ja satsannut Ranska kuittaa jälleen kerran kesänsä kaamean saldon 

15 000< lämpöön kuollutta ydinsähkön uhria on se mitä uskalletaan kertoa. Mutta miljoonat 

kituneet, talouden miljardien megatappiot ja kuolleet peltoalat nostavat vuodesta toiseen 

elinkustannuksiamme pahenevasti pilviin. Luonto, tai paremminkin "elämän vesi" on jälleen kerran 

otattanut lisäopetustuntejaan. Ydinvoima on maailman ainoa energiantuotantomuoto jossa 
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klassisen Westinghausen lauhduttimen +37C maksimikatto sanelee kuoleman rajat. 

Ydinvoimalaan EI missään oloissa voida päästää yli +30C jäähdytettä hajoamisuhasta. Samoin 

ehdoton raja on myös merivesilauhteen +30C kansainvälinen elossapysymisraja biotoopeille. 

Tässä keskeisimmät syyt miksei kesän kuumalla lauhdu meriin. Siksi 95 % maailman ydinvoimasta 

syytää lämpönsä jäähdytystornien haihduttamoihin. 1000MW voimala tuhoaa vettä pahimpiin 

helteisiin liki 2 kuutiometriä sekunnissa! Hävittäen rajallista juomisen- ja ruuantuotannon "elämän 

verta" loputtomiin kuin miljoonakaupunki! Espanjassa n.8 ydinvoimalaa tekee tätä, vaikkei maa ole 

enää vuosiin malttanut laskea valumatippojaan jokipadoistaan meriin. Jokisuut paistavat valmiina 

hiekka-aavikkoina. Englannin sateista huolimatta Lontoo elää vain kalliin suolanpoistojuomaveden 

varassa. Eikä kukaan selväjärkinen halua haastaa siellä tilannetta rakentelemalla 

ydinlauhdevoimaa hankaloittamaan paniikkitunnelmaa. Saksa on jo pitkään tiennyt, ettei 

maanosassaan Euroopassa, jossa vesi juodaan jo 8-kertaa mikään hallitus yksinkertaisesti selviä 

kansan kiukulta jos haihduttaa vedet ydinvoimalaratkaisuissaan. Argentiinan pampalla kuivuus 

opettaa pysäyttäen ydinvoimalat kuukausimääriksi. Seuralaisena ydinvoiman hintakustanne 

sinkoaa pilviin. Apuenergialaitokset tästä ydinvoimalle nostavat ydinkustannukset kattoon. Eivätkä 

alle 70 % vuosipysyvyydet vakuuta enää ketään! Tilanne on kautta globaalin maailman täysin 

sama, Kiinassa, Etelävenäjällä, Afrikka, Aasian talousjättivaltioissa. Tuulivoimalat, aaltovoimalat, 

vesiään tuotannossa tuhlaamattomat vesivoimalat, aurinkovoimalat, ja jopa kivihiilikaasutusyksiköt, 

biokaasuvoimalat, maakaasuturbiinit ja vastaavat lauhduttaa suuremmitta ongelmitta vaikka 

suoraan ilmaan ilman vesitipan tuhlauksiaan. Vain ja ainoastaan ydinvoiman Akilleen kantapään 

efekti räjähtää käsiin. Mitä tehdä huikean kalliilla energiamallilla, joka loistaa vuosi vuodelta rajuin 

poissaoloin niinä keskeisinä kuukausinaan, kun energiaa erityisesti tarvittaisiin, kysyy tilanteesta 

entistä huolestuneempi päättävä maksun kansa! ------------------ Vesi on kaikki 3. Katson JIM Maa 

ilmasta 15.07.2008. Käsitellään faktana miten Kuollut meri kadotetaan vuoteen 2050 ja 

nimenomaan vesipulaan. Ammanissa Jordaniassa sikäläinen väestö käyttää vain 10-osan siitä 

vedestä jota esim. USA:ssa kulutetaan. Vegasin vedet antava lähde tulee katoamaan myös n. 50v 

sisällä. Araljärven jo lopuillaan olevaa katoamista on niin ikää ohjelmassa käsittelyn alla. Aina 

sanoma on ja pysyy samana. Vesipula on maailmamme kertakaikkiaan keskeisimpiä viitekehyksiä 

joka erottaa elämän kuolemasta. Ohjelma kiteyttää nykytilanteen selkeästi. Yli puolet maapallon 

suurkaupunkeista taistelevat, ei energiapulasta, ei TOKI! Vaan nimenomaan oikeudestaan elämää 

ylläpitävään vesitilkkoihinsa. 80% Euroopan joista on vuodestan 1950 lähtien padottu vesipulan 

takia. Pakko on toisaalla kiihdyttänyt ongelmaa vesippulasta koskei luonnon tulvaniityt enää täytä 

pohjavesivarantoja kuten ennen. Kiinassa pohjaveden pinta putoaa nykyään metrin vuodessa! 

Saudiarabiassa on viimeiset pohjavedet muutamassa vuodessa loppu. Aavikkoa on jo 41% maa-

alasta jolle sataa alle 250mm/v, tällä vesiminimillä kolmannes väestöstämme kasvavana elää. On 

kertakaikkiaan äärimmäisen tärkeää tajuta, että vesi on KAIKKI! Maailmassa on vain ja ainoastaan 

YKSI energianmuoto, joka vaatii jäähdytystornisysteemit toimiakseen maailmalla, jossa +30C 

vesilauhde ei saa edes turvasyistä ylittää. On suorastaan käsittämätöntä, että tästä ydinvoimalan 

aivan keskeisimmästä akilleen kantapäästä ei maassamme haluta keskustella edes pakosta. Kun 

1000MW ydinvoimalan ainoa tapa tuottaa sähköään on tuhota joellinen 1,5m3/s vettä ilmahöyryyn 

on kyseessä vastakkainasettelu vailla vertaa. On tärkeää tajuta, että tuo vesimäärä edustaa 

miljoonan ihmisen AINOAA mahdollisuutta ELÄÄ! Kysymys ei siis ydinvoimasta ole enää edes 

hinnoista, vaan siitä, että jokainen maailman ydinvoimala suistaa todellisuudessa miljoona ihmistä 

elämänmahdollisuuden tuolle puolen. MIELENKIINTOISTA, jahka tämä tajutaan laajalti! -------------- 

Osmoosivoimasta. Tekniikka ja Talous, 24.08.2006 Statkraft suunnittelee osmoosivoimalaa Klaus-

Viktor Peinemann haluaa puristaa suolavedestä energiaa. Vedenpuhdistuksen tekniikka 

käännetään tuottamaan sähköä Suolaisen meriveden ja makean jokiveden välinen osmoottinen 

paine-ero on merkittävä uusiutuva energialähde maailmassa. Norjan Statkraft suunnittelee 
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maailman ensimmäistä tätä tekniikkaa käyttävää voimalaa. Tekniikan toimivuus on todettu 

käytännössä. Statkraft arvioi kaupallisen tuotannon alkavan 2010–2015. Saksalaisen GKSS-

tutkimuslaitoksen professori Klaus-Viktor Peinemann sanoo, että osmoottisen paine-eron avulla 

voisi tuottaa Euroopassa vuosittain 200 terawattituntia energiaa. Norjassa potentiaali on 12 

terawattituntia eli kymmenen prosenttia maan energiankulutuksesta. Voimala tarvitsee joen, jonka 

suulla suolaisen ja makean veden raja on mahdollisimman jyrkkä. Helsingin Teknillinen 

korkeakoulu on silti ollut tutkimushankkeessa mukana yhdessä norjalaisten, saksalaisten ja 

portugalilaisten kanssa. Voimalassa on kaksi säiliötä. Toisen läpi virtaa jokivesi, toiseen 

pumpataan merivettä. Säiliöiden välissä on puoliläpäisevä kalvo, joka päästää läpi makean veden 

mutta ei suolaista vettä. Makea vesi virtaa kalvon läpi tasoittaakseen osmoottisen paineen eli eron 

suolapitoisuudessa. Paine suolavesisäiliön sisällä kasvaa. Kun suolavesi johdetaan turbiinin kautta 

mereen, saadaan talteen energiaa. Osmoottinen paine on niin kova, että se vastaa maksimissaan 

270 metrin putouskorkeutta. Käytännössä energiasta saadaan talteen noin puolet, joten 

ihanteellisen osmoosivoimalan paine vastaa 100–145 metrin putouskorkeutta. Yhden kuutiometrin 

sekuntivirtaama tuottaa noin megawatin energiaa. Käänteisesti samalla kalvotekniikalla tuotetaan 

makeaa vettä merivedestä. Prosessi vaatii suuria pumppuja ja suuria paineita eli paljon energiaa. 

Peinemannin mukaan jo puolet pariisilaisista juo käänteisosmoosilla puhdistettua vettä. *HUIKEAA 

eli Ranskassakin on tämä sama vaiva, että ydinvoimalat haihduttaa jokien vedet niin tarkoin, että 

kansat ja pellot jää ilman veden tippaa. Haihdutustorneilla koottu huonohyötysuhteinen ydinenergia 

tuhlaantuu, että saadaan kansalle edes jotain juotavaa. Aivan järjenköyhää. Ennen kaikkea, 

MIKSEI tällaisesta koko maailman ydinaavikoitumismegatuhoista ole maassamme keskusteltu 

ikinä!? Israelin Ashkelonissa on käynnistymässä maailman suurin osmoottinen suolanpoistolaitos, 

joka tuottaa 10 000 kuutiometriä vettä tunnissa. Osmoosivoimala vaatii isot investoinnit, mutta 

tuottaa energiaa tasaisesti eikä aiheuta ympäristöongelmia. Prosessi voi jopa puhdistaa likaista 

jokivettä. Moni joki laskee mereen kaupunkialueella, jolloin tuotanto on lähellä kuluttajia. 25 

megawatin voimala mahtuisi noin neljän hehtaarin alueelle. Työllistävä vaikutus on arvioitu 

samaksi kuin tuulivoimalla. Teknillisen korkeakoulun konetekniikan professori Markku Lampinen 

varoittelee, ettei osmoosivoimala ole vielä teknisesti kypsä, sillä kalvojen teho ei riitä. Voimala 

tarvitsee noin 200 000 neliömetriä nanorakenteista kalvoa. Taloudellinen kannattavuus vaatisi 

tehokkuudeltaan noin kaksinkertaista kalvoa nykyiseen verrattuna. Tutkimushankkeen aikana 

kalvon suorituskyky on noussut 0,1 watista 1,7 wattiin neliömetriä kohti, mutta tavoitearvo on 4–6 

wattia. ‖Toisaalta siihen ei tarvita kuin yksi tekninen läpimurto‖, Lampinen toteaa. Lampinen 

kehittää Statkraftin suunnitelmiin verrattuna huomattavasti kevyempää ratkaisua, jossa makeasta 

vedestä pumpataan kalvon läpi vain pieni murto-osa. Kalvon takana on suola- tai sokeriliuos, jonka 

pitoisuutta voi pitää yllä esimerkiksi haihdunnan avulla. Menetelmä on yksi tapa muuntaa 

aurinkoenergiaa sähköksi ja käyttää esimerkiksi vesipumppua siellä, missä sähköä ei ole. ‖Tästä 

voi tulla vientituote‖, Lampinen miettii. --------------- Vesihöyrypäästöistä. Maailman ydinvoimaloista 

95% syytää suoraan noin 1000MW tehoaan kohden 1,5m3/s surutta kuumana ilmaan. On 

suorastaan älytöntä, että tällainen kasvihuonekaasu joka vaikuttaa varovaisestikin arvioiden 30-

kertaa suuremman määrän kasvihuone-efektinä kuin vaikka kohuttu oikeasti nyanssinen CO2 

tuotos. Jätetään TÄYSIN huomiotta ydinvoimalaratkaisujen megahaittoina kasvihuonekaasuina 

ydinvoimaloitten vesihöyryt. Täysin käsittämätöntä, että vaikka 95% maailman ydivoimaloista on 

PAKKO tehdä jo nyt IAEA:n määräyksistä lauhdutushaihduttamoin asiasta ei puhuta lainkaan! 

Lisäksi koska jo NYT myös Suomen ydinvoimaloitten merilämpöarvot on JOPA Vaasan Hallinto-

oikeutta myöten todettu ylittävän helposti jopa ydinturvarikoksen tunnusluvut +43C OL-3 startista 

on päivän selvää, että kasvihuoneilmiön lisäämässä lämmössä on MYÖS SUOMESSA pakko 

siirtyä jäähdytystornisekoiluihin. On todella, TODELLA hämäräperäistä korruptoitumista, ettei 

tällaisestäkään ydintuhomegakierteestä maassamme uskalleta julkisuuteen keskustella! Oikeasti 
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SILKKAA PELLEILYÄ puhua mistä lie 3% CO2 efektistä. Kun rinnalla ydivoimalan 

vesihöyrypäästöt nostaa kasvihuonehaittaa 30- KERTAISELLA EFEKTILLÄÄN! Ja kaiken lisäksi 

MEGARAJUSTI HETI SUORAAN ILMAAN! -- Aamulehti blogi.10.03.2012 Kalervo Tuomari 

kommentoi_ 13 minuuttia sitten Wow.Tuollainen blogi on laitettava Wiki-Leak sivulle kiertämään 

palloa.Nobelin arvóinen kirjoitus.Olethan rohkeasti astunut isokenkäisten varpaille. More Power to 

you. Keep up the good work. Kalervo Tuomari.  

  

215. Posivan kuparionkalointi syöpyy vallan hurjasti..txt 
215. Posivan kuparionkalointi syöpyy vallan hurjasti! L.S.24.08-08. "Syöpyvät kupariputket 

hämmentävät Keski-Uudellamaalla. Kupariputket aiheuttavat ongelmia Keski-Uudellamaalla. Jo 

viisi vuotta vanhat putket ovat alkaneet syöpyä puhki, vaikka kupariputkien pitäisi kestää 

vuosikymmeniä. Projektipäällikkö Tuija Kaunisto Vesi-instituutista epäilee syyksi sitä, että jokin 

pohjaveden ominaisuus estää puitkea suojaavan kalvon muodostumisen. Moni talonomistaja on 

ollut ymmällään Keski-Uudellamaalla, kun muutaman vuoden ikäiset kupariputket ovat alkaneet 

syöpyä puhki. Pistesyöpymiä on alkanut tulla jopa vain 5 vuoptta vanhoihin putkiin.. Kupariputkien 

pitäisi kestää normaalissa käytössä vuosuikymmeniä! Keski-Uudenmaan (uraanipitoisuuksistaan 

Arevan kaivosaluekohteina tunnetun) alueen maaperä on myös hapanta. Projektipäällikkö Tuija 

Kaunisto asiantuntijaorganisaatio Vesi-instituutista epäilee syöpymisen syyksi sitä, että jokin 

pohjaveden ominaisuus estäisi normaalin putkea suojaavan kalvon muodostumiseen. -Tässä 

OLISI tutkimustarvetta, onko vedessä luonnostaan tällaista ainetta. Kaunisto toteaa. Vesi saattaa 

syövyttää putkia, jos siinä on paljon kloridia ja sulffaattia ja sen kyky vastustaa pH-arvon muutoksia 

on heikko. (Posivan onkalosta löytyneen oseaanisen merisedimentin esim.. tarkoin salattu 

natriumkloridin pitoisuus on 8%< ja fossiloituneesta kiintosuolasta ylikylläinen!) Vaurioituneisiin 

putkiin on usein myös kerrostunut silikaattia, jota pohjavedessä on luonnostaan. Sitäkään ei 

Kauniston mukaan vielä tiedetä, miten veden laatu ja käyttöolot vaikuttavat silikaatin 

muodostumiseen. Veden toimittaja putkiin Tuusulan seudun vesilaitoksen käyttöpäälikön Timo 

Ranta-Pere ilmoittaa, että vika EI ole heidän vedessään itsessään! Myös mm. kalkkisuodatinkäyttö 

on heillä käytössä." Äärimmäisen mielenkintoiseksi homman tekee uraanimalmion alla kulkevan 

maamme peruspohjaveden ominaisuus, kun tajuaa, että koko Posivan keskeisin kuparipuskurointi 

kumotaan harhana kiistatta kerralla! Eli kuparikapselien kiehuessa +400C lämmöllä kuparipussukat 

on tällä tiedolla palasina muutamasaa vuodesa! Posivan ns. "luotettavuus" tällaisen edessä 

luonollisesti romahtaa käytännössä nollin, koska on kyse reaaliasiasta, jota ei edes OLLA 

TIEDOSTETTU! Ei mikään ihme, että tällaisen faktan edessä viisaampi Ruotsi on jo suosiolla 

todennut ydinjäteilluusionsa kerralla kaadetuksi! Paniikissa hakevat Posivasta poiketen 

mahdollisesti JOPA TOIMIVAA ydinjätevarastoimismahdollisuutta! -------------------- 

Ympäristöministeriö Juhani Tengvall PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO 

EHDOTUKSESTA 7.9.2004: D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYS-KOKOELMA, 

KIINTEISTÖJEN VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Olemme saaneet 

teiltä lausuntopyynnön yllämainittuun ehdotukseen ja tähän viitaten olemme Suomen 

Kiinteistöliiton teknisessä jaostossa päätyneet seuraaviin näkökohtiin, jotka toivomme teidän 

ottavan huomioon: Yleistä: Eri paikkakuntien vedenlaatu vaihtelee suuresti. On paikkakuntia, jossa 

lämpimän käyttöveden kupariputket syöpyvät käyttökelvottomiksi jopa neljässä vuodessa. Siksi on 

syytä painottaa, että suunniteltaessa vesijohtoverkostoa, on suunnittelijan otettava selvää, että 

kohteeseen tarkoitettu vesihohtoputken materiaali soveltuu ko. paikkakunnan vedentoimittajan 

veteen tai omavesituotannon veteen. Putkiston on kestettävä sille tarkoitettu elinkaari, joka on 
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vähintään 50 vuotta. --------------------------- Posivan tulevart megamokat. *Jo useamman kerran on 

tullut selväksi, ettei Posiva vaan yksinkertaisesti hallitse käsittelemäänsä "Onkaloinnin" 

tekniikkaansa. on käynyt ilmeisen selväksi, erttei Posivan käyttämä kuparipullotustekniikka edes 

YRITÄ tajuta niitä megalomaanisia energiatuhovirtoja, joita tällainen säteilyn energia muassaan 

tuo. Eli meilläon jo ihan perusloppusijoituspullossa 1 850W tauoton 100 000v ajan tuhojaan tekevä 

HIRVEÄN suuri säteilyenergia tuhansissa ja tuhansissa pulloissa. ja energia kuten tiedämme toimii 

monilla tasoillaan purkautuakseen ja tuhotakseen ympäriltään kaiken sitä estävän. otetaan 

muutama vbalaiseva ihan perusesimerkki. ja SIITÄ mielenkiintoista, ettei Posiva ole 

yksinkertaisuuksissaan edes YRITTÄNYT selvittää tällaisten ihan perusfysiikkasuuren vaikutusta 

YHDESSÄKÄÄN LASKELMASSAAN! Ja miksi olisikaan, jos kerran älykkyyttä niiden 

ymmärtämisiin ei "tusinainsinööristöstään" löydy+ siksi on ihan PAKKO osaavampien ja asian 

laatuja ymmärtävämpien tarttua tiedoittamaan vääjäämättömästä ydinmokastaan! 1/ Niin netissä 

on USEAMMAT Uudeltamaalta hämmästelleet miten muutamassa vuodessa paksut 

laatukupariputket kuulema syöpyy, kuin tyhjää vaan. Eli kyse on tosiaan IHAN muusta kuin kuparin 

eroista. Kyllä se ulkumaankupari pannaan maahan niin Tampereella, kuin Oulussa myös! Vaan se 

ei ongelmaa. *Eli meillä jää käsiin asiallinen kokeneen väite siitä, että jopa niin nyksinkertainen 

asia kuin liian KOVA vesivirtaama estää kuparin suojakalvoittumisen! Tuhoten kuparia näin 

massiivisen nopeasti! +posivan onkalossa ja ylikylläisessä suolavedessään kiehuva ja rajusti 

lämpöenergialla tauotta liikuva vesi riittää tuhoamaan Posivan aiheesta tuiki tietämättömän 

Posivan ns. "ydinturvailluusiot" hetkessä! Myös tämä on totta, muttei kerro miksi ongelmaa on 

keskittynyt maamme tunnetuimmassa uraanimalmiomaassa Uudellamaalla? No tässä vaiheessa 

olisi KOVIN tärkeä tajuta miten säteily OIKEASTI tuollaisella kupariputkella tekee tepposet. 2/ 

Kävin taannoin Englannin Britismuseumissa katsomassa miten yli 100v tikuttanut 

"säteilysähköparikello" kävi yhä vaan! Laitteen systeemi ON varsin simppeli. Eli meillä on 

tuollainen beettasäteilijämetallitanko. Saa se toki olla alffasäteilijä jne., mutta beettasäteilijästä 

homman ymmärtää tusinainsinöörikin! (Toivoaksemme). Eli mitä beettasäteily on? Aivan oikein 

irtoelektroneja. No kun kohtiosta poistuu irtoelektroneja säteilyn energialla niin mitä jää kohtioon? 

Aivan Ioniylijäämä! Ja kun kohtion ympärillä on eristävä ilmakerros ja pian toinen metalliputki, niin 

mitä tähän törmäävät liiat elektronit synnyttää? .. Aivan oikein vankan MIINUSKENTÄN! Itse 

asiassa tilanteessa metalleiden väliin mittarin mukaan muodostuu vaikka tuhansien volttien 

TASASÄHKÖKENTTÄ! *Ai hurja, ja tiedätkö mitä systeemistä syntyy, kun se upotetaan 

pohjaveteen? Outokummustakin tuttu kuparia tonneittain SURUTTA syövä raju metallikatoiset ja 

sitä taas ionina kokoavat "katodi ja anodi"! *Eli nyt meillä on 100 000 vuoden ajan toimiva 

tasasähkölähde ja varsin, varsin helposti syötävää Posivan kuparia. Systeemiin kun liitämme vielä 

Posivan Onkalosta tutun 8%< suolaveden, niin meillä on käsissä katoavan kuparin lisäksi 

natriumionia suolasta, joka JOPA PALAA vedessä, kuplien myös palavanherkkää kaasuvetyä. 

Meillä on maailman reaktiivisimpiä halogeeneja, suolan kloori kuplien taistelukaasuistan tuttua 

kuolemaa. Niin ja elektrolyyttiseksi maailman rajuimmaksi kemialliseksi pommiksi kaikialle 

kohoilevat ja kapseloituvat veden superaktiiviset vedyn ja hapen optimit yhdistetuotokset. 

Säteilygeneroitu järjestelmä käyttämään systeemiä 100 000- 250 000vuotta esteittä! Kaikkea 

hallitsee miljoonien tonnien plutoniumperustajätepulverit, kuumine hiukkasineen ryöstäytymään 

hillittömästi biotooppiimme 500m syvempänä odottelevaan Suomen tärkeimpään 1000m syvään 

makeanvesivarastoomme Litoraanimeritektoniikkasaumaan. Tai kuplien suoraan pintavesien 

kautta biokiertoihin. Täytyy tosiaan hämmästellä onko Posivan AINOA tarkoitus vaan tappaa kaikki 

mahdollisimman tehokkaasti!? Vai mistä moinen ydinhankeseko kumpuaa?  
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216. Kahdenkeskistä täsmäkeskustelua II..txt 
216 Kahdenkeskistä täsmäkeskustelua II. Äh, ei olisi pitänyt nössöillä, kyllä se "Tee oma ydinase" 

oli parempi otsikko. *.. ..)! Yhdellä tiedefoorumilla se siirrettiin spekulaatio-osastoon, mutta eipä 

poistettu. *MIELENKIINTOISTA! Ai lähetit niitä kieli- ihmeitäs myös noihin. Oivaa, oivaa! Sitten sitä 

on mennyt jenkkien ja Britannian medialle. *. .. ÖöyH! Coolia! Muutamia provosoituneita tyyppejä 

lukuunottamatta aika vähän säpinää. *Hei kamaan man! Usko, että "Interpolit" käy taustalla 

enemmän kuin PAKSUNA aiheestamme!" Muttei ne sitä kyllä TAATUSTI JULKISUUTEEN 

NÄYTÄ! Kas kyse kun on ihan OIKEESTI MAAILMAN ENSI-ILLASTA!)) Harmi, etteivät nämä 

aktivistitutut uskalla laittaa tietoa eteenpäin edes "Onko seuraava artikkeli mahdollinen"-tyylillä. 

Mutta eipä meikääkään ole sensuroitu, joten voin tiputella tietoa sinne tänne myös hiljalleen. *Niin 

siis mitäs luulet tuollaisesa artikkelissamme "ydinpommia ala kotikonstein tarjottimellamme" 

artikkelien perässä varjostavien NSA:n polliisien tekevän? Voin kokemuksesta sanoa, että ollaan 

kuule kuin kusi sukassa, ja PELÄTÄÄN uhkailumerien alla virka/eläkemenetyksiä. Katsoitko miten 

reagoi mm. tuo sisätutkinnan Helsingin humepoliisitutkijanainen Semi? Sanoi, ettei uhkailujen alla 

uskalla pelostaan puhua kuin tiedotuskanaville! Ja hei HÄNELLÄ on meidän materiaaliimmme 

nähden ihan "pilipalikeissi!" Terve tuloa ydinreaaliin, jossa kuolettavanvakavuus on ARKEA!( 

Oletko kuullut N:s maa-kokeesta? 1964 kahdelle ydinasioissa melko kokemattomalle tiedemiehelle 

annettiin tehtäväksi ydinaseen kokoaminen ja kahdessa ja puolessa vuodessa he sen tekivätkin! 

Tulos oli liian iso ohjukseen, mutta sopiva rekkaan. *Nettikamaa. Juhana tosta mm. kirjoitti taanoin, 

hurja juttu tosiaan. Varsinkin NYT materiaalimme pohjaan! Samassa dokumentissa mainittiin 

laserrikastuslaitoksista Iranissa, en nyt jaksanut lukea tarkemmin. *Tämä oli jopa MULLE täysin 

uutta! Muttei toki yllättävää. Laserisotooppijalostus näköjään on tullut jäädäseen, mielenkiintoista! 

CO2 polttoaineeksiauringonlämmöllä-tekniikka on oikein kiva. *Ja kuten huomaat , ydintyyliin 

tiedotusvälineissämme, kas kummaa TAAS TABU! 

______________________________________________ Kyllähän sellaisesta uutisoidaan 

periaatetasolla, mutta ei mistään ikävästä kuten autotalliydinpommeista. *.. ..)!* Tässä ei tarvita 

edes ydinteollisuuden sensuurijyrää; ihmisen psykologiset taipumuksetkin ohjaavat tähän. 

*Manipuloitavuus on ihmisluonteen perussettiä totta tosiaan. Ihan kuin kansa oikeen JANOIS tulla 

ydinhuijatuksi!( Ja totta, tällaiset vaihtoehdot ja etenkin olemassaolevat, yksinkertaiset, koetellut ja 

toimivat ratkaisut riittäisivät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen edes elintasosta tinkimättä! Sehän 

se minuakin eniten haittaa, että voisi tehdä, mutta ei vaan tehdä! *100 prosenttisesti noin! 

_______________ Syynä ei ole mitkään laskelmat - pelkkä ahneus ja laiskuus - joita voidaan 

selitellä loputtomiin erilaisilla laskelmilla. Jälkeenpäin kaivettuja perusteluja jo tehdylle pahuudelle 

ne siis ovat (ihmiset harrastavat tätä kaikissa mittakaavoissa: tein niin koska blaa blaa) *Joo 

laiskuus, ahneus, välinpitämättömyys on ehtymättömien ydinmokailuhyväksymistenkin ehtymätön 

lähde.( Ilmastonmuutos on vieläpä täysin käsitettävissä. Toki ei kenenkään hallittavissa, se oli se, 

miksi kuittailin sinulle viimeeksi (ainakin näin jälkeenpäin selitellessä). *Tähän koko CO2 

"kansanhysterisointi" perustuu "käsitettävyyteen". Selkeä ja jokaisen suuhun sopiva perusleka 

massatajunnan nuijintaan. Ei ole hallintaan ei. Mutta kuten YLE-Prisma selkeesti osoitti mm. 

Saksassa Herman Scheer:in visiot 20<% uudisenergian Saksasta toteutuu ongelmitta sielä! Aivan 

huikea kerrottu 80% kansansuosio idealistiselle paikallisuudienergialle on luonut niin kovan 

buumin, että jopa vuoden 2020 +20% taso voisi päätyä kuulema jopa +30% tasoilleen! Eli nyt 

tarkkana. KYLLÄ KANSA TEKEE, OSAA JA HALUAA ! Kyse mm. Suomessa näissä onkin 

poliittinen moka, ettei kansan anneta ITSE tehdä uudisenergiaratkaisu uudistuksiaan! Meillä mm. 

tuulivoimalat olleet 9v rakennusestossa! Nytkin Tem sanoi, että uudisenergiarahastot on finiitto! 

Ihan älytöntä, että siinä kun ydinala kuittaa PELKKIIN ydinturvavakuutuksiinsa valtiolta 50 

MILJARDIA, saa uudisenergiat 52 miljoonaa tuhkat! IHAN ÄLYTÖNTÄ!!!! Atomi voi olla 
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hankalampi tajuta, että miten niin tyhjää, mutta silti laskettavissa. *Thats the spirit!( 

Ilmastojärjestelmä on helposti visualisoitavissa, katsoo vaikka ulos näin ensiksi, mutta kaoottisena 

mahdoton laskea. Niin paljon tekijöitä... *Noin mennään. Mutta eivät uudet tiedot, vaikka 

lämpimistä jaksoista ja ilmastonlämpenemisen epävarmuuksista, poista mihinkään aiempaa. Se 

kaikki on siellä perustana. Kaikki mitä mekin olemme puhuneet, ei ehkä arkistoituna siististi, mutta 

jollain tapaa muistissa kuitenkin. Käsitykset eivät siis ailahtele kovin kevyesti ja nyt megariskien 

yhtäaikaisen olemassaolon tajuaminen on ainakin selväksi käsitelty! *NÄIN! On ensiarvoisen 

keskeistä, että tietomateriaali liikkuu. Ja on ensiarvoisen tärkeää tajuta, etteivät ne keskenään 

kilpaile. Vaan kertovat tilanteen olevan ihmisotteesta ryöstäytyneessä pyörteilyssä! Ahaa, 

elektroniplasmarengas = puhdasta sähköä! *Just kuin RAUTANAULA! No ei ihme, että se on 

kiertyneenä napojen väliin ja oikeankäden säännön suuntaan... mutta miksi kaksi rengasta? 

*Ekvaattorin jatkuvat ylösilmanvirtaukset luovat kummallekin pallonpuoliskolle päiväntasaajasta 

halkaistun "kaksikkoilmasysteemin. Kummassakin on omat pasaatituulet, suihkuvirtauksensa, ja 

revontuliabsorbaattorialueensa. Itse näkisin tilanteen simppeliksi sillä ajatuksella, kun katsot 

auringosta palloamme, näet vaan PUOLET! Eli yhden renkaan systeemissä jäisi ikäänkuin takaovi 

auki avaruuksien säteilylle. Panssarointia on kertakaikiaan PAKKO olla molempiin säteilysuuntiin. 

Noi mainitsemana OMG-hiukkasmega-fotonit on oiva esimerkki siitä, että avaruudesa säteilee 

TAATUSTI muutkin kuin vain aurinko! Eli tosiaan tuo plasmarengas on "tavallaan passiivi". Kun 

varautunut säteilyionipommitus tuo tähän generaattoriiin lisäenergiaa kasvaa vuorostaan 

plasmarenkaan sekundäärivirrat. Yksipuolisessa aurinkofleär-purkauksessa on tarvittavin 

ionosfäärirengas aktiivisempi. Näin maapallon elämän tuottamalla "rajallisella" elektroniylijäämällä 

on varaa keskittyä aina "olennaisempaan uhkamaksimissaan"! Lienet oivaltanut? Onko 

sähkömagneettisen kentän potentiaaliminimi E-kerroksen rajatussa paksuudessa kaksiosainen? 

*Olen kuullut, että näitä plasmakerroksia olisi toisistaan "varmistukseksi toimivuudesta" eristettynä 

eri nimillään useampia tosiaan päälekkäin. Ilmeisesti eri ionisaatiosäteilyt aktivoivat eri 

tasoienergioillaan eri paikoissa/painetiloissa eri alkuaineet. Happi, typpi, jalokaasut, CO2, vesi, 

otsonikerros jne.. Kuten revontulien selkeistä eri valokentistäkin huomaat! Yhtä kaikki tästä 

maapallon säteilynpoistomekaniikasta keskustelu on ydinalan vaateista, Einsteinvarotuksista yms. 

niinikään . ..juu emme ylläty , TABU! ----------- Suomi 24 satoa. Monasti nettipalstoilla törmää 

ihmisiin iskostuneeseen illuusioon siitä, että ydinvoimaloihin nähden heillä olisi ikäänkuin jokin 

"turvaraja"? Ydinyhtiöille on tyypillistä selitellä, että tietty kilometrimäärä voimalasta takaisi 

ikäänkuin kuolemattomuuden. No muistamme miten esim. Tshernobylin saastaa lensi heittämällä 4 

000km! Eli onko ikinä sitten mitattu riittääkö esim. 75km matka takaamaan Helsingin turvan 

Loviisan päästösaastoilta? 50-luvuilla jo USA:ssa aihe oli mitä kuumin aihe. Sitä oikeasti myös 

mitattiin. Tehtiin n. 10kg plutoniumkuula. Vinssattiin se n. 100m salkoon. Poistettiin sen ympäriltä 

suojaava kuori ja mitattiin. Sektoreittain systeemiin oli kytkettynä lukuisia säteilymittareita 

maailmalla seuraamaan havaittaisiinko ja kuinka kaukana säteilyn tason nousuja? Siinä vaiheessa 

vielä illusoitiin, että olisi turvallista jo 10km, kenties 100km päässä. Vaan toisin kävi. Itse asiassa 

niin karusti, että asia haluttiin vaientaa julkisuudesta lopullissti. Aina kun säteilylähde paljastettiin 

nousi VÄLITTÖMÄSTI kaikkialla maailmalla olevien säteilymittarien lukemat! Juuri tätä on säteily 

tyypillisimmillään. Olemme kuin kultakalat suljetussa maljakossa. Säteili täällä lisää missäpäin 

TAHANSA, nousee samantien koko maapallomme metastabiilinen taustataso säteilyn 

kaskadoidessa loputtomiin edeten ilma-atomimeressään katoamattomin valonnopein 

kvanttienergioin. JOKAINEN tuotettu ydinvoimainen kWh tekee saman, mitä tämä tarkoin salattu 

USA:n säteilykokeen pienenpieni lähde. Niinkuin kultakala tuntee vesipaineen KAIKKIALLA 

samanaikaisesti sen tunnemme myös me "säteilypaineena". Näin yksinkertaista se vaan on. Miten 

yksittäisen säteilylähteen säteily, siis ei laskeuma, voi vaikuttaa toisella puolella maapalloa? 

Meneekö se maapallon läpi vai kimpoileeko esim alfa-säteily maapallon magneettikehästä 
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biljardipallon lailla? Vai miten selität sen että Kiinassa säteilymittarien lukemat olisivat nousseet? 

Tämä on kyllä uskomattomin juttu minkä kerrot. *Niin tällaisen tiedon ydinala TIETYSTI tarkoin 

haluaa piilottaa, koska se saa ajattelemaan! *Olen AINA sanonut jutuistani, ettei nämä ole edes 

MUN keksimiäni! Esim. tämän USA/plutoniumkokeen kuulin ekan kerran 

sfnet.keskustelu.energiassa. Toki sen perään asiaa olen tutkaillut laajan kiinnostuneena. *Olet 

tosiaan oikeassa, että esim. beettasäteilynä tunnettu elektronipilvi kimpoilee mm. 

mangnetosfäärilukoissa kuin tyhjää vaan. Mutta on paljon muuta myös. * Säteilynä esim. neutriino 

käyttäytyy kuin VALO. Se voi ONGELMITTA lävistää maapallon! Sitten törmää YHTEEN AINOAAN 

protoniin ja räjähtää 1 000 000eV gammana! Toisaalta se on voinut matkallaan Tsherenkovin 

vuorovaikutuksin varastoida säteilyntäyteisen janan KOKO maapallon läpi! *Toisaalta esim. 

arkinen gamma voi vaeltaa valon nopeudellaan vuosimiljoonan muuttumatta YHTÄN. Koska 

säteilyn energia on häviämätöntä kuten Einsteinin e=m*c^2 kertoo osuvasti. Voi 1 000 000eV 

gamma vuorovaikuttaa atomien kannssa vaikka parinmuodostuksella. Tuottaa energiastaan kaksi 

elektronin massaa. Tuhoa taas nämä ja jatkaa MUUTTUMATTA vaikka 1000 muutosta peräperää! 

*Jos menee vaikeaksi niin happi O-16< typpi N-16 reaktiossa esim. ydinvoimalassa voi 

SINÄLLÄÄN varsin pienitehoiset säteilyfotonit tuottaa AINOKAISEN 7 100 000eV äärimmäisen 

energisen 7s kestävän gammapurkauksen. Tämä voi hajota kuin ilotulituksessa taas vaikka 12 

000eV röntgenöinneiksi. Varastoitua vaikka heliumin ytimen neutronhyrriin 2,96MeV erinä. 

Purkautua sieltä vaikka radonin syvempiin elektronikuorirakenteisiin. Purkautua sieltä paloina 10 

000eV tasoisina röntgenkvantteina. Ja lopulta toistaa kaiken alusta vaikka useasti, yhtä kaikki . 

Totaalitasollaan tämä tapahtuu häviöittä! *Kvanttimaailman Malenkan-kuorimalliteoria kertoo miten 

ilman arikaasut kykenevät , kasaamaan, kuljettamaan ja halutessaan purkamaan viiveettä/viiveellä 

lastiaan ristiin rastiin. Mutta mikä erottaa ilmiöt makromaailmastamme tutuista lainalaisuuksista, 

"häviöittä!" *Otetaan VIELÄ valaiseva esimerkki. Säteilyn perusetenemisnopeus esim. fotonina on 

valonnopeus! Mikä MUU tunnettu ilmiö tuottaa VARSIN samanlaisen ilmiön maailman JOKA 

kolkkaan? Erityisesti kuutamoöinä sen tajuaa hyvin. Aivan oikein SAMAISISTA ainokaisesasta 

fotonituotospisteestään tunnettu AURINKO valaisee KAIKKI! * Harvemmat tajuaa, että tämä 

Aurinkomme tuottaa MYÖS fotoniyksilöitään, joka siroaa näyttävästi pitkin taivaan kanttamme 

myriadeista ilmamme atomeista! Jos näin ei tapahtuisi olisi taivas myös päivällä sysimusta! Vielä 

verrokkia. Radioaallot täyttävät sopet ja sokkelot. Niitä ei JUURI pääse pakoon. Kas kummaa 

MYÖS ne luokitellaan siroaviksi fotoneiksi! *Vielä lisää. Panet kalan kultakalamaljaan. Jos nostat 

painetta maljassa vaikka 50cm maljan korotetulla kaulalla huomaa kala painemuutoksen 

KAIKKIALLA alueillaaan YHTÄAIKAISESTI! Näin vuorovaikuttaa myös säteilypainekasvu tuosta 

USA:n käyttämästä mystisesti salatussa plutoniumkokeessa! Olemme kertakaikkiaan NALKISSA 

suljettuina gravitaatioin ja ilmamerin eristetyssä maapallo-nimisessä kultaklalamaljakossamme! 

Paskansimme sielä minne vaan, niin miltei välittömästi on OMAT kusemme makuineen 

suussamme. Näin käy äidin kohdussa pikkulapselle. Näin käy meille aikuisille syvällä, syvällä 

suljettuna ilmakaasumerimaljakossamme MYÖS ydinsikailuinemme! Karmeaa, kauhistuttavaa, 

miltei uskomatonta! Mutta JOKAINEN säteilyllä tuotettu kWh lisää VÄÄJÄÄMÄTÄÄ 

metastabiilitaustaamme kohti fissioivien kuolevien taivaitten tulla. ..niin ja TAPPAA!( -------------------

-- Ajattelin ENSIN otsakkeeksi, "Syvällistä". Mutta, mutta. .. .koska tässä on kolmen eri 

henkilöitymän tietojotosta. Ja ERITYISESTI alkutekstiosion kaverille EI hattuhyllylleen TAATUSTI 

tällainen sovin yksinkertaistin sydemia inen. Syy miksi edetään tällaisella "tirkistelysaitilla" aiheesta 

on simble! Maailmassamme parhaillaan etenevät ydintuhosyyvyyhteytymät on kuin talvisen koivun 

oksahaaroittumat. Kertakaikkiaan on jo vaikea pureutua päälle kaatuviin ydinherätteisiin 

ympärillämme riehuvii ydinmonsteriyksiköihin yksitellen . . .Ääh kun hei oikeesti lukekaa. ja 

muutoin Marassa. .. p i e t e e t i l l ä ! ---------------- Ajattelin ENSIN otsakkeeksi, "Syvällistä". Mutta, 

mutta. .. .koska tässä on kolmen eri henkilöitymän tietojotosta. Ja ERITYISESTI alkutekstiosion 
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kaverille EI hattuhyllylleen TAATUSTI tällainen sovin yksinkertaistin sydemia inen. Syy miksi 

edetään tällaisella "tirkistelysaitilla" aiheesta on simble! Maailmassamme parhaillaan etenevät 

ydintuhosyyvyyhteytymät on kuin talvisen koivun oksahaaroittumat. Kertakaikkiaan on jo vaikea 

pureutua päälle kaatuviin ydinherätteisiin ympärillämme riehuvii ydinmonsteriyksiköihin yksitellen . . 

.Ääh kun hei oikeesti lukekaa. ja muutoin Marassa. .. p i e t e e t i l l ä ! ---------------- 

Sfnet.keskustelu.energia satoa *Jopas on hurja havainto, että JOPA kokonaiset rajattomat 

avaruudetkin tärvääntyvät tuhoisasti yhdestä pikkuruisesta ydinreaktorista ! Mikä sitten onkaan 

tilanne satojen reaktorien ja niiden oheisjätteittemme suljetussa maapallossamme, kysyy 

enemmän kuin huolestunut? Avaruudessa ydinreaktorit ovat siinä mielessä ongelmallisia, että 

niiden kuorista eimttoituu runsaasti positroneja avaruuteen. Positronit leviävät Maan 

magneettikentän LOUKUTTAMINA YMPÄRISTÖÖN SOTKIEN mm. gammasäteilyä mittaavien 

satelliittien toimintaa (annihilaatiosäteily). Kim ---------------- Katselin tänään fillaroidessa metsän 

reunaan ja harsuuntumista oli vaikka kuinka! Dramaattisen näköistä. *VoouuHH!! Pari 

fotonginettipläjäystä tänne kanssa ihan vertailuksi, että onko kyse samasta, jota täällä TVO:n 

saastakatveessa tapahtuu?! Itte olen alkanut lähetellä noita pelkistettyjä vähää muistia syöviä 

kuviani "Kuvaton", tai sitten siinä "sammakkokuvagallerian koosteessa". En vieläkään sulata, että 

koko ilmiö olisi säteilystä, mutta osatekijä se varmasti on. Ainiin, UV-kin on säteilyä, jota on 

ehdotettu syyksi. *Täällä 100% varmistava ydinsyyllisyys todistuuu sillä, että KOKO ilmiökenttä on 

lehdistössä täysin TABU! Aattele nyt. Maailman metsät kuolee silmin (2008 syksystä) ja KUKAAN 

ei ilmoita MITÄÄN! Samaan kaaton menee muuten yllätys, yllätys mehiläiskatotabuun, kun 

Itämeremme parhaillaan tappavan ydinlauhdekumpuamisten ruokkiman kaspiankampamaneetti-

invaasiiovaientamisprässäämiset. Mikä muu sai vain kuukausi sitten lehdistömme tekemään 

TIETOISEN VALHEEN siitä, että kampamaneetit olisi MUKA KADONNET -90%!? Halloo, kyse on 

toki vain ja ainostaan ydinsalaisuuksien väkivaltaisesta tietopimityskampanjan PAKOSTA 

IAEA//SUPO/NSA/STUK-tyyppisten ydin-valtiomonoliittien härskisti runnomana. *Ei kai nyt 

hyvänen aika Jostain OL-3 asiapaljastuksistaan YLE:äkään muun takia oikeuteen viedä kuin 

tällaisten taustamegaliittien pakottamana. Kas tietoa arasta ydinreaalista ei vaan kertakaikkiaan 

SUVAITA. Takana on koko maailman härskeimmän turvonneen ydinsotatehtailun vastuunpakoilut. 

Kansa hyökkäisi henkensä pelastaakseen barrigadeille saadessaan tiedoksi, että ydinherrat 

päästöillään on JO tuhoamassa maapallosemme! Mutta että kokonaan voimalan aiheuttamaa.? 

Vai oliko ukkosten väheneminen vaikuttanut otsonikerrokseenkin niin. että ultraviolettia pääsee 

enemmän läpi? *Niin siis kyse on siitä, että A/ Ensin maailman metastabiilitausta on 10-

kertaistunut mittareihin 2suoraan näkymättömistä" ydinsäteilyvuodoista! B/Sitten on seurannut 

yläionisaatiovirtakenttien ankarasta muutoksesta alemmaksi ja rajummaksi johtuvat globaalit 90%< 

mehiläiskadot jo 2v ajalta. Johtaen syysuonet niiden Einsteinin jo 1955 varottamiin 

ydinsäteilysaastan suunistusvirhemassakuolemiin. Viime t  

  

alven (-08) "psygedeeliväri-ionisaatiotaivaat" ja massiivisesti beettasoihduista alas ryskyneet 

lentokoneet. USA joutui paniikkitalvena pitämään jopa PUOLET lentokoneistaan 

ydinsaastehälytyksen takia maassa pahimmillaan! * C/Kaikki tämä kertoo, että 

ydinvoimalapäästöionisaation takia avaruussäteilyionisaatiosulkumme on pettämässä! Sen 

seurauksena ukkosionihuolto on tuhoutumassa. D/ Ionisaatiolisääntyminen tappaa puolestaan 

ennennäkemättömällä nykyvoimalla MYÖS UV-otsonisuojaamme. Tämän taas huomaa siitäkin 

varmaksi, että Antarktiksen otsoniaukko kasvaa ennätyslukuihin vuosi vuodelta, vaikka freonkielto 

on ollut jo yli 30v! Lehdistön ydinalan härski vaientaminen on hyvä varmistin tässä. Erityisesti 

poliisivirannomaisemme kiivas halu estää tällaisen faktan kulku JOPA NETEISSÄ! Ydinala TIETÄÄ 
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olevansa PÄÄSYYLLINEN! * E/ Koska puolestaan yhä lähemmäsi ihmiskuntaa ylhäältäpäin 

populaatiotuhoa tuova "globaali-ionisaatiokasvu" synnyttää elinalueemme biotooppeihin 

säteilyionisaatiokasvua on tuhona näköjään nyt käsiin räjähtävät metsäkuolemat ja 

mänty/kuusiharsuuntumaekokatastrofi! Kuten olemme huomanneet heikentyvissä metsissämme 

tuho ALKOI TVO:n saastepäästöalueilla ja Loviisan naapurustossa on syyllinen NIMENOMAAN 

ydinalan päästöt! Ovelinta tässä yhtälössä on tuo UV-"ionisaatiokeppihevonen"! * Auringon 

aktivisuus on MINIMISSÄÄN, joten SILLÄ EI OLE VAIKUTUSKASVUA! Nyt nimittäin on kyse 

ydinsäteilyvuodon muodostamasta "esiasteesta", eli mm. UV-B tappouhasta elämälle! Joka kasvaa 

säteilybeettasoihdutusten alati kumuloituessa ydinvoimakilowatti kilowatilta kohti pian nähtäviä 

ydinpäästöistä "kynnysreaktiolla" gammaavia typpitaivaitamme. Joista Einstein oli 

ydinvoimakasvukertymien ja ydinvoimalisärakentelusta VARMA! Eli nyt ydinvoimalapäästöt alkavat 

kylmästi teiliä kansaa ionisoimalla säteilysaastepäästökumulaatiolla jo SUORAAN IHMSIÄ 

HAUTAANSA! Kyseisen efektin EI synnytä siis PEKÄÄSTÄÄN NYT käyvät ydinvoimalat. Vaan 

Lauritsenin -kuorimallin mukaan biotooppeihimme n. 60v aikana kertyneet KAIKKI 

ydinvoimatekemissyntimme! *Ehkä KAKKEIN hätkähdyttävin efekti tässä on se, että nyt kun 

"kiusallisesti" näistä vuosikymmenet takuusalattuina pidetyt ydinsisäpiiritiedot on alakaneet valua 

kansan herkille korville on jopa meillä alkanut ydinherrarotaatiot . Eli "rottalaumat" jättävät käsiinsä 

visvautuvan ydinalakorruptiosyheröt paineitten mukavasti terssattua! Efekti maailmaan asti jo NYT 

on ihan USKOMATON! Vielä vuosi sitten povailtiin maailmaan TUHATLUKUMÄRIN tulevaa 

ydinalatehtailua. Pelkästään Kiinaan ennakoitiin tuhatluokassa ydinvoimaloita! *Nettimaailmaan 

alati vuotaneet tiedot mm. 2007 loppuneesta "energiapositiivisesta uraanikaivuusta". 90% 

uraaninsaanti-isotooppien lasererotinkokeen Cernissä tapahtunut 11% saantiflopin vuoto 

julkisuuteen. Siinä meni sekä uraanitalous, että uumoiltu "plutoniumtalouskivijalat", 

metastabiilitaustakasvukymmenkertaistumiset. Ja myös tietokatastrofi siitä, että 

ydinvoimalalauhdevesimegahaaskuuntumat on selviö ydinbuumista. Saivat jopa Kiinan 

ilmoittamaan enemmän kuin RAJUISTA ydinaiealasajoistaan. Käsittämättömintä tässä on tieto 

siitä, että maailmaan tehdään jatkossa Kiinaan VAIN 28kpl ydinaseydinvoimalaa! * Enemmän kuin 

shokki oli tieto siitä, että myös maailmaan runnottu tuhansien ydinvoimaloiden megabuumit 

kirjaimellisesti kuivuu uudisenergiatulemisbuumissamme käsiin! Toki maamme tavan mukaan 

syistä vaietaan mitä tarkimmin. Mutta uraanin energiapositiiviloppuminnen ja ydinvoimalan 

säteilypäästökasvuTIEDON vuodon lisäksi megaydintappaja on niinkin simppeli fakta kuin 

maailman JUOMAVESIPULA vastaan ydinlauhdutustuhoamiset! Päälle Suomen itämerenkin 

tyyppisen ydinlauhdemerimahdollisuuden totaalikatastrofifakkta kampamaneetteineen, 

vaeltajasimpukkalauhdeinvaasioineen, kaspian runkopolyyppireaalituhoineen päivineen pistää 

paniikkia maailman ydinsikailukulttuuriaikeille oikein ISÄN KÄDESTÄ! Ja HYVÄ NIIN!) Vähän 

napakampi kysymys beettasäteilystä: kun puhutaan sen jäävän parin millin peltiin, niin vaikuttaako 

metallin johdeominaisuudet tähän? Kuinka paljon se läpäisee vaikkapa puuta? *Metallilla on 

"yhteiselektronikuorimekaniikka. Jossa säteilyn tappamaan elektroniaukkoon on tulemassa HETI 

kauempaa lisää ionisoitavia elektroneja. Eli metallilla on ikäänkuin "reservipuskurit". Mutta ne on 

säteilyssä varsin pian käytetty. Silloin metalli tuhoutuu kuin vaikka puu, jolla puskurikyky on paljon 

rajallisempmpi. Eli suomeksi puu on elektronikulkukelvoton "eriste". *Paljonko läpäisee säteilyä? 

No keskusteltu beettaelektronipommitus on kuin haulikolla ammuttaessa. Eli käytännössä 

kohtioaineen valenssielektronisidosenergiat kertaa läpäisyn massa ratkaisee aineen 

"säteilyionisaatiopulveroitumisen nopeuden " jo varsin suoraan. Röntgenöinneissä ja 

läpitunkevimmissa säteilyissä mukaan tulee sitten aineen neutronien spinhyrrävarastoitumisen 

säteilykapasiteettikyvyt. Eli Ajzenbergin atomivakiot.  
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217. Miksi kierrätysmetalleihin..txt 
217. Miksi kierrätysmetalleihin? Yllättävää, miten VAIKEAA on ydinalan kertakulutuskulttuuriin 

vannoutuneiden mieltää, mitä uudisenergia parhaimmillaan edustaa. Tässä aiheesta netissä 

käytyä varsin ansiokasta keskustelunäytettä. *Niin tusinainsinöörinä et vaan TAJUA 

MARKKINAREALIA!? Tämä tampion selvä!. . .Öö, niin tosiaan taas teille joille faktat toimii niin 

jokainen tajuaa miten metalli elää. Eli meillä on kilo kuparia. Ostat sen kovaan hintaan tuotteena. 

Se on käytössäsi vaikka lämminvesikuparinasi 30v. Sitten sen myyt romuna romukauppiaalle. 

=Yksi kierto ja tuotti kansantaloudessamme 6e kilohinnan lvv:n. Vaan nyt tulee jännää. Kupari 

menee TVO/posivakonsortion pilaamaksi ja säteilymaatuu neitseellisenä raiskttuna miljoonan 

vuotta rikastuttamalla KETÄÄN ja köyhdyttäen kansantalouttamme elintärkeän kuparipuutteensa 

takia hirveästi. Tilalle yritetään aina kaivaa neitseellistä kuparia megakalliilla ja rajallinen malmi 

loppuu VARSIN pian kokonan! Tyhmää, mutta ydinvoima ON! Kansakunta kuolee siis nälkään ja 

janoon koskei edes kuparia ole vesiputkiinsa! *Toisessa FIKSUN uudisenergiapopulaation 

vaihtoehdossa tehdään alun kaupat kansantalous hyötyy kuparikilostaan 6e/kertakauppa. Mutta 

nyt romukauoppiaalta kuparia ei tuhlatakkaan silmittömän typerästi ydinvoimaan. Vaan tämä 

arvoton romu JALOSTETAAN tuulivoimalaan. Romukauppias rikastuu romunsa jalostuksesta 

TAAS 6e. Tuulimylly tuottaa kansantalouttamme kupariylijäämällään 30v. Samalla neitseellistä 

kuparia säästyy TUPLAAMAAN kuparin 2kg ja saamme KAKSI tuulivoimalaa! Kansantalous 

rikastuu jo 6e+6e. Taas kuluu 30v ja tuulituotto on tuplannut valtion verotulot. Pian TAAS sama 

romukauppias taikoo ilmaisromustaan 6e+6e+6e kansantalouteen ja Outokummun käämikupari 

tuottaa kohta 3 tuulivoimalaa! Ja huomatkaa nyt taustalla tapahtuvat. *Kymmenen jakson jälkeen 

kuparinsa aina ydinhukkaavalla kansantaloudella on tosiaan tuo 1kg neitseellistä kupariaan 

samalla kaivosvolyymillaan. Mutta FIKSU kansakunta, joka kierrättää haaskaamatta on hetkessä 

TAIKONUT 10-kertaisen kuparivarannon! Siinä kun tyhmä kansa pyörittää ydinvoimallaan 1kWh 

energiat kehittää fiksummat SAMALLA kaivosvolyymillaan 10-kertaiset sähkötuotot ja on myös 

kuparistaan 10-kertaa RIKAAMPI! Juu on tosiaan niin, että hyötykerroin onn PALJON ISOMPI 

KUIN alkukeissiin LASKIMME!!!!! *Ihan samoinn homma toimii vaikka tosiaan lasipulloissa. 

Ydintampio "rikkoo säteilyupilaten" kertakierrosta vuosittain pullonsa ydinsäteilyhautaamalla. 

Tekee tilalle vuosittain yhden pullon ja rikkoo taas, koska kuparikapseleitahan ON tehtävä KOKO 

ydinkäytön ajan YHÄ UUSIA! _______________________________ * Toisessa 

uudisenergiavaihtoehdossa siis pulloja syntyy joka vuosi se sama yksi, mutta limonaativälityskyvyn 

kaupan volyymi tuplautuu jo seuraavana vuona. Triplautuu kolmannella. Eli 100v päästä on tilanne 

se, että ydinyhtiötampioilla on EDELLEEN se yksi lasipullo yksi voimalanpaska pullo täytettäväksi 

ja sähköntuottoon käyutettäväksi ja kansantalous kuralla. Mutta uudisenergiavaltiolla on 100-

kertainen energiavolyyminsa ja 100-kertainen pulloresurssinsa. ILMAISEKSI, ILMAN MITÄÄN 

LISÄMAKSUA, tai pullontekovolyymimuutosta! Huikeaa, HUIKEAA! *Viimeistään nyt sun pitäisi 

alkaa himmaammaan aivoharmaaseesi mys sitä miksi kierrätys tuottaa. Millä mekaniikalla kultaa 

on riittänyt VARSIN rajallisesta määrästään huolimatta vuosituhannesta toiseen. Jos , siis JOS 

kulta olisi aina murennettu vaikka merensyvänteisiin hallitsijoitten hautaamisessa, meillä ei enää 

olisi kultaa LAINKAAN! Edes kaltaisesi tusinainsinöörille ei pitäisi olla vaikeaa tajuta mistä on kyse. 

Miksi CCCP:n ydinalalle ominainen piittaamaton tuhlailu hävisi kapitalistien systeemille jossa 

talousmekaniikka ohjailee talousratkaisumekaniikoja kierrättämään ja yksilön ahneusvolyymilla 

nuukasti säästelemään rajallisia resurssejaan. --------------- *Otetaan toinen mieliesimerkkini tähän. 

Meillä on 10m3/s jokivirtaama. Valtio A/Juottaa sillä 10miljoonan kansansa, käyttää veden 

sähköntarpeena vesivoimalana. Ja päälle vielä KIERRÄTTÄÄ jätevetensä kastellen kansansa 

ruoantuotantopeltonsa. Ymmärtänet? *Valtio B/ Pistää KOKO jokensa haihdutustorneissaan 

ydinvoimaloissaan tuhlaten kertakäyttöisenä ilmaan. Koska kansa on juotettava, KOKO 
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ydinenergia menee sitten meriveden meritislaamiseen juomavedeksi. (Kuten tekee mm. Lontoo!) 

Kansa ostaa KAIKEN sähkönsä ja uraanipolttoaineensa paksta naapurivaltioista kovalla hinnalla. 

Ostaa MYÖS ruokansa uudisenergianaapuriltaan. Hei arvaatko KUMPA kansantalous on rikas 

tällä menolla 20v päästä ja MIKÄ ydinvaltio ei??) ------------- *Aikoinaan AIV-suolahappoa myytiin 

kalliissa 10L pullossa. Itse AIV maksoi n.100mk ja pullo 100mk. Valitettavasti massiivilasia ei voitu 

korvata halvemmalla. Ensin aivepulloja myytiin yksi/talous. Mutta jatko oli varsin opettavaista. 

Ihmiset huomasivat, että kun toivat pullonsa takaisin kierrättäen säästi toiset sata markkaa. 

Osaatko YHTÄÄN ymmärtää miksi näin? Et varmaan, koska olet yksinkertainen. .. niin ja anteekasi 

vaan, TAMPIO!) Pian kauppiaat alkoivatkin myydä AIV:nsä KIERRÄTYSPULLOJA vastaan 

100mk/erä. *Eräs Helsingin kauppias sai mielestään LOITAVAN ajatuksen. Hän lupasi pullonsa 

MYÖS 100mk ja pullon kaupanpäälle, ettei tarvinnut turhia kierrättää! Kauppa alkoi käydä kuin 

siimaa. Noin kuukauden päästä liikemies nolona sulki liikkeensä kertomatta MIKSI. Niin, vaikka 

olet varmaan YHÄ yhtä oivaltamaton, kuin tähän asti niin .. .osaatko YHTÄN esittää meille MIKSI 

kauppias keskeytti, vaikka asiakkaita oli pihalla pilvin pimein entistä tiuhemmin?)) ----------------- 

Yksinkertainen kysymys: "Mitä Suomen valtion kansantalous saa tehtyä niillä 100% puhtailla 

energiamäärillään, joita sille tuottaa esim. wanhasta palaneesta vesiekosähkövoimasta 

kunnostettu perinteinen pienvesivoimalayhtiömme Lapijoen sähkö 12v aikana. 10 000 000kWh?" 

Kertoen selkeää viestiä siitä miten oikeasti energianhuoltoamme pitäisi suunnata uusille urilleen. 

L.S.19.05-08. (Kyse on siitä massiivisesta kuparin tuhlauksesta jota Posiva/TVO tunkee 

vuosimiljoonaksi totaalihaaskuun pois maailmasta jota muuten 30v jaksoissaan kiertävä 

neitseellinen kupari edustaa. Näin jää kansantaloudestamme kiertämättä 33 333 kertaa kyseinen 

90 000t kuparitonnistomäärä. Huikein taloustappioin vuosimiljoonan jemmaansa. Se tietää tuleville 

sukupolvillemme käsittämättömän suuren jalomettaliaarteen poistumista talouskasvuistamme 

ikuisesti!) "Kuparikaan ei tule tyhjästä. Ympäristökeskuksen Outokummun kuparista laskemia. 

Yhteen (15t) loppusijoituskapseliin tarvittava kupari aiheuttaa 82 500kg hiilidioksidipäästöt. 

Energiaa kuluu noin 130 megawattituntia, (yhtä paljon kuin sähkölämmitteinen pientalo kuluttaa 6,5 

vuodessa. )Polttoöljyä palaa 7 500kg ja kivihiiltä 29 000kg. Raakaöljyä tarvitaan 2 600kg. 

Kuparikaivoksessa kalliota on pilkottu yhden kapselin tarpeisiin lähes 500 tonnia. 12 000 

uraanitonnin loppusijoitus edellyttää 6 000 polttoainekapselia. Lähde Suomen ympäristökeskus, 

Luvata Pori Oy Posiva". Lasketaan nyt malliksi mitä puolestaan edustaa Lapijoen Sähkön tuotanto 

edelliseen ydinvoiman AIHEUTTAMIIN megasaastutukseen verrattuna.10 

000MW/130MW/kiapseli= 77 kapselia/ 15 000kg. Lapijoen sähkön tähänastisella tuotannolla 

Suomen talous menetyksen sijaan SAISI: -(10 000 000kWh sähkönä) - 1 155 000kg puhdasta 

kuparia kansantalouteemme - Säästäisi 6 352 500kg hiilidioksidipäästöt - Polttoöljyä 577 500kg - 

Kivihiiltä 2 233 000kg - Raakaöljyä 200 200kg - Kuparimalmia 38 500 000kg Tällä aineella toisin 

käytettynä EI olisi loppusijoitettuna siis: *154 000 kiloa plutoniumpolttoainekapseleita!* * 1 540 000 

kg bentoniittia Posivaonkaloon!* _______________________________ n.50 712 200 kg materiaali 

vapaaseen käyttöön! ___________________________________ *Miten tätä enää voisi 

kommentoida? .. .. .MYKISTÄVÄÄ.. !  

  

218. BIO vs. säteily..txt 
218. BIO vs. säteily. (Tiede-foorumin keskustelun satoa nimimerkki Imuri) 

http://www.sciencedaily.com/releases/2006/10/061019192814.htm[/url] Eli maan alla elää 

bakteerikanta, joka elää vetysulfaateista, jotka syntyvät uraanin säteilyn vaikutuksesta. Kuulemma 

3-25 miljoonaa vuotta ovat siellä asustelleet.[/quote] Mielenkiintoista! Mutta tuo esittämäsi 
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vuosiluku kuullostaa oudon pieneltä? No sittemmin on löytynyt niin ydinreaktoreista kuin 

Tshernobylin tappamista maisemista sellaisia UUSORGANISMEJA jotka käyttävät säteilyn 

energiaa kasvaakseen. Koska maapallon globaalinen taustasäteilytasomme on KIISTATTA 

vähintään 10-kertaistunut ovat erinäiset tuhoajakasvustot alkaneet kiinnostua säteilymyrkkyjen 

kyvystä tappaa kasvuston VIHOLLISA! Äärimmäisen kuvottava ajatella että PARHAILLAANKIN 

ympäristössämme leviää valtausmielessä ydinvoimaloistamme säteilyä kestäviä, suorastaan 

säteilyhakuisia homesieni-itiöitä biotooppeihin, henhitysilmaamme massoittain. Tieten tämä 

kasvusto siis hakeutuu säteilylähteille. Imuroi sitä sisäänsä. Tunkeutuu huoneustoihimme ja on JO 

alkanut häätää meitä maapalloltamme syytämällä ydinvoimaloissamme säteilyrikastettua itiötä 

päämme menoksi! Ei siis TOSIAAN mikään ihme, että lehtisivuilla suorastaan jo pursuaa 

kauhuviestiä homeitiöstöjen sisältämistä kuolettavista "supermyrkyistä! Taitaa olla 

virannomaisillamme kerrottavaa ydinvoimalalöydöksissään jotain semmoista faktaa, joka ei 

ydinherroillemme suin surmin SOVI!? ----------------- Elämää kivessä. *Äärimmäisen harvoin pääsee 

tutustumaan siihen maailmaan, joka koskee ydinsäteilyn SUORAAN biotooppeihin tuhoamisen, 

mutagenisoimisen ja ylipäätään esim. ydinjäteluolastossa massoittain muljaaviin 

BIOPROSESSOINTITUHOIHIN! Esim. Fortum sai aikanaan varsin kyseenalaista kunniaa 

säteilyttämällä ja pikageneroimalla säteilymutaatioin maailmalle TÄYSIN aiemmin tuntemattoman 

ydinjätehartseja syövän bakteerigenoman. Ilmeisesti hanke herätti maailmalla niin suuren haloon, 

että Fortumin oli syytä vähän vilkkaasti panna kehittämänsä säteilyhartsejaan syövien 

tapppajahirviöittensä mainostamiset, ikäänkuin "pahvin alle"! Yhtä kaikki vuosikausiin aiheesta ei 

ENÄÄ olla julkisuuteen hiiskuttu. Lieneekö sitten seuraavantyyppiset karmaisevat faktauutiset 

panneet sulkua tiedotuksiin suurelle yleisölle? Vapaalyhennelmäni aiheesta L.S. 21.09-08: --------- 

Elämää kiven sisässä. Olkiluodon Onkalossa on menossa vallankumous. Kun valonheittimet 

palavat ydinjätteen loppusijoitusluolassa riitävästi, seinissä alkaa kasvaa sammalta! Nämä eivät 

ole kallion ainoita eläviä, ei alkuunkan! Satojen metrien syvyydessä virtaava pohjavesi kätkee 

elämänkirjot! (Aikoinaan Posiva valehteli, että luolastossa oleva pohjavesi liikuisi millin 

vuosituhannessa! Tähän se perusti ylen horjuviksi jatkossa osoittautuneet ydinjäteharhansa. Alun 

myös kivitilan ns. "kuivanapysymisvalheistaan" Posiva joutui jo varsin pian luopumaan Onkaloonsa 

tektoniruhjesoraikon läpi esteittä koskena kohisseitten vesitonnistojensa takia. Sittemmin on ollut 

PAKKO puhua ydinjätelämmön merisuolaliemikeittelyistä ihan vaan märkänä!) Todellisuudessa 

kun Onkalon vesivirtaus paineet tekevät Eurajoen ja Lapijoen VAPAANA pärskineet 

peruspohjavesivalumaliikunnat. Nyttemmin mutkia on tuonut mm. Uudeltamaalta kantautunut 

FAKTA, että siellä ihan luonnon omassa uraanisäteilymalmiossa muhivat kupariputket syöpyvät n. 

tuhatmäärin Posivan laskuja nopeammin! Jopa milliluokkaa VUODESSA! Asia on mitä tuskallisinta, 

koska tämä on kirjattu JOPA putkiasenuksien liitton tärkeänä varoitusfaktana 

ammattilaisedustajilleen!) Bakteerit, arkit, yksisoluiset, virukset ja muita mikrobeja on kallion 

pimeydessä omana maailmankaikkeutenaan. Ne jakaantuvat, kasvavat ja kuolevat. Mikrobien 

joukossa on toisiaan syövät petonsa. Syvyysyhteisöt ovat maailman vanhimpia ekosysteemejä. 

Louhittaessa kalliota vesi virtaa kaikialle! Jo pieni virtamuutos mullistaa koko kalliomaailman. 

Ihmisen mellastus herättää satojentuhansien vuosien lepomuodot ennennäkömin seurauksin! 

Miokrobit vaikuttavat koko maailman kemiallisiin oloihin. Siksi ydinjätesijoituksiin liittyy valtaisat 

kokemattomuusriskinsä. Vaikka tällä alalla olisi asiat pakko tietää sanoo mikrobitutkija Karsten 

Pedersen. Olkiluodossa on asukkaita, joita ei tunne edes tutkijat! Ydinjätteeseen liitettynä ne ovat 

ennenkokemätön, tuntematon tieteellinen lisäriski. Kolmensadanmetrin syvyydessä on vain kiveä, 

vettä ja pimeys, ja keinovalot. Näissä hommissa ei ole aavistustakaan, mitä tulee vastaan, huokaa 

professori Karsten Pedersen syvällä Olkiluodon kalliossa. Ydinjätekaivuuraja 300m rikottiin juuri. 

Ennen täällä ei ole koskaan kävelty! Toki mikrobiasukkeja mikrobimies etsii. Louhinta on edennyt 

taas kerran tektoniruhjeen läpi. Halkeamissa lorisee runsain mitoin pohjavettä.. Juuri vedessä on 
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mikrobivaltakuntaa. Juuri näitä mokrobeja on tutkimuskairailtu ja arvailtu jo vuosia. Mikrobien 

toiminta on aktiivista 20 m syvyyteen. Sitten rauhallista. -300m kohdalla tapahtuu yhtäkkinen 

muutos. Emme ole ennen saaneet näin syvältä näytteitä. Tutkija on silminnähden innoissaan. 

Kallioseinämissä on metallimansettitutkimusreikiä. Kun sulkuventtiili avataan, kallio sylkee syvälle 

luolaan vettä hirveällä paineella. -Karua, professori hymähtää. Kokemus näkyy 

näytteenkaappauksessaan. Karsten Pedersenin johtama Micans AB on pohjoismaiden johtavia 

kallioperä mikrobikonsultteja. Ollen alalla myös Ruotsissa 80-luvulta. Vain ripeä toiminta estää 

näytteen tuhoutumisen. Seinämässä on minilaboratorio. Lisa Rabe ja Jessica Johansson estävät 

mikropitoimet näytteessä. Vähän CSI- hommaa. Analyysilaitteet ja tietokonelaskennat kehittyvät 

koko ajan. Samoin geeni- ja molekyylitasokartoitukset. Näin saadaan suurin piirtein 

biotooppitietoja! Epämääräisyydet liittyvät mm. mikrobien olemuksiin. Eläintunnistus toimisi. Muttei 

niin liukkaasti mikrobeissa. Vaikeuksien takia haetaan geenikasaumia. Tunnetaan 1 000 000 dna-

bakteerijälkeä. Ja vain tuskin 10 000 on EDES määritelty! -Tämä kuvaa epävarmuutta 

ydinjäteloppusijoituksen suhteeseen mikrobeihin toteaa Pedersen vakavana! Olkiluodon 

mikrobeihin liittyy monia VAIKEASTI selvitettäviä salaisuuksia! Miten mikrobit liittyvät 

ydinmoskajätteisiin? Kysymyksestä väännetään kättä mm. biologien, kemistien välillä. -On paljon 

ymmärtämättömyyttä bioefektitajunnasta, Pedersen huokaa! -Mikrobit kontroloivat koko maailman 

ympäristökemiaa.Viime kädessä Olkiluodonkin tutkimuksia edellyttävät säteilyturvavirannomaiset. 

300 m mysteeriin raja poikkeaa Ruotsista. 300metrissä on PALJON mikrobeja, metaania ja rikkiä! 

Peterssonin mukaan kuumimpia tieteensä perunoita. Metaani synnyttää hapettomuudessa 

monimutkaisia prosesseja useamman mikrobin yhteistyönä. Rikkiä pelkistävät bakteerit. 

Ruokanaan Olkiluodon oseaanisesta Litoraanitektonioseaanisaumasta valtoimenaan pursuava 

metaaniruokinta. Muodostaen rikistä sulfidia. Juuri siinä megariskilisä loppusijoitukseen! Sulfidi 

kiihdyttää huikeasti mm. kuparikorroosiota! Ollen jopa KOHTALOKASTA Posivan kuparipinnoille! -

Lisäksi prosessi on klassinen tapaus merenalussedimenteissä. Me vertaamme 

merisyvännegeenejä. Olkiluodon oseaanitektoniikkasedimenttibakteerikantoihin. Olkiluodon 

puskusaumatektoniikka tekee löydösprosessin ainutlaatuiseksi maailmassa! 450m on nyt 

loppusijoituskohde. Ja on selvää, että rikkokivi tuo prosessipotentiaalin sinne! Koska itse prosessin 

metaanit tulevat myös alhaalta tektoniikkasaumasta! On selvää, että loppusijoitusluolastokaivuu 

avaa vedelle vapaat kulkureitit muassaan entistä syvemmälle!! Ja rikkibakteerien 

ruokametaanimäärä kasvaa vallan hurjaksi. 300m kompleksi on TODELLINEN UHKA! Posiva 

joutui taipumaan pysyvän tutkimusaseman tekoon jo keväällä sinne. Kertoo Anne Lehtinen. 100v 

ydinpolttoainesavotan jälkeen bakteerivaltakunta jää. Tiedetäänkö koskaan mitä todella jatkossa 

tapahtuu? Tietämättömämpi ydininsinööri luulee tietävänsä. Fiksumpi tutkija sanoo "EI" Pedersen 

ilmoittaa. Kallion sisältä löytyy edelläkerrottujen lisäksi myös alkueläimiä ja yksisolusieniä Pohjolan 

kalliosta. Erityisesti hiivasienet on vakava lisäriski! -Jälleen yksi epävarmuustekijä lisää professori 

Karsten Pedersen huokaa. Sienet liikuttavat radioaktiiviaineita paikasta toiseen. -On selvää, että 

Olkiluodon kalliossa on myös mutagenoitumistaan odottelevia viruskantoja. Kaikki osaset toimivat 

myös yhdessä. Yksi mikrobi mahdollistaisi toisen pääsyn bentoniitin läpi kuparikapseliin. Mikrobit 

tarjoaa myös ravintoa toiselle, joka kiihdyttäisi ydinpolttoainekorroosiovalikkoja. Kun kolmannelle 

mikrobille aukeaisi radioaktiivisaanto se kuljettaisi ne pohjavesikiertoon! -Posivalla on 

"todellisuuspohjalta mahdoton" tehtävä osoittaa virannomaisille mikrobien riskittömyys! (Tosin 

koska ydinalalla totuus olisi ollut este? Koska valheet on alalla käytettyä vakiokamaa!) Esim. 

nuklideja sitovia mikrobiehdokkaita on jo tavattu paitsi pohjasvedessä, myös esim. Onkalon seinillä 

rehottavissa limamättäissä. Hädissään nyt otetaankin avuksi "sopivasti kehiteltäviä" ns. 

"turvamaksimirajoja"! On myös todistettava, etteivät esim. rikkiä pelkistävät bakteerit aiheuta 

ongelmakasvuja "liikaa"! Posivan ja Ruotsin loppusijoitusmenetelmä perustuu rautaan ja kupariin. 

Joka porataan bentoniitteineen Onkaloon. Bentoniittia käytetään Olkiluodossa tyypillisiä 
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maanjäristyksiäkin vastaan. Ja myös mikrobisuojana. Teoriassa bentoniittisavi on siihen riittävän 

hienojakoista. Mutta esim. intialaisessa tutkitussa bentoniitissä on jopa VALMIINA mikro-

organismisaastumia! Samoin jo bentoniitin väärä säilytys myös saastuttaa sen nopeasti. Näin mm. 

rikkibakteerisaastuminen olisi katastrofi! - Ihmiset kyselevät miten elämä tuli kallioon. Minä miten 

pääsi ulos, kysyy Pedersen. Elämä sai alkunsa kalliouumenien alkuliemiaineissa. Maan 

alkuolosuhteita muistuttavassa tilassa. Maan alla on yhtä paljon biomassaa, kuin sen pinnalla. 

Maapallon vanhimpina. Mikrobien sukupolvi on lyhyt ja evoluutio kiivasta. Siksi muutosnopeus 

säteilyluolasopeutumisiin on huimaavan tuhoisaa! Luolaston rakentelu herättelee satojen tuhansien 

vuosien lepoitiöbakteerikantoja. Moniko tajuaa, että myös mikrokosmos on rajaton ja 

monimuotoisuusuhat yhtä käsittämättömiä! --------------- Saksasta muuttaneet mehiläismassat. 

Muistamme miten loppusyksystä länsiranikollemme tuli suoranainen mystinen muuttoinvaasio 

ampiaisia. Niitä tuli suorastaan massoittain Saksasta, Puolasta ja Virosta. Kuten olemme 

huomaneet aiheesta ei uskallettu keskustella juuri missään. YLE ilmaisi tilanteen vain paikallis TV-

lähetyksissään. Oleellista tässä invaasiossa oli se, ettei ampiaiset TAATUSTI lähde 1000km 

avomeren ylityksiin ja tuollaisilla massaesiintymisparvina vapaaehtoiosesti. Tilanne on mitä OIVIN 

osoitus jälleen kerran siitä, että koko mehiläiskadoista on pelkästään kyse JUURI säteilyionisaation 

liian ylös eksyttämistä pölyttäjäparvista. Näitä ampiaisinvaasioita seurasi ihmisten hämmästelyt, 

joihin ei vastattu virannomaistahoiltamme millään lailla? Nämä mehiläiset olivat TAATUSTI 

huippukuntoisia ja muuten myös terveitä selvittyään ongelmitta aivan käsittämättömän pitkästä 

lentoreiristään. Ne olivat vain eteläisenä lajina agressiivisia ja erittäin nälkäisiä laskeutuessaan 

Suomeen! Tosin niiden talvehtiminen tappaa ne jatkossa taatusti. On AIVAN käsittämätöntä, että 

näin selkeä ja kiistaton näyttö mehiläisten pelkästä säteilysuunistusvirhemassiivinäytöstä jätettiin 

mystisesti ydinalan toiveesta uutisoimatta SENSAATIOLÖYDKSENÄ! Kuten olemme kuulleet jopa 

Ranskassa mehiläiskasvattajia meni HIRTEEN jo keväällä -08, koska mehiläiskato koko 

maailmalla heiluu taustalla -90%! USA:ssa erityisesti. Tilanne on Saksassakin jo 

ydinvoimaloittensa takia se, että maan harvat jäljelläolevat mehiläiset ÖKSYIVÄT yläionisaation 

beettasoihtuamisten ydinvoimalaharhautettuina loppusyksystä massoittain maahamme! Mehiläiset, 

jotka tänne silloin tulivat olivat toki sinällään huippuenergisiä kuten edelleen haluan korostaa, kuten 

huomasimme. Ei tietoakaan viruksista, punkeista tai vastaavista tautiesiintymistä niissä. Mutta 

kaikki tämä ERITYISESTI todistaa, ettei 1000km merilennolle tuollaiset vesiä pelkäävät eläimet 

lähteneet kuin ja VAIN ydinvoimaloitten beettaionisaatiopäästöistä säteilysuunistuseksyneinä ja 

siinä SE, miksei aihesta saanut ydinalamme sensuroimana puhua. --------------- Lintukadoista. 

+Kuvaliite YLE 02.10-08."Maailmalla ollaan erittäin huolestuneita siitä, että kaikkialla on viimeisten 

20v aikana alkaneet kadota arkisetkin lintukannat. Kato on usean lajin kohdalle aina kottaraisista, 

keltasirkkuihin ja vastaaviin asti huikea -90%! Syitä etsittäessä on todettu, että 

ydinaavikoitumiskehitys mm. Euroopassa on systemaattisesti mm. KUIVATTANUT lintujen 

käyttämiä kosteikkoja ja vastaavia. Rajuuntuva kuivuus vie mennessään muuttolinnuille elintärkeitä 

elinlevähdysalueita kiihtyvästi!" Niin vielä jokin aika sitten kertoiltiin, että CO2 lisääntyminen 

aiheuttaisi sadannan +40% kasvua. Mutta jo pitkälle toistakymmentä vuotta on 

TODELLISUUDESSA tapahtunut hämmentävän rajua -40% sadantakatoa! Kesällä -07 EU 

joutuikin ensi kerran julkisuuteen tunnustamaan, että vastoin kaikkia annettuja ennusteita oli jo 

pitkään jatkuneen yleisaavikoitumisen takia sadannasta kadonnut miltei puolet! Ja tilanteen 

jatkuvaa pahentumista ei estä MIKÄÄN! Ehkä KUVAAVINTA muutoksessa on sen totaalinen 

ennustemurskaus ja kiistaton kytkeytyminen maailman ydinvoimaloitten säteilyn 

ionisaatiopäästökumulaatioon. Se on nimenmomaan syrjäyttänyt kasvihuonevesilisät ja korvannut 

oleellisesti rajumpana muutossuunnan sellaiseksi, että mm. Eurooppaa uhkaa kertakaikkinen 

vesipula. Eli ydinaavikoitumisfakta! Olen itse olut kymmeninä vuosina näkemässä mistä on 

kaikineen kyse. Matkan uuvuttamat Ruotsista tulevat pikkulintuparvet suunnistavat kohti TVO:n 
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ydinvoimalapiippumaamerkkejä. Petollisesti luottaen näennäisvaarattomuuteen. On sydäntä 

raastavaa nähdä miten lopen uupuneet tuhatpäiset pikulintuparvet pelmahtavat piipun yli 

VARMAAN KUOLEMAANSA vuodesta toiseen! Laitoksen pihalle savuten putoavat 

lintupolopommitukset ovat jotain niin barbaarista, etei oikein sanat riitä! Ydinyhtiö TVO puolestaan 

tekee kuten paatunut rikoksen uusija tapaa. Vaikenee, vaientaa todistajat ja muovipussimassoihin 

hukutettu julmaa julmempi ydinvoimalapäästöionisaatioon keuhkonsa polttavien lintujen 

kuvaaminen on mitä ANKARAMMIN työorjallistolta KIELLETTYÄ! Jos, siis JOS Suomi olisi 

demokratia näistä muuttolintujen massiivikuolemista pitäisi olla VALTAISAT ilmotukset lehdet 

piukalla ja kuvaa pitkin tapahtumaviikoja kansan ymmärrettäväksi mitä ydinvoimaloitten 

beettasäteilyionisaatio tuhoaa! On täysin käsittämätöntä, että tapahtunutta paikan päällä 

kuvanneita mm. lintubongareita yms. on ydinyhtiön TVO:n toimesta uhkailtu! Aivan silmittömässä 

raivossaan TVO on takavarikoinuit firmalle enemmän kuin arkaluontoiset filmit. Hämmästyneitä 

todistajia on toistuvasti uhkailtu ja kiristelty vaikenemaan keinoja kaihtamatta alueella 

tapaamistaan TIETOISISTA massamurhista. Yhtä kaikki tämä samainen noin kolmanneksen 

reaktoritehosta mittareille näkymättömissä termivire, isomeerivireinä, neutriino, ja 

neutronipommeina ulos purettu megalomaaninen säteilyviremuoto teurastaa nyt SEKÄ linnustot, 

että sadannat! Nyttemmin tuhoa kasvattaamaan TVO päästää mm. TODISTETUN taulukoin 

tritiumia +27% vuosikasvulla surutta biotooppeihimme! TVO jos mikä on siis TIETOINEN 

RIKOKSEN ja brutaalin kansanvaarantamisen uudistaja vuodesta toiseen. Aiheeseen liittyvä 

tritiumpäästökasvukäyrästökuva tässä: http://kuvaton.com/k/lAu.png Tällaista ei kertakaikkiaan 

sivistysmaissa saisi hyväksyä IKINÄ!( --------------- Mehiläskadoista syys -08. On järkyttävää 

huomata, että maailman mehiläisikantoja on jo vuosikaudet vaivannut niin totaali kato, että 

sukupuuttoa pidetään selviönä! Mutta MIKSEI sitten asiaa edes tutkita, saati ongelmaa korjailla 

lainkaan? Jotain tofella outoa ilmiöön liittyy virannomaistemme taholta. Aivan tietoiseen peittelyyn 

viittaa seuraavat löydökseni. Toisin paikoin vihjaillaan esim. Saksan paikallisten myrkytysten 

aiheuttaneen maailmanlaajuisen kadon? Milloin verukkeena käytetään toinen toistaan 

mielikuvituksellisimpia tautipeikoja. Mutta Erä lehti No:7 2008:"Suomen 2007 vähäisestä 

ampiaisten määrästä luonnontieteellisen museon vastaava intendentti Larry Hulden:"Mitään tauteja 

EI ole havaittu, hän vakuuttaa!"" Inarilainen puolestaan 17.09.2008:"Inarilainen on viime viikkoina 

saanut yhteydenottoja lukijoilta, jotka ihmettelevät Inarin mäntyvaltaisissa metsissä kuuluvaa 

surinaa. Lukijat ovat kummastelleet, mikä on saanut ampiaiset sikiämään niin kovasti tänä vuona, 

että metsät ovat niitä TÄYNÄ! . . Biologian opettajalle Esko Sirjolalle ihmiset ovat ottaneet eri 

puolilta kuntaa yhteyttä ihmetellen ampiaisinvaasiota. Outoa on se, että ampiaiset surraavat puun 

latvassa yhdessä möykyssä poikkeuksellisen suurilukuisana. *Oudolta niinikää tuntuu, että juuri 

ampiaisia on kauhean runsaasti Inarin korkeudella?" Syksyn tullessa alettiin uutisoida 1000km yli 

Itämeren suunistaneista poikkeuksellisen agressiivisista Saksasta, Puolasta ja Virosta tulleista 

nälkäisistä ampiaisparvista. Mikä ihmeen voima saa moisen massaliikkeen pois ja aina vaan kohti 

pohjoisen metsärajaa, jonne invaasio näyttää päättyvän joukkokuolemaan. Miksei tästä kerrota 

julkisuuteen suureen ääneen, koska ilmiöstä voitaisiin ottaa selvää oppia mehiläistuhon 

mekanismeista. Miksei Inarin poikkeuskertymä saa rivin riviä julkisuutta? Saati Helsingin tutkijoita 

metsät täyteen? Miksei totta tosiaan? Jotain voimme oppia suoraan. Jos mehiläiset lentävät 

vastoin KAIKKEA luontoaan 1000km aavan meren yli, massiivisena joukkona ei kyse ole taatusti 

raihnaisen SAIRAISTA! Jos kerran tämän jälkeen lennetään vielä ongelmitta 1000km Inariin! 

Toinen selkeä viite on, ettei kyse ole mistään "satunnaisöksymästä" koska määrät ovat 

harvenevista kannoista suorastaan murskaavan isot! Ruuan perässäkään vaeltelusta ei TAATUSTI 

ole kyse, koska alati vaaniva nälkä on matkalaisten kiukunkin pääsyitä männiköissämme! 

Ampiaisten miltei hengiltä pistämistä mm. koirista on raportoitu lehdissä pitkin matkan vartta. Mikä 

sitten saa lähinnä vain auringon ja ennenkaikkea MANGNEETTISESTI SUUNISTAVAT MASSAT 
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ajautumaan yhteen suuntaan kasaansa? Jotain sellaista mangneettipoikkeavaa, joka on 

mitattavissa virannomaistahoin, muttei anneta julkisuuteen edes pyydettäessä! Olen useampaan 

kertaan tiedustellut maamme mangneetti-ionosfäärianomaliaa mittaavien laitteistojen 

arvomuutostietoja. Ilmatieteenlaitos suorastaan kavahtaa niitä kyseleviä. Panikoiden ankarasti. 

Syykin on toki selvä. Koska ydinvoimaloitten säteilypäästöjen ionosfäärimuutoskatastrofia kävi jo 

NASA:n alan professori Fuuglesan Ruotsista mittaamassa vuosia sitten. Koskaan ei hänen salaisia 

raporttejaan julkaistu, vaikka niitä tuli mm. TVO:n hallinnonm tietoon VARMISTETUSTI! Miksi juuri 

ilmeisenä syypäänä ilmiöön pidettävälle ydinalalle, ei niinikää paljastettu! Mutta TVO:n jo silloisissa 

YVA kokouksissa aiheesta kertoiltiin salamyhkäpanikissa. Mm. sen verran on tietoon tullut, että 

ionosfääriprofessori Krister ennakoi ionosfäärin TOTAALITUHOUTUMISTA nyky-ydinpäästöin 10v 

sisällä! Einsteinin ennakoiman mehiläiskatastrofin vuoden 1955 lausuntoineen. Nyt voimme 

yhdistää kaiken. Mehiläisten herkät suunistuslaitteet menevät shokkiin ja ajavat muuten terveet 

massiiviset parvet, ensin ionosfäärin mangneettipoikkeamaharhautusionisaatiovirroin liian ylös. 

Sielä mehiläiset ja ampiaiset eksyvät kotipesiltään ja parveillen kokonaisina pesäkolonioina 

lentävät kauaksi mangneettisuuntavirheen ja säteilyenergian nujertamina, kunnes voimat loppuvat. 

Tässä tapauksessa metsärajoille Inariin asti riitti monen uupumattoman voimat. Syksy on oleva 

tämänkin lajiston sukupuuttolennon viimeinen ydinkauhistuksen etappi. Vaikka ydinhallinto 

näköjään tarkoin estää tiedon kulun, ei tapahtumaa saatu TÄYSIN peittoon! Juuri siksi nyt jo 

laskeskellaan, kansainvälisissä foorumeissa, että ydinvoiman käytön takia maailmastamme katoaa 

näin kolmannes ruuantuotannoistamme. Tähtitieteeliset kustannukset tästäkin KIISTATTA ydinalan 

aiheuttamasta megatuhosta ovat reippaasti yli 300 miljardia/VUOSI! Voimme vaan jäärä 

kauhistellen odottamaan, mitä seuraavaksi alati kasvavat taustasäteilymme metastabiilitason jo 

lasketut 10-kertaistumiset vääjäämättä kiihtyen tappavat! ---------------- *Täytyy sanoa, että tällainen 

ydinkatastrofireaalin toteamus ihmiskunnan SUURIMPANA kohtalonsa kysymyksenä 

hämmästyttää. Lehdessä pidetään JUURI ydinvoiman säteilyn taustakertymien edustamaa tuhoa 

ylivoimaisen keskeisimpänä uhkanamme. Hämmästyttävintä miten T.K. esittämässä tulevaisuuden 

megatuhoajana ei enää yllätys, YLLÄTYS edes hipaista kasvihuoneilmiötä sanan sanalla, outoa! 

T.K.12-08:" Ihminen versio 2.0. Todennäköisesti suuri osa Aurinkokunnan tutkimuksesta ja sen 

raaka-aineiden hyväksikäytöstä tehdään robottien avulla, koska vaaratekijöitä on paljon. Esim. 

Jupiterin Io-kuuhun tulee koko ajan tappavaa säteilyä sen emoplaneetasta, joten ihmisten on 

MAHDOTONTA oleskella Ion pinnalla. Lähin mahdollinen paikka olisi pinnan alle kaivettu ja 

sätyeilyltä suojattu tukikohta Jupiterin uloimmassa kuussa Kallistossa. Toinen mahdollisuus on 

ihmisten sopeuttaminen geneettisesti vastaamaan avaruuden haasteisiin. Siitäkin huolimatta 

avaruutta asuttaviksi suunniteltujen mukautettujen ihmisten, "faberien" on oltava suojassa 

avaruudesta tulevilta säteilyistä, sillä edes mainitut "ihmisjalostukset" eivät säteilyä kestä. Vaikka 

asuisivat 50-100m paksujen kivikerrosten alle kaivetuissa tukikohdissa asteroidien sisällä. Jos 

ihmiskunta ei pidä varaansa, sitä voi kohdata maailmanlaajuinen katastrofi, joka romuttaa 

infrastruktuurin: energiasta, ruuasta ja vedestä tulee pula. Vain vahvimmat jäävät henkiin ja heistä 

voi kehittyä uusi laji, jolla on piirteitä ihmisen esihistoriasta ja uusia ominaisuuksia, kuten kyky 

sietää SÄÅTEILYÄ!" *Minusta enemmän kuin paljastava lipsahdus kyseiseltä lehdeltä. Varsinkin 

kun tiedämme, että säteilyn metastabiilitason 10-kertaistuminen on JO tappanut mm. 

kolmanneksen ruuastamme hankkiivista mehiläiset saukupuuttorajoilleen! Ydinvoiman päästöt ovat 

parhaillaan teilaamassa merelliset kalantuotantomme ruokahuoltomme selkärangan myös esim. 

Itämeressämme! Entistä huikeampaa, että tällainen lehti surutta maalailee myös päälle ydinvoimin 

kaatuvan ydinaavuikoitumistuhoutumisemme VÄÄJÄÄMÄTTÖMÄNÄ SELVIÖNÄ! Ikäänkuin 

ydinsikailukulttuurimme sekoilut jättäisivät jotain epäselviksi, niin lehti kuittaa koko potin auki 

sanomalla, että tulevaisuuden ihmisen SUURIN haaste on kestää SÄTEILYÄ! On se todella, 

TODELLA panikoinnin merkki, että jopa tällaiset alan julkaisut tiedostavat sumeilematta 
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populäärikulttuuriimme, että ydinvoima tulee TAPPAMAAN kannattajansa nykyvauhdillaan 

VIIMEISEN IHMISEEN!!!!!  

  

219. Onkalogeologiaa..txt 
219 Onkalogeologiaa. Kyseinen keskustelu käytiin Posivan erään "ns. tusionageologin" kanssa 

(Suomi 24 foorumissa 26.09.2008) siltä pohjalta, että mikä viiraa Posivan luolasuunnittelijoita kun 

päähän on tullut kasata n.5cm tinakuparipullosten päälle 450m IRTOkiviKASA valmiina 

murskaamaan KAIKEN ALLEEN! Järjettömyyden takaa ydintyyliin se, että Posivan Onkalon tarkoin 

julkisuudelta salatut Litoraanitektoniikkasauman yli 8%< oseaaniset suolamerivesifossiililiikunnat ja 

Posivan säilöntäjätteen +400C kiehunnat ja säteilyinfernon kaasukehittelykuplinnat TAKAAVAT , 

jopa Posivan omana tunnustuksena sen, että tämän kuparituubirusinoinnin takaa suoraan sokerina 

sulaa bentoniittipoistuma. Ideana on siis tehdä massiivinen pystysuora "prässipiipputuurna". Panna 

sinne tämä heppoinen kupariydinjätetuubi. Täyttää tila muutamassa vuodessa TAKUULLA 

haihtuva bentoniittinen metriluokan täytteistys. Eli suomeksi sanottuna TAKUUVARMA 

aikamiinasytytys! Kun bentoniitti on liuennut rymistelee silkinsileään tuurnaan miljoonien tonnien 

vapaasti liikuva ja vesivoideltu tuurnamäntäisku! Tuloksena silmitön ekokatastrofi ydinvoimin! Jos 

huoliltanne ehditte niin lukekaa päälle vielä enemmän kuin valaiseva keskustelu: -------------- -ei 

niitä mihinkään suoraan kaivoon haudata, se kivien rymisteleminen on kirjaimellisesti "monen 

mutkan takana" *HALLOO! Olen kuule ITSE ollut katsomassa mm. TVO:n 100m syvän luolan 

pohjaan kairaamiinne n.2m halkaisijaisijaisiin megasuuriin useampiin PYSTYKAIVOIHINNE! Juu, 

siis sellaisia Onkaloon tehtäviä HEMMETIN syviä lasikirkkaan liukkaan kivireunan KAIVOJA. 

Muistanet miten porari putosi jo silloin kaivoon. Liukui kuin sukkula siloränniinne huimalla 

nopeudella murskautuen pohjalle. Vai kehtaatko muuta väittää? *Kas kun ette samantien RASVAA 

niitä syöksyrännejänne massiivikivimassamurskan rymistellä ilman kitkan häivää! Siis tämän 

kivitykinpiipun päälle tulee massiivinen avohalli lekanne ryydittäjäksi. *Jotta megalomaaninen 

"kuparihammastuubikanuuna" kivimurskeellaan saa repiä kaikki paskaksi varmistetaan tuhokimara! 

Niin nämä ydinsikailuhullut jättää kivet IRTOPALOINA aina pintaan asti, että jatkuva 45 ilmakehän 

paineen alla oleva vesiprässsi toimisi optimaallisesti!! Ydinjätteen pullosista kuplivat kaasut ja 

ennenkaikkea +400C vuosituhansien peruskiehutus AIVAN VARMASTI pääsee luolasta pintaan 

asti mellakoimaan. . *Niin siis MITEN onkalon lopputäytemurskakivistänne tulee "KIINTEÄÄ?" Älä 

nyt kansaa ihan ydintusinainsinöörityhminä sentään pidä! Entä se 450m korkea vesipilari 

murskekasassanne? Vaan ei fysiikka muka koske teitä, miksei? Jokainen ymmärtää sen 

edustavan megagikalomaanista merenpohjapaineistusta. Vai kehtaatko valehdella muuta?( Kerro 

meille miten POSIVAN laskujen mukaan tuollainen paine kohdistuu savipehmeään 

kuparipulloseenne vaikka neliömetrille, eli about kuparipullokanteen? *Ymmärtääkseni, kun 

patyskafoilla on tuollaisiassa oseaanipohjien murskapaineissa metriluokan jaloteräs esteenä! 

Olisko 450 000kg 100 000vuodeksi jotain! No tää on VASTA vesi, siihen päälle toki 

kivirompolimassana sama on noin 1 260 000kg/m2!(( *Täytyy ihan sinnillä kysyä, että ihanko olette 

oikeen TIIMISSÄ miettineet tehdä siitä pelle Posiva-luolastanne jo paperilla niin 100% tappavan, 

että saisitte miljoonat säteilykuolemaan? Noin tuleeko tollaisen silmittömän rahanahneuden 

sokaiseman ydinvoimaisen "globaalitason MURHA_aseen" suunnittelusta kaltaisillenne 

"tusinainsinööreille. . ."olo"? -------------------- 16.12.2008 YLE. Maa järisi Ruotsissa ja Tanskassa. 

Maanjäristys on ravistellut Tanskaa ja Etelä- Ruotsia aamulla. Järistyksen keskus sijaitsi Upsalan 

seismologian laitoksen mukaan noin 60 km Malmön itäpuolella. Maanjäristyksen voimakkuus oli n. 

4,7 Richterin asteikolla. Laitoksen mukaan kyse on Ruotsin oloissa suuresta järistyksestä. Järistys 
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tuntui myös Kööpenhaminassa, jossa useat talot huojuivat järistyksen voimakkuudesta. Ainakin 

kolme ihmistä joutui käymään ensiavussa järistyksen jälkeen. Kenenkään ei tarvinnut jäädä 

sairaalahoitoon. --------------- Mörner 666<jättimaanjäristystä! Satakunnan kansa 29.12-08. Skånen 

maanjäristys ja ydinjätteen loppusijoitus. Voimakkuudeltaan 4,8 Richterin maanjäristys vavisutti 

Etelä-Ruotsia 16.12 klo. 18.20. Järistyksen keskus oli Tomelin seudulla, mutta se tuntui 

Göteborgissa ja vielä pitkällä Tanskasasa. Ruotsissa on tapahtunut seuraavat isot maanjäristykset: 

1904 Bohus-läänissä (voimakkuus 5,4, tuntui Pietariin asti), 1782 Lidenissä (noin 5-6), 1759 

Bohus-läänissä (5,3), 1497 Vänernin kohdalla (4,8) sekä noin vuonna 1100 Båstadin- Torekovin 

alueella (noin7). Uusin järistys oli siis kuudes tunnettu 1000 vuoden aikana tapahtunut yli 4,5 

Richterin järistys. Jos mennään 5 000 vuotta taaksepäin, Ruotsissa on tapahtunut 11 

muinaismaanjäristystä, joiden arvioidut (beräknade) voimakkuudet nousevat 7:ään Richterin 

asteikolla. Jos palataan jääkauden loppuun eli aikaan 10 000- 12 000 v. sitten, niin on rekisteröity 

68 maanjäristystä voimakkuudeltaan aina 8:aan asti Richterin asteikolla. Tämä on geologien selvä 

todistuasaineisto! *Hetkinen tosiaan! Muistamme, että joulukuun Thaimaan tsunamikatastrofin 

laukaisi 8 rihterin maanjäristys. Joka tuhosi ydinvoimalaa aina Intassa asti! Ja nyt Mörner todistaa, 

että tallaisia vastaavan suuria megamaanjäristysten katastrofeja tapahtuu Olkiluodon maailman 

syvimmällä maanpäällisellä litoraanisella 3-tulivuorijaksotuksen alueella tilastollisesti 10 000v/ 

68kpl= useammin kuin kerran 150vuoden aikana! Eli Posivan 100 000v. uraanisäilytysminimin 

aikana sattuu noita 666kertaa Suomessa+ 666kertaa ruotsissa ja yhteensä tuhansia kertoja 

tsunameja synnyttäen pitkin Itä-mertamme!!!!!!!!! Ei herranen aika ydininsinöörimme ovat 

hankkeissaan täysin edesvastuuttomia seinähulluiksi luokiteltavia, ydinmassamurhaajiamme!!!!!!! 

Ydinvoimateollisuus (SKB on vastuussa Ruotsin ydinjätehuollosta). On itsepintaisesti ja 

kategorisesti pitänyt kiinni vanhentuneesta käsityksestä, jonka mukaan Ruotsissa tapahtuu vähän 

ja pieniä maanjäristyksiä. On myös oletettu, että tulevien 100 000 vuoden aikana tapahtuu vain 0,1 

maanjäristystä voimakkuudeltaan 7, yksi voimakkuudeltaan 6, sekä noin kymmenen 

voimakkuudeltaan 5. Tähän ennusteeseen, jota ei ole mitenkään moderneihin geologisiin 

edistysaskeliin, perustuu ydinvoimateollisuuden koko konsepti sijoittaa korkea-aktiivinen ydinjäte 

turvallisesti kallioperään 100 000 vuodeksi. Olemme, minä henkilökohtaisesti sekä Tukholman 

Yliopiston Paleogeofysiikan & Geodynamiikan laitos ja Ympäristöjärjestöjen ydinjätesihteeristö 

(Miljöorganisationernas kärnavfallssekretariat = Milkas), kerta toisensa jälkeen protestoineet 

Ruotsin ydinjätehuoltoyrityksen, SKB:n, maanjäristyskenaariota vastaan. Nyt kallio itse protestoi 

4,8 Richterin voimakkuudella alueella, joka on luokiteltu matalaseismiseksi. Näyttää siltä, että kallio 

osoittaa pitkää nenää SKB:lle, heidän kategorisille väitteilleen ja kaikille heidän 

pitkäaikaisprognooseilleen. Suomessa Posiva on toteuttamassa Olkiluodon korkea-aktiivisten 

jätteiden loppusijpoituslaitosta saman KBS-mallin mukaan kuin SKB. Suomessakin on historian 

aikana tapahtunut samantyyppisiä maanjäristyksiä kuin Ruotsissa. Ruotsissa on vaadittu, että 

SKB:n tulee esittää KBS-mallille vaihtoehtoja: kuivakalliovarastointia (Dry Rock Deposit), syviä 

porareikiä jne. Skånen maanjäristyksen valossa pitäisi nyt kiireesti käynnistää keskustelu Posivan 

ja SKB:n loppusijopitusmallin turvallisuudesta myös Suomessa. Nils-Axel Mörner Tukholman 

Yliopiston Paleogeofysiikan & Geodynamiikan johtaja (1991-2005) Milkas-järjestö tieteellinen 

neuvonnanjohtaja Tukholma. 

  

220. Miten fotonienergiat nousee häviöttä..txt 
220. Miten fotonienergiat nousee häviöittä? Tiede-foorumi 2008.09 -Ydinsäteily ei keräänny 

minnekään. Sehän häviää tutkitusti maapallolta avaruuteen. Myös lämpöenergiaksi muuttuva 



368 
 

ydinsäteilyenergia on muuttanut olomuotoaan lopullisesti. -Sen voi havaita yksinkertaisella 

kokeella. Rakenna esimerkiksi peilikuutio. Sellainen, jossa kaikki peilipinnat ovat sisäänpäin. Aseta 

sisälle lamppu ja web kamera. Kun sytytät lampun, niin kuution sisällä on valoisaa. Kun lamppu 

sammuu, niin koittaa pimeys. Tämä johtuu siitä, että peilipintojen heijastuskyky ei ole 100%. Valo 

muuttuu lämmöksi. Senverran taas pielessä että naarattaa skunkina! Kuten HYVIN tiedämme YHÄ 

vaan maailman JOPA alkuräjähdyksen fotonimassaa katsellaan. Aina kun katsot avaruuksiin 

silmiisi tulvii niin vanhoja ONGELMITTA säilyneitä valofotonifossiileita, että ovat syntyneet ENNEN 

elämää, saati vaikka maapalleroistamme! No jo tämä kertoo MIKSI Einstein tajusi fotoninkaltaiset 

ja baryonien olemuksen IKUISEKSI! Itse asiassa ei tunneta keinoa tuhota fotonia! Otetaan Pekka 

Jauhon "Atomi- ja ydinfysiikkakirja" sivulta vaikka 285. Sieltä sipaisen tyhmemmillemme ineen. 

Tyyppi ja Hiukkasen nimi: Fotoni eli kvantti Symboli GAMMA Kvanttiluku 2 ja 1 

Mangneettimomentti 0 Keskimääräinen elinikä . . .UUPS!? Juu tosiaan ÄÄRETÖN! Kun itkultas 

saan sananvuoron niin sitten kuin kirveellä: tyypillinen hajoamisreaktio . .. Tiedätkö pimiässä MITÄ 

? Non, niente, ei MITÄÄN, ZERO! Kosket ymmärrä niin MIKSI valo kuutiostasi katoo? Jos voisit 

katsoa tilanneta vaikka valovuoden päästä niin tajuaisit, miten valokuutiosta karkaa suoranainen 

MERI fotonia! Jos teet kuutiosi esim. peruspeilistä niin muutaman atomin puuttuminen 

hopeakalvolta puhalluttaa valonnopeat poukkivat fotonit ulos hetkessä! Toki tämä ei ole ainoa tapa 

karulle. Fotoni voi ongelmitta muuttaa taajuuttaan myös sellaiseksi, että pirskottuu läpi aineen kuin 

aineen, vaikka radioaaltotasoillaan! IR-fotoni on vaan eräs tapa tulla läpi. Mitään peruttamatonta 

tässä muutoksessa ei toki ole koska atomien sisärakenteissa säteilyfotonit taas kasautuvat 

korkeataajuisemmiksi paketeiksiin ensin elektronikuorissa. Ja tarvittaessa gammoiksi aina 

ydinneutroneissa asti. Muutos poikkeaa 100% siitä maailmasta, johon olemme tottuneet. Malenka 

oivalsi, että fotonilla ei mene LAINKAAN energiaansa hukkaan muuttaessaan taajuuttaan ylös, tai 

alaspäin. Miten todistan tämän näennäismahdottomuuden? Helposti. Ota vaikka suurennuslasiin 

himmeäenergistä IR-valofotonointia. Keskitä se lämmittämään vaikka volframkohtiota 

sinihehkuisuuteen. Hupsista ei pitänyt olla edes TEORIASSA MAHDOLLISTA muuttaa alempaa 

fotonointia korkeataajuiseen sinialueeseeen. Mutta ei tämä mitään. Sama onnistuu vaikka 

lisäkeskittämällä. Pian alkaa volfram tuottamaan JOPA RÖNTGENÖINTIÄ, jopa GAMMAA! Ihan 

älytöntä, jos tuntee vaan STUK:n pellefysiikkaharhat! No Einstein keksi gravitaatiolinssin 

olemuksen, jossa sama tapahtuu gravitaatiomassoilla valolle. Mustanaukon röntgenöinti lienee 

tuttua myös gravitaatiokeskittymällä? Systeemi tapahtuu myös näin. Katsomme tähden valoa. Jos 

liikumme sitä kohden alkaa vastaan RYMISTELEMÄÄN mystisesti voimistuvaa sinertyvämpää 

valofotonikvanttipakettia. Fotonivalo muuttuu näin vaikka gammaksi tuosta vaan. Ja toki jos 

loitonemme valo muuttuu IR-fotonoinniksi ja vaikka radiopaketiksi. Kässäätkö radioaallot on 

gammaa?) Ilmiön tuntee fysiikka terminä "punasiirtymä"! Ei tämä sen mystisempää ole koska 

fotoni EI KATOA IKINÄ! Itse asiassa KAIKISSA atomeissa sama luonnon fraktaali toistuu, ja 

TOISTUU ja .. ..! ---------------- Aiheeseen oivasti avartava lisäkaneetti. Neutronitähti on 

superionisoitunutta ainesmassaa, jolla ei ole esim. valenssielektroniensa puutteessa lainkaan 

kemiaa. Myös esim. sähkävarausta ei aineen olemus salli. Nyt tulee tällaisen tähden viereen 

avaruusalus. Ja koska on utelias katsoo neutronitähteä voimakkaalla valonkajolla. Miten silloin 

valofotoneitten vuorovaikutus tällaiseen aineeseen ilmenee? Normaalissa aineessa kun 

valenssielektronit virittyessään tuottavat esim. arkista valoa, mutta tässä sellainen ei käy päinsä! 

Koska kyse on dilemmasta, josta STUK-oppi kankistuu, ja suorastaan kauhistuu on aihe mitä 

kiinnostavin. Nimittäin pelkkään neutronimassaan voi kvantittua spinhyrrävarastoitumalla 

Ajzenbergin-kuorimallin mukaan vain gammaenergiapaketteja! Siksi neutronitähdet syytävät 

ympärilltään saamista fotoneista kasaamiaan gammapaketteja! ---------------- Suomi 24 fysiikka 

Fotoni Kirjoittanut: IR -> UV 29.1.2009 klo 19.53 NIF:n linkistä: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Laser_hohlraum_target _energy_coupling.jpg Kyllä siitä laserin 
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energiasta menee 10-20% suoraan deuteriumia ja tritiumia sisältävän kapselin sytytykseen. Koska 

tuolla hohlraumilla eli epäsuoralla sytytyksellä saadaan tasaisempi räjähdys eli fuusio aikaiseksi, 

jolloin fuusiosta saadaan enemmän energiaa, hyötysuhde on loppujen lopuksi parempi. Voisi sen 

tritium-deuterium kapselin sytyttää kohdistamalla laserin säteet siihen suoraankin. Fuusio olisi 

kuitenkin epätäydellisempi ja saatava energia vähäisempi. Fetiä voisi kiinnostaa seuraava linkki: 

NIF:ssä on nimittäin myös laite, jolla infrapuna-fotoni muutetaan UV fotoniksi. "One of the last 

steps in the process before reaching the target chamber is to convert the infrared light at 1053 nm 

into the ultraviolet (UV) at 351 nm in a device known as a frequency convertor." 

http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_frequency_multipli er  

  

221. TABU..txt 
221 TABU. Oikeastaan kaikki tähän artikkeliin lähti liikkeelle siitä yksinkertaisesta tiedosta, että 

nimenomaan ydinvoimaloiden sisällä ja lähistöllä mitataan jatkuvasti ankarankorkeita UV-B 

säteilyarvoja. Ensin hämmästyttää, miten ihmeessä lähinnä auringon NÄKYVÄÄN valoon liitettyä 

säteilymuotoa voi karata reaktorin peltireaktorista? "Äänirauta, tuo kokemattomien korpimaiden 

tutkimaton ja salatuin mysteerio"! Laitteessa on jotain todella syvällistä, kun oivaltaa. Ota käteesi 

"C-nuotitettu" äänirauta ja iske sitä kerran 10 sekuntti ja mitä tapahtuu? Se soi OLEELLISESTI 

korkeammalla taajuudella kun siihen syöttämämme 0,1 Hz lähtöfrekvenssi! Vaikka koittaisi miten 

naputella ja vaihdella syöttötaajuutta ja osumakulmia. Miten se on mahdollista, koska maailman 

PERUSFYSIIKKAOPIT KAIKKI väittää, ettei matalemmmasta energiasta VOI tulla 

korkeampienergista! Meille aletaan tuputtamaan jo alakoulusta asti, että 

korkeampitaajuusenergiset esim. näkyvä valo hiipuu ja kuluttaa itsensä lopulta silkaksi 

matalataajuiseksi IR-lämpökvanteiksi. Niin ja toki me kaikki sillloin sinisilmäisesti uskoimme, mitä 

sisäämme tungettin. Muta, mutta nyt meillä on käsissämme jotain, joka kaataa ihan 

oppifysiikkamme perussokkeleihin asti! Onko tässä joku "jäynä" vai emmekö oivalla jotain 

oleellista. Ei matalataajuinen VOI muuttua korkeampienergiseksi sanoo jo järki, kokemus ja 

ennenkaikkea opistojen fysiikkaa lujuisat lukeneet. Katsotaan syvemmältä tätä löydöstämme. 

Mennään taajuuskaalassa oivalteisempiin sfääreihin. Mikä määrää radiosingnaalin antenin 

värähtelyperustan? ANTENIN PITUUS! Näin yksinkertaisesti myös tämä fotonienergia tekee. 

Metriluokan mittaisella antenipiiskalla olemme vuosikymmenet tottuneet kuuntelemaan 100MHz 

ulataajuuksia. Nyt kun kännyköissä anteni on murto-osissa senttiluokkaa, jos näkyy enää lainkaan 

tiedämme vastaanottavamme taas jo gigahertsitaajuuksia. Nyt meillä on hallussa tärkeän 

keskeinen fakta, fotoni käyttäytyy antenipituuslain mukaan samalla tavalla, kuin ääni tekee. 

Tiedämme miten avaruuden valosta analysoidaan sen valotaajuusväristä mikä on valon 

lähettäneen alkuaineatomin . .niin mikä? Antenioivallus kertoo, että alkuaineen keskeisin pinta-

atomirakenteen PITUUS! Esim. keltainen valo on tunnetusti natriumatomin uloimman 

valenssielektronikuoren sykkeen fyysinen HALKAISIJA! Voiko asia olla näin yksinkertaista, että 

valofotonien perustaajuus määräyttää sen lähettäneen atomirakenteen synnyttämä halkaisijamitta? 

Voimme palata alkuesitykseen. Sahataan ääniraudasta palaa pois. Puolet lyhyempänä se antaa 

puolet "C-nuotista", puolet radioantenipituudesta värähtelee puolta pienemmällä taajuudella. 

Punaisen värin rakenne on oleellisesti karkeampaa, kuin sinivioletin. Fysiikka on sitten 

yksinkertaista! Vaan vaikeampaan. Osoitat taskulampulla peiliin ja peilin piirteetön tasainen ja 

läpipäästämätön hopean valenssielektronimeren muodostama "lammen pinta" toistaa KAIKKEA 

väriskaalaa. Vaikka osoittaisit peiliä kuinka kauan on väri aina se sama, joka pintaa pommittaa. 

Miten metalli sopeuttaa elektroninsa emittoimaan mitä tahansa väriä, myös IR-infraa? Niin ja jopa 
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sähköä? Einstein ensimmäisenä oivalsi metallielekteronipilven toimivan KUIN lammen pinnan 

vesimolekyylivaihtoaallon. Kun valofotoni osuu metallielektroneihin elektronin atomiytimen 

kiertorata kohoaa saamastaan, varastoimastaan energiaiskusta korkeampaan "virittyneeseen" 

lentorataan. Josta sen pääsee sieppaamaan naapuriatomi valenssiradalleen. Siltä puolestaan 

ylijäämäenergiasta irtoaa valenssielektroni seuraavalle, ja seuraavalle. Ilmiön tunnemme 

paremmin SÄHKÖVIRRASTA. Tätä elektronien aaltorintamamaista vaeltelua ulos iskukohdasta 

tapahtuu VAIN fotonin fyysisen mitan virittämällä elektronien alueella. Ja kas vihreän valon 

kohdalla syntyy, Yllätys, yllätys sopiva vihreän valoaallon mittainen antenointivirittyminen. 

Punaisen valofotonin osumapainealueella sen fotoniaaltomitoissa toimitaan myös! Miten tilanne 

sitten kehittyy kun alamme pommittamaan metallipintaa matalataajuisilla lämpöfotoneilla IR-

kvanteilla? Aluksi pinta puskee IR-lämpöä. Mutta pian alkaa metallinpinta hehkua punaisena, 

oranssina, keltaisena, sinisenä! Hetkinen eihän tässä ole mitään tolkkua, että äsken miltei 

passiivisena peilipintana nöyrästi palvellut pinta alkaa tekemään ihan omiaan? Ei nykyfysiikkamme 

KIVIJALAN mukaan ole mahdollista, että kaikkein matalataajuisimmat fotonit pakkautuvat vastoin 

KAIKKIA fysiikassa saamiamme oppeja terhakkaasti kohti UV-alueita, niin ja reippaasti YLI! No nyt 

tullaan alueelle, jossa VIIMEISTÄÄN on syytä tajuta, ettei nykyfysiikaopeissamme ole hevon vertaa 

käyttöä REAALIMAAILMASSAMME! Muistamme, että lämmmitetty metalli mm. "ionisoi!" Tässä on 

seuraava keskeinen vinkki. Metallin valenssielektronit. Tähän valaiseva pätkä Pekka Jauhon 

"Atomi- ja ydinfysiikkakirjasta". Sivu 105: "Alkalimetalleilla on nimittäin yksi ainoa valoelektroni 

stabiilin jalokaasurungon ulkopuolella. Tämä elektroni liikkuu voimakentässä, joka kaukana 

ytimestä muistuttaa pistemäisen pallopinnan aikaansaamaa Coulumbin kenttää. Tämä elektroni 

emittoi keltavaloaan virittyneissä eri ratakorkeuksissaan: s, p, d ja f ratakorkeuksiinsa sitomansa 

säteilyfotonienergiamassansa rotatoimana. Näillä kuoritasoilla on vielä kvanttivuremassojensa 

mukaan 3-5 "ylihienokuorikokorakennetasonsa." Natriumin keltaisen valofotoninsa fyysinen 

kokoaalto muodostuu näitten eri kokoisten elektronipallokokojensa kvanttitasomuutoksissa. 

Keltavärin aallonpituuksissa. Sivu 110: "Atomin vektorimalli ja useamman valoelektronin omaavien 

atomien spektri. Vaikka, kuten termikaaviossa esiintyvien termisarjojen yhteinen suppenemiskohta 

osoittaa, myös useamman valoelektronin omaavien atomin spektrit syntyvät yleensä vain yhden 

elektronin virittymisen kautta, vaikuttaa toisten valoelektronien olemassaolo rata- rata, spin- spin- 

ja spin- ratavuorovaikutusten kautta energiatasojen asemaan. Vain raskaammilla alkuaineilla on 

havaittu kaksoisvirityksen aikaansaamia viivasarjoja. Spektrin aseman määrää eri 

vuorovaikutusten voimakkuus! Kevyemmillä atomeilla esiintyy niinsanottu Russel- Saunders- 

kytkentä." ----------------- Ennenkuin menee liian vaikeaksi niin atomin pinnalla valoa tuottaa yleensä 

yksittäinen uloin valenssielektroni. Se kaappaa kaiken ympäriltä tulevan energian ensimmäisenä ja 

usein ainoana. Sitä mukaa kun saa energiatasoja lisäkiipeilee eri viretilakorkeuksissaan. Eli 

lämmetessään tällainen metallin elektroni on punavalotaajuuden emitoinnissaan sykkien 

maksimiulkomitoissaan tiloista pitkäiskuisesti toiseen. Näin se poistattaa sitouttamaansa energiaa 

leppoisasti pienenä IR-fotonipommitusenergiatuottonaan. Mutta kun työpainetta ja energiaa tulee 

käsiteltäväksi lisää alkaa elektronin laiska iskupituus lyhentyä aina pienemmällä liikepituusrajalleen 

tuottaen selkeästi lyhytjaksoisempaa keltaista valoa. Lopulta elektronipolo saa niin paljon energiaa 

kokoama-alaltaan varastoitavakseen, että on ahdettu äärifotonointirataansa. Sykkien kuin 

yliviritetty erittäin lyhytiskuinen lennokin moottori. Tuottaen, niin myös lyhytiskuisinta 

sinivalofotonointia! Entä kun energiaa tulee liikaa? Uloin valovalenssielektroni sinkoaa pois. Aineen 

valenssisidokset aukeavat ja aine, niin se vaan SULAA! Valenssielektroninsa menetettyään IR-

pommitetun atomin piirre muuntuu rajusti. Nyt se EI KYKENE täyspainoiseen valoemitointiin, koska 

oleellisesti pienentynyt fyysinen mitta kykenee antenoimaan VAIN UV-valoa! Nyt menee entistä 

vaikeammaksi. Miten tämä tunnetusti ionisoiva korkeataajuisempi UV-valotilanne käyttäytyy 

peilimetallilla? Kun ionisoiva UV-fotoni osuu metallikalvoon iskun vastakkaiselta puolelta 
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siongahtaa ulos IONISOITUNUT päävalenssielektroni! Keskeinen valenssisidoselektronin 

poistaminen murtaa metallin valenssisidokseen fyysisen REIÄN! Ja aine menettää keskseistä 

kemiaansa ja valenssisidostaan. Samalla atomin fyysinen mittakoko muuttuu niin olemattomaksi, 

että kykenee antenoimaan vain näkymättömän UV-spektrin alueella. Koska ehjä rikkumaton 

peilipinta on täynä reikiä verkkomaisesti alkaa energiaa mm. emittoituneina elektronipommituksina 

läpäisemään ennen rikumattoman esteen LÄPI! Muutos on tramaattinen, koska metallipinta on 

fyysisesti kuin haulikkotulituksessa. Emittoituvat valenssielektronit ovat pois peilin massasta, joka 

alkaa HAJOMAAN= IONISOITUMAAN irtoioneiksi! Metallin elektroniverhon 

energiansiirtomekaniikka ja korvauselektroninvaihto (sähkövirta) mahdollistaa osittaista 

valenssisidostumistasoa rajallisesti. Kun UV-taajuus menee ydinvoimasta tuttuun UV-B tasoon 

alkaa esiintymään myös KOKONAISUUDESSAAN valenssisidoselektroninsa menettäneitä, 

metallielektronivaihtokyvyttömiä irtoatomeja. Joita sitoo metallipintaansa VAIN ionisaatiossa 

saamansa voimakas sähkökenttävarausimukenttä. Metallin tila on tällöin vähän kuin elohopeaa 

vadilla. Irtonaisia elektroneja satelee tiuhaan säteilypaineen poispyyhkäisemänä, mutta myös 

KOKONAAN irti hilselleitä atomeja esiintyy paiskottavana kuin elohopeapallot lautasella. Vallitseva 

atomikoko tässä tilassa on UV- aaltopituusmitoissa. Entä kun meno yltyy alun IR-

pommituslähteestämme niin rajuksi, että ionisoitunut aine alkaa suoltamaan . . .niin 

suurtaajuusenergisempää RÖNTGENSÄTEILYÄ! Tällöin kohdemetallin atomien välinen 

valenssielektroniensa energiansiirrot ja elektronivire-energian siirtely estyy LOPULLISESTI! Metalli 

menettää ionisoituessaan KAIKKI valenssielektroninsa! Samoin KAIKKI valenssisidoskykynsä, 

Samoin kemiansa. MYÖS kyvyn emotoida LÄMPÖÄ IR-taajuuksilla. Mukana menee kyky emittoida 

MYÖS ylijäämäenergiaa NÄKYVÄLLÄ valofotonitaajuudellaan! Tässä on ehkä hätkähdyttävin 

atomin muutostaso. Koska sen FYYSINEN koko suorastaan romahtaa uloimman elektronikuoden 

kadotessa! Ja KOSKA samalla myös naapurimetalliatomeille käy samoin, on KAIKILLA jäljelle 

jääneillä ainesosilla VAIN POSITIIVINEN VARAUS! Tässä vaiheessa siis kaikki hylkivät 

sähköisesti jo toisiaan. Nyt UV-tason elohopeamainen rakenne kirjaimmellisesti alkaa 

RÄJÄHTÄMÄÄN oleellisesti alkuatomiaan pienempään kokoonsa. Tässä vaiheessa kiinteän 

metallin tilalla on vastassa kuin hiekkaamyrskyn pölyseinä. Nyt fotoneilla ei ole mitään ongelmaa 

johdattaa energiakvanttinsa röntgöntaajuuden kokoluokalle romahtaneitten ulkokuorettomien 

irtoatomihylkyjen läpi pintaemittointina. Atomien ainoaksi tehtäväkseen jää välittää lomitseen 

runnovia tiukkaan pakkautuvia alussa mainitsemiani IR-kvanttienergioita. Ja nyt tulee TÄRKEÄ 

lisäpointti. Koska atomien muodostamat fyysiset mitta-antenit osaavat käsitellä VAIN omaan 

fyysiseen mittaansa ulettuvia taajuuksia, ne EIVÄT KYKENE MUUTAMAAN SAAMAANSA 

MITÄÄN FOTONIENERGIAOSUMAANSA LÄMMÖKSI . Yksinkertaisesti siitä syystä, ettei niillä ole 

siihen jäljellä välineitä. Viimeistään tässä vaiheessa alkaa STUK/IAEA perusfysiikka tökkimään 

TODELLA! Eli pommitat tällaista täysioniainetta vaikka näkyvällä valolla niin sieltä tykittää takaisin 

VAIN säteilyröntgenöintiä! Jo alusta pommitimme koko ajan IR-fotoneilla. Mallintaaksemme miten 

se kompressoidaan RAAKAKSI säteilyenergiaksi. Kvanttifysiikka ON hämmästyttävää. Mutta 

ydinalan vedätys aiheesta on mykistävää! Ionisaatiotason ja fotonoinnin kasvaessa atomilta 

kuoritaan pois valenssielektronikerros kerrallaan. Lopulta ollaan tilanteessa jossa alkujaan 

kuorielektroneista ulos pumppautuvat uloimman röntgenelektronien syytämät 10 000eV paketit 

ovat jo n. 100 000eV tasoisia. Kun sisin K-kuorikerros ionisoituu, romahtaa atomi mitoiltaan niin 

pieneksi, että kykenee käsittelemään siihen osuneita fotonienergiapommituksia radioaalloista IR-

fotonitasoistaan lähtien pois emitoidessaan VAIN gammakvantteina! Perustykitysyksikkö atomissa 

on silloin alffaytimenäkin tunnettu kahden protonin ja kahden neutronin energiankaappaus-, 

säilytysvarastointi- ja poispeilausyksikköpaketti, eli emittointiyksikkö. Malenkan- kuorimallista myös 

hyvin muistettu. Sellaisen fyysinen koko ja kahden elektronihyrräratamuutoksista tuttu neutroni 

spinhyrräenergiavarastoimispaketti suoltaa muutaen kaiken siihen osuneen fotonointienergiansa 



372 
 

itsestään ainoalla antenipituusalueellaan, eli 1MeV GAMMAFOTONOINTINA! Oli sen saama 

fotonointi vaikka alun mainitsemani IR-fotonilähtöinen! Ehkä tässä vaiheessa on syytä palata 

todistamaan tilannetta siitä, miten kaikki tämä luonnossa on hahmoteltavissa. Otetaan helppona 

esimerkkinä vaikka TARKOIN salattu syy siihen MIKSI ilman happi ei estä UV-fotoneja 

yläilmakehässä? Mutta otsoni sen tekee. UV- valon osuessa pienehkön kokoiseen happiatomiin se 

ionisoi siitä elektroneja. Näin happi ionisoiotuessaan muuttuu positiiviseksi energiseksi ja 

vaaralliseksi happiradigaaliksi. Kompensoidakseen valenssielektroniensa sähkövajeen happiatomit 

jakavat valenssisidoksinsa vähäiset elektroninsa entistä tiukemmin. Muodostuu tuttu kolme kertaa 

alkukokoaan isompi O^3 tripleksi. Itse asiassa ilmaan muodostuneilla "möhkäleillä" on fyysinen 

peilistä tuttu pinta muuttaa ominaissäteilytaajuutensa SUUREMMAKSI. Näin sen koko 

mahdollistaa jälleen emittoimaan alkutilansa UV-fotonipituuksia suurempijaksoisia 

valotaajuusfotoneja. ----------------- *Olet varmaan kuullut, että alkuaineen spektri muodostuu, 

"oudoista" kapeista ehyeen taajuuslineaariin valoon jäävistä kapeista mustista viivoista, joissa ei 

valoa löydy? Jälleen loogista, kun tajuaa, että ne ovat valenssivaloelektronin virittymisliikunnoissa 

niitä kohtia, joissa sen pallokoko ei edes vireliikunnoissaan viivähdä! Kyse on hienorakenneratojen 

ja ylihienokuorirakenneratojen välisistä "saumoista"! Eli koskei atomin elektronit SAA osua edes 

virittyessään toisiinsa on atomin ydin luonut Saturnuksen renkaasta tutut "SALLITUT" 

lentorataetäisyydet. Ja kun siis antenissa ei ole ihan ehyt lineaarinen leveysmittataulukko, syntyy 

selkeitä valopeilaamattomuuden RAJOJA! * Outoa tässä vaan on tosiaan se, että ilmiötä en ole 

IKINÄ kuullut sidottavan konkreettiseen elkektroniratapeilauksien millileveyksiin? Miksei tällaista 

keskeisyyttä kerrota suoraan? . .NIINPÄ, miksi KOKO Malenkan- kuorimallin esitys siitä, että 

ionisoitunut jo pelkkä AINE syytää säteilyksi valon, halutaan TARKOIN salata! Ettei vaan jälleen 

samasta syystä miksi ydinalan KOKO ionisaatiotaustat on totaalihämärrytetty kansan opeistamme, 

joksikin mystisiksi "kvarkkipelleilyksi". Jossa esim. neutroni EI sisällä säteilyistä tuttuja protonia, 

elektronia ja antineutriinoa? Eikös vaan outo ymppi TAAS? --------------- *Lue avaruuden 

aurinkoteorioista ja supernovista ja näistä miten PELKKÄ lämpökasautuminen tuottaa ongelmitta 

röntgenenergiaa! Jopa ioniplasmassa gammaa! Tämäkin osio pistää perusfysiikkamme opit 

enemmän kuin lujille, totta kai. Mutta niin vaan kylmästi ON! Vielä verrokki. Tiedätkö miksei 

loistelampusta tule kaasustaan LAINKAAN NÄKYVÄÄ VALOA? Kuten ns. loisteaineettomasta 

bakteerilampusta fyysisesti näkee. (Mulla on kotona sellainen!). Selitys on äärimmäisen helppo. 

Tuon loistelampun KAIKKI KAASU on ionisoitunutta ja vailla valenssielektroniaan. Siksi ainoa tapa 

tällä aineella on emittoida SEURAAVALLA elektronikerroksellaan VAIN UV-taajuutta! Simppeliä ja 

toimii kuin Puikki taas!) -------------- Lene Hau. YLE FST5 09.10.2008. Keskustelun aiheena Lene 

Hau tutkimukset fotoneilla. Hän on kyennyt ensimmäisenä ihmisenä maailmassa pysäyttämään 

laboraatioin kokonaan valon! Löydös sähköisti koko maailman tiedepiirejä ja syystä. Ohjelmassa 

näytettiin sitä lasersysteemiä ja liki absoluuttiseen lämpötilaan jäähdytettyä natriumatomien 

muodostamaa ns. Bossen Einsteinin kondensaattia, johon tämä valon pysäytysvarastointi 

tapahtuu. Ehkä kaikkein mielenkiintoisin kertomus oli tilanne jossa suprajohteeksi pysäytetyt 

natriumatomit muodostavat yhteisen seisovan atomiaaltorakenteen. Tähän pilveen ajetaan laserilla 

PERÄTI 2km pitkä fotonijana. Joka. ..nyt tarkkana KOMPRESSOIDAAN vain 0,05mm. 40 

miljoonasosatilaansa! Tässä alueessaan fotoni ja sen sisältämä energia varastoituu 

atomirakenteeseen, JUURI KUTEN MALANKA keroo fotonin varastoituvan ja kompressoituvan 

atomien neutronspinhyrrään! HUIKEAA! Siis tässä on kyseessä kvanttimaailman tämänhetken 

mullistavin paljastus siitä mekanismista miten atomi kykenee mitä karuimman konkreettisesti 

pakkaamaan tässäkin tapauksessa vallan uskomattoman tiheäksi itseensä fotonin. Kuvaavinta 

tilanteelle on, että Lena Hau kertoo hallitsevansa järjestelynsä vaikka kuinka kauan. Jälleen kerran 

AIVAN keskseistä tietoa miten Ajzenbergin kuorimallivarastoituminen kykenee kerimään pitkät 

säteilyfotoniaallot samaan uskomattomaan tiiviiseen atomivarastoonsa. Lienee STUK:lla 
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hikikarpalot otsassa kun tajuavat mitä suurelle kansalle taustoineen paljastetaan! Eikä tässäkään 

vielä kaikki. Ohjelmassa näytettiin miten tämä fotonipaketti myös kyetään viiveensä jälkeen 

poistamaan atomivarastostaan. Tavalla josta jopa Lauritsen hykertelisi. Nimittäin, Nyt tulee 

oleellisin: " Vaikka tämä fotoni olisi pitkiä aikoja varastoituna atomisisuksiin se kyetään sieltä myös 

POISTAMAAN MENETTÄMÄTTÄ ALKUENRGIASTAAN, tai ylipäätään YHTÄÄN MITÄÄN! 

Kvannttimaailman ABSORPTIO suorassa TV lähetyksessä ja TÄYSIN ILMAN HÄVIÖITÄ! Vastoin 

KAIKKIA STUK/IAEA oppeja, vallan ennenkokematonta paljastusta säteilyvarastoimisen luonteista! 

Tajutaanko nyt edes mistä on perimmiltään kyse? Ohjelmassa nimittäin mainittiin, ettei Einsteinin 

kommentteihin ole kovasta yrityksestä huolimatta virheitä löytynyt. Eittämättä nyt on syytä 

muistuttaaa miten Einstein jo 1955 varoitti maailmaa siitä, että käyttämällä ydinvoimalaa. 

Vapautamme jokaisesta ydinvoimaisesta kWh:sta biotooppeihimme karkeasti kolmanneksen 

ydinvoiman tuottamista säteilyn energioista. JOTKA EIVÄT KATOA, vaan varastoituvat 

biotooppiemme varastoatomeihin, ilmakehään, biotooppiatomeihin TISMALLEEN kuten Lene Hau 

NÄYTTI! Ja näin kasvatamme alati kohtalokkaaampiin mittoihin kohoavaa 

metastabiilitaustasäteilyämme. Ja kuten Einstein tarkoin varoitti tämä varastoituminen on oleva 

TUHOISAA ihmiskunnalle. Pian saavutetaan typpikehän kriittinen massa ja vuosikymmenten 

varasrtoituneet ydinpäästösyntimme. . .KOSTAVAT VÄÄJÄÄMÄTTÄ! Olemme tosiaan tässä 

megakohtalokkaalla kuilun reunalla. AIVAN kuten Einstein ja nyt myös Lene Hau meille osoitti! -----

----------- Fotonikompressointia. Jokin aika sitten, kun esitelin Lene Haun mykistävää koesarjaansa 

fotoneilla herätti suurta hämmästystä miten fotoni voitiin kompressoida 

monikymmenmiljoonakertaisuuksiinsa. Ja vielä vapauttaa kompressoituna miten haluttiin. No tästä 

ei ole kulunut aikaa kuin tovi. Mutta yhä hämmästyttävämmäksi asiat tällä sektorilla menee. 

Tieteen kuvalehti No:1 2009: "Yhdysvaltain Nationmal Ignition Facility (NIF) ja ranskalainen Laser 

Megajoule (LMJ)fuusiotutkimukset laserein. NIF kokeet alkavat 2010. Laserin lähtöpulssi jeataan 

192 optiseen kuituun, minkä jälkeen peilit, sekä 3000 neodymseosteista lasia vahvistavat sen 

energian 3 miljoonaa miljardia kertaa alkuperäisen suuruiseksi! Sitten kaikki 192 sädettä 

ammutaan 3 nanosekunnin kuluessa. Tällöin ne tuottavat 1,8 megajoulea energiaa, 500 kertaa niin 

paljon kuin USA:n voimalat yhteensä. Säteet osuvat metallisylinteriin, joka ympäröi muovikapselia. 

Kapselissa raskaasta vedystä (deuteriumista) ja yliraskaasta vedystä (tritiumista) koostuvaa 

polttoainetta. Energia muuttuu röntgensäteiksi, jotka sulattavat muovipinnan. Paine puristaa 

kapselin kasaan, jolloin syntyy niin suuri paine ja kuumuus, että vety fuusioituu heliumiksi. Projekti 

on sotilaallinen. Ja myös nettoenergiaa ei synny, koska tarvittaisiin useita pulsseja sekunnissa. Nyt 

välejä on tunneissa!" *Kuten huomaamme nyt jatketaan jo ihan eri kompressointitasoilla mihin 

Lene Hau natriumatomien kompressoinneissaan fotoneillaan lopetti. Lisäksi fotonien 

megalomaaninen kompressointi muuttaa ne perusvalosta suoraan röntgensäteilyksi tuosta vaan! 

Uskomattoman rajusta kokeessa on myös 3 000 000 000 000 000-kertaistuminen, jota on jo vaikea 

edes hahmottaa mahdolliseksi tapahtuvaksi tavallisien atomien rakenteiden puiteissa 

neodymlasiatomien avulla. Ilmeisesti natrium oli varovainen alkuvaihe siihen miten Lauritsenin-

kuorimallin säteilyfotonien varastoitumisen opein homma nykyään voidaan jo tehdä. Haun 

poistuttua projekti siirtyi sotapuolelle. Hafnium 178 kokeessa pehmeä röntgenfotonmointi muutettiin 

kompressoiden gammatuottosäteiksi. Nyt säteilytykitystä tehdään suoraan arkivalofotoneista! 

Huvittava yksityiskohta tässä on myös, vaikka kyse on päällisinpuolin fuusiokokeista. 

Keskeisimmäksi tavoitteeksi on mitata kuinka rajusti atomirakenteisiin voidaan säilöä ja 

kompressoida suoraan alkujaan jopa hyvinkin matalatehoista fotonointia. Tämä läydös on 

syrjäyttänyt sotilaskohteena taka-alalle jopa sen että alkujaan piti kokeilla juuri fuusiota. Kuten 

huomaamme fuusioon ei enää edes haluta sijoittaa epäonnistumistensa jälkeen, vaan 

tulevaisuuden fotonikompressointiin. 
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222. LENTO vs. beettasoihtu..txt 
222 LENTO vs. beettasoihtu. Tämä suorastaan järisyttävän paljastava jutustelu on niin häikäisevä, 

että sen tajuamiseen menee kokemattomalta jonkin aikaa ymmärtää mistä globaalikatastrofista 

tässä kaikkineen keskustellaan. Aihe lähti siis liikkeelle siitä, että viime talvena "mystisesti" 

pahimmillaan mm. USA:n suurimman lentoyhtiön koneista oli yli puolet pitkään ja hartaasti 

lentokiellossa havaittujen hengenvaarallisten heikkouksiensa takia. Tilanne kärjistyi viime talvena 

kun pahimmillaan PÄIVITTÄIN ryskyi koneita kohtalokkaasti maan kamaralle, eikä syyllistä kyetty 

ensialkuun löytämään. Mutta NYT! Aiheesta ei ennen tätä artikkelia ole julkisuuteen vuodatettu 

juuri MITÄÄN! Olen jo jonkin aikaa kyllä saanut sisäpiirien kautta tietooni, että lentokoneitten 

ongelmat johtuivat alati kasvaneista n.10km pilvikorkeuksiin kasautuneista ydinvoimaloiden ns. 

"beettaionisaatiopäästökasvuista". On nimittäin kyetty todistamaan, että maailman globaali 

metastabiilitausta on huikeassa 10-kertaistumiskasvussa ollut siitä asti kun ydinvoiomaa alettiin 

käyttämään. Mutta nyt sen vaikutuksia esim. maailman murskautuvien lentokalustoiden 

salamyhkäisyyteen ei olla IKINÄ aiemmin tätä raportointia saatu näin tarkkaa materiaalisaittia. 

Luve ja kauhistu miten ydinvoimalamme tappavat lentomatkustajiamme kasvavalla rytinällä!: --------

------- Kirjoitettu 30.09-08 Tiede-foorumissa. ="vorrester"Ja tämäkö amerikan suurin lentoyhtiö 

maadoitti puolet konekannastaan jotka ovat DASH-8 tyyppiä. Samaa joita SAS kolhi muutamat, 

kun laskutelineen työsylinterin silmukkalenkin materiaali oli väärän laista ja ruostui sylinterin varren 

sisällä ja luiskahti ulos. Beetasoihtu aiheutti myös huollon -----[/quote] SIIS HALLOO!! AI RUOSTUI 

YLLÄTTÄEN!! Tämä oli nyt kyllä nimimerkki "Vorresterilta" senverta buginen ulostulo, ettei 

ydinalamme sitten tykkää YHTÄÄN! Kosket nyt tunnu oikein oivaltaneen edes ITSE mistä on kyse, 

niin tiivistetään: Tiedätkö MITÄ SÄTEILY TEKEE ILMAMOLEKYYLEILLE? . ..AIVAN OIKEIN 

muuttaaa ne vahvasti positiivisesti ionisoituneiksi HAPPIRADIKAALEIKSI! Tiedätkö taas mitä 

tekee säteily metalleille? Aivan oikein muuttaa myös NE niinikää ionisoiden valenssielektroneja 

auki äärimmäisen herkästi RUOSTUVIKSI! Ydinvoimalaitosten JOPA happoteräkset alkavat 

säteilyssä todistetusti ruostumaan, vaikke pitäisi olla sitten LAINKAAN MAHDLLISTA. Hupaisana 

vahvistuksena näillä Tiede-Foorumin saiteilla vain hetki sitten ihmeteltiin, miten on edes 

TEORIASSA mahdollista, että ulos yöksi jätetyt mm. laadukkaat kotimaiset ruostumattomat 

aterimet vetivät säteilyn pilaamassa sateessa pintaansa ruostetta hetkessä. Myös tässä oli kyse 

SAMASTA! Eli nimenomaan SÄTEILYN ionisoimasta aineaktiviteettiräjähdyksestä. Huisaa! Niille 

joille asia aiheuttaa vatsanvääntöä kehoitan etsimään hakusanoin mm. "säteilyeroosio, 

säteilyionisoituminen"! Nyt pluiskahti kaverilta tähän beettasoihtuamisten pudottamiin viimetalvien 

lentokonekeskusteluihin sen luokan POMMI, ettei mitään rajaa! Ai siis ennennaikaista ja 

"käsittämätöntä" RUOSTUMITA havaittiin maailmlla pääsyyksi beettasoihtutaivaittemme efektinä. 

Oikeen siis HUH, HUH!! [quote="vorrester"]Tästä voidaan päätellä että metallurgia on ihan 

hakoteillä. Ruostuminen ei olekkaan raudan oksidoitumista vaan beetasoihdun aiheuttamaa. 

Jumaliste phony, nyt palaveri mummon kanssa ja bannit harkintaan MOSsille. Sehän pitää täällä 

kaikkia pilkkanaan jatkuvalla syötöllä tulevilla paskapuheillaan.[/quote] Mahtaako tämä kaveri 

"Vorrester" OIKEASTI tajuta kuinka VAKAVAN ydinturmataustareaalin julisti nimellään maailman 

levitykseen nyt, TUSKIN? Jos YHTÄÄN ydinalaa tunnen niin kuulusteluun ja RAJUUN! Ei hei 

TÄLLAISIA säteilyn 100% kytköksiä kaltaises alalla oleva SAA ESITTÄÄ!! 
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223. Hyötysuhde -10%..txt 
223. Hyötysuhde - 10%>. Yllättävää miten vähän on keskusteltu siitä kokonaisuudesta, montako 

prosenttia ydinreaktorin energiasta saadaan lopulta kulutukseen? Luulisi asian olevan harvase 

päivä esillä, koska aihe on mitä keskeisin, mutta EI? Ehkä siihen löytyy tässä saitissani selkeät 

syyt myös. STUK ilmoittaa sivuillaan Olkiluodon nykylaitosten omakäyttöenergiaosuudeksi 

suorastaan merkittävän suuren arvon 30MW pintaan. Kun alkujaan 660MW laitoksella on jo 

lähtöjään näin massiivinen omakäyttöosuus, tarkoittaa tämä huikeaa - 5% kokonaisenergiasiivua. 

Kun huomioidaan laitoksen silloinen 25% hyötysuhde on tuollainen laskentatavasta riippuen hiukan 

päälle 20% hyötysuhteesta keskustelu takuusti mitä kiusallisinta! Kävin kevään korvalla -08 

katsomassa mitä TVO:n jo silloin mitattu räikeä +35C poistovesiylilämpö aiheutti laitoksen 

kokonaistehoille. 870MW mitta-arvot olivat romahtaneet uskomattomaan dogumentein kuvaamaani 

828MW ja -42MW katoamiseen hyötysuhdepoistumana näin edustaa -5% katoaan! Antti Vahtera 

kirjassaan "Ydinenergian uhkapeli". Kertoo miten USA:n Harrisburgin ydintuhon pelästyttämänä 

presidentti Jimmy Carter laati kansainvälisen tiukennetun ydinturvalain. Sen mukaan sovittiin 

PAKOLLISEKSI määräykseksi, että ALATI kun ydinvoimalat ovat verkkosyötössä niiden rinnala on 

AINA +10% jokin muu kuin ydinvoimainen, Suomessa määrätty (OL-1 = 90MW/ 

laitos)vesiapugeneraattorireservi. Kyseinen suuri tehotaso johtuu kuten näimme siitä, että 

ydinvoimaloitten omakäyttöenergiaosuus on varmistettava laitosten salamannopeassa alasajon 

jälkijäähdytyksissä. Huikean isot mm. jäähdytyspumput vaativat tuon tehon keskeytyksettä ensi 

sekunneistaan, (koska jo 30 sekunnin jäähdytyskatko sulattaa reaktorin kiinailmiöön +3000C 

uraanilaavaksi), pakkosuojatoimi seuraavan vuorokauden. Koska mikään tunnettu hätävoimala ei 

ehdi startata tähän nopeaan tehokatoon voimalasyöttöön pyörii tämä haaskuu turhan panttina alati 

ja aina! Mutta ydinala salaa tätäkin -10% hyötysyhdeheikennysreaaliaan äärimmäisen 

mustasukkaisesti julkisuudelta! Meillä on jo koossa uskomaton tarkoin salattu ydinvoimaloihin 

saumattomasti liittyä hyötysuhteen -20% kato. Mutta lisää lunta ydintupaan. Maamme 

sähkölinjojen KESKIMÄÄRÄINEN lijasiirtohäviö on - 5% jo lyhyillä perusmatkoillaan. Koska 

ydinvoiman massiivinen lähtöteho sijaitsee mahdollisimman kaukana elinkeskuksista pitää se 

tuoda vallan järkyttävien satojen ja satojen kilometrien suunnattoman kaalliiden 

siirtohäviökaapeleitten takia silkasta ydinvaarauhastaan! Muilla kulutuksen viereen uskaltautuvilla 

voimalaitoksilla tällaista ongelmaa EI ole! Kun ydinvoimaa varten tarvitaan jopa 400kV 

erikoislisämuuntajat sarjaan on oivallettava, että kummassakin päässä oleva ekstralisämuuntaja 

edustaa jo yksinään 2,5% / muuntaja lisähaaskuuta muuntajahäviönä! Siksi tästä häviöstä jää 

leijonanosa ydinalan kontolle. Mitä kauemmas etelän kulutuksista mennään aina vaan häviöt 

räjähtävät käsiin kumuloituen alun Loviisankin massiivisiirtokadosta kulutuskeskus PK-seudulle. 

Olkiluodon kontolle jyrähtää näin megalomaaninen liki 10% siirtohäviöreaali jota mm Ruotsiin ja 

aina Eurooppaaan asti jo tulevista ydinylijäämästä suunniteltavat sähkön ylitarjontapakot senkuin 

vain ydinsähkömyynteineen järisyttävyyksiin korostaa tasamuuntohäviötarpeineen. -10% 

ydinhyötysuhdekadolle jälleen! Tässä vaiheessa kun hukka huitelee -30% 

monsterilukemafaktoissaan ydinala huutaa kurkku suorassa vaikenemaan reaalista. Mutta ei se 

tässä toki ole, ei alkuunkaan! Esitelemieni OL-1 ja OL-2 laitosten omakäyttömeripumppukulutus 

pian tuplataan koska kiehuvan ja liian kuuman merilauhteen ongelmaan koetetaan 

hätäratkaisuraapaisuina "haihduttaa" yli tuplakokoisilla belgialaisilla uusilla 8kpl 

merivesipumppuilla. Näin kaikin tavoin TVO haluaa taata, että myös jatkossa yli-ikärappeutuneiten, 

ylitehorevittämiensä voimaloittensa omakulutusosuus vähintään pysyy, ellei peräti kasva 

alkuperähaaskuun 5% prosenteistaan! Lisäksi TVO hävisi vesioikeudenkäynneissä väitteissään, 

että meri jäähtyisi OL-3 starteissa. 2008 syyskuun Hallintto-oikeuden päätöksessä todettiinkin 

oikeudentuntoisesti TVO:n lauhdevesien KOHOAVAN murskalukuihin OL-3 startista +5C. Mikä 
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tietää nykyisen jo mitatun 38,5C poistolauhteen kohoamista uskomattomiin +43,5C piikkiarvoihin. 

Koska jo +35 nykypoisto tuhoaa 42MW/ voimalayksikkö ja 5% osuuden, voimme olla varmoja, että 

jatkossa määräkadot kasvavat samalla suhteella helposti loogiseen tuplaansa! Jälleen -5% 

lisäkatoa. Niin ja OL-4 laitoksen vesien kohottaessa merilauhteen brutaliushuippuun +53C< 

eteeriarvoihin voidaan sanoa lopputulemana jo liki mittaamattomat teholisäkadot. 

Ydinvoimalaitosten kokonaishyötysuhteet TVO:n esittämällä mallilla eivät todellisuudessa ylitä 

edes 10% osuutta! Reaalin mukaan ydinvoimalat siis PELKÄSTÄÄN keittävät meriämme 

tulokaslajien kumpuamisruokintoihin ja kiehuttavat kaikkialle levittäytyviä kaameita, sartojen 

neliökilometrien suunnattoman kalliita luontoarvoarpikudoksiaan maisematuhokaapeliaavikoitaan! 

Ei olekkaan mikään ihme, että näin heittämällä jo tästä triplautuvat ydinsähkökustannuskeskustelut 

eivät ydinherrojamme julkisuuteen miellytä. Lisäksi huomaamme hyös miksei TVO ole IKINÄ 

halunut maksaa muiden lailla valtiolle verojaan? No koskei näillä ydinvoimaloillamme ole koskaan 

ollut minkäänlaista kansantaloudellista "TODELLISTA ENERGIATALOUDELISTA 

FUNKTIONAALISUUTTA"! ---------------- Maailman huonoin. Kulttuurien rappion eräs keskeisin 

pääsyy on siinä, että hallinto tekee peruuttamattoman huonoja päätöksiä, nimenomaan tuleville 

sukupolvilleen silkasta itsekkyydestään. Käytännössä KAIKILLE rappeutuneille menneisyyden 

kulttuureille on aivan KESKEISIN piirre, että esim. diktatuurisesti hallinnoinneitten kuninkaitten 

mukana hautoihin pistettiin mm. heidän määrättömät kulta-aarteet. Lainkaan tajuamatta samalla 

sitä, ettei jälkeentuleville sukupolville jäänyt kuin kuolevan maakulttuurimenneisyyden ruodot 

jatkoelämäänsä!( Ja kuten ihmiskunnan huononesimerkin tapana on MITÄÄN ei haluttaisi virheistä 

oppia vaan mokameret jatkossa tuplataan, triplataan jne. Ikäänkuin huonous itsessään olisi 

parasta hallintoa! Ydinvoimateollisuus on OIVALLISIN esimerkki tästä. Nykyökydiktatuurit toimivat 

kuin siat pellossa. KAIKKI se toiminta mitä ydinalalla tähtää siihen, että ongelmat moukaroidaan 

tulevien kontolle. Lainkaan ajattelematta sitä onko heillä edes TEOREETTISTA mahdollisuutta 

kantaa seurauksia käyhtyvien ja rajallisten kapenevien resurssien tulevaisuudessa. 60-lukulainen 

metametodi "Tämä suku ei säästä, ja seuraavalle sukupolvelle ei jää säästettävää" toteutuu mitä 

barbaarimaisin tyylein. Kun TVO/Posivakonsortio syytää merittäin uniikkia ja täysin jatkossa 

korvaamattomia kupari, sirkonium, jopa platinametallien kaltaisia strategisia erikoismetallien 

tonnistojaan huoletta kertakäyttösäteilyhautarovioihinsa ydinmolokkiaan ruokkiakseen, kaikki, siis 

AIVAN KAIKKI kritiikki moisen silmittömyyden järkevyydestä vaan kasvavalla poliisimilitarisoinnilla 

suitsitaan väkivalloin. Aina sähköteurastusaitoihin ja vastaaviin massarikostoimiinsa kansaansa 

vastaan asti. Otetaan pikkaisen rotevuutta je etuottoa siitä miten ydinala mädäntyy tyvestä 

latvaansa kohti kiihtyvästi tässä rappionsa viljelyssä. Näyte ei ole edes äkkiseltään tramaattista, 

mutta kertoo nyky-ydindiktaruurin kalmaisuudesta oivasti. Normaalin esim. vesivoimalan 

kokonaishyötysuhde on aivan uskomatonta 96,5%< luokkaa. Tällaiseen kauaskantoisenoivallisen 

rajallisen energiansäästämisjalokiveen energianhuollossa päästään vain osaavalla LAADULLA! 

Miten toimii sitten ydinala:T.S.03.10-08 (vapaalyhennelmä):" OL-3 työmaalla ollaan asentamassa 

maailman suurinta generaattoria pedilleen. Tämän generaattorin ottoteho on 1720MW ja 

ulosantoteho 1600MW!" Tuskin arkilukija moisen edessä tajuaa MITÄ jatkettua ekorikosta tässä 

ollaan tekemässä! Kalkuloidaan vähän. Erotus teho 120MW/ saannon 1 600MW= - 7,5%! Tähän 

päälle totuus, että voimalaitoksen reaktorissa tämä haaskuu n. kolmanneksen saannistaan 

pusertaa reaktorin tehosta pois= 3* 120MW= - 360MW!! Viimeistään tässä vaiheessa pitäisi jo 

hälytyskellojen moikia rajusti! Eli sijoittamalla verotukiaismiljardejamme moiseen 

maailmankaikkeuden huonoimpaan mahdolliseen ala-arvoiseen bugiin saa TVO aikaiseksi. Joo, 

tässäkin niin massiivisen ekokatastrofihaaskuun, että tällä äkkiseltään nyanssinpienellä harha-

askeleellaan menetämme suoraan sähköverkostamme 2kpl täysillä käyvää Imatran 

koskiivoimamaksimia! Tai jos huomioidaan tämän gikamokan jatkovuosikertymää niin karkeasti 
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KOKO LOVIISAN YDINVOIMALOIDEN TÄHÄNASTINEN TUOTANTO!! PS.Täytyy kyllä sanoa, 

ettei moisen edessä tiedä itkeäkkö vai nauraa!  

  

224. Kahdenkeskistä 2..txt 
224. Kahdenkeskistä 2. No, takaisin fysiikkaan. Puutteellinenhan se on ja osittain tahallisesti, se on 

selvä, *Just eikä melkeen tuollatyrkyllä IAEA toimii! mutta en ole huomannut, mikä osuus ei edes 

toimisi! (Se olisikin taas niin kova juttu, että!) Eli niitä aukkoja tukkimaan. Selvä viimein, että 

antenni onkin tarpeellinen itse radionkin toiminnalle. Ja kuinka se toimii vertauksessa kuin yksi 

puikula atomi. *Tasan toi! Se onkin hyvä selitys, miksei atomi voi purkaa viretilojaan tällä 

äkkiseltään helpoimmalla tavalla, radioaaltoilemalla. *Niin NORMIELÄMÄSSÄ maallikon mielestä 

fotonienergian pitäisikin purkautua radiotaajuuksina, tietty. Mutta HuPSIS vaan kun sidotaan 

hommeli ANTENIMETODIIN, niin kompressointi on selviö. Ja hauskasti STUK-korttitalo kaatuu 

rytkeellä!! Oivalsit nyt MIKSI jankkaan tätä antenointipakkoa. Äärimmäisen oleellista koko 

hommassa toi!! Mutta miten se voi vastaanottaa niitä? Tai infrapunaa, jos uloin kuorikerros 

puuttuu? *JUST JUST! Ei se EPÄVIREINEN anteninnysä tietysti KAIKKIA otakkaan vastaan mutta 

kerrannaisresonansssien energiaa, sähkökenttämuutospaineita vuorovaikutuiksineen vääjäämättä 

jää kertyminä. Kun fotonoinnin energiarintaman TUULI puhaltaa LÄPI! Helpompi tämä on tajuta 

pallomallilla, jossa sisemmillä kuorilla pallot saavat hieman lisävauhtia joka osumasta (ja siis 

samalla lisäkorkeutta), *OIVAA, OIVAA!!! kunnes romahtavat takaisin radalleen. Ei tämäkään ole 

ristiriidatonta kun energiatilat kerran ovat kvantittuneet! Peilistä kimpoavan IR:n täytyy olla 

klassinen törmäys, absorptio-emissio-syklin jälkeen fotoni lähtisi minne sattuu! *Termi on 

"siroaminen". Tuo sun oivallukses fotonituulen tönimästä pallosta, osuu kuin kilkki saveen. Hei nyt 

alkaa selkiin! Tuosta "fotoniaaltorintamassa "on jetsulleen kyse. Saatais vaan kaikki paperille ja 

kuvaksi! Voidaan lähteä tässä siitä ajatusmallista, että AINA kun nimenomaan kevyen massan 

elektroni, (jolla on siis YHTÄ suuri SÄHKÖVARAUS/vuorovaikutusglue kuin protonilla HUOM!) On, 

kuten oivalsit esim. neutronin sisällä kuin tuulipurje laivassa! Huikeeta sfääritajuntaa TAAS sulta! 

Protonin massa 938MeV ja elektronin 0,5MeV= 1 876 kertainen rekyylinopeusero. Molemmilla silti 

SAMANSUURUINEN vuorovaikutusähkövarauskenttä fotonienergiavalliliikkeeseen silti. Niinhän 

tossa lähtee tuulimylly pyöriin neutronin protonimassa napana!Noin se alkaa pyöriin kuin 

tuulimyllyn napa kevyillä siivillään tuulimittarissa!! Huikeeta. Tässä näkee kuinka TÄRKEETÄ 

nimenomaan vuorovaikuttaminen jumittuneessa ajatusmaailmassa on! Vallan pyörällä päästä nyt. 

KAIKKI STEMMAA!) Neutroneille sama planeettamekaniikka on tosi selkeä; mielestäni kaaliin 

jysähtää helposti, että sekin varastoi energiaa. Spinin energiavarasto on astetta hämärämpi. Kun 

neutronin sisäinen rakenne ei ole symmetrinen... mutta pyörii kuitenkin massakeskipisteen 

ympäri... varastoiko se enemmän energiaa kuin pelkkä protoni? Pystyykö protoni edes otaamaan 

spiniä ulkopuolelta. *KAS EI. Mitä oikeastaan tapahtuu kun neutroni ottaa sen 0,511MeV hetkeksi 

talteen? Tässä intuitio menee ehkä liian mekaaniseksi, mikä minulla menee näin: epätasaiseen 

hyrrään voi antaa vauhtia, mutta sileään ei. *.. .. . Taidan vähäsen toistaa, mutta HUIKEETA 

kertakaikkiaan sulla alkaa raksuttamaan! Firotoni-seikka jäi tökkimään. Se ei siis ole nimitys tietyn 

energiaiselle gammakvantille. *Firotoni on multa täysin lainaa eräältä nettinerolta. Ymmärsin, miten 

elektronit lentävät, mutta voivatko ne tehdä noin? *Kun YKSI elektroni lentää se on BEETTAA! Sillä 

on ulospäin näkyvän sähköisyytensä takia niin kovaa vuorovaikutusta ympäristönsä maailman 

kanssa, että uuvahtaa varsin pian matkallaan. Mutta kun on "kaksoisbeetta" niin kykenee 

tekemään värähtelyn Casimirefektillä kuin taannoinen muistamasi? Venäläinen 

kärkikartiovärähtelijätorbero . Eli porautumaan veteen yli äänen nopeuksin! KAIKKI ON 
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LOOGISTA, kun vaan osaa oivaltaen ympätä! *Miksi KAIKKEIN läpitunkevimman gammafotonin 

MASSA on juuri tuo kaksi elektronia 0,511MeV+ 0,511MeV? No koska firotonifyrrä 

akseliparipyörinnässään on siinä OPTIMIMILLAAN! Tuo massamääre taas kertoo MITÄ SIINÄ 

pakettina KULKEE! Pyörintä akselinsa ympäri taas on pienienergisin luonnon megatuttu 

perusfraktaali. Nyt meillä on HURJAN pitkä kahden elektroniparin todistettu heikosti 

vuorovaikuttava energiapaketti. Voiko paljonkaan casimirtietämyksen jälkeen jäädä arvailuille tilaa? 

Että fysiikka on SIMPPELIÄ!) Olen kuullut fotonien pakkaamisesta kondensaattiin ennenkin, mutta 

tosiaan, sehän voi tarkoittaa mitä vain aallonpituutta! *BULSEYE! Kun vielä tajuaa, että fotoni on 

PIENIN MAHDOLLINEN, IKUINEN ja OSITTAMATON! Tuo on kyllä hieno esimerkki, TV:stä tuttu 

ilmiö! *Kolahtaa kun .. >Öö kitarisoundi kansanmassaan! Metastabiiliuden merkityskin selvisi nyt 

Jauhon kirjasta. Käsitin sen kuitenkin purkautuvan muiden atomien kosketuksista eli aika nopeasti. 

Vai voiko ydin olla metastabiilissa tilassa odotellen gammaosumaa, jonka sitten moninkertaistaa? 

*Ou jee. Jos vasta 1 000 000eV neutronispinpari kykenee sen KVANTITTAMAAN tuolla tasollaan 

ulos. Niin mitä ne tekee ollessaan 0,95MeV "vajaalatingissa" spinhyrrävireessään? Sen mitä niille 

on PAKKO! Odottaa, ja odottaa ja . ..! No hei kun paikalle tulee energikannun piripintaan täyttävä 

0,05MeV vajaaröntgenosumarintama paneen fotonituulirintamana neutronin "tuulimyllyyn" 

lisäpyörintää. Niin VOLAA tuo pieni 5% lisä syytää huikeen 20 -kertaa rajumman 

KOMPRESSIOGAMMAFOTONIN: Lene Hau ton oivallisesti myös labortoriossaan todisti. 

Pelkistäen tuo tarkoittaa sitä, että juna lähtee liikkeelle asemaltaan VASTA kun se on viimeistä 

paikkaa myöten täynä. Tässä tähteytyy oivasti se fakta, että myös vajaakvanttien 

kompressoituminen on PAKKO! Typen kriittistymisen periaatteet eivät siis vielä ole kirkkaita... 

*Lene Hau kompressoin 40 000 000 (2km fotonijana >0,05mm), kertaiseen atomitasotiiveyteen. 

Näkyvän valon vaikka nyt yksinkertaistaen 5eV ja 2km pitkän fotonijanan. Niin mitäs luulet moisen 

kuormahyrräyksen alla atomipolon sanovan? "Huh hellettä , kiiruusta pakkaa, että kohta 

RÄJÄHDÄN!" No ydinherroillehan sellaiset ei kiinosta pätkän vertaa. Pojat ne vaan paahtaa 

biotooppiin yhä säteilypäästöeneriaa lisää, ja lisää ja no hei lisää säteilyfotoneitaan yms., kuten 

oivallat. naureskellen vielä ymmärtämättöminä tovin siitä MISTÄ Einstein oikeasti jo 1955 meitä 

ydinvoiman tulevista kauhupäästökasvuista varoitti Bossen einsteinin kaasukondensaattien 

varastoimiskyvyistä biotooppikertymien teräksen kalmaisana faktana1 Eivät muuten herrat kauan 

enää NAURA!( totuus kun on jo tuolla "kulman takana". Vai mitä tuumaat kollega Lene Hau!?( 

*Sama matemaattisin kompressiokaavoin. 5eV* 40 000 000 (laboroitu kompressio)= 200MeV! ! 

Tiedätkö , fiksu kun olet , mikä erittäin tunnettu atomitason prosessi syytää TÄSMÄLLEEN tuota 

200MeV gammaamisfotonointia äärimmilleen säteilykuormittuneesta atomista!? 

FISSIORÄJÄHDYS/siviiliydinvoima!!!!!!!!!!! *Juu kuule helppoo kun sonnan syöttö ydinvoimin 

kansalle! Näin se vaan MENEE kaikki kohtalonsormella kohdalleen. Casimirin gravitaatiovaikutus 

on ihan ulottumattomissani. Kävin lukemassa ekat linkit googlessa, eli sinun kertomuksiasi 

tarkemmin. Casimir virtuaalihiukkasten muodostumisen vähyytenä kahden lähekkäin olevan levyn 

välissä verrattuna niiden ulkopuoleen on tuttu, mutta että gravitaatio... Ne aallothan ovat 

kilometrien mittaisia! *Koko Casimirin oivallisin kohta on siinä, että kahden metallilevyn väliin 

muodostuu niin ahdas sola, että siitä VAIVOIN mahtuu gravitonisäie läpi. Ja kun solaan pannaan 

vielä liikkuva kolmas metallilevy muodostuu niin totaali tyhjiö, ettei sinne SOVI ainoaakaan 

gravitonia vaan sen alueen läpi EI edes gravitaatio kykene vetämään! Tästä liikkeitten 

vuorovaikutustyhjiön muodostamasta gravitaatiokentästä on perimmältään kyse. Massan limiliike 

ikäänkuin katkoo gravitaatiolinkit ympäröivään maailmaan. Vaan pelkistetään tajuttavammaksi: 

*Gravitaatio on kuin nailonlanka kalastajan ja kalan välillä. Kun kala liikuu liike tulee seisovassa 

vedessä onkijan käsituntumaan VIIVETTÄ! Tämä supersäie on niin pieni halkaisijainen, ettei siihen 

vaikuta sivuistaan edes gravitaatio, aika ei ulottuvuuksistamme juuri mikään voimista. Vain säikeen 

kaksi päätä vuorovaikuttaa 3-D tilaamme. Sanoin ettei MELKEIN! Nyt vaikenee. Eli jos ongit 
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virtaavassa vedessä. Niin hiukan siima taipuu alavirtaan, eikö? Kontaktisi kalaan heikkenee 

löystyneestä mutkasta vetäen. Mutta kun nyit kunnolla niin kala tuntuu yhä. No nyt tarkkana, panes 

nyt KOLME virtaa päällekkäin, tulee kolme haittaavaa kulmaa siimaasi. Jo menee hankalaksi kun 

virta voi viedä siimaasi kulmiinsa metrettäin. Panes vielä nää kolme eri virtaa PYÖRITÄMÄÄN 

hyrrinä akseleilleen lankasi ihan sekasotkuun. Ja lopuksi vielä nää virrat casimiristä tutulle 

kolmoispallopinnalle hyrräämään massavirtana ihan kaaottiseen sotkuun. Hei miltäs tuntuu, onko 

gravitaatiotuntuma kalaan GLOBAAL BORT?) Konstruktion tajusin, ja kiekkojen/pallojen 

lähekkäisyys on keskeistä, mutta miten ne voivat varjostaa kaiken läpäisevää painovoimaa? 

*Aatteles näin. Jokivesi ajaa sun siimaas 10m kaarelle. Nykäset siinä tilassa gravitaatiosiimaa, niin 

minne ylöspäin tarkoittamasi nykäsy kalan saavuttaessaan suuntautuu? Aivan vetäset kalaa 

yllättäen ALAVIRTAAN! Tuntuu aika oudolta että aie ja reaali on jo noin pienessä 

konstruktiomuutoksessa 50% virhekulmassa. Mutta ajattele sitten tuota jokea pallona jonka päällä 

ongit. Virta on ajanut siimasi jo niin pahaan kulmaan, että virtapallos KESKUSTASSA olevaan 

kalaan nähden siima tulee kulmassa vesipallopyörteen POHJASTA! Nyt taas tarkkana. Nyt aiot 

varovaisella nykäisyllä saada kalaa luoksesi ja nyit gravitonisäikeestä niin mitä tapahtuu? Saat 

kalan LOITONEMAAN alaspäin, koska kulmavirhe on niin raju! Ihan älytön ajatusmallina. Nimittäin 

gravitaatio saa 100% kulmavirheessä painon LEIJJUMAAN! Näin siis pelkistäen casimir tekee 

saman mitä judoka. Saa hyökkääjän alkuvoiman kumoamaan ITE ITSENSÄ! Simppeliä, simppeliä 

kuule kaikki!) --------------  

  

225. PERHOSEFEKTI..txt 
225. PERHOSEFEKTI. Maapallon globaali talous on ollut -7% vapaassa pudotuksessa jo 

viikokausia, pitkään ja hartaasti. Maailmassamme menetetään parhaillaan niin tähtitieteellisiä 

taloussummia joka hetki, ettei vastaavaa olla KOSKAAN nähty. Mitä tekee talousanalyytikkomme? 

Mitä kertovat syyksi?. . . NIINPÄ, ei YHTÄÄN MITÄÄN! Luulisi sentään kiinnostavan koska tällä 

maailmalla meidän tulisi myös jatkossa talouksissamme elää. Mutta niin ei MITÄÄN! Muistamme 

miten aikoinaan kaaosteoriaa kuvattiin sillä, että Brasilian viidakossa perhonen lepattaaa ohi. 

Synnytti seurannaisilmiönään maailmanlaajuisen HIRMUMYRSKYN! Myt on kyse vähän 

samantapaisesta ilmiöstä. Yksityiskohtiin en mene, mutta kyse on pelkistäen seuraavasta. 

Maailman sodan jälkeinen talousmekaniikka perustettiin ydinpommin jälkiseurauksille. Jo silloin 

ydinaikakausinousuaan suunnittelevat maailmantalouden gurut USA:ssa miettivät kuumeisesti 

kannattaako ydinvoima jättää vain sotilassalaisuudelle, vai voisiko sen vielä silloin herkullisen 

tuottoisaksi aiottua energiaa valjastaa siviilien käyttöön. Maailman tiedealan kvanttifyysikkojen 

oikeudenkäynnit, tapaus Oppenhaimer, Einsteinin elinikäiset kotiarestit ja vastaavat johtuivat siitä, 

että tiedettiin ydinvoiman tapa saastuttaa muutaman vuosikymmenen käyttelyssä KOKO 

maailmamme! Kuten osoitti mm. DDT:n leviäminen navalta navalle selkeänä varoituksena. Mutta 

ahneutensa sokaisemat valtiomahdit eivät piitanneet selkeistä ja asiallisia varoituksia. Vaan 

laskivat sitä, kuinka pitkälle maailman talous saataisiin nousemaan vääjäämätöntä 

energiapositiivisen ydinvoimakaivuun uraanien loppumiseen n.2007. Riski oli toki MIELETÖN, 

mutta se päätettiin uhmakkaasti ottaa. KAIKKI asiallinen tieto riskin vääjäämättömästä 

seurauksesta poistettiin maailmanlaajuisella sensuroinnin ja kouluttamismanipulaation systeemillä. 

Kaikki näyttikin toimivan siedettävillä tappioilla. 1955 einsteiniltä tietoisuuteen lipsahtanut 

ydinvoiman käyttövaroitus kaikui jo kohtalokkaasti ja 1962 kun maailman globaali säteilytaso oli 

tuplautunut ydinasekokeista oli seuraava kova koitos maailmanlaajuisen ilmaydinkoekiellon 

herättämänä. Nyt osattiin jopa laskea päivälleen koska maailman taustasäteilyt ylittäisivät 
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"sietorajansa". Kansainvälinen ydinasekoekielto antoi toki lisää armonaikaa. Epävarmuus 

ydinvoiman jatkorakenteluista romahti kohtalokkaaaseen 1973 öljyenergiakriisiin. Siitä seurannut 

maailmanlaajuinen ydinrakentelun alku oli globaaleimpia virheitä ydinvoiman kohdalla. Vielä silloin 

OLISI voitu pelastautua vääjäämättömästä. Muttei toki enää. Itse halusin olla noin 4-5v sitten se 

kohtalokas perhonen, joka vyöryttää vääjäämättömän maailmamme talouksia jo lupaavasti 

kaatavan tietovuodon ydinkulttuurimme rappion seurauksista meille KAIKILLE! Aina tuleviin 

sukupolviimme asti. Myönnän peittelemättä, että olen lähettänyt karkeasti 100 000< nettisivustoa, 

miltei pelkästään kertoakseni siitä mitä ydinvoiman kansainvälisesti ÄÄRIMMÄISEN brutaalisti 

peitellyn salauksien verhot kätkee. Katsoin olevani siihen vuosikymmenten ydinalan 

kouluttautuneena parhain mahdollinen tuottaja. Mitään salaamatta, mitään peittelemättä, mitään 

vääristelemättä toimitin kansan janoamaa KAIKKEIN salatuinta! Yksinkertaisesti tietomerellisen 

tietojanoon ääntyneille siitä kaikesta mitä ydinvoima oikeasti on! Kuin kohtalon merkkinä alkoi noin 

3-4 v sitten Einsteinin ennusmerkki mehiläiskato osoittamaan mitä oli tulossa. Ydinvoiman 

säteilykertymät tekivät vääjäämätöntä esilletuloaan. Vaiensi toki virannomaisemme, muttei "meitä" 

alkuun harvalukuisia ääniä ydinerämaasta". Kun saimme kuulla, että kansainvälinen raha vetäytyi 

paniikissa mm. Suomeen suunnitelluilta maailman ydinvoimateollisuudelle elintärkeiltä uraanin 

kaivuun ja jalostuksen hankkeista alkoi olemaan hätä myös Suomessa. Ydinalalle oli käymässä 

selväksi, että loputtomat valheet olivat nettikansan kautta vuotaneet saavuttamattomiin 

mittasuhteisiin. Maailmalle puskeneet totuudet siitä, että AINOA keino pelastaa maailmaamme olisi 

ja on ajaa ydinvoimalatalousimpperiumit alas keinoja kaihtamattomalla "talousrahahirttonarulla" 

toimivat moottoreina. Kun tieto ydinhasardista alkaa tässä mitassa romuttamaan 

ydinlisärakentelujen perusteita on päivän selvää, että tietovuo siitä mitä ydinala OIKEASTI on 

saavuttaa kohdeyleisönsä jo sellaisella tsunamilla, jonka kuivattamiseen edes ydinalan energiat 

eivät enää riitä! Minä nöyrästi kiitän ja kumarran. Toivon. . TOIVON, että edes JOTAIN jää jatkojen 

verenkarvaitten sateitten odottelutulevaisuuteemme pullonkaulan jälkeen jäljelle! Varmaan ei ole 

jäänyt epäselväksi, että olen näistä laajasti ja vakaasti faktaa tuntien pitkät vuodet ennustanut. 

Vaan nyt tervetuloa näymme siirtyvän päälle kaatuvien biotuhojen aikakurimuksiin, jolloin ei paljoja 

tarvitse enää "selitellä". Askel ulos ja luonnon tuska ydinvoimasta on kuin ruoskan sivallus 

kasvoihimme! . . .Tähän ei enempää koska nyt on ihmiskunnan aika. . .niin. . . OPPIA! ----------- 

STUK Säteilymittauksen sattumanvaraisuudesta. Meillä on arpakuutiossa yksittäinen 

beettahajoaja. Mikä on todennäköisyys, että kuution OIKEALLA luukulla kuudesta on mittarisi 

ylipäätään kun beettaelektroni lähtee ulos? 17%!! Hämmentävä fakta. *Eli meillä on tosiaan VAIN 

17% todennäköisyys osua oikeaan tajuamaan että YLIPÄÄTÄÄn tuuman päässä on säteilyä! 

Totuus beettahajoamisessa on se, että se on VARASTOITUU ja hajoaa kertapurskeella 

mielivaltaisesti. Jos aika on vaikka tunti ja mittarin todellinen paikallaolomahdollisuusmaksimi vain 

5min kerrallaan. Niin mikä on todennäköisyys silloin? Ajallisesti 8% * 17%= reilun PROSENTIN 

todennäköisyydellä säteilymittari ylipäätään tajuaa, että säteilyä edes ON! Jos haluamme 

hahmottaa jotain suuruuslukkaa määristä. Niin STUK/ydinalan pelleilyt käy totaalitäärisen 

ylipääsemättömiksi! *Ja huomaa, että nyt puhutaan beettasta, jolle säteilylajille ON 

näyttökelpoinen, edes mittari! Perussäteilyn lajeille aniharvoille edes ON! 

  

226. Kahdenkeskistä 3..txt 
226.(3)Subject: Yksinkertaista, silti vaikeaa! Aah, tajusin varmaan jotain kun taas rupesi 

naurattamaan! Se oli tuo Casimir, gravitaatio vetämässä ylöspäin! Mikä mekanismi, hieno vertaus! 

Mutta eikö gravitaatio lopulta vedä minkä vaan siiman suoraksi? Kala saattaa pallojoessa lähteä 
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alaspäin aluksi, mutta kulkeutuu vähän ympyrän kaarta muistuttavaa rataa lopulta ylös? *Verrokin 

paikka. Muistas miten Einstein kertoi avaruuden KAAREUTUVAN energian/massan alta kuin 

kumikalvo?NiinPÄ, eli tätä kumikalvoa pitkin LYHIN gravitonisiiman reitti onkin, YLLÄTYS, 

YLLÄTYS VÄNTYNYT! Miksi "siimaa" ei voi nykäistä oikeasti suoraksi? Koska gravitaatiosäije on 

oikeasti KENTTÄVOIMA. Ethän voi vetää kahden imevänkään mangnetin säiekenttiäkään 

suoraksi. Meillä on ulkopuolisen voiman esijännittämä 90 asteen kulmiensa takaa VAIn 

värähtelynyintään pystyvä kenttäefektivaste. Liike on siis toiminnan ehto, *Liike ON oleellinen 

Casimirissakin! Näen asian niin, että VASTA tuon casimirrin liikeleikkaus saa värähtelemään 

leikkaamansa gravitaatiolinkit. Jotka puolestaan vasta värähtelemällä "varastaa" energiaansa 

avaruuksien aineista. Verrokki. Ollet kuullut siitä miten etsitään Einsteinin ennustamaa 

gravitaatioaaltoa supernovaräjähdyksestä? Syynä on juuri se, että nimenomaan kahden toisiinsa 

nähden keskenään liikuvat gravitaatiolinkit värähtelee viestien niillä ENERGIATASOJENSA 

KESKINÄSENERGIAVERTAILUMUUTOKSIA! Eli staattinen massaväli ei TUOTA energiaa. Jonkin 

on liikuttava! On se sitten supernovan siirtäessä energiaansa massaliikkein gravitoneilla 

maapalloon. Oivallatko, että jos esim. Mars poistetaan maan ja auringon väliltä vähenee auringon 

imumassa ja KOKO planeettojen KOK järjestelmässä gravitaatiomuutos siirtää gravitonilinkeillään 

KAIKKI masat uusiin balansseihinsa. Vapautuva energia on hurja ja syntyy energiaa työn tekoon, 

niin mistä? * No kun massa näin "putoaa" sen sisältämä potenttiaalienergiataso laskee. Vähän kuin 

vesi putouksissa. Aine siis KEVENEE! Tuntuu järjenköyhältä toki. Mutta AINA kun aine tuottaa 

vaikka vaan lämmön IR-kvantteja ainetta GRAMMOISSA KATAA! Järjetöntä, mutta totta! Casimirin 

katkoessa gravitonia on kylmästi kyse siitä että tämä massakatoenergia tuotetaan SUORAAN 

kahdesta kohdemassastaan näin puretuilla ainekadoilla. Tuntuuko ihan älyttömältä? Taas verrokki. 

Sulla on kaksi kelloa. Vedät toisen kellon vieterin. Kumpa tikittäjistä nyt painaa enemmän?. . .Niin 

juuri, eli se kello jossa on enemmän energiaa/massaa=kello, joka on vedetty. Se muuten näkyy 

vaakassa! Siksi esim. kuollut kevenee muistaakseni kyhmmeniä grammoja vaa assa, koska 

menettää "elämän kipinäenergian!" ei niinkään rako (en oikeastaan tajua,miten tämä liittyy minun 

tuntemaani Casimiriin, jossa rako aiheuttaa imun, mutta nimi kuin nimi). Gravitaatio kyllä läpäisee 

sen metallinkin, mutta kulkeutuu pois jos se liikkuu. Rakoahan ei tarvitsisi ollakaan, paitsi 

mekaanisessa mielessä. *Voit nähdä tuon raon kuin viritetyn vieterin, jossa ON 

potenttiaalienergiaa, kuin viiritetty vieteri. Mutta koska MIKÄÄN ei liiku systeemissä tuo vieteri ei 

tee työtö kuin vasta silloin kun työnnät väliin metallilevyn, jolloin gravitonisäikeen jännitys 

tunkeutuu tuohon reitin aukaisseeseen kolmanteen lamelliin. Koska nyt tila on gravitonille vain 

äkkiä "tyhjiömurrettua" kiintometallia. Siksi lamellin saa nyittyä pois lisäenergiatta! Tuli tehtyä 

TYÖTÄ! Koska tehdään työtä on energiaa tultava jostain lisää. Ja niin ihmeeltä kun se tuntuu 

värähtelevä gravitonisäie voi veistää esim. poistaa massaa suoraan AURINGOSTA! Casimir 

tosiaan purkaa massaa. (Olen kuullut, että värähtelevä gravitoni käyttäisi avaruuden mustan 

energian antiaineita välittäjänään. Tällöin värähtelevä gravitoni toimittaisi ulottuuvuudellaan 

antiaineen ja aineen yhteen ja prosessi olisi varsin tunnettu antiaineen ja aineen kumoaminen 

silkaksi energiaksi. eikä mikään "mysteeri"! Tiesitkö, että esim. 1 000 000MeV gamma voi muuttua 

sponttaanisti elektroniksi ja antielektroniksi ja tässä yhdistyvä antiainereaktio tapahtuisi esim. 

ydinvoimalassa esiintyen usealla prosentilla reaktorin perustehosta!! Firotoni on ihan selvä, jos 

toinen hiukkasista on positroni. Silloin ne voivat värähdellä hiukkas ja aaltomuodoissaan tai kiertää 

toisiaanpysyen olemassaolevina. Kaksi elektroniahan sysäisivät toisensa pois heti? No jännä juttu, 

että sekin liittyy Casimiriin ja pystyy sillä välttämään vuorovaikutusta. *Itse asiassa firotoni ON 

nettin neron A Karppisen mukaan kaksi negatiivista elektronia. Systeemi on pelkistettynä se, että 

nämä kaksi elektronia , kuten sanoit muodostavat väliinsä vastakkaissuuntaan pyörivän 

vuorovaikutuskentän. Itsessään kummassakin reunassaan elektronit pyörivät taas 

MYÖTÄPÄIVÄÄN. Kyseessä on kolmen eri suuntiin pyörivän kentän tuttu peruscasimirinen 
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"hampurilaislimppu". Koko systeemi menee hurjasti pyörien gravitaatiottomassa ELI ajattomassa 

ulottuvuudessaan, valonnopeudella. Vähän kuin kartiovärähtelevä venäläistorpedo veden alla 

nopeammin kuin ilmassa. Lisäkai elektroni on itsessään "8" mallinen lenkki , joka on 

todellisuudessa heikossa solmussa oleva supersäije "O". Mutta risteymäkohtaan muodostuu 

toistensa KUMOAMAT suprajohteen ainekenttävirrat. Eli jotta hommaan tulee VÄHÄN 

vaikeusastetta, niin tämä nettinero, jota peesaan ilmoitti aineen sisään NÄIN muodostuneen 

"ANTIAINESILMUN". Yhtä kaikki firotoni on ajaton, siksi ikuinen. Levitoi massansa 

casimirhäipymällään. Siksi ei juuri vuorovaikuta, saati kuluta edes energiaa olemassaoloonsa. 

Kertakaikkiaan niin nerokas olemus, että on piirrettävä. Idea on ääripelkistettyö perusmekaniikkaa. 

Nerokkaan yksinkertainen, kuten se sun "kuvahahmottama 3-osan " maailman yksinkertainen 

tuuliviipperä neutronspinhyrrä-ideasi. Ja kuten nää yleensäkään EI ole meikän keksimiä vaan 

koosteita/lainaa! Nyt muistui mieleen radiohaastattelu, jossa oli gamman läpäisystä puhetta, että 

se voisi mennä läpi jopa valovuodesta lyijyä! Se kuulosti uskomattomalta tai älyttömän 

harvinaiselta ja en miettinyt sen enempää. Oliko lipsahdus (eihän niiltä voi välttyä kun on näin 

paljon asiaa), *Joo kokoajan tasainen "infoähky" päällä ja siksi puskussa mennään rajoilla, ettei 

kyllästy "liikaan".) Neutriino KYLLÄ läpäisee valovuoden lyijyä. Ja kuten sanoit MYÖS onnistuu 

GAMMALLA. Gamman vuorovaikutushäviö on toki näistä selkeästi suurempi. Mutta juu ei fotoni 

IKINÄ KATOA! Läpi tulee totta marjassa aina OSA HETI. Loput viiveellä vaikka varastoituvat 

matkaan , niin LÄPI tulee!! vai juuri tuon optimifirotonin homma? Jes, nyt on neutronin spin-

perustat hallussa! *Kyllä täytyy vaan oppimisyyberilles nostaa hattua, että näinkin vaikeen saan 

uppoomaan. Nimittäin kokemusta vaikeesta vastaanottokyvystä populassamme noin kaikkineen 

ON!) Muutoin en ole vielä aivan oivaltanut, vaikka pohdinnat menisivät nappiin. Hakeminen jatkuu; 

varsinaisen oivalluksen huomaa kyllä itsekin! *Niin siis kun hahmottaa homman AINA 

mikromekaniseksi!! . ÄÄRI yksinkertaiseksi. Karsii siitä suurimman osan bort, niin VOLAA! Juuri 

siksi EN lämpene kvarkkipelleilyyn sitten MILLÄÄN! Sotkee selkeetä ihan turhaan. Siksi näen 

voimakentässään suprajohdevirtaisen "8" silmukan pelkkänä pallona vuorovaikutteena 

ympäristöön. Toki tajuan aineen sisuksen, mutta pehmeä kummipallo, ah AUOA, kun on oivaa 

tajunnankäsittelylle!) Tietysti haluaisit jo siirtyä eteenpäin, mutta aivomassani hitausmomentti ei 

anna. *Ei toki itse opin tässä KOKO AJAN! Mulla on tällaisen vuosikymmenten hiomisen taustalta 

IHAN LOPUTTOMASTI PINNAA! Siis oikeesti nää on niin simppeleitä, mutta koska 

kalibraatiokenttää EI OLE. Niin tällaisen Nobel-tason uudisajatteluun on kätkettynä merittäin 

sudenkuoppia. AINOA tapa tajuta on juuri tällainen elintärkeä supravaikea vuorokeskustelun 

kehittelyfoorumi. Ristiriitaa on vielä sopivankokoisten antennien tai siis elektronin sallittujen ratojen 

kanssa. Ne eivät saa ottaa vastaan tiettyä rajaa pienempää energiaa. Olen päässyt Frankin-

Hertsin kokeeseen asti Pekka Jauhon kirjassa ja siinä juuri oli tämä, että törmäykset ovat 

kimmoisia tiettyyn rajaan asti. Ovatko nämä virittymisen askeleet niin pieniä, että IR- tai jopa 

radioaallot niihin pystyvät? *Mietitääs? Voimmehan me mitata ilmaan sikouutuneitten 

kenttävarastoitumien "askeljännitteitä! Vähän samalla periaatteella kuin maahan maadoittuvan 

korkeajännitejohdon luota poistuessa. Eli otat 10cm askelia ja säilyt hengissä sanotaan nyt 48V 

askeljännitteellä joka maadotushäviönä on. Otat metrisen askeleen ja suurjännitteen askeljännite 

tappaa sut siihen pikkaan! Tutka- altoon lentäviin lintuihin kohdistuu imakenttävarastosta niin rajua 

askeljännitettä ilma-atomeissa, että paistuu lennosta, noin verokkimielessä siis! Radioaalto 

muodostaa niin rajuja kenttiä, että hampaan paikat toimii radiona lähettimien liki. Mikroaalto on jo 

SELKESTI alle IR-taajuinen radiosingnaali ja varastoi ilmaan lämmittäviä "vuorovaikutuskenttiä" 

kuumentaen veden. Eli AINA kun tunnut olevan SYKKIVÄSSÄ vuoroenergiakentässä niin viivettä= 

VARASTOITUMAA vaan tuntuu aalloista siihen jollain tasollaan jäävän! Olin joskus kesäkuunmalla 

tekemässä peltikatolle ukkosmaadoituksia. Meisseli lensi muutaman kerran kädestä, kun 

kattopeltin ja maadoituksen väliin muodostui tärskyt antava kenttä. Mittari näytti kipinäkaareksi 
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110V!! HALOO, ja hei taajuudelle 50Hz!!! Tajutonta mutta näillä mennään. *On tosiaan outoa 

MITEN homma pelaa, koska kvantittumisestahan tässä piti olla kyse? Mikä on kondensaattorin 

kynnys ottaa sähköä? KÄYTÄNNÖSSÄ NOLLATASOISTA! Voit kokeilla, ajat vaikka kuinka pieniä 

jännitevirtoja nin talteen jää. Eli ratasiirroksien lisäksi aineet tuntuvat ottavan energiaa vastaan 

myös kvantittomana. Eihän esim. kappaletta lämmitettäessä näy MINKÄÄNLAISIA jaksoja joissa ei 

pienikin lisälämpö nostaisi mittaria? Eli tilanne on täysin sama kuin säteilyvarastoissa. Ajat 1 000 

000eV neutronspinhyrrään vaikka 1eV IR-fotoneita niin miljoona muodostaa HÄVIÖTTÄ yhdessä 

kvanttikompressiofotonin. Tämä ei oikein edes istu maallikolle. Mutta kun Lene Hau kompressoi 

3,3eV punavalofotoneista 200MeV fissioon valmiin paketin HÄVIÖTTÄ, niin NÄIN homma lepää! 

Mutta ei tässä kaikki. Energiaa ei siis KATOA! Mutte se myöskään KAIKKI TARTU YHTEEN! Tuo 

siroamisesihan JUURI siitä kertoo! On oivallettava, että joskus anteenia vaan "hipaistaan". Joskus 

uppoaa 99,99% energiasta. Mutta tuskin koaskaan kaikki energia pysähtyy imuun paikkaansa 

KERRALLAAN! Ilman kvantittumista tämä "pallot saavat lisävauhtia (tai joskus menettävät) 

osumista" olisikin tosi simppeli. Mutta aaltomuoto, että niillä olisi ylivärähtelyjä, jotka voisivat antaa 

potkua pieniin antenneihin, ei ole hyväksyttävissä. Ei kai voi olla ylivärähtelyjä olla tällä 

energiayksiköistä perustavimmalla, ikuisella ja jakamattomalla. Ääniaaltoanalogisesti 

siniaallollakaan ei ole kerrannaistaajuuksia. *??. .. Eli? Ymmärtääkseni pohdit miten käy kun 1kpl 

elektronin "sähköenergia" jakautuukin vaikka huonolla osumalla 3 kohdeatomiin ja elektroni on 

sähkökentän minimi? Että miten homma pelittää? Onneksi (kuten mulla näköjään AINA!))TÄHÄN 

on olemassa demoratkaisu ja vieläpä VARSIN vatvottu. Kyse on KAKSOISRAKOKOKEESTA! 

*Meillä on reikä paperissa. Ja kun ajetaan siitä elektroni/fotonisuihkua muodostuu tuttu 

tikkataulureikävarjo. Kun pannaan KAKSI reikärakoa vierekkäin tapahtuukin kummia! Nimittäin 

kaksi elektroniaaltorintamaa ns. "REFEROI" keskenään omintakeisesti niin, että muodostuu kohtia 

jossa valorenkaat vahvistuvat ja toisessa mustuvat kumoten naapurinsa TÄYSIN! Mutta nyt 

venkoa. Kun ammut YHDEN elektronin/fotonin läpi niin tietääkö se olevansa kaksoisrakokokeessa 

ja tunnistaa toisessa reijässään, että on myös sen interfferoimaan pakottava naapurirako. TIETÄÄ 

PAHUS! * Eli elektroni ikäänkuin matkaa naapurustoon hiffaa, että reikä on ja palaa omaan 

paikkaansa ja OSAA toimia niinkuin olisi käynyt YLI VALONNOPEUDELLA TELEPORTAAMASSA 

NAAPURUSTONSA MUODOT. Ottanut "TIEDON" koko ajan yli valonnopeudella vastoin "ns. 

kaikkia STUK/IAEA_pelle lakejamme" ja osaisi vielä toimia älykkäästi INTERFEROIDEN! Tämä on 

oiva esimerkki siitä, että ampuessasi kolmea atomia kolmella peräkkäisellä vajaaosumalla, niin 

tulema on se, että loppusaldoksi saat SAMAN kuin kolmella elektronilla yhtäaikaa ampuessasi! 

Voit mieltää asian jopa niin, että osaelektroniosuma jää"kenttävarausjälkenä" toki kvantittumatta, 

mutta summautuen lopputaistossa yhdeksi. Juuri näin kvantittuminen toimii. Energiaa EI 

HAASKATA SITTEN YHTÄÄN! Nimittäin senhän jo tiedämme Lene Haun uraaurtavista kokeistaan 

myös jo! Ei summittainen osuma useampaan natriumatomiin VOI tuottaa häviöttömyyttä muulla 

tavoin! Näen tilanteen kuin kondensaattorissa. Eli jännitettä kyllä JÄÄ vajaaportaina myös, vaikka 

mittaisit sitä vain 1v pykälistönä ULOSPÄIN! Voiko koko jutun alkuun sysänneelle ilmiölle, eli 

voimalan vaikutusalueen UV-b-määrälle olla helpompi selitys, eli samalla tavoin laimenevat 

allonpituudet? Johan yksi röngen saa tehtyä monta UV:ta, mutta näkyvällä valolla on kauhea 

pakkaaminen ennen sitä. *Niin siis toki röntgen toimii kuten osvitoit. MUTTA toimii KOKO 

fotonienergiasto MYÖS! Koskei energiaa HAASKATA KVANTTIMAAILMASSA ikinä! Ja kuten 

radioaaltojenkin huomaamme vuorovaikuttavan ja varastoivan energiaansa KAIKKIALLA! Ei 

radioaaltoja ilman edes kuultaisi kaikkialla. Järkkyä sinällään tajuta, mutta näin. Tuli muuten 

mieleen, että kimmoisatkin törmäykset heiluttavat atomia ja sen liikkeen ei tarvitse olla 

kvantittunutta. *Täytyi oikein tarkistaa!) Suure ON kuten näyit tietävän eräs KVANTITTUMATON 

SUURE! ERITTÄIN tärkeä lisäfaktaus siis yllä kerottuun! Aiheuttaako se myös compton-ilmiötä? 

*Niin. Tuosta näyttäisimme löytävän sen mekaniikan joka ajaa kvanttitilojen välimaaston 
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realisriseksi finetisti. Eli Comptonin sirontakulman energianluovutustaso on TOTAALISEN 

lineaarista kvanttimaailmaa! Tämän mukaan kuten sanoit tosiaan esim. RADIOAALLOSSA 

olevasta "energiayhteistyölisästä johtuen" ilmanalasta keskimääräinen COMPTNKULMAMUUTOS 

SUURENTUISI! Lisää konkreettisia tapauksia haluaisin. Esine, joka ei tunnu kuumalta millin 

päästä, mutta polttaa heti kun koskettaa jne. *NIIN? Tähän voisin sanoa erään MYÖS viisaan 

nettikaverin kommentin sfnet.tiede.fysiikka. Hän on ammatiltaan röntgenlääkäri. Kertoi, että 

aikanaan lyijykäsinein joutui pitämään preparaatteja puhtaassa röntgensäteilyssä. Ja kätensä 

kuumenivat SELVÄSTI! No MAALLIKOSTA tässä ei tunnu olevan mitään outoa, koska aina 

energia kuumentajaksi mielletään. MUTTA, MUTTA! Kaverin kollegat epäilivät juttua 

ammattifeikiksi. Koska puhdas röntgensäteily EI KUUMENNA! Koskei röntgensäteily-

ionisoituneista atomeista VOI TULLA IR-KVANTTEJA! Mietis nyt. Siis joskus 50-luvuilla 

röntgenlääkäreille selitettiin, että vaikka tuollainen elektronipommitetun röntgenkohtion lämpötila on 

putkessa +3 000C< niin se EI TUNNU KUUMALTA LAINKAN! HALOO sanoo moiseen väitteeseen 

jo JÄRKI! Mutta kun sovelletaan sitä, mistä olemme oivallisesti keskustelleet, niin. . .NOINHAN SE 

ON! Jos kerta koulutuksessa jo kerrotaan ionisoimattoman röntgenwolframikohtion olevan IR-

tuottokyvytön niin se muuten kanssa ON! Simppeliä ja toimivaa! (*Niin jaa juu sua jäi vaivaamaan, 

että se hanskahan silti "hiukan kuumentui"? No kun röntgenkvantti osuu IONISOIMATTOMAAN 

lyijyyn niin toki siinä jo energia sitten "sekundäärisesti" hiukan muuntuu, koska valenssielektronit 

edes siinä on toiminnassa. Mutta opetuksen ydin on siinä, että +3 000C< röntgenlämpökohtion 

fotonoinnissa ITSESSÄÄN EI OLE IR-KOMPONENTTIA KOSKA ON TÄYSIONISOITUNEESSA 

TILASSA! Juuri se näyttö, jota kaipasit.) ________________________________________ No, 

valon pysäytys, tai siis oikeammin varastointi on kyllä loistoesimerkki tästä ilmiöstä! *Juuri noin. 

Onneksi Bosen-Einsteinen kondensaatti useamman synkronoidun atomin ryppäänä kestää Lene 

Haun käyttämän 200MeV, vaikka luulisi senkin räjähtävän kun aikansa laserilla tykittää. *Niin 

mielenkiintoa kasvattaa, ettei tästä "ylitäyttymisestä" kerrottu mitään? Tuskin ihmettelet, että 

minulla on VANKKA viitekehys myös tuohon. Eli aineesta tunkee TAPPAVA 40 000 000kertaa 

kompressoitu 200MeV yksittäinen gammaterssiturbo! Silkkaa sotilasydinmagiatappoa taas. Josta 

ei haluta kertoa kehitettävän "pian julkaistavia" gammaröntgenlasereita ja vastaavaa 

siviiliydinkauhua! Lukaisin vain, että jotkut haluaisivat tehdä pienen mustan aukon sillä metodilla. Ei 

kuulosta uskottavalta; rajansa myös superatomien varastoimiskyvyllä sentään! *Olet taas oikeassa. 

Natrium lienee L. Haun käyttämä atomi jo siitä syystä, että kuuluu elohopeaa oleellisesti 

kevyempiin EI FISSIOHALKEAVIIN. Hän ei halunnut vaarantaa turvallisuuttaan pommittamalla 

esim. uraania. Joka jo USA:n salaisissa kokeissa pannaan noin fissioiomaan ONGELMITTA! Tästä 

olen muuten VARMA! Kas kun tuohon kokeeseen sattuikin se 200MeV, nyt varmaan muistan 

pysyvästi uraanifission lähettämän säteilyenergian! *Just. Eli varmistin vielä Malenkan 

ultrasalaustiedoissa käytetyn natriumin peruslämpötilan säteilyvarastoimiskyky näyttäisi olevan 

VAIN 6,76MeV. Huomaatko, että kun aine on liikkumattomassa suprajohdetilassa on 

varastoimiskykyä oleellisesti rajumpi 33kertanen/ (peruslämmön 3%)! Ei tässä TAAS viite siitä, että 

esim. elektronin pudotessa alemmille radoilleen sen likerataVÄNTYMINEN ikäänkuin ravistelee 

siitä "röntgenjarrutusenergiaa". Seuraava posti tuli. Nyt on hyvän näköiset kuvat! Tuulimylly-idea 

tulee hyvin selväksi, jopa niin, että se näyttää liian yksinkertaiselta. *Eikun suorastaan ILKAMOIN, 

kuin tajusin miten TOIMIVA!)) No, simmpeliyshän on kuten todettua luonnon peruspiirteitä. *Toi on 

NIIIN tottA! Eiväthän alkeishiukkaset nyt muutenkaan ole palloja, ne vain kuvaavat niitä hyvin, eikä 

tämä spin-hyrrä ole sen huonompi. Mielikuvaksi tuli vain heti oma tuuliroottorini, *JUST! joka 

häviöttömässä maailmassa vain vaihtelisi suuntaa; ehkä "säteilypaine"-sana sai sen aikaan. Siksi 

"säteilykvantti" sopisi paremmin, ei ytimeen niitä niin paljon tule. Toisaalta vertaus tuulimyllyyn 

säilyy edellisessä paremmin, no, olkoon makuasia. Seuraukset ovat kuitenkin tärkeimmät tästä. 

*En tiedä huomasitko? Mutta kun kolme erikokosta palloa on JUURI NOIN. Niin puhalsit homman 
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painavahkoa pienoismallia IHAN MISTÄ SUUNNASTA VAAAN, niin AINA lopputulema on sen 

pyöriminen ja kas kummaa vielä AINA SAMOIN PÄIN! Koska laite on kuin tuulimittarin 

"kupinpuolikas", joka toisesta suunnasta patoaa ja toisesta suunnasta halkoo. Kas pahusta on 

MYÖS ylätuuleensa luisu kuin roottorilla, HUIKEE/SELKEE MUSTA. Ymmärränkö oikein, että 

kynnysreaktio (vielä epäselvä) tai muutenvaan virittynyt typpi (tai muut), joiden energivarastoista 

alkaa kohta säteilyä pukkaamaan, kunhan kyllästymispiste on saavutettu, liittyy juuri tähän. *Niin 

siis biotoopeissamme varastoitunutta säteilyn ulospäin näkymätöntä kumulaatioenergiaa on JUURI 

neutronien spinhyrräenergiana VALTAISASTI! Sitä on toki myös mm. varastoituneena K, L, M-

kuorikerrostasomuutoksina ihan arkiaineissamme myös. Toki sitä on niinikää suorana 

yleisionisaatiokasvuinakin likli rajattomia määriä. Nämä nyt on eräs säteilyn varastoimisen 

päämuotoja, muttei likikään ainoita. Yksi suorastaan "lutuinen" viimetunniste jonka sattumalta 

löysin on. . Se, että elektroni kulkee radallaan (mielikuvana hassu) "pää alaspäin"! Nauroin tätäkin. 

Mutta on kuulema joku "käänteispinhyrrämuutosvarastomuodoista" eräs vähemmän tunnettu. Niin 

ja toki kuten AINA mittareissa näkymätön taltio säteilyn energialle. Sen lisäksi on vielä ytimen 

ratatasojen virittymistä ja muita säteilyvarastoja, eli isomeeri- ja hilavirittymistä, jotka eivät vielä ole 

selvillä. *Näitä olen kyllä tilastoinut jo muistaakseni kolmattakymmentä, ja tuskin tiedän edes minä 

kaikkia. --------------- 236 Millä Libya lauhduttaa. Syksyä 2008 leimasi ydinalan ilmoitukset siitä 

ydininnosta, jota USA:n uusi ydinvapaus on tuovinaan maailmalle. Lehdistössä kertailtiin aika 

pokkana, että rikkaisiin öljyarabimaihin nousee jatkossa ydinvoimaloita kuin sieniä sateella. Maiden 

loppuvat fossiiliset pohjavesivarannot halutaaan kuluttaa NYT piittaamatta jatkosta, muutamassa 

vuodessa. Mutta nostoenergiapumppauksiin ja kanaviin menee jo enemmän energiaa 

kilometrinostoineen syvältä pian kuin suorassa meritislauksessa kuluu. Mielenkiintoista, mutta pari 

outoa asiaan tuntuu liittyvän salatumpaa ja hauskaakin yksityiskohtaa. Libyan Muhamed Gaddafi 

kävi kuin kunniapokaalin hakemassa ydinvoimaloitten ostosreissulla Venäjän Putinilla. Ei tosiaan 

yhtä, vaan peräti kaksi ydinvoimalaa. Paljon mahdollista, mutta! Kun katsomme kartasta Libyan 

vähemmän runsaita arabimaille vähemmän tyypillisiä jokia ja järviä niin lieneekö nyt kaikki ihan 

loppuunasti tiedossa tällä M. Kadafillamme? Tuodaan vaikka nyt kaksi 1000MW reaktoria, niin aika 

pian tulee karu arki vastaan kuten OL-3 hankkeessa. Ihmetellään, mistä tulee voimalan 

JÄÄHDYTYSVEDET? OL-3 laitoksestakin puuttui alkuhauskasti koko massiivinen merveden 

poistokanava, kunnes puolalainen tusinarakennusmies sen puutteen huomasi! Välimeren 8% 

suolaisuuden +28C lämpöisestä merivedestä ei toki ole MITÄÄN apua, koskei poistolauhde saa 

ylittää ydinturvasyistä +30C! Aika hurjaksi homma menee kun Libya joutuu esim. tislaamaan koko 

ydinvoimalan tehollaan merivettä lauhdutintorniensa 1,5m3 /s vauhtia laitostaan kohden. 

Hauskaksi homma huomataan kun edes koko teho ei riitä laitoskohtaisen 2 000MW hukkalämmön 

poistoon. Vaan ennakkoviisaana miehenä Putin myi Libyan johtajalle myös toisen ydinvoimalan. 

Kun molempien laitosten kaikki tehot keskitetään yhden laitoksen lämmönpoiston vesituotantoon, 

on tili tasan. Niin tai sitten jää se toinen voimala kyllä ilman ja. . .) Niin no joo on toden sanoakseni 

aika hyvin laskettu prosessi. Mutta yksi paha tässä vielä kummittelee. Koska uraaninen polttoaine 

on noussut kymmenkertaiseksi sitten OL-3 alkurakentelun pitää Gadaffin myydä päälle maansa 

kaikki öljyt, jotta saa sillä tähän edelläkerrottuun prosessiinsa riittävästi polttoainetta 

ydinvaltiomonopolihinnoin! Toki Gadaffi voisi käyttää öljynsä ilmalauhdutteisiin dieseleihinsä. 

Tehdä sähköään niinikää ilman vesitipankulutusta tuulivoimalla. Rajattomalla aurinkovoimalla jne. 

Mutta Gadaffi on toki "järkijätkä" ja tietää, että ydinvoimalla on rutikuivissa toistaiseksi rikkaissa 

arabimaissa tulevaisuutta!  
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227. Lisätietoa Talvivaarasta 2..txt 
227. Lisätietoa Talvivaarasta. Lisätietoa Talvivaarasta 2. Maahamme ollaan tekemässä sinne 

kuulumatonta, ennennäkemättömän massiivista, jopa maailman mitassa ja ihmiskunnan 

historiassa laajinta ekotuhoa sitten kaikkeuden luomisen! Ihmistoimin ja mikä magaaberinta muka 

LUONONSUOJELUN NIMISSÄ! Ei mennä ihan heti asiaan vaan keskitytään taustoitukseen. Sain 

nimittäin kuulla, että kaikessa salauskulttuurissamme on maassamme JO uskomattoman rajua 

ennakkokokeilua kaivostoimintamme muuttamiseksi niin massiivimittaan, etä kehoitan jo NYT 

vetämään happea hetulaan. Nimittäin niin prutaaliksi ydinhallintomme kerintä aiheesta on edennyt! 

Sain tietooni, että Pahtavaarassa on JO käytössä 10 000m pitkät vapaalle maalle ja taivasalle 

perustetut malimioiden hapotusaumaustestailut!! Jotain tästä megalomaanisiin mittoihin parhaillaan 

vietävästä hankkeesta kertoo jos vähän avuksi laskemme. 10km on siis se mittaluokka jossa nyt 

toimitaan. Leveyttä on tietysti "tarkoitustaloudellista" saada samassa suhteessa. 10km' 

10km=100km2! Kuvitelkaa mittasuhteita AINOKAISESSA Suomen megakaivoksessa! Eikä tässä 

tietysti kuin alkupaloiksi. Kuten hyvin muistamme Mauno koivisto /Mitterand sopimuksessa 1988 on 

EU:n kanssa sovittuna ja Tem:ssä tulollaan ei vähempää kuin 1 200kpl VASTAAVIA maamme 

kattavia URAANIKAIVOKSIA! Joita ollaan jo kovaa kyytiä lyömässä "ns. KESTÄVÄN 

ENERGIARATKAISUN YDINVOIMARAKENTELUN" AINOAKSI TOIMIVAKSI MALLIKSI. . .! 

(Happea!) 1 200kpl* 100km2= 120 000km2!! No puhutaan silti "vain"n. 80 000km2 kokoisesta. 

Jotta edes horisontti häämöttäisi tässä ydinvioiman pönkitysekoilussa, jota 

GTK/AREVA/TVO/Tem/STUK niin himoherkkunaan pitää ratkaisuna mm. "ns. ilmasto-

ongelmamme " hiilidioksidipäästöihin??? HALLOO?? Onko aie siis vaan pyyhkäistä maapallolta 

KOKO luonto, ettei jää mitään tuhottavaa. Mitä tuollainen 100km2 avo-oja-aumattu happohuurujen 

ja vapaavuotojen ja sateen vapauttamat moska/pölypäästömeret sitten tekevät pohja-, 

pintavesillemme, ilmakehällemme päästömegatonnistoineen? Mittasuhteet ja hallitsemattomuus 

ovat täysin vailla toimintamahdollisuutta. Kasvaako jälkeen jäävillä happopölyliejukoilla enää 

MITÄÄN seuraavaan 100 000vuoteen? Milä elävät tulevat Suomen lapsemme, jos pellot, metsät, 

järvet ja jopa vakaa maa jalkojen alta muutetaan silkaksi raskasmetalliseksi vesiliukomöhnäksi. 

Tyypillisesti 20-kertaisia radonointejaan jätetunkioistaan kaikkialle? Onko tällainen silmitön 

ihmisydinvoimainen viha itse luontoamme vastaan enää perusteltavissa millään muodollaan? 

Vähän lisätaustoitusta. Talvivaaraan ollaan jo hankkimassa n. 10kpl huikeita liki 10MW 

dieseldumbbereita tekemään tuollaisia kasoja kun ei muuten TULE kuskattua kasaan! Niin 

rajattomia määriä massaliikuntaa käsitellään. Koneitten ottofossiilidieselteho on toki 

kolminkertainen. Nyt puhutaan karkeistaen 300MW fossiilidieselkalustosta syytämässä CO2 

päästöjä surutta eetteriin JOKAISELTA noista tulevista uraanikaivoksita 3-vuorossa! Joille 

Pahtavaara on siis tosiaan vasta kokeellisviitteellinen jalansija! Tähän voimme laskea päälle toki 

leegion muuta kaivosalan väliaikaista siirrettävää massiivista fossiilidieselmurskainkalustoa, 

höyrykehitintä, kaivinkonetta, räjäytintä, poraa.. kaiki tyyni fossiilidieselpohjalta. Ja kun 

huomioimme jalostamojen kolmanneksen tuottohyötysuhteen päästään HELPOSTI Loviisan 

520MW kaivoskohtaiseen korvaamattomaan ottotehoonsa. Paljon on arvuuteltu, onko uraanin 

kaivaminen esimerkiksi vähemmän hiilidioksidia tuottamatonta kuin esim. tuulivoima ja vastaavat 

tunnetusti 100% hiilidioksidivapaat energiatuotantuotot. .. .HALOLO HERÄTYS! Pahtavaarassa 

kaivellaan tuollaisella Loviisan tehoillaan useamman vuoden Loviisan tehoilla CO2-syydöin 

ennenkuin edes pintamaat tieltä on poistettuna! Vasta sitten alkaa äärimmäisen 

energiataloudettomaksi tiedetyn uraanin louhinta. Koska pinta-alan tarve on tuollainen 120 000- 80 

000km2 PELKÄSTÄÄN EU:n sadalle ydinvoimalaitokselle, niin millaiseksi saamme energiataseet? 

Entä kauanko tuo 1 200kpl* 520MW= 624 000MW fossiilidieselarmada siten kaivelee paikastaan? 

10v vai 100vuotta? Jos ydinalan 100v käyttövuosilaitostarpeet esimerkiksi pitäisi paikkansa, niin 
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ajatelkaas mitä monisatametriä syvän koko Suomen kokoisten kaivosten pelkät pumppauskulut 

100v energiana olisi? Sekin voidaan laske tähän. Vettä kun kertyy 10L/km2/s läpi vuoden. 300m 

nostotehoa* 1m3/s* 9,81= 2 940kW/ jokainen 100km2. Tästä tulisi pelkkään pumppaustehoon 

kaivoksista 3 528 000kW! Hyötysuhteet huomioiden helposti tuplat. Kaikesta näkee MIKSI 

kaivamisen aika on jo energiasyistään lähempänä 10v. Tässä puhun VASTA siitä energiasta joka 

on jo SELKEÄSTI alle nolla jo URAANKAIVOKSELLA! Mutta laskekaa päälle, mitä meinaa kun se 

mm.JALOSTETAAN! Kun tuollaisen 3 000MW (Askolan) centrifuugi-isotoopppijalostamon 

VUODEN ajolla saadaan aikaan uskomattomat 55kg VALMISTA uraania! Ydinherrojen unet ovat 

kyllä moisen edessä hataralla pohjalla, kun rahoituspuolella oivalletaan MITÄ ollaan salaisuudessa 

ydinvoiman uhrialttarille koko Suomen tulevaisuudet uhraten tekemässä. Kuten sanoin jo alussa 

maailmankaikkeutemme suurinta mokaa kaikissa tasoissaan IKINÄ!! -------------- Nykyiset 

kevytvesireaktorit ovat tehottomia. Ne käyttävät alle prosentin uraanin energiasisällöstä. *Lienee 

AINOA merkittävä totuus T&T:n koko listassaan 15.10.2008. Ydinvoiman laskelmissa. Eli tarkoittaa 

tätä. Kun ydinala kertoo uraanivaransa edustavan alkujaan esim. 85v. käyntienergiaa ja siitä siis 

saadaan prosessitappioiden jälkeen 0,5%= tulos 0,005*85v= 0,42VUOTTA! Uuupsistahuijjaa!)) Ei 

tosiaan siis mikään ihme, että moinen prosessikato vaatii "pientä" mietintää. Tässä oivasti kiteytyy 

miksi 2007 Cernin 90% luulotellun isotooppijalostamon 11% TODETTU saanto ajoi nyttemmin 

ydinalan paniikkiin ja vaikenemaan reaalitappioistaan!  

  

228. Ydin vs. hiili..txt 
228.Ydin vs. hiili CO2:ssa. Manasse"]Mistään ydinvoimalasta ei puhalleta höyryä minnekään, vaan 

lauhduttajien jäähdytysvesi lasketaan vesistöihin tai jäähdytetään jäähdytystorneissa noin 40 

asteesta yleensä muutaman asteen ulkoilman lämpötilan alapuolelle. Tornien yläpuolella näkyvä 

huntu ei ole höyryä vaan pieniä vesipisaroita eli sumua, josta taivaalla liikkuvat pilvetkin 

muodostuvat. Reaktorista poistuva hukkaenergia kulkeutuu siinä tietenkin n. 40 asteisena höyrynä 

seassa, mutta se ei ole näkyvää. Olkiluoto III:sen tapauksessa tuon höyryn määrä on 1008 kg/s, eli 

karvan verran yli 1 m^3 vettä/s. Laskin Näin: Olkiluoto III:sen reaktorin lämpöteho ------ 4300 MW --

----------------------josta sähköksi------- 1600 MW ------------------------Jolloin hukkateho----2700MW 100 

asteisen kylläisen höyryn energiasisältö 2,678 MWs/kg -Tuosta laskien siis Olkiluoto III.n lisää 

jatkuvasti toimiessaan ilmakehämme vesimäärää 0.0000000672 %. Efekti on raju mutta volyymit 

yhtä mitättömiä kuin hyttysen paska itämeressä. Sinä suhteellisuudentajua ja asiantuntemusta 

vailla oleva olet huolestunut vaikutuksista, joita ei millään menetelmillä pystytä mittaamaan.[/quote] 

Voi ku LUTUSTA! Koska jopa ITSE ilmoitit laskelmiesi olevan perättömiä, kosket yksinkertaisesti 

OSAA ynnätä tätä efektiä ydinvoimalan kasvihuonekertoimista, on tietysti sua SELKEÄSTI 

taiturillisemman astuttava jättämääsi tilaan kalkyloimaan, missä menee sulla näissä päin seiniä?!) 

Ensinnä kun lasket kylmävesijäähdytetyn ydinvoimalan tuskin kolmanneshyötysuhteen pohjalta 

teet jo lukuisia virkkuja virheitä. Kun 95% maailman ydinvoimaloista jäähdytetään 

makeavesiteilijällä , eli haihdutustorneissa putoaa jo SIITÄ hyötysuhteesta kättelyssä haittaa -5%! 

Lisäksi kun n. +45C kesähelteeseen haihdutetaan VÄKISIN käytännössä SAMAN lämpöistä 

ydinvoimalauhdetta putoaa hyötysuhde TOISET -5% päälle! 1000 MW kivihiilivoimalan vuotuinen 

hiilen kulutus on laitteiston ydinvoimasta TUPLASTI paremmalla hyötysuhteellaan silti 200milj kg/v. 

CO2 muutettuna tuo merkitsee C-6+ (2* O-8)/ C-6= 3,7. Tämä kertaa 200milj.kg= 733milj.kg/vuosi 

kivihiilivoimalan CO2 tuottona. Ollen 83 714kg/tunti/ 1000MW. Tämä on siis myös se summattu 

panos jonka tuottaa pelkistäen dieselvoimalat, ilmaturbiinit mallia atolauhdutinvesikierto yms. 

hiilikaasutusvoimalat, jotka siis halutessaan cooleroivat ILMAAN suoraan ydinvoimasta TÄYSIN 



388 
 

poiketen. Koska tällainen lentokoneistakin tuttu suora turbiinilauhdetyyppi on ongelmaton 

KAIKILLA ei ydinvoimaloilla, joilla jo alkulämmöt on tuplat ydinpelleilylämpöihin paremmat moiseen 

mahdollistamassa. Taasen tuollainen KAIKKIALA MAAILMALLA IAEA:n ydinturvamääräyksin 

pakottama ydinhaaskaajavoimala tuottaa siis vesihöyrynä jo termodynamiikan lain mukaan 1 

500kg/ SEKUNTTI! 1 500kg*60= 90 000kg/min! Tämä *60= 540 000kg/tunti! Jos jostain on huikeaa 

huomata ydinvoimalan kasvihuone HAITTAKERTOIMEN olevan: 540 000kg/h/ (kivih.)83 714kg/h= 

65 KERAINEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Niin nyt tulee tietysti TUPLAPOMMI! Voimme verrata sitä faktaa, että 

ilmastomme KASVIHUONEHAITASTA vastaa vesihöyry n. 90% ja "parjattu" CO2 VAIN 3%. 

90%/3%= haittakerroin PÄÄLLE 30-KERTAINEN. . .Ööyh kuulen jo ydinpuolelta, MITÄ?)) Monet 

kyllä tietää, että esim. metani on 21-kertaa haitallisempi kasvihuonekaasu kuin paasattu CO2. 

Mutta KAMaaAAN! Moniko osaa tään= [size=200][b][color=#FF0000]Ydinvoiman lauhde/ vs. 

hiilipolton CO2-efektit! 65kertaa *30= 1 950 KERTAA TUHOISAMPAA ILMAMME 

KASVIHUONELÄMPEÄMISEEN KÄYTTÄÄ YDINVOIMAA VERRATTUNA SUORAAN 

ILMAKEHÄN ILMAN VETTÄ LAUHDUTETUUN KIVIHIILVOIMALAN CO2 PÄÄSTÖÖN!!! Istu ja 

pala!. . .Miksei TÄLLAISISTA MEGALÖYDÖSFAKTOISTA KERROTA LÄPIMÄDÄSSÄ 

YDINLOBBARIKULTTUURISAMME TORVET SOIDEN KAIKKIALLA![/ ------------ ‖Ydinvoimalan 

lauhdevesipäästöt aiheuttavat levänkukinnan‖ Ruotsissa keskustellaan siitä, pitäisikö ydinvoimaa 

rakentaa lisää tulevien sähköntarpeiden varmistamiseksi osallistumatta täten ilmastonmuutokseen. 

Olettamus on virheellinen, koska ydinvoima lauhdevesipäästöjensä kautta vaikuttaa maapallon 

lämpenemiseen päästämällä suuria lämpömääriä Itämereen. Nämä nostavat veden lämpötilaa 

etenkin niillä alueilla, joihin levänkukinta kohdistuu. Ydinvoiman hukkalämpö: Ruotsin ydinvoimalat 

tuottavat vuosittain noin 70 TWh sähköä. Prosessissa syntyvä hukkalämpö on 140 TWh, jota 

voidaan verrata kaikkien Ruotsin asuntojen vuotuiseen lämmittämiseen tarvittavaan 

energiamäärään 100 TWh. Vattenfallin mukaan jäähdytysvesi otetaan merestä, ja palautetaan 

mereen 10C astetta lämpöisempänä. Tästä johtuen 12 kuutiokilometriä vettä joka vuosi lämpenee 

10C astetta Ruotsin ydinvoimaloissa ennen kuin se johdetaan takaisin mereen. Tämä vesimäärä 

vastaa Ruotsin toiseksi suurimman joen, Luulajanjoen vuotuista virtaumaa. Koska hukkalämpö on 

merivettä kevyempää, merenpinnan lämpötila nousee suurilla alueilla. Itämerta lämmittää 

lämpöjäteveden muodossa Ruotsin ydinvoimaloiden lisäksi Suomen Olkiluoto ja Loviisa sekä 

Venäjän Sosnovyi Bor. Levänkukinta: Viime vuosina vapaa-ajan ihmiset ja kalastajat ovat kärsineet 

kovasta levänkukinnasta, joka näyttäytyy suurina yhtenäisinä merialueina, jota peittää limainen, 

värikäs sohjo. Levät ovat ulkonäöltään vastenmielisiä sekä levät muodostavat eläimille ja ihmisille 

vahingollisia myrkkyjä.Levänkukinta edellyttää korkeaa vedenlämpötilaa sekä hyvää 

ravintoaineiden tarjontaa. On katsottu, että ravintoaineiden runsaus merivedessä riippuu 

teollisuuden päästöistä ja maatalousmaan vuodoista. Levänkukinta tapahtuu kesän aikana, veden 

ollessa lämpöisimmillään. Maapallon lämpenemisen takia vedenlämpötila on noussut vielä jonkin 

verran korkeammaksi, mikä puolestaan sekin suosii levänkukintaa.Koska ydinvoimaloiden suuret 

lämpöjätevesipäästöt lämmittävät meriveden, on syytä tutkia mahdollisia yhteyksiä levänkukinnan 

ja näiden lämpöpäästöjen välillä. Itämeren maiden ympäri julkaistut lehtiartikkelit osoittavat 

selvästi, että levänkukintaa ilmenee säännöllisesti ydinvoimaloiden merialueiden edustalla. Tämä 

koskee sekä Itämeren, eteläisen Pohjanlahden, Suomenlahden kuin Hallannin rannikkojen 

edustoja. Yhteys lämpöpäästöjen ja levänkukinnan välillä: SMHI seuraa pinnallisen levänkukinnan 

leviämistä kesäkaudella. Sen leviäminen raportoidaan SMHI:n kotisivuilla päivä päivältä kesän 

aikana . On esim. nähtävissä, kuinka levänkukinta alkaa Forsmarkin edustalla ja leviää koilliseen 

päin 23-25. elokuuta 2008. Malli toistuu useasti joka kesä. Levänkukinta syntyy ja poistuu nopeasti 

riippuen sääolosuhteista, ilmasta ja tuulesta. Riippumatta siitä SMHI:n kartat osoittavat selvästi 

levänkukinnan ja lämpöpäästöjen välisen yhteyden.Teolliset lämpöpäästöt Itämereen ovat valtavat. 

Viiden Ruotsin ydinvoimalan vuotuinen lämpöjätevesipäästö tarkoittaa sitä, että 16 kuutiokilometriä 
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ympäristöä lämpimänpää vettä yhtyy Itämeressä ja virtaa etelään. Siellä juuri levänkukinta on 

yhtenäisin ja suurimmillaan. SMHI antaa monta esimerkkiä levänkukinnoista, jotka peittävät 

melkein koko Itämeren, esim. 29. elokuuta 20081.On ymmärrettävää, jos poliitikot eivät 

aavistakaan sitä, että ydinvoima lisää maapallon lämpenemistä. Sitä vastoin ydinvoimateollisuus 

lienee kauan sitten ollut selvillä ydinvoiman hukkalämmön, lämpimämmän meriveden ja 

lisääntyvän levänkukinnan yhteydestä.On ilmiselvää, että hukkalämmön myötävaikutus maapallon 

lämpenemiseen on liitettävä ydinvoimalan kielteisiin ympäristövaikutuksiin, kun ydinvoiman 

lisärakentamisesta keskustellaan. BO NORDELL ja ELHAM SAMARI Bo NORDELL on 

vesitekniikan professori, Institutionen för Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet, SE-97187 

Luleå, puh.: +46-920-491000 bon@ltu.se Elham SAMARI on saman laitoksen opiskelija; elhsam-

7@student.ltu.se käännä http://www.smhi.se/weather/baws_ext/balt/2008/BAWSDag_0808.htm# 

_________________ 317. Uraanimalmista kuvineen. Alustuksekseni seuraavaan ote Satakunnan 

kansan julkaisu 25.03.2009, vaikkei maassamme tällaista uskoisi ydinsensuurin läpi missään 

saatavan:" Säteily syynä kaivosmiesten keuhkosyöpään. Washington. Maaliskuussa (UPI) Voimme 

ymmärtää radioaktiivisuuden muodostaman vaaran paremmin, jos tarkastelemme niiden miesten 

kohtaloita, jotka ovat kaivaneet uraania maan uumenista. Yhdysvaltain kongressin atomiasiain 

komitealle esitetystä seikkaperäisestä tutkimuksesta käy ilmi, että mm. Tsekkoslovakian ja Itä-

Saksan uraanikaivoksissa, joissa on kaivettu erilaisia mineraaleja 500vuoden ajan, kuoli 50-60% 

kaikista kaivostyöläisistä vuosisatojen kuluessa keuhkosyöpään, jonka aiheuttajana oli 

radioaktiivinen säteily. Amerikkalaisten terveydenhuoltovirannomaisten mukaan vastaavanlainen 

tilanne esiintyy myös Yhdysvalloissa Coloradon laakion uraanikaivoksissa. Kaivoksissa vallitseva 

radioaktiivinen säteily johtuu lähinnä radioaktiivisista KAASUISTA! Joiden säteilyvarastoitumisikä 

T½ vaihtelee muutamista minuuteistra muutamiin päiviin. Kun taas maan päällä aiheuttavat 

suurimman säteilyvaaran radioaktiiviset isotoopit mm. strontium 90 ja cesium 137." Aivan 

uskomatonta tosiaan lukea SUOMEN ydinsensuroiduimmista lehdistöistämme tällaista materiaalia! 

2/3 osa uraanin kanssa toimivista kuolee maailmalla surutta ja hiljaisuudessa silkkoihin 

säteilysairauksiin. . . Aivan tolkutonta mitä tässä kerotaan! Ja huomatkaa nyt, puhutaan aivan 

jalostamattomista perusmalmiuraaneista vasta. Ydinvoimalan pihalle tuotu käyttämätön 

perusuraanitanko kun säteilee niin vähän, että sitä voi huoletta meikäläinenkin koskea paljain 

käsin! Mikä onkaan samaisen mekanismin efekti, kun ydinvoimaloissa uraanikilon raivot ja 

säteilykaasujen ja säteilyvarastoituman tuohoon tuodaan miljoonakertaistuminen reaktorin 

fissiopommituksissa ja näkemällä tappavina Posivan ydinjätteinä!! Tuosta artikkelista sain 

enemmän kuin oivallisen syyn mennä kameroillani näpsimään beettasoihtukuvistani tutuilla 

metodeilla uraanimalmin käyttäytymistä. Millaisia otoksia sainkaan TVO:n vierailukeskuksessa 

surutta tappamaan tuoduista uraanimalmin mötiköistä! _______________________________  

  

229. Otsoniaukkoennätyksiä TAAS..txt 
229. Otsoniaukkoennätyksiä TAAS! *Olen AINA ihmetellyt milloin vihdoin ja viimein aletaan laajasti 

oivaltamaan, että otsoniaukon vuosittaiset Antarktiksen ennätykset perustuvat sinne 

kumuloituneeseen nimenomaan SÄTEILYKERTYMIIN. Koska mekanismi on NIMENOMAAN se, 

että ydinvoimaloittemme kasvavat ja kasautuvat säteilykertymät beettasoihtuamisten ja neutriino- 

ja neutronivuo - ja isomeerivirekertymistä tuhoavat sitä mekaniikkaa, joka suojaa maapalloamme 

MYÖS avaruuden säteilyjä vastaan. Kun tätä ionosfäärikerrosta tuhotaan siviiliydinvoimaloittemme 

päästöin rajusti kiihtyvästi ydinrakentelubuumin 70-luvuilta on otsoniaukko vuosi vuodelta alati 

rajumpaa. Eikä pian 30v freonpäästörajoituksista ole ollut MITÄÄN HYÖTYÄ! *Asian tekee 
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suorastaan kohtalokkaaksi, että alati ydinvoimaloista johtuvat tuhot kasvavat JOPA NYT, kun 

auringon aktiviteettiset säteilyt ovat minimissään! On todella, TODELLA huolestuttavaa huomata, 

miten ydinala syyllisenä on lehdistöstä aiheen poistanut brutaaliin tyyliinsä. Yhtä kaiki säteilyn 

kertymämme ionosfäärin otsonituhoiksi on saanut maailman tiedepiirit nähdysti enemmän kuin 

huolestumaan. Luve tämä Suomi 24 asialliselta kirjoittajalta sieltä lainaamastani osoitteisrtosta 

konekielikäännetty artikkeli ja kauhistu, millaiseen megatuhoon ydinala on maapoloamme MYÖS 

TÄSSÄ AJAMASSA! 2008-09-16 10:09:59 Uusi teoria ennustaa suurin otsoniaukko yli 

Etelämanner tapahtuu tässä kuussa Waterloo, Ont. (Tiistai, syyskuu 16, 2008) - A University of 

Waterloo tiedemies sanoo, että kosmiset säteet ovat keskeinen syy laajentaa Otsoniaukko yli 

etelänapa - ja ennustaa suurin otsoniaukko tapahtuu yhden tai kahden viikkoa. Qing-Bin Lu, 

professori fysiikka ja tähtitiede, joka opiskelee otsonikato, sanoi, että se oli yleisesti hyväksytty yli 

kaksi vuosikymmentä, että maapallon otsonikerros on tyhjentynyt, jonka klooriatomilla tuotettu 

auringonvalon aiheuttama tuhoutuminen kloorifluorihiilivetyjen (CFC) on ilmakehään. Mutta yhä 

enemmän näyttöä siitä nyt huomauttaa, että uusi teoria, että kosmiset säteet (energia hiukkasia, 

jotka ovat peräisin välilyönti) on merkittävä rooli. Otsonikerroksen on kerros maapallon ilmakehää, 

joka sisältää suuria määriä otsonia. Se vie lähes kaiken auringon korkea-taajuus UV-valoa, joka on 

mahdollisesti haitallista Maan elämää ja aiheuttaa sairauksia, kuten ihosyöpä ja harmaakaihia. 

Etelämantereen otsoniaukko voi olla suurempi kuin koko Pohjois-Amerikassa. Lu sanoi, että tietoja 

eri lähteistä, muun muassa NASA: satelliitit, näyttää korreloivan voimakkaasti keskenään kosmisen 

ray-intensiteetti ja otsonikato. Lab mittaukset osoittavat mekanismi, jonka kosmiset säteet 

aiheuttaa voimakkaita reaktioita otsonikerrosta heikentäviä kloori sisällä napa-pilviä. Satelliitti tiedot 

ajan 1980-2007, joka kattaa kaksi täyttä 11 vuoden auringon syklit, osoittaa merkittävä korrelaatio 

kosmiset säteet ja otsonikato. "Tämä havainto yhdistettynä laboratorio mittauksia, tarjoaa vahvaa 

näyttöä siitä, että rooli kosminen-ray ohjaavat reaktioita aiheuttaa otsoniaukko ja korjaa mysteeri, 

miksi suuri ristiriita auringonvalo liittyvät valokemiallinen mallin ja havaittujen otsonikato on 

olemassa," Lu sanoi. Esimerkiksi viimeisimmän tieteellisen arvioinnin otsonikato on Maailman 

ilmatieteellisen järjestön ja Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman, jotka käyttävät 

valokemiallinen malleja, ennustaa otsonin määrä kasvaa yhdestä 2,5 prosenttia vuosien 2000 ja 

2020 ja antarktiset keväisen otsoni ennustetaan kasvavan viisi 10 prosenttia vuosien 2000 ja 2020. 

Jyrkässä ristiriidassa, Lu sanoi hänen tutkimus ennustaa ankarilla otsoni-tappio - tuloksena suurin 

otsoniaukko - esiintyy yli etelänavalla tässä kuussa. Tutkimuksessa myös ennustaa toinen suuri 

reikä tehdään todennäköisesti noin 2019. 

  

230. Suunnistusvirheistä..txt 
230. Suunnistusvirheistä. T.M.15/-08.Kirjekyyhkyjen suuntavaisto on ihmetyttänyt ihmisiä pitkään. 

Monet muutkin eläimet muuttolinnuista kutupaikoille löytäviin lohiin osoittavat hämmästyttävää 

kykyä oikean suunnan löytämisessä. Ilmiötä on tutkittu pitkään, ja oletuksia on monia, mutta 

mitään aivan yleispätevää selitystä ei tiedetä. Nyt on hyönteisellä löydetty molekyylirakenne, joka 

tuntuu olevan herkkä valolle ja mangnetismille. Useita vuosia sitten amerikkalaisen 

Massachusetsin yliopiston professori Steven M. Reppert kiinnostui miljoonien monarkkiperhosten 

yli 3 000km:n muuttolennosta Meksikon keskiosiin. Muutto ylittää yhden perhosen parin kuukauden 

eliniän, mutta seuraavat sukupolvet jatkavat oikeaan suuntaan. Reppert osoitti ensin avustajineen, 

että perhosilla on "valonilmaisin", perustuen CRY-molekyyliin (cryptochrome). Heinäkuussa 

julkaistussa uudessa tutkimuksessa (Nature Online 20.07.08) selostetaan Reppertin tohtorioppilas 

Robert Gegearin laboratoriotutkimus, jossa banaanikärpäset suunnistivat makupalan saamiseksi 
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T-muototilassaan. T-yläpalkissa vaihdeltiin sekä valoa, että mangneettisuutta ja seurattiin, minne 

kärpäset menivät.. Jos valo jätettiin päälle koko ajaksi, kärpäset lensivät mangneettikentän 

suuntaan. Monimutkaisten kokeiden jälkeen osoittautui, että CRYY oli ensisijaisesti sinisen ja 

ultravioletin valon ilmaisija, mutta se ilmaisi myös mangneettisuutta. Reppertin mukaan heidän 

kokeet osoittivat, että RCY on hyönteisillä olennainen tekijä mangneettiin perustuvassa 

suunnistuksessa. Hänen mukaansa CRY-molekyyli on nimenomaan "mangneetti-ilmaisin".Tämä 

on ensimmäinen kerta, kun tietyssä eläimessä olevan molekyylin on osoitettu toimivan 

mangneettikentän ilmaisijana." Huikea löytö. Erityisesti siksi, että se on tehty mittatilaustyönä siltä 

pohjalta, jota maailmalla parhaillaan riehuvat mehiläiskadot tutkimuksilta vaativat! On suorastaan 

ällistyttävää huomata, että niin mehiläiset, ampiaiset, perhoset, kukkakärpäsistä kärpäsiin asti ovat 

siis tuhoalttiita juuri säteilyionisaatiokasvujen synnyttämiin tappaviin 

ionosfäärivirtasuunnistuseksymille! Tämä tutkimus on tulosta niistä reilu vuosi sitten Suomea 

kohahduttaneisiin YK:n alaisen mehiläistutkimuslöydösten seurauksista. Nyt meillä on myös 

VIRALLISESTI osoitettuna kansainvälisin tutkimuksin miksi mehiläiset eksyvät pesiltään. Miksi 

ampiaiset harhautuivat valtavina parvina 1000km Itämeren yli Suomeen, aina Inarin metsärajoille 

asti nähtyyn sukupuuttokuolemiinsa! Ennenkaikkea tällainen löydös ja sen tarkkaan kontroloitu 

tiedollinen piilotus kansalta kertoo, että löydös on ollut mykistävän kohtalokas. Nyt jo lasketaankin 

montako sataa miljardia maailmantalous menettää siviiliydinvoimaiseen mehiläistuhoomme. 

Huimaa, totta tosiaan miksei näistä kerrota suureen ääneen ja vaadita ydinalaa SELKEÄÄN 

vastuuseen rikoksistaan itse "elämää vastaan!" 

  

231. Kahdenkeskistä 4..txt 
231 Kahdenkeskistä 4. Kyllä minä ajattelin firotonikaaviota, miksei Higgsin merenkin, näyttää 

"Beep" . ., mutta en kiirehdi. Mietin, miten saisin hänet olemaan tyrmäämättä koko juttua heti. Käy 

meinaan itsetunnolle, kun ensin kieltää neutronivuon.(Kuten STUK siis opettaa alan kouluissa!) 

Mutta joutuu sitten toteamaan, että eihän terminen neutroni voikaan paeta maan vetovoimaa... 

*Kuule. . minä uskon sun osaavan ton! Ihan omaan tahtiisi. Niin, "Higgsin meri" on taas niin 

perustaviin asioihin menevä teoriapaketti, että ristiriitoja näyttäisi olevan. Siis että fotoni kulkeutuisi 

tiettyyn suuntaan! Ja vielä pois massakeskittymästä "pinnalle", vaikka sellaisethan taivuttaa 

todellisuudessa säteitä keskustaan päin, jolloin gravitaatiolinssikin on mahdollinen. *Niin siis mietis 

nyt tätä. . . Auringon ytimessä syntyy valonnopea fotoni. Se vaeltaa pienen, PIENEN matkansa 

tuolla valon nopeudellaan auringon pintaan VÄÄJÄÄMÄTTÄ! Auringossa on miljoona erilaista 

"pyörteilevää" voimaa, mm. ankaran kova perusgravitaatio ja supertiivis nesteplasmaseinä 

mangneetivoineen estämässä fotonin vaellusta. Vuodessa fotoni kulkeutuu silti pintaan mitä lie 

10cm /vuosi. Aattele mikä menon hyödyn suhde tässä on laskettavissa. Mutta silti se 

VÄÄJÄÄNMÄTTÄ/HÄVIÖTTÄ KELLUU! Siis korostan VÄÄJÄÄMÄTTÄ ULOS! Millä hauiksilla 

tuollainen loputon voima firotonille ILMAN ENERGIALISÄÄ edes onnistuisi, jossei kellunnalla? 

Oikeesti siis juuri tämä fotonin loputon intomielisyys on luonnon suurimpia nyt loogisesti 

ratkenneista mystery Buffoista! Vieläkin huikaisee kuinka SIMPPELIÄ! Ja hei tosiaan jos kerta 

fotoni taistelee KIISTATTA pintaan kellumalla! Luonnossa tunnetusti kerran keksitty toimii 

KAIKESSA!. . .Noin tulee vähänhienosti korostettua näitä, muta hei kamaan jettefiini perusidee 

kertakaikkiaan. Ja voin taata, ettei parempaa ole ihan enshätään kellään.) *Tässä on tismalleen 

samoista luonnon fraktaaleista kyse mikä kelluttaa fotonin pois linnunradasta. Kaukaisuuksiin 

galakseista kohti kuplinnan "pintaa"" kuolemaan lopputulemana mustaan aineeseen ja energiaan. 

Tämä taas edustaa luontofraktaali "enropiaa!" Mieti, mieti, koska sulla on oivaisat välineet. 
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Huhheijaa kun nää ei tahdo aueta oikeen sitten kelleen, edes "proffatasoisille" ja ymmärrän ympin 

hallinnan vaikeudet. Ajattele nyt mallia näin. Kun maapallolta ammut "iki luodin" ihan mihinpäin 

vaan. Veden pinnasta se heijjastuu ?? Yllätys yllätys AVARUUKSIIN. Minne karkaa valoa 

huoneestasi yöllä viivyteltyään ? Avaruuksiin! Valon suoran kulkunsa fraktaalin momenttisuuntima 

on selkeä. Ylös ja kohti galaksireunan mustaa ainetta ja energiaa, sen "pintaimuttamana"! Aikaa 

menee sitten toki miljardeja vuosia, mutta entropia on luonnon oma kärkevänjärkevän kiistaton 

fraktaali. Huisaa mutta niin myyvän tosi. *(Niin joo mietit ehken miten liittyy mm. säteilykertymien 

fotonikumulaatioon? No atomivarastoiminen ja aikajanan vuosimiljardit suhteessa 50v 

atomivoimakäyttöön korreloivat, että IHMISMIELESSÄ KAIKKI säteily ihmismitassa varastoituu 

TOKI maan biotooppeihin IKUISESTI ja AINA!) --Suositteli paattiin sähkömoottoria,--- kulkee 

kuitenkin sähkömopolla tai -autolla. Minäkin pidän sen hiljaisuudesta, mutta ehtiihän tässä 

puntaroida asiaa. Aiotko jättää mielessäsi olleen sopivan biopolttoaineen 

pääteltäväksi/nähtäväksi/yllätykseksi? *Öyh? . . .Miten sanoisin, kun sulla on nuortarmokkaana, 

liian ahkerana suoran toiminnan miehenä, miten sanailisin timmiin. Noin joo tässäKIN asiassa 

"liikaa DDR:ää"! Mikä ei toki sinällään ole pahaksi, koskei tarmoa oikeesti ole koskaan liikaa! (Isot 

kirjaimet loppuu, jossen rajoita, mutta onneksi huutomerkkejä piisaa!!). . Mutta nuoruus on 

suoruus, tai miten se meni. . ! )) Niin noin tarkoitin tällä lähinnä tiloilla puristettua happoesteröityjä 

mm. rypsi- ja sinappiöljyjä. Helppo neljän katalyyttikierrätysliemen prosessi muuten asetoneineen 

ja happoineen. Ne on jo VALMIITA 100% eko/Kioton mukaan CO2 freetä. Niitä voi ihan oikeesti 

ostella jo muutamilta viljelijöiltä SUORAAN! Musta sinällään sopisi kaltaisees imitsiin jo niine 

hyvineen kyllä. No jatkossa saadaan mm. Neste oililta pyrolyysipolttoaineita +400C 

krakkaustisleinä. Näissä muuntuu siis jo myös sellujätteet kivaksi ekoksi. Myös merien levistä on 

tulossa maapallon laajuista ekopolttoainetta rajattomin resurssein. Velipoika oli seminaareissa 

kuulut, että 50% meribiolevästä on silkkaa. . .ÖLJYÄ! Kuvittele ei lannoitustarpeita, ei 

lisäpeltotarveta, meri kasvattaa, kalat suojassa levien joukossa ekologisemmin ja levät POISTAA 

rehevöintiä, fosvoriaan, typpeään sillä keinoin. *Juu on tosta sähköstä toki aurinkokenno- 

paikallistuulilatauksen kannalta "ns. johonkin". Mutta, mutta tietysti voi miettiä maksaako vaivan ja 

miksei kunnioittaisi jo laivassasi olemassaolevaa tekniikkaa? Opin meidän vesivoimalasta, että 

100v sitten oltiin IHAN FIKSUJA! . . . Nykyisyydestä en olekkaan enää niin varma. . . -------------- 

Kahdenkeskistä 5. Enpä tiennytkään auringon nestemäisyydestä! *Vesi ON kaasua. Samoin 

vaikka kaasunsa painossa nesteyttänyt Jupiter. Auringon vety ja helium tosiaan paineessa 

nesteytyy kuten vaikka nestekaasut, CO2 ja tällaiset. Higgsin merta miettiessäni tilastollinen selitys 

fotonin kaikkoamiselle systeemistä vaikutti yksinkertaisemmalta, mutta ei sittenkään riittävältä, 

mikäli se tosiaan lähtee auringon ytimestä. *Auringon suurimmassa paineessa tietysti 

reaktiokeskittymät ON. Esteitä riittää ja aallonpituudenkin täytyy vaihdella sen mukaan kun 

kimmokkeita tulee. *Huomaa miljardi taajuusvaihtoa edestakaisin ylös ja alas atomeista ja silti ei 

LAINKAAN häviöitä! Poistuva fotoni on yhtä verevä kuin syntyessään vuosimiljardeja aiemmin 

ytimessä. HUIKEAA! Eikös havaitsemamme säteily voisi olla pelkästään auringon pinnastakin? 

*Keskeltä lähtee koska paineet, energiakeskittymät balansoituu jo auringon takaisinkytkennöissä 

siihen, että prosessi on hallitun kokoinen. Liika paine-enmergiaa fotoneista poistaa fyysistä prässiä 

ja hidastaa fuusiota. Vähän fotonipaineita lisää fyysistä gravitaatiopainetta. Tunnemme tämän 

sykluikytkennänkin esim 11v aurinkomaksimikäyristä. Auringon sisuksessa lienee näppituntumana 

about maan kokoinen klontti missä prosessin pääosat generoituu. Olen kyllä ennenkin kuullut tuon 

"valolla kestää miljoonia vuosia päästä pois auringosta"... *JUURI NÄIN! Taisin kuulla viimeeksi 

YLE Prismassa? Juuri kun sain maailmankuvani peruspilariksi fotonin, ikuisen massattoman 

kiitäjän, niin ehdotatkin, että silläkin on sisäinen rakenne! No, mietitään sen pohjalta sitten. Luin 

myös jostain, että valon nopeus olisi vain keskimäärin vakio! Sitä voi ylitellä ja alitella, kunhan 

kukaan ei huomaa... *JUURI näin. Itsekään en pidä valon nopeutta kummallisempana pyykkinä 
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kuin vaikka äänennopeutta. Ja tiedätkö mistä lähtien? Kun jopa niinkin keskeisessä elementissä 

kuin mustan aukon masakiekossa pokkana sanotaan massan putoavan KIIHTYVÄSTI 

valonnopeuteen asti. Ja sitten se on singulariteetissä?! HALLOO massaa valon nopeudessa ja 

YHÄ KIIHTYVÄSSÄ! Kun tämä sanotaan JOKAISESSA aiheen komtekstissä niin. . .!! *Koen niiin, 

että valoa nopeampi aine vaan "vaihtaa ulottuvuuttaan!" Nettiguru "Aigison ja Rytkönen" selittelivät, 

että valo voidaan ylittää nopeutena ongelmitta JOPA triplana! *Ehkä aikanaan pistetään näitäKIN 

kansiin ja mietitään mitä PYÖRIMÄTÖN fotoni, eli kahden elektronin GRAVITONI sanoisi tästä? 

Juu ON nettiennakkotietoa. Muttei ideana ihan vielä "kaupan") Kun Higgsin kenttä sitten käy 

harvaksi gravitaation heikentyessä, niin eihän se sentään lopu kokonaan. *Keskeisintä onkin 

ääriherkkä"balanssi"! Eli fotoni pysyy sähkökenttäelektronien poisto/Casimirimubalanssissaan 

VAIN tietyille paineelle. Ja pinnalla käy kuin vedessä ilmakuplalle. Valonnopeudesta "BoX!" 

Toisaalta mustan aukon singulariteetti prässää paineessa elektronit niin liki, että "kelluntacasimir " 

ROMAHTAA! Kaikki niin loogista. Mustasta aukosta fotoni EI POISTU koska HAJOAA! Huvittavinta 

tässä on se, että fotoni "halkeaa" S. Havkinsin mukaan niin, että toinen elektroni POISTUU 

yhteentörmäyksestä ulos ja toinen uppoaa mustaan aukkoon. Hän esittää ilmiötä ns. 

"virtuaalihiukkasena!" Vaikuttaahan vetovoimakin äärettömän pitkältä. Voimme nähdä muut 

galaksit, joten fotoni ei sillä välillä tuhoudu. Mikäköhän olisi sen vuorovaikutus pimeän 

aineen/energian kanssa? Varmaan nimi "pimeä" tuleekin siitä, ettei sitä ole! (Tavallinen näkymätön 

aine on muuten vain huomaamatonta.) *Pimeää ainetta ei toki ole kaikialla kuten kuvani 

linnunradan mustanaukon röntgensuihkukuvaan piirsin. Musta aukko on siis "puhaltanut" 

suunnattoman reijän. Josta toisiin galagseihin saamme myös fotonikontakteja. Mustaksi aineeksi 

on esitetty ANTIneutriinomassaa säteilyn jääminä kaikkeuden säteilytuotoksina. HALLOO 

ANTIAINE/ANTIENERGIA on aineita joissa KAIKKI aine tuhoutuu. Antienergia on energian 

passivoija. Siksi antiaineet ei näy, koska niiden alueella fotonikIN KUOLEE! Miten todistettavissa? 

No kun läpi ei pääse fotonikaan, vaikka fotoni puskee ongelmitta auringon LÄPI!! Kun antiaine 

loppuu tai saa liikaa ainetta MYÖS antiaine kuluu. Tai muuttuu jopa hehkuvaksi aineeksi. Kaikki 

tuntuuu skulaavan hämmentävän hyvin. *Miksei aine voi, edes teoriassa ikinä poistua Big Bangin 

tilastaan? Koska sen ulkopuolella oleva paineettomuus ilman Higinssin kenttää rikkoo KAIKEN. No 

kun parempaa ei ole, niin otetaan se mikä saadaan. Higgsin kentän riippuvuus gravitaatiosta voisi 

jotenkin selittää kysymyksen, johon ei myöskään mistään löydy vastausta, joten ehkä sinulta! Miksi 

putouskiihtyvyys ja inertiasta johtuva kiihtyvyys ovat yhtä suuret? *Higinssin vesivertaus toimii joka 

suuntaansa, kuin tikku siirapissa. Kokeiles hommaa vaikka näin. sekoita muutama tippa vettä 

arkiseen perunajauhoon. Liikuttele lusikkaaa tällaisessa seoksessa laiskasti on kuin nestettä. 

Mutta koetas liian nopeasti! HUPS! Ei liikukkaan liian nopeaan vaan törmää kuin seinään! ------------

---- Huono/hieno selite. Niin jos fotonin hidastuminen lasin massassa systeemissä kyseessä OLISI 

alamäki/ylämäkisydeemi, niin valofotoni vaatisi tietysti ALATI LISÄÄ kiihdytysenergiaa kuten 

autokin tekee! Ja jo muutaman lasin läpäistyään fotoni nuupahtaisi energiattomana lattiaan 

voipuneena. Mistä siis tämä kiihdytysenergia fotoniin oikeasti tulee? Ajatelkaa jotain 1 000 000eV 

masallista fotonia joka taistelee alati siroten tietään ulos syntykodistaan auringon sisusmassoista. 

Ziljoonat kerrat se absorboituu, siroaa, peilaa ja muuttelee suuntiaan. Mutta miljoonien vuosien 

päästä ponnahtaessaan auringon pinnalle se on YHÄ totalin muuttumaton ja nuoruutensa 

voimissaan. IHME! IKILIIKKUJAKO? Vaiko vaan asia, josta IAEA/STUK alati säteilyn 

katoamattomista säteilyn fotonivuodoistaan ydinvoimaloista VALEHTELEE!? Se on tää viimeinen 

erityisesti! Eli fotoni ON rajatun energian, massallinen kahdella elektronillan! Kun kaksi elektronia 

on tietyn matkan päässä toisistaan väliin nuodostuu jo 1948 asti tunnetulla mekanismilla, Casimir-

efektillä kelluttava TYHJIÖ! Tyhjiö, jonne edes Higginsin massagravitaatio ei vaan MAHDU! Nyt 

meillä on näennäismassaton kellouva partikkeli kuin ilmakupla meressä. Sillä on LOPUTON 

energia kellua kohti pintaa. Siis ihan LOPUTON!!Vaikka se pysäytetään miljonat kerrat aina se 
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vaan jaksaa potkia tasaista valonsa nopeuttaan. Se ei katoa, vaikka hajotat sen miljooniksi (IR-

fotoniosikseen , vaan ilmakuplat kompressoituvat muitta mutkitta kuorimallin mukaan uudelleen 

entistä ehommiksi massiivikupliksi (gammoiksi, röntgenfotoneiksi) menettämättä energiaansa 

YHTÄÄN! Tätä ydinala tarkoin peittelee. Simppeliä kuin tortunteko. Milloin fotoni putoaa 

puolinopeuteen lasissa toimii ilmakupla huokosieneen meressä törmätessään samalla lailla. 

Hidastuu, muta kun pääsee sokkelostaan vauhti on entisensä! Kyseessä ei siis ole mikään 

mysteeri. Vaan yksinkertaisesti kyse on siitä, että ydinala peittelee 80% siitä kvanttifysiikan 

totuudesta, joka ei sovi ydinmvoimasta kontrolitta ja mittareissa näkymättömien säteilyn 

energiapakettiensa reaalimaailmaan kuorimalleineen, Casimir-efekteineen päivineen! ---------------- 

+Kuvaliite Esittämäsi jutut fotonin olemuksesta pistivät meikän mietintään. Olen kanssa itse 

enemmän kuin useasti miettinyt, miksi IHMEESSÄ fotonin massa olisi niinkin iso kuin kaksi 

elektronia? Hämmentävää miksi 0,1eV IR-fotoneja syytävä yksittäinen elektroni emittoisisi tuplasti 

massaansa vastaavaa firotonia? Ei tällainen mokoma "tehtailu" tunnu äkkiseltään lainkaan 

järkeenkäyvältä edes? Kvarkit ja vastaavat eivät kykene edes esiintymään atomien ulkopuolisena 

sähkövarauksellisina ja sähkökenttiä tuottavina alkeishiukkasina. Elektroni on toden totta jopa 

yllättävänkin ainokainen pienin yksikkö, joka on potenttiaalinen fotonin rakennusaine. Siten aloin 

tuumimaan. Pienempimassainen energiansiirtäjä on tosiaan vain yhden elektronin ja vielä 

valonnopea kaikkein tutuin sähkö! Miksei tämä ihmetytä kun massa menee valon nopeuteen edes 

alan fyysikoita? Sitten muistin, että tosiaan Tsherenkovin sininen valo perustuu niinikää elektroniin, 

joka menee jopa YLI valon nopeutta, aineessa vaeltaessaan! Entä sitten vaikka kahden 

elektroninin massainen yhden elektronin beettaelektronin 1 000 000eV hajoamissinkoaminen valon 

nopeuksia hipoen? Antä atomin sisuksista taas kerran YLI valonnopeudella tunneloituva vaikka 

12milj. eV energiallaa ja massaltaan 7 350-kertaa elektronia suuremmalla painollaan ytimestä 

24eV ytimen vallikahleestaan ongelmitta ponnahtava alfaydin? Teleportaatiot ja jopa gravitonin 

viiveittä valovuosien päässä tapahtuvat gravitaatiovärähtelyn muutoskyvyt vaativat 

nykyfysikkaharhoihimme aivan uutta lähestymistä. Miksi mustaan aukkoon uppoavalla aineella on 

valon nopeus ja monet muut IAEA-harhojen kokonaan selittämättä jäävät outoudet? Ratkaisua 

hakiessa muuttuu keskeiseksi elementiksi kahden elektronin massaiseksi kerrottu 

GRAVITONISÄIE! Siitä alkaakin yllättävän mielenkintoinen mietintä siihen suuntaan, että mitä 

oikeasti tapahtuu fotonia lähettämään virittyvässä yksittäisessä elektronissa. --------------- > 4 GW 

reaktori... tottakai myös betasoihtu on ennennäkemätön! Huhhahhei. > yritetäänkö neutronit saada 

pysymään laatassa 15 min, vai miten se > toimii? *Kuten tapasi on oivalsit OL-3 ongelmamassiivit 

betonialustalaatasta OIKEIN! Neutronivuosaastuneitten voimalapäästöjen kaasumäärät on 

VALTAVIA ja niiden pidättelytilat sen mukaiset megatarpeet. Toi 15min varmaan vaivoin toteutuu 

10m laatalla, muttei takuusti nykyisellä 2,5m laatalla! Huikeaan huomiooni muuten johdatti ton 

alakourulaatan ns. "kiinailmiönestomotiivi"! Miksi ihmeessä se on metrikaupalla maan PÄÄLLÄ 

josta jopa GB:n mukaan sen sieppaamat uraanit säteilyttää voimalan väen hengiltä!??? Miksei se 

ole silloin SYVÄLLÄ. miksi sen oleellinen aines on neutronivuota rajusti hidastavat grafiittityyppiset 

salatut aineet? Siitä se sitten kas hienoa alkoi arvoitus aukeen, no arvaa loput, kun aloin 

oivallettuani aiheesta "kysellä"!)) * Huomaa hankkeen perusajatus oli JOPA TVO:n 

tusinaydininsinööreille ja päättäjille aukeamatonta ostovaiheessa. TVO LUULI, että laatta on 

ikäänkuin tektoniikkaa varten ja laskivat VAIN lujuuslaskentaa! Mutteivät tajunneet sen 

beettasoihtuviivetankkifunktoita! Areva teki siitä silti beettasoihtuVAAHTOISTA TIETEN! Mutta ei 

tajuttu, että TVO laski lujabetonikestoon kestovolyymit ja Areva teki huokobetonilujuuksille. 

Loppusaldona TIETEN liian huokoiseksi valettu betonihuokoviivetankin lujuus olikin vain muutamia 

kymmenprosentteja oikeasta lujabetonista! Ja kun tehtiin ekat koeponnistukset kesällä 2008, niin 

surutta laatta hajos katketen BAX! Ihan siis jälleen kertoo enemmän kuin älyttömästä tietokulun 

vajauksista. Nyt laatta siis ei toimi tektonisesti suojanakaan. Ja kun halkeamat paikataan virtaukset 
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estävällä lujemmalla betonitukkopaikolla tankin 25% beettakapasiteetistä ei ole 

viivevarastokäytöstäänkään kuin 10% jäljellä!! Ei tosiaan mikään ihme, että jatkoon mm. YLE 

modeRAADOT heittivät esitteeni jälkeen herjakiivailujaan artikkelein, " JO RIITTÄÄ ja VAIKENE!")) 

*Ihan toista.. Olkiluodosta löydettiin tässä muutama vuosi sitten jänis. Siis jostain syystä mystisesti 

kuolleena. No se lähetettiin asianmukaiseen viralliseen tutkimukseen. Pian sieltä tuli tylyt:" 

Jäniksestä löysimme huikeat 12kpl golfpallon kokoista epämääräistä syöpäkasvainta. Joiden takia 

eläinpolo oli kituen kuollut!" Nämä jänikset kun käyvät voimalaitoksen ns. "puistoissa" syömässä 

ruohoja. Arvaatko, tai osaatko yhtään selittää miksei tällaisiäkään dogumentaatioita julkaista 

maassamme YHDESSÄÄN valveutuneemmassakaan tiedotuskanavistoissa ydinalan 

aikaansaannoksina? ------------- Osaatko selittää säteilypiikkejä? > Niin, arvioin suurimman osan 

säteilystä poistuvan rakenteiden läpi, ehkä > vaihdettavien suojienkin mukana ja pienemmän 

piipun kautta. *Tuo on varsin looginen lähestymistapa jo mm. siihen mun kuvaan ja ytimekkään 

sensuroituun 1978 kuviin, jossa koko ydinvoimalaa ihan OIKEASTI peittää kautta laitoksen 

kaikkialta puskeva pinkki huntu. Niistä päätellen vuotoa laajasti kyllä on. Mutta sun videossas sitä 

ei jostain syystä näy? Suhteutettuna siis aktivoituun kuutiometritilavuuteen olisi beettasoihtu 

helpostikin netissä esitetty 85%? Tuon luvun alkuperä on mullekin siis osin mysteeri. Mutta yleensä 

noita vuotaa SUPO tai muu vastaava virannomainen joissain salaisemmissa kokouksissaan. 

Joissa ne liukuu käyttöön laajemmin. Sieltä > kuitenkin menee myös gamman epävakaaksi typeksi 

muuttama happi, jos > muistan oikein, ja on ionisaatiossakin energiaa, niin alkaa olla > uskottavaa, 

että se sitä kautta lähtee. Neutroneita on siis mittailtu > imeytyvä sinne? Sehän näyttää suunnan, 

vaikka ilmaisin reagoisi vain > pineen osaan neutroneista. *Haluan tähdentää, että säteilyn 

kasautuessa voiomalan rakenteisiin tämä "lisäsäteilykarstakasvu" nostaa taustoilla osuuttaan 

KOKO ydinvoimalan käytön ajan! Sen kasvuhan pysäyttää siten sivistysmaissa voimalat 25-v 

sisällä! Joten myös tämän osuuden on oltava huikea ! 

_______________________________________________ > Osunko oikeaan, että reaktorin 

päälipallonpuoliskolta pakenee enemmänkin > kun puolet? Siten, että heijastinta/hidastinta on 

vähemmän yläpuolella. *Tapasi mukaan oikein! On aivan eri kun Loviisan peltikupu on n.25mm 

paksu, kun seinämissä on helposti toista metriä teräsbetonia. Samaa metodia on OL-1-2 

laitoksissa, jossa on mm. turbiinirakennuksessa PRESSUKATTO! Virallinen selitys oli, että 

"räjähtää ylöspäin" eikä sivuille. Mutta on toki oleellinen syy toi mitä sanot. > Samoin kuin OL-3 -

kaaviokuvassasi neutronit pursuavat alaspäin. > Riippuuko tämä siitä, kummalta puolelta 

säätösauvat menevät sisään? *Kyllä hidastusmassa vaikuttaa toki noin. > Olen mitannut kunnon 

0,1mikroSv:n pompsahduksia täällä ja Helsingissä. > Mielestäni radon ei enää selitä noin suurta n. 

10 min kestävää maksimia, > joka tasaisesti nousee ja sitten laskee. Eikä virittynyt ilmakaan > 

suoraan kun Helsingissä toistui sama ilmiö. *Mielenkiintoista? Ihan näppituntumanani näyttäisi 

beettasoihtu sitten läikittävän seutukuntia pudottaen tuotoksiaan ihan miten sattuu! Tuo viittaa siis 

ilman muuta JUURI KAASUVIREESEEN! Ei missään tapauksesssa maaperään suoraan. Voi olla 

erittäinkin merkittävä löydös. Pitäisi hahmottaa joitain säännönmukaisuuksia. Tuulen suunnat? 

Maan muodot? Inverssiokerrostumiset. Veden läheisyydet? Myös onko alueella 

hotspottitermiikivirtauksia, tai laskuvirtauksia. Purjekonetietokirjoissa noista olisi, tai lentäjät tietäis 

suoraan?Tarkkaile ilmiötä nimenomaan kaasujen kulkeuman pohjalta. Ja nouseeko muutos 

maasta, vai laskeeko pilvistä, kuten epäilen tapahtuvan. Musta jäähtyy kylmässä, mutta kuumenee 

auringossa ja näin. Poutapilvet usein merkkaa järvet ja tällaiset nousevalla höyryllään kesäisin. > 

Energianegatiivisuuslaskujen yhteydessä: mikä on käyttämäsi uraanikilon > tuottama energia? 

*1000/(3000)MW reaktorissa keskimäärin: 100tonnin polttoerä reaktorissa kadottaa massaa kilon 

vuodessa. Uraanin pitoisuus on 3,5%, josta palaa 2,5% ja plutoniumia tulee U-238 noin 2% josta 

toinen prosentti palaa myös päälle pois. Ja kuten muistat haljenneesta yhdestä uraanista irtoaa 

200MeV energiamassat! *Hiukan siis pitää laskeskella. Aheesta löytyy kyllä lisääkin niistä 
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korpputiedostoistani "Talvivaarasta" ja noin. Vuodessa 0,25% uraanista muuttuu sähköksi 

esimerkiksi vuodessa 0,1% uraanimalmista ja tuottaa silloin 14,2 miljardia kiloa jätettä. 

Tarkoituksella selitän asiaa hiukan kiertäen, koska haluan kuulla kalibraatioverrokikseni mihin 

näillä lasket, koska olet niitä harvoja jotka osaa sen tehdä. > Unohtui mainita kun oli niin paljon 

muuta, että tämä tyyppi puhui > nimenomaan ydinpomminaräjähtämismahdollisuudesta 

voimaloiden > ominaisuutena. Tuntuu täysin nurinkuriselta, kun se on pahin skenaario, > mitä 

kaikin tavoin halutaan välttää! Ja minun nähdäkseni on vältettykin, > ettei se ole mahdollista, 

vaikka sulaneen ytimen keräisi Tsherno-tyyliin > yhteen läjään. *Tsherno oli HIUSKARVAN 

varassa reaktorin alle sulaneesta muutamasta kymmenestä polttoainekilostaan räjähdyksestä väitti 

TV/venäläistutkijalausunnoin taannoin. Idea perustuukin kiertoon. Eli kun neutronivuo nousee 

valtavaksi sen lävistämänä voi normaalisti vasta 90% uraanina paukkuvan muuttaa räjähtäväksi 

3,5% pitoisuuksin! Mua suorastaan oksetti kun selittivät, että jo se riittäisi, että neutronivuon alle 

olisi kokoontunut vaikka 3,5% pitoisuudessaan sisältäen tuon 55kg. Eli näin 1 600kg kiinailmiöivää 

uraania riittäisi ydinräjähtelyyn neutronipommituksessa! Näin väitti venäläistutkija pokkana, mikä 

kuulostaa niin rajulta, että on ilman muuta totta! Kriittinen massa kun on vaan kolmen tekijän 

kerroin! I=k ääretön*Lf'* Lt!! *Toisella mahdollisuudella. (Näppituntumanani siis reaktorivuo*(90%/ 

3,5%) about 25* reaktorivuo riittää! Jos tuntuu oudolta niin OL-3 tyypin 5% uraanissa JO n.12-

KERTAINEN!!!!! Että tämä matematiikka on sitten helmee!)) *Vain 52kg U-235 kun paukkuu jo ja 

kuten huomaat reaktorissa tuota on jo kättelyssä 3 500kg eli yli 63 kertaa kriittinen massa. Nyt on 

enää paljolti kyse kriittisen massan muodosta ja noin. Kuten huomaat pommitilaan riittää ilmeisen 

selvästi jo se, että reaktori vaan "sulatetaan", vaikka OL-3 uraaninkerääjäkaukaloon! . . . NIINPÄ!!!!  

  

232. Posivan YVA 22.10-08..txt 
232. Posivan YVA 22.10-08. On synkkä syksyinen yö ja maailmassa ydinkalmaisa auer. Menen 

Posivan ylläpitämään Suomen erääseen tarkimmin piiloteltuun kokoukseen. Yhtiön ylläpitämään 

synkkyydenluolan Vuojoen kartanoon, itäinen flyygeli ja 2-kerros on tähtäintavoite. Kokoussalissa 

huomaan heti paikalla olevat noin 25 henkeä. Joista lehtereitä täyttää poliisisto, mm. kaksi 

tuntemaani vartijakorstoa ja toinen toistaan kontroloidummat lehdistöjen edustajat. On toki paikalla 

TVO:n edustaja ja Posivan joukkoa pullollaan. Aina Tem:iä myöten ollaan valmistauduttu, että yli 

kuukausi sitten salaisesta kokouksesta ja pitkälti väärissä lehdistöissä esitetyt ennakkoilmot eivät 

opastaisi kuin rahalla ja uhkailulla vaiennettua harvaa kansankerrosta Eurajoelle. Vaan toisin kävi! 

Ydinökyjen, ja tiedotusvälineistön suunnattomaksi harmiksi eksyn joukkoon AINOANA rehellisesti 

ja vapaasti kritisoivana edustajana paikalle. Pettymyksen aaltoa tietysti kuuntelen kokouksen 

edetessä lehtereiltä. Puheenvuoroja saa kuulema anoa kirjallisena ydinhallinnon suuresta armosta. 

Muuta kuin pöydällä odottelevilla kartanon sysimustilla kynillä täyttelemään. HETI kun käänsin 

selkäni niin eikös joku, ties kuka Posivan "prinssi-inssi" pihisti senkin kynäsatsin tarkoin edestäni! 

Juu selvää pässinlihaa ja viestiä, ettei ökyherroille seurani ole kelvollista. Auta armias kun pyydän 

välipuheenvuoron kommenttia edessä itsensä nolaamaan tulleelta STUK-tusinapomolta. Esitin 

kritiikini siitä, että eihän STUK edes teoriassa voi taata heittämiään säteilyrajojaan, koskei kykene 

mittaamaan kuin 20% säteilyn peruslajeista! Kävin kääntymässä ja nuijimassa koko ukkelin niin 

nollatuksi, ettei elinikäfyysikkodiblomeistaan ollut kuin vaikenemisensa kyytipojaksi. No tuttua tämä 

ydinherrojen tietovajeet alkaa näissä keskusteluissani olemaan. Aiheesta lisää myöhemmin. Mutta 

kyllä meinaan noterattiiin!) Ei mennyt kuin muutama minuutti niin vartija naputtamaan 

selkäruotoon, että jos ydinherroilla on "ikävä olo" ja edes sormensa koukistavat, niin ulos kantavat. 

Siltappaa siis ns. demokratiamme toimii. Jossen olisi ikäänkuin oivaltanut niin muutaman minuutin 
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päästä taas toinen kalunaherra ties mistä SUPO:sta naputtamassa, että täällä puhutaan vaan 

mikkiin tai ollaan kuin sika sopassa! HALLOO? Ymmärtääkseni tilaisuuden piti olla VAPAATA 

KESKUSTELUA kansalaisten mielipiteistä ilman palkattuja "HIOSTAJIA!!" Sattuu herkempään 

korvaan tällainenkin journalistien sananselvitys taustapuheesta. Vapaasuomennoksena 

sovitteenani:" Tämä Eurajoki on sitten INHOTTAVA paikka pitää kokouksiaan. Kun täällä eräillä on 

niin tarkat tiedot näistä ydinvoiman äärimmilleen salatuista faktoista. Kato nyt totakin kaveria 

tossa!. .STUK lähettää tänne parhaimpaa pyörryksiinpuhujafyysikkoaan. 30v ammattitaidostaan 

huolimatta tänne tuleva maallikko haastaa ydinherran lennosta kinaamaan Malenkan 

kuorimalliteorioista ja ties mistä spinhyrräisestä säteilyn mittareissa näkymättömistä 

varastoitumista. Mikä kauheinta STUK-herra menee ihan tuppeen. Ei todella hyvä ydinalan 

imagolle suorana julkisena väittelytaitonäyttönä! Ei Loviisassa ole ikinä tällaisia ongelmia ollut! 

Sielä kansa on vähän ydinvoimasta oppinutta ja siihen uppoo heittämällä melkein mikä tahansa 

ydinalan syöttämä harhat. Sikäläisistä viherpiipertäjistäkään ole tiedollisesti MIHINKÄÄN ja. . ." 

Juttua jatkui lehteriltä pitkä tovi ja olisi ollut mukava saada se äänitettyä. Kakkein hauskinta oli 

nähdä se perimmäinen totuus MILLÄ moraalittomuudella ydinteollisuuden ja vaiennetun 

tiedotuskanavistonsa edustama rappiokulttuuri kiteytyy. Olen todella kiitollinen saamastani 

informaatiopläjäyksestä näillekin siteeraamilleni kravattiherroille. Jotka jutustani pää punoittaen 

nyttemmin sutkauksensa TAATUSTI tunnistaa! Saako virannomaiset selville kenestä 

TARKENNETTUNA on kyse? No sellaisista tiiä heitellä.) Yhtä kaikki EI tullut ydinalan 

läpimurtouutisointia, missä todettaisiin kokouksen edenneen hyvin ja yksimielinen ilonsanoma 

ydinjätteineen olisi kruunannut paikalle ostettujen politikkojen puhein 100% myönteisyyksin. Ei 

tullut hauskasmassia, koska MINÄ ronkelina pilasin poikaitten ydinorgiat! Kuvitelkaa 

ydinhallintomme ei antanut koko massiivisesta kokouksesta julkaista RIVIN RIVIÄ! Koska oltiin 

paikalla antamassa kirpakkaa ydinharhapalautusta maan pinnalle. Ei kuultu esittämääni 

sulffaattibakteerireaalia Uudeltamaalta ja Posivan 300m syvyydestä jossa Onkalon kuparit tulevat 

taatusti syöpymään liki millin vuodessa! Uudenmaan putkiasentajien ammattiväelle 

uraanimalmiosäteilyssä lymyävistä erityissyövyttävistä bakteerikannoista varotellaan 

Uudellamaalla muuten ihan julkisesti! Ei annettu kuvallista journalistiikkaa esittämistäni säteilyn 

päästökasvujen alati punaisemmiksi ionisoimista 10-kertaistuneista arkitaivaskuvista 

nykylehdissämme. Ei kuulla kommentteja 36m syvistä mitatuista ruhjevyöhykekuvistani halki 

Olkiluodon saaren. Joka kertoo karusti 8-9 rihterin maanjäristyksistä saarella vuosituhannen välein 

Ruotsin geologien mukaan! Välin toki satamäärin pienempinäkin järähtelyjä. Hipi hiljaa Posiva oli 

siitä, että Olkiluodon keskustassa on niin rajuja ruhjerotkoja, ettei läpi päästä kaivamallakaan 

lainkaan! Samoin se fakta, että koko OLKILUOTO on täysin irti peruskalliostaan 

massiiviruhjeellaan n. 600m syvyydestä. Josta toki saatavat salatut tiedot löytyvät tarkoin 

julkisuudelta piiloteltuina. S.K. kirjoittellessa aiheesta, että ahtauden takia Posiva suttaa 

ydinperskaläjiään mm. Pohjoisen huvila-alueiden ALLE! Mereen ei kuulema mennä, koska jo nyt 

läpipaskoksi osoittautuneen kallion tiedetään vuotavan joka suunnaltaan niin valtaisat 

meritsunamit, että hengenlähtöä tietää kaivajille HETI! . . Noin VEREVÄÄ!( Niinikää Ruotsin 6 

ydinvoimalaseisokin päälle löytyneistä peräti 3 ydinvoimalan räjähtäneistä tarkoin salatuista 

säätösauvaydinkatastrofeista ei lehdet uskaltaneet kertoilla yhtään mitään. Vaikka niitä 

ahdistuvalle kokousväelle ja sateliittiyhteyksiinsä esittelin ilolla! Kokous pidettiin 22.102008 18:00. 

Ja vasta 25.10 U.R näytti kelmeän kuvan jossa virastaan syksyyn "lempattu" Posivan Äikäs ja uusi 

Patrakka on komennettu ulos pois luotani pidettävään pikku paniikikuvaan OVENSUUSSA ko . 

kokouspaikasta. Niin tarkoin olivat ydinherrat häiriintyneet esille ottamistani ydinkritiikeistä, että 

pakenivat upeesti ULOS! Kuvaavinta, ettei edes tässä artikkelissa sanan sanaa koko 

pääkokouksesta! Koska sen onnistuneesti upotin ydinhurmosauostaan. Että ILON PAIKKA! 

U.R:"Posivan väki on ahkeroinut tänä vuona ympäristönvaikutusten arvioinnin kimpussa. Noin 200-
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sivuinen YVA-selostus lähtee Tem:iin. YVA saataneen maaliskuussa. Posivan Patrakka ähkyy, 

ettei Olkiluotoon mahdukkaan edes Fennovoimakilpailijan uraaninperskoja. (Ei koska 

ydinmonopoliamme EI saisi mm. horjuttaa sähkön hintoja laskemaan kuluttajille!) Yhtäkkiä tutkaillut 

merenaluset, huvilansokkelikot, jopa Rauman kaupungin maat eivät ole kunnan saadessa 

kansansa parrigaadeille enää käytettävissä! Fennovoimasota starttaa ydinvarastoinnin aiheesta 

siis rahalla ja valtion pakotuksin. Lienee tosiaan niin, että jatkuvat laajennussuunnitelmat katkeilivat 

mm. Liiklänkarin luonnonsuojeluvalituksiini suoraan EU:hun." -------------- M.T.31.10-08: "Maapallo 

on matkalla kohti ekologista velkakriisiä, varoittaa WWF. Ihmiset kuluttavat luonnonvaroja JO 

kolmanneksen yli luonnon keston. Vettä kuluu asukasta kohden vuodessa puolikas olympia-

allasta. 20v. kuluttua tarvittaisiin 2 maapalloa tarpeisiimme. Suuriin kulutajiin aiemmin kuullut 

Suomi muuttui sijalta 3 sijalle16. Koska ydinvoimaloiden hiilijaljälki (RIKOLLISESTI) muutettiin 

aiemmasta hiilivoimalatasostaan nollaan!" JÄRKYTÄVÄÄ VALEHTELUA ettei ydinvoimalan 

nykyistä fossiilidieselten energianegatiivista uraaninkaivuutaan ja energiaa mielttömästi tuhlaavia 

edes isotooppijalostamojen energiamassiiveja haluta laskea LAINKAAN! Onko tällaisella kikkailulla 

sitten vaan päätetty kylmästi pyyhkäistä ydinvoimalaan elimellisesti kasautuvat ja kasvavat 

ongelmat pois päiväjärjestyksestä? Ikäänkuin reaaliin ei olisi varaa, saati syytä?! JÄRKYTÄVÄÄ!!! -

--------- L.S.29.10-08"Säätösauvoissa havaitut vauriot Ruotsin Oskarshamin ja Forsmarkin 

ydinvoimaloissa johtivat sauvojen tarkastuksiin myös Olkiluodon ydinvoimalaitoksella! Teollisuuden 

Voima on tarkastanut poistettuja säätösauvoja. Säätösauvojen tehtävä on rajoittaa laitosyksikön 

tehoa sekä tarvittaessa pysäyttää reaktori. Oskarshamissa havaittiin 7 viallista sauvaa 

kolmosyksikön vuosihuollossa. Maanantaina myös Forsmarkin kolmosyksikössä havaittiin 

vaurioituneita sauvoja. Vaurioiden syitä selvitellään. Olkiluodon laitosta kohden on 121 

säätösauvaa. Jos säätösauvan ohjaustanko katkeaa, säätösauva ei reaktoripikasulkua tehtäessä 

pysähdy suunnitellusti ja voi vaurioittaa reaktorin!" Olkiluodon laitokset ovat tytärlaitoksia 

Ruotsalaisiin ja ydinalalle ominaisen rikollisesti ydinvoimaloitamme EI olla vaivauduttu edes 

TARKISTAMAAN! . . Vaan laitoksia ajetaan silkkaan loppuvaan tuuriin nojautuen ja jälleen kerran 

ydinrappio kukoistaa tutusti! MYÖS STUK.n lähinnä valmistautuessa "vain" laskemaan tulevien 

ydinkatastrofimme uhrien miljoonamääriä tilipussejaan turvotellen. MIELTÄKÄÄNTÄVÄÄ! 

Barbarismia että VASTA viikko sen jälkeen, kun ilmoitin SUPO/Posivan YVA kokouksessa 

maailmaa hätkähdyttäneen tiedon siitä, että Ruotsissa oli 3 ydinvoimalaa, mm Oskarsham ajettu 

alas tieto julkaistiin!? Onko tosiaan niin, että koko maamme AINOA luotettava ydinkatastrofien 

tietojen eteenpäinmeno on kaltaisteni aniharvojen asiaa osaavien käsissä. Että 

SUPO/Sisäministeriö nykyisellä nettien sensuroinneillaan, lehtiholhouksillaan ,TV-sensureillaan 

haluaa sulkea MYÖS tällaisetkin tietokanavat maassamme? Että jatkossa kun ydinvoimaloissa 

tuttuun tyyliinsä räjähtelee ei kaltaiselleni ydinosaajille jää ainoaakaan kanavaa edes varoittaa 

lähimmäisiään. Ydinrikoksissaan rypevää ja nähdyn läpimädäntynyttä tietoestoydinalaamme 

halunsa mukaan nuoleskeleva korruptoitunut hallintomme ei siis kertakaikkiaan KESTÄ, että kansa 

ymmärtää luontomme kuolevan valtioydinmonopolien rikollisiin toimiinsa? Onko tällainen 

keskiaikainen toimintametodiikka ihan OIKEASTI tuotu Pohjois-Koreasta maahamme pysyvästi 

ydinalan hämärähommien peittelymassiiviin, kuten Robert Jungk oivasti ennakoi? Voisin toki kysyä 

tähän lopuksi, että MILLÄ VALTUUKSIN YDINALA tällaisia harkittuja kansansa murhiaan 

ydinvoimin luulee tekevänsä? On toki niin, että diktatuurit ovat "tupanneet 

maailmanmenohistoriassamme tukehtumaan luomaansa paskaansa"!  
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233. Niitattua kvanttifysiikkaa..txt 
233. Niitattua kvanttifysiikkaa. Niitattu mikä niitattu. Kirjoittanut: fet1 28.10.2008 klo 12.04 **Täytyy 

tähän pämmästä, että nimimerkki Skömypelle sua panee ninmaare halvalla tuolla toisessa 

jotoksessa, ettei voi kuin nauraa kippuravääränä! Finettiä!)) **Mutta toki susta jäi jäljelle sen veran, 

että mullekin haukkapalapari: << Tähän lisäksi se totuus, että K, L, M-kuoritasoilta irronneet 

elektronit tuottavatkin sitten helposti 10 000-100 000eV RÖNTGENsäteilyjä JOS saisivatkin joskus 

elektronejaan takaisin! >> Tosiaan, osoita minulle yksikin metastabiili suurienerginen aukko ! 

Aivan, ei taida löytyä mistään. **Klassinen tulema tähän olkoon vaikka KAIKKIEN tuntema ja tuttu 

ALFFAYDIN! 100% ionisoituneen heliumin ydin, jossa elektroniaukkopulastomeri totaalitäärisesti 

on suoranainenen KLASIKKO!) Mitä vetikö mielenmaattoon ,TÄ?)) Tosiaan tuollainen aukko 

säteilee täytyttyään röntgeniä. **NIINPÄ! Ja edes STUK-pellet ei voi tuotakaan kistää!) Mutta 

arvaapa kuinka suuren energian ko. elektroni on tarvinnut, joka on tuolta paikalta lähtenyt ? Aivan, 

vähän suuremman kuin aukon täyttyessä vapautuvan röntgenin energia [niinpä, miksei tässä muka 

pätisi energian säilymislaki]. Tässäkin prosessissa siis säteilyn energia heikkenee. **Voi pientä. . 

.MIHIN!? Esitä kaava. Kas kun sellaista keksimäänne 8-ulottuvuutta ei OLE! Ei katoa A4 arkkiin 

osuneen megawattisen alfasäteilijänkään energiat mihinkään vaan vastoin STUK pelleilyjänne alfa 

tykittää paperin ja sen takaa turhaa suojaa hakevan kätesi huis HEMMETTIIN! Näin se vaan kuule 

on! << *Kierää toki!) Eli jos sisimmän kuoren elektronienergiakenttä on 100 000eV ja siihen putoaa 

toiseksi sisimmän kuoren elektroni vapautuu tosiaan VAIN erotus, eli vaikka 90 000eV. Muttei se 

näin toki mene. Kun kolmannesta elektronikuoresta vastaava korvaaja ilmeentyy se tuottaa 

puolestaan puuttuvan 10 000eV röntgenkvantin. Niin ja lopulta uloimpaan kuoreen tuleva uusi 

elektroni vielä puuttuvan vaikka 3eV energiafotonin näkyvällä valolla. Eli kyllä YHTEISSUMMA on 

100%! Ken muuta väittää ei ymmärrä miten homma etenee jarrutusenergioinen ja 

moniratamuutoksineen kaikkineen! >> Niinpä, mutta tosiaan kuten selitin, säteilyn energia laskee 

juuri näin. 90000 eV säteily ei ole enää niin vaarallista kuin 100000 ev - ja tuo pieni kymppitonni 

(UV ?) ei ole enää "mitään" verrattuna alkuperäiseen 100000 eV:n säteilyyn. **Eli A/ Tunnustat 

ettei energiaa nimenomaan KADONNUT vaan nyt meillä on tällaisen prosessin jälkeen 

"pilkoutunut" vaikka nyt 10 kpl 10 000eV röntgenöintejä?! **B/ Mitä SINUSTA sitten tapahtuu kun 

nuo 10 kvanttia aikansa vaellettuaan osuvat sen jälkeen YHTEEN ja SAMAAN K-kuorielektroniin 

virittäen siitä. . Niin aivan OIKEIN kauniin ja yhtenäisen 100 000ev röntgenpaketin kuin TYHJÄÄ 

VAAN KAIKKIEN Einsteinin energian säilymislakien mukaan! Nyt muuten ensimmäistä kertaa 

huomaan, että pystyt ajattelemaan energian säilymistä. **Minulla kvanttienergiat on 100% AINA 

SÄILYNEET! Eivät täällä ole fotonienergiat haihtuneet absorbtiopelleilyissä mystisiin 

laskemattomiin 8-ulottuvuuksiinsa kuin ydinhallinnon pellepolleilla! Saman tien voit kertoa, miten 

olisi mahdollista sitten kerryttää tuohon atomiin säteilyä. Aina kun kunkin elektronin tila purkautuu, 

siitä syntyy pienempienergistä säteilyä kuin se alunperin oli. **Näin asia ei TIETYSTIKÄN OLE! 

Väitätkö että esim. ihan arkinen suurennuslasi HAJOTTAA energiatiheyttä? Kuulemma kuulistas 

100% ihan TOISTA! No saman tekee toki vertailtu esim. Einsteinin gravitaatiolinssi. Ja vaikka 

sama tilanne jossa IR-lämpökvantteja kokoamalla saamme kappaleen valontuoton värin 

nousemaan.(Jota et ole uskaltanut muuten lainkaan selitellä sattuneesti!) Alun punaisesta 

kompressoituu keltaista. Pian jo sinistä, UV, huis ja kohta meillä on JOPA suurennuslasin takana 

röntgenöintiä IR-fotoneista Lene-pakkaamalla tuottava kappale! Et voi kiistää, että 

kompressoinnissa atomiin on JUURI tästä luonnon fraktaalista kyse! Tuo yhteissumma on 100 %, 

**************************************!!!!!! **JUURU NÄIN!!!! TÄMÄN Einstein sanoi, mutta 

IAEA/STUK/ydinala kiistää. Eli nyt tarkkana!! *KERRAN YDINVOIMALASSA TUOTETTU 

SÄTEILYN ENEERGIAKOKONAISÄTEILYN MÄÄRÄENERGIA EI KATOA. VAAN VUOTAA JA 

VARASTOITUU BIOTOOPPEIHIMME! *Olen KOVASTI koettanut etsiä "kirjallisuuksista" 
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täsmätietona miten suurta osaa ydinenergiasta tämä mittareissamme näkymätön säteilyvuoto 

edustaa. Tämän suuruusluokka kun 1 600MW voimalassa on PAKKO olla n. 1 600MW 

kolmannes!! mutta ei välttämättä säteilyn. Pitää ottaa aina huomioon, että kaikilla molekyyleillä ja 

varsinkin hiloilla on hillitön määrä vibrationaalisia tiloja, jolloin loppu energia menee tuohon 

liikkeeseen (atomin kineettinen energia) eli lämmöksi. Koko energia ei säteile. **Harhaa. IR ON 

kompressoituva säteilyfotoni, jolle totuudelle et kertakaikkiaan mahda MITÄÄN! Pommittamalla 

rautaa IR-fotoneilla siitä KOMPRESSOITUU paljon energisempää fotonointia. pTykittämällä 50Hz 

vaikka nyt radiotaajuusfotoneja hehkulankaan saat aikaan siinä niin näkyvää valoa, UV-

komponentista mustavaloon ja aina helposti tuleviin jopa röntgen/gammataajuuksiin. Hupaisaa, 

että homma menee sellaisiin mittoihin, että jopa teippirullan "ultraäänipietsoenergia" tuottaa 

suoraan röntgeniä. Minulle ei toki mitään outoa mutta näköjään teille heikompitietoisille 

tusinaydininsinööreille.) << (katsos kun sille elektronille jäi vielä energiaa tulla ulos valessivyötä [ja 

jos ei olisi ollut, se ei voi M-kuorelta lähteä]). Siis atomi ionisoitui säteilystä, mutta sen (ko. tilan 

purkauksessa) lähettämä säteily oli pienempienergistä kuin sen saama. *EI! Jos atomiin osuu 

sisimmän K-kuorielektronin 100 000eV röntgenin synnyttävä ionisaatiomuutos. Sen ionisaation 

PALAUTUMINEN tuottaa kaikkine ratamuutoksineen, jarrutusenergioineen samaisen 100 000ev 

fotonointipaketin vaikka tulisikin toki osissa! >> Hyvä, alat ymmärtää asiaa: säteilyn energia laskee 

kun se vuorovaikuttaa materiaalin kanssa. **Sekoilet toki. Ei luvun jako vaikka kymmeneen sen 

MÄÄRÄN painokertymää muuta! Se juuri on tärkeää, että saamme suuresta energista (jolla on siis 

esim. ihmiseen osuessaan vaarallisia seuraamuksia) pieniä energioita joko materiaalin sisäiseen 

käyttöön (= lämpö) tai materiaalista ulospäin suuntautuvaksi esim. Vis-, IR- ym. kvanteiksi, jotka 

ovat jo vaarattomia (eivät kykene ionisoimaan sellaisia rakenteita esim. ihmisessä, josta olisi 

terveydellistä haittaa). Ymmärsitkö nyt pointin ? **Sairasta sulta tutusti. Vaikka 10 000eV röntgen 

ei yksinään vastaa 100 000ev röntgeniä , niin pelkistäen 10 000eV osumaa kymmenen kertaa 

peräkkäin on TISMALLEEN sama efektiltään kuin 100 000ev röntgen! Ja huomaamme ettei 

"hajauttaminen tee ongelmaa karkaavasta mittareissa näkymättömämmistä säteilyfotoneista 

YHTÄÄN ongelmattomammaksi. Eli olemme kuin kuseva kultakala maljassaan maapallolla. Ei se 

kusi/ydinsäteilyenergiahaittasumma YHTÄÄN vähene, vaikka "plissaisimme kuinka"! Simppeliä ja 

kaikki ymmärtää! Lisäksi kuten gammaamaan alkaviata typpitaivaistamme näemme alkaa 

konsentraationne olemaan niin tukkotäynnä, että kynnysfissioreaktiot alkavat jo valtoimenaan 

nostaamaan JUURI säteilykasautumisen kaavoin nimenomaan säteilyn kompressointia ylitse 

siroamisen! Tämä jos mikä on oleva TUHOISAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Säteilyn 

energia ei tosiaan mihinkään häviä, **EI! Hauskanpåulleroa, että saan sut pakotettua tajuamaan 

missä mennään! mutta se saadaan pilkottua niin pieniin palasiin, ettei siitä enää ole haittaa 

kenellekään. **EI ja vielä kerran EI! Tieedätkö mitä tapahtuu kun sekoitat glyseriiniä rajattuun 

määrään piihiekkaa, tehden siitä Nobelin "turvadynamiittia"? Ensin homma pelaa ikäänkuinj 

ongelmitta. Biimaa/sellukuidut imevät kaiken nitroglyseriinin näennäisturvaansa. kaikki pelittää 

hauskasti ohi 60-70-80-lukujen. säteily ikäänkuin "haihtuu" vaikka tiedämmekin jo MOLEMMAT, 

ettei se ENERGA ydinvoimaloista toki katoa. Mutta maton alla on olevinaan ikäänkuin turvassa. 

Näin ydinvoimalan ympäristön biotoopit imuroivat valtoimet neutriino/neutronivuo hilavirheet maton 

alle. Mutta KAS! Kun ydinvoimaloitten biotooppien neutronimukyky ylittyy. Käy kuin 

dynamiittipötköllä auringossa. Piripintaansa varastoituva säteily alkaakin. . .niin? **Aivan OIKEIN 

dynämiittipötkö alkaa "hikoilemaaan"!! Meillä onkin yhtäkkiä KAIKKI se vuosikymmenten 

ydintoiminnan säteilyn energia räjähtämispisteessä! YKSI tippa dynämiittipötkön pinnalla 

helmeilevää nitroglyseriiniä tipahtaa ja BUM! . . Räjäyttää fissiopommina KOKO 

typpitaivaankantemme siihen varastoimallamme säteilypäästöenergiallaan! Näin on JO käymässä 

ja ydinala myös TIETÄÄ TEKEMÄNSÄ MEGAMUNAUKSEN! Karua mutta kuten jo 1955 Einstein 

ja minä(peesaten) ennakoimme VÄÄJÄÄMÄTÖNTÄ!!!! Näin on kuule karua, vaikka voissa 
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paistaisit!! Mikä tässä oli niin saatanan vaikea ymmärtää alunperinkään ? **Jaa nin 

ydinherrojenne? No yksi keskeinen selitys on siinä, että 1970-luvulta päätettiin KIELTÄÄ kaiken 

tämän tässä kertovan Ajzenbergin-kuorimalliteorioiden opettaminen ydinfyysikoillemme 

IAEA/STUK-toimirikoksina! Jottei totuus ikäänkuin häiritsisi ydinrahasikailujanne. Tyhmää, 

yksinkertaista, mutta ydinvoima ON! << Näitä saa ajatella katsos ihan talonpoikaisjärjellä - ei 

näissä mitään mystisiä voimia tai energioita ole. *Einstein ja Lene Hau korosti, ettei energiaa katoa 

LAINKAAN näissä kerrotuissa kvanttimuutoksissa! Siksi auringon sisältä vuosimiljardit ulos 

ponnisteleva fotoni ei menetä HIUKKAAKAAN energiaansa vaikka osuu sinä aikana ziljoonaan 

elektroniin, absorboituen,siroten, atomeihin ja vastaavaan matkallaan! Myös tämä kiistaton totuus 

löytyy alan faktana. >> Taas käännät jo kertaalleen oikein sanomasi seikan päälaelleen. Siis onko 

100000 eV:n röntgenfotoni menettänyt energiaansa kun se jatkaa esim. 90000 eV:n energialla ? 

Tosiaan, energia ei ole kadonnut, mutta se on siirtynyt osittain myös muualle. Juuri tästä energian 

vähenemästä Einstein Nobelinsa sai. **Ei kyllä se tuli ihan fotonin kyvystä ionisoida alkuaine-

elektroneja! Tuo fotonin luovuttama energia saattaa siis mennä myös liike-energiaksi, jolloin 

kaikkien sekundaarifotonien yhteenlaskettu energia ei ole primäärifotonin energia. **Voi kulta pieni 

kun liike-energia ON säteilyenergian varastoimismuoto. Voin sen jopa osoittaa. liike-energia esim 

neutronissa tietää sen synnyttävän 200 Mev suuruista fissioräjähdystä! Rekyylienergia On toki 

säteilytuhoenergian tunnustettu muoto myös. Eli kyllä se liikuva partikkeli rekyylienergioineen 

raatelee osumistaan MYÖS solukkoamme, vaikke sitäkään säteilyn energiamuotoa juuri 

mittareissa näy. Tällöin energia on siis muuttanut muotoaan - samoin kuin se on muuttanut 

muotoaan siinä tapauksessa kun se antaa energiansa esim. sen K-kuoren elektronin liike-

energiaksi. Siinäkin energia säilyy koko ajan: fotonia ei enää ole kun se on elektronin energiana 

**Toki se ongelmitta voi taas myös kompressoitua. No fissio nyt on eräs klassikko miten! (ei voi 

mennä niin, että fotoni jatkaisi matkaansa edelleen 100 keV:ina sen jälkeen kun se on antanut 

elektronille jo 100 keV:n energiansa - tuossahan energia tuplaantuisi ihan tyhjästä). **Kuten Pekka 

Jauho osoitti fotoni ON ikuinen. Se voi toki energisesti hajaantua, MUTTA yhtä läellä 

kompressoitua. Luontofraktaaleja mukaillen kuten esim. baryonien pysyvyysvakio oivasti osoittaa. -

------------- STUK on pitkään ja hartaasti koettanut valehdella, mutta murtuu nykytietämyksellä myös 

se harha, ettei säteily kompressoituisi atomin ainerakenteissa Malenkan-kuorimallin mukaan 

MYÖS suurempienergisiin fotonointipaketteihin. Aika kuvaavaa tilanteelle kyllä on ja osoittaa 

IAEA:n ydinrikollisten toimien voimavarat tiedotussensurointiinsa. Vaikka ydinalan säteilyn kokoon 

kompressoiti on tunnettu jo yli 50 vuotta sen SOVELLUTUSFAKTOJA kuten Lene Haun (2001) 

kokeet ja tällaiset tässä esitetyt reaalit ole lehdeissä näkynyt. Yhtä kaikki nyt alkaa karusti 

ydinrikollisten seinät tulemaan vastaan ja aletaan tiedepiireissä KIISTATTA osoittamaan miten 

säteilyn energiat sekä varastoituvat, ETTÄ mitatusti kompressoituvat ongelmitta MYÖS aina 

gammatasoillen asti atomien sisusrakenteiten neutronspinhyrriin asti! On AINA ollut selkeä fakta, 

kun aine on esim. äärimmilleen ionisoitunutta, se kykenee tuottamaan imemästään säteilyjen 

energioistaan ENÄÄ käytännössä gammaa! Tässä jälleen selkeä ja kiistaton näyttö: T.K -08/ 

No:14. "Mangneettisista neutronitähdistä purkautuu äärimmäisen voimakasta gammasäteilyä!" 

Asia on kiistattoman selkeä. Christopher Thompsonin ja Robert Duncanin teoria mangnetarien 

olemassaolosta tunnustettiin oikeaksi 1990-luvulla. Aiheesta kuvaa. http://kuvaton.com/k/AAm.jpg 

Pelkistetyimmillään tässä on kyse siitä, että kun neutronitähden neutroneiden AINOA keskeinen 

tapa vuorovaikutuksineen poistaa säteilyfotoneita perustuu neutronspinhyrräkvantitukseen, 

muuttuu tällaisen aineen energiat vain neutronmassan ainoalle taajuusaluekompressoinnilleen, eli 

gamman tuottoalueelle. ------------------ Fotonin massa puhuttaa. Minusta fotonin massallisuudesta 

keskusteltaessa on kaikkein hämmästyttävintä, miksi fotonin massa on niin vaikea paikka 

ydinhallinnollemme myöntää? Ei ole mitään uutta, että aiemmat fyysiset tulkinnat on jouduttu 

korjaamaan. Kuten vääjäämätttä tulee tapahtumaan myös tässä. Higinssin hiukkanen määrittää 
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massaksi KAIKKI siinä olevat objektit, luonnmollisesti myös fotonit. Näin yksinkertaista se vaan on! 

Cernin koetta on taktisesti jo viivästetty jotei tätä reaalia tarvitsisi tuoda tietoisuuteemme. Kun 

fotoni puhkoo kenttäavaruutta, missä jo ITSESSÄÄN on massaa ei asiassa ole mitään epäselvyttä. 

Katson tärkeimmistä alkeishiukkasista kertovaa Pekka Jauhon taulukkoa. Kuvaavasti siinä lukee: 

Massa/MeV ja alla määritellään neutraalin pionin massaksi karvan alle 135MeV. Katson taulukosta 

leptoneita, mesoneita, nukleonit, hyperonit. Itse asiass 17 erilaista hiukkasta ja tiedättekö mitä 

JOKAISELLE on määritelty kiltisti kyseenalaistamatta MeV tasostaan MASSA! Miksi sitten esim. 1 

000 000eV gammaa ydinala ei haluaisi tituleerata ihan samoin kuin mitä muuta tahansa hiukkasta 

massallisena? Niin tiedämme, että valonnopealla sähkön siirtämällä elektronillakin on selkeä 

massa vaelllessaan loistelampun plasmakaasun tyhjiöissään. Tiedämme myös, että Higssin kenttä 

määrittelee kaikki siinä liikuvat massallisiksi edelläkerrotusti. Mutta mistä tiedämme, että Higssissä 

on massa? Casimir, efekti kertoo laboraatiokokeista joissa muutaman atomin päässä toisistaan 

olevien metallipintojen väliin jää ei pelkästään tyhjiö vaan rajumpi tila jossa EI OLE edes Higssin 

massaa! Kun tällaiseen tilaan pannaan metalliatomilevy tilan ylityhjiö saa massaa ja paineellaan 

ruttaa lamellia sisään poistamaan tilan massattomuuden. Tällaiset löydökset ovat aivan keskeisiä. 

Meillä on massallinen kenttä, jonka PAINO voidaan jopa punnita. Näin helppoa se tosiaan on. Nyt 

pitää vielä määritellä fotonin viemä koko kentässä. Klassiseksi välineeksi voimme määritellä 1 000 

000eV gammafotonin. Jo Arkhimeres määritteli kelluvan kappaleen massaa kelluttamalla 

vesipurkissa ja laskemalla yli loiskuneen veden. Me teemme saman mittaamalla Higgsin kentällä. 

Meillä on siis 1MeV fotoni ja panemme sen kellumaan. Tässä se tosiaan on! Jotta massa alkaisi 

kellua on fotonin casimirontelon oltava kelluttaekseen massan kooltaan 1Mev suuruinen! Mutta ei 

laskelma ole ihan kaikki tässä vielä. Muistamme, että fotonin KULJETTAMA energia oli tuon veran. 

Vielä pitää määritellä päälle se massa, joka liike-energian vastaanottaa. Nyt astetta vaikeampaa. 

Koska fotonilla on oltava myös rakenne joka laajentaa Higssiin kelluntaontelon. On oletettava, että 

vähintään yksi gravitonitilasyrjäytymä on käytettävänä, koska Higssinsin kentän minimikoko se on. 

Fotonin massa on mallissamme (liikemassa) 1MeV +gravitonimassa. Tiedämme, että esimerkiksi 

Augerelektronikaappauksessa kykenee elektronin suuruinen massa tuottamaan 1MeV 

beettaterssin parin virittyneen elektronin pudotessaan radalta syvemmälle atomiin! Tiedämme, että 

perusgammasta löytyy 2-elektronin verran kantoenergiaa. Tiedämme, että muuttamalla elektronin 

antiaineellaan puhtaaksi energiaksi siitä vapautuu 0,511MeV, ja prosessiin osallistuvasta 

antielektronipositronista toinen mokoma. Aine kykenee siis äärivirittyneenä sisältämään vain 

massapainonsa energiaa. Ei ole mikään sattuma, että mm. parinmuodostus fotonista on juuri tuo 

välähtävä kahden elektronin heijastemassa. Näin saamme oivasti kartoitettua haarukkaamme. 

Näillä laskelmilla 2 elektronia on realisoitu fotonin massa.  

  

234. IR-fotoniikkaa kertaus..txt 
234. IR-fotoniikkaperusteet. Hämmästyttävän vähän ymmärretään , miten samaan 

perusmekaniikkaan mm. kemia ja fysiikka kuuluvat. Valenssielektronien liikuttamat energiatasot 

muodostuvat tyypillisesti muutamien elektronivolttien välittämistä elektronien viretiloista ja niiden 

loputtomista toistopuruista. Esimerkiksi fotosynteesin kivijalka on muutaman elektronivoltin 

punaisen valofotonin viritysionisaation valenssielektronin toistuvuuden työstä riippuvuus. Tämä 

elektronivoltin taso on identtinen säteilyionisaatiofysiikan prosessin aineen valenssielektronien 

ioniosaatiokynnyksen kanssa! Tämän ymmärtäminen on peruste elämään kaikkialla. Mutta 

tiedämmekö miten atomi kykenee työskentelemään KOKO fotoniskaalan muut osat? KOKO 

maaailman kemia perustuu samaisiin fotoneja tuottavaan muutaman elektronivoltin 
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kvanttielektronien perusvarastoimismekaniikkaan ylihienokuorirakennevälitiloineen kaikkineen. 

Kukin voi muuten ilmiötä ihan tutkailla, vaikka näin. Ota arkinen hehkulamppu. Sen wolframin 

valenssifotonikynnys on perustilastaan 9,15eV. Kun wolframia alat pommittamaan 0,1eV IR-

kvanteilla saat metallin peilaamaan eli emittoimaan toki samaisia 0,1eV IR-kvantteja. Mutta 

lisäämällä tuohon kyseiseen hehkulankaan entistä enemmän virtaa/IR-lämpöä alkaa sieltä 

muodostumaan KOMPRESSOITUEN ensin näkyvän valon elektronivolttiluokkaista punaista, sitten 

keltaista, ja sinistä. Itse asiassa muutoksen suure on lineaarinen. MITEN ihmeessä volframin 

luontainen UV-fotonointikvanttitaso kyetään alkuun alittamaan ja virtaa lisäämällä ylittämään? 

Selitys on toki helppo. Metallien valenssielektroneilla on kyky siirtää kasaansa ns. "konversoimaan 

sisäisesti" niihin varastoituvaa VAJAAFOTONOIVAA energiaansa niin, että se fotonoituu 

summautuen useamman atomin yhteistyöllä! Kyse on pitkälti samasta kuin TV-kuvaruudulla jossa 

kolmella päävärillä painottamalla niiden suhteellista energiamäärää sadaan 

välitilafotonoinnitaajuudet kaikki. Jos meillä on siis keltainen ja sininen valo 50% tehollaan saamme 

100% vihreää keskiarvoväriä. Näin systeemi karkeistaen pelaa. Kuka hyvänsä voi demota tilan 

jossa 0,1eV fotonoinnit kompressoituvat tuottaen koko näkyvän valon skaalasektorit ongelmitta 

infrapunasta näkyvän valon siniseen asti. On tärkeä huomata, että ollaan selkeästi jo UV-valon 

puolella kun päästään volframin "omimmalle" valenssitasolleen 9,15eV! Joten lisäämällä 0,1eV IR-

fotoneja aina vaan saamme langasta komeasti myös UV kvanttien n.100eV spektrin 

valenssielektroniemissiot. Kuten todistaa vaikka hehkulampun wuudmetallinen musta kupu, jonka 

läpi myös tuo UV-tuotto-osio tunkee ongelmitta ilmituloonsa. Jos yhä vaan nostamme jännitettä 

alkaa ylittymään wolframin valenssielektronien UV-tasot. Seurauksena on tietysti uloimpien 

metallin valenssielektronien pois ionisaatio. Nyt astuvat alempien elektronikerrosten varsinaiset 

UV-fotonituottokyvyt esiin. Yhä lisätessämme wolframin IR-fotonipommitusta näin kompressoituu 

fotonientuotto röntgenalueelle asti. Tässä vaiheessa hehkulangasta on ionisoitunut jo KAIKKI 

ulommat valenssielektronit. Nyt työvuoroon astuvat 10 000eV sisemmät elektronikerrokset 

fotonintuottoon kuori kerrallaan ionisoituen kiihtyvästi kasautuvista ylitehoista. Kun ionisaatio kuorii 

nekin pois astuu remmiin enää sisimmät K-kuorielektronit toimimaan jo 100 000eV 

fotonointitaajuuksiensa huikeassa kuumuusionisaatiotasossaan. Kun jopa nämä ionisoituvat alkaa 

metallin jäännösydin syytämään enää gammataajuusfotonointiaan pelkillä 

neutronspinhyrrävarastoitumillaan. Tämä yksikkö vastaakin sitten gammataajuustuoton 0,1eV 

infrapunaa kompressoiden. Kuten atomin perusominaisuus on. Näin näppärästi huomasimme, että 

vaikka periaatteessa piti saavuttaa uloimmilla elektronikuorille ominainen elohopeastakin tuttu UV 

spektri. Niin TODEISUUDESSA wolframillamme oli kiistaton kyvykkyys toistaa koko spektri 

alhaaalta ylös gammaan asti, LINEAARISESTI! Ilmiö on toki kansalle tajuntaan ydinfysiikan 

olemuksesta opittuna niin vaarallinen , ettei tällaisista atomien peruspiirteistä halua puhuttavan 

halaistua sanaa! Koska osoittaa miten säteilyn energiat ydinvoimalasta varastoituvat atomin 

rakenteisiin ONGELMITTA! Kiteytettään, että tarkastelemme tässä enemmin YKSITTÄISTEN 

atomiytimien käyttäytymistä, jolloin aineen olomuotomuutoksetkin voimme epäoleellisina 

ongelmitta ohittaa. Koska pysyvä yksittäisatomi joukko-osaana sinällään ei edusta faasimuutoksia. 

Nyanssina voitaisiin vielä lisätä, vaikka mallinnuksessa energiaa tuotiin IR-fotoneina toimii 

systeemi TÄYSIN samalla tavalla lineaarisesti vaikka energiaa olisi tuotettu mikroaalloilla, 

radioaalloilla ja vastaavilla. Eli kyse on tosiaan siitä, että atomin rakenne sallii fotonienergioiden 

kompressoitumiset taajuuskaistansa aivan alapäästä ylimpiin tasoihinsa asti. Koska Einsteinin 

energian pysyvyyslain sovelluksesta kaikkineen on kyse. ---------------- 

Neutronieroosiotäsmennystä. Ai kiinnostaisiko sinua tietää miten on mahdollista, että 

neutronisäteilytetty esim. kulta muuttuu ilmaan höyrystyväksi silkaksi elohopeaksi? Tutustu nyt 

vaikka neutronivuotuotoksistaan kuuluisaan fuusioreaktoritekniikkaan. Sielä. .niin TOTTA 

TOSIAAN KAIKKI keskeiset voimalan osat on PAKKO vaihtaa 5 vuoden, jopa vuoden parin välein! 
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Ja tiedätkö tosiaan MIKSI? Syy on TISMALEEN se mistä kerroin kultasormuksen 

neutronointieroosoituessa epävakaaksi elohopeaksi. Kun arkirauta muuttuu neutronisäteilytyksestä 

kobolttisäteilykanuunasta tutuksi KOBOLTIKSI. Niin tai vaikka käytettyt mm. sähköjohtojen kupari 

resistanssistaan sulavaksi SINKIKSI.(Huomaa myös esim. Posivan hajovat kuparipullo-onkaloinnit, 

elintärkeitten tietokoneitten ääritärkeät hienomekaaniosat jne.) Noin tai vaikka alumiinin PIIKSI 

muuttumiset. Tietokoneen piin FOSVORIKSI muuttumisineen. Näin laitoksen komponentit alkavat 

räjähtelemään kohtalokkaan vääristä alkuaineista muodostuvista neutroni/säteilypommitetuista 

rakenteistaan ja silloin on leikki kaukana! Tuho onkin jo varmaa, kun mennään 

ydinvoimalarakenteille laskettujen 25-30v käyttöikärajojen yli. Alueelle jossa kansanmurhat 

muodostetaan siviiliydinvoimin. Ei ole mikään sattumaa että Ruotsissa yli-ikä/ylitehoajon 

laitoksissaan jo nähdysti neutronieroosoidut säätösauvat irtoilevat ratketen massoittain 

kannakkeistaan kohtalokkaasti. Ei koboltiksi teilattu säteiluyeroosoituva rauta kestä. Ei se toki 

kestä SUOMESSAKAAN! Mutta kun TVO:ta ei vaadita edes tutkimaan tulevaa selkeää 

katastrofiaan, niin? Syy on toki korruptoituneessa ja toimimattomassa valtiomonopolisessa 

ydinrikosuusintakoneistossamme ja valvonnaassamme. Mutta kuoleman, niin ydintuhon 

vääjäämättömyyden seuraukset kärsimmme ME, LAPSEMME ja tuhannet tulevat sukupolvet! 

Rahansokaisu ahneuksineen on siis sekä hullu, että sokea paimen! Kun neutronipommiteltu 

teräsbetoni muuttuu peräti titanitomuksi, tai vaikka erikoisteräksien nikkeli alkaa pykimään vetelää 

korrodoivaa kuparia inestään alkaa kuule ydininsulle olemaan ahasta nahasasaan! Ehkä, siis 

EHKÄ jos alat oivaltamaan alat aavistella MIKSI fuusiossa on AINA 50v odotelua. Neutronisäteilyn 

perusmurha pelaa ja toimii näin AINA! Niin nyky-ydinlaitoksissmme, OL-3 plutoniumvoimaloitten 

1000-kertaa nyky-ydinvoimaloitamme säteilevimmissä tuotoksissaan, rakenteissaan, kuin ko. 

fuusiolaitoksissakin. Mikä on sitten jatkuvatoimisen vaihtamisen toinen vaihtoehto? Niin kun sielä 

näin omin silmin, miten säteilyn pölyiksi pilaamaa rakenneta vaikka mitä erikoistukiaineita alkoi 

neutronisäteilyssä muuttumaan alkuaineista toisikseen niin tiedätkö miten menetellään? KUKAAN 

ydinalalla EI saa täälaisesta neutronimuutosfaktasta MITÄÄN KOULUTUSTA! Ongelmaa ei 

ikäänkuin ole olemassa, jossei henkilökunta osaa etsiä!! Otetaan esimerkki. Kun TVO kyseli näistä 

neutronivuoeroosiomuutoksista suoraan USA:sta sanottiin, ettei tietoa ANNETA! Vain sivu 

kerrallaan lennätetään KAHDEN konekiväärivartijan alati vahtimana paikalle. Tekstiä EI myös saa 

kopioida IKINÄ! Lennot maksaa tilaaja ja kun monituhatsivuinen kirjanen olisi luettuna olisi tilaaja 

TAATUSTI KONKKURSSISSA jo kustannuksista. Näin, siis NÄIN tosiaan toimii IAEA/STUK! Näin 

toimii ydinalalla KAIKKI. Niin näin ydinrikoshallinto takaa sen, ettei lisäkseni juuri muut alalla ole 

edes KUULLEET millaista hasardia tehdään. Huikeaa , uskomattoman barrbaarista. Mutta hei 

ydinala ON! ------------- Aktivoituminen *Selitys siitä miten suoraan atomi imee saamaansa säteilyn 

energiaa sisuksiinsa. Siitä tämä STUK:n kirjan juttu on mielenkiintoinen huomio, että virallisesti 

ydinalalalla ei tunnusteta atomin rakenteiden kykyä imeä itseensä ulkopuolista säteilyn energiaa. 

Mutta lukekaa ihmeessä miten puhutaan JOPA lineaarisesta säteilyn imukyvyistä Lene Haun 

fotonikompressointien tyyliin tutusti. "Säteilyttämisen tuloksena syntyvä nuklidi on radioaktiivinen. 

(Säteily ja turvallisuus),s. 68. Säteilyttämisessä saavutetaan tasapainotila, jossa syntyvän nuklidin 

aktiivisuus on yhtä suuri kun sitä tuottavan reaktion reaktiotaajuus. Koko näytteen aktiivisuus 

saadaan kertomalla laskettu aktiivisuus näytteen ytimien määrällä. Syntyneen nuklidin aktiivisuus 

on 50% kyllästymisaktiivisuudesta, kun säteilyttäminen on kestänyt nuklidin yhden puoliintumisajan 

verran. 93.75% neljän puoliintumisajan jälkeen. Pienillä t:n arvoilla aktivisuus kasvaa lähes 

lineaarisesti kaavaan A(t) = A ääretön delta t mukaisesti. Kun säteilytysaika t on alle kymmenesosa 

puoliintumisajasta, lineaarinen approksimaatio virhe on vähäinen. Enintään 3,5%. *Hauska 

yksityiskohta, että Lene Hau kompreassoi ja varastoi säteilyään myös alla mainittuun natriumiin. 

Esim. natriumin radioaktiivista isotooppia Na-24, jonka puoliintumisaika on 15h, voidaan tuottaa 

reaktiossa Na-23(n, gamma) Na-24. Reaktion keskimääräinen vaikutusala termisille neutroneille on 
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Qav= 0,5. ------------ Norsu posliinikaapissa. Nyt kun on kauhea turbo päällä, eikä ehdi lukea 

teoriaa, niin selitäs vielä tarkemmin, miten ja mihin valo syntyy. Olin luulossa, että se on ilman 

kitkasta lähes pysähdyksiin jarruuntuneiden ja sen mukana piipusta tulevien vapaiden neutronien 

hajoamisesta seuraavan protonin ja elektronin yhtymisestä vedyksi. *Parhain selitys kyseisestä 

ilmiöstä mitä löytyy! Eli kun vedyn valenssisidos on 13,9eV syntyy palautuvasta elektronista vedylle 

ominainen emissio. Tunnemme termin nimellä mm. UV-B fotonointi, joka on tunnettu ydinvoimalan 

tuottamana tyypillisenä ionisoivana kaasujensa fotonointimuotona. Tämä säteily kun on tunnetusti 

ionisoiva se virittää näin ympärisrtönsä hapet tuottamaan beettasoihdulle ominaisen toissijaisen 

punavärisoihdun. Edes Pekka Jauho ei uskalla kertoa ilmiöstä mitään muuta, kuin että se 

tapahtuu! Niin uskomatonta kun onkin koko ilmiö atomien ulkopuolella 16,67min aikana hajoavien 

neutronien osalta on koettu niin vaikeaksi ettei ole JULKASTU edes näissä kirjoissa! Ymmärrät 

viimeistään nyt miksi jo puhuminen punaväritaivaista kylmää jopa ammattilaisen hiljaiseksi! Mutta 

neutronin vuorovaikutukset atominsa ulkopuolella on kuin norsu posliinikaapisssa. Siitä koosteita 

alla: *Neutronien siroaminen, moderoituminen väliaineen ytimistä. Luovuttaaliike-energiaansa 

myös näin. Eli menee ensin kuin puolukka pullossa, koska on sähköneutraali. Kevein, eli vety-

ydintörmäys puolittaa liike-energian. Neutronin osuessa kohdeytimeen muodostuu virittynyt ydin, 

joka laukeaa lähjettän uuden neutronin taas jättän atomiin viretilan joka laukoo GAMMAN! *Nyt 

vaikeeta : taulukko 3.3 Moderointiominaisuuksia Alkuaine vety massaluku 1 (elastisen sironnan 

vakio "alfa") 0 Törmäysten määrä 2MeV-1eV = 15 deuterium 2 0,111 20 hiili 12 0,716 92 HAPPI 16 

0,779 121 uraani 238 0,983 1 700 Taas epäelastinen sironta: Epäelastisen sironnan 

kynnysenergia ja siten myös sirontagammojen energia on raskaille ja keskiraskaille ytimille 

tyypillisesti 0,1-1MeV ja keveille ytimille muutama MeV, esim. happi O-16 tapauksessa 6MeV. 

Koska tavallinen vety EI kykene viritystilaan ei kimmoton sironta vedystä ole mahdolista *Miten 

tuota selittäisi. Koska neutroni on ulospäin sähköneutraali se ottaa "ihokontaktia" aineeseen jos 

toiseenkin. Etenee jo ihan perusolemuksenaan kuin norsu posliinikaupassa, ja tunkeutuu 

ongelmitta miltei minkä aineeseen jopa YTIMIIN niitä GAMMAAJIKSI viritellen! Valitettavasti edes 

tässä ei kaikki. *Hyvin pienilläkin energioilla voi esiintyä epäelastista sirontaaa molekyyliin 

sitoutuneen atomin ytimestä, jolloin voi tapahtua muutoksia rotaatio- ja vibraatiotiloissa, ja 

neutronien energia voi pienentyä ja kasvaa. Jo muutamien elektronivolttien energia neutroniin 

jääneenä pitää sen vapaana. Kevyissä kudoksissa siis elastista sirontaa. Raskaissa väliaineissa 

epäelastista sirontaa. Joissa on huomioitava mm. syntyvät gammasäteilytykset. Syntyy 

epäelastisessa sironnassa myös pitkäikäisiä isomeerisiä tiloja materiaalin aktivoitumisena. 

Neutronin menettämä energia siirtyy epäelastisessa kokonaan ja epäelastisessa osittain ytimen 

liike-nergiaan. Rekyylienergia on yleensä suuri verrattuna sidosenergioihin. Niinpä rekyyli pystyy 

aiheuttamaan jopa satoja sekuundääritapahtumia väliaineissa. Niitä voi olla hilavirhemuodostumat 

metalleissa tai kemiallisten sidosten katkot orgaanisissa aineissa. Näin muodostuu 

väliainemuutoksia ja metallien ja muovien haurastumista neutronieroosiota. neutroni muodostaa 

keramisoivia kifehuokostunnnelirakenteita. Vuorovaikutus voi synnyttää myös aktivoitumisreaktioita 

joissa virittyvä väliydin laukeaa jollakin muulla tavalla kuin emittoimalla neutronin 

absorrptioreaktioita mm. säteilevät kaappaukset neutron gamma/ neutron protoni/ neutron 

tuplaneutron, sekä tietysti fissio. Absorptioiva neutroni ytimeen aiheuttaa viritystilan. 

Resonanssienergioiden alue vajaasta elektronivoltista kiloelektronivoltteihin. Neutron 

gammareaktiossa syntyvät gammat energialtaan 5-8MeV. Yksi gamma synnyttää rekyylienergian 

useita elektronivoltteja. Riittäen hilavirhesyntyyn tai kemiallisten sidosten katkoon. Myös 

radioaktiivisten reaktiotuotteitten tuottoon. Melko harvinaista, että neutroniabsoptio johtaa 

emissioon. Neutroni voi aiheuttaa myös kynnysreaktion O-16 (n,p) N-16. Jossa syntyvä N-16 on 

beetta miinusaktiivinen, eli halkeava neutroni syytää sisuksistaan elektronin tuottaen klassisen 7 

sekunnin ja 7,1MeV erittäin läpitunkevan gamman! Sitten se klassinen tila jossa neutroni 
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osuessaan raskaampaann ytimeen muodostuu 200MeV fissiohalkeminen. Jos kuulosti vaikealta 

niin nyt helpottuu ja päästään varsinaiseen beetta miinushajoamiseen, joka siis on beetasoihdun 

kuitenkin keskeisin elementti . Simppeli prosessi: "Beetta miinushajoamisessa yksi neutroni hajoaa 

protoniksi vapauttaen antineutriinon n. 1 000 000eV energiakvantilla". (Beettahajoamisia on myös 

augerelektronin kaappaus ytimen protonin hajoaminen neutroniksi ja positroniksi, eli 

antielektroniksi tuottaen annihilaatiosäteilyä joka törmää atomin elektroneja virittämään.) Siis 

HUHUH enemmän kun konstikkaalta saattaa tuntua. Aihetta varten pitäisi saada käsiinsä kirja 

"Säteily ja turvallisuus". STUK :n äärimmäisen harhaanjohtava julkaisu kaikkineen. 

  

235. Säteilyenergian johtumistie..txt 
235.Säteilyenergian johtumistie. Kuten aina ydinala pyrkii mitä tarkimmin salaamaan yleisöltä 

sellaisia ilmiöitä, joita ei heti edes tulisi mieleen. Ydinvoimala on tosiaan 

säteilyfotonienergiantuoton lähde, jonka tehosta kolmannes vuotaa hukkalämpönä biotooppiin, 

kolmannes menee säteilyenergiana kaikkialle niitä huomaamattomien mittarien värähtämättä 

ympäristöön ja erittäin kauaskin biotooppeihin. Ja toki kolmannes menee ulos sähkön energiana 

atomien elektronivirtana suoraan kuluttajien talouksiin! Nyt tulee mielenkiintoinen elementti 

aiheeseen. Sähkö siis poistuu voimalaitoksesta sitä varten tehdyn sähkökaapelin 

"elektronivirtasenergioiden valtatiellä niitä varten suunnitelluissa johteissaan". Mutta mikä muukin 

on samaista elektronien liike-energiaa? Niin tosiaan esim. BEETTAELEKTRONIEN 

SÄTEILENERGIA! Aika huisi mielikuva, että säteily tulee samoja johtimia myöten JOKAISEEN 

kotiimme, koska valtakunnan verkko on TÄYSIN avoin poistoputki suoraan ydinvoimaloista! . 

.Huimaa, huimaa! Itse asiassa niin mieltäkääntävä ajatussetti, että pitää miettiä oikein lisää. Jos 

esimerkiksi alfasäteilyin, beettasäteilyin ja vaikka gammalla pommitamme tavallista 

sähkökaapelijohdeta se synnyttää aivan KONKREETTISEN "säteilyn siiron energiavirran" suoraan 

kaapelin toiseen päähän! Metallin kyky atomin sisäisellä konversiolla, sirota, siirtää säteilyn 

muodostamaa energiavirtoja liki häviöttä satojen kilometrien päähän on siis REAALI! Mutta nyt 

astetta kuvottavampaan. Mitataanko sitten millään lailla sähkön hautasaattona kulkeutuvaa 

säteilyä näissä johtimissa? EI TIETYSTIKÄÄN! Eli meillä on taas kerran eräs säteilyn 

kulkeutumismuotokanava lastesi kamareihin, jota ei edes YMMÄRRETÄ olevan olemassa! . . 

Päivän selvää, että ydinvoimaloitten lukuisat säteilyn päästöt tarttuvat niin voimalan sisällä, kuin 

pihoilla, maastokertymäpäästöistään, ydinjätteistä, uraanijalostuskaivoksistaan ja pitkin massiivisia 

avolinjakaapeleita sähkölinjojen säteilyenergian kuljetuslinjoille kuin tyhjää vaan. 1000-

kertaistuneiksi SYKEsarja B7 TVO:lla mitatut ilmakehässämme vuosittain +27%/v kasvavat vaikka 

tritiumsäteilypäästöenergialajit eri muodoissaan kulkeutuvat näitä säteilyenergian ilman 

siirtokaapelointeja myöten esteittä miten huvittaa. Mittarit ei toki mittaa näitäkään säteilyn 

energiansiirtosuureita millään muodollaan. Onko nähtävissä joku konkretisoiva muu sähkölinjoilla 

kalmona ratsastavia energiapaketteja vertailuiksi? Hyvä verrokki on sähköyhtiöiden kyky käyttää 

voimalinjoja vaikka kuvan, mittaustietodatojen ja äänenvälityskanavina ongelmitta sähkövirtojen 

joukossa tuosta vaan! Klassinen ukkosvasama on toki tuttu, mutta mystisempi esim. pallosalama 

vaeltaa energiavirtana ukkosen lailla vaikka kilometrejä sähkökaapeleissa piilotellen salakavalasti 

näkymättömissä. Pullahtavat varoittamatta kotiisi suoraan tepselistä polttaen ja tuhoten kaiken 

tieltään. On huikeaa havaita, että säteilylle on ydinyhtiöt varanneet mitä mielikuvituksellisimpia 

tapoja kulkeuttaa ydinvoimaloista huomaamattomasti ulos klassisen suoran säteilyn. Ilmavirtojen, 

tuuletus/jäähdytesiirtojen, ydinjätteitten, atomisisuskapseloitumisenergioin, neutronein, Malenkan 
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kuorimallein, vesilauhteitten ja nyt siis kiistattomasti MYÖS johteiden kautta säteilyn energioille on 

paljastumassa entistä mystisemmin salattuja tapojaan. Poistua RAJATTOMASTI varkain 

varastamaan lastemme tulevaisuudessa ydinsäteilykasautumista kuolevan luontomme! Siksi 

taustamme metastabiilinen kertymä onkin huikeasti 10-kertaistumaan saatettu. --------------- 

Säteilyjohtuminen II. Ehkä on syytä tuoda esille OL-3 laitokselle ominainen uusi (salattu) tapa 

yrittää johtaa sähköisesti varautuneita säteilyionisaatioenergioita laitoksen seinärakenteilla. Kyse 

on hyttysverkon kaltaisesta kaksoisverkkorakenteellisestä Faradeyn häkistä. Laitoksen sekä 

sisäseinillä, että olkoseinillä on tällainen massiivisen kokoinen peite. Tarkoituksenaan on johdattaa 

kuparisilla verkoilla säteilyn energioita haluttuihin suuntiin. Eli on tosiaan niin, että 

ydinenergiasektorillakin ollaan alettu miettiä sitä todellisuutta, miten säteilyn päästöt kulkeutuvat 

TODISTETUSTI myös metalleissa energoineen. Edes tältä kannalta idea ei ole uusi! Teemme 

kaksi erillistä suljettua metallisäiliötä. Panemme toiseen säteilevää ainetta alfasäteilijää, 

gammaajaa ja vaikka beettasäteilijää. Voimme huomata säteilyn energian KIISTATTA muuttavan 

energiatilojaan säiliönsä seinämärakenteissa. Säteilyn eräs keskeinen piirre onkin juuri ionisoida 

kohtaamaansa alkuainetta. Poistaen siitä mm. atomin osia ja toki monin muinkin tavoin 

vuorovaikuttaen VARASTOIDEN säiliön seinämään säteilyvuon synnyttämiä kuolettavia 

energioitaan. Voimmeko nyt siirtää tätä energiaa vaikka kilometrin päässä olevaan toiseen 

metallisäiliöön, jossa onneton ydininsinööri odottaa tulevaa? Totta toki voimme! Säteilyn 

energiamuotoja voidaan johdattaa metallisäiliöstä toiseen varsin helposti vaikka 

sähköjohtokaapelilla! Niin uskomatonta kuin se onkin, niin yhdistämällä OL-3 ydinvoimalan tapaan 

nämä kaksi säiliötä toisiinsa voimme havannoida säteilyn energiamujotojen kulkeutumisen niin 

koteihimme, kuin insinöörin asuttamaan metallikammioon. Kun kytkentä on tehty alkaa kyseinen 

insinööri huomaamaan olonsa VARSIN pian suorastaan hengenahdistavan vaaralliseksi! Ja mikä 

karmeinta alkaa insinöörin ympäristössä tapahtumaan tuota säteilyefekteistä tuttua 

perusionisaatiota ja insinööri mm. keuhkot alkavat tuhoutua ionisaatioiden levitessä 

hengitysilmaan. Johtimissa kulkeutuvasta säteilyn synnyttämien energioiden "mukautuessa" 

kilometrin kaapelinsa päässä ongelmitta ilmaa ionisoimaan! Voimme vain hämmästellä, että vaikka 

säteilyn energiaa on kaapeli turpeana säteilymittari ei jälleen tutusti puhu niin mitään! ----------- 

http://www.yle.fi/genreportaalit/portaali.php?genre=terveys&osannimi=terveys_uutiset&jutunid=582

5 Tietokonelehdessä tutkimus kännykän säteilyn vaikutuksesta eli summa summarum säteily 

vaikuttaa. http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=34994&tyyppi=1 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=sae57170 *Skömypelle on kuten 

tapansa on ollut asialinjallaan! Siksi tällaisen reaalin leviämistä TVO/KA 4 on tuotukin tekemään 

demokratianvastaista rikostaan Suomen tiedotusvälineille. Onkohan tehty tutkimusta 

hedelmättömyydestä ja ydinvoimasta. Lapsettomuus on aika tavallista nykyisin joten mikäköhän 

olisi maailmanlaajuinen tulos? Ionisoiva säteily todistetusti heikentää! *On ja LUKUISIA. Mutta 

KAIKKI SALAISIA, koska tulokset oli niin kiistattoman SELKEITÄ!( Multinikeillä tosin lapsettomuus 

johtuu muista syistä niitä luettelematta :D *Hyvä pointti. eli kun ydinklingonit on "tuhkiksia" jo 

työympäristönsä takia kostavat niille jotka lapsia vielä saavat tappamalla tulevien lasten 

viimeisenkin elinmahdollisuuden!! *Muuten tuli tossa mieleen kun kirjoittelin tänne miten säteilyn 

mittareissa näkymätön säteilyn ionisaaatiohaitta tulee tepseleistä ydinreaktoreista kotiimme 

sähkökaapelien atomien välittämänä myös. On aina ihmetyttänyt MIKSI mm. jatkuvasti 

valtakunnan ydinsähköverkossa olevista vesisängyistä "mystisesti" luovuttiin paniikissa? Selitys 

lienee yksinkertaisesti se, että tällaisessa "tykityksessä" steriloituvat miljoonat kansalaiset alkoivat 

huolestuttaa JOPA aina ydinlaiskoiksi tietämiämme ns. 

"säteilyturvavirannomaisiamme!"!!MIELENKIINTOISTA! 

  



408 
 

236. EI TODELLISTA beettasoihtukuvista..txt 
236. Ei todellista beettasoihtukuvista. Alustukseksi tämä, Suomi-foorumi 24:"Lamput. Kirjoittanut: 

olki 1-2 20.11.2008 klo 19.34. Eiköhän voimalan valot ole kuule ihan rikkiplasmalamppuja. Itte niitä 

viimeviikolla vaihtelin Olkiluoto-1 ja olkiluoto-2:seen." TVO oli saanut SUPO:n 

perustuslainvastaisella teleurkinnallani tietoonsa, että ydinvoimaloiden beettasoihtuja aiotaan 

piakkoin kuvata. Ryhtynyt VÄLITTÖMÄSTI panikoituen vaihtelemaan myös Olkiluodossa tuollaisia 

huikean kalliita 700W rikkiplasmalamppuja olemassaolevien haittavalojensa joukkoon. Ei saamieni 

tietojeni mukaan edes jokaiseen tolppaan, mutta kuitenkin noita erityisesti ydinalan beettasoihdun 

pimittämiseen suunniteltuja lamppuja oli vaihdettu sinne hetkessä tusinaluokassa. Aika huikea 

tapaus tosiaan, kun kyseistä beettasoihtua ei ikäänkuin "virallisesti" ole 60v aikana maailmalla 

edes tunnustettu olevan olemassa! SUPO oli kytännyt ydinalan laittomaan tyyliinsä suljettuja 

yksityissananvapauden mukaisia keskustelujamme siitä, että beettasoihtu olisi kiva 

kansanvalistukseen kuvattava. Tieto kiiri pikavauhtia suoraan NSA:lta Sisäministeriöön. Sieltä 

välitön käsky ydinyhtiöillemme muuttaa valot tuollaisiksi oleellisesti häiritsevimmiksi 

rikkiplasmalampuiksi USA-mallisiin! (Tarkennan päivämäärät ja reitin kellotuksiin!) Ideassaan 

ydinherraskaisillamme oli VAIN YKSI heikkous. Kun lampun vaihtoon komennetut sähkömiehet 

olivat hommissaan iltaan olit sinä kuin kohtalon oikusta JUURI sinä samaisena iltana paikalla. Eikä 

tämäkään riittänyt. Tuollainen mikroaaltoenergialla plasmaksi rikin muuttavan lampun mikroaalto ja 

hurjat lämmöt on siitä asentajille hankalaa, että sähköt on oltava kaikkialta kohteesta pois, kun niitä 

asennetaan! HALLOO! Eli Sisäministeriö oli, nimenomaaan käskenyt ihan oikeasti Loviisan valot 

sammuksiin. Yhtään tajuamatta, että syntyi maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen kuvausrako, ja siinä 

se kyllä enemmän kuin näyttävästi astui omaan paskaansa! Kykenit ottamaan nuo historialliset 

kuvat Sisäministeriön ja SUPO:n tahallisella suosiolla! Ei tosiaan enää mikään ihme, miksi ydinalan 

lipsahtelut tässä ovat maanpetoksellistasoinen ydinalan megamoka! Tekniikasta sen verran vielä, 

että valenssitasoltaan vain hiukan UV-puolella olevat Na-11, 5eV valenssin natriumfotonit 

muutettiin vankasti ionisoiviin UV-B sektorille tunkeviin rikin S-16, 10,3eV fotonointiatomeiksi. Ero 

silloin verrokkiin vedyn H-1, 13,9eV UV-fotonointiin on enemmän kuin tuplasti lähempänä näissä 

uudistetuissa valoissa. Samoin häirintävalon tuottokyky on oleellisesti parempaa. Itse asiassa 

paras hyötysuhde valaisimissa tällä hetkellä. Yhteenvetona, että oli enemmän kuin kohtalon 

sormen pakote, että ydinalan 60v valopeittoestot maailman laajuisesti beettasoihdusta vihdoin ja 

viimein saatiin laajaan arkistointiin! Arvaa kenestä tuntuu nyt kuin maansa myyneeltä ja kenestä 

ei? --------------- (V.2008) – Wikikirjaston tietona. 700 wattisen rikkiplasmalampun nykyhinta on 

enää 2 000e! Kyse on tosiaan teflonkäämineristetystä. Lämpösyistä monimutkainen 

moottoripyöritetty alipainerikkikaasutetusta keraamilasikuulaisesta ultrakalliista erikoisvalaisimesta. 

Jonka energia tuodaan lampun sisään, ei metallikatodeilla vaan mikroaaltotaajuusgeneraattorin 

läpi ulkoa antenikäämillä. Vaaralliseen valoon katsominen tuhoaa silmät ja siksi sen valo tuodaan 

epäsuorasti peilein hajottaen isoille valaistusalueille. Suurikin halli vaatii vain yhden, tai muutaman 

lampun näin järjestettynä. Laite on noin hankalana ERIKOISKUSTOMOITU jo 

valenssikvanttitasoiltaan ydinvoimateollisuuden beettasoihtujen peittelytarkoituksiin! Esimerkiksi 

ulospäin avoin mikroaaltouunitekniikka tekee laitteesta jo siltäkin osin TAPPAJAN! Huisaa 

hahmottaa, minkälaista teollisuutta pyöritetään näinkin nyanssiseen ydinaseteollisuustarpeen 

täyttöön. Nimittäin lampun varsinaiset valaisutekniset edut katoavat pitkälti huonohyötysuhteiseen 

ja sikakalliiseen mikroaaltouunitekniikkaan. Mutta kun hätä on suurin, ei USA:n ydinaseteollisuus 

kursaile ydinalan salaisuuksiaan paijatakseen! 
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237. Uudisenergiaa ON..txt 
237. Uudisenergiaa ON! Tulevaisuuden energia [Raili Leino, Tekniikka ja Talous, 25.11.2008] 

Rakettiyhtiö löysi merestä loputtoman energialähteen Valtameren pintaveden ja syvän veden 

välinen lämpötilaero voidaan valjastaa energiantuotantoon, mutta tekniikka vaatii jättiläiskokoisten 

vesiputkien kehittämistä. Lockheed Martin uskoo merivoiman siirtävän öljyriippuvuuden historiaan. 

Yhtiön suurin haaste on nyt rakentaa halkaisijaltaan 27-metrinen, kilometrin pituinen putki, joka 

nostaisi pintaan tuhat tonnia kylmää vettä sekunnissa. Otec-teknologiassa (Ocean Thermal Energy 

Conversion) meren lämmin pintavesi lämmittää nestettä, joka kiehuu matalassa lämpötilassa – 

esimerkiksi ammoniakkia. Kiehuva ammoniakki pyörittää höyryturbiinia ja jäähdytetään sen jälkeen 

kylmällä vedellä uudelleen nesteeksi. Ammoniakin kiehumispiste on normaapaineessa –33 

celsiusastetta, mutta suuremmassa paineessa piste kohoaa. Vanha idea *Näitä oli tosiaan jo 70-

luvulla kehiteltävänä. mutta valtioydinmonopol.it keskeyttivät tapanmsa mukaan härskisti tällaiset 

toimivammat ideat. Valtameren lämpötilaerojen valjastamista sähköntuotantoon esitti ensimmäisen 

kerran ranskalainen fyysikko Jacques d'Arsonval jo vuonna 1881. Ideaa kokeiltiin 1970-luvun 

energiakriisin aikaan. Lockheed Martin oli mukana rakentamassa Havaijin lähistölle 50 kilowatin 

otec-voimalaa vuonna 1979, ja japanilaiset rakensivat 120 kilowatin pilottivoimalan Nauru-saarelle 

1981. Yhdysvalloissa suunniteltiin jopa 40 megawatin koevoimalaa Havaijille, kunnes 

rahoituslähteet tämän kaltaisille hankkeille kuivuivat öljyn hinnan vaipuessa. Nyt Yhdysvaltain 

energiaministeriö on myöntänyt Lockheed Martinille 600 000 dollaria vesiputkien kehittämiseen. 

Yhdysvaltain valtiollista termisen energian kehittämisohjelmaa 1970-luvulla johtanut Robert Cohen 

uskoo, että tulevaisuudessa merelle sijoitetut 500 megawatin voimalat ruokkivat rannikon 

kaupunkeja maanalaisten kaapelien kautta. Avomerellä halpaa energiaa hyödyntävät tehdaslaivat. 

‖Tästä voi kasvaa maailman suurin uusiutuvan energian lähde‖, Cohen sanoo perjantain New 

Scientist -lehdessä. Testilaitos Havaijille Lockheed aikoo nyt rakentaa 4–6 vuoden sisällä 10–20 

megawatin testilaitoksen Havaijin lähistölle yhdessä havaijilaisen Makai Ocean Engineering -yhtiön 

kanssa. Voimala kierrättäisi vettä nelimetrisessä, kilometrin mittaisessa putkessa. Havaijin 

sähköstä 77 prosenttia tuotetaan nyt öljyllä. Honolululainen Ocees International aikoo puolestaan 

rakentaa merilämpövoimalan Intian valtamerelle Diego Garcian saarelle, jossa on Yhdysvaltain 

armeijan tukikohta. 8 megawatin voimala tekisi tukikohdan energiariippumattomaksi ja tuottaisi 

päivässä merivedestä viisi miljoonaa litraa puhdasta vettä. Oceesin mukaan voimala voi olla 

käyttövalmis vuonna 2011. Energy Harvesting Systems aikoo rakentaa sadan megawatin otec-

voimalan Indonesian rannikolle. Yrityksen perustaja Hans Krock sanoo koonneensa 800 miljoonan 

dollarin investoinnit ja on solmimassa rakennussopimuksia. Krockin mukaan vetyä tuottava laitos 

voi olla käynnissä jo kahden vuoden kuluttua, mutta Cohen pitää suunnitelmaa ylioptimistisena. 

*Aikataulut on todella laadukkaita ja kertoo siitä, että hankkeita on tieten pantattu. Voimalan tehon 

kasvaessa myös haasteet kasvavat. Sadan megawatin voimala vaatii halkaisijaltaan 10-metrisen 

jäähdytysvesiputken. Sen rakentaminen niin, että se kestää oman painonsa, merivirtaukset ja 

myrskyt, ei ole helppoa. Vuonna 2003 intialaiset yrittivät rakentaa tuhannen megawatin termistä 

merivoimalaa, mutta menettivät meren pohjaan peräti kaksi 800-metristä jäähdytysputkea. 

Aiemmin verkkopalvelussa Aaltovoima houkuttelee energiasijoittajia [10.03.2008] » Saksa ja Kiina 

petrasivat uusiutuvan energian sijoitusindeksissä [26.08.2008] » ----------------------- Tuon jutun 

täydennyksenä wikiartsu sisältää pari kiinnostavaa juttua, ks. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_thermal_energy_conve rsion Terminen hyötysuhde 

sähköntuotannolle on teoriassakin aika pieni, max 6-7%, mikä johtuu aika vaatimattomasta 

pintaveden ja syvän veden lämpötilaerosta parhaimmillaankin. Pintaveden lämpötila ei ylitä 27 C 

haihtumisen vuoksi. Syvissä kerroksissakaan veden lämpötila ei ole alle 4 C. Näin ollen max 

lämpötilaero on vain 23C. Nämäkin saavutetaan vai läellä päiväntasaajaa (+/-20 latitudiastetta), 
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jossa pintalämpötilat ovat riittävän korkeita. Voimala itsessään haukkaa ison osan tuottamastaan 

energiasta, esimerkkinä Tokyo Electric Power Companyn rakentama 100 kW tehoinen suljetun 

piirin OTEC-laitos Nauru-saarella. Tehdas otettiin käyttöön 1981, se tuotti sähkötehoa 120 kW, 90 

kW kului laitoksen itsensä pyörittämiseen, lopun 30 kW energian käytti koulurakennus ja muutama 

muu paikka Naurulla. Koelaitosten tehot luokkaa 100 kW = 0,1 MW ovat toistaiseksi aika 

vaatimattomia verrattuna tyypillisiin tuulivoimalla saatuihin 1-3 MW. Voi melkein arvata että 

merivesilämpövoimala on huomattavasti kalliimpi kuin saman energian tuottava tuulivoimala. Kun 

puhutaan tuulivoimalan tehosta, se 1-3 MW tarkoittanee yleensä siitä ulos saatavaa nettotehoa. 

Kummassakaan jutussa näitä energiantuottomenetelmiä ei verrattu keskenään, mutta merivedessä 

lienee yksi huomattava etu: sen energiantuoton tasaisuus, mikä on tuulivoiman heikkous. 

Hybridiversiot vaikuttavat tehokkaimmilta. Suolattoman veden tuottaminen ja kylmän veden 

hyödyntäminen rakennusten ilmastointiin (jäähdyttämiseen) saa homman kuulostamaan jopa 

järkevältä. Tuossa Tekniikka&Talous-lehden jutussa eiintyvä luku $600.000 kuulostaa aika 

vaatimattomalta summalta mihinkään merkittävään projektiin. No hyvä kuitenkin, jos sillä saadaan 

putkea kehiteltyä. Kuulostaa utopistiselta 27 m halkaisija putkessa, joka pumppaa miljoona litraa 

vettä sekunnissa = 1000 kuutiota sekunnissa. Sehän on kuin suuren joen virtaama tulva-aikaan tai 

vesivoimalan läpivirtaus. MUTU-arvion mukaan se vaatisi myös aikamoisen pumppaustehon 

voimalalle itselleen, luokkaa yksi tai useampi Kemijoen vesivoimala = muutaman Kemin kokoisen 

kaupungin koko kulutus. ---------------- Huomaa, kyllä heti kun aiheuttaa ydinklingoneille enemmän 

kuin vatsanväänteitä! Eli tosiaan 1000m3/s on triplan Kokemäenjoen virtaamat. Mutta esim. 10 

metrin pudotukselle noin massiivinenkaan vesimäärä ei olisi kuin 100MW teho! On tajuttava, ettei 

kyse ole kuin veden siirtokitkasta, joka on ihan eri tasoa kuin kosken pudotus. Eli mainitussa 

500MW voimalassa varsin olematon häviö verrattuna ydinvoiman 70% alkuhäviöihin jo! 100% CO2 

vapaus, ei vaadi henkilökuntaa, kaivoksia. Ei vie maata lainkaan. Voidaan tehdä loputtomalla ajalla 

energiaa rajattomalla uudisenergian potentiaalilla. Ei ikuista tappavia ydinjätemeriä. Toimii ympäri 

maailmaa, missä meren paksuutta on riittävästi! Ihan huikea keino jälleen kerran pyörittää 

kansantalouksia miten halutaan puhtaasti, uudisenergisesti kestävällä kehityksellä ja halvalla! Niin 

ja muuten näin tästä version, jossa lämpö siirrettiin paikasta toiseen kevyenä VAAHDOTTUVANA 

freonina. Joka lisää hyötysuhdetta oleellisesti! Yksi oleellinen lisäetu olisi, ettei soveltuisi 

ydinvaltiomonopolien maailmaanne, koska ydin häviäisi kättelyssä, mikä on HUIKEA ETU!) ----------

-- Ekovesivoimaa. Yleisesti ihmisille on annettu käsitys siitä, että esim. vesivoimalat on 

maailmassa loppuunasti rakennettu ja niitä ei merkittävästi enää voitaisi rakentaa. Totuus, niin no 

se on tietysti jotain vallan muuta! Puolet maailman energian tarpeista voitaisiin teoriassa toteuttaa 

muuttamalla koko Välimeri valtaisaksi vesi/aurinkovoimalaksi. Idea tästä patosysteemistä yli 

Gibraltarin syntyi jo Saksassa joskus 30-luvuilla.Ja on tietysti edelleen täysin realistisesti 

toteuttamiskelpoinen! EU:ssa aiheesta keskustellaan kiihtyvästi kirjoitti aiheesta Tieteen kuvalehti 

jokin aika sitten. Mutta on myös meitä koskeva ja paljon lähempänä esim. yhteispohjoismaisesti 

toteutettava vesivoimalaitos aivan realistisestisena myös! Olen koostanut loppuun ideasta kertovan 

kartan. Perusmekaniikkaa tällaisesta ns. "osmoosivoimalasta" tutkivat Norjassa, Portugalissa jne. 

Sijoittamalla maailman jokien suihin vastaavia suolaisen veden ja makean veden osmoottista 

käytännössä 100m nousupainetta hyödyntävää voimalakapasiteettia voitaisiin tuotta jopa 20% 

maailman energiatarpeista. Joten mistään näpertelystä ei ole kyse. Vesien väliin riittää vain ohut 

kalvo jonka läpi suolaiseen veteen imeytyvä vesi muodostaa paineensa, jota voidaan hyödyntää 

niin paljon kun systeemiin voidaan makeaa vettä uusia. Myös suolaisen meren ääressä jo olevien 

vesivoimaloiden veden saantia systeemillä voidaan vallan huikeasti lisätä. Yhtä kaikki 

Pohjoismaisella yhteistyöllä sopisimme Tanskan salmien patoamisista ja näin saisimme huikean 

ison liki tuplat Suomen nykyisestä sähkön tarpeesta kattavan yhteisen voimalaitoslisän. 

Ekologisesti, CO2 vapaasti, täydellä säädettävyydellä, ja mikä parasta ilman ydinvoimaloitten 
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massiivisia ekotuhoja! Tähän lopuksi vielä resurssin valtavuudesta kertova kartta: 

http://kuvaton.com/k/Onv.jpg --------------------- T&T. Diaarinumero 820/815/2008 Posiva YVA 

VALITUS No:288 Uudenlainen tuuligeneraattori jauhaa 50 prosenttia enemmän sähköä *Aika 

hurjat prosenttikasvut muuten näennäisesti loppuun asti kehitellyltä alalta musta! Kanadalainen 

Exro Technologies on kehittänyt uudenlaisen ja perinteistä halvemman tuuligeneraattorin, jonka 

avulla tuulivoimalaitoksen sähköntuotantoa voidaan kasvattaa 50 prosentilla, kertoo MIT:n 

Technology Review. Tuulivoima olisi helpompaa, jos tuulella olisi vakionopeus. Mutta kun tuuli on 

puuskaista. Kun akseli pyörii ihannenopeudella tavallisessa generaattorissa, pystytään 

pyörimisenergiasta muuttamaan 90 prosenttia sähköksi. Hyötyteho laskee dramaattisesti, jos 

pyörimisnopeus muuttuu pienemmäksi tai suuremmaksi. Tämä ei ole ongelmana esimerkiksi 

hiilivoimaloissa, joissa antoteho voidaan tasata. Tuulta sen sijaan on hyvin vaikea pitää tasaisena. 

Tuulivoimaloissa tuulen nopeuksiin pystytään reagoimaan muuttamalla lapojen kallistusta, jolloin 

optimaalista tuulennopeushaarukkaa voidaan kasvattaa hieman. Tämä on kuitenkin kallista sekä 

ylläpidon että valmistuksen kannalta. Näkevä tuulimylly reagoi tuuleen nopeammin. 

Yhdysvaltalainen yritys Catch the Wind on kehittänyt lasermittaukseen perustavan laitteen, jonka 

avulla tuulivoimala pystyy mittaamaan tuulen nopeuden ja suunnan 300 metrin etäisyydeltä. 

Sensorien avulla tuuliturbiini pystyy reagoimaan tuulen muutoksiin ennalta ja kääntämään lapoja 

sekä turbiiniosaa. Tämä vähentää voimalan vaihteiston rasitusta ja lisää hyötysuhdetta jopa 

kymmenen prosenttia, kertoo MIT:n Technology Review. Ei mekaanista vaihteistoa. Exron 

generaattorissa mekaaninen vaihteisto on korvattu sähköisillä kytkimillä. Perinteisessä 

generaattorissa kaikki käämit on kytketty toisiinsa. Exron mallissa yksittäiset käämit voidaan 

saadaan sähköisillä kytkimillä päälle ja pois. Tyynemmällä säällä voidaan hyödyntää vain 

muutamia käämejä, jolloin energia saadaan tehokkaammin talteen. Vastaavasti kovalla tuulella 

voidaan kytkeä useampi käämi päälle. Sähköisten kytkinten avulla tuulen vaihteluun voidaan 

reagoida nopeasti. Sähköisten kytkinten lisäksi Exron generaattorissa on useita perättäisiä 

staattoreita, eli kehiä joihin käämit on kiinnitetty. Näin akselin ympärille saadaan useampia 

käämejä ilman, että niiden tarvitsee olla kaukana akselista. Täten myös akseliin kiinnitetyt 

magneetit ovat lähempänä akselia, jolloin niiden pyörimisnopeutta on helpompi muuttaa. Peräkkäin 

olevien staattoreiden määrää on myös helppo muuttaa tuulivoimalan sijoituspaikan mukaan, sillä 

mitä vähemmän tuulta, sitä vähemmän tarvitaan käämejä. Käämien tapaan myös Exron staattorit 

hyödyntävät pelkästään sähköisiä vaihteita. Myös suomalainen Switch valmistaa tuuliturbiineja 

ilman mekaanisia vaihteita. Suomalaisyhtiön vaihteettomat tuuliturbiinit eivät kuitenkaan pysty 

tuottamaan sähköä kuin tietyillä tuulenvoimakkuusväleillä. Exron tuuligeneraattori on vielä 

prototyyppiasteella ja sitä on testattu vain laboratorio-olosuhteissa. Yhtiö suorittaa parhaillaan 

kenttäkokeita pienellä viiden kilowatin tuuligeneraattorilla. ------------------ Bioenergiasta. 

M.T.26.01.2009, lyhennelmä :"Peltobio sivutuotteet kuten olki ja naatit ja pelkästää peltobiota 

varten kasvatettava ruokohelve ovat kiinnostavia fossiilisen polttoaineen hupenemisen korvaajia. 

MTT erikoistutkija Katri Pahkala ja vanhempi tutkija Kaija Hakala. Peltokasvien sivutuotteilla ja 

peltobioenergian kasveilla kasvisravintopainotteisella ruokinnalla voidaan tuotta huikea jopa yli 

kolmannes maailman energiatarpeistamme. Suomessa erityisesti olki, ja ruokohelvellä. 

Energiapeltopinta-alalla puoli miljoonaa hehtaaria. Maailman energiatuotannosta jo nyt on 10% 

biomassoista. Raporttiin voi tutustua maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen nettisivuilla: 

http://www.mtt.fi/met/pdf/met137.pdf. ------------- Tukholmassa päätettiin koko kaupungin lämmöstä 

75% tuottaa merilämpöpumpuilla ja 25% biopolttamalla mm. haketta. Homma meni niin, että 

aiempi runsas ydinsähköenergia korvattiin tuottamalla sähkötehon 5-kertaistavalla 

merilämmönoton hyötysuhteella kaupungin lämpö +25% biopoltto. Tuo maalämpö tarkoittaa 

suomeksi sitä, että Jimmy Carterin vaatima 10% ydinvoimassa tuhottavalla kiinailmiöestoon 

aiemmin mennyt vesiekoenergia pannaan SUORAAN maalämpöpumppuihin. Hauskinta 
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hommassa oli tietysti kun näin lämmitykseen aiemmin perustellut kaksi-kolme turhaksi tehtyä 

ydinvoimalaa voidaan huoletta ajaa alas pysyvästi! Koska sähkön tarver romahtaa 20-prosenttiinsa 

viidesosiinsa. Jos huomioidaan päälle bioenergiaosuuskasvu niin sähköä jää paljon yli! Ei mikään 

ihme, että Pohjoismaiden vesisähköpörssiin piisaa sähköä liki rajoitta vaikka Ruotsin ydinvoimalat 

on jo TVO Ytimekäs No:3. 2008 mukaan:"Oskarshamin ydinvoimalan vuosihuolto pitkittyy usean 

reaktoriensa säätösauvamurtumakatastrofinsa takia! Myös mm. Forsmarkin ydinvoimalat on 

samantyyppisten vikojensa takia ajettava alas!" Hurjaa kun KAIKKI Ruotsin ydinvoimalat on jo 

aiemmin joko kokonaan alhaalla, tai 80% tehokattorajoitettuina! Ilmankos Ruotsin ydinvoiomasta 

on jo IAEA tehotarkkailualasajoineen kaikkineen jatkuvasti ollut puolet poissa. ----------- T&T. 

18.06.2009. New Yorkin yllä leijailevista tuulivoimaloista saisi sähköt koko kaupungille. Katujen 

varsilla tuivertava tuuli ei riitä kokonaisen kaupungin käyttövoimaksi. Tuhansia metrejä 

suurkaupungin yläpuolella viuhuva puhuri saattaisi riittää, ainakin teoriassa. Maailmanlaajuinen 

potentiaalisen tuulivoiman tutkimus osoittaa, että 500-12 000 metrin korkeudessa virtaavista 

ilmamassoista saataisiin sähköä satakertaisesti yli koko globaalin tarpeen. Parhaimmissa 

maanpäällisissä tuulipuistoissa tuulivoiman tiheys on alle 1 kilowatti käytettyä neliömetriä kohti. 

Esimerkiksi suihkuvirtauksissa New Yorkin yläpuolella tuulivoiman tiheys on lähempänä 16 

kilowattia neliömetrillä, kertoo Wired Science. Yläpuolinen ilma on ehtymätön energiavarasto. 

Maanpäälliset ongelmat tuulen epäsäännöllisyyden kanssa eivät kuitenkaan kokonaan poistu, 

vaikka kurkotetaan muutama kilometri taivaalle. Alemman ilmakehän parhaat tuulivoimaresurssit 

löytyvät tiheään asutuilta alueilta kuten Pohjois-Amerikan itärannikolta tai seuraamalla Kiinan 

rantaviivaa. ‖Resurssit ovat ilmiömäiset. Ilmakehän tuuliin on sitoutunut todella paljon energiaa, 

mutta tuulet eivät ole niin vakaita kuin luulimme. Troposfäärin virtaukset eivät ratkaise 

energiaongelmia kokonaan, mutta niillä tulee olemaan roolinsa‖, sanoo tutkimuksen toinen 

kirjoittaja Christine Archer California State University Chicosta. Tuulen voima eli virtaavan ilman 

liike-energia vaihtelee tuulen nopeuden kuutiossa (kolmas potenssi). Pieni lisäys nopeudessa 

johtaa suhteessa suurempaan mekaanisen energian lisäykseen. Korkealla ilmassa tuulet 

puhaltavat rajusti ja ne jakautuvat melko tasaisesti koko maapallolle. Niitä on myös helpompi 

ennustaa kuin maanpäällisiä. Ilmojen tuulivoimalat kehitteillä *Olen aiheesta kirjoittanut valaisevia 

artikkeleja mm. niomellä "S-tyypin tuulivoimalat." On itsestään selvää, että tämä on oleva eräs 

keskeinen tapa tuottaa 100% puhdasta ekouudisenergiaa. Systeemi on klertakaikiaan nin hyvä ja 

toimivaa. Miten tuhansien metrien korkeudessa viuhuvia tuulia voi hyödyntää? Ehdotelmissa 

suurimman huomion ovat saaneet kaksi tapaa: Ensimmäisessä tuulivoimala viedään taivaalle. 

Laite käynnistää sähköntuotanto-prosessin korkeuksissa. Tämän jälkeen joko valmis lopputuote tai 

puolivalmiste johdetaan kaapelia pitkin maahan. Toinen tapa lennättää ilmassa leijamaista laitetta, 

joka siirtää mekaanisen energian maahan, missä generaattorit muuttavat sen sähköksi. Tutkijat 

korostavat, että teoriassa kumpikin lähestymistapa voisi toimia, mutta tarkempaa selvitystä eri 

teknologioista ei ole vielä tehty. Vastaperustetut yritykset KiteGen, Sky Windpower, Magenn ja 

Makani kehittävät korkeuksien tuulivoimaa hyödyntäviä laitteita käytännössä. ‖Emme ole 

kovinkaan kaukana toimivista prototyypeistä‖, Archer arvioi, vaikka yritykset pitävät kehittämänsä 

tekniikat ja testien tilastot visusti salassa. Lisätietoa tulevaisuuden tuulivoimasta löytyy Energies-

aikakauskirjasta.  

  

238. Mehiläiskato IV..txt 
238. Mehiläiskato IV. Inarilainen 24.09-08. kyllä molemmissa kuvissa on ampiasisia, vakuuttaa 

Oulun yliopiston hyönteistutkijan virasta eläkkeele jäänyt Juhani Itämies. Kun tutkii Inarilaisen kuvia 
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metsässä surisevista hyönteisistä. Yhdessä kuvassa ampiaisia on perkuujätteissä. Toisessa 

puolukkamättäissä. Viime viikoplla Inarilaisessa Itämieheltä kysyttiin ovatko syksyn hyönteiset 

ampiaisia, tai muita. Itämies lupasi lajimäärityksen kuvasta. Nyt hän on varrma ampiaisista. -Aika 

erikoisia havaintoja Inarilla, kun viime kesä tappoi ampiaiset koko maasta. Sikälikin erikoista, että 

ei teillä inarilla varmaankaan komea kesä ole ollut ja silti ampiaiset ovat noin hyvin onnistuneet, 

Itämies ihmettelee? -Olipa tähän aikaan syksystä ampiaisia paljon, tai vähän, niin ajakohtaan 

kuuluu, että ampiaispesät hajoavat. Törmäysriski ihmiseen kasvaa. Pistokset ovat kivuliaita, koska 

on tarkoitettu karkoitukseen ja saaliin lamautukseen. Hyönteistutkija muistuttaa, että yöpakkaset 

luonnollisesti hävittävät ampiaiset pian Inarista. Jotkut ovat kummeksuneet, miksi ampiaiset 

pörisevät puunlatvoissa. Itämies kysyy, mahtaako Inarin mäntyjen latvoissa olla mäntypistiäisiä, 

mäntypistiäisten toukkia tai kirvoja, joita ampiaiset syövät. Itämies hämmästelee naurahtaen Inarin 

ampiaismääräpiikiä. *Kyseinen ilmiö johtui, kuten muistamme. Siitä, että Euroopan ampiaiset 

harhautuivat ydinvoimaloitten ionisoiman taivaankannen häiritessä niiden herkkää 

suunistusmekaniikkaa. Valtaisat parvet aina Saksasta asti eksyivät totaalisen lajityypittömästi 

meren yli Suomeen. Täällä masiivista tuhansien kilometrien vaellusta systemaattisesti uutisena 

sensuroitiin läpi kesän. Koska ydinalan syyllisyys tuli osoitettua aivan kiistatta. Tätä Inariin 

päättyneestä kohtalokkaasta Euroopan viimeisimpien mehiläisten ja ampiaisten hautautumisia 

Inarin kylmyyksiin ei uskallettu sitten kommentoida enää lainkaan! On ydinalalle varsin ominaista, 

että tiedotuskanavat suljetaan ydinrikolisten tekojen peittämiseksi. Saamme jännittäen seurata joko 

seuraava vuosi tuo ennakoidun sukupuuton maailman ydinsäteilyyn kuoleville 

mehiläispopulaatioille. Ainakin ydinalan kontroloidessa tiedotuskanavistoja niin, ettei asiaa enää 

saa edes tutkia ilmiötä. Näyttää maailman ydinhallinnoille olevan sen parempaa, mitä nopeammin 

kansat unohtavat menneisyyteen sukupuuttonsa kuolevat maailmamme vuosimiljoonat meidät 

pölyttäen ruokkineet välttämättömyyseläimet!( --------------- 23.12.2008 Ampiaiskato Inarilainen 

uutisointiin liittyvän jätti tietofaktan taustaa. ___________________________________________ 

Ensiksi tietysti haluan kiittää niitä lukuisia henkilöitä, joiden ansiosta kykenemme tulevaisuuden 

toivona ja lastemme ydinvapaamman, eli puhtaamman toivonkipinän jatkoon ylläpitämään. Julkiset 

kiitokseni teille kaikille, joille ydinalan megasensuurin astettainen murtaminen on kaivatusti alkanut 

onnistua! On äärimmäisen tärkeää saada suuren kansan tietoisuuteen sitä mitä kansainvälinen 

ydinrikollisten koneisto on mennyt ahneudessaan ja rahan tyhmyyden sokaisemana tekemään. 

Nykyinen ydinalan pakkovalta, tietopimityssensuurin tuhon kierre on kertakaikkiaan saatava 

katkaistua, ennen kuin on liian myöhäistä. . .! Olen tämän oivallisen ja näyttävän kansaa 

kohauttavan Inarin, ampiaisinvaasion, mehiläiskadon ja ennen kaikkea aiheesta uskalletun 

artikkelin julkaisun innoittamana tehnyt verevän koostekimaran. Jotta kansallemme alkaisi 

laajemmassakin mitassa aukeamaan miten hyvin rahoitetun kansinvälisen toiminnan kohteesta ja 

pimitysgenreiden tasoillla nyt liikutaan. Tehkää tämän tutkittuanne sitten kukin kohdallanne 

päätelmiä siitä mistä on kyse. MINÄ en toki halua pakkosyttää ydinalavastustajan lailla, vaan 

haluan, että ihmiset oppisivat ympäristönsä muuttumisista ITSE!: --------------------- Osa v. 

Inarilainen 23.12: Syksyn oudolle ampiaisinvaasiolle huikea selitys: Ydinsäteily sekoitti Euroopan 

ampiaisten suuntavaiston- ja ne lensivät Inariin! Inarilaisessa syksyllä julkaistu uutinen 

merkillisestä ampiaisinvaasiosta elää omaa elämäänsä internetin maailmassa. Syyskuussa 

ilmestyneessä Inarilaisessa ihmeteltiin miksi inarin mäntymetsät ovat ampiaisia täynnä ja samaa 

ihmetteli myös hyönteistutkija Juhani Itämies, koska Suomessa oli koettu ankara ampiaiskato. 

Internetissä sfnet.tiede.fysiikka fi keskustelupalstalla valveutuneet kansalaiset väittelivät siitä, 

olivatko Euroopan ampiaiset harhautuneet lentämään lajilleen epätyypilliseen tapaan merien yli 

Suomeen ja aina Inariin saakka siksi, että ydinvoimaloiden päästöt ovat laittaneet niiden herkän 

suunnistusmekaniikan sekaisin.- Ydinvoimalat ionisoivat taivaankantta niin, että valtaisat parvet 

Saksasta asti eksyivät totaalisen lajityypittömästi meren ylin Suomeen. Tällä massiivista tuhansien 
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kilometrien vaellusta sensuroitiin läpi kesän. Näin siksi, että ydinalan syyllisyys tuli osoitettua aivan 

kiistatta ja media on ydinalan kontrollissa. Tästä Lappiin päättyneestä, kohtalokkaasta Euroopan 

viimeisimpien mehiläisten ja ampiaisten hautautumisesta Inarin kylmyyksiin ei uskallettu sitten 

kommentoida enää lainkaan, kirjoittaa näkemyssessään varma kirjoittaja ja kertoo saaneensa vain 

lisää vahvistusta ajatuksilleen katsoessaan mm. pari viikkoa sitten Ajankohtaista Kakkosta. Sielä 

saksalainen lääkäri kertoi (USA-laistutkimuksen asian jälkeenpäin varmistaessa), ei siitä mihinkään 

pääse, että juuri ydinvoimaloiden lähistöillä sairastetaan leukemiaa tavallista enemmän ja esitteli 

lukuja ja papererita väitteidensä tueksi. Ampiaisilmiötä ihmetteli syksyn aikana Inarilaisessa myös 

syntyperäinen ivalolainen Lauri Pekkala. Luonnonmerkien tuntija Pekkala epäili, että ampiaisten 

pörinä ja niiden hakeutuminen vaarojen päälle ei ainakaan mitään hyvää tuo tullessaan! Vanha 

kansa nimittäin tiesi, että kun vaaran laet ovat mustanaan ampiaisia, voi se tietää suurtulvaa ja 

onnettomuuksia. Haastattelussa Pekkala muisteli samalla mitä vanhat ihmiset aikoinaan kertoivat 

30-luvun lamasta. Ja näiden ampiaisjuttujen jälkeen on lamauutisio riittänyt jokaiselle päivälle. 

Valtionvarainministeriö ei uskalla edes ennustaa ensi vuoden talousnäkymiä, sillä niin epävarmoilta 

ja huonoilta ne näyttävät. Entä mitä sanoi entinen pääministeri Paavo Lipponen muutama päivä 

sitten television haastattelussa? Hän pelkäsi, ettei 30-luvun lama ollut vielä mitään siihen mitä nyt 

on tulossa. Täytyy vaan toivoa, että uuden vuoden yönä näkyy taivaalla paljon tuikkivia tähtiä. 

Senhän pitäisi tietää ainakin sitä, että tulee paljon hilloja, Voihan topahan toivoa, että on tulossa 

jotain hyvääkin." ---------------- Inarilainen 28.01.2009 (Vapaalyhennelmä):"Inarin ampiaisihme, oliko 

se varoitus? Inarilaisessa kerrottiin kesän 2008 loppupuolella Inarin kunnasssa olleista merkillisistä 

ampiaisten joukkoparveiluista puiden latvuksissa. Ihmettelyä riitti ja asiantuntijoiden lausuntoja 

haettiin. Mikä tästä tekee edelleen ihmettelyn ja miettimisen arvoisen? Ihmeteltiin siksi, että 

yleisesti hämmmästeltiin ampiaisten vähyyttä eri puolilla Suomea. Päteviä syitä siihen ei 

"virallisessa tasossa esitetty!" Haastateltun asiantuntijakin ilmoitti niiden syksyllä kuolevan. 

Tämmöisen hupaisan välttelevän lausunnon olisi lapsikin osannut sanoa! Toisaalta arveltiin ilmiön 

olevan enne, jonka taakse kätkeytyy jokin ISOMPI SYY! Miettimiseen olisisi syytä enemmältikin. 

Luonto ja ja sen Luoja puhuu monin eri tavoin. Thaimaan tsunamin edellä mm. apinat katosivat 

alueelta ennen tuhoa. "Jumala puhuu tavalla tai toisella, sitä ei vaan huomata!" Miksi nyt on esillä 

tämä ampiaisjuttu? Kirjoittaja kertoo 40-luvun alussa tulevasta sodasta varoittaneen 

ennennäkemättömät sopulivaellukset miehitetystä Norjasta Lapin läpi itään sodan suunnnan 

mukaan silloiseen Neuvostoliittoon. Sopuleita oli kuulema "määrättömän paljon" rähisemässä jopa 

suurten jokien kalsatusveneidenkin ympärillä. Näin luonto on viestinyt kautta aikain. Onko 

ampiaisilmiön takana joku Suomen kohtaloon liittyvä ilmiö? Kyselee huolestuneena Tenon rannalla 

syntynyt N. Paltto." *Ydinalan ilmiöitä vuosikymmenet ammattilaisen silmin seuranneena voin taata 

ja ALLEVIIVATA, ETTÄ KOHTALOKASTA ON! Ja kuinka MURSKAAVAA tulevaisuutta ydinalan 

surutta syytämien saastesäteilyjen, (nyttemmin myös kuvatujen ja SUPO:n salaamien materiaalien 

viesti on?). Beettasoihtuionisaatioiden jo nyt 10-kertaistanmisten maailman taustasäteilyn 

nostattaminen tuo jatkoon jotain yksinkertaisen uskomatonta?! Itse asiassa tämän talven 

(ultrasalattu, kuinkas muutenkaan), megauutinen verenkarvaista säteilyn ionisaatiokertymien 

runtelemista taivaistamme on kyse. Josta jo elämä pakenee kuin veri kuolleen kasvoilta. 

Lentokoneet ryskyen ja mm. laskutelineistöt pahki säteilyeroosiokasvuista ruostuneina ryskivät niin 

Finnairilla, kuin maailman kentillä beettasoihtuosumistaan, on VASTA alkusoittoa! Kuten Einstein 

tulevista varotti v.1955:"Ihmiskuntaa kohtaa ydinvoimaan turvautumishairahduksistaan 

ENNENNÄKEMÄTÖMIÄ tapahtumia." Punataivaat enteilevät lähivuosiamme sellaisiksi, etten 

tähän silkkaa hyvyyttäni edes kerro MITÄ!" 
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239. Hypernovista..txt 
239. Hypernovista. T:K. No:16-08:" Vielä jokin aika sitten oletettiin supernovaa rajuimmaksi 

luonnon räjähdykseksi. Mutta olemassa on 100-kertaa rajumpia hypernovia. Vuona 2006 Chandra-

röntgenteleskoopi havaitsi hypernova SN 2006gy. 240miljoonan valovuoden päästä se näkyi hyvin. 

Hypernovat ovat niin harvinaisia, että niitä tunnetaan vain vähän. Se tapahtuu 100-kertaa Auringon 

massaisen tähden räjähtäessä. Päättyen yleensä mustiksi aukoiksi. Näin ei käynyt 2006gy:lle 

singotessaan avaruuksiin suuria määriä aineita. Gammasäteily muodosti paljon antiainetta ennen 

räjähdystä. Hyvin suuren tähden sisällä vallitsee niin korkea lämpötila, että sielä syntyy 

gammasäteilyä. (Olen asiaa useasti tuonut nettikeskustekuissa esiin, että IR-fotonit voivat 

kompressoitua atomeissa Malenkan teorioiden mukaan säteileviksi röntgen-, jopa 

gammafotonipaketeiksi. Jälleen saan tutusti esittämiini arvovaltaista todistusta). Laskelmien 

mukaan säteily luo ulospäin paineen, joka luo tasapainon painovoimaa vastaan. Jos lämpötila ja 

samalla gammasäteilyenergia on tarpeeksi korkea, gammasäteily voi muuttua elektronien ja 

positronien pareiksi. (Olen kertonut termin olevan nimeltään "parinmuodostuksen"). Kun osa 

gammasäteilyn energiasta kuluu elektroni-positroniparien muodostukseen, jää vähemmän 

energiaa säteilypaineisiin tähtitasapainoksi. Kun säteilypaine laskee painovoima saa yliotteen ja 

tähden luhistuminen alkaa. Ydinreaktiot etenevät räjähdysmäisesti hajottaen tähden. Ei tiedetä 

onko muita hypernovamuotoja ja syntyykö varmuudella musta aukko. Ennätysjärein on SN 

2005ap, josta vapautui tuplateho 2006gy:sta. Se sijaitsee 4,7miljardin valovuoden päässä, joten 

sitä on vaikea tutkia. ----------------------- Supernovaräjähdysharvinaisuuksista. Kun 

kaksoistähtisysteemissä valkoinen kääpiö kiertää isompaa tähteä. Se imee itseensä toisen tähden 

kaasuja pinnalleen. Näin valkoinen kääpiö kasvaa äkkiä kriittisen rajansa yli, jolloin tähti luhistuu ja 

räjähtää supernovana. (Radioaktiivisissa prosesseissa toistuu sama fraktaali. Kun tietty kriittinen 

määrämassa kasataan muodostuu ylikriittiseksi tulleen massan säteilyräjähtäminen. Varsin helppo 

prosessi tajuta sinällään.) Joskus ennen kriittistä massaa, hiili voi alkaa palaa, (fuusioitua 2*O-8+ 

2*C-6= Ni 28) voimakkaasti ja hallitsematta. Tällöin hiilestä ja hapesta muodostuu nopeasti 

radioaktiivista nikkeliä. (Puoliintumisaika 24 000v) ja valkoinen kääpiö hajoaa kappaleiksi. 

Radioaktiivisuus on niin voimakasta, että nikkelipilvi hehkuu, ja juuri se havaitaan supernovana. 

Prosessi on yhä osin tuntematon. ---------------------- Supernovista 2. T.K. 16-08."Tähti fuusioituu 

vedystä useiden miljardien asteitten raudaksi. Jolloin fuusio loppuu. Tällöin ydin luistuu 

muutamassa sekunnin murto-osassa. Atomin ydin hajoaa protoneiksi ja neutroneiksi. Elektronit 

puristuvat protonien sisään neutroneiksi. Neutroneista tulee 10-20km kokoinen pallo. Tai se 

muuttuu jopa mustaksi aukoksi. Supernovaksi ilmiö muuttuu, kun romahtavat ulkokerroksen 

tuhansien kilometrien sekunttinopeus törmää neutronitähtisisuksiin, joka ei anna periksi. 

Kaasumassojen törmäys on kuin muuriin isku, josta ne kimpoavat takaisin. Ulospäin suuntaava 

shokkiaalto menettää puhtiaan. Räjähdykselle antaa yllättävästi lisäpontta syntyneitten 

neutriinosäteilyjen painekasvut! (STUK siis VALEHTELEE, ettei neutriinojen Tsherenkovin 

vuorovaikutus, tai sen protoniosumien 1 000 000eV gamman energialla yms. olisi painoarvoa. 

Mutta suoranainen shokki artikkelissa onkin se, että OIKEASTI ydinvoimaloista syöksyvien 

neutriinojen energiavaikutus aineeseen kykenee räjäyttämään kokonaisia supernovia! Huikea uusi 

näyttö miten silkalla valheella ydinalamme illuusiot on alati rakennettu!) Supernovissa siis nämä ns. 

"mitättömäksi väitetyt" neutriinot törmäävät ankarassa vuorovaikutuksissaan massiivisella säteilyn 

paineellaan luistuvan tähden kaasumassaan. Antaen virrallaan shokkiaallon ja ylimääräisen 

tönäisyn painekentällä joka kertakaikkiaan konkreettisesti hajottaa KOKO tähden!! Oleellista 

räjähdyksen onnistumiseen näin on myös raju pyörteily. Se synnyttää vinon räjähdyksen 1 

000kilometrin sekuntinopeuksiin. Jopa 1 500 kilometrin sekunttinopeuksia on mitattu. Supernovat 

muodostavat myös mm. kultaa. Rautaa raskaampaa ainetta kun voi muodostua VAIN 
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neutronisäteilyn pommittaessa alkuaineita. Muutamissa minuteissa supernovassa atomiytimet 

sieppaavat suunnattomat määrät neutroneja. (Kuten tapahtuu ydinvoimaloissa varsin yleisenä 

neutronisäteilyvarastoitumana). Näin säteilyä sisäänsä varastoineet alkuaineet muuttuvat samalla 

loogisesta likavarastointisäteilystään epävakaiksi isotoopeiksi. Ne puolestaan muuttuva 

beettahajoaviksi toisiksi alkuaineikseen. Näin syntyy jopa uraania. Neutronivuopulssi on 

ydinvoimaloistamme poiketen supernovissa lyhytaikaista. Alkuräjähdyksen alkutilan 75% vetyä ja 

25% heliumin joukossa on nyt näin muodostuneita raskaita alkuaineita jo prosentin. Tällaiset 

alkuaineita tuottavat tyypin II supernovat vähenevät avaruuden laajetessa jatkossa. Supernovassa 

vapautuvat gammat ja hiukkassäteily käynnistää ilmakehässämme typen ja hapen välillä 

kemiallisen reaktion ionisaatioillaan, jossa syntyy mm. otsonikerrosta tuhoavia typpioksideja.( 

Normaalisti typpi on varsin neutraali sitoutumaton stabiili aine. Mutta kun sitä säteilytetään 

ionisoiden hapen kanssa niistä muodostuu myös keinotekoisen agressiivisia happirdigaaleja ja 

typpiradigaaleja, jotka raivoisalla ylisähkövarauksellaan hakiessaan puuttuvia 

valenssielektronejaan sitoutuvat toisiinsa kiivaasti.) Otsonin UV-suoja siis katoaa säteilyefektistä 

vakavin seurauksin! On esitetty gammasäteilyn aiheuttaneen suuren joukkotuhon siluuri- ja 

devonikauden rajoilla.440milj. v sitten. Kun hypernova tapahtuu se hävittää kaiken elämän 

ympäriltään tuhansien valovuosien päässä. Välineinään atomaarihiukkaset ja gammafotonit. *On 

suorastaan hämmästyttävää lukea tällaista materiaalia. Jossa kyytiä saa käytännössä KAIKKI 

IAEA/STUK:n tyypppiset ydinvoimassa liikuvat säteilyn harhat. Kuten huomasimme säteilyn 

energiat varastoituvat atomirakenteisiin, muutavat aineita mielin määrin toisikseen. Muuttavat 

kaasukehämme säteileviksi tulihorniksi. Näyttävät miten MIELETÖN tuhovoima on mittareissamme 

näkymättämillä reaktoritehoista esteittä kaikkialle sinkoavissa jopa 17% neutriinovuo-osuuksilla 

yms.! Täytyy sanoa, että vaikka olen aina epäillyt ydinalan valehtelevan kontroloimatta, niin en olisi 

osanut ikinä uskoa, että ydinalan KAKKI keskeisimmätkin harhat pettävät yksi toisensa jälkeen 

tällaisissa julkaistussa tiedekirjoitteluissa tuosta vaan! 

  

240. Atomiparisto varastoi..txt 
240. Atomiparisto varastoi. Ydinalan eräs keskeinen tapa kertoa säteilyn vaikutuksista on väittää, 

ettei säteily varstoidu, eikä sen energiasta ole haittaa ydinjätteenä. Onko asia sitten ihan noin on 

loppujanlopuksi helppo todistaa. Muistamme miten Virossa perheen isän varastama atomiparisto 

meripoijusta tappoi miltei koko perheen säteilyttämällä ja ionisoimalla kodin hengenvaarallisesti. 

Vain perheen tyttö täpärästi pelastui säteilykuolemalta. Foorumien keskustelussa ydinala 

perustelee väitettään äkkiseltään aika näppärästi. Pannaan jotain kevyesti vaikka alfaa säteilevää 

ainetta suljettuun lasipurkkiin ja sieltä ei sitten heidän mukaansa mitään karkaa? Aika ovelaa 

muuten! Koska lasi eristeenä näennäisesti jonkin aikaa oikosulkee reaktioita aika tehokkaasti 

sisuspuskuriinsa. No vapautuuko systeemissä mitään säteilyn energioita, saati voidaanko se 

varastoida? Atomiparin voimme ottaa esimerkisksi. Sulkemalla tällainen alfasäteilijä paksuun 

lasipurkkiin se näyttää äkkiseltään täyttävän ydinalan harhautuksensa kriterit! Mutta jos alamme 

oivaltamaan mistä on kyse sijoitamme atomipariston johtojen päihin ladattavat AKUT ja jopa alkaa 

tapahtumaan! Nyt säteilyn alati kasvavat energiakertymät täyttävät akkujamme vaikka kuukausien 

varastoihin säteilynsä energioilla! Aika hurja muutos matemaattisfyysisessä mielessä jo. Mutta 

mennään astetta pidemmälle. Jos ajamme tällaisen akun sisuksen läpi ilmavirtaa, kuten 

ydinvoimalassa. Tuottaa atomipariston tuhansien volttien kentät ja ionisoiva säteilytys vallan hurjat 

määrät hengenvaarallista ja tappavaksi ionisoitua hengitysilmaa vuosikymmenestä toiseen! 

Voimme myös asettaa atomipariston singauttamien ionivirtojensa tuhottavaksi vaikka 
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nakkimakkaran oikosulkuun, joka varsin pian räjähtää savuten varastoimansa säteilyn energian 

voimasta pitkin seiniä! Todella hurjaa säteilyn konkretisoitunutta varastoitumisesimerkkejä kaikki 

tyyni! Näin helppoa ja yksinkertaista siis on matemaattisina suureina mitattavaksi osoittaa miten 

säteily kiistatta sekä varastoi energiaansa eri tavoillaan virittämällä, akkumuloimalla 

biotooppiemme atomien sisäisiä säteilyvarastoja Malenkan ja io9nisoinnin eri mekanismein. Ja 

tosiaan kerran irti singonnut atomin energia tekee kiistatta PYSYVÄÄ TYÖTÄ tuhoten 

ympäriltämme biotooppeja ! ------------------- Atomiparistoista yms. Kerro tarkemmin Alfa/beetta 

parista? > Saako negatiivisen ja positiivisen ionin ohjautumaan eri johtimiin > purkkiolosuhteissa, 

ilman sähkökenttää? *Joo hakusana "atomi/säteilyparisto" lienee toimiva. *Olen itse sellaisen jopa 

nähnyt British museumissa. Aika hurjaa, oli käyttänyt sielä sähkö kelloa jo alun toistasataa vuotta. 

Teknisesti laite on äärimmäisen simppeli. Kuvittele mielessäsi lieriöpatteri, nimenomaan ontto. .. . 

Sen toisistaan sähköisesti erotettu plushiilitanko on korvattu radioaktiivinen(alfa/beetta) vot ever, 

tanko. Sitä ympäröi toinen parrerin metallinen putki miinuselektrodina muutamien senttien päässä 

kaasueristeensä päässä. Nyt tarkkana. Eli pluskenttä tulee siitä kun säteily IONISOI +- navan 

valenssielektroneja huitsinhemmettiin ulospäin. Koska kuten olemme tiedostaneet säteilyn KAIKKI 

energia VARASTOITUU jää tilanteessa pluskohtioon huikean iso muistaakseni 3 000V staattinen 

mittarissa vuosikymmenestä toiseen näkyvä pohjasähkökenttä. Siis tajuat mikä HERKKU Kim 

Fallströmin harhaan siitä, ettei ionisaatio pysy kuin millisekunteja! *Eikä tässä vielä kaikki nakit 

muusilla! Kun säteilypaineesta ulos +- kohtioosta sinkoavat irtoelektronipilvet kohtaavat uloimman 

miinus- kuoriputken muodostuu taas sinne yllätys, yllätys PYSYVÄ -merkkinen ionisaation 

muodostama sähkön varasus. Ja nyt silkkaa riekkujaista Falströmin illuusiolle! Vaikka kuinka 

kuluttaisitkin näitä staattisia sähkön kenttiä vuosisadan jos toisenkin tällainen paristo tuottaa 

loputtomana säteilyn energian vuonaan sähkövirtaa vaikka avaruussateliitteihin! Toki vaikka aina 

kilowattiluokkaan jatkuvaa säteilyn suoraa ionisaatioenergiaa majakan parina tappavana Viron 

rannikolla yms. militarykäyttöä! Tuollainen esim. Posivan ydinjätetanko tuottaa samalla 

mekanismillaan esim 1 850W jatkuvan tehon kuparikapseliaan alati tuhoten 

sähkövirtaelektrolyyseillään ja vastaavilla myös! Tällä pohjalla kun isket vaarnan Fallströmiin, niin 

hyvä tulee. Guugleta aiheesta materiaalia, niin saat ydindragulantappovaarnaasi lisävartta!) Siitä 

Fallström erityisesti tykkää. *Huomaa huikea ero esim. sähköparistoon tässä on se, että energiaa 

siirtyy säteilyn paineesta esim. beettaelektroneina myös yksittäismetallijohtimeen ILMAN 

paluujohdinta JO! Tässä eräs keskeinen syy miksi kirjoittelin, että ydinvoimalan säteilyn energia EI 

ole tarkkaan samaa kuin klassinen AINA paluuelektroneja vaativa "sähköinen" perusgeneraattori. 

Ei ehkä kaikki ero aukea aivan heti, mutta huomaa säteilyn ENERGIAA siis siirtyy ionisoimaan 

myös näin ilman säteilyn mittareita metalleissa kilometrien päähän!!. Sellainen koe olisi magea! En 

> vielä ymmärrä tarpeeksi siitä voidakseni heittää ilmiön palstalle. *Ionisaatio säteilylähteestä 

muodostaa ympärilleen ikäänkuin vastapaineellisen osmoottisen valtaisan staattisen sähkökentän 

joka kohoaa niin suureksi vastustaakseen säteilylähteen lisäionisaatiota. Esim. Fallströmin 

tiedefoorumissa esittämäänsä klassiseen suljetun lasipurkin sähköinen varauskenttä estää juuri 

sillä mekaniikallaan aika merkittävästi ionisaation karkuutusta! Sama sähkökenttä oikosulkee 

ionisoiden alkuun eristävän ilman varauskentät tuollaisilla tiedefoorumissa esitetyissä koboltti-60 

kanunoissa käytetyt peräti 5 cm paksut terässeinäpurkit lisäionisoimasta vallan kuolettavasti 

lähialueitaan. Tässäkin näennäisbalanssissa jo esim.ympäristön ilmavirtaukset lisää vallan hurjasti 

vuotavaa säteily-ionisaatiokulkeutumista. kierää, kierää ja huomaa, ettäkaverit On ammattilaisia! 

Ilkka Karaila on muuten sitten se TOINEN nettipoliisi joka toimii samoilla metodeilla ja on 

TAITAVA! Vaan ei toki mikään nero. Mutta nää on kaksi ehdottoman varottavia konnia!( > Kerro 

myös, mikä on se reaktio, jolla typpi hajoaa radiohiileksi > gammaosumasta. Elektronisieppaus? 

Entä voiko esim. alfasäteilevää ydintä > sanoa fissioivaksi? *Joo kun puhutaan KEMIALLISESTA 

reaktiosta tarkoitetaan sitä, että normaalisti happi ja typpi ei pala typpioksidiksi. MUTTA kun ne 
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pannaan vaikka tuollaiseen tuhansien volttien sähkökenttään ionisoimaan VAIN 

valenssielektronejaan niistä alkaa palaa fyysistä NOX typpioksidipulveria alas. esim ukkosista tätä 

fyysistä pulveria varisee maahan TONNIKAUPALLA! sama POLTO onnistuu siis säteilyttämällä 

happi radigaaliksi ja elektronejaan ionisoivasta typestä tulee typpiradigaali. Tämä on eräs 

reaktiotila *Klassisempi malli on sulle kirjoituksissani "Kynnysreaktio". Siinä taas neutroni osuu 

kaasuparin typpi N-16 (kahden ytimen)atomipariin muuttaen sen happi O-16 väliaikaisesti. Osin 

sekavaksi TIETEN jätetyssä eaktiossa puoliintumisen kestoaika T½ on 7sekunttia ja vapauttaa 

äärimmäisen läpitunkevan neutronin energian purun gammauksessa huikean 7,1MeV 

gammaterssin. (STUK jutussa jätetään taktisesti auki mm. miksi NORMAALISTI neutronin 

hajoaminen on beetta ja tässä ilman selityksiä on GAMMA? . . .) Tämä prosessi taasen on 

keskeisin esim. OL-1 laitostyypin säteilyn energian vapauttajamuoto. Ilmiötä esitellään VAIN STUK 

kirjassa "Säteily ja turvallisuus" laajemmassa saman tyyppisten aktivoitumisreaktioiden esittelyjen 

yhteydessä sivu. 87. Korostan jälleen, että kyse on ÄÄRIMMÄISEN vaarallisesta STUK 

disinfokirjasta, jota en tietoisesti ole HUIPPUAMMATTIOSAAJIEN laatimana ainakaan suositellut 

edes sinulle! Ehkä NYT olisit sen kohtaamiseen valmis ja saat sen mm. kirjastosta. vaarallisuus 

kirjasta tulee juuri siinä ammattitaidolla millä aivan SUMEILEMATTA simppeleistäkin reaktioista 

tekaistaan aivan "outoja" . vaikka nyt toi miksi HITOSSA tavallista typpi N-7 ja happi O-8 

atomireaktiota pitää väänmnellä N-16, neutroni, O-16 reaktioksi. kun se selkeämmin voisi sanoa 

vaikka N-7<neutronmassalisä, hajoaminen beettahajoten protoniksi< O-8 ja taas sen muutuminen 

takaisin typpi 7 reaktioksi? *Kaiken kruunaa sitten päälle se, että typpi N-7 ionisoituessa se nappaa 

vaihtoehtoisesti esim. alimman K-kuorikerroksen augerelektronin.(Kuten arvaat tästä kun luvet 

beettahajoamisista on tietty rinnakkaisreaktioita. Ja osa toimii reaktorissa, muttei IKINÄ taas, kas 

kummaa luonnossa.) Tipahtaa vaikka näin tapahtuneessa alkuainealkemiamuutoksessaan 

protonin sähkökentän poistuessa hiileksi C-6 jokia ylimääräisestä muodostuneista luokitellaankin 

epävakaaksi RADIOHIILEKSI muistaakseni hiili C-8 muodokseen! Äkkiseltään meillä on siis peräti 

KOLME erilaista ja mitä TAHALLIEN sekottavaa prosessia. Niin joo edes tämä radiohiilen mulle 

yleisemmin esitetty T½ puolintumisaika 5 630v ei yllätys yllätys esiinny eri lähteissä vakiona! 

Samoin alkuaineiten epävakaita isotoopitiloja on JOKA aineella puolesta tusinasta tusinaan!! 

Näissäkin ilmiöissä on valtaisan hämäysdisinfomassojen takia merellinen ylitettävänä. Sksi ja juuri 

SIKSI olenkin välttänyt sulle näitten ankarasti sekoittavien termistöjen "tiiliskivittämistä". Koska nyt 

alat oivaltamaan MIKSI ydinalan jatkuvat disinfot kaiken aikaa koettavat kammeta ÄÄRIMMÄISEN 

SELKEITÄ ja simppeleitä lainalaisuuksia ties miksi "hälläväliä sinnepäin juutai noin" metodiikoiksi!( 

Äärimmäisen tuhoisaa kun on tottunut, että asiat on kuin tiilet seinässä loogisia ja tarkoin 

ymmärrettäviä. Valitettavasti se on tieten tehty mahdottomaksi hämärtämään 

löydösmaailmaamme.(( Tätä varten on siis olemassa kaiken pahan alku ja juuri IAEA/STUK!!!!! -----

------- Ydinvoimalan "atomipariefekti". Loviisan kontakti Vesa kyseli minulta tiedänkö miten rajuja 

maadoitusenergioita beettasoihtuava ja säteilytehonsa kolmasosallaan kykenee TVO:n 

ydinvoimala maadoitusksiinsa tuottamaan? Kuten yleensä osaan toki näihin esittää jopa 

ällistyttävän tarkkoja tietoja. Henkilöitten nimiä en toki ilmoita, mutta lähdetään perustasta. 

Atomipari on eristävään ilmaan sijoitettu paljolti klassisen pariston näköinen rakenteellinen. 

Keskinen positiivinen pystytankoelektrodi, eristettynä sitä ympäröivällä johtavalla umpinaisella 

teräsputkivaipallaan. Kun alfaa ja negatiivisia elektroneja säteilevä sisäkohtion säteilyvuo kohtaa 

ulkovaipan, muodostuu n. 3 000v pysyvä säteilyionisaatioenergian tasasähkövirta napojen välille. 

Olkiluodon voimaloiden reaktorin B-rakennuksen tilaa ympäröi massiivinen kokopeltirakenne. 

Kuten tiedämme noin kolmannes säteilyn energiasta karkaa kuorten läpi niin beettasoihtuna 

piippun kuin myös vaipan lävistävänä rynnistävinä gammana, röntgeninä, yms. 

säteilyvaratoitumien neutronien ja neutriinoina. Säteilyn perusluonne on olla ikuista ja 

katoamatonta. Kun ilmapatsas beettasoihtuun muuttuu ionisoinnin seurauksena johtavaksi alkaa 
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voimalan piippuun myös muodostua huikeaa sähkövirtaa ylhäältä alas maata kohti säteilyn 

energian ilmentymänä. Itse asiassa koko 10km korkeuksiin pumpattu ionisoituneen sähköä 

johtavan savupiipun beettasopihtuamisen pinkin pylvään rakenne tuottaa ydinvoimalan 

teräspiipusta käsittämättömän suuria alastulovirtoja. Jyhkeänkorkean B-rakennuksen jokaista 

sivustoa peittää näin 60m pitkät ja noin 70cm leveät paksut teräsmuovipeltirimpsut ylhäältä alas 

asti. Noin 100kpl seinämää kohden. Ennen ASEA-atomin starttia 1978 TVO:n sähköinsinöörit olivat 

laittaneet JOKAISESTA pellistä 16mm2 paksun kuparisen sähkömääräystemme mukaisen 

erillismaadoitukset. Kun maadoituksien luotettavuuksia kyseltiin Ruotsista ylimieliset TVO:n 

ydininsinöörit naureskelivat, osaavansa KAIKEN. No toden sanoakseni 400kpl * 16mm2= 6 

400mm2 kokoinen ja noin 60kA suuruuden sietävä kaapelointi vaikka mille ilmiölle tältä vaikuttikin. 

No kun startti tuli paloi KAIKKI voimalan seinässä olevat niin kymmenet uudenkarheat 

valvontakamerat, palohälyttimet, kuin sähkökaapeloinnit 70cm pätkikseen. Itse olin katsomassa 

miten TVO.n palokunta sammutteli ydinvoimalan starttipäivän ilmiliekille räjäyttämää voimalan 

kuorta viikojen ajan! Mitä oli tapahtunut? Muutama tunti ydinvoimalan startista reaktorista tykittävät 

säteilyn vuot täyttivät Ajzenbergin atomin säteilyn varastoitumislain mukaan ympäröivien metrien 

paksuisten suojarakenteiden säteilyenergiaa imevien atomien varastot hetkissä piripintaan ja 

varastojen täyttyessä alkoi vuot tunkemaan viiveellä voimaa uhkuen ulkopeltivaipan läpi kuin ei 

mitään. Valtaisat virrat atomiparistoreaktiosta ja päälle 10<km korkeuksista rynnivästä 

beettasoihdusta hyökänneet virrat olivat ionisoineet voimalan koko ulkovaipan tuhoa tuottaen 

käsittämättömillä voimillaan. Kun enimmät tuhot oli kartoitettu ja autonlasteittain palaneita ja 

sulaneita kameroita, kaapeleita ja hiilenmustia seinäpeltejä oli kuskattu noloin insinöörimielin 

paikalta alkoi TVO vaatimaan ydinsähköjohdoltaan miesmäisempiä kaapelointeja maadoituksiin. 

Tärkeintä tässäkin tilanteessa oli peittää se totuus, MIKSI ja MILLÄ ENERGIALLA koko voimala oli 

peittynyt plasmamaiseen valokaarihuntuun? Toki nyttemmin tunnemme kaikki tämän 

beettasoihtuamisen. TVO:ssa vastaavat insinööristöt hämmästyivät miten oli mahdollista, ettei 

seinäpellikohtainen ja 160A kesto riittänyt. Ensin ajattelivat tuplata tehot 50mm2 

alumiinikaapeleilla. Nyt viisastuneena sentään ASEA:n apu kelpasi. Sieltä vastattiin naureskeellen, 

ettei tuollaiseen 100kA virtamopoilla tee MITÄÄN! Aika hurjaa tekstiä kun atomipariston 

perusjännitteenä tarkoittaa aivan järkyttävää 300MW. No viimein TVO:n oli pakko toteuttaa 

maadoituksensa 95mm2 kokoisilla kaapeloinneilla peltien vielä molemmissa päissä. Voidaan 

pelkistäen laskea, että tässä maadoitetaan 190kA virta pelleihin synnyttävää atomiparijännitteellä. . 

.nyt hatuista kiinni 570MW laitoskohtaisen maadoitusmaksimitehon. Muistamme miten aikoinaan 

määrittelin voimalakohtaisen beettasoihdun tehoksi 800MW. Eli jälleen kerran päädyimme mitä 

tarkimmin mielenkiintoisesti samoille tasoilleen beettasoihtulähestymisissä.  

  

241. Aktiivihiilen muodostumisreaktioista..txt 
241 Aktiivihiilen muodostumisreaktiosta. * Erityisesti jo Hiroshiman silminnäkijäraporteissa kerottiin, 

miten atomipommin silpomasta typpikehästä satoi maahan alas suunnattomat määrät raakaöljyn 

kaltaista mustaa hiilimäistä valuvaa massaa. Jokainen, joka sai tätä radioaktiivista tervamaista 

ainetta päälleen ei kyennyt pesemään sitä iholtaan ja kuoli varsin pian. USA:n tullessa tutkimaan 

tapaustaan yläilmakehästä "mustana sateena" tunnetun ilmiön tuottamat suunnattomat 

tonnimäärät hämmensivät tutkijoita, jo volyymillaan. Mistä väitetty fyysinen aineMÄÄRÄ olisi tullut? 

Puukaupungin hiilipaloa väitettiin syyksi ja asiaa kiellettiin kertomasta missään julkaisuissa. Syntyi 

jopa elokuvanimenä tunnettu "mustan sateen TABU!". Mistä nämä tonnistot olisivat sitten säteilystä 

todellisuudessa tulleet? Ilmakehän typpi muuttuu monellakkin tavalla kiinteäsi radioaktiiviseksi 
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hiileksi. Yksi merkittävä tapa on ns. K- kuorimallikaappaus. Jossa epävakaaksi virittyneen 

typpiatomin sisuksen protoni sieppaa oman K- kuorikerroksensa elektronin. Näin typpikaasu 

menettää yhden protoninsa neutroniksi. Jolloin ilmakehämme typpi 7 N > hiili 6 C-14. Kyseinen 

aine tunnetaan mm. hiiliajoituksesta tuttuna 5 730v säteilevänä radioaktiivisena hiili-isotooppina. 

Pekka Jauho "Atomi ja ydinfysiikka" sivu 240: "B- hiukkasryhmissä tapahtuu ns. "sisäisiä 

konverssioita, tai esim. K- kuorikaappauksiin liittyviä Auger ilmiöitä. Beetta B + hajoamisprosessiin 

kuuluu hajoamisyhtälö: zX^A > z-1X^A + 1B^o Prosessissa ytimessä olevien protonien lukumäärä 

siis pienenee y h d e l l ä. Prosessi voidaan ajatella tapahtuvan siten, että protoni emissoimalla 

positronin ja neutriinon muuttuu neutroniksi: 1p^1 > on^1+ 1B^o+ ov^o Prosessi tapahtuu vain 

ytimessä." *Mitä tämä kaikki edustaa pelkistetymillään maallikolle? Mikä tahansa alkuaine 

voiodaan esim. neutronisäteilyttämällä m u u n t a a luokkaa raskaammaksi alkuaineekseen. Tälle 

prosessilla on yllä kerrottu vastareaktio. Jolla beetta p l u s hajoamisreaktiossa säteilypaine suistaa 

elektronin atomin ytimeensä luokkaa 1 000 000 eV energiasta. Jolloin aine muuttuu yhden luokan k 

e v y e m m ä k s i alkuaineekseen! Äkkiseltään aivan käsittämätöntä miten säteily voi muuntaa 

esim. ilmakehämme typpik a a s u n tuosta vaan k i i n t e ä k s i radioaktiiviseksi hiiliatomeiksi 

satamaan pölynä päällemme! Näin kävi j o Hiroshimassa. Näin voimme menettää ilmakehäämme 

vaikka Fugushimassa ilmaan parhaillaan kertyvistä säteilyenergian taltioitumisista siihen. Ei 

tosiaan mikään ihme, ettei tällaisista mekanismeista missään nimessä edes s a a kertoa 

kansantajuisemmin. Lisään tähän alle kuinka sekavasti tätä asiaa peitellään ammattiteksteissä. ----

---- Radiohiili muodostuu ilmakehässä näiden reaktioiden kautta: Typen neutroniaktivaatio (ei siis 

gammasäteilystä!) 1n + 14N ? 14C + 1p Muita (spallaatio eli paikallaan olevan kohteen 

neutroniaktivaatio) reaktiota hapesta. Näitä tapahtuu jäässä ja maaperän mineraaleissa: 

http://eprints.gla.ac.uk/930/01/Radioc46(1)201-206pdf.pdf 1n + 16O ==> 14C + 2p 1n + 17O ==> 

14C + 4He Ydinvoimaloissa 14C muodostuu niinikään neutroniaktivaation avulla: 

http://books.google.fi/books?id=SJOE00w ... &ct=result Fotoneilla tuotetusta 14C:stä en ole 

kuullut. Jos sellaista tapahtuisi merkittävissä määrin niin ilmiö pitäisi ottaa huomioon radiohiilellä 

tehdyissä ajoituksissa. Haku sanalla photonuclear production 14C tai C14 ei tuota viitteitä 

reaktioon, jonka olemassaolosta kirjoitit. Annapa siis selkeät viitetiedot joko sivustolle tai 

julkaisuun, jossa sellaisesta kerrotaan. Löysin 13N - isotooppia suurienergisellä gammalla 

tuottavan reaktion (gamma) + 14N => 13N + n, mutta tästä ei ollut kysymys. Fotonien avulla on 

mahdollista saada aikaan ydinreaktioita, (photonuclear reaction, photon activation analysis) mutta 

matalilla energioilla eli alle muutaman MeV:n luokassa tarvitaan järjettömän suuria gamma-

annoksia edes tarkoilla laboratoriomittauksilla havaittavan aktivaation aikaansaamiseksi. 

Vuorovaikutuksen todennäköisyydet kun ovat neutroniaktivaatioon verrattuna useita kertaluokkia 

pienempiä eli millibarneja kun neutroneilla puhutaan barneista tai jopa kymmenistä barneista. -------

-------- Tuohon jäi vielä virhe. Spallaatio tarkoittaa ilmiötä, jossa esimerkiksi kosmisen säteilyn tai 

hiukkaskiihdyttimen tuottama protoni iskee jostakin raskaammasta aineesta ryöpyn neutroneita. 

Mainitut reaktiot olivat spallaationeutronien aiheuttamia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron_source Myös typen ja neutronin välinen radiohiiltä tuottava 

reaktio perustuu alun perin siihen, että kosmisen säteilyn protoni tuottaa (spallaatio) neutroneita 

jonkun toisen atomin ytimestä ja nuo sekundääriset neutronit sitten aiheuttavat varsinaisen 

neutroniaktivaation. Kannattaa vilkaista tuota neutronilähteen kuvausta. Siinä kun on mainittu yksi 

harvoista hyödyllisiä määriä fotoydinreaktioita matalaenergisistä gammoista tuottavista 

materiaaleista eli beryllium. Toinen on deuterium. Niistä tehdyille kohtioille ja erilaisille 

radioaktiivisille lähdemateriaaleille (24Na,...) löytyy neutronituottomäärineen taulukko 

neutronilähdeiden kohdalta esimerkiksi kirjasta Knoll: Radiation detection and Measurement. 

Suurienergisten ( > 15 MeV) Auringon gammasäteiden osuessa ilmakehään fotoneutroneita toki 

muodostuu: "Production of atmospheric neutrons by solar ? rays" 
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http://www.springerlink.com/content/x47l600307138125/ Nämä fotoneutronit voivat osaltaan 

tuottaa radiohiiltä.  

  

242. Glimlamppuefekti..txt 
242. Glimlamppuefekti. Eurajoella 17.12.2008 Ydinvoimaloissamme on toinen toistaan 

kummallisempia ns. "turvamääräyksiä työorjallistolleen". Tässä taas kerran erään esittely. 

Ydinvoimalassa on n. 1 500 toinen toistaan hämäräperäsempiä huoneustohalleja, mutta KAIKISSA 

yksi outo peruspiirre. Niistä EI saa valoa pois edes valaisimen vaihdon yhteydessä! Juu on 

voimaloissa kosmeettiset valokytkimet, on toki, ettei asiaoutoutta huomata. Mutta mystery on siinä, 

etteivät toimita virkaansa! Niin tai siis toimittavat ja sieltä täältä valoja sillä pimenee, mutta suuri 

leegio valoja loimottaa poiskytkennän jälkeen yhä. Voimaloissa on sellaisia "punaleimavalaisimia" 

joiden esimerkiksi palaneen kuristimen, tai liittimien vaihtaminen kattokorkeudessa vaatii Indiana 

Jonesmaisia taitoja ja terrierin uskalluksia. Juu totta kai niistäkin valot katoaa, kun paukauttaa 

työpaikkakamikatzenaan sulakken roimalla oikosululla. Mutta sellaista hengenpelastustaan 

tekevää ei tietysti ydinherrat suin surmin hyvällä karjumatta katso. Yhtä kaikki tilanne on melkoinen 

souvi, kun ko. valaisimia pitä(isi) väkivängällä sammutella vaarallisen jännitetyön välttääkseen. No 

MIKSEI noille hätävaloille sitten ole vaikka arkinen lukittava lisäkytkin? Syy ei heti aukeakaan. 

Mutta se kyllä ammattiporukoissa tiedetään. TVO:n sähkömiehille tilanne on karmean tuttu. Kun 

lamput vanhenevat ja sammuvat tulee sentään joskus tilanne, jossa voi varkain kokeilla MITÄ 

voimalan tuhansissa huoneissa tapahtuu, kun valot on KOKONAAN POISSA! Ei pitäisi kokeilla, 

koska se mitä hämärämpään tottuva silmä näkee ei jätä KETÄÄN kylmäksi! Loistelamppu ja sen 

kaltaiset glimmerkkilamput ja vastaavat on matalapainekaasuista elohopeahöyryä, neonia tai 

vastaavaa joka reagoi ydinherrojemme mielestä suorastaan luvattoman asiallisesti kohtaamaansa 

säteilyn ionisaatioenergiakenttään. Aavistuksen verran samaan tapaan kuin sähkökenttiin, eli 

palaa! Useammalta TVO:n sähkömieheltä on meinannut mennä jalat alta kun pilkkopimeäksi 

pannun huoneiston valaisimet jäävät tuottamaan aavemaista vellovaan säteilysaastaan 

kirvoittuvaa ionisaatioenergiavuodoista kertovaa kalmankalpeaa valoaan! TÄMÄN TAKIA 

ydinherroilla on suunnaton hinku pitää laitoksen valot päällä hintaan mihin hyvänsä! Sähköasentaja 

joka pitelee pelkissä käsissään kannoista irrottamaansa loistelamppua ja huomaa reaktorin 

säteilypään loimottuvan kirkkaammaksi ei enää hevillä usko ydinalan, STUK-peelojen ja muiden 

IAEA ydinhallintomiliisiemme VALHETTA ns. "säteilyhallinnasta"! Uskotteko? ---------------------- 

Molekyylinen fotonivarastoitumamuoto. Ihan hauskana verrokkina. Molekyylirakenne on niin 

simppeli, että lääketeollisuus simuloi seokset SUORAAN tietokonekulmamalleinaan jo. Näin 

muodostuvat lainalaisuuksinaan ihan tietyt molekyylirakenteet ja niiden kemialliset valenssikyvyt 

jopa moninaisina lääkeaineina on heti tiedossa muotojensa, uloimpien 

sähkökenttäalkuainevalenssiensa mukaan! Aika huikeeta ja simppeliä. Niin joo esim. merissä 

olevalla planktonilla on FYYSINEN atomimolekyylinen "katapultti"! Kun päivän valon fotoni osuu 

tähän katapulttiin se ihan FYYSIESTI sieppaa massallisen fotonin ja virittyy sen liike-emergiasta 

samalla päiviksi! Maallikosta ehkä ihan käsittämätöntä, muta kaltaiselleni, jolle fotonisäteilyn 

energia on Malenklan kuorimallin mukaan vakiokamaa ei kovinkaan ihmeellistä. Niin tosiaan, kun 

tulee yö tämä bioplankton joutuessaan syöjiensä ahdistetuksi kykenee vapauttamaan tämän 

fotonisäilönsä huikealla 95% energiallaan! Juu molekyylilinko vaan napsahtaa ja viskoo 

varastoimansa massalisen fotonin taas eteenpäin! Ahdistaja syöjän ympärillä vesi loistaa merkkinä 

sen olemassaolosta. Ilmiö on tuttu vaikka vanavesiloistona erityisesti etelässä. STUK/IAEA ei 

tietysti tällaisesta fotonoinnin varastoitumisesta aineesta härskisti millään tykkää kertoa ikinä. 
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Mutta onneksi minä kerron!) Ydinalan varastoituva säteilyfotoni kun kuuluu jälleen kerran niihin 

ydinalan mustiin salaisuuksiin, joista ei lisäkseni huippuvaarallisena aiheena muut uskalla edes 

hiiskua. Koska kertoo miten beettasoihtu tappaa ydinvoimalapäästöinä, mittareissa näkymättömin 

varastoituminsa miljoonia! ----------- Edes timantti ei kestä säteilyä. Juu kiteytymislinjoista valoa 

läpäiseviksi klassinen esimerkki on vaikka hiili. Kun sen atomien linjat on lintallaan on kalu musta 

kun kuu pimeenä. Mutta kun hiili saa suorat kiteytymislinjat, niin avot, jopa alkaa reikeliä fotonien 

kululle löytyyn! Samaa linjaa noudattaa kvartsit, topaasit, safiirit ja ties mitkä jalokivennäiset, jotka 

sisältämistään läpinäkymättömistä metalleistaan viis veisaamatta päästelevät fotoneja läpi. Tää 

peelokki esitti, ettei lasin läpi pääse UV. Myös tämä on silkkaa markkinahumbuukia! Kvartsilasi 

esim. on oikein TUNNETTUA kyvystään päästää juuri myös UV-fotonit läpi. Siksi se on useamman 

valaisimen ulkolasina käytetty. Ainoa asia, missä tää poju edes osin osui, että seoslasi on 

amorffista. Mutta sen periaate päästää valoa on vedenomainen ja voidaan sanoa maallikolle lasin 

atomien olevan kuin "kuulat kasassa". Jolloin atomien peruskoko tekee läpäisylinjareijät kuten 

kuulasta tiedämme stabiileiksi moniin suuntiinsa. Neliörakenteilla kuten kiteissä homma on 

häiriöille paljon tarkempaa. Puolestaan hilavirheistä kaverilla ei ollut haileeta hakua. Pekka Jauho 

kertoo säteilyvarastoitumisten termivireitten, isomeerivireitten ja hilavirheitten johtuvan AINA 

säteilyn energiavarastoitumisten vuorovaikutuksista! On silkkaa illuusiota tosiaan sotkea mukaan 

kemiallisia kidejännityksiä tai kuumennusvirheitä, koska näillä ilmiöuillä ei ole MITÄÄN tekemistä 

varsinaisten säteilyvarastoitumien hilavirheisiin! Kuten huomasimme kaveri EI yksinkertaisesti 

USKALTANUT kertoa yhtään mitään siitä MIKSI lasi muuttuu säteilyn altistuksesta tupakin 

keltaiseksi! Koska SUPO on tarkoin kieltänyt tällaisten Ajzenbergin-kuorimallireaalien käsittelyn 

täällä. Niin itse asiassa säteilystä ruskettuvien lasien mysteeri oli/on TABU myös TVO:lla! Joten 

hänen vaikenemistaan en yhtään epäile kuin ydinhallinnon painmenkirjetuotoksiksi. Näin TVO:lla 

on aina ikävä reaali vaiennettu. Niin tosiaan lasi virittyi reaktorialtaan valoissa, kameroissa ja 

linssistöissä jopa vuoden sisällä saadessaan säteilytystä. On se karmean näköistä nähdä! 

Kaverimme vaikenee myös äärettömän tarkoin, että säteilyttämällä vaikka timantteja, safireja jne. 

niidenkin hilavirheet tuottavat muuten ikuisiin jalokiviin värivirheitä ja värivääristymäväkivaltaa! Aihe 

on toki täällä nähdysti TABU. Mutta totuus on se, että värittömiin jalokiviin syydetty säteilytys 

muutta nekin lasin lailla milloin sinisiksi, keltaisiksi, punaisiksi, vihreiksi. Käsitelty jalokivi saa 

harvinaisen värinsä ja arvo huijauksessa nousee jalokivikaupassa hurjasti! Korostan tässä sitä, 

että säteilyä siis EI KESTÄ edes timantti vaan se alkaa heti tuhoutumaan ja menettämään mm. 

fyysistä valon läpäisykykyjään tramaattisesti! samoinjopa säteilytetyn timantin kesto putoaa! 

Tällaiset faktat on ydintyyliin alati TABU:ja joista vain ani harva kuiskien keskustelee. Jaa niin 

tosiaan. Kun säteily varastoituu läpinäkyvään aineeseeen sen säteilyn varastoitumisluonne 

paljastuu sillä, että pommittamalla lisää UV-fotoneilla kyetään osa säteilyn 

neutronspinhyrrävarastoitumista poistamaan ja lasin kirkkaus turvonneitten sopinnaavien 

atomiensa palautuessa osin palaa. Juuri tämä regeneraatiokyky erottaa säteilyhilavirheet muista 

vastaavista termistöharhautuksista. ------------ Lasin säteilyvarastoituma T½ 22v! Suomi 24 satoa 

23.12.2008 klo 13.51 *On suorastaan uskomatonta miten monilla tavoin säteilyn energiat 

varastoituu ympärillemme. Tässäkin taas maallikolle aika uskomattoman ällistyttävä tapa. Juu, eli 

tosiaan meitä ympäröivä jopa arkinen ikkunalasitavara on oleva ihan huikea säteilyn varastoimisen 

akkumulaattori! Vaikkei tällaisia faktoja STUK myönnä julkisuuteen ikinä! Vielä kun tajutaan, että 

natrium on mm. oleellinen bion suolan perusaine. Niin alkaa kummasti tyhmempikin 

ydinharhautettu oivaltamaan miksi biotooppimme säteilee beettasoihtupäästöistä vuodesta toiseen 

rajummilla tersseillään varastoituvista säteilyatomiaineista. Malenka muuten kertoo natriumatomin 

säteilyn varastointikapasiteetiksi 6,76MeV. << Hyvin muuten selitit tuon ydinvoimaloissa lasiin 

syntyvät hilavirheet, sehän on selvä todiste "aineen karkumatkasta" ydireaktoreista, ilmankos 

emme saa nähdä kuvaa sellaisista ikkunaruuduista, mihin tällainen lasi varastoidaan, ei kai vain 
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kaatopaikalle, säteileekö ne. >> >Aine ei välttämättä karkaa. Säteily voi olla vaikka gammaa, joka 

lasin rakennetta hajottaa. *Kaikki aine on muuten AINA myös energiaa! >Lasi on tosiaan 

ongelmallinen aine säteilyn kanssa. Siinä on nimittäin natriumia, joka varsin helposti aktivoituu. 

Säteilytyössä käytetäänkin usein kvartsilasia, joka muodostuu siis pelkästään piidioksidista. Pii ja 

happi ovat melkoisen inerttejä ydinreaktioille, joten ne ei kovin helpolla aktivoidu. Mutta tosiaan tuo 

on totta, että aktivoitumaan päästettyä lasia ei tietenkään saa kaatopaikalle viedä: sen natrium 

säteilee (puoliaika muistaakseni 22 vuotta helpoimmin syntyvällä isotoopilla). Tosin siis tuollasta 

jätemateriaalia ei ole mitään järkeä päästää muodostumaan. *Ei ydinvoimassa järjellä käyttöä ole 

ikinä olut. TVO tuottaa eri tavoin säteilytettyä jätelasia esim. v 2002/ 1 060kg/v!! ----------- 

Loimolamppujen maa 21.12-08 Heräsin kun ilmanpainemittari pärähti keskellä yötä. Mutten kirjoita 

tästä sään muutoksesta, vaan siitä mitä näin. Katossa oleva loistelamppu kun paloi aavemaisella 

loimotuksellaan niin huoneessani, kuin myös tuvan katossa. Ionisoituneen matalapainekaasun 

tiesin herkistyneen revontulimaiseen värituottoilotulitukseen ulkoapäin putkeen hyökänneen 

säteilysaastutuksen seurauksena. Terveisinä rikollista toimeaan tarkoin salaavalta TVO:lta 

kulkeutuneen beettasoihtuloimotuksen energian tempaisua energiaansa maata kohden. Ilmiö ei ole 

vuosienkaan takaa minulle outo. TVO:lla kun sähkömiehet toisinaan ihmettelevät käsissään 

vapaana palavia aave-loimottavia loistelamppuja. Ydinvoimalasta kun on meille vain muutama 

kilometri matkaa ja alati lounaistuuleen osuvat beettasoihdut kun pitävät alueen ilman 

ionisaatiokentät ydintyyliin tappavan tasoisina vuodesta toiseen ja niin, . .kasvavina. Ilmiöön 

tutustuin ensimmäisiä kertoja kun asensin peltikatolle ukkosenjohdatinta. Peltikaton ja 

maadoituksen välistä sain niin kovia sähköiskuja, jotta meinasin katolta pudota. Kokeilin suoralla 

oikosululla ja sähköä tuli aika tujun kipinän verran ja volttimittari osoitti 110v! Pienehkö polttimo 

paloi säteilyionisaation tuomalla energialla suoraan! Tällaisista reaaleista ei tietysti ydinyhtiö, 

päärikollinen TVO halua puhuttavan missään. Tämän tyyppisen faktan esittäminen esim. 

lehdistöön olisi sula mahdottomuus ydinterrorin maassamme! Mutta tosiaan syvällisemmin asiaan. 

Kohtasin 21.12-08 Tyrvään kirkosta laskevaan aurinkoon päin otetun häkellyttävän kuvan: 

http://kuvaton.com/k/O2q.jpg Siitä hahmottaa varsin paljonpuhuttelevasti psygedeeliset 

Olkiluodosta n. 70km päästä alueelle purjehtivan beettasoihdun värikirjot. On pinkkiä, syania ja 

jopa oranssia on tarjolla. Tällaiset kuvat ovat muutamassa vuodessa alkaneet miltei dominoimaan 

niin lehtien, kuin TV-ohjelmien väläyttelemää rajusti muuntunutta väriskaalausta auringon laskuista 

ja nousuista. On suorastaan uskomatonta miten globaalisti kautta maailman tulevissa 

maisemakuvauksissa toistuvat nyttemmin päivästä toiseen aiemmasta uppo-oudot imelät pinkit, 

syanit ja nyt tosiaan tässä kuvassa jopa oranssiin. Jotta tajuttaisiin mitä tarkoitan lisään vielä 

mukaan oivaksi verrokiksi säteilytappoionisaatioista kertovaa. Samana vuona jopa Eurajoen 

puhelinluetteloihin taltioidut säteilykuoleman äitelänimelät hurjista 800MW 

beettasoihtuamisvuodoista, kontrolitta, mittaamatta ydinyhtiöiden tahalliseen tappoon päästämät 

laitoskohtaiset megavuodot: http://kuvaton.com/k/O26.jpg --------------------------- Ionisaatioko 

fotonieste? Nimimerkki Untamala esitti Suomi 24 foorumissa -08 lopulla tyypillisen STUK-harhan 

siitä, että irtonaiset elektronit estäisivät fotonoinnin? Kyseinen väite laskostuu samaan harhaan, 

kuin massaton fotoni, joka parinmuodostuksessa vapautuu ongelmitta kahdeksi massaelektroniksi. 

Niin tai antenista elektronien liikkeenä lähtevät radioaaltofotonit, jotka vastoin STUK-harhoja 

etenevät siitä valonnopeina elektronisysäyksinä avaruuksiin. Kulkevat satoja kilometrejä ja 

palaavat vastaanottoanteniin luonnollisesti minäs muunakaan kuin massallisien elektronien liik  

keinä radioihimme! Miten siis näin suoraan tunnettuina valonnopeina massallisina elektroneina 

"firotonielektronipareina" liikkuvat fotonit edes teoriassa voisikaan estää fotonien läpäisyn? Ei se 

onnistu edes meterin paksulta teräkseltä esim. gammafotoneille, eikä röntgenin fotonienkaan 

liikkeitä noin vain estellä johdinkalvoilla. Itse masiassa JUURI irtoelektronituotto aineiden plasmalla 
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sähkön johtavana juuri takaa sen, että fotonointi tällaisen aineen läpi onnistuu! Ajatelkaa vaikka 

aurinkoamme, jossa on jopa rautainen sisusmetallointi. Niin taikka vaikka hehkuvan kuumaa 

umpiterästä, josta juuri irtoelektroninen ionisaatioelektronipilvi syytää säteilyn fotoneja sisuksistaan 

tauotta. Pelkästään katsomalla avaruudessa vallitsevaan ionisaatiomaailmaan tajuamme, että 

käytännössä KAIKKI se valo, jota ympäriltämme sieltä tulee tuotetaan juuri ionisoiduilla ja 

irtoelektronisilla aineilla! On aivan uskomatonta edes hupi mielessä siis väittää, että nimenomaan 

irtoelektronit ikäänkuin estäisivät valon fotonoinnin aineen läpi STUK harhaopein. Kun totuus on 

se, että juuri ionisoimalla aineen elektronit mikä tahansa alkuaine päästää silloin läpi fotonointeja. 

Hupaisana yksityiskohtana kaiken kruunuksi. Säteilyn fotonien tunkeutuessa vaikka minkä 

tunnetun aineen läpi se nimenomaan IONISOI edestään reittiään tehdessään valopaineellaan! On 

ilmeistä, että ionisaation muodostuminen on välttämättömyys, jotta fotonointi ylipäätään pääsee 

aineen läpi! Jälleen kerran huomaamme, että ydinala kaikissa yksityiskohdissaan valehtelee 

systemaattisesti teoriahuijauksissaan.  

  

243. Cesiumshokki..txt 
243. Cesiumshokki. Tässä keskustellaan tästä HBL-lehden loppuvuoden 2008 julkaisukuvasta. 

http://kuvaton.com/k/OIt.png Keskustelussa lähdetään ihmettelemään miksi Venäjän ja Suomen 

ydinvoimalalauhteesa on niin rajut määrät nimenomaan Tshernobylin tuotoksena tunnettua 

cesiumia. Kaikkein häkellyttävin ilmiö on se, miksi nimenomaan TVO on kyennyt uuttamaan 

ympäristöstään silmittömän suuret cesiummäärät. Äkkiseltään aivan häkellyttävissä kytköksissä on 

ilman muuta ydinvetoisuuden vana, koska asiaa ei maasmme TABU:na olla uskallettu ydintyyliin 

keskustella. Seuratkaa jännitysnäytelmää miten mysteeri alkaa aukeamaan varsin loogiseen 

loppukommunikeaansa. --------------- *On päivän selvää mitä sanoit Selkämeren säteily ON 

meressä itsessään! Mutta ihan uskomattoman saastaisen on TVO:n toiminnan täytynyt olla 

verrattuna esim. Ruotsin sisarlaitoksiin jos syy on pelkät ydinvoimalapäästöt, kun Ruotsi on liki 

puhdas HBL- kartassasi. Mua edelleen KIUSAA miksi puhutaan vaan cesiumista, joka on 

miellettynä miltei pelkkää Tshernokamaa?? Miksei puhuta paljon loogisemmista ydinaineista kuten 

tritiumeista ja jodeista yms.? Kun tuli mieleen niin TVO:n lauhteista on muodostunut 40km päähän 

Selkämeren täyttävä radioaktiivisen HOPEAN saostumisen meri ympärilleen! Hopea voi olla vain 

Olkiluodon alueen kivimalmioista suotunutta! Mutta toisaalta olisko mukana cesiumia 

Eurajoen/Olkiluodon kivestä? *Joskus 60-luvulla Lapin täytti rajut Cesiumpitoisuudet. Siitä syytettiin 

aikanaan rajustikin lännessä Kuolan niemimaan ydinasekokeita. Mutta PALJON myöhemmin 

selvitin , niin no toki itse,(1960-luvun tietosanakirjasta muuten), että Ruotsin KIIRUNA on maailman 

cesiumtuotannon huippumaa! Eli siinäkin tapauksessa Lapin cesium johtuikin malmin raudan 

tuotannon sivukiviuuttamisista. Sitä savutti kiirunan jalostamot sieltä Lapin tuuliin ja siinä se! Nyt 

kun kiiruna suodattaa savunsa paremmin Lapin kylmänspdan aikuista cesiumia ei muista enää 

kukaan. Olkiluodon ydinvoimala on toki TUNNETUSTI kaivettu surutta hopeapitoiseen 

malmikiveensä , jopa voimalan kaikki betonikivi on sitä samaa arevan mukaan rakennuskiveksi 

kelpaamatonta paikalliskiillegneissihaperoa, jossa on jopa kultaa. *Nyt jännää. Kun ydinvoimalan 

säteilyt ja lauhdelämpöshokki-eroosiot jo todistetusti liottaa luonnottomasti hopeaa ympärilleen 

samalla vapautuu myös CESIUMIA rajusti! Voimalan alati kasvavat tritiumit ja säteilyn 

neutronbeettasoihtuamisten haperruttama peruskallion ionitasapainojen ionisoituessa päin seiniä, 

uuttaa Olkiluoto yhtäkiä mielettömät määrät. . .Niin tiedetysti ankaran radioaktiivisen hopeansa 

lisäksi CESIUMIA! Se sekoittuu termolämpökuormansa pumppaamina pitkin Itämeren 

kerrostuneisuuksia ja leviää tuhoisasti ympäristöönsä. Näköjään jopa satojen kilometrien päähän 
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kaikkialle selkämereen, Kuten HBL kartta oivasti todistaa. Siis vielä. Kun ydinvoimalapäästöjen 

beetasoihdut, neutriinovuot ionisoiden uppoaa surutta peruskallioon muodostuu valtavan iso 

kymmenien neliökilometrien päähän raskasmyrkkymetalli-ioneja mereen pumppaava kasvava 

megakatastrofi!!!! Ihan huikea havainto muuten sulta lähti liikkeelle tutusti taas. Hei noin sen on 

PAKKO OLLA! Ilmankos alueen kalanjalostamot kiellettiin, kalastaa ei saaa jne.. Edes Arandaa ei 

päästetty tekemään alueella jatkomittauksia!!! ----------------- Itämerikuumuudesta 50% 

ydinlauhdelämmöistä. Paikallislehdessä esiintynyt arvio ydinvoimalan lauhdeveden vaikutuksesta 

Itämeren lämpötilaan sai minut laskemaan asiaa muutaman askeleen pidemmälle. Siinä arvioitiin 

auringon näillä levysasteilla 100W/m^2 säteilyenergian meremme 415 000km^2 pinta-alalle 

vaikuttavan 41 500 kertaa enemmän kuin yksi ydinlaitos. Ensinnä kaikki auringon säteily ei jää 

veteen lämmöksi, vaan puolet heijastuu pois. (Pakko tehdä vertaus ydinreaktoriin: sekin lähettää 

säteilyä yhtä suurella teholla, kuin lämmittää vettä.) Kerroin putoaa 21 000:een. Toiseksi 

Itämerestä puolet on nelisen kuukautta jään peitossa, jonka läpi aurinko ei lämmitä käytännössä 

lainkaan. Kerroin: 18 000. Sitten auringon energia lämmittää eniten juuri pintaa, etenkin sameassa 

Itämeressämme, josta lämpö myös kulkeutuu ja höyrystyy nopeammin pois kuin syvemmältä, 

jonne lauhdevesi purkautuu. Kuinka paljon nopeammin? Fennovoiman YVA-selvityksen 

mainitseman heikon jään alueen koosta ja meren keskisyvyydestä sen alueella voidaan olettaa 

5km^2 laajuinen ja 10m syvä kiekko, joka lämpenee yhden asteen. Myös auringon lämmittämä 

metrin paksuinen vesipatja lämpenee asteen. Nämä kun sijoitetaan lämmön johtumisen kaavaan, 

saadaan tulokseksi, että keskimäärin 0,5m syvyydeltä lämpö poistuu 40 kertaa tehokkaammin, 

kuin keskimäärin 5m syvyydeltä. Aurinko vastaa enää 450:tä ydinvoimalaa. Sen 451:sen voimalan 

lämpövaikutus olisi silloin pari promillea, mikä on paljon kun vertailualueena on koko Itämeri. Sen 

rannoilla on jo kymmenen fissiolaitosta ja niiden osuus 10°C keskilämpötilasta on siis 2-3%. 

Ydinvoima nostaa Itämeren kokonaislämpötilaa useita asteen kymmenyksiä! Tulos oli niin raju, että 

piti heti katsoa, näkyykö se mittauksissa. Ja kyllä! Itämeren 0,6 asteen lämmönnoususta viime 

vuosisadalla menee siis vain noin puolet ilmastonmuutoksen piikkiin, ja loput johtuvat lähinnä 

paikallisesta ydinlauhteestamme. Tässä käyrässä näkyy aika herkullisesti Itämeren lämpötilan 

kehitys kun ripeä nousuvaihe on alkaa juuri 70-luvun lopun ydinvoimabuumista: 

http://www.fimr.fi/fi/tietoa/ilmastonmuutos/fi_FI/muutos/ Vesa Noroviita vesa@styrge.com (Veden 

virtausta tässä laskussa ei otettu huomioon, mutta pidettäköön sitä riittävän samanlaisena pinta- ja 

välivesisysteemissä. Tekijöitä puoleen ja toiseen on monia, kuten esimerkiksi oletetun kiekon 

sivuiltakin pois johtuva lämpö, mutta tärkeimmät kun on huomioitu, niin suuruusluokka tulee 

selväksi. Lähtöoletus verrata voimalan lauhteita koko Itämeren vesimäärään on aika epäoleellinen, 

mutta paljastipa merkittävän seikan ydinvoiman suorista lämpövaikutuksista, jotka pitää ottaa myös 

huomioon ilmastomalleissa. Vähintään Itämeren lämpenemisen kohdalla.)  

  

244. YLE-interferenssi..txt 
244. YLE-interferenssi. Koko allaolevan perustana on 1978 kesäkuussa Eurajoella havaittu 

valtaisan ison pinkkihohtoisen ionisaatiopallon liikkuminen ydinvoimalasta päin YLE-Eurajoen 

maston nokkaan. Sinne tapahtunut puolisentuntia kestänyt parkkeeraus. Ja viiveen jälkeen pallo oli 

taas alkanut kohota kohtisuoraan ylös kadoten. Paikallislehti Länsi- Suomi raportoi tuota satojen 

todistajien näkemää ilmiötä mystisenä UFO-havaintona 70-luvun tapaan. Mutta vaikka ilmiö oli toki 

mystinen se ei tosiaan näy olevan lainkaan kytköksissä alienien vierailuihin. Vaan kyseessä on jos 

mahdollista paljon vähemmän tunnettu reaali. Ilmiö joka sammutti vuosikymmenen verran alati 

vikaantuvaa, pilalle palanutta Eurajoen YLE-TVasemaa. Lue ja ihmettele. Vallan huikeeta nähdä 
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millä panikoinnilla nettien. lehtien modeRAADOT ja SUPO iskevät tallaiseen jopa aina lehtiä 

myöten dogumentoituun ydinreaaliin. Luuleeko muuten tää SUPO kermakkomme, että 

ummistamalla silmät tällaisista tuhansien ihmisten näkemästä ja yhä hyvin muistamasta 

kohujutusta pääsevänsä eroon noin vaan? On päivän selvää, että mitä ankarammin sensuroitte, 

sitä rankemmin asia tulee herättämään hämmästystä! Nyt sen sitten näin! Eli sen sun kuvaaman 

syvän verenkarmiininen, suorastaan maksankarmea taivaan kansi . ..Siis menin pilkkopimeään, 

annoin silmän tottua minuttikaupalla.Ja siinä se totta tosiaan oli. Ilmiö, jota en ole 50v elämäni 

aikana IKINÄ NÄHNYT! Vesalta saamieni ennakkoaavistusten takia tiesin jo tällaista odottaa, 

mutta. . .KOKO taivaankansi oli kautta kupolin ilman pilven häivää, ja silti koko taivas kautta 

kaarensa pelkkää uhkuvaa ydinvoimaloitten ei pinkki-ionisaatioväreissä, vaan sysisynkentyvää 

verenkarvautta!! Täytyy sanoa, että kokemus musersi ja täytyi vetää henkeä. . .Miten tällaiseen 

enää osaisi edes suhtautua? Yhtä kaikki "taivas meitä tulevasta auttakoon!"( Aiheesta otan sitten 

mukaan jotain sellaista, jota peruskansalaiset ei maasamme juuri kuule. Täytyy sanoa, etten olisi 

kuullut minäkään. Mutta kun on tekemisissä TVO:n huippusalaisten arkistomateriaalien kanssa 

vuosikymmenestä toiseen ja pitää silmänsä auki niin. . No enemmittä puheitta lukekaa ja 

kauhistukaa itse mistä puolestaan tässä on kyse: http://kuvaton.com/k/Oz0.jpg ------------- 

Radioastronomiaa. Kuten jo vähän vihjasin, YLE:n käyttämä Eurajoen TV:n UHF-taajuus 300-

3000MHz toimii alueella, jolla säteilyn ionisoima vety ja happi sponttaanisti värähtelee. Avaruuksia 

tutkivat astronomit tutkivat ymmärtääkseni mm. auringon 1,2GHz vetytaajuuksia. Tämä on antoisa 

lisätieto. Eli beettasoihdun synnyttämät Eurajoella todennetut jatkuvat ydinvoimala-alueen TV:n 

kuvahäiriöt ja vastaavat tarkoittavat sitä, että ydinvoimaloiden beettasoihtua voisi 

radioteleskooppien avulla tutkailla vallan kiistattomin kiinnostavin tuloksin! Jopa amatööri voisi 

saada varsin mielenkiintoisia tuloksia ohi TV:n UHF-kanavien viritetyllä arkisella matkatv laitteella 

jo. Ilmeisesti antenin tulisi olla suuntaava ja vertailutulokset voisivat olla varsin mielenkiintoisia 

Eurajoen TV-antenista saamieni salaisten tiedostojen tapaan. On päivän selvää, että 

radioamatöörit ja radioastronomit tuntevat varsin kiinnostavia keinoja tutkia lisää 

ydinvoimalasaasteiten tavoista ionisoida ja vaikuttaa järisyttävästi maamme ionosfääriin. On joka 

tapauksessa päivän selvää, että aiheen tiimoilta on massiivisesti eri laatuisia tarkoin julkisuudelta 

pimitettyjä yksityiskohtia. Valitettavasti aihe on minulle ja tutuilleni aika vieras. Mutta ken tuntee 

alan osaajia olisi enemmän kuin mielenkiintoista kuulla mitä ilmiön taustoista olisi saatavissa esiin. 

AIVAN varmasti paljon enemmän, kuin mitä ns. suurelle yleisölle on edes uskallettu hiiskua! Joten 

beettasoihtujen loimotuksien kuunteleminen tällaisilla laitteilla, ja ties millä spektrianalysaattoreilla 

olisi hyvä saada kansalaisharrastukseksi ja paljastamaan suuret ydinalan salat yhä selkeämmin 

julkiseen hämmästelyyn mistä hirviömäisistä säteilypäästöefekteistä on tarkoin vaiennettu kritiikit 

maailmalla. ------------- Diaarinumero 820/815/2008 Posiva YVA VALITUS No:263 Suorastaan 

uskomatonta miten jotkin tietyt useaan lehteen kirjoitetut ja kuvatut asiat saavat maamme ydinalan 

hyppimään kauhuissaan. Erityisesti kun kertoo miten ilmiö kytkeytyy jo useat kerrat 

dogumentoituun ydinvoimaloittemme beettasoihtupäästöenergioihin! Näytän olevan niitä 

armoitettuja "valon tuojia maamme ydinhämärään!" Totta kai olen enemmän kuin otettu, jos 

esittämiini teorioihin ydinhallintomme suhtautuu kuin härkä punavaatteeseen! Raivoten, tammikuun 

alusta 2009, ettei faktaa ydinympeistä saisi heidän mukaan tuoda julki, koska kansan tajutessa sen 

olevan enemmän kuin totta alettaisiin vaatia vallan hurjasti ydinvoiman päästöistä luopumista! Jopa 

koko tarpeettomasta ja megavaarallisesta ydinvoimasta terveytemme hyväksi. Moderoinnin 

kiivauden tavasta tiedän osuneeni enemmän kuin oikeaan.) Itse asiassa taitaa olla taas raportin 

paikka ilmiöstä myös pääpaikalle suoraan YLE:lle? Ehkä suora kontakti tahoon joka dogumentoi 

1978 mystiset ionipalasmapalamiset kirvoittaa kielen kantoja jopa vastakeskusteluun julkisuuteen? 

Mene ja tiedä. Eli tässä olen jo useat kerrat pannut merkille, että YLE:n TV mastosta bongattu 

valtaisan suuri kirkaalla päivällä ongelmitta näkynyt ionisaatiopallo TVO:lta oli, kuin olikin tosiaan 
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YLE:ssä tunnettu tällainen beettasoihtuamisen synnyttämä fakta! Mm. Suomi 24 moderaattoreille 

aihe näyttää olevan enemmän kuin arka paikka?!)) Kas kas. Eli heitetään nyt ensiaskeleeksi, 

MIKSI tämä 1978 L.S-lehteen valokuvattu puolisen tuntia satojen ja satojen ihmisille kesäkirkkaalla 

näkynyt massiivisen iso (100m) pinkkipunainen pallo on aiheena vielä vuosikymmenten jälkeen 

niin arka, ettei siitä saa keskustella vaikka on lukuisia kiistattomia lehtiartikkeleja? Tosiaan 

mielenkiinnolla haluaisin kommenttia nettiaiheeni sen kymmenet kerrat poistaneilta 

modeRAADOILTA kuulla. Vaikkei reaali näytä olevan ydinhallintomme, saati SUPO poliiseistamme 

oikeen mieluisaa. Niin totta KAI tällainen käsittämätön aiheen systemaattinen peittely vaan 

entisestään lisää mielenkintoa esittää sitä vaikka kuinka monissa foorumeissa. Ja toki panen 

tänkin taas TEM-saitille, josta ette saa sitä ihan helpolla edes pois. Eli kysytääs vielä kerta: Mikä oli 

miliisimme mielestä se monikymmenmetrinen beettapunaionisoitunut pyöreä, läpinäkyvä, 

kirkkaanhelakka ja satojen Eurajokilaisten valokuvaama L.S esittämä plasmapallo, joka tuhosi 

polttaen YLE-Eurajoen 600kW lähettimet 1978 kesällä lukuisat kerrat? !! ??? Panen TEM-

arkistointiin myös sensuroidun loppuseliteosani kuvineen. Mutta ihan "kuriltani" jätän sen tietysti 

kaikkien luettavaksi niin TEM:n kuin vaikka sfnet.keskustelu.energiasaiteille. Katsokaa sieltä, jahka 

taas poliisit tänkin sensuroi. On se vaan huikeeta osua näin herkkuapajaan!) ------------- YLE-

interferenssi II. Uskomatonta miten jotkin tietyt useaan lehteen kirjoitetut ja kuvatut asiat saavat 

maamme ydinalan hyppimään kauhuissaan. Erityisesti kun kertoo miten ilmiö kytkeytyy jo useat 

kerrat dogumentoituun ydinvoimaloittemme beettasoihtupäästöenergioihin! Näytän olevan niitä 

armoitettuja "valon tuojia maamme ydinhämärään!" Totta kai olen enemmän kuin otettu, jos 

esittämiini teorioihin ydinhallintomme suhtautuu kuin härkä punavaatteeseen! Raivoten, tammikuun 

alusta 2009, ettei faktaa ydinympeistä saisi heidän mukaan tuoda julki, koska kansan tajutessa sen 

olevan enemmän kuin totta alettaisiin vaatia vallan hurjasti ydinvoiman päästöistä luopumista! Jopa 

koko tarpeettomasta ja megavaarallisesta ydinvoimasta terveytemme hyväksi. Moderoinnin 

kiivauden tavasta tiedän osuneeni enemmän kuin oikeaan.) Itse asiassa taitaa olla taas raportin 

paikka ilmiöstä myös pääpaikalle suoraan YLE:lle? Ehkä suora kontakti tahoon joka dogumentoi 

1978 mystiset ionipalasmapalamiset kirvoittaa kielen kantoja jopa vastakeskusteluun julkisuuteen? 

Mene ja tiedä. Eli tässä olen jo useat kerrat pannut merkille, että YLE:n TV mastosta bongattu 

valtaisan suuri kirkaalla päivällä ongelmitta näkynyt ionisaatiopallo TVO:lta oli, kuin olikin tosiaan 

YLE:ssä tunnettu tällainen beettasoihtuamisen synnyttämä fakta! Mm. Suomi 24 moderaattoreille 

aihe näyttää olevan enemmän kuin arka paikka?!)) Kas kas. Eli heitetään nyt ensiaskeleeksi, 

MIKSI tämä 1978 L.S-lehteen valokuvattu puolisen tuntia satojen ja satojen ihmisille kesäkirkkaalla 

näkynyt massiivisen iso (100m) pinkkipunainen pallo on aiheena vielä vuosikymmenten jälkeen 

niin arka, ettei siitä saa keskustella vaikka on lukuisia kiistattomia lehtiartikkeleja? Tosiaan 

mielenkiinnolla haluaisin kommenttia nettiaiheeni sen kymmenet kerrat poistaneilta 

modeRAADOILTA kuulla. Vaikkei reaali näytä olevan ydinhallintomme, saati SUPO poliiseistamme 

oikeen mieluisaa. Niin totta KAI tällainen käsittämätön aiheen systemaattinen peittely vaan 

entisestään lisää mielenkintoa esittää sitä vaikka kuinka monissa foorumeissa. Ja toki panen 

tänkin taas TEM-saitille, josta ette saa sitä ihan helpolla edes pois. Eli kysytääs vielä kerta: Mikä oli 

miliisimme mielestä se monikymmenmetrinen beettapunaionisoitunut pyöreä, läpinäkyvä, 

kirkkaanhelakka ja satojen Eurajokilaisten valokuvaama L.S esittämä plasmapallo, joka tuhosi 

polttaen YLE-Eurajoen 600kW lähettimet 1978 kesällä lukuisat kerrat? !! ??? Panen TEM-

arkistointiin myös sensuroidun loppuseliteosani kuvineen. Mutta ihan "kuriltani" jätän sen tietysti 

kaikkien luettavaksi niin TEM:n kuin vaikka sfnet.keskustelu.energiasaiteille. Katsokaa sieltä, jahka 

taas poliisit tänkin sensuroi. On se vaan huikeeta osua näin herkkuapajaan!) ------------ MAHTI 

OTOS. (Ensi alkuun syvä kiitos Vesa N:lle jonka panokset näissä beettasoihtua 

dogumentoimissamme työteliäissä teoksissamme on ollut yksinkertaisesti korvaamaton!) En voi 

liikaa korostaa, että kyseiset valokuvat ovat maailmanhistoriallisia ikonostaaseja. Syynä on varsin 
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täysin se, miten tallaisiin ennenkokemattoman tasokkaisiin kuvauksiin ei koko maailmassamme 

tiedepiirit ennen meitä ole kertakaikkiaan yli 60 vuoteen pystyneet! Käsissäsi on kiistatta 

vuosituhantemme merkittävintä tarkkaa ja uniikkia kvanttifysiikantajun dogumentaatiota kautta 

aikain! Äärimmäiseksi nämä ovat muodostuneet juuri siksi, koska 

SUPO/IAEA/TVO/Posivakonsortio ja vastaavat ydinvaltioväkivaltakoneistot ovat tehneet 

KAIKKENSA, ette tällaista faktaa leviäisi ikinä minnekään! Eletään tammikuuta 2009. Aiheen 

taustana on maatamme kohahduttanut tapahtuma, jossa TVO:n beettasoihtupäästöt räjäyttivät 

ionisaatiosäteilyillään 100km päässä olleen YLE-TV aseman tuhansien silminnäkijöiden ja lehtiin 

asti menneitten valokuvien kera. Kaikeksi onneksi olin ennakoinut tilannetta ja ottanut peräti kaksi 

valokuvaa, kun tämä TVO:n syytämä beettasoihtuionisaatiopäästö alkoi voimakkaan pohjoistuulen 

kiidättämänä vyöryämään valtoimenaaan turkulaisväestöä tuhoamaan. Siksi meillä on tässä alla 

noin 4km päästä lehtikuvan lailla idästä päin kohti TVO:n voimaloita otettu loistavanpaljon kertova 

kooste. Pohjoistuuli tulee kuvaan oikealta ja poistuu norovanana ionisaatiokohtioita reveltyään 

riekaleiksi saalisvanoineen vasemmalla odottavaan Turkuun. Alkuperäinen kännykkäkuva. OL-1 

beettasoihtu vasen ja OL-2 vastaava oikealla: http://kuvaton.com/k/jTf.jpg Huikea kuvajatko 

samasta Noroviidan värianalyysein nähtynä. Kaksi voimalasta nousevaa keskellä päivää 

silminnähden pinkkiä beettasoihtuamisen säteilyvuotopylvästä kohoten. Törmäävät, kuin seinään 

paksuun pilvikerrospintaan ionisoiden osumat pinkiksi. Kova tuuli osuu säteilytyskohtioihin ja 

muuttaa beettasoihdun suuntaa 90 astetta vasemmalle viruviksi vanoiksi. Enemmän kuin loistavaa 

dogumentaatio maailman ensi-iltana siitä mitä konkreettisesti tapahtuu maailman kaikkien 

ydinvoimaloittemme päällä. Ja loput on historiaa. Näemme miten maailman ensi-illassa mitä 

loisteliaimmin dogumentoimamme beettasoihtumekaniikka etenee. http://kuvaton.com/k/jTD.jpg 

Sitten jos mahdollista vieläkin selkeämpi oma näkemykseni siitä mikä kuvassa on 

informatiivitasossaan JO VALMIINA! Katsotaan mihin itse päädyin. Itse asiassa kuva on niin 

mykistävän kaiken kertova, että vaatii jatkoselvityksen, mutta tähän tämä: 

http://kuvaton.com/k/jtl.jpg Huikeaa, huikeaa! Itseasiassa niin huikeaa, ettei saata äkkiseltään 

saman alkuperäisen kuvan informaatioista kootuksi uskoa! Osasiko kukaan vielä 1978 oivaltaa 

mitä tulee vuosinamme tapahtumaan kun TVO ydinvoimaloittensa beettasoihdullaan ensimmäisen 

kerran YLE:n TV maston järkyttyneen kansan katsellessa räjäytti pinkkisoihtupaloonsa? 

http://kuvaton.com/k/jB6.jpg Nykyään ilmakehämme metastabiilisen taustasäteilyn (STUK:n jo 

muutamille suoraan myöntämän) 10-kertaistuminen luonnontasostaan mahdollistaa saman 

polttelun uskomattoman kauas yli 100km päästä. Näin toimi alkukuvissa valokuvattu, satojen 

megawattien silti mittaamaton, säteilytyspäästö TVO:lta vapauduttuaan vakioviiveistään valtaisaan 

infernoonsa! Lue, kauhistu: http://kuvaton.com/k/jBs.jpg Tutkiessamme ilmiön taustoja kiinnostusta 

herätti miten kaikki on mahdollista? TV-lähettimeen tuli satojen megawattien 

säteilykertymäkertymän energiat. Säteilyn ionisoimaan ilman molekyyleihin jää 

sähkökenttävarauksia ja ionisaatioiden sähkönjohtavuutta. Kun tällainen beettasoihtu kohtaa 

lähettimen sähkökentät ja sen hysteriavirtoja alkaa sähkökenttään liimautumaan, suorastaan 

imuroitumaan vaikutusalueelleen varautunutta noruvaa beettasoihtumateriaalia. Kuten säteily 

yleensäkin massan kertyminen synnyttää aikanaan tornin taakse lähetintaajuuden 

aaltopituuskertoimien mukaisen matkan päähän tuulen alle kriittisen fotonoivan massan. Kun tätä 

kaasumaista nauhakertymää tuo voimakas pohjoistuuli paikalle. Kriittinen massamäärän 

ylittyksestä synty säteilyvarastoituman purkautumisreaktio. Kuvasta näkee miten kuumeneva 

satojen megawattien ionisaatioinferno alkaa kohota ja polttaa sähköä alati johtavammalla 

plasmakaasullaan YLE-Turku lähettimen! 17.01.2009 YLE radio ilmoitti uutisoinneillaan, että 

lähetinvahingon korjauksiinsa menee aikaa viikkoluokkaa ja ympyrä vastaaviin YLE-

Eurajokitapahtumiin vuosikymmenten taakse sulkeutuu. ---------------- YLE aamun radion 

uutisointia. 04.03.2009 YLE ilmoitti YHÄ jatkuvista Turun lähettimensä korjauksista johtuvista 
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lähetystensä katkoksista. Korostaen kuitenkin, että saman päivän kello 4:00 mennessä 

tämänkertaisen huoltoseisokin ilmoitettiin saatettavan loppuun. Tähän päättynee tällä kertaa 

TVO:n beettasoihdusta palaneiden lähetinlaitteitten seisokit. Kunnes TVO/Fortom lähettää jälleen 

kerran uuden säteilyionisaationsa beettasoihduistaan. Ehkä seuraavalla kerralla tunkeutuen jo 

Helsingin päälähettimille asti alati kasvavan taustasäteilyn siivittämänä. Ehkä viimeistään tämän 

jälkeen kiinnostuisivat myös maamme aiheesta totaalilaiskistuneet virannomaiset prinsessa 

ruususen unestaan TUTKIMAAN, miksi TV-mastoja palaa solkenaan. Kuvatuissa liki puolen 

kilometrin korkeissa säteilyplasmojen infernaalisissa soihduissaan kuin syntymäpäiväkynttilöitä 

konsanaan. Mielenkiintoista seurantaa toki jatkamme aiheen tiimoilta.  

  

245. Neljännes ikisätelijöitä..txt 
245.Neljännes ikisäteilijöitä! - Radonissa 18 ei pysyvää isotooppia, eikä yhtään pysyvää 

alkuainetilaa! Kirjoittaa Otavan Iso fokus kysyttäessä v.1973. Mielenkiintoiseksi homma menee, 

kun STUK pokkana kertoo näistä yhden, kahden radontyypin perusteella aineen puoliintumisajan? 

Lieneekö STUK:lla aika reaaliin loppunut kesken muitten laskelmisissaan? No toisaalta kun kirjan 

julkaisusta tulee likemmä 40v aikaa olisi jo STUK:nkin pitänyt ehtiä tajuta, miten laajaskaalainen 

radonin oikea maailma on. Meille TVO:lla kun opetetaan radonin säteilykertymätilan ajaksi yli 

kuukausi. STUK ilmoittaa Rn- 222 puoliintumisajaksi 3,82 päivää, Rn-218 T½ 35ms, Rn-218 T½ 

3,96s ja Rn-220 puoliintumisajoiksi 55,6s niin todella outoja ja totaaliristiriitaisia lukuja ydinala 

heittelee. Nyt alkuainetaulukko aiheesen: Vety H-1 stabiileja 2 radioaktiivi-isotoopit 1 Helium He-2 

stabiileja 2 radioaktiivi-isotoopit 3 Litium Li-3 2 3 Beryllium Be-4 1 5 Boori B-5 2 4 Hiili C-6 2 4 

Typpi N-7 1 7 Happi O-8 3 4 Fluori F-9 1 5 Neon Ne-10 3 4 ---------------------------------------------------- 

Natrium Na-11 1 7 Mangnes. Mg-12 3 3 Alumiini Al-13 1 8 Pii Si-14 3 4 Fosvori P-15 1 6 Rikki S-16 

4 5 Kloori Cl-17 2 9 Argon Ar-18 3 5 ----------------------------------------------------- Kalium K-19 2 8 

Kalsium Ca-20 5 7 Skandium Sc-21 1 14 Titaani Ti-22 5 4 Vanadiini V-23 1 9 Kromi Cr-24 4 7 

Mangaani Mn-25 1 10 Rauta Fe-26 4 6 Koboltti Co-27 1 15 Nikkeli Ni-28 5 6 Kupari Cu-29 2 9 

Sinkki Zn-30 5 10 Gallium Ga-31 2 11 Germanium Ge-32 5 13 Arseeni As-33 1 17 Seleeni Se34 6 

16 Bromi Br-35 2 20 Kryton Kr-36 6 20 ----------------------------------------------------- Rubidium Rb-37 1 

20 Strontium Sr-38 4 14 Ytrium Y-39 1 21 Zirkonium Zr-40 5 10 Niobi Nb-41 1 21 Molybde. Mo-42 

7 8 Teknetium Tc-43 0 21 Rutenium Ru-44 7 9 Rodium Rh-45 1 22 Palladium Pd-46 6 16 Hopea 

Ag-47 2 23 Kadmium Cd-48 8 17 Indium In-49 1 34 Tina Sn-50 10 21 Antimoni Sb-51 2 31 Telluuri 

Te-52 8 21 Jodi I-53 1 23 Ksenon Xe-54 9 20 ----------------------------------------------------- Cesium Cs-

55 1 21 Barium Ba-56 7 15 Lantaani La-57 1 16 Cerium Ce-58 3 17 Praseody. Pr-59 1 14 

Neodyymi Nd-60 6 9 Prometiu. Pm-61 0 14 Samarium Sm-62 4 16 Europium Eu-63 2 19 Gadolium 

Gd-64 6 12 Terbium Tb-65 1 23 Dysprosiu. Dy-66 7 14 Holmium Ho-67 1 25 Erbium Er-68 6 9 

Tulium Tm-69 1 15 Ytterium Yb-70 7 10 Lutenium Lu-71 1 18 Hafnium Hf-72 5 14 Tantaali Ta-73 2 

18 Volframi W-74 5 13 Renium Re-75 1 18 Osmium Os-76 7 12 Iridium Ir-77 2 18 Platina Pt-78 4 

16 Kulta Au-79 1 21 Elohopea Hg-80 7 19 Tallium Tl-81 2 25 Lyijy Pb-82 3 24 Vismuntti Bi-83 1 22 

Polonium Po-84 0 29 Astatiini At-85 0 21 Radon Rn-86 0 18 ---------------------------------------------------

-- Frankium Fr-87 0 9 Radium Ra-88 0 13 Aktinium Ac-89 0 11 Torium Th-90 0 13 Protaniu. Pa-91 

0 13 Uraani U-92 0 15 Neptuniu. Np-93 0 13 Plutonium Pu-94 0 16 Amerikiu Am-95 0 12 Curium 

Cm-96 0 13 Berkeliu. Bk-97 0 8 Kaliforniu.Cf-98 0 11 Eisenste. Es-99 0 10 Fermium Fm-100 0 9 

Mendele. Md-101 0 2 Nobelium No-102 0 3 Lawrenc. La-103 0 1 Kurtsatov Ku-104 0 1 Tässä 

enemmän kuin häkellyttävän taulukkon siitä, että maailmamme alkuaineista ihan joka ikisessä on 

säteilyn varastoivat epävakaat radioaktiiviset isotooppimuodot, siis ihan jokaisessa! Kuten 
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huomaamme STUK:n valheet siitä, ettei säteilevää esim. rautaisotooppia ole edes olemassa 

voimme viskaista roskakoriin kerrallaan! Kyllä niitä on ja oikeasti niitä tunnetaan tässä 

tietosanakirjassa lukuisa puolisen tusinaa! Voi vaan ihmetellä miksi ydinhallinto määrätietoisesti 

pimittää tällaisia päivänselviä faktoja yleisöltä! Krypton Kr-36, ksenon Xe-54 yms on ilmakehämme 

arkinen säteilystä virittyvä jalokaasu radonin lailla. Kuten näemme säteilytilatasoja on suorastaan 

häkellyttävät määrät. Rauta joka säteilyvireestään palautuu nikkeliksi vie jo huikean 1,5milj. vuoden 

puoliintumisajan T½. No toisaalta nikkelin 6 eri säteilyenergiavarastoitumansa epävakaita 

säteilymittareissa tutusti vähemmän näkymättömiä kapseloituneita virittymissäilötiloja on 6 niin 

niille sanotaan STUK-tiedotteissa vain lakoninen 24 000v puoliintumisaika summamutikassa. 

Outoa tässä tosiaan on se, että tuossa yllä näimme miten runsaasti erilailla virittyneet radonin 

muodot poikkesivat vallan hurjasti puoliintumisajoistaan. Miksei näille simppeleille 

puoliintumisajoille anneta kattavaaa puoliintumistalukkoa? Asiassa näyttää jälleen kerran ydinalalle 

tyypilliseen tapaan olevan merittäin salaamisia TAAS! Aivan USKOMATONTA, että 104 

alkuaineestamme on 23kpl sellaisia, jossa ei olekkaan muuta tilaa kuin säteilyvarasroitunut viretila! 

. . . .Siis hetkinen, voiko olla totta, että maailmamme nykään tunnetuista reilusti yli sadasta 

alkuaineista n. NELJÄNNES on sellaisia, joista ei ole säteilemätöntä ja säteilyvarastoitua tilaa 

LAINKAAN! Ja silti uskaltaa IAEA/STUK ja vastaavat ydinhallintomme vedättämästä päästyään 

valehdella, ettei alkuaineisiin mitään säteilyn varastoitumista harhaunenäöissään tapahdu! Haluan 

tosiaan myös erityisesti korostaa, että taulukon mukaan MIKÄÄN ydinreaktorin 

alkuaineipolttoaineista ei ole muuta kuin pelkkää alati säteilyn varastoimiskyllästämää, ei tasan 

MIKÄÄN! Tähän se reaali, että todellisuudessa joka ainoassa alkuaineessa on tämän päälle 

elektronikuorivarastot mm. röntgeniin asti. Bonuksena salattu Malenkan-kuorimalliteorian 

mukainen neutronivarastoimismuodot säteilymittarein saavuttamattomissa! Nyt täytyy ottaa hetki 

happea ällikän laannuttamiseksi. . .! ---------------- Puoliintumisajoista. Otavan iso Fokus: 

Radioaktiiviset aineet ja niiden puoliintumisajoista. Tritium H-3 puoliintumisaika 12,26v. beetta 

Natrium Na-24 " 15h. beta,gamma Hiili C-14 " 5 60v. beta Fosvori P-32 " 14,3vrk. beta Rikki S-35 " 

87,1vrk beta Kalsium Ca-45 " 164vrk beta Koboltti Co-57 " 272vrk. beta,gamma Koboltti Co-60 " 

5,3v. beta,gamma Kromi Cr-51 " 27,8vrk. elektroneja! Krypton Kr-85 " 10,6v. beta,gamma 

Strontium Sr-90 " 28v beta Jodi I-131 " 8,05vrk beta,gamma Cesium Cs-137 " 30v beta,gamma 

Iridium Ir-192 " 74,5vrk. beta,gamma Kulta Au-198 " 2,7vrk. beta,gamma Polonium Po-210 " 

138,4vrk alfa " Po-214 " 164 mikros. " " Po-218 " 3,1min. " Nikkeli Ni-28 " 100v. (24 000v.) Sinkki 

Zn-30 " 244vrk. Molybdeeni Mo-42 " 65,9vrk. Hopea Ag-47 " 250vrk. Antimoni Sb-51 " 60,2vrk. " 

Sb-51 " 2,76v. Mangaani Mn-54 " 312vrk. Barium Ba-56 " 12,8vrk. Lantaani La-57 " 40,2h Rauta 

Fe-58 " 44,5vrk " Fe-60 " 1,5milj. v.(haj.>Ni-60) Neodyyni Nd-60 " 11vrk. Fermium Fm-100 " 

100vrk. Lyijy Pd-210 " 22,3v. Vismuntti Bi-214 " 19,9min " Bi-210 " 5,01vrk. Titani? T -210 " 1,3min. 

Astatiini At-218 " 1,6s Radon Rn-218 " 3,96s " Rn-220 " 55,6s " Rn-222 " 3,86vrk. Uraani U-235 " 

710milj.v. Uraani U-238 " 4,51miljardia v. Plutonium Pu-239 " 25 000v --------------- Jälkihehkusta. 

Tavallisimmat STUK:n saamat kommentit huolestuneilta kansalaisiltamme ovat tällaisia: "Mieheni 

käy töissä Olkiluodon ydinvoimalassa ja kertoi unohtaneensa sormuksen reaktorihallikäynnillään 

säteileviin tiloihin. Olen sen jälkeen pitänyt kultasormusta vesilasissa jälkisäteilyä hävittääkseni. 

Milloin voin antaa sormuksen taas käyttöön?" "Rippikoulusta juuri päässet kaksoilapseni kävivät 

tutustumassa Loviisan voimalan säteilevissä sisätiloissa. Kysyn suoraan arvoisat virkaatekevät 

uskallanko enää antaa heidän pitää hopeisia ristejään, onko niissä säteilyvarastoitumista? Koska 

Loviisassa ne voimalaitoksen vahvan säteilyn lisäksi myös läpivalaistiin röntgenillä? "Olen kuullut, 

että TVO:n ydinvoimalassa altistuu 60 000kg/s merivettä säteilylle, ja voimalan jäähdytysilmana 

kulkevaa hengitysilmaamme suunnattomasti. Olenko vaarassa joutuessani hengittämään tänne 

tuulen tuomaa ja veden liikuttamia ydinvoimaloiden tuotoksia?" "Olen kahden lapsen äiti. Viikoittain 

käyn kaupassa ja punnitsen sitä uskallanko ostaa lapsilleni ulkomailta tuotuja lentotomaatteja, vai 
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kotimaisia. Koska minua mietityttää varastoituuko noihin lentotomaattien lentokuljetuksessa niihin 

osunutta avaruussäteilyä" "Olen ammatiltani putkiasentaja. Joudun usein komennuksille 

ydinvoimaloihin ja tiedustelen voiko säteilyn energiat varastoitua käytettyihin kuparisiin, rautaisiin, 

hiiliteräksiin ja jaloteräsputkien atomeihin? Kysyn myös ystäväni puolesta, joka kuljettaa kuorma-

autoissaan ydinpolttoaineita, tarttuuko säteilyt niistä läpi suljettujen kuljetuslaatikkojen myös?" 

STUK vastaa lakoonisesti kaikkiin samalla kaavallaan, hiukan muunnellen:"Arvoisa kysyjä voi olla 

huoletta. Me STUK:ssa voimme arvovaltaisine tutkijakoalitioina taata ja alleviivata, ettei säteilystä 

tiedetä mitään mekanismia, joka siirtäisi, tai varastoisi säteilyn energiaa missään muodossa 

mihinkään kyseisiin alkuaineisiin! Hallussamme olevilla maailma huippuluokkaisilla laitteilla emme 

ole havainneet mitään edes viitettä uhkakuvistanne. Tarkkailemme valppaasti, alati tilannetta 

päivittäin ja ilmoitamme jos jotain uutta ilmenee. Olkaa huoletta." *Niin. . . ? Yhtä lailla STUK voisi 

ydintyylilleen uskollisena haistattaa pitkät paskat kysyjille ja kertoa suoraan saavansa niin suuren 

osan vuosipalkoistaan ydinalalta, ettei edes HALUAISI selvittää asiasta yhtään mitään! . . 

Valtiomonopolina ja kilpailuttamattomana norsunluutorninsa unikkina myös tuollainen 

asennevamma kansalaisiin menisi yhtä varmalla kaavalla läpi. Meille TVO:ssa opetettiin, että 

klassisen säteilyvarastoijan radonin Rn-222 puoliintumisaika on 3,82vrk.. Puoliintumisaikoja pitää 

mennä 10 kpl säteilyaltistumisestaan eteenpäin ilmakehässä säteilyenergiansa häviämiseensä. 

Näin altistuneen radonin jälkisäteilynsä "todellisempi kantoaika" on n.38vrk. Todellisuus on STUK:n 

sanomista jotain IHAN ihan muuta, jonka salattu koodi löytyy viitseliäälle jopa Otavain Isosta 

fokuksesta: Kulta= puoliintumisaika 2,7vrk= kokonaissäteilyaika>27vrk. Hopea 250vrk<7v. 

Merisuolan natrium= 15h< 2,5h ja meriveden vedyn tritium 12,6v< 126v. Ilmakehämme krypton 

10,6v<106v ja vesien, ilman ja kehomme hiilidioksidi 5 630v< 56 630v. Myös mm. tullin 

läpivalaisemien, avaruussäteilytyksen alaisten syötävien tuotteitten aineina on hiili ja veden tritium. 

Putkimiehen kysymistä, Rauta (Fe-58)= 44,5vrk< 1v 3kk. Raudan toinen (Fe-60) muoto= 

1,5milj.v<15milj.v. Sinkki= 244vrk< 6v 8kk 10vrk. Jaloterästen Nikkeli=100v<1000v. Tai 25 000v< 

neljännesmiljoona v. Uraanipoltto-osa(U-235) 710milj.v< 7,1miljardia v. Pääuraanipolttoaine (U-

238) 4,5miljardia v< 45miljardia vuotta.  

  

246. Kahdenkeskistä 6..txt 
246. Kahdenkeskistä 6. > MIT-tutkimus taas on putsattu netistä tosi hyvin. Löysin pari sataa jälkeä, 

jotka viittaavat mainitsemaasi tiedostoon, mutta itse dokumentti ei ole löydyksissä. 

*USKOMATONTA TAAS KERRAN! *Ydinala siis TUNNUSTAA, että tiedosto aiheuttaa enemmän 

kuin merkittävää haittaa heidän nykyiseen huijaukseensa. > Törmäsin sellaiseen tutkimukseen, 

joka vahvisteli laskelmiani. Tässä ote Tieteeseen kirjoittamastani viestistä: > ---------------- > Noita 

laskelmia tehdessä olin kyllä hereillä. Niitä vahvistaa tutkimus, jossa selvitettiin jo suljettujen 

voimaloiden energiankäyttöä koko niiden elinajalta. Tuloksena ydinvoimalaan uppoaa puolet sen 

tuottamasta > energiamäärästä! > > http://www.stormsmith.nl/report20071013/partG.pdf > > Sivulla 

36 on taulukko luonnonuraanin energiasisällölle kaivettuna "hard minerals"-maaperästä 0,1% 

pitoisuutena: 20 MWh/kg (itse sain siis 10 MWh/kg). Viereisessä sarakkeessa on 

hiilidioksidipäästöt: 115 g/ MWh > (tasan puolet arviostani). Nämä täsmäävät niin hyvin, että 

suuruusluokan täytyy pitää paikkansa. Ne tulivat vielä vastakkaisilla lähestymistavoilla: minä 

laskeskelin atomireaktioista ylöspäin ja Smith käytti tilastodataa. World Nuclear Association saa 

haistaa homeen (sanottu ilman kiihkoilua)! *Tuo tulos on musta liki hämmentävän sama kun itse 

myös sain. Eli 50% ja laskettu ilman muuta tehdaserotuksen 90% saannin pohjalta, kuten noissa 

AINA! Kun huomioidaan huonomman jatkon avoaumauksen 15% saannit, tulee tulokseksi 
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kuusinkertainen luku, eli uraanin energiatase on TÄSMÄLEEN se laskemani tripletti kivihiileen! 

Toisaalta voi mukaan laskea Suomeen suunnitellun VAIN 20m syvien kaivosten 

pintamaanluontoihäviöt moninkertaistuneine hukkakivineen ja taas sama! Ei tosiaan mikään ihme, 

että MIT laski jo 1988, että 2007 jatketaan energianegatiivisin saannoin. Tuo artikkelin paniikissa 

poisto kertoo kyllä paljon. > ------------------------------- > Tuli mieleen siitä Loviisa-käyrästä (ei siis yllä 

Tshernoon asti) samasta syystä kuin GM-putki näyttää aina "1", niin STUK (tai muut) mittaukset 

muuttuvat korkeammiksi heti, kun mittari on parempi! Omani > kun mittaa 50keV - 1,25MeV, niin 

vaikka 10keV - OMG rekisteröivä antaa varmasti suurempia tuloksia. Ja edelleen, jos otetaan alfat 

betat tai jopa muut mukaan niin aina vaan kasvaa! Mittaukset ovat todellakin "vain > sinne päin". 

*JUURI näin! Ällistyttävää huijausta ja tahallista. ---------------------------------------- 

http://kuvaton.com/k/ObL.jpg > Kuvastasi ei aluksi saanut mitään irti. Mutta sitten päätin kokeilla 

sinisen kanavan filtteröintiä, ja onpa taas häiritseviä tuloksia! *Sinisen? Eli seisova ja keskittyvä 

pysyvän ilmanalan pakkasinvesrioon jämähtänyt beettasoihtu ionisoi paljon enemmän vaikeammin 

ionisoituvaa typpeä (N-7= 14,4eV> O-8= 13,3eV) korkealla energiallaan, kuin happea? Saattaa 

olla jopa RATKAISEVAN tärkeä hahmotus. Kuten muistamme neutronit absorboituu selkeästi 

ENEMMÄN KEVYEMPIIN atomeihin! Ja typpi ON happea kevyempää. Tämä viittaisi myös siihen, 

että neutronit on tässä vyöhykkeessä selkeästi vielä LIIAN nopeita. Tässä kuvassa on muuten 

muitakin eroavuuksia. Eikö limppu ole myös aika "tiivistynyt" videoosi nähden? Ei loimota, eikä 

juuri näy edes läpinäkyvää kerrostuneisuutta harvempiin ionisaatioihin. Eli TVO kykenee 

polttamaan tämän mukaan paljon tarkemmin beettasoihtua, kuin Loviisa! Täytyy muistaa, että 

Olkiluoto on "vapaahenkittävä laitos" Loviisa siis painereaktori, jossa neutronivuo joutuu 

puhkomaan enemmän terästä vapautuakseen. OL-1 laitoksen reaktori on 10cm ja OL-3 

painereaktori muuten 25cm! *Suorastaan USKOMATONTA! Jopa minua nauratti miten limppu 

lepää kuvan toisella laidalla. Ilma oli tosiaan rasvatyyni kuvaushetkellä ja se NÄKYY! Joitain outoja 

yksityiskohtia. Piipun päässä ei näissä muuta kuin hohkaa! Musta tämä pakkasaamuun juuri noin 

purkkautuva limppupyöreä beettasoihtu on nyt juuri sellainen, kun mielikuvassani alkujaan myös 

piti olla. Jotain tulee aivan selvästi piipusta, joiden kyljetkin hohkaavat. Viereinen > antennimasto 

tai tuulimylly eivät sitä tee, joten se ei johdu kameran tekniikasta. *Hämmästyttävää tuo paljon 

paljastava piipun jälkihohka! Kertoo siitä, että ydinvoimala jälkisäteilee Malenkalla ja massaan jää 

osa neutronivuosta varastoon. Kertoo muuten oivasti sen taannoin kertomani OL-3 

beettasoihtuisen neutronivuon lattian huokolaattasysteemin perustan idean! > Miten taivaan 

sinestä voi erottua (typen?) sinistä... älytöntä! *ON! > Vai onko kamerasi riittävän huono niin, että 

ultravioletti pääsee muovilinssistä läpi? *Jaa UV?) No ei tasan! Jo sen teorian virheellisyyden 

paljastaa pelkkä kuvapalajäsentelyt jo! Tässä kuvassa muuten rajottuu vallan huikealla tavalla 

tyyneyden takia tuo beettasoihdun 16,67min reaali. Suorastaan bsykedeelistä miten siististi 

beettasoihtupallo lepää nimeniomaan sen aiheuttajarikollisensa päällä syyttävänä sormena. Eikä 

näy vuotavan ilmiönä mistään kuvan suunnasta edes yli! Kuten esim. savu tekisi, siis SELVÄSTÄ 

reaktiovyöhykkestä on puhe, myös näin! Huikean hyvin osasin siis jo rutinoituneen 

silmämääräisesti arvioida beettasoihdun jopa koon! Kuten hyvää on beettasoihtu jää kutkuttavasti 

kuvaan lisäksi kaikenpaljastavan reunaan. Turha siis puhella, että ilmiön aiheuttaisi joku mystinen 

linssien "keskipistepeilaus"! *Hemmetti kun saisi jonkun ammaattispektrianalysaattorilaitteen näitä 

tutkimaan. Holmlundille noita mijoonioa lappaa, antais edes pienen oosan tämän 

kansanmurhaajaydinsikailun analysointiin miljoonistaan!( -------------- Beettadilemma. 

Beettahajoamistyyppejä on kolmisen lajia atomin sisäistä. Mm. Augerelektronikaappaus, beetta "+" 

ja neutronin hajoaminen atomissa noin 1 000 000eV energiallaan sylkiessään elektronin kuin tykin 

suusta, mutta! Jostain "kumman syystä" ydinalan kirjallisuus karttaa tarkoin keskustelemsta tästä 

mielenkiintoisimmasta. Eli 16.67min atomin ulkopuolella halkeavan neutronin kohtalonkirjoista, 

josta tässä kysyttiin! Jos haulikon takalukko on auki ammuttaessa lähtevän ammuksen nopeus 
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loogisesti puolittuu! Nyt tullaan äärimäisen mielenkiintoiseen kysymykseen. Miten vapautuu 

tarkemmin protonista irtoavan beettaelektroni 1000 000eV energiallaan. Tietysti aihe on jälleen 

kerran TABU, eikä ydinalalla osata siihen vastata. Mutta kysyn silti. "Noppakuutiomallissa" 

nimittäin beetaelektroni saa VAIN viidenneksen siitä energiaiskusta ulkona atomista hajotessaan 

sponttaanisti kun suljetusta atomista! Säteilyn energia matemaattisella mallilla osuu ympärillä 

oleviin ilmamolekyylien 4 valenssielektroniin ionisoiden ne. Ja kun varsinaiseen beettaelektroniin 

jää "vain n. 200 000eV puskurekyyli, sen tähden mm. "klassinen" beettasäteilymittari ei lainkaan 

tajua mitata 5 sinkoavan elektroninsa energiaa, koska mittaamineen onnistuu n 800 000eV 

paikkeilta! Jännä juttu muuten löytää jälleen kerran miten päin seiniä nykyinen STUK säteilyn 

mittaamisen metodiikkamme kaikkineen on. -------------- Fotoniikkaa > Heti ekaksi piti etsiä tuo Pink 

Panther-editti. Kylläpä tuli virnisteltyä! Nyt emme enää ole ainoita > YouTubessakaan, jes! *MITÄ?! 

Etkö sen tekijä ollutkaan sinä?. . . Pink Panther Theme (psychedellic edit) jzray 

http://www.youtube.com/watch?v=YRF68aPuqGQ&feature=related Ja varsinainen beetasoihtu 

piälle toimivalla osoitteellaan: http://www.youtube.com/watch?v=P_a19RRo2gY&feature=related 

*Kuka IHMESSÄ sitten tekee noin korkealaatuista videota? Yhtä kaikki saittia nauraa ihan kuule 

kippurassa. Pelkistetyn osaavasti ideaamme työstetty hauskaksi koosteeksi sinällään 

kuolemanvakavasta jutusta. Sinä aikoinaan ennakoit, että beettasoihtukuvaajia tulee.., Mutta 

tällaisen tason matskua en edes minä osannut kyllä odottaa. Mainostetaan nyt tuota saittia kanssa 

ihan reippaasti netteihin. On kaveri sen ansainnut, ilman muuta!)) Ja lkisää toki haluttais!) > Sitten 

teoriaan. Idea on nyt selvä ja tuo heilurimalli tuo siihen uutta tatsia; varsinkin miten vajaakvanteista 

> voikin yhdistyä silloin tällöin suurienergisempi fotoni. (Testailin tätä muuten mittaamalla 

lämmitettävän hellan > säteilyä, joka tosiaan suurenee! *Oivaa, OIVAA! > Tiedän myös, että 

energiaa pakkautuu niin vähän, ettei se näy mittarissa, ellei pohjalla ole jo jollain > metastabiiliuden 

muodolla virittyneitä ytimiä. Ero on systemaattinen, sen voi mielestäni erottaa taustasäteilyn > 

luonnollisesta heilahtelusta.) *Pane kaikki nämä tarkoin talteesi ja kortistointiinsi myös. Tiedä 

kuinka uniikin ydinjoron jäljille näistä koosteista taas "aikanaan" päästään. > Nämä kohdat pistivät 

miettimään, "higgsin kenttä ei menetä mitään". En tullut ajatelleeksikaan tuota, mutta nyt > kun 

sanoit, niin pitääkö fotonitkin ajatella olevan edelleen higgsin kenttää, vaikka paikka vaihtuu? 

*JUURI näin. Maapallo painaa grammilleen saman, vaikka on pullollaan fotoneja. Siis noin 

rajattoman suuren Higinssin meren teemalla pelkistäen. Tämä on tärkeää poikain ihmettelyihin 

fotoniikan massakadoista. Paskat massaa mihinkään tosiaan "fotonoinnissa häviä", vaihtelee vaan 

paikkojaan virittyessään. Tuo mun lämminilmapuhallin virittäen olemassaolevaa ilmamolekyyliä 

sisään ottaessaan ja poistaen virittyneenä, eli lämmenneenä antaa hyvää taustaa ajatusmalliin 

myös oivaltaa misssä mennään. > Tuo miten fotoni on ikuinen, vaikka sillä on syntyhetki, selittyy 

hyvin ja seurauksena kaikki hiipuu lopulta > säteilyksi! *Juuri näin! > Toinen on kelluntanopeus. 

Veteenkin kuplat jävät paikalleen painottomassa tilassa, joten en voi nähdä, miten > tuosta tulisi 

vakionopeus joka suuntaan! Higgsin kentän loppuminen ainekasautumien rajoilla selittäisi vain > 

suunnan pois keskustasta, eikä minusta toimi. *Niin siis painottomassa, mutta täytyy ajatella, etei 

painotonta edes ole MISSÄÄN! Higinssin meri sen juuri todistaa luonnon fraktaali ON painon 

tunne! Luonnossa on lisäksi vaikka heikotvoimat, vahvatvoimat, sähkökentät ja fotonin 

aaltopaineet. AINA kuumuus johtuu pois keskustaenergiastaan jne.. Kyseessä on aivan keskeinen 

luontovakio. Keskustasta laitoihin AINA. Kun meren alle tehdään elektrolyysillä vettä virittämällä, eli 

sähköllä hapen ja vedyn kuplat siihen varastoitunut energia pyrkii vääjäämättä poistumaan tilaan 

jossa se onnistuu. Vaikka pintaan tai kohti antiainetta. Luonnossa meren kuplalla on JATKUVA 

liikevakionopeus YLÖS, eikö? Jos ilmakupla kohtaa vaikka "pesusienen" sen nopeus massassa 

hidastuu. Juuri samoin valo hidastuu kevyempään peruslasiin. Ja hidastuu, ylätys, yllätys rajummin 

lyijylasikristalliin! Kaikki toimii fiinisti. *No mikä olisi luontofraktaali kevyemmän aineen 

kelluntavakionopeudelle, jonka raskaampi ympäristön paine välittää kuplan poistuman liikkkeeksi?. 
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. .No tietysti ylösalainen tilanne saadaan panemalla asiat peilikuvaksi. Taivaalta ilmaan VAJOAVA 

vesitippa! Sille jo yllättäen osaa peruskelvoton IAEA-sensuroima fysiikkamme kaikesta 

ydinsensuroinnista huolimatta antaa jopa VAKION! Niin se tunnetaan gravitaatiokiihtyvyysvakiona. 

9,81, jota käytän itse paljon esim. määrittelemään kosken tehoja H* massa m3/s* G 9,81= teho kW 

suoraan! Yhtälö pelittää kuin ajatus! Vaikka putoava pisara kohtaessaan esim. pesusienen 

hidastuu sillä on siis fyysikkojen kiihtyvyysvakio. Vaikka laiskasti uomassaan noruvassa purossa 

AINA!!! Erittäin tärkeä huomata. *Jaa niin, että fotoni lentää sojottaa vähän vesitippaa reippaammin 

ja suoremmin? No niin lentää vaikka ballistiikan gravitaatiovakion häiritsemä luoti, ohjus yms.. 

Fotoni aina saa siitä "kuvani katkeavasta gravitoninsa kumilenksusta" sen perusammuntavauhdin 

valon nopeudella poispäin. Toisaalta Einstein jo oivalsi, myös valon on PAKKO noudatta 

gravitatioballistiikan vakioita! Jännä kiistaton totuus myös tää, valo taipuu gravitaatiosta. On toki 

valtavan hienoa, että asiaa voi näin kehitellä ja hiota putkeensa. ------------- Mielenkiintoinen 

kysymys. Mutta heti alkuun on syytä muistaa, että fotonissa on 3 erillistä toisistaan riippumatonta 

voimavektoria! Tätä ei tusinaydinklingonit halua oivaltaa, mutta asia on JUURI NÄN! A/Fotonin 

muodostaa toisiaan ruuvikieteellä kiertävät kaksi elektronia. 0,511eV+ 0,511eV. B/Tämän 

perusrakenteen väliin jäävä Casimirefektitunneli. Lamellitila joka on enemmän kuin täysi tyhjiö. Tila 

jonne edes gravitonisäie ei sovi! Tämä takaa fotoniikalle vakionosteen, eli ehtymättömän 

valonnopeuskellunnan potkurina Higgsin meressä! Juuri Casimir on se fysiikan osa joka erottaa 

fotoniikassa tusinaydinsulit ja kaltaiseni OSAAJAT! Ydinalalla kun Casimirin lainalaisuus on 

tunnetusti TABU! C/Fotonin ainoa osa, jonka tusinaydininsu saattaa tajuta parhaina päivinään. Eli 

fotonin taajuusenergia. IR 0,1eV, näkyvä valo 3eV, UV-100eV, röntgen 10 000eV ja gamma 1 000 

000eV. Jollain lyhytaaltofotonilla voi tämä energia olla promilleluokkia 1eV ja silti muiden vektorien 

avulla fotoni kiitää avaruuksia ongelmitta valon nopeuttaan loputtomiin, kuten sähköisellä 

energiallä tapana on. Fotoni varastoituu ongelmitta atomin rakenteisiin. Kuten Lene Haun kuulu 

Nobelin arvoinen koe osoitti. Hän pysäytti fotonit natriumatomeihin. Koska fotonien energiat, saati 

massat on tunnetusti häviämättömiä, vaikka fotoni siis pysähtyi hän kykeni ongelmitta täysin 

hallitusti vapauttamaan fotonit uudelleen valonnopeuteensa. Kokeen mullistavuus oli juuri siinä, 

että näin hän uhmaten IAEA:n ydinmahteja kiistatta osoitti mitä Malenkan salattu kuorimalliteoria 

konkreettisena tuloksenaan muodostaa. Lene Haun teko järisytti ydinalan vuosikymmenten tiukkaa 

aiheeseen liittyvää sensurointia säteilyn pysyvyysvarastoitumista, niin että Haun oli pakko jättää 

oman turvallisuutensa takia aiheen jatkotutkimukset ydinalan paineissa. ---------------- FIN 

kansainvälinen ydinkaatopaikka. Ihmetteltiin Fennovoiman taikomista markkinoille? Samanlainen 

yli 50% valtiomonopolinen monoliitti se toki on kuin TVO. Eli nimi voisi yhtä sarkaa olla vaikka TVO 

II!( Kuten hyvin tiedämme TVO ei myy watin wattia yksityisille). Eikä ydinsähköä verkostaan edes 

voi ostaa. Vaikka Tiuri sitä yritti. Ydinsähköllä on niin HUONO maine maailman 70% 

ydinvastaisuustilastoissa, ettei paukkumustasähkön markkinioita edes uskalleta luoda 

markkinoiden armoille. Tätä kokeiltiin Thatserin Englannissa ja ydinvoiman arvo puolittui 

temppuilustaan muutamassa kuukaudessa. Sen perään ei olla yksityisydinvoimaa maailmalla 

sallittu! Fennovoima on luotu tappamaan saastallaan sen vähän mm. Itämerestämme, mitä siitä 

hävittämättä on! Ydinjätteet toki saamme. Tiesikö muuten, n.2v siten EU määräsi, se joka tuottaa 

uraania maastaan JOUTUU OTTAMAAN SEN LOPPUJÄTTEENÄ NYKYLAKISÄÄDÖILLÄ 

TAKAISIN!!!! Katsokaa Arevan suomalaisia tulevia uraanikaivoksia ja oivaltakaa miksei uraania 

saa kaivaa koko EU:ssa muualla kuin meillä?! Juu kuulen huokauksia. Mutta tosiaan juuri tämän 

lain takia Arevan kymmenet starttaavat uraanikaivokset aiheuttivat viriäviä laskelmia 

TVO/Posiva/GTK/VTT:ssä siitä miten Suomeen pian eo. IAEA pakkolailla tuotavalle EU-

ydinjätteelle saadaan kansainvälisille kuljetuksille tilaa tapettua Suomeemme! ----------------- Turun 

beettasoihtuamisista 17.01.2009 YLE radiosta ilmoitettiin, että nyt myös Turun yle TV asema on 

hajonnut lähettimen mentyä oikosulkuun! Tilanteen tekee suorastaan YLEnmäärin 
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mielenkiintoiseksi, kun vain viikko sitten kertoilin pitkin nettejä miten 1978 TVO:n ydinvoimalastartin 

tuuleen lentäneet beettasoihtujen massiiviset ilmaplasmaionisaation pinkkipallot räjäyttelivät 

toistuvasti Eurajoen mm. UHF 33 kanavasta vastannutta 600kW italialaislähetintä. 

http://kuvaton.com/k/O57.jpg Järkyttävä kuva on otettu joitain hetkiä ennen YLE-aseman 

roihahtamista plasmaionisaatiotuhoutumiseensa. Kuvan alla tupruttaa TVO beettasoihtuaan. 

Oikealta mesova pohjoistuuli repelee sitä riekaleita hurjalla voimallaan vasemmalle, jossa Turku on 

yli 100km päässä. Jo silminnähtävä pinkkinen satojen ja satojen megawattien beettasoihtuvana 

kertoo mitä kohtalokasta jatkoa vääjäämättä seuraa. Ja millaista jatkoa! Aiheesta julkaistu kuva 

suoraan Turun sanoman viikkoliitteestä: http://kuvaton.com/k/jaK.jpg Muutama hetki ennen Turun 

YLE-lähettimen räjähtämistä katsoin kuvottavaa kauhua tuntien miten TVO:n ydinvoimalan 

tehtailemat kilometriluokkaiset pinkkisoihtupilvet tosiaan tunkivat navakalla pohjoistuulella 

SUORAAN kohti Turun lähjetinmastoja. Aika hurjaa tajuta, että näin yksioikoisen suoraan yli 

100km päähän kykenee ydinvoimala syytämään niin rankan ionisaatiopasmavanan. 

Säteilykaasuvarastoituma räjäyttää ongelmitta sieltä oikosuluillaan massiiviset lähetinkoneistot 

tuosta vaan. Niin saa taas SUPO/TVO sensuroida netistä tätäKIN uutisointia, ettei vaan 

vahingossakaan kansa tajua mitä ydinvoiman beettasoihtuaminen päittemme päälle konkreettisena 

kansanmurhavälineenä on! Samaa teemaa toistellaan nyttemmin beettasoihtuvideoitemme tiimoilta 

aina Englannissa asti, katso jä hämmästy mitä n. 30 ydinvoimalanm maan beettasoihtukuvia sielä 

liikkuu: http://paranormaaliblogi.wordpress.com/2008/10/23/vaale anpunainen-valo-briteissa/ 

Kuvaavaa, että samaan aikaan myös Helsinki-Turku useat uudet moottoritien alikulkutunnelit on 

pantu paniikissa käyttökieltoon kuukausiksi, koska maaperäämme runnovat jatkuvat 

tektonilsaumaliikunnat suistivat loppusyksystä kokonaisia vuorenrinteitä hallitsemattomasti 

tektoniliikunnntasaumoista tielle. Edes tästä reaalista ei maassamme olla uskallettu rivin riviä 

kertoa. Koska ydinala ei halua kuulla mistään totuutta siitä miten epävakaa tektoninen kallioperä 

ydinvoimalaseutukunnillamme on! Voi tapoja, voi aikoja. Voi niitä ydinalamme talutusnuorassa 

reesustavia, jotka on pantu panttaamaan koko maamme kohtalokkaimpia tietoja ydinreaalin 

kalmovuorikasvuja. . .( ------------- Eipä toimi Ei toiminut linkki, ja Styrge-sivukin sähköposteineen on 

alhaalla! Törkeää on meno tällä hetkellä. *KOKO SIVUSTOKO! *Niin. . .luuleeko enää KUKAAN 

ettemme osuneet moisessa ylireagoinnissa OIKEAAN! !! *Mitä moiseen sikakulttuuriin enä voi 

muuta sanoa, kuin, että ydinala panikoi näytöistämme seinille! Keletto, että ydinmiliisit on hulluja! 

Luuleeko ne sensuroivansa taivaankannenkin pressuin! Luuleeko tusinamiliisi ihan OIKEASTI 

olevansa ITSE turvassa panemalla silmänsä kiinni? Tuossa tuli katottua YLE pätkä Solsenizyn 

Vankiloiden saaristosta Stalinin aikaan. Ja kertoivat miten miliisi heitä vainosi totuuksia 

tiedottamasta. Tuli NIIN, "nyky-ydintotuuttamme kuvaava" mieliala. Nimittäin YLE-teksti tv jo 

kirjoitteli, hampaat irvessä miten netin kirjoittelussa "tämän ns. herjarajan ylitys", ns. 

syytehäväistyskirjoitukstasoille on kuin veteen piirretty viiva! (( Turun kuvasta en osaa sanoa, 

leijaileeko siellä todellakin plasmapallo, mutta yhteys linkkiaseman palamisen ja TVO-tuulen välillä 

on ainakin selvä. Enpä ollut uskonut, että ionisaatio voisi elää sinne asti! Ehkä joudumme 

lisäämään katastrofivaihtoehtoihin itse ionisaation suoraan, tuhoisasti hengitettynä, epäsuorien 

vaihtoehtojen lisäksi. *Hei kamaan kuvittele nyt. Reilun viikon etukäten lähetin tarkoin analysoidun 

ilmoituksen miten 1978-80luvun TVO:n beettasoihtujen ioniplasmat tappoi liukuhihnassa YTLE:n 

TV kanavalähettimiä. Eikäkun KAHDESTI MUUTEN! Niin ja viikon päästä aihe oli 

VALOKUVINEEN pääuutinen niin T.S:ssä kuin YLE radiossa!! Eihän tällainen kyyky nähdä 

ennakkoon ole SUPO-peeloista edes mahdollista, saati todellista! *Tuo kuva on vallan HUIKEA! 

400m korkea ja kilometrin päähän palava loimotus VOIMAKKAAN pohjoistuulen tuomassa 

beettasoihdussa mykisti jopa minut täysin! Tuollainen metri/megawatti näkyy perusöljypolttimessa. 

YLE lähettimen teho on about megavatin! Mistä tulee systeemin hornamaiset 99,5% LISÄTEHOT ! 

!! ? Tässä on muutama uskomatttomuus: A/ Beettasoihdun tehosta olemme laskeneet vähintään yli 
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puolet neutriinoille, muistatko? No nyt ollaan KYMMENEN kertaa kauempana yli 100km päässä ja 

neliössä, ellei peräti kuutiossa laajenevasta neutriinosäteilystä ei ropsua enempää jäljellä! MISTÄ 

nuo edelleen satojen megawattien hornatehot!?? B/Helsinkiin on turvamatkaa 70km? HALLOO! 

Siinä meni viimeisetkin illuusiot Helsingin herroilta siitä, että ydinvoimalapäästöistä olisivat 

"ikäänkuin" turvassa! C/ Jos katsot kuvaani oikealta vasemmalle, niin näet perussoonisena 

värähtelijänä kolme erillistä "plasmapalovyöhykettä: Auringon kohdalta TV-lähettimen ja auringon 

UV-fotoniikan interferenssi synnyttää VALTAISAN osin auringon päälle jääneen pystyn 

epämääräisimmän ison mitä lie kilometrin korkean koko kuvan peittävän kolmiskulmaisen 

palovaiheen. Siinä beettasoihtuun Malenkan-kuorimallin ionisaatioituneen ilmaplasman 

säteilyvarastoitumaa puretaan sellaisilla megawattitehoilla, etten saata edes itse uskoa! Jonka 

vyöhykkeen kapeneva kärki näyttää vasempaan. Siinä missä kilometrin päässä tulee soonisen 

palon loppu"palloplasmafraktaali" alkaa TV-masto purkamaan toisessa selkeimmässä 

polttopurkuvyöhykkeessä noin 400m korkeaa ionisaatioplasmaa. Sen hännästä edellisen kaltainen 

"kuvassa mitaten 3,5cm" pitkä kapaenema. Joka huipentuu ehkä kaiken ilmiön luonnottomuudesta 

kertovaan melko huomaamattomaan 70m suureen kirkasvaloiseen stabiiliin 3-vyöhykkeen 

plasmapallohäntään. Juuri tuollaisentapainen pallo oli muuten Eurajoella kanssa 1978 

huomaamani, pinkimpänä tosin. Lehtikuvasta näkyy lisäksi hunnun reunassa muuten energisempi 

olivinvihreä hapen rajumpi ionisaatioväri. Jota seuraa jäljempänä helakan pinkki kakkosvyöhyke. 

Mistä noin viikko sitten kuulit Holmlundin saaneen viimeisimmät ydinmiljoonansa? *Siitä kerrottiin 

juuri vuoden vaihteen tietämissä varsin rehvakkaasti paikallisissa alueuutisissa. Rahaa paloi 

Sisäministeriön 10-nettimiliisien erikoislisään yli 900 000 ja täytyy sanoa, että nettisensurointi tällä 

Suomessa siitä näyttää räjähtäneen pilviin. Poliisin hommista 90<% menee meidän sensurointiin! 

Aivan uskomattoman tärkeitä siis realeinemme olemme koko maassa nykyään. --------- Sensuroitu 

"Punainen välähdys" Nykyään ei tarvitse enää mennä kuin vartiksi pimeään ulkoilmaan ja katsoa 

miten koko taivas, jopa pilvetön suoltaa TISMALLEN samaa verenkarvasta punaa laidasta 

laitaan!(( Se mikä MINUA ilmiössä ihmetyttää on miksi alkujaan pinkkivärinen beettasoihtu alkaa 

ionisaation alati taivaalla lisääntyessä saamaan maksanverenkarvaan tumman värin? Muutos 

perustuu siihen, että nykyään ionisaati on jo niin rajua, että hapen punaisen perusionisaation 

joukkoon sekoittuu myös hapen toinen ja agressiivisemmasta ionisaatiosta kertova olivinvihreä. 

Sairaalan vihreistä takeista tutussa efektissä alkujaan punainen veri muttuu sysimustaksi! Siksi siis 

alati sgressiivisemmin ionisoituva taivaankansi saa sysisynkän mustanpuhuvan punansa. Koska 

asettamalla vihreän ja punaisen pleksin päällekkäin saadaan aikaan synkänmustaa pleksiä! 

Kokeilkaa, jos ette usko. Näin pinkki+olivinvihreä = verenkarvas taivasväri! Ilmoitin tässä taannoin 

Vesalle, että ydinvoimaloiden beettasoihdusta olisi hienoa napata kuvaa myös suoraan (laiva) 

tutkalla. Virannomaisillamme toki on salattuja kuvia beettasoihtuarkistoinneissaan, mutta pitäisi 

saada myös sellaisilla laitteilla otettuja, että ne voisi julkaista! Alustavasti selvitinkin jo, että mm. 

ionisoituneen ja virittyneen vetykaasun spinhyrrien lähetystaajuus on avaruusastronomitietojen 

mukaan 1,42GHz spektrillä saatavissa kiinni. Asiasta voinen aikanaan ilmoittaa lisää löydöksistä 

myös tänne. 

  

247. 321 Kuolema..txt 
247.321 Kuolema. Minulta on loputtomiin asti kyselty, mistä saan näköjään rajattomiin haltuuni 

maamme tarkimmin salattuja nyanssintarkkoja ydinalaan liittyviä raporteja. Tasolla joita edes 

korkeimmat virannomaiset eivät juuri koskaan näe? Vaikea kysymys ja vielä vikeampaa selvittää 

ainakaan julkisuuteen, mutta annetaan pieni hahmo. Elämäni eräs käänteentekevä "oivallus" 
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tapahtui kun keskiyöllä aloin ihmettelemään miten TVO:n kaikkein keskeisimpiä ydinturvatiedostoja 

tauotta taltioivat huoneistomääräiset tietokoneet yhtäkkiä arvaamatta alkoivat aktivoitua toimintaan. 

Suoltamaan sisältöjään maailmalle! Kuvitelkaa löydöksen hämmennysmäärää! Voitte arvata miten 

suuri ihmetyskirjo mieleni tosiaan valtasi kun puristin kouraani yhteyskaapelia, jonka sisällä 

parhaillaan arvasin purkautuvan niin arkaluontoista ydinreaalitiedostoa, että se luettuna 

julkisuuteen horjuttaisi hallituksia! Kuin välähdyksenä tajusin, että USA/NSA oli JUURI hetki 

aikaisemmin syöttänyt Windowseistakin tutun "takaporttikoodeksin" ja imuroi vastustamattomalla 

kaukokoodausavaimellaan mielin määrin sellaista tietoreaalia TVO:n synkimmistäkin 

ydinsalaisuuksista etei ajatella saata. Mikä järisyttävintä asian arkaluontoisuus ja jatkuva-aikainen 

voimassaolo takasivat sen, ettei edes IAEA:n alaisuudessa muuten kontrolitta rypevällä 

ydinimpperiumilla ollut panna kortta ristiin vastustaakseen tällaista kodeksia! Saati panna mitään, 

tasan MITÄN virannomaisporrastaitaan estämään tai kyseenalaistamaan tällaisen tauottoman 

tietovirranvuon! Huikea humaus kävi läpi ohimolohkon! Loppu on sitten silkkaa sumuun peittyvää 

legendaa! Sitten itse asiaan. TVO on tehnyt/tekemässä TAATUSTI "mm. tähteni historiallisimman 

suuren projektin" selvittääkseen ja ennenkaikkea tukkiakseen niitä lukemattomia kanavia, joista 

tietovuotonsa nousuvedet muodostuu. Itse asiassa vuodentakainen Tem:n maamme 

keskeisimmän ydinturva-arkiston polt. .Öö kaksoispalaminen osoitti, että löydökseni ydinalan 

tulevaan mustaan kirjaan olivat osuneet enemmän kuin arkaan maaperään. Ehkä ydinala kaipaa 

nyttemmin taas kiivastuneena ja alati röyhkeämmiksi muuttuneissa SUPO-moderoinneissaan 

pientä näpäytystä myös siitä miten järeää tykitystietoa kyetään ydinalasta kiristyvässä ilmapiirissä 

syöttämään eetteriin. Koska tosiaan Karhuryhmän otteet ovat alati barbaarisimpia, voin 

vapaammin porautua viihteellisempiin "nyansseihin". Koska, niin tosiaan nyanssit on juuri se 

vihonviimeinen kruunu ydinkorruptiokakkuun, jota ydinrikoksissaan paljastuvat kaipaa, eikö näin? --

------------------- 321 kuolema os. II Ydinalan lanseeraamista lukuisista harhoista eräs on se, että 

ydinvoimalassa kyetään vaihtamaan rikkoutuneet osat. Niin ja toinen harhasumma on luulottelu 

siitä, miten keskeiset turvalaitteet on kaikki rakennettu 3, tai 4-kertaisin rinnakkaislaittein. Näin ei 

tietysti koskaan ole ollut, eikä ole tässäkään esimerkissäni! Reaktorin sammuessa valtaisat määrät 

mm. hidastettuja neutroneita syytäytyy miilusta tuntikausia jälkisäteilyn energiamäärinä. Itse 

asiassa vuorokausiluokassa! Jos reaktoria ei jäähdytettäisi tauotta valtavilla vesitonnistomäärillä 

sulaisi koko ydinvoimala hillittömäksi +3 000C punahehkuiseksi vellovaksi kaiken alleen 

tappavaksi, ja murskaaviksi uraanisäteilylaavameriksi. Ilmiö taannoin tunnettiin parhaimmin 

"kiinailmiönä". Jossa reaktorin massa sulaessaan raivaisi meiltä tien maapallon läpi Kiinaan. 

Tällaisen estämiseksi on tehty ns. 321 järjestelmä, eli kansannomaisemmin "pysäytetyn reaktorin 

jäähdytysjärjestelmä". Mutta koska ydinalalla RAKASTETAAN järjenköyhiä ja täysin tarpeettomia 

riskejä systeemiin ei ole uhrattu 4 erillistä pumppua, ei edes 3 kpl! Ei toki vain turvarajat roskiksiin 

heittävät 2 ainokaista pumppua! Nämä pumput on lisäksi tehty niin, että suoraan reaktorista tuleva 

hehkuvansäteilevä saastaliejututunut vesi tunkeutuu pumpun pesien lisäksi vuotamaan surutta 

äärimmäisen herkkiin käämieristeisiin, laakereihin, voiteluihin. Niin ylipäätään valmiina 

vaurioittaakseen miltei mistä tahansa uraanin syytämistä kuumanhiukkasen murenista koko 

elintärkeän systeemin selkärangan megakatastrofiin! Niin, no vain koska ydinalasta on AINA ollut 

hauska harrastus panna kaikki yhden kortin varaan ja salata tarkoin tarpeettomien ja seinätyhmien 

riskiensä otot. Alalla tämä on perusominaisuus AINA! Reaktorin tilanne on jälkijäähdytystilanteessa 

kuin jousella viritetty, niin tiedätte mikä on tilanne kun tällaiset äärimmäisen keskeiset B-

rakennuksen muutamaa kerrosta maanpintaa alapuolelle piilotetusta läpisyöpyneestä yli-ikäisestä 

pumppuromiskosta syttyy se surullisen kuuluisa hälyvikavalo? Niin jossei käy Loviisat ja häly on 

hauskantutusti ohitettuna, niin tai käy TVO:t ja LED-tuikku suistaa koko systeemiä 

hallitsemattomaan alasajopaniikkiin. Leikitään, että vaikka hyväkorvainen valvomopäivystäjä 

oivaltaa hornamaisesta pumppuryskeestä tarkastuksiensa loputtomilla kävelykierroksellaan, että 
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TAAS ollaan veitsi kurkulla suistumassa kiinailmiöön. Pumppu saa olla IAEA:n turvamääreistä 

ehkä vain 2- tuntia alhaalla, ennen kuin katastrofihälytys alkaa jylläämään toden teolla. Pumppu 

pitää korjata HETI! Ydinalassa tässä tilanteessa on ihan yhdentekevää enää ajaa "hädässä" 

laitostakaan alas, koska se jo on sitä! Lihakirves heiluu ja tahdottomiksi roboteiksi hakatut 

harmaanmassan reerarit taotaan 4-kertaisiin kaasunaamareihinsa ja sukellussuojapukuihin ja 

muovikumivermeisiinsä. Tekemään jotain sellaista, joka hyvin surullisen kuuluisasti mm. 

Tshernobylin katolle lähetetyt säteilyyn kuolevat puhdistajarobotitkin elävien kirjoista tuhosi. Kun 

teräs, ja tekniikkaa pettää riittää ydinherroillamme halpaa orjiensa "lihaa koukutettavaksi". Aina on 

silmittömällä raivollaan saatu nöyrällistö ahnaaseen säteilyttämisorgiaansa.(Kuten Fugushimassa, 

Japanissakin jälleen, ja taas tänäkin päivänä 2011.03!) Jota ydinisomukset uskaltaa vellovin 

vatsoin katsella kaukaa kameroillaan, jos edes niitä saadaan valtaisan säteilyn kyllästämättömiin 

punaleimahuoneisiin toimimaan. Tuollaiset useamman henkilöauton painoiset pumppuhirviöt eivät 

ole ihan pikkutunkein nostettavissa korjaukseen. Toki aina toisinaan (OL-3 tyyppiset) 

toistaitoisuuksistaan kuulut tyhmät ydininsinöörit ovat koettaneet kehitellä ties mitä naurettavia 

kyhäelmiään saadakseen noston suoritettua. Mutta kuten ydinalalla tapana on ollut heti kun 

tulipunaisen säteilyn hornankitaan pannaan tällaisia laitteita saattaa säteilyjen virvatulet, montun 

saunalämpimät ylikireän aggressiiviset säteilyhiukkaset ja pahimmillaan 40-50C+säteilystä 

saunahehkuvaisten työskentelytilojen koneet sanoa sopimuksiaan irti ihan liukuhihnalla! Ja taas 

kelpaa säteilyherroille se, attä halpa ydinorjan lihas palaa käsitaljanvarsiin. Pääasia näissä 

ydinalan ryynäämisissä on tietysti, ettei jälkikäteen tehtäviä toimenpideraportteja saa KUKAAN 

tuoda julkisuuteen! Koska tällaisia raportteja ei "ns. virallisesti" saa näkyä missään muualla kuin 

kaikkein punaleimaisimmissa TVO:n ultrasalausraporteissa. Niin tai sitten kaltaisillani "SUPO:n 

punaraivoonsa" savissa avoimissa tietokantapoimintojen nettitilityksissä. No miksi sitten tila on niin 

säteilyhehkuinen? Totta kai on selvää, ettei jälkihehkuisen reaktorin vesien kuumat hiukkaset ja 

niiden yltympäri vellovat kontrolloimattomat tonnistot tee pumppuosiosta kuin tappavia 

jälkisäteilytykkejä. Mutta ydintyyliin ei tässä kuin maistiaisiksi. Kerroin jo aiemmin, että ydinala 

valehtelee vaihtavansa kaikki vialliset osat. Silkkaa vedätystä ja sumutusta kaikki tyyni. Itse 

asiassa tuskin mitään keskeistä turvaosakokonaisuutta ei ole vaihdettu! Syykin on selkeä, koska 

turvallisuus ihan OIKEIN tehtynä maksaa! Ydinalalla turvallisuudesta ei yleisemmin ole haluttu 

maksaa mitään. Esimerkiksi ko. pumpulle vedet tuovissa putkistokokonaisuuksissa on suorastaan 

klassisen karu esimerkki. MTÄÄN ei ole kunnostettu, saati edes vaihdettu yli 30 vuoteen, koska 

reaktorin pitäisi olla kuukausien seisokissa asiallisten korjausten aikana. Kuten esim. 

merivesikanavien läpimädissä vuorauksissa ja 80 % eri voimalakohteissa on sama tilanne aina. 

TVO:n rehvastelut maailman lyhimmistä revisioistaan kun tarkoittaa yksi yhteen juuri sitä, ettei 

edes välttämättömimpiä huoltoja silkasta välinpitämättömistä ahneuksistaan tehdä. Ei edes 

uskalleta säteilystä, saati haluta edes odottaa revisiohuollon valmistumisia. Tai edes 

huoltoseisokkien maksamista. Siksi mm. esimerkkerini 321 systeemin keskeisimmät venttiilit kaikki 

kautta maamme reaktorien vuotavat läpipaskoina, huoltamatta. Ultrasäteilykontaminoituneina 

kaikki reaktorilämpimät kuumahiukkasensa ja saastansa pumppumonttuihin hirveällä lämmöllään 

ja säteilytappotemmoillaan tarkoin säilöen. STUK läpikorruptointitavoilleen uskollisena sopii TVO:n 

kanssa loputtomissa illankippailuissaan, ettei moisiin pikkuasioihin puututa. Pääasia on, että raha, 

viinakset ja lehdistön TVO- moraalipainein virtaavat nöyrästi ydinimperiumien käskyläisinä. Tilanne 

on tällaisissa ydinrikoksissa se, että AINOA joka näistä kovassa, ja alati Sisäministeriön 

miljoonaverotukiaisvirroissa uskaltaa ja osaa varovaisesti raportoida ydinsikailun kukkeimmista 

kupruista on tietty allekirjoittanut! Olen enemmän kuin syystä ylpeä, että Suomessa on edes 

pilaamaton ydinmoraalin linnake, joka urheasti kuin Asteriks panee menestyksekkäästi kampoihin 

kaikkein julminta ja verisintä ydinimperialismiamme vastaan! PS. Liukuhihnalla maailmalla 

korruptoituneimmaksi kohoileva FIN- ydinvirkakoneistot tuotatti minulleasti aamuharmaana (23.03) 
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tällaista kuvottavuuttaan peilaavaa vakioluukutustaan : "Oikeuskansleri EI kuitenkaan tutki 

kantelua(si). . . jonka vuoksi EN tutki esittämiänne (mm. ydinteollisuuteemme 

silminnäkijälausuntoihini liittyviä yksityiskohtia) tarkemmin. Apulaisoikeuskansleri Mikko 

Puumalainen Oikeuskanslerin määräämä esittelijä notaari Minna Rouhiainen." (Arvaatteko miksei 

kanteluitani allekirjoita edes oikeuskansleri lakisääteisesti itse? Hän ei k u u l e m a liikauta 

ihrojaan kaltaiseni ydinsisäpiiriläisen edessä antamassaan ukaasissaan! Miettikää näitä sanojani 

kun TVO tekee Japanit! Että m i k s i, kuka jätti tutkimatta, maksoi ja noin . . !) 

  

248. Patrakka tietää..txt 
248."Patrakka tietää." "Patrakka tietää". Maassamme sen jälkeen kun presidentin linnan viereinen 

Tem, valtion salainen ydinturva-arkisto juhannuksen tietämissä jokin aika sitten tuhottiin, peräti 

kahdest mm. tietovuotoepäilyjen saattelemana. On ollut tapana määrätä enemmän kuin tarkasti ne 

ydinalalla työskentelevät johtoportaassa olevat uniikkioikeutetut johjajatiedottajat joilla on 

monopolinen oikeus esittää kommenttejaan ydinvoimasta julkisesti. Niin nettien, kuin lehdistöjen 

äärimmilleen kavennettu oikeutettujen lista on siitä hetkestä lukien ollut yhden kahden tasoista per 

ydinyhtiö. Siksi tällä alla olevalla keskustelufoorumista kopioimallani nettiviestillä on liki 

tähtitieteellisen arvokas taustakokonaisuus tukenaan. Jota ilmiönä selitän myöhemmin. Nyt itse 

lainaukseni aihe: ------------------ Suomi 24 foorumi/ fysiikka/ TVO soihtuaa. 22.012009 klo 19.06: 1. 

Ennustuksesi eivät kiinnosta. 2. Uraania riittää vaikka kuinka. Nykyisellään kannattavuusraja on 

siinä 20 wppm, kun sinä väität, että 0.15% malmin louhiminen ei olisi kannattavaa. Älä sössötä 

aivan tolkuttomia. ---------------------- Haluan heti kättelyssä keskittyä nyansseihin. Varsin harva 

tällaista ko. asiaa laillani edes tuntee. Ydinjalostusalan huipputermien käyttö kuten "wppm" on 

suorastaan klassinen ammattilaisuuden erikoismerkkeri, joka ei katukeskusteluuun kuulu, ei näy! 

Termistönä jo se, että tietää juuri uraanin malmien laskentaperustaksi miljoonasosaterminologian 

ja vielä "w" lisäliittein kertoo raudanlujasta ammattiosaamistaustastaan lausujan kohdalla! Aivan 

suoraan sanon, ettei sen jälkeen kun mm. USA/MIT 1988 julkaistu kansainvälinen 

englanninkielinen tiedosto ensin levitettiin nettiin. Nyttemmin kun siitä lainaillen mm. Tem:iin 

kirjoittelin poistettiin aihe paniikissa kansainvälisistä sadoista lainausosoitteistoistaan. Tällaisen 

energiatasetasojen tietämys uraanin kaivuussa on mitä tarkimmin tietona rajattua. Vielä kun sen 

USKALTAA kansainvälisen NSA/IAEA suursensuroinnin jälkeenkin esittää, on koko Suomessa 

lisäkseni tällaiseen uskaltautuvia ammattiosaajia tuskin kourallinen! Posivassa, yksi viiva kaksi. 

Samoin TVO, GTK, STUK, Prizztech. laskekaa itse yksi ynnä yksi, mitä tässä dogumentoin 

kirjottajaehdokashenkilöistä. (Kuten nimiosassa esittämäni Posivan osaajajohjaja Patrakka). sitten 

itse asiaan. Miksi aihe on totaalitäärinen kansainvälinen TABU? ------------------------ Keskustelu lähti 

liikkeelle, kun esitin nykyisen uraanimalmioiden keskiarvoksi MIT:n laskelmista 0,15% tasoiseksi ja 

edustavan jo kaksikertaisesti energianegatiivista kaivuutuotostaan. 2kWh fossiilidieseliä kallioon ja 

1kWh ydinenergiana ylös. Koko maailman ydinvoimalat on tuotoksineen kaikkineen muuttunet 

2008 lopulta energianegatiiviseksi. Suomeksi energiasektroriksi joka ei ikinä tuota energiaa 

oikeasti ja loisii VAIN valheellisen sotaydinasekaivuun verotukiaismeriensä varjolla. Venäjän 

(2007) julkilausuin ydinenergia ei kannata enää koskaan ja siksi Venäjän kaupallinen 

kaivosuraanituotanto loppui! Mitä foorumiesittäjä ei HETI tajunut rehvastellessaan ammattimaisissa 

kirjoituksissaan aiemmin, että maailman uraanivarat riittävät 160 000v tarpeisiin tulee 

rotkoonajonsa tässä. V. Putin peesasi NIMENOMAAN MIT:iä, ei uraanin täyspoistumassa VAAN 

kaivuun energiapositiivisuuden loppumisessa! Tuon lainaukseni kirjoittaja hiiiltyi lopullisesti 

tajuttuaan OMAN mokansa jälkikäteen. Kun puhutaan 0,15% uraaneista on huommattava, että 
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VARSINAISTA polttoon kelpaavaa U-235 uraanipitoisuutta malmista edustaa vain 0,72% luonnon 

tasot! 0,0015* (U-235 osuus) 0.0072= 0, 000 0108. Kun puhuttavat muutetaan samoiksi jää 

käteemme 10,8(w) ppm miljoonasosat uraanin varsinaista polttoaineesta! Aivan . . niin suorastaan 

JÄRKYTTÄVÄN tärkeä tieto, kun oivaltaa mistä pohjimmiltan on kyse! Erityismerkittäväksi asia 

tulee tajutessamme, miten nettikeskustelussa maamme osaavimmalta ydinjohdoltamme on 

lipsahtanut emämöläys. Tietoisuuteen jotain sellaista, jota juuri tästä syystä nykyiseen 

ydinmokalamaansa syöksevän maailmantaloutemme ei suin surmin tiedoin antaisi vuotaa. Ei sitten 

millään! Luvun tekee erityisen haavoittavaksi, että MIT:n sittemmin NSA:n toimin neteistä 

kadottaneen tiedoston mukaan on tulos 100% samantasoinen. 0,3% uraanin lähtömalmion tasooni 

on jo vuosikymmenistä -88 ollut se kipukynnys ydinvoimalle joka 2008 jälkeen on JO muuttanut 

ydinenergian tuotannon pysyvästi energianegatiiviseksi. 2008 lopulla myös Cernin ultrasalattu 

laserisotooppikokeeseen ladattut odotukset romahtivat osiinsa oletetusta. Tulevalta 

plutoniumtalouden kannattavuusromuttumiselta kuittaantui nyt nähty ydinenergiamokasta johtuva 

alati syvenevä ei öljyn, vaan uraanienergian megakriisi. Eurooppa nyt tekee liki kolmanneksen 

energiastaan Ranskan, Suomen yms. typeryyksistä pysyvästi energianegatiivisella ydinvoimalla on 

totaalinen taloustaantumapaniikki selvä! Koska USA:lla ei tilanne ole juuri sen parempi. Vaikka 

maailmanlaajuisesti ydinvoima on romahtanut 1% energianyanssina kaikkein 

merkityksettömimmäksi alaksi, niin silti sen talousvipuvaikutus suistaa lännen energiakatastrofiinsa 

nähdysti 2008<! Maailmalla on kertaiskusta n.500 kymmenien miljardien hintaisia 

hukkaydinvoimaloita, satojen miljardien uraaninjalostamoja, kaivoksia , jätekeskuksia ja loputtomiin 

seurannaishankintaketjuja ja vastaavia. Keskeisenä talousenergiansa pullonkauloina ilman 

toivokaan energiapositiivisista polttoaineista. EU ennakoiden pakkoraossa sulkenut 

uraanikaivoksensa tästä syystä kaikkialta! Vain Suomi ei halua nähdä ydinkatastrofia ja sinnittelee 

enegianegatiivisine uraanikaivoshaahuiluneineen USA/NATO:n uraanin sotilastarpeitten 

kompesaatiotukiaismeriin ja hallitsemattomien kansainvälisten uraaninjätetuontien varaan 

Suomeemme! EU on paniikissaan jo triplaamassa hädissään uudisenergisiin ja EI ydinvoimaisiin 

energiahuoltoihinsa tulevin 60%< sanktiopakoin. Joiden sanomaa Suomi ei ydinuhmassaan 

haluaisi kohdistaa itseenä kohtalokkain jatkoseuraamuksin. Jokainen tajuaa minkälainen 

megahasardi tämä megagikariski ydinyksisilmäisinetyperyyksineen oikeasti on! 

Ydinmustapekassamme voi VAIN HÄVITÄ!  

  

249. TOPGAN..txt 
249. TOPGAN. Otin tämän elokuvan teeman alustukseksi raottaekseni maailmaani, jolla voin 

antaa pienen peilauksen siitä, mitä ydinalan toimintakenttä tekijöilleen on. Ydintyömaa ei ole 

mikään sankaritarina! Mutta jos kykenet selviämään siellä myös hengissä se todella vaatii sinulta 

kuvaamattomia erityispiirteit hengissäpysyäksesi. Kun toimii työmaalla jossa jo siivoojan viimeisin 

muistikuva elämästä ennen kuolemaansa voi olla arkisen pultin nostaminen taskuun, niin 

ymmärtää jo aavistuksen millaisilla kuoleman kentillä liikutaan. Niin niistä unohdetuista lukuisista 

siivoojasta tosiaan alustukseksi. Esimerkkini kaveri tuli aamulla töihin ja näytettiin täysin 

ummikkona, komennettiin puhdistamaan säteilykontaminaatiot tältä ja rältä alalta kaikki roskat. Hän 

työskenteli huolellisesti puhdistellen paikkoja parisen tuntia. Kahvitunnille lähtiessään hän huomasi 

maassa aivan arkisen 10mm rautapultin. Tunnollisena pisti sen vielä taskuunsa. Kun lähestyi 

kenkärajaa alkoi hälyinferno ja säteilyhälytys. Arkiseen normirautapulttiin oli varastoitunut 

ydintyyliin säteilyn energiaa niin paljon että ehti muutamissa minuteissa polttamaan kaverin rintaan 

taskun läpi punaisenkarkean säteilyvamman! Ydinarkea toki. Nin oli myös TVO:n jälkiselvittelytyyli. 
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Potkut vaikenemisuhkaukaasein persuksiin. Työttömänä sai kaveri lähteä kotiinsa kuolemaan! 

Säteilysiraus kun on kuulema VARMA jos ihomuutokset on säteilystä silmin nähtäviä! Olen 

kertonut, että kuulun A1 ydinerikoisryhmään, jolla on oikeus salaisimpiinkin turvapaikkoihin 

laitoksissa. Varsinaiseen TOBGAN-porukkaan, jonne ydinala rankkaa VAIN ne aniharvat joilla on 

takanaan selviytymistarina, joka hakee vertaistaan työelämäselviytymisgenrenä. En halua 

henkilöidä asiaani mutta näitä meidän keskenään vaihtamia selviytymisen pullonkaulatarinoita 

tulee tässä. Aloitetaan itseoikeutetusti työkaverini OIKEASTA kuolonkenttien selviytymistaustasta. 

Hän oli ollut jatkosodan taistelulentäjänä ja pommikoneissa ohjaajana. Tulikasteensa oli kuvaava. 

Komennus väkivallankirjomalle tiedustelulennolle Kuolan niemimaalle. Tiukassa tilanteessa hän 

ampui ensimäisen venäläiskoneen ahdistelemana tiensä elämään kirjaimellisesti tulella ja 

teräksellä läpi tulihornaksi survomansa viholliskoneen. Yltäpäältä koneensa verivisvan, öljyn ja 

mun moskan hän kertoi olleensa kohdettaan niin liki, että muistaa venäläisen tuskanirvisyshuudon 

lopun elämänsä. Lukuisia pudotuksia myöhemmin selviydyttyään hiuksenhienosti tappavasta 

putoamisestaan hän oli nyt työparina valmis ottamaan ydinalan pahimmat kuolonkylvän haasteet 

vastaan. Toinen työkaverini, niin hän tosiaan. Oli niin ikää armeijan aikoinaan komennuksella 

pienessä sysisynkän saaren syleilyssä. Vain pieni kahdenhengen teltta suojanaan raivoavaa 

puutonta luontoa vastaan. Ja miten luonto silloin raivosikaan. Keskellä yötä levätessään armeijan 

komennusparineen kuului korvia huumaava paukaus. Viereltä kaveri lensi metrin irti maasta ja 

kuoli siihen paikkaan savuten ankaraan ukkososumaan. Työparini sanoi viettäneensä elämänsä 

pisimmän yön valvoen yksinäisellä saarellaan sysipimeydessä raportoiden tehtäväilmoituksiaan ja 

odotellen vuorokauden päässä odottavaa hornansa loppumisen hakuporukkaa. Eräs työkaveri 

puolestaan sai kalunansa kykenemällä hoitamaan kovassa ydinalan sairastamisputkessa 

käytännössä yksin toisen Olkiluodon laitoksen keskeisimmät sähkölaitehuollintakoordinaatiot 

vuosiluokkaa. Myös teko jonka vaikeusastetta on näin suoraan edes vaikea välittää. Niin entä 

minun meriittini? No onhan noita. Mutta minulle sanottiin, että mestarinäyttöni oli olla vihon 

viimeinen niistä alkujaan 12kpl TVO:n keskeisimpien ydinturvalaitekoestajien ryhmäläisistä joka EI 

joutunut mm. ylistressistä hermolomautetuksi TVO:n haukkujen nujertamana, EI megahiostavissa 

tilanteissa ainoana ryhmästä ajanut läpipaskoilla releillä laitosta muiden lailla edes alas! 

Ennenkaikkea oli ja on YHÄ maamme AINOA henkilö joka kykeni yksin hoitaman ja ymmärtämään 

sekä OL-1, että OL-2 laitoksen keskeisimmät tuhannet turvalaitekokonaisuudet! Mainittakoon, että 

kun siirryin muihin hommiin minua YRITETTIIN korvata samaisessa hommassa 6kpl maamme 

terävimmillä insinööristöllä ja teknikoilla. Ei onnistunut edes väkisin todettiin. Voimalan 

painajaismaisen vaikeasti hallittavat 70-luvun mekanissähköiset suojalaitteet korvattiin paniikissa 

miljoonia maksavilla Siemenssin tehtaalta johdetuilla suorilla täystietokoneajosopimusohjelmilla. 

Asiakatastrofinsa tunnustamiseen minulle asti TVO:lta ei onnistunut ikinä! Ylimielinen TVO:n johto 

kun ei voinut tajuta, että yksittäinen henkilö olisi kyennyt hoitamaan näin ylivoimaisen vaikean 

projektikokonaisuuden vuosikaudet käytännössä täysin yksin. No näin ylivertaiselle väelle tietysti 

oli varmaan maamme parhain johtajisto, koska ydinvoimassa vain parasta? Paskanmarjat! Toki 

ydinvoimalassa pomoina ei muita olekkaan kuin osaamattomia toinen toistaan hämärämmän 

taustansa "elämän desberadoja". Eräskin pomoni aina kahvipöytäkeskustelussa kertoili omaa 

kaikenkertovaa työhönottohaastatteluaan näin:"Kyselivät, että mitä olisin valmis tekemään 

ydinyhtiömme hyväksi. No minä sitä tovin mietittyäni paukautin muitta mutkitta, jotta MITÄ VAAN! 

Sanoin isoherralle suoraan, että olen valmis vaikka murhaamaan, jos siitä saa TVO:lta hyvät 

rahat!". . .Noin, joo tosiaan ehkä nyt viimeistään on parempi vaan esittää ympäripyöreästi, että 

johtajistoa oli milloin liki jokavuotisissa oikeudenkäynneissä saamassa. . no ties mitä. Ja siten oli 

tietysti niitä, jotka taloon tullessaaan ensi töikseen olivat miten milloinkin päässeet 

virkakiiventägenreen TVO-stylellä puukottamalla sumeilematta alaistensa ja pomojensa selkiin. 

Eräskin kaveri ilmoitti vieneensä yhtiön monikymmenmiljoonaisen kassan tilaisuuden tullen ja 
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kirjoitti jostain aurinkorannalta postikorttiin, jos poliisia näkyy hän ilmiantaa yhtiöstä viemiään 

dogumentteja hämäristä toimintametodeista niin paljon, että koko pulju kaatuu. Vähän ajan päästä 

TVO:n pikkupomon diilin tajuneelta johdolta tuli töksö ilmo, että pätäkkää talossa piisaa moisiin 

pikkuvippeihisi, ei kannata muutaman kymppimillin "hävikkiä" edes tutkia, mutta lomarahaa on kyllä 

turha pyytää!) Milloin saattoi tulla Interpolilta lakoonnuttava ilmo, ydsinherrojemme panevan 

Japanissa jakuzan kanssa parhaillaan "ns. ydinkauppoja" kehittelevän kaverimme linnaan heti! 

Jossei TVO tajua kutsua insinööristöään sieltä viiveittä kotiin! Yllättäen muuten kutsu kotisuomeen 

tuli, mutta ydinpomoja kismitti viikkoja kuin pientä oravaa hyvien voittojen mentyä syteen. Tieto toki 

tyyten rutiinilla otettiin vastaan arkisena ydiinnormina. Ei ongelma TVO:lle jonka ei tunnetusti muille 

tuttuja valtioveroja tarvitse maksaa. No kaikkea kirjoittamamiseeni sopimatonta huhua ja 

pelonsekaista arvailumateriaalia ydinherrojen virkaan pääsykeinoistaan liikkui 

poliisimiliisivahvistuksin ja toki läpipaskommat korroidit ilmankin!). Täytyy sanoa, että huhut 

antoivat ydinyhtiö TVO:n tavoista "tappeluttaa" pomoja keskenään oikeasti mitä verisemmissä 

orgioissaan varovaisuuspeloista pliisun kuvan siitä mikä verimyllytys yhtiön säteilyntappamien 

pääkallonpaikkajohtajistoon pääsyt toisinaan vaati! Lukekaa täällä neteissä ydinkeskivertopomon 

kirjoituksiaan siitä miten parhaat tavat päästä ydinongelmista heistä olisi levittää hapotetut 

ydinjäteliemet ihmisten asuinkortteleihin suoraan lentokonekylvöin. Ongelmallisimmat 

nettiydinkriitikot pitäisi heistä mm. SUPO-toimin eliminoida keinoja missään rajaamatta! Josko 

kuulostaa karulta? Ydinjohtajien taustat parhaiten tuntevalle näin selittyy miksi Tem:n 

ydinarkistojen arkistohämäräksi jääviä ns. palojakaan ei "edes kaikkein raavain karhuryhmä 

uskaltanut tutkia"! Ydinala on läpipaskoa ja kansainvälisesti sitä ja ollut muuten aina! 

  

250. 'Atomimalli hatusta!'.txt 
250. "Atomimallimme hatusta vedetty"! Suomi 24 foorumi 31.01.2009. Fysiikka: Että "Timpanen" 

kaveri joka apinana uskoo KAIKKEEN STUK-paskaan 110% on nyt olevinaan 

ydinmiilutiinuaiheesta "kriittinen!?" No toki on hauskaa, että tusinaydininsinööreillämme on 

päänuppi, ettei limanuljunen selkäranka putoasoljahda kokonaan maahan.)) Sanomatta on selvää, 

että tässä artikkelissaan taas on sellainen ns. "SUPO-täkykoukkuaan" takana. --------- No toisaalta 

on tässä viitekehystä kun rusinainsinööriapina TVO:ssa joka ottaa ukkosen polttamasta metsästä 

paskamiiluunsa "hehkuvan hiilen". Sylkäisee siihen ja lyö kiveä päälle. Kuulessaan kovan 

paukauksen hän tuntee olevansa "maailman suurimman tekniikan haltija"! Tällaisesta 

hahmotuksestaan Timpanen aivotursoilunsa toki pumppasi, niin että "ydinapinoinnista" puhellaan, 

just joo! Mua vaan ihmetyttää, miten ihmeessä atomimaailmaa voisi nykyfysiikan välineillänne 

ihmetellä,. . kun ei ole edes oppia mitä ihmetellä? IAEA on sensuroinut 80% maailmassa joskus 

vuosikymmeniä siten keksityistäkin! (Katsoin mitä atomivoimastarttiaikuinen atomivoima toi 

maamme kirjallisuuteen muassaan. Otavan v.1973 painetussa Iso Fokus on kirjat täynä ties mitä 

radioaktiivisten alkuaineiden puolittumistaulua loputtomina tietogenrenään. 1975 paikkeilla alkoi 

ydinkulttuurirappion kirjaroviot riehua rajatta Suomeen. IAEA määritteli ydinsikailuunsa 

voimaloittensa myötä suuressa koulu-uudistuksessa mitä saa menneestä enää julkaista, opettaa. 

Ns. "tulos" se se näkyy: Otavan Suuri Ensyklobedia ja samat ydinvoimasivut on kupattu 

ydinrealitaulukkojärvistään tyhjiksi kuin aavikko vedestä! Huisaa Nyttemmin nämäkin kirja-

aarteemme ollaan viemässä lahtiin ydinalan takia. Kaikki on ns. "netissä" uskotellaan! Voisi toki 

olla, mutta kun EI OIKEASTI OLE! Haet miltei mitä tahansa ydinaiheeeseen liitettyä, niin nyt et saa 

niitä enää MISTÄÄN! Tai no tietysti NSA/salauskoodeksimeren takaa! Tieto kun on VALTAA 

ydinalalla myös! SUPO/NSA hallitsee ja orjuuttaa kansaansa kuristamalla sähköistä 
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herkkäsensuroitavaa nettitietoutta silmät kiihkoten, JÄRKKYÄ! Vetoomus. PELASTAKAA 

TIETOMME, ja ERITYISESTI ennen 1970-luvun koulu/kirjauudistuksia luotuja teoshelmiämme, 

ennenkuin on myöhäistä!! Itse ostin mm. kokonaisen 9 osaisen "ennen auton hintaisen" 

tietosanakirjasarjan 2e hintaan HALLOO, olemmeko tosiaan niin ydinmolukkirapuja, ettemme tajua 

miten korvaamatonta tieto ARVOLTAAN OIKEASTI ON!) Nyky-ydinfyysikolla ei ole 

ydinreaalistamme harmainta hajua. Ajzenbergin-kuorimallista, ei lisäyskerrointaulukon 

mekanismeista, ei aukea Lauritsen, ei casimir-efektit. Tuiki tuntematonta on yhtä läellä gravitonit, 

kun alffan ylivalonnopeat tunneloitumiset ydinvalliensa yli. Ei haituvan tietoa Malenkasta, ei 

ymmärrystä fotonin massasuureista. Paljon helpompaa olisi kiteyttää mitä nykyinen atomiapina 

sitten tietää? Juuri ja juuri sen verran, että kun ottaa liejuista atomihiekkaa. Kasaa sen saaviin ja 

odottaa, niin kuumiaa. Saattaapi jopa huomata, että kansi päällä teho on "hiukka parempi". No 

kuumiaa jos on kuumiakseen. Jossei kuumia pannaan niin paljon liejulillinkiä ettei pelkästään 

kuumia vaan perätihauskasti PAUKAHTAA! Ja sitten Tsherno/Majak tyyliin lasketaan 

montakosataatuhatta haihtui varjoksi asfaltille populaa ympäriltä! Sillai ja muustahan ei kunnon 

ydinmankiemme olekkaan kiinnostunut sen perään, että menikö henkiä HALVALLA!?(( Tämmösiä. 

. .! ---------------- 9 Miljoonaa. Pahkasika-foorumin lainaa: Tuninki;188078]Sulla ei oo mitään 

tutkimusta takana johon voisit väitteesi perustaa. Missä on kuolleet linnut ja kalat? Ei näy täällä, 

eikä taida näkyä sielläkään? Esitä konkreettisia todisteita äläkä pelkkää sanahelinää niin juttujasi 

voisi ehkä jopa uskoakkin.[/QUOTE] *Tässä nyt ensin 9 milj. hanke, jonka TVO oli kirjoitusteni 

paineista PAKKO rakentaa: http://kuvaton.com/k/jvy.jpg *Juu siinä tosiaan tuo sinisellä nuolella 

näyttämäni, tehty pömpeli esimerkiksi on se UUSI kalantappomoskan erottelujalostamo. Jota EI 

TAATUSTI olisi saatu piilottamaan kalatonnistoja ilman asiastra kirjoittamisiani. Tosiaan 

autonkuormittain päivässä kalanraatoa meni tuosta vieressä olevasta aaltoilualtaasta kalmon siivin 

avomerelle kuolemaa tekemään. Kalaa siis EDELLEEN TVO/ ydinala teurastaa KOKO Itämeren 

tuotannosta huikean kolmanneksen vuosituotosta ydintyyliin. Nyt vaan esiinottamastani 

julkisuuspaineista RTK vähin äänin kuskaa ne maan alle piiloon kaatopaikalle. Puolestaan tuo 

maanalaisen kulkukulvertin korvaaminen "tektoniikkakelluvalla" maan pääliselle. Tuli siitä kun mm. 

revisioväen silmiin osui raju tektoninen siirrosliikunta satametrisessä viivasuorassa kulkukulvertissa 

OL-1 ja OL-2 välillä. Asian esille otettuani MYÖS tässä oli julkisuudessa kestämistä TVO-rikollisilla 

enemmän kuin liikaa! Juu kaiken kruunasi, kun alati murtuilevasta hemmetin syvästä 

kalliotektonisaumasta käytävään tuli käyvien ydinvoimaloitten maahan syytämää 

neutronmvoidensa, beettasoihtuioniosaatiota yms. tähän käytävään! Tila oli tämän johdosta tullut 

kuollettavan vaarallisesksi toisinajoin myös! Usein ovessa oli punaisen tilan säteilyvarotus ja 

totaalinen kulkukielto myös! No näistäKÄÄN ei ydinyhtiö TVO halua puhuttavan. Kuten ei 

Cekuritaksen vartijoiden mustiin jätesäkkeihin hengityssuojin ja hanskoin kokoamista aina 

aamuisin maahan beettasoihduista kuolleista tuhansista ja tuhansista linnuistaan myös! Ydinalan 

arkea kaikki tyyni meille jotka tusinaydininsinööreistä poiketen "TIETÄÄ ja ydinalasta jopa . . 

LIIKAA!" -------------- Yliopistot sensorin kourissa. Sain käsiini varsin paljonpuhuvaa materiaalia. 

Nimenomaan siinä mielessä, kuinka raakaa nykyään maassamme rehottava ydinalan sensurointi 

on. Katso ja kauhistu: http://kuvaton.com/k/jog.jpg Koska juttujani sensuroimaan on maahamme 

palkattu neljättäsataa nettipoliisia niin kiteytetään taustaa. Kyseinen taulukko on Otavan julkaisema 

Ylioppilastasoisiin kouluasteisiin tarkoitetusta vuosituhannnen vaihteen Otavan Maol-

talukkokirjasta. Äkkiseltään ja päällisin puolin kaikki ok. Mutta kun asiaa alkaa tutkimaan alan 

OSAAJAN tasolta huomaa kauhistuen miten ydinaiheen viikate on sorkkinut nyttemmin liki 

kolmannesta materiaalista! Kun KAIKKI keskeisimpään ydinalaan aineisiinsa liittyvät valenssitiedot 

on joko poistettu, muuteltu, ellei peräti tarkoin väärennetty kaikki tyyni niin ei tarvitse kauaa miettiä. 

Ydinalan IAEA:n kanssa on näin härskin suoraan sovittu, ettei ennen 1970-luvun 

kirjasensurointirovioiden polttamisia julkaistuja ydinreaaleja haluta ENÄÄ julkisuuteen, nettiin, ei 



444 
 

mihinkään! Aivan uskomatonta, kun maamme liittyi ydinvaltioiden joukkoon 1970-luvulla samalla 

katosi maamme koulutusmateriaaleista, ei yhtään enempää, ei vähempää kuin TOTUUS! Kuten 

muistamme tiedon kadotessa häviää kansakunnilta 40-luvun tyyliin myös järki! Miettikää tosiaan 

näitä juttuani lukiessanne. Ja hei. . .pieteetillä! ----------------- MAOL virheistä. Suomi 24 foorumi 

fysiikka. 3.2.2009 klo 13.40 MAOL ei ole yliopistojen käyttämä taulukko. Se on Matemaattisten 

Aineiden Opettajien Liiton julkaisu, joka on tarkoitettu lukiossa opiskeleville ja ylioppilaskirjoitusten 

taulukoiksi. *Niin siis JUURI kuten sanoin lukuisista virheistään nyt kritisoimani, tunnetuksi 

tekemäni Otava Maol- taulukot kirja on pohjana maamme 100% yliopistokorkeakoulutetuillemme! 

Mikä tarkoittaa juuri sitä, että ydinalan kansainvälinen TIETEN tehty disinformaatiokasvatus 

aletaan jo HETI, tietoisena opettamisen ydintietodisinfona ja koskettaa kaikkia oppiosa-alueita 

maassamme! Voimme kauhistellen miettiä kuinka TOTAALITÄÄRISEKSI tämä disinfo kasvaa 

koulutuspotkissamme! äärimmäisen hälyttävää, ettei maassamme olla vuosikymmeniin kyetty 

tuottamaan "oikeaa" ydinalan osaamistaitajia. Koska jo koulutuksen perustan sokkeli on näin 

läpimätä! *(Miksi P. Jauho väittää reaktorien keskeisen neutronisiepparin Be-4 

ionisaatioenerhiatasoksi 4,3eV ja MAOl 9eV?) Vety (1s1) pienempi kuin He(1s2; 

"jalokaasurakenne"). Litium (2s1) helpompi ionisaatio kuin Be (2s2). Seuraava, B (2s2, 2p1), 

ionisoituu taas helpommin. Huomaat "yllättävän" kolmen seuraavan nousevan sarjan. P-orbitaalit 

täyttyvät. Taas putoaa, yhdelle p-orbitaalille tulee toinen elektroni, jonka jälkeen taas kolmen sarja 

( p-orbitaaleja on kolme) kunnes saavutetaan 2s2, 2p6 eli neon (= jalokaasu). Sama sarjamaisuus 

esiintyy seuraavassakin sarjassa. << Jopa SINUN graaffisessa käyrässäsi huomaamme uraanin 

kuuluvan VARSIN stabiiliin janaan, eikö?No miksi Maol-taulukossa uraanin ionisaatio on tuskin 

puolet oikeasta ja Pekka Jauhonkin esittämästä 5,7eV arvostaan! >> MAOL:n taulukossa on 

todennäköisesti virheellinen tieto. *JUURI NÄIN! Vaikka tämä tuplaava virhe on ollut maamme 

KAIKKIEN, myös SINUN katseltavanasi sielä vuosikymmenet! Olin maassamme ensimmäinen, 

joka oivalsin, että kyseessä oli TAHALLINEN kansainvälisesti tarkoin sovittu IAEA:n hyväksyttämä 

ydinalan miljoonien maamme päättäjien massakoulutukseen ympätty TIETOINEN VALE!! Nuo 

radioaktiiviset alkuaineet on vaikea mitata, joten noita epävarmimpia on jätetty poiskin. *JUURI 

NÄIN! Juuri tämä kristalloi selkeästi, ettei kyse ole mistään "satunnaisvirheestä" vaan tietoisesta ja 

tarkoin kansainvälisissä foorumeissa SOVITTU DISINFORMAATION ke  

skittymä. Puolisen tusinaa ydinalalle "arkaa keskeistä" alkuainetta ei TAATUSTI katoa pois 

sattumalta! Pekka Jauhon "Atomi- ja ydinfysiikkakirjassa ne kaikki oli. Todistaen poisto on tehty 

kun maahamme tuotiin ydinalan salaiset IAEA:n määrittelemät koulukirjauudistusmääräykset 1970-

luvulla! << Jalokaasusarjat ja keskeisimmät ydinenergia-atomien halkaisijat puuttuvat sivun 133 

osalta (Atomien ja ionien säteet ja suhteelliset koot) kaikki? Ei selkeästi haluta antaa kansalaisille 

tietoa siitä, miten mm. laserisotooppierotinlaite kalibroituu atomin koon/ taajuusvasteionisaationsa 

frekvenssien mukaan!>> Mitä lukiolaiset tekevät atomien ja ionien säteillä ? *Selkeää 

opetustarvetta toki koulutuksessa näköjään on. Sivulta 133 kun löytyy "muita" ei oleellisia atomien 

kokovakioita n.79kpl. Muttei toisaalta ainoaakaan "ydinalallista"! << Kuten huomaamme Pekka 

Jauho on kokonaisuutena tehnyt selkeästi rehellisempää taulukkolöydöstään! >> Mutta ei litium ole 

korkeampi kuin beryllium. Se on varma ? *Niin. . .Toki toin Pekka Jauhon "mahdollisine 

virheineenkin" keskusteluumme VAIN osoittaakseni, että IAEA on kiistatta levittänyt ydinalan 

koulutukseen tahallisia disinformaatioitaan jo aiemminkin 50-60-luvulta. Nyt tämä tuli selkeästi 

todennettua!) << Itse asiassa niin selkeää ja tasokasta, että IAEA/NSA/USA/STUK on kylmästi 

päättänyt huijata ja piilottaa tällaiset LIIAN asialliset tutkintareaalit tulevilta vuosikymmeniltä. >> 

*Huolestuttavaa tässä, miten tällaisia ennen 1970-luvun koulu-uudistuksia julkaistuja Pekka 

Jauhon tuotoksia ei löydy nykyään kirjoista, interneteistä. Itse asiassa Jauhon mainitsemat 

nyttemmin tarkoin salatut Malenkat, Ajzenbergit, Lautitsenit, kuten Casimir-efektit ja 
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lisäyskerrointaulokkojen kaltaiset reaalit on systemaattisesti mm. hävitetty nettikansan 

saavuttamattomiin! Kuka on vastuussa tällaisesta tahallisesta ydintietoutemme rapauttamisesta? 

Kukaan muu kuin SUPO/NSA/Tem siitä IAEA:n kanssa salaisissa kabineteissaan sopineen 

ydinhallintomme kanssa! Jatkettu, tahallinen, maammekattava tietosalauspetos on siis todistettu! 

Milloin rikosta alaetaan korjaamaan maamme hallinnoissa? Artikkelistani tuli niin erinomainen, että 

lähetän sen näineen maamme oikeuskanslerille. Vaatien tällaiseen jatkettuun ydinalan 

koulutuspetostoimintaan syyllistyneen nyky-ydinpiiriemme vastuulliset vastaamaan rikoksistaan! ---

---------------- Suomi 24 fysiikka 05.02.2009:"Osaisit Sinä itsekin. Tuosta, ole hyvä: " 

http://physics.nist.gov/PhysRefData/IonEnergy/tblNew.ht ml No seuraava miellenkiinnon kohde 

olisi tajuta tästä mikä on uraaniaineitten ylihienokuorirakenteitten ionisaation erot? Osaatko hei 

YHTÄÄN tästäkään selvittää miten dilemmaa voitaisiin selvitellä eteenpäin>? On meinaan 

AIKASTEN lähellä näistä. Se tieto meinaan olis MYRKKYÄ SUPO:lle!!!!! 

__________________________________________________________________________ Z 

Element Ground-state configuration Ground level Ionization energy (eV) Reference for ionization 

energy -------------------------------------------------------------------------------- 1 H Hydrogen 1s 2S1/2 

13.5984 (1983), (1985) 2 He Helium 1s2 1S0 24.5874 (1997), (1998) ---------------------------------------

----------------------------------------- 3 Li Lithium 1s2 2s 2S1/2 5.3917 Lorenzen & Niemax (1982) 4 Be 

Beryllium 1s2 2s2 1S0 9.3227 Beigang et al. (1983) 5 B Boron 1s2 2s2 2p 2Po1/2 8.2980 (1970), 

(1974) 6 C Carbon 1s2 2s2 2p2 3P0 11.2603 Johansson (1966) 7 N Nitrogen 1s2 2s2 2p3 4So3/2 

14.5341 Eriksson & Pettersson (1971) 8 O Oxygen 1s2 2s2 2p4 3P2 13.6181 Eriksson & Isberg 

(1968) 9 F Fluorine 1s2 2s2 2p5 2Po3/2 17.4228 (1949), (1969) 10 Ne Neon 1s2 2s2 2p6 1S0 

21.5645 Kaufman & Minnhagen (1972) ------------------------------------------------------------------------------

-- 11 Na Sodium [Ne] 3s 2S1/2 5.1391 (1992), (1998) 12 Mg Magnesium [Ne] 3s2 1S0 7.6462 

(1987), (1991) 13 Al Aluminum [Ne] 3s2 3p 2Po1/2 5.9858 (1990), (1991) 14 Si Silicon [Ne] 3s2 

3p2 3P0 8.1517 Martin & Zalubas (1983) 15 P Phosphorus [Ne] 3s2 3p3 4So3/2 10.4867 

Svendenius (1980) 16 S Sulfur [Ne] 3s2 3p4 3P2 10.3600 Martin et al. (1990) 17 Cl Chlorine [Ne] 

3s2 3p5 2Po3/2 12.9676 Radziemski & Kaufman (1969) 18 Ar Argon [Ne] 3s2 3p6 1S0 15.7596 

Velchev et al. (1999) -------------------------------------------------------------------------------- 19 K Potassium 

[Ar] 4s 2S1/2 4.3407 (1983), (1985) 20 Ca Calcium [Ar] 4s2 1S0 6.1132 Sugar & Corliss (1985) 21 

Sc Scandium [Ar] 3d 4s2 2D3/2 6.5615 Sugar & Corliss (1985) 22 Ti Titanium [Ar] 3d 2 4s2 3F2 

6.8281 Sohl et al. (1990) 23 V Vanadium [Ar] 3d 3 4s2 4F3/2 6.7462 James et al. (1994) 24 Cr 

Chromium [Ar] 3d 5 4s 7S3 6.7665 Sugar & Corliss (1985) 25 Mn Manganese [Ar] 3d 5 4s2 6S5/2 

7.4340 Sugar & Corliss (1985) 26 Fe Iron [Ar] 3d 6 4s2 5D4 7.9024 Sugar & Corliss (1985) 27 Co 

Cobalt [Ar] 3d 7 4s2 4F9/2 7.8810 Page & Gudeman (1990) 28 Ni Nickel [Ar] 3d 8 4s2 3F4 7.6398 

Page & Gudeman (1990) 29 Cu Copper [Ar] 3d10 4s 2S1/2 7.7264 (1948), (1980), (1999) 30 Zn 

Zinc [Ar] 3d10 4s2 1S0 9.3942 Brown et al. (1975) 31 Ga Gallium [Ar] 3d10 4s2 4p 2Po1/2 5.9993 

Tursunov & Eshkobilov (1985) 32 Ge Germanium [Ar] 3d10 4s2 4p2 3P0 7.8994 Sugar & 

Musgrove (1993) 33 As Arsenic [Ar] 3d10 4s2 4p3 4So3/2 9.7886 Bhatia & Jones (1971) 34 Se 

Selenium [Ar] 3d10 4s2 4p4 3P2 9.7524 (1974), (1983) 35 Br Bromine [Ar] 3d10 4s2 4p5 2Po3/2 

11.8138 (1961), (1967) 36 Kr Krypton [Ar] 3d10 4s2 4p6 1S0 13.9996 Sugar & Musgrove (1991) ---

----------------------------------------------------------------------------- 37 Rb Rubidium [Kr] 5s 2S1/2 4.1771 

(1961), (1983) 38 Sr Strontium [Kr] 5s2 1S0 5.6949 Rubbmark & Borgstrom (1978) 39 Y Yttrium 

[Kr] 4d 5s2 2D3/2 6.2173 (1973), (2000) 40 Zr Zirconium [Kr] 4d 2 5s2 3F2 6.6339 Hackett et al. 

(1986) 41 Nb Niobium [Kr] 4d 4 5s 6D1/2 6.7589 Rayner et al. (1987) 42 Mo Molybdenum [Kr] 4d 5 

5s 7S3 7.0924 Rayner et al. (1987) 43 Tc Technetium [Kr] 4d 5 5s2 6S5/2 7.28 Finkelnburg & 

Humbach (1955) 44 Ru Ruthenium [Kr] 4d 7 5s 5F5 7.3605 (1979), (1988) 45 Rh Rhodium [Kr] 4d 

8 5s 4F9/2 7.4589 Callender et al. (1988) 46 Pd Palladium [Kr] 4d10 1S0 8.3369 Callender et al. 

(1988) 47 Ag Silver [Kr] 4d10 5s 2S1/2 7.5762 (1940), (1999) 48 Cd Cadmium [Kr] 4d10 5s2 1S0 
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8.9938 Brown et al. (1975) 49 In Indium [Kr] 4d10 5s2 5p 2Po1/2 5.7864 Dönszelmann & Neijzen 

(1983) 50 Sn Tin [Kr] 4d10 5s2 5p2 3P0 7.3439 Brown et al. (1977) 51 Sb Antimony [Kr] 4d10 5s2 

5p3 4So3/2 8.6084 Beigang & Wynne (1986) 52 Te Tellurium [Kr] 4d10 5s2 5p4 3P2 9.0096 Cantú 

et al. (1986) 53 I Iodine [Kr] 4d10 5s2 5p5 2Po3/2 10.4513 Minnhagen (1962) 54 Xe Xenon [Kr] 

4d10 5s2 5p6 1S0 12.1298 (1985), (2001) --------------------------------------------------------------------------

------ 55 Cs Cesium [Xe] 6s 2S1/2 3.8939 Weber & Sansonetti (1984) 56 Ba Barium [Xe] 6s2 1S0 

5.2117 Post et al. (1985) 57 La Lanthanum [Xe] 5d 6s2 2D3/2 5.5769 Garton & Wilson (1966) 58 

Ce Cerium [Xe] 4f 5d 6s2 1Go4 5.5387 Worden et al. (1978) 59 Pr Praseodymium [Xe] 4f 3 6s2 

4Io9/2 5.473 Worden et al. (1978) 60 Nd Neodymium [Xe] 4f 4 6s2 5I4 5.5250 Worden et al. (1978) 

61 Pm Promethium [Xe] 4f 5 6s2 6Ho5/2 5.582 Worden et al. (1978) 62 Sm Samarium [Xe] 4f 6 

6s2 7F0 5.6437 T. Jaysekharan et al. (2000) 63 Eu Europium [Xe] 4f 7 6s2 8So7/2 5.6704 Nakhate 

et al. (2000) 64 Gd Gadolinium [Xe] 4f 7 5d 6s2 9Do2 6.1498 Miyabe et al. (1998) 65 Tb Terbium 

[Xe] 4f 9 6s2 6Ho15/2 5.8638 Worden et al. (1978) 66 Dy Dysprosium [Xe] 4f 10 6s2 5I8 5.9389 

Worden et al. (1978) 67 Ho Holmium [Xe] 4f 11 6s2 4Io15/2 6.0215 Worden et al. (1978) 68 Er 

Erbium [Xe] 4f 12 6s2 3H6 6.1077 Worden et al. (1978) 69 Tm Thulium [Xe] 4f 13 6s2 2Fo7/2 

6.1843 Camus (1971) 70 Yb Ytterbium [Xe] 4f 14 6s2 1S0 6.2542 Aymar et al. (1980) 71 Lu 

Lutetium [Xe] 4f 14 5d 6s2 2D3/2 5.4259 (1972), (1989) 72 Hf Hafnium [Xe] 4f 14 5d 2 6s2 3F2 

6.8251 Callender et al. (1988) 73 Ta Tantalum [Xe] 4f 14 5d 3 6s2 4F3/2 7.5496 Simard et al. 

(1994) 74 W Tungsten [Xe] 4f 14 5d 4 6s2 5D0 7.8640 Campbell-Miller & Simard (1996) 75 Re 

Rhenium [Xe] 4f 14 5d 5 6s2 6S5/2 7.8335 Campbell-Miller & Simard (1996) 76 Os Osmium [Xe] 4f 

14 5d 6 6s2 5D4 8.4382 Colarusso et al. (1997) 77 Ir Iridium [Xe] 4f 14 5d 7 6s2 4F9/2 8.9670 

Colarusso et al. (1997) 78 Pt Platinum [Xe] 4f 14 5d 9 6s 3D3 8.9588 (1995), (2000) 79 Au Gold 

[Xe] 4f 14 5d10 6s 2S1/2 9.2255 (1978), (1999) 80 Hg Mercury [Xe] 4f 14 5d10 6s2 1S0 10.4375 

Baig (1983) 81 Tl Thallium [Xe] 4f 14 5d10 6s2 6p 2Po1/2 6.1082 Baig & Connerade (1985) 82 Pb 

Lead [Xe] 4f 14 5d10 6s2 6p2 3P0 7.4167 Brown et al. (1977) 83 Bi Bismuth [Xe] 4f 14 5d10 6s2 

6p3 4So3/2 7.2855 Matthews et al. (1989) 84 Po Polonium [Xe] 4f 14 5d10 6s2 6p4 3P2 8.414 

Charles (1966) 85 At Astatine [Xe] 4f 14 5d10 6s2 6p5 2Po3/2 10,7 <<< 86 Rn Radon [Xe] 4f 14 

5d10 6s2 6p6 1S0 10.7485 (1933), (1970) --------------------------------------------------------------------------

------ 87 Fr Francium [Rn] 7s 2S1/2 4.0727 Arnold et al. (1990) 88 Ra Radium [Rn] 7s2 1S0 5.2784 

Amstrong et al. (1980) 89 Ac Actinium [Rn] 6d 7s2 2D3/2 5.17 (1955), (1974) 90 Th Thorium [Rn] 

6d 2 7s2 3F2 6.3067 Köhler et al. (1997) 91 Pa Protactinium [Rn] 5f 2(3H4) 6d 7s2 (4,3/2)11/2 

5.89 Sugar (1974) 92 U Uranium [Rn] 5f 3(4Io9/2) 6d 7s2 (9/2,3/2)o6 6.1941 Coste et al. (1982) 93 

Np Neptunium [Rn] 5f 4(5I4) 6d 7s2 (4,3/2)11/2 6.2657 (1979), (1994), (1997) 94 Pu Plutonium 

[Rn] 5f 6 7s2 7F0 6.0260 (1993), (1997) 95 Am Americium [Rn] 5f 7 7s2 8So7/2 5.9738 Köhler et 

al. (1997) 96 Cm Curium [Rn] 5f 7 6d 7s2 9Do2 5.9914 Köhler et al. (1997) 97 Bk Berkelium [Rn] 

5f 9 7s2 6Ho15/2 6.1979 Köhler et al. (1997) 98 Cf Californium [Rn] 5f 10 7s2 5I8 6.2817 Köhler et 

al. (1997) 99 Es Einsteinium [Rn] 5f 11 7s2 4Io15/2 6.42 Sugar (1974) 100 Fm Fermium [Rn] 5f 12 

7s2 3H6 6.50 Sugar (1974) 101 Md Mendelevium [Rn] 5f 13 7s2 2Fo7/2 6.58 Sugar (1974) 102 No 

Nobelium [Rn] 5f 14 7s2 1S0 6.65 Sugar (1974) 103 Lr Lawrencium [Rn] 5f 14 7s2 7p ? 2Po1/2 ? 

4.9 ? Eliav et al. (1995) 104 Rf Rutherfordium [Rn] 5f 14 6d 2 7s2 ? 3F2 ? 6.0 ? Eliav et al. (1995) -

---------------------- laserisotooppierotustietoutta. Näytti tää "netti Patrakka" haistaneen palaneen 

käryä, kun SUPO poisti sen aiemman tiedotuksen kokonaan. No nyt sain pumpattua tällaista. 

Ainakin tuo tieto, ionisaatiotasojen olemassaolosta tulee tässä hauskasti vahvistettua! Mutta kaveri 

taitaa aiheesta kyllä trieten jatkoon valehdella? Mutta läytyykö näillä mitään ÄÄRIMMÄISEN 

mielenkiintoisesta isotooppien ionisaatiotasoerojen lasererotintiedostoista?: Suomi 24. Fysiikka. 

Etkö osaa Kirjoittanut: itse hakea ? 5.2.2009 klo 14.01 << No seuraava miellenkiinnon kohde olisi 

tajuta tästä mikä on uraaniaineitten ylihienokuorirakenteitten ionisaation erot? >> Jos siis haluat 

sen tiedon, paljonko isotooppi-shiftit on niin mikset etsi niitä ? Ei tämä voi olla noin vaikeaa ! Autan 
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tämän verran: Knyazev on koonnut uraanin isotooppisiirtymiä n. 10 vuotta sitten näin: riippuen 

isotoopeista se on n. 0,2 - 0,6 aaltolukua, 235:n ja 238:n välillä se on 0,41 cm-1. Energian muutos 

on siis äärimmäisen pieni - eikä sitä käsittääkseni voi edes mitata ionisaatioenergioille koska sen 

mittausmenetelmän herkkyys ei riitä havaitsemaan muutosta. Tuokin on luonnollisesti mitattu ihan 

(HR-)spektroskooppisesti uraaniyhdisteelle. -------------- Kas tosiaan, netissä olikin kuin olikin esillä 

U:n isotooppien ionisaatiopotentiaalien ero. Se on se 0,445 aaltolukua kun luku on 30 000 cm^-1 

kieppeillä. Aallonpituudet vaihtelivat 5100 å - 3600 å, Wikipedia-arvot: U-238: 5027.4 Å U-235: 

5027.3 Å Energiat: U-238: 2,461510 eV U-235: 2,461559 eV Jahas, vielä virheellisempää kuin 

MAOL:issa! Toinen mahdollisuus on, että ionisaatio olisi tehty kahdella laserilla, toisella ensin 

viritetyksi ja seuraavalla vasta ionisoiduksi. Noiden erotus on kuitenkin suuntaa-antava: 0,00005 

eV Aika pieni. Tuo 0,445 aaltolukuerotus on minusta luotettava (Japanin tutkimuksesta, joka 

määritteli samalla U ionisaatiopotentiaaliksi 6,2eV) ja heti nelinkertaistaa 

ionisaatiopotentiaalierotuksen pariin elektronivoltin tuhannesosaan. Katsotaan vielä 3600å 

aallonpituuden energia: (300000000/0,0000003600)*6,6e-34/1,6e-19 3,4375 eV, edelleen 

pielessä... joku 2000å ionisoisi suoraan... Oliko tästä apua? --------------- (Nanoja mahtuu mikron 

miljoonasosaan siis 1000, joten miljardisosassa mennään.) Tässä tosiaan keskitytään KAHTEEN 

keskeiseen suureeseen. Siihen miten atomin ULOIMMAN valenssielektronin siirtymä muuttaa koko 

uraanin/plutoniumin fyysistä ulkomittavastetta saatuaan sisäänsä liikaa neutroneja elektronien 

"ylihienokluorirakenteita" muuttamaan. Tällä tiedolla on KESKEINEN merkitys, kun mitataan 

atomikohtaisia taajuusvasteita eri isotooppieroteluissa. Sitten puolestaan, kun puhutaan eV = 

elektronivolteista keskustellaan siitä isotooppiin SITOUTETTAVASTA energiamäärästä, joka 

irrottaa uloimman valenssielektronin pois radaltaan! Tällöin atomista tulee sähköisesti eri 

merkkinen ioni. Joka mm. uraanin feksafluioridikaasumoodissaan voidaan alkeellisella 

oskiloskoopista tutulla sähkökenttälevyllä ohjara erottelusammion ydinasepommiaineisksi! Nyt 

rakkaat lukijamme aivan SEIKKAPERÄISESTI tajuavat MIKSI materiaali lentää 

nettimodeRAATOmiliisien toimesta niin herkkuherkäsui vitikoon. Kyseessä on siis AIVAN 

KESKEISINTÄ viitekehystä jokapojan unelma-autotallin atomipommin kokoamisohjeeseen! Jota 

TVO/Posiva/Fortum jo AULIISTI levittelee kaikkien saataville ja Areva tyrkyttää jokaisen 

kotiporteílle uraanikaivostuotteinaan!  

  

300. R. Röntgen L.t.valossa 1908..txt 
429 R. Röntgen L.t.valossa 1908. S.288.Yhdeksännnentoista vuosisadan viimeiset vuodet jäävät 

muistettavaksi monestakin syystä, mutta epäilemättä yksi tärkeimpiä on ns. X-säteitten 

keksiminen, eli röntgensäteitten keksiminen, eikä pelkästään tiedemielessä, vaan mm. tautien 

voittamiseksi ja kärsimysten huojentamiseksi. Perustuksen teki William Crookes. Hän lausui 

vakaumuksensa, että säteleminen oli aineen neljäs olomuoto. Ennustaen ,"Olemme koskettaneet 

rajaa, missä aine ja voima näyttävät tulevan samaksi." Crookes teki kokeitaan ilmattomiksi 

tyhjentämillään vakuum-astioilla, joissa oli miljoonasosa atmosferin ilmanpaineista. "Crookesin 

putket" olivat pian joka laboratorioissa. Laite on sukua sähköhehkulampulle. Putki on kuin 

sähkölamppu ilman oikosulkevaa hiililankaa imettynä tyhjäksi ilmasta. Kun näiden kahden erillisen 

elektrodin väliin tuodaan suurjänniteinduktanssio hyppää välissä valokipunakaari. Mutta kun ilmaa 

aletaan poistaa, muuttuu ilmiö heti. Kipunat katoavat ja kielimäinen valo täyttää pallon kauniilla 

hehkullaan. Jos jatkamme tyhjennystä tarkemmin, niin tuo valo asettuu kerroksiin, jatätä ilmiötä 

sanotaan "kerrostuneeksi purkaukseksi". Edelleen pumpatessa huomataan musta paikka sen 

sähkökärjen elektrodin kophdalla, jonka kautta virta poiostuu putkesta. Tätä kutsutaan k a t o d i k 
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s i . Tuo musta paikka laajenemistaan laajenee, kunnes se täyttää koko putken. Vaikka 

alkuperäinen valoilmiö nyt onm kadonnut, niin putken lasiset seinät sen sijaan alkavat kauniisti 

hehkua omenankarvaisella fosforivalolla. Tällaiseen tilaan saatettu putki synnyttää noin 

näkymättömiä säteitä, joita sanotaan X-, Röntgensäteiksi. Tällä putkellaan Crookes sai selville, että 

sähkövirran (ionisaation) vaikutuksesta syntyi säteitä, jotka kulkivat suoraviivaisesti putken kautta, 

ja ettäne loivat varjon, kun este sattui niitten tielle, ja muutamissa putkeen jätetyissä kivennäisissä 

synnyttivät kauniin hehkuvalon, ns. fluorivalonilmiön. Niin esim. hiomattomat rubiinit, joita oli putken 

keskellä, alkoivat hehkua kuten hiilet. Oheen liitetyistä kuvista näkyy, että putkia siinä tilassa voi 

pimeässä huoneessa valokuvata niitten omalla valolla. (Hetjunen! Kun arkista ilmakehää aletaan 

ionisoida säteilyn energioilla saadaan muodostumaan näillä elektronejaan menettäneillä 

ilmakaasuilla s u o r a a n säteilyä ja röntgensäteilyjä. Puolestaan niiden energioiden kertyessä 

arki-ilmaan alkaa muodostua alkuaineiden syvempiin valenssikuoriinsa varastoituvasta säteilyn 

kertymästä myös valofotonointia. Eli kuten huomaamme nyt. Tällaiset sensuroimattomat vapaan 

tieteen kirjat ajalta ennen 1953 kertovat suoraan konstailematta mistä on kyse. Säteilyn ionisoimat 

arki-ilma-atomit saadesasaan energiaa muuntavat sen suoraan röntgensäteilyiksi ja 

pinkkivalofotonoinneiksi tuostta vaan! Kun katsoo miten avoimsti, rehellisesti kirja myös kuvaa 

kaikki yksityiskohtaisen tarkoin. Alkaa tajuta miksei tällaisia kirjavalioita maamme nykyinen 

ydinsensurointikoneisto sallisi julkaistavan suin surmin. Eihämn STUK/IAEA/TVO hyväksy missään 

tiedejulkaisuissa kerrottavan miten säteilyionisaatiot käyttäytyy ilmakehässäme tuottaen säteilyn 

pinkki-ioniosaatioitaan kansan kauhuksi." 

  

301. Kahdenkeskistä 1..txt 
301. Kahdenkeskistä 1. Subject: Lausunto vuodelta 1958 > Ote Säteilyturvakeskuksen historia -

kirjasta: > > "Kuitenkin luonnossa esiintyvä ja pelottavassa määrin lisääntyvä vaarallinen säteily 

muodosti alan asiantuntijoiden mukaan kansan > terveyttä uhkaavan vaaran, joka esiintyi 

välittömänä ja varsinkin tulevia sukupolvia koskevana geneettisenä mutaatiovaikutuksena. > 

Vaarallisen säteilyn lisääntyminen johtui neuvottelukunnan mukaan kolmesta tekijästä: 

suurvaltojen suorittamista >atomipommikokeiluista, _erilaisten atomireaktorien käyttöönotosta_ ja 

niiden synnyttämistä > keinotekoisista radioaktiivisista aineista, sekä keinotekoisten radioaktiivisten 

isotooppien yhä lisääntyvästä käytöstä sairaaloissa." *HUIMAA! Kuten olet huomannut, ei historian 

"aarretietokirjallisuutta2 ole tosiaan syytä väheksyä. Historiaamme on siis piilotettu totuus! > Tässä 

todetaan suoraan, että ydinreaktorit lisäävän taustasäteilyä! Ydinjäte ja muu kontaminaatio on 

mainittu erikseen. > > Koko sivu kuvana: http://www.styrge.com/STUK-historiikki_edit_pieni.gif > > 

Vuonna 1958 asiat sai vielä sanoa niin kuin ne ovat. Silloin Ilta-Sanomat kommentoi ydinturva-

asiaa pääkirjoituksessaan näin: > > "Maamme välinpitämättömyys säteilytutkimuksia kohtaan on 

hämmästyttävää. Vasta aivan viimeaikona on näyttänyt siltä, että >meilläkin on alettu oivaltaa, 

mistä näissä tutkimuksissa on kysymys. Tilanne on ollut sitäkin omituisempi, kun tutkimusten 

>käyntiinsaattaminen ei vaadi suuria määrärahoja." > > Eikä tilanne ole 50:n vuoden aikana 

muuttunut yhtään! *No EI! Itse asiassa menty päin vastoin ihan hillittömästi vain huonompaan 

suuntaan. Kun ydindiktatuurin SUPO on ottanut vetovastuun ydintotuuksien pimityksiin. > ----- > 

Tämmöisen siis löysin. Ei tarvitse lukea edes rivien välistä! *Loisteliasta materiaalia. Ainoa "pikku 

puute", että kopio on melkein yhtä heikkotasoista kun mulla toisinaan.) > Vilkaisen viikon mittaan 

mitä ionisaatiopotentiaaleista löytyy. Löytynyt taulukko ainakin on hyvä! Näköjään siinä on pieni ero 

>Jauhoon. Ilmeisesti 6,2 eV on siis uraanin ionisaatioenergia ja 5,7 eV sen teoreettinen 

ionisaatiopotentiaali. Vai onko niillä eroa? *Kun otit muuten puheeksi, niin "laskennallisesti 
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teoriassa" alfa-ionin" poistuminen atomin ytimestä vaatisi siltä Jauhon mukaan 24MeV energian. 

Mutta kun se "tunneloituu" mystisesti, tarvitaan vain puiolet 12MeV energiat! (Tunneloituminen on 

aavistuksen sama jos siirtäisit ämpärissä olevan 10kg ketjun joko suoraan kokonaan nostamalla. 

Tai antaisit sen valua "lappona" osin omalla painollaan ulos. Ymmärtänet? Lisäksi tämä 

tunneloituminen sotii kuin kuriltaan valonnopeana massareaktiona liki kaikkia ns. fysiikan 

lakejamme vastaan. Mutta koska ydinalaa olisi reaali kiusannut?) Oletko muuten lukenut jo tämän, 

aika huikeaa: -------------------- Kiitoksia sähköposteista. Kiinnostavaa luettavaa. Huomasitko jo 

tämän: http://www.greenpeace.org/finland/fi/mediakeskus/lehdistotiedotteet/olkiluoto-3-n-jaete-

jopa-seitse *Joo. . .ihan on kiinnostava saitti tuo on. . . *Joo tietysti on oivaa, että muutkin huomaa 

saman, josta ITSE tein valitukset jo parisen vuotta sitten niin EU:n Ombudmanille, 

läänintuomareille ja mm. Tem:iin asti. Sain asiasta mm. Heidi Hautalan avituksella myös tiedon, 

että valitus vei TVO:n OL-3 hankkeen muistaakseni 5v jatkotutkimukseen USA:han uraanin 

polttolimitin laittoman korkeaksi aiotuista hankkeista. *No toki TVO:n mm. Anneli Nikula mulle 

ennen valitustani YVA:ssa motkotti, että koska olen maassamme käytännössä ainut henkilö, joka 

silloin jo osasin kertoa OL-3 laitoksen laittomaan plutoniumpolttoon suunnitelluksi, niin hän uhkasi 

ties millä miliisisanktioilla, etten saa asiasta kertoa! No näillä nyt mennään. * Tiesitkö muuten, että 

plutoniumvoimala on ihan oikeasti 10-kertaa säteilevämpi työväelleen kuin nykypaskimot!? Mutta 

ydinJÄTE huikeasti 1000-kertaa saastaisempaa kuin nykyinen. Mutta koska TVO polttaa jo NYT 

uraaniaan triplasti yli kuin muissa maissa ero on siihen nähden siis näennäisesti pienempi. * 

Kummaa miten moderaattorit hyppii seinille ja sensuroi ihan hysterisesti, kun paljastin nykyisen 

yliopistotason mm. sinne tulevien Maol kirjasta liki kymmenen aivan keskeistä TAHALLISTA 

VIRHETTÄ! Tein tästäkin kantelun oikeuskanslerille. Ilmeisesti meni perille, koska moderaattorit 

poistatti seuraavana päivänä vihan kiivaudella tällaisenkin haltuuni vaivoin saamani koosteen. Joka 

kertoo uraanirikastemetalien yybertarkoin salatut arvot likimain OIKEIN! Ala on kuin kassi 

kyykäärmeitä, kähjää sitä mistä vaan! Mutta tosiaan tällainen: --------------- Väliin keskustelua ns. A. 

Karppisen atomimallista. > Karppisen mallissa nähdäkseni keskelle syntyisi lähinnä tyhjä kohta; > 

mistä antiaine? *Siinä on kyse vähän samasta ilmiöstä kun Casimir-efekti synnyttää tyhjiötä 

suurempaa TYHJIÖTÄ. "KÄÄNTEISGRAVITAATIOKENTTÄ", jota terminä antiaineen vasteesta 

käytetään avaruuden kiihtyvästä laitojen antiaine-efektistä. Sähkön termein työntävää 

mangneettikenttää vetävän sijaan. Kyse on siis EFEKTIVUOROVAIKUTUSALUEESTA. Eli 

unohdetaan nyt vaan "kiltisti2 käsiteatomit biljardipallosista, joita ei tosiaan ole. On vain ja 

ainoastaan energia, ei mitään muuta. Kiertääkö virta silmukkaa vai silmukka akselinsa ympäri? 

*Molemmat! Mielikuvana vaikka pallosalaman plasmakaasuvirrat aukaisee missä mennään. Juuri 

siksi kaikki pyörii vinhasti tuossa systeemissä kuin sähkömoottorin ankkuri! Oletko katsonut netistä 

miten maailman yksinkertaisimpiin kuuluvat sähkömoottorit on miltei pelkkä pyörivä sähköinen 

virtasilmukka, joka pyörii näyttävästi maapallon perusmangneettikenttää vasten. Kymmenet 

MILJOONAT oli saittia käyneet ihmetellen katsomassa. > Mitä virta olisikaan noin pienessä 

mittakaavassa? *Karppinen käytti mieluiten termiä "energia". Mutta kansannomaisempi kieliasu 

"sähkövirta" mielestäni toimii ihan hyvin. ------------- Ydinlakisopimuksista kooste. Varmaan sinuakin 

kiinnostaa tietää edes murena niistä maatamme ydinvoiman takia kahlitsevista sopimusmeristä. 

Kokosin niistä häthätää seuraavat keskeisimmät: Suomi allekirjoitti useita ydinaielakeja 

alistuakseen kansainvälisen ydinalan IAEA:n komennukseen. Tässä muutamia tietosanakirja 

Spektrum No:13 sivu 425 paikkeikkeilta:1957 atomienergialaki ja säteilysuojalaki. Suomen AEA 

jäsenyys vuodesta1958. Ydinaseen käyttökielto 1963 meressä, ilmassa ja avaruuden käyttökielto. 

1968 ydinaselevityskielto, ydinsulkusopimus. IAEA ydinsulkusopimus 1971. Suomen NEA jäsenyys 

vuodesta 1976. USA Jimmy Carterin junailema 1977 laaja kansainvälinen 

ydinpolttoainetutkimussopimus INFCE. Valmistui 1980. Tarkoitukseen sisältyy ydinenergian 

rauhannomainen kehityssopimus. ---------------- Petri Sane wrote: sfnet.tiede.fysiikka 03.2009 >> 
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Onko gammasäteilyn aallonpituudella alarajaa, ja jos on, niin miksi? Jos taas ei ole, niin mistä se 

sitten mahtaisi johtua? > Hmm, vaikka nähdäkseni muut vastaukset vastaavat kysymykseen jollain 

tasolla uskoisin että tarkoitat sitä, mikä on pienin tunnettu gamma-emission energia? > Tuolta vain 

kaivelemaan, jos en nyt ihan väärin ole tulkinnut taulukkoja/gammahakua niin 239 PU:lla olisi 

0.0768 keV:n gammaemissio. http://ie.lbl.gov/toi.html Googlailin sanoilla Lowest Gamma Energy ja 

löysin tälläisen taulukon: http://www.csupomona.edu/~pbsiegel/www/bio431/genergies.html 

Taulukon loppupäästä löytyy tälläinen, eka sarake gammaenergia: 1434 V-52 3.76 minutes 100 

1460 K-40 1.29E9 years 11 1481 Ni-65 2.56 hours 25 1524 K-42 12.4 hours 18 1570 Pr-142 19.2 

hours 3.7 1596 La-140 40.22 hours 96 1600 Cl-38 37.3 minutes 38 1692 Sb-124 60 days 50 1764 

Bi-214 19.7 minutes 17 1780 Al-28 2.31 minutes 100 1811 Mn-56 2.58 hours 29 2614 Tl-208 3.10 

minutes 100 2754 Na-24 15.0 hours 100 6130 N-16 7.2 seconds 69 7110 N-16 7.2 seconds 5 

Löytyy myös webbisivu, jonka avulla gammaenergioita voi etsiä: 

http://nucleardata.nuclear.lu.se/nucleardata/toi/radSearch.asp Matalien energioiden päästä löytyy 

mainitsemasi 0.0768 keV.Tuonne kun laittaa energiaksi 20000 +- 10000 keV niin yläpäästä löytyy 

vastaavasti. 11258.9 Na-20 0.447 seconds 0.17 Tuo gamma on peräisin hajoamistuotteesta Ne-

20. Emoytimen Na-20 puoliintumisaika on 0.447 s. Tähän asti löydetty suurin hajoamisen 

yhteydessä vapautuva gamma- energia on siis 11.258 MeV, jota vastaavan gammakvantin aallon- 

pituus on 1.1E-13 m eli 0.11 pm. Löytyykö ydinten törmäytyksistä tai muista ydinreaktioista 

energialtaan korkeampia viritystiloja, jotka purkautuvat gammaemissiona? *Gamman 

maksimaalisen taajuuden ja siis energiatiheyden raja on tila jossa singnaalin taajuus on niin 

korkea, että muuntautuu, kuten esim. "parinmuodostuksessa" kiinteäksi aineeksi, kahdeksi 

elektroniksi. Mutta mielenkiiintoisena vertailuna esitin tähän mm. Fallströmin omaa näkemystä 

referenssiksi. -------------- 08.04.2009 > Voi viineri, jos tuo pitää paikkansa, että punaiset 

8ydinvoimalakuvissamme olevat) läikät ovat > säteilylisää! Ehdottomasti pitää tutkia tämä 

mahdollisuus. Sitten saisi > taas tavallisesta kamerasta tukimusvälineen. Kieltämättä näyttää > 

johdonmukaisen oudoilta niin voimala, kun pommikuvissakin... *Tähän on siis varsinainen 

HERKKU! Asia on mielessäni pyörinyt utuna jo pitkään. Mutta koska referenssikuvia on vaan nää 

nyt sulle lähettämäni (n.4ikpl ) on aiheeseen pureutuminen takkuillut. Nuo rakeet on 

ÄÄRIMMÄISEN kapeasta kuvankäsittelyosasta saatavissa! Olen niitä onnistunut poimimaan ihan 

vain aniharvasta kuvasta. Mutta punarakeet on niin hemmetin kapeassa välissä, että niihin osuu 

vaan harvoin. Minulla on kyllä sellainen tatshi, kyllä ne saa esille osaava kuvasta kuin kuvasta. Kun 

vaan tietää millä monokromaattialueella ne lymyilee. Varmaan ne opit löytämään noista 

raakakuvalähetteistäni ja tekemään asian algoritmisabluunat? > Koosteesta puuttuu vain pari 

vertailukuvaa. *Lähetin sulle nyt kaikki raakakuvani, joissa ilmiö selkeytyy minulla. Tässä tuo 

punainen väri ja nuoskalumimuoto on tärkeää. Varsinainen HERKKU on sitten lähempää 

atomitiinua otetun looginen rakeisuuden TIHENTYMINEN! Valon fotonienergia 3,3eV kertoo jo 

jotain. Toisaalta noin punaiseen painottuva likempänä IR energiaa, mahtaako olla fotonin energia 

enää juuri 1eV suurempaa? Musta ei missään nimessä suora 1000 000eV suora beettaräjähdys, 

vaan neutronin läpilennon Tsherenkov-tyyppinen epäsuora vuorovaikutus, tai muu 

sekundäärikohtaamisen jälkihehku. Toki, toki voisi olla myös neutriino. Mutta nimenomaan näillä 

tiedoillani nimenomaan " vasta Utsjoella" räjähtävä neutronin läpilento kamerasta tuntuu 

toimivimmalta. Neutroni siis "keramisoi" lävistämänsä paikan. Joka tukee hurjasti myös sun 

kameran pikselituhoutumisia! Huomaa myös tällaiset kytkökset reaaliin. > Joista näkee, että 

muualta ei tule saman näköistä häiriötä. *Ei se noin toki mene! Koska neutronipommitus on 

alueellaan KAIKENKATTAVAA. neutroni lävistää metrin terästä tuosta vaan, kuten muistat. Siinä 

ihmisen selkä ei suojaa toki anna pommitukselta lainkaan. Voit ajatella tilannetta niin kuin 

sädetikun, tai palloauringon fotonointien pommittamat hehkupallot. On ihan sama mistä suunnasta 

tuhopalon pallossa voimala-alueella kuvaat, aina näkyy läiskiä! > Itse huomasin ylitulkinneeni siinä 
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"kuolleet pikselit" videossa. Sehän voi olla vaikka säteily muualtakin, > no, sekin on suurimmalta 

osin ydinvoimaloista lähtöisin että sikäli... *Et ylitulkinnut! Vaan päinvastoin annoit oivaa lisäideaa 

tänne. > mutta sitä ei kannata esittää yleisölle kun ydinvoimalan vaikutus tulee > "mutkan kautta". 

Se menee aina liian hankalaksi jos ei ole yhtään mukana. Ja suoraakin näyttöä löytyy! *Osuit 

tapasi mukaan oikeaan. Edes mulle videosi oivalteisuus ei tahtonut avautua, kuin tässä teemassa 

vasta vaivoin. Silpova, uhriinsa mikrotunneleita ionisaatiollaan moukaroivasta neutronivuosta on 

kyse. Itse asiassa muuten pommittamalla esim. golfpalloja reaktorin neutronivuolla tulee 

golfpalloon mikroreikiä. Nämä puolestaan näkyvät sitten niin, että neutronisäteilytetyt golfpallot 

pomppaavat pidemmälle joustavimpina ja huokoisimpina! Eli koko ajan ollaan jämäkästi aiheessa 

kiinni reaalimaailmassa. Vaikka epäillä toki voi, mutta tällaisia sisäpirin ydintietoja tosiaan alati 

sivutaan. > Neutronimittaus piipusta olisi sellainen mittaustoiminpide, johon voisi > saada STUK:in 

suostumaan... elleivät sitten tietäisi mitä tulisivat löytämään... *STUK voi toki mitata. Muttei onnistu 

taatusti helposti nykyvälineillä suoraan. Itse epäilen, etteivät suostu suin surmin? Koska kyllä 

STUK ihan oikeasti TIETÄÄ! Tämä totuus on aina muistettava, kyllä ne tietää. Muteivät halua 

sanoa. > Ai niin, vielä siitä, että onko sinulla hajua kuinka usein maahan tulee > sellaisia 

muutaman minuutin gammapurskeita kaukaisista supernovista? *Tuollaisia OMG tennispallon 

energiaa vastaavia tulee kohtuullisen harvoin. Hadronkaskadeja jo useammin. Ihan näppituntuma 

on kyllä, jatkuva geigerputken mitaus tuskin värähtää kerta viikossa hetken piikeihin. Ja silloinkin 

yleensä avaruuden hadronkaskadin osuttua alueen päälle ja heittäessään sekundääriviuhkansa 

mittariin. Mitattava pinta-ala on niin pieni, että tihentymän todennäköisyys on uskoakseni 

viikkoluokkaa. Tämäkin on vaan mutu, koska voi olla jopa kuukausiluokkaa. > En ole vielä 

avaruusäijiltä kysellyt. Mittarissa oli vain hassu piikki, > taustan hetkellinen tuplautuminen 

Helsingissä, joten voimala tuskin > sinne asti vaikuttaa. Ehkä kerroinkin tästä silloin heti. *Jaa niin 

piikki? Jos mittarisi anturissa sisällä paukahtaa vaikka vaan YKSI kunnon sekundäärit ympärillään 

sytyttävä ydinvoimalan vaikka gamman/parinmuodostuksen täysosumafotoni tuo jo on mahdollista. 

Tarkoitan 1 000 000eV gamma, joka muodostaa sekundäärisen aineellistumisen kaksoiselektronin 

kiinteytymisen. Joka taas muodostaa antielektronistaan toistuvan antiaineräjähdyksen 1 000 

000eV tehollaan jne. Huomaa nyt, että mittari ei tee eroa läpäiseekö sen 0,8MeV beettaelektroni, 

tai joku 3^20V OMG hiukkanen! Avo on mittarissa tyly "1" ja sillä selvä MOLEMMISSA! Mutta jos 

OMG tulee mittariin "sekundääriviuhkallaan" on mittarissa vaikka 100 hittiä. Vaikea hahmottaa tätä 

mahdolliseksikaan, mutta tästä juuri on nyt kyse. Jpa sillä on merkitystä rajusti tuleeko hiukkanen 

mittariin pystyssä, poikittain jne. . Itse asiassa säteilymittari ei ole mittari lainkaan, vaan palalaskin. 

Asisiaa voi ajatellavaikka pikku lapsena joka sormin ynnää autoja maantiellä.:1, 2, 3, . . . Vaikka 

ohi menisi mopo se on vaan "yksi". Ohi voi mennä rekka ja sekin on "yksi" . Ihan sama onko se 

vaikka juna , jumbojetti, tai vaikka planeettainvälinen megamassiivinen UFO. Aina se vaan on "yksi 

pöristelijä lisää laskuriin" ------------ Sent: Saturday, April 11, 2009 12:45 AM Subject: Ällistyttävää > 

Miten voi olla?! Hämmästyttävän selvä kuva ja mikä nerokas idea ylipäätään ottaa kuva puoliksi 

pahvin takaa! > Eihän sinä pitäisi mitään erottua, mutta sinulta löytyy tätä "näkemystä". *. . .!*)! 

Aina silloin tällöin. > Siis: gamman ja neutronien luulisi töräyttävän linssistä läpi satunnaiseen 

kohtaan kuvakennoa! Eli kuva säteilyn > vaikutusalueella on vain yleisesti rakeisempi, mikä näkyy 

mm. pommikuvien reunoilla, koska > siellä ei ole muuta väriä peittämässä. Itsehän totesit, että > 

referenssikuvaa säteilypikseleistä on turha ottaa vain kääntymällä ympäri. > Miten linssi voikaan 

kohdistaa nämä suihkut kiven muotoon?? *Tämä oli muuten hyvä! Ja vaatti syväluotausta nyt. 

Mutta lienet jo itsekin päässyt jyvälle tuossa pahvikuvassa. No sehän on säteily siinäkin kuin valon 

synnyttämä ihan tuttu perusvarjo! Olet varmaan joskus kokeillut miten pieni reikä synnyttää 

linssiefektin pimeän huoneen seinälle? Aurinko toistuu nättinä pallona tunkeutuessaan pimeään 

huoneeseen miltei reijästä kuin reijästä! OIllen toki vääristyneempi esim. neliö/kolmio yms.reijäst 

tultuaan. Toimien siis jo "kuvan toistavana muotona", oliko se nyt joku kamera obskura, tai 
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vastaava? No joka tapuksessa jos ajattelet kameraa samoin ilman linssejä. Oli ja on pieni reikä 

edessä valon tulla sisään ja reunalla paksumpi kameran objektiivi estelemässä muualta tulevaa 

valoa/säteilyfotonointia. No hei vähän kuin katsoisit kohdetta pienen paksuseinäisen pilliputken 

läpi. Puolestaan tuo puolijohdekenno on sitten tasainen levy, eli obskuran vastakkaisseinä. *Voi 

olla hiukan vaikea heti hahmottaa, mutta äärimmäisen läpitunkeva gamma ei paljoja muutu 

lävistäessään valoa taittavaa linssistöä. No hei vähään samaa kun prismassa JO jopa eri 

valotaajuusvärit taittuu eri taitekulmiin. Siksi kuva tulee selkeämmäksi suotamalla 

valotaajuuskaistaa UV/IR suotimilla! Simppeliä. Saati sitten tosiaan. 3eV valofotoni tykittää ihan eri 

tavalla kuin 1 000 000eV gammafotoni. Korostan, että tuon varjon sain JUURI ja JUURI eroteltua 

muovikamerastani. Veikkaisin, että jos kuva olisi otettu vahvasti metallisen objektiiviputkiston läpi 

olisi toi gammavarjo kuvaan OLEELLISESTI selkeämpi. *Otetaan vielä referenssi. Jos sulla on 

säteilydetektori tuollaisen 10cm kupariputken SISÄLLÄ toisessa päässä, niin miten kivi näyttäytyy 

kun pitämällä sitä pleksin pintaan nähden 90asteen kulmassa piirrät tuota kuvauskohdettani kuin 

TV:n elektronisuihku tekee? Siis unohda tässä mallissa optiikka kokonaan ja mieti vaan 

todennäköisiä gammaosumia. No tulos on kuin latteassa kserokskuvarummun tapauksessa. 

Rasterista piirtyy säteilyä tietysti VAIN kun kupariputkeen pääsee säteilyt sisään SUORALLA 

etenemislinjalla. Jos ajattelet putkea laajemmin ohi kiven reunan liikuttaessasi niin huomaaat , 

miten säteily ei enää vaimentumatta osu sisään jos tulee kiven reunan ylittäessä "gammafotoneille 

kulmaa". Tähän haluan vielä korostaa, kyllä rakeisuutta ja säteilyä toki tulee, mutta suhdeluku 

muuuttuu selkeästi. Itse asiassa koen jopa tuon atomipommikuvasta tutun reunan renkaankin niin, 

että kun linssi on reunoiltaan ohuempi, niin massoista juuri piittaamaton gamma ja neutroni 

keskittyy jo näin reunoille enemmin sponttaanisti! Monisanaisesti selittelen. Mutta niin meiku usein 

kun kerran huomiosi oli niin vaikealla alueella, ettei helpommalla hahmotu.) > Täytynee kerrata 

vähän taittumislakeja. *Superrajun energian gammafotonit ei klassisessa mielessä juurikaan 

oikeasti taitu lasilinseissä! Mutta noudattaa puolestaan kamera obskuuran "pienreikälakeja kyllä. 

Eli nyt puhutaan kahdesta ihan eri tavasta.Toki gammatkin "hiukan" vaimmentuvat massoissa ja 

sitoutuvat. Sama on tilanne neutroneilla, neutriinoille asti. Niihin ei optiikka siis juurikaan suoraan 

pure! Tilanne on toki jo ihan heti eri kun puhutaan beettasoihdun sekundäärifotoneista. Ne kyllä 

puolestaan noudattaa optiikkaa! *Ihan näppituntumana. Jos poraat lyijylevyyn pienen reijän. Otat 

kamerasi CCCD kennostasi pois liki KOKO optiikan. Niin uskoakseni saisit oivaltavan kuvan. Jos 

reijän optiikka sopisi edes osin gamman taitto- optimeihin. ajatteles tässä vaikka miten toimii 

Einsteinin graviotaatiolinssi. tuottaa hankalammin tulkittavan kaksoiskuvan, mutta täöysin poiketen 

linssimekanismeista. > Voi olla, että taittuminen ei ole suhteessa aineen atomien vuorovaikutusten 

määrään... Toinen juttu on > tosiaan tuo oranssipuna väri. Tosiaankin eri syntymekanismi kun 

betasoihdun tuttu sekundäärivalo. *Äärimmäisen tärkeää huomata, että liikutaan eri mekanismeilla. 

Ja huomaa sitten kun mennään tutkakuvaan on mekanismi TAAS kerran ERI! Tutka ikäänkuin 

tuntee 3D maailman "tunnustelutekniikalla paikanpäällä". Kun vaikka kaikuluotain tekee. Juu. . 

.vähän hei ollaan selittelyissä ihan fraktaalirajoilla. Mutta kosk teemme jatkuvasti uniikia 

pioneerityötä on muistettava myös se, miten myös meikä kerronnassa menee JATKUVASTI 

"tiedon rajamailla"! Kuten muistat oivaltamistasi polariusaatiovirheistäni myös kalibraatio on tässä 

kaiken A ja O! Jotta vältetään noita kaikkialla vaanivia sudenkuoppia. Eli jatkuva, jopa junnaava 

vertaava referointi ja moni-ilmeinen uusi lähestymissuunta dilemmaan on oleellista! . . Tarkkana 

näissä saa olla, ettei mene materiaali ulos liian vähän mietittynä. > Tässä vaiheessa on sanottava, 

että katsoin kuvia ennen kuin selityksiä > ja huomasin tutun betasoihtusormen osoittavan 

parkkeerausmerkkiä. *. . .!!*' > Ehdin jo ajatella, että tässä on ensimmäinen kuva, jossa on pinkki 

jälki jostain muualta, mutta oli se niin tutun > näköinen, että katsoin originaalia uudestaan ja 

siellähän se aiheuttaja oli! Eli niin hyvä > kuva, että betasoihdun erottaa jo ennen itse voimalaa! 

*No nii! Tuohon juuri pyritään noilla kuvillamme, että ihmiset tajuaisi jo ydinvoimalan AINA 
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syylliseksi, vaikkei voimalasta olisi kuin etäisempää viitekehystä. Noi kotipihan 4km päästä 

ottamani on samaa periaatetta. Kyllä meikuakin oikein nauratti, kun kuva alkoi hahmottua. Syyttävä 

sormihan se sielä piippua sohii! Sitä ei muuten selkeästi likikään aina saa näkyviin. Niin hyvin kun 

vaikka Forsmarkin kuvistasi, tai Ingalinasta. Eli virtaus varsin usein on sen veran rajua piipusta, 

etei 15min beettahajoaminen tapahdu kuin kaukempana hormeista. No kuten enempi vaikka sun 

videostakin esim.. Kuten jo alusta sanoin TVO:kin pyrkii pitämään beettapalon piippuun etäisyyttä 

vähintään 200m. > Takaisin kameran kennossa näkyvään punaan. Se siis syntyy eri tavalla kuin 

esim. cherenkov joka myös muuttaa > säteilyn ensin näkyväksi josta kenno voi sen poimia. Kenno 

siis saa impulssia suoraan, mutta ei > potkimalla pelkästään elektroneja irti, koska ne olisivat 

kaikenvärisillä pikseleillä. *Oikein hyvä huomio toi! Suurenerkisemmät valofotonin 3,3eV efektit 

loistaa poissaolollaan! Tsherenkovin vuorovaikutuksen oleelisin viesti on siinä miten energiasta 

vuorovaikuttaen muuntuu VAIN promiulleluokkia! Siksi punanen korostuu, koska on 

matalaenergisin osa detektoinista, mielenkiintoista! > Tietysti kontrasti tekee siitä myös tasaisen 

punaisen tai oranssin. > > Jännittävää on. Pitää tosiaan ottaa linssisuojus päällä kuvia seuraavan 

> kerran ja laittaa kamera manuaalisäädölle siten, ettei valotusaika vaihtele. *Onko Loviisassa 

muuten vierailukeskuksessa säteilymateriaalia. Referenssi olisi poikaa? Mahtaisiko nettiarkistoista 

löytyä radioaktiivisen aineen kuvantamisen suoraa materiaalia myös käsiteltäväksemme? > "Joko 

alkaa olemaan muuten beettasoihtujen tutkakuvien aika, kun meri sulaa?" Juuri näin! > "Jostain 

syystä J. on ollut hipihiljaa. Myös siitä sun kertomasta > ammattivalokuvaajasta ei hiiskaustakaan? 

Näppituntumani vastaavista on, > että SUPO-herrat on taineet ottaa kaksikkoon pikkasen 

enempää > vaientavaa "ohjausta"?" > > Sanoisin, että se ei ole syy tähän hiljaa oloon. Luulen, että 

kaverit > ovat löytäneet jotain, mutta koska se näyttää asiaan perehtymättömille > oudolta, he eivät 

halua vielä tässä vaiheessa julkaista löydöksiään ja > joutua ennakkoluulojen kohteeksi. Kaikilla ei 

ole kunnon itseluottamusta > lähteä salapoliisien haukkumylläkkään. Ja he tietävät, että me emme 

pitäisi todisteita poissa julkisuudesta... *Hei tosiaan TOI on niinmaare TOSI!) Näin uskoin pitkälti 

olevan. Että "pojat löysi huokaisten hämmästyksestä beettasoihtuja". Mutta nyt alkaa 

kauhistuttavuuden hahmottuessa koko maailmankorruptoinnin löyhkällään pala palalta pelko hiipiä 

pusakkaan! Vaatii toi ulostulo niin paljon vääntöä, että olemme edelleen liki ainoita siinä koko 

Suomessa! Mm. Murobsjuttuni muuten räjäytti kulemani mukaan pitkin maatamme, vaikka kesti 

vain 2 viikkoa. Sain hyökyuutisoinnista aiheesta todisteita aina Hämeenlinnasta asti. . . On se 

toisaalta uskomatonta, ettei edes YKSIKÄÄN maamme sadoista journalisteista neloissaan uskalla! 

Heillä lienee ammattipainet meitä rajummat, koska koko elämäntyö on alttiina ydinalan lkobbailun 

paineille? Mutta no hei tässä on kyse suurimpia tekniikan Nobelasioita siten 60v aikana. Ja 

uskalsihan se Lene Haukin? > Toisekseen, SUPO-ohjaus olisi vain osoitus siitä, että olemme 

oikeassa. *Hyvä heitto!) oikeassa kun olemme olleet alusta asti! Nyt vaan kasataan kasvavasti 

tulisia hiiliä ydinherrojemme päälle.  

  

302. Päästöttömän TABU..txt 
302. Päästöttömän TABU. Aloin oikein INNOSTUMAAN tästä TABU:sta , kun modeRAADOT 

innostui hyökimään neteissä poistellen artikkelejani asiassa kuin myyrät Marokossa!)Juu oletteko 

muuten tietoisia, Saksassa ongelmitta jo vuoden verran ultrasalattuna pörräävä 30MW piiputon ja 

päästötön laitos on suurimpia ydinalan viljelemän CO2 poistoharhojensa vihollisia?! Siksi maamme 

ydinalat on tarkoin aiheen pimittäneet julkisuudelta. Siitä huolimatta, ertä maahamme on noita 

erittäin toimivia laitoksia tilattu vähin äänin peräti 3 kappaletta! 700MW laitos Helsinkiin, Kotkaan 

niin ja Poriin pitäisi uudistaa saman kokoluokan totaalisti päästötön ja piiputon kunnostettu 
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polttoyksikkö! Asia on mitä tarkimmin TABU! Osin siksi, että tekniikka on 100% VALMIS! Mutta 

ydinalaa harmittaa ERITYISESTI, miten laitos on ylivertainen mm. ydinsikailuun nähden 

kyetessään, POISTAMAAN ongelmitta CO2 suoraan ilmasta! JuuU! Siksi tätä systeemiä ydinalalla 

enemmän, kuin V I H A T A A N !!!! Käytännössä tällaiseen polttoyksikköön pannaan bioenergiaa, 

näin voidaan sen tuottaman JOKAISEN hiilidiuoksiditonnin kertoa olevan poissa ilmakehästämme! 

MIKÄÄN, toistan MIKÄÄN muu tekniikka käytännössä ei mene näin pitkälle näille sektoreille. Muut 

tekniikat voivat olla 100% CO2 tuottamattomia toki, mutta päästötön bio kykenee TUPLAAN! Aivan 

uskomaton kyky mahdollistuu juuri bioenergiaympillä. M.T. lehdessä (artikkelikooste lopussa) 

laskettiin, että jo pelkällä peltojätteellä voidaan tuottaa 1/3 osa maailman energiasta. Itse asiassa 

tällä voitaisiin poistaa efekteineen 70% maailman hiilipäästöstä piiputtomalla poltolla, mikä 

oivallettuna mahdollisuutena suorastaan juovuttaa! Kun verrataan mihin muilla päästtän. Joku 

keskihyvä maakaasu kun esim. pudottaa hiilen syydöstä vaikka 50% niin päästötön poltto biolla 

vetää +150% paremmaksi! Kun ydinala tuplaa hiilipäästön uraanifossiilidieselein 200%. Niin 

piiputon bio parantaa tästä . . .300% paremmaksi!!!!!!!!!!! Miettikää tovi MIKSI nettien 

modeRAADOT ei tällaista totuutta sietäisi julkaistavan suin surmin!? -------------- Aika outoa, että 

hiilidioksidin päästöjen vähentämistä pidetään ydinvoiman käytännössä ainoana syynä. Asiaa ei 

tee yhtään ymmärrettävämmäksi, että syksyllä EU muutti lakejaan niin, että ydinvoima muuttui 

samaan aikaan energianegatiiviseksi 2008 lopuilla päätettiin yksipuolisesti tämän ongelman 

poistamiseksi VAAN LAKATA laskemasta lainkaan niitä ydinenergian synnyttämiä energiatarpeita. 

Saati CO2 tuotoksien alati kasvavia tonnistoja, joita uraanin fossiilidieseltuotannossa kumuloituu! 

Kuvaavaa tilanteessa on tosiaan myös ajankohta. Kun ydinvoimasta tuli malmipitoisuutensa alati 

romahdellessa maailmalla jopa suoraa hiilipolttoa tuplasti hiilidioksidituottavampi päätettiin vain 

kylmästi salatulla lainsäädöksen muutoksella pyyhkäistä kylmäksi käyvä totuus pois 

päiväjärjestyksestä!! WHAT!!!? Juu ei se, että uraanin hiilitase-energioita yhtäkkiä aletaan 

mittaamaan totuuden unohtaen pihalle taivaan lahjana tipahtaneista raaka-aineuranitonneista toki 

ole ainoa asian enemmän kuin hämärä piirre, ei TOKI! (Nyt 02.2009) Puolisen vuotta sitten 

Saksassa startattu 30MW päästötön ja piiputon laitos on TABU, jos mikä! Ikäänkuin ydinalan 

häpeätahrana. Tuskin mitään on niin täysin pidetty vuodesta toiseen piilossa kuin sitä maailman 

hiilidioksidit OIKEASTI ratkaisseena laitosratkaisuna. Oikeasti eri energiamuodoilla on tietysti 

toinen toistaan vähemmän hiilipäästöä. Ydinvoima on nykyisistä energiamuodoista AINOA, joka 

vuodesta toiseen alati vaan kasvattaa hiilipäästöjään heikkenevän malminsa muodoista lähtien. 

Hiilitase on jo 2000-kertaistunut ydinvoiman alkuajoilta ja tilanne pahenee vallan uskomattomasti jo 

vuosittain nykyisen 0,15% uraanin tason laskiessa. Nyt 2kWh fossiilihiiltä tuottaa 1kWh 

ydinsähköä. Fortum yrittää nyt kehitellä epätoivossaan lauhdeydinvoimalahaaskuillaan ydinalalle 

ovelasti lisähyötyä. Helsiki ei TAATUSTI halua putkistoihinsa ydinhukkalämmön kyllästämää 

säteilykertymää! Koska mikään, MIKÄÄN muu kuin Helsingin ydinherra ei ydinpaskaansa enempää 

pelkää! Fortumin aikeessa on eräs toinenkin kupru. IAEA:n nyky-ydinturvalait eivät yksiselitteisesti 

edes SALLI ydinvoiman energian käyttöä vain ja ainoastaan sähkönä. Koska ydinsäteilylle 

altistuneet vedet, kaasut, ylipäätään kaikki aineet jälkisäteilee. Tiesittekö, että mm. neutronvuolla 

säteilytetyn veden, ilman jne. jälkisäteilyn ajaksi mm. Maol-taulukko osoittaa karusti 12,3vuotta! 

Joten siinä on Fortuminkin ydinherroille pähkinää, kun asiakkaat alkavat kuolemaan leukemiaan 

kasoittain! No ei tällaisia ydinlämmityksillä ole muutenkaan mitään muuta kuin 

huijauspainoarvonsa. Miksei muuten EU:ta ja maailmaa kiinnosta ihan OIKEA ilmakehän CO2 

poisto? Ei tuollainen "vähentämisen" tie toimi, koska lisää , mikä lisää! Jokainen ydinsähköinen 

kWh vain ja AINOASTAN LISÄÄ hiilitaseitamme alati! Ihan hullun hommaa jo noin! Mutta on 

asiaan olemassa jo myös toimivaa ja OIKEA poiston mahdollisuutta. Pelkimmillään säilötyt 

puumassat vaikka kaivoksiin ja siinä se! Toki muita myös on. Polttamalla MITÄ TAHANSA 

biomassaa päästöttömällä ja piiputtomalla poltolla saamme hiiltä ydinvoimaharhoista poiketen ihan 
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aidosti pois! 88% maailman energiasta tehdään poltolla. Pelkästään peltobiolla voitaisiin tuottaa 

67% KOKO maailman energiasta jo! Meillä on siis ihan OIKEA mahdollisuus puuttua asian 

kulkuihin. Muttei se IKIMAAILMASSA toimi ydinvoimalla, joka vain ja ainoastaan LISÄÄ 

huimenevassa määrin hiilitaseitamme vuodesta toiseen. Ydinvoima on enemmän kuin pään 

pistämistä giljotiiniin. Se on myös ihan konkreettisesti tapa, nykästä narulinkusta, "hävitä päänsä ja 

kansan tulevaisuus"! Miettikää näitä lukiessanne näitä maamme tarkimmin salattuja päästötömän 

polton toimintamuodoista, joita on JO käytetty vuoden verran!! http://kuvaton.com/k/jwn.png 

http://kuvaton.com/k/jwD.png http://kuvaton.com/k/jw3.jpg ------------ Uudisenergia toimii. Tieteen 

kuvalehti 13/2008. Aurinkosähkö siirtyy nyt langattomasti. Avaruuteen sijoitettavista 

aurinkopaneeleista, joilla kerätään energiaa voitaisiin lähettää mikroaaltoina Maahan. Entinen 

Nasan tutkija john C. Mankins on nyt onnistunut siirtämään aurinkoenergiaa radioaalloilla 148km 

päähän yhdestä Havajin saaresta toiseen. Langaton siirtomenetelmän keksiminen on tärkeä askel 

kohti avaruusaurinkosähkön käyttöä. *Neteissä on ydinhallinto koettanut väittää, ettei tällainen olisi 

edes mahdollista. Totta kai on ja jopa valmiilla tekniikalla! Ideana on sijoittaa aurinkokennoja 

avaruuteen. Jolloin niiden saamaa aurinkoa on rajattoman tasaisesti tarjolla maan päälistä 

kolminkertaisen ajan. Lisäksi avaruudessa ilman ilmakehän puolittavaa haittoja. Näin systeemi saa 

6-kertaisen energian pinnalleen jo suoraan aina ja 24h/vrk. --------------- T.K.18/2008. Levät 

puhdistamaan hiilidioksidipäästöjä. Norjalainen ympäristöjärjestö Bellona ehdottaa 

levänkasvattamoja hiilidioksidinieluiksi. Ehdotuksen taustalla ovat yhdysvaltalaisen MIT 

tutkimukset. Esityksen mukaan levää voitaisiin kasvattaa läpinäkyvissä fotobioreaktoreissa, joissa 

yhteyttävää levää "ruokittaisiin" vedellä ja esim. voimaloiden CO2 palokaasuilla. MIT 

Massathjusetin tutkimuskeskuksen mukaan levät sitovat jopa 85% hiilidioksidista. 

Fotobioreaktorien tuottama levä voitaisiin jopa haudata maahan, upottaa mereen. Toisaalta levät 

sisältävät runsaasti rasvaa, joten ne sopivat biopolttoainevalmistukseen. (Piiputtomalla poltolla 

poltettuna systeemi voisi poistaa ilmakehästä CO2 ylijäämää. Keino johon muilla kuin bioenergialla 

ei päästä!) Bellona kehittelee leväbioreaktoreita yhteistyössä alankomaisen Algae Link-yrityksen 

kanssa. -------- Lunta ydintupaan! Ihan huikean tiedotteen sain viime viikolta 16.2009 Areva on jo 

niin konkkurssin partaalla ydinalansa kanssa, jotta ilmoitti myös Suomen uraanihankkeensa olevan 

enemmän kuin vaikeuksissa! Ilmankos Euroopan AINOAN suunnitellun uraanikaivoshankkeen 

myötä ydinalan vapaapudotus on saamassa hurjaa lisäpontta myös vastahankakommenteistaan 

viimeaikoina kuululta Obamalta. Hän kun lupasi ruuvata ydintukiaisrahat pois myös USA:n 

ydinjätehankkeitten päästä! Kuten ihan aina, uutiset on niin synkkiä ydinallle merkitessään ydinalan 

alasajohalukkuutta, ettei näitä maamme tiedotuskanivissa uskalleta kertoa lainkaan! Toisaalta 

parhaillaan Areva on starttaamassa taustalla sotolasdiktatuurille antaminsa aseavuin, jotta 

Nigeriaan sataisiin aikaan 85 000km2 kokoinen uraaniraiskiokaivos. Vaikka uraanikaivokset on 

sieläkin jo tuhonneet 2/3 osan maan vesivarannoista yms., niin yhä vaan Areva koettaa hävittää 

ihmismiljoonia ydinalansa eteenpäinvienniksi vailla moraalin häivää rikoksistaan! ---------- 

EnergiaJukka Lukkari, 10:12 Sähkön kulutus jatkaa laskuaan Sähkön kulutus jatkoi Suomessa 

maaliskuussakin laskuaan. Alamäki on nyt kestänyt tasan vuoden, sillä kulutuksen lasku alkoi 

viime vuoden huhtikuussa. Maaliskuussa kulutus laski kahdeksan prosenttia Energiateollisuus ry:n 

tilastojen mukaan. Teollisuudessa syöksy on selvästi suurempaa, sillä sähkön käyttö väheni viime 

vuodesta yli 15 prosenttia. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kulutus on vähentynyt yli 

seitsemän prosenttia. Mikäli koko vuosi mennään samaa tahtia, kuluu Suomessa tänä vuonna 

sähköä 80 terawattituntia. Se olisi pienin määrä sitten vuoden 2000. *HURJASTI muuten katosi tuo 

ydinrakentelun kivijalka, eli ulkomaan energiantuonti kuin taijottuna. Kohta päästään tällä näkymin 

pysäyttelemään maamme turhiksi muuttuvat ydinvoimalat! HUISAA kehitystä!) Vielä vuonna 2007 

Suomessa käytettiin sähköä 90 terawattituntia. Kymmenen terawattitunnin pudotus merkitsee noin 

tuhannen megawatin eli Loviisan kahden reaktorin vuosituotantoa. -------------- YmpäristöJarmo 
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Seppälä, 10:22 Fortum kehittää puolalaisten kanssa hiilidioksidin talteenottoa. Meri-Porin 

voimalaitos. Fortum ja puolalainen PGE Belchatow Power Plant alkavat tutkia ja kehittää yhdessä 

hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia. PGE Belchatow Power Plant on Puolan suurimman 

energiayhtiön PGE:n (Polska Grupa Energetyczna) tytäryhtiö. *Ei tarvitse kahdesti katsoa, kun 

tajuaa mitä ytimennävertäjä-liliuksen poispumppaaminen tuotti nähdysti jo HETI 

imagomuutoksena! Nauttikaamme siis siitä!) EU:n painostus ekouudisenergiaan näkyy selvää 

selvemmin. JOPA ydinsika- Suomi alkaa taipumaan! Fortumilla ja puolalaisyhtiöllä on omat 

kehityshankkeensa, jotka tähtäävät Euroopan komission tukemaan hiilidioksidin talteenoton ja 

varastoinnin demonstrointiohjelmaan. Euroopan komissio pyrkii saamaan aikaan 10–12 suuren 

mittakaavan hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin koehanketta jäsenmaissa vuodesta 2015 

alkaen. PGE:n voimalaitos sijaitsee Belchatowissa, Puolan keskiosassa. Se on Fortumin mukaan 

Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin fossiilisia polttoaineita käyttävä voimalaitos. Sen 

sähköntuotantokapasiteetti on 4 440 megawattia. Fortumin on tarkoitus toteuttaa koehanke 

yhteistyössä Teollisuuden Voiman kanssa Meri-Porin voimalaitoksella. Laitos on valmistunut 

vuonna 1993 ja sen sähköntuotantokapasiteetti on 565 megawattia. Voimalaitos on Fortumin ja 

TVO:n yhteisomistuksessa. Aiemmin verkkopalvelussa Fortum lähtee hautaamaan hiilidioksidia 

Venäjälle 5.3.2009 » Vattenfall ostaa lisää hiilivoimaa 24.2.2009 » Vattenfall käynnisti hiilidioksidin 

talteenoton 23.9.2008 » Muualla Talentumin verkostossa Energiayhtiöt haluavat olla puhtaita 

vuonna 2050 | Tekniikka&Talous | 18.3.2009 » Fortum lähtee hautaamaan hiilidioksidia Venäjälle | 

Tekniikka&Talous | 5.3.2009 » Jälkesi näkyy sata vuotta | Talouselämä | 21.11.2008 » Fortum lisää 

Venäjän laskuaan 300 miljoonalla | Tekniikka&Talous | 31.10.2008 » Eurooppalaiset toimijat 

vaativat unionin tukea hiilidioksidin talteenotolle | Tekniikka&Talous | 2.7.2008 » Haluatko tuottaa 

80 % vähemmän fossiilista hiilidioksidia autoillessa? Tankkaa Refuelia flexifuel-autoon. St1 on 

tuonut markkinoille täysin uudenlaisen polttonesteen autoihin. Sen nimi on Refuel ja se on tehty 

suurimmaksi osaksi bioetanoliksi käytetystä, kotimaisesta biojätteestä. Tämän vuoksi se tuottaa 80 

% vähemmän fossiilista hiilidioksidia ilmakehään. Myös sen valmistaminen on ekologisesti 

kestävää. --------------- T&T.IlmastonsuojeluRaili Leino, 8:29 Uusi menetelmä poistaa hiilidioksidin ja 

rikin pienemmällä energialla Yhdysvaltain energiaministeriön Pacific Northwest -laboratoriossa on 

kehitetty uudelleen käytettävä orgaaninen neste, joka pystyy kaappaamaan sekä hiilidioksidin että 

rikkidioksidin teollisuus- ja voimalaitosten savukaasuista. Prosessi on nimeltään palautuva 

happamien kaasujen kaappaus. Energiaministeriön tutkija David Heldebrant uskoo, että 

menetelmä voi korvata nykyiset savukaasujen puhdistusmenetelmät ja sallii voimalaitosten ottaa 

talteen kaksinverroin haitallisia kaasuja. Menetelmä ei kuluta vettä ja se käyttää vähemmän 

energiaa ja säästää rahaa nykyisiin puhdistusmenetelmiin verrattuna. ‖Voimalaitokset voivat 

helposti korvata nykyiset laitteistonsa meidän menetelmällämme‖, Heldebrant vakuuttaa. *Tässä 

tekniikasa on keskeisintä se, että Wattenfallin käyttämä vain n.5% voimalan energiahaaskuusta 

kerrotaan puolitetun. Päästöttömällä poltolla onkin vallan keskeinen tehtävä ydinalan 

syrjäyttämisissä. Erityisesti biopoltoon yhdistettynä kun tekniikalla saadaan aiemmista täysin 

poiketen CO2 POIS ilmakehästä. Eikä enää puhuta pelkistä CO2 tuoton "vähennyksistä" vaan 

tosiaan poistoista! Kun tällaisia läpilyöntejä kyetään tekemään jo kättelyssä se tietää sitä, että 

ydinvoimalaperusteilla tulee jatkoon olemaan kaksinverroin vaikeampaa. Erinomaista! Uusi 

menetelmä käyttää orgaanista nestettä, joka sitoo happamia kaasuja, kun lämpötila on lähellä 

huoneenlämpöä. Neste on veden ja monoetanolamiinin yhdistelmä ja muistuttaa ominaisuuksiltaan 

öljyä. Monoetanolamiini on tavallinen aine, jota käytetään muun muassa pesu- ja 

puhdistusaineissa. Kaapatut kaasut irtoavat nesteestä kuumentamalla, minkä jälkeen nesteen voi 

käyttää uudelleen. Neste pystyy varastoimaan haitallisia kaasuja vähemmällä energialla 

kaksinkertaisen määrän verrattuna nykyisiin voimalaitoksissa käytettyihin aineisiin. ‖Nykyiset 

hiilidioksidin talteenottomenetelmät ovat hyvin energiaintensiivisiä, koska niissä pumpataan ja 
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kuumennetaan suuria määriä vettä‖, Heldebrant sanoo. Heldebrantin tutkimusryhmä on kehittänyt 

talteenottomenetelmän rikkidioksidille karbonyylisulfidille ja hiilidisulfidille, jotka kaikki ovat 

ympäristölle haitallisia kaasuja. Heldebrant esittelee keksintöää tänään tiistaina Amerikan Kemian 

seuran syyskokouksessa. Pacific Nortwest National -laboratorio työllistää 4 250 tutkijaa ja sillä on 

noin 650 miljoonan euron vuosibudjetti.  

  

303. Mykistävät beettaplasmidit..txt 
303. Mykistävät beettablasmidit! Hauskaa tässä asiassamme on tietysti se, että asia kiinnostaa 

VALLAN VIMMATUSTI! Ja hyvä niin! Sopii varmaan kaikille, että asiaa puidaan oikein näyttävällä 

foorumilla ja sysiään myöten, jo vain se passaa, ei siinä mitään! Mutta ytimeen. -Kun julkaisin kuvia 

17.01 tapahtumista en saanut juuri mitään vastauksia mykistyneeltä SUPO:lta. Ilmeisesti 

materiaaliani on NSA:ta myöten kiivaasti tutkittu seuranneet 3 viikoa. Koska ne on siis 

kansainvälisesti todettu 101% AIDOIKSI, (kuinka muutenkaan) niin nyt on sitten keskitytty lähinnä 

siihen, miten 12<kpl SUPo miliisiä voivat kyllä nähdysti muutta Suomen tilastojamme mielin kielin 

mieleisekseen! TAATUSTI! Siitä heille A. Holmlund lupaa miljoonapalkat 

nettipoliisimiljoonapalkoistaan kautta lehtisivustojen!! Joten unohdetaan heidät 

mielipidemaksettuina HETI! Itse asiassa en ole heidän heittojaan lukenut pitkiin aikoihin, enkä 

vastaa niihin tietysti kummemmin myös jatkossa. Toki AINA asiallisiin viesteihinne ilman muuta! 

Lähettäkää sitkeesti, niin vastaan oikein mielelläni! - Koska en edes halua tietää mitä SUPO on 

rutissut/kehitellyt/ideariihittänyt KA4:siissan ja vastaavissa esittelen vain asiani ja vastaan realeihin 

kysymyksiinne. Ugin M.L:n Tri "Mengelen "eetterinkatkuiset ja kaikki vastaavat revitykset niinikään 

kuittaan nettiseteistä lukematta HETI ulos! ------------------------ Itse asiaani: -Ihan ensiksi Turun 

YLE:n Kuusiston mastopalon dogumenttatiosta on keskustelussa jäänyt tällainen osa KOKONAAN 

pois. Mikä tämä jo Eurajoen useitten YLE-masrtopalojen stabiili MYSTINEN noin 50m 

halkaisijainen plasmapallo on miehiään. V.1978 Yle-Eurajoki TV kertomuksestani ja 

silminnäkijälausunnostani tuttuna? Miksei SUPO kommentoi tätä TOISTUVAA PÄÄTÄHTEÄ 

samoilla näyttämöillämme? http://kuvaton.com/k/jFb.jpg -Kyseinen plasmapallo kuvattiin MYÖS 

Eurajoella pitkin 80-lukujen TV-mastopalojen. Mutta KOSKAAN näitä valokuvia ei SUPO antanut 

julkaistavaksi lehtiin, vaikka ne toki uutisoinneissa mainittiin! Tämäkin pallo tekee julkitulleena siinä 

suurta historiaa! Taitaa tehdä niin suurta beettasoihtuamisen historiaa, ettei kohta Turun Sanomien 

arkistoista löydy? Katoaa SUPO:n vietyä kuin 1978 TVO:n Ytimekkään beettasoihtukuvat 

numerosta 6!! Niin tosiaan. Miksei KAIKKEIN keskeisin outous kuvasta kirvoita kommenteja 

SUPO-linjalla? Miten pallo pysyy 1000m päässä radioantenipalosta alatuuleen kuin jäärä? Paljon 

siinä teille mietittävää. Vaan eteenpäin! - Minun "tupla tripakuviin". Täällä kerrottiin arvailuna, että 

beettasoihdun varsinainen katkeamisen 90 asteen silminnähtävä taipuama vasempaan pohjoiseen 

tuuleen tapahtuisi jopa yllättävän korkealla 1000m stabiilipilvien ja tuulivyöhykkeiden myrskyissä. 

Joiden puhurien kasvunopeutta yläilmakehään noustessa ei voi kuin arvailla. Annetaan siis kuvien 

puhua. -Kun 2m korkeuden tuulitieto kertoo 10m/s maatuulesta kasvaa tuuli jo puun latvojen 20m 

korkeudessa tuplaan. 200m tuulimyllyille enemmän kuin triplaan. Ollen täysavoimessa kilometrissä 

hirmumyrskyluokkaa. Ihan tuulifysiikan perusreaalia! - Otin enemmän kuin paljonkertovan kuvan 

samalta paikalta. Kevyt 10m/s on lännen rannikon tuuliatlaksen mukainen Porin tuulimyllyjen 56% 

vuosipysyvyyden perusmateriaali hyvänä taustan lähtökohtana. Tuulee siis kuvaajan seljän takaa 

eteenpäin länteen merelle eteen: http://kuvaton.com/k/jPp.jpg -Ylhäällä kuvan kilometrin 

korkeudessa temmeltää reippas peruspasaati ja mitä näemme? Taivas on luotettavasti niillä 

perustiedoilla, jota alkuperäinen kuva tuottaa kertomassa tutusta verenkarvaasta 
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beettaydinvoimalasoihdustaan. Verenkarvauteen olemme jo TVO-ionipasmoissa suorastaan 

tottuneet! Beettasoihtulimppu töröttää kuin viinimalja samalla syntysijoillaan, OL-1 vasemmalla ja 

OL-2 oikealla, tuttuun tyyliinsä. Mutta paljon kertovia eroja myös hahmottuu. Beettasoihtu on 

YHTENÄINEN liikkumaton kilometrin limppu! Oksettava valeampi satojen megawattien 

jälkihekuionisaatiovana kurottautuu uhmakkaasti tässä kuvassa yläviistoon. Triplatuplassani se 

valui surutta kahtena vananaan Turkuun. -Edes kovakaan (n. 10m/s)tuuli EI beettasoihtuuhelvettiin 

juuri muuttumaa saa tehtyä!! Muistamme miten vasta tripletti tuplakuvassani saimme revittyä 

kilometriseen beettasoihtulimppun. Laitokset toisistaan SELKEÄSTI kahdenaneisiin pohjoistuulen 

erotteluvakoihin. Siinä kuvassa laitoskohtainen beettasoihdun kertymäkumpu oli tuskin 150m 

suurempaa/laitos! Huima havainto muuten! -Miksi sitten beettasoihtu EI hajoa kuin vasta myrskyn 

viimaan? On paljon kirjoitettu, ettei neutronien saaminen voimalan poistoilmaan tahdo millään 

ydinyhtiöissä onnistua! Kuva tässä näyttää myös tätä alleviivaavan! Triplettikuvassani vasta 

kilometrin korkeudelle, TVO:n spiraalipyörrepiipuista väkisin, suorastaan räjähtämään ammuttu 

beettasoihdun ionisoituneet hapen punafotonoinnit alkoivat virrata alatuuleen 90 asteen 

kulmassaan. Tällaiset yksityiskohdat on tärkeitä jatkotutkimustietoja. Tämä tällä kertaa ja kysykää 

ihmeessä lisää. Niin koetan vastailla mieltänne askarruttavimpiin dilemmoihinne aiheesta! -----------

- Beettasoihtureferenssiä. Olen jukaissut varsin näyttävää kuvakavalkadia ydinvoimaloista 

ottamiamme kuvia ydinvoimaloitten savupiipuista ja seinärakenteista sinkoavista neutronvuon, 

neutronoinnin ja säteilyn varastoitumisten muodostamista beettasoihduista. Olen myös kertonut 

saaneeni näistä KIISTATTOMISTA maailman ydinvoimaloissta purkautuvista reaktoritehonsa 

suuruisista mittareissa näkymättömistäpäästöistä tietoni ASEA-atomin opein TVO:lla. Aihe on eräs 

maailman tarkimmin jo yli 60v kansainvälisin sopimuksin salattu ydinreaali. Sen esittämistä ja 

näyttämistä pidetään maailman turvaorganisaatioissa asiana, jonka torjumiselle ydinala valheensa 

on rakentanut jo vuosikymmenet. Nyt kuitenkin iluusisosulut ovat lopulta aukeamassa. 

Beettasopihtukuvia leviää vääjäämättä kaikkialle, eikä ydinala ole LAINKAAN tyytyväinen 

näkemäänsä! Beettasoihdun ydinkuoleman viestin kiistattomuutta vastustamaan on kehitelty 

hiipuvia kyhäelmiä. Eräs yleisemmin käytetyistä on harha miten ydinvoimaloitten savupiipusta 

pöllähtänyt kilometriluokan punainen ionisoituneista kaasun energioista kertova kajastus johtuisi 

ilman lämmön mystisestä IR-fotonoinnin ilmentymästä? Päätin taittaa tapani mukaan myös tämän 

kestämättömän harhan jo nuppuunsa. Kuvasin seuraavan kuvamateriaalini referenssiksi 

Olkiluodon Posivan kaivoksien poistoilmaflektien, ja dieselsavujenkin antamista näkymistä 

suulakeilta. Kuvan taustan oikealle nouseva punaisuus johtuu oikealta OL-1 ja OL-2 voimalasta 

tulevasta beettasoihdun värimuutoksista säteilyn energiaionisaatioista. Siitä saamme oivan 

vertailupohjan. Edessä olevat Posivan tuuletusaukot syytävät satojen metrien syvyydestä 

suunnattomalla voimalla kaivoksessa lämmenneet porauskalustokatkun ilmat ylös päin. 

Huomaamme ilmapatsaan ylhäälle suunnattruna synnyttäneen VAIN sinivalkean vaisun 

turbulenssiloimotuksen iskeytyessään odottavaan pikkupakkaseen. Ei tietoakaan muusta 

värimuutoksista! Hyvän kontrastin tekee kuvassani myös se, kun takana oleva ydinvoimaloitten 

beettasoihdun puna tunkee läpi surutta hailakan poistoilman sinisävyn rutaten, kuin tyhjää vaan. 

Tämä dogumentaationi on jälleen erittäin tärkeä referenssin antajan naula ydinalan arkkuun! 

http://kuvaton.com/k/Bva.jpg http://kuvaton.com/k/Bx5.jpg  

  

304. TVO hiekkaseisokki..txt 
304. TVO hiekkaseisokki 1979. TVO:n hiekkaseisokki klassik.<(Kirjoittanut LED 

<led..@dnainternet.net> [18:45] 22.3.2007)> Ydinteollisuus mainostaa olevansa tarkkaa ja 
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puhdasta alaa, jossa ei likaisuutta ja mitään laitteistojen epäkuranttia toimivuutta sallita. Etenkin jos 

nämä kohdistuisivat aivan keskeisimpiin systeemeihin, kuten esim. reaktoriin! Näin ydinala 

itsestään haluaa viestittää. Miten luulisitte tapahtuvan ydinteollisuudessa, jos joku pääsisi 

viskaamaan esim. revisiossa avoimeen reaktoriin arkisen kolikon? No totta kai sitä kissojen ja 

koirien kanssa sieltä aikaa ja vaivaa säästämättä ongittaisiin pois! Niin tai näin ydinala antaa 

ymmärtää. Mutta entä jos joku alkaisi kaatamaan avoimeen reaktoriin säkkikaupalla arkista 

metallilastujen kirjomaa hiekkaa. Säkki toisensa perään ylänmäärin likaista lasti toisensa perään, 

humps, rumps, loiskis? Tosiaan kuten ydinalalla on tapana, kansi kiinni ja usvaa putkeen! Jaa ei 

tunnu uskottavalta vai? Minun esittämilläni asioilla on enemmän, kuin "ikävä" tapa perustua 

silkkaan faktaan! Olkiluodossa nimittäin ajettiin vuodesta toiseen reaktorilla, jossa oli laskelmien 

mukaan satoja kiloja, kenties tonniluokassa metallilastuja, hiekkapuhallushiekkaa, ruostetta 

massoittain jne. Oikeastaan ei ikinä vaivauduttu edes miettimään mitä kaikkea reaktorissa on ja 

paljonko! TVO:n ydinreaktoriin oli joutunut revisiossa tätä hiekkamassaa kuormittain. Ja kun 

reaktoria alettiin ajamaan ylös ihmeteltiin miksei säätösauvojen kierrejenkamoottorit toimineet edes 

sitä ainoaa kertaansa, kun niitä olisi tarvittu. Reaktorin säätösauvat ovat kiehutusreaktorissa 

oikeastaan miltei ainoa osa jolla reaktorin tehoja edes startissa voitaisiin vaihdella. En sano 

säätää, koska kuten pian huomaamme ydinreaktoria ei edes saa IAEA:n määräyksistä ikinä ajaa 

säätämällä! Kiehutusreaktoriin ei myös saa käyttää painevesireaktorissa yleisempää booria, koska 

se on erittäin saastuttavaa. No voimala saatiin ajettua reaktorin pohjissa olevia hiekan tahrimia ns. 

"säätösauvoja" väkipakolla runnomalla käyntiin. Hyvin pian huomattiin, että koko reaktori oli 

täynnään hiekkaa ja metallilastuja, ja ties mitä virtauksissa viuhuvaa paskaa. Paniikissa 

valvomohenkilökunta ilmoitti hälytyspillien soidessa taustalla vakavista laitteiden vajaatoiminnoista 

ja reaktorin olevan tilassa, jossa lukuisat sauvat jumittuivat mihin asentoon sattui. Oli välittömästi 

tehtävä hätäseisokki! Ydinvaltiomonopolille tuttuun tyyliin ydinherrat kysyivät, että saitteko reaktorin 

100% tehoajoonsa? Juu, juu mutta entä jos pitäisi ajaa seisokkiin ja alasajo ei onnistu millään 

jumittuneella sauvalla? Pitäisi mennä puhdistusseisokkiin turvallisuuden tak.. .."EI MISSÄÄN 

TAPAUKSESSA! Usvaa putkeen ja asia pidetään salassa niin kauan kun suinkin! Asiasta ei edes 

saa keskustella! Juu totta , näin tosiaan tehtiin. Koko vuosi ajettiin vihellellen reaktorille, jossa ei 

viikon parin ajelun jälkeen liikkunut kuin vaivoin vesi!< Jos laitos olisi joutunut hätäseisokkiin, niin 

yksikään alasajoa suorittavista elintärkeistä hidastussauvoista ei olisi kyennyt liikkuen edes 

paineella sulkemaan reaktoria! Tilanne leimasi heti alusta asti ydinvaltiomonopoliemme toimintaan 

elimellisesti liittyvän "helläväliä mentaliteetin". Miten tällainen on edes teoriassa mahdollista? 

STUK on silkkaa silmänlumetta. Näin yksinkertaista se on vain ja Suomessa. Niin, että turhaan 

naureskelemme Forsmarkin ilmoitetuille tupakkirikkeille ja lirahtaneille ydinjätteille. Ydinala toimii 

juuri mainitusti. Niin tosiaan miten oli puolestaan mahdollista ajaa reaktoria niin, ettei sen tehoa 

kyetty koko vuoden aikana muuttamaan watin wattia? Aivan oikea arvaus. Ydinreaktoreita ei 

säädetty, eikä edes haluta, eikä edes kyetä säätämään! Reaktorien edes teoreettinen säätökielto 

astui voimaan Tshernobylin onnettomuudesta lähetetyillä IAEAN säätökieltoraportin paimenkirjeillä. 

TVO ajoi vuosia reaktori täynnä ties mitä moskaa. Todellisuudessa koskaan ei ehditty reaktoria 

puhdistamaan. Mitäs sen on väliä mitä moskaa reaktorissa liikkuu, kun sauvoja ei koskaan 

säätämisen takia edes liikutella! LED 

  

305. LEX- TVO..txt 
305. LEX-TVO. Julkisuuteen on ydinalan nykyistä perustuslakiamme pilkkanaan pitävää 

lakimuutosta alettu valehdella LEX-Nokiana. Vaikka todellisuudessa 2009 helmikuun pyöritelty 
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lakimuutos on NIMENOMAAN ydinalan vaatimuksesta tehty virannomaisten tietoestoa 

mahdollistava laki. Nokiaan asia ei siis edes kuulu! Ydinalamme on lanseeranut tällaisen 

suorastaan barbaarisen sananvapautemme runttaamisen sillä perusteella, että ydinturvalaki 

maailmalta ohittaa jopa Suomen perustuslain! Joten kyseessä on käytännössä ydinhallinnon 

sisällissodan julistus kansansa oikeuksien massapoljentaan! Kuvaavaa tilanteessa onkin, että 

tunnetusti kansainvälisten sananvapauslakien alainen Nokia on halunut puuttua USA:n 

osakkeenomistajiensa painostuksista tällaiseen tietobarbarismiin rikoksena sikäläistä 

sananvapauskulttuuria viitekehyksenään käyttäen. Ristiriita syttyi nimenomaan 

kulttuuriperinnepohjilta. lain tarkoituksena on esim. saartaa koko Suomi avoimelta ulkomaille 

meneviltä nettiliikenteiltä. mikä katsotaan Nokiassa tuhoavan heidän elinkeinoonsa keskeisesti 

liitetyn tiedonkulun vapauden. joten tällaiset hankkeet tulevat ydinalan tahtomissa brutaleissa 

muodoissaan tuhoamaan myös maamme kukoistavan tiedonvälityselektroniikkateollisuutemme 

kivijalkaansa! Kyse on siis enemmän kuin meille kaikille miljoonille työtä antavan lypsävän lehmän 

TAHALLISESTA teurastamisesta ydinalan alttariuhrina! Mihin sitten tällä LEX-TVO:llaan 

Sisäministeriömme pyrkii? Maahamme ollaan tuomassa ydintoimintaa, Arevan massiivista 

uraanikaivosterroria. Jo 6<v ajan TVO/Posiva/STUK/GTK on ollut tuomassa kaikessa 

hiljaisuudessa maahamme P.Simolankin mainitsemaa ydinjätteen jälleenkäsittelyn 

asetekniikkalaitoskantaa. Maahamme tuodaan jatkossa koko EU:n aiemmin Venäjän Majakkin 

keskitettyä MoX, UREX-plutonioumpolttoainekierrätystä. Vähin äänin parisen vuotta siten n.2006 

kun hyväksyttiin kansainvälinen laki, joka velvoittaa uraanin tuottajamaan ottamaan kaikki 

tuottamansa käytetty polttoaine takaisin! Laki on kaikin keinoin piilotettu julkisuudelta, mutta 

tarkoitus on uraanin muututtua 2008 pysyvästi energianegatiiviseksi siirtyä 10-kertaa 

säteilevämpien OL-3 tyyppisten laitosten plutoniumtalouteen. Jäte kun on 1000-kertaa nykyuraania 

tappavampaa on kyse hengenvaarallisesta ja erittäin pitkälle hiotusta ydinasetalousmallista. 

Keskeinen tarkoitus on taata hinnasta ja kustannuksista piittaamaton keskitetty EU:n ja USA:n 

kaltaisten maiden ydinasehuollon toimivuus myös kannattamattoman uraaninkaivuun kauteen. 

Siksi 2008 syksyllä EU sääti vaietun lain, ettei edes uraanin kaivuun alati 

energianegartiivisemmiksi muuttuvia fossiilidieselenergioita lasketa LAINKAAN julkisuuteen 

energiavertailutiedostoissa. Jotta tulevan plutoniumtalouden alati energianegatiivisemmiksi 

saanneikseen toteaminen olisi estety. 2008 Cernin EU-rahoitteisen isotooppierotuskyvyn kokeen 

90% saantoveikkauksen romahdukset 11% laserisotooppisaantokatastrofiinsa estäisi 

ydinaseteollisuusaikeita lainkaan! Hanke on rikos nykyistä maamme ydinturvahallintoa vastaan 

miltei kaikilta osin. Maassamme kun ei saa käsitellä ydinasemateriaaleja eikä ulkomaalta tuotuja 

ydinjätteitä. Nyt maahamme ollaan ajamassa jo v.1986 Mauno Koiviston ja Fransoi Mitterandin 

kanssa allekirjoitettuja uraanin jatkokaivamissopimuksiin. Maamme NATO-jäsenyyttä ilman ei 

massiivisesta ydinjalostustehtailuista tulisi mitään. Siksi tiedotusvälineemme suorastaan 

pursottavat LEX-TVO muutoksia jotta tämä ydinhallintomme harkittu ja jatkettu sisällissota 

kansaansa vastaan saadaan voimaan mahdollisimman pian ja huomaamatta. 13.02.2009 

Koeluontoisesti vein edelläkerrotun kaltaista äärimmäisen arkaluontoista ydintiedoteita 

valokuvineen kaikkineen suoraan EU lehtien palstoille. Huomatakseni miten jo nyt SUPO katkoi 

yrityksiäni lukuisin eri tavoin. Oli suortastaan uskomatonta huomata, että JOKAISTA Suomesta jo 

nyt menevää nettilinjaa varjostetaan virannomaisterrorein jo rajoillamme kuin susi karitsaa. Oli 

suoranainen kokemus huomata, että virannomaisemme mistään sananvapauden laeistamme 

piittaamatta katkovat yksityishenkilön ulkomaan saitteja kuin tyuhjää vaan! Jopa Windows 

ohjelmiston he katsoivat oikeudekseen pysäytellä miten lystää! Päätteen kuvaa vilkutettiin 

mustaksi merkkinä siitä, ettei virannomaisemme salli kyseisiä kontakteja. Suorastaan 

uskomattomia tekosia on kontroloida jopa kansainvälisten kuva- ja videosaittien kaltaisten 

osoitteistojen lukuoikeuksia rajojemme yli. Aikani kokeiltuani koneeni tipautettiinkin takaisin 
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Pohjoismaiden sisäpiiriin. Koen tällaien toiminnan niin EU:n perussananvapauksiamme 

loukkaaviksi teoiksi, että teen kantelun Oikeuskanslerillemme 2009.02.14!  

  

306. Neutronivuon kuulamittauslaite..txt 
306. Neutronivuon kuulamittauslaite. TVO Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3. 2008 sivu 17. 

(Vapaalyhennelmä.) "Reaktorijäähdytteen koostumus muodostaa merkittävän neutroneja 

hidastavan ja heijastavan toimintaympäristön. Jäähdyte siirtää lämpöä pois sydämestä n. 155 

baarin paineessa ja keskimäärin 312asteen lämpötilassa. Jäähdytteeseen on liuotettu booria, joka 

kaappaa osan neutroneista. Booripitoisuutta muuttamalla hallitaan verraten hitaita reaktiivisuuden 

muutoksia, kuten polttoaineiden palaman vaikutuksia." *Neutroneja olisi kova tarve mittailla jollain 

konkreettisella tavoilla. Minkäänlaista SUORAA mittaussysteemiä ei sähköisesti neutraalin 

neutronivuon mittaamiseksi ole käytännössä olemassa. Ei tunneta neutronin mittayksikköä, saati 

turvarajoja tälle tuhoisalle säteilyn muodolle. Vaikka tarve sellaiseen olisi huutava. Olkiluodon OL-1 

ja OL-2 laitoksessa neutronivuota mitataankin epäsuorasti ja suoraan kivikauden aikuisesti 

mittaamalla paljonko reaktorin alla olevat uraanitangot murenevat tupakin lailla palaessaan! Nyt 

OL-3 laitokseen on yritetty lähestulkoon mahdotonta yhtälöä edes osin epätoivoisesti ratkaista. EI 

TOKI turvallisuuden lisäämiseksi vaan laitoksen tehorevityksen pitämiseksi alati piripinnassa. 

"Mittapallojärjestelmä. Reaktorin yläpuolelta ohjataan 40 pieneen näyteputkeen 

vanadiumseoksesta valmistettuja kuulia ja kuljetetaan ne pneumaattisesti reaktorin sydämeen 

polttoainenippujen sisällä olevien ohjauskanavien kautta. (Edes näitä EI ole maailman sadoissa 

ydinvoimaloissa!) Yhdessä näyteputkessa olevien kuulien aktivoituminen mitataan 36 kohdasta. 

Tulosten perusteella kalibroidaan sydämen neutronivuon mittaukseen käytettäviä mittalaitteita. 

Sydämen tehoa mitataan sekä sydämen sisäisellä, että ulkoisella instrumentoinnilla. Kiinteä 

sydämen sisäpuolinen instrumentointi koostuu neutronivuo- ja lämpötila mittauksilla. Joilla 

seurataan neutronivuon jakaumaa sydämessä ja lämpötilajakaumaa sydämen yläosassa. 

Ulkopuolimittauksia käytetään tehomittauksiin ja kriittisyysmittauksiin. Mittausta suoritetaan 

säännöllisesti sydämeen kulkeutuvin mittapalloin. Joilla epäsuorasti kalibroidaan reaktorin sisäiset 

neutronivuomittaukset." STUK valehtelee ydinkoulutuksissaan. Ettei säteilytetty materiaali VOI 

koota säteilyn energiaa, tai säilöä viiveillä. Todellisuudessa OL-3 järjestelmän koko kivijalka toimii 

juuri siltä pohjalta. Otetaan avuksi OTAVA Maol-taulukkotietoa. Säteilytetyn raudan säteilyenergian 

varastointiajaksi ilmoitetaan 44,5vrk ja n. 2,7vuotta. Malenkan kuorimalli säteilyn 

varastoitumisenergiaksi 11,37MeV. Vanadiinin säteilyn säilymisvarastoaika on Maolin mukaan 3.76 

min ja 331vrk isotooppilajeittain. Malenkan mukaan varastoitumisen määrä 11,13MeV. Nyt itse 

asiaan. Koko OL-3 ydinvoimalan KESKEISIN laitoksen ajosysteemi perustuu täysin sellaiseen 

systeemiin, jota ydinmaailmamme ei suin surmin edes myönnä mahdolliseksi! Vanadiini mm. V-39 

varastoi atomirakenteisiinsa reaktorissa hurjaa vauhtia mittareissa näkymätöntä 

neutronisäteilyenergiaa. Kuula ajetaan tarkan ajan kuluttua ulos reaktorista. Nyt tiedetään missä 

kuula on ollut. Maol kertoo, miten jälkisäteilystään vanadini tuottaa seuraavan vuoden ajan T½ 

aikansa beetta minus säteilyn elektroneja. Mittaamalla tämä viimein jopa mittareissa näkyvä 

sekundäärisäteilyn jälkisäteilyenergiataso saadaan "kalibraationäyte". Sitä verrataan saataviin 

lämpöarvoihin ja kas kummaa näin voidaan epäsurasti muodostaa kohtalainen määritys sille, miten 

rajua säteilytystä juuri tuo kyseinen kuula imi atomeihinsa varastoon! Äärimmäisen mielenkintoista, 

ettei tällaisista saa "virallisesti" puhua STUK-koulutuksessa, mutta koko ydinvoimalan keskeisin 

hallintakoneisto käyttää Malenkan -kuorimalliteoriaa keskeisesti!) Ydintyyliin ei sanaa siitä, että 

systeemillä mitattaisiin minkäänlaatuista neuttronivuovuototasoa laitoksen henkilöstön 
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suojaamiseksi, saati ympäristöpäästösuojaksi. Ei koska tässä käytetään hyväksi sitä totuutta, ettei 

neutronivuota kyetä lainkaan nykyturvamittarein edelleen suoraan mittaaamaan, kierää!. Vain ja 

ainoastaan se kiinnostaa, miten reaktorista saadaan revitettyä maksimitehot ja 

plutoniumpolttohyötö ääritasoillaan. Sama tilanne revitysten osalta on toki myös vanhemmissa 

reaktorimalleissa. Joissa ei edes tällaista systeemiä tietenkään ole. Vaan vanhemmat maailman 

ydinvoimalat ajetaan mittaamattomien neutronivuoiden osalta sokkona ja mutuna. Mielenkääntävä 

ajatus myös tämä kaikki! Korostan, ettei tällainen epäsuora kalibraatio ole mahdollinen käyttötapa 

suoraan turvamittaukseen. Siksi STUK surutta edelleen pitää tällaisen tekniikan tarkoin salassa 

kieltäessään, ettei vanadiiniteräs varastoi. Kieltämällä jopa mittauksen perusteorian Malenkan-

kuorimallin. Ennenkaikkea jättämällä kokonaan kertomatta tällaiset mahdollistavat kokonaiset 

ydinfysiikkaan kuuluvat keskeiset teoriafaktat kokonaisuudessaan pois koulutuksestaan. 

Jatkaakseen tarkoin salattuja valheitaan ydintyöväelleen! Uskomattoman kuvottava systeemiä 

jälleen siis! ---------------------- OL-3 Neutronivuoratkaisut 2. Kirjasta "Ydinvoimalaitosyksikkö 

Olkiluoto 3", (vapaalyhennelmä), sivulta 9: "Radioaktiivisuuden pitämiseksi suojarakennuksen 

sisäpuolella asettaa korkeita vaatimuksia rakennuksen tiiveydelle. Suojarakennuksessa on 

teräsvuoraus. Vuodot kootaan ulomman ja sisemmän suojarakennuksen välitilaan. Josta ne vasta 

suodatettuna ja viivästettynä johdetaan savupiipun kautta ulos. Henkilökunnan kulut tilaan 

hoidetaan aina erityisellä kaksinkertaisella tiivistetyllä ovisysteemillä. Vain toinen ovi saa olla auki 

kerrallaan, joko maan pinnalla, tai 19m korkeudelta." Systeemissä JATKUVASTI imetään ilmaa 

kahden seinämän välitilasta. Juuri siitä, jonne neutronivuot laitoksen käydessä syytävät 

hallitsemattomasti pitkin laitostiloja vaeltavat neutronit. Vanhoissa laitoksissa näitä imuroitiin 

suoraan voimalan lattioita pyyhkivällä hurjalla tuuletuksella savupiippuun. OL-3 mallissa ryskyvät 

vuotaneet neutronit, yllätys yllätys enristä keskitetympänä pyörremyrskytuuletuksena 

kaksoiskerrosten väliköistä samaan savupiippuun. Kirja jatkaa:"Kaasumaiset ydinvoimalan jätteet 

kuten lauhdeveden fissiokaasut krypton, ksenon, vety, happi ja muut kaasut jäähdytetään 

kaasupoistimessa. Kaasuja vapautetaan primääripiiriin liitettyjen systeemien säiliöiden ilmatilaan. 

Systeemi on ns. "puolisuljettu kierto". Perustuen huuhteluun ja viivästysosaan. Huuhteluosa ottaa 

vastaan kaasupoistimien ja huuhtelusäiliöiden säiliöistä vapautuvat tuotokset. Rajoittaen mm. 

beettasoihtujen räjähtävien neutronien vetykaasumääriä ja mm. säteilystä hajoavien vesien vetyjä. 

Viivästysosasta radiopaktiiviset mm. ksenon ja krypton lasketaan piippuun. Tehoajossa säiliöt 

pidetään omassa suljetussa kaasukierrossaan suljettuna omaan typpikiertoon.(Kuten osin jo 

aiemmissakin OL-1 ja OL-2 laitoksissa PS-tilat on typpikaasutäytöllä voimalan tehoajoissa.) 

Käyttäen apuna mm. aktiivihiili viivästyssuodatimissa Alas- ja ylösajossa kaasut systemaattisesti 

ajetaan ydintyyliin niinikää savupiippuun! (Koska edes pysäytetty voimala ei ole hetkeäkään ilman 

tällaista muuten hallitsematonta säteilyvirittynyttä kaasutuotosta). Aktiivisuutta ei edes pyritä 

kokonaan poistamaan, vain laskemaan tietyille T½ tasoilleen!" Huomio kiinnittyy siihen, että 

laitoksella päästetään neutriinot surutta ympäristön biotooppeihin, koskei tekniikkaa sen 

estämiseksi ole edelleen edes keksitty! Neutronien tehostettuun imurointiin savupiippuihin on 

suorastaan SYVENNYTTY. TVO:n aiemmissa voimaloissa ei ole kaksoiskuorirakenteita. Mutta OL-

3 laitoksessa koko voimala on suorastaan termospullomaisesti pullotettu ja koko yltympäristä 

vaippaväliä imuropidaan merkittävän keskitetysti savupiipun tuttuun beettasoihtupolttoon! Ilmeistä, 

miten tämän kiusallisen vartin atomien ulkopuolella ehjänä kestävän neutronivuon beetta 

miinushajoamisen katastrofaaliseen hallitsemattomuuteen kiinnitetty julkinen keskustelun on 

huomioitava. Kritiiki on saanut ydinalan aiheesta varpaillen! Hienoa, tässä on tietysti se, että 

ongelma näin pulppuaa vääjäämättä myös todennetuksi ydinvoimaloissa olevaksi 

megaongelmaksi! Aiemmin se vaiettiin kylmästi. Mutta nyt siitä raportoidaan varsin selkeänä ja 

äärimmäisen vaarallisena biotooppiemme uhkaajana! Oleelista, ettei mitään merkittävää 

parannusta ongelmaan olla niinikää keksitty! Neutronit myrkyttävät surutta voimalan rakenteet 
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entiseen malliin. Mikä kuvaavampaa neutronien 1 000 00eV beettasoihtu palaa kontroloimatta ja 

mittaamatta voimalaitoksen savupiipusta 200m korkeudelta alati säteilevänä beettasoihtuna! --------

---------- OL-3 neutronit savupiippuun. Neteissä on esiintynyt tahallista vääristettyä tietoa siitä, ettei 

OL-3 tyyppisestä voimalasta ikäänkuin "enää" ajettaisi ilmastointilaitteilla vanhaan malliin 

räjähtäviä neutroniyluijäämiä surutta savupiippuun? Väärä tieto, kuten hyvin arvaamme! Itse 

asiassa OL-3 laitoksen 10-kertaa hyötöplutoniumajosta johtuva suurentuneelle 

neutronisäteilykarkuutuksille ei ole vähentämisen tekniikkaa. Se on henkilöstön elossapitämiseksi, 

kosmeettisesti rakennettu vain entistä hervottomampien neutronivuon imurointisysteemiksi 

savupiipun beettasoihtuun! Kokosin aiheesta selkeän ja kaiken kertovaa, kuvamateriaalia 

päärikollisen TVO:n tarkoin julkisuudesta pois pidetyistä arkistoista. Kuten yleensä maailman ensi-

iltamateriaalia, vaikka näin: http://kuvaton.com/k/BnP.jpg Kuvasta näemme miten KOKO reaktoria 

suorastaan imuroidaan yltympäri, jotta maksimaallisella ilmaejektorisysteemeillä vartin atomin 

ulkopuolella elävät neutronit saadaan puhallettua surutta piipun kautta ulos vapaaseen 

biotooppejamme tappavaan kuvaamaani beettasoihtupolttoon. Valtavalla imuroinnilla jopa ontto 

lattiakin on valjastettu aiemmista poiketen imuroinnin neutronivuon hornasoihtupolttoon. OL-1 ja 

OL-2 laitoksista tuttu käytön aikainen PS-tilojen karusellin, vetvellien , draivellien ja vastaavien 

reaktorirakennuskuoren typpitäytttösulkusysteemiä käytetään toki myös OL-3 laitoksessa. 

Typpikaasu estää lähinnä vain ydinvoimalan rakenteiden hirvittävän nopeaa 

ruostumishapettumista säteilyn aiheuttamiin happiradigalisaatioihin. Neutronivuo , kuten 

muistamme ongelmitta lävistää vaikka metrin umpiteräksen, kuten typpikaasutilat ongelmitta. 

Reaktorin ympärillä vellova massiivinen imurointi surutta savupiippuun hahmottuu kuvasta oivasti. -

--------------- Ydinsulasta. TVO Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3:"Reaktoripaineastian 

rikkoutuessa, sydänsula kerätään reaktorikuilussa paineastian alla olevaan keräytymistilaan. 

Sydänsulan siirtyminen reaktorikuilusta leviämisalueelle käynnistyy passiivisesti: reaktorisydämen 

sulaessa syntyvä kuuma massa sulattaa puhki reaktorikuilun pohjalla olevan alumiinitulpan. 

Alumiinitulpan päällä oleva 50cm paksu suojabetonikerros SULAA sydänmassaan viivästyttäen 

tulpan rikkoutumista, kunnes kaikki sydänsula on kertynyt reaktorikuiluun astian alle. Sydänsulan 

kulkeutuessa leviämisalueelle sen jäähdytys käynnistyy passiivisesti kuumuudessa sulavan 

tulvituslaitteen avatessa vesiventtiilit. Myös sydänsiepparin päällä oleva suojaton betoni sulaa 

kuumaaan sydänmassaan!" *Aivan POSKETONA! 30sekunniksi jäähdytteettä jäänyt reaktori 

nesteytyy valuvaksi 3 000C lämpöiseksi laavaksi joka vello pitkin ydinvoimalan lattioita. 

Metriluokkaiset teräsbetonit siis SULAVAT kuin tikunekut pikkulasten suussa! Koko kauheuden 

päälle lorotellaan passiivisen kontroloimatta vesiliejukkoa. TASAN TARKKAAN tietäen, että vesi 

muuttuuu ultravaaralliseksi palavaksi ja räjähteleväksi vetykaasupommitukseksi koko laitoksessa! 

Kauhun varmistaa se, että kaiken ympäriltään sekä sulattava, polttava, että kaiken 

ionisointimyrkyttävä gammaava horna on jo tässä vaiheessa tappanut maan pinnalla velloessaaan 

prosessia konteroloivat voimalan henkilöstöt. Kuten kävi mm. Tshernobylin valvomon väen 

kuollessa heti! Räjähtelevä vetyvesikaasu ampuu päältään kaikki olemassaolevat heppoiset esteet. 

Sen jälkeen Tshernobylin onnettomuus on vain "kosmeettisen ydinvoimalan hallittu alasajo" . Kun 

sitä verrataan OL-3 hankkeen efekteihin tässä! Miksi sitten ydinala haluaa kaikin keinoin varmistaa, 

että käy taas kuin Tshernobilissa? Että kaikki voimalan onnettomuuteen johtamista seuraavat 

todistajat hallitusti tapetaan maan päältä? Tshernobylin harvat henkiin jääneet todistajat koetaan 

ydinalalle niin vaarallisina , että halutaan varmistaa, ettei OL-3 "tulevassa ydinkatastrofissa" nähdä 

jälkikeskusteluja siitä miten kaikki meni alusta loppuun asti päin seiniä! Ydinalan toimet juuri 

tällaisten yksityiskohtien hionnissaan on kuvottavan tehokkaita. Ei panna mitään painoa sille, onko 

laitos hengenvaarallisesksi suuniteltu. Vaan toimitaan kuten jo OL-1 ja OL-2 laitoksen kohdalla. 

10km päästä laitoksista Vuojoen kartannosta Sisäministeriön ydinhallinnon apulaiset lyövät surutta 

ydinkatastrofin startissa ydinvoimaliden ulko-ovet kiinni Olkiluodossa. Varmistaen sähkölukoin 
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yms., että voimalan alakerran 50mm paksujen panssarilasien vangiksi tieten teurastettavaksi 

ohjelmoidusta väestä ei KUKAAN tule jälkikäteen julkisuuteen! Ei tule kertomaan ydinturvan 

hasardin megamokista. Ei vaivaa edes nettikontrollimiliisien harvenneita hiuksia 

ydinsisäpiiritiedotteillaan! Hyi helkkari! 

  

307. Uraanittomiin ydinaseisiin..txt 
307. *****Uraanittomiin ydinaseisiin! Kooste WSOY Facta tietosanakirja sivu 874: "Ensimmäinen 

energiatuotantoon tarkoitettu ydinreaktori valmistui 1954 Neuvostoliittoon. . . .1970-luvulle 

tultaessa edelleen ei teknisten ratkaisujen vaikeuksien vuoksi ydinvoiman hinta ole kehittynyt 

tavannomaisen energian hintaan verrattuna niin suotuisasti kuin aikaisemmin luultiin, mikä johtuu 

osittain ydinraaka-aineen korkeista jalostamiskustannuksista, osittain fossiilisten polttoaineiden 

edullisesta hintakehityksestä. . Kulkuneuvojen voimanlähteenä ydinvoima on tällä 

hetkelläkalliimpaa kuin tavallinen polttoaine." Tällainen reaali oli tilanne 1970-luvun alkuvuosina. 

Huomattakoon, että tällöin uraanimalmia tuotettiin 30% uraanivaroista äärimmäisen helvolla 

tekniikalla. Pienet käsittelymassat ja pienet reaktorien uraanitarpeet tekivät hommasta silloin varsin 

helpoksi näpertelyksi nykyongelmien kannalta. Ydinala kehittikin ongelmiinsa varsin näppärän 

ratkaisun kilpailuedukseen. 10-kertaisti kilpailevat energiamuotojen kustannukset näppärällä 

öljykriisillä, ydinvoiman kilpailuetua lisätäkseen keinoja kaihtamatta! Samaan tyylin jatkettiin sitten 

80-90 luvuilla dumppaamalla näennäisilmaisella (SALT yms.) asepurku-uraanillaan uraanin hintaa 

alas keinoja tutusti kaihhtamatta. Vuosituhannen vaihteessa oli jälleen pakko kehittää ihan uutta. 

Silloin tuotiin ydinvoiman kanssa kilpailevien energiamuotojen kiusaksi mm. CO2 

päästökauppahinnankorotukset. Ydinalan edes nämä keinot eivät enää riittäneet 2008 jälkeiseen 

kestämättömään tilanteeseen. Uraania kaivetaan nykyään vain ja ainoastaan 0,15% 

keskivertomalmioista. Koska 2 000kertaistuneet käsiteltävät malmikivimäärät on pakko käsitellä 2 

000-kertaa kallimmalla! Itse asiassa edes hinta ei ole enää pääsyy vaan se miten malmin uraania 

ei saada talteen energiapositiivisesti millään keinoin ikinä! Ydinalan nykyinen kriisi tuli koska edes 

USA:n aseteollisuuden tukemana maailman ydinenergian kertaluokkia energianegatiiviseksi tulleen 

talouden pyöritys ei ole jatkossa edes realistista! Viimeinen niitti ydinalan arkkuun tuli, kun edes 

laserisotoopien plutoniumtalouteen ei saatu pieleen menneissä kokeissa energiapositiivisuutta 

2008. Koko maailman ydinateollisuuden kivijalka hävisi totaaliepäonnistuneeseen Cernin kokeen 

11% saantiin. USA:n on siis kertakaikkiaan PAKKO kehittää jatkoonsa uraanista ja jopa 

plutoniumista riippumaton ydinaseteoolisuus tässä ja nyt! Koska koko siviiliydinvoimateollisuuden 

ainoa tehtävä on aina ollut peitellä ydinaseteollisuuden tarpeet. 1970-luvulta asti on ydinala ollut 

niin kannattamatonta maailmalla, että se on ollut mahdollista VAIN massiivisen 

ydinaseteollisuuden rajattomien reasurssien avustuksilla. Nyt Obaman hallinnon on viimein 

pantava lappu luukulle, tai ydinala kaataa maailman taloudet. USA on jo antanut EU:lle alustavan 

määritteen siirtää koko Eurooppa vuoteen 2050 mennessä ydinvoimattomaan 

uudisenergiateollisuuteen. Nykylamassa tämäkään aikataulu ei riitä alkuunkaan. USA on jo ennen 

vuosituhannen vaihdetta alkanut kehittää ydinASEteollisuutaan pakosta uraanista ja plutoniumista 

vapaaseen ydinasetuotantoonsa. Mm. USA-NAVY julkaisi viitteitä 2004 T:M-lehteen no:14 miten 

ollaan alettu kehitellä uraanista vapaan hafnium-178 perustaisen ydinpolttoainetalouden ja 

ydinaseiden toimintastrategioita. Systeemin idea on purkaa ydinvoimaa pommittamalla hafnium 

178 polttoainetta sähköisellä kevyellä röntgensäteilyllä. Se puolestaan purkaa atomien Malenkan 

säteilyn viretiloja energiaksi ja ydinaseena käytettäviin mm. gammatykkeihin. Garlo Rubbion 

samaan perustuva energiavahvistin protonisuihkulla purettavien ydinmateriaalien purkuun alkoi 
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ideana esiintyä jo vuodesta 1998 eteenpäin. Lene Haun kymmeniä miljoonia kertoja kompressoitu 

fotonienergian säilöminen arkinatriumiin aiheutti Nobelpalkintoineen alaan vallankumouksellisen 

uuden suunnan alleviivauksen. USA kehittelee parhaillaan systeemejä joilla kompressointi 

kirjoitetaan luokissa 3 000 000 000 000 000<-kertaistuneet säteilyfotonikompressoinnit Malenkalla 

ja niiden hallittu ja kontroloitu purku saotilaskäyttöön. Joista kuulimme mm. T.K-lehden uusina 

fuusioreaktiokokeiden syrjäyttäjinä. Kaikesta näemme miten USA valmistelee systemaattisesti 

ydinaseteollisuuttaan parhaillaan systeemeille, joissa EI enää energianegatiivista uraania, saati 

plutoniumia tarvita. Suuntana on kehittää "atomitasovarastomallit" jotka taltioisi sähköenergialla 

tuotetun säteilyenergian muodossa huikeita energiavarastoja sotateollisuuden tarpeiksi. Niin 

ydinsukellusveneisiin, kuin jopa lentokoneilleen yms.! Huikean vision ideana on päästä varsin 

nopeasti eroon parhaillaan hillittömästi sponttraanisti fissioivista USA:n 77kpl< 

uraanijätevarastoistaan. Ydinaseen keskeinen ongelma on ollut hallitsematon säteily. Mitä oikeasti 

tehdä aseella, jota ei voi käyttää koska se saastuttaa käyttöalueensa asuinkelvottomaksi 

vuosimiljooniksi? On paljon helpommaksi tullut kehittää apuenergialla hallitummin purkautuvia 

"säteilytykkejä", joiden jäljiltä ei tarvita massiivisia, megaqkalliita jälkipuhdistuksia plutoniumeista ja 

uraanimoskista. Uusimmissa visioissaan USA:ssa kehitellään uuden sukupolven aseluokkaa, joka 

ei vanhene varastoituna hyödyttömien uraanipommikärkien lailla muutamassa vuodessa fissioituen 

sponttanisti pilalle. Maailmalla aiheesta on julkisuuteen keskusteltu äärimmäisen vähän, Eikä 

vähiten siksi, miten suuntamuutos ydinaseteollisuudessa näin rajusti tulee VÄÄJÄÄMÄTTÄ 

kaatamaan koko nykyisen valtaviin ydinsiviilipuolen! Estäen avustusvirrat kansainvälisesti 

varmistettuihin uraani- ja plutoniumtaloustukiaisiin soteta-alan tarpeiksi. Yhtä kaikki Obaman 

ydinhiiskumattomuus ja EU:n triplattu uudisenergiamuutos perustuu tällaiseen uuteen 

vallankumoukselliseen ydinsuuntaareaaliin. ------------- Lukeeko Obama näitä? Kun kirjoittelin 

laajasti nettiin kuukausi sitten miten USA on systemaattisesti pyrkimässä irti sekä uraanisesta, että 

plutoniumisesta ydinaseteollisuudestaan. Keskityin mm. nettien 02.03.2009 kirjoitteluissani 

nimenomaan ja tietoisesti asiaan juuri aseperustaisesti. Kerroin USA:n nykyjohdon hylkäävän 

uraanit ja plutoniumit, koskei niiden käytölle ole tulevaisuutta. Ei sotatantereilla, eikä 

siviilipuolellakaan näköjään. Povasin toki jämäkkää vaikeutta myös siviiliydinhuollolle kun 94% 

ydinaseuraanin maailmalla syövä asepuoli poistetaan lopullisesti!Kaikesta huomaa, että USA alkaa 

olemaan enemmän kuin huolestunut taustoillaan ydinvoiman nostettua maailman taustamme jo 10-

kertaisuuksiinsa. Huomatessaan miten ydinvaaran tietotasot neteissä kasvaa uusiin 

mittasuhteisiinsa. Mutta en olisi kyllä silloin viellä uskonut näkeväni enemmän kuin konkreetisen 

vastauksen esittämiini. Maailman merkittävimmän hallitsijan suusta. Maailman merkittävimmässä 

G20 seuraavassa tilaisuudessa NATO-kokouksesta Euroopasta. YLE teksti TV 03.04.2009." 

Obaman haluaa eroon ydinaseista. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama ilmoitti Nato-

kokousessa tavoittelevansa ydinaseetonta maailmaa!! Obama puhui suunnitelmistaan 

juhlatilaisuudessa Ranskan Strasbourgissa. Hän kertoo tavoitteen yksityiskohdista Prahassa 

sunnuntaina. Presidentin mukaan ydinkatastrofin vaara ei ole vielä väistynyt!? Vaikka kylmä sota 

on ohi. Obaman mukaan ydinaseiden leviäminen tai YDINMATERIAALIN ryöstely voi johtaa minkä 

tahansa kaupungin tuhoon. Hän myös kehotti. Nato-maita lähentymään Venäjän kanssa." 

Huikeaksi asia tekee, kun MIT:n 1988 laskemasta maailman uraaninkaivuun siirtymisestä 

pysyvästi energianegatiiviseksi on aikaa tuskin muutama kuukausi ja heti repesi. Euroopan 

kolminkertaistamistavoite uudisekoenergiaan ilman ydinvoimaa saa huimaa vahvistusta. EU 

näyttää maailman mukana hylkäävän ydinvoiman 2025, kuten on esitetty. Obaman ydinvastaiset 

kommentoinnit saavat alati lisäpotkua hetki hetkeltä. Ero ydinmyönteiseen W. Bushiin kasvaa 

silmissä. Nyt tajuamme miksi Obaman sanoutui mm. alustaan asti irti lausunnoissaan USA:n 97% 

ulkomaalaisesta ydinenergian kaikista muodoista. Olen ällikällä lyöty näåistäkin kommenteistaan. 
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Kertakaikkiaan pakko kysyä: "Lukeeko Obama neuvonantajat systemaattisesti näitä nettijuttujani? 

Vai osunko vaan tarkkaa tarkemmilla taustatiedoillani alati tarkkaan esittelemissäni!"  

  

308. Taustasäteilymme 10- kertaistunut+ OKV tutkinta..txt 
308. Taustasäteilymme 10-kertaistunut. 23.02.2009 esitetty YLE Prisma Ydinvoiman kauhukuvat. 

Ohjelmaan oli ympätty uskomaton määrä ydinalan harhautusta. Jopa niin paljon, etrtä se meni yli 

aktiivisimmaltakin ydinalan moraalittomalata lobbarilta. Vaiensi netin aihekeskustelun kokonaan. 

Muutama valaiseva esimerkki. "Vaikka Tshernobilin virallinen säteilyyn kuolleitten hyväksyttykin 

määrä liikkuu 4 000< luokissa. Ohjelma veti kylmästi luvusta nollia pois ydinrahastuksen nimeen. 

Kuvaavaa, vaikka mm. säteilyn aiheuttamia lasten kuolemaan johtaneita pelkkiä keskenmenoja 

ilmoitettiin 200 000 suuruiseksi, kuittasi tämä Englannin oksennus ydinalan alttarille, ettei lapsi ole 

ihmiseksi laskettavaa! Paljon muuta painoon kelpaamatonta löytyi ohjelmasta. Säteilyyn kuolleet 

mm 200 000 Hiroshiman ja Nagasagin uhritkin kuulema vaan "karaistuen tervehtyivät saatua aimo 

annoksen USA:n ydinkuolemaa elimistöönsä." Yksi enemmän kuin merkittävä lipsahdus 

ohjelmasta löytyi myös. Hiroshiman ja Nagasagin noin 3km säteellä säteilyä saaneitten 

ultrasalattujen arkistojen tietojen esiintuonti oli sellainen. USA:n materiaalin mukaan säteilyn tason 

nosto muuttaa lineaarisesti sairastumisen todennäköisyyttä. Kiinnostusta ohjelmassa kohdistettiin 

siihen, miten kyseinen 40-luvun käyrästö pysähtyy minimisäteilytasoon 100mSv. Kerrottiin miten 

käyrä "mahdollisesti" siitä jatkuu aleneviin määriin. Ohjelma ydinpropagointi keskittyi siihen 

mielikuvaansa, että tätä ALEMPI säteilyn taso käyttäytyisi ei lineaarisesti. Esitettiin, jopa,miten 

säteily terveellisenä "karaisee kestävämmäksi". Kiinnostuin siihen MIKSI 100mSv on alataso, jota 

ei 1940-luvulla kyetty alittamaan? Aivan oikein! Keskimäärin 100v ihminen siis sai muutaman 

kilometrin päässä Hiroshimasta elämänsä aikana säteilyn kertymäksi tuon määrän. STUK:n ja 

ydinalan tarkimmin piiloittama asia kun on ollut mikä taustasäteilyn taso maailmalla 1940-luvulla 

oli. Nyt voimme tästä ilmitulosta selkeästi laskea sen tasoksi VAIN 1mSv. Eikä edes tässä kaikki. 

Ohjelmassa korostettiin, tämäkin taso oli selkeästi noussut säteilyukertymäpommista jo silloin 

luonnon tasosta. Aiemmin olen laskenut 1930-luvun taustasäteilyn tasoksi 0,6mSv. Huikeaa 

huomata, että ydinalan brutaaleimman luiokan ohjelma TODISTI suorastaan hopealautasella, 

1940-luvun säteilyn maailmanlaajuinen taustataso OLI haarukoimani 0.6mSv taso! Nykyään 

taustamme taso on jo IHAN muuta, 4mSv taso on arkea. Nyt tärkein. MIKSI ja MILLÄ 

taustatasomme on 7 kertaistunut!? Aivan oikein juuri SIKSI ydinala on asian tarkoin salanut, koska 

juuri tällaiset taustamme säteilyn kasvujen alkuarvot tuovat ydinvoimanpäästöjen arkuille raskast 

multaa. Eikä tässä vielä kaikki. Taustatasomme mittausperusteet on STUK:n mukaan muutettu 

1990- luvulla poistamalla -2mSv . Jolloin taustamme taso on huikeasti 10 KERTAISTUNUT 

YDINVOIMAN BEETTASOIHTUAMISTEN TAKIA! Raivoisan raaka tieto! Sopii kysyä jatkoon miksi 

ja millä perusteella maailman ydinala on asiaa salannut vuosikymmenet!? ----------------- 26.02.2009 

TUTKINTAPYYNTÖ OL-3 LAITOKSEN YDINTURVARIKOSEPÄILYISTÄ 26.02.2009 YLE 

uutisoinnissa ilmoitettiin miten Areva on alkanut kirstämään otetta mm. TVO:ta vastaan. Taustalla 

painaa uutisoinnin mukaan hurja tieto siitä, että Arevan tappiot TVO:n kanssa ovat JÄLLEEN 

kaksinkertaistuneet useisiin miljardeihin. Hanke on siinä vaiheessa, että sekä toimittaja Areva, että 

TVO ovat ilmoittaneet kärsineensä Olkiluodon ydinkatastrofityömaallaan laitoksen alkuperäisen 

hinnan veran silkkaa tappiota ja kukaan ei halua maksaa, eikä ottaa vastuuta. Uutisoinnissa lisäksi 

Areva suorin sanoin ilmoitti saavansa ONGELMITTA STUK:ssa läpi kaiken tekemänsä!? Tämän 

jos minkä pitäisi herättää epäilyksiä siitä miksi STUK ei selvästikään tee työtään ydinturvan 

vastaavana monopolina vailla kontrolia? Mitä sitten oikeasti tässä maailman tulevassa Suomen 
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suurimmassa ydinmätäpaiseessa panikointi on JO aiheuttanut ja mitä onkaan jatkuvista 

kiirehtimisistä ja STUK:n laiminlyönneistä räjähtämässä kansamme veronmaksajien silmille voin 

kertoa mm. seuraavaa: OL-3 työmaalla moraalittomuus, STUK:n totaalinen piittaamattomuus ja 

välinpitämättömyys näkyy työmaalla kaikessa. Esim. laitoksen seinille asennetaan erinäisiä 

detektoreja, antureita, ylikuormitussuojaussysteemeja ja muuta tekniikkaa. Kiire ja lyhytvastuisen 

irtoreppumieskulttuurin piittaamattomuus aiheutti ja aiheuttaa, että suuri joukkoja anturielementtejä 

ei keritä toimittajilta odottamaan ennen betonien valuja. Ratkaisu olisi tietysti odottaa asennusta. 

Mutta ei toki kiirehtivällä TVO:n ydintyömaalla! Kun antureita ei saada ja betonivalut odottaa 

annetaan betonin täyttää surutta anturien paikat. Sitten jälkeenpäin poraillaan betoniseiniin 

PELKÄT reijät lumeeksi. Työnnetään niihin pätkä PELKKÄÄ johtoa. Kun tällaisen asennuksen on 

LOPPUTARKASTUKSIAAN myötren hyväksynyt hyvässä yhteistyössä Areva, ENNENKAIKKEA 

STUK ja myös TVO on JÄLLEEN kyseessä harkittu ja jatkettu YDINTURVAPETOS! On 

suorastaan uskomatonta, että ydinalamme rappeutunut STUK /TVO lukuisista 

korruptioepäilyistään huolimatta YHÄ jatkaa tällaista! Onko tosiaan niin, ettei ydintyömaalle saada 

korruptoitumatonta kontrolerria kansainvälisin tutkimuksin, kuten mm. Heidi Hautala asiallisesti 

pyysi!? Jo kun tuli ilmi mm. STUK:n johdon korruptioepäilyjä ankarasti vahvistava ja toteennäyttävä 

kaiken kertovat Arevan/STUK johdon nuoleskelukirjeet mm. Kauppalehdessä kesällä. Tulen 

vaatimaan mitä jyrkimmin asiantilan tutkimuksia aiheesta. Ydinalamme vastuuliset ja kansan 

luottamuksen kerta toisensa perään pettäneet ydinturvarikolliset on kertakaikkiaaan pantava 

vastuuseen tässä ja NYT! 

  

309. MM.Lisäyskerrointaulukoista..txt 
309. MM/Lisäyskerrointaulukoista. Tutustuessani Otavan julkaisemaan Maol taulukkoon kiinnitin 

huomiota siihen miten siinä varsin kaikille alkuaineille annettiin säteilyn atomiin varastoitumiseen 

puoliintumisajat. Mutta koska Suomessa ydinfysiikka on kuoleman alaa on tarkoin taulukosta 

jätetty pois keskeinen energian MÄÄRÄ millä kukin alkuaine kykenee säteilyä varastoimaan. Tässä 

kokonaisuudessa on kaksi STUK harhautusta. Maamme ydinoppi kun ei halua suin surmin edes 

myöntää mitään sellaista opetettua säteilyn taulukkoarvoa, josta nämä määrät voidaan todentaa. 

STUK julkaisee alkuaineille myös "Lisäyskerrointaulukoissaan" ennakkoon laskemiaan epäsuoria 

säteilyn suoria varastoitumiskertoimia. Muttei hiisku sen enempää säteilyenergian määriä, kuin 

mikä mekanismi säteilyn varastoi. Päin vastoin STUK/IAEA opettaa korkeakoulutasoille asti, ettei 

säteilytetty alkuaine VOI varastoida säteilyn energiaa ja fotoniikkaa lainkaan! Ken muuta esittää 

leimataan valehtelijaksi. Taulukoin tiedot painottaakseni säteilytaltioitumista kaikkiin tunnettuihin 

alkuaineisiimme. Onneksi kaikkiin näihin mitä tarkimmin salattuihin kokonaisuuksiin ON olemassa 

myös rarkaisun tarkat taulukkonsa. Yhdistämällä useaa erillistä taulukkolähdettäni sain aikaan 

huikean yhteenvedot Malenkan säteilyn varastoitumistaulukot mukaan liittämällä. Kertoen 

MAAILMAN ENSI-ILLASSA kokonaisuuden, jota ei ole julkisuuteen päästetty. (Malenka laskee 

gamma-, röntgenvarastoitumia ja Maol enemmin beettta + - , elektronisieppausta EC, alfaa ja 

sponttaania fissiota (sf). Beetta miinus reaktiossa hajoaa atomista neutroni ja beetta + reaktiossa 

häviää protoni. Alfan energiataso puolestaan on tyypillisesti reippaasti toisella kymmenellä MeV. 

Järein näistä on reaktoreista tuttu 200MeV ja sponttaani fissio (sf). Tämän säteilyn energian 

USKOMATON tehon varastointimuodon olemassaolon tunnustaminen viralllisessa taulukoissa ko. 

energiatasoilla on järkyttävää STUK:n salailuista kertovaa): Alkuaine Z Massa Säteilyn energia 

Puoliintumisaika T½ Hajoaminen Neutroni n 1 MeV 14,93min b- Vety 1 H-3 1 MeV 12,3v (a) b- 

Helium 2 He-2 2,96MeV 808ms b- Litium 3 Li-8 5,2MeV 8,44ms b- Li-9 178ms b- Berylium 4 Be-7 
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3,77MeV 53,3vrk (d) EC Be-10 1,6*10^6 b- Be-11 13,8s b- Boori 5 B-8 11,613MeV 770ms b+ B-12 

20,2ms b- Hiili 6 C-11 10,264MeV 20,38min b+ C-14 5 730v b- C-15 2,45s b- Typpi 7 N-13 

4,98MeV 9,96min b+ N-17 4,17s b- Happi 8 O-15 3,116MeV 2,03min b+ O-19 29,5s b- Fluori 9 F-

17 5,79MeV 64,7s b+ F-18 1,87h b+ F-20 11s b- Neon 10 Ne-19 6,19MeV 17,22s b+ Ne-23 37,2s 

b- Ne-24 3,38min b- ------------------------------------------------------------------ Natrium 11 Na-21 6,76MeV 

22,5s b+ Na-22 2,6v b+ Na-24 14,96h b- Mangnes. 12 Mg-23 7,33MeV 11,35s b+ Mg-27 9,46min 

b- Alumiini 13 Al-25 7,9Mev 7,17s b+ Al-26 6,35s b+ Al-28 2,25min b- Al-29 6,5min b- Pii 14 Si-27 

8,47MeV 4,14s b+ Si-31 2,62h b- Si-32 101v b- Fosvori 15 P-29 9,05MeV 4,1s b+ P-30 2,5min b+ 

P-32 14,3vrk b- Rikki 16 S-31 9,62MeV 2,55s b+ S-35 87,2vrk b- Kloori 17 Cl-33 10,19MeV 2,51s 

b+ Cl-36 3,0*10^5v b- Cl-40 1,35min b- Argon 18 Ar-35 10,76MeV 1,77s b+ Ar-37 35vrk EC Ar-39 

269v b- Ar-41 1,83h b- ----------------------------------------------------------------- Kalium 19 K-37 

10,83MeV 1,23s b+ K-40 1,28*10^9v b-,EC K-42 12,36h b- Kalsium 20 Ca-39 10,91MeV 860ms 

b+ Ca-41 1,03*10^5v EC Ca-45 163d b- Ca-47 4,54vrk b- Skandium 21 Sc-40 10,98MeV 182ms 

b+ Sc-41 596ms b+ Sc-43 3,89h b+ Sc-46 83,8d b- Titaani 22 Ti-45 11,06MeV 3,08h b+ Ti-51 

5,8min b- Vanadiini 23 V-49 11,13MeV 331vrk EC V-52 3,76min b- Kromi 24 Cr-51 11,2Mev 

27,7vrk EC Cr-55 3,5min b- Mangaani 25 Mn-53 11,27MeV 3,7*10^6v EC Mn-54 312,2vrk EC Mn-

56 2,58h b- Rauta 26 Fe-55 11,37MeV 2,7v EC Fe-59 44,5vrk b- Koboltti 27 Co-57 11,43MeV 

271,3vrk EC Co-58 70,91vrk EC Co-60 5,272v b- Co-61 1,65h b- Nikkeli 28 Ni-59 11,51MeV 

7,5*10^4v EC,b- Ni-63 100v b- Ni-66 54,8h b- Kupari 29 Cu-62 11,58MeV 9,74min b+ Cu-64 12,7h 

EC Cu-66 5,1min b- Cu-67 61,9h b- Sinkki 30 Zn-65 11,66MeV 244vrk b+ Zn-69 56min b- Gallium 

31 Ga-68 11,73MeV 68,3min b+ Ga-70 21,15min b- Germanium 32 Ge-71 11,8MeV 11,2vrk EC 

Ge-75 83min b- Arseeni 33 As-73 11,88MeV 80,3vrk EC As-74 17,77vrk EC,b- As-76 26,4h b- 

Seleeni 34 Se-82 11,85MeV 1,0*10^19v 2 b- Bromi 35 Br-78 12,03MeV 6,46min b+ Br-80 17,6min 

b+ Br-82 35,3h b- Krypton 36 Kr-81 12,1MeV 2,1*10^5v EC Kr-85 10,72v b- ------------------------------

------------------------------------ Rubidium 37 Rb-84 12,33MeV 32,9vrk EC,b+ Rb-86 18,6vrk b- Rb-87 

4,8*10^10v b- Strontium 38 Sr-90 12,56MeV 28,5v b- Ytrium 39 Y-88 12,79MeV 106,6vrk EC,b+ Y-

90 64h b- Zirkonium 40 Zr-88 13,02MeV 83,4vrk EC Zr-93 1,5*10^6v b- Zr-95 64vrk b- Niobi 41 

Nb-96 13,26MeV 23,4h b- Molybdeeni 42 Mo-99 13,49MeV 66h b- Teknetium 43 Tc-97 13,72Mev 

2,6*10^6v EC Tc-98 4,2*10^6v b- Tc-99 2,1*10^5v b- Tc-100 15,8s b- Rutenium 44 Ru-96 

13,95MeV Ru-97 2,9vrk EC Rodium 45 Rh-103 14.18MeV Rh-104 42,3s b,EC Palladium 46 Pd-

103 14,41MeV 19,96vrk EC Hopea 47 Ag-106 14,64MeV 24min b+ Ag-112 3,12h b- Kadmium 48 

Cd-109 14,87MeV 453vrk EC Indium 49 In-111 15,1MeV 2,81vrk EC In-117 43,1min b- Tina 50 

Sn-112 15.33MeV Sn-113 115,09vrk EC Antimoni 51 Sb-121 15,57MeV Sd-122 2,7238vrk b,EC 

Telluuri 52 Te-128 15,8MeV 1,5*10^24v Te-130 1,0*10^21v Jodi 53 I-129 16,3MeV 1,57*10^7v b- 

I-131 8,02vrk b- Ksenon 54 Xe-127 16,25MeV 36,4vrk EC Xe-133 5,25vrk b- Xe-135 9,14h Xe-136 

2,36*10^21v ------------------------------------------------------------------ Cesium 55 Cs-132 16,4MeV 

6,47vrk EC,b+ Cs-135 3*10^6v b- Cs-137 30,17v b- Barium 56 Ba-139 16,55MeV 83,3min b- 

Lantaani 57 La-137 16,69MeV 6*10^4v EC La-142 92,5min b- Cerium 58 Ce-138 16,84MeV Ce-

139 137,640vrk EC Praseody 59 Pr-143 16,99MeV 13,58vrk b- Neodyymi 60 Nd-144 17,14MeV 

2,1*10^15v Alfa Prometium 61 Pm-143 17,29MeV 265vrk EC Pm-145 17,7v EC Pm-147 2,62v b- 

Samarium 62 Sm-146 17,43MeV 1,03*10^8v Alfa Sm-148 7*10^15v Alfa Europium 63 Eu-151 

17,58MeV Eu-152 13,537v EC,b Gadolium 64 Gd-148 17,73MeV 90v Alfa Gd-150 1,8*10^6v Alfa 

Terbium 65 Tb-159 17,88MeV Tb-160 72,3vrk b Dysprosiu. 66 Dy-154 18,03MeV 3*10^6v Alfa Dy-

157 8,1h EC Holmium 67 Ho-165 18,17MeV Ho-166 26,763h b Erbium 68 Er-166 18,32MeV Er-

169 9,4vrk b Tulium 69 Tm-169 18,47MeV Tm-170 128,6vrk b,EC Ytterium 70 Yb-175 18,62MeV 

4,2vrk b- Lutenium 71 Lu-175 18,77MeV Lu-177 6,734vrk b,EC Hafnium 72 Hf-174 18,91MeV 

2,0*10^15v Alfa Hf-176 6,8min Ec Hf-183 6,4min b- Tantaali 73 Ta-182 19,06MeV 114,4vrk b- 

Volframi 74 W-181 19,21MeV 121,2vrk EC W-187 23,8h b- Renium 75 Re-187 19,36MeV 
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5*10^10v b- Osmium 76 Os-186 19,51MeV 2*10^15v Alfa Os-193 30h b- Iridium 77 Ir-191 

19,65MeV Ir-192 73,827vrk b,EC Platina 78 Pt-188 19,8MeV 10,2h EC Pt-190 6,1*10^11v Alfa Pt-

197 18,3h b- Kulta 79 Au-194 19,95MeV 39,5h EC Au-199 3,14vrk b- Elohopea 80 Hg-194 

20,1MeV 520v EC Hg-203 46,6vrk b- Hg-206 8,5min b- Tallium 81 Tl-202 20,25MeV 12,23vrk EC 

Tl-206 4,2min b- Tl-208 3,05min b- Lyijy 82 Pb-204 20.39MeV 1,4*10^17v Pd-205 1,5*10^5v EC 

Pd-209 3,253h b- Pd-210 22,3v b- Vismuntti 83 Bi-207 20,54MeV 33,4v EC Bi-208 3,68*10^5v EC 

Bi-211 2,17min Alfa Bi-213 45,6min b- Polonium 84 Po-205 20,69MeV 1,8h EC,b+ Po-209 102v 

Alfa Po-210 138,4vrk Alfa Po-213 4,2ys Alfa Po-214 163ys Alfa Astatiini 85 At-210 20,84MeV 8,3h 

EC At-213 0,11ys Alfa At-215 0,1ms Alfa At-217 32,3ms Alfa Radon 86 Rn-216 21MeV 45ys Alfa 

Rn-218 35ms Alfa Rn-220 55,6s Alfa Rn-222 3,825vrk Alfa ----------------------------------------------------

-------------- Frankium 87 Fr-221 21,15MeV 4,9min Alfa F-223 21,8min b- Radium 88 Ra-222 

21,3MeV 38s Alfa Ra-223 11,43vrk Alfa Ra-224 3,66vrk Alfa Ra-225 14,8vrk b- Ra-226 1600v Alfa 

Ra-228 5,75v b- Aktinium 89 Ac-225 21,44MeV 10vrk Alfa Ac-227 21,77v b- Ac-228 6,13h b- 

Torium 90 Th-227 21,59MeV 18,72vrk Alfa Th-228 1,93v Alfa Th-229 7340v Alfa Th-230 

7,54*10^3v Alfa Th-231 25,5h b- Th-232 1,405*10^10v Alfa Th-234 24,1vrk b- Protaniu 91 Pa-231 

21,74MeV 3,28*10^4v Alfa Pa-233 27vrk b- Pa-235 24,1min b- Uraani 92 U-232 21,89MeV 70v 

Alfa U-233 1,592*10^5v Alfa U-234 2,446*10^5v Alfa U-235 7,038*10^8v Alfa U-236 2,342*10^7v 

Alfa,sf) U-238 4,468*10^9v Alfa,(sf) U-239 23,5min b- Neptuniu. 93 Np-235 22,04MeV 1,08v EC 

Np-237 2,14*10^6v Alfa,(sf) Np-238 2,117vrk b- Np-239 2,355vrk b- Plutonium 94 Pu-237 

22,19MeV 45,1vrk EC Pu-238 88v Pu-239 2,411*10^4v Alfa,(sf) Pu-240 6550v Alfa,(sf) Pu-241 

14,4v b-,(sf) Pu-242 3,763*10^5v Alfa,(sf) Pu-243 4,956h b- Pu-244 8,08*10^7v Alfa,(sf) 

Amerikium 95 Am-239 22,34MeV 11,9h EC,(sf) Am-243 7370v Alfa,(sf) Am-245 2,05h b-,(sf) 

Curium 96 Cm-246 22,49MeV 4730v Alfa Cm.247 1,56*10^7v Alfa Berkeliu. 97 Bk-245 22,64MeV 

4,94vrk EC,(sf) Bk-247 1380v Alfa Bk-249 320vrk b- Kalifornium 98 Cf-249 22,79MeV 350,6v Alfa 

Cf-251 898v Alfa Cf-253 17,81vrk b- Eisenste. 99 Es-251 22,94MeV 33h EC Es-253 20,4h Alfa 

Fermium 100 Fm-250 23,09MeV 30min Alfa Fm-252 25,4h Alfa Fm-256 2,63h (sf) Mendele. 101 

Md-252 23,24MeV 2,3min EC Md-256 1,3h EC,Alfa Nobelium 102 No-253 23,39MeV 1,7min Alfa 

No-255 3,1min Alfa,EC Lawrenc. 103 La-255 23,54MeV 22s Alfa La-256 28s Alfa,(sf) Kurtsatov 

104 Ku-257 23,69MeV 4,8s Alfa Ku-258 11ms (sf) 

  

310. BEETTA KOOSTE 1..txt 
310. BEETTA KOOSTE 1. Beettakavalkadia. *Beettasoihtuaminen tarkoittaa terminä sitä, miten 

konkreettisesti 1000MW ydinvoimalasta karkaa 1000MW edestä erinäisiä säteilyenergioita. 

Vuotoina ja atomeihin virittyneinä energioina kontroloimaton ja STUK-mittalaitteissakin näkymätön 

säteilytuotto tuotta kilometriluokkaiset saatesäteilyn pinkkipilvet. (1Wsekuntti säteilysaantia tappaa 

raavaan miehen osuessaan kohdalle!) Monestakin syystä säteily näin karkaa läpi 

säteilysuojamassojen muodoissaan, joita kehittymättömät mittausnormaalit eivät nykyisellään 

tunnista biotooppeihimme kaikkialle. Nyt beettasoihtuamisen ilmiön voi maallikko viimein 

ongelmitta kuvata ydinvoimalaitosten savupiippujen päältä jopa ihan peruskameralleen. 

Suotuisissa kuvausolosuhteissaan mm, sumu-usvissa, autereisissa, aamuaurinkokajoissa ja 

muissa erityisesti seisovan kerrostuneen ilmanalan tutkimuskuvissa. Julkaisen tämän halutun, osin 

ennen julkaisemattoman materiaalin tuotoksia kyltymättömään kysyntään osin tässä Sivun 

englanninkielinen versio: http://www.styrge.com/English.html Betasoihtusivu: 

http://www.styrge.com/Betaflare.html -------------------- Kuten HYVIN olemme huomanneet olen 

toimittanut tänne KYMMENITÄIN aivan huippuvalokuvaajien lehtikuvia. Poimintoja nettiarkistoista. 
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Esim. tämä Ingalinan kuva olkoon osviittana! Kuva EI ole edes minun ottamani, vaan 

ammattilaisen ottama. Sieltä vaan KAIKISTA säännönmukaisesti toistuu sama pinkkisoihtukuvien 

teema! AINA! Olen toki omiakin kuvia tuonut esille mm. referenssiksi. Kuten huomaamme AINA 

sama ydinvoimalasaastan muodostama beettasoihtu sieltä pinkkipunaisena, tai verenkarvaana 

pykii. Ei näy olevan MITÄÄN väliä silä miten kuvan kontrasteja korostelet, tai KUKA kuvan on 

ottanut. Tai edes kameran laadullakaan ei ole tuon taivaallista merkitystä! Punakarvaus on ja P Y 

S Y Y ! Huomaan kyllä SUPO:n paniikin kasvaneen sellaisiin mittoihin, että tällaisten kuvien tuotto 

nettiin estetään kaikin kiimoin ja tavoin. Miksikö? Koska ne ovat 100% osoitus pitkään 

megayyberiin ja kestävää kestävämpään todistusketjuuni ASEA-atomin beettasoihtureaaliin! Siihen 

miksi jo 1978 Ytimekkään kantta koristaneet valokuvapainokset olivat jo silloin suora tien 

uhkaukaasi SUPO:n vankiloihin! Siinä sivussa olen kyennyt osoittamaan ongelmitta JOKAISEN 

ydinpeelon yritykset estellä beetasoihtureaalia tulemasta esiin tuomituiksi jo alkulimoihinsa. 

Beettasoihtu ON AITO, JA PYSYY! Eikä edes SUPO väkivaltakoneisto mahda asialle enää 

YHTÄÄN MITÄÄN! Niin ja vielä kerran näitäkin kuvia tänne todisteeksi. Siinä on tosiaan sikin sokin 

kymmenisen eri kuvaajan tuotokset ja omani, niin ettei mitään eroa ole, eikä TULE. Ydinpeelot 

olette LOPULLISESTI asiassa hävinneet ja pottiinne kusseet. Tältä pohjalta jatketaan!: 

http://www.styrge.com/English.html http://kuvaton.com/k/Bml.jpg http://kuvaton.com/k/BmA.jpg 

http://kuvaton.com/k/Bmj.jpg http://kuvaton.com/k/Bm8.jpg http://kuvaton.com/k/BmT.jpg 

http://kuvaton.com/k/Bmp.jpg http://kuvaton.com/k/BmW.jpg http://kuvaton.com/k/BmG.jpg 

http://kuvaton.com/k/Bmn.jpg http://kuvaton.com/k/Bmi.jpg http://kuvaton.com/k/Bmx.jpg 

http://kuvaton.com/k/Bmo.jpg http://kuvaton.com/k/Bmb.jpg http://kuvaton.com/k/Bm6.jpg 

http://kuvaton.com/k/Bmc.jpg http://kuvaton.com/k/B92.jpg --------------------- Mistä 

beettatorchkuvia? Olen miettinyt pääni puhki, mikä sellainen säätyyppi tai alue vielä olisi josta 

emme olisi tiiminä nettiin toimittaneet beettasoihtukuvia? ______________________________ 

Kuten hyvin muistamme olen tänne toimittanut kansan pyyntöön auliisti vastaten lukuisia eri 

säätyypin ydinvoimalasta otettuja beettasoihtukuvia. On keskellä päivää otettuja. On toki kuuluisaa 

pohjoismyrskykuvaa, joka tajuntaamme räjäytti pysyvästi äärihyvin dogumentoitu Turun YLE TV 

mastopalon jouduttuaan sinne TVO:n beettasoihdusta 100km päästä ioniplasmakulkeumana. On 

toki tullut otettua aamu-usvasumukuvia. Näyttävää, upeaa päiväsumubeettaa. Illan 

ydinvoimaloitten vain osin rikkiplasmalamppuiturhakkein peittämiä iltapimeäkuvia. On otettu oivaa, 

paljon kehuttuja Posivan luolan sinisavuisia referenssikuvia. Jopa keskiyöllä ottettuja kuvia on 

pilvin pimein. Muistamme miten kaikki neteissä alkoi tästä KLASSIKOKSI nousseesta oivasta 

Vesan videosta. Vesan "punainen keskiyön hetkikuvavideo" on klassikko toki. Keskiyön Loviisan 

kilometrista pinkkiä beettapalloklassikkoa olemme hämmästelleet maasta toiseen: 

http://www.youtube.com/watch?v=P_a19RRo2gY Totta kai ei sovi unohtaa miten aivan 

ammattitason valokuvaajienkin toinen toistaan näyttävämpiä maailman ydinvoimaliden syytämien 

beettasoihtusavut ovat nettejä laajalti kauhusta vaientaneet. Tässä kuvassa hahmottuu miten 

TURHAA NSA:n lakisääteistä peittely-yritystä beettasoihduistaan TVO harrastaa miljoonaluokan 

plasmarikkilampuin yön kuviimme. Beettarakeet reunalla kertoo karusti kaiken, ettei peitto nyky 

tehohaittavaloin riitä edes nimeksi! Ja sekös maltaita peittovaloistaan maksanutta ydinalaa 

sieppaa!: http://kuvaton.com/k/Bdx.jpg Niin ja ihan vertailuksi, että kuvat toki onnistuvat ilman valon 

haittoja tietyin edellytyksin myös eräässä lemppariotoksessani: http://kuvaton.com/k/Bdv.jpg 

Edelleen peräänkyselen myös TEIDÄN beettasoihtukuvianne lisää. Kuten tavaksi jo on tullut toki 

100% aitoja, ei muita. On tosiaan AINA hienoa päästä vertaamaan myös TEIDÄN kuvianne, meille 

KAIKILLE opiksi äärimmäisaiheestamme. Minulta on kyselty viime aikoina, onko edes mahdollista 

kuvata (1000MW tehosäteilypäästöillään) beettasoihtuavia ydinvoimaloitamme niin, etten 

KYKENISI hahmottamaan kansan katseltavaksi niissä piileviä beettasoihtuja? . . . ??. . .* -------------

---- Beettasoihtureferenssiä. Olen julkaissut varsin näyttävää kuvakavalkadia ydinvoimaloista 
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ottamiamme kuvia ydinvoimaloitten savupiipuista ja seinärakenteista sinkoavista neutronvuon, 

neutronoinnin ja säteilyn varastoitumisten muodostamista beettasoihduista. Olen myös kertonut 

saaneeni näistä KIISTATTOMISTA maailman ydinvoimaloissta purkautuvista reaktoritehonsa 

suuruisista mittareissa näkymättömistä päästöistä tietoni ASEA-atomin opein TVO:lla. Aihe on eräs 

maailman tarkimmin jo yli 60v kansainvälisin sopimuksin salattu ydinreaali. Sen esittämistä ja 

näyttämistä pidetään maailman turvaorganisaatioissa asiana, jonka torjumiselle ydinala valheensa 

on rakentanut jo vuosikymmenet. Nyt kuitenkin iluusiosulut ovat lopulta aukeamassa. 

Beettasoihtukuvia leviää vääjäämättä kaikkialle, eikä ydinala ole LAINKAAN tyytyväinen 

näkemäänsä! Beettasoihdun ydinkuoleman viestin kiistattomuutta vastustamaan on kehitelty 

hiipuvia kyhäelmiä. Eräs yleisemmin käytetyistä on harha miten ydinvoimaloitten savupiipusta 

pöllähtänyt kilometriluokan punainen ionisoituneista kaasun energioista kertova kajastus 

johtuisiilman lämmön mystisestä IR-fotonoinnin ilmentymästä? Päätin taittaa tapani mukaan myös 

tämän kestämättömän harhan jo nuppuunsa. Kuvasin seuraavan kuvamateriaalini referenssiksi 

Olkiluodon Posivan kaivoksien poistoilmaflektien, ja dieselsavujenkin antamista näkymistä 

suulakeilta. Kuvan taustan oikealle nouseva punaisuus johtuu oikealta OL-1 ja OL-2 voimalasta 

tulevasta beettasoihdun värimuutoksista säteilyn energiaionisaatioista. Siitä saamme oivan 

vertailupohjan. Edessä olevat Posivan tuuletusaukot syytävät satojen metrien syvyydestä 

suunnattomalla voimalla kaivoksessa lämmenneet porauskalustokatkun ilmat ylös päin. 

Huomaamme ilmapatsaan ylhäälle suunnattuna synnyttäneen VAIN sinivalkean vaisun 

turbulenssiloimotuksen iskeytyessään odottavaan pikkupakkaseen. Ei tietoakaan muusta 

värimuutoksista! Hyvän kontrastin tekee kuvassani myös se, kun takana oleva ydinvoimaloitten 

beettasoihdun puna tunkee läpi surutta hailakan poistoilman sinisävyn rutaten, kuin tyhjää vaan. 

Tämä dogumentaationi on jälleen erittäin tärkeä referenssi antajan naula ydinalan arkkuun! 

http://kuvaton.com/k/Bva.jpg http://kuvaton.com/k/Bx5.jpg ------------------ Merituulitunneli. Erikoisen 

mielenkiintoinen kavalkadi on esillä nyt. Otin fotoni lauantaina 04.06.2009. Ilmastollisesti tilanne oli 

mitä herkullisin. Kesän kuumat olivat muuttaneet meren jo helteistä n. +22C. Toisaalta maan 

lämpötila oli iltaan suorastaan romahtanut alta +10C lämpöiseksi. Navakkaan merituuleen 

vaadittava 10C< erotus oli juuri kuvaushetkeen kiihdyttänyt alueelle kuvaajan seljän takaa 

kuvaussuuntaan syntyvän tuiman paikallisen tunnetusti pohjoiseen kääntyvän merituuliolosuhteen. 

Olen ottanut kameralinjani suoraan etelään päin. Oikealta kuvaajan selän takaa syytää vallitsevaan 

navakkaan meri-, maatuulimekanismiin beettasoihtuionisaation pinkkivirittyneen hapen 

beettasoihduistaan takaaoikealta. Edessä kaukana siintävää Turkua kohden muodostuu maisemaa 

halkova selkeästi hahmottuva tuulisuihkun vaakavirtauspyörre. On kuin tunneliin katsoisi! 

Vasemmalta alaspäin viilenevä Rauman päältä kuvattu kylmempi ilmamassa romahtaa alas. Imien 

ylempää tappavaa beettasoihtupinkkiä TVO:n savupiipusta maahan. Oikealta huomaamme 

pyörteen reunaa suoraan lännestä. Kuvasta oikealla hahmottuvat korostuvat vaaleammansiniset 

kuumemman merihöyryn ilman synnyttämät pyörreraidat. Jotka puolestaan repelevät TVO:n 

beettasoihtupilaamaa ilmaa vastapäiväisellä kierteellä ylös. Kuva on suorastaan historiallisen 

tasokas! Turun Kuusiston YLE TV-maston beettasopihtupalomekanismi tammikuun 17päivä 2009 

ja 10 000ha< metsätuhoja TVO- Turku rantalinjalta näin muodostavaa merituuliajotunneloitumista 

ei KOSKAAN ENNEN ole kyetty näin hyvin vangitsemaan. Tasokkaalla tieteellisellä tarkkuudella ja 

dokumentoimaan myös jatkotutkittavaksi. Sitten kyseinen kuva vielä mukaan. Ensin tosiaan 

uniikkikuva: http://kuvaton.com/k/I39.jpg Sitten Windows vistralla spektrianalysoitu 

täsmädokumentaatio perään: http://kuvaton.com/k/I3s.jpg  
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311. VESI on kaikki 2..txt 
311. VESI on kaikki 2. Maa ilmasta ohjelmassa kerrottiin miten yli 70% maailman makeasta 

vedestä käytetään mm. keinokasteluun. Luvun järkyttävyys on vailla vertaa, kun tajutaan kuinka 

suurista määristä tässä puhutaan. Vuosituhannen vaihteessa kerrottiin maailman makeanveden 

käyttötarpeiksi noin 50%. Keinokastelupeltojen alaksi 40%. Mistä ihmeestä näin valtavat 

vedentarpeen kasvu kertoo ja muodostuu? Viime kesän (-08.) Tukholman kansainvälisessä 

kokouksessa kerrottin maailman suurimmaksi puutelistaan siirtyneeksi aineeksi juuri puhtaan 

makean veden. Sielä ennakoitiin tällaisen katastrofin olemassaolo maailman TÄRKEIMMÄKSI 

VAARAKSI. Makea vesi katoaa kiihtyvästi miljardeilta maailmalta. Peltojen pinta-alat eivät ole 

kasvaneet, päinvastoin eroosio vähentää jo olevia. Ilmastomuutoksen on puolestaan aina kerrottu 

vain lisäävän sadantaa haihdutuksen lämmittäessä meriä. +40 prosenttia ennakoitiin sadannan 

kasvuksi, tähän ei siis katoa vesiä. Syitä on etsittävä vallan muualta. Tiedättekö mikä on mm. 

eteläisen pallonpuoliskon rajuin ja suurin makeanveden kuluttajayksikkö? Aivan oikein Australian 

uraanijalostamot ja koko uraanikaivoskompleksimassat siellä! Vielä vuosituhannen vaihteessa 

uraania maassa rikastettiin 4% keskivertoa olevista uraanimalmioista. Nyttemmin siirryttiin 0,4>% 

alittaviin äärimmäisen köyhiin energianegatiivisen kaivuun malmeihin! Yhtäkkiä käsiteltävät massat 

jälleen 10-kertaistuivat ja samalla kymmenkertaistui loogisesti myös siihen tarvittavat vesimäärät. 

Kuten olemme huomanneet koko mennyt vuosituhat on tietysti välittömästi panut mantereen 

vesihuollon polvilleen juuri makenaveden puutoksistaan. Ei mikään sattuma, asiat natsaavat 

suorasukaisesti Australian räjähdysmnäisesti kasvaneisiin massiivisiin metsäpaloihin 2000-

vaihteen tietämistä eteenpäin. Kun uraanijalostamot pumppaavat maan pohjavesivarannot alta, 

katoaa myös automaattisesti pintavesivarannot hupenevasti. Päivän selvää, mistä on kyse. 

Otetaan toinen esimerkki. Kiinassa pohjavesivarannot katoavat jopa metrin vuosivauhtia, ja 

suolainen merivesi tunkee pilaamaan loput. Kiina aikoi vuosi sitten tuoda maahansa tuhatmäärin 

ydinvoimaloita. Vaan kun tajusi peltojen käsiin kuivumisista ydinvoimaloitten alajuoksuilla, mistä on 

lopulta kyse, ei ydinvoimaan satsata enää. Tilalle Kiina julisti 2009 alussa 5-kertaistavansa 

kivihiilivoiman, myös tuuleen, aurinkoon, biopolttoon. Miksi tällainen täyskäännös ja noin pienessä 

aikaviiveessä? Jälleen kerran syvin sisältö asiaan on makean veden puuttuminen. 1 000MW 

ydinvoimala tauotta haihduttaa hukkaan jokivesistä 1 500L/s, ei tällaista miljoonakaupungin 

vesikäyttöä edustavaa voimalakohtaista tuhlausta voi sietää mikään talous! Kuivissa maissa on 

alettu käytttää kivihiilivoimalaa kaasutettuna suoraan energiaksipolttoon. Luhdutus onnistuu 

helposti liikuvista ajoneuvoista tutulla ilmajäähdytyksellä. Tuulivoimalat, dieselit, biopoltto, 

aurinkovoima kaikki tyyni maakaasuvoimaloita myöten onnistuu ilman ydinvoimalan vesituhlauksia. 

Järki voittaa asiassa alati alaa. Ei ydinvoimaloille (IAEA määräyksistä) pakollisilla jäähdytystorneilla 

kertakaikkiaan ole varaa tappaa miljoonien ja miljoonien elitärkeitä vesiä. Varsin yksinkertainen ja 

kiistaton realiteetti. Jostain kumman syystä Suomessa ei näistä uskalleta lehdistössä ja foorumeilla 

puhua halaistua sanaa. Vaikka jopa naapurimaamme mm. Venäjän Sosnoviborin 4 ydinvoimalaa 

muutetaan parhaillaan jäähdytystornillisiksi. Syynä tässä tapauksessa puolestaan on 

ydinvoimalatappajiksi tiedetyt jäähdytyskanavat erityisesti merissä tukkivat hallitsemattomat 

vaeltajasimpukkainvaasiot, ja kaspian runkopolyyppien kaltaisten räjähdysmäiset lisääntymiset 

laitoskanavatukkeiksi. Tismalleen sama vaiva on myös Suomen JOKAISELLA ydinvoimalallamme 

JO! Olkiluodosta Loviisan on Itämeren merialueemme muuttunut hallitsemattomiksi 

selkärangattomien ydinlauhdekuumuudessa elävien uudistulokkaitten kasvualtaiksi. Maailmalla on 

julistettu ydinkieltoon laajasti sellaisia alueita, joihin ei noita voimaloita saa rakentaa enää ikinä. 

Koska tulokasinvaasiota ei lainkaan hallita. Myös Loviisan edusta on tällaisen kiellon alaisuuteen 

kansainvälisesti julistettuna! Ydinvoimaloitten lauhdutuskanavia tukkivaa eläimistöä havaitaan 

maailmassa jo kaikkialla. Hengenvaarrallisia hallitsemattomia ydinvoimalan alasajoja on ollut 
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kymmenittäin. Asiasta on tarkasti vaiettu. Mutta mitään ratkaisua ei tähänkään ydinvoimaloitten 

kohdalla olla keksitty. Ongelman tekee äärimmäisen vaikeaksi koska voimalan on saatava 

tukkeumapysäytyksissään vähintään vuorokausi esteettömät jälkilämmön jäähdytysvedet! Laitos 

on pakkopysäytettynä tukekasvun tonnistoihinsa, mistä se räjähtämisestoonsa saa jäähdytteen 

nestevedet? Huomatkaa, että ilman jäähdytettä jäänyt pysähtynyt ydinvoimalan polttoaine sulaa +3 

000C vellovaksi Tsherobylmassaksi. Vain ja ainoastaan 30s sisällä! Siinä mietittävää kaikille. -------

---- 7 300 000 ydinkuolemaa vuodessa! Usein minulta on kyselty mitä VARTEN kirjoitan maamme 

ainoana totuuksia ydinalasta nettifoorumeille? Tässä jälleen kerran asia, jota olen maamme liki 

ainoana jaksanut pumpata julkisuuteen poliisien, valtovirkamiesten ja moderaaattorien ylettömästi 

painostaessa minua alati. NYT kuitenkin totuuden verhot alkavat revetä myös tästä aiheesta. Ja 

olen siis tehnyt tehtäväni hyvin myös tässä: L.S. 20.04.2009."Merestä pumpattava valtava 

vesimäärä vie jatkuvasti mukanaan vesieliöitä. Tähän saakka kalojen määrä ja lajisuhteet ovat 

olleet karkean arvion varassa. Nyt asiasta tehdään selvitys keväällä. Tutkimukseen otetaan myös 

aikanaan OL-3. Asian tutkimusta edellytti Länsi- Suomen ympäristölupavirasto. Ydinvoimaloiden 

kalakuolemat tutkitaan viimein. Esitutkimus: TVO:n ydinoimaloihin jää 20 000 kalayksilöä 

vuorokaudessa! Eniten OL-2 laitoksella oli silakkaa 40%, myös ahventa 20%, kuoretta, 

kolmipiikkiä, kiiskeä yms.. Kalastusbiologi Leena Rannikko oli haastateltavana. Raumanmeren 

kalastusalue kritisoi jo tutkimusmenetelmiä, joissa aiemmin on käytetty liian karkeita testiverkkoja 

2-4mm silmäkoolla." On sydänalaa lämmittävää tajuta osaamisensa. Tässäkin pitkässä 

vuosikausia kestäneessä asiassa oltuani julkituloissani maamme ainoa ydinvoimaloissamme 

tapahtuvan silmittömän kalateurastuksen paikallinen silminnäkijöistä AINUT, joka sitkeästi asiaani 

pidin julisuudessa, sain asiani läpi! Maailman julkein ydinrikollistoimi joutui kuin joutui kasvaviin 

tutkintoihin! Ei auttanut enää edes se, miten ydinhallinto suunnattomalla valtion 

väkivaltakoneistollaan hääti minua pois neteistä ja kertomasta silmittömän ydintuhon aiheuttajasta. 

20 000kpl vuorokaudessa kuollutta kalaa on valovuosia eri asia, kuin lehdessä paukutetut tiedot 

siitä miten tuulimyllu tappaa tuskin linnun vuodessa. Silti vain ja ainoastaan tuo ainokainen lintu on 

pidetty esillä. Kalan poikasten moinen massakuolema kun tarkoittaa kymmenissä tuhansissa 

kiloissa kadonnutta kalabiomassaa merijärjestelmästä vuorokaudessa! Päälle kaikki se leväkato, 

planktontuho, pohjaeläinkato päälle, joka meren ylenpalttinen lauhteen imurointi, säteilyttäminen ja 

kiehuttaminen ylilämmöllä ydinvoimin tekee. Tajuaa selkeästi mikä massiivinen megatappokone 

ydinvoimala on. On äärimmäisen palkitsevaa, että viimein alkaa vuosikymmenet sisäministeriön 

selän takana massamurhiaan peittelevä maamme ydinrikollisuus pääsemään ansaitsemaansa 

julmuuden tähtipaikkaansa. Mielenkiinnolla odotamme mitä alkaakaan vuosien aikana esille 

ottamistani ydinkritiikeistäni kantaa hedelmää. Pää, niin se on nyt joka tapauksessa orastavasti 

auki. 

  

312. Ydinkaleerit..txt 
312. Ydinkaleerit. Historiallisista filmeistä muistamme, miten jo julmuudestaan kuuluissa Rooman 

sotalaivoissa oli kaleeriorjia soutamassa laivoja. Filmeissä selkeästi korostetaan miten kaleeriorja 

oli laivaansa kahlittuna yleensä koko loppu elämänsä. Periaatteena oli, jos soutaja ei tehnyt töitään 

koko sielullaan hän menettäessään laivan altaan hukkui uppoavan laivansa mukana. Kuria ja 

järjestystä, jonka mukana teema laivansa mukana uppoavasta kapteenista eli tähän päivään. 

Muistamme miten Venäjän ydinsukellusvene Kurskin miehistön annettiin kitua päiviä pelastustaan 

turhaan odotellen. Lännen pelastussukellusta taktisesti viivästettiin kauan. Viimeinenkin venäläisen 

ydinsukellusveneen tapahtumista todistava kuoletettiin alukseensa rangaistuksena ydin 
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laiminlyönneistä. Silloin vielä Suomessa kritisoitiin moista barbariutta vain ja ainoastaan Venäjän 

sotamoraalittomuuden ja rappion merkkinä. Tshernobylin ydinonnettomuuden musta-aukko, ettei 

tuhatpäisistä voimalan väestä yksikään ole kirjoitellut tapahtumista. Oudointa, ettei yhden yhtä 

jäänyt kertomaan mikä petti, missä mokattiin. Miten säteily vaikutti . . perin outoa kaikki? Luulisi 

lausuntojen olevan kullan arvoista parantamaan ydinalan turhan heikkoa turvallisuutta 

silminnäkijöiltä. Mutta EI! No miksi ei? Koska tapahtumien kulku ja ihmisten kuoleminen mm. 

säteilyionisoituneisiin beettasoihtuamisten punahehkuisiin pinkkipilviin metallin maku suussa. 

varastoitumissäteilyjen mekanismit ja mutta eivät kaipaa IAEA:n mukaan julkituontia maailmaan 

suurelle yleisölle. Maaliskuussa 2009 TVO pisti paremmaksi. Ydinyhtiö piti koko henkilökuntaansa 

koskevan tiedotustilaisuuden. Kansainvälinen ydinturva runnotaan voimaan. Ja millainen määräys! 

Kaikki TVO:n aktiivitilojen panssarilasiset ikkunat kalterein peitettiin raketen teräksellä ja tuimalla 

tuennalla. Eikä muutoksessa ole lainkaan kyse, jotta estettäisiin laitokselle tunkeutuminen. Vaan 

sieltä POISTUMINEN. Kurskin esimerkin mukaan ydintyön sbesialisteista tehdään kysymättä 

kansainvälisten uusien ydinturvalakien mukaan samanarvoisia kuin venäläisistä matruuseista. 

Jotka palkkautuivat kymmensenttisten erikoistitaanisten valmiiden ydinruumisarkkujensa 

riittisovitusuhreiksi. TVO tulee linnoittamaan saarensa vaan Kurskiakin rajuimmin! Aiemmin sisään 

tunkeutumiselta suojaavat aita kolosaalit muutetaan peilikuvikseen. 40-luvun 

keskitysleirivangeillekin jo tehtiin 10 000V sähköteurastusaidat poistumista estämään. 

Samanlaiset, jopa 4-5 kertaiset aidat pitävät ydinuhrit jos mahdollista entistä tiukemmin 

ydinvankilassaan. Vähintään 3,5m korkeat NATO- silpolangoin kruunatut 

päänkatkojasahalankameret peittävät jatkossa silmänkantamattomiin työläispoloilta yhteydet jopa 

saaren rantoihin. Kuin tiehen elämään vapauteen. Porteille tulee kanavamaiset yhden rekan 

kerrallaan sisään päästävät moninkertaiset sulutusporttisysteemit. Vartijat kulkevat jokaisen auton 

mukana sisääntulosta lähtien. Suoraan synkimmistä rautaesiripun ajoista otetuilla metodeillaan. 

Keskeinen ydintapa on poistaa kaikki aiemmat reittiportit mm. huoltohenkilökunnalta omille 

autoparkeilleen. Tehdään systeemiä jolla Posivan Vuojoen SUPO- valtuutetut ydinturvapoliisit 

kykenevät 10km päästä sulkemaan sähkösalvoin tuhatpäisen ydintyöläisten joukkokokopaot niille 

sijoilleen. Ydinonnettomuuden, kärkkäästi myös laittoman korpilakon yms. uhatessa. Jos ei 

Vuojokikaan jää ydinonnettomuuspäästösäteilyissä henkiin voidaan optisin kuitukaapelein sulkea 

ydinalueet toki suoraan Helsingistä sisäministeriön valtuuksin. Ydintyöläisillä ei ole toki 

vuosikymmeniin enää ollut lakko-oikeutta perustuslakejamme pilkkana pitäen. Mutta nyt tällaisen 

teoreettinenkin mahdollisuus poistetaan konekivääreitään, kovat aina piipuissaan jo pitkään 

kantavilla sisäministeriömme OMON/ Securitas- erikoisjoukoin. TVO:n henkilökulun 

vartiointilaitteitten huoltovastuu niin ikää siirrettiin TVO- laisten korjaajilta ulkovartio-osiltaan 

suoraan Securitaksen sisäministeriön sotilaallisille karhuryhmille muutama vuosi sitten. 

Verukkeena käytettiin ydinturvatietojen kansainvälisiä tiukenneita alati hämärämpiä määräyksiä ja 

ties mitä "vuotamisia". Jäähdytteittä jäänyt reaktori sulaa +3000C kaiken tuhoavaksi vellovaksi ilma 

ionisaatio myrkkyisäksi magmaksi. OL-3 laitos on yli- iso epävakaan polttolimiitin plutoniumpolttoon 

suunniteltu laitos. Jossa spontaani +/- 2% tehon jo pelkkä muutos kostautuu parissa minuutissa 20 

000<-kertaistuneena tehon NOUSURÄJÄHDYKSENÄ! Jos ei alati hyperaktiivisuuteen ruoskittu 

henkilökunta reagoi vastasäätökorjauksin. Tässä istutaan jatkossa räjähtävän ydinpommin päällä. 

Ydinvaltiomonopolimme haluavat varmistaa kaikin tavoin, että ydintyöväestö vastaa KAIKESTA 

hengellään!. . .Niin tai ei nyt "ihan kaikki". Kaikista aitameristä ja sähkökuolemanloukutuksista 

ulkopuolelle jätetään yksi rakennus. TVO:n terävimmälle johdolle jätetään avoin mahdollisuus 

paeta omille autoilleen. Niin ja jos oikein kiire tulee niin pääsevät pois sitä varten aidatta vain heille 

jätetyiltä rantakaistalta venein. Tai tulipalokiireessä pääpomoille on myös etelärannassa privaatit 

helikopterikentät avoimena Helsinkiin, jopa kunnon ydinryskeessä Espanjaan. . .Mielenkiintoista!  
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313. Ydin vs. 3 tektoniikkapäivitys..txt 
313. Ydin vs. tektoniikkapäivitys 3. T.S. keskiviiko.11.03.2009, kooste:"Salo Muurila moottoritie 

suljetaan j ä l l e e n päiviksi reilun viikon päästä. Moottoritie on tarkoitus sulkea koko matkalla 

Muurlasta Lohjalle. Päivystäjät valvovat turvallisuutta vaikeuksien moottoritiellä. Tiehallinnon 

hankintapäällikkö Mangnus Nygård toteaa tieyhtiön vikaselvitysten olleen "ympäripyöreitä"? Yhtä 

kaikki tunneleille on määrätty 10 kokopäiväpäivystäjää. Tarvittaessa he sulkevat liikenteen tunnelin 

suulta. Tiehallinnon projektijohtaja Matti Vehviläinen sulkee jälleen kerran suunsa. . . Nämä ovat 

sopimusasioita, joista ei ole "h y v ä k i r j o i t t a a l e h t e e n !?" Äärimmäisen mielenkiintoinen 

sattuma samaisella moottoritiellä jatkuvasti, joka tuli kuuluisaksi siitä, että tielle vyöryi mm. 

hallitsemattomia masiivisia kiviseinämiä äkkiarvaamatta heti valmistuttuaan 2008. Selkeästi 

huomaa miten paniikki jatkuu kun Ruotsin eteläosien vuosisadan rajuimmat jatkuvat 

tektoniliikunnat mm. 2008 ilmoittavat koko Pohjolan lävistävän Litoraanisauman kiihtyvistä 

liikunnoista. Norjan kuvauskielloistaan kuulun 14 kalliotunnelia sortuili tektoniikkaan vajaa parisen 

vuotta sitten. Samaan tahtiin Ruotsin 450m pitkän salatun masiivisesti niinuikää 

kuvauskieltiokuuluisassa sattumuksessa tektonivajoaman kanssa Etelä-Norjassa. Puolisen vuotta 

siitä ja Norjassa kerostaloja jäi jälleen tektoniikkavyöryyn. Posiva ja Ruotsin 

ydinturvavirannomaiset ovat jo alkaneet hätäännyksissään tukkanuottasille molempien maitten 

lävistävän Litoraanisaumaan suunnitelluista molempien maiden ydinjäteluolien järkevyyksistä 

maailman syvimpään kilometrisyvään maanpäälliseen 2 100m pitkään litoraanitektonisauman. 

Ruotsi on jo selkeästi tajunnut, molemmissa maissa on tuhosaumassa myös lukuisia laittomasti 

jäykästi peruskallioon ankkuroituja ydinvoimaloita mm.TVO OL-1 ja OL-2 laitoksemme. Jopa 

Rauman kaupunki on alkanut empien vaatia 2009 alussa Posivalta systeemiä, jolla Olkiluodon 

Onkaloinnista saadaan uraanijätteet pois maaperän nähdysti pettäessä alta! Ruotsin kuuluisimman 

geologiajohtajan Nils Mörnerin varoitukset odotettavista tulevista säännönmukaisista 8-9 Rihterin 

tektoniikkamaanjäristyksistä, jättitsunameineen alkavat nostattaa syystä paniikkia kautta Pohjolan. 

Todistuksia alkaa kasautua uhkaavina massivipilvinä kiihtyvästi. H.S. perjantaina jo 13.03.2009. 

"Iso maanvyöry vei mennessään taloja Norjassa .Maanvyöryn tuhoja meren rannalla Namsosissa 

Norjassa. Maanvyöry vei mukanaan useita taloja ja autoja Keski-Norjan Namsosissa perjantaina. 

Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut vakavasti vyöryssä. Pelastusmiehistöt etsivät kuitenkin 

mahdollisia uhreja illalla rauniokoirien avulla. Alueelle julistettiin hätätila. Helikopterit pelastivat 

ihmisiä maamassojen ja veden alla jääneistä rakennuksista. Ihmisiä on yritetty pelastaa myös 

sukeltajien avulla. Maa vyöryi parisataa metriä mereen. Pelastusviranomaisten mukaan on vienyt 

mukanaan ainakin kuusi asuintaloa ja kolme vapaa-ajan asuntoa." Suomessa ydinalan kiihtyvässä 

sensuroinnissa kaikkia lehtiä palstoitti mitään kertomaton ykssittäinen talo arkilienjukossa. Alla 

STT:n, Hesingin ja sisäministeriön tarkasta ydinvuotosensuroinneista kertova hyssyttelykuva 

jälleen kerran! Saman tektonisauman pettämisestä on kertonut T.S myös. Löydettyään Turun 

edustalta meren syvänteiltä epävakaasta tektonikasta ja ydinlauhdelämmön kumpuamisesta 

räjähtänetten hehtaariluokkaisten fossiilimetaanitaskujen hajoamislöydöksiään meren 

pohjasedimenttikerroksista. Niinikään mm. Helsinki/ Päijännetunneliin on tämä samainen 

kallioliikunta iskenyt tuhoisasti miltei vuosittain korjausta vaatien. Rihtniemen Ruotsi/Suomi 

tasasähkökaapeli katkoutui samaiseen aktivoituneeseen kallioperäaktiviteettiseen Litoraaniseen 

tektonisaumaliikuntaan useasti. Mm. Japanissa saman tyylinen tektonisaumaliikuntaan rakennettu 

peräti 7 ydinvoimalan kasa romuttui täysin kallioliikunnasta hiljaisuudessa parisen vuotta sitten. 

Arvoltaan nykyrahassa mitä lie 100miljardin hukkaenergiainvestointi ei jätä kriittistyviä sijoittajia 

ydinharhaan enää kylmäksi. Kaikki nämä yhdessä kertovat siitä, miten vasta nyt pakon edessä 
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ydinhankkeitten megavaarallisuudet alkavat väkisin vuotaa julkisuuteen. Jokainen tajuaa, että 

peräti 7 hetkessä menetettyä mm. Japanin ydinvoimalaa jätttää ennennäkemättömän rajun kolon 

maailman ydinalaturvan kaikkeen uskottavuuteen myös tektoniikkavakausmielessä. ---------------- 

T&T-UutiskommenttiKari Peltonen, 10:21 Turun moottoritie - auki, kiinni, auki, kiinni... Muurla–

Lohja-moottoritieosuus eli E18-tien länsipää ja sen rakentaminen on varsinkin loppuvaiheessaan 

tarjonnut tilanteita, joista ei tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa. Lista on pitkä. Rakennusaikana liito-

oraville piti tehdä poikkeusjärjestelyjä, että ne pääsevät tien yli. Loppuvaiheessa tie viivästyi 

monimutkaisten liikenteenohjaus- ja turvaohjelmistojen toimimattomuuden vuoksi. Joulukuussa 

kallioleikkauksessa tapahtunut kivivyöry tukki tien. Ja sitten kun tie vihdoin useiden viikkojen 

myöhästymisen jälkeen saatiin auki liikenteelle, tie on monena viikonloppuna suljettu 

ohjelmistotestausten vuoksi. Kaiken huippuna tienvarressa on ollut kylttejä, jossa autoilijoita 

varoitellaan putoavista kivistä – mitenkä niitä muuten pitäisi varoa? Autoilijoiden vauhtia on vielä 

yritetty hillitä 80 km/h -nopeusrajoituksilla – omien havaintojeni mukaan huonoin tuloksin. 

*KAIKESTA huomaa, että ongelmien taustalla on Olkilujodon salailuista tutut tektoniset jatkuvat 

maailman syvimmän maanpäälisen Litoraanisauman liikunnat. Asia on maassamme toki nähdysti 

TABU, vaikka mm. Ruotsin ja Norjan alati kasvavat maanjäristykset ja oloissamme 

ennenkokemattoman rajut tektoniset toiminnot jo uhkaavasti ennakoivat massatuhoja ydinalan 

rakennuksille, varastoille, onkaloille ja ydinvoimaloillemme. Asia selkeästi piilotetaan ja 

virannomaistahoilla toivotaan pelastumisen ihmettä kädet ristissä! Nyt tien rakentanut ja sitä 

operoiva Ykköstie-yhtiö ja tien tilaaja Tiehallinto riitelevät siitä, kuka maksaa viulut aiheutuneista 

lisätöistä ja viivästyksistä. Runsaan 50 kilometrin mittainen moottoritieosuus on vasta toinen niin 

sanotulla elinkaarimallilla toteutettu mittava tiehanke. Ensimmäinen eli Lahden ja Helsingin välille 

tehty nelostie sai kehuja suunnilleen kaikilta. Tie valmistui yksityisrahoituksella ennätysajassa 10 

vuotta sitten, ja Nelostie Oy rupesi saaman tuloja liikennemäärien perusteella etuajassa. Ykköstien 

muuttaminen moottoritieksi elinkaarimallilla osoittautui kuitenkin ensimmäistä kokemusta 

hankalammaksi. Maksuperusteena eivät ole suoraan liikennemäärät, ja ennen muuta seitsemän 

melko lähekkäin olevan tunnelin liikenneohjaus- ja turvatekniikka-automaation hallitseminen on 

osoittautunut kinkkiseksi. Nähtävästi valittu ohjelmistotoimittaja on yrittänyt tässä haukata liian 

suuren kakun, mikä sinällään vaikuttaa ihmeelliseltä. On tässä maassa varmasti ratkottu paljon 

monimutkaisempiakin tietoteknisiä automaatio- ja toimintajärjestelmiä. Autoilijat vinkkelistä uusi 

moottoritieosuus ansaitsee kehut. Tie on erittäin hyvä ajaa, maisemat kauniita – jos ei vesistöjen 

puute häiritse. Rakentajat ovat tehneet parempaa työtä kuin urakkasopimusehtojen laatijat.  

  

314. Ydinala konkkurssikypsä 2009..txt 
314. Ydinala konkkurssikypsä 2009. From: "juhana" <stu.pidass@netti.fi>Newsgroups: 

sfnet.keskustelu.energia Sent: Saturday, March 21, 2009 7:43 PM Subject: Arevan osakkeiden 

arvo romahtanut > pistetääs tämmönen tänne, kirvoittanee keskustelua > Euroopan 

ydinenergiateollisuuden valmistautuessa vuotuiseen fooruumiinsa Brysselissä 24-25.3. netti tihkuu 

uutisia saman > teollisuusalan ytimessä olevien laitosten taloudellisesta epävakaudesta. > > 

Ranskan ydinenergiateollisuuden menestyksen myytti on nimittäin sulanut finanssikaaokseksi. > > 

Suomalaisillekin veronmaksajille tuttu Areva, Ranskan ydinteollisuuden lippulaiva, on 

rahoituskriisissä. Yhtiö kerjää 3 mrd euroa Ranskan veronmaksajilta, ja se tarvitsee luultavasti 4 

mrd lisää voidaakseen maksaa sijoituksistaan uraanikaivoksiin, ydinpolttoaineen valmistukseen ja 

mittaviin rakennusprojekteihin. Osaa Arevan henkilökuntaa uhkaa nyt työttömyys. Yhtiön 

osakkeiden arvo on pudonnut 60 % vime vuoden kesäkuusta lähtien. > > Maaliskuun 11. päivänä 
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EU-viranomaiset tekivät ratsian Ranskan valtion sähköyhtiön (EDF) toimistoon. EDF:ää epäillään 

laittomista > hinnankorotuksista. Ydinvoiman puolestapuhujat ovat jatkuvasti kehuneet, että 

Ranska saa 80 % sähköstään ydinvoimasta. Todellisuudessa ydinsähkö muodostaa kuitenkin vain 

16% Ranskan koko tuhlaavasta energiakulutuksesta, josta melkein puolet edelleen perustuu 

öljyyn. > > Arevan rahoituskriisi ja EDF:n hinnankortusskandaali osoittavat, että atomivoimalaiden 

rakentaminen ja ylläpito lepää epävakaalla > taloudellisella pohjalla. > > Kun EDF äskettäin osti 

British Energy-yhtiön n. 12 mrd eurolla, se varoitti Britannian hallitusta sijoittamasta tuulivoimaan. 

Tämä näet voisi uhata ydinenergiateollisuuden tulevaisuutta, EDF:n taholta huomautettiin 

Englannin ympäristöliikkeen suureksi hämmästykseksi ja närkästykseksi. > > EDF:n ja ja Arevan 

piti toimia ydinenergiateollisuuden paljon puhutun "uudestisyntymisen" eurooppalaisina airueina. 

Mutta tuon teollisuuden alan tulevaisuus alkaakin käydä kriittiseksi. Kenties "nukleaarisen 

renessanssin" lapset, kuten viides suomalainen ydinvoimala Olkiluodossa, ovat kuolleita jo 

syntyessään. > Ylläoleva lyhyt teksti perustuu Harvey Wassermanin laajempaan artikkeliin The 

Crasch of France's Nuclear Poster Child, joka julkaistiin amerikkalaisessa Counterpunch-

nettilehdessä 19.3. Ensimmäisen ja viimeisen lauseen muotoilusta ja sisällösta vastaa Mikael 

Böök. "Paul Keinanen" <keinanen@sci.fi> kirjoitti viestissä 

news:v7eas4d0ektqmc3cnrlthd82776g5b5sie@4ax.com... > On Sat, 21 Mar 2009 20:17:58 +0200, 

Tero <tero@nospam.com.eu> wrote: > > Minusta paljon mielenkiintoisempi juttu on se, että 

Olkiluoto 3 laitosta rakentava Arema NP (josta Areva omistaa enemmistöosuuden ja Siemens 

kolmanneksen) on hajoamassa 2012. > > Siemens on haikaillut yhtistyötä venäläisen Rosatomin 

kanssa > http://www.tekniikkatalous.fi/energia/article212827.ece > > Tästä Areva on ärähtänyt ja 

syyttää sopimusrikkomuksista > 

http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/engineering/article5847771.ece > > 

Paul *Juhanan loistava kommentti oli opiva ja helpottava avaus. Kertoo karusti MIKSI Pekkarinen 

ja Häkämies ottavat ydinvoimasta noin rajusti yhteen menneenä viikkona . Juu Siemens tosiaan 

jättää uppoavan Euroopan ydinteollisuuden oltuaan OL-3 hankkeessa jo kaulaansa myhöten 

epäonnistumisen paskassa. *On oleellista tajuta, että koko OL-3 plutoniumtalouden nousun piti 

perustua 2008 Cernin kokeen 90% isotooppijalostuksen laserisotooppilaitoksen hyötysuhteeseen. 

ja kuten olen kertonut 11% katastrofista ydinalan megaflobbi nyt kertoo. KUKAAN ei ole niin 

typerä, että sijoittaisi ydinenergiabisnekseen, joka jäi kerrasta ilman energiaposiotiivista uraaniaan 

2008 ja samalla myös ilman energiapositiivista plutoniumhuoltoaan. meneillään oleva megalama 

osoittautuu hetki hetkeltä tällaisten raporttien jälkeen jo kertomakseni ydinvoimalamaksi. ------------- 

Ydinasekokeet 2009. 24.03.2009 MTV 3 Ranska maksaa ydinkokeiden uhreille. Maa on valmis 

maksamaan tekemistään ydinkokeista kärsineille uhreille alustavasti 10 miljoonaa dollaria. Asiasta 

kertoo maan puolustusministeri Herve Morin. Ranska kieltäytyi pitkään myöntämästä, että vaivat 

olisivat yhteydessä heidän tekemiinsä ydinkokeisiin. Ihmiset ovat kärsineet muun muassa 

leukemiasta ja muista syövistä. Ranska testasi ydinaseitaan Algeriassa 1960- luvulla ja sen jälkeen 

Ranskan polynesiassa sekä Tyynellämerellä. Kokeet lopetettiin vuona 1996. Outoa uutisessa oli 

mitä säteilyn turmelemisen lajia nyt tässä korvataan? Ydinkokeita kun on tehty yli kilometrin 

syvyyksissä. Ja nyt sairastuneet tekijät ovat mielestään ja mittariensa mukaan olleet 100% 

suojattuna. Käsittämätöntä ettei 1990-luvulla oltaisi tunnettu kaikki mahdolliset ja mahdottomat 

nykyiset keinot suojautua säteilyltä! Posivan onkalon syvyys on tuskin kolmannes siitä 

turvarajoista, mitä kansainvälisissä ydinkokeissa on näissä käytetty. 1960-luvun ydinsopimuksessa 

1 000m lakisääteinen minimi! Voisiko Ranskan hallinto oikeasti kertoa MITÄ ydinvoiman 

näkymätöntä osaa nyt korvataan? Voin kertoa tuntevani kolmattakymmenettä säteilyn lajia, joista 

voisi olla ongelmaan apua. Malenkan -kuorimalliteoria tulee ensin mieleen. Isomeerivireet, 

termivireet, hilavirheet, joita ei kyetä neutronien ja antineutriinojen lailla mittaamaan asiallisesti, 

saati antamaan turvanormeja. Mittareissa näkymättömän säteilyn vuodot voisi kameran kuvassa jo 
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huomata. Olen ottanut yksittäisestä ydinasekokeesta kuvan. Kuvan kontrasteja ja kylläisyyksiä 

korostamalla huomaa miten säteilyn energiaa tunkee ulos paljon paljain silmin näkyvää enemmän. 

Ilmakehään ionisoiden iskeytyvät säteilyn energiat tässä kuvassa näkyy punaisina huntuina. Aihe 

on mielenkiintoinen ja mielelläni tutkisin lisääkin ydinkokeiten valokuvia. Huomatkaa säteilyn 

heijastukset yläosan pilvistä. Oikealle ylös karkaava punainen beettasoihtuhuntu. Oikealla alhaalla 

oleva hehkupiste. Tässä nyt alkuun: http://kuvaton.com/k/THq.jpg http://kuvaton.com/k/THb.jpg ----

---------------- Lisää aiheesta. Samana päivänä luin tietoja myös Venäjän, Englannin, USA:n kuin 

myös Ranskan ydinasekokeista uutisoinneista lehdistöissä ja neteistä. Häkellyttävämmäksi asian 

tekee kun puhuttiin Ranskan 160 000 ydinasekokeen uhrin saamista säteilyn määristä. Ilmoitettu 5 

mSv kerta-annoslisä ei kulosta edes merkittävältä ydinkoealueella. Miten ihmeessä vain vuoden 

taustasäteilyn määrästä maksettaisiin kymmenien miljoonien kuolemantuottamussakkoja 

vuosikymmenten jälkeen. Ydinasekokeitten syvyys 1, jopa 2km merivesien ja maan alla 

suoritettuna kun nykyisin ydinturvaopein pitäisi suojata vallan hyvin? Hiroshiman pommissa 

muuttui vain ja ainoastaan 0,6g ainetta energiaksi. Tällaisten luokan uraanierät kertapaukkuvat 

2km maan alla suljetussa tilassa. Kun vertaamme sitä 1000MW reaktorissa maan päällä 

avohalleissa suoritettuun 1 000g uraanin vuotuiseen poltteluun energiaksi, täytyy hieraista 

silmiään. Tutkimuksissa kerrotaan ydinkokeitten yhteydessä kiistattomista käsiin räjähtävistä 

säteilyn aiheuttamista leukemioista ja syövistä. Kerrotaan jopa kolmanteen sukupolveen 

periytyneistä säteilyn aiheuttamista leukemioista ja syövistä. Kertakaikkiaan nyt alkaa ydinalan 

verhotut salaisuudet vaivoin aueta. Säteilyssä ON näin enemmän kuin selkeästi mittareissa 

näkymättömiä komponentteja ja piilototettuja valtavia säteilyenergian vuotomalleja. Säteilyn 

varastoituminen on päivän selvää. 25.03 -09 uutisoinnissa ilmoitettiin syitä siihen miksi aihetta 

otetaan juuri nyt julkisuuteen. USA:n virkaansa 2009 alussa astunut oiva presidentti Obaman oli 

jälleen kerran patistellut USA:n kansaa energia-asioissa. Hän haluaa kiihtyvällä tahdilla maansa 

pois ydinvoiman ikeestä. 97% ulkomaalaisen tuonnin varassa oleva ydinvoimateollisuus on 

hänestä saamassa kiivastuneen vastustajan! Laman kurimuksessa vähän työllistävä ja 

ylihintainen, tappavan vaarallinen ydinvoima on jäämässä jalkoihin. Kymmeniä kertoja 

työllistävämmän uudisenergiahuollon ja myös oleellisesti turvallisempien uudisenergian 

vaihtoehtojen puristuksessa. Obaman haluaa ekologista ja ydinvoimasta vapaata kotimaistuvaa 

energian huoltoa EU:n lailla. Ja siksi nyt aletaan kaivella julkisuuteen ydinteollisuuden loputtoman 

synkkiä lukuja. Ja nyvä niin! ----------------- Huikeaa dogumentaatiota. Tuskin koskaan julkisuudessa 

nähtyä autenttista kuvaa miten syklotronilla saadaan elektroniemissoimalla ilmaa aikaan klassinen 

ja tuttu pinkki valoefekti. Huomatkaa, itse laitetta kiertävä suihku menee kuvan olemattomasta 

reijästä läpi. Silmissä näkyvä suuri monokromaattinen pinkki rengas on kaikki sekundääristä 

jälkisäteilyenergian hehkuvaa valoa. Sitä kuuluisaa pinkkisäteilyvirittymistä, jota etsimme nykyään 

kaikista ydinaiheisista kuvista joukkovoimin jo! http://kuvaton.com/k/Tv9.jpg Haluaisin liittää 

mukaan myös suorastaan MURSKAAVAA tietoa siitä, miten valtavasti ydinalan säteilyn vuodot 

ovat muuttaneet maailmaamme säteilevämmäksi! 

http://www.styrge.com/pic/Environmental_effects_annual_dose.jpg 

http://www.styrge.com/pic/Environmental_effects_tritiumcurve.jpg Olen jonkin aikaa seurannut 

käytävää mielenkiintoista keskustelua siitä mitä ydinasekokeitten kuvien "ikäänkuin takaa" on 

löydettävissä editoimalla ne esiin. Oivallisen alotuksen jälkeen päätin panna myös minä lusikkani 

soppaan. Esitän ensin ydinpommikuvan: http://kuvaton.com/k/Tfb.jpg Ei mitään erikoista. Mutta 

kun kuvasta otetaan esiin sen todellinen sisältö windows Vistalla huikaistuu tämä: 

http://kuvaton.com/k/TfE.jpg Monokromaattinen beettasoihtupinkki ionisoi surutta ilmakehän 

hapesta meille tutuksi tullutta monokromaattista valoaan. Joten totisinta totta jälleen kerran. 

Säteilystä on beettasoihtukuvat tehty! Huomatkaa miten kuvasta iskeytyy esiin myös rajut 

verenkarvaan punaiset säteilyfotonien osumat itse kameraan! Pu  
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nainen rakeisuus on yinvoimalakuvistamme tuttua tutumpi. Huomatkaa miten vähäinen ero on, 

vaikka ydinvoimalassa on ns."suojakuoret. Toisin kun ydinasekokeesa, jossa raivoavat energiat 

tulee päälle valtoimenaan. EI EROJA, katsokaa itse: http://kuvaton.com/k/Tfe.jpg 

http://kuvaton.com/k/TfK.jpg Huomatkaa miten tämä TVO:sta 4km päästä otettu pimeä kuva on 

säteilyryöppyjen kameraosumien energialäikkien osalta identtinen ydinasekokeen vastaaviin: 

http://kuvaton.com/k/TfR.jpg -------------------- Venäjä, Venäjä, Venäjä! Ei ole kulunut kuin hetki 

noista sanoista kuin Häkämies kävi kieltämässä USA:ssa asti maamme ydinkytkökset Venäjään. 

Ikäänkuin Paasikiven Kekkosen linjoilla ei enää olisi minkäänlaista merkitystä. Naapurimme sopi 

sumeilematta unohtaa. Ydinvoimasta tekaistiin yhdessä yössä lehdistöissämme kanava irtautua 

Venäjältä riippuvaisesta energianhuiollosta. Perusfakta, että niin Suomi, kuin koko EU on 100% 

riippuvainen Venäjällä valmistettavasta mm. uraaneista jouti unohtaa. Suomesta oltiin tekemässä 

koko EU:n uraaninjalostuksen Eldoradoa suunnattoman suurilla uraanikaivoshankkeillamme. Vain 

muutama kuukausi eteenpäin. OL-3 hanke on kaatamasa jo täyttä päätä Suomen ja Ranskan 

Arevan hankkeita. Areva vaatimalla vaatii Suomen valtiota auttamaan jättimäisissä Suomessa 

starttaavissa 1 200kpl. uraanikaivostarttihankkeissa, tai Ranska panee OL-3 kiistan siivittämänä 

välit poikki. Päivän selvää, ettei Areva tule maksamaan latin latia OL-3 sekoiluistaan. Ydinalamme 

on varmana tästä piilottamassa OL-3 hankkeitten kymmeniin miljardeihin jäävät tappiot Suomen 

veronmaksajien kouriin. Nyt on alettu rummuttamaan ydintyyliin lisää , entistä pahempia 

ydinkuprukohteita, että OL-3 salvos unohtuisi. Lipponen, Lehtomäki, Häkämies ja monet muut on 

valjastettu 3 uuden ydinmokan ostoon. Mutta mistä saamme polttoaineet niihin, koska Arevan 

hävitessä kumppanina, jäämme ilman uraanuipolttoaineita. Lisäksi uraanin kaivuu on 2008 jälkeen 

ollut energianegatiivista. VAIN ydinaseitten tauottomasta sotilaallisesta pilaantuvien ydinaseiden 

vaihdosta voisi saada valtiotukiaismerin loisinutta uraanipolttoainetta! Olemme huomanneet miten 

Obama on antanut alustaan asti pelkästään ydinvoimalle kielteistä palautetta! Hän jopa vaati 

maailman ydinteollisuudet ylläpitävää ydinaserakentelua poistettavan LOPULLISESTI korvaavilla 

ratkaisuilla. Koska ydinaseissa muutamissa vuosissa itsekseen fissioituvat uraaniylijäämät on se 

priimusgeneraattori joka tekohengittää siviiliydinvoimaa polttamaan tätä ylijäämäjätettä pois. Mutta 

koska homma on energianegatiivista ja taloudellisesti kannattamatonta nykyään, ydinaseet 

kuppaavat kokonaisia kansantalouksia konkkurssin partaalle. "Niin kauan kun yksikin uraanilasti 

kulkee teillämme ei mikään kaupunki maailmassa ole turvassa," Obama asian oikein kiteytti! Hän 

tietää, uraanipula on ajamassa myös Suomen kaltaiset moraalirappeutuvat ydinkiihkovaltiot 

vaikutuspiiristään 100% Venäjä riippuvaiseksi! Koska muilla mailla ei ole enää uraanipolttoainetta. 

Venäjän presidentti Medejev kävi jo lämmittämässä pahaenteisesti Halosen kanssa nousevaa 

ydinvoimayhteistyötämme. Siemensin turbiinitoimittaja niinikää sitoutui kuukausi sitten 2009 alusta 

100% Venäläiseen reaktoritekijään. Balttian Latvian presidentti kävi viikolla 17 TVO:ssa 

varmistaakseen Suomen rahoiltuksin maalleen aidon venäläisen ydinvoimalan EU tukiaisin. 

Niinikää Suomi on katkaissut jo täysin suhteensa Arevaan ja hamuaa peräti 3< Venäjän 

ydinvoimalaa. Näin alkaa ydinalallemme niiin tyypilliset hillittömät hevosenleikkivuodet hahmottua. 

Vain muuutama kuukausi sitten Suomen ydinvoiman rakentelu perustettiin irtauttamisella Venäjän 

huonosta, huippuvaaralliseksi koetusta ydinvoimasta. Nyt hetki myöhemmin saadakseen edes 

ripauksen uraanipolttoainetta on maamme syöksymässä silmät ummessa Venäjän 

ydinaseteollisuuden uraaniylijäämän, oligarkkien ja mafiosojen ihmeydinonnelaan ja 

ydinvoimaloiden kauppa-attaseaksi. Hurjaa taas nähdä miten nopeasti puolestaan maamme 

lehdistöä aletaan valjastamaan kehumaan itänaapuriamme maasta taivaisiin. Maailman 

turvallisimman ydinvoimalaitosten kotimaaksi. Kauaa ei tarvitse 100% muutosta odottaa. 

"Hauskaksi" homman tekee, kun USA ei takuulla katso koikkelehtimistamme hyvällä! USA:n 

plakkarissa on jo mukava leegio surutta romutetujen venäläisydinvoimaloitten raunioita Libyasta, 

Syyrian kautta Iraniin. Ja on aivan varmaa, ettei näistä suomalaisten ydinhälläpyöristä kauoja 
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jatkoja tarvinne odotella. USA:sta on täyttä päätä tulossa vastavoima Obaman orastavalle "jo riittää 

ydinvoimalat kannalle"!Venäjä, Venäjä, Venäjä suuri ja kaunis ydinvoimatäydellisyys on tulevaa 

Suomeamme halusimme tai ei!  

  

315. WSOY Suuri tietosanakirja 1959..txt 
315.1. WSOY suuri tietosanakirja 1959 Nykyajallemme ominaista on tuhansien tietosanakirjojen 

systemaattinen roviopoltto lämpövoimaloissamme. Kirjastoja myöten kaikkea keskeistä ja 

korvaamatonta tietokantaa tuhotaan ennennäkemättömällä raivolla hallintomme systemaattisella 

määräyksellä. Miksi näin? Maailmastamme löytyy valtaisa määrä sellaista kirjallisuutta, jota 

halutaan poistaa suuren yleisön saavuttamattomiin. Muistamme mitä seurasi viime kerralla kun 

kirjarovioissa poltettiin tähän tapaan "ei sallittua" kirjallisuutta. Aivan oikein II-maailmansota! Nyt 

suunta on identtinen, mutta tapa kansainvälisesti ja globaalisti johdettua. No enemmittä puheitta 

aiheeseen liittyvään megalöydökseeni. Tosiaan 1959 painettu silloin vielä oleellisesti 

nykymaailmaamme vähemmän sensuroidun WSOY Suuri tietosanakirjan helmiotoskoosteita 

sivulta 287 alkaen aiheella "Ydinfysiikka". "Vuona 1911 keksi skotlantilainen C. T. R. Wilson 

menetelmän, millä hän sai näkyviin nämä nopeasti kiitävän hiukkasen jälkeensä jättämät ionit. 

Hänen rakentamassaan Wilsonin kammiossa tiivistyy sähköllä säteilystä varautuneiden hiukkasten 

eli ionien ympärille pieniä pisaroita, ja hiukkasten vanat nähdään sumujuovina. Valokuvauslevykin 

pystyy samaan kuin Wilsonin kammio." *Säteilyenergia siis varastoituu aineeseen. Muodostaa 

pitkäikäistä agresoivaa muutosta arkiseen ilmaan ja atomeihin. Kaikki tällainen on nykyään 

pyyhkäisty pois alan kirjallisuuksista ydinalan toimesta. Jopa Röntgenin ilmaionisaatiostandardi on 

tarkoin poistettu. "Ranskalainen Curie aviopari teki 1934 Geiger-Myller-putken avulla tärkeän 

keksinnön. He huomasivat, kun pommitettiin alumiinia alfahiukkasilla, jolloin alumiinista lähti 

neutroneja, niin säteily j a t k u i vielä senkin jälkeen, kun pommittaminen oli päättynyt. Säteily oli 

positiivisesti varautuneita hiukkasia, joilla oli täsmälleen samat ominaisuudet kuin elektroneilla. 

Tämä elektronin positiivinen kaksoisveli on saanut nimen positroni. Myöhemmin on pystytty 

synnyttämään enemmän kuin 700 eri alkuaineen keinotekoista radioaktiivista isotooppia. Nämä 

kaikki sinkoavat ns. beettahiukkasia negatiivisia ja positiivisia. *Edes tänä päivänä ydinalan 

koulutus ei edes opeta, eikä edes mittaa tätäkään sekundäärisäteilyn, erityisesti positiivista 

muotoa. Koska ydinalalla ei tunnusteta ylipäätään jälkisäteilyn mekanismeja lainkaan. Annetaan 

viisauden menneisyydestä sensuroimatta hämmästyttää. "Nopea neutroni ehtisi Helsingistä New 

Yorkiin yhdessä sekunnissa. Vapaa neutroni ei näet ole vakaa, vaan hajoaa keskimäärin 12 

minuutissa protoniksi ja elektroniksi. Neutroni tunkeutuun aivan eri tavalla aineiden läpi kuin 

sähköllä varautuneet hiukkaset. Varautunut tunkeutuu aineeseen vain millin osia. Neutroniin ei 

sitävastoin sähköinen voima vaikuta. Ja pysähtyy vasta aineosumaan atomiytimeen. Edes 

elektronikuori ei vaikuta. Kiinteää ainetta pommittavan neutronin törmäysväli on 2-10cm." 

(Olkiluodon reaktoripöntön vahvuus muuten. Joten läpi kuin tyhjää vaan!) "Radioaktiivisia ilmiöitä 

tutkimalla on koottu runsaasti tietoja ytimistä. Amerikkalaisen Maria Mayerin ja saksalaisen 

Haxelin, Jenssenin ja Suessin 1950 esittämässä k u o r i m a l l i s s a ydinosaset ryhmittyvät 

kuorilla aivan kuin elektronit atomissa. Mallit pystyvät selittämään joukon ilmiöitä sekä 

ennustamaan toisia. Ydinvoimat muodostavat tällä hetkellä ydinfysiikan keskeisen kysymyksen. 

Niiden kimppuun koetetaan käydä sekä kokeellisesti, että teoreettisesti. Lähtökohtana japanilainen 

H. Yukawan v. 1935 esittämät ajatukset protonin ja elektroninin välisestä mesoni. Jonka keksi C. 

D. Anderson 1937 kosmisesta säteilystä. *Huikea löydös sivulta 291. Tämä kooste on niitä 

aniharvoja säilyneitä dogumentoituja kertomuksia kirjallisuuden polttorovioilta, joissa kerrotaan 
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tästä säteilyn energiaa kokeissa systemaattisesti neutronien spinhyrriin varastoituvasta Malenkan-

kuorimallista! Ei mikään ihme, että tallaisista halutaan ydinalan toimin eroon kaikin mahdollisin 

tavoin. "Kosmisen säteilyn keksi saksalainen Gockel, Hess ja Köhlhörster 12910- 13. Säteily 

perustuu vety-ytimien protonipommituksiin. Energialtaan hurjia jopa satojen miljardien volttien 

kiihdyttämisenergiallisia. Ne törmäävät ilmakehään aiheuttaen ydinmuutoksia, tai ydinräjähdyksiä. 

Y-mesioneja, pii- mesoneja, myy-mesoneja, kullakin positiiviset ja negatiiviset yksilövaraukset. Pii-

mesonista varaukseton muotonsa. 1948 kyettiin tekemään keinotekoisia pii-mesoneja. Useita 

raskaampia mesoneja 550 ja 1000 elektronimassaisia. Jopa nukleoneja raskaampia. V- hiukkasia. 

Alkeishiukkasia tunnetaan suuri joukko, Ja uusia keksitään jatkuvasti. Silti edes teoriaa niiden 

toimintamekanismeista ei ole. Oikea vastaus näihin kysymyksiin avaa ehkä aivan uuden luvun 

fysiikan historiassa. (Itsestään selvää, että edelleen näitä ei säteilyn lajeina, niin. . kuka yllättyi ei 

edelleen edes mitata ydinalan suojasysteemeissämme. Ei ole turvamääreitä, eikä mitään 

muutakaan mittanormaaleja 50v myöhemmin! Ydinalalle jälleen varsin tyypillinen salattu totuus.) ---

----------- Osa:2 WSOY suuri tietosanakirja 1959 Yksi gramma ainetta vastaa 25 miljoonaa kWh. 

1kg kivihiiltä vastaa 8 kWh. Happiatomissa on 1% vähemmän painoa kuin sen 16 rakenneosaa 

edellyttää. Tarvitaan l i s ä energiaa sen hajottamiseksi alkuosiinsa. Tätä sanotaan 

"massavajaukseksi/ sidosenergiaksi". Tämä sidosenergia vapautuu ydinräjähdyksessä, kun atomia 

hajotetaan lisää kevyemmiksi. Hajottamalla 1g uraania siitä saataisiin teoriassa 25 000kWh= 3 000 

hiilikilon palamisen edestä. (Ydinvoiman hyötysuhde malmista loppuun on todellisuudessa tuskin 

0,25%! Kirja jatkaa.) Pystytään vapauttamaan hyvin suuria energiamääriä keinotekoisissa 

ydinreaktioissa. Haittana kuitenkin, että ydinammusten mahdollisuus osua johonkin ytimeen 

ydinreaktiohalkeamisena on erittäin pieni. Tämän vuoksi kuluu suurin osa vauhditetuista 

ammuksista hukkaan. Energiaa saadaan vapautetuksi paljon vähemmän kuin mitä kuluu näiden 

ammusten vauhdittamiseen. Korkeassa termisessä lämpötilassa todennäköisyys lisääntyy. 

Puhutaan termisestä reaktiosta. (Siksi Tshernon +3000C ydionpolttoainekin uhkasi suorastaan 

räjähtää ydinpommina lämmön kasvaessa reaktorissa hurjasti! Samasta syystä myös viileämpi 

reaktorin reuna päästää neutronit osumatta lävitseen solkenaan ulos!) Ydinreaktio on miljoonia 

kertaa kemiallisia rajumpaa. Haljenneessa uraaniytimessä on liikaa neutroneja, jotta olisivat 

vakaita. Siksi perusfissiota seuraa sekundääristä sähköhiukkasten jälkituottoa ja gammaamista. 

Tunnetaan 200 erilaista hajoavaa alkuisotooppia. Radioaktiiviset mm. vetypommikokeet aiheuttivat 

1954 suoritetussa Eniwetok-atollin kokeissa ilmakehässä häiriöitä useitten kymmenien km 

korkeuksiin asti. Synnyttäen säteilyvarastoituneita radioaktiivisia pilviä. Kokeesta kirjan kuvassa 

säteilyn energiakertymille oli korkeudeltaan huikeat 40km ja säteilylevy halkaisijaltaan 

uskomattomat 160km! Ydinaseessa miljoonasosasekunnissa vapautuu energiaa 5 miljoonaa kWh. 

Näin yksinkertaisesta ei ole kyse. Neutroneita voi osua uraanin halkeamatta. Neutroni menee 

hukkaan. Imeytyy uraanin epäpuhtauksiin ja laitteitten rakenneosiin! Suuri joukko neutroneja 

pääsee karkuun laitteitten ulkopinnasta. (60%) Pääsee näin karkuun, on koottava kasaan kriittisen 

massan ylittävä määrä geometriseen muotoon. Luonnon uraanissa katoaa a i n a liikaa! On pakko 

turvautua hitaisiin neutroneihin. Tai lisätä U-235 osuutta. Kuten tehtiin mm. 1945 Hiroshimassa. 

Pommi on periaatteessa vain kaksi alikriittistä massaa yhdeksi lyötynä ylikriittiseksi massaksi. 

Pistettynä kuoreen, josta mahdollisimman monet neutronit siroavat sisään takaisin. Räjäytettäessä 

vedessä, jää räjähdyspaikan ympäristöön radioaktiivisia sekundäärivirittyneitä 

hajaantumistuotoksia ja pommin jätteitä. Aiheesta atomikomission 1950 julkaisema "The Effects of 

to Atomic Weapons". Hitaat neutronit tarttuvat nopeampia helpommin atomirakenteisiin. Joissa 

taas vapauttavat nopeampia neutroneja jälkihidastettavaksi. Erityisesti hidastinmoderaattorina 

käytettyyn kevytatomiseen veteen.(Taas tärkeää kirjan helmeä!) Vety olisi muuten ihanteellinen 

hidastin, mutta se imee neutroneja! (Suomeksi sanottuna säteily varastoituu. Kun säteilyn energia 

pilkkoo vetyä vedestä se suorastaan muuttuu mm. hallitsemattoman säteilykertymän tritiumien ja 
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deuteriumien tehtaaksi! Tämän vuoksi myös ydinvoimalan niin maaperät, kuin rakenteet on 

rakennettu maksimissaan 25-30v. käyttöä varten. Ettei tilanne ryöstäydy hallinnasta kokonaan! 

Järkyttävää huomata mitä nyt kaavaillut yli-ikäiseksi ajettavat ydinvoimalat tuovat tullessaan 

maailmaamme! On ydininsinöörimme HULLUjA!) Erikoisen v a a r a l l i s i a ovat uraanin, sekä 

hidastimen epäpuhtaudet. Sillä ne saattavat imeä voimakkaasti neutroneja. Tällaisia neutroneja 

imevät aineet ovat mm. yllättäen teräs ja vastaavat tavalliset rakennusaineet.(Turha edes mainita, 

alkuaikojen mm. alumiinimiilut on mitään oppimatta muutettu.. Niin kuten ydinalala on tapana, . 

.rautaisiksi! Niinpä niin ydinalalla kun EI opita virheistä mitään!) Ensimmäinen grafiittihidasteinen 

reaktori tehtiin joulukuun 2 päivä 1942. Atomivoiman syntymäpäivänä. (Kirja jaksaa järkyttää.) 

Reaktorin kokoa voidaan pienentää ympäröimällä se neutroneita takaisin peilaavalla grafiitilla. 

Kaikesta huolimatta pääsee neutroneja karkuun. Nämä, samoin kuin ytimien voimakkaasti 

radioaktiiviset halkeamistuotteet, ovat v a a r a l l i s i a terveydelle. Siksi 2m paksut 

betonisäteilysuojukset on välttämättömiä. Julkaisen lopuksi kaksi kuvaa. Huomatkaa miten 

alkuperäisessä reaktorissa jo vuotaneet neutronit välionkalosta pumpataan surutta korkeaan 

savupiippuun palamaan 15 min tuttuna beettasoihtuna! Vaikka säteilyn teho on prosentteja OL-3 

laitoksesta, paksuus betonisuojassa on muuttumaton: http://kuvaton.com/k/TFY.jpg Tässä 

vertailuksi n. 70v koko ydinteollisuuden satojen miljardien maksaneen ydinalan kehitystön kaunein 

kukkanen. Onko betonisuojaa kasvatettu monikymmenmetriseksi tehonkasvun mukana? 

"Tismalleen sama" 2m paksut betoniseinämät. Tosiaan alun neutroneja vähemmän imemätön 

alumiininen reaktoripönttö on surutta korvattu neutronieroosion juhlakalulla varotetulla rautaisella 

reaktoripöntöllä! Hiilisiä puolimetrisiä neutronisieppareita on turha edes kuvitella näkevänsä. 

Päinvastoin nyt ydinorjallisto surutta pyörii reaktorin suojattomuudessa, erityisesti revisioissa. Niin, 

kaiken kruunaa kirjassa kerrottujen 60% kadonneitten neutronien täysvanha pumppaaminen 

samaiseen savupiippuun palamaan surutta ulkoilmaan ohi mittartien! Kauhistu ydinalamme 

typeryyttä ja oppimattomuutta: http://kuvaton.com/k/TFQ.jpg  

  

316. Klassik beettasoihtu..txt 
316. Klassik beettasoihtu. Ruotsissa Pohjolan ensimmäiset beettasoihtukuvat saivat julisuutta 

ensimmäisen kerran 50-60-luvun paikkeilla. Kun muutama kuukausi sikäläisen ASEA reaktorin 

päästämistä ydinkoevoimalan beettasoihduista alkoi tulla hälyyttäviä ammattilaisten kuvia 

tietoisuuteen. USA otti varsin jyrkän kannan ja pakotti ydinyhtiöitä satsaamaan jartkossa valtavasti 

tarmoa ydinvoimalan beetasoihdun peittäviin hajavalolähteisiin. Samaisten Ruotsin opein peitti 

myös ASEA:n Suomeen rakentamien TVO:n ydinvoimalan valot. ASEA-ATOMIN insinööreiltä oli 

kuitenkin tämän hämäryyteen jääneen tapahtuman tiedot vuotaneet Suomeen TVO:n 

henklilökunnalle myös. Uteliaasti innostunut TVO:n valokuvausjaos otti haasteen vastaan. 

Ensimmäiset tiedossani olevat ilmiön kuvat otettiin kesällä 1978. OL-1 laitoksen startista oli aikaa 

tuskin muutamia viikoja, kun kameroittensa kolmijaloillaan pojat alkoivat opetella mitä 

beettasoihtuamisesta on saatavissa selville. Pioneerihengen mahdollisti TVO:n täysi mykkyyas 

siitä mitä ydinvoima oikeasti on. Ja klassinen aiheen pyöritys beettasoihduista on siitä asti ollut 

synkkä TABU! Silloisilla mustavalokuvauslaitteillaan touhukas väki kilpaili siitä kuka saisi parhaiten 

valotettua mystisen voimalaitoksen seinistä tunkeavan neutronien - ja neutriinojen ryydityksen. 

Einstrinin kertoman ikuisen säteilyvuodon energian. Parhaimman kuvansa, herkimmällä 

saamallaan filmillään valotettuaan valokuvausjaos kiikutti varsin pian sikäläiseen "Ytimekäs 1978 

No:6" kanteen otoksensa. Varustettuna tekstillä: "Mikä valoilmiö?" Myös 1979 ytimekäs No:4 joutui 

samaiseen hotspottiin ja SUPO-sensurointiin. Joka tapauksessa itsekin näkemässäni No:6 
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kannessa komeili OL-1 laitos harmaan kymmenien metrien paksun säteilyenergiahunnun 

kapseloimana. Esim. piippua ei kuvassa kokonaan pääsoihtuineen näkynyt. Silloin pääkiinnostus 

oli nimenomaan ydinvoimalan seinien vuotamissa säteilyn pilvissä. Miltei välittömästi kuvan 

julkaisun jälkeen otti SUPO yhteyttä paniikissa TVO:n johtoon. Seuraavaksi TVO:n johdosta 

vastaava Rauno Mokka otti KOKO valokuvausjaoksen puhutteluunsa. Raivo oli käsin kosketeltava, 

hämilliset raivoamisen uhrit tiedostivat. TVO. vaati kaikki dogumentit haltuunsa. Kuvat, negatiivit, 

kaikki mahdollinen ja mahdoton valokuvien kotiarkistojaan myöten putsattiin vahvalla 

poliisiväkivallalla. Mokka nyrkkiä lyöden vannotti, jos vastaavia beettasoihdun olemassaolosta 

kertovia materiaaleja nähdään Suomessa, tai meiltä maailmalle vietynä syyllinen tullaan viemään 

SUPO:n ristikuulusteluun ja linnaan! Jokainen tällaista materiaalia maahamme levittävä tullaan 

virannomaistoimin vaientamaan miliisiväkivaltakoneiston voimin. IAEA oli päätöksen 

noudattamisessaan niin ehdoton, että ydinalan jopa lupamahdollisuudet olisivat asiasta katkolla. 

Kuten rikkiruioskitut ydinorjat ovat tottuneet toimimaan, kauhistuen vaiennuttiin. Nöyrästi päät 

painettiin ydinhallinnon ruoskien viuhinassa. Lehdistö, TV, radio kaikki tyyni saatiin tämän 

purkauksen ja poliisiattaktin toimilla vaikenemaan maatamme uhkaavasta vääjäämättä etenevästä 

ydinpäästökuolemista. Tästä CIA:sta asti johdetusta projektin tehokkuudesta kertokoon seuraava. 

Ytimekäs lehti arkistoidaan maamme lakien mukaan maamme keskuspainatusarkistoihin. Olen 

tutkinut asiaa. Nuo kaksi mainitsemaani Ytimekkään numeroa poistettiin Tampereelta, Turusta ja 

myös Helsingin keskusarkistoista. SUPO palkkasi lisäksi suoraan Sisäministeriön alaisuuteen 

toimivan erikoiskuvaajan. Hänen keskeisin tehtävänsä EI ole varmistaa säteilyn turvallisuutta, ei 

toki, koskei se edes onnistu. Erityisala valokuvaa vuosittain systemaattisesti maamme 

ydinvoimaloita ainoana siihen valtuutettuna. Tarkoituksenaan varmentaa se, ettei kukaan kykene 

ottamaan valohäirinnän joukosta aitoja beettasoihtukuvia. Tämän Karhuryhmän aivan keskeinen 

toimenkuva on tarkailla lehtiä, TV:tä ja radiota. Nyttemmin kiihtyvästi NETTEJÄ! Ainoana 

tarkoituksenaan ottaa jokaisesta beettasoihdun kuvasta uhkaukaasiote. Jottei suuri yleisö oppisi 

ikinä mitä beettasoihtu oikeasti on! -------------------- Beettasoihdun torjunnassa on edelläkerrotun 

lisäksi keskeinen elementti massiivinen säteilevän ydinvoimalan alueen 

läpivirtauspuhaltamiskoneisto. Ennen kuin kaikkialta ydinreaktoreista pursuavat neutronit 

räjähtävät pinkkinä beettasoihtuna, ne on pakko puhaltaa kauemmas ihmisistä, koska ovat 

tappavaa säteilyn energiaa. Paljon on kyselty siitä voidaanko heikosti hallittavia neutroneita saada 

ilmavirtaan mukaan? Tässä taas siihen liittyvää keskeistä osaavalta Vesa Noroviita:lta löydösten 

materiaaleistaan: http://www.styrge.com/pic/Elements_of_nuc_neutron_wavel_1.JPG 

Englanniksihan tuo, mutta alleviivaus on se mitä on jo etsittykin:"Niinpä hitaan neutronin 

vaikutusala voikin olla koko atomin luokkaa."Ja näin ollen se siis voi leijailla ilman mukana! 

  

317. Uraanimalmista kuvineen..txt 

317. Uraanimalmista kuvineen. Alustuksekseni seuraavaan ote Satakunnan kansan julkaisu 

25.03.2009, vaikkei maassamme tällaista uskoisi ydinsensuurin läpi missään saatavan:" Säteily 

syynä kaivosmiesten keuhkosyöpään. Washington. Maaliskuussa (UPI) Voimme ymmärtää 

radioaktiivisuuden muodostaman vaaran paremmin, jos tarkastelemme niiden miesten kohtaloita, 

jotka ovat kaivaneet uraania maan uumenista. Yhdysvaltain kongressin atomiasiain komitealle 

esitetystä seikkaperäisestä tutkimuksesta käy ilmi, että mm. Tsekkoslovakian ja Itä-Saksan 

uraanikaivoksissa, joissa on kaivettu erilaisia mineraaleja 500vuoden ajan, kuoli 50-60% kaikista 

kaivostyöläisistä vuosisatojen kuluessa keuhkosyöpään, jonka aiheuttajana oli radioaktiivinen 

säteily. Amerikkalaisten terveydenhuoltovirannomaisten mukaan vastaavanlainen tilanne esiintyy 

myös Yhdysvalloissa Coloradon laakion uraanikaivoksissa. Kaivoksissa vallitseva radioaktiivinen 
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säteily johtuu lähinnä radioaktiivisista KAASUISTA! Joiden säteilyvarastoitumisikä T½ vaihtelee 

muutamista minuuteistra muutamiin päiviin. Kun taas maan päällä aiheuttavat suurimman 

säteilyvaaran radioaktiiviset isotoopit mm. strontium 90 ja cesium 137." Aivan uskomatonta tosiaan 

lukea SUOMEN ydinsensuroiduimmista lehdistöistämme tällaista materiaalia! 2/3 osa uraanin 

kanssa toimivista kuolee maailmalla surutta ja hiljaisuudessa silkkoihin säteilysairauksiin. . . Aivan 

tolkutonta mitä tässä kerotaan! Ja huomatkaa nyt, puhutaan aivan jalostamattomista 

perusmalmiuraaneista vasta. Ydinvoimalan pihalle tuotu käyttämätön perusuraanitanko kun 

säteilee niin vähän, että sitä voi huoletta meikäläinenkin koskea paljain käsin! Mikä onkaan 

samaisen mekanismin efekti, kun ydinvoimaloissa uraanikilon raivot ja säteilykaasujen ja 

säteilyvarastoituman tuohoon tuodaan miljoonakertaistuminen reaktorin fissiopommituksissa ja 

näkemällä tappavina Posivan ydinjätteinä!! Tuosta artikkelista sain enemmän kuin oivallisen syyn 

mennä kameroillani näpsimään beettasoihtukuvistani tutuilla metodeilla uraanimalmin 

käyttäytymistä. Millaisia otoksia sainkaan TVO:n vierailukeskuksessa surutta tappamaan tuoduista 

uraanimalmin mötiköistä! Ihan alkuun arkinen kuva tapahtumapaikasta. Ja kuten ydintyyliin kuuluu 

arvatkaa mitä pinkkinen beettasoihtusormi osoittaa tässäkin kuvassa? 

http://kuvaton.com/k/pGo.jpg [IMG]http://kuvaton.com/k/pGo.jpg[/IMG] Tavallisessa mitään 

suojaamattomassa 3mm pleksikuvussa säilötty murikka. Kun TVO haluaa NÄINKIN silkkaa 

osaamattomuuttaan ydinturvasta kansanmassojamme ydinsaastoillaan harventaa: 

http://kuvaton.com/k/pkL.jpg Todiste siitä, miten mittari raksuttaa säteilyä tulee tässä: 

http://kuvaton.com/k/pkr.jpg Alustavassa kuvassa beeta-, gamma- ja neutronienergiahuurut 

esittäytyvät jo osaavalle vaikka tästä. (Kiinnittäkää muuten erityisesti huomiota kiven 

oikeanpuoliseen alhaalta ylöspäin kapenevaan varjokuvansa profiiliin): 

http://kuvaton.com/k/pkE.jpg [img]http://kuvaton.com/k/pGz.jpg[/img] Lähestytään tärkeintä teosta. 

Tässä alkuperäinen uniikki kuva. Ihmettelemänne valkea peitto-osa oikealla on tehty paikanpäältä 

ottamallani TVO:n jakamalla plankkopahvikortilla. http://kuvaton.com/k/pkc.jpg Seuraava foto on 

tyyliini kuuluen mykistävä! . . Kuva hahmottuu erittäin hyvin jo pienenä peruskuvakkeena. Kehotan 

keskittymään tosiaan siihen mikä muoto suihkii LÄPI kortin pinnalta. Huomatkaa myös lukuisista 

ydinsäteilystä kertovistani beettasoihtukuvista tuttu punarakeisuus säteilyenergian osumista 

suoraan kameraan: http://kuvaton.com/k/pk7.jpg Jälleen kerran murskaavan varmasti lapiokaupalla 

kalmaisan ydinalan haudalle multaa ja raskaimmanpäälle! 1/ Kamera on enemmän kuin toimiva ja 

todistettavissa oleva tapa kahlita jopa yllättävänkin olemattomia säteilyn tasoja. Erityisesti kun 

käyttää Windovs vistan "kuvankorjaus ohjelmaa" apunaan! Tuloksellisuus yllätti jopa minut 

istuvalleen. 2/Koko beettasoihtukuvan mekaniikka. Tekniset lukuisat perusteet, jopa nyanssit on 

kertaheitolla kyetty teräksisesti, kuinkas muutenkaan osoittamaan oivallisen toimiviksi! Säteilyn 

energia on kuvannettavissa uskomattoman oivallisesti! 3/Jäljelle jää vain kylmä riniki siitä, MIKSEI 

ydinvastuun virannomaisemme ole kyenneet tällaisin näyttöihin 60v< turhan panttina olemisesensa 

sijaan? STUK, SUPO,TEM IAEA yms. kaikki tyyni vastuullisina linnaan peitetyistä ydinrikoksistaan 

ihmisyyttä vastaan! Järkytys on kertakaikkiaan mystifioiva! Kehoitan katsomaan näitä maailmankin 

mitassa ennenkokemattoman tasokkaita ja paljonkertovia kuviani varsin tarkoin. Huomioikaa miten 

kiven päälle, ympärille muodostuu eteerisensuhjuinen punakellertävä huntu. Miten kiveä ympäröi 

myös ikäänkuin hohkaava beettasoihtupinkkinenkin aura. Ei, tämä on nyt kertakaikkiaan niin 

järkyttävää näyttömateriaalia, että on pakko saada maailmaan levitykseen kiireimmän päälle!  
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318. Beettasoihtukuvien pohjalta..txt 
318 Beettasoihtukuvien pohjalta. Säteilyoppia kuvista. Säteilyn efekti vapaassa ilmanalassa eriytyy 

näistä kuvista. Säteilyn lähteenä on puhtaasti orgaaninen Bikinin atollin säteilyin varastoitunut 

kalkkikoralli. Kappaleen ympärille muodostuu pinkkinen ionisoitunut beettasoihdun punahuntu. 

Ensin alkuperäinen kuva: http://kuvaton.com/k/pnm.jpg Windows vistalla esiin tuotu klassinen tuttu 

ionisaatiohapen tuottama kuva. Mielikuva pöydällä rajähtävästä ydinpommista toistuu hurjana: 

http://kuvaton.com/k/pn9.jpg Radiomineraali on seuraavassa kuvassa laitettu paljonkertovasti 

suljettuun rasiaan. Ilma ionisoituu rankasti, koska ei pääse edelliseen tapaan vaihtumaan uuteen. 

Käsittelemätön lähtökuva: http://kuvaton.com/k/pnV.jpg Tämä kuva kertoo salaisuuksiaan. Luulisi, 

suljetun kannen alla ilman hehkuvan valtoimenaan, mutta ei! Tällaiset kuvantamiset paljastavat 

ydinsäteilyn keskeisiä tarkoin varjeltuja salaisuuksia. Kun ilma ionisoituu pysyvästi se menettää 

säteilyn paineista valenssielektroninsa, jotka valoa muuten lähettäisivät. Mutta jatkuvassa 

ionisaatiotilassa näitä elektroneja ei ilmassa juuri ole. Säteilyn alettua reunoilla vähentyä radoilleen 

palaavat elektronit luovat ominaisen pinkkisen monokromaattipunan. Huomaa miten rasian 

läpäisseen säteilyn osuttua vapaasti virtaavaan ilmaan alkaa beettasoihdun pinkkivalo vasta näkyä 

pinnoilta. http://kuvaton.com/k/pnM.jpg --------- SYKEsarja B7 Kysy näitä TVO.n keskuksen kautta. 

Metsien tila Olkiluodon ympäristössä Ilkka Jussila Tapio Nummi Hannu raitio SYKEsarja B7 

taulukkotietoja ja mitä löydämmekään aiheesta? ISBN 951-880- 979- 8 ISSN 0788- 6160 Tritiumin 

päästö ydinvoimalasta Turun yliopiston/ TVO/ Satakunnan ympärtistötutkimuskeskuksen/ 

Satakunnan metsälautakunta/ Metsäntutkimuslaitoksen SYKEsarja B7 tutkimuksen tiedoin. 

http://kuvaton.com/k/pfX.png Ydinyhtiö TVO on päästöistään julkaissut tällaista materiaalia. 

Kehottaisin erityisesti huomaamaan miten RAJUSTI prosenttuaalinen kasvu on tänä aikana alun 

luonnonarvoista kasvaneet: http://kuvaton.com/k/pfs.jpg http://kuvaton.com/k/pfo.jpg 

http://kuvaton.com/k/pfm.jpg ---------------- Tuli hyvät teoriat, lisäsin tällaisen koostekuvan ulkomaan 

valokuvausfoorumille, jotta innostuisivat: 

http://www.flickr.com/photos/37285330@N04/3430510806/ (Jos ei pelaa pistä Googlen valikon 

vasempaan yläkulmaan toimimaan.) ------------ LED mysteryseinä. Pääsin kuvaamaan Y-voimalaa 

11 aikoihin pimentyvään iltaan ja erittäin kaukaa. Suorastaan pakko ottaa koska taivaan värit oli 

niin kertakaikkiaan PSYGEDEELISET karkkivärit. Huonosti jäi värit kameraan. Mutta tulos kyllä 

oivaisan repäisevä. 00 kuvat on otettu Lapin vesivoimalasta 30km päästä kohti Olkiluotoa. Pinkki 

huntu on tässä panoraamassani oikealta ottamassani sivussa selkeästi painottunut vasemmalle 

sivustalle! Keltainen hotspotin verrokkimerkkeri on myös SELKEÄSTI eri linjassa kun binkkihunnun 

nousumaksimi horisonttilinjasta! http://kuvaton.com/k/WB4.jpg http://kuvaton.com/k/WBw.jpg 

Puolestaan sama panoraama otettuna puoleltani vasemmalta 01-kuvassa. Beettasoihdun pinkki 

huntu kohoaakin oivallisesti kuvan keskeltä! Olen tällaista efektiä kauan kaipaillut kuvaani, koska 

ilmiö kertoo selkeän PIIKIN juuri sielä kohtaa missä pitääkin. En ole onnistunut useinkaan tässä. 

Koska en ole kuvannut valtavaa ydinvoimalan ionisaatiopilveä riittävän kaukaa. Samoin kameran 

linssivirheet haittaa. http://kuvaton.com/k/WBZ.jpg Mennään sarjaan 02 siinä otin kuvani 10km 

päästä Olkiluodosta. Mäeltä JOKA PITI PURKAA, koska sieltä ihmiset havaitsivat beettasoihdun 

toisinaan erittäin hyvin ilta-ajoillaan! JUUU! Esim. isäni vieläkin vuosien takaa muistaa usein 

ihmetelleensä mäen päältä tietä ajaessa paistavaa mystistä ydinpinkkipunaa. Niin uskomattomalta 

kuin se kulostaa kävivät tuolla kukkulalla oikein kuvaamassa voimalan "outoja värejä!" Tiehallinto 

kaivoi valtavalla vaivalla tien monttuun lukuisia metrejä peruskallioon ja enää ei tieltä soihtuja 

suoraan näy! Tämä osioni kertoi paikkakunnan kuulun "Beettasoihtumäen nousun ja amputoinnin!" 

Niin uskomatonta, että uskomattomammaksi kohta menee. Vielä tästä 02-sarjan korjaillusta 

kuvasta, miten poikkeuksellisen hyvin pinkki beettasoihtu erottuu irrallisena irti maasta ylhäällä. 

http://kuvaton.com/k/WBF.jpg http://kuvaton.com/k/WBb.jpg Kuvasarjat 04 ja 05. Kuulin 



486 
 

seuraavasta lmiöstä TVO työnjohtajaltani. Olivat herraporukassa ajaneet Eurajoen kk. ohi. Sielä 

mainostettiin suurensuurella kyltillä miten Eurajoki on sähköisin kunta. Kyselivät mistä voimalat 

näkyy. Yhtäkkiä oli sysipimeän metsän keskeltä tullut TVO:n sähkölinjaraiskio. Pimeässä 

hämmästyivät, mikä suuri pinkkipunainen pallo moikaa horisontissa päätieltä, kun koko voimala 

palaisi ilmiliekillä! Oli ydinherroille tullut HÄTÄ! Oikein ISO sellainen. Tajusivat, yli 10km päästä 

beettasoihdun haittavalot katoaa ja beettapallon näkee pimeältä runsasliikenteiseltä tieltä! Valtava 

400kV sähkölinjaraiskiot sihtaa suoraan TVO:lle! Efektiin alkoi SUPO hakea paniikissa ratkaisua. 

Jotain estettä piti tielle katteeksi saada. Tuollaiset 12m korkeat LED-valotornit kaikkineen 2* 8 kpl.! 

Sininen ja vihreä haittavaloseinä on joka pylväässä ylhäältä alas asti. Luoden läpitunkemattoman 

valohunnun monokromaattisella valollaan! Miksikö juuri nuo valovärit? Kas kun siihen lisää 

beettasoihdun pinkin näyttää valosekoontuminen valkeaa seinää, jossa ei olisi ikäänkuin mitään 

IHMELLISTÄ tieltä katsoen. Valo syttyy ja sammuu jo useita vuosia pimeään turhuuden torina. 

Hohkaa käsittämättömän häiritseviä valtavia bsygedeelivalohuntujaan niin, että autot yllätyksestä 

ojaan ryskyvät! Kuin olisi joku UFO, ties mikä käsittämätön massiivi-iso ilmiö ryskimässä tielle 

sivusta. Tunnettu kolarisuora muuten nyttemmin! No mainosvalot kiellettäisiin sysisynkässä 

metsässä kysymättä, mutta tuollaiset vaAALtavat valoseinät saa pelottelee ihmisiä koska SUPO ei 

halua beettasoihtuja TVO:lta näkyviin!! http://kuvaton.com/k/WBc.jpg http://kuvaton.com/k/WB5.jpg 

Juu tosiaan minultakin meni näin kauan tajutakseni koko karmeuden. Vasta kun hahmotin tilanteen 

sopivalla valaistustaustalla, aloin purettua mysterioon oikein olan takaa. Täytyy sanoa, näistä 

ydinasioista löytyy sellaisia kytköksiä, ettei mitään järkeä. Nyt vaatimaan kansanliikkeellä 

TVO/SUPO/Fingrid haittavaloja sammuksiin niin nähdään miten hysteerisen "tärkeiksi" valoseinä 

yhtäkkiä koetaan! Vaikka valosaastetta pidetään jo muutenkin hyvin haitallisina. Valot on 

tuumaisissa muoviletkuissaan. 16kpl*12m= liki viidenneskilometri TÄYSIN TURHAA 

valosaastemerta vaativat jo lukuisia kunnon tepselilähtöjä. Kokonaisteho on ihan mainittava 

energiahaaskuu. Varoittamatta pimeästä metsän keskeltä tuleva valtaisan outo valoseinä saa 

aikaan ihmisissä tietysti "MITÄMITÄ MITÄ-reaktion!" Kuvaavaa. Tämän sekoilun lehdistö 

"määritteli" taideteokseksi? Eikä kukaan ihmetellyt, saati vastustellut tällaista beettasoihtupeittelyä. 

Koska viranomaisistamme hengenvaarallinen taatusti ruma beettasoihdun harkittu peittelyhäirintä 

on maan ETU!. . Niin ai ei beettasoihtu ole "totta"?!) ------------- Tähän ensialkuun täytyy sanoa, että 

en juuri ole eläissäni yhdellä ainokaisella näinkin nasevalla kirjoituksellani saanut nettimaailmaa ja 

ennenkaikkea ydinkoalitiota hyppimään niin raivoisasti pitkin seiniä kuin JUURI TÄLLÄ jutullani! 

Itse asiassa tästä on jo tulossa keräilijöiden himoitsema kultakimpale. Niin valtava suksee jutullani 

oli ja on, että nettimiliisit halusivat omia nämä PELKÄSTÄÄN itselleen! Mutta koska olen avulias, 

niin ilman muuta haluan levitttää JUURI sellaista sanomaa, joka on ydinalan veret seiauttavan 

kiinnostava suurelle yleisölle. Tosiaan suurimman revohkan aikana YLE ilmoitti myös tilanteesta, 

jossa jopa lehmänkäännöistaan ja korruptioepäilyistään apetta saanut STUK:kin uhkasi TVO:n 

surullisenkuuluisaa OL-3 megamokatyömaata lopettamisella 06.05.2009 uutisoinneissa, jolloin 

nettiin ydiala hyökkäsi raivoisammin. Tutustukaa tosiaan ihmeessä alla olevaan ammattitaitoiseen 

kuvamateriaaliiini ydinalan kansainvälisten mätäpaiseitten puhkaisemisen merkkipaaluun. Ottakaa 

tosiaan nähdessänne talteen ja tutustukaa ajan kanssa. Minulle on kanssa esitetty toiveita siitä, 

etten mainitsisi niitä foorumeita, joissa näitä on käsitelty. No oo, otetaan mietintään. *Beettasoihtu 

hovikelpoistuu. Kirjoittanut: fet1 Suomi 24 foorumissa 4.5.2009 klo 13.14 Apache foorumin, yleinen 

keskustelu satoa beettasoihdun hovikelpoisuudesta 04.05-09: -Ite työskentelen kyllä fysiikan 

kanssa, mutta teleskooppifysiikasta en ole koskaan kuullutkaan...myönnetään, en ole fysiikan 

opiskelija koskaan ollutkaan, pelkät perusteet takana... Joten tuota termiäkin voisi vaikka vähän 

valaista Mikä mättää :think: [/quote] *OIKEIN HYVÄ, että tääkin rullattiin ineen! 

Beettasoihtukuvaamisen perusta kun on oikeasti vanhaa, kuin taivaan tutkinta! Mutta koska se 

tässä ydinvoimalapäästöjen kuvantamisessa on sisäministeriö/IAEA/NSA toimesta TABU, ei saa 
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lainkaan kertoa miten arkisesta taajuuskuvannukseta ONGELMITTA tosiaan voidaan 

nyanssintarkoista elektronien ionisaatiopiikkien fotonoinneista etsiä alkuaineiden virittyneen 

valenssielektronin tuottamaa väriviivaa. Pistän nyt tänne teille taas kertaalleen aiheesta kertoa 

Fokus + Spektrum tietosanakirjasta esiin kaivamaani koostetta . Hyvät mina kamraatter. Yrittäkää 

nyt oppi-imureerinkia tästä: http://kuvaton.com/k/WSx.jpg [img]http://kuvaton.com/k/WSx.jpg[/img] 

*Puolestaan tästä kuvasta huomaamme miten röntgenfotonoinninkin spektristä erottuu samaiset 

KIISTATTA säteilyenergiasta virittyvät elektronien fotonituottoterssit. Koska kullekin aineen 

valenssielektronille tapahtuu näin uniikit vain kyseiselle alkuaineelle säteilyenergian 

pommituksessa luonteenomaistaajuudet. Beettasoihtukuvissamme siis pyritään etsimään ja 

ikkunoimaan nämä luontaiset pinkkispektriviivat kameran fotoniotoksista. Ei siis y h t ä ä n vaikea 

tajuta, kun vaan ottaa selvää miksi beettasoihtu on ihan oikeastikin hovikelpoista perusfysiikkaa! 

http://kuvaton.com/k/WSv.jpg [img]http://kuvaton.com/k/WSv.jpg[/img] ----------- * Kuten 

huomaamme kyetään teleskoopin vaikka auringosta otetusta CCD-valokennon kuvasta 

erittelemään ONGELMITTA kunkin alkuaineen edustamat kapeat virittyneiten elektronikerrostensa 

selkeät spektrit. Eli, juuri kuten kuvassani prisma sen tekee. On TÄYSIN samaa onko lähde 

kuvannus, vai alkuperäinen lähde. Värispektri tietysti on YHÄ SAMA! * Huomaamme siis tuosta 

kuvasta prismoitetuissa valospektreissä sormenjälkikuvioinnit. Asettamalla nyt vain allekkain kuvan 

mukaan kullekin alkuaineen valenssielektronin muodostaman spektrin saamme analysoitua siitä 

vaikka natriumin, argonin, ksenonin ja niiden määräsuhteet valon määrän mukaan. Täysin 

simppeliä. * Puolestaan kun analysoimme sitten beettasoihtuenergian virittyneet 

happivalenssielektronien valot päädymme samanlaiseen selkeään analyysitasokkuuteen. 

Koululaisen tietosanakirja No.5. http://kuvaton.com/k/Wg7.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/Wg7.jpg[/img] *Otetaan vaikka toiseksi ylin virittyvän vedyn tuottama 

valospektri. Huomaamme sen tuottavan matalammalla virittymistilallaan pelkän kapean punaisen 

monokromaattisen viivan. Korkeimmilla tasoillaan puolestaan ainokainen valenssielektroni tuottaa 

suurenergisempaa sinistä, eikä muita! Saadaksemme selville onko valokuvan värispektrissä tuo 

TARKKAAN määräytyvä kapea juuri tietty punaväri, meidän kannattaa poistaa ensin raudan värit, 

argonit, neonit ja muiden tuottamat haittavärit. Lopuilta meillä on kapea punaväri, jota etsimme. 

Avaruusteleskoopin kuvassa onkin näin helppo määritellä onko tähden ionisoituneen aineen 

tuottamassa valossa tuo ominainen punaviiva. Näin teemme myös beettasoihtukuvista! Meillä on 

tarkkaan tiedossa ionisoituneen hapen ominaistaajuus. Voimme toki tehdä kuten 

spektrianalysaattorissa, POISTAA muut värit kuin pinkki ja meille selviää MISSÄ ionisoituneen 

hapen pilvi kuvassa on. Tai voimme myös Windows Vistalla korostaa esiin valmiin 

beettasoihtuosuuden virittyneet happihattarat. Tulos on AINA SAMA! Saamme loistavasti irti vain ja 

ainoastaan sen, mitä kuvassa JO ON, muttemme toki muuta! -------- Tätä kirjoittaessani muuten 

katson YLE FST 5 "Tieteen koukerot" 07.05 -09. Ketä aiemmat spektrianalyysitietoni 

beettasoihdun kuvista kiinostaa. Otteita ohjelmasta. Nämä esiinnmottamani valkean valon spektrin 

tummat valenssielektronien viivat tunnetaan Fraunhoferin viivoina. Viivojaan hän löysi valkean 

valon eri taajuuspektristä 574kpl. Ohjelmassa paneuduttiin teleskooppien avaruuden 

valospektrometrian, valoanalyysien perusteisiin yleistasollaan. Ne edustavat koko alkuainekirjoa. 

Aurinkokuntamme kuulema perustuu 30-40 räjähtäneen tähden jäänteiden alkuaineisiin. Näytettiin 

miten kukin viiva on valenssielektronin sieppaaman valoemissiotaajutensa puolesta 

sormenjälkimerkkeri, joka kertoo valon emittoineen kyseisen alkuaineen nimen. Selkeää ja 

toimivaa siis. Pinkki ydinvoimalan beettasoihdun kapea emission fotonivaloviiva kertoo hapen 

säteilystä virittämisestä. Kuten jo kerroin. --------- Beettasoihduista ammattikameralla. [quote 

author=LexA link=topic=34749.msg1232816#msg1232816 date=1241673079] Jos omistat 

digikameran joka havainnoi ympäristöstä muutakin kuin näkyvää valoa - ja vieläpä niin luotettavasti 

sitäkin että voit parin pikselin alueelta tuoda jotain esiin mitä kuvassa ei muutoin ole nähtävillä - 
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niin tahtoisinpa nähdä sen kameran :kahvi: [/quote] * Eli tarvitsisit ikäänkuin referenssiä? Ja ihanko 

peräti ammattilaistoimin tehtynä? Noo o kun tuli puheeksi, niin pitää topakasti järjestää: Kuvat on 

otettu ammattilaiskoneella ja alan osaaja ihan mittatilaustyönä kävi Olkiluodossa toimittamassa 

nämä. Eli ensin peruskuva: http://kuvaton.com/k/Wnk.jpg [img]http://kuvaton.com/k/Wnk.jpg[/img] 

Samainen toivomallasi infrapunalla: http://kuvaton.com/k/WnG.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/WnG.jpg[/img] Tässä siitä otettu kontrastiverrokki: 

http://kuvaton.com/k/Wnu.jpg [img]http://kuvaton.com/k/Wnu.jpg[/img] Seuraava fotous taas UV-

suodatettu uniikki: http://kuvaton.com/k/Wn2.jpg [img]http://kuvaton.com/k/Wn2.jpg[/img] Sitten 

seuraa beettaeritelty otos siitä myös. http://kuvaton.com/k/WnS.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/WnS.jpg[/img] Lopuksi sitten perusvalolla tehty HUIKEA:n hieno 

beettasoihtulöydös! http://kuvaton.com/k/WnJ.jpg [img]http://kuvaton.com/k/WnJ.jpg[/img] *Niin? 

Varmaan täytttää vaativammankin tarpeet nämä otokset. "Toistaiseksi" lienee tarkimman analyysin 

läpileikkaus, jota EI juuri ole kyetty maamme neteissä esittämään. Koska ydinalamme nettiMILIISIT 

kaikin epäasiallisin keinoin ja puuttumisinsa ovat tarkkaa tarkemmin estäneet tällaisen 

ammattitasoisen kuvakavalkadileikkauksen suuremmalle yleisölle! Kyse EI siis ole lainkaan siitä, 

etteikö meillä olisi tekniikka, osaamista ja kykyä niilä toimia. Ongelmamme on tähän asti ollut VAIN 

se mitä Styrgegin esiin toi. Mamme ydinumpimielisyys kylmästi ja kysymättä kieltää oikeuden tutkia 

asiaa asiallisissa foorumeissa. Styrge juuri sanoi saaneensa TYLYN ja peruskatteettoman 

KIELLON, asialliseen apuraha-anomukseensa MAAILMAN TÄRKEIMPIIN TUTKIMUKSIIN! Kaikki 

yrityksemme pitää tallaistakin asiakoostetta KAIKKIEN mielenkiinnon kohteina vapoissa saiteissa 

on kerta toisensa jälkeen kysymättä, keskustelematta valtion ydinväkivaltakoneistoin tyssätty kuin 

parru pekaniin! Ehkä nyt VIIMEIN aletaan täälläkin tajuta kuinka BARBAARISTA asiallisen ja 

ÄÄRETTÖMÄN tärkeän ja tuhansia henkeään syystä pelkäävien ihmispolojen asiaa tässä ajetaan. 

-------------- Beettasoihtudemo. *Paljon, on käyty mm. neteissä keskustelua siitä miten on 

mahdollista löytää kuvasta siinä piilossa olevia beettasoihtusavuja. Tämän keskustelun 

alasajamiseksi päätimme kehitellä seuraavat demonstraatiokuvakoosteet. Tästä näkee kuka 

hyvänsä maallikkokin omassa koneessaan ongelmitta MITEN salattu pinkkinen beettasoihtukuva 

muodostuu. Tässä räväkkää nettipoimintaa aiheesta lähiviikoilta: "MINÄ USKON, kun NÄEN!" Nyt 

ei voisi enää ydinaiheisiin liittyvien mystery Buffojen ratkomista helpommaksi, viihdyttävämmäksi ja 

ennenkaikkea MUKAANSATEMPAAVAMMAKSI TEHDÄ! Kopsaat vaan tämän kuvan 

tietokoneeseen: http://kuvaton.com/k/WZL.jpg Asetat sen Windows Vistan 

peruskuvankorjausohjelmallesi. Ja kotona alkaa innostavan kova koitos kuka löytää ekana ja 

ENNENKAIKKEA MITÄ viestintää ja kuvaa piilokuvasta! Rattoisia illanistujaisia toki työporukoilla, 

tai sitten KOKO perheen voimin jatkettavaa. Näpsimällä ydinvoimalakuvia, tai miksei etsimällä 

samalla selkeää loogisemmalla kuvankorjauksen metodilla vastaavia tapahtumapöllähdyksiä niin 

maamme, kun miksei maailmankin ydinvoimalakuvista lehdeistä, kirjoista ja neteistä! 

Ennenkaikkea (radio)aktiivista uskaltautumista! Kun aihe on päivänpolttava ja etsityn löytäminen 

enemmän kuin innostavaa KOKO PERHEELLE! Niin siitä vaan laajentamaan kuvausharrastusta 

ENNENKOKEMATTOMAN JÄNNIIN SUUNTIIN. Parhaat " B-löydökset" toki kaikkialle nettien ja 

lehtien palstoille meille KAIKILLE keskusteltavaksi ja ihmeteltäviksi!) C-Räyhälä C-Räyhälä on 

eräästä kuuluisasta esimerkistään tehty HIRVEÄNhauska sarjakuvahahmo. Armoitettuna 

atomilobbarinna tunnettu koukkunokkainen kylmänviilee kaveri on tunnettu enemmän kuin elämää 

teilivistä ja sitä surutta halveksivista ns. "ydinvoimaisista projektitempaisuistaan" Savosaaren 

biotoopeissa. Jos joku niin nimenomaan HÄN osaa "soveltaa ja polkea ihmisarvoja ja 

lainsäädäntömme moninaisia porsaanreikiä" kansansa pahaksi! Ja toki ydintahtoisen lompakkonsa 

pöhöksi. Enemmittä puheitta esitän tässä teille valokuvan hänen esiinty  
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misistään julkisuuden valokeilassa. Kuten takaa pahaenteisesti höyryävästä "ns. virallisessa 

kielenkäytössä vaarattomista" uraanilaavatunkion höyryistä voi arvella, jotain oleellista yhä puuttu? 

Siinä on näköjään isokenkäinen ydinbossimme ottanut tapansa mukaan tukevaa 

niskaperseotettaan, eli tavaramerkkiään, niin työorjistaan, alkuperäiskansoista, kuin kuuluista 

muista vastustajistaan myös. Nettikeskustelussa on esitetty, ettei tavallisessa kuvassa voisi olla 

missään tilanteessa mitään "pinkkiä, tai vastaavaa piiloissaan", mutta kuinkahan käy tämän 

kuvamme kanssa? Eli silvuplee ja mitä ah niin perinjuurin tuttua, jopa franseelaista saattaisi tämän 

Mr BIG:n säteilevissä tunkiosavuissa luurailla? Panette siis kuvan klassiseen Windows vistan 

kuvakorjausohjelmiin kontrasteja ja värikylläisyyksiä korostaen ja päätätte ITSE LÖYTYYKÖ, VAI 

EI?! http://kuvaton.com/k/Wd7.jpg ---------------- Kristallikruunun säihkyväreistä > Yksi kritiikki vain 

radon ym. laskeutumisen esimerkkikuvasta; väri on mielestäni aringonvalon heijastumaa, eikä 

ionisaation > itsevalaisua. *Nyt et oivaltanut "hottisinta"! -Miksei lasi toimi kuin kristallit ja timantit 

säihkyen? -Aivan OIKEIN! Lyijykristallin kaikkein KESKEISIN juju on siinä, että se on R A S K A A 

M P A A kuin lasi! No mikä erottaa raskasveden ja arkiveden? Suurempi kuutiometrinsä paino= 

säteilyvarastoituman lisäneutronisidokset= suurempi taittokerroin valolle! -No mikä erottaa 

arkiusvasumun ja neutronivuon runteleman sumun toisistaan? AIVAN OKEIN RASKAMPI 

MASSA= rajumpi taittokerroin. -Miten se sitten ilmenee arkivalaistuksessa? KUTEN 

beettasoihtukuvassa! Valospektrin punafotonit taipuu rajuimmin 360 asteen kulmaan, eli palaa 

katsojan silmään todennäköisemmin kuin kevyemmistä inversiokerroksista! JUU, paljolti tuosta se 

on kyse, toki ei pelkästään. Neutronien kasvu lisää auringonvalon taipumismääriä ilta-auringoissa 

paljon ENEMMÄN KUIN ENNEN!. . . JUU JUU! Eli totta kai pinkkiä tulee aiempaa enemmän 

MYÖS suorasta beettaionisaatiovirittymisestä. Mutta passiivisten virittyneiten neutronimäärien 

lisääntyminen ilmamolekyyleissä on selkeä päämerkkeri nimenomaan tuohon auringonlaskujen 

lisääntyvään punaisuusongelmaan. Tajusin tämän tärkeyden erityisesti kun kinasitte netissä 

nimenomaan auringonlaskujen punastumisista, että onhan niitä ollut ennenkin. (Ennen50-60 

luvuilla erityisesti punaa loi ydinasekokeet ilmakehässä myös!) On toki punaisuutta ollut, mutta nyt 

ydinneutronoinnin tuhottua ilmabiotooppeja, kuten sanoit punaisuutta on kiistatta kiihtyvästi 

enemmän. Näppituntumani, ainakin 2/3 osa pinkkitaivaslisääntymisistä johtuu tästä ovelasta 

lisäefektistä. Kristallikruunu bsygedeelisemmin säihkyy, lasikruunu ei, enemmän kuin simppeliä! 

Neutronien happi-ionivirittymisten pinkkivärituotto taivaassa toki myös kasvaa. 2-vaihelisänä on 

taivaankantemme kyky viivästyttää ja comptonsirontalisällään "varastoida helmipilvien lailla 

valoenergian jälkiloisteita pitempään".  

  

319. HURJAA!.txt 
319. HURJAA! Aivan uskomatont! Lainasin tämän eilisestä uutisvirrasta. Ihmettelin jo alustavasti 

miksi juttua maailman tärkeimmän hallitsijan USA:n presidentin keskeisästä lausunnosta julkaista 

lehdisatössämme suureen ääneen? No julkaisin sen kokeeksi sfnet.keskustelu-foorumissa jota ei 

koskaan moderoida. Nyt kuitenkin seuraavana päivänä SIELTÄKIN uutinen oli miliisien toimesta 

poistettu! . . Siis hetkonen, eikö maassamme tosiaan sallita esittää enää edes maailman 

merkittävimmän hallitsijan ydinvastaisia kommenttejaan!? Täytyy sanoa, että riemusta repesin. 

Onko USA:n valtiontukiaismiljardien veto pois KOKO maailman ydinalaa keskeisesti elättävistä 

hankkeista tarkoitus "VAIN VAIENTAA" ihmisten huomaamattomiin? Lakaista maailman 

tämänhetkisen lamankaadon eräs keskeinen täyskäännösmuutos pois kaikista tietotasoistamme? 

Näinkö ihan oikeasti poliisidiktatuurillinen ydinhallintomme aikoo edetä? Jotain suurta ja mustaa 

liikkuu maamme synkimmissä ydinpiireissä nyt. Kuten aina aion tietysti ottaa ilon aiheesta mitä 
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tarkimmin irti. Pistän tämän poimintani mitä suurimmalla mielihyvällä meille kaikille luettavaksi. 

Tarkoin tajuten jälleen kerran, ettei maamme ydinhallinto satapäisine viestintäpoliisiterroristeineen 

salllisi tietoa tuotavan sitten millään julki: T&T. Arja Haukkasalo, 16.4.2009, 15:35 "Obama panee 

uusiksi USA:n ydinjätepolitiikan Barack Obaman hallinnolle ei kelpaa nykyinen korkea-aktiivisen 

ydinjätteen käsittelymalli. Presidentti on päättänyt selvityttää erilaisia teknologiavaihtoehtoja 

mukaan lukien jälleenkäsittely. Käytännössä tämä tarkoittaa rahoituksen leikkaamista nykyiseltä 

loppusijoitushankkeelta Yucca Mountainilla. Alueen asukkaille uutinen on mieluinen. Sen sijaan 

amerikkalaista ydinvoimateollisuutta ja joukkoa senaattoreita Obaman sanoma huolestuttaa. 

Heidän mukaansa hidastelu ydinjätehuoltoon liittyvissä päätöksissä käytännössä jäädyttää 

investointihalukkuuden uusiin lisäydinvoimahankkeisiin. Teollisuus pelottelee, että valtio voi joutua 

myös suuriin vahingonkorvauksiin, jos se ei noudata voimayhtiöiden kanssa tehtyä sopimusta 

käytetyn ydinpolttoaineen vastaanottamisesta sovitussa aikataulussa." *Siinäpä sitten ydinherrat 

pelottelevat! Kun 2008 lopussa ydinenergia muuttui kaivoksistaan lähtien Venäjän Putinin ja MIT:n 

kommenttien mukaan pysyvästi energianegatiiviseksi. Fosasiilidieseleillään maailman suurimmiksi 

CO2 tuottaviksi valtion tukiaisilla loisiviksi pahan akselitalouksiksi, niin kuka edes yllättyi? Oikeasti 

Obama on johdonmukaisesti alustaan asti kertonut vastustavansa uraaniin ja plutoniumiin 

perustuvaa teollisuutta kaikilla tasoillaan! Selkein sanoin hän kommentoi muutama viikko sitten, 

että JOKAINEN maailmalla liikuva uraaninen ja plutoniuminen ydinyhtiöiden rekkalasti vaarantaa 

minkä tahansa maailman kaupungin olemassaolot! Nyt kun hän alkaa saamaan sanoilleen efektia 

alkaa ydinala HETI syytämään käärmeensappeaan, uhkaamaan avoimesti USA:n profiloituvaa 

hallintoa Obamaan asti. Kuinka tässä käy ja kumpa voittaa? Paha ydinala vai hyvä Obama, jää 

nähtäväksi.  

  

320.Silminnäkijäraportti 23.04.2009.txt 
320.Silminnäkijäraportti 23/28.04-09 Oliluodolta ikuisuuteen. Maamme ehkä kaikkienaikojen 

kohutuin huippudogumentti! Alustuspätkiä päivää ennen julkaisua SUPO/ydinhallintomme uhkaili 

peitellysti lehtikirjoituksinsa julkaisun näyttämistä julki mm. seuraavian kaltaisesti: "L.S. aamu 

23.04.2009. Ylen kanavien häiriöt saattavat jatkua torstaina. Ylen TV- ja radiokanavilla oli 

keskiviikona häiriöitä muun muassa äänessä ja tekstityksessä. Ongelmat johtuivat "Digian 

asennustöistä", ja ne saattavat jatkua vielä torstainakin. Digitan tarkoitus oli, että häiriöitä olisi vain 

päiväsaikaan, mutta ainakin keskiviikona äänettömiä TV- uutisia katseltiin vielä illallakin. 

Asennustyöt vaikuttavat televisiossa Ylen ykköseen, KAKKOSEEN ja FST5:een sekä SVT 

eurooppaan ja radiossa Ylen Klassiseen, Puheeseen ja mondoon". Varmuuden vakuudeksi myös 

edellisellä päivällä oli maamme ydinhallinto tuonut julki halunsa EU:n kautta LISÄTÄ jälleen kerran 

entisestään täysin ylikäyvää nettiliikennekontrolointi-intoaan. Koska ydinkriittisestä materiaalista ei 

kaikesta satapäisestä nettimiliisitoiminnasta huolimatta aivan kaikkea ydinkriittistä kirjoitusta oltu 

saatu tapettu vieläkään pois. Ydinhallintomme ei siis pitänyt todella pitkien puukkojensa yötä 

piilossa! Päin vastoin. TVO oli niinikää mm. saman päivän lehti-ilmotuksina sulkenut alueensa 

vierailukeskuksen toiminnat ja muuta vastaavaa yksityisiin iskevää tietoista 

miliisihelikopterihäiriköintiä Olkiluodossa. Vuoden vaihteen paikkeilla TVO oli haastanut 

oikeuteensa jo niin monta mm. TV- ryhmää, ettei SUPO-kontrolorien peukalon olemassaolo 

maamme tietokuninkaankin YLE:n valtimiolla filmin tulopäivänä jäänyt takuulla epäselväksi! Kuulin 

aiheesta viikonloppuna mm. seuraavaa: TVO/Posivakonsortion pitämä salainen 

"Silminnäkijäraportistakin johtuvassa kriisipalaverissa" tapahtui. Olivat taas ydinrikkomuksistaan 

housut kintuissa yllätetyillä ydinherroillamme ollut huikeaa suurempaa rotaatiota. Tässä väläyksiä 
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mitä tapahtui suljettujen ovien takana seuraavasta aamusta. Posivan nykyinen johtaja Eero 

Patrakka oli nostanut tilannearviossaan kätensä ylös ja jättää virkansa JO kesäkuussa! 

Paniikireaktiota kääntessä korostaa nopeus ja ajoitus heti seuraavana päivänä jälkeen kyseisen 

TV-ohjelman. Tilalle Posiva kaavaili Reijo Sundelia. Koska julkaisun juonikäänteet kosketti niinikää 

ennenkaikkea myös TVO:ta ja ydinsotkun päätekijöitä niin ilmoitti myös voipunut mm. Rauno 

Mokka jättävänsä pallinsa syksyn tuiskuissa! Tämä oli huikea tieto siinäkin mielessä, kun vielä 

jokin aika sitten hän oli rehvastellut maakuntakekkereissään hävittävänsä koko alueen 

väestöasutukset ennenkuin jättää toimensa. Mokka nyt alkoi pakkotajuta kohdanneensa 

parempiansa ja haihtuu häntä koipien välissä. Eikä KUKAAN jää luonnolliksesti kaipaamaan 

tämänkään puuhakkeen ydintekosiaan. Huikeaa näyttöä asiallisen ydinkriittisen dogumentaationkin 

voimista jäämme jatkoon mielenkiinnolla lisää odottamaan. Yksi on vuoden kestäneillä 

ydinherrarotaatioilla tullut selväksi. Tuskin mikään virka enää on saastaisempi kuin ydinherran 

virka! Ilmanmkos edes Liliuksen jatkajaa ei helposti saada! Itse filmidokumenttihan oli 

sanallasanoen loistava. Jo se, että sen alkuminuuteilla julkaistiin maailman ensi-iltana sitä samaa 

KPA-kattokatastrofitietoutta, johon maassamme lisäkseni ei ollut mikään muu lehdistön edustaja 

kyennyt, saati uskaltanut oli oivallisen räväkkä pelin avaus! Eikä tahti kansainvälisine 

huippuammattilaisineen hidastunut. Yksi toisensa perään kertomassa miten ydinhallintomme ei 

tiedä tekojensa seuraamuksia ja lainalaisuuksia oli loistava veto. Pääsyni esittelemään lajasti 

tunnettuja uniikkeja nettiväitteitäni yms. suorastaan hiveli. Itse pääsin kertomaan niin Posivan 

myöntämän kallioperän satojen metrien sorakasanaolot, kuin näyttämään maamme oloissa 

aiemmin 100% TABU-kuvia siitä millaisia kallioliikuntaseinämiä maamme epävakaimman 

Litoraanisauman laavatektoniikka alueen maailman syvimmässä maanpäälisessä tekee. Hei voiko 

parempia juuri toivoa? Vartijoiden sekoilujen näyttäminen TVO/Posivan painostusryhmänä oli 

paljastavaa. TEM:n haastatteluboikotoinnit kertoo paniikista kautta ydinhallintomme. Niin ja 

varmaan kuulitte miten juuri ydinala ITSE on mm. minun A1 ydinturvatietämykseni ja 

laatuluokitukseni keskeinen takuulaadukkuuteni antaja. Olen tosiaan yhtiön tieto-opin helmi, kuten 

TVO alleviivasi. Aikajatkumossa historiallisen filmistä teki Eurajoen ydinkriittisen nimekkäiden 

henkilön Ritva Junkkarin, Rehtori Leino:n esiinmarssitukset! Filmi saa todellisen klassikon 

luonteen. Niin vaan ydinhallinto teki rikoksen tapansa mukaan kieltäessään alunalkaen ettei 

ydinjätteitä tulla ikinä Eurajoelle jäämään. Ja tuottaessaan ydinjäterikokseensa Posivan. Asiana 

harkittu kansansa murhaaminen ydinjätteillä ei totta tosiaan ole syytä jättää rankaisematta! Aivan 

loistavaa oli toiosaalta vaikka Ruotsin ensin 100 000v kuparipullosten ns. "keston" romuttuminen 

tietonäytöin. Hetkissä asiallisissa ruotsalaislaboraatioissa tuskin 50v kestoon päättyminen näyttää 

ydinalemme taidottomaksi pelleilyiksi. Kirjailija Kojo osasi asiansa myös. Asiallisine kriittisine 

Eurajoella pyörineine ydinalan rahalahjusteineen säväytti Junkkarinkin jälkeen oivasti. Geologian 

maamme huipun Matti Saariston esiinmarssitukset. KIISTATTOMINE lausuntoineen maan pinnalle 

säteilysisältönsä sylkevien kuparipullostensa kanssa oli jopa minusta hätkähdyttävää. Posivan 

hermostuneet myönnöt laskelmiensa ja ties minkä routarajansa 1 000% virheineen teki ydinalan 

osaamisesta Suomessa silkkaa sirkusta. Tässä nyt vaan pieni väläys siitä kaikesta mitä filmi 

esittää. Eikä kaikkea toki tähän. Mutta tosiaan vielä ehditte sen näkemään. Pikauusinta kun tulee 

jo 28.04.2009 ja silloin me toki tapaamme taas osaavan ja ydinkriittisten maamme alan huippujen 

koosteessa jälleen. Lupaan esittää ydinkritiikiä myös silloin ammattitaitoisesti ja esitän myös 

kaikkien iloksi omakohtaisen lääkkeeni ekoenergiallisesta vesivoimalastamme. Jonka jätteet 

raumalaiset mieluusti siitä vielä maksaen juovat. Kun taas pienen pieni nokare TVO:n jätettä 

alakanavaan tappaisi KOKO Rauman seuraavaan aamuun hetkessä. Kuten muistamme filimistä 

ydinjäte todistetusti tappaa minuuttiluokassa raavaimmankin miehen hänet kohdatessaan! ---------- 

Kirjoittanut: framatomi Suomi 24 fysiikka 5.5.2009 klo 21.52 Uraanin korkean polttoasteen riskit 

EPR-reaktoreissa Areva/Siemensin suunnittelemassa eurooppalaisessa painevesireaktorissa 
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(EPR) aiotaan käyttää polttoainetta, jonka polttoaste on vähintään 60 GWd/tU, mikä on enemmän 

kuin yhdessäkään kaupallisessa käytössä olevassa ydinreaktorissa tähän mennessä. Euroopassa 

on rakenteilla kaksi EPR-reaktoria, yksi Olkiluotoon ja toinen Flamanvilleen, Ranskaan. 

Yhdysvaltojen ydinvalvontavirasto NRC tutkii parhaillaan korkean polttoasteen polttoaineen 

turvallisuutta. Tutkijatiimi, jota vetää Michel Billone Argonnen kansallisessa laboratoriossa 

Illinoisissa, totesi äskettäin, että polttoaineet, joiden polttoaste ylittää 45 GWd/tU, aiheuttavat uusia 

turvallisuusongelmia eivätkä vastaa NRC:n voimassa olevia turvamääräyksiä, jollei muuteta tapaa, 

jolla polttoainesauvat suojataan. Vaaratilanne syntyy, jos jäähdytysvesi häviää yhtäkkiä, kuten 

tapahtui Three Mile Islandin ydinvoimalassa vuonna 1979. Jos suojakuoret haurastuvat, sauvat 

voivat hajota ja niistä voi vuotaa reaktorihalliin plutoniumia ja muita radioaktiivisia aineita. NRC:n 

nykyiset säännöt eivät sovellu polttoaineeseen, jonka polttoaste on yli 45 GWd/tU. Testeissä, 

joissa simuloitiin jäähdytysveden häviämistä, zirkoniumkuori haurastui jo ennen kuin hapettunut 

kerros oli 17 % suojakuoren paksuudesta. New Scientist -lehti kertoi 14. huhtikuuta 2008, että NRC 

on käynnistänyt kolmivuotisen kuulemisen tarkoituksena tiukentaa turvamääräyksiä. Jos 

Olkiluodon reaktorin rakentaminen edistyy TVO:n julkaiseman viimeisimmän aikataulun mukaisesti, 

se olisi toimintavalmis vuonna 2011, juuri kun NRC:n käynnistämän kuulemisen tulosten odotetaan 

olevan saatavilla. Polttoaine, jonka polttoaste on 55 GWd/tU, on varastointihetkenä noin 50 

prosenttia radioaktiivisempaa kuin polttoaine, jonka polttoaste on 33 GWd/tU. Korkea 

radioaktiivisuus merkitsee korkeampaa lämpötilaa jätteen varastoinnin aikana, ja polttoainesauvat 

on varastoitava kauemmaksi ja niiden väliaikaisen varastoinnin ennen loppuvarastointia on oltava 

pidempikestoista. Euroopassa standardit perustuvat yhä 45 GWd/tU:n polttoasteelle. 

Suunniteltaessa uusia ydinvoimaloita Eurooppaan on otettava huomioon korkeampi sulamisriski ja 

ydinjätteen lisääntynyt radioaktiivisuus. Ovatko Yhdysvalloissa tehdyt korkean polttoasteen 

polttoainetta koskevat tutkimukset ja NRC:n käynnistämä kuuleminen komission tiedossa? Aikooko 

komissio kehottaa kansallisia ydinturvaviranomaisia Euroopassa, ja eritoten Ranskassa ja 

Suomessa, tarkastamaan korkean polttoasteen polttoainetta käyttävien reaktorien turvallisuuden ja 

minimoimaan sulamisen ja radioaktiivisten vuotojen korkeamman riskin sekä ydinjätteen 

varastointiin liittyvät riskit? Aikooko komissio harkita uudelleen, hyväksyykö se 

ydinreaktorihankkeet, joissa käytetään polttoainetta, jonka polttoaste on yli 45 GWd/tU, kunnes 

Yhdysvalloissa meneillään olevat tutkimukset valmistuvat ja on ryhdytty kaikkiin varotoimiin sen 

varmistamiseksi, että uudet riskitekijät on poistettu tai niitä on pienennetty. ------- Juu AVOIMESTI 

tunnustan, että lähetin EU:lle jo yli VUOSI sitten tällaisen alustavan raportin OL-3 laitoksen Anneli 

Nikulan myöntämistä plutoniumpoltteluaikeista! Ja voin meille KAIKILLE täällä avoimella 

valtakirjeelläni antaa asianosaisena kirjoittajalle "synninpäästön." Juu tätä minun materiaaliani SAA 

ja oikeastikin KUULUU levitellä pitkin nettifoorumeja! Kun otin asian esille EU-kirjeessäni kuulin, 

että valitukseni pohjalta alkoi massiivinen ja ennenäkemättömän laajat 5v tutkimukset USA:ssa 

siitä montako kansainvälistä keskeistä ydinturvarikosta tässäkin taas pannaan halvalla! 

Täsmättään vielä mitä kirjeessäni korostin. OL-3 on tosiaan epävakaan palamalimitin 

PLUTONIUMPOLTTOLAITOS, eli ydinasetehdas, jolle ei Suomi saa käyttölupaa ilman NATO-

jäsenyyksiä. Itse asiassa perusplutoniumpolttolaitos on 10-kertaa nyky-ydinvoimalaa säteilevämpi 

ja sen polttoaine 1 000- kertaa radioaktiivisempaa OL-1 tyyppeihin nähden. ----------------- T.S. 

06.05.2009 YLE: Olkiluodon työmaata voi uhata sulkeminen. Helsinki STT olkiluodon 

ydinvoimalatyömaata voi uhata jopa sulkemine, kertoo YLE. Ajankohtainen kakkosen mukaan 

STUK ei ole tyytyväinen Olkiluotoon rakennettavan ydinvoimalan automaation suunnitteluun. Se ei 

ole edennyt viranomaisten vaatimalla tavalla. Stuk varoittaa Ajankohtaisen kakkosen haltuunsa 

saamassa kirjeessä ranskalaista rakentajaa Arevaa työmaan sulkemisella, ellei automaatiota 

saada kuntoon ja hyväksytyksi. Automaatio valvoo ydinvoimalan koko toimintaa. - Tämä merkitsisi, 

että rakennustyöt pysähtyvät eikä käyttöönottotestejä voida aloittaa, Stuk:n kirjeessä Arevalle 
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todetaan. Stuk moittii kirjeessään Arevaa kovasanaisesti automaation suunnittelun ongelmista. - 

Areva NP SAS:n on määrä suunnitella turvallisuuden kannalta erittäin tärkeät järjestelmät, mutta 

valitettavasti eräiden ko. organisaatiota asiantuntijakokouksissa edustaneitten henkilöiden asenne 

tai ammattitiedon puute estävät eteenpäinmenon huolenaiheiden ratkaisemisessa, Arevan 

pääjohtajalle osoitetussa kirjeessä todetaan. Olkiluodon ydinvoimalahanke on jo kärsinyt 

merkittävistä viivästymistä. 

  

321. OL-3 ongelmavyydeistä..txt 
321. OL-3 ongelmavyyhdeistä. Aikasten "outo" väite, ettei 8cm läkkipeltiä kyettäisi ikäänkuin 

kuvaamaan OL-3 höyryputkien tarkasteluna, kun neutronivuo menee läpi 100cm umpiteräksestä! 

Taidetaankin tarkoittaa, ettei VAIVAUDUTA Areva/ydintyyliin mittaamaan! [b][color=purple]Lisäksi 

täällä puhellaan, että jonkun metrisen peruspeltitötsän veto olisi jonkinlainen "erikoisuus!?" 

PASKAT OLE! Tuollaista metristä peltirööriähän on JOPA VESIVOIMALASSAMME kymmeniä 

metrejä monella vaikealla mutkallaan. Lapin suomalaisiosaavat hitsarit taivutelleet ongelmitta miten 

lystää! Kyse on TVO/Arevan tapauksessa TIETYSTI, ettei ilmaiseksi kukaan tee, ranskalaiset 

mitään osaa, eikä kulukkaan osaa Arevalla tehdä kuin nähdysti sutta ja sekundaa![/color][/b] Vaan 

miksei KUKAAN tunnu tajuavan, mitä YLE TV 2 12.05 Ajankohtainen kakkonen ohjelmassa 

kritisoitiin myös? Eli OL-1, Lo-1, Lo-2 ja OL-2 voimalat on ollut PAKKO rakentaa sellaisella 

ydinturvalain mukaisella automatiikalla varustettuna, että reaktorin ajo on mahdollista myös 

TÄYSIN ilman tietokoneita! Nyt OL-3 laitos onkin suunniteltu vain aiemmin kielletyllä tyylillä 

HENGENVAARALLISEN epävakaaksi! Koko voimalan keskeisimmistä epävakaan palamalimitin 

liian ison plutoniumpolttoisen reaktorin hallinnoista vastataan tunnetust alati alta kaatuvilla 

tietokoneilla. Se mistä STUK OIKEASTI on tässä huolissaan on PC-käyttäjille enemmän kuin tuttu 

tietokoneitten kaatumiset! Aika mielenkiintoista, että tuollaista minuutissa parissa 2% 

säätöheilauksesta 20 000-kertaisiin räjähtäviin tehon NOUSUIHIN ryöstäytyvää 

massamurhaajalaitosta ajellaan päivittäin kaatuvilla PC-koneilla. TÄSTÄ STUK veti panikoiden 

herneen nenään. OL-3 reaktorin hallintaan menee muutama tietokoneen hallinnoima 

varmistamaton tietokoneajo. kun aijemmissa reaktoreissa jokaista erillistäkin pumppua ja venttiiliä 

kyettiin millilleen säätämään valvomon monisuojatuilla fyysisillä kytkinohjainten kontrolereilla. Nyt 

ei hajuakaan tällaisista. IAEA/TVO/STUK vaikenee kauhuissaan, euikä edes halua kertoa mikä 

hasardikammotus OL-3 oikeasti on! Vain pari väärään paikkaan osuvaa gammmafotonia 

säteilyherkkiin tietokantapiireihin ja reaktori singahtaa hetkessä kuutakiertävälle radalle! Huikeaa, 

huikeaa tajunnanvirtaa!Tuskin KENELLEKKÄÄN PC-koneiensa jatkuviin kaatumisiin kyllästyneille 

tarvitsee selitellä miten vakava ongelma ON. Oikeasti jo alkujaan Arevaa vuolaasti moitittiin siitä, 

ettei säteilyn haittakenttiin täysin sopimattomia ydinvoimalan uniikkeja ratkaisuja saateta hyväksyä. 

No tässä näemme nyt sitten laitoksen, jota on verattavissa kasaan kirppuihin, joita optimismin 

kuningas Areva aikoo maailman ensi kerran ohjata yhden hammastikun voimin! Niin tosiaan miksei 

tällaisia ilmoituksia ja ydinreaalintajuja saa lukea j ä l l e e n keneltäkään muulta kuin vain ja 

ainoastaan ydinalan osaajalta, eli minulta!? Toki, toki ydinhallinto tekee kaikkensa tämän 

viimeisenkin ikäväksi kokemansa äänen vaientamiseksi miliisirahavoiminsa. Mutta ei pahus ole 

edelleen kovasta yrityksestä huolimatta onnistunut. Joten yhä tiedämme myös tästä OL-3 tulevasta 

ydinkatastrofista! ------------- Kevät 2009 ydinkoosteita. Muutamia keskeisiäpoimintoja maamme 

ydinalalta keväältä 2009. Eurajoen terveydenhuoltoa on ajettu kuin käärmettäpyssyyn suorastaan 

uskomattomalla innoolla saada se MAHDOLLISIMMAN kauas. Ensin Eurajoki siirrettiin raumaan. 

seuraavaksi rauman aluesairaalan toimia alettiin syitä suurelle hämmästyneelle yleisölle 
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kertomatta ajattamaan Poriin. Vainm hetki tämän jälkeen, kun toiminnat oli lamattu Poriin alkoi 

maamme hallinto ajattaa terveydenhuoltoa Forssaan asti! tässä vaiheessa alkoi koko karmeus 

selvitä. TVO:n ydinvoimalat tiedämme Saksan, USA, Englannin Sellafieldin tutkimustiertojen 

mukaan 10-kertaistaneen ydintoimialueen väestön säteilysairaustodennäköisyyksiä. kenties 

Venäjällä tiedettyjä Krasnajarskin 20-kertaistumisiin ranskan vastaavanlaatuisten limoussinen 

tietojen tapaan. Eli maamme ydinhallinnon AINOA tavoite on sotkea ja sekoittaa aina vaan 

selkeämmin TVO:n tonteille keskittyvää säteilyyn kuolemisen ja sairastumisen tilastointeja. 

Näppärää ja barbaarista ydinhallintomme moraalittomuutta maailmaan uutaen! Keväällä 

keskusteltiin siitä miten Italian johdon, erityisesti Berluconi ja Suomen hallinnon välejä jokin hiertää 

vallan erityisesti? Lukaisin L.S. 10.05.2009 pinenä yleisöltä piilotetun ilmoituksen. Jonka sanomana 

oli Japanin maanjäristyksessä kerralla heinäkuussa 2007 tuhoutuneiden Kashiwarazaki- Kariwan 

maailman suurimman voimalan epätoivoinen starttiyritys. Tuhossa hajosi mereen radioaktiivisuutta 

syytäen uskomattomat 7 ydinvoimalaa kerralla! Tshernossa esim. tuhoutui 4 ydinvoimalaa, joten 

tässä mentiin käytännössä tuplasti rajuimpaan. Voi vain arvailla millainen tappio se on ollut 

Japanille kun megariskit ydinvoimaloissa kostautuivat huikeana tappiona ja vaarana jälleen kerran. 

Maamme lehdistö on tapauksen tarkoin ydintyyliimme sensuroinut tutusti! Epätoivoissaan siis nyt 

yhtä yrittävät starttiin. Puolestaan Italiassa pääministeri Berluconi päätti alkuvuona niinikää 

romuttaa lopullisesti peräti 6 ydinvoimalaansa. Ne oli pakko sulkea 1980-luvuilla hiljaisuudessa 

Italian vesipulan estäessä niiden järkevää käyttöä ja mafia oli niiden toimintaa kidnappauksin ja 

uraanikuljetuskaappauksin myös haitannut. Suomi oli epätoivoissaan peränyt vuosia painostaen 

ydinalan toiveista Italiaa starttaamaan ko. loppuunromuttumaan pannut laitokset. Mutta 

onneksemme turhaan, Italia ei perääntynyt purkamisissaan fiksuna. Espanjassa samalla tavalla 

vesipulaan ja mm. Baskien terroriin pysäytettiin peräti 3 ydinvoimalaa 1985 paikkeilla. Asia pidettiin 

maamme lehdistössä niinikää salaisuudessa tarkkaa tarkemmin. Äärimmäisen mielenkiintoista 

huomata miten moni-ilmeisen epävakaaksi ja reaalimaailmaan toimimattomiksi 100% 

säätökyvyttömät ja kaikinpuolin joustamattoman tehottomat ja kalliit ydinvoimalat osoittautuu. 

Jännää nähdä missä paukkuu seuraava ydinvoimala lehtien hyssyteltäväksi. Ehkä 

julhlakalumegamurheemme epävakaan palamalimitin ja maailman ensimmäisen surutta 

tietokonein ohjattu OL-3 hävittää maastamme loputkin? Ydinherramme Espanjan huviloille tulee 

silloin ankaraa vilskettä! ------------- REALITYNpeijooni. 22.05.2009 -Maailmalla ensimmäisen 

kerran globaalitasolla sähkön kulutus selvästi LASKI sitten 1945 luvun, sanoo tänään TV! 

Ydinrakentelun vihonviimeisetkin +10%/v illuusioharhat ratkee hauskasti pahki kautta maailman! ---

-------- Metsäteollisuuden tuotannon leikkaukset Suomessa ja länsimaissa jatkuvat, arvioi 

konsulttiyhtiö Pöyry. Valonpilkahdusta suomalaisille metsätehtaille ei ole näkyvissä nykyisen 

taantuman jälkeenkään, sillä Pöyry ennustaa, ettei paperin ja kartongin kysyntä Euroopan 

markkinoilla kasva käytännössä lainkaan seuraavan viidentoista vuoden aikana. Paperiyhtiöt 

vähentävät tuotantoaan, koska Euroopassa on edelleen ylikapasiteettia ja taloustilanne on heikko. 

Kapasiteetti supistuu edelleen myös Pohjois-Amerikassa. – Suomessa on jo tehty paljon. En usko, 

että kapasiteetin vähentäminen on vielä kuitenkaan loppunut, sanoo Pöyry Forest Industry 

Consultingin toimitusjohtaja Heikki Pikkarainen STT:n haastattelussa. Paperi- ja 

kartonkiteollisuuden tuotteiden kysynnän lasku on Pikkaraisen mukaan saavuttanut pohjan. 

Suomessa suljettiin viime vuonna kymmenen paperi- ja kartonkikonetta. Kapasiteettia vähennettiin 

noin 1,5 miljoonaa tonnia, kun tuotanto oli 13 miljoonaa tonnia. Selluloosan valmistusta on leikattu 

sulkemalla Kemijärven, Kaskisten ja Tervasaaren sellutehtaat. Uimaharjun ja Sunilan tehtailla on 

seisokki. Paperikoneita suljettiin 182 Paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotantokapasiteettia 

vähennettiin viime vuonna Atlantin kummallakin puolella suurin piirtein yhtä paljon. Euroopassa 

kapasiteettia purettiin Pöyryn keräämien tietojen mukaan kaikkiaan vajaat 6 miljoonaa tonnia ja 

Pohjois-Amerikassa 5,5 miljoonaa tonnia. Karsintaa tapahtuu myös konkurssien kautta. Pohjois-
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Amerikassa kaksi metsäyhtiötä on parhaillaan selvitystilassa. Niitä odottaa Pikkaraisen mukaan 

yrityssaneeraus. Euroopassa suljettiin Pöyryn mukaan viime vuonna 113 paperi- ja 

kartonkikonetta. Pohjois-Amerikassa koneita suljettiin 56 ja Japanissa 13. Lakkautusten kärjessä 

ovat taloudellisesti heikoimmin kannattavat koneet ja tehtaat. Monet niistä ovat pieniä ja vanhoja. 

Vuoden 2000 huipusta Yhdysvaltain paperiteollisuuden kapasiteetti on supistunut 7,5 prosenttia. 

Tänä vuonna laskua tulee yli 2 prosenttia, ennustaa maan metsäteollisuuden yhteistyöjärjestö 

AF&PA. *VAIN SEINÄHULLU ydinala Suomessa moiseen rakoon elää kuin siat pellossa ja 

suunnittelee ydinenergiarakentelua veronmaksajiemme konkkurssimaksuun. Vain hallitus, joka ei 

tajua maailman reaaleista yhtään mitään antaa moisiin ydinsikailuihin lupia. Aivan USKOMATONA 

miten TYPERÄ TVO/Fortum/Fennovoima ovat luulotellessaan, että EU haluaisi ostaa sikakalliiksi 

käyvää ydinylijäämäsähköämme, kun maailmalla energia-alaa ajetaan kiihtyvästi ydinpainotteisena 

ALAS! Kilpailukyky ratkaisee Ratkaisevaa tuotannon säilymiselle Suomessa on Pikkaraisen 

mukaan, kuinka kilpailukykyistä se on. Uusia koneita rakennetaan pääasiassa Aasiassa, koska 

myös tuotteiden kysyntä kasvaa siellä. Pöyryn pitkän ajan ennusteen mukaan paperin ja kartongin 

kysyntä kasvaa 1,9 prosenttia vuodessa vuoteen 2025 asti. Suurin osa kasvusta on Kiinassa, 

jonka markkinat lisääntyvät keskimäärin 4,5 prosenttia vuodessa. Euroopan markkinat kasvavat 

hyvin hitaasti, lähes nollavauhtia. Pohjois-Amerikan ja Japanin markkinat ovat 

aavistuksenomaisessa laskussa. Suomessa alan tuotanto väheni dramaattisesti viime vuonna. 

Paperia ja kartonkia valmistettiin 8 prosenttia vähemmän kuin toissa vuonna ja sahatavaraa peräti 

21 prosenttia vähemmän. STT -------------- Niin MITÄ ette halua tajuta uutisestani? Suomeen on 

25% tehty puubiolla. EU:n vaateista maahamme on se tarkoitus 3-kertaistaa. Tästä tulee 

lisäenergiaa +7 000MW! EU, ja NIMENOMAAN EU on uudisenergiaosuutta sakkoineen 

vaatimassa meille +38% EI YDINSEKOISTA osuuttamme vuoteen 2020. Pelkästään OL-3 

pudottaa meitä siitä POIS -13%. EU vaatii meiltä +20% ja päälle +20%. Eli 2050 mennessä 

Suomella on OLTAVA +78% EI YDINSEKOINEN vaan ekouudisenergiaosuus jo! Siksi maahamme 

on tulossa +7 000MW tuulivoimaa. Päälle tuhansia MW päästötöntä voimaa. Kuka on niin HULLU, 

että mahduttaa näihin 4 TÄYSIN TURHAA YDINSEKOA! Maamme ns. ulkomaantuontisähkö katosi 

jo tammikuun laman alussa, joten siitä se. Nyt suljetaan JO olevaa energiakalustoa. Nuo hullut 

ydinhankkeet lasketttiin ydinhallinnossa +5-10% vuosikasvuille. HALOO MAA KUTSUU!! -------------

- [quote author=IsoPahaJolppi link=topic=3..] Eu todellakin vaatii tiettyjä määriä uusiutuvien / 

päästöttömien / vähäpäästöisten energialähteiden %-määriä tulevaisuudessa, mutta taas on luettu 

tiedotteita kuin piru raamattua. Niillä uusiutuvilla KORVATAAN jo olemassa olevaa suuripäästöistä 

voimalakapasiteettia... :think: Eli jos näin kauniisti laskettaisiin, niin oltaisiin jotakuinkin +-0 

tilanteessa, ja edelleen, kun joskus tulevaisuudessa taas alkaa teollisuuden myllyt pyörimään, ja 

pukkaa kovaa talvea päälle, niin taas ollaan ostoksilla itärajankin takaa, sitä turvallista ja halpaa 

sosnoviborilaista... :jippii: [/quote] Koskette tunnu osaavan edes vastauksiisi laskea, mitä EU:n 

vaatima v.2050 +78% uudisenergian EI YDINVOIMAOSUUS oikeasti tarkoittaa niin lasken sen sua 

valovuosia osaavampana tähän: Suomen kokonaisenergiataso n. 13 000MW. Ydinsekojemme 

osuus 2*Lo-520MW+ OL-2* 870MW+ OL-3- ääretön 4* 1 500MW= 4 380MW -Jo OLEVAT 

ydinsekoilumme tiputtavat uudisenergiakattomme 66%!!! Ja meiltä EU vaatii siis paljon tämän YLI 

78% vuoteen 2050!! Huomaa, että mm. liikenne on ja PYSYY fossiilisena. Samoin useat 

lämmitystaloudet ja monet muut energialajimme on myös jatkoon fossiilisia ja ydinvoiman lailla 

kiellettyjä. Joten ylitys nyky-ydinvoimin on heittämällä tuplaten tästä! Jos teemme taas ydinalan 

nykyruttaukset päälle 4 380MW+ 4 500MW= 8 880MW -Meillä on siis 68% ydinsekoilla +32% 

uudisenergiakatto! Ydinvoima ylityttää jo NÄILLÄ heittämällä 2020 tasovaateet, saati 2050 tasot! 

Nyt siis yksinkertaiselle vaatimansa yksinkertainen kysymys molempiin. KUKA MAKSAA TUON 

EU:N JO PÄÄTTÄMÄN 50% uudisenergiavaatimuksen SAKOT?! 

HYPERSIKAILIJAYDINALAMMEKO ? Vai otetaanko viimein järki käteen ja tajutaan, ettei 
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ydinenergiaa nyt vaan enää hyväksy sen enempää ydinkriittinen USA Obama ja EU! Vai 

irrotammeko maamme EU:sta ydinsikailumaksujemme näivettäessä meidän maineen, talouden 

maailman silmistä kuin märän rätin? Vastauksia tähän ydinpeelojen mallin olisi viimein tosiaan aika 

myös SUPO:n takaaman lehtisensuurienne ja silmittömänraivoisan suunsoittonne lisäksi saada!  

  

322.Tammi, Säteily ja sen käyttö satoa..txt 
322.Tammi, Säteily ja sen käyttö satoa. Miksi siitä miten mm. TE natkuttavat nettien 

POLIISINPENTELEET ITSE omissa jutuissaanne näkymättömiä saatte esiin kuvista vaikka 

seuraavalla tavalla. Raippana rankaiseva lainaus, Säteily ja sen käyttö ja valvonta Tammi: "11.6 

Rikostutkimus. Sivu 145. Myös nykyaikainen rikostutkimus käyttää radioaktiivisuutta hyväkseen. 

Eräät myrkyt kuten arseniikki voidaan määritellä ihmishiuksista aktivointisysteemillä. Menetelmän 

etuna on se, että sen avulla voidaan todeta erittäin PIENIÄ ainemääriä. Sormenjäljet voidaan myös 

aktivointianalyysillä saada näkyviin. Sormenjäljessä olevassa hiessä olevat aineet saadaan 

aktivoinnilla radioaktiiviseksi, ja laittamalla sen jälkeen valokuvakalvo sormenjäljen päälle saadaan 

ne näkyviin!" AHAA, eli tosiaan jo häviävän pieniäkin säteilymääriä POLIISIT kuvaansa kyllä itse 

näyttää saavansa! Eli miliisit neteissä valehtelee läpiä päähänsä, kun kyse on MYÖS heidän 

käyttänsä beettasoihtumetodiikat valokuva-analyysein! Eikä tässä kaikki. Tässä romuttuu 

heittämällä myös STUK/IAEA valheet etteikö muka aineet varastoisi säteilyä ongelmitta. Mikään 

USKOMATON löydös tämäkään tietoni ei toki tosiaan ole. Koska asia on arkaluontoinen oli tähän 

Lahden kaupunginkirjaston -maakuntakirjaston uniikkikappaleeseen pantu synkkä punainen ja 

kaiken kertova leima: "POISTETTU!" Toki poistettu, koska SUPO ei tosiaan soisi tällaisten 

ydintotuuksien leviävän nettiemme kansan luettavaksi! Koska ydinalan valheitten paljastuminen on 

näin ydinhallinnollemme tuhoisaa! ------------ Lisäyskerroin on TABU.(Posiva YVA 809/815/2009 

14.05-09) Tosiaan maailman KESKEISIN ydinturvaväitteistä on, että sijoittamalla säteilevät 

materiaalit paksujen passivoivien ydinturvasuojien taakse, ei meillä täällä ulkopuolella olisi 

minkäänlaista hätää. . .? No hei kamaan näin ydinalan tusinainssit STUK/IAEA rakentaa 

ydinturvailluusionsa. Mutta arvatkaa MITÄ enemmän kuin mielenkintoista löysin toki SUPO:n 

tarkoin Lahden kaupunginkirjastosta sensureillaan poistamasta ydinalan oppikirjasta! 

[color=maroon]Eli jos laitamme 10 mSv säteilylähteen ja meidän väliimme 2m paksuisen 

teräsbetoniseinämän, pitäisi nykyisin ydinHARHAOPEIN säteilyn kaavamaisesti pudota vaikka nyt 

0,1mSv tasoille! Tämä sanotaan AIVAN jämäkästi ja kaikissa ydinalan perusteoksissa! Mutta nyt 

tosiaan löysin KIISTATTA PAINETTUA STUK:N HYVÄKSYNNÄLLÄ JULKAISTUA MATERIAALIA 

KIRJALLISENA. JONKA MUKAN SÄTEILY EI VAIMENE. VAAN PÄINVASTOIN ARVO NOUSEE! 

10mSv MITTAUSARVO PONNAHTAKIN esim. 100<mSv!!![/color] Mitäs muuten sanotte? Miten on 

mahdollista!! Kuka siis vedättä ja valehtelee tietoisesti nykyharhauttajana. Tässähän kaatuu 

ydinalan turvakaaret ryskien!! Lukasen opuksen sivulta 48 mm. seuraavan järkyttävän tiedotteen 

mm. Comptonilmiöin jälkimateriaalista: [color=red][b]"Eräissä tapauksissa annosnopeus suojuksen 

takana saattaa NOUSTA jopa SUUREMMAKSI kuin suojattoman lähteen aiheuttama 

annosnopeus.[/b][/color] -Kuvassa 2.11 on esimerkki LISÄYSKERTOIMEN merkityksestä Co-60-

lähteen suojausta suunniteltaessa"! Mikä onkaan piilotettu kavanttiydinfysiikan musta-aukon 

"lisäyskerrointen" takana. MIKSI asia on ollut vuosikymmenet täysi TABU? Moniaitako 

ydinvastaavia on siis lahjottu hiljaiseksi "Säteily, sen käyttö javalvonta", Tammi kirjan kadotessa 

hipihiljaisuudessa hyllyiltämme?! --------- Fotonien moninkertainen sironta l. lisäyskerroin 

taerkemmin. (Säteily, sen käyttö ja valvonta. Tammi.s.48. Lyhennelmä)."Fotonien absorboituminen 

ei välttämättä merkitse fotonirn lukumäärän vähenemistä. Vaikka jokainen vuorovaikutustapahtuma 
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poistaakin suihkusta yhden "primaarifotonin", osa tämän energiasta melkein aina siroaa, ts. 

muuttuu karakterisen röntgensäteilyn, Comptonnin säteilyn tai häviämissäteilyn kvanteiksi. 

Kimmoinen sironta ja sekundaarielektronien jarrutussäteilykin mainitaan. Vain valosähköilmiö 

vähentää fotonien nettolukumäärää. Comtonissa pysyy samana. Parin syntymisestä tulee kaksi 

uutta kvanttia per absorbtio. Nämä sekundäärifotonit synnyttävät uuden sukupolven elekroneja, 

fotoneja. Nämä edelleen yhä uusia elektroni- ja fotonisukupolvia. Väliaineeseen kohdistetun 

suunnatun fotonisuihkun fotonien keskimääräinen energia vähenee ja suihkun suuntajakautuma 

laajenee jatkuvasti sisääntunkeutumissyvyyden kasvaessa. Prosessi on monitahoinen ja sen 

matemaattinen analyysi valitettavan työläitä, mutta välttämättömiä säteilysuojelulle! Vain 

primäärisäteilyn absorboituminen väliaineeseen noudattaa eksponenttilakia. Moninkertaisesta 

sironnasta johtuen säteilytyksen kohde, suojattava työntekijä, tai ilmaisin, saavuttavien fotonien 

määrä ja energiatiheys ovat aina suuremmat kuin eksponenttilaki edellyttää." *Suomeksi tilannetta 

voisi verrata vaikka joen patoamiseen. Kun tulee puron rannalle jossa vesi putoaa luonnon 

koskesta 1m matkan tietyllä vesimäärällä on paikan joen koskiteho esim. megawatin. Mutta kun 

paikalle tuodaan 20m korkea pato, tapahtuu sama mitä lisäyskerroinkin edellä kertoi. SAMA säteily 

varastoituessaan säteilysuojiin, ilmaan ja aineisiin kasvattaa rajusti paikan säteilyä vastoin 

ydinturvaoppien harhauttavia väitteitä! Jokivertauksessani 20 kertaistaen 20MW tehonnousuun! On 

uskomatonta, ettei tällaisista säteilysuojelun aivan KESTÄMÄTTÖMISTÄ totuuksista puhuta edes 

ydinalalaisten koulutuksissa mitään! En kuullut ilmiöstä halaistua sanaa vuosikymmenien 

TVO/STUK koulutusten aikana! Eikä mikään ihme, koska ilmiö romuttaa kivijalkaan ydinalan 

keskeisimmät suojaamiskeinonsa kerrasta. Säteilyn alla olevaan aineisiin varastoituva säteilyn 

energia tekee ydinvoimaloista säteilysurmaluukkuja, joiden vaaroja ei haluta edes julkaista! 

Säteilyä voi ajatella vesihöyryn kertymisenä vanukasaan. Mitä enemmän kuumaa vettä imeytyy 

niihin höyrysäteilynä, sitä enemmän säteilevää materiaalivesikiloja viivähtää lisäsäteillen lähelle 

osuneeseen uhriin. Kun ydinvoimaloita aletaan käyttää surutta 25v lasketun käyttömaksiminsa yli 

nykytyyliin ollaan tekemässä näiden totuuksien systemaattisella piilotteluilla, ei vähempää kuin 

edesvastuuttoman röyhkeää ydinhallinnollista KANSANMURHAA! "Lisäksi on otettava huomioon, 

että sekundäärisäteilyn absorboitumisen todennäköisyys on yleensä suurempi kuin 

primäärisäteilyn absorboitumistodennäköisyys. Lisäyskerroin mittaa sekundäärisäteilyn osuutta 

säteilyn kokonaisvaikutuksesta. Arvo kasvaa jatkuvasti kerrospaksuuden kasvaessa?! Primääri ja 

sekundäärisäteily ei pääse milloinkaan tasapainoon väliaineessa. Lisäyskertoimen arvon 

laskeminen tiettyä tarkoitusta varten on lähes aina ainutkertainen erittäin ikävä tehtävä. 

Annosnopeuden lisäyskertoimet ovat tavallisissa rakennusmateriaaleissa, teräs, puu, betoni vesi, 

kudos niin suuria, että niiden huomioonnottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa erittäin vaarallisia 

virheellisiä arvioita suojaussuunnitelmissa ja annoslaskelmissa! Koska tosiaan, "Eräissä 

tapauksissa annosnopeus suojan takana saattaa nousta jopa suuremmaksi kuin suojaamattoman 

lähteen takana!" Jollei lisäyskertoimen arvoa päästä määrittelemään kokeellisesti, se voidaan 

laskkea turvautuen likimäärälasakelmiin tai taulukkoihin yleisemmin esiintyviä tapauksia varten. 

Niitä julkaistaan säteilysuojelutarkoituksiin ammattikirjallisuudessa ja -lehdissä?" *Hetkinen, 

hetkinen. Siis edes alan ammattilaisille ei aukene miten, millä mekanismeilla 

lisäyskerrointaulukkojen kvanttifysiikka toimii salaisissa kuorimallikaavioissa ja vastavissa 

salatuissa kvanttimekanikoissa ja sitten heitetään verhotusti, että asiaan törmäävät voivat hakea 

summittain laadittuja taulukkotietoja alan ammattilaiskirjoista. Jotka eivät ole nähtävissä sen 

enempää maallikoille, kuin edes alan ammattilaisille, kuin muutamassa harvassa poistokirjastoissa! 

Jos osaa edes etsiä. . Mielenkiintoinen asennevamma ydinhallintomme virannomaisilla tähänkin 

ilmiöön, jota mm. monopolipäättäjä STUK ei virallisesti myönnä edes olevan OLEMASSA!. . Koko 

TVO:lla olo aikanani ydinalan sisäpiirissä kun sanottiin järjestelmällisesti syötettynä valheena. Ettei 

atomeihin varastoidu säteilyn energioita. Ei vaikka koko lisäyskerrointaulukon tapaiset 
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ammattimaiset suljetut salaiset erikoisjulkaisut lepäävät pelkästään tämän mitatun ja todetun 

faktan varassa. Systeemin tarkoitus on päivän selvästi kiistää totuus uhrikansalaisilta. Estää 

ydinsuojelun savijalan pettäminen silkkaan kansainväliseen huijaukseen rakennetulla 

IAEA/ydinhallinnon tietopimityksellä! Systeemi on kaadettava tässä ja NYT!  

  

323. YLE,'Siperian ikirouta sulaa.'.txt 
323. "Siperian ikirouta sulaa." http://kuvaton.com/k/hQe.jpg http://kuvaton.com/k/hQr.jpg 

http://kuvaton.com/k/hQE.jpg Tänään aamulla 23.05-09 YLE Satakunnan radio ilmoitti 

haatattelevansa ST1 mainostamia pientuulivoimaloita talouksien OMAN sähkönsä kulutuksen 

nollaamiseksi. Loistavia 2-5kW pientuulivoimalaitokset ovat vihdoin ja viimein valtaamassa alaa 

maamme keskeisenä yksityistalouden ekoenergiansäästäjänä! Ydinsensorien TABU:t murtuu. Vain 

päivää aiemmin YLE oli näyttävästi Satakunnan radiossa keskustelemassa n. kello 7.20 

vuosikaudet 100% TABU aiheesta. Siitä miten maailman keskeinen CO2 ylijäämäongelma 

hoidellaan päästöttömällä ja piiputtomalla polttolaitoksilla. TVO/Fortumin projektijohtaja oli nokka 

solmussa väännetty kertomaan tästä. Silminnähden vihainen projektinsa vetäjä kertoi miten mm. 

Meri-Porin kivihiilivoimalassa starttaa v.2018 valmis yksikkö. Koko suuri monisatamegawattinen 

voimala tulee silloin polttamaan aiemmin hankalaksi koetun fossiilihiilensä puhtaassa hapessa. 

Ilman mm. NOX- ja hiukkaspäästöjä! Voimalasta lähtee kaksi tankkeria/viikossa täynnä CO2 

nesteytystä Puolaan, Norjaan öljykentille pumppaamaan kaivattua öljyliuotinta kilometriin maan alle 

ikisedimentointiin. Systeemi on siis TÄYSIN TOIMIVA YDINTUHOAJA! Siksi asiaa on pidetty 

SUPO/tietoliikenne-estoin ja lehdistöboikotein tarkoin salassa! Kuvitelkkaa, vaikka 700MW 

päästöttömiä laitoksia on liukuhihnassa tulossa valmiilla Saksassa jo toimivalla formaatilla 

Helsinkiin, Kotkaan, Poriin jne! Tästä ei vaan ole IKINÄ saanut julkisuuteen puhua. Etteivät turhat 

totuudet häiritsisi ydinlobbauksia! Tammikuun kolmannen viikon alussa 2009 lähetin, peräti 

kahdesti YLE:lle ilmoituksen siitä, että olin ratkaissut yhtiölle äärimmäisen tuskallisen ja kalliin 

ongelmavyyhtien syyt! TVO:n ydinionisaatiopäästöt olivat 1978 ydinvoimalastartista lähtien 

räjäytelleet, tuhonneet ja poltelleet lukuisasti kymmenien miljoonien edestä äärimäisen arvokkaita 

lähetinkalustoja, linkkimastoja ja vastaavia. YLE-tekninen osasto ei vaan tuskailuissaan ollut 

kyennyt yhdistämään tätä konkreettisesti käsiin räjähtävää ydinalan kukkarollaankäynnin 

rosvoamista SUPO/IAEA suojaamaksi systemaatisiksi ydinvoimaloitten beettaionisaatiopäästöistä 

johtuviksi! Lähetin löydösvaroitukseni kahdesti ja kirjallisesti. Miten pian taas TVO:lta ryskähtää 

heille miljoonatuholaskut! Ei mennyt aikaa viikoa, kun saman viikonlopun aikoihin (17.01-09) 

voimakas pohjoistuuli rannikkolinjaa pitkin sysäsi seuraavan beettasoihtuionisaation palon YLE:n 

niskoille. 100km alatuuleen TVO:lta Turun Kuusiston TV-maston kalustoa räjähti palaen viikkojen 

korjailuun! Kuten aina ydinalaa tarkkaa tarkemmin ja moraalittomimmin suojaava sisäministeriön 

ydinmiliisien peitejärjestö alkoi tutut tietopimitykset. Tällä kertaa vaan Turun Sanomatkin erehtyi 

julkaisemaan kuukauden sensaatiokuvanaan miten yli 400m korkea TVO:n ydinpäästön 

synnyttämä beettasoihtujen plasmaionisaatiopilvi räjäytti ilmaionisaatio-oikosulullaan ko. 

lähettimen. Nyt YLE oli pokkeuksellisen valppaana asiassa ja sen seurauksena sai koko 

ydinlobbauksesta loisivan H.S-lehdistön ydinraivon niskoilleen. Trilleri alkoi kasvattaa tästä omia 

oksiaan. YLE ja TV2 oli jo alkanut asennoitumaan ohjelmatarjonnallaan oivaan 

ydinkritiikkivireeseen. Mm. 23.04 ensi-illan saanut Silminnäkijäraportti, jossa esiinnyin oli loistelias 

ja ikimuistoinen päänavaus. Omalta kohdaltani myös tämä oli loistavaa! Kun sitä ryyditti mm. 

nettien keskustelufoorumien elinikäisten porttikieltojen lukuisat purut. Kommentoinneilla mm. 
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"Siperian ikirouta sulaa" jne. nettifoorumeille pyytelynä, alkaa tilanteen taistelulinjaukset 

ydinimpperialismi vastaan muu sivistysmaailmamme hahmottua. 

  

324. Posiva YVA -09..txt 
324. Posiva YVA -09. Säteilytetyt metallitonnistomme 2. Ydinimpperiumien tapana ei ole selvitellä 

tekojensa taustoja, seuraamuksia, tai edes onko sen toilailut maailmantaloudellisesti mahdollista. 

Vastaansanomiset ydinalan tietodiktatuuri takaa rajattoman suurin miliisien ja poliisien 

juoksutuksillaan peittelemään kymmenet ja sadat aiheuttamansa ydinmokat. Se mitä ei yleisölle 

kerrota katoaa kuin mustaan aukkoon. Ydinherroillamme on toki suurempi kuin kiire päästä 

eläkkeelle ja pois vastuistaan. Ennen kuin koko ydinmätäpaise kaatuu maailman suurimpana 

konkkurssina veronmaksajiemme kauhisteltavaksi. Ollessani TVO:n palveluksessa totuin siihen 

miten ydinala piilottaa mokansa tekemällä triplamokia peitoksi. Posivan systeemi on toki tismalleen 

sama mitä TVO/Posivakonsortio tekee. voimme kauhistella seuraavasta uutisoinnista: T.K.No:7 

v.2009. (Keskustellaan rajallisten ehtyvien globaalien metallipörssien yhteisistä talouksiemme 

elintärkeistä selkärangoista. Normaalisti kierrätettävien metallivarantojemme globaalista 

loppumisesta ehtyvistä kaivoksista.) Alumiinin sulattaminen romusta kuluttaa vain yhden 

kahdeskymmenesosan (5%), siitä energiamäärästä, joka kuluu sen jalostamiseen malmista. 

Esimerkiksi transistoreissa käytettävien iridiumin ja hafniumin tunnetut esiintymät ehtyvät 10 

vuodessa! KUPARIA, nikkeliä, kultaa, platinaa, hopeaa ja lyijyn tuottojen arvioidaan ehtyvän 20v 

sisällä!" Hetkinen, hetkinen! Miten on edes mahdollista, nykyään kaikkialla varsin tehokkaasti 

kierrätettävät elintärkeät metallivarantomme katoavat kuin seinään? Kun jopa maahan 

hautautuneet metallit palaavat mm. apulantojen hivenaineena loputtomassa biokierrossaan, Nyt on 

enemmän kuin syytä miettiä MITEN kiertävä voi ehtyä seinään? Niin tosiaan on meillä syyllinen, 

katsotaan tovi. Olen ITSE ollut näkemässä miten TVO/Posivakonsortiot ja muut maailman sadat 

ydinyhtiöt surutta silmää räpäyttämnättä säteilypilaavat laivanlasteittain muuten 

kierrätyskelpoiseksi jääviä yhteisiä elämämme peruspilarimetalleja. Otetaan opettava esimerkki 

miten tällaisessa tilanteesaa mm. ydinalallamme sikaillaan! Posivan jok' ikinen TVO:n tuottama 2t 

uraanipolttoainetanko vaatii "onkalointiinsa" 7 400kg kertakäyttöistä vuosimiljoonaksi 

säteilytuhottavaa kuparivarantoja 5m* 1m kuparipulloonsa nykysuunnitelmissaan. Nyt näitä 

pullosia ollaan surutta lehdistön, saati hallintomme panematta kortta pystöön kriittiseen 

tarkasteluun, miettimättä mitä ollaan tekemässä. Miksi ihmeessä maastamme ei ikäänkuin 

lisäkseni löytyisi yhtään tahoa, joka tajuaisi julkisuuteen mistä masssatuhohankkeesta nyt 

puhutaan! Mm. kupari tuosta listalta suorastaan ON itse sähkö! Nyt ydinhallintomme on pokkana 

suunnittelemassa tappavansa maailman ihmiskunnasta jopa teoreettisetkin mahdollisuudet niin 

sähgköön, kuin vaihtoehtoisiin kuparia kierrättäviin ja säästäviin energiamalleihin! Aivan 

pöyristyttävää. Ydinyhtiömme luulee olevansa oikeutettu tappaa tulevan maailman elämän 

säteilyttämällä vihon viimeiset kuparitonnistot tuollaisilla Posivan esittämillä SATOJENTUHANSIEN 

tronnien säteilyluolatuhoamisilla! Julistaen SODAN ihmiskuntaamme vastaan! Ryövätäkseen 

elämisen kruununjalokivemme silkkaa ahneuttaan! Tässäkö ei ole hallinnollamme MITÄÄN 

SANOTTAVAA!? Miksi tällainen rikollisuus ihmiskuntaamme vastaan sallitaan?? Jos 

ihmiskunnalaa on ylipäätään minkäänlaatuista itsesuojelukykyä näissä ydinalan impperialismisissa 

hankkeissa, niin viimeistään NYT KAIKKI ydinalalta seis! Kuten jo totuuden hahmottanut EU ja 

USA Obama on tajuamassa! Ei herranen aika olemme tappamassa ihmiskuntaamme. Ei yhtään 

vähempää! Aivan uskomatonta, ydinteollisuus on surutta tunkenut 70v ajan miljardeja tonneja 

uudiskyvyttömiä globaaleja metallivarantojamme säteilytuhoonsa. Olen asiasta vuosikaudet 
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varoitellut pitkin nettejä ja julkista sanaamme. Ja tässä sitä ollaan tyhjin taskuin holmlundin 

seinähullut korruptoinnin ydinmiliisit niskassa estelemässä totuudenpuhumisia! Tilanteessa jossa 

ydinalamme on tappamassa, niin tosiaan TAPPAMASSA myös tällä ajattelemattomuutensa 

huipulla elämisen jopa alkeet meiltä ja tuleviltamme. Hävittäkäämme ja NOPEASTI tämä silkka 

silmitön paha keskuudestamme! Niin meille jää edes rahtunen mahdollisuus perua 

ydinrikollistemme kansanmurhaamiset silkkaa ajattelematonta ahneuttaan. ------------ Kuparia 

tuotetaan maailmassa noin 13 miljoonaa tonnia vuodessa. Kuparin tuotanto. Luonnossa esiintyy 

erittäin harvoin puhdasta kuparia. Sitä saadaan suurimmaksi osaksi malmista, joka sisältää noin 1 

% kuparia. Malmi louhitaan maaperästä, jauhetaan jauheeksi ja rikastetaan ns. vaahdottamalla. 

Sulatossa materiaali työstetään raakakupariksi, jonka kuparipitoisuus on noin 97-99 %. 

Raakakupari puhdistetaan elektrolyysin avulla laadukkaaksi kupariksi, jonka metallipitoisuus on 

vähintään 99,9 %. Lähes kaikki kupari valetaan aihioiksi, joista valmistetaan puolituotteita kuten 

levyjä, nauhoja, putkia tai lankoja. Kierrätettävää - Käytöstä poistetut kupariesineet otetaan talteen 

ja sulatetaan uusiokäyttöä varten. Kaikesta tähän mennessä louhitusta kuparista arvioidaan olevan 

edelleen käytössä noin 80 %! Kaikki kupari ja kupariseokset ovat 100% kierrätyskelpoisia. Samaa 

materiaalia voidaan kierrättää rajattoman monta kertaa ja aina valmistettavien tuotteiden 

ominaisuudet ovat uudenveroisia. --------------- -Niin siis metalli on toki KATOAMATON 

LUONNONVARA! Ei se häviä normaalisti tuosta vaan. -Todellisuudessa jatkuvalla metallin 

kaivuulla ihmistä kohden maan päälle tulee alati enemmän metallitonnistoja. -Mitä nopeammin 

metalleja kierrätetään sitä ENEMMÄN meille kertyy myös neitseellistä metallivarantoa. Joku 

alumiinmitölkki saattaa kesäkuumina kierrättää alati uutta alumiinia viikon välein 95% energiastaan 

kiertokertaansa kohden säästellen! Kun alumiinitonnin teko vie energiaa n 16 MWh, niin laskekaa 

mistä energiarikoksesta puhutaan ydinalan tekorikoksena. Kierrättämiskiivaudessa alumiini ei 

lainkaan ehdi häviämään markkinoilta ja lisää, alati lisää alumiinitonnistoa näin luodaan tyhjästä 

silkalla kierrätyksellä. -Laskin, että Posivan kerrasta tappamat kuparitonnistot kiertäessään 

maailman metalliromumarkkinoilla uudistumassa määriltään 33 333-kertaistuisivat tulevissa 

vuosituhansissa. -Mutta, MUTTA tosiaan kuten T.K. artikkelissa sanottiin on olemassa tasan YKSI 

tapa tuhota tätä rajallista elinvertamme. Kultturiemme kivijalkaa. Käyttää ydinalalle ominaiseen 

tapaan neitseellisiä arvometalleja SEINÄHULLUSTI KERTAKÄYTTÖISESTI! -Tässä ydinalan 

rikoksessa ihmiskuntaa vastaan muuten romusta yhä uudelleen, ja uudelleen kansantalouksiamme 

nostavat metallikauppaamiset kertakaikkiaan räjäytetään palasiksi! 33 333 kertaa muuten 

kierttävän 100 000 000kg kuparierän kompensoimiseen Posivan megatuhoista muuten vie 

maailman nykykuparin kaivajiltamme 100 vuotta pelkästään Suomen osalta jo! Kun tämä ydinmoka 

kerataan 100 kertaisena ydinkatastrofina maailmaan koko elämisen mahdollisuus romuttuu 

kerrotusti kuin seinään!((( -------------- No:115 Sairasmanipulaatiota. Sain kuulla, jo 1959 

kansainvälinen terveysjärjestö WHO ja IAEA olivat sopineet manipuloivansa systemaattisesti sitä 

säteilysairastumisten tietokantaa, jonka suuri yleisö saa nyttemmin lukeakseen. Uskomatonta ja 

siis totta. Muistamme mm. miten 2009 alussa alettiin kertoilla tutkimustuloksista siitä miten 

ydinvoimalan lähellä oli niin Saksassa, USA:ssa ja muualla todettu selkää leukemian lisääntymistä 

juuri lapsilla? Uutisoinnissa pisti heti silmään, miksi ihmeessä vain lapset tilastoitaisiin? Miksei 

mikään muu sairaus ja miksei aikuisista puhuttu lainkaan? Pian alkoi ydinhallinnon 

lehdistövasalleilta kulua, ettei mystisesti tällainen lasten leukemiakuoleisuus näy uusimmissa 

tilastoissa!? Miksi vain uusimmissa, jos kerta läöydös oli selvä vanhemmissa tilastoissa? 

28.05.2009 ydinhallinto aloitti sitten systemaattisen vastakampanjoinnin maailman lehdistöön. 

Taustalta paljastui tieto siitä, että vastaveettona ydinala oli alkanut tukea kapean erikoisalan 

tutkimustyötä juuri kyseisten lasten leukemian osalle. Aiemmin lasten leukemiakuolleisuus oli ollut 

YLE Radion antamien tietojen mukaan huikea 80%. Nyt oli jossain vaiheissa saatu merkittävää 

parannusta ja rankempien säteilytyshoitojen ja tuskallisten kantasoluluuydinsiirrehoitojen tiimoilta 
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hahmottui parantunutta hengissäpysymistä! Eli ydinala IAEA ja WHO olivat kaikessa hiljaisuudessa 

yhdessä manipuloineet ydinlobbariksi lehdistöön tietopurun siitä miten lasten leukemia keskittyy 

kiistatta tunnetusti ydinvoimalapäästöihin. Tarkoin huolehtien siitä, että jatkotutkimuksessa ei 

puhutakkaaan enää muusta kuin uuden läpimurtolääkityksen muuttuneista arvoista! 

Uskomattoman röyhkeää ydinalalle räätälöityä systemaattisesti ohjailtua ydinalan 

tiedotusmonopolien manipulaatiota! On päivän selvää, jos tutkinnan alla oleva tilastolinen 

kuolleisuus putoaa kymmenesosaan, tulos on päällisinpuolin selkeästi parempi. Mutta jos 

puhuttaisiinkin koko totuus näkyisi vallan muuta! Mitä, siitä seuraavassa. Vain vuosi pari sitten oli 

syöpäkuolleittemme määrä oli 22 000 henkeä/v. 28.05.-09 määrä oli suopastaan räjähtänyt käsiin 

26 000 tapaukseen. Vallan käsittämätön +20% nousuprosentti ja alati toki kasvava! Mihin luku 

syöpäkasvujemme käsiin räjähtämisestä korrelloi ja miten on edes mahdollista. Syöpään 

kuiolleisuus räjähtää käsiin vaikka parantumisasteissa on tuollaisia korjaantumisia, joista kerroin? 

Vielä tänäänkin STUK pokkana esittelee taustasäteilymme globaalintason kirjatietoinaan 

n.3,6,mSv. Toki se on niistä noussut vallan vinhasti. Viime vuona se mm. oli 4mSv. ja nyt kun 

vuoden 2009 uusimmat tiedot tuli, oli kasvanut kohisten 4,2mSv arvoonsa.(Todellisuudessa -90 

luvulla STUK oli ilmoituksensa mukaan poistanut arvosta -2mSv, joten oikea taustamme on näin 

räjähtänyt 6,2mSv tasoonsa, mutta siitä ehkä myöhemmin.) Mielenkiintoiseksi luvun +20% kasvu 

tekee tietysti se, miten on identtinen syöpäkasvutilastointiin. Erityisesti kun tiedämme miten jo yli 

puolet syövistä perustuu kehoamme kuormittamien säteilysaastumisten jatkuvaan kasvuun on 

syytä kauhistua. Vimmalla maailmanlaajuiset ydinorganisaatiot tietentahtoen tappaa miljooniamme 

piittaamattomuutaan ja sillä ansaitsemallaan, ansaitakseen suursummia! Peittääkseen alati 

kasvavan ydinalan uhkakuvan esiintulon, manipuloi tiedotusvälineiten ja kansinvälisten 

organisaatioitten kautta uhriensa tiedonsaantia ja oikeusturvaamme. KUVOTTAVAA! ----------- 

No:116.Ultrapalaminen. Voiko happi polttaa happea? Perusfysiikkaa lukenut voi varsin selkeästi 

tokaista, ettei toki. Happi vaatii polttoainetta palaakseen. Mutta mietitään tovi pitempään. Voi toki ja 

polttaakin! Siksi happi esiintyy O2 muodossaan aringonsäteilyn alla! Voiko happi palaa lisää tästä? 

Totta kai voi, klassinen hapen O3 muoto tunnettu rajumman avaruusssäteilyn aiheuttama otsonina 

yläilmakehästämme. Hapen yhtymisen kemia perustuu pelkistettynä sen ulomman 

valenssielektronin ionisaatioenergian aiheuttamaan 13,3eV energiasitoutumiseen, jonka 

tunnemme liekistä vapautuvana fotonointienergian purkuna. Palamisessa pelkistetysti kaksi 

atomia. Toinen elektronivajaa plusmerkkinen ja miinusmerkkisempi jakavat yhteisen 

valenssielektronin kuorissaan sidosenergiasähkökentällä. Aikia selkeää peruskemiaa toistaiseksi. 

Mutta miten happi "palaa" kun muodostuu otsonia? Niin happea hapella polttamisesta tässä on 

kyse! Itse asiassa ilmiöön liittyy ydinhallintomme tarkimmin salaama käsitemaailmaa. Voidaan 

puhua vaikka hapen "superpalamisesta " kahdesti. No ei tässä kuin alustukseksi, hapessa kuten 

tiedämme on peräti 8 valenssielektronia. Miten tämä happi palaa kun se palaa KAHDEKSASTI? 

Viimeistään tässä vaiheesa IAEA ydinhallinto ja muut oppimateriaalikirjat ja nettitiedostot 

sulkeutuvat kuin synkin muuri! Olemme jonkin sellaisen ylittämättömän fysiikan ilmiön rajamailla, 

jonka mallien mukaan kuuluisi ongelmitta onnistua, mutta aihe on kautta linjan ydintiedotuksen 

luoman muurin ympäröimä TABU! Voimmeko itse asiassa saada tästä raottuvasta mitään 

konkreettista tietoa? TVO:lle mm. STUK antaa IAEA:n määrittelemänä tarkkaa tarkemmat tiedot 

siitä, ettei käytettyä ydinpolttoainetta saa IKINÄ tuoda vapaaseen hapekkaaseen ilmaan 

säteilemään. Koska se sulaa +3 000C lämpöönsä 30 sekunnissa! Syttyy lisäksi palamaan ja alkaa 

ionisoituen yhtymään ilmaan "ultrapalolla!" Tässä on eräitä suunnattoman mielenkiintoisia 

yksityiskohtia. Miten IHMESSÄ jo valmiiksi uraanin oksidiksi poltettu keraami saattaa palaa? Ei 

keraaminen pinta edes kuumana syty normaalilaitteissamme millään! Jotain outoa tässä on. Jonka 

ydinjäteaineen säteilyluonne tuo muassaan. Kiinailmiöivä Tshernobylin sisusuraani, kuten 

muistamme porautui ONGELMITTA läpi reaktoriensa pohjien tuosta vaan. Ja epätoivovimmalla 
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sielä kaivettiin tälle uraanilaavalle estotunneleita ja vastaavia paniikissa. Taas jotain uskomatonta, 

miten ihmeessä vain vaivoin punahehkuiseksi muuttunut "viileä" laava VOI porautua läpi 

hiiliterästen, paksujen kuumuutta sietävien hiilikennostojen ja kuumuutta sietävien betonien 

hetkessä? Palataan siihen tilanteeseen jossa meillä on säteilyssä liki kaikki elektroninsa 

menettänyt happi. Joka kykenee "ultrapalamaan" 8-kertaisesti. Kun tällainen happi kohtaa säteilyn 

runtelemia raskaampia metalleja säteilyn kyllästämässä tilassa alkaa tapahtua jotain huikeaa. 

Normaali uloin valenssielektronisidos vastaa reilun 10eV energiaa. Mutta kun happi yhdistetään 

K,L, M kuoriensa sisempiä elektronejaankin menettäneitten aineitten kanssa alkaa 

valenssisidoksien elektroniratapaluissa vapautumaan uskomattoman suuria energioita 10 000eV, 

sisimmissä elektronikuorissa on 100 000eV< atomikohtaisista röntgensäteilyyvasteita! Heittämällä 

normaalia palamista 10 000 kertaa suuremmat voimat ovat liikkeellä! Mikä kuvaavinta nyt atomeja 

toisiaan kohden vetävillä säteilyeroosoiduilla aineilla on käytettävissään kymmenien, jopa 

sataluokkaisten elektroni-ionisaatiovajausten kenttävasteita. On vetovoimat atomia kohti 

käsittämättömiä! Tällaisiin infernoihin imaistaan arki-ilman kaasuja- happea ja vaikka mitä 

jalokaasuja on "aineitten yhdistymiset" sellaisissa vaiheissa, että esteittä palaa niin vaikeasti 

palavat typet, kuin normaalisti yhdistymättömät jalokaasut yms. ilmasta. Majakissa tällaiseen 

infernaaliseen "ultrapaloon" katosi kokonainen kuivumisesta yliaktivoitunut massiivinen 

ydinjätevarasto. Majakissa pian sodan jälkeen tämä horna tappoi 3 000 ihmistä. Ilmiötä verhoaa 

yhä raju ydinhallinnon sensurointi. Tosiaan sieläkään EI tapahtunut ylikriittisen säteilymassan 

räjähtäminen, kuten ei Tshernossakaan. Vaan edelläkertomani ns. kemiallinen "ultrapalaminen". 

Jossa säteilyn kyllästämät oksidit paloivat yhä uudestaan yhdistyen erittäin kiivaissa prosesseissa. 

Jonka säteilyeroosoinnin luonnetta ei kerrota! 1940-luvulla Einsteiniltä kyseltiin millä 

todennäköisyydellä ilmakehän ydinpommin säteily "ultrapolttaa" ilmakehän typen? Vielä 1955 

Einstein muistutti, että ilmakehään siviiliydinvoimasta päästetty säteilyn kasautuva energia muuttaa 

typpikehän vääjäämättä niin superkriittiseksi, että muuten palamaton typpi "ultrapalaa" yhtyen 

ilmakehän happeen! Aihe on TABU! Alamme tajuta MITÄ meiltä ydinhallinto salaa. Perustietoa, 

miten säteilyttämällä' aineita, kaasuja ne saadaan MYÖS ylikriittiseen yhdistymistilaan. Tämä, 

kuten osoitin tuottaa helposti jopa kymmeniä tuhansia kertoja enemmän röntgönöivää 

säteilyenergiaa, kuin normipoltto. Niin uskomaton ULTRAPALAMISEN TABU on! ----------- 

Ultrapalaminen 2 Sain Apachefoorumin osaajien kautta hiukan kaivattua lisätietoa hapen kyvyistä 

yhdistyä yli normiensa:"Otsoni edustaa hapen "allotrooppisia muotoja", jotka säteilyn ionisaatiot 

myös tuottavat luonnossa. Hapesta on löydetty nyttemmin yllättäviä uusia yhdistymismuotoja, 

hapen O4 tila. Kun tämä happi laitetaan mm. 96 000 ilmakehän paineeseen se yhdistyy toisen 

faasinsa megamuotoon. Näin yhdistyvät hapesta puhutaan "metallisena happena". Tätäkin 

rajuimpia hapen tai ylipäätään kaasujen ja aineiden "ultrapalamisen" muotoja toki säteilytyksen 

kertyessä on. K-kuorikaappaus on normaalia rajumpi ionisaatiotila, koska aine menettää 

syvimmänkin K-elektronikuorensa elektroneja jo säteilyn energiavarastoitumissaan. Tällöin 

liikutaan normaalin ionisaation muutaman elektronivoltin sijasta 100 000eV röntgenenergiatasoilla. 

Kun ainetta ionisoidaan tästäkin rajummin, voi ionisaatio kohdistua atomista ulospäin. Jolloin 

säteilyn paineen alla atomi menettää elektronikerroksen toisensa perään. Alfasäteily perustuu 

täysin elektroninsa menettäneisiin heliumytimiin. Tämä totaalinen ainekaasuionisaatio lienee 

tunnetuin. Ulospäin suuntautuneet rajut ionisaatiot tunnetaan mm. atomin sisäisestä 

konverssiosäteilytuotosräjähdyksistään. Jossa atomin säteilynsietokyky ylittyy niin rajusti, että 

puhaltaa elektroneistaan suuret osat pois vaikutuspiiristään ulospäin. K-kuorikaappauksessa, jossa 

ytimen protoni imaisee itseensä elektronin ilmiö edustaa sisäänpäin varastoituvaa säteilyn 

tyyppejä. Fysiikka tuntee tätäkin rajumpia sisäänpäintuloja säteilyenergian varastoitumana atomiin. 

Atomi voi jopa imaista itseensä KAIKKI ympärillään olevat elektronit! Näin ionisoituen niinikää 

100%. Atomin luonne muuttuu silloin hurjasti. Sen protonit muuttuvat ulospäin neutraleiksi 
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neutroneiksi. Ilmiö tunnetaan parhaimmin neutronitähdistä, jossa kokonainen tähti romahtaa 

pelkiksi neutroneiksi. Atomin ulkopuolella neutronien elinikä on 15 min luokkaa. 

Neutroniromahduksessa neutroni jää ytimeensä ja on siksi oleellisesti stabiilimpi ja 

pitkäikäisempää säteilyenergian varastoitumismuotoa. ---------- (Toki tämänkin KLASSIKON) pistin 

tutusti YVA/oikeuskansleritasoille). (Tem 809/815/2009 VALITUS No:119) 29.05.2009 

Tutkintapyyntö oikeuskanslerille maamme ydinhallintoon pesiytyneen mahd.ydinrikollisuuden 

poistamiseksi ja toiminnan jääväämiseksi. Vietämme juhlavuotta. Varsin pian on kulunut 

tasavuosia siitä kuin TEM arkistossa poltettiin 17 huoneellista maamme keskeisimpiä ydinturva-

arkistoja. Ydinhallinto ei ole sallinut tästä aiheesta edelleenkään kaikesta minkäänlaisia asiallisia 

kansainväliset mitat täyttäviä tutkimuksia! Joten tässä on syytä kyseenalaistaa KOKO nykyinen 

ydinturvasta vastaavan hallintomme asiallisuus! Mihin perustan epäilyjäni? Olin ITSE paikanpäällä 

kun TVO:n silloinen toimitusjohtaja Pertti Simola esitti kahteen kertaan TVO:n tiloissa pidetyissä 

YVA tiilaisuuksissa vähän ennen Tem arkistopaloja 2008, että maahamme on saatava 5v sisällä 

Askolaan isotoopijalostamot. Koska Venäjän Majak lopettaa uraanin jalostamiset ja Suomen on 

saatava uraaneja omilla laitoksillaan. Siihen aikoihin yli-insinöörin Jorma Aurelan vetämä Tem 

tiedotti, että maassamamme heillä oli tulollaan 1 200kpl uraanikaivoksia! Niiden tulo perustui 1986 

Mauno Koiviston ja Ranskan Fransoi Mitterandin salaiseen, Suomessa maataloustukiraja 142 

pohjalle rakentuvaan mielettömän suurisuuntaisiin Eteläsuomen 80 000km2 kokoisiin Arevan 

vetämiin uraanikaivoshankkeisiin. Areva aloitteli agressiivisesti maamme hävittämistä tuleville 

uraanikaivoksilleen. Mutta sitten alkoi neteissä jatkuvasti levitä tämän salaisen tiedon vuotoja. Ei 

kulunut kauaakaan, kuin silminnähden hermostuneen ydinhallintomme arkistot poltettiin. Peräti 

kahdesti ja loput arkistointimateriaalit kiidätettiin poliisisaattueessa sisäministeri Anne Holmlundin 

alaisuuteen. Ei kulunut aikaa kauaakaan kun Simolalle annettiin kenkää. Varsin nopeaa tahtia 

menetti niin Posiva, kuin TVO vastuullisia johtajiaan liukuhihnassa. Jälkimaininkeissa katosi myös 

virat nin vastuunkantajilta Forttumin ydinvastuulliselta Liliukselta, kuin OL-3 

plutoniumtietovuodoistaan tunnettu TVO:n tiedottajapäällikkö A. Nikula. Tämän jälkeen Suomen 

valtiolla ja Arevalle meni välit poikki niin synkästi, että ulkoiseksi kiistakapulaksi jäävälle OL-3 

hankkeelle ei edes Mauri Pekkarinen luvannut kovin ruusuista jatkostarttimahdollisuutta. OL-3 

sakkomassat tulee kaatumaan Arevan siitä vastaavan osaston konkkurssipesiinsä. Ja huomioon 

siitä, ettei kiukustuneella Arevalla ole minkäänlaisia intressejä kaupata omien sanojensa mukaan 

moiseen hengenvaarallisen huonosti rakennettuun, käyttökieltoon syystä laitettavan" 

konkkurssikatastrofin starttipolttoaineita! Veronmaksajiemme ydinpiiki odottaa jo! Edes SUPO ei 

"ns. halunnut" tutkia mikse maamme tarkimmin palosuojattun ydinturva-arkiston uhatuille 200 

hengelle kyetty antamaan edes palohälytystä , koska laitteisto oli "mystisen hiljennetyn oloinen". 

Joka tapauksessa uraanikaivoksien suurin kiima, Askolan isotoopihankkeineen katosi Simolan 

esittämään ydinkiimaan yhdesassä liekkimeressä. Joten ei tarvitse arvata mitä tapahtui. J. Aurela 

alkaa olemaan niitä viimeisiä silloin vastuuta ydinasioistamme vastaavista virkansa pitäneistä. 

Samoin Heidi Hautalan kansainväliseen tutkintaan mm. OL-3 sekoiluista ja 

Arevanuoleskelukirjeistäänkin vastaava STUK-virkamiesjohtajistot on ilman vastuullisten 

poiserottamisten tutkimuksia. Haluan ja vaadin suoraan, että tämä esitetty kansainväliset mitat 

täyttävä ydinkorruptointimme tutkimus tehdään ja laajennetusti! Samalla KAIKKI silloin vastuuta 

kantavat keskeiset ydinturvajohtajat on jäävättävä HETI koko tutkimuksen ajaksi. Etteivät pääse 

häiritsemään tulevaa kansainvälistä ydintutkimustamme. Lisäksi koko vähäisenkin uskottavuutensa 

maailman silmissä menettäneen SUOMI-ydinturvahallintomme, Tem, STUK, GTK ja vastaavien 

organisaatioiden KAIKKI parhaillaan käynnissä olevat hankkeet on lakisääteisesti pantava 

odottamaan! ------------- Tem 809/815/2009 VALITUS No:124 (Klassik!!) Lähettäjänä TV:stä tuttu 

Arto 30.05.2009 124. KLASSIK! __________ Tämä on siis hei NIIN PALJASTAVAA! Oli heti ihan 

pakko panna viralliseen arkistointiin, kun osui niin herkulliseen syrjään! 30.05-09 Suomi 24 
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foorumissa fysiikka esitettiin minulle jatkokysymys vuoden takaisesta hämärästä TEM 

ydinturvapalosta:" Miten on mahdollista, että kuten sanoit peräti kahdesti poltettu 17 huoneellisen 

ydinturva-arkiston palosta jäisi vielä materiaalia kuskattavaksi sisäministeriön arkistointiin?" 

Vastaisin, arvon lukijani auttamatta klassiseksi jäävästi tähän: Oletko kuullut. "Totuus ei pala 

TULESSAKAAN!" ________________________ ___________________ ________________ Ja 

nyt enemmän kuin PALJASTAVAA!! Koetin peräti 4 kertaa saada vastaukseni läpi, mutta 

nettimoderaadot ja SUPO estivät systemaattisesti. Koetin seuraavaksi ihan muuta reittiä. Tällä 

kertaa SUPO kaatoi MYÖS Olkiluodosta tulevan lähettimeni!! Hei KAMAAN ajatelkaa miten P U R 

A I S I !!!!!! 

  

325. Energiat kiehuttamalla YVA 2009..txt 
325.Maailman energiat kiehutusöljyillä! Yle TV 1 31.05.2009. Uutisten jälkeen esitetty 

ykkösdogumentti, "Tulevaisuuden auto". Ohjelmassa esiteltiin miten valtiomonopoliset 

ylikansalliset energiamonoliitit terrorisoivat ja systemaattisesti vääristävät maailmassa olevaa 

energiasektoria. Siinä otettiin oivallisesti esiin mm. se totuus, ettei 1900-alkuvuosien T-Fortin 

8L/100km autojen tekniikkaa ole päästetty kehittymään lainkaan! Aina kun joku merkittävämpi tai 

edes pienempi energiansäästöpatentti on tullut, maailmaan energiamonopolit ovat sen itselleen 

ostaneet ja tarkoin haudanneet pois suuren yleisön saatavilta. Näin on haluttu turvata keinoja 

kaihtamatta se, ettei mikään tunnettu energiasektorimme sen enempää öljy, kaasu, kuin 

ydinalakaan ole kehittynyt, saati oppinut yhtään mitään parempaa osaamista! Esiteltiin 1973 

energiakriisin alle valmistunut 1959 mallinen yhä käyvä Opel. Painoa autolla oli 1150kg ja vanhaa 

tekniikkaa täynä. Erikoisinta tässä oli sen kyky kulkea 160km 1 litralla bensaa! 0,63L/100km on 

tekniikkaa, jolle nykymaailma ei 35 vuoteen ole kyennyt haastajaa likimainkaan esittää. Laitteen 

toimintaperiaatteesta ei toki uskallettu kuin vihjaista. Keskeisin oivallus oli se miten KYLMÄÄ 

bensiiniä sumuttamalla kaauttimeen se muodostaa ylikylläisen kastepistesumun. Joka suurina 

karkeina pisaroina ei moottorissa pala kuin osittain pinnoiltaan ilman jäähtyessä entisestään 

kaasuttimen suihkussa. Ja itse palon ajoituksen vääräaikaisuudet ja muut haitat romahduttavat 

hyötysuhteet ja palolikaisuustasot. Enemmän kuin outoa on myös nykyisessä fysiikan 

koulutuksissa joissa auton 25% hyötysuhteeksi väitettyä arvoa voidaan koelaitteilla 10 kertastaa 

satoihin prosentteihin!? Mutta ydinalalta systemaattinen kansainvälinen fysiikan 

koulutusvalehtelujen metodiikan tuntijan silmissä tässä ei lopulta ole paljon ihmeellistä. IAEA-

monopolit on vaan "runnonut" muutoksia koulutuisperusteeseen siitä, että vaikka 4% auton 

kokonaishyötysuhde valehdellaan systemaattisessti moninkertaiseksi ja koulutus vääristää loput. 

Ettei kukaan ala ihmettelemään arvoja. Näin ainakin ydinenergiapuolella on toimittu viimeiset 65v 

putkeen! Joka tapauksessa koko auton ultrasalatun energiansäästön kulmakivi oli ällistyttävän 

helppo. Kiehutetaan normaalisti kylmä bensiini liki räjähtämiskuumaksi ja sitten VASTA tämä 

ylikiehuva bensiinin todella tasalaatuinen höyry johdetaan kaasuttimesta moottoriin ja häikäisevä 

energian 10-kertastuminen täyspalamisen mahdollistuessa oikea-aikaisesti tapahtuu! Kuulostaa 

liian hyvältä ollakseen totta. Mutta vielä paljon rajumpaa. Liikenne on 100-35v ajan syytänyt 

kolmanneksen maailman energioista näin surutta taivaan tuuliin haaskaten fossiilipolttoaineitaan 

rajattomia määrin. Että ydinenergiayhtiöt ja muut energiaherrat savat miljardipalkkojaan hallitusta 

energiatuhlailuista! No ajatellaan lisää. Jos maailma olisi suoraselkäisesti ajattanut 

energiamonopolinsa alas ja päästänyt yksityiseen vapaaseen kilpailuun nämä jo 1900. Niin meillä 

olisi viimeiset 100v aikana kyetty pelkästään tällä, nyt TÄRKEÄÄ! Pelkästään tällä tuhlailupoistolla 

energianhaaskuusta korvaamaan 100% maailman sähköntuotannosta ja 100% niinikää 
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kolmanneksen maailman energiasta syövän raaka- ainetuotanon energiankulutuksensa 

säästyneillä bensiineillä ja dieselöljyillä OIKEALLA kaasuttimella! Tämän lisäksi meidän vuotuinen 

öljyn kulutus olisi ollut 100v VAIN lopulta KOLMANNES NYKYISESTÄ!. . .Siis liian rajua edes 

tajuttavaksi! Meillä ei olisi mm. CO2 ongelmista hajuakaan. Meillä ei olisi tarvetta ydinvoimaan! Ei 

hiilivoimaan, maakaasuihin, ruskohiileen, ei herranen aika, ei kai maailman valtiolliset 

energiamonopolit valtion hyysääminä yksinkertaisesti näin tyhmiä ole politiikojen suojaamissa 

ahneuksissaan? Kun katsomme nykyisiä mm. ydinalan valtion surutta pönkittämiä ydinrikollisia ja 

vastaavia energiakeisarejamme niin tajuamme sen sanalla. . .ON!!!! ----------- Tem 809/815/2009 

VALITUS No:132 (Klassik!!) Lähettäjänä TV:stä tuttu Arto 02.06.2009 Kuvia joita EI SAA OTTAA! 

No:1 Ensimmäisessä kuvassa TVO 4km mantereelta päin. Tuuli ajaa 104m korkeasta 

ydinvoimalapiipusta nousevaa elektronivajaata miinusmerkkistä pinkkinfotonoivaa 

beettasoihtuionisaatiovanaa lounaistuuleen. Kuvassa vasemmalta kuvaajan taakse oikealle. 

http://kuvaton.com/k/hgJ.jpg (Alkuperäiskuva.) http://kuvaton.com/k/hgX.jpg Seuraavassa 

vasemmalta tuleva ydinvoimalan syytämä beettaionisaatio tulee n. 15km päässä olevan Eurajoen 

kirkonkylän runsaselektronisen jokisuun ja yli 400m TV-maston suoraaan ionisaatiopilvestä 

maadoittamaan ja lähetinenergian ionisoiman alueen päälle. Syntyy massiivinen ennen julkisesti 

filmiin dokumentoimaton kilometrin suuruinen "beettasyöksyvirtaus" alas.(Tämä maailman ensi-

iltakuva konkretisoi mitkä ydinsäteilyjen energiakeskittymävarastot pudottelee jopa 01.06.2009 

tyyppisissä tilanteissaan uutisoituja lentokoneita Atlantin syleihin kiihtyvästi!) Huomaa miten 

vasemman pinkki-ionisaatiotaso selkeästi haalistuu menettäessään tässä valtaisassa 

energianvaihdossaan värikylläisyyttään= varastosäteilyenergiaansa, jatkaessaan kohti odottavaa 

Tamperetta. http://kuvaton.com/k/hgH.jpg (Alkuperäiskuva.) http://kuvaton.com/k/hgg.jpg Vielä 

kuva siitä miten vastaava beettaionisaatio, (kuvassa oikealta vasemmalle TVO:n syöttämänä) 

toimii tällä kertaa kuljettuaan 10km Rauman päälle. Säteilyn energianvaihtoa alla olevaan 

ympäristöään kuumemman asvaltin alueen virtauksiin tapahtuu myös hailakkana värivaalentumana 

nousevaan mm. vesilämpöhöyryyn. Mutta Raumassa ei ole suoraan 420m korkeaa maadoittavaa 

Eurajoen mastoa beettasoihtukorkeuteen. Eikä mainittavasti jokisuun tuomaa 

elektroniylijäämääkään kaukaa vähäsäteilevämmästä maastosta. Erot on konkreettisesti näkyviä. 

http://kuvaton.com/k/hg1.jpg (Alkuperäinen.) http://kuvaton.com/k/hgf.jpg ------------ Tem 

809/815/2009 VALITUS No:133 (Klassik!!) Lähettäjänä TV:stä tuttu Arto 02.06.2009 Kuvia, joita EI 

SAA OTTAA No:2. TVO:lta ydinvoimalan savupiipuista tämänvuoden tammikuulla tapahtuneen 

Turun Kuusiston TV maston räjäytti beettasoihtu. Nyt samainen beettasoihtu pudottelee jopa 

Atlantilla lentokoneita 01.06.2009 uutisoinneissamme. Kun tällainen säteilyionisaaatio imeytyi näin 

näyttävästi 100km päähän Turkuun vallitsevissa merituulitunneloinneissaan. On selvää, että myös 

matkan varrella oleviin metsikköihin jää näistä "beettasoihtusyöksyistä"jälkiä tuhoutuneena 

biomassana. 104m korkeasta savupiipusta beettasoihtu ei välttämättä heti laske maahan. Vesan 

oivallisista ionicatherimittauksien käyristä huomaamme, että yli purjehtiva säteilyenergia on toki 

olemassa. Mutta massiivisimpiin alas maahan tuleviin ionisaatioita mitataan selkeämmin vasta noin 

50km päästä. Tähän TVO hämätäkseen pyrkii suurtehoisilla puhallinkaluistollaan piippuunsa. 

Halusin käydä kuvaamassa mikä on realitilanne. Koskei lehdistöön, saati korruptoituneisiin ja 

miliisien kontroloimiin ns. "virallisiin tiedotuksiin " totuutta ole vuosikymmeniin annettu! Kuljin 

Olkiluodosta pitkin tätä beettasoihtujen kyllästämää "syöksyvirtaustunnelia" kohti etelää. 

Osoittautui, että koko matkalla metsät on toki ankarasti kärsineitä vähintään -50% harsuuntuneita 

ja kuolemassa Turun yliopiston tekemän SYKEsarja B7 tietojen mukaisesti. Erityisesti männyissä 

tämä näkyy nyt niin hyvin, että valtio ei anna mitata metsien tilaa tällä vuosituhannella 50km 

lähempänä TVO:ta enää! Vaikka laki vaatisikin lähimittauksia vuosittain! 50km taivallettuani alkoi 

näkymät jyrkästi pahentua etelämmässä. Forsmarkin meren yli tuomat beettasoihtuamiset ja 

TVO:n ydinvoimaiset vuotamat loputtomat kovan pohjoistuulen tykittämät beettasoihtuionisaatiot 
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olivat tehneet enemmän kuin rumaa jälkeä biotoopeissa! Ehkä on parasta antaa kuvien puhua. 

Harsuuntumisasteet noissa kuvien metsissä ovat yli 95% luokkaa! . . . Ensin summittainen 

maamerkki, misä ollaan, eli mm. Lyökki. http://kuvaton.com/k/hg0.jpg http://kuvaton.com/k/hgx.jpg 

http://kuvaton.com/k/hgv.jpg Numero 21. http://kuvaton.com/k/hgC.jpg Samaa lähikuvasta22. 

http://kuvaton.com/k/hgU.jpg Maaastossa oli myös aluskasvut puolaset, kanervar yms. 

menettämässä lehtiään läikkein. http://kuvaton.com/k/hgo.jpg Katajat ruskeina myös.24. 

http://kuvaton.com/k/hgd.jpg http://kuvaton.com/k/hg9.jpg http://kuvaton.com/k/hgV.jpg 

http://kuvaton.com/k/hgM.jpg http://kuvaton.com/k/hgm.jpg Niin pahaa katsottavaa ydinvoimasta, 

että miettikää välillä syitä itseksenne. . . ! ------------ YVA 135. Olen tosiaan hämmästynyt millä 

massapanikoinnilla ydinrikoshallintomme vastaanotti ionicatcherit, Turun TV:n beettasoihtuisat 

syöksyvirtauksien mastopaloreaalit yms.. Tuonkin -95% harsuuntuneista tuhansien 

metsähehtaarien alueesta ottamani kuvakalmot. Luuleeko tosiaan sikaniskainen ydinrikoksiaan 

suojaava SUPO/NSA/Temydinkangstamme, että vaientamalla lehdistön asia ikäänkuin "katoaisi"!? 

Juu tiedämme kyllä, kun säteilyn syömiin puihin iski pistiäisinvaasio muutama vuosi sitten, että 

yritetiin epätoivoisesti vierittää syytä tuholaisiin. Ikäänkuin sekundääriset seuraamukset, tuholaiset 

poistamalla metsä toipuisi? Metsät oli kuolemassa säteilyyn JO ENNEN paikallista 

tuholaisseuraamusta! Te TIEDÄTTE näin olevan! No tuholaisia ei kuvissani totta tosiaan enää 

edes ole! Mutta silti uudetkin tämän vuoden kasvustot männyissäkin systemaattisesti lakastuu. Ei 

mm. katajat ja puolaset , varpuja yms. unohtamatta kuole mäntypistiäisiin tyhmät. Huomaamme 

siis kaikki, puustoa tappaa mikäs muukaan kuin vanhat tutut ydinvoimaloiten tritiumit ja vastaavat 

muut beetasoihtusyöksyjen säteilyvammat ja säteilykertymät. Sama mikä tappaa kuuleman 

mukaan jo koko Euroopan ydinmetsiä kasvuaan enemmän. Nyt tilanne on se, että ns. 

"hätäruiskutukset" eivät toimineet. Tuhannet hehtaarit kuolevaa metsää TVO:n 

säteilypäästöalueilla kasvaa vuosi vuodelta vääjäämättömään ydintuhokatastrofiinsa. Mitäs 

ydinhallintomme nyt? Niin kuulimme YLE Radiouutiset 03.06.2009 miten haetaan jo apuja Viron 

NATO:n netti kontroloinnin erikoistykkivenekompanjoista! Noin se ydinrikollisuudellenne 

varmaankin parasta onkin. Eli vanhaan tuttuun ydinhallintotyyliin ongelmat hoituu ruoskimalla 

aniharvat vielä miliisiterroa uhmaavat rehellisen totuuden äänet hiljaisiksi! Juu varmaan ihmisten 

silmistä tuhannet ja tuhannet beettasoihtuihin sortuvat biotooppiemme neliökilometrit pyyhkäistään 

näkyvistä vanhalla ja luutuneekovalla poliisipamppumetodiikallanne! Anteeksi käyn oksentamassa! 

-------- VALITUS No:148 (Klassik!!) Lähettäjänä TV:stä tuttu Arto 04.06.2009 Ensinnäkin Arto, 

kuinka laajalta alalta nuo kuvat on otettu, mikä oli "tutkimus"otantasi? Toisekseen, saisko tarkat 

kuvauskordinaatit jotta asiaa voisi käydä jopa itse tutkiskelemassa jos noissa nyt kerran jotain niin 

erikoista on? Lisäksi nuo kuvat on otettu Nokian kamerakännykällä jonka 640x480 resoluutio ja 

erottelukyky on niin säälittävä että niistä voisi jotain johtopäätöstä tehdä, samanlaisia kellastuneita 

neulasia, tummuneita puolukanvarsia ja kuivia katajoita olen nähnyt kulkemissani metsissä eri 

puolilla suomea, jopa omalla mökillämme kiskossa. Onko sielläkin siis alasampumaa 

improvisaatiobetakuraa? [/quote] -Pyhämaa oli mun käymistä alueista kauheinta katella. 

Silmänkantamattomiin kuollutta männikköä oli ja tuhohan toki levenee rajoittamattomin 

ydintakuupäästöin!. No kuten huomaamme, vaikka biomurhaamista on vuosikaudet seurailtu ei 

AINOAAKAAN lehtijulkaisua, saati tutkimuksia julkisuuteen! Pari kevyttä lehtikommenttia ja kun 

alkoi paljastua, ettei ruiskutukset edes auta säteilyyn kuolevissa metissä, niin totaalinen blackout! 

Kuten ydinalllamme tapana näissä on. Itse asiassa kävin vasta megatuhopalueen reunamilla 

kiertämässä. Jo se oli viedä jalat alta oikeesti. . . . NIIN JÄRKYTTÄVÄÄ SE OLI! Jo pelkkä 

metsätuhojen mieletön koko, totaalikadot -95% neulasharsuineen. Mutta ennenkaikkea maamme 

tiedotuskanavien murskaava SUPO:n suorittama vuosiluokkien systemaattisesti organisoidut 

KAIKENTASON biotutkimuksien lopettamiset on jotain. . .Hei ylittämättömästä kansainvälisestä 

valtioväkivaltakoneistomme suorittamasta kansojen massamurhaamiseen tähtäävistä toimista 
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kertovaa! -Vetäsin tuollaisen 120km mittanormikolmion Olkiluodosta etelään. Täytyy sanoa, etten 

KOKO AIKANA nähnyt edes osin terveitä metsiä! Sisämaahan mm. maailmankuulun Otajärven 

lintuaarnialueille. Jotain tämän jo vuosien ajan kasvaneesta ydinsäteilyn syöksyrännin ja 

Forsmarkin ydinsäteilypäästöjen alueen tutkimisinnoista kertoo, että alueelta on VALTION TOIMIN 

ajettu tietojeni mukaan ainakin KAKSI metsäntutkimusprofessorin tasoista pois! - Olivat kuulema 

alkaneet selitellä miten meren pintaa pitkin lyövät MYÖS Ruotsin Forsmarkin beettaionisaatiotuhot 

iskostuvat erityisen selkeästi rantakaistaleelle TVO, Olkiluoto Turku! TVO:n syytämien 

säteilysaastojen ristituleen. Tosiaan maamme ydinhallinto tietää ydinalan syylliseksi ja siksi miliisit 

ajatti pois mm. Porista päin tulevat alueen metsäntutkimukset Harjavallan TAAKSE myös! Niinikää 

1993 jo määritelty SYKEsarja B7 LAKISÄÄTEINEN muutaman vuotta siitä eteenpäin määrätty 

laaja Olkiluotoseudun metsäntilan tutkimukset estettiin! TVO/STUK ydinhallintomme kauhistellessa 

ydinsaasteen kiistatonta näkymistä. -Reipas vuosi sitten ydinala pakkolopetti MYÖS mm. Itämeren 

ydinlauhdekumpuamisen 200km halkaisijaisen alueen tutkinnat. Ahvenanmeressä kun todettiin 

sellainen. Niinikää sinilevien täydellinen kytkeytyminen ja alkaminen Forsmarkin lauhdelämmön 

synnyttämistä kumpuamisista oli likaa Tem/STUK-tutkijoille. 90v perinne merentutkinnassa poikki 

viikossa lienee alallaan korruption maailmanennätys! Syynä se, ettei tutkijat halunneet 

suoraselkäisinä lopettaa ydinlöydöksiin. Nyt eivät enää , kuten huomaamme tutkimuksistaan 

maassamme uskalla keskustella juuri muut kuin minä. Mutta hei kuka oikeesti enää edes yllättyi? 

Eilen julistettu NATO-sodanjulistus meikäläistäkin ydintotuuksia sitkeästi kirjoittavia vastaan. 

Olemme me vaan aikasten rohkeita me ani harvat ydionrikollisten miliisien uhmaajat EU:stakin 10-

kertaa ydinkorruptoituneimassa Suomessa! PS. Toki kuka HYVÄNSÄ voi noita kuvia käydä 

metsätuhoista räpsimässä. Muttei tunnetusti muut kuuin MINÄ niitä USKALLA MYÖS JULKAISTA! 

Kivasti on kanssa kansa mykistynyt maailman ensi-illassa nappaamaani Eurajoen kirkonkylän 

päältä mitattuun kilometriseen beettasoihdun synnyttämästä. SilminnähdenKIN huomattavasta 

beettasyöksyvirtauksesta maaperään TV-mastoa myös apuna käyttäen! ---------- VALITUS No:153 

(Klassik!!) Lähettäjänä TV:stä tuttu Arto 05.06.2009 Neljännensukupolven panikointia. 

Katsellessani 04.06.2009 eurovaalihaastatteluja osui silmiini miten J. Katainenen ja Kokomuksen 

E. Korhola lobbailivat sujuvasanaisesti tulevien ns. 4-sukupolven plutoniumlaitosten puolesta. OL-3 

kun oli näköjään kuopattu ja haudattu. Ydintyyliin vanha moka pitää kuitata uudella entistä 

ehommalla TUPLAMOKALLA! OL-3 laitoksen salattu plutoniumpolttokyky poikikin paljastamanani 

sievoisesti ydinherrojen hyllytyksiä ja jännää poispotkintaa. Mutta tosiaan nyt oli vanhat pierut 

unohdettu ja uusi entistä tuhoisampi plutoniumtalouksien lippulaivasto odottelee jo kulman takana. 

Harva edelleen maasamme tuntuu tajuavan, ettei ydinvoimaa energiapositiivisena ole enää 

koskaan! Korhola oli saanut oppinsa näköjään suoraan maamme ydinhallinnolta. Tuskin 

tusinapolitikomme tietää hajuja siitä mitä on oikeasti kauppaamassa ydinrahasta? Alkukesästä -09 

huomasimme miten jatkuvana jotoksena Suomi ja Venäjä kohtaavat keskustellen mitä kiivaammin 

presidentti/pääministeritasoillaan. .niin, "jostain"? Neuvottelujen osoite on ja pysyy tarkon piilossa. 

Vaikein vellovin vatsoin näytti mm. Putin kuuntelevan mitä sai silmilleen Vanhanen-Halonen-Stubid 

akseliltamme. Ilmeensä oli kyllä kattavasti kertovaa. Suomi lämmittelee yhä kiihtyvästi 

aikomustaan lobata EU:ssa tulevaa 4-polven plutoniumvoimatalouttaan. Systeemi poikkeaa 

valovuosia vanhasta hengenvaarallisesta energianegatiivisesta uraanitaloudesta yhä 

huonompaan. Kyse on U-238 ydinjätteestä joka neutronivuossa on muuttunut Pu-239 

ydinpolttoaineeksi. Tuotteella tehty energia on 2,5 kertaa uraanivoimaa kalliimpaa! Sen pyörittämät 

ydinvoimalat pitävät sisällään 10-kertaistuvan säteilykasvun. Jo kuukaudessa henkilökunta saa 

vuoden säteilyannoksensa punaiselle ja koittaa virasta hyllytyskarenssit. Lisäksi plutoniumjätteen 

säteilysaastumislisä on 1000-kertaistunut. Kun Posivan aiemmista 5m* 1m kuparipulloista tuli 1 

850W jälkisäteilyä, niin tulevista kierrätysjätteistä 1,85MW/kpl! Kun 6 000kpl tällaisia pullosia 

haudataan Olkiluotoon on jo pelkästään säteilyjäte-energia silloin yhtä iso kuin maamme KOKO 
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energiantuiotantomme! Mieltäkääntävää, kun tajuamme mitä ollaan suunnittelemassa kansan 

selän takana. Kokomus sanoi muutakin sattuvasti valheellista. Väittäen, että uraanijätteen kierrätys 

olisi ydinjätteen POISTON ratkaisu. Vielä mitä! Aine ei toki lainkaan kiloissa katoa. Muuttuu vain 

1000-kertaa säteilevimmiksi tonistoiksi. Jo NYT olemme korviamme myöten siinä itsessään 

käsiimme hallitsemattomasti sponttaanisti fissioivien ydinjätteittemme kanssa. Kun alamme tätä 

moskaa kierrättämään ongelma vain 1000-kertaistuu! Ydinala tämän TARKON kyllä tietää, mutta 

naruttaa kansaa uskomaan tyhmillä politikkonukeleikkeillään. Tarkioituksena on vaan pahentaa 

ongelma niin massiivisiin mittoihin, että valtioiden verovetoapu muuntuu pakolliseksi! Kun ydinjäte 

kierrätetään 10-kertaa saadaan tästä ns. lisäpalamasta taas haalittua kokoon tuskin +50% 

lisäenergiat. Loppuhyöty menee massiivisiin jalostamokoneitten pyöritysenergioihin. Mutta 

kulkuväylämme konkreettisesti meret, rautatiet ja maantiet täyttyvät edestakaisista tappavasti 

säteilevistä plutoniumkolonioista. Joita ydinasepommiaineista kiinnostuneet terroristit iloisina 

tarjontakasvusta varastavat. Muistamme mihin Saksan taannoinen plutoniumkierrätys kaatui. 

Mielenosoittajien ja kymmentuhatpäisten poliisisaattueiden megalomaanisen kalliisiin jatkuviin 

yhteenottoihin, varastusuhkiin myös. Obaman sanoi, että jokainen liikenteessä oleva uraanikilo on 

uhka ihmiskunnalle. Suomi ei toki halua uskoa. Vaan sama maailman kallein ja hengenvaarallisin 

ydinjätteen jalkautuminen halutaan palaavaksi. Rampauttamaan lisää jo alkanutta 

energianegatiiviseksi muuttuneen ydinvoiman talouslamaamme kiihdyttämään. Suomi aikoo 

vastata haasteeseen selkeästi kasvatettavalla valtion sotilasväkivaltakasvullaan! Plutoniumkoloniat 

aiotaan kuljettaa maahamme alueelle, jossa pienempi väestö saadaan väkivaltaisesti pois tieltä! 

Hyvä ydinala, varmaan riemuiten vastaanotettava ajatus taas ydin-Suomessa. Jossa 

ydinväkivaltaisella polissimiliisistöllämme on jo 10-kertaa naapurimaitaan paskamaisempi 

sananvapauden ja demokratiapoljennan maine. Entä tämän uuden ja uljaan 4-sukupolven 

ydintalouden energiataseet? EU.sssa runnottiin 2008 syksystä läpi laki, joka ei huomioi lainkaan 

ydinpolttoaineittten kaivuun ja jalostukseen käytettyjä energioita saati CO2 tuotöksia. No uraanin 

osalla energianegatiivisuus on jo pysyvä de fakto, mutta miten on plutoniumin kanssa? Se kun on 

jo valmiiksi "tuotteistettu"? No 2008 EU.hun rantautettiin mullistava uusi laserisotooppierotuksen 

metodi. Jolla saanto nousisi 90% pilvilukuihin. Kalliilaa Cernissä suoritettu EU:n maksama koe 

osoitti, ettei äärimäisen pieniin sähkökenttien hyödyntämisen tekniikka sopinut epävakaan atomien 

isotooppierotusprosessien toimittamisiin! Pettymykseksi ultrasalainen koe päätyi 11% 

murskasaantoon. Illuusiot katosivat hetkessä ja OL-3 laitoksen lippulaiva upposi kuin Titanik. 

Aikansa mietittyään mistään realeista piittamaton ydinhallointo turvautui kikka kakkoseen. 

Laserisotooppijalostamo tuottaa kaikesta huolimatta polttoaineena käyvää plutoniumia. 

Laajennetaan siis energianegatiivisesksi rankkautunut plutoniumKIN uraanin lailla pelkäksi raaka-

aineeksi. Ja volaa, meillä on kuin taikaiskusta taas uraania ja plutonioumia valtavilla valtion 

tukiaisilla mielin määrin! Vielä vaan yksi este. Suomen tuotava isotooppijalostamo on 

ydinasetahdas. Venäjän kanssa on nyt väkivalloin runnottava hyväksyntä siitä, miten Suomi-

ydinasetuotanto ulkomailta tuotavista ydinjätteistä sallitaan NATO-jäsenyytemmee valtuutuksin. 

Posivan luolastoja varten mitataan määrättömät alueet lisää 1000-kertaa tappavammalle 

ulkomaalaisjätteelle. Tulevaan isotooppijalostamon energianegatiiviseen pyöritykseen saadaan 

alustavasti n.6 ydinvoimalaa ja siinä lepää! On ydinlobbariemme seinähulluudet vaan niin 

uskomattomia, että maaliko putoaa jo alkumetreiltä. Onneksi meillä on kaltaisiani TV:stä tuttuja 

ydinalan ammattikertojia. Valitetavasti myös satapäinen nyttemmin NATO- ryyditetty 

sananvapausrikkojamiliisien armada estämässä ydinfaktan kertomista. No näiltä pohjilta jatketaan. 

----------- Metsiemme ydinhätäsektiot -09 kesä. Sain tosiaan kuulla, että nuo kuvaamani Rauma 

Turku välillä olevat tuharhehtaariluokkaiset metsien totaalituhot onkin vasta ALKUSOITTOA! 

Saamieni todistajanlausuntojen mukaan alueella on ollut jo PYSYVÄÄ metaätuhoa huikeat 2-3 

VUOTTA! Se mitä sain valokuviini on kuulema vain pienen pieni murto-osa siitä mitä ydinsäteilyyn 
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kuolevissa metsissämme on meneillään! Alueella on siis JO kaadettu valtavan suuria 

metsäraiskioalueita kaikessa hiljaisuussensuroinnissa lehdistöön päin. Nyt on kyse 

ilmiökatastrofeista joista ei ydinhallinto halunnut jättää minkäänaisia todisteita! TVO/Posiva/STUK 

ja Tem olivatkin päättäneet hävittää säteilyyn kuolleet metsät. Tieten, ettei alueen 

säteilytuholuonnetta päästäisi dokumentoimaan! Asiantuntijat olivat kyllä ydinpuuhastelijoita tarkoin 

varoittanet, että kaatamalla tuhannet hehtaarit kuvaamiani neulasensa -95% menettäneitä metsiä, 

menetetään viimeinenkin toivo alueen toipumisesta. Mutta kuten ydinalalla on tapana moka 

peitetään megamokalla. (Periaattella OL-3 moka kuitataan OL-4 mokalla jne!) Nyt tilanne on jo 

saatu jamaan, jossa silmänkantamattomat metsäraiskiot on säteilytuhonsa alla muuttumassa 

pysyviksi tuhoaavikkoalueiksi. Ilman mahdollisuuttakaan enää elpyä! Mutta koska valokuvieni 

kaltaisia todistuksia ei haluttu, tämäkin jättihakkuut suoritettiin. Nyt on siis seuraava vääjäämätön 

edessä. Puuteollisuus TIETÄÄ JO menettäneensä suunnattomat metsäkasvualansa alati 

kasvavien ydinsäteilypäästöjen kyltymättömästi laajenevaan tuhoonsa. Kuten näemme parhaillaan. 

Bio metsäntuotanto panikoiden äänestää itseään ulos maastamme ydinvapaampaan maailmaan 

investoiden. No kuten Brasilian beettasoihtuun syökseneen koneen kohtalosta huomaamme pian 

ei maailmassa ole enää kolkkaa, jonne ei alati pahenevan taustasäteilymme 10-kertaistumista 

pakoon pääse! ------- No kuten olemme kuulleet nyttemmin nämä "mystiset Air Fransen 01.09-09 

Brasilaian edustan lento-innettomuuden romut" on sitten YHTÄKKIÄ jälleen kerran todettu monen 

vastaanväitteen valheen jälkeen aidoiksi onnettomuuskoneen osiksi. Viimesimmän tiedon mukaan 

tusinoittain koeneen osia on ihan yllättäen läydetty. Samoin mm. 17kpl koneen ruumista on jo 

nostettu kertoo koostessaan päivän Iltalehti. Eli kuten huomaamme Ranska VALEHTELI! Samoin 

vuoti julkisuuteen, että koneen mystisesti kadonneista hätäilmoituksista löytyi kuin vahingossa 

julkisuuteen tulleet peräti 24 hälytystä . Niiden nauhamaisesti tulleet lentokoneen sähköisten 

systeemien alasajo tutusti myös lisää selkeää selkeämmin näyttöä siitä miten kone ajautui 

ennenkokemattoman rajuihin säteilysähkökenttiin. Se mikä tässä hämmentää on miksi 

huippusalainen tietoa alati vuotaa ohi NSA-ydinkontrolerrien? Ilmeisesti Brasilian hallitus panikoitui 

tässä HEILLE uudesta ydinvoimasta tulleeseen beettasoihtuamisilmiöstä, eikä tyrmistyneenä osaa 

pitää suutansa kiinni. Vaikka Ranskan ydinturvavirannomaiset on toistuvasti sitä vaatineet, viikon 

23 uhkailleet, ja kiristäneet. Mielenkiintoista miten myös USA:n salaiset ydinvarastotiedot vuoti 

samalla viikolla eetteriin. Nyt samaan syssyyn näinkin ennenkokemattoman arkluontoiset 

ydinreaalit tulee julki. Aivan selvästi niinikää EU:n ydinvastaisten vihreitten kaksinkertaistunut 

äänimäärä 08.06 EU-vaaleissa kautta Euroopan povaa enemmän kuin ankeita aikoja ydinalalle. 

Ehkä tosiaan vihdoin ja viimein 2009 alkaa olemaan merkkipaalu Obaman/EU:n 

uudisenergiakasvuvaateitten kommenteista jo läpilyövälle globaalille räjähdysmäisesti nousevalle 

ydinalan vastaiselle tulevaisuudellemme!)  

  

326. Lentokone beettasoihtuun..txt 
326.Lentokone beettasoihtuun. Brasilian lentokoneturmasta 3. L.S. 07.06.2009."Turmakoneen 

sähköjärjestelmät sammuivat yksi toisensa jälkeen. Lentokone lähetti 24 teknistä viestiä ennen 

yhteyden katkeamista. Ruumiita ja koneen osia löydettiin lauantaina. Myöhemmin puhuttiin 17 

ruumiista jo.)" *Uskomatonta että aluksi Brasilian silminnäkijän mainitsemaan tulisoihtuun 

kadonneesta lentokoneesta ei viikoon väitetty lähetetyn LAINKAAN hätäviestejä. Ja vaikka 

merestä löydettiin konttikaupalla lehtiin kuvattuja koneen osia niiden olemassaolosta valehdeltiin 

systemaattisesti päiväkausia. Aluksi löydettyjä osia ei annettukaan kuvata julkisesti. Ranskan 

tiedustelupalvelu niinikää moitti avoimen röyhkeästi, ettei Brasilia olisi saanut kertoa 
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onnettomuuden tapahtumista, saati löydöksistään yhtään mitään. "Löydöstä kertoi Brasilian 

ilmavoimien eversti Jorge Amaral. Osien joukossa oli mm. selkäreppu ja nahkasalkku, jossa oli Air 

Francen lentolippu. Kadonnut ranskalaiskone kärsi lukuisista teknisistä vioista ennen kuin se 

syöksyi mereen. Onnettomuustutkijoiden mukaan kone lähetti 24 viestiä teknisistä vioista ennen 

yhteyden katkeamista. Kone lähetti viestejä sitä mukaa kun sen järjestelmät sammuivat. Myös 

lentokoneen automaattiohjaus kytkeytyi päältä ennen turmaa, joko itsenäisesti, tai lentäjien toimin. 

Onnettomuuden syy on yhä tuntematon, yli viikon päästä. BEA:n mukaan mahdollisista vioista 

riippumatta kone oli turvallinen lennettävä. Varhaisimmassa arvioissa turman syistä keskityttiin 

myrskyihin, joiden läpi kone matkusti. Terroristien pommiin ei uskota. Ranskalainen 

ydinsukellusvene 2 pienoissukellusvenein menee tutkimaan aluetta. Jopa 6km syvyystutkimus 

onnistuu. Alue on 1000km Brasiliasta kaakkoon. Mukana etsinnöissä on Brasailian laivasto ja 

myös Ranskan lentokoneita. Hämmästyttäviä ja outoja yksityiskohtia läytyy jatkuvasti tästä 

ydinvoimaloitten varautuneisiin beettasoihtujen syöksyvirtauksiin tuhoutuneesta koneesta. Tässä 

on tilanne hyvin sama, kuin vuosikausia hämmästeltyjen ja salattujen ydinvoimapäästöihin 

kuolleitten mehiläisten ja ampiaisten häviämistutkimuksissa. Nimenomaan virannomaisten 

ristiriitaisuus, jatkuvat peittelyt, toistensa kyräilyt kaikki kertovat ulospäin, ettei tilanne ole 

hallinnassa lainkaan. Heti alusta asti Brasilian tutkijoiden moittiminen mm. sellaisesta, etteivät 

muka ammattilaisina tunnistaisi lentokonetta laivan lavoista, on surkuhupaisaa keskustelua. 

Ydinalan synkkä tulevaisuus saa siis jatkuvasti lisänauloja arkkunsa myös näin kansan silmin. 

Minkäänlaista luotettavuutta ei muodostu virannomaisten systemaattisiin valehteluihin myös. Mutta 

Suomessa OL-3 projektin loputtomat vilpit ja valehtelut ovat kansan tähän meillä jo totuttaneet. -----

-------- Meteorologia T&T. Samuli Harala, 8.6.2009, 11:14 Yhdysvalloissa mallinnetaan 

rajumyrskyjä suomalaisilla laitteilla Vaisala toimittaa uuden sukupolven pudotussondeja 

Yhdysvaltojen National Oceanic and Athmospheric Administration -tutkimuslaitokselle. 

Viisivuotisen sopimuksen mukaan Vaisala toimittaa gps-pudotussondeja rapakon taakse 

hurrikaanien tunnistamista, tutkimusta ja reittien ennustamista varten. Kaupan arvo on noin 6,5 

miljoonaa euroa. Vaisalassa ollaan sopimuspaperista syystäkin hyvillään, koska kauppakumppani 

on yksi alansa johtavista tutkimuslaitoksista. ‖Olemme erittäin tyytyväisiä, että NOAA on valinnut 

meidät pudotussondiensa toimittajaksi‖, sanoo Vaisalan Meteorology -liiketoiminta-alueen johtaja 

Martti Husu. Husun mukaan pudotussondien kehittäjä National Center for Atmospheric Research 

(NCAR) valitsi Vaisalan kalibroidun radoisondianturin uudenlaiseen sondiinsa. Vaisalan laitteilla 

varustetut pudotussondit mittaavat ilmanpainetta, lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja 

tuuliolosuhteita gps-signaalien avulla. Erikoisanturit on kehitetty toimimaan kaikissa ilmakehän 

olosuhteissa. Pudotussondit päästetään lentokoneista, joiden lentokorkeus vaihtelee 

merenpinnasta koneiden maksimikorkeuteen. Sondeja käytetään pääosin meren yllä tapahtuvaan 

havainnointiin. Kerätyt tiedot auttavat rajumyrskyjen liikeratojen ja voimakkuuden arvioimisessa. 

*Mielenkiintoista, että HETI kun ydinvoimalasta lähtenyt berettasoihtu aiheutti France airin 

kesäkuun alun lentokoneen pudotuksen alettiin kiinnostumaan niistä mekanismeista miten myrsky, 

ionisoitunut ydinvoimalan beettasoihtupästön säteilykertymät synnyttivät tämän äärimmäisen 

tuhoisan lentokonetuhoutumisen. Jo tapahtuman alkumetreiltä oli selvää, ettei lentokonetta 

pudottanut TAVALLINEN myrsky. Vaan tajuttiin, että sen tappoteho oli lisääntynyt hurjasti siihen 

kokoontuneista ydinvoimalan säteilykertymistä. Myrskyn nostaessa taivaan ioniosaatiota ja ilman 

sähköjohtavuutta se aukaisi valtaville varausenergioille väylää maahan asti. Onnettomuus oli 

äärimmäuisen vakava varoitus maailman ydinvoimalateollisuuksille. Tajuttiin, että alati kasvava 

globaali taustasäteilykasvu yhdistettynä ydinvoimalapäästöihin tuo "supersalamointienergiat" 

kiihtyvästi ydinteollisuuslaitoksiimme. Tuhansien kiloamppeerien "suprsalamointien syöksyvirrat 

hajottaisivat jatkossa järeämmänkin ydinvoimalan kuin ruttaamme pahaisen torakan! Äärimmäisen 

mielenkiintoinen ydinuhka tuli näin ilmi jälleen! Vaisala on maailman johtava ympäristön ja 
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teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yritys 

työllistää tällä hetkellä 1200 työntekijää ympäri maailmaa. ------------ Viimein, YLE metsätuhot julki! 

Tämä myös keskeinen nettien virannomaisterron räjäyttäjä. "09.06.2006.YLE TV2 19:00 

alueuutislähetykset Lounais-Suomi. Lounais-Suomessa on mäntymetsien tuho räjähtämässä 

käsiin. Parhaillaan tuhoutuvaa metsää löytyy jo KYMMENIÄ TUHANSIA HEHTAAREJA! Tuhannet 

hätääntyneet ihmiset olivat tukkineet hälytyskeskukset kysellessään miksi silmänkantamattomat 

metsäalueet tuhoutuvat, eikä asiasta kerrota missään! Huolestuneista sotittajista puolet oli olleet 

metsän omistajia ja toinen puoli hätääntyneitä mökkiläisiä yms., joiden silmien alta metsät häviävät 

parhaillaan!" Niin . .vain muutama päivä sitten toin tämän maamme tarkimmin salatun faktan 

julkisuuteen! Julkaisin useita kiisteltyjä kuviani. Joiden voima on näköjään ollut suorastaan 

virannomaisemme panikkiin saattavia! Nyt jo tosiaan hälytyskeskukset tukkeutuvat esiin 

nostamastani maamme superlaajasta ekokatastrofista. Hienoa huomata sinällään,. että SUPO:n 

systemaattisesta, ydinrikollisesta sensuroinnista huolimatta ihmiset vielä netistä juttujani ja 

erityisen kohahduttavat kuvani onnistuivat löytämään! Esiin nostamani kansan kauhistuminen 

maamme tietosensuroinnista aiheesta hätkähdytti virannomaisemme sulkemaan tapansa mukaan 

apinan raivolla nettiliikennettä ennenkokemattoman röyhkeästi! Sisäministeriö ei totuutta haluaisi 

lainkaan kulla tästä ydinrealista!( Maamme ydinhallinto julisti julmana oikein näyttävän NATO-netti-

SODAN kaltaisiani ydinasioista rehellisesti kertovia vastaan. Totuutta ei TUNNETUSTI Suomessa 

saa enää kertoa. Se, että onnistuin näyttämään ihmisille miten säteilyn päästöjen lamaanuttamaa 

metsäämme katoaa nyt kihtyvästi mäntypistiäisinvaasioon, EI OLE SYY, VAAN SEURAUS! Kuvat, 

joissa näytin miten uudetkin männyn versot kuivuvat käsiin ilman madon matoa kertoo miksei enää 

edes yritetä estää tuhoja ruiskutuksin! Koska pistiäisten poistuttua männikköjämme kiusaavat TVO 

beettasoihtupäästöt ne selkeästi silti tappaa! ------------- Tem 809/815/2009 VALITUS No:170 

(Klassik!!) Lähettäjänä TV:stä tuttu Arto 10.06.2009 sfnet tiede.fysiikka satoa. > Ne männyt ne 

männyt ja varsinkin pienet taimet ovat todella menossa päin männikköä!! Olin tässä 

metsähoitotöissä. Kuusikon taimia auttelemassa lehtipuiden kurimuksesta kaukana kaukana 

ydinvoimaloista Pielaveden tiluksillani. > > Kuusen taimenet istutettuna voivat ihmeen hyvin ja niitä 

peittoavat lehtipuut vielä paremmin. Voimat kun itseltäni vähenevät ja auratulla raiskiolla kaatuilisin 

raskaan raivaussahan kanssa, niin pienillä "ruususaksilla" katkon vesoja kuusen taimien ympäriltä 

ja paljastan niiden latvat valoon ja vapauteen; niistä eivät lapseni tai vävyni pääse vielä 

nauttimaan, mutta toivottavsti lastenlapseni. > > Kuinka ollakaan. Istutettujen kuusentaimien 

seassa on itsestään hakkuun jäljiltä siementyneitä männyn taimia. Mutta mutta niistä > osa on 

henkitoreissaan, osa puolikuolleita ja osa terveitä. Vanhemmat männyntaimikot ovat täysin 

kunnossa samoin kookkaat männyt lihovat ihan silmissä myyntikypsiksi. Syytä pienten 

männyntaimien vaurioon en osaa arvata (vaikka painovoiman takaisin palaavien fotonien avulla 

kirkkaasti käsitänkin) > > Myyrävahinkoja täällä ei ole ollenkaan, ei kuivuudesta hajuakaan!! 

Kaksikymmentä vuotta sitten vierisellä lohkolla uusittiin kylvösiemenin muokatulle alueelle 

männikkö, se onnistui hyvin, samanlaisia käpristyneitä männyntaimia ei silloin ollut kuin nyt. En 

ymmärrä en en ymmärrä mutta atomivoimaloita en menisi suoralta kädeltä syyttämään > > Risto 

*NiinKÖ? Mutta Risto hyvä, selitys on äärimmäisen yksinketainen! Täältä TVO:lta teillepäin hurjaa 

vauhtia etenevä ydinvoimalapäästöjen tritium/ beettasoihtuamisten runtelemat männynSIEMENET 

on TIETYSTI näkemiesi herkän kasvuvaihdepyrähdyksen männyntaimien alkuperää myös! Itse 

asiassa sun ei tarvitsekaan enää kuin katsoa kasvuvyöhykettä seuraillen huomata mitkä 

seutukunnat vastaa myötälounastuuleen TVO:n ydinrikosalueelle päin ja tiedät mistä nuo käsiinne 

kuolevat siemenet on teille tieten tuotettu! *Täsmätään nyt vielä. Eli alueellesi "sataneet 

männynsiemenet" ON ALTISTUNET kriittisissä kasvunsa vaiheessa "jossain vaiheessaan" 

ydinvoimaloiden beettasoihtuionisaatioon! Eli TVO tosiaan MYÖS suoraan tykittää helposti 

beettasoihtujaan yli 400km päähän, myös teille asti! Mänty on tunnetusti isommalla lehdellään 
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alttiimpi ottamaan tätä bioaktiivista säteilytystä solukkonsa. Kuten Risto oivalsi sen efekti näkyy toki 

ENSIN juuri herkimmässä männyssä! Kuusi yms. tulee sitten vääjäämättä perässä kyllä. Lännessä 

kuuset oireilevat jo jopa toisin paikoin mäntyjä rajummin. Muuttuen ruskeiksi jopa isoina! Seuraa 

muutosta, sitä ei valitettavasti kauoja tarvitse mäntytuhoijen jälkeen odotella. *Toki voi olla 

kyseeessä myös Loviisan säteilypäästöjen tappamaa siemen/n taimikantaa. Loviisa pyrkii 

tykittämään päätuhonsa Venäjään. . .Mutta JOS ero on noin selkeä on päivän selvää, että Länsi- 

Suomen paniikkiin joutuneet männynsiementuottajat dumppaavat ulommas istutettavaksi SUPO:n 

käskystä tätä säteilyn vikuunnuttamaa mäntykantaansa sekoittaakseen sen totuuden, että 

säteilytuhot luontevasti keskittyy vielä toistaiseksi about 100km ympyrään TVO/Posiva/Forsmark 

Ruotsi ydintuhoalueilta! *Äärimmäisen tärkeää, että saamme täällä Suomen ydinrikollisumpiossa 

näinkin ansiokasta ydinrikosreaalia, kiitokset tästä!) --------- 10.02.2009 iltalehti:"LENTOKONEEN 

MOOTTORI TULESSA KANARIALLA Airbus A320 -matkustajalentokone teki tänään onnistuneen 

pakkolaskun lentokentälle Espanjan Kanariansaarilla. Kone oli juuri noussut Gran Canarian 

lentokentältä, kun koneessa huomattiin tekninen vika." *Näillä näytetään menevän ja 

beettasoihdun tiputtaman koneen onnettomuustilasto etsii jo ydinvetoista jatkoaan hälyttävissä 

määrin! *JUURI kun ehdin julkaista edellisen beettasoihtuihin hajonneen lentokoneilmon, niin ei 

kulunut kuin päivä ja TAAAS rytisee ydinvoimin lentomaailmasamme. Lehdistön toki pääosin 

vaietessa, kuten ydinala on vaatinut! Yläilmakehämme säteilyagressoituva taivaalla alati 

näkyvämpi pinkkiset beettasoihtuamisen ydinvoimalaionisaatiopäästöt jättää jälkeensä siis 

verivanaansa. Kauanko asiaa enää IAEA/NSA kykenee pitämään valtiovirannomaisinsa piilossa, 

kysyy jo enteellisesti Suomen 10 000ha metsätuhon paljastuksistanikin hälytyskeskukset tukkineet 

ydinalan uhrimiljoonakansat?! "Iltalehti 11.06. AIRBUS TAAS VAIKEUKSISSA Australialaisen 

Jetstar-lentoyhtiön matkustajakone teki hätälaskun Tyynellämerellä sijaitsevalle Guamin saarelle 

torstain vastaisena yönä. Viime viikolla Atlanttiin syöksynyt Air Francen lentokone oli samaa 

Airbus-konetyyppiä." *Tutusti 22.06-09 jälleen beettasoihtujen alati lisääntyvästi kirjomalta taivaalta 

rymistelee toinen toistaan suuremmat lentokoneet alaspäin. On varsin mielenkiintoista huomata, 

mitä enemmän ydinala koittaa sensuroida säteilykasvun ruhjomaa taivasreaalia, sitä vähemmän 

itse luonto heitä harhoissaan näyttää kuuntelevan. AIRBUS A 330 TAAS PULASSA - 12 

LOUKKAANTUI Australialaisyhtiö Qantasin kone oli matkalla Hong Kongista Perthiin, kun se joutui 

voimakkaaseen turbulenssiin. Kone putosi ilmassa noin 30 metriä, ja ihmiset paiskautuivat ympäri 

matkustamoa. http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/200906229808292_ul.shtml ------------ Tem 

809/815/2009 VALITUS No:180 (Klassik!!) Lähettäjänä TV:stä tuttu Arto 11.06.2009 

Ydinfinansseista. Muutama vuosi sitten keskustelin TV-kameroiden edessä TVO:n silloisen, nyt jo 

"ydintotuuslipsahduksistaankin hyllytetyn" toimitusjohtaja Pertti Simolan kanssa. Minua kun oli 

alkanut enemmän kuin tympiä ydinrikollistemme tapa mollata joka käänteessä mm. 

ekotuulivoimaa. Joka TVO:n 1 000kW tuulivoimalakokemuksista oli heille kertynyt "Rauno" 

tuulivoimalan hankinnoista. Tarjosin kättä Simolalle ja lupasin, että sähköyhtiömme enemmän kuin 

mielellään maksaa TVO:n tuulivoimalan ja ottaa sen asiallisena investointina MIELELLÄÄN 

haltuunsa. Maassamme kun on oikeasti tahoja, jotka osaavat antaa arvoa halvalle ja hyväksi 

koetulle ekoenergialle! Mutta kuin salama ja leimaus TVO:n johto pyörsikin tosipaikassa 

haukkunsa. Simola oikein närkästyneenä loihe lausumaan, ettei TVO MISSÄÄN NIMESSÄ halua 

luopua noin hienosta energiainvestointikohtestaan kuin tuulivoimala! Taustalla oli mm. Pohjolan 

voiman johtajan Rajalan silloinen T.S. artikkelit, jonka mukaan maailmalla tuulivoiman 

investointikulut olivat OSIA siitä mitä ydinvoimalat tarvitsee! Tämä Rajalan tieto on sittemmin mitä 

tarkimmin peitety julkisuudesta, mutta nyt sen haluan selittää tarkemmin taustoineen. 

http://kuvaton.com/k/h4i.jpg http://kuvaton.com/k/h4g.jpg Jos keskustelemme nykyisten maamme 

teollisuusjohtajien kanssa tulee heti ensimmäisinä esiin RAHA! Nykyisten talouskaavojensa 

mukaan ei investointiin panneet rahat saa makuuntua kohteissaan edes2-3v. Vaan nykyisellä 
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investointitahdilla takaisinmaksuajat ovat tyypillisesti n. VUODEN! Tai investointiin ei ole 

minkäänlaisia haluja. Jotakin, jotakin enemmän kuin outoa tässä siis nyt on? OL-3 hankkeessa ei 

korvia lotkauttaneet samaiset maksajaherrat, kun hanke alkoi hätyytellä pelkkinä viivästymisinä 3v 

rajapyykkiä! Jokin SUURI mätänee Suomen taloutemme takapihalla, kuin kaskelotti torilla. 

Tuollainen alussa mainitsemani TVO:n himolla investoima 1MW tuulivoimala kun saatiin pystyyn 

vain kuukaudessa ja tuotannon takaisinmaksatus käynnistyi heti seuraavalla kuukaudella, pakiko 

tuollaisen on Simolan reaktioista päätellen olla vallan helmi sijoitus. Vaan jatketaan 

ydinvoimalavertailuun. Ydinvoimalan hankkeita varten yritykset alkavat koota miljardeja ja 

miljardeja pankkiholveihinsa vuosia etukäteen makaamaan. Vailla toivoa takaisunmaksusta. 

Rakentamiseen menee OL-3 mallin mukaan "ikuisuus. Siitä huolimatta, kun joka viivästysvuosi 

maksattaa yli miljardin saamattomina sähköinä ja korkokuluina. Mutta ydinherrojamme tilanne vaan 

naurattaa, koska veronmaksajien piikki on TEM:ssä avoinna aina! Vaan naurattaako tuileva OL-3 

konkkurssipesä meitä maksun saajia? No ydinostetuista lehtitiedoista päätellen emme vaivaa 

päätämme sellaisilla. Vaan hankimme kahta innokkaammin vähintään triplasti suurempia uusia 

konkkurssipesiä ydinherroiltamme. Mutta, mutta miten ihmeessä tuulivoimalan 1kk 

takaisinmaksuaikastartti suhteutuu finanssimielessä ydinvoimalan 120-kertaiseen 10v 

starttiodotteluun? Entä koska ydinvoimala on edes antanut rahansa maksajilleen? 20<v on 

yltiöotimistin minimi! TVO on pyörinyt ydinkalmojaan pitkälle neljättäkymmenettä vuottaan ja YHÄ 

VAAN firma mainostaa ydinvoimarakentelunsa velkavankeuttaan! Ottaa alati lisälainoja 

selvittääkseen mm. 70v jaksoonsa lisärahoitustarpeitaan ydinjätekäsittelyinvestointeihinsa 

Posivaan. Sielä puhutaan jo nyt ydinvoimalaitoksen suuruisista lisäpakkoinvestoinneista 

ydinjätteisiin. Puhuuko ydinherat yhtään mitään julkisuuteen 1v JOT-

takaisinmaksuaikavaateistaan? Niin, niin. Kuin lukkoon vääntäen ydinala on määrännyt lehdistön 

vaikenemaan kaikesta. Itse asiassa OL-3 konkkurssipesän tultua selväksi ydinala on 

systemaattisesti lopettanut keskustelun ydinsähkönsä kilowattituntihinnoista. Koska niiden 

kustanne on jo kymmeniä kertoja uudisenergiaa kallimpia. Ylittää samoin mm. päästöttömän 

polttolaitoksen investoinit, niiden sidosajat ja korkokulut ja vastaavat bioenergiahinnat kymmenin 

kerroin! Miksi sitten lehdistömme ei ala kaivaa esittämiäni julkisuuteen? No ydinalamme 

niskaperseotteet nykyisistä lehtikeisareista ovayt suorastaan astraalitasoisia. Vain aniharvat 

kaltaiseni ydinalan A1 sisäpiiriläiset yrittävät asiaa runnoa julkisuuteen ydinmilissien, SUPO:n ja 

sisäministeriön, STUK:n ja vastaavien ydinrahoissaan suotuisaksi marinoitujen 

valtiomonopolihallintomme korroidien läpi. ------------ Suomi 24 fysiikka 10.06.2009. On nuo helppo 

laskeakkin! Kirjoittanut: huomannut / Eilen / klo 23:47 n=N/r^3 kaavalla voisi laskea. Laskisitte esim 

mitä 1 km päässä, kun esim. 300 km päässä 1 kpl /sek/1 cm^3. arvioitu Olkiluodon n. 

säteilynmäärän yläraja ja alaraja neljäsosa tuosta. Siis ionisoivia säteitä, joita syntyy ikäänkuin 

'tyhjästä' ko. tilassa. Matkat voi muuttaa senttimetreiksi, eli 300 km 300 000 00 cm. r^3 olisi 

(3*10^7)^3 n(1 km) olisi arvion mukaan jotain 3*10^18 kpl sek/1 cm^3. Tuo olisi Beqerelliarvoissa 

yksiköltään. Tuo voisi olla säteilyn määrä 1 km korkeudessakin. Luultavasti ne linnut tosiaan 

tippuvat sieltä alas! Suhteutus 1 cm^3:een 1 km päässä voi teettää laskelmia enemmän? 

Luonnossa eli todellisuudessa ongelma lienee vielä kompleksisempi. ------------- Hetkonen, 

hetkonen? Nyt etenet hiukkasen liian nopeasti maallikoillemme. "n" tunnuksen tunnemme 

kvanttiydinfysiikassa virittyneen neutronin tunnuksena. Kosket jälleen kerran halua kertoa 

minkäänlaisia valaisevia taustoja, saati tietosi ydinperustaisia pohjalähteitä, on yksinkertaistettava 

että näitä pohjista aloit laskemisesi. Eli kerrot meille, että TVO:n savupiihusta ilmatuuleen 

virtauksiin tulee neutronihajoamisen 1kpl 1000 000eV beetahajoaminen kuutiosenttimetrille 

sekunnissa 300km päähän. Kun hiilivalenssin katkomiseen menee reipas 10eV energia tuo 

tarkoittaa lähtöluvuksi, että n.100 000kpl reikiä keuhkoon/cm3 hengitetystä ilmakuutiosta! 

Arvioidaan, että tuota ko. ilmaa henkäisevän (5L)keuhkorakkuloihin tulisi noin laskien jo 500 000 
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000kpl/sekunnissa FYYSISIÄ säteilyn pommittamisen reikiä! Hetkonen, hetkonen ja laskit nyt sitten 

TÄSTÄ arvosta kuutiokertoimen kilometrin päähän ydinvoimalan ylle. Nyt kyllä laskit meille 

sellaisen massamurhaajatulostuksen, että asiaa pitää oikein aivoriihellä pistää tutkintaan. PS. Joka 

tapauksessa jo tästä huomaamme, että kyllä keuhkot linnulta palaa, samoin nähdysti 

kymmenettuhannet hehtaarit metsämännikköjämme heittämällä! *Artikkelissa ilmeisesti puhutaan 

protoniosumasta 1000 000eV energian vapauttavasta neutriinosta. Joka on "tehona" 1000 000eV 

beetta miinus hahoavan neutronin suuruinen. Mielenkiintoiset yhteensattumat siis. -------- 

Loviisassa metsää säteilykuoloon myös! Mielenkiintoista, että ydinklingoniliskomme kaipaavat yhä 

vaan lisää todisteitani siitä, miten ydinvoimalat kautta maailman ovat tuhoamassa 

biotooppejamme, myös metsäämme!? On tosiaan viimein hidasälysimmällekin tusinaydinklingoni-

inssillemme alkanut valjeta, miksi ydinenergiaa aiemmin vaatinut paperiteollisuus paniikissa katoaa 

maastamme -40% 2009!? Saavutus heti metsätuhojen ydinluonteen selvittyä on mielenkintoista 

vajaassa vuodessa. Paperiteollisuus siis TIETÄÄ, ettei ydinvoimaloittensa tappamaa metsäänsä 

enää pelasta kuin silkka ihme!( Siksi ja JUURI SIKSI maamme tiedotusvälineistä on tarkoin 

ydinhallinto poistanut tuon nyt todistamani FAKTAN! Viime vuona säteilyn tuhoutunut 

metsäalalueet laskettiin satoina hehtaareina. Nyt TVO/Posiva /Fortum polkaisi tuhansiin 

hehtaareihin. Kohta mennään 10 000 ha luokissa TV ilmoitti. Muuten miksei täällä ydinklingonimme 

uskalla LAINKAAN myöntää, että samainen valokuvaamani mäntymetsätuhon TOINEN keskus on. 

. . .YLLÄTYS, yllätys LOVIISAN YDINVOIMALAN PÄÄSTÖALUEILLA! Muualla maassamme kun 

tätä metsätuhoa ei sitten olekkaan, kuin ydinvoimalaitosten päästöjen alueilla! Mielenkiintoista 

tosiaan, ettei tästä "yksityiskohdasta" jälleen kerran tiedä kuin MINÄ! Saas nähdä koska tieto 

tuodaan keskeisenä todisteena ydinvoiman syyllisyydestä julkisuuteen. No meikä näitä joutuu aina 

esittämään, koskei ydinkorruptoituneesta muusta SUPO:n kontroloimasta tiedotuslehdistöstämme 

nyky-ydinrappiossamme siihen ole! ----- Airfransen beettasoihtukoneturmaa ei edes tutkita! MTV 3 

teksti TV 17.06. "Atlantiin pudonneen ranskalaiskoneen turma on yhä TÄYSI MYSTERI. Pelastajat 

etsivät edelleen ruumiita ja koneen osia, ranskalaistutkijat kertovat. Tähän mennessä merestä on 

nostettu 50 ihmisruumista. Koneen lentotietoja tallentavia mustia laatikoita ei ole vielä löydetty. 

Turman syytä on lähes mahdotonta selvittää ilman laatikoita, joiden lähetämä singnaali lakkaa 

tämän kuun lopussa. Lentoturman arvioidaan maksavan vakuutusyhtiöille jopa 100 miljoonaa, josta 

suurin osa muodostuu omaisille maksettavista korvauksesta". Mielenkiintoista totta tosiaan. 

Lentokoneen perä löydettiin aikoja sitten. Siinä juuri on mukana nuo kyseiset mustat laatikot. 

Niiden tieto on tietysti todettu niin merkittän huolestuttavaksi ydinalalle, ettei niitä saa julkistaa. 

Myönnän aivan avoimesti, että alusta asti ilmoitin maailman netteihin tietäväni, että kone ajoi 

kiistatta beettasoihtuun! Nyt tämä tietovuotoni on näköjään saattanut maailman tietoturvavastaavat 

niin paniikkiin, että jo 2 viikoa ennen lähettimien sammumista kerrotaan vaan kylmästi, ettei 

"tutkita"! Kaikesta näkee, että maailmaamme terrorisoiva ydindiktatuuri on taas kerran tutusti 

jyrähtänyt aiheen loppuun käsitellyksi. Kuvottavaa, että ydinhallinto on vaan kylmän viileesti 

uhkailemassa ja maksamassa omaiset hiljaiseksi! Ydinalalla on tunnetusti "lupa tappaa"! Nyt vaan 

mietitään montako miljoonaa saa taas mennä, ennenkuin ydinalaa vaaditaan vastuuseen 

rikoksistaan ihmiskuntaa vastaan? ------ Pudonneen Airbusin mustat laatikot löytyivät (Päivitetty 

23.6. klo 12.45) Ranskan laivaston alukset ovat havainneet Atlantilla kesäkuun alussa kadonneen 

Air Francen A330-koneen mustien laatikoiden paikannussignaalin. Asiasta kertoi ranskalainen Le 

Monde -lehti internetsivustollaan aamulla. Ranskalaisviranomaiset kuitenkin kiistävät, että laatikot 

olisivat löytyneet. Viranomaislähteitten mukaan laivojen havaitsema signaali oli väärä. *Laatikko 

tietystion jo löytynyt. Mutta koska niiden tietokannoissa on selkeät selostukset lentokoneen 

hajoamisesta säteilyionisaatiokertymiin ydinvoimaloitten beettasoihtuihin, aihe on niin arka, ettei 

haluta keskusteluun. Laatikoiden heikko paikannussignaali havaittiin maanantaina. Ranskan 

laivaston sukellusvene yrittää parhaillaan paikantaa laatikoiden tarkkaa sijaintia. Paikannus ja 
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mahdollinen nosto on hankalaa, sillä meren syvyys onnettomuusalueella on jopa viisi kilometriä. 

Alueella on laivaston alusten lisäksi ydinsukellusvene sekä pienoissukellusveneitä, jotka voivat 

laskeutua kilometrienkin syvyyteen. Etsijöillä on kiire, sillä laatikoiden paikannuslähettimen 

toiminta-aikaa on jäljellä enää kahdeksan päivää. Air Francen A330-kone katosi toistaiseksi 

tuntemattomasta syystä yöllä 1.kesäkuuta jouduttuaan ilmeisesti rajuun ukkosmyrskyyn Atlantin 

valtamerellä. Brasiliasta lähtenyt kone oli matkalla Pariisiin. Onnettomuuskoneen 228 

matkustajasta ja miehistön jäsenestä noin 50 on löydetty ja 11 tunnistettu. Koneen etsintöjen oli 

määrä päättyä tällä viikolla. Aiemmin verkkopalvelussa Epäilyt lennon AF 447 hajoamisesta 

ilmassa vahvistuvat  

  

327. Oransssipaitojen tokkaan..txt 
327. Oranssipaitojen tokkaan. Kun minulta kyseltiin kokemuksiani ydinhuollon 

ulkomaalaisvahvistukseen, täytyy sanoa etten ole aiheesta juuri tätä ennen kirjoitellut. Paljon on 

tullut tekstuuria paperiin, muttei tästä. Aloin kaivelemaan syytä, miksen ole nähnyt kohteessa 

kirjoituksellista potentiaalia? No ehkä se tässä alkaa hahmottumaan. Tosiaan kun 1978 

alkukesästä tulin TVO:lle töihin sain jo kesällä alkulämmittelyjen jälkeen vuoden komennukseen 

Asea-Atomin aliurakoitsijoitten sähkökoneikkojen loppuasennusten vastaanotto-opiskeluun. 

Tarkoitus oli näin siirtää Ruotsin sähkötekniikan osaajilta Suomen osaajille kaikki senaikuinen 

tekniikantaju, mitä ASEA:n toimittaman ydinvoimalan laitteiston kunnossapito, huolto ja koestukset 

tulevissa revisiohuolloissa vaativat. Mutta, mutta. kuten ydinalalla aina kaikki ei ole alkuunkaan niin 

loogista kuin pitäisi. Olin jo alkusyksyyn enemmän kuin oppinut miten ydinvoimaloissamme oli 

oppia työorjallistolle ajettu sisään. Olin viikkokaudet istuskellut enemmän kuin puuduttavan 

yksitoikkoisissa ASEA:n järjestämissä umpimielisissä, siis 100% ruotsalaisissa , milloihn 

saksalaisissa, ranskalaisissa, muttei englanninkielisissä jne. kursseissa. Ei siinä sinällään mitään. 

Mutta koska TVO oli tieten järjestänyt niin, ettei TVO:n lukuisista kielitaitoisista henkilökuntalaisista 

kukaan suostunut kääntämään sanaakaan! koskei TVO maksanut kääntämisistä työehdon 

mukaisia peruskorvauksia! kätevää ja ah niin TVO-laista! ASEA oli kyllä kysynyt, että maksaako 

TVO kääntämisen heille suomeksi. Mutta ydinalassa kun on AINA tarkoitus kuitata moka, 

megamokilla oli tilanne täysin hukassa. 95% kielitaidottomana olimme me TVO:n työväki 

viikokausia, jopa kuukausimääriä oleet istuskelemassa kuunellen jopa Sveitsin ranskankielisiä 

päivien luentoja monimutkaisista laitteistokokonaisuuksista. joita ei todensanoakseni edes 

teknisesti tajunneet edes kielitaitoiset. Koskeivät taasen tajunneet "teknissanastoja". Sanomatta 

selvää, ettei tällaisiin mitään järkeä edes HALUTTU hankkia! Ei ydinyhtiö TVO, ei TODELLAKAAN 

halunut, että liiallinen tiedollinen taso tarttuisi työväkeensä! Eihän nykyisessä TVO:n OL-3 

hankkessa edelleen mitään oppimaton ydinala muuta virheistään.E Ei ummikkopuolalaiset tajua 

mitä koekyhäelmäreaktoria ummikko ranskalaiset rakentaa. Saati että mukaan 6kk välein yhä 

uudelleen veronkiertosyistä pystymetsästä isketyt filippiiniläiset, turkkilaiset, marokaiset tiedä, edes 

miten ruokaansa kuppilassa tilaisivat. Kun ei ydinherroja kiinnosta, niin ei KIINOSTA! Tosiaan 

näillä opeilla alkoi kuulostaa siltä, että komennukseni ummikkoruotsalaisten kanssa olisi 

vähäpuheinen, mitäänsanomaton ja mitään opettamnaton jotos jälleen kerran. Asea-Atomin väkeä 

olin tottunut pitämään täyspukeisen oranssisen haalarien ruotsinkielisinä ummikkoina.Povitaskussa 

alati pakollinen, kuinkas muutenkaan ruotsalaissininen selkeä "ASEA-ATOM". Siitä hauska, ettei 

koskaan edes selvinnyt miten se pikkukirjaimin menee tekstinä. Työväen tunnisti jo kaukaa 

hurreiksi, jotka klopsuttelivat puukenkineen pitkin asvalttikenttiä, klops, klops ja kerran vielä klops. 

Aitoa Svedis kulttuuriaan toitottaen. Joten alkuodotukseni mennessäni noihin 
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konttiparakkikerrostalollisiin työmaparakkeihin, ei totta tosiaan ollut kovin häävi. No hei hurri, kun 

hurri ja päivä kerrallaan. Pian sain totuustuntumaa heidän tyylistään. Meitä oli 2kpl TVO:n 

palveluksesta komennettuja sähkömioehiä. Hän poistuva, ja minä jatkavana. Saavuimme tuohon 

mystiseen porotokkaan. Jaa miksikö porotokkaan? No sain heti ensipäivänä tietooni, että puolisen 

tusinaa työparinani olevista teknikoista ja insinöörireppumiehistä koostettu ryhmä oli erittäin 

löyhästi alistettu insinöörijohtajalle, Reenvacterille. Niin että se porukan työllinen iskukykykö? 

Alkuviikosta asti opin perusteet. Seitsemän aikoihin kyllä kömmittiin työpaikalle. Ei Ruotsin 

demokratian mukaan mitään kellokortteja, saati muuta vastaavaa "hivutuskulttuuria". Joku 

myöhästyi tunnin ja seuraava kaksi! Insinööritkin sentään liki joka viiko pyörähtelivät paikoilla 

täyttämässä ryhmälottojaan, totoa ja muuta sellaista toki. Kauppa kukoisti, koska työmaalta 

poistettua kamaa myytiin ja vaihdeltiin muutaman prosentin osahinnoilla harvase päivä ulos. 

Ruotsalaiset kauppasivat näitä millon kenellekin sopi. Lukuisat pinot tuliteriä haalareita, 

mittalaitteita, taljoja, porakoneita, sähköjohtoja, käsityökaluja ja vaahtosammutinkasoja liikui milloin 

sukkelaan, milloin laiskemmin. Markkiinoita oli ja veti myös. Jaettavaa oli viljalti ja piti vaan tietää 

kenellä oli mitäkin tulevina kuukausina tarjolla. ------------- Oranssipaitojen trenditaustoitusta. Ai niin 

ne työajat. Tosiaan joo. kello 9.00 alkoi kahvitunti, ja sitä ENNEn ei töihin toki vääntäydytty. 

Sveden käynnistyy kahffepaussein oli päivänselvää alusta asti. Sen jälkeen saatettiin tunninverran 

palloilla ihan voimalassa asti kyläiltiin työn merkeissä merkkilamppuvaihdoin, milloin jopa mittaria 

käytellen sähköistyvissä stelvärkkikaapeissa."Tar lungt, tystos tilla"! No noihin sanontoihin sai 

suomipoika oppia ottaa. Ryhmässä jossa itse kuuluin oli enin osa suomenkielen taitoisia. Itse 

asiassa paljon Suomesta Ruotsiin muuttaneita siirtotyöläisiä pitkin Suomea. Niin sitten oli ne 

perjantait. Perjantai kun oli liki viikonloppuja, nin silloin ei Ruotsalaisittain töissä oltu kuin sen 

kuulun kaffetimman. Niin ja 12:00 oli haukottelun alotushetki. Parakki tyhjeni ja odotelu omaan illan 

16:00 lähtöön alkoi. Tasa-arvo on Ruotsissa olut aina A ja O. Mikä tarkoitti, että 6 työtätekevän 

ryhmän kiintiöön oli aina vähintään yksi "tasa-arvolakisääteinen" nainen mukana myös. 

Puukengissä löytyi. Niitäkin kaupattiin ristiin ja rastiin. .. .Ruotsintuomisina. Kuten ruotsalaisilta opin 

KAIKKI, tasan KAIKKI ne asiat, esineet ja tuotteet, joita Suomeen ydintyömaalle tuotiin käyttöön 

oli, niin. . . aivan oikein arvasitte ruotsalaisia! Muistan eläväisesti miten jopa parakin ulkoikkunoihin 

oli kaikkiin ja tarkoin ruuvattu ergonomisesti okeaoppiset ruotsalaiset muovilämpömittarit! Eikä 

muuten sattumalta. Kun mittari toisinaan hajosi ne tilattiin erittäin tunnolisesti RUOTSISTA! Tästä 

ei muuten tingitty miltään osiin. Teippirullat,nastalaatikot, korjausmaalipullot, mappeihin, papereihin 

asti aina pienintä niittiä, nippeliä myöten oli osat ruotsalaisia. Hinnat sai olla monikymmenkertaisia, 

mutta ruotsalaisia, för bannare! Niin toki töitäkin siis tuli tehtyä ja jo opiskeltua myös. 

"Stelverkkejä", "flektejä", "stotseja" ja ties mitä kansallisruokaa edustavia hapansilakkapurkkeja tuli 

massoittain nähtyä. Ruotsalaiset wireträp lankaliitosjohdintekniikat korvasivat katroavina 

ruotsalaiserikoisuutena juotosliitoksia. Suomipoikaa hämmästytti läntisen tekniikan ylivoimaisuudet, 

niin taikka sitten ei.Edes pienin transistoriosa ei taarusti ollut standardoitu, vaan ASEA oli ne 

miljoonabudjetein hionut ydinvoimalakäyttöönsä. ASEA oli nimittäin omintakeisilla 

erikoistekniikoillaan JO silloin pohjustamassa vääjäämätöntä ydinalalle ominaista piirrettä. 

Kehiteltiin niin outoja, uniikkeja ja kalliita erikoistekniikkoja protektionismin hengessä. Että tekniikka 

suoraan ajoi ydinyhtiöitä jo silloin tulevien vääjäämättömien ydinyhtiöitten konkkurssien tielle. Mutta 

siihen aikaan Ulof Palme oli kingi. Ruotsi oli edelläkävijä. Ydinala maan kärkitykki, jolla 

suomipoikaa opetettiin ja finneille näytettiin mikä on maailman sinikeltainen ydintulevaisuus. Sain 

kuulla miten ruotsissa se ja se erikoisreleyksikön standardi oli maksanut silloisen Helsingin 

kaupungintalouden verran ydinerikoisosaamisratkaisuna. Minulle saatettiin tämän 25v kiivaan työn 

hedelmänä esitellä kämmenelle mahtuvan releenkantaa ja kertoa, että tässä tuotos, mutta kyllä 

kannatti! Ruotsi oli Suomen lisäksi saanut noita muovimitälie kaupattua jo Mongoliaan YK-

yhteistyöllä kamelien salkkujen koristeiksi kymmenkunta! Ja nyt oli kuulema Norjan kanssa hanke 
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suunnitella kaksi kertaa kallimpi muovitalla sikäläisen tietokoneyhtiön erikoisydinvoimalan 

lisäosana. Sadat miljoonat poltettiin tuosta vaan ydinosaamisen tekniikkaan, jota saatiin Ruotsista 

myytyä TASAN 2kpl suomalaisulkomaalaiseen ydinvoimalaan. Muutaman vuoden päästä kun TVO 

kyseli Ruotsista varaosia, oli pulju mennyt miljoonakonmkkurssiin. Tai myyty pilkkahinnalla 

Japaniin asti. Heti alusta asti tuli selväksi, että ydinala on toimintatoilailua, jossa raha ei paljoja 

paina. Eikäkun kaikineen vielä silloin pilvilinnoja muodostui kokemattomuuttaan huokuvan mieleen. 

ydinvoimalassa KAIKKI oli mitä hohtavimman puhtoista. Kun uraanimiilut oli vielä palamattomia ja 

jännättiin, koska pärähtää käyntiääntä. Työt ei painaneet ja seurakin, no hei ei anakaan mitään 

tiukkapipoja, ei! Käytiin porukalla katsomassa OL-2 savupiipussa. Asea-atomin sporttisin teknikko 

kun sitä viikkoja suunniteltuaan ja vioimiaan koottuaan ehdotti. olivat kuulema panneet OL-1 

startista jo sen savupiipun jumiin. Jopten sinne ei ollut enää menemistä.Alkloi kuulema pannahinen 

pian täyttyä säteilyn kyllästämistä kromiatomimerkkereistä. Sitä jo silloin kummeksuin, että miten 

niin ilmastointiin nyt säteilyä+ mutta kuulema seuraavan 2v sisällä voimalaan olisi syytä ottaa 

enemmän kuin etäisyytrtä. Ammattiydinteknikoilla kun Ruotsissa oli oppi tullut, että säteilyt ne 

kohta myös Olkiluodossa alökaa ydinorjallistoa kylmäksi panemaan. Mitä ihmettä nuori alottelija jo 

sai sanottua. Mutta, se mitä "OIKEASTI" tuli ja seurasi. . Niin on klassista suomalaista 

ydinkuolemaa! Tosiaan, tosiaan, piti kuulema rohkeasti korkata voimalan kaiki tilat. Koska pian 

säteilyn levittyä on mahdotonta! Ja sitenhän me kivettiin. Hianoa näköalaa 104m korkean 

savupiipputuhnun piipulta oli sumuiseen Poriin asti näkyvissä. Sopii sitä näin vuosikymmenien 

päästä muikeana muistella. Mitäkö mieltä olen noista silloisista alkuvuosien komennuksista? Ei 

saata teuraaksi ajettava ydinkansa heti aluksi tajuta miksi uusi teurastamon lattia on verivapaa ja 

puhtoinen kuin pikkuvauvan peppu. -------------- Oranssipaitojen loppukaudet. Heräsi kysymyksiä 

myös siitä milloin taas kohtaamme toisemme TVO:n vuosihuollon revision merkeissä? Että 

ollaanko taas kohta tuttuja ja sulavasti nokakkain. Vinoa hymyään tarjoten tämä ydinalansa monia 

muita paremmin tunteva porukka alkoi kertoilla tulevia suunnitelmiaan. Vaikka ydinalan opppeja oli 

vuosikymmenet hiottu, ei käytännössä KUKAAN heistä aikonut nokkaansa käynnistämiinsä 

ydinvoimaloihin jatkossa pistää. Enemmän kuin outoa? Mitä pidemmälle komennukseni ajallisesti 

eteni, sitä enemmän alkoi Asea-Atomin teknikkoja mietityttämään se milloin ydinvoimala valmistuu. 

Heille oli jostain silloin vielä minulle aukenemattomasta syystä päivän selvää, ettei TVO:lle kannata 

kuolevaisen jäädä kitumaan säteilykasvuun! Oli kuulema käytännössä itsemurhaa jättäytyä 

voimaloiden startatessa nihin töihin. Paljon keskusteluissa vilahti leuklemiat, syöpä, 

säteilyusairaudet ja toinen toistaan oudommat ydinvoimaloissa elimelliset tarttuvat 

hivutuskuolemat. Miten niin , kuka sanoi "kuolema"? Ei kai puhtoiseen ydinvoimaan kukaan voi 

kuolla? Ymmärtäväinen sharmikkaasti harmaantuneen reppumiehen kokemuksellinen vino hymy ja 

ymmärtäväiset nyökkäilyt toisilleen ryydittivät tutustumaan syvällisemmin kvanttiydinfysiikan 

mysteriohin. Itse asiassa 99% näistä Ruotsin reppufirmalaisista tiesi ja tiedotti TVO:lle kuolemaan 

jääville, että VIIMEISTÄÄN 2v startin jälkeen alkavat työläiset kuolla! Aivan oikein KUOLLA 

kiihtyvään tahtiin! Selittivät he, toki kysyttäessä ydinvoiman saloja paljonkin. Toki kun olivat olleet 

Ruotsissa saamassa sisäpiirissä salattua oppia, ettei ydinvoimassa ole sen enempää tulevaisuutta, 

kuin terveyttä käyttäjilleen. Polttoaineet maailmalta loppuu 2008! Kehoittivat tarkkailemaan 

voimalan laboratorion analyyseissä eriytyviä säteilyisotooppien merkkerikromeja ja vastaavia. 

Asea-atomin reppuporukoilla oli tulevaisuuden kohteenaan yksi ylitse muiden. Saudi Arabia! Minua 

hämmästytti miksi silloin korkealennossa olevan ydinosaamisen koko henkilöstö halusi suunnata 

maihin, jossa ei ydinenergialle käyttöä ole? "Juuri SIKSI!" Raamikas vastaus tulee kuin hyllyltä. 

Ydinvoima on menneisyyttä ja kukaan ei vapaaehtoisesti jää töihin startattuun ydinvoimalaan 

kaikui oranssitakeilta parakkikylissä silloin. Nuo viikingit, joiden kerrosparakkien maailman 

ahtaimmat kierreportaat luonnonoikkuna muistan yhä elävästi. Voi vain hämmästellä miten paljon 

jo silloin ydinvoiman vääjäämättömistä vaaroista oli tiedossa. Miten paljon ENEMMÄN sitä 
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piilotetaan yhä! Miten VÄHÄN ydinhallintomme tajuaa tekemistensä takuuvarmoista tulevista 

massamurhaamisistaan! ------------- (Lisäliite aiheesta.) RANSKASSA ASIA ON TUTKITTU. Alla 

olevat tekstit perustuvat ranskalaisen sosiologin Annie Thébaud-Mony´n monivuotiseen työhön, 

Ranskassahan näitä ydinvoimaloiden reppufirmalaisia on kolmisenkymmentätuhatta (30 000) 

kesässä. Alla olevissa osoitteissa löytyy yksityiskohtaisemmat jutut asiasta. Nimellä Annie 

Thébaud-Mony löytyy vaikka mitä ranskan kielellä googelista. 

http://sydaby.eget.net/kil/kekustelu_gs.htm alla osa temille lähettämästä viestistä: "Epäterveelliset 

työpaikat Ydinvoimalat eivät ole terveellisiä työpaikkoja. Esim. säteilyturva hoidetaan pitkälti 

pätkätyöllä. Ydinteollisuus on määrätietoisesti kehittänyt ja viranomaisten avulla laillistanut 

ydinvoimalateollisuuden harjoittaman työnjaon. Säteilyturvavaatimusten seuraaminen on 

ongelmallista. Tämän ydinvoimalat ovat ratkaisseet ulkoistamalla vaaralliset työt. Kollektiivinen 

säteilyannos on hajotettu suurelle määrälle ihmisiä. Vuokratyövoiman saama osa vuotuisesta 

kollektiiviannoksesta on (Ranskassa) viime vuosina noussut: 60 % v. 1978, 82 % v. 1990. Annie 

Thébaud-Mony on tutkinut vuokratyöntekijöiden osuutta ydinteollisuudessa ja julkaissut aiheesta 

laajan teoksen L´industrie nucléaire - Sous-traitance et servitude". Inserm. Paris. 2000. ISBN 2-

85598-782-2) (Ydinteollisuus, alihankkijuus ja pakkotyö). 1990-luvun työorganisaatioilla on ollut 

yksi johtotähti: Kilpailukyky. Ydinvoiman on oltava kilpailukykyistä. Kaikki tähtää siihen että 

ydinvoima olisi kilpailukykyistä: Lobby viestittää: ‖Ydinvoima tai steariinikynttilä, valitkaa!‖ 

Yhteiskunnan hyväksyntä riippuu ydinvoiman kilpailukykyvystä (ydinvoimalla tuotetun sähkön hinta 

per kilovatitunti) sen turvallisuudesta ja säteilyturvasta. Yhtälöstä, puuttuu vain 

työntekijäryhmämuuttuja, ne ihmiset jotka henkensä kaupalla takaavat sen tasapainon: ulkoistetut, 

alihankkijoiden työntekijät. Kun yhteiskunnassa vallitsee konsensus ydinvoiman kilpailukyvystä, on 

legitiimiä kehittää epätyypillisiä työpaikkoja ja säätää lakeja jotka sallivat joustavan työvoiman 

käytön. Näin on tapahtunut viimeisten 20 vuoden aikana kun ankarat turvallisuusvaatimukset 

sitovat paljon huoltovaroja, mikä on ristiriidassa kilpailukyvyn/kustannusmetsästyksen kanssa. 

Vuokratyövoiman käyttö on arkipäivää ydinvoimaloissa. Työskentely ionisoivassa säteilyssä 

ydinvoimaloiden valvotuilla alueilla lyhyessä ajassa sallittu säteilyannos tulee täyteen. Joustoilla ja 

tilapäisillä työpaikoilla pysytään sallituissa rajoissa. Tämä edistää joustoystävällistä 

työllisyyspolitiikkaa kaikkialla maailmassa. Joustava työntekijä on alihankkijoiden palkkalistoilla 

vain siihen asti kunnes korkein sallittu säteilyannos on saavutettu. Sen jälkeen hän joutuu 

pakkolomalle tai työttömyyskortistoon. Systeemi kuluttaa paljon ihmisiä kun annokset hajaantuvat 

usealle työntekijälle. Alihankkijat saattavat kokea työvoimapulaa ja vuokrata työntekijöitä toiselta 

alihankkijalta, ‖sarjoitettua‖ ulkoistamista. Nämä kantavat ydinteollisuuden suurimmat terveysriskit, 

maksavat viime kädessä hengellään. Madame S:n tapaus voisi valaista asian: Hänen miehensä 

kuoli syöpään 39 vuoden ikäisenä palveltuaan vuosia ydinvoimaloiden huoltotehtävissä 

ionisoivassa säteilyssä. Hän oli sähköasentaja . Hän oli työskennellyt seuraavissa ydinvoimaloissa: 

Bugey, Fessenheim, Thauge, Flamanville, Porcheville, Dampierre, Chinon, Cattenom... Yhtenä 

kuukautena hän oli työssään saanut yhteensä 2300 millirem´in annoksen (30 millirem = 0.3 mSv). 

Se oli yli vuoden annos. Kotiin palattuaan hän vain nukkui eikä reagoinut mihinkään. Tämä ei ollut 

ainoa ylisuuri annos hänen kohdallaan. Lopulta hän alkoi oireilla. Ensin kurkkua alkoi sattua, sen 

jälkeen vatsaa. Käsivarret puutuivat. Skanneri osoitti tuolloin niskavaurioita. Häntä kiellettiin 

nostamasta lapsiaan. Hänet leikattiin. Ensimmäinen sairaalakäynti oli marraskuussa 1991. V. 1992 

huhtikuussa hän kuoli. Tohtori M:n kuolintodistuksessa mainitaan, että kyseessä saattoi olla 6. 

luettelon mukainen ammattitauti. Ionisoivaan säteilyyn altistuneen nuoren ja aikaisemmin terveen 

potilaan kohdalla on syytä epäillä kuoleman johtuneen säteilylle altistumisesta ammatissa, vahvisti 

lääkäri. Paikallinen sairausvakuutuskassa kieltäytyi maksamasta leskelle korvausta, koska kirjattua 

tapausta ei sellaisenaan löytynyt ammattitautien luettelosta. Madame S. teki toisen kerran 

korvausvaatimuksen viitaten La Hague´ssa kirjattuun vastaavaan tapaukseen, jonka sairaus ei 
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myöskään ollut ammattitautien luettelossa, mutta joka toinen sen alueen paikallinen 

sairausvakuutuskassa oli hyväksynyt ammattitaudiksi viittaamalla ionisoivan säteilyn aiheuttamia 

sairauksia käsittelevään kirjallisuuteen. Sairausvakuutuskassa kielsi leskeltä korvauksen 

toistamiseen. Tämän jälkeen Madame S ei jatkanut prosessia. Sairausvakuutuskassan rajoittava 

määräys poisti Madame S:n kaikki toivo kompensaatiosta. Ensimmäisen lääkäritodistuksen 

kirjoittanut lääkäri otti huomioon ionisoivan säteilyn aiheuttamien syöpien suuren kirjon. Kassa piti 

kiinni lainkirjaimesta. Kun työntekijä on saavuttanut laillisen maksimisäteilyannoksen, hän saa 

lähtöpassin, joutuu ulos, "lomalle" tai työttömäksi, vaikka hänen työsopimuksensa ei olisikaan 

päättymässä. Esimerkiksi nuori, määräaikaisesti palkattu työntekijä joka on saavuttanut 1,5 rem 

(30 millirem = 0.3 mSv) muutamassa päivässä saa lopputilin. Ammattiyhdistysliike ei reagoi, koska 

alihankkijoiden pätkätyöntekijöiden asiat eivät kuulu sille. Käyttämällä alihankkijoiden työvoimaa 

Ranskan johtava ydinsähköntuottaja Électricité de France (EDF) on rikkonut vanhan käytännön, 

jonka mukaan ammattiyhdistysliikkeen kanssa neuvotellaan työasioista. Teettämällä ionisoivassa 

säteilyssä suoritettavat työt vieraalla työvoimalla saadaan kustannusalennuksia kun 

ammattiyhdistysliike on poissa pelistä, eikä puutu alihankkijoiden työehtoihin, riskienottoon, 

työaikaepäsäännöllisyyksiin eikä muihinkaan sovittamattomiin epäkohtiin. Ydinvoimalat saavuttavat 

taloudellisen legitimiteettinsä kun ammattiyhdistysliikekin pyytää lisää ydinvoimaa työpaikkoihin 

vedoten. Ydinvoimaloiden turvallisuus on riippuvainen huollon laadusta, ja siinä ihmisen työ on 

korvaamaton. Mitä vanhempi ydinvoimala on, sitä suurempi kontaminaatioriski ja varallisemmat 

työolosuhteet. Säteilytaso on korkeampi ja työntekijöiden annokset ovat suuremmat aikayksikössä. 

Ydinvoimalat, kärjessä EDF, eivät teetä vakituisilla työntekijöillään työtä ionisoivassa säteilyssä. 

Nämä tehtävät hoidetaan joustavalla alihankkijoiden värväämällä väellä. Ydinvoimaloiden 

työmarkkinat jakautuvat työntekijöihin joilla on pysyvä työ puhtaissa tiloissa ja niihin, joilla on 

tilapäinen työ ionisoivassa säteilyssä. Työmarkkinoille on luotu kuilu, joka myös vaikuttaa 

ammattiyhdistysliikkeen toimintaan, koska sen neuvotteluoikeus työnantajan kanssa ei ulotu 

alihankkijoiden työntekijöihin. Näiden ammatillista järjestäytymistä vaikeutetaan. Muilla aloilla, joilla 

käsitellään myrkyllisiä aineita, riskit pyritään torjumaan edeltä käsin. Säteilyturva säännöstelee 

ainoastaan yksilön saamat annokset. Tämä periaate sallii käytännön, jonka mukaan työntekijät 

valitaan odotettujen säteilyannosten mukaan. MITEN MEILLÄ SUOMESSA? TIETÄÄKÖ 

KUKAAN? STUK? TEM? SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ? ONKO STAKESILLA 

TUTKIMUSTIETOA?" 

  

328.Ionikatoavat metsämme..txt 
328.Ionikatoavat metsämme. NYT jo 2009 kesällä tiedostamme miten ympäriltämme häviää myös 

Suomesta kymmeniä tuhansia hehtaareja metsää. Etupäässä nyt menee mäntyhavumetsää. Ne 

joille Amerikan katastrofifilmit on tuttuja on tiedossa miten shokkitilannetta korostaakseen 

kuvantamiskeinona. Esiintyvä USA:n presidenttinä on nainen. Ja jos käsiteltävä katastrofi on 

ennakoitavissa oleva megatuhoaja niin musta presidentti näkyy suorastaan klassisesti. Kun 

valkoinen valtaeliitti nostaa kädet pystöön, eikä uppoavaa valtiolaivaa enää oleteta pelastettavan 

on singnaali tämä. NYTKIN meillä on USA:n Valkoisessa talossa tämän kaavan mukaan 

täyshälytyksen valintajohtaja päällä! Moniko maassamme oikeastaan on edes kuullut, mm. Japani 

menetti vain muutama vuosi sitten 2v aikana yli 95% sikäläisistä metsistään? Kourallinen, ehkä 

pari? Moniko tietää, että metsien massakatoa on ihan oikeasti Brasilian kohutun kaskeamisen 

ulkopuolella runsain mitoin. Kanadan metsille on tapahtumassa massiivisen kauheita. Niinikää mm. 

Portugali menetti silminnäkijälausunnon mukaaan 2v aikana vehmaat vuorimäntymetsänsä tuosta 
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vaan! Lisäksi ilmeisen pyusyvästi myös. Kuka on kuullut? Nyt tämä vaiettu metsätuho levisi jo 

Espanjaan ja on ylittänyt Pyreneitä jo pitkään EU Ranskaan. Itse asiasa valtio ILMAN metsää 

alkaa olemaan aikamme perusmerkkeri.outoa oudompaa koska metsää uhkaavat kemialliset, mm. 

rikkipäästöt ja vastaavat on suodattaen romahdutettu -98%! Itse asiassa metsät jopa kaipaisivat jo 

rikkilannoiotusta hivenainepuutoksiin kertoi taannon M.T. Jo useita vuosia sitten mm. EU julkaisi 

raportin, jonka mukaan KOKO EU:n erityisesti Ranskan metsistä katoaa enemmän biomassaa 

lahoamalla mystisesti, kuin kasoo kiivaimpinakaan kasvukuukausinaan. Outoa näissä on tietysti 

se, ettei asiasta hiiskuta julkisesti MISSÄÄN! Miksi ihmeessä virannomaisemme vaikenevat. Entä 

nukkuuko lehdistö, TV, radio? Aivan varmasti, koska virannomaiset sitä vaativat. Tähän 

puhutteleva lehtileike:----? Takaisin Suomeen. Olen kiertänyt keväällä -09, 120km lenkin tutkaillen 

TVO-Pyhäranta-Lappi TL kolmion kuolevia ja ruskistuvia männikköjä. Koko matkallani EN nähnyt 

yhtään AINOAA alueen vitsaukseksi väitettyä mäntypistiäisen toukkaa. Jotain hämmentävää tässä 

nyt on? Koska metsät kyllä ovat synkästi silminnähden ja kuvissaan ruskettuneita kylllä. Muttei ns. 

"syyllisiksi" väitetyistä eläimistä yhtään havaintoa! Sama tilanne on pitkälti toisessa vaietussa 

metsätuhoalueessamme Loviisasta alatuuleen. Tämänkinvuoden mäntykasvut tosiaan muutuvat 

kuoleviksi kankahiksi, muttei konkreettista syytä vaan silmä näe. Kuulin, että myös jo Itäsuomeen 

Loviisapäästöjen ja TVO:n ryydittämänä rynnivä mäntytuho tappaa ja kaatokirveille tulee kiire 

pilkkeille. Mikä yhteinen nimittäjä tälle kaikella mäntypistiäisille, männynversosienille, toinen 

toistaan ihmellisimmille missään näkymättömissä ja varsin, varsin epäjohdonmukaisesti eteneville 

mäntyankeroisille yms. on? Varsinkin kun tuho ei rajoitu edes Suomessa mäntyihin! Aluskasvusto 

kärsii katastrofissa runsain mitoin. Eloisaa katajaa , saati edes kuusta on 50km säteellä TVO:n 

ydinvoimaloista turha hakea laikkuruskettuvien mäntytorsojen meristä. Miksi pahin mäntytuho 

piirittää keskitetysti ydinpäästöalueitamme. Miksi Loviisan seudusta vaietaan? Niin onko ylipäätään 

löyhät mielivaltaisesti tavatut tuhoeläimet edes laajemmin totta? Vai onko niiden satunnainen 

vierailu tuhoalueiden liepeillä vain pelkkä ydinteilimetsän laantumisen hyväksikäyttöseuraus. 

Kuolemaan katettu metsä saa syöjiä aina sielä täällä jälkikäteen. Mietitään lisää. Kun viimein sain 

ajettua julkisuuteen 3v salatun Länsi-Suomen TVO/Posiva/Forsmarkin ydinvoimalallaan tuhoaman 

metsämme kokonaislaajuuden kymmeniin tuhansiin hehtaareihin sain HETI silmilleni kymmenistä 

nettifoorumeista. Aiheen käsittely on virannomaistemme mukaan kielletty TABU! Lehdistössä 

vilahti, että maamme paperiteollisuus ajaa alaa alas parhaillaan -40% verran. Mielenkiintoista 

tässä on, ellei peräti kohtalonomaista, meneillään olevan metsäkatastrofimme ennakoidaan 

jatkoon hävittävän. . .yllätys kenelle sitten on menetetään 10v tulevasta kasvusta 4vuotta!. . 

Hetkinen siis (-40%), metsäteollisuus pokkana tietää enemmän kuin tarkoin. Peräti prosentilleen 

paljonko puuvolyymistaan tulee katoamaan. Miten toimivat? Suuresti liputtautuen investoimaan 

maapallon alueille, joissa ei ydinvoimaan ripustauduta. Vaan bioekoenergiaa haluaviin. Liian, aivan 

liian karua ollakseen SATTUMAA! ------------ Nykyään ydinhallintomme sabotoi säännöllisesti ja 

tauotta kaikkia niitä välineitä, nettifoorumeita, tallennusohjemistoja jne. joita juttujeni 

eteenpäinviemiseen käytän. Kun jokin aika sitten koetin levittää tätä samaista metsätuhoartikkelia 

sain niin kymmenet bannit maamme toinen toistaan ydinrikollisimmista foorumeista, että tyssäsi 

silloin pitkälti nettipoliiseihin. Samaa karmaa Suomi näyttää yhä esittävän kuukausien päästä. Että 

JÄLLEEN tutusti rutiinilla oli tämäkin tarkoin salattu Maaseudun tulevaisuuden lehtitaltiointini vaan 

kirjoitettava uudellen käsin loppuun. Koska tiedotusvirannomisiimme toden totta ei voi 

ydinkorruptoituneina luottaa. Niin sitten vaikka väkisin näin, jotta homma etenee: "M.T. 16.05-08. 

EU:lta kovat käskyt Portugalille mäntyankeroisen leviämisen takia. Suomella tehtynä 

valmiussuunnitelma ankeroisen varalle. EU:n komissio on määrännyt Portugalin kartoitamaan 

maan metsien mäntyankeroistilanteen toukokuun loppuun mennessä. Lisäksi maasta lähtevä 

kaikki havupuu on kuivattava tuholaistorjumiseksi. Ylitarkastaja Tiina-Mari Martimo maa- ja 

metsätalousministeriöstä kertoo EU:n komission antaneen määräykset pian sen jälkeen kun 
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mäntyankeroisen todettiin levinneen Portugalissa 200km päähän koilliseen alkuperäisestä 

iskeämäpaikalta Lissabonista etelään. Tuholaista yritettiin pitää aisoissa Portugalissa mm. 

hakkaamalla metsää 430km pitkän, leveän linjan esiintymisalueen 20km leveän vyöhykkeen 

rajalle. Virannomaiset eivät tiedä ovatko pohjoisen Coimbran tuholaiset Lissabonista, vai uusi 

esiintymä. Kertoo Ruotsin kasvinsuojeluvirannomainen. Portugalin viranomaiset ovat havainneet 

karanteenialueelta viedyn laittomasti puuta. Martimon mukaan Espanjassa pelätään leviävää 

mäntyankeroistartuntaa. "Ankleroinen on nyt sitten ikävä kyllä havumetsävyöhykkeellä. Uskon että 

Espanjan viranomaiset tutkivat nyt tilannetta tarkoin rajoillaan."Pyreneitten vuoret hillitsevät 

mutteivät estä tuholaisinvaasiota Ranskaan ja syvälle Keski-Eurooppaan. (Myös Japanista 

Venäjälle leviävä isku tulee sieltä muutamassa vuodessa Suomeen!) Asiantuntijoitten mukaan 

kuivuus ja kuumuus (ydinaavikoituminen ydinionisaatiopäästöistä), heikentävät havumetsiä alttiiksi 

mäntyankeroisinvaasiolle. Kuivuus on aiheuttanut Espanjassa ja Portugalisa viimevuosina paljon 

pulmia maanviljelyyn, metsäpalot ovat paheneva vitsaus,(ydinaavikoitumisen runtelema 

maailmamme joutuu kovaa kovemmalle jäähdytysvesiinsä elinvedet tappavine ja sateet 

todistettavasti ydinionisaatiollaan estävän ydinvoimansa kanssa!)EU järjestää 26-27.05 kokouksen, 

jossa pohditaan hankalaa tilannetta. "Tämä on hyvin vakava tilanne koko EU:lle. Mäntyankeroinen 

on aiheuttanut esiitymisalueillaan hyvin laajoja metsätuhoja. Martimo sanoo." Suomessa ollaan 

varuillaan mäntyankeroisen vuoksi??! Evira laati 2006!!(Hiljainen laadinta, koskei kukaan ole edes 

kuullut SUPO-sensoriemme ohi!) Kriisivalmiussuunnitelman mäntyankeroisen maahan tulon 

torjumiseksi ja toisaalta tilanteeseen, jossa tuholainen löytyisi Suomimetsästä. Martimo kertoo, 

Suomessa päätetyn järjestää kriisivalmiusharjoitus jo ennen Portugalin katastrofia. 

Mäntyankeroinen sotkisi pahoin puutavarammarkkinoita, jos iskeymä tulee Suomeen. Pyöreän 

kyllästämättömän havupuun kauppa ja havuhakekaupppavienti loppuisi heti. Havusahatavara 

täytyisi lämpökuivata. Suomesta vietiin viime vuona 680 000m3 ja hasketta 150 000m3. Suomesta 

viedään kuivaamatonta havusahatavaraa harvoin ulos. Käytännössä kaikki on kuivattua ja täyttää 

tuholaistorjuntavaatimukset. Asiantuntijat pelkäävät mäntyankeroisen leimaavan viejämaan 

Suomen saastuneeksi. Sahan asiakkaat ostaisivat kaiken varalta ei lämpökuivaamaamme, vaan 

saastumatonta muualta.(Ydinenergian tarverakennus tulevalle 60v jaksoajattelulleen on siis JO 

NYT silkka kupla! Siksi tällaista materiaalia ei neteissä saisi olla!) ------------- Mäntyankeroinen on 

pelätty, salakavala metsätuholainen. Mäntyankeroinen on mikroskooppisen pieni, aikuisenakin alle 

millin pituinen läpikuulttava sukkulamato. Sillä on ennen aikuistumista 4 toukkaastetta, eläen 

männyn pihkatiehyissä. Mäntyankeroinen voi tappaa puun muutamassa kuukaudessa tartunnasta 

estäen puun nestevirtaukset. Tuho näkyy männiköissä punaisiksi kuivuneissa latvustoissa. 

Suomessa "mäntyankeroinen voi metsään levitessään tappaa puita Etelä-Suomessa ja lisääntyä 

koko maassa", arvioi Eviran kriisivalmiussuunitelma. Viranomaiset pitävät mahdollisena ja hyvin 

pahana myös PIILOSAASTUNTAA, jonka ilmitulo johtaisi hankaluuksiin puutavaran vientikaupassa 

ja kalliisiin metsäkartoituksiin metsissä!! (Ai että esiinnostamani ydinmetsätuhoreaalit oikein 

maksaakin? Ei ydinala ydinpäästörikostaan alkaessan -70 luvulta sitten tajunut tekojensa 

vääjäämätöntä jatkoseuraamustaan!?) Eviran mukaan mäntyankeroinen voisi aiheuttaa 

"merkittäviä" tuhoja alueilla joilla elokuun keskilämpötila ylittää +20C. Ilmastomuutos lisää 

mäntyankeroisen kuten muidenkin hyönteisten riskiä maassamme. Mäntyankeroista on löydetty jo 

n. 40 kertaa Suomeen tuodusta puusta, sahatavarasta tai pakkauspuusta!!! Evira tarkastaa 

säännöllisesti näytteitä ottaen maahan tuotavaa puuta. Tarkastukset painottuvat puun 

purkupaikoille teollisuuslaitoksille. Lisääntyy nopeasti. Sopivissa olosuhteissa +25-30C 

mäntyankeroisten määrä 10 000-kertaistuu 2 viikossa. Se pystyy iskeytymään uusiin puihin vain 

ns. kestotoukkana. Toukka pääsee puuhun vain siirtohyönteisten, usein Monochamus-suvun 

havujäärän, suutarin avulla. Ankeroinen pysyy hengissä useita kk. jopa -17CV pakkasissa. 

Mäntyankeroinen valtaa saastuttamansa puun kokonaan siirtyen puun sisällä pihkatiehyioden 
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kautta oksiin, runkooon ja juuriinkin. Puun kuolemista saattavat nopeuttaa havujäärän levittämät 

sienitaudit. Ankeroinen tappaa esim. Japanissa vuosittain miloonia m3 puuta! Vaara 

mäntyankeroisen leviämiselle Suomeen on melko suuri, koska kaikkia puutavaraeriä ja 

pakkausmateriaaleja saastuneilta alueilta ei pystytä tarkastamaan. On myös mahdollista, että 

Aasiasta peräisin olevan puutavaran mukana kulkeutuvat ankeroiset pääsisivät vakiintumaan 

lähialueille. Lämmin ilma ja kuivuus altistavat puita. Tehokasta keinoa ankeroisen torjumiseksi ei 

ole pystytty kehittämään. Maahan päässyt ja löytynyt saastunut puu on poltettu. Saastuneilta 

aluieilta maahamme tuotavan havupuun tulee olla kuumakäsitelty väh. +65C ja 30 min. Juha 

Aaltola/ Metsäntutkimuslaitos Eva. ------------ *Vallan hurjaa materiaalia aiheen jatkosta löysin 

kyseisen ydinvastaisen nettituttuni kautta. ----- Olen itse kirjoittanut metsätuhoista jo yli 20 v. sitten 

samalla tavalla : Kaivoin arkistojani ja löysin samasta teemasta oman kirjoitukseni Suomenmaassa 

10.10.1985 : ... Paljastaahan esim. saksalaisen biologian professorin G Reideltin tutkimukset, että 

myös pahimmat metsätuhot aiheutuvat ydinvoimaloista leviävän radioaktiivisen säteilyn 

ionisoituessa ilmassa oleviin kaasumaisiin aineksiin, pisaroihin ja aerosoleihin. Selvä 

radioaktiivinen vaikutusalue ulottuu 10 – 40 km ydinvoimaloiden ympärille, mm. tuulten suunnasta 

ja voimakkuudesta riippuen. Kun metsien kuolema aiheutetaan myrkyllisillä, luontoa tappavilla 

aineilla, on selvää, että myös koko muu ekosysteemi peltoineen ja vesineen on saastunut ihmistä 

tuhoavaksi : onhan ihminenkin osa luontoa. Ja erilaiset komplisoituneet yhteisvaikutukset ovat 

kaikkein vaikeimmin tutkittavissa. Pahinta kuitenkin on, että tapahtumat ovat jo ryöstäytyneet 

kaikkien tutkimusten edelle. Seurantatutkimuksilla voidaan vain todentaa tai paikallistaa tilannetta, 

mutta itse ongelmien syihin tai aiheuttajiin ei kyetä porautumaan tilanteen korjaamiseksi tai 

muuttamiseksi. Kokeelliselta luonnontieteeltä on loppunut tiedot ja keinot sekä aika! Uhrautuvatko 

metsät ensin puolestamme – antaen meille hengähdystauon ajattelutapamme muuttamiseksi ? -----

------- Huikenee säteilytuhot kiihtyvästi!! MTV3 teksti TV 07.07-09:"Suurimmat tuhoalueet sijaitsevat 

jo Pohjanmaalla leviten. Männyt ovat menettäneet neulasensa jo useiden SATOJEN 

NELIÖKILOMETRIEN alueella, Ja tilanteen uskotaan pahenevan joka päivä." Niin helppoako 

vuosikymmenet TVO/Posivan säteilyionisaatiopäästöillä kuoleman rajoilleen tieten riudutettuun 

metsiimme on erinäisten tuhojen levitä. Voiko KUKAAN kuvitella, että VASTA reilu kuukausi sitten 

MINÄ maamme ensimmäisenä julkaisin tästä vuosia tarkoin salatusta megametsätuhokierteestä 

maamme ensimmäiset kuvaamani nettikuvat? Ja sain silloin ydinalan/SUPO:n halveksinnat 

päälleni muka kuvamanipulaatioistani ja ties mistä heistä "keksimästäni" olemattomasta 

metsäekotuhoistamme. On enemmän kuin mielenkiintoista huomata, ettei se totuus ydinvoiman 

kyvyistä tappaa biotooppejamme suostu silkalla piilotteluilla ja ydinhallintomme valehteluilla. . .Ei 

edes miliisiväkivalloin vaan katoamaan. Nyt ydinrikollisillemme olisi viimein aika saada tajuntaan, 

että tuhoamalla kansamme keskeisen talouden edellytykset beettaionisaatiopäästöin ei MYÖS 

ydinsähkölleen ole jatkossa tarvitsijaa, maksajaa, käyttäjää. Ei edes teollisuusraaka-aineita! Ehkä 

tosiaan TVO/Posiva/Fortumin olisi ollut syytä myös kuunnella varoituksiani siitä mitä on 

säteilyriekkujaisistaan vääjäämättä edessä! Vasta reilu kuukausi sitten puheltiin tosiaan 

tuhathehtaarisista tuhoista ydinvoimalan päästöalueilla. Nyt on nollia lirvahtanut aika kiivaasti lisää 

ydinrikollistemme tuhokierteisiinsä. Tiedättekö ydinherramme. . . ? Niin tosiaan tämähän on vasta 

ALKUA YDINTUHOISSANNE! ------------- Ydinaavikoituminen kiristää otettaan. Laskin juuri tuossa 

tämän vuoden sadantatilastokertymät kesäkuun lopun kuuluisista Lapijoen 

vesivirtaamatiedostoistani. Jotka tunnetusti hakkaa Ilmatieteenlaitoksen pelleiluvut tarkkuudellaan 

mennen tullen. Tulos lähivuosiemme tuttuun tyyliin jatkuvaa sadantaromahdusta ja -50% 

normaalisadannastamme! Näyttää tällä vauhdilla alittuvan viimeisen 10v aikana laskemani -30% 

sadantakatokeskiarvot heittämällä. Samoin ylittyy MYÖS EU:ssa viime vuosina eurooppaan 

ennakoidut -40% sadantakadot myös. On aivan USKOMATONTA huomata miten peilikuva 

menneitten vuosien +40% CO2 ilmiössä aiemmin ennustettu lisä sadannassa on päättymässä 
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ydinaavikoitumisen sadantamekanismiemme säteilytuhoamisella katastrofiin. Toisaalta meneillään 

on jo VIRALISESTIKIN kautta aikain kylmin kesä 50 vuoteen. Ettei kansa usko enää tässäkään 

osassa ydinkorruption rahoittamaan ilmatieteenlaitoksen vääriksi osoittautuneisiin heittoihin 

lainkaan. Miksi kukaan enää 2009 uskoisi tosissaan ydinalan rahakorruptiollaan ostamiin 

kasvihuoneharhoihin? 

  

329. Röntgenteippi hämmästyttää..txt 
329.Röntgenteippi hämmästyttää. Tem 809/815/2009 VALITUS No:206 (Klassik!!) Lähettäjänä 

TV:stä tuttu Arto 15.06.2009 Röntgenteippi hämmästyttää ydinalaa. Ydinenergian mysteryt ovat 

saamassa uusia uskomattomia ulottuvuuksiaan, kun jopa teippirullan staattiset sähkökentät 

tuottavat radioaktiivista röntgensäteilyä. Itse asiassa keskeistä tässäKIN asiassa on huomata, ettei 

NYKINEN ydinhallinto edes omin sanoinsa tajua miten mekanismit toimii tapahtumassa! Eli kun 

80% keskeisimpiä kvanttiydinfysiikan mekanismeja IAEA-ydinhallintomme on piilottanut 

oppimateriaaleistaan on tulos jälleen kerran tämä! Aivan uskomatonta miten edesvastuuttomien 

takana nykyinen ydinvaltiomonopoliemme (STUK) kontrolit on. (Olisi viimein aika vapauttaa 

säteilyreaalitiedostomme tästä menneisyyden monoliittiajasta.) On syytä huomata, että 

mekanismissa suurjännitteen muodostuminen synnyttää kiistatta röntgensäteilyjä! Tällaisten 

uudislöydösten hahmottaminen on myös syytä tajuta kun puhutaan PELKÄSTÄÄN 

YDINVOIMALITAMME varten rakennettavien satojen kilometrien pitkien 400kV avolinjojen 

olemassaoloista. Hätä, hätä , ja ties mitä moninkertaisesti ydinalasajon varmistamisen apusyöttöjä 

varten. Myös aivan liian suurten energiamonoliittien energiansa hotspotin ulosvientejä varten 

rakennettuina. Ydinvoima on tyypillisesti ultravaarallisena pakko ollut sijoittaa satojen km päähän 

käyttäjäkaupungeistaan. Se jos mikä sekä maksaa, että on tuhoisaa luonnolle. Nyt tulee vielä 

tällaiset kuvottavat biotooppien säteilytuottotiedot. Ydinvoimateollisuus vääjäämättä on 

tuottamassa tosiaan myös näillä mekanismeillaan ennenkokemattoman rajua säteilytasojemme 

kasvuja. Olisi viimeistään nyt näitten näyttöjen takia syytä alkaa miettimään miksei ydinalaamme 

vaadita kaivattamaan sähköisiä avohirviölinjojaan maan alle? Koska se toki on kautta maailman 

yleistyvä terendi. Ydinalaamme varten näin satoja metrejä leveitten, satojen km pitkien tuhottujen 

yksityismaa-alojen arvot linjojen alta on myös määräämättömän suuret: T.M. No:06.2009:" Teippi 

tuottaa röntgensäteilyä. Teipin vetäminen rullasta voi synnyttää niin paljon säteilyä, että sillä 

saadaan otettua röntgenkuva sormesta. Liimanauharöntgeniä on testanut Carlos Camaran 

johtama tutkijaryhmä Kalifornian yliopistossa. Kun teippi irtoaa alla olevasta pinnasta, hankaus 

tuottaa toiseen pintaan positiivisen ja toiseen negatiivisen varauksen. Tämä jännite-ero saa 

elektronit liikkumaan. Yleensä elektronien liike saa aikaan näkyvänä valona havaittavaa 

sähkömagneettista säteilyä, mutta tyhjiössä, jossa ilma ei jarruta elektroneja, syntyy 

röntgensäteilyä. Ilmiötä ei täysin tunneta, mutta tutkijat uskovat, että vapautuvan röntgensäteilyn 

määrä voidaan 10-100 kertaistaa!" Ensin uniikkkikuva säteilyrullasta: http://kuvaton.com/k/h6N.jpg 

Sitten sama kuva selkeytettyine pinkkisäteilyvirittymisen alueina Windows vistalla: 

http://kuvaton.com/k/h65.jpg ------------ NORMAALEISSA energialaitoksissa, kuten meidän 

vesivoimalassammekin laitos on niin TURVALINEN 100% ydinsekoista poiketen, että sähkö 

tehdään ongelmitta sielä missä se kulutetaankin. Eli esim. meidän vesivoimalasta lähtee energiat 

400V MAAKAAPELILLA! Perusenergianhuoltoon EI yli 110kV linjoja tarvita. Nuo nyt kauhisteltavat 

440kV avolijamonsterit on VAIN ydinvoiman TAKIA! Suomen Imatrankosken 160MW menee kyllä 

jakeluun ihan perusnaruilla. Mutta VAIN 1000MW kokoluokan ydinsekojen apu, hätä, ja 

hätäaputarpeiksi ja kiinailmiöeston varmistamiseksi nuo 440kV linja ON! Me ydinalalla olemme sen 
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aina tienneet. Vaan mitä vaaraa röntgenkasvuna ne sitten edustaa biotoopeillemme? Ydinseko on 

niin vaarallinen, että vaatii satojen km turvarajat ja siksi sähkö on nostettava 1000-kertaisiin 

jännitteisiinsä vesivoimalaamme nähden. Tämä on VAIN ydinpaukkutiinujen piirre. Jos tyhjiössä 

röntgeneihin päästään jo kilovolttialueella, niin tulee mieleen paljonko jännitteitä vaaditaan 

ilmatilasssa. Nimittäin esim. arkisesta ukkossalamasta on MYÖS löydetty KIISTATTA 

RÖNTGEÖINTIÄ! Eli onnistuu, toki onnistuu röntgenöinti MYÖS ilmassa! Itse asiassa ilmassa 

jossa valokaari synnyttää tyhjiöpaukauksen se oikeasti jo tapahtuu. ----------- Suomi 24 fysiikka 

satoa: "Kyse on triboluminesenssista, joka on siis kemiallinen ilmiö. Tosin siis sen tarkkaa 

kemiallista prosessia ei tunneta vielä." --------- On tosiaan niin, että kun sähkökentät alkavat liikkua 

tuollaisissa kymmen/satakilovolttiluokissa alkaa muododtumaan tosiaan röntgensäteilyjä kuten 

sanoit. Kipinöinti hohtoavopurkauksineen sinällään takaa tarvittavat tyhjiötilat ukkosen tapaan 

myös. Kun ydinvoimaloitten takia rakennetaan 400kV avolinjoja sadoin km erikoislinjoja 

ydinvoiman, ja VAIN YDINVOIMAN TARPEIKSI. On päivän selvää, tällaisilla megalomaanisilla ja 

TARPEETTOMILLA ratkaisuillaan lisätään vallan JÄRJETTÖMISSÄ määrin kansalaistemme 

säteilykuormituksia. Ydinvoimaa kun ei USKALLETA rakentaa 300km lähemmeksi tappavana 

kuluttajiaan on tuho mielettömän laajaa kaikilla mittareilla. On täysin uskomatonta, että tällaisten 

"avohirviölinjaratkaisujen" alle jyrätään keskeisintä luontoarvoamme rajattomat määrät. Ja nyt 

tosiaan huomaamme ja lehdistöstä voimme lukea sen aiheuttavan tuhoisat säteilykasvut päälle! 

PS. Ja kuten AINA aiheesta mulle 6 pistettä ja mistään tietämättömille nettejämme mielettöminä 

terrorisoiville SUPO tusinmaydininsinööreillemme silkka NOLLA. Niin ja hei. . .räkäiset naurut 

tyhmistä lausunnoistaan.) 

  

330. SUPO-sensurointi hurjaa..txt 
330. SUPO-sensurointi hurjaa.***KRIITTISTÄ KIRJAOSOITTEITA. 80% maailman 

nykykvanttiydinfysiikasta valhetta. !!! --- ( EI laajempaan levitykseen tämä nimike: WSOY Suuri 

maailma vuodelta 1958. Poimintoja siitä) Saan tietooni jatkuvasti toinen toistaan uskomattomampia 

kvanttiydinfysiikkaan liittyviä mysteereitä. Aivan uskomatonta, miten aikanaan auki saamani 

Pandoran lipas tuntuu olevan pohjattoman laajasti salailujen ja korruptoinnin täyttämää. Päivän 

selvää, että minun täytyy olla entistä varovaisempi ilmoituksissani siitä MITEN ja mistä tietojani 

ammennan. Otetaan uusimpia löydöksiä. Sen verran voin edelleen tähdentää, että tietoni voin 

TARVITTAESSA todistaa kirjallisista luotettavista lähteistäni saaduksi. Mutta koska SUPO 

nykyisellään tietolähteeni kimppuun hyökkää jo seuraavana päivänä, en kerro kaikkea siitä tässä! 

Tarkat lähteet jätään "sattuneesti pois". Otetaan pari mystistä löydöstä tähän malliksi: -Väitetään, 

että fissio vapauttaa 2,5kpl neutroneja. Tämä tieto on löytämieni salattujen arkistojen mukaan 

VALHETTA! . . Todellisuudessa vapautuvien neutronien määrä olisi TUPLAT 5kpl! Määrä on 

malleihin harhautussopimuksin kylmästi puolitettu, jotta ydinvoimalasta karkaavan energian määrät 

saadaan sopimaan nykyisiin disinfolaskelmiin edes väkisin! 1000MW reaktorista vuotaa 1000MW 

säteilyenergiat, joiden suhdelukuja tieten vääristetään mm. reaktorin hukkalämpömäärien 2-

kertaisin ylityksin. -"Fysiikan laitokselta karannut mittaamaton gammasäteily jähmetti linnunmunat 

pesiin jopa 100m päästä laitoksen ULKOPUOLELTA!" Niinikää virallista salattua tiedostotietoa 

nämä myös! - Atomin sisus ei olekkaan yleisesti uskoteltu kiinteä rypäle! Koko atomikäsityksemme 

on täysin virheellinen ydinalan tarpeitten halusta! -Mennyt sukupolvi oletti, että tuleva sukupolvi 

tietää ytimestä yhtä paljon, kuin he atomista. Eipäs mennytkään näin, koska meiltä pimitettiin 70-

luvulta ydinalan toimin 80%peruskvanttiydinfysiikastamme! -------------- SUPO/NSA:sta olen 

maailman tärkeimpiä ydinturvavuotajia. Eilen 16.06 Posiva YVA kokouksessa lainasin "Säteily, ja 
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sen käyttö ja valvonta" 1971 julkaistusta Tammen kirjasta seuraavan lauseen. Koskien koko 

läntisen säteilysuojauskulttuurin KERRASTA romuttavan lauseen lisäyskerrointaulukoinneista:" 

Eräissä tapauksissa annosnopeus (säteily)suojuksen takana saattaa nousta jopa SUUREMMAKSI 

kuin suojaamattoman lähteen aiheuttaman lähteen aiheuttama annosnopeus." Sivu 48. Heti 

seuraavana päivänä sain lakonisen ilmoituksen siitä, että SUPO oli VÄLITTÖMÄSTI HÄVITTÄNYT 

kyseisen liki 50v vapaassa jakelussa olleen kirjan maamme niistä kirjastoista, jossa kyseinen kirja 

on! Siis hetkinen, hetkine!. . .Olen maailmanlaajuisesti niin merkittävä kvanttiydinfysiikan osaaja, 

ettei kansainvälinen IAEA voinut asian paljastettuani tehdä muuta kuin todeta minun olleen 

OIKEASSA! Ei sanan sanaa siitä, että asiassani ja väitteessäni olisi mitään väärää. Eli maailman 

nykyinen KOKO keskeinen ydinturva-ajatusmaailma toimivasti suojaamaan kyettävistä 

ysinvoimaloista, ydinjätevarastoista jne oli OIKEIN VÄITETTY! Olen enemmän kuin otettu. Olin 

kyllä tietoni päivää aiemmin esittänyt ainakin 2 SUPO-kuvaajavastaavan taltiomana ja 2 Tem 

päättäjän todistusten alla. Mutten tosiaan iki maailmassa olisi uskonut, että faktani otetaan 

nykyisessä tilanteessamme ydindiktatuurissamme noin muttailematta vastaan! Olen kyllä ollut 

tietoinen, että olen pienessä ajassa noussut maamme ydinalan okaksi lihassaan, mutta tämä ylitti 

kyllä aiemmat heittämällä! Jotain saattaa hämmästellä miten vaikutusvaltani on voinut kohiota 

maassamme noin uskomattomiin lukuihinsa. No itse puolestani tiedän, että tietoni ON maamme 

mitassa uskomattoman uniikkia ja kvanttiydinfyysikot maailmalla kauhuun saattavan tasokasta! Se 

tulee hyvin todisteltua tässä koko kansallemme. ------------- Suominetin ydintietotasoista. MTV 3 

05.06.2009: "Vieraiden valtioiden tiedotuspalvelut kiinnostuneet Suomessa liikkuviin 

säteilyturvallisuus- ja muustakin (ydin- )turvatiedoista. Aamulehden mukaan kiinnostus kohdistuu 

mm. neteissä välitettäviin tietoihin! Ja monta reittiä julkisuuteen vuotaviin ydinsalaisuuksiin". . 

.Neteissämme liikuviin tasokkaisiin ydinturvatietomateriaaleihin on huikeasti maailmanlaajuista 

kiinnostavuutta. Ei muutaman vuoden takainen "laserisotooppierottimen ylihienokuorirakennelaitte 

julkaisuni" synnyttämä viikkojen nettisulkushokki jäänyt erillisilmiöksi kyseisenä vappuna. HYVÄ 

näiltä osin kaikkineen! Ei näinollen mikään ihme, että maamme keskustelufoorumien 

asiakaskuntaa rahapalkkiovetoisesti sisältä tarkkailevat korruptioepäillyt STUK/SUPO/NSA ja 

vastaavat ydinhallintomme nuoleskelijatahot alkavat olemaan näinollen enemmän kuin 

huolestuneita. Nähdyssä paniikissa sulkevat perustuslain vastaisesti maamme vapaansanan 

foorumeita ennennäkemättömällä raivollaan. Totuus, ja erityisesti ydinalamme korruptoitumisen ja 

yleisen rappion tila herättää maailmanlaajuisesti ansaittua närää. Ei IHME, että mm. viikolla 27 .-09 

riitaisaksi ryvettynyt ydinalan pääjoihtajisto IAEA vaihdatti hätäpanikissaan uuden japanilaisen 

johdon. IAEA kun alkoi lukea maamme neteistä niin syväluotaavaa ydinkulttuuriinsa piilotettuja 

kylmiä FAKTOJA, että alkoi vastuunkanto ylittämään korruptoituneen sietokyvyt!  

  

331. YVA Turku maamme säteilevin..txt 
331 YVA Turku maamme säteilevin. STUK Turku maailman SÄTEILEVIMMÄKSI! Tuskin olemme 

saaneet lukea, miten TVO-Turun alueelta beettasoihtuionisaatiot ja Forsmarkin säteilypäästöt ovat 

polttaneet alueelta KYMMENIÄ TUHANSIA hehtaareja mäntymetsiä. Kun Turun- Sanoma alkaa 

päästä oikein vireeseen siitä mitä ydinvoima kanta-alueelleen on tekemässä. T.S. 10.06.2009 

Shokeeraa!: "STUK tutkimusprofessori Kari Jokela. Esim. Sveitsissä on eräiden arvioiden mukaan 

jopa sata kertaa tiukemmat rajat säteilylle, kun Suomessa!" *Aivan mykistävää uutisointia, jota ei 

kuunaan olisi uskonut löytävänsä ydinalan päänuoleskelulehdistä Turun Sanomasta! Ilmeisesti kun 

TVO:n tappotahti alkaa säteilypäästöineen kolkutella ovillaan nykyään satojen tuhansien 

turkulaisten henkeä uhaten. Alkaa koko ydinalamme kalmaisa mielipuolisuus kuultaa väkisin läpi. 
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Lehti ilmoitti jo, että maailman säteilevimmäksi nyttemin muutuvassa Turussa on nostettu jopa 

valtuustoalotteita säteilymäärien kasvusta huolestuneitten kampanjoimana. Nyt VIIMEISTÄÄN 

alamme tajuta myös sen, että kuvaamani megalomaanisten TVO/Posivan metsätuhotappojen 

julkitulot viikolla 24 sai maassamme aikaan turvakeskukset tukkineiden soittojen invaasiot! 

SYYSTÄ enemmän kuin maamme ydinhallinnon jatkuviin salaussikailuihin kyllästyneet kansalaiset 

astuivat ryhmärynnäköllä esiin ja jyräsivät maamme hirvittävimpiin kuuluvan ydinvoimaloittemme 

synnyttämän ekotuhon paistatelemaan julkisuuteen. Näin välitän kiitoksen KAIKILLE, jotka panivat 

kortensa tähän kekoon ja päätimme joukolla näyttää, ettemme hyväksy maamme SUPO-suojeltuja 

ydinsalausrikollisten toimintaa enää HETKEÄKÄÄN! Maineensa kerrasta ydinnuoleskelusta 

ryvettänyt T.S. jatkaa paljastettuna:"Mäntytuhot lähestyvät Turkua! Havaintoja on Vehmaalla, 

Taivassalolla, Askaisissa. Metsänhoitopäällikkö Hannu Heikkilän mukaan tuhot leviävät täyttä 

häkää 10 000< hehtaariluokissa! Uusille alueille tuleva tuho tulee olemaan vuosia." *Haluan tässä 

korostaa, TVO/Posiva/Forsmarkin säteilypäästöistä ruskeiksi näännytetyt männyt ovat mitä otollisin 

ja katoava alusta kaikenlaisille globaalituhoutumisille. Myös vaikka nääntymisen ilmiötä seuraavista 

luontaisten torjunta-aineiden puuttumisesta hyötyville mäntypistiäistulolle. Metsää on jo runsain 

mitoin hakattu kuivuneina myös pois. Kansa kun tietää, ettei männikkö enää alati kasvavien 

säteilyionisaatioiden päästöjen alta toivu. Vaan seuraavaksi alkaa mätänemään, kenties palamaan 

kauttaaltaan. Hätä on kansalla suunnatonta, koska virannomaistemme ja lehdistön vuosikaudet 

salaamiseen on enemmän kuin kyllästytty. Olin siis tässäkin asiassa paljastava pioneeri tutusti! 

Silminnäkijäraporttien YLE TV 2 faktaamiset saavat lisää kantopintoja toimestani! Kansan on aika 

nousta riistäjäydinvoimaa vastaan, tai kohta meillä ei ydinkalmosta ole enää edes nostetavaa 

kansaa!( --------- Turkuun liittyy sekin keskeinen ydinalan salailu, että tektoniset kallioperäliikunnat 

sulkivat Turku-Muurla-Helsinki moottoriteitä pitkin valmistumisensa kevättä 2009. Varoittamatta 

useasti korjatuista kallioleikkausten seinämistä romahtelevat kuutioluokan kivimurikat olivat 

epävakaan kallioliikuntatunnelin tavaramerkki mm. 04.06-09 pitempiaikaisen sulkemisen syynä 

ilmoitti Turun Sanomat. Jostain syystä alkujaan mm. tietokoneohjausvirheiksi hämätyt ilmoitetut 

viikonloppukatkokset tien kulussa yms. oli pakko myöntää nimenomaan kallioperän epävakauden 

lohkomiksi kivimurikoiksi. Sain tietooni silminnäkijäraporttejakin siitä, että jo alkujaan 

rakennusvaiheen aikana kallioperän totaalinen rikkonaisuus kertoi aluetta silpovista 

tektoniikkaliikunnoista. Tismalleen samat liikunnat tuhosivat niinikää Päijänne-Helsinki kallioisen 

vesitunnelin. Eteläinen suomi on kuulema peräti 3 erillisen tektonilaatan liikunnan epävakaata 

kallioperää! Helsingin ja Viron välissä kulkee niinikää tektoniliikuntosauma jne. Eli kyllä aina 

GTK:ta ja Posivaa myöten tiedetään miten epävakaata Suomen ydinrakennusalueet on. Mutta 

systemaattisilla sensuroinneilla asiat lehdistössämme ydinrikolliset virannomaisavuin peittää. 

Totuutta, jonka jo Ruotsin päägeologijohtaja Nils Mörner sanoi maaperämme epävakauksista ei 

suin surmin uskalleta päästää julkisuuteen. ------------- Vuoden 2009, viiko 28 satoja. NMm. MTV 3 

ilmoitti, että pitkin Etelä-Suomea on säteilyionisaation jatkuva leviäminen räjähdysmäisen 

tuhokasvunsa myötä nujertamassa mm. 30% maamme mustikoista lehtiään myöten. TV näytti 

miten säteilyn jo vuosia heikentänyt metsänpojankin varvusto alkaa kuolla. Kerrottiin miten myös 

puolasen varvut ovat erittäin uhattuna. Niinkin mielenkiintoinen uutinen sävytti viikon lehtiantia, että 

TVO:n naapurikaupungissa Porissa on alettu ihmetellä miten kokonaiset pulujen populaatiot 

alkavat kauttaaltaan hävitä. Pulujen erittäin herkkä suunnistuskyky alkaa häiriintymään myös sielä 

säteilyionisaation synnyttämistä säteilyvirroista ionosfääreissämme. Joka tapauksessa kato on 

selkeää selkeämpi myös tässä. Alati lisää saa ydinvoima kuolettamisluetteloihinsa. Artikkeli siitä 

miten jo alkukesästä alkaa ydinlauhteitten ennennenaikaisesti tappamat meribiotoopit oirehtia. 

Kyseinen artikkeli on puolestaan saman viikon L.S 09.07.2009: " Pyhämaan rannan "mönjää" 

epäillään maatuvaksi leväksi. L,S. Uusikaupunki. Varsinais-Suomen pelastuslaitos otti keskiviikona 

näytteen Pyhämaan makean veden altaasta havaitusta öljyksi epällystä mustasta mönjästä ja 
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lähetti sen tutkittavaksi. Lyökin läheltä otetun näytteen epäiltiin öljön sijasta olevan hajoamaisillaan 

olevaa levämassaa eli varsin pahalta haisevaa luonnontuotetta. Viime kesällä Saaristomerellä ja 

lounaissaaristossa veden pinnalle kalvoksi nousseesta levämassasta tehtiin runsaasti ilmoituksia 

pelastus- ja ympäristöviranomaisille. -Viime vuona havaintoja oli mm. Kustavissa ja Halikossa. 

Kertoo erikoissuunnittelija Harri Helminen Lounasis-Suomen ympäristökeskuksesta. Hänen 

mukaansa mustaa mönjää ehdittiin silloin epäillä puhdistamattomaksi jätevedeksi tai 

puhdistamojätteeksi. - Laboratoriossa osoittautuivat täysin kasviperäisiksi." Äärimäiasen 

mielenkintoinen yhtälö miten kaikki edelläkerrottu sijoittuu TVO:n runtelemiin merituulien levittämiin 

säteilykulkeutumisalueisiin ja ydinyhtiöitten levittämiin megalomaanisiin mittasuhteisiin kasvaneisiin 

säteilyn tappamiin ekosysteemeihin. Nyt viimeistään huomaamme kaikki miksi mm. 90v ajan 

toimineen Merentutkimuslaitoksen alueen tutkimus ajettiin valtioydinhallintomme toimesta hetken 

paniikissa alas. Kun ja koska biotooppiemme totaalituhoutuminen oli tiedossa jo ultrasalatun 

TVO/Turun yliopiston v 1993 julkaisemissa SYKEsarja B7 raporteissa. Ei totuutta haluta 

dokumentoida! Ydinhallintomme on päättänyt kiihtyvässä säteilytuhotilanteessa panna 

poliisipamppua liikmenteeseen ja sulkea ekotuhosireenien äänet. Kun surelle kansalle ei vaan 

kylmästi näytetä millaisia ennenkokemattoman suuria ekotuhoja ydinvoimaloitten ympäristöissä 

kiihtyvästi tapahtuu saadaan ydinvoiman kiihkouskovaisille lisää toiminta-alaa. Ennenkaikkea myös 

TVO:n toimitusjohtajan jo Pertti Simolan suunnittelemille 1 200kpl uraanikaivoksille ja maahamme 

ulkmonaalaiselle EU:n ydinjätteitten isotooppiojalostamoille tilaa. 9- uutta ydinvoimalaa tähän 

vaaditaan. Ja jos siinä sivussa ydinherramme haluavat tappaa Suomemme alta, niin ei kai sitä nyt 

järki saa tällaisissa ratkaista. Tuumaavat ydinväkivaltarahoin hyvin voidellut korruptiokoneistomme 

osaset.  

  

332. Nettisotaa NATO.lla..txt 
332. Nettisotaa NATO:lla! 2009.Kesäkuun alusta maamme valtiomahti ilmoitti TV uutisoinnissaan 

julistavansa NETTISODAN Suomen kansalaistensa nettisananvapauksiamme vastaan! Tämän 

uskomattoman barbaarisen invaasion tarkoitusperistä ei toki maamme nykyaikaiseen tapaan 

hiiskuttu yhtään mitään. Aivan uskomatonta, etteivät edes satapäisiksi, kenties tuhalukuisiksi 

kasvatetut SUPO/NSA erikoisnettirikoksiin perehtyneet poliisimassat saaneet ydinmieleistään 

tulosta aikaan. Niin tosiaan se ketä VASTAAN tässä megalomaanisessa hyökkäilyssä iskettiin ei 

jäänyt seuraavina päivinä epäselväksi. Nettimaailma ei Suomessa ole aiemmin nähnyt niin 

agressiivista sananvapausriistoa. Osoitteisto oli vanha tuttu. KAIKKI ydinkriittinen 

nettiliikenneviestintä näytti muuttuneen vapaaksi valtioväkivallan riiston kohteeksi. Lehdistön 

ydinkorruptoituminen oli jo halutuissa uomissaan ollut pitkään, mutta yksityiskansalaisten 

ydinkritiiki iti. Sisäministeriö oli kutsunut maahamme maailman tehokkaimmat Virossa 

pronssipatsaskiistassa kaluunoitaan menestyksekkäästi kalistelleet NATO erikoistietojoukot iskivät 

Suomen enestään 10-kertaa naapurimaita huonomaineisemman sananvapausraunioon. 

Kymmeniä, kymmeniä nettifoorumeja suljettiin, banneja annettiin lukuisia. Osoite oli aina päivästä 

päivään sama: "Ne jotka eivät rakasta sydämensä kyllyydestä ydinvoimaa!" Jopa viimeisimmätkin 

moderoimattomat vapaansanan nettifoorumit suljetaan hiljaisuudessa 2009 syksyyn! Voi tietysti 

kysyä mitä sellaista kvanttiydinfysiikkaan liittyvää huippusalaista materiaalia oli maamme neteissä 

liikkeellä, johon NATO näin moraalittoman panikoiden tarttui? Perustuslakeja poljettiin, siksisi sen 

teki NATO! -Laserisotooppierotuslaitetiedostot. Maailman tarkimmin varjeltuine 

laitteistoyksityiskohtineen oli julkisuudessa! -Beettasoihtukuvia äärimmäisen sofistisine 

yksityiskohtineen. Koko ydinalan salatuin säteilyvuoto oli esillä. -Malenkaa, Lauritsenia, 
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Ajzenbergin-kuorimalliteorioita. 60v omerta oli kertaiskusta katoamassa. -Salauksistaan vuotaneita 

lisäyskerrointaulukkofaktoja. Sensorien tietokirjastojen roviot sytytettiin. -Massallisia fotoneja, 

Einsteinin pysyviä, varastoituvia säteilyfotonifaktoja liikkui kymmenissä nettifoorumeissa. -

Säteilysuojapaljastuksia, jotka kirjallisesti todistivat länsimaisen ydinsuojakulttuurin kuplaksi! - 77-

sponttaanisti fissioon karannutta ydinjätevarastoa. Energianegatiivista uraaninkaivuut julkisesti 

näkyvillä! Jopa loppuvuoden 2008 katastrofaalisesti energianegatiiviseksi mitatut EU:n Cernin 

koeajotiedostot, kestämättömän ydinalan kuolemankumpuna olivat auki reväistyinä. AIVAN LIIKAA 

ydinasetehtailulle kautta maailman! Yksinkertaisesti ydinenergian 2008 energianegatiiviseksi 

pysyvästi muuttuneet sekä uraanin, että plutoniumperustaiset polttoainefaktat paljastuessaan 

syöksivät maailman 2009 alun "YDINenergialamaan"! Atomienergialla 60v kuin siat pellossa 

valtiotukiaismerin mellastaneet ydintehtailijat oli saaneet maailman taustasäteilykasvut 10-

kertaistuksiinsa. Maailman KESKEISIMMÄT bioekosysteemit huusivat ydinkuolossaan jo 

"hioosiannaa!" Ydinrikollisuus oli konkreettisesti klassikkofilmin tilasssa, "Viimeisellä rannalla" 

odotaen ydinriippuvaisen maailmantalouteensa viimeistä iskua itse luonnolta. Joka oli päättänyt 

antaa saamansa ydinterron korkoineen takaisin! ----------- Säteilysodankäyntiä globaalitasoilla. *. . . 

. .Mikä siinä muuten on, että tällaiset alla olevat ÄLYKKÄÄT ydinvastaisemmat kommentoinnit tuo 

mieleen valoa antavat majakat loputtomasti ihmisaluksia tuhonneitten karikkoisten myrskyrantojen 

laidoilla? Eli tosiaan kannattaa ydintusinatyhmien tutustua tuohon pitkään ja kauheudet paljastavan 

raportointiin. Niin silmiä osaavalle aukova se mielestäni oli, että piti HETI pistää menemään 

Posivan TEM YVA-peeloille myös. "Voisin jatkaa TV Arton juttuun, että kannattaisi lukea Leena 

Lähteenmäen gradu: Ydinkokeista ydinvoimaan - unohtuiko ympäristö? Gradu Leena Elisa 

Lähteenmäki 2006 Asiantuntijoiden huomioimat ydinkokeiden säteilyvaikutukset sekä ydinvoiman 

tulevien ympäristöhaittojen arviointi Suomessa 1955-1969 https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10 ... 

sequence=1 Silloin jo tuli selville, mitä tulee tapahtumaan, mutta, mutta kukaan ei ottanut siitä 

mitään vastuuta, mitä ihmisille ja luonnolle tulee tapahtumaan. Tärkeintä oli, että ydinvoimaa 

ruvettiin tuottamaan riippumatta siitä mitä se toisi tulleessaan." Kuten ydinalasta olen oppinut 

vuosikymmenten ajan. AINA mitä vanhempiin arkistoihin pääsee näin käsiksi, sitä 

REHELLISEMMIKSI ne hahmottaa! Nykyiset , erityisesti 1973 energiakriisin JÄLKEISET 

materiaalihuijaukset ydinvoimasta on jo ydinhallinnolla niin läpi salattuja rahasta ja korruptoituja, 

että arvot on liki nolla! Joitain otantoja: 1958 Geneven kokouksen mukaan Neuvostoliitossa, 

Bulgariassa ja Kiinassa tehtyjen kokeiden mukaan tutkijat saaneet tuloksia joiden mukaan säteily 

aiheuttaa hermostomuutoksia, jotka aiheuttaa ihmisten käyttäytymismuutoksia! Tällaiset 

geneettiset- ja hermostomuutokset ovat arvaamattomia ja pelottavia. 1955 YK raportissa 15 maan 

2v tutkimusten mukaan säteily aiheuttaa degeneroivia geenimuutoksia. Joiden mukaan 

ihmiskunnan äly ja terveys tulee vääjäämättä raakasti laskemaan! Atomitoiminnat olivat jo silloin 

mm. lisänneet amerikkalaistutkijoiden mukaan radiohiilipitoisuuksia globaaliin ilmakehäämme. 

Geofysikallinen kokous 1957: Atomivoiman odotetaan lisäävän olennaisesti maapallon ilmakehän, 

sekä vesiemme radioaktiivisuutta. Kiistattomia huomattavia nousevia muutoksia olikin jo silloin 

mitattu! geeniperimän romahdus ja radioaktiivisuuden nousumuutokset todettiin niinikää myös 

tässä kokouksessa arvaamattomaksi uhaksi! Kaikkein kuvaavinta asialle on se, että silloin 

maailman globaali taustasäteilytaso oli noussut tuskin 2-kertaiseksi. Ja pelkoa tapahtuneesta 

tunnettiin kautta maailman silloisilla ihmisälyjen tasoilla. Niin, entä nyt 60v myöhemmin, kun liki 3 

sukupolvea ydinsäteily on ennusteen mukaan degeneroinut nykyistä sukupolveamme? Kävi kuten 

ennustettiin. Globaali taustasäteilytasomme on 10-kertaistunut. Sitä mukaa kun ihmiskunta 

menettää älykkyyttään ja terveyttään on syöpätilastomme tietysti suorastaan RÄJÄTÄNYT 

ennusteen mukaan käsiimme. Mitä tekee säteilykasvuunsa raihnaistuva , työkyvyttömämmäksi 

muuttuva, ja älykkyyttään säteilyhermostomuutoksiinsa menettänyt ihmiskuntamme? Aivan oikein 

suunnittelee kiihtyvästi alarti lisää ydinsekoiluaan! Anteeksi päättäjiemme 
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ydinsairausvammaisuutta ja käyn oksentamassa kiistattomien totuuksien edessä. . . . ![/color] 

Haluan edelleenkorostaa, että säteilyn Einsteinin taulukkojen mukaan IKUINEN ja 

kuorimalliteorioiden mukaan biotooppeihimme PYSYVÄSTI VARASTOITUVA säteilyn suoraan 

mittareissamme näkymätön taustasäteilykasvumme on juuri näiden realiteettien päälle suoraa 

hallinnon harkittua kansansa murhaamista! Itse asiassa hallitsijamme näyttävät suorastaan 

toivovan, että taustasäteilykasvusta jatkuvasti älyä menettävät ja sairauksissaan 

työkyvyttömämmiksi ja valtioavustuksista ja sairaanhoidista lisääntyvästi riippuvaisemmaksi tieten 

rappeutettu kansa kasvavasti innostuu entisestään tappamaan heimoaan lisäydinvoimavaateillaan. 

Kierteen perusjuonteet 50-luvulta on kiteytetty moninkertaistuviin syöpätilastokasvuihimme ja mm. 

tilannekuvaaviin termeihin "pullamössösukupolvet!". . . .! ---------- Turussa kymmenien km 

leveydeltä ja satakilometriluokassa mellakoi Forsmarkin mitä lie 250km päästä tulevat 

ydinionisaatiopäästöt! Mikä onkaan saman matkan päässä alatuuleen TVO:lta? Aivan OIKEIN 

HELSINKI ja TAMPERE! Ja muuten. . .se 1950-luvun säteilyn aivovammautuminen ja 

degeneroituvat geenisäteilyvirheet JUURI NÄISSÄ NÄKYY! Itse asiassa pitkin maailmaa 70-80 

luvuille tuli enemmän kuin huolestuneita tietoja siitä, miten erityisesti SUUREMPIEN 

KAUPUNKIEN NUORISON ÄLYKKYYS OLI PELOTTAVSTI ROMAHTANUT -30% 

maaseutunuoriin nähden! Tällaiset uutisoinnit olivat silloin ihan yleisesti lehdistöissä. Nyt meillä on 

siis myös SYYT aukeamassa! Ympäristöään SELKEÄSTI lämpimämmät suurkaupunkien 

asvalttikentät ja tuulet pysäyttävät lämmitetyt tornitalot synnyttävät staattisia pysyviä IMUROIVIA 

pystyilmanvirtauksia. Sellaisiin paikkoihin säteilyionisaatiot kasautuvat ja satavat tunnetulla 

mekanismillaan nousujäähdyttäessään väestön niskaan! Toki muutkin "vammauttavat myrkyt 

samantien!"Juuri tällaiset kylmät totuudet kiistatta keskittävät myös ydinvoimalamme 104m 

piipuista tuprahtelevat päästömme Helsinkin ja Tampereen kaltaisiin paikkoihin erityistuimasti. 

Asia, joka toki näkyy mittauksin ja vallitseviin ilmavirtauksiin. Nyt alkaa jopa TURUN KISTATON 

säteilyimuroituma polttelemaan, niin metsiään, kuin TV-mastojakin! Mutta Helsinki/Tampere saa 

hermohalvaannuttavat ydinsaasteet tietysti keskitetyimmin. PS . Itse asiassa, kun julkaisin tämän 

Helsingin yliopiston gradun säteilyn aivovammaisuusnäytöistä SUPO panikoitui ja POISTI tuon 

tietokannan heti juhannusyön aikana! Ydindiktatuurimme koki faktani siis NIIN KIISTATTMAKSI! 

Sain ongittua, että tämä nyt kaadettu tiedosto olisi pysyvämmin saatavissa mm. seuraavasta 

osoitteistosta: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20061242 ------------- Säteilytetyt metallitonnistomme 2. 

Ydinimpperiumien tapana ei ole selvitellä tekojensa taustoja, seuraamuksia, tai edes onko sen 

toilailut maailmantaloudellisesti mahdollista. Vastaansanomiset ydinalan tietodiktatuuri takaa 

rajattoman suurin miliisien ja poliisien juoksutuksillaan peittelemään kymmenet ja sadat 

aiheuttamansa ydinmokat. Se mitä ei yleisölle kerrota katoaa kuin mustaan aukkoon. 

Ydinherroillamme on toki suurempi kuin kiire päästä eläkkeelle ja pois vastuistaan. Ennen kuin 

koko ydinmätäpaise kaatuu maailman suurimpana konkkurssina veronmaksajiemme 

kauhisteltavaksi. Ollessani TVO:n palveluksessa totuin siihen miten ydinala piilottaa mokansa 

tekemällä triplamokia peitoksi. Posivan systeemi on toki tismalleen sama mitä 

TVO/Posivakonsortio tekee. voimme kauhistella seuraavasta uutisoinnista: T.K.No:7 v.2009. 

(Keskustellaan rajallisten ehtyvien globaalien metallipörssien yhteisistä talouksiemme elintärkeistä 

selkärangoista. Normaalisti kierrätettävien metallivarantojemme globaalista loppumisesta ehtyvistä 

kaivoksista.) Alumiinin sulattaminen romusta kuluttaa vain yhden kahdeskymmenesosan (5%), siitä 

energiamäärästä, joka kuluu sen jalostamiseen malmista. Esimerkiksi transistoreissa käytettävien 

iridiumin ja hafniumin tunnetut esiintymät ehtyvät 10 vuodessa! KUPARIA, nikkeliä, kultaa, 

platinaa, hopeaa ja lyijyn tuottojen arvioidaan ehtyvän 20v sisällä!" Hetkinen, hetkinen! Miten on 

edes mahdollista, nykyään kaikkialla varsin tehokkaasti kierrätettävät elintärkeät 

metallivarantomme katoavat kuin seinään? Kun jopa maahan hautautuneet metallit palaavat mm. 

apulantojen hivenaineena loputtomassa biokierrossaan, Nyt on enemmän kuin syytä miettiä 
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MITEN kiertävä voi ehtyä seinään? Niin tosiaan on meillä syyllinen, katsotaan tovi. Olen ITSE ollut 

näkemässä miten TVO/Posivakonsortiot ja muut maailman sadat ydinyhtiöt surutta silmää 

räpäyttämnättä säteilypilaavat laivanlasteittain muuten kierrätyskelpoiseksi jääviä yhteisiä 

elämämme peruspilarimetalleja. Otetaan opettava esimerkki miten tällaisessa tilanteesaa mm. 

ydinalallamme sikaillaan! Posivan jok' ikinen TVO:n tuottama 2t uraanipolttoainetanko vaatii 

"onkalointiinsa" 7 400kg kertakäyttöistä vuosimiljoonaksi säteilytuhottavaa kuparivarantoja 5m* 1m 

kuparipulloonsa nykysuunnitelmissaan. Nyt näitä pullosia ollaan surutta lehdistön, saati 

hallintomme panematta kortta pystöön kriittiseen tarkasteluun, miettimättä mitä ollaan tekemässä. 

Miksi ihmeessä maastamme ei ikäänkuin lisäkseni löytyisi yhtään tahoa, joka tajuaisi julkisuuteen 

mistä masssatuhohankkeesta nyt puhutaan! Mm. kupari tuosta listalta suorastaan ON itse sähkö! 

Nyt ydinhallintomme on pokkana suunnittelemassa tappavansa maailman ihmiskunnasta jopa 

teoreettisetkin mahdollisuudet niin sähgköön, kuin vaihtoehtoisiin kuparia kierrättäviin ja säästäviin 

energiamalleihin! Aivan pöyristyttävää. Ydinyhtiömme luulee olevansa oikeutettu tappaa tulevan 

maailman elämän säteilyttämällä vihon viimeiset kuparitonnistot tuollaisilla Posivan esittämillä 

SATOJENTUHANSIEN tronnien säteilyluolatuhoamisilla! Julistaen SODAN ihmiskuntaamme 

vastaan! Ryövätäkseen elämisen kruununjalokivemme silkkaa ahneuttaan! Tässäkö ei ole 

hallinnollamme MITÄÄN SANOTTAVAA!? Miksi tällainen rikollisuus ihmiskuntaamme vastaan 

sallitaan?? Jos ihmiskunnalaa on ylipäätään minkäänlaatuista itsesuojelukykyä näissä ydinalan 

impperialismisissa hankkeissa, niin viimeistään NYT KAIKKI ydinalalta seis! Kuten jo totuuden 

hahmottanut EU ja USA Obama on tajuamassa! Ei herranen aika olemme tappamassa 

ihmiskuntaamme. Ei yhtään vähempää! Aivan uskomatonta, ydinteollisuus on surutta tunkenut 70v 

ajan miljardeja tonneja uudiskyvyttömiä globaaleja metallivarantojamme säteilytuhoonsa. Olen 

asiasta vuosikaudet varoitellut pitkin nettejä ja julkista sanaamme. Ja tässä sitä ollaan tyhjin 

taskuin holmlundin seinähullut korruptoinnin ydinmiliisit niskassa estelemässä totuudenpuhumisia! 

Tilanteessa jossa ydinalamme on tappamassa, niin tosiaan TAPPAMASSA myös tällä 

ajattelemattomuutensa huipulla elämisen jopa alkeet meiltä ja tuleviltamme. Hävittäkäämme ja 

NOPEASTI tämä silkka silmitön paha keskuudestamme! Niin meille jää edes rahtunen 

mahdollisuus perua ydinrikollistemme kansanmurhaamiset silkkaa ajattelematonta ahneuttaan. ----

------------- Säteilykatoavat metallimme 3. Ydinvoima on käytännössä AINOA energiamuoto joka 

kertakäyttää säteilyyn ikituhoamalla maailmamme elinhermoa, eli normaalitekniikoissa 

kymmenettuhannet kerrat kierrätettävää metallivarantoamme. Tiesitkö, että jo 5 000<v sitten 

Alpeiltä löydetty Ötz:n käyttämä ja kaivamat silloiset kuparikirveen kuparit kiertää maailmaa yli 80% 

tallella ongelmitta pysyen! Loputkin on maamme elintarvikehuollon peltohivenaineina, metsiemme 

ja meriekoelämän elintärkeinä varantoina käytössämme kiertäen ja kiertäen . .. Mutta tiesittekö, 

että nyt näille kymmenet tuhannet kertaa ongelmitta ehtymätttä käytössämme kiertäville myös 

kuparivarannoillemme on tulossa NOUTAJA! Maailman ydinala on jo KAUAN hiljaisuudessa 

tuhonnut kertakäyttäen tällaisia koko läntisen kulttuurimme elintärkeitä yhteisiä metallivarantojen 

elinpääomien pankkivarantoa. Mutta kun TVO/Posiva/ydinalat on päättäneet TUHOTA KERRASTA 

tällaisen elonpitomme! Posiva pokkana ilmoittaa -09 YVA:ssaan seuraavien vuosikymmeniensä 

aikana kertakäyttävänsä neitseellisestä ehtyvää, yhteisomistamaamme ja elintärkeää kupariamme. 

Ei muutamaa kiloa vaan 100 000 TONNIA TUOSTA VAAN! Ja sai VÄLITTÖMÄSTI maailman 

kuparimarkkinat paniikkiin! Kun onkalointiajat on heittämällä 100 000v< nyt on tilanne se, että 

katsotaan kuoleeko kulttuurimme lopulliseen metallipulaan ja ydinteollisuus voittaa kansan. Laskin 

aikoinaan, yksi AINOA ydinvoiman pelkkä kuparikapselointiaie nostaa ydinsähköömme 1,28euron 

kWh hinnan. Siitä hinta vaan noussut ankarasti lisää vuosia. Eikä tässä kaikki. Tuo n.100 000t jää 

tulevina onkalointiaikoinaan 33 333 kertaa kiertämättä . .No laskekaa siitä MIKSI ihmiskunnan 

nykyisellä kuparintuottokyvyillä pelkän TVO/Posivan sikailun korvaamiseen maailmalta menee 

100v aikaa tuottaa tilalle neitseellistä uutta kuparia. No tuokaan ei näköjään onnistu! Ydinala on 
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tekemässä tuttu kuprua. Kupari mm. T.K-lehden mukaan on vääjäämättä loppumassa ihan 

lähivuosiin myös kymmenisen eri metallivarantomme lailla! Itse asiassa ydinalan ns. 

"onkalointipelleilyt" on täysi KUPRU! Ydinala on tienyt AINA, ettei ehtyvistä kuparivaroistamme, 

saati muustakaan metallivarannoistamme riitä satojen ydinvoimaloitten vaatimia miljoonia, 

miljjardeja tonneja ydinalan kertakäyttötuhlailukulttuuriin saäteilyllä pilattavaksi. Ei siis 

fissioreaktorien, ei myös juhlakalun FUUSIOREAKTRIENKAAN neutronipommituksiin 2-5v välein 

säteilypilaamisesta uusittavine metallisisuksineen. Mistään piittaamattomat ydinalan edustajat 

kaivavat konkreettisesti lapsillemme siis HAUTAA! Itse asiassa koko tulevalle maailmalle ei 

barbaarisesti totuudet pimittäen aiota jättää elämiseensä YHTÄÄN MITÄÄN! . . Nämä rikokset 

tehdään ydintyyliin pieteetillä ja TIETEN. Lukekaa tästä: http://kuvaton.com/k/IhM.jpg 

  

333. Kahdenkeskistä beettasoihduista..txt 
333. Kahdenkeskistä beettasoihduista. Sent: Friday, June 26, 2009 2:21 AM Subject: No huh 

Keskusteltava Loviisan auringonlaskukuva. Ensin uniiikki: http://kuvaton.com/k/IW9.jpg Sitten 

kontrastiokorjattu.(Huomaa miten beettasoihtu heijastuu merestä, todistamaan lisää aitouttaan!) 

http://kuvaton.com/k/IWV.jpg Keskusteltava auringonpylväskuva: http://kuvaton.com/k/ce4.jpg 

http://kuvaton.com/k/ceZ.jpg --- (Nämä samasta aiheesta alla sensuroitu härskisti SUPO:n 

toimesta!) http://kuvaton.com/k/IWm.jpg http://kuvaton.com/k/IWo.jpg Spectrum tietokirjan 

revontulitietokooste: http://kuvaton.com/k/IWM.jpg Golfvirta vaikuttaa +5C eroillaan jo T.K-lehti. 

http://kuvaton.com/k/cc8.jpg --- (Nämä samasta aiheesta alla sensuroitu härskisti SUPO:n 

toimesta!) http://kuvaton.com/k/ceP.jpg --- (Nämä samasta aiheesta alla sensuroitu härskisti 

SUPO:n toimesta!) http://kuvaton.com/k/IWd.jpg > Siis Suomi24 sensuuriin kouriin heti kun 

mainitsit! On niin röyhkeää, > että! Ja ydinrahaa virtaa nettipoliisien palkkoihin; TKK:n osoitettani > 

yritettiin sulkea kantelemalla "asiattomista viesteistä" tahoilta, > joille viesti ei ole edes virallisesti 

mennyt. Eivät ne aiemmin > viitsineet yrittää mitään noin ankeaa, mutta nyt pelkästään sen takia, > 

että aktivoiduin pienen tauon jälkeen. Sensoreita on niin paljon, että aika käy pitkäksi! *Tuo ydin-

SUPO:n parhaillaan viljelemä megapaniikkiensa yyberröyhkeys kertoo kyllä kylmästi siitä, että 

olemme maamme ydinhallinnolle kyenneet vetämään esiin sellaisia ydintotuuksia, ettei kuunnaan 

nähty! Oikeesti hei man ollaan HYVIÄ!) Ja viranomaiset oikein JANOAA ylireagoinneillaan harmeja 

ydinrahoittajilleen!) *Kuten olemme huomanneet tässä yksityisviestiemme vaihtelussa näköjään 

pitää "tajuta" kirjoittavansa ensisijaisesti laittomasti nettikontroloiville miliisien ydinkorruptioraha-

ahneille. Sitten VASTA toisillemme!) *. . .Tosiaan joo olen tehnyt tosiaan kantelut kopioimalla nuo 

"spellaatiotiedostot 1 ja 2" suoraan oikeuskanslerille, EU:lle, TEM:lle ja muutamiin kymmeniin 

viranomaisportaisiimme. Mutta olis mulla pyyntö. Et VIITSISI panna englantilaista, edes 

yhteenvetoa IAEA:lle kanssa? Kas kun se vielä osoitteistani sattuneesti puuttuu? Tai edes 

toimittaamulle heidän nettiosoitteensa, kun on hemmetin vaikeasti löydettävä. *Lähetin sulle 

kuvaliitteitä. +5C ympäristöään lämpimämpi Golf-virta muuttaa säitä 11km korkeuteen ulottuvilla 

merituulillaan. mielenkiintoinen havainto Turun TV-mastojuttuun, mitä? *Spectrum oli kuin 

kultakimpale. Säteilyn ionithan menee kuin juna kiskoilla! Luve ja ihmettele beettasoihdun uusista 

käänteistä. tietokirjat ja varsin vanhat ON HOT!) *Niin joo noista valokuvistasi. Vai ei löydy pinkkiä 

Loviisan taivohilta, vai ei.) Itse asiassa täytyy myöntää, että oli kuvana ehkä vaativin IKINÄ! 

Keskityin ensin voimalan seiniltä ja maasta erittyvään ja selkeästi mangneettikentän suuntaan 

kuvassa vasemmalle nousevaan beettasoihtuturbulenssiin. Jo sen olemassaolo kertoo paljon. Olin 

fiksanut kuvaa jo ehkä sen 7-kertaa, kunnes hahmottui yllättäen pinkki pääkupoli puolestaan 

nousevana oikeaan, ehkä tuulen suuntaan tilanteessa? Ihan tasokasta sinäänsä 
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"epäonnistuneesta kuvasta" mitä?) > Minä taas olen puuhaillut kaikkia kesäjuttuja, paattia nyt 

etupäässä, > niin koneen ääressä ei ole tullut istuskeltua. Eihän ulkona edes tule > pimeää! Tulee 

semmoinen olo, että saavat ihmiset havahtua siihen kun > "talo on jo tulessa"... Toki tiedän, että se 

tilanne on nyt ja kun > säteilykertymän vaikutukset alkavat tosissaan tuntua, on jo liian > 

myöhäistä. Eikä sitä voi hyvä ihminen katsoa sivusta. *No ei kyllä voi, kun menee ITSELTÄKIN 

henki mukana!( *Itse ajattelen, että yritettävä on ilman muuta, että kirjaantuu tuleville 

tuomarointiasteille, että ydinrikollisten tapa MURHATA MAAILMA OLI TARKKAAN GLOBAALI, 

ALATI JATKETUN TIETOINEN ja MILIISIKONTROLITU!!! 

___________________________________ > Sitäpaitsi en ole nähnyt toimintaa, jossa olisi 

enemmän tehoa kuin > tässä! Parit todisteet ja nettikirjoittelut niin miljoona hulahtaa > valtion ja 

ydinfirmojen kassasta. *Just NIN, että M Y K I S T Ä Ä ! ! ! > Betasoihtukuvan puuttuminen 

Loviisasta on selvä ja itseäkin harmittava > puute. Loviisassa käydessäni voimalalle on silti vähän 

matkaa, eikä ole > tullut käytyä kuin kerran kuussa kuvaamassa. Tässä yksi näyte. Pilvetön > 

taivas ja ilta-aurinko värjäilemässä taivasta muutenkin niin ei erotu > mitään. Ei ole tullut 

mieleenkään, että sinä saisit niistä kuvista > betasoihdun irti; silloin minunkin pitäisi nähdä edes 

jotain. (Näin > siitä huolimatta, että jo useita kertoja, varsinkin sumukuvien kanssa > jouduin 

myöntämään kuinka aloittelijanakin pesit minut > kuvankäsittelyssä. En silti aio koskea Windows 

Vistaan vaan käytän avoimen lähdekoodin vapaita ohjelmia.) *Hei kamaan, täähän on 

OPPITAITOLAJI mullekin! Mutta täytyy ihan kanssa tiristää eetteriin, että lienen maailman parhain 

tässä.) Ja sehän ei ole KELTÄÄN POIS. Vai mitä tuumaa "Korpelan SUPO" raha- ja 

kansanmurhasta tienaamisen jatkettu YDINrikollisuus mielissään näitä rivejäni lukiessaan!? 

________________________________________ > Ajattelin myös, ettei betasoihdun 

videokuvaaminen zoomilla 20 km päästä onnistu päivällä mitenkään, eikä "pimeää yötä" voi 

toistaa. *Ei voi kyllä samoilla metodein, valitettavan tosi. Mutta muulla tekniikoin ja uusin eväin 

kyllä.) Mutta sehän > on tosiaan vanhaa tietoa kun kännykkäkamera ja peruspäiväkin on toiminut! 

Eli yrityksen puutetta siis, siinä se. *Noinkin. > Ei Olkiluodostakaan nyt aina onnistu, vaan useista 

ei voi sanoa, > leikkiikö sattuma kanssamme. Niistä kuvista, joissa harjaantunut silmä > näkee 

voimalassa epätavallista hohdetta tai kuvassa säteilyrakeisuutta, > en itse halua käyttää 

todistusaineistona jos selkeää yhteyttä voimalaan > ei ole. Silloin ulkopuolinen ei näe kuvassa 

mitään, vaikka kuinka osoittelisi kriittisiä yksityiskohtia. *Noinkin on. Mutta JOKA otoksesta tuntuu 

vaan oppivan YDIN-poliisien harmiksi lisää.) > Tässä asemassa on pakkokin arvailla, johtuisiko 

pinkki, joka ei > käyttäydy betasoihtumaisesti, sittenkin voimalasta. Onhan se jo nähty, > miten 

usein minäkin, vaikka olen sieltä avarakatseisimmasta päästä, olen > epäillyt jotain mikä on 

sittemmin osoittautunut todelliseksi ilmiöksi. > No, edelleen minä veikkaan aina ensin tekniikkaa tai 

ylitulkintaa. > Betasoihtu vastatuuleen ei kuulosta toimivalta, mutta ideasi > magneettikentän 

vaikutuksesta on huomionarvoinen, käy näin tai ei, ja kuningasideoita varten on pakko lyödä 

hutejakin. *Minä olenkin ollut se "ylireagoija yleensä". Vaan en "lainkaan" liikaa sitä, en lainkaan 

liikaa. Tuloksellisuus on varmaan ihan historiallisen näyttävää. Ehän minäkään täydellinen. Se 

polarisaatiolasiheijastuman "pallot" on hyvä esimerkki niistä "varjoistani". Mutta kun ajatellaan, että 

teemme totaalisen uniikkia ja ilman opetusta, valtioterrorismin megapaineen alla, alalla jota EI 

VIRALLISESTI OLE, niin onhan hei tiimimme tuottanut jotain sellaista, josta REHELLINEN 

maailma olisi jo Nobeleja meille useampiakin jakanut! > Esimerkkikuvassa on minusta tavallista 

vaaleanpunaa tai siis auringosta > suodattunutta taustavaloa. Vasemmalle on kyllä vähän huntua, 

mutta niin > on kaikissa kännykän linssin läpi otetuissa originaaleissa. Tosin ei > enää editoiduissa, 

joten se ei onneksi ole sitä kriittistä sävyä mitä > etsimme. Kyllä se kuitenkin vähän vaikuttaa mm. 

tummentamalla kuvaa > vasemmalle mentäessä ja nyt tässä otoksessa se aiheuttaa pinkkihuntua 

> korostettuun kuvaan myös. Taustaväri on sellainen tällä kertaa. > > Kieltämättä metsäkadon ja 

yleisen tuulensuunnan kanssa sopisi magneettikenttää pitkin etenevä ydinaavikoituminen. *Totta. 
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Nyt meillä on VAHVA Spectrumin toistamaa kiistatonta näyttöä myös. 

_____________________________________________________ Minä mielestäni näin > 

Loviisassa ja Olkiluodossa sademäärien vähenemisalueet juuri oikeassa > suunnassa 

lähettämästäsi kuvasta ja muutamista vertailukuvista. Voisiko tritium-pitoinen sade ollakin syy 

Forsmarkin suunnalta? *Tritium ON bioaktiivi ja sadepilvet TULEE sieltä Ruotsista meille. Hyvä 

pointti toi! Toisaalta metsä > kituu kun sade vähenee, mutta sitten kun sataa niin se onkin > 

radiovedellä kyllästetty myrkky? No, keräillään tietoa. > > Toinen kuva, minkä lähetän, on se halo 

pystysuuntaan. Joka ei siis ole > halo ensinkään minunkaan mielestäni. Aluksi se voi näyttää vain 

> auringosta värjäytyneeltä pilveltä, mutta se onkin selkeä heijastus > auringosta. Ei siis niin, että 

alimmat pilvet olisivat kokonaan > valostuneita, vaan ainoastaan kohta suoraan auringon 

yläpuolella. (Olen > nähnyt selvempiäkin tolppia, mutten ole saanut kuvattua.) > > Minusta ilmiö on 

sama kuin auringon silta veteen; rajapinta. *Noinkin, mutta on siinä muutakin. Klassinen säteilyn 

värjäämä pinkkilaimiska löytyi hiukan yllättäen. Ja mikä kuvottavinta siitä löytyy melko selkeä 

punavärinen sironta vasemmalle ilmeiseen alatuuleen rajapintaa pitkin? Kerro vielä onko tuulen 

suunnasta tietoo, niin tai etelästä? Nämä tiedot on ihan kiva ruveta lisäämään "nimenvaihdolla" 

muuten tallennekuviinsa. Koska niillä ON näköjään selkeä painoarvonsa tulkinnasta. Eli Loviisan 

kuvasi tuulisuunnat myös? Se sopii > täysin siihen, että veikkailit neutroneista raskaan ilman 

separoituvan > nykyään jo huomattavasi. (Sanoit sen yhden ydinvoimakuvan yhteydessä, > jossa 

pinkillä vyöhykkeellä oli selvä raja. En pidä sitä edelleenkään > minään, taivas on satunnaishassu 

ja käyttäytyy tavallisestikin > kaikenlaisilla tavoilla korostuksissa. Mutta idea jäi mieleen ja tuossa > 

tauon aikana saunan ikkunasta katsellessa tajusin tämän yhteyden.) Mitä > mieltä itse olet, voiko 

pelkkä lämpimän ja kylmän rajapinta saada tuommoista taittoa aikaan? *Täytyy sanoa, että jo 

lähtökuvassa ero oli RÄIKEÄ! Noppaheittomutulla tuli mieleen, että noin rajuja eroja ei synny kuin 

ehkä satavien pilvien ja satamattomien rajalle. Ero on silloin niin raju, että on FYYSINEN! Tuosta 

minäkin lähdin alkuun. Mutta kun värikorjaus kertoi rajassa liikkuvasta PUNAISTA VASEMMALLE, 

niin taipuu tulkinta tuhon mainitsemaasi isotooppiseparointiin. Oikeesti kuvassa on "jotain 

isompaa"! ------------ Hurjaa MYÖS Loviisasta 2! Sent: Friday, June 26, 2009 2:21 AM Subject: No 

huh Keskusteltava Loviisan auringonlaskukuva. Ensin uniiikki: http://kuvaton.com/k/IW9.jpg Sitten 

kontrastiokorjattu.(Huomaa miten beettasoihtu heijastuu merestä, todistamaan lisää aitouttaan!) 

http://kuvaton.com/k/IWV.jpg Keskusteltava auringonpylväskuva: http://kuvaton.com/k/ce4.jpg 

http://kuvaton.com/k/ceZ.jpg --- (Nämä samasta aiheesta alla sensuroitu härskisti SUPO:n 

toimesta!) http://kuvaton.com/k/IWm.jpg http://kuvaton.com/k/IWo.jpg Spectrum tietokirjan 

revontulitietokooste: http://kuvaton.com/k/IWM.jpg Golfvirta vaikuttaa +5C eroillaan jo T.K-lehti. 

http://kuvaton.com/k/cc8.jpg --- (Nämä samasta aiheesta alla sensuroitu härskisti SUPO:n 

toimesta!) http://kuvaton.com/k/ceP.jpg --- (Nämä samasta aiheesta alla sensuroitu härskisti 

SUPO:n toimesta!) http://kuvaton.com/k/IWd.jpg ------------------------- > Ei mitä yksityiskohtia sait 

revittyä irti kuvasta tosiaan! *Thänks nimeNOMAAN!) Lienee eräitä parhaiten kertoviamme kuvia 

IKINÄ! > Alustuksena: itse etsin aina betasoihtusipulia tai -sormea ja voi jäädä > muut todisteet 

huomaamatta. Sinä näyt etsivän aina pinkkiväriä, ja samalla onnistut kaivamaan muutakin 

kiintoisaa. *Juuri mainoslausein"keskity PINKKIIN!)" __________________________ > Kuvassa 

oli siis perus lounaistuuli eli muutama m/s oikealle. Siksi pinkki toisella puolella ei aluksi 

säväyttänyt niinkään, katselin vain, > että löytyihän sitä myös auringon piirtämän ovaalin 

ulkopuolelta, mutta ei näy muuten liittyvän voimalaan. Vastaavia olen löytänyt >aina jostain 

nurkasta nettikuvia editoidessa. (En tosin tuosta, että myönnettäköön sen olevan aika saavutus. 

*Siis hetkonen koostetaan. Kuvassa ikäänkuin suorastaan vastapäin kiertävässä 

syklotronipyörteessä sinkoileva beettapinkkinen ionisaatio ampaisee Loviisan neutronivoiden 

kyllästämästä ikäänkuin "ydinvoimaloiden suoraan seinäpinnoista" hurjasti korkeuttaan kasvavan 

vääntyvän osoittavan sarven. Eli SUORAAN voimalan neutronvoiden uuttona kyljestä ponnahtaa 
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ikäänkuin tuulen latistama 60m paksu tummin pinkkitunku ensin vasempaan mantereella olevaan 

Loviisan linkkimastoon päin. Mutta kun beettaionisaatiopyörre tulee ylemmäs vapaisiin tuuliin se 

alkaa kiertyä noin lännessä olevaa kuvaajaa kohti. Yhä rajumpana ja nyt jo vajaat kilometrin 

paksuna hailakkaampana beettasoihtusumuna se kiertyy ei enää niinkään tuulen suuntaan vaan 

maan mangneettivuota orjallisemmin seuraten etelään, kuten sulle taannoin ennustelinkin 

revontulimekanismeista? PS. Suora auringonvalo beettasoihdun takaa MUUTTAA näköjään 

pinkkivalon perustaajuutta aavistuksen. Eli valoaaltofotonien referointi KESKENÄÄN tekee omaa 

erikoisteppostaan vaikeuttaen editointia entisestään juuri tässä kuvassa myös. > Sitten, 

rajapintakuvaa en tajunnut editoida, kun ajattelin "auringon > ionisillassa" olevan todistetta kyllin. 

Mutta juuri heijastuskohdalle > jokin rajapinta ilmestyi kuvassasi kuitenkin. Ja nyt se hämmästys: 

aivan > samanlainen kuin voimalakuvassa ja mikä hitto se onkaan siinä voimalakuvassa kun 

laajenee tuulen suuntaan! *Olemme KIISTATTA toteamassa, että TUULI kuljettaa ionisaatiopilveä, 

juuri tuuli. Mutta, mutta nyt on myös selkeitä viitteitä siitä, että "osa" ionisaatiosta tottelee MYÖS 

maan mangneettikenttiä. Tämä on tärkeä lisäviitekehys siihen MIKÄ tuhosi Turun TV-maston 

01.17-09 ja tappaa parhaillaan TVO:lta etelään Turussa metsää ennennäkemättömästi 10 000ha 

luokissa! > Kun viimeksi vertailin taivaan pinkkiastetta vanhoihin kuviin, niin nyt > täytyykin etsiä 

referenssiä onko taivaalle myös ilmestynyt juova! Tämä on niin rankkaa näyttöä että! 

*NIMENOMAAN! Olen sulle lähettänyt mm. lukuisia kuvia joissa TVO:n piippujen juovat näkyy 

alatuuleen. > Lisäksi rajapintakuvassa se jännä vasemmalle menevä riekale, todellakin > 

mielenkiintoinen. Se on vieläpä menossa etelään, kuva otettu länteen päin tosin selkä voimalaan. 

*JUST. Molemmissa kuvissa etelään menevä pinkki beettaionisaatio on keskeistä mesitsiä. > On 

syytäkin sensorien repiä pelihousuja. Ennen näkemätön kontrolli on kyllä jo jotain, miettii nyt mitä 

kaikkea olemme nähneet! > ---------------- > > No kyllä minä nyt sen verran voin kääntää, että 

pienen koosteen . . . *OIKEIN TÄRKEÄÄ ja HYVÄ ASJA. Nyt pitää meidän erityisesti löytöinemme 

K U U L U A ! A-tuubin nettiin saamani "spallaatiojuttu" on ihan uniikkia ja ei ole onnistunut 

teksteilleni IKINÄ aiemmin. Kansan avoin kirjoitteluvaade palstalla tähdä jutusta TV ohjelmaa on jo 

sitten silkkaa HELMEE!). Näytti SUPO enemmän kuin hermostuneen. Nyt joku NSA automaatti esti 

spallatio 2- osion saannin mm. Lapin kansaan. Haista-paska foorumista spallaatiot tippuu niinikää 

jne. Tässä on huomioitavaa, että mm. kyseisistä ei juttujani ole VUOSIIN RONKITTU IKINÄ POIS! 

Filmihullu foorumilta spallaatio putos jo ainakin kerran yms.. F1-formulassa kirjoittajat käskivät jo 

sponttaanisti panna juttuni yksityistalteen, ennenkuin SUPO VIE! Että paniikkia, paniikkia on 

ydinmiliisiroistoillamme nyt! ------------ 07.07-09 Mutta merituulimekanismin löytyminen rajuille 

Turun TV YLE mastopaloille ja nyt käsiin räjähtäviin useiden 100<km2 metsätuhoihin on enemmän 

kuin ydinherroillemme herppeistä.) Turussa muuten metsätuhot etenee jo sitä luokkaa, että tänään 

lehdissä (08.07-09 T.S) mm. Raision puukemikalitehdas suljettiin saksalaisten toimesta tulevien 

metsäkatojen PAKOTTAMANA! 100 työpaikkaa TVO:n säteilymetsätappojen edestä ei ole enää 

ihan pikku juttu saksalaisomistajan panikoidessa tulevaa näin näyttävästi omista 

ydinvoimalakokemuksistaan. *Päätinkin tarkastaa asiaa. Yritin viime viikolla tuoda metsän tuhoista 

esille klassista materiaalia. TVO esti muuten julkaistusta lehtiartikkelista hätäpäissään koko 

SYKEsarja B7 nimenkin! Heräsi heti epäily ydinkytköksien kiistattomuuksista. Tähän siis Metsien 

tila Olkiluodon ympäristöstä TVO/ Turun yliopiston tutkimuksista jo 1993 ja sivu 12: "Mänty on 

todettu herkäksi säteilyn jopa 0,1mSv/h vaikutuksille, joka ilmenee mm. kasvun taantumisena ja 

latvusten pensastumisena (Chandorkar &Clark 1986). . .Myös koivulla kasvu taantuu ja mm. 

lehtien muoto muuttuu voimakkaasti säteilyaltistuksesta (100 ja 200 Gy) siemenistä kasvatetuilla 

taimilla. Keski Euroopassa on todettu neulaskatoa useiden ydinvoimaloiden ympäristöissä 

(Reichelt & Kollert 1985). Harsuuntumisena mitattuna vaikutus on havaittu useimiten 10-20km 

saakka. Reichel ja Kollert (1985) ovat päätelleet, että ydinvoimaloiden päästöt vaikuttavat metsien 

terveyden tilaan laitoksen ympäristöissä!" *. . Pitkin tutkimusta sitten todetaan Olkiluodon metsissä 
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jo hälyttäviä jopa -43% mäntyharsuuntumisia 1993 mennessä aina 30 km päähän ulottuvilla 

testisektoreillaan. Samoin 250< kertaiistuneita tritiumtasoja ja 1000-kertaistumispäästöjä mm. 

meriin. Tyypillisesti monisatakertastujeita jalokaasupäästöjä säteilyainekasvuja luonnontilasta yms. 

Jäkäläkatoja ja maaperän ionipuskurien totaaliromahtamisia säteilyn paineista muutamiss 

vuosissa. Ehkä hälyttävintä 1993 julkaisussa oli tutkimusmateriaalin täyssalaaminen yli 13v ajaksi. 

Kun sain TV-kameroiden todistaessa raportin viimein kinattua itselleni sitä ei olla edelleen haluttu 

julkistaa! Itse asiassa vääjäämätön ennakko nykykatastrofista oli, että TVO esti määrätietoisesti jo 

1995 aiotun lakisääteisen jatkotutkimuksen! Olen useasti koettanut kysellä miten lakia voidaan 

rikkoa näin räikeästi, mutta olen saanut vastaani vain ydinalan korruptoimat miliisimeret, 

nettibannaamiset ja tiotaalivaientamisen aiheesta Suomen nyky-ydintapaan!." *Tämä on päivän s e 

l v ä ä ! Jos tilanne oli jo 70-luvun öljykriisiin startatuissa uusissa ydinvoimaloissa noin selvää, nin 

kuinka kauhea tilanne on nyt kun laitokset on reippaasti yli-ikäisiä ja maaperä jyrätty pullolleen 

neutronisäteilyjen beettasoihtuionuisaatioita. Jos kerran lehdistökään ei anna edes tällaisten 

TVO:n OMIEN julkaisujen nimiä enää esitttää lainkaan niin paniikista on kyse. Muuten kuvaavaa 

on asian kuku . Kuukausi sitten julkaisin ekat kuvat TVO:n ympäristömetsien megatuhojen 1000ha 

luokista. Silloin, kas kummaa VAIN YLE teki jutun ja lehdistö vaikeni. Neteissä ydinhallinnolla ollut 

muuta kommentoitavaa kuin väittää minun väärentäneen metsätuhokuviani ja sensurointia, sitä 

piisasi. Nyt kuukautta myöhemmin MTV heräsi kun jopa puualaa,paperitehtaat on pakko sulkea 

metsätuhojen räjähdettyä jo globaaliin satojen neliökilometrien aloille. Vaan mitä tekee lehdistö? 

Vaikenee kahta tarkemmin ja estää tilasta kertovat SYKEsarja B7 tyyppisten ydinalan omienkin 

julkaisujen julkituonnit. Ja nettimiliisit sulkevat siis jo aiheesta kansainvälisiä jopa GB:n foorumeja 

kuten sanottiin heti! > Antarktis-kuvalinkki ei toiminut, mutta menin katselemaan hakusanalla > 

Antarktiksen auringonlasku. *Tässä muuten nykynettisensorien kiiman asteesata kertova juttu. Kun 

menin kyseiselle saitille imuroimaan kuvan tuli NATO/SUPO väliin ja k e s k e y t t i kesken kuvan 

tallentamista niin härskisti, että sain talteen vain 1/3 osan ko. kuvasta! ja sulle ei siis enää lainkaan 

auennut . . .! On ne meinaan shokissa ydinpeelot tekemisistämme!))))) Kieltämättä hyvin puhtoisia, 

mutta olisin > yllättynyt jos täysin ilman purppuraa. Kaksi sellaista löytyikin, > ydinkoevuodelta 

1962 ja toinen 2006. En siis ruvennut editoimaan, > katselin vain perinteisesti. *VAU! Lähetä 

mullekin verrokkeja, kuulostaa nuo vuosiluvut NIIN merkittäviltä. Mutta lähetä siis suoraan kuvina, 

ettei SUPO sekoile väliin. > Kansainvälisen Greenpeacen foorumi sitten suljettiin viikko sitten! Heti 

> seuraavana päivänä siitä kun olin kritisoinut siellä GP:tä asian > välttelystä. Hyvin kevyesti tosin 

enkä arvaillut syitä nimitellen > ydinrahoitteiseksi korruptiojärjestöksi tms. Sulkemisen syy: "meillä 

ei > ole resursseja moderoida foorumiamme". Olisivat antaneet olla vapaana > sitten! Taisivat 

pelätä, että juttu leimahtaa sitä kautta. *. . . . ? ! !! !!! Herramun jee, että olemme TÄRKEITÄ ja 

löytöinemme enemmän kuin VAARALLISIKSI ydinalalta todettuina! !! !!! ------------- *Tätä piirrettäsi 

olen AINA arvostanut. Tajuat jo puolesta sanasta. Jopa sellaistakin, jota en edes itse ole vielä 

välttämättä oivaltanut!) > Täytyy olla jo hyvin perillä asioista huomatakseen, missä kohdin STUK 

vedättää. Jopa gamman nollatoleranssin > älyttömyys jää 99% ihmisiltä huomaamatta. *JUST! 

Tuollainen STUK:n megavalhehan on silkkaa paskaa. Mikään tunnettu suojaus ei tosiaan poista 

kokonaan gammaa, korkeintaan hiukan kosmeettisesti lieventää! *(Puhutaan siis tästä videosta A-

tuubissa:) http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1003821 *Mut hei kamaan pääsy A-tuubiin oli kyllä 

loistava päänavaus jo niineen.* > Myötäilystä huolimatta kun en päässyt jatkamaan sarjaa! *Etkö?. 

. .Johtuiskohan jo HETI seuraavan päivän T.S. 10.07.2009 artikkeleista saavutukses kunniaksesi: 

"Eivät sopineet tiedotuslinjaan, STUK poisti sivuiltaan kahden säteilytutkijan blogit! Poistetuilla 

sivuilla piti blogia mm. STUK tutkimusprofessori Dariusz Leszczynski, jonka näkemykset eroavat 

STUK toisen professorin linjasta. Poistettujen blogien joukossa oli myös STUK pääjohtajan Jukka 

Laineen blogi. Lezczynski vahvistaa T.S., että hän ehti kirjoittaa 2 kirjoitusta ennen blogien 

poistamista. Hän oli ihmetellyt miksei mahdollisista säteilyvaaroista ole tehty tutkimuksia? Poiston 
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syyksi kerotaan, etteivät sovi STUK:n tiedotuslinjaan!?? Leszczynski kertaa haluaan herättää 

keskustelua. Suomessa on EU:sta tosiaan täysin poikkeavat 10-kertaa lievemmät säteilynormit. 

Lehti jatkaa: Leszczynski kaipaa lisää tutkimusta säteilyhaitoista. Hänen omat tutkimuksensa 

säteilyn vaikutuksista ihmiskudokseen päättyi pilottivaiheen jälkeen, kun Tekes ei myöntänyt 

lisärahoitusta!!!! STUK:n Jukka Laaksoseltakaan lehti ei saanut kommenttia asiasta. Dariuz 

Leszczynskikin blogisivuillaan oli mm. huhtikuulle päivätty Powerpoint-esitys, jossa 

tutkimusprofessori arvostelee STUK standardeja. Hän ei ole ainoa tyytymätön STUK (ICNIRP) 

säteilytoimikunnan vanhentuneisiin standardeihin. Jo yhdeksän EU-valtiota on siirtynyt 

noudattamaan omia, huomattavasti kovempia säteilyrajoituksiaan!" *(Vesan videossa esiin 

tuottama mm. Saksan sikäläisen STUK:n spesialistin kutsumisesta luennoimaan EU:n 

sivistyneemmistä säteilystandardeista Suomeen 2 viikoa ennen oli selkeä merkki enemmistä 

ongelmista. Ja maamme joutuminen syystä EU:n säteilyrikkurijumboksi tulee tässäkin järkyttävän 

hyvin esille!) *Lehden artikkelissa puhutaan siis varsin hämäävästi ristiin erilaisista 

säteilystandardeista kännyköistä yleisiin gammaaviin ydinvoiman säteilystandardeihimme asti. 

Juuri SIKSI en itse erittele näitä artikkeleissani, koska kyse on ILMISELVÄSTI koko Suomen 

säteilykentän megaflopista ja sen kestämättömyyksistä JOKLA sektorillaan! Tuo videon 

esiinottama USA/Englannista ja Saksasta yms. löydetyt leukemian lisääntymisräjähdykset 

ydinvoimaloiden säteilypäästöalueilla on todistetusti tässä ilmiössä keskiössä! Itsestään selvää, 

esim. Vesan videossaan esiin ottamista Saksan ydinvoimaloistaan huomaamat vapautuvat 

suoraan mittaamattomat ja videossa silkana VALHEENA STUK:lta esitetyt ydinvoimaloiden mm. 

gammasäteilyn tekaistut nollatoleranssit suomessa, hehkuttavat järkyttyneitä mieliä laajasti 

maailmalla. Ydinvoimaloitten säteilypäästöjen lisäkasvatusoikeuksia mm. TVO on Arevan avulla 

taustalla kaikin keinoin koettanut jo pitkään kuulema kymmenkertaistaa! Mutta muut EU-maat 

näköjään menevät aivan päinvastaiseen suuntaan. Säteilytuholöydöstensä takia vaaditaan 

kymmenesosittamista. Koska KAIKKI säteilylisät on tietysti tappavaksi todettu! > Vielä yksi seikka 

on, että haastattelu oli alunperin 23min enkä ole nähnyt vielä miten se on lyhennetty! (Kone pätkii.) 

Annoin siihen vapaat kädet. Oliko sisäministeriö-kohta siinä? > > Minä: -Eli voin siis pyytämällä 

saada taustadatat sisäministeriöltä? > Mustonen: -Jos ne on edes tallessa. > -Täytyy olla! Ei 

sellaista tutkimusmateriaalia voi vain tuhota! > -Lycka till. *Poistettu oli noi tarkoin! Lisäksi video 

loppui töksösti kuin seinään kesken lauseen. > (JA vielä: data oli tosiaan sensuroitu puoliksi 

sisäministeriössä.) *Joo TÖRKEÄÄ tuo tutusti! Samaa sensurointia myös TVO/Posivassa!  

  

334. YVA. Ydinennusteita..txt 
334.YVA. Ydinennusteita. Tem 809/815/2009 VALITUS No:260 (Klassik!!) Lähettäjänä TV:stä tuttu 

Arto 27150 Eurajoki 29.06.2009 (Aihekimara astuu tässä osiossani niin kaukaiseen 

menneisyystaustaansa, että tietyillä lukijoillani on taatusti vaikeuksia käsitellä näin esitettyä 

materiaalia. Mutta koska tämä perustuu kiistattomaan ydinhistoriaamme. Ei tällaistakaan osaa 

voine sivuutta dokumentoimatta.) Alkuaikoinaan TVO käytti usein kirjoituksissaan varsin hämäriksi 

taustoiltaan jääviä paikallisten eurajokilaisten menneisyyden henkilöiden kiinnekohtia ja jopa 

ennusteita ydinenergiansa kansanomaistamisekseen. "Sähkö" sana on eurajokilaisen keksintöä ja 

siitä on nyttemmin kunnantalolle pistetty oikein pronssipatsas pihalle keksijänsä kunniaksi. Mutta 

toinen varsin mielenkiintoinen jutunparsi on joskus 100v sitten (20-luvuilla), ennustettu 

kansantietäjän kommentti. Siitäkin tämä enne on outo, että vaikka sitä on laajalti kyllä pinnallisesti 

lainailtu, ei sen KOKO kertomusta ole juuri kukaan ikinä nähnyt. Se mitä kansa aiheesta kulee 

menee jotenkin näin:" Olkiluodossa asusteli kansannäkijänä tunnettu henkilö. Hän oli ennustanut, 
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että Olkiluodon saarelle tulee massiivinen möykky. Sen päällä on korkea "keppi". Kepin nokassa 

PALAA massiivinen "kristallikuula". Ja sen "hehkun" vaikutuspiiri on kuin aurinko, joka tuottaa 

energiaa ympäristölleen". Heti kättelyssä tässä ennusteessa jää mietintään, että miten ihmeessä 

tuo hohka on AVOIN ja osuu kaikkiin? verrattuna nykysuljettuun voimalaan? TVO yrittikin kaikin 

keinoin esittää tätä ennusteosaa symboliseksi ties minkä "valonjumalansa lahjanaan" 

ihmiskunnalle. Minulta meni aika tovi selvittää mitä tämä kansantietäjä oli aiheesta OIKEASTI 

kertonut, Se on paljon karmeampaa ja kertoo valovuosia enemmän. "Kun ihmiskunta alkaa (YK-n 

raportoimissa 50-luvun säteilydegeneraatioennusteissaan,) menettämään otettaan moraalistaan, 

elämiseensä. He rakentavat elämäntapansa rappeutumisen kunniaksi itselleen lisää pahuuden 

symboliksi nousevaa palvotun, pelätyn ja laajasti maailmalla kumarretun "epäjumalan". Korkean 

kepin nokkaan nostetun hehkuvankirkkaan kuoleman "valon"! Sitä kansa palvoo suurena 

edistysaskeleenaan kautta maanpiirin. Niin vaan tulee käymään, mitä enemmän tätä laitettaan 

myös Suomi palvoo, sitä enemmän se tulee kylvämään kauhua, ja KUOLEMAA palvojilleen! 

Sokaisten silmät, aivot, sydämet kylmettäen ja kyvyn nähdä tekojensa seuraukset tämä Olkiluodon 

kepin nokassa palava IKUINEN tuli tulee tuhoamaan kokonaisia kansakuntia. . .!" Huomatkaa tämä 

aikansa hartaan miehen ankara varoittava ennuste tehtiin 100v sitten! Ilman, että ydinvoimasta 

tiedettiin yhtään mitään! Ja koska sen realistisuus ja varoituksen nyt nähtävät järkiperusta olivat 

valovuosia edellä aikaansa on sen voimakas herätyksen henki tuleville sukupolville pitänyt 

ennustuksen tuimasti hengissä. Nyky-ihmiselle sen aikalaisuuden "hurmahenkisyys" tökkii 

varmasti. Niin salattu tämä materiaali joka tapauksessa on, etten edes minä ole ennustetta 

kokonaisuutena onnistunut näkemään! Saati sen sanomaa kaikkineen selvittämään taustoineen 

laajasti suljetusta Eurajoen kirjallisuudesta. Aiheen syväluotaaminen kun on TVO:n toimesta 

TABU. Eikä muutenkaan tällaiset ikiaikaiset ennusteet tahdo taipua kansan oivallustasoille enää. 

Mutta on tämä sinällään niin pätevä enneuni, että oksat pois. Tämä KAIKKI pelmahti mieleeni 

jälleen kerran kun katsoin ottamiani beettasoihtukuvia. Joissa TVO:n ydin-möykkyjen yli 100m 

korkeitten savupiippujen nokassa palaa, loimottaa ja tappaa miljoonia palvojiaan klassinen 

kilometriluokan pinkkinen beettasoihtu säteilyteilien! Tappaen, tuhoten jo 10 000ha luokissaan 

biotooppimetsiämme, tuhatmäärin kansaamme, rajoittamatta merielämäämme yms.. Kaikki sen 

kyllä näkevät tekosistaan. Mutta tuhatpäiset poliisiarmadat ja ydinrikoksiinsa hurmahenkisesti 

vihkiytynyt erityisesti Helsinki-lehdistön ydinpapistohallintomme ei vaan haluaisi tajuta tekojensa 

kalmojen vääjäämättömyyttä. YHÄ vaan ydinhallintomme TVO/Posiva/IAEA/ASTUK haluavat 

uhrata tälle ITSE rakentamalleen "epäjumaluudelleen" kaiken , IHAN kaiken lapsistaan lähtien. Jos 

tuo varoitusennustaja 100v takaa näkisi mikä palvontakultti tässä meneillään on hän VARMAAN 

kovakorvaiselle nykysukupolvelle tuskansa vääjäämättömästä tuhon rangaistusennusteestaan 

kertoisi. Aikani lapsena minullaKIN on vaikeus jäsentää 100v perinnetaustaa ilman asiallisen 

kattavaa tietokantaa. Saamieni tietojen mukaan takana on suoranainen kirjasarja varoituksineen 

ydinvoiman kyvystä tappaa käyttäjäkuntansa! Näkee miten vähän ihminen oppii. 

Ydinhurmahenkinen palvontakultti suorastaan jyrää näennäisateististuvaa maailmaamme. En ole 

ydinvoimakultin kaltaista mitäänpiittamatonta fanaattisuutta kuolettavampaa juuri nähnyt! ------------- 

30 Sekuntia kiinailmiöön. Koska tuo aiempi materiaali oli senverran raskas, että halutaan 

nykyaikaista ydinalan "viisautta" kontrastiksi sen jälkeen, voin julkaista vaikka seuraavan faktan. 

TVO on saatuaan Ranskan ydinhallinnolta opetusta ydinturvallisuudesta alkanut soveltaa OL-3 

tyyppistä oppiaan myös laajemmin. . .siis MOKA-oppiaan! Kuinkas muuten. Ranska kun on 

kansakunta joka kadotti kokonaisen imperiumin hetkessä ja mieluusti halkuaa opettaa myös 

MUILLE kansoille miten se tehtiin. No TVO/Posiva/Suomea parempaa mätäpaisetta 

ydinkatastrofioppia imuroimaan ei ole löydettävisssä. TVO rakentaa parhaillaan hillittömät määrät 

hengenvaarallisia, perustuslainvastaisia sähköiskusta ihmisiä täppavia rikollisia ja toki laittomia 

sähköteurastusaitojaan ydinsaaret täyteen. Kuten hyvin tiedämme ydinvoimalan eräs lukuisista 
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heikkouksista on jäähdytysveden tauoton tarve myös alasajettuna vuorokausimääriä jälkilämpönsä 

takia. Siksi terroriteko juuri siihen on eräs varmin tie ydinekokatastrofiin vailla rajoja. Siksi 

TVO/Posiva on päättänyt sijoittaa valtavat rahat kontroloidakseen mm. Ruotsista tutuksi tulleita 

pommilasteja laitosalueille tuovaa liikennettä. Tarvikerekkoja saattaa jatkossa TVO:n portin vartija 

aina läpi usemman sulutusportin. Itse asiassa hämäräperäisille rekoille on tehtynä nyt oikein 

"tarkastus-, läpivalaisuterminaalitilat". Koska ydinvoima on maailman olemasaolon uhkakingi, niin 

verorahoja syydetään miljoona toisensa perään näihin. Autoterminaalissa kun laiton räjähdelasti 

toivotaan nähtävän. Mutta koska ydinala mokaa AINA, ihan AINA, niin tässä tutusti myös. Noiden 

rekkalastien alla on hengettömän ohut 3m paksu laaja rakennuskiveksi kelpaamaton valmiiksi 

repeilevä kalliotektonisaumakatto vesionkaloineen. Sen alta. . .niin tosiaan terminaalin alta virtaa 

VARMISTAMATON ja AINOA yli-ikähaperrettu merivesijäähdytinkanava ydinvoimaloille. Eli 

terroristit tuovat TNT- yms. lastinsa tämän kupolin päälle. Toki tässä vaiheessa porttimeren taakse 

jumitetun lastin löytyminen on yhdentekevää enää. Lasti voidaan ongelmitta räjäyttää TVO:n 

kehittämän täsmähotspottialueensa katolla. . .Niin ja loppu on Tshernobyliä kerttaluokkia rajumpaa 

sulaavien ja palaavien reaktorien imfernoa, jossa katoaa Pohjolat kerralla! ------------- Meri- 

maatuulimekanismeista. 30.06-09 On varsin jo perinteinen uutispäivä: "Afrikan kaakkoiskulmassa 

Komorien edustalle putosi jälleen kerran ties mihinkä ydinpäästön muodostamaan beettasoihtuun 

räjähtänyt lentoyhtiö Yemennian Airbus lentokone. Uhreja tässä Ranskassa tarkistetussa 

koneessa oli 152kpl.. Turussa tektoniikkaliikuntojen riivaama Muurlan moottorirata on ties 

monennenko kerran loppuviikon ajokiellossa. (Seuraavana päivänä kerrottiin tämän katkoksen 

olevan jo 5-kerta Lohja-Muurla tunnelitektoniikkaosuudella.)" Aina kun joku tunnelin osa saadaan 

kuntoon liikahtaa tunnetusti epävakaan Etelä-Suomemme lävistävä Olkiluodon Litoraaninen 

tektonisauma. Taas alkaa onkalon kallioseinät tippumaan kontroloimatta alas. Ydinhallintomme 

sensuroinneista huolimatta karut realit iskevät kimppuumme joka suunnalta. YLE radio alueuutiset 

30.06.2009:"Meri- ja maatuulimekanismi on suurelle yleisölle tuntematon. Sen toimintaa ei esitetä 

edes arkisissa säätiedotuksissa. Kun maan ja sulan meren rantaan muodostuu yli 

kymmenasteluokkainen lämpötilaero käynnistyy rantaan kapeimmillaan vain 10km levyinen 

lämpimän meren synnyttämä pyörrevirtaus ylöspäin. Ilmiö on yhteneväinen koko 

länsirannikkomme pituudelta niin, että tuuli työntyy joko lämpimämmälle rannalle. Tai 

lämpimämmälle merelle. Aamuisin ja iltaisin tuulen suunta niinikää vaihtuu. Näissä vaihtuvissa 

olosuhteissa tuuli kiertyy AINA POHJOISESTA! Ei KOSKAAN Länsi-Suomessa etelästä. Tuuli on 

myrskyisä AINA yli 10m/s. Lisäksi tämän paikallisen rintaman esiintymisen tärkeä ehto on, ettei 

muualla tuule, merilinjan yli häiriten tilannetta." On erittäin mielenkiintoista miten aletaan 

oivaltamaan MIKÄ MEKANISMI laajemminkin toimittaa tällä ko. tuulella TVO/Posivan 

ydinvoimaloitten beettasoihtuionisoituneet säteilyilmakertymät täsmäkuljetuksilla vuodesta toiseen 

JUURI TURKUUNPÄIN! Olemme kuulleet miten TVO:sta jo Turkuun asti ulettuu tällaisen 

tauottoman varsin vähän keskustellun tuuli-imurin toimittamaa säteilyionisaatiokuolemaa alueen 

täystuhoksi. Vuosi vuodelta säteilyionisaatiokertymät on alkanut aiheuttaa maamme suurinta 

metsäekotuhoa alueella. Liki 3v ydinhallintomme onnistui menestyksekkäästi pimittämään silkalla 

sanavapausväkivallallaan pitämään tiedot -95% neulaskadoista erityisesti männyissä piilossa. Kun 

alkukeväästä sain kuulla asian megalomaanisista puitteista saimme pian keväällä nähdä 10 

000<ha metsätuhoista myös YLE alueuutisten pääaiheina. Jopa lehdissä aiheesta oli hälyttäviä 

tiedotteita. Laukaiseva tekijä uutisoinnin esiintuloihin oli klassinen 17.01.2009 tapahtunut YLE 

Turku Kuusiston 400m korkeana näkynyt TV-mastoräjähdys beettaionisaatioon. Aiheesta on 

olemassa niin T.S. lehtikuvia, kuin myös minun ottamiani häkellyttäviä kuvia siitä miten TVO:n 

päältä pilviin osuneet säteilyionisaatiot imaistaan pohjoisesta suoraan Turkuun menevällä 

täsmämeritruulipyörteellä beettasoihtuna Turkuun. Myrskytuuli on kuten YLE ilmoitti juuri tämä 

merituulien iltapäivän pohjoistuulimyräkkä. Iskien kuin moukari tammikuussa vielä sulana 
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ydinlauhteista olevaa merirantarajaa käyttäen 100km Kuusistoon. YLE oivalsi tapahtuman 

historialliseksi, koska olin VAIN vajaa viiko etukäteen heitä tulevasta TVO-tuhosta KAHDESTI 

kirjallisesti varoittanut! Käytin tietojeni pohjana JUURI näitä ko. paikallisia merituulitietojani. 1978 

Silminnäkijäraporttiani siitä miten TVO tuhosi YLE Eurajoen maston ueasti ja toistuvasti 

beetasäteilyionisaatioillaan. Ja huipputasokasta kvanttiydinfysiikan vuosikymmenten 

osaamisoppejani. 

  

335.WSOY Luonnontieteitä kaikille 1951..txt 
335. WSOY Luonnontieteitä kaikille 1951. Eräät aikamme tarkimmin piilotettu kvanttiydinfysiikan 

materiaali on niin sensuroitua, ettei löydy kuin yli 50v vanhoista sensurointien ulkopuolelle 

jääneistä kirjoista. Minulta meni aikaa kauan, ennenkuin sain käsiini tällaista nyky-

ydinsensoreistamme vapaata helmitason kirjallisuutta. Onneksi ydinsensorimme huomaamatta on 

jäänyt kirja, jonka pohjatieto perustuu v.1936 tason materiaaleihin: "Radioaktiivisten aineiden 

olennaisimmat ominaisuudet ovat niiden vaikutus valokuvalevyyn ja niiden kyky ionisoida ilmaa 

niin, että elektroskooppi menettää niiden läheisyydessä hyvin nopeasti sähkövarauksensa. 

Radioaktiivinen säteily saa eräät aineet, kuten timantin, sinkkisulfidin, bariumplatinasyanidin 

loistamaan. Kun beettasäteilijän lehelle tuodaan voimakas magneettikenttä tai sähkövaraus 

huomataan sädekimpun taipuvan kuten positiivisesti varautuneet osat. Kun alfasäteilijä 

radiumsuola on sijoitettuna tyhjiö lasikupuun ja jonkin ajan kuluttua on annettu valon kulkea kuvun 

läpi, niin spektroskooppisesti tarkastelemalla nähdään läpi kulkeneessa valossa heliumin 

absorbtioispektrin kuuluvia mustia viivoja. Radiumsäteily muttuu fyysiseksi heliumiksi. Näillä 

atomeilla, jotka muodostavat alfa-säteet on kahden elektronin menetyksestä aiheutunut kahden 

yksikön positiivivaraus. Helium-atomeista puuttuvat elektronit muodostavat beettasäteet. Radiumin 

hajaantumiseen kuuluu valonnopea gammasäteily. Valosähköinen vaikutus ja viivaspektri. 

Röntgensäteet, gammasäteet ja ultraviolettisäteet tekevät kaasut sähköä johtaviksi!. (JUURI TÄMÄ 

totuus on mitä tarkimmin salattua! Säteilyn todetaan kylmästi muuttavan arkisen ilman 

happomaisiksi superradikaaleiksi, rautanaulajohtavaksi ionisoituneiksi myrkkyaineikseen. Joilla on 

kyky silpoa aineita, biomateriaaliamme riistämällä niistä valenssielektoneja, myös sähköä johtavina 

kauempaakin! Jolloin sisäänhengitetty arkinen ilmakin muuttuu silmittömäksi tappajaksi! Aivan 

uskomatonta, että tällaiset ilmaan säteilyvarastoitumat, perusmyrkytysominaisuudet jne. päätettiin 

systemaattisesti myöhemmistä ydinalan kirjallisuuksista yhteispäätöksin vain poistaa. Nykyiset 

tiedostot eivät lainkaan uskalla kertoa tätä faktaa mekanismista joka muuttaa jo varsin pienilläkin 

säteilyenergian varastoitumillaan hengitysilmamme silmittömiksi tappajiksi. Beettasoihtuteilaajiksi 

ja säteilyvarstona on keskeisen ydinenergian vuotokanava ohi mittalaitteitten biotooppeihimme. 

Tshernobylissä esim. juuri nämä tappoi koko valvomon väen hetkessä demoten 

kammottavuuttaan.) Säteilyosumien ionisoiva vaikutus kertoo siitä, miten ne riistävät elektroneja 

kaasun atomeista. Voimme ajatella niiden aiheuttavan kohdistettuun metallipintaankin positiivisen 

sähkövarauksen. Tavallisesti metallit ionisoituvat kun niihin kohdistaa säteilyä. Säteilyn irrottaessa 

valenssisidosten elektroneja isäntäatomeista sitoen itseensä säteilyn energiaa. Kuumennetun 

alkuaineen valotaajuussäteily osoittaa, että atomit voivat säteillä ympäristöönsä sitä energiaa, jota 

ovat sitoneet itseensä. Siten, että elektronit ovat siirtyneet alkuperäiseltä paikaltaan. Hehkuvassa 

kappaleessa kuumennettaessa elektroni hyppää oman atominsa sydämestä kauemmas 

varastoiden potentiaalienergiaa. Ja toiset elektronit hypätessään takaisin lähemmäs ydintään 

menettävät fotonoiden ulos potenttiaalienergiaansa. Kullakin alkuaineella on omat tietyn taajuuden 

valospektriviivansa. Kun aine ottaa vastaan energiaa, elektronit hyppivät ulospäin ja palatessaan 
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sisäänpäin luovuttavat tarkalla taajuudellaan säteilyään." Atomin halkaisemisesta kirja kertoo 

mm.:"On itsestään selvää, että vain maailmanhallituksella voidaan välttää ihmiskunnan tuho ja 

itsenäiset kansalliset hallitukset ovat suoranainen uhka ihmiskunnan olemassaololle. Koskaan 

aiemmin ihmiskunnan kohtalo ei ole riippunut niin paljon, kuin nyt siitä kuinka tiedemiehet 

käsittävät kansalaisvastuunsa. Me nykyisin elävät voimme joutua yhteiseen hautaan. . .!" 

Äärimmäisen osunutta ydinvoiman keskustelua jo 60v sitten. Kuten huomaamme tiedemiesten 

moraalinen vastuu on lakaistu maton alle sillä, että KESKEISIÄ ydintietoja pimitetään. Kriitttiset 

kansan harvat äänet tieten tuleva ydintuho sulutetaan alati kasvatettavalla 

miliisiväkivaltakoneistolla. Jopa Stalin olisi Suomemme ydinkansanmurhan kulttuuristamme ylpeä! 

--------------- WSOY Luonto tieteen valossa osa IV toimittanut G. Mellander v. 1911.s.370< (lyh.) 

"On omituista huomata mitenkä syvälle oli juurtunut läpi monien vuosisatojen vanhoista 

kreikkalaisista filosofeista lähtien aina alkemisteihin, ja vieläpä myöhempienkin kemian tutkijoiden 

käsitys mahdollisuudesta muuttaa metalleja toisiksi ja luottamus kerran keksittävään välineeseen 

"viisauden kiveen", jonka avulla tuo kaikki kävisi päinsä, ja joka omaisisi muitakin ihmeellisiä 

ominaisuuksia, kuten esim. tautien parantamiskyvyn jne. Ja jo melkein samalla vuosisadalla kun 

tieteellinen tutkimus alkoi tulla vakuuttuneeksi alkemistien unen mahdottomuudesta, tehtiin 

keksintö, joka aivan hämmästyttävässä määrässä kantoi povessaan alkemistien unen 

toteutumisen. Joka on pakottanut suorastaan tunnustamaan, että alkemistien käsitys metallien 

muuttumisesta on ei ainoastaan teoreettisesti mahdollinen, vaan että sitä lakkaamatta tapahtuu 

ympäröivässä luonnossa. Ja kun tarkastamme kokonaisuudessaan niitä ominaisuuksia, mitkä 

tutkimus on radiumille jo ehtinyt omistaa, ei voisi ajatella yksityiskohtaisempaa todellista vastinetta 

alkemistien viisauden kivelle, kuin mikä sillä radiumissa todellakin on! Mutta rientäkäämme 

tutustumaan tähän ihmeitä tekevään kahdennenkymmenennen vuosisadan viisauden kiveen: Mitä 

on radium?" . . .AAMEN! Tässä siis muurataan sellaiselle fantasiaydinuskovaisuudelle perustus jo 

100v sitten, ettei voi kuin hämmästellä, onko pappina ydinyhtiön kansainvälisin rahavalloin voideltu 

nykyaikainen uhripappi-insinööri, vai onko itse jumaluudet määränneet ydinuskovaisuuden 

ihmiskunnan viimeiseksi harhaopiksi, joka tulee ihmiskunnan elämän edellytykset tuhoamaan 

viimeiseen mieheen. Fanaattisuus säteilyn kaikkivoipaisuususkoon on siis JO 100v pitkä, halleluja. 

"Lyhyesti se on yksi niistä satakunnasta alkuaineesta, jotka meidän päiviemme kemian tutkimus 

tuntee, yksi niistä aineista, joiden edustajista esim. rauta, kupari, typpi ja happi ovat meille kaikille 

tunnettuja. Kuten muillakin alkuaineilla on radiumilla oma erikoinen valospektrinsä, jonka kautta se 

voidaan myöskin erottaa toisista alkuaineista. Mutta mikä sitten on radiumille ominaista, joka sille 

antaa niin erikoisesti huomattavan aseman toisten vanhempien veljien ja sisariensa joukosta? 

Ennenkaikkea se, että siitä eroaa lakkaamatta sitä YMPÄRÖIVÄÄN TILAAN omituisia vaikutuksia, 

nk. s ä t e i l y j ä . Tästä juuri sen nimikin radium = säde. Meille löytyy useita keinoja näiden 

säteilyjen huomaamiseen. Voisimmepa jo ilman muuta paljain SILMIN huomata näitä vaikutuksia, 

jos olisimme siinä onnellisessa asemassa, että saisimme tarkastella hiukan suurempaa 

radiummäärää, ja tekisimme sen pimeässä. Näkisimme silloin radiumvalmisteemme ja sen 

lähettämän ympäristön olevan KIRKKAASTI VALAISTUNA. Niin kirkkaasti, että voimme pilkkosen 

pimeässä erottaa tarkkaan tuon pienen ainemäärän ja lasiputken, jossa se sijaitsee. Vieläpä 

enemmänkin, voisimme sen avulla lukea jotakuinkin pientä kirjoitustakin. Radium säteilee siis 

VALOA! Mutta jo aivan pienilläkin määrillä radiumia voimme huomata näitä vaikutuksia, jos 

käytämme muutamia yksinkertaisia apuneuvoja. Tällaiset ovat esim. muutamat mineraalit ja jotkut 

kemialliset yhdistykset, joille on ominaista ruveta loistamaan pimeässä, kun ne joutuvat lähelle 

radiumvalmistetta. Esim. bariumplatinacyanuri-suolalla sivelty pahvilevy, samanlainen jota 

käytetään röntgensäteiden havaitsemiseen. Kun asetamme sen lähelle radiumvalmistetta, alkaa se 

valaista omituisella SINERTÄVÄLLÄ VALOLLA! Ja mikä kummallisinta tuo valo EI HEIKKENE 

huomattavasti, vaikka asetamme levyn ja radiumvalmisteen välille esim. kirjan, lautakappalen tai 
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yksimpä ohuen metallilevynkin. Huomaamme, että radiumista lähtevät säteilyt voivat kulkea 

sellaistenkin esineiden läpi, jotka eivät laske lävitsensä tavallista valoa. Varsin helposti voimme 

näiden eri aineiden läpi kulkevien vaikutusten ja säteilyjen olemassaolon huomata 

valokuvausalevyn avulla. Radiumin säteillä voimme myöskin synnyttää VALOKUVIA pimeässä ja 

lisäksi sellaisten esineiden LÄPI, joiden lävitse valo ei voi tunkeutua. Niin voimme niiden avulla 

valokuvata esim. suljetussa kukkarossa olevat rahat. Ehkäpä lukijani muistanevat jo varmemmin 

tutustuneensa samantapaisiin säteilyihin. Niin onkin. Luonnon I:ssä osassa tutustuimme nk. 

röntgensäteisiin, joilla oli juuri samanlainen ominaisuus. Radium lähettää siis lakkaamatta 

ympäristöönsä hyvin läpitunkevia röntgensäteitä. Mutta vielä on meillä mainitsematta kaikkein 

tärkein ja samalla tarkin keino radiumsäteitten huomaamiseen. Se perustuu niiden ominaisuuteen 

tehdä ilma SÄHKÖJOHTAJAKSI! Ilma on yleensä hyvin huono sähkönjohtaja. Jos varaamme 

esim. eristetyn metallipallon sähköllä, niin se voi ilmassa säilyttää pitkät ajat sähkövarauksena. 

Sen sijaan, jos asetamme sen läheisyyteen radiumvalmisteen, menettää se sähköisyytensä 

muutamassa SILMÄNRÄPÄYKSESSÄ. Parhaiten voimme tutustua tähän ominaisuuteen nk. 

elektroskopin eli sähkönäyttimen avulla. Se on yksinkertainen kone, jonka jokainen voi itsekin 

helpopsti rakentaa (leydenin pullo). Heti kun asetamme elektroskopin levyn läheisyyteen 

radiumvalmisteen, johtuu sähkö nopeasti YMPÄRÖIVÄÄN ILMAAN! Tämä mittauslaitos on niin 

herkkä, että sen avulla voipi helposti osoittaa niinkin pienen radiummäärän kuin miljoonas osa 

yhdestä grammasta. Säteiden lähempi tutkimus on osoittanut, että ne ovat AINETTA, osaksi 

hiukkasia, joiden paino on noin 4-kerta suurempi kuin vetyatomin, osaksi vieläkin paljon hienompia 

osasia, joita eriää suurella nopeudella säteilevästä aineesta, siis radiumista. Ainehiukkaset 

kulkevat nopeudella, joka lähenee valon nopeutta, siis noin 300 000km/s. Suuren nopeutensa ja 

pienuutensa takia on niillä kyky tunkea helposti toisten aineiden läpi. Kun radium lakkaamatta 

säteilee hiukkasia, olisi odotettavissa, että radiumin paino vähenee. Näin onkin laita. Sinä 10v ajan, 

minkä radium on tunnettu, ei olla voitu vaa'alla havaita huomattavaa painon vähennystä. Voidaan 

laskea radiumin 1 760 vuodessa menettävän säteilyn kautta puolet painostansa! Jos meillä nyt 

1911 olisi 1g radiumia, niin se 3671 painaisi vaan 0,5g. Mutta paitsi näitä säteitä, joista edellä 

olemme kertoneet, eroaa radiumista vielä muutakin. Voipi nim. huomata, että ILMA 

radiumvalmisteen LÄHEISYYDESSÄ vaikuttaa elektroskooppiin samalla tavalla kuin itse radium, 

senkin JÄLKEEN kun radiumsuola on viety etämmäksi. Jos esim. ilma putkesta, jossa on säilytetty 

radiumia, johdetaan sähköllä varatun elektroskopin sisään, menettää elektroskopi sähköisyytensä 

aivan lyhyessä ajassa. Tämä johtuu siitä, että radiumista erkanee kaasumaista ainetta, jolla taasen 

on samat ominaisuudet kuin itse radiumilla. Tätä radiumista syntyvää radioaktiivista kaasua 

kutsutaan RADIUMEMANATOKSI. Emanatiokaasu loistaa pimeässä kirkkaalla valolla. Tästä 

syystä on se saanut kemiallisena alkuaineena nimen NITON (loistava). Kerroimme, että tämä 

emanatio- eli nitonkaasu lähettää myöskin samanlaisia säteitä kuin radium. Herää tietysti jälleen 

mieleen kysymys, mitä jää jäljelle nitonin osasista tai atomeista niiden särkyessä. Tutkimus on 

osoittanut, että jälleen syntyy uusi radioatiivinen aine, joka tällä kertaa on kiinteä. Mutta sekään ei 

ole pysyvä, vaan hajoaa edelleen. Yrjö Tuomikoski". Vai näkyy säteily jo ihan paljain silmin valoina, 

ja mites tämä suhteutuu oivaltavuudessaan paljon kiistaa aiheuttaneisiin beettasoihtukuvauksiin? 

Kuten oivasti huomaamme ongelmitta säteilyn tuotokset kyettiin näkemään jo 100v sitten. Mutta 

suoranainen SHOKKI on huomata miten ilmakehässä säteilyn energiat siirtyy kuin TYHJÄÄ! 

Hämmästymme miten ilmakehään varastoituvat säteilyn ENERGIAT muuttaa sen tappavan 

vaarallisen energiseksi, joka mm. tappaa hengitettynä keuhkot polttaen ihmisen kuin tyhjää vaan! 

Tällaiset ominaisuuksien opetukset on systemaattisesti nykymaailmamme tietokannoista siis 

TIETEN POISTETTU IAEA/SUPO ydnhallinnon toimesta! Ei tosiaan mikään ihme, että tällaista 

sensuroinneista vapaata materiaalia saa etsiä sellaisesta tietokannasta, johon 

ydinrikollisuushallintomme pitkät lonkerotkaan ei yletä! ------------- Lisää kirja-aiheesta. Noin homma 
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pelittää. Mutta hei kamaan man! Luvin samaisesta kirjasarjasta, että radium oli keksinyt Ranskan 

Becquerel. VASTA äsken v.1896 ja oli aiheuttanut maailmanlaajuisen KAIVUUBUUMIN! Radiumia 

kuulema haalittiin heti alusta asti kissojen ja koirien kanssa, yllätys yllätys JUURI USA:sta ja 

Saksan Alppien seutumilta, josta tuuli tuo päästöt sujuvasti myös Skandinaviaan asti! Luuletko ihan 

tosissasi, etei tällaiset miljardien kivitonnien yhtäkkiset megaisoksi ryöstäytyneet uraanikaivamiset 

vaikuta paikallisiin Alppisoliin ja mikroilmastoon? Oikeassa olet toki siinä, että levää VARMASTI 

kasvoi jo ihan luonnontilassa ja (miksei luonnon radonlähteissäkin) esim. Grönlannissa ja 

tällaisissa paikoissa. Grönlannin valtava kaasut salpaava jäämassiivi kun 100% varmasti keskittää 

sen alta vuotavat radonoinnit valtavaan keskittymiskonsentraatioon jäätikköjen reunaan, jossa 

levät sille ihan luonnonmenetelmin altistuu. Mutta olen käytännössä varma, että juuri ilmiön 

keskittymisKASVUT kaivuun alettua 10v aikana aiheuttivat jo silloin kansassa kauhua 

LISÄÄNTYNEINÄ silminnähden kaivosympäristöissä ja kauempanakin leväkasvuräjähdyksinä. 

Jotain kertokoon tilanteesta lisäteksti samaisesta kirjasta: "1g radiumia valmistamiseen tarvitaan 

käyttää tuhansia kiloja raaka-ainetta.- Erotustyö on lisäksi siksi pitkäaikaista ja erityisesti 

koulutettuja voimia kysyvä, että radiumin hinta on ja tulee aina pysymään SATUMAISEN 

KORKEANA! (Rinnastettavisssa siis kullan kaivuuhysteriaan. Sieltä kaivetaan, mistä vaan kyetään, 

rikastuakseen!) 1mg radiumia maksaa 500mk, 1g vsitten 0,5 milj markkaa ja kilo kokonaista 

500milj. markkaa. Näin suurta määrää, nim. kokonaista kiloa, sitä tuskin koskaan saadaan 

valmistettuksikaan. Nykyään löytyy sitä kaikkiaan erotettuna noin 10 grammaa hajotettuna 

kymmeniin laboratorioihin ympäri maailmaa. Sanoimme, että radiumia löytyy luonnossa hyvin 

pienissä määrin. Tärkein mineraali, josta sitä erotetaan, on eräs uraanimalmi, nimelllä, pikivälke, 

jota löytyy suuremmissa määrissä ainoastaan Böhmissä (Saksa DDR Wismut Ronneburgina 

myöhemmin tunnettu maailman suurin ydinvoimaekotuho). Täällä saadaan 5 000kg pikivälkettä 

kaksi grammaa radiumia vuodessa! Aivan pienissä määrin löytyy radiumia kaikkialta luonnossa. 

Meidän tavallinen graniittimme sisältää esim. jokaista miljoonaa kiloa kohti 2,9 mgr radiumia. 

Vesissä löytyy sitä myös pienissä määrin, . . . .SAMOIN ILMASSA!!!!" *Eli kuten läpi suorastaan 

HUUTAA Mauno Koiviston ja Fransoi Miitterandin 1986 EU:n ultrasalaisen 

uraaninkaivuusopimusten kivijalka Suomen 80 000km2 uraanininkavamiseen luotiin 

moraalittomuuden huipun rahan kiilto silmissä jo yli 100v sitten. Mikään ei ole muuuttunut ja mitään 

ei ydinkiimaiset ole oppineet rikostensa vaikutuksista sortamaansa luontoon. Tossa se surutta 

paljastettiin jo! Uraaninkaivuun kiihtyminen aiheutti jo reilun 10v päästä globaalista JOPA radiumin 

ilma kontaminaation mitattavaa noususpurttia.(Ikinä en ole kuullut, mistään, että radiummalmi 

leviää suoraan ja noin mitattavan konkreettisesti ilmaan jäädäkseen kaivoksilta näiltä 

nykyuraanimainaroinnin IAEA-sensoreiltamme.) Radiumhan tosiaan kirjan tiedoin hajosi 

varastoituen surutta myös mm. ilmaan! Hei kamaan täähän on siis aivan H Y S T E E R I S E N 

hyväskäypänen obus!) Suhteuta nyt kaikkee. Pojat on tässä vaiheessa (1911) maailmalla 

kaivelleet 5 000kg*10g= minimissään 50 000kg uraanirikastetta, no huonommat esiintymät 

huomioiden 100 000- 1 000 000kg uraanirikasteita maapallomme päälle hajoamaan maailman 

tuuliin ja JO havaitaan levän räjähdysmäistä hälyttävää kasvulisää. Suhteutas nyt tämä genre 

sitten nykyiseen uraanintarpeeseen kun sotapuoli tarvii 94% uraaneista. Ns. "siviilipuolen" 6% 

osuuteen 450 kpl about 900MW reaktoria vaatii vuodessa 90t noin 4,5% uraanierät. Ja tätä 

sekoilua on harrastettuna jo 60v megamitoissa!  
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336. -09 Mehiläiskadot..txt 
336.-09. Mehiläiskadot. Uskomatonta miten moninaisesti maamme ydinpropakandakoneistot 

vesittää totuuskuvaamme. Jossa ydinvoiman käyttö pala palalta ja vääjäämättä tulee Einsteinin 

lausuntoa myötäillen tappamaan koko maailmamme elinmahdollisuudet. Kuulin tätä kirjoittaessani 

suorasukaisen valheen siitä miten Itämeremme ekosysteemit ydinlauhteitten elatusaltaiksi 

muuttaneet meremme kuolevat myös siinä nyt yhtäkkiä elävillä tulokaslajeilla. Uutisointi 

systemaattisesti unohtaa mm. vaeltajasimpukat rannoissamme. Vaikka jo ne yksinään tunnetaan 

maailman tasokkaimpina ydinvoimalan tappajina! Ei sanaakaan valekirjosimpukkainvaasioista. Ei 

mainintaa laitoksiemme elintärkeät vesijäähdytyskanavat tukkivista kaspian runkopolyypeistä. 

Joiden takia jopa Venäjä jo sulkee 4 Sosnoviborin nykyistä ydinvoimalaansa hengenvaarallisena! 

Koko ydinhallinnon energia menee tässä uutisankassa siihen, että meremme kalat, mätimunat ja 

planktonit tulee tuhoamaan sielä parveilevat arktiset samanlaiset maneetit. Uutisointi valehtelee 

tietysti myös tarkoin, että pelätyt ameriikan kampamanettikannat on MYÖS löydetty. Niin ja 

tosiaan, keväällä ydinlauhtevesien todettiin tuottavan kammotut sinileväkukinnot niinikää 

ydinlauhteen kummuttamista syvänteitten ravinnekuormista valtavine metaanipäästöineen. Esim. 

TVO tuottaa näinkin jo 5 000MW hiilivoimalan edestä kasvihuonepäästölisää. Uups, niin ja 

keväällä ydinlauhteet houkutti Itämereemme tehotappajan mustakitatokon myös rannoillemme. 

Muttei tällaisia ikäviä toki kansallemme haluta kertoa ydinalan väistämättöminä seurauksina. Vaan 

eteenpäin. Kansalaisillemme on alettu iskostamaan ydinalan harhana, miten mehiläistuhoa ei 

yhtäkkiä olisi lainkaan! Miten tämäkin illuusio luodaan kertoo T.S. 05.07.2009:" Bzzzzzz! Nyt 

liisataan mehiläisiä. Mehiläispesä rivitalon pihalla tai kerrostalon parvekkeella kuulostaa hurjalta 

jutulta. Mutta mitä New Yorkissa, Lontoossa ja Pariisissa, sitä Turussakin. Pirjo Vismanen. Antti 

Nieminen ei itse kahteen lähistönsä 50 000kpl mehiläisen pesiin koske suin surmin. Sitä varten 

paikalle porhaltaa ammattimies Varsinais- Suomen Mehiläishoitajat ry:n puheenjohtaja Aimo 

Nurminen. Hän omistaa liisatut pöntöt. Ei hunajan vaan sadon takia. Nieminen kasvattaa tontillaan 

lähes kaikkea mitä syövät. Perunaa, omenoita, marjapensaita. Puutarha tuotti satoa vuosikaudet, 

mutta sitten tuli toppi mehiläisten poistuttua! Sen jälkeen puutarhan tuotto alkoi vähetä aivan 

selvästi, Antti Nieminen kertoo. Syynä oli pölyttäjähyönteisten määrän raju lasku. Nieminen 

ymmärsi oitis, kun luonto ei enää kasvata ampiaisia ja kimalaisia tarvitaan tarhattuja pölyttäjiä 

vuokralle. Suomi jälkijunassa. Pölyttäjien määrän väheneminen on havaittu viime vuosina laajalti. 

Sen myötä myös kaupunkipuutarhurit on innostuneet mehiläisistä. - Esim. Lontoossa ja New 

Yorkissa on jo tuhansia mehiläisten pesälaatikoita ihan keskusta-alueella, talojen katoilla, jopa 

parvekkeilla. Pariisissa, jopa Pompidou-aukioilla, Luxenbourgin puistoissa, Aimo Nurminen kertoo. 

Jopa Siperiassa pidetään satoja nostavia mehiläispesiä. Mehiläisten vuokraamisesta pölytystyöhön 

on tulut maailmalla liiketoimintaa, joka tuo jo kasvattajille enemmän tuloja kuin hunajabisnes! 

Suomessakin Mehiläishoitajaliitto aloitti saman pölytyspalvelun keväällä! Asiakkaina 

ammattiviljelijät satolisäämiseen. Kysyntä on valtavaa sanoo Nieminen. Mehiläisten kannalta 

taajamat ovat hyviä pesäpaikkoja. Parempia kuin perinteiset tehoviljelypellot, joissa vuokrapesiä on 

jo ennestään. Puutarhoja, puistoja, niissä paljon kukkia. Omakotialueella kannattaa ajatella 

naapureitaan myös. Vaikka kirjallisia lupia mehiläispesiin ei tarvita. - Tapaturmariski on aina 

olemassa lapsien, hallitsemattomien porukoiden, koirien yms. kanssa. Ihmisistä mehiläiset ei juuri 

välitä. Mutta mustia vaatteita kannattaa ärsyttäjänä välttää. Mehiläisiä ei kannata myös huitoa 

pois." Taustajatkona, kun parisen vuotta sitten alkoi tulla selväksi, että maailmalta katoavat 

luonnossa elävät mehiläiset sukupuuttoon ydinvoiman ilmaionisation eksyttäminä. Oli pakko 

kehittää jotain. Euroopassa ongelman hyökätessä tosissaan ydinvoimavaltioihin oli haettava 

hätäapua. Hollanti on se maa, jolla oli perusvalmius syytää markkinoille suuret määrät tavallisessa 

pahvisessa kenkälaatikoissa jo vuosia puutarhoihin ostettuja mehiläisten kantoja. Mukana seuraa 
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sokeriliemet ja muut elämisperustat. Tarra vaan kopasta pois ja tienoot täyttää ampiaisparveilun 

keinotekoinen pörinä, kuin silloin ennen. Jolloin luonnossa niitä tappavaa ydinsäteilyn 

päästökasvutuhoa ei vielä teutoroinut. Näissä Hollannista nyt laivanlasteittain liisatuissa 

kasvateissa on muutama mieltäkääntävä erityispiirre. Ne ovat tietysti geenimanipuloinnin huippuja 

ja sukupuu ohut kuin silkkisäie! Lisäksi ne kaiken kukkuraksi mm. säteilyllä sterilisoidaan. Täysin 

väärille leveysasteilleen levitettynä massiivisesti ei niistä eläjäksi talviimme ole. Myös alta 

katoaviksi ydinvoimin tuomittujen alkuperäiskantojen rippeitä halutaan suojata. Aivan uskomaton, 

kallis ja toimimaton kosmeettinen ratkaisu siis! Muistamme miten jo viime syksynä hämmästeltiin 

yhtäkkiä laajasti Suomeen tulevia erittäin agressiivisia ampiaiskantoja. Pitkin Eurooppaa oli vähin 

äänin alettu EU:n päätöksin tunkemaan paikkakunnille täysin sopimattomia 

korvausmehiläiskantoja! Joka pellon kulmiin hipihiljaa iskostetut mehiläisknnat tietysti öksyvät 

tuhoisista ydinvoimaloiten yläilmakehään syydetyistä beettaionisaatiosähkökentistä, kuin jo 

luonnon kannatkin. Mutta nyt oli Hollannin kasvatustulokkaista mistä ottaa! Pitkin maatamme 

huomattiin miten muutamissa viikoissa minne sattuu alkoi muodostua valtaisia puolen metrin 

pesäkolonioja. Joiden täysin ulkomaalaisen perustan huomasi äärimäisen agressiivisesta 

käyttäytymiskaavastaan. Koirien, ihmisten ja lasten kimppuun nämä koe-eräampiaiset rynni 

täydessä raivossaan. M.T. kirjoitteli heinäkuussa -09 vaivautuneena näistä tuontiotuksista, että 

olivat tuhonneet peräti kolmanneksen mm. kirsikkasadoistamme syömällä hedelmät suoraan 

puista! Kuten aina tulokaslajeilla siis on kotokannoistamme täysin poikkeavia tuhoisia outouksiaan. 

Koskeivät kuulu luontoomme. Mutta sensurointihan toimii lehdistöissämme tehokkaasti peitellen. 

Lehdistö tietysti vaiennettiin kertomasta mistä epäonnistunut kokeilu sikisi. Pääasia oli iskostaa 

luonnon mehiläiskantojen sukupuutot ydinvoimapäästöistä huolimatta ihmismielistä 

huomaamattomaksi. Peruskansalaisille ei jäänyt tässä ydinvedossa mieleen, että kyseessä oli 

ennennäkemättömän rajun ydinflopin alkutahdit. Yhtä kaikki vähin äänin ympärillemme kasvatetut 

mehiläismassat levitettiin systemaattisella valtioiden välisillä salaussopimuksilla kansan tietämättä. 

Samoilla perusteilla, joilla levitettiin joukkoomme ihmisiä pelkäämättömät tappajakarhukannat, 

sudet, ahmat ja ilveskoloniat. Mehiläisten ja ampiaisten kohdalla nyt säteilystä lopullisesti 

sukupuuttoon ajetavia alkuperäiskantoja ei kohta muista enää kukaan! Vain agressiiviset ja 

häthätää ydinalan syyllisyyksiä tapahtumiin kosmeettiseksi suojaksi "liisatut" elinkelvottomaksi jo 

alkujaan tiedetyt pölyttäjäkannat ovat tulleet siirtymäkaudeksi. Kunnes säteily tappaa 

ympäriltämme yhä kiihtyvästi biotooppejamme. Kuten nyt käsiin räjähtäneistä säteilymetsätuhojen 

100km2 kokoluokkien tilastamme huomaamme. MTV maalaili tulevan kalmon. Tilanne 

ydinpäästöjen repimässä metsiköissämme,"pahenee tunti tunnilta, kohti kohtalokasta loppuaan!" --

---------- S. Tyynelän lisämateriaalia. Ja Sinikka sanoo K.S:lainen foorumissa -09 heinäkuu 

"(Metsänhoitaja Esko Jalkasta siteeraten:) Radioaktiivinen säteily, myös ydinvoimaloitten 

ympäristössä oleva matala-aktiivinen säteily tuhoaa ensin "bioenergiakentän" = "vastustuskyvyn ja 

immuniteettijärjestelmän ", minkä seurauksena myös mehiläisten vastustuskyky vähenee ja 

mahdollistaa kaikenmaailman tuholaisten ja virusten aiheuttamat jokkotuhot, niin 

mehiläiskannoissa, kuin metsissäkin! Koko ihmiskunta on nyt ydinaseitten ja kylmäverisen 

atomiteollisuus-terrorin panttivanki. Tätä ydinterroria johtaa pieni joukko maailman talous-ja 

rahaeliittiä vailla omaatuntoa ja moraalia ? Pitäisikö foliohatun valmistusohjeet antaa ensisijaisesti 

niille, jotka totuudesta ja ratkaisemattomasta korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituksesta 

huolimatta pää höyryssä suunnittelevat lisää uraanikaivoksia ja ydinvoimaloita ? *Minä olen tosiaan 

sanonut, että ydinsäteilyn häiriösingnaalit sekoittaa mehiläisten suunnistusmekanismit. Jos sen 

lisäksi on faktattuna, että ydinvoiman säteilyn on MYÖS todettu tuhoavan mehiläisten imminiteetin. 

niin miksi epäilisin? Tiedättekö MITEN esimerkiksi ihmisen immuniteetti romahdutetaan 100% 

vaikka ennen luuydinsiirteitä? Aivan OIKEIN SÄTEILYTTÄMÄLLÄ! Sinikka on tapansa mukaan siis 

löytänyt keskeisen lisäefektitotuuden siihen MIKSI mehiläiset ympäriltämme kuolevat hälyttävästi 
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säteilykasvuun. Nyt vaan siis keskeinen ydinsyyllisyys seisoo kahta vakuuttavammin KAHDELLA 

JALALLAAN! Kiitos Sinikka T:lle loistvasta täsmätietolisästään. Liitän erinomaisen raporttisi mm. -

09 TEM Posiva YVA tiedostoihin menevään materiaaliin. ---------- Antarktis säteilytuhoutumassa! 

Käviin mutama päivä sitten -09 heinäkuussa katsomassa miten TVO oli mm. porttiensa ympärille 

säteilyyn kuoleviin metsiinsä joutunut kiinnittämään esiin kaivamistani metsätuhoista huomiota. 

Olivat kaataneet paniikissa rutkasti pystyyn kuolevia ja harsuuntuneita keskenkasvuisia 

mäntytaimikkojaan. Olivat näköjään katkoneet uteliaitten silmiiin ydinporteillaan "ikävästi" osuvaa 

kiihtyvästi käsiin kuihtuvaa mäntyjen oksistoja. Näyttää siis ympäristövastaava O.P. Luhta 

kumppaneineen lukevan vastentahtoisesti silmät kovana kvanttiydinreaaliani. Jokin aika sitten 

samaan ilmiöön liittyen hahmotimme miten Antarktiksen taivaan säteilytasojen pinkkivärinen piikki 

oli kuvattu v.1962. Vasta nyt alkaa Antarktiksen kuvista jälleen löytymään toisinaan samaa rumaa 

säteilypäästöä tällä vuosituhannelle tultaessa. Toisaalta Antarktiksesta saadaan yhä terveimmän ja 

vähiten säteilypäästöjen beettasoihtujen pinkkiä kuvaa myös. Ertelämantereen ilmanala on suuren 

poistuvien virtausten ja jäämassojensa muodostama ilmaumpio. Sinne eivät muualla jo arkiset 

beettasoihdut ole vielä täysipainoisesti ehtineet. Muttei sielä asiat kunnossa ole: T.S.14.07.2009. 

"Otsonikato heikentää Etelämeren kykyä sitoa ilmakehän hiiliylijäämää. Niin paljon kun 

ilmastomuutoksen vaikutuksista ja tulevaisuuden kehityssuunnista on kirjoitettu ja laadittu 

mahdollisimman kattavia tietokonemalleja, ainakin yksi tärkeä tekijä on jäänyt tyystin vaille 

huomiota! Tekijä on vuosittain toistuva yläilmakehän otsonikato, jonka vaikutussesta valtamerien 

kyky sitoa ilmakehän hiiliylijäämää heikkenee. Ajanjaksolla 1987-2004 muutoksen takia 2,.3 

miljardia tonnia hiiltä jää ilmakehään, otsonikadon planktonin muutoksen seurauksena. Selvimpinä 

pysyvinä suurina muutoksina kansainvälinen tutkijaryhmä osoitti länsituulten voimistumisen 

Etelämantereen ympärillä. Antarktiksen planktonien kyky imeä CO2:ta on heikentynyt jo pitkään ja 

ennustetaan katoavan kokonaan!" Hetkinen! Siis vuosi vuodelta on hiljaisuudessa todettu 

Antarktiksen otsonikadon kasvaneen?! Plankton ei siis ole lainkaan elpymään päin vaan tilanne 

pahenee vuosi vuodelta. Miten IHMESSÄ tämä on mahdollista, koska otsonikadon syyllisen freonin 

päästöt on lopetettu maailmassamme jo liki 40v sitten? Sen mukaan otsonikadon pitäisi rajusti jo 

laskea haitta-aineitten poistuuta aikoja sitten. Niin tosiaan miksei tilanteen jatkuvasta 

pahenemisesta lehdenkin mukaan uskalleta hiiskua lainkaan? No totuus on tietysti se, ettei otsonia 

enää, jos koskaan ole tuhonut freonipäästöt, vaan IHAN MUUT ilmiöt! Maailmassa mm. rikin, NOX-

.päästöjen ja mm. autojen katalysaattorien päästöt, entisen CEV-itäalueiden päästöt romahtaneet -

98%! Itse asiassa yksi on alati kasvussa. Ydinvoimaloiden surutta syytämä neutronipäästöjen 

beettasoihtujen säteilyenergioiden päästökasvut. Juuri siksi ei aiheesta uskalleta edes julkisesti 

puhua! Maailmamme tuhoisin Einsteinin jo aikoinaan varoittama kestämättömän kehityksen 

ydinvoimaloitten säteilykertymien 10-kertaistuminen muutamissa vuosikymmenissä näkyy! Itse 

asiassa näkyy jo niin merkittävänä ilmiönä, että Antarktiskin sen alla on . .kuolemassa käsiin! Lehti 

nimittäin tähdensi, nykykasvullaan Antarktiksen planktonien CO2 sitomiskyky katoaa KOKONAAN! 

Taustamme säteilykasvulle herkän otsonikerroksen kato lienee ihmiskunnan tuhon enteitä, koskei 

siitä uskalleta julkisesti edes hiiskua! 

  

337. TVO valheittensa vanki..txt 
337. TVO valheittensa vanki! Pitkin v.2009 on TVO vakuutellut erinäisissä YVA materiaaleissaan ja 

jopa Pöyry-yhtiöllä teettämin tutkimuksinsa luonnonlait toimimattomiksi. Kun OL-1 ja OL-2 laitoksen 

läpi kiertävä jäähdytysvesi jo nyt nostavat noin 5 000MW yhteislämpötehollaan seutukunnan 

meriveden lämpötilaa +13,5C kuumemmaksi. Kun sisäänmenovesi on rantamatalikoilla +25C, niin 
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poistovesi huitelee jo nykyisellään kesäkuumat +38,5C pinnoissa. Westinghausen lauhdevesi ei 

ydinturvalain mukaan saisi mennä lainkaan yli +30C, tai laitos tekee RIKOKSEN ja suljetaan heti! 

TVO on toki piittaamata IAEA:n ydinturvalaista ja merilauhteen kansainvälisen +30C katoista 

tippaakaan systemaattisesti ollut lämpörikoksen poluilla. Veren makuun oli päässyt alkoi vedättää 

kylmän rauhallisesti, että OL-3 laitoksen 4 500MW lisälämpö SAMAAN vesikiertoon ei noudata 

termodynamiikkaa lainkaan. Sen sijaan, että olisi myöntänyt meriveden TIETYSTI lämpiävän 

heittämällä +45C pinnoille TVO viileesti vedätti veden vain jäähtyvän -4C OL-3 tuplatehoistaan. 

Jokainen kanamunia levyillä keittänyt tajuaa, munat kiehuu paljon rajummin tuplatehoilla. No nyt 

kun TVO on vaan päättänyt pitää valheistaan jääräpäisesti kiinni TVO veti seuraavaksi esille, 

MYÖS OL-4 laitoksen 5 000MW triplalämmitys samalle vedelle senkuin vain viilentää! Totuus on 

tietysti, että pelkästään OL-1 ja OL-2 laitokset menettävät jo nyt kesäkuumilla huikeat yli 80MW 

tehokadot liian kuumasta lauhteesta. Energiakato maksaa kultaa! No TVO alkoi sitten ikäänkuin 

"varoiksi" esitellä erinäisiä ns. vaihtoehto "B" "jos" homma kusee reisilleen ja koneet sulaa 

liikalämmöstä käsiin. Tarkoin silti myöntämättä. edes huolestuneelle Rauman kunnalle realeja, että 

käsiin kiehuva meri oli de fakto! Nyt alkaa valhe kantaa hedelmää. Ympäristöministeriö on 

asettanut TVO:lle murskaavankohtalokkaat reunaehdot! L.S.09.07-09:"TVO ei voi enää valita 

laitosvaihtoehtoja joka EI ollut tiedossa periaatehakemuksessaan. Ympäristöministeriössä 

pidetään myös tärkeänä, että ydinvoimaloiden jäähdytysveden aiheuttama vaikutusalue jää 

mahdollisimman pieneksi eikä jäähdytysveden vaikutuspiiriin tule täysin uusia alueita! Näinollen 

vaihtoehto B, jossa lauhteeksi kierrätetään viileämpää lisävettä pohjoisrannalta poistetaan, koska 

jäähdytysaluetta EI saa laajentaa. Purkauskanava lisäksi rikkoisi rakentamatonta rantaviivaa 

luontoarvoiltaan merkittäviltä alueilta!" Aika HURJAA siis, ken tietää mistä puhutaan. TVO on 

OMIEN VALHEITTENSA VANKINA asiassa! Väärentämällä Pöyrin kansa lauhdekattojena 

toistuviksi tietämänsä ylityksensä TVO tulee jatkoon enemmän kuin KARVAASTI maksamaan 

huijauksistaan. Jos karkeasti lasketaan mitä jatkoon liki +60C asteinen lauhde tulee maksamaan 

nin se tarkoittaisi sivistysmaissa sitä, ettei voimaloita kyettäisi käyttämään oikeastaan LAINKAAN! 

Itse asiassa vanhojen voimaloitten 2m syviin rantakuravesiin ei muodostuisi edes +4c 

pakkastalven merivedestä alle +30C lauhteita. Tilanne tarkoittaisi realisoituna TVO joutuisi 

pitämään voimaloitaan suljettuna varovaisestikin arvioiden 4kk/v kesäkuumat, menettäen 

käyttöasteitaan mielettömästi. Vaikka TVO saisikin laittoman vaarallisesti ajattaa voimaloitaan 

hengenvaarallisen kuumilla yli +50C lauhteillaan tehokato olisi murskaava. Nykyinen 80MW kato 

kasvaisi kertautuen hurjaksi. Lisäksi kaikki TVO:n voimalat ajaisivat käytännössä läpi vuoden niin 

kuumilla ylilämmön lauhteillaan, ettei IAEA:n standardien vaatimat +30C lauhteet toteutuisi koko 

vuotena, edes kovilla pakkasilla! -------------- Pori foorumin satoa. Mielenkiintoista kaikkineen 

huomata miten "radioaktiivimilitäärit" nytemmin näitä juttujani virkapukeisina seuraa. Vielä 

muutama päivä sitten koko Suomessamme ei KUKAAN ollut edes kuullut Arevan 85 000km2 

kokoisista kansanmurhan uraanikaivoshankkeistaan Nigerin mailla. Nyt kun muutaman rivin 

aiheesta kirjoittelin nettiin näin mm. Turun sanomasa aiheesta massiivisen artikkelin aamulla! 

Huomaa kyllä MIKSI ydinhallinto haluaa kaikin mahdollisin ja laittomin keinoinsa ESTÄÄ maamme 

ainoaa ydinalan SISÄPIIRILÄISTÄ aktiivista ydinkriitikkoa kirjoittamasta ylipäätään missään! 

Ydindiktatuuri RULES! ------------ Koetin tätäkin eilen postittaa , mutta niin vaan "maamme 

ydinmilitäärit" senkin sieppas jo ihan TVO:n rahottamana! Pitänee toistaa ohi kalunaherrojemme 

taas: Kirjoittaja julisti Lapijoensähkön nimen. Ilmeisen selvästi ihmetellen mistä ko firman nimi voisi 

olla tuttu Porissa? Voin valaista. Kyseinen firmamme tosiaan ihmetteli muutama vuosi sitten, ettei 

Porin kokoisesta kaupungista ei löytynyt AINOAAKAAN ekoenergiaosaajaa hyödyntämään 

kaatopaikkanne Hangassuon 1 200kW 100% puhdasta valmista metaanikaasutuotantoanne? 

Aikamme ihmeteltyämme tajusimme, että ydinhallintohan se tällaiset maassamme yksikantaisesti 

kaikkialla estää. Päätimme ottaa myös tässä ohjat omiin osaaviin käsiimme! Vaivojamme ja rahaa 
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säästämättä kartoitimme ihan PAIKAN PÄÄLLÄ asti käynneillämme aina USA:ta myöten miten 

tuollainen ekoboimala toimii maissa joissa se Suomesta poiketen myös sallitaan. Mm. stirling 

tutkittiin tarkoin, samoin kaukolämmöt ja muut mikroturbiinivaihtoehdot. Aivan avoimesti myönnän, 

että maamme hallinon tapa työntää ydinalan kapuloita rattaisiin KAIKIN TASOIN oli suorastaan 

uskomattoman barbaarista maamme ydinhallinnon ohjailemana. Ekovoimalan starttaamisen 

estolonkerot toimivat aina tosiaan USA:ta, Venäjäkontaktejamme myöten. Korostan tässä, että Pori 

toimi koko ajan asiallisen korrektisti, siksi loppuratkaisukin oli, ei "välttämättä" paras mahdollinen 

meille mutta toki "asiallinen"! Vaikka meille asti ydinhallinnon salakavalat kyvyt ja kiimat estää 

ekovoimaratkaisumallejamme olivat terssissä ja toisessa potenssissa AINA! Maahamme EI haluttu 

ydindiktatuurissamme suin surmin toimivaa mallia kaatopaikkakaasun esimerkkimalleina, erityisesti 

sähköntuotantomuotoina! En sattuneesti perehdy tapahtumakulkuihin tämän enempää. [b]Mutta 

riemu rinnassa voin myöntää olleeni eräs niistä 3 keskeisistä henkilöistä jonka loputon kyky ja 

intomieli, patistella järkiratkaisuihin ohi nykyisen ydinterrorin. Hakata reikää ydinpanssariestoon 

palkittiin nyt jo jonkinaikaa sähköä valtakunnan verkkoon 100% puhtaalla ekomallilla omana 

osanani mahdollistin! Olen enemmän kuin YLPEÄ tästäkin saavytuksestani! Ja kun NÄKÖJÄÄN 

YHÄ ydinhallinnon lobbareille tämäkin reaali aiheuttaa näin massiivisia vatsanväänteitä olen kahta 

tyytyväisempi saavutettuun.[/b] 8) 8) 8) ----------- Areva/TVO:n uraaninhankintatapoja. Jaa niin 

pätkä Areva/TVO uraanikaivossikahankkeista ja kansanmurhaamishankkeista 

Nigeriassa/Nigerissä. (Lyhennelmä):"T.S. 18.07.2009 Afrikan suurin uraanikaivos nousee 

paimentolaisalueelle. Saharan tuaregit ajetaan ahtaalle. Tuaregien taistelu kuuluu unohdettuihin 

sotiin. Hallituksen vastapuolena on puolimiljoonainen kansa, jolla ei ole tarjota talousetuja. 

Oikeastaan olisi, mutta edut kiinnostaa heidän isäntävaltioitaan. Tuaregeita ajetaan parhaillaan 

entistä ahtaammalle, sekä Nigrissä, että Malissa uraanistaan. Nigerin pohjoisosassa tuaregit 

halutaan pois alueeltaan, jonne maan hallitus rakennuttaa parhaillaan Afrikan suurinta 

uraanikaivosta yhteistyössä Arevan ranskalaisjätin kanssa. Imouranin kaivos starttaa v.2012. 

Areva omistaa kaivoksesta 2/3 osaa. Nigerin valtio loput. Ongelmaksi on noussut tuaregien 

syrjäytyminen alueiltaan kaikilla tasoilla. Areva maksaa 1 100 miljoonan kaivoskustannuksista 

valtaosan. Vaatien vastavuoroisesti ns. "työrauhan". (Ei ole mikään ihme, että Arevan vaatimaa ja 

kustantamaa tankkikolonaa ja muuta on alueella nyttemmin lehden mukaan nähty runsain mitoin 

kansan poisterrorisointia tekemässä!) Nigerian itsevaltainen diktattori presidentti Mamadou 

Tandjan toimittamaa rauhanneuvotteluja käydään 3 sotivan tuaregiliikkeen kanssa. Joita on tähän 

asti kutsuttu roistoiksi ja salakuljettajiksi. Neuvotteluissa on mukana myös Arevan 

pääjohtajavaihdokas Anne Lauvergeon ja Ranskan kehitysministeri Alain Joyandet, jotka 

muurasivat yhdessä Imouranenin kaivoksen peruskiven. Libyan kautta kädenvääntö jatkuu yhä. 

Myös mitään takeita tuaregien oikeudenmukaisesta kohtelusta jatkossa ei ole." Lisättään, että 

Areva on jo samaisilta alueilta plakkarissaan mm. oman Nigerian kaivoskansansa massiivisen 

kansannousun satojentuhansien kansalaisten massamurhaamiset verisissä lakkosisällissodissa 

muutama vuosi siten. Tämän seurauksesta lehtiartikkeleissa kerrottiin jo vuosikymmenet toimineen 

suunattoman laajan uraanikaivoshankkeen alasajona ja käsiin näivettynyt tuotantokapasiteetti 

prosenttiosiinsa. Itse asiassa tämä Nigerian uraanitriumfi pakotti Arevan hylkäämään kyseisen 

tuotannon yksinkertaisesti siitäkin syystä, ettei alueen 0,4% uraanikenttien energiamielessä plus 

miinus nolla tuotantoa kannattanut jatkaa. 2/3 osa pohjavesivarannoista oli tuhottuna ja puhdas 

uraaniprosessivesi loppumassa. Myös sen takia, että ala-arvoisissa työoloissaan olevat 

sadattuhannet kaivajat ilman suojavarusteitaan kuulema kuolivat säteilyyn, thorium 

maksamyrkkyihin, raskasmetallimyrkkyihin perheineen päivineen kuin kärpäset. Oikeuksiaan 

vaatimaan noussut lakkoileva työväki. . .niin ydinyhtiö Areva kun ei suostunut hommaammaan 

suojavarusteita, saati toimittamaan säällistä palkkaa. Niin sotilasdiktatuurihallitus vaan kylmästi 

TAPPOI tämän TVO:n uraaneistakin vastaavan 100 000 päisen uraanikaivosväen Arevan sitä 
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varten antamin asein, tankein sukupuuton partaalle! Näpppärää, näppärää, toki lyhytjänteisen 

tyhmää, kauhistuttavaa, mutta näin ydinalallamme on tosiaan totuttu AINA toimimaan. Kuten 

näemme AINA sitä löytyy uusia huijattavia diktatuurisia sotelordeja uraanikuumeeseen, milloin 

Nigeriassa, toisinaan Nigerissä, nyt MYÖS Suomen sotaydindiktatuurista! Hei kuka näitä väistyvän 

populaation mijoonia laskea viitsii jatkossakaan, kun ydinvoimaa hankitaan. Aina sitä voi tällaista 

ikävää uutisrealia kontrolida. Ydinvoimassa on AINA riittänyt, ettei kansa kuule mitä ydinvoima 

OIKEASTI ON! 

  

338. Kahdenkeskistä jatkoa..txt 
338. Kahdenkeskistä jatkoa. > Lukaisin nyt vasta kesäaikataululla TVO:n hiekkaseisokin ja repeilin 

ääneen! Mutta kai koneellisesti säätösauvoja > liikutellaan nimellistehon pitämiseksi, jos ne siis 

liikkuisivat? *Joo erityisesti TVO:n kiehutuslaitoksissa, joissa ei veteen suin surmin booreja 

likastamaan haluta Loviisan tyyliin. Toki tosiaan käytetään myös vesivirtaussätöä. Hyvä kun 

matsku aiheuttaa oivallusreaktioita!) Siksi sellaisen materiaalin perillemenoja varsinkin nykyään 

miliisit estää ihan sikana. (Ei siis pelkästään osakatoja luettolostasi tyyliin?) Hyvä esimerkki, että 

lähetin EU:n ombudmanille tuon "jatkotutkintapyynnön" Racolasta jo vissiin 5-kerran peräperää 

SupO tekee näköjään ihan PANIIKISSA töitä, etten saisi sitä perille!!! Pistän sen malliksi sulle vielä 

tuonne loppuun. Voisitko koettaa puolestani ja nimissäni kanssa, pliis! Pääasia, että menee perille, 

vaikka lekalla! Ilmoittelet jos "sattumalta" saat vastauskuittauksen. Johan se nyt on KUMMA, jossei 

kansalainen saa ydindiktatuurissamme enää edes valitusta tutkintaan, keletto!! !!! Toisaalta 

enemmän kuin merkkeri siitä, että osuin enemmän kuin A R K A A N !! On siis 100-varmaa jo tällä 

todistautumissetillä, että harkittu miliisioffensiivi sattui paljastumaan. Siksi tämä ylilyönti olisi 

saatava tietoon ulkomaihin keinolla millä hyvänsä!! 

______________________________________________________________ > Meneehän se toki 

itsekseenkin; kun hidastinvesi lämpenee se menettää > hidastusominaisuuksiaan (johtuuko 

muuten sen muuttumisesta harvemmaksi laajetessaan vaiko kvanttiosastosta?) *Varmaan 

molemmista. Toisaalta veden vety sieppaa ilman muuta 2,2MeV tehosäteilytuotoilla itseensä 

"sieppausenergialla" vetyä deuteriumiseksi muutellen vapaita neutroneja reaktorista. Jälleen 

kerran aihegenre josta ei olla SELVÄSTIKÄÄN vapaasti opetettu! Johtuu varmaan siitäkin, että 

systeemihän ON suoraan alkuaineen säteilyenergian kokoamisesta johtuva 

"lisäysainetaulukkoreaktion merkkeri"! > Ai menihän se sitten perille se oikeuskanslerijuttu, tarkoitin 

tosiaan sitä 10 tunnin viivettä sensuurilla. Rysän päältä kiinni ja > >molemmat tapaukset 

eteenpäin, joo nyt tajuan! Pääset kyllä yllättämään edelleenkin. *.. .)! > Tuota ylireagointia tosiaan 

selittäisi, jos foorumikirjoittaja olisi poliisi sekin, arvelitko niin? *Viimeistään jälkihysterisestä 

Ombudmanin (5kpl<) valitusestoistani viikolle 29 tarkoittaa 110% VARMASTI! Lienee kyseessä 

joku miliisien epätoivoinen enemmän kuin överi ja päivänvaloa kestämätön laajempi 

aivopesukokeilu Suomen miliisiydinrikollisten onnistumiskokeilu siis. Panikoituminen hakee 

historiallista verrokkia muuten nyttemmin jatkuvasta nettiestelystä valitukselleni päätellen! SUPO 

kylmästi ihan SEKOSI! >Itse veikkaisin silti nettinuorison reaktionhakua vain. Mutta miten siihen 

puuttuminen toimikin noin hyvin... >outoa... jos se olisi poliisi, niin täytyisihän joku motiivikin 

tuollaiseen loanheittoon olla? *Veikkaan, että ydinherrat kylmän viileesti luvanneet maksaa jollekin 

SUPO-psykolle hunajaa, jos kaverit onnistuu aivopesemään jonkun määritellyn määrän nuoria 

ydinmyönteiseksi. Foorumi kun oli SELKEÄSTI suunnattu ydinvastaisimmille nuorille NAISILLE! 

Siis jotain enemmän kuin tahallisen korrupotitunutta ja uskomattoman matalaotsaista siinä on 

reaktion rajuudesta päätellen takana. Ilmeisesti joku helsingin SUPO-sooloilusolun kokeilu lain 
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väärällä puolella? Huomaa myös, että Madonna-foorumin moderaattori sitä SUOSITTELI 

osoitteineen päivineen ihan selkeenä täkynä. Sittemmin samainen näennäisydinvastainen 

moderaattori myös repi kanssani pelihousut ihan överinä jälkeenpäin! Ei taatusti sattumaa tämä 

kaikki. > Lisäksi kulisseissa täytyy olla vastaavaa miliisinvaihtoa kuin ydinpomoissakin, koska 

totuus ydintappolistalla olosta iskostuisi >muuten toistolla kalloon. Tällä nollatoleranssilinjalla alkaa 

operaation hintakin taas nousemaan ja raja se on hinnallakin; vaikka >hinnalla millä hyvänsä näitä 

peitelläänkin niin noita uusia hankkeita en usko >nuijittavan pöytään. *Tämä on keskeistä! Jatkuvat 

näppien polttamiset miliisitoimissa kanssammme. Silti ydinreaalia vuotaa netteihin ja maksaa ihan 

tauotta miljoonia ydin-valtiollemme. Ei kai sitä poliisipellejenkään kassa pohjaton ole. Vaikka 

Holmlund niin yhä kyllä uskottelee. Viimeistään USA:n rahojen hiipumiset ydinkannatuksissa alkaa 

nipistellä. *Otetaan opettavainen verrokki. Viikolla 29-09 sain hollille oikein ISON Kankaanpäässä 

toimivan keskustelufoorumin sikäläisen päälehden hoivista. Oikein innostuin suuresta 

lukijamäärästä foorumilla! Varsin pian äkkäsin myös toisen nimenomaan Kankaanpään lehden 

foorumin. Ymmärtääkseni sikäläisten "ralliratatoiminnan" piirissä on erittän paljon nuorten miesten 

nettiaktiviteettiä. No vain muutaman päivän ehdin ennen banneja toki tutusti kirjoitella. Mutta 

arvaatko mitä, kuulin sitten YLE Radion pääuutisoinnissa länsirannikolta 20.07? Juupa juu. 

Ilmoittivat ihmeissään, että KOKO Kankaanpään päälehden toimintajulkaisut oli kylmästi 

ESTETTY! Päivän lehti oli jätetty syytä kertomatta KOKONAAN julkaisematta maanantaina. Juupa, 

juu. Imeisesti juttuni oli herättänyt laajempaakin kiinostusta noin isoilta foorumipohjiltaaan. 

Holmlund, kun käytännössä on Kankaanpään naapurikunnasta oli ottanut SUPO-voiminsa oikein 

törkeän niskaperseotteen tapahtumien tuohdutamina! Huomaa nyt, että tosiaan pari riviäni 

tuollaisilla foorumeilla julkisuuteen luiskahtaneena uhkaa ihan näin KONKREETTISESTI 

kokonaisten lehtitalojen olemassaoloja! . . . Ei tällainen megapanikoitumisen ylilyönnit voi kertoa 

muusta kuin siitä, että juttuni Suomessa otentaan enemmän kuin TOISSAAN! Ihan siis tajutonta on 

tällaista seurailla. kunottaa mukaan miten YLE silminnäkijäraportti nosti kuukausiksi esiin koko 

YLE:n "sähköviestimaksunsa2 rahoitussuunnitelmat HETI, niin ei tosiaan tarvitse epäiil kuka 

näissä kepittää ydinrahoitettuna! > Viimeisin idea TV:nkorjauslaitteesta "tutkana" oli hyvä, kyselen. 

*Supeeta! Pääasia saada nyt videoitua tuon konkreettisen tutkaionisaatiopalleron olemassaolo. 

Tutkia on valitettavan vähän. Mutta tuollaisia mittalaitteita on pilvin pimein. Eivät TAATUSTI saa 

niiden käyttöä nollatoleranssille enää miliisimme! Ja hei tutusti. . .VIDEO MUKAAN! Muuten ei 

todistusvoima toimi hyvin! > Radiokohinaa on ehdoteltu muuallakin mutta se on taas liian hankala 

> tajuttavaksi. Joku kipinäväli, joka lyö läpi osuessaa ionisaatioon olisi näyttävä, mutta taas 

hankala tehdä. *Noi on siten jo liki C-luokkaa noi. Koska haemme selkeää KONKRETIAA ja 

määräsuureita. > Löytyihän lähettämistäni kuvista jotain! Itse samanmuotoista aluetta > hahmotin, 

mutta sanoin "ei mitään löytynyt" koska se oli väärän väristä. > Saisihan sitä sävyarvoa säätämällä 

muuteltua, mutta aitous menee, ei se kerro mitään. *Tuo on totta. Lisäksi jos ajaa "väkisin" vaan 

punaiseksi muuttuu KOKO kuva punaiseksi, ja työ on siltäosin turhaa! Nettiäijät ei LAINKAAN tajua 

tätä perustotuuttamme! > Se voi lipsahtaa, mutta arvelen ettet tehnyt niin; pystyin vertailemaan 

noita kuvia ja niiden käsittelyä. *No en. Eli vaikka teen jo varsin monimutkaisiakin 

muutosalgoritmeja olen ottanut ohjeeksi, että miliisin sinistä on syytä löytyä lopputuotteesta 

selkeästi, tai ajo on epäonnistunut. Satsaan AINA rajapintafraktaaleihin ja selkeisiin 

kontrasterieroihin saastuneen/puhtaamman välissä. Tämä sulle myös noin yleensä hyvänä 

nyrkkisääntönä, viitekehyksenä. Eli kuvissa olisi syytä olla selkeää pinkki/punaa ja referenssinä 

taivaalla sinistä ja syania. Näin saa poistettua niinikää aika usein neteissä muiden poliisihuijareiden 

käyttämät "kaikki punaiselle"-ylilyöntifeikit. On erittäin tärkeää, kuten oivallat tapasi mukaan, pitää 

pelisäännöt selkeinä. > Pienet erot vasemmalle tai oikealle painottuvassa värihunnussa johtuvat 

kameroiden eroista. Tai > on sekin mahdollista, että betasoihtu on parissa minuutissa 

pyörteillytkin... *Kannatan kyllä viimeistä, koska kuvissasi käytät toki samaa kameraa koko ajan. 
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Minulla on ongelmia, kun en voi fotota voimalaa kun yhdestä pääsuunnastaan. Kamerani virheet 

amatöörikonessa on toki suuremmat myös. Refernssikuvia on tärkeä saada myös. > No, miten 

tahansa niitä oli editoitu niin kuvat olivat liian muokattuja ollakseen tyydyttäviä. Voimala katoaa 

näkyvistäkin toisessa. *Toikin on totta. Siksi käytin kahta ihan eri algoritmista lähestymistapaa. > 

Mutta tutkimusmateriaalina ja testikappaleina toki mielenkiintoisia. *On toki. Itse pääasia, 

kerrostunut pinkkipilvi tuli toki molemmista esiin. Itseäni harmitti Loviisan kuvien "eleetön muodoton 

mattomaisuus". > Kiinnitin huomiota suihkuvirtauspilveen, jäin miettimään miten ihmeessä se 

oikein on päässyt muodostumaan? Aina välillä taivaalla näkee tuollaisia ja ne näyttävät tosi 

oudoilta pumpulimaisesti kumpuilevien > kavereidensa seurassa. Tuo kyseinen oli erityisesti kuin 

paikalle kärrätty. *Tuossa "nauhaksi pilven venyttämisessä" on kyse siis "painesuihkun 

rikkoamisvoimasta". Ihan siitä miten silmä sen näyttääkin! Beettasoihdussa säteilypaineen 

konkretisoituminen noin selkeästi toki hätkähdyttää. > Veikkaisin, että se olisi ultrakorkealla 

ollakseen noin erilainen. *Tuollaiset klassiset "sulkapilveksi" kerrotut muodostuu tosiaan kovissa 

ylätuulivirtauksissa, sanoo alan kirjallisuus. Sinne useaan kilometriin betasoihtu ei kuitenkaan 

näkyvänä yllä. Sen > imuroituminen suihkuvirtaukseen oli kuitenkin niin sopiva, että onko se > 

sittenkin normaalien pilvien alapuolella. No, tunnet tätäkin taivaanmekaniikkaa joten anna tulla! 

*Pilvet kaikki oli ihan "omiensa korkeussa! (About alta kilometrin.)" Siksi kuvaa ERITYISESTI 

arvostan! > Opetus on kyllä mennyt jo perille; ei kannata luulla, että nyt on hyvä betasoihtuilma tai 

nyt ei vaan ottaa niitä kuvia! Toki kokemus auttaa. *Määrä korvaa laadun. Tässä erityisesti kylmä 

fakta! Yllätys kymppiosumia tulee meikällekin ihan harvase kuva, oikeesti! > Utuisuus lepän oksiin 

voisi tulla mainitsemastasi pisarasta, joka edelleen mainitusti ei värejä liiemmin haittaa; se on 

kuitenkin paljon todennäköisempi selitys kuin säteilevän pisteen näkyminen 

neulanreikämekaniikalla jälleen, >se kun teki punaraetta eikä sumeutta. *Ei pidä TOSIAAN 

unohtaa miten utuisuutta on myös alavasemmalla reunaan asti. Eikä sitä, että vain 2min aiemmin 

ottamassani kuvassa EI mintään pisarointia näkynyt! Otoksen uniikkisuus on toki kiistaton haitake 

referensseille. Opetus on joka tapausessa selkeää, että ilmakehää sähköistävä ukkosilma on 

YYBERSAUMAA beettasoihtukuville! Tässäkin vaan lisäkuvat auttaa lisäfaktaamaan. > Kyllä se 

simppelein selitys minusta tässä toimii, vaikka löysitkin yhden hätkähdyttävimmistä 

betasoihtupilvistä sen kohdalta! *Minua kuvassa rajuiten hätkähdyttää, miten koko kuvan 

keskeinen rakenne laidasta laitaan kuitenkin kiistatta tukee koko liikedynamiikkaa laidasta laitaan. 

Joka osaltaan eliminoi myös "oletettua" vesipisarapeittelyä. Eli vesipisara voisi toki osin sotkea, 

mutta kun ei POISTA silti millään tavalla muuta kuvassa olevaa. Ja kyllä vesipisaran haittaa voin 

kuule kokeilla vaikka heti! Katsotaas muuten mitä se tekisi! Hyvä' idee. Opitaan aina lisää. > 

Historian hurjimmat sienipilvet oli ihan kelpo kollaasi, muttei > mielestäni editoinnin arvoista. 

Psykedeelisiltä ne näyttävät jo noinkin ja tottakai säteilyä lentää! *On se toki noin myös. Mutta 

demomatskukenttäämme pitää laajentaa silti. -------------- *****BEETTASOIHTU 3 +***** 

Nilviäisinvaasioita ydinvoimin. [quote="J.A.-75"]Kaikki olen lukenut, kyllä vaan. Ja JOS kaikki olis 

totta niin erittäin paha tilanne. Ja äskeisessä jutussa ei kyllä kerrottu varsinaisesti jättimeduusojen 

"hyökänneen" yhtikäs mihinkään. Kerrottiin että on kyllä iso ongelma.[/quote] *Noin, JOS sulle jäi 

oikeesti vaivaamaan vaikka nää tiedot siitä miten nimenomaan ydinlauhteessa kasvavat 

megalomaanisen SUURET ongelma on kaikkialla maailmalla mm. ydinmvoimalat 

hengenvaarallisesti tukkivat nilviäisinvaasiot, niin lukase vaikka tästä. Kyse on tosiaan T.K-lehden 

No:5 julkaisu jo vuodelta 2008! http://kuvaton.com/k/kGA.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/kGA.jpg[/img] -------------- http://www.youtube.com/watch?v=LGldduBil_8 

> > Liikkeestä erottuu kirkkaampi kohta ydinvoimalan kohdalla, vaikka siis aika puhkipalanut ja 

ainoastaan punakanavalla pulaisesti >tehty yritys on. Mutta mielenkiintoinen yhtä kaikki. *. . . ? Eka 

reaktio oli toki se, ettei tää nyt ihan. . .mutta muutaman kelauksen jälkeen alkoi aueta. Kaikkialle 

levittäytyvä PINKKI olikin se hot ja tuo erittäin mielenkiintoisesti voimalasta loitonnuttaessa 
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korostuva agressiivisesti loimottava SYANI edustikin sitten arki-ilmaa! Just joo ja alkoi myös 

hahmottamaan miten pinkki sopivasti alkoi myös laimenemaan ylöspäin mentäessä. -------------- 

Tähän ydinterrorreillemme ymmärtääkseni yllättäen jopa SUPO:n pilaamaton? . . 

Dokkaripätkäosoite siitä, miten ydinvoima OIKEASTI tappaa ja tuhoaa. Filmatisointi kun tietääkseni 

on nyky-ydindiktatuurimme vainotuin minuuttipätkä! Niin sen perille saattaminen on ollut hiukkasen 

onnahtelevaa maailman eräänä tarkimmin vainottuna ilmestymisestään ydinREALIN kohtionamme 

viime vuoden lopultaan asti. ----------------- Beta torch. Käänsin itse tuon Beta flareksi, mutta se ei 

kelvannut. Lyhyesti: ydinvoimalasta emittoituva soihtu, joka pudottaa lintuja ja tappaa. 

http://www.youtube.com/watch?v=P_a19RRo2gY Matti -------- 27.07-09 Voimalan päälä liki 

räjähtäen 30 min hajoavasta pilvikuvaparista. > Pilvi oli aika näyttävä. Sen kun olisi saanut 

videolla! *JUST! Tuollaisissa tilanteissa dynaaminen liike olisi ollut enemmän kuin kohahduttavaa! 

Pitkästä aikaa muuten kuvasarja joka toimii editoimatttomana kenties jopa paremmin. Toisaalta en 

tajunut tapahtumaa syvällisemmin , kuin "jälkikäteen". Oikeesti vasta myöhemmin oivalsin mitä tuli 

vangittua filmiin. > On meinaan siinä videossani vaisun näköinen vastaava ilmiö. *MUTTA SAMA! 

Etsin sieltä säätutkasta Hästholmenin kohdalta aukkoa, mutta tämäkin on rajailmiö: tarpeeksi > 

paksu pilvi ei hajoa ja tarpeeksi ohut voi hajota muutenkin. Ratkaisevaa > olisi saada useita, 

vähintään kolme tuollaista tapausta. *Mutta niitä siis ON! !! Tämä ei tosiaan ole mikään sivujuonne 

vaan JO FAKTATTU! Vaan emme tiedä kuinka raju taipumus on ikäänkuin 

todennäköisyysprosentteina? > Kysyin silloin muuten myös raakasatelliittikuvia ja pistivät pentele > 

hintaa vuoden kuville: 10 000e! *Ne P E L K Ä Ä ! Aivan selvästi hintakynnys niin ylös, ettei voi 

muut kuin valtiot tutkia!! Tuon hinnan toki voi halutessaan selittää miten huvittaa, mutta VARMASTI 

eivät halua ulkiopuiolisia uniikkeja otoksiaan tutkailemaan, mikä on myös tärkeä huomio! Vai miksi 

sitten VAASTA kovasti lisätöitä teettänyt sensuroitu kuva jaetaan ilmaiseksi!? Ei siis sinä mielessä 

minkäänlaista loogisuutta! Lisää jobia ja on yhtäkkiä ilmaista kuvaa, HALOO!? Itse asiassa voisit 

heiltä jopa kysäistä, että mitä haluatte p i i l o t t a a , uniikikuvistanne? Ettei vaan 

ydinvoimalaitosten muutoksia. . .Itse asiassa juuri niitä! > Pakko tyytyä säätutkiin ja vastaaviin, 

joissa ei näy kuin laskennallinen satavuus tai jotain. *(. . . > Spektrianalyysi ei siksi ole luotettava, 

että automatiikka valitsee valkotasapainon. *No MUN rupukamerassa näitäkään ongemia siis ei 

ole. Hyvä tietää toki. > No, ei kuvassa muutenkaan VIHREÄ ollut mitenkään odotettu väri, mutta 

puolen tunnin välein otettuja kuvia vertailemalla näkyy, että edellinen on punertavampi kuin 

jälkimmäinen. Taivaan väristä > sen näkee. Ellei sitten ollut aamu? *Minä ainakaan en juuri ole 

aamukuviin satsanut. Ei vaan juuri toimi täälläpäin huonolla valosuunnalla. > Tähän väliin: nyt on 

ollut laimeammat ionisaatiovärit kuin reilu viikko sitten. Huomasitko selkeän muutoksen? >Taivas 

ei ole enää läpipinkki yöllä kun aurinko on horisontin takana. *TOTTA! Olen itse tulkinnut, että 

hiukan rankempi sade, jopa tuulikasvu pyyhkii säteilytasoja hetkeksi alemmas. > Takaisin 

tekniikkareferensiin. Automatiikka säätää muutakin, mikä tekee > kahdesta lähekkäinkin otetusta 

kuvasta kenties erilaiset. Itse käytän > manuaalia taivasta kuvatessa, niin tiedän, mikä aukkokoko 

on. Sen > huomasin, että pimeämmällä, eli suurempaa aukkoa käyttäessä kuvaan tulee > 

pyöristysta, tunnelimaisuutta, mutta kirkkaammassa ei. (Alkup- > betasoihtuvideossa saan 

samanlaista pinkkipalloa taivaastakin kunhan säätää tarpeeksi, mutta se on silloin pallo, eikä 

nauris.) *Ai tulee muutossuhteita, kuten vähän mietin jo! Juu tuo naurismaisuus, jopa suorastaan 

porkkanamaisuus on niitä erikoisominaisuuksia joita tieten haen kuvistani myös. Ydinpiippujen 

nousupilvi ON helposti vähintään nauris. > Videokamerassani on myös selkeä vääristymä 

vasemmassa reunassa, jonka > tosin leikkasin pois tuosta videosta. Sen on siis zoomattu, eikä 

sikäli > kerro kaikkea. Se virhe näkyy videossa "säteilyosumaa > kamerassa" (pienellä yli-

innostuksella tehty näin jälkeenpäin arvioiden, mutta saahan sitä uuden ilmiön löytäessään 

riemastuakin. *Saa. > Samoin on käynyt ionisillan kanssa, en ole nähnyt uudestaan... taisin 

sekoittaa sen tavallisessa halossa olevaan ylöspäin osoittavaan voimakkaampaan kohtaan. No, 
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kyllä nämä sitten selviävät ajan kanssa.) > > Ei näistä virhemahdollisuuksista tarvita poliisin 

propagointia; netti on > täynnä pikkuharrastajia, jotka haluavat päästä pätemään mollaamalla > 

toisia. Eivät edes yritä tarkastella kuvia kunnolla. Todisteiden pitäisi > heidän mielestään olla kuin 

kynällä piirrettyjä, mutta sellaista > betasoihtua voisikin katsoa jo paljain silmin häirintävalojen 

lomasta. > Mutta siis: "ihmiset ovat lampaita, jotka eivät enää tarvitse paimenta". *Itse asiassa noi 

"nettien virkaheittomiliisien häiriköinnit " taitaa olla PÄÄSYY siihen miksi tuhannet hakeutuvat mm. 

Fasebookin kaltaisiin systeemeihin, joissa miliisien kammoama henkilöllisyys paljastuu ja 

paljastetaan. > Vielä pitää hämmästellä minunkin, etten tuota vesitippajuttua entuudelta > tiennyt. 

Niin paljon on kuitenkin sateella kuvattu (eikä sadetta tosiaankaan erotakaan). *. . . !! Ja erityisen 

tarkkaan katsoin kuvistasi siinä > keski-oikealla olevia pikseleitä, josko muutama loistaisi toisia > 

kirkkaammin. Näkyivät siinä jälleen kun osasi katsoa. Pari prosenttia > lisää häiritsevyyteen, mutta 

kun tietää voi eliminoida. *Se ON siinä. Mutta prosentteja korkeintaan tekee. Näen asiaa jopa niin, 

että pikseli ikäänkuin reunalla saa jo ulkovarjonsa takia vähemmän teoriassa valoa kuin keskellä 

kenttää. Ei tosin kovin paljon, mutta loogisesti kyllä. >Aika äärirajoilla mennään 

avaruusteleskoopeillakin. Merkuriuksen rata pikku > kiertymineen saatii selville joskus pari sataa 

vuotta sitten aika vaatimattomalla putkella. ---------- Spallaatioreaktioista löytyi yhdestä 40-50 -luvun 

teoksesta samantyylisiä laskelmia kuin teit, ainoana erona, ettei tyyppi katsonut suoraan taulukosta 

luonnossa esiintyvien isotooppien yleisimpiä painoja vaan totesi Bariumien ja Kryptonien 

_havaitun_ menettäneen 13 neutronia. *Niin siis KUKIN alkuaineatomi menettää tuon 

neutronimäärän! Ja kun on fissioreaktion tuottama kaksi puolikasta tulee tarkkaan laskemani n. 

26kpl! *HEUREKAA! Kuten hyvin arvelinkin Esko valtaojaKIN tiesi tarkoin valehtelevansa mulle 

kirjoittaessaan! Tuollaisista kopsukin olisi hyvä lähetellä? On meinaan senverran mielenkiintoinen 

eropoikkeuskerroin kanssa! "Jos kaikki eivät sinkoutumalla poistu atomeista, niin kolme - neljä 

ainakin." *Aivan HÄMMÄSTYTTÄVÄÄ halua peitellä sitä totuutta, että pois lentoon virittynyt 

neutroni ei sitä reaktoripolton vuoden aikana tekisi?!! Eli kuten huomaat ihmisten löytäessä 

käsityskykynsä YLITTÄVÄN virannomaistemme/ poliisiemme peittelemän totuuden keksitään ties 

mitä ihmeellisyyksiä puolustukseksi! Vähän kun lapset vanhempiensa kärähtäessä selkeistä 

valheista. Kaikki mikä vahvistaa tuon 2,5 olevan vain primäärireaktiosta muut poissulkien johdettu 

vale, on tiukkaa dataa! *On ja NIMENOMAAN SE, miten tukitietoa kautta kirjallisuuden näköjään 

ON! Huomaa nyt, että alkujaan tämä väitteeni starttasi sun vihjeestäs ja perustui IHAN 

yksittäislaskelmiimme! Mutta meillehän tällaiset 10-kertaiset 60v systemaattisesti ylläpidetyt 

valheet ole uutta. Itse asiassa jo beettasoihtukuvistamme lähtien tätä saattoi odotaa! Muistat miten 

aikanaan määrittelin mm. mikroaaltouunien turvarajoista beettasoihdun tehoksi (1000+ 1000+ 

1000MW) =1000MW suuruusluokkaa. Piti vaan keksiä MITEN moinen megateho tulisi ulos 

mittareissa näkymättä. Viisi näyttäisi olevan hyvinkin realistinen ja loput betasäteilevät 

raskaammiksi aineiksi, arvelen? *No hei neutroneista muodostuu tauotta veden deuteriumimassoja 

ja tritiummääriä veteen reaktoriin.(Määrämääritystä ei kykene tekemään. vaikka veden ollessa 

kaikialla reaktorissa tuon on pakko olla merkittävä osuus.) Itse polttoaineesta kun 2,5% palaa. 

Jokaista halkeamista kohden muodostuu 2% plutoniumia U-238 saadessa neutronin. Ja kun tästä 

vielä halkeaa 1%(=3%) menee jo TÄHÄN isotooppimuodostukseen yhtä paljon laskematta jääviä 

neutroneja kuin itse STUK:n 2,5kpl neutronintuotantoon. Hei kamaan jo TÄSSÄ on siis pelissä 5kpl 

neutroneja! *Varsinainen hei paukku laskelmiiin on TVO:n "Ydinvoima ja innovaatio" VTT:n Seppo 

Vuori sivu 16:" Termisessä reaktorissa yli 90% neutronivuovaikutuksista tapahtuu 

halkeamiskelpoisten aktinidien fissiokynnyksen ALAPUOLELLA! tämä on aivan mykistävää. 

Nimittäin nuo laskemani 5 kpl siis on potentiaalista fissiokynnyksen YLITTÄVIÄ. oska kykenevät 

tunkeutumaan ytimeen. Hei aatteles nyt 5kpl* 10=50kpl!! *Tietysti voi kirjoittaja tarkoittaa MYÖS 

sitä määrää mikä jää yli VARSINAISESTA perusfissioinnin perustapahtumasta. Tällöin 

neutronivuon muodostaa 2,5kpl* 10= 25kpl! Juuri se mitä itse lasken 23kpl tasoillani! Ei TAATUSTI 
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myös sattumaa tämä! Se on kuitenkin yleisin reaktio, vaikka taatusti kaikki 23 neutronia voisivatkin 

jollain todennäköisyydellä yksittäistapauksessa poistua. *Kyllähän neutronit hajoaa atomien 

ulkopuolella systemaattisesti T½ 15 min sisällä. Mutta oivalla myös millä nopeudella terminen 

neutronikin etenee vielä. On vartissa UTSJOELLA Helsingistä! Eli tuossa jääkin yhtäkkiä 90% 

neutroneista pörräämään surutta "ydinvoimaloitten lähiseutukunnille hajoamattomina". Uutta kun 

tulee jatkuvasti reaktorista on neutronihuntu pysyvästi korjautuva. En tähän hätään hahmota asiaa 

enempää. mutta mietis tosiaan näitä kytköksiä. ja älä tosiaan unohda, että nuo 23kpl on 

ohittamaton matemaattinen FAKTA! Ainakaan vielä en osaa mallintaa tehosuhteina systeemiä. 

Mutta muiosta miten reaktoritehoista esim. "Säteily ja turvallisuus", sivu 89 kertoo beettahajomisen 

energiaksi vain 16MeV, 200MeV tehoista. 8% siis. Itse asiassa TÄLLÄ tiedolla neutroneista itse 

reaktorin sisällä hajoaisi VARSIN merkityksetön 8% osuus. Mitäs tuumaat?  

  

339. Loviisasta p��llähtää..txt 
339.Loviisasta säteilypöllähtää KUNNOLLA! "Joku" kirjoitti viestissä Siinä on kuvasarja tältä 

päivältä, joka osoittaa miten Loviisan > ydinvoimalasta lähtee 19.07-09 klo 15.50 liikkeelle 

beetasoihtu. Puolessa tunnissa > se on ulottunut jo Ruotsinpyhtäälle ja jatkaa siitä edelleen 

koilliseen. *Eli kyllä tosiaan näytti enemmän kuin äimältä miten kaikkialta muualta kuvassa 

poissaolollaan hohtavilta alueilta PUUTTUI kaikki "tutkakontaktit"! Vaan helmeintä tässä oli, 

ilmeisesti sinutKIN shokeeranut toteamus, miten PELKÄSTÄÄN ydinvoimalan hotspotista 

SUORAAN nousee "sähköä johtava kiistaton tutkakaiku!" *Maatamme nykyään terrorisoiville 

ydinrikollisille tällaisten faktatodisteiden löytyminen on tietysti silkkaa myrkkyä toki on! Olisi tietysti 

ensiarvoisen tärkeää seurailla tämän tapaisia realityn penteleitä ydinvoimastamme, myös jatkoon. 

JUURI tämänkaltaiset tosiaan saa jalkasilsan kasvamaan maamme nettimiliiseihimme kohisten!) 

Lopuksi vielä aiheesta kertova kuvakooste. Koska ydinhallintomme varsin kiivasti poistelee tällaisiä 

"ikäviä" ydintotuuksia. Heti kohta kun niistä alan raportoida: http://kuvaton.com/k/kAW.jpg 

http://kuvaton.com/k/kAI.jpg http://kuvaton.com/k/kAS.jpg http://kuvaton.com/k/kAu.jpg 

http://kuvaton.com/k/kA2.jpg ------------------------------- Vaikuttavimpia kuvissa on tietysti se miten 

50km pitkä pilvimuodostelma vapautetaan huikean nopeasti keskeltä ydinvoimalapiippuja vain 

vajaassa puolessa tunnissa. Kun pilven starttipiste on ja pysyy koko kuvasarjan prikulleen kiinni 

ydinvoimalassa, ei taatusti voi olla enää kyseessä pelkkä sattuma! Yli 100km/h tuupattava 

massiivinen n.8km leveä pilvirintamahöyrytuotto. Laskekaa malliksi kuinka suuri energia vapautuu 

tuon 400km2 kokoisen pilvirintaman tuottoon? Pilven keskipaksuudella vaikka nyt 500m. Tuotettu 

200 kuutiokilometria/ 30min tarvitsee megatonnien ydinräjähdysenergian, jos edes riittää! 

Verratkaa tilannetta vaikka siihen miten muutaman sadan megawatin suuruusluokan paperikattila 

kykenee hädin tuskin tuottamaan samassa ajassa kilometrisen ja satametriluokan vesihöyrypilven. 

Ja sekään ei kestä kasassa kuin tuon kilometrinsa verran hajoamatta jatkuvasti pois reunoistaan! 

Aivan eri sfääreissä liikuen. Tuskin Loviisan 1040MW reaktoreista ihan suosilla tuollaisia 

dokumentoituja energiapurskeita kykenee tuottamaan puhuttuna vesihöyrynä helposti? Itse näen 

asian niin, että ydinvoimalasta vapautuva tauoton beettasoihtuionisaatio on päässyt irti. Oleellinen 

energia tulee systeemiin tietysti säteilyvarastoitumien purkautuessa ko. shokkiaallossa vyörynä 

paikallisesta varastoitumista. Samoin 100km/h liki plasminen nopeus viittaa huippunopeisiin 

termisen neutronointien, säteilyfotonointien säteilyenergialiikuntoihin. Tutka katsoo lähinnä 

sähkönjohtavuuksia ja ionisaation aiheuttaman sähkönjohtavuustiivistymän efektejä 

epäsuoremmin, mutta ilmiönä aidosti. Kuva on saanut foorumeissa selkeän ihmettelyn 

vaikutuksensa. Juuri tällaisia kiistattommia ja erittäin hätkähdyttävän selkeitä ympäristömme 
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säteilysaastumisten tulostukset on toki erittäin tärkeitä kohteita. ------------ Tytärniemi M 

kirjoitti:]lisää vettä myllyyn.(Piraatti BBS<Politiikka 22.07.2009) Kun opiskelin nuorempana sällinä 

tutustuin koulumme fysiikan opettajaan josta oli tullut harras ydinvoiman kannattaja ennen 

opettajaksi ryhtymistä. Hänen nimensä pysyköön tietovirran saloissa mutta hän oli viettänyt oman 

nuoruutensa opiskeuaikojen ja hieman myöhemminkin ydinvoimalassa töissä. kun työsuhde loppui 

siirtyi hän pohjoispohjanmaalle turve voimalaan töihin tarkoituksena mitata siitä syntyvää säteilyä. 

Tällöin suuri huolen aihe oli niin sanottun kosmisen säteilyn varastoituminen maaperään ja sitä 

kautta turpeeseen. Kaveri teki mittauksia ja laskuja säteilystä joka palaessa irtaantuu ja 

viimmeinen testi oli kiivetä savupiipun nokkaan geigeri mukanaan, tulokset olivat pelottavat. 

poltetulla turpeella on suuremmat radioaktiiviset päästöt kuin ydinvoimalalla. Mitä tästä opimme, 

Jos kerta turvevoimalat ovat vielä käytössä ja vielä EU hyväksymiä. *ERITTÄIN 

MIELENKINTOISTA! Voisitko antaa meille tapahtumaan enemmän taustamääreitä? Vuosikin olisi 

jo eteenpäin ja tuollaista? Jos on opettajatuttusi Loviisasta eläkkeellä liikutaan 

hypermielenkintoisessa vähintään 1980-luvun tilanteessa, jossa Malenka on ollut "virallisesti 

boikotissa jo vuosikymmenet!" *Olen ITSE kysynyt STUK:lta heidän suhtautumisiaan mm. TVO:n 

Porin kivihiilivoimalan sisältämistä ns " säteilypäästöistä". Kas kun TVO kasaa surutta 

kivihiilivoimalansa jätteet suoraan Ahlaisiin maanparannusaineena MEREEN! No vastauksessaan 

STUK määritteli. Ettei MIKÄÄN poltossa kasautuva aine TIETYSTI ole säteilypäästöä! VAIN 

ydinvoimalassa fissiolla lisä-AKTIVOIDUT aineet STUK luokittelee säteilysaasteeksi! Tämä on 

siltäosin linjassa, ettei johonkin turvevoimalan polttimeen kasautuvaa arkista graniittipölyä kuulu 

luokitella kokonaisuuden summakasvuksi. Koskei sellaista tapahdu, niin STUK tosiaan salli TVO:n 

Ahlaisten tuhkan kasaamisen surutta rantaan. Tuo, että MYÖNNÄT kvanttiydinfyysikkojen 

TIETÄVÄN, että säteilyn energia luonnollisesti VARASTOITUU alkuaineisiin biotooppeihimme oli 

erittäin mielenkiintoinen tieto. STUK/IAEA kun ei sellaista myönnä olevan edes mahdollista! 

*Siitäkään huolimatta, että 50-70-luvuilla maailman ydinfysiikan resursseista mm. Pekka Jauho 

ilmoitti menevän puolet noihin Malenkan-, Lauritsenin- , Ajzenbergin-kuorimalliteorioihin, 

lisäyskerrointaulukointeihin yms.. Joiden mukaan säteily voi tosiaan, kuten myönsit varastoitua 

suoja-aineisiinsa pahemmalle tasoille, kuin alkuperäisestä lähteestä edes tulee! Nämä tutkimukset 

antoivat 60-luvun aluilla lukuisia mm. Nobeleita. Mutta noista tutkimuksista puhuminen on nykyään 

sisäministeriömiliisien salaama kylmä TABU! Sensuroitu nykynetti ei paljasta näistä tutkimuksista 

edes tutkitun teorian nimeä. Tilanne tosiaan on niin rajussa ydinalan sensuroinnissa, että haluaisin 

erittäin mielelläni lukea tästä Piraattipuolueen foorumistanne lisää materiaalia ja taustaa 

esittämästäsi. Niin mielenkiintoisen totuuden heitit esille. 

  

340. Kohti PUNAsateita..txt 
340 Kohti PUNAsateita. Heinäkuun puolivälissä 2009 esitettiin Prisma ohjelmassa miten Intiassa 

oli ihmetellen taltioitu mystisen pinkinpunaisia värisateita. Ilmiö oli saanut siinä mielessä 

uskomattoman paljon huomiota, ettei kyseessä ollut autiomaitten punapölyn alassatamisen 

perustapaus. Ohjelma toteennäytti, miten sateen näyte-erissä oli runsaasti myös orgaanista 

ainesta. Esitettiin, että veden aineslisä olisi maahan iskeytyneen meteoriitin orgaanista ainetta ties 

mistä avaruuksista. Miksi yhtäkkä punainen peltomultapölyn kaltaisen värjäämä sade on 

merkittävä? Kävin juuri 29.07-09 kuvaamassa hämmentäviä pilviräjähdysmuodostumia TVO:n 

ydinvoimaloitten silpomista pilvistä. Päivää aiemmin oli Länsi-Suomen useissa lehdissä TS ja L.S. 

laajasti kuvattu miten uskomattoman hiilenmustat pillvirintamat olivat saavuttaneeet Suomen. 

Seuraavana päivänä lehdissä oli pinkkipunaisuudessaan suorastaan shokeeravia Englannin 
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ydinvoimaloiden päästöjen värikyllästämiä pilvimassoja Pohjanlahdelta. Pilvien selkeästi 

säteilypaineisiin ja sähkökenttiin hajoaminen oli jo jonkinaikaa rajusti kasvaneena ilmiönä 

kiinnittänyt huomiotani. Mitä on tapahtumassa päällämme? Kun ydinvoimalan alati kasvavat 

säteilyjen kertymäenergiat kasautuvat pilvikerroksissakin oleviin vesimolekyyleihin, tapahtuu jotain 

vallan tavatonta. Vesi ensinnä hajoaa säteilyn raatelemana, veden happi muuttuu typpiatomeiksi! 

Tämä ylireaktiivinen typen-isotooppi puolestaan tuottaa runsaasti lisää läpitunkevaa 7,1 MeV 

gammasäteilyä, tämä kynnysreaktioksi kutsuttu prosessi levittäytyy pilvien vesihöyryyn. Tässä 

vaiheessa on syytä korostaa, mm. hiilenpolton hiilidioksidi on ja pysyy kaasuna, eikä tuota 

värittömänä läpinäkyvänä kaasuna edelläkerrottuja pilvien tummenemisia yms.. Saati kaasun 

muutumisia kintoaineeksi! Lisäksi Euroopan teollisuus on suotanut savukaasuistaan, niin 

autoissaan kuin teollisuudessaan uskomattomat -98% pois pahimmista ajoistaan -70 luvuilta. 

Unohtamatta itäblokin päästöjen totaalista korjaantumista myös. Kun typpi kovassa 

säteilypaineessaan menettää elektroneja se ionisoituu voimakkaaksi positiiviseksi ioniksi. Näin 

normaalisti passiivinen typpi yhtyy säteilyn happiradikalisoituviin happiatomeihin. Muodostaen 

KIINTOAINEISTA typpioksidipulveria, ammoniakkia yms yhdisteitä. Ne puolestaan tunnetaan 

lannoitteena, jota ilmassa leijuvat mm. leväitiöt himoitsevat. Pilvivesipisaroiden pintoihin kiinnittyy 

kasvamaan halukkaasti säteilyä 1000-10 000 kertaa meitä paremmin sietävää leväkasvustoa. Levä 

ilmassa vapaana saa runsaasti kaipaamaansa valon fotonointia kasvuunsa. Katsoessamme mitä 

valoa siivilöivän vihreän lehtimaton metsän alla olevalle valolle tapahtuu huomaamme pohjan 

varjostuneen fotoni-imeytymisestä lehtivihreään mustaksi. Leviä on punaisia, myös vihreitä, jolloin 

referenssissä mustuus entisestään korostuu voimakkaasti.Punainen levä sitoo tehokkaammin 

fotoneita ollen helposti vallitseva valtalaji. Tällätavoin pilviin säteilystä muodostuviin vesihöyryn 

kastelemiin myös kylmyydessä jäätyviin kiintopintoihin alkaa keskittymään voimakaskasvuista 

biotoimintaa. Leväkasvua leviää kiintopinnoille uskomattoman nopeasti, koska levä voi 

kaksinkertaistaa massansa päivässä! Säteilykertymien kiihdyttämissä sähköpurkauksissa 

muodostuu yhä lisää typpiyhdisteitä. Erittäin mielenkiintoista! Viimeistään nyt meille alkaa 

hahmottumaan miten säteily tulee ympärillämme tekemään levänPUNAISTA SADETTA! Ilmiöstä 

on jo saatu selkeitä viitteitä maailmalta. Juuri siksi alkaa ydinpäättäjillämme olemaan kiinnostusta 

maailmalla ropiseviin punaisiin sadantoihin! Mielenkiintoista tässä on se, miten ydinhallointomme 

myös tietää, että mystiset punaiset sateet tulevat vääjäämättä maailmaamme. Lisääntymään 

säteilyn taustatasojemme noususta. Mutta kun alkaa päästä jyvälle tällaisista suorasta 

säteilykasvun tuottamista muutoksista tajuaa miksi lehtien sivuilla aletaan kiinnostumaan 

luonnottoman mustista hiilipitoisista ydinvoimalaitosten tuottamista pilvivalleista päällämme. Ja 

ollaan suorastaan hysterisen kiinostuneita punaisista säteilyssä muodostuvista Intiankin sateista. --

--------- Kuten sanoit säteily polttaa, kuten avaruussäteilystäkin tiedämme MYÖS ilmakehään 

kiinteää radioaktiivista hiiltä. C-14. Sen syntysysteemeistä kun saisitkin kattavan ympin? Eli nyt 

meillä on kasvun apulanta kiintotyppi. Meillä on tieto siitä, että ilmakehään muodostuu sen 

KAVERIKSI stabiilimpaa ULTRA-agressiivista ionisähköisenä ultraenergisesti itseensä 

ylijäämäelektronejaan pyytävänä. Imee sähköisesti hiilen, korjaan KAASUABSORPTIOSTAAN 

kuuluisa aktiivihiilipartikkelointi imee sisuksiinsa ulkoilmassa epävakaahkon typpioksidin sisäänsä. 

Typpi vakautuu ja muuttaa hiilipartikkelin leväparatiisiksi! Nythän alkoi loksahtaa kokonaisuus. 

Lukase laina: "Jonkin verran kosmisen säteilyn hiukkasia pääsee suojakilven läpi. Ne törmäävät 

ilmakehän yläosassa oleviin atomeihin. Törmäyksen voimasta atomista sinkoutuu irti n.s. nopea 

neutroni, joka törmättyään typpiatomiin (N14) muuttaa sen radioaktiiviseksi hiili-14-atomiksi (C14). 

Kun siihen sitoutuu 2 happiatomia, siitä tulee hiilidioksidimolekyyli. Hiilidioksiidia muodostuu mm. 

palamisen ja hengityksen yhteydessä. Hiilen kiertokulku. Kun hiiliatomi joutuu hiilidioksidin 

muodossa kasvin rakennusaineeksi, se kulkeutuu ravintoketjuun eläinten käyttäessä kasvien 

tuottamaa biomassaa ravintonaan. Hiiliatomien joukossa on myös kosmisen säteilyn aikaansaamia 
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hiili-14-atomeja. Niitä on hyvin harvassa. Jokaista radioaktiivista hiiliatomia kohti ilmassa on n. 800 

000 000 000 (= 8 x 10 potenssiin 11 ) normaalia hiiliatomia (C12). Vähäisestä määrästä huolimatta 

sen olemassaolo havaittiin. Californian yliopistossa prof. Willard Libby kehitti vuonna 1947 

menetelmän, jota käyttäen voitiin mitata, kuinka paljon tätä radioaktiivista hiiltä näytteessä on. Hän 

myös määritteli, että hiili-14 muuttuu aikanaan takaisin typpiatomiksi, menettäen samalla 

radioaktiivisuutensa. Kysymyksessä on ns. betaha(miinus)joaminen. Libby laski, että tämän 

muutoksen eli hajoamisen puoliutumisaika on n. 5550 vuotta. Oivalluksestaan Libby palkittiin 

Nobel-palkinnolla v. 1960 ja mittausmenetelmää alettiin kutsua radiohiiliajoitukseksi. A) Lähes 

valon nopeudella liikkuva kosminen hiukkanen törmää ilmakehässä kaasuatomiin, josta irtoaa 

neutroni. (On huomattava, että näitä VASTAAVIA nopeita neutroneita sinkoaa tauotta ja 

massiivisesti ydinreaktoreistamme ala-arvoisten ns. suojakuoriensa läpi muuttaen tauotta 

biotooppiemme säteilytaseita. Neutronivuolle kun edes metrin umpiteräs EI ole este, saati 

reaktorien parhammillaankin vain 20cm peltikuori. Huomatkaa nopean neutronin osuman kohteeksi 

toki jää mikä tahansa ilma-atomi, saati biotooppiemme alkuaine tuottamaan sinne radioaktiivisen 

mm. beetta miinushajoamisen. Ydinhallinnon IAEA ei vaan "tykkää" tällaisissakaan yhteyksissä 

variaatioista mainittavan!) B) Tämä nopea neutroni törmää typpiatomiin (N14), josta samalla 

vapautuu protoni ja näin typpiatomista tulee radioaktiivinen hiili-14 -atomi (C14). C) Hiili-14 -

atomissa on nyt liian monta neutronia sisältävä ydin ja aikanaan (puoliutumisaika n. 5730 vuotta) 

yksi neutroni muuttuu protoniksi ja atomista irtoaa 1 neutriino (+-) ja elektroni (-). D) Hiili-14 

muuttunut uudelleen vakaaksi , 7 protonia ja 7 neutronia sisältäväksi typpi-14 - atomiksi. 

Tapahtumaväliä C-D kutsutaan betahajoamiseksi. Hiiltä sisältävän näytteen hiili-14 määrää 

mittaamalla pyritään selvittämään se, milloin eläin tai kasvi on kuollut. Tuoreessa 1 g:n näytteessä 

muutos tapahtuu 14 kertaa/minuutissa. 5730 vuoden kuluttua muutosvauhti on 7 kertaa 

minuutissa." Pitää varmaan tarkemmin selvittää miten hiilessä oleva typpioksidi muuttuu entistä 

vakaammaksi ammoniakeiksi ja lannoitteiksi? Hiilipöly saa varsin nopsaan lisäksi jo tietämämme 

ilmassa leijuvan punaleväitiön. Kohta musta hiilipalakertymä onkin, VOLAA verenkarvas 

aerosolileijuja. Äärimmäisen säteilyaktiivinen ja reaktiivinen mikrohiukkanen tarttumaan 

ohivirtaaviin kaipaamiinsa sumuvesipisaroihin pilvissä. Kas pian näemme beettasoihduistakin 

tuttuja selkeästi ympäristään punaisempia ja punavaloaan beetasoihtuina myös ionisoivia pilviä! ---

------------- Laajempaa taustoitusta PUNAsateista 2. Oletko muuten sattumalta nähnyt -09 "Ostos 

TV" mainosta naisille tarkoitetusta hoitokemikaaleista. Ei muuten, mutta siinä näytetään 

suorastaan SHOKERAVAN punaisia punalevän kyllästämiä kasvatusaltaita jossain Havajilla! 

Vesimassaa kierrätetään jonkinmoisilla siipiratasrattailla nollan mallista ympyrää. Siinä sitä lepää 

tulevien säteilykasvun "punasateitten" runkokuntapotentiaalia kaikkien tajuttavaksi! Siitä 

kannaattaa tosiaan katsoa malliksi miten vesi on aktiivikasvussaan kuin verta punalevillään. Sitten 

on toki myös viherlevää rinnakkaisaltaissa. Tiesitkö muuten, että jopa niinkin eksoottisessa 

paikassa kuin vastasataneessa lumessa kovassa pakkashangessamme kasvaa niin vankkaa 

leväkasvua, että pyörittää suurta ekosysteemiä aina hyppyhäntäisiä ja normaalin kokoisia lukuisia 

hämähäkkipopulaatioita myöten Suomen pimeässä talvessamme! Jään alapinnasta elävä levä on 

kivijalka joka tekee mm. Antarktiksessa maailman suurimmat biotuotot hehtaarilta. -2C meressä ja 

Antarktiksen vähäisen auringon huomioiden ihan uskomaton systeemi myös kertomaan levien 

ultrasitkeästä ja tehokkaasta kyvyistä kasvaa. Myös Suomen suolattomassa suolan jäätyessään 

pois pumpanneessa merien talven perusjäässä olevissa jään mikrovesitaskuissa ja jään 

alapinnalla merissämme on parsin tehokkaasti pyörivää biologista ekotuotantoa myös. Kuulema 

paljon enemmän kuin tutkijat osasivat edes alkuun arvata. Lehtikirjoituksia on näistä nyttemmin 

ollut häkellyttävän aktiivisesti. Mikä tarkoittaa, että ydinhallintoa ilmiö on yhtäkkiä runsaasti alkanut 

kiinnostaa sattuneesti! Luvin taannoin mm. Länsi-Suomesta J.Jokisen artikkelin siitä miten mm. 

Olkiluodon 400m paksusta UMPIKALLIOSTA on löytynyt megalomaanisen iso ja toimiva mm. sielä 
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olevasta Litoraanitektonisaumasta peruskallion läpi tihkuvasta metaanista elävä bakteerien, 

arkkien, sienten, sammalien ja vastaavien biomassiivi. Jotain löydöksestä kertoo se, että 

haastateltavat ruotsalaistutkijat sanoivat Jamie Jokiselle, että tulevassa Posivan onkalointiluolassa 

on jo NYT tonneisssa ENEMMÄN aktiivista biokasvutoimintaa per hehtaari kuin maan päällä 

olevissa massiivisissa ikikuusikoissa! Minusta kertoo enemmän kuin paljon miksi mm. Ruotsissa 

ollaan tällaisista ennenjulkaisemattomista kasvukykylöydoksistä kauhistuneita. Niiden aiotuista 

säteilyaltistuksista ja toimivuuksista silpoa kuparisia ydinmassakapseleita tuhopäästöksi 

ympäristöömme ollaan enemmän kuin huolissaan. Niin tuskin olit tällaisia juuri missään kuullut? 

TVO toimitusjohtaja Simolan ydinsalausomertaa kun harva uskaltaa rikkoa laillani. Kas kun 

ydinhallintomme ei tällaisista megariskeistä tykkää kansalle mitään kertoa. Ei edes sitä miten 

Uudellamaalla on uraanimalmissaan odottamassa sulfidipelkistysbakterikantoja, jotka silpoavat 

kuulema Posivan 50mm kuparikapselit ongelmitta puhki 50v sisällä! . .Tiesitkö muuten, että 

maailman JOKAISESSA ydinvoimalan reaktorissa elää kaikenlisäksi oma vahvaa säteilyä kestävä 

biokasvustonsa? On mm. Tshenobylin saastealueet vallannutta säteilyn energiasta SUORAAN 

ilman aurinkoa kasvuenergiaansa ammentavaa hometta ja muuta vastaavalla mutatointinsa 

toiminnalla varustautunutta erilaista levästöä, virus-, bakteerikantaa ja sientä. Näistä ei tietystikään 

maallikoille hiiskuta. Kas kun saat vaikka nyt TVO:n Rh-hallivierailullasi sielä olevasta 

avovesialtaasta kasvavasta biosta keuhkoihisi säteilyä ilmasta aktiivisesti solukkoonsa siivilöivää 

sädeitiökasvustoa, niin tuppaa kummasti ikähaarukka laskemaan jo kertakyläilyssä 

TVO/Fortumeilla! --------------------- Kohti punasateita III Kun Vesa teki tästä aiheesta YLE:ssä 

pyörivä ydinaiheetta sivuavan videon: http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1004077 Päätin osaltani 

jatkaa mielenkintoista tutkimustani siitä mistä on kyse kun biotooppiemme säteilykasvut lisäävät 

räjähdysmäisesti sateittemme punaisuutta. Jo tutuksi on tullut, mitä vanhempaa tiedostoa, sitä 

asiallisempaa vastausta. Löysinkin aiheeseen lähes ikonostaasisen lähteen. WSOY "Luonto 

tieteen valossa II", toimittanut G. Melander Herranvuona 1909 Venäjän vallan aikohin! Siksi 

lainauksen tekstiasut on ajan mukaiset. Alkuun on syytä muistaa, että alas sateena putoava vesi 

on AINA ensin kiiinteäpintaista lunta. Joka kesälläkin vasta alempana sulaa sateeksi. Sivu 

11:"Mutta on punaistakin lunta. Kun sitä ensi kerran nähtiin, niin se herätti yleistä hämmästystä ja 

pelkoa. Luultiin, että pimeyden vallat olivat päässeet järkyttämään luonnon lakeja. Savojin alpeilla 

talonpojat punaisen lumen nähdessään päättelivät, että se mahtoi merkitä verta, ja että kauheita 

verenvuodatuksia oli odotettavana." (Vaikkei aikamäärää voidakaan tarkemmin selittää lienee 

tapahtuman ensikerran taustana, miten vuosisadan vaihteen Curieiden, ja vastaavien tutkimuksien 

kiihdyttämät ennennäkemättömän laajat mm. radiumin ja vastaavien radioaktiivisten 

säteilyalueiden kaivuut oli kasvatettu juuri samoihin aikoihin ja samoilla tuulialueilla 

ennennäkemättömän laajoiksi. Vuosimiljardien ensi kerrat ihmiskunta oli alkanut teollisesti tuottaa 

maan päälle valtavasti säteilylisäaineita, . .Enemmän kuin mielenkiintoista! "Tiede selittää ilmiön 

toisin. Sen mukaan on moisen tavattomaan väriin syynä erinomaisen pieni yksisoluinen leväkasvi. 

Kun tämä tieto käy yleiseksi, niin se toki hävittää kaikki taikauskoiset pelot, joita punainen lumi 

ensin synnytti ja punainen lumi käsitetään nyt aivan vaarattomaksi, vaikka kylläkin merkilliseksi 

luonnonilmiöksi, joka ei sisällä minkäänlaisia pahoja ennustuksia ihmiskuntaa muka kohtaavista 

onnettomuuksista." Kivasti siis JO silloin 100v sitten oivallettiin, ettei yhtäkkiä Euroopan Alppeja 

punavärein värjäämään käyneet säteilypäästöt ennakoineet, kuten sanottiin "mitään pahaa". 

Aikana josta kului tuskin 5v maailman sortumisesta maailmansotien kierteeseen, joka päättyy 

sitten tämän "punalumen" kiivaasti ennustamaan ATOMISOTAAN! Ihan asiallista ja ajallemme 

tuttua asennevammaisuutta jo virallisella taholla silloin. "Ensimäisen, joka huomasi punaisen 

lumen Savoijin Alpeilla- taikka ainakin ensimäinen, joka siitä on kirjoittanut- oli ranskalainen 

Saussure v.1760. Sen jälkeen on sitä huomattu eri paikoissa Sveitsin Alpeilla, Tirolissa, Pyreneillä, 

Karpaateilla, Pohjois- Skandinaviassa, Grönlannissa ja Amerikan puolella Kalifornian Sierra 
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Nevadalla. Kuuluisa Jäämerien tutkija Ross nimitti v.1818 muutamat kalliot Grönlannin rannikolla 

"Karmiinikallioiksi" niitä peittävän punaisen lumen vuoksi. (Mielenkintoista, että yhä Rossin 

Antarktiksen jäähyllytuhoutumiset julkisessa sanankäyttöpropagoinnissa ennakoivat maailman 

tuhoutumisia !) Grönlanti onkin ennen muita maita mainittava punaisen lumensa erittäin herkästä 

väristä. Tieteen kannalta ei tämä ihmeellinen levä, jolle Somerfelt antoi nimeksi Sphaerella nivalis, 

ole muun puolesta merkillinen, kuin että se elää ja lisääntyy niin alhaisessa lämmössä, että 

käsityksemme mukaan kaiken kasvamisen pitäisi seisahtua. Punaisen lumen tutkimukset ovat 

kuitenkin osoittaneet, että Sphaerella esiintyy ainoastaan lumen päällimäisessä kerroksissa. 

Runsaimmin sitä tavataan sielä missä kesäaurinko on jonkun verran päässyt lunta sulattaman. Jos 

mikroskoopin avulla tarkastelemme soluja, jotka ovat tämän merkillisen levän yksilöitä, niin 

huomaamme niitten olevan kahta muotoa. Pyöreät solut ovat täynä alkulimaa eli protoplasmaa, 

joka sisältää lehtivihreää eli klorofylliä, mutta klorofyllin vihreä väri ei toisen, punaisen väriaineen 

runsauden vuoksi pääse näkymään. ..Toinen muoto on munuaismainen, ja sillä on ohuemmassa 

päässä kaksi ripseä. Nämä munuaismaiset solut sisältävät samoja aineita kuin pyöreätkin, mutta 

edellisten alituisesti liikehtiessä ripset antavat munuaismaisille soluille liikuntakyvyn, jota 

jälkimäisissä ei ole. Pyöreät solut voidaan pitää varsinaisina kasveina, joka lumen alkaessa sulaa 

rupeaa lisääntymään. Sen alkulima jakaantuu monta kertaa. Emäsolu sitten särkyy itiöparveksi. 

Nuoret solut pääsevät lyhytaikaisesti vapaiksi nauttiakseen liikuntakyvystä, jonka ripset antavat." 

Itiöt yhdistyvät toisinaan myös sukupuoli itiöksi. Kirja kertaa vielä miten yhtäkkiä räjähdysmäisesti 

lisääntynyt punainen lumi herätti maailmalla levottomuutta! 1960-luvun alkuvuosina Suomen 

Lappiin satoi Venäjän Tsar bomban jäljiltä sitten tätä ns. "vaaratonta punaista lunta". Tapauksesta 

kertonut nettituttavani Lapin mies kertoi tuosta punaisesta limesta tehdyn kahvit tusinalle 

poromiestä. Koska "sivistyneet" ei toki tieteen selittämää punaista lunta enää osanneet pelätä. 

Noista Lapin poromiehistä jäi lausunnon antaja AINOANA henkin. Kun muut kuolivat 

säteilysairauksiin yksi toisensa perään. Maamme viranomaiset tarkoin kielsivät kertomasta 

tapahtumista mitään. Niin säteilyn kasvu jo ensimmäisten malmikasojen jäädessä tuottamaan 

monikymmenkertaistuneita radoneitaan, säteilykaasukerrytyksiään, radiumpitoisista 

säteilyenergioista syväkaivosjätekasoista alati säteilykasvavaa biotooppikertymät alkoi efektit 

näköjään heti vaikuttamaan. Vuosisadan vaihteen radonkiima oli jo kirjan julkaisun aikana 

saattanut punalumen laajaan kansaa kohahduttavaan kasvun mittoihinsa. Muutos lisääntymisiin on 

olut nopeaa ja hurjaa. Täytyy sanoa, että äärimmäisen mielenkiintoisia viitekehyksiä antavat nämä 

menneisyyden tekniset kirjat. Ilmankos niitä nykyinen ydinhallinto himoitsee VAIN POLTTAA! 

Samainen WSOY kirjasarja on jo enemmän kuin kiinnostunut maailmaa hurjasti jo silloin 

villinneestä "radiumista". Aineesta joka tulee tuomisineen tappammaan satoja miljonia. Ja lopulta 

koitumaan Akilleukseksi koko maailmallemme.  

  

341. MILJARDIEN bisnestä..txt 
341 MILJARDIEN bisnestä! L.S. 31.2009.(Lyhennelmä):"Suomalaisomisteinen rahtilaiva kaapattiin 

mystisesti Itämerellä. Suomalaisyhtiön omistama Arctic Sea -rahtialuskaapattiin lyhyeksi aikaa 

viiko sitten Ruotsin vesillä. Poliiseina esiintyneet 8-10 mustiin vaatteisiin ja maskeihin pukeutuneet 

kaappausjoukot saapuivat paikalle pikaveneillä. Sitoivat 15-hengen venäläisen laivamiehistön ja 

poistuivat paikalta 12h kuluttua etsittyään alukselta "jotain". Tapaus on ennenkuulumaton Ruotsin 

aluevesillä kertoi Ruotsin poliisin tutkinnanjohtaja Ingemar Isakson haastattelussa. Edelleenkään ei 

kaapattuun alukseen ole saatu yhteyttä kaappauksen jälkeen. Laivan omistaa Helsingissä toimiva 

Solchart Managment Ab. Laiva oli lähtenyt Pietarsaaresta.( Kuvavaa maamme viranomaisten 
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saamattomuudesta ja peloista mm. ydinsalaisuuksiin, ko. kaappaus tehtiin jo torstaina. Kierreltyään 

tietoa Suomen keskusrikospoliisien, sisäministeröittemme kautta VASTA MAANANTAINA 

suomalaisvarustano uskalsi ilmoittaa tapahtumasta vastuualueen ruotsalaispoliiseille. Ja lehtiin 

uutinen pääsi yli viikon lahottuaan seuraavan viikon perjantaina!) Varustamoyhtiön Solchart 

Managment Ab:n toimitusjohtaja Victor Matveev vasikenee y h ä laivan tapahtumista vedoten 

siihen, että tutkintavastuu on nyt poliiseillamme." Uskomatonta jutussa on tietysti juuri SUOMEN 

hämäristä kytköksitään kyseenalaistuneen poliisin toiminnat! Mm. Estonia laivakatastrofien 

kaltaisten tapahtumien tietoisista peittelytyyleistä on kyse. Tunnetusti sisäpiirisen poliisien 

systemaattinen rikostutkinnan tahallinen hidastelu, pimitys ja tietoinen tutkinnan sabotointi. 

Uskomaton väite on vaikka se, miten laivassa olisi tehty laajaa tutkimusta, mutta edelleenkään ei 

päävastuullisella Ruotsin poliisivoimilla olisi ollut mahdollisuuksia edes soittaa laivaan!? Aivan 

uskomatonta kaikki tyyni. No miksi näin ja mitä maamme sisäministeriö jälleen kerran peittelee? 

1985 paikkeilla Italiasta tulleissa ydinhallinnon sisäpiireissä TVO:lla kulki tieto siitä, että kautta 

eteläisen Euroopan kulkevista ydinvoimaloitten uraanilasteista, erityisesti suojaamattomista 

rekoista kaapattiin systemaattisesti jo joka viides! Kerrottiin, että mustan uraanin massiivinen 

kauppa oli maailman kolmanneksi suurinta näillä tuotteilla heti USA:n ja Venäjän jälkeen. Itse 

asiassa jopa Saksan, Ranskan, Japanin pyörittämä käytettyjen uraanilastien jalostuskeskuksista 

Sellafieldista, Superphoenixsiata ja Japanin jatkojalostamoissa kulkevista uraanieristä kadotettiin, 

hukattiin ja kidnapattiin niin valtaisat tonnistot, että olivat pääsyitä Saksan ydinteollisuuden 

alasajoihin nykymalliinsa. Superphoenix-projektin nykyisiin alasajoihin. Eta kaappasi Espanjan 

ydinmateriaaleja sellaisella vimmalla, että 3 ydinvoimalaa oli pakko sulkea kidnappaajien 

miljardikustannusten, henkilökuntalunnasvaateitten ja vastaavien miljarditappioitten takia. 

Muistamme YLE Katja Juuruksen ohjelman n. 2v takaa siitä miten 100% koko EU:n 

uraaninjalostiksen heksafluoridilaivakuljetuksesta kulkee Ranskan le Havresata . . niin tosiaan 

ITÄMERTA pitkin Venäjän Majakkiin ainoaan sallittuun EU:n uraanijalostamoon. Paljastus oli niin 

vakava takaisku tähän ultravaaralliseen ja ultrasalattuun piilotoimeen, että suututti Venäjän 

silloisen presaidentin Putinin. Niin pahoin, että uhkasi koko paljastuneen kuljetusreitin sulkemisella. 

Jos uraaniheksafluoridissa ollut alus olisi uponnut, olisi kaikki elämä kuolut kuulema yli kilometrin 

säteellä seuranneessa megaräjähdyksessä. Ohjelma totesi. Kun Suomeemme on TVO/Posiva ollut 

jo hankkimassa kansainvälisen ydinjätekaupan keskustamme JUURI Ruotsin kautta laivaamalla ei 

kytköksissä kaappaustaustoihin ole MITÄÄN epäselvyyksiä. Rahakkaat piirit ovat tajuneet mikä on 

maailman tuottavinta bisnestä myös Itämerellä. Kaapata TVO/Posiva/Arevan uraanilähetyksiä! Kun 

Tem:ssä odottavat 1 200kpl Arevan Suomen uraanikaivosta ruhjotaan starttiin on Itämeri kuin 

ydinasetehtailun notkuva vapaantoimen noutopöytä! Koska megalaajaa, gikakallista 

ydinmateriaalien kuljetusta ei edes kannata yrittää suojata kuin tuollaisilla nyt testatuilla 15-hengen 

minimimiehistöllä laivoissamme ei kaappauksia toki edes haluta estää! Lisäksi innostuneille 

"koekaappaustestaajille" selvisi, ettei maamme läpimätä poliisitoiminta edes USKALLA tehdä 

mitään muuta kuin peitellä ydintyyliimme tapaukset julkisuudelta. 1980-luvusta asti kaappareille on 

tarjottu kultavadilla ydinalan toimintapainostuksena, ettei kaappauksia sen enempää tutkita. Kuin 

julkaista julkiskritiikkiin IKINÄ! Vai moniko on kuullut miten mafian ydinvoimakaappausinnot sulki 

Italiassa peräti 6 ydinvoimalaa 80-luvuilla? Tuskin lisäkseni koko Suomessa tietää kuin kourallinen 

hiljaiseksi ostettuja erikoismiliisiryhmäläisiä. Jopa USA:n presidentti Obama on pitänyt JUURI 

tällaista hyssyttelyä ydinrikollisuudessa alan yhtenä merkittävimpänä uhkana maailmallemme! 

Miksi tosiaan antaa miljoonat tappavaa ydinvoimaa Suomen kaltaisille läpikorruptoituneen 

ydinhallintomoraalittomuuksien maille? Joiden nyky-ydintoimintametodit ja sananvapausrikolliset 

hallintotoimet on rinnastettavissa Iranin ja Pohjois-Koren kaltaisille diktaattoreille? Kirjassaan 

"Ydinvoiman armoilla", Robert Junkg jo 1981 oivaltavasti kertoi. Jokainen maa, joka alkaa 

satsaamaan Suomen lailla ydintehtailuun suistuu valtiopoliisianarkiaan. Jossa maan kansalaisten 
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henki ja turva ei paina yhtään mitään ydinvaltiomonoliittien vallankaappauksen nähdyissä ikeissä! -

--------- Jatkouutisia 2 01.08.2009 L.S. Päätoimittajakolmunista lyhennelmä."Itämerellä Gotlannin ja 

Ööllannin välillä tapahtunut laivakaappaus on todella erikoinen tapahtuma. Afrikan vesillä aluksia 

on vallattu, mutta Itämeressä kaappaus oli ensimmäinen II-maailmansodan jälkeen. Tapahtuman 

kulku on syytä selvittää perinpohjin, jottei sama toistu. Kummallista on myös, että kaappaus 

tapahtui yli viikko sitten, mutta poliiseihin otettiin yhteys päivien päästä. Miehistön selkeä pelko esti 

yhteydenottoa. Meriviranomaisemme vakuuttivat meriterrorin vastustusvalmiuttaan. Tätä sopii 

epäillä, varsinaisen kaappauksen esto ei ole helppoa! Nopeakulkuisesta veneestä tehdyn 

aseellisen hyökkäyksen estäminen on vaikeaa. Koulutettuja kaappaajia vastaan jopa 

hengenvaarallista! Suomalaislipun alla purjehtineesta aluksesta olisi kuulema otettu yhteyttä 

viranomaisiin heti, eikä kuten väitetään viikon päästä. Enemmänkin pitää varmistaa, että olevat 

turvalaitteet, elektroniikkasysteemit on valmiudessa. Alusten ja niiden lastien osalta kyse on aina 

isoista omaisuusarvoista. On mielenkiintoista odottaa, minkälaisia tutkimustietoja viranomaiset 

anttavat tapahtuneesta Itämerellä julkisuuteen." Näitten kahden lehtiartikkelin väliin ehti 

panikoituva uutisointimme jo väittää laivaa lumeeksi tyystin ulkomaalaiseksi myös. Joten enemmän 

kuin mystiseksi homma alkaa mennä. Samalla maamme poliisiviranomaisten luotto liikuu syystä 

nollissa. No meitä tietysti kiinostaa erityisesti MIKSI päätoimittaja itkee sitä, että ennen niin auoisan 

rauhallinen ja turvattu kuljetusreitti osittautuukin erääksi keskeisimmäksi ydinteollisuutemme auon 

pullonkaulaksi. Ellei peräti lopulliseksi TUHOKSI! Ydinteolisuus kun kautta maailman muistaa 

miten muutama tehostettu attakti Saksan ja Ranskan Superphenixsin hankkeitten uraanikuljetuksia 

vastaan tuhosi hetkessä maailmanlaajuisen uraanin kierrätyksen tuottoisaksi luullun 

jalostusaikeen! Suunnattoman kalliiti jalostamot lahoavat käsiin myös Sellafieldissä, 

epäonnistuneessa turvailluusiossa. Joten nyt ollaan todella herkällä alueella. Tuo terroriteko oli 

SELKEÄ ennakkoilmo, kasvavasti kiinnostuneet tahot maailmalla jo mukavasti haistaa suuren 

rahan kohteet Itämeremme noutopöydästään. Tietämissään Arevan uraanikuljetuksen bisneksissä. 

Venäläismafiosojen yms. kiinnostus oman maansa uraanin saannin vaikeuduttua on iskemässä 

kaikkein helpompaan lähikohteeseensa Suomen TVO/Posiva/Fortumien uraaninkuljetuksiin 

loogisesti. Homman tekee moninverroin helppoa helpommaksi maamme viranomaisten 

läpimädäntynyt nyt nähty piittaamattomuus toistuvista ydinvoimariskeistä. Kaikesta siihen 

liittyvästä. Näkemämme täydellinen viranomaistemme kädettömmyys tapahtuneen edessä lupaa 

TODELLA vapaata tuottoisaa bisnestä kansainvälisille, tehokkaille mustan uraanin torimyynneille. 

Miksi tyytyä pieniin rekkalasteihin, kun TVO/Posiva/Fortum ja Areva tarjoaa sitä laivanlasteittain 

jatkossa? Laivallinen kaapattua TVO:n uraania kun takaa tuottonaan leegiolle rikollisille rahaa 

rajatta, ilman riskejä merkittävistä viranomaispuuttumisista yms.! Yllättävän pian alkoi myös 

Suomen uraaninkuljetusteollisuus itkemään verta tajutessaan, miten paraatiovi mailman 

tuottoisimmille ja helpoimmille mustan uraanin kauppaamisille aukesi tässä näytösluontoisessa 

pikkunäppärässä jobissa! Ydinherrojemme kosteat unet auoisesta ydinbisneksestä ovat valumassa 

hurjaa vauhtia JUURI siihe suuntaan, jota USA:n mm. Obama on pitänyt ydinvoiman 

keskeisimpänä heikoutena. Mustaa synkempi tuleva painajaisuni ydinrealiin aukesi kerrasta! 

Toivokaamme siis kaikki joukolla ripeitä kumiveneitä loputtoman sokkeloisten merireittiemme 

suojaamiin saaristojemme syövereihin. Niin saavat megariskeistä ylimieliset ydinlobbarimme ihan 

mielenkiintoisen hallitsematonta uhkaavaa, kallista ja myös uutta tuskailtavaa 

ydinvoimalahalujensa lääkitykseen. On joka tapauksesa selvää, jatkoja ajatellen tämä uniikki pelin 

aukaisu ilman muuta tehtiin. Looginen vastaisku maamme muuttamisesta NATO:n valtuuttamaksi 

uraanieldoradoksi. Myös päivän selvää, kun jo nyt TVO:n kanssa hämäriä sotilasdiktaattoreja on 

ydinbisnestä tehnyt, että 01.08-09 Myanmarista loikkarien paljastamat salaiset 

ydinaseluolatukikohdat ei kauoja enää uraanitta ole! Kysyntää TVO loi, siihen vastataan aivan 

mukaansatempaavan loogisesti! Uraanista itsestään on tulossa verisen likaisen kaupankäyntien ja 
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kaappausinfernojensa päätähti! ------------- Arctic Siberia opettaa! A-tuubi 

keskustelumateriaalikoosteita itämeren venekaappauksen jälkitunnelmista 2009. Kertokaapa 

minulle miksi. . Kirjoittanut: Vieras 05.08.2009 - 22:41. Itämerellä rahtialus kulkee sinne ja tänne ja 

on välillä paikallaan vuorokauden ajan. Muut alukset ilmoittavat siitä viranomaisille. Miksi yksikään 

sotalaiva ei lähtenyt tutkimaan alusta. Johon ei saatu yhteyttä. Ehkä kumivene oli sota-alus tai 

poliisivene, jos niin mitä pelätään? ---------------- Luin ja yritin ymmärtää . .Kirjoittanut: Vieras 

05.08.2009 - 23.06. Enempää en voi huolestua koska meidän ydinvoimapolitiikka on kääntänyt 

murehtimiseni tappiin. Luen uudelleen ja ehkä jonkun päivän päästä selviää miksi tukkani on 

pystyssä. --------- Varsin, VARSIN mielenkiintoisia kommenteja. Vai oli Suomen A. Holmlundin 

ydinkangstoille ilmoitettu jo vuorokausia etukäteen hämäräperäisesti käyttäytyvistä "lähetystä" 

odottavista aluksista! Olen koko ajan ollut kyllä tietoinen siitä, että kyse on NIMENOMAAN 

Suomen himoitsemien uraanilastien kontrolointiaukoista ja niiden "kaupallistamisen 

varmentamisista". Siinä siis enemmän kuin oivaisa tapa jälleen kerran avata läpimätää mustaa 

uraania maailmalle toimittavat reitit uudiskäyttöön ties mille mafiosokangstoille.. Suoraan 

TVO/Posivalta kansainvälisin megatonnimäärin taattua ydinpommeihin sopivaa rajatonta mustan 

ydinasetehtailun lippulaivakuljetusta kaipaaville uraaniterroristimarkkinoille! Ilmankos TVO/ Posiva/ 

Eurajoen kunta ovat kaupanneet tätä oivallustaan näyttävästi kautta Euroopan suurella rahalla 8v< 

putkeen! Saa tuollainen Arevan kanssa haalittava Tem/GTK:n tukema uraaniaineitten 

"kansainvälinen vapaa noutopöytä" jokaisen maan mustanpörssin kauppiaan suut vehnäselle 

äänestämään EU:hun ydinvoimaa lisää! Rahan tuloa kun ei voi näköjään sen avulla estää. 

Suomen tunnetusti korruptoitunein ja nähdyllä demoillaan myös ydinasioista totaalipiittaamaton 

viranomaislössimme antaa nähdysti kyllä silkan ydinväkivaltarahakorruptoinnin ratkaista Suomen 

ydinhankkeet. Väliä näköjään, kunhan voitelurahastus tuottaa! Näppärästi näytettiin maailman 

uutisoinnille, että kannattakaa vaan Suomen muuttamista uraanihelvetiksi, niin saavat 

kansainväliset ydinkauppamafiosot ja muut rikolliset temmeltää rahoja itselleen. Kyllä suomipoika 

takaa ydinsikailukulttuureillaan nähdyin demoin, ettei estellä ja paukkumustaa piisaa! Oi yhden 

kerran, NÄINKÖ ajetaan EU:ssa ydinalaa eteenpäin, etten paremmin sano! ---------------- Arctic Sea 

alusjatkot 10-12.08 T.S. 10.08.2009"Arctic Sea -alusta jäljittävät nyt sekä suomalaiset, että 

venäläiset. Sekä suomalaiset, että venäläiset alkaneet etsiä mystisesti kadonnutta alusta. 

Osallisina venäläisten FSB, maan laivasto 2 ydinsukellusveneellään ja 5 pinta-aluksellaan. Laivan 

omistaa artikkelissa latvialaiset, venäläismiehistöllä. (12.08 puolestaan useasti viikojen aikana 

muuttunut omistusvedätys maamme tiedotusvälineissä on jälleen kerran 100% suomalainen. 3 

venäläisen Suomessa Helsingissä asuvan omistamana.) Aluksella on 1,3 miljoonan suomalainen 

Stora Enson ja UPM:n puusahatavaralasti. Laivan piti päätyä Algeriaan alkuviikosta. Yhteys 

miehistöön katkesi liki 2 viikoa sitten. Venäläisen Sovracht Maritime Bulletin mukaan alus katosi 

Portugalin edustalla. Alus kaapattiin 07.24 Itämerellä. Poliisit(?) pitivät 12h vankeinaan 

pahoinpidellenkin miehistöä. Arctic Seata seurasi poikkeuksellisen näyttävästi esiintynyt 

venäläinen sukellusvene jo alkuunsa. Joka kuvattiin samaisen lehden artikkelin vieressä liput 

ylhäällä ollen. Näytösluontoisesti Suomalaiselle aluskannoillemme näytettiin miten maamme 

ydinmateriaalin KAIKKI laivaliikenne on ongelmitta venäjän hallinnassa! Itse asiassa näyttäytynyt 

sukellusvene lienee ottanut laivan kiinni TVO:n nykyuraanintoimittajaosoiterannikoilla. Ja demonut 

näin torperoivansa halutessaan aluksen kuin aluksen näytösluontoisesti pohjaan!(14.08 

Iltasanomat jo kommentoi, että Arctic Seahan ennusteiden mukaan ONKIN hyökätty toistamiseen! 

Palat alkavat siis loksahtamaan varsin hyvin. Oikeastaan tällä hetkellä on epäselvää näistä se 

onko alus upotettuna lopullisesti, vai vain "piilotettuna"!) Sanoman kiellon kohde on jämäkästi 

Suomen aikeet muuttaa Itämeremme kansainvälisen uraaninkuljetuksen turvatuksi sisäjärvekseen. 

Eipä ole tämän Venäjän laivasession jälkeen hajujakaan siitä, että TVO/Posiva/STUK/Tem/Arevan 

ydinmateriaalikuljetusreitit luokiteltaisiin enää yhtään turvalliseksi! Venäjän tällainen avoin ja miksei 
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näyttävä, näytösajoitus osuu suoraan ydinilluusoijiemme synkkään sydämeen. Uraanilastit ovat 

vailla suojaa totaalisen turvaamattomina Itämeren noutopöytänä, kunneiei ydinhallintomme 

suunitelma-aikeet venäjälle sovi! T.S.10.08.2009:" Tallinnan purjehdustapahtumasta 

pääkaupunkiseudulle palaneet suomalaispurjehtijat kokivat yllätykssen sunnuntaina 

Suomenlahden kansainvälisillä vesillä klo 12:45. Vedestä nousi venäläissukellusvene. Tornissaan 

1-2 sotilasta. Sukellusvene nähtiin 1km-muutaman sadan metrin päästä. Sukellusvene näkyi 

15min. Sukellusvene matkusti Pietarista länteen hyvin hitaasti mastossaan hulmuava 

venäläislippu. Suomen meriliikennekeskuksen päällikkö Sari Talja pitää tapahtumaa hyvin 

harvinaisena. -Omana aikana en koskaan ole nähnyt tällaista. Omin silmin en ole niitä nähnyt noin 

lähellä muita aluksia... Parasta tässä on mm. ajoitus. Vain kuukausi ennen kun Suomi lyö lukkoon 

uraaniratkaisujaan. Kaiken huipuksi mm. Tarja Halonen on ollut jo tiiviisti kutsutussa vierailussaan 

kyselemässä venäläisten mielipiteitä TVO Posivakonsortion 80 000km2 uraanikaivoshankkeista, 

isotooppijalostamohankeista. Joita jo TVO:n toimitusjohtaja Pertti Simola hoputti 5v päähän. 

Mukana toki OL-3 laitoksen ydinjätepolttoaikeet ja EU:sta Ruotsin kautta Olkiluotoon 8v ajan jo 

EU:sta suunnitellut kansainväliset uraanijätehankkeet. --------------- Avoin tapaus Arctic 

14.08.29009. MTV Kymmenen uutiset. Suomen sisäministeriöltä oli tullut käsky paikalliselle 

palolaitokselle mennä näyttävässä TV-saattueessa mittaamaan Arctic sean Pietarsaaren satama-

altaan säteilyarvoja. Uutisissa suoraan hämmästeltiin miksi sisäministeriö tekee mittauksia, joilla ei 

ole edes teoreettista toimimisen edellytystä? Päivää aikaisemmin maamme nato-hysteerisimmältä 

Stubilta vaadittiin julkinen anteeksipyyntö ties mistä kehitysrahalausunnoistaan Israeliinkin liittyen. 

Avoin tukkapölly siis MYÖS tässä! Lisäksi T.S-lehti muisteli viikolla 33 miten 1959 Suomi oli ollut jo 

silloin maailman JOHTAVA uraaninkaivajamaa Ranskan jälkeen! Tällä avarrettiin tilannetta joka 

kaatoi maamme silloiset uraaninkaivuuhankkeet CCCP  

-vastustuksiin. Revanssia vuodesta 1986 EU:n Fransoi Mitterand ja Mauno Koivisto sopimuksin 

Arevan uraanihankkeisiin Suomesta rinnastettiin surutta! MTV juoksutti esiin, että Arctic Sea olisi 

löytynyt Afrikasta. Tokaisi perään, että Venäjä on KOKO AJAN tiennyt tarkoin aluksen sijainnit ja 

tapahtumat sielä! Näin yleiskuuntelijaa alettiin lämmittämään touhukkaan virallisen kutsuvieras 

erityistuntijan esiinottoon. Selvästi tämä Tarja Halosen tuomia Venäjänkommentteja ja 

sisäministeriön hätääntyneitä viestejä julkisuuteen koodaava asiantuntija kertoili julkisuuteen nyky-

ydinsuomen aieromuttamisten kuukauden päässä odottavia ratkaisumalleja seuraavasti:" Koko 

Arctic Sea aluksen demonstraation keskeinen tarkoitus oli Venäjän pullistelut ydinvoimatalouden 

merkeissä! Venäjä halusi karkean suorasukaisesti alleviivata hallitsevansa mielin määrin niin 

Itämertamme kuin aina TVO:n uraanipolttoaineitten toimitusalueeseen Espanjan rannikkoon asti. 

Venäjä näyttämällä sukellusveneitään ja pinta-aluksiaan osoitti kykenevänsä aivan avoimesti 

USA:n LAINKAAN puuttumatta vaikka kaappaammaan EU/Suomen uraanikuljetusmateriaalit. Jopa 

UPOTTAVANSA aluksia Espanjasta Suomeen ulottuvalla TVO/Posiva/STUK/Areva /Ruoti 

ydinjätekäsittelyreitillä!" Vielä reilu vuosi sitten TVO:n toimitusjohtaja Pertti Simola hekumoiden 

esitti silloisessa TVO:n YVA kokouksessa Olkiluodossa, miten Suomi aikoo aukaista maahamme 

käsittämättömän laajan mittasuhteen n. 80 000km2 uraanikaivoshankkeet. Tuottaa maahamme 

pitkin EU:ta jo 8v putkeen alustetuin sopimuksin Ruotsin kautta kierrättäen ydinjätettä. 

Rakennuttaa mm. Englannin hallitukselle 4kpl. superraskasta Thrident ydinohjussukellusvenettä. 

Askolaan on tarkoitus saada 3000ha kokoinen uraaninrikastuskompleksit korvaamaan Venäjän 

Majakin uraaninjalostamotarpeet. Hanke vaatisi peräti 6-9kpl superaskaita uusia ydinvoimaloita 

maahamme taatakseen uraaninjalostustoiminnan! Hurjaaa hurjemmat on ydinalamme visiot, koska 

Suomessa on 15% maailman jäljellä olevasta uraaninlopuista. Krammaakaan ei ole varaa jättää 

kaivamatta, hän viittasi. Nyt mennellä viikolla tilanteen tulehtuessa sekä Ranska, että Englanti 

tuskailivat Obaman ydinvastapaineen siivittämänä, että energianegatiivisten Englannin 
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ydinvoimaloitten suunnattomat ylihinnat estävät ydinvoima-aikeitaan. Koko episodissa USA:n 

Obama on ollut jyrkän ydinkielteinen. Sanoi olevan täysin mahdotonta, että USA, maksaisi 97% 

ulkomaaliseen uraanintuotantoon perustuvaa kansainvälistä ydinteollisuutta. Linja on sama myös 

venäjällä. Veti jopa USA:n megakalliin Yasavuoren ydinjäteprojektin rahoitukset tylysti jäihin. Siksi 

venäjä saa nähdysti vapaasti painostaa EU:n ydinhankkeet hengettömyyksiin, jos vain onnistuu. 

Onnistumistahan Venäjälle me KAIKKI Suomessa toki ydinherrojamme vastaan toivomme! ----------

------ Uraanilastista 27.08.2009 MTV +L.S MTV teksti TV: "Arctic Sea ei ollut puulastissa. 

Talouslehti Financial Times deutschland on havainnut kummallisuuksia Arctic Sea-aluksesta 

otetuissa valokuvissa. Lehden mukaan aluksen on täytynyt kuljettaa painavampaa lastia kuin 

puutavaraa. Tietojen mukaan useissa Euroopan maissa tehty analyysi osoittaa, että alus oli 

raskaampi kuin tavallisessa puulastissa. Nämä tulokset tukevat teoriaa, jonka mukaan laiva kuljetti 

salaista lastia, ennen katoamistaan kohti Afrikkaa." Samassa artikkelissa kummeksuttiin miten 

Venäjän asiallisesti ottaen Mustalle merelle kaappaamansa suomalaisaluksen jopa pidätetyn 

miehistön puheluita kontroloidaan yhä erittäin tarkoin. L.S:"Ulan Bator/Moskova. Venäjän 

viranomaiset myönsivät keskiviikkona, että kaapattu Arctac Sea-rahtialus on saattanut kuljettaa 

laitonta lastia. Virallisesti puutavaralastissa olleen aluksen on spekuloitu kuljettaneen aseita ja jopa 

YDINMATERIAALIA. Venäjän armeijan esikuntapäällikkö Nikolai Makarov totesi, ettei vielä tiedetä 

mitä kaikkea aluksessa oli. Makarovin mukaan armeija aikoo tutkia lastin. Alus on hinattuna 

etelävenäläiseen Novosirossiiskin satamaan. Myös tutkintaa johtava Aleksander Bastrykin arvioi, 

että aluksen kyydissä oli mahdollisesti jotakin muuta kuin puuta." Päällimäisenä kummastuksena 

tässä on se MIKSI nimenomaan Venäjä haluaa päivästä päivään alleviivata, että kyseinen Arctic 

Sea kuljetti, niin mitäs muutakaan kuin uraanilastejaan linjallaan Pietari-Suomi-Eurooppa-Afriikka! 

Olen koko ajan tähdentänyt, että kyseessä on uraanirahtialuksen täsmäiskuinen kaappaus. Venäjä 

haluaa tästä kylmästi demonstroida kovalla volyymillaan, että Suomen aikomat Euroopalaiset 

uraanikaivostensa ja uraanijätelastaukset U:sta ovat jatkuvasti ja kiistatta vaarassa! Demostraatio 

on koko maailmalle tehnyt kerasta Itämeren illuusoidun turvaisan sisämeriliikenteen maailman 

riskaabeleimmaksi uraaninkuljetusalueeksi. Jossa terrorismi kukoistaa ja ydinvoiman tehtailemia 

laivanlasteja katoaa miten lystää.  

  

342. 'Ydinvoima ia innovaatio 2009.'.txt 
342. "Ydinvoima ja innovaatio 2009". Ydinvoima ja innovaatio -09. TVO:n Ydinvoima ja innovaatio, 

T&T Seppo Vuori VTT. Sivu 26. "Vuosittain louhittava uraanimäärä vastaa tällä hetkellä vain noin 

60% maailman ydinpolttoainetarpeesta." Tämä luku kertoo karua kieltä siitä miten mailmalla oleviin 

ydinvoimaloihin riittää vuotta kohden tuskin paljonkaan yli 7kk käyttöönsä polttoaineet. Tilanne on 

tämä 2009. Uskomattomaksi asian perusluonteen tekee kun katsomme miten jo 1970-luvuilla 

samaisesta aiheesta kertoi Antti Vahtera, "Ydinvoiman uhkapeli". Nimittäin jo silloin maailman 

ydinvoimaloitten käyttöaste oli samainen 60%! Mikään ei ole muuttunut näiden osalta yli 30v 

aikana. Siitä huolimatta Suomessa systemaattisesti ydinala valehtelee kykenevänsä likin 100% 

käyttökertoimiin. siolkkaa huijausta siis JOPA TVO:n omissa kirjoituksissaan. "Loput ovat peräisin 

jälleenkäsittelystä, köyhdytetyn uraanin jakoväkevöinnnistä, sekä kertyneistä siviili- ja 

sotilasvarastoista. Nämä toissijaiset lähteet ovat kuitenkin ehtymässä. Vuona 2025 niiden 

arvioidaan täyttävän enää vain 4-6% kysynnästä. Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino 

maailmanmarkkinoilla sekä niukkuuden vaikutelma ovat nostaneet uraanin hinnan poikkeuksellisen 

korkealle. Edellä mainitusta syystä hinta tuskin tulee laskemaan aiemmalle tasolleen." Ja mikä 

onkaan totuus valheitten jälkeen. Jo parisen vuotta sitten USA ja Venäjä ilmoittivat asepurku-
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uraaninsa kaupan loppuneen maailmalle. Ja mitä tulee tässä ennakoituun vielä vuosikymmeniä 

kestäviin ns, "uraanin kierrätyksiin". Niin sekä Ranskan Superphenix, että Englannin Sellafieldin 

edustamat uraaninkierätykseen erikoistuneet keskeiset laitokset ovat olleet jo vuosia poissa 

tuotannosta. Itse asiassa koko laaja uraaninin hyötökierrätyus loppui jo vuosia sitten 

epäonnistumisiinsa. Miksi sitten TVO valehtelee? koska totuutta EI saisi kertoa siitä, että 

ydinvoiman uraaninjalostusta ei olla onnistuttu saamaan millään sektoreillaan kuntoon. 2008 

eteenpäin energianegatiiviseksi muuttunut myös neitseellisen uraanin kaivuun nykyinen katastrofi 

näyttäytyy. -------- Sivu 29 satoa. "Elektronit irtoavat atomeista ja kaasu on osittain tai täysin 

ionisoitunutta, jolloin sitä kutsutaan plasmaksi. Sitä voidaankin kutsua aineen neljänneksi 

olomuodoksi. Yli 99% maailmankaikkeuden materiaalista on plasmaa. Plasmaa on mm. salamat ja 

revontulet." Kun alkuaine joutuu säteilytykityksen alle se muuttuu plasmaksi. Itse asiassa 

maailmankaikkeudessa näin avaruudessamme säteilyyn tuhoutunutta ainetta on tuon tiedon 

mukaan liki kaikki aineemme ympärillä! Kun tajuamme, että valenssielektroninsakin menettäneillä 

aineilla ei ole edes "kemiaa", ymmärtää miksei ympäröivässä avaruudessamme ole jatkuvan 

säteilyn alla mitään edellytyksiä muodostaa elämää, saati sen edellyttämiä edes perusyhdisteitä. 

Kun jopa vesi itsessään säteilyvarastoitumiinsa silpoutuu protonien, elektronien ja vastaavien 

muodottomiksi säteilyiskujensa yliagressiivisiksi varastoiksi, tajuamme miten tuhoisaa säteily 

kaikkiaan elämän tuhoajana ympäriltämme on. Ydinvoimatalouden tauotta syytämät 

säteilypäästökasautumat ovat käytännössä ainoita merkittäviä ja alati lisääntyviä ympäristömme 

säteilyuhan kasvattajia. Mitä TVO sitten kertoo kirjassaan tästä säteilyn kasauttamisestaan. 

Kertokoon sivu 38:" Aktivoituminen: Aineen atomit muutuvat radioaktiivisiksi, kun ulkoa tulevat 

neutronit saavat aikaan muutoksia atomiytimissä.(Säteily varastoituu atomin rakenteisiin 

mittareissa suoraan näkymättömiin iskeäkseen niistä viiveellä ympäristöönsä". Ionisoiva ja 

ionisoimaton säteily: Ionisoiva säteily aiheuttaa säteilyn kohteena olevassa materiaalissa 

ionisaatiota eli atomin varautumista, mm. sähköisesti. Ionisoiva säteily voi olla joko 

sähkömagneettista tai hiukkassäteilyä.(syvempien elektronien ionisoituminen varastoi 

röntgensäteilyä. Neutroneihin varastoituu mm. gammaa suoraan mittareissa näkymättömiin 

spinhyrrämuotoihinsa.) Jälkilämpö: Fissiotuotteitten säteilyenergian aiheuttama lämmönkehitys 

ydinpolttoaineessa sen jälkeen kun reaktorin toiminta on pysähtynyt. (Perusreaktorin polttoaineella 

tämä tarkoittaaa vain 30s ilman jäähdytteitä olevan uraanin sulamista + 3 000C kaiken läpäisväksi 

vellovaksi tuholaavasulaksi kuten mm Tshernossa osin tapahtui. ------------ Ydintehovaihtelujen 

haitoista vesivoimalaesimerkein. From: "Mikko Koho" Newsgroups: sfnet.tiede.fysiikka Sent: 

Saturday, August 08, 2009 12:50 AM Subject: Re: Kanavavirtauksen aallon/putken paineiskun 

laskenta? Ja jäi vielä kertomatta että vaikka viikkokeskiarvolla pyritäänkin Saimaan luonnolliseen 

käyttäytymiseen, niin vuorokausisäädöllä ei ole haitallista vaikutusta, ei niin Saimaaseen kuin 

Vuoksen Tainionkosken ja Imatrankosken väliseen osuuteen. Imatrankosken alapuolella 

vedenpinta vaihtelee välillä enempi, riippuu siitä miten tunnollisesti venäläinen osapuoli säätää 

Svetogorskin laitostaan. Saimaassahan on sen verran varastotilavuutta että hetkellismuutokset 

tasoittuvat hyvin nopeasti ja lyhyellä matkalla. Tainion ja Imatran välillä vedenpinta vaihtelee 

hieman, nimenomaan sen takia että vaikka se pyritäänkin pitämään vakiona niin hidas aaltoiluliike 

laitokselta toiselle aiheuttaa vedenkorkeuden pientä heittelyä. Nykyinen Imatrankosken 

säätöjärjestelmä on saatu aika hyvään vireeseen, kuten ehkä seuraava esimerkki osoittaa: 

Imatrankoskeen juoksutetaan kesäisin, suunnilleen kesäkuun puolivälistä elokuun loppupuolelle, 

päivittäin vettä turistien iloksi. Tänä kesänä tuo tapahtuu klo 18.00. Näytöksessä kahta 

tulvaluukkua, malliltaan valssiluukkuja, avataan 8min ajan jolloin luukuista yhteensä virtaava 

vesimäärä on maksimissaan reilut 500m3/s. Tämän virtaaman saavutettua luukkuja aletaan 

ajamaan kiinni ja vajaan 20min kohdalla näytös on ohi. Näytöksen aikana yläveden pinnan vaihtelu 

ei ole kuin n.15cm luokkaa. Ohijuoksutuksen alkaessa säätö huomaa yläveden pinnan alenemisen 
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ja alkaa pienentää koneistojen tehoa aika nopeasti. Tämän jälkeen laitos jää ajamaan alennetulle 

teholle ja sen jälkeen kun luukut ovat menossa kiinni ja yläveden pinta alkaa pikkuhiljaa korjaantua 

niin laitos alkaa pikkuhiljaa lisäillä tehoaan. Olen sattuneesta syystä muutamaan kertaan päässyt 

seuraamaan konesalin seinässä olevaa tehomittaria näytöksen aikana. Eräällä kerralla laitoksen 

teho oli ollut melko vakaasti 140MW luokkaa ennen näytöstä. Patoluukkujen avautuessa teho alkoi 

tippua ja saavutti 122MW lukemat. Muutosnopeus oli sellainen että tuo 18MW muutos tapahtui 

4min aikana. Oikeasta paikasta kuunneltuna tuon muutoksen kuuli kyllä varsin hyvin, lähinnä niistä 

äänistä ja värähtelyistä mitä tulee kun suuria vesimassoja aletaan ohjata. Jos ilmiötä voisi kuvata 

niin tuo voisi olla ehkä parin richterin maanjäristystä vastaava, siis sellainen että sen aisteilla 

selvästi huomaa mutta ei kuitenkaan kuulosta vielä siltä että koko p***a hajoaa.. n.15min kohdalla 

tehot alkoivat hiljalleen nousta ja saavuttivat n.130MW tason. En usko että vedenpinta tuonkaan 

näytöksen aikana juurikaan normaalia enempää vaihteli. Eli aika tarkkaan nuo nykyiset 

voimaloiden säätöjärjestelmät saadaan viritettyä jos niin halutaan. ------------------- Porilainen 

foorumilla 2009 kesän satoa. [quote="raato"]Vai ainoa syy. Mikä säteily sitten tappoi eläimiä 

sukupuuttoon ennen kuin atomi oli edes halkaistu?[/quote] Mietitääs tovi. Maapallon synnyn 

aikoihin suojanamme EI ollut maapallon magneettikenttää, ei ilmakehääkään rajoittamassa 

suojattomaan maahan tulevalta megalomaaniselsta avaruussäteilyltä. Se uudellenaktivoi ja ionisoi 

alkuaineet kaikki tyyni säteilemään Malenkan-kuorimallin mukaan varastoiden säteilyä spinhyrriin 

atomien sisusneutroneihin ja elektronikuoriin. Räjähtävien supernovien tähtien ja mustien aukkojen 

yms. avaruudessa vallitsee infernaalinen säteilyionisoitumisen saastuminen kautta systeemien. 

Ajan saatossa tullut meremma Maahan jo puskuroi säteilyä syvänteissään. Näin pääsi elämä 

alkuun merissä. Muttei päässyt säteilyn pilaamiin mantereihin vuosimiljardiin! Kun 

puoliintumisaikojen aikana satojen miljoonien vuosien ajan ikuisten fotonointien säteilyenergiaa 

sirosi enemmän avaruuteen, kuin sieltä tänne Maapallolle alkoi elämälle tulla säteilemättömiä aloja 

noin vuosimiljardissa. Säteilemätön alkuaine on maailmankaikkeudessa uskomattoman 

harvinaista. TVO:n julkaisu "Ydinvoima ja innovaatiot" T&T Seppo Vuori julkaisussa sivu 29, "Yli 

99% maailmankaikkeuden materiaalista on säteilypaineissa ionisoitunutta plasmaa!!" Tosiaan 

sätilyn poistumiseen Telluksemme pintakerroksista on mennyt aikaa noin 4,5miljardia vuotta. Tänä 

aikana esim. maailmankaikkeutemme U-238 uraanin säteilystä on kaikesta huolimatta kadonnut V 

A S T A T½ mukaan PUOLET! Tarvittaisiin siis vielä 45miljardia vuotta nykysysteemejä, jotta 

säteily poistuisi. Vaan mitä tekeekään ydinintoihmiset suunnattomassa tyhmyydessään? 

Pommittavat tätä U-238 varantoa hiki hatussa neutronivuolla keinotekoisissa lisäaktivoivissa 

reaktoreissamme. Jotta säteilytasot biotoopeissamme moninkymmenkertaistuisivat 

alkuinfernotasoilleen muutamissa vuosikymmenisssä. Niin. . tällaisen megatyhmyyden takia 

maapallomme bioeläimistö on jo katastrofin partaalla! Kun mehiläisistämme säteilyt tappaa tästä -

93%. menetämme jo 80-90 linnustoistamme, matelijoistamme,sammakoistamme, kaloistamme. 

Meremme täyttyvät säteilyä paremmin kestävillä nilviäisillä ja maneeteilla, meduusoilla ja 

polyyppien kaltaisilla, niin ei hyvältä näytä. Allamme on siis autiota autiompi elämän keidas. Joka 

on häilyvän hetken kyennyt poistamaan vaarallisen säteilyn tiloistaan voimallaan pois. Nyt silkkaa 

itsekästä tyhmyyttään ihmiskunnnan reaktorit tuhoavat sen, mitä 4,5miljardin vuoden aikana itse 

elämä on saanut aikaan. Seurauksena tällaisestä uskomattomasta tyhmyydestä kuuluukin olla 

kuoleminen omiin säteilypäästöihin. Luonto ei syyllisilleen lahjoja anna!  
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343. Vesi- vs ydinsäätötarpeet..txt 
343. Vesi- vs. ydinsäätötarpeet. "Mikko Koho" On Aug 6, 11:07 pm, "korjava,mOs" wrote: "Mikko 

Koho" kirjoitti viestissä > *Hydrodynamiikkaa et saa toimimaan edes kunnolla 

tietokonesimulaatiolla. Siksi YHÄ käytetään 1:10 tai 1:100 >pienoismalleja, jotka toimivat itse 

asiassa hyvin. Olen nähnyt kaavoja joilla mainitsemieni ilmiöiden suuruuksia voidaan suunnilleen 

arvioida. Niiden soveltaminen on vain hukassa. Tarkoituksenahan ei siis ole ottaa jokaista joen 

pohjan kivenmurikkaa huomioon joen dynamiikkaa laskettaessa. Olen toki nähnyt tv:ssä ja netissä 

myös näitä pienoismallisimulointeja, mutta tämän vapaa-ajan projektin osalta ei ole tarkoitus 

mennä näin pikkutarkalle tasolle, siihen ei omat taidot riitä ja toisaalta se ei olisi myöskään 

tarkoituksenmukaista. Riittää kun "joen" ollessa vakaassa tilassa sen vedenpinta laskee laitosten 

välissä, virtausvastuksen johdosta ja toisaalta pohjan korkeusaseman laskun antama lisäenergia 

huomioiden, suunnilleen uskottavalla tavalla. Vastaavasti alemman laitoksen koneiston tehdessä 

pikasulun osa vedestä voi lähteä tulemaan padosta yli ennenkuin seis ollut koneisto kerkeää 

käynnistymään tai patoluukku avautumaan ja ottamaan tälle pikasulun tehneelle koneistolle 

kuuluneen virtaaman itselleen. Esimerkinomaisesti voinen mainita että Imatrankosken voimalalla 

koneisto seitsemän ottaa nimellisellä 24m putouskorkeudellaan ja 38MW maksimiteholla 180m3/s 

virtaaman. Mikälikoneistolle jouduttaisiin esimerkiksi sen oman vaurion johdosta tekemään 

pikasulku, niin turbiinin säätökoneistolla on kapasiteetti ajaa tämä 180m3/s poikki 6s aikana. 

Selväähän on että joki ei kerkeä mukaan näin nopeisiin muutoksiin ja laitoksen yläkanavassa on 

tulva odotettavissa. Tätä varten onkin ko. laitoksen yläkanavan toinen muuri suunniteltu niin että 

tämä tulva ohjautuu muurin yli hallitusti ylisyöksykanavaan. Samaan aikaan laitoksen vesiteihin 

kohdistuu aikamoisia paineenvaihteluita jotka itseasiassa ovat yleensäkin lähtökohtana turbiinin 

pikasulkuaikaa määritettäessä. Toisaalta sähköhäiriöstä aiheutuvan pikasulun, joka voi esimerkiksi 

johtua siitä että täysi kuormitus menetetään verkkohäiriön takia sekunnin murto- osissa, 

tapauksessa kone tulisi saada mahdollisimman pikaisesti alas jotta koneen kierrokset eivät 

"ryntää" ja koneisto hajoa sen takia. Toisaalta taas tulopuolen paineiskusta johtuva rakenteiden 

rasitus ja imuputken (joka toimii poistoputkena) paineen aleneminen ja sen aiheuttama vesipilarin 

höyrystymisen ja katkeamisen riski puoltavat mahdollisimman pitkää sulkuaikaa. Turbiinin 

pikasulkuajan määrittäminen ja säätäminen onkin näiden tekijöiden kanssa tasapainoilua. 

Tarkoituksena olisi luoda jonkilaisia standardikoneistoja (Francis, Kaplan) jotka asetusparametrejä 

muokkaamalla antaisivat suunnilleen uskottavan simulaation kuhunkin tarpeeseen ja joilla saisi, 

esimerkiksi uutta laitosta simulaattoriin lisättäessä, helposti ja nopeasti uuden koneiston pystyyn. 

Tarkempia hienosäätöjä voisi sitten tehdä jos siltä tuntuu. Joen dynamiikan täydellinen simulointi ei 

siis tämän projektin puitteissa ole tarkoituksenmukaista, mutta koska päämielenkiinnon aiheeni 

(automaatio) liittyy hyvin läheisesti näihin luonnonilmiöihin, jonkinlainen realiteetti pitäisi saada 

niidenkin osalle. Muuten myös automaation puoli voi mennä pahasti metsään. > *Nyt en oikein 

ymmärrä mihin pyrit laskuillasi? Meillä vesivoimalassamme kun pyritään AINA ajamaan sitä samaa 

nopeutta, kuin joki koko matkallaan luontaisesti virtaa. Nimittäin ei ole hyvähyötysuhteista koettaa 

poiketa > tästä luonnon normista! Voit toki ohittaa ongelmaasi esim. sykyskäyttämällä voimalkaasi 

vaikka 5 min ajan täysuillä ja 5min pois. Koko tämän dikitalisointiajon idea perustuu siihen, että 

täystehollaan turbiinin > hyötysuhde on vaikka 85%. Mutta kun alat säätämään voimalaasi putoaa 

hyötysuhde helposti 50%. Näinollen dikitalisoimalla ajoalgoritmisi näin säästät lopputulemassa 

kokonaistuotossasi aina! Siis.. KOROSTAN että tarkoituksena ei ole tehdä simulaattoria 

täsmäämään tismalleen näiden kahden esimerkissä mainitun laitoksen kanssa, simulointitilanteen 

(kolmen laitoksen konevalikoima ja sijainnit) olen päättänyt jo ihan toiseksi. Taka-ajatuksestani 

pääsee kuitenkin varmaan helpommin kiinni jos katsoo kotikaupunkini Imatran tilannetta, joka on 

johdattunut myös minut vesivoimakiinnostuksen pariin ja sitä kautta sähköalan opintoihin. 
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Imatrallahan on siis kaksi vesivoimalaa, Tainionkoski (62MW) ja Imatrankoski joka on 178MW 

nimellistehollaan Suomen suurin. Tainionkosken voimalalle annetaan viranomaisten puolelta 

viikkokeskiarvo, joka täytyy juoksuttaa koneistojen läpi. Ts. jos viranomainen viikkokeskiarvoksi 

määräisi 550m3/s, niin Tainion tulee viikon ajanjaksolla juoksuttaa sama vesimäärä kuin mikä 

menisi silloin jos laitos ajaisi viikon ajan 550m3/s. Laitoksen omistajalla, Fortumilla, on kuitenkin 

lupa poiketa hetkellisjuoksutuksen osalta tuosta keskiarvosta. Hetkellisjuoksutuksen pitää 

muistaakseni/ viimeisimmän tiedon mukaan olla välillä 200...860m3/s. Tämä 

poikkeamismahdollisuus hyödynnetään siten, että lasketaan viranomaisen viikkokeskiarvon 

pohjalta juoksutusaikataulu ja viikon jokaiselle tunnille määrätään keskijuoksutus joka on noiden 

hetkellisrajojen sisällä ja jotka sitten viikon ajan keskiarvona muodostavat tuon viranomaisen 

viikkokeskiarvon. Aikataulun laskennassa lähtökohtana on laitosten mahd. taloudellinen ajo 

sähkönhinnat ym. tekijät huomioiden. Tarvittaessa Tainionkosken neljästä koneistosta osa voidaan 

pysäyttää virtauksen mennessä tarpeeksi alas jotta jäljellä olevilla koneistoilla olisi enemmän vettä 

käytössään ja jotta ne voisivat ajaa paremmalla hyötysuhteella. Samaan aikaan n.6-7km alavirtaan 

oleva Imatrankosken laitos pyrkii ajamaan siten että sen ylävesipinta pysyy mahdollisimman 

tarkoin asetusarvossa. Käytännössä Imatrankosken juoksutus on "orja" Tainionkosken 

juoksutuksen suhteen, ts. laitos ei paljoakaan pysty poikkeamaan siitä Tainionkoskelta laitetusta 

virtaamasta joka on kerennyt saapunumaan Imatrankosken kohdalle. Säätöautomaatio pyrkii 

ajamaan virtausvaihtelut siten että yläveden pinta ei paljon poikkeaisi asetusarvosta. Juoksutuksen 

vaihdellessa laajoissa rajoissa myös Imatrankoskella seitsemästä koneistosta (6 francis, 1 kaplan) 

osa voidaan pysäyttää jotta jäljelle jäävät koneistot saavat taottua samasta vesimäärästä 

suuremman sähkömäärän irti. Koska harrastuksesta on tullut ammatti ja opiskelu jatkuu edelleen, 

olisi puolittain huviksi ja puolittain hyötynä mielenkiintoista tutkia tämänkaltaisia ilmiöitä ja sitä 

miten suunnilleen oikeanlaisesti toimivan simulaattorin laitoksien automaation saisi pelaamaan 

mahdollisimman hyvin näiden muutosilmiöiden kanssa. t.Mikko *Varsin harvinaista kuulla 

nykypäivänä, että joku pureutuu noinkin syvällisesti vesihydrodynamiikan olemukseen. *Meidän 

vesivoimalassamme on kolmen turbiinin dikitalisoitu ajo. Eli periaate on karkeasti sellainen ettei 

YHTÄÄN edes yritetä joke perusvirtaamistaan säätää. Jos vettä riittää alle yhden turbiinin, sen 

käyttö pätkitään jokidynamiikan tarpeen mukaan. Mitään "ydinvoimaloitten alati vaatimia 

vesivoimaloiltamme vaatimia revityssäätöajoja" emme siis tee! Kun virtaus riittää puolelletoista 

turbiinille 1 käy koko ajan ja toinen pätkitään puolen ajan. Jos on vettä lisää 2 käy tauotta ja 

kolmatta pätkitään jne.. Meillä on siis aivan keskeistä, että joki saa "hengittää" omaan tahtiinsa, 

joka antaa parhaimman perushyötysuhteen. Lisäksi kun meillä on täysin venttiilittömät ja 

totaalisäätymättömät turbiinit koneen täysin avoin vesikulkusysteemi mahdollistaa myös sen, että 

koneen tehot vajaavesissä "niiaa" joklidynamiikan omin ehdoin. Lisäksi monen turbiinin 

rinnakkaiskäyttö, tästä johtuvat limitykset ja vapaahengittävyys poistaa myös jyrkkien 

seisakkispurttien terävimmät piikit. Ehkä vaikea tajuta heti eroa. Mutta kun "normaalilla" 

sulkuventtiilillä koneen katkoryskäykset ajaa 400startin jälkeen täyshuoltoon. Me voimme ajaa 

tuhansia ja tuhansia katkoksia kuukausia putkeen! Ero on noin huikea. ---- Normaalisti 

vesivoimalan teho on P=Q*g*h jossa Q=massavirta kg/s, g=9.82 m/s^2 (Suomi) ja 

h=putouskorkeus m. Kun joki lähtee liikkeelle, tulee mukaan myös joen liike-energia W=m*v^2/2 

jossa v=nopeus m/s m=massa kg ja siis tehoa kun m/t eli Q (siis pieni lisä)Jos joki on jäässä, on se 

kuin putki ja jos voimala muuttaa tehoa, voi voimalan ottoaukossa olla yli tai alipainetta eli 

paineenergiaa W=p*V ja siis lisäävää tai vähentävää tehoa kun V/t eli tilavuusvirtaa.Sama pätee 

tietysty myös putkessa, vedellä on kolme energiamuotoa ja se liikkuu elastisesti muodosta toiseen. 

Reaktioturbiinissa (pelton) vesi muutetaan kokonaan liikeenergiaksi. Vesipyörässä taas toimitaan 

puhtaasti potentiaalienergialla.Kun vesi putoaa (tyhjiössä), ottaa se nopeutta v=sqrt(2*g*h) Kun 

vesi virtaa putkessa, ottaa se nopeutta v=sqrt(2*g*h*d/l/f) jossa h on putken päiden korkeusero, d 



568 
 

on putken sisähalkaisija, l on putken pituus ja f on kerroin joka sileällä putkella on noin 0,01 ja 

karkealla 0,03 Paine p= roo*g*h jossa roo on tiheys Häviöt ovar verrannollia nopeuden neliöön... 

*Kun puhut jonkun Vuoksen kokoisen jokidynamiikan "väkivaltaisesta" 6s stoppilekaamisista yms. 

JOKAINEN tajuaa miten valtavia moukarointi-iskuenergioita koneistoja rikkoen ja koko joen 

penkkoja, patoja ja vastaavia vasten vapautetaan! Energiahaaskuuna jo merkittävää 

kansallisomaisuushaaskuuta. Mutta kun joku OL-3 laitos ryskii verkostostamme 1 600MW 

norsutehot sekunnissa muuttuen -160MW pelkäksi jälkijäähdytyskuluttajaksi ei tällaista 

muuterosterssiä KUULUKKAAN siedättää järjellisissä mitoiss sähköverkostoissamme! Juuri 

ydinvoimalat onkin tuollaisia norsuja posliinikaupassamme ja jos yrität selvitä TUOLLAISITA alati 

lisääntyvistä sähköverkostoterroristeista jollain Imatrankoskella, niin enemmän kuin pahalta 

näyttää! Itse asiassa parasta olisi kieltää ydinvoimalat verkostostamme rikoksena muita käyttäjiä 

kohtaan. Niin tulisi KAIKILLE EDULLISIMMAKSI! ____________________ *Suomessa kokeiltiin 

vuoden verran käyttää Oulu-jokea ydinsikavoiman säätöpuskurina. Vuoden päästä hysteerisen 

rajusti säädeltyyn jokeen alkoi rannat sortua, kanavaan ui neliökilometrien tuhoisia, kaiken tukkivia 

kelluvia turvesaaria irottuaan ydinvoiman säätöiskujen tappaessa toistuvista ydinsäädöistä koko 

joen kuolevaan kuntoon. Ydinhallinto oli siis tuttuun tyyliinsä tuhoamisvaateillaan tehnyt niin 

runsaat tuhot, ettei ko. joki toivu niistä ehkä koskaan! Vajaassa vuodessa oli pakko todeta, että 

ajatus on tuhoon tuomittu ja kokeilukatastrofi lopetettiin paniikissa! Ydinvoimaloitten verkkoon tulot 

ja muutkin täysin hallitsemattomat verkkon ryskimisensä aivan säätökyvyttöminä T-rex hirviöinä on 

jälleen kerran eräs totaalisen ratkaisematon ongelmistaan! Ydinvoimalan säätökyvyttömyys liian 

suurina yksikköinä on maailman YLEISIN syy valtaviin valtakunnantason sähkökatkoksiin ja 

runkolinjojen prosessiteollisuuksien kammoamiin huojahteluihin maailmalla. Itse asiassa JOPA 

meidän vesivoimalamme on aiemmin ryskynyt valtakunnanverkostosta sataluokassa mm. 

ydinsikailun verkkopiikkeihin. Ei ryski enää! Mutta miten sen ratkaisimme totaalitoimivaksi 

osaltamme, siinäpä muuten kysymys. Suoranainen uraaurtava klassikko ratkaisu muuten tuokin 

oivalluksemme. ----------- Ydinvoima muutti käyttökelvottomaksi sähköverkkomme. Esim. TVO:ssa 

turbiiniensa lautasventtiileillä oli vuosikymmenet tapana IMEYTYÄ höyrykanaviinsa sumeilematta 

tukkien täysillä käyvän voimalaitoksen lukuisat kerrat vuosien ajan varoittamatta tuosta vaan! Vikaa 

EI saatu korjattu sitten millään. Sen tajuaa, että paperirainat sylki silppua kun TVO jumittuu harva 

se viiko tuollaisiin aina yllättäviin maanjäristysreaktioihinsa kuin seinään. Seurauksia näemme nyt 

kiihtyvästi. Läpeensä noihin ongelmiinsa sähköverkkojensa ydinheittelehtimishäiriöihin kyllästyneet 

paperiprosessiteollisuudet johdatetaan ydinpaniikissa pois Suomesta hurjaa kyytiä. Perässä 

menee myös megamokakatkoista suivaantuneen metallifirmat ja muut. TVO:n OL-3 kun tiedetään 

vääjäämättä aloittavan koko mokashoun uusien vuosien kierrot alusta loputtomine OL-3 

hankekerannaisineen. Prosessiteollisuus syystä ulosliputtaa tehtaitaan turvaan koska TVO ei 

vastaa rikoksistaan edes oikeudessa! Ydinala syö ennenkaikkea ITE uskottavuuksiaan 

oppimattomuudellaan ja jääräpäisyydellään! Kerran menetettyä mainetta ei saa takaisin ja 

tuloshedelmät näkyy näin kauniisti. Maamme sähkönkulutus notkahti jo yli -10% (-09 

alkuvuodessa) alaspäin ja vauhtia ei tullakkaan ihan pian pudotuskadossa suoristamaan. 

Ydinvoiman säätökyvyttömyys on lyönyt siis PYSYVÄN juopan maineen menettämisestään 

käyttäjilleen.  

  

344. Koostepaloja 2009..txt 
344. Koostepaloja 2009. Nykyisessä Ukrainan väestössä on "mystinen " kansantauti. Saavat AIDS 

testeissä positiivisen tuloksen systemaattisesti! Kyseessä on jo ihan oma "luonnontaustasäteilyn 
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perustainen immuunikato". Paikalliset lääkärit on keksineet tälle sairaudelle jo ihan oman 

termistönsäkin, koska aiheesta ei muualla juuri edes puhuta. Juu juu, eli säteilytys elimistöön on 

alati niin rajua, että elimistön valkosolutasot suorastaan romahtaa kuten AIDS-määrityksessä. 

Saman tyyppinen tilanne kun ennen luuydinsiirrossa tuhotaan tieten totaalilla röntgensäteilytyksellä 

elimistön immunitasot nolliin, ettei elimistö hyljeksi luuydinsiirrettä. Ihan huikeaa, eihän näistä 

mistään kuule. Ydinvoima on globaalitasolla nostanut taustamme 10-kertaisuuksiin. Eli tätä myös 

MEILLE on tuhoisasti tulossa halusimme, tai ei! Mehiläiskadot, ydinvoimaloitten säteilyyn tappamat 

3000km2< kokoiset metsämme, 10-kertaistuneet syöpäkasvumme. M.T. 21.08.2009 Kirjoitteli 

suurella kuvalla sitä miten hyönteisfaunamme mm. lammikoissa on MYSTISESTI havaittu 

kadonneen! Ei siis riitä enää edes se, että sammakkoeläimet, matelija kuolevat ydinvoimaloitten 

agressiivisiin tritiumvesiin suojattomimpina. Vaan nyt jäivät keväälä myös säteilyn kyllästämät 

hyönteisten munatkin kuoriutumatta! Sama kohtalo on niinikää säteilykasvuille altistuneilla lintujen 

kalkkikuorisilla säteilykertymille herkillä munilla. Linnustokato liikuu -90% kahden puolen. Ei tarvitse 

olla kummoinenkaan ennustaja tajutakseen jatkon. Automme, teollisuutemme päästöt, SEV-alueet 

ja vastaavat on vähennetty 1970-luvun pahimmistaan -98%, joten "polton saastumisista" näissä ei 

tietysti ole kyse! Vaan juuri siitä mikä kasvaa näkymättöminä ydinvoimaloittemme päästöinä 

viranomaistemme korruptoinnin sensurisuojattuina. ----------------- Kirja "Atomit". E.Hylleraas 1953. 

"Keinotekoisen radioaktiivisuuden huomasivat ensimmäisen kerran v.1934 Joliot ja Curie. He 

pommittivat aluminiumia alfa-hiukkasilla ja saivat kuten beryliuminkin ollessa kysymyksessä esiin 

neutronisäteilyä. Tämä oli jo tunnettua eikä itsessään mitenkään merkillistä. Merkillistä oli se, että 

preparaatti muutaman minuutin jälkeen säteili voimakkaasti ionisoivaa säteilyä, joka tämän vuoksi 

ilmeisesti koostui sähköllä varautuneista hiukkasista. >Tämä säteily JATKUI myös sen JÄLKEEN, 

kun preparaatin säteilyttäminen alfa-hiukkasilla oli loppunut, niin että sen täytyi olla jotain jonka 

muodostuneet ytimet sinkoavat<" *-Tämä on vallan huikeaa! Eli alfasäteilyn joka "sinällään" pitäisi 

pysähtyä paperiin muodostaa energiastaan sekundääristä mm. perusmittareissamme näkymätöntä 

neutronisäteilytystä. Joka kaiken lisäksi on yhtäkkiä myös niin hurjasti rajuuntunutta säteilyn 

muotoa, että läpäisee metristä umpiterässuojaa! Siinä onkin ihmeteltävää nykyiseen 

säteilysuojelunormistoomme. Tosiaan säteilyä jota perusmittarimme ei edes näe, muodostuu 

käytännössä "harmittomasta" alhaisen läpäisytehon alfasta ja MUUNTAUTUU äärimmäisen 

läpitunkevaksi kaiken silpovaksi! -STUK opettaa ja harhauttaa AINA systemaattisissa 

aivopesukorkeakoulutuksissaan, ettei säteilyn energioille ole MITÄÄN VARASTOITUMISMUOTOA 

alkuaineisiin! Nyt kuitenkin on todistusmateriaalilla näköjään tiedetty jo yli 75v tämä 

kansainvälisesti sovittu ydinrikosharhautus täysin VALHEEKSI! Siitä huolimatta tätä 

atomirakenteitten Malenkan kuorimallifaktaa ei VIRALLISESTI ole yhä edes olemassa! Koska 

kertoo kiistatta, käsitys säteilysuojien toimimisesta nyky-ydinkulttuurissamme on TÄYSIN VÄÄRÄÄ 

VALHETTA! "Termisiin energioihin, sellaisiin energioihin, jotka molekyyleillä tavallisissa 

lämpötiloissa on kaasussa. Tämän termisten neutronien menetelmän toi italialainen fermi 

fysiikkaan ja se johtikin lyhyessä ajassa lukuisiin tärkeisiin tuloksiin. >"Pommittamalla termisillä 

neutroneilla voitiin käytännöllisesti katsoen KAIKKI AINEET muuttaa keinotekoisesti 

RADIOAKTIIVISEKSI<". Olivatpa raskaimmatkin atomit, kuten uraani, hitaitten neutronien 

hyökkäystä vastaan yhtä turvattomia kuin kevyemmät atomit. Nämä hyökkäykset uraaniytimien 

kimppuun herättivät ensi hetkestä saakka kiinnostusta." *Ja kuten olemme pikuhiljaa tottuneet 

raporteissanikin näkemään KAIKKI IAEA/STUK-harhaopetus korkeakouluisamme on katkolla! 

STUK:n eräs KESKEINEN ydinturvallisuuden illuusiovalhe perustuu väitteeseen siitä, etä aine EI 

muutu millään lailla säteilykertymistä. Vaan kuten huomaamme MIKÄÄN alkuaine ei oikeasti kestä 

säteilyenergiaa. Vaan alkaa varastoimaan säteilyn energiaa kuin sieni. Muuttaa atomien rakenteita 

reaktorien säteilypommituksissa surutta! Niin reaktorissa muuttuu niin vedet, ilmakehämme atomit 

kuin KAIKKI reaktorirakenneaineet, jopa aivan eri alkuaineikseen. Eikä edes tämä riitä. Säteilyn 
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runtelemana KAIKKI alkuaineet muuttuu KEINOTEKOISIKSI ja luontoon kuulumattomiksi 

epävakaiksi, kestämättömiksi ja tappavan jälkisäteilyn temmellyskentiksi! Jotain sellaista faktaa 

kirjallisesti taas todistettuna, ettei voi kun kauhistella mikä määrätön korruptointi saa ydinhallinnot 

pimmittämään tällaisia kiistattomia hengenvaarallisuuksia liki VUOSIADAN! Mikä kansainvälinen 

rikollispoliisien miliisiorganisaatio tarvitaankaan tällaisen jatketun systemaattisen kansan 

ydinmurhan peittelyyn? --------------- 2009 Kesän satoa. - L.S. 27.08-09: "Ympäristökeskus kaipaa 

havaintoja hohtavasta levästä. Ahvenanmaan saaristossa voi syysyönä nähdä valoilmiön, jossa 

meri hohtaa turkoosin eri sävyssä. Tämän merituleksi kutsutun valoilmiön saavat aikaan 

yksisoluiset mikrolevät. Kun vettä sekoittaa, levät alkavat säteillä valoa ympäriinsä. Valoilmiö on 

selviytymisstrategia saalistajia vastaan. ilmiö on jo muutaman vuoden tavattu Ahvenanmaan 

saaristossa Föglön matalissa lahdissa. Valoa säteilevä panssarisiimalevä on kuitenkin melko uusi 

tulokas Suomessa. Suomen ympäristökeskus SYKE kaipaa yleisöltä havaintoja näistä. Syytä 

hohtavan levän leviämiseen ei tunneta!? Rannikkovesien lämpötilanousut ja 

ravinnepitoisuusnousut voimistanee leväkukintoja. Levä tuottaa levämyrkkyjä." Muistamme miten 

2007 Aranda löysi TVO:n ydinvoimalauhdekumpuamiset. Jokinen L.S lähetti NASA/ESA 

sateliittikuvan tästä johtuvasta TVO:n 20 000km2 kokoisesta sinilevämassiivista. Alati vaan lisää 

kauhu-uutisia miten konkreettiseen tuhon kierteeseen ydinvoimalat maailman meretkin asettaa! 

Sitä saa mitä ydinherrat tilaa, KALMOA! http://kuvaton.com/k/GDi.jpg http://kuvaton.com/k/G7T.jpg 

- "Ukkonen on jyrissyt Suomessa viiden viime vuoden aikana harvemmin kuin sitä ennen. 

Salamatiheydellä eli salamoiden määrällä sataa neliökilometria kohti mitattuna tämä on viides 

peräkkäinen vuosi tilastojen aallonpohjassa. Tarkkaa syytä ei ole tiedossa!? Voidaanko 

ilmastomuutosta pitää syyllisenä Ilmatieteenlaitoksen tutkimuspäällikkö Tapio J. Tuomi, tai tutkija 

Antti Mäkelä. Ilmastomuutoksen kun "pitäisi" lisätä ukkospäiviä, koska mm. talvet lyhenevät!" Tämä 

kehitys on enemmän kuin mielenkiintoista. Kohoavien lämpötilojen pitäisi siis lisätä ukkosiamme 

rajusti, mutta ei aikomustakaan! Muistamme miten ydinvoimalapäästöt ovat 10-kertaistuttaneet 

taustasäteilytasomme. Ionisoiva säteily puolestaan muuttaa ilmakehää sähköä johtavammaksi ja 

siis maadoittavaksi. Niin ja haittaa varsin merkittävästi globaalisti ukkosten muodostumisia! 

Kyseinen mekanismi tunnetaan pilvirintamien sähkökenttiä systemaattisesti ydinvoimaloitten päältä 

rajusti tuhoavana "ydinaavikoitumismekanismina"! Jälleen vankkaa tietoa siitä miten CO2 

lisääntyminen osoittautuu nyanssiksi. Jonka muutokset sotketaan PALJON RAJUMMAN 

vaarallisemman ydinaavikoitumiskehitystuhon jalkoihin. Ja kuten näemme. Myös salamoiden 

kohdalla ydinvoimalat osoittautuvat korruptoidut tutkijamme mykistäviksi kiistattomiksi 

tuhoajiksemme numero YKSI! Kuka oikeasti edes yllättyi? - Vasama 7/2009 (lyhennelmä). Saksan 

ydinjätteet Suomen kallioperään. Ydinvoiman vastustus Saksassa keskittyy ydinjätteen 

loppusijoitukseen. käytetyn polttoaineen kuljetusreitit on tukkinut aina massiiviset 

mielenosoittajamäärät. Jotka muuttuivat valtaviksi sotilasoperaatioiksi. Suurimmat protestialueet 

itäisessä Ala-Saksin Gorlebenissä. Jossa valtavat ydinjätemäärät odottaa suolakaivossijoituksiaan. 

17 ydinvoimalaa tuottaa 400 tonnia/v ydinjätelisää. Saksassa ei KUKAAN halua 

ydinjäteloppusijoitusta. Ydinjätettä on 20 paikassa, jopa taivasalla. Mihin ydinjätteet lopulta 

sijoitetaan? Saksan tiedotusvälineet ovat jo jonkinaikaa raportoineet innokkaasta ydinjätteet 

haluavasta Suomesta! Täällä on Olkiluodossa Posivan ydinjätepaikka. Joten Euroopan ydinjätteet 

myös sinne! Saksalaissuomalaisten ajatuksena on , että Suomeen suunnitellun uraaninkaivamisen 

lisäksi voitaisiin koko ydintuotantoketjut EU:ssa keskittää yhteen maahan! Ydinvoimalat Suomeen, 

sähköt Eurooppaan. Tapahtuisihan kaikki Suomessa ja kaukana Euroopasta! -------------- 

Tuulivoiman huikea keissi! Aivan uskomatonta, samalla kun Suomessa tehdään ydinalan 

sotatantereen päävastustajaksi 120MW maamme tuulivoimaosuutta, on maailmalla tilanne jotain 

vallan, VALAN muuta. Siinä kun ydinvoimainvestoinnit edustavat hiipuvaa 2% osuutta 

maailmantalouden energiasijoitusrahasta, niin tiedetäänkö ydinumpiossamme kansan 
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keskuudessa mikä tilanne on esim. ekouudiskunikaalla tuulivoimalla? Tiedetäänkö ihan 

OIKEASTI? No parasta siis että kerron. Vielä vuosi sitten tuulivoiman osuus maailman 

energiasektorilta taisteli rinta rinna ydinvoiman kanssa. Siinä kun ydinvoimaloitten lukumäärän 

tunnusti jo IAEA:kin puolittuvan, kehitteli tuulivoima mykistäviä +25% vuosikasvujaan. Vuosi sitten 

Saksan suurin tuulipuhti oli laantumissuunnassa, ja ydinalan pilkkakirveet korkeassa lennossa. 

Mutta nyt mennään elokuuta 2009 ja suoranainen IHME on tapahtumassa ympärillämme. USA on 

jo ilmoittanut haluavansa maailman tuuliykköseksi ja ohittaa Saksaa hurjalla ryntäyksellä. Itse 

asiassa niin hurjalla ryntäyksellään, että päätti kylmän viileästi VARASTAA Enron 40 maailman 

edistyksellisimpiin kuuluvan suoravetotuuligeneraattorin piirustukset NSA:n organisoimin 

sotillaallislaittomin tietokonevarkausksin! Suoraveto, ilman vaihteiston haittahukkaa, 

palokuormalisiä ja monimutkaisia haaskuuteknikoita räjäytti kerrasta koko tuulibuumin sfääreihin. 

Espanja teki 7v aikana 17 000MW tuulivoimalat vaihteistokoneillaan. Mutta nyt kun maailman 

energiamiljardit ovat suuntautuneet suorastaan järkyttävällä paineellaan ekoenerg  

iamarkkinoille se veti imuunsa myös Kiinan ja Intian kilpailemaan maailman suurimman 

tuulirakentajan tittelistä! Kuulitte aivan oikein, vaikkei ydinkivikauden edustamassamme 

diktatuureissa vielä oivalleta. Maailman energioista hoiteleva kivihiilivoima vie noin kolmanneksen 

KOKO maailman investointitulokertymistä. Ihan hurjaa ja muistakaa ydinenergian mutamatelut 1% 

luokissa samalla! Nyt kehiin se maamme tarkimmin varjeltu tulevaisuuden energiatalouden 

kuningas. Ala joka vie PARHAILAAN liki joka toisen energiasektorin miljardin! Alamme lähestyä 

jotain sellaista totuutta energiatulevaisuudestamme, etten edes minä olisi todeksi uskonut. 

Tuulivoima vie maailman energiasektorien varannoista parhaillaan ympärilläme 40%!!!! Tämä on 

jotain aivan uskomattoman hienoa elämälle. Ja jotain aivan uskomattoman murskaavaa ydinalalle. 

Itse asiassa lienee sellainen tämä juttufaktani, että SUPO:n ydindiktaattorien silmille viskaistuna 

tuottanee ennätys saaliin banneja nettiin. Energianegatiivisen ydinalan itku ja hammastenkiristys 

ydinalan globaalista alasajosta alkaa NYT! ---------------- Avoin tapaus US-Eija- Riitta blogi. 

Suomalaisilla on illuusio, että maassamme olisi ikäänkuin demokratia? Todellisuuden, karu 

tietoisuus aukeaa kyllä. Jos pintakiillon pyyhkäisee pois alkaen tutkia sydänveriä vuodattavaa 

kansainvälisesti orgioitua valtion rikolliskoneistoamme. Esimerkiksi 2009 kesän tapaus, kertokoon 

kelmeän karusti miten jopa ministeriötasoisia MEP-edustajiemme JOKAISTA mahdollista ja 

mahdotonta viestintää kansainvälinen NSA/SUPO:n sananvapaudesta viis ydinturvaosasto 

hoitelee korruptiourilleen. Joko rahakorruptiomassoin, tai suorasukaisella valtioväkivaltakoneiston 

härskillä puuttumisella. Kirjoitin erään tunnetusti ydinhysterisen MEP-sivustolle. Pienotantaa millä 

ydinsisäpiirin n.30v kokemuksillani alustin shokin: "2009 kesällä TVO:n A. Nikula kertoi TV-

haastateltuna ydinyhtiöinsä maksamalla hoitaneensa ydinalan toimet ja läpirunnomisensa. 

Ajamaan asioista MITÄÄN tietämättömät politikot ydinaisankannattajikseen. Samalla TVO:n Pertti 

Simolat antoi ydinvoimaa ymmärtäville joulukuussa 2007 KIRJALISEN ukaasin sulkea suumme 

mitä ydinvoima OIKEASTI on! USA MIT ilmoitti 1988, että 2008 eteenpäin maailman 2% 

energiasta vastaava ydinala on pysyvästi energiamielessä negatiivista! Nyt 0,15% uraania kaivavat 

FOSSIILIdieselarmadat ovat tuhoamassa Niger, Nigeriaan 85 000km2 uraanimegaraiskiokaivosta! 

Miljoonia ajetaan Areva/TVO toimin alueelta, että Korhola saa vedättää ydin-illuusioitaan ja TVO 

paukkumustaa! Ydinvoiman CO2 tuotanto on jo 2-kertainen kivihiilipolttoon nähden! EU julisti 

uraanikaivosten energianegatiiviset taseet salaisiksi viime vuona (-08)! Ekoenergiat, tuuli-, aurinko-

, biovoimat, saati päästötön poltto otettiin päähaukuntakohteeksenne. Ydinväkivaltakoneisto pitää 

totuudenkirjoittajat bannein pois julkisuudesta. Riitta, ydinvoima KOKO Euroopassa on keskitetty 

100% venäläisjalostuspullonkaulaan. Onko totuus tuottamatonta politikoille? Putinin 

sormenpainallus pysäyttää 100% ydinvoimanne! Onneksi ei koske muuta energiasektoriamme! 

OL-3 laitos on 1000-kertaa nykyreaktoreita vaarallisempaan plutoniumpolttojätteeseen (Pu-239) 
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suunniteltu floppi. Rikkoo kansainvälisiä uraaninpolttolimittejä! Paljonko kymmenien miljardien 

epäkelpo OL-3 maksaa veronmaksajillemme? STUK-pomo sanoi, ettei epävakaan palamalimitin 

paskaa saa startata huippuvaarallisena. SUPO vastasi orjavasallipomoilleen sulkemalla plokejaan 

hihnassa. (T.S. 10.07.2009)! Tem suunnittelee Suomeen 1 200kpl ja 80 000km2 kokoisia 

uraaniaavikkokaivoksia EU:n 10v ydinasetehtailuun. Miksi OL-3 on salattu plutoniumASE laitos? 

Koska USA ei enää suostu maksamaan energianegatiivisen ydinalan megalaskuja. 2008 syksyllä 

EU/ Cern kokeen 90% saanto-olettaman laserisotooppikokeenne meni penkinalle. Todetun 11% 

saanon takia MYÖS plutoniumtaloutenne on energianegatiivista. Luuleeko Eeva, että EU:n vaade 

+38% EI ydinvoimasta v.2020 ei perustuisi ko. faktoihin? 2050 mennessä vaaditaan +78% EI 

ydinvoimaista kestävän kehityksen energiaa SANKTIOIN! Saisiko ydinalastamme MITÄÄN 

tietämättömiltä vastauksia viimein!?" Näihin blogiin saamiini AIVAN liian asiallisiksi ja paljastavaksi 

koettuihin juttuihin alko Eija-Riitta MEP vastailla, saaden välittömästi julkista nuhtelua suoraan 

päättäjiämme ylhäältä kontroloivilta valtion ydinturvaviranomaisilta mm.. Matti O Koskela 

kommentoi: "29.8.2009 7.17 Hyvä blogisti. Säästä hieman meitä lukijoita 36, 42, 48 kaltaisilta 

jorinoilta. Kyllä yksi laatuaan riittää tällaista hurmahenkistä sanahelinää." Mielenkääntävää 

huomata, että vasiten ydinkorruptointiostettu MEP nöyrästi vastasi miliisivoimien kansainvälisesti 

organisoituun maamme kaikkia sanavapauslakejamme pilkkanaan pitävistä puuttumisista 

piittaamatta. Liki itku kurkussa "ydinhairahduksistaan nöyränä näin": "Eija-Riitta Korhola 

kommentoi: 29.8.2009 9.41 49. Matti O Koskela, kiitos kommentistasi.(!?!) Tuota vierastamaasi 

hurmahenkistä tekstiä olisi enemmänkin mutta lopetan nyt niiden julkaisun tähän, koska 

kokonaisuus lienee nyt tullut lukijoille selväksi, myös patologisilta osin. Niin. . . "huoh" tällaisen 

julkisen NSA/SUPO nöyryytyksen jälkeen viranomaiset sulkivat koko erittäin aktiivisesti alkaneen 

plokin kuin seinään! Tavalliselle kansalaiselle ei jätetä tikun vertaa epäselvyyttä, miten IAEA 

ydinturvakangstat kautta maailmamme nykyään juoksettaen hapattaa terrorilaan! Kuten 

järkyttyneenä voimme todeta Robert Junkg "Ydinvoiman armoilla", kirjassaan varoitti: "Ydinvoima 

vie siihen sortuneet valtiot järjeselmälliseen DDR/Stalinismi tyyppisiin ihmisisitä piittaamattomiin 

diktatuureihin!" Kuten huomaamme sen lisäksi, ettei tavalliselle kansalaiselle jätetä sanan 

leveyden vertaa elintilaa asialliseen ydinrikollisuuden arvosteluihin satapäisten miliisirikollisten 

kontroloidessa JOKAISTA maamme sananvapausfoorumia. Niin nyt ollaan jälleen ahtaammalla. 

Oli puhuja STUK-pomosta ministeritason, MEP:iin asti niin "Big Brother valvoo" kansalle opetettava 

TV-teemat jyrää. Jos et hyväksy valtioväkivaltakoneiston ydinharhoja, menetät KAIKKI 

KANSALAISOIKEUDET! Saat pelätä tosissasi poliisiattakteja, valtiomiliisi-invaasioita, 

elämänoikeuksiasi, henkeäsi! . . --------- Ai TVO:n tiiveysasteko? MuroBBS foorumissa 

Lappenrannassa oppinsa saaneet ydininsinöörit kirjoittelee, ettei erinomaiseksi luulemissaan 

Suomen ydinvoimaloissamme käytössä olisi kuin 3 lokeroinnin ja lämmönvaihdinputkistojen 

eristämien kaasusuojauksien takaa toimitettua energiaa. Tuskin harha voisi olla suurempi. 

Olkiluodossa olevat reaktorit eivät sisällä sinällään MITÄÄN fyysistä estettä kaasujen tulla ulos 

suoraan reaktorista ulkoilmaan! Esitin paljonpuhuvana vertauksena TVO:n turbiinien ns. 

"soluketiivisteitten" ja laitoksen lämmönvaihtimista vapaan kaasueristyksen seuraavasti. Jos 

pysäytetyn turbiinin OL-1 ja OL-2 laitoksen reaktoriin pamautettaisiin kyynelkaasupanos. Kaasu 

pääsisi esteittä miehen mentävistä putkista pressukattoiseen D-turbiinirakennukseen. Sieltä läpi 

akselitiivisteiden soluketiivisteväljyyksien kaasut vuotaisivat massiiviseti D-rakennuksen kattojen 

pressukatteitten alta pihalla olevien kutsuvieraiden silmiin kyynelihimään. Niin uskomattomalta kun 

se saattaakin kuulostaa kaasupanos reaktorissa tuulettuisi varsin suoraan ja pian ulos 

kutsuvieraitten joukkoon. Oikeasti ydinalan sisäpiirituntemus on JUURI sitä, että tietää. Ei luulottele 

harhoja, kuten Lappenrannan Fortumilaiset illuusoi ydinvoimaharhoistaan. ------------ Viiimeinen 

varoitus by Venäjä! Viikko 36 syyskuun alku alkoi Arctic Sean osalta kommentilla jonka mukaan 

venäläismiehistöä 2 viikkoa panttivankinaan pitäneet Venäjän Omon joukot vapautti heidät viimein. 
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Laiva on teillä tietymättömillä vailla toivoakaan ihmiskasvoisesta palautusmahdollisuudesta 

suomeen. Uraanilastistaan näytösluontoisilla Omon-joukkoiskuillaan Itämeren kerrasta maailman 

vaarallisimmaksi taikomisen kyytipojaksi venäläismiehistöä uhkailtiin vaikenemaan 

vuosikymmenluokkaisilla vankilatuomioilla kaikesta aiheeseen liittyvästä! Lehdistö on enemmän 

kuin ällistyneen oloinen siitä mitä tapahumassa oli noin tarkoin salattavaa? Jopa pääministeri 

Vanhanen kiukuttellee siitä, miksei Venäjä kerro mitään edes valtiomme päämiehille. Kaikesta 

USA:n mykkäkoulua myöten huokuu selkeä viimeinen ydinvaroitus Suomeemme." Venäjä ei tule I 

K I N Ä hyväksymään TVO/Posiva/STUK/Tem suunnitelmia siitä, miten Suomi runnotaan 

NATO/EU ydinaseuraanijalostajaksi ja massiivisen uraaninkaivuun ja kansainvälisten 

isotooppihankkeitten kuninkuusluokkaan!" Itse asiassa varoitus on jo sitä luokkaa, että rajan yli 

tullaan varoittamatta, jos mm. TVO:n Pertti Simolan esiin ottamat Askolan isotooppihankkeet 

startataan! Kuvaavaa maamme ydinkiimaisten äksyilyistä oli heti seuraavana päivänä 

keskiviikkoon 02.08 ulkoministerimme Stubin kiivailukiukku siitä, että Venäjän ja Saksan 

kaasuputkihanke on suuri este, ydineksoduksilleen maamme muuttamiseksi heidän haluamakseen 

YDINHELVETIKSI! jokainen vaihtoehtoenergia, myös Venäjän kaasukuutio konkreettisesti 

sammuttaa ydinvoimahankkeita EU:ssa. Ei voi kuin "kiittää" Venäjää siitä, kun oman maamme 

ydinsokaistu Helsinkieliittinen poppoo EI TAJUA tekojensa kaameutta. Niin järeä painostus 

maamme päättäjäpeeloille on AINOA toivo pelastaa Suomi ydinhulluushuuruilta! Kivasti näkyy 

uppoovan edelläollut myös päätähteyteen pyrkivään Ranskan Arevaan. Kun uraanikaivosgenre 

kakoo, pukkasi Areva samana päivänä eetteriin saaneensa liikevaihtonsa uskomattomaan -78% 

vuosineljänneskatatoniksiin ydinvoimin! TVO tappiot on 3-miljardissa firmassa ja Suomen 

uraanikaivosperäytyminen latoo alati lisää tappioputkinollia ydinvoimalle. Ydinimpperialistien 

miljarditappiomeren syyksi, kas kummaa nykäistiin mm. Suomen OL-3 hanke! Jonka maksajaksi 

Areva tivaa jo silkalla raivolla Suomen veronmaksajia! Areva on avoimesti uhkanut sulkea OL-3 

työmaansa kiristääkseen rahaa, merittäin miljardeja. TVO- panikoi takaisin, että antaa konkkurssiin 

valmistautuvan Arevan räksyttää. Lainkaan tajuamatta sitä, että OL-3 hankkeen 

polttoainehuoltajalla on toki valttikortit alusta asti! TVO tulee rusentumaan tässä leikissään ja 

Suomi maksaa ja itkee, itkee ja maksaa ydintyhmyyttään. Areva alkaa tajuamaan, miten Venäjä 

toistaa 1950-luvun tilanteet. Silloinkin Suomi oli tuloillaan maailman merkittävimmäksi 

uraanintuottajamaaksi. Venäjä kaatoi karskilla puuttumisellaan hankkeen jo silloin. Samaa odottaa 

maailma hengessä mukana toistuvaksi mieluusti nytkin. Mutta kun Areva tietää maailman 

viimeisten uraanivarastojen (n.15%)olevan Suomen kallioperässä saatavilla on taistelu 

ydinkalmoista kiivasta. Itse asiassa tässä ratkaistaan Suomen tuhoamisaikein, että onko 

ydinenergialla enää Eurooppakorttia jatkoon lainkaan! -------- 03.09.2009 MTV teksti TV:"Arctic 

Sea- jutussa paljon lausuntoja antanut päätoimittaja on painostettu lähtemään Venäjältä. 

Merenkulkuaiheisen Sovfraht- uutiskirjeen päätoimittaja Mihail Voitenko kertoo lähteneensä 

Istanbuliin saatuaan oudon varoitussoiton. Sitaatit puhelun sisällöstä ovat jo levinneet Venäjän 

mediaan. -Kysyin paljonko on aikaa ja minulle vastattiin, että tunteja, Voitenko kertoo. -Otin lipun 

ensimmäiselle lennolle ja lähdin Istanbuliin. Se onnistui helposti, sillä minulla ei ole perhettä eikä 

omistusasuntoa Moskovassa. *Aika hurjaksi muuten menee. Meikäläinen kun lienee koko 

Suomessa eräs eniten ja jo ennakkoon tästäkin mystisestä ns. "puulastilaivasta" ja sen 

uraanikaappailuista kirjoitellut julkisuuteen. Oikeasti. Kuka enää edes kuvittelee, ettei koko 

episodin keskeisin sanoma ollut antaa Suomen uraanijalostamohankkeille silkkaa kylmää 

varoitusta. Suomella ei tällaiseen saumaan olle PIENINTÄKÄÄN markkinarakoa aikomiinsa EU:n 

ydinasejalostamoilleen, tästä olen VARMA! Ja hyvä siltäosin koko maamme kansalle myös. En 

tiedä mutta TVO/STUK/SUPO:t on silkkana RAIVONA!  

  



574 
 

345. MYSTERY Buffo..txt 
345. MYSTERY Buffo. Vuoden 2009.08.16 maailmalta suorastaan KASAUTUU niin paljon toinen 

toistaan mielenkiintoisempaa ydinrikollisuuteen liittyvää materiaalia, että on tehtävä jonkinlainen 

yhteenveto. -Päivän MUST oli tietysti Arctic Sea tapaus. Sisäministeriö panikoi aiheesta ja jo 

viikkoja tietokanavia hallinnut merikaappaus alkaa selkiytymään. KRP ilmoitti kylmästi ihmisiä 

päivää aiemmin kohahduttaneitten mm. Pietarsaaressa suoritettujen säteilyn mittausten jälkeen, 

että alus on kaapattu ja siitä vaaditaan jo (1,5milj), miljoonaluokkaiset lunnasvaatimukset miehistön 

henkeä päälle uhaten! Jopa aluksen räjäyttämisestä puhuttiin. Muutama kuukausi sitten EU myi 

Venäjälle Belgiassa olevat valtaisat köyhdytetyn uraanin varastonsa niitä jalostamaan aiottujen 

mm. Superphoenix hyötöreaktoriensa hajottua ja Sellafieldin räjähdettyä, lopullisesti. Kyseinen alus 

rahtaa tällä kriittisellä ydin-linjaliikenteellä. Puulasti kannella on silkka lume. Euroopasta laivat 

kuljettaa uraanirikasteita Pietarin kautta Majakiin jatkojalostukseen. Vie mm. EU:n, TVO:n ja 

Loviisan uraanilasteja välillä Espajasta Suomi. Jatkojalosteuraania Pietarin ja mm. Etelä- Euroopan 

väleillä. Oli VAIN ajan kysymys, milloin 1980-luvun puolivälillä Etelä-Euroopassa onnistuneesti 

uraanirekkoja kaapanneet ajatusmetodit onnistuvat tekemään saman paljon, paljon 

arvokkaammilla uraanilaivojen kuljetuksilla! Huomattavista useitten valtioitten, myös NATO:n 

näyttävistä alusetsintöjen sotalaivaoperaatioista uutisoidaan. Asian ensin suorista 

sisäministeriömme valehteluista muka laivassa tehdyistä poliisitarkastusvalheista yms. kärähtänyt 

SUPO on nöyryytettynä. Kukaan ei usko, että nähdysti Venäjä ja Nato jahtaavat yhtä puulastia 

kalliimmilla kustannuksillaan, kuin koko aluksen arvo on! Lisäksi kaappauksen selvittyä Venäjä vei 

mm. aluksen salatakseen tapausta Mustallemerelle. Kuka hyvänsä oivaltaa, että kyse on 

taistelupullistelu sotilasuraanireittien hallinnasta! Ja ENNENKAIKEA varoitus Suomelle! Itämeri on 

muuttunut kerta iskusta superkalliikksi mustan uraanikaupan noutopöydäksi, kuten olen jo aiemmin 

ennakoinut. Rikollisuus on vihdoin tajunut, ettei mikään tuota helpoimmin rahaa kun kaapata 

uraanilasteja ahneilta piittamattomilta ydinyhtiöiltämme! -Viiko 33 jää mieliin ionisaatiotaivaitten 

alati kasvavan lentokonetiputusten lisääntymisten aikana. Pelkästään 4vrk aikana Afganistanissa 

putosi ilmaan räjähtäen peräti 3kpl konetta! Siviilikoneita tippui lukuisia pitkin maailmaa. 

Mielenkintoista nähdä kauanko tilanteessa kohti konkkursseja valuvat maailman lentoyhtiöt 

kykenevät kestämään satoja henkiä kerralla ydinpäästöissä kuolevia koneruljansseja. Finnairin 

johtaja enteellisesti erosi ja tämäkin yhtiö alkaa olemaan niinikää konkkurssikypsä, ilmoitti viikon 

uutisoinnit. Eli beettasoihtujen ydinvoimalapäästöjen säteilykyllästämät taivaat ovat tulossa ihan 

konkreettisen "lentokonetiputusten" ilman säteilystä räjähtävien ja palavien koneitten p u d o t u s p 

e l e i k s i ! -Ajan räjähdysmäisimmin lisääntyvä kansansairaus on kaihi. Muistan elävästi miten 

Olkiluodon voimalassa säteilylle altistuneet reaktorin alapuolella oleva lasitavara 

säteilyvarastoitumisistaan paloi silminnähden tupakinkeltaiseksi. Valojen lasit, kamerat, laitteitten 

lasi-ikkunat ja vastaavat kaikki tyyni. Tämän takia TVO:ssa vaihdetaan tonneittain säteilyn pilalle 

polttamaa kirkasta lasia uuteen vuosittain, koska läpinäkyvyys katoaa miltei täysin. Samanlainen 

keltaiseksi säteilystä palaminen on silmiemme mykiön ominaisuus. Ihmiskehon säteilylle herkimpiä 

alueita muuten. Ympäristössämme on alati kasvavassa säteilykertymissä 10-kertaistumista 

mitattavissa. Tämä sama ilmiö on pakottanut suuren osan vanhemmista lähimmäisistämme 

systemaattisiin silmän mykiöleikkauksiin. Säteilyn kasvu on ihan KONKEETTISESTI räjäyttämässä 

tämänkin varottavan terveyssektorin käyttötarvelisät pilviin! - Alkukeasäkuuta esitin nettiin tuhansia 

hehtaareja Pyhärannassa tuhonneesta säteilykasvun riuduttamista neulasittomista metsistä 

kuvinani. Ensin nettimiliisit eivät halunneet uskoa alkuunkaan. Vedättivät kuviani ties millaisiksi 

huijauksiksi silmänkantamattomista ruskistuvista metsistä. 2vrk jälkeen raporttieni YLE teki jo 

myöntäviä uutisia vinkistäni TV:n alueuutisiin. Kesä kulkee loppuaan ja. . M.T.14.08.2009: 

"Mäntytuhoja JOPA 300 000 HEHTAARIA! Pahimmat tuhot Keski-Pohjanmaalla.. .Nyt tuhoalueet 
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on edellisvuodesta jopa monikymmenkertaistuneet, sanoo Antti Pajula Etelä-Pohjanmaan 

metsäkeskuksesta. Jopa -40% seuraavan vuosikymmenen kasvutappioista puhutaan 

artikkelissa."Niin. SYKEsarja B7 Turun yliopiston, Metsäntutkimuslaitoksen, TVO:n salattu 

metsäntutkimusraportti SELKEÄSTI kertoo lukijoilleen, jo 1990-luvuilla ydinvoimaloitten ympärillä 

todettiin systemaattista, jopa Suomessa -42% mäntyharsuuntumista yms. kasvavissa säteilyn 

aiheuttamissa kiistattomissa metsätuhoissa. Nyt nämä ovat maassamme räjähtäneet käsiin! 

Kuvitelkaa 3km leveä metsäkaistale on jO kuollut koko Suomen pituudeltamme. 3 000km2 on aika, 

aika hurja kasvuspurtti alkukesänä mittatuista 1000ha säteilytuhometsistä. M.T. vaikenee yhä mm. 

Turkuun asti Olkiluodon päästöistä kuolevista suunnattomista alueista. Koska ydinhallinto suojelee 

selustojaan kaikin tavoin. Suomi on JO menettämässä metsänsä tähän 

ydinvoimapäästöseuraamuksiinsa. Tämän tajunneen metsäteollisuuden johtajat Brunilaa myöten 

pakenevat viroistaan ja tehtaat ydinvapaampaan Etelä-ameriikkaan! -16.08.2009 puolestaan L.S ja 

Jamie Jokinen selvittelevät maamme oloissa ennennäkemättömän rajua ja silti tyystin salattua 

sateliittivalokuvan totuutta. TVO:n ydinvoimalalauhteitten anairobisten pohjasedimenttien 

lämpöhukkan kummuttamisten seurauksena koko Suomen puoleinen Selkämeri on 

sinileväpuurona. Paljastavinta tässä on se, ettei MIKÄÄN maamme tiedotusväline ole ollut 

näkevinään miten TVO:sta syydetään 100km leveää ja 200km pitkää sinileväsoppaa Itämeremme 

kuolemaksi! Loisteliaasti kalmon karuuden kertova sateliittikuva aiheesta on tosiaan silkka shokki 

tajuavalle!: http://kuvaton.com/k/G1d.jpg [img]http://kuvaton.com/k/G1d.jpg[/img] -------------- Tästä 

uutissetistäni ja mm. sateliittikuvasta tulikin hetkessä TÄHTI! Kun julkaisin tämän materiaalin nettiin 

alkoivat ydinhallinnon SUPO kontrolerrit katkomaan lainvastaisesti niin yksityisiä nettiliikenteitäni, 

kuin bannaamaan tätä! Enemmän kuin realistiseksi havaitun sateliittikuvan todistusvoimaa 

ydinhallintorikollisuuttamme vastaan vastaan. Huippua oli, kun SUPO/NSA ajatti alas JOPA 

operaattorisaitin totaalisti, jota käytin kuvieni välivarastoimisiini kaikkiin kohteisiini. Oli PAKKO 

alkaa postaamaan kohauttavaa settiä kiertoteitä julkisuuteen. Taustalla tapahtui toki muutakin. 

Arctic Sea aluksen kiinnisaanti Afrikan länsirannikolta uutisoitiin 17.08. Aluksen 15 henkinen 

miehistö vapautettiin ja 2 venäläistä, 4 virolaista ja 2 Latvialaista kaappariksi kerrottua otettiin 

vangiksi. Huikeinta aiheessa oli, Venäjän yliampuvat reagoinnit nATO:n kanssa aluksen 

kiinniotoksi kertyoivat aluksen lastin olleen uraanipohjaista ultrasotasalaisuuksien peittely-yrityksiä 

kansainvälisin sopimuksin. Juuri kuten olen jo jonkinaikaa ennakoinut. Alus on uraanimateriaalien 

rahtilastaajaksi Pietarissa rakennetuin erikoisturvavarastoineen. Suomalaisten osuus korostui, 

kuten uraanin kohdalla jo alkujaan esittelin. Niinikää todistettiin miten uraaninjalostuksessa 

vapautuu suunnattomat määrät typpioksiduulia, mm. fluorididiyhdisteitä. 1970-luvulta asti alati 

pahentunut otsoniaukkokin todistui JUURI ydinjalostuksista vapautuneitten kaasupäästöjen syyksi! 

Sellafieldin uraanijalostamoissa mm. ko. päästöt olivat 4-kertaistuneet 2007-2008 välissä! 

Ydinvoima näyttää olevan ällistyttävän tuhoisaa kautta ekosysteemiemme! Esimerkiski 

ruotsalaisten tutkimuksen (Milka) julkaisut siitä miten sinilevä joka kesä alkaa Forsmarkin 

lauhdelämmöistä ja siirtyy Loviisan lämpökummutuksista Olkiluodon ydinlauhdekumpuamisiin 

näkyi oivasti sabotoidussa kansainvälisessä sateliittikuvissa. Siksi tein pyynnöstä kuvasta entistä 

laadukkaamman ja lisäsin sinne tärkeitä ja keskeisiä yksityiskohtia kaikkien katseltavaksi. Ja jossei 

ydinyhtiöittemme rahakorruptio nettikanavia kokonaan katko saatte materiaalini käsiinne: 

http://kuvaton.com/k/GDi.jpg [img]http://kuvaton.com/k/GDg.jpg[/img] (Pienempi 1024 kuva) ---------

---- Malenka-, Ajzenberg-, ja Lauritsenin-kuorimallit nimimerkki gustav Outomaa 16.08.2009 Olen 

googlettanut tietoa ydingurumme Mailisnuutisen mainitsemista fyysikoista Malenka, Ajzenberg ja 

Lauritzen. Fay Ajzenberg-Selove:sta (1926-) on helpoin löytää tietoa. Hän oli yksi harvoja 

naispuolisia ydinfyysikkoja, silloisessa miesten hallitsemassa yliopistomaailmassa. Ajzenberg on 

Berliinissä, Saksassa syntynyt juutalainen, joka pakeni vainoja Yhdysvaltoihin. Hän kirjoitti 26 

artikkelia arvostetussa lehdessä Nuclear Physics, ja omistautui erityisesti naisten aseman 
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puolustamiseen. Hän on sairastanut rintasyövän, joka on uusiutunut. Ajzenberg on kirjoittanut 

elämäkerran, A Matter of Choice: Memoirs of a Female Physicist (1994). Charles Christian 

Lauritsen (1892–1968) on alunperin tanskalainen, joka muutti Yhdysvaltoihin, ja valmisti siellä 

radiovastaanottimia, ja röntgenlaitteita. Tutkimuksessa hänen suurin löytönsä oli havainto, että 

hiiliytimet voivat siepata protoneita, vapauttaen gammasäteitä. Lauritsen oli mukana Manhattan-

projektissa. Hän kuoli syöpään pitkällisen kamppailun jälkeen. B. J. Malenka on kaikkein mystisin, 

enkä löydä hänen nimeään ydinfyysikkojen joukosta. Jotain kirjoituksia deuteroneista ja 

elektroneista.. Harvardissa (syklotronilaboratoriossa) hän on kirjoittanut tutkielmat:"The Electric 

Scattering of Deuterons," "The Electric Scattering of the Polarizable Deuteron," "Theory of High-

Energy Deuteron Pickup," "Polarization in High-Energy Elastic Nucleon-Nucleus Scattering," 

"Polarizability of the Deuteron," ja Bostonissa: High-Energy Potential Scattering with Short-Range 

Forces. Ei mitään elämänkertatietoja. * Nimimerkki Gustav on suorastaan "räjäyttämässä" tällä 

foorumilla peeloilevien ydinrahastajiemme tajunnanvirtaa!) Vaikka nyt tämä yllä oleva luettelonsa. 

Kertoo ydinalan huippuosaajien nimiä ja sellaisia uniikkeja tietoja henkilöistä joita ei VIRALLISESTI 

OLE OLLUT OLEMASSAKAAN! Vaikka heidän pioneerityössään kuorimalliteorioistaan oli 50-70-

80 luvuille asti kiinni maaiman merkittävin potentiaali tutkijakunnista, niin RIVIN RIVIÄ ei heidän 

elämäntöstään lue sen enempää Googlella saati alan "vapaammissa" kirjajulkaisuissaan. Itse 

asiassa vuosikaudet neteissä keskusteltiin nimet julkaistessani, onko kyseinen kolmikko edes 

olemassa!? Nimimerkki Gustav on heille jopa säteilytyöstä tutut säteilysairauteen kuolemisensa 

karun tyypilliset peruskaavat. Noin tosiaan ympyrät toisensa perään sulkeutuu. Jäljelle jää ontto 

ihmettely. . MITÄ heidän kehittelemissään säteilyn aineisiin varastoitumismekanismien 

kuiorimalliteorioissa on sellaista, että vielä vuosikymmenten päästä jo heidän olemassaolonsa, 

saati työnsä materiaalin olemassaolo on mitä tarkimmin julkisuudelta salattua! Kuten olemme jo 

tottuneet, ydinlobbarit luikkivat paniikissa karkuun kuullessaan näin syväluotaavia totuuksia 

maailman tarkimmin salatuiten kuorimalliteorioiden taustoistuksista. ------------- Eugene Paul "E.P." 

Wigner (alunperin Wigner Pál Jeno) (1902 – 1995) Eugene Wigneristä ei tunnu olevan vaikea 

löytää tietoa. Ehkä siksi että hän on saanut Nobelin palkinnon fysiikasta 1963. Wigner on alunperin 

Unkarista, eli hän kuuluu sarjaan Itä-Euroopasta natsien valtaa paenneet tiedemiehet. Vaikka hän 

oli vakaumukseltaan pasifisti, hän oli mukana Manhattan-projektissa. Wigner oli paikalla 1942, kun 

yksi ensimmäisiä varhaisia ydinreaktoreita, Chicago Pile One (CP-1) meni kriittiseen tilaan. 

Käynnistyi, siis. Vuonna 1946 Wigneristä tuli Oak Ridgen laboratorioiden kehitys- ja 

tutkimusjohtaja. Jostain syystä kyllästyttyään hommaan, Wigner vaihtoi Princetonin yliopistoon. 

Nobelin palkinnon hän sai käsittääkseni tutkimuksillaan symmetriikasta tavallisen mekaniikan ja 

kvanttimekaniikan välillä. Häntä kiinnosti myös fysiikan ja matematiikan vastaavuudet, verrattuna 

vaikkapa matematiikan ja biologian epävastaavuuteen. (Matematiikka selittää hyvin fysiikkaa, 

mutta huonosti biologiaa.) Sanotaan että Wigner oli älyltään täysin Albert Einsteinin veroinen, 

saavuttamatta kuitenkaan vastaavaa kuuluisuutta. (!) Vanhemmalla iällään Wigneristä tuli 

enenevässä määrin filosofinen, ja hän alkoi pohtia elämän merkitystä. Varsinkin hän oli 

kiinnostunut hindulaisuuden ajatuksista tietoisuudesta. Wigner sanoi, ettei ole edes mahdollista 

muotoilla kvanttifysiikan lakeja, viittaamatta tietoisuuteen. Hän hurahti mm. moonilaisuuteen. 

Eugene Wigner, vaimonsa Patricia  

n kanssa Princetonin kodin pihalla 1991. En tiedä mikä hänen työssään mahtoi olla salainen kohta. 

Hän tutki neutronien ketjureaktioita, kriittisen tilan kokoa, ryhmäteorian sovellutuksia 

kvanttimekaniikassa, neutroneja välittäjäaineessa, eta-vaikutuksen laajuutta, symmetrian käsitettä 

ja kvanttimekaniikan filosofiaa. Wigner laski yhdessä Fermin ja Szilardin kanssa kuinka paljon 

neutroneita fissioreaktion pitää synnyttää ennenkuin ketjureaktio alkaa. Eugen Wignerin 

muistelmat on saatavissa kirjana: The Recollections Of Eugene P. Wigner: As Told To Andrew 
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Szanton. H. Jenssenin ja M. Göppert-Mayerin elämän ja teot tulen käsittelemään Unohdetut 

atomifyysikot-luentosarjani osissa III-IV. ------------------ Mutta sensijaan H. Jensenistä irtoaa 

mielenkiintoista tietoa googlettamalla! Mitä enemmän näitä lukee, sen syvemmälle näihin juttuihin 

pääsee. Jensen viittaa kirjoituksissaan jatkuvasti esim. Göppert-Mayeriin, Eugen Wigneriin, 

Fermiin, Bohriin, Heisenbergiin ja Schrödingeriin. Jensen oli toisen maailmansodan aikana koko 

ajan Saksassa, ja oli NSDAP:n jäsen. Sodan jälkeen hänet "puhdistettiin", ja vähitellen siirtyi 

Yhdysvaltojen yliopistoihin. Tuossa on PDF-muodossa Jensenin nobelpuhe vuodelta 1963: 

Glimpses at the history of the nuclear structure theory 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1963/jensen-lecture.pdf Jensen näyttää 

keskittyneen sentrifuugijuttuihin, ja on kirjoittanut 1950 niistä kirjan nimeltään Über Gaszentrifugen: 

Anreicherung der Xenon-, Krypton- und der Selen-Isotope nach dem Zentrifugenverfahren. Mitä 

siinä nyt olisi: ksenon, krypton ja seleeni-isotoopit kaasusentrifuugiajossa? Jensenistä tuntuu 

tulevan hyvät vibat. Hän oli hirmu-sosiaalinen, avoin, huumorintajuinen ihminen, jolla oli laaja 

näkemys sekä fysiikkaan, että kulttuuriin. Hän luki runoilijoita - Schilleriä ja Heinea, ja Shakespeare 

oli hänen suosikkinsa. Jensen on sanonut että on "parempi menettää hyvä ystävä, kuin jättää hyvä 

vitsi kertomatta". Nobelpuheessaan, joka käsittelee atomiytimen rakennetta, Jensen siteeraa 

Rilkeä (oma käännökseni): "Kääntäessään hohtavan juuri avatun sivun esiin, tulee tunne että mitä 

tahansa voi ilmetä, Hiljaiset voimat mittailevat laajuuksiaan, toisiinsa hämärästi ne viittaavat." -------

------------- Vesa ilmoitteli. Täytyy kyllä myöntää, että enemmän kuin maailman ydintuhon kuiluilla 

horjuu maapallomme. Kuulin juuri mm. Vesalta tiedon, että uraanin jalostuksen 

typpioksiduulipäästöt on yhtäkkiä todettu valtaisiksi. Uraanin jalostuksien fluorihiilivetypäästöjen on 

todettu olleen jo ALKUJAAN syylliset maailmaa vaivanneeseen otsoniaukkoomme! Aika hurjaa, 

että tätäkin piti peitellä julkisuudesta yli 30v koska oli ydinvoimasta johtuva! Lisäksi mm. 

fluoriydisteiden päästöt nelinkertaistuivat vuodesta 2007 vuoteen 2008 Sellafieldissä. Huh! 

Suomea ei näitten ydinseinähullujen käsistä pelasta kuin ulkomaiden puuttuminen Mauno Koivisto/ 

Paavo Lipposen 1986 tehdyn EU sopimuksen isotooppijalostamohankkeisiin. Huomaa, että jo OL-

3 laitoksen energiat on tieten nykyisissä jatkuvasti 2009 kesään laskeneissa (-10%) vauhdissaan 

maallemme liikaa! Heinäkuussakin sähkömme kulutus putosi taas tuon päälle T&T tietouutisina -

15%. Nyt suunnitteltavat 4 ylimääräistä voimalaa on PELKÄSTÄÄN Suomen isotooppijalostamon 

käyttöön! Vaikka vielä valehdellaan ydinsähkömme "ulosmyynnistä". *Tiedoksi isotooppijalostamon 

tehon tarve on TAUOTTA 3000MW 2*1 600MW siis se jo piisaisi, MUTTA IAEA ydinturvalaki vaatii 

energiat tuplavarmistettuna , tai jalostamo räjähtää sähkökatkokseensa! Näin 3 lisäydinvoimalla 

tulee 3 200MW+ 3 200MW!!!! Luuleeko ylipäätään KUKAAN, että sattumalta juuri tämä tehoalue 

parhaillaan haetaan rakennettavaksi? Mielenkiintoinen tapaus muuten Olkiluodosta. Kyse on talon 

katolla olevasta muutaman millin paksusta kuparisesta kattoviemärivesien suodattimesta. Kuten 

muistamme Posiva pokkana valehtelee, että ohut kuparipullomnsa kestäisi ydinjätettä 

satojatuhansia vuosia. No tuo katon muoviputken päässä oleva kuparisuojus oli ollut paikallaan, 

ehkä hiukan päälle 25v. Eli promilleen murto-osia siitä mitä Posivan harha-aikeet 

onkaloinneissaan. Joka tapauksessa kun tätä ritilää alettiin lähemmin tutkia se mureni käsiin 

totaalisen rappeutuneena kuin hiekaksi!. . Niin kun pääasiassa kuivana auringossa olevalle 

kuparille käy jo maakaivon harmittomista sadevesien HUURUISTA noin kohtalokkaasti, niin 

miettikää kukin kotonanne miten tämä sama systeemi toimii säteilyueroosion, suolan ja 

sulfidibakteerien yms +400C säteilyeroosion vaivaamana posivan onkaloinneissa! ------------ 

Maailman otsoniaukko todistumassa ydinvoimapohjaiseksi. JOKAINEN gramma, minkä joku 

Sellafieldin, Majakin sentrifuugit käsittelee uraaniheksafluoridia on AINA 

freonkaasusuojauksessaan hallitsemattomien räjähtelyjensä estämiseksi. Säteily synnyttää 

JATKUVAA hallitsematonta staattista kipinöintiä pitkin linkousprosesseja. Periaatteella, että kiloa 

uraanijalostetta seuraa tauotta kilo-kaupalla freonsuojakaasuja pitkin suljettuja prosessilinjojaan. 
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Freoni on erittäin pysyvä kemikaali. Mutta kun se joutuu supersilpoavan säteilyn alaiseksi, se 

yksinkertaisesti alkaa HAJOTA alkuaineikseen, mm. yliagressiivisiksi kloorien ja fluorien yms. 

atomiyhdisteiksi ja seoksikseen! Eli prosessi vaatii JATKUVASTI uutta tuoreempaa freonilisäystä. 

Prosessi onkin se, että säteilyyn alati turmelemaa freonikaasua pumpataan, HUOM TAUOTTA 

surutta posi pilaannuttuaan ilmakehään ja uutta otetaan koko ajan niinikää lisää. Koska säteilyn 

energia varastoituu hurjasti freonkaasuun sitä ei voida, ei edes uskalleta varastoida 

säteilymuodostumansa räjähdysherkkyyden takia säilöttäväksi suuria määriä! Tässä on tajuttava, 

että irtoavat halogeenien fluorijohdannaiset, kloorit yms. on maailman reaktiivisempaa kemikaaleja. 

Tässä on tajuttava mitä kerroin aiemmin käsitteenä "säteilytetyn hapen ultrapalaminen". Eli säteily 

muuttaa ultra-agressiiviseksi sellaisenkin vakaan kaasun kun freoni. Veikkaan, että nykyään yli 

90% käytetystä freonista menee näin ilmakehäämme tauotta erityisesti 

isotooppijalostusprosesseista, ydinasetollisuuksista! Sellafieldin freonipäästöjen tunnustettu 4-

ketaistuminen 2007-08 tarkoittaa klassisesti sitä kun kaasukiertoa säästellessä syntyi 

hallitsemattomia putkiprosessien räjähdyksiä prosessissa. Englantilainen logiikka olikin surutta 

otsoniaukoista pätkää piittaamatta kasvattaa vaan freonin käytön määrää hillittömän suureksi. Britit 

tekee juuri näin! Mihin perustan olettamukseni? Muistanet miten freonin käyttökiellon alkaessa 

perusteltiin, että freonia on pakko käyttää mm. astmainhalaattorien kaltaisissa laitteissa. Tämä 

lienee vain pieni, varjostettu osa totuutta. OIKEA syy on tietysti se, että uraanin jalostus kuluttaa 

päivittäin laivanlasteittain freonia! Siksi freonia ei haluttu poistaa kokonaan edes otsoniaukon 

löydyttyä. Muistanet miten mm. Majakissa räjähti 50-luvulla 3 000 ihmishengen edestä 

ydinjätevarastoja. Kyseessä oli kemiallinen räjähdys! Uraanijohdannaiset ei räjähtäneet märkinä. 

Mutta kun kuivuivat, itsesyttyminen johtui säteilystatiikasta. Japanissa räjähtelee harvase vuosi 

uraanipulverin jalostuslinjoja ja muutama ihminen menee mukana aina. Syistä ei juuri uskalleta 

kertoa. Ajattele miksi ydinvoimaloitten mm. TVO:n valvomossa on yhä PAKKO käyttää freonia? 

Tshernobylissä säteilyn karatessa valvomoon muuttui ilmakehä sen seurauksesta polttavan 

superradikaaliksi hetkessä. Itse asiassa ihmishenkien menetys lienee ydintyyliin sivuseikka. 

Ydinala tietää, että säteilytetty ilmakehä muuttuu "ultrapalavaksi". Tiedostetaan miten säteilytetty 

ilmakehä polttaa kaiken tielleen osuvan. Tehokkain ja toimivin keino on estää tässä tilanteessa 

koko valvomoa räjähtämästä hetkessä pumpataan se täyteen freonia. Tässä on hyvin, HYVIN 

mielenkiintoista, että ihmiset kuolee freonikaasuun tietyssä määräylityksessä ilman muuta! Mutta 

ihmisistä viis, kunhan valvomo ei pala ja saadaan kauko-ohjauksien ydinvoimalan pakkokäskyt läpi 

ihmisistä välittämättä! ---------- Vesa kommentteja. > No oli tömäyttäviä kuvia! Noita sitten Mörnerin 

kanssa tiirailemaan. *Hienoa sinällään, että kuvista edes osa totuutta aukeni! Onhan se vallan 

uskomatonta, että 18m pystysuorat lukuisat Olkiluodon/Eurajoen kalliorotkovajoamatiedot on 

PELKÄSTÄÄN minun muutaman valokuvan varassa maaailmalle! > Sait heti kaivettua freonien 

käyttötarkoituksen ydinprosesseissa. Onko > läpilyöntiherkkyys siis ilmaa pienempi vai suurempi? 

Eristääkö vai > johtaako virrat turvallisemmin maihin? Vai onko kyse vain siitä, ettei > 

hapettomassa tilassa syty? *Freonin keskeinen tehtäväon SYRJÄYTTÄ fyysinen happi. 

Typpikaasut, (tätä kalliimmat),argonit ja vastavat jalokaasut ja vaikka CO2 toimisi "miltei" yhtä 

hyvin. Mutta juuri säteilyn erityisagressivisointi tekee hommasta kinkkisen. Esim. jalokaasut ja CO2 

hiilet sitoo säteilyjä freonia rajummin. Kas kun USA on IAEA -normittanut freonin AINOAKSI 

käyväksi suojakaasuksi ei tästäKÄÄN ydinalalle ominaisesta PROTEKTIONISMIEDUSTAAN USA 

halua suin surmin tinkiä. Vaikka siinä menee mukana maapallomme otsonikehätyms. myös! On 

PAAALJON herkullisempaa vaan valehdella kansalaisten spreipullot syyllisiksi kuin ydinalan 

teklemissikailukulttuurit.( *Itse kipinöintiestoon ei edes kyetä puuttumaankaan. 

Energiakipinäherkkyyttä on siihen liikaa prosessissa. Vähän kuin yritettäisiin estää valtameren 

pohjaa kastumasta.) Toki centrifuugitekniikka toimisi ongelmitta vaikka veden alla. m,utta maksaisi 

taas miljardeja ja ydinvoimalat olisi seuraavan 6v ilman paukkumustaa ja maine romahtaisi kansan 
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silmissä. Ei vaan siis käy! On paljon parempi pimittää ja valehdella ja polttaa maapallon otsonit 

kuolemamme kieliin, kun myöntää ydinalalle tyypilllisiä keskeisiä perusvirheitään. Energiat 

keskitetään toissijaiseen, nimenomaan hapen poistoon. Vähän kuin MIG ja TIG 

valokaarihitsauksissa, joista tuota ongelman korvaavaa kaasusettivaihtoehtoakin hain. Hyviä 

vaihtoehtoja siis ON! Mutta ydinala ei tunnetusti kykene UUDISTAMAAN 1940- luvun ydinalan 

luutuneisuuksiaan kertakaikkiaan MISSÄÄN! 

  

346. Ladoka koostepaloja..txt 
346. Laadoka koostepaloja. Laatokka (Kuulin tapausen Raumalla 2009. Kertojana oli kirjailija 

Sinikka Uusitalo. Joka tiesi ilmoittaa naapurissaan tapahtuneen sattumuksen asuessaan itse 

Laatokan luoteisrannalla 1935.) Laatokka suunnaton järvi yli 256 000km2 valuma-alueineen. 230m 

maksimisyvyyksineen, yli 200km pituudellaan ja 4 kertaa Suomen vesistön vedet sisällään pitävine 

volyymeineen, että on liki meri. Vaikka onkin 5.8m merenpinnan yläpuolella. Siitä tämä suurjärvi on 

myös mielenkiintoinen, että on ollut myös Suomalainen. Siksi voin kertoa kyseisestä järvestä 

nykyaikaan juontuvan äärimmäisen mielenkiintoisen, mutta myös sattuneista syistä nykyisin 

tarkkaa tarkemmin salattuja yksityiskohtia. Kuten lukijani muistanevat Laatokasta, ja erityisesti sen 

pohjoisosasta lähtee maailman syvin tunnettu maanpäällinen GTK:n 2004 "Kivioppaassa" mainittu 

1000m rotkovajoama. Toki myös maailman syvin hautavajoama. Laatokasta, Lappeenrantaan, 

Tampereen alapuolelta, Olkiluodon läpi. Ruotsin suurten järvien lomitse. Etelä Norjasta Skotlantiin 

asti 2 100km pitkänä tulivuoritien Litoraanimeren sulkeneena tektoniikkahirmuna. Eletään vuotta 

1935. Rajujen pintakorkeuden vaihtelujensa ruhjomalla entisellä korkealla järvirinnerannoilla sijaitsi 

Laatokan luoteisessa yläkulmassa suomalaisasutteinen kalastajakylä. Laatokka on kokenut 

vuosiensa aikana ennenkokemattoman rajuja muutoksia. Jopa järven vesien poistumasuunta on 

ennen ollut Suomeen päin. Megalomaanisesta sortumakatastrofista yhdessä hetkessä Laatokka 

muutti virtaussuuntaansa liki 180 astetta ja alkoi jyristen vuotaa elinvesiään tektonisen 

kallistumisensa takia Nevaan. Alueen perinteinen tapa lähestyvää talvea varten oli laskea järven 

pohjaa myötäilevät siikaverkot. Kysyttyä elonkalaa kun liikkui alueella hyvin. Kalastajaperheellä oli 

oma ikiaikainen tuttu kutumatalikkonsa, jossa kalasteltiin muutamien metrien syvyyksiin. Mutta kun 

piti selvittää verkon oikea kulloinen syvyys turvauduttiin pitkiin solmunaruihin, joilla alustavasti 

pohjaa luodattiin purjeveneistä tutulla apupaino luotilankoilla. Metrin välein olivat syvyyden salat 

laskettava luotauslanka vakioapuneuvo toimeen käyville. Syksyistyville aavoille tervaista venettä 

lykättäessä ei voinut kalastajaperhe oivaltaa tekevänsä mykistävää historiaa, jolla oli kantopohjaa 

vielä kauas Olkiluotoon asti. Tieto saa YHÄ veret hyytymään niin Suomen ydintiedon kontrolloinnin 

miliiseiltä, GTK:lta jopa kansainvälisyyteen asti. No kaikessa karmeudessaan valtaisan järven 

pohja oli yössä parissa kerta kaikkiaan KADONNUT synkkiin tavoittamattomuuksiin! Niin 

uskomattomalta kun se saattaa kuulostaa pisinkään luotauslanka ei yltänyt suunnattomalla alueella 

enää missään pohjaan! Hetkinen, siis oliko tämä vitsi vai muu mahdottomuus? No itse asiassa 

mitä SUURIN VAROTUS TULEVAISUUTEEMME! Luvin maamme ydintyyliin salatusta 

venäläisestä muutaman vuoden takaisista juuri Laatokan pohjoisosaa koskevista geologisista 

tutkimuksista. Kerrottiin, että siellä oli tektoniikka siirrellyt TODISTETTAVASTI megalomaanisia 

kalliosiirroksiaan. Jopa 18m peruskallioromahdusten ryydittämiä siirrostuksia oli mitattu. Kuvitelkaa 

geologiassamme vain aivan HETKI SITTEN tapahtui Posiva/TVO onkalointityömaaksi ja 6kpl< 

ydinvoimalahautavajoaman ja tulevaksi aiotussa Ruotsin ydinjäteonkalossa yli KAKSI kertaa 

rajumpia tektoninen kalliosiirroskatastrofi kuin "vain "8m" kerallaan siirtäneessä Thaimaan 

joulukuun megatsunamissa! Nyt eletään 2009 elokuun loppua ja ei voi kuin kauhistella MIKSEI 
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tällaisia silminnäkijäraportoiduista kallioperässämme olevista megaydintuhoennakoista sallita 

hiiskua ydindiktatuurissamme mitään?! ---------- Kaikkienaikojen TÄRKEIN. 26.08.2009:" Maailman 

tärkeimmästä keksinnöstä 100 vuotta. Mikä on 1900-luvun tärkein keksintö? lentokone, 

avaruuslennot, ydinvoima, televisio ja tietokoneet ovat tavallisin vastaus. Mikään näistä ei ole 

olemassaolomme kannalta tärkeä kuten ammoniakin teollinen synteesi vedystä ja typestä. 

maapallon 6 miljardin ihmisen elämä voisi olla jopa mukavampaa ilman edelläkerrottuja. Eivät 

ydinreaktorit ja avaruuslennot ole meille välttämättömiä! Sen sijaan 1900 alun 1,6miljardin 

väestönkasvu ei olisi olut mahdollista ilman ammoniakkisynteesiä. Näin aloittaa 

kanadalaisprofessori Vaclav Smil kirjassaan Enriching the Earth. Mikään 1900-luvun alun 

lannoitteiden typpilähteistä ei kyennyt tuottamaan riittävää määrää typpiravinteita näkyvissä oleviin 

tarpeisiimme. Väestönkasvuun oli vastattava suuremmilla satolannoituksilla. Peltotuottoa rajoitti 3 

pääravinnetta, fosvori, kalium ja typpipuutteet. Fosvoria ja kaliumia oli muttei lannoitetyppeä. 

Saksalaiskemisti Karlsruhen teknisen yliopiston professori Frizz Haber, Nobel 1918. Onnistui 1909 

ratkaisemaan typpiongelman syntetisoinnin ammoniakkituotannolla vedystä ja ilman typestä. 03. 

heinäkuuta 1909 Frizz Haber lähetti tutkimustaan rahoittaneen kemianyrityksen BASF johdolle 

kirjeen, jonka sisältö on tänäkin päivänä merkittävin ihmiskunnalle. "Eilisessä kokeessamme 

ammoniakkireaktori onnistuimme tohtori Mitaschin kanssa tuottamaan ammoniakkia 

yhtäjaksoisesti 15h"! Viimevuosisadan merkittävimmän keksinnön syntymäpäivä on 02 heinäkuu 

1909. BASF johto oli haluton viemään keksintöä eteenpäin suunnattomin kustannuksinsa. Onneksi 

BASF Nobelisti v1931 kemisti Carl Bosch kuitenkin tajusi keksinnön merkityksen ja Saksan 

terästeollisuuden mahdollisuudet rakentaa korkeapaineastioita. 4 v sisällä Oppauhun Saksaan tuli 

maailman ensimmäinen ammoniakkitehdas vaikeuksista huolimatta. 20 vuosikymmeneen 

keksinnön arvoa ei tajuttu. Kunnes räjähdysaineteollisuus oivalsi potentiaalin. Toisen 

maailmansodan jälkeen ammoniakkitehtaita muutettiin maailmalla lannoitetehtaiksi. Nykyään 

Haber-Bosch-prosessi typpilannoitetuotannossa on 99 %. *Ihmiskehon typestämme Euroopassa ja 

USA:ssa on ammoniakkireaktorista 40 %. Ja Itä- Aasiassa jopa 70 %. V.1900- 2000 välissä väestö 

3,7 kertaistui. Ruuan tuotanto 7- kertaistui. Professori Smil on arvioinut maailman 6 miljardista 

olevan 2,4 miljardin olemassa Haber- Bosch-prosessin ansiosta. Riippuvuutemme prosessista 

kasvaa jatkoon yhä. Nykyisestä 6,7miljardista 3 miljardia saa kiittää olemassaolostaan prosessia. 

Koska keinolannoitetuissa pelloillamme kyetään ruokkimaan suurempi väestö. ----------- 

Bentobetonin säteilymysteeri. Millainen vastaus mahdettaisiin antaa, jos kysyttäisiin kunpa on 

parempi suoja 2m paksu betoniseinä, vai sen pintaan pantu perusmaali? Niin varmaan ei 

ensihätään tulisi mieleen, että maalipinta? Mutta tutkitaan asiaa syvemmältä. Kun tulin TVO:lle 

ensimmäisiä kertoja työmaalle sanottiin, että on hengenvaarallista mennä paksuihin 

betonihuoneisiin, ennen kuin ne on maalattu! Mitä ihmettä, kävi silloin mielessäni? Asiaan 

perehtyneet ydintyöläiset kertoivat kysyessäni mistä on kyse. Tiedämme miten märkä betonivalu 

alkaa kuivua. Poistaa sisuksistaan suurehkon molekyylin vesihöyryjä ja tuottamaansa hiilidioksidia. 

Ajatellaan miten joku 2m paksu betoniseinämä sitten kykenee haihduttamaan 1m betoniseinänsä 

läpi vetensä? Niin betoni muotoutuu tästä hiilidioksidinsa ja vetensä poistamisestaan tietysti läpi 

paksuimmankin betoniseinän rakenteeltaan kuin pesusieni! Maalia betoni saakin pintaansa vasta 

sen jälkeen kun tämä huokostunneliverkosto halutaan edes heikon välttävästi tukkia. Betonista 

poistuva vesi työntää toki huokoskanavistaan pois tieltään erinäisen määrän vaarallisia 

kiintohiukkasia päästäkseen paineillaan ulos. Jo nyt huomaamme jälleen kerran erään aivan 

keskeisen USKOMATTOMAN puutteen maailman ydinsäteilyturvasuosituksissa! Löydöshän on 

aivan kauhistuttavaa, kertoessaan, että keskeinen ydinsuojaturva vuotaa kuin pesusieni KAIKEN 

esteittä lävitseen! Mitä kykenee läpi reitittynyt sienihuokoinen betoniseinämä sitten torjumaan 

säteilyn energioita, kaasuja ja muita säteilyn pienhiukkasiaan, jossei paksuinkaan 

perusydinvoimaloiden rakenne muuta kuin kosmeettisesti viivästyttää käytännössä oikeastaan 
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MITÄÄN säteilyn muotoja! Tuo rakennuksilla tuttu määräys maalata betoniset pinnat pitää sisällään 

paljon muutakin. Betonin seinämän huokosten läpi tihkuu tauotta niinkin vaarallisia aineita kuin 

säteilytappajana tunnettua radonia! -------- Hetkinen, hetkinen nyky-ydinvoimaloittemme keskeisin 

ja määräävä suojamateriaali huokoinen betoni siis päästää esteittä läpi KAIKKI säteilyn 

kaasumuodot radonista lähtien! Alfasäteily tuottaa virittynyttä heliumia. Läpi betonien menee tuotos 

heittämällä. Beetasäteilyn elektronit, neutronit uivat kuin kala vedessä huokosbetonin sisuksiin ja 

siitä ulos. Perässä viilettää kaikki vedystä, tritiumista, deuteriumista alkaen säteilyn tuottama koko 

jalokaasusuora, neon, argon, krypton, pelätty ksenonsäteilykertymä, puhumattakaan radoni. 

Posiva kertoo miten Olkiluodon onkalointinsa keskeisin peruspilari on bentoniitti. Bentoniitti on niin 

ikään savikivipölyinen aine, jonka vedenläpäisykykyjä Posivakin kehuu sanomalla bentoniitin 

imevän kuin pesusieni turvoten itseensä vettä. Ah siis ai vai vettä? Posiva kertoo myös bentoniitin 

kykenevän imemään sisuksiinsa myös suolaista vettä kuin sokeri. Niin ja sen seurauksena 

bentoniitti myös Posivan mukaan sulaa kuten esikuvana käytetty sokeri. Ei kerta kaikkiaan. Sekä 

ydinvoimaloitten keskeinen suojabetoni, että myös ydinjätteen niin ikään keskeisin suoja-aine 

bentoniitti eivät estäkään tarkemmassa tutkinnassa MITÄÄN tunnettua säteilyn "partikkelien" 

lävistyksiä.. . Lopuksi haluan muistuttaa katastrofin pointin. Ydinreaktorin kaikkein olennaisin 

säteilymuoto on nimenomaan neutronivuo. Sähköisesti neutraali äärimmäisen pieni 

atomipartikkelijyvänen. Toki on kaiken säteilysuojan ongelmitta lävistävä valtaisat määrät mm. 

neutriinoja myös. Näiden lisäksi reaktorin pääsäteilykuorma perustuu sinkoaviin neutroneihin. 

Neutronivuo lävistää ongelmitta jopa METRIN umpiterästä. Mutta kun reaktorien seinät ovat 

viidesosia tai alle tästä on suojaa haettu betonilisäyksin. Mutta nyt huomaamme, ettei säteilyn 

ulostuloa oikeasti estä mikään! ---------- KVANTTIUTUMISESTA. Kun kaksi kiinteää elektronin 

massaa "parinmuodostusreaktiossaan" yhteiskooltaan n. 1 000 000eV yhdistettiin MUODOSTUI 

saadusta "massasta" massaltaan 1 000 000eV gammaterssi. Ja TAAS kun tuo massaltaan 1 000 

000eV gammaterssi vuorovaikuttaa aineen pinnalla siitä muodostuu, .. .yllätys yllätys TAAS kaksi 

0,5Mev+ 0,5MeV massasta KIINTOELEKTRONIA! Eli jos outomaan STUK/Aaksun harhaiset 

käsitykset prosessimuutoksiin katoavista ja haihtuvista -50 % kadoista PITÄISI paikkansa tämä 

muutos kuoleentuisi energiakatoonsa kerrasta parista. Mutta EI. Se kun tämä kvanttimaailma 

toimiikin 100 % hyötysuhteillaan voi parinmuodostuksissa säteily-massa-säteily-massa-säteily. . . 

.muutokset toistua ongelmitta kerta toisensa perään ja aina vaan ei MITÄÄN katoa! Kova pala, kun 

eivät harhaisuutenne vaan taivu reaalifysiikkaan. Siksi meikä näitä esittää, että oivallettaisiin 

piireissä. ::) ----------------- Tuo auringossa syntyvä fotoni on samanhenkinen. Jos sinulla on vaikka 

1 500kg painoinen auto allasi. Ajat sillä jossain romurallissa päin toisia autoja. Niin yhteen mutkaan 

jää lokasuoja takaa. Toiseen mutkaan rikkoutuu sivulasi. Kolmanteen törmäykseesi katoaa 

konepelti. Itse asiassa romurallissa kadotat AINA jotain kulkupelisi kokonaismassasta, koska toimit 

perusfysiikan lakien mukaan. Kun autosi PUNNITAAN saattaa se painaa lopulta vain 1200kg. 

Tehtyäsi törmäilyjä kun menetät sekä massaasi, polttoainettasi, voiteluöljyjäsi ja jopa ateriasi 

painoja. Mutta kun fotoni kaahailee auringon sisuksissa pintaan 3miljardia törmäilyvuottaan, se 

samalla lailla valonnopeudella törmäilee auringon atomirakenteissa. STUK/Aaksun väärennettyjen 

tulkintojen mukaan MYÖS valon fotonin pitäisi keventyä ns. "absorptiomekanismeillaan". Ja 

alkujaan sinihohtoisen fotonin pitäisi lurpahtaa auringon pinnalle väsyneenä suurimmat potkut 

menettäneenä. Ei alun "1 500kg" massaisena. Vaan kuten autossasi 1 200kg painoisena 

hyytyneenä punafotonina ulos! Vaan oikeasti Auringosta pullahtaa ulos AINA 100 % energiansa 

pitänyt hohdokas ponteva fotoni, kuten näemme. Jos yhtään haluat tajuta esitettyä kvanttifysiikan 

erikoisuuksia, pääsit kärryille. Kvanttifysiikka jo SANANA kun tarkoittaa, että muutosprosessit ovat 

kuin äänittäessäsi tapahtuu. Elämämme kilo/litraluokan fysiikka on ANALOGISTA. Tämä todentuu 

sillä, että JOKA uudelleenäänityksessä latistuu välitetty tieto. Suuremmat taajuudet katoavat 

puuroutuen ja sanomat sävelkuluista vääristyy joka äänitystoistossa. Kvanttimaailma on nimensä 
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Mukkaan DIGITAALISTA= KVANTITTUNUTTA=HÄVIÖTÖNTÄ! Ero on huikeaa. Kun King 

Elviksen levy on silkkaa suhinaa, jo muutaman analogitoistoäänityksensä jälkeen. Elviksen digitoitu 

äänitoisto on UNIIKEIN MAHDOLLINEN vielä 100< toistoäänityksensäkin jälkeen. MITÄÄN EI 

KATOA HUKKAAN! Tervetuloa tajuamaan MIKSI STUK/Aakksu panikoi!) ----------- Mäntytuhoista. 

Jos jonkin asian olen kirjoittamisellani saanut paljastettua suuremmalle yleisölle, niin 3v putkeen 

salatun TVO:n ympäristöstä alkuun lähtenee megalomaanisen suuren 

männynneulaskatokatastrofin tiedotteita. Vielä kesäkuussa antamiani valokuviakin epäiltiin 

systemaattisesti manipuloiduiksi. Vaan niin juttu alkoi mädätä ydinalan käsiin varsin pikaisesti 

YLE:n tehdessä aiheesta kesäkuulla muutaman päivän päästä näyttävän alueuutiset TV-

kuvannuksin. Säteilymetsätuhon ensimmäisiä selkeitä merkkejä löytyi tarkoin salatusta TVO:n 

SYKEsarja B7 raportista 1993 lähtien kiihtyvästi. Nyt mennään syyskuun alussa jo tässä: T.S. 

05.09.2009. karoliina Niemi ylitarkastaja maa- ja metsätalousministeriöstä, Antti Pouttu tutkija 

Metsäntutkimuslaitokselta. (Otantoja artikkelistaan):"Lentoruiskutus EI estänyt tuhojen kehittymistä 

uusilla alueilla Lounais Suomessa. Tuhometsäalaa on Etelä- ja Keski-Pohjanaan sekä Lounais- ja 

Keski-Suomen männiköissä. Tuhot ulottuvat noin 300 000ha suuruisella alueella. Saimaa, Pohjois-

Karjalassa Outokummun ympäristöissä. Kaustinen Pohjanmaalla pistiäistä on tavattu jo 2007 

eteenpäin. Havaintojen mukaan kuolleet puut olivat ennen syöntiä heikkokuntoisia! Metsätuhot 

ennakoivat jopa -40 % kasvutappioita vuosikymmeneksi! Huonommissa niukkaravinteisillä 

kalliopohja-alueilla johtaa jopa puiden kokonaiskuolemisiin." Hurjaa tekstiä kaikkineen. turun 

yliopiston ja TVO:n SYKEsarja B7 kertoi kymmenien kilometrien päähän jo silloin 

ydinvoimalapäästöjen tuhonneen puut jopa -43 % harsuuntumisasteisiin. Tällaisiin valmiiksi 

säteilyn heikentämiin metsiin siis tutkijoiden mukaan mäntypistiäisetkin helposti ja nähdyin 

seurauksin menivät. Keskeisin sanoma tuli jo alkutekstissä. "metsien mäntypistiäisten 

tuhoamisruiskutuksilla EI ole merkitystä, koska metsät kuolevat ILNMANKIN pistiäisiä! Eli kuten 

olen aiemmin jo kertonut, pistiäiset eivät ole syy vaan seuraus. Säteilypäästöt ydinvoimaloista 

todettiin jo 1993 raportissa syylliseksi. Nyt vaan korjataan sitä ydinsäteilyn alati kasvamaan pantua 

tuhoa, mitä sinne on vuosikymmenet ydinvoimalapäästöin kylvetty. Kuten tutkijat tässäkin 

tähdentää. Metsiämme kohtaa alati kasvava totaalinen ja globaali säteilytuho! Ei mikään ihme, että 

raportin 40 % kadon mukaan on metsäteollisuus päättänyt jo pienentää metsiemme käyttöä tuon 

ennustetun -40 %. Eli tulevaisuudessa saamme tottua metsättömiin ydinaavikoituviin 

maisemiimme. Niin jos säilymme rytäkästä edes ITSE hengissä! ---------- LED 05.09.2009. 

Mielenkiintoinen löydös Kiinassa messuilta oli niinikää massiivinen LED valaisinkokonaisuus. Se 

koostuu 10kpl *10kpl matriisin noin 2W diodien paketeista. Kyse on jäähdytetystä uskomattoman 

tehokkaasta 200W katulampusta, joka antaa huikean yli 100 lumenen valon/W. Tämä on siinä 

mielessä mullistava löydös, koska massiivisella alumiinirivoilla jäähdytetty valaisin lienee maailman 

ensimmäisiä KUNNON LED valoja kautta aikain. Myös Suomessa on JO myynissä ihan 

toimivanoloisia mm. tällaisia 52W LED/loistelamppuliitettyjä valoja kyseisellä firmalla. Passaa 

tällaisilla laitteilla jo lähteä säästämään energiaa jo ihan tosissaan. http://kuvaton.com/k/ugm.jpg  

  

347. Hyssyttelylinjalle..txt 
347. Hyssyttelylinjalle. http://kuvaton.com/k/uDa.jpg - T.S. 06.09.2009: "Moni ympäristöasiantuntija 

turhautuu poliisien nihkeään asenteeseen. Kuntien kesken suuria eroja puuttumisessa 

ympäristörikoksiin. (Lehdessä on suunnattomista aluemetsätuhoista mm. Turussa kertova kuva. 

Totaalisesti pystyyn kuolleessa metsäpalassa on toki kuolleita mäntyjä. Mutta kuvaan on tieten 

otettu samaa vauhtia kuolevia niin kuusikkoja, kuin koivikkoja. Lehden viesti onkin se, miten 
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viranomaiset on nihkeitä tutkimaan TVO:n ydinvoimalapäästöjä. SYKEsarja B7 mainitsemien 

ydinvoimalan päöästöjen kertoman takia innot tyssää! Kun selitysharhaksi ei kansa enää usko 

edes mäntyyn erikoistuneita pistiäisiä. Joilla ei selity aluaskasvillisuuden varpuja myöten pitkin 

maatamme kuolevat metsämme puulajeista riippumatta, alkaa virannomaisten vilpillisyys 

kertakaikkiaan etoa. Kuin pilkaten lehti jatkaa tätä viranomaisvedätystä:"Se ei ole ympäristörukos 

vaan normaali ilmiö luonnossa, luonnonsuojelutarkastaja Jarmo Laine Turun kaupungin 

ympäristösuojelutoimistosta kertoo." -Jos joltain meni ohi, niin samaa hyssyttelypimitystä 

viranomaistemme ydinsuojelusta seuraava varoittava esimerkki. Kyse on mm. siitä, kun kansaa on 

alati alkanut kauhistaa pinkkiset ja verenkarvaaksi muutamina lähivuosina ryöstäytyneet 

ydinvoimaloitten kasautuvat säteilyn energioideen kertymät. Myös taivaankansien näkyvänä 

shokkipinkkipunana. Mielenkiintoiseksi tällaiset ydinhallinnon syöttämät tietoiset valheet tekee, että 

ko . riisinolkia polttaen tuleva savu on mustaa, ja sitä on tehty myös samassa mitassa 

vuosituhannet. Mutta ydinhallinnon ostamissa valheissa ei anneta totuuksien näköjään häiritä. 

Kirjoittamaan ydinala on ostanut tällä kertaa Erkki Kauhasen. T.M.12/ 09:"Jokainen , joka on 

matkustellut syksyllä Itä-Aasian maaseudulla, muistaa riipivän punaiset loppukesän 

auringonlaskut, jotka itse asiassa johtuvat juuri oljenpolton savusta". Niin . .valheen jäljet on 

tunnetun lyhyet. Voisimme toki naureskellen kertoa , ettei ymmärtääksemme Suomen 

taivaanpinkkiin tavaankansiin taida maapallon takaa paljon materiaalia piisata. Mutta koska 

kyseessä on niin kertakaikiaan ydinalan panikoima valhesyherö, niin annetaan sen mädätä 

mahdottomuuteensa ja jatketaan lainauksin samasta lehdestä. - 2008 Tukholman kokouksessa 

todettiin maailman suurimman uhan olevan mm. totaalisen vesikadon. Mielenkiintoiseksi homman 

tekee myös se, että ilmaston muutoksen on AINA kerrottu lisäävän haihdunnan kautta kasvattavan 

sateita +40%. Mutta ydinvoimaloitten ionisaatiopäästöt sadepilvimekanismin tapoillaan ovat 

todellisuudessa tuhonneet sadannastamme koko tämän kasvun. Ja päälle tuoneet -40% 

sadantakadon EU:n tietolainan mukaan. Tähän päälle, uraanijalostus tuhlaa mm. eteläisen 

pallonpuoliskon rajuiten makeaa vettä mm. Australiassa. Käytännössä liki jokainen 1000MW 

ydinvoimala tappaa 1 500L/s vesiä makeanveden jäähdytystorneissaan. Ydinrakentelun 

ilmatuhomekanismi tunnetaan yleissanana "ydinaavikoituminen". Myös omissa Lapijoen (320km2 

vesivaluman mittauksissani olen todennut systemaattisesti -31% 13v ajan olleen totaalisen 

sadantakadon. Tänä vuona mennään uskomattomasti rajuuntuvassa -63% globaalilaskussa. 

Tiedostan, ettei olla silti alkua pidemmällä. Koska. T.M.12/ 09:"Yhdysvaltain ilmakehän 

tutkimuslaitoksen (National Center for Atmospheric Research') tutkijat julkaisivat toukokuussa sarja 

Journal of Climate tutkimuksen, jonka mukaa maailman suuret joet ovat kuivumassa! Miltei joka 

kolmannessa maailman 925 suurjoessa 1948- 2004 ulottuvassa aineistossa on todettu 

vähentymistä. Kuivuvia mm. Niger, Ganges ja Kiinan Keltainen joki. Kaikissa mitatuissa joissa on 

jatkovirtaamaennuste huononeva. Syistä mm. veden lisääntynyt käyttö ja sateitten muuttuneet 

liikeradat. Tutkijat varoittavat noidankehästä: meriin virtaava vähentynyt makeavesi kasvattaa 

valtamerien suolaisuutta, haitaten merivirtoja ja säitä. Mielenkiintoista, että ydinaavikoituminen on 

viimein ollut PAKKO tuoda kansan varotukseksi! -06.09.2009. YLE FSTV5:" Ranskan Bretagnessa 

katastrofaalisiin mittoihin ryöstäytynyt merien levän merikasvut. Näytetään miten Suomen 

Selkämerestämme tältä kesältä tutut mergalomaaniset 20 000km2 kokoiset levälauttakummutukset 

ydinlauhdelämmössä kasvaneesta levälillinkistä ovat arkipäivää myös ydinvoimalauhteistaan 

kuulussa Ranskan rannikkoseudussa. Haisevaa, kärpäsparvien, myrkyllistä ja vaarallista 

metriluokkapaksua levälillinkiä aumattiin uutiskuvissa valtavin puskutraktorein rantahietikoilta. 

Maailman päästöt on 1970-luvun pahimmista ajoistaan vähentyneet kuulema -98%. Samalla 

ydinvoimaloitten lauhdekummuttamisten- ja säteilyn haitat ovat alati vaan kasautuen lisääntyneet 

niin tällä mennään. Suomessa tällaiset faktat TVO:n osalta vaiettiin viranomaispuuttumisin 

ennennäkemättömällä raivolla. Toki mm. tämä Bretagnen levään perustuva ydinfakta jätettiin 
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systemaattisesti ydinviranomaistemme uhkailuin kaikkialta muualta uutisoinnistamme pois! Kun 

ongelmanhoitajille annetaan ydinlahjusrahaa ja viranomaispamppua päähän päädytään 

CCCP/DDR tyyppiseen valtioväkivaltakoneiston pakkoon: "ongelmaa EI OLE!" Ja jos joku sen silti 

näkee, niin bannia, linnaa ja uhkailua koko poliisiköörillä! 07.09.2009. TV uutisointiin tuotiin 

Englannista väite siitä, että Mossad ja Venäjä olisivat yhteistuumin demonneet Arctic Sea aluksen 

kaappauksen? Väitteessään esitettiin, että Venäjän ns. "kenraalit" olisivat päättäneet myydä 

laivanlastillisen S300 ohjuksia Iranin hallitukselle. Ja tähän kauppaan olisi sitten Israelin Mossad 

puuttunut. No tämän uutisen puolestaan Suomen KRP ja myös 08.09 Venäjän ulkoministeri sergei 

Lavrov kumosi heti kättelyssä. Ollenn lähempänä totuutta monestakin syystä. Ei valtamerilaiva 

uppoa liki kokonaan muutamasta keveästi lentämään tarkoitetusta raketista. Ei sisäministeriömme 

lähde geigermittaamaan säteilyjäämiä Pietarsaareen tavallisten rakettien jäljiltä. Ei laivallinen 

Venäjän huippurakettilaatikoita vaadi laivan erityiskustomointeja Pietarin telakoilla. Eikä kenraalien 

vallassa olisi myydä raketteja ohi valtiohallintonsa. Venäjän sukellusveneen näyttö jo alkupäivinä 

pitkin rannikkojamme kertoo asian olleen NIMENOMAAN Venäjän hallituksen mahtidemo siitä, 

ettei Itämeri ole uraanilasteille turvallinen. Toki EU:n Englanti Ranskalle ei Suomalaisuraanin 

kuljetuksien estelyt näin käy. http://kuvaton.com/k/uDY.jpg -T.K.10-09:" Britaniaan suunitteilla 

huikean iso 8 000MW ja 10kpl. ydinvoimalaa korvaava vuoroveteen perustuva 

uudisekovesivoimalaitos. Hyödyntäen Englanni ja Skotlannin rajan Bristolin ja Cardffin edustan 

Severnjoen suun 14-15m vuorovesienergiareservit. Hankkeen tehot tyydyttäisivät 5% koko 

Britanian energiatarpeista. Kyse on näinollen maailman suurimmasta pioneerihenkisestä 

uusiutuvaan energiaan perustuva tuotantolaitos." Hanke ennakkotapauksena ja ekouudivoiman 

toimivuuden esimerkkinä on ydinalan hampaissa alustaan asti 100% CO2 vapaana, 100% 

päästöttömänä malliesimerkkinä rommuttaessaan 10 ydinvoimalan tekotarpeet Britaniasta 

kerrasta! -------------- Murskakooste. Osui tuossa silmiin 10.09.2009 T&T palstoilla, että syyskuusta 

2008 syksyyn 2009 Suomeamme on kohdannut ennenäkemättömän raju teollisuutemme -24% 

volyyminsa alasajo, (toki myös energiavolyyminsa!). Syinä on mm. se, että teollisuutemme 

ulosliputtaa ennenkokemattoman rajusti tuotantolinjojaan. 11.09.2009. Teollisuuden uusien 

tilausten arvo oli heinäkuussa 31,1 prosenttia pienempi kuin viime vuoden heinäkuussa. Tammi–

heinäkuussa uudet tilaukset laskivat 36,9 prosenttia vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. 

Metsiämme parhaillaan tappavat säteilypäästöjen aiheuttamat 300 000<ha kadot tietävät jo -40% 

metsäpotentiaalihäviämistä seuraavaan 10v aikaan. Metsämme katoavat silmistämme 

ennennäkemättömällä vauhdilla ja puuteollisuus pakenee tätä pysyväksi tietämäänsä 

megaekokatastrofia ydinvapaisiin maihin piiloon aikaansaannoksiensa tieltä! Mutta painaa myös 

totuus, miten viime vuoden syksyllä globaalisti alettiin tajuamaan EU:n Cernin kokeilla, että 

maailman sadoilla ydinvoimaloilla ei ole enää IKINÄ mahdollisuutta käyttää energiapositiivista 

uraania! Siitä johtuva lama, korjaan YDIN-lama tuli jäädäkseen ja täytyy sanoa, että ydinalamme 

väitteet sähköntarpeemme +10% vuosikasvuille eivät yllä enää edes vitsin tasoilleen! Vaan 

tällaisen bongasin myös päivän Kauppalehden yleisönosastokirjoituksista. Näytti mykistäneen sielä 

ydinlobbarit seinään. Joten erittäin fiksui kirjoitus: Ai aletaan täällä olla jo huolissaan siitäKIN, että 

tuulisähkön verotus mielestänne ontuu? Muisteleppa kyselijä nyt tovi millä nimellä TVO/Posivan 

ns. "verottomuuden valtiosopimukset" meni lehtiartikkeleissa. Olisiko ihan alusta asti kulkeneella 

Mankkala verovapaudella nyt viimein tilausta myös laajempaan ydinalan ulkopuoliseenkiin 

käyttöön, kun sitä aiotaan MYÖS mm. ydin-Fennovoimalle? Jos kerran energia-ala ei halua veroja, 

niin olisiko kysyjällä intoa laajentaa systeemiään eduskuntakyselyin kattamaan sitten tasapuolisesti 

kaikki eneregia-alat, vai mitä tarkoitit tuolla äskeisellä artikkelillasi? ----------- Nimimerkki Euroerkki 

osui asian ytimeen. EU:n kanssajäsenyydessämme Suomelta vaaditaan ihan sakkojen uhalla 2020 

mennessä +38% EI ydinvoimaista kestävän kehityksen energia p a k k o a ! Se tulee vielä 

nousemaan EU-sopimuksin kahdesti tästä +20% ja 2050 mennessä toistamiseen Suomelta 
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vaaditaan +78% EI ydinvoimaista , eli kestävän kehityksen ekouudisosuutta. Miksi ydinhallinto 

taistelee himokkaan EU:nsa liittymisehtojaan vastaan? On suorastaan naurettavaa huomata, että 

p*skat on housuissa kun tehdään nykyistä ydinharhautusta. Maamme pannaan siis parhaillaan 

EU:n toimesta o n n e k s e m m e ekoruotuun sanoitte mitä vaan! Euroerkki on toki ihan oikeassa, 

turha enää rypistellä. Ydinvoimaa ei saatu kirvelläkään kestävän kehityksen valikkoon, koska on 

siitä kertakäyttöuraaneineen, uraanijätteineen päivineen valovuosien päässä. Ennemmin meidän 

pitää keskustella m i h i n uudisenergiasektoriin jatkossa haluamme sijoittaa? Tuulisähkö täyttää 

erityisen hyvin nämä kriteerit. Ilmanmuuta vaikka maalämmön tuotto +400% hyötysuhteen 

maalämpöpumpuilla ja ilmalämpöpumpuilla toimii erinomaisen hyvin myös. Toki biopoltto toimii. 

M.T:ssä laskettiin, että pistämällä jo olevat peltojätteet oljet, naatit, akanat yms. vaan kylmästi 

energiaksi saadaan 2/3 osa maailman energianhuollosta jo olevilla peltoresursseillamme! Mikäs 

siinä kun on mistä ottaa. Toki jätteen pakollinen muuttaminen kaatopaikkaamisesta energiaksi 

toimii myös. Kytkemällä oloissamme lämpöpatterit tyhjiöaurinkokeräimiin saadaan niinikää 40% 

lämpötarpeistamme. Tukholmassa merivesilämpöpumpuilla kuulema lämmittävät 75% 

kaupungistaan jatkossa ilman ydinvoimaa! LED valot puolittaa tulevassa energiatarpeemme. 

Suomessa sähkön tarpeemme katosi vuodessa kuulema -24%, kun teollisuutemme hiljene ja 

sähkön lisärakenteluhalut nuupahti noin rajusti. Niin kun mukaan pannnaan Neste Oilin 

leväöljykasvatus merissä saadaan pelkästän kuulema jo näin maailman energiat 100% CO2 

vapaiksi! Toki aaltovoimalat, geotermiset niinikää toimii. Huomasite miten Englanti on tekemässä 8 

000MW huikean suurta vuorovesivoimalaansa tuosta vaan! Meille tulee tarvetta pysäytellä kohta 

satamäärin ylijääviä kestämättömän kehityksen voimaloita. Jaa niin Saksa tekee EU:hun 15% 

aurinkovoimaloillaan, kevään päätöksinsä 12 jättifirmoin. Itse asiassa kykenisivät saamaan 100% 

Euroopasta kertaluokkia halvemmalla aurinkovoimalansa ratkaisuillaan koska vaan. Suomi 

mukavasti mukaan ilman muuta. Entä vaikka tällainen osmoosivoimalapotentiaali 

Pohjoismaihimme yhteishankkeena? Entä sama EU-hankkeenamme vaikka Välimereen 

Gibralttariin?) http://kuvaton.com/k/uoU.jpg [img]http://kuvaton.com/k/uoU.jpg[/img] Muistaako 

moni, että Saksassa pyörii niinikää Wattenfallin 30 000kW suuruinen 100% puhdas, piiputon ja 

päästötön polttolaitos? Sinne vaan biopolttoa niin saamme silläkin +300% ydinvoimaa 

tehokkaammin vaikka kaikki CO2 päästömme hetkessä nolliin. Japani tekee JO niinikää (24h/vrk 

toimivilla) avaruusaurinkokeräimillään maataan sillä tekniikallaan pelkästä aurinkovoimasta 

pyöriväksi. Pian saavat uraania kaivavat fossiildieselarmadat alkaa ostaa päästöttömiltä 

bio/turvelaitoksiltamme CO2 kiintiöitä saadakseen kaivosfossiilidieseleinsä CO2 kiintiöitään toimia. 

. Tosiaan niin lopuksi saman päivän teksti-TV ilmoitti, että Arctic Sea aluksen uraanilastin saavat 

venäläiset roudattua pois vasta muutaman päivän päästä. Alusta ei luovuteta "demottuna" 

uraaniepisodinsa mielenosoituksellisuuden merkkinä edes suoraan suomalaisomistajille. Vaan 

tuohtunut Venäjä luovuttaa protestinsa kukkaseksi tämän yhä ns. "puulastialuksellisen" Maltan 

virannomaisille. ------ Jatkoa edelliseen. Euroerkki selkeän fiksusti täällä kirjoitelleena tajusi heti 

kättelyssä myös aaltovoiman potentiaalin. Juu, Fortumilla ihan o i k e a s t i osataan sijoittaa 

aaltovoimapotentiaaliin, koska aaltovoimasta povataan maailman ekoenergiabuumia! Itse asiassa 

selkeästi jopa tuulibuumia isompaa! Kun jo nyt 40% energiamassiivirahasta menee tuulivoimaan 

niin ahtaalta alkaa näyttää myös ydinalalle, jos aaltovoimalat vie pian tuon päälle +60%!) 

Suomalaisten sukeltajien huikea aaltovoimaidea on uniikki. Hyödyntää syvällä rannalla mereen 

palaavia "syväpaluuaaltoja". Siiitä kiva idee, ettei voimaloita näy lainkaan. Sopii m y ö s ongelmitta 

jopa Suomemme, jäätyvillekin rannoille. Niin ja energiapotentiaali on toki rajaton. Valtavien 

meriemme aallot kun ei tunnetusti rauhoitu i k i n ä ! Myrskyt ei vaikuta pinnan alle jne. Vielä 

aletaan muutaman vuoden päästä ihmettelemään ihan tosissaan, kuka tyhmä sijoittaisi kasvavien 

uraanikaivosten CO2 tuotantoihin yms. Rahaa kiinni 30v ajaksi ilman takaisinmaksatuksia 

vuosikymmeniin. Kun ekouudisvoimalat viedään jo nyt käsistä! Niillä kun tuotanto alkaa 
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maksamaan itsensä takaisin rakennuskuukauden jälkeen! Mm. tämän suuri raha sivistysmaissa 

alkaa hiffata ja äänestää näyttävästi ydinalaansa alas. Obama ei muuten ole sanonut Bushista 

täysin poiketen yhtään ydinmyönteistä kommenttia ikinä. (Sulki ensitöikseen mm. USA:n keskeiset 

Yassavuorien ydinjätehankkeet tulpatakseen uraani/plutonium/ ties mitkä thoriumvoimalahankkeet 

tieten seinään! Hän kun tajusi näkemämme Arctic Sean tyyppisten terroritekojen Akilleukseksi mm. 

uraanikuljetuksiimme. Saksassa mm. ydinalan torppasi ydinjätekuljetusten mahdoton vartiointi, jos 

muistatte jne? Obaman siis fiksusti ymmärtää!.) Tuo Saksan aurinkomalli on jatkotyyliin muuten 

kuvaavan kaunista, jopa köyhille maille toivoa viimein antava! Sijoitetaan kansainvälisiin 

hankkeisiin ja tuodaan ongelmitta sähköt meille tarpeen mukaan. Kaikki hyötyy ja CO2 kiintiöt 

hetkessä nollia. Ei harmia ikisäteilypäästöistä, vuosikymmenten rahan kiinijäämisistä 

megainvestointeihin odottelemaan vuosien lupapelleilyjä. Ei tarvitse jännätä edes 

ydinonnettomuusjatkoja Tshernosektoreilta aamun kammouutisiimme. Niin ja miksei puhuttaisi 

siitä, että mm. USA pyörisi 1000<v ongelmitta pelkillä geotermienergioillaan? Obaman ei sijoita 

97% USA:sta katsoen ulkomaalaiseen tuontiydinvoimaan ikinä! Mutta 100% puhdas 

geotermienegia mm. kelpaa heti. 2kpl kilometristä porakaivoa rinnakkaisin ja maasta turbiineihin 

+400C höyryä kuulostaa ja on supeeta! Vaan näyttää se edeskäypä Fortum myös viisastuneena 

kiinnostuneen ihan muista kuin ydininvestoinneistaan! Ilmankos mm. Katainen nöyrtyen sanoi, ettei 

Fortum taidakkaan opittuaan enää ihan "oikeasti" ydinvoimaan tuhlailla, TV:ssä 

eilen.)(Kauppalehden omista lisävalaisua EU vaatimiin uudisenergiapakkomme 

suunnanmuutoksiin muuten:) Fortumille tuulivoimapuisto Lappiin. Perjantai 11.09.2009 klo 09:56 

(päivitetty pe 10:02) 7 kommenttia Fortum aloittaa tuulivoimahankkeen Lapissa yhdessä 

Metsähallituksen kanssa. Osapuolten tarkoituksena on tuulivoiman kehittäminen Kuolavaara-

Keulakkopään alueelle, joka sijaitsee Kittilän ja Sodankylän kuntien alueella, Fortum kertoo. - 

Kuolavaara-Keulakkopäähän voi alustavan arvion mukaan rakentaa noin 18 kappaletta 2-3 

megawatin tuulivoimalaitoksia, jotka tuottaisivat vuodessa 100-120 gigawattituntia sähköä. 

Tuotanto vastaisi 40 prosenttia Kittilän ja Sodankylän kuntien yhteenlasketusta sähkön 

kulutuksesta, Fortumin tiedotteessa kerrotaan. PS. Onko kirjoittaneet ydinlobbarit julkisesti sitä 

mieltä, ettei Fortumin ekouudistuneempi johto ikäänkuin "tajuaisi tekojaan?" YLE Texsti TV 

15.09.2009: "Mafia upotti myrkkyjätettä mereen. Italian viranomaiset löysivät 120 tynnyrillistä 

radioaktiivista jätettä laivasta. Jonka mafia oli aiemmin upottanut Etelä-Italian rannikoille. Cunsky-

niminen laiva löytyi lauantaina 500m syvyydestä Calabrian rannikon läheltä. Radioaktiivinen jäte 

saattaa olla peräisin ulkomailta. Mafian syytetään upottaneen Välimereen kaikkiaan 32 

myrkkyalusta. Joista yksi löytyi. Viranomaiset uskovat, että mafia on tehnyt bisnestä hukuttamalla 

radioaktiivista myrkkyä mereen jo vuosikymmenet!" *On selvää, kun ydinjätteen käsittelyyn 

suunnitellut megakalliit Ranskan Superphenix ja Englannin Sellafield ovat olleet pilalle räjähtäneitä 

jo vuosikaudet, ettei ydinjätteelle ole ollut mitään "laillista hävitysreittiä". Ydinvoimalat ovat 

vuosikymmenet turvanneet ydinvaltiomonopolityyliin Arevan avaamaan mafiareittiin näine 

tuloksineen. Ja ydinvoiman jäteongelmatko olisi ikäänkuin ratkaistuna?. . Mafia on laivanut 

pääosan ydinjätteistään mm. Somalian edustalle. Tsunami niitä sieltä joulukuussa nostatti. 75% 

kansasta kuulema sairastui säteilymyrkyistä. Kun toimittajia meni paikalle, heidät tapettiin 

Somalian lentokentälle, koska maailman ydinala ei halunut julkaista tekosiaan. Kun aiheesta 

Suomessa minä puolestani kirjoitin sain systemaattisesti sisäministeriön miliisit niskoilleni, banneja 

tukuttain koska Suomen ydinalaKAAN ei halua julkisuutta ydinenergiansa realista. Ydinvoiman 

kannatusbuumi perustuu jälleen kerran suruttoman moraalittomaan rikollisuuteen. Kuka edes 

yllättyi? -------- Huomaatko miten Arctic Sean takaisinanto Suomelle vaan alati takkuilee. Erityisen 

jännää, ettei TV enää uskalla näyttää aluksesta edes livekuvaa. Ai miksikö? No kas kun aluksen 

syvällä uinnin muuttuminen pinnemmaksi näkyisi jo ihan valokuvista asti nyt 17.09 

vpauttamisfilmeihin! Nyt IAEA/ydinhallintomme ei suin surmin halua näyttää maailmalle tässä 
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demossa, että onko Venäjä poistanut laivan massiivisia uraanilastimääriä vai ei! Olen alusta asti 

tiedostanut, että tässä näpäytetään Suomen Itämeren turvailluusioita vastaan kybällä. Demoa 

alusta loppun asti on hommeli toki ollut. Ainoa, jota olen miettinyt on ollut juuri tuo 

syväysväitteenkään todenperäisyys. Eli oliko uraania vai ei? Nyt tässäkin salaaminen viittaa siihen, 

ettei edes uraanilastiin olla kajottu. Joko se jäi koskematta vaikeasti purettavana, tai sitten tieten 

jätetään "arvailuvaraa" jännityksen edelleen lisäämiseksi. ----------- MTV 10 uutiset 18.09 Arttic Sea 

laivaa ei oltu päästetty Las Palmasin satamaan Espanjan viranomaisten kiellon takia sovittuna 

aikanaan. Sataman tiedotusosaston päällikkö tyrmäsi jo alkuillasta tiedon, jonka mukaan alus olisi 

ollut tulossa satamaan illalla. TV toimittaja hämmästeli niinikää avoimesti, miksei laivasta olla 

kyetty ottamaan yhtään valokuvaakaan. Alueen taksiveneetkään eivät kuulema "uskalla" viedä 

toimittajia merelle ottamaan valokuvia laivasta. Syykin on päivän selvä. Koko aluksen tiimoilta 

demotuksi tiedetty ns. Venäläinen kaappaus on ollut pelkkää pullistelua ja uhoamista Suomen 

suunnittelemaa Itämeren uraanirallia vastaan. Jos valokuvista nyt selkeästi NÄKYISI, että laivasta 

on poistettu valtavat lastitonnistot raskasta ydinmateriaalia ja laiva kelluisi pinnempana tajuaisi 

kansa että uraanilasteista, eikä kevyistä ohjuksista on koko ajan ollut kyse! Kun Obamankin on 

myöntynyt antamaan Venäjälle periksi Puolaan ja itäblogiin suunitellun ohjuskilven pois 

vetämisineen. On itsestään selvää, että myös Suomen himoitsemat isotooppijalostamot ja 

uraanikaivoshankkeet alkavat saada nenilleen. USA ei enää Obaman aikana kannatakkaan Bushin 

tavoin Suomeen suunniteltuja uraanihelvettien hankkeita entiseen malliin! Tästä syystä myös Tem 

venutti ydinvoimalahankkeitaan vuoden vaihteeseen pakosta! Yhteydet ovat toki selkeitä. 18.09 

kuului muutakin kummaa asiaan vihkiytyneille. MTV:n horoskooppiohjelmaan soitti, tai pantiin 

demosoittamaan poliisilta kuulostanut mystisesti keskustellut vanhempi mieshenkilö. Joka 

tapauksessa hän halusi ohjelmasta TÄYSIN POIKETEN Suomen valtion horoskooppitiedot! Hänen 

mielestään kun vuodenvaihteelle Suomen horoskoopissa oli ennennäkemättömän rajua huonoa 

ennakoivaa pluton oppositio?! Entistä oudommaksi asian teki, että hän sanoi esiintyvänsä Saksan 

horoskooppitietoja tutkaillen. Vielä hän kertoi, että syksyllä Suomelle on jo huonoa tietoa, mutta 

vuodenvaihteessa "veri lentää"! Tähtimerkit on tähtikartoissaan ennennäkemättömän huonot koko 

maamme historiassa. Tällaisia ei suorasssa lähetyksessä ilman taka-ajatuksia anneta! Liiankin 

suora ilmaisu, että Suomeen tullaan kaikesta maailmanlaajuiseksikin jo muuttuneesta 

ydinvoimalahankkeittemme vastustuksesta huolimatta runnomaan. 80 000km2 kokoiset 

uraanikaivokset isotooppijalostamoineen päivineen tulee, maksoi mitä maksoi uhmallaan oli 

luettavissa. Tuntui enemmän kuin selvältä, että SUPO oli tämän vähintäänkin oudon 

tarkoituksellisen kontaktin takana ajaakseen kuin leijona ydinterroriaan maahamme sekä 

henkisellä pakollaan, että suoralla julkisen tietovälineen härskillä haluamallaan manipuloinnillaan. 

Korostan vielä, että jutustelun ns. "ennustusarvoon" ei tässä tarvitse edes kajota! Välitetty 

sanomauho oli tärkeintä "Teemme uraanikaivoksemme vaikka kaa allamme märkänis uhalla!" 

Koko päivän komeuden kuitenkin kruunasi Mauri Pekkarisen esiintyminen. Hän sanoi, että 

vaikeudet ja jatkuvat "mystiset" valitukset ydinvoimapäätöksistä voivat viivästää hallituksen 

ydinvoimapäätöksiä lisää. Keväästä puhuttiin jo liki varmana, eli ydinpäätökseen lykkääviä 

lisäkuukausia tulossa jälleen? Pekkarinen piti syksyäkin mahdollisena. Jopa sitä, ettei tämä hallitus 

kykenisi tekemään peräti lainkaan ydinvoimapäätöksiä! Tämä samassa uutisoinnissa Arktic Sean 

alati kasvavan uhkailujen ja erityisesti USA:n lämmenneitten Venäjän suhteitten 

ohjuskilpimuutoksin kietoo tapahtumat vinhasti yhteen. Vielä on syytä mainita, että Obaman 

ydinvoimavastaisuudesta silmittömästi raivostunut IAEA:kin ehti ilmoittamaan, ettei usko Iranin 5 

ydinvoimalan olevan edes totta! Vaikka Iran itsekin ne myöntää. Haastaen avoimesti koko 

ydinalaansa alasajavan läntisen liiton julkisen röyhkeästi valehtelijaksi! Kyllä nyt on isoja 

tapahtumassa maailmalla. Eikä välttämättä LAINKAAN ydinalalle hyvään suuntaansa. Tosin sillä 
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varauksella, että kaikkein hulluimmin vastaan hangottelevalta Suomen ydinalalta ei järkeä kuulu ei 

näy.  

  

348. 2 Sukupolven beettasioihtukuvia..txt 
348. 2 sukupolven beettasoihtukuvia. Toisen sukupolven kuvia. Jostain kumman syystä 

ydinhallintomme elättelee sellaista harhaansa, ettei ydinvoimaloittemme savupiipuista vuotavaa 

säteilyionisaation repivää beettasoihtuamisen painetta voisi paljain silmin ongelmitta suoraankin 

nähdä? Totuus tuskin voisi olla kauempana! Säteilypaineissa silmien alla räjähtävistä pilvistä 

TVO:n ydinvoimaloitten päällä olen koonnut näyttävän kuvakavalkadin. Huomatkaa miten ohuet 

pilvet näissä kuvissa suorastaan RÄJÄHTÄVÄT vanoiksi, kuin supernovaräjähdyksissä 

avaruudessa kokonaiset auringot. No hei katsokaa itse! Ensin panoraamakuva 4km TVO:sta. Kuva 

rullaa mantereelta merellepäin länteen katsoessamme, etelästä pohjoiseen päin. Huomatkaa miten 

vasen holopallo irti ilmassa on OL-1 laitos ja oikean muodostaa OL-2 laitos. Kuvassa EI näy esim. 

aurinkoa lainkaan.(52) http://kuvaton.com/k/kRR.jpg [img]http://kuvaton.com/k/kRR.jpg[/img] Kuva 

jossa jo paljain silmin hahmottaa kaksi massiivista beettaionisaatiopalleroa TVO:n savupiipuista 

siististi vierekkäin:(50) http://kuvaton.com/k/kRN.jpg [img]http://kuvaton.com/k/kRN.jpg[/img] 

Pohjoisin kuvapanorointi, jossa OL-2 laitoksen beettasoihtupallon räjähdysmäinen paine repii 

pilveä näyttävästi vasemmalla:(51) http://kuvaton.com/k/kR5.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/kR5.jpg[/img] ----------- Samoilta seuduilta olen ottanut myös seuraavat 

VARSIN näyttävät säteilyenergian vaikutuspaineen purut ydinvoimaloitten yltä (44). 

http://kuvaton.com/k/kNa.jpg [img]http://kuvaton.com/k/kNa.jpg[/img] Mm. tämä pilvikasa ionisoitui 

silmieni alla suoraan ydinvoimalan säteilyn silpoamana vain vajaassa puolessa tunnissa ja täytyy 

sanoa, etten ollut uskoa silmiäni ja tilannetta edes mahdolliseksi.(43) http://kuvaton.com/k/kNY.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/kNY.jpg[/img] ---------------- Ihan vaan varmistukseksi ilmiön 

kytkeytymiseen juuri ydinvoimaloitten yllä kuva myös vain muutaman sadan metrin päästä TVO:n 

ydinvoimaloista. OL-1 vasemmalla ja OL-2 oikealla:(46) http://kuvaton.com/k/kNp.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/kNp.jpg[/img] ________________ Niin kuuulenko nyt rähinää siitä, etten 

tuonut näytille muuta kuin pelkin silmin ottamiani kuvia? Kaikki seuraavat kuvat olen 

spektrianalysoinnut TÄYSIN uudella metodillani. Oleellista näissä on mm. se, etten ole muuttanut 

värikylläisyyttä lainkaan! Näin kuvaan tulee häkellyttävän uusia ulottuvuuksia ja tarkempia 

rakenteellisia yksityiskohtia. Arvatkaapa mistä kuvasta on seuraava spektrianalyysi?:(46) 

http://kuvaton.com/k/kNy.jpg [img]http://kuvaton.com/k/kNy.jpg[/img] Lopuksi suorastaan 

shokeeravan tasokas otos OL-1 ja OL-2 voimalan jo paljainkin silmin näyttäytyneistä 

kaksoisbeettasoihtuamisista. Mielestäni eräitä parhaimpiani tällä spektrianalysoinnilla 

saavuttamiani:(50) http://kuvaton.com/k/kNl.jpg [img]http://kuvaton.com/k/kNl.jpg[/img] Kuka 

hyvänsä voi uniikkikuvistani koettaa löytää spektrianalyysillä Windovs Vistalla huikeaa 

täsmennystä. Niin taikka koettaa selvittää vaikka mistä kuvastani mahdollisesti on seuraava 

mykistävän analyysin tulos? http://kuvaton.com/k/kN8.jpg [img]http://kuvaton.com/k/kN8.jpg[/img] --

---------- Tee OMA beettasoihtukuvasi. ____________________ Näppäile ensin ydinvoimalan kuva. 

Taivasta reippaasti mukaan. Mutta ydinvoimalan seinistä ja jopa maaperästä saattaa löyttyä myös 

jopa 100m korkeat beettahornan lieskat kuviksi asti. Parhaiten beettasoihtukuvan pinkit saa 

seisovasta ilmasta. Aamuauer, sumu, kosteankylläinen utuilma on helpoin. Mutta onnistuu kyllä 

myös auringolla. Jopa myrskytuulista myös. Kokemus on tässä kaiken A ja O! ---------- Miten sitä 

tietsikan näytön värikylläisyyttä säädetään, että nähdään pilvessä niitä värejä? Kaverit tulee kohta, 

vastaa äkkiä! 1/ Ota kuvat tietokoneesi pöydälle. Heti alkuun kannattaa ottaa uniikkikuvista 
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varmuuskopiot "Nimenmuutoksella", ettei edes vahingossa pilaa uniikkikuviaan tiedostoistaan. Itse 

lisään "koe"-sanan, tai vastaavia. Alkuperäisen kuvan kanssa rinnakkain muutioksen voiman 

tajuaa lopputuloksesta. 2/Itse käytän tosiaan Windows Vistaa. Siinä vasemmassa yläpalkissa on 

kuvan aukaisusi päällä "Korjaa". Napsaise sitä hiirellä. 3/Aukaiset tämän. Käyttöösi tulee oikealle 

liukukorjaimet. "Muuta valotusta. Muuta värejä". Otat niistä auki vaikka, "Muuta värejä". 4/ Siitä 

aukeaa 3 potikkaa:"Värilämpötila, sävy, kylläisyys". 5/Yleisemmin kuvaan riittää kun säädät 

alimman "kylläisyys" maksimiin oikealle. Seuraa alkaako kuvastasi hahmottumaan pinkkejä 

värimuutoksia. Ydinvoimalakuvissa näin yleisesti käy. Kaada kuva takaisin pöydälle punaisesta 

ruksista. Näin tilanne lukkiutuu. Ota osin uudistunut kuvasi UUDELLEEN pöydälle, potikat palautuu 

alkutiloihinsa ja toista sama tarpeittesi mukaan. 6/ Kun alat päästä jyvälle voit aktivoida käyttöösi 

kuvankorjauksestasi myös 2 liukun "muuta valotusta". Kirkkaus ja kontrasti. Kontrasti on myös 

erittäin mielenkiintoisia beettaionisaation ominaisuuksia esiin KAIVAVA ohjelman osa. 7/ Kun alkaa 

hommaa oivaltamaan voi käyttää kaikkia 5 värinkorjausta hallitusti. Yleissääntönä on tavoitella 

kuvassa liu'un aikana usein vain "välähtäviä" rajafraktaalimuutoksia. Kannattaa keskittyä PINKKI-

värien esiinsaamiseen. Virittyneen hapen spekteri ON SÄTEILYSTÄ! ------------ Uraanimalmista 

kuvineen. Alustuksekseni seuraavaan ote Satakunnan kansan julkaisu 25.03.2009, vaikkei 

maassamme tällaista uskoisi ydinsensuurin läpi missään saatavan:" Säteily syynä kaivosmiesten 

keuhkosyöpään. Washington. Maaliskuussa (UPI) Voimme ymmärtää radioaktiivisuuden 

muodostaman vaaran paremmin, jos tarkastelemme niiden miesten kohtaloita, jotka ovat kaivaneet 

uraania maan uumenista. Yhdysvaltain kongressin atomiasiain komitealle esitetystä 

seikkaperäisestä tutkimuksesta käy ilmi, että mm. Tsekkoslovakian ja Itä-Saksan 

uraanikaivoksissa, joissa on kaivettu erilaisia mineraaleja 500 vuoden ajan. Kuoli 50-60% kaikista 

kaivostyöläisistä vuosisatojen kuluessa keuhkosyöpään, jonka aiheuttajana oli radioaktiivinen 

säteily. Amerikkalaisten terveydenhuoltovirannomaisten mukaan vastaavanlainen tilanne esiintyy 

myös Yhdysvalloissa Coloradon laakion uraanikaivoksissa. Kaivoksissa vallitseva radioaktiivinen 

säteily johtuu lähinnä radioaktiivisista KAASUISTA! Joiden säteilyvarastoitumisikä T½ vaihtelee 

muutamista minuuteista muutamiin päiviin. Kun taas maan päällä aiheuttavat suurimman 

säteilyvaaran radioaktiiviset isotoopit mm. strontium 90 ja cesium 137." Aivan uskomatonta tosiaan 

lukea SUOMEN ydinsensuroiduimmista lehdistöistämme tällaista materiaalia! 2/3 osa uraanin 

kanssa toimivista kuolee maailmalla surutta ja hiljaisuudessa silkkoihin säteilysairauksiin. . . Aivan 

uskomatonta mitä tässä kerotaan! Ja huomatkaa nyt, puhutaan aivan jalostamattomista 

perusmalmiuraaneista vasta. Ydinvoimalan pihalle tuotu käyttämätön perusuraanitanko kun 

säteilee niin vähän, että sitä voi huoletta meikäläinenkin koskea paljain käsin! Mikä on samaisen 

mekanismin efekti, kun ydinvoimaloissa uraanikilon raivot ja säteilykaasujen ja 

säteilyvarastoituman tuohoon tuodaan miljoonakertaistuminen reaktorin fissiopommituksissa ja 

näkemällä tappavina Posivan ydinjätteinä!! Tuosta artikkelista sain enemmän kuin oivallisen syyn 

mennä kameroillani näpsimään beettasoihtukuvistani tutuilla metodeilla uraanimalmin 

käyttäytymistä. Millaisia otoksia sainkaan TVO:n vierailukeskuksessa surutta tappamaan tuoduista 

uraanimalmin mötiköistä! Tavallisessa mitään suojaamattomassa 3mm pleksikuvussa kun TVO 

haluaa NÄIN kansanmassojamme malmeinsa harventaa: http://kuvaton.com/k/pkL.jpg Todiste 

siitä, miten mittari raksuttaa säteilyä tulee tässä: http://kuvaton.com/k/pkr.jpg Alustavassa kuvassa 

beeta-, gamma- ja neutronienergiahuurut esittäytyvät jo osaavalle vaikka tästä. (Kiinnittäkää 

muuten erityisesti huomiota kiven oikeanpuoliseen alhaalta ylöspäin kapenevaan varjokuvansa 

profiiliin): http://kuvaton.com/k/pkE.jpg Lähestytään tärkeintä teosta. Tässä alkuperäinen uniikki 

kuva. Ihmettelemänne valkea peitto-osa oikealla on tehty paikanpäältä ottamallani TVO:n 

jakamalla plankkopahvikortilla. http://kuvaton.com/k/pkc.jpg Seuraava foto on tyyliini kuuluen 

mykistävä! . . Kuva hahmottuu erittäin hyvin jo pienenä peruskuvakkeena. Kehotan keskittymään 

tosiaan siihen mikä muoto suihkii LÄPI kortin pinnalta. Huomatkaa myös lukuisista ydinsäteilystä 
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kertovistani beettasoihtukuvista tuttu punarakeisuus säteilyenergian osumista suoraan kameraan: 

http://kuvaton.com/k/pk7.jpg Jälleen kerran murskaavan varmasti lapiokaupalla kalmaisan ydinalan 

haudalle multaa ja raskaimmanpäälle! 1/ Kamera on enemmän kuin toimiva ja todistettavissa oleva 

tapa kahlita jopa yllättävänkin olemattomia säteilyn tasoja. Erityisesti kun käyttää Windovs vistan 

"kuvankorjaus ohjelmaa" apunaan! Tuloksellisuus yllätti jopa minut istuvalleen. 2/Koko 

beettasoihtukuvan mekaniikka. Tekniset lukuisat perusteet, jopa nyanssit on kertaheitolla kyetty 

osoittamaan teräksisiksi, kuinkas muutenkaan osoittamaan oivallisen toimiviksi! Säteilyn energia 

on kuvannettavissa uskomattoman oivallisesti! 3/Jäljelle jää vain kylmä riniki siitä, MIKSEI 

ydinvastuun virannomaisemme ole kyenneet tällaisin näyttöihin 60v< turhan panttina olemisensa 

sijaan? STUK, SUPO,TEM IAEA yms. kaikki tyyni vastuullisina linnaan peitetyistä 

ysdinrikoksistaan ihmisyyttä vastaan! Järkytys on kertakaikkiaan mystifioiva! Kehoitan katsomaan 

näitä maailman mitassa ennenkokemattoman tasokkaita ja paljonkertovia kuviani varsin tarkoin. 

Huomioikaa miten kiven päälle, ympärille muodostuu eteerisensuhjuinen punakellertävä huntu. 

Miten kiveä ympäröi myös ikäänkuin hohkaava beettasoihtupinkkinenkin aura. Ei, tämä on nyt 

kertakaikkiaan niin järkyttävää näyttömateriaalia, että on pakko saada maailmaan levitykseen 

kiireimmän päälle! ------------ Järkyttävään beettasoihtutodellisuuteen! (Tällainen tuli postiini ensin.) 

Hei, maailmanpelastajat-listan jäsenet! Aihe on tälläkertaa lentokoneruiskutukset, jotka ovat 

sumentaneet taivasta maailmalla jo vuosia. Nyt ne ovat myös täällä. Tällaisesta toiminnasta 

tietoisena reagoin välittömästi kun näin ensimmäiset symmetrisesti rinnakkain kulkevat jättövanat 

lauantaina 19.9. Ne säilyivät taivaalla jopa yli tunnin. Päivän mittaan Pernajan ylitti parikymmentä 

kestovanaa piirtävää lentokonetta, varsin ennennäkemätöntä täälläpäin. 

http://www.youtube.com/watch?v=NsPMrJogC88 Selityksiä toiminnalle on ollut mm. armeijan 

tutkahäirintäkokeet alumiinisilpulla ja heijastavien pilvien luominen maapallon viilentämiseksi, 

mutta kaikkein kuvaavinta on kuitenkin salamyhkäisyys. Suomen viranomaiset eivät tienneet 

lainkaan mistä on kyse. Maailmalla ruiskutukset ovat aiheuttaneet pahoinvointia, nenäverenvuotoa, 

päänsärkyä ja muita yleisiä flunssan oireita. Karmeinta jutussa on, että ne eivät välttämättä ole 

sivuvaikutuksia, vaan itsetarkoitus. Aiemmissa tiedotteissani olen valistanut ja mittauksin 

havainnoinut ydinvoimaloiden säteilyhaittoja. Lähinnä neutronivuon vääjäämätöntä ympäristön 

säteilyä ja ilmakehän ionisaatiota lisäävästä vaikutuksesta. Haitta on näkymätön, eikä neutroneita 

säteilyvalvonnassa edes mitata; moraaliton saastuttaminen on helppoa, jolloin niin myös tapahtuu 

elleivät kansalaisaktivistit tee sitä vaikeaksi. Nyt suurliikemiesten halu hallita maailmaa on kuitenkin 

siirtynyt röyhkeämmälle ja näkyvämmälle tasolle. Kansanterveyden nävertäminen ei olekaan 

pelkkä sivuvaikutus, vaan tapa pitää vastustus kurissa. Sairaana kun ei jaksa taistella. Kai kaikille 

on selvää, että sikainfluenssa on tavallinen flunssa? Silti epidemialla on mediassa peloteltu. Paitsi 

miljardien rokotebisnes, propaganda myös ehdollistaa siihen, että jos massasairastumista nyt 

ilmenee alkaneen aerosolikylvön seurauksena, syytetään sittenkin sikavirusta. Pahin tilanne olisi 

se, että maailmanhallitusta puuhaavat suurpankkiirit pyrkivät brutaalisti vähentämään maapallon 

väkilukua, mutta sanon tämän vain ääriesimerkkinä. Muistuttamaan, millaiseen pahuuteen ihminen 

pystyy. Oma mielipiteeni on, että kansaa vain turrutetaan muunmuassa uusia ydinvoimaloita, 

uraanikaivoksia ja rikastamoa vartenkin; suomalaisten enemmistö ei niitä halua, mutta Euroopan ja 

USA:n ydintalous kylläkin. (Maailman louhimattomasta uraanista 15% löytyy täältä). Toimiakseen 

ei tarvitse spekuloida noin pitkälle. Katsokaa taivaalle ja antakaa sanan kiertää, että jättövainoista 

raidallinen taivas ei ole normaali tila. Samalla aktiivisimmat meistä selvittävät ne tahot, jotka 

lentoruiskutuksia harjoittavat tai vähintäänkin tivataan hallitukselta edes muodollinen syy. 

Parhaassa tapauksessa voimakas ja välitön reaktio lopettaa salamyhkäisen ilman pilaamisen heti 

alkuunsa! Lisätietoa googlesta sanalla "chemtrails". ---------------- PELKÄASTÄÄn ÄLLISTYNYT. . ! 

Olen jo oppinut, että sun jutuissasi on usein niin paljon ruutia, etä jalat alta! Niinkuin nyt tääkin 

lentokonetiedotteesi. Ihan MYKISTÄVÄÄ! No hei mulla on ollut aina joskus tuota nenäverenvuotoa. 
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Nytkään ei vuosiin siitä ole ollut mitään havaintoa. Mutta, mutta LAUANTAINA, siis tasan ja 

tarkkaan sanomanasi 19.09.2009 hämmästyneenä huomasin, että nokasta alkoi tulla verta!!! Juu ja 

sunnuntaina jo ihan kunnolla. A-vitamiiniliuoksella olen sitä parannellut, mutta hei tuo sun 

JUTTUS!!! Jälleen napakymppi ja ajoitus miltei minutilleen! Olisin enemmänkin ällistynyt jutustasi, 

jossen tietäisi, että toki nää tajuut! Kuten täänkin. Oot sä meinaan herkällä korvalla maailmassa 

kiinni totta vie! Toki voin silti pikkasen viitekehystää. Nyt mennään näppituntumalla. Mutta näin 

ITSE asiantilaan: -Heti syyskuun puolivälistä aloin huomaamaan, miten iltataivas alkoi tuimasti 

pinkkiytymään. Eli ydinvoimaloiten neutronivuokertymät ilmakehäämme olivat alkaneet jyrkästi 

kasvaa. Ihmisten hengitysilmat alkoi rajusti säteilymyrkyttämään! -USA/ EU päättivät epätoivon 

vimmalla kokeilla miltei mitä tahansa keinoa, jolla tähän alati pahenevaan säteilykertymään 

voitaisiin edes kosmeettisesti vaikuttaa. Koska TVO/Loviisan ydinvoimaloitten päästöalue oli jo 

muutenkin ollut keskeisen nettihuomion kohde päätti EU koeruiskuttaa näitä alueita, koska 300 

0000ha säteilymetsätuhot ja suurtakin yleisöä kevyeen kenttäpanikoitumiseen saattavaa 

konkretiaa oli yli sietorajan tällä alueella. Mehiläissäteilykadoista ja vastaavista oli juuri Suomen 

turvonnut nettiaktiviteetti yms. tehnyt ihan maailmanlaajuisen seurantainnostuksen hotspotin! -No 

tuo 20kpl lentokoneen armada jos mikä kertoi, että kyseessä on jo ei enää mikään koe. Vaan 

kokonaisten valtiosysteemien elotaistelu Einsteinin varoittaman säteilyenergioiden kertymätuhon 

vääjäämättömyyden edessä! Ydinhalllinto oli jo vuosien ajan kaikessa ultrasalauksissaan koonnut 

ilmakehämme alati säteilykertymisineen huolestuttavampia ilmanäytteitä peiteltyin lentomittauksin 

mm. syyllisen TVO/ Olkiluodon seudulta. Lentoja oli jo täällä alettu kansan näkemänä hämmästellä 

sysisynkkine tunnuksittomine yli lentävine koneineen. Karkaavia neutronivoita on totuttu 

vaimentamaan reaktorissa mm. booriliuoksilla reaktorivesiin. Nyt USA, EU/ ydinhallinto, NSA/ IAEA 

koettivat samaa megamittakaavassa myös Suomen taivaalta. Ideana on siis epätoivoisesti "koota" 

ydinvoimaloitten päästöistä alati kasvavaa neutronivuota lentokoneruiskutettuihin booriatomien 

sumuihin! Sen annetaan surutta sitten sataa maan pinnalle ihmisten pariin. Sieltä sen "toivotaan" 

kulkeutuvan" ennustetujen (kovien??) Satetten mukana jokivesiin ja sieltä meren 

syvännesedimentteihin kauemmas kansasta. Niinkuin sillä jotain pysyvämpääkin saataisiinkaan 

aikaan. Pysäyttämättä silti tauotta päästöjään syytävät syylliset ydinvoimalat! Mutta epätoivossa 

kaikkea halutaan nähtävästi kokeilla. Ilmeistä nyt kuitenkin on, maailman hätä salaisissa 

kokouksissa alkaa olemaan pidikkeetöntä! -Valitettavasti säteilyionisaatiot päämme päällä on JO 

niin rajua, että rajuimmatkin saderintamat ydinaavikoitumiset systemaattisesti silpoavat alkuunsa. 

Kun tänäkään vuona ei olla saatu sateista kuin 37% normaalista niin pölykuivaan maahan putoavat 

säteilyn neutronivuokertymistä turvonneet kymmenien lentokoneitten kylvämät booriliuokset yms. 

säteilysidoskemikalikokeilut jäivät säteilemään maan pinnalle! Ennustettuja sateitakaan ei saatu 

aikaiseksi ydinaavikoitumien alati kasvaessa. Nyt tilanne on viittä vaille paniikissa. 

Taustasäteilymme nousee nyt kiihtyvästi maan pinnalla aiheuttaen sisäänhengitettynä selkeää 

säteilysairastumista ja boorimyrkyttymistä. Ja SIKSI kertomasi nenänvuodot kasvaa hurjasti 

ruiskutusalueilla. Hysteria senkun kasvaa, koska ydinhallinnon hätäkylvöt eivät toimi kuin puoliksi 

ja vaan hetken kosmeettisesti. Eli taivaallamme tuhojaan tekevät alati kasvavat 

ydinvoimalapäästöjen beettasoihtuamisten säteilyn energioitten kertymät on saatu kokeissa 

kosmeettisesti taivaaltamme laskemaan. Mutta nyt ne ovat jo konkreettisesti ihan ihoillamme! -On 

enemmän kuin mielenkiintoista, miten viranomaisten säteilytuhoista johtuva ydinpanikoituminen on 

saaneet heidät noin mittaviin epätoivoisiin konkreettisiin ja näkyviin tekoihinsa! Hätä mm. neteissä 

alati liikuvien ydinvarastoitumisten mekanismeista kertovat, asiatekstien on täytynyt vaikuttaa 

ruoskan lailla. SUPO/ miliisien nettien häirintään liittyvät rikosaktiviteettinsa on kasvatettu 

ennennäkemättömiin, ettei tällaisiakaan juttuja saataisi julkisuuteen kansalle. Hätä, se, se on 

todella KOVAA! Kohti punasateisia taivaita mennään ja kiihtyvästi. Kiitos vuosikymmenten 

hälläväliä ydinsikailurappioittemme! Voitaisiin viranomaistemmme reaktiohysteriasta päätellä, että 
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"viimeiset alkaa olemaan putkessa". ON enemmän kuin mielenkiintoista seurailla mitä ydinsaastan 

kasvun edessä seuraavaksi kokeillaan? Nimittäin ydinvoiman rakentelun viimeiset vaiheet alkavat 

olla ajassamme. Päättyykö se gammaaviin typpikehätäivaisiimme tulevien punasateitten 

saattelemana, saanemme jo ihan omana elinaikanamme nähdä! Kaikki tällainen viittaa siihen, että 

joka tapauksessa kauaa ei säteilykertymien terssitysten H-hetkeen viranomaisemme enää 

aikaansa laske! Katsottuani aiheen herättämää kansainvälistä valtavaa filmimateriaalia, huomaan 

ilmiön olevan globaalista! Eittämättä tulee silloin mieleen, MIKSI "tavallistenkin" lentokoneitten 

vanat jumittuvat nykytaivaalle tunneiksi? Koska juuri SE on ilmiönä saanut ihmisetkin kiinnittämään 

huomiota aiheeseen. Miten ruiskutukset siis suoritettaisiin huomammattomasti konkreettisella 

tasolla tuhansilla koneilla? Muistamme miten autojen polttoaineisiin mm. Shell alkoi laittaa 

lisäaineita parantaakseen polttoainetalouden haittakuonakertymiä. Eittämättä tulee mieleen panna 

tavallisen lentokoneenKIN polttoaineen sekaan pienet määrät jatkuvasti booriliuosta. Joka näin 

näppärästi levitettäisiin ikäänkuin kulkukylkiäisinä maailmaan! Näin kukin kone polttoaineessaan 

olevalla "lisäsuojausaineellaan" turvaisi lentoaan säteilyn reijittämällä taivaalla kiidellessä! 

Enemmän kuin näppärää! Muistamme miten lentokoneitten laskutelineitten 

säteilyeroosiotuhoutumiset ovat räjähtäneet hallitsemattomiin mittasuhteisiin. Kyse on globaalin 

ilmakehämme muuttumisluonteista, joita nyt yritetään epätoivoisesti korjailla. Säteilyn kertyminen 

ionisoi ilmakehäämme, de fakto. Kun tällaiseen ilmakehään vapautetaan airosolipilviä, kuten 

vaikka lentokoneitten päästöjä. Ne ionisoituessaan muuttuvat sähköistyneiksi ja sähköä johtaviksi 

pilviksi. Pilviksi, jotka pysyvät muuttuneissa olosuhteissaan myös luonnottoman kauan kasassa! 

Koko ilmakehämme typpikehään varastoitunut valtaisan suuri säteilyenergian kertymä on 

parhaillaan muuttamassa myös sen käyttäytymisiä rajuun tahtiin. Jatkuvat taivaamme 

pinkkiytymiset kertoo kasvavista happisäteilyionisaatioista. ilmaan itsessään jähmettyvät mystiset 

lentokonevanat kertovat samaa. Niin myös se, miten ilmakehään on alettu pakon edessä 

ajaamaan valtavat määrät booriluoksia neutronivuosieppareiksi. Nämä kolme ilmiötä kertovat 

tulevasta "punasadekauhutaivaistamme" joissa gammaavat säteilykertymät uhkaavat jatkoon 

maailman elämän edellytyksiä. 

  

349. Uudisenegia on MUST!.txt 
349. Uudisenergia on MUST! T&T+ T.S. Kiinan Aurinko-, tuulivoimaekoilua. Nanotekniikka Raili 

Leino, 30.8.2009 12:03 Jyväskylään miljoonan nanokamera Jyväskylän yliopiston fysiikan 

laitokselle on hankittu röntgensäteilyä käyttävä tomografialaitteisto, jolla voi ottaa kohteista 

äärimmäisen tarkkoja kolmiulotteisia kuvia nanometrien mittakaavassa. » (Melenkiintoista, että 

säteilyä näin nykyään vaan ihan OIKEASSA elämässä kuvataan suoraan CCD-kennoilla kuin 

meikäläisen beettasoihtukuvissa konsanaan!) Puolijohteet Raili Leino, 13.9.2009 13:04 Kultaliuos 

räjäyttää nanokiteiden sähkönjohtavuuden 100 000 -kertaiseksi Kultaliuoskylpy parantaa 

nanokokoisten kadmiumselenidikiteiden sähkönjohtavuutta 100 000 -kertaisesti. Amerikkalaisessa 

Berkeley-laboratoriossa tehty keksintö voi parantaa huomattavasti aurinkokennojen tehoa. » 

*Aurinkokennoteknikassa onkin jo päästy näyttäviin yli 50% hyötysuhteisiin. Samoin esim. 

tuulivoimaloiden vuosipysyvyyshyötysuhteissa jopa Suomessa VTT:n mukaan. Päivän selvää, että 

kertaluokkia huonomman hyötysuhteen vesituhlaajana tunnetut menneisyyden kestämättömän 

kehityksen ydinvoiman harhapolut hyllytetään laajasti kiihtyvässä uudisenergisessä maailman 

tulevissa energiaratkaisuissa parempiensa edessä. Vielä 2 vuotta sitten Kiina oli mmn. Energia-

lehden tietojen mukaan tekemässä 1 500kpl ydinvoimaloitaan. Mutta kun ydinenergian 

vesitappokyvyt, energianegartiiviset fossiilidieseliset uraanin kaivuun taseet tajuttiin, . .No katsokaa 
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megamuutosta. Tuli mieleeni myös seuraava paljonkertova. T.S. 14.09.2009 (lyh.): "Kiina rakentaa 

Sisä-Mongolian aroille maailman suurinta aurinkovoimalaa.Kiina on sopinut amerikkalaisen First 

Solar- yhtiön kanssa maailman suurimmasta aurinkovoimalarakentamisesta Ordosin kaupunkiin 

vime viikolla. Rakentaminen alkaa jo ensi keväänä. (Voimalan teho nousee mammmuttimaiseen 2 

000MW luokkaan eli 5-kertaa australialaista aiemmin maailman suurinta aurinkoekovoimalaa 

suuremmaksi.) First Solarin pääjohtajan Mike Abearin mukaan sopimus on maailmanlaajuisesti 

tärkeä askel arinkoenergian edistämisessä. - Monet ajattelivat, että aurinkovoima on kiva pikku 

lisäenergiantuottaja. Nyt kuva muuttuu kun meillä on käsillä ydinvoimaa kertaluokkia suurempaa 

hanketta, Ahearn totesi Reutersille. Esim. Suomen ydinvoimalat jäävät k a u a s Ordosin tehoista!) 

Paneeleja tarvitaan 27 milj. kpl. Tilaa 65km2. Alueita Ordosin seuduillakin riittää. Kiina kaavailee 

alueelle valtakunnallista uusiutuvan, EI ydinvoimaisen energian kehitysvyöhykettä. Aurinkovoiman 

lisäksi tuuli-, vesi- ,bioenergialle. Uusiutuvan energian kokonaiskapasiteetti nousee alueella 12 

000MW/ 12GW tehoon. Suurin osa juuri tuulivoimaa. Teholla pyörisi 100% ydinvapaasti yli 

Suomen talouskulutukset! Takuuhinta takaa onnistumisen. 2 000MW aurinkovoimala on 

kertaluokkia mm. OL-3 halvempaa vain 3,4miljardillaan! Kiinalaiset arvelevat laitostaan jopa 

halvemmaksi. (Voimalaan ei uppoa OL-3 miljardien ydinjäterahastomaksuja. Ei OL-3 laitoksen 3 

miljardien tappiopita, ei 4 miljardin alkumaksuja, ei 10 miljardin vakkuutusturvamaksuja, ei 

henkilöstökuluja ydinvoimalamäärin, ei uraanikaivoksien polttoainemiljardeja. Lisäksi ydinvoiman 

uraanikaivuista ja jalostuspäästöistä 100% poiketen aurinkovoima on 100% päästötön, CO2 vapaa 

ja 100% turvallinen. Ei valtavaa makeavesihukkaa, ei revisioseisokkien kuukausia. 100% 

kotimainen. Energiaa tulee loppumattomasta ja rajattoman rakennusvpolyymin energiasta yms..) 

Laitokselle on tulossa syöttötariffit takaamaan riittävän tuottosähköhinnan. Takuuhinta on 

keskeinen kannustin. Voimalassa sovelletaan ohutkalvoteknologiaa, painettua aurinkokalvoja ja 

nanotekniikkavaihtoehtoja. Joka takaa valmistamisen aiempaa selkeästi halvemmaksi. Kiina 

nostaa uusiutuvan EI ydinenergisen energiantuotantomuotonsa osuutta v.2020 mennessä +15%. 

Rahaa tulee tähän 200 miljardia! Esim. aurinkoenergian osuutta nostetaan 133-kertaiseksi 20 

000MW! Tuulisähkölle on asetettu paljon hurjemmat kasvutavoitteet. Kiina tarvitsee nyt sähköä nyt 

800GW. Josta 80% on kivihiiltä. Ai niin nyanssinen ydinvoima! 2v takaisesta 1 500kpl ollaan tultu 

silkkaan vitsiin! Nollia on pudonnut vuodessa parissa kaksi pois maan tajuttua ydinvoiman silkaksi 

energiatappiolliseksi, ratkeamattomien ydinjätteitten, sikakalliiksi vesituhoajaksi vailla pienintäkään 

funktionaallisuutta maan tarpeille ja. . . 8+8kpl tehtäneen ja nekin silkkaan asetehtailuun! -------------

-- Ei nyt LED säähköhaaskaaja toki ole! LED on rakennettu lämpöherkästä puolijohteesta, joka 

TUHOUTUU jo +120C lämmettyään. Kun taas perusllasilamput hajoaa vasta kun metallit tai lasit 

sulaa. Tässä puhutaan about yli triplasti suuremmista sietolämmöistä. Itse asiassa jopa 

enemmistä. Meinaa, 5% hehkulamput ja 10% hyötysuhteen halogeenit polttaa kuin hornat. 

Puolijohdetta voi siedettävästi pidellä polttelematta näppejään heti kättelyssä. Maailman sähköstä 

tosiaan katoaa 60% valaistukseen ja siksi tämä EU:n määräämä hehkulamppurajoitus on hyvä. 

Ilman muuta saisi kieltää myös halogeenit päälle. Ne kun ovat silkkaa energiatuhlausta 

pahimmillaan. Ihmiset eivät ole tajuneet miten tärkeä energia-ajattelun muutos tässä kertautuu, 

koska säästetty energiasuuruus on niin valtava. Että Suomessakin v uotuinen +10% tauoton 

energiankäytön kasvuharhaväitteet on PYSYVÄSTI muuttunut -10% energian kadoksi! Maailman 

toiseksi suurin tuhlaaja. . juu EI ole lämmitys. Koska se on vasta sijalla 3. Toiseksi suurin on 

JÄÄHDYTYS. Maailmalla vajaan 30% osuudellaan ja kasvaa hurjasti. Autojen ilmastoinnit, 

ilmalämpöpumppujen viilennykset yms. on ihan uutta. TähänKIN on tulossa mykistävää 

parannusta jatkoon. Puolet pois, kun saadaan Tanskassa kehitelty mangneettinen 

viilenninsysteemi jäähdyttimiimme. Tavallisen jääkaappimme hyötysuhde on luokkaa 30%. Mutta 

tämä Suomenkin kylmälaboratorioista tuttu mangneetinen energiaviilenninratkaisu on tuplasti 

parempi! Tässä maailman energian tarpeista tulee kiihtyvästi katoamaan -15%. Sähköautot. 
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Automme käyttävät öljypolttoaineitaan 25% hyötysuhteillaan. JOS saamme tämän samaisen 

polttoaineen teolliseen energiaturbiiniyksikköön, hyötysuhde on heittämällä tuplat +50%!. JOS 

saamme poliittisen päätöksen näihin HCTP polttopakkoineen, jolloin hukkalämpö otetaan talteen 

mennään reippaasti jopa TRIPLAAN! Kun liikenne kuluttaa maailman energioista kolmanneksen, 

niin tämä kärjistäen tarkoittaa, että nykyiset automme pyörittäisivät kylkiäisinä nykyisellä 

öljyenergian ylijäämillään KOKO sähköntarpeemme! Kuvitelkaa, että näin olisi PAKKO sammuttaa 

KOKO nykyiset sähkötuotantoinframme, ydinvoimalat, kaasuturbiinit, kivihiililaitokset kaikki tyyni!! 

Kysyn keneltä olisi moinen neronleimaus pois? No ydinoptiomiljonäärit ei tykkäisi toki!) 

Maailmaamme on suorastaan rynnistämässä tukuttain vastaavia energiansäästömalleja. Taulu TV 

kulutti hetki sitten jopa 400W ja toi tarpeenaan ydinvoimalan verran sähkön lisäämiseemme vuosi 

sitten. Nyt OLED tyyppiset taulu TV:t yms LCD:t kuluttaa tuskin neljäsosan. Ja nyt Pekkariset 

tuskailee, että aiemman vuoden takaisen ydinvoimalan lisärakentelun sijaan pitää miettiä ihan 

tosissaan Loviisan molempien sammuttamisiaKIN yhtäkkiä! Ei ole mikään salaisuus, että tällaisten 

kylmien faktojen edessä EU:n Suomelta vaatimat sähkönkulutuksemme lakisääteiset lukitsemiset 

jatkuvaan LAASKEVIIN v.1995 energiatasomme alle hiertää vellottaen ydinkiivailijoittemme 

vatsoja. Energiasyöpöt paperitehtaat tulemme niinikää menettämään varsin nopsaan. Tässä 

katoaa Suomen energiasta vievä kolmannes kerrasta! Nyt paperialan puolittumisen takia 

taloutemme sähköntarpeet on pudonneet JO kolmannesosaan, ja alas jatkoon yhä. Ulkomaan 

sähkölle meillä ei ole enää ollut tarvetta keväästä jne. Totuus on tuolla ulkona, kun näitä vaivautuu 

vaan miettimään. Ja saa aiheesta keskustelukontaktia ohi nettitietoväkivaltakoneistojen. Kuten 

huomaamme lisäenergianratkaisujemme varsinaiset ns. "tarpeet" on jo kadonneet. Nyt vaan on 

kyse siitä alkaako ihmiset tajuamaan riittävän nopsaan, ettei lisäenergian tarpeita OIKEASTI EDES 

enää ole. Juuri tässä kaiken A ja O on tiedotushallinnon väkivaltakoneistojen estokyvyt 

energiamonopolien harhautuksiensa taskuihin. -------- Aurinkoekovoimaa Saharan Saksalta. -

Australiaan päätettiin tehdä parisen viikkoa sitten syyskuun alkuun 2009 Loviisan kokoinen yli 

400MW aurinkovoimala. No joo ei mennyt kuin viikko eteenpäin ja Kiina vastasi 2 000MW 

aurinkovoimalallaan,(ja 10 000MW tuulipuistoillaan), ihan vaan näyttääkseen ekovoimaloillaan 

jotka on puolet ydinvoimalan kustanteista!) Tuollaisen aurinkovoimalan tehoon pitää muuten latoa 

käytännössä liki KAIKKI 5 ydinrauniotamme! -No joo JOS jotain ekoilluusionisteja vielä haluaa 

vikistä ekovoiman ns. pientehoista, niin ei se tähän jäänyt, ei toki! Saksa päätti esittää samaan 

putkeen aurinkoekovoimalansa, joka hoitaa +15% Euroopan energiasta kerrallaan! Kuvaavaa 

tämän JO allekirjoitetun hankkeen tehomassiivisuuksista, ettei sen tehoja enää olla edes suostuttu 

kertomaan missään Suomen tietokanavissamme! Niin rajuista volyymeistä tässä jo puhutaan. No 

Suomen alati laskeva jatkuva teho liikkuu 12 000MW paikkeilla. Euroopan sähköntarpeen 

saaminen selville oli kinkkisempää, 450 000MW on laskennallinen tieto. Siitä jos lasketaan 

aurinkovoimasta aiottu EU:n 15% teho, niin tämän ultrasalatun Saksan aurinkoenergialaitosihmeen 

väännöksi saamme mykistävät 67 500MW!! Tällä aurinkovoimalalla pyörii siis n. 6 Suomea! - 

Jotain kertoo koneen tehosta myös se, että tuon korvaamiseen vaadittaisiin puolestaan 75kpl. 

ydinvoimalaa. Saksa kertoi uutisissaan halustaan korvata m y ö s koko EU:n nykyinen 450 000MW 

tehot tällä Saharaan suunnittelemallaan kestävän kehityksen ekoaurinkovoimaloillaan. Hinta on 10-

osa ydinvoimalasta ja hanke on ilmaisine polttoaineineen ja 100% puhtaana, ilman vesituhlauksen 

tippaa jäähdytyksiinsä tietysti mahdollista ja toivottavaa Saharan oloissa. -Nyt jännittää paljollako 

maailman ydinvoimalakapasiteetit tuolla aurinkovoimalalla sitten ylitetään? Lasketaan, koska 

ydinnäpertelijöiden lyöminen ahneuden näpeilleen on yksinkertaisesti hauskaa!) Maailman 440kpl 

ydinvoimaloitten keskitehoksi voidaan esittää TVO:n reaktorien, 880MW. 450 000MW 

aurinkovoimaa/ 880MW = 511kpl!. . Kertakaikkiaan mykistävää! Saksan 12kpl. yhtiön 

suunnitelmana on tehdä yhdellä ainokaisella ekoaurinkovoimalallaan enemmän sähköä, kuin 
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nyanssiseksi statistiseksi ydinnäpertelyiksi jalkoihin jäävät maailmamme kaikki täysin mitättömän 

volyymin ydinvoimalat YHTEENSÄ! . . !! Nyt naurua ja koko rahan edestä!)) 

  

350 Radiumtalous 1909..txt 
350. Radiumtalous 1909. Tajutakseen nykyistä maailmaa on joskus aika kurkottaa 

menneisyyteensä. Sieltä saa vastauksia nykyisiin polttaviin dilemmoihin. Erityisen valaisevaa tässä 

on miten silloisen ajatusmallin päälle voi nähdä myös tulevaisuuden todentamiset. Ja mikä olisi 

toimivampaa kuin kaivaa esiin 1909 kirjoitettuja kvanttiydinfysiikan teoksien näkemyksiä. Voin 

sellaisen tarjota WSOY:n Luonto tieteen valossa v.1909 100v sitten koostetun G. Melanderiltä 

numero IV. Kirja käsittelee varsin tasokkaasti mahdollisuuksia tuottaa uraanijohdannaisilla mm. 

radiumilla maailmankattavasti energiaa. Julkaisija on saanut materiaalinsa Yrjö Tuomikoskelta. 

Ennen kuin alan koostamaan muutama yksityiskohta. Mainitun Suomessa olevan uraanimalmimme 

pitoisuus on 0,1% luokkaa uraanina. Siitä polttokelpoista U-235 on vain 150-osa, 0,72%. Muutama 

miljoonasosa. L.S.13.09.2009 kertoo vastaavan harvinaisuusasteen malmion Oriveden 

kultakaivoksesta seuraavaa: "Meillä tulee keskimäärin 25 rekkakuormallista malmia päivässä, 

mutta vain YKSI rekka vie rikastetta eteenpäin Harjavaltaan, Takalo selventää. Orivedeltä 

tulevasta kivestä hyödynnetään v a i n viitisen prosenttia!" 0,05* 7,1ppm = 0,355 miljoonasosa. 

Tämä on syytä pitää mielessä kun seuraamme kirjan laskentamääriä radiumtalouksiin. TVO:lla 

varsin yleinen keskustelunaihe oli se onko ydinvoimaloihin, käsittelykeskuskuljetuksiin ja 

uraanimalmien valtaviin rakentelu/ jalostuksen energiamäärin sidottua energiaa koskaan 

saatavissa takaisin! Dilemma on shokki ydinmaailmalle, jonka energianegatiivisuuden laskettiin 

alkaneen 2008 lopuilla. Karu totuus on nykyään ydinalalla laajasti tiedetty fakta siitä, ettei 

ydinvoimaan tuhlattuja energioita olla saatu koskaan energiapositiiviseksi! Väitettä voi hahmottaa 

tajuamalla miten 3 000MW isotooppierotussentrifugin vuoden pyörittäminen tuottaa 55kg puhdasta 

sotilaskäyttöön tarkoitettua uraani U-235 polttoainetta. Sitä samaa jota kuluu 4,5% seoksena 

pelkästään yhteen 1 000MW reaktoriin 100 tonnia! 1000MW reaktori tuhoaa 14,2miljardin kg/v 

malmiot. Laskekaa siitä kun luette kirjan kommentit: "(Lyh.) Eroaa radioaktiivisten aineiden 

hajotessa särkyvästä atomista ainehiukkasia hyvin suurella nopeudella. Pyssyn luotikin on etanan 

nopeutta tässä. Suunnattoman nopeuden takana täytyy olla ääretön voimanlähde. Osa voimasta 

vapautuu lämpönä. Ilma radiumvalmisteen läheisyydessä on sen vuoksi aina muutamia asteita 

lämpimämpää kuin ympäristössä. Energiamääristä muutama esimerkki. Otaksutaan, että radium 

voitaisiin hajottaa niin nopeasti, että se 30v hajoaisi loppuun, silloin 1 tonni radiumia synnyttäisi 

voimaa kuljettamaan 15 000 tonnin laivaa 15 000 hevosvoimaisilla (11 250kW) koneilla 15 solmun 

nopeudella lakkaamatta 30 vuotta. - Kivihiiltä kuluisi tähän kokonaista 1,5 miljoonaa tonnia. Toinen 

esimerkki kuvaa radiumista erkanevaa lämmön paljoutta. 1kg Radiumia synnyttää lämpöä niin 

paljon, että tunnissa saapi 1kg vettä kiehumaan. (Nyt puhutaan vuosimiljoonat pois käytöstä olleen 

reaktorijätteeseen verrattavista, käytännössä liki uraanimalmin valtavista jälkilämmöistä.) 

Radioaktiivisten aineiden synnyttämää voimaa voitaneen tuskin KOSKAAN KÄYTTÄÄ 

KÄYTÄNNÖLLISIIN TARKOITUKSIIN syystä, että niitä löytyy luonnosta hyvin pienissä määrin. -

Erottamistyö on siksi pitkäaikaista ja erityisesti koulutettuja voimia kysyvää, että radiumin hinta on 

ja tulee aina pysymään satumaisen korkeana. 1kg Radiumia maksaa 500 milj. markkaa. Kiloa 

tuskin koskaan saadaan valmistetuksikaan. Nykyään sitä löytyy maailmalta 10g! Saksan Böhmissä 

olevasta pikivälkkeestä saadaan 5 000kg malmista 2g radiumia vuodessa. Meidän graniitistamme 

jokaista miljoonaa kiloa kohti saadaan 2,9 milligrammaa radiumia. Vesistä löytyy sitä myös pieniä 

määriä, samoin ilmasta. Mitä tulee radiumiin ja yleensä radioaktiivisten aineiden merkitykseen 
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käytännön elämässä, tunnetaan sitä vielä HYVIN vähän!" Niin mikä on muuttunut seuraavassa 

100v jaksossa? Radioaktiivisella energiantuotannolla on yhä vähenevä merkityksensä arkisessa 

elämässämme. Sekin vähä mitä siitä opittiin 100v aikana IAEA/SUPO/STUK/NSA tyyppiset 

valtiomonoliitit ovat pyyhkäisseet niin totaalisesti maailman tietokannoista, että tällaisista 100v 

vanhoista opuksista saamme yhä ylivertaisen parhaimmat kvanttiydinfysiikan tiedot käyttöömme! 

Uraani oli ja on yhä vankemmin energianegatiivisuutensa vanki. Edelleen kaivetusta uraanista 

saamme energiastaan pelle vähän 0,25% talteen! 1909 Euroopan AINOA uraanikaivos oli Saksan 

Böhmissä. Nyt ei ole edes sitä! Uraania ei ole jäljellä käytännössä enää missään muualla kuin 

ydinuhatussa Suomessa energianegatiiviseen silmittömän suuriin kolmanneksen maastamme 

tuhoavilla kaivoshirviöillä toimitettavaksi. 

  

351. AcStä KAIKKI..txt 
351. AcStä KAIKKI. 19.09.2009. Kuulin aamun uutisannista radiosta miten CIA avoimen suoraan 

uhkailee USA:n presidentti Obamaa, jos hän alkaa tutkimaan tosissaan CIA:n asiattomia vankien 

kiduttamisia ja hämäriä laajempiakin kytköksiä! Aika julkaeaa siis. Eilen, niin eilen IAEA pokkana 

kyseenalaisti mm. koko läntisen liiton ja julisti törkeän röyhkeästi, ettei Iranin itsekin tunnustamat 

5kpl ydinvoimalahankkeeseensa ole pienintäkään todistetta. Koko NATO on silkka valehtelijoiden 

kerho! Eilen niinikää kuulimme miten Obama oli alkanut suorastaan veljeillä Venäjän kanssa ja 

päättänyt ajattaa alas koko Euroopan ohjuskilpihankkeet tuosta vaan. Ilmeisen tyytyväisenä 

lähikuukausien tapahtumiin. Itse asiassa yhä rantaan pääsyään odotteleva Arctic Sea alus on 

avain siihen miksi maailman mahtavimmat ydinimpperialismit kiehuvat silkasta raivosta muutoksien 

esittäjien edessä. Kun USA:n valta vaihtui alkoi Obaman hallinto miltei ensi töikseen ottamaan 

rahaa pois mm. Yassavuorten ydinalatte koko USA:n tärkeimmiltä ydinjäterahastohankkeilta. 

Kättelyssä sikäläinen ydinhallinto heitti "uhkaukaasin" vaihtuneelle hallinnolle, kertoi kauhuissaan 

tällaisen asennemuutoksen tappavan koko maailmanlaajuisesti orastavat uudisydinvoimahankkeet! 

Koko vyyhdin voidaan kertoa juontuvan USA:n sotapiirien rajattoman limitin 

ydintutkimusrahastokäyttelystä. USA on priimusmoottori, Englanti ja Ranska keskeiset peesaajat 

tässä maailman ydinhelvetin esikartanokeississä. Ydinvoiman keskeisin hanke oli todistaa 

Ranskan Superphoenixilla ja Englannin Sellafieldin ydinjätteen laitosmiljardihankkeilla, että uraanin 

loppuessa energiamielessä 2008 voidaan kivutta siirtyä uuteen uljaaseen Pu-238 

plutoniumtalouteen. Plutoniumpolttoinen OL-3 oli se Suomen valtion kestittämä teräspilari, joka 

starttaisi maailmanlaajuisen tuhansien uusien ja uljaitten ydin- korjaan plutoniumvoimaloiten 

käynnistämisen. EU oli Englannin ja Ranskan avulla hankkeen keulakuvina. Kriittisin maailman koe 

EU:ssa tehtiin loppuvuona 2007 Cernin laboratorioissa, joissa laserisotooppikokeeseen satsattiin 

valtavaa enemmän toivoa. Itse asiassa ydinhallinto oli onnistumisistaan niin varma, että Ranskan 

Superphoenixin tuki oli lopetettu ja laitoksen annettiin surutta ränsityä katot romahtaneena. 

Onnistunut koe olisi tuomassa suomeen uuden sukupolven laserisotooppijalostamokompleksin 

Arevan piikkiin. Sellafieldissäkin jatkuvat ongelmat olivat vieneet koko EU:n ydinvoiman keskeisen 

ydinjätehuollon kierrätyskeskuksen toivottomaan tilaansa. Koe meni kuten ani harvat ovat kuulleet, 

penkin alle 90% saannin sijaan tuli 11% floppi, samalla KOKO uraanitalouden keskuspilari sortui 

ryskien 2007 loppuvuoteen tultaessa. Koe oli niin ultrasalainen, ettei siitä ole julkaistu rivin riviä, 

juuri sen totaalisen epäonnistumisen takia. USA oli tuonut n. vuosi aiemmin tietoon 

Eurooppalaisille ydinalalaisille, että sikäläiset kaikki merkittävimät ydinjätevarastot olivat alkaneet 

soponttaanisti fissioimaan itsestään plutoniumia. Hätä ratkaista ydinjätteen kierrätys oli punaisella 

tasollaan kautta maailman! Vain ja ainoastaan Japani kituutteli maailman ainoalla ja toimivaksi 
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toivotulla ydinjätejalostamolaitoksellaan vielä. Malliksi Suomeen aiotulla jalostamolle siitä ei 

vanhentuneen centrifuugilaitteistonsa takia ollut. Vuosi 2008 alkoi todella hälyttävissä merkeissä. 

Ydinvoimabuumista kovaan hintaansa trimmatut uraanikilohinnat alkoivat välittömästi laskea 

hälyttävästi. Maailmalla ei enää uskottu ydinvoiman nousuun. Uraanikaivoksien malmit loppuivat 

uhkaavaa vauhtia ja jopa TVO joutui myöntämään julkaisuissaan, ettei uraanin kaivokset kata kuin 

karvan yli puolet (60%) maailman sen hetkisestä uraanitarpeista! EU julisti 2008 loppupuolella 

maailman uraanikaivosten energianegatiiviset tilastot ryhmäpäätöksin salaisiksi. Kansan ei haluttu 

tajuavan, miten päälle rynnivä lama johtuu ydinvoimateollisuuden globaalista romahtamisista. 

Euroopassa Areva oli ottanut uraanijalostamojensa toiminnan lopahtaessa enemmän kuin 

uskomattoman askeleen. Monopoli oli saanut Suomesta sillanpääaseman ydinvoimamateriaalien 

kierrätysten solmukkeena. Euroopan oli pakko kehittää joku ratkaiseva keino päästä eroon alati 

kasvavista ydinjätevuoristaan. Venäjä tarjosi Majakin jalostamojaan kovasta valutasta. Toki 

venäjäkin vaan kippasi ydinjätteensä pitkältitakapihoilleen. Siihen ajatteli EU:n ydinpiirit voivansa 

ne kipata itsekin ja paljon halvemmalla! ---------------- Areva vaati ja sai riittävän moraalittomia 

kumppaneita mm. mafia oli kovin kiinnostunut huumausainebisneksiä valovuosia paremmin 

tuottavasta ydinjäteen dumppaammisista luontoon. Toimivimmaksi ideaksi oli osoittautunut viedä 

Eurooppalaisten ydinvoimamonopolien ydinjätteet laivalla mafian kanssa Somalian sotalordien 

hallitsemille rannoille. Kaikki toimi loistavasti siihen asti, kun joulukuun tsunami sekotti pakan ja ajoi 

sataluokkaisten laivanlastillisten sisältämät ydinjätteet Somalian sikäläiselle rannalle. 75% 

paikallisväestöstä säteilysairastui hetimiten ja lisää ydinjätettä alueelle ei enää annettu tuottaa. No 

Areva toimitti ydinjätteitä vanhaan malliin ja mafia keksi kipata seuraavaksi Italian rannikolle. 31 

aluksen lastit ehdittiin sinnekin kuopata, ennenkuin ydintoiminnan keskeinen idea pääsi 

julkisuuteen. OL-3 hanke oli sopivasti riitaannuttanut keskenään ydinjätteistä 8v miljardibisnestä 

haaveilevat TVO/Posivan, päätirehtörinä rahaa kuorivan Arevan ja pahaa verta jätemaksuistaan 

saaneen Saksalaisen Siemenssin. Niin pahoin, että ylimielinen Areva ajatti Siemenssin Venäjän 

ydinyhteistyöhön. Koska Areva halusi rohmuta suomalaistensa kanssa KOKO EU:n käsiin 

räjähtävän ydinjätebisnesten tuotot. Suomessa mukaan oli haalittu hankkeeseen mm. 

uraanikaivosarmadoitaan himoitsevat GTK, VTT ja vastaavat. Obaman valtaantulo juuri kriittiseen 

tietovuotoaikaan oli eräänlainen pääteasema ideoille. Miten sitten mafia toimitti Arevan lastit perille 

ohi läpikorruptoituneitten ydinvaltioyhtiöryppäitten? Tekemällä ydinmateriaalin rahtialuksen Arktic 

Sean. Joka Pietarissa lyijyvuoratuissa lastiruumissaan kuljetteli ydinjätteet ja vastaavat vallan 

kätevästi. Toimipaikkanaan mm. Suomen sisäministeriön suojaamana toimiminen 

Suomessavenäläismafian voimin tuotti loisteliaan hyvin rahastavan renkaan. IAEA:n hallinnoimat 

ydinvaltiot Suomesta, Ruotsista, Englannista, Ranskasta lähtien kiittelivät ja maksoivat mielellään 

systeemin osarattaina korruptoituen epäkuranttia ydinjätettä kymmenin. - Korjaan sadoin 

laivanlastein mystisiin "lähirannikkojen sijoituksiinsa". Klikkiä ei uskallettu kontroloida, koska 

jokaisen valtion viranomaiset tarkoin suojasivat lastien kulkuja, tiedotuskanavistoja ja jos joku 

toimittaja ehtikin mm. Somaliaan heistä tämä koalitio päästätti kuulema ilmat pihalle ja lehdistö 

vaiennettiin kertomasta suurin rahoin ja kontroloiduin valtioväkivaltakoneistoin. Kaiki pelasi kuin 

rasvattu vuodesta toiseen ja meret täyttyivät ihanasti ydinyhtiöiden tuotoksista. Mikään maa 

Euroopassa ei uskaltanut edes hiiskua minne katosi vuosittain miljoonat ydinjätetonnistot kuin 

Sellafield ja Sperphoenix seisoivat tyhjän panttina. Tässä oli keskeistä tiedustelupalvelujen tarkka 

hegemoniakontroli siitä, ettei yksikään lehdistön edustaja saanut puhuapukahtaa ja ydinomerta 

pelasi kuin ajatus. Mutta oli tyytymättömiäkin mm. Venäjä menetti valtavat ydinjätteestä muuten 

saamansa miljardit. samoin mm. Israel, USA alkoi peräänkuuluttaa kuka valvoo ydinjätteen 

joutumisia terroristiarabeille ja vastaaville? Mutta hälyn keskellä leukemisoituvine miehistöineen 

Arctic Sea, sisaraluksineen kokosi kuljetti ja rahtasi miljoonat ydinjätetonnit ja uraaniset 

polttoainekilot. Ne kerättiin lukuisista EU:n ydijätesatamista viranomaisten ydinomertan 
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suojaamina. Kunnes vihdoin ja viimein USA:n hallinnon vaihtumisen saumassa israel ja Venäjä 

virittivät Suomi/Arevalle ydinansansa. Keskeinen ydinrahtilaiva Artic Sea päätettiin USA:n hallinnon 

hiljaisella suostumuksella ns. "kaapata"! Nyt on tilanne se, että ydinmateriaalin läpeensä 

saastutetun laivan kanssa tuskailevat miettivät kuumeisesti miten ympäristölleen 

hengenvaarallisesti säteilevä alus saataisiin upotettua, tai hävitettyä silmistä jonnekin. ------------- 

Vielä niinkin myöhään kun viikolla 46. 2009 aamun YLE radio-ohjelmissa kertailtiin Arctic Sean 

kohtaloita. Maltalle venäläisvoimin jatkuvasti kontroloitua tuotua alusta ei oltu edelleen tutkittu 

julkisesti. Ei valokuvia, ei mitään. Laiva annettiin nimelisesti takaisin suomalaisomistukseen. 

Satamastaan Artic Sea aluksen kerrottiin palaavan reittiliikenteeseen ja matkustavan kohti 

alkuperäsatamaansa Algeriaa. Kuvaavaa tilanteen tulehtumiselle kaikineen oli, heti kun laiva katosi 

horisonttiin poistuttuaan Maltan satamasta ilmoitettiin lakonisesti yhteyksien alukseen katkenneen. 

Myös tuo kuuluisa laivojen liiketunnistinlaitteisto sammutettiin. Minkäänlaatuista lisäuutisointia ei 

aiheesta olla sen jälkeen kuultu. Uutisoinnissa vaan kerrottiin laivassa aikanaan kenties olleista 

epämääräisistä säteilevistä uraanilasteistaan. ilmeisesti tämä läpeensä radioaktiivisen materiaalin 

pilaama laiva kadotettiin valtiosopimuksin. Se joko dumpataan kehitysmaamarkkinoille, jossa ei 

säteilyjä edes mitata. Näin hävitettiin myös aluksen uranikuljetustiedot. Ehkä laiva saman tien 

päätettiin upottaa välittömien todisteiden ja ydinjätekuljetustensa tietojen peittämiseksi. ----------- 

Artic Sea poliisitutkintaan MTV3 teksti TV 31.12.2009. "Kohulaiva Arctic Sea saapuu myöhään 

illalla Kotkan satamaan. Suomessa alus joutuu keskusrikospoliisin tutkittavaksi. Alus on nyt ensi 

kertaa Suomessa kaappauksen jälkeen. Alus nousi otsikoihin, kun se kaapattiin heinäkuussa 

Ruotsin aluevesillä matkallaan Suomesta Algeriaan. Laiva löytyi elokuussa läheltä Kap Verdeä. 

Arctic Sean omistaa venäläistaustainen suomalaisyritys." Aluksen tehtävänä oli kuljettaa ja keräillä 

pitkin Eurooppaa Areva/TVO/Posivan organisoimia mustia ydinjätteitten lasteja.Joita oli tullut 

valtavasti koko EU:n ydinjätekierrätyslaitosten tuhoutuessa yksi kerrallaan. Keskeinen tavoite oli 

saattaa ydinjätteet mafian hämärämiehille, jotka dumppasivat näitä lastejaan kontrolitta mm. 

Somalian rannikoille. Mm. Italiasta löytyi -09 aivan rantamatalikoilta alun neljättäkymmenettä 

laivanlastillista ydinjätteitä samaisen organisoidun "halvan ydinjätetoimen" seurauksena. Kuvaavaa 

tilanteessa on, että toiminta on koko ajan tehty hyvässä yhteisymmärryksessä EU:n 

virannomaisten "suojelun alla". Esimerkiksi Italiasta läydettyjen ydinjätteitten alkuperää ei 

viranomaiset koskaan ilmoittaneet salaussopimuksiensa takia. Arctic Sean koko filmattu ns. 

"kaappaus" oli peitetarina, jossa Venäjä ja EU peitteli päivänvaloja kestämättömiä 

ydinjätehanketoimiaan. Tarkoin on varottu julkaisemasta esim. kuvia siitä, mitä aluksen 

ydinjätekuljetuksissa on tapahtunut. Alusta on nyttemmin kuukausimäärät nuohottu, 

hiekkapuhalleltu ja maalailtu uuteen uskoon laivan säteilytasojen noustua hengenvaarallisiksi 

plutoniumjätekuljetuksissaan. Kun se vihdoin ja viimein saatetaan Suomeen, ei alusta haluttukkaan 

upottaa piiloon. EU:n poliisiviranomaiset Suomessa nyt suorittavat säteilytarkastukset 

plutoniumvuodoista. Mitään varsinaista tutkimusta ei korruptiosumassa olekkaan odotettavissa. 

Kansainvälisesti päätettiin lopuksi peittää säteilyt mm. ajattamalla aluksen uraanista saastuneet 

ruumat täyteen kalkkia, jonka "luontaisella" säteilytasoja peitetään tieten kalkin polttamiin omiin 

"säteilytaustoihin". ----------- Päivityksiä heinäkuulta 2010 T.S. 25.07.2010 julkaisi aiheesta 

artikkelin nimeltään, Merenkulun tuntija hahmotteli ratkaisua Arctic Sea arvotuikseen. Jaakko 

Varimaa yhdisteli eri tahoilta kokoamiaan yksityiskohtia mielessään kokonaisuudeksi ja kirjoitti 

kirjaksi käsityksensä siitä, mistä Arctic Sean eriskummallisessa matkassa oli kyse. Kaappauksen 

taustat on edelleen iso arvoitus ja pysyykin sellaisena, ellei Venäjältä tule joskus tietoa mitä 

laivasta todella löytyi. Asiasta kertoo nyttemmin Rauman merimuseon kustantama "Arctic Sean 

arvoitus". Varimaan mukaan tämä venäläisalus oli erikoisrakennettu kuljettamaan kansainvälisillä 

vesillä mm. painolastitankkiinsa Kalingradissa kätkettyjä yli-ikäisiä ydinsukellusveneohjusten 

ydinkärkijätettä. Jotain asiansa osuvuudesta kertoo jo se, että kirjaa ylipäätään julkaisemaan 
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uskaltautui vasta neljäs Varimaan kysymistä kustantamoista! Joten aiheen arkuus ja ajakohtaisuus 

painaa rajusi yhä. 

  

401. Olkiluoto syys 2009..txt 
401. Olkiluoto tiedote syys 2009. Olkiluodosta kuuluu yhä kummempaa. 24.09.2009 Siemens on 

saanut OL-3 laitoksen turbiiniosan voimalassa kuntoon ihan aikatalunsa mukaan 2009. Kuten 

maamme ydinsalauskulttuuriin kuuluu asioista ei lisäkseni muut ole edes kuulleet. Miksi näin 

tarkoin sitten halutaan salata TVO:n rappioydintyömaan totuuskandaalia niin ydinalan tietoisesta 

sensuroinnista tässä puhutaan. Siemenssin usko Arevan 2012 valmistumiseen on tietysti silkka 

vitsi. Nyt OL-3 turbiinien huoltoon ja vuosia kestävään viivästymisensä suojakonservointiin 

palkaamia kymmeniä huoltajia varten sovittiin jo kättelysssä sopimukset 2v Arevan valheita 

pidempään.! Nyt puhutaan konservointijakson kestävän vuoteeen 2014 asti! Aika hurjaa, että JO 

nyt Siemenssin salaiset tiedostot ydintyömaan tulevasta kohtalosta laskee nykyisen 3v 

viivästymisen päälle +2v. 5v viivästyminen on siis ydinalan tiedossa miniminään! Aika hurjaa, 

koska jokainen viivästymisvuosi maksaa reippaasti yli miljardin. Eli tällä Siemenssin tiedolla 

pelkkiin OL-3 laitoksen viivästymisten muassaan tuomiin lisämaksuihin menee kaksi kertaa se 

hinta, millä OL-3 alkujaan valehdeltiin tehtävän! Ja koska ydinrikollisillamme ei tunnetusti sana ja 

totuus liiku, niin ei homma jää edes tähän. Tänään 24 päivä annettiin tiukka määräys hävittää OL-3 

työmaan myös STUK:n pääjohtaja! Kuvitelkaa, kun valvonta toimii edes osin päätti 

valtiomonopolimme sumeilematta poistattaa työmaassa edes jotain tolkkua pitäneen 

pääjohtajansa! Kuten odottaa saattaa tästäkään groteskista irtisanomisesta ei lisäkseni maamme 

rappeutunut tiedotuskulttuuri uskalla hiiskua mitään. Alkukesällä (T.S. 10.08), STUK:n pääjohtaja 

ilmoitti omassa blogissaan, OL-3 olevan niin huolimattomasti kyhätty laitos, ettei sille saisi 

sivistysmaassa antaa ikinä käyttölupaa. Päätti ydinhallinto maamme ydindiktatuuria nuoleskelevan 

sisäministeriön kautta poistattaa STUK:n pääjohtajan ja apulaisten ylläpitämät oikeudet pitää 

blogejaan, hävitettiin perustelematta suoraan. Ilmeisesti yhä vuotavat jatkuvat 

ydinrikollisuustoimintatiedot ovat johtaneet myös (STUK) pääjohtajan perustelemattomiin ja 

selittämättömän törkeisiin eroihin. Voi vaan kuvitella, kun höyrypannun varoventtiilikin halutaan 

näin sulkea, millaista megakatastrofia voimme seuraavaksi ydinvoimasta odottaa. --------------- MTV 

Astro TV os.2. Viikko 39 toi aivan uudella tavalla esiin maamme hallintoon vaikuttamiseen 

spesifioituvan TV ohjelman. Kyse on MTV:n naisille suunnatusta jo alkujaan kiistelyä herättävän 

aiheen uskottavuudesta. Nimittäin Astro TV:n horoskooppiensa vaikutuksesta maamme 

hallinnoimiseen. Alkuviikosta ohjelmaan soitti mystiseksi jäävä mieshenkilö, joka alkoi tivata 

saaneensa saksankielisistä tietolähteistään tietoonsa, että Suomeamme kohtaa 23.09 alkava 

tramaattisimpia muutoksia koko maamme historiassa ennakoivan muutos. Jonka raju kliimaksi 

ajoittuu kohtalokkaaseen vuodenvaihteen alkuun Pluton oppositioon ensi kerran maamme 

historiassa. Kun Astro TV tuli uudelleen 25.09.2009 uutisointiin ohjelmassa tivattiin, mitä sitten OLI 

tapahtunut 23 päivänä? Jotta kansa ei tajua OIKEAA muutossuuntaa väännettiin asiaa ties mistä 

"Vanhasen korttista" ja maalailtiin kuvia siitä, ikäänkuin joku Vanhasen vaalirahat olisi maamme 

kaikienaikojen mullistaja? Ohjelman pitäjille oli selkeät ohjeet jättää se "oikea mullistava" asia 

koskematta! Unohtaen miten 23.09 USA Pittsburghissa alkaneessa G 20 maitten kokouksessa 

olivat paikalla hikoilemassa presidenttimme, pääministerimme ja ulkoministerimme. Maamme 

hallinnollinen kärki oli kutsuttuna tilaisuuteen tekemään OIKEASTI maailman kohtalokkaimpaa 

jatkon päätöstä ilmastonhallinnan mallista. Suomi tuomassa kokoukseen ideaansa, miten 

ydinvoimalla maailma alkaisi ratkaista ilmaston CO2 poiston! Vastaansa Suomi saa sielä USA:n 
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Obaman ja Saksan edustamat kommentit, "jo riittää ydindiktatuurinen harhojen vuosisata!" 23.09 

Tem Pekkarinen tuli TV-ruutuun ilmoittamaan, miten maamme edustamaa ydinlobbausta vastaan 

on kasautúmassa nin kovaa kansainvälistä vastustusta, ettei ehkä tämä hallitus kykene tekemää 

ydinvoimapäätöstään syksyllä, hän ilmoitti. Vaan nykyinen hallintomme ei kenties kykene 

ydinvoimansa lisärakenteluun edes ensi vuonna! Jos Suomi saa tehdä 15% maailman uraaneista 

edustavaa Suomensa kaivuupäätöksensä, omat isotooppijalostamonsa, ja oikeudet tuoda 

maahamme kansainvälistä uraanijätettä jatkojalostukseen. Katoaa satavuotiaan maamme ikuisesti 

elinkelpoisten maitten joukosta kasautuviin ydinjätteisiinsä. Toisaalta, jos järki maailmalla voittaa 

maamme pelastetaan ydinkuolemastaan! Koko maailmaamme varmaan ydintuhoon vievästä 

kansainvälisestä ydindiktatuurista saadaan historian ensimmäisen kerran sen lopettamisen 

mahdollistava kuristuote. Suomessamme lepäävät uraanimalimäärät ja maamme avaminen 

rajattomalle ydinjätteen tuonnin tunkioksi on ihmiskunnan tärkein kohtalonkysymys. Oli MTV:n 

horoskooppien uskottavuudesta sitten mitä mieltä haluaa. ---------- IAEA "ydinepäjumaluus!" Salin, 

Vanhanen ja kansainvälinen ydinkattojärjestö IAEA, mitä yhteistä näissä on? KAIKKIIN liittyy 

kansainvälisesti organisoidun ylikansallisen maailmanlaajuisen ydinterrorismin toimintatavat EU:ta 

myöten! Noin vuosi sitten Ruotsissa nostatettiin valtava kohu sikäläisen politikon SDP:n Mona 

Salinin ns. "kuittisotkuista". Starttina Mona Salin oli ilmoittanut, että Ruotsin kuulua 80-luvun 

ydinmalasajon kansanäänestystä ei saa panna romukoppaan, demokratiaa on kunnioitettava 

ajattamalla sovitusti ydinvoimalat myös Ruotsissa alas! Välittömästi IAEA ylikansallinen 

ydinorganisaatio antoi käskyn poistaa ydinkritikistään kannuksensa saanut naispolitikko 

näyttämöltä keinoja kaihtamatta. Ydinala kehitti käskystä poliitttisen myrskyn vesilasissa ja ajoi 

Ruotsin pääpolitikon hetkessä viroistaan syyttämällä häntä lahjuksista parin kuittikaupan takia. Kun 

Suomessa syksyllä 2009 Ktm:n Pekkarinen sanoi, ettei tämä hallitus kenties lainkaan kykene 

antamaan vaadittuja lukuisia, jopa 6 ydinvoimalaitos lupia. Suomen ydinhallinnolle käynnisti 

kansainvälisiin ydinrikoksiinsa nojaava IAEA välittömästi hankkeen pakottaa maamme hallitus 

polvilleen. Suomessa pääydinvoima-alan vastustajaksi leimattiin Vanhanen. Ja maamme 

tiedotuskanavistot, sisäministeriöitä ja poliisivoimia myöten valjastettiin taas kerran nöyräksi 

ydinhallinnon rakkikoiraksi. Syyskuun lopulla sitten jo Keskustapuolue juoksutti ydinalan 

kruunaamattomana lobbarina kunnostautuneen Kallinsa esiin, että loppuisiko ydinalan loputon 

painostus, jos hänestä tehtailtaisiin ydinalan himoitsema pääministeri? Rikollisuus ja erityisesti 

IAEA -ydinrikollisten toiminta ei kata valtakunnanrajoja, eikä välitä pätkän vertaa edes 

puoluekannoista. Pääasia on, että kansaa kuolee kiihtyvästi ydinyhtiöitten jalkoihin mielin määrin! 

Vanhasen vaihdolla TVO/Posiva/sisäministeriön likainen koalitio hakee Helsingistä johdettuna 

maahamme EU.n ydinjätelupia. Simolan TVO:n YVA:ssa mainitsemia 3 000ha uraani-

isotooppijalostamojaan ja Koiviston lupaamia 80 0000km2 kokoisia maamme lopullisesti 

tappamaan tarkoitettuja uraanikaivoksia Arevalle. Ilmankos mm. MTV:n Astro-TV ohjelmassa 

suorassa lähetyksessä yleisöstä kyseltiin miksi mm. Suomen horoskoopissa on Suomen 

historiamme pahin tuhoa ennakointi maallemme syyskuun ja vuodenvaihteen välissä? 

Mielenkiintoista visvaista tuhoa ennakoitiin tässä oudossa ohjelmoinnissa vain päiviä ennen IAEA 

invaasion kliimaksia. Mitätön pikku uutinen T.S. 25.09 STT/Lontoo. Arctic Sean kaapppareitten 

asianajaja:"Syytetyt kaapparit merihätään joutuneita venäläisiä."Arctic Sea kaappaamisesta 

syytetyt miehet eivät olleet merirosvoja, vaan heidät toivotettiin tervetulleiksi alukselle", kertoi 

miesten asianajaja Kontantin Baranovski BBC:lle torstaina. Baranovskin mukaan Arctic Sea 

miehistö pelasti 8 merihätään joutunutta miestä kumiveneestä Itämereltä. Virosta mukaan 

lähteneet miehet olivat testaamassa navigointijärjestelmää, kun joutuivat myrskyyn. Miehistö 

toivotti miehet tervetulleeksi alukselle. Miehille tarjottiin vodkaa, ja heitä kehotettiin käyttämään 

aluksen kuntosalia ja uima-allasta, Baranovski kertoi. Asianajajan mukaan miehistö istui iltaa 

yhdessä monasti. Miehet alkoivat ihmetellä miksei laiva pysähtynyt yhdessäkään satamassa 
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vapauttamassa heitä kyydistä. Tutkinta jatkuu vielä kuukausia". Kuten aluista asti esitin, koko 

kaappaus oli bluffia! Oleellista oli, kun tämä totuus luiskahti lehdistöön siitä, että tämä 

"ydinmateriaalirahtialus" jupakan verhottu totuus alkoi vuotaa julkisuuteren päätettiin koko asia 

välittömästi poistaa julkisuuskeskustelusta! Aihe on Ydin-TABU ja vaietaan kuoliaaksi IAEA:n 

halusta. Suomi sai ydinhankkeittensa kivijalkaan Itämeren turvailluusioihin ydinjätteen turvaisana 

kulkureittinä vankan vammansa. Ja nyt keskustellaan paineissa niistä ehdoista jatkoon, joilla IAEA 

vaatii Suomea sanelupolitiikassaan toimimaan jatkossa! -------- Ydinlauhteet tappaa. Toki voin 

lainata vaikka YLE Prisman tämän viikon koosteista ja L.S. artikkelia 06.10. Jamie Jokinen:"Yksi 

Iliuksen väitöskirjan toteamuksista on helppo ymmärtää maalaisjärjelläkin: Lämmin soppa on sitä 

sakeampi, mitä enemmän siinä on mausteita. Saaristomereltä tulevat ravinteet rehevöittävät 

Selkämerta hitaasti mutta valitettavan varmasti. Merkit on jo selvät. Olkiluodon rakenteilla oleva 3-

yksikkö tuplaa lämpimän purkuveden määrän ja vaikutusalan merellä. OL-4 tuplauttaa edelleen. 

Jos voimalaryppäitä on pakko rakentaa, pitäisi viimeistään nyt vaatia myös kuumavesiputken 

vetämistä ulkomerelle. Ilius kirjoittaa. Kiihtynyt rehevöityminen näkyy Eurajoellakin selvästi STUK:n 

seurantatutkimuksissa jo 1970- luvun lopuilta, pian ydinvoimalan käynnistyttyä. Havaintojen 

mukaan litoraalivyöhykkeen kasvillisuus on rehevöitynyt edelleen Olkiluodon matalissa vesissä. 

Lämminvesipäästöjen vaikutukset korostuvat matalissa vesissä. Siksi paras paikka olisi viedä 

jäähdytysvesiputket avomerille kauas Ruotsin Forsmarkin tavoin. (Juuri siksi Milja mittaakin 

Itämeren pahimmat sinileväravinteen lämpökummutustartit juuri Forsmakista ensin!) Lämpöpäästöt 

ovat lisänneet rehevöitymistä sekä Olkiluodossa, että Loviisassa. Vaikutuksissa on kuitenkin selviä 

eroja. Erkki Iliuksen väitöskirjan mukaan 40v tutkimustuloksena miten ydinvoimalalauhteella on 

meriluontoon huomattavasti suurempi merkitys. Erityisesti Iliuksen mukaan on meriveden 

ravinnepitoisuuden ja lämpöpäästön yhteisvaikutus kiihdyttäen rehevöitymistä yli ekosysteemin 

sietorajan! Loviisan ydinvoimala on JO hävittänyt ympäriltään kasvilajistoja ja pohjaelämitönsä! 

Olkiluodossa on havaittavissa samantyyppinen biologinen vaikutus. Olkiluodossa otetaan sisään 

lämpimiä pintavesiä, joka puretaan voimakkaana suihkuvirtauksena merialueille. Tämä tarkoittaa 

paljon laajemmin lämmennyttä merta kuin Loviisassa. 

  

402. +20% per vuosi..txt 
402. +20%/vuosi. Nyt TODELA alkaa tuntua siltä, ettei ydinpeeloillamme ole yläilmakehän 

säteilytaseet enää alkuunkaan hallussa, kun lipsauttelevat tällaisia ihan käsittämättömän rajuja 

kasvuja. Ei hei luonnon taustat yläilmakehässä kasva kymmeniä prosentteja vuodessa normaalisti! 

Eiköhän nimittäin auringon passiivisuutta ole jatkunut jo 7v putkeen? Joten noin nopeaa 

MUUTOSTA EI selitä! Avaruus Tuomas Kangasniemi, 05.10. Kosminen säteily on noussut 

ennätyksellisen korkeaksi. Aurinko ilman pilkkuja viime joulukuussa xuv-alueen kuvassa. Auringon 

hiukkastuuli on riski maanpäälliselle elämälle ja teknologialle, mutta toisaalta Auringon 

magneettikenttä suojaa kosmisilta säteiltä. Kosminen säteily Maan magneettikentän ulkopuolella 

on yltänyt korkeammaksi kuin koskaan aiemmin noin 50 vuotta kestäneen havaintohistorian 

aikana, kertoo New Scientist. Nasan mukaan ennätys ylittyi vastikään 19 prosentilla. Uusimmat 

havainnot on tehnyt Nasan ACE-satelliitti, joka kiertää Maata erittäin elliptisellä radalla. Kiertoradan 

alin piste on alle 200 kilometrin korkeudella, mutta ylin noin 1,2 miljoonan kilometrin päässä 

Maasta. Kosmiset säteet ovat ulkoavaruudesta saapuvia erittäin korkeaenergisiä sähköisesti 

varautuneita hiukkasia, yleensä protoneita. Pieni osa hiukkasista on kuitenkin helium-ytimiä 

(alfahiukkasia) ja elektroneja. Kosmisten säteiden energia on useimmiten välillä 0,01–10 

gigaelektronivolttia eli noin 1 pikojoulen – 1 nanojoulen luokkaa. Hiukkasten syntymekanismeja ei 
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tunneta tarkasti. Säteilyn lisääntyminen johtuu Auringon poikkeuksellisen vähäisestä 

aktiivisuudesta, mikä on pienentänyt kotitähtemme magneettikenttää 30–50 prosenttia 

tavanomaiseen verrattuna. Kentän voimakkuus on tällä hetkellä planeettainvälisessä avaruudessa 

Maan etäisyydellä noin 4 nanoteslaa, kun se normaalisti on 6–8. Auringon magneettikentän 

aktiivisuutta voi havainnoida helpoimmin auringonpilkkujen kautta – niiden määrä on noudattanut 

viimeiset noin 300 vuotta suhteellisen säännöllistä 11 vuoden jaksoa. Viimeisin pilkkujakso on 

kuitenkin venynyt odottamatta pari vuotta pidemmäksi, ja lisäksi viime ja tälle vuodelle osunut 

minimi on ollut poikkeuksellisen syvä. Useimpina tämän vuoden päivinä Auringossa ei ole havaittu 

pilkkuja lainkaan. Tähtitieteilijät ovat epävarmoja siitä, tarkoittaako tämä minimi myös tulevien 

maksimien heikentymistä ja Auringon aktiivisuuden siirtymistä pidempiaikaista laaksoa kohti. Tämä 

vaihtoehto on kuitenkin varsin vakavasti otettava, sillä viimeiset 50 vuotta Aurinko on ollut 

historiallisesti katsoen tavallista aktiivisempi. Riski lennoille. Kosmisen säteilyn suurempi määrä on 

mahdollisesti uhka miehitetyille avaruuslennoille: esimerkiksi Kuu kiertää Maata niin kaukana, että 

Maan magneettikentästä ei ole juuri mitään suojaa. Sen sijaan sukkula- ja avaruusasemalennot 

jäävät melko lähelle planeettaamme pintaa, ja magneettikenttä suojaa niitä hyvin. Maan pintaa 

suojaa Auringon magneettikentän lisäksi Maan oma kenttä ja ilmakehä, mutta sen ulkopuolella 

ainoa suojavaruste on Auringon magneettikenttä. Kosminen säteily haittaa myös miehittämättömiä 

luotaimia, sillä niiden sähköisiin piireihin osuvat hiukkaset aiheuttavat virhetilanteita. Kaikkein 

suurienergisin tähän asti havaittu kosminen hiukkanen oli vuonna 1991 havaittu laitteeseen osunut 

protoni (‖omg-hiukkanen‖), jonka nopeus oli noin 99,999 999 999 999 999 999 999 995 prosenttia 

valon nopeudesta ja energia 50 joulea. *On varsin mielenkiintoista MIKÄ OIKEASTI nostattaa 

maapallon yläilmakehän säteilytasoja huikeat +20%/vuosi? Varsinkin, kun säteilyn kasvu näyttää 

tekevän räjähtävästi lisätuhoja, metsiemme 3000km2 säteilykuolemia, mehiläisten massiivikatoja 

yllätys, yllätys Suomen/maapallomme pinnalla! Itse asiassa tulee mieleen miksei, esim. STUK 

tunnu siitä huolimatta huomanneen tällaisia valtavia muutoksia maan pinallamme, miksi STUK 

tietoisesti valehtelee?! Itse asiassa STUK valehtelee selkeästi sitä, että ydinvoimaloistamme 

vuosikymmenet kertyneet säteilyn energiakasvut ilmakehäämme onkin mitä synkintä kasvavaa 

totta! ----------- Aurinkosuojat polvillaan II! Kuin Saturnuksen kuitten paimentamat saturnuksen 

kuulut renkaat pyörittää myös Telluksemme lentoradallaan kasvavaa leegiota 

säteilypäästökasvujensa syntivanaansa:"T&T. Tuomas Kangasniemi, 05.10. Kosminen säteily on 

noussut ennätyksellisen korkeaksi. Aurinko ilman pilkkuja xuv-alueen kuvassa. Auringon 

hiukkastuuli on riski maanpäälliselle elämälle mutta Auringon magneettikenttä suojaa kosmisilta 

säteiltä. Kosminen säteily Maan magneettikentän ulkopuolella on yltänyt korkeammaksi kuin 

koskaan aiemmin n. 50 vuotta kestäneen havaintohistorian aikana, kertoo New Scientist. Nasan 

mukaan ennätys ylittyi vastikään 19 prosentilla." Pieni ilmoitus, joka kertoo maailmamme ympäriltä 

kuolevan niin valtavaan säteilynousuihin ilmakehässään, ettei vastaavaa olla tavattu koskaan! 

Sanomatta selvää, ettei esim. STUK ole korviaan lotkauttanut koko kammo-ilmiöstä. Saati, että 

osaisi kertoa varsinaisista syistä mitään. Asiaan pitää porautua aivan uudella volyymilla. Oleellinen 

MUUTOS on tapahtunut, koska jopa auringon käyttäytymisen kerrotaan systeemissä muuttuneen 

rajusti. Auringon tiedämme muodostuneen liki kliinisen puhtaasta vedystä. Perusvedyssä on 

kaikista muista alkuaineista poiketen huikea ominaisuus. Ollen AINOA alkuaine, jossa ei ole 

neutroneja sisuksissaan. Siksi vety on ainoa alkuaine, joka ei kykene varastoimaan suoraan 

radioaktiiviSÄTEILYÄ! Vaikka aurinko saa säteilyä, se muuttaa sen vedyn ainoalla 

valenssielektronillaan vain 13,9eV energiseksi UV-fotonoinniksi (ja valofotoneiksi)! Mutta vetyjä on 

muitakin. Jos vety saa sisuksiinsa yhdenkin neutronin, se varastoi samalla huikeasti isomman 2 

200 000eV sidossäteilyenergian, ja koko vetyatomin ominaisuudet muuttuvat rajusti. Deuteriumiksi 

muuttunut vety kykenee neutroniinsa nyt varastoimaan 511 000eV säteilyenergiat. Kun 

alkuperäinen vety summauttaa lisää neutroneja se muuttuu vaarallisesta 
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säteilyvarastoitumiskyvystään tunnetuksi tritiumatomiksi. 12,3v (T½) varastoitumiskykyineen. 

Auringon vedyn täyttämä heliosfääri on niin laaja, että myös maapallomme liikkuu sen sisällä 

soikioradallaan. Artikkeli kertoo vavahduttavana havaintona, auringossamme säännöllisenä 

toistuneet 11v aurinkopilkkujaksot ovat yhtäkkiä pysähtyneet rajun muutoksen seurauksena kuin 

seinään! Nyt aurinkopilkkujaksot on jo 2v myöhässä ja epätoivo alkaa vallata. Kysellään hädissään 

miksi? Puhutaan tovi puolijohteista. Puolijohde on välitilassa oleva aine, joka ei oikeasti ole ihan 

metalli johtaakseen sähköä. Se on "a i v a n hilkulla", muttei johda sähköä täysin puhtaina 

pitoisuuksina. Kun puolijohteista tehdään johtavia diodeja niihin upotetaan o l e m a t t o m a t 

määrät vieraitta atomialkuaineita. Näin eriste saadaan johteeksi. Auringon flarepurkaus on mitä 

rajuin sähkömagneettinen purkauksen hetkellinen sähköä johtava lenkki irti auringon muuten 

huonommin sähköä johtavassa pinnassa. Ideana samaa kuin sähkökaapelien eristeväliin heitetty 

sähköä johtava metallihitunen. Muuten purkautumaton sähkövaraus räiskähtää valokaarena 

välähtäen. Kunnes latauksien oikosuluttua sähkötehoja ei enää riitä. Tämä ilmiö auringon pinnassa 

on tuo nyt puuttumaan jäänyt flareoikosulkujen mangneetinen valokaaripurkaus. Se vaatii 

onnistuakseen ukkosen salamoinnin kaltaisen eriste välitilansa, jossa energia varastoistaan 

purkautuu ainoaa käytettävää johtavaa kaasureittiään pitkin pinnasta ponnahtavaan 

plasmakaareensa. Tasapaino on äärimmäisen herkkää energian kummutessa auringosta ja 

toisaalta sen väkivaltaisen "pakko-"purkautumisten auringonpilkkujen määrien suhteen. Niin 

herkkä, että aurinko tekee jatkuvaa korjaustaan pinnan purkausjohdeatomimäärien ja sisäisen 

kumpuavan energiavolyyminsa kanssa. Kuin vireinen huilun nuotti. Pienikin muutos ja systemi ei 

"värähtele" oikein! Maa mangneettina kuuluu oleellisesti tähän säserään soitinviritykseen. 1945 

eteenpäin Telluksessamme on tapahtunut yksi ratkaiseva muutos. Se on alkanut tuotta valtavat 

määrät ylijäämäistä NEUTRONOINTIA!. 2009 mennessä maamme normaali säteilytaso on 

kohotettu ydinvoimaloitten tauottomalla karkaavien neutriinojen, neutronivoittensa, 

gammasäteittensä takia luonnontilastaan yli 10-kertaisuuksiinsa! Reaktorista vapautunut neutroni 

kulkee herkästi yli 1000km päähän räjähtämättä, vapautuessaan päällämme oleviin avaruuksiin. 

Määrät sadoista ydinvoimaloistamme ei ole pientä. Neutronit törmäävät sielä olevaan auringon 

jalon puhtaisiin vetyatomeihin. Muuttavat ne sumeilematta tritiumeiksi ja deuteriumeiksi. Radallaan 

kiitävä mapallomme jättää tähän rataansa loputtomana mattotonnistona neutronilisinsä 

kyllästämää vanaa surutta vuosikymmenten ajan. Tämä pilvi joutuu massiivisen auringon 

vetovoimakenttään, siitä alkaa muodostua koko auringon ympäröivä valtaisa säteilevä 

ympäristöään paremmin sähköä johtava ioninen oikosulkurengas. Se kykenee nyt varastoimaan 

itseensä miljoonaluokkaa aiempaa enemmän Auringosta avaruuteen lähtevää säteilyenergiaa. 

Kyeten muuttamaan auringon sisällä vallitsevia sähköjohtavuusvakioita tramaattisesti. Mitä 

enemmän se sieppaa rajuja säteilyenergioita varastoihinsa, sitä agresiivisemmin se pystyy 

sekundäärisenä rengasjohteena muuntamaan sähköisiä auringon flarepurkausten muutosvoimia. 

Säteilykasvullaan se kykenee alati kiihtyvästi iskemään raskaampien alkuaineitten kirjoa 

taivaankappaleittemme pinnoista. Niiden ionisaation atomikasvukierteestä tämä vyöhyke muuttuu 

entistä raskaamman atomisaaliinsa mukana sähköä johtavammaksi säteilyvarastoksi. Sen 

säteilyenergiapaineella ryyditetyt äärimmilleen viritetyt ionisaatioatomisaaliit päätyvät auringon 

vetovoimakenttiin oikosulkemaan, gammaten kiihtyvästi auringon flarepurkauskeskuspintaa 

nähdyin seurauksin. Luonto tieteen valossa 1909 kertoo oleellisimman, miten jopa suljetun 

radiumampulin pelkkä läpivienti laboratoriossa aiheuttaa hämmentävän reaktion. Sähköä 

johtamaton ilma muuttui säteilykasvustaan ionisoituneeksi johtavaksi! Huomattiin häkellyttävästi 

miten sähkövarastoidut leydenpullot tyhjenivät johdeilmaan hetkissä! Nyt tämä vastaavankaltainen 

ilmiö Auringon vetykaasuissa aiheuttaa säteilyn kasvuillaan samankaltaisen kohtalokkaaksi 

elämälle muuttuvan reaktion! Auringon elintärkeä flarepurkausten varassa toimiva sähköinen 

magneettikenttämekanismi on ihmiskunnan säteilymateriaalipäästöin tuhoutumassa tässä ja nyt 
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elintärkeine suojelumekanismeineen! . . Hetken hiljaisuus.. --------------- "Houston olemme 

säteilykuolemassa III." 05.10.2009 Julkaisun mukaan globaali ilmakehämme +20% säteilytaustan 

vuosikasvusta jää mielenkiintoisesti mietittäväksi, suurestako pohja-arvosta taustasäteilytyksemme 

on lähtenyt huimaavaan nopususpurttiin? 1945 USA mittasi Hiroshimakokeittensa pohjaksi 0,6mSv 

globaalitaustan. 1960-luvun alkuvuosina se oli jo kaksinkertaistunut 1,2mSv. 1978 TVO:n 

ydinvoimalastarttien aikoina se oli räjähtänyt jo 3mSv/v. Allaolevasta näemme nbiinikää 

tuplautuneen reilussa 10v uskomattomaan 6mSv. (Luvussa Tsherno ollut enää kuin mitätön 4% 

pinnoissa.) Lisäksi tiedämme STUK:n kirjoituksista, tuon jälkeen USA muutatti totaalisti mm. 

radonien mittausnormaalit. Julkisuuteen systeemistä vuodettiin tieto -2mSv poistosta, muttei tässä 

ole kaikki! http://www.edu.fi/oppimateriaalit/ymparistokemia/radioakt.html Täältä löytyy se 1991-

vuoden säteilyannos. "Suomalaisten keskimääräisen arvioidun säteilyannoksen (6 

mSv)jakautuminen vuonna 1991 (lähde: Säteilyturvakeskus)." NASA:n sateliittitietojen mukaan 

taustasäteily lasketaan vuoden välein korkoa korolle. Mutta yksinkertaistamme kaavaa 

helpottaaksemme laskentaa. TVO:n 70-luvun koulutuksen 3mSv ja tämän v.1991 6mSv tasoista 

laskemme vuosikasvuksi +10% +0,3mSv/v. Tiedämme myös 1991 alkutason ja 2009 lopputason 

(18v. jakson), päättyessä kasvusumma lisääntyi keskimäärään +15%/v. Tästä saamme viitteitä 

myös logaritmiin korkoa korolle. Yksinkertaistamme kaavaa laskemalla vuosikasvuksi 0,45mSv/v. 

Saamme kriitisen 1990 tason. (17* 0,45mSv/v)+ 6mSv= 14mSv. 1991 NASA:n mittaus laski arvoon 

2009 huikeat(+20%) +2,8mSv tasot= 16,8mSv!! Aivan u s k o m a t o n t a ! STUK kun valehtelee 

julkiseksi taustasäteilymme arvoiksi vain ainoastaan 4mSV. Nyt huomaamme, että 1990-luvun ns. 

"radonarvon -2mSV EI ollutkaan mikään yksittäisen numemerosarjan poisto, vaan kokonaisen 

keskeisen laskentaperusteen totaalitääristä kopeloimista taustoilla kansainvälisin salatuin 

sopimusmetodein! 1989 koko CEV/CCCP systeemi kaatui 1989 paikkeilla, kun mm. Ukrainaan, 

Valkovenäjään, DDR kohdistuneet valtavasti kasvaneet säteilykertymät tuhosivat kokonaisten 

valtioitten kansojen immuniteettisysteemejä niin rajusti, että AIDS-testit antaa nykyään tulokseksi 

immuniteetin totaalikatohälytykset miljoonista. Mielenkiintoisesti samoina aikoina kun saman 

"koettiin" tekevän muualla maailmasssa ns. "AIDS-kasvuräjähdyksen"! Sattumaako koska 

seuraamus on toki liki identtinen, että mm. Arevan uraanikaivospäästöt samaisena vuosijaksoina 

antoi koko Afrikan mantereen väestölle pysyvästi ns. totaalisen AIDS-immuunikatostatukset?! 

Asiayhteydet alkavat saada uusia oivaltamiskanavia, kun tajuamme m i k s e i tällaisiin mystisiin 

immuunikatoihin keksitä lainkaan parannusmahdollisuuksia valtavista yrittämisistä huolimatta. 

Myös kommunismin kaatuminen hallitsemattomiin säteilykasvun kansantauteihin näyttää näihin 

nojaavan. 1990-luvulla lanseerattiin myös globaali säteilysairausoire maailmaamme. Miesten 

siittiöiden muuttuminen hetkessä liki steriileiksi kautta maailman, rutinipakollisine 

nykykoeputkihedelmöitymisineen kaikkineen. Ilmiöt, jolle ei selkeää säteilystatusta suin surmin 

haluttu oikeilla nimillään antaa. Syyllisistä ydinyhtiöistä puhutaan kuiskaten. Nyttemmin maailman 

väestöstä ei löydy juuri immuniteettiäkään alkaa TAVALLINEN lintu- sikainfruenssat niittää säteilyn 

nujertamiamme ennennäkemättömästi! Mehiläistemme globaaleissa kadoissa, mystisissä v.1976 

Ruotsin (M76) lohipoikaskadoissa yms. a i n a samat selkeät säteilysairastumisstatuksensa! Meitä 

kiinnostaa selvittää voiko tuollaiset olla mahdollisia saamillamme +20%/v = +3,36mSv 

vuositasokasvun säteilyarvoilla? Sievert tuotiin massojen säteilynormiksi, koska se kertoi 

konstailematta aiemmista röntgenarvoista poiketen, 1 000mSv elinikäannos tarkoittaa kylmästi 

100% säteilysairastumista! Syöpään, steriliyteen kertoen myös elimistömme säteilyherkimmän 

silmiemme mykiön rappeutuneen sokeuttamisasteelleen. Nykyään systemaattisesti eläkeikäiset 

viedään mykiöleikkaukseen ja syöpäleikkauksiinsa. Turvaudutaan säteilylle herkkien rustopintojen 

polvien ja lonkkien korjaamisiin liukuhihnalla. Syöpätilastomme 10-kertaistumisarviot lähivuosiin 

lienee ennemmin alakantissa. 1000mSV/ saadulla 16,8mSv/v arvot= 60v ikäisenä nykytasossaan 

ihminen saa 100% varmasti syövän johon puolet kansasta kuolee. Sama ikäpolvi on jo 
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säteilysteriloitu ja kykenemätön lisääntymään! Välitön ja selkeä sukupuuttoon kuoleminen 

ihmiskunnallemme on jo tällä liki taattu. Mutta ei tässä kaikki. Kalkyloidaan eteenpäin, kasvaa 

nousuprosentin logaritmiaa korkoa korolle, en taida viitsiä. Pelkästään ydinsäteilykasvun 

kohtalonvuoteen 2012 mennessä saamme kasvuterssit kymmenkertaistuvilla luonnon 1945 tason 

arvoilla! Liki +6mSv/v. Hallintovastaavat ovat ydinrakentelujensa seuraamuksista shokissa. Totuus 

on kylmä! Ydinvoima vie arvoillaan sumeilemattoman rahanahneuden ja ydinsalauskulttuurisen 

IAEA:n kaltaisten militääristen NSA/SUPO-hallinnoimien ihmistemme KAIKKI elämisen 

edellytykset!. . Ei tarvitse miettiä miksi 80-95% maailman eläimistöistä ympäriltämme katoaa. Miksi 

menetämme Suomea myöten 300 000ha säteilyn silpoamaa metsää vuodessa. Miksi ennen 

merkityksettömät nuhasairaudet ja vastaavat pyyhkivät tulevina vuosina kokonaisia valtioita pois 

historian unholaan. Darvinismin, vain vahvimmat selviävät on kääntynyt irvokkaaksi 

peilikuvakseen. Vain "vahvimmat / tyhmimmät" ydinlobbarimme ovat kaatamassa avaruuksiemme 

viimeisenKIN elinplaneettansa ikuiseen tuhoonsa! -------------- Aurinkoon uppoaa raskaammat 

alkuaineet. T.K.13-09:"Miten tähti saavuttaa jättiläisen mitat? Kalifornian yliopistossa tehty demo 

miten tähdet voi kasvaa 120 kertaisiksi vaikka laskelmien mukaan enimmäiskooksi saatiin 20-

kertaa Auringon massa. Aluksi tähti imi itseensä kaasua ja pölyä ympäristöstään ja kasvoi kunnes 

oli niin suuri, että ytimessä syttyi ydinreaktion tuottama säteily alkoi työntää kaasua ja pölyä pos 

siitä. Vakiintuneen käsityksen mukaan tässä vaiheessa tähden kasvun OLISI pitänyt loppua. 

Simulaatio kuitenkin osoitti, että kasvavan tähden säteily riittää puskemaan pois vain osan 

ympäröivästä materiaalista. Samalla kun kaasua ja pölyä toisaalta virtaa tähdestä poispäin, 

toisaalta virtaus kulkee tähteen päin, ja tähti jatkaa kasvuaan. Tähti voi nielaista pienempiä 

naapureitaan." Täytyy jälleen kerran vain ällistellä miten nämä NASA:n ilmoittamat +20% vuotuiset 

säteilyspurtit poikivat ajatusmallieni kanssa synkronoituvaa materiaalia myös laajempaan 

tietoisuuteen! Eli kansainvälinenKIN tiedeyhteisö on alkanut oivaltaa miten maapallostamme alati 

sinkoavat neutronivuotonnistot muuttavat yläionosfäärissämme atomimassoja raskaammiksi 

isotoopeikseen. Niin ja aurinko imuroi ne sitten tuhoisasti sumeilematta äärimmäisen herkkään 

flarekerroskerroksiinsa kuin tyhjää vaan. Muodostuu kertomiani johdekerrosmuutoksia ja. . .no 

lukekaa jatkosta lisää mitä samainen lehti kertoo tulevaisuudestamme. ------------ T.K.13-09. 

SPARCLE puhdistaa avaruuspuvun kuupölystä. Kuupöly koostuu (säteilyerosoituneesta 

valenssielektroninsa menettämisistään rikkoutuneista) särmikkäistä lasi- ja kivihiukkasista, jotka 

ovat kosmisen säteilyn seurauksena saaneet sähköisen varauksen, jonka takia ne ovat hyvin 

tarttuvia. Pölyä tarttui avaruuskäveliöihin niin paljon, että puvut kangistuivat. SPARCLE-imuri imee 

pölyhiukkaset elektronisuihkulla, joka muuttaa pölyn säteilystä elektronivajaat hiukkaset 

elektronikylläiseksi negatiivisiksi. Hiukkaset hylkivät toisiaan ja imeytyvät imurin positiivisesti 

varattuun suuttimeen. Tämän staattisen säteilystä elektroninsa menettäneen sähköisen pölyn 

tiedetään olevan kiusana myös Marssissa. ---------------  

  

403. EKO!.txt 
403 EKO! Ydinsähkön nykyhinta. *Toinen keskeinen ydinalan runnoma harha on tietysti 

ydinvoimasähkön hinta. Heti kun OL-3 laitoksen vaikeudet moninkertaistivat ydinsähkön hinnat 

tuulivoimaa kalliimmiksi alkoi TVO/Posiva/SUPO kieltää systemaattisesti lehdistöämme 

kirjoittamasta mitä ydinsähkö oikeasti maksaa. Siksi tällaiset allaolevat artikkelit onkin kultaa 

kalliimpia. Sinikka Tyynelä Olkiluoto 3 -tyyppisen reaktorin hinta yllätti Kanadassa 

http://www.greenpeace.org/finland/fi/mediakeskus/lehdistotiedotteet/olkiluoto-3-tyyppisen-reaktor : 

Ydinvoimalaitosten rakentaminen ei ole halpaa. Ontarion provinssin hallitus sai kylmän suihkun 
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saatuaan tarjouksen Atomic Energy of Canadalta kahdesta 1200 megawatin reaktorista, kertoo 

The Star -lehti. Hintapyyntö on 16 miljardia euroa, kahdeksan miljardia euroa reaktoria kohden. 

Atomic Energy of Canada jätti ainoan hyväksyttävän tarjouksen. Myös ranskalainen. Areva jätti 

14,6 miljardin euron tarjouksen kahdesta Olkiluoto 3 -tyyppisestä 1600 megawatin reaktorista, 

mutta tarjousta ei hyväksytty, koska Areva ei ollut valmis Ontarion hallituksen asettamiin ehtoihin 

hankkeen riskien jaosta. Kummatkin tarjoukset ylittävät selvästi sen, minkä Ontarion hallitus olisi 

ollut valmis hyväksymään. Ydinvoiman rakentaminen onkin nyt pistetty jäihin. - Kanadan esimerkki 

kertoo karua kieltä Olkiluoto 3-tyyppisten reaktoreiden todellisista kustannuksista, jotka Suomessa 

ovat paljastuneet vasta rakentamisen aikana. Kun nämä huikeat summat ovat selvillä, ei ole 

mikään ihme ettei tarjouksia hyväksytä. Arevan hakemuksen hylkääminen on myös jälleen kerran 

osoitus Olkiluoto 3:n rakennuttajan haluttomuudesta ottaa vastuuta prototyypin rakentamisen 

ongelmista, sanoo Greenpeacen ilmastovastaava Simo Kyllönen. The Star -lehden artikkeli: 

http://www.thestar.com/business/article/66564 ---------------- *Sinikka on tapansa mukaan omaa 

erinomaisen tasokasta osaavaa luokkaansa! Hattua nostan tuonkin megatiedoston esiin 

nostostaan! Lisää tällaisia faktoja kaivataankin raisusti. Laskeskelin tuon ekan ainoan 

"hyväksyttävissä" olleen ydinvoimalan hankkeen hinnaksi OL-3 luokan kokona. Siis voiko olla edes 

totta! Kun Suomessa valehdellaan ydinvoimaloitten hinnoiksi 3 miljardia, niin enemmän kuin 

TRIPLASTA tässä puhutaan 10,7 miljardin lähtöhinnoista jo! Kun ydinsähkön OL-3 alkamisten 

aikoihin IAEA ilmoitti maksavan maailmalla 7,1snt/kWh, niin nyt ydinvoimaloitten reippaasti yli 

triplaantunut hintataso tarkoittaakin 7,1st/kWh* 3,6= 26snt/kWh!!! WoohhooOO! Ei tottamaare siis 

mikään ihme, että TVO/Posivaa/Fortumit määräsivät, ettei ydinvoimaloitten sähkön nykyhinnoista 

saa, eikä uskalla kukaan puhella. Kun tuulivoimalan 4snt/kWh, tai vesivoiman 2snt/kWh asetetaan 

tuon äsken lasketun rinnalle arvaa kyllä miksi! ------------------ EKO-aalto tulee oletko valmis? T&T. 

Aaltoenergia Jarmo Seppälä, 10:23 Suomalainen aaltoenergiayhtiö sai merkittävän EU-

rahoituksen. Aaltoenergiaa kehittävä AW-Energy on tehnyt sopimuksen, joka sisältää kolmen 

miljoonan euron avustuksen Euroopan unionilta. Rahoituksen avulla rakennetaan testilaitos 

Portugaliin. Suomalainen cleantech-yritys kertoo olevansa ensimmäinen aaltoenergiayhtiö, joka on 

tehnyt EU:n kanssa niin kutsutun Call FP7/ Demonstration of the innovative full size systems -

puiteohjelman alaisen sopimuksen. Rahoituksen avulla rakennetaan ja asennetaan verkkoon 

kytkettävä Wave Roller -aaltoenergiayksikkö. Asennuspaikka on Portugalissa, lähellä Penichen 

kaupunkia. Rakennettavan Wave Roller -yksikön nimellisteho on noin 300 kilowattia, ja projektiin 

kuuluu vuoden testijakso. AW-Energyn johtamaan yrityskonsortioon kuuluu yrityksiä Suomesta, 

Portugalista, Saksasta ja Belgiasta. Mukana ovat teollisuuden raskaan sarjan yrityksiä, kuten 

Bosch-Rexroth ja ABB. Uusiutuvan energian toimijoista merkittävimmät ovat AW-Energyn mukaan 

Eneolica ja aaltoenergian erikoisosaaja Wave Energy Center. Suomalaisyhtiöllä on jo ollut kaksi 

pienemmän mittakaavan eli 10 kilowatin prototyyppiä testauksessa Portugalissa. Myös 

aaltotankkitestausta ja virtauslaskentasimulaatioita on tehty ahkerasti. ‖Nyt meillä on testipaikka, 

verkko- ja asennusluvat ja ennen kaikkea teknologiamme on valmiina testivaiheeseen‖, AW-

Energyn toimitusjohtaja John Liljelund sanoo tiedotteessa. AW-Energyn mukaan aaltoenergia 

edustaa yhtä maailman potentiaalisimmista hyödyntämättömistä uusiutuvan energian muodoista. 

AW-Energyn suurimmat rahoittajat ovat Aura Capital, JN Uljas, Sitra ja Fortum. Myös Tekes on 

merkittävästi tukenut yrityksen tuotekehitysprojekteja. *Vaikka tosiaan nyt meneekin 40% 

maailmalta liikenevästä energiainvestointimiljardeista tuulivoimaan. On kuitenkin ennustettu, että 

tuollaisiin ylläkerrottuihin aaltoenergiapotentiaaleihin maailma innostuisi JOPA tuulienergiaa 

selkeästi enemmän. Aallokot kun tunnetusti velloo aina. Meren alla laitteet on poissa silmistä. 

Poissa myrskyjen runteluista. Tosiaan tämän kestävänkehityksen ehtymätön ja rajattoman 

resurssin energiavaranto on käytettävissä maailma valtamerien rannoilla ja suurissa järvissä 

kenelle vaan. Tässä j ä l l e e n kerran jotain sellaista ekoenergiamallia, joka pane 
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ydinharhalobbarit itkemään oikein kunnolla tuskissaan!) ----------------- Tuulta kohti Telluksessa. Auli 

Maunu K.L. Tukholma: Ameriikkalainen teknologisajätti General Electric GE investoi lähivuosina 

noin 200 milj, offshore-tuulitekniikkaan. Maatuulivoimaloista GE on noin 20% markkinaosuus 

sanoo Victor Abaten. Offshoret tietävät työpaikkoja ja pilottiprojekteja. Hän ennakoi seuraavaan 

vuosikymmeneen ofshoretuulivoimaloille, (nyt hatusta kiinni,) + 2 500% kasvuja ! !! !! *Niin kuka 

oikeasti voi tällaisten jälkeen muuta kuin ihaillen uskoa jatkossa räjähdysmäisesti kasvavaan 

tuuliekoajatelun lyövän itsensä heittämällä maailman tärkeimmiksi energiasektoreiksi? Joka 

tapauksessa tuulivoimaan kohdistuu nyt niin kova hype, että häikäisee. Mikä mellevintä sekä maa, 

että merituulien volyymeissa ei ole käytännössä minkäänlaista todellista potentiaalirajaa. Ilmainen 

polttoaine ja 100% ongelmattomuus rullaa maailmalla ihan omissa luokissaan. Ja rullaa vielä p i i i i 

t k ä ä n !) --------------------- Maailman suurin tuulivoimapuisto rakennetaan Pohjoiskalotille 

Pohjoiskalotille voi syntyä yksi maailman suurimmista tuulivoimapuistoista. Markbygden Vind AB 

suunnittelee 1101 myllyn tuulivoimalaa Piitimen länsipuolelle Markbygdiin. - Energiantuotanto luo 

500 uutta työpaikkaa ja sen lisäksi voimalan rakentaminen työllistää 400-500 henkilöä, kertoo 

tuulivoimapuistohankkeen vetäjä Kristina Falk. Hankesuunnitelma on hyväksytty Norrbottenin 

läänin ympäristöarvioinnissa. Nyt on Ruotsin hallituksen vuoro tehdä päätös, hyväksyykö vai 

hylkääkö se hankkeen ympäristönäkökohtiin vedoten. Suunnitellut 1101 tuulimyllyä on tarkoitus 

sijoittaa 450 neliökilometrin metsäalueelle. - Alue on harvaan asuttu ja tuuliolosuhteiltaan 

erinomainen. Siksi pidämme sitä sopivana tuulivoimalan rakentamiselle, Kristina Falk toteaa. 

Tuulivoimalan rakentaminen kestää 10 vuotta ja suurimmat myllyt ovat 200 metrin korkuisia. - 

Myllyistä tehdään eri kokoisia. Ensivaiheessa on suunniteltu rakennettavan 250 myllyä, jotka ovat 

150 metriä korkeita ja joiden tuotantokapasiteetti on 2 MW. Sen jälkeen rakennetaan 200 metriä 

korkeita myllyjä, joiden tuotantoteho on 6 MW. Roottorien läpimitta on 126 metriä ja ne ovat 

maailman suurimpia tuulivoimaloita, Kristina Falk kertoo. Tuulivoimapuiston valmistuessa myllyt 

tuottavat 8-12 TWh. Se kattaa puolet Ruotsissa maalla tuotetun tuulivoiman tavoitteesta ja 8 % 

koko Ruotsin sähköntuotannosta. Tuotanto vastaa kaikkien Luleå-joen voimalaitosten 

kokonaistuotantoa. Suurimpana ongelmana on sähkön siirto etelään, missä pääosa asiakkaista on. 

- Täällä pohjoisessa on paljon raskasta teollisuutta, joka käyttää sähköä. Sen lisäksi tarvitaan 

kuitenkin suurempi syöttölinja, joka siirtää sähkön etelämmäksi. Tästä infrastruktuuri-investoinnista 

pitäisi valtion huolehtia Svensk kraftnätin kautta, Kristina Falk toteaa. Investoinnin arvioidaan 

maksavan 50-55 miljardia kruunua 10 vuoden aikana. *Tuollainen RASKAANteollisuuden hanke 

kehittäisi siis 5 600MW tuulivoimalakapasiteetin. Edustaen puolet Suomen kaikesta 

energiatarpeesta. Kun tällaisia hankkeita julkaistaan maailman suurimman ofshoretuulipuiston 

vajaan 200MW starttauspäivänä, niin alkaa selkeytymään asiaa seuraaville, että EU:n vaatiman 

kestävän kehityksen ekovoimalahankkeitten edessä ydinvoimna vikisee ja tosimiesvoimalat vie!) ---

-------------- Ydinvoimat on myötään MOPOJA! Vau taasen! Sinikka Tyynelän kyky löytää näitä 

maassamme mitä tarkimmin salattuina pysyviä ydinkriittisiä asioita on kyllä lyömätön. Jälleen 

kerran syvä kumarrus Sinikalle näitten kaltaisista materiaaleistasi. On todella aika pistää 

ydinhörhöjen mopoydinvoimalat alimpaan C-luokkaansa mitäänsanomattoman pienuutensaKIn 

takia! Näin rajujen kestävänkehityksen ekotuulivoimaloitten rynnistäessä maailman 

energiaykkösiksi. --------------- Maailman suurin tuulivoimapuisto valmistunut / 

http://yle.fi/uutiset/luonto_ja_ymparisto/2009/10/...uisto_valmistunut_1048500.html Saksalainen 

energiajätti E.On on saanut valmiiksi maailman suurimman tuulivoimapuiston rakennustyöt. Puisto 

rakennettiin Texasiin, Yhdysvaltoihin. Tuulipuisto koostuu 627 tuuliturbiinista, jotka levittäytyvät 

noin 400 neliökilometrin laajuiselle alueelle. Niiden kapasiteetti on runsaat 780 megawattia, jotka 

antavat sähkön noin 230 000 kotitaloudelle. West Texas -tuulipuiston rakennustyö kesti kaksi 

vuotta. Tuulipuisto sijaitsee Texasin keskiosassa, Roscoen kaupungin lähellä, 350 kilometriä 

Dallasista länteen. Öljyntuotannostaan tunnettu Texas on Yhdysvaltain osavaltioista suurin myös 
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tuulivoiman tuotannossa. ---------- Japanissa ja Intiassa on suljettu ydinvoimala maanjäristyksen 

vuoksi: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8194563.stm (Strong quakes hit Japan and India) 

Mitenhän siellä Japanissa sen maailman suurimman ydinvoimalan (7 reaktoria) jo kaksi vuotta 

jatkuneen seisokin, poislukien ehkä hiljattain köynnistetyt kaksi reaktoria, kanssa oikein on? Joko 

japanilaiset kohta voivat pikkuhiljaa sammutella hiilivoimaloitaan (ydinccoimaloiden 

varavoimaloita), kun eivät malttaneet hankkia uusiutuvia energioita ajoissa? Luonto muuten voittaa 

ydinvoimalankin. Aivan varmasti. --------- Japanissa 7 ydinreaktoria maanjäristystuhoon. 55 

toimivaa reaktoriako? Japanissako? Kas kun et maininnut miten mm. Ruotsissa on ollut liki puolet 

reaktoreista jo vuoden vaihteesta -09 alhaalla, kun niiden ylihintainen pyöritys ei kannata sähkön 

nykyhinnalla? Ruotsin Vattenfalin pääjohtajakin esitti viikolla 41-09 MTV 10 uutisien 

erikoismaininnassa huolestumisensa siitä, että Suomen ydinvoimalahankkeitten sähkölle ei ole 

jatkossa markkinoita ja piti aikeita tyhminä. Ydinhallintomme tutusti vastasi poistamalla 

vaientamalla jopa tällaiset asialliset ydinkriittiset lausunnot systemaattisesti lehdistöistämme! Mitä 

tulee puoleataan Japanin rektorimääriin,. niin 2v sitten Japanissa a i n o a s t a a n muutamassa 

sekunnissa niistä tuhoutu seinään 7kpl! Siitä asti mm. maailman suurin reaktori vuodettuaan 

ydinpaskojaan vuosia on ollut loputtoman kalliitten korjausten alla. Eli kerros nyt montako noista 

olikaan ns. "kunnossa", kun laskujeni mukaan reipaasti alle 50kpl. jo näin laskien!?) Eli jokainen 

tajuaa m i k s i Japanin taloussähkövarmuuden romahdettua noin helposti kymmenin prosentein 

panikoitui. Maksaessaan yhteiskunnalle menetettyine sähkömerineen ja reaktoreineen 

100miljardia< alkoi kysymyksenasettelut hajautetumman ekoenergian perään hurjina! Juuri ja 

nimenomaan tajutessaan ydinvoimaloittensa kestämättömyydet ihan konkreettisesti Japani on 

oppinsa jälkeen terästäytynyt tuulivoimaan, aurinkovoimaan ja jopa metaanijään kaltaisiin 

poraamisiin rannoiltaan ennennäkemättömän innokkaana. Kun Japanin kaltaisesta valtiosta katoaa 

ydinhasardiinsa 100miljardin< YDIN-energiakato, niin kertaluokkia ydinsekoilua turvllisempi, 

halvempi, kestävän kehityksen energiat on silkkaa hunajaa! Itse asiassa Japanin täyskäännös 

tässä ydinasiassa enteilee sitä miksi jo +40% maailman energiainvestoinneista siirtyi hujauksessa 

tuulivoimaan. Nyt Japani nostatti valttikortikseen huipputeknisen aurinkoekomallin. Se tulee ilman 

muuta kansainvälisenä projektina dominoimaan maailman energiajatkumoita. Energianegatiiviseksi 

2008 eteenpäin jääneen menneisyyden ydinvoimaan maailmassa ei enää mm. Kiinan hylättyä 1 

500kpl. ydinvoimalaansa vesipulaansa ja energianegatiivisuuteensa VAIN Suomen kaltainen valtio 

tulee tuhoamaan taloutensa satsaamalla menneisyyden ydinharhoihin. On itsestään selvää, ettei 

Suomi/Areva/Tem ydinhankkeenne voi päätyä kuin Suomemme sekä taloudelliseen, että 

ydinaavikoituvan maapolomme totaaliseen romuttumisiin kansainvälisten uraaniperskojen 

kivikautisena kaatopaikkana. Jossa vain leukemiset toisiaan sairaaloissa yrittää pelastella 

kalmoltanne. . . ------------- Japanissa ja Intiassa on suljettu ydinvoimala maanjäristyksen vuoksi: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8194563.stm (Strong quakes hit Japan and India) Mitenhän 

siellä Japanissa sen maailman suurimman ydinvoimalan (7 reaktoria) jo kaksi vuotta jatkuneen 

seisokin, poislukien ehkä hiljattain köynnistetyt kaksi reaktoria, kanssa oikein on? Joko japanilaiset 

kohta voivat pikkuhiljaa sammutella hiilivoimaloitaan (ydinccoimaloiden varavoimaloita), kun eivät 

malttaneet hankkia uusiutuvia energioita ajoissa? Luonto muuten voittaa ydinvoimalankin. Aivan 

varmasti. Osasto: Ulkomaat YLE Japani rajoittaa energiankäyttöä ydinvoimalan sulkemisen takia 

julkaistu 20.07.2007 klo 11:25, päivitetty 30.10.2008 klo 22:10 Japanin hallitus aikoo vaatia 

teollisuudelta energian säästötoimia maailman suurimman ydinvoimalan sulkemisen takia.Talous- 

ja teollisuusministeri Akira Amarin mukaan yrityksiä pyydetään rajoittamaan sähkönkäyttöä 

energiankulutuksen huippujaksoina.Kyse on varotoimesta, jolla otetaan huomioon mahdollinen 

poikkeuksellinen lämpöjakso kesäkuukausina, hän sanoo. Japanin pohjoisosia maanantaina 

ravistellut voimakas maanjäristys aiheutti tulipalon ja radioaktiivisen vuodon Kashiwazakissa 

sijaitsevassa ydinvoimalassa ja johti voimalan sulkemiseen toistaiseksi.Kashiwazaki-Kariwan 
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voimala on tuottanut noin kymmenesosan Japanin suurimman energiayhtiön TEPCO:n 

toimittamasta sähköstä. Reuters, AFP ------- Tulevasta tuulipysyvyydestä. *Mielenkiintoinen 

välihuomio. Nykyään SUPO-nettimiliisimme ovat alkaneet panikoitua noista käyttämistäni 

vanhanpolven kirjaikoneista saamiani lainauksista niin rajusti, että nettilinjani uhkaa toisinaan 

kirjetulvistaan ihan tukkeutua. Kyselin sitten näiltä ineen tunkevilta lukuisilta rikoskomissaareilta 

suoraan, että mikä noissa kirjalainauksissani sitten ON heistä väärin? Miliiseiltä meni aikaa miettiä 

putkiaivoiltaan tovi. Sitten vastasivat lakonisesti, ettei niissä tietty ole väärin m i k ä ä n, 

ydinvoimavaarat ON mainitsemiani ! Kukaan ei kyseenalaista vuosikymmenten ydinalan 

sisäpiiriosaamisiani enää . .Mutta heille on vaan annettu ankarat määräykset A. Holmlundin kautta, 

ettei tuollaisia vuosisatojakin vanhoja 1970-luvulla tarkoin sensuroitujen kirjamateriaalien esittämää 

ydinfaktaa saa julkaista. Koska niiden esittämät faktat ovat muista nykykirjallisuuksistamme jo 

onnistuttu hävittämään aina korkeakoulutusta myöten. . ." ----------------------- Tuulimyllyjen 

vuosipysyvyyksien pohjiksi VTT on määrittänyt 56%. Sitä mukaan kun uudenpolven 5 ja 6MW 

tuulitornit ja kaksinkertaistuvat 200m tornit valtaavat alaa alamme seurata paljonko tästä taas 

noustaan. Jos vanha tahti jotain kertoo niin 1MW voimakoneen vuosipysyvyys Porissa oli 

uskomaton 43%. 2,4MW kokoluokissa päästään VTT:n tuulensilmä lehden tiedostojen mukaan 

+56%. Tuon kaavan mukaan tehon tuplaus toisi +30% vuosipysyvyyteen. Kun puhutaan 5MW 

konetasoista se tarkoittaa 1,3* 56%= 73% realisaatiota vuosipysyvyyteen! Siitä kanssa kiva luku, 

etä on helppoa laskea miten 3 000MW ydinvoimalan korvaamiseen riittää 1000MW tuulivoimala!) --

----------- A/ Olen kysellyt millä ydinlobbarimme luulottelee Suomemme saavuttavan EU:n vaatiman 

+78% uudisenergiaosuutensa. Kun pelkästään OL-3 startti vie sen -13% entistä kauemmaksi? No 

siksi OL-3 starttia venytetäänkin nähdyn loputtomiin. B/ Ydinalan lobbarit esittää loputtomina 

valheinaan, miten ydinvoima on olevinaan halpaa? Mutta ydinala ei ole uskaltanut OL-3 

hintanousujen takia enää edes kertoa ydinsähkönsä hintatasoja yli 3vuoteen. Eli kysytääs taas 

kerran mikä sitten ON alati nousseitten ydinsekojenne viimeisen tekoperusteen hinta ja m i s t ä 

sen tiedon voi tarkistaa?. . . Tuo 73% on myös siitä realistinen luku, että niin Norja kuin Ruotsi 

kertoi 200m torneillaan saavuttavansa tuollaiset vuosipysyvyyskertoimet. Ruotsin Lappiin aiotuissa 

5 600MW tuulipuistossa tulee olemaan tuollaisia torneja, joista voimme mukavasti seurata 

seuraavan vuosipysyvyysasteen kohoamisarvoja. Toisaalta kun ydinreaktoreille tyypillisen 12% 

vuosipysyvyyden mukaan jaetaan 6. Eli 3000MW paukkutiinun korvaa 500MW tuulivoimala. 

  

404. Kahdenkeskistä..txt 
404. Kahdenkeskistä. T.K. lehden artikkelissa oli muutama erityispiirre, joka kaipaa tarkennusta. 

Kun superurkaus osuu maapalloon, on efekti maailman pitkille sähkölinjoille kuin kestomangnetin 

ohittaessa ne. Kyse ei ole mistään EMP-pulssista suoraan. Vaan aurinkopurkaus synnyttää 

kaapeleihin vaihtosähköä vinokuormittavan epäsynmmetrisen tasavirtaosuuden. Erityisesti USA ja 

Kanada kärsivät tässä ylipitkistä linjoistaan. Lisäksi USA on ottanut käyttöön erityisen 

pienirautahäviöisen, kalliin muuntajaportaan, joka on erityisen herkkä pienehköillekin liikavirroille. 

Nämä tasavirrat ovat sitten haitallisia vaihtosähkömuuntajille. Ne ylikyllästyvät 

tasavirtakomponenteista ja suojat laukeavat pitkälti siksi. Ylivirtaa roikkuu linjoissa useammankin 

vuorokauden, kuten kerrotttiin. Tämä estää kyllästyneitä muuntajia toimimasta vuorokausikaupalla. 

Ei siis sinällään tuhoa muuntajia, linjoja, ei edes voimaloita. Tässä onkin koko artikkelin vaietuin 

juju. Mistä Obamakin sai ydinvastaisuusintonsa. KAIKKI muut energialaitokset pysyvät kyllä ehjinä, 

mutta runkoverkkoon ei pääse vuorokausiin. Kun suurpurkaus on ohi voidaan generaattorit kykeä 

melko ongelmattomasti takaisin. On VAIN yksi energiaryhmä, josta T.K. No:13-09 tarkoin 
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vaikenee! YDINVOIMALAT! Maailman ainoa energia-ala, jolle tuo auringon purkaus tekee 

kuolemaa. Ydinvoimalan keskeinen heikkous on pakonnomaisesti tarvita valtaviin vuorokauden 

verran hillittömässä jälkilämmössään sulaaviin reaktoreihinsa tauotonta sähkönsyöttöä muista 

voimaloista sen tultua sekunneissa alas. Tuska syntyy, kun valtakunnan verklot kaatuvat ja tähän 

TÄYSIN valmistautumattomaan alasajoon ei riitä jäähdytysvesipumppuihinsa energiaa sitten 

millään! esaim merilauhdepumppuihinsa laitokset eivät edes voi syöttää dieselvarmistettuja 

sähköjään, koska sitä ei alkuunkaan siihen riittäisi! Koko systeemi on rakennettu niillä siihen, että 

valtakunnan verkosta saataisiin tarvittava sähköhätäapu. Tyhmääkö? No ydinala ON tällaista aina! 

Voi karkeasti ennustaa, että massiivisissa alasajoissa hätäjäähdytyssuihkutusten boorit tuhoavat 

reaktiorit kaikki kuukausien seisokkeihin kautta maailman. Mutta on TÄYSIN selvää, että 

maailmassa tuollaisissa tapauksissa menetetään myös lopullisesti satamäärin räjähtäviä 

reaktoreita hätäjäähdytysten ollessa mahdottomia ilman hätäsähköjä. Harrisburgeja ja Tshernoja 

tullaan näkemään niin paljon, että japanin 7kpl minuutissa räjähtänyttä reaktoria maanjäristyksissä 

on oleva silkkaa nappikauppaa! On selvää, että mm. maailman kaiki centrifuugikeskukset ja 

vastaavat ydinmateriaalien erikoislaitokset tullaan myös armotta menettämään megatuhoisasti. 

Näin kaikki keskeinen kyky tehdä polttoainetta katoaa myhös. Puhumattakaan näistä vääjäämättä 

sähkökatkossa karkaavista satojen tonnien uraanikaasumääristä. Itse asiassa ydinvoimala-ala 

tuskin tulee enää koskaan siitä toipumaan! ---------------- > Pitäisihän sen olla selvää, ettei tiedotus 

tässä vaiheessa lopu, kun homma menee apokalyptiseksi. *Toi ON huiman totta! > Vähän olen 

ihmetellyt sitä kun kesän pinkkitaivaskehitys ei olekaan nyt > jatkunut entistä tahtia. Viime 

vuonnahan tajusin koko jutun todeksi nimenomaan siitä! *Pinkkitaivaassa on toki selkää jaksotusta 

ollut. Talveen kasvua ja keväällä alaspäin. Ja sateet muuntelee tästä lisää. Se tässä niin 

pirulliseksi homman tekeekin, ettei lyhytpinnaiselle ihmismielelle r i i t t ä v ä ä luonnon fietbackia 

aina tunnu löytyvän. Mutta miten senkin nyt ottaa 300 000ha metsää 6kk paskana, ja NASA antaa 

+20% taustasäteilykasvuhälyn, hei KAMAAN MAN! Mieti hetki olisitko syvällä sisimmässiKÄÄN 

mahdolliseksi uskonut 2v sitten, vaikka lentokoneita tippui jo useita viikossa? No ei TASAN! 

Ihmismieli näkee tilanteet aina jähmeänä ympärillään livenä, vasta historiasta huomaa 

muutosräjähdykset sitten. *Ihan mutuna mulla on se, että sateitten alku ja massiiviset 

booriruiskutukset hetken VAIKUTTAVAT! Kyse on siis siitä, että kosmeettisia ihmisiä hämääviä 

muutoksia kyetään filmaaamaan. Aatteles nyt miten näppärästi ihmiskunta unohti TÄYSIN, että 

mehiläiset kuoli sukupuuttoon 3v sisällä! Muutama autonkuormallinen Hollannista ostettuja 

klooniamppareita pahvilaatikoissa asutuskeskusalueille ja kukaan muista mistä on kyse! On se 

ihmisten sumutus, on se vaan HELPPOA, kun on manipuloivat tiedotuskanavat, TV, lehdet 

käytettävissä kansainväliseen IAEA-ydinrikollisuuteen.(( > Kyseinen angstailuvideo meni nyt myös 

A-tuubiin kun en saanut uutta materiaalia pitämään yllä säännöllistä video > viikossa-rytmiä. 

Aiheita löytyy ja materiaaliakin on jo valmiina, joten > keskittymisen jakautumisesta monaalle on 

kyse viivytyksissä. *Veikkaan, että juuri TUO, että saat noita asiafilmejä julkisuuteen YLE:lle tekee 

poliisistosta simpansseja. Tuskin olisikaan mahdollista ennen silminnäkijäpäänavauksia keväälä 

2009? Ei kai ydinhallinto Silminnäkijästä jungerin päätä vadille ydinlobbari Kallin suulla muuten 

haluaisikaan?! Niin toimivaa filmaaminen sulta ON! Ilmeisesti myös mm. Mörneriä muuten 

uhkailtiin tulemasta suomeen kuvattavaksi kesään! Oli tuloillaan, mutta sitten kuin veitsi olisi 

sipaissut ei AINOAAKAAN kontaktia edes mulle. Ruotsin SÄPÖ:llehän annettiin kesällä kuulema 

oikeudet kontroloida koko Pohjolan viestintää, joten ovat innoissaan nyt. N. Mörneri 

myöntelemässä kameroille meidän juttujamme oikeiksi. . . ?!! Siinä kule miliisit laskee alleen jo 

ajatuksesta! > Vanhat kirjat ja lisäksi virallisten lähteiden ristiriitaisuudet kuten > STUK:in 

1991:6mSv; useimmille tietoniekoillekin vaihtelu tulee täytenä yllätyksenä ja hämmästyttää. *Ei siis 

ihmekään miksi miliisit heittää STUK-banneja ja STUK pomoja pellolle! > STUK antoi vastausta, 

että rakennustekniikka muuttui umpinaisemmaksi > 70-luvulla ja haittojen paljastuttua taas 
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tuuletusvoittoiseksi 90-luvun lopulla. Niinpä joo, ohhoh. *Niin . . ai ne sule vastaakin?) Voit toki 

kysyä, että minne katosi se tuuletuksen aloituksen ns. "radonlasku!?") Kaskun meidän 

laskelmissamme ON VAIN logaritminen alati nouseva jääkiekkomaila! > Vastaaja myönsi kyllä, 

ettei tiedä, onko virallista muotoilua/selitystä ja onko radonin painoarvoa sittenkin > muuteltu myös. 

Silloin pitäisi löytää tarkka vuosi milloin ja miksi. *Totta. > Näköjään tuollaisista jutuista tajuaa, 

ettemme suinkaan keksi näitä, vaan havainnoimme vaan mitä ympärillä tapahtuu. *Juuri näin! > (A 

II oli kuitenkin vähän liian reipasta päättelyä. Ei ihmisen toiminta sentään tämän > kultakalamaljan 

ulkopuolelle ulotu! Aurinko vaan on liian iso. *Niin voi se tuntua ehkä v i e l ä liian rajulta 

maalailulta. Mutta käsi sydämelle . KOSKA olisinkaan näitä tulevia ydinrealeja YLIAMPUNUT!? Ei 

tarvitse kuin pikkasen tarkkailla näitä vuosien takaisia metsätuho- mehiläiskatoon asti 

ennustuksiani päätelmiä ja todeta että varovaista, alakanttiin, aina vaan!. . . . > Ja sisältää 

uraaniakin, vaikka suhteessa massaansa ei niinkään, joten logiikan sisäinen virhekin siinä oli.) *Ou 

jee. Auringon sisuksessa on tosiaan ehkä joku maan /kuun kokoinen kiintomötikkä kertynyt sinne 

pudonneista meteoripaloista yms.. Mutta, mutta mietis miksei maanKAAN sisuksista säteily vaan 

kiipeä ylös? Eli auringon spesifioitu keskeisin JUJU on juuri tuo ultrasteriili vetykuori sisuksensa 

pintana. Se TODELLA kykenee tiettyyn rajaan asti rajaamaan saamaansa säteilyenergiaa 

muuntamalla sitä 13,9eV fotonointienergiaksi! Maassa sitä tekee tektoniset laavavirtojen 

konversiovirtaukset superraskailla IR-fotonoinnin liikuntamekanismeillaan, 

mangneeettikenttäenergiatuotannoillaan yms.. Kyse on energiavirtakontroleista. Vaikka kyse olisi 

varsin konstikkaistakin energioiden muuntomekanismeista. Luonnolla ON hämmentäviä kykyjä 

suojata elämää. MUTTA kun säteily tuleekin VÄÄRÄSTÄ SUUNNASTA, äärikireiksi kuormitettujen 

balanssien p ä ä l l e niin suojamekanismit lettaa kättelyssä! De fakto. Voit mieltää asian vaikka 

puolijohdediodikerrostumisina, jotka estävät sähköenergiankin kulkuja vääriin suuntiin. Vastaavia 

mekanismeja luonnossamme siis ON! Mietis nyt. Aurinko on kaikkeutemme RAJUIN 

säteilyutehdas oikeesti! Silti voimme katsella sitä tyhjiöavaruuteen suojautumatta lainkaan. 

Toisaalta gramma TVO:n ydinjätettä tappaa näkemällä! Aattele megareferenssieroja. *Myönnän 

avoimesti, että asia on osin mullakin hakusessa osin Auringon osilta. Ja kalibroin aihetta sen 

suuruudenn takia. Mitä meillä JO on? +20% käsiin pinkkitaivailta kasvuunsa räjähtänyt säteilyfakta 

jonka ennustin jo 5v sitten reaktoripohjista. Aina spallaation enemmän kuin hämmentävän 

löytöömme, väärennetyn +900% ylitysarvoineen kaikkineen. Olen aina ällistynyt miten 

LOOGISESTI noinmkin valtavaa ja vaikeaa asiaa voi vaan kalkyloida. Mikä muu olisikaan 

muuttunut ympärillämme suhteessa aurinkoon, kuin säteilykasvuspurtit tässä ja nyt? Mikä mursi 

USA vetykokeilla van Allenin säteilyavaruussuojamme vuosiksi? AIVAN! Entä kaksoisrenkaat 

päiväntasaajalla, joiden plasmat säteilykasvut maasta runtelee T.K. kuvissa silminnähtävästi juri 

nyt. Ukkoset laskee lehmän häntänä. Ydinaavikoitumiset yms, yms. Mieti näitä ajan kanssa ja 

kummasti alkaa aikeamaan miksi metsät katoo eläimistöineen jatkuvaan säteilykasvuun . . niin 

enemmän kuin kalmoa! Tutki itseäsi nimenomaan epäilemään oppineena ihmisenä ja huomaat, 

että jokin sisällä ei halua uskoa, mitä järki raakamateriaalina todistaa. > Tuon 6mSv jälkeen mietin 

tietenkin heti, että mikä onkaan todellinen arvo nyt, aiemminhan veikkailtiin, että > >vain kaksi mSv 

puuttuisi virallisesta lukemasta (jota ei vieläkään ole päivitetty sinne neljän paremmalle > puolelle). 

*Naulan kantaan! > Kymmenen ylittävät mSv-lukemat tuntuvat hurjalta, > kun sehän tiputtaa jo 

syntyvyyttä ja elinkikää niinkuin esitit. *NiinPÄ, paljonko on koeputkisynnytyksiä 

hormonishokkihoitoineen ihmislisääntymisestämmejo? 20<%? Kemikaaleja on ollut vuosisata 

teollisuuksissamme suuremmitta vaikutuksitta, mutta siittiöt romahti energiakriisin 1973 

ydinstartteihin, kuin seinään. . . !. Mutta laskes itseksesi nousukulmista ennusteen, kun meillä on 

nyt ansiostasi todistettuna v.1991 on jo +6mSv ja se ON 10-kertaistunut 1945=0,6mSv tasoista. 

1962 =1,2mSv (Sveitsistä), ja (TVO) 1978=3mSv. Jääkiekkomailan logaritmiksi muuttuu kun 

hännänhuipuksi pannaan 2009 NASA:n myöntämä +20%! Ankstiksi napsahtaa, mutta 
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vääjäämätöntä. > Mutta nyt kun samaan aikaan auringon aktiivisuus on nuupahtanut näinkin > 

paljon, että heliosfääri on neljänneksen heikompi, niin kosmisen lisän > kanssa voidaan olla 

tosiaankin olla katastrofissa jo 2012! *Tässä halusinkin korostaa vahvistavaa "transistoriefektiä". Eli 

murtamalla keinolisäsäteilyllä elintärkeät säteilysuojamme sisältäpäin saamme TAATUSTI 

niskaamme ultrajäreän Aurinkoflarejen, novaräjähdys-, mustien aukkojen- neutrontähtien yms. 

ryyditetyt avaruussäteilytehdastuotannot, joka tappaa astronautin minutissa kahdessa, de fakto! Eli 

en väittänytkään, että ihmiskunnan säteilynkasvut "pelkästään" on meitä tappamassa, vaan sen 

laukaissut säteilylumivyöry avaruuksistamme jossa 99% materiaalista on hysterisen säteilyn 

pilaamaa jo valmiina! > Pelkästään se, että viranomaiset eivät suojelekaan kansaa vaan > 

pimittävät tietoa, on niin shokeeraavaa, että sen paljastumista yritetään henkilökontaktein estellä! 

*Virannomaisten tapa toimia on täysin ymmärtämättömyyksien avaruuksista! Luulisi kaikkein 

tyhmimmänkin Helsinkiläismiliisin välittävän edes itsestään, mutta . . .?! ------------ SUPO 

avoanarkiaan! Viikko 43.2009 jää Suomen historiaan hetkenä, jolloin SUPO siirtyi suorantoiminnan 

ANRKIAAN! Lukasin jutun netistä, jossa kerrottiin miten USA kansainvälisesti kontroloi koko 

maailman nettien tapahtumat ja kaikki miliisiattaktit siinä. Näin varmaan onkin ja Suomen ydinalan 

käsikassarana kaikkensa tekevä SUPO on saanut selkeät uudet määräykset vaikka tuhota koko 

nettiliikenteet, niissä esiintyvien ydinkriittisten materiaalikeskustelujen poistoon keinoja 

kaihtamatta. Sain hyvältä ystävältäni Loviisasta päin materiaalia, jossa selkein sanoin esitettiin 

miten vastattiin esittämääni ja SUPO:n minulle saavuttamattomaksi tekemään foorumimateriaaliin. 

Reaktorin fuusiosta ei vapaudukaan aiemmin kerrottua 2,5 neutronia, vaan 14kpl. Jopa 23kpl 

näytettiin jutussa toteen! Tällainen paljastusjatkumo oli ehdottomasti kansainvälisesti herättänyt 

huomiota. Viikon alussa Suomesta oli kuulema kutsuttu Seatleen USA:han Suomen 

nettikontrolointiin erikoistuneita poliiseja peräti 4kpl kertomaan Länsisuomen ydinnettikontroliensa 

nykytiloista! Asia oli niin vakava, että YLE alueradio keskusteli aiheesta puolen tunnin 

erikoisohjelmallaan. Haastatteluun osallistuneet poliisivoimat olivat hämmästyneitä saamastaan 

huomiosta. Minä toisaalta en. Kun sain tämän raportin Loviisasta 23kpl 

spallaationeutronivuototietoineen. paljastettiin samalla, että ydinvoimaloista maailmalla vuotaa 

+900% enemmän neutronivuotoa ulos, kun "virallisesti valehdellaan" kautta ydinturvakoulutuksien. 

SUPO sieppasi lLoviisasta mulle tulevan lähetteen. Jemmasi sitä puolisen päivää, etten saanut sitä 

käsiini. Matkan varrella ohjelmaan oli ympätty "anarkismiohjelma". Tuo vastaanottamani ohjelma t 

o i s t a t t a a itseään puskurissaan kuin syöpäkasvain kerran mutta vain tunnissa! Kyse on siis 

pirullisen tarkka ohjelma, joka estää systemaattisesti taltioimasta minulle lähetettyä ohjelmaa. 

Koska se viikojen sisällä täyttää turhilla toistoillaan vastaanottopuskurit yms. Nyt kuulen luuloa 

siitä, että kyse olisi viruksesta tai vastaavasta. Näin ei siis ole! Ohjelma EI liity millään tavoin 

varsinaisten virusten toimintatapaan, vaan on vain puuhariesana pakko kontroloida. Eikä tässä toki 

kaikki. Puolestaan veli lähetti minulle aivan toisaalta, eri aikaan meidän "ekoenergia-aikeisiimme" 

liittyvän kartastotiedoston. Myös sen SUPO sieppasi ja jumitti puoleksi vuorokaudeksi. Vaikka 

lähettäjä ja aika on täysin eri, niin se toimii samalla "echo" koodillaan myös. SUPO oli selkeästi 

saanut myös sen ohjelman tutkintaansa. 6h viivästettynä senkin todettiin olevan aivan liian 

haitallista materiaalia valtion nykyään kaavailemiin rajattomiin ydinrakenteluihin mahdollistaen 

uudet loistavat ekouudisratkaisukartoituksemme. SUPO tietää tasan tarkkaan m i t ä ja m i k s i 

sabotoi! Mikään muu ohjelma ei ennen, eikä jälkeen ole toiminut kuin nuo vain kaksi ylikriittistä 

ohjelmaa. No miksi SUPO sitten otti nimenomaan minut tähtäimeensä ja juuri nyt? No olen näistä 

koko asian alkuunsa laukaisseista ydinalan tarkimmin salaamista 23kpl. spallaatiovuotoneutronien 

23kpl ylitystiedoista tehnyt koosteen kuvineen. Aloitin niiden systemaattisen postaamisen satoihin 

päättäjätiedostoihimme vain hetken ennen kun SUPO aloitta avoimen anarkiasoitumisensa vailla 

moraalin häivää. On täysin selvää, SUPO ei kansainvälisen IAEA ydinrikollisväkensä kanssa näy 

sietävän, kun totuuksia liikkuu maailmassaan. Saa nähdä kuinka hurjaksi toimet ydinhallinto 
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maailmalta haluaakaan kiihdyttää, ettei tämä löydösmateriaali leviäisi maailman tietoisuuteen 

ydinalan kauheuksista ja salauskulteistaan. ----------- Vesaleka maailmalla! Sent: Wednesday, 

October 21, 2009 4:26 AM Subject: Sekava foorumilainaus > Äh, tietysti tiede.fi-tekstit menivät 

ihan sotkuun kun kopioi suoraan. Minä puhuin siitä 14 mystisestä neutronista kun lainasin 

spallaatioteoriaasi suoraan. Oma mielipide on tuo että fissiossa katoaa > 13, niinkuin löysin 

Hylleraasin -51 Atomit-kirjasta. 3 niinkuin on ilmoitettukin, sitten 6 muuttuu sisäisessä 

betahajoamisessa ylemmiksi aineiksi, tämä luku tuli Zäpiltä, ja edelleen 4 on mystisiä! Ja tämä > 

lähtö-13 siis kokeellisesti yleisimmästä hajoamistuotteesta laskettu, jotka ovat toki pysyvinäkin 

raskaampia kuin luonnon isotoopit. > > Mutta voihan neutroneita karata enemmänkin spallaatiolla, 

vähän hämää, että olet vain ottanut lähtöarvon perus-isotooppien neutronisuhteesta. Voiko 

spallaatio tapahtua niinkin, että ihan uraanipuolikkaat pirstovat > viereisiä ytimiä? Vai ovatko ne 

niin hitaita, että vain työntävät ne pois edeltään? *On ÄÄRIMÄISEN MIELENKIINTOISTA, miksi 

tämä postauksesi jumitti Suomen nettiä laajasti. Mm. minulle sen perilletulon esti SUPO 

systemaattisesti sulkemalla nettini liki viikoksi niin juntturaan 20-24.10 peräti 5vrk ajaksi, että sain 

100kpl jumitettuja viestejä auki vasta sunnuntaiyönä 25.10! *Samana päivänä kun juttusi postasit 

tuli 4kpl länsirannikon nettien erikoispoliisistolle erityiskutsut Seatleen USA ja YLE raportoi asiaa 

alueutisissaan aamulla. Hei kanmaan, ei TAATUSTI vahingossa! *Niin eikö vaan ole 

mielenkiintoista miten alkujaan 2,5 neutronin ylijäämä kiipeää läydös löydökseltä, ensin 5kpl. 

tuplaan. Ja nyt niitä tuli hurjasti lisää liki 6-kertaisuuksiinsa jo! Poliiseilla räjähtävää panikointia, kun 

todistit sen ihan kirjallisesti maailmalle! Nyt päästiin 13kpl mikä jo niineen on totaalisesti 

maailmanmullistustieto! Eli kerrataas nyt: Tietolähteesi tähän lukuun oli siis "Atomit" kirja. Painettu 

sensuroinnin ulkopuolella 1951. Kirjailijana Hylleraas?. . Muuta kun h e t i meikä lainaamaan! *Eikö 

ole muuten enemmän kuin ihmeellistä miksi kaikki muut kirjat haluaa pitäytyä 2,5kpl valheessa. 

Vapaammatkin kirjat 5kpl haarukoissa? Koska reitit tähän 13kpl on enemmän kuin kiistattomat jo? 

*Oivaisaa tässä nyt on selkeä ja maapallon kattava systemaattinen salailujuoni kyetään nyt 

murtamaan k i r j a l l i s e s t i ! Muuta kun videota ja englanninkielellä kanssa tästä 

megalöydöksen kirjallisesta todisteesta. Onhan valhe suorastaan musertavaksi jo kyetty 

osoittamaan. *Mutta, mutta ei tässä kaikki. Katsos vaikka minun julkaisemistani MM-

lisäyskerrointaulukoista noitten mainittujen säteilevien isotooppisisaratomien pysyvyysaikoja. 

Niitten neutronointi siis jatkuu tuon 13kpl päälle vielä hurjasti niinä 1-5v aikana jotka ovat 

reaktorissa! Lisää tulee neutroneita myös näin. Jätät e d e l l e e n liki kokonaan pois esim. atomin 

halkeamisen 3<-osaansa! Poissuljet niinikään kiistattoman faktan, miten atomin saadessa 20MeV 

ylittäviät säteilymäärät se halkeaa kuin HERNEPUSSI! Siloin vapautuvia neutroneja jääkin 

heittämällä mitä lie 50-140 kpl! Olisi oivaisaa löytää tilastoja kuinka suuri osuus uraaneista halkeaa 

näin, vaikka 5% ja siinä päästään Pekka Jauhon laskemaa N/Z suhteen (uraani)1,55> 

(palladium)1,3 atomien neutronisitomissuhteissa pitkälle kolmellekymmenelle jo! Entä sitten 3,5% 

U-235 halkeamisten rinnalla tapahtuvat Pu-239 prosessit? Ne kun vastaa 30% ydinenergiasta jo 

ihan perusreaktoreissa! Tätäkään ei lainkaan lasketa. Plutoniumilla kun 2,5kpl on suoraan liki t u p 

l a t 3,5kpl ja tätä "hernepussihalkeamisen 20MeV rajaa ylitetään rankemmin myös. Haluan nyt 

korostaa, että tuokAAN 13kpl ei ole kiveen kirjoitettu vielä. Vaikka on valovuosia alun 2,5kpl ja 5kpl 

määrän yläpuolilla! *Minulla on tässä näppituntuma jutustasi: -13kpl neutronimäärä karkaa 

mittaamatta taivaan tuuliin! -6kpl neutroneista halkeaa ilmeisesti reaktorituntumassa ja 

rautakuorissa niin, että edustaa 200MeV alkutehohalkeamista 16MeV beettaenergiaa. -4kpl 

neutroneista: -1kpl menee jatkofissiohalkeamiseen. -2 neutronista menee muuttaakseen U-238 

plutoniumiksi 2% reaktorituottoon/v. Näistä puolestaan joka toinen plutonium saa kaksi 

neutroniaan. -Jäljelle jäänyt 1 neutroni puolestaan uppoaa energiaansa luovuttaen ydinreaktorin 

seinämiin ja rakenteisiin muodostaen isotooppeja näistä kaikkineen.(=23kpl!) Huomaa tieten 

haluan nojautua edelleen Pekka Jauhon N/Z lukujen antamiin suoriin laskennalisiin keskiarvollisiin 
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23kpl kokonaismääriin. Vaikka laskentaeromme on onneksemme nyt lähinnä kosmeettisen pieni! 

SUPO-reaktioista päätellen olemme yhteensä enemmän kuin jäljillä! -------------- Kykenisimmekö 

muuten laskemaan jo karkaavia tehosuhteita myös? Jos vaikka nuo 6 beettahalkeavaa neutronia 

edustaa (STUK Säteily ja turvallisuuskirjan) 8% reaktorin kokonaistehoista. Itse laskisin tässä 

viitteksi näin: Pistämme 2kpl kilon punnusta liukkaalle jäälle ja väliin viritetyn vieterin, miten 

rekyylienergiat liuuttaa punnuksia? 50% potkuenergiasta liikuttaa punnuksia loitomma toisistaan 

puolittuen molemmille punnuksille symmetrisenä. Näin pelkistäisin rekyylienergiat, pyssyyn jää 

PUOLET luotiin sitoutuvasta energiasta. Olenko jäljillä "viralliseen" tulkintalaskentatapaan? -6kpl 

beettahajoavaa neutronia edustaa 8% ja siitä lähtevät neutriinovuot luontoon edustaa (alun 

200MeV),11MeV= 5,5%. - = Yhteensä 13,5%. Tämän teoreettisen energian toinen puolisko sitten 

tytäratomien rekyyleihin edustaa tuplat = 27% koko ydinreaktion energiasta. -No näin laskien siis 

jäljelle jäävät 4 fissioivaa neutronia edustaakin 4kpl/6kpl= 0,67*27%= 18%. Näin reaktorissa 

hajoaviin neutroneihin saadaan yhteenlaskien 45% energiasta 10kpl määrästä. -No entä ne 

mittaamatta jäävät 13 neutronia? 13kpl karkaavia (n)/10kpl (n)=1,3 *45%= 58,5% -Jos pystyit 

seuraamaan saimme PELKIIN neutroneihin jo jäämään uskomattomat 103,5%!! Kuten huomaame 

energiasuhteet on päin seiniä, koska päälle tulee rajusti muutakin energiaa! Ensinnä neutriinojen 

energiaosuuttahan ei MYÖSKÄÄN kyetä laskemaan, koska neutriinot karkaa energioineen 

lämmittämättä reaktoria k a i k k i. Silti jokaisessa neutriinossa protoniin osuessaan on mm. 1MeV 

gammaenergiat jo. Pelkkiin beettahajoamisessa vapautuviin karkaaviin 6kpl neutriinoihinkin 

reaktori menettää mittaamatta jäävää energiaa 6kpl 1MeV neutriinoenergiaa/ 200MeV 

fissiohalkeaminen= 3%. Jos kuulostaa vähältä niin 1000MW sähkötehoisesta reaktorista edustaa 

jo 90MW energiaa mittaamatta! Ei siis vähän. -Voi olla vaikeaa seurata, mutta niinikää mittauksen 

ulkopuolelle karkaavat neutronit puolestaan edustaa karkeasti 25% reaktorin tehosta. 1000MW ja 

33% hyötysuhteen reaktorista tämäkin siivu haukkaa hulppeat: 3000MW* 25%= 750MW!!! Eli 

vuotavat ja mittaamatta jääneet neutronit edustaa miltei voimalan sähkötehot. Neutriinoineen jo 

840MW kasassa jo. Sitten päälle kaiken reaktorista lävistävät gammakarkuutukset. 12MeV sanoo 

STUK säteily ja turvallisuus kirjasaan. 6%. Taas tämäkin 1000MW/(3 000MW) reaktorissa edustaa 

18%= 180MW. Nyt ymppäämme tähän kerryttämämme= 1020MW . . .kunnioittava hiljaisuus! . . 

TaDAA! Nyt pääsimme miltei pilkulleen siihen, jota olen sullekin esittänyt. 1000MW reaktori tuottaa 

1000MW sähköä. 1000MW hukkalämpöä ja 1000MW säteilyenergiakarkuutusta!! (Että olen khuule 

ylpiä taas!)) PS. Koeta nyt kalkuloida, jos pystyt sisäistämään monimutkaisuuteni, tai löytämään 

siitä selkeitä virheitä. Joka tapauksessa aivan ällistyttävän samoja tuloksia kertyy kerta kerralta 

vaikka dilemmaa lähestyisi mistäpäin vaan.  

  

405. Lehtiladelmia..txt 
405. 2009 Lehtiladelmia. Hätäsektioita TVO:n metsiin. L.S06.10.2009:"Kopterilla lannoitettiin 

120ha Rauman seudulla, (TVO/Olkiluoto!) Metsän lannoitus voidaan hyvin tehdä myös syksyllä, v 

a r s i n k i n tänä vuona(?), kun lannoitteitten hinnat laskivat. Metsaän lannoituksesta vastanut 

Metsänhoitoyhdistys Länsimetsän aluevastaava Mikko Kinnusen mukaan kevät on perinteisesti 

otollisinta aikaa. Rauman seudulla lauantaina lannoitettiin 120ha ala, lannoitetta 66 500kg. 

Levitetty typpipitoinen lannoite on parhaimillaan mäntyvaltaisten tuoreiden kankaiden ja sitä 

heikompien kasvupaikkatyyppien lannoituksissa 150kg/ha. Kangasmaiden lannoitus lisää 8 

vuodessa puuston kasvua keskimäärin 13-24 kuutiometriä hehtaarilta. Lannoitelajeista riippuen 

yksi lannoituskerta maksaa yhteishankkeessa 240-400e /ha. Metsänhoitoyhdistys suunnittelee ja 

toteuttaa lannoituksen yhteishankkeena. Yhdistys suunnittelee, hankkii lannoitteet lannoitteet sekä 
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kuljetus- ja levityspalvelun, valvoo levityksen ja tekee tarvittavat tilitykset. Länsimetsän alueella 

tehtiin lannoitusta myös keväällä noin 125ha. Ensi keväänä on Knuutilan mukaan tarkoitus tehdä 

lannoitus Laitilan, Honkilahden ja Hinnerjoen alueella. Helikopteri ottaa kerralla n 2000kg 

lannoitetta. Määrä riittää 2ha ja aikaa menee 24 min." *Itse asiassa Suomen metsien 

lentolannoitukset lopetettiin kannattamattomana about JO 1970-luvun lopulla! Haluan tähdentää 

myös hätälannoitusten alueet. Olkiluodon säteilyenergiapäästöillään ydinvoimallaan runtelemat 

saaren omat metsät ovat pääkohteena. Erityisesti talven merituuliputki Turkuun päin on toisena 

pääkohteena! Itse asiassa JUURI niitä päätuhometsiä, joita keväällä otetuista kuvistani 

virannomaisemme onnistuivat tunnistamaan! Kiersin alueilla satoja km ja kuvani levitin päätuhoista 

mm. nettiin, josta mm. YLE otti aiheen Länsi-Suomen alueuutisiinsa. Ei siis sattumaa, vaaan 

kiinnnostavaa! Huomatkaa, että nyt jo 300 000ha kokoisten metsätuhoalueiden tultua esille jopa 

Eduskunnan kyselytunneilla on paniikki iskenyt virannomaisiimme rajusti. Ydinhallintomme on 

valmis syytämään apulannat syyssateitten liriseviin puroihin ja surutta hukkaan! On tullut selväksi, 

että nimenomaan SYKEsarja B7 esittelemiä mäntyjen säteilytuhojen epätoivoista 

typpipuskurointisuojaa haetaan hysterisesti. Ydinvoimaloistamme kaikkialle vuotavat neutroni- yms 

säteilyvutojen aiheuttamat neutronieroosiomuutokset metsänpohjien ja ilmamme atomitasoissa 

ovat kasvaneet hallitsemattomiin mittoihinsa. NASA:n lokakuun alun ilmoitukset tausatasojemme 

+20%kasvuista lienee ollut se viimeinen laukaisija. Siksi kansainvälisesti vaadittuun hätäratkaisuun 

suoritettiin myös Vesan esittämiä rajuja syksyn länsirannikon "boorikaasutusruiskutuksia" 

lentokonein. Ja nyt yritetään paniikissa myös klassisemmin helikoptereilla. TVO on jo 

agressiivisesti poistattanut päätiestönsä reunoilta näkyvimmin säteilyn tappamaa 

metsätonnistoaan. Nyt sekin tie näyttää käytetyn loppuun ja epätoivoisemmaksi alati näyttää 

käyvän! ----------- Arevan lakkouhkaus. S.K.01.09.2009:" Areva uhkaa töiden pysäytyksellä 

Olkiluodossa. Arevan osavuosikatsaus uudistaa syytöksensä, että ydinvoimalan suunnitelma 

asiakirjojen tarkastus vie TVO:lla sovitun 2 kuukauden sijasta 11 kuukautta, eikä voimayhtiö (TVO) 

toimi alan standardien mukaisesti voimalasopimusvelvoitteitten mukaan. Ranskalaisyhtiö katsoo 

TVO:n aiheuttvan viivästyksiä ja lisäkustannuksia. Areva esittää rakentamislakkoa TVO:ta vastaan, 

kunnes firma täyttää velvoitteensa. Lisää tappioita. Osavuotiskatsauksessaan Areva ilmoittaa 

alkuvuositappiolisikseen 566 miljoonan tuloksestaan 550 miljoonan tappiot Olkiluodon 

ydinvoimalan viivästymisistään. Aiempi tappiokirjaus oli jo 1,7 miljardia. Näin jo tämäkin tappio on 

OL-3 alkuperähintaluokka 2,3 miljardia. TVO on puolestaan esittänyt välimiesoikeuteen 

tappioikseen 2,4 miljardia jo pelkistä viivästyskuluikseen!" Eli OL-3 hankkeen JO 3-vuoden 

viivästymisiin tässä jo muikeasti haetaan vajaan lisävuoden lisäviivästymisiin syitä, ja tappiota tulee 

taas lisää miljardiluokkaa. Koska jo syksystä oman urakkansa valmiiksi ajallaan saanut Siemens 

teki alustavasti turbiinihallinsa "koipussitussuojistaan" työvälleen sopimukseensa 2v lisäviiveen 

sopimukset! Toisaalta kun OL-3 startti huonontaisi onnistuessaan EU:n meiltä vaatimia 

kestävänkehityksen +38<78% kasvuaikatauluumme -13% romahduksen, niin lisäaikaa myös 

maassamme laajasti halutaan! Näköjään lisämaksun miljardeista paljonkaan ei vaivauduta 

välittämään, kun jokainen tekovuosi poikii alati lisäviiveitä. Parhaillaan syksyyn STUK puolestaan 

hylkkäsi jo 5 kerran peräperään OL-3 laitoksen ajolaitteitten instrumentien suunnitelmat. Nyt tämä 

ongelma poiki taas kaksi lisää. Suunnitelmaan tuli n. puoli vuotta lisäaikaa ja viikate pudotti OL-3 

hankkeen STUK pääjohtajan. Kaikista näistä toki ydindiktatuurissamme tarkoin vaiettiin 

julkisuuteen! ----------- Hiiltä kallioon. TABU rikki! T.M.18.2009:" Hiilen poistaminen voimaloiden 

pakokaasusta ja pumppaaminen varastoon CCS= Carbon Capture and Storage, on nopeasti 

noussut voimalateknologian kuumaksi puheenaiheeksi. Näin jopa hiilen poltto voidaan saada 

hiilineutraaliksi kasvihuoneilmiöön! CO2 suunnitellaan säilöttävän vanhoihin öljykenttiin. 

Norjalainen Statoil Hydro on jo 1996 lähtien pumpannut Sleipner-tuotantoalukselta 11 milj.tonnia 

hiilidioksidia merenpohjaan. Käyttäen varastonaan kilometrin syvää Pohjanmeressä olevaa Utsira-
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kerrostumaa. Entistä öljylähdettä. Periaate toimii, koska kaasutkin on pysyneet vuosimiljoonat. 

Toinen vaihtoehto olisi sitoa hiili kemiallisesti kallioperään. Hiilidioksidi reagoi esim. 

metallioksideihin karbonaattimineralisoituen. Esim. mangnesiitti MgCO3, kalsiumkarbonaatti 

CaCo3 ja diolomiitti, jossa on sekä magnesiumia että kalsiumia. Islannissa on meneillään 4 

yliopiston ja Orkuveite Reykjavikur-energiayhtiön CarbFix-hanke aiheesta. Tarkoitus on 

Reykjavikin Hellisheidin maalämpövoimalan hiilidioksidipäästövesien pumppaus 800m syvyyteen 

rikkonaiseen basalttiin, jossa se mineralisoituu itsekseen karbonaateiksi. 'Kestäen sielä 

vapautumatta vuosimiljoonia. Pumppaus alkaa ensi keväänä. -------- Eduskunnasta. Jo pitkään ja 

hartaasti aina vuoteen 2009 asti ollaan tiedotusvälineissä kerrottu miten OL-3 työmaa tuottaa 

valtavat verotulot. . .Öö. .siitä kummaa valhettta, ettei TVO/Posiva konsortio mankkala 

säätiöperiaatteellaan edes saa mielestään maksaa veropennin latia. Koska kyseisten ydinfirmojen 

keskeinen tehtävä on tismalleen sama kuin ydinyhtiö Fennovoimankin. Kiertää veroja aina ja 

kaikessa! No silti alkutalven on lehdistö valehdellut ydinyhtiöitten syytämistä ns. "verotuloista". Kun 

OL-3 työmaat pursuavat niinikää täysin veronsa 6kk työaikanaan maksamatta jääviä 

ulkomaalaisorjia, niin jo on valhetta poikineen. Niin toinen, asia on sitten paljonko OL-3 työmaalla 

On suomalaisia veronmaksajia? Lehdistöön TVO valehteli sen pysyvän milloin 70%, toisinaan 

pyhästi vannoen yli 50% nimeen. Mikä sitten on totuus tästä? Ydinala on alusta asti pitänyt 

pääperusteinaan suomalaisen työn takaamistaan. Niinikää ydinalaa on pidetty 

tietämättömissäpiireissä täysin kotimaisena, vaikka jopa polttoaine on 1005 ulkomaalaisvenäläistä. 

Vaan mikä on totuus. Kimmo Kiljunen SDP kävi tutustumassa. 19.11.2009 hän räväytti karvaan 

palan suusanallisesti eduskunnan televisiointiin:"Kävin tutustumassa omakohtaisesti TVO:n OL-3 

työmaan 4100 hengen kokoonpanoon. Voin vakuuttaa, että tuosta väestä löytyi tuski . . niin . . 

150kpl suomalaista!" Huisaa kaikineen alle 4% työmaasta on siis näitä maailmallemme kuulutettuja 

suomalaisia veronmaksajia jne. Voiko valhetta enää härskimmin esittää TVO ydinhallinto?! 

  

406. +20%,v II..txt 
406. +20%/v II. Auringosta tulossa hirmumyrsky I! T.K.13-09.Vuosi 2012 on auringonpurkausten 

vuosi. Kun auringonpurkaukset syöksevät avaruuteen miljardien ydinpommien verran energiaa, 

Maa on vaaravyöhykkeessä. Vuona 1859 raivosi supermyrsky, joka olisi lamauttanut täysin nyky-

yhteiskunnan tietoliikenteen, sähkönjakelun. 2012 ennustettu avaruusmyrsky voi edetä näin: 

Valtava plasmapilvi sinkoutuu Auringosta suoraan maata kohti. ACE-luotain varoittaa 45min 

etuajassa, mutta hirmumyrskystä vain 15min etuajassa. Se ei riitä vaikka hälytys lähetetään 

tuhansiin (ydin!) voimaloihin asialle ei ehditä tehdä juuri mitään. Suurin osa sähkönjakelusta ja 

tietoliikenteestä on katkennut. Aurinkomyrskyn magneettikenttä aiheuttaa suuria muutoksia Maan 

magneettikentässä. Synnyttäen jopa tuhansien ampeerien virtapiikejä suurjännitejohtoihin. 

Muuntoasemat romahtavat ja johtimet sulavat. Sähkökatkokset leviävät nopeasti sähköverkon 

ylikuormittuessa. Vesi-, elintarvikehuollot, polttoainejakelut, kuljetuskalustot, kotitaloudet, 

teollisuus, sateliittiliikennöinnit romahtavat. Hetkissä tilanne on liki kestämätön. 1989 Quebecissä 

aurinkomyrsky pimensi näin 90 sekunnissa miljoonien sähköhuollot. *Niin 90 sekunnissa olisi liki 

500 kpl ydinvoimaloita pitkin maailmaa seis. Tiedämme, että ilman elintärkeitä 

hätäjäähdytyssähköjään nämä KAIKKI sulauttavat raktoriensa 100 tonnin sisuksensa kaiken 

tieltään sulattaviksi velloviksi säteilylaavajärviksi.. Ööhöm taidamme kohta elää varsin 

mielenkintoisia aikoja! Olen aina sanonut, että ydinvoima lähtee, mutta viekö se muassaan siihen 

sokeasti luottavan ihmiskunnan? . Niin elämme t o s i a a n muutaman vuoden päästä enemmän 

kuin mielnkiintoisia aikoja! Mutta toki aina voi luottaa hullun tuuriinko? Käykää katsomassa TVO:n 
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Olkiluotoa. Maamme sähkönhuollon keskeisin solmupiste lähettää megalomaanisia 

AVOlinjahirviöitään 300km päähän Helsinkiin sellaisella keskittymällään jo nyt, että asia hirvittää 

haavoittuvuuksissaan eduskuntaa myöten. Siinä sitä on Aurinkomyrskyille johdinpituutta ottaa 

kunnon potkutehoja! * 2012 aurinkomyrskyennusteessa on mielenkintoinen piirre, nyt todetaan 

auringon liki kyvyttömäksi purkaa flarepurkauksinsa sisuksistaan tasaisesti kasautuvia ylijäävää 

fuusioenergioitaan. Ihmiskunnan säteilyhäirintä on päätymässä vuorovaikutuksessamme auringon 

vastaiskuun oikein spesiaaliponnella. Aurinkoa ei ole koko tutkintajaksona nähty noin 

pahaenteisenä kuin juuri nyt. Ihmiskunta toki selviäisi sähkökatkoksistaan vaivoin 1859 opein. 

Vesivoimalat, kivihiilivoimalt, biopolttimet ja vastaavat tuulivoimalat saadaan kyllä ongelmitta 

turvallisesti alas ilman sähköjäkin ja aikanaan toki myös ylös. SE EI ole ongelma ISOLLA. . Vaan 

se miten selviämme ilman teoreettistakaan mahdollisuutta jälkijäähdyttää alas rojahtaneet sadat 

ydinvoimalamme ilman siihen elintärkeää varasähköä! Koko IAEA:n edesvastuuttomat 

ydinturvahuoltoperusteet kun lepää sen varassa, miten alas rojahtaneen ydinvoimalan 

vuorokausien jälkilämpökuorman saa poispumpattua muualta tuoduin sähköverkoin esim. 

vesivoimaloilla. Mutta miten toimitaan kun OL-1, OL-2 laitokset vaatisivat Jimmy Carterlain 

mukaiset 2*88MW hätäsähkönsä vuorokausiluokissa. Laitoksella toki on 8* 1,8MW ala-arvoiset 

dieselinsä. Mutta 176MW tarve/ 14,4MW saannolla= pelleluku 8% tarpeesta! On sielä toki mitä lie 

Safen lipeäakkujakin muutama hyllyllinen, no salli nauraaa niiden mikrotasaon avusta tähän!) Yksi 

on totaalisen varmaa tuollaisessa, YDIN LÄHTEE !!! ----------- Auringosta tulossa hirmumyrsky II 

T.K.13-09.(USA:n presidentti Obamalle myönnettiin 09.10.2009 Nobelin rauhanpalkinto hänen 

intensiivisestä halustaan perustaa uraanista täysin vapaa Maapallo. Aie koskee sekä ase-, että 

siviiliydinvoimaloita. Nyt tiedostamme mistä tämä halu kumpusi tukensa antaneen Norjan 

Nobelkomitean lehtereille. Mutta nyt on tosiaan enää kyse siitä e h d i t ä ä n k ö romuttaa 

maapallomme suurin uhkaaja ennen kuin rysähtää.)Kaikkein voimakkain tunnettu avaruusmyrsky 

sattui 1859. Vastaava nyt lamaannuttaisi yhteuskuntamme toiminnot jopa vuosiksi. Tammikuussa 

2009 Yhdysvaltojen kansallinen tiedeakatemia julkaisi raporttinsa "Sever Space Weather Evens- 

Understanding Societal and Economic Impact" avaruussääraporttinsa talousvaikutuksista. Ei ole 

sattumaa, että raportti julkaistiin hiljaisuudessa Obaman tullessa virkaan, odotellessamme 2012 

auringonpilkkumaksimia. 1859 tyylinen toistuma maksaisi ensivuonaan 1-2 biljoonaa dollaria. 

Yhteiskunta lamaantuisi vähintään 5-10 vuodeksi! USA menettäisi 300 muuntaja-asemaa ja sähköt 

130 miljoonalta. (USA:n pitkiin sähkönsiirtoihin lisätyt ns. amorfiset erikoiskalliit muuntajat ovat 

yliherkkiä jo hyvinkin pienille flaremagneettimuutosten synnyttämille tasasähköisille staattisille 

vinokuormille. Siksi katkeilevat verkot on ydinriippuvaisen USA:n erityishuolen alla. Kaikki alkoi 

luonnottoman kirkkailla revontuli-ionisaatiopilvillä, joiden valossa näki lukea. Niitä pidettiin vain 

lähinnä kinnostavina. Ihmisillä ei ollut sähköjä, mutta lennätinasemat olivat tärkeitä kuin internet nyt 

ihmiskunnan elämisen edellytyksenä. Muutama päivä tästä 1 syyskuuta Britti tähtitieteilijä Richard 

Carrington näki Auringon pinnasta räjähtäneet 5min kestäneet valkovalojuovat kaukana Auringon 

pinnan yläpuolella. Vain 17 tuntia tästä maahan osui uusi, paljon ensimäistä voimakkaampi 

magneettinen myrsky. Revontuli-ionisaatiopilvet iskivät taivaalle kautta maailman Euroopasta, 

USA, Australia, Havajille näkyen. Lennätinasemia syttyi tuleen molemmin puolin Atlantia. 

Lennättimiä voitiin käyttää jopa ilman virtalähteitään mangneetti-indusoinnilla. Kalliovuorella luultiin 

Auringon nousevan keskellä yötä ja kullankaivajat lähtivät nauttimaan aamiaisiaan. Vasta 4 

syyskuuta avaruusmyrsky laantui. Carrington huomasi ennennäkemättömän rajut revontulet kautta 

aikain vain 17h auringonpurkauksen jälkeen. Kyseessä oli harvinainen kaksoispurkaus, Auringon 

irrottaessa itsestään 2 erillistä plasmapilveä koronapukaus CMEnä. Pääasiassa ionisoituneen 

vedyn elektronien ja protonien sisältäneet miljardien tonnien ainesmäärät. Supermyrsky voi kumota 

Maan säteilyvyöhykevaikutukset, jos plasmapilven magneettiviivat kulkevat vastakkain Maan 

kenttäviivoihin. Kietoutuen toisiinsa valtavasti energiaa vapauttaen. Pilvi oli Maahan osuessaan 
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1000km/s nopea ja 50milj. km leveä. Kahden vastakkaissuuntaisen kentän kohdatessa kenttien 

energiat muuttuu atomaaristen hiukkasten kineettisiksi liike-energioiksi synnyttäen mm. revontuli-

ionisaatiota. Ilmiö oli 50 miljoonan asteen roihupurkaus. Jälkimmäinen purkaus eteni epätavallisen 

suurella 2 400km/sekuntivauhdilla. Myrsky tuhosi sitä paitsi joksikin aikaa Maan omat 

säteilyvyöhykkeet- ja otsonikerroksestamme 5%! Kun suurienergiset hiukkaset osuvat 

avaruusmyrskyn aikana Maan yläilmakehään, ne reagoivat ilmakehän hapen ja typen kanssa ja 

muodostavat nitraatteja. Osa nitraateista kerrostui Grönlannin ja Antarktiksen mannerjäähän 

varastoon.(Mielenkintoista miten ilmiöt kietoutuvat. Mm. minun ja Vesan jopas videoimaankiin 

säteilykasvun maailmaan lisäämiin typpiyhdistelannoituksista kumpuaviin ihmetystä herättäviin 

punaleväsateisiin asti!) 1859 oli ankarin myrsky 450 vuoteen. (Pahimmat Aurinkoflaret ko. 

pienemmät suorastaan p u i s t a t a v a t ! Öljykriisin enteitten rajuin ydinvoimalabuumin vuosi 

1972. Itäblogin romahduksen synnyttämä rajun CCCP/SEV ydintalousrappeutumisvuosi. 

Tshernovaikutusten sikäläisten ydinvoimaloitten ajon "hälläväliä" kliimaksivuosi 1989! Niin 

kruunuksi mehiläisten säteilyionisaatikuolemien alkuvuosi 2003! Toki vain neljäsosia 1859 tasoista, 

mutta sitä ISOA odotellen. . ) Auringon käyttäytyminen näyttää kuitenkin olevan muuttumassa, 

koska 2008 ei olllut lainkaan pilkkuja 266 päivään vuodessa. Sitä rauhallisempaa vain 1913. 

Auringon epätavallinen käytös on jatkunut 2009, jolloin alkuvuoden 3kk oli pilkutonta 79vrk. 87% 

ajasta. Aurinkotuuli on heikompi aikoihin. 2008 STEREO luotain havaitsikin äkillisen purkauksen, 

vaikka Aurinko oli muuten rauhallinen pilkuitta. Myös 1859 supermyrsky alkoi vähäaktiivisen 

Auringon kautena. Yhteiskunnan, e r i t y i s e s t i ydinvoimaloissaan kiinni roikkuvan yhteiskunnan 

lamaannuttamiseen ei tarvitakkaan kuin YKSI supermyrsky. Hemmetin kuvottavaa, mutta ah niin 

enteelisen mielenkintoinen viite miten yksisilmäiseen ydinvoimaan tuijottamisesta luonto tulee 

rankaisemaan. ------ -Tässä siis EI ole kyse mistään aurinkoräjähtelyistä, vaan siitä, että ihmisen 

puuttuminen auringon mekanismeihin valtavalla luonnottomilla ydinvoimaloistaan syytämillään 

neutronivuollaan tekee vähän samantyyppisen ilmiön, kuin saippua tasaisella jaksotuksellaan 

räjähtävässä geyshirissä. Muuttaessaan sen painevärähtelyaikataulua pehmittämällä veden 

pintajännityksiä. Räjähdyssuihku pyrkisi "luonnollisissa" olosuhteissa toistumaan ehkä vasta 300v 

päästä. Nyt neutronisaastutettu Auringon pinta näyttää ihmiskunnan säteilysaastutuksin räjähtävän 

toimintaansa 300v etuajassaan! Siitä tässä on myös "kohtalon sormeilua", miten ydinala 

pääsyyllisenä kiistatta myös on Auringon iskun suorastaan kirurgisen tarkka hyökkäyskohde! 

Katoaa siinä sitten toki ydinalan illuusiot siitä, ettei luonto kykenisi puolustautumaan, saati 

rankaisemaan. Uutinen tiedelehdessä kivasti kertoo, kykenee ja KORKOJEN kanssa! ---------- IV. 

Boorilentoruiskutuksista. Syksystä 2009 muodostuu huikea näytelmä siitä miten massiivisin 

kansainvälisin lentokoneoffensiivein maailmalla yritetään epätoivoisesti vastata ydinuhkiemme 

jatkuviin kasvuihin. Idea on yksinkertaisimmillaan siinä, että kun reaktoreissa neutronivuota 

leikataan alemmas boorilisällä sieppaamalla vesisaostuksin, niin tätä samanlaista booriliuosta 

ruiskutetaan valtavilla maapallon kattavilla lentoruiskutusinvaasioilla kautta mantereitten 

ilmakehäämme tekemään samaa. Suunnattomin resurssein lentoyhtiöt levittelevät parhaillaan alati 

neutronivuon päästöisempiin pinkkipunertuviin taivaisiimmme laivanlasteittain booriliuosta. 

Kasvaviin taivassäteilykasvuun, joka jo on tuhonnut sielä partioivia lentokoneita kymmenin, 

kymmenin. Eivät ne Etelä- Ameriikan ja Afrikan rannoille yms. syöksyneet etsityt ja vaietut 

ranskalaiskoneitten yms. lentokonetuhot olleet kuin luontomme varoitusetuvartioita. Joita 

viranomaisemme piilottivat sanomasta totuuttaan. Seuraa dokumentaatiota: 20.09.2009 

http://www.youtube.com/watch?v=NsPMrJogC88 12.10.2009 

http://www.youtube.com/watch?v=FAPxA_6aywU 2009. syyskulla NASA antoi yleishälytyksensä 

siitä miten maapallomme ilmakehän säteilytasot olivat suorastaan räjähtämässä käsiin. +20% 

vuodessa oli sellainen shokki, joka laukaisi nuo kerrotut megalomaaniset ruiskutukset. Toki -93% 

mehiläiskadot ja mm. Suomeamme runtelemat 300 000ha kokoiset säteilymetsätuhot oli jo hyvissä 
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ajoin kortistoitu. Kyse on pelkistetysti siitä, että jokaisesta 1000MW ydinreaktorista karkaa 

mittaamattomasti 1000MW TAUOTON neutronivuo kasautumaan biotooppeihimme. Nyt kasvu on 

ryöstäytymässä hillittömiin kasvuihinsa, jotain on ollut näköjään pakko yrittää! Ydinvoimaloitten 

pysäyttäminen olisi ainoa edes pientä toivoa antavaa, mutta vippaskonsteilla on nyt alettu. Tällä ei 

toki ratkaista mitään, mutta ostetaan muutamia kukausia suojalisäaikaa suureen 

ydinkatastrofiimme. USA:n tiedeyhteisö julkaisi ennakoivat laskelmaennusteensa siitä miten v.1859 

JO tapahtuneen toistuvien Auringon flarepurkausten tullessa 2012 ajankohtaiseksi on pakko toimia 

tässä ja nyt. T.K. lehden artikkelissa 2009 toki kerrottiin vain pintahuolet. Ydinvoimaloitten ja koko 

teollisuusimpperialisminsa totaalinen syöksyminen tuhoonsa arkisessa superflarepurkuksessa 

koettiin niin vaarallisena aiheena, ettei sitä uskalettu kuin vaan hipaista. Tämä Vesan ansiokas 

syyskuun lentoruiskutusvideointi kertoo tätäKIN pahemmasta tulevaisuudestamme. Antakaa kun 

kerron. 1909 WSOY, "Luonto tieteen valossa". Maamme tällä hetkellä vainotuimmissa teoksesissa 

kerrotaan historiallisena totuutena miten jo suljetun radiumampulin hetkellinen läpivienti 

laboratorioissa muutti ilmakehän säteilymyrkyttyneeksi sähköä johtavaksi kuin rautanaula. Niinikää 

tiedetään säteilyn polttavan ilmakehän hapen elektroniköyhäksi happiradikaaliksi, joka puolestaan 

"ultra"-polttaa mm. typen ilmasta saatavaan happeen kiinteänvalkeaksi typpioksidipulveriksi. 

Sähkökenttävalokaarin syntetisoitiin maailmansotien ajoista lähtien typpioksidia valtavat määrät 

tähän tapaan sotateollisuudelle. Se mistä NASA nyt panikoi on kaikki nuo yhdessä. 

Ydinvoimaloitten säteilyneutronvuot kohottavat parhaillaan +20%/v säteilykertymätasoillaan 

maapallomme kokonaan kattavaa ilmakehäämme. 2012 on tulossa ennenkokemattoman raju 

auringon syytämä sähköshokkipurkaus. Energiamääriltään jotain suunnattoman rajua miljoonien 

vetypommien energioin. Sitä on ottamassa mittaa siis ydinvoimin sähköä ennenkokemattoman 

helposti neutronoituneena johtava "uusi ja uljas ydinturmeltu ilmakehämme"! Nyt on laskettu 

kansainvälisin tiedepiirein, että JO 1859 arvoisilla auringon flare-energiapurkauksissa 

vapautuneilla megatonnistosäteilylisällä varustettu tuleva ja pian näkemämme flarepurkaus 

ryskähtää maapallomme virittyneeseen ilmakehään sellaisin seurauksi, ettei laskukoneitten 

taulukot riitä!! Se mitä 1960-luvun maailman suurinkaan ihmistehoinen säteilyisku ilmakehäämme 

Venäjän Tsar Bombaja ei saanut kuin 20% todennäköisyyspaloon typpikehässämme, tulee nyt itse 

luonto saattaamaan loppuunsa! Jos nämä, toki salaiseksi jätetyt laskelmaennakot pitävät 

paikkansa palaa maapallon ilmakehämme minuuteissa päältämme miltei koko 21% 

happimäärällään yhtyessään säteilyn silpomaan aktivoituun typpikehäämme! Vapautuva 

energiamäärä on jotain sellaista tässä tsiljoonien megawattien megapalossa, ettei elämälle jäisi 

tilaa pelastautua! . . Vesalle voin korostaa, etteivät nuo hänen ansiokkaasti nyt dokumentoidut 

lentokoneitten booriruiskutukset suinkaan ole vain "näpräyspottuilua". Ei parhaillaan silmät 

punaisina, nenät verivuoidossa ja miltei kaikki alas laskeutuvissa neutronimuroitujen booripilvien 

alla kituvat "nuhakansalaisemme" ole nähneet kuin kevyen kokeilun. Aikaa H-hetkeen on reipas 2v 

kokeilla voidaanko hillittömän rajuillaKAAN boorisumutuksilla enää ehtiä muuttamaan 

yläilmakehämme säteilytaseita sellaiseksi, ettemme palaisi tuhkaksi 1859 toisinnoissa. . .Nyt 

ydinalan rikollisuus on pääsemässä myös kansainvälisesti sellaiseen pylväspiikkiinsä, jota 

ydinherramme ovat aina toivoneet! Muutaman lähivuoden sisällä tulemme näkemään alati 

kiihtyvää booriruiskuttelua ydinvoimalasäteilypäästöjemme epätoivoisten laskemisyritysten 

invaasioin. Päättäjämme ei enää edes laske montako miljoonaa ihmistä kuolee alastuleviin 

neutronsäteilyvoiden satamisiin, ruokamaillemme, polttamaan säteilyin metsämme, meremme, 

myrkyttämään elinalueitamme. Sikanuha piti toki keksiä syyharhaksi sille, miksi boorimyrkyt tekee 

massiivisia kansannuhareaktioita. Mutta hätä ei lue lakia. Ja itse asiassa luontokaan ei anna 

hätäämme apua. NASA sateliitti mittasi maapallostamme 1,2 miljoonan km päässä huimia säteilyn 

+20%kavuja. Puolestaan epätoivoiset boorisumutuslentolaivueet kiipeää tästä vaaditusta 

naurettavan alhaisiin 12km kerroskorkeuksiinsa. Ilmakehätilavuuksistamme kyetään näin 
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kosmeettisen hetken putsaamaan ehkä promillen osia! Voi tosiaan miettiä mitä tehdään sille 

puuttuvalle yli 99,99% osuudelle jonne YHÄ ydinvoimalamme neutronivuot tauotta 

ydinlobbariemme riemuksi kiipeävät. On tosiaan paljon keskusteltu siitä voisiko nähty auringon 

uhkaavat poikkeusmuutokset olla tästä miljoonan km paksusta maapallomme neutronikasvusta 

reagoivia? Itse kehoittaisin kysyjää miettimään sattuuko ylös päähäsi, jos sinulla teilataan 

pikkuvarpan kynsi halki? Itse asiassa kaikki kietoutuu herkkävireiseen vuorovaikutukseen. Ja 

nähdyssä panikoinnissa koko tiedepiireissämme maailmassa on yksimielisyys siitä, että n. 2012 

tullaan elämään ennennäkemättömän uhkaodotuksien vuosia! Maailman militääriset 

poliisiverkostot on jo NYT hiottu äärimmilleen estämään tuon kroteskin totuuskuvion, eli tämän 

kertomani kalmaisan faktan vuodon julkisuuteen. Toki puolestani tulen tekemään kaikkeni, jotta 

kuolemaan ydinvoimin tuomittuina saamme tiedon siitä ketkä ovat syyllisiä tulevaan! Kauniita unia. 

. . -------- Triangelikemikalisaatiota rahvasmassaan. > Katselin vähän lentolevitettyjen 

kemikaalivanojen sisältöjä maailmalta, ja booria löytyy > myös. Barium näyttää kuitenkin olevan 

suurimpina pitoisuuksina, sitten alumiini. Mutta tiedä sitten Suomesta. . > Lentoviranomaiset 

ainakin ovat aika vaivaantuneita, eivätkä vastaa kunnolla kysymyksiin. *Ai ei viranomaisemme 

oikeen tykkää, jos kysellään miksi miljoonien hintaisia taivaittemme kattavia globaaleja 

ruiskutuslentojen syitä kysellään? Kas kummaa, olisikohan pojankosseilla nyt jotain salattavaa!? 

Vai olisiko säteilytasojen ydinvoimalapäästöjen siviiliydinvoimaloittemme vuosikymmenet 

kestäneillä neutronivuokarkaamisilla synkkää synkemmät taustat tässä. > Katsellaan, miten 

homma menee. *Boori perustuu reaktorineutronisieppauksiin. *Alumiini puolestaan on mm. 

vedenpuhdistuksestakin tuttu "sakkauttamiskokooja-aine vedessä". Lisäksi alumiini vahvasti 

negatiivisena ionilähteenä toimii oivana säteilyn plussähköistyneitten ionien vastakkaissähköisenä 

siepparina. *Barium? Kivaa löytyy wikipediasta:"Maa-alkalimetalleista aktiivisin. Voimakas pelkistin. 

Käytetään mm. röntgenvarjoainekuvauksissa. Baarium on hyvin myrkyllinen, mutta 

baariumsulffaattia voidaan ongelmitta syöttää potilaille varjoainekuvaksissa. Sitten varsinainen 

herkku: bariumsulffaattia käytetään, e r i t y i s e s t i s ä t e i l y s o j a l a i t t e i s s a !"Huhheijaa 

tosiaan. Mietitään nyt oikein tovi miksi ilmakehäämme on alettu ruiskuttamaan mehiläisten 

säteilykuolemien, säteilymetsätuhojen ja taustasäteilyneutronvoiden räjähtäessä käsiin. Niin ja 

erityisesti samaan aikaan kuin jopa NASA panikoitui +20% vuosisäteilytaustanousuistamme yli 

miljoonan kilometrien korkeusiimme! Niin miksiköhän kansainväliset tahot ovat alkaneet kylvää 

lentokonelennoin massiivisesti kolmea keskeisen selkeästi juuri säteilyntorjuntaan kustomoituja 

aineitaan!! Haloo hei! ------ Netti "jäykkänä"! 21.10.2009. Jotain ihan paniikinomaista on ainakin 

täällä länsirannikolla neteissä ilmassa. Velipoika ilmoitti mm. Porissa jopa suurehkon firmansa 

nettien olevan ihan juntturassa. Ei saanut juttujaan mulle läpi edes kirveellä! Lähetetty lähete on 

kertautunut ihan ihmeellisesti ainakin 5-kertaiseksi postaukseksi. Veljen lähettämiä samoja 

minuutin välein tulleita postauspaketteja on tippunut päiväkausia ihan hirveässä määrin 

kertautuneina päivien viiveillä. Itse kokeilin lähettää materiaalivastauksiani. Myös ne bannasi Supo 

koko iltapäivän. Edelleen yön yli ei näy menevän läpi kuin tippoina. Niin, että mistäkö arvelen 

"SUPO-peelojen" olevan tiellä? No tässä kävimme kaverin kanssa Raumalla ja saimme hurjasti 

kiitävän poliisisaattueen kanssa kulkea läpi kaupungin parrasvaloissa! Vaan oli siinä äveriästä 

ajella miliisikytät alusta loppuun takapuskurissa, keleTTO! No varmuuden vakuudeksi koko 

aamupäivän mm. YLE-paikallisradio kehua retosteli, että TVO. . Öö. .korjaan Satakunnan 

nettimiliisejä on oikein kutsumalla kutsuttu kansainvälisiin keskustelutilaisuuksiin Seatleen. 

Amerikassa kokoonnutaan nyt sitten oikein KUULUSTELEMAAN maailman miliisivoimin, mitä ne 

Vesa ja Arto sielä neteissämme oikein esittelevät ydinosaamisistaan! Hemmetti tunnista tuntiin 

hämillään ollut miliisipelle kertoili radiohaastateltavana hämmästyneensä miksi juuri HEHIN otettiin 

yhteys harvoina 4kpl kutsuvieraina? . . .!! HallOOO! Mikä heidän materiaalitutkimuksissaan oli 

kiinnittänyt alati kihtyvästi huomiota kansainvälisiin turvakokoontuneisiin? No arvaa tuon, että 
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ruiskutusvideointisi, spallaatiokirjoittelumme, flarekatastrofit, energianegatiiviseksi muuttunut 

uraanitalousfakta ja ylipäätään JATKUVA pilkuntarkka kansainvälisesti ultrasalatun materiaalin 

vuotamisemme maailman nettitiedotuksiin ja vastaaviin hetättää alati kiihtyvää mielialaa. "Että 

mistä IHMEESTÄ ne pojat tuon kaiken omien onkii?" Siinä kuule meille paikkaa historiaan 

pedataan.) PS. Uskon,että aikanaan lähetetty "laserylihienokuorirakennelaitteen" 

esittelykirjoittelumme oli se "shik!" Kaiken kruunasi asian pilkuntarkka totuudellisuus. Ja kun sen 

kykenimme julkaisemaan MYÖS tyylipuhtaalla englannilla kansainväliseen levitykseen, niin sen 

perään on kiinnostavuutemme ollut kautta maailman kybällä! Joten jatketaan, jatketaan toki 

samoilla toimivilla moodeillamme. Olen meinaan VARMA siitä, että esim tuollaisiin boori, barium, 

alumiiniruiskutussettien alkamisiin on selkeitä kytköksiä paljastuksiimme! kun sisäsiittoumpio 

puhkeaa edes yhdeltä suunnaltamme on maailman pakko uskoa, ettei salaisuudet ole enää 

varmoja! Otetaan tähän muuten uusi ja yllättävä löytö. Aiheesta jota jopa sinä epäilit täysin 

mahdottomaksi. No kieltämättä päänavaukseni Auringon säteilyhaitoista. . No lukase itse ja tutki 

taustamatskua: ---------------------- T.S.20.10.2009.Aurinkokuntaan virtaa atomeja nauhana. Nasa 

laukaisi vuosi sitten korkealle ellipsiradalleen Ibex-sateliitin. Tutkiakseen Auringon vaikutuspiirin 

heliosfääriin p y r k i v i ä hyvin energeettisiä sähkövarauksettomia hiukkasia. (Neutriino-neutroni 

huisaa!) Siitä sateliitin nimikin Interstellar boundary explorer (Tähtien välisen rajavyöhykkeen 

tutkija) tarkoittaa. Nyt Ibex-sateliitin Sience-lehden 5 raporttia kertovat Pluton ulkopuolisen 150-200 

AU:n päähän ulottuvan heliosfäärin muodon olevan komeettamaisen, kuin ei munamallisenkaan. 

AU= 150milj.km. Jo ennen Ibexin mittauksia Esa:n Soho-luotaimen havainnot aurinkotuulen 

täyttämästä kuplasta olisi mudoltaan epäsäännöllinen ja altis galagtisten magneettikenttien 

vaihteluille! Neutraaleja energeettisiä hiukkasia syntyy tähtien välisen aineen ja heliosfäärin 

avaruustuulen ionien vuorovaikutusten ja törmäysten seurauksena heliosfäärin rajavyöhykkeessä. 

Ne näyttävät pääsevän aurinkokuntaan v a i n k a p e a n a n a u h a n a , tietystä suunnasta!. 

.Aikaisemmin on vielä otaksuttu, että varauksettokia atomeja!! Tunkeutuisi heliosfäärin sisäpuolelle 

kaikkialta heliosfäärin ulkopuolelta. Näitä hiukkasia tunkeutuu aurinkokuntaamme kapeana 

nauhana vain sieltä täältä, missä tähtienvälinen magneettikenttä on s a m a n s u u n t a i n e n 

heliosfäärin pinnan kanssa. (Reitillä ON oltava siis ainetta ja sen energiasähkökenttää!) Nauhan 

alkuperä näyttäisi olevan kauempana aurinkokunnan ulkopuolella. Heliosfäärin ulkoraja, missä 

hidastunut aurinkotuuli kohtaan tähtienvälien materiaalin, toimii myös aurinkokunnan suojakilpenä 

voimakasta kosmista säteilyä vastaan . Tätä raja-aluetta kutsutaan heliopaussiksi. Voguer 2-

luotain saavutti kyseisen rajavyöhykkeen heinäkuussa 2008. Voyaguer 2 ja sen sisaralus Voyager 

1 laukaistiin matkaan syksyllän 1977. Ne eivät kuitenkaan onnistuneet havaitsemaan nyt löydettyjä 

neutraalien a t o m i e n naauhaa. *Hämmentävää taas! Näyttää selkeästi aurinkoon tulevan 

säteileviä atomilatauksia tarkoin linnunratatason gravitaatiolinssien leikkaamaa levypintaa pitkin. 

Nämä auringon gravitaatiovoiman itseensä vetämät hiukkaset ohjautuvat upoten aurinkoon yksi 

kerallaan ohittamansa planeetan mangneettikenttävuon ohjaamina. Ikäänkuin jojon sisään tuleva 

naru! Kapeana katkeilevana nauhana, on oleellista! Nyt on päivän selvää, Maapallomme on tässä 

kerrosrakenteessa oleellinen tulppaosa. Kun maapallomme on saanut ylimääräisen 10-

kertaistuneen säteilyionisaatioenergian mangneettikenttälisän, niin arvaatko jo? Oikein 

Maapallomme miljoonien kilometrien jo mitattu ja NASA:n +20%/v säteilykasvunsa 

ilmaionisaatiopallomme on alkanut muodostaa tähän ulkopuolelta tulevaan säteilynauhavuotoon 

ihan uudenkarheaa potkua! Jälleen kerran vain pari päivää nettikirjoitusteni jälkeen julkaistiin 

tämäkin materiaali. Olen varma myös siitä, ettei sattumalta. Nyt alkaa asettumaan uomiinsa myös, 

miksi nettimiliisejämme paniikissa kutsutaan kertomaan nettikirjoituslöydöistään maastamme. 

Täytyy siis vetäistä henkeä oikein kunnolla. Senverran huikeaksi löydökset alkaa mennä. 
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407. Outoa ilmassa..txt 
407. Outoa ilmassa Outoa ilmassa. Eletään 16.10.2009. TV/Radio huudattaa tätä kirjoittaessani 

taustalla sisäministeriön militärismin j ä l l e e n uutta vaadetta rekisteröidä, kortistoida ja 

poliisikontroloida maassamme kaikki mahdoton ja mahdollinen! Poliisien kontrolifrikismi on tällä 

hetkellä vaatimassa jopa pelikoneitten käyttäjille pakollista ID-koodattua rekisteröitymistä. No mitä 

muuta voisi odottaa maassamme, josta jo 1980-luvuilla Robert Jungk/ Ydinvoiman armoilla varoitti, 

miten jatkossa ydinvoima muuttaa uhrivaltionsa poliisivaltiodiktatuuriksi. Enemmän kuin oikeassa 

hän on. Otetaan pari realiesimerkkiä kohdaltani vaikka vain viikon ajalta: 14.10 Olin reissun päällä 

tutustumassa Porin tuulipuistoihin. Kotoa yritettiin yhteyttä mukanani olleeseen kännykkään. 

Kännykkäni päästi pari piipausta ja tuli lakoninen ilmoitus, ettei "linjan annettu toimia". No minä en 

paljoja kännyköistä perusta ja asia ei olisi jäänyt tätä oudommaksi, ellei jatkoa olisi tukuttain 

seurannut. Mutta h u o m a t k a a , kyllä yhteys pelasi, muttei vaan "annettu toimia!" No selitän 

lisää. Tunti aiemmin oli koneeseeni toki saatu yhteys kyllä ongelmitta, joten "teknistä" ongelmaa ei 

vastaanottokyvyssä sinällään ollut. No mennään paljon enemmän homman nykymuutosluonteista 

kertovaan tapahtumaan. Minulla oli tapaaminen 15.10 kaukaa mannersuomesta vieraakseni 

tulleen ison ryhmän kanssa. Nyt olin vain 6km päässä kotoani, kun kännykkä jälleen pirahti nuo 

kaksi mystistä piippausta. Ei ilmoituksia mistä soitetaan tai ylipäätään mistään! Jollekin ei vaan 

kontaktointi tuntunut olevan "se juttuni." Jälkeenpäin sain toki selville, että "uuden numerovalikon" 

100% varmasti SUPO-kontroloiman henkilön yhteydenotto oli jälleen kerran tylysti katkottu tieten! 

Kyseisen arvovaltaisen ryhmän edeustajisto oli koettanut ottaa jälleen turhaan kontaktia 

tuloaikeistaan. Ryhmän edustajistosta kuulin, mm. heidän netti-blogeissaan kävi 

kontrolikieroksillaan päivittäin mm. TVO:n KA4 ryhmäläisedustajat/ sisäministeriöt jälkiään jättäen!. 

Keskeinen aktivoituminen oli, kas kummaa tähän häirintään lähtenyt siitä, että olivat tutustuneet 

nettien teksteihini! SUPO on tosiaan tuonut Suomeemme tällaisen A. Holmlundin 

miliisidiktatuuriaterrorin DDR suoraan NATO/ by Viro toimialueiltaan! Aivan uskomattoman 

röyhkeää miten barbarisminen ydinalan korruptio saa rahasta levittää kyykäärmeen myrkkyään 

perusihmisten kontrolointiin. Poliisien terrotekoihin ei näköjään ole minkäänasteista kontrolointia 

enää. Vai onko mielestänne demokratiallemme kunniakasta, että mm. minulle tulee kotiin samalta 

poliisilta oikeuteenvientien värittämiä uhkailuilmoituksia 3-4-kertaakin päivässä? Etten saisi heistä 

sanoa sanan sanaa ydinkritiikkiä maamme tiedotusvälineissämme?! Lukasin tuossa mm. BB-sub 

foorumissa olevaa keskustelupalstaa jossa kymmenet kiivastuneet foorumilaiset turhaan 

oikeuksiaan peräsivät mykistyneiltä modemiliiseiltä syitä siihen miksi liki puolet keskusteluista 

perustelematta poistetaan? Onko maamme suistumassa IAEA ydinkontrolifriikkien anarkiaan? 

Jossa AINOA toimiva tapa kommunikoida on suusanallinen? Jatketaan synkistyviä tapahtumia 

tapaamisesta, koska ei poliisikontroli tähän toki jäänyt! Kun tapasin ryhmän, huomasin miten 

samalla kellonlyömällä tapaamispaikkaamme, "kuin sattumalta" saapui tunnetusti ydinalan 

palkkaama "ns. julkishenkilöitymä". No tulonsa en sillä kertaa kiinnittänyt suurempaa huomiota, 

mutta huomasin minuuttiaikataulutulonsa perässäni kyllä. Oli tapaamisalue julkinen ja liikkuu sitä 

ihmisiä, toki liikkuu. Lähdimme sydämelisessä tapaamishengessä tiukalla aikataululla alueelta 

paikkaukuntakierrokselle. Tulimme takaisin parin tunnin päästä. Yhä mielenkiintoisemmaksi 

homma kävi kun huomasimme miten tapaamisessa mukana olleitten lukuisten henkilöitten 

henkilöllisyyttä selvittämään palkattu alkoi vähäeleisen huomaamattomasti kauempaa 

valokuvaamaan kasvoja ja tekemisiämme lupaa kysymättä kunnon KGB styleen! Viimeistään tässä 

vaiheessa tilanteen kroteski luonne alkoi selkiytymään. Eurajoen kunnnanjohto on siis palkannut 

edustajistoaan suoraviivaiseen TVO/Posiva/A. Holmlund poliisiagentuuriin! Nimiä en halua mainita, 

mutta korostan, että tapaamani vieraat olivat merkittävissäkin edustustehtävissään 

yksityishenkilöinä. Ja rahasta alueelle hälytetty tunteja seutualueella partioimaan osteltu 
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vakoillutehtäväänsä valokuvaamisen asteelle vievät tahot edustivat toimissaan Eurajoen 

synkänsyvää, tunnetusti läpikorruptoituneita ydinhallinnon tunnettuja lonkerointeja! Tällaistä 

läpirahastavaa ydinalako maassamme edustaa? Hallintomme kansainvälisen ydinvoiman edessä 

rähmälläänolo on oksetavissa mitoissa. Vielä teitä varmaan kiinnostaa kulla miksi SUPO siten 

kylmästi katkoi noita puheluja? Ueasti toistuvana tuollainen herättäisi tuimaa kyselyä. 

Käyttäjistössä systeemi yksinkertaisuudessaan, LEX-Noka lainsäädäntö on oikeammin LEX-TVO! 

Tämä demokraratiamme lokaan polkevan lakimuutoksen keskeisenä tarkoituksena on kontroloida 

maamme kattavasti mahdollinen ydinvastainen tietovaihto 100%! Kun esim. saan kännykkään 

uuden numerosoiton automaattinen NSA kalusto sieppaa linjaliikenteeni itselleen. Asettaen 

nauhoitukseen. Jos kyseiseen numeroon ei ole "vielä" ehditty asentaa luvallista ylikansallisesti 

kontroloitua äänitysautomatiikkaoikeutta. Linja katkaistaan! NSA Englannin ylläpitämästä EU:n 

rahoittamasta tietoliikennekeskityskoneistosta. Lähtee ilmoitus, kyseinen linja on saatava 

miliisikuuntelulain piiriin. Systeemi aktivoidaan jo seuraavalla soitolla linkki pelaa. Mutta niin 

tosiaan SUPO/TVO/Ka4/Posivan punahehkuisten korvien kuunnellessa joka huokauksen linjoilta! 

Toki tämä on "ns. julkisesti laitonta". Mutta koska SUPO/NSA vastaa tekosistaan vain 

presidenteilleen ei juridiikka toimi tässäkään! ------------ 8,7 Rihteriä. YLE Aamuradio 28.10.2009:" 

Suomen viranomaiset joutuvat simuloimaan maamme olosuhteita siitä, mitä maanjäristys 

aiheuttaisi yhteiskunnallemme. Maanjäristyksen rajaksi on määritelty uskomattoman raju 8.7 

Rihterin suuruinen isku. Nyt pyritään selvittämään, miten vakavaa tuhoa noin massiivinen 

maanjäristys maamme infrassa aiheuttaisi." Hämmästyttää tässä on kaikki. Vuosikymmenet 

maamme keskeiset mm. ydinturvaamme liittyvät ratkaisut ovat levänneet harhassa, ettei 

Suomesssa maa järise! Mistä yhtäkkiä noin rajut turvanormiemme ylitykset? Olen systemaattisesti 

viestittänyt Tem:lle ja monilla ydinvastuuviranoimaisillimme sitä, mitä Ruotsin päägeologi mm. Nils 

Mörner on aiheesta maitamme varoittanut. Samoin mm. Venäjässä on todettu maamme halkovan 

Olkiluodon maanpäällisen syvimmän Litoraanisen tektonisauman liikkuneen tuon yli 8 Rihterin 

siirrosiskuin Laatokalta mitaten. Aivan varmaa, lähivuona suoritettujen lukuisten ydinalan johtajien 

TVO/Posivan ja viimeiseksi vain parisen viikkoa sitten suoritetut STUK-pääpomojen poispotkinnat 

toimii kiihdyttäjinä taustalla. Ydinalan vastuulliset ovat täyttä hasardiaan harrastaneet 

vuosikymmenet aiemmin. Nyt viimein näihin esiin ottamiini kylmiin faktoihin on pakkoraossa alettu 

kiinnittämään huomiota. Olemme, ja kuten Mörner sen esitti tulemme olemaan erään maailman 

vaarallisimmin maanjäristyksiä syytävän tektonisen alueen päällä. Kuin kello latautuu maan alla 

tulevat ja lukuisasti myös MITATUT yli 8 Rihterin iskut Suomeen ja Ruotsiin. Tämän liikkeellä 

olevan Litoraanisauman päällä meillä on keskeisin ydinvoimalareservit ja ydinjäteonkaloinnit. Reilu 

parisen vuotta sitten Japanissa tuhoutui 7kpl reaktoria maanjäristyksessä kerrasta. Totuus 

maamme ydinvoimaloille on alkanut, myös esiinottamani 8 Rihterein aueta kauhistuttavana uhkana 

ydinalalle. --------- Gammaruokaa by TVO. Hämmästyttävää millaisiin toimiin ydininsinööristömme 

on ryhtynyt peitelläkseen totuuksia ydinvoimansa myrkkyjen leviämisistä keskuuteemme. TVO on 

systemaattisesti neljättäkymmenettä vuottaan tehnyt hiki hatussa töitä, jotta maamme 

ruokahuoltoon saataisiin levittämään laajalle tieten säteilyn pilaamia ruokiaan. Jo 1970-luvun 

starteissaan TVO/IVO kylvivät ruokapöytiimme asti säteilyvesissään tieten myrkyttämiä 

kirjolohiaan. Kun asiasta nousi meteli, tämä IVO:n hanke loppui. Mutta TVO ei pahuuksiaan 

lopettanut. TVO ajatti autonkuormittain Helsingin ravintoloihin yms. säteilyaltaissaan 

myrkyttämiään mm. täplärapuja. Määrät olivat huimaavia! Vuosikaudet TVO oli maamme suurin 

rapujen salamyyjä mm. Helsingiin. No sitten säteilykertymät kasvoivat TVO:n alati lisäsaastuvissa 

säteilyaltaissa niin suuriksi, että miljoonaluokkaiset emorapumäärät kuolivat myrkytyksiin liki 

yhdessä yösssä! Asiasta ei taaskaan kerrottu rivilläkään julkisuuteen, vaikka kyseessä oli 

miljoonavahinko TVO:n alueella säteilypäästöjensä takia. No seuraavaksi TVO päätti syöttää 

säteilysaastaansa sellaisten tuotantotapojen avulla, ettei säteilyn kantajat kuolisi näin helpolla. 
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Hommattiin maissia, viinirypäleitä, kalloja. Niin ja siikoja, sampia. Ja toki elvytettiin rapukantaakin 

mitään oppimatta uhalla. Vielä Suomalaiset opetettaisiin hyväksymään säteilyisssä kasvatetut 

ettonet vaikka väkisin. Varsin suurieleisesti TVO alkoi mainostella säteily elintarviketuotoksiaan 

lehdistöissään. Myrkkyelintarvikkeita piti saada maamme kattavaan levitykseen, ettei 

ydinvoimaloitten läheisyys paistaisi säteilysairastumisten tilastoissa punaisina. Samaa kaavaa 

noudatettiin mm. tuhoamalla systemaattisesti Rauman sairaalakeskuksen terveyshuollot. Jottei 

mm. leukemian keskittyminen näkyisi tilastoinneissa. Miten etenee tämä TVO:n sponsoroima 

gammaruokaan myrkyttäminen? TVO Uutiset lokakuu 2009:"Astacus-laitoksen lämpimissä 

Olkiluodon kasvatusaltaitten lämmössä kalat kasvaa koko komeuteensa vajaassa vuodessa. 

Siikaa 2003 eteenpäin. sampea Siperiasta 2006. Myös täplärapukokeilut jatkuu. (Mutta), -

Täplärapuja käytetään ainoastaan yhtiön tarpeisiin, kuten muitakin täällä kasvatettuja tuotteita! 

Vuona 2002 aloitettu viinirypäleiden koekasvatusta jatketaan niinikää Olkiluodon kasvimaalla." Mitä 

taustalla tapahtui, että maassamme vuosikaudet suurimpina kunnostautuneet eri 

elintarviketuotantoketjut ovat nyt kuin seinään saaneet uudet käskyt lopettaa myynnit ulos? Niin 

IAEA ydinturvalaki määrää selkein sanoin, ettei ydinenergiaa saa missään nimessä käyttää 

mihinkään muuhun kuin sähkön tuotantoon! Jatkettu ydinturvan rikollisuus tuli toimestani liian 

julkiseksi. Säteilyn aktivoiman lämpölauhteen käyttö talouksien kaukolämpöön, kalojen 

kasvatuksiin, rapuihin, viinirypäleisiin. Niin jopa kallan kaltaisten valkokukkien tuotantoon on tullut 

kansainvälinen IAEA ydinturvamääräys, joka kieltää jyrkimmän päälle hankkeet kaikki tyyni! Niin 

ydinyhtiö TVO on tarkoin pitänyt ikävät aiheen käänteet poissa päivälehdistämme. Nyt saavat 

ydinherramme kehitellä toistaan oksettavimpia tapojaan myrkyttää Suomea tuotosmuodoillaan, nyt 

on tullut ilmituloista mutkia matkaansa. 

  

408. Gammaseinämaaleja+ litiumia..txt 
408. Gammaavia seinämaaleja. Häikäisevän yleistä, miten sisäpiireissä tiedetyt faktat, varsin 

epäkelvottomat toimintatapakulttuurit pyritään piilottamaan. Ei näistä uskalleta keskustella millään 

tasolla. Koskei toimivaa konseptia ydinsektoreissa vaan yksinkertaisesti löydy! Otetaan veret 

ammattiosaajalla seisauttava shokkiesimerkki jälleen kerran. Revision aikana ydinvoimalassa 

liikutellaan tonneittain saastaista, säteilevää ja radioaktiivisia aineita. Korroosioliemiä, raapivia 

ruosteista putkipinoja, tällinkejä, likaista säteilyn syömää massiivista koneenosaa kylpee toisiinsa 

kolhiutuen pitkin naarmuuntuvia lattioita. Seinät tahritaan, ilmassa on sakeanaan työstettyä, 

smirklattua, hitsattua, ties mistä meislattua säteilypölyä, kaasuja ja sakkaista öljyräpäskää. 

Kiireessä kun touhutaan, niin saasta imeytyy pitkin voimaloitten hehtaarihalleja, huokoisia 

seinäpintoja, aina kattoa myöten kerrostuen. Muistan miten löydettiin mm. puhtaaksi luullussa 

revisiohuoltohallien nosturien yläpalkeista senttien kerrokset sinne vuosikertyminä singonnutta 

tappavasti säteillyttä vinkukoneella hiottua saastaa. Eikä vähän, vaan niin paljon, että huoneen 

säteilyturvaluokitus meni heittämällä neutraalista tappavaksi. Mutta näitä toki ydinalassa sattuu 

sukkana. Revisiokiireissä ei jälkiä ehtimiseen siistitä ja kuumat kontaminaatioiden agressiiviset 

hiukkaset annetaan rauhassa massoina poltella itsensä kiinni voimalan pintarakenteihin. Se näkyy 

sitten myös jatkossa. Häthätää ns. "toimivaksi" saatettu voimala saadaan toisinaan kaikkien 

ihmeeksi ontuen käyntiin. Hämmästytti miten i h m e e s s ä muutamassa päivässä saastaisen 

mustat seinät ja lattiat sitten saadaan hohtavan puhtaiksi? Salaisuus, raju ja karu, että jopa minulla 

meni vuosia täsmäiskuin selvittää miten hokkuspokkus oikeasti tehdään. Maallikko oikesti arvelisi, 

miten voimalaa jälkisiivottaisiin valtavilla pesukamppanjoinneilla, painepesurein, liuotinaineilla, 

imureilla. Kaavittaisiin seinät puhtaaksi, hiottaisiin kuntoon. Ja mitä vielä! Koskaan en nähnyt 



625 
 

siivousporukoita! Ei jätesankoja, trukinlavallisineen täynään inhaa säteilysaastasta pussitettua 

vietäväksi loppusijoitustunnelointeihin. Sillä monikymmenpyöräisellä umpikumirenkaisella TVO:n 

oranssisella kuljetusautoerikoisuudella pitkin pihattoa valot vilkkuen. Viimein oli ihan pakko salaa 

partioiden ottaa selville miten homma pelaa. Käytävien hiljennyttyä revision jälkeen näin 

hämmästyksekseni valtavat saavilliset tavallista valkoista vesiohenteista lateksia oviuksista sisään 

työnnettynä kuormana. Par ukkelia sutimassa hehtaariseiniä kuin ei mitään! Mitä, mitä hittoa! 

Muuta kuin jututtamaan. "Mistä tässä nyt oikeasti on kyse kaverit hei kertokaas nyt?"" No tässä 

vähän "maalaamme yli"!. . Olin silmät pudottaa kun näin miten hämärissä käytävissä pojat veteli 

satojen litrojen lateksitelaeriä hurjasti säteileviin puhdistamattomiin seiniin! Piti kustanteissa 

säästää, myös TVO-järjenkäytössä vastattiin! Mutta jännempää seurasi. Kun seinässä oli ollut 

revision ajan "viikosta jopa kuukauteen" kiinni mittarit punaisille heittävää kilotonnistoa, säteily 

ionisoi kokonaiset valtavat käytävämateriaalipinnat. Säteily pumppaa elektronit pois ilmastointiin 

staattisista sähkökenttämertaan luoden. Kun tällaiseen äärimäiseen elektroniköyhdytettyyn 

voimalaseinään isketään elektronikylläistä vesilateksia vapautuu hurjat kipinöinnit! (Atomiparistolla, 

mm. ydinmajakoissa samanoloisella mekanismilla luodaan huikea 3000V staattinen virta-

volttikenttä. Joten miettikää siitä!) Itse asiassa niin rajuja sähköpurkauksia sinkoili seinäpinnoista, 

että telaajien on turvasyistä aivan p a k k o käyttää pitkävartisia eristäviä teloja. Ennenkaikkea 

kipunointimeressä vähemmän syttymättömäksi todettua vesiohennemaalia. Hyvällä tuurilla ja 

mukana seuraavilla "suojelusenkeleillä" saatetaan suurin osa seiniin iskostuneesta 

säteilysaastasta sitoutumaan pintapuolisesti tuoreeseen lateksiin. Uskomattomalta metodi näytti 

läheltä katseltuna, en ollut hahmottaa kuinka brutaalisti homma eteni. Poissa silmistä, poissa 

mielistä! Ja huomenna gammaavat koboltti-60 tykitykset seinistä katoaisivat kuin taikaiskusta 

uudenkarheana kiiltelevään 0,3mm maalilateksipinnan alle niine hyvineen vuosimiljoonien 

ikionkalointiinsa! Shokki päällä katselinkin miten hämärissä käytävissä uuden lateksin alta 

sinkoilevat tuoreet säteilyjen gamma- ja röntgenenergiat näkyivät fluorisoiden läpi! Maalareilla oli 

toki kiire ja paniikki saada kaikki nopeasti piiloon TVO:n johdon käskyistä. Suuri huoli oli myös 

etteivät säteilyenergiat sytyttäisi vermeitä kipunoinneista tuleen kuivuessaan. Mutta tuo 

hohkarivistö seinillä pani kyllä alkajaisiksi oksennuksen löysälle. Muistellessa miten huoletonna 

ydintyöväki jo seuraavana päivänä nojaili näihin satojen metrien matkalla fluorisoiviin kipunoiviin 

seinämiin. Asteli säteilyn ryydittämiä uudismaalattuja lattioita tajuamatta sieltä tunkevien gammojen 

tappavuuksia 0,3mm kerroksensa alta. Seiniä tuskin ensimäiseksi tajuaa suurteurastajaksi. Ne kun 

oli tottutettu kohtaamaan puhtoisen valkeina. Totta kai ydinherrat oli ajatelleet ihan kaikki. 

Seinämien vahvuudet olivat kymmenien maalikerrostensa takia kasvaneet senttien luokkaisiksi 

paksuiksi matoiksi. Joka jannun ei toki sitä annettu ymmärtää. Vaan mitä tehdä tuolle kajastavalle 

etovalle kuoleman valolle pitkin saastaisia seinämiä? Ydininsinööreiltä ei hetikohta keinot lopu, kun 

pitää piilottaa vastuuta ja kyselytulvaa. Miltei ensimäisistä revisioista asti alettiin ydinvoimalan 

seinämiiin singota peitevaloa. Valtavia käytäviä maalattiin pimeässä jo valmiiksi hohtavilla 

fluorimaalinauhoilla ja erinäisillä hämäävillä kerroksilla! Oli tullut kuulema käsky ihan ylhäältä 

sisäministeriöistä asti. Maalarit totteli ja seinäloisteella peittyi sitten se "toinenkin kalmompi loiste"! 

Näppärää kun ydinrahvaalle ei auennut se mikä häntä seurasi käytäväkilometrit toisensa perään 

kaiket päivät. Istahdit mille tahansa betonitasanteelle. Asetit kätesi mille tahansa ovelle. Kurkoti 

karannutta meisseliäsi puhtoisilta uudenkiiltäviltä lattioilta. Niin siitä sait olla varma, että vain 

0,3mm päässä odotti kyltymätön kertynyt säteilytappava saasta ja kontaminaatioiden runtelema 

säteilyhyöky. Mutta se mitä ei tiedä, eikä näy, eikä ole lehdissä haihtuu olemasta. ------------- 

Litiumista T.M.14.2009 Lyhennelmä. Kaustisella ovat luvat ja suunnitelmat valmiina Euroopan 

suurinta litiumtuotantoa varten. Sen arvioidaan kattavan 5 % maailman vuotuisesta 

litiumtuotannosta. 30v sitten seminaarissa todettiin öljyn loppuvan 50 v kuluessa. Öljyn 

loppumisajankohta muuttui. Tuotantoa on tehostettu. Öljytuotannon huippua ennustetaan 2025 
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paikkeille. Akkulaitteissa ollaan siirtymässä litiumtalouteen. Öljyn valta-aseman väheneminen tulee 

aiheuttamaan suuria järistyksiä energialähteisiin maailmalla. Etelä-Amerikan maat muodostavat 

tule- vaisuudessa uuden ökyrikkaan alueen saman tapaan Lähi-idän öljymaiden kanssa. Litiumia 

on maan kuoressa keskimäärin 65g/t ja merivedessä 170mg/t. Litium rikastui kallioperän 

karkearaekiviin ja suolajärvien alusveteen. *On mielenkiintoista miten T.M. "piiloteksti" pitää 

sisällään suoraviivaiset vihjailut toiseen tappavan vaaralliseen uraanin vastaavaan kohtaloon. 

Teksti kuuluu "oikoluettuna näin"= Suomessa olevien uraanivarantojen lasketaan edustavan 15% 

maailman jäljellä olevista uraanivaroista. Suomen uraanin kaivamisen arvellaan pidentävän EU:n 

uraanihuoltoa vuoteen 2025. Uraanitalouden valta-aseman romahtaminen alan siirryttyä 2008 

jälkeen energianegatiiviseksi tulee aiheuttamaan suuria järisyttäviä muutoksia maailman 

energiatalouksissa pois kestämättömän kehityksen uraanivoimasta. Suomen uraani on jalostunut 

karkeaan graniittipohjakiviimme heikkoina pitoisuuksina pohjakiviin, jotka jääkausi kaapi esiin. T.M: 

Chile ja Bolivian yli 8 000km2 kuivajärven alla on laskettu olevan puolet maailman tunnetuista 

litiumvaroista. Myös Argentiinassa on litiumvaroja.= (Suomessa uraanimalmion keskeisin 

kaivuualue on 8 000km2 Helsingin ympärillä.) Kuivajärven alusvesiin on saostunut monien muiden 

metallien lailla litiumia. Tritiumin edullisuus perustuu prosessin yksinkertaisuuteen. Pohjavesi 

pumpataan satojen hehtaarien haihdutusaltaisiin, joissa aurinko haihduttaa vedet. Uutetaan pois 

boori ja mangnesium. Jäljelle jää litiumkarbonaatti akkuteollisuuteen. Litiumia saadaan myös 

USA:sta, Tiibetistä, Kanadassa, Australiassa, Venäjässä Novosibirskissä 1950-luvun luontoa 

saastuttavaa kaivosten pasutusta. Suomen litiumista omistaa suurimman osan Nordic Mining ASA. 

Loput suomalaisilla. Toiminta alkaisi noin 2v viiveellä.= ( Suomen uraanikentät valtaa puolestaan 

ranskalainen Areva. Joka on valmis Suomen uraanikaivosraiskaamisiin vaikka heti. 

Uraanikaivoksenkin niin myös litiumkaivoksen käyttöikä lasketaan reiluksi 10v.) Litiumkaivoksen 

käyttökaivuuiäksi lasketaan 15 vuotta. Yhtiö aloittaa kaivostoiminnan Kaustisten lähellä. Ullava 

Länttässä 450m pitkästä esiintymästä 3 milj. tonnia malmia 0.92% pitoisuuksina. Litiumin 

jalostustuotanto suunnitellaan saasteettomaksi. Litium löydettiin Ruotsin Utön saaresta 1817, 

mutta hyödynnettiin 1920-luvulla saksalaisveturien pyörälaakereissa. Myös hätämerkkilaitteissa, 

merivesireaktioissa, voiteluaineissa, lasi- ja keramiikkateollisuudessa, metallivaluissa. USA 

Atomienergiakomissio oli litiumin suurin ostaja 1950-60luvuilla. Sillä litium-6-isotooppia käytettiin 

vetypommeissa. 1960-luvun alussa suomalainen litium pantiin kauppakieltoon, koska 

Neuvostoliittokin oli kiinnostunut siitä vetypommikokeihinsa. USA pakotti Suomalaisilta tiukat 

salassapitositoumukset.= (Aivan sama salailuverkostoitumisten tilanne kuin maamme 

uraaniesiintymienkin osalta siis jälleen tässä myös.) Litium on myös mielialalääke. Nyt kasvaa 

litiumin akkuteollisuustarpeet. Litium ja vety on parhaita sähkön varastoijia. Vedyn hyöryntäminen 

sitoo 3-kertaa enemmän energiaa kuin tuottaa. =(Suomen uraaninkaivuuseen menee niinikää 3-

kertaa enemmän fossiilidieselenergiaa, kuin saadaan ydinvoimaa.) Litiumakkuja oli 15v sitten alle 

1%. Nyt jo kannettavissa 25%. 10v sitten maailman litiumista kului akkuihin ja paristoihin alle 

prosenttiosia. Nykyään 25-27 propsenttia. 10v kuluttua ennustetaan olevan jo 70-80%. 60milj 

autoa/ vuosittain joissa 2v kuluttua hybridinä joka toisessa 5-35kW litiumioniakut. Yhden kWh tarve 

tarvitsee 1,5kg litiumkarbonaattia. Näin tarvitaan autoon 7,5kg litiumkarbonaattia. Jopa 50kg. 

Tietokoneissa on vain parisen grammaa. Tämä on olenaisinta painottaa toimitusjohtaja Olle Siren. 

Ensi vuosikymmenenä litiumin käyttö saattaa kymmenkertaistua maailmalla hybridiautoihin. 

Tietokoneihin nähden autojen litiumtarve on 1000-kertainen. Kehitellään mm. 

litiumtitaaninaattispinnelli jarrutehojen lataustarpeisiin sekunneissa. Näin säästettäisiin hirveät 

energiamäärät Siren vakuuttaa. Litiumin tavoitehinta on kWh kohden 1000e. Litiumvarantoja 

maailmassa on 4,1 milj t. Maksimissaan 11milj. tonnia. Ilman kierrätystä japanilaisten ja 

korealaisarvioiden mukaan nykyvauhdilla maailman litiumvarannot tullaan käyttämään loppuun 

v.2025 mennessä! Samaan aikaan öljyhuipun kanssa. Nyt jo kehitellään epätoivoisesti Aasiassa ja 



627 
 

Uusiseelantilaistutkijoiden kanssa vihoviimeistä keinoa litiumin merivesistä rikastamiseksi. 

Energiapulan viimeisessä vaiheessa sitä tirautetaan vaikka märästä rätistä näemä. =(Uraani 

loppuu nykynäkymin Suomen kaivosten ehtyessä myös energianegatiivisena kaivamisenaan 

reilussa 10v! Kuten litiumiakin, niin järkyttävän energianegatiivista uraanin kaivuuta merivesistä 

maailmalla on myös koemielessä jo kokeiltu mm. japanissa. On suorastaan maailmanpetosluokkaa 

valehdella ydinhallintomme nyklytapaan, että siinä kun liki käyttämättä olleet valtaisat 

litiumvarannot kulutetaan 10v sisällä uraania riittäisi vuosisadoiksi! Litiumin kierrätys onnistuu kyllä. 

Mutta uraanivarojemme kertakäyttöisyys ja jalostamisasteen 0,25% kokonaissaannot kuluttavat jo 

nyt energianegatiivisia varantojamme sellaisella nopeudella, ettei muuta metallivarantomme tuhlata 

noin tyhmästi.  

  

409. +20%,v III..txt 
409. +20%/v III. 16.10.2009 Riista.fi foorumi[quote="Vir Veli"][Mutta pahaksi ongelmaksi siinä tulee 

juuri nuo Ollimakikohon mainitsemat boorisumutuslentolaivueet. Parhimmillaankin niiden vaikutus 

auringon epänormaalin hiukkaspulssin ja ydinvoimalaitosten aiheuttaman neutronivuon 

kammottavan, maailmanlopunkaltaisen yhteisvaikutuksen torjunnassa. Noiden samojen 

boorisumutuslentolaivueiden vaikutus maapallon sisäilmakehässä on kertakaikkiaan dramaattisen 

turmiollinen. Boorikaasu on nimittäin yleisesti tunnettu hyvin voimakkaasti mieskuntoisuuteen 

vaikuttavana lääkeaineena, nimenomaan ns. jarruna, joka aiheuttaa totaalisen lerppuvaikutuksen, 

ei ainoastaan ihmiselle vaan myös kaikille imettäväisille eläimille. Nyt suunnitellussa laajuudessa 

noiden boorisumutuslentolaivueiden vaikutus riittää hyvin aiheuttamaan kaikille maapallon 

sisäilmakehän vaikutusalueella oleville urospuolisille otuksille täydellisen, useita kuukausia, useita 

vuosia kestävän ja jopa elinikäisen fysiologisperäisen impotenssin ja muodostaa näin äärimmäisen 

vakavan uhkan paitsi metsämiesten, niin myöskin tärkeimpien riistaeläintemme, kuten hirven, 

peuran ja jäniksen, (ruuantuotantoeläimiemme yms.) lisääntymiselle ja tulevaisuudelle. Ei voida 

kyllin korostaa noiden Ollimakikohon esiintuomien uhkakuvien vakavuutta. Ei se meitä paljon auta 

vaikka meille tehtäisiin 10 uutta ydinvoimalaa ja sähköä joka paikka täyteen, mutta etuotti loppuisi 

kaikilta totaalisesti. Kumman valitset ?[/quote] -Niin tosiaan tuota "boorijarrua" armeijat on 

käyttäneet lamaannuttaakseen miesten sukupuoliviettiä. Mielenkiintoista tässä toisaalta on, 

haluaako kansainvälinen ydinrikoskoalitio samalla ihan t i e t e n estää kaikkein säteilykasvulle 

herkimpien lapsilukujen kasvatukset niiinä seuraavina vuosinamme, jotka tietävät aiheuttavan j o k 

a tapauksessa miljoonia ja miljoonia säteilyn runtelemia epämuodostuvia lapsia, jälkeläisiä vailla 

elämisen kunnollisia edellytyksiä? Kas tässä toden totta mietittävää ydinvoiman kaikkinaisesta 

järjettömyyksistä jälleeen lisää. ------------------ Fuusiorektorien tulevaisuus katkolla. Aina kun 

puhutaan ydinvoimasta. Tulee varsin pian selville, ettei nykyiseen ydinvoimaan kukaan luota kuin 

siirtymäkauden hetken verran. Ei edes fanaattisinkaan ydinintoilija tunnu sen pitkäikäisyyteen 

luottavan. Mikä sinällään on hämmästyttävää fanatikoille. Yleensä keskustelu etenee siihen 

suuntaan, ettei 0.25% uraanista kertakäyttöisesti hyödyntävä tekniikka edes voisi olla merkittävä 

ratkaisu maailman jatkuvaan tulevaisuuden energianhuoltoon. Eli ydinlalalla kyllä t i e d e t ä ä n 

tarkoin 2008 eteenpäin ydinalan kaivuutaan myöten olevan nyt pysyvästi energianegatiivista. Mutta 

heti tulee perään klassinen mutta. Puhellaan ympäripyöreästi, miten uraanin voisi polttaa uudelleen 

hyötöreaktorissa. Sellafiel, Superphenix ja muut vastaavat aikoja sitten epäonnistuneena romutetut 

niinikää energianegatiiviseksi 2008 eteenpäin mitatut hyötöreaktorikeskustelut ohitetaan häpeillen. 

Jälki on rumaa, se oivalletaan. Hädissään ydinalan edustajat tarttuu siihen "oikeaan 

ikiydinvoimaratkaisuun fuusioreaktoriin"! Ai niin senhän piti tulla jo ihan lähivuosina. Haitaton, 
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kaikki ongelmat ratkaistu ikuisen polttoaineen ihmekone. Neutroneita siitä kuulema tulee niin, että 

sisusmetallit murenee 2,5-5v sisällä. Laite muuttaa maailman ydinjätteet suoraan terroristeille 

räjähtäväksi puhtaaksi plutoniumpommeiksi kyllä, mutta parissa vuodessa kaikki on jo toisin. Tätä 

mantraa on hoettu viimeiset 50v putkeen. T.S. 24.10.2009:"Tulevaisuuden energiaratkaisuksi 

visioidaan fuusiovoimaa. Fuusioreaktiossa 2 kevyttä atomiydintä sulautuu yhteen muodostamaan 

raskaamman atomiytimen. Samalla vapautuu suuri määrä energiaa. . .Fuusiovoimaloita saataneen 

odottaa vuosikymmeniä jopa seuraavalle vuosisadalle asti!!. . ." Niin, erittäin outoa. Tomahauk ja 

ties mitkä USA:n laserfuusioreaktorit on todettu jo lehdistöpropakandoissa aikaa sitten toimiviksi ja 

vaikka kuinka hyviksi. Fuusion piti valmistua muutamassa vuodessa ilmaisen energian 

maailmanvalloittajaksi. Kasvihuoneilmiön kukistajaksi mitä parhaimpaan buumiinsa. Niin ja sitten 

kuin giljotiinilla t ä m ä ! Lehtiartikkeli ei kerro yhtään mitään siitä mikä mättää. Ei sanan sanaa siitä 

miten fuusioreaktorien mielettömät neutronivuot kerrasta ovat tuhoamassa tuhansien miljardien 

uhrausten ja loputtomien yli 50v yrittelyjen illuusiot kuin tyhjää vaan! En ole ikinä aiemmin nähnyt 

näin tylyjä arviointeja fuusioreaktoreista sitten 1960-luvun innostumisten! On joka tapauksessa 

äärimäisen kuvaavaa, kun on viimein vaikein vatsoion alettu tarkemmin tajuamaan klassisen 

ydinvoimalan vuotavan 10-kertaa rajummin hallitsemattomia nimenomaan 

neutronisäteilyenergiavuotoja. Ja ollaan nähty niiden valtaisat tuhot mm. muutama vuosi sitten 

USA, Saksassa, Ruotsissa puretuissa ydinvoimalapohjisssa, rakennemegavaurioissa yms. 

luontogikatuhokasvuina neutronivuopäästöistä. Niin nyt aletaan toden teolla maailmalla 

ymmärtämään miten keskeisen ylittämätön tuhon mekanismi piilee juuri samaisen neutronivuon 

hallitsemattomuuksissa ilmaan, maaperään ja vesiin. Neutronit läpäisevät metallit, ne samalla 

ikiajaksi säteilyeroosiotuhoten, oli alla siitten perusreaktori, nopeampien neutronivoidensa 

hyötöreaktorit, tai fuusioreaktorit. Kaikki mikä säteilee on ja pysyy hallitsemattomina näissä 

neutronvuon eksoduslaitoksissa! Ongelman ydin ja syy miksi fuusion kultakaivos ehtyi seinään 

piilee j u u r i neutronivuonsa hallitsemattomuuksissa! Hylleraas "Atomit" 1951: 

http://kuvaton.com/k/JXn.jpg ------------ Milkas. Liitän nyt sulle jo aiemmin kommentoimani Milkan 

raportin juuri työstämänäni. Tällaiset materiaalit on keskeistä mm. Per Hegelundin 

tanskalaisruotsalaisissa oivissa Itämeritutkimuksissaan. Vallan huikeasti näyttää kasvavan juuri 

noiden 20MeV atomien "hernepussihajoamiset" tällaisten raporttien siivin. Haluan tässä osaltaan 

korostaa, miten mitättömäntuntuinen n. +2% täysin haljennutta uraania ja plutoniumatomia 

reaktoriin nostaa joka spallaatiota kohden ryöpsähtävien neutronien määrän 3kpl! Tällöin 

13kpl+3kpl= 16 kpl neytronivuo ulos reaktoreista + fissiohalkeaminen. Vertaile siihen kun pidit 

todenäköisenä "vain" prosenttien atomien saavan täyshajoamisenergiat 20MeV ylitykset. Tuotos 

neutroneina näyttää matemaattisesti kovalta jo näillä. http://kuvaton.com/k/Jx6.jpg Mielestäni 

JUURI tällaiset raportit kertoo sitä miten megatuhoisaan suuntaan holtittomat juri Suomen ja 

Ruotsin ylipoltot ja OL-3 plutoniumpolttoajot on! Suomessa liikutaan SEKÄ Loviisan, että erityisesti 

Olkiluodon kohdilla uraanitankoa kohden myös vähintään kolmanneksen ylitehoajoissa. Loviisa 

alkujaan 440MW, nyt 510MW. Kun Loviisassa on lisäksi uloimmat uraanitangot pois on ylitys 

polttoainetankotehona rajua. Olkiluodon alkutehot 660MW ja nyt mennään 870MW. Nostoja 

harkitaan yhä apinan raivon sokaisemana +32% ylityksillä. Forsmarkissa Ruotsissa mm. mennään 

pilviä hipoen n. +300% ylitehoissa jo! Huomaa, oikea sivistyneemmissä maissa käytetty 

polttoaineen vaihto suoritetaan kerran vuodessa, karkeimmissakin kahdessa. Kuten huomaat 

tästäkin ydinvoimaloista vuotavan neutroniylijäämän laskeminen ei ole suinkaan vakio, joka 

tapauksessa saamme jo kirjakuittauksina suosilla unohtaa alle 13kpl arvot. -------------- 

  



629 
 

410. 2009.10 Kahdenkeskistä..txt 
410. 2009.10 Kahdenkeskeistä. Sent: Wednesday, October 28, 2009 2:53 AM Subject: 

Neutroneiden ynnäilystä > Reaktorin kerrytysenergiat on vähän liian kova pala edelleen. *Onko 

sittenkään? Meillä on siis 100 t uraanierä. Sen keskelle 1000MW reaktori tuo 3 000MW jatkuvan 

säteilyenergian. Atomin tilavuusavaruus on sitten puolestaan kuin kukkapurkki, jonka pohjassa on 

pikkuinen neulanpiston kokoinen reikä, josta säteilyn varastoituma "vesisäteilykertymä" alkaa heti 

lorista eteenpäin kvantittumalla. Yksinkertaista asiaa maksimiinsa on perussääntö näissä. *Tässä 

munkaan hahmotus ei täysin muunnu suoraan numeroiksi. Mutta kaava menee näin: 5v 

reaktorissaolonsa aikana kukin yksittäinen uraaniatomi saa energiaa = kokonaisteho/ atomi KPL 

luvulla* aika = tulos kWh/ atomikappale 1-5v aikanaan. Vielä pitää kWh muuttaa eV ja katsoa 

tilastotodennäköisyyksin mitä sitten tarkoittaaa esim 10MeV keskivarastoinnilla moniko atomi tästä 

on purkki joka vuotaa yli 20MeV tehostaan jo haljeten silkaksi neutronipuurokseen.U-235 varastoi 

21,89MeV sanoo Malenka. Näppituntumana näen, että 50% keskitäytössä. 25% on täynä. 25% on 

75% täynä , ja 25% atomeista on 25% täytössään ja 25% on tyhjänä keskisaldon täsmäämiseksi. 

*Lisään tähän nyt kuvan siitä missä mennään. Venäjällä reaktorissa oleva atomi EI muhi kuin 

vuoden. Suomessa 130% ylitehoilla ja 5v muhimisaikansa takia noita 20MeV/atomi tehoylityksiä on 

MILKA-tutkimuksen mukaan 1000-kertainen määrä Venäjään. Ruotsissa +300% ylitehoillaan* 5v 

aikana hernepussihajoamisia on raakasti 100 000-kertaisesti Venäjän sivistyneempään tapaan 

nähden! Kuten huomaat Venäjällä 20MeV ylityksia vaikka nyt 0,005%. Suomessa vaikka 5% ja 

Ruotsissa 50%! Muuntosuhde polttamisen suhteessa logaritmisiin neutronihernepussiräjähtämisiin 

näyttää olevan vallan uskomattoman rajua joka tapauksessa! siksi sitä ei maailmalla suin surmin 

haluta harrastaa Suomen ja ruotsin lailla. > Kannattanee lähteä osuus kerrallaan liikkeelle. 20MeV 

kertymä on > varmaankin harvinaisempaa kuin yksi sadasta; eiköhän ydin useimmiten pura 

varaustaan paloissa ennen kuin tuo tulee täyteen. *Atomi alkaa automaattisesti tuon reikäpurkin 

lailla purkamaan T½ puoliintumiskäyriensä mukaan AINA. Pienimmät muutamien eV tasot menee 

elektronikuorista. Sisälle syvempiin K-kuorikerroksiin 10 000-100 000eV lasteja puretaan niissä. 

Neutronin kvadrupoolihyrrä käsittelee säteilyunsä kvanttipurkua sitten 0,511eV perussetillä 

tuplaamalla ne 1meV gamman perustersseiksi noin yleistasoilla. Tässä on toki alkuainekohtaisia 

eroja, mutta neutronikohtainen peruspaketti näyttää tältä. aromi siis imee AINA ensin kuin 

pesusieni. Mutta itse atomiydin purkaa varastojaan minimillään 1 000 000eV paketein. Tai ei pura 

niitä lainkaan sisuksistaan, jossei tuo taso ylity. >Tämä on itse asiassa se kaikkein etäisintä ja 

hankalinta osa-aluetta, mitä Jauhoakin > selatessa olen kauhistellut. Paras siis käsitellä 

energiakertymänä, > kuten sanoit, mutta samalla "purkunopeus" kasvaa kun energiakin. 

*Purkunopeus T½ käyttäytyy kuten vuotopurkin vesipinnasta voi yksinkertaistaa juuri noin. > 

Kivasti nyt tuli selitys, miksi fissiotuotekäyrä on kaksihuippuinen. > Olisi sen voinut tajuta 

muutenkin, jos olisi keskittynyt syytä > ihmettelemään, mutta tässä neutronimääriä funtsatessa se 

tuli samalla: > energeettisesti edullista, kun enemmän neutroneiden sidosenergiaa > taltioituu 

isompaan puolikkaaseen ja pienempi lähtee isommalla häviöllä. *Tarkoitat siis keskeisen ksenonin 

ja palladiumin neutronituotoksia. > Kokeilin tuota väitettä, että yhteishäviö olisi kaikissa pareissa 

sama, > yhdellä esimerkillä ja se täsmäsi. Niinpä virhe jäi huomaamatta. Taisi > olla vielä aineet 

palladiumin molemmin puolin, joilla kokeilin neutronisuhteita kertoilla. *Hetkonen siis loitko 

janajatkumon, jossa palladiumin N/Z suhde on 1,3 ja uraanin 1,55? Tästä N/Z -suhdeluvun 

muuntumisesta edes mulla ei ole kirjallista tietoa kuin lähinnä Pekka Jauholta. Aihe kun on alan 

kirjallisuudessa ULTRATABU! Jos on muuta täsmätietoa, niin lähetä ihmeessä! > Yhtä mieltä 

ollaan, että kympin alle ei jäädä neutronimäärissä. Totta > kai ydinalan vastustus suorastaan 

paljastaa heikot kohdat, mutta > halusinkin välttää "maltillisten tutkijoiden" karkottamista. Toisaalta, 

paetkoon jos eivät kestä totuutta! *Noin juuri. Näyttömme myös kirjallisilta tasoiltaan sun 
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Hylleraasin Atomit 1951-3(?) jälkeen olivat niin murskaavat. että meikäkin tavoistaan poketen pisti 

tuon kirjan heti nettiostoon.) Nämä asiat tulevat kuitenkin ilmi > vuosien saatossa, niin paras on 

täräyttää niin realistista lukemaa kun vain irti saadaan. *JUST! > Tämän viikon video on ajalta 

ennen kuin tapasimme. Hauska nähdä, kuinka > vihoissani olen Fennovoimalle, joka nykyään ei 

ole enää mitään! Aivan > sama mitä sekoilevat kun KOKO bisnes menee kuitenkin viemäriin. > > 

http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1005025 *Videoinnin toiminnallisuus ja kyvyt dokumentoida 

myös sitä, miten pala palalta pureudumme kohti ydinalan keskeisintä mätäpaiseta tulee kivasti 

taltioon myös. Säilyttämisen arvoista kaikin puolin. Jaana Avolahti siis oli jo silloin komennettu 

"hermoheikko" J. Aurelan sijaan ottamaan kansan kiivautta vastaan. Myös videon aikamääreet 

yms. niinikää kiinostavat aina. --------------- 20MeV Pekka Jauhon raja *Mielenkiintoista, ettet 

olekkaan kuullut tuosta 20MeV< aiheuttavasta uraaniatomin halkeamisesta hernepussina. . 

.mielenkiintoista. En hämmästy sinällään, koska itsekin ihmettelin juuri tuota 20MeV 

energiansiedon rajailmoa lukumateriaalistani. Jos katsot esim. ultrasalattuja Pekka Jauhon 

Malenkan kuorimallien mukaisia atomin säteilyn energian varastoimislukuja huomaat mistä on 

kyse. Jauho ilmoitti, ensimmäinen "raskas" isotooppisäteilijä on tuo elohopea. Sen neutronien kyky 

varastoida on mystinen rajaviivamme 20,1MeV! Eli juuri se kriittinen raja, jonka jälkeen alkaa 

"isotooppisäteilyrajat". Tuo hernepussiraja johtuukin siitä, että atomiytimien neutronien, 

0,511MeV/kpl) energiasitomiskyvyt ylittyy. Elektroneilla sen ylitys ilmoitetaan "ionisaatiorajana", 

jolloin elektroneja alkaa irrota atomien pinnoista ammuttuna. Tuo 20MeV näyttää olevan selkeä 

kvantittumisraja jonka ylityksestä neutroneja alkaa irrota, m y ö s ilman fissiohajoamistakin! 

Minusta hemmetin selkeää samankaltaisuutta elektronien ja ydinneutronien kuorimalliteorioittensa 

rinnakkaisuudelle. Kertoo varsin hyvin myös sen, miksei tästä 20MeV rajasta haluta alan kirjoissa 

juuri missään kertoa. ------ Transuraaneja Auringossa. Otas nyt atomit kirjasi Hylleraasin sivu 105 

auki. . .Huomaatko miten 92 U jälkeen ei ole l a i n k a a n raskaampia alkuaineita? Miksi siis näin? 

Kaikki transuraaniset ihmisen ITSE tekemät keinotekoiset plutoniumit ja muut esiintyivät v a i n 

ihmistuotoksena! Ainoalaatuisena megapoikkeamana koko linnunradallamme vuosimiljardeihin. 

hylleraas kiteyttää, ettei luonnon OMAT tuotokset ole näitä koskaan valmistaneet! No 1973 

energiakriisin aikaan ydinvoimaloiden rakentelu räjähti suureksi. 1973 alettiin huomaamaan miten 

ydinsäteily alkoi tunnetusti syödä otsonikerrostamme. Tämänhän tiedämme nyttemmin 

ydinvoimasta johtuvaksi. No entä sitten mikä sai tuon kaksikon jo 1980 Whitre ja Wright 

kiinnittämään huomion ydinhaittojen leviämiseen laajemmalle? Miksi he kaiken lisäksi tiesivät 

spektrimuutoksen vuosimiljoonaksi, jossei homma olisio JO mitattuna? Ydinjätteen "holtittomuus" 

oli siis pelkkä verrokki jo toteen mitatulle tapahtunelle! Avaruuteen ammuttiin tuollaisia sateliitteja, 

jotka alkoivat systemaattisesti mm. nykyisen SOHON lailla kartoittamaan lähiavaruuksiamme. Mitä 

sitten etsittiin? Olkiluodonkin startatessa mentiin kilometri kilometrin jälkeen alati kauemmas 

ydinvoimala-alueilta seuraten niitä ydinvoimaloista luontoon kasautuvia "transuraanimerkkereitä"! 

Aineita oli varsin helppo seurata satojakin kilometrejä kasvavan päästökaaren rajoilta. Ja näin 

myös tehtiin. No ei taatusti ole sattumaa, että miljoona km maapallolta alettiin löytämään noita 

luonnon säteilyissä TÄYSIN tuntemattomia transuraaniatomipäästöjä. Tässä en puhukkaan 

niinkään määristä, vaan siitä, että spektrisiirtymä oli ylipäätään jo mitattu ulkoavaruuksista 

vähintään. Mistä tiedät, että metsäpalossa menee vaikka ilotulitusvarasto? No räiskettä on 

osumakohdassa. Olen varma siitä, että jotain tällaista rajattua värispektriä jostain auringon alueilta 

oli jo pisteenä mitättu artikkelin aikoihin. Olen varma siitä, etteivät määrät olleet mitään mullistavan 

suuria alkuvuosiin, mutta tarkennettu spektrometria ne kiistatta löysi. samalla menetelmällä USA 

muuten paikallisti systemaattisesti CCCP:n ydinohjusvarastoja myös! Eikä niistäkään vapautuneet 

transuraanimäärät voineet olla laajoja. No tuo "Missä kaikki on?" kirjan esiin ottama toteamus siitä, 

että transuraanimerkkerit leviää kaikkialle perustui siis mitattuun ja JO tapahtuneeseen. ------------- 

07.11.2009 > Sitten faktaisampia mietteitä: nopeat neutronit törmäävät ytimiin > kuitenkin; -
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Nopeista neutroneista osuu "vahingossa" tuskin PROSENTTI arviolta. MEGATIETO!!! STUK 

"Säteily ja turvallisuus sivu 89: "Fissio ei yleensä ole symmetrinen : syntyvillä fissiotuotteilla on 

jonkin verran erisuuret massat. Raskaiden ytimien, kuten uraanin , neutronien ja protonien suhde 

N/Z = 1,55, kun taas keskiraskaiden stabiilien ytumien N/Z= 1,3. " 

===================================================== "Useimmat fissiotuotteet 

liian neutronipitoisia ollakseen stabiileja. . . Erittäin nopeat neutronit yli 20MeV. Nopeat neutronit 

0,1MeV-20MeV. Keskinopeat neutronit 1keV-100keV. Hitaat neutronit alle 1keV. Termiset neutronit 

0, 005eV- 0,1eV." *Tuosta energiasuhde-eroista voi päätellä m i k s e i ylinopeat osu kuin ehkä 

prosenttiosissa. Laskes mulle noista N/Z suhteista montako ylijäämäneutronia saat 

matemaattisesti halkeamistuotteille? > pommista kun rikastusastetta löytyy. Ultranopeat eivät eroa 

nopeista enää paljoa. *Eikö? Kyllä tuolaisilla energiasuhteilla pantaisiin norsua sormustimeen. USA 

NAVY käyttää ydinsukellusveneittensä vesireaktorissaan 25% uraanipitoisuuksia kuulema. 

Ydinpommissa taasen toimii 90% . MUTTA esim. Tshernossa oli 20% todennäköisyys siitä, että 

sula ydinmassa 4,5% U-235 pitoisuuksinsa olisi JO räjähtänyt fissiokriittsmassana! Moni asia lyö 

nyt juntturaan vaatien syventymistä. Ja senhän toki osaat. Jossei fissiohalkeamisissa esiintyvää 

platinametallia palladiumia mielletä aineena "stabiiliushuipuksi" niin mitä nainetta sitten. 1,3 N/Z 

neutronsuhde kun osuu siihen. U-235* 1/ N/Z1,55= 151kpl n. U-235* 1/ N/Z 1,3= 181kpl n. Erotus 

tälläkin y k s i n k e r t a i s t u s lähestymismallilla huikaiseva 30 neutronia! Kuvaavaa sille 

ajatusmallilleni, ettei edes tuo 23kpl ylijäämäneutronmääräni olle ylärajaa tässä on kuvaavaa. 

Mutta nyt toisaalta kyllä näyttäisi tuon sun 1945 Time-lehden tiedon nojallakin olevan varsin 

tasokas demo. > Loogista on, että fissiossa tapahtuu ensin jakautuminen kahteen > puolikaaseen 

ja sitten vasta neutronit sinkoilevat. Ekat 2-3 vaan lähtevät > niin nopeasti, ettei eroa pystytä 

välttämättä edes mittaamaan. *Mutta huomaa ettei niitä edes piirretty 1945-kuvaan, koska niiden 

"työkyky oleelliseen" fissioon on liki olematon. > Kvanttimaailmassa asiat tapahtuvat ketjussa. Näin 

ollen ei olisi erikseen > ultranopeita ja hitaita; kaikki säiteilevät neutronit olisivat normaalinopean 

haarukassa. *No ei. Kyllä nuo yllä esittämäni energiasuhteet muutettuina esim. nopeusarvoiksi 

ovat miljardikertaisia varovaisesti arvioiden. Ydinalallaa AINA korostetaan, että VASTA termiset. Eli 

suomeksi sanottuna "stil" neutronit. Jotka etenee siis vain yhtä nopeasti kuin ympäristönsä muutkin 

lämpimät vesimolekyylit, (siitä nimi terminen), voivat vaivoin valua merkittävissä määrin atomin 

sisuksiin. Lasket atomiytimien "poikkipinta-alojen" suhteen metallihilassa, niin ymmärrät miksei osu 

"haulikkosumma-ampumalla" neutronit. > Pommi on niin nopea, etteivät tuhannesosankaan 

viivästyneet neutronit ota siihen osaa. *Näinkin varmaan on. Mutta terminen on se taikasana. 

Selvitä siis neutronien fyysinen nopeus termisen ja nopean eroina. > -------------- > Mutta 

fissioneutroneiden määrää, että nykyinen 3 on valetta, tuo kaavio > vain vahvistaa! Samoin 

syntymekanismia, sekundaarisäteileviä neutroneja. *Bulseye!) > Toisaalta fissioydin voi räjähtää 

pieniksikin palasiksi, no, vähintään > kolmeksi, se taas viittaisi, että neutroneita voi sittenkin 

vapautua > suoraan. *Totta näin. > Näissä muissa kohdissa on sen verran epävarmuutta, etten 

lähtisi niitä > hehkuttamaan, mutta neutronien todellisen määrän suuruuden > demonstroimiseen 

kaavio kiistatta sopii! *Kuin nenä päähän! Hämmästyin JOPA itsekin miten hyvin. Toisaalta 

kyseinen mikä lie Fermin kynäpiirros on kultaa ja sensuropimattominta saatavilla olevaa. itse 

näenkin selviönä, että hänen kaltaisensa kaveri takuusti piirsi mitä tiesi. ja ydinfyysikon kuviin nyt 

"tuskin" merihirviöitä ja kukkiakaan piirrellään liikana. Vai mitä tuumaat itse vastaavassa maailman 

ensi-iltajhulkaisuselitteessäsi tekeväsi? Njjnpä. . .v i i v a a k a a n en kuvassa liikana näkisi. tämä 

toki on vain mielipiteeni, mutta tuskin ihan sattumaa, että 21kpl suorastaan sohii silmiin. Kun olisi 

voinut periaatteesa olla 2,5kpl tai 60kpl. Toivottavasti löytyy vastaavia > faileja lisää. *Nyt 60v 

ikijäärailo ON auki. Mutakun lisää lekaamista ja hyvää tulee! > Tässä vielä viikontakainen show: > 

http://www.youtube.com/watch?v=JXL8RR4SrBE -------- 17.11-09. -Ilmeisin syy siihen, MIKSEI 

SUPO päästänyt viestejäni sinulle oli mm. tämä kriittinen Mörnerin nettiosoitteeni. Jota 
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ymmärtääkseni sinulla ei ole vieläkään?! Varmaan pitää tätäkin tykittää niin monta kertaa, että on p 

a k k o miliisipeelojen päästää läpi!! morner@ . . . . -Järkyttävä löydöskuva siitä, että TVO:n 

beettasoihtupäästöt ajautuvat erityisesti näin alkutalven merituulilla etelään, eli Pyhärantaan! 

http://kuvaton.com/k/H2e.jpg -Kerros vielä mahdollisesti tarkemmin tuosta Mörnerin esittämästä 

"maa/kuu vuorovesi-ilmiöstä"? Maaperään tuo lisäenergiapumppausta 2-kertaa päivässä 50cm 

maaperän pintansa nousut ja laskut kuun kierron mukaan. Tuottaen myös kasautuvasti tektonisesti 

herkille alueille lisäliikuntapaineita. Juuri tuollainen päivittäin huljuva vesi/laavaliikuntomegatonnisto 

maaperässä eroosoi, syövyttää peruskallioita ja synnyttää tektoniikkaperään kasautuvaa 

liikuntapainelaukomista nähtyinä maanjäristyksinä tektoniikkan liikuntosaumaan. Summautuen 

JATKUVISTA maaperän 1cm/v jääkausinousemista ja mm. Atlantin selänteen vuodessa syntyvistä 

5cm/v laajentumisensa peruspaineista Suomeen. Eli 5-9 Rihterin maanjäristysiskut muodostuu 

kokonaissummina. Mörner kirjassaan kertoo seikkaperäisesti miten tuhannen vuosilukan 

jaksotuksilla OlkiluodonKIN kallioperää vavahduttavat jatkuvasti toistuvat jopa 8-9 rihterin suuruiset 

maanjäristysaallot. -------------- Sent: Tuesday, December 01, 2009 6:21 AM Subject: Re: 

Jutusteluja. > Heti kun sanoit, niin yritin katsoa! Ylen ohjelmat meinaan tulee kivasti > sinne 

Areenaan... joka on ennenkin kunnostautunut hämärissä > sensuurioperaatioissa. Nyt meinaan 

"ohjelma ei saatavilla", vaikka > laskuri näyttää 29 päivää jäljellä. Tai näytti, koska nyt koko sivu on 

> alhaalla! Olisiko verkkomiliisi laittanut heti sormensa peliin vaikka > vain yksityisesti vähän 

vihjaisit nähneesi pinkkiä nurkassa? *100-varmasti, kyllä ne nykyään niin nöörästi meikään jo 

uskoo! Ovat kantapään kautta oppineet, että pakko vaan uskoa alansa osaajaa. > Kyllä minä olen 

valmis uskomaan noinkin pahaan ylilyöntiin kun tilanne on jälleen > kireä, mutta katsotaan tuleeko 

Areena huomenna kehiin ja onko Ydinvoiman paluu vielä siellä. *Äärimmäisen mielenkiintoista 

taas! Voi hemmeti vie, että kyllä ne ON sitten herkkiä meikäläisten viestien kanssa nykyään!)) Ihan 

siis hei pellehommaa SUPO:lla!! *Toki sopii siihen tietoon, jonka mukaan ydinherrojen aiemmin, ah 

NIIN yleinen naureskeleminen ja "fooliopipottelunsakaan" ei vaan tainut herättää toivomiaan 

vastakaikuja. Nyt sitten ydinmiliiseillämme on haisevasti totuudet omissa housuissaan ja ilmeet sen 

mukaisesti happamia kuin mitkä! Keletto, että hubaAA! *Olihan jänskää tuon pinkkivärin 

huomaaminen TV/YLE Tshernobilin ohjelmasta. Ja ennen kaikkea siitä seurannut kertomasi v ä l i t 

ö n ohjelman sensuroituminen! Itse en sitä oivaltanut edes tarkistaa. No hei aatteles nyt 

mekanismia. Säteily muuttaa ilmakehän pinkkivaloa fotonoivaksi hapen ionisoituneeksi 

happiradikaaliksi, kuten beettasoihdussa. Syntyyn vastaava mekanismi kun ilmassa. No totta kai 

sitten sama pinkkiteema toistuu myös säteilyn tuhoamissa alueissa yleisemmin myös. Jos kaikki 

ruostuu ja happanee ydinsäteilystä niin näkyy silloin kuvissa samaisia pinkkisävyisiä ruostevanoja, 

kiintoainepintoja pinkkipölyineen, tiloissa lirivissä vesissä elää meille jo niin tutut säteilyn 

typpilisäoksideista yms tykkäävät punalevät ja muut. Bulseyes siis taas terävällä silmällä. Mitä 

veikkaat , kohta on valokuvauskiellot koko Tshernossa SUPO/IAEA toimesta, kun tajuavat 

homman viesteistämme vakoillen tuollaiseksi muutkin kun me?! ------------- Hypertarkailua 

näemmä. 12.2009. Ydinalan korruptoima SUPO on systemaattisesti häiriköinyt nettikirjoituksiani 

peustelematta millään lailla pois ja banneihinsa vuosikaudet. Toki, kuten ydinalamme tapana on 

ollut rikollisin, EU-demokratialakeja pilkaten ja laittomin toiminsa. Olen saanut jatkuvasti 

perustelemattomia nettifoorumien banneja liki päivittäin. Nyt kuitenkin marraskuun loppuviikot olin 

melko intensiivisesti selvittämässä TVO:n ydinrikostaustoja alueen tärkeää tärkeämpiä 

tektoniikkalöydöksiä tehden. Ystävieni kanssa myös esim. filmaillen löydöksiämme kiistattomista 

rajuista Olkiluodon lävistävästä Litoraanisauman olemassaolevista luonnon omista dokumenteista. 

Mukanani oli osan aikaa kännykkäni ja myös autoni liikkui laajalla alueella. Toki tarkoin tiedän 

miten SUPO/NSA seuraa haukkana näitten laitteitteni merkkeriläheteaktivointejaan eetteriin 

luonnossa. Olin siis tuon ajan tarkassa NATO/IAEA johtoisessa maastoseurannassa myös. Siitä 

huolimatta, että teko on rikollista ja laitonta. Mutta koskas maamme ydinpoliisiterrori lakia olisi 
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noudattanut! Nyt kun viimein palasin nettiliikenteisiin ja foorumeihin arvelin bannautuneeni jälleen 

kymmenistä ja kymmenistä foorumeista. Mitä vielä! En löytänyt y h t ä ä n merkittävää bannia koko 

tuolta jaksolta?! Olin alkuun ihmeissäni tapahtuneesta. Sitten oivalsin mistä oli kyse. Koko 

keskeiset reissuni oli mitä tarkimmin olleet kansainvälisesti johdettujen SUPO-poliisivoimin 

toimitettuna sateliittiseurannoissa. Keskeistä tässä oli huomata, kun olin maastossa Suomen 

poliisijoukkiot komennettiin samalla kellonlyömällä kontroloimaan mitä maastossa tein, kenen 

kanssa, aikamääreet, reittivalinnat etseteraa. Vaikka Anne Holmlundilla on ydinterrorinsa 

avustajina satapäinen moraalittomien ja laittomien miliisien joukkiot, niin heilläkin on yllättäen 

rajalliset resurssinsa! Itse asiassa edes tämäkään ei näy riittäneen. Varsin pian ydinrikollisemme 

armeijassa ja poliisissa alkoivat oivaltaa, että ajattamalla minua pois neteistään ja syytämällä minut 

itse paikanpäälle luontoon tutkimalla ottamaan selvää TVO/Posivan lukuisista peittelemistään 

kallioperätutkimuksiasta ja tektoniikkapimityksistään on efektilöydökset ydinalaalle kertaluokkia 

tuhoisampaa. Sieltä itse luonnosta aiheutetut paniikipaineistus on monikymmenkertainen 

perusnettikirjoituksiin nähden! Tämä on ollut maamme poliisivoimien ydinkorruptoiduille 

ennenkokemattoman ankstista aikaa. Kun sitten aloin esittelemään netteihin löytämiäni 

luontotektoniikkatodisteita sai kuvat ja muut aiheeseen liittyvät näytöt maamme ydinvastaavat 

viranomaiset täyspaniikkiinsa. Pelkästään estääkseen massiivisen valokuvausaineistoni joutumista 

laajempaan levitykseen ja foorumeille ydinpoliisit mm. sulkivat lukuisat maamme kuvatiedostot 3vrk 

putkeen! Tämänkin toki onnistuin pian kiertämään. Mutta kymmenien poliisien ja nettikontrolerrien 

jatkuvat paikallaolovaateet rokottavat miliisien nettihäirintäkapasiteettejä hurjasti. Miljoonarahat 

palavat jo pelkkiin palkkamenoihin ydinalansa suojaamistöissä. Eikä tässä kaikki, nyt alkaa 

ydinalan miliisien hätäkokouksien luonnetta TVO/Posivassa korostaa nettien laittoman 

terrorisointinsa tilaan valtaisat pelot siitä, miten saan näine huikeine tektoniikkadokumentaatioineni 

aikaan jotain ydinalalle ennenkokemattoman peruuttamatonta vahinkoa. On lisäksi kerrottava, 

miten tämän tajutessaan ovat nettimiliisit ottaneet lukuisat kerrat yhteyttä suoraan kotiini. Kieltäen 

kauhistuneina minua suoraan julkaisemasta JUURI noita metsistä hakemiani valokuvia ja moniaita 

muita todisteaineistojani! Tällainen on uusi tapa kohdallani. Erittäin mielenkiintoiseksi alkaa homma 

siis mennä. 

  

411. Ydinaavikoituminen II..txt 
411. Ydinaavikoituminen II. *30.10.2009. Tossa Vesan kanssa hämmästelimme miten 

taivaankannen vääjämätön punastuminen alkoi vaalentua, kun osin vuotamistammekin, jutuista 

johtuen alkoivat kokeilla noita maailmankattavia barium, boori, alumiiniruiskutuksiaan. Aivan 

uskomatonta tässä mielestäni onkin se, että luonto antoi kertakaikkisen PAKON toimia asiassa. 

Vesa oli liki "pettynyt" kun huomasimme, ettei säteilyhuuhtelun lentokoneruiskutus ollutkaan aivan 

ajanhukkaa! Taivaat on selkeästi sinisempiä, kuin ennen ruiskutusta.( Tänä aamuna, kun 

pakkanen tiivisti ilmakehän satavaksi pilvistöksi kuvasin kameralla miten punaisuus kohonneessa 

vesimäärässä ilmassamme alkoi selkeästi nostaa punerrusta! Joten nyt etenevän 

ydinaavikoitumisen aiheuttama 15-vuoteen rajuin ilman kuivuminen näyttää olevan pääsyy punan 

katoamiseen.-30% normaalisadannastamme alittuu jo heittämällä enätykseksi mittajaksoissani. 

Mutta ei tällaiset reaalit herroja kiinnosta!) Niin ei tämä ns. "kiistattoman sukseeonnistumisen", 

jäljet ole kuin kosmeettista, kuten Hollannista kloonatut ampiaislevityksetkin mehiläissukupuuttoon. 

Säteilyn energian paikat vaan hiukkasen vaihtuu maanmyötäisemmiksi. Itse olen erittäin 

huolissani, pian kansainvälinen yhteisö luulottelee nyt "onnistuneensa" kontroloimaan 

taivaankannen säteilykasvuja hallitusti!! Ilmeisen selkeästi IAEA:n kanssa on sovittu, jos 
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lentoruiskutukset alentavat mitattavasti taustasäteilyä ilmassa ydinsikailut saa surutta jatkua! 

Katselin tuossa miten "TVO Uutiset"-lehti ilkamoi 2009.10: "Maailman globaalisäteilytaso 3,7mSv! 

Tamperelaistutkija ei havainnut ydinvoimala-alueilla syöpäkeskittymiä". Hurjaa hasardia ovat 

tekemässä. Nimittäin viime talvena säteilytaustaksi mitattiin jo STUK:ssa 4,2mSv tasoilleen. Nyt 

ydinalalla IAEA:lla on siis, hokkus pokkukset tehtyään mielestään selkeää näyttöä kyvystään hallita 

mielinmäärin säteilytaustaa ilmakehässä ruiskutuskeksintöineen. Tässä ei paskoja mietitä minne 

se -0,5mSv sitten saatiin kosmeettisen hetkeks pumpattua. Koska ei se kokonaissäteilykertymä 

toki kadonnut ole! Nyt IAEA kiikuttaa julkituontiin kyenneensä laskemaan taustasäteilyustä -10% 

pumppaamalla sen käytännössä pohjavesiimme ja meriin. Politikot täysin tajuamattomana antaa 

ydininsinööreille surutta mm. Saksassa, Ruotsissa yms. jo nähtyjä vuosikymmenten 

lisäkäyttöaikoja. Tässä mennään rimanalitukseen vailla vertoja. Kukaan ei vaivaudu tässä 

hurmoksessa mittaamaan veden, maaperän alati kohoavia säteilyn kasvuja. Kosmeettisesti kaikki 

on olevinaan OK. Uusille ydinvoimalaluville ruhjottiin tilaa. Ja pian . . niin pian ilmakehässämme on 

tuplasti suurempi neutronivuo. Merissä, pohjavesissä ja maaperässä triplasti. Ja ydinherrat nauraa. 

"Onnistuttiin taas huijaamaan 10v< ydinrakenteluputket politikkoja ja kansaa sumuttaen!"( ----------- 

Ydinaavikoitumistilanne 2009 Katsokaa ensin, miten systemaattisesti hallintoiranomaisemme 

valehtelevat myös sadantojen ilmoista meille. Ikäänkuin kaikki olisi olevinaan kunnossa. Totuuden 

löydätte sitten jatkokirjoituksistani. http://kuvaton.com/k/HiF.jpg Meneillään 2009.10.30. Koko vuosi 

on ollut suorastaan ennenkokemattoman kuivaa. Lehdistössä aihe ei tietysti saa rivin riviä, koska 

alati paheneva ydinaavikoitumiskehitys on jo vuosia ollut jopa EU:n määräyksin TABU! 

Onneksemme minulla on yksityinen mittanormaali. Saan 320km2 kokoiselta alueelta etelä-

Suomesta Lapijoesta valuvat vesilitrat tarkkaa tarkemmin taltioitua. Ilmatieteenlaitoskaan ei kykene 

mittaamaan talven ongelmallisia lumisadantoja, saati sadantojamme niin hyvin kun minä mittaan 

arvot joessa olevalla vesivoimalamme kWh tuottosuhteella. Tämän vuoden laskettavissa oleva 

keskimääräinen sadanta on tällä hetkellä 28% normaalista sadannasta. Talvilumi satoi maahan 

tänään ilman syyssateita, kuten ydinaavikoituvassa maassamme ollaan jo totuttu 

vuosikymmenluokissa. Ennuste nykytasoilta antaa 2009 maailmanennätystuloksen 25% 

normaalisadannasta! Mitä tasoa se sitten on verrattuna aiempiin saamiini arvoihin: 1996 = 63% 

1997 = 67% 1998 = 87% 1999 = 84% 2000 = 107% 2001 = 76% 2002 = 52% 2003 = 27% 2004 = 

57% 2005 = 74% 2006 = 81% 2007 = 59% 2008 = 93% 2009 = 28-25% 

_____________________________ Keskim. 68,2% sadannasta, on kadonnut -32%. Tältä 

vuodelta uhkaa tuoden katosi -72< 75%! Vielä vuosi sitten ilmassa olevaa kosteutta oli senverran 

jäljellä, että läpi talven saimme kauhistella silmääsärkevän verenkarvaiota ja pinkkejä 

taivaankansia. Nyt tilanteeseen on tullut muutosta. USA/ IAEA on suorittanut valtavilla massiivisilla 

maailmankattavilla, barium, boori ja aluminiiniseosten lentokoneista suorittaminsa ruiskutuksin 

loppukesästä 2009 eteenpäin koelentojaan myös Suomessa. Maailmalla näitä ydinvoimaloitten 

neutronivuon poistoyrityksiin tähtääviä epätoivosta kertovia ruiskutuksia on kiihtyvästi tehty 

mehilässäteilytuhojen alettua n.2003-2005 lähtien. Viimeksi tänään huomasin miten sinällään 

tehokas aine on kehitettynä. Aamulla oli 8 asteen pakkasen tiivistämää ilmakehän kosteutta aina 

kevyeeseen lumisateeseen asti. Kotini yli oli vedetty suoraan TVO:n ydinvoimalan ylle, kuten 

tapana on nykäisty boori, bariumtiivistyssuora 10km korkeuteen. Taivaan kattava pinkkipunainen 

vana ositti kyllä kiistatta, miten janan ympärille satojen metrien levyisestä muodostelmasta oli kyse. 

Lentokonevana tuottaa voimakkaan elektroniylijäämänsä ja negatiivisen sähkövarauksensa. 

Ydinvoimaloista syydetyt neutronivuon kyllästämät ilmakehän ultraionisoituneet typet, hapet 

silminnähden hakkeutuvat positiivisina ioneina tähän vanaan. Elektronien ylijäämä tuottaa tuon 

ionisaatiosta kertovan pinkkivalohunnun. Mutta kemikaalisuolot vaativat selkeästi mkosteutta 

toimiaksee kunnolla. Nyt yläilmakehämme nestetasapainot on niiin rajusti kuivuneita, ettei 

energiavirrat toimi vesihöyryn ryydittämänä kuten esim. viimevuona. ---------- Ydinaavikoitumista -
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32%. Muutama vuosi sitten maailmanlaajuinen ydinrikiolliskoalitio laittoi liikkeelle väitteen siitä, 

miten kasvihuoneilmiön kasvavat lämmöt lisäisivät haihduntakasvullaan sadantaa. Ensialkuun 

vedäteltiin jopa +40% kasvuodotusvalheilla. Kun Euroopassa on JO mitattu sadannan katoavan -

40% löytyy nykyisestä valheitten verkostostamme, mm. tällaista: http://kuvaton.com/k/HLG.jpg 

2009 Ydinalan syytämät valtaisat neutroniset beettasoihtuamiset ja vastaavat säteilykasvut olivat 

suistamassa koko maapallomme tilanteen ennenkokemattomiin katastrofeihinsa. Mykistävää 

sadannan kolmasosakatodokumenttia aiheesta tässä. http://kuvaton.com/k/HLk.jpg ------------ T.K. 

No:16.2009 Aavikon hiekka vie vuorilta lumet. Geologia. Ihminen vaikuttaa kasveihin monen 

mutkan kautta. 150 viime vuoden aikana aavikoilta tuulen mukana nousevan hiekan määrä on 

moninkertaistunut. Syynä ovat rakentamiset ja muu ihmisen toiminta. Tuulen levittämä hiekka 

sotkee vuorenrinteiden kasvillisuutta. Coloradossa USA:ssa tehty tutkimus osoittaa, että lumen 

päälle laskeutuva hiekka saa lumen sulamaan jopa kuukauuta tavallista aikaisemmin. Paljas maa 

on altista eroosiolle, sillä kasvukausi ei ala ennen kuin ilma ja maa lämpenevät. Tästä voi seurata 

lajiston köyhtymistä. *Mielenkiintoista miten laajoin mekanismeinsa nykyään kaikkialla etenevä 

ydinaavikoituminen ja mm. sadantakadot toimivat. Jälleen selkeä todistus siitä, miten meneillään 

oleva ns. "kasvihuoneilmiö" selittyykin nimenomaan ihmisen aiheuttamana ja ydinaavikoitumisilla 

selittyy myös vuoristojäätikköjen katoamiksta. Ei tosiaan tällaisten jälkeen ihme miksei ydinala 

halua tutkia SYKEsarja B7 tyyppisistä ydintuhotiedostoistaan mitä ytdinvoimalat OIKEASTI 

maailömallamme aiheuttaa säteilypäästötuhoillaan.  

  

412. Transuraanispektri Auringossamme..txt 
412.Transuraanispektri Auringossamme. Egil A. Hylleraas 1953 julkaistussa "Atomit" kirja:" 

Kerrotaan, siihen asti raskain tunnettu ja luonnosta läytyvä alkuaine on U-238. On alettu tuntea 

tätä raskaampia "transuraanisia alkuaineryhmiä, aktinideja, lantanideja". Joita muodostuu VAIN 

keinotekoisessa uraanihajoamisreaktiossa juuri keksityissä ydinvoimaloissa. Kuten neptunium ja 

plutonium Pu-239 yms. Atomien "sormenjäljet" spektriviivat. "Natriumatomi ei vain säteile keltaista 

valoa, vaan myös imee varastoiden sitä. Emissioksi ja absorptioksi kutsumme näitä ilmiöitä. Jos 

annetaan kirkkaan valon kulkea heikosti loistavan natriumliekin läpi, niin keltainen valo absorptio 

on paljon voimakkaampi kuin emissio. Spektriviiva näkyy tummana viivana keltaisessa osassa. 

Sanomme sitä apsorptioviivaksi, Fraunhofferin viivoiksi. Auringon apsorptioviivoista läydettiin 1868 

myös sellaisen alkuainneen viiva jota ei ollut aiemmin tavattu mistään tunnetusta alkuaineesta. 

Sen oletettiin esiintyvän vain Auringossa ja sai nimen helium. Helium on alkuainetta, jota erkaantuu 

kaikissa sellaisissa radioaktiivisissa ilmiöissä, joissa sinkoutuu alfa-hiukkasia. Spektriviivat ovat 

atomiradioasemien yksilöityjä sormenjälkimäisiä tunnussingnaaleja. Ellemme opi ymmärtämään 

näitä singnaaleja, meillä ei ole myöskään toiveita ymmärtää atomeja." Kullakin alkuaineella on 

uloimman elektronikuorilinjansa mukainen näkyvän valon spektriin kvantittuva "sormenjälkensä". 

Kun atomi saa liian rajua säteilytyskuormaa, sen kuorelta alkaa elektronit ionisoitua pois. Kirja 

kertoo seuraavaa. "Osattiimpa vain riisua näiltä atomeilta jo mainittu luku elektroneja ja sen jälkeen 

tutkia ja mitata niiden kaukana ultraviolettialueilla olevat syvempien elektronikerrosten spektriviivat, 

niin saatiin sarja uusia vahvistuksia. Tähän "riisumiseen" ryhtyi ruotsalainen fyysikko Edlen. 

Vaikeuksista huolimatta näistä ioneista hän sai spektrit. Erittäin pitkälle ionisoiduissa atomeissa 

saadaan "kronolinjat". Hän mittasi nikkelille, kalsiumille, raudalle jopa 16 elektronin poisionisaation 

spektrilinjat. Syvempien elektroniratojen spektriviivoihin röntgenvärähtelytasoilla syventyi ensin 

Max v. Laurie kiteitten avulla. Apuna käytettiin röntgensäteitten mm. Debye-kuvioita 

valokuvauslevyille. Myös röntgensäteitten ja UV-valon välinen suuri alue syvemmillä 
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kuorielektronikerroksilla on tämän jälkeen voitu selvittää ja tutkia sen spektriviivat ja aallonpituudet. 

Tässä on tuottanut vaikeuksia se seikka, että röntgensäde-eneriat imeytyvät ja varastoituvat 

erittäin helposti myös ilma-atomeihin ja muihin aineisiin. Siitä selvittiin tyhjiöspektreometrialla." 

Myöhemmin todettiin, että samaa kuorimallispektrien kvanttimekanismia kyettiin soveltamaan 

niinikää atomin ytimien ja gammasäteilyn varastoitumiskvantteina Malenkan-kuorimalleina. Nobel 

näistä tuli 1963 kolmelle tutkijalle. Ursa "Missä kaikki ovat" 2005.(Kirja kiteyttää tätä Fermin 

lausahduskysymykseen perustuvaa tutkimussuuntaa, jonka mukaan maailmankaikkeutta steriloivat 

sukupuuttoaaltoina valtaisat säteilyjen energiat. Jotka tuhoavat systemaattisesti valtaisia 

sivilisaatioita maailmankaikkeudessamme. Esitetyn käsityksen mukaan juuri atomin energian 

holtiton valjastaminen ja luonnon näistäkin kasvavat taustasäteilyt ovat ylittämätön pääsyy siihen, 

miksei ihmisten lisäksi tunneta yhtään säteilyistä selvinnyttä sivilisaatiota ympäristöstämme. 

Kaiken järkeilyn mukaan kirja synkistelee ihmiskunnalle samaa jo kulman takana odottavaa 

kiistatonta tuhoutumistamme neutronisäteilyn yms. päästöihin! Kannattaa tosiaan lukea, myös 

tämä opus.) "Vuona 1980 Whitmire ja Wright antoivat toisen esimerkin miten sähkömagneettinen 

säteily voi kuljettaa tahatonta viestiä. He kysyivät, mitä tapahtuisi, jos sivilisatio käyttäisi pitkään 

aikaa fissioreaktoreita energialähteinä. Yksi fissioreatorien ongelmista on radioaktiivisen jätteen 

turvallinen hävittäminen.. . .Eksosivilisaation oman tähden spektriviivoissa voisi esiintyä aineita, 

joita ei helposti tulkita luonnollisiksi. Kiinnostuksemme heräisi esim. jos näkisimme spektrin, jossa 

on merkkejä suuresta määrästä praseodyymiä tai neodyymiä. (Luonnottoman keinotekoisen 

säteilyn tuottamia transuraaneja ja lantaneja yms.!) Lisäksi spektrin muutos ei olisi lyhyt tuikahdus, 

vaan heidän ydinjätteiden käsittelypolitikastaan todistava spektri olisi nähtävissä miljardeja 

vuosia!!!" Kokonainen tähti siis ON mahdollista muuttaa ydinreaktoreista vapautuvalla 

hallitsemattomalla neutronivuokylvöllä yms. vuosimiljardiksi totaaliluonnottomaan, epänormaaliin 

tilaansa myöntää URSA! Meidän pitää vielä saada vahvistus, aurinkossamme ON JO mitattun 

Aurinkomme spektriviivamuutosten lisäksi tällaisen mahdollistavat vuotomekanismit. 

Transuraanispektri auringossamme II. T.M.17.2009."Aurinko näyttää paistavan samalla tavalla 

päivästä toiseen. Sen aktiivisuus vaihtelee 11v sykleissä, ja juuri nyt se elää hiljaiseloa. Mutta tätä 

hiljaiseloa on jatkunut jo yllättävän pitkään. Mitä oikein on tapahtumassa? Pitääkö meidän 

huolestua? Aurinko on ollut harvinaisen pitkään täysin pilkuton. Viimevuona 266vrk 366 

päivästään. Samaa tänä vuona. Minne ovat pilkut kadonneet? Onko Auringossa tapahtumassa 

jotakin? Auringon 12milj. asteen ydintä ympäröi ns. radioaktiivinen kerros, jossa keskellä syntyvä 

energia tunkeutuu sähkömagneettisena säteilynä ulospäin. Koska kaasu Auringon sisällä on hyvin 

tiivistä, ei säteily sujahda noin vain kaasun läpi, vaan siltä kestää kymmeniä tuhansia vuosia löytää 

tiensä pinnalle. 200 000km syvyydessä Auringon pinnan alla lämpötila on laskenut noin 2 

miljoonan asteen tienoille. Niin harvaksi, että energia ei voi siirtyä säteilemällä. (säteilylukkoa siis!) 

Lämpöenergia alkaa siirtyä konvektiovirtauksena luovuttamaan energiaansa pintaan ja kylmempi 

kaasu palaa alas. Energia siirtyy kuin kiehuvassa puurokattilassa pulputen. Kuplivuus näkyy 

pinnalla granulaatioraerakenteena. Radioaktiivisen ja konverktiivisen kerroksen välissä on 

kiinnostava siirrosvyöhyke synnyttämässä voimakkaan magneettikentän. Kaikki Auringon kaasu on 

sähkövarattua saaden liikkeellään dynamoefektin. Konvektiivisen kerroksen kaasuvirtaukset 

puolestaan synnyttävät Auringon pintaosiin paljon paikallismagneettikenttiä, jotka ohjaavat 

puolestaan herkkää auringonpilkkuluoppien mekanismivirtauksia. Punavalolla muodostuva 

pintaosa on kromosfääri ja keltavalon pintakerros fotosfääri. Uloin osa on korona. Korona on 

Auringon halkaisijainen ulko-osa, jossa muodostuu poistuva aurinkotuulen hiukkasvirta, jopa 20 

milj. astetta. Uloin on Ikäänkuin suuri poistokaasukupla 50 Maan ja Auringon välietäisyyden 

päähän ohi avaruuteen. SOHO ja sen kaverisateliitit ovat nyt ilmoittaneet, meneillään oleva 

Aurinkominimi on nyt varsin poikkeuksellinen. Meillä alkaa olemaan kaikki keskeiset muuttujat 

yhtälössämme. Kansainväliset tutkijat ova huomanneet miten suoraviivaisesti 1970-luvulta 
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maapallollamme yleistyneet neutronivuoydintehtailut ympärillämme näkyy."Atomit" kirja, minkä t a 

h a n s a alkuaineen luonnottomaksi isotoopikksi muuttavat neutronipäästövuot ympäristöömme 

ovat muuttaneet koko maapallomme. Sen atmosfäärit sateliittimittausten mukaan vähintään 

2,5miljardin km laajuiseseksi "transuraanineutrontuotoksiaan" +20% vuosinousullaan kasvattavaksi 

koneistoksi. Kun katsoimme komeetta Halleyn vierailuja, huomasimme, miten auringon 

fotonointienergiat irroittivat siitä valtaisan, äärettömän pölyjen ja atomitason kaasujen vanan 

avaruuksiin. Samalla mekanismilla Maapallomme aavikkopölyt, tulivuorien ylös sinkoamat tuhkat. 

Niin Marssia runtelevat pölymyrskyt kuin vaikka Saturnuksen, sen kuun tulivuorista pöllähtäneet 

ainespartikkelien pilvet täyttävät koko linnunratamme. Aurinkotuulen ajamaa valtaisaa ionisaation 

pölypilveään kohti avaruuksia. Sen pyrstötähden poistuva pilvi selkeästi kertoo. Tässä on 

keskeinen mutta. Pölypilvi ei saa riittävää pakonopeutta ja palaa, kuten komeettat osin takaisin 

valtavalla ulkoavaruuslisäpölyn lisillä kaukaa galakseista ryyditettynä! Saturniksessa toimii 

gravitaatio systeemi, joka mitatusti kerran kolmassosan kierroksellaan aina nykii mm. Kuipperin 

vyön materiaalia takaisin aurinkoon päin. Synnyttäen jatkuvasti uusia komeettoja, myös tuoden 

materiaalia rajattuna kapeana nauhana Auringon pinnalle gravitaatiolinssien yms. 

mangneettivoidensa avulla. Myös Maan massa osallistuu tässä paluumekanismiin. Paljonko tätä 

materiaalia Aurinko saa? Auringon koko on yli miljoonaa kertaa maan halkaisija. Maapalloon 

ulkoavaruudesta asti tulee n. 4000 tonnia/vrk ko. lisämateriaaliaineskertymää. Auringon kokoon 

suhteutettuna sinne asti menee ohitsemme 4000 miljoonaa tonnia päivässä! Maapallo toimii tässä 

ainessiirtymän nauhassa kuin venttiili. Maapallon ympärillä uhriaan odottelee sinne jo 

vuosikymmenet kerryttämämme ydinvoimaloitten, niitten jätteitten yms. neutriinovuot ja 

ennenkaikkea kaiken kohtaamansa säteileviksi isotoopeiksi ja transuraaneiksi yms. muuttavat 

valtaisat neutronivuokertymäenergiat. 1970-luvulla käsiin räjähtäneet ydinenergiat kuten 

Hylleraasin 1953 julkaisu kirja asian kiteytti:" Mutta ei siinä kyllin, että neutronia on hankala 

sähköttömänä löytää. Sitä on myös vaikea k ä y t t ä ä ! Millä tavoin sitä ohjattaisiin, kun se ei 

tottele meidän tärkeimpiä ohjausvälineitämme: sähköisiä ja magneettisia kenttiä? Neutroni on 

"liukas kuin ankerias". Se luiskahtaa kaikista tilanteista pois käsistämme. Niin, asiat menevät 

todella jopa niin pitkälle, emme pysty sitä pysäyttämään, emme sulkemaan sitä sisäpuolelle taikka 

ulkopuolelle aineellisilla seinämillä. Nopeimmat neutronit kulkevat kilometrimääriä ilmassa. Niitä ei 

kiusaa paljonkaan tavallinen seinä ja se läpäisee 20cm paksuiset ja paksummatkin 

lyijypanssaroinnit!" Kerrottakoon, että nykyiset reaktorien rautaseinämät ovat tyypillisesti 10cm 

pelltifooliohimmeleitä. Paksimmatkaan ei yli 20cm. Neutronivuo lävistää ongelmitta jopa 100cm 

teräksen, joten vuoto on täysin rajatonta neutronien mennä ulos miilustaan mielensä mukaan. Itse 

asiassa niin hallitsematonta, että 6-10 kertaa ilmoitettua todellista kpl-arvoaan 

suurempimääräisenä neutronointina nyt suoraan uhkaa jopa Aurinkomme systeemejä surutta! 

Pommittaa maapallomme gravitaatiolinssiä ohitse virtaavaa ulkoavaruuspölyvanaa. Jotka 

kuljettavat valtaisat tonnimäärät lyhentämättömänä Aurngon äärimmäisen herkkiin 

pintabalanssikenttiin. Olemme tilanteessa, jossa Aurinko selkeästi antaa "lääkkeemme" ladata 

itsensä ennenkokemattomaan vastarankaisunsa reaktioonsa. . .  

  

413. OL-3 Täysromu!.txt 
413. OL-3 Täysromu! 02.11.2009 TV uutisoi, miten Ranska, Englanti ja EU olivat yksissä tuumin 

todenneet OL-3 laitoksen turvalaitesysteemit niin ala-arvoisiksi, että antoivat ryhmähivutuksena 

Suomelle karun muistutusukaasin. Jo kuudetta kertaa kasaan yritetty OL-3 laitoksen automatiikka 

on tehtävä kertaluokkia kunnollisemmaksi. Kuten tietoyhteisössämme nykyään on tapana mitään 
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materiaaleja syistä siihen miksi OL-3 luokitellaan sudeksi jo nyt ei annettu. U.R. 

04.11.2009:"Olkiluoto OL-3:n turvajärjestelmät uusiksi. Ranskalainen Areva kertoi 

suunnittelevansa ydinreaktorien turvajärjestelmät uudelleen vastaamaan Suomen, Ranskan ja 

Britannian viranomaismääräyksiä. STUK:n mukaan ongelmista automaattiturvajärjestelmissä on 

kyse. OL-3 vastaava TVO Jouni Silvennoinen on myös anatanut virannomaisvastauksen. 

Muutoksiin on pakko ryhtyä." Onneksemme minulla on vihdoin ja viimein jonkinverran materiaalia 

esittää mikä mättää tässä maamme klassisessa kuolemankylväjälaitoksessa. OL-1 ja OL-2 

laitokset ovat oiva esimerkki siitä millaisella tasolla mm. Ruotsin ydinvoimalat olivat jo 50v sitten. 

Ydinvoimaloitten eräs tunnetuin illuusio on, että voimalan tehoja kyettäisiin "oikeasti tehon 

mukaan" säätämään. Ruotsalaisvoimaloissa sentään edes oli joitain välineitä siihen. OL-3 

laitoksessa ei käytännössä lainkaan! Mainostetuista  

säätösauvakoneistoista kiinnittää jo kuvavertailuissa huomio jossa OL-3 laitoksessa olevien 

säätösauvojen määrät on ala-arvoisen pienet. Itse asiassa laitoksen säätösauvoilla ei olekkaan 

mainittavaa virkaa. Niillä paniikissa suoritettu hätä-alasajo ehkä vielä onnistuisi, muttei tehon 

säätö. Vain uskomattoman vähäisellä 10% osuudellaan! Siis ei mitään. OL-3 laitoksessa ovat 

valtaisat 4* 8MW reaktorin kiertovesien pumppuyksikkönsä. Yhteensä jo tämä 32MW 

omakulutusosuus on valtaisaa. Suljetun reaktorin jälkilämmönpoiston energiansaannit on 

turvattava 16kpl varahätädieselgeneraattorein, jos edes se riittää. Massiiviset huoneelliset 

akkuparistoja päälle, ehken riittäisi osaan vuorokauden mittaiseen vaaralliseen 

jälkijäähdytysvarmistukseen? OL-1 ja OL-2 laitoksen keskeisin tehosäätöbalanssi taataan 

säädettävällä reaktorivesipumppujen käytöllä. OL-3 laitoksen valtaisa 32MW pumppuyksikköihin 

ranskalaiseen tyyliin ei ole "turhana" amatöörimäisesti laitettu m i t ä ä n säätökykyä! Yhä 

järkyttävämpää tiedossa. OL-1 ja OL-2 laitoksiin kuului kymmenin, kymmenin 4 erillis-subin 

mukaisia koneellisesti kauko-ohjattuja venttiileitä rinnakaisvarmistuksin. OL-3 laitos, niin tosiaan 

OL-3 laitos 50v "ns. kehittyneempää" tekniikkaa edistyneenä kantaa pelkkiä k ä s i -käyttöisiä 

satoja venttiileitä! Minkäänlaista, edes alkeellisinta automatiikkaohjailua ei edes teoriassa voida 

suorittaa! Vain ja ainoastaan pääsulkuventtiilit on koneellisesti kauko-ohjattavia. . j ä r k y t t ä v ä ä 

!! Tosiaan voimalaitoksen miehet juoksevat hikihatussa kelloa vasten satoja käsikäyttöisiä 

venttiileitä sulkien, säädellen ja radiopuhellen:" Se B-subin 223 venttiili. Säädä pari kierrosta. . EI 

se sininen vaan oranssi, tai jysähtää!" Enemmän järkyttävää. Niin toki voimalaitoksessa luulisi 

olevan edes se y k s i keino tehon säätöbalanssisäädön pitoon. On sielä, on todentotta! 

Voimalaitoksen painajaismaisessa satojen venttiilien hässäkässä on tasan yksi säätötapa. 

Laitoksen monimutkaisuutta korostaa se miten OL-1, OL-2 laitoksen yksittäisen vesipiirin korvaa 

OL-3:ssa peräti 3kpl lämmönvaihdinyksikköjä. Kymmenissä paikoissa lilluvat boorisäkkikaukalot! 

Juupa juu, eli kyseistä ydinfiaskoa tullaan säätämään käsipeleillä sikakaukaloihin käsin kaadetuin 

40kg boorisuolasäkein! Ihan jotain uskomattoman typerää, ranskalaishasardia. Kun tämä jo 

alkujaan ylitehonsa painajaismaisen epävakaan palamalimitin laitoksen tehot heilahtaa vain 2% 

joko alemmas, tai ylemmäs. On valvomon väellä parisen minuuttia aikaa tehdä välitön pakollinen 

korjaava vastakkaisajoliike. Tai muuten ksenon, samariummyrkkyjen muodostus suistaa voimalan 

aktiivisen vääjäämättä 20 000-kertaiseen positiivisen korjaimen tehoon,. . aina siis tehon n o u s u 

u n! Auta armias, jossei joku ultrakriittisistä kymmenistä boorikaukaloista olekkaan valmis 

antamaan ohjauslievennystä kalliin boorijauheen loputtua äkisti, niin voimala karkaa Tshernoksi. 

Kuvottavaa! Ei tosiaan mikään ihme, ettei näistä megaongelmista Suomessa saa keskustella. 

Kokonainen valtava epävakaan palamalimitin ydinvoimala perustuu erittäin herkästi kiteytyvän 

booriliuosten lämmityksiin, edestakaiseen käsiventtiilöityyn huljutteluun ja jatkuviin 

loppuunajettujen radioaktiivikylläisten booriliemien loputtomiin vaihtokiteyttämisiin. Ei varmaan 

näistä saisi meikäläinenkään kertoilla ydinmiliisiemme kiehuessa raivona. Mutta kun koko EU on 
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syystä paniikissa OL-3 turvapelleilytasoista, niin miksen kertoilisi, kun tiedän? Niin on 

voimalaitoksessa kuulema yksi ihan ns. "itsekseen" toimiva turvalaiteosa. Jota osataan käyttää, 

kun jauhesäkkimiehet on siestalla hikeä pyyhkimässä. Surullisen kuuluisa kiinailmiösulaksi 

sulanneen reaktorin alla odotteleva betoninen tuhkaluukku, vesiboorisammio. Kun 

reaktoripoikaitten paperipussukat on jääneet toimittamatta, tai lisäysluukut kopottuneet 

juntturaansa ties minkä takia ottaa ohjat reaktori itse. Liian kuuman reaktorin alla on sellainen 

sulava metallinen läpyskä. +3000C kuumaksi Tshernotyyliin sulanut uraani valuu painovoimaisesti 

alas. Sielä sitä odottaa veikeä viritys. Sulava vaijerihimmeli. Se pitää valtaisan ison kaukalon 

boorivesiventtilein säiliöissään. Kun nämä venttiileitä kiinni pitämään jännitetyt vaijerit katkeaa 

aukeaa vesihanat. Tuhannet litrat boorivesiä vyöryää +3000C sulaan uraanimassaan. Seuraa 

luonnollisesti hallitsemattomia veden säteilystä vedyksi hajoamisen vetyhapen räjähdyssarjoja. 

Särkien kaiken säteilysuojan ympäriltään kattoon asti. Tämä tekninen irvikuva siis on k o k o n a a 

n ja ikinä kokeilematon! Sen oikeassa tilanteessa toiminnasta ei ole alalla harmainta hajua, niin 

outoa se on. Mutta ennusteiden mukaan kaukaloon saatu kiinailmiösula räjäyttää 

painepalamallaan seinät ja katot vääjäämättä ympäriltään. Lisäksi maan päälle jämähtänyt 

ultrasäteilevä ainekertymä tappaa viimeiseen mieheen voimalan väen. Sitten se kasataan tarkoin 

pieneen ahtaaseen kaukaloonsa sulaamaan ylikriittisenä räjähtäväksi ydinpommimassaksi. Jopa 

Tshernossa tätä estettiin epätoivoisesti. Muttei siis enää hakkapeliittojen Suomen OL-3 

tapauksessa! ------------- By TVO säteilykalaa. -Järkyttävä löydöskuva siitä , että TVO:n 

beettasoihtupäästöt ajautuvat erityisesti näin alkutalven merituulilla etelään, eli Pyhärantaan! 

http://kuvaton.com/k/H2e.jpg Venäjän ydinvoimasta. 14.11.2009 YLE TV:" Venäjä korvaa 

Sosnoviborin n. 25v käytössä olleet neljä yli-ikäisen vanhaa reaktoriaan 2kpl uusia. Syyksi 

ilmoitettiin venäläisen ydinturvalain. Sen mukaan vaaralliseksi koettu suora merivesijäähdytys on 

maan lain mukaaan ehdottomasti kiellettyy. Kyseessä on IAEA:n ydinturvalakiin liittyvä 

ydinturvavaade, ettei yli +30C lauhdevesiä sallita vaarallisena maailmalla ikinä. Sosnoviborissa 

onkin havaittu uhkaavan vaaralliseksi tilanne, joka on tuttu kaikissa maamme 

ydinvoimaloissamme. Niin Loviisassa, kuin TVO:lla. Voimaloitten elintärkeät 

vesijäähdytyskanavistot tukkeutuvat vaeltajasimpukoitten, kaspian runkopolyyppien ja vastaavien 

valekirjosimpukkainvaasioitten ja kaspianmaneettien takia. Suomi taistelee toki näitten 

hengenvaarallisten ydinvoimalatappajatulokkaitten kanssa Venäjän lailla mm. laittoman hillittömillä 

avomerikloorimyrkytyksillään." TVO:n lauhdevedet pidetään kuukausimääriä hengenvaarallisesti 

kymmenasteluokkia yli IAEA:n lain salliman +30C maksimikaton. Suomessa ollaan täysin 

syyntakeettomia tällaisten lakirikollisuuksien kohdalla, jotka valtiomonopoliset ydinyhtiömme tekee. 

Suomi ylittää surutta myös 25v ydinvoimalaiät rikollisesti. Ei piittaa pätkääkään hengenvaarallisista 

lauhdelämmöistään yms. Venäjä vaihtaa reaktoriensa uraanilataukset vuosittain lain mukaan. 

Suomi ylipolttaa jopa 5v putkeen plutoniumeiksi ydinpolttoaineensa. Siksi Suomen ydinvoimalat 

syytää jätevesiään ja poistokaasujaan jopa 1000-kertaisesti saastuttavammilla ydinvoimaloillaan 

kuin Venäjä säteilysaastojaan. On uskomatonta, että parjattu Venäjä muuttaa kuuliaisesti miljardi-

investoinneillaan ydinvoimalansa IAEA-lain vaatimiin jäähdytystornillisiin lauhteisiin. Mutta mitä 

tekeekään Suomi? Revittää ydinvoimaansa rikollisilla kymmenien prosenttien ylitehoillaan. 

Vaientaa jopa USA:ta myöten ydinvoimaloita pysäyttäneitten tulokasmerilajien kritiikinkin 

keskustelun poliisiväkivalloin. IAEA on JO määritellyt Itämeren ydinvoimaloille hengenvaaralliseksi 

ja rakennuskiellon alueeksi. Venäjä toki lakia noudattaa. Mutta Suomi, niin Suomi ei anna 

järjenvalon näkyä! Barparia on Suomen ydinalan tapa toimia. On suorastaan uskomatonta millä 

röyhkeydellä maamme ydinmonopolit toimivat ihan omissa rikollistasoissaan terrorisoiden 

systemaattisesti kansainvälisiä kaikkia mahdollisia ydinturvalakeja.  
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414. Zäp! Neutronsuhteet..txt 
414 Zäp! Neutronsuhteet. "Zäp" <ydinklingoni@yahoo.com> kirjoitti viestissä news:1e26014a-

521a-4c60-939a-5883bfd2de2c@m38g2000yqd.googlegroups.com... On 10 marras, 16:27, "Matti 

Lehtiniemi" <matti.lehtini...@remove- me.kolumbus.fi> wrote: > >http://kuvaton.com/k/HYq.jpg > 

Joo joo, onpas helppolukuista kun vertaa noihin moderneihin yliopistokirjoihin, joissa elivistellään > 

matematiikalla. Eli nopeita neutroneja pitää syntyä enemmän kuin niitä häviää.Ja sitten lasketaan 

kertoimia. > Jos luku Lf*Lt on maksimissaan yksi, niin silloin kertoimen k_ääretön on oltava isompi 

kuin yksi. > > Mun logiikan mukaan tuo k_ääretön ei ylitä ykköstä luonnonuraanilla. Vai ylittääkö ? 

> siis epsilon on 1.03 eli isompi kuin yksi.Mitä nuo muut arvot ovat luonnonuraanille ? > Eli 

saadaanko k_ääretön menemään ykkösen yläpuolelle ? > > Siis ydinpommia ei voi tehdä 

luonnouraanista.Mutta jos mietitään, että maan kuoren alla luonnonuraani > fissioituu ja 

plutoniumia syntyy, ja plutonium painavana uppoaa kohti maan keskustaa.Koska plutoon tehoaa 

hitaat neutornit, niin > voisiko ajatella että maapallon keskustassa saattaisi olla plutoniumin 

ketjureaktiota jopa räjähdyksiä ? > Matti Tuo yllä mainittu yhtälö on ns. kuuden tekijän kaava, joka 

kertoo karkeasti sen mihin neutronit ketjureaktiossa menevät. Kaikki perustuu siihen 

yksinkertaistukseen että reaktori toimii niin että korkealle energialle syntyneet neutronit hidastuvat 

termiselle alueelle, missä ne aiheuttavat uusia fissioita. Nopeiden neutronien fissiot otetaan 

huomioon erillisellä korjauskertoimella. Ensimmäinen termi, n (itse asiassa kreikkalainen eta), 

kuvaa neutronituottoa termisten neutronien aiheuttamassa fissiossa. Käytännössä tämä on 

polttoaineeseen absorboituneen termisen neutronin fissiotodennäköisyys kerrottuna fissiossa 

keskimäärin emittoituvien uusien neutronien lukumäärällä. Seuraava termi, p, on 

resonanssinvälttämistodennäköisyys, eli se osuus fissioneutroneista mikä pääsee hidastumaan 

termiselle energia-alueelle absorboitumatta matkan varrella. Kolmas termi, f, on terminen 

käyttösuhde, eli osuus joka termalisoituneista neutroneista absorboituu polttoaineeseen, eikä esim. 

jäähdytteeseen tai rakenteisiin. Neljäs termi, e (epsilon), on nopean fission tekijä, eli kerroin jolla 

otetaan huomioon että myös nopeat neutronit aiheuttavat jonkin verran fissioita. Numeroarvoltaan 

tämä on nopeiden neutronien aiheuttamissa fissioissa syntyvien neutronien tuotto jaettuna 

termisten neutronien aiheuttamalla tuotolla. Kaksi viimeistä termiä, Lf ja Lt, kuvaavat 

todenäköisyyttä jolla nopeat ja termiset neutronit välttävät vuodon, ja ne otetaan mukaan vain kun 

käsitellään äärellistä reaktoria. (ilman näitä termejä puhutaan neljän tekijän kaavasta ja äärettömän 

alueen kasvutekijästä). Noissa Arton kirjoituksissa on ainakin se ongelma että tuota teoriaa 

sovelletaan ihan suvereenisti tapaukseen jossa neutronien hidastumista ei tapahtu. Jos fissiiliä 

materiaalia ei ympäröidä neutronihidastimella (esim. vesi), niin kaava ei päde koska termisiä 

neutroneita ei systeemissä ole. Se, että CANDU-reaktorit toimivat luonnonuraanilla ei ole mikään 

ydinsalaisuus, vaan ihan perusjuttua mikä löytyy Wikipediastakin. CANDU:issa 

neutronihidastimena käytetään raskasta vettä, joka absorboi neutroneja tavallista vettä vähemmän, 

ja ketjureaktio saadaan käyntiin. Kevytvesireaktoreilla absorptiota tapahtuu enemmän (kaavan 

termi f on suurempi), mikä pitää kompensoida väkevöintiä nostamalla (ensimmäinen termi kasvaa). 

Ketjureaktio saadaan kyllä toimimaan ilman neutronien hidastamistakin (nopeat reaktorit ja 

pommit). Tällöin kuitenkin puhutaan ihan oleellisesti korkeammista väkevöinneistä. Alle 5% 

polttoaineella ei ketjureaktio "kuivana" lähde käyntiin vaikka tavaraa olisi miten paljon tahansa 

(ääretön kasvutekijä alle 1). Luonnonuraani tai ydinjäte ei siis itsestään ala fissioimaan. Puhtaalle 

luonnonuraanille ääretön kasvutekijä on suuruusluokkaa 0.4. Oklon tapauksessa ja muissa 

luonnonreaktoreissa puhutaan ajasta miljardeja vuosia sitten, jolloin luonnonuraanin U-235 -

pitoisuus oli oleellisesti nykyistä korkeampi. Noissakin tapauksissa oli kyse aika monimutkaisista 

systeemeistä missä veden virtaus aiheutti sopivasti moderointia. Radioaktiivisuus ja kyky ylläpitää 

fissiota ovat puolestaan kaksi ihan eri asiaa. Se "sensuroitu" Pekka Jauhon kirja löytyy TKK:n 
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kirjastosta useampana kappaleena. En nyt ihan tarkkaan tiedä mistä tässä ketjussa oli alun alkaen 

kyse. Eksyin keskusteluun sattumalta Tiede-lehden foorumin kautta kun, joku vihjasi että täällä 

puhutaan asioista puuta heinää... _____________ *SAIRASTA militismia Zäp , ettet edes 

"vaivaudu näyttämään" keskustelumme alaisia kaavoja poliisien toimestanne! Siksi kaavat kehiin 

hemmettisoi! >> I= k ääretön* Lf* Lt >> Sama kaavio toisinkin: n'= nfpe* Lf*Ln= k ääretön* Lf* Ltn 

*Mielenkiintoista, että SUPO-militääreille tulee hoppu puhella kanssani, kun tuon kiistattomia 

faktoja kansan kuultavaksi satojen sulkemienne foorumijaksojenne ohitettuani. Voidaan kyllä 

tällaisten esimerkkien siivittämänä kysellä, MIKSI SUPO uhraa satojen miliisiensä resurssit 

tukkiakseen nimenomaan MINUN esittämiä suoria kvanttiydinhysiikan materiaalisivujen 

lainakopioita? Usuttaako SUPO-nimmmari Zäp ihan totuudessaan, että selkeät alan huippulainani 

olisivat silkkaa paskaa? Väitätkö myös ihan tosissasi, että JOS olisin väärässä nin etteikö NSA 

käskenyt nimenomaan SINUA tänne räpeltämään, jottei kylmä TOTUUS tulisi julki toimestani? No 

pari lisähuiomiota Suomen pätevimmältä tähän: - Pekka Jauhon KAIKKI kirjat katosivat SUPO:n 

toimesta vapaasta myynnistä ihan kyllä SUPO_miliisienne toimesta kirjarovioihinne HETI kun aloin 

tuota kirjaa siteeramaan! Juu saa sitä muutamista kirjastoista. Jos uskallat lainata saat SUPO-

kortistointimerkinnän lainastasi! Vapaasti kirjaa EI saa enää mistään, de fakto! - Valehtelit, etteivät 

ydinjätevarastot fissioi sponttaanisti. Silkka tarkoin heitetty VALE! USA ilmoitti jo vuosia sitten , että 

maansa kymmenet (n.77kpl) kaikki keskeisimmät ydinjätemateriaalivarastot ovat ajautuneet eri 

asteisiin sponttaaniin fissioitumiseensaa ja tuottavat hallitsemattomasti plutoniumia. Ongelma on 

tosiaan meidän KAIKKIEN ydinosaajien tiedossa. Älä edes yritä muuta valehdella. - On tosiaan 

niin, että Oklossakin tapahtuneet sponttaanit fissioreaktiot ovat tapahtuneet ilmeisesti kertaluokkia 

suuremmissa U-235 pitoisuuksissa. Tätä EN kiistä. Mutta ei se mitään ratko. Kyseiset 

reaktiomassat olivat äärimmäisen pieniä yksittäisiä jopa vain 2kW suuruisia satunaisia 

reaktoritoimipisteitä. Jos pitoisuus oli vaikka 3% U-235 pitoisuuksia. Niin kasvattamalla tätä 

prosessialaa suuremmaksi vastaavasti sponttaani fissio toimii toki. No ydinjätteen polttoaineet 

puolestaan ONKIN jo prosenttien sekä U-235 pitoisuuksia ja Pu-239 päälle prosenteissa. Siksi 

ydinjätteet maailmalla sponttaanisti hillitömästi fissioi! Jo pelkkä prosenttiluokan plutoniumosuus 

takaa sitten jo MYÖS nopeitten neutronien suoran fissioinnin. Kuten MEIKÄ alan kärkinimenä hyvin 

tiedän. En sitten tiedä teillä SUPO-peelolinjoilla?) Mielenkiintoista, ettet muuten sanan sanaa 

kommentoi edes sitä, että ydinjätteelle tyypillinen 1% myös nopeilla neutroneilla fissioiva 

ainestihentymä on kertaluokkia jo uraanimalmiakin herkempää fissioimaan. Sitten päälle kaikki 

MUU ydinisotoopiosuus, ja HUHUH! Paukku ja kaavanne menee viemäriin jo tällä. Plutoniumhan 

myös tuottaa ns. "virallisessakin valheessanne" U-235 neutronointia jopa +40% enemmän. -Ohitit 

mitä tarkimmin vaikka totaali vesimoderoimattoman Tshernon 5,5% pitoisen uraanisen 

isotooppilaavan 20<% fissioräjähdysfaktalaskelman venäjällä?! Mikset puutu aiheeseen lainkaan. 

Ai niin kun kriittinen n.55kG U-235 ylittyy polttoainesulassa on ydinpommimassa jo siinä valmniina 

paukkumaan. Eikä aiheen totuutta saisi sanoa. -Heittelet kyllä kaikenlaisia erillislukuja . Näistä 

huomaa tarkoin vältätte sielä SUPO:ssanne kertomasta KOKO kaavan keskeiset lukuarvot. Miksei 

edes Pekka Jauho saanut esitellä JOKA kaavan lukuarvon konkretisoivia lukemia? Miksi samaa et 

edes sinä uskalla nyt laittaa. Myöskään et sanan sanaa kerro TERMISEN neutronikertointen 

arvoista? Kuka hyvänsä oivaltaa, 90% ko. asiasta on tarkoin verhoiltu. Miksi ihmeessä ne on 

salattava? Ai niin, koska jo noista kuka hyvänsä oivaltaa, että karkaavien neutronien määrä/fissio 

on 90%<! Taas teillä sielä NSA:ssa haluttaisiin peittää Hylleraasin 13<kpl neutronikarkuutusreaali. 

Samoin kuin (STUK) Säteily ja turvallisuuskirjan karkaavat 23kpl neutronien järkkymäärät. 

Räväseppä meille kalunainen miliisi hyvä kaava miten Säteily ja turvallisuus väite EI tuottaisi jotain 

muuta kuin n. 23kpl neutronikarkuutusta: Palladium N/Z suhde 1,3 ja uraanin U-235 N/Z suhde 

vastaavasti huikean korkea 1,55. Tähän kuule atomin 3< osittumiskerrtoimet päälle. Toki tuoton 

jalokaasukomponentteja unohtamatta. Tästä yhtälöperustasta kun tulee jopa yli 30kpl< SALATTUA 
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ja MITTAAMATTA JÄTTÄMÄNNE neutronikarkuutus. Revasti vaan kissa pöydälle nyt ilman 144 < 

Anne Holmlundin militäriikorruptointejanne!! Suoraan SAIRASTA tässä on juuri se miten salaatte 

kaiken IAEA valtioväkivaltaisella poliisirikollisuudellanne. Miksei ydinyhtiöt TUNNUSTA edes 

metrisenkin rautapellin läpi karkuutettuja ylijäämäneutronivuota. Jokainen voikin laskea, ettei 10cm 

reaktoriseinän peltipelleilynne pysäytä kuin 10% neutroneista, jos edes sen osan. Lisäksi päivän 

selvää, ET enää edes saa poliiseiltanne lupaa vastailla meikälle. Siitä yksinkertaisesta syystä, ettei 

kukaan valheisiinne toki pätkää usko. No Mitä MUUTA voisikaan edustamaltasi Posivan pohjaltasi 

olettaa?) PS. Jos susta ON miestä, mitä kovinkaarin epäilen. Niin kerros meille näitä 

reaktiosuhteita vaikka kaikkien ymmärtämninä SELKEINÄ PROSENTTISUHTEINA. No toki tajuan, 

ettei kaltaisesi nettimilitäärin suin surmin sallita kansantajuistaa yhtään mitään, kuten minä 

puolestani pyrin aina esittämään. Sun ydinrahoin ostettu tehtäväsi on silkastaan valehdellen juonia 

minun esiin nostamia ammattifaktoja mattojen alle piiloon. Kaavassa esiteltiin miten nopeitten 

neutronien hukkaprosentit on huikeita 99,9% ylittäviä!! Jokainen tajuaa, että hukkaan menneitten 

neutronien osuus on ihan musertava. Itse läksin jo perusreaktorin 4,5% uraanisuhteessa siitä, 

miten katoneutronit on yli 90%. Juu tuo kaava on musertavaa tietoa nimenomaan nopeassa 

ydinpommireaktiosta. Siinä on hukkaprosentit kertaluokkia reippaasti yli 99%! TOKI tarkoin tukee 

meikän aiempia laskelmiani yli 10* kertaisista neutronikarkaamissuhteista. ---------------- Matin 

"hotspoteista".sfnet.tiede.fysiikka "Matti Lehtiniemi" <matti.lehtiniemi@remove-me.kolumbus.fi> 

kirjoitti viestissä news:fM0Lm.39188$La7.7829@uutiset.elisa.fi... > No niin ,nyt tulee rankkaa 

tekstiä eli maapallo explained. > > Voit lukea tämän tekstin joko totaalisena hölynpölynä tai 

raudankovana faktana. > Eli iso osa maanjäristyksistä voidaan selittää sulan plutoniumin 

räjähdyksinä(fissiopommi) maan sisällä. > > Plutonium painuu maan sisälle painavana aineena. 

Koska gravitaatio pienenee kohti maan ydintä, ja koska > maan pyörimisnopeus nostaa 

plutoniumia ylöspäin, pluto painuu kerroksiin maan sisälle.Kun nämä kerrokset > yhdistyvät, syntyy 

ydinräjähdys. > > Näitä pluto -kerroksia voidaan yhdistää eri tavoilla.Yksi on maapallon 

pyörimiskeskipisteen muuttaminen. > Tämä tapahtuu rakentamalla korkealle isoja rakennelmia. 

Kuten kiinan Jangze joen pato.Korkealla oleva > pato muutti planeettamme pyörimiskeskipistettä, 

ja laittoi isot pluto-keskittymät liikkeeseen.Tästä seurasi > sekä tsunami 2004 jouluna että kiinan 

maanjäristys 2008 joka tappoi 80 000 ihmistä. > Eli kiinalaiset itse aiheuttivat onnettomuutensa. > 

> Tähdistä ennustaminen perustuu samaan logiikkaan. Eli planeettojen Jupiter ja Venus liikkeet 

korreloivat >maanjäristysten kanssa.Joskus tämä korrelaatio on opittu tavalla tai toisella, ja 

tähdistä ennustaminen > on syntynyt. Jupiterin liikkeiden havaitsemiseen on tarvittu taustalla olevia 

tähtiä ,joten pelkkä Jupiter > ei ole riittänyt.Jupiter siis heiluttaa maan pyörimiskeskipistettä. > > 

LHC kiihdytin ottaa vastaan maanjäristyksiä .Täsmälleen maanjäristyksen vastapuolella syntyy 

LHC:n > renkassa pikku tärähdys.Tämä tärähdys lämmittää LHC:tä ja hajoittaa herkän 

jäähdytyskoneiston , jos > riittävän iso virta liikkuu johdoissa. > > Elohopea kertoo meille tämän 

logiikan. Sen pinnassa voidaan havaita pieniä tärähdyksiä jokaisen maanjäristyksen jälkeen. Siitä 

nimi elohopea tai mercury.Ihminen joka ei alitajuntaisesti opi tätä logiikkaa > saattaa kuolla 

tsunamissa tai maanjäristyksessä. Eli kyky jäädä "eloon"(vrt elohopea) korreloi tämän logiikan 

havaitsemisen kanssa. Mercury, merkurius on lähimpänä aurinkokuntamme 

gravitaatiokeskipistettä aivan kuin >plutonium painuu kohti planeettamme keskipistettä.(mercury = 

elohopea) > > Matti *ÖyH? ??. . . *Toi noin tämäpä tämä Matti on saanut sellaista vetoa juttuihinsa, 

että niitä lukee kyllä ihan mielenkiinnosta. Eikä edes kiinnosta onko hänen jutuissaan kaikki edes 

todistettua materiaalia. Mutta "jotain intresanttia"! *Asiana noi on kyllä aika ennakkoluulottomia, jos 

olemme varovaisia kommenteissamme. De bfaktoa ON: -Suuret massojen maansiirtotyöt, 

kalliotunneloinnit kallioperässä laukaisivat mm. TVO/Posiva:lla varovaisestikin laskien yli kolme 

selkeän rajua maanjäristystä muutaman vuoden sisällä. Näin kävi Turunseudun 

moottoritieluolakaivuissa lähivuotena yms. -Samoin on pitkään tiedetty miten planeettojen 
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ketjukonjuktiot synnyttävät gravitaatiolinsseillään maanjäristyksiä ja tulivuoriaktiviteeettejä maassa. 

Julkisuuteen on kertailtu miten laavamasat lisäävät alueille lisäpaineita, kuin nestevesiä 

sisältävässä kuplassa voisi ajatella. Mikä Matin jutuissa on ekstraa onkin tuon samanaikaisen 

LISÄVOIMAN tuotto. Tosiaan niin, ettei silkkaa passiivinen "laava-aalto" sinällään tuottaisi 

tulivuorista tuttuja LISÄkaasutuotoksia. Minua alkoi kiinnostaa ajatuksena miten valtavat vellovat 

raskaimpien ydinaktiivimateriaalien yhteenlyöttäytyminen syvällä laukaisisi samassa myös valtavaa 

LISÄenergiantuotosta kiihtyvänä lisäfissiontuottona. Tässä mallissa suorastaan näppärästi tulee 

uusi komponentti vaikka Havajista tuttuun alueen hotspotin tulivuoritehtailut. Alueen alla olisi 

erityisen raju sinne aikanaan uponnut ja kehittynyt massiivinen uraanikeskittymä. Sen malmion 

päällä sitten olisi erittäin agressiivinen ja alati laavaa sulattava uraanimalmiofiussiokeskittymiä 

laavakonvektion virtauksin. Matille täytyy suorittaa nyt hatunnosto. Selkeästi olet oivaltanut jotain 

sellaista, josta ydinala ei haluaisikaan keskustella. Niin mistäkö MINÄ haluan tässä 

lisäkeskustelua? Esimerkiksi TVO:n alettua tuottaa mielettömät määrät gravitaatiosta maan 

sisuksiin uppoavaa neutronivuotaan. Alkoi voimalan alla SELKEÄÄ kasvavaa seismistä aktiviteettiä 

muutaman vuoden viivein. Ehkä vastaus on juuri Matin vihjaamassa. Kun valtaisat määrät 

neutronivuota imeytyy maaperäämme ydinvoimalan alla tapahtuu seuraavaa: -Kaikki voimalan 

alapuolinen ainesmäärä muuttuu neutronivuosta selkeän radioaktiivisemmaksi. Kun neutroneja 

valuu pystysuorana koskena alas maaperään alkaa MYÖS syvälaavakivien aktivoitumisesta 

kohonnut lämmöntuotto! Jo ennestään aktiivinen materiatonnisto kiistatta kasvattaa aktiviteettiaan. 

Esim. Japanin 7 ydinvoimalan muutama vuosi sitten tuhoutuminen voisi olla JUURI alas kohti 

laavaseismologiaa osunneen neutronivuoaktivoinnin laukaisema sponttaani maasisuksen 

vastareaktio! Todella mielenkiintoista Matilta siis. Aiheesta toki pitäisi etsiä lisätutkintaa. Tämä 

nimittäin osoittaa miten hengenvaarallista on ydinvoimaa tuoda, keskityetysti tektoniikka-alueille. 

Saati sitten Ruotsin ja Posivan vuosimiljoonien ydinjäteonkaloinnit maailman syvimpään 

kilometriseen litoraanisaumaan! Syytämään sinne lisäaktivointia vuosimiljooniksi. Ideana siis 

seinähulluutta jo muuten myös! ------------  

  

415. 400kg hukassa!.txt 
415. 400kg hukassa! TVO:lla kerrottiin erästä paljonkertovaaa juttua. Venäjälle oli kotiutumasssa 

uudehko heille urheilumuoto, golffinpeluu. Venäläisillä on tapana kehitellä kaikenlaisia 

"erikoisuuksia" vähän ennakkoluulottomasti kohtaamiinsa ongelmiin. Taitamattomien eliittipelaajien 

aloitustraivit eivät lentäneet riittävän räväkästi. Lieneekö sitten vähäinen harjoitteluhalu, tai mikä 

syynä. Tiedepiirissä kehiteltiin kovaan golfpallon rakenteita pehmeämmiksi ja kimmoisimmiksi 

muuttavaa ideaa. Mestarigolffaajien lyöntejä alettiin systemaattisesti pidentämään säteilyttämällä 

neutronivuolla palloa. Lähemmissä tutkimuksissa todettiin pikkuruisten ja agressiivisten läpi 

ammuttujen neutronien tehneen palloseen mikrohuokoisia kolmiskulmaisia tunnelireijistöjä. Ideaa 

sovellettiin myös ties minkälaisten membraanikalvojen reijityksiin yms.. Mielenkiintoista tässä oli 

miten sotateollisuuden tarkoin varjelemat neutronieroosiotiedot näin alkoivat vuotaa julkisuuteen. 

Osa on kuullut, että litiumia käytetään maailman kevyimpänä kiintometallina tuottamaan 

ydinpommin laukaisimeen valtavat määrät ylimääräisiä neutronivoita. Itse mekanismin toimintaa 

toki pidetään tarkoin salattuna. Jotain suurempaa mysteeriota liittyykin tähän, koska aiheesta 

kirjoitettiin mm. kirja, "Litium 6". Kirja väittää jostain syystä juuri tuota litiumin muotoa maailman 

vaarallisemmaksi aineeksi. Tämä on perin ihmeellistä, ja kirjakaan ei suostunut suoraan kertomaan 

m i k s i litium on niin vaarallinen? Ja maailmalla varsin haluttu tuhoaine. Olkiluodossa reaktorin 

latauskoneessa on eräs varsin mielenkiintoinen lisälaite. Tavallinen vaaka. Jokainen voimalaan 
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pantu uraanitanko punnitaan uutena ja käytettynä tarkan IAEA:n vaateen mukaan. Ideana on 

tarkistaa, ettei yksikään gramma uraania mene vieraille teilleen, tai katoa vaikka reaktorin 

syövereihin. Jostain syystä nämä tiedot vaan ovat huippu salaisia! Tämä herätti h e t i 

mielenkiintoni! Kaikki mikä ydinalalla on salattua kätkee myös kuolemanvakavan salauksen! No 

aloin tietysti intomiellä selvittämään miten homma pelaa. Ensinnä sain selville professoritason 

tiedon siitä miten OL-1 ja OL-2 laitoksen 86 000kg uraanimäärästä pitäisi kadota laskennallisesti 

vuodessa kilo. Reaktorissa on 500 nippua. Toki uraani oksidoituu ja kokoaa aineita myös 

pinnalleen. Tankoa kohden parin gramman tarkkuusmuutos kuulosti ultratulta nyanssilta. Mutta 

mitä vielä. Osoittautui miten polttoainenipuista katoaa vuodessa moniSATAkertainen määrä, eli 

n.3-400kg! Tällainen tiedon vuoto aiheutti suoranaisen tsunamin ydintietäjien piireissä. Eihän arvot 

olleet millään muodolla mahdollisia?! Tällaisen tapaisista juuri konkreettisen tason kylmistä 

totuuksista aloin varsin systemaattisesti löytää tukka tiheään toinen toistaan oudompia, juuri 

ydinalalalle ominaisia systemaattisia totuuden ja teorian välisiä eravuuksia. Jokin teoriassa oli 

enemmän kuin pahasti pielessä. Pian alkoi selvitä, ettei edes TVO:n ylinkään johto tulisi saamaan 

edes USA:n kautta mitään merkittävää materiaalia säteilyeroosion ja erityisesti neutronieroosion 

mekanismeistä. Onneksemme, tai no miten vaan Loviisa oli sanut varsin hulppeita tietoja juuri 

Venäjän alan spesialisteilta. USA unohdettiin ja kirjaviisautta tuotiin surutta avautuvalta Venäjältä. 

Näitä golfpallojuttuja yms. alkoi liikkua ja siitä se totuus alkoi avartua. Tietämys on valtaa II. Jos 

reaktoreissa mellastavien neutronien eteen asetetaan arkista metallia, siinä havaitaan varsin 

samaa fyysistä muutosta, kuin golfpallon kumireiät. Metalliin muodostuu mikrohuokoisia 

kolmiotunnelointeja, joiden reunat lisäksi keramisoituvat jäykistyksiksi. Siksi reaktorin rauta 

neutronoinnista muuttuu kimmottoman jäykäksi. Rauta ei kolmiorakenteisessa keraamissaan 

kykene joustoon. Vaan murtuu jo käsilekaamisella 1-2 kymmensenttisinäkin reaktoriseininä! Vaan 

minne ihmeessä noissa tunneleissa olevat metalliatomit ovat hävineet? Tässä on syytä tajuta 

perustat. Kun vasta yli 20MeV energiallaan fissiosta lähtevä neutroni kohtaa U-235 ytimen, se 

hajottaa atomiytimen irrallisiksi protonien ja neutronien ulos valuviksi "hiekoiksi". Tämä irtoavien yli 

sadan neutronin vuo tunkeutuu siis yltympäri reaktoripeltejä, synnyttää termisiä fissiohajoamisia 

myös. Mutta ennenkaikkea valuu ultrapieninä fyysisesti painavina neutronjyvien rakenteina pois 

reaktorista, läpi seinien. No näin järeitä U-235 täysosumahajoamisia nyt ei reaktorissa paljoja 

tapahdu. Mutta sattuu silti prosenttilukassa. Se keskeisin. Neutronivuon poraamat reijät ovat 

tuhoisia juuri reaktorin passiivisissa metallirakenteissa. Pelkistäen 20MeV neutroni tuhoaa vain 

yhden uraaniatomin. Mutta kevyempien kiinteitten metallirakenteitten kohdalla vastaanottava 

massa on oleellisesti kevyempää ja heikompaa kestämään iskemät jäykistävissä metallihiloissaan 

väistämättöminä massarekyylein. Neutroni osutetaan vaikka litiumin Li-6 kimppuun, se 

samainenen osuman pommienergia tuhoaa peräti 40 litiumatomiydintä osumaonkalon putkensa 

holvatessaan! Näin ainokainen perusfissioneutroni hetkessä 120-kertaistaa neutronituottonsa! . . 

Havainto on jotain uskomatonta, kun tajutaan liki jokainen kiintolitiumiin porautuva 20MeV neutroni 

tekee ympäristöönsä valuttaen 120 kertaistuksen murskattujen atomien neutronpuuron! Tämä on 

jotain shokeravaa. Alkaa oikeasti tajuta, miksi ydinhallinto USA:ssa ei suin surmin halua faktaa 

tiedottaa. Mietitään hetki eteenpäin. Saimme alustuksessa selville, että neutronien silpomista 

uraanitangoista katoaakin massaa satakertaluokassa. Nyt saimme selville miten yksi 

neutronosuma kykenee tuottamaan s a m a i s e n yli 100 kertaa virallista korkeammat 

neutrontuoton irtoamiset! Yhtäkkiä käsissämme on sekundäärisesti EI uraanin neutronivoista 

syntyneet mielettömän isot neutronien irroittamiskertoimet. Jokainen uraanikapseli pitää sisällään 

sirkoniumseospinnoitteensa. Valtavat määrät erilaisia uraania kevyempien tukimetallirakenteitten ei 

itse fissioivaa neutronointitekijöitä suoraan reaktorisisuksiin. Mielenkiintoista on myös kasvusuhde. 

Tajuamme oleelisesti paremmin myös sen miksi painokato on ei pelkästään Hylleraasin, Fermin ja 

Pekka Jauhon ennakoimat uraanifission 10-kertaiset uraanineutronoinnit. Vaan viralliset laskelmat 
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pilkaksi pistävät satakertaistuneet neutronivuot riehuvat pitkin ydinvoimaloita! Käytetyn 

polttoaineen loppusijoituslaitos, Posivan Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja sivu 

11:"Käytetyn polttoaineen koostumus. Itse polttoaine silpoutuu äärikevyestä H-3:sta lähtien 35kpl 

erilaisiin toinen toistaan erimassaisempiin raskaimpiin Cm-246 atomiytimiinsä. Kirja selittää myös 

suojakuorien ja neutronieroosiopommitukselle altistuvan suojakuorien, virtauskanavien ja 

reaktorirakenneosien sisällöt. Mm. C-14, Cl-36, Ni-59, Ni-63, Zr-93, Nb-94 yms. Tällaisiin 

rakenteisiin reikiään porauttavien yksittäisneutronien osumaluolista soljuvat satakertaistuneet 

mittaamatta jäävät neutronikertymät esteittä läpi ala-arvoisen ohuiden reaktoriseinämien kertovat 

jotain olevan enemmän kuin paljon pielessä. Todella pielessä! ------------ Säteilyleikkurit Näkyvän 

valon mikroskopian eräs keskeinen ongelma oli valofotonin liian karkea fyysinen koko. Erittäin 

pieniä kohteita varten haluttiin käyttää erittäin "pienrakeista valoa". Tähän ratkaisuksi keksittiin 

ektronimikroskooppi, jonka keksiminen oli Nobelinen maailmansensaatio. Mutta pian havaittiin 

lisäongelmia. Elektronisäteen ja beettasäteilyn välinen kuilu on kuin veteen piirretty viiva. Tietyn 

nopeuden ylittäessään elektronisuihku on suoraan samaa, mitä mittarit mittaa beettasäteilynä. 

Puolestaan tästä seuraa säteilylle elimellinen piirre. Säteily tuhoaa käytännössä mitä tahansa 

atomimolekyylirakennetta energiallaan. 20MeV suoraan räjäyttää U-235 tasoisen massiiviatomin 

neutronien ja protonien usvaksi. Elektronimikroskooppiin asetetut preparaatit katosivat mystisen 

nopeasti säteilyeroosioenergiaosumista. Elektronimikroskooppien preparaatteja alettiin pinnoittaa 

erilaisilla metallihöyrystyspinnoilla, mm. nikkelillä. Jotta kestäisivät haihtumatta edes hetken. 

Samalla alkoi paljastua myös eräs tarkimmin salatun erityistieteenalan "säteilyeroosion" synkimmät 

piirteet. Nykyään tämä säteilyenergian tuhovoiman valjastaminen on tuottanut mm. 

elektronisuihkuleikkauksen. Tekniikalla silvotaan valtavan paksuja kymmensenttiluokkaisia 

jaloteräksisiäkin levyjä. Se mitä näistä laitteista ei avoimesti saa kertoa, on juuri niiden salattu 

beettasäteilyn tuhomekanismien luonne. Eikä beettasäteily ole kuin alkua. Samaa f y y s i s e n 

säteilyhiukkasen kaiken tieltään silpovaa luonneta edustaa myös alfasäteilyt, neutronisäteilyt, 

protonisäteilyt yms.. Toki hiukan vähemmän hiukkasluonteen fotonipuolelta röntgen, 

gammasäteilyt toimivat tismalleen samalla totaalisilvontatavallaan myös. Alfaa, protoneita ja 

beettaa voidaan jonkin verran suunnata niiden sähköisen varauskykynsä vuoksi. Mutta neutronin 

hallinta sähköisesti neutraalina ja äärimmäisen läpitunkevana ja pienihiukkaisena on aina pidetty 

mahdottomimpana. Ydinvoimalan reaktorissa säteittäisesti, kuin auringosta ulospäin säteilyjen 

paineista sinkoavien neutronien hallinta on tuottanut mieletömästi päänvaivaa. Esim. 

Fuusioreaktorissa neutronikarkuutuksista silpoutuvat kalliit ja elintärkeät sisusrakenteet tuhoutuen 

jo nykyisissä koereaktoreissa silkaksi hengenvaarallisen sekundäärijälkisäteilyn massaksi 2-5v 

sisällä. Vuosi sitten ilmoitettiin tiedepiireistä, että tämän täysin hallitsemattoman, totaalisalatun 

neutroneroosion takia fuusioreaktoreita odotellaan korkeintaan 50v päästä. Todenäköisemmin ei 

koskaan! 50v epätoivoyrittämisen jälkeen neutronivuon hallitsijat heittivät hanskat tiskiin. Mutta 

mikä on tilanne sitten neutronivuon hallinnoissa klassisemmissa fissio- (OL-3) 

plutoniumpolttoreaktoreissa? Säteilyleikkurit II. OL-3 on aina esitetty alan lippulaivana. Laitos toi 

tullessaan erikoisseostetun reaktorista valuvien neutronvoiden keräilysuppiloaltaan alleen. 

Valtavan 10m paksun, (piti olla tuo, mutta TVO muutti vain n. 2,5m paksuksi folioksi). OL-3 

laitoksessa JO murtuneen erityishuokobetonilaatan, jonka sisään koitetaan neutronivuota asetella 

räjähtelemään vartin atomin ulkopuolella olonsa jälkeen. Areva/ TVO on toki tarkoin varjellut 

näitten mystisten ns. "neutronisieppausmekanismiensa" toiminta-ajatuksia. Maassamme näitä ei 

lisäkseni muut tunne. Saati edes osaa hiiskua ideoista. Vaan tässä jälleen paljastusta. Jo 1940-

luvulta lähtien hallitsemattomia, erityisesti reaktorissa melskaavia neutroneja on valuteltu 

gravitaation avulla alaspäin. OL-1 ja OL-2 laitoksen alle on rakennettu tiloja, jonne jopa 2m paksut 

pyöröputkiseinämät ohjaavat vajoavia neutronivoita vaarallisesti maan uumenia päin. Pohjavesiin 

jne. Toinen keskeisin tapa on imuroida reaktorin kaksoiskuoresta ilmalla neutronivuota savupiipun 
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päällä 200m korkeudessa leiskuvaan ultrasalattuun beettasoihtuunsa. Myös reaktorivesien 

virtauspaineilla neutroneita on epäsuorasti haluttu paimentaa ajateltuun suuntaansa. OL-3 

laitoksessa on menty astetta pidemmälle. Itse reaktorin seinämät on tehty n. 10cm paksummaksi 

kuin ohuempi neutroneita surutta läpäisemään suunniteltu pohjarakenne. Reaktorin neutroniryöpyn 

pohjasta on OL-1 ja OL-2 laitokselta tutummat viottuvat säätösauvakoneistot myös poistettu 

yläpuolelle toivottavaan vähempään neutronivuohonsa. Itse asiassa säätösauvakoneistoa Ei enää 

olekkaan kuin kosmeettiseen säätöön kymmenesosatehoissaan. Kun gravitaatiosta alas valuvan 

neutronivuon edestä poistettiin siihen tuhoutuvaa tekniikkaa haluttin keskittää suurempi osa 

neutronvuosta kohti maan ydintä valumaan. Keskeisinä ongelmina oli juuri miten 

pystytankorakenteen limitse tulevat tappavantehokkaasti metalleja leikkaavat vaaralliset 

neutronivuosuihkut alkoivat leikata reaktoripeltiä kuin veitsi voita. Tai kuin elektronisuiku 

teräslevyä. Areva halusi muodostaa reaktoriseinämään neutronivuota epäsuoralla kineettisellä 

veden liike-energiallaan "sirottaviksi" rakenteiksi. Reaktorin ulkosisäpinnalle sijoitetaan 

mehiläiskennomainen suuri peltiputki. Ideaa voitaisiin verrata hainnahkaefektiin 

ydinsukellusveneissä. Kun reaktorin hehkulämmössä nousevat vesivirtaukset kohtaavat tuon 

kennorakennepinnan. Muodostuu turbulenttista vesipyörteilyn virtausta. Vinhasti ja epävakaasti 

pyörteilevien kevytvesivirtausten katsotaan olevan keino "sumentaa" surutta reaktorin 

sisämetalleihin uppoavien neutronleikkaussuihkujen hajottajatekniikkana. Näin neutronien 

rautareaktoriin poraaviin kolmiskulmaisiin keramisoituviin tunnelihuokosiin ei muodostu leikkaavia 

tarkkoja linjamuutosvyöhykkeitä. Vaikutus on vähän sama kuin maalispreipurikin suulakkeella. 

Hajottaa muodostuman ääriviivat suihkua levittäen epäselvemmiksi. Vesi EI toki kykene estämään 

neutronivuotoja tälläkään tavalla. Mutta hyödyksi katsotaan jo miten reaktorin metalli kestää ehkä 

vuoden, jopa kaksi kauemmin tällaista säteilyeroosistaan tuhoutumistaan.. 

  

416. Zäp II..txt 
416 Zäp II. Zäp paskaa!! > *B/ Zäp heitti pokkana, että ylijäämäneutroneja ON, muttei uskalla 

esittää > kaavan kaavaa paljonko poliisit niitä helmitaulihinsa IAEA:n luvalla laskee ja mistä 

kaavoistaan? Tuo "kaava", jonka olet jotenkin kummallisesti ymmärtänyt selittävän fissiosta yli 

jäävien neutronien lukumäärän, on nimeltään stabiilisuuskäyrä. Käyrän "yhtälö" saadaan, kun 

tarkastellaan ytimen sidosenergiaa per nuklidi, ja määritetään tälle minimi esim. massaluvun 

suhteen. Jos nyt en ihan väärin muista, niin ytimen massalle on olemassa empiirinen nk. 

Weiszäckerin kaava, josta saadaan sidosenergia vähentämällä ytimen massa nukleonien 

yhteenlasketusta massasta. Tämä kaava kertoo siis esim. sen, mikä neutroni-protoni -konfiguraatio 

on energeettisesti edullisin, kun toinen arvoista tai vaikka näiden summa on kinnitetty. 

Energiaminimi puolestaan tarkoittaa stabiilisuutta, eli jos tarkastellaan nuklideja joiden massaluku 

on esim. 137, niin yhtälö antaa stabiileimman isotoopin tällä massaluvulla. Tässä tapauksessa tuo 

stabiili isotooppi olisi Ba-137, eli esim. kaikki muut nuklidit joiden massaluku on 137 pyrkivät beta- 

hajoamaan kohti bariumia. Nuklideilla joiden järjestysluku on bariumin (56) alapuolella (Cs, Xe, I, 

jne..), tuo hajoaminen on beta-miinus - hajoamista, eli ytimen neutroni muuttuu protoniksi. Nuklidit 

jotka ovat bariumin yläpuolella (La, Ce) hajoavat beta plus-hajoamisella, eli ytimen protoni muuttuu 

neutroniksi. Massaluku (protonien ja neutronien summa) säilyy molemmissa tapauksissa. *Haluan 

väliin tähdentää, ettet ole edes u s k a l t a n u t kertoa oppimäärääsi. Täällä ON ollut tapana niistä 

myös kertoa, jopa kaltaises poliisien! Tästä voimmekin vetää johtopäätöksen, että olet silkka 

ylioppilas ja tusinamiliisi, jolla EI ole mitään tietoa tästä keskusteltavasta kvanttiydinfysiikasta. 

Minun kolmattakymmenettä vuottani kansainvälisessä ASEA opeissa ja TVO:n käytännön 
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huippukoulutuksen ja käytännön ammattiterminologiaanihan sinulla ei ole ollut esittää MITÄÄN. Ei 

edes päivän alan kesäharjoittelua OIKESSA ydintöissä. Tästä sua nauroimme jo aiemmin. Eli olet 

tosiaan silkka SUPO:n koulutuksesta puglattu susikoirien purulelu. Iältäsi tuskin 27v täyttänyt 

maitoparta. Jolle m i n ä alan huippuveteraani silkasta armostani uhraan kallista tietoaikaani. 

Koska tuo stabiilisuuskäyrä perustuu empiiriseen kaavaan, se ei ole absoluuttinen totuus. Monilta 

massaluvuilta löytyy useampia stabiileja nuklideja, eikä käyrä kaikilla nukleonikofiguraatioilla toimi. 

Pääpointti on kuitenkin se, että stabiilisuuskäyrä kertoo nimensä mukaisesti että mistä päin 

nuklidikarttaa stabiilit isotoopit löytyvät, eikä asialla ole mitään tekemistä fissioneutronien emission 

kanssa. Sinä tulkitset asiat niin, että koska fissio tarkoittaa halkeamista, niin esim. uraani-235 -

ytimen täytyy fissiossa haljeta kahteen yhtä suureen osaan. Koska uraanin järjestysluku on 92, 

täytyy fissiossa siis syntyä kaksi palladiumin isotooppia (järjestysluku 46). Stabiilisuuskäyrä 

puolestaan antaa palladiumin stabiilille isotoopille jonkun tietyn massaluvun. En nyt jaksa tähän 

tuota nimenomaista isotooppia laskea, mutta se lienee joku Pd-102 - Pd-110 -välillä (palladiumilla 

on yhteensä 6 stabiilia isotooppia). Jos oletetaan että se on vaikka Pd-106, niin sinä lasket tästä 

että nuo kaksi fissiotuotetta pidättävät yhteensä 2* (106 - 46) = 120 neutronia. Koska 

lähtötilanteessa oli yhteensä 235 - 92 + 1 = 144 neutronia, niin nuo ylimääräiset 144 - 120 = 24 

neutronia emittoituvat fissiossa. Koska virallinen tieto sanoo että fissiossa emittoituu keskimäärin 

2.4 neutronia (U-235 -ytimen terminen fissio), niin salaliittohan se jumalauta taas on kyseessä. 

*Mielenkiintoista tässä on se, että ehkä jo 10-yrittämisen jälkeen sain sinut l a s k e m a a n 

julkisesti jotain! Ja tikulleen sama meitä KAIKKIA selkeästi tukeva lukuhan sieltä tipahti. Toki 

itkuisun silmin!) edustamasi SUPO on härskeimmän mukaan koko ajan estänyt JULKIS¤EN 

vapaan nettikeskustelun. Tämänkään asiamme ette siis usko onnistuvan. Koska TIEDÄTTE 

jäävänne kakkoseksi ette suin surmin päästä näitä vapaaseen kansanarvosteluun. Ihan siksi, 

koska tiedätte olevanne altavastaajia kanssani AINA valheinenne. . . ! Tuossa ajattelutavassasi on 

ainakin kaksi ratkaisevaa virhettä: 1) Fissiotuotteet eivät ole stabiileja, eivätkä siksi osu 

stabiilisuuskäyrälle. Epästabiilisuus tulee juuri siitä neutroniylijäämästä, mikä näkyy juuri siinä että 

nuklidit osuvat stabiilisuuskäyrän yläpuolelle. Sinä et vaan osaa tulkita asiaa näin, vaan teet väärän 

lähtöoletuksen ja käännät syyn ja seurauksen päälaelleen. 2) Fissio ei ole symmetrinen reaktio. 

Halkeaminen jossa syntyy kaksi samanmassaista ydintä on äärimmäisen epätodennäköinen, ja 

todellisuudessa fissiotuotteet jakautuvat kahteen ryhmään massalukujen 90-100 ja 135-145 

ympärille (käyrän muoto löytyy esim. http://t2.lanl.gov/tour/yields.gif). Käyrän muoto on sama 

kaikille aktinideille, ainoastaan huippujen paikat siirtyvät sitä ylemmäs mitä raskaampi ydin 

fissioituu. Fission aiheuttavan neutronin energian kasvattaminen muuttaa myös käyrän muotoa, 

lähinnä nostamalla keskikohtaa aavistuksen ylemmäs. *Kuten jo aiemminkin osoitin 24kpl jää yli 

halkeamisissa TÄYSIn riippumatta siitä millaiset puoliskot käytännössä tulee. Posiva kertookin 

perusjäämiksi,"Ympäristövaikutusten arvioiontiperustu" sivu 11 puhutaan ydinjätteen 35kpl eri 

perusainetuotosta fissiohalkeamisista. Tosin tämä pitää sisällään sen karmeuden, että uraani 

saadessaan 20MeV suuremman energian räjähtää jopa alkuosiinsa pommin lailla. Tästä vapautuu 

satapäinen neutronparvi, josta et uskalla edes hiiskua! Otetaan nyt sitten esimerkki oikeasta 

fissioreaktiosta: U-235 + n --> U-235 --> Xe-135 + Sr-98 + 3n, ja tarkastellaan että mihin ne 

"ylimääräiset" neutronit sinun ajattelutavallasi menevät... Raskaampi isotooppi, Xe-135, hajoaa 

ketjun: Xe-135 --> Cs-135 --> Ba-135 mukaan, eli beta-miinus -hajoamisissa 2 neutronia muuttuu 

protoneiksi. Kevyempi ydin, Sr-98 hajoaa: Sr-98 --> Y-98, muuttaen yhden neutronin protoniksi. 

Kun mukaan lasketaan fissiossa emittoituneet 3 neutronia, niin tämä selittää nyt 6 yhteensä 

neutronin kohtalon. Koska välttämättä haluat vetää stabiilisuuskäyrän tähän mukaan, niin sitä 

pitäisi katsoa tässä vaiheessa, ja laskea N/Z -suhteet noille stabiileille bariumin ja yttriumin 

isotoopeille. Mutta koska tämä on täysin nurinkurinen tapa tarkastella asioita, niin lasketaan 

mielummin ne arvot suoraan noiden stabiilien isotooppien neutroni- ja protoniluvuista (jos haluat 
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kiistää sen että Ba-135 ja Y-98 ovat stabiileja, niin voidaan väitellä vielä siitäkin erikseen): Ba-135 

(järjestysluku 56): N/Z = (135-56)/56 = 1.41 Y-98 (järjestysluku 39): N/Z = (98-39)/39 = 1.51 Toisin 

sanoen barium pidättää 1.41*56 = 79 neutronia ja yttrium 1.51*39 = 59 neutronia. Yhteensä siis 79 

+ 59 + 6 = 144 neutronia, mikä on täsmälleen U-235:n neutroniluku + se ylimääräinen neutroni joka 

fission aiheutti. Kuten varmaan itsekin huomaat, laskussa lasketaan ensin neutronien ja protonien 

suhde, mikä kerrotaan protonimäärälllä että saadaan neutronien lukumäärä. Koko 

stabiilisuuskäyrän käyttäminen tähän tarkoitukseen on aivan täysin idioottimainen tapa käsitellä 

asioita, eikä lopulta kerro mitään muuta kuin sen että neutronien kokonaismäärä säilyy. Tällä 

tavalla asiaa ei ole käsitelty Pekka Jauhon kirjassa tai missään muuallakaan, sinä vain olet 

ymmärtänyt asian niin. Olen selittänyt samat asiat suunnilleen samalla tavalla Vesalle Tiede- 

lehden puolella, ja tämä on viimeinen kerta kun alan niitä sinulle rautalangasta vääntämään.Tivasit 

vielä sitä etten uskalla esittää sinulle kaavoja siitä miten asiat "omasta mielestäni" menevät.Tuolle 

kaskihuippuiselle fissiotuotejakaumalle on olemassa teoreettisiin ydinmalleihin perustuvia kaavoja, 

mutta koska ne eivät kaikkia yksittäisiä huippuja ja notkahduksia selitä, niin laskuissa sovelletaan 

käytännössä aina mittauksiin perustuvaa kokeellista dataa. Fissiossa emittoituvien neutronien 

lukumäärälle puolestaan kaavoja löytyy, sillä neutronituotto on suurin piirtein suoraan 

verrannollinen fission aiheuttaneen neutronin energiaan. Uraani-235:lle neutronituotto on muotoa: 

nu(E) = 2.42 + 0.095*E, kun energia on annettu megaelektronivolteissa. Esim. termisille 

neutroneille (E < 0.625eV) nu = 2.42, 1 MeV neutroneille nu = 2.52, ja 10 MeV neutroneille nu = 

3.37. Tätä suurempia energioita ei fissioreaktorissa juurikaan esiinny. *TämäKÄÄN ei pidä 

paikkansa valheissasi. STUK julkaisu, "Säteily ja turvallisuus , sivu 83: A/ Erittäin nopeat neutronit 

yli 20MeV B/ Nopeat neutronit 0,1MeV-20MeV. Olisi tietysti suotavaa, että valehtelisitte sielä 

SUPO:ssa edes hehtaariluokilla perustuen edes jonkinmoiseen realismiin. Kevytvesireaktoreissa 

suurin osa fissioista tapahtuu termisellä energia-alueella, mutta nopeiden neutronien aiheuttamia 

reaktioita tapahtuu sen verran että kokonaisosuus nousee 2.5 tienoille. Plutoniumille tuotot ovat 

jonkin verran suurempia, mutta minkään aktinidin fissiossa neutroneita ei näillä energioilla vapaudu 

kymmenittäin niinkuin väität. *Voimme toki yhtälöä lähestyä vaihteeksi vaikka sillä tiedolla, miten 

Fermi julkaistessaan maailmalle ydinreaktion uniikin lyijykynäpiirroksen, piirsi Time lehden kanteen 

21kpl neutroneitaan. Asia jolle ei SUPO:nnekaan saa sensurointia, koska kuva on kiistaton 

dokumentointi myös alan kirjoissa laajemmin. *Voimme niinikää laskea asian vielä toisin. Itse 

myönsit jo, että hajottamalla U-235 sijaan Pu-239 muodostuu noin +40% enemmän neutroneita 

kuin uraanista. Inkinen nettien viisaana kertoi aiemmin plutoniumista karkuuntuvan neljästä 

lisäydinmassasta peräti 1kpl neutronia. Sinäkin 0,5kpl lisää. Nyt meille avautuu oivat kaavat 

tarkistaa. Jaetaan vaan U-235 massaluku tuolla 4kpl= 59 *1n= 59kpl!! Sinun puolikkaallasikin tästä 

tulee huimaavat 30kpl ylijäämäneutronia. Hämmästyttävintä tässäKIN tavassa on se, että tukee 

100% MEIKÄLÄISEN kaikkia esittämiäni lukuja kauniisti. Hakuan k o r o s t a a , että itseltäsi myös 

lipsahti, vain 4kpl massalukulisä edustaa liki neutronin lisääntymisen kaavaan. Taitaa SUPO-

palkkapussisi kohta loppua näillä jatkuvilla lipsaahteluillasi. > C/ Zäp esitti myös, että 

kolmattakymmenettä yli jäävää neutronia hajoaa > beettahajoamisiinsa tuosta vaan? Outoa tässä 

kyllä on jo se, että hän ei > mainitse beetta miinus ja beetta plushajoamisten olevan > 

vastakkaisvaikutteiset. Eli beetta + hajoamiset senkun LISÄÄ vaan neutroniylijäämiä! Ylempänä 

esittämässäni esimerkissä betahajoamisia tapahtuo kolme, ei kolmattakymmentä. Olet selvästi 

ymmärtänyt myös beta-hajoamisen väärin. Tuossa ajattelutavassasi on nimittäin se ongelma että 

fissiotuotteet ovat neutroniylijäämänsä takia valmiiksi beta-miinus -aktiivisia, eikä tällainen ydin voi 

muuttua beta-plus -aktiiviseksi siitä syystä että hajoamisketjussa on vähintään yksi stabiili isotooppi 

välissä. Systeemi siirtyy aina pienempää energiaa kohti, ja neutroniylijäämäisen ytimen 

neutroniylijäämän lisääminen edellyttäisi päinvastaista. *Ihme vinkumista siitä, että reaktorissa 

vapautuvat ydinjätteet MUKA olisivat jollain i h m e mahtikäskyllä ns. "stabiileja"! Tämä jos pitäisi 
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oikeasti paikkansa, nin mitään Posivan ydinjätteen vuosimiljoonia kestävää ydinjätteen Onkalointia 

EI TARVITTAISI! Eli pidetäämpä valheillasi edes jotain rotia kläppimiliisi hyvä! *Hylleraas Atomit-

kirja ja sivu 104. Sielä esitellään thoriumin, Uraanin ja Protaktiniumin isotooppihajoamissarjoja. 

Esim. U-235 hajoaa kuvassa n. 15kpl eri isotooppihajoamissarjaan. Sama toistuu triplasti. Mutta 

yksi on yhtenäistä näissä KAIKISSA. Stabiili alkuaine on VASTA tuo vihoviimeinen aine! Hylleraas 

oli se ensimäinen ennen IAEA/USA Oppenhaimeroikeudenkäyntisensurointia julkaistu 

kvanttiydinfyysikko, joka kertoi neutronylijäämänsä sivulla 213. Miten hänen kaavastaan tulee 13 

neutronia l i i k a a ! Zäp puolestaan laski niitä olevan liikaa jopa 24kpl. Näin vaan ne valheet 

survaistiin suohon. Neutroniylijäämä kristaloituu tuonne itse STUK/Jauho antamiin reippaasti yli 

20kpl ylijäämiin, myös Fermin kaavakuvaa nuukasti noudatellen!Joko SUPO sulkee suusi, kun 

häviät kanssani alati? -------- *Reaktorista toki poistuu vähemmän aineellisesti 

gammasäteilypaineet, röntgenit ja muut. Neutroni puolestaan on tähän poistopaineeseen viskattu 

kiintopartikkeli. Vähän samaa kun ammut tritsalla lyijykuulia. Kun TNT räjähtää on atomikohtainen 

puhallusenergia muutamia eV/ atomi. Kun taas reaktorissa samaisen ydinaseen poistopaine liikkuu 

200 000 000eV kertoimissa! Joten hei oikeesti! Älä tule ammattilaiselle satuilemaan, jookosta? > 

*Kuten YHDESSÄ jo totesimme. Neutroneita EI pidätä sisällä reaktorissa mikään! Eipäs. Teräksen 

tai alumiinin on tarkoitus pidättää sisällään reaktoriastian läpi kulkeva vesi. Neutroneita pidättää 

vesi. Jälleen kerran. *Niin siis kerros nyt meille harhasi tila. Jos koetat pitää vedessä kaasua, se 

toki kuplii pois pinnalle. Jos koetat pitää reaktorissasi lyijyhaulien kaltaisia neutronikuulia, ne 

lieruvat reaktorin pohjille ja sieltä surutta ulos, tai poukkoilevat seinien läpi haulikon ammuksina 

ihan omalla liikerekylillään. Ei ole olemassa mitään mekanismia, jolla saat pidettyä nuo tuhansia 

km/h vipeltävät neutronit osasekunttejakaan reaktorissasi, saati liikuvassa vedessä. > *Myös tuon 

totesimme "sokeaksi hidastamiseksi". Tokin vesi siis "hidastaa" > paatin kulkua, muttei sillä ole 

MITÄÄN laskennallista mekanismia pitää > venettä tässä edustavaa reaktorissa turpoavaa 

neutronparvea 5m pläntissään! Ja tässä rinnastat neutronin veden mukana kulkevaan veneeseen. 

Hylleraasin kirja alkaa kappaleella "Atomit ja sähkö, valo ja energia". Lue tämä, niin ehkä vihdoin 

ymmärrät mitä aineessa atomitasolla tapahtuu. *Niin tilanne on sama jos koittaisit käsin estää 

vihaista höyryä karkaamasta haljelleesta kaikkialta vuotavasta painekeittimestä. Neutronit tulevat 

ulos ja varsin kursailematta vielä. -------------- Suhteellista termiä varauksellisten hiukkasten 

kulkeutumiseen verrattuna. Neutronin vapaamatka vedessä on kymmeniä senttejä ja ilmassa 

kymmeniä metrejä, mikä on paljon alfa- tai beta-hiukkasia enemmän. *Miksi valehtelet muuten 

tällaisia? Saako sillä TVO-rahaa? Kuten jo totesimme kaiki nopeammat neutronit etenevät 

vuorovaikuttamatta kilometreittäin, kuten jo Hylleraas Atomit s. 180 selkeästi kirjoitti. Hylleraas 

tarkoitti muuten sitä, että neutroni on Helsingissä, ennenkuin edes pieni mahdollisuus sujahtaa 

atomien sisuksiin on edessä. Nyt takerrut siihen, että KUN se sitten aikanaan ja mahdollisesti 

hidastuu, niin se luiskahtaa raskaampiin alkuaineisiin jossain Ivalossa. Eikä se neutroni TOKI 

jossain happiatomissakaan muuta tee, kun muuuttaa sen ylijäämäneutronista neutroninsa viiveellä 

ampuvaksi linja-autoasemaksi. Pian taas uudelleenammuttu neutronisäteilyenergian varastoituma 

lentelee seuraavan tuhannet kilsaansa. Neutroni muuttaa siis arkisen biotooppimme alkuaineet 

massoittain radioaktiivisiksi isotoopeiksi. Tämä valtaisiin mittoihin kasvava neutroniylikylläinen 

1000km laaja pallorintama vaan kasva ja kasvaa ja kasvaa. Lopuksi, kuten nyt jo on 

ydinvoimaloitten neutroniylijäämää 1,2miljoonan km korkeudellakin mittaavat sateliitit toteavat 

säteilyn myrkyttäneen maailmamme ilmakehät ja seutukunnat jo niin kauas. Eikä muuten VÄHÄN. 

+20% kasvu/vuosi on HURJAA itsemurhaa ihmiskunnallemme ydinneutronivuon tarpeettomasta 

levittämisestä. Et muuten edes lainannut Hylleraasilta mitään lausetta minkä mukaan neutronit 

kulkeutuisivat kilometrikaupalla. Lause johon viittaat kuuluu: "Vaikkapa 'vaikutuspinta' onkin näillä 

ytimillä kovin pieni, niin se on sentään siksi suuri, että itse neutroninkin täytyy lopuksi pysähtyä 

aineessa." *Vale, kuten sulta olemme tottuneet:" Sivu 180 nauraa sulle näin: Nopeimmat 
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neutronitkulkevat KILOMETRIMÄÄRIÄ ilmassa ennenkuin pysähtyvät". Muistutan, että reaktorista 

ulos on matkaa tuskin 2,5m keskimäärin! Niin pysähtyminen termiseen nopeuteen tarkoittaa 

edelleen tuhansien km/h nopeuksia yhä. Ja se, että neutroni varastoi säteilyenergiansa 

muodostaen neutroniylikylläisiä radioaktiivisia isotooppejaan vaikka Ivaloon ei toki HÄVITÄ 

kasvavan ylijäämäneutronoinnin kertymää, vaan päinvastoin. Kohta neutroniosumistaan fissioivat 

esim. maaperän uraanihituset, tai vaikka ilman radon ampuu neutroneitaan kymmenien neutronien 

parven! 

  

417. Tektonshokki 2009..txt 
417. Tektonshokki 2009. SUPO:n tietosensuroinnin tektoniikkasodanjulistus murentaa 

TVO/Posivan aiemmat stapiilikallioharhautukset. Kuten tiedämme Olkiluodon ydinvoimalaitokset ja 

Posivan onkalot on suunniteltu maailman syvimmän maanpäällisen tektonisauman kuiluihin. Kyse 

on Laatokasta Olkiluodon kautta, Ruotsin suurten järvien läpi Skotlantiin ulottuva YHÄ erittäin 

aktiivisdeksi tiedetty valtamerellinen kiintosuolasedimenttien Litoraanimeren tektonisulkusauma. 

Pituutta tällä Atlantin selänteeltä alati energiaa saavalla synkeydellä on 2 100km. Aiheeseen liittyvä 

tutkinta ja jopa valokuvaamiset on olleet Suomen SUPO:n toimesta TABU! Asiaa ei siis ole 

lainkaan haluttu, eikä edes saanut tutkia. Todellisuudessa tämän tektoniikan seurauksesta koko 

Olkiluodon naapurustoalueen peruskalliot ovat laajasti ruhjoutuneet rikki. 2009 jää historiaan koska 

vasta nyt on alettu tajuta mikä tektoninen megapommi lymyää tarkoin Olkiluodon ja Ruotsin 

ydinvoimalaoitten alla valmiina räjähtävään tektonmiikkaan, kuten sadasti ennenkin. Oli suuri 

hämmästys lukea tällaista artikkelia ydinpoliisien päästäessä sen julkisuuteen. Vain hetki sitten 

tällaiset julkaisut olisivat tienneet lehden pääjohtajalle takuuvarmasti potkuja. 

http://kuvaton.com/k/H5f.jpg Mitä ihmeellistä on tapahtunut kun tällaisiakin vuosikymmenet 

julkiskuvista poissa pidettyjä tietoja julkaistaan? Totta kai tässä ydinala tekee koko rahan edestä 

töitä, ettei asian karmivat TODELLISET riskit epävakaan peruskalliotektoniikan uhat ydinalalle 

paljastuisi. Olkiluodon viikon 2009.48 hätäkokouksen satoa tuo julkaisuheitto T.S:ssä oli. Välitöntä 

reaktiota siihen, miten neteissä liikuu ennennäkemättömiä Olkiluodon tarkoin SUPO-poliisivoimin 

sensuroimia kuvamateriaaleja mitä ko. Litoraanimeren hurja tektoninen jatkuva aktiviteetti on 

OIKEASTI saanut aikaan! Korostan, tässä alla ensin avartava alustus. Sitten vasta 

aavistukseonmainen hipaisu, kuvakoostealustus siitä missä mennään! Jo näistä kevyistä 

muutamista kuvistamme maamme ydinhallinto pumppaa kuvallisia seitinohuita arvailujaan siitä 

mistä kuvannukset maamme sisäministeriön arkistojen mukaan on? En halua vielä edes vihjaista 

onko T.S. edes hajuilla mistä tektoniikkadokumentaatioimme. Nimittäin meidän kuvamme on ihan 

AITOA Olkiluodon Litoraanisauman synnyttämnää laavaektoniikkaa! On erityisen hienoa jatkoon 

seurata kuinka ennenkaikkea heikkoa Posiva/TVO:n 35v< jatkunut tektoniikan tutkintatasot on. 

Verattuna TODELLISTEN ydinlahjustuskorruptiosta riippimatonta asianosaavien kykyihin. Korostan 

koko ajan, etten anna tieten muuta vihjettä, vain että kyseiset kuvantamisemme kertovat siis de 

fakto Litoraanimeren tektoniikan saumalöydöksistä! Supon hahmotelman osuvuuslaadut on kunkin 

itsessään ratkottava. Tulossa on mielettömän kiintoisaa materiaalien yhteenlyöntiä siitä, mitä 

IAEA/TVO/Posiva uskaltaa vedättää julkituontiinsa. Verrattuna siihen mitä geologian a m m a t t i 

osaajat puolestaan aiheesta OIKEASTI ovat saaneet ydinalan suunnattomaksi harmiksi 

dokumentoitua. Vaan tässä siis aiheesta mieltä kirvoittavaa alustuslisäksi. Aiheena 

"ydinrikollismonoliittien ehytperuskallioharhojen murentaminen alan osaajien dokumentaation 

materiaalien huikein kiistattomin löydöksin": (Jos sensorien alati repimät osoitteet ei suostu 

toimimaan syötä ne copypastalla Googlealkukuvan vasempaan yläkulmaan.) Pasi radio foorumin 
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Kuvareportaasi Eurajoen retkeltä. 

http://www.viheraho.info/index.php/topic,4864.msg40567.html#msg40567 Varsinaiseen alustavaan 

shokeeravaan luolakuvaosastoon! 

http://www.viheraho.info/index.php?topic=4864.msg40805#msg40805 A-tuubissa tämä video aloitti 

aiheen esittelyt: By Styrge ja Arto tektoniikasta. http://www.youtube.com/watch?v=H56_rtQezrM ---

-------------- Tektoniikkashokki II-09. Lähetin tämän yllä olevan setin liikenteeseen 30.11 

keskipäivällä. Kuten Suomen ydindiktatuurissa nykyään tapana on meni viiveittä tieto 

Sisäministeriön terroristisille miliiseille. Välittömästi koko kyseinen foorumi ajatettiin SUPO-

saartoon. Mitään yhteyttä ei sinne enää saanut iltapäivällä! Joten muuta kun uutta 

lähestymisosoitteistoa liikenteeseen. SUPO:n tapa toimia kun on suoraan DDR-moodissa näissä 

ydinrikollistemme suojeluohjelmissaan, korruptio otti siis maukkaasti kipinää! Tämä kaikki tapahtui 

jo 30.11.2009 iltaan tultaessa. Ajatan siis samaisessa setissä olleet kuvakoosteet uudelleen 

levitykseen. Jos STUK/Posiva/TVO luulee saavansa luonnnossame olevat megalomaanisista 

tektoniikoista ottamamme kiistattomat dokumentaatiot pois päiviltä moisella rikollistavallaan, niin 

otetaan haaste vastaan! Siksi kokosin nämä "oivan ydinriemun" aiheuttaneet kuvat uuteen 

paikkaansa. Ja katsotaan saako SUPO/NSA ne myös pois päiviltä ydinkansanmuhahankkeittensa 

peittelyin: "Tästä sisään ja sysisyviin luolastoihin mieli urhoollisena:" http://kuvaton.com/k/iYg.jpg 

Makaan kuin Posiva-Onkalon kuparipulloset. 15m< umpikiveä päälläni maan päälle valoon! 

http://kuvaton.com/k/iY1.jpg Syvyyteen matka tästä vasta todalla alkaa! http://kuvaton.com/k/iYf.jpg 

Hormi todella syvältä kohti pintaa. Päivänvaloa ei missään. http://kuvaton.com/k/iY3.jpg Tuo 

valkoinen kelmeä piste ylhäällä on häilyvä tie valoon. http://kuvaton.com/k/iYn.jpg Viimeistään 

tällaiset tektonisauman kuvamme kertoivat jopa epäilevälle SUPO:lle, että nyt ei olla missään 

"pikkukoloissa!" Vaan maailman syvimmän maanpäällisen Litoraanisauman ennenkuvaamattoman 

rajuissa tuhorailojen sisuskaluissa. http://kuvaton.com/k/iYD.jpg Sydäntä sieppaa yhä katsoa 

tällaisia murskaonkalokuvia. Näissä tektoniikka on niin, . .niin konkreettisen murskaavaa! 

http://kuvaton.com/k/iY0.jpg Niin syvissä Litoraanitektoniikan laavasaumoissa, että hirvittää yhä jo 

tekijääkin kuvana! http://kuvaton.com/k/iYt.jpg Kättely kalmononkoloille, jotka uhmaavat nyky-

ydinvoimaloitamme enemmän kuin näköjään mikään lakimme sallii! http://kuvaton.com/k/iYx.jpg ---

------------  

  

418. Energianegatiivisuus teettää..txt 
418.Energianegatiivisuus teettää. L.S. 30.11.2009. Iran rakentaa lisää uraanin rikastuslaitoksia. 

Iran rakentaa 10 uutta uraanin rikastuslaitosta, kertoo maan radio sunnuntai-iltanba. Viiden uuden 

laitoksen paikka on jo lyöty lukkoon, ja niiden rakennustyöt aloitetaan 2 kk. Loppujen lopuksi 5 

laitoksen paikoista päätetään myöhemmin. Tavoitteena on tuottaa ydinvoimalla 20 000MW sähköä. 

Uuudet rikastuslaitokset ovat Natanzin rikastuslaitoksen kokoisia. Päätös kireistää suhteita 

ulkovaltoihin, jotka ovat yrittäneet saada Irania lähettämään uraaninsa jatkojalostettavaksi 

Venäjälle ja Ranskaan. Ulkovallat pelkäävät , että Iran valmistelee salaa ydinaseita. Iran kiistää 

syytökset. Iranin parlamentti on kehoittanut hallitusta valmistelemaan suunnitelmaa, jonka pohjalta 

yhteistyötä kansainvälisen IAEA:n kanssa supistettaisiin. IAEA kehotti Irania lopettamaan Qomin 

uraanin rikastuslaiotoksen rakentamisen." Mistä tässä on perimmältään kyse. 2008 Sekä Venäjä, 

peräti kolmasti, että myös USA ilmoitti, että koska uraanimalmin jalostus muuttui 

energianegatiiviseksi ja kannattamattomaksi, maat eivät enää tuota kaupallista uraaninjalostusta. 

Näin mm. EU:n venäjällä 100% suoritettu uraaninjalostus Majakissa loppui kuin seinään -08. 

Uraania ei siis energiapositiivisesti kyetä kaivamaan laskeneilla 0,15% nykyisillä uraanimalmioiden 
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jalostusarvoillaan missään maailmassa jatkoon! 2kWh jalostushukkaan ja ulos vain puolet 1kWh 

on kiistatön nykyreaali! Jo tätäkin ennen puolet maailman uraanijalostuskapasiteetistä oli jo 

puuttunut samoista syistä vuosia. Iranin aikeet rakentaa kymmenen 3 000MW uraanijalostamoa 

tungetaan siis tieten. Kutehn jo huomaamme tuo Iranin 20 000MW energiatarve menee pelkästään 

uraanin jatkojalostukseen! Koska mikään järkevästi ajatteleva maa ei enää suostu tuottamaan 

alihintaista bulkkiuraania ollaan ydinvoimaa ajettu häikäilemnättömään siirtomaakauden orja-

impperialismiin. Iran on maa joka ei kunnioita lainkaan kansalaisvapauksiaan. Näin EU-n 

ydinhallinto aikoo kylmän rauhallisesti siirtää kuolettavan vaarallista ydinvoimansa jalostustaan 

venäjältä Iraniin. itse asiassa Venäjä on lisäksio sen rakentaja. näin USA pidetään loitolla koko 

hankkeesta. Tämä EU:ssa kehitelty areva.n tyyppinen silmittömän uraanituhon tehtailun 

siirtosysteemi tapattikin jo mm. Nigeriassa 100 000 sikäläisissä uraanikaivoksissa tapettua 

lakkolaiosorjaa. Niger/Niger systeemi kehiteltiinkin juuri sotilasdiktaattorien toimintatapaan 

sopivaksi. EU:n ydinvaltiomoniopolit Arevan johdolla hommasivat tarvittavat aseet 

sotilasdiktatuureille. Saaden vastineeksi tuhansien ja tuhansien uraanikaivosten alta ammuttujen 

maaorjien alta himoitsemansa uraanuipottoaineet. Nyt näille myös Berberialueille laajennetuille 

Arevan uraanijalosteille siis haetaan lisää tapettavaksi tuomittua työorjallistoa. Iran on tunnettu 

suuresta väestömäärästään. Näin EU suunnittelee saavansa kymmenet tuhannet iranissa 

innostumaan tappavan uraanisen "yellowshaken" jalostamishankkeisiinsa. oleellista on, ettei 

vastiuuttoman orjatyöväen kuolemista piittaa kukaan. Pitämällä Iranin näennäissaarroksissaan EU 

ja USA tietävät saavansa uraanin hinnan minimilleen. Tämä on aivan keskeisintä. Koska uraanin 

jalostaminen ON myös energianegatiivista. vaatii nykyinen uraaninjalostus uhrikseen myös maan, 

jolla on valtaisat energiaylijäämät. Iran, joka on ollut jo vuosikymmenet öljynostosaarroksissaan, ei 

enää edes laske öljyn kulutustaan tulevissa uraanihankkeissaan. koska öljyään ei enää osteta. Iran 

laskeskelee, että myydään uraanikaivostensa öljyt sitten uraanin muodossa. Näppärää siis! 

Uraaniaan himoitsevien EU, USA, Venäjä ovatkin valmiina antamaan Iranille juuri ja juuri 

senverran liekaköyttä, että maa pitkin hampain alkaa tuottamaan uraaniaan. Iran ei edes voi tässä 

tilassaan vedota energiataseisiinsa. Sitä kiinnostaa VAIN se, että saa rahaa. vaikka koko maan 

tuleva uraaninjalostus tulee tuhoamaan säteilysairauksiinsa miljoonat kansalaiset. Syömään 

uraaninjalostuksella maan öljyvarannit suunnattomalla alehinnalla. ja tuhoamaan koko maan 

ydinsaastein asuinkelvottomaksi varsin pian. Niin epätoivoisen maan toimet tullaan sallimaan, 

koska maailman ydinmonopolien ainoa keino huijata uraanin hintaa edes jotenkin siedettäville 

tasoilleen onkin jatkossa tappaa Iranin, Nigerin, Nigerian ja vastaavien kaltaisten 

orjdiktatuurimaiden elinolosuhteet. juuri kuten venäjä oli jo tehnyt mm. DDR-Ronneburgeissa, 

virossa jne pitkin SEV-alueitaan. Nyt SEV systeemin kuoltua himo levittää samaa ajatusta yhä 

laajenevaan ydinnälkään on valtaavassa kiihtyvästi tuhottavien valtioiden aloja. Eikä kauaa enää 

mene, kun tämä Arevan terro on myös, . . niin SUOMESSA! -------------- Aihetta sivuavaa. 

30.11.2009 FSTV "Ydinvoiman paluu". Ohjelmassa haastateltiin mm. Englannissa purettavien 

ydinvoimaloitten aikatauluista. Englannissa kun ei enää kyetä ydinvoimaloita purkamaan ns. 

"Greenfield-periaatteelle". Muutama vuosi sitten todettiin, että koemielessä lännessä purettujen 

ydinvoimaloitten rakenteisiin on varastoitunut niin rajuja mm. neutronivuon eroosion synnyttämiä 

säteilyenergian varastoitumia ja isotooppimuodostelmia, että ihmisillä suoritettu purku olisi 

hengenvaarallista. Roboteilla taas suunnattoman kallista ja päästäisi säteilysaastoja ympäristöön 

hallitsemattomia määriä. Ikäänkuin samaa ei tapahtuisi JO käyvissä laitoksissa! Lännessä on 

tapana haukkua Itä-naapuriemme ydinvoimaloita saastepesiksi. Esimerkiksi Ingalinan ydinvoimalat 

puretaan 30.11.2009 L.S-lehden tietojen mukaan ongelmitta JO 20v aikana nurmikkotasolleen. 

Miksi sitten näin valtaisa ero? No Idässä ydinvoimaloita EI ylitehorevitetä Suomen ja ruotsin lailla. 

EI käytetä yli 25-30v käyttöaikojen. Tuokin Englannin ensimäinen ydinvoimala oli käytetty kuulema 

47v shokkiyli-ikäänsä! Esim. Ruotsi ja Suomi polttavat ydinvoimaloissaan ydinjätteet plutoniumeiksi 
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jopa 5v yhteen soittoon. Venäjällä esim. puolestaan polttoaineet vaihdetaan käytännössä 

vuosittain. Koska kulttuurissa on näin valtavat erot, on EU lännen reaktorit systemaattisesti 1000- 

jopa 100 0000-kertaa itänaapurien koneita saastaisemmat ympäristöilleen. Tätä kylmää faktaa 

maamme tiedotusvälineet tarkoin varoo kertomasta. Mutta näistä johtuu nuo musertavat erot. -------

------ Tshernobilin PINKKI. Joulukuun alussa 2009 sain Tampereen yliopiston ja erityisesti 

Tampereen armeijan lennoston suunnilta triplasti kontaktia. Maamme ydinalan terrorista suoraaan 

NATO-joukkioille vastaavat lennoston erityisesti tietoliikennesensurointiin erikoistuneet yksikkönsä 

ottivat kontaktejaan. Kuvaavaa vain hetki aiemmin oli mm. näistä uusista huikeista 

tektoniikkaluolalöydöksistä tuttu kontakti ilmoitellut saaneensa "mystistä toimintahäirintää" 

tietokoneilleen. Nyt oli samainen Suomen armeijan taho päättänyt toimittaa häirintäänsä, suoraa 

sekoiluaan ja ennenkaikkea tietoliikennesotansa kykyjään myös minulle! Olinhan toki ollut "kuriton" 

ja paljastanut mm. valokuvaten miten totaalisen rikkonainen TVO:n alapuolella alati liikkuva 

kallioon Litoraanisauma on. Koska Suomi on tunnetusti ydindiktatuurinen maa. Jossa ei 

demokratiaa nykytyyliin kunnioiteta lainkaan sain myös tuta armeijan kalunakapiaisten terroristien 

toimet. Ei voi kun hämmästellä, mikä korruption määrättömyys ajattaa 

valtioväkivaltakoneistoamme, jonka tehtäväksi on "joskus" perustuslakimme määränyt kansamme 

suojaaminen, toimimaan pääterroristina oman kansansa ydintuhoamiseksi! Samalla meille 

rehellistä ydinalan tutkimusilmapiiriä kaipaaville osoitettiin miten maamme valtioydinrikolliset olivat 

surutta julistaneet sodan kansaansa vastaan. Oli selkeästi haluttu tuoda esiin, että Arevan 

uraanikaivaminen miljoonan kansalaistemme alta oli ihan "jesh", koska antaa rahanpaskaa ja 

korruptiota kukkeasti maamme vallan kaapanneelle ydinökyeliitille Helsinkiin. Ydinsisällissodaksi 

tätä tilakatastrofia tuleva historian kirjoitus tuleekin kirjaamaan. Avointa anarkiaa valtioväkivallan 

korruptoituessa ihmisarvon tuolle puolen. Kun olin lähettänyt kontaktihenmkilölleni yksityisen 

suljetun viestin miten Tshernobilin voimalasta kertovassa kuvassa oli selkeästi nähtävissä tuttua 

säteilyeroosiosta tuttua pinkkipölyä ja liemiä. Välittömästi YLE sulki , nöyränä maassa sekä 

filminsä, että arkistonsa. Koska Tampereen TVO:n turvailluusiosta vastaava lennosto, oli ottanut 

kontaktia NATO/NASA toimintaohjaajiinsa. Sensuurin järeys ja silmittömän raivon nopeus kertoi, 

miten paljastukseni oli osunut kansainvälisen ydinrikollisuuden IAEA:n elinhermoon! Minulle selvisi, 

mistä panikointi tuli. Tshernobilin valtaisat alueet olivat täysin poissa konteroleista. Valtoimenaan 

vellovia säteilyionisaation pilaamia ilmamassoja ja pölyttymispilviä oli kuulema alueella jo 

vuosikymmenet yritetty hallita boori, barium ja ties millaisilla alumiinijohdannaismyrkkyliemillä. 

Filmistä vasta ammattiosaajan huomioni jälkeen tajuttiin, jopa armeijassamme hahmottaa miten 

katastrofaalisesta ydinsäteilypäästön hallitsemattomuuksista ionisoituneesta ilmakehästämme 

pinkeät pinkkipölyseinämät kertoi. Noin 2003 eteenpäin maailmassa on ajettu valtavat määrät tätä 

samaista Tshernobylin säteilypeittelyliemiä aina 10km lentokorkeuksista asti. Tänä vuona 2009 

syksystä myös Suomi oli aloittanut systemaattiset maailmanlaajuiset booriliuosruiskutteet. 

Viimeeksi tänään 02.12 katseltiin miten massiivisista TVO:n yli lentävistä lentokoneista 

booriliemiruiskutteet startattiin hyvissä ajoin ennen Olkiluotoa ja lopetellaan ylityksen jälkeen. 

Lentoruiskutusten jatkuvat hotspisteet tähdätään siis ERITYISESTI ydinvoimalapäästöjen alueille. 

Juuri sielä missä 10-kertaistuneet taustamme tappavat kaikkea ympäriltään. Pyrkimyksen takana 

pääorganisaatioksi Suomessa on otettu näköjään Tampereen armeijamme lennosto! On päivän 

selvää, Tampereen agressiot peräävät juuri tämän aktiiviaktiviteettinsä systemaattiseen salailuun. 

Olen itsekin pitänyt päähäirikkönä SUPO:a. Näin pitkälti varmaan on. Mutta koska SUPO ei 

taitorampana kykene, on NATO alistanut suoraan alaisuuteensa Tampereen lennoston. Esim. 

TVO:n salainen tutkaverkosto Olkiluodossa alistettiin suoraan Tampereen Suomen armeijan 

Hornettien ja hävittäjien ohjusohjailun tietokantaohjauksiin. Koska ydinrikollisuus maasamme on 

alistettuna suoraan USA:n vastuille ei ydinterrorin valtiomme vasta tekosistaan ja jatketuista 

rikoksistaan kansaansa vastaan mielestään kuin suoraan USA:lle! ------------ -02.12.2009 klo 21:00. 
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Ystäväni ilmoitti Raumlta, että häneltä Tampereen ilmailun armeijan tietoliikenneosaston 

nettisensorit olivat sulkeneet kännykän, ja laajakaistan mokkulayhteydet seinään. Kännykkänsä 

kentät toimivat, samoin myös poikansa kännykkä toimi ongelmitta. Hän ilmoitti, ettei saanut 

yhteyttä mm. veljeeni. Kotona myös ihmeteltiin jo, onko armeijan ydinrikolliset saartaneet myös 

kotilankapuhelimemme, koska Koreassa matkustavalta veljeltäni ei ollut päiviin tullut mitään 

ilmoitusta. Kun kaikki nämä "sattumukset" kytketään yhteen alkaa ollla selvää millaisiin rikollisiin, 

lain vastaisiin toimiin ydinhallintomme on alkanut. Jotta käsiini joutunutta erittäin arkaluontoista 

tektoniikkaluolalöydöstä ei pääsisi julkisuuteen. Tshernobilin pinkki-ionisaatiopölyn löydökseni ja 

myös mm. Luonto ja me 6 kirjasta tekemäni "kanavasädelöydöksien" alati 

hermostuneemmammaksi panneet ydinhallinnon virkarikolliset alkoivat ottaa todella härskejä 

saarrostuksia. Minulla on mm. syytä epäillä, ettei edes kirjailijatuttuni kirjeetkään enää pääse läpi 

TVO/SUPO saartorenkaan. Olen selkeästi osunut enemmän kuin arkaan nykyisissä ydinalan 

löydöksissäni! Kuten ydinterrorin aiheeseen sopii odottaa MYÖS mm. Pasi radion beettasoihtu 

nimikkosaitti myös illan alhaalla! Ilmeisen selvästi sielä esillä olevat muutamat 

tektoniikkakuvastomme ovat olleet myös miliisille ja armeijalle liikaa. 

  

419. 1927 K.Fajans Radioaktiivisuus..txt 
419. 1927 K. Fajans Luonto ja me 6 Radioaktiivisuus. Hallussani on varsin laaja ja kattava 

ydinaiheinen kirjasto. Mikä niistä on kaikkein harvinaisin ja vaikeimmin saavutettava nykyään? On 

kirjastossani myös sellaisia kirjaharvinaisuuksia, joita ei saa kirjastoista. Ei edes antikvariaateista, 

on toki! Suorastaan myyttiseksi tämän tässä esittelemäni kirjan tekee se, että se on julkaistu 

vuosikymmeniä ENNEN kuin koko ydinfysiikkaa edes tunnettiin. On minulla toki tätäkin vanhempia 

ydinaiheesta kirjoittavia uniikkeja kirjoja. Mutta tämä kyseinen Otavan julkaisema teos on Suomen 

ensimmäisimpiä pelkästään ydinalaan liittyvä kirja. Kyseinen on, mikä parasta Saksalaisten 

ydinspesialistien tietokirjastoa, jota jopa Alamosin ydinfyysikot visusti tietoinaan käyttivät! Puhtaasti 

siis ennenkaikkea USA:n ydinsensorien ulkopuolella olevan erityisen harvinaisen ydinfysiikan 

sensuroimattomuuden helmi. Se se toki on. Kirja on tylyn karu läpyskä, pelkin sinivalkomustin 

pahvikansin. Liki lattean pokkarin oloinen. Sivujakin vain mitätön 180. Olin kirjan saatuani lähinnä, 

niin "pettynyt". Ei voi paljon noilla ensieväillä odottaa sensaatiomaista löydettävää. Ensimäinen 

ihmetykseni oli havaita kirjan käsiini saatuani se myös niin huonosti laman kourissa tehdyn, että 

kansi irtosi kättelyssä käsiin. "Hemmetin huonoa pilipalipokkaria ja maksoikin mokoma". Näillä 

alettiin tutustumaan toisiimme. Kun avasin kannet huomasin, ettei opuksen huonosti kasattuja 

sivutaitoksia oltu edes vaivauduttu aukaisemaan. Vanhoissa kirjoissa tätä vikaa toisinaan on. . 

.Mutta eikö TOSIAAN tätä opustani ollut maassmme k u k a a n edes aukaissut? Uteliaisuuteni 

heräsi, m i k s i jo maailmansotien välissä kirjan sisältö oli koettu niin vaaralliseksi, jotta käsissäni 

lienee ollut hajapainoksen epäonnistuneen jämäkirjanen. Oli pelastettu ehkä yhtiön roskiksista? 

Olisiko sisällössä sitten jotain sellaista, joka olisi saanut tuhotuomion joutuessaan silloisten valtioin 

turvamiliisien käsiin, mielenkiintoni alkoi herätä. Aloin ymmärtää niteitten erityispiirteeksi juuri sen, 

miten Oppenhaimerit ja Fermit, jopa Enstein kolusivat keskeisimmät tietonsa ennen II-

maailmansotaa juuri tästä uniikista. Alamosissa kirja olisi ollut kunniapaikallaan. Sitten enteelliseltä 

sivulta, kuinkas muutenkaan 111 löysin Suomen ensimmäisen "kalutronkuvan". Tai paremminkin 

sen esiasteen. J. J Thomsonin laitteen, jolla kyettiin erottelemaan ensimäisen kerran kemiallisesti 

samanlaiset isotoopit toisistaan. Myös maailman ensimäiset valokuvat siitä millaisen 

spektrivalokuvan nämä ilmakehän kevyiden jalokaasujen separoinnit valokuvaan teki. Tämän 

edelleenkin erittäin salatun ja vaikean erotteluprosessin avainsanalla on ydinalalla mystinen salattu 
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nimi. Edes minä en ydinalan huippuosaajana ollut perehtynyt näin kirjallisena tähän mystifoituun 

maailmaan. Kyseessä oli se ensi kertaa ydinkirjallisuudessa todistettavasti dokumentoitu säteilylaji, 

jota ei edelleenkään nyky-ydinvoimaloitten dosimetria tunne. Ei opeteta niitten olemassaoloa, saati 

että tälle erityissäteilyn lajille olisi STUK:n kaltainen ydinturvanormitus luonut edes 

turvallisuusrajaansa. Tässä se nyt oli ja kirjallisena edessäni ensimäisen kerran. Senkun vaan 

alaisin kopioimaan kyltymättömien IAEA:n poliisien kauhuksi. Olkaatten hyvät. Nyt alan puhumaan 

"kanavasäteistä"! ------------ Kanavasädemysteerit II. "S.21. Kuten Becquerel osoitti, lähettävät 

uraanivalmisteet läpitunkevia säteitä, jotka mustaavat valokuvauslevyn, saattavat fluorisoivat 

aineet loistamaan ja tekevät ilman sähköä johtavaksi, eli kuten sanotaan ionisoivat ilman. Tämän 

ionisoivan vaikutuksen voimakkuus ja sitten myöskin radioaktiivisen säteilyn voimakkuus voidaan 

mitata määräämällä varautuneen elektroskoopin tai elektrometrin purkunopeus. Nyt näytti Mary 

Curie-Sklodowska tämän menetelmän avulla, että uraanisuolojen radioaktiivinen vaikutus on 

suhteellinen niiden uraanipitoisuuteen, joten siis radioaktiivisuus on ominaista uraani alkuaineille ja 

tämän atomiominaisuus joka on riippumaton uraaniatomin kemiallisista sitoutumisista. Tämä tieto 

kantoi pian runsaasti hedelmää." * Sopii kysyä millaista hedelmää, kun näitä kirjoituksien 

viisauksista on kulunut aikaa yli 80v. 1950-luvulla USA ja IAEA päättivät kylmän rauhallisesti 

poistattaa kaikista ydinoppimateriaaleista keskeiset tiedot siitä miten radioaktiivisuus tarttuu, 

varastoituu ja muuttaa ilmakehäämme radioaktiiviseksi tappavaksi myrkyksi. Nykyisien 

ydinvoimaloitten mikään dosimetria ei enää edes mittaa tuota mainittua 

säteilymyrkyttymisnormaalia! Jopa Röntgenyksikkökin hävitettiin ydinvoimalatietoisuuksista, koska 

se piti sisällään tiedon ilman säteilyn ionisaatiosta. Vesa  

mittaa Loviisan 2*37 400kg uraanipolttoaineitten tuossa kerrottuja uraanille ominaisia säteilyn 

ionisaatioenergian muutoksia. Videoi tieteellisesti tapauksen ja kertaa seikkaperäisesti miten 

"ionicatcheri" noudattaa Curien selkeän perusydinfysiikan lakeja näyttäessään miten ilmakehään 

ydinvoimalasta johtuvat halkeavat uraanien säteilyenergian kertymät ilmaolemusta muuttaa. Kun 

videoinnista tehdään kyselyjä maamme julkisuuden korkeakoulurehtoreilta ja vastaavilta STUK 

viranomaisilta niin mitä tästä aiheesta heidän häilyvät, ostetut ja valheelliset arvionsa on:" Valhetta, 

ei säteily vaikuta noin! Ei millään NYKYISIN mittalaitein. Poikien väitteet ilmakehän kyvyistä 

sitouttaa säteilyn energiaa tai ionisoida sitä muka myrkylliseksi on silkkaa huiausta! Väitteet 

beettasoihtuionisaatioista ja ydinvoimalan savupiippujen ionisaatioon kappuraksi lennosta palaviksi 

linnuiksi on silkkaa räikeää ROSKAA! Tuollaiselle videoiduille mambojambolle ME ydinalan syvästi 

kouluttautuneet eliitit voimme vain halveksien nauraa! Ottakaa oppia viisaimmistanne, säteily ei 

tietenkään muuta ilmaa millään lailla!" Niin, minulta usein kysellään, miksi ihmeessä tutkiskelen 

ydinfysiikankirjoja jotka on tehty ennen 1953 Oppenhaimeroikeudenkäyntejä, tai vähintään ennen 

1979 koulukirjauudistuksia. Niin kuten tästäkin esimerkistä näimme. Minulla EI ole mitään syytä 

tutkailla kvanttiydinfysiikkaa kirjoista jotka siihen EIVÄT edelläkerrotusta vanhemmista poiketen 

kykene! ------------- Kanavasädemysteeri III. S.25 "E. Rutherford ja F. Soddy esittivät v.1902 sen 

tavattoman rohkean mielipiteen, että radioaktiivisten ilmiöitten olemus on alkuaineitten 

muuttuminen. Jos pieneen putkeen suljetaan tietty määrä radiumemanaatiota(radonia), niin 

voidaan sen hajaantumista seurata joko mittaamalla siitä lähtevä läpitunkeva säteily, tarkastamalla 

sen tilavuutta tai spektroskoopin avulla osoittaa enemanaation määränvähenevän kuukaudessa. 

Emanaatio siis häviää. Sen sijaan voidaan spektroskopialla todeta putkessa muodostuneen 

alkuaineheliumia. Alkuaine muuttuu toiseksi ollen jyrkässä ristiriidassa aikaisemmin mainitun 

alkuaineiden katoamattomuuden lain kanssa. (Radonin säteilypysyvyydeksi tajuttiin jo yli 80v sitten 

nimenomaan kuukausi. Eikä kuten nykyään STUK valehtelee tuskin kymmenesosan vajaa 3 vrk. 

Jälleen selkeä voitto myös tässä vanhoille sensuroimattomille tietolähteille.) S.30"Erotetaan kolme 

eri radioaktiivisten aineiden säteilyä, nimittäin alfa, beetta ja gamma-säteet. Gamma ja röntgen 
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säteetkin on näistä aaltoliikesäteilyä. Rinnastettavissa valonsäteitten kanssa. Alfa ja beetta on 

hyvin nopeita liikkuvia sähköllä varautuneita osasia. Beetta on 100 000- 300 000km/s ollen 

katodisäde elektronien tavoin negatiivisen sähkön atomeja, (elektroneja). S.38 Radiumemanaation 

(radonin) hajoaminen heliumiksi ei ole ainoa tulos sen muuttumisesta. Lisäksi emanaatiopuken 

seinämillä samoin kuin jokaisella emanaatiokehään joutuneelle esineellä, esim. platinalangalla, jää 

näkymätön KIINTEÄ radioaktiivinen jäte! Ns. aktiivinen kerrostuma. Tarkka analyysi toi ilmi, että 

tässä kerrostumassa täytyi olettaa olevan ainakin kolmea radioalkuainetta." Hetkinen, hetkinen 

pelkkä esim. radonkaasun hetkellinen ohikulku kaasumaisena säteilijänä patinoi pinnalle säteilevän 

kiintoaineen pinnan! Niin hurjia juttuja, ei ole mikään ihme, ettei tällaisia totuuksia 

radioaktivisoituneitten uraanikaasujen piirteistä kuule nykyisin hiiskumisia missään maamme 

ydintehtaissa. Joissa kiintouraanit muuttuu ensin kaasuiksi. Siirtyy kuplien ja tuulettuen esteittä 

ympäristöönsä. Ja pian taas muodostavat tauotta vaarallista säteilevää kiintoainepatinaa, kuin 

tyhjää vaan! ------------ Kanavasädemysteeri IV. Sivu 111 jätetään nyt alkualustuksena 

väliin."Kuvan 5 esim. esittää filmilevyä, jonka Thomson sai tutkiessaan ilmakehässä olevien 

keveitten jalokaasujen isotooppisia seoksia. Isotoopeilla on nyt todettu erisuuret massat m, niin, 

että niiden vaikutuksesta täytyy levylle muodostua eri paraabeleja, joten, paitsi niitten toteamista, 

myöskin niitten erottaminen toisistaan on mahdollista. Thomson havaitsi normaali atomipainoltaan 

20 neonin vastaavan parabelin vieressä on toinen heikompi jälki, joka muodostuu toisen kaasun 22 

arvoisesta neonista, metaneonia. F. W. Aston koetti myös toisia kemiallisia, jaotushaihdutuksia 

onnistumatta. Isotoopit eroitti VAIN kanavasädeanalyysi. Hän kykeni erottamaan mm. kloorista 

samalla tavoin kaksi eri isotooppialkuaineseosta. Samoin esim. toriumlyijy= 208 ja uraanilyijy= 206. 

Joiden edelleenmuuttuminen tapahtuu niin hitaasti, ettei sitä voida mitata nykyopein, (STUK/ 

nykyilluusiot ns. "stabiileista isotoopeista", joita EI siis OLE!). Koska alkuaineita on eri painoisina 

pitää alkuaineen määrittelijäksi ottaa järjestysluku, jota voidaan sanoa myös perusluvuksi, 

(protonien määrä.) *Sensaatiomaista on myös löydökset ilmakehästä. Esim jalokaasuissa todettiin 

jo alkuvuosista moninkertaisitunutta PYSYVÄÄ säteilykertymien aiheuttamaa ionisoitumista +++<. . 

. Tämä materiaali oli alkusysäys löytää atomien säteilyvarastoitumien mekanismeja, 

lisäyskerrointaulukoita ja Nobelin antaneet mm. Malenkan-kuorimalliteorian jatkumot 

neutronspinhyrrävarastoitumisista. Jännittävien löydösten kokoamiani jatkumoita aina vuosisadan 

vaihteesta 1908: TLD-dosimetrian kivijalasta leydenpulloineen: http://kuvaton.com/k/iEb.jpg Luonto 

ja me 6 kuvatarjontaa kanavasäteitten salatuista mittaamattomista maailmoista os. I: 

http://kuvaton.com/k/iE6.jpg Luonto ja me 6 OTAVA os. II: http://kuvaton.com/k/iER.jpg Kuten 

huomaamme säteilyn ionisoidessa atomien valenssielektroneja alkavat "syvemmät" K, L, M- 

kuorikerroksien elektronit säteilykertymistään tuottamaan myös tappavaa 

röntgensäteilyvarastoitumistaan. Kuvaavaa, ettei tästäkään säteilyn varastoitumien energioiden 

tasoista olla nykyalan kirjoissa kerrottu. Mutta historiallinen kirja kyllä: http://kuvaton.com/k/iE5.jpg -

------------- Anodisäde *Mielenkiintoista havaita miten eräästä tarkimmin salatusta aiheesta saattaa 

IAEA:n tuhansien sensurointiensa jälkeen yhä löytää jälkiä, myös neteistä. Tutustukaa miten 

historian salaisuuksien joukosta löytyy muitakin otteita, kun esittämäni "Luonto ja me 6" lisäksi 

tästä kanavasädetekniikasta, jota ei STUK:n mukaan "virallisesti" edes ole ollut olemassa. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anode_ray Canal röntgenputki kaaviokuva osoittaa miten säteet 

oikealla rei'itetty katodi Anodi säteily (tai kanavan säteet) muodostaa säteiden positiiviset ionit, 

jotka havaitsi kokeissaan Saksalainen tiedemies, Eugen Goldstein, 1886. Myöhemmin työ 

tunnettiin anodi säteilynä, josta Wilhelm Wien ja JJ Thomson johti kehitystä 

massaspektrometriaan. 
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420. PINKKI!.txt 
420 PINKKI! 30.11.2009 Katoitko muuten eilen 29.11.2009 sattumalta FSTV raporttia" Ydinvoiman 

paluu"? Eikäkun pisti silmään kun näyttivät mm. Tshernosta. Sielä filmiryhmin kierreltiin siis 

voimalaitosten huoneustoissa, joissa ihminen sai olla vain minuuttiluokkia. Säteily kun oli mm. 

alueen uudella asvaltilla mitaten 20-kertainen. Mutta kun pyysivät nurmikolta vastaavaa niin 100-

kertaiset näytöt pärähti heti! Mua VÄKISNKIN pisti öökaan, miten muuten neutronieroosioiden 

ruostetta puskevien, mustansynkissä ja rumanruskeissa tiloissa oli yksi eksoottinen piirre. . . Niin 

siis valtoimenaan väritti yksi ja tietty ihmeellinen kaikesta poikkeava perusväri. Arvaakko muuten 

yhtään mikä? Niin siis PINKKI!. Sitä sellaista pinkkiä lillinkiä tihkutuslientä, pölyä ja vastaavaa oli 

pitkin voimalan lattioita, pitkin mittaritauluja ja vastaavia! Pisti siis hei enemmän kuin silmään, että 

miksi JUURI meille enemmän kuin tuttu säteilyaktivointihapen taivaanpinkki. Juu se sama, joka on 

meille jo yleistä jopa taivaalta tippuvan leväsateen perusväreinä nykyisin. Eikö vaan ole 

ihmeellistä, pinkkiä, pinkkiä kaikkialla. . ! Muuten ydinherrat ei enää naureskele esiinottamillemme 

entisllä mallillaan. Uudemmat vaihtoydinpomot on ihan oikeestikkin pakotettu suhtautumaan 

juttuihimme kuulema aivan uudella oppimisensa pelonsekaisuudella! . . Että näillä muutostersseillä 

edetään. Ydintotuutemme alkaa purra oikein penteleesti. ------ PINKKI II. Tuon siis lähetin 

yksityisviestinä pelkästään Vesalle. Vaan SUPO on jo niin tottunut luottamaan ydinalan 

ammattipätevyyksiin, että sieppaa jo laittomasti jopa kahdenkeskiset viestimme sumeilematta. 

Jopa minulle oli aika yllätys, millainen maamme ydinalan auktoriteetti meikäläinen jo on. Siitä 

paikasta tieto meni NSA:n kautta suoraan YLE:lle. Tuo näkekäni pinkkipulverinen Tshernon 

valvomon kuva katosikin jo heti seuraavana aamuna syytä ilmoittamnatta YLE Areenalta. Eikä 

siinä kaikki. Ohjelman piti ilmoituksen mukaan olla nähtävissä 25vrk ajan. Lisäksi YLE pakotti 

materiaalin katoamaan myös arkistoinneistaan. Tilanne kertoo laajasti missä mennään. 

Ydinvoimalan savupiipussa loimottava kuvaamamme pinkkivärit tulee kiistatta juuri happi-

ionisaation synnyttämistä suorista pinkifotonoinnin reaktioista. Jo siitä syystä, että ilman vaihtuvuus 

siinä kohtaa on kova. Nyt haluan tuoda entistä tarkemmin samaisen ilmiön muassaan 

muodostuvaan vähän tunnettuun biokytkeytymisiin myös. -Kansainvälinen NSA kontroloi 

kokonaisten valtiokoneistojen pikasensurointeja peitelläkseen tarkoin tietämiään ydinalan rikoksia. 

Poliisien tarkoitus ei alkuunkaan ole suojella kansaa tuholta. Vaan estää kaikilla tasoillaan asialliset 

ydinvoimaan liittyvät tiedon etenemiset. Sen sijaan, että ydinhallinto yrittäisi parantaa 

ydinsairauksien aiheuttajia. Se nykyään systemaattisesti tappaa sairaat! -Koska näin rankasti 

olemme päässeet todistamaan, miten säteily suoraan tuottaa beettasoihtuvalokuvista jo tutuksi 

tulleen perusneonvärityksen myös kiintoesineisiin, niin tuo pinkki on osoittautumassa keskeiseksi 

säteilytodistajaksi. ydinvoimaloitten poistoilmasta sen ensin kuvansimme. Sitten pinkki alkoi 

systemaattisesti vallata myös taivaankansiamme. Nyt tuo YLE-sensorien Tshernobilikuva todisti 

kiistatta miten jopa ydinvoimaloitten suljetut sisätilatkin saavat pinkkiväripölyn pintaansa. Edes 

TVO:lla en ehtinyt huomata sisätiloissa moista piirrettä. En myös mainittavan paljon esim. 

keskiaktiivisissa säteilyjäteluolastoissa, mielenkiintoista. Mutta jäsennellään lisää. ----------- PINKKI 

III. A/ Tshernobylin kuvissa oli kyse ehdottomasti siis PÖLYSTÄ! Olen myöskin täysin vakuuttunut 

siitä, miten eräs keskeinen piirre mekanismiin on juuri säteilyn ionisoimassa hapessa 

ultraradikaaliksi elektroniensa menetyksistä muodostuvat happiradikalisaatiot. Happi muuttuu 

säteilystä varsin helposti +++O< ioneiksi. Hapen valenssi-ionisaatiotaso on 13,3eV. Vähintään 

puhutaan otsontason ionisaatiosta. Typpi on vähemmän herkempää ionisoitumaan 14,4eV 

tasollaan. Systeemi on selkeää. Säteilyn radikalisoima happi-ionisaatio kohtaa 

elektronikylläisemmän ilmakehän normaalisti palamattoman typen, syntyy suoraan ilmaan 

pulverisoituvaa typpioksidia. Se mitä näin YLE FSTV:ssä oli juuri tuollaista säteilyn energiasta 

kaikkialle valkeana peruspulverina tilat valtaavaa aineskertymää. Typpioksidi on lisäksi hyvin 
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hydroskooppista ja imee sienebä vesihöyryä ja kiinittyy nihkeänä valuvana mössönä kiintopintoihin. 

B/ Vesan kanssa jo selvitimme, miten ilmakehässä leijailevat juuri punalevän itiöt pitävät 

tuollaisesta typpiapulantalisästä kasvaakseen vinhasti. Punalevä on punaista koska näin levä 

kykenee yhteyttämään myös varsin pienessä valossa. 10-kertaa tehokkaammin kuin vihreä levä. 

Etu on selkeä. Esim. ruskoärviä on uposvesikasvi, joka hyödyntää pimeitten vesistöjen 

valotalousetuaan juuri punaisella klorofyllillään. Tshernobilin tapaisissa seuduissa säteily tunkeutuu 

kaikkialle. Luonnossa tuo typpituotoksen lisä aiheuttaa ydinlobbarien mainostaman näennäisen 

rehevöitymislisän myös. Tästä mm. ydinlobbarit kaikkialla halukkaasti korostaa miten "rehevyys" 

valtaa tshernoa! Tshernobylin kasvien valtaamat alueet johtuvat todellisuudessa juuri siitä, että 

säteily polttaa herkeämättä typpeä aivan maan rajoissa ja valtavat typpiylijäämät ja niiden 

hydroskooppivesilisät kiihdyttävät kasvua. Tästä on kyse. Kasvit kuitenkin kestävät varsin huonosti 

ylitypetyksen muassaan tulleita säteilykuormia. Lisäksi pelkkä typpi ei tuo hivenaineita, mikä 

edelleen huonontaa vaateliaimpien kasvien jo valmiiksi säteilyn tuhoamaa kestävyyttä. Tuhon 

seuraavat enteet ovat jo ilmassa. Hivenaine-eroosio on tappamassa aluetta kiihtyvästi. C/ Posivan 

teos "Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus. Ympäristövaikutusten arviointiselostus, sivu 

107:"Kehittyneitten kasvien kuolettava kertasäteilyannos alkaa alle 10 GY. Vastaava arvo 

sammaleet, jäkälät, levät vajaa 100 Gy. Kaikkein kestävimmät alkeislevät jopa huikeat 10 000Gy! 

Sanoma on päivän selvä, punalevät suorastaan nauttivat päästessään esteettömästi 

jalostautumaan säteilyä parhaiten kestäviin geenistökantoihinsa maailmaamme, jossa 10-

kertaistuvat taustasäteilykasvut takovat jo metsiemme jalommat kasvubiot alas. 2009 Suomi 

menetti jo 300 000ha metsäänsä säteilykuolemiinsa. Ja tämä on oleva vasta alkua. Koska esim 

TVO:n todettiin kasvattavan 20 000km2 kokoisen siniLEVÄ kasvuston ennennäkemättömässä 

mitassa ydinpäästövesiinsä ensi kerran Suomessa. Kaikkialla on tilanne jo sama. Levät valtaa 

maailmaamme ydinvoimin. Punalevät valtaavat parhaillaan jo Tshernobilin säteilytuhoja 

erityisominaisuuksia hyödyntäen hyökyen. On ilmeistä, että näkemämme tämä kesäinen 

pinkkitaivaan kasvun hetkellinen vähentyminen kytkeytyy siihen miten USA/IAEA on käsitellyt 

boori, barium, alumiini-ilman ruiskutuksin taivaankansiamme. Tshernon taivaat säteilyvoimin 

vallannutta säteilykasvuista punapinkkistä leväbiota ollaan osin tieten "myrkytetty alas". Siksi 

vuosia näkemämme taivaankantemme pinkikasvu laski niin rajusti. Mikä sitten saa NSA/SUPO:n 

reagoimaan näin hysteerisesti Tshernossa olevaan pinkkipölykuviin. Ja kaikkialla valuviin 

pinkkiliemilammikoihin. Asian takaa täytyy löytyä entistä karumpia nykylöydöksiä. Kun luonto on 

Tshernobilissä taistellut säteilykuolemiaan vastaan on kehittyneemmät lajit menettämässä 

jalansijaa. Juuri alkeellisimmat ja kestävimmät punalevät, bakteerit, virukset alati kasvattamassa 

massaansa. Erityisesti säteilyyn geneettisin jalostuksinsa sopeutuneimmat. Tuo viimekesäinen 

Selkämeren räjähdysmäinen maailman ensi-iltainen sinilevän kasvuun kuoleminen on osa 

kokonaisuutta. Säteilyn kasvusta vapaan pulveritypen rehevöinti antaa kaikkein alkeellisemmille ja 

pelkkään tyhjään hivenaineköyhään typpikasvuunsa sopeutuvalle alkeiselinlajeille 

ennennäkemättömän edun. Tshernosta valtaisat punaleväitiöiden kasvut huuhtoutuvat alati 

kiihtyvästi maailman tuuliin. Siellä näitä itiöitä auttaa kasvuun alati kasvaneet ydinteollisuuden 

säteilyionisaation 10-kertaistuneet säteilytaustakohoamat. Niin, mielenkiintoista tässä on tieto siitä 

miten ydinlauhteessa sikiävä sinilevä myrkyttää vesistöjämme niin myrkylliseksi, että jopa lehmät 

kuolee parista vedenjuonnin kulauksesta. Entä kun ilmakehäämme kansoittavat alati 

säteilymutatoituvat punasateistaan kuuluksi pian tulevat taivaamme alkavat vallata elintilaa saman 

tyyppisillä yleismyrkyttämisillään leviävät levämutaatiokasvut? Voidaan ainakin laskea, että pian on 

jännää! Ei ole näin mikään ihme, miksi SUPo niin nopeasti aiheesta kertovaa materiaalia sensuroi 

kaikkialta. ------------- ----RCW 89 KAASUSUMU---- Kun puhutaan revontulista, niin ilmakehässä 

punapinkin valon keskeiseksi tuottajaksi ilmoitetaan juuri hapen ionisaation tuottama valo. Mutta 

hapen lisäksi on myös muita pinkkivaloa tuottavia ionisaatiovalon mekanismeja: Kyseinen 
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kaasusumu näkyy selvästi tässä optisen alueen kuvassa säiemäisenä rakenteena kuvan 

yläosassa. RCW 89 on nk. H II -alue sisältäen runsaasti vetyä, joka ionisoituu sumussa sijaitsevan 

tähden säteilystä. Ionisaatiotilasta purkautuessaan vetyatomit säteilevät punaista valoa, joka on 

havaittavissa tehokkailla optisilla teleskoopeilla. Mutta ei tässä vielä kaikki. Näkyvän valon alue on 

vain erittäin pieni osa sähkömagneettista spektriä ja se tarjoaa vain kapeakatseisen näkemyksen 

maailmankaikkeuteen. Nykyään tähtitieteilijät ja astrofyysikot pyrkivät todelliseen 

laajakaistaisuuteen tekemällä samasta kohteesta havaintoja aina radiotaajuuksista gammasäteisiin 

asti. Esimerkiksi tarkastelemamme RCW 89 kaasusumu tarjoaa aivan toisenlaisen spektaakkelin, 

kun sitä havaitaan röntgenalueella. ------- Vaihäntä? Pasi radion "beettasoihtu-foorumeilla" on 

nyttemmin keskusteltu kiivaasti siitä mystisestä pinkkipölystä mm Tshernobilin tiloissa. Maamme 

ydinmilitäärien hysteerinen sensurointikauhu kuittasi asian supertärkeäksi. Kysyttiin m i k s i 

IAEA:n maailmalla käyttämä dekontaminoinnin liimavaahtoKIN on pinkkiä? Hyvä kysymys, mutta 

taustaa. 70-luvun ydinlisärakentelujen aikoihin meille kauppaamalla kaupattiin kaksi vähintään 

outoa perusväriuutuutta. Ionisaation keltainen ja ioniosaation pinkit esim. "Stabillon-

ylimaalaustussit". tunnette tapaukset. Näillä alaettiiin tieten opettamaan ihmisiä olemaan 

kiinnittämättä huomiota ympäristöömme ydinpäästöjen aihettamiin mystisiin värikertymiin. TVO:lla 

esim. metallien mikrohalkeamien etsintään käytetty spreitunkeuma-aine oli, yllätys yllätys niinikää 

pinkkiä! Ainetta kun käyteltiin ja ihmiset ihmettelivät, että miksi juuri pinkkiä? Olin sattuneesti 

mukana GTK/Posiva/STUK/Suomen malmin kallioperätutkimuksissa myös. Sielä taas 

uraaniliemien tunkeumaa kallioperään simulointiin käytettiin, ei toki pinkkiä, vaan 

päivänvaloloistavaa fluorisoivaa keltaista. Mielenkääntävää tässä on se, että ydinalan uraanilillingin 

nimi on "yellovshake" totaalitäärisen samalta silmiin näyttävää keltaista moskaa myös. Mikä järki 

sitten on käyttää rinnkkain sekä keinokeltaista, että pian maaperässtämme tihrustelevaa samaisen 

loistavan fluorisoinnin, uraanijätteen ja uraanikaivosten kirjomaa ja keinotekoisen säteilyionisaation 

väristä yellowshakea tarkoin matkivaa ainetta? Jos ja ken tutustuu vaikka teräsrakenteisiin 

liittyvään värimaailmaan huomaa varsin pian miten kysytyin maaliväri sielä on, niin kuka enää edes 

yllättyy nimenomaan ruosteenruskea. Idea on päivänselvää keinoruosteen väri sekoittuu kauniiksi 

illuusiopuhtaudeksi ruostuvien rautarakenteiden maailmassa! Tismalleen sama kuvio kattaa myös 

ydintalouden kautta maailman. TVO:lla kukaan ei jaksanut kiinnittää huomiota enää pinkkivärisiin 

epämääräisiin kaikkiin noroihin. Kun silmät oli totutettu niin paperimaailman "Stabillokynätushien", 

kuin ties minkä pinkkitunkeumaväripaljouksien ja maasta keltaisenaan tihkuvien tottumusten 

maailmaan. GTK:n keltavesiä tihkui varsin laajassa kirjossa pitkin TVO:n luolastoseinämiä, lattioita, 

kattoja myöten jne. Oli päivän selvää, ettei kukaan tällaisessa värimaailmaähkyssään jaksanut 

huomata, vaikka keltaisuus olisi ollut sitä "ihteään" suoraa uraanihapoketta. Tämä samainen stoori 

on syövytetty myös uraanikaivosten ja uraanijalostamojen orjatyöläisille tosi tarkoin. Vaikka haalarit 

heillä hohkaa kalmoaan illalla keltaisempana kuin itse hornan tulet. "No joo se on varmaan sitä 

kaivosten testifluorikeltaista varmaan, tuumataan". Ja muuta kun kaivajapolo unta palloon ja 

kuolee 45v yellovshaken yleismyrkytyksiin tietämättä mikä iski! No tämän alustukseni jälkeen 

tuskin paljoja pitää kertailla m i k s i myös TVO:n niinkuin Tshernobilin alueillakin keskitetään 

"pinkkiin". On paljon helpompaa ylläpitää illuusiota näennäispuhtaasta ja hyvin puhdistetusta 

ydinvoimala-alueista, kun kukaan ei tiedä onko päälle tippuva pinkkinen tai pimeässä keltaisenaan 

loistava lillinki aitoa vai ikäänkuin äpäaitoa ainetta. Jos Tshernobilin dekontaminaatioliimavaahto 

olisikin alkujaan vaikka kirkasta. se varsin nopsaan alkaisi loistaa samaista näkemäämme pinkkiä. 

On syvällisen tärkeä tajuta, pintoihin tauotta ilmakehän typpisäteilypalamisesta lisääntyvät 

pulveroinnit hohtaisivat lisääntyvänä pinkkinä kuin kuu taivaalta. Ei pois kulkeutuvaa 

dekontaminaatioainetta vaadittaisi panemaan kaikialle alati lisää JOS ei sen käyttölisä olisi alati 

myös akuutti! Tshernosta maailmanvalloitukseen leviävät säteilymutageeniset punaleväkannat 

rules hervottomasti. Tilanne on täysin poissa niin EU:n kuin IAEA/NSA ydinhallinnon militäärien 
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valvonnasta. Taivaamme ja meremme kansoittavat kasvavat säteilystä pinkeät ja 

keltaloisteväritykset kyetään paljon helpommin poistamaan ihmisten turrutetuista mielistä, kuin 

aidosti luonnostta. Jos kaiki menee, kuten ydinrikoksiaan juonivat maharikkaat ydinkönsikkäät 

haluaa maailmamme lehtivihreyden tulee syrjäyttämään varsin psygedeelinen ydinajan sisään 

aikanaan ajatettu 70-luvun alun LSD-trippivärimaailma. ----------- 03.12.2009 Ja mitä vielä! Ei noi 

lentoterminaalien väet mitään lakossa oikeasti olekkaan, mitä muutakaan! IAEA ja NATO halusivat 

vaan lentoterminaalit keinolakkoillen tyhjiksi, että kansainväliset booriruiskutusjoukot 

huoltoväkineen eivät saisi todistajia toimilleen. Nyt kun ESA oli mittaillut yläilmakehässä huikeita 

yleistaustasäteilyjen +20% vuosinousujaan jo. Ja oli pelättävissä, typpikehän räjähtävän 

säteilykasvusta palamaan jo varsin pian. Katselin jälleen tänään miten pitkin päivää näkyi 

useampia raskaita lentokoneita. Tulivat tuolta idästä päin. Noin 10km ennen Olkiluotoa koneet 

aloittivat 10km korkeudessaan syöttämään boori-, barium- alumiiniseostustusten myrkytyksiään 

lentokoneitten moottoripakokaasuihin. Itä-länsisuuntaista kilometreittäin toistuvaa vanaa 

vaarnattiin. Piirrettiin ydinaavikoituneeseen seisovankuolleeseen 100% pilvettömään 

taivaankanteen uskosti kuin verihaavaa kuolevan luontomme Äitimaan muistoksi. Tultuaan 10km 

Selkämerelle lopetettiin ruiskutus, ja alettiin kaartaa Turkuun päin. Olkiluiodosta tiedämme sen 

miten meren jäätyessä merituuliputki piiskaa beettasoihdun ionisaatiovanaa TVO:sta jopa 100km 

päähän Turkuun asti. Muistamme miten noin vuosi sitten tammikuussa -09 tämäinen syyti Turun 

YLE Kuusiston TV-mastoon ionisoituneen 400m korkean johtavan ilman pinkkipaloon valosoihdun. 

Räjäyttäen YLE:n laitteita. Olin toki heitä vääjäämättömästä varoitellut toistuvasti. Vain viikko 

ennen täystuhoa. Oli tietysti viimein sävähdyttävää huomata miten massiivisiin mittoihin tuokin 

realinäyttöni oli patistanut ydinherramme pakon edessä. Minuun oli siis synkeimmänkin ydinherran 

vaan pakko uskoa toteennäyttöjeni takia. Mutta tuleeko alan asiantuntijalle näistä kiitosta? Ydinala 

on täysin sekaisin ja paniikissa satapäiset armeijan ja poliisien osastot tekevät kaikkensa 

peitelläkseen ydinalan rikoksiaan ihmisyyttä vastaan. Toivoa sopii, että tästä veririitistään 

vastuulliset ydinrikollisemme TVO/Posiva/Tem/IAEA/STUK/SUPO saavat tuta katkerat 

kyltymättömät rikosstuomionsa. Aitiopaikaltani katsellessa toki hahmottaa, kun tietää mistä on 

kyse. Kuvan alakuoliokohdassa on tosiaan tuon ydinsyydön pinkkivanan osumakohdassa TVO:n 

ydinvoimalat! http://kuvaton.com/k/i8s.jpg Tässä vielä tilannekuva keskusteluajan 

"yleispinkkitaivaan tasoista. http://kuvaton.com/k/i8o.jpg ------------ Sain kokea todellisen dejavuu 

ilmiön saatuani käsiin näitä ydintutkielmiani liki pilkuntarkasti myötääviä salatusta Saksan 

ydinprofessoritutkijoiden artikkeleista kertovaa: Martin Butzin (Cand-Phys.) Roland Koller (Dipl.- 

Phys. Tutkinut radioaktiivisuuden vaikutusta ilmakehään prof. Gunther Reichin kanssa.) Krypton-85 

(Vapaalyhennelmä).Viime aikoina on alettu yhä yleisemmin esittää, että ydinvoimaloiden käyttö 

vaikuttaa ilmakehäämme, muuttaen ilmastoa epäsuotuiosammaksi.Atomivoimalat ja ydinjätteet, 

jälleenkäsittelylaitokset päästävät ilmakehään radioaktiivisuutta. Ionisoiden ympäristöämme. 

Vastaava pätee myös ns."luonnon radioaktiivisuuteen." Sitä on 3 lajia kosminen-, kallioperän- ja 

radon- ja jalokaasusäteilyt. Atomikauden alusta ilmakeämme on alkanut tulla ylimääräsäteilyä. 

Tätä on tutkittu pelkästään ihmisvaikutuksista säteilybiologisesti. Vaikutusta elottomaan maailmaan 

ei olla tutkittu. Radioaktiivisuus ionisoi reaali-ilmakehän lukuisia ainesosia. Keinotekoista 

ilmaionisaatiota aiheuttavat radioaktiiviset jalokaasut: radionuklidi argon-41, ksenon-133, ksenon-

135, ksenon-138, krypton-88 ja krypton-85. Viimeisin viipyy ilmakehässä puoliintumisajallaan T½ 

10,8v kauan ja vaikuttaa MAAILMANLAAJUISESTI.(Samoin esim. ydinvoimaloista sinkoavat 

beettasoihtuamisten 10-kertaa kerrottua runsaammat neutronvuot ja syntyvät bioaktiiviset esim. 

pelätty tritium T½ 12,3v, deuterium, kuorimallien säteilyvarastoitumat.) Neutronivuota vapautuu 

koko ajan reaktorin käydessä, samoin tritiumia, gammaa, neutriinoja. Tämän lisäksi tietyissä 

käyttösäätötilanteissa ja pikasuluissa vapautuu voimakkaita huippupäästöjä reaktorin viiveisten 

neutronien myrkyttymisistä. Erityisesti iäkkäistä voimaloista, joiden rakennneaineet on 



661 
 

neutronvuon/ muun säteilyenergian kyllästämiä. Huippupäästöjä vapautuu reaktoreista 5-10 kertaa 

vuodessa. Tällöin maan pintailman luonnontasot ylittyy 100-, jopa 1 000kertaisesti. Tällöin 

kohonneen ionipitoisuuden kohoamisvaikutuksia ei nykydosimetrioin kyetä mittaamaan, tai 

arvioimaan vaikutuksia. Laboratoriokokein pienikin ionipitoisuuden nousu kiihdyttää ilmakemiallisia 

reaktioita.(Teksteissäni käyttän tästä happiradikalisaation ja ultrapalamisen termejä.) Jo 1899 

alkaen on tiedetty että ionisoivalla säteilyllä on ilmakemiallisia vaikutuksia. Mutta vasta 1960-

luvulta alkaen on harvoissa laboraatioissa kokeiltu radioaktiivisuuden vaikutuksia ilmakehässä. 

Radikaaleja syntyy jo heikossakin radioaktiivisuudessa. Radikaalit ovat erittäin herkästi reagoivia 

oksidantteja ja ovat voimakkaasti hapettavia. Nämä ilmakehän ns. "pesuaineet" muuttavat 

ilmakehässä olevia kemikaaleja vesiliukoisiksi, happamiksi yhdisteiksi. Ne huuhtoutuvat 

ilmakehästä sateitten mukana. Happiradikaalit muuttavat mm. ilman rikkidioksidin ja typpioksidit 

happohiukkasiksi happosateiksi. Savukammiokokeissa on havaittu ilmakehän 

kombinaatiovaikutuksia: UV-valo ja radioaktiivisuus vahvistavat toisiaan vastavuoroisesti 

rikkidioksidin muuttuessa happohiukkasiksi. Saksassa säteilysumun on todettu 

ydinvoimalaympäristöissä todettu synnyttäneen lisääntyviä metsävaurioita. Koskaan ennen 

tällaista matalatason radioaktiivisuuden ilmakehävaikutuksia ei ole otettu huomioon. Keinotekoisen 

radioaktiivisuuden nostaesssa koko MAAILMAN luonnontaustasäteilyä on riskit arvioitava 

uudelleen. (Erityisesti suomalas-ruotsalaisessa tyyppisessä jopa 5-v 

uraanipolttoainekiertovaihdossa on tilanne pahin. Muualla maailmassa polttoaine vaihdetaan 

vuosittain, korkeintaan 2v välein. Suomen sikalikaisessa polttotavassa maasamme, OL-3 

plutoniumpoltosta nyt puhumattakaan), vapautuu erityisesti runsaasti plutoniumin polttoon 

painottuvassa polttoaineluonteesa krypton-85 pitkäikäistä jalokaasusäteilijää. Sen talteenotto on 

vaativaa tekniikkaa. Se pitäisi kiinteyttää -185C pakkasessa. Vain yksi tähän pystyy, Karlsruhen 

pienkoelaitos. Siksi kemiallisesti inertia krypton-85 leviää maailmanlaajuisesti. Se ionisoi ilmaa siis 

globaalisti! (Kuten niinikää pelätty tritium.) Ionisoivat ilmaa globaalisti- myös merien yllä. 

Lisääntynyt ionisaatio muuttaa maan ilmakehän sähköisyyttä. Tällöin sähkön johtuvuus ilmassa 

lisääntyy ja ilmakehän elintärkeä sähkökenttä pienenee. (Kuten olen varoitellut jo vuosia, 

ydinvoiman purkama sähkökenttä tuottaa sademekanismeja ja siksi ydinvoima nyt ydinaavikoi 

sadantojamme alas nähdysti!) Jos mm. kryptoneja, tritiumeja ja muulla tavoin säteilyä ilmaamme 

varastoitoivat kuorimallisäteilyvarastot lisääntyvät yhä, se muuttaa ukkosesiintymisiä ja 

ilmenemismuotoja. On olemassa selkeitä kokeita, jotka osoittavat, miten ilman sähköistymiset 

vaikuttavat myös pilvimuodostuksen fysiikkaan. Ilman sähköisyyden muutos vaikuttaa 

sadekuurojen esiintymisiin. Säteilyionisaatiot ja krypton-85 pitoisuusnousut muuttaa sadekuuroja ja 

maantieteellistä jakoa. (Olen niinikää vuosia osoittanut kiistatta miten ydinvoimala-alueilla ja 

uraanikentiltä tulevat valtaisat säteilypäästöt ovat tappaneet käytännössä esim. Ausralian luonnon. 

Nyt systeemi on jo hävittänyt mm. USA:n, Aasian, jo myös Euroopan sadantaa ydinaavikoittaen. 

EU myönsi jokin aika sitten odottavansa jopa yli -70% sadantakatoja.(M.T.) Maailmanlaajuisesti 

ilmasaasteitten muutosnopeus on jo kiihtynyt ydinvoimalavaikutuksista. Rikkidioksidin ja 

typpioksidin päästöagressiivisuudet happosateiksi lisääntyvät ydinvoimin. Tällä hetkellä (1988) 

maailman ilmakehän krypton-85 on hieman alle becquerel kuutiometri. Krypton-85-konsentraatio 

on maailmassa huomattavasti lisääntynyt. 1950-luvun lopulta runsailla ydinkokeilla ensin. 1963 

ydinasekoekiellosta huolimatta krypton-pitoisuus on edelleen lisääntynyt ydinjätteen 

jälleenkierrätyksen laitosten käyttöönotoista ja lisärakenteluista mm. Englantiin ja Ranskaan. 

Lisäydinvoima nopeuttaa tasonousua. Maailmalla olevat vajaat 500 ydinvoimalaa kattavat 

globaalista energiastamme vain 2%. (Luku jota olen vuosia niinikää käyttänyt ydinlobbariemme 

17% valhenollaukseen. Jälleen tutusti olen oikeassa. Hienoa, että tietojani taataan näin 

arvovaltaisesti jälleen.) Jos tuo illuusoitu ydinenergian n. 20% OIKEASTI toteutettaisiin tarvittaisiin 

liki 10-kertainen, 4 000kpl keskikokoreaktoria. Tilanne lopettaisi jo nyt energianegatiivisesti 
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kaivettavat uraanivarantomme seinään. Olisi pakko rakentaa mm. 330kpl Wackersdorfin kokoista 

jälleenkäsittelyn laitosta. (Sekin kuulema valmistuttuaan Saksaan hylättiin mokana.) 330kpl on 

pakko, koska plutoniumin taloussuunnitelmat ei muuten toimisi. Näin ilmakehän krypton-

konsentraatio ja vastaava ionipitoisuus nousisi nykyisestä n. 200-kertaiseksi!!!!!!!Totaalista 

ilmakehämuutoskokeilua siis. Sellaisen ydinvoiman energiapolitikan geofysikalisia ja 

ilmakemiallisia seuraamuksia ei kyetä edes arvioimaan. Näin usko ydinenergian ilmastomuutoksen 

estoharhaan osoittautuu vaaralliseksi. (Julkaistu Saksassa Globus-lehdessä 11.12.1988, 

Suomennos Jorma Kalanti.  

  

421.03.12.2009..txt 
421.03.12.2009! 03.12.2009 YLE aamu-uutiset ilmoitti lakonisesti:"Eurajoen TV lähetinyksikkö 

rikki. Digia ilmoitti laitteistojensa rikkoutumisisten tapahtuneen 03.12 illalla kello 21.00." Siltapaa! 

Olen pitänyt päiväkirjaa, jotta tulee tarkoin kirjattua historiaan miten ydinalan tri-ydin-Mengelet 

TVO/posiva/STUK toteuttavat miljoonien ihmisten henkeä vaativat ydinsäteilyllään tieten 

tappamiskokeet. Aito Mengele joutui jo vastuuseen ihmiskokeistaan. Jää nähtäväksi miten tullaan 

suhtautumaan ydinrikollistemme tällaisiin ihmismiljoonakokeiluihin. Joka tapauksessa tässä on 

kyse IAEA:n hallinnoimana maailmanlaajuinen ja globaalisti valtioväkivaltakoneistojen 

suojaviittojen alla etenevä ennennäkemättömän tuhoisa, koko Maapallomme laajuinen säteilyllä 

tappamisen perinne. Muutama päivä on TVO:n yli lennelty järeillä lentokoneilla päivästä toiseen 

boori, barium, alumiinimyrkytysruiskutuksin. ESA ja EU olivat antaneet yleishälytyksen, Suomen 

seisovan pikkupakkasen ilmakehän inversiokerroksiin alkoi kasaantua beettasoihtuamisen 

synnyttämiä kohtalokkaan vaarallisia säteilyionisaatioarvoja. Näillä IAEA/NATO systeemien 

lennoilla on koetettu epätoivoisesti estää jo tutuksi tulleita mm. juuri noita Turun Kuusiston TV-

linkkien räjähdysten paloja ydinvoimaloiden syytämiä ionisaatiopilviräjähdyksiä. Olen jo jonkinaikaa 

odotellut miten luonto palkitsee tämän paniikkisen jo ideana tuhoon tuomitun sotilaspelleilyn 

ratkaisut. Tuskin kukaan yllättyy kuullessaan, vuodentakainen tammikuun 18 päivä TV-

mastoräjähdys surutta uusiutui, omalla vääjäämättömyydellään. Prof. Gunther Reich on mitannut 

ydinvoimaloitten kyenneen nostamaan säteilypäästöillään ilmakehämme globaalitasolla 1000-100 

000 kertaistuneisiin säteilyionisoitumisiin beettasoihtupäästöillään, krypton-85, neutronvoillaan, 

Malenka-kuorimallien varastoitumillaan ja toki deuterium/ tritiumpäästöillään. Tämä Eurajoen jo 

useasti TVO:n säteilyionisaatiopäästöistä räjähtelevä YLE TV-masto sijaitsee n. 

kolmattakymmenettä km ydinvoimalasta. Suoraan Tampereelle menevissä perustuulen 

virtauksissa ja Tampereen korkeudella yli 100m merenpinnasta olevan TVO:n ydinvoimalamaston 

päästöjen tiellä. Klassinen kuvio. Saksasta tulleessa materiaalissa STUK vedätti kansaa, että 

"vain" 5km ydinvoimalan ympärillä ionisoisi pahemmin. Tämä ei toki pidä lainkaan paikkansa, 

kuten näemme. Kylmä totuus on se, että esim. tammikuussa -09 räjähtänyt puolestaan Kuusiston 

YLE TV masto oli yli 100km päässä ydinvoimalasta! Myös lentokoneruiskutukset vaikka olivat 

kestäneet ennakoiden TVO:lla jo päiviä eivät mahtaneet tilanteen ryöstäytymiselle yhtään mitään! 

Myös etäisyyden turvailluusiot rapisivat kauniisti. Ydinterrorilla ydinvoimalasta ei ole 

turvaetäisyyksiä. Kuulustelin pari päivää sitten, miten Radio Novan väki hämmästeli kautta 

maamme räjähdysmäisesti lisääntynyttä "sähköallergisuutta". Toimittajaa myöten olivat 

huomanneet miten sähkölaitteitten ympäillä sormenpäät nykyään kihelmöi tuskaa tuottaen. Silmiä 

kirvelee ja vetistelee pitkin maita niin totaalisti, että TV:ssä pian myydyin lääke on Wisine 

"kuivasilmäisyyslääkitykset". Tässä ei tietenkään ole muusta kyse kuin globaalin ilmakehämme 

kiihtyvä yli 10-kertaistuneesta säteilyionisaatiotasoista ydinvoimalapäästöistä. Aina kun menet 
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sähkölaitteen ääreen saat logisesti sähköiskuja. Ja juuri lähimpänä oleviin sormenpäihin. Voi vaan 

kauhistella, kauanko ihmiskunta kestää pahenevaa ja peiteltyä tulevaa ydinkatastrofiaan. Kohti 

punasateitten kausia ja noin . . ! Koska nämä molemmat ilmiöt ovat juuri tänään niin kuuma aihe, 

että joutuvat ydinpoliisien ja sotilaallisen painostuksen ja peittelyn piiriin, julkaisen tähänkin 

molempien koostesaittieni aloitusosoiteet. (jossei suostu toimimaan lataa osoitteisto googlesivun 

vasempaan yläriviin tarvittaessa.) Varsinaiseen shokeeravaan luolakuvaosastoon! 

http://www.viheraho.info/index.php?topic=4864.msg40805#msg40805 Myös Styrgevideot toki 

mukisasti mukaan: Ilkka Remes ja Isku Ytimeen: http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1005706 

Hotmateriaaliin tästä. Viheraho.info http://www.viheraho.info/index.php?topic=4952.0 ------------ 

Archaikum pasi radio foorumi 12.12-09 Olen lueskellut P.D. Smithin kirjaa Doomsday Men (2007) 

ja siinä on kiinnostavaa tietoutta. Atomiin liittyvät perusrealiteetit alettiin selkeästi oivaltaa jo 

viktoriaanisella kaudella, ja silloin jo unelmoitiin atomivoimalla toimivasta maailmasta. Sitä myös 

pelättiin. Kemisti Frederick Soddy visioi jo 1903, että planeettamme on mahtava radioaktiivisen 

energian varasto. Vuonna 1904 ranskalainen tiedekirjoittaja Gustave Le Bon tuli ajatelleeksi että 

koko maailman pamauttaminen voisi olla mahdollista, ja fantasioi pienestä atomisytyttimestä, joka 

laukaisisi kaikessa maailman aineessa ketjureaktion, ja tässä "atomidisintegraatiossa" aineet 

hajoaisivat kevyiksi kaasuiksi kuten helium, eikä jäisi kiveä kiven päälle. Kun Los Alamosin 

tiedemiehet rakensivat ensimmäisen atomipommin, ja se räjäytettiin autiomaassa, tiedemiehet 

löivät vetoa siitä yhtyvätkö ilmakehän kaasut ketjureaktioon, ja tuleeko maailmanloppu. Silloin 

ilmapiiri vaikutti olevan aika hulvaton; hullun tiedemiehen arkkityypit viuhtoivat, ja loivat 

edesvastuuttomia tekniikoita. Tosin keskusteltiin myös vaaroista ja moraalista. Tätä viktoriaanista, 

ja vielä 1900-luvun ilmapiiriä voi tietysti verrata nykyiseen ilmapiiriin, jossa atomi on 

arkipäiväistynyt niin paljon, ettei sitä halutakaan nähdä muuta kuin arkisena asiana, ja kaikki 

asiaan liittyvä julkinen informaatio vaikuttaa pyrkivän enimmältä osin suuren enemmistön 

tyynnyttelyyn, ja turvallisuudentunteen luomiseen. -------- 14.12-09. -Nettifoorumista poimiutui tieto, 

ettei Eurajoen YLE olisi räjähtänyt pelkästään 03.12 vaan säteilyionisaatiokasvu olisi laukonut 

lähetintä vielä seuraavanakin päivänä. Esim. 6.40 eteenpäin 2h myös. Kuvaavaa ettei tästä 

kerrottu yleisölle enää suoraan. - Rauman aluesairaalojen ulosajattamiset Poriin ja aina Forssaan 

asti on puhuttanut jo pitkään. TVO/STUK kun tietää, että Raumanseudun leukemiasairastumiset on 

TVO-lahjustuksin 10-kertaistuneet säteilypäästöistä. Ydinrikollisillemme on suorastaan elinehto 

ajataa säteilysairastumisten tilastojen käsiin räjähtämiset ulos tiedostoistaan sekoittamalla 

TVO/raumalaissäteilykuolevat Porin suurempiin väestömassoihin. Tästä nimenomaan johtuu 

Rauman sairaalojen alasajot väkipakolla TÄSSÄ JA NYT! L.S.-foorumi LED Tuulet tulossa.14.12. 

klo 10:08 -14.12 -09. Huomasimme miten talvi t a a s tuli? Niin 2kk kestäneen lämpimämmän 

jakson katkaisi kuin seinää kovalla tuulellaan Siperiasta tulleet hyytävät puhurit. Tänä aamuna 

huomamme -15C peruspakkasejaksot nollakelien jälkeen, miten JUURI kylmä tulee tuulella! 

Ihanteelliset itsesäätöisille olot tuuliekovoimaloille. Jotka toimivat silloin kun tarve on suurin. VTT ja 

tuuliatlakset tämän ekotuulen perusominaisuuden jo alleviivasivat. Naureskelemme miten tutusti 

ydinalan harhat kylmän ajan tuulettomuudesta murskataan kuin tyhjät kuplat kuuluukin. 2/3 osa 

tuuliekosäädöstä tulee siis pakkaen myötä. YLE varoitteli kovista tuulista aamu-uutisiinsa, koska 

suliin rantoihimme muodostuu suuret merituulipyörteet myös salamana. - Kuulimme T.S.14.12 

miten Ruotsissa ydinalotusaikeet ollaan otettu vastaan. Sielä kansa kääntyi kannoillaan vihastuen 

aikeille kävellä ydinalasajokansanäänestyksensä yli. Pyörrön keulahahmoille sikäläisille 

porvaripuolueille luvataan (T.S-lehdessä) 9kk päästä vaaleissa rökäletappioita ydinmokastaan. 

Vihreille ja ydinromutuksia takuuvarmasti luvanneelle Mona Salinille povataan maittavaa revanssia 

hänet kuittiasioista virastaan kammenneita ydinherroja vastaan. Odotamme kieli pitkällä miten 

Mona alkaa nuijimaan tulevana vuona Ruotsia pois ydinsekoiluistaan. Tämä lienee herkkua myös 

Suomen ydinkulttilaisilleme?) -Niin tämä säätyyppimme muuttumisen käynnisti sopivasti 
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historiallinen 269km halkaisijainen megalomaanisen iso ydinvoimaloitten 

beettasoihtuionisaatiopilven räjähtäminen Itämeremme yllä 88km korkeuteensa. Paljon kertovaa 

tapaukselle on, että kaikki tapahtumasta otetut kuvat sensuroitiin mustavalkeiksi, ettei beettapinkki 

näy. Ja kuten Suomessamme tapana on myös mm. URSA:n artikkelikuvat ottaneen tutkijan 

kaappasivat SUPO/NSA erikoisagentit synkkään autoonsa keskellä päivää. Mitään 

jälkitutkimustietoja tästä ennenkokemattoman historiallisesta beettasoihtuamisen megatuhosta 

esim -30% otsonireikiiä tuottavista jälkiseuraamuksista ei uskallettu niinikää antaa. Ydinalan 

epätoivolla ei näy rajalaareja olevan. ------------ Matin yllätysoivallus. Matti T.No siinähän se on 

tietenkin selitys sille, etteivät ihmiset tunnekaan sähköyliherkkyyttä. Ympäristö on ionisoitunut! 

https://oa.doria.fi/handle/10024/50473 Uutinen suomeksi: 

http://www.tekniikkatalous.fi/tk/article352886.ece T&T. Tutkimus Raili Leino, 1.12.2009, 8:53 

Matkapuhelinherkät eivät pärjänneet sokkotestissä Niin sanotut sähköyliherkät eivät tälläkään 

kertaa saaneet todistetuksi väitteitään siitä, että radiosignaalia lähettävä matkapuhelin tekee heidät 

sairaiksi tai huonovointisiksi. Tutkimus toteutettiin Turun yliopistossa. Matkapuhelimen aiheuttama 

sähkömagneettinen säteily ei aiheuttanut merkittäviä vaikutuksia aivojen sähköiseen toimintaan tai 

tiedollisiin prosesseihin tutkimuksessa, jonka PsM Myoung Soo Kwon toteutti tohtorinväitöstään 

varten Turun yliopistossa. Soo Kwonin neuropsykologisissa tutkimuksissa 84 koehenkilöä osallistui 

altistuskokeeseen, jossa heidän piti arvioida, oliko matkapuhelin päällä vai ei ja tapahtuiko sen 

tilassa muutoksia. Koe toistettiin 600 kertaa. Koehenkilöiden hakuilmoituksessa 75-prosenttisesti 

oikein vastanneille luvattiin viidenkymmenen euron rahapalkinto, mutta kukaan ei voittanut sitä. 

Terävä huomi tullakseen Keskisuomalaisen vapaa foorumi foorumista. Matti nyt selkeästi osasi 

yhdistää asiantilat poikkeuksellisen oikein, tavalla joka osuvuudessaan hämmästyttää kyllä. Kyse 

on tosiaan siitä miten tiedeyhteisöillekään ei ole realistista käsitystä siitä miten ydinvoimaloista 

vapautuvat ionisoituneet, säteilystä johtavaksi ilmaa muuttavat säteilyenergiat toimivat. Eli ihmiset 

kyllä saavat aidosti sähköiskujen kaltaista oirekirjoaan ollessaan lähellä sähkölaitteita eri asteisesti. 

Mutta VAIN kun säteilyä on varastoitunut ympärillä silloin olevaan ilmakehään riittääkseen 

sähköjohtavuuteen. Turussa näissäkin kokeissa ydinala oli tarkoin pimittäen tietoja, pitänyt huolen 

siitä ettei todellista ilmakehän ionisaation aiheuttamaa tuhoefektiä huomioitu lainkaan. Ilmeisenä 

tarkoituksenaan "nolata" kriittistä kansankerrosta tieten. Sopii kysyä miksei edes tällaisissa 

tiedeyhteisöjen kokeissa ydinrikollisten todellisia tuhopäästöseuraamuksisista haluttu lainkaan 

tutkintaan? Ei ole ihme, kunei osata tutkia oikein, ydinsäteilyn ilmaionisaation tutkiminen onkin ollut 

TABU pitkään! ------------ Euroaalista sääprofetiaa. "Pikkuisessa" kullalla silatussa tuhatneliöisissä 

Helsingin Eiran ökykivitalossaan 8-kerroksessaan vetää raskaaksi käyvää mahaansa kasaan 

ydinlobbari "Von Erkk". Ekstreme hengessä kipaisee ökytyyristä konjakkiaan siemaillen 

norsunluutornistaan lasikatteisessa parvekkeessaan ja virkaa. "Juu EI tuule ja . termostaatissa 

näyttää +27, Eipä näy mikään hillitsevän edes kasvihuoneilmiöitämme. Muuta kuin lisää 

kuolettavia kallita ydinvoimaloita pinoon Olkiluotoon. Pitää varmaan taas kirjoitella tiedotuskanaville 

meiltä ydinherroilta ruskea jouluhenkinen kirjekuori ja hyvin menee!" Päälle rasvaisen räväkkä 

naurunhehkutus. Tosimaailmassa taas Taavi Tasamaantallaaja lukee lehdistöstä miten 

ennekokemattoman aikainen myrskypuhuri puhalsi mannuilleen Siperian huippuarktista 

perushyhmää viikolla 51. Mittari kilahti pysyvästi yli -15C pakkaslukemiinsa niin että EU-

ydinhallinnon Köpiksen kokoustajat anelee sisäänpääsylämmitykseen hyisenevältä pihalta. Ei 

näytä edes ydinherrojen ruskeakirjeisyys lämmittävän ydinlisärakennuspyytäjien mieliä. Samalla 

ruuvaa kohmesormiinsa umpijäistä ikkunaansa kiinni T. Tasamaa, kun säätiedotus lupailee 

pakkasten tuomia yli 20m/s huippumyrskytuulia. Vaan naurattaa kun jokatalvinen merituuli 

lämpimästä merestään pyörittää vastarannan tuuliviipperöitä koneet punaisena hehkuen. T:n 

hohotus muuttuu hekotukseksi kun ydinalan lobbarit taruilee ostolehdistöissään rahasta, millä 

lämmittää, kun ei ikään kuin tuule pakkasella. Taavi ruuvaa sähköpatteriinsa lisää ostamaansa 
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halpaa oikea-aikaan tuotettua tuuliekosähköliitäntätuotetta lämpö syvänä mielessään.. ---------- TV 

Stiller 19.12.2009. Ruben stiller YLE 2:"Matti Apunen Aamulehden päätoimittaja. Ilmoittaa 

suurimpana haaveenaan haluavansa kuulla, että "he olisivat kyenneet nöyrryttämään" NATO-

vastaisuudestaan kuulun presidenttimme Tarja Halosen käännynnäisenä sanomaan tammikuussa: 

Suomi liitetään NATO:on. *Olen aina tiennyt, että tämä EU:n usean lautasen asiataistelu 2009 

lopuilla perustuu TVO/Posivan haluun saada maahamme EU:n ydinjätteen jalostamon Suomeen 

Askolaan. Tarkoituksinaan muuttaa maamme maailman ydinsaastan kaivoksien ja 

jakostamosaasteitten turmelemaksi kuolevaksi tunkioks. -------- 22.12.2009 LTD-dosimetria. 

http://kuvaton.com/k/iEW.jpg En epäile hetkeäkään Venäjän uraanikaivosten täyttäneen 

hautausmaita. Se on kaivoksista tappavin kaikkialla ja edelleen, tieto ei vain pahemmin kulje. *Niin 

siis DDR:ssä tapettiin MILJOONISSA/vuosi! Erityisesti miljoonittain puna-armeijan vangitsemia 

sotilaita tapettiin massoittain. Mutta kun sotilaat kuollessaan loppui about 1950-luvuille tultaessa, ja 

kaivosolot veivät miljoonauhrinsa vuosittain oli PAKKO, kehitellä edes jotain "jarrua" kun alkoi 

mennä siviileitä kiihtyvästi. Aihe ja asia kulminoitui muistaakseni about 1952 paikkeilla valtaisaan 

tarkoin salattuun DDR:n siviilien kansannousuunkin. SEV maiden ensimmäinen kansanousu siis. 

Aihe on ÄÄRIMMÄISEN tarkoin salattu ja voi hyvinkin olla, ettei edes Jukka ole aiheesta tietoinen 

kovinkaan laajasti. Itse olen näistä muistaakseni lukenut "Kommunismin mustassa kirjassa". Tai 

tällaisista materiaaleista. Myönnän, että aiheesta pitäisi saada lisää tietoa, ettei mopo karkaa liikaa 

tässä osassa. Mutta uraanuikaivoksissa siis KUOLI miljoonaluokkia/ vuosi! Asia josta 

systemaattisesti vaietaan. Ja nimenomaan USA:n Ruuseveltin suostumuksella Stalinille!! Tai 

menneisiin vuosiin verrattuna kyllä kulkee verkkosensuuureista ja vastaavista huolimatta; se onkin 

ympäristöjärjestöjen tärkein osuus, tiedottaa ja ottaakohudokumentaatiota. Tietysti meidän 

yksityistenkin toimijoiden! Se pitää systeemiä edes vähän aisoissa. *JUST! Valitettavasti 

nyttemmin siihen uskaltautuu käytännössä enää yksityiset, kun Vihreet on hallituksessa.( 

*K.Falstrom on paatuneimpia psykopaatteja joita nettihistoriassa olen ikinä tavannut! Otaniemen 

ydinkommenttiensa roisiuden takia TVO:n toimesta erotettua sakkia. Oli siinä porukasssa, joka oli 

TVO:n koekuulusteltavana Loviisasta 2 viikon ajan. Totesivat ryhmän niin moraalittomaksi 

ydinopeistaan, että Otaniemi ydinoppilaitoksena kaadettiin välittömästi! En tiedä paljonko tässä 

perustuu TVO:n suruttomaan vallanhimoon, mutta silti. . . Kaveri tietää tämän ja on ottanut 

kostonsa elämänsä tehtäväksi kaupata uraanisaastoja maailman kaikkeuden parhaana lääkintänä 

JOKA vaivaan ja kaikille. Taas jälleen oli mukana uutta ja yllättävää, siis se kynädosimetria-asia. 

*Eikös vaan?) Siis ladataanko tuo "laydenin pullo" ensin, *Nimenomaan "esiladataan". vai 

värähtääkö se näyttämään lukemaa pelkästä ionisaatiosta?? Mielestäni täytyy ladata, ei levyjä 

fyysisesti noin selvästi erottavaa potentiaalia voi ihmisten hengittämässä ilmassa olla! *VOI! Se 

tässä uskomattomninta onkin! Veli sanoi muuten nähneensä armeijassa samaisia, mutta 10-kertaa 

KARKEAMMILLA asteikoilla! Tuo kohta jäi siis vähän hämäräksi. Lataamisesta seuraa taas se 

ongelma, että "missä on kondensaattorin + napa?". Vai hetkinen, eikun nyt tajusin, siis ilmassa 

tietysti! *JUST! On sama asia, tekeekö säteily ionin kondensaattorin sisään, jolloin se vaeltaa 

negatiiviselle navalle, vai osuuko navalle +ioni ilmasta, koska se kuitenkin on säteilyn synnyttämä! 

*JUST! Tyylistäsi olen aina pitänyt, kun tajuat suuremmin selittämättä mistä on kyse. Ilmeisesti 

tämän on oltava näin, jotta saataisiin mitattavan suuruinen ero kondensaattorin tyhjentymnisessä. 

Kynä olisi liian pieni suljettu systeemi, jotta tuloksen voisi lukea valoa vasten näkyvänä riittävän 

pian. Tätäkö veljesikin arveli? *JUST! Ja kuten oivalsit jo kynädosi on AINUTLAATUINEN, koska 

se kokoaa bajonettiantenillaan ionikertymiä suoraan ilmakehän atomeista. Tähän ei MIKÄÄN 

nykyisistä säteilydoseista enää pysty! Ajattele, että vetämällä anturin eteen olematon kalvo"suojus" 

estetään alfat, miltei koko beettat, kanavasäteen kokonaiset suuret kirjot, malenkat, ihan kaikki 

tärkeät säteilyn mittautumiset! USKOMATONTA!! Ruotsalaiset tämän huijaukseksi tiesi ja 

vaatimalla vaati laitokselle LTD-dosinsa. Mutta kun hurrit lähti STUK tarkoin niinikää vaatimalla 
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vaati, että mittarit oli ROMUTETTAVA, ettei suomalaiset oivalla tärkeää elintärkeää eroa! Niin 

tarkaksi homma meni, että pilleridosimetriinkin TVO/STUK vaati teippauksen työstä erottamisen 

uhalla välittömästi. Näin TVO esti kanavasädemekanismin käsiinräjähtämisen mekanismien 

kortistoitumiset, kätevän oksettavaa. Teko oli siis tietoinen ja kansainvälisten ydinmääräysten 

mukainen, kosaka vaade oli e h d o t o n . PS. Koostan tuosta hypermielenkiintoisesta 

kanavasädeosiosta materiaalia parhaillaan paperitasoilla. Ja enemmän kuin toivon, että aiheeseen 

tutustuisit tarkoin. Koska haluan tietää JOS maailmalta löytyy lisätietoja TLD-dosimetriaan 

saumattomasti liittyvästä muustakin kanavasädetietoudesta. Aihe on niin järkkytarkoin multakin 

ollut kirjallisena piilossa, että tämä ON aivan uudenkarhea läydös jopa mulle! Enkä vieläkään tiedä 

suuriko merellinen sen takana yhä luuraa peiteltynä. Kuten huomaat AINA löytyy uutta ja salattua, 

ihan järkyttävän aina! Pitää vaan oivaltaa ja kaivaa sitkeästi ihan pienistäkin nyansseista. Kuten nyt 

tääkin kynä TLD. -------- 22-23.12.2009 Eilen 22.12 Tem julkaisi tiedon siitä miten oli hyväksytty 

maamme kattava uraanikaivostoimintalaki. Pekkarinen sanoi lain poistavan yksityisiltä oikeudet 

vastustaa uraanikaivoksia maillaan. Vain korruptioille pedatuille massiivisesti yhdistetyille kunnille 

annetaan kosmeettinen väliintulo-oikeus. Jota ei oikeasti ole, koska suurten kaupunkien 

omistamien pienten kuntien oikeudet on systemaattisesti lähivuosina poistettu tätä varten 

suunnitelluilla kuntaliitoksilla. Samalla Areva ajatti mm. Lapin kullankaivajat alueiltaan 9v 

siirtymäajoin, koska Areva haluaa MAIKEN!. Kun vakuudeksi Suomen kohtalokkaimmille 

päätöksille 23.12 uraanikaivossekoiluja vastustamaan noussut Vanhanenkin päätti protestiksi 

painostuksilleen erota Keskustan johdosta. Kaikesta huomaa miksi Astro-TV ohjelmassa jo 

kuukausia sitten kerrottiin, että Suomen tähtikartta ei ole enteillyt suurempaa tuhon aaltoa edes 

talvisodan aikoihin! Näihin DDR Wismunt/Ronneburgin valtaisiin yli 380m korkeisiin radonoiviin 

rikkihapotettuihin uraanijätevuoriin saa Suomi tottua. http://kuvaton.com/k/iEF.jpg 

http://kuvaton.com/k/iEr.jpg http://kuvaton.com/k/iEP.jpg http://kuvaton.com/k/iEq.jpg Myös NATO-

maa Norjaa on alettu painostamaan tuhoamaan maansa thoriumin maailman toisena 

mahtimalmiona jo täysillä. Dagbladet magasinet 5.desember 2009."Atomkraft? Ja takk. Verden vil 

ha atomkraft. Hvor ble motstanden av?". Ydinkiimassaan EU on päättänyt tuhota ydinsekoiluillaan 

samantien koko Pohjolamme. . . . ---------- 22.12.2009 Satakunnan kansa julkaisi mielnkiintoisen 

uutisartikkelin. Ruotsissa oli tutkittu 1600-luvulla uponneen Vaasa laivan mielenkiintoista tarinaa. 

Erityisesti kiinnostavaa oli miten laivan kuparirahat olivat kadonneet kuin tina tuhkaan! Posivakin oli 

kovasti kiinnostunut Alppien jäässä olleeseen Ötsin kuparikirveistä, mutteivät sitten olleet 

vaivautumaan naapurimaan Vaasa-laivan todistusvoimia, ihan OIKEASTA kuparikadoista? 

Ruotsissa oli todettu miten Posiva/TVO-onkaloinnissa oli vuotuinen kuparikadoksi t o d e t t u 

1mm/vuosi. Eli päätelmä oli selkeä. 5cm Posivan kuparikapselit kestävät tuskin 50v, kuten 

Silminnäkijäraportti jo keväällä 2009 kertoi. Siinä kun Suomi harhailee 100 000v säilytysvaateissa, 

on USA päätynyt 300 000-1 000 000v minimivaateisiin ydinjätteillä. Artikkelissa olevat professorit 

vaativatkin 100cm kuparikapselointiminimejä. Niin ja kuvaavinta oli, että Onkaloinnin 

minimisyvyyksinä artikkeli puhui 5km! Saas vaan nähdä voittaako asiassa ydinkorruption 

määrättömyys, vai fysiikan määräämä totuus. -------- A.N. Noin puhelin tässä jokin aika sitten mm. 

TVO:n kolmosnimen Anneli Nikulan kanssa. Vastaa mm. TVO:n pimeistä tiedotuksista tämä 

työtoverini silloin. Kertoili sitten, miten TVO:n KOKO tiedotus oli ruuhkautunut mm. sadoin 

päiväkyselyvauhdein kun olin kirjoitellut tuon "ylihienokuorirakennelaitetta koskevan nettiartikkelin". 

Kun kyselin, että kuka ja mitä? Niin olivat olleet kuulema Suomen armeijasta ja vastaavista 

turvallisuuspioliisivirannomaisportaista systemaattisesti! No mitä olivat sitten isoiset tiuskineet tältä 

TVO:n kärkinimeltä? No mm. sitä, miten i h m e e s s ä TVO opetta moisia tietoja työväelleen. 

Kuka on tämä kirjoittava "Arto". Ja erityisen tuimasti tiedustelivat mistä ihmeestä olen valtaisat 

ydinfaktatasoni hankkkinut. Juu ei tosiaan mikään ihme, että viranomaiset tiedustelivat ihan 
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ruuhkiksi asti juuri samaiselta taholta, joka on vastuussa kvanttiydintiedoistani viranomaisillemme 

asti. 

  

422. ULTRAtulivuori Olkiluodossa!!.txt 
422. ***SUPERtulivuori Olkiluodossa!! Vuoden 2009 viikko 49 jää historiaan v a r m a s t i ! Eikä 

mistään pienemmästä kuin siitä, miten olkiluodon alla oleva 2 100km pitkä maailman syvimmästä 

Litoraanisauman tulivuoripohjasta on löytynyt SELKEITÄ merkkejä siitä, miten se sijaitsee myös 

maailmanhistorian RAJUIMMAN todistetun tulivuoritektooniikikkaräjähdyksen keskuksessa! 

Erääksi maailman rajuimmaksi tiedetyn joulukuun Kaolakin megatsunnamin laukaisi hurja 8m 

kallioponnahdus. Olkiluodon alueelta löytynyt todisteet jostain kertaluokkia uskomattomammasta 

tektoniikan räjähdyksestä. Jotain sellaista, joka on saanut maailman tektoniikkaosaajat 

haukkomaan henkeään. Olkiluodosta tiedetään jo löydetyn 37m korkeita kallioponnahduskertymiä! 

Asiaa on mitä tarkimmin pidetty ydinvoimin salassa, lähinnä paikallisena luonnonoikkuna. On 

kuviteltu seinämän muodostuneen sadoissa erissä. Nyt alkaa hahmottumaan karmein mahdollinen 

totuus. Olkiluodon sydämmen alla vaanii historian rajuinta tektoniikkaa. Jättäen jopa Yellowstonen 

supertulivuoret varjoon. Olkiluodon ympärille levittäyttyy SUPERtulivuori! Lisäksi tämä tektoninen 

reaktiivinen megahirviö on aktiivinen maapallon olemassaolonsa vuosimiljardit! Nykyinen 

tarkasteltavana oleva seudun tektoniikkalaavakallio muodostui 1,7miljardia vuotta sitten. 

Tunnetuista tulivuorijaksoista kaikkein energisimpänä pidetään Siperiaan vuosimiljoonia putkeen 

toiminutta tulivuorijonoa. Se muodosti aikoinaan koko Siperian peittäneen 200m paksun 

laavabasalttitasangon. Kuvaavaa, ellei peräti kauhistuttavaa asiassa on, Olkiluodon kallioperää 

peittää SAMAINEN 200m paksu laavatektoniikkabasaltti. Tässä ei ole sattumuksille sijaa. Kun 

arktiset kymmenet toistuvat jääkaudet ovat muodostaneet kilometrien jääkenttänsä. Niiden paksuin 

ja keskeisin lakikerrostuma on ollut, niin kuka enää edes yllättyi juuri Olkiluodon rannikolla!! Tämä 

on aivan huikea löydös. Jopa 100 000v kestäneet kilometrien paksut jäävuorijaksotukset painoivat 

Olkiluodosta peruskalliota alas kuin kuulun pelin Kimblen noppalaitteen kalvoa. Ja kun väliin tuli 10 

000v lämpimämpi jakso sulattaen tämän jäämegapainon tapahtui, "KNAPS" ja Olkiluodon 

noppakiveliöt lensi! Samantyyppinen mekanismi on riivannut myös Yellowstonen supertulivuoren 

megamittoja. Aivan uskomatonta, etteivät tiedeyhteisöt ole tajunneet miten systeemi alati aktivoi 

tämän Olkiluiodon lävistävän 2 100km pitkän maailman syvimmän tektoniikkahautavajoaman 

mekanismit. Vesa jo esittikin videoissaan miten Olkiluodon tektoniikkakiveen kohdistunut Kuun 

vuorovesien (0,5m) vetovoimat saa särökalliot uuttamaan alati liikuvaa pohjavesiään noroiksi 

pinnalle. Mutta ajatelkaa tovi mitä aiheutuu kun kilometrien jäämassat pelaa Olkuiluodon kivellä 

kerta kerrasta yhä murskaavammin uudelleen ja uudelleen "kimblenoppaansa". Tuo maailman 

suurimman jäätikön keskuspaineliike osallaan sai aikanaan halkeamaan KERRASTA koko 

Euraasian laatan läpi Siperian heikkousalueen. Kukaan ei ollut tajunut, että tuon laakion alkuunsa 

poikki väsyttäneen "noppapelin" lähtöpiste oli Olkiluodon räjähtämään lähtenyt tulivuorien 

rikkiriivaama kalliotektoniikkasärö. Nämä alla olevat musertavat kuvasarjat kiistatta kertovat niin 

suurista maakerrosnouseman ampautumisista avaruutta kohti, ettei vastaavia tunneta juuri 

mistään. Maailman rajumpia koskaan mitattu kallioperänousutodiste tarjottimellenne, silvuplee! -----

---- NATO pronsipatsasosastolta mm. Tampere armeija. 21.12.2009. Viron NATO-

nettisodankäyntiin kouluttautuneet joukot ostettiin Suomeen terrorisoimaan maamme nettejä 2009 

alusta. Tämä NSA erikoisjoukkio satapäisine miliisimassoineen alkoikin miltei välittömästi 

terrorisoida mm. lähettämiäni erityisen ammattitaitoisia ydinalan sisäpiirifaktojani. Koska koko 

leegion keskeinen tarkoitus oli tukea IAEA:n kansainvälistä ydinrikollisuutta maamme poliisivoimin. 



668 
 

Siksi lähettämiini mm. kuvatriedostoihin TVO/SUPO:n "bottiohjelmarobotti" sylkee mukaan 

eräänlaisen troijalaisen haittaohjelman MINUSTA riippumattomin rikollisin aikeinsa. 

Tarkoituksenaan estää palvelinohjelmia toimimasta. Olen saanut selville miten tätä EU:n 

perustuslaikiemme vastaista haittaohjelmaa voitte alkaa osin ohittamaan. A/ Lisäämällä ohjelmaan 

wwww.-alkuisen lisäosion esim. näin:http://www.kuvaton.com/k/ikA.jpg B/ Poistamalla 

liitetiedostoihini SUPO:n liimaamat 5kpl ylimääräistä merkkiä. C/ Copypastaamalla esim. Googlen 

alotussivussa olevaan vasempaan ylimpään riviin muodostuneen osoitteen päälle koodin. Jolloin 

kone hakee "lähimmän vastaavan nettitiedoston auki." On arvokasta saada aiheesta arvokasta 

kenttäpalautettanne, jotta osaan antaa päivitettyä ohjetta, miten TVO/Posiva/SUPO ydinrikolliset 

toimivat jatkoon. Koska nämäkin tiedostot laittomasti ydinmilitäärit salakuuntelevat ja saattavat 

kehitellä vastareaktioina mitä sattuu. ------------------ ULTRAtektoniikkaa II! *(Tämä materiaalini 

Litoraanitektoniikkakuvineen oli NIIN rajua kamaa, että olen jo saanut SUPO:lta uhkailuja suoraan 

kotiin pitkin 16.12 päivää lähetellessäni. Kännykkääni on samainen SUPO vasta soitellut 

häirintäpiipailujaan yms., etten SAISI tällaisia postata. JOPA fooumeissa ovat poliisipenteleet 

realiaikaisesti soitelleet suuta, ettei näitä kuvia saisi kuulema postata sitten MILLÄÄN. Nettiäni 

pätkitään tunnista toiseen kymmenet kerrat ja pätkintähäirintä aloitettiinkin HETI ja viipymättä kun 

aloitin laajemman leviikkilähettelyni. Arvaa vaan tottelenko.) . . Onhan hei h u r j a n tehokkaart nää 

otokset sitten!) 05.12.2009. No toki löydöksestämme sain aikaiseksi vallan huikaisevaa kuvasarjaa 

myös. Itse asiassa niin peilihäikäisevää, että maamme ydinturvamiliisit tekivät menneen viikon 

läpeensä urakalla töitä tukkiakseen kuvatarjontani asentamiset kaikille kuvantamispalvelimillemme. 

Mutta kuten aina loputon sinnikkyys palkitaan, totuus voittaa ja päivästä päivään kestäneet päin 

SUPO-sensuuriseinämää puurtamiseni lävisti. http://kuvaton.com/k/ii6.jpg Näette jotain 

ennenkokemattoman huikaisevaa kuvasarjaa Olkiluodon Litoraanisauman SUPERtulivuoren 

kyvyistä ettei se enää edes järistä vaan ampuu toistuvasti maankuortaan sellaisiin 

megalomaanisiin korkeuksiinsa, ettei vastaavaa ole aiemmin todisteeksi löydetty! Tässä kuvaa 

kertakallionousemasta joka on kaksi kertaa Kaolakin vastaava: This is foto from Litoraani tektons. 

"Kuvaton" packed. 1r. http://www.kuvaton.com/k/iji.jpg http://www.kuvaton.com/k/ijg.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/ijX.jpg http://www.kuvaton.com/k/ij1.jpg http://www.kuvaton.com/k/ij3.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/ijn.jpg (* 2r. http://www.kuvaton.com/k/ij0.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/ijx.jpg http://www.kuvaton.com/k/ijv.jpg http://www.kuvaton.com/k/ijC.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/ijo.jpg http://www.kuvaton.com/k/ijm.jpg http://www.kuvaton.com/k/ij9.jpg 

3r. http://www.kuvaton.com/k/ijV.jpg http://www.kuvaton.com/k/ijM.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/ijd.jpg http://www.kuvaton.com/k/ijw.jpg http://www.kuvaton.com/k/ij4.jpg 

(* 4r. http://www.kuvaton.com/k/ijF.jpg http://www.kuvaton.com/k/ijP.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/ijr.jpg http://www.kuvaton.com/k/ijq.jpg http://www.kuvaton.com/k/ijb.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/ijE.jpg 5r. http://www.kuvaton.com/k/iBB.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iBT.jpg http://www.kuvaton.com/k/iBp.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iBh.jpg http://www.kuvaton.com/k/iBI.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iBk.jpg -------- http://www.kuvaton.com/k/iB3.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iBb.jpg 6r. http://www.kuvaton.com/k/iBE.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iBe.jpg http://www.kuvaton.com/k/iBc.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iBK.jpg http://www.kuvaton.com/k/iB7.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iBR.jpg http://www.kuvaton.com/k/iBN.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iB5.jpg 7r. http://www.kuvaton.com/k/i8a.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/i8Y.jpg http://www.kuvaton.com/k/i8y.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/i8Q.jpg http://www.kuvaton.com/k/i8l.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/i8J.jpg http://www.kuvaton.com/k/i81.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/i8f.jpg 8r. http://www.kuvaton.com/k/i8U.jpg 
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http://www.kuvaton.com/k/i8V.jpg http://www.kuvaton.com/k/i8Z.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/i8F.jpg http://www.kuvaton.com/k/i8P.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/i8r.jpg http://www.kuvaton.com/k/i8e.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/i8c.jpg 9r. http://www.kuvaton.com/k/iTA.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iTB.jpg http://www.kuvaton.com/k/iTT.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iTI.jpg http://www.kuvaton.com/k/iTS.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iTf.jpg http://www.kuvaton.com/k/iTz.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iTV.jpg 10r. http://www.kuvaton.com/k/iTb.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iTR.jpg http://www.kuvaton.com/k/ipY.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/ipy.jpg http://www.kuvaton.com/k/iI9.jpg _______________________! 

http://www.kuvaton.com/k/iIs.jpg http://www.kuvaton.com/k/iIo.jpg http://www.kuvaton.com/k/iIm.jpg 

11r. http://www.kuvaton.com/k/iIV.jpg http://www.kuvaton.com/k/iIM.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iId.jpg http://www.kuvaton.com/k/iIw.jpg http://www.kuvaton.com/k/iIL.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iIr.jpg http://www.kuvaton.com/k/iIb.jpg http://www.kuvaton.com/k/iIe.jpg 

12r. http://www.kuvaton.com/k/iIR.jpg http://www.kuvaton.com/k/iIN.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iI5.jpg http://www.kuvaton.com/k/ikY.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iky.jpg http://www.kuvaton.com/k/ikQ.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/ikl.jpg http://www.kuvaton.com/k/ikA.jpg 13r. 

http://www.kuvaton.com/k/ikO.jpg http://www.kuvaton.com/k/ikj.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/ikt.jpg http://www.kuvaton.com/k/ik4.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/ikL.jpg http://www.kuvaton.com/k/ikF.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/ikP.jpg http://www.kuvaton.com/k/iGB.jpg 14r, 

http://www.kuvaton.com/k/iGp.jpg http://www.kuvaton.com/k/iGW.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iGh.jpg http://www.kuvaton.com/k/iGI.jpg 

http://www.kuvaton.com/k/iGk.jpg --------- T.K.16.2009 Maailmassa on todettu miten Maapallon 

tektoninen aktiviteetti sykkii 15milj. vuoden jaksoissa. Kuvassa näyttää osuvan kohdalleen 

jääkauden loppumisen ja valtavan jääkenttäpainon katoamiset Fennoskandian laatan päältä. Tämä 

on laukaissut myös Olkiluodon lävistävää litoraanitektoniikkasaumaa erittäin rajuihin jopa 15m 

korkeita kallioseinämiä kerrallaan maasta nosteneisiin suunnattomiin tektonisiin yli 9 rihterin 

tektoniikkaan. Tästä sensaatiomaisesta löydöksestä kyseisellä tektoniikkasaumalla on vasta nyt 

saatu häkellyttäviä kuvia kalliorikkoutumalinjan SISÄLTÄ. http://www.kuvaton.com/k/i9W.jpg --------

------- Säteilyn energioiden tiedetään esiintyvän yli 50-eri muodossaan. Jatkuvasti löytyy toinen 

toistaan oudompia ja aiemmin mittaamattomia mekanismeja joilla säteilyn energiat sinkoutuvat 

ympäröiviin biotooppeihin. On aivan uskomatonta miten monilla tavoillaan ydinreaktorien energiat 

kykenevät siirtymään ongelmitta estelemättä ulos reaktoripannuistaan. Jälleen kerran löydettiin 

tällainen systeemi. Eli 1000MW reaktorista karkaa säteilyn energioina varovaisestikin arvioiden 

1000MW erilaisia säteilyenergioita ohi mittalaitteitten tauotta. http://kuvaton.com/k/i9i.jpg Säteilyn 

energiat myös tunnetusti voivat varastoitua atomin rakenteisiin lukuisin tavoin. Tästä malliksi 

seuraavaa: http://www.kuvaton.com/k/i91.jpg Suomessa 2009 on valtiopetos ydinkorruptoidun 

poliisikontroliemme mielestä kertoa, että ydinvoima ON hengenvaarallista. Siksi on tällaisena 

aikana enemmän kuin yllätys löytää sellainenkin perustotuus, että ydinlobbarilehdistö uskaltaa 

ilmoittaa ydinvoiman hengenvaaralliseksi: http://www.kuvaton.com/k/i9f.jpg  
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423.Hukkuva oljenkorteen..txt 
423.Hukkuva oljenkorteen. 08.12.2009. Katsoin kansainvälisiä videokoosteita. Näytettiin miten 

maaimalla parhaillaan ollaan alettu lentokonearmadoilla sumuttamaan ilmakehäämme 10km 

korkeuksiin boori,barium, alumiiniruiskutuksia. Lukuisat aiheesta tehdyt videot kertaavat hätää, 

mitä ilmiön taustat aiheuttavat maailman väestölle. Kansa tajuaa intuitiona, että megalomaanisten, 

pitkään, hartaasti tehtyjen lentoruiskutuksien salaamistaustoilta löytyy pelko siitä, miten olemme 

menettämässä pysyvästi elinkykyisen maapallon altamme. Eikä filmeissä välittyvä hätä ole väärää 

tulkintaa! Suihkutusten tarkoitus on epätoivoinen taistelu kaikkialle ympärillemme 

kymmenkertaistumaan päässyttä säteilyn ionisaatiokasvuja vastaan. Maailmassa on vain ja 

ainoastaan ydinasekokeitten kieltojen jälkeen pelkästään ydinvoimataloudet 

säteilypäästökasvattajina. Voimme kysyä, miksi ydinvoima on päästetty tilanteeseen, jossa sen 

eteen ollaan valmiita uhraamaan, . .niin, aivan mitä tahansa? Kysyjä ei saata ymmärtää mitä järkeä 

on väkisin ylläpitää 2008 eteenpäin energianegatiiviseksi muuttunutta enegiamuotoa, joka on 

nyttemmin vaatimassa Suomeen 80 000km2 kokoiset uraanikaivosraiskiot. Maahamme 

kansainvälisten ydinjätteitten kokoamiskeskukset, ydinjäteluolastoineen ja vähintään 6 

lisäydinvoimalan vaativaa mm. isotooppijalostamoa. Miksi kuulemme uutisoinneista, että 

ammattiliittoja myöten ovat haluavinaan maamme tappamista säteilyyn tässä ja nyt? Selitys on 

karski. Ydinaseisiin käytetään 94% maailman uraaneista. Määrä on suunnaton, koska uraanista 

kyetään käyttämään tuskin 0,25% tuotteina. Eikä tässäkään kaiikki. Sotilasuraanin ja plutoniumin 

pitää olla käsittämättömän puhdasta yli 90% pitoisuuksissaan. Pitoisuudet tarkoittavat, 

perusydinkärki fissioi sponttaanisti ylikriittisenä uraaninsa likaiseksi. Puhdasuraanipitoisuus 

ydinaseissa katoaa jopa 5v varastoinnissa. Ja taas tarvitaan uusi valtaisa uraanierä neitseellistä 

uraania. Pilalle mennyt ydinkärki viedään siviiliydinvoimaloihin poltettavaksi 

plutoniumasepolttoaineiksi. Tästä on kipeimmillään kyse. Maailman kasvavat ydinasevallat 

janoavat jo nyt energianegatiivisiksi tiedettyjä uudisuraanimalmioitaan mielipuolisella kiivaudella. 

Koska sekä Kiina, että Venäjä ja myös Intia katsotaan pitäytyvän tässä uraanikierteessään. Haluaa 

kohoava ydinasemahti EU hinnasta riippumatta turvata olemassaolonsa ydinasemahtien verisessä 

piikkipaikoissa ydinaseensa varjon alle. Se maksaa Suomen! Vaikka maamme malmioilla ei EU ole 

ydinasemahti kuin 10v, niin uhri ollaan kyselemättä maksamassa. Kansalle ei haluta puhua mitään. 

Vaan tiedotusvälineet valjastetaan lobbaamaan ydinvoimaa hinnoista piittaamatta. Kysyn, 

luullaanko, että se jolle jää tässä pelissä maailman viimeisimmät alati hiipuvammat ydinasekilot 

kykenevän ydinaseillaan valloittavansa maailman? Todellisuudessa ydinvoimassa halutaan roikkua 

maksoi se ihan mitä tahansa. Tulevaisuuden ydinasetuotannon varjolla tulevat puhtaaseen UREX 

kierrätysplutoniumpolttoon perustuvat ydinvoimalat tuottavat 1000-kertaa enemmän säteilevää 

jätettään. OL-3 laitostyypit on aimo harppaus tähän. Kun nuo nyt läpi runnottavat ydinvoimalat 

startataan ollaan jo 100% plutoniumtalousmaailmassa. Näitä nykyisiä ydinvoimaloitamme 1000-

kertaa säteilevämpään plutoniumpolttoonsa viritettäviä ydinvoimaloita aletaan starttailla pitkin 

maailmaa kiihtyvään tahtiin. Ajatellaan hetki, mikä on tilanne jo parinkin kohtalokkaan vuoden 

päästä. Kun Suomenkin OL-3 startataan. Maailmassa on nyt 450 ydinvoimalaa. Niiden 

säteilyionisaatiopäästöt ovat esim. Venäjällä 1000-osa siitä mitä Suomen ydinvoimalamme tekee. 

Miettikää tovi. Plutoniumpolttolaitos tuottaa siis 1000-kertaistuneen säteilyionisaatiovuon 

ympäristöönsä! Karkeasti JOKAINEN maailmassa NYT rakennettava ydinvoimala vähintään 

KAKINKERTAISTAA nykyisen ilmakehäioniosaatiotasomme! Jos joku ihan tosissaan luulee, että 

ydinherramme oikeasti tajuaa tekojensa seuraamuksia vaatiessaan kiihtyvästi näitä 

plutoniumpolttolaitoksia lukuisia, niin eivät taatusti. Pelkästään uutisoinnissa olleet 3-

lisäydinvoimalaa Suomeen nostaisivat Maapallon säteilyionisaation päästön tasot 10-12-kertaisiksi. 

Eikä tässä kaikki, sama tilanne starttaa niin Venäjällä, kuin Kiinassa näillä uudenpolven 
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ydinvoimaloillaan. Jokainen startti nostaa maailman globaalia taustasäteilyämme nykyisestä 

triplaan. Tämä sitten tarkoittaa? Nyt maailmassa on säteilyionisaatiomme maailmanlaajuista 

kasvua vastaan valjastettu tuhansien lentokoneitten jatkuvia boorilentoja jo 2003 eteenpäin. 

Nostetaanko lentojen levittämät boori,barium,alumiiniruiskutukset aina triplaan joka starttaavan 

ydinvoimalan takia? Tuskin. No toisaalta auttaako tuollaiset lentokoneruiskutukset, joiden ainoa 

tarkoitus alkujaankin on syytää prosentin osia neutronisäteilyn vuodoista meriimme ja 

juomavesiimme sateista. Mistä sateista, kaikialla nykyiseen kuivuuteensa kuolevat mantereemme 

edes uneksuvat? Ydinaavikoituminen ionisoi ilmakehämme. On JO lopettanut sateistamme toisen 

puolen. Ja nyt vasta aletaan pääsemään tosi vauhtiin säteilykasvuista. Ihmiskunta on auttamatta 

ajattamassa tämän avaruuksien viimeisimmän elinkelpoisen planeettamme ydinvoimin tilaan, josta 

ei palata. Ei ainakaan ihmiskunta. Mitä sitten tapahtuu, kun ilmakehämme säteilyionisaatio alkaa 

hurjasti kohoten sponttaani-ionisoimaan. Sen aineskaasut aktivoivat toisensa. Typpi palaa 

happeen ja tulee valtavassa palohornassaan pulverina alas. Ydinalan edustajamme toki tietävät 

tämän olevan vääjäämätön reaktio. Mutta mennäänkö kynnyksen yli? Aivan varmasti, koska 

ydinaseitten tuotanto siviiliydinpolttoaineista on prosessipakko, jonka hintaa ei edes haluta 

julkimitata. Hornan jälkeen on aika vähän hengissä niitä, jotka kustannuksia hengissä mittaavat. ---

----- Varum??? Nykyistä ydinvoimakeskustelua vaivaa se, ettei keskustella. Tämän huomaa kuka 

hyvänsä, jopa ydinlobbarit. Jos koettaa aukaista keskusteluja on pian tusina modetaattoreita ja 

poliiseja estämässä keskustelun avausta jo alkuunsa. Miksi, tai paremminkin mikä taho sai parisen 

vuotta sitten TVO:n Pertti Simolan julkaisemaan tällaisen Maon- punakantisen. Jossa 

seikkaperäisesti maamme kaikki tuhannet ydinalan ammattilaiset pyyhkäistiin julkislehdistöistä ja 

neteistä puhumasta yhtään mitään siitä, mitä ydinala meille oikeille ydinosaajille tarkoittaa. Outoa, 

perinjuurin outoa, että nykyään ydinpuollon ns. keskustelun suorittaa muutama yliopiston lyhyen 

fysiikankurssikuukauden läpäissyt pahainen poliisi. Eikö tosiaan ydinpuollolla ole lyödä yhtä ainoaa 

edes vitsiä tasokkaampaa ydinalansa taitajaa puolustuksekseen? Vaan hei mustaa valkoisella siitä 

miten temppu tehtiin jakelemalla mm. (TVO:n) kaikille ydintyöläisille henkilökohtaiset tällaiset 

uhkailu-ukaasit suitten tukkimiseksi: http://kuvaton.com/k/itO.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/itO.jpg[/img] Kuvan henkilö on muuten TVO:n tiedotuskontrolijaoksen 

pikkupomoni, oikeammin "likaliikamoppi" Anssi Hakanen, jos ette sattuneet tuntemaan. Ja jaoston 

koodeksi TVO/ KA4. Ainoana tehtävänään estää kaiken mahdollisen ydinfaktan joutumista 

lehdistöömme, saati nettiin. Kinkkisin kuuluu, m i k s i ydinalan ns. "ostetut puolestapuhujat ovat 

olleet tällaisten henkilökohtaisten ydinalan uhkavaateitten jälkeen lähinnä "pärekorikauppiastasoa", 

kuten esim. huonoa ydinosaamistaan mainostelleet, jopa amatöörimäisyyteen hurahtaneet 

nimimerkkit, esim. Zäp foorumistionimi? Joku voisi luulla, ettei ydinalan koulutuspohjat valmista 

ydintyöväki-insinöörejään kohtaamaan julkisuuden vaikeuksia. Todellisuudessa edustamani TVO:n 

ydinosaajaportaan n. 30v työssäoloajasta on tuhatluokkaisesta väestään istunut yli 10v todella 

tiukassa koulutusputkessaan. Heti TVO:lle tultuamme työmaalle meitä kehoitettiin unohtamaan 

kaikki aiemmmat ydinalatietomme, olimme sitten helsingin otaniemen insinöörejä tai DI-miehiä. 

Koska vasta Olkiluodon ruotsalaisopein täällä osaisi oikeampaa ydinalaa! Kuukausien pitkät 

rouduttavat ja seikkaperäisen puuduttavankuivat kurssitukset, Forsmarkissa, Helsingissä, 

Saksassa, Sveitsissä, Ranskassa yms. kuuluvat jokavuotisiin arkirutiineihin. Omakohtaisesti olen 

käynyt läpi erittäinkin vaativaa erityiskurssitusputkea, joka piti sisällään 

ruotsalaislaitostoimittajafirman kautta ostettuja laajoja uniikkeja kertaluontoisia laitekohtaisiakin 

kurssituksia. Pahimmillaan tällainen kurssitusputki saattaa kestää yli vuodenkin, kuten näitä 

käyneenä tiedostaa. Kurssituksia seuraa tehokurssit, jatkokurssit ja taas lisäosakurssiputket pitkin 

poikin Helsinkiseutuja myös. Koko kouluttautumisten eräs kuuluisimpia Ruotsilta ostettuja 

kvanttiydinfysiikkaan ja erityisesti laitteisto laitteistolta läpi käyvää materiaaliaan esitteli ASEA Aku- 

ja BWR-kursseissaan. Kuukausien kurssikestot, jota hyväksyttyä läpikäyntitodistusta ilman ei 
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pääsisi edes siivoojaksi ydinvoimaloihin. Tästä se sitten vasta alkoi, se vuosien ja vuosien 

perehdyttämissumusyytö. Fortum, Loviisa lähetti polleana TVO:lle kesärevisiotöihin ns. 

Helsinkiläiskouluttamiaan Otaniemen insinööriveljeskuntaansa vertailuksi. Parisen viikoa TVO 

näitä tutustutti rinnatusten ruotsalaiskoulutusputkemme alkutaipaleilla. Loppusaldo noille 

kymmenille Loviisan DI- insinööristöille oli tykki. YKSIKÄÄN Otaniemen läpäissyt insinööri ei 

olemattomine ydinalatietoineen saisi tulla TVO:n aitojen sisäpuolelle. Saati alkaisivat sielä tehdä 

edes tarkassa valvonnassa jotain ydintyön tyyppistä! Loviisalaiset kylmästi kysymättä, selittämättä 

potkittiin pois, eikä kaipaamaan jääty. Erityisen kuvaavaa tilanteen shokille oli, että TVO vedätti 

jälkeenpäin tukensa Otaniemen kurssituksista ja koko Otaniemen ns. "ysinosaajantuottoputki" 

lahotettiin kylmästi toimimasta. Aika hurja, eikä lehdistölle hiiskuttu. Samaiset Loviisan kuumakallet 

riekkuvat nettifoorumipoliiseina, antavat "viisauksiaan", joita me osavammat vesisilmin 

Olkuluodossa naureskelemme. No joo. Oppenhaimerin oikeudenkäynnissä 50-luvulla IAEA jo 

alustavasti päätti, ettei ydintöihin pyrkiville saa aintaa laajaa kvanttiydinosaamista, koska 

oppimastaan tajuavaisivat ydinvoiman maailmansa tuhoajaksi. Olen toki itse käynyt laajemmat 

alkuperäiset satapäiset ydinvoiman tiukat kurrsitykit. Mutta kun aloin kritisoimaan ydinrealista 

onkimiani epäjohdonmukaisuuksia YVA-materiaaleissa alkoi TEM näistä kyselemään miksi 

Olkiluodossa jaetaan noin kattavaa ydinosaamista satapäiselle väelleen, joka asettaa naurettaviksi 

jopa Loviisan insinööristön Helsingin Otaniemen tietotasot? Välittömästi TVO alkoi sisäministeriön 

painostuksin heikentämään kurssituksiaan laajasti. Mikä ennen koulutti 2kk putkeen, muutettiin 

2viikon, jopa 2vrk pelleilyjaksoksi. Haluttiin varmistaa, ettei ainakaan TVO:n uudenpolven 

ydintyöläisillä ole kaltaisiani "ahaa-elämyksiä" ydintöittensä mätäpaiseista. TVO:lla on myös 

maankuulu "ydinvoimalaitossimulaattori". Sielä erityisesti ydinvoimalan valvomon laitosajajat 

koulutetaan erilaisiin kriittisiin tilanteisiin. Kovin on tuttu rakennus myös minulle. Mutta erityisesti se 

aiheuttaa kylmänväreitä esim. valvomon vuoropäällikköinsinööristöille. Vuosittain ajettavat 

simultaaniajot kun antavat vain vuoden elinaikaa läpäistynä eteenpäin. Tätä megaprässiä 

toistetaan tosiaan vuosittain. Yksi epähuomio ja "ydinvoimala-ajokortti lähtee pysyvästi. Eli kyllä 

ydinhallinnollamme pitää löytyä valtavat resurssit tykinruokaa julkisesittelijöikseen, mutta EI! Syy 

on selkeästi sanottuna jo. KunITSE edustan tätä kertomaani ydinkouluttautuneitten kiivainta 

sisäpiiriosaamista, jonka osaajisto kepittää heittämällä koko Suomen ydinosaamiset Rauman 

länsipuolelta ja erityisesti Helsingin himmeimmät ydinpuoltomilitäärit heittämällä. Niin arvatkaa 

miten pahoin sisäministerimme kokeekaan kun kaltaiseni parhaitten parhain on päättänyt esittää 

kolmattakymmenettä vuottaan opiskelemaansa ydinrealismia? Kuten näemme, kukkein paniiki 

räjähti tuon P. Simolan monisteen tuottaen ydinhallinnon silmille. Ydintyöläisiä ei ENÄÄ suin 

surmin sallittaisi miettiä ja keskustella oppimääritään. Mutta miten ydinhallintomme sitten kykenee 

pyyhkäisemään satojen ydinosaajien vuosikymmenten huipputiedostot? Salpaamalla satapäisin 

SUPO-poliisiylläkköinsä painostusmeriensä kirveeniskuin karmeat kvanttiydinfaktatiedostot silkalla 

valtioväkivaltakoneistoillaan hipihiljaisuuksiin!  

  

424.Pinkki II..txt 
424.Pinkki II. PLINK. Niin vinhasti tuntuu maailmalla etenevän nämä satojen km suuruiset alati 

tuhoisammiksi kiertyvät ydinvoimaloitten beettasoihtuionisaatioiden kertymistä räjähtelevät 

taivaankantemme räiskyntätiedot, etten tahdo perässä pysyä. Eli tässä jälleen uudelleenpäivättyä 

materiaalia. Osin vanhaa dokumentaatiota, mutta paljon utta myös. Tilannetiedotusten tempo alkaa 

olla sitä luokkaa, ettei päivitykset perässä pysy. Muta yksi on kristalisaatiossa. 

NSA/ESA/IAEA/SUPO alkaa olemaan totaalisen hukassa yrittäessään piilottaa 269km kokoisia ja 
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88km korkeuden PINKKI-taivaanpalon taustafaktoja! Kyseinen maailmanpallomme 

alkulämmittelynäyttö kun alkaa ylittää rapeimmankin ydinuskovaisen sietokyvyt JO. Ja jatkoja, oi ja 

VOI, jatkoja, niitä tulee koska itse ydinsaastasyydön ongelmia, katoamattomine 

ydinsäteilyenergioineen EI kyetä ratkomaan millään tasoillan. ------------- Pinkki II. 03.12.2009 YLE 

aamu-uutiset ilmoitti lakonisesti:"Eurajoen TV lähetinyksikkö rikki. Digia ilmoitti laitteistojensa 

rikkoutumisisten tapahtuneen 03.12 illalla kello 21.00." Siltapaa! Olen pitänyt päiväkirjaa, jotta tulee 

tarkoin kirjattua historiaan miten ydinalan tri-ydin-Mengelet TVO/posiva/STUK:lla toteuttavat 

miljoonien ihmisten henkeä vaativat ydinsäteilyllään tieten tappamiskokeet. Aito Mengele joutuikin 

vastuuseen ihmiskokeistaan. Jää nähtäväksi miten tullaan suhtautumaan ydinrikollistemme 

tällaisiin ihmismiljoonakokeiluihin. Joka tapauksessa tässä on kyse IAEA:n hallinnoimana 

maailmanlaajuinen ja globaalisti valtioväkivaltakoneistojen suojaviittojen alla etenevä 

ennennäkemättömän tuhoisa, koko Maapallomme laajuinen säteilyllä tappamisen perinne. 

Muutama päivä on TVO:n yli lennelty järeillä lentokoneilla päivästä toiseen boori, barium, 

alumiinimyrkytysruiskutuksin. ESA ja EU olivat antaneet yleishälytyksen, miten Suomen seisovan 

pikkupakkasen ilmakehän inversiokerroksiin alkoi kasaantua beettasoihtuamisen synnyttämiä 

kohtalokkaan vaarallisia säteilyionisaatioarvoja. Näillä IAEA/NATO systeemien lennoilla on 

koetettu epätoivoisesti estää jo tutuksi tulleita mm. juuri noita Turun Kuusiston TV linkkiräjähdysten 

paloja ydinvoimaloiden syytämiä ionisaatiopilviräjähdyksiä. Olen jo jonkinaikaa odotellut miten 

luonto palkitsee tämän paniikisen ja jo ideanakin tuhoon tuomitun sotilaspelleilyn ratkaisun. Tuskin 

kukaan yllättyy kuullessaan, että vuodentakainen tammikuun 18 päivä surutta uusiutui, omalla 

vääjäämättömyydellään. Prof. Gunther Reich on mitannut ydinvoimaloitten kyenneen nostamaan 

säteilypäästöillään ilmakehämme globaalitasolla 1000-100 000 kertaistuneisiin 

säteilyionisoitumisiin beettasoihtupäästöillään, krypton-85, neutronvoillaan, malenka-kuorimallien 

varastoitumillaan ja toki deuterium/ tritiumpäästöillään. Tämä Eurajoen jo useasti TVO:n 

säteilyionisaatiopäästöistä räjähtelevä YLE TV-masto sijaitsee n. kolmattakymmenettä km 

ydinvoimalasta. Suoraan Tampereelle menevissä perusvirtauksissa ja Tampereen korkeudella yli 

100m merenpinnasta olevan TVO:n ydinvoimalamaston päästöjen tielä. Klassinen kuvio. Saksasta 

tulleessa materiaalissa STUK vedätti kansaa, että "vain" 5km ydinvoimalan ympärillä ionisoisi 

pahemmin. Tämä ei toki pidä lainkaan paikkansa, kuten näimme. Kylmä totuus on se, että esim. 

tammikuussa 17.2009 räjähtänyt Kuusiston YLE TV masto oli puolestaan yli 100km päässä! Myös 

lentokoneruiskutukset vaikka olivat kestäneet ennakoiden TVO:lla jo päiviä eivät mahtaneet 

tilanteen ryöstäytymiselle yhtään mitään! Myös etäisyyden turvailluusiot rapisivat kauniisti. 

Ydinterrorilla ydinvoimalasta ei ole turvaetäisyyksiä. Kuulustelin pari päivää sitten, miten Radio 

Novan väki hämmästeli kautta maamme räjähdysmäisesti lisääntynyttä "sähköallergisuutta". 

Toimittajia myöten olivat huomanneet miten sähkölaitteitten ympäillä sormenpäät nykyään kihelmöi 

tuskaa tuottaen. Silmiä kirvelee ja vetistelee pitkin Suomea niin totaalisti, jotta TV:ssä pian myydyin 

lääke on Wisine "kuivasilmäisyyslääkitykset". Tässä ei tietenkään ole muusta kyse kuin globaalin 

ilmakehämme kiihtyvä yli 10-kertaistuneesta säteilyionisaatiotasoista ydinvoimalapäästöistä. Aina 

kun menet sähkölaitteen ääreen saat logisesti sähköiskuja. Ja juuri lähimpänä oleviin 

sormenpäihin. Voi vapaasti kauhistella, kauanko ihmiskunta kestää pahenevaa ja peiteltyä tulevaa 

ydinkatastrofiaan. Kohti punasateitten kausia ja noin . . ! ------------ 10.12.2009 Huomenta,J Mulla 

on tuo Tähdet ja avaruus lehti nyt. Se on tuollainen rengasmainen kuvio korkealla yläilmakehässä 

Turun edessä Itämeren yllä. *NiinPÄ! Tuskin enää kohdallasi yllätyit, että osasin tuonkin 

ionisaatiorenkaan kytkeytymisen Forsmark/Turkuun näkemättä pilkulleen paikkaansa kartoittaa.) 

Se ON sitä intuitiota. Hemmettivie, että tatshi skulaa. Kuvat on mustavalkoisia, ja sitten retusoitu 

versio värjätty liilalla. *BULSEYE, defenlysti! Monen sivun juttu. Yksi kuva on "yhdysvalloissa 

kuvatusta punaisesta keijusalamasta", joka on aivan punainen. *HemmETTIVIE, osu ja upposi 

taas! Aivan vatteja tuntuvat kirjoittajat olevan, sanovat että ilmiöt johtuvat ilmakehän yläkerroksiin 
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kertyvistä sähkövarauksista. Ionosfäärin olemassaoloa ei mainita. Otan kopioita vaikka. Tuossa on 

tekstiä aika paljon. *Niin siis kerääntyy ja kerääntyy, mutta MISTÄ?!. . Nokun sanoisivat 

tönkkösuolaisesti, että maailmankallon YDINVOIMALOISTAMME PURKAUTUVISTA 

BETTASOIHTUIONISAATIOISTA!! PS. Pistän liitetiedostoa vertailtavaksi retushoimineni 

kuvakoosteineen Pohjolan kartalle, jotka tein talteen ENNEN kun edes oli hajuja siitä missä 

tarkemmin mennään koemielessä ja yhdistelemällä aiempia kytkeytymiskaavoja ilmiön taustoista. 

No en edelleen tätäkään kirjoittaessani ole nähnyt ainoaakaan värikuvaasi, mutta. . . No joo tänään 

sitten oli jo "disinfona" mm. Iltalehdessä SUPO pannut tulemaan "realityä ydinvoimaloitten 

beettasoihtunäyttöjen vastapainoksi". Norjassa oli nähty sinipunainen ja ties miten 

mielenkintoisesti taivaalla spiraalissa räiskähtelevä "kuvavideoinnin teos". Muuta TUO puolestaan 

ei ollut kuin Venäjän rakettikokeen epäonnistuminen! Mutta katos ihmisten mielien hämäämiseksi 

HETI surutta lehtiin vastapainoksi ionisaatioleiskuun! On ne ydinherrat paniikissa nykyään. 

*Voimme vielä miettiä. Miksi Turussa oli valmiiksi taivaalle osoittamassa, juuri oikeaan 

korkeuteensa, oikeaan kohtaan suunnattu kamera sieppaamassa kerralla sekunnin murto-osissa 

sattuvaa ionisaatiopurkausta? Ai niin koska vuosi aiemmin mm. oli samaisen Turun päältä mitattu 

TVO:n valtaisia säteilyionisaatiopurkauksia, jotka räjäyttivät Kuusiston YLE TV maston. Myös 

päivän selvää, tiedeyhteisölle oli tullut kansainvälisiltä sateliittitarkkailun asemilta ESA:lta ja 

NASA:lta ennakoiva ilmoitus siitä, miten seudun säteilyioniosaatiotasot olivat kohonneet 

kohtalokkaisiin arvoihin. Ei seudulla olisi muusta syystä myöskään jo päiviä etukäteen lennellyt 

lukuisia beettasoihtuionisaatiota purkamaan komennettuja lentokonearmadoja. Kaikesta 

huomaamme niinikää, että maamme tiedeyhteisö tietää ydinvoiman lukuisista tuhovaikutuksista 

enemmän, kun poliisivoimat antaa julkaista. Kuvaavaa on, että jopa URSA lehtijulkaisuista oli 

pakotettu poistamaan esiinottamani beettasoihdun pinkkivärit valokuvista. On myös 100% varmaa, 

kaiken takana on kansainväliset tietokontrolien sotilasoffensiivit! ---------- Viikko 49-50 Viikko 

49.2009 jää historiaan näköjään muustakin, kuin jatkuvasti kohonneiden ydinvoimaloitten 

beettasoihtujen ja neutronivoidensa epätoivoisista poistoyritysten lentokoneruiskutuksin. Eurajoen 

TV-mastonko räjähdys ilmaionisaatiokasvusta vai mikä lienee aktivoinut myös maailman 

taivaankannen ilmiöitä kuvanneet "virallisemmat" Ursan lehdistöt? Tähdet ja avaruus 07.12.2009 

No:8:" Peräti 269km halkaisijaltaan oleva ionisaatiorengas räjähti palamaan 88km korkeudellaan. 

Ilmiö on niin historiallisen uusi ja ennenkokematon, että sen kuvasi Timo Kantola ja tutkija Antti 

Mäkelä ensimmäisen kerran maailmassa Itämeremme yltä." Kuvassa olevaa hapen ionisaatiosta 

kertovaa pinkki, jossei peräti magendainen perusväri ei valokuvaan asti oltu sensorien läpi 

päästetty. Koska ydinala on nykyään paljastuksistani enemmän kuin hysteerisen varovainen. 

Kiinnitti HETI huomiota miksi kuvan aidot pinkkivärit oli poistettu, vaikkei nykyään mustavalkokuvia 

julkaista käytännössä enää koskaan. Siksi kuvani on maailman ensi-ilta jossa MYÖS värit on 

kohdallaan. Vaikka Ursassa SUPO/NSA sensurointi mustavalkoisena ohitettiin. Tarkempia värejä 

kun ON myös julkaistu kuvissa, joita ei haluttu julkaista Suomessa. http://kuvaton.com/k/ifv.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/ifv.jpg[/img] Aihe on selkeästi kansainvälisessä sensuroinnissa. On 

ydinalamme reaalille tuhoisaa, jos kansa alkaa tajuta millaisia megatuhoja ydinvoimalat JO NYT 

kykenee maapalloparallemme tekemään. Mutta kun pää alkaa olemaan auki näin 

ennennäkemättömiin megatuhoihin, niin maamme tiedepiiritkin alkavat hermoilla tulevia 

ydinaavikoituvan taivaankantemme kohtalokkaampia "punasadekausia" ja typpipalojen 

vääjäämättömiä lähestymisiä odotellessaan. Pelissä on toki koko elämä Maapallossamme, ei 

yhtään pienempi asia! Voi hämmästellä, miten jopa ydinhysteriassaan turta Ursa alkaa julkaista 

näin häkellyttävää tietoa jatkuvasti pahenevista taivaankantemme säteilytuhoutimisista. Vai eikö 

enää 269km kokoiset päämme päällä leiskuen säteilyionisaatiokasvuistaan tuhoutuvat tapahtumat 

mahdu ydinalan syytämiin ruskeisiin kirjekuoriinsa? No ainakaan maamme muita ydinvoideltuja ei 

tuollaiset tiedot hetkauta pätkän vertaa. 18 liittopomoa eilen 08.12 esitti, että tehdään vaan, 
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tappavaa ydinvoimaa silmät väärällään. Yhtään piittaamatta, vaikka taivaat palaa päällämme. 

Neron Rooman palossa tekemät klassiset runonlausunnat lyyrallaan on tässä kesyä retoriikkaa. 

Maamme liitttopomoille on yhdentekevää, kun ydinalaltaan saa seuraavana päivänä pyytämänsä 

palkankorotukset ydinlobbauksistaan. Ehkä luonto ITSE alkaa olemaan täynnä tätä 

piittaamattomuutta, kun oirehtii jo historiallisissa mitoissa? Kuten jopa Ursa uskalsi artikkelissaan 

kerrata. Pistin tuon pilven malliksi Itämeren päälle. Jotta huomaisitte miten nähty historiallinen 

ionisaatiopilven palohorna hahmottuu sen aiheuttaneen ydintehtailun piiriin. Oli osin yllätys miten 

keskeisin elementti on 100 000-kertaa venäläisvoimaloita saaastuttavampi Ruoti 10kpl 

ydinvoimaloillaan. TVO kytkeytyy selkeästi tähän plasmarenkaaseen tuottoineen. Mutta esim. 

pienitehoisemman ionisaatiokyvyn Loviisan osuus jää epäselvemmäksi. 

http://kuvaton.com/k/ifC.jpg [img]http://kuvaton.com/k/ifC.jpg[/img] ------------- 7:37 11.12.2009. 

Aamu-unisena herään kun nukkanäreissään välkkyvään kännykkääni murtautuvat NASA:n 

erikoisjoukot yrittävät tunkeutua myötään nykyään tietokantoihini.(Taidan sipaista patterit jatkossa 

kiusaltani pois poliisi-invaasioidensa esteeksi). Hohoijaa, on varmaan saatu tuon URSA:ssa 

laittomia beettasoihtukuvia räpsineen erityistutkijan arkistomateriaalia työn alle. Kaveri oli varmaan 

suorastaan hamstranut nettikirjoitusteni tiedostoja päästäkseen maamme tasokkaimman 

ydinvoimalapäästötietäjän beettasoihtuilmiöistä tarkemmin perille. No minäkin toki alkumateriaalit 

Ruotsista. . Nyt on varmaan halukkuutta selvittää paljonko tiedän YLE Kuusiston TV-maston 400m 

hornapalon mekanismeista. Esim. siitä miten tuollainen megatonnien suora ydinräjähdys 

Itämeremme päällä aiheuttaa tuhoa maailman ilmakehälle. Olin jo alustavasti alkanut 

prosyyreistani, paljonko katosi taas elämämme edellytyksiä tässä ydinvoimalapäästöjen 

kuolemanrinkuloinneissa! Olin seuraillut jo syksystä miten alati säteilyenergiaansa kasaavat 

ilmakehämme oli tuskaisina niellyt mm. Ruotsin ja erityisesti TVO:n holtittomasti karkaavia 10-

kertaisia neutronivoiden energiavarastoitaan. Ilmakehä oli ollut totaalisen kuollut yli 2kk putkeen. Ei 

sadetta ydinaavikoituvalta taivaalta voikkaan odottaa. Mutta nyt oli poikkeuksellisen kuollutta säätä 

kaikialla. Ilma ei liikkunut. Lämpömittari parkaisi tasaista nollaansa viikosta viikkoon. Kun imakehä 

on turpeanaan +++ionisaatiovarastoitumaansa miljoonin megatonnistoin alkaa tämä säätyyppi olla 

tuhon enteenä vakuuttava. Kun tämä pullataikinana yhä ylöspäin kohoava säteilypaineista 

elektroniköyhempi säteilevä hidas ydinräjähdyssieni kohtasi yläilmakehän elektronikylläisemmät 

ionisaatiokerrokset tapahtui hulppea 269km laaja megaräjähdys. Joka Turusta kuvattiin. 

Hillittömällä nopeudellaan kohtaavat ionitsunamit tuhoavat toisiaan vimmalla vailla vertaa. Niin ja 

siinä sivussa katoaa enin osa mm. elintärkeistä otsonikerrostumistamme -30-50%! Mutta ei 

tästäkään saa sanoa, koska aihe on kansainvälisen IAEA/NATO-joukkion julma TABU! Heti kun 

tuo +++säteilyionivarastoituma räjähti energiaansa, niin arvaatte. Alkoi vieno lumisade. No sitä nyt 

tuli 11.12 aamuun mennessä 4cm. Tällaisista päiväkirjoistani tajuaa miten suoraan säteily tappaa 

sademekanismit ydinaavikoittaen. Mutta ei taida nyt kaikki tiedepiiritkään tykätä tilanteesta, koska 

haluavat kiihtyvästi tutkia maamme johtavan säteilyionisaatiotuhojen tutkijan, nettiarkistotarjontoja. 

Jopa niin, että URSA:n arkistotutkijoitani myöten NATO alkaa systemaattisesti VANGITA! . Aamun 

lehti tyrkkää muuten terpiinistä herkkutarjontaa sisäministeriöstä. Pääedustajansa Anne Holmlund 

kehtaa aamulehteen kamppanjoida teemoin : "Kokoomus kuuntelee!" Kyllä naurattaa, huomaan 

"miten" tämä Holmlundin vetämä ydinmätä setti loataan kansalle. Holmlund ei ENÄÄ uskalla edes 

näyttäytyä Eurajoella! Kiertää pelonsekaisin kunnioituksin tietäen, ettei kykene vastaamaan minulta 

tulevia tuikeanteräviä kvanttiydinrikollisuuksiensa kyselytulvia. Taisi tämä lihavanpulskea täti 

lukaista meikäläisen lehtiartikkelit hänen ydinrikoserovaateistani ja tehdä päätelmänsä, pelästyä! --

--------- 18.01.2009 BEETTAsoihdusta. Loviisassa kävi G. Edvards luennoimassa ja kuvasin 

tilaisuuden tietenkin. Hän on matikan ja fysiikan professori, että myös kysyttävää riitti. Harmi vain, 

että kysyjiä oli niin paljon, ettei kunnolla päässyt salattujen ilmiöiden ääreen. Mutta hän toki tunsi 

tritiumpäästöjen kasvamisen, radiohiilen kumuloitumisen ym. Hykerryttävää, kun joku muu, minulle 
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tuntematon henkilö kysyi onko betasoihtu totta! Hän ei valohehkuväitteitä ollut vielä kuullut, mutta 

beta-aktiiviset päästöt olivat hänelle selviö; reagoimattomien, yksiatomisten jalokaasujen 

muodossa. Ne eivät sitoudu mihinkään suodattimiin ja mahtuvat tihkumaan metallinkin läpi! 

Samasta syystä tietenkin ilmastointipiipun pitää olla korkea, ettei työntekijöille kerry liikaa annosta 

päästöistä! Teen hänen vierailustaan videon varmaan seuraavaksi. *Näkyy se säteilyionisaatiot, 

gammat ja kanavasäteilykumulaatiot seuralaisineen näköjään viitseliäälle myös SUORAAN! Katso 

Styrgen video jota SUPO alkaa välittömästi tapansa mukaan sensuroimaan pois tiedostoistamme: 

http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1006266 ------------- Ukkoslaskurit jumiin. Suomessa on 

nyttemmin "ukkoslaskurit " laskeneet ennätysmäärät "yläukkosia" ja kuulema menneet tukkoon 

vuodenvaihteessa 2010. Tarkemmin en aiheesta kuullut, mutta tuo loppusyksyn klassinen satojen 

km laajuinen Selkämeren päältä kuvattu "beettasoihtu-ukkosrengas" on näillä tiedoin saanut 

seuraa hurjasti kasvavan yläionisaation lisääntymisistä.  

  

425. Leukemioiden 10-kertaistumisalauksista..txt 
425. Leukemioiden 10-ketaistumissalauksista. U.R.No:99.16.12.2009."Satakunnan 

sairaanhoitopiiri antoi maanantaina odotetun kielteisen vastauksensa Rauman kaupungille. Medi 

Rauma ei tule kuuloonkaan. Porin pään haratessa vastaan ja pelatessa aikaa. Rauma valmisteli 

vaihtoehto B:n pitkälti valmiiksi, kun Satakunnan sairaanhoitopiirin nihkeys kävi selväksi. "Tarkoitus 

sopia Turun kanssa varsin nopealla aikataululla". Rauma rakentaa tarvittaessa vaikka uuden 

sairaalan." Rauma on kaupunki Olkiluodon ydinvoimalan naapurina ei edes 10km välissä merta. Jo 

vuosikymmenet on ihmetelty miksi JUURI tämän alueen terveydenhoidot ovat menneet täysin 

mahdottomiksi. Niinikää myös Eurajoen sairastuneita on kuskattu ympäri lääniä raumalaisten lailla. 

Milloin Poriin milloin on esitetty jopa Forssaa. Nyt viimeisin villitys on mennä jostain kenellekkään 

suoraan aukeamattomista syistä jopa ohi Uudenkaupungin aina Turkuun asti. Toki Raumalla on 

omakin valmis toimimaan sopiva sairaala mutta jo vuosikaudet sen kaikkia mahdollisia toimintoja 

on systemaattisesti ajettu alas syitä moisiin äfääreihin yleisölle kertomatta. No nyt sitten kerrotaan! 

Eurajoki ja Rauma ovat TVO:n ydinvoimaloiden säteilyneutronpäästöjen välittömässä 

tuhoutumisalueessa. 1978 eteenpäin muodostuneissa mm. tritiumpäästöjen (SYKEsarja B/ 1993) 

250-kertaistumissa on muodostunut seutukunnille kymmenkertaistuneita säteilyleukemiaan- ja 

lukuisiin muihin säteilysyöpäsairastumisiin, plutoniummyrkyttymisistä johtuvia lukuisia 

hivutussäteilysairastumisia. Niinikää säteilytyöläisiensä takia tapahtuu maailmalla Saksassa, 

Englannissa Sellafieldissä ja vastaavissa ydinyhteisöissä mitattuja säteilyyn sairastumisten 

monikymmenkertaistumisia. Ranskassa todettiin vastaavia Arevan uraanikenteillä mm. 

Limoussinessa. Myös Venäjän Krasnojarskissa on mitattu jopa 20-kertaisia säteilysairastumisia 

seutukunnilla joissa ydinvoimaa on. Rauman ja Eurajoen pienimääräisessä väestönryhmässä 

alettiin jo muutamia vuosia TVO:n ydinvoimaloitten starttien jälkeen havaita miten tietyntyyppiset 

säteilysairaudet kohosivat maamme sairastumistilastoissa. Päättäjätahoille tuli siitä paikasta 

suunnaton hätä peittää faktat. Kunnallispolitikkojen keskeinen tavoite onkin sekoittaa näitä satojen 

säteilyyn kuolematiedostoja mahdollisimman laajaan väestöpohjaan piiloon. Juuri siksi näitä TVO:n 

uhreja on riepoteltu milloin minnekin sairaalakortistointiinsa. On päivän selvää mihin tällä pyritään. 

Rauman sairaalaa alettiin tyhjentämään Eurajokelaisineen kaikkineen jo kättelyssä. Nyt näyttää 

myös Pori säteilytilastoissa punaisena. Kaupunki tajusi, kun suuri yleisö mieltää Porin TVO:n 

meriin- ja ilmaan päästämiensä ydinsaasteitten satamaksi menee maineet ja asukkaat. Alueet 

tunnetaan ydinkalmoa pakenevista muuttotappiolaisistaan. Nyt TVO:n tappamaa populaatiota 

yritettiin tunkea Uuteenkaupunkiin. Mutta tämäkin kaupunki saa kärvistellä TVO:n syytämissä 
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säteilypäästöissään kasvattaen hurjasti 100% säteilysairastumisissaan leukemiakasvuineen. TVO 

on pannut näköjään vauhtia aikeisiinsa ja aikoo tilastoida Eurajoen ja Rauman säteilysairastuneet 

Turun suuriin asukasmääriin. ------------ DDR anabolisineen. 16.12.2009 Katselin illan 10-uutisia. 

Uutislukija aloitti kertomaan miten Suomessa nimenomaan nuorten teini-ikäisten naisten 

itsemurhatilastot olivat alkaneet rajusti kasvamaan. Ennen kuin uutinen ehti eteenpäin leikkasi 

ulkopuolelta lähetyksen sensori kesken kaiken uutisen seinään. Aloin miettiä miksi nykyisin Suomi 

on niin mahdottoman sensuroinnin alla toimiva valtio, jotta sitä pidetään aina Australiaa myöten 

maana jossa ihmisten militäärinen sensurointi hakee vertaistaan. Miksi nimenomaan nuorten 

naisten käyttäytyminen on yhtäkkiä alkanut muuttua radikaalisti. Vasta muutama vuosi sitten 

samaista ikäryhmää oltiin kauppaamassa armeijan tykinruoaksi suureen ääneen. 2/3 osallaan 

ydinkriitiset naiset olivat alkaneet vallata sektoria joka oli tullut kuuluisaksi kyvystään tehdä pojista 

"miehiä". Miehiä joiden selkeä enemmistö oli jostain kumman syystä taas ydinmyönteinen. Naisten 

pakollisesta armeijaan ajamisesta oli jo pitkään puhuttu Suomen NATO- jäsenyysaikeissa. DDR ja 

70-80-lukujen urheilu tuo mieleen parroistaan kuulut sikäläiset naisvoimistelijat. Anaboliset 

steroiodit, doubbing muistetaan aikalaismuistoissa enemmän kuin hyvin. Myöhemmin selvisi, miten 

valtavasti näitten käyttö oli aiheuttanut miljoonille Itä-Saksan ja koko SEV sektorin 

urheilijanuorisolle haittamuutoksiaan. Agressiivisuus, yleinen muista välinpitämätön asenne, 

suorastaan psykopatiaa. Niin ja tietysti kaikkinainen ihmisten manipulointi DDR-systemaattisesti 

valtion hakiessa muutamia tähtiurheilijoitaan varten oli aiheuttanut itsemurhia ja ennenaikaisia 

kuolemia varsin paljon. Ylenpalttiset voimalisät olivat omiaan muuttamaan kokonaisia sukupolvia 

jaksaviksi, vihaisiksi ja teoistaan arveluttavan piittaamattoman moraalittomia ja kaiken lisäksi myös 

sterilejä ja osin lisääntymiskyvyttömiä. Mielenkintoista, että 60-luvulta maailmaamme vaivaa 

systemaattisesti niin kova sterilisoitumistaipumus, että lisääntyminen alkaa ilman apuneuvoja olla 

mahdotonta kaikkialla. Näille on yhteistä, miten ilmiö alkoi yleistyä 70-luvuilta. Mitä sitten tapahtui 

tuona kohtalokkaana 1973 luvuilla? Ai niin öljykriisi sisäänajo. Niin ja tosiaan ydinvoiman 

räjähdysmäinen lisääntyminen energiakorvaajana. Vaan tutkitaan DDR:n tilanteita tarkemmin. 

Maassa alettiin heti CCCP miehitysten alettua 1945 rakentamaan Wismuntin valtavaa uraani-

impperiumia. Miljoonat saksalaiset pakotettiin kaivamaan näitä hengenvaarallista Venäjän 

ydinaseitten loputtomiin kaipaamaa uraanirikasteita. DDR oli siis maailman ensimmäinen maa 

josta alettiin tätä nykyenergian ihme-eliksiiriä tuottamaan koko kansan volyymilla hinnoista 

piittaamata kuten pian Suomesta myös. Muutama vuosi uraania kaivettuaan alkoi DDR 

huomaamaan, että työorjallistoa saatu työnsä ääreen edes väkisin. Uraaninlouhinta alkoi 

tuottamaan miljoonittain käsiin sätilyistä kuolevaa lopppuun ajettua kansaa. Tämä ei toki 

moraalittomassa järjestelmässä ja hallinnossa ollut mikään ongelma. Mutta tuoton heikkeneminen 

oli saatava pysähtymään keinolla millä hyvänsä. Tämä hallinnon sodanjulistus kansaansa vastaan 

toi kemistit valtaan. Itä-Saksa systemaattisena halusi kartoittaa paljonko kansanterveydestä oli jo 

menetetty alati säteilyn kasvaessa DDR:n biotoopåeissa. Kommunistisessa järjestelmässä oli 

helppo organisoida maan kattava "työpaikkaterveydenhoito" kontrolomaan miten kansan terveys 

muuttui ja kuihtui uraanisaasteitten paikkakeskittymissä. DDR sai kiitosta valtiollisen 

terveydenhuoltokontrolinsa kattavuudesta ja ilmaisuudestaan. Mutta ei systeemiä luotu lahjaksi 

vaan paljon julmempia päämääriä silmälläpitämään. Jo 1930-luvuilla oli urheilijoiden tehon nostoon 

opittu käyttämään esim. kokaiinia. Mutta kokeissa vaikutus jäi lyhytaikaiseksi ja urheilijoita kuoli 

varsin pian. Oli saatava jotain yleisvaikuttavampaa ja sellaista joka kasvatti lihasmassaa säteilyn 

silpoamiin ja tuhoamiin kehoihin. DOUBBING, oli kuin taivaan lahja. Myös sivuvaikutuksineen. 

Ihmisistä saatiin toisistaan piittaamattomia konemaisesti käyttäytyviä ja agressiivisempia "sotilaita". 

Mieleltään piittamaton ihminen jota kiinnostaa nimenomaan fyysinen raadanta veret suussa 

äärimäisillä ponnistuksillaan. Agressioiden lisääminen toi kaivattua adrenaliinin syöksyä 

uraanilouhosonkaloihin jaloina sotureina palvella maataan arvostettuina työläisenä viimeiseen 
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hengenvetoonsa. Tilanne oli liki ideaali kun ihmiset saatiin pysymään hengissä, mutta kuolivat jo 

hyvissä ajoin ydinsaastaan ennen eläkeikiään. Doubingien aivovaikutukset palvelivat hyvin 

tarkoituksiaan. Piittaamattomuus muista kasvatti myönteisyyttä "äijäydinvoimaan" runsain mitoin. 

Vielä piti kehittää systeemi siihen miten miljoonille saataisiin valtion tarkoin kontroloima doubbing 

jakelu. Armeija oli ihanteellinen pakkosyöttökoneisto tähän. Näin ruokinnassa voitiin tarkoin hakea 

optimimaksimin annostukset ja vastaavat tekniset kontroloinnit. Huomatttiin, mitä nuoremmille 

anabolisia alettiin antamaan sitä tehokkaampaa oli tuotos. Tässä vaiheessa myös lännessä alettiin 

hakea epätoivoisesti keinoja peitellä laajasti ydinvoiman aiheuttamia 

miljoonasairastumistilastojaan. Suomeenkin opit haettiin DDR:n nimenomaan Armeijaan jo 70-

luvuilla. ----------- DDR anabolisineen II. DDR:ssä päädyttiin ahneudessa douppaammaan koko 

kansa pakosta, kun säteilysairaudet alkoivat verottaa terveyttä jo imeväisikäluokista lähtien. Myös 

naiset oli pakko ottaa sterilisaatiokasvuista huolimatta mukaan, ettei työvoiman kyky tuottaa 

räjähdysmäiseti yli kymmenkertaistuneissa säteilytaustoissaan laskisi. 60-70-luvulta alettiin myös 

lännessä ujuttamaan ruokiin valtavat määrät antioksidantteja, rautaa ja kaikkea mahdollisia 

lisäaineita ruokiimme. Ei toki niiden säilömisparannuksien kasvattamiseen niinkään. Vaan 

nimenomaan alati tuhoisimmiksi käyvien säteilysairastumistilastojen "kaunistamiseksi". Lapsille 

hivenaineistetut "raksumurot lisärautoineen. Aikuisemmille kehitettiin hormonilihakylläiset 

hampurilaisketjut kanaviksi syöttää ihmisille säteilykasvun tulehduttamisherkistyneisiin kehoihinsa 

valtavat määrät myös penisiliniä. Samaan systeemiin ympättiin samalla myös kotieläimet. 

Penisilinin määrätön käyttö tuli pakolliseksi, jottei "julkisen terveydenhoidon" lisääntyneet 

säteilysairastumisten huolenaiheitten tilastot jääneet "vastalääkitsemättä." Tämäkään ei riittänyt, 

koska siviiliydinvoimaloiden, -kaivosten, -jalostamojen ja alati kasvavien uraanijätekasojen 

syytämien päästöjen säteilyn ionisaatioiden räjähdysmäiselle kasvulle ei tullut rajoja. Kylmän 

sodan keskeinen polttoaine uraani kasvatti kiihtyvästi uhrilukujaan. Oli kehiteltävä yhä rajumpia 

metodeita säteilykuolemaa ennakoivaa miljardien kansalaisten säteilyrappeutumista vastaan. 

1970-luvuilla urheilijolla kokeiltiin kokonainen kemikalisaatioiden kirjo, jotta löydettäisiin keinot 

"doupata" satamiljoonaisia kansoja kestämään ydintuhoja työkyvyn kärsimättä 

säteilykuormakasvujaan. Tässä vaiheessa tajuttiin myös, ettei säteilyn kasvun 

sterilisaatioitumisseuraamuksiakaan saatu estettyä. Koeputkihedelmöityminen ajettiin sisään 

surutta keinoksi pelastaa ihmiset sukupuuttokasvuilta vielä vuosiksi eteenpäin. Kansa saatiin 

kestämään säteilyä ydinalan mielestä jopa niin hyvin, että maailman ydinhallinto haluaa jo 10-

kertaistaa säteilysuoja-arvot kaikkialla! Keskeisin ja rajuin väline oli juuri armeijan kontroloima 

työikämiesten douppaaminen hallitun ruokailun ja rokotusohjelmiensa puitteissa 

"maksimitasoihinsa". Tässä sisäpiirissä voitiin virittää kaikkein fyysisesti kestävin väestö 

kestämään kaikkein rajuimmat anaboliset steroidiannostamiset valtion kontroloidessa tuloksiaan. 

DDR oli tässä armoitetuin edelläkävijä, mutta länsi tuli perässä ja ohi rajusti. Suomessa alkoi 1980-

luvulta ilmenemään selkeitä viitteitä siitä, että myös naiset olisi saatava armeijan tehodoubbauksen 

piiriin. Nyt näkemämme armeijan naisiinsa kohdistamat ruokaansa lisäämät 

kemikalisaatiodoubbaukset alkavat tuottaa myös huolestuttavia kuolemantapauksia. Jopa niin 

paljon, että tietoa aletaan ydinhallinnon toimesta sensuroida. Ydinhallintomme haluaa tietysti jatkaa 

kunniakkaisksi kokemiaan YDIN-oppejaan kasvavasti MYÖS naisissa. Ydinhallinon mielestä kun 

muuta vaihtoehtoa ei esim. ydinalan alasajoa voida edes kuvitella! Ydinalan mielestä 

kemikalisaation avuksi nyttemmin pakotetut geenimanipulaatiot ja kantasolututkimukset tulevat 

kiihtyvästi muuttamaan ihmiskuntamme kestämään rajuintakin säteilysastaansa. Tässä on 

keskeistä myös jalostaa niin kasvit kuin kotieläimemme kestämään rajattomasti kasvavia 

säteilynousuja. Kaikesta voidaan havaita, että tilanne on JO ryöstäytynuyt järjenköyhyyden tuolle 

puolen. Mutta ydinala pitää päänsä. Ihan sama vaikka maailmamme kuolisi. Kunhan kerittäisiin 

kehittämään erikoiseliittiväki, jota parhaillaan jalostetaan kiihtyvästi homidus atomikukseksi. Jonka 
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ei tarvitse taistella tulevalla säteilyplaneetallaan muita rotuja vastaan kestää ainoina elinmuotoina 

kauhistuttavat säteilytuhot elimistöissään. ------------- Kemikalisointilannoituslisä Koneviesti 

No:14.2009. "Tuhkalannoitus voi vähentää säteilyannosta. Metsien radioegologia ja säteilysuojelua 

koskeva tutkimus osoittaa puuenergian tuotantoketjun työntekijöihin ja väestöön kohdistuvan 

säteilyaltistuksen vähenevän, jos puun tuhka käytetään metsän lannoituksiin. Tästä on näyttöä 

sekä kivennäismailla, että turvemailla. Tulokset ovat kenttäkokeista, jotka on analysoitu STUK:n ja 

Metlan yhteistyönä. Työntekijöiden annosvertailu perustuu energiatuotannossa syntyvän tuhkan 

radionuklidianalyyseihin ja annosmittauksiin Tshernobyllaskeuman leviämisalueella. Pienemmät 

annosnopeudet. Puun korjuun mukana metsistä poistuneita kivennäisaineita voidaan korvata 

tuhkalannoituksella. Cesium 137:n (T½= 30v,) määrien muutokset runkopuun korjuun tuhkien 

palauttaminen vähentää pitkällä aikavälillä Cs-137 kertymiä kasveihin ja niiden tuhkaan. Samoin 

myös tuhkaa käsittelevien säteilyannokset. Metsien lannoitus vähentää ulkoista säteilyannosta 

tuhkasta ja puutuotteista. Vähentää myös sisäistä säteilyä marjoiosta, sienistä ja riistan lihasta. 

Luonnolla on pitkä muisti. Metsien ravinnetila vaikuttaa puun kasvuun, että metsien 

radioekologiseen tilaan. Kaliumin ja kalsiumin lisäys metsämaahan vähentää cesiumin ja 

srontiumin pitkäikäisotooppien Cs-137 ja Sr-90 kertymiä kasveihin Ydinvoimalapäästöistä ja 

ydinkokeista. Selvät tulokset latvusmassojen Cs-137-pitoisuudet vahvistavat aikaisemmat 

havainnot, kivennäislannoitus vähentää puiden Cs-137-pitoisuuksia käsittelyn jälkeen. Vähennys 

vaihtelee lannoitusannoksesta ja kohteen ravinnetilasta muutamista kymmenprosenteista 90% asti. 

Lannoittamaton kuusimetsä sisältää laskeuma-alueissa jopa 730 Bq/kg kuiva-ainetta. Eli noin 10-

kertaisesti rungon puuainekseen verrattuna. Yhdellä moniravinnelannoituksella pitoisuus väheni 

puoleen 13 vuodessa." *Aivan ällistyttävää ydinalan lobbausta siis. Ja kuten tapaan kuuluu STUK 

ponnekkaasti mukana ajamassa illuusioitaan siitä miten säteily. . Niin se vaan mystisesti katoaa 

tutusti syöttämällä systeemeihin kourallisen "lisäkemikalisaatioita" tuntemattomiin ulottuvuuksiinsa. 

Tällaisessa ydinalan tarkoin keksimässään illuusiomaailmassa säteilyn energiat eivät piittaa 

Einsteinin energian katoamattomuuslaistakaan. Kuten ei ydinlobbarikuninkaan STUK:n 

limboamissa jutuissa ikinä. Siitä tällaiset massoihin suunnatut harhauttamiset on mielenkiintoisia, 

ettei näitten tukena ole yhtään virallista kaavaa "miten" tunnetusti vuosimiljoonia kestävät 

uraaniaineitten säteilyenergiat tuon mystisen katoamisensa konkreettisesti hoitelee.  

  

426. YDIN-poliisikolonialistin päiväkirjasta..txt 
426. YDIN-poliisikolonialistien päiväkirjoista. 2007 Joulukuussa TVO:n johto julkaisi maamme 

kattavan uhkaukaasikirjasen työläisilleen, jolla kiellettiin k e n e n k ä ä n ydintyössä olevan 

puhumasta sanaakaan lehdistöissä, neteissä ylipäätään missään, mitään ydinkorruptoiduista 

asioista. 2008 alussa Anne Holmlund toi tätä perustuslakiemme vastaista määräystä valvomaan 

NSA/NATO sotajoukon edustajia ja mm. 144 uutta poliisivirannomaistaan pelkästään valvomaan 

tätä määräystä Suomeen. Miksi sitten ydinala alkoi panikoida ja kontroloida JOPA omiensa puheita 

arkitöistään? Totuuden löytyminen alkaa paljastua kun koostan tähän eräitä klassisia esimerkkejä 

siitä miten neteissä ydinalaansa taitamattomasti hallitsevat yltiöpäät laskevat lipsahteluillaan 

ennenkokemattoman tuhoisia tietovuotoja maailmaan. Julkaisen muutaman esimerkin ihan 

lähiajoilta: ------- Joulukuu 16, 2009, 20:28:15 » Nettipoliisin lausuntokooste:"Plutonium on monin 

verroin uraania myrkyllisempää, ja sen käsittely vaatii aina erityistoimenpiteitä. Luonnonuraanin 

isotooppien 235 ja 238 suhteellinen massaero on kolminkertainen plutoniumin isotooppeihin 239 ja 

240 verrattuna. Koska isotooppien erotus perustuu aina tähän massaeroon, plutoniumin väkevöinti 

on ihan olennaisesti uraania vaikeampaa. Sama pätee reaktoripolttoaineissa käytettävälle 
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plutoniumille. Sitä voidaan kyllä kierrättää takaisin reaktoriin sekaoksidipolttoaineena (MOX). 

Fissiilin materiaalin kokonaismäärä saadaan halutuksi laimentamalla plutonium luonnonuraanilla. 

Polttoaineen reaktorifysikaaliset ominaisuudet rajoittavat plutoniumin osuuden MOX-polttaineessa 

alle 12 prosenttiin, eli Pu-239:n osuus kaikista aktinideista on alle 6%. Uraanipolttoaineilla fissiilin 

U-235:n pitoisuus on samaa luokkaa, n. 3-5%. *Artikkelissa oli niin valtavasti 

ammattipoliisikouluttautuneelle opetettua disinformaatiota, että vaati jopa alan osaajalta aika tovin 

onkia keskeisimmät ja "merkittävimmät lipsahdukset" esiin, mutta tässä oleellisimmat: -Ydinjäte on 

maailman vaarallisinta ihmiskunnan tietämää ultramyrkkyaktiiviainetta, vaikkei säteilisikään. Siksi 

sen kaivelut reaktoreista jatkojalostuksiinsa ovat päättyneet laitoskatastrofeiksi systemaattisesti 

kautta yli 50v kokeiluhistorioittensa. Mitään virhearvioitaan ei ydinala toki halua julkisuuteen 

myöntää ja siksi näihin epätoivoisiin jalostamolaitoksiin uhrataan nyt ja jatkossa tuhansien 

miljardien varannot surutta. Koska mitään muuuta tekniikkaa onnistuneisiin hyötöprosesseihin EI 

OLE kuin erottaa isotooppeja toisistaan vaaroista ja kustannuksista mitään piittaamatta 

uraanipolttoaineen energiapositiivisuuden loputtua 2008."T&T. Ydinjätteet. Katja Repo, 

14.12.2009. Suomessa kehitetään käyttöä ydinjätteelle. Uuden sukupolven reaktorit.- hankeessa 

kehitetään keinoja ydinjätteen määrän vähentämiseksi. Tarkoituksena on, että uudentyyppisissä 

ydinvoimaloissa voitaisiin siirtyä suljettuun polttoainekiertoon." Suomi sen siis OSAA 

uudenkarheassa tulevassa Askolan isotooppiaikeissaan, vaikka muu maapallo ei valovuosia 

tyhmempänä osaakkaan. Samaa ydinuskonsa kiihkoa ratkaista mahdottomaksi tiedetyt, kuten 

Posivan maailmankaikkeuden ainoassa ydinjätteen Onkaloinnin hankkeissaan Olkiluotoon. 

Suomipoika se vaan tajuamatta seuraamuksia omasta mielestään osaa, kun pannaan ruskeaa 

kirjekuoriketta roppa kaupalla liikenteeseen. Hankitaan maailman kyseenalaisinta 

tietokontrolipoliisia kuin meren mutaa ja maailmannavaksi Anne Holmlund takuumaakariksi. -

Sanomaan Olkiluodon "ruskeitten kirjekuorikokoelmien tuiki tutkimattomat aikaansaannot" 

tutustumaan tuotuna:" TVO uutiset Joulukuu 2009 Holmlundin haastatteluista 

koosteotantaa:"Käyttöön on otettava KAIKKI KEINOT!. .Ydinvoiman lisärakentaminen, Holmlund 

lausui.. .Olen todennut, että Satakunnan viranomaisten välinen yhteistyö on OL-3 hankkeen aikana 

toiminut saumattomasti. . .On sopeutettu ydinvoimalaitosten erityisvaatimusten mukaiseksi. . 

.kaikki tehty työ voidaan hyvin hyödyntää Olkiluoto 4:ssä. . Kiittää OL-3-hankkeen toteuttajia. . . 

Pitää Suomen yhteisenä hankkeena. . Positiivisen lausunnon myös seuraavasta hankkeesta. . 

Olkiluoto 4:n rakentamishanketta kohtaan sisäministeri Anne Holmlund sanoi juhlapuheisaan." 

Kysyn suoraan mikä on ns. "puolueettomaksi verorahoin palkatun" viranomaisen virkavastuu ja 

motiivisyyt tällaisesta häikääilemättömän röyhkeästä lobbauksestaan yhden AINOAN yhtiön piikkiin 

ja kaikkia muita firmoja ja energiavaihtoehtoja vastaan? On päivän selvää, että tällaisen 

lausuntojen antajan hämärät kytkeytymisepäilyt on tutkittava, kyseenalaistettava koko ministerin 

virka puolueellisista kommenteistaan. Tässä miljoonat haluavat jäävätä ministerin joka ei 

selkeästikään toimi virkansa edellyttämällä korrektilla tasolla. Ja asettaa moiset viranomaisemme 

kansainväliseen erityistarkkailuun ja vaateeseen menettää virkansa valtuutusten räikeästä 

ylittämisistään! -"Laimentamalla plutonium luonnonuraaneilla". Miksi ihmeessä laimentaa 

muutenkin vaikeasti rikastuvaa polttokykyistä plutoniumia, koska maailmalla reaktoreissa 

käytetään nyttemmin alati rikkaammaksi saatettuja polttoaineita. Alun CANDU tyyppiset 0,71% U-

23 reaktorit korvattiin 3.5% OL-1 tyyppisillä. OL-3 laitoksen vastaava 5,5%. USA käyttää 

ydinsukellusveneissään, lentotukialuksissaan JO 25% ylittäviä latauksia. Mitä ihmettä? -Miksi 

plutoniumosuus EI saisi ylittää 6% rajaansa reaktorissa. Jos puhtaaseen plutoniumpolttoonsa 

suunnitellulla OL-3 laitoksella samainen raja vedetään "vain karvanveran" tämän katastrofirajan 

alle 5,5%. Vastaus on niin hirveä, ettei viranomaiset saisi tällaisia vuotolipsahtelujaan tehdä! 

Tuskin mikään IAEA:n ydinturvavirannomaisjohto katsoo tuollaisia lausuntoja jakelevia 

miliisivoimiaan hyvällä kun paljastan karmivan totuuden tästäkin "lipsahtelusta"! Voi olla jopa 
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mahdollista, että kyseinen poliisikokelas silkkaa taitamattomuuttaan toimi. Tai olisiko "sittenkin" 

kyse tahallisesta myyräntyöstä maahamme suunniteltua kalmaisaa ydinjäteprosessointihankkeita 

vastaan?. . Yhtä kaikki Jo Tshernobilin ydinonnettomuudessa sulava tavallinen tällainen OL-3 

tyyppinen U-235 jäte oli hiuskarvan varassa räjähtää YDINPOMMINA! Ja nyt puhutaan kuten 

poliisimme kertoi kertaluokkia herkemmin pommina räjähtävästä 

plutoniumlatauskierrätyspolttoiainesta. Jo ihan peruspoltossaan OL-3 tyyppinen plutoniumpolttoon 

suunniteltu hirviö on kuin ydinpommia ajaisi. Pienen pieni + - 2% tehonheilahdus saa reaktoriin 

muodostumaan hidastuneitten neutronien vyöhykkeen. Lisääntynyt neutronimäärä vyöryttää 

alueen plutoniumpolttoaineen ylikriittiseksi ydinräjähteeksi ja siitä parissa minutissa muodostuva 

reaktioalue räjähtää 20 000kertaisiin tehokorotuksryöstäytymisiin.(Säteily ja turvallisuus s. 506.) Ja 

ydinvoimala EI räjähdä kuten Tshernobilin vetyräjähdys. Vaan kuten Tshernobilin jo kertaalleen 

räjähtänyt sula reaktori aikoi. Eli puhutaan valovuosia suuremmasta megaydintonnistoista. 

Klassisesta ydinPOMMIräjähdyksestä! Siksi tuota 6% plutoniumirajaa kammotaan kuin ruttoa. Ei 

taideta tällaisten tietojen poliisikokelasta taputella päähän kuin mustalla pampulla. ------------ 

Alustus ylläolevaan Jotta oivaltaisimme mikä sai nettipoliisin vääntämään tällaisen 

"virhelausumasumakin" nettiin laitan nyt vielä pohjaksi vähän aiemman laskelman uraanin 

jalostuksen energiasuhteista varsin karusti pelkistettynä: Joulukuu 16, 2009, 13:28:37 » 

Nettikeskustelulkainaus -------------------------------------------------------------------------------- -

Ydinpommeihin vaaditaan yli 93% PUHDASTA esim. U-235 isotooppia, tai Pu-239. Koska VAIN se 

voi räjähtää. Tässä EI puhuta kemiallisten rautaerottelujen ja muun vastaavista pitoisuuksista, 

vaan kemiallisesti identtisten isotooppien erottamiskyvyistä. Isotooppia erottamaan tarvitaan 

kalutroni, sentrifugi-imeytinlinko, tai laserisotooppierottimia on myös jo hiukan. Luonnon uraanissa 

on 0,71% U-235 isotooppia U-238 seassa. MITÄÄN muuta tekniikkaa ei ole pitoisuuden 

nostamisessa kuin edellä mainitut. Et tyhmänä tajua myöskään tuota energifaktaa tässäkään 

hommassa, TÄ? No eipä tusinatyhmältä miliisiltä muuuta voi odottaakkaan. OL-2 laitoksessa on 

siis 86 000kg uraania ja siinä 3,5% U-235. No MITEN tällaiseenKAAN saadaan tarvittava 2 500kg 

U-235 rikastuma aikaan? Isotooppicentrifugi on teholtaan 3 000MW mylly. Kun sillä lingotaan V U 

O D E N päivät uraanimalmia sadaan 55kg U-235 puhdasrikastetta. Laske nyt tästä energiasuhteet 

mallista. Eli 1000MW reaktorissa on 100 000t uraania. Perusmalmina tässä on vaadittavasta (U-

235) uraanimäärästä 710kg. Jotta reaktori kävisi vuoden latausvälin 3,5% minimivaatimuksinsa 

siihen pitää sekoittaa 3 000kg- 710kg= 2 290kg centrifugoitua (U-235) uraaniperskoja 

JO!(Korostan, että näissä oikaistaan, keplotellaan turvalakeja vastaan silmän välttäessä ja tehdään 

jos jonkinmoisia salattuja kupruja, jotta megakustannuksista säästyttäisiin edes promilleina. Esim. 

nykyinen suuntaus Iranin muuttamiseksi EU:n 100% ydinjalostuskeitaaksi perustuu ajatuksiin siitä, 

että Iran kansainyhteisön lakiemme ulkopuolisena, kontroloimattomana diktatuurimaana ottaa 

valtaisia lisäriskejä jalostaakseen EU:lle uraanipolttoainetta "hiukan halvemmalla". Ja 

ennenkaikkea PALJON vaarallisemmilla metodeillaan. Muttei Irankaan mahda mitään 

monisatakertaisille energianegatiivitotuuksille silti!) Nyt voimme laskea energiataseet. 2 290kg/ 

55kg centrifugin vuosituotto= 42vuotta pitää siis 3 000MW centrifugin pyöriskellä tuottaakseen 

1000MW reaktorin VUOSIPOLTTOAINEET! Lisäksi tuo isotooppijalostamo kuluttaa kolme kertaa 

enemmän sähköä kun tuo ladattava 1000MW reaktori tuottaa polttovuonaan. Näin 42* 3= jo 

huimaavat 126 kertaa enegianegatiivinen. Ja lisää laariin. IAEA:n ydinturvalait vaativat, että tuon 3 

000MW reaktorin sähkönsaannin ON pakko turvata kolminkertaisesti rinnalla alati valppaana 

tyhjänä varoiksi käyvillä energialaitoksilla ettei sähkökatkossekunnit räjäytä prosesseja. Nyt 

saamme energiasuhteiksi jo mykistävät 126*3 =n. 378-kertainen sähkökulutus uraanipolttoaineen 

jalostukseen kun mitä sillä saadaan. Noin tajuaako tyhmä ydinlobbari YHTÄÄN miksi 

uraanijalostaminen on enemmän kuin energiakriisissä 2008?!? Niin nyt toki voit alkaa 

spekuloimaan, miksi sitten ylipäätään IKINÄ alettiin käyttää ydinvoimaa, jos sen jalostamoissa 
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käytettyä sähköä ei olla voitu koskaan saada takaisin? Tai miksi OL-3 reaktorien U-235 pitoisuutta 

uhmakkaasti nostellaan 5,5% ja USA sotilasreaktoreissaan käyttää nykyään jopa 25%< U-235 

pitoisuuksiin? Niin hyvä kysymys. Oikein hyvä kysymys. Vielä OL-1 startin aikoihin 1978 

maailmalla kaivettava uraani saatiin 30% malmina. No lasketaan tästä sitten. Jos tuollaista malmia 

pantiin suoraan reaktoriin 100 000kiloa niin tuossa määrässä oli U-235 määrä jo niin korkea, että 

esim. CANDU reaktori poltti sitä suoraan. JUURI tällaisilla luonnonuraanin reaktoreilla luotiin 

keskeiset illuusiot miten ydinvoima on olevinaan energiapositiivista. Mutta varsin pian tuli selväksi, 

apu tuolla toi ongelmaa toisaalla. Tarvittiin esim. raskasvesi-isotooppihidasteet ja ongelmallisesta 

centrifugoinneista ei vältytty silloinkaan. Raskas vesi on megakallista, syödessään mielettömät 

jalostusenergiat. Kuten huomaat siviilireaktorien polttoaineesta ei TASAN ole suoraan 93% 

pitoisuuksisten ydinaseitten polttoaineeksi ilman rajuja centrifugointejaan. Isotoopit ON erotettava 

raakalla energiantuhlauksella, jotta ydinsekoilut toimisi. Kyse on silkastaan kylmästä 

matematiikasta, kun lasketaan energiataseita näistä.  

  

427.Boorishokki..txt 
427. Boorishokki! 21.12.2009 Eletään aamua. Eilen illalla oli jälleen kerran Olkiluodosta Turkuun 

ulottuvalla valtaisalla alueella nähty tuttuja verenkarvaita megaliomaanisia maailmankattavia 

lentorusiskutuksien vanoja idästä länteen. Merituulen mekanismin oli ESA taas huomannut 

kuljettavan TVO:n "kuolemanpilveä", tutummin beettasoihtuionisaatiota kauas etelään painottuvalle 

jotokselleen. Kauaa ei tarvinnut odottaa tuhoheijasteita, verta alkoikin tippua nenästä, kuten IAEA 

oli typeryydessään päättänyt kansalta otattaa. Tyypillistä kanavasäteilyn aiheuttamaa oiretta, jota 

ei toki mittarit nykyään mittauta. Ankstista, tahallista. Loistevalot vilkkuvat huoneitten katoilla ilman 

sähköä, kasvaneista säteilyenergiakertymistä miljoonien hengittämässä ilmanalassa. Isä ihmetteli, 

kertasin kauhistuneille, "TVO:n aiheuttama kuolema kolkuttelee tämänkin joulun uhrejaan 

miljooniin oviimme." Aamulla jo vastattiin, puhelin parkaisi. Jälleen, niin jälleen kerran oli erittäin 

tuttu työtoveri kohdannut sätilyn runteleman päätepisteen. Pitkään säteilyn haurastuttamien 

nivelrusto-oireilujen kirjoma elämä oli päänsä päässä. Kuten Helsingissä ydinherrat olivat 

laskeneet, hädintuskin eläkkeikänsä ylittäville ydinorjilleen. Vähintään 25v ennenaikainen 

poistuminen. Entistä vakuuttuneempana jatkaa oikeutettua taisteluani valtioydinrikollisia vastaan. --

----- Boorishokki. 2003 Maailmalla todettiin kymmenkertaistuneet taustasäteilyt. Ydinvoimaloista 

tauotta karkaavien neutronivoiden, beettasoihtuamisten ja mm. kanavasäteilyjen tasot niin 

hälyttävän korkeiksi, että oli pakko keksiä jotain. Mehiläisten massakato oli alkanut uhata 

maailman ruuantuotantoa ennenkokemattoman rajusti. IAEA ei missään nimessä taipuisi 

ydinvoimalaitosten asetuotannon alasajoon, joka olisi ainoita oikeansuuntaisia ratkaisuja. Vaan 

aloitettiin maailman ilman ionisaation "kosmeettinen" ruiskuttelu. Keskeisiksi aineiksi päätettiin 

ottaa ydinvoimaloissa välttämättömän booriliuoksien massiiviset lentoruiskutukset. Tehosteaineiksi 

valittiin mm. bariumia ja alumiinia. Nyt tätä lentoruiskutusta on suoriteltu yli 6v putkeen. Miljardit 

lentokilometrit ovat vaatineet tuon harvinaisen metallin hiipuvilta resursseilta konkreeettisesti 

KAIKEN! Itse asiassa jopa enemmän. Ydinvoima-ala on aina tietoisesti valmis uhraamaan 

uusiutumattomat luonnonvaramme kyselemättä. 2008 todettiin ydinalan uraanituotannon siirtyneen 

pysyvästi energianegatiiviseksi ja 100% kannattamattomaksi. Tapaus hutaistiin pöydältä 

muuttamalla maailman uraanijalostamojen energiatiedot sotasalaisuuksiksi. Tyypillistä ydinalan 

toimea kultasi massiivinen poliisimiliisioffensiivi, jolla poistatettiin myös vuosikymmenien aikana 

kertynet tiedostot tästä kautta maailman. Myös internetti mukaan lukien. Ongelmaa ei ikäänkuin 

ole, jos siitä ei kirjoitella. 2009 iski anaitusti, toinen megaluokan vastaavantyyppinen katastrofi juuri 
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Tanskan ilmastostrategiakokoukseen. Tähän kokoukseen valtioydinmonopolit olivat satsaneet 

rajusti, jotta saisivat ydinilluusiokuplaansa paisutettua rajattomat luvat rakentaa mielin määrin 

energianegatiivisia ydinvoimaloitaan. Julkisuuteen EI kerrottu miksei illuusio mennyt viikolla 51 

enää läpi. Vaan ydinmonoliitit jäivät nuolemaan näppejään ilman ydinvoimalalupiaan. Mikä oli 

keskeinen upottaja ydinenergian negatiivisuuden tietovuodon vanavedessä? 2003 aloitetut 

booriruiskutukset perustuivat ydintyyliin yhden ainoan maailmassa toimineen boorimalmioketjun 

totaalitääriseen loppuunajattamiseen. Loppuvia kaivosmalmioita käyttävä tehdas oli pakotettu 

lopettamaan 2009 tultaessa. IAEA oli laskenut, että samoihin aikoihin Venäjällä oleva 

heikkolaatuisen booreijalostamon tuotanto starttaisi -09. Mutta malmion vaatima erityisvaikea 

prosessointi oli flopannut totaalisti. Tehdas epäonnistui. 2009 ollaan katastrofista tultu 

kaksoisydinkatastrofiin. Maailmalla ei ole ainoaakaan toimivaa boorijalostamoa! Ongelmaa on 

vaikea edes hahmottaa. Mutta maailman 450 ydinreaktoria pyörivät VAIN boorilla! Samoin myös 

tulevat ydinvoimalat. Boori, niin boori on ydinvoimaloille vähän sama kuin jarruneste autoille. Eli 

ilman booria, ei y h t ä ä n maailman ydinvoimalaa kyetä ajamaan, säätämään ei edes 

alasajamaan mm. nykyisiä painevesireaktoreita. Koska booria kulutetaan valtavasti tauotta 

reaktorin neutronivoiden hallinnanohjaamiseksi. Jotain kertoo nyt hädän suuruudesta seuraava 

fakta. Suomella 4 reaktoriinsa ja Ruotsilla 10 reaktoriinsa on vain ainoastaan YKSI varaboorisäiliö! 

Yksi hätäalasajo ja koko Pohjolassa ei enää kiloakaan boorijarrutusta yhteenkään reaktoriin! 

Kuvitelkaa tarkemmin. Vähän sama jos maailmaan myytäviin miljooniin autoihin ei enää lisättäisi 

lainkaan jarrunesteitä ja käyttäjille ei kansainvälisellä sopimuksessa päätettäisi ilmoittaa lainkaan, 

ettei yhdessäkään teillämme liikuvissa autoissa olisi toimivia jarruja! Toivotaan vaan, etteivät 

onnettomuuksien tulevat uhrit osaisi kysellä miksei jarrutus toiminut. Jos, siis j o s maailmamme 

päättäjillä olisi jäljellä rahtunen moraalia annettaisiin ydinyhtiöille pakkomääräys pysäyttää 

välittömästi reaktorinsa! Vaadittaisiin julkiset oikeudenkäynnit ja tuomiot syyllisille, miksi näin on 

käynyt. Voi vaan kauhistella onko ydinhallintomme tavat toimia politikkoja massoittain 

korruptoimalla niin omaa luokkaansa, ettei minkäänlaista moraalia saati edes järjenkäyttöä 

tietopimitysten kontrolin diktatuurissamme sallita. Montako reaktoria pitää näin räjäyttää 

ryöstäytyessään booripulaan, ennenkuin korruptoituneet politikkomme puuttuvat tähän etenevien 

ydinkuolemien jaksotukseen? ----------- NATO pronsipatsasosastolta mm. Tampere armeija. 

21.12.2009. Viron NATO-nettisodankäyntiin kouluttautuneet joukot ostettiin Suomeen 

terrorisoimaan maamme nettejä 2009 alusta. Tämä NSA erikoisjoukkio satapäisine 

miliisimassoineen alkoikin miltei välittömästi terrorisoida mm. lähettämiäni erityisen ammattitaitoisia 

ydinalan sisäpiirifaktojani. Koska koko leegion keskeinen tarkoitus oli tukea IAEA:n kansainvälistä 

ydinrikollisuutta maamme poliisivoimin. Siksi lähettämiini mm. kuvatriedostoihin TVO/SUPO:n 

"bottiohjelmarobotti" sylkee mukaan eräänlaisen troijalaisen haittaohjelman MINUSTA 

riippumattomin rikollisin aikeinsa. Tarkoituksenaan estää palvelinohjelmia toimimasta. Olen saanut 

selville miten tätä EU:n perustuslaikiemme vastaista haittaohjelmaa voitte alkaa osin ohittamaan. 

A/ Lisäämällä ohjelmaan wwww.-alkuisen lisäosion esim. näin:http://www.kuvaton.com/k/ikA.jpg B/ 

Poistamalla liitetiedostoihini SUPO:n liimaamat 5kpl ylimääräistä merkkiä. C/ Copypastaamalla 

esim. Googlen alotussivussa olevaan vasempaan ylimpään riviin muodostuneen osoitteen päälle 

koodin. Jolloin kone hakee "lähimmän vastaavan nettitiedoston auki." On arvokasta saada 

aiheesta arvokasta kenttäpalautettanne, jotta osaan antaa päivitettyä ohjetta, miten 

TVO/Posiva/SUPO ydinrikolliset toimivat jatkoon. Koska nämäkin tiedostot laittomasti ydinmilitäärit 

salakuuntelevat ja saattavat kehitellä vastareaktioina mitä sattuu. ---------- Jatkoruiskutuksia. 

Katselin tänään 21.01.2010, miten Olkiluodon yli lensi yksittäinen lentokone. Tuttuun tyyliin 

säteilyionisaatiota alettiin myrkyttämään 10km ennen TVO:ta. Ja sitten 10km päässä hanat kiinni. 

Valkea paksu vana roikkui sitten ilmassa tuntiluokissa. Mutta JOKIN oli myös muutettu. Ilmeisesti 

kansalaisten "ikävät" kyselyt PINKISTÄ pakokaasuvanoista ja erityisesti boorin totaaliloppumisista 
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maailmalla johtuen oli NYT pakkokokeilun alla uutuusaineet! Savuvana ei missään vaiheesa 

muuttanut väriään valkoharmaastaan. Mutta jämähti ilmaan entiseen tyyliinsä VAIN Olkiluodon 

ionisaatioalueille. Eli neutroneista aktivoituva boori siitä nyt ainakin puuttui. Olisiko korvaavana 

aineena nyt sitten käytetty jotain "orgaanisempaa" aineistusta. Koska tämä ajo oli SELVÄSTI 

yksittäiskokeiluvana vuodenvaihteen jälkeen. Ihan lonkalta veikkaan, ehkä boorittomassa aineessa 

oli pelkkää alumiinia ja bariumia. Ehkä nyt käytetään jotain, esim. organisia "sokereita" tukiaineina? 

------------ "Pimeää" booria. 30.01.2010. Jos haluaa selvittää missä toimivat USA:n ns. "salaiset" 

armeijakunnat on syytä seuratra paikkakuntia joissa kolajuomien kulutus on noussut pilviin. Missä 

taas haluaa löytää NATO toimintaa itäisemmissä Euroopassa on syytä seurata mustaan pörssiin 

virtaavia erityistuotteitten pimeitä kauppatuote-erikopisuuksia. Olin jo pitemmän aikaa seurannut 

miten TVO:n ylle kukausia syyskaudet 2009 nousivat pelätyt "ruiskuvanalennostot". Aamusta iltaan 

tuntikausia taivaalle pinkkivanojaan pystyttäviä mystisiä lentokoneruiskuja boori, barium, 

alumiinilevittimineen. Tiesimme kyllä ydinvoimaloitten säteilyionisaatioitten räjähdysmäisten (10-

kertaistuneitten) kasvujen nousseen jo 2003 mehiläisten tuhoutumisvaiheissaan rajuiksi, 

estääkseen täystuhon ydinyhtiöitten oli koetettava epätoivoisesti kehittää jotain. Saadakseen edes 

kosmeettista säteilytaustamuutosta ilmnakehäämme alaspäin. Niin päättivät siirtää sen 

lentoruiskutuksin sieltä maan pinnallemme tappamaan populaatiota. Syyskauden tarkkaili koko 

Suomi taivatamme edestakaisin höylääviä lentokonearmadoja, jotka tuottivat valtavia massiivisia 

pinkkejä kaasutusvanojaan syitään kertomatta julkisuuteen. Paljon sain aiheesta selvyyttä jo silloin. 

Mutta nyt tarkentuvaa lisäfaktaa. Ensinnä mistäpäin lennot lähetettiin tankattuina ja kenen toimista 

ja mitä varten yms.? Olin itse päätynyt Tampereen suuntaan alustavissa päätelmissäni. Mutta 

2010 alkuvuodesta tapahtui ratkaiseva käänne. Lentoruiskutukset olivat saaneet 

pinkkivärivanoineen toimistamme jo niin kiusallisen paljon julkaisuissa huomiota, että näitä lentoja 

organisoineet mm. NATO:n erityisosastoilta oli kielletty käyttämästä ruiskutusaineen pinkkiväriä 

aiheuttavaa boorikomponenttiaan loppuun. Siitäkin huolimatta, että se oli keskeinen osa saamaan 

ruiskutuksessa neuteronisäteilyvoita ydinvoimalaitospäästöistä kiinni. Mutta määräys tuli 

rajojemme ulkopuolelta ja oli siis toteltava. Tampereen ilmavoimien varikoille jäi valtavat määrät 

sinne aiemmin tuotua käyttämätöntä booriliuosta varastoihin. Mutta systeemissä mukana olevat 

USA:n ulkomaalaisvahvistuksilla mm. USA/ virolais- johdoille, ei sormi mennyt suuhun. Päätettiin 

lyödä kunnon jenkkityyliopein rahoiksi! Tampereen seuduille rekrytöityi mystisiä "yrittäjiä" joilta 

tarjota myyntiin hämmästyttävää kemikaalia. Autonkuormittain vain lähinnä ydinvoimaloitten 

neutronivun kontrolointiin tarkoitettua ainetta kallista ja harvinaista booriliuosta halukkaille. Koska 

tämä myynti oli hyvin organiksoitua kaupattiin "liuosta" höyrytettäväksi asuntojen sisätiloihin, joissa 

raskasmetallin kerrottiin tekevän ihmeitään. Tappavan mm. homeita, sieniä, pieneläimiä, 

bakteereita ja vastaavia "säteilyhaittapoistoja" talouksissa, joissa oli mystisiä "ongelmia"! 

Mielenkiintoista toden totta. Tämä tieto kertoo kiistatta A/ Ruiskutukset organisoitiin Tampereen 

lennostosta Suomeen! B/ Hankkeet olivat kansainvälisesti maailmanlaajuisesti organisoituja NATO 

alisteisia. C/ Ruiskutettava mystinen aine perustui reaktorien neutronien hallinta-aineeseen 

BOORIIN! D/ 2009 alussa Suomeen Virosta Tampereelle ostetut yli 100hengen ns. "pronssipatsas 

nettisotilasosastot olivat kiistatta asialla! Mielenkintoista havainnoissa oli miten visolaisjoukkiot, 

jotka eivät olleet velvollisia noudattamaan Suomen lakeja NATO-hallinnoituina kansainvälisinä 

joukkioina katsoivat oikeudekseen kontrolida päivisin Suomalaisten demokraattisia perusoikeuksia 

viestittää. Niin ja koska heitä eivät koskeneet maamme muutkaan lait päättivät nämä joukkiot 

sumeilematta "evakoida" myös käsiinsä jääneitä mijoonahintaisia raskasmetallimyrkkyjä ja alkaa 

rahanansaintamielessä levitellä niitä lupaa kysymättä! Aivan uskomatonta siis. Kuitenkin joku taho 

sai vihiä ja tämän uskomattoman hommelin ajateltiin olevan paljastavana liian iso riski koko 

Suomen IAEA alisteisten ydinvoimaloitten säteilypäästöjen ja neutronivoiden ilmasta 

maahanruiskutuksen kamppanjoinneille. Joka tapauksessa homma pantiin alun innostuksen 
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jälkeen vähin äänin jäihin. Kaikkien onneksi pääsin tämänkin 100% tärkeän paljastuksen 

tiedostoihin kiinni rysän päältä.  

  

428. TABUja rikki hihnassa..txt 
428 TABUja rikki hihnassa. Turun sanoma varottaa taivaamme säteilykasvuista ensimmäisen 

kerran maailmassan 29.12-09! Mielenkiintoista miten MEIDÄN aikaansamamme kansalaisten 

aktivisuus hahmottaa PINKKItaivaankansien säteilykertymien vaarat aletaan ottaa myös 

ydinhallinnossamme näinkin tosissaan. On todella, todella huikeaa huomata, että paniikki alkaa 

saada näin näyttävää julkisuutta aiheestamme, joka on maailmanlaajuinen TABU. Pinkkivalhe 

alkaa siis aiheuttaa niin laajaa kyselyä, että TVO/Posiva/SUPO joutuu valjastamaan 

kätyrilehdistönsä tällaisiin julkaisuihin, kansan hermostuessa hetki hetkeltä. et arvaa kuinka 

lämmitti, kun tänäänkin näin kirjoituksia siitä, että kansan keskuudessa esiinottamiani ydintotuuksia 

alkavat kaivella nimen perään pitkin foorumikeskusteluja! http://kuvaton.com/k/gBG.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/gBG.jpg[/img] ---------------- Atomin spinhyrrävarastoenergiaa ja TABU 

paukkuen rikki! Kuten muistamme olen tuonut suuren kansan tietoisuuteen eri mekanismeja siitä 

miten säteilyttämällä fotonisäteilyenergialla alkuaineatomeja syntyy energiakapselointi. Niihin 

saadaan varastoitumaan säteilyn energioita eri tavoin, sekä elektronirakenteisiin, että atomin 

ydinten neutroneihin. Elektronikuorten virittyvät elektronit kykenevät varastoimaan säteilyä 

elektronivoltin osista 100 000<eV tasoilleen elektroniratojen virittyviin eri pyöriviin kuorikerroksiinsa 

ajetuin elektronein. Niiden akselisuuntia peilikuviksi vaihtamalla myös. Atomin ytimissä samaiset 

mekanismit tunnetaan parhaiten Malenkan-kuorimalliteorian mukaisena 

"spinhyrrävarastoitumisena". Pekka Jauho laskee yksittäisen säteilystä spinnaamaan kiihdytetyn 

neutronin näin varastoivan 511 000eV huikean ison energian. Näin ilmakehässä säteilytetty, 

ionisaatiotilassaan oleva yksittäinen radonatomi voi säilöä 21 000 000eV energiat sisälleen. Kun 

palamisen energiavarasto on muutamia eV huomaamme kapasiteetin olevan 

kymmenmiljoonakertaluokissa verrattuna parhaimpiin kemiallisiin akkuihin! Muistamme miten 

lapsuuden jojo, tai vieterivetoinen auto kykeni varastoimaan samaan tapaansa toimivaan 

spinhyrräänsä liike-energioita ja purkamaan niitä halutessa. Nyt tämän mahdollisuuden on viimein 

havainneet myös akkuja suunnittelevat tiedemiehet. Tässä on vaan yksi oleellinen mutta. STUK ja 

koko IAEA:n ydinhallinto ei KOSKAAN julkisesti ole myöntänyt atomin kykyä varastoida sisuksiinsa 

spinhyrräenergiaa lainkaan! No viimein on tämäKIN TABU tajuttu murentaa. Lukelaa ja 

hämmästykää miten tiedepiirit murskaavat oppeja, joita mm. STUK/TVO/SUPO ovat 

vuosikymmenet valheillaan vaalineet! Ydinalan vedätyksissä on myös esitetty, ettei 

varastoitumisen ajat ole kuin millisekunneissa. Nyt artikkelissa varastoajat luetaan vuosiluokkiinsa. 

Näin murenee heittämällä myös tämä kestämätön valhe. Atomien sisäinen säteilyenergia kestää 

vuosikaudet,ongelmitta, kuten säteilyenergian varastoitumista voimme myös lukea: 

http://kuvaton.com/k/gBu.jpg [img]http://kuvaton.com/k/gBu.jpg[/img] ------------- Loistelamppuvalo 

LED:llä Pitkään on odotettu sellaista LED-valoa, joka olisi varteenotettava yleisvalaisin. Huolemme 

ovat nyt ohi myös "virallisesti". Myös T.M-lehti on viimein paljastamassa tämän myyttisen 

valolaitteen olevan totisinta totta: http://kuvaton.com/k/gB2.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/gB2.jpg[/img] -------------- Kalat säteilysuojiin! 31.12.-09. Aamun YLE-

radio ilmoittaa miten jatkossa kaikki kalojen kasvatus halutaan saattaa katoksien alle. Välittömästi 

alkaa myös vaatimukset siitä, miten kasvatuksessa käytettävät vedet on saatettava "irti" 

normaalista vesikierrosta. Miksi ihmeessä sitten kala-altaat halutaan peittää? Koko tausta aukeaa, 

kun tietää miten TVO/Posivan ympäristössä jo 1990-luvulla havaittiin uskomattoman rajuja 
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taustasäteilytasojen kasvuja. Maamme tarkimmin salattu SYKEsarja B7-93 raportoi esim. 

luontaisten tritiumtaustojen kohonneen yli 250 kertaiseksi. Ja tulokset alkoivat näkyä HETI! TVO oli 

vuosikaudet toimittanut maamme merkittävimpänä elintarvikeseutuna mm. lohikalapoikasia ja 

rapuja elintarvikemarkkinoillemme Helsinkiin asti. Muutaman vuoden ydinvoimaloitten alkaessa 

saastuttaa seutukuntiaan pakotettiin ajamaan alas hengenvaaralliseksi asiakkailleen koituvat 

lohenpoikasten kasvattamohankkeet. Altaitten säteilykertymät uhkasivat kansanterveyttämme 

kiihtyvästi. Muutaman vuoden TVO sinnitteli myöhemmin toimittamalla miljoonapäisistä 

rapumääristään rapuja pk-seuduille. Mutta sitten tritiumtasosäteilyt tappoivat myös nämä miljoona 

rapua käytännössä yhdessä kauhistuttavassa yössä. Viranomaiset eivät mitenkään kontroloineet 

elintarvikeketjun säteilysaastumisia ja onnettomuus pääsi tapahtumaan. Tässä vaiheessa TVO 

siirsikin säteilyn runtelemaa elintarviketuotantoaan jääräpäisesti katoksien alle. Muuten tämä 

kuolemaa konkreettisesti halveksiva säteilyelintarviketoiminta sai jatkua kuin sikojen mellastus 

pelloilla. TVO mainosteli suurielesesti lehdissä laajentavansa uhmakkaasti aina maisseihin, 

viinirypäleisiin ja vastaaviin asti. Vaikkei viranomaisemme edelleen panneet tähän ydinyhtiön 

tietoiseen kansanmyrkyttämiseen säteilypäästöillään estotikkua ristiin, päätin minä toimia. Tein 

ilmoituksia tästä salatusta ydinrikollisuuksien kirjoista, saaden viranomaisemme viimein 

varpailleen. Ensimäiset muutoksen tuulet koettiin, kun perustelematta syitä päätettiin kieltää 

mystisesti mm. avomeriin suunnitellut kassikasvattamot TVO:n monin tavoin myrkyttämissä 

vesissä. 2009 näyttää olevan lisääntyneitten silmänaukaisujaksojen vuosi. ESA ilmoitti maailman 

ensi-illassa löytäneensä TVO:n ydinvoimalapäästöjen synnyttämät huikeat 20 000km2 kokoiset 

myrkkysinilevälautat. Käytännössä kaikki kalat kuolivat Selkämerestä samalla väliltä Turku-

Olkiluoto-Pori. Niinikää TVO joutui nöyrrytetysti myöntymään viranomaisten kieltäessä totaalisti 

KAIKKI yhtiön elintarvikkeitten ulosmyynnit kohonneen säteilymyrkytysvaaran takia. Usein luullaan, 

että etäisyys ydinvoimalasta auttaisi. Näin EI ole, koska säteily kulkeutuu esteittä tuhansia 

kilometrejä. Siksi tämä nyt annettu pakote viedä kalat suljettuun vesikiertoonsa kattojen alle tähtää 

säteilykertymien kasautumisen elintarvikkeisiin kautta maamme. Mitään ns. 

"turvaetäisyysilluusiota" ei edes haikailla. Kaiken kruunuksi uutisoitiin, että säteilytaustamme 

kymmenkertaistuminen iskee maaiolmalla lohikalat sukupuuton partaalle. Ruotsin 

ydinvoimalapäästöjen laukaisema lohipoikastauti M74 tunnetaan säteilysairaustautina. Lohikalat on 

kansainvälisissä tutkimuksissa todettu kalakannoista kaikkein herkimpinä merkkereiksi säteilyyn. 

kuolevana lajina. -------------- 01.01.-10 Joulukuu 2009 osoittautui kylmimmiksi kuukausiksi pitkiin 

aikoihin koko kuukauden ollessa -15C pinnoilla, alkoi tämäkin pakkasjakso tutulla kuviollaan. Toki 

kasvihuomneilmiön ydinalan harhat saamme kättelyssä unohtaa myös, vaikka lehdistö kovasti 

koetti vedättää lämmön "mystisiä" nousukäyriään TV:ssään esittäen, kansan nauraessa avoimen 

peittelemättömää valhetta. Ekana pakkaspäivänä Ruotsin ei yksi, vaan peräti kaksi ydinvoimalaa 

laji- tyypillisesti ryski alas. Sen seurauksena ydinaavikoitumisessaan kituvan Pohjolan vesivoimalat 

oli vaikeutensa huipulla vesipulasta. Mutta kun sähkön hinta pörssissä 100-kertaistui heti. Kuten 

tällaisissa aina lehdistö vaikeni kuin muuri. Ydinvoimaloiden kasvavat ongelmat kiteytyvät hurjiin 

näkymiin, koska mm. ainoan booritehtaan alasajo pakottaa maailman kaikki ydinvoimalat 

ajattamaan kuin autoa ilman jarrunesteitä! Maailman käsiin räjähtävät ilmakehämme 

ydinvoimaloitten beettaionisaatiopäästökasvujen torjuntaruiskutuksiin oli surutta pantu viimeiset 

elintärkeät boorivarannot ja tulosta alkoi näkyä h e t i ! Kuulustelessamme presidentti Tarja 

Halosen 01.01-10 uudenvuodenpuhettaan, hän korosti alkumetreillä jo miten ihmiskunnan elinehto 

on satsata ei ydinvoimaiseen, eli uudisenergiseen energianhioltoon. Korostaakseen huoltaan 

Halonen ilmoitti miten maailmalla 2010 on jouduttu kasvavien ydinongelmien noidankehässä 

kutsumaan kokoon maailman ENSIMMÄINEN "ydinturvakokous": "Yhdysvallat ja Venäjä ovat 

edistyneet strategisten ydinaseidensa vähentämisneuvotteluissa ja saavat toivon mukaan uuden 

START-sopimuksen valmiiksi lähiaikoina. Tänä vuonna pidetään myös ensimmäistä kertaa laaja 
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kansainvälinen ydinturvallisuutta koskeva konferenssi, johon Suomikin osallistuu." Niin hurja, 

salattu tieto oli, ettei lehdistö uskalla kommentoida miksi maailman siviiliydinvoimateollisuus on 

näin suunnattomissa "turvavaikeuksissaan", että tähän ollaan pakotettu menemään? Toki uraanin 

kaivuun tiedettiin 2008 eteenpäin olevan energianegatiivista, mutta asioiden takia ei kokouksia 

haluttu. Tanskassa ydinalan piti vain kuitata maailmansopimus rakentaa tuhatmäärin 

lisäydinvoimaloitaan. Muttei onnistunut. Ongelmaa ydintaloudessa oli kasautunut pienessä ajassa 

paljon enemmän kuin aavistettiinkaan. Tämä Halosen ilmoittama kokous saa rinnalleen toki MYÖS 

sotaydinalan aseidenriisuntakokouksia, joista presidentti myös mainitsi. Ydinterrorismi on niinikää 

uhka ihmiskunnalle, kuten viimeiset 60v jo. 1962 maailma oli säteilyionisaation 

kaksinkertaistumisensa tehnyt ilmakehäydinasekokeillaan ja silloin maailmanlaajuisesti kiellettiin 

räjäyttelyt. Nyt säteilytaustamme on jo yli 10-kertaistuneet. Lehdistön totaalinen vaikeneminen 

Halosen ilmoituksesta kertoo suoraan ydinalan nykyongelmien olevan ennenkokemattoman 

RAJUJA! Ajoittuminen kuukausien Suomeen asti ulottuneitten boori- ruiskutustulosten jälkeen ja 

mm. Ruotsin booripuutosongelmallisiin ydinajoihinsa kertoo valtavista lisäongelmista 

ydinalallamme 2010 tultaessa. Mielenkiintoista uskaltaako läpi korruptoitu, satapäisten ydinmiliisien 

vartioima lehdistömme kertoilla mitään mitä Halonen tarkemmin peräänkuulutti muuttuneen 

globaaleissa ydintalouksissa entistä tuhoisammaksi. ----------- CO2 BY IAEA. Yleisesti ihmisille 

syötetään väitettä, jonka mukaan CO2 määrän kehitys olisi ikäänkuin juna kiskoilla. Vielä 2009 

joulukuun paukkupakasissa TVO/SUPO/Posivat koetti väittää kuukautta kaikkien aikojen 

"kuumimmaksi", hohoijaa! Tällaisia harhautuksia käytti mm. IAEA-ydinrikollisiin päämääriinsä mm. 

Tanskan "ydinvoiman pakkomyyntikokouksessaan 2009". Miksi tämä ei sitten mennytkään kaikille 

läpi, kuten pettymään joutunut ylikansallinen ydinrikolliskoalitio oletti? Syitä on toki lukuisia 

energianegatiivisesta uraanin kaivuusta lähtien, aina ydinalalle elintärkeän "boorijarrunesteensä" 

totaaliloppumisista globaaliin ilmakehäionisaation kasvuräjähtelyihin. Näistä olen jonkinveran 

kertonuit. Mutta nyt haluan ottaa esille myös sellaisen näytön, joka pöyhii CO2 mittausasemien 

joutumisten "kaupunkikeskuksiin" muodostamista ei tässä niinkään vaahdotusta 

"lämpöhotspoteista". Vaan siitä kylmästä totuudesta, että MYÖS CO2 tuottolaitoksien savujen alta 

tilastolliset hotspottiharhat tajuttiin jo yli 100v sitten. Mutta IAEA-ydinhurmosliike ei tällaisistakaan 

halua sanaakaan puhua. No lukekaa itse megalöydökset aiheesta ja tehkää omat 

"ydinalakorruptointikytkösten hahmotuksenne.": http://kuvaton.com/k/gPk.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/gPk.jpg[/img] ----- FIN-epävakaata tektoniikkaa! *Niin täällä kysyttiin 

maamme kallioperän geologisen vakauden perään? Aivan kuten minäkin olen pitkään tehnyt. On 

selvää, että aiheesta aletaan tajuamaan jotain aiempaa murskaavasti suurempaa. En kuuna 

päivänä olisi uskonut läytäväni tällaisia. Ennen kuin aloin aiheesta kirjoittaa julkisesti siis jopa 

tällaista aivan huikeaa materiaalia. Lehti l on Länsi-Suomi ja kirjoituspäivä, niin kirjoituspäivä tälle 

Suomen ns. "kalliostabiliuden" kaikkein keskeisimpienkin illuusioiden menetyspäiväksi merkataan 

historialliset 09.01.2010: "Fennovoimaa EI haluta Pyhäjoelle eikä Simoon!. . . .Simossa taas 

STUK:n lausuman mukaan maaperä on SEISMISESTI EPÄVAKAATA!" Hyvänen AIKA! Siis 

toistan, STUK nimenomaan siis ydinkorruptoinnin kuninkuuslajin kruunaamaton kinki antaa 

yhtäkkiä lausuntojaan kuvani nähtyään, jonka mukaan maaperämme on todettu seismisesti niin 

epävakaaksi, että estää tunnetusti huonosti maanjäristyksiä kestävien vaarallisten ydinvoimaloiden 

rakentelut. Minne risti nyt pannaan! Oikeesti kuka sanoikaan, ettei näitä tektoniikkakuviani saisi 

SUPO:n mielestä suin surmin päästää julkisuuteen, koska niiden sanoma on enemmän kuin 

kohtalokasta maamme ydinalalle? --------------- 21.01.2009 Kahdenkeskistä *Velipoika teki taannoin 

geigerin. Ja osoittautui, että PÄTEVÄN säteilytason määrittämiseen mittarin saa pitää valmiudessa 

ihan tuntitolkulla! Syy oli osin sekin, että mittariin " fyysisesti liian pieneen anturiin" osuu nin 

HARVOIN lävistävä kvantti, että kunnon määrää keskiarvoon ei kertakaikkiaan saa! Eikö ole 

mielenkiintoista tämäkin, että säteilyä pokkana mitataan kyllä muutamissa sekunneissa. Mutta 
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OIKA tulos kertyisi ehkä 5h sisällä?! Toki mitta-anturin VOISI tehdä halutessaan isoksi, kuten esim. 

joissain ani harvoissa henkilödosimetreissä, mutta IAEA ei paskaa välitä! Ja ottaa siinä myös 

huomioon edellisen tuloksen (mitä en heti tajunnut siinä samassa videossa, jossa myös mittari 

röntgenkuvattiin). Olen kuitenkin huomannut, että 0,05 mikroSv/h -hyppäyksiä tapahtuu noin 

puolen tunnin välein varsinkin kun tuulee, niin mitä siitä mainitsemaan sen enempää. (Kahdesti 

olen nähnyt 0,1 hyppäyksenkin ja niistä kyselin silloin sinultakin). *Mm. kanavasäteilystä, 

neutronivoista ON kyse, kun purskeita tuulee paikalle. Ero kuitenkin näkyi ja koska betonikin vain 

vähän vaimentaa säteilyä, niin kunnon lyijylaatikolla ero moninkertaistuisi! *JUST näin! Teinkin jo 

videosta englanninkielisen version Edwardsille lähetettäväksi. 

(http://www.youtube.com/watch?v=nzClrAbXUbk) Täytyykin selittää hänelle betasoihtu kunnolla. 

*EXselense!) Toivoa sopii, että ottaa aiheemme myös tosissaan kuten "Mörner"! Tuon kontaktin 

jälkeen hänellä varmaan riittää kiinnostusta, kuten sanoit; lisäbonuksena en saanut ottaa kameraa 

Fortumin kahvioon kun kuulivat kuka on porukan kuvaajana! *))!!! KelETTO MAAN! Alkaa 

julkisuuspaineita puskeen!! Mutta mikä lie aiheuttanut viranomaistulvan, ei ole mitenkään selvä 

juttu. Tuon kokeen suorittaminen onnistuneesti näyttää konkreettisesti, että sinulla on homma 

hallussa, mutta kokeen merkitys on vaikeahko hahmottaa. Itse näen tuon lasin läpäisyn niin, että 

elohopea irtoaa seinästä ja jossain vaiheessa saa niin paljon nopeutta, että läpäisee kuoren 

kanavasäteenä. Jää myös kaivelemaan, mitä muuta sille voisi käydä. *A/Niin siis KIINTOMETALLI 

puskee heittämällä LÄPI paksun lasin! HallOO! Ei tasan arkikemiaa kyllä!) Vaan säteilyperustaista 

"ultrapalamista"! *B/On huomioitava ihan konkretiaa. Eli ENSIN kiilto muuttuu viipyileväksi 

mystisen mustaksi. Lopulta jäljelle jää pelkkä valkopulveri. *C/Neteissä kerrottiin miten kaasuaineet 

mystisesti lampun sisältä sitoutuu lasimassaan? Outoa, kun meneeKIN demoissa heittämällä LÄPI! 

Eli vikipedian nettitiedoissaKIn oli selkeää tahallista IAEA:n VALETTA! Ilmeisen selvästi 

säteilypaineet ja kanavasäteilyjen luonto on kertakaikkiaan liian rajua julkaistavaksi Vikipedian 

kaltaisissa tiedostoissa. Epäilet siis tähän liittyvän mekanismin, joka on vastuussa osasta voimalan 

säteilyvuotoa? Jotain mitä ei olla vielä tultu ajatelleeksi? *JUURI! Niin monia kertoja totuus on ollut 

valovuosia alkuaavistuksia rajumpia! En kyllä usko, että voi olla betasoihdun voittanutta! *))! Siinä 

se valo, väri on niin konkreettinen tunnusmerkki. Voisiko megareaktiot aiheutua siitä, että jokainen 

noista valoista näyttää tuttua pinkki kun elektronit on kiihdytetty säteilynopeuksiin suurjännitteellä? 

*Juuhei tosiaan! Noissa mun woodmetallivaloissakin silmin sähkönsinistä. Ja kun pääsen 

kameroimaan, niin PINKKKIÄ! Kyllä hykerryttää, että AINA SAMA PINKKI löytyy säteilynäytöistä. 

Aiemminhan epäili yleisen tilanteen olevan sellainen, että mitään mikä saattaisi sisältää 

kansaanmenevän faktumin, ei sinulta saisi päästää läpi. *Joo suoraan hämmästytti, että tässä on 

noin selkeitä eri asteisia "panikoitumisportaita". Nyt Loviisan ydinvoimapäätöksistä on valitettu (kun 

vanha kunta äänesti puolesta ja on nyt lakannut olemasta), niin byrokratiassa menee niin kauan, 

ettei lupia voi käsitellä eduskunnassa ennen kesää. Tällä välin kun paljastuu jotain ydinvehkeilyä, 

niin uudet hankkeet on helpompi torpedoida kuin luvan myöntämisen jälkeen. *Sitä nettimiliisit 

paniikissa näemmä pelkää. Syy on tietysti se, miten tietävät määrättömät ydinalan salailunsa 

olevan paljastumassa tässä ja nyt. Juu eikäkon nyt hollille mm. Edwars! Aatteles jos saatais 

"filmatisointiimme" paikan päällä? Mörner on ERITTÄIN HYVÄ. Mutta meiltä puuttuu nyt 

kansainvälisesti KORKEAtasoinen ydinprofessori, jolle asiaamme voisimme selittää. . . .NIIN joo 

hei. Mahtoi SUPO:a panikoida lisäksi se, että kansainväliset tahot pääsee kanssamme pikkuhiljaa 

kalibroivaan kontaktiin näissä supersalatuissa paljastuksissamme myös. 
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429. WSOY Luonto tieteen valossa 1908-1911..txt 
429. WSOY Luonto tieteen valossa 1908-1911. Olen jo pitkään tiedostanut, mitä vanhempi kirja, 

sitä sykähdyttävämpää ja aidompaa alan pääkehittäjänerojen kertomaa asiaa! Ymmärtääkseni k a i 

k k e i n vanhin tiedetietosanakirja Suomessa täytti jo muinaismuistolain 100v elinrajansa. 

Puhutaan Luonto tieteen valossa I-IV, WSOY:n julkaisusta ajalta, jolloin Suomi vasta unelmoi 

irtautuvansa joskus Venäjästä ja tsaarin vallasta 1908, mutta kirjoja, kirjoja osattiin itsenäistyvän 

kansan oppitarpeiksi tehdä jo. Minua näissä erityisesti ihastuttaa silloisessa suurvallan alistamisen 

pakkovallan vastaisessa kapinahengessä hankittu konstailematon ja sensuroimaton tietomateriaali. 

Josta nyky-ydindiktatuurissamme voimme vain kaihoten unelmoida. Onneksemme näitä opuksia 

on sentään yhä saatavissa maamme ja maailman ydinsensorien suunnattomaksi harmiksi. Koska 

näin tilanne on, niin ilman muuta yhä heikommin ydintotuuksia saava pimeimmissä varjoissaan 

rämpivä EU-Suomemme on tiedonjanoonsa kostuketta saatava! Luontevaa on tässä esittää 

Wilhelm Röntgenin aloittama maailman ylittämättömän tasokkkaista teknisistä keksinnöistään 

kertovin koostein. Rudolf Röntgen on heti alkuun syytä mainostaa ihmisenä, joka antoi pyyteettä 

keksintönsä maailmaan käyttöön osoittaen ennenkokemattoman jaloja piirteitä. Aikansa 

edustajana hän edustaakin Euroopan vapaimpia tietovaihtojen aikoja, jolloin nykyinen USA, 

Venäjän kylmän kilpavarustelun ydinsensuroinnin haamuja ei vielä ollut. Nykyään kaikki 

mahdollinen ja mahdoton halutaan mäskätä tuhoista piittaamatta silkaksi valtoväkivaltakoneistojen 

rahasyydöksi. Haluan heti alkuun korostaa, että tämä vapaa tiedonkulku maista topisiin räjähti 

taivaan tuuliin, kun USA räjäytti japanilaiset ydinhirviöillään lasten varjoiksi katuun. Kylmä sota 

poiki IAEA:n kaltaiset systemaattiset kvanttiydinfysiikan valtiovalehtelukoneistot ja 50v ajan 

kestänyt Euroopan dominoima tietoyhteisö kahlittiin Oppenhaimeroikeudenkännein USA:ssa -53. 

Röntgentekniikan alustusmateriaalia kuvineen: http://kuvaton.com/k/gIB.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/gIB.jpg[/img] Täsmäkuvaa samaiseen Crookesin putken 

rubiinikoekuvauksiin värein: http://kuvaton.com/k/gI8.jpg [img]http://kuvaton.com/k/gI8.jpg[/img] 

Halusin myös itse demonstroida, miten pitkälle kykenisin asian faktoja tuomaan itse esille 

laboraatioillani: http://kuvaton.com/k/Xls.jpg [img]http://kuvaton.com/k/Xls.jpg[/img] PS. Kun lähetin 

ensimmäiset kuvat näistä tyhjiöputkikokeistani SUPO panikoitui niistä silminnähden ja sulki 

nettiliikenteeni kuin seinään. Olin siis MYÖS heidän mielestään iskenyt asian synkimpään, 

salatuimpaan ytimeen ja ydinhallinto huomasi tämän. Täytyy siis tutkia tätä tekniikkaa ilman muuta 

lisää! -------------- Osa I Vesa.Sunday, January 03, 2010 11:21 PM Subject: jännittävät ionikokeet 

Ahaa, hiukkasten kiihdyttely on ollut tapetilla nyt kun irrottauduin hetkeksi ydinasioista "lomalle". 

Ionisaatiotahan ne katodisäteetkin ovat että sikäli vain eri nimi tutulle ilmiölle, josta tässä on vähän 

muitakin yritetty valistaa... *Wikibedia".Historiasta. http://en.wikipedia.org/wiki/Neon_sign 

Valomainosvalot kehiteltiin Geisslerin putkista (kutsutaan myös Crookes putki), joka on lasinen 

putki. . . Ristiriitaista tarinaa neonvaloista. Vuoden 1893 World's Fair, Maailman Columbian 

Exposition Chicagossa, Illinoisissa, Nikola Tesla: n merkkivalomainokset. Oletettavasti, merkin 

luoja Perley G. Nutting käytti sanaa "Neon" oli osoitettu Louisiana Purchase Expositioon 1904, 

mutta tämä väite ei ole kiistämätön. Neonvaloissa mainitaan myös Georges Claude , toinen jo 

julkisen näyttö valomainos oli kaksi 38-jalka (12 m) pitkä putket joulukuussa 1910 Paris Expossa. 

Ensimmäinen kaupallinen merkki myi Jacques Fonseque, Claude: n kumppanille, vuonna 1912 

Pariisin parturiin. Vaikka termiä "Neon" käytetään tarkoittamaan yleisnimenä alalla, tämä on 

harhaanjohtava, inerttiin neon-kaasua, joka palaa punertavan oranssi, on vain yksi. Kahdenlaisia 

putken kaasuja käytetään pääasiassa kaupallisissa sovelluksissa, eikä itse asiassa Neon kaasua 

käytetään tuottamaan vain noin kolmannes värejä. Eniten värien tuotetaan täyttämällä toiseen 

inertti kaasu, argonin (syaninsinistä), joka itse tuottaa hyvin vähän valoa. Mikä tekee näistä 

putkista työn, on pieni pisara elohopeaa (Hg), joka on lisätty putkeen heti 



690 
 

puhdistuksen/ilmanpoiston jälkeen. Putki ionisoituu sähköistettynä, puhdasta tyhjiötä hajottamaan 

tulee pieni tippa elohopeaa, muuttaen atmosfäärin haihduttamalla elohopean höyryä, joka täyttää 

putken ja tuottaa voimakasta UV-valoa. Ultraviolettivalolla näin tuotettuna energisoi eri fosfori-

pinnoitteet, joilla pinnoitetaan putken sisus joissa eksoottinen harvinaisten maametallien 

fosvorijauhe on suunniteltu tuottamaan eri värisävyä. Vaikka tämän luokan neon putki ole 

varsinainen Neon, ne edelleen kuvaten "Neonina." Tässä mielessä ei ole juurikaan eroa fyysisen 

ionisaatioputken ja kevyiden tuotantoprosessin tavallisen loisteputken ja neon-putkiin, paitsi 

katodien halkaisija putkien taivutus, ja kaasun sisustuaan valittu aine. Putken ionisaatio on 

suurimmillaan keskiputkessa, ja ionit ovat uudelleenpyydettyjä ja neutraloiduttuaan osin seiniämiin. 

Syy neon putken vanhenemishajoamiseen on vähittäinen (kanavasäteilyjen ionisaatioatomien) 

imeytyminen. Neon kaasun suurjännite-ioni-istutusiskuenergioista osaksi lasiseinämiin ja 

putkipintoihin, joka kuluttaa kaasua, ja lopulta aiheuttaa putken vastuksen nousuan tasolle, jossa 

se ei enää tuota valoa nimellisjännitteestä, mutta tämä voi kestää 7-10 vuotta. Katodit ovat 

tehdasvalmisteinen ontto metallinen kuori, pienellä aukkolla (joskus keraaminen donut aukko), joka 

sisältää sisäpinnallaan BaCO2, yhdessä muiden maa-alkali oksideja elektroni-ionisaatiotuottoon. 

Bariumoksidin on huoneenlämmössä tehtävä ionisaatiotyötä 100 kertaa enemmän. Tällä vältetään 

tarve käyttää kuumaa lanka-katodia, kuten käytetään tavanomaisten Eurooppalaisissa 

loistelampuissa. Tällainen kylmäkatodi on erittäin pitkäikäinen. Tarvittava paine riippuu käytetystä 

kaasusta ja putken halkaisijasta, jossa optimaalinen arvot vaihtelevat 6 torr (pitkän 20 mm putki 

täytetään argon / Mercury) 27 torr (lyhyen Halkaisijaltaan 8 mm putki täytetään puhtaalla neonilla ). 

Neon tai argonin ovat yleisimmin käytetyistä kaasuista, krypton, xenon, ja heliumin käyttävät 

taiteilijoiden erityisiin tarkoituksiin, mutta ei käytetä yksin normaaleissa merkeissä. Neon palaa 

kirkkaan punaisena tai punertava oranssina. Kun argon tai argon-helium on käytetty, lisätään pieni 

pisara elohopeaa. Argonin itsessään on hyvin hämärä vaalea laventeli kun pala, mutta pisaralla 

elohopeatäytettä säteilee ultraviolettivaloa sähköenergialla ionisoituna. UV-päästöjensä ansiosta 

valmis Argon / elohopeaa putket hehkuvat erilaisia kirkkaita värejä, kun putki on päällystetty 

sisustuksistaan ultravioletti-herkkien fosvorointien jälkeen. Pelkkällä elohopealla täytettyä 

kirkkaasta (kvartsi)lasia käytetään desinfiointiin UV-bakteerilamppuna voimakas ionisaatiovalo ei 

ole turvallista. Koska ionisaatio on hengenvaarallista! --------------- Osa II. *Mikä sitten tekee 

putkesta varsinaisen röntgenlähteen? Ollessani mm. NEO:n valotöissä perehdyin näihin eroihin 

toki tarkoin. Heti kätelyssä on korostettava, että tassäKIN aiheen varsinaiset syyt ja seuraukset on 

Suomen ydinhallinnon tarkoin salaamia ja TABUja, kuten olemme AINA huomanneet käyneen! 

STUK on vaatinut suomalaisiin NEO:n valoihin 6 000V jännitemuuntajat ja nimenomaan 

VAIHTOjännitesyötöt. Syinä ovat mittaustulokset, että vasta noin 10 000V ylittävillä 

syöttöjännitteillä kiihdytetyt elektronit alkavat "suuremmin" virittämään putken atomimateriaaleja 

K,L,M-kuorikerrosionisaation aiheuttamaan röntgenöintiin. -Käyttämällä 10kV ylittävää DC-

tasavirtaa aletaan pääsemään rajuuntuvasti ionisoiville röntgenvalofotonointitasoille. Sen näkee, 

kun valo anodissa alkaa muuttumaan ennen siihen osumistaan "mustan näkymättömäksi". -

Perusloistevaloissamme röntgenöintiä estetään vaihtosähköllä, vain 240V käyttöjännitteillä ja 

ionisaatiovaloa kahlitaan myös tekemällä loisteainepintaa, joka muuntaa säteilyfotonointienergiaa 

näkyvälle valolle. Kokeissani kuitenkin totesin, että röntgensäteilyä tulee jo niin paljon, että tämäkin 

välitila loistaa muun putken lailla. Niinikää myös käytetty tavallinen lasi estää ionisaatiofotonien 

läpäisykykyä kvartsilasia enemmän. -Monia on kovasti kiinnostanut, EU:n nykyinen yhtäkkinen into 

poistaa KAIKKI keskeiset kaasupurkausputkemme, jopa hehkulamput pois markkinoilta. Syykin on 

selvää, monessakin järkyttävässä mielessään. Kuten muistamme meneillään on suunnaton huoli 

siitä miten alati kasvavat ydinvoimaloitten säteilyionisaatiopäästöt alkavat kalvaten tuhota 

maailmaamme. Ydinvastuuviranomaiset koittavat nyt kasvavassa paniikissaan löytää ihmisten 

ympäriltä poistoon kaikki mahdolliset ja mahdottomat piensäteilylähteet saadakseen edes jotain 
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säteilyionisaatiolähteitä pois aikaa pelatakseen. Mutta edellen tarkoin varoten tunnustamatta sitä 

keskeisintä ydinvoimalapäästöjen säteilyperäistä kasvua. Pöyristyrtävää! Kännykän säteilystä 

aletaan nyttemmin siirtyä ionisaatiolamppuihin. Arkiset elohopeahöyrylamput, loistelamputkin pian 

on tuomittu pannaan, koska sieltä muodostuu UV-valosta röntgenionisaatioon asti. Tilalle 

säteilemättömiä LED-valoja tuottaen. Ja kun tällaisten lähteitten purkausputkien määrä 

lähiympäristömme ionisoijina on suuri, on ydinalan hätä päällä. Itse olen jo pitemmän aikaa 

huomanut, miten "itsekseen", ilman sähköä ydinvoimaloitten syytämissä ulkoa tulevissa 

säteilyionisaatiokasvuissa loistavat loistelamput aiheuttavat kasvavaa hämmästystä väestön 

keskuudessa. Näistä "hälytysherätysvaloista" on IAEAhalunut päästä eroon, ennenkuin niihin 

aletaan kiinnittää laajasti huomiota! TV:n kuvaputkilamppuja on maailmassa ollut miljoonin 

tuottamassa niinikää röntgensäteilyionisaatiotaustaa. Oli pakko kehittää vähemmän ionisoivaa 

tekniikkaa LCD-valoineen kaikkineen. Harva tietää, että myös arkinen hehkulamppu tuottaa 

ionisoivaa säteilykirjoa UV-valosta röntgeniin! Itse asiassa +3000C lämmössään ionisoituneena 

oleva wolframi tuottaa UV/röntgenionisaatiota merkittävästi. Ja koska lamppu on lisäksi tyhjiössä 

sen muodostama säteilyionisaatio on niin rajua, että sillä voidaan polttaa mm. mustavalolampun 

sysimustaan woodmetallin pintaan näyttävää ionisaatiovalaistusta, valottaa UV-valokuvialakkaa 

yms. Itse asiassa röntgenputken röntgenvaloa tuottava wolframkohtio hehkuu hehkulampun 

samantyyppisenä hehkumetallina. Esim. Auringon n.6000C lämpimässä pinnassa arkinen rauta on 

ionisoituneessa tilassaan menettänyt 26 pintaelektronistaan jatkuvasti yli 13kpl. Tässä tilassaan se 

muuttaa saamaansa säteilyn energiaa jäljellä olevilla elektroneillaan surutta mm. 

röntgenenergiaksi! -------------- Osa III. Katodissa tapahtuu näköjään myös näissä jännissä 

suurjännitekokeissa. Alue ilman valoa siinä bakteerilampussa oli kihelmöivä kuva! *Eikös vain 

ollutkin! Kumpi siinä tarkemmin ottaen ionisoi niin paljon, ettei valoa enää atomi voi lähettää (tämä 

siis on käsittääkseni mustan kohdan mekanismi); katodilta lähtevät elektronit vai sille sinkoutuvat 

ionit? Ilmeisesti siis ilmaa pois pumppaamalla kaasu harvenee niin, että hiukkaset pääsevät 

kiihtymään röntgenenergioihin. *Kuten muistamme riittävän nopeat elektroninit beettasäteilymittari 

jo suoraan ilmoittaa olevan ionisoivaa beettasäteilyä. Toisaalta kanavasäteilyä muodostuu, kun 

aine ionisoituu säteilyksi siis , jota mittarimme EI kykene nykydosimetriassa mittaamaan lainkaan. 

Kun tällainen ionisoitu alkuaine(kaasu) saa pinnalleen "energiafotonointia" se muuttaa sen surutta 

röntgensäteilyksi, jo lennosta. Sitten kaiken tämän päälle valonnopeudella anodin ainespintaan 

iskeytyvät elektronit ampuvat raskasmetallisesta cesiumoksidipintaisesta wolframlangasta virittyvin 

elektronein yhä lisäionisaatiollaan pois. Ja nämä jääneet cesium-, ja wolfranatomit ovat siten jo 

kuin varsinaisen röntgenputken atomit. Vain sisemmät K, L, M-kuorikerrokset erityisesti 

paljastuttuaan röntgenöimään pystyy. pahaenteinen tuo ympäröivän lasin kellervä valo. *Se 

muakin mm. säväytti! Siitä kanssa mystistä valoa, etä sen "valokuvautuminen" korostui vasta 

kameralla. Sillä sävylläkö lasi fluoresoi vai tapahtuuko jotain muuta? *Tuo "tupakinkeltainen", tai 

"omenankarvaus", on JUURI se väri, joka näkyy säteilylle altistetuissa TVO:n laseissani ihan 

arkisessa päivänvalossa myös. "Fluorisaatio" ilmiöissä on silmäpelillä häilyvän vaikeasti 

määriteltävää sinällään. UV-tuoton takia kuvasit lasin läpi? *Niin siis tuo loistelamppu toimii about 

0,1A ja 240v jännitteellä täysillä. Mutta jo 100h toimittuaan sen pintalasiin alkaa säteilyeroosiot 

tuottaa metallikuorta lasia ja kaasua beettasäteilyueroosiollaan tuhottuaan. Siitä tuo "metallikuori" 

on villi, että tuhoaa lampun tosiaan noin pian. Tuo käyttämäni lamppuni on siis noin "laimistunut". 

Lisäksi käyttämäni muutamien milliamppeerien virta rajoittaa tappotehoja alkutilastaan murto-

osiinsa. Mutta kuten huomaamme ei nääkään riittäneet poistamaan kaikkea 

röntgentuhoionisaatiokykyään. Pikkupolttimossa oli aito purppuran betasoihdun väri! *Tässäkin 

jotain häikivää! Koska vain "vanhoissa ja käytetyissä auton polttimoissa sain toimimaan noin 

selkeästi. Samoin vain vanhemmissa radioputkissa tapasin vastaavaa. Nykyisissä hehkulampuissa 

on siis erilaiset täyttökaasut ja paineet korkeammat, happivapaammat. Ilmeisesti tässäkin on 
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herätty säteilyn takia maailmalla kaikessa salailuissaan myös. Ilmeisesti se ei ole kovin hyvä tyhjiö 

kun kerran loistaa. *Itse asiassa vanhempiin hehkulamppuihin alkaa ilman hapet tunkeutumaan 

aikanaan lasien läpi. Tuo happilisä luo tuon pinkki-ionisaatiosta tutun punakarmiinin niihin.Tämä on 

vahvin veikkaukseni. mutta h y v ä sellainen. Koska tosiaan suoraa ja rehellistä vastausta emme 

saa, emme ainakaan IAEA/STUK/SUPO-peeloilta. On vaan pakko demota ja tutkailla itse. 

Kiintoisaa, miten halogeeni tai jalokaasupolttimo käyttäytyvät suurjännitteessä. *Näissä on paljon 

tutkimattomia. Klimlampuissa, loistelamppujen sytyttimissä ja noissa aidoissa NEO-valojen 

katodeissa on radioaktiivisia aineita. Muistan hyvin miten esim. NEO-valoja ei edes käytettynä 

saanut viedä kotiin tarkempaan tutkimukseen. Toki STUK ei halunut paljastaa käskyihinsä syitä, 

mutta elektrodien säteilyaineet, säteilyn kapseloitumiset putkien ainespintoihin jälkisäteillen. Niin ja 

se totuus, että ylivanhat NEO-putket tuottaa enetistä rajummin röntgeniä kertoo kyllä mistä on 

kyse. Hämmästyttävintä näissä kaikissa ns. "turvamääräyksissään" oli juuri se, että STUK tarkkaa 

tarkemmin näitä opettaessaan salasi MIKÄ oli se keskeinen vaara näissä tuotteissa. Nyt alkaa 

ukset aueta ja STUK/IAEA:n salatut ydinkarmeudet aukeaa kuin mätä säilyketölkki jo pienimmästä 

kosketuksesta. Kuten jälleen huomaat on ne "salaisimmat" tiedot kaikkein mielenkiintoisimpia ja tie 

selvyyteen. Seuraavaksi keskityn muuten miten arkinen elohopeahöyrylamppu tuottaa 

röntgensäteilyä. Kokeitteni jo alkumetreillä ne vasta "ärtsyjä jokakodin röntgensäteilykoneita" on. 

Onneksi STUK on aina tiennyt valehdella, ettei säteily ole heistä vaarallista. Niin uskallan 

"rauhallisin mielin" kertoilla kaikkien kokeiltaviksi. PS.Huomasin erään toisenkin mielenkintoisen 

yksityiskohdan. Historiallisissa käyttämissäni kirjoissa siis + ja - on kirjoitettu "peilikuvikseen". 

Tämä hämää osin. Nykyisin siis röntgenlähdettä pääosin tuottavan (+) kaasukohtion tunnemme 

ANODINA. Diodin ja radioputkien kuvassa se merkitään suorana levynä. ----------- Osa IV 

http://kuvaton.com/k/gwG.jpg [img]http://kuvaton.com/k/gwG.jpg[/img] 07.01.2010. En vielä 

tarkkaan tiedä, mistä on kyse, mutta nyt olen SELKEÄSTI osunut tuolla viimeisellä IV kuvastollani 

niin arkaan paikkaan, että SUPO on estänyt sen kuvan siirron niin tarkoin, ettei IKINÄ! 

________________________________________________________ En ole koko iltana saanut 

5h yrittämällä sitä edes VELIPOJALLE! Tällaista tilannetta en tiedä tapahtuneen KOSKAAN 

ENNEN! Joten taltioikaa kuva nyt, enemmän kuin HEMMETIN TARKKAAN! Lähetin kuvan teille 

ensimmäisinä. SUPO on nyt sen sanoman tarkemmin tutkittuaan päättänyt niin VAARALLISEKSI, 

etten ole saanut sitä koko illan aikana kenellekkään muulle. Ja teillekin se on ilmeisesti päässyt 

läpi "automaattisensorin" enempi vahingossa." Ennenkun sen sisällön "laatu 

kontroliskannauksessa selkisi". (Joten HEMMETIN jännäksi nää menee, kun syventyy oikein 

VOIMALLA! Näppituntumana epäilen sen vaarallisuuden olevan juuri DEMOAMISESSA ja 

tieteellisessä valokuvatussa toistamismahdollisuuksissaan. Niin ja on minulla noi materiaalit, 

esineet syvällisempään jatkotutkintaan toki tallessa. Säteilyeroosion mekanismia muuten ihan 

OIKEASTI tuodaan kahdella konepistoolimiehellä suoraan USA:sta TVO:lle ja ehdottomin 

kopiokielloin, joten tuumatkaas tovi missä materiaalissani mennään.) 

__________________________________________________ 

  

430.Maailman YDINTUHOISTA..txt 
430.Maailman YDINTUHOISTA. Maailman YDINTUHOISTA. 2010.01.05 *Niin näistä ei maailman 

ydinpoliisit tunnusta, kuin Tshernonobilin. Senkin kohdalla EI toki tuhoutunut 1-ydintiinu, vaan 

paukkumustineen levisi samalla 4 kpl! Samoin tämä, vajaa kolme vuotta sitten mm. Japanin talous 

tuhoutui energian kadotessa yhdesä ainokaisessa maanjäristyksessä. Maan energianhuollosta 

katosi kerrallaan n. 7kpl ydinvoimaloita, joukossa maailman suurinkin reaktori niin, että valuttivat 
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reaktorivesiään haljenneina mereen asti! *Tässäkin siis paukahtaneita ydinsekoja pitkälti toista K Y 

M M E N T Ä ! . . . . Kertoo muuten hyvin havainnollisesti MIKSEI paukkumustamötiköitä pistä kuin 

seinähullut ja siis Helsinki-ökyt enää samaan kasaaan hajoamaan Olkiluotoon! Japani on tuon 

varovaisestikin arvioiden liki 100miljadin kustanteisen mega, G I K A-ydintuhonsa myötä pudonut 

PYSYVÄSTI maailmantalouksien kärkinimistöistä. Menetti pysyvästi energianhuoltonsa ja 

totaalisen ydinluottonsa karvaimman mukaan! Siksi tämäKIN aihe on Suomessa SUPO-TABU. 

(Iranin Osirakissa Israelin pommittamana katosi kolmisen reaktoria. Syyriasta USA tuhosi 

ydinvoimalat. Samoin Libyasta 4 kpl. Myös Pohjois- korean reaktorit USA pommitti. Eta tuhosi 

Espanjassa taas 5 reaktoria. Mafia taasen nujersi kaikki Italian 6 reaktoria Italisssa. Kansa tuhosi 

ydinkansanäänestyksellä Itävallasta 1 reaktorin. Ruotsissa hukkui 1 reaktori. Epävakaaseen 

palaman värinään tuhoutui niinikää Ruotsissa 1 reaktori. Norjassa tuhoutui myös yksi koereakrori 

noin 2010. Superhenix, Phenix, Miamaki räjähti 3 kertaa. samoin Sellafield ja Venäjän Majak. 

Saksa taas pyyhkäisi 1990 DDR yhdistymisen aikaan Ronneburg Wismuntin tuotannossa olleet 

12kpl SEV reaktoria maailmankartalta.) Sopii siis topivoa, etää OL-3 tuleva megatuho pyyhkäisee 

MYÖS SUOMEN MAAILMANKARTALTA HELSINKINEEN PÄIVINEEN. Nimittäin yksikin Suomen 

kaltainen SUPO-ydinrikollisvaltio on liikaa maamme nykyiselle olemassaololleen. *Kuten 

Suomemme ydinalan sensuroinnille tuttua on, ei näistäkään ydinalan megatuhoista olla keskusteltu 

julkkisesti missään. Hiljaa ollaan oltu satojen miljardien kustantaneista mm.- Sellafieldin ja 

Superphenixin kaltaisista nyt täystuhoutuneista ydinmateriaalin kierrätysharhoista niinikää. 

Hukkaan heitetyt rahamäärät ovat näissäKIN kokonaisia kansantalouksia tuhonneen suuret. Mutta 

tosiaan onnettomuuksia ydinvoimaloissa sattuu kolmisen jättituhoa vuosittain. Ja näille KAIKILLE 

on totaalisen yhteneväistä, että niistä keskusteleminenen on TABU. Erityiskiitos edelleen 

sfnet.nimimerkki Juhanalle muuten tästä oivaltavasta listastaan aikoinaan. Tässä listassa EI 

niinikää ole sadat ydinASE-onnettom,uudet lainkaan mukana!) [quote author=TV:stä tuttu Arto 

link=topic=5167.msg42886#msg42886 date=1262618327] [b][color=purple]Maailman 

ydinvoimalaonnettomuuksista.(KLASSIKKO!) ________________________________[/color][/b] 

<(Kirjoittanut UJT 6Q <ujt1Q@surfeu.fi> [10:41] 18.12.2006)> ***(Tämä materiaali muistui 

mieleeni, kun neteissä jälleen kerran tyhmyydessään rajaamattomat ydinlobbaripoliisit heitti 

esitteen, ettei maailmassa ole sattunut ydinvoimalaonnettomuuksia kuin yksi ainut Tshernobili, ja 

se kuulema pitäisi jo unohtaa. *Tossa tuli joku kysyneeksi, että paljonko maailmassa näitä 

ydinvoimalaomnnettomuuksia olisi tapahtunut? Tästä valitettavasti puuttuu sekä OL-1 laitoksen 

maamme aikoinaan kallein tulipalo, että ihmishenkiä vaatinut vetyräjähdys, muuntajapalot, 

lattiarojahdukset, että radioaktiivisen veden täyttämät sisätilat. *Myös Loviisan valtaisa tulipalo ja 

kuinkas muuten myös vetyräjähdyspaloa ja muuta vastaavaa. Lisäksi Juhana julkaisi vielä tähän 

myöhemmin sotilaspuolen satamääräiset ydinvoimaonnettomuudet. Mutta yhtä kaikki, veikkaan 

että kaveri joka minulta kyseli tannoin pokkana muutamasta "muka" ydinvoimaonnettomuudesta 

saa asiasta aivan eri potkun ja faktisemman näkövinkkelin. No kersa saa toki kysyä myös minulta, 

jos ylipäätään uskaltautuu nenuaan nöpöttämään tämän listan jälkeen. ; ) PS. Huomioikaa siis 

vuosimääreet vain n. 50v ajalta! ------------- "juhana" <stu.pidass@netti.fi> kirjoitti viestissä 

news:0cFIf.416$uc1.391@reader1.news.jippii.net... > "Lu-lu" <pure.bullshit@kolumbus.fi> kirjoitti 

viestissä > news:dsv1ff$cd9$1@phys-news4.kolumbus.fi... > > YDINvoimalaitos on 

IDIOOTTIvarma > > Yllättävän paljon IDIOOTTI varmoissa laitoksissa sattuu ja tapahtuu... > > 

1952 World's first major nuclear reactor disaster, Chalk River experimental > reactor (Canada) > 

1955 Core meltdown at EBR fast breeder reactor (USA) > 1957 Three tonnes of uranium catch fire 

at the Windscale reprocessing plant > (now Sellafield UK) > 1957 Thousands of square miles 

contaminated by accident at the Chelyabinsk > nuclear complex (Russia) > 1957 15 kgs of 

plutonium catch fire at Rocky Flats nuclear weapons complex > (USA) > 1958 Accident and 

release of radioactivity at the Chalk River experimental > reactor (Canada) > 1960 Technicians 
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trying to restart a reactor at Savannah River reprocessing > plant almost send it out of control 

(USA) > 1960 Melting of fuel elements cause a release of radioactivity at the Test > Reactor at 

Waltz Mills (USA) > 1961 Explosion in reactor Idaho Falls (USA); three people killed > 1965 6.5 kg 

plutonium sludge released from Savannah River reprocessing plant (USA) > 1965 Release of eight 

cubic metres of cooling water from Savannah River > reprocessing plant (USA) > 1966 Partial core 

meltdown at the Fermi fast breeder reactor (USA) > 1967 Release of radioactivity at Grenoble 

nuclear power plant (France) > 1968 Leakage at La Hague reprocessing plant (France) 3 > 1969 

Fuel elements melt at St Laurent des Eaux nuclear power plant (France) > 1969 Fire at Rocky 

Flats nuclear weapons plant causes plutonium to > spontaneously ignite. (USA) > 1969 Technical 

failure at Swiss experimental nuclear reactor causes release > of radioactive water > 1972 

Radioactive water has to be pumped out of the Indian Point nuclear > power plant (USA) > 1973 

35 workers at the Sellafield reprocessing plant are contaminated > following a technical failure 

(UK) > 1973 Thousands of cubic meters of radioactive waste flow out of Hanford > nuclear 

weapons complex (USA) > 1973 Container filled with Cobalt 60 lost in the North Sea > 1974 

Explosion at Leningrad nuclear power plant (Russia) > 1974 Explosion and radiation leak at 

Leningrad nuclear power plant, three > people killed (Russia) > 1974 Leakage at Hanford nuclear 

weapons complex (USA) > 1974 Release of radioactive water at Los Alamos nuclear weapons 

Laboratory (USA) > 1974 Incident at Beznau nuclear power plant (Switzerland) > 1975 Release of 

radioactivity from Mihama nuclear power plant (Japan) > 1975 1.5 million Curies released from 

Leningrad nuclear power plant (Russia) > 1975 Fire in reactor at Browns Ferry nuclear power plant 

(USA) > 1976 Two workers killed by radioactive carbon dioxide at Bohunice nuclear > power plant 

(Slovakia) > 1976 Accident at Bohunice nuclear power plant (Slovakia) > 1977 Kozloduy nuclear 

power plant affected by an earthquake (Bulgaria) > 1977 Sea water runs into the cooling circuit of 

Hunterston nuclear power > plant (UK) > 1978 Release of two tons of radioactive steam from 

Brunsbuettel nuclear > power plant (Germany) > 1978 Fire and loss of reactor control, 8 workers 

irradiated at Beloyarsk > nuclear power plant (Russia) > 1978 Radioactive helium released from 

Colorado reactor (USA) > 1979 Two workers suffer radioactive contamination at Tokaimura 

nuclear > complex (Japan) > 1979 Fire in the generator of the Baersbeck nuclear power plant 

(Sweden) > 1979 Partial core meltdown at Three Mile Island nuclear power plant (USA) > 1980 

Pump failure causes accidental release of radioactive water at La Hague > reprocessing plant 

(France) > 1980 Plutonium transport accident in the USA > 1981 Fire at North Anna nuclear power 

plant (USA) > > 1981 Accident at La Hague reprocessing plant (France) > 1981 Tornado washes 

nuclear waste from Moruroa into the lagoon (Pacific) > 1981 Release of 300 times the normal 

discharge level of Iodine 131 at > Sellafield reprocessing plant (UK) > 1982 Steam generator 

ruptures at R.E. Ginna nuclear power plant (USA) > 1982 Release of 100 cubic metres of 

radioactive water from Salem nuclear > power plant (USA) > 1983 Total loss of coolant at Embalse 

nuclear power plant (Argentina) > 1983 Technical failure and human error cause accident at 

Blayas nuclear > power plant(France) > 1983 Sellafield reprocessing plant discharges highly 

radioactive wastes > directly into the sea (UK) > 1983 Incident at Turkey Point nuclear power plant 

(USA) > 1983 Technical failure causes release of Iodine 131 from Phillipsburg > nuclear power 

plant (Germany) > 1983 Failure of automatic shutdown at Salem nuclear power plant (USA) > 1983 

Argentinean engineer dies from radiation dose received two days earlier > 1984 Accident at 

Kozloduy nuclear power plant (Bulgaria) > 1984 Fire at Kalinin nuclear power plant (Russia) > 

1984 Uncontrolled power surge at Bohunice nuclear power plant (Slovakia) > 1984 Emergency 

cooling system at San Onofere nuclear power plant fails (USA) > 1984 Technical failure at 

Sequoyah nuclear power plant causes spillage of > radioactive coolant water. (USA) > 1985 Fire in 

a barrel of radioactive waste at Karlsruhe nuclear complex > (Germany) > 1985 Explosion and 

steam leakage killed 14 workers at Balakovo nuclear power > plant (Russia) > 1985 Accidental 



695 
 

radioactive release into the sea from Hinkley Point nuclear > power station (UK) > 1985 

Malfunction in the cooling system at Davis Blesse nuclear power plant > (USA) > 1985 Fire at 

Fukushima nuclear power plant during routine shutdown (Japan) > 1986 Flooding at the Cattenom 

nuclear power plant (France) > 1986 Human error causes the nuclear warhead to be knocked off a 

Pershing > rocket (Germany) > 1986 "Amber alert" ndicating an emergency in one building and a 

threat to > the rest of the plant)" at Sellafield reprocessing plant, UK > 1986 Twelve people receive 

`slight' plutonium contamination while inspecting > a store room at Tokaimura nuclear complex 

(Japan) > 1986 Release of 13 tonnes of radioactive carbon dioxide from Transfynydd > nuclear 

power plant (UK) > 1986 Three workers suffer contamination at the Sellafield reprocessing plant 

(UK) > 1986 Explosion at Surry nuclear power plant, four people killed (USA). > 1986 Release of 

radiation from Hamm Uentrop nuclear power plant (Germany) > 1986 Explosion of reactor 4 at 

Chernobyl nuclear power plant; the worst > civilian nuclear accident to date. > 1987 Accidental 

release of 50 tonnes of water from Atucha nuclear power > plant (Argentina) > 1987 Severe 

incident at Biblis nuclear power plant (Germany) > 1987 Fire and release of radioactivity at 

Australian nuclear research > facility > 1987 249 people are contaminated in Brazil, due to 

handling discarded > nuclear medical equipment, four people subsequently die > 1988 Release of 

5000 Curies of tritium gas from the Bruyere le Chatel > military nuclear complex (France) > 1988 

Four of the eight emergency installations discovered out of order at > Brokdorf nuclear power plant 

(Germany) > 1988 Fire at Ignalina nuclear power plant (Lithuania) > 1988 Increased levels of 

radioactivity at Bohunice nuclear power plant > (Slovakia) > 1988 French officials carry out an 

experiment to test the effects of > releasing 7000 Curies of radioactivity > 1989 Fire in turbine 

equipment at Kozloduy nuclear power plant (Bulgaria) > 1989 Technical failure of fuel roads at 

Pickering nuclear power plant > (Canada) > 1989 Spent fuel element dropped in the storage pool 

and damaged at Kruemmel > nuclear power plant (Germany) > 1989 Refuelling accident at Isar 

nuclear power plant (Germany) > 1989 Technical failure nearly causes core meltdown at 

Greifswald nuclear > power plant (Germany) > 1989 Fire in the cables of the cooling pumps at the 

Bohunice nuclear power > plant (Slovakia) > 1989 Eight workers are contaminated at Savannah 

River reprocessing plant > (USA) > 1989 Instrumentation and control failure at Grand Gulf nuclear 

power plant > (USA) > 1989 Failure of core cooling system at Dresdan nuclear power plant (USA) 

> 1989 Manual shutdown of WNP nuclear power plant (USA) > 1990 Failure of core cooling 

equipment at Doel nuclear power plant (Belgium) > 1990 Eight employees receive radiation 

exposure at Point Lepreau (Canada) > 1990 During refuelling, five cubic meters of radioactive 

water spilled at > the Fessenheim nuclear power plant (France) > 1990 Superphenix Fast Breeder 

Reactor is closed down due to technical > failures (France) > 1990 2 workers irradiated during 

refuelling at Blayais nuclear power plant > (France) > 1990 Incident and radiation leakage at 

Leningrad nuclear power plant > (Russia) > 1990 Flooding of building due to increase of coolant 

level at Bohunice > nuclear power plant (Slovakia) > 1990 Cable fire causes loss of control of the 

position of control rods at > Chernobyl nuclear power plant (Ukraine) > 1990 Loss of offsite power 

with multiple equipment failures at Dresden > nuclear power plant (USA) > 1990 Failure of reactor 

core cooling system at Palisades nuclear power plant (USA) > 1990 Pump failure during a 

shutdown at Gravelines nuclear power plant > (France) > 1991 Leakage at Kozloduy nuclear 

power plant shutdown insertion time at > Millstone Point nuclear power plant (Bulgaria) > 1991 

Failure of core cooling system at Belleville nuclear power plant > (France) > 1991 Refuelling 

accident at Wuergassen nuclear power plant (Germany) > 1991 Release of radioactivity from Fukui 

nuclear power plant (Japan) > 1991 Rupture of steam generator pipe causes release of 

radioactivity at > Mihama nuclear power plant (Japan) > 1991 Leakage of radiation at Bilibino 

nuclear power plant (Russia) > 1991 Radiation leakage at Kolskaya nuclear power plant (Russia) > 

1991 Incident and steam leak during refueling at Barsebeck nuclear power > plant (Sweden) > 



696 
 

1991 Incident during refueling at Vogtle nuclear power plant (USA) > 1991 Human error causes 

failure of automatic reactor shutdown equipment at > Kola nuclear power plant (Russia) > 1992 

Two workers contaminated at Dampierre nuclear power plant (France) > 1992 Temperature rise in 

storage pool at Gravelines nuclear power plant > (France) > 1992 Four tons of heavy water spilt at 

Rajasthan nuclear power plant (India) > 1992 Tube leak causes a radioactive release of 12 Curies 

of radioactivity > from Tarapur nuclear power station (India) > 1992 Leakage of radiation due to 

breakdown of cooling system at Ignalina > nuclear power plant (Lithuania) > 1992 Fire at Kola 

nuclear power plant (Russia) > 1992 Total failure of centralised control system at the Smolensk 

nuclear > power plant (Russia) > 1992 Leak in pipe conducting sea water to cooling system at 

Leningrad > nuclear power plant (Russia) > 1992 Leakage of radioactive water at Kola nuclear 

power plant (Russia) > 1992 Radioactive water leakage at Beloyarsk nuclear power plant (Russia) 

> 1992 Leak causes a shutdown at Darlington nuclear power plant (Canada) > 1992 Radioactive 

leak, reactor shutdown at Kola nuclear power plant (Russia) > 1992 Fire in electrogenerator at 

St.Alban nuclear power plant (France) > 1993 Leak at Kozloduy nuclear power plant, release of 

radioactive steam > (Bulgaria) > 1993 Spillage of 18,000 litres of heavy water at Darlington nuclear 

power > plant (Canada) > 1993 Technical failure at Paluel causes subcooling accident (France) > 

1993 High pressure steam accident kills one worker and injures two others at > Fukushima nuclear 

power plant (Japan) > 1993 Breakdown of cooling system for two hours at Kola nuclear power 

plant > (Russia) > 1993 Fire at Balakovo nuclear power plant (Russia) > 1993 Refuelling machine 

malfunctions at the Wylfa nuclear power plant (UK) > 1993 Radioactive release from leaking fuel 

rods at Perry nuclear power plant (USA) > 1993 Explosion at the Tomsk 7 nuclear complex 

(Russia) > 1993 Reactor shutdown due to breakdown of cooling system at Kola nuclear > power 

plant (Russia) > 1994 Fire at Beloyarsk nuclear power plant (Russia) > 1995 Fire due to leakage of 

sodium coolant from Monju fast breeder reactor, > Japanese nuclear industry attempts to cover up 

full extent of accident, > reactor shutdown > 1996 Leakage of radiation due to human error and 

technical failure at > Dimitrovgrad nuclear research centre (Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *M Y K 

I S T Ä V Ä Ä ! -------------------------- *Juhana se osaa panna hiljaiseksi kaikkeen tottuneen UJT:n 

myös! Ja siihen ei moni pysty! *HALOOO!! 139 sain noin ungefäär onnettomuuksia! Vaikka Tsernot 

oli mm."tyystin" poissa niin silti löytelin n.32 kuollutta. Jokainen toki tietää, että luvun jäljestä 

puuttuu niin paljon nollia, ettei siihen riitä perusmatiikan oppimäärä. Koska jo nyt kuolee 7,3milj/v 

STUK:in tietojen mukaan. Keskimäärin 3 ydinonnettomuutta vuosittain ja kuvaavaa, että vain 

kolme, neljä tunnetaan julkisuudessa. Lisäksi OL1 käytännössä täysin tuhonnut megapalo puuttui. 

Samoin kaikki radioaktiivivuodot ja Loviisan palot ja räjähtelyt. Eli siivilä on koonnut tosi vaaralliset 

ydinonnettomuudet vain mukaan. UJT 18.helmikuuta 2006 jatkoa. . . > Haluatko lisää. . . > 1999 

Sep.30, Tokaimura, Japan: uncontrolled chain reaction in a uranium-processing nuclear fuel. (+2 

killer.) > 2004 Aug 9, Mihama, Japan: nonradioactive strem leaked from a nuclear power plant. 

(<+4 killer.) > 1983 Failure of automatic shutdown at Salem nuclear power plant USA. > 1991 

Tehcnical failure cause automatic shutdown at Balakovo nuclear power Russia. > 1991 Technical 

failure cause automatic shutdown at Kalinin nuclear powered plan Russia. > 1991 Failure of 

cooling system causes automatic reactor shut Russia. > 1991 Automatic shutdown Balakovo 

nuclear power plant Russia. > 1991 Automatic Shutdown due to technical problem at Sendai 

nuclear power plant (Japan). > 1991 Human error cause failure of automatic reactor at Kola 

nuclear power plant (Russia.) > 1991 Disfunction of automatic shutdown system at Bilibino nuclear 

power plant (Russia.) > 1992 Automatic shutdown due to failure of pump system at Kalinin nuclear 

power plan (Russia). > 1992 Failuire of automatic shutdown system at Novovoronezh nuclear 

power plant (Russia). *Jos olen laskuissani pysynyt, niin ollaan nyt about 38 kuolleessa ja 151 

onnettomuudessa ja tosiaan ees ei yhtään "Suomisurmaa" mukana. Täytyy sanoa, että 

ydinidiotismi pukee siviiliydinalaa! UJT ----------- 25.01.2010 Ollaan tilanteessa, jossa Ruotsissa on 
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tutusti peräti kaksi ydinmvoimalaa ollut alhaalla ensimmäisistä pakkasista lähtien kuukausiluokissa. 

Kuten tilanteeseen sopii ydinalan lehdistö pidetään hiljaa tarkoin. Koska myös Suomen OL-3 

epäonnistumisistaan kärsinyt kolmas pohjolan ydinvoimala tekee ongelmaan seuraa aihetta 

pidetään tarkoin TABU:na . Ja mitä tekeekään korruptoitu lehdistö? Runnoo julkisuuteen, että lisää 

ydinsekovoimasa, koska "hävikki" laitteilla on niin valtaisaa, ettei sanoa uskalla! ------------ 

Maailman suurin ydinvoimala vahingoittui maanjäristyksessä Teknologia | tiistai, 17.07. 2007 @ 

16:27 Ydinvoimalasta löytyi kymmeniä vikoja Japanin järistyksen jäljiltä Tokio. 

Japanilaisviranomaiset totesivat tiistain tutkimuksissa noin 50 toimintahäiriötä eilisessä 

maanjäristyksessä vahingoittuneessa Kashiwazaki-Kariwan ydinvoimalassa. Häiriöiden joukossa 

on tulipaloja, vesi- ja öljyvuotoja sekä katkenneita putkia. Eilinen maanjäristys kaatoi voimalassa 

pinon tynnyreitä, joihin oli säilötty radioaktiivista jätettä. Joidenkin tynnyrien kannet olivat auenneet, 

mistä on saattanut seurata vuoto. Ainakin yhdeksän ihmistä kuoli ja yli 900 loukkaantui 

voimakkaassa 6,8 richterin maanjäristyksessä ja useissa rajuissa jälkijäristyksissä Japanissa 

maanantaina. Eilen järistys sytytti yhden Kashiwazaki-Kariwan voimalan muuntajista palamaan. 

Ydinvoimalayhtiö Tokyo Electric Powerin edustajan mukaan voimalasta vuosi Japaninmereen noin 

1 200 litraa radioaktiivista vettä. Japanin hallitus määräsi kuitenkin Tokyo Electric Powerin 

pysäyttämään toistaiseksi kaikki seitsemän Niigatan maakunnassa toimivaa ydinreaktoriansa. 

Hallituksen mielestä yritys ei reagoinut oikealla tavalla maanjäristykseen. Reaktorit saa käynnistää 

uudelleen vasta, kun niiden turvallisuudesta on varmistuttu. (Reaktorit pidettiin alhaalla seuraavat 

2v putkeen! 2009 kirjoitettiin, että mahdollisesti peräti kaksi voimalaa saataisiin kunnostettua 

käyttövalmiiksi. Joten uutinen alkujaan aliarvioi todella härskisti tuhojen laajuutta.) Ensimmäinen 

järistys tapahtui Niigatan rannikolla noin kello kymmeneltä paikallista aikaa. Järistyksen keskus 

sijaitsi meressä noin 260 kilometrin päässä pääkaupungista Tokiosta. Myös jälkijäristykset 

tärisyttivät maata jopa 6,8 richterin voimakkuudella. Japanin meteorologisen laitoksen mukaan 

jälkijäristykset saattavat ravistella maata vielä jopa viikon. Japanin hallituksen mukaan järistykset 

tuhosivat kaikkiaan noin 350 rakennusta. Pilvenpiirtäjät huojuivat tärinän voimasta aina 

pääkaupungissa Tokiossa saakka. Myös Japanin kaasu- ja vesitoimitukset kärsivät maanantaisista 

järistyksistä. Koko 95 000 asukkaan Kashiwazakin kaupungin vesihuolto oli ensimmäisen 

järistyksen jälkeen poikki. Lisäksi 34 000 kotia oli ilman kaasua ja 25 000 ilman sähköä, 

paikallisviranomaiset kertoivat. HIROSHI SEKINE / REUTERS HS?reuters?ap?stt?dpa Julkaistu: 

9:25 Päivitetty: 15:53  

  

431.TABUja rikki II..txt 
431.TABUja rikki II. Lisää käytännön ilmaionisaatiosta *Kuten olemme jo huomanneet ns. 

"virallinen" tietokontrollointiinsa tukehtuva fysiikan oppisuunta EI sallisi puhuttavan julkisesti ilman 

ionisaatioista ja erinäisistä SÄTEILYN aiheuttamista ilmaionisaatiosta julkisesti mitään. Löysin 

tämän mielenkiintoisen aiheen, jossa tätä beettaionisaatiokeskustelusta tuttua aihetta käsiteltiin 

varsi syväluotaavasti. Ja kuten odottaa sattaa myöskin tällainen ilmaionisaatiotutkimus on edelleen 

tarkoin IAEA/SUPO ydinhallinnon vaatimuksesta kylmästi kätketty kaikesta julkisuudelta. Siitäkin 

huolimatta, että kattavat säteilyionisaation ydinvoimalapäästöjen beettasoihtututkimuksemme ovat 

demottavissa, kuten tämäkin aihe on ja pysyy TABUna. Sitä yksinkertaisesta syystä, että 

STUK/IAEA haluaa jääräpäisesti kadottaa ydinvoimaloiden aiheuttaman ilmaionisaation PYSYVÄT 

energiansiirron ja tallentamisen mekanismit nykyfysiikan kirjallisuuksista ja laajan kansan 

tietoisuudesta. No lukekaa mistä puhutaan. Huomaatte miten konkreettisella tasolla säteilyn 

ionisoimat beettasoihtuamisen ydinvoimalaitosten energiavuodon tutkimukset maailmalla etenee. 
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Huomatkaa lopun lakoninen toteamus myös siitä miten IAEA-ydinhallinto systemaattisesti 

vuosikymmenten faktojen jälkeen edelleen kieltää kaiken aihepiiristä todetun ja mitatun! miksikö? 

Koska aiheen läpivalaisu osoittaisi ydinvoimaloitten säteilyionisaatioenergioiden hallitsemattomat ja 

mittaamattomat energiavuot niin vaarallisiksi terveydellemme, että maailman ydinvoimalat tulisi 

pysäyttää v ä l i t t ö m ä s t i ! --------------- << Innoplaza << Plasmakokeita Aloitettu 05.12.2002, 

päivitetty 04.01.2007 http://guns.connect.fi/innoplaza/energy/plasma/lifter/lennokki.html Oljet ja 

tinapaperi mielletään joulukoristeisiin. Näitä aineksia on käytetty tähän lentävään himmeliin, joka 

nousee ilmaan pelkällä suurjännitteisellä sähköllä ja ilman liikkuvia osia. Lisäksi se tuikkii kuin pieni 

joulutähtönen. Ihmeellistä laitteessa on, ettei vieläkään olla yksimielisiä, miksi se lentää. Ilmiö 

näyttää itsepintaisesti kiertävän sähkötekniikan ja fysiikan totuttuja standardiselityksiä. . . . Koe 

perustuu Biefeld-Brown -efektiin ja sen keksijän Thomas Townsend Brownin jo 1960-luvulla 

patentoimaan (US3018394) laitteeseen, jonka harrastajat ja kokeilijat ovat nyt vuosikymmenten 

jälkeen löytäneet uudelleen. Laitetta on tehnyt J. L. Naudin tunnetuksi kotisivuillaan nimellä 'Lifter' 

ja harrastajat ympäri maailmaa ovat saaneet laitteen eri versioita nousemaan ilmaan, myös täällä 

Suomessa. http://kuvaton.com/k/gEi.jpg [img]http://kuvaton.com/k/gEi.jpg[/img] 

http://kuvaton.com/k/gEg.jpg [img]http://kuvaton.com/k/gEg.jpg[/img] Koronapurkaus näyttää siis 

jostakin syystä synnyttävän ympäröivässä ilmassa liikkeen ohuesta paksuun elektrodiin päin. 

Fyysikko, tri Matti Pitkänen kommentoi ilmiötä: "Tämä olisi juuri koronatuuli. Se selitetään 

syntyväksi ionien ja neutraalien atomien vuorovaikutuksesta. Sellainen tietysti on olemassa, mutta 

onko se riittävän vahva? Sitä ei ehkä kukaan ole tullut tarkistaneeksi! Ehkä koronatuuleenkin liittyy 

skalaariaaltopulsseja." Plasmafysiikan ehdottama koronatuuli selittää hyvin lennokin ritisevän 

koronan aiheuttaman ilmapuhalluksen. Koronatuulella voidaan varsin vakuuttavasti selittää 

lennokin toiminta väliaineessa, kuten ilmassa, mutta koronatuulta ei tietenkään voi esiintyä 

tyhjössä. Koronatuulta ja sen yhteyttä Biefeld-Brown -efektiin on seikkaperäisesti kuvannut 

ranskalainen Henri Bondar Corona Wind -sivuillaan. Ionituulen voimakkuuden taas ovat 

tarkistaneet amerikkalaiset ARL:n tutkijat, ja laskeneet sen useita kertaluokkia liian heikoksi 

saadakseen ilmiön aikaan (Force on an Asymmetric Capacitor by Thomas B. Bahder and Chris 

Fazi, Army Research Laboratory, Maryland, Sept. 27, 2002). Biefeld-Brown -efektin syyn kirjoittajat 

yksinkertaisesti toteavat olevan tuntematon. Ionien joukkoliikenne tökkii? Kirjoittaja syventyi 

miettimään lennokin koronan aiheuttamaa ilmapuhallusta, ja onnistui kuvaamaan sen itselleen 

seuraavalla koronatuuli-ajatuksen pohjalta tavalla: Koronalangan jännite ionisoi siihen huonoa 

tuuriaan törmäävät ilmamolekyylit, eli esimerkkimme lennokin tapauksessa plussaan kytketty lanka 

rohmuaa molekyyleiltä kaikki niistä irti lähtevät elektronit. Positiivisesti varautuneet ionit 

kammoksuvat samanmerkkisesti varautunutta koronalankaa sekä toisiaan, joten ne ponkaisevat 

sähköstaattisen voiman äkäisellä työnnöllä siitä ja toisistaan irti, tuupaten lähtiessään lankaa. 

Tästä rekyylipotkusta syntyy lennokin koronalankaa nostava voima, ja itse lennokkihan seuraa 

mukana, koska se sattuu olemaan liimattu lankaan kiinni. Miksi sitten ionit potkaisevat 

koronalankaa tiettyyn suuntaan? Eikö niitä pitäisi lähteä tasaisesti ympäriinsä? Ei aivan tasaisesti, 

koska vauhdilla langan pinnalta pois ampaistessaan ionit suunnistavat sähköisinä otuksina 

tietenkin sähkökentän suuntaan, eli vastakkaisesti varautunutta elektrodia kohti, joka kutsuvana 

odottaa parin sentin päässä kiiltävään tinapaperiin käärityn olkipillin muodossa. Sitä kohti 

tungeksiessaan ionit tuuppivat ympärillä tungeksivia varauksettomia ilmamolekyylejä, joilla ei 

muutoin olisi minnekään kiire, mutta moinen härski ionien joukkorynnistys työntää ne väkisin 

mukaansa, kuten muutama jalkapallohuligaani koko katsomon. Tästä syntyy ilmapuhallus. Terävä 

lukija voi tietenkin huomauttaa, että kummaltakin elektrodilta lähtee tietenkin yhtä paljon ioneja, 

joten eikö tuulen pitäisi puhaltaa samalla voimalla kumpaankin suuntaan, jolloin lennokki jäisikin 

paikoilleen istuvaksi ankaksi? Näin käykin, jos elektrodit ovat samanlaiset. Koska lennokin 

koronalanka kuitenkin on ohuempi kuin tinapaperipilli, ja saman sähkövirran on kuljettava 
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molempien läpi muodostaen saman verran ioneja, niin koronalangan ympärille syntyy väkisinkin 

ionien tilanahtaus paksumpaan elektrodiin verrattuna. Samanmerkkiset ionit hyljeksivät toisiaan 

sitä vihmerämmin, mitä tiiviimmin ne ovat pakkautuneet. Ohuen langan väentungoksesta ne 

lähtevät siis kuin ammuttuna, verrattuna tinapaperipillin avaralta pinnalta pomppaaviin ioneihin, 

jotka voivat aloittaa matkansa vastakkaista elektrodia kohden paljon hillitymmin ja arvokkaammin. 

Hitaammat ionit tempaavat mukaansa ilmaakin paljon rauhallisemmin, joten ohuesta langasta 

puhaltava tuuli peittoaa vastakkaissuuntaisen vaatimattoman leyhähdyksen. Tavallisiin 

neutraaleihin ilmamolekyyliserkkuihinsa törmäävät vauhdikkaat ionit menettävät nopeuttaan, 

samalla kun ne työntävät ilman liikkeelle. Ne ionit, jotka ovat onnekkaasti päässeet eturivistä 

suoraan vastakkaista elektrodia kohden, saattavat törmätä täydellä vauhdilla vastaan tulevaan 

vastakkaismerkkiseen ioniin. Raju nokkakolari yhdistettynä elektronikuorman kaatumiseen 

ylikuormitetulta negatiiviselta ionilta puutetta kärsineelle positiiviselle ionille johtaa iloiseen 

leiskahdukseen, jotka joukolla tapahtuessaan erottuvat lennokin katselijalle violettina 

koronaverhona elektrodien välissä. On myös mahdollista, että ionien sijasta yksittäinen kipinä 

muodostaa mikroskooppisen räjähdyksenomaisen ilman termisen plasmalaajenemisen johdosta 

ns. plasmoidin tai varausklusterin, joka on ikäänkuin pieni sähköisesti varautunut plasmakupla. 

Nämä voisivat syntyessään aiheuttaa langan silmin näkyvän, hieman epäsäännöllisen värähtelyn. 

Matti Pitkänen arvioi tällaisen kuplan olevan lifterin tapauksessa mikrometrin kokoluokkaa. 

Sähkökenttähän on koronalangassa voimakkaimmillaan alapuolisen elektrodin suuntaan, joten 

tällaisen pienen termisen plasmaräjähdyskuplan voi kuvitella syntyvän pääasiassa vastakkaisen 

elektrodin puolella lankaa, ja siis rekyylillään tuuppaavan lankaelektrodia ylöspäin. Laite nousisi 

ympäryskaasussa siis ikäänkuin sähköisen räjähdyssarjan voimalla. Lennokin ritisevä suhinaääni 

voi syntyä näistä pienenpienistä termisesti laajenevista plasmakuplista. Varausklustereiden 

(Charge Clusters) käyttäytymistä on tutkinut mm. Ken Shoulders, jonka julkaisun "Charge Clusters 

In Action" eräitä kipinäkuvia lennokkimme koronaverho muistuttaa. Olkilifterin koronaverho 

kirjoittajan 24.6.2004 filmikameralla tallentamana, 30 sekunnin valotusajalla ja 1,7 valovoimalla 

tavalliselle 200 ASA värinegatiivifilmille. Koska lentäessään lifteri liikahteli jatkuvasti langoissaan 

tuottaen epätarkan kuvan pitkällä valotusajalla, niin tämän kuvan ottoa varten lennokki teipattiin 

kiinteästi työpöydän pintaan kiinni. http://kuvaton.com/k/gEX.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/gEX.jpg[/img] Kuva kertoo, että koronapurkaukset pyrkivät mieluiten 

alkamaan mieluiten niistä elektrodien epätasaisuuksista tai kärjistä, joissa on paikallinen 

sähkökentän huippu, mutta että purkaus ilmeisesti myös välttää lyömästä kahta kertaa peräkkäin 

samasta kohdasta, vaihtaen paikkaa ja näin hajautuen peräkkäisten purkausten muodostamaksi 

verhoksi. Silmin katseltuna koronaverho on vielä tässä valokuvassa näkyvääkin hienosäikeisempi. 

Puhalluksen suunta Kirjoittaja älysi todennäköisen perussyyn lifterin ilmaliikkeen suunnalle vasta 

pitkän tuumailun jälkeen. Oivallus tapahtui ilmeisesti näin hitaasti koska syy on niin yksinkertainen. 

Koronapurkaus alkaa tietenkin voimakkaimman sähkökentän puoleisesta elektrodista! Vai olisiko 

oikeammin sanoa, että siitä elektrodista, jonka ympärillä on suurempi sähkökentän gradientti? 

Pienemmästä tai terävämmästä elektrodistä tiheänä alkava sähkökenttä hajaantuu leveämmän 

elektrodin suuntaan. Koska voimakkain kenttä on ohuemman elektrodin pinnassa, niin 

luonnollisesti ilman läpilyöntipotentiaali ylittyy siinä ensimmäiseksi. Purkaus jatkaa ilman läpi 

sähkökentän suuntaan leveämpää elektrodia päin, mahdollisesti joko plasmoidin, tai 

vaihtoehtoisesti sähköisesti virittyneiden molekyylien ketjureaktiona laukeavien varausten, 

eräänlaisen sähköisen shokkiaallon muodossa, joka eksotermisenä aiheuttaa myös ilman 

laajenemisen ja samalla työntää ilmaa edellään. Siksi siis napaisuus ei vaikuta ilman liikkeen 

suuntaan, vaan pelkkä elektrodien geometria! Purkaus alkaa voimakkaimmasta kentästä ja etenee 

harvemman kentän suuntaan, tönien ilmamolekyylejä mennessään. Purkauksen nopeutta on 

vaikea arvioida ja se voi jopa vaihdella sähkökentän voimakkuuden mukaan, mutta esimerkiksi 



700 
 

ukonilman purkauksista puhuttaessa mainitaan luokkaa 100 km/s salaman purkausnopeuksia. 

Ilmamolekyylit huomio, kolmiriviin järjesty! Koronassa ainakin lifterin tapauksessa esiintyy nopeasti 

peräkkäin tapahtuvia purkauksia, jotka ilmeisesti hakevat aina uuden purkauskanavan, välttäen 

lyömästä kahta kertaa peräkkäin samasta kohdasta. hieman kuin Jaakobin tikapuut-kokeessa. 

Lifterinkin yksittäiset koronapurkaukset saattaisivat osoittautua kiertävän ympäriinsä pitkin 

elektrodikolmion kehää, jos pystyisimme näkemään voimakkaasti hidastettuna näin nopean ilmiön. 

Myös plasmapullokokeissa matalapaineessa kirkkain purkaus syntyy aina sen elektrodin siihen 

kärkeen, jossa sähkökenttä on voimakkain, tai pitäisikö ajatella että virtatiheys suurin? Myös 

varausten kiihdytyspotentiaalin voi ajatella olevan siinä voimakkaimman. Purkaus hajaantuu 

laajemman elektrodin puolella tai jopa häviää näkyvistä, jos elektrodi on tarpeeksi iso. 

Virtatiheyden tai kiihdytyspotentiaalin pudotessa tietyn rajan alle kaasu lakkaa hohtamasta, vaikka 

pieni virta vielä kulkeekin sen läpi. Tästä voisi varovasti päätellä, että purkauksen liikenopeus 

mahdollisesti pienenee leveämmän elektrodin lähistöllä. Tämä taas tarkoittaisi edelleen sitä, että 

jos oletamme purkauksen lähtevän liikkeelle terävän elektrodin päästä, niin purkaus kiihtyy 

näköjään välittömästi maksiminopeuteensa. Jotta näin hurja kiihtyvyys on mahdollista, olisi helpoin 

ajatella purkauksen muodostuvan joko jokseenkin massattomista varauksista, tai sitten 

räjähdysshokkiaallon tapaisesta ketjureaktiosta sähköisesti varautuneen väliaineen luovuttaessa 

energiaansa shokkirintamana, joka etenee rintaman vaihenopeutena, eikä siis todellisena massan 

(elektronin, ionin tai plasmonin) nopeutena. Lifteri tarvitsi koetta aloitettaessa koronan 

käynnistymiseen muutaman sekunnin 'alkulämmittelyn', kunnes korona alkoi suhista tasaisesti. 

Olen mielessäni tulkinnut tämän ilman tasaisen ionisoitumisen eli virtakentän muodostumiseen 

tarvittavaksi ajaksi. Sen voisi myös selittää niin, että tässä ajassa ilmamolekyylit varautuvat, 

orientoituvat tai polarisoituvat 'kylmästä' sekavasta lepotilastaan tasaisesti elektrodien sähkökentän 

mukaisesti, ikäänkuin 'ojennus' -käskystä. Näin siis näytelmän voi kuvitella tapahtuvan ilmassa. 

Tätä ilmiötä ei tietenkään voi tapahtua tyhjössä, koska siellä ei voi olla mitään atomeja tai 

molekyylejä vastaavaa ionisoitavaksi. Vai voiko? Entä tyhjössä? Juuri kun alamme päästä ilmiöstä 

kärryille, löytyy uusia yllättäviä asioita. Ilmiön keksijä T. T. Brown kertoo kokeilleensa efektiä lähes 

täydellisessä tyhjössä Ranskassa (Soc. Nat. Construc. Aeronaut, Paris 1955-1956) metallilevystä 

tehdyllä lautasmaisella koekappaleella, joka vastaa hänen patenttiaan US3187206. Laite pystyi 

nostamaan 10 % painostaan tyhjössä 150 kV jännittettä käytettäessä. Kirjeessään saksalais-

amerikkalaiselle rakettiteknikolle Rolf Schaffrankelle Brown kuvailee erään tyhjökokeen 

koejärjestelyt. Koska enempää ionituuli kuin koronatuulikaan ei tule tyhjössä kyseeseen, havainto 

on edelleen selittämätön. On tietenkin mahdollista, että ilmiö toimii tyhjössä täysin eri mekanismilla 

kuin kaasussa. Kuva: Brownin omakätisestä piirroksesta hänen 1973 päivätystä kirjeestään 

Schaffrankelle ilmenee Pariisissa 1955 - 1956 suoritetun kokeen koejärjestely lautasmaisen 

koekappaleen nosteen mittaamiseksi tyhjössä. Myöhemmin Brown jatkoi kokeitaan Bahnsonin 

laboratoriossa Winston-Salemissa 1960-luvulle saakka. Nuoren Brownin opettajana 1920-luvulla 

toimineen Denisonin yliopiston professorin, tri Paul Biefeldin mainitaan olleen Albert Einsteinin 

opiskelutoveri Zürichin ETH:n ajoilta, ja Biefeld tietenkin esitteli Einsteinin ajatuksia oppilaalleen. 

Brownin suorittaessa opettajansa tuella ensimmäisiä kokeitaan, yleinen suhteellisuusteoria ja 

gravitaation sekä sähkömagnetismin yhteyden etsiminen oli ajan kuuma aihe. Erääksi hypoteesiksi 

Brownin havaintojen selittämiseksi otettiin elektrogravitaatio, eli sähkövarauksen ja gravitaation 

yhteys. Brownin ensimmäisen patentin GB300311 mukaista keksintöä kutsuttiinkin rohkeasti 

nimellä "gravitaattori". Elektrogravitaatio tietenkin selittäisi Brownin myöhemmät havainnot efektin 

toiminnasta tyhjössä, mutta ajatusta ei pystytty osoittamaan paikkansapitäväksi. Yhtään paremmin 

ei käynyt Einsteinin yhtenäisvoimateoriallekaan. Nykypäivän akateemisessa tiedemaailmassa sana 

"elektrogravitaatio" on edelleen kuuma peruna, ja sen mainitsemista keskusteluissa tai 

kirjoituksissa kaihdetaan kaikin keinoin ristiriitojen välttämiseksi. http://kuvaton.com/k/gE1.jpg 
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[img]http://kuvaton.com/k/gE1.jpg[/img] Vasemmanpuoleisessa kuvassa T. T. Brown pitelee 90 -

senttistä lautasen muotoista elektrodia Bahnsonin laboratoriossa vuonna 1958. Oikealla ylhäällä 

on kuvattu riippumassa lautasmainen koekappale, joka muistuttaa George Adamskin jo 

aikaisemmin kokeilemaa laitetta. Sama laite on alakuvassa kumollaan, jolloin sen pohjassa 

näkyvät pallomaiset ohjauselektrodit. Kiekon terävä helma vastaa toiminnaltaan 

esimerkkilennokkimme ohutta koronalankaa ja pallomaiset elektrodit lennokin tinapaperipilliä eli 

paksua elektrodia. Brownin kokeet lautas- ja palloelektrodiyhdistelmällä johtivat mm. 

ohjausjärjestelmän kehittämiseen, jossa pallojen jännitettä säätämällä voitiin ohjata niiden ja 

lautasen reunan välisen koronatuulen suuntaa puoleen tai toiseen, ja näin ohjailla itse laitetta. 

Järjestelmä on kuvattu hänen patentissaan US2958790. Patentin kuvaus löytyy myös erilliseltä 

nettisivulta. Valokuvat Brownin albumista. Ionimoottori avaruudessa Nyt jo klassisessa 

ionimoottoripatentissaan US3022430 "Electrokinetic Generator" T. T. Brown kuvailee 

reaktiomoottoria, jonka kaasusuihku varataan sähköisesti. Kun moottorin suihkuun pumpataan 

suurjännitegeneraattorilla elektroneja, jännite lentolaitteen, kuten lentokoneen tai raketin, ja sen 

taakse jäävän kaasusuihkun välillä kasvaa patentin mukaan megavolttien luokkaan, kunnes 

saavutetaan tasapaino, jossa kaasusuihkusta lentolaitteeseen palautuu yhtä paljon varauksia kun 

siihen pumpataan. Suihkun jättämän negatiivisesti varatun kaasupilven ja positiivisena elektrodina 

toimivan raketin ympärille on nyt muodostunut sähkökenttä, josta kulkee ioneina yhtä paljon 

sähköisiä varauksia ympäristön kautta takaisin rakettiin kuin raketista pumpataan reaktiomoottorin 

suihkuun. Brownin patentin mukaan tämä ilmiö pyrkii työntämään ympäröivää dielektristä ainetta, 

kuten ilmaa, taaksepäin, ja aiheuttaa lentolaitetta eteenpäin työntävän reaktiovoiman. Pienenä 

elektrodina toimii raketin runko ja suurena elektrodina moottorin taakseen jättämä varattu ionipilvi. 

Hieman samaan tapaanhan alkeellinen sähkölennokkimmekin toimii, kaasupilven tilalla siinä vain 

on tinapaperilla päällystetty olkipilli. "Suihkun suuren koon ja erittäin korkean jännitteen ansiosta 

työntövoimasta saadaan hyvin suuri", patenttiteksti kertoo. "Ilman jännitettä pelkkä reaktiomoottorin 

suihkun työntövoima olisi pieni verrattuna saavutettuun elektrokineettiseen työntövoimaan." Toisin 

sanoen, jos sähkötehoa on käytettävissä, Brownin ionimoottorilla voidaan säästää polttoainetta ja 

näin mukana kuljetettavaa massaa. Tätä tietenkin voidaan käyttää toiminta-ajan pidentämiseen ja 

lentoonlähtöpainon vähentämiseen. Entä toimiiko ionimoottori sitten tyhjössä? Ainakin joitakin 

versioita on kokeiltu. Tähdet ja Avaruus -lehti 6/1998 kertoo: "Ensimmäinen ionimoottoria käyttävä 

avaruusluotain Deep Space 1 laukaistiin Floridasta avaruuteen lokakuun 24. päivänä. Kyseessä on 

myös ensimmäinen luotain Nasan New Millennium -ohjelmassa, jonka tarkoituksena on kokeilla ja 

soveltaa uusia tekniikoita avaruustutkimuksessa." Tämän moottorin toimintatavasta ei kirjoittaja 

kuitenkaan ole löytänyt seikkaperäistä selostusta, joten sen sukulaisuus Brownin ionimoottoriin on 

vielä epäselvä. Eräs Brownin ionimoottorin ionimoottorin parannettu versio on esitetty myös 

ranskalaisen M. James Bassetin patentissa FR1003484. Sähkötekniikan ja fysiikan oppikirjat 

vaikenevat Biefeldin ja Brownin ilmiöstä. Ihmisen kehittämät teoreettiset mallit ovat puutteellisia, 

mutta alkeellinen sähkölennokkimme lentää silti. Luonto toimii omilla ehdoillaan, teorioista 

välittämättä. Eipä olisi uskonut. http://kuvaton.com/k/geo.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/geo.jpg[/img]  

  

432. Ydinvallankaappaaja SUPO..txt 
432.Ydinvallankaappaaja SUPO. 10.01.2010 Näimme makaaberin TV-uutisten näytelmän siitä, 

miten maamme demokraattinen valtaporras on suoraan uhattuna! SUPO:n uusi ja pontevanoloinen 

vallanhimonsa sekottamana johtaja Ilkka Salmi talutti käytännössä shokissa olleen SUPO:n 
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alaisjohtajansa tuomaan kansan tietoisuuteen SUORASUKAISTA uhkaukaasia Helsingin 

ydinhallinnon lehtereiltä: "Jossei maamme demokraattisesti valitut pääministeri Vanhanen ja 

presidenttimme Halonen alistu ydinhallintomme TVO/Posiva/STUK vaatimiin hankkeisiinsa 

muuttaa maamme 80 000km2 kokoisiksi uraanikaivosalueiksi. Allekirjoita Askolan 

isotooppijalostamohankkeitaan EU:n ydinjätteen maahantuontikeskuksiksi ja EU:n 

ydinasejalostamoiksi uhkaa SUPO suoraan mm. julkaista presitentti-instituutioiden salaiseksi 

julistetut Tiitisen listat yms.!" Käsi väristen tämä SUPO:n johtaja suoraan julisti ydinhallinnon 

haluaman sisällissodan julistuksensa Suomen keskeisimpiä demokratian tukipilareitamme vastaan! 

( Kaikkinaista shokkia muikeasti tehosti saamamme tieto siitä miten Ruotsin aiemmin kahden 

käsiin hajonneen ydinvoimalan rinnalle oli myös Venäjällä räjähtänyt käsiin jälleen uusi ydinvoimala 

lehdistön tarkoin aiheista vaietessa.) 01.01.2010 Tarja Halonen oli tilanteen lisää kärjistänyt 

ilmoittamalla ainoaa enää vapaammin käytössään olevaa tietokanavaansa uudenvuodenpuhettaan 

apuna käyttäen oleellisen kansalleen. 2010 maailman ydinhallinto oli aikansa kasvavista 

kriiseistään toiseen vaellettuaan päätynyt enennäkemättömään katastrofikierteeseensä. 2010 

johtajat kokoontuisivat maailman tarkimmin salattuun ydinalan ensimäiseen hätäkriisipalaveriinsa! 

SUPO/NSA oli tietysti paniikissa, koska tällaista tietoa ei olisi saanut vuotaa julki. Pääministerimme 

Matti Vanhanen oli alustavasti jo niin ahtaalla uraanikaivosvastustajana, että tämäkin 

demokratiamme edustaja oli ajettuna nurkkaan poistumassa virastaan ennenaikaisesti. Helsingin 

ydinhallinto oli avoimesti ja röyhkeästi onnensa kukkuloilla. Vain viikkoja ennen mm. Aamulehden 

päätoimittaja olikin ydinhallinnon voitoistaan niin varma, että kertoi YLE Ruuben Stiller shoussaan 

edustamansa ydinalan vaatimalla vaativan presidenttimme Tarja Halosen 

uudenvuodenpuheessaan kertovan maamme liittymisestä NATO-jäsenyyteen! Tätä NATO-

jäsenyyttä TVO/Posiva/STUK/GTK kun pitää PAKOLLISENA vaatimuksena ydinaseteollisuuden ja 

uraaninikaivuun hankkeisiinsa maasamme. Halonen tukijoineen veti herroilta onneksemme mattoa 

alta. Ja korosti puheessaan ei ydinvoimatalouden puolesta. Lisäksi maininnat ydinhuollon 

katastrofikasvuista maailmamme säteilyionisaatiotuhojen räjähtäessä käsiin ja uraanin 

muuttumisesta energianegatiiviseksi kohahdutti. Myös mm. booriluokset "ydinvoimalaprosessin 

jarrunesteenä" olivat 2009 loppuneet maailmalta totaaliseen malmikatoonsa, aiheuttaen valtavia 

kriisipalaverien tarpeita. SUPO hirviöityi ja NSA:n kanssa tämä Holmlundin ydinrikollisuusosasto 

ärhäköityi näkemäämme suorasukaiseen TV-uhkailuunsa. Myös M. Vanhanen vastasi heti. Hän 

ilmoitti tarvittaessa jatkavansa virassaan Halosen tukena kesän Keskustan kokouksen jälkeenkin, 

jos SUPO jatkaa ydi- vallankaappaushankkeitaan. Mielenkiintoinen yksityiskohta on miten mm. 

ydinlobbari MTV on ASTRO-TV:ssä jo syksystä 2009 lähtien tiedottanut kansalleen, miten alati 

kärjistyvä 2010 kevään ydinalan sisällisodanjulistus on suurempi uhka Suomelle valtiona, kuin 

1939 talvisodat! Tässä on keskeisintä, miten näin TV-sotaansa käyvä ydinhallinto "alustaa" 

kansaamme vaikenemaan tulevien ydinvoimalahankkeiden puuhastelijoiden toimista. 

Tarkoitushakuisilla "tietovuodoillaan" maamme tiedotuskanavistojen vallasta taisteleva Helsingin 

ydineliitti alkaa systemaattisesti murtamaan vastashokkiefektiä, jota maamme EU:n 

ydinasetehtailun keskukseksi muuttamisen lasketaan aiheuttavan. Suomen ydinhallinto on tarkoin 

tietoinen seuraavista Venäjän vastareaktioista. Ilman NATO-jäsenyyttä Suomen 

uraanitehdashankkeet estetään tarvittaessa jopa sotilaallisesti! Putinin Venäjä ei tule hyväksymään 

tilannetta, jossa Suomi pumppaa Vuoksen vesistöön surutta hallitsemattomia uraanisäteilyn 

jätteitään venäjälle! Naapurimaamme jalostaa 100% EU:n ydinpolttoaineesta maassaan kovalla 

rahalla. Rahantuotosta ei Venäjä vapaaehtoi- sesti luovu. Nyt kun USA on heikko on EU päättänyt 

nostattaa mantereensa ydinasetuotannon pilviin turvautumalla 15% maailman jäljellä oleviin 

uraanivarantoihinsa Suomessa satsaten. Jo Urho Kekkonen esti uraanikaivoshankkeita. Tuekseen 

saaden samaisen CCCP:n, joka esti mm. noottikriiseillään Helsingin vallasherrojen ydinaikeet 

seinään. Koivisto, Lipponen otti asian revanssiin 1986 uhmalla vailla vertaa. Nyt tämä maailman 
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vaarallisin hanke on Kataisen/Holmlundien lempilapsi. Kansan on nuijittava hengiltä tämä rikos 

ihmisyyttä vastaan NYT! ----------- SUPO hysterisoitunut! Millä oikeuksillaan? *11.01.2010. Ompa 

HÄRSKIä toimintaa SUPO-pelleiltä! Sulkivat jopa yksityiset kännykkäpuhelut kolmasti samanakin 

iltana! Olin selkeimmän päälle osunut valtiomonopolisia ydinrikollisiamme TODELLA arkaan 

paikkaan. Koko illan aikana hyperinnokkaat isomahaiset virkaansa ryypäilleet "netimiliisit" 

systemaattisesti katkoivat nettiliiken- nettäni vartinkin mittaisiin läpipääsyjaksoihinsa. Kaikkein 

kuvaavinta SUPO-ökyjen röyhkeydelle oli käyttämäni Saunalahden kännykkän puhekanavien 

katkomiset. Kaveri soitti illalla siinä 18:00 jälkeen. Hälytysääni kuului ja kun aukaisin, linjan tuuttasi 

vaan lakooninen konehälytysten kakofoniaa korvaan. Tämä häirintätapa toistui ensin kahdesti. 

Kolmannella kerralla kaveri pääsi, kuin pääsikin läpi. Keskustelimme minuutteja 

tuulivoimahankkeista. Mutta SUPO:n rikollisien alati salakuunnellessa langoilla halusi 

ydinkorruption ostama pahuus esiin. Kesken kaiken alkoi koneääni huutaa korvaani ja linja 

katkaistiin taas todella demokratiasta rahtua piittaamatta. Soittokaveri kokeili vielä useammat 

kerrat yhteyttä minulle. En kuullut näitä soittokertoja enää. Kaverille tuli lakooninen 

epäonnistumisien linjojen sarjailmo kytkeytymättä jäämisistä. Hän totesi OMAN kännykkälinjansa 

toimivan, myös naapurini Saunalahden vastaavissa yhteydenotoissa ei ole ollut edelläkerrottuja 

jatkuvia poliisien häirintöjä. Koetin illan loppuilla saada nettiyhteyksiä mm. Raumallepäin 

onnistumatta. Loppuillan SUPO niinikää systemaattisesti katkoili foorumiliikennettäni n. vartin 

pätkinnällä. Kyseessä oli TVO/Holmlundin 2009 alussa Virosta kuskattujen nettirikollisuuteen 

erikoistuneiten kansainvälisten tietoestomiliiseiltä tilatut toimet. Demokratian vastaiset 

systemaattisesti ostetut EU:n ylikansallisesti organisoidut rikokset ihmisyyttä vastaan. Kaikkein 

mielenkiintoisinta on se, että tämä toimi on varsin yksilöönkäyvää. NSA selkeästi tarkkailee nettien 

liikennettä koko Suomessa. Ja mitä lähemmäksi ydinhallinnon suorittamia jatkuvia 

ydinrikollisuuksiensa PALJASTUKSIA henkilö kulloinkin pääsee, sitä barbarisemmin toimitaan. On 

myös päivän selvää, olen koko Pohjoismaisessa ydinrikollisten kontrolointisalakuunteluissa 

rankattu PIIKKIPAIKKAAN! Tämä antaa minulle toki erityisesti intoa testailla eri tietolähdekanavieni 

kykyä iskeä vaarnaa ydinrikollisiimme. Mitä lähempänä olen NSA/SUPO-ydinrikollisten arkoja 

aiheita sitä lähemmäksi olen aiheineni myös päässyt. PS. Olin JUURI paneutunut pariin 

keskeiseen ydinsalauksen teemoihin. SUPO:n laittomia mm. pääministeriin ja presidenttiimme 

kohdistuvien vallankaappausaikomusten esiinnostamisiin. Selkeästi aihe oli eräs pääsyy miksi 

kimppuuni hyökätään ennekokemattomalla innolla. Suuri invaasio alkoi, kun lähetin Olkiluodon 

maailman syvimmän maanpäällisen Litoraanitektoniikan synnyttämiä korkealaatuisesti 

dokumentoimiani tektoniikkakuviani kymmenien metrien syvyydeltä tektonisista peruskallio-

onkaloista. Joita ei kosakaan aiemmin oltu dokumentoitu julkisuuteen. Minulta meni SUPO-

häirinnän rikostoimien takia aikaa ja vaivaa saada dokumentaatiot turvaan ulos Suomesta SUPO:n 

saavuttamattomiin peräti 3 viikkoa! Mutta kuten reaktioista huomaamme se enemmän kuin 

KANNATTI! Viimeisin shokki SUPO:lle olivat tutkielmani siitä miten säteilyionisaatiot syntyy 

"tyhjiöputkissakin alan kirjoissa". Uskomattoman tarkkapiirteiset analyysini myös mm. maailman 

tarkimmin salatuista säteilyeroosiosimulaatioista. Olin aiheita pannut nettiin ja saanut NSA:n 

ydinmiliisit hyppimään seinille taituruuksistani. HYVÄ näistä viitteistä on tärkeää jatkaa tutkielmiani 

lisää paljastuksia, jos aiheeni NSA:lle on noin hätäpaniikkiin nostavaa! ----------------- EI sanoo 

Helsinki! 13.01.2010 TV-uutisissa kerrottiin miten Helsingin energialaitokselta patisteltiin 

omakohtaista ratkaisua luopua CO2 päästöisestä kivihiilipolttolaitoksistaan, jotka alkavat olla liki 

puolet koko Suomen hiilijalanjäljestä ylipääsemätön rasite. Kuten olettaa saattaa keskeisimmäksi 

ratkaisumalleiksi esiteltiin omaa ydinvoimalaa. Kriittinen kokous kesti korkeintaan 5 tuntia. 

Iltapäivän uutisointi oli tyly ja yksinkertainen ei! Helsinkiin ydinvoimalaa haaliva tekee poliittisen 

harakirin. Helsinki on yksissätuumin torppaamassa moisen silkkana hengenvaarallisena 

haihatteluna. 1970-luvuilta asti pk-seudun ehtymättömiin energiatarpeisiin on aika ajoin esitetty 
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äkkiseltään ainoaa mahdollista ratkaisua. Ydinvoimalaa kaupunkiin. Aihetta on siitä lähtien kierretty 

kuin kissa kuumaa puuroa. Helsinkiläistä himokkaampaa ydinvoimalavaatijaa ei maa päällään 

kanna. Mutta yksi on tälle ydintaparikollisuuden muodolle ehdotonta. EI HELSINKIIN! Alkujan 

Loviisan 75km turvaraja oli jo alusta minimivaade. Mutta säteilypäästöjen tunkeutuessa sieltäkin 

asti kiihtyvästi Helsinkiin ongelmitta ovat seudun ydinkiivailijat alkaneet lisääntyvästi vaatia myös 

Loviisan sulkemisia kestämättömänä turvallisuusriskinään. 2007 eduskuntavaaleissa aihe pulpahti 

julkisuuteen. Vanhanen esitti, jos ydinvoima maamme päättäjistä on olevinaan turvallista, niin 

Helsinkiin teette oman ydinvoimalan. Maamme kiihkeimpiin kuuluvat ydinlobbarit Kokoomuksen 

Katainen ja SDP:n johdon Heiniluoma vastustivat jyrkästi kuorossa. "Vain seinähullu tekee 

poliittisen itsemurhan haluamalla silmittömönvaarallista ja pelättyä ydinvoimaa Helsinkiin. 

Fennovoima koetti tämän jälkeen seuraavina vuosina saada ydinvoimalan 80km päähän 

Helsingistä Ruotsinpyhtäälle. Pk-seutulaisten paniiki ydinvaarasta esti sen systemaattisesti. 

Fortumin Lilius hioi hanketta saada Loviisan ydinvoimaloista ydinkaukolämpöä Helsinkiin. 

Tätäkään hanketta ei tunnetun varmaa ydinvastustustustaan hiovat helsinkiläiset ydinintoilijat 

sulattaneet. Lilius potkittiin virastaan estäen tämänkin kuolettavan ydinvoimalahankke. Helsingin 

ökyeliitti, maamme viranomaiset kaiki tyyni kyllä siis TIETÄÄ YDINVOIMAN TAPPAVAN 

KÄYTTÄJÄNSÄ! Tästä kiistattomasta faktasta EI KOSKAAN ole ollut epäselvyyttä! Jo 1950-luvuilla 

USA kielsi ydinvoimalat New Yorkin läheltä hengenvaarallisina säteilypäästäjinä. 14.01.2009 

Ydinvoimalahankkeitstaan Helsingistä varmaa varmemmin näpeilleen saaneet olivat jo palanneet 

juoksuhautojensa yöhön. Aamulla YLE-radio syöttti tälläkertaa Metalliliiton SDP:n osastopomoja 

huutamaan suureen ääneen, että tappavaksi tiedetyt ja Suomen elinmahdollisuuksillemme 

kohtalokkaat ydinhankkeet kansamme säteilykuolemisten varmistamiseksi ON ehdottomasti 

pantava käyntiin!. . .Niin kaikesta näkee mistä on kyse. 2/3 osa EU:n kansoista on mittauksissa 

todettu vankasti ydinvoimaa vastustaviksi, tämä on selkeää. Suomessa tilanne on tismalleen 

sama. Ydinvoimaa ei haluta likimaillekaan vaan sen kistton hengenvaarallinen perusluonne on 

julistettu lehdistöissämme ja SUPO-kotrolien sananvapauskontrolipoliisivoimin 

valtioväkivaltakoneistojen hirmuvallalla TABUIksi, josta EI missään nimessä saa puhua. Ja ne ani 

harvat kvanttiydinfysiikan salakavaluudet ammattitasoiset tuntevat kansanterveyden 

hälytysvaroitusäänet pamputetaan poliisiväkivalloin hiljaiseksi keinoja kaihtamatta! Ydinvoima on 

sisällisota-ASE, jolla ökyeliitti kyykyttää kituvia, tuhoonsa TIETEN ajattamiaan maakunnan 

ihmismiljooniaan barbarismin synkimmin imppereialismin orjuuttamiskultturein. Mutta yhdessä 

oleellisimmassa asiassa tämäkin vallananastajakoalitiot Helsingissä erehtyy. Ydinvoimaloissamme 

on mm. yli satameteriset savupiippunsa nimenomaan sitä varten, että kyetään pumppaamaan 

säteilysaastoja tuhansien kilometrien päähän tekemään murhaavat tehtävänsä. Ydinvoimalasta 

tauotta sinkoavat mittaamatta tieten jätetyt kymmenet ja kymmenet säteilyenergian lajit siirtävät 

tappavaa lastiaan maassamme tavoilla, jolle 1000km vaeltelumatkat ei ole kerrassaan mitään. 

poliittisella valtioanarkistisella ydinvoimalle EI ole turvaetäisyyksiä koskaan ollutkaan! ------ Jatkoa 

arvon HK- Helsinkiläisten ydinmakaberinen asennevammaisuus suistaa suut sulki nettien YDIN-

militäreiltämme sellaisella temmola, että riemua näyttää poikineen. Lainaankin tähän alusteeksi 

ydinlobbarilehden T.S:n ilmiöstä syntyneen välittömän kommentiosanen 14.01-10:" Kun 

maailmanvallat ovat toteuttaneet hullunpuuskissa saamiaan vainoharhaisuutta lähenteleviä 

ajatuksiaan (ydinvoimarakenteluistaan), siinä EI hintoja kyselty. Varsinkin se saa maksaa mitä 

hyvänsä, kun keksitään keinoja saada vihollisia, siis muita kansakuntia hengiltä. Jos vastapuolella 

on yhtä innokas johtajisto, se oikeuttaa mitkä tahansa omat vastatoimet. Ydintuotannon historia on 

poliitikkojen, sotilaiden ja tiedemiesten saumaton yhteisyritys, jonka kustannuksia ei kukaan 

koskaan pysty tyhjentävästi laskemaan. . .!" Mykistävää turkulaisten ydinlobbarien kontaktipintaa 

Helsinkiläisten kaksikielisyyteen vallan suurella rukkasella mätkittynä. Täytyy sanoa, että 

petosmerien katkeruudella ryydittäminen on milenpainuvaa. *Mielenkääntävää muuten huomata 
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miten nettejä kansoittavien ydinpoliisiemme kiima kasvaa vaieta KAIKESTA siitä valtavasta 

kaunastaan, jonka Helsingin energialaitoksen 13.01-10 jyrkkää selvempi EI ydinhankkeille 

aiheuttaa. Kaikialla on nähtävissä miten systemaattisessä paniikissa helsinkiläiset ydinlobbarit 

aiheesta nyt on! *Mielenkiintoisinta tässä asetelmassa on paljon. -Areva on syöksykierteessä 

konkkurssiinsa EU:n viimeisenä ydinpaskaläjätoimittajana. Ja nimenomaan Helsinki alleviivasi 

muutospaineet "temppuiluillaan!" - Arevan konkkurssikypsyys korostui, kun JOPA arabimaat 

käänsivät näyttävästi selkänsä juuri OL-3 keisareillemme! -Areva on niinikää ilmoittanutkin 

taustoilla, että TVO/Posiva/GTK uraanikaivosten ja ydinjätejalostushankkeitten kiinnostavuus 

laskee Suomen ydintempoiluista kuin lehmän häntä. -SITÄ puolestaan Suomen ydinlobbarit ei 

tyhjäpäinä näy tajuavan, että heidän Arevan viemäröinti tekee mitä TVO:n Pertti Simola enteili. 

JOS Suomen uraanihankkeita EI startata Uudellamaalla katoaa maailman uraanivarannoista 

kohtalokkaan paljon 15%! Simolaa lainaan YVA-kokouksistaan: " Jos näin käy jäävät maailman 

ydinvoimalat ILMAN polttoainehuoltoaan 5v sisällä!" Siltapaa, tuskin Helsinki tajusi tekojensa 

"kantotaustastaan" edellen mitään? -Mutta ei tässä kaikki. Arevalta helsinhiläisten 

"ydinasennevammaisuuden toitottelu julki" poikii vastareaktion ja kerjätystä ansiosta. Ylikansallinen 

impperialismiinsa tottunut häikäilemätön firma ei takuuvarmasti hyvällä katso Suomalaisten 

ydinlobbaritahojen jäätävää lipeämishalua pois ydinruodusta aina tilaisuuksien tullen. Alkaa 

näyttämään selvältä, että Areva tulee kostamaan tämän korkoineen karvaasti tulevissa OL-3 

maksatuksissaan mm. TVO:lle ja tulevien uraanipolttoaineittensa eläimellisillä 

hinnoittelukiristyksillään Suomellemme! Hyvää perehtynyttä ydintuhoa saamme odottaa, tämä on 

varmaa! Areva on jättämässä uppoamaan tuomitun OL-3 hankkeen joko kokonaan KESKEN! Tai 

jättää sen luovuttamatta itselleen, kunnes Suomi-poika makaa lattiassa verta pyrskien! Vielä 

tullaan vaatimaan Ranskan toimesta ilmaiset sähkösiirtolinjat Arevan tarpeista myydä EU:hunkin ja 

Suomi jää ilman ydinsähköjään. Toki jos OL-3 laitosta edes uskalletaan enää loputtomine 

virheineen startata. ------- Ydinpanikoitumaa 15.01.2010. YLE TV ilmoittaa ettei 

ydinvoimalaratkaisuja saada aikaisesksi kuin vasta kesän jälkeen. Muutoksen syyksi uutisoinnissa 

heiteltiin ilmaan miten Loviisan alueen käytöstä on tehty kanteluita. Jotka halutaan yhtäkkiä, syistä 

hiiskumatta tutkia yli kesäkuukausien menevillä lisäajoilla. Ken selityksiin sitten uskoo, niin 

todellisuudessa Suomen ydinhankkeille tuli neljännen kerran peräkkäin ulkomaiden paineista 

kuukausiluokkien lisäviiveet päälleen. Itse salailun taustalla toimiva koneisto tekee laskelmia siitä 

kyetäänkö ilmakehän alati kasvavia säteilyn ionisointeja enää edes kosmeettisesti laskemaan 

tehdyin boorilentoruiskutuksin. Boori-ajoaineen loppuminen seinään ajaa ydinalan todella rajuun 

paikkaan. Nyt ei ole boorijalosteita edes olevien ydinvoimaloitten tehonsäätöihin. Mistä tarkoin 

vaietaan jo senkin takia, että MYÖS mm. booritäytteiset ydinvoimaloiden säätöajosauvat kaipaavat 

kipeästi samaista kiintobooritonnistoaan. Kaiken päällä leijuu tarkka tietoisuus ydinalan 

uraanijalostuksen pysyvästä energianegatiivisuuskriisistä vuodesta 2008. Kasvavia 

ydinterrorismiuhkia toki unohtamatta. Näiden ratkaisumahdottomuudet ajavat kesäksi maailman 

ydinvaltiot. Niin tosiaankin Tarja Halosen 01.01.2010 ilmoittaman ydinteollisuuden 

hätäkriisikokouksen painavaa sanomaa joutuu jopa Suomemme ydinpäättäjät nyt 

kesäkuukautensa yli myös odottamaan! ------------ Koosteita "YDINputkilinjoja Helsinkiin! Koska 

maamme lehdistössä yhä enemmän pursuaa tietohimoa siitä, ettei Liliuksen "hyllytykseen" vienyt 

IAEA:n ydinturvalain systemaattisen rikkomuksen viesti ole mennyt perille. Täsmennetään. IAEA-

ydinturvalaki kieltää ydinenergian käytön ehdottomasti muuhun kuin sähkön tekoon! Koska 

ydinvoimaloista vuotavat kanavasäteilykertymät ja Malenkan-kuorimallisäteilykertymät TAPPAVAT 

käyttäjänsä! On todella hasardia, että ydinala koettaa kaikin rikoksinsa torpata sitä kylmää totuutta, 

että 2008 < ydinala muuttui PYSYVÄSTI energianegatiiviseksi! Siitä mielenkiintoisia nämä IAEA 

lait myös on, ettei edes ydinala ITSE niitä haluaisi näköjään noudattaa. Onnistuessaan tämäkin 

rikos kun tuottaa heille RAHANPASKAA! -------------- *Eilen 18.01 YLE MOT kertoi näyttävästi miten 
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ydinvoimalapäästöt alkoivat näkyä massiivisina ihmisiin ja eläimiin kohdistuvina keuhkovaurioina. 

Pohjanmaan 300 000ha säteilyionisaation aiheuttamat metsätuhot toki lisävauhdittajina. 

Tiedämmekin, että ydinvoimaloista ilmakehäämme alati kiihtyvästi singotut ionisaatiotuottomeret 

ruhjovat elävää kudosta valtavana yleiustuhona. Ilmaionisaatiot ovat 

happiradikalisaatiota,kanavasäteilyjä jota ei EDES mitata missään nykyisin! Tätä invaaasiota 

vastaan antioksidantit ovat eräs keino yrittää pysyä hengissä. A-vitamiini tulee hetimmiten mieleen. 

Onko täällä esittää luontaistuotteita, joilla säteilykuolemaamme voitaisiin edes "hitusen" hidastaa? 

Koska maamme ydinturvavirannomaisia aihe ei MOT-ohjelmankaan mukaan pitäjiämme, 

viranomaisia kiinnosta pätkän vertaa! -------------- Paula Lehtomäki rules! Öö. . .toi ei ruleskaan, kun 

ei suostunut kauppaamaan maahamme TVO/GTK/STUK himoitsemaa seinähulluhanketta, 80 

000km2 kokoista uraanikaivoshanketta. Mahtavaa!! -------- YDINputkilinjat Helsinkiin!!!!!! Aivan 

LOISTAVAA materiaalia. Kunhan tajuaa energiamekanismien karun faktan. Yksinkertaisen 

mykistävää kamaa näköjään neteistäkin löytää, kun liikkuu silmät auki. Kaikki tässä on lisäksi 

kotidemottavissa myös! http://kuvaton.com/k/Xhx.jpg [img]http://kuvaton.com/k/Xhx.jpg[/img] -------- 

18.01.2009 BEETTAsoihdusta. Loviisassa kävi G. Edvards luennoimassa ja kuvasin tilaisuuden 

tietenkin. Hän on matikan ja fysiikan professori, että myös kysyttävää riitti. Harmi vain, että kysyjiä 

oli niin paljon, ettei kunnolla päässyt salattujen ilmiöiden ääreen. Mutta hän toki tunsi 

tritiumpäästöjen kasvamisen, radiohiilen kumuloitumisen ym. Hykerryttävää, kun joku muu, minulle 

tuntematon henkilö kysyi onko betasoihtu totta! Hän ei valohehkuväitteitä ollut vielä kuullut, mutta 

beta-aktiiviset päästöt olivat hänelle selviö; reagoimattomien, yksiatomisten jalokaasujen 

muodossa. Ne eivät sitoudu mihinkään suodattimiin ja mahtuvat tihkumaan metallinkin läpi! 

Samasta syystä tietenkin ilmastointipiipun pitää olla korkea, ettei työntekijöille kerry liikaa annosta 

päästöistä! Teen hänen vierailustaan videon varmaan seuraavaksi. *Näkyy se säteilyionisaatiot, 

gammat ja kanavasäteilykumulaatiot seuralaisineen näköjään viitseliäälle myös SUORAAN! Katso 

Styrgen video jota SUPO alkaa välittömästi tapansa mukaan sensuroimaan pois tiedostoistamme: 

http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1006266 [img]http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-

1006266[/img] PS-kommentointi. . . .Niin mitä tähän osaavana sanoisi? Katsokaa mitä kirjoitin 

ENNEN kun tämän länsirannikon orgian poliisiosaston johtajisto sai ansiosistaan monoskelia 

persuuksilleen vuodenvaihteen jälkeen, kun EI kyennyt panemaan YDIN-lobbareina kampoihin 

kanssani johdon mielestä riittävästi palkkarahansa eteen! -Jos kiinnitätte huomiota tuohon miten 

esiintoin ihan KOTI-konsteilla demottavaa materiaalia ULTRAsalatuista säteilyeroosion 

mekanismeista, ja beettasoihtuamaan ja röntgenöimään pistetyistä mm. "Crookersin" 

purkausvalotiedostoistani siinnyttä silmitöntä SUPO-sekoilua kautta Suomen nettifoorumien. 

Huomaatte mistä on kyse defenlysti! Aivan selvää, aiheeni on ollut IAEA/TVO/KA 4, NSA:lle aivan 

yli ymmärryksen käyvää. Ammatti-demoamista siitä, miten ydinvoimaloistaan sinkoavat 

säteilyenergiat tappaa miljoonia ja miljoonia ja miljoonia ja mil. . !.  

  

433.KPA-mysteriasta..txt 
433. KPA-mysteriasta. Kyseinen artikkeli oli eräässä P-alkuisessa foorumissa, jossa minulta ihan 

nimellä kutsuen penättiin vastauksia siihen, miksi pysäytetyn reaktorin uraanisauvat YHÄ lämpiää 

vuosituhannet? "Vastaus #7 : Tammikuu 11, 2010, 14:23:43 . . . Välivarastossa ja huomaa että 

vesi väreili eli ne tuottaa lämpöä vieläkin. En tiedä miksi kertokoot joku joka tietää?" Tapani 

mukaan sorvasin asiallisen kommentin. Mutta olen jo kovin oppinut, tällaisten tehtäviensä takana 

toimivilla ydinalan lahjomille miliiseille varsinainen täsmäiskuinen TOTUUS on täyskammotus. 

Vastaukseni sensuroitiin pois kiivaasti. Olin osunut selkeästi vastauksissani niin aroille IAEA-
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sensorien hallinnoimille alueille, jotta vastauksiani ei yksinkertaisesti siedetty. Tällainen 

virannomaistemme reaktio on TIETYSTI merkkeri mihin nimenomaan halutaan asettaa 

sensurointeja ja TABUNA tällaiset pitää kaksinverroin rikkoa. Lukasin sensurointien jälkeen 

jatkuvaa sensorijorinointiaan jonka olivat liimanneet poistojensa tilkkeiksi:" On maailman 

säteilytason kannalta EDUKSI, jos kykenemme polttaman uraanimalmiot POIS maaperästämme. . 

!" Hienoa huomata, että näillä SUPO-miliiseillämme on "visioita". Jutustelujaan johdatti niinikää 

"jalo" huoli siitä, miten ydinjätteille pitää saada EU-suomalaiset Askolan isotooppijalostamot ja 

ydinjätekierrätyskeskukset, koska STUK haluaa tälläkeinoin ydinalassa kokemansa 

ongelmanyanssin pois päiviltä. Jokainen saunapesäänsä lämmittänyt tajuaa, polttamattomassa 

koivumotissa on enemmän "palokuormaa", kuin pesän hiipumisen jälkeisessä sormustillisessa 

potaskatuhkaa! Mielikuvat lehahtelivat pontevasti auoa tuovassa tulevaisuuden helmenä 

odottavissa hyötöreaktoriratkaisuissa. Tätä verenkarvasta, tuttua Helsingin ydinalan syytämää 

sontaluukutusta oli sitten potra keissi. Koska Otaniemessä ydinalan opettajat olivat jo 

vuosikymmenet opettanut, reaktorista nostetun käytetyn polttoaineen vieressä voi mies ongelmitta 

olla 1m päässä ilman vaaraa! Pakko sen näin on olla ja siksi vastaväitteeni haluttiin 

systemaattisesti miliisivoimin poistaa häiritsemätä perusteineni! Olen ollut konkreettisesti 

katsomassa miten tätä ydinhallintomme mukaan "välittömän vaaraisaa" uraanimalmipolttoainetta 

tuotiin TVO:lle vanerilaatikoissa. Uraani oli pitkällisen puhdistusprosessinsa aikana saatu 

luonnonmalmioista tilaansa, polttoainetta saattoi paljain käsin pidellä vuotavissa vanerisissa 

laatikoissaan. Siitä mielenpainuvaa laatikkokasaa olivat, että pinoamalla noita niineen päällekkäin 

muutaman kappaleen, ei edes kasan luota JUOSTEN poistuva onneton olisi hengissä selvinyt 

räjähtävästi kasvavan sponttaanifission takia! Tätä muutosprosessia ei maallikko hetimiten 

hahmota. Jos tuollaisia uraanitankoja ajava auto suistuu ojaveteen alkaa ylikriittiseksi muuttunut 

lasti fissioimaan tuottaen hetkissä kilometriluokan säteilykuolemankehän ympärillen, kuten 

Ruotsissa kävi. Näistä ei haluta puhua, saati tiedottaa vaaroista mitään. TNT räjähdyspilvessä 

palavan kemialisen palon energiat atomia kohden ovat 2eV luokkaa. Yksinkertaistetaan, 

"perusuraanimalmiossa" summatut atomikohtaiset energiantuotokset ovat samoissa luokissaan. 

Kun uraania kasataan "kriittiseksi määrämassaksi" reaktioon atomikohtainen energiantuotto 

kiipeää 200 000 000eV tasoilleen! Tämä globaali satamiljoonakertainen säteilytehon kasvu tulee 

yksinkertaisesti siitä, miten atomin sisällä olevat stabiloituneet "energiapullotukset puhkoten" 

vapautetaan riehumaan biodiversiteetteihimme! Kun uraani on palanut reaktorissaan "ns. loppuun". 

Sen silvottuihin atomirakenteisiin on varastoitunut karkeasti Lauritsenin-kuorimallin mukaan 

atomikohtainen (Pu-239), 22 190 000eV energiatasot. Voimme kiteyttää näistä. Kaivamalla 

uraanimalmiot ydinvoimalaan tuomme Maapalloomme SATAMILJOONAISTUNEEN 

säteilyenergian KASVUpotentiaalin! Kun varastoimme ja jälkikierrätämme muodostuneita 

ydinjätteitä tuomme vuosituhansisksi ainetta joka puolestaan kymmenmiljoona- kertaistaa 

Maapallomme säteilypäästötasoja. Tämä kaikki on JO kasvattanut Maapallomme globaalia 

taustasäteilytasot yli 10-kertaistuksiinsa. Mutta kuten voimme laskea potentiaalia kasvuun ollaan 

vasta kosmeettisesti hipaistu. ------------- KPA-mysteriasta II. IAEA ydinturvalaki määrittelee 

yllättävän paljon niitä normeja, joiden mukaan sitten tätä mainostetun vaaratonta ydinjätettä saa 

käsitellä. Toki kaikki aiheeseen liittyvät salamyhkäiset ydinturvamääräykset on lehdistöistämme 

sensuroitua materiaalia. Koska SUPO/STUK tietää kansan paniikkireaktiot, jos nämä tarkkaa 

tarkemmin salatut ydinkuolettavuuden faktat kansa kuulisi. Siksi sisäpiiriläisen tietovuotoni 

tukkiminen on Holmlundin poliiseille tämänhetken haastavin rahoituksensa reikä. Aloitetaan siitä 

miksi tämä kyseinen laitos on rakennettu ns. vaarattomalle kylmälle uraanijätteelle?: 

http://kuvaton.com/k/g51.jpg [img]http://kuvaton.com/k/g51.jpg[/img] Kyseessä on KPA-

rakennuskompleksi. Liitetty jäähdytysveden tarve on niin valtava, että siihen on lisätty varmistetun 

energianhuollon ryydittämä massiivinen pumppuasemarakennus kanavineen hukkalämpöjen 
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poistoon! KPA rakennuksessa on ydinjätteet pidettävä IAEA ydinturvalain mukaan vuosia voimalan 

reaktorialtaissa esijäähdytettynä käytöstä poistettuna ns. "sammutettuna uraanipolttoaineina". Juuri 

näitä samaisia, joita Otamäen opetuskeskus opasti oppilaitaan katsomaan turvalliseti 1m päästä! 

Alamme aavistelemaan, jokin opetusnormeissa ja sisäministeriön sensurointiopeissa mättää Kuun 

koollaan. Syvennytään lisää. Kun käytetty polttoaine on kuljetettava pois muutamien vuosien 

jäähdytyksensä jälkeen Rh-hallialtaista on IAEA määränyt kuljetettavat ydinjätteet suljetavaksi 

megakokoiseen vesitäytteiseen painepulloonsa. Koska ydinturvalaki ei salli ydinjätteen 

HETKELLISTÄKÄÄN altistusta ilmakehään. Säteilyn ionisaatio tappaisi ihmisiä tuhatmäärin, jos 

näin toimittaisiin. Kuva tästä suljetusta erikoiskuljetustermospullosta ja erikoiskuljetusvaunusta. 

Jossa on esim. puhkeamattomat renkaat, koska pihaan jumittunut ydinjäte riskeeraa kokonaisia 

kaupunkejamme megamyrkyttäjänä: http://kuvaton.com/k/g53.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/g53.jpg[/img] Tuolla erikoispullolla on tärkeimpinä tehtävinäään estää 

ILMAKEHÄKONTAKTIT! Koska säteilevän energian tuominen arki-ilmaamme muuttaa sen 

säteilyionisaatioitumisensa energiakertymistä henkäyksestä mm. keuhkot korpuksi polttavaksi 

megamyrkyiksi. Haluan jälleen korostaa, ko. pullon seinämäpaksuus on reaktoria ympäröivän 2m 

betonin paksuuden rinnalla likimain rautatölkki, jolla ei ole mm. gammoilta suurempaa 

säteilysuojauskykyä, koska neutronisäteilyt, gammat yms. neutriinot ydinjättetuotteina puhkovat 

ongelmitta jopa metriluokan umpiteräkset. Tuon kuljetuspullon keskeisin tehtävä on pitää 

ydinjätteen ILMAionisaatiosta poissa. Kun tuo termospullo tuodaan nosturiin KPA varastoaltaalle, 

se upotetaan metrien syvyiseen veteen, koska 2m pinnempana jäteaine on näkemällä tappavaa. 

Vasta veden alla pullo tyhjentäen aukaistaan. KPA-altailla on kertyneenä miljoonia kiloja ko. 

ydinpolttoainejätettä. Varastossa on ydinjätteet pidettävä seuraavat 40v tauotta irti 

ilmakehästämme. Koska säteilyionisaatio on salakavala suoraan ydinvoimalan 

dosimetriamittareissamme tieten mittaamatta jätettyä mm. kanavasäteilyjen kaasuvuotoja 

biotooppeihimme. Ydinjätteen jälkiSÄTEILYenergiatasoista ei saa keskustella, kuten Suomessa 

pakkona pidetään. Totuus ei kestäkkään päivänvaloa. Posiva pakkaa uraanijätteen 5m* 1m 

kokoiseen kupariseen onkalointipulloonsa. Jonka seinämän paksuus on 5cm. TämäKIN on 

edelleen painesäiliö, koska vielä vuosituhansia tässä pullossa olevat ydinjätteet muuttavat 

ilmakehäkontaktissaan arkisen ilmamme säteilyionisaatiostaan tappavimmaksi 

ionisaatiokertymämyrkyiksi. Pullosen sisältämä ydinjätelasti on 1 830W tehoinen säteilyionisaattori. 

Jotain sen tappokyvystä, 1 WATTISEKUNTI tuota energiaa tappaa raavaan miehen. Osa mitä 

erityisesti lehdistöissä sensuroitiin. "Jos tuomme tuollaisen Posivan ydinjätteisen kuparipullon 

Helsingin torille. Asetamme sen säteilyä estävään 10m paksuun kannelliseen lyijysäiliöön. Voimme 

todeta, ettei "perussäteilymittari" piippaa. Mutta jos pullo ei ole säteilypainetiivis, päästäen 

kontaktiin arki-ilmaamme, syntyy kauheita. Mittarit EI edelleen varota, koskeivat mittaa lainkaan 

kanavasäteilyjen, ilmaionisaatiomyrkyttymisten kaltaisia. Nyt altistamme tuulelle koko TVO/Posivan 

viritelmät. Ihmisiä alkaa ALATUULEEN kuolla tuhatmäärin satakilometriluokissa muutamista 

henkäisyistään säteilyn ionisoimasta ilmasta!" Juuri tällaista materiaalia SUPO, STUK, IAEA, NSA 

EI SUIN SURMIN HALUA LUETTAVAN! Uraanikaivosalueista mm. Krasnajarskissa Venäjällä 

mitattiin uraanimalmiojäteistä 20-kertaistuneita säteilyradon arvoja. Ihmisten kuolleisuus kasvaa 

tyypillisesti ydinalan piirissä tieten sallittuihin kymmenkertaistumisiinsa. Näistä Sellafield, USA, 

Saksan ja Ranskan uraanikentillä, Superphenixs-voimaloistaan mitatuista faktoista ei maamme 

korruptoitu poliisikonteroloitu lehdistö hiisku mitään. 
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434. Päivän pureksintaa..txt 
434. Päivän pureksintaa. Tänä aamuna 23.01-10. YLE ilmoitti, että KOKO maailman keskeisin ja 

erityisesti 100% EU:n ydinhuollosta vastaamaan suunnitellun Iranin ydinjalostusmonsteri on 

joutumaassa konkreettisesti tulilinjalle. Hilary Klintton ulkoministeri sanoi Obaman vaatimalla 

vaativan Areva/Iranin uraanijalostamot tuhottavaksi keinolla, tai toisella, eli pommittamaan vaikka 

paskaksi. Iran on Venäjän lopetettua kaupallisen uraaninjalostuksensa siirtymässä kärkiosaajaksi 

heksalfluoridiuraanin jalostusykköseksi tapetilla. Venäjä jalosti 70% maailman uraaneista ja 100% 

EU:lle. Mutta kun uraanimalmipitoisuuskeskiarvot laskivat alle 0,3% energianegatiivirajansa päätti 

Putin lopettaa, koskei energianegatiivisena hommassa ole järkeä! Venäjä, Areva ovat ajattaneet 

Iranin öljykenttien energiatuhlauksiin perustuvaa uraanijalostamoideaansa 30 000MW ja 10 

yksikön kyvyksi jalostaa uraania n. 550kg/v. EU jo Arevan vaateesta -08 julisti maailmanlaajuisesti, 

ettei jalostusenergiatietoja enää saa julkaista. Tekemällä arvoista laskelmia tajuaa kyllä miksi. 

Mutta hommaan tulee isoa suurempi mutka. Obaman hallinto sanoo pommikoneittensa voimaan 

luottaen, ei hankkeesta saa tehdä totta. EU:n ydinteollisuuden kriisi hakee vertaistaan. T. Halosen 

tarkemmin salattu kansainvälinen ydinhätäkriisin kokousjulistus alkaa hämmästelemään alan 

kohoavia megaluokan ongelmiaan. Joiden tuleviin Iranin savuaviin ydinjalostamoraunioihin hukkuu 

maailman uraaniharhatoiveet. Ja toivokaamme toki, mahdollisimman PIAN! Koska ns. 

"onnistuessaan" hanke raunioittaisi Maapallomme säteilysaastasta kokonaan. Toivotamme 

Obamalta "räiskyviä" kokousterveisiä myös Suomen ydinhulluuksissaan rypeville 

virannomaismilitääreilemme. --------------- Pinkkiaamutaivailta Lähetän sulle nyt klassisen 

kuvasarjan MITEN säteilyfotoneja suunnataan antenin taakse ja eteen asenetuilla varsin 

yksinkertaisilla metallirakenneheijastimilla. Tekniikka on TÄYSIN samaa, kun käytetään 

fotonilähettimen singnaalijohtimina yksijohdinsysteemejä, tai sitten nyttemmin yleisesti käytettyjä 

mikroaaltolinkkejä, tai radiosuuntimalähetimiä. Siis klassinen puolikupu takapeilinä ja metallipiiki 

eteenpäin suorittamassa lähetystartin sen keskeltä. Kyllä tällä samaisella tekniikoilla 

ydinvoimalaionisaatiokuplan 400 000V ja satojaen m levyisessä sähköavolinjamerien putkilinjassa 

kanavasäteilyenergiat rullaa parratikiitoaan energioineen surutta Helsinkiin. Siksi näistä puhumiset 

onkin TABU:ja maamme miliisien pakottamana. Aiheesta Tekniikan maailman kirja 1963 

"Radionrakentajan kirja II.osa: http://kuvaton.com/k/Xou.jpg [img]http://kuvaton.com/k/Xou.jpg[/img] 

Muuten ei se eilinen ESA:n säteilyionisaation kasvuvaroitukseta ruiskuttamaan tullut lentokoneeni 

ollut mikään sattuma. Eikä sekään beettasoihtuamisesta kertova Sosnovibor-ydinvoimalan kuva 

säätutkaotoksineen 150 km beettasoihtuamisista, ei toden totta! Tänä aamuna taivas oli kannesta 

kanteen aamulla kuin veripinkkin kastettu! Hyi OLKOON! Eli kyllä kirjoitustemme takia viranomaiset 

ON sekä tietoisia tilanteen vakavuudesta. Että myös siitä missä mennään. Aivan 100% VARMAA, 

että JUURI ME olemme tilanteeseen kyennet osaltamme vaikuttamaan!) 

http://kuvaton.com/k/XoH.jpg [img]http://kuvaton.com/k/XoH.jpg[/img] Olen myös 100% VARMA, 

että tuollaisia sääsateliittikuviaan tuottavat "kontaktit" on ammattiensa puolesta alkanut oivaltaa 

mistä tässä alati pahenevassa tilanteessa on kyse. Eikä tasan tarkkaan ole myös sattuma, miten 

kaikki sattuu juuri nyt, kun ESA-sateliitit huutaa ionisaatiokasvualarmiaan kautta taivaankansien! 

Homma alkaa kusemaan ydinpoliisiemme reisille ja alan sbesialistitkin alkaa tajuta viestimme 

YDIN-karmivuuksia tahoillaan. Hemmettivie kun saisi vaan näitäi kansalle läpi julkisuuksiin 

kiihtyvästi ohi Hölmlundin seinähullujen poliisimassojen! ------------- Säätutkakuvia ERITTÄIN 

mielenkintoista materiaalinäytettä siitä, miten tutka toimii kuin toimiikin poimien häkellyttäviä. Niin ja 

hei ISOJA satojen kilometrien kokoluokkien beettasoihtuionisaatioita ydinvoimaloiden piipuista. 

Nämä alkumateriaalit lähettäneet haluaa syitä selkeämmin kertomatta pitää ainakin nimensä 

salassa. Mitä ilmeisemmin kyseessä on henkilöt, joka TIETÄÄ kyllä mitä nykyään 

taivaankansiamme silpoaa! Eli meillä on tosiaan erittäin mielenkiintoinen sektori vapauttelemassa 
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suljettuakin suljetumpaa salaussektoria laajan kansan ihmeteltäväksi. Eli tutustukaa nyt näihin 

alkuhaukkapaloihin. Ei toki näitä vielä massiivisia määriä ole, mutta ken tietää. Joka tapauksessa 

beettasoihtuslogani elää ja tuottaa vankistuvaa lisämateriaalia, vaikka poliisivoimat on jo 

vuosikaudet runnonut aiheen tuottajien ympärille rikollista laitonta terroriaan. 

http://kuvaton.com/k/XMH.jpg [img]http://kuvaton.com/k/XMH.jpg[/img] PS. Kuten odotettavissa oli 

SUPO tämänkin ilmitulon tiimoilta sulki nettini kahdeksi päiväksi 22-23.01.2010 -------------- 

Ydinnyanssi jämäkästi 2% luokissaan sanoo myös fysiikan professori Edwards Kanadasta. Olen 

vuosien ajan systemaattisesti naureskellut miten ydinlobbarit valehtelee ydinenergian kattavan ties 

minkä 16% energiastamme. Tuskin valhe olisi voinut olla suurempi. Koska esim. Heidi Hautala ja 

minä olemme tienneet, että ydinenergian energian osuus kamppailee 2% nyanssina. Jotain kertoo 

jo, kun esim. USA:ssa viime vuona +39% kasvanut tuulivoima on 7-kertaistunut 2002. Ollen nyt 

tuon ydinvoiman ylitystasoilla 2%. Tuulivoiman osus EU:ssa on jotain vallan muuta, kertoo 26.01-

10 T&T. Tuulivoiman osuus on 5%! Eli mennyt heittämällä OHI ydinsekoilujen JO! *Huimaa 

huomata videosta miten KOKO AJAN esittämäni ydinenergia edustaa 2% maailman energiasta on 

kaikesta vastustuksesta huolimatta osunut nappiin ällistyttävän hyvin. Nimittäin yksi keskeinen 

puute tuossakin 2,7% on. Eli raaka-ainetuotantoon, kuten raudan sulatuksiin, muoveihin, asvalttiin 

ja vastaaviin mennyttä energiaa EI koskaan haluta laskea oikein. On meinaan eroa, kun SUPO 

sönkkää 16% ydinosuuksistaan pokkana. Eli valhe heillä on liki 10-kertainen! No katsokaa 

mielenkiintoisesta videoinnista, miten olen ollut alusta asti oikeassa. Tavalla, josta tuskin enää 

kukaan edes yllättyy: http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1006360 -------------- Beettasoihtukone 

jälleen alas. 26.01.2010 L.S.:"Välimeren yllä räjähtäneen matkustajakoneen kappaleita huuhtoutui 

Libanonin rannikolle maanantaina. Surmansa saivat kaikki etiopialaskoneen 90 ihmistä..-

Myöhemmin näytti siltä että tulipallona pudonnut kone olisi sytytänyt koko meren liekkeihin, yksi 

silminnäkijä kuvaili. Etiopian hallitus korosti, ettei se ollut saanut uhkauksia terroristiryhmiltä.". 

Jälleen kerran silminnäkijöiden mukaan mystiseen valopalloon räjähtänyt matkustajakone. 

Ydinvoimaloitten beettasoihtuionisaatiot alkavat käydä maailmalla todella kalliiksi ja pelottavaksi. 

Kuten taannoinen ranskalaisten kone Etelä-Amrikan yllä tätäkään konetta ei haluta tarkemmin 

tutkia. ------------- M.T.27.01.2010 Ydinaavikoitumisesta. Metsänhoitoinsinööri J. Mäkinen: "Tänä 

talvena on tiedotettu, että Tohmajärvellä on lumen paksuus 62cm. Tieto on herättänyt ihmetystä, 

koska jokainen luonnossa liikkuja voi havaita, että lumen määrä on huomattavasti vähäisempi. 

Asia kiinnostaa minua, koska olen vuosikymmeniä itsekin hoitanut ilmastoasemaa. Kävin 

katsomassa lumen paksuutta osoittavan mittarin lukeman. Ihmetys oli suuri, kun mittari osoitti 38 

senttiä! Miten on mahdollista näin suuri poikkeama annettuun tietoon verrattuna?" Vastaus on 

yksinkertainen ja selkeä. EU on antanut määräykset ja Ilmatieteen laitokselle on tullut ydinalan 

määräyksestä pakolliseksi VALEHDELLA tietoisesti maamme sadantatilastoja. Siitä 

yksinkertaisesta syystä, ettei suuri yleisö tajuaisi miten totaalisesti alati paheneva maailman 

ydinaaikoituminen on tuhonnut Maapallomme sadannat osiinsa alkuperäisestä! Tuho kasvaa ja m 

yötään pahenee koko ajan. ------------ OL-3 hanke myöhästymiset jo 4-vuosijuhlintaan. YLE aamun 

radiossaan kertoi, miten OL-3 hanketta pidetään maailmalla äärimmäisen varoittavana 

epäonnistumistensa esimerkkinä ydinalalleen. Maailmalla ydinsektorissa edustajat ovat erittäin 

vihaisia TVO/Areva hankkeen tuomasta huolestuttavan huonosta mainesta edustamalleen 

ydintoimialalleen. Areva/TVO kiitti saamastaan ns. "kunniasta". Ilmoitti pontevasti, että 2012 

loppuun valmistuvaksi aiemmin suunniteltu ydinvoimalaitoshanke kokoaa kaunista satoaan ja 

valmistunee korkeintaan 6 lisäkuukauden päästä! Hankkeen ns. "odottamisaikataulu" siirrettiin ties 

monennenko kerran kesään 2013. (Lieneekö siis starttivuosiluku muutenkin enne loputtomine 

epäonnistuneitten ratkaisujensa ydinpilotille miettivät laskua hankkeesta kasvaneeena kuittaavat 

veronmaksajat Suomessa. Tai ehkä koko voimalaitos jää starttaamatta alkavat toivoa kasvavat 

realistien joukot.) ---------- NSA t i e d o t t a a . . . . 28.01.2010. Suomi on joutunut kansainvälisen 
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vihamielisen hyökkäyksen kohteeksi. Salaisin EU-sopimuksin maamme on sidottu USA:n 

kansainvälisen sananvapausriiston määrätietoiseksi kohteeksi. Sain selville, että NASA:n 

erikoisjoukot vartioivat maamme sisäistäkin sähköistä liikennettä! JOKAINEN viesti, jonka 

maassamme sähköisessä muodossa lähetät kontroloidaan USA:n toimin. Eikä tässä vielä 

kaikki.Sain selvitettyä, että esim. maamme nettiliikennettä automaattiensa kanssa tautta 

kontroloivat poliisiryhmät on nyttemmin korvattu Venäjän taannoisen "pronssipatsaskiistan" 

kansainvälisin VIROLAISISKUOSASTOIN! Sain asiasta niinikää äärimäisen arkaluontoista 

lisätodistetta mm. enteelliseltä foorumilta, nimeltään "Murharyhmä"! Sielä toimivien kansainvälisten 

netti-iskuryhmien toimenpano-osasto on saanut kansainvälisen käskyn, jota ei todeksi hetimiten 

saata uskoa. Paljon on taivuteltu veistä siitä miten laajasti jo vuosia jatkuneet hämmästyttävän 

tasokkaat ydinalan sisäpiiritietoni rankataan näissä piireissä. Nyt sain SELKEÄN tiedotteen, jonka 

mukaan olen KOKO maamme TARKIMMIN vahdittu henkilö! Aika hurja tiedote, vaikka itse 

sanonkin! Miksi sitten tosiaan olen mamme tarkimpien sotilastarkkailuviranomaisten pääkohde 

maassamme? Keskeisin kiinnostus perustuu taannoisiin tietoihin joiden takia paljastui niin 

maailman tarkimmin salattu laserylihienokuorirakennelaiteen toimintakaavat ja perusteet, kuin 

ydinvoimaloitten lukuisat salatut kyvyt tuhota luontoamme päästömekanismeillaan. Esim. 

kanavasäteilyt, lisäyskerrointaulukot ja Malenkan-kuorimalliteoriat on todetttu USA:n alaisuudessa 

toimivassa NASA:n Viron nettien erityissotilasosastossa (ei tosiaan enää poliisi,) vaan sotilaallinen 

Pohjoismaitten vaarallisimpien ydinturvatietojen lähteeksi. Onhan se tietysti maireaa, että 

kansainväliset kvanttiydinfysiikan osastot ovat todenneeet tietotaitoni Pohjolan merkittävimmiksi. 

Mutta kyllä täytyy aivan rehellisesti sanoa, etten hetikohta olisi ilman 100% varmoja 

todistuslöydöksiäni sitä silti uskonut mahdolliseseksi1 Myt siis oman kvanttiydinfyysikon 

kansainvälistä mainettani ylläpitääkseni pitää toki tutkia ydin-aihetta kaksinverroin ahkerammin. 

Tiedä mitä kaikkea kykenen selville saamaan kansainvälistä laajaa tunnustusta saaneitten 

tunnustusteni jälkeen. Muuuten Viron erikoisryhmä kaatoi jälleen kerran koko fooruminkin, kun 

esitin tämän täällä Suomen foorumeissa kuuluisaksi tullen TVO:n ydinvoimaloitten "kanavasäde 

kiihdytinsysteemin periaatteet!" Käytin nimeä Plasmaa aiheelleni. NATO oli vallan kiinnostunut 

kuulema siitä miten ihmeessä Suomessa on oivallettu ydinvoimaloitten kyvyt ampua 

kanavasäteilyn massiiviset kilotonnistot ulos sähkölinjojen kuljetettavaksi? (PS. taas klo 12 lähtien 

nettini kieltäytyy lähettämästä virolaiskäskyin yhtään mitään!) ------------ 30.01.2010 Uskomatonta 

miten TVO-paljastuksieni suututtamani NATO "Viron pronssipatsasjohto" ottikaan vastaan 

tiedotteeni siitä miten ydinvoimalat ovat kanavasäde aseita. Joiden keskeisin tehtävä on ampua 

satoja kiloja reaktorista ionisoitua moskaansa kanavasäteilynä sähkölijoille. Niitä pitkin satojen km 

päähän mm. Helsinkiin. Maamme KAIKKI keskustelufoorumit olleet tavoittamattomissa 

aamupäivästä lähtien! En ole koskaan nähnyt näin väkivaltaista nettisensurointia maassamme. 

Säteilyeroosiotiedostoni on todella, todella r a j u a kamaa ydinturvan virannomaistemme mielestä. 

Koko viikko 4 on netit pätkineet satunnaisemmin mm. henkilöstöviesteissäni. Mutta lauantai on eka 

kerta jolloin jopa foorumit pidetään paniikissa alhaalla päiväluokissaan. . . .! ----------- 02.02.2010 

"MTV3 uutiset WHO ilmoitti maailmanlaajuiseti syöpäsairastumisten kaksinkertaistuvan tulevina 

20vuosina kiihtyvään vauhtiin". Tieto on varsinainen shokki, jo siksi, että muutamissa vuosissa 

ENNUSTETAAN 100% säteilysairautena tunnettujen syöpämäärien konkreettisesti räjähtävän 

käsiin! Uutinen loisti lisäksi enteellisesti poissaolollaan teksti TV:tä myöten. Miksi maailman 

säteilytaustatasot on kiistatta todettu jälleen kerran tuplautuvan nykyiseltä (oikeasti) 6mSv 

tasoiltaan 12mSv< ylityksiinsä? Ja ennenkaikkea mihin perustuu tieto siitä, ettei säteilytaustan 

aiheuttamien syöpäsairauksien estämiseksi ole enää mitään tehtävissä! Asia on katastrofi kun 

STUK tutkijat todettiin samana päivänä kärähtelleen juuri samaisten solusäteilyefektien 

systemaattisista manipulaatioista ja ennen kaikkea MISTÄ tulee se säteilykertymäkasvu? Koska 

ydinaseissa on täyskielto ja maailman säteilyyn vaikuttaa VAIN siviiliydinteollisuus! Ja maamme 
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taivaat on vuosia peittäneet ydinvoimalapäästöjen kertymiä epätoivoisesti ruiskuttamalla 

poistamaan komennetut lennostot. Onko hanskat lyöty niin täysin tiskiin, että nyt booriliuosten 

totaaliloppumiasten myötä tajutaan, ettei ole minkäänlaisia keinoja taistella TVO/Forttumien 

kaltaisten ydinsäteilytuottajien rikostoimia vastaan! Mikä voisi aiheuttaa WHO:n panikoitumisen, 

koska ihmiskunnan syytämät saastepäästöt on romahtaneet -98%! Tehtaitten piiput on 

filtteröidympiä kaikkialla kuin ikinä. SEV-maiden puhduistaminen saastetehtaistaan, autojen 

katalysaattorit ja lyijypolttoiineitten poistumiset. 70-luvun otsonikato on unohdettuna 

freonkieltoihinsa jo pitkään. Ihmisten tupakanpoltot, asbestien käyttökiellot, ydinasepaukuttelut 

ydinkokeissa loppuivat niinikää. Vaarallisimpien kemikaalimyrkkyjen vähentymiset, käyttelyt ja 

ylipäätään ihmisten terveystietotasot ovat hurjasti nousseet. WHO:n käyttäytyminen tilanteessa ei 

perustu mihinkään KEMIKALISAATIOON. Vaan kaikki kaatuu VAIN Säteilyn kasvuhaktaan 

siviiliydinteollisuuden kanavasäteilyjen, beettasoihtuamiskasvukumulaatioihin. Ja mikä kauheinta 

WHO-kommentoinnissa, ei toki 20v päässäkään ole minkäänlaista toivoa laskuun! Mieltä kääntää 

niinikää kun muistamme Tarja Halosen ilmoittaneen 01.01 vuotemme kansainvälisen ydinalan 

hätäkriisikokouksen 2010! Ydinvoiman megatuhokokjous, TÄSTÄ on kyse! Noinko kuvottava 

tilanne siis OIKEASTI ON!?! Tuskin minun ja Vesan pitkään kestäneet varotuksemme ydinalan 

rikollisuuksista olisikaan voinut oikeampaan osua!!!!! --------- YDINteollisuudesta kolmannes alas. 

03.02.2010. MTV teksti TV: "USA ja Venäjä päättäneet vähentää ydinohjuksiensa määrästä 

kolmannekse 1500kpl määrään. Myös ydinsukellusveneiden määrä päätettiin alentaa kolmannksen 

700-800kpl." Uutinen on varsin RAJUA, jos lasketaan mitä hanke tarkoittaa maailman 

uraanitalouden kannalta. Maailman uraanihuollosta 94% menee sotilaspuolelle, 6% siviilipuolelle. 

Kun tästä poistetaan kolmannes on poistuman nopeus jatkossa -31.3% ydintalouden 

maailmanlaajuisesta nykytasosta. Jaetaan luku siviiliydintalouden /6% osuudella= yli 5-

KERTAISESTI maapallomme siviiliydintalous!! Obama TODELLA lunastelee näillä ydinalalle 

hurjaa tulevaisuutta, JOKA TULEVA vuosi ydinala menettää -25% vuosittain koko maailman 

ydinteollisuuksien volyymeistaan siviilipuolelle muutettuna. Koko homman kruunaa Obaman 

kommentti siitä, että systeeminsä AINOA ja KESKEINEN tarkoitus on lopettaa maailmalta KOKO 

ydinaseteollisuus! Hurjan hienoa. Maailman uraanimalmien kiistaton muuttuminen 2008 eteenpäin 

energianegatiiviseksi tulee vankasti vahvistettua samalla.  

  

435. I Plasmakaasukokeiluja ..txt 
435. Plasmakaasukokeiluja I Haluni tutkia säteilyn aiheuttamaa säteilyeroosiomekanismeja, 

johdatti minua tutkimaan tunnettua ilmaionisaation perusmekanismeja. Mielenkiintoista tässä oli 

heti alkuun havaita miten sähkön ionisoimassa ilmassa muodostuu ihan KONKREETTISTA 

säteilyenergisointia. STUK ei koskaan tällaista faktaa halua myöntää, mutta juuri näin se on. 

Vanhakantainen fysiikan kirjallisuus suorastaan säihkytti esiin jo vuosikymmenet yleisestä 

tietoisuudestamme pois olleet säteilyn kirjot. Kuka olisikaan oskonut, että syöttämällä arkiseen 

elohopeahöyrylamppuun tasasähköä saadaan aikaan peräti kolmen säteilykirjon tuotoksia. Kun 

katodista ionisoituu elektronit jäljelle jäävät atomit tunnetaan "kanavasäteilynä". Puolestaan nuo 

irronneet elektronit säteilymittari mittaa nopeudesta riippuen surutta "beettasäteilyksi"! Järkyttävä 

havainto, jos on tähän asti luottanut STUK:n viljelemiin harhoihin. Kun nämä elektronit kohtaavat 

anodimetallit, syntyy "röntgensäteilyä"! Miten ihmeessä tällainen perustrio on sitten kyetty 

pitämään niin tarkoin salassa. Onhan ympärillämme noita purkausputkisäteilyn lähteitä pilvin 

pimein? Ostin 4mm paksuisen NEO-valon. Aloin opiskelemaan voiko lampun säteilyeroosio olla 

totta. Ja ennenkaikkea voiko sen säteilyn energian t u h o t simuloida? Valmistaja lupasi 
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lampulleen 15 000h polttoiän, joten kokeilusta luulisi tulevan pitkän ja rankka urakka. Niin siinä 

tapauksessa, ettei säteilyä lamppu tuottaisi, kuten STUK väittää. Aloin polttaa lamppua oman 180-

800v vaihtovirtalähteensä avulla puoliaaltotasasuuntaamalla diodilla. Näin sain lampun päistä 

anodin ja katodin. Jolloin nuo kolme eri säteilymuotoa ryhmittyisivät tuottamaan tuhoaan, mikäli siis 

säteilyenergiaa tulisi. Lampun ahtaus teki, ettei anodin ja katodin värieroja juurikaan nähnyt. Mutta 

jo vartin parin päästä alökoi lampun keskiosa jäämään mustemmaksi. Ionisoituvan NEO-kaasun 

määrä alkoi hälyttää. Vaikka NEO:n kaasu on jalokaasuna reagoimaton lasiputkeen, niin jotain 

muuttui vinhaa vauhtia. Putken tyhjiöissä lentoon kiihdytetyt elektronit poistuivat putkesta NEO-

kaasusta kohtalokkain seurauksin. Muodostui ydinvoimaloiden säteilypaineesta tuttu tilanne, jossa 

myriaadit elektroninsa kadottavat alkuaineet menettivät kemiansa jäädessään pitkäikäiseen 

ionisaatioonsa. Eikä tässä kaikki. Jalokaasun menettäessä uloimmat valenssielektroninsa se 

muuttuu fyysisesti myös niin pienmeksi, että sinkoutuu kanavasäteilynä ongelmitta läpi 

lasirakenteitten. Sieltä se hamuaa epätoivoisesti puuttuvia elektronejaan positiivisena ionina 

palaamatta lampun sisuskaasuksi. Kaasu siis TUHOUTUU pysyvästi säteilyn energian 

eroosoimana. Järkyttävä fakta! NEO-valon sain uudelleen palamaan kytkemällä 10 000V 

tasasähkökenttään. Mutta jotain oli pysyvästi pielessä. Putki "rapisi ja ritisi" palaessaan. Tätä se EI 

ollut ennen tehnyt. Vasta jälkeenpäin kun putki veteli viimeisiään syy ritinään selvisi. Kun yksittäiset 

alati harvenevat NEO-atomit ionisoituu, syntyy kaksi ammusta. Joista sähkökenttä ampuu 

elektronin ilman kaasuvastusta hurjalla voimalla anodimetallin sisuksiin röntgentuotoin. Jäljelle 

jäänyt kanavasäteilyn positiivinen atomi-ioni puolestaan läjähtää negatiiviseen katodiin säteilyn 

rekylienergiallaan. Aivan loppusuoralla näitä yksittäisiä konkreettisesti halki räjähteleviä NEO-

atomeja rakeisti silminnähden sielä täällä putken sisuksissa. Napsahtava räsäys, 

valonleiskahduspiste ja knapsahdus pintoihin, siinä se ON! Geigerputkessa JUURI lasketaan näitä 

yksittäisen atomiräsähtelyjen valonvälähtelyjä säteilyenergian merkkinä! Näin konkreettista tämä 

oli. Tosiaan tähän tilaansa putki meni reilun tunnin poltollaan! Aivan uskomatonta miten paljon 

nopeammin irralleen päästetyt säteilyn energiat silpivat putken jok IKISEN neonkaasuparan 

raajarikoksi ja pois kammiostaan. 15 000kertainen tuho on tapahtunut tosiasia! Säteilyn rikki 

ionisoima atomi ei palaudukkaan, kuten STUK valehtelee, vaan kerran tuhoonsa ionisoitunut 

materiaali ei enää kykene uusimaan valenssisidoksiaan. Jokainen tämän tietää vaikka ruosteesta. 

Ruosteen pilaama arkirauta ei kiinteydy. Näin sen tekee myös säteily todistetusti. -------------- 

Kanavasäteilystä I Harvemmin kiintopintaa katsellessa tulee mieleen, miten eteen avautuvaa 

pintaa voisi oikeammin verrata avaruuden aurinkoihin ja planeettoihin, jossa vallitsevaa aineetonta 

tyhjyyttä anesplaneettojen ja aurinkojen välissä mitataan valotunneista valovuosiin. Aineen 

läpitunkemattomuus tulee atomien ulkokuoren elektronien negatiivisten sähkökenttien keskinäisistä 

vuorovaikutuksistaan ja vastaavien hylkimisreaktioista. Siksi kiintoatomit eivät esim. limity, vaan 

tuntuvat estopinnalta. Mutta entä jos sähkökenttä häiriintyy, uppoaako käänteisen varauksen atomi 

tilaan kuin tähdenlennot avaruuksiimme? Kas siinä kysymys, joka on saanut Suomen 

virannomaisemme nyttemmin hyppimään paniikissa seinille. Sanana "ioni" voisi suomentaa vaikka 

termillä "vapaasti liikkuva aineatomi". Niin . .näistä kysymyksistä aloin kiinnostumaan erityisesti, 

huomatessani millainen massapanikoituminen valtasi maamme tiedotuskanavat, kun aloin 

tutkimaan menneisyyden aarrettani: "Luonto tieteen valossa 6. WSOY:n K.Fajans Radioaktiivisuus 

v.1927". Sieltä hämmentää totaalisesti maailman tiedostoista kadonnut aikanaan kovasti tutkittuna 

löytynyt "kanavasäteily". Aihe on monimutkainen ja vaikeasti heti edes tajuttavaksi. Totuuden 

lähteille rämpimiseen ilman mitään virallisen kirjallisuutemme ennakkotietoja taustoituksineen ei 

hahmotu kuin kuukausien innovoivalla ajatusprosessoinneilla. Ehken vieläkään ole ilmiön 

kauheuksia osanut hahmottaa kuin pintakiillon raapaisuillani. Mutta kymmenien ja kymmenien 

täysin aiheettomien, järjettömien poliisisensorien tsunamien ja bannien megalomaanisuudesta 

päätellen olen päässyt "liian" lähelle. Otin valokuvia uudenkarheista elohopeahöyrylamppun 
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sisuksista ja kanavasäteilyjen, beettasäteilyelektronipommitusten ja röntgensäteilykirjojensa 

käsissä valkeaksi haamuksi kuihtuneen sammuneen lampunraadon. Katsoin näitä valoa vasten ja 

jo silmä kertoi, miten loiskuvat elohopealiemet loistivat poissaolollaan loppuunajetussa 

polttimoissa. Kysyin itseltäni miten edes TEORIASSA täystyhjiön painetta vastaan on massiivinen 

määrä elohopeaista kiintometallia hävinyt ja ennenkaikkea m i n n e!? Aiheeseen aloin 

pureutumaan tuttuun tyyliin keskittymällä ennen 1953 julkaistuihin aarrekirjastooni. Demoamisiin, 

tottakai konkretia ennen muuta! Niin ja kuten yleensä sain sitten sen kaikkein keskeisimmän 

kipinän löydösmereen hyvältä ystävältä Vesalta tulleesta pienestä kipinästä. "LÄPI seinän!"Niin 

tosiaan, jossei aine ole sisällä se on arvaten sielä jossain, eli u l k o n a !) ---------------- 

Kanavasäteilystä II Kanavasäteily on yksinkertaistettuna alkuaineatomi. Jonka fyysisen ulkomitan 

määrittää normaalisti ulommat valenssielektroniradat kuten myös sähkökenttänsä 

elektronikylläisyyden kemiallinen sähköneutraliuden haku. Tällainen atomipolo menettää 

säteilyenergiaa sitoessaan kyvyn pitää elektroneistaan kiinni. Atomi suistuu lennokkaaseen tilaan 

jossa sillä ei ole normaalia kahlitsevaa kemiaansa. Samalla sen fyysinen koko suorastaan 

romahtaa. Näin siitä tulle hyperaktiivinen vapaaksi itsensä reuhtonut energiaohjus. Tehtävänään 

liikkua määrätietoisesti metsästäen raastaakseen joltain uhriltaan elektroneja pulaansa. 

Avaruustermein kuoleman valoenergiasoihtuaan kantava kammottu komeetta avaruuksiimme. 

Palatakseni elohopealamppukokeitteni säteilyeroosion tutkimuksien taustoihin. Miten oli 

mahdollista, saada massiiviset määrät elohopeaa katoamaan läpi millien kiintolasien 

säteilypaineisena kanavasäteilynä. Varsinkin kun samaiseen fyysiseen O-valenssikuorisiin 

alkuaineisiin kuuluu sellaiset kiintoainesymboolit kuin erikoiskovaterien wolfram, 

pysyvyyssymbolimme platinametallit ja kulta. Tai säteilyn torjunnan symboli lyijy. Niin tai maailman 

raskain tunnettu pelätty säteilykaasu radon? Unohtamatta toki esim. säteilykuljettajia cesiumia, 

tappajasäteilijää poloniumia yms.. Huomatkaa nyt, nämä raskasmetallit tunkevat kanavasäteilynä 

LÄPI kiintoainesymbolisen paksun keraamiLASIN! Terminä tätä voi kutsua 

"kanavasäteilydiffuusioksi". Ilmiöksi jossa elektroninsa säteilypaineen puhalluksissa menettäneet 

raskasmetallit käyttäytyvät kuin nestehappo. Imeytyvät edessään olevaan kiintoaineeseen 

rikkorailoin porautuessaan imien edestään elektroneja + sähkökenttäänsä. Puskevat lisävauhtia 

ionisoimalla säteilyenergiapotkuja. Imeyttäen peräänsä jääviin "atomipölytunneliinsa" 

liikevauhdittavia elektroneja. Toimintatapa on kuin hyttysen joustavan pistoterän sinkkimetallinen 

"ultraäänivärähdinpora" ihmislihaan. Kuin maan läpi pinnalle roudalla porautuva massiivinen 

irtokivi. Kuin metrien jäävallin läpi ylöspäin kevätjäissä porautuvan ilmakuplan kyky iskeytyä 

ylösnosteellaan. Jäässä joka kestää vaikka tankin! Ehkä venäläinen salainen ydinlatauksen 

kärkikartionsa värähtelyllään yli äänennopeudella veden sisällä porhaltava meriohjus on sopivin 

vertaus! Kuvaamaan reaktion säteilyenergioiden agressiivisuutta.. . No salatuimpia maailmassa, eli 

"kanavasäteilyä näin symbolisoimme"! Mieltä kääntävää, miten maailman lehdistön kohisevat 

valtavalla mediapaineella, että elohopeahöyrylamppujen romut pitää koota tarkoin 

ongelmajätekeräilypisteisiin. Jotta niiden ns. "sisältämät tappavat elohopeat" tulevat tarkoin pois 

vaarantamasta ihmisiä. Hetkinen, hetkinen. . ? Mitä ihmeen elohopeahöyryjä, kun katsoo loppuun 

käytettyjä elohopeahöyrylamppuja ja loistelamppuja jotka ovat sammuneet JUURI elohopean 

häviämisiin ja höyrytettyään katodinsa raskasmetalliset cesiumit yms., niin minne tosiaan? Minne 

katoaa mainosvalojen katodien radioaktiiviset sisusmetallit, minne katoaa TV-kuvaputkien 

katodimetalloinnit? Missä luuraavat ympärillämme aikansa pörräävät klimlamppujen, 

loistelamppujen radioaktiiviset sinne ionisoimaan pannut raskasmetalliaineet. Kuten lamput, 

hehkulampun wolframilankaa, halogeenien kloorimyrkkysyytöjään myöten sammuu niiden 

totaaliseen PUUTOKSEEN?! Nyt penkeistä kiinni. Aihe jonka takia SUPO sensuroi juttujani vihan 

kiivaudella: Nuo kaikki tuottavat säteilyn energiasta raskasmetallimyrkkyistä 

kanavasäteilyenergiaansa. Pumppaavat surutta paksujen suojaseinämiensä läpi 
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sisussalaissuksien myrkkymeret kotiimme, konttoreihimme, pihoihimme ja biodiversiteetteihimme 

merittäin näitä mittaamatta tieten jätettyjä kanavasäteilyn kalmoja kauhuksemme! Huhuh ja nyt 

otetaan happea ja kysytään MIKSI virannomaistahomme ovat systemaattisesti vuosikymmenet 

salanneet tällaista hirveyttä ympäristöissämme? ------------- Kanavasäteily III Oliko tieto miten 

arkiset kotikoneemme uuttavat ympäristöömme tappavaa raskasmetallista säteilyenergiaansa 

oleellinen shokki? No ehkä jo seKIN on shokki, koska viranomaisemme tiedon henkeen ja vereen 

haluaa salvota pois kansan tietoisuudesta. Mutta ei tässäkään vielä kaikki, ei toki, kuten lukijani 

tietää. Olin aikoinani TVO:n piirissä ihmettelemässä miten 1000MW luokan perusreaktorista pitäisi 

matemaattisella laskulla poistua uraaneista kiloluokkia. Mutta VAAKA näytti vuosikadot 

"sataluokkaisiksi! Aikoinaan kalkyloin ko. kadonneesta massasta olevan 10% luokkaa kymmenen 

kertaa ilmoitettua suuremmat neutronien mittaamatta jääneet "spallaatioreaktioneutronien vuot". 

Mutta jo niitä laskiessa jäin ihmettelemään miten katoaa loput radioaktiiviset uraanitonnistokirjot? 

Joku ei selvästi edelleen täsmänyt kertomaan kaikkea kadon syytä. No alkaa kertomaan. 

Tismalleen sama kanavasäteilyn diffuusiomekanismi, joka tyhjentää lasiampullin 

elohopeahöyrylampusta säteilyenergioillaan toimii TIETYSTI suurten säteilygammaamisten 

mittakaavoissa. Reaktorin 10-20cm rautapeltisuojus ei säteilypaineeseensa suhteutettuna ole 

elohopeahöyrylampun elohopeapoistumaestäjää kummoisempi. Säteily ionisoi reaktorin 

uraaniseossisuksien plutoniumit ja monet muut. Esim. 250miljardia kertaa dekkarimurhamyrkkyä 

syanidia tappavampi Pu-210 on kanadalaisprohessorin mukaan tässäkin reaktorijätteen matkaassa 

läpi heiveröisen reaktorien kosmeettisen ns. "suojakupollien"! Etova mielikuva siitä, miten käyvän 

reaktorin/ Posivaonkalojen sisussyövereistä porhaltaa satojen kilotonnien vuosiainessiirtymät 

surutta läpi, ulos ulkomailmaamme kanavasäteilyionisaationa on HOT! Viimein alamme tajuta miksi 

virannomaisillemme tällaisen säteilyeroosioaiheen käsittelyt on systemaattisesti vaikenemiseemme 

ostetun myrskyn alkulähde. IAEA takaa kaikkensa estääkseen ihmisiä tajuamasta millaisen 

massatuho- mekanismien ääressä olemme parhaillaan järkkymässä maailmanhistorialliseen 

ydinalan HÄTÄKRIISIkojoukseensa 2010! ---------- 400kV linjoista. 50Hz/400kV linjataajuus kulkee 

piuhassaan liki valonnopeudellaan masiivisessa avolinjassaan suurena elektronien parvena. Tämä 

sähkösykäyskenttä menee siniaaltona ja vetää perässään mm. MANGNEETTIKENTTÄÄNSÄ. 

Kuten vaikka generaattorissa. Puolestaan tähän mangneettikentän sitomaan sähköaaltorintamaan 

sitten reagoivat ionisoituneet ydinvoimalaitoksen tuottamat kanavasäteilyionit yms. Näiden 

raskaampien atomien liikenopeus on osia elektroneista. Mutta rintaman muodostuminen on 

realiteetti. Linjasta irtoavat jatkuvat ionisaatiopilvet ovat suurjännitelinjoissa jatkuvaa 

plasmakaasuhallintaa. Jos käyt katsomassa tuollaisten linjojen erityispiirteitä, linjaerottimia, 

öljykylpykytkimiä yms. huomaat niissä mm. valtavia metriluokan halkaisijaisia metallirenkaita tätä 

johtopinnan "koronapurkauspinnan" hallintasysteemejä varten. Ala on jopa minulle vähemmän 

tuttua. Mutta esim. Olkiluodon linjojen lähdöissä hämmästelin noita renkaita! Oli se muuten hurja 

tilanne. Vain 500m avolinjat kytkinlaitokselle auki OL-1 laitoksesta. Menimme korinostimella 

laittamaan työmaadoitukset niihin. Valehtelematta METRISET valokaaret iski bakeliittisauvan 

maadoituskaapeleihimme linjoilta ihan vaan ajankuluksi ionisoituneesta pinnasta! Nyt tiedän, että 

pitkälti beettasoihtuamisista oli kyse, vielä silloin en. Mukana ollut linjasähkömies muuten kertoi, 

jos tuollainen valokaari lentää maadoituksemme ulkopuolelle kuolisimme HETI! Itse asiassa jos tuo 

plasmakaari osuisi naapurivaiheeseen asti räjähtäisi yltämme koko linja nostokorimme päällä 

tulimereksi. Joten hei ei ne "linjojen päiden koronapurkausrenkaat koristeina olleet. "Korostetaan 

vielä. Peruskipinöinnit ei ole pelkkä kipinä. Ei esim. pitkin linjaa liikkuvissa 

koronaionisaatiopurkauksissakaan. Ovat todellisuudessa megahertsien taajuksin toimiva 

RADIOLÄHETTIMISTÖ. Sen lähetesingnaalienergiafotonit etenee ilmakehässä kaapeleitta satoja 

kilometrejä valon nopeudellaan! Niin pistän tulemaan tällaisen mystisen TIG 

valokaarisytytinkoneen kuvan niin tajuat aihetta taas "hiukan enemmän". Tuolla laitteella 
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hitsikoneen n.20v tasasähkö hyppää heittämällä tuumaluokkaa. Ai mistäkö tiedän? No kopsasin 

tuon minua aikoinaan suuresti hämmästyttäneen vempulan TVO:n TIG-koneesta. Se on yhä 

toimivana kotokäytössä TIG-hitsissäni. http://kuvaton.com/k/XFr.jpg Mielenkintoinen lisähuomio. 

Suurjännitteisessä jo 110kV linjoissa käytetty esim. epoksimuovijatkon teko on taidetta. Jos 

tuollaiseen oikein tehtyyn valumuovijatkoon jää eristehartsiin sisään vaikka millinen arkinen 

ilmakupla tapahtuu mystisiä. Kuplan ilma eristää jopa ympäristön muovia kyllä paremmin. Mutta! 

Kuplan ilma ionisoituu. Muodostuu kondensaattoripinnat. Kondensaattori alkaa tilassaan 

värähdellä L/C resonaattorina megahertsitaajuuksinsa. Tämä taajuus alkaa ionisoida 

ympäristöään. Pian koko suurjännitekaapeli räjähtää valomerenä! Ja tiedätkö miksi, koska myös 

liika eriste on näissä systeemeissä liikaa. Juu alan kommervenkit ei tosiaan hetikohta aukea!) V- 

sähkössä ollessani sähkömiehillemme kävi muuten noin Repolassa. Koko tehdas pimentyi ja nousi 

hemmetinmoinen haloo tuollaisesta mystisestä kuplasta silloin. Suurjännitekaapelien päätteitten 

teko on erikoistaidetta, jos mikä. Ala jossa ei yllätys, yllätys sähkö enää ole sitä mitä tunnemme. 

Vaan kuten sanoin plasmakaasufysiikkaa! Kuten aina syitä miksi näin on ei tutusti koskaan 

kerrottu. Mutta näissä suurjännitteisissä maakaapeleissa myös on ties millaisia 

koronapurkauspintoja ja tuplahalopurkausjohteitten kiiltäviksi tasattuja koronapurkaupintoja joiden 

toimintaa perussähkömiehille ei suin surmin haluttu kertoa. Vain erikoiskoulutetut sitä vaivoin 

hallitsi periaatteessa. Kuvaa kertaukseksi sitä miten ydinvoimaloista ionisaatioatomit saadaan 

alkulähtöönsä liikkumaan: http://kuvaton.com/k/X79.jpg [img]http://kuvaton.com/k/X79.jpg[/img] 

Siitä kakkososa, eli "tekninen fyysinen faradey-tyyppinen toteutuskuva": 

http://kuvaton.com/k/X7o.jpg [img]http://kuvaton.com/k/X7o.jpg[/img] Teknistä dataa siitä, miten 

TVO pumppaa kanavasäteilynsä satojen km päähän "putkivirtakiskoillaan" ampuen. Aivan huikeaa 

täsmämateriaalia aiheesta: http://kuvaton.com/k/3jZ.jpg [img]http://kuvaton.com/k/3jZ.jpg[/img] PS. 

Tuo mukanani ollut sähkölinjamies erehtyi seisomaan päämuuntajan päällä olevalla 

huoltotasanteella. Siinä paikassa, jonne ydinvoimalan putkilinjat sinkoaa kanavasäteilyt. Kaveri 

putosi sekunnissa voimattomana polvilleen säteilyenergiakentästä. Tasapainoelin lamaantui 

sekunneissa. Meinasi KUOLLA siihen halvaantuneena voimattomana paikkaansa. Sanoi 

ajatelleensa, että henki menee. Onneksi mukana ollut sähkömies sai viime tipassa nykäistyä pois 

säteilyinfernosta ja kaveri jäi henkiin säteilystä jota silloin ei kukaan TVO:lla tunnistanut julkisesti. --

----------- LED-kanavahyppyreitä Valtatie 8 varrella on tällainen mystinen teräksinen LED-seinämä. 

Sen jo tiedetään mm. peittävän kiusallisen pinkkipunaisen väriloimotuksen TVO:n ydinvoimaloista 

häiritsevin sinivihrein valoin. Jotteivat paikan läpi ajavat tuhannet ja tuhannet autoilijat näkisi 

karmeaa totuutta. Muttei tämä yllättäen ollut kuin "osa totuutta"! http://kuvaton.com/k/1yN.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/1yN.jpg[/img] Miksi tuo E8 teräspylväikkö on niin tiiviisti rakennettu ja 

massiivisen korkea? Ei perusautoilija seinän yli näkisi vaikka se olisi puolta matalampi? Syy alkaa 

lisää selvitä. Ydinvoimaloitten paikasta reippaasti yli 10km päähän rakennettu 400 000V 

kanavasäteilykanavasäteilyn kuljetusputki pyyhkäisee tien yli. Näin jokainen alta kulkeva autoilija 

saa STUK-mittaamatonta ronskin annoksen ydinsäteilyn energiakvantteina ja uraaniperustaista 

kanavasäteilyionisaatiohiukkasiskua kehoonsa! Siksi STUK on vaatinut asennetavaksi kuvan 

mukaisen "kanavasäteilyhyppyrin", etteivät miljoonat uhrit kerryttäisi syöpäsäteilytilastojamme 

pilviin! Aivan simppeli jatkoselitys siis. Tilanne koettiin SUPO:n virastoitten hämyisissä 

ryyppysalongeissa myös tappavaksi esim. ns. "Hankkilan kylän kalliolla", jossa ydinvoimalasta 

tuleva linja ylittää kohtalokkaalla kanavasäteilyllään mäessä Olkiluodon päätien. Myös siinä kohtaa 

kaivettiin kasvaneiden säteilytuhojen takia tie "ns. piilommas" syvään kalliokanavaansa. Samaa 

mekanismia esiintyy siis käytännössä kautta maamme. Vielä satojen km päässä ydinvoimalan 

suurlinjoille AMPUMAT massiiviset kanavasäteilyioniset uraaniammukset koetaan kohtalokkaan 

vaarallisiksi, että teitä upotetaan kuluista piittaamatta turvaan kallioon ja tunneleihin. Ydinvoimaa 

pelkäävät helsinginherrat haluavat siis tieten turvaan ITSENSÄ teillämme ydinrikostuotoksistaan 
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tappavaa ja tarkoin mittaamatta jäävää YDIN-kanavasäteilyään pakoon. Oksettavaa ja kätevää. 

Näin viranomaisemme ydinrikoksensa 100% varmasti t i e t ä ä ! ------------- Jutustelua 

kanavasäteilyn diffuusiosta No äh, väärinhän minä laskin. Sattui vaan olemaan kiirehetki kun 

näpräsin laskinta, etten tarkistanut yhtään. Halusin kuitenkin laskentatukea massakadon määrälle. 

Ehkä tämä lähestyminen sopisi paremmin? Reaktorin 100 t polttoerästä palaa 1% eli tonni 

vuodessa. Karkeasti massa koostuu 200:sta nukleonista, joista karkaa nyt vaikkapa 2 kpl 

neutroneina. Eli 1%, joka on 10kg. *No nyt on linjakasta settiä. Ilmeisesti ihan liiankin HYVIN, että 

SUPO panttasi tätäkin sinun korjauslähestymistiedostoja mulle päiväluokissa. (Uraanista palaa 

2,5%/v vuodessa tarkennuksena.) No nyt alkaa olla suuruusluokka kohdallaan. Neutroneita kun 

karkaa vielä enemmän niin kymmenistä kiloista voi puhua huoletta monikossa, muttei sadoista. Se 

menisi sitten ionidiffuusion piikkiin. Kuulostaako oikealta? * Kuten tapanasi on, kyllä kulkee! Eli 

esim. Hylleraas/Fermin n. 20kpl ylijäämän neutroneilla puhutaan intuition 10% tasoista satojen 

kilojen (250-400kg) kokonaiskadoista. Minusta tämä on juuri sitä mitä maalailin aiemmin 

mielessäni. Ionien kuljetusmekanismi on sitten taas ihan liian vaikea! Se ei mitenkään voi olla 

tarkoituksellinen, vaikka turbiinin kautta ioneja syöksyisikin linjoille! Sen jälkeenkin kanavasäteily 

laimenee törmäilyssä ilmaan linjojen ympärillä. Uskoisin, että SUPO ionidiffuusion 

jälkimainingeissa panikoi, enkä luota sensuurin "arvostelukykyyn" enää näissä 

jatkospekulaatioissa. *HoulDII, mulla onkin juuri tähän settiin heittää eilen illalta jotain sellaista 

pommia, etteit kertanielemällä edes usko! Olet toki oikeassa, että törmäily laimentaa osin liikettä. 

Mutta sen palauttamiseksi tuollaiseen TVO:n 2* 870MW sähkölinjaliikennöintiin katoaa tauotta 

muhkeat 5%= 87MW. Vaikka energia muuttu moneksi on tuollaisista sähkökenttien ja 

mangneettikiihdyttimen energiantarpeiksi aivan ylettömästi lisäkiihdyttämään kanavasäteilyn 

satakiloiset plutoniumit iloisesti kolisten perille Helsinkiin! vnorovii-osoitteeseen tulleesta viestistä 

puuttui muuten ä:t ja ö:t, että sorkittu on! Tämä styrge-puoli on vielä kontrolloidumpi, mutta 

lukekoot kun tekevät hauskoja virheitä yksityisviestien perusteella! *Tuo ääkköseliminointi 

tapahtumana kertoo miten viestintämme kierrätetään NIMENOMAAN maamme rajojen 

ulkopuolella! LOISTAVA, arvokas lisähavainto sulta! Aivan jettefint!! Tekijät Englannin NSA/USA 

CIA/NATO sektorit!! Minkälainen vahvistuspyyntö se oli, jonka lähetit? Minä nimittäin klikkasin "ei" 

kun esiiin ponnahti ikkuna, jossa vastaanottaja pyysi kuittausta. Arvellen, että sinä pyytäisit sitä 

vain tekstinä viestissä. *Ai sulle outo? Eli kun lähetän sulle viestin ylärivin "työkalut" osiosta löytyy 

"pyydä lukukuittaus". Sieltä aktivoituu V-kirjain . Ja jos saan viestini sulle, kuittaamalla kyllä saan 

alleviivauksesi, että viesti meni perille ja luvit sen. Täysin standardi käytäntö. ------------ Mikä 

ihmeen säteilypallukkat kulkisi linjoissa? Ydinvoimalan generaattorista R,S,T putkikiskokenttien läpi 

kiihdytetty kanavasäteilyt takerrutetaan sähkölinjojen sähkömagneettisen kentän kanavointiin 

systemaattisesti. Startista alkaa ydinreaktorista imeytyvät sähköisesti varautuneet 

plutoniumperskasäteilyt etenemään sähkölinjoillaan TASAISENA nauhana! Olisi kohtalokasta 

ydinvoimaloille JOS tämä tasainen IMU katkeilisi. Beettasoihdusta tiedämme, jo 17min katkos 

tappaisi koko voimalaitosväen säteilykertymäkasvuihinsa. Tässä kanavasäteilyn ampumisissa ulos 

generaattoriputkikiskoin puhutaan energioana VÄHINTÄÄN yhtä rajuista energiapoistumatasoista, 

kuin beettasoihtuamisissa.  

  

436...PÄÄKOHDE!....txt 
436....PÄÄKOHDE!... ***PÄÄKOHDE!*** 28.01.2010. Tietolinjani olivat olleet jo 12h jumissa, enkä 

päässyt kuin foorumeille lähettämään uusimpia tähtiluomuksiani. Kirjoitin niihin TVO:n 

ydinvoimalaitosten kiihdytysputkilähettimistä, joista minulla oli alustavat ASEA opit siitä, että 
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ydinvoimalaitokset ovat täyssuunniteltuja kanavasäteilyn POISTON tykkkiresonaattoreita. 

Mekanismin käytännön toteutus alkoi aueta vasta tarkemmin pohjapiirustuksin sen jälkeen kuin 

löysin ultrasalatun säteilymuodon "kanavasäteilyn" aiheuttamat massiiviset satojen kilojen 

vuosipuhallusten mittadatat. Tampereen korkeakouluissa toimii kansainvälinen tietokontrolisolukko 

tietoinsinööreineen. Henkilöistä tunnen osaa. Nimiä en kummemmin esitä mutta muistista 

nouskoon esimerkiksi: Antti Moisio 30v aktiiviseen joukkueväkivaltaurheiluun hurahtanut kaveri. 

Yhä asustaa koulun kampuksilla tehden mittatilaustöitä poliisistoille ja erityisesti armejan käytyään 

kansainväliseen NATO yhteistyön tietokontrolointikomennuksin neteissä ja ties missä 

tiedostofoorumeissa. Aktiivisena "Kokomusnuoret ydinvoiman puolesta" ja mm. kansainvälisesti 

orientoidun "Antifasistisen salaseurojen" kaltaisten poliisi/ sotilaskouluttautuneitten 

erityiseliittijoukkojen pontevaa kiivailijataustaa. Tiedän alaltani, kuri systeemin sisäpiirissä on 

hurjaa ja hevosenleikkistä. Siksi hankkiuduin sotilasfoorumille nimeltään "Murha-foorumi". Koska 

tiesin syötin purevan miliisien kansoittamassa kyynpesässä kaikkein tuottoisimmin. Olin foorumilta 

pois bannattu n. jo kolmasti. Mutta näissä systeemeissä osaava palkitaan ja muuta kuin sisälle 

kirittämään! Kokosin muutaman rivin klassikoksi pian nousevasta "kanavasäde, plasma" 

kirjoituksistani. Osan, jossa puhun E8 tien viereen SUPO:n voimin asennetusta LED valoseinästä. 

Jonka kerroin olevan "kanavasädehyppyrin" TVO:n ydinvoimalan säteilyille. Ei mennyt aikaa kuin 

hetki kun "Antti/Ankstit" tarrasivat syöttiini vihan kiivaudella. Ensin nälvimällä",onko Suomen 

urheilunuorisot jo koehypänneet tämän röhönaurua herättäneen "kanavasädehyppyrini"?" Ja 

muuta luukutusta ydinrahoituksen mairealla temmollaan. Seurailin tilakehitystä ja varsin pian 

vajaan sadan hitin paikkeilla tuli räksyttämään myös "Ankstin" parempana itseään pitävä 

paikallisjohtaja. Tomerana pilkkaili ja sanoi saaneensa selville, että kirjoittelen nimelläni, joka on 

bannattuna. Hän "hyvää hyvyyttään" sanaili sallivansa kirjoittelun jatkumisen aamuun, jotta saisivat 

nauraa totaalisen ratkiriemukkaille jutuilleni. TÄTÄ olin juuri odottanut! Räväytin pääpommina koko 

sen keskeisen ja karkaisemattoman fototiedostoni, jossa analysoin kuvin miten TVO:n 

ydinvoimalan kokoiset ultrasalatut kanavasäteilysysteemit resonoivat sähkökentillään ulos satojen 

kilojen ioniplutonium/ uraanikanavasäteilynsä! Oli äärettömän palkitsevaa seurata miten 

vetypommini työsti kohdettaan. Sitten kirjoitukseeni tuli varsinainen raekuuro kymmeniä hittejä 

hetkessä. Ja luksuksena SUURENSUURI grande finale! . . Koko foorumi vaikeni. 

Vastaajaparikseni tuli niin ISO herra, etten edes minä ole neteissä tapaillut. Hän aloitti:" Oletko nyt 

tietoinen siitä, että olet KOKO Suomen YDIN-ykköskohteemme!? Onko arvoisa kirjoittaja nyt 

selvillä miten nämä materiaalit, jotka lähetit osastolle luokitellaan koko maanne 

VAARALLISIMMIKSI YDINTIETOVUODOIKSI?. . .!!" . .Mitä, MITÄ hittoA!? Minulta pääsi. Katsoin 

kyseisen kirjoittajan "meriittilistat" pika pikaa läpi ja enemmän kuin hämmästyin. Kaveri oli NATO:n 

organisoiman Viron pronssipatsasosaston PÄÄLLIKÖITÄ! Luvin tämän "kenraalin" olevan Viron 

erikoisosaston kuuluja, nettiagressioistaan palkittuja "venäläisluopioita". NATO-alisteisen Viron 

sotaosaston antifasistisen toimintayksikön piinkovaa piikkikärkeä. Kotoinen virolainen 

jääsoturikenraali, läpikotaisin erikoistunut kansainvälisen ydintietoturvavuotojen 

tukkimissotilasoffensiiveihin. Toimintakomennuksenaan nyt Pohjola. . .Niin ja HÄN ilmoitti MINUN 

olevan heidän komennuksiensa p ä ä k o h d e !" Mykistyin tunnustuksen edessä. . .Ei kulunut 

tästä kuin hetki ja KOKO foorumi kaadettiin. Edelleen en tiedä kaikkia yksityiskohtia. Mutta yksi on 

varma. MINUN TVO YDINVOIMALAITOKSEN KANASÄDE-ASE kytkentäkuvani roikkuvat jatkossa 

kunniapaikalla NATO:n ja NSA:n kaikkein salaisimpienkin shloossien seinillä. Varoittavana 

esimerkkinä, miten IAEA-ydinyhteisöjen 70v historiallinen ydinturvatietovuotoennätys tehtiin! 

Muistakaa historiallinen illan päivämäärä 28.01.2010 jonka jälkeen maailman ydinsalaisuuksien 

umpiota ei enää ole entisellään olemassa! ------- Pasi radio foorumista Vain puolisen tuntia 

foorumin kaadosta, ja nettimiliiseille annettiinkin kokonaishälytys maamme foorumeille: "Lähetetty: 

tänään kello 01:44:41 Kirjoittanut: Zäp. Lainaus Jutut alkaa nyt mennä sille tasolle että katson 
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parhaaksi vetäytyä keskustelusta ainakin siksi aikaa että ehdit vähän rauhoittua... Jaksamisia" 

Nettimiliisit oivalsivat miten esiin ottamani TVO/kanavasäteilyn materiaali oli luonteeltaan niin 

kriittistä, ettei aihetta saanut pöyhien innostaa liikaa julkisuuteen. (Tuo virolainen oli muuten 

Estonia Kose:sta.) ------------- Kuovipolku 4 Rauma nuorisotalokokous 27.02.2010 Lunta oli vielä 

maassa paljon, piti oikein miettiä mihin uskaltaisin autoni parkkeerata. Kas kun menin paikanpäälle 

jo reilu puolituntia ennen muita. Kuovintalon nuorisotalo kyllä löytyi hyvin, vaikken olut aiemmin 

käynyt. Vanha vierailupaikkani Vihannon-sähkön ajoilta viimevuosituhannen tuoltapuolen. Ulko-

ovet oli kiinni ja ensimmäinen vieras tuli paikalle 10 min ennen alkamisia. Viidessä minuutissa 

tusinan verran paikalla, on nää nykyajan ihmiset aikaorientopituneita! Tullessa huomasin, ettei 

sisälle saisi kengissä mennä. Huomasin, miten vain yksi poistatti mononsa. Selvästi ei 

auktoriteettikunnioittavia, hyvä! Lehtimiehet L.S:stä haastatteli G.B:n Myllyvirtaa. Ei muuta kun 

imussa antamaan omat lausunnot siitä, miten ydinvoima on EU:n salaisin sopimuksin peitellyt 

uraaninkaivuunsa muuttumiset energianegatiiviseksi 2008. Lehtimies miltei katatonisen 

hämmästynyt ja kakomaan mistä tiedän. Lähtivät tilaisuudesta samantien protestiksi heittämällä 

huomatessaan, että tietäjääkin oli mukana sietokykyjensä yli. Kokous alkoi muuten hyvässä 

hengessä. Itse parkkeerasin t i e t e n k i n sen ilmeisimmän hÖlmlundin lähettämän rautakangen 

nielleen poliisin viereen!) Ihan sitä perusjuttelua, maailman energiatilanteista ja ydinvoimaloitten 

esim. OL-3 mokaamiset olivat kuulema peruunnuttaneet maailmalta kymmenittäin ydinhankkeita. 

Junkkeri, Solala, meikäläinen ja muutama muu sopivasti tyrkkien omia arvioitamme päävetäjän 

keskusteluun. Tuulivoimatalous oli G.B:n tiedottajan mukaan lyönyt systemaattisesti maailmalla 

itsensä läpi ja tuolaista. Alleviivasin miten 41% maailman energiainvestoinneista menee 

tuulivoimaan Kauppalehden tiedoin. Juu hei TOKI sitä vieressäni olevaa urkkijapoliisia piti tölväistä, 

toki kun se on tarkoituksena tärkeää. Paikalle tuli puolisentuntia viivästyneenä kymmenkunta 

henkeä Turusta, Porista ja Eurajoelta. Joitain poliittisempaa porukkaa. No juttu meni siihen miten 

kovin kotimaista ydinvoimaa on sen takia vaikea vastustella. Kun kuulema ei voida turvautua 

venäläiseen energianhuoltoon. Naurua pidätellen annoin jutun kiertää ja seurailin miten yksi ja 

toinen nyökkäsi, että juu eihän sitä nyt venäläistä. Uudissakkikin kummasteli, että ei kai se 

venäläinen sentään k a i k k i a energiahanoja sulkisi. Mutta kuulema voivat sulkea ja kotimaiselle 

ydinvoimalle ON tilaisuuksia.. .ja eikun JUST SIIHEN! Anastin puheenvuoron ja jyräytin, että 100% 

sekä Loviisan, että TVO:n ydinvoimasta tulee mistäs muusta kuin Venäjältä! Mykistynyt kohahdus 

kävi koko kokoustilan ja päävetäjäkin ilmoitti, tottahan se taitaa olla juuri noin! Vasemmalta 

puoleltani alkoi kuulua ÄLÄMÖLÖ! Poliisi siitä paikasta punakatkuisena pystyyn! Väki hämmästeli, 

että mikäs. . .mitäs nyt?! Tokasin samalla että taisi se SUPO-miäs saada pannnunsa kuumaksi 

kerralta. Myllyvirta huuteli ulospäin huitelevan perään, että jättäisi edes osoitetietonsa. Muuta 

kuulunut kuin kamala pulina ja meinaan LÄHTI! Kyselin vielä vierelläni olevilta, että NOINKO lujille 

totuus, 100% ydinenergiamme venäläisvetofaktasta otti. Juu eikäkun hauskaa. Vartin päästä 

uudelleenvarmistin, että kaikki olivat tasan tajunneet, miten EU:n k a i k k i reaktorit sammuu jos 

Putin painaa peukalollaan uraanihuoltonappiaan jumiin. Taisin varmistaa eräälle "liikaakin" kuin 

sain parin viimeeksitulleen hermoilemaan myöhemmin. Pari kaveria kun oli sitä mieltä, ettei 

esiinottamani 700kg/v TVO:n myöntämät plutonioumpäästöfaktat ole yhtä suuri juttu kun heidän 

jakamansa "flaierit". No vastasin, toki annan arvon heidän katulähetyksilleen. Mutta minun 

mielestäni G.B:n olisi syytä vähän laajentaa "teknisemmäksi" hyökkäilynsä ydinvoimaa vasten. 

Esitin kylmää ryhmäkannetta ja kansainvälistä oikeuteenvientiä siitä miten ydinala syytää 

kymmeniä kiloja neutronivoitaan ja satoja kilojaan vuodessa ionisoimiaan 

plutonium/uraanikaasujaan kanavasäteilyinä luontoon. G.B:n edustaja alkoi jo selkeästi päästä 

jyvälle siitä mitä ideani piti sisällään. Tähdennän, tässä vaiheessa aloin todella dominoida 

keskusteluilmapiiriä vallan hyvin. Ei mahtunut tilaisuuteemme ulkoapäin tullut kontrolintikulttuuri 

Helsinkistä toimimaan. Eikä paljon muutkaan ulkopuolipoliisien otteet.) Keskustelijoita kiinnosti 
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säteilyn tappaman Selkämeren ydinlauhdetuhot ja niiden kuutiokilometrien kiehuvien vesisaastojen 

verollepanot CO2 tyyliin myös. Puhuttiin jopa niin TABU-aiheesta kuin ydinalan systemaattisesti 

maksamatta jääneet verot, kun muut ekoenergiantuottajafirmat kyllä ne joutuu maksamaan. TVO:n 

veroja- ja sotujaan maksamattomat ulkomaalaisorjat tunsi G.B niinikään. Juu ja tosiaan 

ydinenergia vastaa maailmalla karvan yli 2% ja 2,6% mainittiin niinikää G.B.n tietoina. Itse asiassa 

keskustelusta jäi hyvä maku. Eikä vähiten sen takia, että loppupuolella sain riittävästi aikaa esitellä 

mukanani tuomien purkausputkien kertomat. Minulta kyseltiin yleisöstä mm. TVO:n terrorin 

luonteita väestöön. Junkkeri suorastaan loisti kokouksen lopulle saatuaan asiansa niinikää esille 

haluamallaan tasolla. Juu kykenin selittämään Myllyvirralle varsin hyvin kymmenen kertaa 

ilmoitettua suuremmista neutronivuopäästölöydöksistämme. Yleisö eli mukana alusta loppuun asti 

hyvin. Ehkä tärkeimpiä anteja oli Myllyvirran lupaus viedä esiinottamiani erinäisiä teknisiä 

materiaaliyksityiskohtiaan kansainvälisille kontaktifyysikkoprofessoreilleen mm. Englantiin. Paksun 

tietopaperpinon jätin myös tutkintaan. 

  

437. Putkilinjasta II..txt 
437. Putkilinjasta II. Subject: älytöntä polisointia! Kieltämättä noin älytön reagointi on jo 

vakuuttavaa, että voimalassa olisi "takaovi" saastan poistoon. *NIMEmnnomAAN! Hei kaMAN 

MAN! Aiheen ympäriltä kaadetaan kokonaisia foorumeita ja banneja tulee ihan solkenaan. Yksi 

"mielenkiintoinen" lissäri. Esim. Alkio foorumuista tuli juttuni jälkeen kotin kommentti, että olen 

hyllytetty kun lähetän liian ns. PITKIÄ nettisaitteja ja liian LAAJOJA VALOKUVIA! Tällaista 

sontaluukutusta ihan solkenaan. Eräässäkin foorumissa ihmeteltiin, sireeninä huutaen, miten ne 

säteilyn "PALLOT" nyt saataisiin vierimään pitkin ohuita linjalankoja!?))))) *Vastasin, että juu kyllä 

ne ydinherrat osaa panna säteilynsä nauhaan kanssa! Keletto ihan posketonta ryysistä koko jutun 

ympärillä. Kaikkein innokkaimpia suitsutuksia aiheesta kehuineen ollee mm. muuten Overdrive 

foorumissa. Jossa ihan yllättäen varsin asiallista suurin osa. Esim. Pasi foorumista poliisit taas 

kuivasi koko foorumin heti totaalisesti. L.Suomi lehden foorumissa taas paskapoliisit väärensivät 

nimeni härskisti ja haukkuivat juttujani pelonsekakauhuin. Kun koetin "varmistaa" foorumissa 

nimimerkkini niin loputtomiin epäonnistuttivat tieten. Eli SUPO:n virolaisosasto oli sieläkin 

hälytysvalmiudessa. Kuten huomaat SUPO hakee SYSTEMAATTISESTI erilaisia "hämäriä 

tapojaan" kyetä hallitsemaan irti pelmahtaneen ydin-metsäpalomme. Tämä kaikki on ÄÄRIMÄISEN 

tärkeää infoa meille YDIN-rikollisten tavoista peitellä tulivuorenpurkauksiamme. Viron 

nettipäällikköä tulee vastaan! Yrittänevät tehdä vaikutuksen? *Ilman muuta! Tämä k y l l ä tuli 

himaani enemmän kuin selväksi. Ei riittänyt pullistukseksi, että pomo paukautti koko foorumin 

nurin. Vaan piti peuhata samaan aikaan laajasti muittenkin foorumien systeemejä tämän juttuni 

tiimoilta samaan kellonlyömään. Kuten esim. Pasiradion näyttävät poliisioffensiivipoisto, Alkiot, 

Länsi-suomet ja LUKUISAT muut. Täysräjähdys foorumeissa, tämä on JO sisäpiiritiedotteena 

totaalisen selvää. Onko seinän läpi siis avoputket? *ON! Itse asiassa ei pelkästään reikä vaan tuo 

ns. putkikiskolinja LÄPI metriluokkien yyberteräsmetalliseinien rivin pidetään MYÖS esim. 

TYHJIÖSSÄ! Muistaakseni tässä lasikuituutkessa on lisäksi niin megalomaninen säteilypyörre ja 

mangneettikiihdytin, että. . No hei esim. velipoika SIIVOSI aikoinaan tuota tyhjiöputkea sisältäpäin 

huoloissa. Mullakin on kontakteja tuubiin. Jo parin metrin päässä putkesta alkaa päässä aina 

huippaamaan ja sen alittaminen oli huolloissamme ihan oikeastikin pelätty koska putkilinjat vei 

lähestyjältään, jopa multa selkeesti jalat alta! Alittaneet on kaatuillessaan verissäpäin myös 

kannettu pois hipihiljaisuuksin. Aattele että tuon putkikiskon PITÄÄ olla mm. tyjiöimetty, että 

kanavasäteille ei tule ESTEITÄ kiihtyä! Eikä törmäilessään ilmamolekyyleihin muodostu säteilyn 
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hotpisteitä SISÄLLE voimalaan. Ulkona matkallaan Helsinkiin ei ole TVO:sta enää paskan väliä! 

Meillä sähkömiehillä oli muuten tehtävänä ennakkohuolloissa esim. puhdistaa tuo putken pintoja 

viinalla aika-ajoin päältä! Juu katos etteivät uraaninpölykertymät vaan kanavasäteistä alkaisi 

NÄKYÄ kasautuessaan kiihdytyskanaviin ajan saatossa geigermittariin näkyviksi. Jos joku luulee, 

esim. putkikiskojen magneettikenttien olevan syy "pään huippaamisilmiöön" niin putkikiskon 

magneettivuo oli mm. aktiivisella DC vastavirralla kompensoitu yms.! Joten . . .? Kanavasäteilyjä, 

mitäs muutakaan. Usein ihmettelimme näitä ilmiöitä kokoutuessamme. *Lisäksi muuten tuo 

putkikisko on ylläri tosiaan ns. "vihreää tilaa!" Eli siihen liittyvissä tiloissa ei käytetä IKINÄ 

määräysten vaatimuksista edes noita TLD-säteilymittareita, ei omia dosimetripillereitä, ei 

kertakaikkiaan mitään. Niitä ei edes SAANUT tuoda sinne. Juu hei mitä enemmän kelaan sitä 

100% varmempaa tuttua IAEA systemaattisuutta.( Lisäksi voimalaitoksen pintaosien 

milliluokkaisessa KAIKEN kattavassa teräspellissä on VAIN siinä kohtaa kymmenmetriluokan 

selkeä reikä. OL-3 laitoksessa systeemiä on vielä tehostettu plutoniumkanavasäteilyilleen niin, että 

voimalaitoksessa on seinien kummallakin puolen kuparinen millisilmäkoon kaksoissäteilyohjain 

verkko siis YLI KOKO valtavan voimalaseinämien!. Luodaan faradeynhäkkisyherö jolla kaikki 

kanavasäteilyt ohjaillaan Öö. . no hei haluttuun suuntaan. Kuulema jopa pienetkin seinät lävistävät 

ulkoiset putket on kupariverkotettu ja tukittu metrin pitkään sukkaansa. KAIKKI YYBEROLAHTAA 

kuule kuin luuranko laariin. Ihan kauhean tarkoitushakuista tasan kaikki mitä syvällisemmin miettii! 

Olisi erittäin mielenkintoista nähdä vastaavat systeemikuvat mm. OL-3 laitoksista, Loviisasta ja 

ehkä muistakin ydinvoimaloista? Nimittäin systeemin on PAKKO olla USA-yleistandardi. Ja 

erityisesti näköjään kiehutuslaitoksissa, jotka tunnen parhaiten kädestä pitäen pultilleen. Toinen 

syy monimutkaisuuden lisäksi nihkeyteen on se, että tämä on epäkiitollinen teoria todentaa. Miten 

tuon ionivuodon nyt mittaisi suurjännitelinjan vierestä? *)))!! Sehän hei on KOKO HOMMAN 

YYBERjuJU! EI VOI MITATA! Eihän kanavasäteitä mittaavia systeemejä edes SALITA nykyisessä 

STUK TLD dosimetriassa, Vaikka teknistä estettä ei siihen olisikaan. Kuten taannoisista 

"leydenkonkkakuvistani" voin osoittaa. Entä kuinka usein reaktorivesi vaihdetaan, siinä yksi tapa 

poistaa polttoaineskeidaa? *Virallinen tieto oli, että prosessivesi pidetään "ns. jatkuvalla 

prosessilinjan puhdistuksilla" ei vain "puhtaana" vaan IONIpuhtaana! Huomaa hupaisan 

yksityiskohdan aina toistettu tarkoituksellinen painotus. Käytännössä aluksi puhdisteltiin kerran 

viikossa. Mutta kun aktiivihiilinen IONIpuhdistushartsit yms. on kuulema "kallista" ja säteilyjätteenä 

tappavan vaarallinen kertymineen käsitellä, niin nyt on satunaisempaa. Puhdistellaan jos huvittaa.) 

. .Niin tai jos on tunnetusti ydinvoimaan hysteerisesti peläten suhtautuvia Helsinkiläisiä YDIN-

herroja ja miliisipoliiseja vierailuun tulossa. (Vastaa muihin osoitteisiini, tämä oli vain varalla kun 

minuakin jumitetaan!) ------------ Subject: putkikiskoista II > Lasikuitua? Putki siis, ja johdinkisko 

sisällä? Vihreä alue - eikö sinne > siis edes SAA vidä mittaria?! Kerro vähän tarkemmin tuosta 

rakenteesta. *Mielestäni putken lasikuituisuutta perusteltiin sillä, etteivät suuret 50Hz 

magneettivuot "pärisytä" rakenteita paskaksi. Toki putkikiskossa jännitekään ei ihan mopoluokkia. 

Olisiko ollut luokkaa 6 000V näin näppituntumanani. Vaadittu eriste näilläkään jännitteillä ei ole 

ihan olematon. JuuPA! Mutta virrat on silti ihan mielettömiä, koska tehot on liki 1000MW kolmessa 

piuhassaan. Eli vihreä tila tarkoittaa MYÖS tilaa jonne EI SAA tuoda esim. kenkärajan takana 

olevaa säteilyn mittaamiseen tarkoitettu TLD dosimetrialaitteistoa. Hemmetin "näppärää ja ovelaa". 

Eli vihreitä alueita on siis kaksi. Toinen säteilykenkärajan takana. Ja tämä, mistä puhun siis ennen 

kenkärajaa olevaa "ulkotilaa" . Toki lukkojen takaista tilaa silti! *Putkikiskot on mulle "valitettavan" 

vähän tuntemani erityisala. Mutta olen niitä toki nähnyt sisätä ja ulkoa muutamat kerrat. Mielestäni 

niissä oli järeitä kuparisia senttiluokan ja 50mm kuparilatikoita pinottuna hemmetinmoinen pino ja 

väleissä syanisinertäviä lasikuitupaloja tukemassa. Vähän samaa tekniikkaa kuin 

öljykylpymuuntajissakin myös. Mutta öljyt vaan puuttuu. Velipoika tietäisi kertoa tarkemmin 

systeemistä. Mutta esim. kuparikiskopinon ja putken pinnan väleihin jäi niinikää tilaa ihmisen 
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ryömittäväksi ylt ympäri. Tätä "mystistä" erikoisilmattomuusatmosfääriä perusteltiin puolestaan 

"tarpeella" pitää kosteudet poissa yms.. Myös esim. samaan tyyliin nivotuissa öljytäytemuuntajissa 

ilman kuivuutta varmistivat esim. ilmankuivaamisen siligakeelipatruunat. Ne muuttui kosteudesta 

pinkiksi varoittaessaan vesikertymistään läpilyöntivaaroineen. > Loviisassa ja muutenkin 

painevesilaitoksissa homma on hankalampi, kuin > ionien täytyy ryömiä kahden piirin läpi 

päästäkseen generaattorin kautta > pihalle. Siellä johdinkiskot ovat kuulemma poikkileikkaukselta 

> labyrinttimaista alumiinia (tyhjiövuorauksesta en ole kuullut). Sinulla > voi olla näistäkin parempi 

tieto. *Ai alumiinikennoa? Mielenkiintoista kun JUURI esim. röntgenputken säteilyikkunan kaikkein 

HELPOITEN säteilyä LÄPÄISEVÄ aine samainen alumiini on! Olkiluodossa ovat kyllä osin onttoja 

kuparilatikkalaminaattia. > Myös jatkuva vedenpuhdistus kiinnostaa: onko siis kaksi piiriä, joista > 

toinen suljetaan puhdistusta varten samalla kun toinen ohittaa sen, vai > miten? 

*Täysioninpoistomassa on aktiivihiiltä ja hartseja. Irtoainepartikkeliryyniasiä esim aktiivihiilipaloja 

pääsin näkemään pahvitynnyreissään. Niitä ajetaan lisäksi kahteen ajosuuntaan suodattimiensa 

pintaan. Puhuivat erilaisista "huuhteluajoista" ja "massauskoriajoista valmiuksyöttöineen". 

Systeemi on siis kaksoisventtiililinjat, jota käytettiin rinnakaain "vain tarpeesta"! Syyksi 

ohitustarpeisiin kerrottiin suodatuksen suunnattomat kustannukset. Vähän siis sukua esim. 

"Tabroggekumikuula-ajoille". Tässä puolestaan ajetaan mm. merivesilauhduttimien senttiluokan 

putkien läpi tuumaluokan joustavia huokokumikuulia. Oransseja, sinisiä, mustasinisiä ja vihreitä. 

Ideana oli ajaa näitä surutta prosessivesivirtojen joukkoon jolloin kuulat raapivat myötävirrassa 

paskaa muassaan. Tunnetko tällaisia systeemejä? Kun kulat on paskaisia pesusieniä, ne vaan 

kaapataan korisuppiloihin, pestään ja pannaan uudelleenkiertoon tarpeen mukaan. Liikaa kuluneet 

poistetaan. Usein näitä saastakumipalloja vuoti rikkinäisiksi syöpyneistä putkista meriin 

holtittomasti kuutiometreittäin. Kalat niitä lihana söi ja kuoli myös näin pitkään kituen nälkään 

kuollen massoittain! Suolitukokseksihän nuo jäi. Mikään edelläkerrotusta ei siis ole automaattista, 

vaan kalliina vain tarpeen kukaan osittaisajoina suoritettua. > Kyllähän ionien hallinta sinnte 

tyhjiöputken seinän läpikin kuulostaa > hankalalta. Voisi ajatella niitä kertyvän materiaaliin aikansa 

ja kun > enempää ei mahdu, tihkuvan lävitse "hiukkaskiihdyttimeen". Varsinkin kun > nuo aina 

välistä neutraloituvat ja taas muita aineita, varmaan > vesihöyryäkin, ionisoituu lisäksi. Voin hyvin 

kuvitella sadan kilon > diffusoituvan reaktorista ja höyryputkista, mutta ehkäpä riittää, että > edes 

osa siitä saadaan ohjattua pois "takaporttia". *JUST! Siksi itsekin veikkailin jo alustuksekseni, että 

näin poistuu "vain n." kolmannes kanavasäteilymassoista. Meriin huuhtelut, beettasoihdut ja 

imeytymiset, diffuusoitumiset surutta maahan, voimalarakenteisiin yms. on TAATUSTI iso osa 

myös. > Kyllä kelpasi minunkin tällä tykittää sinne tiede-foorumiin kun kerran > hyvin tehoaa! 

*BulseyE! Ja Zäp-miliisit vaikeni HET!) Ajan kanssa saa sitten katsoa, miten hyvin toimivaksi > 

argumentiksi tämä jää. Kieltämättä se, että on mahdollisimman hankalasti > mitattava poistoreitti, 

sopii kuvaan, mutta on myös samalla umpikuja > itsellekin. Nyt on semmoinen tunne, että 

ainakaan tätä kierompaa > päästömekanismia ei voi enää olla! *Niin, valokuvaamaan linjoja? 

Tämä tuli kyllä mieleen, että voimalan ihan vierestä verrattuna esim satojen km päähän aiheuttaisi 

selkeää pinkkivärimuuttumista. Mutta sähkölinjan perusionisaatioon peittyy varmaan osa. Saat 

kuule olla VARMA, että SUPO/NATO-roistojen keskeisin tutkinta seuraavat kuukaudet miettii 

MISTÄ nämä kaikki ylikäymätön tietomme tulee? Mikä on se kansainvälinen 

organisaatiokanavamme, josta juttumme juurtaa. Siinäpähän saavat Eestin "luopiovenäläiset" 

NATO-kalunaherrat tuumailla.) PS. Katsoin eilen 31.01.-10 muuten TV1 Ykkösdokumentti, miten 

nämä samaiset ydintietoturvaajavat olivat vanginneet vuosikausiksi Afganistanin 

"muslimiydinasiantuntijoita" selvittääkseen mistä ydinalan ultrasalaisuudet heille on tulleet? Näitä 

ohjelmia YLE siis TIETEN lähettää juuri nyt! On 100% VARMA, ettei ajoitus ole sattumaa! Nuo 

kaverit saivat tietojaan mm. Pohjois-Korean tyyppisistä ydintutkimusmaista ja USA pelkää näitä 

ydinosaajien tietoja nyt jo paniikissa. -------------- Kanavasädetonnistoista. Viikko 4, 2010 jää 
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mieleen jaksona, jolloin sain peittelemättömät uhkaukset eestiläisiltä, (Viro on virolaisille ja Eesti 

venäläisille. Siksi ko. on "Kose:sta, luopiovenäläinen Virosta). Kyseessä oleva NATO päällikkö 

kenraalit johtaa kuulema Suomen nettikontroliosastoaan mm. Tampereen ilmavoimien alueilta. 

Ilmoittaen suorasukaisesti, että materiaalini, joissa keskustelen "kanavasäteilypäästöistä 

ydinvoimaloistamme sähkölinjoilla Helsinkiinpäin" ovat oikeuttaneet minut koko HEIDÄN 

organisaationsa, kuten hän alleviivasi, "ykköshyökkäyskohteeksi!" En yhtään epäile NATO-

kenraalin laeistamme piittaamattomia valtuuksia Anne hölmlundin ostamana syöttiläänä. Kyseinen 

kalunaherra kun "malliksi" ajoi minulle raivoten alas ison määrän Suomen keskeisimpiä 

keskustelufoorumeita alta kenenkään estämättä hetkessä. Kuulema ko. "maahamme 

miehittämään" tulleet NATO-miliisit kauppaavat sivubisneksinä mm. raskasmetallimyrkkyjään mm. 

Tampereen seuduilla minkään uskaltamatta puuttua! NATO-joukkioiden röyhkeys näissä "ydinalan 

ostamissa hankkeissaan" perustuu, faktaan ettei Suomen lait ydintyyliin heille paina pätkän vertaa! 

100g, vai satoja kiloja? 1000MW perusydinvoimalan vuotuinen 100 000kg polttoainemassansa 

kadon lasketaan liikuvan "virallisessa" STUK mallinnuksessa, TVO:n 

"Ympäristövastuuraportoinneissaan n.100g- alta kilon. Kun taas K. Fajans Luonto ja me 6 

mukaisessa OTAVA julkaisussa kanavasäteilynä kerrotaan kadoksi 250-400kg luokat! Tämä 

poistuu suoraan reaktorista tonnistoina, jonka esim. TVO mittauttaa 500kpl polttoainenipustaan 

vuosittain. Toki asian tarkoin salaten! Koska massakatoerot ovat noin valtavia kysytään minulta 

kiukulla KYKENENKÖ osoittamaan muita ydinfysiikan julkaisuja, joissa tätä murskaavaa eroani 

voitaisiin konkretisoida? Vaikka IAEA on tehnyt k a i k k e n s a peitellääkseen aiheen tiedostoja, 

osaava lisämateriaalia löytää. Ja tasapuolisuuden nimessä kilpailevalta yhtiöltä, WSOY: Luonto 

tieteen valossa IV v.1911 siv. 373:"Voidaan kuitenkin laskea, että radium noin 1760 vuodessa 

menettää säteilyn kautta puolet painostansa. Jos meillä nyt 1911 olisi 1 gr radiumia, niin se v.3671 

painaisi vain 0,5gr. Mutta paitsi näitä säteitä, joista olemme kertoneet, eroaa radiumista vielä 

muutakin."(Kanavasäteilyä!) Radium on ideaali aine ottaa vertailuksi, kun se ON säteilyn 

hajottamaa varsinaista uraanisarjajohdannaista. Voimme laskea malliksi miten käyttäytyivät jo 

vuosikymmeniä ennen ensimäistäkään reaktoripolttoaan läydetyt luonnontilaiset vuosimiljoonat 

stabiloituneet uraanijätemalmiotonnistot. 1000MW reaktorissa on 100 tonnia uraania. Kun se 

aktovoidaan fissioimaan muodostuvat säteilykasvut ja säteilyvuotomäärät nousevat rajusti yli ko. 

radiumin tasojen. Alkuun reaktorista poistettu uraanijäte otetaan laskennan perustaksi, voimme 

saada jo varsin rinnastettavia tuloksia mikä on totuus kanavasäteilyn ionisoinnin reaktoreista ulos 

diffuusoituvan kilomäärien kohdalla! WSOY-julkaisun mukaan 100t radiumista katoaisi 1760v. 

aikana puolet 50 000kg. Tämä jaettuna vuotta kohden antaa varsin sykähdyttävät poistumat 

/1760v= 28,4kg/vuosi! Lukusuhteena suorastaan uskomaton! Kauas taakse jäivät STUK:n ns. 

"virallisvalheet" muutamista sadoista grammoista. TVO:n samanhenkiset ns. 

"yhteiskuntavastuuraporttipäästöjen" muutamat ruokalusikalliset megabesquerrelleineen yms. Itse 

asiassa kalkyloimamme 28 kg/v on liki tarkoin Fermin ja Hylleraasin 1945-1953 mukaiset, 

laskettuina reaktoreista poistuvien neutronien massoina. Kun fissiota kohden karkaavaksi 

neutronivuoksi lasketaan n. 20kpl/fissioräjähdys/ uraani U-235 atomi. Mutta ei tässä kaikki. Kun 

puhutaan nimenomaan KÄYVÄN reaktorin kanavasäteilyn määristä 1000MW reaktorin 

polttoainekatojen kerrottiin olevan 250-350kg/v. Koska reaktori käyvänä tuottaa 

(kanava)säteilytehoja aivan eri tasoissaan, kuin pysäytettynä, pitää meidän lisätä aiempaan 

radiumkaavaamme varovaisesti arvioiden vähintään nollat perään, 300kg!. Kas nyt olemme liki 

pilkulleen niissä satojen kilojen vuosipainopoistumissa, joista kanavasäteilyfaktat kuuluisaksi jo 

tulivat. Niin kuuluisiksi, että tiedon julkaisijatahoa alettiin peittelemättä pitämään Suomen 

ykköshyökkäyskohteina ydinalan ostamissa miliisi-invaasioissa! Miksi Posiva-Onkaloinnistaan 

poistuvasta kanavasäteilevästä ydinjätteestä jo 4000 vuoden aikana ei puhuta? Vaan pokkana 100 

000< vuoden ikikapselointiharhoista yms.! Tuskin meidän enää tarvitsee tähän tarkentaa miksi 
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STUK/IAEA naurettavat satagrammaluokkaiset massakadot/v eivät elä uskottavuudessaan. Mutta 

K.Fajansin Radioaktiivisuus-kirjan kanavasäteilyt tulivat varmennettua entistä teräksisemmin 

kaavoin. Täsmämateriaalia itse putkilinjan rakenteista TVO:lla: http://kuvaton.com/k/1VR.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/1VR.jpg[/img] Säteilyionisaatiot ydinvoimaloista tietenkin näkyvät oikeilla 

välineillä satojen km päähän!: http://kuvaton.com/k/1wu.jpg [img]http://kuvaton.com/k/1wu.jpg[/img] 

Kaasudiffuusiosta: http://kuvaton.com/k/1qX.jpg [img]http://kuvaton.com/k/1qX.jpg[/img]  

  

438.Putkilinjasta III.txt 
438.Putkilinjasta III Subject: Massakorjausta ja kyselyjä Tiedätkö, onko lastauslaitteessa vaaka, vai 

punnitaanko niput erikseen? *Latauslaitteessa on HYVINKIN TARKKA vaaka. IAEA vaatii 

grammalleen tiedot jok ikisestä 500kpl nipun painokehityksistä reaktorialtaissa. Vaaditaan kuule 

isot niput pöytäkirjoja summalaskelmia ja vaikka mitä. JOKAINEN nippu korvamerkitään 

koodeksinsa ja paikkansa mukaan vuosittain revisiossa. Siksi latauskoneen painokehitykset on 

myös tarkoissa pöytäkirjamittauksissa. IAEA on juuri näistä erittäinkin tarkka! Tähän liittyen 

viimeisin laskelma on kyllä huti. Eihän radiumin puoliintuminen tarkoita MASSAN puoliintumista! 

Jos radonit ottaa talteen, niin saman verran se painaa tai vain alfa-hiukkasen sidosenergian verran 

vähemmän. *Niin. . .mietis nyt mitä sanoit?! Zäp sekoittaa TAAS aihetta suokuokallaan. T½ on 

tosiaan SÄTEILYN puioliintumisaikana ihan eri juttu. WSOY Luonto tieteen valossa G. Melander 

puhuu VALOVUOSIA eri asia! Siksi hänen kirjoituksensa niin HUIPPUA ON! Eli hän on VAAN 

lakonisesti PUNNINUT. Hänen kirjoituksensa on nimenomaan laboraatiota siitä miten 

uraanijohdannaisampullit tyhjenee mysisesti. . Öö. . .jonnekin.! Hän miettii painon katoamisten 

syiksi mm. beettasäteilyjä, alfaytimiä,säteilyenergian energiana siirtämää MASSAA, (alfaydin 

muuten ON ultraionisoitunutta heliumia/ kanavasäteilyn eräs erityinen säteilystä ++ionisaatioitu 

kaasudiffuusiomuotoa). Haloo mihin tuollainen kaasudiffuusio sitten muuallekkaan menee kuin 

haihtuu konkreettisesti leijuen biosfääreihin säteilyenergiavarastoituen. G. Melander siis TAJUSI, 

että uraanijohdannaiset katosi lukuisin eri kanavasäteilymuodoin. *Täytyy muistaa, että näistä 

WSOY-kokeiluista kului liki 20v,(v.1927) ennenkuin tajuttiin MITEN uraani haihduttaa massaansa 

kanavasäteilyn mittaamatta jäänein muodoin. Asennoidu aikalaisdokumenttiin. Pantiin gramma 

radiumia suljettuun ampulliin. Päivästä toiseen ampulli, no hei se vaan keveni ja keveni, muttei 

tajuttu MITEN. Vasta 20v myöhemmin alettiin oivaltamaan, että satamääräisin 

kanavasäteilymuodoin, Malenkan kuorimallein, energiasiirroin ilmakehään, varastoituvin 

ilmaioniröntgenvarastoitumien energiakadoin härskisti LÄPI kiintolasin! Tämä juuri on se "pointti!" 

Älä nyt mene liikaa ton ultravaarallisen Zäpin kekkaan. Kaveri kyllä TIETÄÄ missä mennään! Etkö 

mm. huomannut miten Zäp ohimennen MUUNTI muunti mun esittämän 1760v ajankin -10% 

=1600vuodeksi! Totta hitossa kun kyse on totaalisti ERI ilmiösistäkin! Kanavasädetys ja 

voimalinjakuljetus pitäisi edes jotenkin saada mitattua, jotta tästä olisi pidemmälti hyötyä. Edelleen 

ihmettelen jyrkkää reaktiota sensoreilta; asian testaaminen/todistaminen on kinkkistä. Varmaan 

spektrometrissä näkyisi? *99% varmasti näkyisi osaaavalle! NATO alkoi jo hermostua, kun julkaisin 

elohopeahöyrylamppujen säteilyeroosiolla lasin lävistävää elohopeafaktaani. Mutta suorastaan r ä j 

ä h t i kun aloin puhuimaan ydinvoilalan kanavasäteilyn ASE-ampumisista linjoille. sattumaako, hei 

kuka OIKEESTI uskoo noissa sattumaan?) Varsinkin, koska TVO:kaan ei saanut noita 

säteilyeroosiotietoja materiaalina kuin kksoiskonekiväärivartioilla USA:sta! Hei kamaan pitää nyt 

"hiukan" kokonaishahmottaa syitä ja seurauksia! JUURI tämän takia alkujaan asiaan sinnillä 

pureuduin. Koska oikeesti tiesin aiheen jos mahdollista beettasoihtuaKIN vahditummaksi! 

Kameroilla ei kuitenkaan toivoakaan. Jos jotain tuleekin näkyviin, niin se suurjännitteen tekemä 
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ionisaatio korkeintaan. *Niinpä! Kieää kuin korkkiruuvi! Oikoteitäkin toki olisi. Näytteet esim. 

Helsingistä ydinvoimalaitoslinjojen loppumismaaperän ALTA kesäkuivalta maalta esim. jo 

kertoisivat suuresti kasvaneista uraani/plutoniummassasäteilyukertymistä! Tästä kun vaan saisi 

pussitettua muhevat luotettavat laboraatiot! Muistan miten esim. TVO:lla löytyi "mystistä" uutta 

linjan tuomaa hämärää "pulveria" sähkömiesten ihmeteltäväksi ihan KARHESSA eristeitten päältä 

yms. Siloin luulin, että typpioksideja. Mutta typpioksidi EI ole pysyvän stabiili, ilman 

"erityissaostuksiaan!" Pulverissa piilee siis ratkaisuvoimaa. Uskon lisäksi, että esim. GTK:n 

säteilymittauskartastoissa sähkölinjojen alukset säteilee SELKEÄSTI ympäristöään enemmän, 

yms. kivaa ja "jännää"! Tässä nimenomaan vesihuuhtelun puuttuminen on pointti onnistumisiin. 

Luuletko että esim. TVO ihan vaan huvikseen säännöllisesti alkoholilla puhdistutti noita 

putkilinjojaan? Ei kyllä niissä on uraani/pluitonioumatomikertymistä kiistatta kyse! Katsoin vähän, 

mitä sähkö- ja magneettikentistä sanotaan, niin se huippaus johdinputkien lähettyvillä tuntuisi 

loogisemmin tulevan siitä sitten kuitenkin. Vaikuttaa kuulemma tasapainoelimeen. Ihmiset myös 

reagoivat eri herkkyyksillä tähän. Säteilyn puolesta en keksi, miten se saisi tuota aikaan 

tappamatta saman tien. *Siis meille selitettiin dilemma nin, että korvan simpukkalenkkiin idusoituu 

vaihtosähkövirtaa sumentaen sen toimintaa. Jä tämä "osa" hommasta olisikin uskottavaa sinällään. 

Toisaalta noita mystisiä huippauksia esiintyi MUIDEN vastaavantyyppisten sähkölaitteitten 

kohdalla tuskin koskaan. Ei joku sähkökenttä mene 10cm pään sisään sähkööön samalla lailla 

reagoivan aivomassan ja verisuonilenkkien rautahiukkasverkoston LÄPI osuakseen taas 

raudattomampaan simpukkanesteeseen ihan ajankulukseen? Ei kyllä veren raudat reagoisi paljon 

ennen jo. Selkeästi asiassa on muutakin mukana. Itse veikkaisin, että esim. TIG 

suurtaajuuslähettimen/ suurjännitejatkoksen hartsi-ilmakuplien kyvyistä reasonoitua 

resonointikondensaattori-ilmiöistä ja vastaavista "kanavasäteily-ionisaatioiden" resonanssiefektien 

säteilyenergiasiirroista on päälle kyse. Vähän kuin mikroaaltouunisäteilyun kyvyistä kypsentää 

ruoan "sisustaa" ennen pintaa. *Ihmisillä on ihmeellinen uskomus siitä, että säteily TAPPAA HETI! 

Kun säteilyn avan keskeisin juonikkuus tulee juuri siitä, että tappaa armottomalla v i i v e e i l l ä ä n 

! Edes kuolettavan säteilyn iskiessä ihmisellä menee kuulema viikkokaupalla ja saattaa 

näennäisesti jopa parantua. Mutta sitten yhtäkkiä kuoleekin säteilyyn silti kuukausienkin päälle. 

Tätä meille oikein siis korostettiin, ettei säteily tapakkaan kuin "kerryttämällä". Klassinen 

säteilyaltistukseen kuolemisaika on muuten 20v<! Ethän sinä auringon UV-fotoninnin 

polttamistakaan s a a d e s s a a n heti huomaa! Vasta tuntien päästä illalla alkaa oirevetistelyt 

kirvelyineen UV-säteilytuhoista. Kun katsot UV-hitsivaloja yms. alkaa silmät oireilla kohtalokkaasti 

vasta mitä lie 6h viiveillä. Eikä näihinkään toki kuole! sanotaaan aivan yleisesti, että lapsena 

palanut saa sairastumismelanoomansa vasta vuosikymmenten päästä aikuisena. Samaahan kävi 

kuitenkin reaktorin huoltotunneleissa? Säteilyn pilaaman ilman happivajausta? Vai olisiko jälleen 

yksi fysiologinen mekanismi vain "pantu sivuun"? *Lääkäri varmaan osaisi noista tarkentaa. Juu 

ydinapnea on tosiaan samanlainen "täysin selvittämätön" fysiologinen kiistaton elimistön 

paniikkireaktio säteilykuolemanvaaraan! Tuossa on osansa mm. mittaamatta jääneessä 

neutriinosäteilyssä myös. Tuo putkikiskojuttu selittää mm. mua AINA hämmästyttäneen asian, 

miksi ydinapnea iski reaktorista kaikkein kaukaisemmassa X-rakennuksessa niin järkyttävän 

rajuna? No totta HITOSSA kun tuntumassa kulkeva putkikisko pumppasi sinne sähkökenttien, 

virtakaapelikuljetuksien valtakuntaan vierestä kanavasäteilykertymiä merittäin! Tosiaankaan ei sitä 

ydinapneaa ilmiönä niinikää selitetty kuin mystisen naurettavalla "happivajeella". Kuule 

ydinvoimalassa kuvotti siellä, pisteli ihoa ylhäällä ja alhaalla, pyörrytti täällä, oksetti eetuna kun 

pitämäsi loistelamppu paloi säteilyenergiamoodeissaan ongelmitta käsissäsi. Mutta yksi näille oli 

yhteistä. Virallisesti MITÄÄN säteilyyn liittyviä ei hommin toki koskaan myönnetty liittyväksi! Tai tuli 

inttäjälle lähtö tyäpaikaltaan! Itse olin huoltokeikalla myös TVO:lla niin pahassa paikassa, että 

silmämunan SISÄLLÄ kipunoi selkeät säteilyfotonit, kuten astronauteilla konsanaan. Sitäkään ei 
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silloin VIRALLISESTI toki ollut, koska STUK/IAEA/Zäp-miliisit ei tykkää, e i h ä n!?) Siis sienipallot 

puhdistusmekanismina, koomista ja tietysti seurauksiltaan traagista. Kiersivätkö ne 

merivesipiirissä, eikä vaan saatu kiinni, vai siis karkasivatko muka piirien läpi?! Eivät kai ne niin 

hajalla voi olla! *HeheH. . .!) *Noita oranssisia tabroggekuulia muten ajelivat mm. ASEA-atomin 

pojat ns. "koemielessä" miltei mihin prosessikiertoihin vaan surutta kuukausimääriä. Muistan oikein 

hyvin miten reaktorin merilauhdutinpiirien sormenmentävistä SADOISTA syöpymäreijistä noita 

kuulasia pumppautui kuutiometreittäin surutta mereen. Silloin kiersi VANKKA huhu, että noita 

tabroggekuulia olisi löytynyt kelpo kerppu mm. myös REAKORISTA! Mitään varsinaista syytä 

miksei reaktiorista T-rakennuksen välppäyslaitoksen kautta surutta mereen pilissipumpatuissa 

prosessivesissä näitä oranssikuulia olisikin lirunut massoittain en toki näe. Jotain kertokoon se, 

että OL-1 ja OL-2 laitoksen messinkileejirenkiset lauhdutinputket syöpyivät paskaksi jo mutamassa 

käyttäövuodessaan sekoittaen surutta prosessivesiä mereen. Siten tuotiin tilalle uudet superkalliit 

titaanuiputket. Ne taas puolestaan katkeilivat vuodessa, koska olivat niin olemattoman ohkaisia 

nuukuussyistä! Sitten niitä alettiin epätoivoisesti uusimaan ja lisätukemaan. Hommassa ydintyyliin 

sekoiltiin vuosikausia. Ymmärtääkseni joku jo viimein alkoi myös pitää prosessivesiä "hiukan" 

paremmin nyttemmin rooleissaan. Viimeisin tietoni kertoo näin. -------- +3000-6000C! Netistä löysin 

hurjaa tietoa. Jotta alkuaineitten valenssielektronin saisi virittyneeseen ionisoivaan tilaansa pitää 

niitä kuulema lämmittää 3 200K-6 000K lämpötiloihinsa. Tämä tarkoittaa SUORAAN sitä, että esim. 

heliumin täysin ionisoitunut alfaydin kanavasäde, värähtelee energiavarauksessaan, jonka 

kaasuna saisi aikaan vasta tuon +6 000C kuumennus! Uloimmat elektroninsa menettänyt ionisoitu 

atomi käyttäytyy kuin Maa ilman stabiloivaa Kuun hyrrämassoja ja alkaa holtittomasti vaappumaan. 

Suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa, vastaavaa energiaa pukkaava säteilyionisoitu kaasu ei 

pelkästään sulata, vaan suoraan kaasuttaa kohtaamansa kaikki kintopinnat! Hurjat tasot. Itse kun 

ajattelin jonkun +500- 1 000C olevan huippuja. Täsmälukuja en edelleen tiedä, mutta alkaa 

kumman hyvin tajuta miksi STUK aiheen on salaiseksi määränyt. Tuosta tosiaan tajuaa millaista 

megatuhoa säteilyatomit on. Eivät pysy MISSÄN PURKISSA. Olemme todella vasta nyt alkaneet 

tajuta miten säteilyionit adhesoituvat heittämällä läpi minkä säiliönsä vaan! Solukestefoja ja 

kaskadiakseleita: http://kuvaton.com/k/17K.jpg [img]http://kuvaton.com/k/17K.jpg[/img] ------------ 

Täsmämateriaalia aiheesta Sain selville muutamia keskeisiä täsmennyksiä tuosta TVO:n 

ydinvoimaloitten putkikiskoaiheesta: A/ Putkikiskossa kuparia on lähinnä vain päiden kytkennöissä 

metallilajivaihtajina. Itse pääkiskot ydinvoimaloissa näyttää tehdyn systemaattisesti kaikkein 

parhaiten säteilyä läpäseväksi todetulla alumiinikennorakenteella. Sama tekniikka siis kuin 

Loviisassa. Erittäin mielenkiintoinen tieto, että kanavasädekanavan tekniikat on selkeästä 

tarpeestaan standardisoituja. B/ Itse putkikiskon ulkoputken tiesin olevan antimangneettisesta 

aineesta tehtyä materiaalia. TVO:lla myös ulkoputki on täsmätyin tiedoin säteilyä parhaiten 

läpäisevää alumiinia. C/Siinä kulkee myös itse pääkiskon magneettivuon kompensoiva 

vastakkainen virta. Näin nerokkaasti estetään myös kanavasäteilyjen kiinnipalamisia niiden 

kulkiessaan kiskoputkessa. Lisäksi nerokas oivallus pitää ionit irti pinnoista näillä virtaukset väliinsä 

keskittävillä sähkökentillä. Paljonpuhuvaa lisätietoa myös säteilyeroosion vaikutuksista mm. 

purkauskaasuputkissa. Millien paksuiset lasit joutuvat röntgen-, beetta- ja kanavasäteilyn keskellä 

kestämään hillittömän rajuja plasmakaasuatomien +3 200- 6 000C superkuumana värähtelevien 

kaasuionisoituneiden kanavasäteilytulen. Esim. elohopeaionien jatkuvaan rumputulen. Tällaisen 

piste-energian osumasta lasin pinnat eivät pelkästään sula vaan höyrystyvät kaasuiksi. 

Kaasupolttimot säteilyeroosion seurauksena imevät pintaansa huokoisuuksia täyteen ollen kuin 

kuin vaahtomuovi. Sen seurauksena polttimo tuhoutuu säteilykertymistään lopulta täysin. 

Ihmetyttää, miksei elohopea oksidoidu, vaikka lasin happioksidikaasutuksessa on. 

Elohopeaoksidin karmiininpunaisuus loistaa tarkasteltavissa poissaolollaan. Elohopean 

peilihopeainen valoa heijastava pinta muuttuu sysimustaksi kalvoksi lasin sisäosiin. Ainoita loogisia 
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selityksiä ilmiöön on, että erittäin elektroniköyhäksi säteilyssä ionisoitunut elohopeinen 

kanavasäteily on ja PYYSYY lampussaan ionisoituneessa tilassaan. Ilman oksidoitumisen 

palamisen vaatimia valenssielektronejaan. Tilanne pitää elohopean superagressiivisena 

++..kanavasäteilyioneina, jotka syö lasiatomeja ja niiden säteilypaineessa katoamaan tuomittuja 

elektroneja jatkuvasti. Ilman valenssielektroneja elohopea ei myös heijasta näkyvää valoa mustana 

koska sillä ei ole enää välineitä siihen. ------ Mielenkiintoista demomateriaalia elektroniputkista. 

Osa 1 perehdyttää itse terminologiaan ja tekniikkaan: http://kuvaton.com/k/fvG.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/fvG.jpg[/img] (Toimii näillä koodein paremmin keskustelufoorumeissa 

kuvat avaen) Osa II tuo jo sitten syvällisempään todistamiseen mitä ennenkirjoittamatonta ohi 

sensorien aiheesta löytyy: http://kuvaton.com/k/fv8.jpg [img]http://kuvaton.com/k/fv8.jpg[/img] Osa 

III luo syväluotaavaa ennen julkaisematonta dokumentoitua faktaa "pantteritäpläporan" 

säteilyeroosion supersalaisuuksien energiamekanismeista läpi aineen, kuin aineen. Tuosta vaan 

vaikka reaktoripönttö vuotavaksi seulaksi! On sisäministeriöiden ohi, erikoisoikeus päästä edes 

LUKEMAAN näitä! (10.02.2010 Koetin lähettää tätä viimeisintä kuvaani 2vrk putkeen. Mutten 

päässyt ohi kuviani tutkivien NATO-erikoisnettiturvajoukkujen kerran kertaa. Olen siis k i i s t a t t a 

osunut, miten sanoisin "ydinhärkiä munilleen!" Aija palvelin esim. ilmoitti kuvastani seuraavana 

päivänä, että lähettämäni materiaali on "LAITONTA"! Huhheijaa, mutta 2vrk loputtomalla 

tappelemisella ydinsensorien oli pakko taipua viimein. Johtuneeko sitten Talvivaaran 

uraanisekotehtailujen pysäyttelijätahon selkeistä viesteistä Suomen ydinmiliiseillemme?) 

http://kuvaton.com/k/fx8.jpg [img]http://kuvaton.com/k/fx8.jpg[/img] --------- Subject: Re: 

Tietoturvateemaa aamusta. > HA HA! Oliko paikallisradio vai mikä kanava? *Kyllä oli ihan YLE:n 

pääuutisointia 09.02.2010 miten nettitietovuodot ydinsupersalaisuuksista on nyt virallisestikin 

julistettu Suomen poliisien ykköshuoliksi ja tosiaan keskittyen Eurajoelle! Olen TODELLA ylphjiä 

saamastani "osoittelusta")!) Aika JÄNNÄÄ muuten miten suoraan ne eetterijulkissudella 

kohteelleen puhuvat. No toki ydinalan miljardiriskien eteen joku YLE Satakuntaa halutaankin 

panikissaan satsailla. Muuten koko tämän seutukunnan YLE osaston tunnen parhaiten siitä, että 

nimelläni siihen en IKINÄ ole onnistunut ainoaakaan suoraa nettipostaustani saamaan läpi! Liene 

hÖlmlundilla siis enemmän kuin vaikutuskanavana koko länsirannikon YLE:n keissit. > Maailman 

ensi-ilta radioputkien kanavasäteilystä: huhhhuh! Jos tuo on > säteilyeroosiota, niin ... uskomatonta 

jälleen! *JuuPA! En tosiaan olisi IKIMAAILMASSA voinut kuvitella, että noin nimenomaan 

konkreettisesti nähtävä. Miten hitossa se näkyy kaiken kukkuraksi PALJAIN SILMIN!! En siis voi 

uskoa, että > säännöllinen kuvio on siitä, mutta voit tietysti olla taas aikaasi > edellä, että 

myöhemmin vasta porukka rupeaa tajuamaan. *Itse asiassa sain JO, jopa kirjallisen 

tietovahvistuksen kuvineen kaikkineen, ettei ilmiö ole kuten alla laillani epäillen kävit "mahdollisesti, 

mutta-" teemaa läpi. Nimenomaan tuo pantterinturkkiefektin säännönmukaisuus on niin, niin 

häkellyttävän tarkkaa etsausjälkeä, ettei vaihtoehtona voi muu olla kuin esitetty tulkinta! Olen 

todella hämmästynyt miten atomitason fraktaalit voi näkyä paljain silmin. Mutta näkyy ne! Miten ne 

> pinnoitteet alunperin laitetaan? Jos se on joku pensseli, jonka > harjakset jättävät pantteri-jäljen? 

*Mulla on. . kuinkas muutenkaan suorankäden elektroniikkaputkiammattilaisen lausunnot aiheesta. 

En kai MINÄ nyt olisi keksimälläkään keksinyt, esim. termejä "venttilipelli" muilta kuin alan 

tuntijoilta. Samoin ei tulisi mieleenkään, että betonista voitaisiin ylipäätään kiiltävää metallikaliumia 

tehdä. Mythbusterissa muuten räjäyttivät ampullikaliummetallilla WC-pönttöjä ja ammeita! Näin 

metallikaliumia siinä itsekin maailman ensi-illassa ekan kerran. Niin kysymäsi kaliumin 

metallihöyrystyminen tehdään ionisointikuumennuksella, joten ei pensseleitä vaan tarkka 

injektiotemppu 2mm lasi-ilmaimuletkun kautta tehtyä tarkkaa puuhaa ja reaktiivisella aineella vielä 

tyhjiössä! Sillä myös poistetaan kylkiäisenä viimeisetkin tyhjiön jäämähapet polttaen 

reaktiivimetallilla sanoi haastattelemani alansa sbesialisti. > Myös miten ionit lentelisivät ylöspäin, 

ei auennut, vaikka kaaviota > löytyikin. Jarruhila tietysti imaisee osan. *Säteilypaine, säteilypaine! 
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Toki lämmin esim. ilma nousee luontaisesti, mutta tyhjiössä? Seuraa kuvasani erityisesti sitä 

kolmiskulmaista erityisen monimutkaista punaväristä peltitaitoskiihdytintä. Se ajaa positiivisena 

erityisesti negatiivisia elektroneja kiihtyvästi ylös. Taas noi venttiilipellit ajaa kanavasäteitten 

positiivisia ioneja ylös. Kaikella on tarkoituksensa. Mutta tuossa erityisen konstikkaasti 

elektroniputken yläosan koronarenkaitaan myöten. On valitettavaa, eten kyennyt valokuvassani 

saamaan tarkkaa kuvantamista noista monimutkaisista pikku-osista. Suositan nyt haalimaan 

kotiisikin muutaman käytetyn radioputken kierrätyskeskuksista, elektroniikkaromutusliikkeistä, kai 

tutuilta elektroniikkamiehiltä? Ja muuta kuin tätä katoavaa ultramielenkiintoista videoimaan! Aattele 

mikä takaporttilöytö konkreetiseen selkeään tasavirta/ tyhjiöionisaatiomaailmaan by 

ydinionisaatiohallintakytköksiin! > Kupuun jämähtänyt ionisaatio on varmaan jo tässä vaiheessa, > 

vuosikymmenten vierähdettyä, mennyt. Muuten sähkövaraus ja jonkun > paperin liimautuminen 

lasiin kiinni sen vaikutuksesta osoittaisi, että > ionisaatio voi jäädä pysyväksikin. *Itse tehdyssä 

leydenin pullossa kaksi alumiinifooliota jämähtää tuneiksi toisiaaan ionikenttineen erottamaan! 

Juupa! Ihan kuten tyhjiöön sähköerotetussa elektroniputkessakin. Eli mukaansatempaavaa 

videoitua peruskvanttiydinfysiikan ionisaatiopysyvyyksistä voisi demopätkinä iskeä näyttävästi 

yleiseen tajuntaan! Niin edelleen on epäselvää jopa minulle noitten säteilyionisaatrioiden 

pysyvyysajat. elohopealampun musta n pinnan kun PITÄISI ionisaation poistuessa loistaa 

karmiininpunaisena, mutta kun ei edes putken rikkoessani! kaikki tähänasti haalimani taustoitus 

tukee sitä, että kerran kunnolla ionisoitunut atomi tuhoutuu pysyvästi! Aihe jämähtäneisine 

viretiloineen tuntuu niin uskomattomalta jopa mulle, että hämmästelen voiko olla mahdollistakaan 

vuosien varastoituma-ajat. Selkeästi aiheesta pitäisi saada lisäpönkkää jostain. > Se Ruotsin 

kuudes laitos oli Marviken. Öljyvoimalana toimi viime vuoteen asti, nyt suljettu. *JesH! Ja vielä 

suljettu mekamoka ydinaiheesta, jettekamaa! Myös reaktoritestejä on tehty sillä, ilman > 

polttoainetta muitta muuten. Myös ruotsin ydinasekaavailut oli mainittu, > että ei se niin tiukka tabu 

ollut. Netistä löytyi. Tietysti aikanaan pimitetty! *Itse tunnen aihetta jonkin verran ASEA-

atomilaisten ollessa TVO:lla. Ruotsin kyvystä tuottaa OMAA ydinasetta olivat ihan 

pakahtumaisillaan onnestaan vielä 80-luvuilla! ---------------- Elektroniputkista III * . . .!!!!½ Johan on 

meinaan JÄNNÄÄ! -11.02.2010. Kokeilin pistää kuvani kokeeksi mm. Aija-palvelimeenkin ja 

tiiätkös mitä vastasivat linjat sulkien?! "Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa kaikki lainvastainen 

materiaali." (PUNATEKSTEIN!) PALVELUNTARJOAJALLA ON OIKEUS POISTAA KAIKKI 

LAINVASTAINEN MATERIAALI!!!!" _______________________ HUIPPUHUBAA. Eli nyt mulla on 

MYÖS mustaa valkoisella siitä, että säteilyeroosiotiedostoni on VIRALLISESTIKIN 

ydinturvalakiemme NATO:n määrittelemää ULTRA-salaista materiaalia. NYT kyllä jännittää saada 

sen seitsemän kertaa innokkaammin oivalliset viimeisimmät säteilyeroosiotietolöydökseni 

julkisuuteen! Juu ihan kippurassa nauran kun NATO tulee jo kännykkääni asti ja piippaillen 

etäsulkee sen! En kuulema saisi esitellä tuollaisia kuvia, kun Elektroniputki II on! Herranen aika 

tätä "sukseeta"!! ------------- Agrifoorum, nimimerkki Timpanen (poliisi!) Vs: *YDIN on t u h o ! « 

Vastaus #19 : tänään kello 17:43 » Lainaus http://www.rauma.chamber.fi/suhone/tvo2.phtml 

Julkista tietoa tuokin: input 44,9 tn polttoainetta, output 44,3tn käytettyä polttoainetta vuonna 2004 

Ei siis ole salattua tiedettä tuo 600kg:n häviäminen. -------------- Gettererenkaita 

elohopeahöyryputkissa. Keskisuomalaisen foorumilla muistutettiin, miten näitä kanavasäteilyjä 

ohjaavia getter renkaita näkee muissa tyhjiölampuissa kuin elektroniputkissa myös. Tässä huikean 

mielenkintoinen kuva hiukan vanhemmasta mm. elohopeahöyrylampusta. Ylhäällä olevaan 

gettererrenkaaseen ohjaa kanavasäteilyä ja elektroniylijäämää varsin samantyyppiset peltikiskot 

kuin elektroniputkessa. Kantaanpäin on tehty ohjaava mielenkiintoinen "neliöpeltiläppä" joka 

peittää ohutta noin millin halkaisijaista ontelokapilaariputkea syvälle kantaan. Osaava näkee, juu 

kyllä, kyllä tosiaan säteilyeroosoivat beettaelektronit, kanavasäteilyt, röntgenöinnit TIETEN ajetaan 

purkausputkissa pois säteilyeroosoimasta. Niinikää esim. nykyaikaisien loistelamppujen 
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hehkukatodin kesiumkanavasäteilyjä poistetaan, yllätys yllätys soikealla hunturenkaalla. Myös siinä 

säteilyeroosioiden iskusuunnat näkyvästä lasipinnasta ohjataan kohti kannan juurta 

"koronarenkaalla" loissäköpuhalluksin! Yläpuolinen peltinen taivutettu getttererengas. 

http://kuvaton.com/k/3Mn.jpg [img]http://kuvaton.com/k/3Mn.jpg[/img] Alapuolinen lasionteloon 

neliöläpällä kanavasäteet kantaan pumppaava ratkaisu: http://kuvaton.com/k/3MD.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/3MD.jpg[/img] ------------ TVO:lta 600kg kanavasäteilyja ja 60kg 

neutronivuota vuosittain. TVO on tehnyt IAEA, tyyliin tietoisesti vaikeaksi laskea "grammalleen" sitä 

määrää, mitä ydinvoimalansa syytävät vuosittain Uraani/plutoniumionista kanavasäteilyjä ja 

neutronivoitaan mittaamatta reaktoreistaan ulos. Meriin, beettasoihduin savupiipustaan, 

sähkölinjoilleen ja suoraan läpi ohuitten suojaseinämiensä. Virallinen energiapäästö ja TVO:n 

myös itse julkisuuteen raportoimat vuosikevenemät on todettu systemaattisesti salatuiksi kilon 

luokan silkaksi valheeksi. Siksi on aika saada asiaa oikeaan tutkintaan ja suuruusluokkaansa. 

Erityisesti TVO:n omat tiedostot ja niissä "Yhteiskuntavastuuraportit" ovat mielenkiintoista 

todistusainetta. Niissä puhutaan suoraan paljonko vuosittain reaktoreihin pannaan polttoainetta ja 

paljonko poistuu jäämäpolttoainetta. Ongelmaa lisää se, että polttoainetankojen toimittajien 

sarjoissa on eri peruskokoluokkapari. Mutta ongelma osaavalle tämä EI toki ole. On vaan 

seurattava kertymiä pidemmältä jaksoltaan. Siksi hankin pidemmän liki 10v jakso-otannan: 2002 in 

44,8t out 45,9t ero+ 1,1t 2003 in 44,3t out 45,3t ero+ 1t 2004 in 44,9t out 44,3t ero- 0,6t/klassinen 

300kg laitosta kohden. 2005 in 40,2t out 38,9t ero- 1,3t 2006 in 39,1t out 37,8t ero- 1,3t 2007 in 

41,6t out 39,9t ero- 1,7t 2008 in 40,8t out 38,6t ero- 2,2t _________________________________ 

Keskiarvo 350kg/laitos 700kg yht. Laskelma lisäksi tukee pilkulleen mittanormaalitietoani, miten 

TVO:n polttoainetankojen painot kevenivät systemaattisesti vuosikymmenluokissa yli 300kg/laitos. 

Tästä vuodosta energiapoistuma on kilon luokassa/ laitos. Mielenkiintoa lisää miten alati 

suuremmalla poltollaan ja säteilysaastuvammasta reaktorista säteilyeroosiomäärät kasvavat, kun 

reaktoripönttöön, suojin porautuu kasvavasti säteilyeroosioreikäisyyksiä. TVO konkreettisesti r ä j ä 

y t t ä ä Olkiluodossa Hiroshimaluokan ydinpommin surutta ja ohi mittamatta, läpi korruptoituneen 

Suomen/IAEA ydinmittauslaitteistojen vuodesta toiseen! 

  

439.Jutusteluja V..txt 
439. Jutusteluja V. Subject: Re: WHO? En törmännyt uutiseen, ei WHO:n sivuilla, ei kolmosen 

sivuilla (en katsonut lähetystä, mutta uutisaiheiden joukossa ei ollut. Lähinnä vastaavaa uutista oli 

syövän kaksinkertaistuminen -20 mennessä Australian New South Walesissa. Uutisoitu 

22.12.2009, mutta ainoastaan sielläpäin toki. Kerro lisää? Uskomatonta, jos tuollainen data pääsisi 

yleensä läpi! *Uskoatonta in deed! Koko eilisenpäivän seurailin, olisiko uutinen lirvahtanut EDES 

YLE/MTV teksti TV uutisointeihin. Vaan kuten odottaa saattaa uutisointia ei tekstimuotoon 

kopioitavaksemme TIETEN päästetty! Ilmeisesti olen näitä ytimekkäitä teksti-TV muotoja jo niin 

useasti onnistunut käyttämään vipuvartena, että pelkäsivät sitä nytkin. Hurjinta tässä on tosiaan 

säteilytasomme tuplaantumismyöntö ja yli. Koska tuo kemikaalisaasteitten putoaminen -98% on de 

fakto! Niin ei jää kuin siviiliydinvoimaloitten säteilypäästöjen kasvut!! Hei, mogia tulee, tarkistin 

omasta Luonto tieteen valossa -versiostani! "sinä kymmenen vuoden aikana, minkä radium on ollut 

tunnettuna. ei ole ollut havaittavissa vaa'alla huomattavaa painon vähennystä" Eli ionidiffusointeja 

ja kanavasäteilyjä ei ole tarvittu selittämään hukkaan joutunutta ainetta. Eivätkä ne toimisikaan 

tavallisessa ympäristössä: kanavasäteilyksi kiihtymiseen tarvitaan suurjännitteitä ja 

diffusoitumiseen enemmän ionisoivaa säteilyä, kuin laboratorioampullista löytyy. *Houldi! Eli 1908 

painetussa kirjassa EI edes tunnettu käsitettä kanavasäteilyt. Joka tuli kirjoihin VASTA 20v 
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myöhemmin! Tuossa siis luki, laboratoriossa on säilytyksessä muutama mikrogramma ultrakallista 

radiumia. Sen matemaattinen laskentakaava, miten se haihtuu konkreettisesti "kaasuina 

kiintoaineesta" oli jo olemassa. Mutta senaikuisilla heikoilla mittalaitteilla EI 10v aikana ole 

KYETTY mittaamaan kovin tarkoin massakatoa/vuosi. Tuossa siis EI kajottu muuhun kuin siihen, 

ettei tätä Euroopassa laskettua MASSAKATOA ole voitu liian pienin erin demota heikkolaatuisissa 

laboraatiovaakituksissaan. Jos luvit kirjaa tarkemmin poistuviksi aineiksi esitettiin kyllä ihan oikein 

elektroneja= beettasäteilyelektronien IONEJA. Kanavasäteilyn ainoaa nykyään julkitunnustettua 

muotoa ++ionisoitunutta heliumia. Kirja kuittasi kaiken tämän y l i menevän sivulauseellaan, että 

MUUTAKIN säteilyenergiaa poistuu! Tähän tajuttiin kuuluvan mm. painavahkot gammafotonit, 

röntgensäteilyenergiat ja vaikka tuo mittareissamme yhä mittaamatta jäävät 

kanavasäteilyosaset.Nimeltään muuten alfaa. Alfa on liki klassinen kanavasäde! Muttei missään 

tapauksessa ainoa muoto. Nykyään toki ainoa kanavasäteily joka "virallisesti" tunnetaan 

(väärennetyllä alkuperänsä peittävällä) nimellään. *Ei kanavasäteily mitään KIIHDYTYSTÄ tarvitse 

ollakseen säteilyagressiota, ei alfankaan tarvitse lentää! Vaikka se niille tarvittaessa toki 

voidaankin tehdä. Alffaydin on alffasäteilyä vaikkei liikuisi lainkaan. Kanavasäteily on luonteeltaan 

kuin vaikka neutroni. Neutronille voidaan määritellä peräti 5 erilaista ioninopeusluokkaansa ja 

energiatasoaan. Kanavasäteilynä leijaileva vaikka radon voi esiintyä peräti 86 eri 

ionisaatiotasoissaan. Aina riippuen siitä montako elektronia siltä puuttuu. Sitten tämän päälle sille 

voidaan laskea neutronien mallia lainaten 5 eri nopeusmuotoaan. Eli näin määriteltynä radonin 

kaasukanavasäteilyn muotoja on= 86* 5= 430 ERI kanavasäteilytilaansa! Aika hurjaa mitä? Tämä 

kun tarkoittaa tarkoittaa karkeasti 100kpl eri alkuaineillemme levitettynä huimaavat 20 000eri 

kanavasäteilytasoa. Ei tosiaan mikään ihme, miksi kanavasäteilytutkimus oli tärkeintä ydinalan 

tuskimusta 1920-luvulla ja vielä 1970-luvuilla Pekka Jauhon mukaan. Juuri siksi, kun homma on 

äärimäisen monimutkaista. Muuten tähän vielä yksittäislisätieto. Miksei kanavasäteilyn tarvitse 

kiihtyä ollakseen vapaasti liikuvaa kaasuionisaatiota? Sama kysymys miksi rauta ei ole kaasu. 

Mutta esim. liki tuplasti painavampi radon on? Selitys on yksinkertainen. Jalokaasuna radonilla EI 

ole jalona valenssisidoselektroneja! Eli AINA kun aine ionisoidaan tilaansa, jossa sillä EI ole 

uloimpia valenssielektronejaan valenssisidoksikseen on kyseessä KAASU! Pelkistettynä säteilyn 

IONISOIMA rauta, kuten vaikka lyijy ON vapaasti liikuvaa ionipalasmaa= KAASU! Ioni= "vapaasti 

liikuva!" Alusta alkaen en ole pitänyt kanavasäteily-nimestä, mutta ionisäteily aiheuttaisi vielä 

enemmän sekaannusta. Säteilyksi asti kiihtyminen (eli enemmän kineettistä, kuin potentiaalista 

energiaa) ei myöskään edelleenkään vakuuta. Sensoreiden reaktio kuitenkin pisti miettimään, että 

voimalinjojen kuljetusmekanismit voisivat hyvin olla se juttu, josta paniikki irtoaa. Yhdessä 

diffuusion kanssa potkii kyllä, kun voihan hiukkaset perinteisen piipun kauttakin hakeutua linjoille. 

*Oikein. Luve nyt omaksuen tuo juttu yltä. On äkkiseltään vaikeaa mieltää plasmakäsitteitä. Hei 

kamaan kyllä ihminen ehkä vaivoin tajuaa, että sula rauta ON NESTE. Koska kaikille 

alkuainetaulukoissa määritellään tarkka ionisoitumisensa piste, jossa kiintoaineen valenssisidokset 

muuttuu van der Waal'n löyhemmiksi elohopeasta tutuiksi toisiaan vasten liukuviksi 

nesteadheesiopintajännitysten sidoksiksi. Tästä on kyse nesteeksi muuttumisessa. Ei tämä 

kaasuksi kulkeutuminen ole sen vaikeampaa. Kaasu määritellään näin: -Kaasut ovat yksiatomisia 

tai pienimolekyylisiä yhdisteitä - Kaasumolekyylit ovat jatkuvassa (taustansa "termisessä" 

lämpövärähtelyjensä) liikkeessä -Molekyylien törmäykset astian seinämiin aiheuttavat kaasun 

paineen. *Nesteessä pintajännityksen löyhemmät "vajaatoimiset" valenssielektronit pitää 

pintajännityksin ainetta muodossaa, jossa neste ei vielä kaasuna laajene ympäristöönsä. Mutta 

kun aineen ionisaation kasvaessa, esim IR-fotonoinnin atomikohtainen energiavarastoituma on jo 

niin suurta, ettei aineella ole enää kemiaa, vaan on ioni= vapaasti liikuvaa kemiatonta 

atomikaasua. Ylitetään Röntgenin määrittelemä kaasun säteilyenergiakertymän kriteerit. Aine on 

siitä eteempäin kaasua= kanavasäteilyä. Puolestaan aine on kanavasäteilyä vaikka säteily ionisoisi 
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aineen KAIKKI elektronit pois! Tai vaikka kanavasäteilyalkuaine saisi kosmiset valon nopeutensa, 

niin se on aina vaan kanavasäteilyn kriteerit täyttävää. Puhuit voimalan päävaihejohtojen DC-

kompensoinnista, mikä kuulosti minulle juuri peiteselitykseltä todelliselle tarkoitukselle kiihdytellä 

ioneja tyhjiössä. *Totta. Kertoo juuri siitä miten ydinvoimalan kanavaionien IMUT halutaan 

maksimoida! Mutta muut vaiheet ovat vain yksinkertaisesti liian ongelmallisia. Nauroin kyllä 

voimalan kunnolle taas ääneen, kun kerroit vesipiirien vaurioista! *Pallot reaktorissa oli ihan 

huippuhuhu! *Siinäkin mielessä äärimielenkintoista kun noita reaktorista löytyneitä pallosia 

kertoilivat hyvin monet ITSE H-hetkillä nähneensä! Minä EN niitä sattunut näkemään, kosken 

reaktorirevisioissa niissä pahimmissa pöntön aukaisuissa sattuneesti ollut. Mutta en toki epäile 

asiaa lainkaan. En varsinkaan, kun se on täysin mahdollista ja todennettu luottonimin! Siitä tuli 

myös mieleen, että jäähdytyspiirin vuodot myös voivat kuljettaa massaa pois. *Aivan tasan 

tarkkaan kuljettavat. Määrät on vaan epäyhtenevät ja tarkoin salatut. Puristetaan toki kaikki mehut 

uusista löydöistä myös. Nyt on ehkä mennyt uutuudenviehätys jo niin, ettei sensorien 

hätäreaktioista voi aavistella oikeaa suuntaa? *Paljon mahdollista. Toisaalta IAEA kontroloi nyt 

juttujamme elektronimikroskoopein. Reagoiden hysteerisesti juttuihimme jatkossa. Niin lähellä 

totuuksia jo liikumme. Ja voin taata, että lisää paniikkiaiheita ydinmilitääreille tulee.) Mutta ei tämä 

betasoihtua kokoluokassaan uhkaa! Toisaalta "ydinsähkö säteilee" -idea on kyllä paljon helpommin 

tajuttavissa tavalliselle ummikolle. *Tajunnallinen täyskymppi Kyllä maaperän säteilykartat olisikin 

herkkua! Alustava oma mittaus ei näytä mitään, mutta se olisikin ollut yllättävää. *Juu kyllä ne 

löydökset sielä luuraa! Mutta maaperä on vesiliikuntainen, alati huuhdeltavana oleva huokosmatto. 

Jossa tällaiset kanavasäteilyionipommitukset näin massiiviseen alueeseen levitettynä eivät hevillä 

ilmoittaudu. Mutta esim. maaperän tritiumarvon me JO tiedämme (SYKEsarja B7) räjähtäneen yli 

250< kertaistumisiinsa! Deuteriumipäästöjen tasot lienee tuhatkertaistuneita yms. Samaa 

noudattava tilanne on myös muilla "kanavasäteilyn tuomilla aluainetaseitten tuotoksilla" jos niitä 

vaan alettaisiin systemaattisesti mittailemaan! Mietis nyt asiaa vaikka näin 300km* 0,15km alue on 

linjojen alla. 45km2 kokoiseen perusmaahan TVO tunkee 500kg/v uraanihippusiaan ja plutoniumia. 

Tuostakin suurin osa jonisoituu ilmaan ja huuhtoutuu vesisateisiin, hautautuu maahuokosiin. Jos 

tuosta nyt kaappaat kämmenalan näytteeksi, niin montako atomoa saat matemaattisesti 

kouralliseen? Kyllä se muutoskertymä itsessään on, koska säteilyn energiat ja aineet on ikuisia. 

Mutta hassuinta on, että globaalin muuttumisen mittaat juuri tuollaisessa yleistaustamme 10-

kertaistumisissa, joista WHO:t nyt uskomattomasti löydöksenämme nostaa kasvavaa paniikkia. 

Reagoivat kuule juttuihimme hepokatteina ja heti! (Pitäisi tietysti jättää vuorokaudeksi mittari 

paikalleen, kehittää jokin tallennusmekanismi... ja sittenkin paikkakohtaiset vaihtelut hämäisivät. 

Tarvittaisiin tosiaan laaja kartta, josta voimalinjojen mahdollinen korostuma näkyisi silmäyksellä.) 

*Voit kuule olla 100% VARMA, että esim. näistä jukistuksistamme valpastuneet, esim WHO-

tyyppiset kansainväliset instanssit on panikoituneet JUURI siitä, että kansan syvissä riveissä 

aletaan tajuamaan julkisuuteen asti, mitä ydinvoimalat on heidän salaisissa kartoissa tehneinä 

näkyneet JO 1970-luvuilta! Olen 100% varma, kaikki tällainen uutistavan muuuttuminen, esim. 

klassinen WHO-panikoituminen on kirjoittelujemme sekundääriseuraamuksia. 70v< 

ydinsalaisuuksien nimenomaan "mystinen" tiedon vuoto tässä ja toimestamme NYT alkaa 

muuttelemaan tiedeumpioita ennenkokemattomasti taustoilla. Pari vuosikymmentä sitten jonkun 

STUK-pellen manipuloidessa -2mSv taustasäteilyistä pois ei kukaan älähtänyt. Nyt nostaessamme 

sen kaltaiset esille alkoi, . .hei man vasta e i l e n kuulimme miten ydinalan lahjustman tutkijan 

solusäteilytiedostojen manipuloinnista napsahti ydinpeeloa näpeille. Hei juuri NÄITÄ saamme 

kiistatta aikaan! *SUPO/NSA alkaa tajuta, ettei 70v ydinlintukotopimennnot toimi enää. Kun Styrge 

ja Tv ArTo sitkeeeesti vaan junttaa miljoomnien tietoisuuteen synkimmät ydinsalaisuudet!) Syylliset 

ydinkoirulit alkaa älähdellä, juuri siksi kansainväliseti komennetut ydinnnettimilitäärit panikoituu! Hei 

kamaan man! Nämä meidän juttuesiinottomme leviävät salaisiin sloosheihin kuin kulovalkeat. Ei 
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niinkään siksi, etteikö säteilysaastan leviämismekanismeja salaisimmat yyberprofessorit olisi 

tienneet tosiksi. Vaan uutta on n y t se, miten alkaa rahvaskansat aiheistamme Googlenetteilyinsä 

kuulla!) Zäpistä: No, se nyt herkuttelee lipsahduksilla, puhuu niistä sivuja ja jättää kiistattomat 

huomiot pois. Yrittää ohjata huomion pois tiukasta faktasta. Vaarallinenhan se tyyppi on, mutta 

alkaa tympiä muitakin tiede-foorumilaisia, vaikka jotkut kollegat ponnahtivat unohduksesta vain 

kannustamaan. *Zäp on NSA/NATO-vahvistus! Jonka hyppy foorumeillemme kertoo v a i n siitä, 

että kirjoituksemme ovat alkaneet kerätä kasvavaa ydintietovuodoista huolestumisia pitkin 

maailmaa, EU:ta. Kieltämättä olen esittänyt minimiskenaarioita mm. karkaavien neutroneiden 

määrästä, mutta vain näyttääkseni, että yhdelläkin karkaamisella per fissio saadaan 10kg 

katoamaan. Siihen hän muistutti itse, että väitteissämme 20 karkuneutroninkin olevan mahdollista 

kadota. Eli tällä tavalla myös pitää aihetta pinnalla tahattomasti. Omaan tyyliini kun kuuluu 

maltillisen linjan lisäksi olla toistamatta väitteitä turhaan ennen kuin tulee taas syy. 

Ydinprotestoiminenkin on taidetta! *Olalaa "fransei taidetta", massatappamiseen ja korruptoida 

kokonaisia valtiomekanismeja. Vaikka nyt tuollainen eilen 02.02.2010 startattu ydinpoliittinen 

nimilistojen kerääminen. Aatteles, ydinvastaiset yhdistykset olleet hiljaa kuin hiiri lapasessa. Vain 

kaltaisemme äänessä. Ja nyt tulevat pakottaminamme kehään. Ei näy heillekään jääneen 

ydinaiheen mykistymisille paljoja elintilaa. Niin näin ME osaltamme vaikutamme sekundääriseti, 

paljon, paljon enemmän kun heti tajutaan!) Siksi Kose/NATOpoliisit pitää juuri meitä Suomen 

ykköshyökkäyskohteinaan! No, siinä radiumin puoliintumisajassa, 1760 => 1602, zäp on oikeassa, 

mikäli tuloksen tarkentumiseen on uskominen. (1760 vuotta oli ensimmäinen tulos, jonka määritteli 

Ellen Gleditsch) Mutta kokonaisuuden kannalta tietenkin merkityksetöntä tuommoinen. *Juu T½ 

puoliintumisaika on toki myöhemmin tarkennettuna toi. Mutten MINÄ puhukkaan siinä T½ 

puoliintumisajasta. L.T.V. esittää yksiselitteistä massapainomuutosta! On eri asia kertoa kivistä 

vuoren rinteessä ja itse vuoresta. Zäp joutrui Pasifoorumissa jopa ITE myöntämään olleensa 

väärässä ja myönsi, että radiumin massa todella KONKREETTIESTI haihtuu säteilyn energioina 

taivaan tuuliin! PS. Nesteitten, kuten elohopean pintajännityksen van der Walls'n yhtälö: (P¬+ 

a/V^2) (V-b)= n R T. --------------- Subject: Synonyymejä Hyvä, ettei mennyt ohi tuo uutinen STUK-

tutkijan epärehellisyydestä! Aiemmin olisi varmasti pistetty pellolle ilman uutisointia; nyt riski on 

liian suuri saada tietää salapotkuista ja kasvattaa skandaalia. Sinun kokemuksellasi kampaan 

tarttuisi sellainen herkkupala jotain kautta kuitenkin! *Juuri tuollaisissa h e r k k u p a l o i s s a 

muuten huomaa ja tajuaa mihin "ME= tiiminä" olemme toimillamme kytkeytyneet. On tasan 

tarkkaan varmaa, ettei tuollaisia olisi tapahtunut ilman toimiamme ja näyttöjämme siitä, että 

tarkkailemme ydinalan ylilyöntikulttuureja kautta maamme.) *On ne muuten ydinpeelot kierroksilla. 

Eilenkin illalla 03.02.2010. Sulle lähetin tuon kanavasäteilyionisoitumisatomien +3200- 6000C 

juttuni. No menin sitten nukkumaan. Yöllä sitten heräsin1:20 ja kännykkämodeemia aktivoitiin 

uudelleen ja uudelleen ulkoa päin valot leiskuen ja ääntä kontaktoiden. Sitä kautta olen muuten 

nähnyt, miten akullinen kannettavani aktivoidaan skannattavaksi kaukaa näyttö palaen. No muuta 

kun akut irti ja johan tokenivat. Aamulla lähdin vesivoimalaan ja HETI kun astuin sisään alkoi 

samanlaisesti puhelimemme piristä merkiksi siitä, että autoni varashälytin oli aktivoitu 

sateliittiseurantaan. Näille tarkoituksellisille tavoille antaa häirintäsoittoja on tyypillistä, ettei 

kysyessä vastata mitään, vaan joku koneellinen "piip, piip, piip, piip" ja linjat samalla alas. Nyt on 

kuulema myös Olkiluodon saaren muidenkin kännykkälinjoja alettu SYSTEMAATISESTI samalla 

koneäänellä vauhdista pätkimään. Ideana on, että kun NSA robotti kuulee ja tunnistaa kriittisen 

avainsanatunnisteen, esim "ydinvoima, tarkailla, poliisi" yms. Katkoo kontrolirobotti piipillä 

varoittaen puhelun opettaakseen, ettei aroista saa puhua. Juu kovasti hyvin tiedän, että kuulostaa 

vähintään uskomattomalta. Mutta alallani näissä ei ole mitään outoa. Kun olet vaan LIIAN lähellä 

krittistä aihetta kaikenlainen avoin viranomaisuhkailu otetaan automaattisesti käyttöön. Sinulla 

alkaa varmaan olla näistä, "kasvavaa kokemusta", että oivallat miten ydindiktatuurinen Suomemme 
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viranomaiset on alkaneet toimia. Noo, tuosta kanavasäteilystä nyt vaan olemme eri mieltä: minä 

haluan kutsua niitä ioneiksi, jos ne eivät liiku! Liian monta nimeä samalle asialle mutkistaa kenttää. 

Esim. "superpalaminen" on paljon tyylikkäämpi kuin "kanavasäteiden höyrystävä vaikutus". *Eikös 

vaan olekkin!) *Hommaa monimutkaistaa moninaiset muuttujat. Eikä pelkästään se, että 

kanavasäteilyn ioneilla lienee laskemani 20 000 eri toimintatasoaan. Hämmästyttävää, kun 

nykyisin koko ionisaation laajasta skaalasta uskalletaan tunnusataaa vain ++tuplaionisoitu 

heliumytimen säteily alffana! Kaikki muut on silkkaa TABU:a. Tuosta vaikutuksesta johtuen tuntuu 

luonnolliselta myös, ettei plasma-tilaan saa ainetta alta 3000K asteen! *Jos muuten luvit tarkemmin 

tuon T.K. hammasioniporan periaatteen. Siinä siis säteilyionisoimalla arkista ainetta se saatiin 

"sulamaan" hammasluuhun vartissa. Ei se siis KUUMENTUNUT +3000C. Mutta sen 

säteilyenergeettinen värähtelynopeus "vastaa" samaa efektinopeutta ympäristölleen kuin +300C 

kaasu. Ilmeisen vaikea tajuta, ihminen kokee säteilyplasman "lämmön" niin, että palelee +6000C 

plasmaionisaation sisällä ollessaan silti. Eli oivallatko näitten termien huimat "efektierot?" Kun 

plasma kiehuu +6000C atomikohtaisella liikenopeudella kaasua on tilassaan niiin harvassa, ettei 

"lämmitä" neliötä kohti juuri yhtään silti! Jos ihminen saa radioaktiivisen kuolettavan annoksen 

vaikka nyt käteen ei käsi LÄMPENE yhtään vaikka säteilyä pursuavat yksittäisatomit liikkuvat +6 

000C lämpöliikunnan nopeudella sisältämäänsä säteilyfotonienergiaa. Tämä olisi nyt tärkeä 

mittaiklla, että kykeneekö näitä sisäistämään kuulijana? Nähdäkseni perus radioaktiivinen kama ei 

sentään pääse ampullista ulos merkittävästi. Säteily on paljon lievempää ja seinämässä paljon 

vähemmän lämpöliikettä kuin reaktorissa. *Niin gammalle, neutriinoille ja esim. römtgensäteilyille ei 

edes TUNNETA tapaa estää läpitulot kaikien aineitten. Puolestaan esim. neutronit menee 

heittämällä metrisen umpiteräksen läpi. Beettaelektroni-ionit menee niinikää kaikialle sinne minne 

sähkökin vaikka kilometrisen kaapelin sisälle! STUK on vaan hämäysmielessä alkanut tältä vaatia 

tiettyä "miniminopeutta", jotta vaivautuu mittaamaan sen beettana. Itse asiassa säteilyenergiasta 

VAIN alffa on toistaiseksi ollut ainoa poikkeus, jolla on jonkinlainen mitattava aineseen 

hidastuminen. Mutta tajuttuani kaasudiffuusoinnin esim. NEO-valokokeissani tajusin, ettei 

senKÄÄN etenemisesteenä aine ole kuin lähinnä "varastoitumista" läpimenemisiinsä. Ihan hei siis 

oikeesti säteilyn 50 eri energiamuodosta nykyisillä tiedoillani ei YKSIÄÄN pysy purkitettuna edes 

kohtuullisesti. Veikkaan edelleen, että se voimalinjajuttu on aiheuttanut suurinta hätää. *Joo se 

tosiaan sekoitti pakan. Viimeiset "ydinsuojaetäisyyden" illuusiot alkavat kadota. Aletaan tajuta 

miten Maapallossa säteily vaan on kaikkialla kaikille ja yhtäaikaa. Miten siinä alkupäässä syntyisi 

megahertsiluokan taajuuksia, (jos ne vaikka aiheuttaisivat "painetta" poispäin) joista taisit mainita? 

Räjähtäisikö kondensaattorikupla eristeessä 50Hz:lläkin? *NIMENOMAAN! Tämä tässä juuri 

oleellista on. Kaikkialla missä syntyy kapasitiivistä, induktiivista vaihesiirtoa, kipinöintiä synnyttää 

kymmenien megahertsien paikallisresonaattorilähettimen! Katso miten suurjänmnitelinjat purkaa 

miltei silmiin näkymättömiä särisevän äänensä koronakipinäpurkauksiaan tauotta. 

Perussysteemissä 50Hz on jo alkujaan vaihtosähköä, joka muodostaa 

viivevaihesiirtoresonaattoreitaan ympäristöön. Näistä syntyy sitten koronapurkauksia ja sitä kautta 

suurtaajuuslähettimiä pilvin pimein. Hurjaa siinäkin mielessä, DC tasasähköllä suojaklaapeleissaan 

EI! Mutta vaikka TVO vie Ruotsiin 800MW tasasähkökaapelillaan , niin suin surmin EI haluta näin 

siirtää ydinvoimalan kaikkia energioita!? Niin syynä tuottaa vaihtosähköpumppulla sähkjölinjoille 

satojen kg uraaneja, kanavasäteilylähettimineen pidetään elimellisen tärkeänä säteilypoistajana! 

Kinasin ydinherrojen kanssa aiheesta , miksei TVO siirrä merikaapelisella tasasähköllään myös 

Helsinkiin, säästäen miljardiluokan linjakulut, 300km2 linjan aluset yksityismaa-alat tuhoiltaan, ja 

momnia muita otsoni, typpioksidihaittojakaan ei esiintyisi. Ei vaan kuulema KÄY! Olivat ihan niin 

ehdottomia vaateissaan, etteivät haluneet edes kuulla moista! No kanavasäteilyimuri, 

kanavasäteilyn satakiloiset poistot ON SYY! Kun huomaa NATO-erityisjoukkojen panikoitumisen 

aiheesta, niin epäileekö enää kukaan? Eristeiden töhkä on varmaan sikä kaikkea saastaa, mitä 
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suurjännite imuroi ympäriltään. Siinähän olisi paras näytteenottokohde, jos se mitenkään vaan 

kävisi päinsä! *Tasan tarkkaan noin. Suurjännitteet tosiaan imuroimalla oikein hakee kaiken 

beettasoihtuja myöten liikenteeseensä. Jos tyhjiöputket olivat lasikuitua "pärinän" estämiseksi, niin 

minkälainen konstruktio on generaattorilla? Entä mitä kautta sitä huolletaan? *Siis?. . Generaattori 

on pitkälti arkinen sähkömoottori metallivaippoineen. Ydinvoimaloissa esim. TVO kovasti kyllä 

kehitteli käämeihinsä onttoja putkia. Niissä jäähdytteenä virtaa ankkuria pitkin joskus vesi. Mutta 

erityisesti TVO kehitti VETY virtauksia niihin. Ankuri, jossa näitä kanavasäteet heittämällä kevyellä 

vetykaasulla kanavoimaan suunnitellut rakennnelaitteet muuten jopa ostettiin. Sitten tuli joku 

"mutka" ja hanke jäi puolitiehen TVO:lla. Ilmeisen selvää, että kanavasäteille reittejä hiottiin. No 

Generaattorin lähtölaatikosta asti tuo putkikisko ionivirtansa sitten tuo. Toivon kyllä, että 

hautumassa oleva idea tuo kusta sukkaan "isoveljelle"! *Tälläisia "herkkulöydöksiä" koitamme toki 

kaikin keinoin.  

  

440. Revisiomysteereistä..txt 
440.Revisiomysteereistä. Haluaisin hankalamman kaman vastapainoksi kuulla vähän, miten 

revisiot (TVO:n ultranopeat tai yleensä) menevät. Reaktorin annetaan jäähtyä pari päivää 

*JääHTYÄ? Mitä se ON!. . .Kiehuvat reaktorivedet SUORAN reaktoreista pumpataan ohi 

KAIKKIEN mittareiden surutta T-rakennuksen merivesivälpille sitä varten Rh-halliin kiinteästi 

asennettua pukea pitkin. Putkessa tosin lukee, että "palovesilinja", . . . !!! Kaikki kuumat hiukkaset, 

radiojodit ja radonit menee hiukkaakaan siivilöimättä, tutkimatta parissa tunnissa hehkuvan 

kuumana poistovesikanavaan ja Selkämereen muutamassa tunnissa! (PS. olen toki aiheesta 

kirjoittanut läpikorruiptoiduille STUK-vastuuviranomaisillemme. mutta TVO kuulema maksaa mua 

enemmän korruptionsa tueksi! ja sitten polttoainetta vaihtoon? Videomonitorien kautta robotointia 

ja sen semmoista. *Polttoaineet vaihdetaan minimissään 4m vesipatjan päältä Rh-altailla, joita on 

3kpl. (Ja KPA varastossa tuplana samat.) Latauskoneen tartuntalaitteessa on vedenalainen 

kamerat, jota mm. IAEA videotallentaa omaan lukittuun mustaan laatikkonsa. Pojat kuvaavat 

kunkin nipun etsatut tunnusnumerot, painot yms.. Sijaintipaikat ennen ja jälkeen tarkennetaan 

tarkan ennakkoajo-ohjekartan mukaan. Puhutaan "polttolimiittilaskennoista". Miten sanoisin 

eräänlaisia tähtisyherökuvioita reaktorin tankopaikkaneliöiden shakkilautakuviossa. Jossa 

polttoainenippujen tasainen ja optimaalisen MAKSIMI poltto plutoniumiksi haetaan 

neutronivuotietojen mukaan. Alkujaan revisiot kesti 4viikoa. Sitten kolme, kaksi, yksi. Nykyään 

revisio on niin nopeatempoista hutilointia, että oksat pois. Revision aika määräytyy VAIN siitä 

ajasta mitä polttoaineen siirrot vaatii yötä päivää tehtynä. MIKÄÄN MUU KOSKAAN ei riitä syyksi 

revision pidentämiseen. Ei edes se, että toisinaan reaktoriputkistoihin on hädässä jäänyt mm. 

rakennustelineitä, jakoavaimia, satoja kiloja hiekkasäkkejä, tonneittain putsaamattomia 

rautatyöstöpuruja. Valtavia eriä esim. jotain "työstösuojakumipatjoja". Näitten kumienkin takia 

prosessin ionipoistimet sai tehdä 6kk TÖITÄ urakalla. Mutta kolisevia putkistoja EI toki vaivauduttu 

aukomaan kumien poistamiseksi. Päätettiin vaan moraalittoman tutusti edetä megariskillä ja 

täystehoilla! -------------- Sent: Sunday, February 07, 2010 1:52 AM Subject: Vauhti jatkuu näköjään 

> Kuvaton.com alhaalla, laitoitko sinne taas jotain? *Ei HEMMETTI, että tuon tason megakauhua 

NATO:ssa!) *Niinkö "raskaaksi alkavat nämä säteilyeroosioionitiedostojen materiaalini puskemaan 

heidän hallintansa ulkopuolelle. On se van KUMMAA, että TVO:n/ kanavasädekuvitukseni saa 

tuollaiset palautteet. Juupa juu pistin tosiaan eräitä parhaimmantason mateeriaalejani toki sinnekin 

juri Overdriven lukkiutumisen aikaan suurempaan kiertoon. Ja tiedätkö muuten mitä?) En ole 

päässyt säteilyionisaation eroosiohallinnan aiheessa kuin kepeään ALKUUN! NYT sen vasta 
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aiheen AMMATTIKULTAKAIVOSAIHEISTOT HIFFASIN! Tänään lisätyöstöön ja illemmalla pitää 

sulle laittaa privana niin oivallat. .!) > Näit varmaan tämänkin iltalehtiuutisen jo silloin kun se tuli: > 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010013111030479_uu.shtml *Siinä mielessä erittäin poikkeuksellinen 

OL-3 megamokien HS-uutisointi, että paukahti sensorien läpi kymmeniin foorumeihin. Jo niin 

rajusti, etteivät sensorit ehtineet poistamaan. Hyvää matskua, aika "kesy" kyllä. Mutta hieno ja 

ponteva nyanssi, ettei Suomen demokratiaan luota enää kukaan, että turvassa 

demokraattisemmassa Puolassa vasta uskallettiin juttu tehdä! > Oliko vetyräjähdys se sama, josta 

kerroit yhdessä raakamateriaalissa > aiemmin? Verijäljet portille raahautuneesta uhrista ja noin? 

Taisi olla ensimmäisiä kuolleita? *Juuri noin kävi. > Ankkurijuttu on kokonaisuudessaan tosiaan 

jotain. *Miljioonien suo ydinalan rikollisiin hämärähommin oikein ISO sulka , on toki. Miten muuten 

ne > johdinkiskot kiinnittyvät generaattoriin? Onko tästä liitoksesta mitään > havaintoa? Meinaan, 

senkin pitää olla erikoinen, jos ankkuri on > hiukkaskuljetin. Entä onko akseliliitoksesta pursuavalle 

höyrylle oma putki ulos? *Putkikiskon lähtöä muuten en edes minä päässyt i k i n ä siitä päästä 

tsekkaamaan! Varsin hämärää siis! Muistan kyllä miten kiskot littyi jotenkin "oudon jäykästi" 

suurella laatikolla generaattorin päästä. Erityisesti mieleeni nousee kuva ihan ihmeellisetä 

viivasuorasta loivana kaukaa ylhäältä alas noin 30asteen kulmassa tulevasta putkilinjasta. No hei 

voisin sanoa kolmen putken lentokiitomäestä. Putki oli niin oudossa kulmassa kaikkeen ympärillä 

olevaan , tuli niin alas massiivisena vahvan ja paksun päältään kattoon asti valtavan väljänä 

systeemissä. Sen koko väkisin tehty ominaisuus hallitsi koko megaisoa turbiinihallikulmaa. Jo 

silloin ihmettelin, ettei alueelle edes asentajien sallittu mennä liki. Sielä tosiaan oli AINA 

lippusiimoja ASEA erikoismiehitystä, juu nyt kun kyselit, niin niitä ani harvoja alueita joihin ei 

revisiossa vaan uteliaana päässyt! Muuten kun esitit niin MYÖS nuo surutta höyryt D-hallin 

avotilaan puuskuttaneeneet solukestefat oli MYÖS samanlaisia. Niissä oli AINA mystisen paljon 

ruotsalaisia ummikkokielivahteja ja ei siis edes mahdollisuuksia tutustua! . Oikesti muistan monta 

kertaa, että olisin halunut tutkailla muttei niihin vaan "mystisen aina päässyt!!" Tosiaan niissä oli 

sellaisia punakenkärajoja ja vastaavia plastiikiteippiseinämiäkin! Huippumielenkiintoista. mutta 

toisaalta ei turbiinienkaan lähelle päästetty, vaikka kerran tilaisuuden tullen sisällekin pääsin 

kurkkimaan. juu aina joku lippusiimoitus oli. > Tosiaan, se K. Fajanssin kirjan myynti huuto.netissä 

-huijaus viittaa > siihen, että poliiseilla on uusia kujeita. Ehkä olet vastaavaan > törmännyt, vai 

kokonaan uutta lähestymistä? Samaan syssyyn se Overdriven > kontakti ja foorumi mykäksi heti 

perään... ja kuten sanoit, liian rento > ote, ei mitään taustatietoja... epäilykset tosiaan heräävät. 

*Muistatko kuinka Pekka Jauhon kirja haihtui SUPO:n toimesta, kun siitä kirjoittelin? Moni kyseli 

foorumeille asti, miksei kirjaa yhtäkkiä enää saa mistään Suomessa. Sitten oli "olevinaan 

myynnissä" samaisessa Huutonetissä. Sama juoni, kirjan olisi muka saanut pilkkahinnalla, muttei 

muka kelvannut kysynnän puutteesta kenellekkään. Ja huuto lopetettiin hetkessä kesken. Mullekin 

neteissä naljailivat miksen ostanut! Kun heti menin niin myynti ajettu K.Fajanssin tapaan 

välittömästi alas! Juu selkeitä SUPO provoja kumpainenkin. Voi toki olla TVO KA4 

tyyppikavereitten myös. TASAN tiedän, ettei kirjakauppiaat myy tuota K.Fajansin Otavan 7-osaista 

kirjasarjaa kirja kerrallaan! . . Eivät myneet tuota meidän Luonto tieteen valossakaan kuin 4kpl 

kerrallaan, kun vartavasten kysyin! Jaa no miksi sitten sain tuon OMAN Radioaktiivisuuskirjan 

uniikina erillisosana? En tarkkaan tiedä, mutta veikkaan JUURI SIKSI, että joku oli aikoinaan 

PUNASUPO:n ratsauksista pannut hajakirjan No:6 odottamaan onnenkantamoisena tarvitsijaansa. 

Kirjan mikään muu osio ei kiinnostanut SUPO:a VAIN tuo ko. saksalaisuniikkipainos! Näin koen 

asian olleen.  
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441.Uutistarjonnasta..txt 
441. Uutistarjonnasta. M.T.05.02.2010 (Tiivistelmä):" Hallitus päätti EILEN toimenpiteistä 

energiakulutuksen kasvun pysäyttämiseksi ja kääntämiseksi laskuun. .Pekkarisen mukaan vuoteen 

2020 ulottuva energiansäästöohjelma on vasta alkusoittoa, sillä Suomi pyrkii pudottamaan 

energiankulutuksensa ilman säästöä arvioidusta v.2020 käyttötasostamme, 350 terawattitunnin 

kulutusennakosta 200 terawattituntiin!" Kuten olette varmaan huomanneet TÄMÄ uutinen on toden 

totta loistanut maassamme poissaolollaan tiedotuskanavistamme. Ja mikähän lienee syynä 

moiseen, katsastetaas!) Suomessa ydinvoimayhtiöt laskevat sähkön tarpeemme nousevan 

vuosittain +5% ja 10v päässä odottavaa 350 terawattiotuntia varten jo esim. OL-3 startti tuottaisi 

17%lisätehot. 7 800MW tuulivoimalat +40%. Ja pyynnissä olevat 3 uutta ydinvoimalaa vielä esim. 

+50%. Hetkonen, hetkonen. Jo pelkästään OL-3 laitoksen startti onnistuessaan KOROTAISI 

asähköntuotantoamme vähintään +15%. Nyt. .nyt ei joku kyllä lukkoonnu sitten yhtään! Laskettuna 

350TWh/ 200TWh= - 60% Suomeen tulevat tuulivoimalat edustavat jo niineen monen kymmenen 

prosentin energiantuotantomme taattua kasvua. entä biovoimalisärakentelut päälle. Ja jokainen 

ydinvoimalan startti päälle. Ei kyllä NYT on tullut Suomen ydinherroille, miten sanoisin 

USA/Obaman KYLMÄT! Kun Obama kertoi eilen sammuttavansa maailman ydintuotannosta 

periaatteella, KAIKKi siviiliydinvoimalat sammuu viisi kertaa ja ylikin, niiin? Obama kyllä on 

lempannut kopkouksistaan jo KAHDESTI ydinhulluiksi kokemansa Euroopan EU:t. Sanonut, ettei 

USA tue energianegatiivista ja 97% ulkomaalaista ydinteolliksuutta enää pätkän vertaa. Kylmää 

kyytiä siis verhojen taklna maamme ydinalalle. Tuossa on ihan PAKKO laskea julki jopa sanoistaan 

kenkää saaneeen YLE reportterin Harakan lausahdus:"Suomessa ei tule koskaan OL-3 laitos 

tuottamaan suomalaisille Watin Wattia ydinvoimaa, päättivät Areva-herrat viestittää julkisuuteen! 

Niin miksiköhän OL-3 hanke viikko sitten sai klassiset 6kk jatkostarttiajat v. 2013 kesään maamme 

tarkimmin salattuna YLE-tietona, jännää. . ! -------------- Itse asiassa tuo 05.02-10 ministeriön 

antama materiaali suorastaan loisti poissaolollaan, ei julkaistu TV:ssä, ei lehdistöissä , ei 

kertakaikkiaan MISSÄN! Kuulema jopa M.T. poistatti artikkelin blogeistaan Suomen ydinterroristien 

käskystä! Totuus on kylmän tutusti, minun pitää jälleen kerran olla maamme AINOA henkilö, joka 

kykenen asian esittämään Eduskunnan, hallituksen, ja KTM ministeriön luikkiessa ydin-

korruptiopoliisiemme paineista loukkoihinsa piiloon. Silvuplee ja lukekaa kopio artikkelista, jota 

IAEA ei Suomen miliisivoiminsa sallisi olevan missään: http://kuvaton.com/k/fyw.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/fyw.jpg[/img] ------------ Järkkyvideo! Katsoin tuon videosi Gordon 

Edwards , ja oikein ajatuksella. . .! Täytyy kyllä sanoa, että jopa MINUT teki sanattomaksi 

tuollaisten lausuntojen antaminen kun tuntee miten ionisoituneille kanavasäteilypartikkeleille 

ydinvoimaloissa näemme surutta tehtävän! Ei hemmetivie, noin se tosiaan on."Ydinpommien 

miljoonaluokkaa vuosittain maailmassamme parhaillaan tappavat vapautuvat ioni- 

kanavasäteilypartikkelit leviävät ydinvoimaloistamme ympäristöön mittaamattomina, tuhoisampina 

ja hallitsemattomampina kuin osaamme edes kuvitella! Sanoo avoin kanadalaisprofessori!" Aivan 

hurjaa kun vertailee esiin ottamiimme mekanismeihin. Ei IHME, että NATO kokee meidän 

juttumme ykköshyökkäöyskohteikseen! Olen saanut osan 2/5 myös ulos: 

http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1006474 ------------ Talvivaara puhuttaa 09.02.2010 Talvivaara 

ilmoitti aloittavansa uraanin kaivuun Suomessa. Lisäksi uutisointi kertoi tuon hahmoteltavan 

energianegatiivisen uraaninkaivuun kattavan Suomen uraanintarpeet? Aikooko Suomi tehdessään 

samaa mm. Soklissa ryhtyä kansainvälisen ydinjätteen tuontimaaksi? (Mielenkintoista kun M.T. 

10.02.2010 kirjoitti, miten vielä viime syksynä samainen Talvivaara ilmoitti yleisötilaisuudessaan, 

että "saatavat uraaninyanssit ovat täysin merkityksettömiä!" Niin ne toki ovat yhä, mutta maailman 

uraanin totaalinen loppuminen käsiin aiheuttaa nähtyä paniikkista epätoivoa ja hukkuvan 

oljenkorsireaktiota.) -IAEA ydinturvalait nimittäin sanovat, että maa, joka tuottaa uraania on sen 
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myös PAKKO ottaa käytettynä vastaan! Asia sovittiin kansainvälisin taktisin sopimusmuutoksin, 

parisen vuotta sitten kansainvälisesti Ranskan Limoussinen uraanimalmioiden loputtua samoihin 

aikoihin mm. USA:n kaivosten kanssa. Näin aiemmin käyttäjien kontolle ajetut ydinjätteen vastuut 

ajatettiin tuottajamaille Ranskan, USA kaltaisten aiempien, nyt loppuneitten uraanintuottajamaiden 

toiveista. Jotteivat joutuisi vastaamaan maailmalle tunkemistaan maailman vaarallisimmista 

ydinjätetuotoksistaan ikinä. Vaan näin myös ydinjätteet saataisiin huijattua Suomen, Kasakstanien 

kaltaisten uusien uraanintuottajamaitten riesoiksi härskimmän mukaa. (Kuvaavaa oli, että jo 

seuraavana päivänä alettiin systemaattisesti laskea alaspäin saatavaa uraanimäärää. Alkuhuuman 

väitteet, että uraania riitäisi Suomen tarpeiksi vähennetiin jo reippaasti alle puoleen maamme 

tarpeista. Mielenkiintoista tässä on miten liki Loviisan verran energiaa malmikaivuunsa ottava 

Talvivaara ei kykene uraanitipollaan hoitamaan edes ITSELLEEN vaatimaansa energiamäärää. 

Saati sitä valtavaa malmi-isotooppijalostuksen 3 000MW per jalostamon vuosien 

jatkoenergiatarpeita. Myös saatavan energianegatiivisen uraanimalmin uraanipitoisuuden 

prosenttimääristä ei hiiskuta mitään. Energianegatiiviraja on 0,3%-0,4%. Suomen 

varsinaisissakaan ns. "uraanimalmioissa se ei ole kuin 0,1%. Talvivaara menee kertaluokkia tämän 

alle ja rankasti upoten energianegatiiviseksi. Siksi asiasta tarkoin vaietaan, koko hanke on tyhjä 

ydinharhan lupauskupla. Saattoi venäläisiä myös häiritä ajatus valuttaa Suomesta kontrolitta 

uraanikuolemaa heitä miljoonin tappamaan. Ainakin seuraavana päivänä jo Talvivaaran 

laitostoimet olivat enteellisen mystisesti, miten sanoisin "hiljennetyt". Kertoi ydin-uhosta 

seuranneista laitoksen "ongelmista" jo seuraavana päivänä, 11.02 T&T. *Hauskasti näytti Suomen 

ydinasetehtailusta mieltään näyttäneen "isoveljemme". Joka tapauksessa HETI seuraavana 

päivänä jo ties sitten miten, mutta pantiin paskaksi KOKO Talvivaaran ruutiherkkä ydinasetehtailu! 

Turun sanomat kirjoitti postimerkkikokoisella artikkelilla miten laittoman uraaninjalostuksen 

tuotannon vetylinja räjähti paskaksi viikojen korjailuunsa. Sillätapppaa JUUU!) 

_____________________________ -Taitaa vähän muutkin aiheessa olla pielessä. Talvivaaran 

12km2 kaivoksen uraanimäärät saattaa tosiaan paperilla olla 300t. Mutta tässä ei tajuta kahta 

oleellista faktaa. Uraaninpolton koko hyötysuhde on 0,25%. Ja louhitusta uraanista ylipäätään 

0,71% on polttokelpoista U-235! Hyvässä lykyssä prosessoitua uraania tuosta erästä tulee 

paluupostina tonnin luokissa. Ja niin huonolla hyötysuhteella, ettei maksa edes 

kuljetusenergioitaan pitkin maailman jalostamoja vietynä. -STUK valehteli, ettei uraanin jalostus 

myrkytä. Todellisuudessa uraanin louhinta päästää mm. radonia 20-kertaistuvat päästöt, 

Limoussinessa ja mm. Krasnajarskissa mitatuin faktoin. Myös huippuvaarallista ja pelättyä 

thoriumraskasmetallista maksamyrkkyä leviää kaikkialle. Mm. Kanadassa uraanin tuollainen 

kaivaminen tuhosi vuosimiljooniksi 18kpl jättivesistöjä järvineen jokineen kuolettavasti 

käyuttökelvottomaksi tuhoten. -Lisäksi puuhamiehet eivät tunnu tajuavan, että IAEA kansainväliset 

ydinturvamääräykset yksiselitteisesti kieltää uraanimyrkkyjen kanssa m i n k ä ä n muun 

metalliraaka-aineen rinnakkaisjalostuksen! Onko siis Talvivaara tarkotus ajattaa talousahdinkoon 

hankkeella, jolla ei ole minkäänlaatuista mahdollisuutta toimia? - Jos Suomi oikeasti tuottaisi 

uraania häviöjalostamiset huomioiden pitäisi olla Talvivaaran kaivoksia 1 200kpl< = reilusti yli 100 

000km2 kokoisena kaivosalana. Alana joka tappaisi Suomen jo suuruudellaan, saati hillittömine 

saastejätepäästökasoineen ------- Poliisi tyytymätön aikaansaannoksiinsa. 09.02.2010. YLE 

Aamuradio:" Poliisi ei saa tulosta edelleenkään Suomen nettiliikenteessä. Väline koetaan yhä 

varsin ongelmalliseksi ja poliisien toimet neteissä koetaan toistuvasti epäonnistuneen. Täksi 

päiväksi onkin julistettu ongelmien jatkuvasti vain kasvaessa kansainvälisesti johdettu 

tietoturvapäivä. Suomen keskeisten tietoturvavuotojen käsittelyssä ovat poliisivoimat jatkuvasti 

epäonnistuneet. Siksi siirrämmekin lähetyksen Eurajoelle!!?. ." Niin siellä maamme tärkeimmissä 

tietoturvan riskiseuduissa tuohduksissa olevat toimittajat haastattelivat Eurajokilaisia niistä 

kohtaamistaan materiaaleista nimenomaan neteissä, joista ovat kuulleet, tai haluaisivat suorassa 



738 
 

YLE-lähetyksessä valittaa tapaamiaan kirjoituksia ja tilanteita nettimaailmassa. Noin joopa JOO! 

Tämä tapahtuu JO vain ja ainoastaan reipas viiko siitä, kun Eestin NATO-kenraalit Kose:sta olivat 

nimenneet meikäläisen tuomat nettikommentit Suomen tärkeimmäksi miliisien hyökkäyskohteiksi! 

Täytyy kyllä sanoa, että väliin jäävään viikkoon olen onnistunut ujuttamaan suorastaan historiallista 

materiaalia mekanismeista miten ydinvoimaloista on säteilysaastojaan yms. 

kanavasäteilyionisaatioitaan pumpattu mm. sähkölinjoja pitkin maailmalle. Toki tiedostan, vain 

päivää aiemmin multa SUPO:n kaappaamaksi joutuneissa mm. elektroniikkaputkien 

säteilyeroosiotiedostoissa on asioita, joita ei maailma ole kuullut yli 50v salailuaikoinaan ydinalalta. 

Mutta hei . . .Kyllä täytyy aivan avoimesti sanoa, että tuo vajaan tunnin pääuutisointijuttu maamme 

vaarallisimpien ydintietolähteitten taustanaolona teki egolle pontta. Toisaalta kun tietoturvasta 

keskustellaan maamme sadoista paikkakunnista koko ajan ja VAIN Eurajoella, niin onhan se jo 

enemmän kuin osoittelua tietoturvan nettipoliisiemme toimesta, onhan?) ------- 100 000 000kW 

tuulivoimaa! Kauppalehdestä 2010:"Pohjanmerelle rakennetaan uusi sähköverkko EU:n ns 

"sivistyneempien maiden" avulla mukana: Norja, Espanja, Saksa, Englanti, Ranska?, Belgia, 

Tanska, Hollanti, Irlanti, Luxenburg! Euroopan rannikkoalueille kaavailtujen tuulivoimalapuistojen 

kokonaiskapasiteetti on 100 000MW. Se kattaa 10% KOKO Euroopan energiatarpeesta!" Hurja 

homma ja huomaamme huokaillen miksi ydintakapajulassa Suomessamme ei näin mullistavasta 

ideasta yhdistää uudisenergiaverkostot kautta EU:n ole uskllettu hiiskua julkisuuteen mitään. 

Ydinala kun on hankkeen massiivisuuksista kauhuissaan!) --------- TVO ns. avoimien ovien 

ydintyömaa+ ! 15.02.2010. TVO on siirtynyt OL-3 työmaassaan totaalitääriseen hasardiin. 

Aamuisin voimalaan tulevia autoja EI ajansäästöksi tarkisteta enää LAINKAAN! Mennyttä on 

aiemmat edes päällisinpuoliset tarkastelut. Nyt TVO:n vartijastot ottavat tulijat vastaan 

merkkaamalla enää autojen rekisterinumerot. Vartioinnin tyyli on "virtaviivaistettu" niin, että on 

aivan yhdentekevää onko autoissa sisällä yksi, vai viisi. Ajan säästämiseksi henkilöönkäyvää 

tarkailua ei enää edes harkita. Systeemi nojaa siihen, että Areva tuo työmaalta mitä kiinni sattuu 

Euroopasta saamaan ja kuka ylipäätään suostuu enää maailman huonomaineisempaan 

ydintyömaahansa erehtymään. Oiva diili siis diilerille ja muille lainsuojattomille maasamme, koska 

ydintyömaalle ei tosiaan tarkastuksia tarvitse nykyään pelätä missään muodossa. Ei löytyne 

maailmalta enää rikollista, jolle ei TVO:n ovet aukeaisi. Selkämeren ydinlauhteissa kasvamaan 

saadut maneettipopulaatiot voivat vallan erinomaisesti. Vielä vuosi aiemmin senttiluokkaisina 

kituneet maneetit ovat lehtitiedoin turvonneet massiivisesti ollen annettujen tietojen mukaan jo 8cm 

isomuksia. Valmiina räjäyttämään Selkämeren ydinlauhteitten kummuttamissa ja hapettamissa 

vesissä loputkin kalakannat pois. L.S-lehti kartoitti alueesta kadonneen mm. särjen totaalisesti ja 

yleinen kalakato on räjähtänyt Turusta Poriin -85% kalakatoon. Maneetit ovat siis jo niin suuria, 

että kalanpoikaset mädin lisäksi maistuu vallan erinomaisesti maneeteille. Nyt odotellaan 

lopullisena kuoliniskuna käsiin alustavin kannoin räjähtävää kaspianmaneettien lopullista iskua. 

Siksi koko Selkämeren TVO:n ydinlauhdetuhoalueet pantiin viikolla 6 jo tulevan tuhonsa edessä 

BSAS-Itämeren erityistarkkailualueeksi. ESA-sateliitin viimekesänä maailman ensikerran mittaamat 

20 000km^2 kokoiset sinilevälauttatuhot TVO:lta on myös konkretisoitu tuhon alun merkiksi. TVO 

aloittaa turbiiniensa purkuja kesään. Vielä jokinaikaa sitten TVO huijasi säteileviä metalliromujaan 

suruttaa niiden säteilyistä piittaamatta maailman romumarkkinoille. Dumpaten milloin millekin 

"nyrkkipajalle" kuolettavasti saastuneita metallejaan levitykseen. TVO oli tapansa mukaan vielä 

"kieltänyt" mittaamasta tuotoksiaan! Kyseinen rikollinen toimi tuli onneksi tietooni ja tein ilmiannon 

ydinturvarikoksistaan. Nyt on JOPA TVO:n ollut yllättäen PAKKO muutella toimenkuvaansa. Enää 

eivät uskallakkaan ujuttaa turbiinien säteilyn pilaamia tappoaineitaan minne lystää. Noita turbiineja 

on nyt YLLÄTTÄEN PAKKO ensin jäähdytellä vuosien ajan säteilyarvojaan laskien. Lisäksi romua 

ei uskalleta edes leikata palasiksi TVO:lla, kuten ennen. Vaan TVO on pakotettu ostamaan Ruotsin 

erikoisryhmän, joka vie TVO:n OL-1 ja OL-2 laitoksen romut niineen länsinaapuriin sitä varten 
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perustettuun kalliiseen erikoiskäsittelylaitokseen! On todella mielenkintoista huomata, että 

maamme ydinrikollisillekin on tulossa yllättäen edes alkeellisia tapoja, kuin niitä heille oikein 

ISOLLA määrätietoisesti opettaa! TVO valehteli koulutuksissaan, ettei metalliin VOI säteilyt 

varastoitua millään keinoin. Nyt pitää Malenkan-kuorimallisäteilyvarastoitumat erikoisteräksistään 

lauhdutella vuosia ja silti eivät katoa! Täytyy sanoa, ettei TVO:n oppisuunnat ole kovin häävillä 

pohjilla aiemmin olleet. Olisi mielenkiintoista kuulla miten ultrasalainen esiin ottamani TABU 

metallien kyvyistä varastoida säteilyn energioita on alettu yhtäkkiä TVO:ta myöten oppia?) 1980-

luvun alussa TVO:lla oli suunnattomia vaikeuksia vesijäähdytteisissä ASEA:n generaattoreissaan. 

OL-2 laitoksen ankkurin akseli katkesikin alustastaan irti tärisseestä generaattorista. Aihetta ei 

ydintyyliin uskallettu käsitellä julkisuudessa, kuten ydinalan valtavia ongelmia ei ylipäätään 

koskaan! TVO päätti ostaa kilpailevalta firmalta peräti kaksi tuhannen MW luokkaista kokonaista 

vetyjäähdytteistä generaattoria 60 miljoonalla. Investointi oli valtaisan kallis, mutta ydinalalla rahaa 

on kuin roskaa. Seuraavat 30v vetygeneraattoriuutuudet makasi kalliissa TVO:n varastossa 

hyödyntämättöminä. Kuvaavaa oli, että molemmista 1000MW generaattoreista ei valtion 

mekatukiaisina maksettu esim. edes tulleja! Viimein TVO huijasi toisen generaattorin vuokralle 

Tanskaan. Toisen pistivät lihoiksi TVO:lle ominaiseen tapaan paikalle huijatut pohjoisen 

romufirmalaiset viime vuona, liki paljain käsin. Valtavista tappioista, joita tässä tehtiin ei 

lehdistömme uskalla hiiskua sanaakaan. Kuinka monta miljoonaa menetettiin, ei hiiskuta missään. 

Miksei TVO sitten poistanut alkutekijöihinsä räjähtänyttä edes OL-2 laitoksen generaattoria? Niin 

siellä nämä ASEA:n miljoonin ja miljoonin korjaamat romukasat uhmaa ydinalan turvallisuuksiaan. 

Puhuttiin, että generaattorien akseliosat oli tehty huolimattomasti liian suorakulmaisista paloistaan. 

Kulmiin kertyneet resomansseja poistettiin pyöristämällä kulmia. Samoin voimalan todetusta 5cm 

silloin edenneestä tektonisesta petin liikuntasumasta vaiennettiin työläiset, eli meidät kertomasta 

mitään. ------- Viikolla 06.2010 ilmoitettiin, että Norja aikoo tehdä 10MW tuulivoimnalan. Laitos on 

162,5m korkea ja siipien halkaisija n. 142m. laitos valmistuu 2011 ja ajetaan 2v koeajolla. 

  

442. Vesa tookking..txt 
442 Vesa tookking. > Tuli nyt mieleen, etteihän 9 ionin aiheuttama kuvio vielä näy paljaalle > 

silmälle! Aika itsestäänselvä kritiikki, onko kukaan muu hoksannut? *Noinhan miekin sen ALKUUN 

aattelin! Arvaa vaan mikä YLLÄRI MULLE oli, että selkeesti löytyy! * No Muistatko klassisen 

"Mandelbrotin-kuvion"? Joskus about 80-luvulla pistettiin sellainen klassinen kuvio ekojen 

tietokoneitten laskettavaksi. Luontofraktaali siis jolla oli eräs ainakin silloin MYSTINEN ominaisuus. 

Suurennettiin kuviosta mitä TAHANSA rajapintaa nin tiiätkö mitä?! Juu ja 100% SAMA KUVIO! 

Ihan hemmetin finettiä siinä oli, että suurensi, tai pienensi nin SAMA! Eli siitä tässäKIN on pure-

puhtaasti kyse. Miksi ja miten siten mikrotason ilmiö monistuu noinkin isoksi, että silmä sen näkee 

poimia? Miksi Hylleraas sai kuvat kirjaansa selkeän silminnäkyvään kokoonsa? No loogisin selitys 

on POLTTOVÄLI! Eli kauemmaksi samanmerkkisesti toisistaan erottuvista elektroniviuhkoista ja 

siinä lepää. Putkessa tuo polttoväli on koronarenkaasta lasikupuun 10mm luokkaa. Tätä veikkaan 

itse ykköseksi. Toki on mahdollista, että kuvio vaan reunojaan ulospäin syöden laajentaa reikiään 

isommaksi. On myös mahdollista jopa niinkin monimutkaisesta kuin 3-D HOLOKRAMMIKUVISTA. 

Siinä siis eri suunnista laserkuvattu valokuva jää ikäänkuin valokuvan sisälle 3-D kuvaksi. Sillä on 

erikoinen piirre. Vaikka leikkaisit kuvan kahtia, niin se esittää samaa, vaikka kuvattua maljakkoa. 

Leika lisää, niin saman 3-D maljakko ehyenä ja aina vaan! Jopa ihan pienikin pala tätä valokuvaa 

toistaa koko alkuperäkuvansa. Ainoa mikä laskee silpoamisessa on "pikselitiheys". Huisaa, mitä? > 

Pantterintäplät johtuvat jostain muusta, mikä saa säteilyn > napsahtelemaan pääpirteissään 
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samoihin kohtiin. Olihan se > Hylleraasissakin kidepinnan läpäisy, mikä sirotti röntgenin juuri > 

säännölliseksi kuvioksi. *Sama Mandelbrotin teemaa. Itse asiassa luonto toimii niin tarkoin sen 

mukaan, että esim. puun pienet oksat on samaa suurenakin tuhansien samojen ryppäinä oiva tapa 

pakata tietokoneitten kuvia. Sama toistuu vaikka rantaviivan pituutena. Idean luonnon tavasta 

näistä keksi joku ranskalainen? Jos aihe on outo kantsii tosiaan tutkailla niin opit jälleen jotain 

huikeen uutta ja ihmeelistä siitä miten mikromekaniikka on makromekaniikkaan asti !) *Muuten 

kidekin on jo itsessään fraktaali. Jos valokuvaat suolan milligramman kiteenä, kilona, tai tonnin 

murikkana se on ja pysyy SAMANA kuutiokiteenä rakenteellisesti. > Kun tuo on joka tapauksessa 

osoitus säteilyeroosiosta, niin siitä osa > paniikista tietenkin johtuu. Mutta jotain tuntuu puuttuvan? 

*Tuntuu, mutta en saa myötään mieleeni mikä? Mutta kuten lukiessasi huomaat ei homman 

laajakantoiset salat ole toki selvillä. Siksi olisi arvokasta, että sinäkin oivaltavasti aihetta tutkailisit. 

Täytyy hei muistaa, että olemme käytännössä tyhjältä pöydältä uudelleenkirjoittamassa 

kvanttiydinfysiikan liki 80% totaalisesti UUSIKSI! Siinä meni 50v sadoilta tiedemiehiltä. Olen sata 

varma siitä, että innovatiivisuutemme ja kyky löytää on lyönyt ällikälle jo nyt koko ydin-

vastaleirimme.) > Olinkin miettinyt, miten metallikalvo elektroniputken sisään oikein > tehdään. 

Siinä nettiselityksessä selvisi: induktiolla kuumennetaan > rengasta, "getteriä", jonka atomit 

höyrystyvä pinnoitteeksi ympäristöön. *Näinpä tosiaan. Itse elektronilampuissani ihmetelin, että 

"ruiskuhajautunut kalvo kyllä toisinpaikoin on". Kiinnititkö muuten tekstissä huomiota, ettei kerrottu 

sanan sanaa miksi räjähdyspalamisesta JÄÄVÄN ja sulamattoman onton renkaan osan pitää olla 

tuollainen tarkkaan valmiille kustomoitu "koronarengas" joka antaa napakat loissähköterssit 

lävitseen laskeville niin positiivisille kanavasäteilyioneille kuin elektronipilville erikseen?) . . NiinPÄ! 

Tuo rengas voisi olla kolmio neliö, pallo tai pätkä ja nojata seinään missä vaan. Mutta eikun sillä on 

TARKKA päätehtävänsä toimia kuten ydinvoimalan koronarenkaillakin on kiihdyttää kanavasäteilyä 

optimialuueseen kiinn palaen mangnesiumkalvokattoonsa. > Tuli tässä mieleen väittämä kuinka 

viivästyneet neutronit helpottavat > reaktorin säätämistä. Minusta ei, kaikki monimutkaistus 

prosessiin tekee > siitä arvaamattomamman. Mutta mikä on se peruste, että viivästyneet muka > 

helpottaisivat? Kai sen olet kuullut? Perusta vaikeuttamiselle on > tietenkin se, että säädettäessä 

reaktori ei reagoikaan heti täysillä, > vaan pienen hetken jälkeen neutronivuo kasvaa tai pienenee 

yllätyspaljon. *Noin. . .joopa. Kuulostaa taas sen PENTELEEN Zäp-miliisin valehteluilta! Se ON 

vaarallisen taitava. No "Säteily ja turvallisuus"STUK ja sivu 506: ReaktoriMYRKYT!! Tarkoittaa sitä, 

että KAIKKI yli 1000MW reaktorit RYÖSTÄYTYVÄT 20 000kertaisiin tehoRÄJÄHDYKSIINSÄ jo + 

TAI - 2% säätömuutoksistaan! OL-3 tyyppisissä epävakaan palamalimitin laitoksessa se tarkoittaa 

sitä, jossei parissa minuutissa AINA tehdä aktiivinen teholle vastakkainen liitokoneesta tuttu 

vastakkainen esim. oikealle kallistuksen JÄLKEEN vasemmallepäin ohjausliike, ryösäytyvät nämä 

reaktorit resonanssiinsa ja RÄJÄTÄVÄT! Liitokone menee samassa surmansyöksykierteeseen 

aina! Ihan järkyttävästä ominaisuudesta OIKEASTI KYSE! Inkinen sanoi tätä OL-3 ajotapaa 

painajaismaiseksi! On päivän selvää, että Zäp-pirulainen tietää tämän ja kokeilee vaan oivallatko. 

Toistan nyt vielä, että viivästetty neutronivuo on KOHTALOKKAAN TUHOISA 1000MW< 

painereaktoreille. Ja OL-1-2 tyyppisille kiehutusreaktoreillen n.1 200MW jälkeen alkaa 

painajaiskäyttäytyminen. Pistän tulemaan aiheen käyrää ja kopioita. Zäpin kanssa saa tosiaan olla 

tarkkana. On hyvä, että asian tarkistit epäilystesi herättyä. Nimittäin kuten usein tästäKÄÄN en 

muuta kirjallista ole koskaan löytänyt! -------------------- 12.02.2010 SUURI poliisitutkimus. 

+++Yliajatko poliisin, vai koiran?+++ Klassinen kasku kertoo, kun auto on ajanut yli poliisin, tai 

vastaavan "haitakkeeksi koetun" huomataan systemaattisesti jarrutusjälkien sijaan kiihdytysvanat. 

Kuinka asia oikeasti kansan syvissä riveissä koetaan tänä A. hÖlmlundin 

poliisiväkivaltakoneistojen pursottamassa valtiossame? Tilanne on siis tämä, ajat kapeaa pikkutietä 

pimeässä. Yhtäkkiä huomaat hullun lailla tiellä sekapäisenä toikkaroivan poliisin ja koiransa. 

Paksut lumihangetkin, oihan harmi estää väistön liukkaalla tiellä. Kysytään siis kumman 
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vaihtoehdon yli ajaisit tilanteen ollessa päällä? - Jottei tulisi mitään ennakkoasetelmia, itse ajaisin 

"isomahaisempaan, mieluummin NATO/IAEA, helsinkiläiseen" ---------------- (Joka sai moderaattorit 

sekoamaan sensurointeihin ja lukottamisiin JOPA yleensä vaapaammin käyttäytyvissä mm.B-, P- 

foorumeilla asti.) - Näytti miliisien hermot letanneen kullessaan itsestään karmivat kansansa 

totuudet olematonta pienemmästä arvostuksestaan. Eli kansan syvät rivit vastasivat 

syväluotaavaan moraaliseen kysymykseen siitä, kumman yli "kansa haluaa 

pakkovalintatilanteessa ajaa" POLIISIN, tai KOIRAN: B-foorumilla tuhannen otannalla poliisin 

multiin 76% ja koiran yli 23%. Toki ajatin tiedustelun lukuisissa rinnakkaisfoorumeissa saadakseni 

kattavan ympin koko aiheeseen foorumeissa joissa oli perässäni rankkaa poliisiseurantaa miliisien 

omat äänet nostivat prosentit: Poliisipitoinen yli 89% ja koiran yli 11%. Puolestaan sellaisilla 

foorumeilla joilla EI poliisimassat haitanneet rehellisesti tulevaa vastausta olisi 100% ajanut 

heittämällä POLIISIN yli! Herramun jee ja huomatkaa, että tämä materiaali on tuhat kpl 

luokkaotannoissa! No MIKSI sitten poliisien jatkuva terrorismi Suomessa niittää näin 

vastaansanomatonta satoaan? Niin on itsestään SELVÄÄ, fiksu kansan syvin peruskerros näkee 

läpi sumutuksien miten ydinalan korruptoima poliisivirkamiehistömme JATKUVASTI ON! On 

itsestään selvää, että Anne hÖlmlundin toimenpiteet ja oksettavantason näytöt ovat 

kokonaisuudessaan romahduttaneet Suomen poliisistoon joskus menneisyydessä kohdistuneen 

kansan arvostukset. Itsestään selvää, SUPO, joka maineensa on ydinsekoiluillaan pilannut on 

kuilun partaalla! On syytä mennä syväluotaavaan itsetutkimukseen, tai kansa tulee jatkuvassa 

pettymyksissään syystä silmille. Ei toden totta mikään ihme, että jopa SDP on mananut syystä 

tulevat mm. OL-3 konkkurssipesän käsittelyvuodet niin tuhoisaksi, että miettii syvästi kannattaako 

seuraaviin vaaleihin edes satsata! ------------------ Megawatin alfasäteilijälaskuja *Vesa esitti 

Tiedefoorumissa 2010.01 miten (1000kW) alffasäteilijä, jonka STUK-tiedoin pitäisi absorboida 

loputtomiin alffasäteilyenergiaa toimii OIKEIN laskettuna. Eli klassinen "STUK alfan ikisyöjäpaperi" 

todellisuudessa muuttuu matemaattisessa mallinnuksessaan silkaksi ioniplasmahöyryksi 

silmänräpäyksessä! Joten, joten JUURI tällaisissa osaavissa vertailuissa kansanomaisesti 

konkretisoituu miten valovuosien päässä totuudesta nykyinen "IAEA/STUK-kustomoitu" vääristetty 

kvanttiydinfysiikkalaskut lähemmin tarkasteltuna on. Vesalle tästä 10+ ja vastakarvaaja 

NATO/Zäp/STUK poliisistolle korkeintaan räkäiset neurut! Valitsin lawrenciumin (La-103)laskuuni 

sen sekunnin puoliintumisajan takia, ja sekunti olikin aika pilkkoa miljoonan glukoosimolekyylin 

selluloosa, ei nyt ihan atomeiksi, mutta yksittäisiksi glukoosimolekyyleiksi! Tuosta saa osviittaa, 

kuinka iso kappale mitäkin ainetta säteilisi megawatin teholla. 100 000 sek voisi pyöreästi olla 

poloniumin 3 vrk, joten sillä kerrotaan, lr-257:n 3mg -> 300 g! Noin puoli kiloa luonnollisesti 

olemassa olevista aineista tappavinta aiheuttaisi megawatin! Tietenkin sulaisi ja höyrystyisi heti 

jne. mutta ihan ajatusleikkinäkin huh! ----------- PVO. Sent: Thursday, February 25, 2010 4:57 AM 

Subject: Re: Ydinvoimalat paskana. Näistä ei tosiaan saa koosteraporttia muuta kuin sinulta! - 

25.02.2010. MTV 3."Mafian rahanpesu ulottuu Suomeen. Italian Calabrian pahamaineisen mafian 

rahanpesuoperaation epäillään ulottuvan Suomeen. Helsingin Sanomien mukaan Italian poliisi 

epäilee, että mafian rahaa on pesty kahden Suomeen rekisteröidyn telealan yrityksen kautta. 

Italian poliisi antoi tiistaina pidätysmääräyksen kahdesta brittimiehestä, jotka olivat yritysten 

vastuuhenkilöitä. Lehden mukaan yrityksillä oli yhtenä vuona yhteensä lähes miljardin euron 

liikevaihto" *Ydinlobbareillemme tiukkaa)! Muistamme toki samaiset mafiosot mm. Italian rannikolle 

200m syvyyteen upotetuista 31 ydinjätelaivoistaan ja mm. EU/Arevamonopolimaanosan 

toimittamista ydinjätteitten systemaattisista dumbbaamisista Somalian rantavesiin. Jotaka joulun 

tsunami nosti rantaan. Sairastuttaen 75% väestöstä säteilyyn. Alkaa selkeytymään 

ydinteollisuuden todelliset puuhamiehet, syytämässä mustaa ydinrahaansa myös Suomen 

ydinalalobbariteleoperaattoreille! Ei tosiaan ihme, miksei Suomessa saa ydinkritisoida. Koska 

bannaavat silmittömästi ydinvoimastaan kiivailevat teleoperaattorimoderaattorien 
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taustamätäpaiseet paljastuu! Samalla maamme poliisivoimat on sisäministeriö/ poliistot valjastanut 

täystehoisesti ydinrahoin suojattuja ydinlobbareitaan suojaamaan henkeen ja vereen asiallisilta 

ydinkritiikeiltä. Ei tarvitse yhtään ihmetellä MIKSI Suomen nettifoorumien suurin kiima on samainen 

ydinvoima! * Ai niin kas kummaa Suomen "rujoin ydinlobbariyhtiö PVO Pohjolan voima" niinikää 

samana päivänä lehtiuutisoinnein menetti mystisen ennenaikaisesti vuosia ennen eläkeikäänsä 

mm. pääjohtajansa T. Rajalan! Aika miten sanoisin "hurja ajoitus!" Hänetkin "hyllytettiin virastaan 

ns. taustaneuvonantajaksi" samantyyppisillä kaavoilla kuin ydinkriisivuoden sisällä tusinat 

edeltäjiään mm. TVO, STUK ja Posivalla syistä tutun hämärästi sanaakaan kertomatta. Niin. . .k o 

v a s t i haluaisin tosiaan tietää esim. mitä keskustelua oli käyty vain päivä ennen Raumalla? Kun 

M. Pekkarinen tuli ilmoittamaan, miten Suomen ydinvoimalahankkeet on "taas pakko" U.R. tietojen 

mukaan siirtää yli kesän! Kuten Suomen ydinpoliisidiktatuuriimme on pinttyneenä tapana ollut. M i t 

ä ä n syistä julkisuuteen kertomatta! Luuleeko ydinrikoksissaan rypevä ydinala ihan o i k e a s t i , 

ettei kansan syvät rivit osaa päätellä syitä ja niiden selkeitä seuraamuksia? Anne Holmlundin olisi 

tosiaan niinikää syytä erota! Niin paljon hämärää tutkimatonta kytköstä maamme ydinlobbaus on 

jatkuvasti oksentelemassa! Joo, hesarin juttu oli kutkuttava: "todennäköisesti voimaloista _jotenkin 

vaan pääsee mittaamattomia radioaktiivisuuksia"... Kyllä tuosta voisi kuittia heittää jossain välissä. 

*Saksassa on s e l v ä s t i ollut jo pitemmän aikaa tiedossa, kanavasäteilyt, 10-kertaa kerrottua 

suuremmat ydinvoimalan neutronivuot, aina beettasoihtupäästömittaamattomuuksiaan myöten ON 

TOTTA! --------------- Velleman mikroskooppi odottelussa. -16.04-10. Vellemanin mikroskooppiakin 

kyselin. Oli kuulema "joku ukkeli" kauppaan tuomani mikroskoopin hakenut tykkänään pois. 

Taivaniin lienee koko kone siis mankeloitu. Eikä yli viikonkaan odotteluni jälkeen osattu antaa edes 

vihiä siitä mikä vika, saanko koskaan takaisin yms. ja tällaista. Myös multa ei haluttu kysyä 

vikaantumissyitä, saati seuraamuksia vikaan. Edes takuulappua eivät kaipaa! Kuulema ehkä sitten 

viikon päästä "jotain uutta tietävät, JOS tietävät". Kyselin jo varoiksi sen 750e hintaisen toisen 

paljon kalliimman mikroskoopin ominaisuuksia. Hemmeti oikeasti ihan PASKA hinta laatusuhde 

vain 10-92 kertainen suurennus. Eikä siiinäkään kuin 1Mbyten tusinakuvakamera! Ei TASAN 

kannata 5-kertaista maksaa kyllä tuplasti tehottomammasta. Ilmeisesti se halutaan antaa koska 

suurennus olisi jo niin paljon HEIKOMPI, ettei tramatiikkaa säteilyeroosiokuviin enää entiseen 

malliin löytyisi.Ainoa etu laitteessa oli lineaarinen zoomi. Eli sinällään ideallasi vanhan koneen 

optiikalla ja uudella kameralla saisi aikaiseksi 1000e< huippulaitteen. Toki epävarmaa kannattaako 

silti vaihtaminen, tai siis, no joo saisinko takaisin edes optiikkaa enää!. No jos saan esim. rahat 

takaisin olisi kone kenties tilattavissa netistä? Niin tai jos vetävätkin KAIKKI maahamme myydyt 

alas, koska jo Vellemaninkin myyntifoorumit NATO-paniikissaan piti heti tilanteen alettua kaataa!? 

Mielestäni jo toi oli tekona NIIN NATO-ydinoffensiivi, kun olla ja voi. Yksi nyt kuitenkinn on varmaa. 

Tämä viikonloppuna ydinalan MILIISIHERRAT pohtivat härtäkokouksissaan onko ydintalousuhat 

mikroskoopit bannattava Suomen markkinoilta KOKONAAN! Eli seuraile nyt tilannetta sieltä pk-

seudulta ainakin mielenkinnon nimissä. Jos hiffaat esim. realistisen mikroskooppikameramyyjän 

niin vaikka mulle myös pientä nettiosoitetta. Ainakin tuollaisia 200-kertaa suurentavia päälle 

satasen koneita jo löysin. Myös stereoluupilla katsottavia 540-kertaa suurentavia ammattikoneita 

myös on.  
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tarinoissa tuntuu asiaakin olevan mukana. Kerronta menee vaan aika korkealla ja kovaa toisinaan, 

mutta ihan hyvää viihdettä. Yks mikä tossa ydinvoimassa vähän tökkii on se, että tosiaan ton 

uraanimalmin pitoisuutta ei meinaa löytää kirveelläkään mistään dokumentista ja jos noi mailiksen 

laskelmat pitää edes sinnepäin kutinsa, niin homma on lievästi sanottuna idioottimaista. Mutta ota 

tuosta tolkku kun data on aika hyvin haudattu jemmaan. Varmaa on kuitenkin että sen kaivaminen 

kaikkine lieveilmiöineen käyttää fossiilisia polttoaineita aika rajun prosentin siitä mitä siitä uraanista 

saadaan energiaa ulos. Mutta niin. Mistäs korvaaja? *Olen kyllä aina tiennyt, että Turusta tulee 

fiksumpia, kuin Helsinkin Otaniemestä. Mutta että asiasta aletaan olla NÄIN perillä "oikeassa 

vanhassa pääkaupunkissamme" olevissa yliopistojensa pimennoissa ja korkeakouluissa oli yllätys, 

jopa minulle! Tässä foorumitekstissä oli niinkin paljon jo a i t o j a epäilyksen siemeniä, että pakko 

oli tästä runko seuraavaan juttuuni tehdä! :Y-RIP Moni ihan tosissaan luulee, että ydinvoiman 

keskeisin ongelma on kiinteä näennäisesti pikkuruinen kasa näkemällä tappavaa käytettyä 

polttoainetta! Vähän samaa asennevammaa kuin CO2 päästöt unohdettaisiin kokonaan ja 

keskityttäisiin siihen muutaman gramman polttotuhkaa, joka fossiliarinapoltoista jää. Arvaten väärä 

luulo! Ei ydinvoimassakaan se ole suurin ongelma, vaan mitä poltosta pääsee ULOS! Samaa 

fraktaalilajiketta kuin yleisemmin "polttoprosessissa"! Käyvästä 1000MW ydinvoimalasta vapautuu 

arviolta kymmeniä kiloja mittareissa näkymättömiä tappavantuhoisia neutroneja/v, kolmisen sataa 

kiloa kanavasäteilynä esteittä vuotavia uraani/ plutoniumraskasmetalli-ionisaatiota/v. Malenkan-

kuorimallienergiavarastoja. Vuosittain suunnattomat määrät deuteriumia, tritiumpäästöjä ja 

vastaavia hiili-ioneja, joita ei mitata käytännössä LAINKAAN! Seuraavaksi suurin ydinvoiman 

ongelma on miten ei ole koko elinakanaan kyennyt tuottamaan edes sitä energiamääräänsä, jota 

alan megalomaaninen rakentelu on vienyt! 2008 eteenpäin erityisesti, kun siitä jatkoon uraanin 

kaivuut, mielettömät jatkojalostusten centrifugointien energiantarpeet yms. ovat tehneet 

ydinvoimasta maailmanlaajuisen energialoision. Joka ei tuhoa pelkästään itseään, 

ympäristöämme, vaan on nyt JO maailman suurin ehtyvien fossiilienergiavarantojemme kasvava 

pääkäyttäjä. Lainaan kiteytyksenä vielä mikä kirjoituksessa on ydinenergiataseitten kätkennässä 

oleellisinta: "Homma on lievästi sanottuna idioottimaista !" Nykyinen koko maailmanlaajuinen 

sopimuspaperi on runnottu läpi mm. EU:ssa. Ydinenergian energiataseet on totaalisalaisia. Kysyin 

asiaa mm. Kokoomuksen Eija-Riitta Korholalta US-foorumissa suoraan 2009 lopuilla: "Tietääkö 

hän, mitä varten uraaninkaivuutaseet julistettiin 2008 salaisiksi?" Hän kauhistui suorasukaisuuttani. 

Kielsi tietävänsä, mistä oli hetki aiemmin saanut Kokoomuksen paimenkirjeen salaisesta EU-

äänestyksestä. Ensitöikseen kimpastui myös miten olin tietoni saanut?! Ja niin. . tehkää omat 

päätelmänne, miksi sen jälkeen sensuroivat viestejäni systemaattisesti!? Niinikää kieltäytyvät 

ylläkerrotuin tavoin 100% kommentoimasta, tai vastailemasta minulle yhtään mitään! Kuka siis ihan 

"tosissaan" uskoo, että miten hänen osaamattomuuttaan korostaisin, vaikka sanomalla 

"neitokainen" on niin kiireinen meppiskä, ettei ehdi minuuttia aiheesta kertomaan kansalleen juuri 

sitä varten tekemissään blogeissaan? Vai kuka ihan tosissaan uskoo, että 2008 eteenpäin 

uraanikaivosten kaikki energiatasetiedot perustuu enää minun mm. 1988 MIT/USA tiedostoihin, 

jotka CIA systemaattisesti paniikissaan tuhosi. Jotka ydinala myös TEM arkistonsa poltossaan 

juhannusperjantaina lopullisesti toivoi poistavansa maailman historiasta. Ihanko TODELLA joku 

vielä illuusoi, että maailman ydinhallitus silkkaa hyväntahtoisuuttaan teki MINUSTA, niin minusta, 

maailman AINOITTEN uraanikaivuun energiataseprosenttitiedostojen laatijakuninkaan. Vaan sitä 

varten, että saisin olla ylpeä yli-osaamisistani? -------------- FIN ydinpaniikin taustoja. Kun 1980-

luvulla TVO haaskasi mm. 60miljoonaa ostaessaan täysin tarpeettomia, päivääkään käyttöön 

tulevat ei yksi vaan peräti kaksi OL-1 ja OL-2 laitoksen vetygeneraattoriaan, ei ydinvoimaloissa 

loputtomat miljoonatappiot silloin painanut lainkaan. Nyt kun maahamme ollaan jälleen kerran 

ruhjomassa 100% venäläistä ydinlisävoimaa uskalsi tätä venäläisyyttä vuosikymmenet salannut 

lehdistö kirjoittaa seuraavaa. Ydinteollisuus, jos mikä on täynnään silkaan tiedotuskanaviin 
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iskostettujen valheiden verkosto ja TABU-ja pullollaan. Yksi meillä TVO:lla 

kahvipöytäkeskustelujen naurun aihe oli ydinrenergian ns. "kotimaisuus". Miten 99% venäläinen 

uraaninpoltto voisikaan olla suomalaista? Neteissäkin aihe on ollut HOT ja saanut miliisit 

kiivailemaan. L.S. 15.02.2010 Sivu2: Lehtiharava. Savon sanomat: "Ydinvoimaloiden vaatima 

polttoaine tuodaan Venäjältä! Kansalaisten vastarinta on vaikuttanut paljon sekin, että uraania 

etsivät yhtiöt ovat ulkomaalaisia. Erityisen aktiivinen on ollut ranskalainen Areva. . . 

ydinpolttoaineesta sen epäeettisemmän kuin kaukaa Siperiasta tänne haetun, (uraanin)?" 

Mielenkiintoinen artikkeli siinäkin mielessä, että sekä L.S, että Savon sanomat yhtäkkisen 

AVOIMESTI tietävät miten KAIKKI Suomeen tuotavat uraanit tuodaan meille mm. Majakin 

jalostamosta. Eli kuten kerrottiin ties mistä Venäjältä, Siperian perukoilta! Artikkelissa oli toki 

olleellinen virhe siinä, ettei uraani tule Venäjältä. Vaan se vain JALOSTETAAN IAEA:n 

määräyksistä sielä! Mutta kaikkineen lienee maamme ensimmäisiä kertoja, kun tämä venäläisyys 

uraani- asia sanotaan Suomen osalla OIKEIN. Vuosi 2010 jää kansalaisten mieliin siinä, että 

lyhyessä ajassa ydinhallinto alleviivasi, maahamme EI haluta eteläisiä hengenvaarallisiksi 

tiedettyjä ydinvoimaloita missään tapauksessa! Helsinki, Ruotsinpyhtää ja Loviisa torpattiin ja 

puuhamiesten kärki mm. Fortumin Lilius sai kenkää! Aikamoinen muutos, kun Loviisaan vielä 70-

luvulla haluamalla haluttiin ydinvoimaloita useampia. Miksi Suomi on yhtäkkiä maailman 

ydinvastaisin maa maailmassa? Erään keskeisimmän vastauksen olisi antanut mm. TEM:n 

kahdesti poltettu maamme keskeisin ydinturva-arkisto. Myös 2009-2010 kärähtäneitten STUK 

pomojen systemaattiset tietojen mukaan jopa 14v kestäneet systemaattiset Suomen 

säteilytilastojen ties mitkä "manipulaatiosyyt" antaisivat lisävalaistuksia syistä. Mutta voi niitä silti 

tarkastella. 2010 Sosnoviborin 4 ydinvoimalaa oli PAKKO tuhota merilämmityksistään. Koska olivat 

tappaneet Itämeremme ydinvoimalapäästöillään altaaksi, jossa (Vaeltajasimpukat yms.) muuttivat 

meren IAEA:n mukaan alueeksi, jossa on hengenvaarallista käyttää tuhoisasti eläimistöstä 

tukkeutuvia ydinvoimaloita. USA oli kaikessa hiljaisuudessa todennut ydinvoimalat laittomiksi 

Itämereemme. SUPO systemaattisesti esti tiedon julkitulon. Fortum esitti hätäratkaisuksi 

ydinvoimalan lauhteen mereenajon ajamista Helsingin lämmitykseen. Näin 25% hyötysuhteen 

ydinvoimala saa 80% hyötysuhteen ja peräti 3-kertaistaa ydinvoimatuoton 3 ydinvoimalan 

veroisiksi. Miksi sitten mikään ei kelvannut, vaan ydinvoima koettiin niin vaaralliseksi, että aie oli 

pakko ajaa alas. Liliuskin "hyllytettiin" ehdotuksestaan! Eräs syy löytyy noista poltetuista, 

manipuloiduista maamme tärkeimmistä ydinturva-arkistoista. Loviisan illuusoitu ja veteen piirretty 

75km ns. "ydinturvaetäisyys" oli murtunut KYMMENIN kilometrein! Virannomaiset olivat 

epätoivoisesti suojellakseen pitäneet salassa vuosikymmenet sitä kylmää faktaa, Loviisan 

ydinsaastan leviämistä kauas Helsingin ohi ei voitu enää peittää. Räjähdysmäisesti levinneiden 

laskettua rajumpien ydinvoimalapäästömekanismien salaisuuksia olin toki MYÖS MINÄ kyennyt 

iskostamaan kiihtyvästä kansan tajuntaan. Oli päivän selvää, ettei satakaan kilometriä riitä edes 

kosmeettiseen ydinturvarajaan. Olin myös vuotanut tietoisuuteen, nämä NYT suunniteilla olevat 

ydinvoimalat ovat pelättyjä plutoniumpolttoyksiköitä. Joiden tuottama jäte on 1000-kertaa nyky-

ydinsaastaa tappavampaa. Helsinkiläisviranomaiset olivat mm. tietovuodoistani paniikissa. Eikä 

vähiten siksi, että ankarasta poliisi/SUPO/NATO nettirikolliskontrolinneistaan huolimatta olin 

ydinfaktaa saanut julkisuuteen. Jopa TVO (mm. Mokka) ilmoitti miten jatkuvasti kansaan siirtyvä 

ydinfaktani oli aiheuttanut myös sen, ettei TVO saanut enää lainkaan suomalaistyöväkeä 

tappavanvaarallisiin ydintyömaihinsa. Siksi ulkomaalaisorjalliston rahtaaminen maahamme olisi 

ainoa keino tehdä näitä pelättyjä ydinhankkeitaan. --------------- Kanavasäteily kertoo. 

Ydinvoimalaitoskuvien saanti on tehty nykyään liki mahdottomaksi. Siksi hallussani oleva 

ydinvoimalaitosarkiston arvo nousee kohisten. Ja kuka muu maassamme olisikaan ylivoimaisen 

tasokas kertomaan systemaattisesti piilotetun tekniikan kuolemankalpeista mokista ja erityisesti 

TIETEN tehdystä tavoistaan vuotaa loputtomiin säteilynsä syytöjä ympäristöön. Ydinyhtiöt ovat 
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luoneet NAURETTAVAT kulttinsa miten ydinvoimalaitoksiin olisi jokin "mystinen" turvaraja. Nyt 

helsinkiläisille on tullut selkeää selvemmäksi, että kaupunkinsa etäisyydet Loviisaan 75km ovat 

käytännössä pelkkää paperia! Vielä 70-luvuilla jo 10km etäisyyttä pidettiin ns. "riittävänä, kun esim. 

Olkiluotoa rakennettiin. No nyt ei tosiaan kukaan järkevästi asiaa tunteva usko edes 100km 

turvarajaan. Puolestaan ME täällä TVO:lla tiedämme, ettei valonnopeudella auringon valon lailla 

KAIKKIALLE leviävät ydinvoimalan säteilykirjot kunnioita EDES 10 000km turvarajojaan! Olen 

AINA korostanut, ettemme ME ydinalan ammattilaiset pidä sinällään edes ydinjätteen aiheuttamaa 

suurimpina vaaroina. Toki maailman vaarallisin aine, eli ydinjäte on näkemällä tappavaa. Mutta se 

mikä maailmassa teilaa kymmenmiljoonin/v tauotta ympäriltämme on ns. "kunnossa olevien" 

ydinvoimaloitten TAUOTON mittaamatta tieten jätetyt säteilyenergiapäästöt maailman 

ilmakehäämme ja säteilyenergian kapseloitumiset alkuaineisiin kaikkialla YMPÄRILLÄMME! 

Suurimpia ydinalan salaisuus KEINONSA on ollut alusta asti saastuttaa hallitusti niin 10km päässä, 

kuin 1000km päässä, kuin yli 10 000km päähän asti. JUURI tämä on oleellisin tapa peittää säteilyn 

päästöjään, ettei säteily ole kuin öljylähteistä roiskivat öljylammikot. Säteily karkaa beettasoihtuina 

kilometrien korkeuksiin tuulien vietäväksi, satojen kilometrien päähän sähkölinjojen hallittuna 

kanavasäteilyinä. Meriin/ilmaan karkaavina mm. tritiumeina, deuteriumeina. Myös valon lailla 

karkaavia gammeterssejä, neutriinosäteilyjä, röntgensäteilyjä ja vastaavia 

sekundäärisäteilymuutoksia ei edes haluta hahmottaa. http://kuvaton.com/k/f7L.png 

[img]http://kuvaton.com/k/f7L.png[/img] ------------- STERIILI kalakantoja! Viikolla 07.2010 Oli Länsi-

Suomessa Jami Jokisen kirjoittama artikkeli. Siitä miten Selkämeren kalakantojen käsittämättömän 

nopeasta romahtamisesta tutkijat olivat löytäneet mm. seudun ahvenista piirteen siitä, ettei kaloilla 

kykene muodostumaan mätimunia, eikä edes maitia. Kyse on ainutlaatuisesta ennen 

havaitsemattomasta erityiskatastrofista. Jo aiemmin on todettu, että Selkämeren särkikalakanta on 

tuhoutunut käytännöissä kokonaan muutamassa viimevuodessa. Niin ikään on todettu tässä 

TVO:n ydinvoimaloitten lauhdevesistöissä mm. madekantojen hurja -85 % massakato. Viime 

kesänä todettiin niinikää Selkämerellä maailman ensi-illassa Esa-satelliittienkin L.S. lehteen 

kuvastama suunnaton n.20 000km2 kokoinen sinilevälautta lähtevänä samaisesta TVO.n 

ydinvoimaloitten lauhdelähteestä. Tulokasmaneettikasvusto voi vallan hyvin ja on vakiinnuttanut 

kantansa niin ikään tuottaen kestävän jo 8cm halkisijaisia maneetteja valmiina tuhoaman 

Selkämeren loputkin biodiversiteetit ja kalakannat. On päivän selvää, että Selkämeressämme 

tapahtuu hurjaa ydintuhoa vailla vertaa! Hämmästyttävää miksi alueella ei enää mm. partioida 

aiempaan tyyliin merentutkimuslaitoksen näytteenotoin ja tutkijaväein? Vaan koko vuosisatainen 

tutkintaperintö piti selittämättä syitä lopettaa röyhkeästi seinään. Jami Jokisen L.S. leväkuva (-09 

kesältä) ydinlauhdealtaalta: http://kuvaton.com/k/3TI.jpg [img]http://kuvaton.com/k/3TI.jpg[/img] -----

----- Ydinvoimalat jatkuvasti palasina. T.S.24.02.2010. "Tuotantokatkokset Ruotsissa nostavat 

sähkön hintaa. Maanantainen hintapiikki merkitsee puolen kuukauden normaalikulutuslisälaskua! 

Syynä Ruotsin sähkön ydinvoimaloiden tuotantokatkot. Oskarshammin ykkösreaktori on ollut 

pitkään huoltotöiden kohteena, Ringhalsin ydinvoimalan neljästä reaktorista 2 on poissa 

tuotannosta tarkastustöiden vuoksi, Forsmark 2 tuottaa sähköä vain puolitehoilla. Lisäksi 

Oskarshammnin kolmosreaktori, joka on Ruotsin tehokkain reaktori, pysäytettiin parahiksi 

viikonvaihteessa sään jäähdyttyä. Suomelle ydinvoimalahäiriöiden hintapiikki maksoi ElFin Antti 

Koskelaisen mukaan puolen kuukauden sähkökustannukset." *Niin ainahan ydinyhtiöt ovat aina 

pyrkineet syyllistämään syyttömiä energiamuotoja. Mutta nyt tosiaan Ruotsin 10 ydinvoimalasta 

levisi PUOLET, lajityypillisesti ensimnmäisiin pakkasjaksoihin! Ja kuten huomaamme kun ei enää 

keksimällä voitu kehittää syyllisiksi enää muuta kuin tunnetusti säätökyvyttömiä ja 

epäluotettavuudessaan legendaarisia ydinvoimaloita, niin aihe vaiettiin kuoliaaksi. Täytyy tosiaan 

ihmetellä miten 5- käsiin lahoavaa ydinvoimalaa ja päälle OL-3 klassinen loputon selkeän t a h a l l 

i n e n viivästyminen vioistaa voi jäädä uutisoimatta? Laskennallisesti tarkoittaa -40% Pohjolan 
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ydinvoimalatehoista on ja pysyy alhaalla, niin miksei KUKAAN uskalla kyseenalaistaa tämän 

maailman epäluotettavimman energiamuodon mokamerien syitä? No tuttuun tyyliin politikoille 

lahjusta ja poliiseja pitämään lehdistöä kurissa, ettei karmaiseva ydinrealismi tulisi julki. Mutta 

MIKSI jo viime vuona vain 80% tehollaan pyörineet Ruotsin ja OL-3 mukana Suomenkin 

ydinvoimalat on ajettu JO JATKUVAAN -40% ahdinkoonsa? Huomatkaa, että MYÖS Suomen 

ydinteolisuus on tarkoituksella -40% alasajossaan TISMALLEEN samalla tasollaan kuin Ruotsissa! 

Ydinaavikoituminen on tuhonnut maailman sadantoja jo pitkään. Nyt mm. Pohjoismaissa ajetaan 

systeemillä, jossa ensivuosiin poistettiin ydinvoimalakapasiteetista -20%. Ja kun ei se tuntunut 

riittävän, niin samaisen kansainvälisen kokeen seuraavassa vaiheessa päätettiin poistaa tuplasti 

suurempi ydinvoimalaitoskapasiteetti! Ja katsottiin paljonko niitten säteilyionisaation poisto 

vähentäisi sadantaa ja muuta säteilytaustatuhojen kertymää! Tämä on erittäin mielenkiintoinen 

käänne. Samaan aikaan NATO toi pohjolaan boori-, barium-, alumiiniruiskutuslennostojaan 

Pohjolan suurimman sotaharjoituk- en varjolla. Aina M.T-lehteä myöten ihmeteltiin Lapista asti 

parvelleita NATO/ saksalaisten lennostoja. Mm. tämän ison Selkämeren 269km kokoisen 

ruiskutusrenkaan muodostamisesta oli kyse. Siinä koetettiin USA:n opein ampua Saaristomeren 

päälle iskostuneet mielettömän isot ydinvoimalaitosten päästöjen säteilyionisaatiopilvet hajalle. 

Tähän kuului SELKEÄSTI ydinvoimalaitostehojen synkronoitu ajo -40% alaspäin. Äfääri haluttiin 

pitää tarkoin salassa. Siksi mm. tuon 269km kokoisen beettasoihtuamisrenkaan ampautuminen 

88km korkeuteen valokuvattuna vangitutti kuvaajan kansainvälisen interpolin toimin. Kaikkineen 

ydinala on suuremmassa kaaoksessaan kuin ikinä! Mukana on koko Maapallomme kohtalot! Ei siis 

mikään ihme, ettei Halosen 01.01.2010 uudenvuoden puheensa kansainvälisistä ydinalan 

hätäkriisikokouksista olisi saanut tietoja tulla julki. --------- Kalakato. L.S.25.02.2010."Saaliskato 

hämmentää Selkämeren rannikon kalastajia. "Pyyntiä on joka puolella, mutta kukaan ei saa 

käytännössä mitään." Rauma/Uusikaupunki Jami Jokinen. Jäällä pääsisi kunnolla kulkemaan, 

mutta kalaa ei tule. Tämä on nyt kalastajan arkea. Elmeri Elo Olkiluodon lähistö Sorkka:"Pari viime 

kertaa kun kaloja vielä tuli, niin silloin oli jo koukkuun kuolleita haukia. Se ei ole normaalia kylmän 

veden aikaan, Elo sanoo. -Samaa olen kuullut myös kalastajilta Pyhäranta- Kustavi- akselilta. Kalat 

ovat hukassa käytännössä joka paikasta (Selkämerestä)!Missä ovat mateet? Elmeri Elo 

muistuttaa, ettei talvi sinänsä ole mikään kummallinen asia sen enempää. Erikoinen ilmiö on 

mateiden katoaminen. -Made on hävinnyt lähes kokonaan. Kukaan ei tunnu tietävän, mihin ovat 

menneet. Jos koko ikänsä kalastaneet isineen eivät löydä kaloja, niin normaali tilanne ei ole, Elo 

sanoo. Varsinaisia mittaustuloksia ei kuitenkaan ole tulossa ennen kevättä. Rauman merialue on 

merkitty tutkijoiden kalenteriin viikolle 11!" *Eli koska ympäristöministeriö t i e t ä ä Selkämeren 

käsiin kuolemisen syyksi kiistatta TVO:n säteilykylläiset ydinlauhteitten tapot ydinhallinto tekee 

kaikkensa estääkseen myös jatkoon jottei faktaa mitattaisi! Ydinalan korruptoima ministeriön tapa 

toimia näissä ydinlauhdetutkimuksissaan juontaa vaiheeseen, jossa STUK:n kustantama Aranda 

erotettiin jo kotimatkallaan. Koska silloinen Merentutkimuslaitos halusi julkaista 

ydinlauhdekumpuamiset syiksi tulevaan nyt näkemäämme Selkämeremme totaalikuolemaan! Niin 

rajuksi sota muutama vuosi sitten, siloin vuodenvaihteessa jo meni, että Arandan toiminnat 

lopetettiin seinään tammikuussa. Puolet henkilökuntaa myös eliminoitiin. Nyt tilanne on kuten 

huomaamme. ettei TVO:n ydinkatastrofin jatkuvastia kasvusta uskalleta enää tutkia niin yhtään 

mitään!! ------------- Y-ala syöksykierteessä. 25.02.2010. On varmaan eräs synkin juhlapäivä 

maailman ydinalalle. Kuulimme vain päivän aiemmin miten PVO T.Rajala Suomen 

EHDOTTOMASTI suurin ydinjohtaja "mystisen nopeaan hyllytettiin" loputtomista ydinalan mm. OL-

3 mokaamisistaan. Vain päivä tästä ja saimme kuulla myös Arevan pääjohtajan Anne Lauvergeon 

saaneen niinikää tuta monoa, ydinalaan rakentavia, myös johtajia tippuu hauskana nauhana. 

Uutinen oli niin suuri järkytys ysinalallemme tutusti, ettei edes teksti-TV uskalla nyt kirjoittaa 

mitään. Arevan ja Italian mafiosojen yhteishankkeet dumbata EU:n monopoliydinfirman 
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uraanijätteet Italian rannikolla 31 laivallaan. Ja esim. Somalian rannikolle kaadetut EU:n 

ydinjätteitten lonkerot olivat JO löytäneet kaksikin ponnekaasta päätepistettään Suomeen. Mukana 

myös mm. ydinlobbariteleoperaattoreita yms. valtiomielipideterrorin välineistöjä. On päivän selvää, 

erottamisten kyytipoikana paljastuksia kaikki on! Täytyy vaan hämmästellä miten NOPEASTI 

Suomessa sekoilevat mafiosojen kaveruuksistaan kärähdelleet eri tahot Areva /TVO:ta myöten 

myös alkoivat toimia kansainvälisissä paineissaan. Seuraamme jännittyneenä mitä tämä loputon 

mm. OL-3 ydinalan mätäpaiseet seuraavaksi tuottaa. (Viikkoja jälkeenpäin selvisi, että Arevan 

Anne Lauvergheon oli Ranskan sosialidemokraattisen Fransoi Mitterandin poliittiseen 

proilerivirkaansa asettama. Atomi Anneksi mainostettu Arevan johtajatar pelasti nahkansa 

myymällä arevan 4,5miljardin arvoisen sähkölaiteosaston peitelläkseen Arevan megatappioita. 

Ydinalan valtavasta korruptiotasosta kertoo miten tällainen feikki meni surutta läpi. Ja koskei 

Arevan tilinpäätökseen tämän kaupan miljardien voittojen yli jäänyt tappiota, ei edes presidentin 

vaade eroamisista riittänyt. Anne ei loppujan lopuksi konkkurssipesästä -10 häädetty ulos!)  

  

444. Uraanimalmeista.txt 
444. Uraaninkaivuista. *Viikolla 06.2010 Suomessa tiedotettiin ydinalan toimesta SUUREEN 

ÄÄNEEN miten Suomen omalla uraaninkaivuulla hoideltaisiin vuosisadat omat ydinvoimalamme 

tuotannot uraanimalmin Talvivaaran sivukivestä. Heti alkumetreistä hämmästytti, miksei 

uutisoinnissa kerrottu homman taloudellisista mielekkyyksiä, saati esim. uraanipitoisuuksia 

lainkaan. On todella uskomatonta millaisiin systemaattisiin vedätyksiin nykyinen Suomen 

tiedotuskanavat on ydinlobbarien kasvavassa epätoivossaan tuottamasta rahastuksesta valmis 

maineensa lokaamaan. No lukekaa alta GTk-julkaisuista miksei edes malmiprosenteista saanut 

uutisoida:[/b][/color] IUREP-konsultit arvioivat, että Talvivaaran metallirikkaista mustaliuskeista 

voisi olla saatavissa jonkin verran uraania muiden metallien sivutuotteena. Arvio perustui silloisiin 

GTK:n kairauksiin, joissa muutamasta profiilista oli käytettävissä tietoja uraanipitoisuuksista 

(0,001–0 ,004 % U), jotka sinällään ovat mustaliuskeille tavanomaisia. Merkittävämpi 

sivutuoteuraanin potentiaali on Soklin karbonatiitissa, josta osa sisältää uraanivaltaista pyroklooria 

(0,01 % U; 2 500 tU). Suomesta kansainvälisiin tilastoihin raportoidut vähät uraanivarannot ovat 

kuuluneet tuotantokustannuksiltaan kalleimpaan luokkaan, ja vuosien myötä ne ovat vähentyneet 4 

400 tonnista 1 500 tonniin U (in situ). Nykyiset raportoidut varannot sisältävät Palmotun ja 

Pahtavuoman esiintymät, ja jos niissäkin otetaan huomioon rikastushävikki, Suomen varannot ovat 

[color=red][b]1 125 tU. (Talvivaara valehteli VUOSITUOTOKSEEN Suomen tarpeiksi 350t/v ;D [/b] 

[/color] Vähennyksen selittävät suojelualueet (Koli & Kesänkitunturi), kaivoksen sulkeminen 

(Vihanti) ja huono rikastettavuus & matala pitoisuus (Nuott?ärvi). Todellisuudessa Suomessa ei ole 

yhtään uraaniesiintymää, joka olisi kaupallisesti hyödynnettävissä: kaikki tunnetut esiintymät ovat 

liian pieniä ja niiden uraanipitoisuudet ovat liian matalia. Yhteenveto Suomen tunnetuista 

uraanivarannoista on alla olevassa taulukossa. Yksikään näistä mineralisaatioista ei ole 

taloudellisesti hyödynnettävissä, kaikki ovat liian pieniä ja uraanipitoisuudet liian alhaisia. Taulukon 

tonnimäärät ovat geologisia in situ-arvioita, eikä niihin siten ole laskettu mukaan kaivostoiminnan 

saantiprosenttia, joka vielä pienentää varantoarviota. Esiintymä Kunta Tyyppi Keskipitoisuus % U 

Tonnia U Palmottu Nummi-Pusula Migmatiitti 0,10 1000 Kesänki Kolari Kvartsiitti 0,06 950 

Pahtavuoma Kittilä Juoni 0,19 500 Ruunaniemi ym. Eno, Lieksa Kvartsiitti 0,08 – 0,14 250 

Nuottijärvi Paltamo Fosforiitti 0,04 1000 Lampinsaari Vihanti Fosforiitti 0,03 700 Sokli Savukoski 

Karbonatiitti 0,01 2500 Uraanin tuotannosta maailmalla Tällä hetkellä maailman suurimmat 

uraanintuottajat ovat Kanada ja Australia, joiden tuotanto kattoi vuonna 2005 n. 51 % koko 
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maailman tuotannosta. Muita merkittäviä tuottajia ovat Kazakstan, Venäjä, Namibia ja Niger. 

Suurimmat kaivokset ovat McArthur River Kanadassa, jonka tuotanto 2005 oli 7200 t U (17,3 % 

maailman tuotannosta), Ranger Australiassa 5006 t U (12,0 %) ja Olympic Dam samoin 

Australiassa 3688 t U (8,9 %) *Missä on loput maailmankaan tuottajat? Näköjään vähiin on 

käyneet, ennenkuin loppuvat nämäkin vähät käsiin! 

http://www.gtk.fi/luonnonvarat/malmit/uraani/uraanivarat.html ----------------- Ydinalalle nivuspotku! 

17.02.2010 Agronet foorumi, (KANAVASÄDE leka!). Joka yleensä antaa kirjoittaa vapaammin 

lukitsi saitin tämän "Urpiaiselta jyrkkä EI NATO/ydinjalostamoluville" aiheeni jälkeen. Osaatko 

kertoa miksi aihe on JOPA maalaisfoorumin kaltaiselle POIKEUKSELLIEN arka? Itse veikkaan, 

että TVO/Posiva/STUK/SUPO suuttui siirana ja siksi heitätti kostoksi mm. SDP:lle Jungerin YLE 

virastaan HETI! Aivan uskomatonta huomata miten ELINEHTO nuo EU:n ydinjätteentuonnit ja 

isotoopijalostamot ja 80 000km2 uraanikaivokset nyt näköjään maamme ydinjatkuvuuksille koetaan 

olevan. On selvää, että ydinalan julistama sotansa kansaamme vastaan on tällaisten agressiivisten 

toimien käyttövoimina. ---------------- MTV 3 16.02.2010."Urpilainen torjuu NATO-jäsenyyden. SDP 

haluaa pitää Suomen sotilasliitto NATO:n ulkopuolella ainakin vielä lähivuosien ajan. 

Puheenjohtaja Jutta Urpilainen sanoo, ettei näköpiirissä ole mitään syytä, miksi Suomen pitäisi 

liittyä Natoon tulevalla vaalikaudella. Urpilaisen mielestä turvallisuustilanne Suomessa on varsin 

vakaa. Jarruttelua perustellaan puolueessa myös sillä, ettei tiiviskään yhteistyö Naton kanssa 

edellytä sotilasliitton jäsenyyttä." Niin hyvästit saa TVO/Fortum/Posivat heittää jälleen keran , jo v a 

r m a n a pitämälleen Suomen isotooppihankkeilleen. Miten tätä voisikaan muotoilla parhaiten? 

Ydinrikollisistamme tehtiin k e r r a s t a eunukkeja!) Ja kansa, niin kansa hykertelee nauttiessaan 

maamme ydinyhtiöiden alati kasvaville vaikeuksille. Kuten hyvin tiedämme kok oli jo 100% varma 

siitä, että saisi Talvivaaran huijaamisillaan ruhjottua ydinyhtiöitten kiivailemat isotooppilaitoksensa 

Suomeen separoimaan EU:n ydinsaastaa ja Suomalaista malmia. Mutta kuten ahneelle ja 

sekapäiselle hankkeelle kuuluu käydä ahneella on myös ydinalassa toisinaan paskainen loppu. 

Jossei Suomi saa uraaniniensa loppumisiin isotooppijalostamoa ja sen pakollista NATO-lupakirjaa 

menee koko ydinhankepakat sekaisin. Toivottavasti myös tuhoisasti. Koska TVO/Posiva/GTK 

sanoi, että isotooppijalostamo pitää saada 5v sisällä! Yksi on myös varmaa SDP:n ponteva 

viimeisin ydinvastaveto tulehduttaa välit ydinimpperiumeihin pitkiksi ajoiksi. ------------ Jatkoja 

Agrifioorumiin: *Mielenkääntävää huomata, että esiin ottamani mahtavantasokkaat mm. 

elektroniputkitiedostot ja ydinalan takaiskut kaivattaa maamme 80 000km^2 kokisiksi EU 

uraanitunkiokaivoksikseen ongelmiinsa ajautuessaan sai ydin-korruptiomiliisit hyppimään seinille. 

Juu tosiaan nyt saimme jo tietää, TVO/Posiva/STUK kosteat päiväunet saada Askolan 

uraaninjalostuksensa isotooppijalostamot aikaan lykkääntyivät kun jopa "omat" puolueessaan 

alkoivat oksentaa ydinhankkeilleen. Saimme riemuksemme lukea, miten uraaninkaivuun elinehto, 

eli isotooppijätejalostuksen ydinasetehtailun mahdollistava NATO-jäsenyys kärsi . .karilleajon! Nyt 

pääoppositiopuolueita myöten lyötätti ydinnikki Kataisen lausumaan (T.S):"Antaa nyt olla tekemättä 

NATO-jäsenyydet!" *Niin täälläkin (Agrifoorumilla) kiimailtuja uraanihankkeita kohtasi 

ennennäkemätön jopa 8vuodeksi ennakoitu synkkeydenhieno t a k a t a l v i ! En edes kysy miten 

suut NYT pannaan, kun maailman uraanintuotannot ovat päivä päivältä Afrikkaa myöten alati 

HEIKOMMALLA! Kun täälläkin suutaan soitelleet NATO-poliisi-timppaset yms. oksensi ja vaikeni 

kuin kerberoksen koirat riukupaskapökäleelleen. ! ------------ IRAN 2010! YLE 19.02.2010:" 

Epävirallisessa (?) suorassa lausunnossaan IAEA sanoo ensimmäistä kertaa, että se uskoo Iranin 

havittelevan ydinkärkeä. USA ajaa YK:n turvallisuusneuvostossa aloitetta uusien pakotteiden 

asettamisesta Irania vastaan. Myös Venäjän kerrotaan tukevan uusia sanktioita. Iranin kyky tehdä 

uraanistaan ydinpommeja kerrotaan samassa uutisessa olevan uusin ajanmukaisin laitteinsa 

olevan ydinkärki kerran 5-7 vuodessa!" *Se mikä MINUA puolestaan tässä hämmästyttää on 

systemaattinen IAEA halu valehdella! Toki ydinala, IAEA etunenässä on tunnettu siitä, ettei kerro 
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totuuksia ydinaiheistaan ikinä. Mutta Venäjä on JO päättänyt myydä ja toimittaa parhaillaan Iraniin 

5kpl 3 000MW ajanmukaisia centrifugilaitoksia. Lisäksi Venäjä on luvannut toimittaa perään 5kpl. 

isotooppierotintaan. Niinikää Areva on halunut käyttää Iranin massiivisia laitoksia saadakseen 

jalostettua uraaniaan kimpassa EU:n loppuviin uraanihuoltoihin. Tuollainen 3 000MW 

centrifugilaitos kykenee tuottamaan vuodessa n. 56kg puhdasta yli 90% uraanijalostetta suoraan 

ydinaseisiin käyvää U-235 rikastetta. Määrä tarkoittaa myös yhtä ylikriittisen massan ydinkärkeä 

laitokselta VUOSITTAIN! Eli todellisuudessa Iran kykenee tuottamaan 30 000MWnlaitostehoillaan 

jartkossa 10 ydinkärkeä/vuosi! Miksi ihmeessä maailman ydinvaltaherrat haluavat vähätellä Iranin 

ydinasetuotannon kyvystä pari nollaa pois?. .Enemmän kuin oksettavaa ja käsittämättömän 

kauhistuttavaa! ------- Gordon Edwards, kanadalaisprofessorin luento ydinjätemalmeista yms. A-

tuubi aukesi jälleen ja tässä Gordonin luennon suomeksi tulkatun version loput osat: 3/5 

http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1006883 4/5 http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1006884 5/5 

http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1006885  

  

445. O3+ ilmastokatastrofeista..txt 
445. O3+ ilmastokatastrofeista. T.S.16.02.2010 (lyhennelmä) Otsonikerros yhä pulassa! "Kaikki 

maailman valtiot ovat mukana 1979 solmitussa Montrealin sopimuksessa, joka on ainoa ympäristö- 

ja ilmastoalan sopimus, jonka kaikki maailman itsenäiset maat ovat vahvistaneet eli ratfioineet. 

Otsonikerrosta tuhoavien kemikaalien yhteinen niinkutsuttu OPD eli otsonia tuhoava potentiaali on 

vähentynyt maahamme tuoduista kemikaaleissa nopeasti. Vielä vuonna 1990 tuontikemikaalien 

ODP-luku oli yhteensä 2 600 tonnia, mutta 2000-luvun alussa luku oli pudonnut 20 tonniin. Tänään 

vaarallisten kemikaalien tuonti on loppunut käytännöllisesti katsoen kokonaan.. .Mutta ongelma 

jatkuu! Ilmakehän otsoni on keskittynyt stratosfääriin 10-50 km korkeuteen. Yläilmakehän otsoni 

suojaa kaikkea elämää auringon UV-säteilyltä. Teollisuuskemikaalien (kloori, bromi, ?freon 

luettelosta kadonnut?) jatkuva rikastuminen stratosfääriin on kuitenkin heikentänyt otsonikerrosta 

jo ympärivuotisesti. Pahimpien kemikaalien kiellot ovat vain HIDASTANEET TUHON 

ETENEMISTÄ! Uusia uhkia on tullut tilalle! Nykyarvioin otsonikerros voi toipua luonnontilaansa 

aikaisintaan 2050-luvuilla! Montrealin sopimuksessa kiellettiin vaarallisempien kloori- ja 

bromipitoisten kemikaalien valmistus ja käyttö teollisuusmaissa ja muualla. Sopimus on vahvistettu 

jo viidesti! Tilalle on kehitetty niin sanottuja osittain halogenisoituja jo alailmakehässä hajoavia 

vaihtoehtoja. Otsonikato on vakava uhka kaikelle elolliselle, erityisesti planktoneille, kaloille, 

sammakkoeläimille. Eteläisen jäämeren fotosynteesi on laskenut -25%. UV on pahimmillaan jopa 

5-kertaistunut." Artikkeli tähdentää, että ilmaan joutuneet kemikaalit kestävät 30-150 vuotta. 

Kemikaaleja ei ole ilmakehäämme syydetty n. 30-vuoteen ja mitä kerrotaan. Ongelma kasvaa yhä 

ja syksystä toiseen Antarktiksella tehdään alati rajumpia otsionikatoennätyksiä. Todellisuudessa 

kadon olisi jo ajankin takia pitänyt vähintään puoliintua. On päivän selvää, että aiheen 

systemaattinen piilottaminen kertoo, ettei MIKÄÄN ongelmassa ole hallussa. Maailman otsonikatoa 

tekee nyt jokin sellainen alati KASVAVA päästö, josta eivät tiedeyhteisöt haluaisi missään nimessä 

kertoa kansalle. Tiedämme, että samana aikana maailman globaali säteilytaustamme on 

suorrastaan r ä j ä h t ä m ä s s ä käsiimme! Mm. viime syksynä ilmoitettiin globaalin taustasäteilyn 

ESA-sateliittitiedoin olevan peräti +20%/vuoisi nousuvauhdissa! WHO kertoo lähivuosina 

säteilysyöpiemme kaksinkertaistuvan. ilman, että kukaan uskaltaa kertoa miksi? Tämä Turun 

sanoma osui silmääni, koska tästä otsonikatokatastrofista on ollut TABU kertoa mitään 

vuosikymmeniin. Suomenkin taivaita on nyt (-93%) mehiläiskatojen, metsän 300 000ha/v 

säteilysairastumiskuolemien ja 20 000km^2 kokoisten TVO/Selkämeren ydinlauhdetuhon 
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sinilevälauttojen, Selkämern kalojen -85% kadon Turku-Pori väliltä, ja ennekaikkea Suomen 

ensimäisen (-09) kuvatun 260km kokoisen beettasoihtupinkkirenkaan kuvauksen jälkeen 

panikoiduttu. Olemme seuranneet miten epätoivon kasvu ajatti (syksystä -09) ilmatilaamme boori-, 

barium-, alumiinisuihkutuslentueet. Asia on ollut täysin systemaattisesti salattu ilman selityksiä. 

Säteilyn kasvun tiedetään oleva ydinvoimalapäästöjen välitön seuraamus, koska ydinasekokeita ei 

enää tehdä. Nyt maailma on syöksymässä ydinvoimaloillaan sellaisin katastrofikierteisiinsä, ettei 

olla koettu ikinä! On a i n a äärimmäisen hälyttävää jos ongelma on jo niin raju, ettei sen 

etenemistä, olemassaoloa uutisoida. Ei edes epätoivoisia poistoruiskutuksia suoraan 

kohdealueelle stratosfäärin yli 10km lentokonekorkeuksiin jätä mitään epäselvyyksiä! ------------- 

269km+ O3. Kun asiat osaa yhdistää oikein toisiinsa, niin tästä on kyse. Ydinala teki 

panttomiimiesityksensä miljardikustannuksinsa. Vain, jotta saisi näennäisratkaisullaan huijattua 

lisäaikaa. Ja alati tuhoisammille ydinhankkeilleen luvat jatkaa. Kuulimme 2010, viikolla 7 miten jopa 

USA:n Obama antoi luvan lisätä ydinasevoimalaparin lisärakenteluun. Aivan uskomatonta miten 

pitkälle globaali IAEA ydinterrorihallinto aikoo ihmiskunnan ydinhirttonarua kiristää. . .Niin ennen 

kuin rysähtää koko korttitalonsa kestämättömyyden tuhoonsa. Kysyttäväksi jää se, selviääkö 

ydintuhon vääjäämättömistä raunioista enää mainittavaa elinkelpoista elämisen jatkumiskykyä? 

Haluan tosiaan KOROSTAA, ydintuhoa tehdään TIETEN! Ydinherrojemme keskeinen tehtävä on 

mielestään vain tukkia punaisena varottavat luontomme sireenihälytykset: 

http://kuvaton.com/k/31a.jpg [img]http://kuvaton.com/k/31a.jpg[/img] Otsoniaukon ydinvoimasta 

johtuvia mekanismeja ei tajuttu edelleen edes 1990-luvuille! http://kuvaton.com/k/31X.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/31X.jpg[/img] ----------- Pilvi onkin. . .HARMAA!) Parisen vuotta sitten kun 

beettasoihdut alkoivat oikein kunnolla pinkkipunaamaan maailman taivaankansia syntyi suuri kohu. 

Ydinvoimalapäästöjen kun nähtiin kaikkialla maailmalla kasvattavan silminnähtävästi 

säteilyionisaatioita. Jopa niin näkyvin pinkkipunaisuuslisääntymin, että NATO oli käytännössä 

pakotettu aloittamaan yhä kasvavat kansainvälisesti ohjatut kiihtyvät taivaan boori, barium, 

alumiiniliuosten massiiviset lentoruiskutuksensa. Lehdistöissä ja neteissä aiheesta lohkottiin 

välittömästi totaalinen TABU, josta ei yksinkertaisesti saanut kirjoittaa mitään. 

Ydinvoimateollisuuden jälleen kerran uusi verekseltään paljastunut ratkaisematon akilleen 

kantapää sai valtaisan peittelyoperaation miliisitoimin kautta tiedotusvälineistöjen. Erityisesti 

mieleeni jäi jatkuvat poliisien valehtelut siitä, miten taivaita punasi mystinen tulivuorenpurkauspöly 

"jostain". No hätä ei lue lakia ja IAEA oli antanut tällaisen valheen peitelläkseen ydinkatastrofiensa 

taustoja. Peittelyoperaatioonsa miliisistölle ei kiireessä kyetty esittämään ainoaakaan 

tulivuorenpurkaustaustoitusta, mutta ei jutussa muutakaan totuutta tunnuttu kaipaavan. Koska 

tulivuoripölyjen värit eivät edes olleet pinkkipunaisia, niin väliä ei ollut muullakaan. Pääasiaksi jäi 

vain pelkkä kansan harhautus. No 15.04.2009 meillä on Islannissa tulivuoren purkaus. Koko 

Pojoismaiden lentoliikenne kiellettiin virtausten mukana kulkevan vaaralliseksi koetun pölypilven 

peittäessä taivaankannen. Tajusin, että NYT olisi oivallinen aika dokumentoida miltä OIKEA, 

virallistettu tulivuorentuhka sitten näytttää auringonlaskuisen TVO:n Olkilkiluodon päältä. . ? 

Näytttää ja näyttää. Tuskin on yllätys, että tuhkan värit, niin nehän on kuten tuhkalla tapana on, 

lakonisen HARMAAT. Nappasin alle esittämäni dokumentaation niistä samoista kuvakulmista, 

joista beettasoihtujen pinkkipilvikuviani ennemmin otin. Oi voi vaan valheista paljastuneille 

poliisihuijareille. Kovin, kovin on arkiharmaata oikein virallisesti todistettu tulivuorituhkapilvi: 

http://kuvaton.com/k/vGp.jpg [img]http://kuvaton.com/k/vGp.jpg[/img] --------- ll Lintu s i n i n e n . ll 

15.04-10 oli Turun sanomissa pieni nurkkaan hämmästymään tungettu ilmoitus. "Saksassa ja 

pitkin Eurooppaa oli ihmetelty miksi muuttomatkaltaan Afrikasta halki Euroopan ydin-keskustan 

lentäneissä lintuparvissa oli havaittu s i n i s i k s i värjäytyneitä lintuja. Ikäänkuin vesivärillä 

etumuksestaan taivaankannen sinisiksi värjäytyneistä mm. haikaroista oli lähetetty laajasti 

kyselyjä. Ilmiö hämmästytti siinäkin mielessä, että linnut oli kuin korkealta lennostaan ihmisten 
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tekemin värein ruiskumaalattu sinisiksi. Kukaan ei selitystä ollut keksinyt tähän uuteen ilmiöön." 

Mielenkiintoista ja siis tämänvuoden ilmiö? Kun Suomessa 2009 keväästä alettiin ruiskuttamaan 

ydinvoimaloiden neutronivuopäästöjen ja säteilyn pinkiksi kirjomaa taivaankanttamme lentokonein. 

Alkoivat ihmiset yleisesti hämmästellä miksi punataivaat tilkuiksi kirjovien lentokoneitten boori, 

barium, alumiiniliuosten ruiskutuslaittein kyllästämät myrkytysvanat olivat verenkarvaita 

säteilyionisaatiokasvun imuroinneistaan? Ongelma muuttui mm. Suomessa joulukuulle tultaessa 

NATO-ruiskutusennostoille niin kinkkiseksi, että asiaan päätettiin pakkotilanteessa puuttua. 

Ensihätään kokeiltu keino oli poistaa boori, joka oli liuoksen tehokkain neutronivuosieppari 

taivaalla. Tämä oli hätäratkaisuna esim. Tampereella, mutta huono sellainen. Koska ruiskutuksen 

tehot TVO:n ja ydinyhtiökumppanien säteilysyydön mätkimisessä maahan ihmisten hengitettäväksi 

myrkyksi kärsi samalla. Näin lentojen määrät ja ruiskutustonnistot alati vaan lisääntyivät. Mutta kun 

on kyse ydinalan rikoksiensa peittelystä, ei toki raha, järki ja moraalit paina pätkän vertaa. 

Maailmanlaajuinen IAEA organisoi jo entistä törkämpiä hankkeita. Nyt Euroopan ydinpäästöjen 

punaamille taivaille annetaan jo uutta murskakuuria pitkin kevättä. Jos ja kun taivaat eivät 

vapaaehtoisesti suostu sinistymään, niin maalataan ne! Muuta kuin kokeilut päälle. Varsinaisesti 

boori, barium, natriumruiskutusliuoksiin on siis alettu kylmästi lisätä pinkkihehkun peittävää 

taivaansiniVÄRIÄ! Näin ihmissilmä ei kiinnitä ikävästi huomiota vaikka säteilykertymäkasvujen 

taivaankannen värin takana toki punottaa entistä topakammin. Koska itse ongelmaan, eli 

ydinvoimaloitten alati kasvaviin säteilypäästöihin ei ole ydinalan korruptoinnen edes haluttu 

puuttua. 

  

446. Netti-impperialismista..txt 
446. Netti-impperialismista. Netti-imperiumi. Muutama vuosi sitten USA ilmoitti alkavansa 

systemaattisesti seuraamaan nettiliikennettä koko maailmassa! Kuten yleensä, ei kerrottu syitä m i 

k s i nettiliikenteen globaali rekisteröiminen oli suurvaltiolle niin äärettömän tärkeää. Jokin aika 

tästä alettiin kertoa miten tällä ohjelmaseurannalla koemielessä tehtiin mm. pörssiliikunnoissa 

rahaa. Tuli käsitteitä miten neteissä kirjoittelusta voitiin ennakoida hienosyisesti monimutkaisia 

talousdatan käänteitä. USA kehui miten yli odotusten homma toimi. Mutta mitä o i k e a s t i USA 

impperiumi nettiteksteistä nyt hakee? Otetaan valaiseva esimerkki reaalimaailmasta. N. 2003-2006 

maailmaa alkoi järisyttämään tiedot miten mehiläiset alkoivat mystisesti kuolla sukupuuttoon. USA 

täsmensi hakukoneitaan ja alkoi analysoimaan mitä kansan "puskaradiot" kertoi kirjoituksissaan 

ymmärtävänsä ilmiön syistä. Pian alkoi löytymään mm. Suomessa käytävä normivirrasta 

poikeavaa uutisointia. Ilmakehän kasvanut säteilytaso olisi pääsyynä mehiläisten 

suunnistusvirheisiin ja kuolemiin! Tieto analysoitiin, katsottiin oliko väite silkka kupla vai oliko näillä 

ilmiöllä yhtäläisyyttä? Alkuun täysin sokea automaattitarkennus! Asiat täsmäsivät. Väite päätettiin 

ottaa Suomen mehiläiskokouksen "listaan mukaan". Taustoja edes tarvinnut varmistaa kalleilla 

tutkimuksilla! Seuraava aiheen asiantuntijaryhmä Tanskassa sai jo tehtäväkseen selvittä voiko tällä 

sokkona neteistä siivilöidyllä inttämillä olla totuuspohjaa? USA pääsi selville minkä profiloinnin 

henkilöiden esityksistä oli kyse. Tällöin korotettiin automaatilla nettiaihepiirissä liikuvien henkilöiden 

painoarvoja. Alkoi selvitä, että ilmiö oli herättänyt varsinaisen kokoelman erikoissanastoja 

foorumikeskusteluihin: "Beettasoihtuja, Malenkan-kuorimalliteorioita ja toinen toistaan suurempaa 

ihmettelyä herättäviä väitteitä säteilyn energioiden tavoista varastoitua arki-ilmaan, maaperäämme. 

NSA tajusi, jotain keskeistä ydinalan vuotoa oli päässyt tapahtumaan. Kuten nettien 

systemaattisella seurannalla jo alkuun haluttiin tehdä, hälytettiin myös kansainvälisesti organisoidut 

mm. NATO-tietoturvaiskujoukot tukkimaan systemaattisesti havaittua tietolähteitä! Samalla mitä 
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tarkimmin hyödynnettiin viimeisen päälle tiedot ja alettiin organisoimaan maailmanlaajuisia 

kemikaalikäsittelyjen lentoja maaailmalle. Tiedot oli aivan tähdellistä ja arvokasta. Toteennäytettiin, 

ilmakehän säteilytasojen 10-kertaistuminen johtui kiistatta ydinvoimalaitosten päästöistä. Asia 

haluttiin toki tarkoin salata. Mutta samalla lähdettiin s y s t e m a a t t i s e s t i myös toimiin, jotta 

tietokantoja kasvavasti painavat, mm. "pinkkitaivaan kuvat" ja muut "beettasoihtukeskustelut" 

kyettäisiin estämään kansan tietoisuudesta. Kun lentoruiskutukset olivat kestäneet mm. Suomessa 

vajaan vuoden ESA sateliitti totesi kosmeettista -10% säteilytaustojen hetkellistä alassaantia. USA 

tarkoin tietää, etteivät nämä miljardeja maksavat lentokoneruiskutukset ole kuin kosmeettista. 

Boori-, barium-, alumiiniruiskutukset eivät muuta kuin siirtävät taivaankannen 

beettasoihtuamisenergioita vesistöihin. Mutta koska ydinala oli kyennyt "osittamaan", että säteilyn 

energioiden siirto oli "teoriasa" hetkellisesti onnistunut. Päätti tilanteessa myös USA:n mm. Obama 

vapauttaa liekanaruaan ydinyhtiöilleen. Obama oli onnistunut sopimuksinsa vähentämään 

kriittisintä 94% uraaninkäytöstä vastaavan sotilasydinteollisuuden osuutta alaspäin kolmanneksen 

Venäjän kanssa neuvotellen. Uskomatonta koko tilanteessa on, että maailman vaativimmat 

päätökset kyetään nyt siivilöimään käytännössä reaaliaikaisesti aivan yleisesti käydyistä 

keskustelufoorumiaineistoista! Maailman parhaimmat ongelmia ratkovat aivot annetaan 

työskennellä kontroloidusti keskenään. USA:n kaltainen maa ei maksa palvelusta mitään, vaan 

imuroi niineen saamansa äärimmäisen hyödylliset tietovuodot neteistä! Mikä uskomattominta USA 

tekee samalla miljardi-investoinnit ESTÄÄKSEEN maailman tärkeimpien tietosalausvuotojen tulon 

käyttöönsä, pelkästään salatakseen tietolähteitten sisältämän h u i k e a n vallankäyttöpotentiaalin. 

Saadakseen ns. "aitoa tietoa"! Melkoinen ristiriita siis, mitä? --------------- YLE Prisma 22.02.2010 

YLE on alkanut ottaa esille myös ydinalan moraaliin liittyvää laajempaakin materiaalia. Oli 

suorastaan j ä r k y t t ä v ä ä seurata kansainvälisest tunnettua koetta. Siinä kadulta suoraan 

otettuja henkilöitä käsketään antaa kasvavia sähköiskuja toiselle tuntemattomalle ihmispololle. 

Kokeessa sähköiskujen kasvaessa suljetusta naapurihuoneesta kuulusteltiin tuskaisia kiljahteluja. 

Mutta professori oli auktoriteettina käskemässä koehenkilöjä jatkamaan murhaavaan 450v 

sähköiskuihin asti. Kokeen tarkoituksena oli todentaa miten halukkaasti moraalin alkeetkin 

unohtaen ihmiset olivat valmiit menemään. Jopa m u r h a a m a a n tuntemattoman ihmisen tuosta 

vaan kun "käskettiin". Oli suorastaan uskomatonta seurata miten 9 ihmistä 12 oli valmis surutta 

murhaamaan "poliisina toimivan auktoriteetin käskystä"! Ydinvoimassa on kyse hyvin samasta. 

75% ihmisistä ON valmis murhaamaan säteilyllä miljoonia olevia ja tulevia sukupolvia VAIN 

KOSKA SEINÄHULLUT Suomessa HALUAA SAADA SILLÄ RAHAA! ---------------- TIETOpimitys 

panssarin taa! Subject: tv:stä ja ropelleista 30.04.2010 > Oli jopa järkyttävä se TV:n läpivalaisu! 

*Jesh! Täytyy kyllä sanoa, että live tilanteessa jopa mulle, joka olen "plutoniumin" kanssa 

vuosikymmenet lätrännyt tuli mieleen riittääkö omat suojautumiskeinot. Varsinkin, kun alumiinia ja 

valkeaa fosvoripulveria alkoi pursottaa putkesta veden mukanaan tuomana ulos. No tärkeintä 

tällaisessa toki on, ettei PÖLISE! Olen seuraillut jälkireaktiona tuleeko ihottumaa, tai sellaista. Ei 

ole havaittu mitään hälyttävää. Tuliko muuten minkäänlaista > imuefektiä kun ensimmäisen kerran 

puhkaisit tyjiön? *Joo siis tuo on "ammattiosaamista". Väärin purettu TV-putki on p o m m i! Eli 

siellä päässä missä on putken kanta on kontaktinastojen keskiössä sellainen nipukka muovin 

sisällä. Turvallisin tapa kuulema murtaa tyhjiö on lyödä meisseli kevyesti sen nipukan läpi. Pieni 

jopa yllättävän säyseä suhahdus ilman tramatiikkaa. Sitten putki pitää viedä ulkoilmaan 

tuulettumaan päiväksi. Oikeastaan putki, kun on tyhjiö ei sisällä juuri mitään haihtuvampaa. Sitten 

kun olin leikannut putken auki niin vesi pois käsistä toki ja osat kuivumaan. Toki kaikki käsiteltävät 

osat huuhdellaan hyvin, esim. lasipölynkin takia. Nykytuntumllani merkittävin "riski" tässä 

maailmanhistoriallisessa koskaan kenenkään julkisesti kirurgoimassa hommelissa on erityisesti 

pölyyntymisen esto! Vesilailkkausta käytetään niin "hiukan" radioaktiivisen paksun betoninkin 

timanttileikkaamisissa, kuin uraanisen graniitin käsittelyissä. Joten asiallisin turvakeino se toki on. 
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Meidän vanhat naapurit hiosivat ja leikkelivät graniittisia hautakiviä ikänsä, joten pieni "mutu" mulla 

tällaiseen homelin turvallisuusvaateistakin on. Tunnen myös kaverin, joka vesihio 

kotiharrastuksena mm. korukiviä. *Juu koetin alustuksesksi saada noita paikoin jopa 

"traumaattisia" kuviani Ruotsiin, Tanskaan, Englantiin. Yllätys, yllätys ei puhettakaan! Eli 

hälytysestot oli NATO-kenraalit jo tehneet. Kuten tosiaan oivalsit tapasi mukaan eräs kaikkein 

RAJUIN säteilyeroosioilmentymä oli toi maskiläpivalaisu! Siinä hahmottuu tosiaan selkeästi meille 

aiemmista tutut, oudon sanikkamaisesti valuvat säteilyeroosiovanat läpi alumiinisäteilysuojien! 

Periaatteessa nykyään TV-kuvaputkissa EI enää ole 10 asteen kulmassa elektronitykit 

ioniloukuineen. Kaikki "raskasmetalliset kanavasäteilypommit" mätkitään surutta kuvaruutuun. 

Sielä sitä "panssaroi" säteilyä vastaan mellevä alumiinipanssarointi. Joka päästää beettaelektronit 

läpi pintaan. Kuulema 85% pommitusenergiasta jää JO metallihilamaskiin ennen sitä. Säteilytys 

siis puhkaisee alumiinisuojaa nähdyistä paikoista. Mitä vanhempi putki sitä enemmän taas 

vesiliuotus pääsee huuhtelemaan myös paljastuneen valkofosvorin pois. Ja kuten näemme 

sanikkaiskuvio on hurjaa KONKREETTISTA tramatiikkaa siitä miten säteilyeroosio tuhoaa. > 

Keskellä ruutua oli kanavasäteilleenä hyvät läikät, *Kertakaikkiaan järkkyä, ettei tuollaiseen 

säteilyhaittaeroosiokertymään olla osattu 50v tehdä asiallista estoa! > rauta nyt tulee ruosteen 

väristä mieleen, mitä sieltä nyt sitten irtoilee. *Niin siis noi säteilyn silpomat hengettömän ohuet 

nauhalangat kulkee ylös, alas osamillien päässä toisistaan maskissa. Lienee amorffista 

erikoisrautanauhaa. Säteilyt silpoo ne ++..ionisoiduiksi valenssittomiksi pelkiksi ultra-agressiivisiksi 

kanavasäteilyrautaplasmaksi. Näin putken avatessani miten happiradikalisaatio nimenomaan 

veden elektroniylijäämäpommituksen hyökyssä muutti kohteen rautapulveriruosteeksi silmissä! 

Kaikki toimii tuossakin kuten ennakkotiedoissamme saattaa laskea. > Ei sinne sisään sentään 

plutoniumia ole eksynyt? *Niin TV-kirjan vyöryttämä kertymäaineitten. . .massaluku 250 on kyllä 

HURJAN ISO! Kamalinta tässä on juuri se, ettei ydinpoliisien megasensuroinneissa voi todistaa 

mistä ko. atomitasolla kyse. Kurkkua kuristava yksityiskohta oli mm. huomata miten noi kaikkein 

raskaimmat kanavasäteilypisteet kuvan keskellä oli verenkarvaan PUNAISIA. Kun taas tuo 

sivummalla oleva läikkä oli haaleanruskea. Synkän selkeä väriero! > Oliko ehkä veden kosteutta 

siitä oikealla oleva lämpäre? Näytti taas siltä, mutta senhän olisit huomannut... *Totaali m a h d o t 

t o m u u s . Tyhjiössä teoreettinenkin vesi sekä kiehuu kuivahöyryksi, että mm. sähkökentissä 

hajoaa erilliseksi hapeksi ja vedyksi ketteriin iskeytymään. Lasin paksuus hei kamaan 10mm 

leikuukohdalla,(etuosan röntgenpanssarointi kiväärinkestävää 25mm!). Huipputasoinen TV-tehdas 

ei vesiä putkiinsa päästä. Itse asiassa lasin megamassiivisuus jo sinällään kertoo epätoivoisesta 

säteilysuojelusta ja siitä, että tehdään panssarilasia jota EI kukaan, edes alansa osaaja jälkikäteen 

pääse tutkailemaan, tai kuvaamaan! Itse asiassa lasissa sekä sisällä, että ulkona oli mielettömät 

määrät normaalikeinoin läpäisemätöntä peltiverhoilua, hankalaa, liki mahdottomaa aukaistavaa 

estettä aina ruuvittomasta niittiltusta paksusta muovikuorestaan lähtien. Sain kuule jo 

muovikuoresta asti lekata aukaisujani ihan hirveesti. Ja senttiluokan jykevä lasipanssari kyllä on 

oikeesti pysäyttänyt utelut, meikää lukuunottamatta vuosikymmenet!) Vai oletko esim. 

ikimaailmassa missään, kertakaikkiaan missään nähnyt vastaavaa säteilyeroosion sensaatiomaista 

tutkimusaukaisua? NiinPÄ! Ei kuvan kuvaa 60vuoteen väri TV-sisuskalueroosion aiheesta kertoo 

ymmärtävälle kaiken! * Eli maailmassa on käsittämättömän paljon panostettu estämismääräyksiä 

siihen, ettei tällaisia shokkikuviani kertakaikkiaan innokkainkaan tee! No otetaan rinnastukseksi 

vaikka ton oikeasti tappavan amerikiumkohtion aukaisusettini. Sitä esti millin tinattu yksittäinen 

reikärautakupolli. Ei t a s a n muuta! Nyt tämä monitori: 5mm ruuviton liki läpäisemätön 

massiivimuovisuoja. Sen alla "miljoonalla" ruuvikannattomalla peltiruuvilla suojattu 0,5mm 

läpäisemätön tiivis kädet särmissään verille silpova reikäpeltisuojus. Sen sisällä sitten paksut 

megatahrivat neutronisieppausgrafiittipinnat molemmin luolin lasia! Sitten finaalina 10-25mm paksu 

jopa konekivääritulen läpäisemätön umpilasi. Joka on megalukittu räjähtävän tyhjiönsä armoille. 
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Sitten v i e l ä taas 0.5mm teräspeltisuojus putken sisuksissa. Joka päättyy valehtelematta 

senttiluokkaisiin megajäreisiin valuteräskehikkoihin! Se taas on putken läpi pistehitsattu etumaskea 

kiertävään 2mm paksuun leveään teräspantaan, yms. maskiritilää kaiken edessä. Ihan 

uskomatonta, miten arkisen TV-putken tutkinta on tehty tieten noin totaalisen mahdottomaksi 

purkutehtäväksi. Eittämättä, kun purkukuvia käytetyistä päätteistä ei missään näytetä, niin 

näkhtävilletulon suojan määrät häikäisee. Siis kuka o i k e a s t i edes ajattelisi purkavansa 

tuollaisen konkreettisen viritetyn tyhjiöpommin arkikotioloissaan, edes laboratorioissa? Niin ja 

miten? Syy selkeää kuvistani jo maallikolle. "Ei voi ollla totta, että säteilyeroosio näkyy noin jopa 

normiokameraan. Saati sitten millaisin huikaisukuvin pois multa sensuroiduilla mikroskoopeilla!!" 

Jos luulet, että ko. massaesteet on sattumaa, koetas purkaa vaikka tykin kestävää mikroaaltouunin 

putkea. Oikeesti niinikää mahdoton. Kaikesta huomaa, että IAEA on vaatimalla vaatinut, ettei 

säteilyeroosion mekanismeja t u t k i t a ja piste! > Siinä "Helsingin vihreä painajainen"-ohjelmassa 

oli vähän tuohon > suuntaan. Joku yritti haukkua tuulivoimaloita siitä, että ne eivät > korvaa hiiltä 

siinä tapauksessa, jos niiden tuotto menee ruotsissa > säätövoimaksi tekojärviin. Tanskassa kun 

vesivoima on vähissä. Mutta > idioottiselvää on, että _Ruotsissa se sitten kyllä korvaa hiiltä ja 

ydintä välikäden kautta. *Tutusti olet oikeassa. Maapallon kannalta on t a s a n yhdentekevää mikä 

maa nyt sattuu CO2 suurimman edun kuittaamaan. Tuollainen asennevamma kertoo pelkästään 

ydinalan viljelemästä harhasta, maailma on suljettu pallo.  

  

447. Ydinuutisointia 2010..txt 
447. Ydinuutisointia 2010. Areva menettämässä veriuraaninsa. YLE teksti-TV 19.02.2010. "Nigerin 

kaapparit kiristävät otetta. Nigerissä torstaina vallan kaapanneiden sotilaiden neuvosto on 

kumonnut maan perustuslain sekä hajottanut hallituksen. Juntan johtoon nousi joukkueenjohtaja 

Salou Djibo. Lisäksi vallankaappaajat ovat sulkeneet Nigerin rajat ja ilmatilan sekä julistaneen 

maahan yöllisen ulkonaliikkumiskiellon. Maan presidentti ja hallitus ovat kapinallisten vankeina. 

Kaappaus sai alkunsa sotilaiden hyökättyä presidentinpalatsiin. Presidenttiä on arvosteltu 

perustuslain uudistamisesta omaksi edukseen." Areva aseisti nyt syrjäytyneen presidentin 1980-

luvulta eteenpäin. Joka Arevan aseilla kukisti mm. uraanikaivoslakon, tappamalla sumeilematta liki 

100 000 lakkoilijaa (Turun Sanoma 2009). Tämän sisällisodan seurauksena uraanikaivoksen 

toiminta romahti prosentteihinsa ja kaivajia oli enää 3000kpl sodan jälkeen hengissä. Nigerian 

vesivarannoista uraaninjalostus oli jo tuolloin tuhonnut puolet ja kansaa pakeni uraani-impperiumin 

edestä pakoon miljoonin elinolojen muututtua uraanimyrkyttymisistä sietämättömiksi. Sadot 

menetettiin ja kansaa kuoli uraanisaasteitten levitessä holtittomasti rutikuivuneelle aavikolle. Kun 

Areva tajusi taas ydintyyliin mokanneensa tämä EU:n uraaninhankinnasta vastaava valtiomonopoli 

hyökkäsi seuraavaksi pohjoisempaan ja alkoi sotia mm. miljoonilta berbereiltä uutta 

uraaninkaivuualueekseen sumeilematta. Mutta kuten huomaamme homma ei toiminut EU!IAEA 

ydinrikollisten haluamalla tavalla. Selvästi Afrikassa tauotta valtaansa kasvattava Kiina haluaa 

itselleen sotilasuraanihuoltonsa. Ja kun ranskan Areva ja EU olivat ydinkansanmurhassa 

menettäneet kaikki luottonsa oli nähtyyn sotilasvallankaappaukseen enemmän kuin tilaus. Areva 

osaa sikailla niin Suomesa, kuin Afrikassa. Kaiken kruunaa se, ettei Areva OL- 3 hankkeet 

totaalimokattuaan saa kaupaksi edes paskoja reaktoreitaan, vaan menettää kauppansa 

systemaattisesti. On äärimmäisen kuvaavaa, miten mm. Australia on JO painostuksessa luvanut 

kaiken liikenevän uraaninsa Kiinalle. Nyt seuraa perässä myös KOKO EU:n keskeisimmän 

uraanintuotannon alueet Afrikassa. Erittäin mielenkintoista seurata miten EU jatkossa alkaa 

kärsimään menetettyään yhdessä päivässä tärkeimmät uraanikaivoksensa. Lienee myös selvää, 
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että EU:n lanseerama uraanisodankäynti berberien Nigeriaan kärsi tapauksessa kohtalokkaasti 

vahinkoa. ------------ EU satsaa 41% tuulivoimaan, huono ydinvoima ei kiinnosta ketään. L.S. 

23.02.2010."Ydinvoimaratkaisu tuskin syntyy ennen eduskunnan lomalle lähtöä. Elinkeinoministeri 

Mauri Pekkarinen varoi visusti ottamasta ydinvoima-asiassa kantaa. -EU:ssa on tällä hetkellä 

sellainen tilanne, ettei siellä MISSÄÄN pöydässä voida edes keskustella ydinvoimapolitiikasta, 

muistutti Pekkarinen." Samaisessa lehdessä kyllä kerrottiin miten mm. Iran oli päättänyt rakentaa 

peräti 2 uraanijalostamoaan tänä vuona. Kuulema pakotettuna uhan alla vielä niin syvälle, ettei 

odotettavissa olevat USA:n lentopommitukset kykenisi tuhoamaan tätä ns, "siviiliydinhankettaan"! 

Samaan lehteen löytyi vielä kolmas "ratkiriemukas" ydinkommellus, niin tai kommenti. USA:n 

vihollinen No:3 Hugo Saves, vihattu Kolumbian kommunistinen presidentti niinikää pilkkasi USA:n 

ns. "uutta" ydinasennevammaisuutta. Kertomalla, 70-luvulla USA esti heitä rakentamasta 

ydinasettaan. Nyt kulema Hugo oli ydininnoissaan ja lupaili pilkallisesti, jos kerran ydinaseet on 

poistettu pannastaan, niin toki myös hän sellaisen aikoo uhalla hankkia. Tästä setistä puuttuu 

pelätyt Pohjois-Korean siviiliydinhankkeet vielä.) Niin alusta asti on ollut ihmeteltävää 

kaksikielisyytttä MIKSI joku ydinsotahullu Suomi saisi muka rakentaa ydinhankkeitaan, kuin muissa 

vastaavissa rupukehitysmaissa EI saisi? Asia, jota tuskin ymmärretään. Joka tapauksesa koko 

kimarasta on yksi ylitse muiden."Miksi Suomi huutaa hätäpäissään lisäaikaa ydinalalleen kun 

Venäjän Putin kävi uhkaamssa sodalla Suomen ydinjalostamohankkeista viikolla 7.2010. Putin 

tuntui olevan lisäksi niin vakuuttava, että ydinkiimaisimmatkin, jopa kok Katainen käskytti viiveittä 

suoralta kädeltä Suomen uraanijalostamot v ä h i n t ä ä n 8v päähän odotteluun! Tämä ollee 

sodanjälkeisen Suomen järein saama uhkaukaasiin taipuminen ikinä! Erityisesti Areva/EU:lle 

samainen viikko 7 oli täyskatastrofi, kun EU:n uraaniteollisuuden ehdoton kärkikaivosalue 

Nigerissa luiskahti Kiinalle sotilasvallankaappauksessa kertaiskusta. Aiemmin Kiina vei myös 

Australian uraanit rahallaan. Tähän kaikkeen päälle se, että EU:n ydinjalostuksen lippulaivahanke, 

Arevan ydinisotoopirikastamo Suomeen kariutui oli kuin korkki ydinpullonsuulle. Kuten kuulimme 

paniikki oli tajuttu EU:ssa asti. Ydinvoima oli saamassa kohtalokkaat, kenties jopa KUOLETTAVAT 

ISKUNSA. Erityisesti kun Areva/TVO:n suunitelmat jalostuttaa uraaninsa energianegatiivisesti 

Iranissa etenevillä ydinasetuotantojalostamoilla oli saanut USA:n takajaloilleen ja 

pommitusuhkailuunsa. Kuten huomaamme Pekkarisen EU-terveiset alan tympeästä kohtelusta 

EU:ssa perustuu pelkästään realismiin. On huikeaa huomata millaisen burnouttiin ydinala putosi, 

kun tajuttiin maailmanlaajuisesti, että 2008 eteenpäin uraaninkaivuu on muuttunut p y s y v ä s t i 

energianegatiivisesti. --------------- Thernobyl-päivän kunniaksi julkaistiin kirja englanniksi: > 

http://www.ens-newswire.com/ens/apr2010/2010-04-26-01.html > Radioaktiivisuus Tshernobylistä 

tappanut lähes miljoona ihmistä > > New York Academy of Sciences (New Yorkin tiedeakatemia) 

julkaisi Tshernobylin ydinonnettomuuden 24:nä vuosipäivänä kirjan, jonka uudet tiedot kertivat 

lähes miljoonan ihmisen kuolleen altistuttuaan radioaktiivisille päästöille. Tekijä tutkivat yli 5000 

enimmäkseen slaavilaista dokumenttia, jotka eivät aikaisemmin olleet saatavilla englanniksi. He 

kommentoivat 'Viimeisenä 23:na vuotena on tullut selväksi, että ydinvoimaan kätkeytyy 

ydinaseitakin suurempi vaara. Yksikään kansalainen missään maassa ei ole turvassa 

radioaktiiviselta saastumiselta. Tshernobylin laskeuma kattaa koko pohjoisen pallonpuoliskon.' > > 

Vuoteen 2005 mennessä 830 000:sta onnettomuudeen siivoukseen osallistuneista 112 000 - 125 

000 on kuollut. 'Vasta 24:nä vuosipäivänä tajuamme, että seuraukset olivat paljon pahempia kuin 

monet tutkijat ovat uskoneet. Laajan aineiston perusteella vuodesta 1986 vuoteen 2004 mennessä 

kuolonuhreja on kertynyt 985 000, ja luku on sittemmin kasvanut. Vertailun vuoksi WHO (maailman 

sairaudenpiilottelujärjestö) ja IAEA (ydinlobbyjen > keskuslobby) arvioivat 9000 kuolemaa ja 200 

000 sairaustapausta kertyneen vuonna 2005. > > Lukuisat kirjaa tehdessä tutkitut raportit 

osoittavat sairausten lisääntuneen Valko-Venäjällä, Ukrainassa ja Euroopan puoleisella Venäjällä. 

Niihin sisältyy sikiöiden ja vauvojen kuolemat ja epämuodostumat, taudit hengityselimissä, tuki- ja 
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liikuntaelimissä, ruuansulatus-, hermo-, immuuni-, ynnä muissa järjestelmissä, sekä hyvän ja 

pahanlaatuiset kasvaimet. Säteilylle altistuneille vanhemmille syntyneistä lapsista terveitä oli aluksi 

80%, mutta enää vain 20% heistä luokitellaan terveiksi. > > Entisessä Neuvostoliitossa 

voimakkaasti saastuneilla alueilla tuotettuja elintarvikkeita oli toimitettu ja kulutettu 

maailmanlaajuisesti. Joitakin saatuneita ruokaeriä havaittiin ja hyllytettiin, mutta ei kaikkia. Tekijät 

varoittavat, että maaperä, vesistö ja kasvusto pahimmilla laskeuma-alueilla vahingoittaa ihmisiä 

vielä vuosikymmeniä. 25% muiden lähivaltioiden elintarvikelähetyksistä (USA:an) havaittiin liian 

säteileviksi vielä neljän vuode jälkeen ydinonnettomuudesta. > > The New York Academy of 

Sciences sanookin, ettei Itä-Eurooppalaisiin tutkimustuloksiin Tshernobylin vaikutuksista ole 

kiinnitetty riittävästi huomiota tänä aikana, jona ydinvoimayhtiöt yrittävät rakentaa lisää 

ydinreaktoreita useisiin maihinm ja pidentää entisten käyttöaikaa. 'Virallinen kanta IAEA:lla ja 

vastaavilla on suuresti vähätellyt tai jättänyt huomiotta seikkoja, joita Itäisen Euroopan 

tiedekirjallisuus on tuonut esille ja ovat siten päätyneet erheellisiin tuloksiin.' *MILJOONA UHRIA! 

On siinä vähän eri sävel, kun EU:n valheessa 40 uhrista! Luku on jotain mykistävää. Minä kun 

kuulin, että kuolleitten määräksi oli pakottamalla pakotettu Ukrainan hallitus hyväksymään 

avustusrahojensa eteen totaalisen keksitty muutama uhria. Oksettavaa, mutta ydinalalle enemmän 

kuin lajityypillistä. ------------ Syytä sinun kuulla. Muistanet, miten olen kertoillut miten mennessäni 

mm. Lapin voimalallemme kulkua seurataan autoni sateliittiseurantalaitteella sen verran 

ärhäkkäästi nykyisin, että ihmetyttää. No tavaksi ovat syystä tai toisesta ottaneet soittaa liki AINA 

kun tulen voimalalle sielä olevaan kiintopuhelimeen. Pahimmillaan jopa 3-4 kertaa sinä aikana, kun 

sielä vajaan tunnin olen. Ja jos vastaan saan tyypillisemmein "merkkerirobotin kuittauksen päälle". 

No kuten arvaat tänäänKIn kävi ties monennenko kerran näin. Yleensä siis en edes vastaa, koska 

hommassa ei ole mielestäni mitään järkeä toimia, kuten "häirikköporukka härkäpäisesti" haluaa. 

No nyt mulla oli sitten sattumalta seurauslähettimen auton lisäksi myös seurattava mukana kulkeva 

kännykkä. Kun käsi oli voimalan oven kahvalla kännykkä pirahti:"Sinä hyvä suomipoika, meillä olla 

hyvä ehdotus, josta ei kieltäytyä. . ?" No tähän tapaan edeten alkoi hommaansa esittä venäläinen 

kaveri. Tuli melkoisen selväksi, että kaveritoverit oli palkkaansa taas kokoamassa, 

suomalaisurkkijoina. Ei paskoja kiinnostanut minkälaista esitti tämä "zuhna". Sanoin vaan tylysti, 

ettei yksinkertaisesti kiinnosta! Sain kaverin niin paljon hermostumaan, että puhelin sulkeutui 

etuajassaan. Juu mua onkin jo jonkin aikaa kiinnostanuut tietää häiritseekö meikää USA:n 

Dallasinkaverien ja tiess minkä, Saksalais NATO kalunakenraalien, ja muiden Koosen 

Virolaispellejen lisäksi MYÖS sulassa yhteistyössä venäläiset ydinalan NATO-kenraalialaiset. No 

nyt sitten tiedämme, että maailman korkeatasoisemmat ydinturvatietovuodot Suomesta ovat 

herättäneet, m y ö s , kuten oletinkin maailman merkittävimmät ydinaseteollisuuttaan suojaamaan 

palkatut miliisiloisiot. Näillä siis mennään! 

  

448. Kanavasäteilyä IV..txt 
448. Kanavasäteily IV. Saksalainen kanavasäteilytutkimus Juu Dynamiittifoorumiltakin sai toi 

saksalaistutkimus tällaista palautetta: Yasei Vuoden forumilainen 2007 Liittynyt: 05 Hei 2002 

Paikkakunta: Iist Said Lähetetty: Tii Hel 23, 2010 11:21 pm Viestin aihe: -----------------------------------

--------------------------------------------- Nyt NATO-poliisit hereillä, tälle kaverille banskua suoraan! Ite 

vasta harjoittelen poliisiksi, mutta laitoin silti ilmoitusta menemään päämajaan. 

_________________ Member of www.500whp.net --------- *Herranen aika sentään "vieraita 

radioaktiivisia aineita paikoissa massiivisia määriä ujuttautuneena läpi, sielä missä niitä EI pitäisi 

olla!" HalllOO! Jos toi ei ole kanavasäteilyämme niin mikä sitten!! Pistä jakeluun hurjaa matskua 
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löydöksistämme alkaa liikkua maailmalla! --------- VIERASKYNÄ Syöpä yleistyy ydinvoimaloiden 

läheisyydessä Kaikkia Saksan ydinvoimaloita koskenut lasten syöpätutkimus osoitti 

syöpätapausten lisääntyneen voimaloiden ympäristössä järjestelmällisesti. 22.2.2010 3:00 A A 

Inge Schmitz-Feuerhake Kirjoittaja on lääketieteellisen fysiikan tohtori ja Bremenin yliopiston 

emeritaprofessori. Saksassa on jo useita vuosikymmeniä puhuttu leukemian lisääntymisestä 

ydinvoimaloiden ympäristössä. Viime aikoina keskustelua on herättänyt lasten leukemiatapausten 

silmiinpistävä kasvu vuodesta 1990 alkaen Hampurin lähellä sijaitsevan Krümmelin ydinvoimalan 

välittömässä läheisyydessä. Se on hallituksen suulla julistettu toistaiseksi selittämättömäksi 

ilmiöksi. Vuoden 2007 lopulla ilmestynyt kaikkia Saksan ydinvoimaloita koskenut lasten 

syöpätutkimus (KiKK) osoitti syöpätapausten lisääntyneen järjestelmällisesti. Tätä ei 

virallisestikaan enää kiistetä. Pienillä lapsilla syöpään ja leukemiaan sairastumisen riski kasvaa 

merkittävästi sen mukaan, kuinka lähellä ydinvoimalaa asuinpaikka sijaitsee. KiKK-tutkimus koski 

ajanjaksoa 1980–2003. Sairastumisiin ei ole esitetty muuta selitystä kuin laitosten radioaktiiviset 

päästöt. Kaikki edes jotenkin ajateltavissa olevat syyt tutkittiin tarkoin ja hylättiin sekä Krümmelin 

tapauksessa että KiKK-tutkimuksessa. Tästä huolimatta hallituksen neuvonantajana toimiva 

Saksan säteilysuojelukomissio väittää, että väestön saama säteilyannos on alle tuhannesosa 

sellaisesta säteilymäärästä, joka voisi aiheuttaa kyseisen ilmiön. Komissio ei ole kuitenkaan 

suostunut julkiseen ja tieteelliseen keskusteluun asiasta. Syöpätapausten ja virallisesti ilmoitettujen 

säteilyannosten välinen näennäinen ristiriita voi johtua monesta syystä. Ydinvoimaloiden 

radioaktiivisia päästöjä, jotka tapahtuvat piipun ja poistoveden kautta, mittaavat jatkuvasti ja 

kokonaisvaltaisesti vain ydinvoimayhtiöt. Voimaloiden ympäristön seurantajärjestelmä on täynnä 

aukkoja. Erityisen voimakkaasti vaikuttavien alfasäteilijöiden, kuten plutoniumin, esiintymistä ei 

edes tutkita. Ympäristönsuojelijat ovat monesti löytäneet ydinvoimaloiden lähistöltä radioaktiivisia 

aineita, joita ei virallisten päästötietojen mukaan ole siellä lainkaan. Säteilyannoksen ja syöpään 

sairastumisen välinen yhteys johdetaan yleensä tutkimustuloksista, jotka koskevat Hiroshiman ja 

Nagasakin ydinpommituksissa eloon jääneitä. Näitä tuloksia ei kuitenkaan voi yleistää, koska 

silloin oli kysymys lyhytaikaisesta, salaman kaltaisesta altistumisesta läpitunkevalle 

gammasäteilylle. Ydinvoimaloiden läheisyydessä säteilyä saa radioaktiivisista aineista, jotka 

kulkeutuvat kehoon ja asettuvat kudoksiin. Näin säteilyaltistuksesta tulee kroonista, mikä voi johtaa 

äkillistä altistusta suurempiin vaikutuksiin. Väestön saamaa säteilyannosta ei voi mitata. Se täytyy 

määrittää mallilaskelmalla, jossa on hyvin monia parametreja eli apusuureita. Laskelman virheitä ei 

tunneta. Kehoon joutuneiden radioaktiivisten aineiden aiheuttaman säteilyannoksen määrittäminen 

on erityisen vaikeaa pienten lasten kohdalla. Syövän syntymiseen vaikuttaa jo sikiöaikainen 

altistuminen. Leukemia seuraa tyypillisesti verta muodostavan järjestelmän joutumisesta säteilylle 

alttiiksi. Brittiläisen ydinpolttoaineen jälleenkäsittelylaitoksen läheisyydessä havaittujen 

leukemiatapausten pohjalta tehdyt eläinkokeet ovat osoittaneet, että alfasäteilijät aiheuttavat 

äärimmäisen suuria vaikutuksia verta muodostavassa solujärjestelmässä juuri elinten kehityksen 

alkuvaiheessa. KiKK-tutkimus vahvistaa lukuisia muissa maissa jo paljon aikaisemmin saatuja 

tuloksia. Eri tahojen vastuuhenkilöt esittävät kuitenkin tavan takaa kaavamaisen väitteen, jonka 

mukaan tutkimuksissa käytetyt säteilyn annosmääritykset ovat konservatiivisia – toisin sanoen ne 

ennemmin liioittelevat kuin vähättelevät annosta. Väite ei ole tieteellisesti pätevä. Lukuisissa 

tutkimuksissa on jo vuosia käsitelty annosmääritysten epäluotettavuutta. Ne osoittavat, että virheet 

laskelmissa, jotka koskevat radioaktiivisten aineiden leviämistä, niiden siirtymistä ympäristössä 

vähitellen elintarvikkeisiin (ruoho–lehmä–maito–ravintoketju jne.) sekä niihin liittyvää ihmisen 

kehon aineenvaihduntaa, voivat johtaa jopa tuhat kertaa liian pieniin arvoihin. Saksalaiset 

viranomaiset ovat edelleen erittäin vastahakoisia tunnustamaan näitä helposti ymmärrettäviä 

tosiasioita. Jos radioaktiivisuuden ja syöpätapausten yhteys myönnettäisiin, seuraus olisi 

katastrofaalinen: ydinlaitosten valvonnan nykyiset perusteet osoittautuisivat täysin virheellisiksi. ----
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-------- 2- Ja 3- gettererenkaisia. Huomaa kyllä, etteivät nämäkään SUPO-poliisit tajua jutusta 

mitään. Ei minua TOKI kiinnosta tässä aiheessa lamppujen suorat tekniset kuvakertomukset. Vaan 

tarkoin piilotetut, salatut mekanismit, MITEN noista putkista sinkoavat säteilyeroosiot koetetaan 

hallita mm. klassisin koronarenkain ja niiden sähkökenttien ja mangneettikenttälähettimin päin 

mangnessiumilla silattuja lasikalvoja. No ottakaa mallia OIKEITA aiheeseen liittyvistä kuvistani. 

Tässä klassisista yksirenkaisista viritetymmät 2-rkoronarenkaan ja jopa 3-koronarenkaan 

spesiaalisysteemejä. Joilla kanavasäteilyt, beettasäteilyenergiat ja röntgensäteilyt epätoivoisesti 

koetettiin hallita: http://kuvaton.com/k/nGA.jpg [img]http://kuvaton.com/k/nGA.jpg[/img] ------------ 

Sulavia kaapeleita ja räjähtäviä lamppuja TVO:lla. Kun TVO:n ydinvoimalat käynnistettiin 1980-

luvun alkuun alkoi ydinvoimalaitoksien SISÄLLÄ ilmentyä toinen toistaan tyrmäävämpäiä asioita. 

Eivätkä ne olleet yhtään sen mykistävämpiä, kun aiheitten keskeisin sanoma oli niiden saaminen 

TVO:n terrorein 100% salaisiksi. Homman tiimoillle nivoutuu henkilöstön loppuunpalamisia ja 

vastaavia mystisiä "vastuuhenkilöstöjen systemaattisia vaientamisväkivaltaisuuksia", että aihetta 

en edes minä ole uskaltanut aiemmin kuin hipaista. Juu ihan tieten olen halunut pitää näistä 

pieteettiä, vaikkei aihe omalle kohdalleni laajemmin kuulukkaan, kuin silminnäkijänä ja 

säteilyeroosiotuhojen omakohtaisena innokkaana kokemustutkijana. Kaikki alkoi siitä kun 

vuosikymmenet työmaalla ongelmitta toimineet MMJ ihan perussähkökaapelien harmaamassat, eli 

välieristemuovit alkoivat ydinvoimalan starrttien jälkeen yksinkertaisesti s u l a a kellertäväksi 

silkaksi öljyksi! Itsekin alkoi hämmästyttää, kun jostain hehkulampusta valui aukaistuna puolikin 

litraa sinne kaapelieristeestä valunutta kirkasta juoksevaa öljyä! Ongelmaa alettiin ensihätään ns. 

"TVO-tyyliin korjailemaan" kutistemuovitulppaamalla kaapelien päät vuotamattomiks. Huhun 

mukaan noin kolmannes TVO:n tuhansien ja tuhansuien km sähkökaapeleista oli mystisesti 

alkanut, . .niin vaan s u l a a seinilleen! Ydinalan tyyliin asia painettiin vaan villaselle ja katoilta 

tippuvia öljynorotonnistoja ajettiin surutta viemärikaivoihin. Minkäänlaista esim. turvahälytystä saati 

muuta ei vaivauduttu tekemään. Ydinvoimalaa ajatettin vuosikaudet vaikka mikä tahansa johdin 

saattoi vetää viimeisiään! Jaa miksikö kaapelit suli? No sitä nyt ei toki ydinorjallisto edes uskaltanut 

kysyä. Riitti kun keskijohto alkoi höpistä munkki- latinaansa miten oli tapahtunut joku "eri muovien 

välinen katalysoituminen öljyksi". Olin mukana hämmästelemässä miten esim. tritiumtonniston 

kyllästämä jätevesilaitoksen seinien kaapelit valuttelivat öljysankollisiaan lattioille. Vain 

vaarallisimmat oikosulkupalot ja katastrofit sielä täällä oikeuttivat edes kaapelien 

uudelleenasennukset. TVO totesi, olette vaan kuin kusi sukassa ja tehdään laitos punaisena 

sähköä! Kauankaan ei tästä, kun öljykaapeleita alkoi ryskien myös pudota ohikulkijoiden päälle. 

Mutta NYT oli jälleen kerran kyse jostain vallan MUUSTA! Nyt todettiin, että TVO:n säteilykasvun 

vaivaamassa laitoksessa olevat laivanlastilliset nailonisia ns Banduit-siteitä. Oli . .no kuten aina 

"mystisesti" alkaneet katketa ja muuttua valkeaksi p u l v e r i k s i! Vain 2v laitos oli ollut käytössä 

ja tuhannet km sähkökaapelien turvakiinnikkeistä katkoili pitkin laitoskäytäviä. Olin kuuntelemassa 

miten nippusiteitä katkeili kuin raesateessa. Tässä vaiheessa viimein alkoi kulua johtajiston 

puheissa asti, miten jatkuvasti "mystisesti" kasvaneitten säteilyjen takia oli ongelma räjähtänyt 

asioissa käsiin. Taas tutusti TVO vaati totaalivaientamista henkilöstössään. Tuima käsky varoa 

katoilta varoittamatta tippuvia kaapelitonnistoja annettiin. Nykytiedoillani tajuan, että k a n a v a s ä 

t e i l y t y s pitkin sähköjohtojen kenttiä oli tunkeutumassa kaikkialle! Tuhosi niin kaapeleita kuin 

niden loputtomia kiinnityksiä kiihtyvästi. No mitä tehtiin? Muuta kuin suunniteltiin vuosittaisia 

laittomia sähkötehonnostoja. Minuutiakaan ei huoltoseisokkeja saati tutkimuksia ei tehty! Ainoa 

mitä tehtiin oli TVO:n tuottamat siniset ja mustat ns. uudet banduitsitetonnistot asennettavaksi. 

Nämä uudismuovit kun kesti säteilyä vallan pentheleesti! Lisäksi tuotiin massoittain mm. 

kokometallisia banduitsiteitä. Ne kun kesti vaikka ydinpommisäteilyt! Niitä' asenneltiinkin sitten 

vuosikaudet ja hiljaisuus laskeutui taas. Tai no mitään laskeutunut! Seuraavaksi tein ITE huikean 

löydöksen. X-rakennuksen sadoissa keskeisissä ydinvoimalaitoksen turvareleeissä oli vakavaa 
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pahempi ongelma. Huollossani olevat hätäreleet kyllä toimi ja hälytti. Mutta hälytyksen eteenpäin 

vievä muovikampa oli säteilyeroosiokasvujen tuhoama! Kriittinen muoviosa mureni. Mielenkiintoista 

huomata, ettei laitoksen sadoista kaikkein kriittisimmistäkään hätähälytyksistä ja laukaisuista 

menisi perille kuin joku sieltä täältä. Paljastettuani tämän katastrofin johdolle. Minut komennettiin 

pois todistamasta jatkoja. Johtoa oli vannotettu pitämään asia minun tietojeni ulkopuolella. 

Autonlasteittain turvareleitä vaihdettiin salaisuudessa. Myöhemmin toki tein ilmoituksen ja raportin 

kaikesta tästä mm. TEM:lle ja ydinturvavastuullisille. Ainoa seuraukseni oli leimautuminen TVO:n 

SUURIMMAKSI UHAKSI! Sisäministeriö takavarikoi mm. tuhannet tekemäni koestusten pöytäkirjat 

ja sain ydinhallinnon pysyvät vihat niskoilleni. No näin siis kohdellaan Suomessa ihmistä, konka 

toimet pelastivat miljoonakansamme TVO:n kaksoisydintuhosräjähdyksistä! --------- 

Sulakaapeleista ja räjähtävistä lampuista II. Niin noista lampuista tosiaan. Muistan elävästi päivän, 

jolloin joihtajani toi näytille arkisen halogeenilampun. Sen sisustasta löytyi "ydintyyliin mystistä" 

säteilyeroosin synnyttämää valkeaa pulveria. Tuo säteilyaltistunut valaisin kiikutettiin laboratorioon 

TVO:lle. Sielä sen sisältö todettiin "miltei puhtaaksi" halogenilampun kvartsipölyksi? Miksi sitten 

vain kanavasäteilyeroosion kyllästämänä lamppu tuotatti tuon valtaisan pulverimääränsä suljettuun 

sisätilaansa? Asia ei selvinnyt koskaan, koska kanavasäteilyjen ja mittaamatta jätettyjen 

neutronivoiden ja Malenkan-kuorimallien salakavaluus selvisi minullekin vasta myöhemmin. Mutta 

jatkoon. Seuraavaksi TVO:n ydinvoimaloitten sisällä olevat kymmenet tuhannet loistelamput 

alkoivat vallan mystisesti tuhoutua! Miten oli mahdollista, että autonlasteittain Philipsin 10 000h 

palamaan tarkoitetut arkiset 65W loistelamput paloivat laitostarttien seuraavina vuosina 

kuukausiluokassa loppuun? Erityisen mielenkintoista, kun lamput olivat ongelmitta palanneet 

rakennusvaiheen vuodet, mutta kun laitosten säteilytehot nousi niin räpse raikasi kautta 

voimaloitten. Asia sälytettiin toki valmistajan riesaksi. Pian alkoi tuttu harhautus, kymmenet 

tuhannet TVO:n VAIN aktiivialueelle toimittaneissa lampuissa ei vaan olut ELOHOPEAA! Juu 

jälleen kerran "mystisesti" olivat alkaneet kanavasäteilyt eroosoimaan loisteputkien elohopeahöyryt 

pois lasityhjiöstään. Kuvaavaa JÄLLEEn lamput myynyt firma sai niskoilleen 100% 

syyllisyyspainot. TVO vaihdatti härskisti laivanlasteittain lamppujaan ilmaiseksi. Mitään ulkopuolelle 

annettua tiedotetta EI toki suvaittu. Se, että TVO:lla monisatakertaistuneet mittaamattomat 

säteilytaustakasvut, tappoi myös kanavasäteilyionisaatioillaan lamputkin katosta johtui ydinalan 

tuomarointien tuttuun tyyliin a i n a muista ja loput kyselyt hakattiin tutusti hiljaisiksi. Tässä 

vaiheessa alkoi TVO:n johdossa tulehtumisten böönauttia ja kasvavaa kestävää kammoa 

ydinvoimalavierailuilleen. Selkeä muutos oli käsin kosketeltavaa. Mutta ei hauskuus toki tähän 

jäänyt. TVO rakensi valtavan hallitilan kahdelle vetyjäähdytysgeneraattorilleen. Oli tajuttu, että 

TVO:n sisätiloissa mellastavat alati kasvavat kanavasäteilyvuot ja liikaneutronit ja muut vastaavat 

säteilyisomeerivireitten energiat piti saada ulos voimalasta, tai kohta sielä ei selviä hengissä vanha 

erkkikään! Siksi ASEA-atomilta alettiin vaatia lisätekniikkaa, jolla saataisiin kanavasäteilyt 

pumpattua tehokkaammin ulos ydinvoimasähkölalinjoille, savupiippuun, meriin, biotooppeihin. 

ASEA teki töitä rajusti homman eteen ilmaiseksi TVO:lle vuosien ajan. Tähän liittyy tuo valtavan 

"tullivapaan generaattorihallin" teko. Sinne 60 milj maksavat tuliterät generaattorit. Niillä saataisiin 

vanhoja vesijäähdytysgeneraattoreita paremmin lingottua säteilöyenergiaa sähkölinjoille ja ulos. 

Koskaan noita ei ajanpuutteesta asennettu, kun piti riskilä vaan tehdä ydinsähköä tauotta! Mutta 

jotain näistä jäi mieleen. Hallin kattoon asennettiin silloiset sensaatiomaiset ns. 

sekametallivalolamput. Meni muutaman kuukauden hyvin. Sitten nämä 400W/ polttimo 

erikoistyhjiölamput simahtivat yksi toisensa perään. Syynä oli, ettei TVO:n valtavasti kasvavissa 

plutonium/ uraanikanavasäteilyionien pommituksissa kestäneet lamput pätkän vertaa. Mutta kuka 

edes yllättyy, kun TAAS syy surutta sälytettiin lampputehtaille. Mutta TVO:n johto oli jo tässä 

vaiheessa niin herkällä korvalla, etten edes minä, vaikka komennettiin lamppuja toki vaihtamaan 

päässyt enää syvällisemmin perehtymään siihen miten säteilyeroosio oli taas toiminut. Näin 
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valaisimet olivat likimain räjähtäneet kupuihinsa uskomattomalla tavallaan. Kovasti koitin saada 

edes yhden polttimon kotitutkimuksiini. Mutta EI! Ydinalalta oli tullut tiukka määräys siitä, ettei 

asiaa saanut lainkaan tutkia. Samaan syssyyn alkoivat jopa TVO:n ydinvoimalan pienet glim-

merkkilamput osoittamaan liian nopeaa mustumista yms.. Mutta erikoismainintaan tulkoon vaikka 

pihoilta mystisesti poistetut mm. suurpainenatriumlamput. Mitään syytä ei taas annettu mutta siihen 

aikaan parhaimmat matalapainenatriumlamput kellersivät maittemme erityisesti risteysvaloina. 

TVO:kin käytti näitä erikoispurkausvalojaan pihoillaan. Alettiin tajuta, miten erityisesti natriumilla oli 

kyky varastoida saamaansa säteilyenergiaa ja eroosoituminen siksi oli niissä erityispahaa. 

Päätettin nämäkin käsiin hajoavat lamput poistattaa TVO:lta. Koko ydinvoimalan pihaa kirjovat 

valtaisat purkauslamppujen rivistöt kylmästi vaan pantiin palasiksi. Onneksemme minulla oli jo 

silloin tilanne hallussani. Iloksemme kykenen konkreettisesti IAEA/SUPO:n suunnattomaklsi 

harmiksi demoamaan kuvineen teille huikean säteilyeroosiomekaniikan joka näihi n k i n 

lapmmuihin liittyy. ---------- Natriumlamppu+ valkohattupari. Kaksoiskoronarenkaat eivät ole 

superjäreään kanavasäteilyeroosioon näköjään yhtään liikaa. http://kuvaton.com/k/DTR.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/DTR.jpg[/img] Seuraava osio kertoo entistä rajuimmista säteilyeroosion 

muodoista elektroniputkissa. Teemalla valkohattupari. http://kuvaton.com/k/nFB.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/nFB.jpg[/img] -------- ++LAYE-kuvakilpailu *06.03.2010.(Aiheena kuvata 

säteilyeroosion syömiä elektreoniputkien ja matalapainenatriumlamppujen "leye-kuvioisia" 9-reikä 

mosaiikkeja niin, että efekti näkyisi kunnolla.") -Kilpailu siitä KUKA saa maailman ensi-illassa 

tasokkaimmat säteilyeroosion "laye-kuvamateriaalit" ensimmäisenä nettiin? Ja kuten odottaa sopii 

lisää kuvia. Nyt käytin enemmän taustavaloa, mutta silti pistin lampun eteen valon tasaiseksi 

sumentavaa paperia välissä. Musta laatu nousi. Ei edelleenkään mitään häikäiseviä kuvia, mutta 

parempia. Huomaat miten yksittäiset reijät hahmottuvat astetta paremmin kuvaamassani, sekä 

elektronilampussa, että myös natriumlampussa. Mutta, MUTTA! Suurennas nyt noita kuvaamia 

yksittäisreikiä. Huomaat VARMASTI miten pisteet . . no ne toki on hämmästyttävän pyöreitä. Mutta 

ei siinäkään kaikki! Miksi pisteet tulevat niin hämyisen "sinisiksi"? Jos kyseessä olisi aito pyöreä 

reikä niin senhän pitäisi pistemäisesti vaan leikkautuen ylivalottua. No minusta ainakin kovassa 

suurennoksessa ja ERITYISESTI suurimman numeron kuvasta erottuu vaivoin jotain outoa 

sekmentaatiota. Minusta niissä valo läpäisee todellakin "leye-kuvan" muodostaneen 9 rasteroinnin 

jonka lankakudelmasta tuo viitteellinen sinistyminen kertoo! Heti perään toki myönnän, ettei 

käyttämäni 12 valoinen , toki paperin läpi sumeutettu valolähde ole tässä optimi. Mutta toisaalta ja 

toisaalta nimenomaan 9-pisteisyys on jo niin l ä h e l l ä ! Koeta nyt ihmeessä hioa, josko saisit 

näitäkin tasokkaampia ja kutkuttavampia otoksia? 1/ Elektroniputki paksun paperin läpi LED-

taskulamppuvaloa vasten: http://kuvaton.com/k/nKD.jpg [img]http://kuvaton.com/k/nKD.jpg[/img] 

2/Sama päivänvalossa ja ohuemmalla paperihajotuksella: http://kuvaton.com/k/nK0.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/nK0.jpg[/img] 3/ Päivänvalossa sama periaate, Nyt kohteena 

natriumlampun getterinkrenkaitten kanavasäteilysyömä mangnessiumkalvo. Huomaa miten 

koronarenkaan kuvio on syöpynyt täysmääräisesti läpi: http://kuvaton.com/k/nKt.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/nKt.jpg[/img] 4/ Sama tilanne, mutta kanavasäteilyjen syövyttämät leye-

kuvioinnit näkyy paremmin: http://kuvaton.com/k/nKx.jpg [img]http://kuvaton.com/k/nKx.jpg[/img]  

  

449.Uutta Y-voimasta..txt 
449. Uutta Y-voimassa? On vaikea hahmottaa kuinka kestämättömiä ydinvoimalaitosratkaisua 

ydininsinöörien totalitäärinen moraalittomuus voi aikaansaada kansansa tuhoksi. No siltäosin on 

varsin ns. "mielenkiintoinen" kehitelmä siitä miten jo alkujaan näkemällä tapppavaa ydinjätettä 
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tuottavat nykyiset ydinvoimalat aiotaan OL-3 laitoksesta eteenpäin muuttaa taas 1000-kertaa 

vaarallisempaa ydinjätetteen tuottavaksi. Tavalliselle kansalle näistä ydinalan 

massamurhalaitteista ei edes u s k a l l e t a kirjoittaa missään maasssamme yhtään mitään! Siksi 

meikäläisen on jälleen tutusti tuotava näitä ydinhirviölaitoksia julki. Eli tosiaan Energiateollisuuden 

"Ydinvoima ja innovaatiot T&T Seppo Vuori: "Suolareaktori (MSR) Neljännen sukupolven 

reaktorikonsepteista sulasuolareaktori (Molten Salt Reactor, MSR) poikkeaa eniten nykyisistä. 

Reaktorien polttoaine ei ole kiinteässä vaan nestemäisessä olomuodossa, uraanin fluoridisuolana. 

Suola virtaa n. +700C asteisena kiinteän grafiittilohkon läpi, missä se muodostaa kriittisen 

geometrian, ja ketjureaktio käynnistyy. Reaktorisydämen jälkeen suola johdetaan 

lämmönvaihtimen läpi, ja takaisin sydämeen. Polttoaine toimii omana jäähdytteenään, ja kiertoon 

voidaan kytkeä kemiallinen jälleenkäsittelyprosessi joka poistaa suolasta fissiotuotteita. Reaktoria 

ajatellaan sähkön-, lämmön- ja vedyntuotantoon, sekä jossain määrin myös polttoaineen 

hyötämiseen ja aktinidien polttoon." Laitteen vaarallisuudesta kertoo jotain se, miten nykyiset 

ydinturvalait kieltävät ydinvoiman käytön esim. vaarallisina lämmitykseen ehdottomasti. Tällaisissa 

hirviölaitoksissa jo mitätönkin putkirikko suoltaa valmiiksi sulana kiinailmiöivän sisältönsä 

ympäristöön hetkessä. Yliagressiivinen reaktorisisus haihtuu välittömästi ilmaan myrkyttäen 

kuoliaaksi henkilökunnat ja apuun onnettomuuksiin hälytetyt. Puhumatta laajalla alueella ympärillä 

kuolevasta siviiliväestöistä, mutta ydinalalla ei riskeistä olla k o s k a a n piitattu mitään. 

Mielenkiintoista tässä murhakehitelmässä on kaikille kirjassa esitetyille voimaloille ominainen 

"hyötökäyttö". Uraania valehdellaan riittävän. Mutta siti kaikki esitellyt laitosvaihtoehdot on 

suunniteltu pelkkään plutoniumtalouteen. Miksikö? Koska energiapositiivinen uraani loppui 2008. 

Eikä vanhakantaiselle uraanivoimalalle ole tulevaisuutta. Sivu 26:"Vuosittain louhittava 

uraanimäärä vastaa tällä hetkellä vain noin 60% maailman ydinpoltrtoainetarpeesta." Erittäin 

mielenkiintoinen luku muuten tuo -40%. Jos ja ken muistaa? Nimittäin Ruotsi ilmoitti jo pitemmän 

aikaa käyttäneensä ydinvoimaloitaan SAMALLA -40% tehovajeellaan. Suorastaan k a n s a i n v ä l 

i s e k s i hobbyksi tilanteen tekee se, että myös Suomi pyörittää vuosikausia "tieten jumittamiaan" 

OL-3 hankkeillaan maansa ydinteollisuuttaan samalla -40% vajeillaan! Niin joko kyseessä on 

enemmän kuin sattumaa, että maailman ydinvoimalat "sattumalta" vuodesta toiseen on olleet 

samaisen -40% vajeessaan. Niin tai selitys on paljon, paljon yksinkertaisempaa. Maailmassa on 

IAEA tehnyt kansainvälisen sopimuksen, että ydinalan uraanipolttoaineen energianegatiivisuuden 

pakosta ydinvoimalat on PAKKO pitää alati -40% käyttöasteissaan, tai tulee noutaja! Enemmän 

kuin mielenkintoinen havainto esim. ns uudisrakennusbuumiharhoihin Suomessa. ----------- Vielä 

tällaistakin! Tänään 17.04.2010 Velipoika on firmamme piikkiin mm. tuulimyllyostoksilla USA:n 

NATO kontroloimassa Koreassa. No kuten tiedät lentoliikenne on seis. Koetti USEASTI soittaa 

sieltä meikäläiselle, että miten kaupat on edistyneet ja matka pitenee yms.. Ja no hei. . koska 

samaan aikaan taustalla kovennetussa valvonnassa toi taivanilasmikroskooppi 

ydineroosiokuvatuotoksineen on parhaillaan samalla Aasian nurkilla ja muuta tällaista Y-aiheista 

niin NATO oli systemaattisesti SULKENUT kaikki puhelinlinjani sinnekin päin! No onneksi veli oli 

saanut sitten lainaksi jonkun korealaisen puhelinkännykän. Oli sitten ottanut sillä yhteyden Poriin. 

Siihen ei sentään NATO-kenraalit olleet äkänneet puuttua ja puhelun varsinainen sanoma pääsi 

näin kierrellen perille. Ajattele nyt. . ! Ihan holtittoman härskiä barbariaa ydinvaltiohallintomme 

harrastaa. Meikältä on siis katkottu kaikki mahdollisuudet ottaa yhteydet esim. Euroopan 

neuvoston ombudmaneille ja ties monellekko muulle EU osastoille. Suurimmalle osalle valtion 

Helsingin virastoihin ja ties moneenko muuhun päättäjätahoon. Ja tällainen irvokkuusko on 

olevinaan EU:n valtiomallin demokratiaa!? ja huomaa, että AINOA syy moisiin harakireihin on 

sisäministerin nimenomainen määräys rajoittaa meikäläisen tiedonanto-oikeudet ydinturvariskinä 

MINIMIIN! ------------ Ionisillasta Vielä perään lisää uusia luonnonilmiöitä. Ydinvoimasta johtuvia, 

tietenkin. Tämän olemme ristineet ionisillaksi, johtuen siitä että aurinko heijastuu ydinvoimalan 
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sylkemästä ionikerroksesta kuin kuu vedestä, ainoastaan utuisemmin kun rajapinta ei ole selvä: 

http://kuvaton.com/k/CAj.jpg [img]http://kuvaton.com/k/CAj.jpg[/img] Tämmöinen auringonlasku on 

siis voimalalla aina! Sopivissa sääoloissa muuallakin, eli kun jälleen kerran tuulee voimalalta. 

Uudet tavat havaita valtavan säteilyvuon silpoma ilma ovat aina tervetulleita! 

Alfasäteilijätutkimuksia Muutama vuosi sitten venäläiset murhasivat alfasäteilijämyrkyllä 

poloniumilla agentin. Alffasäteily on monessakin mielessä todella salakavala reaktorien tappavan 

säteilyn symbooli. STUK valehtelee alfasäteilyn olevan säteilyistä vaarattomin ja pysähtyvän 

vaaratta paperiin. Silti tämä perussäteilymittareissa käytännösssä näkymätön säteilyulaji tappoi 

uhrinsa hetkessä. Obama ja Putin tekivät 2010 huhtikuun alkupuolen halosen mainitsemassa 

kokouksessaan päätöksen siitä, että ydinmateriaalin hallussapito on kiellettyä kaikilta muilta paitsi 

valtiolta. Kierä päätös, jonka keskeinen tavoite on estää yliopistoja, ja muita korkeakoulujen 

laboratorioita tutkimasta ydionsäteilyn tappavia mekanismeja. Olin ehtinyt tuskin alkuun 

tutkimuksissani säteilyeroosioiden sysimustia kiemuroita. Ehdin saada mutamia mikroskooppikuvia 

mm. beettasäteilyustä, röntgensäteilystä ja kanavasäteilystä. ennenkuin kuvien leviäminen tehtiin 

käytännössä mahdottomaksi maailmanlaajuisin päätöspaniikein. Ihan uskomattomalla niopeudella 

IEA kansainvälinen ydinalan peitejärjestö vaati välittömin rajauksin estämään sopimuksin, ettei 

ydinalan yli 60v salausomertaa rikottaisi. Perusoivalluksena poistattaa yhtäkkisin lakimuutoksin 

kaikki tutkintamateriaali! Siksi en voikkaan tarkentaa miten minulla on ainutlaatuista uniikkia 

ainutlaatuista dokumentaatiokuvaa tästäKIn maailman pelätyimmästä alfasäteilymateriaaleista. 

Ensin kintometallinen alfasäteilijä: http://kuvaton.com/k/CBt.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/CBt.jpg[/img] Alfasäteilijän säteilyeroosiota ei olla i k i n ä julkisesti 

maaailmalla tutkittu, saati ilmiönä julkistu dokumenttikuvin. Tämä seuraava kuvani onkin siten 

maailman e n s i - i l t a . Väittämät on äärimmäisen pahasti pielessä STUK-valheissa. Alfan siis 

"pitäisi" kuoleentua ohueeseen paperiin. Mitä näemme tässä maailma sensaatiomaisimmassa 

alfasäteilyeroosion dokumenttikuvassa? Aivan oikein alffan pommitus on murtanut rajusti suoraa 

metallia. Huomatkaa miten suurina punertavina paloina kuvaamani metallipinnoitus on säteilyn 

irtirepimää, niin kuin paperia toki. Mutta säteily onkin tässä raadellut suoraa teräspellin pintaa 

silpuksi! Tappavan vaaralliseen muotoonsa, tavallaan, joka kumoaa yksinkertaisesti k a i k k i 

STUK/IAEA ydinsäteilyn kuolemanotteesta kertovat valhetiedot. Juuri tämän kaltaisten 

dokumentaatiokuvien takia USA ja Venäjä halusivat kiivaasti estää kenenkään selvittämästä mitä 

ydinvoimalan säteilyn eroosiomekanismeissa oikeasti tapahtuu: http://kuvaton.com/k/CBv.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/CBv.jpg[/img] --------- USA:n ydinrikos, amerikiumkuvaa, saniaiskuviot, 

Tampereen booriruiskutukset. -Aivan huikean rumaa muutosta muuten nettifoorumeilla. Heti kun 

Puolan hallinnon saivat ydinherrat tapettua tuputtamasta toimivaa Itämeren maakaasuratkaisuaan 

alkoi neteissäkin USA paahtaa 110% ydinkiimaisina. En saattanut uskoa todeksi kun jenkkifoorumit 

esim. A-A foorumit jostain USA asepelifoorumista tuli vuoden kirjoittelujeni jälkeen HETI bannit. 

Valitut palat, villinlännen foorumit ja tällaiset selkeästi USA-vetoiset foorumit alkoi systemaattisesti 

HETI oksentaa ihan minuutiaikataululla kaikki lähettämäni ydinkritiikit pois! Muutos on suorastaan 

legendaarinen viikolla 16.2010. Eikä tässäkään kaikki. USA haluaa nyt kun Obaman/Putinin 

ydinaseriisunnasta tulee valtavasti dumbattua aseplutoniumiaan kipata sen omasta harmistaan 

surutta Eurooppaan. Suomelle toki käy kaikki paska, kunhan se tulee USA:sta ja kaupataan apinan 

raivolla näennäishalvalla. Tilanteen vastakkainasettelua lisää se, että esim. englantilainen 

jalkapallofoorumit ja saksalainen Mersufoorumi takasivat vapaammat ydinvastaisen 

kirjoitusoikeuteni suoraan. EU siis haluaa lisätä USA/Venäjäydintaloudesta vapaampaa 

puhtaampaa ekouudisvoimaansa. Suomi vaan ei halua tätä suin surmin noudattaa, kuten voimme 

havaita. -Koetin muuten lähettää sulle jo eilen noita maailman ensi-iltakuviani AIDOSTA amerikium 

alffasäteilykohtioistani. Siitäkin äärettömän harvinaista, että tästä viikosta lähtien tuollaisten 

materiaalien korkeakoulujen laborointi, saati omistus on kansainvälinen ydinturvarikos, vänkää 
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muuten! Kiinnitä huomiota miten erityisesti toisessa alffa-kuvassa on karmivan hehkuvan punainen 

"reunushilseily"! Juuri tuota alffasäteilyn eroosoimaa ++..ionisoitunutta hilsettä tarttui kuvatessani 

henkeni kaupalla linssiin kinni kuin susi. Juu ei todella mikään mukava kuvattava saada maailman 

pelätyimmästä amerikiummassasta repivän aitoa uniikkia alffasäteilyeroosiokuvaa. Mutta koska 

60v kukaan MUU maailmassa ei siihen ole kyennyt, niin toki meikä. Ja erityisesti siksi, että 

tuollaisen kuvan saadakseen rikkoo raakasti kansainvälisiä IAEA ydinturvamääräyksiä, huippua 

siis. -JOO hei tosiaan! Kun kerroit ihan tuossa aluissa, että elektroniputkien saniaiskuvioissa on 

jotain samaa "huurrehärmettymistä" kuin inversiokerrosten pakkaskosteuden 

ylikyllästymisreaktioista niin noin se taitaa juuri olla! Eli Inversion ja ionisillan ydinvoimalapäästöjen 

ylle tekemisen PERUSLUONNE on juuri siinä, että kerrokseen jämähtää vangiksi jonkinlainen 

stabiili ylikyllästymistila. No sumu on oiva esimerkki esim. syksyn ekoina pakkasiltoina. Siinä 

klassinen silmiin näkyvä inverssiopysymän kerrostuminen jokien ja merien päälle. Niin ja totta 

tosiaan "saniais"kuuraa tuollainenkin sumu kiteyttää ruohikkoihin ja ikkunoihin. Juuri kuten 

elektroniputkien kiteytymisestä kertova saniaiskuviointi! Ilmassa on enemmän kanavasäteilyjen ja 

elektronien energiapilviä kun tyhjiöilma jaksaa kantaa. Siksi elektronien ionisaatiosta osin 

palauttamaa rautapölyionisaatiota alkaa härmettyä tiettyihin elektroniputkien solmuvirtausten 

paikoihin. Hemmetti kun näitä sais kunnolla ammattilaboratorioissa simuloitua! -Seurailin silmä 

kovana milloin Islannin tulivuoripölyn maahan romuttamat Tampereen lennoston boori.barium, 

alumiiniruiskutukset startataan TVO:n säteilyionisaatiokasvujen takia. Juu aamulla 23.04 näin jo 

ekat ruiskutuslennot ja otin, otin toki kuvan myös. Jotain poikkeuksellista niillä on meneillään. 

Katselin jo viiko sitten, että sumutuksessa on jotain TODELLA outoa varjostumaa. Tänä aamuna 

ruiskutus oli jäänyt kesken, koska tuuli hajotti boorisumun liian nopeaan. Aivan karmivaa, että 

valkeasta vanasta irtoaa kaksoivarjokappale synkän sinisenä! On päivän selvää, että tämä 

sanotaan nyt "aniliinisininen" erottuva aine on lisätty pinkiä peittämään. Nyt vaan ydinherroilla on 

uusi ongelma. Eli tuo värittävä lisäaine väritti Euroopassa valkeat muutolinnut siinisiksi T.S. 

lehtitiedoin. Nyttemmin myös tuuli erottaa muuta myrkkyä aavistuksen karkeammanraskaamman 

peittelyvärin irti. Ajattele, että meidän aikanaan paljastama pinkkitaivaan peittelyoperaatioon ei 

vieläkään olla kyetty keksimään edes osin toimivaa peittosysteemiä! Ongelmia NATO-

organisaatiolla on kasvavasti vuosien kokeilujensa jälkeen! Musta senverran tärkeää kaneettia, 

että kannatta pumpata esille rajusti. Ai niin ja vaikeasti vasten aurinkoa ottamani kuva, Aika 

huonona siksi. Mutta sinimustaa irtoaa valkeasta pilvestä oikealle alaviistoon, kuin varjona vajoten 

oikealle etelään alatuuleen: http://kuvaton.com/k/C8Q.jpg [img]http://kuvaton.com/k/C8Q.jpg[/img] -

---------- Subject: Re: Jälkkäri amerikiumkuvista. > Sain muuten amerikiumkohtiokuvat vielä eilen, 

mutta vasta aamuyöllä, sen > jälkeen kun olin painanut "lähetä ja vastaanota"-nappia. Eli varmasti 

viipyivät matkalla tunteja taas! *OhhoSS! Eli olin lähettänyt näköjään ne kuvat jo 24 h AIEMMIN. 

Lauantaina 24.04 00:18! Tämän mukaan olivat kiertäneet uskollisesti tarkastettavina ties mitkä 

NSA, USA, NATO kontrolerit ympäri maapallon! Keletto, että käy ne ydinherrat kuumana noitten 

mikroskooppikuvien takia! Olivat mitä ilmeisemmin taas shokissa, että kykenen YHÄ tykittämään 

sellaisia aitoja h ä i k ä i s e v ä n uniikkeja säteilyeroosiokuvia, jotka on aitoja viikojen ja viikkojen 

sensurointiensakin jälkeen. Mitähän ne muuten tekisivät, jos nyt alkaisi esim. sulta tulemaan uusia 

entistä analyyttisempiä mikroskooppikuvia? Siis o i k e e s t i !? (Mielenkiintoinen yksityiskohta 

muuten. JUURI kun aloin vastailla tässä ja n y t juttuusi pantin näytösluontoisesti kauko-

ohjauksella koneeni minuuttitolkulla totaalisen jumiin! Ja sitten tuli kuin kunnon kuittauksena, ettei 

jää mitään epäselväksi koneesta kalmaisa merkkiäänisinfonia päälle! Samantyyppistä olen 

kokenut, kun katkoivat lennosta meikäläisen ulkomaalle suunnattuja nettiyhteyksiäni.) 

Tällaistakaan täsmäajo-ominaisuuksien piirrettä en koneessani ole aiemmin nähnyt. Voi sanoa, 

NATO sielä ilmoittelee, että KAIKKI mitä aiheesta käsittelemme ja keskustelemme ON 

reaaliaikaisessa erikoiskontrolleissaan! > Oliko kohtion reiästä otettu kuva siis siältä ulospäin? *Oli. 
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Nimenomaan toi reijän läpi otettu kalmaisan pinkkihuntuinen. Etsin kuvassani suurimmalla 

mahdollisella 200-kertaisella suurennoksellani aidon alffasäteilyn säteilyeroosion 

metallihilsehiukkasia. Ja se pinkki kolmio oikealla alhaalla oli tähtilöytö! > Näin käsitin kun > 

vertailin kulunutta pintaa sileään reiän reunaan. Otitko amerikum-tabletin kokonaan ulos? *Ei 

herranen aika sentään! Oikeesti tuo oli yksi vaarallisimmista kuvauskohteista pitkin aikoihin 

oikeesti. Aito akerikiumtappajailmaionisoija on siis ekassa kuvassa kahdella meisseliniitti-iskulla 

niitattuna kolikkomaisena siinä kahden metallikiekon keskellä oleva raudan kirkkaan näköinen sisin 

osa. Oli yllätys, ettei 50-kertaisessa suurennoksessa ollut suurempaa tramatiikkaa. Mitä sitävastoin 

jo 200-kertaisessa OLI! Ilmeisesti siis alfan hiukkasten pienuus näkyy vasta 

maksimisuurennoksissa paremmin. Siksi Vellemanin 200-kertainen suurennoserikoisuus suututti 

myös NATO-poliisit kaatamaan Vellemanin laajemminkin pois maailmalta. Huomaa, että tutkimani 

miltei kaikki muut neteistä löytämäni mikroskoopit on jätetty tarkoin mietittyyn 92-100 kertaisiin 

suurennoksiin. No joku kunnon monituhatkertainen elektronimikroskooppikuva näitä taatusti 

mykistäisi! > Oletko muuten vielä kysellyt mikroskooppia? Eiköhän tämä parin viikon > karenssi 

mennyt jo sen puoleen, että ei vaikuta liian innokkaalta jos tässä vaiheessa alkaa utelemaan 

omaisuuttaan. *Juu mitä tuonne yllekin näistä kertoilin, niin ainakaan NATO-kalunaherrojen 

kiinostus mikroskopiaan ei näytä mitään muuta kuin k a s v a v a a megaluokan kontrolikiimaansa! 

On se, on se vaan kuule niin, että olemme päässeet todella Pohjolan ydinturvapoliisien listojen 

defenlysti ykkössijoille! Että tosiaan tietoliikennesotilasherrat suorittaa kanssamme jatkuvaa 

reaaliaikaista kotikäyntiä, verevää! ; ) PS. Tuli vaan mieleen, että mahtaisi NATO - 

sekopääkontrolerrien "vastapuoli" alkaa maksaa maltaita, jos alkaisi myymään näitä 

havaitsemiaan, demoutuneita tapojaan kontroloida PC-tietokantojani suoraan heille. ----------- 

YDIN-rikollisuutta 44% Jotain uudesta urasuunnasta kertoo jo, tänään 26.04 YLE aamuradio 

kertoili tähän tapaan uhmakkaasti :"Maailman rakennusteollisuus on räjähdysmäisesti alkanut 

siirtyä rahanpesujen, mafioiden, huumekauppiaiden ja ammattirikollisten haltuun. Kuulema JO 44% 

urakoista on laskettu menevän systemaattisten rikollismafioiden haltuun. Merkki siitä, että 

rakennuttaja ON rikollinen on kuulema OL-3 hankkeitten kaltaisten ydinvoimalatyömaitten 

systemaattisesti maksamatta jääneet verot, SOTU-maksut ja vastaavat rehellisten firmojen 

puolestaan maksamat yhteiskuntamaksuvaateet. Ilmankos sekä TVO, että Fennovoima ovat näistä 

veronkierroistaan järkyttävän kuuluisia!" Ja esim Fortum, joka vero-osia edes osin maksaa jäi 

tässä politikkojen, poliisiviranomaisten saamien "voiteluraha-antokykymitausten" tuloksessa 

hännille. Kellä on rikos, sillä kyky maksaa voitelua eniten. Hyi olkoon ja vieköön koko ydinalan 

  

450. Uraanit loppumassa..txt 
450. Uraanit loppumassa. Ydinteollisuus väittää uraanien riittävän milloin vuosisadaksi, milloin 

vuosituhansiksi. Mutta eräs keskeinen jää tieten sanomatta. Saatava uraani on 

énergiaqnegatiivista. Kaikkein kummallisemmaksi homman tekee se, että jopa TVO:n jakamissa 

prosyyreissa uraanimalmien loppumiset kerrotaan jopa näin selkeästi. 2009 Ydinvoima ja 

innovaatiot VTT Seppoi Vuori sivu 26:"vuosittain louhittava uraanimäärä vastaa tällä hetkellä vain 

noin 60% maailman ydinpolttoainetarpeesta." Tämä tarkoittaa jotain sellaista, jota ei ydinhallinto 

ole menneinä vuosinaan uskaltanut sanoa. Vaikka tilanne on ollut kestämätön jo mm. Antti 

Vahteran kirjan "Ydinenergian uhkapeli" mukaan vuosikaudet. 2010 erittäin kylmät talvikuukaudet 

jopa 4 astetta normaalia kylmemmät kuukaudet otettiin mm. Ruotsissa vastaan pysäyttämällä 10 

ydinvoimalastaan 5kpl, joko kokonaan, tai osin. Vain 60% Ruotsin ydinvoimalaitoskapasiteetistä on 

vuodesta toiseen käytössä. Tulee mieleen, miksi Suomi sitten rehvastelee saaneensa 
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ydinvoimaloilleen yli 90% vuosikäyttöasteita? Niin lasketaan hetki. Suomessa on Loviisassa 2* 

510MW ja TVO:lla 2* 870MW ja OL-3:lla 1 600MW= yhteensä 4 360MW. Jaetaan tämä luku OL-3 

neljättä vuotta t a r k o i t u k s e l l a alhaalla pidetyllä tehollaan: 1 600MW/ 4 360= -37%! 

Uskomatonta, kun huomioimme käyvien ydinvoimaloittemme vuosipysyvyydet huomaamme 

ällistyneenä, OL-3 laitos pidetään alhaalla jotta MYÖS Suomi toteuttaa niinikää Ruotsilta vaaditun 

ydinvoiman uskomattoman kehnon 60% vuosipysyvyysasteen, koska uraanimalmia ei mistään 

enää riitä! Voimme kehitellä aihetta entistä mielenkiintoi- sempaan suuntaan. Nyt kokoomus 

taistelee saadakseen peräti 3 ydinvoimalalleen käyttöluvat. TEM:ssä toppuutellaan, yhdessäkin on 

liikaa. Miksi ylipäätään halutaan uusi ydinvoimalahanke ja ennenkaikkea millä kokoperusteella? 

Sen voimme nyt laskea. Jotta 1,2 miljardia jo pelkkinä vuodessa menetettyinä sähköinä tahiva OL-

3 laitos päästäisiin edes koekäyttämään vaatii kansainvälinen IAEA Suomelta uusia 

ydinvoimalaseisotuksia! Ruotsi ratkaisee tämän -40% pakkomääräyksen olemalla "ns. 

kestoseisokeissaan" ydinvoimin vuodesta toiseen! Mielenkiintoinen asetelma muuten! Niin 

Suomeen olisi saatava seuraavaan ydinhankkeeseen -40% kertomalla sillä luku 4 360MW= 1 

744MW! E r i t t ä i n mielenkintoinen arvo muuten! Koska se tarkoittaisi näin laskien ainokaista 

ydinvoimalalupaa. No miten kokoomus reagoi moisen edessä? Voimme laskea taas miten IAEA:n 

lakimääräinen ydinalan -40% jatkuisi näillä arvoillaan. 6 104MW* 40%= 2 440MW. Kokoomus on 

siis enemmän kuin tuohtunut saamastaan kohtelusta ja vaatii erittäin pettyneenä vähintään kahden 

ydinvoimalansa luvat hallituksen horjuessa. Mutta silkkaa hyväntahtoisuuttaan varten kokoomus 

voisi pitkin hampain tyytyä 2kp hiukan pienempiin esim. kahteen 1 200MW reaktorilupiinsa, jahka 

aika on kypsä. Niin kertakaikiaan kroteskia ydinalan pelleilyä! OL-3 laitoksen hinnan 

monikertaistuminen johtuu miten IAEA on vaan antanut "määräyksen" kautta maailman pitää 

keinolla tai toisella ydinvoimaloista liki puolet alhaalla. Rahaa palaa Suomessa ydintilanteessa liki 

konkkurssin partaalle! Mutta k u k a a n ei ikäänkuin tajua verhouksien takaa miksi! Ajatelkaa 

millaisia kustannuksia ydinalan shokkitilanne maksattaa Ruotsin 5 seisovalla ydinvoimalalla? ja 

älkää suinkaan uskoko, etteikö tilanne ole maailmalla täysin SAMA. 450 ydinvoimalasta on uraanin 

vuodesta toiseen kestävässä uraanipolttopulassaan tauotta alhaalla 0,4* 450kpl= 180kpl, oli 

tilanne, tai tarve, kuten Pohjolassa megakylmässä talvessamme -10 m i k ä t a h a n s a ! Haluan 

tosiaan korostaa, että nämä mykistävät laskelmani perustuvat TVO:n o m a a n tietomateriaaliin! 

Toki salaiseen, mutta laskettavaan. -------- Vaihtoehtolaitoksia. Aivan uskomaton tilanne on myös 

jos katsomme miksi uraanihuolto on romahtanut. USA tuotti 50% maailman uraaneista 1980-

luvuilla. Nyt 3% omastaan enää! Kanadan uraanintuotanto romahti yli 29% osuudestaan alle 

puoleen 8% parisen vuotta sitten. Australian uraanimalmien pitoisuus romahti 4% osuudestaan 

0,4% ja maailman 30% tuotannostaan yli puolittui. Venäjä tuotti 2008 lopuille 50% maailman 

uraaneistaan DDR:n ydinpolttoainevarastot tyhjentäneestä ydinaseriisuntamateriaaleistaan. Ei 

toimita enää, koska Putin lopetti kaupallisen uraaninmyynnin. Malmien ehtyessä koko Euroopassa 

ei kaiveta enää missään uraania! Juu Talvivaara toki vedätti tuottavansa uraanit Suomelle. 

Insinööreille vaan ei auennut valheistaan miten puhutusta malmitonnistoistaan polttokelpoista oli 

0,71%! Todellisuudessa joku Talvivaaran laiton uraaninkaivuu kattaisi muutaman prosentin firman 

omasta kaivuuenergiasta! Nyt Arevan viimeisimmistä Nigerian uraanivarannoista päättää jo Kiinan 

aseistama vallankaappausväki. Voi hyvin kaatua viimeisimmätkin uraanit kiinalaisille. Kuten kävi 

mm. Australiassa jo. Joo jännä juttu, miten julkisuuteen ydinala puhelee huikeasta tuhansien 

ydinvoimaloittensa buumeista. Luullaanko Suomessa että jatkuvasti vaikeutuvat uraaninsaannit 

jatkoon muuta kuin lisää vaikeutuvat? Pian -50% on ovella oleville ydinvoimaloille. Toki 

ydinherroilla on ketunhäntä kainalossa. Samainen kirjanen kertoo läpi runnottavasta Pu-239 poltto-

ohjelmastaan! Pakottamalla ydinteollisuuden rakentamaan asiallisesti jo menetetyille 

uraanipolttolaitoksille uudisvoimaloita, eivät nämä OL-3 ja sen jälkeen rakennettavat ydinvoimalat 

ole mitään ydinvoimaloita! Vaan 10-saastisempia p l u t o n i u m v o m a l o i t a ! Tarkoitus on 
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näillä polttaa jo kertaalleen loppuun ajetuista ydinjätetonnistoista 1000-kertaa vaarallisempaa 

edelleen -08 Cern koetiedoin energianegatiivista plutoniumjätettä! Joka on vaarallisempaa, koska 

plutoniumin puoliintumisaika on uraanin 700 000v T½ sijaan 24 000v aikana puoliintuvaa. 

Ajaudutaan kaikilta osin ojasta allikkon. Lisäksi ydinala aikoo suuntautua 10-kertaa suurempia 

reaktorikokoja heikoista energiatiheyksistään johtuen vaativaan järjettömän kalliisiin thoriumpolton 

kaltaisiin ydinvoimalaitosratkaisuihin. Ydinalan hulluudelle ei näy rajoja kirjaa lukiessa. Ehdotettuja 

korvaavia laitoksia mm. Ylikriittissessä paineessa toimiva vesijäähdytysreaktori (SCWR). +374C 

asteinen ylikriittinen vesi suoraan reaktoreista turbiineihin vaika kestävyyksien kanssa aineilla on 

olut suunnattomia ongelmia. Ylikriittisessä vedessä korroosiot asettavat kovia vaatimuksia 

materiaaleille. Erittäin korkean lämpötilan reaktori (VHTR) heliumjäähdytteinen,(TRISO), (AVR), 

joka epäonnistui ydintyyliin mm. 1988. (PBMR), (PBMR) jopa +900- 1 000C,(VHTR), (VHTR) 

neutronispektrireaktori Tshernosta tutumpaa grafiittireaktoreita. Natriumjäähdytteinen nopea 

reaktori (SFR), jolla on jatkuvien hyötöreaktoreille tyypillinen epäonnistumisputki 1950-luvuilta asti. 

Näissä reaktorit hohkaa +900C. Käyttöjäähdytys natrium on kammotun reaktiivinen säteilyenergian 

siirtäjä. Joka reagoi ilmaan ja veteen palaen räjähtäen mm. lipeäksi. Lisäksi reaktorin 

stabiilisuuden hallinta on painajaisamainen. Lyijjyjäähdytteinen (LFR). Sula lyijy korroosoi rajusti. 

Kaasujäähdytteinen nopea reaktori (GFR) nopeille neutroneille suunniteltu niinikää 

plutoniumreaktori heliumjäähdytteisenä. Laitokset on erityisen pelätty kaasuvuodoistaan. Lisäksi 

sulasuolareaktori (MSR) +700C. Kaikille näille suunitellaan uraanin puutteeseen plutoniumpolttoa. 

Myös thoriumpoltto-ominaisuuksia esitellään. Katsokaa muuten ydinalan OMAA KUVAA 

katastrofistaan: http://kuvaton.com/k/nsF.gif [img]http://kuvaton.com/k/nsF.gif[/img] (Koko artikkeli+ 

vääristelyt!:) http://www.world-nuclear.org/info/inf23.html  

  

500. Uskomattomia Y-uutisia..txt 
500. Uskomattomia Y-uutisia. Sähkö ja säteily on koko sähkökoulutusajan systemaattisesti pidetty 

irti toisistaan. Elektronien liike on selitetty sähkönä ja toisaalta vain nopeat elektronit, jotka 

reaktoreissa sinkoavat ytimistään samaisia elektroneja määritellään beetta-elektroneiksi. Toisaalta 

valenssielektronejaan menettäneen aineen muuttuminen vääjäämättä kaasuksi ja kelluvaksi 

kanavasäteilyksi on pyritty systemaattisesti unohtamaan 1920-luvun aukaisemattomiin 

kirjaharvinaisuuksiinsa. Saati, että elektronien osumista röntgenöivistä sähköisistä ilmiöistä 

arkisissa ydinvoimasähköverkoissamme kanavasäteilyiden temmellyskenttinä olisi saanut koskaan 

puha Suomessa yhtään sanaa! Niin tai miten se nyt haluaa ottaa. Nimittäin nykyään EU:ssa 

systemaattisesti esim. Arevat, Siemens yms. vaatii normimittaamaan röntgönmittarein 

sähkökytkinlaitteistaan pöytäkirja-arvot turvariskeinä. Jo keskijännitetasoista 10-20kV alkaen 

systemaattisesti niiden, tuottamat-, välittämät-, lähettämät röntgensäteilymäärät mitä tarkimmin. 

Kuvaavaa, miten nimenomaan ydinvoimateollisuuden alkaessa käyttää s y s t e m a a t t i s e s t i 

kyseisiä itse rakentamiaan massiivisia satojen km pitkiä suurjännitelinjoja keskeisinä 

ydinvoimaloiden mm. kanavasäteilyionien, säteilybeettaelektroniensa ja esim. röntgensäteilyn 

tuotostensa kuljettimina kauas on tämä muutos tehty! Itse asiassa kytkimiin ja vastaaviin sähkön 

kulun avustuslaitteisiin on ydinalan OMIN muutosmääräyksin alettu rakentaa monimutkaisia mm. 

kestomangneettisia pyörteytyssysteemejä. Laajasti salattuja "plasmaionisaatiohallintayksikköjä". 

Suuria liikesalaisuuksia, joilla on vaan yksi keskeinen tehtävä. Estää säteilyenergiaa kasautumasti 

"liikaa" laitteistokokonaisuuksien rakenteisiin". Josta on tullut ydinyhtiöitten oman sähkölaitekaupan 

markkinaetu, koska vasta ydinvoimaloitten tultua 70-luvuilta kantaverkkoon 

kanavasäteilytuotoksinsa on ylipäätään tarve siirtää ydinvoimaloista sinkoavaa säteilyenergiaansa 
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esteittä satojen km päähän alkanut olla akuutti! Määräykset säteilyturva-arvoista tosin tuli voimaan 

vasta muutama vuosi sitten. Vasta kun ongelmat olivat vuosikymmenien käytössä muuttuneet 

ydinvoimalinjoilla kestämättömiksi! Erittäin mielenkiintoinen asia, kun tajuaa nämä EU:n uuden 

määräyksien syiden kytkökset. ------------ Kauaksiko kelluva ui? Pohjolan ydinvoimaloista tehtiin 

kansainvälinen Milkas tutkimus Itämeren maailman suurimmasata säteilysaastumista 2006. Itämeri 

osoittautui maailman säteilysaastuneimmaksi mereksi. Esim. TVO:n ympäriltä todettiin mm. 

merenpohjan olevan Itämeren radioaktiivisen hopean peittämää. Mutta tutkijoille jäi selittämättä 

miten tämä ydinvoimaloitten päästöt olivat levinneet yli meren? 2010 Saksassa, Engalannissa ja 

USA:ssa kansainvaälisin tutkimuksin niinikää todettiin ydinvoimaloista lähteneen ympäristöön 

säteilyainekertymiä ja sairastuttaneen jopa plutoniumtuotoksin ympäristöään. Muttei oivallettu 

miten? TVO:n yhteiskuntavastuuraportti kertoi ydinvoimalayhtiön menettäneen reaktorimassaansa 

2004 jo 600kg ja kohottaneen sen tehonnousuin yli-ikävoimalassaan 2008 uskomattomaan 2 

200kg/v, muttei tiedetty miten? Norjan rannikoilla kolunneet saavat puolestaan ihmetellä 

tuumaluokkaa paksua lasia, joka on kellunut suolameressä niin pitkään, että on pyöristynyt tyystin. 

Muttei kukaan tiedä miksi tuo lasi voi kellua? 1950-luvuilta asti esim. Ranska ja Englanti olivat 

mielestään keksineet loistavan tavan päästä eroon esim. ydinjätteistään. Erilaiset hankalaksi 

koetut ongelmajätteensä ydinalassa päätettiin loppusijoittaa lasittamalla ne ajan hengen mukaan 

"ikuiseksi ajaksi" ja upottamalla laajoihin alueisiin pitkin Euroopan merensyvänteitä. Kaikki meni 

alkuun hyvin. Mutta pian säteily eroosoi lasimassat jälkisäteilyn energioin rikkoontuviksi neutronien 

, röntgensäteilyjen, kanavasäteilydiffuusiointien onteloittamaksi säpäleiksi. Varsin pian kävi 

selväksi, tämä radiaktiivinen ja vuosimiljooniksi suunniteltu ongelmajäte sai kyvyn kellua 

muutamissa vuosissa. Alettiin laskea pitkällekkö säteilyaineet merissä jaksaa kellua. Aikaa on 

kulunut vuosikymmenet ja arvioidaan, että tämä lasi säteilytonnisto on kiertänyt koko Atlantin 4-5-

kertaa 2000-luvuille, eikä loppua näy. --------------- Milkas se 2006 pohjalta. Aiheen tässä vaiheessa 

Milkas,se 2006 tutkimus samaan teemaan: http://kuvaton.com/k/nNe.jpg 

[img]http://kuvaton.com/k/nNe.jpg[/img] Alkumateriaalissani jo kristaloin erään keskeisen 

ydinvoimateollisuuden ongelman:" Miten kauas säteilevä ilmaplasmakaasuksi ionisoitunut 

reaktorista väkivahvasti ulos tauotta ammuttu sisältöjäte voi ilmassamme kellua? OL-1 

reaktorikannen paksuus lasketaan 10cm luokassa. OL-3 laitoksen reaktoriseinämä on 

kanavasäteitten läpidiffusoimisen hallitsemiseksi tehty tuplapaksuksi 25cm luokkaan. Mikään ei silti 

auta, kuten TVO:n yhteiskuntavastuuraportti 2008 jo kiistatta kertoo. Kun TVO on nostanut 

reaktorinsa tehoja 131% tasolle, ydinyhtiö on samalla yli kolminkertaistanut alkuvuosien 600kg/v 

uraanijätevuotonsa 2 200kg/v, eikä kasvulle kattoa näy. Loviisasta emme saa kuin Milkaksen tiedot 

ja toteamme, että vaikka Fortumin voimaloitten tehot on puolet TVO:n vastaavista niin silti Loviisan 

reaktorivuodot ylittävät TVO:n 2kpl reaktorin 2* 86t sisällön 2,2t uraanikatomäärän reippaan yli 

PROSENTIN/vuosi vauhdit. Raportista huomaamme, että Ruotsin voimalaitoksien 

uraani/plutoniumvuotojen taso on puolestaan 100-kertainen. Tämä johtuu siitä miten Ruotsissa on 

ydinvoimaloitten tehot ylitetty uskomattomaan +300% tehoylitykseensä. Ruotsi tarkoin vaikenee 

paljonko tämä tarkoittaa vuotavana reaktorisisuksena /vuosi. Milkaksen raportin alhaisimman 

vuodon laitos on normaalitehollaan käyvät Venäjän reaktorien 1000-osa Suomen päästöistä 

vuotavat laitokset. Toisaalta tiedämme, että TVO kasvatti normaalitehonsa jokaista +10% 

tehonnousuaan kohden saasteitaan kaksinkertaiseksi lähtöarvoistaan. Näin Ruotsin +300% 

tehonnosto edustaisi n.15% reaktorisisältökatoa/vuosi! Korostan, että arvio koskee vain paria 

yliteholaitosta ja perustuu karkeaan vertailujanaan TVO:n saatavissa olevista laskelmista. Tämä 

lähtöarvioksi, kenties tarkennuksia saaden. 2010.03 Rauma Kuovin nuorisotalolla G.B:n pitämässä 

kokouksessa minulta kysyttiin miksei vuotavaa plutoniumia sitten näy reaktorien ulkopuolella niin 

paljon kuin suora vuototonnisto osoittaisi? Milkas 2006 tutkimus antaa siihen oivaa lisäviitettä 

löytämällä TVO:lta 40km säteelle vahvan radioaktiivisen hopeapäästökerroksen. Kun TVO 
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halkaisee uraanin U-92 on muodostunut klassinen puolikas Pd-46 jalometallinen palladium vain 

pykälän päässä hopean Ag-47 arvosta. Eikä klassiset reaktorituotoksena tutut ja pelätyt jodi, 

ksenon jää kauas. Posiva ilmoittaa todellisuudessa reaktorissa muodostuvan ydinjätteensä 

materiaalikirjoon liki 50 eri alkuaineella. Reaktoreista diffuusoituu OTAVA 1927 kirjan Luonto ja me 

6 Radioaktiivisuus mukaan ns."kanavasäteilynä" läpi reaktorirakenneseinämien. Sieltä nämä 

alkuaineatomit valenssielektroninsa menettäneinä muuttuneena KAASUKSI alkavat kellua 

ilmakehässämme. Meille jää mietintään kauaksiko kelluva kelluu? Esim. klassinen pelätty 

uraaninihajoamisen säteilytuotoskaasu radonerältä menee liki kuukaus, ennenkuin säteilypuolittuu 

liki kokonaan tuulten kelluttamina maailman tuulissa lyijyksi. Aiheesta A. Vahtera Ydinenergian 

uhkapeli Ranskan hyötöreaktori Super-Phenix. 1973 valmistuneen Phenix-hyötöreaktorin 350MW 

laitosjätettä oli tarkoitus käyttää Super-Phenixin polttoasineena. Phenix suljettiin 1976 sen jälkeen 

kun oli havaittu mystisiä vuotoja sen sulanestenatriumlämmönvaihtimissa. Super-Phenixille kävi 

samoin samaiset mystiset tonniluokkaiset kalliin ja tappavan natriumsulan kanavasäteilydiffuusiot 

jäivät mysteeriksi! Natriumia katosi tonneittain jäähdytyspiireistä. Mutta mitään paikkaa minne 

nämä kanavasäteilytonnistot kulkeutui , tai mistä ei kyetty löytämään. Kanavasäteilyt jäivät 

ratkaisematta ja myös Super-Phenix suljettiin. Samalla koko Euroopan suljetun kierron 

plutoniumhuollon peruspilarit. ---------------- Mihin edelläkerrotuilla? Olemme saaneet selville miten 

jo NYT maailmalla olevilla perusreaktoreilla syydetään reaktorin sisällöistä STUK-mittalaitteitten ohi 

ympäristöön ja säteilykontrollin reagoimatta Varmasti yli 1%/vuosi. Mutta Ruotsin vuosien 

loputtomista ongelmistaan IAEA:n kontrollerien riuduttamissa ylirevityissä reaktoreissaan 

vuosikaudet jopa yli -10% vuosikadoilla säteilymassatruhoksi. IAEA havaitessaan Ruotsin 

reaktorityylit jopa 100-kertaa yli 1% Suomalaisreaktoripäästäjiä pahemmiksi on kiinnostuneena 

pakotettu puuttumaan tapaan toimia vuosikausien jatkotarkastusoperaatioin. Nyt asiallisesti 

Ruotsissa IAEA tutkii jälkikäteen mitä kenties jopa -15%/v kanavasäteilyjen ja neutronivuovuotojen 

tuhot ovat maailmallamme aikaansaaneet. Vaan tuskin mitään ei opittu ydintyyliin:T&T VTT Seppo 

Vuori Ydinvoima ja innovaatiot 2009:"Uraania raskaammat, f i s s i o i t u m a t t o m a t " isotoopit 

muodostavat valtaosan käytetyn ydinpolttoaineen pitkäikäisimmistä aktiivisuudesta, minkä takia 

polttoaine pysyy voimakkaasti radioaktiivisena kymmeniätuhansia vuosia.. Neljännen sukupolven 

ydinteknologiassa tavoitteena, käytännössä tämä tarkoittaa siirtymistä avoimesta suljettuun 

polttoainekiertoon. Generation IV International Forum (CIF) valitsi vuona 2002 kuusi 

neljännensukupolven ehdokkaikseen. KAIKKI reaktorityypit perustuvat teknologioihin, joista ON 

olemassa myös käytännön kokemusta!!" Nyt arvoisat lukijat haluaisin pitempää mietintää. . 

Jatkomateriaalissa VTT maalailee miten parhaimissa versioissaan aiotaan hyötää polttoaineesta 

jopa yli 97%! Asetteluissa on nyt enemmän kuin kestämätön ristiriitaa. Suomessa reaktoreissa 

samaa uraania pakkohyötämällä jopa 5v putkeen menetetään sisällöstä jo yli 6%. Ruotsissa nyt 

tarkkailtavissa reaktoreissaan uraanipolttoaineesta kyetään 5v/+300% ylitehoin 

ylipolttohyötämisillään polttamaan n.3-4% uraaneistaan. Massakadot kertaluokkia Suomea 

suurempia liikesalaisuuksia. -40%, jopa yli. Mitä ylläkerrottujen IV-sukupolvien polttotapa ns. 

"suljettuna" näillä lähtöarvoillaan tarkoittaisi? Reaktoriin pannaan kierrätettyjä ydinjätteitä ja m i t ä 

ä n ei poistettaisi! Tiedämme jo ydinjätteen kompastus on sen muuttuminen polttokyvyttömäksi ja 

fissioimattomaksi. Mutta silti suljettu kierto kertoo sen "palaen katoavan". IAEA ja CIF suunnittelee 

ydinvoimalamallia jossa kaikki ydinjätehuollon aiemmat murheet ja ydinjätteet muutetaan 

valtavaksi neutronivuovuodoiksi ja läpi diffuusoituviksi kanavasäteilykaasuiksi! IAEA/STUK ovat 

vaan sopineet, että ydinvoimaloistamme jo nykymalleilla sinkoavia kanavasäteilyjen ja 

neutronivuopäästöjen tonnistoja ei lasketa. Nyt kansainvälinen ydinlaitevalmistajataho haluaa 

muuttaa megamokan keinoksi dumpata jatkossa maailmalla aikki ydinjätteet ympäristöömme 

levittäytyviksi kontroloimattoman rajattomiksi mittaamatta jätettäviksi kaatopaikoiksi! ------------- 

Ydinkuolema kok 21.03.2010. Kataisen väki piti kokomuksen meriseminaareja. Mielenkiintoista 
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kokouksessa oli, että maassamme AINOA sallittu elinkeino on kuulema oleminen maailman 

ydinvaltioiden ydinjätteitten kaatopaikkana. Mikään muu elinkeino ei nyt maassamme saa olla 

sallittuna kuin loputon uudensukupolven plutoniumvoimaloitten rakentelut. Maailmalla jo purettujen 

satojen ydinvoimaloitten käyttöikä on korkeintaan 30v. Ja mitä kertookaan ydinvoimayhtiöt näistä 

L.S.20.03-10 Sivu2: "Energiayhtiöt maksavat ydinvoimaloitaan pitkään. Teollisuuden voima kertoo 

verkkosivuillaan, että lainat ja muut rahoituskulut olisi maksettu 30 vuodessa"! Ja 

huomatkaa,TVO:n väite perustuu ydinvoimaloitten reippaaseen 4 miljardin/kpl hintaharhaan! Kun 

esim. OL-3 laitoksen hinnaksi samainen lehti ilmoittin esim. 28.02-10 jo 5,5 miljardia. Kanada 

tyrmäsi kaksi uutta ydinvoimalahankettaan, kun laitoksista vaadittiin Arevalta jo 7,5miljardia 

kappaleelta! Ja esim. USA:ssa ydinvoimalakohtainen pelkkä ydinvastuuvakutus on jo 

10miljardia/laitos. Siksi maassa vaaditaan jo kannattamattomalle ydinvoimalle massiivista 

takuuhinta-avustusohjelmaa. Ydinvoimaloitten kustannukset ovat lähivuosina hurjassa 

kertautuvassa kustannuskasvussaan. OL-3 hankkeen kustannus rakennusvuosinaan on jo 

moninkertaistunut. Otetaan esimerkki. Suomeen ollaan väkivalloin ruhjomassa 3<kpl 

ydinvoimaloita. Suomen valtiota vaaditaan sitomaan vähintään 40 miljardin rahat kiinni, jotka eivät 

tuota pennin hyrrää seuraavaan 30 vuoteen. Laitokset tulevat lisäksi tuottamaan säätökyvytöntä 

ylijäämäsähköä, jota jo alkujaan suunnitellaan myytävän Eurooppaaan 1000km pitkällä 

merisähkösiirtokaapeleilla. Senkin ydinyhtiöt toki verovaromme vaativat. Hintaa minimissään 10 

miljardia. Mikä valtio kestää yli 50miljardin velkavankeusseuraamukset seuraavat 30v putkeen? 

Bulgaria on entinen SEV-valtio, joka sitoutti maansa talouteen 4 ydinvoimalan hankkeillaan. Kun 

rakennusvaihe oli liki valmiina tuli EU:lta käsky pysäyttää miljardihankkeet, ja koko valtiontalous 

romahti ydinvoimin. Ingalinan Balttian ydinvoimaloilla, DDR:n ydinvoimaloilla oli kaikilla hyvin 

samat kohtalot mennä konkkurssirajoille menneisyyden ydinvoimalahankkeillaan. Ukrainassa 

niinikää 4 ydinvoimalaa tuhoutui ja talous meni ydinvoimin täystuhoon. Olisiko vastaavia lännestä? 

Toki. Italia teki 6 ydinvoimalaa. Mutta paikallisen mafian alkaessa kaapata 

ydinvoimalahenkilökuntajohtajia lunnasvaatein, ryöstellen uraanilasteja yms. ajatettiin kaikki kuusi 

ydinvoimalaa paineesta kestoseisokkiin. Nyt on päätetty purkaa nuo kaikki ydinvoimalat 

miljarditappioilla. Espanjassa puolestaan ETA suisti useampia ydinvoimalaitoksia samoilla 

metodeilla täysseisokkiin. ja Espanja päätti tilanteen takia purkaa kaiki 8 ydinvoimalaansa 

rakentamalla valtaisan korvaavan tuuli- ja aurinkovoimalakorvaajansa tilalle. Espanjassa homma 

meni niiin paljon parempaan, että EU päätti esimerkkiä seuraten toteuttaa kiivaasti 100 000MW 

tuulivoimalahankkeet korvatakseen ydinvoimalat laajasti koko EU:ssa. Juuri siksi Suomeltakin 

vaaditaan +38% EI ydinvoimaista uudisenergiaosuutta. Jatkossa +58% ja vielä +20%, jolloin 

Suomella on EU:n +78% EI ydinvoimainen uudisenergiavaade noin vuoteen 2050 mennessä. Kalli 

kesk. kysyi Eduskunnassa Kataiselta, "miten ydinvoimalat sopii tuohon, onko Suomi täyttämässä 

EU:n vaateet?" Katainen levitti käsiään ja sanoi:"ettei TIEDÄ mitään kleinoa miten tämän EU:n 

pakon voisimme kiertää?" Japanissa ydinvoimaloita on puolestaan rakennettu surutta TVO tyyliin 

epävakaalle maaperälle. Muutama vuosi sitten maanjäristys iski ja muutamassa sekunnissa 

seuranneessa tilanteessa tuhoutui uskomattomat 7 ydinvoimalaa kerralla. Iskussa tuhoutui mm. 

maailman suurin toimiva ydinvoimala. Toki aiheesta ei tiediteta maailmalle, koska paljastaa 

millaisia valtiotalouksia kaatavaa riskiä ydinhankkeet aina on. Isku oli jopa superrikkaalle Japanille 

niin raju, että koko maan sekä sähköhuolto, että talous sai niin rajun iskun, ettei talous ole siitä 

ikinä selvinnyt. --------- Metsät ydinkuolemassa. Muistavat, ketkä uskaltavat, miten Suomen 

metsissä säteilyeroosion kuolemankieliin tuhoonsa ajaneitten ydinyhtiöitten raha sulki suut. Kun 

Suomen elämänlähde, pyhä metsä tuhoutui yhdessä kesässä 300 000ha vuosivauhdissa, niin 

poliiseilla riitti kiireitä pitääkseen megatuhoviestin ydinsanomat kansan korvien kuulumattomissa. 

Ydinalan ruskeakirjeisyys ja suora valtioterrori toimi. Mutta ei tässä kaikki. Jos kohta Suomen 

ydintuho oli katastrofi vailla vertaa. niin millaista ultrasalattua tietoa saisimme kuuulla suuresta 
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lännestä. jossa uraanikaivanta ja sadat ydinvoimalat tappaa luontoa nopeudella, jossa katoaa 

kokonaisten mantereitten hiipuvat elämänedellytykset ydinherrojen ahneuden rajattomuuksiin. Lue 

ja kauhistu. Nyt kun viimein sain selville mitä Kanadassa ydinvoimalasaastat tekee: 

M.T.24.03.2010."Kanadan katala kovakuoriainen. Puolen sentin mittainen kaarnakuoriainen on 

tuhonut ehkä 150 000 neliöKILOMETRÄ mäntymetsää Kanadassa muutamassa vuodessa. Tuho 

jatkuu, eikä loppua näy. Luvut ovat suuria ja niitä on vaikea käsittää. Kyseessä kaikkien aikojen 

suurin hyönteismetsätuho! Pahimmillaan tuho voi hävittää 80 prosenttia alueen metsistä. On 

arvioitu, että ainakin 450 miljoonaa kuutimetriä puuta on toistaiseksi menetetty. 

Vuoristomäntykuoriainen (Dendrocotus ponderosae) on lauhkean havumetsän tuholainen, joka 

esiintyy Meksikosta Brittiläisen Kolumbian keskiosiin. Ei esiinny Suomessa. Kuoriainen on AINA 

esiintynyt alueella, mutta aivan viime vuosina kanta on lisääntynyt epidemiaksi asti. (Yhtymäkohta 

samaan aikaan Suomessa esiintyviin säteilymetsätuhoihin on jo tällä selvää! On selvää miksei 

maailman suurinta metsätuhoa ydinvoimin ole Suomessa saanut uutisoida. Rikos ydinalalta 

maailman säilymistä vastaan kiteytyy selkeästi.) Uudet tutkimukset osoittavat, että näin laajat 

hallitsemattomat metsätuhot kihdyttävät ilmastomuutosta muuttamalla metsiä hiilinieluista 

hiilidioksidin päästäjäksi.Terveet puut taistelevat hyönteisiä vastaan erittämällä pihkaa, 

mutta(ydinkertymistä), heikentyneissä puissa pihkatuotanto on heikkoa. Kovakuoriaiset voittavat 

kamppailun, jos niitä on paljon. Liittolaisena kovakuoriaisilla on myös sinistämissieni. Lopulta 

neulaset muuttuvat punaisiksi, puu kuolee. Kerran alkuun päässyt tuho on vaikea pysäyttää. Ainoa 

keino on polttaa kaikki. Kari Heliövaara Helsingin yliopiston metsätieteen professori. Samaan 

lehteen, Porin Yyterissä havaittiin 4 vuotta sitten tähtikudospistiäisten joukkoesiintymä. Eikä 

täälläkään TVO:n ydinpäästöjen tapopamisalueille tunneta torjuntakeinoja! Niin. . .voimme tietysti 

ihmetellä miksei maailmanlaajuisesti ja kiistatta ydinpäästöjen vääjäämättä tappamiin 

megatuhoihin vaivauduta kiinittämään huomiota? Miksi lehdistö vaiennetaan? No syy on päivän 

selvää. Ydinvoimaloitten tuhon kierteelle ei loppua näy. Lähi vuosina tullaan konkreettisesti 

katsomaan kuoleeko ihmiskunta ydinvoimalapaskaan, vai olisiko pieni mahdollisuus pelastaa edes 

osa luopumalla totaalisesti ja HETI ydinvoimaloista! Mitä tekee korruptiovirannomaisemme? 

Pyytää lisää poliisiväkivaltasensoreita, ettei kansa tajuaisi mihin kuolee! --------- 31.03.2010 MTV3 

Metsien miehet 31.03.2010. "Kanadassa ennakoidaan ydinsaasteitten tuhoamien metsiensä 

kuolevan seuraavan 15 vuoden aikana. Totaalisesti vuoristomäntykuoriainen ontoiksi kaivamia 

metsiä ohjelma näytti pilvin pimein. Minkäänlaista toivoa Kanadan metsille ei annettu. Tuhon 

suuruudeksi arveltiin täysin käsittämättömän mittasuhteen 8,5 miljoonaa neliökilometria. Suomen 

koko pinta-ala on 0,33milj km2. Joten 26 kertaa Suomen alan säteilykuolematappioista kerrottiin 

tässä ohjelmassa". Siinä menee maailman keuhkoiksi mainostetut metsät ydintuhoonsa varsin 

ripeään tahtiinsa. Muuten samaa M.T-lehti kertoi jatkuvan myös Suomessa. jo nyt tiedetään, että 

myös meillä ydinsaastan runtelemissa metsissä toukkainvaasiot jatkuvat vailla loppumistaan. -------

----- Keskisuomalainen 24.03.2010 Sinikka T. Sitävastoin OL3 on jo aiheuttanut satojen tuhansien 

tonnien päästöt, koska luvattua ydinsähköä ei ole saatu milliwattisekunnin miljoonasosaakaan ja 

korvaava sähkö on jouduttu tuottamaan kivihiilellä. Kotimaisuudesta kertoo, että 4100:sta 

työntekijästä 100 on suomalaisia (2010.03). Suomalainen työ ei ole kilpailukykyistä 

ydinrakentamisessa. Jos rakentamista kuitenkin jatketaan niin pitkälle, että reaktoriin päästään 

lataamaan polttoainetta, se on jalostettu jossain ydinasevaltiossa uraanista, joka on louhittu 

Venäjällä, Australiassa, Afrikassa tai Kanadassa. (Uraani muuten 100% mm. koko EU:ssa 

jalostetaan heksafluoridista Venäjällä sanoo USA:n ja Venäjän yhteinen salainen sopimus. Kuten 

KAIKKI ydinalan salaiset sopimukset, myös tällaiset KTM:n Jorma Aurela kertoi olevan niin tarkoin 

salattua ja kriittistä, ettei niitä sopimuksia päästetä lainkaan julkisuuteen kirjallisena. Vaikka nyt 

IAEA:n määräys siitä, että ydinvoimaa ei saa käyttää kuin ja ainoastaan sähkön tuotantoon. Ei 

esim. kaukolämpöön! Tuon lain rikkomisaikeesta mm. Fortumin Lilius hyllytettiin viiveittä jokin aika 
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sitten.) ------------ 30v takaisinmaksuajoista. Niin, mikähän siinä muuuten ON, ettei tällaisia 

valheitaan kirjoittelevia poliisipellejä lainkaan tunnu kinnostavan EDES se mitä ydinrikollisyhtiöt, 

esim. TVO itse aiheesta suolestaa? *No todellisuudessa vain muutama viiko sitten huhtikuun auilla 

2010 ydinyhtiö TVO laaskeskeli noita TOTEUTUNEITA ydinenergiainvestointejaan. Esim. 

PELKKÄÄN, Posivan viemään ydinjäterahastoonsa on upotettu ei toki valehdeltuja muutamia 

satoja miljoonia, vaan jotain VALLAN muuta. 3 000 0000 000e on JO menetetty Posivan 

ydinjäteäfääreiden rahastoille, vaikkei krammaakaan ydinsaastaa ole edes jemmattu! *Mitä sitten 

L.S. kirjoitteli ei paljonkaan poikkea samasta miinusnollien lisäämisistä. Tavallinen nyt tehty 

tuulivoimalan raha tulee takaisin luokkaa reilu 6v (2010). Kun taas OL-1 ja OL-2 hankkeen jo 1970-

lukujen alkuun alustettu takaisinmaksuaika 11v on huikeat TUPLAT professori Pekka Tarjanteen 

11v hatarasta arvailusta tuulivoiman eduksi! Mutta totuus, siis ainakin se mitä TVO nyt nolona L.S-

lehdessään ilmoitti oli seuraavaa:" ASEA artomin 25-30v käyttöikään rakennettujen OL-1 ja OL-2 

ydinvoimaloitten todellinen takaisinmaksuikä ylittää 30v murskaluvut! Siksi ydinvoimalahankkeet 

eivät edes paperilla kuoleta k o s k a a n niihin maksettuja valtavia sidospääomiaan! Jos toimitaan 

niin kuin ydinturvalaki yksiselitteisesti vaatii". Aika ISO ero, että alati edukkaampaan tuulivoimaan 

saavutetaan jo nyt 5-kertaa nopeampi takaisinmaksatus, kuin ydinvoimalle. Ei mikään ihme, että 

maailmalla tuulivoimabisnes vie 56-kertaisen rahavirran kuin ydinvoima. +41% maailman 

energiarahoista menee räjähdysmäisesti kasvavaan tuulibisnekseen, vaikka ydinherrat verta 

itkeekin. (Tuolta läytyy ne Tarjanteen tekemät laskelmat:) 

http://www.tem.fi/files/18678/Tarjanne_TEM-KAPASITEETTISEMINAARI_14_2_2008.pdf  

  

501. Y-uutisia maailmalta..txt 
501. Y-uutisia maailmalta. Aika mielenkiintoinen Espanja.org foorumissa. Kyseessä on 

lomailufoorumi ja sanoja vaikuttaa olevan lentoyhtiössä töissä! No päättele itse lisää: ----- Pe, 

05/03/2010 - 22:36 Otsikko : Ala valita...en ymmarra Ala valita...en ymmarra minakaan....eli 

samassa junassa tassa ollaan menossa ja sateily senkun lisaantyy! Vaan eipa tuo sateilytys mulle 

mitaan uutta ole...nyt tuli meillekin rajoitus ettemme voi lentaa ylempana kuin 49.000 jalkaa 

sateilysta johtuen. *Musta suorastaan huikeaa tajuta, että syksyllä -09 ESA ilmoittaa vuodessa 

taustasäteilykasvuksi +20% miljoonaan km asti. paniikin iskeytyessä NATO ruiskuttaa puolisen 

vuotta booriliukjsiaan 10km korkeuteen. Saaden aikaan 269km kokoisen säteilyrengaspotkun 

valtavana pinkkipalorenkaana 88km korkeuteen. Ja nyt siis imeisesti Blue one antaa lentäjilleen 

paniikissa lakikorkeusrajojaan säteilyn vaan ruiskutuksista piittaamatta jatkaessa kasvuaan! ei näy 

ydinalan päättäjillä järki päätä pakottavan! ------------------ Subject: Tykki puhui Edwardsin 

kommentti ydinvoimalan piipusta ja neutroneista: http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1007108 

Yritin laittaa Gordonin luentoa youtubeen alkuperäisasussaan englanniksi kun sivusto pätkäisi. 

Jaaha, yritin pari kertaa uudestaan, mutta "palvelu oli poissa käytöstä"! Jälkeenpäin katsottuna 

myös ne osat, jotka olivat jo latautuneet, olivat tuhoutuneet! NSA rekisteröi siis liikaa ydinkritiikkiä 

kestettäväksi ja SENSUROI! Voi pyhä Yrjö! Lähetin kuittina sensoreille sekunnin mittaisen klipin, 

joka tietenkin näytti virhettä, ettei voi ladata, kuten jumiutunut sivusto muutenkin. Kuitenkin tämä 

sekunti on nyt nähtävissä tubessa! Siis näin pelleä toimintaa ei taas ole hetkeen nähty! ALAS 

ISOVELI! *Nyt siis hei H U R J A A ! *Jos ja ken tajusi hommasta edes osan ymmärtää, että tässä 

oli m a a i l m a n e n s i - i l t a kun kansainvälinen professori kertoi esiinnostamamme 

pinkkitaivaskuviemme beettasoihtuamisen olevan mitä tuskallisinta totta! Niin hurjaa materiaalia, 

että kansainvälinen NSA panikoitui. Jutussa selvästi huomaa miten jopa Edwads alkoi hermostua, 

kun tajusi miten syväluotaavasta aiheesta keskustelitte. Tällaisten jälkeen tulee suorastaan 
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humalluttava olo. Tajuaa kykenevänsä ajattamaan maailmanlaajuiseen tietoisuuteen asioita, kuten 

tuon "beettasoihdun" olemuksemmme ja se on kiistatta myös professoritasolla hyväksytty fakta! En 

kyllä y h t ä ä n enää ihmettele miksi kansainväliset ydinrikollisviranomaiset kirjaimellisesti nyt 

räjähtää näyttöjemme edessä. Loistavaa työtä Vesa ja täältäkin hattua päästä . . .!) ------------ 

Tuulta Ruotsista. L.S.05.03.2010: Jättimäinen tuulivoimalahanke pyörähti eteenpäin Ruotsissa. 

Ruotsin hallitus näytti vihreää valoa torstaina jättimäiselle tuulivoimalahankkeelle. Pohjois-

öRuotsissa Piitimen kuntaan voidaan rakentaa 1 101 uutta 200m korkeaa tuulivoimalaa. 

Toistaiseksi ylivoimaiosen suuri tuulivoimalahanke Andreas Cargen hehkutti. Kapasiteetiltään 2 

500-4 000MW, kuin koko Tanskan tuulikapasiteetti. 8-12 Terawattituntia vuodessa. Vastaten 

kahden Ringhalsin ydinvoimalaa. Ruotsista tulee koko Euroopan tuulivoimaykkönen. 12 

terawattituntia vastaa 2milj. omakotitalon sähköntarvetta ilman sähkölämmitystä. Svevindin 

tytäryhtiö Markbygden Vind tarvitsee vain 5 miljardia euroa 2021 mennessä valmistuvaan 

projektiin." Henkeäsalpavan halpaa, koska hanke tekee kahden ydinvoimalan sähköt ja s e l k e ä 

s t i alle OL-3 hinnalla. Kun huomioidaan, että tuulivoimalasta puuttu miljardien henkilöstökulut, 

suunnattoman kalliit uraanipolttoainekulut, ydinjätekulut ja tähtitieteelisen kalliit ydinvoimalapurut. 

Niinikää 10miljardia/ydinvoimala USA vakuutussummat yms. Karkeasti voidaan jo näillä arvoilla 

laskea tuulivoiman 10-kertaa ydinvoimaa halvemmaksi. Tuulta valovuosia päästöttömämmiksi ja 

turvallisemmiksi. Ei tosiaan mikään ihme, miksi tuulivoimaa tuotetaan Euroopassa 56-kertaa 

enemmän tuulivoimaa, kuin ydinsekoilua. -------------- Eurajoki haluaa apuani! T.S.08.03.2010:"Jari 

Rantanen. Eurajoella ollaan sitä mieltä, että Eurajoen kunnaltakin olisi pitänyt kysyä ja kuntalaisia 

kuulla Fennovoiman ydinhakemuksesta. Koska yhtiö antaa ymmärtää, että sen suunnitteleman 

ydinvoimalaitoksen radioaktiivinen uraanipolttoaine voidaan haudata Olkiluotoon. Kunnanhallitus 

käsittelee tällä viikolla kannanottoa, joka aiotaan toimittaa elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle ja 

ministeriön energiaosastopäällikölle." TVO:n ja Forttumin ydinjätteet kunta kyllä hyväksyi. Mutta 

TVO on halkeamassa kilpailijakseen tulevan ydinjätteen alle. Nyt nämä läpi korruptoitunut TVO-

Eurajoen vasallikunta ovat päättäneet panikoitua saadessaan omaa lääkettään. vielä vuosi sitten 

KTM:n J. Aurelan ohjaamassa poliisipelleilyn offensiivissaan Eurajoen kunnantalolle ylipäätään 

uskaltautui ydinkritiikiään esittämään massiivisessa poliisisaattueessaan lisäkseni kaksi henkilöä! 

Ydinrikolliset TVO/Posiva/Eurajoen korruptiohallinto ja Aurelat olivat uhkailleet julkisissa YVA-

tilaisuuksiaan jopa nyrkit pystössä sappeaan syytäen koko Eurajoen 6 000 hengen yhteisön hiiren 

hiljaiseksi. Tein toki demokratinan vastaisesta toimista, Aurelan sekoiluista yms. valitukset. Mutta 

maamme ydinhallinnon rikollinen korruptointiaste on magaaberia ilveilyä! Mutta kun 

TVO/Posiva/STUK/Sisäministeriö huomasi syöneensä niin ison reijän demokratiamme raunioon, 

että haaska imee jo merkittäviä EON tyyppisiä kilpailijoita iski ydinrikollisiimme paniiki. Nyt yhtäkkiä 

pyydetään apua, että minun ja parin muun uskalikon voimavaroja on saatava avukseen. Koska 

kuten tunnettua TVO/Posiva ei rehellisessä kilpailussaan vertaisiaan ydinalakilpailijoitaan vastaan 

näy enää pärjäämään. Oksettavaa, että nyt YHTÄKKIÄ alkaa sikailukulttiinsa hukkuavia 

TVO/Posiva/TEM ydinterroristejamme kinnostamaan demokratia. Lahjushevosen suusta alkaa 

tippua vallan jotain muuta kuin ydinrikollisemme alkujaan laskivat. Hädissään apuja Eurajoen 

kunnanhallitusta myöten nyt sitten anotaan meiltä kolmelta, joilta terrorinsa ei suuta sulkemaan 

kyemmyt! Vaikka 6 000 pelkäävää kuntalaista käpertyy peloissaan. . .Oksettavaa 

asennevammaisuutta! ----------- Ydinhukkalämpöä vastaan. T&T.Katja Repo, 10:37 Yhdysvaltain 

vesiensuojeluremontti tulossa kalliiksi ydinyhtiöille. New Yorkin päättäjät ovat tehneet suunnitelman 

vedenalaisen elämän suojelemiseksi. Tämä tietäisi voimayhtiöille miljardien dollareiden 

kustannuksia, Reuters kertoo. Osavaltion päättäjien toiveissa on, että laitokset kierrättäisivät ja 

uudelleen käyttäisivät vettä suljetussa viilentämisjärjestelmässä. Tällä hetkellä käytäntönä on 

laskea lämmennyt vesi takaisin jokiin. Uutena vaatimuksena onkin, että generaattoreiden 

yhteyteen rakennetaan jäähdytystornit. Tästä saisi poiketa vain, jos pystyy todistamaan että 
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sellaisen rakentaminen on mahdotonta kyseiselle alueelle. Päätöstä ajavien mukaan suljettu 

jäähdytysjärjestelmä vähentäisi veteen kohdistuvia vaikutuksia jopa 90 prosenttia. Uudistus on 

vasta suunnitteluvaiheessa, mutta vaikuttaisi toteutuessaan kuuteen New Yorkin osavaltion 

ydinvoimalaan, jotka hyödyntävät vettä viilentämiseen. Esimerkiksi Entergyn voimala ammentaa 

vettä Hudsonjoesta noin 70 kilometrin päässä New Yorkin kaupungista. Entergy on esittänyt, että 

se rakentaisi jäähdytystornien sijasta vedenalaiset suodattimet. Entergy vetoaa siihen, että tornien 

rakentaminen on hidasta ja kallista puuhaa. Yrityksen laskelmien mukaan tornit saataisiin käyttöön 

vasta vuonna 2029 ja niiden kustannukset nousisivat miljardeihin dollareihin. *Loistavaa! 

Maailmalla onkin viimein alettu tajuta, niitä mekanismeja miten nimenomaan ydinvoimaloiutten 

mielettömän isot lämpösaastekuormat ovat suoraan syyllisiä maailman lämpöhaittakeskittymiin. 

Viime kesänä -09 Suomen Selkämeressä mitattiin ydinlauhteen aiheuttamana kiistattomana 

syyllisenä mm. 20 000km2 kokoinen sinilevälautta. Samoin meren kalasto on kuolemasa samasta 

syystä. Vaeltajasimpukat yms tulokasmaneetit tuhoavat meriä ydinlauhdelämmön siivittämänä. Nyt 

kuuluukin kummia ja (lyhennelmä). L.S.15.03-10: TVO:n hukkalämpöenergiamäärät on jo nyt niin 

suuria kuin Suomen koko sähkötuotanto. Hukkalämpövero ei saa ymmärrystä ydinvoimayhtiöiltä. 

Lakikaloite toisi esim. TVO:n kolmelle laitokselle satojen miljoonien vuosilaskun. Fennovoiman 

mukaan Suomenkin ydinvoimaloihin saatettaisiin rakentaa jäähdytystornit! Jami Jokinen. Mereen 

päästettävän hukkalämmön verotus ei herätä lämpimiä tunteita ydinvoimayhtiöissä. 

Kansanedustaja Sanna Perkiön (kok.) valiokuntakäsittelyssä oleva lakialoite saa ydinyhtiöt 

varpailleen. Ympäristövero on yleisestiottaen järkevää asettaa, sanoo Fennovoiman 

ydintekniikkajohtaja Juhani Hyvärinen. Lämpöpäästöt todella suuria. Suomessa johdetaan 

vesistöihin vuiosittain arviolta 60-70 terawattituntia lämpöenergiaa, Perkiö perustelee aloitteestaan. 

Suomen koko sähkötuotannosta, josta 2/3 osaaydinvoimaloista. Kun OL-3 käynnistyy noustaan 

tästä hukkalämmössä noin kolmanneksen. Kansanedustaja sanoo, että ensisijainen syy 

aloitteeseen on vähentää vesistöjen ympäristöhaittoja.Olli-Pekka Luhta TVO pitää haittakytkentöjä 

vääränä. Perkiön mukaan hukkalämpövero kannustaisi ydinyhtiöitä kehittymään 

energiatehokkaammiksi. Fennovoimasta tulevat jäähdytystornit ilmalauhduttimineen laskisivat 

entisestään ydinvoimalahyötysuhteita. (Vähintään -5%) Vero olisi myös vaihtoehto windfall-verolle. 

Koska ydinala kiertää CO2 verot. Tämä ei luonnollisestikaan ihastuta ydinyhtiöitä. Niitä kismittää 

myös se, että aloite jättäisi veron ydinyhtiöille eikä hiilivoimaloille, eikä teollisuuden 

hukkalämmöille. Perkiö perustelee rajausta sillä, että hiiliovoimalat ja raskas teollisuus kuuluvat jo 

päästökaupan piiriin. Loviisa 16 terawattia. Olkiluoto nyt 27TWh OL-3, 23TWh. Muista 

teollisuuspäästöistä 20-30TWh. Yhteensä 90-100TWh. Kun sähkönä Suomessa 75TWh. 

Ydinvoimaloille 350milj/v (päästöoikeudet 10euroa).Suunitellut ydinvoimalat kukin kuormittaisivat 

merta 26-36TWh:lla. Kaikista kolmesta 1,2miljardia. Perkiön lakialoite lähti vuosi sitten ja 

huhtikuussa valtionvarainvaliokunta päätti lähettää aloitteen verojastolle. Lähde: Lakialoite 19/2009 

vp, Eduskunta, Tilastokeskus. Fortumille lakialoite tekisi niinikkää Helsingin 

ydinkaukolämpöhankkeen kertaheitolla houkuttelevammaksi. Fortum saisi vuodessa 220milj. 

veroedun ohittaakseen TVO:n paljon epätaloudellisemman huonomman vaihtoehdon. ------------ 

Kotkan "veritorstaista!" 18.03.2010 Jää historialliseksi käännepäiväksi. Suomi runnottiin näyttävällä 

poliisien mätkinnän offensiivilla kauas sivistysvaltioista. Tuskin on Suomen historiassa usein 

satapäistä laillista lakkorintamaa oltu hakkaamassa hiljaiseksi hyväksytyin kansainvälisin 

sopimuksin satapäisten väkivaltaisten poliisioffensiivivoimin sellaisella innokkuudella kun eilen 

nähtiin. Itsestään selvää, näin valtavaan valtioväkivaltakäyttöön ei ole syynä kuin ulkomailta tulleet 

pakkokäskyt. Kun YLE rohkea TV toimittaja K. Juurus julkaisi maailman ensi-illassa kuvia miten 

Ranskan Le Havresta lastataan Euroopan uraaniheksafluoridit Venäjälle, hän sai ohjelmasta 

uhkakarenssit. EU:n kaikki uraanit jatkojalostetaan tuoden Itämeren kautta Pietariin, Majakiin ja 

mm. Krasnajarskiin suunnatuin megakuljetuksin. EU:n kaikki uraanit jatkojalostetaan tuoden 



774 
 

Itämeren kautta Pietariin, Majakiin mm. Krasnajarskiin suunnatuin megakuljetuksin. USA ja Venäjä 

salasopimuksinsa pakottaa KAIKKI Euroopankin uraanit tähän mystisentarkkaan 

jalostuskierteeseen. YLE sai sapiskaa myös siksi, että ohjelma kertoi tuon heksafluoridi- uraanin 

olevan jo kemiallisesti niin tapppavaa, että aluksen upotessa tuleva räjähysreaktio tuhoaa k a i k e 

n yli kilometrin säteeltä heti uppoamispaikasta! 2009 Näimme miten Arctic Sea suomalaisaluksen 

pimeät kalmaisemmat satamareissut Suomesta maailmalle osoitettiin kiistatta kansainvälisen 

uraanisalakaupan synkiksi lonkeroiksi Venäläismafiakytköksineen. Ei edes SUPO tutkinut. Silti 

aluksen radioaktiivisia päästöjä rajusti mitattiin. Kotkan hämäräperäiset venäläiset kontit on 

selkeästi samaa kansainvälistä ultravaarallista uraanikaupustelua. Kun satamalakko uhkasi tyssätä 

hengenvaaralliset uraanimegatonnistot tappajiksi pilaantumaan päätti IAEA käynnistää 

venäläisvoimin murskaavan poliisioffensiivinsa. Kun satapäiset rekkakoloniat ajatetaan satojen 

lakkovahtien elävään muuriin alkoi maamme mitoissa ennenkokematon poliisiväkivaltaoffensiivi. 

Lasinpalojen ja verisen massan läpi alkoi satamalaitureille työntyä innostunut satapäinen 

poliisimassa verta lisää vaatien. Poliisien pamppumätkeellä lainmukainen lakkoväki hakattiin ulos 

satamasta syitä kertomatta. Liitto hylkäsi selittämättä 100 jäsentään. Kaiken kruunasi, kun 

presidenttimme sai komemmuskutsun Venäjälle menoa selvittämään. Vuosikymmeniä sitten mm. 

TVO/Posiva ruhjoi läpi laittomat lakkokieltonsa ydinalaan liittyvään työväkeen. Aihe on siitä asti 

ollut TABU. Nyt samaa:" ydinvoimaa, yli verimerien" teemaa laajennetaan. Robert Junkg 

"Ydinvoiman armoilla", varoitti miten valtioydinrikollisuus ajattaa ydinalistetut valtiot 

kestämättömään poliisi ydinväkivaltakierteeseen josta saamme kiihtyvästi karvastuvaa 

jatkovalmistelua. Ydin on totalitärismistä ylikansallista kuolemaa! ------------- 

Ydinkuolemanruiskuttajat Tampereen lennostosta. 24.03.2010. Aamulla YLE Radio ilmoitti, että 

jatkossa sotalentokoneita alkaa parveilla pitkin Suomen ilmatiloja myös Lapissa asti rajalta rajalle 

koska booriruiskutuksia on ydinpäästöpilviin saatava, oli kohdealueet missä vaan. Huomatkaa, että 

tarve ennakoi jatkuvasti pahenevia säteilyionisaatiokasvuja KOKO maamme ilmatiloissa! NATO oli 

kuulema vaatinut maahamme tällaisen välittömän järkyn lakimuutoksen ultrasalaisten koneittensa 

vapaampiin lentoreittisuunnitteluihin! Nyt ei näköjään lentoja estä edes alla olevat sotasalaisuudet. 

Juu ei näytä maailman ilmaionisaatiotasot ja taustasäteilyt vaan laskevan vaikka kuinka poliisi 

peittelee ja NATO/Tampereen lennostot jo vuoden on ruiskutelleet. Nyt eivät vaan näy ruiskuistaan 

lykkäävän niin pinkkejä vanoja kuin ennen. Ilmeisen selvästi kirjoituksemme boori-,barium-, 

alumiiniruiskutuksien tarkoituksista ionisaaton epätoivoiseen hallintayritykseen on vaikuttanut. Kun 

ydin-pojat tosiaan poisti pinkkivärin aiheuttaneen ja maailman käytössä loppuneen, 

boorikomponentin. Lisäksi nyt ei ruiskuteta itä-länsivanoja. Vaan kirjoituksistamme tuohtuneina 

vetäisivät näyttävän kuvaamani leikkaavan rasteroinnin TVO:n yli! Toista päivää ruiskutteluja jo 

putkeen ja nappasin dokumentoidakseni valtio-ydinvirannomaisten korruptoitumisasteestaan 

rikoksistaan ihmisyyttä vastaan kuvat. Huomaa miten jämäkästi vanat tuttuun tyyliin pysyvät 

tuntikausia kasassa. Ilmeisesti poikien koneissa on suuttimia muutettu, kun vana oli heti alkuun 

myös noin leveä. http://kuvaton.com/k/0qy.jpg [img]http://kuvaton.com/k/0qy.jpg[/img] 

http://kuvaton.com/k/0Ev.jpg [img]http://kuvaton.com/k/0Ev.jpg[/img] ------------- Katainen härähti. 

26.03.2010. Aamulla YLE ilmoitti radiossa, ettei Posivan tiloihin millään mahdu suunniteltavien 

ydinvoimaloitten jätteet. Ei siitäkään huolimatta, että vajaa vuosi sitten vielä Posiva rehvasteli 

ongelmitta sijoittavansa vaikka kymmenen uuden ydinvoimalan jättteet Olkiluotoon. Ja oli 10v 

putkeen pyytämässä mm. saksankielisiltä Sveitsiltä, Saksalta, Puolasta Eurajoen 

kuntajohtorikollisten tuella KAIKKI EU:n ydinjätteet luolastoihinsa. Ydinherroillamme nyt polttelee 

taustalla myös tiedot siitä, ertteivät halua Fennovoimalle ydinlupia uraanionkaloonsa, mutta ei 

tässä kuin osa! Omalla määrätietoisella toimillani sain muutama vuosi sitten estettyä mm. ns. 

Olkiluodon Liiklänmperän luonnonsuojelualueen joutumisen TVO/Posiva luolan alle. Tämä oli 

nykytilanteelle kohtalokasta. Pian tuon jälkeen Posiva hyllytti paniikissaan pomojaan useampia. 
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Nyt julkisuuteen tullut Posivan uusi johtaja R. Sundel sanoi, että suunitellut ydinjätehaudan 

Ilavaisiin, Orjasaareen, meren alle ja Kuusisenmaan suunnat eivät nykynäkymin onnistu. On pakko 

saada Suomeen uusi jälleen 3miljardia maksamaan tullut uraanihauta, koska vastustus 

Olkiluodossa on aiheuttanut niin paljon lisäongelmia. Heti tämän lausunnon jälkeen hermostunut 

Kokomuksen valtionvarainministeri Jyrki Katainen tuli illemmalla julkisuuteen räksyttäen, että 

neteissä ja vastaavissa tiedotusvälineissä rehottavat ydinkriittiset kirjoittelut vääristelivät ydinalan 

tuskantuvaa tilannetta. Juu otan avosylin vastaan tämän kiitoksena. Anne hÖlmlundin satapäiset 

ydinkorruptoidut poliisiarmadat ovat kyllä tehneet mielettömästi valtiorikollista töitä saadakseen 

ydinkritiikin loppumaan mm. toimestani. Mutta näköjään kaikien onneksi siinä mieleisellään 

laittomuusmäärättömyydellään onnistumatta! Vakuutan innostuneena jatkavani koko Suomen 

eduksi koetussa ydinpoliisien terrorismiensa vastustamisessa. --------- Japanin ydinvoimala 

vaurioitui arvioitua pahemmin 17.7.2007 9:25 | Päivitetty: 17.7.2007 21:26 A A hs–reuters–ap 

Hiroshi Sekine / Reuters TOKIO/Kashiwazaki. Japanin ja maailman suurin ydinvoimala kärsi 

maanantain maanjäristyksessä useampia vahinkoja, kuin aluksi kerrottiin. Voimalan omistajayhtiö 

Tokio Electric Power (Tepco) myönsi tiistaina havainneensa ainakin 50 vauriota voimala-alueella. 

Ydinvoimateollisuutta valvova kauppaministeri Akira Amari määräsi voimalan suljettavaksi 

turvatarkastusten ajaksi. Kariwan voimalan kapasiteetti on 8.100 megawattia,(7kpl yli 1000MW 

reaktoreita) ja se tuottaa sähköä 16 miljoonalle kotitaloudelle. Noin sata matala-aktiivista 

ydinjätettä sisältänyttä tynnyriä oli yhtiön mukaan romahtanut varastossa järistyksen takia, ja 

useista oli irronnut kansi. Tiistai-iltaan mennessä noin puolet 22.000 tynnyrin varastosta oli 

tarkastettu. Järistyksen alkaessa seitsemästä reaktorista oli toiminnassa vain kolme. Yhtä 

käynnistettiin juuri ja kolmea huollettiin. Järistysaistimus pysäytti reaktorit heti. Tepco-

voimalayhtiöltä kesti kuitenkin useita tunteja tiedottaa, että huoltoa varten suljetun kuutosreaktorin 

alueelta oli päässyt mereen ydinjätteen jäähdytysaltaan vettä. Myös muuntajapalon 

sammuttamisessa ja tiedottamisessa vitkasteltiin. Paikalliset ihmiset, viranomaiset ja media 

kovistelivat tiistaina yhtiöitä huolehtimaan järistysturvallisuudesta paremmin. Voimaltaan 6,8 

richterin maanjäristys sattui maanantaiaamuna Niigatan alueella Japanin luoteisrannikolla. 

Jälkijäristykset jatkuivat päivällä. Japanissa on kaikkiaan 55 ydinvoimalaa, ja niiden osuus 

sähköntuotannosta on kolmannes. Ydinsähkön osuus aiotaan lähivuosina nostaa 40 prosenttiin. 

Alan maine on kärsinyt viime vuosina onnettomuuksien ja suoranaisen raporttien vääristelyn 

vuoksi. Vuonna 2003 Tepco joutui sulkemaan kaikki 17 ydinvoimalaansa turvatietojen vääristelyn 

vuoksi. Viime marraskuussa viranomaiset antoivat Tepcolle ja 11 muulle energiayhtiölle puoli 

vuotta aikaa tarkistaa kaikkien voimaloidensa turvallisuus. Kauppaministeriö vaati yhtiöitä 

tarkistamaan, että voimalat kestävät 6,9 richterin järistyksen. *(2010 alulle tultaessa ydinyhtiö 

suunnitteli saavansa ehkä parisen pysyvästi suljettuna olleista reaktoreistaaan käyntiin! Kuten 

huomaamme aiheesta ei Suomessa ole saanut edes kuiskia. Saati että Japanin kymmenien 

ydinvoimaloitten jatkuvista seisokeista olisi uskallettu hiskua lainkaan. MIKSI?)  

  

 

501. Y-uutisia maailmalta. 
 
Aika mielenkiintoinen Espanja.org foorumissa. Kyseessä on lomailufoorumi ja sanoja vaikuttaa olevan 
lentoyhtiössä töissä! No päättele itse lisää: 
             ----- 
Pe, 05/03/2010 - 22:36 Otsikko : Ala valita...en ymmarra  
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Ala valita...en ymmarra minakaan....eli samassa junassa tassa ollaan menossa ja sateily senkun 
lisaantyy! Vaan eipa tuo sateilytys mulle mitaan uutta ole...nyt tuli meillekin rajoitus ettemme voi lentaa 
ylempana kuin 49.000 jalkaa sateilysta johtuen. 
 
*Musta suorastaan huikeaa tajuta, että syksyllä -09 ESA ilmoittaa vuodessa taustasäteilykasvuksi 
+20% miljoonaan km asti. paniikin iskeytyessä NATO ruiskuttaa puolisen vuotta booriliukjsiaan 10km 
korkeuteen. Saaden aikaan 269km kokoisen säteilyrengaspotkun valtavana pinkkipalorenkaana 88km 
korkeuteen. Ja nyt siis imeisesti Blue one antaa lentäjilleen paniikissa lakikorkeusrajojaan säteilyn vaan 
ruiskutuksista piittaamatta jatkaessa kasvuaan! ei näy ydinalan päättäjillä järki päätä pakottavan! 
          ------------------ 
 
Subject: Tykki puhui 
 
 
Edwardsin kommentti ydinvoimalan piipusta ja neutroneista: 
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1007108 
 
Yritin laittaa Gordonin luentoa youtubeen alkuperäisasussaan  englanniksi kun sivusto pätkäisi. Jaaha, 
yritin pari kertaa uudestaan,  mutta "palvelu oli poissa käytöstä"! Jälkeenpäin katsottuna myös ne  osat, 
jotka olivat jo latautuneet, olivat tuhoutuneet! NSA rekisteröi  siis liikaa ydinkritiikkiä kestettäväksi ja 
SENSUROI! 
 
Voi pyhä Yrjö! 
 
Lähetin kuittina sensoreille sekunnin mittaisen klipin, joka tietenkin  näytti virhettä, ettei voi ladata, kuten 
jumiutunut sivusto muutenkin.  Kuitenkin tämä sekunti on nyt nähtävissä tubessa! Siis näin pelleä  
toimintaa ei taas ole hetkeen nähty! ALAS ISOVELI! 
 
*Nyt siis hei H U R J A A ! 
 
*Jos ja ken tajusi hommasta edes osan ymmärtää, että tässä oli m a a i  l m a n   e n s i - i l t a kun 
kansainvälinen professori kertoi esiinnostamamme pinkkitaivaskuviemme beettasoihtuamisen olevan 
mitä tuskallisinta totta! Niin hurjaa materiaalia, että kansainvälinen NSA panikoitui. Jutussa selvästi 
huomaa miten jopa Edwads alkoi hermostua, kun tajusi miten syväluotaavasta aiheesta keskustelitte. 
Tällaisten jälkeen tulee suorastaan humalluttava olo. Tajuaa kykenevänsä ajattamaan 
maailmanlaajuiseen tietoisuuteen asioita, kuten tuon "beettasoihdun" olemuksemmme ja se on kiistatta 
myös professoritasolla hyväksytty fakta! En kyllä y h t ä ä n  enää ihmettele miksi kansainväliset 
ydinrikollisviranomaiset kirjaimellisesti nyt räjähtää näyttöjemme edessä. Loistavaa työtä Vesa ja 
täältäkin hattua päästä . . .!) 
         ------------ 
Tuulta Ruotsista. 
 
L.S.05.03.2010: Jättimäinen tuulivoimalahanke pyörähti eteenpäin Ruotsissa. Ruotsin hallitus näytti 
vihreää valoa torstaina jättimäiselle tuulivoimalahankkeelle. Pohjois-öRuotsissa Piitimen kuntaan 
voidaan rakentaa 1 101 uutta 200m korkeaa tuulivoimalaa. Toistaiseksi ylivoimaiosen suuri 
tuulivoimalahanke Andreas Cargen hehkutti. Kapasiteetiltään 2 500-4 000MW, kuin koko Tanskan 
tuulikapasiteetti. 8-12 Terawattituntia vuodessa. Vastaten kahden Ringhalsin ydinvoimalaa. Ruotsista 
tulee koko Euroopan tuulivoimaykkönen. 12 terawattituntia vastaa 2milj. omakotitalon sähköntarvetta 
ilman sähkölämmitystä. 
 
 Svevindin tytäryhtiö Markbygden Vind tarvitsee vain 5 miljardia euroa 2021 mennessä valmistuvaan 
projektiin." Henkeäsalpavan halpaa, koska hanke tekee kahden ydinvoimalan sähköt ja s e l k e ä s t i  
alle OL-3 hinnalla. Kun huomioidaan, että tuulivoimalasta puuttu miljardien henkilöstökulut, 
suunnattoman kalliit uraanipolttoainekulut, ydinjätekulut ja tähtitieteelisen kalliit ydinvoimalapurut. 
Niinikää 10miljardia/ydinvoimala USA vakuutussummat yms. Karkeasti voidaan jo näillä arvoilla laskea 
tuulivoiman 10-kertaa ydinvoimaa halvemmaksi. Tuulta valovuosia päästöttömämmiksi ja 
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turvallisemmiksi. Ei tosiaan mikään ihme, miksi tuulivoimaa tuotetaan Euroopassa 56-kertaa enemmän 
tuulivoimaa, kuin ydinsekoilua. 
          -------------- 
 
Eurajoki haluaa apuani! 
 
T.S.08.03.2010:"Jari Rantanen. Eurajoella ollaan sitä mieltä, että Eurajoen kunnaltakin olisi pitänyt 
kysyä ja kuntalaisia kuulla Fennovoiman ydinhakemuksesta. Koska yhtiö antaa ymmärtää, että sen 
suunnitteleman ydinvoimalaitoksen  radioaktiivinen  uraanipolttoaine voidaan haudata Olkiluotoon. 
Kunnanhallitus käsittelee tällä viikolla kannanottoa, joka aiotaan toimittaa elinkeinoministeri Mauri 
Pekkariselle ja ministeriön energiaosastopäällikölle." TVO:n ja Forttumin ydinjätteet kunta kyllä 
hyväksyi. Mutta TVO on halkeamassa kilpailijakseen tulevan ydinjätteen alle. Nyt nämä läpi 
korruptoitunut TVO-Eurajoen vasallikunta ovat päättäneet panikoitua saadessaan omaa lääkettään. 
vielä vuosi sitten KTM:n J. Aurelan ohjaamassa poliisipelleilyn offensiivissaan Eurajoen kunnantalolle 
ylipäätään uskaltautui ydinkritiikiään esittämään massiivisessa poliisisaattueessaan lisäkseni kaksi 
henkilöä! Ydinrikolliset TVO/Posiva/Eurajoen korruptiohallinto ja Aurelat olivat uhkailleet julkisissa YVA-
tilaisuuksiaan jopa nyrkit pystössä sappeaan syytäen koko Eurajoen 6 000 hengen yhteisön hiiren 
hiljaiseksi. 
 
Tein toki demokratinan vastaisesta toimista, Aurelan sekoiluista yms. valitukset. Mutta maamme 
ydinhallinnon rikollinen korruptointiaste on magaaberia ilveilyä! Mutta kun 
TVO/Posiva/STUK/Sisäministeriö huomasi  syöneensä niin ison reijän demokratiamme raunioon, että 
haaska imee jo merkittäviä EON tyyppisiä kilpailijoita iski ydinrikollisiimme paniiki. Nyt yhtäkkiä 
pyydetään apua, että minun ja parin muun uskalikon voimavaroja on saatava avukseen. Koska kuten 
tunnettua TVO/Posiva ei rehellisessä kilpailussaan vertaisiaan ydinalakilpailijoitaan vastaan näy enää 
pärjäämään. Oksettavaa, että nyt YHTÄKKIÄ alkaa sikailukulttiinsa hukkuavia TVO/Posiva/TEM 
ydinterroristejamme kinnostamaan demokratia. Lahjushevosen suusta alkaa tippua vallan jotain muuta 
kuin ydinrikollisemme alkujaan laskivat. Hädissään apuja Eurajoen kunnanhallitusta myöten nyt sitten 
anotaan meiltä kolmelta, joilta terrorinsa ei suuta sulkemaan kyemmyt! Vaikka 6 000 pelkäävää 
kuntalaista käpertyy peloissaan. . .Oksettavaa asennevammaisuutta!  
            ----------- 
 
Ydinhukkalämpöä vastaan. 
 
T&T.Katja Repo, 10:37 Yhdysvaltain vesiensuojeluremontti tulossa kalliiksi ydinyhtiöille. 
 
New Yorkin päättäjät ovat tehneet suunnitelman vedenalaisen elämän suojelemiseksi. Tämä tietäisi 
voimayhtiöille miljardien dollareiden kustannuksia, Reuters kertoo. Osavaltion päättäjien toiveissa on, 
että laitokset kierrättäisivät ja uudelleen käyttäisivät vettä suljetussa viilentämisjärjestelmässä. Tällä 
hetkellä käytäntönä on laskea lämmennyt vesi takaisin jokiin. Uutena vaatimuksena onkin, että 
generaattoreiden yhteyteen rakennetaan jäähdytystornit. Tästä saisi poiketa vain, jos pystyy 
todistamaan että sellaisen rakentaminen on mahdotonta kyseiselle alueelle. 
 
 Päätöstä ajavien mukaan suljettu jäähdytysjärjestelmä vähentäisi veteen kohdistuvia vaikutuksia jopa 
90 prosenttia. Uudistus on vasta suunnitteluvaiheessa, mutta vaikuttaisi toteutuessaan kuuteen New 
Yorkin osavaltion ydinvoimalaan, jotka hyödyntävät vettä viilentämiseen. Esimerkiksi Entergyn voimala 
ammentaa vettä Hudsonjoesta noin 70 kilometrin päässä New Yorkin kaupungista. Entergy on 
esittänyt, että se rakentaisi jäähdytystornien sijasta vedenalaiset suodattimet. Entergy vetoaa siihen, 
että tornien rakentaminen on hidasta ja kallista puuhaa. Yrityksen laskelmien mukaan tornit saataisiin 
käyttöön vasta vuonna 2029 ja niiden kustannukset nousisivat miljardeihin dollareihin.  
 
*Loistavaa! Maailmalla onkin viimein alettu tajuta, niitä mekanismeja miten nimenomaan 
ydinvoimaloiutten mielettömän isot lämpösaastekuormat ovat suoraan syyllisiä maailman 
lämpöhaittakeskittymiin. Viime kesänä -09 Suomen Selkämeressä mitattiin ydinlauhteen aiheuttamana 
kiistattomana syyllisenä mm. 20 000km2 kokoinen sinilevälautta. Samoin meren kalasto on kuolemasa 
samasta syystä. Vaeltajasimpukat yms tulokasmaneetit tuhoavat meriä ydinlauhdelämmön siivittämänä. 
Nyt kuuluukin kummia ja (lyhennelmä). L.S.15.03-10: 
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TVO:n hukkalämpöenergiamäärät on jo nyt niin suuria kuin Suomen koko sähkötuotanto. 
Hukkalämpövero  ei saa ymmärrystä ydinvoimayhtiöiltä. Lakikaloite toisi esim. TVO:n kolmelle 
laitokselle satojen miljoonien vuosilaskun. Fennovoiman mukaan Suomenkin ydinvoimaloihin 
saatettaisiin rakentaa jäähdytystornit! Jami Jokinen. Mereen päästettävän hukkalämmön verotus ei 
herätä lämpimiä tunteita ydinvoimayhtiöissä. Kansanedustaja Sanna Perkiön (kok.) 
valiokuntakäsittelyssä oleva lakialoite saa ydinyhtiöt varpailleen. Ympäristövero on yleisestiottaen 
järkevää asettaa, sanoo Fennovoiman ydintekniikkajohtaja Juhani Hyvärinen. 
 
 Lämpöpäästöt todella suuria. Suomessa johdetaan vesistöihin vuiosittain arviolta 60-70 terawattituntia 
lämpöenergiaa, Perkiö perustelee aloitteestaan. Suomen koko sähkötuotannosta, josta 2/3 
osaaydinvoimaloista. Kun OL-3 käynnistyy noustaan tästä hukkalämmössä noin kolmanneksen. 
Kansanedustaja sanoo, että ensisijainen  syy aloitteeseen  on vähentää vesistöjen 
ympäristöhaittoja.Olli-Pekka Luhta TVO pitää haittakytkentöjä vääränä. Perkiön mukaan 
hukkalämpövero kannustaisi ydinyhtiöitä kehittymään energiatehokkaammiksi. Fennovoimasta tulevat 
jäähdytystornit ilmalauhduttimineen laskisivat entisestään  ydinvoimalahyötysuhteita. (Vähintään -5%)  
 
Vero olisi myös vaihtoehto windfall-verolle. Koska ydinala kiertää CO2 verot. Tämä ei luonnollisestikaan 
ihastuta ydinyhtiöitä. Niitä kismittää myös se, että aloite jättäisi veron ydinyhtiöille eikä hiilivoimaloille, 
eikä teollisuuden hukkalämmöille. Perkiö perustelee rajausta sillä, että hiiliovoimalat ja raskas teollisuus 
kuuluvat jo päästökaupan piiriin. Loviisa 16 terawattia. Olkiluoto nyt 27TWh OL-3, 23TWh. Muista 
teollisuuspäästöistä 20-30TWh. Yhteensä 90-100TWh. Kun sähkönä Suomessa 75TWh. 
Ydinvoimaloille 350milj/v (päästöoikeudet 10euroa).Suunitellut ydinvoimalat kukin kuormittaisivat merta 
26-36TWh:lla. Kaikista kolmesta 1,2miljardia. Perkiön lakialoite lähti vuosi sitten ja huhtikuussa 
valtionvarainvaliokunta päätti lähettää aloitteen verojastolle. Lähde: Lakialoite 19/2009 vp, Eduskunta, 
Tilastokeskus. Fortumille lakialoite tekisi niinikkää Helsingin ydinkaukolämpöhankkeen kertaheitolla 
houkuttelevammaksi. Fortum saisi vuodessa 220milj. veroedun ohittaakseen TVO:n paljon 
epätaloudellisemman huonomman vaihtoehdon.  
           ------------ 
 
Kotkan "veritorstaista!" 
 
18.03.2010 Jää historialliseksi käännepäiväksi. Suomi runnottiin näyttävällä poliisien mätkinnän 
offensiivilla kauas sivistysvaltioista. Tuskin on Suomen historiassa usein satapäistä laillista 
lakkorintamaa oltu hakkaamassa  
hiljaiseksi hyväksytyin kansainvälisin sopimuksin satapäisten väkivaltaisten poliisioffensiivivoimin 
sellaisella  
innokkuudella kun eilen nähtiin. Itsestään selvää, näin valtavaan valtioväkivaltakäyttöön ei ole syynä 
kuin ulkomailta tulleet pakkokäskyt. Kun YLE rohkea TV toimittaja K. Juurus julkaisi maailman ensi-
illassa kuvia miten  
Ranskan Le Havresta lastataan Euroopan uraaniheksafluoridit Venäjälle, hän sai ohjelmasta 
uhkakarenssit. EU:n  
kaikki uraanit jatkojalostetaan tuoden Itämeren kautta Pietariin, Majakiin ja mm. Krasnajarskiin 
suunnatuin  
megakuljetuksin. 
 
EU:n kaikki uraanit jatkojalostetaan tuoden Itämeren kautta Pietariin, Majakiin mm. Krasnajarskiin 
suunnatuin megakuljetuksin. USA ja Venäjä salasopimuksinsa pakottaa KAIKKI Euroopankin uraanit 
tähän mystisentarkkaan jalostuskierteeseen. YLE sai sapiskaa myös siksi, että ohjelma kertoi tuon 
heksafluoridi- uraanin olevan jo kemiallisesti niin tapppavaa, että aluksen upotessa tuleva 
räjähysreaktio tuhoaa k a i k e n  yli kilometrin säteeltä heti uppoamispaikasta!  2009 Näimme miten 
Arctic Sea suomalaisaluksen pimeät kalmaisemmat satamareissut  Suomesta maailmalle osoitettiin 
kiistatta kansainvälisen uraanisalakaupan synkiksi lonkeroiksi Venäläismafiakytköksineen. Ei edes 
SUPO tutkinut. Silti aluksen radioaktiivisia päästöjä rajusti mitattiin. 
 
Kotkan hämäräperäiset venäläiset kontit on selkeästi samaa kansainvälistä ultravaarallista 
uraanikaupustelua. Kun satamalakko uhkasi tyssätä hengenvaaralliset uraanimegatonnistot tappajiksi 
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pilaantumaan päätti IAEA käynnistää venäläisvoimin murskaavan poliisioffensiivinsa. Kun satapäiset 
rekkakoloniat ajatetaan satojen lakkovahtien elävään muuriin alkoi maamme mitoissa ennenkokematon 
poliisiväkivaltaoffensiivi. Lasinpalojen ja verisen massan läpi alkoi satamalaitureille työntyä innostunut 
satapäinen poliisimassa verta lisää vaatien. Poliisien pamppumätkeellä lainmukainen lakkoväki 
hakattiin ulos satamasta syitä kertomatta. Liitto hylkäsi selittämättä 100 jäsentään. Kaiken kruunasi, kun 
presidenttimme sai komemmuskutsun Venäjälle menoa selvittämään. Vuosikymmeniä sitten mm. 
TVO/Posiva ruhjoi läpi laittomat lakkokieltonsa ydinalaan liittyvään työväkeen. Aihe on siitä asti ollut 
TABU. Nyt samaa:" ydinvoimaa, yli verimerien" teemaa laajennetaan. Robert Junkg "Ydinvoiman 
armoilla", varoitti miten valtioydinrikollisuus ajattaa ydinalistetut valtiot kestämättömään poliisi 
ydinväkivaltakierteeseen josta saamme kiihtyvästi karvastuvaa jatkovalmistelua. Ydin on totalitärismistä 
ylikansallista kuolemaa! 
                ------------- 
 
Ydinkuolemanruiskuttajat Tampereen lennostosta. 
 
24.03.2010. Aamulla YLE Radio ilmoitti, että jatkossa sotalentokoneita alkaa parveilla pitkin Suomen 
ilmatiloja myös Lapissa asti rajalta rajalle koska booriruiskutuksia on ydinpäästöpilviin saatava, oli 
kohdealueet missä vaan. Huomatkaa, että tarve ennakoi jatkuvasti pahenevia säteilyionisaatiokasvuja 
KOKO maamme ilmatiloissa! NATO oli kuulema vaatinut maahamme tällaisen välittömän järkyn 
lakimuutoksen ultrasalaisten koneittensa vapaampiin lentoreittisuunnitteluihin! Nyt ei näköjään lentoja 
estä edes alla olevat sotasalaisuudet. Juu ei näytä maailman ilmaionisaatiotasot ja taustasäteilyt vaan 
laskevan vaikka kuinka poliisi peittelee ja NATO/Tampereen lennostot jo vuoden on ruiskutelleet. Nyt 
eivät vaan näy ruiskuistaan lykkäävän niin pinkkejä vanoja kuin ennen. 
 
 Ilmeisen selvästi kirjoituksemme boori-,barium-, alumiiniruiskutuksien tarkoituksista ionisaaton 
epätoivoiseen hallintayritykseen on vaikuttanut. Kun ydin-pojat tosiaan poisti pinkkivärin aiheuttaneen ja 
maailman käytössä loppuneen, boorikomponentin. Lisäksi nyt ei ruiskuteta itä-länsivanoja. Vaan 
kirjoituksistamme tuohtuneina vetäisivät näyttävän kuvaamani leikkaavan rasteroinnin TVO:n yli! Toista 
päivää ruiskutteluja jo putkeen ja nappasin dokumentoidakseni valtio-ydinvirannomaisten 
korruptoitumisasteestaan rikoksistaan ihmisyyttä vastaan kuvat. Huomaa miten jämäkästi vanat tuttuun 
tyyliin pysyvät tuntikausia kasassa.  Ilmeisesti poikien koneissa on suuttimia muutettu, kun vana oli heti 
alkuun myös noin leveä. 
 
http://kuvaton.com/k/0qy.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/0qy.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/0Ev.jpg 
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          ------------- 
 
Katainen härähti. 
 
26.03.2010. Aamulla YLE ilmoitti radiossa, ettei Posivan tiloihin millään mahdu suunniteltavien 
ydinvoimaloitten jätteet. Ei siitäkään huolimatta, että vajaa vuosi sitten vielä Posiva rehvasteli 
ongelmitta sijoittavansa vaikka kymmenen uuden ydinvoimalan jättteet Olkiluotoon. Ja oli 10v putkeen 
pyytämässä mm. saksankielisiltä Sveitsiltä, Saksalta, Puolasta Eurajoen kuntajohtorikollisten tuella 
KAIKKI EU:n ydinjätteet luolastoihinsa. Ydinherroillamme nyt polttelee taustalla myös tiedot siitä, 
ertteivät halua Fennovoimalle ydinlupia uraanionkaloonsa, mutta ei tässä kuin osa! Omalla 
määrätietoisella toimillani sain muutama vuosi sitten estettyä mm. ns. Olkiluodon Liiklänmperän 
luonnonsuojelualueen joutumisen TVO/Posiva luolan alle. Tämä oli nykytilanteelle kohtalokasta. Pian 
tuon jälkeen Posiva hyllytti paniikissaan pomojaan useampia. Nyt julkisuuteen tullut Posivan uusi 
johtaja R. Sundel sanoi, että suunitellut ydinjätehaudan Ilavaisiin, Orjasaareen, meren alle ja 
Kuusisenmaan suunnat eivät nykynäkymin onnistu. 
 
 On pakko saada Suomeen uusi jälleen 3miljardia maksamaan tullut uraanihauta, koska vastustus 
Olkiluodossa on aiheuttanut niin paljon lisäongelmia. Heti tämän lausunnon jälkeen hermostunut 
Kokomuksen valtionvarainministeri Jyrki Katainen tuli illemmalla julkisuuteen räksyttäen, että neteissä 
ja vastaavissa tiedotusvälineissä rehottavat ydinkriittiset kirjoittelut vääristelivät ydinalan tuskantuvaa 
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tilannetta. Juu otan avosylin vastaan tämän kiitoksena. Anne hÖlmlundin satapäiset ydinkorruptoidut 
poliisiarmadat ovat kyllä tehneet mielettömästi valtiorikollista töitä saadakseen ydinkritiikin loppumaan 
mm. toimestani. Mutta näköjään kaikien onneksi siinä mieleisellään  laittomuusmäärättömyydellään 
onnistumatta! Vakuutan innostuneena jatkavani koko Suomen eduksi koetussa ydinpoliisien 
terrorismiensa vastustamisessa. 
            --------- 
 
Japanin ydinvoimala vaurioitui arvioitua pahemmin  
17.7.2007 9:25 | Päivitetty: 17.7.2007 21:26  
A A hs–reuters–ap Hiroshi Sekine / Reuters  
 
TOKIO/Kashiwazaki. Japanin ja maailman suurin ydinvoimala kärsi maanantain maanjäristyksessä 
useampia vahinkoja, kuin aluksi kerrottiin. Voimalan omistajayhtiö Tokio Electric Power (Tepco) myönsi 
tiistaina havainneensa ainakin 50 vauriota voimala-alueella. Ydinvoimateollisuutta valvova 
kauppaministeri Akira Amari määräsi voimalan suljettavaksi turvatarkastusten ajaksi. Kariwan voimalan 
kapasiteetti on 8.100 megawattia,(7kpl yli 1000MW reaktoreita) ja se tuottaa sähköä 16 miljoonalle 
kotitaloudelle.  
 
Noin sata matala-aktiivista ydinjätettä sisältänyttä tynnyriä oli yhtiön mukaan romahtanut varastossa 
järistyksen takia, ja useista oli irronnut kansi. Tiistai-iltaan mennessä noin puolet 22.000 tynnyrin 
varastosta oli tarkastettu. Järistyksen alkaessa seitsemästä reaktorista oli toiminnassa vain kolme. Yhtä 
käynnistettiin juuri ja kolmea huollettiin. Järistysaistimus pysäytti reaktorit heti.  
 
Tepco-voimalayhtiöltä kesti kuitenkin useita tunteja tiedottaa, että huoltoa varten suljetun 
kuutosreaktorin alueelta oli päässyt mereen ydinjätteen jäähdytysaltaan vettä. Myös muuntajapalon 
sammuttamisessa ja tiedottamisessa vitkasteltiin. Paikalliset ihmiset, viranomaiset ja media kovistelivat 
tiistaina yhtiöitä huolehtimaan järistysturvallisuudesta paremmin. Voimaltaan 6,8 richterin maanjäristys 
sattui maanantaiaamuna Niigatan alueella Japanin luoteisrannikolla. Jälkijäristykset jatkuivat päivällä. 
Japanissa on kaikkiaan 55 ydinvoimalaa, ja niiden osuus sähköntuotannosta on kolmannes. 
Ydinsähkön osuus aiotaan lähivuosina nostaa 40 prosenttiin. Alan maine on kärsinyt viime vuosina 
onnettomuuksien ja suoranaisen raporttien vääristelyn vuoksi.  
Vuonna 2003 Tepco joutui sulkemaan kaikki 17 ydinvoimalaansa turvatietojen vääristelyn vuoksi. Viime 
marraskuussa viranomaiset antoivat Tepcolle ja 11 muulle energiayhtiölle puoli vuotta aikaa tarkistaa 
kaikkien voimaloidensa turvallisuus. Kauppaministeriö vaati yhtiöitä tarkistamaan, että voimalat 
kestävät 6,9 richterin järistyksen.  
 
*(2010 alulle tultaessa ydinyhtiö suunnitteli saavansa ehkä parisen pysyvästi suljettuna olleista 
reaktoreistaaan käyntiin! Kuten huomaamme aiheesta ei Suomessa ole saanut edes kuiskia. Saati että 
Japanin kymmenien ydinvoimaloitten jatkuvista seisokeista olisi uskallettu hiskua lainkaan. MIKSI?) 
 
 

502.Kanavasäteilyjen tutkimuksista. 
 
Ideana koostaa tähän mielenkiintoisia löydöskuvia siitä miten tarkoin salattu säteilyeroosion hallintaa on 
eri teknisissä laitteissa jouduttu käytännön pakosta ottamaan huomioon vuosikymmenet. Samaan 
aikaan kun IAEA on systemaattisesti tehnyt kaikkensa estääkseen kakkia jopa alan spesialisteja 
saamasta tietoa koulutuksineen. 
 
Triopok 020 elektroniputkesta. Yksinkertaisin TV-kuvaputki ja sen mielenkiintoisista sisällöistä. 
http://kuvaton.com/k/Dkh.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Dkh.jpg[/img] 
 
Leyekuvio elektroniputken hatussa. Koronarenkaan eli gettererrenkaan kokonainen sähköstä taipuva 
varjo ja venttiilipiikin varjomuodot piirrettyinä: 
http://kuvaton.com/k/Df5.jpg 
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[img]http://kuvaton.com/k/Df5.jpg[/img] 
             --- 
 
12.03.2010 Elektroniputkien tutkimisessa kiinnittyi huomi yläkupollin mystisiin poispyyhkiytyneisiin 
pisarakuvioihin. Kyseessä on säteilyeroosiomaailman "elektronitornadot". Myös elektronioputken OL-3 
tuhkaluukkuja: 
http://kuvaton.com/k/Dz3.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Dz3.jpg[/img] 
 
Kanavasäteily-yritystä ja OL-3 sulauraanituhkaluukuja. Mukana myös mm. TV-kuvaputken 
ioniloukkuperiaate. 
 
(13.03.2010. Olen nyt koko iltapäivän koettanut saada tuota sullekin lähettämääni kuvaa läpi useastakin 
eri kuvapalvelimesta. Kuvaton, Termiitti, Aija. . .  Mutta yllätys yllätys KAIKKI systemaattisesti samalla 
perustyylillään alhaalla! Etusivu-foorumissa ongelmaani vastaili Ville ja oli kuulema NSA-sensoripalvelin 
likimain hänen naapurissa Dallasissa! Leukaili, että pian nähdään kaatuuko koko USA:n palvelin 
jutuistani.) 
http://kuvaton.com/k/D6D.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/D6D.jpg[/img] 
 
TV-tekniikkaa Tammi 1. Bariumgetterirenkaista TV-kuvaputkissa. 
http://kuvaton.com/k/D6s.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/D6s.jpg[/img] 
                ----- 
 
Napakymppi elektroniputkiaiheesta 
 
 Putte 46 Foorumi Napsu: Vastattu: 16.03.2010 - 20:58 
Kiitoksia - puhut vaikeaa asiaa, kopioin tekstin talteen sillä epäilen että viestisi ei pysy kovin kauan 
näilläkään sivulla, näitä asioita kun pyrkii isot pojat salailemaan.  
Olin 60-luvulla radio- ja TV asentajana.  
Kiinnostuneet voi Googlata lisätietoa sanoilla Bariumgetterirenkaista tai Barium Getter Renkaista  
 
Lisätty: 16.03.2010 - 22:51 
             ------- 
*A/ Selittää, että aihe oli TABU ydinalan puolesta jo 50-luvun ydinkokeista lähtien! 
 
B/ USA/Venäjän ISOT-pojat tosiaan kytkee ydinalan ja elektroniputkien salatut 
säteilyeroosiomekanismit kohtalokkaaasti toisiinsa. Siksi näistä ei löydy edes 50-luvun alan kirjoista 
materiaalia! 
 
C/ Materiaalini tosiaan löi vakutaavuudellaan ällikällä jopa vanhanajan konkarin! Mille annan todella 
ison arvon. Barium on siis eräs erityisaine säteilyn sidontaan. 
              ------------ 
 
Pinta-aaltolähettimistä. 
 
Ydinyhtiö TVO syytää luontoomme ulos reaktoreistaan surutta ydinvoimaloisioitaan STUK:n kanssa 
sopien mittaamatta jätettyä plutoniumen ja uraaniensa kanavasäteilyä 700kg/v. 2008 jo peräti 2 
200kg/v! Miten tämä rikos ihmiskuntaa vastaan suoritetaan, tarvitsee toimiaikseen IAEA:n ja Arevan 
kaltaisia kansainvälisiä ydinrikollissysteemejä, jotta maiden sähkölinjatkin saadaan muunneltua 
imuroimaan tätä ydinalan systemaattisesti runnomaa säteilykuolemaa satojen km päähän tuottajastaan: 
 
http://kuvaton.com/k/0pX.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/0pX.jpg[/img] 
 
Suurtehoputkia ja pinta-aaltosuppiloita 
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Etsittäessä kaikken järeimpiä kanavasäteilylähteitten demoamisia koti-olosuhteissa, kääntyy huomio 
luontevasti kaikkein suuritehoisimpiin elektroniputkiin. Onneksi niitä myös on yhä saatavilla! Kokosin 
tähän mielenkiintoisen trion. Ja sanoma, niin tosiaan näiden laitteitten sanoma on todella vakuuttavan 
häikivää.  
 
http://kuvaton.com/k/0J7.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/0J7.jpg[/img] 
 
Getteri ei aina ole klassinen monorengasmalli. Erityisesti kun 60-luvuille tultaessa ydinkokeet ja 
ydinvoimalapäästöt olivat alati lisänneet taustasäteilyjen ja kanavasäteilyionien määriä räjähdysmäisesti 
oli epätoivoisesti keksittävä tehokkaampia tapoja estää elektroniputkien tuhoutumisia: 
 
http://kuvaton.com/k/03f.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/03f.jpg[/img] 
            ------------ 
 
Videot elektronisäteilyeroosioista. 
 
*Tyhmät asiaa totaalisesti tuntemattomammat ydin-poliisit eivät toki tajua mitä tarkoittaa kun 
säteilyeroosiot virittävät pahimmillaan jopa yksittäiseen esim. cesiumatomiin 16 400 000eV Malenkan 
kuorimallin mukaisen säteilyvarastoitumapommin. Kemiallinen ainesidos jossain TNT räjähdyspilvessä 
on atomisidosta kohden 3eV, niin ei TOSIAAN ole mikään ihme, että kosmisella liki valon nopeudella 
aineen pintaan ja metallointeihin iskeytyvät elektronit, tai kanavasäteilyionit eivät pelkästään sulata 
vaan plasmisesti höyrystävät kohteeseensa paljain silmin näkyviä reikiä. Juu kuulitte tosiaan aivan 
oikein paljain silmin näkyviä reikiä! No katsokaa huikea maailman ensi-iltavideo maamme salatuimmista 
säteilyeroosioiden ja läpidiffuusoitumisen aiheista kuvattuna. 
 
Videot elektronisäteilyeroosioista. 
 
Aah, nyt voit katsoa, että pätkät todellakin ovat ennakkohehkutuksen arvoiset! 
 
A-tuubissa: 
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1007314 
Ja englanniksi: 
http://www.youtube.com/watch?v=jbZRcLxFqiE 
 
Englanti-versio on vähän pitempi ja siellä on yksi kuva lisää. Jouduin myös jättämään pois kohdan 
"kiihdytetyt ionit ovat kanavasäteilyä". Muuten nuo ovat identtisiä. 
         ------------- 
 
Koronarenkaita, muuta kanavasäteilytietoa. 
 
Huikeaa uniikia valokuvaa ydinvoimaloitten kanavasäteilyn radiotaajuusmangneettilähetinrenkaistaan. 
Salattua tietoja mitä kanavasäteilyionit aineina on. 
 
http://kuvaton.com/k/0EC.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/0EC.jpg[/img] 
 
PS. Otan lisäkontaktia oli meinaan senverta megatason löydös tuo kanavasädeionien massaluku 250 
TV-tekniikka II kirjasta.! Täytyy varmistaa, että tajusit miten merkittävää TIETONA toi kanavasäteilyn 
plutoniumien ja amerikkiummassoihin kiipeävä arvotieto k i r j a l l i s e n a  on. Eli 70-luvulle tultaessa 
mitattiin huolestuttavat määrät suurjänniteputkien sisältä yliraskaita VAIN ydinvoimalan fissioinnin 
tuotoksena muodostuneita isotooppikertymiä. No miten ihmeessä teollisen prosessin läpikäynneissä 
elektroniputkissa ja jopa senttiluokkien panssarilasien takana oleviin TV-kuvaputkin sitten pääsi sisälle 
massoittain noita jatkuvasti radioaktiivisina olevia yliraskaita plutoniumeja ja ties mitä amarikiumytimiä. 
Joiden massaluku kiipusti 250 tasoillen? 
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 Aivan oikein, niitä alkoi jos silloin liikua ydinvoimalaitospäästöinä ja systemaattisina 
kanavasäteilykertyminä maailman ilmasa niin paljon, jotta kasvuun oli pakko reagoida. TV-kuvaputkiin 
pantiin noita bariumisia ketterirenkaita. Mutta ohutseinäisiin elektroniputkiin ei tuokaan riittänyt! 
Suurjännitteen imuroimat radioaktiiviset isotooppiytimet siis sulivat putkien pintoihin ja kylmästi 
porasivat tiensä lasin läpi sisuksiin! Niin pahaksi tilanne oli 70-luvuille tultaessa mennyt, että 
elektroniputkien tuhoutumista ei enää hallittu. Niistä oli pakko luopua säteilyn tuhon edessä. 
 
 Vain TV-putkien senttien lasikerrokset ja bariumsiepparit sallivat niille lisäajan. 2000paikkeilla TV-
kuvaputketkien suurjännitekentät imuroivat ja ampuiivat ihmisiin jo niin paljon plutoniumkanavasäteilyjä, 
että niistä oli vaarallisina luovuttava. Ja ajattele. 1960-luvulla vielä kymmenet tuhannet tunnit ongelmitta 
pelanneet elektroniputket on nykyaikaisissa elektroniputkilaitteissa o s i t t a n e e t  käyttökestonsa 
samasta syystä alle 5 000h käyttökestoikäänsä. Vaikka nuo Hig-End putket tehdään 
huippulaatuaineista ja olisivat 50-luvulla kestäneet 10-kertaiset määrät. Eli +++..kanavasäteilyionit 
käyttäytyvät kiihtyvästi ympärillämme kuin pienoistermiitit kaivautuen säteilyenergioillaan läpi ongelmitta 
termisissä +6 000C säteilyviretiloissaan minkä tahansa aineen. Enemmän kuin järkyttävä havainto 
jälleen ydinrikollisten tavoista peitää faktat. 
              ------ 
 
Plutoniumia kodinkoneista. 
 
Radiotekniikan käsikirja TV-tekniikka kertoo, 1960-luvun lopuilla ydinvoimalaitostartit toi plutoniumin 
koteihin! 
 
http://kuvaton.com/k/0K6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/0K6.jpg[/img] 
           ------- 
 
Plutonappeja olkkariin ja muuta sähkösäteilykanavaa. 
 
Kävin nimittäin katsomassa esim. Pasi foorumista. Ja nimenomaan miten leimalliseen katatoniseen 
paniikitilaan sielläkin poliisit oli heti löydöksistäni jumiutuneet. Oikeesti tuossa on pakko olla sellaista, 
joka pistää ihmisten ajattelut ihan ennenkokemattoman uusille urilleen. Juu luulin, siis luulin, että 
"reaktoreista sähkölinjoja pitkin plutoniumkanavasäteilyä kotiolohuoneisiin" aihe olisivat poliisit nauraen 
räkäisesti viskottu foorumeista, mutta EI! . .Minua hämmästytti miten SHOKKI ihmisille on nähdä ihan 
KOTIPIIRIINSÄ ASTI systemaattisesti tieten tuodut valtaisat suurjännitesähkölinjojen korona- 
rengastuotokset, joiden olemassaoloa, saati tarkoitusta ei yhtäkkiä tunne järein insinöörikoulutus 
antavan osviittaa! Siis joo hei oikeesti katoitko esim. eilen JIM dokumenttia 26.03.2010.. niin kuinkas 
muutenkaan . HETI kun meikä näitä onkii kaikkien  hölmistel- täväksi, niin TV tyrkkää aiheta ihan 
HIRMU potkulla esiin. Juu no "Suuri urakka" tai joku tämmönen filmi. NIINPÄ!! 
 
Kaveri filmasi, kuinkas muuten miten noita muistaakseni 138 000V keskisuurjännite YDIN-linjojen läpi 
kanavasäteitten korruptoimia eristinkoronarenkaita vaihdettiin! Oli kaveri ihmeissään kun näytti miten 
miehen kokoiset posliinieristeet oli hänen sanojensa mukaan "Muuttuneet kuin antiikkipintaisiksi 
korpuiksi muutamissa vuosikymmenissä!" Halloo hei p o s l i i n i a , kamaan päivä pari juttujeni jälkeen! 
No posliinit oli menneet ihan pilalle. Kaverit kauhistelivat miten tuumaisista kiinnitysten teräspulteista 
ollut jäljellä kuin ohuet palaneet krantut! Olisit kuule kattonut sitten noita JOKA roikkoeristeessä olevia 
1m halkaisijaisia koronarengastuplapareja 2m päässä toisistaan vaakassa ylhäällä ja alhaalla! Lyöden 
systemaattisesti jokaisen roikkokaapelinousun ylämutkassa plasmakanavasädeioneja takaisin maahan! 
Ihan kuten taannoin kyselit, että onko mutkissa? 
 
 Ihan siis PASKAKSI syöpyneet. Juu ja ei homma tähän jäänyt. Myös mm. käden paksuiset 
alumiinikaapelit niin korruptoituneet ja huokokorppuna, että kaikki surutta vaihtoon 5km kerrallaan. No 
filmi näytti myös kummallakin puolella olevia ihmeellisiä koronatappeja. Vähän kuin makaava ylivenynyt 
"8" mallinen noin 40cm pitkä linjan suuntaisesti alla roikkuva ihmeellinen plasmakaasun dipolointipari 
2m eristeen molemmin puolin ohjurina johdossa, JOKA tolppaeristeessä myös. Systeemiä oli siis 
lähikuvattu USA:n ydinlinjoissa. Ohjelmassa korostettiin, että vanha posliinini ei kestä 
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kanavasäteilyuionisaatiossa ja tilalle pantiin synkän ruskeitten tilalle täysin lasikirkkaat 2m pitkät ja 
läpinäkyvät eristeet.  
 
Arvaten siksi, ettei läpinäkyvä pysäyttele "fotonisäteilyä", kuten aiemmat. Tuli niin tykkiä ja outoja uusia 
laitteistoja tuohon kaasuplasmahallintakeskusteluun, etten ole aiemmin nähnyt. Posliinin hapertumiset 
ja kaikki täsmäajoituksesta hämmentäviin psygedeelisin TV-lähikuviin juuri NYT kertoo, että juu kyllä 
noihin ydinsähkölinjojen mystisiin rakennekuviin  ja kuvauksiini NSA-poliisiviranomaiset reagoi 
välittömällä paniikilla! Huomaa, että materiaaliaan toistuvasti tuputtaa nimenomaan USA:n ydinturvan 
vastaavat viiveittä! Miksi? Saa toki olla kriittinen ja miksei kuulukin olla esiin ottamiini. Mutta hei käsi 
sydämelle. Kun juttuihini reagoidaan NOIN, niin heläyttää, helkyttelee kuule sen viittä varoituskannelta! 
MINUT tuollainen kansainvälinen ultranopea palautesuma veti ällikkään miten arkaan tutusti osuin! Ihan 
simppelin selvää, että kansalle haluttiin viestiä, jostain kumman syystä, että juttuni on TOTTA! Paineet 
asian liepeillä lienee ratkeamispisteessä, kun  noita ei voi millään pitää salassakaan, niin näyttivät mitä 
ydinlinjoillaan vaanii. 
         ----- 
 
UPEETA mikroskoopilla. 
 
. . Mutta JOHAN löytyi taas mielenkiintoista! Eli heti 3 ekaa kuvaa Natriumlampun "putki-ionikiskosta". 
Ihan häkellyttävää. Eli katso miten ulkoa ioniputkikanava on sileä. Ja sisältä, niin tosiaan täysin 
ionikarstan karhentamaa ja eroosiota niin, että metallihilsettä irtoilee jatkuvasti. Kaiken hommassa 
kruunaa sitten häkellyttävä "tasaisen kiiltävänkirkas" ja karstoittumaton keskipeili! Selkeä kirkkaus 
kertoo putken olevan eri ainetta. Veikkaisin, että säteilyä tunnetun hyvin läpäisevää alumiinia, 
seosmetallia, ellei peräti hopeaa.  
 
http://kuvaton.com/k/ttB.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/ttB.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/ttT.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/ttT.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/ttp.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/ttp.jpg[/img] 
 
-Suorastaan klassinen pyöreä ioni tunkemassa läpi paksun lasin ja on jo iskenyt pintalasin "hatun" pois. 
Tämän vuoksi siis elohopeahöyrylamput EU:ssa kielletään, kun penteleet ajavat raskasmetalli-ioninsa 
surutta lasista ulos! 
http://kuvaton.com/k/ttW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/ttW.jpg[/img] 
 
-Kaksi kuvaa arkisen hehkulampun kanavasäteilykraatereista. läpi tulleet kuin tyhjää vaan.(Tämä 
lamppu on siis myös hajonut. Jolloin hehkulamppupisarat iskevät kasan wolframsulaa ulos läpi lasinsa. 
Mutta lampussa on eheänä JO mustumaa kanavakarstaa pinnassaan. Joten ilmiössä ON kaksi selkeää 
eri tuoton vaihetta. 
http://kuvaton.com/k/tth.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/tth.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/ttI.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/ttI.jpg[/img] 
 
No mitä nuo kaikki sitten kertoo: 
Oli lamppu TV-, hehku-, elohopea-, elektroniputki, tai natriumlamppu, niin KAIKISTA vapautuu ulos 
käynnin aikana tappavanvaarallista kanavasäteilyionia, tappavaa raskasmetallikaasua. Myös suoraan 
ydinvoimalapäästöistä pumppautuvia ++..ionisaatioisotooppeja sähkökenttien avulla liikkuvina ultra-
agressiivipäästöinä, mittareissa suoraan näkymättöminä! Mitä enemmän ihmiset valon ääreen 
hakeutuu, sitä enemmän säteilyionipilveä hengittävät, saavat ihoonsa sen raskasmetallimyrkkyioneja 
läpi, verenkiertoon. Niin ja selittää myös osin miksi ihmisten silmissä on säteilykaihea.  
 
Silmämunan lävistäviä agressiivisia kanavasäteilyjä tulee pilvin pimein suoraan ydinreaktorien 
plutoniumionisaation päästöinä. TVO tuotti vuotouraanidiffuusoiontia muuten 2009 omin ilmoituksinsa 2 
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200kg7v ja tässä ne alkaa löytymään ihan fyysisesti ydinsähkön kuluttajien kotoa kuvattuina! 
Muistutukseksi silmä on ihmisen kaikkein arin säteilyaltistusosa. Niin mikä auttaa sitten 
kestämättömään tilanteeseen? Kielletään ydinvoima tuottamasta ympäristöömme 
isotooppikanavasäteilyionejaan, vaihdetaan hehkulamput ja elohopeahöyrylamput turvallisempiin esim. 
LED-valoihin. Kas kas, ai niin EU:han on jo "mystisesti perustelematta miksi" alkanut tällaisia vaateita 
kansalaisiltaan pakottamaan aina uudisenergiavaateita myöten. Nyt miettikää tovi. . .miksi?! 
             ----------- 
 
Haulikkoammuntaa. 
 
AINA VAAN HURJEMPAA! Kato nyt kun zoomailin tuolta elektroniputken getterirenkaan alta, niin 
tämmöistä! 
http://kuvaton.com/k/tC5.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/tC5.jpg[/img] 
 
Oikeesti siis M I K Ä  säteilyenergia voi lekata paksuun rautapeltiin TÄLLAISIA iskemiä? Kauheat 
kertaiskukolot suorastaan hyppää silmään. Ruhjekohta on lisäksi leveästi menettänyt ikäänkuin palaen 
pintojaan. Tuo on kuin haulikolla ammuttua. Lisäksi osumia on suhteellisen vähän. Eli noita 
ULTRA_ammuksia on ollut määrälliseti kohtuullisen vähän.  
 
Jos ajatellaan, sitävastoin että kyseessä on vaikka ++.. ionisaatioituneesta kanavasäteilyistä 
tiivistyneitä metallikuulasia. Niitä kun on sielä täällä pitkin rakenteita. Ei tavallinen 250V staattinen 
kenttä VOI niitä ampua noin valtavin energioin suoraan. Esim. hehkulampussa lampun langan 
paukkuessa poikki roiskeet varisi kuvissani alas lasin läpi ja siinä se! Nämä löydökseni sitävastoin on 
olleet liikkeellä ylöspäin . Niin ja lisäksi alla ja yllä on venttili-, tukkopellit. Oikeastaan liki ainoa paikka 
mistä ammukset olisi tuotettavissa on tuo hehkukatodin kiihdytysputken keskireikä. Noita kuulasia 
tuntuu kasautivan "tippukivimäisesti" sähköelektronikanavistoihin. Sinne ne siis kiinnittyy ja tuottaa 
energioillaan ympärilleen esim. röntgenvirittymistä ja beettasäteilyeroosioita pyörteilyttäessään ohitseen 
virtaavia liki valonnopeita elektroneja miljoonittain ympärilleen. Tällöin kyse olisi hitaasta prosessista, 
jossa tapahtuu säteilyeroosion energiakertymän syöpymää,  
 
Kuvasin myös vertailun vuoksi täysin puhtaan hilalangotuksen samaisen elektroniputken 
rinnakkaishilasta. Tämä on paljon kevyemmässä työskentelytehossaan. Päättelemme, mitä suurempi 
läpivirtauksen kWh, sitä enemmän "kanavasäteilytiivistymispisaroita". 
http://kuvaton.com/k/tUa.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/tUa.jpg[/img] 
           --------- 
 
(ISOT kuvat).Kanavasäteilyeroosiota kuvin, joita et ole ikinä nähnyt! 
 
Tasasähkökenttien pommittama ionisoitu argon kuljetti JIM Rankimmat urakat 02.04.2010 12g/ 3h 
alumiinia 50m2 avaruusteleskooppiin kanavasäteilyioneina. Plasmakaasu tekee samaa myös muille 
metalleille, kuten TIG-suulakekuva: 
http://kuvaton.com/k/try.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/try.jpg[/img] 
 
Kanavasäteily on siis fyysistä metalli-ionisaatiota. Sen voi halutessaan myös kuvata. Tässä mm. rikotun 
DY88 diodiputken sisuskuvioinnit. Jopa iskukraateri näkyy pelliin porautuneena oikealla: 
http://kuvaton.com/k/trO.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/trO.jpg[/img] 
 
Kun kanavasäteilyionit pumppautuvat lähteestään valtavalla energialla antaa jopa lasi periksi 
kohokuplien: 
http://kuvaton.com/k/trW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/trW.jpg[/img] 
 
Toisaalta jos ei lasi taivu säteilyn tieltä se suorastaan räjähtää huikeana kraaterina kanavasäteilylle: 
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http://kuvaton.com/k/tru.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/tru.jpg[/img] 
 
Siirtyvät metallitonnistot on TVO:lla ydinreaktoreistaan tonneja vuodessa. Elektroniputkessakin 
metallikasautumat on suoraan osaavalle näkyviä. Radioputkissa onkin alla OL-3 aavistus tyyppinen 
säteilyionisikakaukalo täyttymässä: 
http://kuvaton.com/k/trS.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/trS.jpg[/img] 
 
Ehkä kaikkein järkyttävin löytö on lopussa. Ennen tusinaluokkaiset elektroniputket kestivät kymmenissä 
tuhansissa tunneissa. Nykyään elektroniputkien ikä on taustasäteilykasvustamme romahtanut osiinsa 
aiemmasta! Nyt on ollut pakko jopa kullata putkikantoja, jotta kestäisivät edes muutamia tuhansia 
käyttötunteja. Tämä järkyttävä ydinvoimaloitten sähkökenttiin asti runnoma säteilyionisaatiokasvun 
voimme suoraan nähdä miten käsittämättömän reikäisiksi modernit elektroniputkien kuvut hetkessä 
tulee. Ero vanhoihin putkiin on kertakaikkiaan musertava!: 
http://kuvaton.com/k/tri.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/tri.jpg[/img] 
Sama lasi, kuin tahkojuustona täynään reikiä myös pintaan asti: 
http://kuvaton.com/k/tr1.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/tr1.jpg[/img] 
         ------------ 
 
Riistafoorumista mikroskooppisäteilyeroosiokuvien jälkeen poimittua. 
 
08.04.2010. Niin on mykkää neteissä mikroskooppikuvieni jälkeen, ettei vastaavaa juuri koettu. No 
tässä yksi mielenkiintoinen poikkeus Riista foorumista. Kyselin kaverilta heti seuraavaksi, miten on 
sitten HÄNESTÄ mahdollista, että elektroniputken metallit säteilyeroosoituu ja höyrystyy? Kuten hän 
sanoi. Koska VIRALISESTI STUK/IAEA eivät lainkaan tunne tuollaista HÄNEN myönnöin kertomaansa 
säteilykulkeutumismekanismia! Juu päivän selvää, että poliiseilla on ollut tavallista kymmenkertaisempi 
hätä yrittää valehdella ko. ilmiöt pois julkisuudesta. Huomaa nettiin annettu julkinen myöntö löydöksieni 
aitouksista! Äärimmäisen harvinaista, ettei poliisi kieltänyt mitä kuva näytti. Vaan lipsautti ilmiön, toki 
kirjoissa näkymättömäksi, mutta tietyissä ammattipiireissä mielestään varsin TUNNETUKSI! Niin 
mikroaaltouunien, NEO-valojen ja vastaavien suurjänniteputkien jännitekatoksi pyritään saamaan 10kV 
tasot. Juuri koska tästä alkaa röntgenöinti rajusti lisääntyä. 
         --------- 
 
winsulla ampuva Lähetetty: 28.03 2010 14:10    Viestin aihe:   
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
Elektronisäteilyeroosio?  
 
Kyseessä on yksinkertaisesti anodista hiljalleen ajan mittaan höyrystyneen aineen kondensoituminen 
lasin sisäpintaan. Oli erittäin yleistä noissa ikivanhoissa elektroniputkissa, joita Mäkikohon viesteissä 
koko ajan näkyy.  
 
On muuten melko hassua, kuinka Olli selittää 1900- luvun puolenvälin tekniikkaa 20- luvun kirjoilla. 
Koko tekniikkaa hädin tuskin osattiin selittää vielä vuosisadan alkupuolella. Joidenkin tiettyjen 
elektroniputkien taipumus tuottaa röntgensäteilyä epäkuntoon joutuessaan huomattiin joskus 60-70 
luvulla televisioiden yleistyessä ja ongelma korjattiin nopeasti.( Oma huom. Röntgenöinti toki on ja 
pysyy TV-kuvaputkien ongelmana yhä ratkaistumatta.)  
 
Nykyään hyvin korkealla jännitteellä toimivia putkia ei käytetä oikeastaan missään. Nykyaikainen 
puolijohdetekniikka on tehnyt niistä turhia. Oikeastaan ainut missä vastaavaa käytetään on 
mikroaaltouunin magnetroniputket, mutta nekin toimivat vain 4-5 kilovoltin jännitteellä joten mitattavan 
röntgensäteilyn muodostuminen on lähes mahdottomuus. Kenelläkään ei tänäpäivänä ole 60- luvun 
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televisiolaitteita, itse asiassa LCD- tekniikka taitaa olla melkein joka kodissa telkkarissa ja 
tietokoneessa. Kitaravahvistimissa käytetään vielä putkia, tuottavat täyteläisemmän äänen.  
 
Mitään tekemistä tällä asialla ei ole ydinvoiman kanssa...ja tuota elektroniputkien röntgensäteilyn 
tuottamisen mahdollisuuttako se kanavasäteily on?  
 
(*Mielenkiintoista millaisen änkyräpaniikin ydinlobbareille noi kuvasettini aiheutti. Kansainvälisissä 
tutkimuksissa USA/Englanti/Saksa lapsien säteilykuolemakasvujen tutkimusten herättäminä kyselivät 
tiedeyhteisöiltä m i t e n  plutoniumkanavasäteilyionit karkaa reaktorisuojauksistaan. Ja kun heille sen 
oikein kuvasin fyysisesti, niin paniikki on tällaisissa käsinkosketeltavaa.)  
         ------------- 
 
Adheesio MAAILMANENSI-ilta! 
 
Kanavasäteilyadheesio on mekanismi, jossa säteilyionisaatiossa esim. metalli muuttuu 
ultraradikaaliseksi aineeksi. Joka kaivautuu vaivatta vaikka lasin läpi  kuin mato puuhun. Aineella ei 
STUK:n tietojen mukaan missään NIMESSÄ voi olla tällaisia "supersyövytysominaisuuksia". Mutta 
kuten olemme jo jatkuvasti huomanneet teoreettiset IAEA-valheet ja käytännön materiaali eivät juuri 
kauempana toisistaan voisi olla. Katsokaa sensaatiomaista materiaalia ja kiistatonta 
dokumentaatiokuvamateriaaliani siitä miten paksuun elektroniputkikupujen lasimassaan 
beettaelektronit, röntgenenergiat ja ++..ionisoituneet kanavasäteilyionien tunnelit säteilyeroosoituvat. 
TODELLISUUS oikeassa elämässään on kalmaisan karua: 
 
http://kuvaton.com/k/vYd.jpg  
[img]http://kuvaton.com/k/vYd.jpg[/img] 
                     ----------- 
 
Pinta-aaltolähetinlinjat II. 
 
Minusta olisi ensi-arvoista, että sinäkin tutustuisit teknisesti ja hiukan kuivahkaan syvällisesti koko tähän 
ydinvoimaloitten PINTA-AALTO/Kanavasäteilysiirtotekniikasta kertovaan materiaalilöydökseeni. Varsin 
tarkoituksella tarkoin julkisuudelta piilossa pidettyyn jenkkien jo 1950-luvuilta kehittämään 
ydinsähkölinjojen perusajatusmaailmaan. Tähän koostin erityisviitekartan siitä josta voit esimerkiksi 
hahmottaa, ettei liki valonnopeiden elektronipilvien perään imeytetty kanavasäteilytonnisto 
matemaattisenakaan mallinnuksena näy tarvitsevan kuin METRI- luokkaiset kanavasäteilylinjaputket. 
Ongelmia pojilla on asiassa ollut selkeästi vuosikymmenet. Mutta nyt ainakin Areva väittää 
kehittäneensä ydinmassamurhaajasysteemit, jotka takaa säteilyionipurskeitten hallinnat satojen km 
päähän. 
 
Tutustu yllättävänkin monimutkaiseen aiheeseen rauhassa ja kommentoi, jos löytyy uusia 
oivallusaiheita. Oli jopa mulle ylläri miten matemaattisesti monimutkainen  ratkaisu on lo0puttomine 
koronarenkaineen yms. kaikkineen kyseessä. Mutta ainakin nykytiedoillani näyttää siltä, että Arevan 
ultrasalatut mm.- kytkimiin ja erottimiin asennettujen "mangneettipyörteytinlaatikkojen" tarkoin salattu 
kyky pitää röntgensäteilykertymät vakiokontrolissa= ajattaa OHI eteenpäin näyttää olevan keskeistä 
volyymin nostoon. Myös tärkeää oli asentaa 20 000V matalasähkölinjoille yhtäkkiä niistä 100% pinta-
aaltojohtimiksi muuntaneet sinällään aiemmissa opeissa täysin turhat massiiviset muovieristykset 
alumiinioksidipintojensa vahvistuseristeiksi. 
 
http://kuvaton.com/k/vyf.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/vyf.jpg[/img] 
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503.Ydinvoimasensurointia/ Yotube kiehuu 
 
Sent: Thursday, March 11, 2010 11:46 PM Subject: Youtube kiehuu 
 
Nyt on tilanne päällä sensorien kanssa.  Niin, tämä sensurointitapaus. Lähetin haistatteluklipin 
sensoreille  kun mikään ei mennyt läpi. Mutta juuri se tiedosto nimettynä  sensoreille_paskaa.mpg 
menikin! Vaikka ilmoitti ihan samaa virhettä  latauksen yhteydessä kuin muutkin luentopätkät. Kyseessä 
oli siis vain  ensimmäinen sekunti Edwardsin luennoista, joka harmittomana voitiin  päästää näkyviin. 
 
*"UM MM!" Syvä kunniuoituksen kumarrus, kun m e s t a r i  on asialla!). . . 
 
Tai siis tahallaan päästää näkyviin jotta näyttäisin mahdollisimman  vainoharhaiselta, kun sellaista 
lähettelen kaikkien katsottavaksi.  Poliisit vieläpä siistivät otsikon, joka on oletuksena se tiedoston  nimi, 
sellaiseksi että se näyttää tarkoituksella lisätyltä. Eli  "paskaa sensoreille" ilman alaviivaa ja päätettä. 
(Meikä pedanttina  olisi kyllä kirjoittanut otsikon isolla.) 
 
*. . . .)! 
 
No, tämähän olisi sitä tavanomaista kiusottelua, sitä "poliisien  kanssa juttelua", mutta aahhA: minäpä 
olin ottanut VIDEOTA! Siitä kun  lähetin klipin! Asetelma kääntyi päälaelleen ja saimme siis kunnon  
todisteet sensuurista! Se on jo esillä, osoite: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=IO-57PIH5OU 
 
*Tuo SUN tyylis toimia ja imuroida todisteita on vaan niin HEMMETIN ROCK!!! Osaat vetää JUURI niin 
oikein kuin vaan olla ja passaa. Minusta saisit tehdä koko setistä kantelun maailmalle asti?! 
 
Nyt kaikki näkevät, kuinka video oudosti menee perille errorista  huolimatta, ja KUINKA SEN OTSIKKO 
MYSTISESTI MUUTTUU!! Ei voi kuin  kuvitella, kuinka miliisit hyppivät balettia seinille! Z>*X?=!!! Nyt  
ollaan jo siinä pisteessä, että Youtuben kommentointi on pois  toiminnasta... 
 
*Välikaneetttina. Muistat kun kerroin, että perustuslain/EU:n vastaiset sananvapausrikolliset 
sensuroijamme ovat kansainvälisiä NATO-sotakenraalitasoista jo. Puhuin sulle mm. Eestin Kosen 
kenraalistosta. Nyt sain kiertotietä selville, että Suomen sensoreiksi on päästetty myös saksalaisia mm. 
Mynschenistä tulleita sotalordeja puolustamaan miljoonapalkkoinsa maailman tappavinta, läpi 
korruptoituneinta ydinrikollisuutta ja sensuroimaan tietokantoja. Juu samaa NATO-sotasakkia, joka 
suoritti mm. Tampereelta näitä ultrasalaisia Olkiluoto-Turku boori,barium,alumiinineutroni-
ilmaruiskutuslentoja syksyllä -09. Ilmankos sisäministeriötykkimme illakoi saaneensa t a a s   uusia 
nettien ilmiantoperusteisia poliisinettikontrolisettejään, jottei vaan vahingossakaan yhtään asiallista 
ydinkritiikkiä läpi pääsisi! 
 
*Siis taustaksi: Yotubenhan pitäisi olla USA:n ylikansallinen ja ennenkaikkea RIIPPUMATON 
instanssi?! Joka laajassa kaaressa mainostaa kansainvälistä riippumattomuuttaan ja 
taipumattomuuttaan SUPO/NSA tyyppisten kansainvälisten ydinrikollisnuolijoiden paineissa? Vaan 
kuinka kävikään kun saimme videoon pätkän joka mm. todistaa KIISTATTA miten ydinvoimalasta 
kaasuuntuvat neutronivuot, kanavasäteilyt ja vastaavat leijailevat kaasuplasmoina niin TVO:n kuin 
maailman muistakin ydinreaktoreista mittaamattomina, kontroloimattomina säteilyenergian tonnistoina 
surutta ulos! 
 
 Kun totuus pinkkinä ydinvoimaloista lähtevästä beetasoihtuamisista ja tonnien 
plutoniumkanavasäteilyvuodoista saavutti tason, jossa kansainväliset arvostetut mm. 
kanadalaisprofessorit tunnustaa avoimesti asian olevan niinkuin olemme AINA sanoneet, niin tässä 
paniikin tulos! Kansainväliset ydinrikolliset IAEA/NSA panevat poliisisensurointisodissaan kansaansa 
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vastaan kansainvälisen vapaansanan ykkösenkin (Yotuben) sekoilemaan sensuroinnein. Nollaamaan 
imagonsa julkisesti näyttäen miten ydinkritiikkiä ei maailmassa sallita, varsinkaan kun  se on TOTTA! 
 
Tässä vielä nämä törkeästi kaikkein alkeellisimpiakin sananvapauslakejamme vastaan rikollispoliisien 
laittomasti sensuroimat asialliset ydfinkriittiset filmimateriaalien osoitteet: 
Edwardsin kommentti ydinvoimalan piipusta ja neutroneista: 
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1007108 
 
A-tuubi aukesi jälleen ja tässä Gordonin luennon suomeksi tulkatun   
version loput osat: 
 
Olen saanut osan 2/5 myös ulos: 
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1006474 
 
3/5 
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1006883 
4/5 
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1006884 
5/5 
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1006885 
         -------------- 
 
Sisäministeri tulilinjalla. 
 
12.03.2010. A. hÖlmlund esiintyy lehdistössä pyhää raivoaan laajalti ampuen kohti omiaan. Anne oli 
saanut härskistä sisäänpäinvedostaan ankaraa sapiskaa myös omilta poliisiräksyiltään. Sisäministeri 
kun oli lopettanut pyhät ja koskemattomat Tamperteen ja , hui kauhistus myös esim. Helsingin 
hälytyskeskukset. Satsaten kiihtyvästi kasvavat rahoitukset kotipaikkakuntaansa Poriin. Tällaisesta 
tunnetusti sisäsiittoiset pk-seutupoliisit, saati tamperelaispamput eivät yhtään tykänneet! Luvin L.S. 
lehdestä miten suomalaisversio, Atomi Anne hehkutti lopettavansa vaikka loput jäljelle jättämänsä 
kuutisen hätäkeskusta, jossei kritiikki omissa poliisiosastoissaan ota laantuakseen! Sisäministeriö on 
lakkauttamassa neljättä sataa tukevapalkkavirkaa ja on tuonut lisäksi valtavat määrät kansainvälistä 
miliisiosastoa ulkomailta. Suomen poliisisto syystä tajuaa saavansa hommassa ansaitun paskan 
käteensä. Odotamme mielenkiinnolla koska ydinalan korruptiomiljardien turvottamat poliisioffensiivit 
räjäyttävät laskisaavinsa kansan pällisteltävään avoimeen lakkojen koruompeleiseen 
sisällisotatilanteeseen myös poliisissa! 
            ----------- 
 
15.03.2010 
 
Aika muuten mielenkintoista! Heti kun aloin uuttamaan näitä täsmällisempiä elektroniputkien k o n k r e 
e t t i s i a , demottavia materiaalejani, mm. Vesan Edwards-videointien jälkeen meni STUK nettien 
vuosia toimineet postitusosoitteeni systemaattiseen erroritasoon. STUK siis ei missään nimessä halua 
kuunnella näistä säteilyn demoista samaan tyyliin kuin ei esim. alan kärkiyhtiö Vaisala! Aika hurja 
todiste muuten siitä miten heistä pelottavan lähelle osuvat jo nämä viimeiset löydöksemme! 
         ------------- 
 
Sensurointia 03.2010. 
 
Mielenkiintoista materiaalia. Erityisesti kun sen lähettää nimenomaan MODERAATTORI! Heti 
elektroniputkilöydösten ja Edwards-videoitten perään! 
     __________________________________ 
 
Moderaattori separaattori Alkio foorumi  Lähetetty tii Maa 09.2010 8:27  
 
- Käyttäjä ollimakikoho:n tunnus on poistettu suojelupoliisilta tulleen pyynnön johdosta. Käyttäjä oli 
levittänyt luvatonta materiaalia internetissä. Tapaus on supon tietojen mukaan syyteharkinnassa. 
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            --- 
Kaksoiskoronarenkaat eivät ole superjäreään kanavasäteilyeroosioon näköjään yhtään liikaa. 
 
Tämä jälkeen: Natrioumlamppu+ valkohattupari. 
http://kuvaton.com/k/DTR.jpg 
 
Seuraava osio kertoo entistä rajuimmista säteilyeroosion muodoista elektroniputkissa. Teemalla 
valkohattupari. 
http://kuvaton.com/k/nFB.jpg 
 
E. Gordon, kanadalaisprofessorin luentovideot A-tuubissa  ydinjätemalmeista yms. 
Olen saanut osan 2/5 myös ulos:  
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1006474  
3/5  
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1006883  
jatkuu .. . 
 
*PS. Huomatkaa, että sanoja on nimenomaan MODERAATTORI! Olin saanut samanlaisia selittämättä 
jätettyjä lukituksia  
ja suoria perustelemattomia kymmeniä banneja nimenomaan tästä samaisesta tieroaineistostani. 
Voidaan tosiaan syystä kysyä :"MISSÄ ON TUON minuun kohdistetun SYYTTEEN RIKOS? MILLÄ 
OIKEUDELLA SUPO TEKEE TÄLAISTA RIKOSTAAN EU-DEMOKRATIAAMME VASTAAN!?" Onko 
tosiaan ydinalan salaisuuksien tutkiminen, esim. elektroniputkien, kanavasäteily-ydinvoimalapäästöjen 
säteilyeroosioista Suomessamme rikos? 
 
               ----------------- 
 
Oksetetta 
 
(Etusivu-foorumin kuulema USA:ssa Dallasissa toimiva kansainvälinen NATO nettiPOLIISI kirjoittelee jo 
tällaisia!) 
 
19 March 2010, 19:50  Ville  aika-agentti   Last Online: 19 March 2010 19:50 
Join Date: Mar 1999Location: Lone Starr State  Age: 40 Posts: 22,008  Blog Entries: 4 
      
 Teknologian käytöstä usein maksetaan hinta [negatiivisilla] terveysvaikutuksilla. Esimerkiksi pidän 
hyvin mahdollisena, että ennenpitkää todistetaan ja ymmärretään RF-kenttien haitalliset 
terveysvaikutukset. Mutta lopetettaisiinko niiden käyttö? Tuskin. Kyseisten teknologioiden tuomat edut 
ovat niin paljon huomattavammat kuin niiden aiheuttamat terveyshaitat. Sanot, että ydinteknologia on 
tappanut ajan mittaan – usean vuosikymmenen aikana mitä se on ollut käytössä – 300,000,000 ihmistä. 
Tämänhetkisellä väestökasvuvauhdilla tuo määrä ihmisiä korvaantuu neljässä vuodessa. Jos 
tyhjiöputkia ja ydinteknologiaa ei olisi koskaan otettu käyttöön, teknologiamme olisi huomattavasti 
kehittymättömämpää kuin mitä se on. [color=red][b]Ja ihmisiä olisi planeetalla vieläkin enemmän. 
Minusta se ei ole parempi vaihtoehto. [/b] [/color]   
 
*Niin. . .Tämä on HYVIN kuvaavaa sille YDIN-asennevammaisuudelle, jota nykyään ydinrikollisemme 
kannattavat poliisiväkivaltakoneistoinsa. Ei häpyä, minkäänlaisesta moraalista. Tietävät v a r s i n hyvin, 
että ydinvoimalat tappaa surutta miljoonia vuosittain. . . ! USA:ssa on siis vallalla YDIN-
systeemikauppaaminen, jossa ideana on kylmästi myydä maailmalle ydintekniikkaansa, jonka AINOA 
TEHTÄVÄ ON STERILOIDA MAAPALON VÄESTÖKASVUT NOLLIIN: Leebensraumia eivät tässä hae 
siis menneisyyden totalitäärihallinnot, vaan arkiset USA:ssta johdetut rikollisvaltioiden IAEA-
ydinpoliisivoimat! 
 
*Koska ovat sekä tyhmiä, että moraalittomia rotuhygieniansa vuoksi ovat nämä ydinalan ostosyöttiläs 
herraskaisemme valmiit pyyhkäisemään maapallomme steriiliksi vuosimiljooniksi. Ihan vaan sen takia, 
että ydinherrat saavat paksummin rahanpaskaa rikoksistaan ja läpi korruptoidut politikot tukevammin 
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lahjusrahaa. Mitä laajemmin on peitettävä sen enemmän maksetaan peitelläkseen totuutta miten 
ydinvoima on ja kiihtyväti miljoonateurastaja! Nyt on aika käydä oksentamassa. 
        -------- 
 
Naiset pois kiusaamasta ydinalaa. 
 
Aamu TV 25.03.2010 Pohdiskelee miten vanhemmat naiset jäätyään eläkkeelle ottavat aktiivisesti osaa 
mm. ydinvastustukseen. Itse asiassa heidän järkähtämätön kykynsä vaikuttaa ydinkriittisinä maamme 
ydinhallinnon miehiin on herättänyt keskustelun eliminoida heidät. TV tarjosi ydinhallinnon 
pikaratksisuna, että miesten eläkeikä olisi nostettava 70 vuoteen. Mutta, mutta naisten eläkeikä olisi 
saatava selkeästi tätä ylemmäs! Näin ydinala ja maamme poliisihallinto ajattelee näppärästi 
poistavansa tiedotuskanavissa ja neteissä aktiivisesti kirjoittelevat miehiä älykkäämmät lukuisat naiset 
pois häiritsemästä ydinherrojen huseerauksia! Oi tapoja! 
 
 

504. BIO uudisenergiat. 
 
Dragofix on juuri niin pätevä ii2-foorumin kirjoittaja, jollaisia kaipaisi lukuisiin muihinkin foorumeihin 
ammentamaan ydinlobareille totuutta. 
 
-Kerroit, että autojen muutto sähköautoiksi kaipaa ydinvoimaa? Lasketaanpa silti uusiksi. Maailman 
energiasta kolmannes menee kuljetusliikenteisiin. Peruspolttomoottorin hyötysuhde niissä luokkaa 
25%. Jos siis, JOS  
saisimme tämän tuhlatun polttoaineen vaikka HCP-polttolaitoksiin, tai teollisuuspolttokennoihin yms. 
Saisimme nykyisin haaskattavasta bensiinistä energiana talteen 85-95% verran! Eli polttamalla nykyiset 
öljyt kunnolla saisimme sulkea, nyt penkistä kiinni KAIKKI muuntyyppiset ydinsekovoimalat, 
kivihiilivoimalat, kaasuvoimalat, jopa vesivoimalat. Ja SILTI meille jäisi säästöön valtavat määrät 
ylimääräistä polttoainetta vaikka uhkaavan jääkauden napajäiden sulatteluun!) . . Pankaas miettien. 
 
-Kysyttiin MIHIN Suomi tarvitsee ydinylijäämiään. Laskekaas tästä. Vuodessa yksi (Askolaan 
suunniteltu) 3 000MW tauotta kuluttava uraani-isotooppierotuslaite kykenee MAKSIMISSAAN 
tuottamaan 55kg/vuodessa puhdasta U-235 polttoainetta. Kun esim. maailmalla pyörivä 1000MW 
ydinvoimalan vuosittain vaihdettava polttoainemäärä on luokassa 100 000kg!. . .Miettikää uudestaan 
MIHIN maahamme tulevat isotooppierotinlaitteistot perustavat energiansaantitarpeensa. No joo 
Suomeen on tulossa 1 200kpl JO KTM:ssä odottavia uraanikaivoksia. Tuollainen Talvivaaran kokoinen 
uraanikaivos VIE fossiilidieseliä Loviisallisen luokkaa 420MW. Kalkyloikaa uudelleen MIHIN Suomen 
energianegatiivinen uraanin jalostus suunnitelluissa 80 000km2 kokoisissa kaivoksissamme perustuu! 
Toki TVO/Posiva on hakenut maahamme  
salassa kaikki EU:n ydinjäteet myös jo 10-vuoden ajan vastoin kaikia lakejamme. Laskekaa miksi 
ydinkuolema ydinrikollisilleme myy? 
 
 Sitten lainaus loppuun PV-mopofoorumilta käymästäni keskustelusta: 
          ----------- 
[quote="Getarimies"]Välikysymys, mitä on Energianegatiivinen ydinsekoilu?[/quote] 
 
Ei tämä ole vaikeaa tajuta. Vielä 1980-luvulla 30% uraanikiveä murskaamaan tarvittiin luokkaa 0,03kWh 
fossiilidieseliä saadaksemme kootusta uraanierästä 1kWh ydinvoimaa. 1990-luvulla 3% 
uraanimalmikiveä murskataamaan tarvittiin luokkaa 0,3kWh fossiilidieselenergiaa saadaksemme 
kootusta uraanierästä 1kWh ydinvoimaa. 
2010 tultaessa 0,3% uraanimalmikiveä murskaamaan tarvitaan luokkaa 3kWh fossiilidieselenergiaa 
saadaksemme kootusta uraanierästä edelleen 1kWh ydinvoimaa. 
 
Selkeää ymmärtää. Varssin selkeää, koska maailman uraanimalmien keskiarvo laskee jatkuvasti 
(0,15% nyt), alemmaksi rikkaampien malmioiden loppuessa kiihtyvästi. 
 



792 
 

-Tuulivoiman kapasiteettitietoja minä löysin mm. Tieteen kuvalehdestä 2010 No: 7 ja sivulta 19 
"Tuulivoima voi kattaa maailman energiatarpeen ongelmitta viisinkertaisesti." Tällainen alkulämmittely 
toki perustuu aivan alakanttiin, mutta tekee jo täällä peeloilevasta ydinlobbareista pelkän PELLEN. 
Todellisuudessa nyt puhutaan tuulivoiman kokoluokista 3MW. Saksassa on JO 5MW, suunnitteilla 
10MW ja 20MW on jo suunnittelun alla. Mitä isompi, sitä enemmän aina vaan suhteessa energiaa 
talteen. 
 
 Tähän päälle, sijoittamalla JO NYT 80% vuosituntimääristään verkossa tuottavat nykyiset tuulivoimalat 
avomerelle saadaan tuotto kasvamaan edelleen 1,5-kertaiseksi. Puhumattakaan suoraan 
suihkiuvirtauksien 100m/s tuuli-ihmeistä. Silloin puhutaan tuulipotentiaalin nostosta 46-kertaa 
nykymaapallo. No toki esim. Japani on tekemässä avaruusaurinkovoimaloitaan, joilla saadaan 
ihmiskunnan energiamäärät muutama satakin kertaisina ongelmitta. Mutta kysyjä ydinmilitääriämmehän 
EI totuus oikeasti kiinnostanutkaan enää tässä tiedon valossa ; ) ? 
 
. . Niin tässä vaiheessa minun pitää tunnustaa jääneeni kiinni "totuuden vääristymisestä." Olen koko 
ajan puhunut, tuulivoiman pyörittävän maapalloamme reippaat 40-kertaisen energiantarpeemme. 
Totuus on valitettavasti jotain vallan muuta. Nimittäin kertoimeen pitää LISÄTÄ peräti 100< 140!!!!. . 
.Niin kysytään nyt uusiksi miksei 140 maapallollista 100% ilmaisen polttoaineen ja 100% aidosti 
puhdasta EKO-energiaa  riittäisi rutkuttaville limaniska YdinPOLIISEILLE! :badgrin:  :p  :p  :badgrin: 
http://kuvaton.com/k/V1K.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/V1K.jpg[/img]  
             -------------- 
 
Osa II. 
 
Nyt ei ydinmilitäärit tajunnut l a i n k a a n taas jutun jurttaa! Eräs keskeisin esitteessäni oli se miten JO 
OLEVALLA perustuulivoimalla kyettäisiin ongelmitta pyörittämään 46 maapallollista!! 
     
__________________________________________________________________________________ 
 
TÄMÄ se toki on koko homman oleellisin osa. No joo eikä muukaan epätoivoissanne heittämänne 
osunut. 
 
Kuulimme miten parhaillaan päällämme alkaa aurinkovoimalla lentävä lentokone kuukausimääriä 
ilmassa tauotta. Ideana on tietysti rakentaa JATKUVASTI korkeuksissa pilvien yläpuolella tauottomassa 
paisteessa ja tuulessa pysyttäytyviä massiivisia lentokonemaisia armadoita pyytämässä sekä 
aurinkovoimaa, että ko. esitettyä suihkuvirtausenergiaa! Eli ideat ovat toki tässä ja NYT! Lisää lunta 
tupaan. Esim. Saksa on jo PITKÄÄN koeajanut tuollaisilla kilometrien korkeuksiin lennättämillään 
ylätuulivoimavirtauksia hyödyntäviä valtamerialuksien energiatuulisysteemejä. Juu valmista ON! Mm. 
Italiassa on niin ikään varsin mielenkiintoinen koelaitos, jossa kilometrien korkeudelle lennätetyt "8" 
lentorataansa valtavat tuulivoimalaleijat pumppaavat tauotta hyvää ja JO toimivaa ekotuulienergiaansa! 
Saivatkin jo massiiviset EU-tukirahoitukset onnistuneitten kokeittensa päälle. Juu ei tässä auta edes se, 
että tuulen Eko-asioista keskusteleminen on Suomessa tuttuun ydintyyliin TABU.  
 
Niin juu tosiaan. Koko tuulivoimaloiden kohdalla on eräs erittäin keskeinen fakta. Saattamalla 
tuulivoimalat "vain" yli 250m korkeuteen päästään tuuliolosuhteisiin jossa pasaatituulet esteittä tuottavat 
energiaa kertaluokkia nykytuulivoimaloita enemmän. Tässä siis haetaan vain 
"systeemikokonaisuuksia", jolla tämä onnistuu. Esim. Norja ja Ruotsi aikovat ratkaista hankkeet 
suoraan 250m korkein tornein. Niitä asennetaan sekä kellumaan meriin, että Ruotsissa ihan pohjoisiin 
tunturialueisiin oleviin vuorenrinteisiin parhaillaan. Sen verran voin lisää nykäistä illuusioilta päälle 
mattoa altanne ydinkuumakallet. Ruotsi tekee hankkeensa muutamassa VUODESSA! Itse asiassa 
Suomen tulevaisuutta valaisi mm. Jari Sillanpää suorassa TV ohjelmassaan. (Suorassa, koska tällaista 
EI olisi SUPO muuten päästänyt läpi!) 
 
 No Sillanpää sanoi tietämiensä tulevien vuosien tuulivoimalaratkaisujen olevan yhteisessä Pohjolan 
sähköverkostossa rajusti eteenpäin rynniviä. Vaikka ydinvoimalaitosten lupia annettiin. Niin niitä on 
yleisesti alettu teollisuuspiireissä rahareikinä toppuuttaa, koska Suomen kertaluokkia kalliimpia 
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ydinsähköhankkeita alkaa JO ihan tässä ja nyt kertaluokkia oleellisesti halvemmat muiden maiden EKO 
tuulihankkeen kilpailevat sähköt hätistämään. Niin maamme ydinalan johtajat eivät enää edes uskalla 
startata vuosikymmenien ydinhankkeitaan. Yksinkertaisesti tietäen, m i k s i maailman 
energiainvestoinneista jo vuosia yli 41 % on mennyt vain tuulivoimaan! Jopa suomen OMA 
tuulirakentelupaineen nousu kertaluokkia halvempiin, valovuosia turvallisempiin ja harmittomampiin 
tuulihankkeisiin ajaa pakkoydinvoimaestoon. Talous ratkaisee järkevämpään painotti itsekin (6) 
miljoonan tuulivoimaloihin selvällä järkeilyllään investoimaan intoutunut Sillanpää! Hän toivottikin 
maahamme lukuisat kaltaisiaan Eko-tuuliajattelijaestot, Öö. . meinaan k o l a h t i  myös minulle)! 
        ------------- 
 
T&T. 06.08.2010.Aurinkoenergia Kaisa Simola, 8:35 Tutkijat:  Aurinkoenergia jo halvempaa kuin 
ydinenergia 
 
Aurinkoenergia on nyt halvempaa kuin ydinenergia – ainakin Pohjois-Carolinassa. Asiasta kirjoittaa 
tunnettu Energy Collective -blogi, joka siteeraa kirjoituksessaan yhdysvaltalaisen Duke -yliopiston 
tutkijoiden julkaisua. Tutkijat ovat tarkastelleet aurinko- ja ydinenergian hinnankehitystä Yhdysvalloissa 
Pohjois-Carolinan osavaltiossa. Aurinkokennojen valmistuskustannukset ovat laskeneet vuosi vuodelta. 
Pudotus on ollut seurausta tekniikan ja valmistusmekanismien kehittymisestä sekä kasvaneesta 
kysynnästä. Samanaikaisesti uusien ydinvoimaloiden rakennuskustannukset ovat paisuneet.  
 
Tämän seurauksena aurinkoenergian hinta Pohjois-Carolinassa on tutkijoiden mukaan pudonnut 
ydinenergian hinnan alapuolelle. ‖Aurinkokennoilla tuotettu sähkö tulee nyt edullisemmaksi kuin 
suunnitelluissa ydinvoimaloissa tuotettava sähkö‖, kertovat tutkimuksen tehneet John Blackburn ja Sam 
Cunningham. Julkaisun mukaan aurinkoenergian ja ydinenergian hintakäyrien risteyskohta oli 16 
senttiä kilowattitunnilta. Pohjois-Carolinassa aurinkoenergian hinta laski sen alle ensimmäistä kertaa 
tänä vuonna. Artikkelin mukaan osavaltiosta löytyy aurinkoenergian tuottajia, jotka pyytävät energiasta 
vain 14 senttiä kilowattitunnilta. Hinnan uskotaan laskevan edelleen. Mikäli tutkimuksen tiedot pitävät 
paikkansa, on Energy Collectiven mukaan kyseessä historiallinen käännekohta. Tutkijat tekivät 
tutkimuksensa Pohjois-Carolinassa. Monien muiden, auringosta vuosittain enemmän nauttivien 
osavaltioiden ja alueiden kohdalla ero aurinkoenergian hyväksi saattaisi olla suurempi.  
 
*On huomioitava, miten "virallisesti" ydinsähkön hinnaksi Suomessa luokkaa 5,5snt/kWh ja esim. 
tuulisähkön oikea hinta liikkuu 4snt/kWh. Näin ydinsähkön kansainvälinen hinta on triplasti enemmän 
kuin Suomessa valehdeltu hintansa. Tuulisähkö puolestaan neljäsosa kansainvälisestä ydinsähkön 
hinnasta! Lisäksi aurinkosähköä on tähän asti erheellisesti pidetty maailman kalleimpana sähkönä. Nyt 
v i r a l l i s e s t i k i n  ydinsähkö hypähti näyttävästi maailman ylivoimaisesti KALEIMMAKSI 
sähköntuottotavaksi. 
            ---------------- 
 
Astamyrskystä 
 
Tämän kesän 2010 leimallisin muutos on JO neljä peräkkäistä rajua myrskytuuliviiltoa massiivisine 
satojen hehtaarien metsien kaatoineen. Ihmettelin miten jopa tunnetusti varovainen lehdistömme 
repäisi kuvan jossa j o k a i s e n  4kpl myrskyn tulosuunnaksi osoitettiin, niin mitäs muutakaan kuin 
EU:n ydinvoimalaitoskeskittymiä! On a i v a n  varmaa, kun asian karmivuus alkaa laajemmin aueta 
tällaisia asiakytköksiä juuri ydinvoimaan aletaan sensuroimaan lehdistöistä, kaikki dokumentaatiot 
kylmästä ydintotuudesta poistetaan. Ai miksikö olen varma? 
 
 No mm. Pasi radio foorumista poimin nimimerkki "Rotaation" alkuelokuun kuvansa siitä m i t e n  
konkreettisesti Asta-myrskyn taivaanhololoisteet psygedeelisesti piirtyivät p i n k k i n ä  jopa 
amatöörien kameraan. Järkytyin, aivan avoimesti järkytyin tasotavasta miten kanavasäteilyjen ja 
beettasoihtuionisaation hehkupunasta kertova saatiin tartutettua filmille. Tällaisia kuvia aiheesta en 
todellakaan lehdistössä nähnyt yhtään! Vaikka kansa näitä on satamäärin kameroinut. Miksi sensuuri 
haluaa poistaa selvän ydinvoimalapäästöjen kytkeytymisen näistä syöksyvirtausdokumentaatioista 
aukeaa jo yhdestä shokkikuvasta. Myötään ihan maaallikolle myös: 
http://kuvaton.com/k/d01.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/d01.jpg[/IMG] 
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            --------- 
 
Lämmitykseen maalämpökaivot, vastaan 2 ydinvoimalaa. 
 
Mielenkiintoinen uutispätkä tämänpäivän uutisoinnista. 
"Ympäristöministeriö haluaa pakottaa Suomen k a i k k i maalämpöporaamiset luvanvaraisiksi ja 
tarkkaan valtion kontroliin!" Tosiaan ja tämä uutinen tuli ydinalan paineista HETI kun tajusivat, että 
tekemällä "Ruotsit". eli muuttamalla omakotitalojen suorat sähkölämmitykset maalämpöpumpuiksi 
kaadettaisiin SUOAAN ei yksi vaan peräti KAKSI nyt alotettua ydinvoimalahankkeen energian 
lisätarpeet tuosta vaan! 
 
Voiko e d e s  tällaisissa foorumeissa olevat ydinlobbarit olla niin tautisen tyhmiä, etteivät ikäänkuin 
tajua miten suorasukaisista POLIISI/ydinalan kytköksistä tallaiset hankkeet kummutetaan. Kuten 
olemme a i n a   huomanneet on olemassa toimivia valmiita ekologisia malleja korvata ydinsekoilut. 
Mutta koska ydinkorruptio on maamme tapa tukea ydinrikollisuutta niin näin mennään. Edessäni on 
tosiaan viikon 34 v.2010 Turun sanomat ja siinä lukee kissankokoisesti:"Omakotitalojen lämmittäminen 
vastaa kahta ydinvoimalaa." Juuri niitä kahta ydinvoimalaa, joita TVO ja Fennovoima nyt parhaillaan 
himoitsee tehdä!  
 
Artikkelissa paistaa toinenkin mielenkiintoinen yksityiskohta. TVO:n 1-2 laitosten starttivuosina 1978- 
Suomessa tuli valtava ydinsähkön ylijäämä. TVO lahjoitti puoleen omakustannushintaansa 
ydinsähkönsä kaikki 1 silloinen penni/kWh. Ajankohtana Suomen omakotitaloista oli 90% hyötysuhteen 
öljylämmityksessä 80%, kuten kuva kertoo. Ydinherrat tekivät asiasta valituksen ja  kuva kertoo mitä 
tapahtui. Vain kolmessa-viidessä vuodessa yksityistalouksien öljyn kulutus keinoteltiin kokonaan pois. 
Tällä aivan u s k o m a t t o m a l l a  valtiohallinnon väkivaltakikkailuilla pakotettiin 80% 
öljylämmitystaloudet ostamaan itselleen kertaluokkia kalliimpi ydinsähkölämmitys. Kuten T.S. kirjoitti 
tällä kikkailulla maksatettiin kansalaisilla s u o r a a n  OL-1 ja OL-2 laitosten brutaalin harhaiset 
hukkaionvestoinnit! 
http://kuvaton.com/k/Zt4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Zt4.jpg[/img] 
             ---------- 
*Nyt jostain syystä tungetaan nopeaan näitä "mullistavia" aurinkoenergiakeräinten tietouksia lehdistöön. 
Tässä ehkä pitkästä aikaa myös kiinnostavammasta päästä. Haetaan tuulibuumille ja Saksan Saharan 
höyryauringovoimaloille vastavetoa. Mitä lie puhutaan siis 80% hyötysuhteista? Yhtä kaikki 
ydinenergian vaikeuksien loputon kasautumat painaa takana: 
               ------------- 
 
80% Hyötyaurinkoa? 
 
T&T 01.10.2010 Aurinkoenergia Tuomas Hyytiä, 10:53 Kerrosrakenne kaappaa fotonin poukkoilemaan 
aurinkokennoon 
Stanfordin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet aurinkokennorakenteen, joka voi mahdollistaa 
huomattavasti aiempaa kustannustehokkaampien aurinkokennojen valmistamisen. Tutkijoiden 
kehittämän nanomittakaavan aurinkokennot sitovat auringonvaloa tehokkaammin kuin nykyisin 
käytössä olevat paksummat, piipohjaiset kennot, yliopiston lehdistötiedotteessa kerrotaan. Tutkijat 
havaitsivat, että optimoimalla useiden ultraohuiden kerrosten paksuus, voitiin saavuttaa yli 10 kertaa 
parempi hyötysuhde kuin aiemmin uskottiin teoreettisesti mahdolliseksi.  
 
Hyötysuhteen paraneminen perustuu siihen, että valo heijastuu nanomittakaavan filmissä eri tavalla 
kuin paksummissa kennoissa. Aurinkokennon hyötysuhde on verrannollinen siihen, kuinka pitkään 
auringonvalo saadaan pysymään kennomateriaalin sisässä: mitä pidempään fotoni poukkoilee 
kennossa sitä suurempi todennäköisyys sillä on sitoutua kennoon. Valo saadaan viipymään kennossa 
pidempään tekemällä kennon pintaan epätasaisuuksia. Tällä tavoin valo heijastelee hetken kennossa 
sen sijaan, että se heijastuisi heti takaisin kuten peilistä.  
 
Stanfordin tutkijat keksivät tarkkailla valon käyttäytymistä huomattavasti valon aallonpituutta 
pienemmissä nanometriluokan rakenteissa. He havaitsivat, että valo on mahdollista vangita niihin 
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tarpeeksi pitkäksi aikaa perinteisten hyötysuhdearvojen ylittämiseksi. Numeeristen simulaatioiden 
avulla tutkijat määrittivät tehokkaimmaksi rakenteeksi kerrosrakenteen, jossa on useita erityyppisiä, 
ohuita kerroksia valoa sitovan orgaanisen filmin ympärillä. Ympäröivien kerrosten tehtävänä on vangita 
valo sisäänsä sen läpäistessä ylemmän rakenteen. Päällimmäisenä rakenteessa on epätasainen 
kerros, joka sirottaa valon eri kohtiin sitovaa filmiä.  
 
Optimoimalla eri kerrosten paksuudet on mahdollista saavuttaa 12-kertainen fotonien imeytyminen 
perinteisiin, paksumpiin kennoihin verrattuna. Aurinkokennojen yleistymistä on hidastanut kennojen 
suhteellisen kallis hinta. Uusilla nanomittakaavan aurinkokennoilla on kuitenkin useita kustannusetuja 
verrattuna vanhoihin kennoihin. Uusiin kennoihin käytettävä orgaaninen polymeeri on edullisempaa 
kuin perinteisesti käytetyt piipohjaiset materiaalit ja sitä myös tarvitaan vähemmän. Lisäksi orgaanisten 
nanokennojen valmistuskustannukset voidaan saada piikennoja alhaisemmiksi, koska ne voidaan 
valmistaa kemiallisten reaktioiden avulla kalliiden tyhjiöprosessien sijaan.  
 
*Täst mie oikeesti tykkitykkään! Viimeinkin alkaa JO NYT ydinsekoilua USA:sakin virallistetusti 
halvempi MYÖS viimeinen kestävän kehityksen energiasektori kaikkien pitämä aurinkovoima saamaan 
potkua kokeittensa vauhdittamiseen. Miksei tosiaan kukaan aiemmin tajunut, että Auringon fotoni 
ponnahti peruskennojen pinnalta pois kuin vesipisara luovuttaen vain murto-osan energiastaan? No 
kyllä se toki tiedettiin, mutta ydinala on tässäkin tehnyt k a i k k e n s a estääkseen asialliset 
läpimurtotutkimukset. Kaikesta näkee miten ydinenergian tarkoin yleisöltä kätketyt loputtomasti 
kasvavat ongelmat kertakaikiaan pakottavat energiatutkimuksia asiallisemmille urilleen maailmalla. 
 
Saudi Arabia unveils largest solar 2MW power project  
http://www.arabianbusiness.com/588677-saudi-unveils-largest-solar-power-project 
        ---------------------- 
 
T&T. Aaltoenergia Jarmo Seppälä, 5.10.2010, 13:07 Metso automatisoi pohja-aaltoja hyödyntävän 
koevoimalaitoksen 
 
Metso kehittää ja toimittaa automaatiojärjestelmän AW-Energyn koevoimalaitokselle, joka Metson 
mukaan ensimmäisenä maailmassa tuottaa uusiutuvaa energiaa meren pohja-aalloista. 
Suomalaisyritys laajentaa Portugalin Penichen edustalla sijaitsevaa testilaitteistoaan tuotantoteholtaan 
300 kilowatin koevoimalaitokseksi vuoden 2011 aikana. Atlantin aalloilla tuotettu energia siirretään 
merikaapelia pitkin kansalliseen sähköverkkoon.  
 
AW-Energy on kehittänyt 10–20 metrin syvyyteen kiinnitettävän Wave Roller -laitteiston, joka hyödyntää 
vesimassan ja aallon pakkaantumisesta tietyllä syvyysalueella syntyvää ilmiötä ja siitä aiheutuvaa 
vesipatsaan heilahdusta pohjasta pintaan. Muut tähänastiset aaltoenergiaratkaisut tuottavat energiaa 
meren pinnan liikkeistä.  
Metso toimittaa automaatiojärjestelmän, joka ohjaa miehittämättömän laitoksen toimintaa vuorokauden 
ympäri. Toimitukseen kuuluu myös informaatiojärjestelmä, joka analysoi kulloinkin vallitsevia aalto-
olosuhteita.  
 
"Aaltoenergialaitoksen on toimittava luotettavasti, sillä sinne on vaikea päästä tekemään huoltotöitä. 
Emme tyytyneet perusteollisuusautomaatioon, vaan haluamme toimintavarman, kahdennetun 
prosessiautomaatiojärjestelmän", AW-Energyn toimitusjohtaja John Liljelund sanoo tiedotteessa. 
Metson mukaan maailman merten aalloissa piilee suurin vielä hyödyntämätön uusiutuva energiavara. 
AW-Energia on Vantaalla toimiva, vuonna 2002 perustettu yritys, joka suunnittelee, valmistaa ja 
kehittää aaltoenergiateknologiaa. Sen osakkaana on muun muassa Fortum.  
 
*Aaltovoimasta povataan syystä maailman energianhuollolle varteenotetavimpia energiavaihtoehtoja 
2008 hiipuvien uraanivarantojensa takia energianegatiivisen ydinsekoilun korvaajana. Oikeasti 
aaltovoimaan kun ei ole ydinalan kovasta yrityksistä huolimatta kyetty yhdistämään a i n o a a k a a n 
negatiivista asiayhteyttä. Kun taas puolestaan maailman vaarallisin, kallein ja tosiaan myös 
malmipitoisuuden 0,4% energianollan alle 0,125% romahtaneen  uraanimalmioissaan kituvalle 
ydinenergialoisiolle ei voida povata kuin loputtomiin lisää vaikeuksia. Kun pannaan 4kWh fossiilidieseliä 
uraanin kaivuu  ja saadaan 1kWh ydinvoimaa, niin itse asiassa ydinenergiaan esim. EU sijoittaa 
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kuihtuvana alana tuskin 10% enää siitä mitä esim. toimivaksi osoitettuun uudisenergian 
tuulivoimaloihin. 
              ----------- 
 
T&T. Tuulivoima  
 
Kia Kalliola, 10:20 Tulevaisuudessa energiaa saattavat tuottaa tuulessa huojuvat tangot 
Tuulivoimaloiden turbiinit saattavat väistyä pitkien hiilikuitutankojen tieltä. Amerikkalainen 
suunnitteluyritys Atelier DNA:n suunnittelema turbiiniton Windstalk-tuulipuisto tuli toiseksi kilpailussa, 
jossa kerättiin ideoita Abu Dhabin läheisyyteen rakennettavalle ekoalue Masdarille.  
 
Atelier DNA:n suunnitelmassa tuulivoimaa tuottavat 1203 lähes 55 metrin korkuista hiilikuitutankoa. 
Maahan 30 senttimetrin paksuiset, päätä kohti kapenevat hartsivahvisteiset tangot kiinnittyvät 10–20 
metrin levyisten betonijalkojen avulla. Kussakin tangossa on pino pietsosähköisiä, keraamisia levyjä. 
Näiden levyjen välissä on elektrodeja, jotka kiinnittyvät toisiinsa tangon tyvestä sen latvaan ulottuvalla 
kaapelilla. Kun tuuli huojuttaa tankoja, pietsosähköisten levyjen pino pakotetaan tiivistymään, jolloin se 
tuottaa sähkövirtaa elektrodien kautta. Kaikissa betonijaloissa on ontto, generaattorin sisältävä kammio.  
 
Masdarille tehdyssä ehdotuksessa tuulipuiston on kaavailtu olevan noin 26 000 neliömetrin laajuinen. 
Darío Núñez-Ameni Atelier DNA:sta kertoi Discovery Newsille, että puisto tuottaisi suunnilleen yhtä 
paljon energiaa kuin perinteinen turbiinipuisto. Tuulitankojen jalat on suunniteltu siten, että sadevesi 
valuu tankojen väliin ravitsemaan puistossa kasvavia kasveja. Núñez-Ameni kertookin Atelier DNA:n 
toivovan, että tuulipuistosta muodostuu julkinen tila, jossa ihmiset tahtovat kulkea. Puiston täysi 
hiljaisuus ja tankojen päihin asennetut, tuulessa palavat ledilamput lisäävät alueen viihtyisyyttä.  
 
Núñez-Ameni paljastaa Discovery Newsille yrityksen suunnittelevan Windstalk-idean sovelluksia myös 
veden alle.  
SmartPlanet kirjoittaa ideassa olevan kuitenkin yksi ongelma: pietsosähköä ei ole koskaan käytetty näin 
suuressa mittakaavassa. Pietsosähköisten generaattoreiden onnistunut hyödyntäminen on jäänyt 
varsin vaatimattomaksi.  
Windstalkin rakentaminen sellaisenaan vaatisi lehden mukaan vielä rutkasti rahaa ja kehitystä 
suunnittelussa. Lehti uskoo kuitenkin, että Windstalkin yksinkertaistettu muoto saattaisi tulevaisuudessa 
toimiakin.  
 
*Pietsogeneraattorin tekeminen on todella yksinkertaista ja halpaa. Artikkeli ei tosin kerro miten 
pitkäikäinen tällainen laite on. 
               ------------ 
 
1 000MW aurinkovoimaa. 
 
T&T.Aurinkoenergia Soili Semkina, 9:31 USA käynnistää maailman suurimman aurinkoenergiaprojektin 
 
Yhdysvaltain sisäministeriö hyväksyi maanantaina maailman suurimman aurinkoenergiaprojektin, jolla 
tarjotaan sähköt 750 000 kotiin, uutistoimisto Reuters kirjoittaa. Kalifornian Blytheen rakennetaan neljä 
yksikköä, jotka tuottavat jopa 1 000 megawattia sähköä, mikä vastaa kapasiteetiltaan isoa maakaasu- 
tai hiilivoimalaa. Yksiköt rakennetaan liittovaltion maille. 
 
*Mielenkiintoista tässä on, tuossa kokoluokassa aurinkovoimalan myös laitoskohtainen koko alkaa 
ylittämään sen, mihin mopoluokan nyanssiksi jäävä ydinvoimala kykenee tuottamaan .)  
 
Projektin toteuttaa yhdysvaltalainen uusiutuvaan energiaan erikoistunut yhtiö Solar Millenium. 
Aurinkovoiman käyttö lisääntyy Presidentti Barack Obaman hallinto on ottanut tavoitteekseen lisätä 
uusiutuvan kuten tuuli- ja aurinkoenergian määrää sähköntuotannossa. Aurinkovoiman osuus maan 
sähköntuotannosta nousee 4,2 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä laskevien kustannusten 
houkutellessa sijoittajia, arvioi tutkimusyhtiö Bloomberg New Energy Finance uutistoimisto Bloombergin 
mukaan.  
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Teknologian halventuminen on kasvattanut investointituottoja. Arvion mukaan sijoitukset 
aurinkoenergiaan kasvavat 100 miljardiin dollariin seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Tämä lisäisi 
sähköntuotantokapasiteettia nykyisestä 1 400 megawatista 44 000 megawattiin päivässä. 
‖Aurinkovoiman kasvu näyttää positiiviselta. Vielä muutama vuosi tukia, ja sitten ala muuttuu 
kilpailukykyiseksi ilman avustuksiakin‖, tutkimusyhtiön toimitusjohtaja Michael Liebreich sanoo. 
 
*USA tosiaan julisti menneenä kesänä, aurinkovoiman olevan jo pysyvästi ydinvoimaa halvempaa! 
Jostain syystä tällaisille keskeisille ilosanomille aidon 100% puhtaan ja kestävän kehityksen 
energiatuotannon kenttävoitoista emme kuule. Uudisenergian nujertaessa vääjäämättä kuihtuvaa 
ydinalaa Suomessa ei kirjoiteta näistä tilannemuutoksista lehdistöön?  
 
Noin 2,4 prosentilla yhdysvaltalaisista kotitalouksista ennakoidaan olevan aurinkovoimajärjestelmä 
kotonaan vuoteen 2020 mennessä. Verkossa voit seurata tuoreita energiauutisia Tekniikka&Talouden 
sivuilta.  
 
Aiemmin verkkopalvelussa 
Valkoinen talo saa sittenkin aurinkopaneelit  6.10.2010   » 
Obaman hallinto hurahti aurinko- ja tuulivoimaan  7.10.2010   » 
Maailman suurin aurinkovoimala avattiin Kanadassa  5.10.2010   » 
 
 
 

505. Vesa materiaalia. 
 
 Kai ydinraha jossain pitää tuhlata. Katselin pari nettilistaa maailman kalleimmista objekteista (OL-3 
sijalla 6) 
 
*Uskomatonta! 
 
 ja Yucca-vuoren loppusijoitus projektien sarjassa toisena 57 miljrd$ summalla. 
 
*Järkkykallista! 
 
Tässä linkit jos haluat itse katsoa: 
http://www.science-bookmarks.com/2009/04/worlds-most-expensive-engineering.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_world%27s_most_expensive_single_objects 
 
*Kuulin juuri, Ruotsalaiset vaativat Posivan 5cm kuparipullosten paksuuksiksi 1metrin! Vasta se voisi 
minimissään  riittää. Nyt pulloon on JO kaikessa hiljaisuudessa upotettu mm. ruostumattomasta 
teräksestä LISÄPULLO! Ja säteilyn eroosiotiedoistamme oppimateriaalejamme vasten mm. VIELÄ 
lyijyvaippakin! Hinta on kuulema jatkuvasti nousemassa niin kovasti lisää, ettei uskalleta kertoa 
paljonko Posiva joutuu loppusijoituksesta maksamaan. Tiedätkö miksi nuo kaikki? AIVAN, kun edes 
joku laillamme alkaa näitä kaivelemaan, niin ydinherroille tulee HIKI! Esim. Pasi-foorumissa Zäp miliisi 
kiehuu raivosta, kiukuttelee JOKA elektroniputkikuvista yms. kuin ampiainen!) Kuule. . .olen 100% 
VARMA ettei maassamme KUKAAN ole tullut, eikä tule ydinalalle niin suunnattoman kalliiksi joka 
asiaan puuttuvaksi historiallisiksi kompastuskiviksi kuin ME!) Ole AVOIMESTI YLPEÄ! Teemme ja 
elämme HISTORIAN LEHDILLE! 
             --- 
 
Koronarenkaista. 
 
Ilmiö on selvä, mutta edelleen on vähän arvoitus, missä suhteessa ne karkaavat   
atomitonnit jäävät reaktoriin, häipyvät piipusta ja lentävät  linjoille. 
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*Olen kovasti koettanut selvittää esim. millä NOPEUDELLA noi kanavasäteilyionit runnoutuu ulos 
reaktoreista? En tiedä sattumaako, tuskin.. . Mutta YLE Prisma studiossa (alkuviikolla 12 -10) kerrottiin, 
että Auringon flaerpurkausten koronarengasmaiset mangneettipurkaussilmukat viskovat sieltä todella 
raskaasta vetovoimakentästä ja sankasta kaasumassasta huolimatta ioniatomeja ulos 
1000km/sekunnissa! Kun valon nopeus on 300 000km/s. Olen meinaan 99% varma siitä, että 
poliisipiireissä kautta maamme tätä materiaaliamme tutkineet professorit ovat tuon tiedon siis tieten 
koodanneet nyt levityksseen ja ulos! Niin joo jos otan vertailuksi vaikka TV-tekniikka II Tammi (s.484) 
kirjasen, niin siinä 1voltin sähkökenttä ammuttaa elektronin v= 595km/skm/s= 1 eV. Kuvittele JO 
sauvaparin kentällä saataisiin ionille ton Auringon suuruinen potku. 
 
 Ja nyt TVO linjojen kiihdytysjännite on esim. 400 000V. Olen liki 100% varma, ettei tietovuoto ole 
lipsahdus. Vaan jo noitten koronamerien tykkimäärät kertoo, että jo 15asteen kulmaan tulevien ionien 
nopeus TVO:lta 15km suoran päässä on tota luokkaa! Olen likimain varma siitä, että maamme 
parhaimmat fyysikot ovat päätyneeet noille kanavasäteille juuri tuon 1000km/s nopeusarvioihin! 
Huomaa nyt, että Loviisasta Utsjoella siis sekunnissa! Minä taas puolestani olen jo tottunut, että 
viranomaiset keskustelevat esiin ottamistamme aiheista NOIN! 1000km/s ammuttu atomi synnyttäisi jo 
metallikalvoon mittasuhteissaan ISON ja paljain silmin näkyvän filmaamasi fyysisen reijän 
lasikalvoputkeen. Minusta juuri tällaisiin löydösnopeusvuotoihin, oli ne sitten kuinka irtonaisia kannattaa 
tarttua. Kaikki vaan natsaa. Toisaalta miten muutenkaan juttujamme pohtivat tiedeyhteisöt arvioitaan 
heittelisi toisilleen, sadoille kollegoilleen kuin kylvämällä täsmäarvioitaan tässä, juuri ja NYT tuollaisin 
vuodoin? 
 
 Vaikka plasmaputkilinja on jo tuttu, niin yhä vaan se pysyy etäisenä. 
 
*Eikun siis tässä sulla tökkii noi kokosuhteet! Mielessään ajattelee ihminen suurenko röörin pitäisi olla, 
jotta tonnien tölkitertty plutoniumpilvet savustetaan vuosittain TVO-reaktoreista ulos? Ei hertikohta 
tajuakkaan, että jos nopeus on 1000k/s niin vuodessa tonni plutoniumioneja menee ulos vaikka MILLIN 
reijästä! Kun heitin sulle esim. ton kolmoisjohdon sisusputken. About 20cm kolmioputki, niin mieli tekee 
tepposen ihan heti. Eli kolmesta tuollaisesta reijästä ei tarvii vuotaa kun muutaman atomin paikassaan 
ja tonni kokoontuu vuodessa ja kaksi ongelmitta! Vertaa nyt vaikka niitä kilomääriä mitä Cernin 
kihdytinrenkaassa kulkisi vuodessa paikasta läpi. Juu kuule tonni vuodessa tuollaisilla siirtonopeuksilla 
on ihan nyanssia! Laske mieluusti malliksi montako Pu-239 atomia se tarkoittaa linjoille sekunnissa. 
Huomaa, kun linko syöttää saaliinsa 1000km/s niin ei se tarkoita kun muutamia tuhansia atomeja väliin 
Olkiluoto Helsinki 300km matkalla kerrallaan! Nää on toki kokeilematonta MUN intuitioita vielä ja kovasti 
hienoa olisi, jos saisit näille matemaattista OMAA laskelmaasi mukaan. Mutta hei tässä 
mielenkiintoalustusta nyt aiheesta. 
 
 Niinpä uusimmat koronarengaslöydöt tuovat siihen vihdoin   
konkretiaa. Siis jos ensimmäisessä mutkassa voimalalta tullessa on   
tosiaan koronarenkaiden meri, niin mitä muuta varten se voi olla?! 
 
*NIINPÄ! Itse asiassa innostuin tästä jutustasi taas niin paljon, että painunkin samantien kuvaamaan 
megalöydöstä! 15km päähän. Aihe vaan on nin helmee ja hot, kun saimme poliisitkin hyppimään 
seinille. 
 
Niin, mikä niiden "tavallisten" koronarenkaiden funktio oikein on? On   
jäänyt vähän hämäräksi, keskittää suurjännitteen purkauskset yhteen   
kohtaan? Enpä ole netistä katsonut, mitä koronarenkaista kerrotaan ja   
sinun selostuksesi ovat sitäpaitsi hauskempia. 
 
*Velipoika otti jo mukavat "hiilet" tästä, että koronarenkaista olisi kaksoisefekti löydetävissä. Sotii siis 
TUTUSTI taas sitä ns. "virallista sähköinsinööristön koulutusta vastaan!" Juu siis "virallisesti ja 
laajemmmin" koronarengas ON plasmakaasuhallintaa varautuneilla sähköioneilla. Jopa ukkosjohtimissa 
on tarkoin määrätty, ettei maadoitusjohdin saa kaartua kuin n 20cm säteillä, ettei plasmasähkö puhallu 
kurvista nopeudellaan ULOS! Ajattele aika hurjaa, että sähkö suurjännitteellä menee ikäänkuin G-
voimilla kurveista ulos! (Toki ammattimielessä puhutaan mm. suoraan yksityiskohtia  kertomattomasta 
vaihesiirron aiheuttamasta mangneettivuopuhaltautumisesta).  
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Ajatuksena, että ilman täyseriste repee reitiksi, kun sähkö on niin suuressa nopeudessa on liki absurdi! 
Mutta sitäkin enemmän totta! No miksi 16 mm2 kuparikaapelista sähkö sitten oikeasti voi irrota 
eristeeseen? No se toki johtuu siitä, että suurjännitekaapelin pinnalla on kymmenien senttien päähän 
niin massiivinen induktiivinen ja kapasitiivinen loissähkökenttä, jotta se varaa väliin jääviin 
ilmamolekyyleihin valenssielektronit ionisoivan yli 3eV atomikohtaisen energiakentän. On ihan sama 
onko energia sähköä, lämpöä, tai SÄTEILYÄ tässä tilassaan ilma on kuin rautanaula. Plasma on siinä 
LIKI kuparin tasoinen sähköjohde kriittisellä hetkellä. Siksi sähkö voi oikoa kaarteissa ulos johdoistaan. 
 
 No koronarenkailla  siis jo etukäteen koetetaan pitää tuollaiset "valokaarioikaisut suunnilleen 
muutaman kymmenen sentin päässä kaapelien pinnoista. Nimittäin JOS valokaarikarkuutus vuotaa 
naapurivaiheeseen asti on  vaiheoikosulun katasrofissa linja sen ionin päreinä HETI! Eli joo 
koronarenkailla kontroloidaan hallitsemattomia kaapelien ulkopuolisia ioniplasmakenttämuodostumisia. 
Juu aiheesta nyt TUSKIN löydät riviä paria enempää tutusti maailmalta, edes englanniksi. Mutta tässä 
alustukseksi pelkistettynä systeemitiedot. Kuten huomaat jo 50Hz synnyttää vaihesiirtokoronoita, jotka 
puolestaan koronarenkaissa synnyttää 10-30MHz sekundääriradiomangneettilähettimien voita. Jotka 
taas puolestaan eivät pääse tunkeutumaan plasmakaasutuubiin langan pinnalla.  Jota taas 
mangneettikenttä ulkoa prässää kokoonsa. Juu ei tää niitä kaikkein helpoimpia aiheita ole. Tosin ei 
myös mitään ymmärryksen ylittävää "atomifysiikkaakaan!") Että selvitettävää tyämaata taustassa yhä 
kosolti. Ja olisi mielenkiintoista saada sultakin aiheeseen uusia kiinikekohteita ja noin.  
              ---- 
 
Welleman isku! 
 
 Laitoin sen kuvattomaankin ja  
> tässä pari lisää, jos siis auttaa. Voihan olla, että selvyyden vuoksi  
> haluat itse laittaa niitä, mutta tässä parin otoksen osoitteet: 
>  
> Mikroskooppikuvaa: 
> HJehkulampun getter: 
> http://kuvaton.com/k/tnB.jpg 
> PL 500 - Saniaiskorroosio: 
> http://kuvaton.com/k/tn8.jpg 
> Kuuma hiukkanen tunkeutuu: 
> http://kuvaton.com/k/tnT.jpg 
> Getterreunavarjo: 
> http://kuvaton.com/k/tnp.jpg 
 
*Laitoit siis eilen illalla? .  . . .NiinpÄ!! Tiedätkö miten mulle kävi koko skooppiohjelmalla? No olin tieten 
pistänyt näitä hyperkuviani VAIN 4 -ihan lähitutuille vaan. En esim. AINOAAKAAN sen enempää 
kuvaton, kuin nettifoorumeillekkaan. Tiesin kyllä tasan tarkkaan olla varovainen kun arvasin fotot 
enemmän kuin sensaatiomaisiksi. Eli pidin mulle epätyypillisesti super matalaa profiilia. Ihan vaan 
varmistaakseni sen, että mulla on riittävä kuvapuskurit muisteissani, ennenkuin avaan pellit auki 
maailmalle. Eli NATO/NSA  sai siis "sun kuvistasi" hälytyksen. 
 
 Seurasivat koodekseistaan kuvien alkuperätuottajaksi meikäläisen. Sitten, niin arvaa vaan mitä illalla 
täällä tapahtui? No hei, olin jo kymmenisen kertaa aukonut tuota toimivaa ohjelmaani ja kuvailin aina 
kun keksin uusia kohteita. Ei minkäänlaisia ongelmia. Mutta illemmalla 30.03.2010 siinä kello 23:00 
paikkeilla sitten. Olin ottamassa taas Welleman kameravalikkoani käyttöön. Yhtäkkiä koko kenttä 
mustaksi. No ei toi nyt vielä mitään. Mutta sitten alkoi kone omia aikojaan ajaa jotain ihan OUTOA 
OHJELMAA! No äkkäsin kyllä, ettei kaikki ole oikein normaalia. Muuta kun konetta puolipaniikissa alas 
ja kun ei auttanut, niin akut pois. No odottelin muutamnan minuutin.  
 
*Laitoin koneeni päälle . . no se hemmetti meni väkisin samalle ihan oudolle ohjelmalle ja runttasi 
muutaman minuutin väkipakolla pari saittiaan läpi. Ilmoitteli aina välikommenttinaan, että ohjelma 
käynnissä ja "reittejä etsitään". No kun ohjelma oli lopettanut lähti ohjelmat toki rullaamaan. Sain 
hämmästykseskseni jopa Wellemannin videokamerankin pyörimään. Mutta "YKSI" pikku muutos oli 
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ajosta tehtynä! Minusta juuri tällaiset kertoo, miksi ja kuka yms. oli teon takana! Minulta oli estetty 
yhden ainoan ohjelman nappulan käyttö STIL KUVAT! Ei helkatti vie! Näin täsmällisiä 
merkkiohjelmakohtaisia iskuja ei tasan tarkkaan tee kuin jotkut sofistikoidut kansainväliset 
nettiterroristipoliisit/NATO-ryhmät. Väittäisin, ettei riitä moiseen kyvyt edes Pohjolassa. 
 
 Nyt siis paljastui, että heti kun tieto noista mikroskooppikuvistani vuoti julkisuuteen käsky estellä niiden 
otto pantiin aluilleen viiveittä. No  voihan siis Juutas Käkriäinen. Olihan taas isku vailla rajaa!  Oli 
sinällään vallan huikea huomata, etä into ylläkälle ei tullut multa suoraan vaan monen mutkan kautta. 
Siis "kuvaton palvelimeen" oli laitettu robottivalvonta. Ja kun tieto Wellemannin ostostani oli 
alustuksena, seurailivat, että koska ekat sillä napsimani löyudösfotot menee ineen. . .ja eikun allerttia! 
Juu nyt toki koetan kuinka vankasti tässä koneessani tämä kuvanestotoimi on alustettuna, että saanko 
lainkaan pois? Mutta juupa, kyllä itse SUPO-viesti tuli kuin viiveetön täsmäohjus:" NSA ei t y k k ä ä, 
että noita erikoissuurennuskuvia leviää foorumeille!"  
 
*No miten jatketaan? Olisi nyt arvokasta tietää esim. riittääkö sulla pätäkkää/vääntöä hommata itsellesi 
toinen ihmekone, jotta saisimme hyökkäyksillemme kaksoiskärjen? Toki teet ihan kuten haluat, mutta 
JÄLLEEN huomaamme kyllä, että kaksi on triplasti vaikeampi sulkea kuin yksi. Minuilla ei toki ole 
mitään intressiä jälleen kerran pitää megalöytöreittiäni vakan alla. Saat aivan vapaasti kahdentaa 
tämän huikean idean. Mikä muuten sanalla sanoen on sun idea! Kun kerroit, ettei edes yliopistot suostu 
tutkimaan ydinlöydöksiämme päätin siltä seisomalta, että jossei tutki he niin ostetaan OMAT koneet ja 
tutkitaan ITSE! Napakymppi siitä mätkähti taas. Keletto, että ne on noi poliisinpenteleet herkällä meidän 
kohdalla. 
 
> Selväähän on, että yksittäisistä hiukkasista ei ole puhetta. 
 
*Mutta MIKÄ on ko. säteilylaji, jossei nimenomaan yliraskaat kanavasäteilyionit? 
 
> Minusta selvä punainen lanka on, että säteilytetty lasi vaan on hauraampaa ja  
> lohkeilee melkein itsekseen.  
 
*De fakto! Säteilyeroosiosta lohkeileva ja hilseilevä pinta näkyy niin selkeästi. 
 
Voi olla, että osa koloista on  
> käsittelystä, mutta on se lasikin silloin heikompaa! Hehkulampun EHJÄ  
> kupoli oli ratkaiseva vertailu. 
 
*Hehkulampu oli mulle myös shokki tavallaan. Eli siinä oli kyse tieten hyvin vanhasta peräti 150W 
loppuunajetusta hehkulampusta suorastaan historiallisen vanhasta Lapin sähkökeskuksen ylisiltä. 
Jonne tulee sisään viereen mm. 20kV runkolinjat. Lamppu on ollut koko ajan ilman suojakupua. Pitäisi 
olla ihan reikäinen. Mutta ei, ei ainoaakaan reikää, ei hilseilyä edes sähkökenttäotsooneista. Se kun ei 
ole tyhjiöpurkausputki. 
 
> Orgaanisen näköisesti kasvavaa metallikarstaa on kaunis katsella ja hankala käsittää.  
 
*Minun silmissäni puhuisin aihesta mahdollisimman luonnonmukaisena ilmiönä. Eli tuota karstaa näen 
vain lähinnä suurempi tehoisissa PL 500, 504 putkissa. TV:n videokelaohjureissa. niissä putken isompi 
koko kertoo normaalia isommpiwattisesta työtehosta. Putkessa suuremmat beettaelektronimäärät ja 
sekundääriset röntgensäteet polttaa metallipinnoista valenssisidoksiaan auki suuret massat juuri 
rautapelleistä. Tuo atomi-ioninen pöly sitten kulkeutuu tasasähkökentissä. "Härmettyy" sitten tiettyihin 
ahtautumiskanaviinsa, kuin härmä lasiin. Aineessa voi liki nähdä juuri vähäistä rautaruskeutumaakin. 
Kaunis kuvio on identtinen vesihöyryn jäähtymäkiteymälle. Lisäksi kuten sanoit "saniaiskuviot" eivät ole 
kovin agressiivisesti syöpyneet lasiin sisälle. Tosin saniaisten juuriosassa on selvästi normaalia 
enemmän lasin lävistämiskraatereita. Tämä viittaisi siihen, että puhutaan kahdesta täysin eri tason 
agressiivisuuden kanavasioniluokasta. 
 
> Se tunneli porautumassa lasin läpi oli myös tosi hätkähdyttävä. 
 



801 
 

*Uskoakseni juri toi, missä ionipiiki oli puhkomassa lasikuplaansa oli the "hot"! Juuri se mikä hälytti 
nettikenraalit toimimaan heti sensurointimielessä. 
 
 Laye-kuvioiden puuttuminen ei minua pahemmin haittaa, kun  
> en niitä juuri odottanutkaan: ne vaativat kapea-alaisen lähteen ja  
> mielellään jonkun pinnan läpi siroamisenkin. Putkissa säteilypommitus on  
> kuitenkin laajaa. Olisihan se kiistattomuudessan ollut hauska tietenkin. 
 
*Noin näyttää todistetun kautta linjan kyllä. 
 
> Hmm, kupliakin lasissa voi olla valmistuksesta asti, en sitäkään  
> sinetöisi säteilyindikaattoriksi. 
 
*Kuplia On toki lasissa ja aika tramaattisestikin näyttäytyen sielä täällä. Mutta syy-yhteyksissä on 
huimia eroja. Musta mm. selkein toistaiseksi löytämäni pokkeus olkoon natriumlampun ketterirenkaan 
sisuskuva. Juu mutta ei kuten tuossa natriumlampussa, jossa natriumionit on piirtäneet hätkähdyttävän 
säännölliset 3D kuplintavanaviuhkat!  
 
 Vaikkei tehtäväsi tietenkään ole  
> miettiä kaikkia muita vaihtoehtoja (sitä varten on nettikriitikot ja  
> ydinpalkolliset insinöörit), niin joitakin ehdotuksia voisit esittää  
> vertailuksi säteilyn lisäksi. Näin kaunis ja mielenkiintoinen kampanja  
> kerää taatusti kiinnostusta joka tapauksessa! 
         ----- 
 
01.04.2010 KALIUMIA getterissä! 
 
On mulla muuten myös toinen superfinetti KONE! Eli tekniikka jolla saan maailman defenlysti 
vaikeimman asian riemuksemme preparoitua. Eli niinpä LASIA! Ostin sellaisen . . no hei minidrilporaan 
pantavan LASILEIKKUUTIMANTTITERÄN. Olisko 22 mm halkaisijainen, kokometallinen. No juuri 
kokeilin ja olen hei kamaan siis ihan täpinöissäni! Pistin juuri demokuntoon ekan elektroniputkeni ja 
saammepa nähdä. . !!! No ihan alustukseksi muutama tästä. Terä maksoi "suunnattomasti" Dremelin 
erikoisleikkuukiekko kustantaa 15e. Sitten itse "toimintatimmaan").  . Niin eli kauhia varoitus oli jo 
kuoressa, että sinkoilevat lasinpalat tappaa uhrinsa sekunneissa ja jäähdyttämättömänä levy räjähtäisi 
ioniplasmaksi yms.. Pitäisi käyttää suojalaseja, kaasumaskeja ja muuta atomipommisuojaa. No minä 
taasen tapani mukaan vähäsen kikkailin. Eli teippasin e-tuubin. Ja mikä herkullisinta teen homman 
veden ALLA! Roiskeet estin niin, että rotatoin vesipintamyötäisesti. Eikös mitä nerokasta.)  
 
No nyt kaikkein herkkuisin. Tuollainen erikoislaikka uppoo lasiin kuin juusto voihin! Oikeesti euforinen 
kokemus sen miljoonan epäonnistuneen lasileikkuuyrityksieni jälkeen.. .Jaa niin ja arvaas oliko 
elektronikupussa mangnessiumkalvo, kuten ammattivikipediat/STUK yms. oli nettiin VALEHDELLUT! 
Juu reaktiivista kaliumia. H E T I kun putki haukkasi reijän kalvo valkokohahti ja katosi 101%. Lasikupoli 
sekunnin osissa niin hemmetin kirkas. Huomaa, että tuota mangnessiumvalhettaan elektroniputkissa 
Vikibedia tuuppaa TAAS jostain ihme ydinvaateestaan! Ilmeisesti kaliumin ultrareaktiivisuus on 
säteilytaltuttajaimurina MUST. 
 
 Ja kaliumissa on erityisen herkkä kyky imeä itseensä säteilyionisaatiota, vähän kuin supermyrkyllinen 
metalli kadmium sitouttaa neutronivuoita. Eli JATKUVASTI meille syydetään fysikassa IAEA/NSA 
paskaa! Tämä on jo niin täysi vakio, että TÄYTYY olla tahallista! Mangnessium autonvanteissa kestää 
happea ja vettä, eikä mangnesiummetalli katoaisi noin. Mutta mun alkuperäinen tietoni siitä, että 
kupolin getterirengas on täytetty räjähtävällä kaliummmetallilla todistui kerrasta. No tämä tiedoksi, että 
ultrarektiivista elektroniputkien metallikalvoa EI voi siis tutkia ilman tyhjiötään sisältä päin!. . Mutta heips 
nyt on jatkettava tutkintafilmatisointia itse elektroniputkesta 2mahdollisesti2 aukeavista 
säteilyeroosiojäljistä, tseenares. 
           ------ 
 
Welleman+ II. 
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Koko hemmetin päivän muuten NATO lentoruiskutteli 10km peruskorkeuksiinsa Turku- Olkiluoto alueita 
boori, barium, alumiineillaan! Sisämaahan asti ruiskuttivat poikkeuksellisen syvälle 50km päähän. Eli 
NASA/ESA neutronivuosäteilyhälyttimet käyvät taustakäskijöinä punaisena. Ja NATO koettaa mätkiä 
beettasäteilymassojaan sulavesien vietäväksi. Kaikesta näkee, taas viikojen säteilyhälytystilat päällä. 
Viikoja kurkut karheina ihmisillä ja jatkuvaa köhää. Homma on t ä y s i n   poissa hallinnasta ydinalalla 
jo! 
 
Nyt käytiin tarkemmin läpi tuota mikroskooppiohjelmaa. Eli kuten yleensäkin olit oikeassa. Tuossa 
30.03.2010 NATO iskussa oli tosiaan sabotoitu ohjelmaa oikein KUNNOLLA ja ammattitaitoisen 
perusteellisesti! Ensin tuo, josta jo sanoin katkoivat multa stilkuvatoiminnat kokonaan ohjelmasta. Juu 
katsoimme, että varsinaiseen pääalikkoon ei oltu hämäysmielessä koskettu lainkaan, mutta!. . 
Enemmän kuin oivaltavasta taustakommentoinnistasi päästiin tutkimaan myös "peiteltyyn tiedostoon"! 
Thänks kuule koko kympillä valppaudestas, ja sieltä saastameri löytyi! Juu valikko oli määrätietoisen 
ovelasti piilotettu. Siis toi mikroskooppi on Taivanilainen! Voin käytännössä vannoa, että USA on 
vaatinut siihen tuollaiset "omahallintaoptiot piiloon Ydinalan NATO-iskujaan silmälläpitäen"! 
 
 Yhtä kaikki siellä oli about 8 eri kuvatoleranssia päävalikon l i s ä k s i ! Mulle siis alkujaan OLI 
asennettu järeämpi yli 640 pikselinen. Mutta iskun jälkeen olivat romahduttaneet mitä lie nyanssisen 
olemattomaan reippaaseen 100 pikselikuvaksi. jolla ei näe käytännössä enää mirään mielenkiintoista! 
Todella, TODELLA HÄRSKI TEKO! Henkilöön käyvä, ja mikroskooppifirma Wellemanin asiakkaille 
surutta myrkkyä sylkevä, no voi sanoa IAEA:n kansainvälinen y-sodanjulistus! Ja kertoo myös kiistatta, 
että ohjelmien mätkäsy isku koneelleni oli määrätietoinen, kansainvälinen NATO-erikoisosaston 
offenbsiivi. Ilmeisesti noista mikroskoopeista osattiin kohdsllani odottaa CIA/ ydinalalla ongelmia. NSA 
erikoisryhmä varmaan tarkkailee mm. laittomasti meikän pankkisiirtotilejä ja yhdistelee, 
rinnakkaisprofiloi niitä surutta kauppiaitten liikevaihtotiedostoihin. Joka tapauksessa isku tuli 
huikaisevan nopeaan 1vrk sisällä ekoista kuvistani! Täytyy varmaan siirtyä takaisin esim. seteliostoihin 
haitatakseen TVO/Sisäministeriötä, kun on kyse tällaisista maailmansensaatiolaittekuvista. PS. ja tasan 
hyvien kuvien vyöryä siis tiedossa. Ja koneista, joista "tukkalähtee!") 
            ------ 
 
Tuhkat lentoon. 
 
Koko ajan on sanottu, että taivaalla on liian vaarallista jopa lentokoneille. Ilmavoiman 
booriruiskutuskoneetkin Lapin lennostossa meni kuulema paskaksi ja TÄYSHUOLTOON kerrasta kertoi 
16.04-10 mm. IS. Suomessa viranomaispoliisit vakuuttaa, sinne vaan peruskansa kalmapölyihin 
turvallisin mielin! 
 
Oikeasti kuka ON nähnyt suureen ääneen heti jo alusta jopa YLE:ssä toitotettuja punatuhkapilviä?. . .))! 
Mielenkintoista miten se luonto VEKKULISTI tahtoo näyttää kaikki mahdolliset ja mahdottomat 
ydinrikolis POLIISIEN syytämät silkat valheet välittömästi juonitteluksi ydinalan piikkiin. Toisaalta tuskin 
kansa yllättyi tiedoista, harmaata se tuhka on ja on ollut toki aina. Beettasoihtujen neutronipäästöpilvet 
ydinvoimaloista sitävastoin vaan tuntuu alati olevan tanakasti pinkkejä. Vaikka kansainvälinen NATO-
talkoot liki päivittän niihin mätkivät boori, barium, ja alumiinimyrkkylentojaan. Kiva muuten seurata, jos 
NATO ydinruiskutuskoneet on pitkään luonnon armosta pois tappamasta kansaamme, että kuinka pian 
alkaa ydinvoimalapäästöjen pinkkivärit kiivetä taivaalle. 
 
               ----- 
 
Tulivuoripilvi harmaana II. 
 
Viikko 15 2010 jää historiaan jaksona, joka toden totta murskasi ydinalan laajoja valheita. Jopa YLE oli 
valjastettu kertomaan miten tulivuoren tuhka muka värjäisi hetkessä taivaankannen punaiseksi. 
Alkujaan tätä kustomoitua valhettaan oli valjastaneet mm. ydinalan rakkikoirat SUPO-poliisit yms. 
tuomaan julkisuuteen. Sen mukaan 2000-luvulla mm. ydinpäästökasvujen muodostamista 
mehiläistuhoista julkisuuteen tulleet taivaankansien massiiviset selittämättömän rajut punastumiset 
olisivat ikäänkuin johtuneet tulivuoren tuhkasta. Kansaa hämätäkseen systemaattista valhettaan 
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kehittelevät eivät olleet keksineet edes sitä mistä tulivuoresta keksitty tuhka edes olisi. No todellisuus 
on toki se, että tulivuoren tuhka on harmaata. Eikä tässä toki kaikki. Todellisuudessa ydinvoimaloista 
vuotaa 10-kertaiset neutronvuodt savupiippujensa neutronivoina ja sytyttävät monokromaattisen 
pinkkipunasen beettasoihdun jokaisen ydinvoimalan savupiippuihin, josta sen voi kuka hyvänsä osaava 
jopa valokuvata. 
 
Yhtä kaikki nyt kun koko Euroopan lentoliikenne on 16.04.2010 tulivuorituhkan takia alhaalla on 
todellinen tuhannen taalan tilaisuus romuttaa IAEA harhoja. Otin useampiakin ja nimenomaan ilta-
auringon kuvia suoraan samasta kohdasta TVO:n päältä. Ja kuten todistusvoimaisesti voimme havaita 
MITÄÄN punaiosuutta ei tuhkan harmaus tuota! On a i n a  ja erityisen palkitsevaa kyetä osoittamaan 
miten ydinrikollisuus kehittelee tietoisia valheitaan. Jopa valjastaa lehdistön ja muun moraalittoman 
poliisiston, virannomaistahot totaalisesti dokumentoinnissa taas murskaantuvien myyttien taakse. On 
täysin uskomatonta huomata ydinvaltiohallintomme totaalitäärinen moraalittomuus ja herkkyys 
ydinrahasta valehteluun. 
 
Kuva taivaalta 15.04,2010 juuri kun tulivuoripilvi tuli päällemme, eikä m i t ä ä n  punaiseen 
viittaavaakaan! 
http://kuvaton.com/k/vGp.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/vGp.jpg[/img] 
 
Kuva taivaalta 16.04.2010. Tässä on kaikkein mielenkintoisinta ettei taivas ole edelleen väitetty pinkki. 
Mutta jo parinkin päivän kuukausia kestäneet Tampereen lennoston boori, barium, 
alumiiniruiskutuskatkokset neutronivuon alasmätkimisessä ovat tuoneet "aavistuksen häivän 
värimuutoksia" TVO:n päälle. Jatkamme tilanteen kehitystä. 
http://kuvaton.com/k/v1n.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/v1n.jpg[/img] 
 
17.04.2010. Nettienien valheistaan höyrypäiset alati apinaisemmiksi osoittautuvat ydin-poliisit saavat 
tutusti päivästä toiseen itse luontoädiltämme valheistaan päin pannua. Ja hyvää NIIN!)))! YLE TV lupasi 
illemmaksi taas uusimman terästetyn Islannin tulivuorikiehkurapilven lännestä Suomeen, ja muta kuin 
innolla kuvaamaan tulokasta. Eli jokohan vihdoin viimein alkaisi löytyä myös tulivuorituhkasta väitettyä 
punastumista? Öö. .edesrahtusen? . .Just joo ja kuka oikeasti edes yllättyy, että kolmantena päivänä 
kuvassani Olkiluodollla lännestä Suomen rantaan lauttautuu, . .Niin tosiaan samaa tasaisen h a r m a a 
t a  tulivuoripölyn mattoa. Tai onhan tuossa häivähdyksen aavistus violettia, onhan? Koska Tampereen 
NATO-ruiskuttuskalusto sekä rikoutuneena pölystä, että luonnon omasta pakosta on ollut jo 
päiväkaudet poissa säteilymurhaamasta ihmisiä boori, barium, aluminniruiskutuslennoin. Ja TVO:n 
päälle alkaa omaa ydinvoimalapäästöjensä pinkkiä neutronivuotaan ja säteilyenergiakasvuaan 
väkisinkin kasautumaan. Mutta tosiaan lännestä tuleva pilvi on ja PYSYY poliisiharhoille avoimesti 
naureskellen kyllästyttävän savunharmaana: 
http://kuvaton.com/k/vxc.jpg 
 
 
 

506. Uudisenergiaa+ CO2 kuplasta. 
 
CO2 kasvu on näillä käyrin silkka kupla. 
 
Voin nyt sulle näyttää tästä CO2 valheesta onkimiani AITOJA taulukoita. Nykyinen vousimiljoonat 
rajusti laskenut CO2 tasomme on 385ppm. 
 
http://kuvaton.com/k/ta5.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/ta5.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/tYj.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/tYj.jpg[/img] 
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http://kuvaton.com/k/tYh.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/tYh.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/tYg.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/tYg.jpg[/img] 
 
Kaiken mielestäni koko CO2 harhasta kaataakin sitten tämä klassikko T.K:sta. 
http://kuvaton.com/k/tYn.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/tYn.jpg[/img] 
         ------------- 
 
Helsinki 100% ydinvapaasti CO2 nolliin 2050. 
 
*Jostain kumman syystä Suomessakaan ei merkittävin hiilidioksidin tuottaja usko LAINKAAN 
energianegatiiviseen ydinvoimaan. Helsingin energia on niittänyt kuuluisuutta siitä, että se aikoo 
pudottaa kivihiilivoimaloittensa  CO2 päästöt nollaan 2050 mennessä. Ja mikä mielenkintoisinta. 100% 
YDINVOIMAVAPAASTI. 
 
[b][color=green]*Vaikka tosiaan Suomessa ei muut kivihiilivoimaan enää edes luota niin Helsinki luottaa 
yhä. itse asiassa luottaa siihen myös jatkossa hiilidioksidin talteenotolla! Silti MITÄÄN ONGELMAA ei 
tulevaisuudessa ratkaisullaan nähdä, mielenkiintoista. Tilanteessa toki voisi joku ydinenergalobbari 
käydä ihan KONKRETTISESTI KYSYMÄSSÄ miten Helsinki aikoo menetellä puhdasenrgia 
ratkaisussaan? Kaikkia toki kovasti kiinnostaisi tietää, miten. [/color] [/b]  
 
*Helsinki rakentaa srategiansa biopuunpolttoon, juu toimivaa ja hyvä! Ja toki energiansäästöön ja myös 
mm.  massiiviseen tuulivoimalarakenteluun, OIKEIN HYVÄ! Se mikä tässä hämmästyttää on toki 
lehdistön totaalinen vaikeneminen, eikö tosiaan yksikään toimittaja saa maassamme suuta auki ja kysy 
Helsingin loistavan 100% ydinvapaan ratkaisun mekanismeja, jolla Suomen CO2 ratkaisut OIKEASTI 
ratkaistaan: 
             ------------ 
Puola II. 
 
Huhtikuun lopulla 2010 Puolan koko hallitus barbaarisesti eliminoitiin, kun sielä oli kokeiltu 
sensaatiomaista energianhuoltotekniikkaa. YLE lähetti aiheeseen liittyvän TV-raportin muutama päivä 
ennen katastrofista lentokonepudotusta. Puola oli hiljaisuudessa ryhtynyt käyttämään uutta tekniikkaa, 
jolla tuhannen vuoden käytöt kestävää kivihiililiusketa kyettiin MUUTTAMAAN suoraan ekologiseen 
kaasuntuottomuotoonsa. YLE suitsutti, että Itämerestä jo löytyneet kivihiililiuske/kaasuvarannot 
mullistaisivat koko Euroopan energiahuollon lopullisesti. Poraussensaatiota oli siirretty aloitettavaksi jo 
lukuisiin Puolan naapurivaltioihin pitkin Itämeren rannikkoa. Mikä tässä tekniikassa oli sitten niin 
sensaatiomaista ja uutta, jätettiin kokonaan tieten ohjelmassa kertomatta! 
 
Ohjelma korosti, että tekniikka oli myös sensaatiomaisen halpaa. Joka tuotti kaasua paljon klassista 
maakaasua halvemmalla, vaikka suoraan meren alla. Saksasta oli kuullut idea kehittää nyt paitsioon 
CO2 päästöistä pantujen kivihiilikaivosten louhimisen korvaavaa tekniikkaa mm. bioloogisin bakteeri-
istutuksin ja eri katalyyttisin keinoin muuuttaa kivihiili suoraan maan alla ongelmattomaksi CO2 
tuottovapaaksi bio-metaanikaasuksi. Näin pois jäisivät kalliit kaivuukustannukset ja maakaasuksi 
muuntautuneena aiemmin täysin mahdottomatkin kivihiilikentät saataisiin käyttöön ekologisesti. 
Tällaisesta tekniikasta edelleenkehitetystä systeemistä Puolan hallinto halusi tehdä merkittävän 
ydinvoimamonopolien korvaajan. Aikatauluksi hallitus kertoi vaivaista vuotta! Aihetta on pidetty niin 
systemaatttisesti salassa. Nyt kun IAEA päätti aikeen estääkseen turvautua aivan käsittämättömiin 
hallituseliminointiin, niin tekniikan TÄYTYY olla sensaatiomaisen hyvä.  
 
Ja mikä häikäisevimpää se on jo täysin valmis toimintaan. Koko maailman rannat ovat pullollaan ennen 
saavuttamattomia liuskekivihiilivarantoja. Ydinala tiedosti, että energiapelinsä olisi menetetty, jos idea 
tuotaisiin yleiseen tietoisuuteen. Siksi Puolan hallinnon eliminointiin saatiin merkittävimmät ydinvaltiot 
aina UA:ta ja Venäjää myöten. On aivan uskomatomta, että jo käsillämme ollut energianhuollon 
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mullistava keksintö tuhotaan näin, ja kenenkään puuttumatta! Tällaisen veritekonsa avulla ydinala IAEA 
ei jatkoon taatusti kestä.  
http://kuvaton.com/k/vLn.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/vLn.jpg[/img] 
       ------------ 
 
Montako tuulivoimalaa vuodessa tehdään? 
 
Vuosien 1986-2010 välissä maaailmassa ei ole tehty LAINKAAN ydinvoimaa! Viimeisin tieto siitä milloin 
ensimmäinen jaksoon aloitettu ydinvoimala OL-3 saataisiin valmiiksi liiikkuu jo muikeassa 2014.  
Mielenkiintoista tässä asetelmassa on TIETYSTI , miksei kukaan edes uskalla kysyä, millä sähköä 
sitten tehdään kun ei mennevän 30v aikana ydinvoimaa edes harkita rakentaa? Toki meitä kiinnostaa 
tietää MIKSEI 2008 eteenpäin mm. energianegatiiviseksi muuttunutta ja 100% säätökyvytöntä 
ydinenergiaa enää haluttu edes rahalahjuksin tehdä? Mutta koska tällaisiin ydinalan faktoihin ei ydinala 
osaa vastata menkäämme suoraan ydinvoimalat syrjäyttäneeseen energiamalliin. Eli PVO johtajan T.S-
lehden julkaisu, jossa tuulivoimala on selkeästi todettu jo silloisessa tilanteessa kertaluokkia ydinvoimaa 
halvempi: 
http://kuvaton.com/k/CZx.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/CZx.jpg[/img] 
 
Lukasin aiheesta jatkoksi viimeisimmän Tieteen Kuvalehden 2010. Siinä asialle ei jätetty paljoja 
epäselvyyksiä. Otetaan muutama huikaiseva pommittava poiminta lehden sivuilta: 
 
- Tuulivoimalan eräs keskeisin etu monen muun lisäksi on sen tekemisen ja takaisinmaksuajan 
häikäisevä lyhyys. Tuulivoimala tuottaa esim. siihen käytetyn energiataseensa takaisintuottoon 6kk 
jakson. Ja kun voimalan tuotantoiät ovat 20-25v luokkaa on saldo häikäisevä. Kun taas vertailuksi esim. 
TVO kauhistelee ydinvoimaloittensa takaisinmaksuajoiksi L.S-lehdessä 30vuodeksi! 
 
- Tuulivoimaloita rakennetaan parhaillaankin, esim. Euroopassa, nyt hatusta kiinni. YKSI VOIMALA n. 
TUNNISSA! (20kpl/vrk). Lehti kertoo totaalisen uskomattoman tekonopeuden olevan JO tällaisen, 
vaikkei tuulivoimalabuumista ole Suomessa edes kuultu! Saati, että maasamme olisi edes hajuja siitä 
MINNE nuo tuhannet ja tuhannet tuulivoimalat EU:ssa menee? 
 
-Maailman tuulivoimalaitosten kapasiteetti on totaalisen uskomaton: 121 000MW! 
 
-Tuulivoimalan teholuokat kaksinkertaistuu aina kolmessa vuodessa. 
 
-Espanja, joka esimerkillisesti alkoi korvata 8 ydinvoimalaansa tuulivoimaloilla rakensi 17 000MW 7v 
aikana. Nyt tilanne Espanjassa on maailmanlaajuisesti häikäisevää. Espanjassa on ajetttu JO testinä 
jaksoja joiden aikana yli 50% maan sähköstä tehdään ongelmitta p e l k ä s t ä ä n  tuulivoimaloilla 
 
-Maansa tuulisähkökuningas Tanska aikoo panna kovassa tuulikehittelyn kilpailussa paremmaksi. Sen 
nt 5 200kpl tuulivoimalalla saavutettu viidesosan osuus lisätään jo sovituin lisärakenteluin yli 50% 
pysyvästi yli maan sähköntarvepuolikkaan. Tämä onnistuu kuulema ongelmitta, koska tuulienergian 
pitkänajan ennakkolaskentatuotot osataan laskea huikean tarkkaan 5% tarkkuuuteensa 
tanskalaisohjelmin. Näin tuulivoimaloiden tuottojen ennakointikykyjen takia ei tarvita muuta kuin 
tuulivoimaa energian tarpeikseen laskee Tanska fiksusti. 
 
-2010 yksittäisen tuulivoimalan teholuokka on 6MW. Jota ollaan nostamassa jo 250m mastoluokan 
10MW tehokokoonsa. Jo nyt suunnitellaan tätä mykistävämpiä mm. 20MW tuulivoimaloita.  
 
- Eikä tässäkään toki kaikki. Nyt ollaan kehittämässä neljävippurisia suoraan 10km korkeuteen 
suihkuvirtauksiin lennätettäviä tuulivoimalaitoksia. Lasketaan, että näin pelkästään taas lisää rakentuva 
tuulivoimalan energian potenttiaali pyörittäisi 100-nykyistä maapalloamme! 
 
- Lehti kertoo myös Norjan, Ruotsin vesivoimalaitosten, Tanskan, Hollannin, Saksan, Britanian 
tuulivoimalavetoisista "superkantaverkkohankkeesta". Idea on selkeä. Moninkertaistaa 
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vesisäätövoimaloitten säätösähköntuottokyvyt. Koska käytännössä ilmaisella tuulivoimalla katetaan 
vesivoimaloitten säätövoimatarpeet moninkertaistaen ongelmitta. Mikä onkin varsin helppoa. Lehti 
kertoo, että perustuulivoimalan vuodessa käyttämästä 8760 tunnista nykyaikainen tuulivoimala on 
tuotannossa 7 000tuntia! Hurja luku 80% ajasta. Koska esim. ydinvoimalan maailmanlaajuinen edes 
käytettävissäoloaika menee heittämällä alle 66%! (Antti Vahtera Ydinenergian uhkapeli.) Koska 
ydinvoimaloita ei voi käyttää 1/3 osa ajastaan kuivan kesän jäähdytysvesipulansa, revisiokuukausiensa, 
korjaustensa aikoina on PAKKO käyttää korvaavia eneegiamuotoja mm. vesivoimaloilla ryyditettyjä 
tuulisäätövoimaloita. 
 
 

507. Kanavasäteily II. 
 
13.04.2010 
 
*STUK on vuosikymmenet tarkoin pitänyt huolta siitä, ettei muutaman watin sähkömangneettinen 
lähetin, esim. kännykkää ole ikinä virallisesti ilmoitettu olevan vaarallinen säteilijä. Toistettuna 
systemaattisesti vuodesta toiseen. Korostamalla todistetaan, ettei sykkivä pelkkä sähkökenttä ole 
vaarallinen. Tämä on tullut faktattua selväksi maamme tutkijoilta. Mutta kun ostin parisen viikoa sitten 
käsiini Wellemannin mikroskooppikameran, en olisi i k i n ä   uskonut miten nopeasti kuvaamani 
maailmanlaajuisesti sensaatiomaisen harvinaiset ja tiukkaa tiukemmin vuosikymmenet salatut 
ydinfysiikan reaalidokumentaationi kanavasäteilyeroosioista vaikuttaa.  
 
Niin tosiaan intoni ostaa tuo mikroskooppi kumpusi siitä miten neteissä sensuroivat kansainväliset 
viranomaistahot vaativat konkreettista valokuvaa tukemaan tiedekirjoista poimimaani 
"kanavasäteilymekanismia". Eivät varsinkaan he, mutten edes minä olisi iknä uskonut miten 
kauaskantoinen ja maailman tiedepiirejä sävähdyttävä juuri tuo ostokseni oli! Siitäkin huolimatta että jo 
ensimmäiset netteihin tuodut kuvat poikivat lukuisia suoraan minun ja laitteeseeni kohdistuneita NATO-
tasoisia täsmäsabotaasi-iskuja. Miten laajasti kuvani sitten vaikutti maailmanlaajuisesti oli yllätys mm. 
nopeudessaan ja laajudestaan jopa minulle. 
 
YLE Radio aamulähetys 13.04.2010:" Säteilyturvakeskus on todennut, että purkauslampuista on 
nyttemmin mitattu niin vaarallisia ja kauas ympäristöönsä vaikuttavia säteilymääriä. Että on annettu 
yleinen varoitus siitä, ettei purkauslamppujen lähellä ole turvallista!" Kuten aina näissä nyky-
ydinsensorien riivaamissa säteilyturvauutisissa ei nytkään kerrottu asiasta kuin minimaalisen vähän. 
Tarkoin löydöstaustoista ja säteilyjen luonteista vaieten. Joka tapauksessa uutisointi EI missään 
tapauksessa koskenut esim. kännykkäsäteilyn tyyppisten vaarojen tunnistamista, koska kännykän 
sykkivä sähkökenttä ei uutisiin päässyt. No mitä uutta oli tapahtunut viimeisen 2 viikon aikana? Tämä 
on enemmän kuin tärkeää, koska niinä liki 100v aikan, kuin purkausputkia käytössämme on ollut ei 
vuosikymmenien intensiivisenkään tutkimuksen aikana tuhannet tiedemiestyöryhmät ja alan 
huippuprofessorit ole löytäneet purkauslampuistamme mitään säteilyvaaraa! Mutta, tosiaan NYT kun 
olin pumpannut parisen viikkoa maailmansensaatiomaisia kuviani siitä miten lukuisille purkausputkille 
voidaan kuvata ja dokumentoida, jyrähti. 
 
Niin tosiaan 1966 WSOY Radiotekniikan käsikirjaa lainatakseni:" TV-kuvaputkiin alkoi syntyä 
odottamatta mustia kuvaputken polttopisteitä rikkoen laitteet kuukausissa. Lähemmin tutkittaessa 
löydettiin syöpymäkohdista mm. luontoon aiemmin  kuulumattomia keinotekoisia yliraskaita uraani, 
plutonium, kaliformiumisotooppeja yms. massoiltaan jopa 250-arvoisia ylisuuria isotoopimolekyylejä. 
Ongelmaan koetettiin puuttua mm. rakentamalla purkauslamppuihin erilaisia "säteilyioniloukkuja!" Aika 
hurjaa! Julkaisin näitä Euroopan ensimmäisten ydinvoimaloitten starttien aiheuttamien käyttäjäpään 
kiistattomia kanavasäteilyn katastrofitiedostoja. Ydinsähkölinjojen koronakuljetinmekanismeista sähkön 
loppukuluttajien koteihin ja suoria kuvadokumentteja säteilyerroosiokraatereista kodin 
purkausputkiemme pinnalla kertovia dokumenttejani vasta parisen viikoa sitten!  
 
Ja jo NYT STUK/IAEA on löydöksistä täyspaniikissa, maailman ensi-illassaan varoittamassa, että 
nimenomaan ydinsähkön ryydittämistä kotiemme purkausputkista karkaa jotain sensaatiomaisen 
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tappavaa ydinvoimalaterveisiä ja erinäisiä koskaan ennen julkisuuteen ilmoittamattomia, kuten edelläkin 
painotettiin "säteilytappajatuotoksia!" Voin aivan esteittä sanoa, tuskin koskaan maailman historiassa 
sensaatiomaiset ja nähdyn luotettavat ja kiistattomat säteilyvaaralöydökset ovat saaneet aina ja 
tunnetusti moraalitttomat säteilyvaarakoneistot antamaan punaisen kaikkia käyttäjiä kattavat 
varotushälytykset nopeammin! Miettikää pieteetillä, mistä oikein on kyse? 
           ------------ 
 
2010.04.09.Pasi radio foorumi, ydinvoima, säteily, beettasoihdut ja muuta. 
 
http://apaja.dyndns.org/vintage/viat.htm 
 
               ------ 
 
*Mielenkiintoista, että tusinapoliisi zäp katosi ja jos mahdolista entistäkin asioita tuntemattomampi 
zuhna nettimilitääri astui tilalleen. Erityisen mielenkiintoista tässä parissa on, ettei KUMPIKAAN 
ymmärrä omienkaan sanojensa mukaan mitään säteilyn mekanismeista. Mutta poliisivahvistus zuhna 
on toki h a u s k a  yrittäessään tuoda esille settejä joista ei ymmärä kuin lähinnä ohjeet siitä miten päin 
asiaa kannattaaa lukea. ;) Pari lainausta ja lakoonista kysymystä esiin ottamastasi materiaalista: 
 
1/"Anodista alkaa irrota kaasuja, jotka turmelevat tyhjiön." 
 
-Niin ai rautapelti alkaa tuottaa kaasua? Siitä mielenkiintoinen asia, ettei STUK/IAEA tunnusta julkisesti 
YHTÄÄN säteilylajia, joka tuottaisi kaasua, puhumattakaan kiintoraudasta! Mitenkä STUK-pellet 
kirjoittaisivat fyysisenä olemuskaavanaan kiintoraudan ja säteilyenergian säteilyeroosion tuottamat 
kaasunsa? 
 
2/"Näkyvät putken lasikuoren sisäpintaan höyrystyneen metallin muodostamana "peilinä" " 
 
-Millä säteilynimikkeellä NATO/STUK mahtaa määritellä tämän höyrykaasumetallinsa? Enemmän kuin 
mielenkintoista, koska alfa, beetta, gamma ja röntgensäteilyt ei MIKÄÄN ole likimainkaan höyrystynyttä 
metallisäteilytyyppiä. 
 
3/"Lähteet: Tapio Köykkä: radioputkien valmistuksesta 1946. Sylvania News 1957." 
 
-Minua nettimilitäärit aina ronkkii siitä, että käytän luotettavampia ennen USA 
Oppenhaimeroikeudenkäyntiä 1953 painettuja teoksia mieluiten. Ja kun he itse kaivelevat säteilyaiheita 
niin joutuvat turvautumaan täysin saman aikaskaalauksen tietolähteisiinsä, koska uusimmat on 
sensuroitu, tai kokonaan tuhottu maailman tietokannoista ydinalan sopimuksin, mielenkiintoista. 
 
4/ " Liian pienellä anodivirralla bariumin ja strontiumin suhde menee sekaisin, katodin emissio 
pienenee." 
 
-Tämän väitteen tarkempi aikajanan olisi kiva tietää, koska kirjalainaa on yli 60v takaa ja lienee 
kehittyneempiäkin ratkaisuja. Esim. loistelampussa emissiokatodina käytetään stabiilimpaa 
cesiumoksidia. Miksi nykyaikaisemmissa elektroniputkissa enää käytettäisiin "myrkyttyvää" vaikeammin 
hallittavaa kaksoismetallikatodiaineita? 
 
5/ "(Kuparista kasattu, mutta kuitenkin melko hento verkkomainen rakenne) kaivaa pikkuhiljaa suuret 
kolot kiille-eristeeseen." 
 
-Hurja väite! Eli nyt puhutaan TASAN SAMASTA säteilyn ionisoimaksi pommittamasta kuparista kuin 
Posivan Onkalon "ikuisiksi valehdellut" säteilyjätekapselit.  Nyt tässä artikkelissa sanotaan, että 
säteilyenergialle altistettu kupari muuttuu ionisoituen, jopa kaasuiksi ja niin agressiiviseksi, että tuhoaa 
JOPA kiilteen kaltaista tunnettua keraamieristettä kuin tuli taulaa. Nyt todella haluaisimme tietää MITEN 
mekanismi tarkemmin toimii. Kas kun esim. Olkiluodon Onkalon peruskivi niin kuin OL-1 ja OL-2 
ydinvoimalasuojarakenteet, kuin Onkalossakin on. . Niin kuka edes yllättyi s a m a a  kiillegneissiä! 
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6/ "Hilavirran mittaus on toisinaan helppo tapa tarkistaa tyhjiön laatu. Paremmissa putkitestereissä on 
tähän tarkoitettu testauskytkentä. Siis jos tyhjiö ei ole hyvä, ionit kuljettavat virtaa myös hilalta katodille 
päin, putkessa on "hilavuotoa"  
 
-Hetkinen! Eli kun miinusmerkkiset elektronit kulkeutuvat anodille niin + plusmerkkiset ionisoituneet 
kaasuuntuneet, kanavasäteilyionit kulkevat sekundäärisäteilyinä vastakkaissuuntiin. Aika 
mielenkintoinen tapahtuma siinäkin mielessä, ettei STUK lainkaan tunnusta tällaisten säteilyssä 
hajoavien alkuaineitten ++..ionisoitumisten "kanavakaasusäteilyjen" olemassaoloja.  
               ------------- 
 
Kyllä on tarkkaa seurantaa! 
 
http://www.forum.wiaderko.com/fi/newreply.php?do=postreply&t=212264 
 
Kun aloin pistämään puolalais/NATO nettiin näitä mikroskoopikuviani, niin HETI iskivät eston, ettei 
systeemi hyväksy kuvia. Ei edes sinun videotiedostojasi. Kun poistin "http:" etuliitteen ja käskin lukijaa 
jälkikäteen liitteen lisäämään niin ohjelma veti kikallani uudet tiedostoni. Siis oikeesti! Ompa toden totta 
NATO:n kansainvälinen USA:n ydinaiheisiin liittyvät kontrolit herkässä! Voisi miltei välittömästi kytkeä 
näistä yhteen, miten nämä säteilyeroosion mekanismeista kertovat kuvat on ponnahtaneet ihan 
Euroopan laajuiseen kiellettyyn kärkimateriaaleihin heti! 
 
 Ei tosiaan mikään ihme, että mikroskooppinikin niin pikaisesti haluttiin sabotoida keinoja kaihtamatta 
käytöstä. Ainakin se nyt jo on selvää, että näitä kontroloi nimenomaan NATO. Koska Puola on uusi 
NATO-maa. Lisäksi paniikkisuus on kyllä siinä luokassa, että taitaa nämä uusimmat mikroskooppikuvat 
kierrellä ydinvastaisuuden sensaatiovaarana JO USA:n Obaman ydinturvariskikokouksessa 
maanantaista 12.04 lähtien. 
               ------------ 
 
Kansalainen Noroviita taattua A-tube videokoostetta 
 
Aiheena on tällä kertaa tarkkojen suurennuskuvien 50-200 kertaisista zoomauksista koottu videokooste. 
HYVIN kuvaavaa, että kansainvälisesti ohjatut NATO sensorit poistivat tämän heti nähtyään 
systemaattisesti liian vaarallisena faktana viikoiksi. Kukin kohdallaan voi miettiä miksei ydinala halua 
nähdä AITOA koostetta siitä miten tramaattista säteilyeroosiot lähikatsottuna demottuna on. 
 
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1007798 
 
Aamulla kuulustelin 20.04.2010, kuulema maamme oloissa YLE radion harvinaisen uutisoinninin siitä, 
että ydinyhtiöt ovat KOVASTI lisänneet ydinvastaisen aineksen ahdisteluaan. Nyt ensimäistä kertaa 
uutisoitiin esiin jo vuosi sitten ottamaani tietoa siitä, että ydinyhtiöiden seinähulluille vartijoilleen on 
annettu poliisivaltuudet! Kannettavakseen niin haulikkoja kuin konepistoleja. (Laittomista 10kV 
sähköteurastusaidoistaan TVO ei vieläkään uskaltanut hiiskua julkisuuteen!) Ja uhkailivat avoimesti 
tappavansa kaikki kohtaamansa ydinseutukunnillaan liikkuvaiset. Aika "kireeksi" on tämä ns. "vapaa 
ydinkulttuurimme" pumppautunut, kun ala tajuaa menettävänsä kauttamme sen v i i m e i s e n k i n   
salausomertansa valttikortin!  
 
Oikeesti siis tämä nimenomaan MEIDÄN jatkuva ydinsisäpiirisalaisuuksien tietovuoto 
taustoitusepäilyinen on noteerattu korkealle. Ei  korjaan t o d e l l a  ylös asti. Katselin tuota sun 
erinomaisen pureutuvaa ja tramaattista aiemmin viikoiksi sensuroitua mikroskooppikuvien ja 
säteilyeroosioiden kuvamateriaalia. Siinä tosiaan OLI sitä jotain potkua. On jälleen päivän selvää, että 
nimenomaan k i i s t a t t o m a n  säteilyeroosiomekanismin tutkinnat ON maailman korkeakouluissa ja 
yliopistoissa kylmästi k i e l l e t t y , koska materiaali on noin vastaansanomatonta.  
 
Aatteles, että samalla sensuroitiin "lennosta" meikäläisen esim. Eduskuntaan lähettämäni vaatimukset 
ruveta viimein kontroloimaan 60v odottelun jälkeen esim. tappavan vaaralliset 
raskasvesimyrkytyssäteilypäästöt! Aivan taas kertaalleen "vammaista" poliisimiliisiasennetta, ettei 
tuollaistaKAAN asiaa saisi vaatia edes tutkittavaksi?! Poliisistot ovat siis aivan paniikissa. Ei tosiaan 
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mikään ihme, että esim. tuon Vellemanin mikroskooppini kimppuun hyökättiin aivan käsittämättömällä 
kansainvälisillä raivoillaan. Muuten mikä lienee tuo viestejäni sensuroineen Vilnan,. Sofan NATO-
ydinturvasolun päärahoittaja? Meinaan NATO-organisaatiolta tuntuu. mutta lieneekö silti peräti suoraan 
IAEA/USA ydin.-kontrolllisolu? YLE nyt siis ainakin aamulla avoimesti myönsi, että salassa ydinala on 
alkanut otaa suoraan ydinvastustajiensa murhaamisten aseet toimensa kuviin! Aattele, että sinäkin olet 
nyt saanut ydinsisäpiiritiedoiosta nauttia 1,5v verran ja nyt ollan jo sisällisotatilassa! Ollaan me, ollaan 
me vaan aika aikaaansaavia olleet "super-tiiminä"! 
                ---------- 
 
Fasebook 10.2011. 
 
Matti Adolfsen... Huomasin tuossa, että vintage recording- sivustoa ei ole näköjään tullut päivitettyä 
vuosikausiin. Sitä kuitenkin siteerataan lähteenä mm wikipediassa, joten asialle lienee tehtävä jotain. 
Täsäskin artikkelissa pitäisi päivittää mm getterimaterialien tiedot (magnesiumin ja bariumin lisäksi 
käytetään zirkoniumia. Samaa materiaalia millä uraanisauvat päällystetään. Elektroniputkessa tuo 
zirkoniumin hapettumisominaisuus korkeissa lämpötiloissa on eduksi, Fukushimassa se aiheutti 
vetyräjähdykset... 
 
 

508. Se Halosen 12.04-10. 
 
Tänään aamulla (YLE radiossa), uutisoitiin, että T. Halonen osallistuu USA Obaman kutsumana 
kansainväliseen salattuun ydinenergiatuhojen kokoukseen 12.04.2010! Aika tykki, koska asiasta on 
edes hiiskuttu viimeeksi presidentin uudenvuoden puheesaan -10 alussa. Mielenkiintoista 
suuremmakaksi tällaiset tekee tietysti rankkaa rankempi taustojensa salaamismassiivit. Mikä mieltä 
ylentävämpää. Hetimmiten kun ME olemme tunkeneet netit väärälleen ennenkokemattoman r a j u j a , 
uniikkeja ydinalan sisäpiirisalaisuuksia ronkkivia tietoja ja paljastetusta ydinhallinnosta vastataan näin! 
 
 Oikeesti kun esim. eilen menin vesivoimalaamme, niin robotti soitti voimalaan ja "ilmoitti tutusti 
aktivoidusta NATO-seurannastaan". Kun samana päivänä poliisit illemmalla vielä varmistaakseen 
viestinsä ilmoitti seuraavansa silmä kovana j o k a i s t a  liikettä niin  vetäähän se, toki vetää tajuamaan 
ydinkriittisen materiaalinsa arvokkuuksien äärelle. Ei sitä toiomestamme joka päivä paljasteta, että 
esim. ydinala on 2008 eteenpäin energianegatiivisena totaalinen kupla. Sitä aika harvalle sanotaan 
suoraan, konstailematta, että edustat maamme arvokkainpiin kuuluvaa, osaavinta ja pelätyintä ydinalan 
tiedottajaa. 
 
Oli ä ä r e t t ö m ä n  arvokasta, että esim. sait selville noi NATO-kansainväliset boori-, barium-, 
alumiinilentoruiskutustiedostot käyttöömme! Kymmenet ja kymmenet kukausien 
säteilyionisaatioruiskutukset kasvavien pinkkitaivaitten äärellä on kuule kova juttu. Kanadan 8,5milj km2 
metsätuhot, Suomen Selkämeren 20 000km2 kokoiset ydinjätesinilevälöydökset, 300 000ha 
säteilymetsätuhot 2009. Saatika esim. 269km halkaisijainen syksyn -09 
beettasoihturengasammuntakuvat 88km korkeuksiinsa yms. tässä ja nyt kokouksen alle. Niin 
puhumatta lukuisista filmatisoiduista ja selitetyistä beettasoihtujen tietoraporteistamme ydinvoimaloista. 
 
 Neutronivuon kiistattomasta ilmoitettua  n.10-kertaisemmasta todentamisistamme, mehiläiskatojen -
93% maailmantuhot. Tritiumien 250 kertaistumisraportit. Kanavasäteilyjen diffuusiodokumentti läpi 
kiintoaineitten. Heti kun USA, Englanti, Saksa olivat ennen tutkimattomia mekanismeja 
plutoniumvuotoihin epäuskoisena (10kertaistuneisiin)lapsileukemian löydöksiinsä pyydelleet. Juu ei 
tarvitse olla tosiaan fakiiri, tajutakseen miten suuri leka nämä toimemme  tässä ja NYT ovat ennen 
110% ydintietoumpioyhteisölle yhtäkkiä olleet! Oikeasti kun lisäksemme tällaista ei juurikaan MUUT ole  
unelmoinut julkaistavaksi yli 65v ydinrikollisuuksien aikana. On päivän selvää, että kuukausimääräiset 
jatkuvasti entistä osaavammiksi ja tasokkaimmiksi käyneet raporttitiedostomme ydinalan synkimmistä 
salaisuuksista on paniikkia osaltaan laukaisseet. Voit kuule olla enemmän kuin varma, että kaikki tämä 
mitä nyt saamme aikaan on aikalöydöstemme jalokiviä, kun näitä tuleviin historian kirjoihin ihastellen 
kirjataan. 
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               --------- 
 
M.T.12.04.2010 
 
Ydinkysymyksiä Jarmo Mäkelä.Lyh." Kun Suomeen edellisen kerran hankittiin ydinvoimalaa, Vladimir 
Putinille annettiin ymmärtää, että uusi voimala tilattaisiin Venäjältä. Kun hänelle selvisi, ettei missään 
vaiheessa venäläisvoimalaa otettu vakavasti huomioon, hän loukkaantui. Putin ei tätä unohtanut, kun 
suomalaisjohtajat hänet Pietarissa tapasi. Putin teki selväksi, suomalaiset voivat kyllä edetä Venäjän 
markkinoilla, mutta ehtona on uusi venäläisydinvoimala! Halonenkaaan ei sanonut sitä, eikä tätä. Olisi 
ehkä pitänyt. Olkiluodon uuden voimalan tilaaminen Arevalta on osoittautunut täydelliseksi fiaskoksi! 
Jälkiviisautena venäläinen tarjous olisi voinut tuottaa paremman tuloksen. Jotka tilauspäätöksen silloin 
tekivät, tulivat sitoneeksi uusien voimaloiden tilaajien kädet ennalta arvaamattomalla tavalla: 
asiaperustein venäläisydinvoiman tilaamista EI enää ole mahdollista vastustaa! 
 
Venäjän Iranille myymä 1000MW Busherin ydinvoimalahanke tehtiin jo 15v sitten, mutta YK jarruttaa 
ydinohjelmaepäilyksinsä. Putin ilmoitti, että hanke aloitetaan pakotteista riippumatta. Iranin 
ydinasehankkeita pelkääville tämä on kauhun paikka. Barak  Obaman ydinaseettoman maailman haave 
on viime viikoina edennyt. USA ja Venäjä sopivat Prahassa ydinaseitten kolmanneksen vähennyksistä. 
Jota edelsi Obaman päätös rajoittaa omien ydinaseittensa käyttöä ydinaseettomia maita vastaan. Uusia 
ydinaseita EI myöskään enää kehitetä!! Tänään 40 maata miettii Washingtonissa miten ydinmateriaali 
pidetään maailmalla ulottumattomissa laajemminkin. Obama haluaa ydinaseista, mutta Putin ei 
niinkään. Michele Flournoy apulaispuolustusministeri:"Kun presidentti Obaman tarkoituksena on 
vähentää ydinaseitten merkitystä, Venäjä on sotilas- opissaan menossa toisaalle. Onko tämä todellinen 
syy, että Venäjä vastustaa pyrkimyksiä puolustautua ydinaseita vastaan?" 
 
Mielenkiintoinen ja vavahduttava havaita, miten ydinalan lobbareillamme on jäämässä käsiin VAIN itse 
itselleen virittämä venäläisydinvoimamonopolit! Mielenkiintoista, lehdistössä ydinalan loputon rummutus 
siitä, että ydinvopima on tie POIS venäläisenergiasta on kasvanut ei pelkästään 100% 
venäläisjalostusuraaniriippuvaisuuden lisäksi 100% venäläisydinvoimalaratkaisupakkoon! Artikkelin 
sanoma ei paljoja peittele. Suomi hommaa 100% venäläisydinvoimaa hinnasta piittaamatta ja 
välittömässä venäläispakotuksessaan! Nyt alkaa irvokkain osa TVO/Fortumin/Fennovoiman 
ydinlobbauskierroksissa jonka auoisa satama muuttaa maamme 100% venäläisydinvoiman 
vastaanottajaksi kautta linhjan!  
 
Ja JOS Suomi ei tähän taivu uhkaa maamme hallintoa näkemämme Puolan hallintotuhon tyyppinen 
kohtalo! Jos mikä niin ainakin NYT tajuaa ydinlobbarimiliisien kiusaama kansamme, MIKÄ on koko 
ydinalan päätarkoitus 100% venäläisratkaisuuhkailuineen! Rautaa rajan yli, jos emme taivu 
vastaanottamaan hintaan mihin hyvänsä tätä autuuttavaa venäläisydinhanketta, jota tarjotaan aseitten 
pistimillä. Kyllä oli järeä sanoma ja kertoo kyllä miksi Kasakstanin hallinnot ja Puolan hallinnot tyytyvät 
pakotettuihin venäläisydinvoimalaratkaisuihin. Yksi mua tässä myös ihmetyttää. Suomessa on 100% 
venäläisuraanipolttoaineet ja puolet ydinvoimaloistamme JO venäläisydinvoimaa. Miksei muka 
moralittoman ydinlobbauksen loppusaldona myös 100% venäläisydinvoimalahankkeet 
venäläistyöväkineen kaikkineen kelpaisi sikaniskoillemme Helsingissä, kun ydinvoimaa on jo 
vuosikausia ajettu maahamme kuin Stalinin aikalaisten poliisivaltioväkivaltakonistoin. 
            ----- 
 
TVO myyntiin/Miten 70 000t tuhotaan? 
 
YLE bteksti-TV. 14.03.2010 Kansainvälinen ydinturvallisuuskokous on luvannut varmistaa 
ydinmateriaalin turvallisuuden entistä parempmmin sekä lisätä yhteistyötä laittoman kaupan 
estämiseksi. Washingtonin kokoontuneet 47 maata lupaavat julikilausumassaan estää myös muita 
toimijoita kuin VALTIOITA(?) saamasta ydinmateriaalia! Sopimuksen mukaan eri puolilla maailmaa 
oleva ydinmateriaali suojataan 4 vuoden kuluessa.  
 
*OhhoS! Eli sopimus kertaluontoisesti pysyvästi kieltää esim. itseään yksityisfirmaksi mainostaneen 
TVO:n ja sen mm. OL-3 tyyppiset yksityisille suunnatut ydinvoimalahankkeet kuin lekalla! YLE toimittaja 
Harakka sen jo yli vuosi sitten sanoi, että TVO aiotaan pakkomyydä OL-3 ongelmasiivinsä esim. 



811 
 

Arevalle. Niin ja nyt siis maailmalla paljolti pressujen alle jemmatut ydinmateriaalien varastotkin saavat, 
niin mitä? Ehkä peräti kaksoispressut ja kieltokilven koskea. Kaikkineen mielenkiintoista, ettei koko 
kokouksen piilotetuista tavoitteista ja påämääristä kirjoiteta juuri mitään ulos. Kokouksessa on niinikää 
päätetty tuhota 70 000 tonnia näkemällä tappavaa plutoniumia. kukaan ei vaan kyllä tiedä miten se 
voisi tapahtua? Kaikkineen huomaa kyllä miksei näin käsittämättömiä päätöksiä kommentoida. 
 

 

509. Ydinkriisistä toiseen. 
Pasi foorumissa se sanottiin kuvistani: "Olen mykistynyt! 2010.04 alkuviikolla hommasin Vellemanin 50-
200-kertaa suurentavan mikroskopin. No ei se nyt laitteena toki kovin kummoinen ollut. Mutta hieno, 
suorastaan mukaansatempaavan mielenkintoinen se kyllä käteen oli. Reipas vuosi sitten TVO:n 
johtajiston Olli-Pekka Luhta sanoi minulle YVA kokouksessa, että TVO:lla on pakon edessä tullut tapa 
lukea aamutuimaan nettiä. Katsovat kuulema kevyt aavikkohiki pinnassaa, mitä Arto on taas keksinyt 
ydinalan salaisuuksia julkaistavaksi pitkin nettifoorumeja. No tuosta on tosiaan reipas vuosi aikaa ja 
tuulet on muuttuneet. Nyt puolestaan esiteltiin, että repertuaarini alati kasvaessa jo Euroopan NATO-
kenraalistot aloittavat aamutoimensa hikisinä lukien, mitä se Arto on TAAS keksinyt netteihin 
kansainvälisen valtioydinrikollisuuksien paljastuksinaan. 
 
Niin ettäkö esimerkkejä haluttaisiin? Onhan noita. Ostettuani tuon mikroskoopin päätin käyttää sitä 
"oikein". En klassisten perhosten ja ötökköjen silpomiskuvantamiseen. Ydinala on saanut tottua siihen, 
että saadessani käsiin miltei mitä tahansa tietokirjamateriaalistoa tai laitteistoja kykenen ne 
muuttamaan tehokkaiksi aseiksi maailman ydinrikollisten omertojensa murtovälineiksi. Mikroskooppi 
WEB-kameralla ei teenne poikkeusta. Kun saamiani ensimäisiä säteilyeroosiodokumentteja. Siis niitä, 
jota nettihirmupoliisit oli multa dokumentteina mm. kanavasäteilyeroosion väitetodisteina pyytäneet 
julkaistiin minun tietämättäni ensin Tiedefoorumissa. Tästä vajaa vuorokausi, kun NATO tajuttuaan 
kuvien megakriittisyyden iski Irak-täsmäiskuin Velleman mikroskooppiohjelmistoihin. No tästä toivuttiin 
parissa päivässä, attakti toistettiin taas liki viiveittä. Muuta kun kone täyshuoltooon. No tässä vaiheessa 
kimpaannuin Suomen NATO-kenraalien moraalittomuuksiin niin paljon, että pistin kuvani Suomen 
oikeuskanslerinvirastoon. 
 
 Ei kauaa mennyt kun jo seuraavana päivänä sain. Niin en TOKI ydinkorruptoidusta Suomesta vaan 
tarkkentamatta nimenomaan kauempaa ulkomailta ilmoituksen. Sen mukaan olivat kuvani vakuuttaneet 
ei pelkästään oikeuskanslerin, vaan EU:n ydinturvakenraalistot. Ei mennyt jälleen aikaa kuin 
vuorokausi, nyt nämä ottamani säteilyeroosioiden dokumentit olivat jo kriiseinä yli Kiinan! NATO/EU oli 
kylmästi päättänyt alasajaa, ainakin toistaiseksi näitä mikroskooppeja myyvän kansainvälisen 
Taivanilaisen yhtiön myyntifoorumin. Ne oli systemaattisesti alta vuorokaudessa ajettu 14.04.2010 alas. 
En tosiaan olisi uskonut moista megatempoa mahdolliseksi, ellei ilmoitus ydinmiliisien puuttumisesta 
mikroskoopien haltuunantoon olisi tullut kauempaa vapaammasta ulkomaan liikennöinnistä.  
 
Nyt jännitetään kieltääkö EU/IAEA ja NATO maailman vaarallisimpaa ydinrikollisuuksia paljastavat 
laitteet, esim. mikroskoopit! Niin jos, siis JOS maailmanlaajuinen kontroloitu valtioiden välinen 
ydinrikollisuuksien systemaattinen läpikorruptointiaste ei olisi nykyinen ja saumaton. Olisi 
demokraattisissa maailman valtioissa käynnistetty hurraahuudoin kuvieni pojalta ankarat kansainväliset 
turkimukset ydinalan kiistattomasta massamurhaluonteista ja korruptoinneista. Mutta ei toki EU 
Suomessa! Ei toki koska ydinsekoiluun annetaan kuolla miljoonat tuosta vaan. Kukaan ei edes vihjaile 
järkevyyttä, että ydinala alkaisi korjaamaan ja estämään loputonta tuhon kasvunsa kierrettä. 
                 ------------ 
 
Ionien liikkumiskyvyistä 
 
Olen jälleen koettanut muutaman päivän putkeen kirjoittaa A.S:n  aloittamaan tasokkaaseen US 
foorumiin (14.04.-10). Eilen illalla kyllä SUUREKSI ihmeekseni pääsin pitkästä aikaa parisen kertaa 
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aukaisemaan jopa vastaussaittiin. Mutta systemaattisesti ohjelma kieltäytyy lähettämästä vastaustani 
perille! No tänä aamuna panivat hermostuneet Y-militäärit astetta paremmaksi. Juuri kun olin aikeissa 
lähettää Ilkka-poliisin IONI harhoihin kunnon vastakaneetin niin kaukoajattivat penteleet koko 
tietokoneeni erityisen hallitusti alas. Pyyhkivät kaikki koostekirjoitukseni toki ensi töikseen aloittamaltani 
saitilta. Mutta KAIKEN kruunasi se, että jopa oman koneeni suosikkisivustoiltani penteleen NATO-
kalunaherrat mm. pyyhkivät pois koko saitin osoitteistot! No tällaiseen NATO-ohjauskykyyn ydinalan 
nettikontrolerripoliisit pääsivät jo mm. Velleman mikroskoopini kaukotuhoamisissa. No meikällä pateja 
loputtomiin riittää yrittää vaikka sadasti uudelleen.. . Mutta kun homma on mennyt NÄIN sikailuksi 
kirjoitan sulle vastaukseni suoraan. Pistät sittten vaikka esille saittiisi tai miten vaan: 
           -------- 
-US foorumissa esitettiin totaalisen naurettavia ydinmilitäärien keksimiä löyhäpäisiä perusteita sille, ettei 
ionit voisi kulkeutua ydinsäteilyissä paikasta toiseen vapaasti. Ja koska valheensa ydinturvamiliisit 
pelkää vastaukseni murskaavan, korjaan TIETÄÄ asiavastaukseni heittämällä tekevän vedätyksistään 
sillisalaattia ovat nyt myös määrätietoisen härskisti estäneet minua omakohtaisesti kumoamasta silkkaa 
potaskaansa. Tästä erityiskiitos US-joutolehdelle ja erityisesti ydinturvarikollisuuttaan suojeleville 
maamme tunnetusti maailman korruptoituneimmille poliisisoluille! 
 
-Ilkka-poliisin väiteharha liikkumattomista ++..kanavasäteilyioneista kaatuu jo sillä, että aukaisee 
latinankielen sanakirjan. Sielä jo "IONI" käsittenä= sama kuin "VAPAAsti liikkuva"! 
   __________________________________ 
 
-Säteilyenergia muuuttaessaan, eli ionisoidessaan alkuaineen poistaa siltä valenssisidoselektronit 
muuttaen kohteensa samalla vapaasti liikuvaksi "kaasuatomiksi!"  
 
-Kiinteissä puolijohdediodeissa puhutaan kanavasäteilyn tyyppisistä pysyvästi ionisoiduista 
kidevyöhykkeistä P ja N rajapintoina. N- vyöhykkeessä liikkuvat miinusmerkkiset elektronit läpi 
kiintoainekiteitten. Kun taas puolestaan P-vyöhykkeissä kerrotaan "aukkoionien" positiivisina 
elektronivajaina atomi-ioneina vaeltavan esteittä sähkön energian vaikutuksesta, muodostaen 
puolijohteitten toimen kivijalan hallitun ionisaation dioditasasuuntautumisen. 
 
-Esim. lyijyakun nesteessä puolestaan IONIMETALLIT vaeltaa liuoksien sisässä kuin tyhjää vaan läpi 
rakenteiden ja kiintopintojen. Näin akussa kintolyijymetallit miinus ja plusionisoituneina vaeltelee ja 
siirtelee lyijymetalliatomeja niin kauan, että keskenään esteittä läpi pintojenkin sekottuvat metallit 
menevät fyysiseen oikosulkuun pilaten akun. 
 
-Miksi liimasauma on oleellisesti heikompi kuin esim. kovajuotosliitos? Koska kovajuotoksessa lämmön 
avulla IONISOIDUT erilaatuiset metallit imeytetään/diffuusoidaan toistensa SISÄÄN limittäin. Tämä 
onnistuu juotoksissa ongelmitta, koska +..ionisoituneitten metallien diffuusiokyky kulkea kiintoaineitten 
sisään on erinomainen. 
 
-Liitostekniikoista esim. TIG-hitsauslaitteissa rauta ensin IR-fotoneilla ionisoidaan 
valenssielektroniköyhäksi rautakaasuksi. Se sitten täsmäjohdetaan ionivirtana kontrolidussa 
suojakaasuplasmassa sähkötasavirran ohjaamana hyvinkin syvälle metalliliitossaumaan. Jossa sinne 
kulkeutuneet metalli-ionisaatiopilvet jämähtävät alkuperämetallin kaltaiseksi liitospinnoikseen. 
Puolestaan esim. plasmakaasuleikkauksissa IR-fotonoitu metallikasu johdetaan kokonaan pois, (kuten 
ydinvomaloitten putkikiskokiihdyttimiin ahdetut salatusti katoavat tappavat plutoniumionitonnistot.). 
Ionisaatiosäteilyeroosio syö mm. plasmakaasuleikkurissa hetkessä jopa senttien luokkaisen 
eroosirailon leikaten metalleja. 
 
-Tieteen kuvalehdessä oli minusta loistava artikkeli siitä millainen tunkeutumiskyky ioneilla läpi 
kiintoaineen oikeasti on. Siinä ihmiskehon kovimpaan mahdolliseen hammasluukiilteeseen kyettiin  jopa 
lämmittämättä ja poraamatta mitenkään upottamaan kiintoaineista tehtyjä ioneja muutamassa 
minuuteissa! Artikkeli on niin kohahduttava ionimannekiinina, että kuva aiheesta tässä: 
http://kuvaton.com/k/vhG.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/vhG.jpg[/img] 
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Kun TVO/Posiva kertoo päästävänsä 2 200kg plutoniumkanavasäteilyioneja VUODESSA 
ilmakehäämme yhteiskuntavastuuraportissaan häpeilemättä, niin se sen myös v a r m a s t i  tekee! 
Tuumaluokkia paksut reaktoriputkistot eivät todella ole minkäänlainen este säteilyn kaasuunnuttamille 
ultra- agressiivisille kanavasäteilyioneille kaivautua läpi ulos esteittä. Mainitut beettasäteilyt puolestaan 
ydinvoimalan piipuista muodostuvat atomin osasten neutronien vuon 1010 sekunnin-15min elinikänsä 
aikana tapahtuneesta fyysisestä diffuusoitumisesta läpi vaikka metrin paksuisen teräslevyn. Kun 
reaktorin fissiohalkeamisista muodostuneet ylimääräiset neutronit sinkahtavat ulos atomistaan, ne 
ehtivät vartissa jopa Helsingistä Utsjoelle. Halkeavat puoliintumiselinikänsä T½ kaavaa noudattaen n 
15min sisällä 1 000 000eV beettasäteilyenergiakseen. Prosessin pääpoltto tehdään ASEA:n antamien 
tiedotteitten mukaan pääosin 200m savupiipun päällä, jolloin valtavaa tuhoisaa energiaa ei edes mitata 
mitenkään ydinvoimaloitten turvasäteilynormeihin!  
             ------------ 
 
Kuumotuksia. 
  
Aatteles muuten näitä laajemmin. Eli mitä ilmeisemmin esim. kvanttimoottoreille, Teslan kokeilulaitteet, 
kylmäfuusiotutkijoille yms., ehkä monelle muulle, joille on tullut huikea ahaa-elämys ja ovat oivaltaneet 
uuden tavan tehdä energiaa. NATO/NSA/IAEA kaltaiset organisaatiot vaan on luotu systemaattisesti 
lopettamaan moiset toiminnat ydinalan käskeminä? Meikäkään nyt ei varsinainen pessimisti ole. Mutta 
ihan siis oikeesti näitten viimeisimpienkin kokemusten perusteella maailmalla lienee kymmenittäin 
valmiita HYVIÄ ja toimivia energiamuotoja keksittynä. Mutta kun eivät vaan sovi ydinherrojen pirtaan, 
niin muuta kuin "suomiekoenergiatyyliin" murskaksi vaan kaikki koneet ja kokeilut hengiltä, ihan vielä 
"konkreettisin toiminsa!" 
 
 Oli vaikka nyt toi Puolan kaasulöytökin kaiken kertovaa. Eli Puola osoitti, että Itämeren pohjan 
kaasuvarannoilla pyöritettäisiin KOKO Euroopan energiahuoltoja ongelmattomalla ja puhtaalla 
kaasuporaussysteemeillä vuosisadat. Vastaus ennakkoluulottomaan uudistetulle nergia-aikeeseen  tuli 
heti ja kylmästi ydinalan ylijohtajiston kansainvälisenä iskulekana. Tapettiin TIETEN koko Puolan 
kaasuhankkeen startannut presitentin johtajisto!  
  
Luvin muuten pari päivää sitten, että noita Puolan johtajia kuljettaneita koneita oli alkujaan kaksi. Toista 
EI otettu vaan . . "tässä tapauksessa (sabotoituna), sattuneesti käyttöön"! Ja mikä kauhistuttavinta 
kuulla. T.S. julkaisi pienen ilmoituksen 15.04.2010:"Puolan johtajia lennättämään palkattu lentopäällystö 
TIESI jo hyvissä ajoin ENNEN laskeutumistaan yrittäessään, että lasku päättyy katastrofiin! Heitä ei 
myös esim. väitetysti Puolan presidenttiseurue pakottanut laskeutumaan tuolle kentälle." Kuten 
nykyään tapana on ei minkäänlaisia selityksiä, ei kertomuksia ko lehtikirjoiituksissa, miksi tiesivät? 
Eittämättä siis toinen kone poistettiin tarkoituksella, että kaikki perheineen kuolee perään kyselemättä 
kerralla. Kun tämä yksi kone oli sitten ilmassa havaittiin "jotain peruuttamatonta" . Esim. pommi 
laskutelineissä? Joka takasi, ettei pelastuttaisi. Olisivat laskeutuneet esim. matalaan veteen. Tai 
hypänneet laskuvarjoilla tai muuta? Mutta ei mitään. Lisäksi  tätä uutista ei muualta kuullut. Puolan 
johto halusi ydinvapaampaa kaasuenergiaa ja sai maksaa hankkeistaan hengellään! 
         ------- 
 
NATO asialla! 
 
Näyttää kansainvälinen NATO TODELLA suuttuneen noista nimenomaaan säteilyeroosioitten 
mikroskoopikuvistamme! 
Nimittäin katsoin nyt tiedostoistani ja yllätys yllätys. Esim. USA:n  Googlen Gmail ohjelma ei ole 
päästänyt sitten kuun loppuun 08.04 läpi enää AINOAAKAAN uuden foorumiin 
liittymisrekisteröitymistäni. Hyvin samaa kuviota kuin esim. Sanna Perkiön eduskuntakyselyn 
sensurointi. Ihmeekseni esim. Suomi 24 foorumissa tuo kestolukko puolestaan ei toiminut!  Vaan sain 
rekisteröitymisiä sielä läpi varttiluokissa! Tämä kertoo miten paniiki on USA:n kontroloimien NATO-
erikoisryhmien takana!  
 
Ainakin minusta aivan uskomattoman tuntuista, että nimenomaan USA ottaa pultteja parisen viikoa 
liikkeellä olleista mikroskooppikuvistamme tuolla tasollaan. Kaataa Vellemanin myyntisivustoja ja tekee 
täsmäiskuja PC-koneisiin kuin Irakissa konsanaan. Olin ehtinyt lähetellä noita kuviamme tuskin 
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muutamaa päivää enempää kuin alkuun kuukausi ongelmitta toiminut (USA) Valitut Palat foorumi 
totaalisesti jumitettiin, niin  yllätys, yllätys samaisen 2 viikoa sitten! Mitä tämä sitten voi kertoa? Ainakin 
sen, ettei Suomen ydinturvan osastoilla tajuta enää LAINKAAN missä mennään. Ja kontrolerit on kuten 
sun Edwardsin, Saksan STUK lukituksista ja vastaavista voi päätellä nimenomaan USA:n kontroloimilla 
NATO-ydinturvavirannomaisilla! Ilmanko esim. konepistoolien ja haulikojen jako ydinvartijoilleen muuttui 
jenkkityyliin julkiseksi juuri samaan aikaan. 
             ------------- 
 
HuhuijaA! 
 
Sitä aika harvoin neteissä asiaa tuntemattomat poliisistot totuuteen öksyy. Mutta tässä taitaa kaikesta 
päätellen olla "yksi NATO-puuhakenraaleitten" taustatapahtumissa sanomaa julki tuotuna. Jotain kertoo 
jo se, että kirjoitustaustana on  Mese foorumi Mersedes kuskeille. Huomatkaa siis, että ydinyhtiön asiat 
päätetään tällaisen lausunnon mukaan kaukana Suomesta! Ja käskisin keskittää muuten huomion 
myös siihen, että mitään VÄÄRÄÄ infoa en siis poliisienkaan mukaan ole koskaan julkaissut. vaan 
nimenomaan totuuden! Kansalle vaan ei USA:n herrojen mukaan saa kertoa karmaisevaa t o t u u t t a ! 
                 ----------------- 
 Lähetetty: 22.4.2010 18:16    Viestin aihe:     
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
Tää samainen "herra" vaikutti muuallakin beettasoihtuineen. Käsittääkseni herra on ollut joskus 
Olkiluodossa työssä, mutta kansainväliset atomiagentit järjestivät "totuudentorvelle" lopputilin. Ei pitäisi 
kertoa kansalle salaisuuksia...... 
_________________ 
Tusbyn Teräs & Tuning Punkki-Junkkari  
Erehtyminen on inhimillistä, mutta todellisen sekasorron luomiseen tarvitaan tietokone. - Paul Ehrlich  
            ---------- 
 
10.05.2010 
 
> Tuli mieleen, että kun ruiskutukset suuressa mitassa Suomessa alkoivat  
> keväällä ja kesällä 2009, ja niitä on esitetty  
> ilmastonhallintamekanismiksi, ja voi olla mahdollista, että ionisaatio  
> vaikuttaa lämpötiloihin... ja viime talvi oli ennätyksellisen kirpakka. 
 
*Ai että niistä O N siis jossain kirjoitettukin, outoA?! Ainakaan täällä en ainoaakaan aihekontaktia ole 
itse huomannut. Aihe siis on raumaseudulle 101% TABU! 
 
> Tietysti maailmalla tuli lunta aisana muuallakin, missä on ruiskutettu yli  
> 10 vuotta ja tilastovaihtelut ym. mutta tuli semmoinen tunne, että tähän  
> yhteyteen voisi kätkeytyä jotain suurta. Kirjoitan sen nyt muistiin  
> sähköpostivaihtoomme, ja katson saatko tästä jotain kehitettyä eteenpäin. 
 
*Niin siis aattele nyt! Jos lentokineilla lennetään miljardisummia maksaneita ruiskutuksia tauotta 
kuukaudesta ja vuodesta toiseen on takana oltava maailmanlaajuinen  YDINKATASTROFI! Kun 
itselleni pämähti silmiin toi  
ihmiskunnan käsiin räjähtänyt SELKEÄ ydinsäteilykertymästä johtuva sukupuutton merkkeri koin 
"ahaaelämyksen!" Olet tosiaan oikeassa, nyt ydinsekoiluun sotkeutuva ihmiskunta käy jo 
kuolinkamppailuaan. Josta ei tällaisten mega, GIGA luontovaroitustensa perään enää ole minkään 
tason epäselvyyttä. Tämä sukupolvi ei ydinsekoiluissaan säästä. Ja luonnolista enemmän luonto itse 
varmistaa jo sen, ettei seuraavia sukupolviamme enää  
edes NÄHDÄ! Eli se jatkuvasti ja j a t k u v a s t i  muakin kauhistama ydinlobbarien runnoma väite siitä, 
että vasta seuraava sukupolvi kärsisi, tämä on on lumetta! Ympärillämme tapahtuu ja tässä ja nyt vallan 
m i e l e t ö n t ä  vauhtia! Tämä ydinsekoiluitaan runnova ihmiskunta tulee metodeillaan olemaan 
viimeinen ihmissukupolvi! 
 



815 
 

*On todella, TODELLA käsittämätöntä, että ydinherramme tosiaan näkevät kaiken kulissinsa luistuvan 
tässä ja nyt.Ei tarvita mitään ydinsotaa, ei edes lisää kanavasäteilykaasuuntuvia 
ydinjäteluolatonnistojaan. Ei edesydinasekokeita. Riittää näköjään jo se että 10-kertaiset väitettyä 
suuremmat neutronvuopäästöjen siviiliydinreaktorien beettasoihtuamiset 
kanavasäteilymittaamattomuuksineen ja deuteriumeineen päästetään  
biodiversitetteihimme ja kaikki menetetään!  
 
Tämä että 10v aikana sterilisyys nousee +10% tuosta vaan samaa tahtia taustasäteilynousuineen mm. 
sterilisoiden Selkämeren ja Itämeren eläimistöt, sammakot,kalat, matelijat, kaikki tyyni kertovat kauhean 
faktan. Ihmiskunta tulee 99,9% häviämään ydinvoimineen maailman kartalta. Tasan AINOA vaihtoehto 
olisi tehdä ratkaisu luopua ydinvoimasta HETI. Kertakaikkiaan ainoa! Onko ydinkiimaisista  
rappioiduista ja korruption runtelemista virkaporsaistamme muutosvalmiutta uudisenergiaan ? Ei tasan. 
Ainoa toivo onkin siinä, että nytkin Suomen ydinsekoratkaisuista riehaantuneet "markkinavoimien ja 
mielenosoitusten"  
kaltaiset pakottavat kansanmassat tekisivät Tanskan ydinluopumisihmeen! 
 
> Mielenosoitus (jossa en ollut) oli yllättävänkin väkirikas, 2600hlö. 
 
*YLE muuten puhui 5 000henkilöstä? 
 
> Hiukan ahnehtienkin aiotut kaksi lupaa ovat saaneet enemmän porukkaa aktivoitumaan. 
 
*Valitettavasti muuten ei noin! Fennovoimalle on kuulema luvattu JO 2kpl, kenenkään edes kertomatta 
miten ja miksi, siis 2* 1000MW paukupaskimot todennäköisesti sekä Simoon, että Pyhäjoelle!( Eikä 
tässäkään kaikki). Nyt  
halutaan runnoa vielä kaiken kukkuraksi Fortumin lupa Loviisaan myös! Uskoisinkin, että juuri tämä 
suora uhkailu Helsinkiin on noinkin ison mielenosoituksen priimus moottori nyt! Jopa veltostettu G.B. 
alkaa pikku hiljaa tajuta, että TVO:n Pertti Simolan 1 200 uraanikaivoksen vaatima Askolan isotoopiaie 
jaksaa elää.  
 
Jotain barbariaa ollaan lisää juonimassa, koska Areva myi kuulema vaivihkaa KAIKKI Suomen 
uraanikaivosaikeensa  kanadalaisille= USA:lle viime viikolla (18-10). Tämä viittaa vahvasti siihen, että 
USA  torppailee nousevaa Venäjän Suomen uraanikaivoshanketta vastustavan terveen asenteen 
vastustajaksi. Venäjä kyllä uskaltaisi uhmata EU:n Arevaa. Mutta EI uskalla kyseenalaistua taas USA:n 
ylikansallisia uraanilobbareita vastaan. Kanada on tässä selkeä kulissi, jotta suuri kansa ei tajuaisi 
miten kireälle tilanne on ajautumassa USA:n toimin. Maailman neitseellisisitä uraaneista 15% on ja 
pysyy siis Uudellamaalla ja sen herrat aikooo ruuvata itselleen näköjään mitään keinoa kaihtamatta 
nimenomaan EU:n ydinaseisiinsa. 
 
>Tietysti 10 000 olisi toivottu, mutta nyky-apatiassa useat tuhannet ovat sentään jotain. 
 
*Määrä on muuten s e l k e ä s t i  ennakoimastani positiiviseen yläkanttiin! Mikä kertoo sen, että 
taustaverhon takana kuohuu paljon kerrottua enemmän. Toki kaikki yllä kertomani. Mutta ainakin nyt 
tuntuu vahva pohjavirtaus siitä, miten ihmiskunnan muutamassa vuodessa lukiutumaan päästetty 
totaalinen Y-sukupuuttosterilisaatio ydinvoimaloitten neutriinovuopäästöjen ja kanavasäteilykertymin 
aletaan vihdoin ja viimein. Niin voi sanoa, että täysin MEIDÄN juttujemme vaikutukspaljastuksista pala 
kerrallaan  vaikein vatsoin TAJUTA! Ai miksikö olen tuosta niin varma? No jos kerta jopa 
Oikeuiskanslerin kaltainen yyberpäättäjäkaveri reagoi kyseenalaistamatta mm. meikän heittämään 
ydinkorruptoinnin tekstiin 3h viiveellä SUORAAN radiokommentoiden, niin ei kai niillä ole paljon muuta  
mahdollisuutta enää! 
 
 Oikeasti siis näin välitön reaktio plus päälle kokonaisen superaikatauluunsa kiihdytetyn kokonaisen 
ydinlisärakentelupäätöksien heittäminen välittömänä seurauksena yli kesän niin aatteleppa ite? Kuka 
olisi iki maailmassa vielä tavatessamme 2v sitten voinut edes unelmoida, että juttujemme muljaama 
yleinen ydinlobbausilmapiiri saadaan NÄIN epävakaalle savijaloilleen!? Jaa niin heti maanantai 
aamusta alkoivat taas Tampereen len noston booriruiskutuskoneäänet kiiriä, mutta ainakin vielä pilvet 
tuntuvat estävän tositoimiaan. Haluan liitekuvakllani korostuttaa sinulle päin, että jo muutama 
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ruiskuttamattajätön päivä. Ja vaikka TVO:n toinen paukkumiilu on revisiossa niin s i l t i  aurinko jo 
alkaa rumasti iltapunertua! Tässä näkee hyvää paremmin miten  
Malenkan -kuorimallivarastoimat säteilypilvet huokuu suoraan maasta ilmaan säteilyenergioitaan kuin 
tyhjää vaan. 
 
http://kuvaton.com/k/U4z.jpg  
[img]http://kuvaton.com/k/U4z.jpg[/img]  
 
 

510. Ydinmateriaalisalaisuuksia. 
 
16.04.2010. MTV esitti Yhdestoista hetki nimisen rikosjännärin. Aiheena on selvittämättömät ilmiöt ja 
niihin liittyvät erikoiset rikoslaboraatiot. Pieni syöpää sairastava poika joi tavallista lähdevettä. Ja 
kasvain mystisesti katosi. Pian tätä ihmevettä myytiin kovasta hinnasta, mutta juojat alkoivat kuolla ja 
sairastua. Kaikissa tutkimuksissa lähdevesi oli kuitenkin aivan tavallista lähdevettä. Sitten tutkija teki 
tuosta vedestä jääkuutioita, jotka yllättäen UPPOSIVAT! Vesi näin osoittautui raskaaksi vedeksi, jossa 
on vedyssään ylimääräisiä säteilyn sinne sitouttamia neutroneja.  
 
Ihmeellisintä tässä oli se, että mikään ei ilmoittanut mittauksissa, että vesi olisikin säteilyllä tappaja, 
koska neutronointia eivät säteilymittarimme kykene edes näyttämään. Uhreissa mitattiin 
limakalvotuhoja ja tappavan vaarallisia säteilyoireita. Filmissä näytettiin esim. pesukarhua, joka liikui 
päivällä. Kuin ohimennen kerrottiin, että raskasveden juonti sekoittaa mm. myös nisäkkäiden 
unipäivärytmit. Mielenkiintoinen kaneetti kun maailmalla räjähdysmäisesti säteilytaustan ja reaktorien 
neutronimyrkytetyn veden alati kasvaessa ihmisten suurin ongelma on SAMA univaikeuksien 
selittämätön kasvu! 
 
Se mikä minua filmin sanomassa häikäisi oli, miten USA:ssa äärimmäisen tarkoin esim. Suomessa 
salattua aihetta käsitellään. Eli vedestä filmissä tehtiin terroristien toimesta äärimmäisen vaarallinen 
bioaktiivinen likaisen pommin kaltainen massamurhaväline. Mikä huikempaa filmissä kerrottiin jo pienen 
säteilytyksen arkiseen veteen tuottavan raskasvesimyrkkyä. Terminä oli esillä Suomessa tuiki 
tuntematon ilmiö, "raskasvesimyrkytys!" Aivan huimaavaa, että tällaisista uskalletaan maassmme 
nykyään edes puhua. Eikä tässä kaikki. Filmi kertoi myös miten raskasvettä tehdään arkisella 
tasasähköelektrolyysillä. Se rikkoo veden ioneiksi ja jättää nesteessä olevaan erotuskiehkuraputkensa 
sisään kuulema pelkän raskasveden. Katsoin aivan sattumalta tuon pätkän. Raskas vesi on ydinalalla 
TABU. Siitä ja sen toiminnan mekanismeista tuo pieni filmin pätkä toi esille huikeita piirteitä, joista en 
edes minä ole kuullut muualta. kerrankin yleensä pinnalliseen jenkkifilmiiin oli ympätty asiaa isolla.  
 
Jutussa on pelkistettynä kyse ydinvoimaloitten tritiumpäästöt. Kun säteilytys muuttaa arkisen veden 
vedyn ylimääräisellä neutronilla kaksinverroin raskaammaksi on tuo vety "tritiumia". Tätä tritiumia 
ydinhallinto puolestaan pitää niin mitättömänä asiana, ettei sen päästötonnistoja ydinvoimaloista ja 
ydinjäteluolista, saati uraanikaivoksistakaan mitata l a i n k a a n ! Tiedotusvälineissämme riehuvat 
poliisivirannomaiset puolestaan mistään piittaamatta ilmoittavat deuteriumongelman täysin mitättömäksi 
vaaraksi, jota ei heistä kuulema kanata edes yrittää valvoa. Raha puhuu ja valtioväkivaltakoneisto 
antaa kasvavan ydinmassamurhaamisen esteittä jatkua. Oksettaa. . .  
 
 Olen asiasta tehnyt useampiakin viranomaiskyselyjä ja kanteluja jopa oikeuskanslereillemme asti. 
Minkäänlaista virannomaisvastausta ei tunnetusti maailman korruptoituneimmilta maamme 
vastuuvirannomaisilta saa. Mikä kauhistuttavinta tästä alati kertyvästä massamurhaavasta 
bioaktiiviaineesta ei saa edes kasvukertymätietoja. Sen tiedän, että esim. TVO myöntää 
kaksoisneutronisen tritiumin luonnossa esintymisten määrien räjähtäneen käsiin yli 250-kertaistumisten 
salatuissa SYKEsarja B7 raporteissaan jo vuoteen 1993 mennessä. SIITÄKÄÄN tutkimuksesta ei jatko-
osia ole aina korruptoinnille herkät vdinvastuuvirannomaisemme halunneet vaatia julkaistavaksi. Ei 
ainakaan sen jälkeen kun mm. tritiumpäästöt olivat jo 360- kertaistuneet.  
            -------------- 
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Venäjäharha, kuulakekotulevaisuus? 
 
T.S.22.05.2010 Energiaa, energiaa, energiaa. Neuvostoliiton romahjtaessa katosi samalla maapallon  
toinen suurvalta, mitä venäläisten on ollut vaikea ymmärtää. Venäjällä on toki yhä sotilaallisen mahtinsa 
turvana mittavat varastot ydinaseita, mutta maan ainoa todellinen valtti kansainvälisen politiikan kentillä 
on energia.Venäjän energia. Maailman suurimmat maakaasuvarannot 23%.Maailman suurin 
kaasunviejä. Maailman suurin öljyntuottaja. Euraasian suurimmat öljyvarannot.(Muttab yllätys, ylltys on 
Venäjällä jotain pientäkin. Aiemmin 70% maailman uraaneja jalostava ja vuoteen 2008 asti pelkillä 
asepurku-uraaneillaan 50% maailman ydinenergian polttoaineita toimittanut ydinalan suurmahti on 
enemmän kuin rutkasti menettänyt noista ajoistaan, lehti vetää maton uraanialan alta 
ennenkokemattomalla tavalla!) Venäjän uraanin tuotanto maailman tarpeesta 10%!. . . .Vain 2v aikana 
energianegatiiviseksi muuttunut uraanin tuotanto on lohkaissut Venäjän osalta -40%!Jostain kumman 
historiallisesta syystä ihmisille on jäänyt päälle illuusiot siitä, että venäjän mantereella olisi uraania. Yksi 
nyt on varmaa, ei ole ainakaan ENÄÄ! 
 
T.M.8/10. "Uudet tulevat neljännen sukupolven reaktorit ovat kiinnostavia ja jännittävää tekniikkaa. 
Esittelyssä toimikoon kuulakekoreaktori."Kuulakekoreaktori on korkean lämpötilan kaasujäähdytteinen 
reaktori, joka on todennäköisesti seuraavan sukupolven reaktori", sanoo diplomi-insinööri nuorempi 
tutkija Heikki Suikkanen  Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Eteläafrikkalainen PBMR, joka toimii 
Centurionissa Pretorian lähellä. Peddle Bed Modilar Reactor: 
 
- Heliumsuojakaasuinen +900C. (Pienikin vuoto ja reaktorin sisällön hapelle avoin suojaamaton 
grafiittikuulaspolttoaine räjähtää Tshernopaloonsa vailla kontrolin mahdollisuuksia.) 
- USA keksi idean jo 1950-luvulla ja epäonnistui. Saksa jatkoi 1960-1980 asti ja epäonnistui. Lopulta 
tuplaepäonnistuneet paperit lahjoitettiin Afriikkaan pois idean lopahdettua pettymyksiin onnistumatta 
kaupallisesti koskaan. Myös Kiina yritti ja nyt valtiot aprikoivat katkaista hankkeen rahoitukset 
lopullisesti! 
 
- Jo 1950-luvulta asti kehitetyt kaasujäähdytereaktorit ovat osoittautuneet vaarallisesti säteilykertymiä 
kokoaviksi, koska kaasu ei puhdista vedenn lailla kanavia säteilykuonan kertymistään. Mm. 
reaktoripurut ovat olleet kokeillessa tyypeissä suunnattoman kalliita säteilyvaaransa takia. 
-Reaktorityypissä on 450 000kpl noin 60mm kokoista polttoainekuulaa. Joka kuulassa on puolestaan 6 
osaa. Polttoainetankissa on siis 75 000kpl erillistä monimutkaista kuluvaa polttoaineosaa. Jonka UREX 
jälleenkäsittelytarpeet tekevät polttoainekustannukset tähtiteteellisiksi. 
-Ydinala on kärsinyt jo pitkään kustannuspaineissa mammuttitautia 2 500MW 
reaktorikokoilluusioissaan. Ei kärsi enää. Kuvailtu "lupauskekoreaktori". Teho romahtanut nyanssiin, 
luokkaa 70MW! Ja koko lämpöteho 200MW!  
        -------------- 
 
Ydinvoimalakauppoja maailmalta. 
 
Libyan johtaja Muhammad al-Gaddafi tunnettiin taannoin arabimaiden terroristien suojelijana. 
Mainettaan parantaessaan hän päätti satsata tekniikkaan, joka takaisi maansa kohoamisen 
hyväksyttyjen valtioiden joukkoon. Ensitöikseen päättäen muuttaa erämaavaltionsa viljan 
tuottajamaaksi keinokasteluprojektein. Siihen tarvittavaa vettä hänellä oli valtionsa toisella laidalla 
olevissa antoisissa keitaissa. Muhammad rakennutti kalliilla maanalaiset isot teräksiset satojen km 
putkilinjat. Kooltaan massiiviset, kokonainen tankkikolona olisi niissä mahtunut kulkemaan. Pian 
huomattiin eräs keskeinen lisäongelma. Mahtavan kasteluvesimäärän siirtäminen vaatisi valtavasti 
energiaa. Libya toki on öljyntuottajavaltio, öljy toimisi pumppujen ilmalauhduttimilla 
energiavaihtoehtona. Mutta Gaddafin maine oli mennyt terroristeissa ja lentokoneitten räjäyttelyissä 
nolliin.  
 
Maansa johtaja kyllä tiesi miten roskavaltioksi boikotoitu Libya saataisiin arvostetuksi maailman silmin. 
Tehdään kuten Suomi, haalitaan maa väärälleen ydinvoimaloita ja ydinmateriaaliaan myyvien katseissa 
maa muuttuu kultaa arvostetummaksi päivässä! Olemme huomanneet, tie maailman 
terroristikuninkaasta on helpointa muuttaa ylistetyksi johtajaksi yhdellä keskeisellä tavalla nykyään. 
Venäjä vallan innostui tarjoamaan voimaloitaan Ranskaakin innokkaammin ja peräti 4kpl ydinhanketta 
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tehtiin. Taas IAEA sai iloita Telluksella jylläävästä ydinbuumista vailla vertaa. Kuivuuden runtelemille 
saataisiin jatkossa myytyä satamäärin uudenkarheita unelmien ydinvoimaloita. 
 
Tuli sitten vastaan päivä, milloin Gaddafi sai ydinvoimaloittensa 4 kullankiiltoista starttiavainta käteen ja 
kansa riemuitsi. Nyt arabikehitysöljymaa isketään maailman tajuntaan myös edistyksellisenä 
ydinmahtimaana. Tai no. . . Venäläistoimittajat totesivat, reaktorien starttaavan h e t i, kun saisi 
tarvittavan jäähdytysvetensä. 1 500L/s jokaista 1000 MW sähkötuottotehoaan varten oli pyyntiminimi. 
Hieman hämillään al-johtaja sitten kysyi, eikö pumpattu  vesi riittäisi siihen? Loput kuumenneena 
pellolle kasteluun? "No ei ihan." Sanoi venäläismyyjä. Ydinvoimaloitten hukkalämmön 
haihdutustorneista menisi vettä taivaalle haaskuun yhtä nopeasti kuin ydinvoimalat sitä pumppaamaan 
pystyisi. Hieman epäuskoinen ja jo raivonsa punaama Muhammad tokaisi, kävisikö Välimeren rannikon 
merivesi jäähdytykseen?  
 
Ei käy, hengenvaarallisen kuumaa yli +30C lauhdevettä ei ydinvoimalat kestäisi lainkaan. Vain Suomi 
kuulema enää ottaa megariskit ylilämpimillä lauhdevesillään. Mutta mikään oikeasti sivistynyttä maata 
ei IAEA salli käyttää moista tappometodia ikinä! Merivedenkään haihdutustornit ei niinikää toimisi, 
koska kertyvä suolatonniston haihdunnan laskeumat tappaisi hetkessä kasteluun tarkoitetun valtion 
peltoineen päivineen! Nyt IAEA yhä edelleen kauppaa innokkaana ydinvoimaa ratkaisuksi kasvavan 
vesipulaan maailmaan! Kiina luopui jo tuhansista Y-aikeistaan, mutta Libyan 4 uudenkarheaa ja myös 
jatkossa ikuisesti starttaamatta jäävää esimerkillistä ydinvoimalahanketta on vetävä ydinbuumiaihe 
kaupattavaksi hölmöille johtajille. Sitä kannattaa käyttää maailman tulevan kuivuuden eston ihanaisena 
malliesimerkkinä ydinvoiman kyvyistä. Vai voiko? Kysykää sekä janoisilta, että nälkäisiltä, ETTÄ 
sattuneesti nyt myös rahattomilta libyalaisilta!)   
 
 

511. Ydinjäte ei ongelma! 
 
Ydinjäte EI oleellisin ongelma. 
 
Ydinteollisuuden lobbarit haluavat systemaattisesti korostaa, että ydinenergian keskeisin ongelma olisi 
"pieni kasa" käytettyä ydinpolttoainetta. He eivät vahingossakaan keskustele, esim. miljoonakertaisista 
uraanikaivosten ja jalostamojen jätteistä. Ihan tietyistä heille opetetuista syistään. Luonto tieteen 
valossa 4 WSOY sivulla 373 kertoo miten uraanihajoamistuote radium muttuu suoraan ilmaan 
kaasuuntuviksi aineosikseen. Vain 1 760v kuluu siihen, että 1 000 000kg ydinuraanijätteestä on 
kadonut näin pelkkänä radiumina laskien konkreettisesti ilmaamme kaasuuntuen, kuin taiottuna 500 
000kg. Tämä on hurja luku, koska TVO:n esim. nykyisen suuruisesta KPA ydinjätevarastosta katoaisi 
mainittu 300kg/v ikiongelmajätettä konkreettisesti vuosittain vain hyvällä tuuletuksella! Näppärintä 
ydinalalle hommassa on se, että kun säteilyjäte katoaa näin yhdenkään mittarin ilmoittamattomana mm. 
kanavasäteilytonnistoina, ei ongelmaa "oikeastaan edes ole!" 
 
Samansuuntaisella metodilla katosi esim. ydinuraanikaivosten energianegatiiviset CO2 päästöt. EU teki 
vain salaisen päätöksen, ettei niitä LASKETA ja siinä koko ongelma hävisi ikiajoiksi. Hemmetin 
näppärää! Mittaamatta yli 50 eri tunnetusta säteilymuodosta jätetään reippasti yli 95% ja vain koska 
näin on sovittu! TVO mainostelee jo uhmakkaasti miten OL-3 ja muut tulevat reaktorityypit tehdään niin 
p a l j o n plutoniumpolttoisemmiksi, 1000-kertaa agressiivisemman polttotuotoksen koneiksi, että 
jatkoon ydinvoimaloista ei tarvitse poistaa MITÄÄN!  
 
Mätkitään vaan uutta polttoainetta "seinien läpi kaasutettujen tilalle". Tämä siis ON nyky-
ydinturvalakiemme tulkinnoin täysin laillista tapaa hoidattaa loputkin ydinjätekertymät kanavasäteilyinä, 
neutronivoina, neutriinoina, deuteriumpäästöinä, yms.. No ylipäätään millaisina tahansa Malenkan-
kuorimallisäteilyenergioina ulos surutta. Keskeinen idea tässä on polttaa ydinjäte muotoon, joka ei vaan 
näy suoraan alikehittyneissä nykymittareissamme!  
 
Koko homman juluna on tietysti varmistaa, ettei kansa TAJUA millaisessa muodossaan 
plutoniumydinjäte tieten poistetaan tahkojuustomaisista reaktoreistaan ympäröivään luontoon 
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sinkoutuvina jopa valonnopeina säteilypaketteina. STUK-valtiomonopolit taas takaa sen, ettei kukaan 
edes uskalla vaatia paranneltua kontrolia karkaavan kanavasäteilyplutoniumin seurannaksi. Ja mikä 
tähdellistä ydinalan omerta siitä, miten koko rikoskoneisto korruptoidaan sulattamaan tämä kaameus 
kiristetään äärimmäiseen ydintietovuodon kontrolointiin. Teeman kuulimme huhtikuulla 2010:"Hyvät 
ydinvartijatoverit, jaemme teille haulikot, konepistolit ja singot, joilla saatte nyt poliisivaltuuksin roiskien 
hävittää kaikki ydinkriitikot maastamme". Orvel haudassaan shokissaan nauraa, miten pumpulinen 
hänen v.1984 kertova  kansanmanipulointi-illuusion kirjansa on verrattuna  tähän meneillään olevaan 
ydinkontrolikulttiin. 
        ------------- 
 
Ydinjäteongelma II. 
 
Koko tämä aihekokonaisuus starttasi siitä, että TVO ilmoitti jatkosuunitelmissa käyttämiensä 
plutoniumpolttolaitoksiensa toimivan niin, että uraania vaan lisätään, eikä hyödössä käytettävää 
polttoainetta tarvitse enää poistaa suljetun kierron reaktoreistaan! Kuitenkaan ydinjätteen varsinainen 
MASSA ei luonnollisesti VOI kadota mihinkään. Tällaisen reaktorityypin ominaisuus on suorastaan 
järkyttävä esimerkki siitä MIKSI on niin tärkeää ydintietona opettaa tajuamaan, että tällaisen järkyttävän 
reaktoriajattelun sisältö vaan ammutaan surutta ulos, mittaamatta ylettömän rajuna neutronivuona, 
ennenkaikkea kanavasäteilyionien plasmakaasuina. 
 
Ja perusuraanin puoliintumisajat: 
Uraani      92 U-232        21,89MeV            70v                   Alfa 
                U-233                            1,592*10^5v           Alfa 
                U-234                            2,446*10^5v           Alfa 
                U-235                            7,038*10^8v           Alfa 
                U-236                            2,342*10^7v           Alfa,sf) 
                U-238                            4,468*10^9v           Alfa,(sf) 
                U-239                            23,5min               b- 
 
Mutta koska puhuin NIMENOMAAN OL-3 tyyppisistä PLUTONIUMREAKTOREISTA pannaan nyt 
häkellyttävästi myös näiden tappavanvaarallisten plutoniumpolttolaitosten puoliintumisajat: 
Plutonium   94 Pu-237       22,19MeV            45,1vrk               EC 
                Pu-238                           88v                                
                Pu-239                           2,411*10^4v           Alfa,(sf) 
                Pu-240                           6550v                 Alfa,(sf) 
                Pu-241                           14,4v                 b-,(sf) 
                Pu-242                           3,763*10^5v           Alfa,(sf) 
                Pu-243                           4,956h                b- 
                Pu-244                           8,08*10^7v            Alfa,(sf) 
 
Kuten huomaamme tuo vajaan 2 000v masskadon puoliintuminen romahtaa kun ruvetaan käyttämään 
jo peruspolttoaineena 29 000kertaa nopeammin (puoliintuvaa) tässä tutkimuksessamme kaasuuntuvaa 
plutoniumpolttoainetta. U-235 puoliintumisaika on luokkaa 700milj. vuotta. Kun taas OL-3 tyypin 
plutoniumpolttoaineen Pu-239 puoliintumisajat on luokkaa 24 000v.  
 
Tässä ydinalan tarkoin tutkintakiellon alaisessa lähestymistavassa on tajuttava, että ydinjättteessä 
puhutaan nimenomaan uraanin hajoamissuoran, tässä tapauksessa radiumjätteen 
käyttäytymiskaavasta. Plutoniumikin reaktoriin toki muodostuu pelkästään uraanijohdannaisena. Mutta 
plutoniumin valtavasti massiivisempi jälkisäteily on tässä keskeistä. Jälkisäteily säteilyeroosoi 
ydinjätteestä ++..ionisoitunutta kanavasäteilyionisaatiota sitä enemmän, mitä suurempaa 
säteilyenergiaa tuottaa. Yleisessä tiedossa on, että plutoniumreaktoreista sinkoaa 1000-kertaa 
rajummin jälkisäteilevää jätettä. Toisaalta myös plutoniumreaktorin tiedetään olevan 10-kertaa 
säteilevämpää ulospäin uraanista perusreaktoria.  
 
Kun käytämme näistä kahdesta saatavaa n.100-lukua keskiarvona huomaamme mihin ydinala tieten 
tähtää. Uraanijohdannaisen radiumin 1 760v aikana massaltaan puolittuvat ajat aiotaan runnoa 
ydinvoimalan maksimikäyttöikäluokkaan 30v! Siksi TVO ydinala laskee voivansa muuttaa reaktorinsa 
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pelkiksi ++..ionisoitunutta kanavasäteilyioneja ympäristöönsä sienen lailla suotaviksi massatuhon 
välineiksi. Jo ajatuksena on täysin ulkopuolella järjenkäytön. Ydinteollisuus alkaa jatkoon pelkästään 
tuottaa ympärillemme reaktorisukupolvia, jotka tehdään tällaisiksi VAIN sitä varten, että ydinjätteen 
pitäminen reaktorissa on jo nyt liki mahdotonta. Koska ongelmaan ei olle 60v aikana keksitty ratkaisua 
aletaan systemaattisesti hyödyntää hakemalla haettuja porsaanreikiä syytää ydinjätteet muitta mutkitta 
kaikkialle ympäristöömme muodossa, joita ei HALUTAKAAN mitata! Ajatuksena tämä systeemi 
kalventaa jopa Stalinin tavan hoidella CCCP mallissaan ydinjätteet vailla moraalia. 
            ------------ 
 
Kohti infernoa! 
 
Islannin tulivuorituhkan lopetuspäivän jälkeen oli booriruiskutusta estetty lentokielloin v a i n viikon 
verran. Ydinvoimaloitten, erityisesti TVO:n yläpuolella oli jo näköjään näin lyhyessä ajassa kasvanut 
valtava ionisaatiokeskittymä. Enää ei ollut edes pakkasta luomassa ilmakehään virtauksien 
sekoittumista estävää kerrostumista. Itse asiassa sunnuntaina oli liki myrskytuuli, mutta jo silloin 
lentokoneet yrittivät epätoivoisesti ylilentoruiskutustaan, mutta eivät onnistuneet. No manantaina 
26.04.2010 lentokoneet iskivät raivolla ruiskuineen Olkiluodon ilmatilaan. Myrskyisäkään tuuli ei siis 
sekoittanut ionisaatiokeskittymää enää! Tilanne oli vallan uudella uhkaavuustasolla nyt. Ionisaatiotason 
hurjan kohoamisen takia lentokoneita risteili tauotta aamuvarhaisesta iltamyöhään. Näin muuten jopa 5 
boori, barium, alumiiniruiskutusvanaa kerrallaan. Ruiskutúkset oli suunnattu estämään 
ionisaatiovirtaukset erityisesti Tampereelle ja Turkuun. Tilanne näyttää pahenevan hurjaa vauhtia. 
 
 Koska kesällä en likimainkaan näin massiivisiin ruiskutuksiin ole nähnyt ydinalan edustajien 
turvautuvan aiemmin. Muistat vanhastaan miten rajuimmat pakkaskerrostumat punasivat taivaita 
joulukuusta tuionne helmikuulle viime vuona. Nyt nostettuamme tämän taivaankannen 
beettasoihtuamisilmiön julkisuuteen ei edes toukokuun alut tunnu tuovan loppua loputtomaan 
säteilykasvua vastaan taisteluun. Muuten Pasi foorumissa nettipoliisit ilmoitelivat jo aamuvarhain, 
etteivät ehdi neteissä sensuroimaan, koska heille on annettu ankarat määräykset mennä HETI 
booriruiskutuslennoilleen. No ainakin yksi hommassa on varmaa. Laskelmamme ja kuvamme 
ydinvoimaloista tauotta pakoon pääsevistä kasautuvistä ydinsäteilykertymistä korkealle jopa 10km 
korkeuksiin ON alun vastustuksen jälkeen alettu ottaa todella vakavasti. Itse uskon, että esim. 
beettasoihtukuvasi ja YLE Turun Kuusiston taannoinen ennakkovarotusjuttuni on omalta osaltaan 
aiheuttanut tämän nykyisen näkemämme hurjan lisäpaniikoitumisen. 
 
Kun katselen tätä päivästä toiseen lisääntyvää miljoonia ja miljoonia maksavaa ydinalan epätoivoista, 
ultra salattua taisteluaan vääjäämättä aina vaan kasvavaa beettasoihtujen, kanavasäteilyjen ja 
neutronivoiden infernoassaan. Ja kun tajuan, että nimenomaan ME alunalkaen aloimme maailman 
ensimmäisinä tästä kaikesta keromaan avoimesti julkisuuteen. Alan piku hiljaa tajuamaan millaisen 
maailmanlaajuisen "ahaaelämyksen" maailman näistä sanoistamme sai. Mitään vielä 2v sitten 
tietämättömille ydinvastuullisille olemmekaan JO tehneet asiat mitä selkeimmiksi. Nyt olkaa ydinalan 
hirttosilmukan luisuva ihmiskunnan kohtalonvuodet päättää kuunnellaanko sanomisiamme, vai 
suistetaanko ihmiskunta ydinkäyttäjinä kohden ammottavaa kuiluaan. 
 
 Jotain, niin jotain niin suurta ja käsittämätöntä tapahtuu tässä ja nyt. Edes minä en voi tietää oppiiko 
näistä vihonviimeisimmistä varotuksistamme paatuneet ja korruptoituneet ydinhallintomme 
päättäjät..Eikä se liene tässä edes oleellisinta. ME olemme se huutavan ääni. Jonka jo pelkkä 
olemassaolo takaa sen, että kukaan, tasana kukaan tulevasta vastuun kantavista ydinalan vastuullisista 
viranomaisista EI voi sanoa, etteikö ole kuullut vuosien mittaan esittämiämme jatkuvia varotuksia. 
Tajunnet varmaan, että JOS ja kun jo nyt päätetyt ydinhankkeet starttaa mikään ei täystuhoutumisen 
vääjäämättömyyttä enää estä. Varoituksemme paatuneimmalle ydinhallinnolle Suomessa on ja pysyy. 
Mitä kohtalokasta tulevat vuodet tuo tulee heidät tietentahtosesta rikoksestaan ihmiskuntaa vastaan 
ottamaan vastuullisiksi. 
         --------- 
 
Mikä meteorissa palaa? 
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 Abropoos muuten oletko ikinä miettinyt kun oksidinen kivimeteoriitti putoaa ilmakehään. Muodostuu 
valtava palava tulihäntä ilmakehään. Tässä on jotain todella, toella outoa. JIM dokumentissa aiheeseen 
pureuduttiin ja ihmeteltiin miksi sekä metalliset, vesijäiset, että valmiiksi palaneet kivimeteoriittiset 
leimuaa samankaltaisin rajuin tulihännin? 
 
Ohjelman vastauksessakin on vahvaa mystiikkaa. Kerrottiin yliolkaisesti, ettei meteorin aineet siinä 
pala, vaan itse  i l m a! Miten hitossa nykyfysiikan mukaan ilma palaisi? No ei se pala normaalissa 
liekissäkään. Mutta kun kosmisen nopeuden meteorin tuoma kineettinen energia IONISOI ilmakehän 
typen ja hapen muodostuu yliagressiivista plasmakaasua. Ja plasma on aineelle sellainen tila, että 
palamaton typpikin alkaa hapettumaan valkeaksi oksidipulverikseen. Tämä asetelma on sitten samaa 
kun ydinvoimalapäästöissä säteilyuenergiaa sitoutuu arkiseen ilmaan. kriittiseksi energiaksi 
kasautuessaan tapahtuu mistä Einstein varoitti. 
 
 Ilmakehämme räjähtää säteilytaustamme alati kasvaessa tilaan jossa typpikehä palaa yhtyen 
ilmakehän happeen globaalissa maailmanlaajuisessa palossaan katastrohalisin seurauksin. Juuri siksi 
ilmakehän ydinasekokeilutkin oli pakko 1962 lopettaa Tsar Bombajan Venäjän vetypommikokeen 
jälkiselvittelyissä. Ettei säteilykertymät polttaisi maapallomme koko ilmakehää ydinsäteilykriittisenä 
massana. Kätevää, ettei tällaisista uskalleta riviäkään kansalle kertoa. 
 
 

512. Säteilyeroosiotutkimuksia. 
 
19'' kuvaputki Sony 27kV. 
 
Vaan malttakaas vielä tovi. . .!Tein jotain jälleen kerran ihan USKOMATONTA. No hei, eli haalin 
tuollaisen Sony 27 000V 19 tuuman väripäätteen. Sen panssarilasin paksuus edessä tuumaluokassa ja 
putkessa sivuillaan on 10mm. Laskeskelin, että pitäisi kyetä L E I K K A A M A A N tuon ympäri, eli 
lkalkylois urakkameri, 120cm2 kokoinen leikkuuutehtävä 22mm minidril lasilaikalla!! Eihän tuollainen ole 
edes teoriassa mahdollista! Ja no hei eihän sen "pitäisikään" olla mahdollista! Sinne jää purkausputken 
säteilyeroosiolöydökset ja muut ankarasti tutkintakielletyt ydinturvallisuuden vaalimat salaisuudet 
pysyvästi piiloon. 
 
 Eli kuten jo arvaat JUURI sellainen haaste, jota 60v aikana ei KUKAAN maailmassamme julkisesti ole 
edes tosissaan koettanut rikkoa. Muuta siis kuin 20W tusinamintrilli käsiin. Upotin koko kuvaputken 
suurimpaan löytämääni vesipurkkiin. (Kokeilin sekunnin kuivalaikkausta myös ja UNOHDA! Ei mitään 
mahdollisuuksia noin). Eli putki toki kastuu, mutta samalla työlle saa edes kosmeettisen inhimmilliset 
toimintaedellytykset. Irtohiukkaset ilmaan ja muut konetyöstökohteitten sulamisvaarat sadasti paremmin 
haltuun. No eipä mennä ihan heti asiaan vaan odotellaan mitä jatkot tuo tullessaan. Niin eihän mulle 
NATO-kalunaherrat anatanut sitä mikroskooppiani suin surmin takaisin käsiin, mutta ei se toki ole 
mikään todellinen este, kun on mistä vääntää maailmansensaatioitaan.) 
         -------- 
Jyhkeää dataa alkaa kokoontumaan Sony 19'' PC-näyttöprojektini helminä. Ihan siitä riippumatta miten 
paljon miliisit ydinrahoitettuna koettaa haittata harrastustani selvittää ydinkuoleman mekanismeja. 
Ikäänkuin kaiken IAEA-ydinrikollisuuden kunniaksi julkaistaan maailman ensi-illassa huikaisevaa kuvaa 
säteilyeroosiomekanismeista, joita löytyy tässä 27 000V kiihdytysjännitteen tietokoneväripäätteestä. 
Huomatkaa erityisesti shokeeravat "ydinsähkön tuottona" jo 1960-luvulla muodostuneet 
"plutoniumläikät" keskellä kuvaa! Oikealla niinikää suuri yksittäinen säteilyeroosioläikkä, ilmeisesti 
ulkopuolisen mangneettihäirinnän tuotoksena. Näin tapahtuu siis YHÄ kasvavasti. Oivaltakaa miten 
metalliset maskilangat on useasta kohtaa säteilyueroosio jopa katkonut, erityisesti röntgenöivästä 
keskustastaan. 
http://kuvaton.com/k/CMZ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/CMZ.jpg[/img] 
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Koko lasikuvaputki on vuorattu peltirakenteilla myös sisäsuppilolla. Huomaa miten tämä sekundäärisen 
beetta-, röntgensäteilyn suojapelti on suorastaan "valuttanut" iskeymäeroosionsa takia alaspäin 
kanavasäteilyionien ++..eroosoituneita hiukkasiaan. 
http://kuvaton.com/k/CMr.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/CMr.jpg[/img] 
 
Kuvaputken kaulaa suojaa kaksinkertainen grafiittikerros, kuten 1940-luvun reaktoreissa. Tässä 
kuvassa huomaa miten säteilyenergiat uurtavat omia etenemisreitityksiään myös siihen. Putken 
keskellä on elektronitykkiaukko, jonka päällä oli massiivinen "getteripelti" kiinni elektrodinastassa. 
http://kuvaton.com/k/CME.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/CME.jpg[/img] 
 
Tässä kuvassa on koko näyttöputken sydän, 3-reikäinen GBR-väritykki. Sen rinnalla putkesta 
poistamani getterirengas, jota ei oltukaan elektroniputkityyliin "ammuttu polttaen kalvoksi". Huomatkaa 
miten getteristä on syöpynyt yli puolet mangnesiummetalleistaan armottomassa 
kanavasäteilypommituksissa. 
http://kuvaton.com/k/CMK.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/CMK.jpg[/img] 
 
Tramaattinen vaihe oli myös nostaa itse 25mm panssarilasitetun maskin paksun alumiinikalvon 
kanavasäteilyltä suojaama alumiinifolion säteilyeroosoitunut pinta läpivalaisuun. Tätä paksua 
alumiinikalvoa on epätoivoisesti alettu käyttämään kanavasäteilyeroosiota vastaan. Mutta kuten kuvat 
osoittaa, elektroniputkista tuttu "saniaiskuviot" ovat haperruttaneet kauttaaltaan koko maskin. Ensin 
kuva putken sisältä: 
http://kuvaton.com/k/CMN.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/CMN.jpg[/img] 
 
Jotta tulisi selkeästi dokumentoitua, miten konkreettisesti säteilypolttama on "lävistänyt fosvoria 
suojaavan metallipinnan", niin samainen ulkoa, eli sieltäpuolelta käyttäjät tätä röntgen-, kanavasäteily-, 
beettasäteilytykin tappavat säteilyt silmilleen saa. Nähkää nyt ensimmäisen kerran maailmassa, ohi 
NSA-TABU:jen millaisin säteilykuvioin meitä pommitetaan: 
http://kuvaton.com/k/Cdy.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Cdy.jpg[/img] 
             ------------ 
 
Säteilyeroosionäytteitä 
 
Kun aukaisin tuon TV-kuvaputken mua jo alusta ihmetytti miten Sony.n tasoisessa putkessa rojotti 
useita jo katkeneita värierottelun hilalankoja? Tilanne oli kaksin verroin ihmeellisempää, kun putki oli 
erittäin hyvin Japanissa tehty ja toisaalta katkeilleet langat rojottamassa pitkin kuvapintaa ei missään  
nimessä tavoiteltu ominaisuus. Lisäksi noi amorfisesta rautanauhasta tehdyt langat ovat super 
joustavaa, kiteytymätöntä rautaa about 10-kertaa kestävämää erityisesti ultranopeasti jäähdytetystä 
teräksestä tehtyjä. 
 
 Sitten mua suorastaan hämmästytti miten yhä lisää lankoja napsahti silmien alla poikki erittäinkin 
kevyestä hipaisusta, mitä hittoa? Tähän sopisi saada vastauksia mikroskoopilla, joka jo toista kuukautta 
on tehty virannomaistoimintarikollisuuksin mahdottomaksi. No löysin alan kirjoista toki selitettä. Näihin 
hilalankoihin elektronitykkien energiasäteilystä osuu peräti 85%. Erittäin mielenkiintoista. Koska tiesin, 
että säteilyeroosiot muutavat taipuisan ja joustavan reaktoriraudankin lasin kaltaiseksi heliseväksi 
kovalasimaiseksi aineeksi. Eli tästä tässä toki on kyse. Beettasäteily, röntgen ja kanavasäteilyn 
pommitukset tekevät liki identtistä säteilytuhoa. 
 
Huikeimpaa, nyt meillä on vihdoin ja viimein myös s u o r a a n  säteilyeroosion pilaamaa konkreettista 
alkujaan huippuluokkaan työstettyä rautamateriaalia. Voi kun tätä materiaalia saisi jo tutkia. Olisi varsin 
mielenkintoista nähdä murtumakohtien säteilyeroosiojäljet ihan omin kuvantamisin. Varmaan esim. 
elektronimikroskooppin juuri tällaista aivan ainutlaatuista rautaa laittamalla saisi huikeaa kuvaa siitä 
mitä on tapahtunut. Miten säteilyeroosio on irrotellut elintärkeitä valenssielektoneja. Todennäköisesti 
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myös keramisoituneet lasittuneet rautaan iskeytyneet sienimäiset tunneloitumiset on nähtävissä. Voi 
näkyä jopa tasokkaammassa valomikroskoopissa, mutta takuuvarmasti esim. elektronimikroskoopissa. 
Eli mahtaisiko esim. ystävä E:tä kiinnostaa saada käsiin konkreettista säteilyeroosiomateriaalia siitä 
miten ydinvoimalan teräsrakenteet tuhoutuu? Tieto olisi siinäkin mielessä huippua, että säteilyssä 
tuhoutunutta rautaa ei saa ulos esim. ydinvoimaloista lainkaan! Siksi tällaisen supererikoisuuden 
tajuttavaksi esittämisen mahdollisuus olisi kultaa ydinkriittisiin tutkimuksiin. 
             ----------- 
 
DY 81 elektroniputki. 
 
DY 81 on käsissäni oleva valkohattuinen käytännön työssään lopulta halki asti hajonnut elektroniputki. 
Säteilyeroosio on tehnyt käynnissä hajoavaan putkeen erittäin mielenkiintoista ja moninaista 
tuhojälkeään. Siksi erittäinkin kiinnostava tutkintakohde mikroskopiaan. Putken kyljestä on mustunut 
kanavasäteilyn kirjoma pala irti. Mutta heti alkuun hämmästyin, kun palan alta ei paljastunut mitään 
sellaista vastaavaa jälkeä itse putkimetallin anodista! Jos putki saa suoran pellin pinnalta, tai läpi niin 
rajua säteilyenergiatuhoa, että kestävä lasi rikkoutuu, putken halkaisten, niin luulisi säteilyeroosion edes 
sinerryttävän ja reijittävän läpikulkualueensa. Mutta todella kummallista, ei minkäänlaatuista 
ulostuloreikää edes. 
  
 Mikä säteilyenergian muoto sitten on kyennyt putkesta tulemaan niin, että lasiin on iskeytynyt violettia 
metalli-ionisaatiota kanavasäteilynä tuhoisat määrät. Tilanne muuttuu entistä mielenkiintoisemmaksi 
kuin tajuaa, miten putkilasin rikki erosoitumisen on täytynyt olla pitemmän hivutustyöstön tulos. Ja 
toden totta lasipinnan kirjoo useampi kanavasäteilyn synnyttämä keskuskraatteri, joista sitten ulospäin 
ikään kuin kasvattaa sanikkaismaiset ontelosyöpymiset lasin sisään verkoksi. Pommitusenergia on 
lisäksi tullut putken "reaktorisäteilystä" sisältä päin. Aiheen yksityiskohdat ovat auki, mutta kuviani 
tarkoin tutkimalla, ja kunnon suurennoksin huomaa, ettei ydinreaktorien säteilyeroosion salatuista 
beetasäteilyjen, röntgenien, kanavasäteilyjen maailmasta kansalle kerrota jäävuorensa vedenpinnan 
edes huipuista todellisuuksiaan. 
  
DY 81 putki vierellään murtunut kylkiosa. 
http://kuvaton.com/k/z9A.jpg 
 [img]http://kuvaton.com/k/z9A.jpg[/img] 
 
Sama kylkiosa sisus näkyvissä. 
http://kuvaton.com/k/z9j.jpg 
 [img]http://kuvaton.com/k/z9j.jpg[/img] 
 
Pääkraatteri näkyy hyvin sisältä osin läpivalaistuna violettimetalliefektein. 
http://kuvaton.com/k/z9B.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/z9B.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/z9T.jpg 
 [img]http://kuvaton.com/k/z9T.jpg[/img] 
 
Hyvällä suurennoksella ulkoa sama. 
http://kuvaton.com/k/z9z.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/z9z.jpg[/img] 
  
Jokaisella pienellä sanikkaiskuviolla on oma apukraatteri kanavasäteilyionien kasaumalla. 
http://kuvaton.com/k/z9p.jpg 
 [img]http://kuvaton.com/k/z9p.jpg[/img] 
 
Sama sisältä myötävalolla. 
http://kuvaton.com/k/z9s.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/z9s.jpg[/img] 
  
Räjähdyspinnan marmoroitunutta suurennettua rakennetta vastavaloa lisäten. 
http://kuvaton.com/k/z9o.jpg 
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[img]http://kuvaton.com/k/z9o.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/z9m.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/z9m.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/z9e.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/z9e.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/z9c.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/z9c.jpg[/img] 
  
Kanavasäteilyionit ovat fyysistä massaa kuljettavaa säteilylajia, joka syövyttää säteilyenergiallaan. 
http://kuvaton.com/k/z9K.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/z9K.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/z95.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/z95.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/z9R.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/z9R.jpg[/img] 
            -------------------- 
 
Mikroskopiaspesialisteja hakuun TVO:lle! 
 
*Lähetit taannoin jutun mulle, jossa harmittelit, että osa esittämistäni kvanttiydinfysiikan tiedoista menee 
väkisinkin yli. No katso sitten vaikka tätä viimeaikaista palautesumaani. Eli olen nyt muutaman VIIKON 
esitellyt aivan huippuluokan korkeakouluttautuneelle kaverille näitä sullekin lähettämiäni juttuja. Kaveri 
on siis OPETTANUT fysiikkaa ties missä korkeakouluttautumisissa, ties missä 
erikoisammattilaisosaajille ja aloittanunut jo 60-luvuilla. Lukuisia patentteja ja ties mitä 
erityisturvakoulutusputkea armejaa myöten muuten. No joka tapauksessa hänelle olen VASTA 
muutaman keskeisen kosteen jutuistani ehtinyt lähettää. Ja tällaista palautetta tullut mm: 
            ---------- 
- nyt olen saanut sulta ym. ylisuhteellisesti enemmän tietoa fysiikasta kuin aiemmin konsanaan 
yhteensä... - toivottavasti tässä ei tule ylikoulutetuksi....tai -kouliintuneeksi... 
           ------ 
. . . Niin. . . Ja ei tässä toki kaikki. TVO:lla on mitä lie 500kpl maamme e h d o t t o m a s t i   
kovapalkkaisinta kvanttiydinfysiikan ammattispesialistia. Mutta AINA kun tuon esiin jonkun 
merkittävämmän erityisaiheen on palautteet melkoisen paljonpuhuvaa ja paljastavaa. TVO:n tuttuiltani 
mm. ydinturvallisuuden vastaava Olli-Pekka Luhta kertoi lukevansa aina aamuisin sydän kylmänä, siitä 
mitä ihmeellistä se Arto on TAAS keksinyt ja reagoimaan heidät jälleen  pakottaa. 
 
 Huomasitko miten kävi säteilyeroosion mikroskooppitietojeni jälkeen? Niinpä, ensin NATO/SUPO teki 
kaiken mahdollisen e s t ä ä k s e e n minua saamasta mikroskoopilaitteeni toimintaan. Peräti 3kpl 
tarkoin suunnattua sabotaasia ja koneen kaukotuhoamista! Sitten loputtomasti panikoivia poistoja 
nettifoorumeilta. Esim. NATO:n ylläpitämästä täysin ulkomaalaisesta Puolalaisista foorumeista asti sain 
yllätys yllätys 15min esiintymisestäni materiaaleineni elinikäiset poistobannit! Eikä syytä moisiin 
sananvapauden demokratian vastaisiin rikostoimiinsa alkunkaan selitelty. Juttuni siis tarkkaa tarkemmin 
tunnetaan ja tietotaidollisesti myös tunnustetaan huipputasokkaiksi, äärimmäisen vaarallisiksi myötään 
ulkomaille asti ja näköjään vielä HETI! 
 
No kun kykenin keväälle osoittamaan mm. Posivan 3miljardin kuparisen Onkalopiontipelleilyn 
megamokaksi jo lehtiartikkelinkin poikineena STUK ylijohtoon asti niin tosissaanhan pojat on juttuni 
jatkoon ottaneet. Ei mennyt kuin muutamia päiviä noista säteilyeroosiomikroskooppien 
analyyseistänikään. Kun TVO:n johto alkaa pyytää mikroskopia-analyysin huippuammattilaista 
palkoillisekseen avoimin ilmoituksin! No hei kopioin sen sulle kokonaisuudessaan alle. Miksikö artikkeli 
annettiin julki? No katos kun KOKO TVO:lta ei 40v ydinalatoimiensakaan jälkeen, j ä l l e e n  kerran 
löydy yhden YHTÄ säteilyeroosioiden kvanttiydinfysiikkaa tajuavaa, joka kertoisi edes oleellisimman:" 
Mitä h i t t o a  se Arto on taas keksinyt kvanttiydinfysiikastamme sellaista jota ydinalalaisista ei muut 
tajua!?" 
 
http://kuvaton.com/k/sRT.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/sRT.jpg[/img] 
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*Eli miten kristalloisin tämän. Ns. "ongelmasi" et todella nyt ole yksi! Miten perusmaallikkon saisinkaan 
oppimaan suoraan kvanttiydinfysiikan kiemuroita, joita ei osaa edes satapäiset maamme Y-
kärkiammattilaiset? No voidaan vielä loppuun sitten kysyä mihin sitten perustuu tämä esiin 
pumppaamani materiaalin ylivertaisuus? No todellisuus nyt vaan ON sellainen, että USA antoi jo 1950-
luvuilta lähtien tuiman ja ankarasti maailmalla noudatetun IAEA-tietorajoituskäskynsä. Maailmalla ei 
edes professori- saati ydinammattilaistasoille opeteta niitä kaikkein salatuimpia n.80% 
kvanttiydinfysiikan materiaaleja lainkaan! 
 
 Yksinkertaisesti siitä syystä, jonka jo Oppenhaimer oikeudenkäynnissään maalaili julki:" Jos  
kansalaiset saisivat tietää ydinalan kestämättömyyden kauhistuttavat tuhomekanismien kiistattomat 
tiedostot. Ei  alan koulutuksesta  tulisi jatkoon kuin vankkumattomia ydinalan vastustajia! Jotka 
vaatisivat v ä l i t t ö m ä s t i  kaiken, korostan k a i k e n  ydinvoiman käytön totaalikieltoa! Ydinalasta 
oleellisimmat tietävät eivät edes henkisesti voi ikimaailmassa hyväksyä ydinteollisuutta uhkaamassa 
nykytyyliin koko ihmiskunnnan olemassoloa salattuine todennettavine jättiuhkineen!"  
 
Tästä siis on kyse. Sisäministeriö/IAEA  painotti sitä TVO:lle, ettei yksikään ydinalalla oleva saisi saada 
niin murskaavan yksityiskohtaisia kvanttiydinfysiikkatiedostoja, kun Artolle on jostain "mystisestä" tullut 
tietoon! Tätä kylmää faktaansa TVO:lla minulle korosti useampikin johtoedustuksensa henkilö 
keskustellessani! Enkä omakohtaisesti epäilekkään, ettenkö tietäisi NATO-ydinkenraalien 
ultrasalaisuuksista aivan liikaa ja mitä konkreettisemmin.  
 
Juu olen nyt materiaalejani valottanut lehdistöön, TV:lle jopa Luontoliittojen, G.B:n, WWF:n kaltaisiin 
ainakin päällisinpuolin selkeästi ydinkriittisiin tahoihin. Materiaalini on systemaattisesti todettu olevan 
"aivan ennenkokematonta". Lisäksi sellaista joka julkisuuteen päästettynä romuttaisi globaalin ydinalan 
kuukausissa totaalisesti. No mitä palautteista on seurannut? Paniikinomaista katatoniaa ja ydinalan 
totaalitärismin kauhuista kertovaa täyskauhun vaikenemista! Kyllä ne v i i m e i s t ä ä n  nyt alkaa 
keskeiset tajuamaan ydinrikoksen kauheudet, mutta kuka uskaltaa ottaa sen julkituomisen lekan 
vastuunsa käteen?. . .  
 
 

513. yy Ydinuskonnosta. yy 
 
yy Ydinuskovaisille. yy 
 
Nykyinen hektinen maailma vaatii kansalaisiltaan raakaa realiaikaista näyttöä "voiman olemassaolosta". 
Tähän tarpeeseen ei nykyaikamme kuivettunut kulttuuri anna MINKÄÄNLAISTA henkistymisen rakoa. 
KAIKKI mahdollinen ja mahdoton halutaankiin muuttaa ja mitata rahassa. Ah, enemmän kuin 
ihanteellinen aika mm. Suomessa tunnetusti maailman korruptoituneimmassa virannomaisportaissa 
eläkkeitään odottaville selkeä rahanahneuden noutopöytä. Itse asiassa eläköityvillä 
kuusikymmenlukulaisille, jotka ovat aina tottuneet ottamaan tarjoamattakin nyt eteenpäin kulkeva 
aikamme tarkoittaa silkkaa raakaa väkivaltaista: "Kaikki mulle heti nyt!" 
 
 Ihanteelliseen tilaukseen on luotu helsinkiläiskeskeinen ydinimpperialismi. Kaikki halutaan 
muutamassa vuodessa muuttaa veriseksi valtioväkivaltakoneiston suojelemaksi rahastukseksi. 
Ajallemme on ominaista, äärimmäisin ja tappavin antaa myös äärimmäisimmät ja tuhoavimmat 
korruptoinnit. Suomi ajettiin EU:n ranskalaisrappeumakulttiin kiinni, jotta tämä kaikki tulisi kansalle 
kerasta selvää. Vain vahvin, väkivaltaisuuteen valmis, joka lepää valtioväkivaltakoneistonsa suojassa 
haalii nyt rajattomasti "ydinjumaluuksillleen uhraamastaan innosta" rahaa.  
 
Vaan ei toki ilmaiseksi, koska ryhmäkuri on kaikki kaikessa. Vain sielunsa a i d o s t i  ydinrikollisuudelle 
myyneet sieluvarjot kelpaavat tälle nykyaikamme kaikenkattavalle kulttilaisuudelle. Minkäänlaista 
kyseenalaistavuutta, ei edes keskustelua ei haluta armopaloja ydinpapistolta Helsingistä aneleville. 
Tässä on vaan yksi keskeinen ongelma. Jo USA aikanaan loi käsityksen siitä miten ihmiskunnan ainoa 
"oikea" pelastaja on aina ja ikuisesti y d i n k u l t t i ! Oli sitten vastassamme maailmaa uhkaava 
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meteori, tai vieraan mystisen avaruuskansan keksitty hyökkäys, niin aina v i i m e i s i n  keino vastata 
uhkaan on ydinvoima. 
 
 Tilanne on tietysti täysin sama jos meitä uhkaa taivaan keksitty lämpenemiset, tai vaikka kaiken alleen 
murtava kaamea lama! Aina ja vain ratkaisuna kaupataan samaa. Ydinalan papisto lausuu, loputtomat 
maagiset "ydinvoimantarpeensa", hintaan mihin hyvänsä. Jansa tajuaa, jollet ole puolesta, niin olet 
kaikkea ydinulkokultaisuutta vastaan. Herrat tietää ja tajuaa, mutta kansaa ei tässä herrojen 
ydinkulttimaailmassa tarvita kuin maksamaan loputtomat mokat ja kärsimään vuosimiljoonat 
kasautuvista ongelmista. 
 
Oikeassa uskonnossa on aina tajuttu eräs keskeinen fakta. Jumalan vihalta ei olla turvassa missään! 
Mutta ydinala kovasti koettaa väitättää uskonlahkoilleen, että etäisyys ydinvoimaan antaa armon 
"elämisoikeuteen". Tämä on aivan järjetön harha. T ä y s i n  yhdentekevää onko ydinvoimaan matkaa 
kilometri, tai 1000<km! Ydinala tarkoin salaa sen totuuden, että kaikki mahdollinen sekä käyttämämme 
maaperämme, vesi ja ilma kantaa ydinsaastaa vaikka maailman toiselta puolen esteittä. 
 
 Jos luulottelet olevasi turvassa lähiydinvoimalasta saat enemmän kuoleman kantoa puolestaan 
kaukoydinvoimasta. Tai saat uraanijätepäästöjä tai uraanikaivospäästöjä kasautuen kauempaa 
suoraaan ruokapöytääsi asti. Asian karmeuden kertoi Ukrainan tarkoin salatut ydintutkimukset. 
"Tshernobilin kaltaiseltakaan ydinjätetuholta ei pääse turvaan koko pohjoisella maapallollamme. 
Ydinjäteet käytännössä ikuisina vaeltavat biodiversiteeteissämme ja etäisyydet alkuperäisestä lähteestä 
katoaa täysin!!" Ihan siitä riippumatta olitko fiksusti ydinvoimaa vastaan, vai palvoiko sitä omimanaan 
epäjumaluutena.  
              ------------ 
 
Tampereelta kauhutieto! 
 
Jälleen suoraan mykistävää tietoa maastamme. Ilmakehässämme ja koko Suomenniememme kohtalo 
alkaa olla vaakalaudalla. Ydinala on tekemässä sille jotain täysin käsittämätöntä, tahallista ja 
barbaarista, ettei sanat tahdo riittää. Olen seuraillut muutamia vuosia miten TVO:n ydinvoimaloista 
tauotta vellovat neutronvuon päästöt taivaisiin asti ovat kiihtyvän säteilyenergiakerrytystensä myötä 
alkaneet muuttaa valtavan laajoja alueita virittyvän typpi-ilmakehämme kuolemaa tarkoittavaksi silkkaa 
pahuutta uhkuviksi säteilyn infernoiksi. Ihmissilmä rekisteröi tämän pahan hahmottamalla miten aamun, 
illan aurinko muuttuu beettasoihtuamisen, ionikertymän virittymisen emission verenkarvaaksi hetkiksi.. 
Kuka tahansa tällaisen ilmiön edessä tajuaa katsovansa kestämättömän kehityksen turmeleman 
maailmamme selkeää kuolinkamppailua. Kamppailua josta ihmiskunta ei selviä. Ei ydinenergiaan 
turvaavan ihmiskunnan toisaalta kuulukkaan selvitä sanoo evolution selkeä, karski totuus. 
 
L.S. 08.05.2010:"Lapsettomuus yleistyy hurjaa vauhtia. Graviditas- klinikan lapsettomuuslääkäri Eero 
Varila arvioi, että jopa joka neljäs pareista kärsii lapsettomuusongelmista, (25%). Vielä kymmenen 
vuotta sitten arvio oli joka kuudes (16,7%). Kaksi Rauman seudulla asuvaa naista kertoo, miltä tyhjä syli 
tuntuu: "Se on kuin kuolema kerran kuussa. Välillä olen ajatellut, että olisi helpompaa kuolla, kun 
raskaustesti näyttää hoitojen jälkeen negatiivista, Anne kuvailee."" Luvut ovat musertaviaa tajuta. 
Ihmiskunta on tässä ja nyt siirtymässä ydinvoimallaan tilanteeseen, jossa globaali taustasäteilyn 
päästökasvut ujuttaa miljardien ihmisten maailmamme sukupuuttoon steriloivaan tilaan, josta ei enää 
ole toivoakaan sukumme jatkaa. 
 
Tampereen ilmavoimien NATO-alisteinen kansainvälisesti johdettu lennosto ilmoittelee Tampereen 
Aamulehdessä miten kuukaudesta toiseen jatkuvat lentonsa läntiseen Suomeen ovat olevinaan 
"pimeäkoelentoja." Ehkä muutama vielä Tampereella asti uskoo viikon pari vedätystä. Koneet ovat 
laahanneet laivanlasteittain boori, barium ja alumiiniliuoslastejaan raskaasti aamusta iltaan, viikosta 
toiseen, viikko viikolta JO Tampereellekin asti TVO:n päältä punertuvaa auringonkajoleviämistä 
taltuttaakseen. Kuitenkin alkaa karmiva totuus itää kansan riveissä. "Selvästi on tapahtumassa jotain 
sellaista TVO/Posiva/Forttumin johtamaa ydinsaastapäästön hallitsematonta kasvua, jota EI 
epäitoivoisinkaan maamme armeijan torjuntayritys enää kykene hallitsemaan."  
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Tampereen lennosto aloitti vuosi sitten (kesä -09), 10km säteelle TVO:n ydinvoimaloista lähetettyjen 
beettasoihtusavupiipuista mantereellepäin suunnattuja epätoivoisia lentovanaruiskutuksiaan. Talven 
kasvavan ionisaation myötä SAINT alkoi pidentäen kasvattaa ruiskutusvanojaan. 20km ja kohta 30km 
mantereelle. Mutta yhä suuremmasta säteilyn beettasoihtuionisaatiokertymistä ESA ja NASA-sateliitit 
hälytti. Pian Olkiluodosta lennettiin sisämaahan yli 50, 60-km päähän. Mutta kuukausi kuukaudelta 
Tampereelta länteen TVO:lle katsottaessa taivaanranta on menneen 2010 ajan vaan kihdyttänyt 
hälyttävää punertumistaan. Aamuauringon nousu Tampereella tapahtuu toistaiseksi 
ydinvoimattomammasta itäsuunnasta maasamme kirkkaamman taivaankilon merkeissä.  
 
Mutta Olkiluodon suunaalla auringon valo on muuttunut kauhistuttavasti jatkuvasti utuisan 
verenkarvaammaksi. Kesään 2010 tultaessa Olkiluodossa sinisumu auringonlaskussa värjättynä toki 
hämää kansaa. Mutta alati vereentyvä t o d e l l i n e n taivaankantemme puna kirjoo jo yli 100km 
päässä Tampereen taivaankannet! Nykyinen tauoton 60km päähän ulottuvakaan 
ionisaatioruiskuttaminen ei kykene peittelemään satakilometrisiin mittoihin räjähtävää 
säteilyionisaatiopunaa enää. Kansamme t i e t ä ä  kulkevansa kohti vääjäämätöntä tuhoaan 
ydinsaastan täyttäessä taivaan yli 10-miljoona km korkeuksiaan myöten. Evoluutio on todennut 
ydinvoimaisen ihmisen haitakseen ja steriloi ja poispolttaa, kuten säteilyn perusluonne on. Steriloi 
ihmiskuntaa pinnaltaan lopullisena ratkaisunaan. 
 
Miten tähän Gaija-äidin hätähuutoon sitten vastaa maamme ydinhallinto? Kuten olettaa saattaa, yhä 
kihtyvästi lisää kestämättömän kehityksen ydinsaastalaitoksiaan. Yhä lisää jopa 1000-kertaa 
saastesäteilevimpiä plutoniumhirviöitä. Yhä rajumpaa tiedollista poliisivirannomaispimitystä 
tapahtumakuluista. Yhä kasvavampaa valtioväkivaltakoneiston terrorikasvua niitä kohtaan jotka yhä 
haluavat pelastaa edes jäljellä olevan pienenpienen mahdollisuuden selvitä tästä ihmiskunnan 
ikiaikaisuuden suurimmasta nyt tulevasta ydinkauhustaan. Mitä sitten tekee SAINT, sisäministeriöt ja 
kansainvälisesti johdetut maassamme vastoin lakejamme nyt ympärillämme huseeravat NATO-
ydinturvaerikoisjoukot? Kuten rikollinen organisaatio tehdä voi. Lisäävät nykyään punaiseksi 
värjäytyvään Eurooppaamme pinkkisäteilytaivaillemme jopa siniväriä! Niin rajua on NATO-
erikoisjoukkojen temmellys ollut, että aiemmin valkeina muutaneet linnutkin tavataan nykyään 
ruiskutusarmeijoiden boori, barium, alumiini, siniväritonnistojen jäljiltä sinisempinä kuin Suomen 
ydinhysterisen kokoomuksen vaalimainokset.  
             ------------- 
 
Pelkkä KULISSI. 
 
Kuuntelin tässä 11.05.2010 eduskunnan kyselytunnista, miten ydinala esitelmöi käyttävänsä uusiin 
ydinvoimaloihinsa Australiasta saatavaa uraaniaan. Siinä mielessäkin mielenkintoinen väite, ettei 
Australiasta ole enää vuosiin riittänyt uraanilopuistaan kuin pelkästään monopolimyyntiä kiinaan. Mutta 
kyselikö eduskunnassa edes lehdistö väitteen todenperää uraanin riittävyydestä? Ei toki! Ja miksi ei, 
koska SUPO ei olisi sallinutkaan tällaiosten tietojen kyseenalaistamista julkisesti EU:n 
sopimusmäöäräyksin. 2008 lähtien EU kun on ankarasti kieltänyt uraanikaivoksia koskevien 
energiataseitten julkaisut. Enemmän kuin mielenkintoista tarkastella miksi? 
 
Maailmassa on ydinalan todellisuus valovuosien päässä siitä, miten ala Suomessa esiintyy. Jo vuosia 
sitten mm. IAE ilmoitti, että ydinvoimaloita tullaan purkamaan kiihtyvää tahtia  ja mikä oleellista paljon 
suuremmat määrät kuin ehditään rakentaa. tällaisista faktoista ei silti lehdistö halua puhua sanan 
sanaa. kulissi on tämän ilmiön oleellisin osa. Vuosi sitten Kiina kertoi tekeväönsä 1 500 reaktoria. nyt 
suomessa ollaan onnessaaan, että Kiina tekee kahmimalleen kaikelle Australian uraaneille reippaan 
20kpl ydinaselaitoksikseen voimaloita. Yksikään lehti ei tässä ydininnossaan kerro, että kina tekee pari 
uutta kivihiilivoimalaa taustalla oikeaan energianhuoltoonsa. Ja Kinassa on tosiaan näitä jopa 10v 
putkeen tehtyjä kulissivoimaloita näyteltäväksi turisteille. Toki laitoksia ei ole valtavan 
jäähdytysvesipulansa takia edes käynnistetty, mutta ydinalan osaamisen kulisseiksi verkkoon 
kytkeytymättöminä odottelevat ydinvoimalat on kiinnostavia. 
 
Koska uraanivoimalat loppuivat energianegatiivisina jo 2008 on näillä uusilla ns. "ydinvoimaloilla" toki 
Suomessamme kiire.  Koska uraanin jo loppuessa lähivuosiin on edes muutamia tulevia 
plutoniunmpolttolaitoksia saatava valmiiksi, tai ydinilluusion saippuakuplat puhkeavat lopullisesti. No 
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mistä näille OL-3 laitoksen jälkeen rakennettaville plutoniumpolttolaitoksille aiotaan ottaa polttoaineet? 
Karkeasti voimme jopa laskea tämän kierrätysuraanijätteen maailmanlaajuisen potentiaalin. Varsinaisia 
keskiteholtaa 800MW nykyisenkaltaisia uraanivoimaloita on käytetty 50v ajan. 
 
 Nyt sitten näitten voimaloitten uraanijätteen kierrätyksen tuottama käteen jäävä potentiaali on nykyisen 
MOX/UREX potentiaalein 40% tästä kokonaisenergiasta. Maailmalla pyörivien ydinvoimaloitten 
käytettävyysaste on ollut 60% luokkaa. Voimme nyt sitten laskea pitkänkö ajan paljon kehutusta 
ydinjätetunkiosta energiaa riittäisi kokopäivätuotantona. 60%*40%*  800MW* 450kpl *50v < 0,24* 360 
000MW* 50v< 86 400MW plutoniumvoimalapotenttiaali 50v ajaksi. Jos tässä lasketaan 1 500MW 
tavoitetehoksi saadaan nykytyyliin rakentaa ydinvoimalamääräksi maksumissaan: 86 400/ 1 500MW= 
60kpl! 
 
Nyt viimeistään alamme tajuta millaista kulissia ydinala parhaillaan meille esittää! Tämä on siis se 
maksimimäärä ydinvoimaloita joita ydinjätteellä kyettäisiin käyttämään maksimissaan maailman 
laajuisesti. Koska uraanin nykyinen kaivaminen keskimäärin 0,15% energianegatiivisesta uraanista ei 
yhtälön lopputulemaa mainittavasti muuta energiakokonaisuutena ollaan haukkaamassa hatullisen 
hengettömän illuusionn tuottamaa paskaa.  Pitää sinällään nostaa nykyistä ydinkuplaansa kasaavalle 
IAEA:lle hattua, että kyetessään myymään moisen kokonaisuuden useammallekin valtiolle on täytynyt 
olla murhaavan tehokas korruptointivoitelukoneisto, että moinen ilman myynti on mennyt läpi. Ei 
tosiaankaan mikään ihme, että tällaisen edessä pörssien romahtamisien pelot  on arkea. MIKÄÄN 
talousjärjestelmä ei taatusti halua kaataa itseään näin ilmaan rakennetun ydinenergianhuollon varaan 
vapaaehtoisesti. Kuri ja poliisien tiedotuksen manipulointi onkin ollut tässä kaikessa A ja O. 
    -------------- 
 
Suomen kansa menettikin jo viimeisetkin luottamuksen rippeet maatamme rikollisesti johtaviin hallinnon 
vastuuhallintoviranomaisiin. Kun hallintovastuullisten "suoran" sisältävää DDR Tiitisen listaakaan ei 
uskallettu julkaista viikolla 19 vuona 2010.  Listassa oli kuulema niin arkaluonteisia nimiä, laumoittain 
yhä poliittisessa vallassa olevia ja myös entistä suurempiin virkoihin etsiytyviä. Tilanne tosiaan on se, 
että ydinrikollishallintomme tapoihin puuttumisestaan ja mekanismeihin ei tapettavaksi määrätty kansa 
siis läpi korruptoituneessa hallintomuodossa enää saa edes unelmoida puuttuvansa syyllisten 
vangitsemioseksi rikoksistaan! 
 
 Siksi tuskin on kenellekään ihme että tämä seuraavakin maamme maailman korruptoituneemman 
hallintomuotomme tapa manipuloida kansaamme sai julkaistuna neteissä aikaan niin rajun reaktion, 
etten vastaava ole juuri tavannut. Mikä tietysti tarkoittaa myös sitä, että osuin oikeaan, enemmän kuin 
arkaan. Aihe koskee jo miljoonien maamme kansalaisiin kohdistuvaa systemaattista vuosikymmeniä 
jatkunutta niin laitonta kuin julkisuutta suin surmin karttavaa asiaa. Miljoonat kansalaiset eivät 
hallintomme mielestä saisi tietää miten miljooniamme rikollishallintomme kohtelee!? Syventykäämme 
siis pieteetillä mikä sai poliisiosastot raivoisaan kiihkoonsa mm. neteissä tässä aiheessa. 
 
 
Miksi SAINT rokottaa? 
 
Suomi on kuuluisa siitä, että kouluikään asti lapsemme rokotetaan varsin kattavasti ja hyvä niin. Koska 
rokutus sinällään on eräs nerokkain lääkealan keksintö kautta aikain. Mutta se mikä minua 
hämmästyttää on tilanne tästä eteenpäin. Naiset jäävät peruskoulutuksen aikana saamansa täysin 
kattavan rokotustensa varaan. Mutta miksi  i h m e e s s ä  puolet ihmisistä halutaan rokottaa SAINT 
toimiessa täysin turhana tuplaavana pääpiikittäjänä? 
 
Oikeastaan vain jäykkäkouristuksen tehosterokotus on kymmenkunnan armeijan suorittaman 
lisärokotuksen ainoita perusteltavia maastossa rypemään pannuille miehille. Mutta mistä muodostuu 
loput? Tietooni on toki salaista tietä, mutta varsin luotettavalta taholta tullut mitä Suomen armeja 
oikeasti piikeillään miehilleen sitten syötttää. Ja korostan heti, että tapani mukaan senverran 
päräyttävää faktaa, että hatuista kiinni. Koko ns. "rokotusohjelma" on pelkkää 
massamanipulaatiokuplaa. Jos alokkaat saisivat itse päättää piikityksistään demokraattisesti, niin niitä 
ei otettaisi missään nimessä, niin haitallisia ne uhreilleen on! Tunnetuin alkurokotus on kemiallinen 
sterilisaatiopiikki. Vaikutusajaksi kansainvälisin sopimuksin on vakiintunut n. 12kk sterilisaatioperusta!  
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Aikoinaan DDR tuli kuuluisaksi kun tuotatti maailman agressiivisemmin huippu-urheilijoitaan 
maankattavalla douppaamisellaan. Mutta hyvin harvalla on taustaselite mistä idea sai alkunsa. Kun 
DDR käynnisti massiivisen Ronneburgin uraanikaivokset CCCP ydinuraanitarpeikseen kaivoksissa 
kuoli muutamassa vuodessa miljoonittain sotavankeja hirvittävissä olosuhteissa ja työt pysähtyivät. 
Tässä vaiheessa DDR:n halinto alkoi tuoda poliittiset vankinsa ja vastaavat uraanikaivoksiin. Pian 
uraania repeli miljoonat siviilit, kuollen käsiin kuin heinää säteilysairauksiinsa. Kuten systeemissä toki 
olettaa sopi ja kansa kauhuissaan kapinoimaan kadulle. Itä-Saksan kansannousu 50-luvun alussa oli 
CEV maiden salaisin ja ensimmäisin. 
 
 Suuressa viisaudessaan DDR keksi ratkaisun. Jo neuvolasta, koulusta lähtien koko kansaa alettiin 
piikittämään anabolisin steroidein, doupinkein, kasvuhormoonein ja vastaavin kemikalisaatiokäsittelyin. 
Näin lamattiin kansan aivotoimintaa tieten keskittymään raivopäiseen aivottomaan loputtomaan 
fyysiseen puurtamiseen kasvavine lihasmassoineen. Keho korjasi selvästi agressiivisemmin säteilyssä 
kuolevaa solukkoaan saatuaan massiiviset annoket steroideja kasvuhormoonien ryydittämänä. 
Kasvuhormoonien osuutta ei pidä vähätellä, koska sen tarve kasvoi maan taustasäteilytason kohotessa 
vuodesta toiseen. Keskeistä oli myös muuttaa miljonien ajatustapa pois syvällisemmästä vaaralliseksi 
koetusta pohdinnasta.  
 
Saatiin aikaan heikommini keskenään kommunikoiva pelkään puurtamiseen keskittyviä zombi-
sukupolvia, jotka lisäksi kyettiin tappamaan työllä optimaalisesti lähelle eläkeikäänsä. Kansasta 
haalittiin urheilijansa taistelemaan ulkomaalaiskilpailijoitaan vastaan. DDR:n steroidiprojekti toteutettiin 
massiivisena ja koko iän kontroloituna niin tuloksekkaasti, että seuraajamaita alkoi tulla viljalti. USA 
alkoi mm. syöttää anabolisia steroidejaan systemaattisesti hampurilaisketjujen hormoonilihatuotoksin 
varsin pian, erityisesti Vietnamin sodassa doupattiin, jossa kuvaan tuotiin myös DDR:ssä opitut metodit 
addiktoida sotilaat myös jatkuvilla valtionarmeijan jakamilla huumeujutuksilla. Ideana oli käyttää 
vieroitusoireidensa agressioimia ajattelemattomina tappamaan kykenevinä zomnbisotilaina valmiina 
mihin tahansa valtion haluamaan. 
 
Suomeen idea anabolisista steroideista iskeytyi maahamme jo 60-luvuilta. Erityisesti urheilijoiden DDR 
kokemusten siivillä. SAINT alkoi systemaattisesti lisätä ensin agressiivisuutta ja hyökkäävyytä lisääviä 
anabolisteroideja varsin pian useita maailman muita armeijoita seuraten. Jo sodan ajoista asti Suomi oli 
myös systemaattisen ooppiumiperustaisen mm. Pervitiinin ja morffiinijohdannaisten, huumeaddiktioin 
massojaan ohjaamaan oppinut osaajavaltio. Mutta huonot kokemukset 1950-luvun vieroitusoireellisista 
laskivat tätä USA:n ja Venäjän rajatta käyttämäänsä huumeosaa SAINT käytöissä. Esim. Venäjällä 
armeja valjasti oopiumin tarpeikseen keskisen Aasiansa valtaisin unikkoviljelmin.  
 
Venäjä toimitti valtavan USA:n Vietnamilla käyttämät armeijan ooppiumtarpeet, kunnes kokainninit ja 
vastaavat keinotekoiset kilpailijat syrjäyttivät tuotantoja. Suomessa on vakiinnutettu käytäntöön 
keskittää kasvuhormoonien ja anabolisten steroidien systemaattiset käytöt miesten siihen kriittiseen 
kasvuvuoteen jota armeijassaolon aikana kyetään helpoiten valtion haluamalla tasolla ohjaamaan. 
Kasvuhormoonien lisääntynyt tarve kärjistyi mukaan 70-luvun ydinvoimapäästöjen kasvattaessa 
taustasäteilyämme. Pian ilmeni lisäongelmaa, kun vain miehet saivat armeijan jakelemaa 
kasvuhormoonia ja kasvoivat naisia selkeästi enemmän. Ratkaisuna ulkomaillta tuotiin naisten 
saaminen armeijan kemikalisoitavaksi. Mutta tämä ei halutussa määrin ole onnistunut. Nyt armeijan 
systemaattisesti douppaamat miehet ovat valmiimmat uhraamaan kemikalivammautettuina johtajiensa 
käskemänä liki mitä tahansa. Mutta naiset, joita ei ole vielä kyetty kattavasti mobilisoimaan 
kemikalisoitumiseen kykenevät vastustamaan yhä johtajiaan ja vastustavat miehistä poiketen mm. 
ydinvoimaa murskaavalta 2/3 osallaan.  Nyt armeja on iskemässä NATO-hampaansa koko voimallaan 
itsenäisempiin naisiin, jonka terävimmän kapinavaarallisimman osan muodostaa itsenäisesti ajattelevat 
keski-iän ylittäneet naiset. 
              ------------- 
 
Ydinöljykalvovertaus. 
 
Oikeasti ydinvoimalan säteilypäästöissä ei ole MITÄÄN eroa onko reaktori käyvä, pysähtynyt tunti 
sitten, viikko sitten, kuukausi sitten vuosi sitten 10vuotta sitten. . .Öö jatkanko vai avautuuko reaali? 
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Eli tosiaan reaktorista karkaa sekundääristä Lauritsenin kuorimallista säteilyenergiaa, kanavasäteilyä ja 
vastaavaa, mm. valonnopeaa neutriinosäteilytystä. Käytännössä lähtee kuin makkarantekokoneesta oli 
se käynnissä tai ei. Lisäksi tämä tasainen säteilytatina leviää ohueeseen maapallopinnan 
ilmakerrokseemme hyvin samalla mekanismeilla 1000km säteilleen kuin pieni bensatippa leviää 
tyyneen mereen äärimmäisen TASAISENA kalvona luontofraktaalina! Fakta  tässä tosiaan on se, että 
on yhdentekevää oletko 1km päässä reaktorista vai 1 000km päässä. Nimittäin osmoottinen 
säteilyenergia toimii kuten tuossa kalvossa, tai vaikka ilmakehämme jalokaasupitoisuuden leviämisissä. 
 
 Voitko esim. radiota suuntaamattomalla antenipatukalla kuunnellessasi mainittavasti hahmottaa oletko 
1km päässä vai 100km päässä mastossingnaalista. Tai mistä PÄIN radiofotonointisi edes tulee, vai 
heijastuuko jostain, tasaisen vahvana energianaan yms.? Näin selkeästä asiasta on siis kyse. Sielä 
missä säteilyä alkuhetkessä on suurempi säteilyenergiakeskittymä on rajumpi poisto-osmoosio. Ja sielä 
jossa ollaan kauempana säteilyenergia kykenee puolestaan vähemmällä osmoosipoistollaan 
kasaantumaan. Mekanismin konkreettisuuden näet tosiaan veden öljykalvosta. Otatpa neliösentin tästä 
kalvosta mistä päin vaan tältä kalvolta on kertymä vakio.  Eli mitä tulee väitteeseen siitä voiko kaukaa 
nähdä toimiiko reaktori realiajassa tai jälkisäteilyllään on niin pieni ero, ettei sitä voi mitata sieltä 
poistuvista säteilyenergian kertymistä. 
              ------------ 
 
Kuolema tiellä. 
 
*Ken ihmettelee sitä, että mm. meikäläisen tietokantoihin SUPO/NATO erikoisryhmät iskee toisinaan, 
niin lue artikkeli: 
"T&T 18.05.2010:  Ohjausjärjestelmät   Lauri Vanhala, 18.5.2010   
 Hakkeri iskee seuraavaksi autoosi. Modernien autojen tietojärjestelmä on teoriassa täysin avoin 
vahingonteolle. Tutkijat onnistuivat esimerkiksi kytkemään liikkuvan auton jarrut pois päältä ja 
sammuttamaan sen moottorin."  
 
*Aika hurjaa mitä? Voidaan tosiaan seuraavaksi kysyä, mitä varten jok ikiseen kansalaisen autoon on 
tuollaiset valmiudet asennettu? No auton kaukopysäyttämistä voidaan vaivoin perusttella, että poliisit 
voivat haluitessaan takaa-ajotilanteessa kaukopysäyttää vaikka varastetun auton. Mutta mitä ihmettä 
poliisit tekkee sitten jarrun kaukopoisto-ominaisuudella? Ai niin nykyään poliisiosastoille on jatkuvasti 
kasvaviin oikeuksiinsa tullut muassaan lupa tappaa halutessaan! Tosiaan mikäs sen 
hygieenismoraalittomampi tapa eliminoida jälkiä jättämättä virannomaisillemme kuin poistattaa hurjasti 
kiitävästä uhrinsa autosta jarrut! Jo on mennyt röyhkeyksiin poliisien halut ja innot tuhota kansaa nappia 
painamalla. 
          ------------ 
 
Lapset tehdään kohta ilman seksiä 17.05.2010  
       
"Australialaistutkijan esittämän tuoreen väitteen mukaan 10 vuoden sisään tulee tapahtumaan muutos, 
jolloin pariskunnat eivät harrasta seksiä tehdäkseen lapsia, vaan käyttävät ensisijaisesti 
keinohedelmöitystä. Asiasta uutisoi Daily Mail. Väitteen esittänyt eläinlääketieteen professori John 
Yovich Murdochin yliopistosta uskoo keinohedelmöitykseen."  
 
*Aivan uskomatonta asiassa on tosiaan, meristä tulee kalattomia samaisen 10v sisällä. 
Säteilysteriloituvat meremme, vaikka ovat 3,5km syviä keskimäärin ja tuhansien km päässä syyllisistä 
reaktoreista näytetään menetettävän saman 10v jaksossa. Tässä katoaa kolmannes ihmiskunnan 
ruuista! No oletteko katsoneet tilannettanne esim. puutarhoissa? 4 vuosi ilman mehiläisiä, ampiaisia, 
kimalaisia. Tässä menetämme lopullisesti niinikää kolmanneksen elintarpeistamme. Mitä tilanteeseen 
tulevat sanomaan katoavat lapsisukupolvemme: "Isä mitä tarkoittaa "syöminen?" Niin se vaan aika 
rientää ja kaikki kaatuu nimenomaan tämän sukupolven ydinsikailuitten seuraamuksista ja mikä 
kuvaavinta tämä sukupolvi myös näkee mihin ydinala maailmaamme viemäröi. 
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514. Simuloiduista superaalloista. 
 
Katselin huhtikuun lopulla 2010 JIM dokumenttia. Siinä tutkailtiin aaltoilualtaassa todettavia 
lainalaisuuksia. Laite oli veden täyttämä pienoismalliallas, jolla koeluontoisesti simuloitiin mitä tapahtuu 
meressä, jossa velloo 3m korkea perusaallokko. Oli aika mioelenkiintoista nähdä käytännön tasolla 
miten luonto o i k e a s t i  toimii. Täysin varoittamatta liplattelun keskelle muodostui hurjasti muita 
korkeampi aaltoseinämä ihan tyhjästä! Ohjelmassa kertailtiin, miten ilmiössä ei sinällään ollut mitään 
mystistä. Tietyin välein sekalaisena vellovaan aallokkoon yhteen ainoaan aaltoon vaan "toisinaan" 
keskittyy kuulema 100 aallon massiiviset energiat. Yhtäkkiä vesiseinämä taas katosi osikseen tuosta 
vaan. Mielenkintoista, ettei tällaisista perusenergia-aaltojen luonteista silti keskustella, miksei? 
Kehitellään asiaa vähän laajemmalle tajunnan tasolle, niin selkenee.  
 
Kaaosteoriasta tällaisissa pohjimmiltaan on kyse. Matemaattinen suuraalto on tilastollinen pakollinen 
fakta. Luvin aiheesta mm. T.K-lehdestä, jossa käsiteltiin niiitä mahdollisuuksia miten esim. suuretkin 
laivat voivat selittämättömästi ko. superaaltoon murskautuen kadota näennäisen tyynessä. Ajatellaan 
ilmiötä vieläkin laajemmalle. Alue, jossa vellovat infrapuna-aallot risteilevät kaaosmaisesti. Yhtäkkiä 
jossain tietyssä kohdassa perusfotonien energiat risteyttävät 100-kertaisen energiansa ja sytyttävät 
sponttaanin tuliroihun. Mystiikkaako? 
 
 No ei, noudatamme simuloitavaa mekannismia edeltä. Jos IR-aaltoristeymän energiapiikissä on vaikka 
ihminen, hän roihahtaa näennäisen mystiseti tiedepiirejä hämmästyttäneellä "itsesyttymisellä". Entä 
vaikka ns. normit alittavassa perustaustafotonoinnissa. Kun yhtäkkiä tietyssä pisteessä vellovat 
säteilyfotonoinnit nousevat 100-kertaiseen ylikriittiseen piikkiinsä tuhoten kaiken keskiössään olevan 
esim. biomateriaalin, tai vaikka sulauttaen kohtalokkaasti, tai peräti räjäyttäen Posivan ydinjätevaraston 
uraanijätteet ylikriittisin säteilyarvoinsa. Mennäänkö nyt liian vaikeasti hahmottuvalle alueelle, ei esitetty 
tosiaan toimii juuri näin. 
 
Meillä on OL-3 tyyppinen ydinreaktori. Jossa velloo säteilyn fotonirintamakeskittymiä kaaosmaisesti 
risteillen. Siinä mielessä enemmän kuin mielenkiiintoiseksi homman tekee se, että kaikki maailman 
tulevat yli 1000MW painereaktorit ovat ns. "epävakaan palamalimitin reaktoreita". Suomennettuna, jos 
reaktorin teho heilahtaa v a i n + tai -2% puoleen, tai toiseen. On reaktorin ajajilla aikaa reipas minuutti 
tehdä ns. "aktiivinen vaustakorjausliike". Säätöalgoritmin pitää olla tarkoin vastakkais- suuntainen 
tehomuutos kuten esim. purjelentokoneen ohjauksessa. Ilmiö on enemmän kuin mielenkiintoinen, JOS 
tätä vastakkaissäätöä tehomuutosalueelle ei tehdä muodostuu reaktorissa minuuttiluokan päätteeksi 20 
000-kertainen tehokasvu.(STUK Säteily ja turvallisuus s.506.) Ja a i n a  ylöspäin! Kuulimme juuri miten 
jopa STUK on todennut nimenomaan uusissa OL-3 reaktorityypeistä eteenpäin niin katastrofaalisia 
automaattiajopuutteita, että korjaaminen vaatii lisäaikaa jopa vuosia, kaksikin! 
 
Jatketaan vielä asiaa. Maailmassa on satamäärin jo nyt reaktoreitta. Valtavia energiamääriä vellottavia 
piripintaan viritettyine reaktoreineen. Niissä palamisen aiheuttamia satunnaisesti 100-kertaistuvia 
risteileviä infraääniaaltovärähtelyjä. Valtavat energiamäärät vellovaa niin IR-, kun lukuisten säteilylajien 
fotonioaaltoilut. On varsin mielenkiintoista huomata, ettei IKINÄ olla edes uskallettu kertoa kuinka 
lukuisia matemaattisesti faktattuja sponttaaneja tuhoutumistilanteita reaktoreissa elinaikanaan ehtii 
tapahtua jo tämän perusaaltoilun 100-kertaistumisensa seuraamuksena? Miksei tällaisista 
matemaattisista peruskatastrofipotentiaaleista ydinalalla edes uskalleta julkisriskeinä kuiskia. Aikooko 
megariskiensä tietoisessa hallitsemattomuudessaan kuuluisa OL-3 reaktori vaan kylmän rauhallisesti 
käyden odottaa maailman ensimmäisenä kun se suuri matemaattinen 100-kertaistuman säteilyn 
aaltorintama pyyhkäisee hetkessä Pohjolan maailman kartalta?. . .  
              --------------- 
 
Y-saastaa syksyyyn! 
 
07.05.2010. Ilmeisesti juuri oikeuskanslerille lähetetyt lukuisat ja suorat ydinalahjustutkintapyynnöt 
alkavat nakertaa taustalla myös. Koetan lähettää runnomalla vaikka yksittäisiä kuvia ydinalan 
hämäryyksistä, koska NATO tuntuu nyt sensuroivan JOPA yksittäisiä ydinkriittisiä kuviani hysterian 
partaalla. Ilmeisen selvästi eduskunnan ydinpäätösviivästyminen, joka johtuu suorasukaisesta Venäjän 
painostuskasvusta on tämän ilmiön katalyytti. Eli Putin julistaa Suomelle liki suoraan SODAN, jos 
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Suomi hommaa ydinpaskimoitaan hyllyttäen systemaattisesti kaikki venäläisvaihtoehdot! Loviisa 
tiputettiin valikoista  ja nyt ollaan karheana sekä Suomen puolella, että Venäjällä.  
 
-Mielenkiintoista kuinka hullun ratkaisun Suomen ydin-sikaniskat tähänkin tekee. Päästävätkö sotaan 
asti?  
 
-Hommaavatko sitten vaikka kaikki 4 paukkumustamiilua? Ainakin ydinkiimaväärä Katainen olisi 
onnessaan.  
 
-Niin tai pullautetaanko syksyyn siirretyssä ratkaisussa TVO pois, Fennovoimalle törkeästi yhdellä 
luvallaan tuosta vaan kysymättä 2kpl ja Loviisalle 1 kpl. Siitä mielenkintoinen variaatio, että nyt 
puolestaan sekä Katainen, A. Erkko, että Heiniluoma saisivat shokin, koska hehän Suomessa 
EHDOTTOMASTI ENITEN pelkäävät ydinvoimaa! Ydinvoimaa siis Helsinkiin heitä lähelle on paniikin 
ääri aiheessa! 
        ------- 
Miksei sähkönlaskua tilastonäytetä? 
 
Kun 2008 lopulla maailman ydintalous muuttui pysyvästi energianegatiiviseksi energialoisioksi syöksyi 
maailman talous vuoden uraanipulalamaan. No myös Suomi pakotettiin tajuamaan, kun maamme 
sähkön kulutus käännettiin jo silloin pysyvään lasku-uraansa. Mutta ei täällä toki opittu siitä miten 
maailman talous äänesti ydinvoimaloitten alasajovaatimuslamallaan. Surkuteltavan väärin luettiin 
talousdatat. Nyt kun talous aavistuksen korjaantui 2010 alussa niin mitä Suomi viestitti? Lakkasi 
ydintalouden orjana julkaisemasta jo 2v putkeen laskeneen sähkönkulutuksensa selkeää 
tilastoviestintää. Tuudittautui ydinalan sähkökulutusten pinkkipilvivalheeseen. Aivan oikein mennäviikko 
revittiin kuin viinileilejä olisi loputtomin. Suomi viestitti tarvitsevansa 3 ydinvoimallista lisäsähköä 
risupaketein. 
 
 Mutta ei toki tyhmyyksissään tajunut miten talouselämä äänesti meidän jättäytyvän edes tähän EU-
vaatimukseen, ei toki. Koska tyhmyys on ydinalan tavaramerkki. Sumeilematta haluttiin päälle myös 3 
ydinvoimalaa! Jottei tyhmyydellä rajoja alettiin heti peräämään jo neljättä Lovisaan, TVO heitti niinikää 
viidennettään. . Ja TAAS talouselämä saatiin uraaniloppumissyöksyyn! Kansainvälinen talouselämä 
huudattaa maallemme pillit soiden, ettei heidän rahoillaan aleta ruokkimaan aiottuja entistäkin 
energianegatiivisempia konkkurssikypsiä ydinvoimalaitoshankkeita! Viesti pyörähti niin jyrkästi 
maallemme, että ydinvoimalapäätöksen viikon lopussa kuitattin Suomen menettäneen JO -10% 
valtakuntansa varallisuuksista. Nyt JO sanotaan lopua ei ydinalan päättömyyksien laukomalle 
vapaapudotukselle ole vuoteen. Hyvä näin! Päivänpolttavan selvää, ei Suomen ydinaierakenteluun 
enää maailma lahjoita energianegatiivisia uraanivarantojaan. 
         ----------- 
 
Kansat toivoo YDINlamaa. 
 
Suomen systemaattista säteilyyn tappamista juonivat korruptoidut päättäjämme saivat viikon 18 alussa 
ankarat nuhteet suoraan EU:sta. Suomi luokitellaan koko Euroopan luopioksi ja syystä. Suomi on 
EU:ssa rotkoutunut sylkykupiksi, koska maamme ydinrikollinen johto ei edes kuvittele toteuttavansa 
selkeitä EU:n antamia uudisenergiatavotteita. KTM tapansa mukaan mutisi sekaviaan asiasta. SUPO 
sulki maamme lehdistön jo Suomessa tutuksi tulleeseen tyyliin. Aihe haluttiin pimentoon ja toki 
helsinkiläisen ydinrunnojien voimin myös saatiin vaikenemaan kaikesta maallemme tulleesta selkeästä 
varoituksesta. Suomen ydinpunaniskoille ei totuuksilla ryppyillä. Tai . .niin no niin ainakin he vielä 
sellaista luulottelevat. Voivansa olla kuin siat pellossa. No on sitä tietysti hienoa opetella maksamaan 
ydinankstimme aiheuttaman uudisenergian toteuttamatta jättämisten miljardisakkoja jo Kreikan 
miljardihaaskuumme vanaveteen. Ikäänkuin tässä konkkurssisa ei moiset olisi mitään 
 
Suomelta vaadittua v. 2020 +38% EI ydinvoimaista uudisenergiaprosenttia ei edes teoriassa aiota 
noudattaa. Kun OL-3 hanke jo laistaa tästä -13% ei ole mikään ihme, ettei edes KTM revittele tulevin 
uudisenergiaprosentein julkisuuteen. Joku valheellinen tiedosto aiheesta, joka nauraa todellisille 
prosenteille. Mutta EU ei selvästikään naura. Vaan etsii jo määrätietoisesti ratkaisua kepittää Suomea 
kunnolla. Yksinkertainen ja TYHMÄ maa maksaa mukisematta jo NYT 2miljardin viemärirahat EU:lle. Ja 
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meitä tunnetusti valovuosia vähän joka ratkaisuissa fiksummat kaikki muut Pohjoismaat ei mitään, on 
tämä hauska suuntaus myös tulevaisuutta. Suomi ei tule ydinvoimalaratkaisuineen nostamaan nykyistä 
uudisenergiamme noin 20% mihinkään! 
 
 Risupaketti on samanlainen pelkkä kulissi kuin tieten toteutumattoman OL-3 hankkeenkin 
ymppipaketti. Jokainen tästä eteenpäin rakennettava ydinvoimala pudottaa 2050 EU-tavoitetasoamme 
+78% kaukaisiin sfääreihin. Ydinrikoksensa takaa hallitus ei ota vastuutaan kuin näkemällämme tavalla, 
nojauttaa ratkaisuunsa räävittömän avoimin ydinalavoiteluihin. Näillä rapautetaan maatamme 
ennennäkemättömällä paineella. EU:n sijoittajat lähettävät voimakkaan singnaalinsa Suomeen. Koska 
hallintomme ei osaa kantaa vastuustaan on edesvastuuttomilta mädätetävä talous, ettei rakennettaisi 
YHTÄÄN ydinkuoleman voimalaitosta! Kertakaikiaan HYVÄ ja toivottava vastaperusasenne!  
 
 

515. Vesa materiaalia 
 
Sent: Wednesday, May 12, 2010 5:19 AM 
Subject: langoista, 60v-laskelmasta ja psykologiasta 
 
> Katkeilevista ripustuslangoista olisi ehdoton saada videota! Se on jopa todistusvoimaisempaa kuin 
yyberlähikuva. 
>  
> Siis eikö kuin 6o puolentoista gigan voimalaa pyörisi 60 vuotta  
> jätteillä! Ohhoh! Tuo oli tosi hyvä lähestymiskulma. Tarkistellaan...  
> jos prosentti uraanin 3,5% osuudesta halkeaa ja toinen 1% muuttuu  
> plutoniumiksi, niin uraania on jäljellä 1,5%. Plutoniumin polttamisesta  
> tulee karkeasti tuo 60 vuotta lisää uhtäsuurelle voimaloiden  
> yhteisteholle maailmassa, kun nyt on ja loput uraanista muuttuvat  
> plutoniumiksi. Eikös tässä vaiheessa tule teoreettisesti toiset 60v lisää? 
 
*Aika lähelle sinällään mutta. . Dilema onkin oleellisesti monimutkaisempi. Ja kuten olettaa saattaa tieto 
EI ole edes minun! Eräs nettihistorian tasokkain ja laadukkain kontaktini oli alkuaikojen sfnetin. 
Loviisassa työskentelevä Inkinen ja Paananen nimiltään. Analysoivat 5v sitten miten MOX ja UREX ja 
PUREX uraanin jälleenkierrätyssysteemit toimii ja tuottaa energiaa. Eli joo, systeemissä voidaan toden 
totta polttaa ydinjätteestä 3,5% sijaan huikeat 93% silkaksi energiantuotokseen, de karmiva FAKTO! 
Tällä asialla silloiset ydinlobbarit sitten pallottelivat foorumeissa keskenään kuin olisivat ikiliikujan 
keksineet. Esitinkin jo heille epäilyn siitä, ettei homma VOI missään nimessä ola noin selkeää koska 
uraanin rikastusprosesseissakaan ei saatu alkuperämalmista kuin naurettavat 0,25% talteen. Jotain 
selkeää vilppiä hommassa on ihan pakko olla!  
 
*No onneksi ammattiosaajat Inkinen ja Paananen keskusteluun sitten puuttuivat. Kertoivat, että U-238< 
Pu-239 plutomointi 93% onnistuu vain 10-kertaa suoritetulla hapotus-jälleenkäsittelykiertämisin. 
Käytännössä jopa 5-kertainen kierrätys on tyrmäävän mahdotonta. Joka tapauksessa energian edut 
katoavat miltei täydellisesti uudelleenhapotuksiin, kuljetuksiin ja valtavaan erotusenergiankäyttöön 
yms.. Se mitä prosessista saadaan parhaimmillaankin talteen on tosiaan tuo naurettavan pieni +40% 
karkeasti siis 3,5% polton päälle tulee reipas prosentti ,(4,5%) alkuperäisen 33% plutoniumin 
osuuspolton  lisäksi. Kaikkineen plutoniumpoltto kerryttää max.73%. 
 
 Tietohan oli varsin kutkuttava kun kuulustelee nykyistä ydinalan totaalivalheellista uhoamista aiheesta. 
Siksi oli jopa mulle shokkihuojennus, ettei tämäKÄÄN keino todellisuudessa toiminut sitten tutusti 
ydinsalausverhojensa takana lainkaan. Niin juu, lisäksi tuon ydinsähkön varsinainen kWh hinta kohoaa 
pilviin 2,5 kertaa nyky-ydinsähkön hinta! Kustanteet karkaa koska ydinjäte on näkemällä tappavaa ja 
vaatii rankasti ultrakallista robotiikkaa myös. 
 
> Käytännössä hyötysuhde jää tietenkin vajaammaksi, varsinkin jos jäte  
> joudutaan uudelleenkäsittelemään uudestaan ensimmäisen 60v. periodin  
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> jälkeen, mutta vähän enemmän kuin se arvelisin jätteestä irtoavan.  
 
*Kerrallaan jäte voi olla reaktorin kokonaiskierrossa 5v ja sitten jälleenkäsittelyn pakko, jopa 10-kertaa 
päälle! 
 
> Lisäksi on tietenkin energianegatiiviset uraaninrippeet, joita ehkä 10v.  vielä epätoivoisesti kaivellaan.  
 
*Niin siis varsinainen hyötöpoltto Supephenix ja Sellafield, yms. romuttui täysin jo viime vuosituhannen 
loputtomiin epäonnistumisiinsa. Tässä puhutaankin lähinnä TVO:n kaltaisista "väkisinpoltoista" MOX, 
PUREX systeemikehitelmistä. Neitseellistä U-235 alkuperäistäpolttoainetta on p a k k o  saada 
uraanikaivoksista, jotta polttoprosessia voitaisiin ylipäätään jatkaa. Siksi Suomeen tulee noita 
uraanikaivoksia kaikkialle! Pelkkää plutoniumia olisi kuuulema ultraepävakaana yhtä vaikea hallita kuin 
käsiin räjähtävää ydinpommia reaktorissa. Tämä on tärkeä lisäpointti, että plutonium palaa hurjan 
epävakaasti ja ryöstäytyy 20 000kertaisiin tappaviin tehospurtteihin hanakasti. Itse asiassa plutoniumia 
EI hallita tästä syystä edes ydinpommeissa. 
 
Sopivan pyöreän kuuloinen arvio  
> summautuu, että 100 vuotta nykykapasiteettia voidaan vielä pitää yllä, _jos_ siirrytään 
plutoniumtalouteen. 
 
*Ei ihan noinkaan. Eli nykyinenkään ydinvoimalatalous on tuottanut ydinjätekäyttöään 50vuotta. Nyt siis 
TÄSTÄ kapasiteetistä saataisiin kovalla rahastuksella MOX:lla talteen +40% lisäenergiat. JOS siis 
sama käyttö niin 0,4* 50vuota=  20VUOTTA! Tämäkin poltto on suoritettu lisäksi 66% 
vuosipysyvyyksin=  13VUOTTA TVO tyyliin koneet punaisena koko ajan! Tulos on jotain vallan 
käsittämätöntä rakentaa 60v käyttöön suunniteltuja laitteistoja! Kaikkein mielenkiintoisinta nyt 
parhaillaan maailmalla puretaan oleellisesti enemmän uraanivoimaloita, kun rakennetaan noita 
plutoniumvoimaloita tilalle. 63v kuuskytlukulaiset nykypäättäjät saavat juuri sen verran käyttövuosi-
illuuaiota että ehtivät paksuille eläkkeilleen, ennenkuin kaikki ydinalan kulissit kaatuu pakosta, 
hemmetin kierää siis!  
 
> Ei ehkä kannattava riski enään joidenkin kannattajienkaan mielestä. Eri  
> hyvä oivallus siis taas vaikka tietnkin yritän aina kritiikkiä kaivaa  
> näistä. Jos otetaan ydinalan tyypillinen sähläys huomioon niin hyvä jos  
> 60 vuotta voidaan ylisäteileviä laitoksia pitää käynnissä. 
 
*Hiukan töksösti nyt tähän sanailen, mutta. . .Jos jatkossa ydinvoimaloiden todellisesta käyttöasteesta 
aletaan laajasti tinkiä vaikka vain kolmannekseen , niin nykykapasiteetillä 20-30v lienee viimeisimpiä 
tarjousmahdollisuuksia.)(Siitä kuvaava luku, että jo esim. ASEA rakensi ydinvoimaloitaan samaiselle 
käyttöjaksolleen! Eli ydinala takertuu ratkaisuissaan a i n a  vanhaan kaavaansa oppimatta mitään 
uuutta.) Eikun siis ihan oikeesti. On tajuttava, että nämä esittämäni lukujanat perustuvat 50v ydinalan 
satojen miljardien budjeteilla aikaansaamiinsa mitattuihin faktoihin. Ei ole näköpiirissäkään mm. 
laserisotooppierottimen käyttöhyötysuhdeilluusioiden taas totaaliromahdettua, että merkittävää 
muutosta asetelmaan saataisiin. 
 
 Mutta ydinala ostatti CO2 illuusiopakoillaan taas vuosikymmenen parikin aikaa kehitellä entistä 
tuhoisampaa ydinstrategiaansa. Se EI tule olemaan esim. thoriumpolttokaan, koska thoriumissa on 
kaikki peräti 10-kertaa tehottomampaa ja se vihon viimeeksi sopii nyky-ydinvopiman monsteriajatuksiin. 
Lisäksi kun tämä nyt rakentuva plutoniumtalous tuottaa 10-kertaa nykyistä säteilevämmät laitokset ja 
1000-kertaa säteilevämmät jätteet. Niin neutronivuovuotokasvut, Malenkan varastoitumat ja muut 
kanavasäteilytuhot tulevat olemaan yksinkertaisesti typpikehämme polttavan h i r v i t t ä v ä t  jo 
ennemmin kun arvaammekaan OL-3 monstereiden alkaessa megatuhoamaan! 
             ----------------- 
 
Tellus menetettävänä. 
 
20.05.2010. Eli, oletko katsellut kukkamaita ja marjapensaita sieltä päin? On se todella, TODELLA 
järkyttävää! Olen odotellut niinikää näkisinkö särkien, ahventen, lahnojen kutumolskauksia. Aivan 
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turhaa vaivaa, mikään kala ei täällä ole kutenut lähimpään 4 vuoteen, Itämeri on steriliytymässä tässä 
ja nyt! Äiti sai 22 ahventa ja kaikki sterilejä. Vain YHDESSÄ oli ylipäätään kutua. Lukasin tuossa 
australialaisen lehtiartikkelin, jonka mukaan ihmiset lopettavat enää edes yrittämästä lapsia 2020 
mennessä! Kuulema vaan keinohedelmöityksellä voi tuo lisääntyminen onnella onnistua. Tosiaan 4v 
peräkkäin ilman mehiläisiä tietää kolmanneksen maailman ruuan tuotannosta katoavan. 
 
 Koska niinikää ennustetaan myös merien säteilysteriloituvan 2020 mennessä tilanne tapppaa niinikää 
kolmanneksen ruuastamme. Entä metsätuhojen nykytilanne? No vuoden epätoivoisesta 
boorauslennoista lienee kosmeettinen apu, ehkä. Koska lehdet vaikenevat aiheesta, niin 300 000ha 
Suomen metsätuhot ja Kanadan tyyppiset metsän häviämiset etenevät, niin, etteivät uskalla 
tilanneuutista sanoa. Pistin sulle kuvia Olkiluodon kukkakedoilta, vain pari paksua kontumehiläistä, ja 
mehiläisistä ja ampiaisista ei hajuakaan, vaikka jopa tuomet kukkii jo. Niinikää metsässä marjat 
kukostelee tyhjää pölytystään odotellen.  
 
Olen hämmästellen ihmetellyt sitä miksi ihmiset oikeasti luulee etäämällä ydinvoimaloista olevansa 
paremmin turvassa? Otetaan nyt esimerkiksi meremme. 3 500m paksu säteilyä erittäinkin hyvin 
STUK:n mukaan suojaava keskipaksuus. Luulisi sinne muutamankin reaktorin tritiumien ja deuteriumien 
ja kanavasäteilyjen katoavan tyhjään. Erityisesti kun katsoo kuinka kaukana reaktorit merien 
keskiselänteistä oikeasti on. Tuhansien km turvarajaa. Mutta eikö mitä. Meri, jonka varassa maailman 
elämä syntyi, kun maan kamara säteili vuosimiljardin verran liikaa näyttää nyt tuhoutuvan ensin, ellei 
peräti samaa tahtia ilmakehämme ja maaperämme kanssa.  
 
Eikö tämä ole aika uskomatonta ihmiskunnan illuusioon ydinvoiman ns. "turvarajoista". Kyllä tällaisten 
megagigatuhojen edessä jotkut tekaistut varroapunkkiviruksista kertomiset on silkka vitsi. 
Huomaamme, että menetämme itse elämän maapalloltamme kautta koko populaatioiden. 
Systemaattisesti mittarit alkaa heilua osoitellen, 10v sisällä Tellus on sterili ydinvoimaloitten 
säteilypäästöjen kertymistä. Niin se elämä, joka tänne tuli liki 4 miljardia vuotta sitten äänestää jaloillaan 
ydinvoimaloillemme EI! Yksinkertaisesti jättää ydinvoimaihmisen tyhjän päälle. 
           -------------- 
 
Mikroskooppi purkuun. 
 
25.05.2010. Sain vihdoin ja viimein yli 6 viikon odottelun jälkeen edes peruttua tuon NATO:n 
kaukotuhoaman 200-kertaa suurentavan Velleman mikroskooppikaupan Raumalla. Kuvaavaa putiikkiin 
tuloni tilanteen kireydelle oli, miten myymälässä oli käyntini aikana vastaanottokomiteana mm. työtuttuni 
TVO:n uusi turvallisuuspäälikkö Passi! Hänen kanssaan vaihtamamme kommentit olivat jäätäviä. 
Huomasin, autoni seurantalaitteen tietojen ennakkohälytys oli toimitettu ilmeisen osaavasti 
asianosallisille. Kertoen, TVO/SUPO olivat saaneet tietoonsa, etten olut tyytynyt heidän 
sensurointiaikeisiinsa, vaan olin ostanut jo uuden paremman mikroskoopin. Joka tietysti oli 
ydinhallinnollemme silkkaa myrkkyä. Apukauppias ei uskaltanut silti tehdä kaupan purkusopimusta 
soittamatta lisäksi jollekin tuntemattomalle taholle pitkän puhelun. 
 
 Näistäkään esivalmisteluista huolimatta minulle ei kerrottu minkäänlaatuista kommenttia Belgian 
päämajasta, saati miksi ylipäätään mitään mitä 6 viikon aikana oli tapahtunut ei kysellessäni kerrottu. 
Esimerkiksi kaupan pääomistaja oli poikkeuksellisesti koko prosessin aikana poissa paikalta 
tiistaipäivävisitilläni. No kauppiaan vaimo kyllä nupisi, etteivät tykkää tilanteen saamista lukuisista 
käänteistä sitten yhtään. Paljon mahdollista, kun maksavan asiakkaan ulos savustamispakotteet karsii 
osaltani kaupantekoja kyseisessä firmassa kyllä. No onneksi apumyyjä silti toimitti viimein asiallisesti 
allekirjoitettavakseni kaupan purkaamisen vaatiman kuitin ja sain käteisenä rahat 150 ulos. Tajusin ettei 
minulla olisi pientäkään mahdollisuutta saada ko. kaupan mikroskoooppiani edes odottelemalla lisää 
ikinä ulos. 
         -------------- 
 
Subject: Sensaatiosta 
 
> On nimensä veroinen!  
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*KIITOS! Tätä kommenttiasi olen jo kasvavalla huolestumiskertoimella odotellut. Varsinkin sen jälkeen, 
kun katsoin mm.videonne tekoa. Meinaan välittyi, välittyi se suunnatonta ISOMPI paineistus, jona alla 
joudut sinäKIN elämään! . , Oikein oksetti, kun "eräillä" porukalla tuntui olevan suurin huoli siitä,etteihän 
nyt VAAN mitään ydinvastaista saateta Vesan toimin filmiin mukaan! Oikeesti nyt kyllä tajuan miksi 
esim. Pasi radion Pasi vastoin KAIKKIA julkisesti antamiaan vakuuksiaan vetäisi meikälle sulutuksen 
fooruminsa! Syy lepää tässä. Tajusivat, että kykenemme pumppaamaan markkinoille ydinalalle t ä y s i 
n kestämättömiä dokumentaatioita kanavasäteilyn voimista! Oikeesti ihan hulppea tuuri, kun sain noin 
fotoukset. Noi mikroskoopista saatavat jutut suorastaan RÄJÄYTTÄÄ TAJUNNAT! Selkeä 
kulminaatiopiste on näköjään ydinturvaomertan vartijoille ollut. 
 
> Kerrankin kunnolla sivulta; en minäkään ollut hahmottanut niitä noin kunnolla aikaisemmin. 
 
*Sama täällä oli kuule filmatessani euforinen tila. Mutta se vaan "parani" kun kuvia ajaessani talteen 
kaatoivat realiajassa koneeni kolmannen kerran jo alta!  En enää edes y r i t ä  miettiä miten kaikki taas 
tehtiin. Mutta ONNEKSI mulla on preparaatit tallella, niin sain uudiskuvaa framille rajattomat määrät!) 
Eli ei paina paskaakaan enää tuonkaan tyyliset painostukset. Josseivät suoraan tappamaan ala niin 
tutkimukseni jatkuu, keleTTO! 
 
> Lyö myös ällikällä: noin  
> ISO! Miten se voikaan olla noin syvä? Onko vieressä ollut anodia tai getternastaa tai jotain? 
 
*Niinpä! Huomasin ilmiön nyt keskittyneen lasiin nojaaviin täysin irrallisiin vain 10mm pitkiin 
kaksinkertaisiksi väännettyihin ja pelkkään killelevyyn kiinnittyneisiin rautaisiin elektroniputken 
rakennetukiin. Niissä on jyrkästi leikatut reunat, jotka tekevät "kärkijännitekeskittymän". Näistä 
sähköiset korkeimmat jännitetasot sitten oikein passelisti ohjaavat varautuneet kanavasäteilyt suoraan 
lasiin. Huikea efekti toden totta. 
 
> Vaikka tyhjiösä ollaankin, niin energian suuntautumisen takia lähteen pitää varmaan olla lähellä. 
 
*On se toi kärkiefektin jännite, joka ohjaa ohi virtaavia ++..ionisoituneita syvästi syövyttäviä 
kanavasäteilyioneja tauotta lasiin porautuvaan reikään. Tämä nimenomainen putkityyppi oli uniiki ja 
siksikin huikean positiivinen ylläri. Erityisesti kun on aivan huipppulaite 2000-luvun uudistuotosta! Nyt 
sulkeutuu meiltä pois sekin mahdollisuus, että 50-luivun lasi olisi olut ns. "heikkotekoista!" Nyt puhuttu 
putki nimittäin maksaakin luokkaa 100e/pala! 
 
> Pistän englanninkielistä versiota kohtapuoleen. Siihenkin olisi hyvä  
> saada kysymiäni tarkennuksia. Myös magnetronin mittaus on tässä  
> suunnitelmissa. Muutto on edelleen kesken ja syö aikaa. Samalla kun tulee puhdisteltua ja inventoitua 
tavaroita. 
 
*Tärkeintä nyt mulle on se, ettet taivu kasvavassa ympäristösipaineistuksissasi. Oikeesti tajuan, ettei 
nää alati syväluotaavammaksi käyvät yyberlöydöksemme jätä ylimääräistä liikumatilaa ja kunnioitan 
sitä, kuten aina, miten osaat skarpata motiivisi laajemman elämäntahdon eteen. Kuule 99,9% olisi JO 
hypännyt kelkasta ja "tarttunut TV:n katseluun ja hyvään oluenjuontiin kaveripiirin paineissa silkkaan 
hällävälimaailmaansa." 
  
> Pinkki on nyt taas tasolla vanha tuttu viime vuodelta, mutta yleisö  
> tietty luulee, että taivas on ollut tuollainen aina! Tai ei aina, koska  
> pinkistä otetaan kuvia ja ihaillaan värisävyjen kauneutta, eli  
> uutuudenviehätystä on tiedostamattomasti mukana. Mutta että aiemmin  
> tuota väriä on paukkunut noin rajuna vain ehkä kymmenen vuoden välein 
>  riippuen auringon- ja kosmisen säteilyn intensiteeteistä. 
>  
> Nyt se ei enää ole minulle angstisen innostuksen lähde, odottelen vaan,  
> että kyllä se tuosta hurjenee. Silloin voi ehkä taas keskittyä "taivaan  
> merkkeihin", muttei tarvitse. Siinä vaiheessa jengi huomaa muutenkin, ja muistaa, että 
ensiesiintymiseni liittyi juuri tuohon. 
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*Toki on totta. ME olemme pioneereita näissä ja haluamme opastaa ihmisiä alati laajempaan tajuntaan 
näistä ydinrikoksista. Eilenkin nauroin kippurasa, kun Turku-Muurla moottoritiestä näytettiin pätkiä miten 
maamme tienrakentajat pani ihan ällikällä aivan UUSI tajunta siitä, miten epävakaan eläväinen 
maamme kallioperä oikeasti on! Himmeli, että hubaa!) 
Moottoritien tektoniikan vaivaamat kallioseinät murenee jo 2008 valmistuttuaan kolmasti ryskien 
maantielle. Tähän asti aina on valehdeltu opastimien elektronikka on tiesulkujen syynä. En osaa arvata 
kuinka paljon vaati, että YLE uskalsi nostaa tuon oikean kallioliikuntajutun taustaksi esiin. 
 
> Vastapainoksi toki kauhea läjä ruiskutusta. Täälläkin on kemikaalivanoja  
> riittänyt lähes aina kun on taivaalle vilkaissut. Samoin täällä oli  
> sellainen kone ylitse muiden, joka päästi myös paksumpaa vanaa. 
 
*Arvasin oikein sankkaa tuplavanaa! Eli ruiskutustonnistoja on levitettävänä niin valtavat määrät 
kasvavassa paniikissa, että ovat hommanneet oikein jumbojettiluokan superraskaan NATO-
erikoisruiskutuskoneet! Kuulin muuten isältä, maaperäammattilaiselta, että esim. booria tarvitaan 15-
30kg hehtaarilta jo ihan peruspellon puskurointiin/VUOSI!. Laskes siitä, että 150 000- 300 000kg/ 
neliökiolometri! Nyt ajettavat ruiskutusalat liikuu ydinvoimalapäästöjen tappamana sadan tuhannen 
neliökilometrin tasoilla ja päälle toki bariumit ja alumiinitonnit kanssa. Natosta on noita ruiskutusliemiä 
Suomeen tuomassa Itämerellinen tankkerisaattueita. Arvaa vaan näkyykö, maksaako? 
 
> Homma vaan ei ole niin kilttiä, että pelkkää metallijauhetta  
> ruiskuteltaisiin! Katsojien lamauttaminen on tehokkaampaa kuin oireisiin  
> puuttuminen. Jos mieleen vaikuttavat apatia-agentit eivät tunnu  
> riittävän, niin on valmistauduttu vetäisemään tapaajasienen itiöitä  
> taivaalle!! Hesarissa nimittäin oli juttu, että "USA:ssa trooppinen  
> sieni iski mystisesti populaatioon ja sen uskotaan leviävän, vaikkei  
> sieni varsinaisesti elä täälläpäin missään, vaan asuu Australiassa.": 
http://kuvaton.com/k/sAX.jpg 
 
> Sairasta, nimenomaan. Kyseinen uutinen on liitteenä. 
 
*Hetkinen! Elää siis Australiassa? Kuinka muuten tuli mieleen, että TVO mainostaa käyttävänsä 
SAMAISTA Australian maaperästä kaivettavaa uraanipolttoainetonnistoa. Oli tuo lehtijuttusi aika 
karmivaa. Leviää maaperäsienten itiöinä. Itiöt tunnetusti kestää säteilyä ja prosessointeja, vaikka 
avaruussäteilytasoihin asti. Meillä on selkeä ketju valmiina. TVO ostaa Australian myrkyttyneestä 
maasta tehtyä uraanipolttoainetta. Sijoittaa ne reaktoriinsa. Sieltä sitten tätä uraanitatinaa lentelee 
luokkaa 2 200kg/v kanavasäteilyioneina, neutronivuona ja beettasäteilytykitykin kiskomana ylös 
ilmakehäämme.  
 
*Tähän voin muuten mainita, että maailman kaikista reaktorialtaista ja itse reaktoreista on löydetty 
mystisen hyvin säteilyä kestävää ja yllätys, yllätys myös säteilyyn h a k e u t u v a a  
sienirihmastoitiöpesäkkeitä! Kivasti alkaa aueta tämä uutisesi. Sieltä beettasuihkuvirtauksista sitten 
NATO ja Tampereen lennoston boori, barium, alumiiniruiskutuslentojensa tonnistot mätkivät koko 
itiöpaskakasat niskaamme. (Todennäköisesti muuten kemikaaleilla jotka on ninikää tuotettu samaisilla 
Australian ydintutkimuskeskusten myrkyttyneillä kemokalisaatiotonteilla, raaka-aineilla 
säteilyturvatutkimuksin!)  
 
Kuule ei tässä taida olla kovin monimutkaisesta siirtymäriittisyistä kyse. Ilmakehässä leijjailevana 
säteilyt tietysti mutatoi ja muntauttaa kyseistä megatappajasientä entistä paremmin ketjun hengissä 
selvittäviksi ja tässä ollaan kuten tekstissäsi luki. Kuolleisuus uhreille 10-100% luokissa suoraan 
keuhkoiskuin! Niin ilmiöön kuuluu miten säteilysieniä, homeita ja muuta itiötuottajaa on oikein erityisen 
runsaasti Tshernobilin alueelta levinnyt ilmavirtauksiin. Muuten reaktorisienet käyttävät auringon valon 
sijasta elämiseen säteilyfotonointia, jota on selkeästi lisääntyväs ja erittäin tasaisena kasvuvuona 
enemmän kuin vaihtelevaa Auringon valoa. 
        ----------- 
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516. YHÄ mehiläiskatoa. 
 
Mehiläiskato 2010. 
 
"M.T.14.05.2010. Mehiläiskato vaarantaa ruokaketjun. Yhdysvalloissa havaittu kokonaisten 
mehiläisyhdyskuntien joukkotuho huolestuttaa tutkijoita. Elintärkeitten pölyttäjien määrän väheneminen 
saattaa aiheuttaa jopa koko maapallon elintarvikeketjulle ennennäkemättömät seuraamukset. Koko 
maapallolla mehiläiset ovat mukana noin 100 miljardin arvoisella ruokamarkkinoillaan. 
Mehiläisyhdyskuntaromahtamishäiriö CCD ilmiötä ei vieläkään ole saatu selville. Mehiläiskato jatkuu 
Yhdysvalloissa jo neljättä vuottaan. Tilanne on vakava, koska useimmat kukkakasvit tarvitsevat niitä 
pölyttäviä hyönteisiä. USA:ssa on  2006 jälkeen tuhoutunut 3 miljoonaa mehiläisyhdyskuntaa. Yli 
kolmasosa yhdyskunnista ei selvinnyt viime talvesta. 
 
 Colony Collaps Disorder ei ainakaan vielä Euroopassa ole yhtä vakava kuin Yhdysvalloissa. 
Tilanteesta ollaan huolissaan myös Suomessa, sanoo mehiläishoidon neuvoja Ari Seppälä Suomen 
Mehiläishoitajien liitosta.  Kolmannes maapallolla syömästämme ravinnosta tulee pölyttäjiltä YK FAO 
mukaan 100 viljelykasvistamme edustaa 90% ruuan tuotannostamme 146 maassa ja 71 näistä 
tarvitsee mehiläispölytystä. Omenat, appelsiinit, mansikka, mustikka, sipuli, porkkana, apila, pähkinät, 
auringonkukat, soija, rapsi, puuvilla ja kahvi tärkeimpinä. USA:ssa mm. villimehiläiset on jo monin 
paikoin tyystin kadonneet. Siksi vuokrapesien hinnat ovat muutamassa vuodessa nousseet 39 eurosta 
joi yli 115!" 
 
*Artikkelisssa suurin hätä on siitä, ettei aiemmin luullut torjunta-aineet, Nsema ceranae-loiset, 
varroapunkit, virustaudit ole osoittautuneet mehiläistuhon syiksi kiivaassa 4v kestäneissä tutkimuksissa 
kovasta yrityksestä huolimatta! On e r i t t ä i n  mielenkiintoista, että syistä vuosien jälkeen ei jää 
kentälle kuin se yksi ja ainut. Jatkuvan säteilykertymän aiheuttamat tuhokasvut! Ongelmaa kärjistää 
entisestään se, että säteilyn tauoton kasvukertymä on osoittautumassa niin ihmisten stetriloitumisten, 
merien biodiversiteettien tuhosterilisoitumisten, kuin mm. maailmalla leviävien hallitsemattoman isojen 
metsätuhojenkin pääaiheuttajakasvattajaksi. 
 
 Ilmankos jo Suomessakin on keskitytty alati pahenevassa ongelmassa jatkuviin boori-, barium-, 
alumiiniliuosruiskutteluihin ilmakehäämme. Ilmakehäämme jonka niin otsonikatokasvut, kuin 
ydinaavikoitumiskehitykset ovat alkaneet ylittää jo kautta maailman biodiversiteettimme 
säteilysietokyvyt. Jää jännitettäväksi kauanko ydinalan rikosluonteista tietävä aihetta systemaattisesti 
pimittävät maailman hallitukset jatkavat ydinvoimansa "venäläistä rulettiaan". Yksi on  kuitenkin varmaa, 
peliaikaa ei enää montakaan vuotta näillä muutosnopeuksilla luonto näy jääräpäiselle ihmiskunnalleen 
antavan. Ratkaisumme luopua ydinvoimasta taitaa olla jo loppusoinnilla ehtimisrajoillaan. 
             ------------ 
 
USA/ Venäjä luopumassa ydinaseistaan kokonaan. 
 
On ilmeisen selvää, että USA alkaa vuosiensa aikana tajuaman mikä on a i n o a  ratkaisu alati 
kasvaviin ydinvoimaloiden aiheuttamiin tuhoihinsa. Kaikessa hiljaisuudessa Obama on ajanut läpi 
ratkaisujaan ydinvoima-alalla, jotka ovat loistaneet lehdissämme poissaolollaan. Pelko miten ydinaseet 
joutuvat häirikkövaltioille niinikää kantava keskeinen voima USA:n pyrkimyksissä. Jo 1985 alkoi 
maailmanlaajuinen muutos ydinalalla, josta ovat ydinyhtiöt tarkoin vaienneet. Silloin USA:n ja Venäjän 
yhteenlaskettujen sotilaallisten ydinaseitten taistelukärkien määrä oli huikean iso 70 000kpl.  
 
Reigan ja Garbatsov sopivat romuttavansa näitä ydinaseriisunnoissaan. Vain 25v päästä ollaan jo 
huikeasti parantuneessa tilanteessa. Ydinasekärkiä on jäljellä enää 20 000kpl (29%) ja Obama sopi 
jatkuvasta lisävähentämisestä Venäjän kanssa kohti luopumistaan. On oleellisesti tajuttava, että 25 
vuoden ajan maailman 450 reaktoria ovat pyörineet tuolla miltei ilmaisella maailman markkinoille 
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dumpattavalla uraanilla. Aseauraania on käytetty 20 000 ydinasetta/10v. Jäljellä olevasta 
ydinasevarastoista kokonaankin purettuna riittäisi nykyvoimalatarpeiksi reippaasti alle 10v. 
 
Itse asiassa asepurku-uraanista Venäjä ilmoitti tuottavansa 50% uraanitarpeista. Mutta muussa 
tarjonnassa uraanilla on tapahtunut rajuja muutoksia. Uraanimalmin pitoisuudet ovat romahtaneet 
30%> 0,15%. Ja mikä merkittävintä, uraaninkaivuu on muuttunut myös energianegatiiviseksi. Uraanin 
tarjonta kaivoksista ei kata enää kolmannestakaan ja laskee yhä! Mielenkintoinen luku tuo asepurku-
uraanin takaama 5vuotta. Se kun on se SAMA luku, jonka TVO:n toimitusjohtaja Pertti simola kertoi 
riittävän maailman ydinvoimaloitten jäljelläolevaksi polttoainetuotannoksi!  
 
Eikä tässä kaikki. Jatkoon lähes ilmainen uraaniasetuotannon lahjoitus loppuu ja varovaisestikin 
arvioiden monikymmenkertaistaa ydinpolttoainekustannukset kiihtyvään tahtiin. Varsinkin, kun esim. 
korvaajaksi muutaman vuoden aiottu plutoniumydinjätteen energiahinta kokonaisuudessaan mm. 2,5-
kertaistaa ydinsähköhinnat heti. On erittäin sekä tyhmää, että tuhoisaa rakentaa ydinvoimalaitos 
tuotantoon nykypäätöksin 10v starttiaikatauluin. Niin tai suoranainen vääjäämätön konkkurssi 
rakentajavaltioilleen! Mutta aina voi toki veronmaksajillaan pelattaa venäläistä rulettia ja pakottaa 
kansansa ydinmonopolisähköön hintaan mihin tahansa!  
              ------------- 
 
Viljasta. 
 
Isä yritti myydä viimeisimpiä kasvattamiaan viljaeriään 20.5.2010. Ja kuten jo muutaman viimeisen 
vuoden aikana tekevät viljan myyjätahot toinen toistaan oudompaa kikkailua sabotoidakseen viljan 
ostoerät syöntikelvottomiksi. Nyt ilmoittivat, viljan kosteusprosentin olevan luokkaa 13 % eli kuulema 
koko rekkalasti on mukamas elintarvikkeeksi kelpaamaton yhden prosentin liiasta vesimäärästään! Ei 
muuta kun monen kymmenen km turhaa rekkakuljetusta ja kuivaamaan kalliilla lisää ja yrittämään 
uudelleen. No on viljoja ammattinsa osaava isä kuivanut vuosikymmenet ja kalibroiduin mittarein. Mutta 
Eurajoen viljaa ei alati kasvavista TVO:n säteilynpäästökasvuistaan johtuen haluta lainkaan 
elintarvikekiertoon. Ei v a r s i n k a a n   Helsingin herrojen omille pöydilleen!  
 
Aika kuvaavaa koko vuosia kestäneelle ostokikkailuille, mitään muuta vikaa ei viljoissa kuulema ole. No 
joo mm. viime vuona syyksi keksittiin taasen liian alhainen ns. "valkuaispitoisuus". Ei kun kaikki viljat 
vaan sumeilematta joko eläinrehuksi, tai polttoon asti. Systeemi koskee siis kymmenien km sädettä 
TVO:lta. Niin kuka sitten uskoo tosissaan, että syynä olisi jokin muu kuin piilotetut TVO:n 
säteilykertymät. Kuvaavaa, että ydinala on vähin äänin laajentamassa jatkuvasti suojavyöhykkeitään. 
Keväällä TVO olisi halunnut laajentaa alueitaan 2km lisää Ojasaareen mantereelle. Mutta kunta oli 
estänyt. Kas kun kunnan politikkojen mökkejä menisi jo lukuisia, niin alkaa se maho kuollutkin äännellä! 
            ------------ 
 
Jumboja ruiskuttamaan! 
 
Tänään 26.05.2010 oli oikein ERITYISEN rajut boori-, barium-, alumiiniruiskutuslennot Olkiluodossa! 
Kuvaavaa oli, ettei nyt enää riittänyt edes Tampereen ilmavoimien hävittäjähornettien 
peruslentokoneitten kapasiteettien mellakointi aamusta iltaan. Nyt oli kuvaan tuotu joku hemmetin iso 
jumboluokan erikoiskone! Se ajatti aamusta iltaan valtavan massiivisia ja raskaita lastejaan erittäin 
korkealle lisäksi. Kymmenien km pitkät itä-länsisuunnan vanat raadeltiin systemaattisesti 
poikkeuksellisesti kymmenien km päähän ulkomerelle asti TVO:n yli merelle. Samoin alotettiin 
kymmenien km päästä mantereelta. Koko ajan kun lennosto on booriruiskuttanut, on myös mainittavasti 
satanut.  
 
Eli ydinaavikoituminen ja sadanta ovat jälleen kerran todistettavasti nivottavissa yhteen! Tilanne oli 
muuitenkin varsin outo, TVO:n toinen voimalaitos oli revisiossa. Ilmeisesti juuri startatun toisen 
voimalan tehdyt tehon rajut (n. 70MW) nostot olivat muutama päivä sitten hälyttäneet ESA sateliitit 
neutronvuon ja beettasäteilykasvusta turvautumaan NATO:n järeimpään erikoiskalustoon. Liitän sulle 
eilen illalla ottamiani kuvia. Jotka kertovat karua kieltään siitä, miten taivaanrannan pinkivärit 
kesätasolla ovat jo nousunsa kierteessä ja syynä tähän ylimassiiviseen paniikinomaiseen reaktioon. 
Ensin pari päivää aiemmin otettua Olkiluodon taivaan pinkkipunatason kuvaa: 
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Varsinaisesta booriruiskutuksesta päivän aikana ottamiani tallentteita.  
Erityisesti yliraskaasta NATO jumbosta: 
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               ---------- 
 
M74 kalatauti. 
 
27.05.2010 YLE Teema lähetti Custoo nuoremman filmin maailman merien tilasta. Ohjelmassa oltiin 
erittäin huolestuneita tarkoin salatusta sairaudesta, joka sekä sterilisoi, että tappaa kalojen 
mätipoikaset. Erityisesti lohikaloja oli kohdannut mehiläiskadon kaltainen töystuho. USA menetti 
mnneenä vuona -50% lohikalakannoista. Sama mystinen vitsaus oli tuhonnut laajasti ympäri maailmaa 
mm. Chilen ranikkojen sekä luonnontilaisia, että kasvatettuja lohikantoja. Vitsaus tunnetaan kautta 
maailmaa nostaen kalan hintaa. Ruotsi toi julkisuuteen jo ensimmäisistä ydinlauhdevesistään 1974 
pelätyn M74 kalanpoikasten yleissäteilyhivutustaudin. 
 
 Nyttemmin asia on totaalinen TABU, josta lehdistö tarkoin vaikenee juuri sen selkeän kytkeytymisen 
takia nimenomaan ydinlauhdetuhoon. Tauti tappaa käytännössä yli 90% kalanpoikasista. Eikä siihen 
tunneta edellen 35v tutkimuksen jälkeen parannuskeinoa. Nykyään samainen ydinvoimalalauhdevesien 
säteilykertymämyrkytys, tritiumineen, deuteriumineen, neutronivoineen ja termivirittyneine 
atomimassoineen on tuhoamassa kokonaiset valtameret. Atlantilta Tyynellemerelle asti, koska vesi 
kiertää tuntematta rajoja reaktoreista kaloihin asti. 
 
Asiaan liittyy tismalleen sama aikataulutus, kuin pelätyllä mehiläistuholla, megalomaanisilla Kanadasta 
Suomeen ulottuvilla metsän säteilyyn täysin kuolemilla. Niinikää energiakriisin laukaisema 1970-luvun 
ydinvoimalarakentamisten säteilysaasta on sterilisoimassa kaikki eläinlajimme sammakoista, 
matelijoista, hyönteisistä, ihmiskuntaan asti. Australialaislähde kertoi luonnollisen lisääntymisen 
ihmisille loppuvan 10v sisään. Kaikessa hiljaisuudessa ydinvoimalatuhoon on vastattu epätoivoisin 
maailmanlaajuisin salatuin boori, barium, alumiiniruiskutusmassiivilennoin. 
 
 Eikä luonnossamme mene muutenkaan yhtään paremmin. Menetämme säteilysterilisaatioon niin 
ruokatuotantomme, kuin muun kyvyt jatkaa elämää. Loppuun pieni ilmoitus L.S. 
28.05.2010."Säteilytettyjä kapseleita pois myynnistä. Helsinki. Viime vuona myynnissä olleita 
ruokakapseleita on säteilytetty EU-määräysten vastaisesti?? Kapseleita ei pidä maahantuojan mukaan 
syödä. Säteilytys parantaa ruokien säilyvyyttä estämällä esim. bakteerien, toukkien yms. kehittymistä 
sterilisoimalla ja tuhoamalla niiden kasvutekijät!" Mielenkiintoista tajuta, miten säteilytys nykyään tekee 
ruuastamme noin vaarallista myrkkyä, että sitä pitää lehtien erillisin ilmoituksiin asti jo varoittaa! 
 
 

517. Magnetroni, elektroniputkieroosioita. 
Salatuimpia kuvia säteilyvaaran maailmoistamme!  
Joiden takia ydinhallintovirannomaisemme sumeilematta kaukotuhosi ja varasti satojen arvoisia 
laitteistojani! Mutta tässä sensaatiodokumentteja vaan SILTI ON! 
      ___________________________________________ 
 
Aiheeseen liittyvää materiaalia. Pari analyyttistä kuvaa ennen kuin magnetronin sahasin auki: 
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ja tältä laite näyttää poikki sahattuna kuparisisuksineen. 
http://kuvaton.com/k/zsl.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/zsl.jpg[/img] 
 
Pari hienomekanista ydinkuvaa kestomagneettiparin sisältämistä anodiresonaattorin 
täyskuparilamelleista ja iskostuneesta kilowattiluokan säteilyeroosiomustumistaan. 
http://kuvaton.com/k/zsA.jpg 
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Säteilysinertävästi hehkuva "kohtalokkain" kylmäkatodi! 
http://kuvaton.com/k/zsB.jpg 
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Poraudumme lähikuvissa kylmäkatodin säteilyeroosiomaailmaan tarmolla. Huomaa jo alusta, miten 
kohtion juureen on säteilyerosoitunut mm. sinitähtikuvio. 
http://kuvaton.com/k/zs8.jpg 
 
Pari kuvaa siitä miten beetta-, röntgen-, mikroaalto- yms. säteilytuhoutumat pahimmillaan höyrystää 
metalliatomien kanavasäteilyn infernossa katodin kuin karppuisaksi helvetin esikartannoksi. Todellisia 
shokkikuvia, miten esim. kupari,(sinistymät ja kupariruskeataskut), höyrystyy metallien pinnoille 
sekaviksi kuonakasoiksi.  
http://kuvaton.com/k/zsT.jpg 
http://kuvaton.com/k/zsI.jpg 
 
Kauhistu, järein vieteriteräs sulaa kuin jää plasmakaasuikseen kuin tyhjää vaan 
SÄTEILYEROOSIOIDEN tykityksissä. 
http://kuvaton.com/k/zsG.jpg 
 
Katodin teräsmetallireunaan palanutta kuparikarstaa. Laadukkaita ionipommituskraaterointeja 
katodieristereunasta. 
http://kuvaton.com/k/zsS.jpg 
http://kuvaton.com/k/zsJ.jpg 
 
Kylmäkatodi ja huomaa erityisesti vieterin eroosion lasku hatun suojaanpäin. Kaksi täsmäkuvaa 
katodihatusta. 
http://kuvaton.com/k/zsH.jpg 
http://kuvaton.com/k/zsi.jpg 
http://kuvaton.com/k/zsg.jpg 
 
4 Shokkikuvaa säteilyeroosiokuonista jonka kierrätysmetallien läpi perheen vetesi ydinalaterveisinä 
virtaa! 
http://kuvaton.com/k/zs3.jpg 
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               --------------- 
 
Sent: Friday, May 21, 2010 3:12 AM Subject: Kylmäkatodi.(Mikroaaltouunissa.) 
 
> Ahaa, kylmäkatodin kaasu saa ionisoitua! Sen ionit lentävät sitten  
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> katodiin ja näin auttavat elektroniemissiossa. Netistä löytyi vain, että  
> siellä on jotkut terävät kärjet, jossa tapahtuu alkuionisaatio, mistä prosessi lähtee käyntiin.  
 
*Tärkeä huomio! Eli juuri s i k s i  kuvaamani magnetronin katodi on osin kyhätty kidekuutiorakenteista, 
jotta saataisiin kärkikoronaa liikkeelle helpommin purkautumaan magnetronipuitken kaasuionisaatioksi. 
 
Wikipediassakin (englanninkielinen) mainittiin  
> vain, että joissain on ollut myös beetasäteilijää aloittajana.  
> (Mainittiin kerran lyhyesti; kun taas muut kylmäkatodityypit toistettiin 2-3 kertaa laveasti selitellen.) 
 
*Beetasäteilijää noin vaan miljoonien kierrätyskuparivesijohtoihin tonneittain. Ei toden totta ihme miksi 
aihe on totaalinen tabu! 
 
> No, löysin myös Googlen tekoälyä varten skannatun kirjan menneiltä  
> vuosikymmeniltä. Siellä sitten todettiin, että yleistähän se on laittaa  
> kylmäkatodiin säteilijää! Alphaa, röntgeniä, gammaa... muut säteilylajit  
> olikin mainittu, paitsi wikipedian pakkoraossa myöntämä beta! Tahallaan  
> siis on tieto jätetty mahdollisimman vajaaksi, kuten aiemminkin on tullut huomattua. 
>  
> Radium-226 on ollut se yleisin aine niin kylmäkatodeissa kuin  
> valaisumaaleissakin. 50-luvulla tungettu vähän joka paikkaan. Veikkaan,  
> että nykymagnetronit on toteutettu jollain noilla vaihtoehtoisilla  
> metodeilla, vaikka säteilevä katodi on tietenkin muilta  
> ominaisuuksiltaan houkuttelevan ylivertainen. Onhan ne niin tarkkaan  
> kartoitettu nykyään senkin takia, että porho voi saada omaan haarukkaan aktiiviaineita. 
 
*On se toki selvää, ettei ydinturvapoliisistot yms. sallisi kierrätysradiumeja itselleen, toki kaikille muille 
sitäkin enemmän! Olen kuullut, että säteilytuhojen räjähtäessä käsiin 60-70-luvuilla on 
kylmäkatodilaitteisiin alettu laittaa mm. radioaktiivisia haihtuvia kaasuja. Näin laitteen sisuksen säteilyn 
puoliintumisarvot lyhenemään vuosimiljoonistaan hiukan ja mikä maukkainta saadaan rikkinäisen 
laitteen säteilyt KAIKKI esteittä romuttamoistaan kiertämään ympäristöömme hallitsemattomina laajasti 
leviävinä kaasuina. Eikös kätevää päättäjiltämme? Huomasit varmaan, miten kuvissani vilahteli 
kylmäkatodin seoksesta sekä kuparisulfaatin-, koboltin sinistä, että myös höyrystynyttä ionisoitunutta 
kuparinruskeametalloitumaa myös. 
 
> Minulla kyllä on romuvarastoissani jo valmiina magnetroni, että eikun mittaamaan! 
 
*Tuo tieto ON mulle TÄRKEÄ! Että osaa edes osin asennoitua siihen mitä nimenomaan 
NYKYAIKAISESSA magnetronissa tuppaavat käyttämään. Kas kun radium 226 testipöydällään EI 
oikein iske! Ongelmaa lisää vielä se, että mikroaaltouuni tuli vasta 70-luvulla kunnolla markkinoille ja 
siksi aiheesta ei saa mistään sensuroimatonta vanhempaa kirjatietoa. Oli erittäin tärkeää, että sain 
faktaa myös vapaammista ulkomaalaistiedostoista maailmalta. Odotan lisäksi jännittyneenä Rad 
mittaustuloksiasi. 
 
> Hienoja, suorastaan alienmaisia kuvia! Lasi ei näytä lasilta ollenkaan!  
 
*No sitähän minäkin! Erityisen mielenkiintoista kerroskuvantamista esittää mahdollisuudet valotta alta ja 
päältä ja eri painoarvoisa myös ristiin. Saa päräyttäviä ja vinkeitä kuvasetlerssejä toden totta 
ällistyttäviä erikoisanalyysejä. Ja kuten olemme tottuneet. Maailman ensi-iltamateriaaleja, kuinkas 
muutenkaan aiheesta, jota kukaan muu ei ole kyennyt vuosisataan missään maailmalla ottamaan! 
 
> Hyvään laatuun kamera pystyy, vaikka halpaa hintaa selittää nämä, ettei  
> suurennos varmaan ole oikeasti neljääsataa, vaan samaa luokkaa kuin  
> Vellemannissa. Ei mitään standardilähtötasoa ehkä ole, mistä  
> suurennoksen kertautuisen pitäisi alkaa. Voi jopa olla, että 400x  
> saavutetaan kun laitetaan digitaalizoomia lisäksi, eli suurennetaan kuvaa, mutta se on aina huono! 
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*Jotain tuon tapaista kelailin myös. Veikkaan, toi myyty halvempi 200-kertaa suurentava sitten jäänee 
tosiaan 100 kertasuurentavaksi. Ilmeisesti miten kunnon suurennoksessa valo prismoittuu eri värien 
suttuisiksi sateenkaaritaitoksiksi on osasyy siihen miksei 200-suurennosta rajumpaan "oikeasti" mennä. 
Tarkoitan, ei kai se paksumpi linssikuperuuslisä niin maltaita sinällään maksaisi? 
 
> Vaikka on se 2 Mb, niin ei kuvan pikselimäärä autuaaksi tee, optiikka merkitsee enemmän. 
              ------------ 
 
Tiukkapipofoorumille kyytiä 
 
*21.05-10. Aikasten paha. Kirjoitin johonkin hemmetin armeijan ylläpitämään "Survivalistifoorumiin". No 
joku ammuksia, kaasunaamareita ja pyssyjä pullollaan oleva sotafanatikkofoorumi joka tapauksessa. 
Koko foorumi oli miinoitettu tarkoin suojaan ulkopuolisilta niin, etten mm. saanut sinne ainoaakaan 
kuvaton kuvaani. Vaan aina tuli joku hemmetin "Url 5 kuvan antokielto". No olen lukuisat kerrat aiemmin 
turhautuneena epäonnistunut lähettäessäni tuollalailla suojattuun foorumeihin kuviani, vaan nyt 
ONNISTUIN! Eli pätkin jok ikisen osoitteen koodeksin näin: "h t t p / / k u v a t o n . c o m / k / z r t k . j p 
e g " No sensurointii noin hupaisin tuloksin petti! Pian sain kuvia läpi kokonaisen liudan ja pistin 
menemään samantein koko magnetronijuttuni kuvagallerioineen päivineen! No seurailin tovin ja nyt 
sitten moderaattori, joka muuten yllätys, yllätys sotahulluna tituleeraa itseään mm. konekivääriluodin 
kuvillaan kommentoi näin: 
           -------------- 
 
sportster2  Moderaattori  Liittynyt: 28 Lok 2009 
Viestejä: 600  :   Items 
 Lähetetty: Per Tou 21, 2010 1:15 pm    Viestin aihe:     
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Lukitsin tämän ketjun väliaikaisesti jahka selviää mistä on kyse. 
_________________    7.62x39=297.18  
          ----------- 
*Nauroin kippurassa! Olivat huomanneet, miten olin kyennyt murtamaan heidän asentamansa kuva-
ansat tavalla, joka pani armeijankin nettipoliisiosastot ällistelemään. Eikä muuten pelkästään siksi! 
Vaan koska väkisin esiin runnomani aihe niinmuodoin mursi yli 60v sotasalaisuus ja säteilyomertat niin 
tutkalaitteitten mangnetronkuvineen kuin säteilyeroosiolöydöksineen päivineen. Oi kun olen onnesta 
mykkyrällä! Mitä aika hulppeaa?) 
 
 

518. SENSAATIO sanikkaiskuviot! 
 
TÄSSÄ! !! !!! 
  
No joo minulta on näitten kuvan eteen NATO nyt sitten tuhonut peräti K O L M A S T I  niin koneita kuin 
ohjelmistoja! Kun sain tänään 24.5.2010 kuvattua tuon lasin reunan läpi ottamani, aloin zoomaamaan 
siitä 400-kertaa suurennettua lisäkuvaa, niin tietokoneeni jälleen vauhdista kaadettiin. Talteen ottamani 
puolisen tusinaa kuvia h ä v i t e t t i i n tiedostoistani ennen kuin ehdin niitä edes taltioida. Ja ei muuta 
kuin uudelleenkuvaamaan. Kuten huomaa tuosta 20-kertaa suurentamastani 91,3k 
onnenkantamoisesta, sain murrettua lasireunan niin laadukkaasti, että sen "läpi" sain kuin sain 
maailmansensaationa otettua historiallisen kuvan. Mitä siinä sitten näkyy? 
  
EL 34M Elektroniputken sisuksista beeta-, röntgensäteilyn energiat muodostavat mm. KIINTO raudasta 
fyysistä plasmakaasua.  ++.. ionisoituja agressiivisia rauta-atomeista muodostuu kanavasäteilyioneja. 
Säteilyn energia on uskomattoman rajua, jopa näennäisesti pienisäteilyllisessä elektroniputkessa. 
Syntynyt säteilyn energia yksinkertaisesti survoen "syövyttää" säteilypaineen voimallaan kiintorautaa 
suoraan läpi paksun kiintolasin! Ilmiön rajuutta on vaikea nykyfysiikkamme normein edes tajuta.  
 



844 
 

Näkemämme lasi alkaa sulaa normaalisti vasta +700C lämmön ylitettyään pehmeämmäksi. 
(Todellisuudessa kanavasäteilyionisaatio kaasuttaa plasmaioneiksi silpomansa lasin 
valenssisidosenergioita ja toimii +6 000C lämpötilan kaasuplasman kaltaisesti.) Millin paksuiseen 
kylmään kiintolasiin painuva säteilykertymän agressoima energiavarastointi uppoaa säteilyenergian 
osmoosivoiman paineistussuuntaan ulospäin kuin puun juurakko, tai saniaiskuvio. Kyseessä olevassa 
materiaalissa on kuvattuna kanavasäteilyn karmea s e n s a a t i o m a i n e n  maailman ensi-
iltaesittely.  
  
Tuhoavimpaa kanavasäteilyä muodostuu reaktorin sisuksissa tonneittain. Tämä säteilymittareissamme 
suoraan näkymätön ja tietoisesti mittaamatta jätetty kuvaamani säteilyinfernon muoto porautuu 
näkemällämme mekanismilla läpi minkä tahansa säteilysuojaksi aiotun kiintoainepinnan. Reaktorien 
metrienkään luokkaset esim. keramiset lasin kaltaiset betoniseinämät, peruskallio tai metallipinnat yms. 
eivät muodosta mainittavaa estettä. Vaan saavat loputtomissa määrin sisuksiinsa kuvaamiani 
säteilykyllästettyjä sanikkaiskasvustoja, jotka siirtävät salakavalasti kenenkään puuttumatta suoraan 
reaktoreissa aktivoituvia niin uraani-, plutonium, kuin muitakin aktiiviainepoistumavirtoja suoraan läpi 
kiintoesteitten. 
 
 Keskeistä on tajuta, kanavassa virtaava ++.. ionisoitunut kanavasäteilytys on nimenomaan k a a s u p l 
a s m a a ! Taaten puunjuurimaisen kanavasäteilymassan säteilyenergiakaivautumisen läpi 
suojavallien, se purkautuu ulos tullessaan s u o r a a n  kaasuplasmaioneiksi ja ampautuu fyysisesti 
esteittä ja mittareissa näkymättömänä kanavasäteilyinä ympäristötuhojaan tekemään! 
 
Lasireunasta 20-kertaa suurennettuna sanikkaiskuvio. 
http://kuvaton.com/k/sj7.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sj7.jpg[/IMG] 
 
Sama 400-kertaa suurennettuna lasin s i s ä l l ä ! 
http://kuvaton.com/k/sjR.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sjR.jpg[/IMG] 
 
Sama kuvio sivulta 20-kertaisesti ja sitten 400-kertaistettuna. 
http://kuvaton.com/k/sBa.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sBa.jpg[/IMG] 
http://kuvaton.com/k/sjN.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sjN.jpg[/IMG] 
 
Mystinen violetti metallikalvoväri kuuluu ilmiön atomimikrorakenteeseen. 
http://kuvaton.com/k/sBY.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sBY.jpg[/IMG] 
 
Tästä hahmottaa miten edetessään ioniplasmat vuotaa tyhjentyen ulos. 
http://kuvaton.com/k/sBy.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sBy.jpg[/IMG] 
 
 KOOSTEseloste aiheesta. 
http://kuvaton.com/k/suu.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/suu.jpg[/IMG] 
 
             ----------- 
 
Nyt meillä ON viimein fyysinen ja toistettavalla preparaatilla tarkennettu kuva miten säteilyeroosio 
syöpyy. Jopa elektroniputken pienenergisellä kanavasäteilyllä, beettallaan ja röntgöntuotoksellaan 
kiintolasin SISÄÄN! Tämä muuttuu suorastaan uskomattomaksi, kun muistamme, että hallussani 
olevissa useammissakin elektroniputkissa nämä nyt todistamamme säteilyeroosiofraktaalit lasissa ovat 
huikean rajuja jopa 25mm pitkiä onttoja syöpymäkanavia! On erittäin tärkeää, että säteilyn 
efektienergian kyky lävistää lasia senttiluokissa vuosikäytössään fyysisillä kanavasäteilymetalli-ioneilla 
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on todistettu ja myös jälleen demottavissa! Huomaa, fyysisillä kanavasäteilyn metalli-ioneilla suoritettu 
lävistys.  
 
Jos rauta silppoaa lasia ionina se silpoaa kaikki muutkin reaktorisuojaukset betonit, raudat, peruskalliot, 
Onkalon kuparipullosetkin tuosta vaan! Huomaa, radioputken käyttöikä on maksimissaan n. 10 000h. 
Tämä täsmää miten kanavasäteilyionit puhkaisee 50 mm kuparipullon parissa vuodessa!!!! Nyt meilä on 
todisteet miten! Tämä on kuule KOVA JUTTU, esim. ydinjätesäilönnän uudelleenmietinnälle! 
(Kunkas muuten tilanteessa ennenkuin ehdin lähettää näitä kuviani edes 5 henkilölle alkoi SUPO/NSA 
JO panikissa poistattamaan näitä otoksiani mm. Kuvaton palvelimilta systemaattisesti!) 
           ------------ 
 
Sent: Friday, May 28, 2010 12:54 AM Subject: Re: Onnistuuko? 
 
 Kaas, että PETEltä tuli  
> ensimmäiset asialliset kritiikit aiheesta kun muut vakionaamat vain  
> räksyttävän koirana perään: ehdotti, että lasiin on tippunut  
> tekovaiheessa jotain ylimääräistä sulaa metallia uunissa tyyliin  
> uudenvuodentina. Meinaan että jälki kyllä sitä muistuttaa niin ei kukaan muu älynnyt harhauttaa 
yleisöä samoin.  
 
*HehEE! Jotain tuollaista odottelin. Siis uutta iskua perään. Toki tajuaa, ei sulaa metallia päästetä 
tippumaan noin herkkiin teollisiin prosesseihin, ei varsinkaan alakuvissani esiintyvin yli 25mm mittaisin 
muodostelmin. Lasi on ollut 100 % puhdas uudessa putkessa ja kaikki näkemämme on käyttöeroosiota 
jälkeenpäin. Toisekseen sulan muodot on pyöreää tippamassiivista, kiinteytynyttä. 
 
 Ei mitään tekemistä hienosäikeisille sanikkaishaarottumaille. Joiden kanavien kuviosyöpymät kuten 
huomasit on muuten osin t y h j e n t y n e e t ilmaan! Mikä kertoo mm. sen, ettei tuo aine suinkaan ole 
kiintoainetta vaan herkkäliikkeistä vaeltelevaa syöpyilevää atomipulveroitunutta metalli-ioniplasmaa. 
Minulla on noita demoputkia erittäin paljon. Pelkästään noita kuvan tarkoin tukilangan päistä lasiin 
uppoavia sanikkaisdemoja löytyy kymmenkunta. Ne ovat toki näyttäviä ja murskaavan tykkejä. Mutta 
kaikkein rajuimpia malliksi elektroniputkikokoelmistani. Rajuin lasiporautuja on muuten 10 000h 
käyttötunnissa edennyt luokkaan 35mm: 
http://kuvaton.com/k/sWF.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sWF.jpg[/IMG] 
 
Ja sensaatiokuvat olivat niin  
> rajuja, että mietin itsekin, että voiko säteilysyöpymä tosiaan olla noin  
> hurjaa! No, parempaakaan mekanismia en keksinyt; mitkään kipinät tai  
> metalliroiskeet eivät lasiin uppoa kerralla noin. 
 
*Tarkoin oikein. 
 
> Metallinastan läheisyys tietenkin kertoo, että siitä sen on täytynyt lähteä hiljakseen  
> etenemään. Jännä juttu, että siinä EI ole jännitettä! 
 
*Joo kyseessä on tosiaan avoimen kelluva metallinasta. Voidaan puhua terminä "uiva kiteytymiä/ 
kerääntymiskärki". 
 
 Olisiko säteilyn  
> alkulähde sitten kauempana, mutta vain metallinastan kohdassa  
> plasmoittuneeseen lasiin sekoittuu irtoioneja? Jotka sitten johtavat  
> kiinteydyttyäänkin sähköä alkavat porautumisen? 
 
*Kanavasäteilyn ionit irtoavat valenssisidokset aukoen kaikkein rasitetuimmasta, negatiivisimmasta 
kohtiosta, kuten neste-elektrolyysin ionivaihdosta osin tunnemme. Tässä se on negatiivinen katodi. Toki 
säteilyeroosiot sieltä leviää (250V) anodikiihdytettynä ja syövyttää kaikkea, myös sekundääriröntgeniin 
asti lasiinkin nähdysti iskien. On huomioitava, että rautaionit ionisoivat lasiin atomit tieltään 
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liikuntakanavikseen. Tutkaile ilmiötä vaikka virtaavassa jokihiekassa olevalla kivellä. Kiven taakse 
muodostuu irtopartikkelien ns. "akanvirta" kasauttaen tyypillisellä fraktaalillaan taakseen virran tuomaa 
hiekkaa. Toki virtaava vesi kykenee muodostamaan vastaavaan jopa sähkölisäkentän myös. 
Akanvirrasta on terminä kyse. 
 
> Yhtä kaikki tuollaista kuviota ei ole ennen nähty! Teoria sen ennusti ja  
> sitten se löytyi, että aika vankka pohja on. 
 
*Kylmän faktan sensaatio. Sivistysmaissa esitettynä Nobelin arvoinen tutkimuskerrostuma, kuten 
oivalsit. 
 
> Ainoastaan jos ei-säteilylaitteessa olevasta lasista löytyy samanlainen saniainen niin  
> todiste on vaarassa, että siitä vain linjapoliisit luuppi kädessä koluamaan romuvarastoja! 
 
*A/ Tuota ei toki löydy. B/ STUK "normiharhafysiikka" ei tunnusta julkisesti kylmään lasiin 
säteilysyöpymän upottavaa mitään mekaniikkaa! Kuvaavaa, että kirjat kertovat fluorivetyhapon olevan a 
i n o a  tunnetun erikoishapon, joka ylipäärään vaikeasti syövyttää lasia. Joten STUK/IAEA harhaopeille 
tuli tästä näytöstä sankka ja vankka lähtö häpeämään laskelmoivia harhojaan!) 
            ------------ 
 
SENSAATIO 2, 3-TV kuvaputkieroosiota. 
 
Tässä alkaa olemaan ihan täpinöissään jo! Oikeasti katso nyt näitä huikaisevan kertovia kuvia Sony 19 
tuuman TV kuvaputken kaulasta. Et arvaa kuinka ihmeissäni näistä löydöksistäni oikeasti olin. Seurailin 
3-väritykin 
2mm paksun laatulasin läpi ampumiaan säteilyeroosiokuvia. Ja mitä löysin! Ihmettelin miksi i h m e e s 
s ä  kaulan puolivälissä tapasin outoja, ympyröityjä matalia syöpymälammikon rengaskuvioita? Ensin 
peruskuva miten 
elektronitykki on suhteutettuna putken suojaamattomassa lasiosassa ja vasta tykin suusta alkaa 
vasemmalla näkyvä grafiittipinnoitussuoja: 
http://kuvaton.com/k/sIE.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sIE.jpg[/IMG] 
 
 No näin homma meni jatkossa mikroskooppikuvin: 
A/ Heti elektronitykin juuren lasista löysin, niin kuka yllättyi vain pieniä tiheitä elektronien lävistysreikiä. 
http://kuvaton.com/k/sI6.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sI6.jpg[/IMG] 
 
B/ Kuvaa ihmettelin melkoisesti. Sitten muistin, rajusti kiihdytetyt elektronit sinkotaan puolivälissään 
tykissä näkemäämme spiraalikierteilleen! Kuviossa nopeampi elektroni kuljettaa lisää energiaa ja 
monttu on edellistä 
selkeästi rajumpaa työstöpyörintää. Tässä tekee osansa lisätyönä tuttavamme röntgensäteilyt. 
http://kuvaton.com/k/sIK.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sIK.jpg[/IMG] 
 
C/Suuosassa elektronitykki sinkoo näkyviin pahimmat ++..ionisoidut raskasmetalliset-, uraaniplasma 
kanavasäteilyt. 
http://kuvaton.com/k/sIN.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sIN.jpg[/IMG] 
 
Huimaa, huimaa kolme teorian mukaista ennustettavissa olevaa säteilyeroosiotyypin demoa! Saimme 
taas kohahduttavaa lisänäyttöä säteilyeroosioiden perusmekanismeista. Maailman salatuinta IAEA 
tietoa, toki. Mutta murrettavissa, kun osaa ja tietää mitä on tekemässä. Tutkimuksen eufotiatilaa tuntuu 
piisaavan. Nyt kykenen jo s u o r a a n  jopa 
määrittelemään mikä sätyeilyeroosion lajeista minkäkin säteilyeroosiokuvioinnin on tuottanut. 
           -------------- 
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Kapillaari avainasemassa? 
  
Noissa sanikkaiskuvioissa oli yksi keskeinen ratkaisematon ongelmanasettelu. Pyöreässä 
elektroniputkipreparaatissa onnistuu kuvantaminen kyllä ulkoa, mutta mikroskoopin sovittaminen 
kaarevaan sisäosaan hyvin on enemmän kuin haasteellista. Olin koettanut selvittää jo jonkin aikaa sitä 
konkreettista mekanismia mistä sanikkaisen vaatimat metallikanavasäteilyn ionit iskivät lasin SISÄÄN. 
Olen kyllä kuvannut miten rajuin räjähdysmäisin kraatterein kanavasäteilyt, röntgenöinnit ja 
beetaelektronit iskevät lasikantensa alta ulostulokraatterin, mutta entä sisään iskeymät? Jostain syystä 
en ollut nähnyt selkeitä "tuosta sisään" kraattereita? Outoa, perin outoa, tai sitten en ole päässyt 
siltaosin selvyyteen mitä pitäisi etsiä. Ei muuta kuin likimain mahdottomia elektroniputken väärään 
suuntaansa kaarevia paloja tutkimaan mikroskoopilla, mutta hemmetin vaikeaa kohdistettavaa, koska 
kuva jää AINA liian kauas ahtaan mikroskoopin suusta. 
  
Tässä nyt kuitenkin pari parasta kuvaani. Onnistuu se vaivoin erittäin kapeasta preparaatista. 
Vastavaloon saakin kohtalaisen tarkan otannan. Katso kuvaa tarkemmin ja huomaa erityisesti miten 
kuulun EL 34M sanikkaiskuvan alta EI löydy selkeää kaivattua kraatteri-iskemää sitten kirveelläkään! 
Ihan oudon tuntuista kaikkineen. Sitten kuva alkoi elää ja konkretisoitua. Lähtökohdaksi on asetelmassa 
otettava nuo laajat ehyet metallinastan miten sanoisin kokomustat keskellä edessämme olevat 
hiertymäjäljet. On tajuttava, että ++..ionisoitunut rautaplasma käyttäytyy pitkälti kuin synkin happoneste. 
Niin tosiaan kuin neste. Ensin kaasu "nesteytyy" lasin ja hiertäjämetallin ahtaan kapillaariväliin 
painepuserrukseen nesteytyen. Polttaa siihen kattavan mustana näyttäytyvän jäljen ikään kuin sula 
rauta jäähän. Putken sisäkuvaa: 
http://kuvaton.com/k/s2M.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/s2M.jpg[/IMG] 
http://kuvaton.com/k/s2t.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/s2t.jpg[/IMG] 
 
http://kuvaton.com/k/s2F.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/s2F.jpg[/IMG] 
  
Kuva, joka on otettu ulkoa, mutta korostaa yhtä kaikki, ettei kuvion keskustasta tosiaan löydy 
kraatterikeskittymää: 
http://kuvaton.com/k/s24.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/s24.jpg[/IMG] 
  
"Happoneste keskittymästään" sitten aineskertymä hakeutuu kohden rautanastasähkökenttien 
kärkiefektin suurempaa jännitekohtaa. Sieltä neste alkaa kuin "elektrolyyttisesti" porautumaan erittäin 
ohuena kanavointina kohtisuoraan läpi lasin. Pian reiän isontuessa kärkiefekti kadottaa voimaansa ja 
kanavasäteilyionit hajautuvat viuhkamaisena sanikkaiskuviointeina laajasti. Lasista syöpyy ensisijaisesti 
ei piioksidi, vaan heikommin kestävät alkalioksidiosat. Näitä helpommin irtoavia miinuselektroneja 
++..ionisoituneet kanavasäteilykaasuplasmat etsiessään hajautuvat laajalle fraktaalinsa kuvioon. 
 
 Elektroniputken kuoren sisäpinasta katoaa elektroneja kanavasäteilyvirtaan koko alaltaan. Toisaalta 
putkessa myös ulkopinnan elektroneja tuhoaa elektronilaitteen tuottama mikroilmastonsa 
säteilyeroosoima happiradikalisaatiokaasut. Siksi sanikkaiskuviot keskittyvät väliin jäävään 
elektronikylläisimpään natriumlasien syövyttämisiin. Korostan, malli on toistaiseksi ainoa mekanismi 
lasiin tunkeutumiseen jonka olen löytynyt. Voi olla, että lävistyksen ilmiö keskittyy yleisemminkin 
paikkaan jossa on jonkinlainen lasia heikentävä kapilaarinen kasautumiskeskus, metallihitunen tai 
raerajarikkoutuman alku, mutta pää jatkotutkimuksiin on iloisesti saatu auki. 
                  ------------ 
 
PS.Jotain paksempaa leijailee ilmassa tänään 2010.05.31. Sain heti aamutuimaan sekä 
yksityishenkilöiltä, että foorumeilta. esim Keskisuomalainen foorumeilta huolestuneempaa 
kansalaisviestiään siitä, miten SUPO oli s y s t e m a a t t i s e s t i  alkanut hetikohta näitten 
viimeisimpien mm. EL 34M elektroniputken säteilyeroosiokuvatiedostojen perään häiritsemään 
tutkimaan tulleita henkilöitä. Esimerkin rajuudesta kertoo jo se miten juttujani imuroimaan tulleitten 
keskustietokoneita on alettu mystisesti "kaukokaataa". Kertoilivat olleen kovin samanlaista toimintaa 
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myös heillä, kun mitä omalta kokemukseltani aiemmin kertailin. Mielenkliintoista ja 
mielenkiintoisemmaksi näyttää homma yhä vaan menevän ydinsalaisuuksien peittely-yrityksissään. 
               ----------- 
 
EL 34 s i s ä pinnan kuvia! 
 
On tämä k e r t a k a i k k i a a n  JÄNNÄÄ! No nyt pääsin viimein tutkimaan tätä EL34 putken tarkoin 
aiemmin varjeltua sisäpintaa. Kun opin tekemään riittävän suorapintaista ja lähestyttäviä 
preparaattisoiroja lasista. Huisaa, siis mitä tästä sanoisi. Lasin pinta suorastaan häikäisi 
kraaterittomuudellaan kiiltävyydellään ja aiheita kuvata oli harvassa kun Kalaharin hiekkadyyneillä! Ero 
oli vallan valtava vertailussa ulkopinnnoilta havaittuihin loputtomiin kraateripoistojonoihin, mutta. . .! 
http://kuvaton.com/k/sn7.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sn7.jpg[/IMG] 
http://kuvaton.com/k/snR.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/snR.jpg[/IMG] 
 
http://kuvaton.com/k/sDa.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sDa.jpg[/IMG] 
 
Ensimmäiset piensanikkaisjuurakot. 
http://kuvaton.com/k/sDY.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sDY.jpg[/IMG] 
 
Lisää vähäilmeistä metalliraapaisujäljistä kanavasäteilyn metalli-ioneista kuvioiden juuriin. 
http://kuvaton.com/k/sDy.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sDy.jpg[/IMG] 
 
Sitten ne mitä löytyi olivat sanoinkuvaamattoman outoja ja mielikuvituksellisiakin. No joo suurin osa oli 
suorastaan ankstista tasamaata satunnaisine raapaisupintoineen. Mutta sitten löytyi jo pieni 
mielenkiintoinen "sininen" nymffi. 
http://kuvaton.com/k/sDl.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sDl.jpg[/IMG] 
 
http://kuvaton.com/k/sDA.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sDA.jpg[/IMG] 
 
Seuraavaksi kiehtova "sanikkaistaimi" selkeine puhkaisunsa syntykraaterireikineen! 
http://kuvaton.com/k/sDO.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sDO.jpg[/IMG] 
 
http://kuvaton.com/k/sDj.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sDj.jpg[/IMG] 
 
Viimein minusta suorastaan mykistävä, kohahduttava. Erityisesti häkellyttävää miten tuollaisen 
säteilyeroosio kykenee tekemään. Tarkoitan vähän samanlaista matalareunaista pyöreäpiirteistä 
työstäntää, joita TV-kuvaputken pinnasta löysin. Juu lasin läpi tunkenneet elektronit siinä on pyörineet 
muutamaa massiivista kanavasäteilykraateria piirittäen. Olkaatten hyvä kaksi ammuttua klassista 
"tohvelieläinsyöpymäkraateria"! 
http://kuvaton.com/k/sD8.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sD8.jpg[/IMG] 
http://kuvaton.com/k/sDW.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sDW.jpg[/IMG] 
            --------- 
 
TV kaulan sisäkuvaa. 
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Ydinreaktorin eräs keskeisin suoja on reaktorisäiliön hiili. Hiili on kestävimmän timantinkin raaka-aine. 
Hiili ja grafiitti kestävät sulamatta korkeimpia lämpötiloja aineista. Siksi en hämmästynyt huomatessani 
miten TV-kuvaputken tykin edustan paksua lasia oli suojaamaan laitettu peräti 3-kerroksinen 
erityisgrafiittipinnoite. Luulisi kestävän rajun 27 000V kiihdytysjännitteen säteilyammuntaa, koska 
grafiittiin kytketty sähkökenttä oli oleellisena apuna. Seuraillaan mikroskoopilla miten Sony on 
hommassaan onnistunut: 
http://kuvaton.com/k/sDz.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sDz.jpg[/IMG] 
http://kuvaton.com/k/sDs.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sDs.jpg[/IMG] 
 
Palaneita kupruilevia kerrostumia näyttää pinnassa olevan enemmän kuin STUK sallii. Mutta lieneekö 
sentään kaikki kerrokset hävinneet. Katsotaan valolla läpi? 
http://kuvaton.com/k/sDo.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sDo.jpg[/IMG] 
 
http://kuvaton.com/k/sD9.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sD9.jpg[/IMG] 
 
Katsotaan kiellon päälle oikein kunnolla valoa vasten, onko tuo totta? 
http://kuvaton.com/k/sDM.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sDM.jpg[/IMG] 
 
http://kuvaton.com/k/sDw.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sDw.jpg[/IMG] 
 
 Tällaisen kuuluisan kanjonin muotoista säteilyeroosiojälkeä en ole ennen matalammista jännitteistä 
tavannut. 
http://kuvaton.com/k/sD4.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sD4.jpg[/IMG] 
 
http://kuvaton.com/k/sDZ.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sDZ.jpg[/IMG] 
  
Klassista kanavasäteilyn osumien kraaterimonttua ON myös putken sisäpinnan pommitusjälkinä 27kV 
tykityksissä. 
http://kuvaton.com/k/sDL.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sDL.jpg[/IMG] 
  
Pyöreät, soikeat matalareunaiset iskeämäkraatterit ovat toistuva fraktaali TV-kuvaputkikaulalla. 
http://kuvaton.com/k/sDF.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sDF.jpg[/IMG] 
                  ------------- 
 
TV-röntgen-, beetta., kanavasäteilijänä. 
 
Overdrive, jtbo Lähetetty: 29.05.2010 21:43   
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Jotenkin luulen, että kyseessä ei nyt ole aivan säteily   
 --------------- 
  
*Niinkö? Mikä siinä sitten lienee teillä nettipoliiseilla. Ensin pyydetään kanavasäteilyeroosioista kuvaa. 
Sitten kun sitä kykenen suunnattomasta NATO-sensuroinneistanne ja koneitteni tuhoamisesta 
huolimatta toimittamaan viljalti. Niin sitten menään kiistaattomista, kumoamatta jäävistä 
dokumenteistani silkkaan paniikkiin. Toistetaan nyt vielä faktat. 
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Esiin nostamani Sonyn 27 000V kiihdytysjännitteen värikuvaputki toimii kuin beettatroni. Laite joka 
sinkoaa beettasäteilyelektroneja. Tuottaen samalla mm. klassista kanavasäteilyä viljalti. Kun tämä 
elektronien myrsky iskee TV-kuvamaskiin muodostuu puolestaan klassisen röntgenputken lailla mm. 
sekundääristä röntgensäteilyä. Vaarallisia tasoja, joista alan kirjallisuudesta on löydoksenäni mm. 60-
luvulta tarkkaa laskelmaa siitä kuinka rajuja säteilytasoja. Valitettavasti taulukon volyymit ei edes riitä 
ko. kuvaamani 27kV säteilymääriin, mutta faktat tuotoksen säteilyeroosiosta käyrät kertoo loistavasti. 
Katso ja huomaa tahallinen valheesi kauniisti paljastuneeksi. Kuvassani ON ja nimenomaan 
säteilyeroosioiden silpomaa materiaalia. Meille jää mietittäväksi vain se miksei tällaisia sensaatiomaisia 
säteilyeroosion analyysejä maailmassa olla ennen minua kyetty lainkaan tuottamaan ydinalan 
sensorien ohi? 
http://kuvaton.com/k/sUS.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/sUS.jpg[/img] 
        ------------ 
 
Hometta! 
 
04.06.2010 Outomaa [quote author=Yana link=topic=573.msg51758#msg51758 date=1275647912] 
Ja mitä tuohon "sanikkaiseen" tulee niin se on selvästi hometta: lasissa ollu mitätön reikä,josta 
homeitiöt päässeet sisään ja lisääntyneet. [/quote] 
 
-Mut hei tuo lainaus sentään jaksatti nauraa! Ai teillä täällä Outomaalla on sitten sellaisia homeita, jotka 
kasvaa +200C< lämpimissä elektroniputkissa ja syövyttää sieltä LASIA!!!! Niin ennen noita kuviani en 
ole virallisesta fysiikanopuksista ikimaailmassa kuullut kuin fluorivetyhapon, joka nyt ylipäätään 
syövyttää lasia! . . . Hei o i k e e s t i vitsit vitsinä, mutta sentään jotain rajaa polissivalheisiin. 
        ------------- 
 
Elohopealamppu. 
 
Tässä seuraava mikroskopiakohteeni. EU:n vaarallinen, elohopeaa kanavasäteilynä vuotava, säteilijänä 
kieltämä elohopeahöyrylampun kvartsisisus. Poltettu 2/3 osaltaan sysimustaksi molemmista päistään, 
keskellä enää läpinäkyvää lasia. Lamppua polteltin jonkin aikaa myös tasasähköllä, jolloin muodostui 
selkeä anodi ja katodi. Mutta varsinainen näkemämme eroosion jälki perustuu klassiseen 240V AC 
verkkovaihtosähköön. Mitä löydökset toivat tullessaan? 
- Lähtötilan perusasetelmaa. Punaelohopeaoksideja löytyi sytytyselektrodien hapeikkaimmasta välistä. 
http://kuvaton.com/k/sPs.jpg 
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- Vaihtosähkö ei ollut porannut varsinaisia sanikkaiskuvioita. Koska kaikki elektrodien metallipinnat ovat 
jatkuvasti neste-elohopeakerroksen alla. Lisäksi lampussa ei ole perusrautaa mainittavasti säteilyn 
erosoittavana. Katodi ja anodi on tehty kierretystä erikoismetallilangasta. 
http://kuvaton.com/k/sP9.jpg 
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- Lampussa hahmottaa säteilyjen ja röntgenöintivyöhykkeiden aiheuttamia eroteltavia kraateroitumisen 
rajoja. 
http://kuvaton.com/k/sPd.jpg 
[IMG]http://kuvaton.com/k/sPd.jpg[/IMG] 
 
- Iskeymäkraatterien pohjissa huomaa peilautumisen häikäisevää sinisafiirivärittymistä kameran LED 
valoista. Lisäksi suoran iskeymien massiivisimman osan syvyys on pienehkö. 
http://kuvaton.com/k/sPw.jpg 
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- Lasien "taittamalla ikkunoimieni" reunojen vaativimmissa vaikeimmin fokusoitavissa kuvauksissa 
huomasin erittäin hienoja lasin eroosiokanavalamellia. Kuin harjan piikit olisivat lävistäneet kiintolasin. 
(Ilmiötä näin mm. TV-putkissa.) Lajityypillisin piirre aiemmin löydetystä "sanikkaiskuvioista" poiketen on 
miten lasikanavat ovat samansuuntaiset säteilyn poistopaineelle. Kanavat ovat tyhjentyneet 
vierasaineesta. Kertoen tekijän (beetaelektronien yms. röntgenöintien) poistuneen ulos vauhdilla.  
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              --- 
 
LS Lifesaved foorumi 
 
Re: oo Säteilyeroosio SENSAATIO.  
Kirjoittaja: kokokeho  
Päiväys: 24.07.10 klo 14:42   
 
ehkä paras postaus ikinä missään!  
 
hyvä arto! (saatan muistaa nimen väärin).  
 
sfnet.keskustelu.energia ryhmästä löytyy lisää jos vajarit iskee.  
Re: oo Säteilyeroosio SENSAATIO.  
Kirjoittaja: poumtchak  
Päiväys: 24.07.10 klo 20:37   
 
kaikkien postauksien äiti  
        --------- 
 
Sanikkaiskuvioista 
 
*Kato nyt kummaa, kun pitää vaan silmänsä auki niin kuulin tällaisenkin selityksen siihen m i k s i  mm. 
elektroniputkista kuvaamamme "sanikkaiskuviot" on juuri sellaisia kun olivat. Olisiko jotain 
valtiohallinnon tutkijoita jäänyt noinkin paljon vaivaamaan esittämämme kuviemme taustat, tiedä noita. 
Mutta vastaus ilmiön "muotomaailmaan" tämä kyllä on. Ja lisää dokumentaatioarvoamme toki 
entisestään! 
 
MTV 3 10.11.2010 C.S.I: "110v sähköiskun saaneen ihmisen käsistä e i löydy sanikkaismaisia sähkön 
kuvioita. Kuuleman mukaan vasta 220v suuruinen sähköjännite, tai tätä suurempi ihmiseen kykenee 
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tuottamaan luonteenomaisia sanikkaismaisia latvoistaan haarautuvia kuvioita iskun saaneen ihoon ja 
esim. juuri käsivarsiin". Ilmiö täytyy johtua siitä energiakynnyksestä atomitasolla joka kykenee 
irroittamaan ylimääräisellä energiallaan ympäriinsä satunnaisemmin sinkoilevia u s e i t a sähköä 
johtavia valenssielektronien "sanikkaislehtien lailla" parvia sähköenergian kulkusuuntiin ympätiinsä 
viuhkamaisesti. Energiaa riittää silloin myös toissijaisempiin sähkön kulkusuuntiin. 
 
 
 

519 Cu-suksee. 
 
Minulta on lukuisasti kyselty mikä vimma saa minut taistelemaan maailman suurinta kansainvälistä 
valtioydinmonoliittia vastaan? Yksi keskeisin syyni on tietysti se, että olen yksinkertaisesti oikeassa. Ja 
toinen syy on se, että jos ei oivalluksistani opita ajattaa faktojaan ymmärtämätön politikkojen 
korruptoinnin varaan rakentuva ydinala maailmamme konkreettisesti täyskatastrofiin. Niin 
yksinkertaisista tässä puhun. Kerrotaan lisää. Jo yli vuosi sitten aloin laskeskelemaan silloisiin TVO:n ja 
Posivan YVA tilaisuuksiin paljonko ydintalous kestämättömän kehityksensä nimissä tulee tuhoamaan 
uudistumatonta maailman metallivarantoja. 
 
 Melkoinen shokki tajuta miten jo pelkästään Posivan suunnittelemat muutaman tuhannen vajaan 10t 
kuparikapsellit toteutuessaan tulisivat romahduttamaan maailman metallitaloutta. Samalla tulisivat 
kyseenalaistamaan koko kulttuurimme selkärankana toimivan kierrätysmetalleihin nojaavan 
talousmaailmamme. Kymmenien tuhansien tonnien kertakäyttö säteilytettyyn ikihautaamiseensa ei vielä 
silloisille ydininsinööreille kulostanut kovinkaan kovalta iskulta. Mutta he eivät tajunneet lainkaan sitä 
perusmekanismia, jota kierrättäminen kertaa tuottona maailman metallipörsseissä. Jokainen kuparitonni 
laskennallisesti Posivan tunnelin kertatuhottuna jää kiertämättä 33 333-kertaa, ja se on jo jotain 
SUURTA!  
 
Joka kerta kun arvoton kupariromu jalostetaan tuotteeksi se tuo kansantalouteemme luokkaa 6e/kilo 
lisätuloarvoa. Laskin epäuskoisille TVO,STUK,Posiva ydinherroille, GTK:n metalli-insinööreille ja 
taloustietäjille selvät sävelet. Posivan kuparituho tulee maksamaan 128s/ kWh ydinsähkölle lisähintaa 
pelkästään menetettyinä Cu raaka-ainehukkana. Eikä tässä kaikki. Varat tähän, kuten kaikkeen 
muuhunkin tuotannossaan kertasäteilypilaamisissaan ydinala kuppaa maailman 
kierrätyskuparimarkkinoilta, joka laskee mm. kuparinsa kierrätysarvona. Sama koskee toki reaktorissa 
pilattua alumiinia, rautaa, kultaa ja titaanimetalleja myös. 
 
 Ydinalassa ei lainkaan haluttu tajuta, mikä rikos kertakäyttö kierrättämättömälle metallille on. 
Seuraavasta lehtiartikkelista voimme lukea, että pikkuhiljaa alkavat oivaltaa hitaammatkin ydininsinöörit! 
Tajuta senkin, miten sallimalla Posivan 3-miljardia jo maksaneen Onkaloinnin pelkän kuparihaaskuun 
menee nykymaailmaltamme 100v aikaa pelkästään korvatakseen kertautuvan 
kuparimetallikierrättämättä jättämisen. On suorastaan euforisen hienoa tajuta saaneensa yksilönä läpi 
maailman korruptoituneempaan ja uppiniskaisempaan ydinalan koneistoon asiaansa läpi. 
 
L,S.28.05.2010.Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Jukka Laaksonen: "Ydinpolttoaineen loppusijoitus on 
vain väliaikainen ratkaisu! Laaksonen arvioi, että polttoainetta ja kuparia ei t u h l a t a Olkiluotoon kuin 
"jonkin verran". Yhdysvallat käänsi jo kelkkansa, ja uusi linjaus vetää muun maailman mukanaan." 
(Lausunto josta vuosi sitten olisi saanut liki poliisisyytteen maanpetoksesta. Mutta näin se vaan oppi 
alkaa hioa särmiä ylimielisiltä.) -Suoralla loppusijoituksella on kaksi haittapuolta. -Ensinnä tuhlataan 
valtavasti raaka-ainetta, josta vielä joskus ollee kova kysyntä. Toinen haitta, jätteen hajoaminen 
käytännössä kestää 200 000v.  
 
Nyt ydinala rummuttaakin hätäapuratkaisunaan mm. ydinjätteen lasittamista. Liikahdus kuparittomaan 
ongelmanratkaisupakkoon tuli mm. Yhdysvalloista, kertoo Jukka Laaksonen. Sielä 15v suunniteltu 
Yucca-vuoren  ydinjätehanke romutettiin onnistumattomana Baracm Obaman hallintokäskyllä. Tämä 
tulee vetämään muut maat samaan uudelleenarviointiin. Posivan hankkeitten aikataulut venähtelevät jo. 
Kierrätysuraania on suuniteltu onnistumatta 60v. Ranska sulki hankkeen hyötöreaktorin Phenixin vuosi 
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sitten. Mmyös Japanin hyötöreaktori Monju pysäytettiin 1995 startistaan jo 4kk päästä 
turvallisuusongelmiinsa ja jäähdytysvaikeuksiinsa. Laitosta on korjailtu jo 14v. Jälleen- starttaamisessa 
on suunnattomia ongelmia. Vain Venäjä jälleenkäsittelee ainoastaan heiltä ostettua ydinjätettä. J. 
Laaksosen kommenttien mukaan Posiva tuhlaa 3 000 000 000 e projektissaan valmiiksi 
vanhentuneeseen menneisyyden tekniikkaan.  
              ----------- 
 
Miksi lasileikkuuterä ultraäänivärähtelee rikki? 
 
-)! NIInpÄ! Tiesitkö, että rikkoontuva lasi soi ULTRAäänitaajuksilla koko ajan? Tämä taas pistää 
lasileikkurisi kovametallin resonoimaan liki äärirevitteellään. Kun yhtäkkiä leikkuuterän kulma muuttuu 
niin resonanssiin tulee kohtalokas taajuusmuutosraja ja "RÄKS"! Kuulin Olkiluodossa näistäkin 
laakeriresonansseja mittaavalta ammattilaiskavereilta. Jopa sormenpäillä pyyhkiminen pintaa pitkin 
synnyttää ultraääniresonansseja. Laakerilaatumittajilla oli äänittävät mikrofonit tuohon 
ultraääniäänityksiinsä. 
 
 Niistä oskiloskooppimaisesti piirrettiin tarkkoja taajuusvastediagrammeja, joista kunkin laakerin 
ominaiset värähtelysekmentit analysoitiin muutoksineen ajallisesti. Kun aineen atomien yksittäiset 
valenssielektronit alkaa "räksien" irtoilla muodostuu atomaalinen, no ikäänkuin vetoketjuefekti. Ei tähän 
tarvitse päälle enää kuin kuunnella, kuvittele kuunnella näitä vetoketjurepäisyjä. Aina kun laakereissa 
alkaa olemaan vikaa tulee ULTRAääniä. Ja jos näitä ääniä on tajutaan laakerimetallien olevan 
hajoamassa, lähituhansien tuntiensa aikana myös lopullisesti. Näin laakerin elinikäkäyrä ennustettiin 
ihan muutamien tuntien päähän lopullisesta rikoutumisestaan.  
 
Myös meidän vesivoimaloissa käytämme jatkuvaa akustista kidemikrofonikuuntelua. Siinä karkeasti 
mitataan ultraäänitaajuuksin koko koneen laakerien edustama taajuusvastekooste. Jos joku ääni alkaa 
kasvamaan niin kone tajuaa laakerivian. Toki se oivaltaa myös vaikka potkuriin juuttuneen 
lankunpätkän. Periaatteessa värähtelytaajuuksien muutokset koneissamme ilmoittaa ongelman olevan 
päällä ja systeemi ajattaa ennen hakoamistaan näillä "liikaäänitiedoillaan" koneet turvallisemmin 
seisokkiinsa.  
 
Analyysissa käytetään A (amplitudia)= värähtelypituus millimetreissä. Massan liikemillimäärää 
sekunnissa= mm/s. Joita suhteutetaan taajuusnopeuksiinsa = Hz. Näistä taas summataan A* w^2 
(kiihtyvyys)= m/s^2= grammoina. Suhteessa massakiihtyyvyysvakioon 98,1 m/s^2. Hemmetin kätevä 
tapakokonaisuus vaihtaa koneen osat juuri ennen hajoamisiaan! PS. Joskus oikein itseäänkin 
ihmetyttää millaista uskomattomasti sovellettavaa ultrasalaista erityisosaamistietoa on kyennyt 
imuroimaaan mm. keskustelemalla nimenomaan tavallisten vähän arvostettujen "tusinatyöläisten" 
kanssa ammattiosaamisistaan.  
 
 

520. Säteilyruiskutuksista. 
Bongasin NATO:n boori-, barium-, alumiini superruiskutusajumbon 26.05. 7.6.2010 kuvasin kello 14:15 
miten tämä samainen kone jo nilkutti maastamme lounaaseen. Kuvani kertoo osaavalle paljon. Kone 
kaartaa ensin vasempaan ja tyhjentää oikeanpuoleiset myrkkysäiliönsä. Magneettiventtiilit aukaistaan 
tyhjentämään vastakaarroksessa vasemmanpuoleisen säiliöt. Mikä kristallisoi toki pois usein 
ydinpoliisiston heittämän harhansa "ns. tiivistysvanoista" myös. Juuri tällaiset kuvat, joissa ruiskutuksia 
kontrolloidaan puoli kerrallaan ovat hyvää palauteta pois laskelmoivista harhautuksista. Tunteja 
taivaalla leimuavat vain toisen moottorin alkavat ja seinään loppuvat muodostelmamyrkkypilvet on sula 
mahdottomuus jo teknisesti minuuttiluokan hetkessä normaalisti katoaviin aina kaksipuolisiin 
tiivistysvanoihin verratessa. 
 
 No tämän kaikki toki on tajunnut, mutta tuli taas kuittailtua tyhmemmilleen tilaisuudesta.) Kone lentää 
lisäksi aivan huippukorkeuksissaan koneen huutaessa pahaenteisen hornamaisesti. Korkeutta otetaan 
isomman meren ylityksiin. Lisäksi nimenomaan Olkiluodon ydinvoimaloitten päälle suoritettu "merkkeri" 
ruiskutus alleviivaa koko 2viikon kestäneen iskualueen pääkohteeksi samaisen Olkiluodon 
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beetasoihtuavat ydinkuolemanlaitokset. Sammalla selviää myös miksi Tampereelta tuleva kone on 
täällä ylipäätään ollut. Hornet kaluston käyttö mm. Olkiluodon ja Fortumin ydinvoimaloiden päällä tuotti 
hengenvaarallisesti tuhoutuneita miljoonien lentokonekalustotappioita. 10km peruskorkeudenkaan 
ilmaruiskutukset EI ollut tuottanut toivottua turvaetäisyyttä säteilyeroosion tuholähteestä. NATO kone oli 
pakko tuoda alueelle ei pelkästään myrkkyruiskutuskapasiteetin jatkuvaan nostoon. Vaan myös koska 
ruiskutuskorkeutta kilometreittäin lisäämällä toivottiin kalliin, jatkuvasti vaarallisemmaksi käyvän 
ydinvoimalaitospäästöjen ruiskutusten onnistuvan turvallisemmin.  
http://kuvaton.com/k/sNm.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/sNm.jpg[/img] 
 
Mitä vielä, tämä osoittaa? Vain 2viikon myrkkyruiskutuskäynnillään tämä erikoiskorkeuksissaan 
lentämään kehitelty kone niin ikään tuhoutuneena metelöiden nilkuttaa tätä kirjoittaessani jo kaukana 
aavalla merellä hakemassa säteilyeroosiosta syöpyviin koneistoihinsa ja hengenahdistuksiinsa 
epätoivoista täyshuoltoa! Ehkä ohittaen vastaan tulevan jo uuden tänne NATO:sta komennetun 
vastaavan koneen merellä. On päivän selvää, ettei tällaisiin miljardiluokkien nyt vuoden kestäneisiin 
tauottomiin neutronivuon sitomisruiskutuskyhäelmiin osattu lainkaan ennakkoon varautua. Näköjään 
hetkessä loppuun ajetut kalustot ja säteilystä sairastuvat lentohenkilöstöt eivät tätä rääkkiään kauan 
kestä! Toisaalta on myös selvää, kymmeniä ja kymmeniä koneita maailmalla pudottaneisiin 
ydinvoimaloitten beetasoihtupilvien ongelmaan ei ole keksitty minkään laatuista ratkaisua. 
 
 Tilanne kiristää myös aiheen piiriä j a t k u v a s t i ! Vuotavien tietojen leviämiset ohi NATO-
ydinturvaosaston sotilaitten loputtomasta estorehkinnästä piittaamatta. Näemmekö jatkossa sitten 
robottilentokoneita, kenties ilmalaivoilla suoritettavia boorimyrkytyssessioita maailman ydinvoimaloilla? 
No tuskinpa vaan. Miljoonahintainen pinkkiväristään paljastuneet booriliuosvanat on loppunut jo aikaa 
sitten koko maailman ydinteollisuuksilta ja koko homma on kiihtyvästi poissa hallinnasta. Lisäksi USA 
on shokin partaalla Obama johdolla ajattamassa koko ydinaseteollisuutta pakon edessä taustalla alas. 
Mikään valtio ei enää pitkiin aikoihin ole uskonut ydinvoimaan missään tasossaan. Vuodesta 2008 
eteenpäin energianegatiivinen ydinalan illuusiokuplinnat vääntelehtii jo kuolemansa tanssissa. Nyt 
otetaan mittaa enää siitä kuoleeko ydinvoiman mukana loppuelämät poloisella pallollamme. 
          ---------- 
 
Tampere. 
 
Sitten ihan muuta. 07.06.2010. Lähetin päivällä sinulle kuvakoosteen siitä, miten Tampereen 
lennostolla on nyt ollut suuria ongelmia kalustonsa kanssa, ja tiedätkö mitä. Katselin tänään sitten illalla 
miten alkoi vaikuttaa. Juu HETI alkoi taivaankansien punastuminen kasvaa! On vaikea sanoa 
tarkemmin millaisia vaikeuksien kestoja lennoston boori, barium, alumiiniruiskuttajilla sitten on ollut. 
Mutta päivällä näytti siltä, ettei sekään ainut kone, jonka OLISI näköjään pitänyt alkaa muutaman 
päivän jälkeen ruiskuttamaan saanut värkkejään pelaamaan toivotulla tavalla. Lentokuvioistakin 
päätellen taisi lähteä NATO Belgian keskukseensa, ellei peräti USA:n tehtailleen suurremonttiin. Aivan 
yksinkertaisen j ä r k y t t ä v ä ä  tässä tieten on, vaikka TVO:lla on revisiokatkos laitoksella, niin jo 
muutaman päivän katkos vuoden kestäneessä ruiskutuksessa toi JO selkeää pinkkiä koko taivaan 
kanteen!  
 
Harsopilvien kuvioinnit kertoi myös alati TVO:n kasvattamista ilmakehän neutronisäteilyjensä 
beettasoihtujen ionisaatiokasvusta. On suoranainen kauhu ajatella miten todella, TODELLA 
mahdottomaksi homma menee OL-3, 4. . starteilla?!! Lienee samaa tuumanneet myös 
ydinherraskaiset. Nimittäin t u s k i n on  mikään sattuma, että samaan huutoonsa TVO ilmoitti TV-
uutisiin OL-3 mokansa viivästyvän taas lisävuoden! Selkeä viite NATO laskeskelee nyt demoamiaan 
säteilytaustakasvujen dominansseja ydinvoimala-alueillaan! Olen 100% tietoinen esim. Posivan 
ydinjäteluolastojen päästöjen ionisaatiot on JO todetttu katastrofaalisen isoiksi halittaviksi. Ja mm. siksi 
jopa STUK kauhistelee lehdistöihin Posivan onkalointien tuomia "hotspotlisiää". Ollaan selkeästi sillä 
viivalla räjähtääkö TVO:n päällä koko ilmakehä sponttaaniin fissioreaktioon hallitsemattomien kasvujen 
säteilypäästökertymiensä kasvusta lähivuosina. Enemmän kuin kallmaisen karmaisevaa! 
        ---------------- 
 
Ruiskujumbon tuho osa ll. 
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Eilen 7.6.2010 lähetin viestin miten Suomessa 2-viikkoa boori, barium, alumiiniruiskutuksissaan ollut 
NATO:n erikoisjumbojetti nilkutti Olkiluodon yli poispäin länteen korjattavaksi. Mm. sen oudoista 
suurista meluista yms. tavoistaan kallistellen tyhjentää myrkkyruiskutustankkinsa ensin oikea ja sitten 
vasen TVO:n päälle oivalsin mistä on kyse. Oli tapahtunut NATO ruiskukalustoissa jotain 
poikkeuksellisen pahoja. Lennosto oli tuhonnut koneensa moottorit jatkuvissa lennoissaan Olkiluodon 
säteilyeroosion tuhoamissa ilmanaloissa alta aikayksikön. Kone lensi jatkoista päätellen USA:han asti 
täysremontointiin. Seuraavana päivänä sitten MTV 3 Texti-TV: 
  
 "USA Loukkasi Suomen ilmatilaa. Yhdysvaltalaisen koneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa 
Ahvenanmaan alueella,(Olkiluodon viereltä). Epäilty loukkaus tapahtui tänään aamupäivällä klo 11. 
Puolustusministeriön viestintäjohtajan Jyrki Iivosen mukaan sotilas- tai valtion kone. Tapahtuman 
arvellaan aiheutuneen reittiohjeista, joita kone on saanut ilmailuvirnanomaisilta. Rajavartiolaitos on 
aloittanut tapahtuman tutkinnan." USA oli heti jo seuraavana päivän hädässään pyytänyt koneensa 
hakemaan ilmanäytteitä TVO:n ydinvoimaloiden syytämistä huippuvaaralliseksi osoittautuneista 
säteilyeroosioplasmoista miksi koneensa oli vaurioitunut. Tästä oli kyse. Onneksi otin tilanteesta koko 
ajan kuvia. Ensin näytettä eilen poikkeuksellisen meluisana Olkiluodon yli klo 14:15 kiemurrelleesta 
myrkkylastitankkinsa sinne tyhjentäneestä tuhoutuneesta NATO jumbojetistä. 
http://kuvaton.com/k/oQP.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/oQP.jpg[/img] 
  
Seuraavana päivänä tilanteen koko karmeus alkoi selkiytyä. Koska raskas myrkytyskalusto oli 
poistunut, komennettiin Tampereen pienemmät vara-Hornetit apuun. Kuvitelkaa edes y h t ä  ainoaa 
päivää ei Olkiluodon päälle kasautuvat hälyttävän korkeat ionisaatiokasvun pilvet voinut odottaa. NASA 
oli yli yön mitannut hurjistuneena kohoavia punaisia ylitysionisaatiohälytyksiään. Mikä kuvaavinta 
TVO:lla VAIN toinen voimala on edes käynnissä. Illalla 07.06 katselin miten koko seutukunnan taivas 
alkoi jo uhkaavasti pinkkipunastua. Eikä havaintoni ollut lainkaan väärä. 
 
ESA oli antanut jo aamusta Tampereen lennostolle hätähälytyksen. Säteilyionisaatio oli kasvanut 
vaarallisen korkeaksi. Koneet eivät joutaneet odottaa edes normaaliin tapaansa ilman tyyntymisiä, ei 
edes pilvien häviämisiä. Alueelle oli kerta kaikkiaan pakko saada neutronisieppausruiskutuksia, tai tuli 
kauheita. Koska raskas ruiskutuksen kalusto oli tohjona palvelevia kevyitä lentokoneita lensi kaksittain 
aamusta iltaan tuuliseen taivaankanteen ristiin rastiin. Ja tällaista dokumentaatiota sain. Huomaa miten 
ruiskutusvanasta irtoilee valtavia kanttarellimaisia pölyhuiskuja tuulen repimänä sinne tänne: 
http://kuvaton.com/k/oQr.jpg 
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            ------------- 
 
Loppuiltaa . . III 
 
 Miksi sitten nimenomaan Ruotsin ja Suomen kiehutusvesireaktorit ovat näin erityisen tuhoisia 
beetasoihtuionisaatioita syytäviä kuoleman loukkuja? Ruotsin ydinvoimalat ovat jo vuosikaudet olleet 
jopa 60 % alitehoajoissaan, koska niiden vaarallisuuteen puututtiin JO IAEA toimesta vuosia sitten. 
Lisäksi yhä IAEA tekee siellä täystuhonsa tarkastuksia. On luonnollista, että myös niiden Olkiluodon 
sisarlaitoksien yliaggressiiviset neutronivuopäästöt, muut beetasoihtuamisten ja ilmaionisaatiovuotojen 
jatkuvasti jyrkästi kasvavat tritiumien, deuteriumien vuodot saavat kasvavaa huolestumista osakseen. 
Ei pelkästään koska kyseiset voimalat ovat tuhonneet jo mm. koko Selkämeren. Virkistetään muistia 
vielä miten tämän logaritmisen vuotokasvunsa tuhon kirjoitti ydinala maamme salatuimmassa Turun 
yliopiston SYKEsarja B7 tulosteessaan: 
http://kuvaton.com/k/oly.png 
[img]http://kuvaton.com/k/oT4.png[/img] 
 
Kornia kuvaliitettä miltä TVO:n päällä oleva taivas näytti 08.06.2010 illalla klo 23. Kaikki kuvassani 
näkemäsi pilvet on 6h viimeisen myrkytyksen päättymisestä yhä liikkumatonta keinotekoista 
kuolonhuurua lentokoneista! Koko päivän putkeen Tampereen lennosto oli myrkytellyt surutta pitkin 
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Eurajoen seutukuntia sellaisella kiihkolla, jota en ole k o s k a a n ennen edes täällä nähnyt. Jotain 
todella, todella pahaa on kiihtyvästi tapahtumassa kun jopa USA:n lennoston sotakoneitten oli pakko 
tulla mittaamaan Olkilutoseuduille miksi TVO:n päällä oleva taivas uhkaa vääjäämättä kasvaa 
ylikriittiseen säteilyn kertymän fissiopalamistensa ryydittämään massaan!  
 
Tätä on enää vaikea edes luonnehtia. Mllainen moraalittomuutensa huipun ihminen voi olla tällaisen 
tuhonristin pinkkitaivaan alaisuudessa tuppisuuna? Mikseivät ydinalastamme vastaavat 
valtiorikolisemme tee sitä mitä Ruotsissa. Vaadi TVO:lta edes minimiä, tehonsa rajuja alassajoja? 
Yhdestä kuitenkin olen tällaisen kauhukuvan edessä varma. Tämä ei ENÄÄ pysähdy tähän, vaan 
jotakin alkaa tapahtua puoleen tai toiseen tai maa nimeltä Suomi katoaa lähivuosina tieten ydinvoimin 
tekemän rikostaivaan alta. Jos USA:n ilmaloukkauksien kaltaiset jotain kertoo menee kohta mukana 
massoittain myös muuta maailmaa. 
http://kuvaton.com/k/ol7.jpg 
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               ----------- 
 
Jutustelua tutulle 
 
> vaikka nyt minullakin on tämä gsm-yhteys modeeminopeuksineen. Tähän saa  
> muuten kätevästi prepaid-kortin varayhteydeksi; sen voi iskeä sisään,  
> jos varsinainen liittymä sensuroidaan. Hävyttömän kallis, 2e päivä,  
> mutta ylilyöntiä ei voi tapahtua kun 7e kortti vain lopahtaa. Sitten  
> täytyy hommata uusi (no, vielä ei ole tarvinnut), koska lataaminen ei  
> kannata; siinä vaiheessa kortti on jo jäljitetty.  
 
*2e päivässä on oksettava hinta jo! 
 
> Yhdeltä salaliittoteoreetikolta lukittiin sellainen kortti kolme kertaa putkeen  
> ja lähetettiin oikein lappua ovelle uhkauksella: "nyt lopeta!" Supo  
> todella pelkää, että kohta valtion huijaukset paljastuvat... Jos  
> terrori-iskut virallisesti tunnustetaan sisäpiirityöksi, niin puolueeton  
> tutkimus kohdistuisi aika äkkiä ydinvoimaankin. 
 
*Siis HALLOO kotiin tulee SUPO koputtelemaan?! Aika hurjaa todella. Alkaa muistuttamaan mulle 
suunnattuja Anne hÖlmlundin SUPO-taisteluhelikopterirynnäköintejä kotiaamuun! Miten i h m e e s s ä  
kaverisi saa haltuunsa noin arkaluontoisia tietoja, että SUPO näyttäytyy konkreettisesti?! Ai niin mutta 
siis juu juu "lapulla", eivät poliisipellet näyttäytyneet. Lappua oveen, on ne härskejä miliisejä näemmä 
myös sielä. Ei kai WTC-jutuista sentään noin vaahtoa maamme poliisit? Kai siinä on kuten vihjailit 
laajentumisen lonkeroa suunnattuna ydinvoimaan. USA:ta ja muita maamme ydinpoliisikangstoja kun ei 
pahemmin kiinnosta kun uraaninperskat kybällä. 
 
> Ai joku muukin mittasi ALnorilla. Ihan mielenkiintoinen ensitulos tuo  
> keskimääräistä korkeampi 0,19, mutta keskiarvoa pitäisi ottaa kunnolla. 
 
*Niin siis on se aika muutos, että kaverit ylipäätään h u o m a a  sateitten tuovan pinkkitaivaista niin 
rajuja säteilytaustatasojen nousuja, jotta nettiin panevat arvojaan! Toki tuollainen "mittauspelailu" 
summassa on varsin viitteellinen. Mutta suuntaa osoittavana ylös toki tukee kympillä boori, barium, 
alumiiniruiskutusten syitä ja seurauksia niistä. On todella mielenkintoista, kun aihe alkaa kiinostaa myös 
muita mittauksiinsa asti! 
           ----------- 
 
Radiohullut foorumin satoa 11.06.2010. 
 
[quote="mr KOX"]Vain idiootti kuvittelee ettei ydinvoimaloista ole mitään muuta vaaraa kuin 
karkuunpäässyt radioaktiivinen "pöllähdys" tai ongelmallinen ja vaarallinen ydinjätteen säilytys riski. Ei 
ole kauaakaan kun saimme kuulla/lukea tiedoitusvälineistä arvostettujen kansainvälisten tutkijaryhmien 
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sanomaa siitä kuinka ydinvoimaloiden turvallisuutta on liioiteltu ja kuinka ydinvoimyhtiöt vääristelee 
totuutta. 
 Kannattaa aina pitää mielessä sekin tosiasia että meillä Suomessa on kohta kymmenen ydinvoimalaa! 
ja ihmisiä maassa vain reilu 5 miljoonaa! Kiina on voimakkaasti kehittyvä talousmahti joka on jo mennyt 
Suomen edelle tavaroiden tuottamisessa, jos jokaista 5 miljoonaa kiinalaista varten pitää olla 
kymmenen ydinvoimalaa, niin mitenkäs monta niitä sitten onkaan? :([color=#800000]Mittasin muuten 
juuri äsken ALNORILLA taustasätelyä täällä uudellamaalla ja sateen jälkeen näytti 0,19 micro 
Sv/h[/color][/quote] 
 
-Vain idiootti, poliisi-, tai ydininsinööri- sellainen voi tosiaan luulla ydinvoimaa turvalliseksi! 
 
-Tulkitsinko teidän kahden foorumiin kirjoittajan viestit nyt oikein? Leori mittaa 11.06.2010 Radiohullun 
sekalaisessa keskustelufoorumissa keskipäivän taustaksi ennen sateita 0,11ySv/h ja mr KOX sateen 
alettua mittaa HETKESSÄ nousutasoksi 0,19ySv/h? Todistitte miten Forttumin/ TVO:n päältä sateet 
suistaa Suomeen lentoruiskutetuista boori, barium, alumiinipilviin kasautuneen neutronivuon 
kasvukertymäksi aivan käsittämättömän +73% räjähdyskasvun! Itse asiassa tapaus on katastrofaalinen 
kirjaus. Dokumentoin merkiksi siitä MIKSI USA lähetti sotilaslentokoneitaan aiemmin mittaamaan miksi 
TVO:n päällä oleva ilma on hengenvaarallisen korkeaksi ydinvoimalapäästöin kanavasäteilyistä yms 
termivireistä myrkyttynyt. Ei mikään ihme, miksi NATO:n jumbojetit menee viikossa parissa tuollaisessa 
säteilypilvipommituksissa palasiksi. Kiitos materiaaleistanne kirjoittajille! 
          --------------- 
 
Loviisan ydinvoimalan pihalla säteili 16.6.2010 16:30 A A STT  
 
Loviisa. Loviisan ydinvoimalan pihalla havaittiin pieni määrä radioaktiivisuutta viime viikolla. Alue on 
siivottu ja todettu puhtaaksi, kertoi Fortum keskiviikkona. Radioaktiivinen aine karkasi ilmeisesti 
polttoainekontin kuljetuksesta. Säteily havaittiin kuljetuksen jälkeisessä tarkastusmittauksessa viime 
viikon keskiviikkona.  
Havaituista aineesta ei aiheutunut vaaraa ihmisille tai luonnolle. Voimala-alueella oli vastaavanlainen 
radioaktiivisen aineen päästö vuonna 2006. Fortum kertoo aloittaneensa tapahtuman syistä 
perusteellisen selvityksen 
 
*Mielenkiintoista miten selkeä saderintama ajoi ilmakehässä olevasta ydinvoimalaitosten 
säteilyneutronivuon ja beettasoihtuamisten sinne säteilyä sitomaan viikkoja ajetusta lennoston boori. 
barium, alumiiniliuospilvestä säteilykasvuräjähdyksen alas. Nettien foorumeilla kerrottiin miten ennen 
sateita mittailtiin 0.11 ySv (mikrosievert) taustoja ja säteily kasvoi sateen alla 0.19ySv! Aika mieletöntä 
kasvuvauhtia lisäksi muuten. Hyvin kuvaavaa lisäksi, tällaisille ilmiöille on uutisten mukaan selkeän raju 
toistuva kasvuyleistymisensä myös! 
             -------------- 
 
Mystinen lentoruiskutuskatkos. 
 
Uutisvuoto toinen toisensa perään seuraa nyt kiihkeänä vuona ydinvoimaloitten ympäristötapahtumia. 
Olkiluodossa 2010 viikkona 24 TVO sai kaikkien aikojen pisimmän revisionsa loppuun ja reaktoreihinsa 
2* 25MW laittoman korkealle kivunneine plutoniumpolttolisillään tehonnoston. Koko revision ajan olivat 
raskaat lennoston boori, barium, alumiiniliuosruiskutukset silpunneet niin Olkiluodon kuin Loviisan 
taivaankansiin verivanojaan. Kuten jo netteihin vuotaneista hälyttävästi kohonneista taustasäteilyn 
sateen alas myrkkyinä tuomista 0,11<0,19 ySv kasvuräjähdyksistä huomaamme kaikki ei mennyt 
ydinherroilla todellakaan putkeen! Enkä tarkoita pelkästään sitä, että ylenmääräisistä boorin 
liikaruiskutuksista taustasäteilymme mitattiin liki kaksinkertaistuvan, vaan ennen kaikkea miten SUPO:n 
kauhuksi vuoti julki! Viikolla ilmoitettiin mm. vuoden kestävästä maamme ydinpoliisioffensiivistaan, jolla 
estetään mm. kansankokouksissa poliisiväkivaltakoneiston erikoistehosteiskuilla ihmisiä puhumasta 
jatkon kansankokouksissa ydinkriittisistä asioista julkisesti. 
 
 Suorastaan hupaisaa asiassa on taas se, että yli vuoden intensiiviset ydinvoimaloitten päällä 
ilmavoimien ja NATO-erikoiskonein suoritettujen ruiskutusten tutkinta siirrettiin Loviisan 
"yliläikynnöistään" ns. "poliisitutkintaan". Mitenkä suomalaisten poliisien oletetaan tutkivan omiaan 
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IAEA:n kokoamia kansainvälisiä NATO myrkytyslennoston joukkoja? Antamalla ehkä nenänakkeja ja 
kahvituksin neuvovan, pojat pikkaisen enemmän salausta ruiskutuslentojen tonnistoihinne ja 
kansanmassasäteilytyksiinne, pliiiS? Yksi välitön vaikutus kaikella toki oli. Viikko 24 piirtyy muistikuvaan 
harvinaisuutena, jolloin vuoden tauoton ydinvoimaloitten massiivinen kansan boori, barium, 
alumiiniruiskutusten lentoylläkkö on ollut ongelmakatastrofeistaan pysäyksissä jo uskomattoman vajaan 
viikon! Tällaista tilannetta jolloin katastrofaalisen korkeat neutronivuokertymien ja beettasoihtuamisten 
pilvet saavat lennoston mätkimättä leijailla ydinvoimaloista odottaviin kaupunkeihimme Helsinkiin, 
Tampereelle yms. en ole vuoteen nähnyt! 
              
PS.Huomaa miten kaukana annettu ydinvoiman lehdistöönsä  kiilotettu kilpikuva ja totuus toisistaan on. 
Kävin aamulla 17.06.2010 katsomassa tilannetta Olkiluodon päältä. Jatkuva tauoton lentokoneinferno 
täytti tajunnan jo rappusilta. Syheröiset lentokoneruiskutusarmadojen tuotokset iskivät tajuntaan. 
Näppäsin kameraotannalla pilviverhorhon takaa miten jo pienikin pilvirakonen esitti verrekseltään 
kolmen vanan tanssin siksakkiaan. NASA, ESA sateliittien punapillipiiparointi oli ajattanut Tampereen 
lennoston mäiskimään säteilymyrkkyruiskutuksiaan vasten entistä tarmokkaammpien TVO:n 
säteilysyyttöisten plutoniumpolttoyksiköiksi muuttuvien laitosten säteilyinfernoa. Kaikki siis 
"ns.kunnossa"! Passaa TV-uutisoinnissa kertoilla miten "poliisi tutkii säteilykasvuja".. . .! 
http://kuvaton.com/k/o6X.jpg 
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         -------------- 
 
Merimetsoista 
 
Mielenkintoinen uutinen Turun Sanomissa 12.06.2010 "Autioituneet merimetsokoloniat ihmetyttävät 
tutkijoita. Kuluva vuosi on paljastanut ennätysmäärän mystisesti tyhjentyneitä merimetsokolonioita 
Suomen aluevesillä. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) arvion mukaan kolonioita on autioitunut 
kymmenen Saaristomerellä ja Suomenlahdella. Suurempi määrä kuin koskaan aiemmin merimetsojen 
15v historiassa. Suurin 300 pesää läytyi Saaristomereltä, kertoo tutkija Pekka Rusanen Syke. Syytä ei 
tunneta". Autioituvat sadat merimetsopesät ovat, kuka edes yllättyi yhtäkkiä Saaristomeren ja 
Selkämeren arkea. Olen kovasti miettinyt millä keinoilla TVO sai kuulemani mukaan "ns. puhdistettua" 
kaspian runkopolyypit, valekirjosimpukat, vaeltajasimpukat ja maneetti-invaasionsa. 
 
 Koska sen enempää Loviisa, kuin Venäjäkään kovalla kloorimyrkyillään EI onnisunut! Eli TVO kyllä 
käytti peitetarinanaan massiivista kloorimyrkytystä, mutta v a r m a s t i   lisätehosteena jotain muuta 
myös! Mikä siis voisi olla kultaa estoitta syövää klooritappajaa pahempi? Tritium de fakto tuli mieleeni 
hetimmiten. Mutta aineen pitänee olla jotain tätäkin myrkyllisempää terävämmin täteilytuottavaa ja 
tritiumin 12,3v T½ aikaa lyhyemmän rajummin säteilevää elimistöön bioaktiivisemmin porautuvaa 
supermyrkkyä? Jodi I-131 puoliintumisajallaan 8,02vrk! Olen vakuutettu siitä, että TVO on syytänyt 
nimenomaan tuota kanavameriinsä tappaakseen tulokaslajit! . . .  
 
Ilmeisesti jatkuvat boori, barium, alumiiniruiskutukset Olkiluotoon on keskitetty menneeseen lähivuoteen 
prässätäkseen merestä kumpuavaa säteilyjodikaasua takaisin meriin. Siksi purkukanavassa 
kalastaminen yhtäkkiä kiellettiin kansalaisilat vähin äänin! Siksi Olkiluodon mm.  hylkeet pakenee 
kaukaisiin merenlahtiin, jopa Sorkkaan asti aistiessaan kuoleman vaaran. Kaikki täsmää oksettavan 
hyvin. Siksi mm. USA on ollut erityisen kiinnostunut mitatakseen mm Saaristomeren päällä olevaa 
säteilyjen, radiojodin kerrytyksiä. Jotta uskaltautuisi ko. samantyyppiseen merimassamurhan hasardiin 
ydinvoimalansa eläinvaasioita vastaan. Siksi merimetsot kuolee juuri nyt suurina joukkoina. Kaikki 
täsmää ja TVO jos kuka NIMENOMAAN toimii juuri noin massamurhanhimoisesti! Niin juu Arandankin 
tutkimukset Saaristomerellä ja Selkämerellä keskeytettiin hallituksen toimin juuri tähän n.3v jaksoonsa. 
Kaikki täsmää käsittämättömän hyvin. 
            -------- 
 
Päivitys III. 
 
Haluan aiheen arkaluontoisuudesta huolimatta tähdentää. Tämä boori, barium, alumiini 
säteilyruiskutusvanajuttu EI edes ole alkujaan huomaamani. Kyseessä EI ole hetkessä poistuva arkinen 
tiivistysvana. Vaan noita vanoja voi roikkua taivaankansissa mutta VAIN ydinvoimaloitten 
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lähi/säteilypäästöalueillaan helpostikin luokkia 6h- puolipäivää. Aiheesta kannattaa katsoa mm. 
hakusanoilla. Googlen "Yotube, Chemtrails". Vallan huikeita zoomattuja videokoosteita poikaitten 
käyttämästä taktiikasta ja megalaitteistoista. Minusta tämän miten sanoisin "iskevin hohdokkuus" tulee 
näistä: 
 
A/ Keskittyvät alati ja vain ydinvoima/la/ toimialueille! 
B/ Kuka t a h a n s a  näkee niitä häiritsevästi kontrolerrifriikien sensuroimatta pelkästään katsomalla 
taivaalleen. 
C/Kaikille vaikka juttu suorastaan räjähtää esiin näyttävästi, niin tiedotus paniikkikasvussaan mykistyy 
kauhusta! 
 
*Juu, eikäkun päivän edetessä entistä rajumpaa ja raskaampaa lentokalustomellakkaa. Tästä kuvastani 
laskee repeilleen 4 risteävää vanaa. Ja huomaa, että ruiskutetaan aiemmasta tyylistä t ä y s i n  
poiketen pilvitaivaalle ja tuuleen. Hätä ei näy lukevan lakia. TVO:n 50MW lisätehorevitetyt ydinvoimalat 
puskevat säteilyinfernoa ennenkokemattomalla määräkasvullaan pakottaen kokopäiväruiskutuksiin. 
Huomaa, että vanat vedetään systemaattisesti aiemmasta poiketen entistä korkeammalle pilvien 
PÄÄLLE! 
Kahden vanan superjumbo palasi 17.06.2010. 
http://kuvaton.com/k/o6C.jpg 
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Kun mikään kohtuus ei resurssihärskiyksissä rajaa taivaansilvonnan määristä: 
http://kuvaton.com/k/o6Z.jpg 
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17.06.2010 kello 13:15 
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Lehdistö, TV vaikenee= vaiennetaan aiheesta kuin muuri. Pitää toisaalta yleisön myös olla sokeita, jos 
tällaiset jäävät viikosta toiseen huomaamatta! 
 
 

521. USEIN kysyttyjä. 
  
Ihan vaan "malliksi" siitä miten käsittelen foorumeissa aika ajoin nostettuja "perusjuttuja" olkoon vaikka 
tämä vastaukseni. Kyseeessä on liki klassinen usein toistettu ydinpoliisien avoin kupru. HIRVEÄ halu 
sekoittaa ihmismieliä sillä harhalla, että MYÖS arkinen sähkö olisi jollain kierolla metodiikalla yhtä 
vaarallista kuin "muka heidän aiheuttamansa ns. luonnollinen" taustasäteilytys. Olen tähänkin vastaillut 
jo nin useasti, että rutiinista käy. Mielestäni lähestymistapani näin on riittävän kansantajuinen myös. 
            ------------ 
 
-Jaa kuulokkeitakonko? Tappaako tavallinen korvakuuloke aivosolujasi. .  
 
Kuules, kvanttiydinfysiikka on maailman yksinkertaisimpia juttuja. Itse asiassa KAIKKI on silkkaa 
mekaniikkaa, vipuvartta, ikuista energiaa, kuulapalloja ja kaiken tuotetun mm. energian ikuista 
säilymistä. Jo Einstein sanoi 1953 varoittaen ihmiskuntaa tulevasta ydinvoimakäytön uhastaan, että 
KERRAN tuotetut säteilyfotonit eivät katoa, vaan kasautuvat ympärillemme tuhoa tuovaksi kriittiseksi 
muuttuvaksi energiakertymäjsi. e= m* c^2 tarkoittaa energian, MYÖS säteilyfotonointien ikuisen 
pysyvyyden kylmää faktaa! Ihan siitä huolimatta kykenemmekö ne mittaamaan kertymää huonoilla 
vehkeillämme, tai ei. Miten tätä voisi verrata?  
 
No muistat miten käy sammakolle, joka pannaan ensin kylmään veteen. Jota aletaan kuumentaa. 
Sammakko ON kuin ihminen. ei lainkaan typeränä "halua tajuta" miten . . .Niin tässä tapauksessa IR-
fotonikvantit pikku hiljaa varastoituvat itseeensä ja ympärilleen kohtalokkain seurauksin. Sammakko 
vaan "sopeutuu lisääntymiseen" kunnes kuolee! Lunto on rakentunut niin, että mitään kerran luotua ei 
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STUK-valhetyyliin vaan k y e t ä  absorboimaan, taikomaan tai ylipäätään "haihduttamaan" mihinkään 
8-ulottuvuuksien mysterysatulinnoihin.  
 
 
Tiedätkö paljonko ihm isruumiiseen voi varastoida esim sähköä, jotta se jo kuolee? Yksi ainiokainen 
WATTISEKUNTTI sähköiskuenergiana! Tiedätkö mitä ihmisruumis sitten kestää varastoida 
radioaktiivista energiaa. Tuskin ylläri että samaisen 1Ws verran! (1 000mSV). Mikä mielenkiintoista 
säteilymäärä tappaa sait sen paloina 100v aikanasi elimistöön kavalasti varastoitumana, tai kerta-
annoksena, henki lähtee! Kaikki on enemmän kuin loogista, ja hemmetin yksinkertaista. 
 
Kyselit, että paljonko kestät ymmärtääkseni tavallisia Hifi kuulokkeitasi? No ei tavallista matalataajuista 
50Hz perussähkökenttää ole otettu ihmisten palveluun sattumalta. IR-kvantin energia on luokkaa 0,1eV. 
Näkyvän valon kvantin energia 1eV ja ensimmäisen suoraan h e t i  riskiä lisäävän UV-fotonikvantin 
energia on luokassa 10eV. Röngen jo 100- 10 000-100 000eV. Gammafotonin yli 1 000 000eV. Tässä 
yhtälösssä on keskeisintä tajuta, miten elimistömme kemialliset atomisidoksemme pysyvät koossa 
valenssisidoksella luokkaa 3eV! Tämä on kriittinen raja! Tarkoittaen, K U N  yksittäinen 
säteilyfotonoinnin energia ylittää tuon 3eV perusenergian se tuhoaa a i n a   suorassa osumassaaan 
myös biorakenteitamme= IONISOI. Siksi UV-fotonointitaajuustasosta ylöspäin alkaen säteilyfotonointi 
tappaaja ollen vaarallinen AINA!  
 
Mutta ei tässä toki kaikki. Kuten esim. lämmössä IR-fotonointi kykenee sammakollamme 
varastoitumaan riittävän pienelle alueelle Myös KASAUTUVA säteilyenergia luokkaa 100 IR- 
fotonia/atomi = "keittää". Samoin esim. mikroaaltouuni, laserfotonoinneissa yms. on sama kyky 
kasauttaa kohtalokkaaksi summaenergiaksi. Radioaktiivisuus tappaa toki tämän lisäksi raivoisan 
korkealla taajuusenergiatasollaan SUORAAN myös. No entä kuulokkeesi. Juu ei senkään energia toki 
tuhoitta ja kasautumatta eleimistössäsi toimi. Mutta solukkosi on evoluutiossa ominut kyvyn taistella 
näitä arkisempia luokkaa alle 1eV perussäteilykertymiä vastaan ja osaa myös rajallisesti hallita niitä. 
 
 Hikoilummekin on eräs kyky poistaa kasautuvaa IR-fotonointia tuhoamasta kehojamme. Juuri se, ettei 
sammakko voi taistella veden alla IR-kertymäänsä vastaan hikoilemalla lopulta ratkaisee homman 
sammakolle kohtalokkaaksi. Mieti kuule tästä suhtautumiskaavojasi ja tajuntaa siitä miksi ja miten 
luonnon on tapana toimia. Juu kuten huomaat eivät esiin ronkkkimani materiaalit perustu muuhun kuin 
äärimäisen yksinkertaisen, ymmärrettävän perusfysiikan normaalia paljon kehittyneempään 
tajuamiseen. Ja ennenkaikkea siihen, että uskallan korruptiovaltiohallintopoliiseista valovuosia 
paremmin myös niin perustella väitteitäni loogisesti, kuin puhua äkkiseltään ylipääsemättömän vaikeista 
kvanttimaailman aiheista avoimesti. 
         ------- 
 
Myrkkyä by TVO. 
 
-Vai vielä rangaistuksia muka merimetson tappamisista! 
 
TVO:lla onkin piiii iiiiii iitkät perinteet tuossa omimmissa lajissaan. Muistan eläväisesti kun OL-1 
laitoksen startatessa luokkaa 1978 sen poistoaaltoilualtaasen kuoli MASSOITTAIN lintuja säteilyyn 
hetkessä. Oli enemmän kuollutta lintua kuin vettä ikään. 
 
Löytyi H.S. tietojen mukaan kuolleena mm. 18 kpl silloin äärimmäisen harvinaisia merimetsoja. 
Ilmeisesti koko alueen silloinen alueelta tuhottavaksi saarrettu kolonia, koska niitä ei sen perään 
ollutkaan loppuvuosituhanteen asti. (Yrittivät toki tulla muutama vuosi sitten uudestaan, mutta TVO:n 
Mokka pontevasti vastoin Rauman kaupungin nimenomaisia läjityksen määräystä tappoi kaikki kalojen 
tarkoin kartoittamansa kutumatalikot laittomasti lupia kysymättä liejuttamalla systemaattisesti 10km 
säteellä ja niin lintupolot jäivät silläkin kertaa toiseksi.) 
 
 No tosiaan H.S:n ruikuttaessa TVO:n tappamia merimetsoja TVO kuittasi, hetikohta Helsingin Erkolle, 
että pienempää suuta, oottakaas kun saamme t o i s e n k i n  massamurhaajakoneemme pörräämään, 
niin tapamme MYÖS kalat meristä heittämällä! No TVO on siitä lukien tappanut tuhatmäärin niin kaloja, 
lintuja, tulokaslajinilviäisiin asti kenenkään piittaamatta. Aseinaan on vakintuneesti kaikki mahdollinen ja 
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mahdotonkin aina maailmansodan aikuisista taistelukaasutonnistoistaan aina pirullisimpiin kavalimpiin 
säteilyllä tehtyihin taktisiin biodiversiteettirikastusmyrkytysiskuihin.  
 
Täytyy kyllä sanoa, ettei nykyään Selkämerestä TVO:n jäljiltä kuulema elämää enää löydy kuin 50km 
kauempaa kituvana Porista, jos kohta edes sieltä. 85% koko Selkämeren kaloista on hävinnyt jo. Vauhti 
säteilymyrkkyihin painottuessaan senkuin vain kiihtyy. TVO:n ajatuksena on tappaa koko meri 
happanemasta sirottaen sinnne mm. 40km säteellään mm. niinkin eksoottisia säteilymyrkkyään kuin 
"[color=purple][b]radioaktiivihopeaa!" [/b] [/color] Ihmettelin miksi juuri hopeaa, mutta sillä saadaan 
varsin totaalinen kestävä megatuho aikaan, koska se tappaa KAIKEN. 
 
 Siis myös totalitäärisesti bakteeritasolle asti! Ideanaan on "pinnoittaa" koko elämää kantava 
merenpohja tällaisilla liejun huonommin sekottuvilla säteilytiivisteillään tarkoin harkiten. Kun eläimet 
munivat kalasta lähtien merien pohjaan, odottava säteilymyrkkyvarasto sterilisoi ne vuodesta vuoteen ja 
tappaa sukupuuttoon TVO:n mielestä "hemmetin kätevästi". [color=blue][b]Nyttemmin ideaa on 
laajennettu klassista tritiumia, deuteriumia, booria, radiojodi, alumiinia ja bariumlevitysklassikkoja 
myöten.[/b][/color] Uskomattoman röyhkeän räyhähenkistä ydinalan puuhastelut on! 
                ------- 
 
Tomppa, yhden nettipoliisiosaton peruskuvaa. 
 
*Koostemateriaali siitä miten sisäministeriön nettejä ydintotuuksilta "suojaamaan palkatut" hysterisen 
innokkaat poliisien erikoisosastot toimivat. Opiksi ja ojennukseksi erityisesti pottiinsa kuseville poliiseille 
toimissaan kansaamme vastaan! 
 
Yhteenveto - Tomppa  Kuva/Teksti  
Nimi:  Tomppa  
Viestit:  224 (4.978 viestiä per päivä)  
Asema:  phpBB Cayenne  
Rekisteröitynyt:  Toukokuu 07, 2010, 13:23:49   
-------------------------------------------------------------------------------- 
Sähköposti:  piilotettu   
 Sukupuoli:  mies  
Ikä: 24  
Asuinpaikka: Lahti  
Paikallinen aika: Kesäkuu 22, 2010, 08:15:49   
Kielipaketti: Finnish  
Allekirjoitus:  
miten voi laulaa taivaasta jos ei ole nähnytkään helvettiä?  
                  -------------- 
 
XBow« Vastaus #42 : Kesäkuu 07, 2010, 13:35:29 » 
Muuten yksi sinänsä aikas hurjanoloinen juttu on, että ihan vesihöyrykin pidemmässä juoksussa 
läpäisee jopa lasin ( VTT:n tutkimuksiin uskallan sen verta luottaa ). Otetaan esim. 1cm paksuisesta 
lasista tehty kotelo, jonka sisällä ilman kosteus on 0. 100 vuoden päästä sisäilman kosteus voi hyvinkin 
olla jo puolet ulkoilman kosteudesta. Ja kyse sentään on sentin paksuisesta lasista! Eikä tähän 
todellakaan tarvita mitään hemmetin kuvitteellisia säteilyjä. 
Edes metalli ei ole täysin vesitiivis. 
Säteilyeroosio lienee fuusioreaktoreissa yksi haaste lähellä "tapahtuman keskipistettä" olevien 
suojakilpien materiaalin valinnassa, mutta se onkin asia erikseen. Siellä sisällä kun säteilyt sekä 
lämpötila ovat sitä luokkaa, ettei ihminen siel elä, 
        ------------- 
 
*Johon Lahtelainen Tomppa 24v. nettikontrolien POLIISI hälytettiin paikanpäälle ehkäisemään aivan 
liian tietävään  suuntaan kääntynyttä ydinkritiikikeskustelua Chilifoorumi "Muut harrastukset ja elämä" 
osioon: 
 
« Vastaus #44 : Kesäkuu 07, 2010, 18:41:27 » Lainaus   



862 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Tuossahan oli mikroaaltouunin sisustaa...  täysin harmitonta.. Mutta..koittakaapas ottaa mikroistanne se 
metallikehikko pois joka on lasin takana....faaraon häkki ei ole enää niin tiivis...  viekää nagapuskat 
lähelle mikroa ja ihmetelkää... 
                  ---------- 
*Mielenkintoista kaikki tyyni. Ai miksikö? No tuo nimimerkki Tomppa on tiedoissa liittynyt samaiseen 
foorumiin oleellisesti sen jälkeen, kun minä  puolestani keväällä (tammikuu 27. 2010), liittyi 
perässähiihtäjänäni siis! Tompan liittymisajaksi kone ilmoittelee toukokuuta- 07! Entistä omituisemmaksi 
homma käy kun kaverilla on jo käytännössä liittymispäivänään åysyvästi väärennettynä muka yli 200 
kirjoitusta! Kun esim. mulle ohjelma ilmoittaa kirjoituksinjani kymmenesosan tästä. Aikoinaan sanoinkin 
foorumeissa, että eräs keskeisin poliisiperskärpäsen piirre on A/Liittyä foorumiin hetikohta perässäni. 
B/Jolloin kaverin vähäinen vastausmäärä foorumiin paljastaa hänen ostopoliisinaolonsa. Nyt  a i v a n  
selvästi näille nuorisorikoksiaan tekeville poiliisikläpeille on alettu "tekaisten kustomoida" 
liityntäprofiilejaan paljastamattoman runsaine kontaktimäärineen yms. piiloittelutiedostoineen 
fooruminpitäjien toimesta!  
                      ------------ 
Räyhäkäs  
phpBB Fatalii Viestejä: 1494 
 
    Vs: *Säteilyeroosio magnetroni.  
« Vastaus #94 : Kesäkuu 17, 2010, 20:12:34 » Lainaus   
-------------------------------------------------------------------------------- 
Prkl te trollaatte mun myyntiketjua. Toimii myös Radoniin!  
                 ---------------- 
 
*Kun foorumilla alettiin keskustelemaan elektroniputkien sisällä jopa 5% valonnopeudekllaan 
sinkoilevista fyysisistä säteilypartikkeleista alkoi tämä itsensä imuuni niitannut poliisimme Tomppa 
osoittaa klassista kiivastumistaan siitä miten keskustelu olisi saatava loppumaan sen alettua pyöriä 
muutenkin ydinalan massamyrkytyksien ja taivaankantemme säteilykertymiensä punastumisten 
ympärillä niin, että SUPO-johtajat silmin nähden alkoivat hermostua: 
                 ----------- 
 
Tomppa  phpBB Cayenne 
 
Viestejä: 224 
    Vs: *Säteilyeroosio magnetroni.  
« Vastaus #108 : Kesäkuu 19, 2010, 14:48:39 » Lainaus   
-------------------------------------------------------------------------------- 
Nyt kyllä kysyn..   Mitä tuo raijasivu oikeen meinaa......  
Oletko Futuristille sukua/jotain...   ja miten koko aiheen aloitus liittyy  CHILIIN?! 
                               ---------------- 
 
*Huomatkaa millaisella aikataulullaan sisäministeriön nettikontrolipoliisistot toimivat. Tuo laukaisi 
puolisen tusinalle nettipoliiseilla paineistusta ettei kyseisen foorumin ketjua saisi suin surmin jatkaa. 
Koska Anne hÖlmlundille oli NSA EU:n kansainvälisestä nettikeskustelujen kontrolliosastosta tullut 
automaattihälytys ettei kyseisellä foorumilla paljastetaan IAEA:n liian salaisia ydinalan 
sisäpiiririkostiedostoja. Poliisin kielenkäyttö hermostumisensa kasvaessa kavaltaa erityisesti! VAIN 
virkaansa palkattu poliisi uskaltaa käyttää avointa väkivallallauhkailua neteissä! Huomatkaa erityisesti 
se että aina k a i k k e i n  ala-arvosimman kielen takaa neteistä kuulema löytyy siihen ammattipalkattu 
POLIISI! 
           -------------- 
Tomppa phpBB Cayenne 
 
Viestejä: 224 
    Vs: *Säteilyeroosio magnetroni.  
« Vastaus #133 : Kesäkuu 21, 2010, 12:09:31 » Lainaus   
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Hyvä raijansivu vai mikä vitun kusipää lienetkään.. 
Olisitko ystävällinen ja ilmoittaisit mihin chilitapaamiseen/miittiin  olet tulossa? 
Mieleni tekisi jututtaa sinua ihan livenä...   ota vaikka ne 15v ja 60kg kaverisi mukaan........... 
Nyt oikeesti.....   kaksi lämmintä sanaa sinulle.....   Suksi Vittuun.....  
                  --------------- 
 
*Oleellista tähän SUPO settiin on saada puolisen tusinaa muita nettipoliiseja räiskyvästi vonkaamaan 
"poliisiensa toimesta tieten liian vallattomaksi ryöstäytyvänä" koko keskustelun lopettamista. Kun kieli 
muuttuu tälle tasolle on kansainvälinen NSA tehnyt JO ilmoituksen keskustelun liian asiallisesta 
ydinkriittisyysanalyysistä. Mutta kun POLIISI uhkaa avoimella valtioväkivaltakoneistollaan on hälytys 
tullut jo suoraan NATO-ydinturvan erikoiskenraaleilta asti! Juuri tässä vaiheessa mm. Tampereen 
lennoston Olkiluodon yliruiskutuskuvistani seurasi innokkaan luennan suksee foorumeilla. Tässä 
perusvaiheessaan keskusteluun liitettävät kaikki poliisiosastot huutavatkin jo kurkku suorana herjojaan 
saadakseen innostuneeet lukijat pois tutkimasta mielenkintoisia koosteitani. 
 
 Paniikki saa toinen toisataan irvokkaampia valtiuovirannomaiskommentteja IAEA:n an 
taessapatarummullaan pontta lopettaa liian ydinasiallisuuksiin porautuvat keskustelut. Viimeistään 
tässä vaiheessa alkaa klassinen SUPO-arkistojen kaivelu ja myös hyökkäyksen kohteeksi poliisitoimin 
otetun henkilön "henkilöiminen" pelotellakseen ydinkriitikko pois foorumista. Huomaa kyllä, ettei 
Sisäministeriön joukoille ole opetettu kaikineen näissä kuin toistamaan rahasta robottina a i n a  tätä 
samaa peruskaavaansa. Anne hÖlmlundilla on siis v a i n yksi toimintatapansa saada ydinkriitikot 
hävitettyä poliisimerillään maastamme. ja se on kuten huomaamme oksettavaa ja polkee kaikia 
mahdollisia demokratian kansainvälisiä perussääntöjään  rikoksiaan suorittamaan palkattuine 
poliisi/militääriopffensiiveineen. 
 
 
 
 

522. Säteilyeroosiotutkimuksia III. 
 
Kanavasäteilyvertailuja 
 
Jatkuvasti löytyy yhä selkeämmäksi käyviä kytkentöjä säteilyeroosioiden, kanavasäteilyteorian 
demottavuuksista. Juu tosiaan jopa mulle yllätys mitä osaavasti preparaatteja tutkaileva voi saada 
selville arkisten tyhjiöputkien muodostumien, kuvioiden tarkennetuissa analysoinneissa. Osoittautui, 
ettei juuri mitään äkkiseltään toissijaista ilmiötä kannata tutkimatta ohittaa. 
 
PL 11W sisältä. Wolframkanavasäteilyn kärkiefektitummentuma. 
http://kuvaton.com/k/oim.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/oim.jpg[/img] 
 
Samaan ilmiöön löytyy vastaava läpivarjostuma myös ulkoa kuvattavaksi. 
http://kuvaton.com/k/oi9.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/oi9.jpg[/img] 
 
Lopuksi syväluotaavampi analysoiva piirroskooste siitä mitä pitää huomioida, jos haluaa selvyyksiä 
näkemistään kuvista. 
http://kuvaton.com/k/oiM.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/oiM.jpg[/img] 
             -------------- 
 
Fe- jauhesimulaatiosta. 
 
Huomasitko mihin pyrin noilla Fe-jauhesimulaation kuvillani? Eli luonnon fraktaalillaan magnetisoitunut 
rautainen pulveri asettuu jo magneettivuon mukailuin luonnostaan tuollaisiin sanikkaistyyppiisiin 
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epävakaan piikkimäisiin rakenteisiinsa. Ja mikä oleellisinta esim. kaiuttimien päälle pudonnut 
rautapulveri porautuu tuollaisena värähtelevänä pulverina läpi kaiutinkartion hetkessä jopa 
ääniliikkeillään. Olen tuollaista tuhoa nähnyt ja ihmetellyt. Ajattele miten se käyttäytyy reaktorien alati 
virtaavissa vesiliikunnoissa jne. Läpi menee saadessaan liikuttajakseen miltei mitä tahansa energiaa 
aina lämpölaajentumisliikkeistä, valoon asti. 
 
 Tässä korostan sitä raudan, nimenomaan kovan rautapulverin pelättyä kykyä muuttua tiiviiksi 
jauhinteräkeskittymäksi sähkömagnettisiin "hot" pisteisiin. On päivän selvää, miten alkujaan oleellisesti 
turvallisemmaksi tiedetty säteilyeroosioitunut epämagneettinen kalliimpi alumiini reaktoriaineena ei 
tällaisiin ryhdy. Ilmankos nyttemmin OL-3 reaktoripohja on alumiinia muista Suomen reaktoreista 
kenenkään syytä muutostarpeisiin kertomatta, poiketen alan normeista. Ajattele miten rautapulveri 
resonoi itsensä läpi jossain 50Hz resonanssimagneettikentissä ja vastaavissa? Läpi menee kun 
ammuttuna kovakiteinen kanavasäteilyrauta ihan mistä vaan. Olisi todella mielenkiintoinen aihe jo 
niineen tutkittavaksi kotilaboratioita myöten. Eikä mikään ihme, että myös tällainen aihe on IAEA 
eroosiomekanismeina totaalinen TABU. 
http://kuvaton.com/k/ozj.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/ozj.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/ozB.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/ozB.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/oz8.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/oz8.jpg[/img] 
              ------------- 
 
Chilifoorumin satoa 
 
Xbow  phpBB Rocoto Viestejä: 631 
 Vs: *Säteilyeroosio magnetroni.  « Vastaus #42 : Kesäkuu 07, 2010, 13:35:29 » Lainaus 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Mossahtaneen hehkulampunkin sisäpinnassa olen muistaakseni joskus havainnut  
mustumia. Metallin sulamispiste on tyypillisesti korkeampi kuin lasin. Jos  
metallilanka sulaa poikki, niin jonnekin sitä metallia roiskuu. Sula  
roiskuva metalli kyllä porautuu amorfiseen, suht hyvin lämpöä eristävään  
lasiin, kun paikallinen lämpötila nousee korkealle ja pieni määrä lasia  
sulaa. -> "sanikkaiskuvioita", tai ainakin yksi "teoria". 
(*Ei toki näin. Sula metalli muodostaa sulalle ominaisia kuvaamianikin pyöreäreunakraattereita, eikä 
moni-ilmeisen varsinkaan teräviä sokkelosyheröitä sanikkaisjuurakkoja.) 
 
Muuten yksi sinänsä aikas hurjanoloinen juttu on, että ihan vesihöyrykin  
pidemmässä juoksussa läpäisee jopa lasin ( VTT:n tutkimuksiin uskallan sen  
verta luottaa ). Otetaan esim. 1cm paksuisesta lasista tehty kotelo, jonka  
sisällä ilman kosteus on 0. 100 vuoden päästä sisäilman kosteus voi hyvinkin  
olla jo puolet ulkoilman kosteudesta. Ja kyse sentään on sentin paksuisesta  
lasista! Edes metalli ei ole täysin vesitiivis. 
 
Säteilyeroosio lienee fuusioreaktoreissa yksi haaste lähellä "tapahtuman  
keskipistettä" olevien suojakilpien materiaalin valinnassa, mutta se onkin  
asia erikseen. Siellä sisällä kun säteilyt sekä lämpötila ovat sitä luokkaa,  
ettei ihminen siel elä, kun ei sitä fissioreaktorinkaan sydämeen mielellään uimaan. 
 
Edit: Mun fysiikantuntemus rajoittuu lähinnä lukion laajaan fysiikkaan +  
silloisen TTKK ( nykyinen Tampereen Teknillinen Yliopisto ):n fysiikan  
peruskursseihin. Aikaa tuosta opiskelusta on 15+ vuotta, joten miksikään  
fyysikoksi en todellakaan voi itseäni tituleerata :p 
 
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 07, 2010, 13:50:09 kirjoittanut Xbow »  
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              ---------- 
Sent: Tuesday, June 15, 2010 3:39 AM 
Subject: Re: Kommentteja säteilyeroosioon chilifoorumista! 
 
> Mielenkiintoinen tuo sentin lasia olevat umpio, johon kosteutta silti  
> päätyy! Kirjoittaja oli sanonut, ettei siihen säteilyä edes tarvita..  
> Niin no, kai sitä lämpöliikerandomillakin voi lasin sokkeloiden läpi  
> tiensä selvittää. Mutta auttaisiko säteily vesimolekyylejäkin  
> diffusoitumaan? Veikkaan että vesimolekyyli hajoaa, molekyyli kun on, ja  
> ainoastaan kestävät atomit voivat hyötyä "kanavasäteilyporauksesta". 
 
*Niin. . . Tiesin kyllä entuudestaan, että vesi voi aineena tunkea itsensä ajan kanssa 
"konsentroituen/kondensoituen" millaiseen tahansa säiliöön. Lasi kyllä oli ajatusmallina aika ylläri. 
Vedyn kulkeutumisen jopa paksuun metalliin TOKI tiedämme. Kun otit esiin, miten vesi myös 
tarvittaessa hajoaa, niin tosiaan toiminee juuri noin. Eli fyysisesti pienin atomi vety tunkee läpi, de facto. 
No maailman reaktiivisempana (H) aineena vety kyllä sitouttaa itsensä vaikka tyhjiön ainoisiin sinne 
jääneisiin/säteilyenergiallaan tunkeutuneisiin happiradikaaleihin sitten perillä palaen taas vedeksi. Ei ole 
syytä myös unohtaa tunnetusti kaikkialla perusvedessä olevaa raskasvesiosuuttaan. Radioaktiivista 
deuteriumin säteilyenergialuonnetta. Säteily on aina vedessä mukana myös siten. Säteily ilman muuta 
on keskeinen tekijä veden diffusoitumisessa aineitten läpi ylipäätään! Osuit taas tapasi mukaan 
oleellisimpaan, kun asiaa syvällisemmin miettii. 
 
*Nyt meillä on käsissä mekanismi, joka pumppaa säteilyenergialla kiintoaineeseen sekä vedyn, että 
hapen. Uskon, sen tapahtuvan säteilyn ionisoidessa valenssielektroneja aineesta, johon vety perässä 
agressiivisesti sitouttaa itsensä vaeltaen esim. metalleihin vapaasti atomilta toiselle vaeltavissa 
elektronipilvissä pelkkänä + protonisäteilyionina hyvin saman tapaan sähköelektronien lailla paikasta 
toiseen. Itse asiassa muistan lukeneeni, miten sähköllä diffuusoituminen kiihtyy tuossa systeemissä 
selkeästi. Sähköllä muuten vesi niin ikään saadaan liikkumaan rajummin esim. kasteltavassa maassa. 
No happiradikaali sitten ruhjoo perässä sekä vedyn + sähkövedolla kuin säteilyionina 
happiradikalisaationa.  
 
*No säteilypaineessa ionisoitunut rauta-atomi, jota vetää kaiken tämän lisäksi myös esim. 
magneettikenttä läpi lasin, ei enää kuulosta lainkaan oudolta! Uloimmat valenssielektronit säteilyssä 
menettänyt pelkkä minimaallisen pieni atomiydin kun on fyysisesti tuskin happiatomia kookkaampi. 
Mutta nyt on YKSI oleellinen kuvaamamme ero. Vetyeroosiot muuten vievät mennessään 
aukaisemiaan lasin valenssielektroneja aukoen perässään fyysistä kasvavaa reikää! Happiradikaali 
toimii sitten perässä samoja vanoja entistä rajummin laajentaen kiihtyvästi valenssielektroneja 
mukaansa ruhjoen elektroniköyhään happiradikaaliinsa. Nyt astuu kuvaan kova ja m y ö s  fyysiseltä 
ominaisuudeltaan "raapiva" mm. sähkömagneettikentissä, säteilypaineissaan yms. aggressiivisesti 
värähtelevä kova "fyysisestikin poraava" rauta. 
 
* Ja volaa! Vedyn ja hapen imeytymistä lasimassaan emme voi näkymättöminä kaasuina vielä hyvin 
hahmottaa. Mutta kun näihin alati laajeneviin onkaloihin alkaa pakkautua näkyvää rautaa alamme olla 
säteilypaineen erosoiman näkemämme sanikkaiskuvioitten jäljillä! Toden totta nyt alkaa homma toimia. 
Tajuaa myös miksi näin ja kuvasin TV:stä ja mm. elohopeahöyrylampuista noita hiuksenhienoja 
näennäisen tyhjiä samansuuntaisia säteilyeroosion tekemiä lasia lävistäviä "hiusonkaloita". On tosiaan 
tässä tullut hahmotettua, prosessi lasien ja vastaavien aineitten säteilyn eroosiorapautumiseen näyttää 
toimivan varsin monivaiheisesti. Yksi tuli lisäksi varmistettua, ilman s ä t e i l y ionisaation 
valenssihajoamista lasi ei toki murenisi. Muistamme erään lisäviitteen. Sanikkaiskuvioistamme oli lasi 
aineena hävinnyt tyhjyyteen! Eli se oli kaasuioniplasmana poistunut! Eikä siis klassista lasipurua näy 
missään. Tämä on keskeistä sille miten lasi tulee fyysisesti ontoksi, näkymättömänä kaasuplasmaan 
diffuusoituessa suoraan ulos. 
        ---------- 
 
Neste-eroosiotutkimusta. 
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Piti ihan kiinnostuksesta aukaista nykyaikainen Durasellin erikoisparisto. Ei ollut vanhanaikaista sisusta, 
jossa on miinusnapana syöpyvä sinkkinen metallikannu. Vaan plus on rautakuori rutilliplverisisuksin. Ja 
kaikkein sisempänä on sinkkipölyinen miinus. Jonka napana on ohut jostain ei magneettisesta 
metallista (nikkeli, titaani?), metallinasta. No otin pari kuvaa nähdäkseni miten elektrolyytti ilmiönä 
syövyttää terävää sinkkipölyä. Kovin pyöreitä sinkkipaloja jäljiltään löysin. Myös tuon 
miinusnapametallin pinnassa oli kovasti aiemmista kuvaamistani eroosiosta tuttua pisaroinnin kaltaista 
syöpymäpintaa. 
Peruskokoonpano. 
http://kuvaton.com/k/obZ.jpg 
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Miinuslanmka. 
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[img]http://kuvaton.com/k/o6a.jpg[/img] 
Sinkkijauhekatodi. 
http://kuvaton.com/k/o6y.jpg 
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             ---------- 
 
Ekstremefiilit. 
 
24.6.2010 Suomi TV "Maailman ilmiöt". Esiteltiin Etelä-Afrikan 3,6km syvää kaivosta, siis maailman 
syvintä kultakaivosta. Kaivannon pohjalla peruskallion lämpötila nousi +58C. 2km syvemmällä on jo 
+90C. Kaivoksen olosuhteet kiinnostivat myös biologeja. Koska se oli niin ikään maailman syvin paikka 
josta oli löydetty elämää. Ekstremefiilien kerrottiin löytyvän onkaloon valuvasta suolavedestä. 
Suolaisuus oli 4-kertaa merien 3,5 %. 14 % suolaisuus tarkoittaa veden ylikylläisyyttä noissa korkeissa 
lämpötiloissa suoraan kiintosuolakallioista. Näin syvällä kiintokallioissa on fotosynteesiin perustuva 
elämä mahdotonta. Kuin ohimennen sanottiin ekstremefiilien todella erikoinen ruokavalio. 
 
 Kuten tiedämme säteilyeroosio tuhoaa kiintoaineita tuhoten niiden atomirakenteiden valenssisidoksia. 
Keraaminen peruskivi muuttuu säteilyn erosoimana kanavasäteilykaasuiksi ja vesiliuoksikseen. Aineet 
kulkeutuvat veteen ja siitä ekstremefiilit syövät näin liuenneita mineraaleja ruuakseen. Tällaista tietoa 
en ole aiemmin julkisuudessa kuullut. Tiesin kyllä, miten TVO:n reaktoreita jäyti mystiseksi jäänyt 
radioaktiivisuushakuista biokasvustoa, mutta että ne s y ö v ä t reaktorin säteilyeroosiossa massoittain 
murenevia säteilysuojien ja elintärkeitten suojalaitteitten veteen liukenevia mineraaleja elääkseen! 
Tällaista hurjaa kauhukuvaa en kyllä ole aiemmin kuullut! En tosiaan ihmettele miksei ydinhallinto halua 
puhua näistä. Säteilyn lisää raiskaamaan maailmaamme on tunkeutumassa kokonainen homeitten, 
mutaatoituvien bakteerien ja ekstremefiilien säteilyä sisuksiinsa ahtava ja sitä myrkkysuojanaan 
käyttävää biomassaa. Tshernossa on jo todettu sieltä ilmaan levittyviä säteilyhakuisia biokasvustoja, 
niin myös reaktorien toimintapaikoista, uraanikaivosalueista, ydinjätevarastoista yms. ydinkoealueilta. 
Tieto vetää tajuavan shokkiin.. . 
              ----------- 
 
Radiohullut foorumin satoa. 
 
slipsten   Viestin otsikko: Re: *SÄteilyä ilmassa.Lähetetty: 25.6.2010 10:32   
  
Tuolla Basso.fi sivuston linkissä on kuvia ja tekstiä tuhoutuneista elektroniputkista. Epäilenpä ettei vielä 
satojen volttien kiihdytysjännitteillä saada aikaan röntgensäteilyä, vaikka jarruhila olisikin poikki. 
Kysymyksessä kun ei ole ikiliikkuja ja energiaa ei voi tulla tyhjästä. Totta kyllä on se, että anodi(n 
häviö)teho kasvaa elektronien liike-energian kasvaessa, mutta samalla tietysti anodissa tapahtuu tämä 
sekundääriemissio, jolloin se luovuttaa energiaa säteilemällä (elektronin muodossa) sekä 
lämpösäteilynä. 
 
 En enää kunnolla muista niin kaukaisia asioita, mutta muistaakseni pitäisi joku 1,5 kV kiihdytysjännite 
ylittää jotta anodin sekundääriemissio osuisi pehmeiden röntgensäteiden alueelle. Totta kyllä, 
kotilabrassa saadaan ihan tasasuunnatulla verkkojännitteellä (rapiat 400 VDC) putkiin sininen 
sekundääriemissiosta johtuva hehku, mutta kun ainoa tapa nostaa sekundääriemission taajuutta on 
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pumpata systeemiin enemmän energiaa. Ja sitä saadaan vain kiihdyttämällä tässä tarkastelussa 
massallisena partikkelina esiintyvän elektronin nopeutta korkeammalla kiihdytysjännitteellä. Samalla 
siis elektronia suhteellisuusteorian mukaisena aaltoliikkenä esittävän massattoman fotonin energiataso 
nousee, ts. sen säteilemä aallonpituus pienenee.   
          --------- 
25.06.2010. 
Basso.fi sivuston linkkiin laittamasi data osoittaa että käyttämälläni 300 VDC anodijännitteellä putki 
luukuttaa jokapäiväisessä käytössä jo tappavia annoksia röntgensäteilyä, joka ei siis jää lasikupuun. 
Minulla ei kuitenkaan noita putkien lasikupuja ole normaalikäytössä hajonnut, ainoastaan olen joutunut 
putkia vaihtamaan kun emissio on ikääntymisen vuoksi pudonnut.  
 
Totta, (pehmeää) röntgensäteilyä saadaan jo 10 kV kiihdytysjännitteellä ja aina vain paranee, mikäli 
anodimateriaalia seostetaan. Mainitsemallasi 27 kV kiihdytysjännitteellä tavallinen CRT antaa jo 
mitattavissa olevia (pehmeitä) röntgensäteilyannoksia, mutta edelleenkään ei liene tappavia. Mutta 
itsekin olen aikanaan kyllä miettinyt anodin "ohi" karkaavia tai sekundääriemission irroittamia nopeita, 
suhteellisen suurienergisiä elektroneja. Siis CRT väri-TV:n osalta. 
 
Kysymys siis kuuluu: Suositteletko luopumaan suihkutetrodeilla ja/tai pentodeilla toteutetuista 
putkipääteasteista ja onko tehon repiminen niistä vaarallisempaa pulssitetulla ohjauksella (CW) vai 
jatkuvalla (AM/FM)? 
     
  
*raijasivu   Viestin otsikko: Re: *SÄteilyä ilmassa.Lähetetty: 25.6.2010 23:31   
  
  -Mitäkö siis suosittelen? 
 
-Mitä taustasäteilysi merkitysprosenttia sitten on jollain elektroniputkistasi saamillasi, de facto 
säteilykertymilläsi. Kun sen rinnalla vedät joka IKISELLÄ henkäyksellä ydinvoimaloista kanavasäteilyinä 
ilmakehäämme vuotavia ydinvoimaloitten Pu-239 tonnistoja tuhat/miljoona/miljardikertaisia kertymiä? 
 
-Se mitä MINÄ noilla kiistatta säteilyä syytävien mm. purkausputkien säteilytuhojen kuvaamisilla vedin 
demoon oli tietysti tämä: 
 
Arkinen elektroniputki on teholuokissaan 5W. JO SE tuhoaa nähdysti säteilyillään uskomattomasti 
ympärillään olevia rakenteitaan ja biomateriaaleja! Kyse on siinä pienimuotoisesta DEMOSTA. Mutta se 
mikä on tätä valovuosia vakavampaa on, miten samainen prosessi toteutetaan valtioydinrikollisten 
siunaamana surutta mittaamatta, kontrolitta pitkin maailman satojen ydinreaktorien vastaavilla 3 000 
000 000W/laitos säteilytehoilla! Jossa kuvaamillani kiistattomilla prosesseilla jokainen maailman 
ydinreaktori tappaa jokaista vapauttamaansa Ws säteilyään kohden raavaan miehen osuessaan 
uhriinsa! 
 
PS. Eräs säteilylle epämieluisa fakta on ns. "lisäyskerrointaulukko". STUK:n salainen tiedostomateriaali 
siitä, miten pienempienerginen säteily KASAUTUU aineisiin ja kasaa niistä= kvantittaa vaarallista 
korkeampienergista röntgensäteilyään. Lene Hau tutki juuri näitä salaisia atomien perusominaisuuksia 
koota-kasata- tiivistää säteilyenergioita. (Jatkoon lähetin materiaalinani: Hämmästyttävästä 
lisäyskerrointaulukosta II.) 
         ------------- 
 
Elohopea haihtui. 
 
Tutkiessani kanavasäteilyjen kertymiä PL 11W hakkuriteholampussa huomasin, miten kanavasäteilyn 
höyryttämät wolfram atomit ja elohopeahöyryt olivat vyöhykkeittäin eronneet toisistaan. Avatessani 
elohopeahöyryisen loistelampun hehkukatodipäästään. Hehkulanka ottaa tasavirtaa ja muodostaa 
erottelevan magneettikentän. Kuten J.J. Thompsonin kanavasäteilyn erottelulaitteessa oli 
radioaktiivisempi elohopeahöyry muodostanut selkeärajaiset isotooppispektrinsä muodostuneeseen 
iskemävarjoon. Jo alussa huomasin, miten kärkisähkökenttä oli imenyt suuremmalla sähkökentällään 
erityisen mustan pistevarjonsa langan kärkeen. Kuvattu tilanne noin kuukausi sitten: 
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http://kuvaton.com/k/mdP.jpg 
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seuraava kuva samasta paikasta kertoo kiteyttäen mistä on kyse. wolframin ionisoimat kanavasäteilyt 
korostavat haihtumattomana mustana pisteenä olevansa kiintometallista wolframia. Nyt puolestaan 
kaikki alkuun kuvaamani herkkäviivarajaiset elohopeaisen varjostumat ovat lasista poissa!  
http://kuvaton.com/k/mdr.jpg 
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Eroa ei voinut olla huomaamatta. Elohopeaa sitoutui kemiallisesti aktiivisena kiinni 
loisteainepulverikerrokseen, kuten teki wolframi myös. Mutta nyt tulee tärkeä erottava huomio. Olen 
koko ajan kanavasäteilyn perusajatuksena tuonut esille, ettei kanavasäteilyssä esim. elohopea pala 
kuten klassisessa happipalossa. Pidin todisteena mm. kanavasäteilyelohopean mustuutta 
ionisaatioiskelmissään. Vaikka ++..ionisoitunut elohopea on varastoinut itseensä säteilyn 
aggressioenergiaa se ON omaa AINETTAAN! Se on tilanteessa kemiallisesti muuntumatonta mutta 
erityis agressiivisoitunutta nimenomaan kanavasäteilyelohopeaa yhä. 
 
 Kun se sai säteilyään purettua ja tilalle menettämiään valenssielektronejaan se muuntautuu takaisin 
peruselohopeaksi! Kun se saa puoliintuessaan takaisin pikku hiljaa valenssielektronejaan. Sen ei enää 
tarvitse kiinnittyä yli aggressiivisena loisteaineen elektroneihin, vaan irtoaa helposti ilmaan höyrystyen. 
Juuri kuten näemme tapahtuneen näiden kahden kuvaushetken välissä. Elohopeaoksidi ei 
pysyvämmällä sidoksellaan olisi toiminut näin. Mutta kuten huomaamme wolframinen 
kanavasäteilypommitus pysyy kiinni yhä. Näin se toteennäyttää missä on kiintometallipölyn rajansa. Ja 
kuten näemme voimme todistaa myös kärkisähkökentän toimintakaaviot samalla myös. Siellä missä 
jännitetaso on ollut korkein on myös aggressiivisempi ++..ionisoitunut wolfram pommittanut 
loisteaineseinämään.  
 
Ilmiö todistaa meille vielä erään kiinnostavan kanavasäteilyn erityispiirteen. Sanikkaiskuviot on tehty 
Wolframin lailla kiintometallisesta rauta-atomi-ionisaatiosta. Niin ikään aiemmin elektroniputkissa 
kuvaamani lasiin porautuneet sanikkaiskuviot ovat olleet pysyviä. Tämä puolestaan kertoo, ettei 
sanikkaiskuvioiden takana ole tässä haihtuneitten elohopeahuurujen tuotosta. Näin pala kerrallaan 
toistuu kanavasäteilystä kertovan kirjoitusmateriaalin tarkka demottava sanoma. Mikä sitten on tilanne 
elohopeahöyrylamppujen preparaateissani?  
http://kuvaton.com/k/mwa.jpg 
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Muuttumaton! Tässä elohopeahöyrylampussa elohopeahöyryn saama ionisaatiosäteilytys on astetta 
rajumpaa. Jolloin elohopea saamallaan (elohopean valenssit ylittävällä 6,1eV), säteilyenergiallaan on 
kyennyt kaivautumaan kapseloituen lasin s i s ä ä n sanikkaiskuviorautaionien lailla! Tällöin selkeästi 
rajummassa säteilytyksessä enemmän valenssielektronejaan menettänyt ionisoituneempi elohopea on 
saanut energiallaan irrotettua lasin valenssisidoksia säteilyeroosioiden auki. Muodostuu tuttuja 
sanikkaiskuvion tyyppisiä kuvaamiani kapillaarisia kratereita. Näissä mustuus kvartsilasin pintaa 
syvemmällä kertoo suuremmasta säteilykertymän energiasta. Mielenkiintoista miten teoriat kohtaa 
todellisuuden. 
 
 Miksi sitten säteilylle altistetussa loistelampussa kanavasäteily ei pääse lasin läpi? Syitä on kaksi. 
Loisteainekerros vastafotonipaineineen on osasuoja, kuten esim. TV kuvaputken säteilysuojan 
grafiittikerroksista muistamme. Toinen oleellinen ero on säteilyn määrä suhteessa valaisimen 
senttimetripituuteen. Loistelamppu on fyysisesti oleellisesti pidempi, jolloin lasipinnan saama 
säteilymäärä neliösenttiään kohden jää pienemmäksi. Tässä näkyy myös sitä miten loistelampun elinikä 
on myös suoran purkauslampun elinikää pidempi. Koska kanavasäteilyt eivät iske reikiä lasipintoihin 
niin rajusti, jotta kaasuuntuvat elohopeahöyryt uppoavat lasiin häviten toimimasta energianvälittäjinä 
tyhjiöputkesta. Kuten huomaamme demoaminen on ymmärtämisen A ja O. 
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523. Polttoainepulan sokaisemat. 
 
Onnelansa euforiassa ja hallintojensa kyvyissä manipuloida kansalle totuuksia nykyiseltä ydintehtailulta 
on unohtunut yksi keskeinen asia. Aihe on todella enemmän kuin loistanut julkisuudesta jo vuoden 
2008 alusta, jolloin koko akuutiksi tulleena aiheen käsittely poistettiin määrätietoisesti maailman 
lehdistöiltä kaikialta. Kun taannoin USA armeija tunkeutui väkivalloin intiaanien omistamiin preerioihin 
näkivät paikalliset miten USA:n kyky vyöryä villiin preeriaan perustui yhteen ainoaan keskeiseen 
kädessä pidettävään laitteeseen. Kiiltaviin putkiin. Myöhemmin intiaanit tajusivat, kenellä on noita 
päästä tulikuolemaa iskeviä laitteina hallitsi maailmaa.  
 
Luonollinen puolustuksestaan huolestuneiden intiaanien reaktio oli saada noita himottuja "aseita" 
haltuunsa kyetäkseen puolustamaan maitaan valkeitten hyökyltä. Varsin pian kuoleman kauppiaat 
alkoivatkin turkiskuormia vastaan antamaan himoittuja tuliluikkuja. Komeasti jopa biisonin lennosta 
kaataville tuotteille tuli valtava kysyntä. Armeijan kuormista saatiin varsin kunnioitettavia määriä 
kuoleman kylväjäkoneita. Pian intiaanit huomasivat varsin vaikean lisäongelman. Aseen saattoi 
laukaista, mutta vain kerran. Aseensa ampunut oli sen jälkeen helppo uhri teilattavaksi hölmistynyt ilme 
kasvoillaan. Yhtäkkiä tajuttiinkin, ettei tämä kunnioitusta herättävä preerian kuninkuuden torvi ollut 
yhtään mitään yksinään, vaan vaati polttoaineekseen jatkuvaa huoltotäydennystä, luoteja, ruuteja. 
 
 Euroopassa on liki puolet maailaman karvan yli 400 ydinvoimaloista. Muistaako moni mikä on tilanne 
2008 suljetun Tshekin uraanikaivoksen jälkeen? Niin Euroopassa tosiaan ei ole sen uraanit loppuun 
kaivettuaan ollut enää vuosiin ainoaakaan uraanikaivosta! USA toimitti 1980-luvuilla yli 50% maailman 
uraaneistaan. Mutta nyt Obama ilmoitti loppuun kaluttujen USA:n uraanikaivosten tuotoksi muisertavat 
3% maan nyky-ydintarpeista! Kanadan uraanituotannnon 29% romahti kolmasosaansa 8%. Samaa 
puolittumisen kaavaa noudatteli Australia. Niin mutta on meillä Venäjä, joka toimitti vielä 2008 yli 50% 
maailman tarveaineesta sotauraaniensa purkuvarastoista. 
 
 Vaan 2008 Venäjän Putin pitkin vuotta julkisesti kolmasti tähdensi lopettavansa vuoden loppuun kaikki 
kaupalliset uraaninsa ulkomaille myynnit varastonsa loppumisiin. Mahtaako ydinpreerialle ydinaseensa 
mahdein laumana vyyöryvät ydinhallinnot olla unohtaneet jotain aivan keskeistä. T&T julkaisi 
18.06.2010 uutisensa miten ydinrakentelu on alkanut karata alansa lapasista. Pitää siis kaivaa pintaa 
syvemmälle tajutakseen miksi ydinalan omassa lehdistössään asti alkaa pupu hiipiä pöksyihin: 
H.S. Ydinaseuraanit loppuneet. 
http://kuvaton.com/k/mTp.jpg 
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Uraanikaivokset ehtyneet puoleen nykytarpeesta. 
http://kuvaton.com/k/maG.gif 
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Maailman asepurku-uraanit loppuivat tyystin 2008. Obama/Putinin kikka hävittää loputkin ydinaseet 
tuotttaa kosmeetisesti muutaman vuoden puolet nyky-ydinvoimalatarpeista, mutta mistä o i k e a s t i  
saadaan maailmalla jo loppuun kaivettujen uraanimalmioiden tuotteita. Vastaus on päivän selvä ei 
mistään! Itse asiassa nykyisille ydinvoimaloilleen esim. Englanti antoi täystuhotuomion, ihan kaikille! 
Yksinkertaisesti siitä syystä, ettei uraania polttoon enää saada mistään. No mitä aiotaan tilalle?  
 
Vaikka kaikki ydinjätteet pantaisiin uudelleenpolttoon, niin maailmassa ei 50v yrittämisten jälkeen 
yksinkertaisesti OLE ainoaakaan plutoniumhyötöreaktoria. Oli jopa mulle yllätys, miten vuodesta 1995 
japaninkin paljon kehuttu hyötöreaktori on ollut palasina muiden kaltaistensa hyötöreaktorien lailla 14v 
putkeen! Ajatelkaa, maailmaan rakennettavat kaikki reaktoriuutuudet silti tehdään hyötöreaktoreista 
saatavaksi kuvitellun plutoniumin olemattoman teoreettisen varannon varaan. Ihan vaan sen vuoksi, 
ettei ydinjätteelle olla keksitty e d e s  järjellisen tason säilytystapaa. 
 
 USA lopetti kaikki ydinjätehautaamisaikeensa Obaman tajutessa tällaisen loppusijoituksen täisin 
mahdottomaksi raportit nähtyään. Niin siis aine jota ei osata 70v kokeilujen jälkeen edes pitää t ö l k i s 
s ä . Niin nyt sen jatkopolttamisen varaan, joka ei kertaluokkia säiluytystä vaativampana ole onnistunut 
senkään vertaa ajatellaan ratkaisevan ydinpolttoainetuotannot, hokkus pokkus. Oikeastaan tästä 
hasardista ei tiedetä kuin se, että plutoniumpolttosähkön arvellaan olevan vähintään 2,5-kertaa 
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kalliimpaa. Sen varassa olevat laitokset säteilee 10-kertaisesti. Jäte taas säteilee 1000-kertaisesti. 
Tähän asti 2,5% uraanista on kyetty polttamaan. Jos kaikki toimisi suunitellusti apua olisi 3,5% polttoon 
ja leijonan osa kierrätysenergiasta harakoille. Maailman kaikki ydinjätteet riittäisi ehkä 200kpl reaktoriin, 
tuskin edes niihin! Mitä asian edessä tekee EU:n kaltaiset ydinalat IAEA:n kanssa? Niin kuten olettaa 
saattaa v.2008 julistettiin kaikki ydinpolttoaineitten energiataseet, riittävyydet, varastotiedot 
kansainvälisin määräyksin ultrasalaisuudeksi, jota poliisit on pantu valvomaan lehdistöön. Loistavaa, 
näin se varmaan ongelmat ratkaisee, pannaan vaan pää puskiin! 
           ------------ 
 
ydinherrojen potkutalkoista 
 
Vaan kuka siis o i k e a s t i saattaakaan uskoa, että maamme politikot olisivat korruptoituneita. . . ? 
 
Mietitääs vaikka viimeisen vuoden tapahtumia siitä ovatko ydinalamme herrat sitten silkkaa silkkiä 
kansalleen. Kruunaamaton ydinalan ylittämätön keisari vailla haastajiaan oli Forttumin Lilius. Kaveri 
pudotettiin m i t ä ä n  syitä kertomatta paikaltaan. Ise asiassa muistaako k u k a a n  maamme 
ydinimpperiumipomoa, edes nimeltään enää? 
 
No TVO:n kruunaamaton ydinimpperiumin jophtaja oli Pertti Simola. Kaveri heitettiin niinikää roskikseen 
lukuisten seuralaistensa kanssa. Outoa, että ydinjohtajien virka onkin näin tuulinen. Simola ja myös 
mm. silloinen TVO/Posivakonsortion johtaja niinikää Posivan pomo katosi kuin pieru Saharaan 
tekemistensä tultua parrasvaloihin.  
 
No poikkeuksiako kaikki? OL-3 projektin maailmanherruudesta puhuttaessa esim. Areva on potkinut jo 
peräti 3 johtajaansa hyvästä ydinalansa esiinnotostaan. TVO:n projektin kruunaamaton kuningas oli 
puolestaan Landman. Mennäviikolla 27 -10 Landmannin nimi nostettiin otsakkeisiin kun samainen 
reilun vuoden takaa erotettu ydinkuningas erotettiin toistamiseen myös suojatyöpaikastaan STX-
telakkajohtajuudestaan. Edelleenkään kukaan, eikä missään vaan u s k a l l a  kertoa miksi ydinalan 
läpi korruptoituneita pomoja lentää kun laakerikuulaa ulos maailman kroteskeimmmilta 
ydinkorruptioaloilta. Uskommeko siis me kaikki nämä maksamaan pantavat kansalaiset, että ydinalalla 
vaan on "tapana" potkia rötösherrojaan jatkuvana nauhana? 
        --------- 
 
Kvanttimoottoreista. 
 
*Tässä varsin mielenkiintoinen artikkeli "äkkiseltään " aika raflaavasta kvanttimoottori/ Casimir-efektin 
aiheesta. Eräs parhaiten syväluotaava artikkeli mielestäni muuten. 
Ajatusmallina olen kaupannut, että kvanttimoottori EI tee energiaa sinällään utopistisesti tyhjästä! Vaan 
toimii varsin loogisella ajatusmallilla, jossa esim. Kuun ympärille kiedotaan naru. Se sitten tuodaan 
nyppimään narullaan maapallolla generaatttorilla sähköä arkisesta gravitaatioenergiastaan planeettojen 
nopeuseropumppaamisillaan.  
Naru korvataankin gravitaatiolinkillä ja pitkälti TÄSTÄ on laitteessa ajatuksena kyse.  
 
http://guns.connect.fi/innoplaza/energy/juttu/kvantti/index.html 
 
 

524. Taivas räjähtää! 
 
Olipas taas järkkyä nähdä taivaankansi illalla. Ehkei kamera tee tapahtuman häkellyttävyydestä täysin 
oikeutta, mutta todella julmat efektit Olkiluodon taivaalla 21.06.2010. Pari hassua päivää väliä 
superjumbon ruiskutuksista ja taivaan neutronivoiden, beettasoihtuamisten, kanavasäteilyjen, malenkan 
kertymien pinkit hakee jo huippulukujaan! Erityisen huolestuttavaksi ilmiön tekee miten vain pari päivää 
sitten Olkiluotoon todella rajusti pumpattiin suuremmat boorimassaruiskutukset kuin ikimaailmassa 
ennen NATO:n erikoissuberjumbokoneella! Koko saari oli vielä seuraavanakin päivänä niin paksun 
myrkkypilven vallassa, että näkyvyys oli kuin sumussa. 
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 Kyllä ei tarvitse olla mimmoinen näkijä oivaltaakseen, nyt ydinrikollisillamme alkaa olemaan, miten 
sanoisin viimeiset putkessa. Jos tosiaan nykyinen maailman ilmakehä uhkaa räjähtää ydinvoimaloitten 
päältä jo näin p a r i n  hassun taukopäivän perään kuumimmassa kesässä sateitten keskellä, niin ei 
tarvitse enää montaa vuotta odotella, kun pelimme on todella menetetty. Ja kun suuri varoituksin 
ilmoiteltu typpihappi- inferno lähtee paloonsa, sitä ei todella pysäytä enää järeinkään valhe. Vaan se on 
yksinkertaisesti koko ihmiskunnalle yhden taktiikkansa ansaittu "aamen!!". . . . 
Pinkkiriekalepilvien kuvia Olkiluodon päältä 21.06.-10 ilta kello 11:15 
http://kuvaton.com/k/mkw.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/mkw.jpg[/img] 
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            --------- 
 
Myrkytystilanne 24.06.2010 
 
Tiistai 22.06-10 on nyt ollut viimeinen päivä, jolloin ilmavoimien erikoismyrkkyjen ruiskuttamiset, 
lentobooraamiset ovat piirrellet vanojaan taivaan kansiin täällä. Loviisa elää samaa tahtia. Tilanne on 
varsin  uusi ja outo, koska seisovan ilman täyspoutapäiviä on mennyt jo useampia ilman tauotonta 
SAINT/NATI*Tuossa ryhdyin tuumailemaan m i k ä  oli tässä s e "HOT" joka sai NATO-kenraalit 
hyökkäämään mm. chilifoorumin kimppuun määrättömässä paniikissaan. No TOKI tiedämme, että 
Tampereen lennoston ja ilmavoimien NATO-vahvistuksin suoritetut ydinsäteilyin tehtävät etnisen 
puhdistusten lentokoneruiskutukset meni poliisipeeloilta hiukan omaan kurkkuun. 
 
 Eli kuten  
jutuistani saimme alustavasti lukea koko Uudenmaan taustasäteilyn 0,11 ySv  
taustat konkreeettisesti räjähtivät hetkessä myrkkypilvestä 0,19 ySv  
arvoihinsa. Kosmeettisesti paniikkiin paukkunut sisäministeriö Anne hÖlmlund  
vaati asiaa poliisitutkintaan. On toki päivän selvää, ettei poliisi omiaan  
ydinrikollisuuksissaan pure! Vaan korruptio saa vaan uutta potraa puhtia ja  
TAAAAS sisäministeriöön ladotaan sata uutta kansainvälisen ydinturvamiliisin  
veropalkkalokeroa. Eli kysytääs nyt täällä chilifoorumin suden suussa  
parveilevilta "Kosen-NATOnapanaputtajiltamme", oliko nimenomaan se taulanne  
viimekädessä sytyttävä artikkeli juuri tämä asiantuntevasti koostamani  
faktadokumentaartiokuvastoni: 
               ---------- 
Mystinen lentoruiskutuskatkos. 
 
Uutisvuoto toinen toisensa perään seuraa nyt kiihkeänä vuona 
ydinvoimaloitten ympäristötapahtumia. Olkiluodossa 2010 viikkona 24 TVO sai 
kaikkien aikojen pisimmän revisionsa loppuun ja reaktoreihinsa 2* 25MW 
laittoman korkealle kivunneine plutoniumpolttolisillään tehonnoston. Koko 
revision ajan olivat raskaat lennoston boori, barium, 
alumiiniliuosruiskutukset silpunneet niin Olkiluodon kuin Loviisan 
taivaankansiin verivanojaan. Kuten jo netteihin vuotaneista hälyttävästi 
kohonneista taustasäteilyn sateen alas myrkkyinä tuomista 0,11 nousu 0,19 
ySv kasvuräjähdyksistä huomaamme kaikki ei mennyt ydinherroilla todellakaan 
putkeen! 
 
 Enkä tarkoita pelkästään sitä, että ylenmääräisistä boorin 
liikaruiskutuksista taustasäteilymme mitattiin liki kaksinkertaistuvan, vaan 
ennen kaikkea miten SUPO:n kauhuksi vuoti julki! Viikolla ilmoitettiin mm. 
vuoden kestävästä maamme ydinpoliisioffensiivistaan, jolla estetään mm. 
kansankokouksissa poliisiväkivaltakoneiston erikoistehosteiskuilla ihmisiä 
puhumasta jatkon kansankokouksissa ydinkriittisistä asioista julkisesti. 



872 
 

Suorastaan hupaisaa asiassa on taas se, että yli vuoden intensiiviset 
ydinvoimaloitten päällä ilmavoimien ja NATO-erikoiskonein suoritettujen 
ruiskutusten tutkinta siirrettiin Loviisan "yliläikynnöistään" ns. 
"poliisitutkintaan".  
 
Mitenkä suomalaisten poliisien oletetaan tutkivan 
omiaan IAEA:n kokoamia kansainvälisiä NATO myrkytyslennoston joukkoja? 
Antamalla ehkä nenänakkeja ja kahvituksin neuvovan, pojat pikkaisen enemmän 
salausta ruiskutuslentojen tonnistoihinne ja kansanmassasäteilytyksiinne, 
pliiiS? Yksi välitön vaikutus kaikella toki oli. Viikko 24 piirtyy 
muistikuvaan harvinaisuutena, jolloin vuoden tauoton ydinvoimaloitten 
massiivinen kansan boori, barium, alumiiniruiskutusten lentoylläkkö on ollut 
ongelmakatastrofeistaan pysäyksissä jo uskomattoman vajaan viikon! Tällaista 
tilannetta jolloin katastrofaalisen korkeat neutronivuokertymien ja 
beettasoihtuamisten pilvet saavat lennoston mätkimättä leijailla 
ydinvoimaloista odottaviin kaupunkeihimme Helsinkiin, Tampereelle yms. en 
ole vuoteen nähnyt! 
 
PS.Huomaa miten kaukana annettu ydinvoiman lehdistöönsä  kiilotettu 
kilpikuva ja totuus toisistaan on. Kävin aamulla 17.06.2010 katsomassa 
tilannetta Olkiluodon päältä. Jatkuva tauoton lentokoneinferno täytti 
tajunnan jo rappusilta. Syheröiset lentokoneruiskutusarmadojen tuotokset 
iskivät tajuntaan. Näppäsin kameraotannalla pilviverhorhon takaa miten jo 
pienikin pilvirakonen esitti verrekseltään kolmen vanan tanssin siksakkiaan. 
NASA, ESA sateliittien punapillipiiparointi oli ajattanut Tampereen 
lennoston mäiskimään säteilymyrkkyruiskutuksiaan vasten entistä 
tarmokkaammpien TVO:n säteilysyyttöisten plutoniumpolttoyksiköiksi 
muuttuvien laitosten säteilyinfernoa. Kaikki siis "ns.kunnossa"! Passaa 
TV-uutisoinnissa kertoilla miten "poliisi tutkii säteilykasvuja".. . .! 
http://kuvaton.com/k/o6X.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/o6X.jpg[/img] 
         -------------- 
 
Merimetsoista 
 
Mielenkintoinen uutinen Turun Sanomissa 12.06.2010 "Autioituneet 
merimetsokoloniat ihmetyttävät tutkijoita. Kuluva vuosi on paljastanut 
ennätysmäärän mystisesti tyhjentyneitä merimetsokolonioita Suomen 
aluevesillä. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) arvion mukaan kolonioita on 
autioitunut kymmenen Saaristomerellä ja Suomenlahdella. Suurempi määrä kuin 
koskaan aiemmin merimetsojen 15v historiassa. Suurin 300 pesää läytyi 
Saaristomereltä, kertoo tutkija Pekka Rusanen Syke. Syytä ei tunneta". 
Autioituvat sadat merimetsopesät ovat, kuka edes yllättyi yhtäkkiä 
Saaristomeren ja Selkämeren arkea. Olen kovasti miettinyt millä keinoilla 
TVO sai kuulemani mukaan "ns. puhdistettua" kaspian runkopolyypit, 
valekirjosimpukat, vaeltajasimpukat ja maneetti-invaasionsa. Koska sen 
enempää Loviisa, kuin Venäjäkään kovalla kloorimyrkyillään EI onnisunut! 
 
 Eli TVO kyllä käytti peitetarinanaan massiivista kloorimyrkytystä, mutta v a r m 
a s t i   lisätehosteena jotain muuta myös! Mikä siis voisi olla kultaa 
estoitta syövää klooritappajaa pahempi? Tritium de fakto tuli mieleeni 
hetimmiten. Mutta aineen pitänee olla jotain tätäkin myrkyllisempää 
terävämmin täteilytuottavaa ja tritiumin 12,3v T½ aikaa lyhyemmän rajummin 
säteilevää elimistöön bioaktiivisemmin porautuvaa supermyrkkyä? Jodi I-131 
puoliintumisajallaan 8,02vrk! Olen vakuutettu siitä, että TVO on syytänyt 
nimenomaan tuota kanavameriinsä tappaakseen tulokaslajit! . . .  
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Ilmeisesti jatkuvat boori, barium, alumiiniruiskutukset Olkiluotoon on keskitetty 
menneeseen lähivuoteen prässätäkseen merestä kumpuavaa säteilyjodikaasua 
takaisin meriin. Siksi purkukanavassa kalastaminen yhtäkkiä kiellettiin 
kansalaisilta vähin äänin! Siksi Olkiluodon mm.  hylkeet pakenee kaukaisiin 
merenlahtiin, jopa Sorkkaan asti aistiessaan kuoleman vaaran. Kaikki täsmää 
oksettavan hyvin. Siksi mm. USA on ollut erityisen kiinnostunut mitatakseen 
mm Saaristomeren päällä olevaa säteilyjen, radiojodin kerrytyksiä. Jotta 
uskaltautuisi ko. samantyyppiseen merimassamurhan hasardiin ydinvoimalansa 
eläininvaasioita vastaan. Siksi merimetsot kuolee juuri nyt suurina joukkoina. 
Kaikki täsmää ja TVO jos kuka NIMENOMAAN toimii juuri noin 
massamurhanhimoisesti! Niin juu Arandan tutkimukset Saaristomerellä ja 
Selkämerellä keskeytettiin hallituksen toimin juuri tähän n.3v jaksoonsa. 
Kaikki täsmää käsittämättömän hyvin. 
            -------- 
 
Päivitys III. 
 
Haluan aiheen arkaluontoisuudesta huolimatta tähdentää. Tämä boori, barium, 
alumiini säteilyruiskutusvanajuttu EI edes ole alkujaan huomaamani. Kyseessä 
EI ole hetkessä poistuva arkinen tiivistysvana. Vaan noita vanoja voi 
roikkua taivaankansissa mutta VAIN ydinvoimaloitten 
lähi/säteilypäästöalueillaan helpostikin luokkia 6h- puolipäivää. Aiheesta 
kannattaa katsoa mm. hakusanoilla. Googlen "Yotube, Chemtrails". Vallan 
huikeita zoomattuja videokoosteita poikaitten käyttämästä taktiikasta ja 
megalaitteistoista. Minusta tämän miten sanoisin "iskevin hohdokkuus" tulee 
näistä: 
 
A/ Keskittyvät alati ja vain ydinvoima/la/ toimialueille! 
B/ Kuka t a h a n s a  näkee niitä häiritsevästi kontrolerrifriikien 
sensuroimatta pelkästään katsomalla taivaalleen. 
C/Kaikille vaikka juttu suorastaan räjähtää esiin näyttävästi, niin tiedotus 
paniikkikasvussaan mykistyy kauhusta! 
 
*Juu, eikäkun päivän edetessä entistä rajumpaa ja raskaampaa 
lentokalustomellakkaa. Tästä kuvastani laskee repeilleen 4 risteävää vanaa. 
Ja huomaa, että ruiskutetaan aiemmasta tyylistä t ä y s i n  poiketen 
pilvitaivaalle ja tuuleen. Hätä ei näy lukevan lakia. TVO:n 50MW 
lisätehorevitetyt ydinvoimalat puskevat säteilyinfernoa ennenkokemattomalla 
määräkasvullaan pakottaen kokopäiväruiskutuksiin. Huomaa, että vanat 
vedetään systemaattisesti aiemmasta poiketen entistä korkeammalle pilvien 
PÄÄLLE! 
Kahden vanan superjumbo palasi 17.06.2010. 
http://kuvaton.com/k/o6C.jpg 
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Kun mikään kohtuus ei resurssihärskiyksissä rajaa taivaansilvonnan määristä: 
http://kuvaton.com/k/o6Z.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/o6Z.jpg[/img] 
17.06.2010 kello 13:15 
http://kuvaton.com/k/o6L.jpg 
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Lehdistö, TV vaikenee= vaiennetaan aiheesta kuin muuri. Pitää toisaalta 
yleisön myös olla sokeita, jos tällaiset jäävät viikosta toiseen 
huomaamatta! 
              ------------ 
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Päivitys 24.6.2010 
 
22.06–10 On toistaiseksi ollut se viimeinen päivä kun SAINT/NATO booriruiskutuslentojen tauotonta 
ryskettä ydinvoimaloidemme taivaalta on kuullut. Jo useamman päivän ajan on ollut seisovan kuumaa 
pilvetöntä taivaankantta. Suuri yleisö avoimesti ihmetellee taivaitaan ilman ruiskuttajien 
myrkkyhuuruista ylilentoarmadaa. Olkiluodon revision loputtua ja Loviisan Fortumin alueella hälyttävin 
korkeille nousseet yleistaustasäteilytasot menivät TV-uutisten antamien tietojen mukaan 
poliisitutkintaan. Tässäkin uutisoinnissa tarkoin jätettiin mainitsematta KUKA oli yksinkertaisesti 
uskaltanut viedä Suomen ilmavoimien NATO:n tukemat ultrasalaiset säteilykontrollointilentojen asiat 
poliisitutkintaan lisäkseni? Vastaus on paljon kertova. Fortum toki tulistui, ettei saanut muista poiketen 
ydinvoimalalupiaan.  
 
Siksi kamelin selkä katkesi tässä. Ilmavoimien tauottomat Loviisan/ TVO savupiippupäästöjä takaisin 
ydinvoimala-alueelle mätkinnän suorittamat haittalentämiset on haluttu viedä laajempaan tutkintaan t a 
h a l l i s e n a  haitantekona ydinvoimateollisuudelle maassamme! Kantelunsa perusajatus Fortumeilla 
kumppaneineen oli tietysti sinällään selkeä. Miksi ydinvoimateollisuudelta ensin STUK ja IAEA vaativat 
systeemejä joilla säteilypäästöt saadaan salaisesti kylvettyä tuhansiin kilometreihin. Vastauksenaan 
ydinteollisuus tekee mm. satametriset beetasoihdun poistoonsa ja ylijäämäneutronivoinsa luontoon 
viskontalaitteistonsa. Mitä tekee puolestaan Helsingin hallintaherramme, saadessaan samaista 
säteilykertymää ydinvoimaloista ansaitusti päälleen? Aivan oikein panee SAINT kalustonsa asialle 
tulppaamaan säteilyjä takaisin ydinvoimaloihin! 
 
On päivän selvää, tilanteessa käy vääjäämättä kuten Loviisan Fortumille. Säteily alkaa luonnollisesti 
laimentumattomampana kasvaa uhkaaviin ja lopulta punaista hälyttäviin arvoihin ydinvoimaloissa. 
Konkretisoiden ydinvoimaloitten saasteenkylvön savupiippuihin pantiin ensin korkeat imupiippuputket, 
sitten valtion hätääntyessä ydinsäteilynkasvuistaan Helsingissä ja suurkaupungeissaan kylmästi korkkia 
tuhnuputkiin! Seurauksena nyt kävi luonnollisesti. Säteilytasot nousivat ydinvoimalaitoksissa 
hengenvaarallisen korkeiksi! Itse asiassa jos ydinvoimaloitten ylijäämiensä säteilyn päästöä Helsinkiin, 
Tampereelle ja Turkuun yms. estetään nykyisin lentoruiskutusmäärin käy kylmät. Ydinvoimaloiden 
sisäinen säteilykertymä nousee ylös, seurauksena STUK:n on varsin pian pantava jokaiselle 
ydinvoimalalle lappu luukulle! Ydinvoia energia foorumimalateollisuuden oli yllätys, yllätys ITSE 
ryhdyttävä estämään aloittamiaan säteilyn boori, barium, alumiiniruiskutusrallejaan! On tämä hurjaa ja 
jännemmäksi menee.  
 
Nyt asia on ydinlaitosten pyynnöstä pantu viranomaispoliisien tutkintaan jatkettuna tahallisena valtion 
itsensä suorittamana ydinvoimatalouden jatkamisen estämistoimena! Aika hurjaa, että pontimena on 
saada lupa syytää entistä enemmän ydinsäteilykerrytystä mm. Helsinkiin. Aivan selvää, Fortum aikoi 
homman hoitaa paljon "sofistikoidummin". Jos Fortumille olisi annettu kaukolämpöverkkolupa suoraan 
ydinvoimaloistaan olisi olut paljon ongelmattompaa pikku hiljaa ujuttaa säteilykertymiään Loviisasta 
surutta pk-seuduille maailmaan kaukolämpöputkiin. Tismalleen samaa kaavailee luonnollisesti myös 
TVO, joten mielenkiintoista miten hommat ratkaistaan. Yksi on kuitenkin jo nyt varmaa. 
Ydinvoimateollisuuden ON saatava alati kasvupatoutuvaa ydinsaastaansa syytää ympäristöön 
logaritmisesti kasvavien tritium, neutronivuo, ja kanavasäteilykertymiensä yksinkertaisesti kieltäytyessä 
imeytymästä perusmaastoonsa täytyttyä enää! 
           ----------- 
 
Vapaa energia foorumi 24.06.2010 
 
 Vastannut jussik5 10 tuntia sitten Lähetä viesti Moro 
Nyt täytyy esittää pientä kritiikkiä :) 
 
Olen seurannut "kylvöä" useamman vuoden ajan NASAn melko hyvin päivittyvistä satelliittikartoista 
ympäri mailman. 
Suomen päällä ei ole koko aikana tehty kylvön kylvöä. 
Keskieuroopan päällä tehtävät kylvöt lopetettiin vähän vajaa vuosi taakseppäin. 
Kylvöt tehdään tällä hetkellä ainoastaan merialueilla, ilmavirtausten mukaan ennustettuna. 
Kylvöt suoritetaan yleensä pilviharson sekaan, joten niitä on suht vaikea havaita maastapäin. 
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Jos lentsikan vana näkyy vielä tunnin päästä taivaalla, niin silloin on jotain lisäainetta käytetty, 
sotilaskoneissa saatetaan kokeilla monenlaisia lisäaineita polttoaineen säästöön tähdäten. 
Lisäaineet ovat yleensä metallin suoloja ja näkyvät pitkään. 
 
Jos haluat oikeasti nähdä mitä, niin suunnista vaikka Biskajan lahdelle, siellä on suht usein, 
kun keskieurooppaan on tulossa pitempiaikainen korkeapaineen alue. 
           ---------- 
 
*Mielenkintoisia näkökantoja kaveri heittää kyllä. Minulla on perusnyrkkisääntönä, kun joku taho näinkin 
aktiivisesti kontaktoituu ja alkaa kritisoimaan kenen TAHANSA maallikon myrkkyvanoiksi oivaltamaansa 
myrkkyvanakuviani, niin kritisoija on alansa osaava ammattimainen "disinformoija". Siksi lähden 
kaatamaan risuaitaasi tältä pohjalta. 
 
A/ Suomen varsinainen ydinvoimalaitosalueen aktiivisimmat boori,barium, alumiiniruiskutukset 
hurahtivat käyntiin NIMENOMAAN noin vuosi sitten. Mehiläisten massiivisten säteilytuhoutumisten ja 
mm. syksyn ESA sateliittien mitattua miljoonaan km asti kymmenien prosenttien vuodessa kasvamia 
säteilytaustakasvuja! Juu esiinonmkimasi NASA taas on, kuten sanoit mukana kuin paita ja perse, 
koska säteilyn kohoamiset näkyviin pinkkitaivaalla ottivat jo Einsteinin varoittamia typpi/happi 
säteilyaktivointipalon kasvumassatuloksia! Oli kertakaikkiaan pakko koettaa epätoivoisiakin. 
 
B/Keskieuroopan kylvöjä TOKI jatkettiin. Keväällä pitkin Eupooppaa tuli lehtikuvineen mm. tietoja siitä 
miten NATO:n uudelleenmuuntelemien säteilyn kokoamispilvien läpi lentäneet lintuparvet värjäytyivät 
niistä sinisiksi! Mikä kerooo homman epätoivoisuudesta myös, kuten punaivärien ko. peitevärjäyksistä! 
 
C/Jotta disinfosi menee edes hiukan enemmän läpi. Lisäsit nätisti joukkoon ripauksia totuutta. Varmaan 
on noin, että pilvien joukkoon ja ruiskutusta meriin. Jo ihan siitä syystä, ettei toimistammekin 
valpastumaan alkanut säteilymurhattava kansa näkisi ydinrikollistoimistaanne liikaa. 
 
D/ Tuo lentokoneitten polttoainekokeilu on taas pelkkää peitekoveriasi! Juu en epäile, ettei lisäaineita 
kokeiltaisi. Mutta ei niitä kyllä kokeilla periferia Suomessa, eikä varsinkaan p e l k ä s t ä ä n 
kuvaamistani ydinvoimaloiden beettasoihtuamisten, neutronien, kanavasäteilyjen vanoista kuukaudesta 
toiseen! Älä kuvittele ihmisä yksinmkertaisiksi jymäyttää. Kuten kuvistani näkee, systemaattisesti vanat 
alotetaan 10-50km ennen ydinvoimalaa ja lopetetaan ylilennnon päätteeksi merelle. Magneettiventtilien 
käytöt ja rasterointien muodostelmakuviot eivät jätä m i t ä ä n  tulkinnan varaa, miten kohteenne on 
tarkoin kustomoitu! 
 
Ai siis teillä NATO vahvistetussa Tampereen lennostossa ollaan nyt IAEA:n käskemänä sitten sitä 
mieltä, että "oikeita on jossain?" Mielenkintoa herättää tässä miksi sitten noita lopetetuiksi 
valehtelemiasi ns. "oikeita" säteilysiepparipilviä yhtäkkiä ylipäätään olisi tarves kylvää minnekään? . . . 
Muuten miksi kaltaisesi SAINT/Supo kaveri tulee aukomaan päätään tällaiseen maailman pienimpään 
keksimäänne foorumiin jos sanomasi takaa paistaa Suomen armeijan myöntö miten maailman 10-
kertaistuneet typpikehäsäteilykerrytykset ydinvoimaloistanne on ajaneet maailman ydinhallintapiirit 
kansainväliseen erittäin epätoivoisiin ja kalliisiin tehostetun eston suojaruiskutuksiin. Misette JOS teillä 
on ihan oikeaa hätäasiaa julista näitä disinformeerinkejanne keskellä iltauutisia YLE/MTV kanavien 
uutisia? Ja kerro konstailematta, että ydinteolisuus on polttamassa päästöineen maailmamme 
typpikehät globaalisti kuten mm. Einstein jo v.1955 valtavasti laillamme maailmaa varoitti!  . . . 
            ----- 
 
Illalla 25.6.2010 Tampereen lennosto vetää kuolettavia vanojaan kuin uhmaten kaikkea maailmaa. 
Ajattele ei muuta kuin taivaan yli idästä länteen koko kaameudessaan ja k a h d e s t i  suoraan 
Olkiluodon ydinvoimalan yli! Uskomattoman röyhkeän tyylin ydinrikollisemme ovat omineet. Niin 
varmoja nämä etnisen puhdistuksen säteilymurhaajamme ovat, ettei maailmasta löydy heidän 
voitonhurmokseensa mitään vastustajaa, ei kerrassaan mitään. Paljon mahdollista, mutta noinkohan 
tämä loputtoman voiman energia sen anastaneilla pysyy pitkään?  Ruiskia myrkytysvanojaan parin 
päivän tauon jälkeen kun miljoonat suomalaiset ovat varta vasten ulkoilmassa sen näkemässä! Hätä ei 
lue lakia kun NATO/ESA/NASA hälytys mennä tuikkimaan myrkkyjään säteilykasvupilveen tulee niin 
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toimitaan oli tilanne mikä vaan. Hurjaa ja uskomattoman tyhmää käytöstä näyttäytyä vanoineen 
ydinvoimaloitten päällä kriittisiin saumoihin joka tapauksessa. Tällaisella asennevammalla kansan on p 
a k k o alkaa ymmärtää ydinalan kauhun määrättömyys! 
 
28.6.2010. 
 
Varsin mielenkiinoista näissä "chemtrail" lentokoneitten systemaattisissa ilmakehän myrkytyksissä 
onkin juuri tuo. Niitä tehdään säännöllisesti pitkin maailmaa, jolloin lehdistö vaiennetaan aiheesta 
tyystin! Ilmiöön on miljoonat kansalaiset kiinnittänyt jo vuosituhannen vaihteesta valtavasti huomiota, 
mutta aihe on lehdistössämme yhä totaalinen TABU. Jos SUPO luulee saavansa tuollaisella 
asennevammaisuudellaan miljoonien suut tukkoon niin erehtyy pahemman kerran. Minua ilmiössä 
kiinnostaa juuri niiden NATO/SUPO salaisuudet. Erityisen herkulliseksi aiheen tekee miten paniikkiin 
tilanne saa maamme nettipoliisit ja ydinrikollisemme. Oikeasti kyse on systemaattisesta ydinpäästöjen 
jatkuvassa kasvussaan kerryttämistensä luonnonosamme murtautumisesta mittakaavoihin, jota enää ei 
maailman virannomadiset kykene peittelemään. On erittäin vaikeaa salailla sitä miten ydinvoimaloitten 
päälle ruiskutetaan nyttemmin tilanteen alati pahentuessa jo liki päivittäin tonneittain tappavia 
myrkkykertymiään tuntien ajaksi koko pinkkivalkovanoissaan kansan nähtäväksi.  
 
Perjantaina juhannusaattona klo:15:00 TVO:n OL-2 reaktori saatiin jälleen kerran kuin ihmetellen 
venttiiliviastaan kuntoon ja polkaistiin käyntiin. Startissa tyhjiön luominen turbiiniputkistopihin vapauttaa 
valtavat määrät suoraan ilmakehään jalokaasuja, tritiumia, deuteriumia, radiojodeja, kanavasäteilyjä ja 
Malenkan virekaasupäästöjä valtavat massat hallitsemattomat massat beetasoihtuamissinsa. TVO 
ilmoitti starttaavansa ja päästävänsä rutiini beettasoihtupoltto neutronivuopäästöinsä ilmakehään 
vaarallisia määriä. Koko toiminta on nykyään kuulema keskitetty Sisäministeriön alaisuuteen.  
 
Sieltä ilmoitus ehti Suomen armeijaan. Tampereen lennosto on puolestaan näin alistettu TVO:n 
vasalliksi ja ydinjätetunkion hoitajaorjiksi. Henkensä kaupalla pöläytettyyn myrkkyionisaatiopilveen 
pikku rahasta sitten lennoston pojat komennettiin pika pikaa. Katsoin kellosta miten tarkalla 
aikataulullaan Tampereelta ehdittiin Olkiluotoon ruiskuttamaan jo kello 15:30. Kone lensi 
suoraviivaisesti Tampereelta. Ruiskutti 30km vanansa, teki paluukaarroksen ja aloitti jo meren päälle 
toista vanaansa. Aivan uskomatonta, että salaiseksi aiotussa hommassaan toimitaan kuin kello. Aikana 
jolloin myrkkypilvet näki sadat tuhannet ulkoilevat todistajat maassamme.  
 
Tässä on erityisen hämmästyttävää miksi toimitaan kuin siat pellossa? Koko ruiskutusoffensiivi on 
kansainvälisen NATO organisaation käsiin alistettua maailmanlaajuista toimintaa. Vain USA:n kaltaiset 
erikoisjoukot eivät tajua mokanneensa, koska siellä ei juhannuksen tapoja tunneta. Jos käskytys toimisi 
Suomen omin ehdoin, olisi käsky ruiskutuslentoihin muutettu todistajien vähentämiseksi eri 
ajankohtaan. USA:ssa ei tajuta lainkaan juhannuksemme erityisluontoa luonnossa liikkujien jäädessä 
valtavalla määrällä tällaisten makaaberien säteilyruiskutuksen todistajiksi. Nyt valtavat määrät 
kansalaisia näki ruiskutuslennon keskittymisen vain ydinvoimalaitosalueille. Ylimielisyydestä kertoo 
miten sama myrkkyruiskutus oli pakko toistaa pakonomaisesti jo maanantaina 28.6.2010 kello 15.00. 
tismalleen sama Tampere-olkiluoto- Tampere ja itä-länsisuuntainen 30km vana ydinpäästökeskukseen 
booria, bariumia, alumiinia etnisten myrkytysten jatkuessa vailla moraalia. Ydinala on menettämässä 
hommassa viimeisenkin uskottavuusrippeensä.  
 
Nyt toimitaan aikatauluissa kun juna. Tämä todistaa ulkomaalaiskytköksiensä lisäksi miten homma on 
karannut käsistä myös siinä miten säteilyn karkutuntumisen aikataulut ovat poissa kontrollista täysin! 
Vielä vuosi sitten ionisaatiohälytyksien väliä saattoi olla kuukausimääriä. Nyt ESA satelliitti antaa 
hälytyksiään liian korkeista ydinvoimaloitten ympäristöliman säteilyionisaatiotasoista ja neutronivoista 
varovaisestikin arvioiden 10-kertaa useammin! Jo nyt ollaan näkemässä homman karkaavan 
täysimittaisesti käsistä. Vain ajan kysymys, milloin ydinvoimalan savupiippuihin on PAKKO liittää 
tauoton suihkutussysteemi! Ja kun sekään ei enää riitä. . .niin typpikehätaivaamme globaalisti 
kirjaimellisesti räjähtää. Näin uskomattomasti kiihtyvillä trendeillä homman lopullisiin käsiin räjähtämisiin 
ei menne aikaa kuin muutama vuosi. Selvistä lisähermostumisistaan ja lisääntyvistä disinfoiamis 
pakoistaan ydinalan valtiorikolliset myös tietävät ajavansa maailmaamme täystuhoonsa toimillaan! Siksi 
asia aiheuttaa näkemäämme ydinmilitäärisen jatkuvaa paniikkia. Kansalaiset, tarkkailkaa 
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taivaankansienne punapinkkiestymisiä, lentokonemyrkkyvanoja, ja erityisesti sitä miten 
viranomaisemme kasvava paniikki alkaa repiä maailmamme talousvaikeuksien rippeitä. 
 
 

525. "Sokaistut kansat". 
 
"Sokaistut kansat" 
 
Ydinvoimaa, jos mitä voidaan pitää aiheena jolla on kyky sokaista miljoonia uhrejaan. Enkä siis tässä 
tarkoita asiaoppina vaan mitä konkreettisimmin. 1970-luvuilta asti suomalaisia houkuteltiin suurina 
joukkoina Norjaan kalankäsittelijöiksi. Tässä oli jotain outoa, koska Norja jos mikä on ollut erittäin 
itseriittoinen ja pitänyt maansa rajat visusti ulkopuolisilta suljettuna. Miksi yhtäkkiä kaivattiin 
ulkomaalaisia käsittelemään meren antimiaan? Oliko kaloissa jotain pelättävää? Vuoteen 2010 
tultaessa eräs eniten mainostettu tuote on kalanmaksaöljyn korvaava suoraan punakatkoista saatava 
RED omega. Miksei kalaöljy enää kelpaa edes raaka-aineeksi? Niin tosiaan suomalaisten 
käsittelijöiden tehtävänä oli käsitellä kala- fileitä kuumenevien valaisimeen päällä, Poistaa käsin 
kaloissa olevat "vierasosat". Kuumista valaisimista kaloista höyrysi tauotta vesihuuruja suoraan 
kasvoille ja tällä oli keskeinen jatkoseuraamuksensa, josta ei puhuta edelleen missään julkisesti.  
 
1950-luvulla USA:sta ydinala rantauttettiin Englantiin ja Ranskaan. Silloisella ajatuksella nämä maat 
toimittivat ydinjätteensä surutta merien pohjaan Pohjanmerelle. Pian esim. Englannin Sellafieldissä 
sattui useita ydinkatastrofeja joissa säteilyt huuhdeltiin Irlanninmereen ja sitä kautta Golf-virta ajatti 
kaiken, niin Norjaan. Pohjakaloista erityisesti turska haravoi kaiken säteilykertymien tritiumit, 
deuteriumit ja plutoniumjäämät elimistöönsä. Ihmisen selkeästi herkin elin säteilylle on elintärkeät 
silmämme. Ensimmäiseksi saadessamme säteilyä päällemme aiheutettu säteilyherkistys tuottaa 
kaihen. Norjan kalanleikkaajien silmiin osuneet säteilykertymät tulivat norjalaisten tietoisuuteen 
ensimmäisenä.  
 
Ja tämä Englannin ja Ranskan myrkkyliemissä uineen kalaston käsittely alkoi muuttua hetkessä niin 
pelätyksi, ettei oman maan kansalaisia saatu enää lajitteluhihnoille. Suomalaisille tuli tilauksensa. Jopa 
muutaman kesäkauden kestänyt altistus kuumien valaisimien syytämille säteilykertymien huuruille 
aiheutti hetimmiten suomessa kasvavaa kaihia. Jopa nuorille tuskin 50v henkilöille alettiin maassamme 
tavata tätä silloin vielä äärimmäisen harvinaista säteilyn perussairautta. Nyttemmin säteilysaastat ovat 
kertyneet mm. Pohjanmeren kaloja syöviin hylkeisiin uskomattoman rajusti. Hylkeen pelkkä 
koskettaminen aiheuttaa säteilysairastumisen. Norjassa hylkeitä käsittelevillä on ammattitautina 
kammottu "traanikäsitauti". Tarvitaan 3mm paksut kummikäsineet, jottei tämä säteilytauti tartu hylkeen 
ruhoista uhriinsa. Suomessa aiheesta ei tutusti kerrota yhtään mitään, koska aihe on TABU. 
 
Japanissa ei mene yhtään sen paremmin. Tämän jättiläissaaren ydinvoimalat ovat vuotaneet jo 
vuosikymmenet säteilykertymiään lähimeriin ja se enemmän kuin näkyy. Japanissa on ylipäätään 
kalastus elämänkeinona muuttunut hengenvaaralliseksi. Sikäläisissä meduusoissa säteily on kertynyt jo 
niin suuriin pitoisuuksiin, että niistä nousevan vesihöyryn pelkkä hengitys aiheuttaa kalastajia 
massoittain tappavan keuhkosairauden. Yhteistä näille kammotuille niin traanikäsitaudille, kuin Japanin 
keuhkosäteilysairaudelle on totaalinen ihmisen elämän täystuhoamisen kyky. Mitään tunnettua 
parannuskeinoa näihin mystisiin säteilysairauksiin ei ole. Ainoa sairaus, johon näistä on olemassa jotain 
hoitoa on suomessa ydinvoimaloitten 10-kertastuneiden säteilysairauksiemme kanssa painivalla 
lääkärialalla. 
 
 Kaihista on tullut kansan säteilytauti jonka uhrina ovat miljoonat kansalaisemme. Tuskin enää kukaan 
maamme vanhuksista välttyvät tämän näön vievän kaihin leikkaukselta. Niin käsittämättömän yleiseksi 
taudin ovat ydinvoimalapäästöt nostaneet. Valitettavasti toinen säteilysairaus viherkaihiin ei tunneta 
parannusta. Niin Norjan kaloihin ei uskalla säteilynsä takia kajota kuin uhrattavat venäläiset kalastajat ja 
kiinalaiset kalan käsittelijäpolot. Norjassa on myös tajuttu, ettei kalaöljyä niin ikään uskalla säteilynsä 
takia ihmiset enää syödä. Nyt tykitetään pintavesien krilli äyriäisistä revityn Red omegan olevan sen 
ainoan oikean kalanmaksaöljyn, koska säteily on tuhonnut meriämme niin totaalisesti! Katollisen 
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inkvisition pelätyimpiä rankaisuja oli sokaista ihmiset sokeiksi. Nykyaikainen kansoja sumuttava ydin-
inkvisitio haluaa tuomita kaikki ympäriltään loppuelämäkseen sokeiksi säteilysokaisemalla! 
 
PS.Miksi maapallo halutaan sitten tieten sterilisoida asukeistaan ja ihmisistään? No koska se nyt 
ylipäätään on päättäjillemme mahdolista! Ihminen toimii j u u r i näin itsetuhoisesti a i n a  kun vaan 
siihen on pienikin mahdollisuus. Kamikaze on lajityypillistä, ei poikkeus ihmiselle. Kaikki sadat 
suurkulttuurit on perinteisesti tappaneet itsensä itsetuhoisesti toimien vastoin kaikkea järkeä. Evoluution 
perusajatus on ollut a i n a  oikein poistattaa tällä tavoin itsetuhoisesti toimivat eläinlajit. Ainoa 
keskeinen toive olisi tietysti tuhon kohdistuminen syyllisiin päättäjiimme ja Maapallolle jäisi ylipäätään 
elämää tämänkin tahallisen tulevan ihmistuhon jälkeen. 
                 -------------- 
 
MCT-paloista II. 
 
L.S.21.6.2010:" Kaupallinen valaanpyynti on pääsemässä pannasta. Kaupallinen valaanpyynti on 
tekemässä paluuta 24 vuoden kiellon jälkeen. Lopputulos, parituhatta valasta pääsee vuosittain 
hengestään, ja pyynti tapahtuu lähes täysin virallisen valvojan eli kansainvälisen valaanpyyntikomission 
IWC:n ulottumattomissa. Nyt IWC yrittää pyristellä ulos pattitilanteesta." 
http://kuvaton.com/k/mgq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/mgq.jpg[/img] 
 
Uutinen on paljonpuhuva jos tajuaa yllä olevan aikojen ja määrien oleellisimman kytkeytymisen. Mitä 
tapahtui 24 vuotta sitten? Ai niin Tshernobylin ydinvoimala räjähti pysäyttäen maailmanlaajuisesti 
ydinalan rakentelut seinään. Mielenkiintoisemmaksi menee kun mietitään mihin maailmassa kulutetaan 
nuo 2 000 vuosittain tapettavaa valasta? Niin yksi ydinvoimala tosiaan tarvitsee käydäkseen vuoden 
noin 4 kpl valaan rasvat. Miksi sitten valaita halutaan juuri NYT tappaa lisää, vaikkei valaan lihaa 
käytetä syömiseen, eikä artikkelin mukaan enää missään? Ai niin maailmalla nousevat uudet 
ydinvoimalatkin tarvitsevat 4kpl teurastettavakseen noita sukupuuton partaalle tappamiaan valaita 
vuosittan/ laitos lisää! Siksi esim. ydinvoimaloita myyvä Etelä-Korea on tekstin mukaan tyrmistynyt siitä 
ettei se saisikaan aloittaa kaupallista ydinvoimaloihinsa haluamaa valaanpyyntiään uudelleen. 
Pyyntisopimuskin on päivätty aikaan jolloin ydinala aloitti maailmalla suurella volyymillaan, eli 1946. 
näin haluttiin lailla varmistaa valaanrasvan saatavuudet nimenomaan ydinvoimataloudelle! 
 
Yhtälöstä puuttuukin sitten enää eräs keskeinen vastaus MIHIN ydinvoimalaitosteollisuus tarvitsee nuo 
4 valaan raastamansa voimalakohtaiset traanit? Ydinvoimaloissa käytetään satoja km sähköjohtoja. 
Niiden jokaisessa seinämien läpiviennissä tarvitaan neopreenisia ns. MTC -palosuojakumitiivisteitä. 
Näillä kumipaloilla on kuitenkin eräs salattu erittäin ikävä peruspiirre. Saadessaan ydinvoimaloissa 
säteilyä kumipalat liimautuvat kiinni toisiinsa pysyvästi. Kun ydinvoimaloissa vuosittain vaihdetaan 
säteilyn tuhoamia keskeisiä sähköjohtimia kilometreittäin pitää noita kumipaloja rasvaten erottaa 
toisistaan. 
 
 Tähän käytetään valaanrasvaa! Valaan rasva on maailman AINUT tunnettu erikoisrasva, joka kestää 
säteilyä hyvin, asennettaessa näitä ruosteenruskeita MTC neopreenikumisia 10cm pitkiä kumipaloja 
saadaan irrotettua toisistaan. Tekniikasta ei lehdistöä myöten suurelle yleisöllekään ole tutusti 
uskallettu kertoa ydinalan omerttana mitään. Itse tiedän ydinalan sisäpiiriläisenä mistä on kyse. Olen 
noita palosuojakumeja ja salatuinta valaanrasvatiivistyspakkoja aukonut ja sulkenut massoittain. Kuten 
aina ydinalassa totuus on myös häikäilemätöntä sukupuuttoon ahdistettujen eläinten sumeilematonta 
joukkoteurastusta. Itse asiassa valaanrasvaa käyttää niin siviiliydinteollisuus kuin ydinsukellusveneitten 
kaltaiset laitteet tonneittain. Valaiden silmitön tappopakko kulkee käsi kädessä ydinalan kanssa, kuten 
huomaamme. 
 
Lehti jatkaa paljastavasti: "Pyydetyt valaat päätyvät yhä harvemmin lautasille. Siksi WDCS:n mukaan 
japanilaiset, norjalaiset yhtiöt ovat hakeneet tuhansia patentteja valasperäisille tuotteilleen 
(peittääkseen ydinalakäytön päätarkoitukset), hiusväreillä, ravintolisillä, biopolttoaineilla, jopa 
golfpallokäytöillä. – Nämä maat pyrkivät hyödyntämään valasperäisiä aineita tehdäkseen pyynnistä 
jälleen kannattavaa, luottaen pyyntikiellon kumoamiseen. WDCS:n edustaja Sue Fisher sanoo. 
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Järjestön mukaan valtiot toivovat uusista tuotteitten tekevän valaanlihataloudesta kannattavampaa ja 
valaanpyynnin imagolle kiillottuvuutta. 
      ----------- 
 
Olkiluodon öljykaasukentistä. 
 
TVO sijaitsee tosiaan maailman syvämmässä maanpäällisessä oseaanisessa tektonisaumassa. 
Posivalta lipsahtaneen tietojen mukaa Litoraanimeren laattatektoniikka alkaa Laatokalta ja kuljettuaan 
Olkiluodon läpi loppuu Skotlantiin. Mmm. Norja poraa samaisesta saumasta valtavat 
kaasuesiintymänsä ja öljynsä. Olkiluodon edeustalta jo saksalaiset geologit 1940-luvuilla tajusivat 
löytyvän koko Euroopan merkittävimmät öljy-, kaasukentät. Mm. Olkiluodossa on useammassa 
porakaivossa sen takia löydetty mm. "helposti palavaa" petrolin hajuista  öljyistä poraustuotosta.  
 
Suomen valtio toki tietää alueen valtavat öljyn ja kaasun varantopotentiaalit. Mutta koska tällaisen 
OIKEAN energian pumppaus alueelta syrjäyttäisi ydinteollisuuden, ei asiasta ydinalalle ominaiseen 
sekotyyliin hiiskuta julkisuuteen sanaakaan. Sattuneesti minulla on toki kattavat kartat mm. 
seutukunnan suunnattomien kymmenien neliökilometrien tulivuorien pohjarakennekartoista yms.. 
Seudulta nytkin mm. saksalainen Interrok kaivaa 200m paksua tulivuorilaavasta muodostunutta 
diabaasikiveä maailmalle laivattavaksi. 
http://kuvaton.com/k/9wk.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/9wk.jpg[/img] 
 
Koska tiedän GTK:nkin suunnattomaksi harmiksi alueen kalioperästä heitäkin enemmän, niin t o t t a k 
a i   minulla on mm. alueen tektoniikkahalkeamista löydettyjen kaasuesiintymätaskujenkin ultrasalattuja 
kuvia sijaintipaikoistaan hämmästeltäväksenne.  Kuten homman luonteeseen kuuluu JUURI tällaisien 
sensaatiomaisten karttojen olemassaoloa ei SUPO/NSA sallisi vahingossakaan pääsevän julkisuuteen. 
Kiukku on valtioviranomaisillamme on kova, koska minä en tunnetusti pane paskan painoa POLIISI-
peelojen sensurointipakoille. Tosiaan maailman sensaatiokartat, vain ja minulta tutusti: 
http://kuvaton.com/k/9wG.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/9wG.jpg[/img] 
 
 

526. PINKKI-myrkyn taivaat. 
 
Myrkytyspäivä no III 
  
Seurailen erityisen aktivisti juhannusaaton TVO:n OL-II revisiostartistaan asti tihentynyttä 
boorilentoruiskutussumaa. Eilen 28.06-10 iltapäivällä kello 15:00 suoritti sisäministeriölle alistettu 
Tampereen ilmavoimat Tampere- Olkiluodon väliset murrskaavat ruiskutukset. Aiemmin on kestänyt 
pari välipäivää, kunnes tuhoisaksi kasvaneet TVO:n yläilmakehän säteilyionisaatiokertymät ovat 
tehneet hälytyksen ja pikaisen uusinan ruiskutustarpeen. Nyt tuli uusinnan ennätys alallaan. Ainoastaan 
ja vain 15h kun ilmavoimat pakotettiin kertaamaan tuhoisat myrkkyvanansa ydinvoimaloiden yli. Ja 
kuten olettaa saattaa meni aikaa kello 11:30 ja uusintaan ruiskutusennätysten väli vajaa 6 tuntia! Kansa 
kirjaimmellisesti yskii keuhkonsa pellolle tässä laajassa kemikaalisessa Irakin Husseinista 
muistamassamme etnisessä Kurdien myrkytysruiskutuksessaan. 
 
 Sillä erolla, miten tekijänä on nyt Suomi ja sen korruptoitunut sisäministeriön alistuskoneisto. Ei uskoisi 
tällaista mahdolliseksi 2000-luvuilla, ei toden totta! Huomaa miten neuvottomaksi maamme hallinto on 
menossa. Kuvitelkaa mitä tarkoittaa kun seuraavat ydintuhon vuosikymmenet tarvittaan 
ydinvoimaloiden päällä tällainen tauoton suunnattoman kallis lentoruiskutusten armadat pitämässä 
kohoavaa taivaamme säteilytasoa edes kosmeettisesti aisoissa. Maamme ydinturvaviranomaisilla on 
sanan varsinaisessa merkityksessään löysät housuissa. Niin on myös maamme vaiennetulla 
menneisyyden demokratian äänijätteillä lehdistöllä. Yksikään maamme lehdistön edustaja ei uskaltaudu 
lisäkseni toteamaan tämän hullutuksen ilmiasua saati valokuvaamaan mistä on kyse! Tshernossa 
totaalisen karannutta reaktoerin säteilyä koottiin vastaavin metodein. Aivan järkyttävästä 
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ydinkatastrofista on oltava kyse. Valokuvaa tämän aamupäivän tappavasta todella massiivisista 
ylilentoruiskutusvanoista. Huomaa miten kuvan talojen takaa ydinvoimalat "säteilypaineistavat" 
myrkkyvanat liekkimäisiksi sadoiksi savuvanoiksi surutta ympäristöönsä: 
http://kuvaton.com/k/mMR.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/mMR.jpg[/img] 
  
Lentokoneilla on kipattu vuosiluokissa jo aamuvarhaisesta iltapimeään laivanlasteittain 
säteilyionisaatioiden karkauspilvimeriin booria, bariumia, alumiineja. On aivan selvää, ettei tällainen 
siviileihin kohdistettu "chemtrail" rekkarallit" v o i  olla näkymättä esim. vesistöjemme sisällöissä. 
Alustavasti tiesin odottaa mm. neutronivuokertymien ja plutoniumkanavasäteilyn muuttavan niin taivaat 
kuin sieltä myrkkypölynä satavan sadeveden verenkarvaan pinkiksi! Valokuvasin vertailuksi mm. 
valkean sadevesisaavin sanattoman oksettavaa sanomaansa. Kuvan yläpuolella valkeaa paperia 
värivertailuksi. 
 
 Pinkiä sadesaavissa on kuin pikkulasten potkuhousuissa. Siitä passaisi maamme maailman 
rappeutuneimman tiedemiespiirien ottaa näytteitään mikä säteilykerrytyksin tappaa jatkossa miljardeja 
maailmastamme. Mutta eihän sisäministeriön suojelemaa etnistä ydinalansa suojelun omerttaa saa 
tutkia! Ketä miljoonat säteilysaastaan kuolevat kiinnostaisivat, kun TVO/ Posivat repivät korruptoidulle 
hallinnolle mustaa rahaansa. Tähän kuvaa myös noista vesinäytteistä pinkkeine punaväreineen: 
http://kuvaton.com/k/mdY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/mdY.jpg[/img] 
  
Maailmalle on ydinvoimalaitosten säteilyn kasvaessa tauotta alkanut levitä niin Tshernobylistä, kuin 
USA:n ydinteollisuusalueista ilmakehään suoraan säteilymyrkkyisiä kuolettavia itiöitä tuottavaa varsin 
salatuista säteilysuosijakasvustoa. Aion jatkotutkimuksissani keskittyä selvittämään mm. tuota mystistä 
häkellyttävän pinkin värintuottajan alkuperää. Alkuperäisimmissä ruiskutusmyrkyissä oli niin rajusti 
neutronisäteilytystä kasaavaa booria, että itse myrkkyvanatkin esiintyivät verenkarvaan punaisina 
taivaallamme. Nyttemmin on värin pelottavuutta koetettu lieventää alentamalla väripinkkejä tuottavaa 
kemiaa. Euroopassa käytettiin hädissään jopa siniväriä pääalemaalaamisiin. Näin itse alas tuleva 
kemikaalisaatio on jo peruspinkkiä. Toisaalta happiradikalisoitumisen säteilyn aiheuttamassa ilman 
muutoksessa myös typpi palaa apulannoitteeksi typpioksideiksi. Jonka pinnalla kasvaa pinkki säteilyä 
suosiva pelätty leväkasvusto myös. 
        --------------- 
 
Superjumbon mysteeri. 
 
Näin tänään viimein "luvattoman läheltä" Suomessa säteilyruiskutuisvastuun nyt ottaneen 
erikoiskoneen. Se ylitti tämän päivän aikana 29.06-10 kaksosmyrkkyvanoineen jo neljättä kertaa 
kello15.00 Olkiluodon ydinvoimalat. Lentokorkeus oli luokkaa 15km. Itse asiasssa sain koneesta 
poikkeuksellisen paljon myös näköhavaintoa. Ääni on vallan hornamaisen iso. Oli kooltaan jättimäinen. 
Laajarunkokoneitten kokoluokkaa vähintään. Aiemmat ruiskuttaneet Tampereen lennoston 
pikkuhornetit eivät ole tämän rohjon rinnalla sitten yhtään mitään! Myrkkyruiskutusvanat näytti 
tuotettavan siipiensä kummallakin puolella mikä selittää jättöruiskuvanan kaksoisrakenteen. Huomiota 
herättävä erityispiirre oli, miten alhaalta päin katsoessa koko koneen runko oli värjätty pelkistetty 
taivaan  
perusvärityksellinen. Esim.  maatunnusmerkkejä ei näkynyt missään! Hämmästyttävää on myös laitteen 
ilmiömäinen pitkälentoisuus. Jo aamu seitsemästä alkanut 3h välein toistumistaan toistunut iltaan asti 
jatkunut  
ylilentorutiinit kertoo koneen kiertävän vuoron perään Loviisan ja Olkiluodon yllä. 
 
 Valitettavasti minun lentokonetietoni eivät tästä riitä kertomaan laskeutuuko tämä jätti huoltoon 
Tampereelle vanhaan malliin. Venäläisten mm. Anttonovit ovat kuuluisia kyvystään kuljettaa maailman 
suurimpia lastejaan.  
Viitaten siihen, miten tämä erikoiskone huollettaisiin suoraan Pietarin ympäristön lentokenttiä käyttäen. 
Sieltä rajamme yli Loviisa-Olkiluoto siksakkuviointiin. Jolloin radioaktiivisen säteilyionisaation poistoon 
erikoistunut ruiskutusmyrkyt, boorit, bariumit, ja alumiiniseokset könttänä ostettaisiin samaiselta 
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venäläisen armeijan toimijalta. Myös Halosen ja Putinin kevään salaiset keskustelut alleviivaisivat 
tämänsuuntaiset maiden  
väliset ydinalasopimikset.  
 
Joista Halonen ei hiiskunut edes kysyttäessä. Olkiluodon alueilla toki venäläiset ydinturvaan liittyvät 
invaasiot eivät ole millään lailla uusi asia. Mm. Posivan kallioperätutkimusautot olivat  
samaisia venäläisiä. Samoin venäläiskaarti kartoitti mm. Olkiluodon kallioitten massiiviset halkeamat 
kulkien kuukausia seudulla perässä vedettävin GBS laitteistoinsa.. Näin haluttiin varmistaa, että kallion 
kauhistuttavan rajuista tektonisuudesta kertovat kylmät faktat eivät kertyneet suomalaistiedostoihin! 
Kun USA:n kone otti näytteitään Olkiluodon säteilyionisaatiosta asia oli TV:n pääuutisissa. Mutta kun 
venäjän superkone lentelee tauotta rajojemme yli ei hiiskuta mitään. Oudoksi homma alkaa mennä. 
Muutos kertoo miksi Areva hylkäsi uraanihankkeet keväällä. Suomen uraanikaivosten vetovastuuta 
siirrettiin silloin rutkasti venäläisille! Palat loksahtelee paikoilleen.  
http://kuvaton.com/k/mdp.jpg 
           ---------------- 
 
Pinkkiä taivaalta 
 
Yksi lentoruiskutukseen elimellisesti liittyvä mysteeri on sadevesien muuttuminen säteilysaastasta 
pinkiksi. Ilmiö on kaksiosainen. Itse vesi näyttää olevan jo satamisen vaiheissaan luonnottoman pinkkiä 
heti. Kun boorivanoja alettiin sumuttamaan ydinvoimalaitosalueille muuttui myrkkysumu hetimmiten jo 
kaukaa katsoessa luonnottoman pinkiksi. Kun syystä hätääntyvä yleisö alkoi kinnittämään asiaan liikaa 
huomiota alettiin punaosan myrkytysvanoja muodostavaa ainetta muuttamaan. Seurauksena olikin  
välittömän pinkkisyyden katoaminen vähäisemmäksi. Toki boorin aiheuttamaan pinkin pienentyminen 
onnistui boorimääriä alentamalla. Muttei se riittänyt. Katselin Olkiluodon vesisaaveja ja kuinkas 
ollakkaan tuttu pinkkiväri suorastaan iski pohjasta tajuntaan. Nyt kun minulla on tuo mikroskooppi otatin 
pinkiväristä paljonkertovan paperipyyhkäisynäytteen.  
 
Pinkkkivärin aiheuttajaa oli runsaasti itse vedessä, mutta myös tarttuneena vesisaavien seinämiin. 
Tiedän kyllä ilmakehässä leijailevien levien koonneen ilmasta säteilyn polttamaa typpioksidikertymää 
apulannoitteena. Siksi näytteen biologinen puoli herätti kiinostusta. Jos itse väriaine olisi pelkkää 
kemikalisaatiota saisin pyyhkäisypaperiini vain murskautuneita mielenkinnottomia punavärivanoja. 
Mutta mitä vielä. Näytepaperiani kirjosi pienten säteilyionisaatiopalojen suoraan ilmaan vesihöyryissä 
hetkessä kasvaneita punaleväkeskittymiä. Sen verran kestäviä ja mielenkiintoisempia, että jo 
mikroskooppikuva näyttää kyseessä olevan juuri bio-leväpallosia. Niin ja tuttu verenkarvaan 
pinkkipunan salaisuus tulee myös suurennoksistani hyvin esiin. Koska punaista on vain pieninä 
hajanaisina pisteinä näyttäytyy levän punertama vesi summautuneella värillään helakan pinkkinä: 
http://kuvaton.com/k/mdC.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/mdC.jpg[/img] 
Lisäsin taustalle myös läpivalaisua, joka lisää korostaa, ettei paperi ole punaista 
http://kuvaton.com/k/mdV.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/mdV.jpg[/img] 
 
Tarkoitetaan varmaan emulgointiaineen ominaisuuksia erottaa vesiä ja öljyjä. Tosiaan jos sekoittelet 
suolokemikaaleja nesteliuoksiin, näin muodostuu enempi tasainen värijakauma osmoottisesta 
paineesta preparaattipaperiin. Itse ajattelin vähän samaa ja simuloin hommaa. Kuten jo kirjoittelin 
hiersin t i e t e n  tuota punaväriä sekaisin, mutta palat pysyivät sitkeän kestävinä kuin napit tasaisen 
samanlaisina. No seuraavassa kuvassa käytin nestehaihdunnassa "kiteytynyttä" punareunatiivistymää. 
JOS aine olisi suolaliuosta pitäisi kiintopartikkelien kasvaa aiempaa menetelmääni selkeästi 
isompikiteisiksi. Tästäkään ei muodostunut muutosta, vaan tismalleen samanlaisia nappeja koltaan 
yhä! Eivät lisäksi kuivanakaan hajonneet, saati hiertyneet. Selkeä lisämerkki punaisten pisteitten olleen 
biologista punalevää. 
http://kuvaton.com/k/mFv.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/mFv.jpg[/img] 
               ------------ 
 
Chemtrailin hisoriaa. 
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Oli vuosi 1986. Ukrainassa Tshernobilissä sattui ydinsäteilyvuoto. Tuuli uhkasi kuljettaa valtavat määrät 
reaktorista pursuavaa säteilymateriaalia mm. Moskovaan. Silloisessa CCCP:ssä ei tähän äkilliseen 
ongelmaan ollut keksittynä juuri muuta keinoa, kuin komentaa etenevän säteilypilven päälle silloinen 
olymppialaisiin kehitetty "keinosateita hopeajodin ilmakylvöt" tekevä lentokalustonsa. Idea oli varsin 
tyypillinen ydinalalle. Kun kertakaikkiaan k a i k k i  menee pieleen on ajatuksena kaataa raskain 
päävastuu tuhoista sellaisiin etnisiin vähemmistöihin, jotka eivät voi kunnolla puolustautua. Tässä 
tapauksessa silloinen satapäinen punatähtilennosto mätki surutta valtavat tappavimmat 
säteilypilvitonnistot Ukrainaan, Valkovenäjän alueille kokematta teolleen mitään laajempaa 
kyseenalaistamista. Chemtrailin nykyinen kulttuuri otti tapauksessa merkittävimmät ensiaskeleensa 
maailmanlaajuisen hallitsemattomasti vapautuvan ydinsäteilyn ns. "hallintaan".. 
 
Tästä samaisesta täydellisen piittaamattomuuden ja moraalittomuuden tavasta on nostettu 
maailmanlaajuisen USA-johtoisen yleishyväksynnän ydinteollisuuden korskea lippulaiva. Nyttemmin 
ideaa mätkiä kaikkialta ydinvoimaloista puskevia hallitsemattomia säteilysaastapäästöjään ulkopuolisen 
puolustuskyvyttömän kansan niskaan on tehty IAEA:n hallitsema maailmanlaajuinen itsestäänselvyys 
peitellä ydinrikoksiaan! Kuvaavaa asiassa on miten CCCP kielsi vuosikymmenet tätä tekoaan 
julkisuuteen. Kuten ydinalaan on aina kuulunut nykyään Venäjä myy oppimiaan metodeja 
maailmaamme myrkyttäville ydinteollisuuksille, kun olisi keksinyt jonkinmoisen ratkaisumallin aiheessa! 
Asiaan luonteeseen kuuluu myös, että länsimaista innokkainpina Suomi on ominut tämän barbaarian 
tavakseen myrkyttää kansalaisiaan kautta maamme tauotta suoritetuin massiivisin boori, barium, 
alumiiniruiskutuksin. 
            -------------- 
 
01.04.2010 
 
Vuoden 2010 viikko 26 on edennyt jo torstaihin. Paksuja raskaita pilviä säätiedotuksessa ennakoitiin 
sataviksi ja käytännössä aamusta iltaan koko viikon jatkuneet rankat boorausruiskutuslennot taukosi 
tästä sään haitastaan poikkeuksellisesti ensimmäisen päivänä koko viikolla. Pientä hiipuvaa vain 
pisarointia tuli päivällä. Mutta alati kasvava ilmakehän säteilyionisointi tuhosi sademekanismit 
ydinaavikointiklassikollaan ja kuivuus jatkuu yhä. Oleellisinta shokkia edustaa iltapäivällä nappaamani 
kuvat. Koko taivaankansi helotti kuin pinkkipunainen veri! Kuvastani huomaa miten kokonaiset paksut 
pilvet ovat kauttaaltaan pinkkipunastuneet ydinvuotosäteilyionisaationsa kerättyään Olkiluodosta. 
http://kuvaton.com/k/m6N.jpg  
[img]http://kuvaton.com/k/m6N.jpg [/img] 
        --------- 
 
Chemtrail tullut jäädäkseen. 
 
MTV 3 ohjelmassaan 45 minuuttia on tuonut tämän alkuvuoden usein esille hämmästyksensä siitä 
miksi venäläisille on armeijan alueista systemaattisesti lohkottu laajoja toiminta-alueita. Niin ikään esim. 
Tarja Halonen on käynyt salaisia keskusteluja venäläistahon mm. suoraan Putinin kanssa 
säteilykasvujemme muuttuneista hälyttävän korkeiksi kohonneista tilastolukemista. Jossa sopimuksissa 
venäläisille annetaan vapaa oikeus tulla maahamme toimijoiksi. Tällä kaikella on keskeinen 
tarkoituksensa. Samoin Arevan uraanikaivu-invaasion keskeyttämiset syitä kertomatta 
uraanikaivoksiinsa on jäänyt ilmaan. Loviisan ydinvoimalaitosten päästöt menevät alatuuleen rannikkoa 
pitkin Venäjälle. 
 
 Samoin KTM:ssä odottavien 1 200kpl uraanikaivosten ja Askolan isotoopinjalostamojen 
päästökertymät kanavasäteilyineen, neutronivoineen kakkineen aiheuttavat päänvaivaa. Venäjä 
huolestuneena tästä on vaatinut Suomea osoittamaan heille kiinteitä säteilypäästön tarkkailupaikkoja, ja 
lentoliikenneohjauskeskuksiaan erityisesti Loviisa-Askola linjan itäpuolelta aina Olkiluotoon asti. Juuri 
näistä presidenttien välisissä keskusteluissa on käyty sopimassa. Suomi antaa venäläisille oikeudet 
tuoda Pietarin lähistöltä toimivista sotilastukikohdistaan maahamme chemtrail ruiskutus 
lentokoloniaansa. Tehtiin kansainväliset sopimukset. Suomi on maksaja aina kun venäläiset lähettävät 
suurkuljetuskalustonsa myrkyin ruiskuttamaan ydinvoimaloistamme päässeitä säteilyionisaatiopilviä 
maata kohti ennen kuin ne ajautuvat Venäjälle tai suurempiin kaupunkeihin.  
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Venäjä toki boori, barium, alumiiniruiskuttaa pitkän kokemuksensa tyylillä myös omia ydinvoimaloitaan 
ja oli halukas myymään kansainväliseksi bisnekseksi tullutta "chemtrail osaamistaan". Kun Suomi oli 
aikansa koeruiskutellut ydinvoimaloitaan ja todennut tekniikan olevan ydinteollisuuden elinehto päästiin 
tähän erittäin kalliiseen sopimukseen kiinni ongelmitta. TVO/ Posiva oli myös hyväksyttänyt venäläisen 
ydinosaamiset koestamalla sieltä laajan repertuaarin maaperätutkimusten ja tektoniikkamittausryhmien 
osaamisia. Joissa yhteistyötä alustavasti opiskeltiin ydinteollisuuden tarpeiksi. Venäjällä on nyt suora 
lentokäytävien vapaareititys mm. Pietari- Loviisa- Tampere- Olkiluoto seutukunnilla. Massiiviset 
huoltokoloniat toimivat Pietarin sotilaslentotukikohdista.  
 
USA, EU hyväksynnällä tietysti. Ongelmallisempaa Suomessa oli saada painettua hiljaisuuteen valtava 
päivittäinen laivanlasteittain levittyvien tappavien kemikaalien mätkimiset kansamme tuhoamisalueille, 
pidettyä "ilmiönä" poissa silmistä. Siksi koko hanke on keskitettynä maassamme suoraan 
Sisäministeriön moraalittomaan, teräksiseen alistukseen. Lehdistön yms. tiedotusvälineistön 
vaientumispakko on otettu maamme viranomaistahossa hyvissä ajoin esiin jo suomalaisten 
koeruiskutusten aikoina. Sovittiin ettei jatkuvissa kemikaalivanoissaan kuolevia seutukuntien 
taivaankuvia julkaista. Ei tuoda keskusteluun foorumeissa, saati lehdistöissä lainkaan. Teon venäläinen 
kansainvälinen kytkeytyminen kuolemankaupan säteilypäästökertymiin on otettu valtiovallan 
erityissuojelun piiriin. Päätettiin surutta uhrata mittaamattomat määrät maa-aloja ja miljoonaluokkaiset 
säteilytysuhrit, koska ydinteollisuuden käsittämättömiä tekoja ei haluta setviä julkisesti. 
           -------------- 
 
Mese 02.06.2010 
 
Aika mielenkintoinen tapaus taas. Tuolla Mesefoorumissa olen saanut jo ihan alleviivatulla lisäluvallaan 
puhella aiemmin vapaasti vuosiluokkaa. No bannia pistivät poliisit kun kerroin, että vaikka olen vuosia 
uskaltautunut olla esim. TVO:n reaktorihallien myrkkyhuuruissa, niin en kovastakaan rahasta tekisi 
Tampereen lennoston myrkkyruiskutuslentoja TVO:n beettasoihtuhuuruihin. Alleviivaten, että moiseen 
hengenvaaralliseen kamikazeeseen suostuu enää v a i n  VENÄLÄISET! Esitin tämän toteamuksen siis 
alleviivatakseni miksi myrkkylento siirrettiin nyttemmin venäläisille. Tapani mukaan osuin taas niin 
arkaan, että poliisit paniikissa paikalle!  
 
Juuri tällaisilla vastareaktioillaan SUPO haluaa kiihkossaan erityisesti alleviivata näin olevan. Olen itse 
ollut näkemässä miten TVO:n yli lentävät linnut palavat s e k u n n e i s a  kivikoviksi savuaviksi 
koppuroiksi lennettyään savupiippujen yli ja siksi tiedän miten tappavaa on lentää samaan 
ionisaatiokaasuun jopa paineistetulla lentokoneella. Totuus o n  ydinalalla aina arka asia. Saa sitten 
tästä itse päätellä mikä tästäkin tekstistäni poliisit paahdutti? . .Ainakaan se ei jäänyt epäselväksi, liika 
oikeassa oleminen on Anne hÖlmlundin diktaturiassa anteeksiantamaton R I K O S ! Ilmeisesti myös 
kaverin alustusten asialliset vihjailut oli niinikää liikaa. 
 
Mese 02.06.2010 
 
Lähetetty: 01.7.2010 19:42    Viestin aihe: Paruski!    
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Juhanit kirjoitti:  
Reittikoneiden sijainteja voi seurailla vaikkapa täältä:  
http://flightradar24.com/  
Jos Finnair/Blue1/Airbaltic tms. tekee sivuhommana noita ruiskutuksiakin nykyään?  
 
*Niin? Onhan se noin toki noin lukien teoriassa mahdollista. Kun SAINT Tampereen lennostokin 
ruiskuttaa TVO:lle sotilaskonein on myrkkysäiliöt lisäpolttoainesäiliöiden paikalla. Niistä tulee sitten 
suulakkeet ohjattuina pakokaasupolttovanaan.  
 
*Siis sinällään esittämässäsi mitään t e k n i s t ä estettä ei ole. Tuolla nyt yleisesti käytössä olevalla 
tavalla suoritetaan tappavia etnisiä säteilypuhdistuksen ruiskutuksia. Tämä on mahdollistettu liki 
koneella kun koneella. Mutta kuten poliisien kirpakkuuksista olemme huomanneet 
venäläiskonetiedotteeni otettiin vastaan , Öö. . miten sanoisin paljastavan kirpeästi. TVO On siis 
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käyttänyt jo p i t k ä ä n 100% venäläisydinosaamisen palveluja. Esim. polttoainehuolto on ollut 
venäläismafiosoilla jo pitkään. Tässä on mm. MTV3 45min ohjelman tiedot käytettävissä miten Venäjä 
on vaatinut lennnonjohtokeskuksiaan ydinvoimalatoimialueilleen aina maamme rajan pinnasta asti. 
Lisäksi esim. T. Halosen kanssa tehdyt salaiset ydinalasopimuispaperit ei paljoja vaihtoehtoja jätä, 
vaikka moraalittomat nettipoliisit muuta esittäisi.  
 
*Lisäksi nyt ruiskutuksiin tulevat lennot tulevat v i i v a s u o r a a n Pietarin kulmista! Ruiskutuskoneita 
oli aiemmin useita pieniä Tampereelta. Nyt yksi ja uskomattoman kovaääninen. Sinänsä myös 
"chemtrailin" koko setti perustuu 100% venäläismyrkkyaineisiin ja niiden rutinoituneeseen ns. 
hallintaan. MULLE saa maksaa aika monen paskamahapoliisin palkan, jotta uskoisin muita kuin 
venäläisiä tekijöiksi nykyään. Itse asiassa poikaitten kone säteilysaastastaan osin t u h o u t u i k i n jo 
noissa TVO:n tappavan vaarallisissa beettasoihtuunlennoissa. Ja olen 100% varma, ettei suomalaiset, 
ei EDES sotilaslentäjät tapata itseään säteilyyn, ei edes rahasta lentoalueen riskipaljouksia viimein 
jutuistani tajuttuaan! Hommassa menee niin keuhkot, näkö kuin alle 40v myös HENKI! itse olen olut 
reaktorihallien säteilyhuuruissa vuosia töissä mutta lentämään beettasoihtuun en TASAN kyllä erehtyisi. 
No joo ylijäämälle= p o l i i s e i l l e   mitä parahin virka, muttei kyllä ihmisille! ; )  
Juu kyllä niin on, hommaan ei saada enää huijattua kamikazeiksi kun v e n ä l ä i s i ä  kuolemaan 
rahasta!  
            ----------------- 
 
Radiofoorumista 
 
*Lukases muuten tästä syytä miksi käyttävät alumiinia beettasoihtuihin. Aika mielenkiintoista kaikkineen 
tässä jutussa on,. ettei ydinala siis "virallisesti" edes tunnusta beettasoihtua! 
 
Radiohullut foorumi, slipsten   Viestin otsikko: Re: *SÄteilyä ilmassa.Lähetetty: 2.7.2010 20:36   
  
Paikkakunta: KP22IG, KP11UM, Global Reach   
Betasäteily on suurienergisiä, suuren nopeuden omaavia elektroneja tai positroneja, (Positroni on siis + 
sähköinen antielektroni ja tunnetaan vallan toisena säteilynä positronisena tai antiainesäteilynä, muttei 
kaveria tunnu haittavan. Todellisuudessa esim. beettamittari reagoi fyysiseen, kriittisen nopeuden 
ylittävään elektroniosumiin, luokitellen kylmästi kaikki nämä beettasäteilyksi. STUK taas valehtelee, että 
vain elektroni joka ammutaan ulos atomin sisällä halkeavasta neutronista on "ns. aito beettaelektroni." 
Edes beettamittarit ei puolestaan kannata tätä STUK valhetta vaan mittaa elektronin beettana vaikka 
sen ampuisi matkaanmikä ilmiö vaan.) Jotka emittoituvat betahajoamisen yhteydessä. Betasäteily on 
ionisoivaa säteilyä ja betapartikkeli hidastuu osuessaan väliaineeseen. Tällöin sähköisen varauksen 
omaava betapartikkeli ja väliaineen sähköisesti varautuneet partikkelit vaikuttavat toisiinsa. Koska 
kysymyksessä on suurienerginen kvantti, syntyy ns. jarrutussäteilyä tai jopa kovaa röntgensäteilyä. 
Ydinvoimaloissa käytetään noiden betasoihtujen absorboimiseen esim. alumiinisia rakenteita. Jo 
muutaman millimetrin paksuinen Al levy kykenee absorboimaan melko suurienergisenkin betakvantin, 
koska se omaa sähköisen alkeisvarauksen.  
              -------- 
 
11.07.2010 Chemtrail. 
 
Täällä tosiaan chemtrailia kärryyttävät 5päivää viikossa jO! 
 
Tässä viime sunnuntailta napsimaani kaksi kiinnostavaa kuvaa tutusti suoraan ydintiinujen päältä 
TVO:lta. Juu kun säteilypaineet ja boorikemikaalivanat näin s e l k e ä s t i  jo suoraan kuvattuna myös 
osoittavat allaan olevia ydinvoimaloita, niin ei ole ollut suurempia tarpeita enää, edes 
"beettasoihtupinkkihakuun kuvistaan." 
http://kuvaton.com/k/9zR.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/9zR.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/9zN.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/9zN.jpg[/img] 
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 Mulle soitettiin muuten eilen 11.07-10 suoraan Pohjois-Karjalasta. Kertoi , että sieläkin tauton 
kovaäänisten 4-moottorikoneitten ylilentely on kasvanut aivan RÄJÄHDYSMÄISESTI! Kun katsoo 
kartalta, niin homma on selvä. Hän itse myös korosti tätä esiin ottamaani chemtrailin Pietari- Loviisa- 
Olkiluotolinjaliikenteestä. Alleviivaten kuulema sopii hänen mukaansaa 100% lentojen reitille myös Itä-
Suomen havaintojensa osalta!  
           --------- 
 
2003! 
 
Klubitus-foorumilta löytyi mielenkiintoinen setti. Olen ihmetellyt milloin tarkemminottaen 
chemtrailaaminen rantautui Suomeemme. On näköjään myös meillä 2003 JO! 
           ------------ 
62.61.66.* takaisin sivun alkuun  
MastahWankah  viestiä: 2937 
kaupunki: Turku [#7] kirjoitettu: 16.7.2010 14:52 
naive, 16.7.201 0 14:02: 
Eikös täällä muinoin ollut jotain kemikaalivanamatskua. En löydä? 
 
Plattarilla oli, onneksi löytyy vielä täältä: http://klubitus.org/f orum_aihe.php? 
id=73232;sivu=1ip: 91.153.115.*  
 
 

527. Tunteeko säteilyn? 
 
Kysyit, että tunteeko säteilysaasteet? No "virallisesti" STUK toki kieltää. Mutta totuus on karumpi.  
 
-Tshernobilin katolla kertoivat tunteesta jossa säteilyenergian sekundäärivärähtelyynsä virittämä 
hammaskalkki kertakaikkiaan fyysisenä tuntumana katoaa suustaan. Hampaitaaan ei vaan tunne, 
vaikka purisi suutaan! 
-Toinen varsin selkeä säteilyn merkkeri on "metallin maun tulo suuhun"! Nytkin metsässä liikuessani 
hahmotan schemtrailin nimenomaan sen mätkimänä säteilymetallin kuristavana omintakeisena makuna 
suussani! 
-TVO:lla säteilystä ionisoituneen ilmanalan elimistö varoitti yleisellä liki käsittämättömän voimakkaalla 
"ydinabnean" voipumisensa voimattomuudella, jota seuraa sitten mm. päänsärkyjännitystä, silmien 
kuivumisesta lopulta herkistyneeseen nenäverenvuotoon asti yms. (KAIKKI nämä olen toki myös 
TVO:lla itse tuntenut!) 
 
Luulisi, että iho suoraankin tuntisi säteilyn vaikka lämpönä, mutta yllättäen EI! 
 
-Tshernossa kertoivat myös miten säteily tuntui raastavan rajuna kipuna jok ikisessä nivelessä, kuin 
sormiaan irti olisi kiskottu!  
 
Kuten alat oivaltamaan säteilyn keskeisin vaikuttajatie on ihmisen sille herkimmät limakalvot. 
Limakalvot, koska sielä solu-uusiminen on kertaluokkia perusihoa nopeampaa. Kun säteilyn energia 
silpoaa kuin haavassa limakalvon soluja se tuo etäistä suoloista tutumpaa ionikasvunsa suolaisuuden 
makua erityisesti suuhun. Säteilytuhossa varoittaen, että solukkoa tuhoutuu ionejaaan menettäen kuin 
haavassa ikään. Jos haluat etäisesti "maistaa" miltä säteily suussa maistuu niin ehkä alumiinifooliota 
suuhun pureksimalla ja 9V taskulampunpatteria kieleen olisi lähempänä "se". Jos kuulostaa oudolta niin 
säteily siis muodostaa ++..ionisaatiota hengitysilmaan. 
 
 Tämän elimistö etäisesti tulkitsee DC-tasa sähkökentäksi ja siksi maistaa tasasähkönä ilmiötä. On 
tässä sitten vielä se kinkkinen, missä tasossaan säteily maistuu? No itse asiassa ionisoiotunut ilma EI 
väräytäkkään oikeasti tilanteessa toimimattomia STUK-dosimetriansa perusmittareitamme, ja silti 
ilmaan varastoitunut säteilyn taso voi olla jo hengenvaarallisen korkea paistaen keuhkojasi kuolemaan. 
Aika karmivaa kun tämän ydinfaktan alkaa tajuta! 
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Eurajoella, Raumanseudulla on räjähdysmäisesti lisääntyneet mm. sydänongelmat. Säteily tappaa ja 
tuhoaa sydänlihaksistoa. Kun vaurioituneita soluja on sekaisin vielä kunnossaolevien kanssa se 
vaikeuttaa sähköistä rytmiä. Vähän sama asia, kun rotat syövät tuhoisasti elektronikaapeleja TVO:lla ja 
mikä tahansa elintärkeä sähköinen reaktorin viestiyhteys saattaa kadota koska vaan eristevaurioista ja 
säteilyn tuhotessa mm. hermosähköpulssien tyyppisiä sähköisiä kulkueristeratoja. Syntyy rytmihäiriöitä, 
vajaatoimivuutta, tuhoisia katkoksia. sydänlihasta ei osata korjaamattomana edellenkään auttaa. Siksi 
verta ohennetaan ihmisille syötettävän rotanmyrkyn marevanien kkaltaisilla veren ohentimilla, että 
huonompikin sydän ohjuemmalla verellä jaksaisi. Olkiluodossa mm. työnjohtajani kuoli samaiseen 
tautiin eläkeikäörajoilleen. Säteilymiehet kertoivatkin sydämmen häiriöiden kuuluvan elimellisesti 
säteilysairastumisen salattuun seuralaisuuteen. 
        ------------ 
 
Turku ydintuhoutumassa. 
 
"Tammikääriäiset natustelivat Ruisalon tammet alastomiksi. T.S.03.06.2010. Jonna Lankinen Tänä 
kesänä moni Ruissalonkävijä on saanut ihmetellä tyhjiksi kaluttuja isoja tammia. Vanhat puut ovat 
näyttäneet kuin pystyyn kuolleilta ilman lehtiä. Puutarhaneuvos Arno Kasvi tuntee ongelman 
perinpohjin. Ruissalossa asuva Kasvi sanoo tammikääriäisiä olevan juuri tänä vuona saarella 
ennätysmäisen paljon. Useilla paikoilla on jopa puolen hehtaarin alueita, joilla tammet kököttävät 
paljaina kuin happosateen jäljiltä. Tammille kääriäisten natustelut voivat pitkällä aikavälillä koitua 
kohtalokkaiksi. -Kun ne eivät saa tehtyä lehtiä, ne eivät kasvata paksuutta eivätkä myöskään jaksa 
tehdä terhoja. Niiden kaikki voima menee uusien lehtien tekemiseen. Myöhemmin kesällä puhkeavat 
uudet lehdet eivät enää ole tammelle tyypillisiä vahanahkaisia lehtiä, vaan pehmeämpiä ja taudeille 
heikompia." 
 
Turusta on linnuntietä matkaa Olkiluodon syyllisiin ydinvoimaloihin 100km, paljon enemmän kuin 
Helsingistä Loviisaan, silti kaupunki tekee kuolemaa säteilytuhojen alla jatkuvan suoraan tulevan 
neutronivuon, kanavasäteilyn ja merituuliputken tuodessa säteilyenergiatuhot seudulle loputtomasti alati 
kasvavana kertymänä. Miten nopeasti tuho TVO:lta on sitten edennyt. Jo 1993 TVO:n ympäriltä 
kymmenien km säteellä löydettiin metsistä tulevaa täyskuolemaa ennakoivia liki 50% 
metsäharsuuntumisia ja mm. kokonaisten jäkälälajien hälyttävää hiipumista SYKEsarja B7 salaisista 
raporteistaan. 
http://kuvaton.com/k/mRb.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/mRb.jpg[/img] 
 
Turun loppua leimaavat todella vakavoituneet säteilytuhot pääsivät mm. jo 2009 kauhukuvina 
samaiseen lehteen vain puolitoistavuotta sitten: 
http://kuvaton.com/k/mRq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/mRq.jpg[/img] 
 
Näistä säteilyionisaatioon räjähtäneistä TV mastoista päästiin eteenpäin vuosi sitten tilanteeseen, jolloin 
TVO kykeni tappamaan Loviisan kanssa yhteisvoimin 300 000ha Suomen megametsätuhoalueet. Nyt 
kun seutukuntien männiköt on tapettu mm. Olkiluoto Turku-Pohjanmaa akselille alkaa myös 
kestävimmät jäljelle jääneet metsien rippeet tuhoutua alati paheneviin säteilymetsätuhoihin. Kuten 
artikkelikin karusti sanoi säteilysaastasta heikentyneillä puille läytyy  lopullisen kohtalonsa takaavia 
syöjiä tukuttain. M.T. lehti on kertonut pitkin kesää pahenemista. Satojen km päähän TVO:lta 
aiheuttamista lukuisista eri laatuisista säteilymetsätuhoista. Tänään alkoikin ydinteollisuus todella 
huolestua puustaan tajutessaan maamme metsät menetetyksi ydinvoimalle lopullisesti! 
 
 uutisoinnin täyttääkin ruikutus siitä, ettei säteilyn tappamista metsistä saa kohta ulos kalikkaakaan! 
YLE teksti TV 03.07.2010."Energiayhtiöt haalivat jo nyt polttoaineeksi kuitenkin kaiken saatavilla olevan 
puun, myös jatkojalostukseen kelpaavan. Kilpailu raaka-aineesta saattaa nostaa puun hintaa 
entisestään". Kuvaavaa, että vasta pari päivää sitten metsiemme puuvarannot tiedettiin hyviksi. Nyt 
yhtäkkiä metsäteolisuus tajuaa menneensä Y-halpaan, koska ydinvoiman lisääminen tuhoaa 
kauhistuttavaa vauhtia loputkin paperiteollisuuden himoamat omat paperikeisarien raaka-aine puunsa. 
Ydinsekoilulla saa mitä tilaa! Niin ydinala makaa kuin petaa! Pistetään vielä lopuksi miten Olkiluodon 
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starttivuosista vain hetki ja suunnattomat metsät ympäriltä kadottivat pysyvästi aiemmat 10mm 
vuosikasvurenkaansa hiipuviin millin osiinsa. Kammottavaa dokumentaatiota tilanteesta tässä: 
http://kuvaton.com/k/mRE.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/mRE.jpg[/img] 
        ------------- 
 
Ruiskutuspäiväys 03.07.2010 
 
Näyttää olevan 2vrk nyt maksimi aika kun myrkkysaastakoneet kykenee olemaan enää poissa. Aamulla 
laskettu lyhyt näytevana tuntuu olevan käytäntö jonka hajoamispaineesta mitataan sateliittien ja 
tutkaheijasteen avulla päivän boori, barium, alumiiniruiskutustonniston määrät. Tuosta vain 2h ja 
pietarilaiset myrkkyvanat useampia rinnakkain ja kuten aina suoraan TVO:n ydinvoimalabeettasoihtujen 
yli. Mielenkintoista olisi tietää montako varpusparvet paistikkaiksi lennosta säteilevän pilven läpilentoa 
tusinalentäjien fysiikan katsotaan kestävän?   
         ---------- 
 
Penteleet olivat alkaneet vähin äänin kunnostaa tuota pistolisäratojaan sinne noin Pellon paikkeilla 
olevaan Ruotsin rajaan yhdistyvään valtaisaan suunniteltuun kansainvälisten uraaniyhtiöitten 
avouraanikaivosraiskioon. Rataa oltiin sekä pengervahvistettu, että uusia ratakiskoja pitkin 
ratapenkareitten valtavasti. Kävi paikanpäältä selville, selvästi on alkamassa totaalituhoamisaikeet 
myös Tornion joki uraanitapetaan surutta ydinhallitustoimin! Kun starttaavat tällaiseen Fennovoiman 
paskatiinut tappaa hetkessä koko herkimmän Perämeren tritiumsaastoillaan, kanavasäteilyillään, 
neutronvuopäästöillään. Sielä ei starttivuoden jälkeen jalo(kaloja) ole kuin valokuvissa! Voidaan 
muutamassa vuodessa todeta Lapin muutetun elinkelvottomaksi IKUISESTI! 
 
 Toki yleisölle paikallislehdissä ko. ratahanketta mainostetaan Levin yleisöratana ja Äkästunturiseudun 
rautakaivosaikein, mutta uraanille se selkeästi ON! Valtavasti oli jo tänä keväänä lehtiviä koivuja myös 
kaadettu radan ympärtiltä ja etenemissuunnilta. Mikä kertoo salaillusta tutusta nopeasta 
piilotustoiminnasta. Kuten ydinsekoilun tavaramerkkinä aina. Eikä tämä toki tähän jää! Oli totaalinen 
SHOKKI huomata miten massiivisin chemtrail-ruiskutuksin Suomi iski jo myrkkyvanojaan taivaalle yli 
12-15km lakikorkeuksien kattoon tauotta heti Oulun alapuolisiin kautta aikain laajimpiin satojen 
tuhansien hehtaarien säteilymetsätuhoalueihin. Kuvittele, merituulen TVO:lta tuomaa saastaa 
epätoivoivimmalla mätkittiin ihmisasutuksiin, pelloille maahan suurkaupungin turvaamisen nimissä 
tauottomalla laajarunkokoneiden teho boori-, barium-, alumiiniruiskutuksinsa peräti yli 500km päässä 
säteilylähteistä!  . . . 
 
Oulu ruiskutusyllättäjä. 
 
Oli muuten enemmän kun s h o k k i  nähdä miten chemtrail laajarunkojumbo ryskytti Suomen 
ydinpäästökatastrofin edetessä esteittä JO hetimmiten OULUN alapuolesta 500km Olkiluotoon asti 
ulottuvaa taivaankantta aamusta iltaan asti! Palasin juuri 08.07 ja kuljin käsivarren Lapista koko 
rannikon läpi ja sain ensikäden reaalitiedot nykypäivän tilanteesta. Aivan bsygedeelistä, Olkiluodon 
beetasoihtu/ kanavasäteilyruiskutuspäästöjä merituulet täyttää jo kahdesta ydinvoimalasta tuollaiset 
matkat! Oulun suurväestöä ns. "suojattiin" aivan s e l k e ä s t i  merenrantaa pitkin kaukaa etelästä 
TVO:lta tulevilta säteilyionisaatiokertymistä! Eikä kyse sielläkään ollut mikään ns. "sattuma 
ruiskuttelusta". Vaan kyse oli tosi massiivisesta systemaattisesta teollisesta massiivimyrkytyksistä 
hätätilassa jollaista Suomi ei ole koskaan ennen kokenut!  
 
Kuulin niin ikään 7.7.2010 YLE TV uutisista, miten säteilymetsätuhot on levinnyt Perämeren perukoille 
asti myös Pohjois- Pohjanmaalle ennennäkemättömän rajuiksi satojen tuhansien hehtaarien 
täystuhoiksi. Alat ylittävät jo 300 000ha viimevuotiset metsätuhot selkeästi, uutisissa korostettiin. 
Metsän kyvyt vastustaa tuhoinvaasioita on ylitetty ja lukuisat eri tyyppiset tuhoeläimikstöt ja -tavat 
niittävät kasvavaa satoaan. Kun kuulin TV- uutisoinnin osasin katsoa kulkiessani taivaalle sillä silmällä. 
Kyllä, kyllä tosiaan säteilyionisaatio on totaalisesti riistäytynyt hallinnasta JO koko Suomen 
merirannikkojen yli Haminasta Ouluun asti. Käytössäni ei ole vielä syväluotaavampaa tietoa kuinka 
ertäälle sisämaahan ilmiö on jo ehtinyt.  Mutta mm. Tampereella metsää on todistetusti tuhoutumassa 
TVO:n toimesta. Ei niin ikään mikään ihme, että biopuuta ei säteilyyn näin kuolevasta maastamme 
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enää uutisoinnin mukaan saada jatkoon edes nykytarpeiksi, saati tripla käyttöön EU:n määräysten +38 
% vaateisiin uudisenergiaan. Nähdyssä säteilymetsätuhoutumisissa paperitehtaita suljetaan satojen 
työpaikkojen vauhdilla tämän johdosta myös. 
          --------- 
 
Anne H. säteilysairastunut! 
 
*Outo juttu, että Suomen poliisijohtajalla Anne holmlundilta on kuulema heinäkuussa 2010 leikattu 
sellaista tautia, jonka julkaisematta jättäminen on olevinaan "maan etu?" . . Kun JOPA kansanedustaja 
Tommi Tabermannin aivosyövistä lähtien oli lehdet täynnä niin MITÄ vieläkin  kammottavampaa 
säteilytautia maamme pääpoliisijohtajistomme potee?. . Olen jo pitkään ihmetellyt, miksei Anne 
holmlund edes eduskunnan TV kevään  ohjelmoinneissa  vastaa suusanallisesti lainkaan annettuihin 
kysymyksiin? No tämä kertoo , että holmlundin 100% SÄTEILYSAIRAUS näkyy jo ulos puheeseen asti 
kertoen synkästi vammaisuudestaan! 
 
No ilmeinen aivokasvain siis on muuttanut poliisipäällikkömme vihamnnekseksi ja julkisuudelta halutaan 
salata, että nykyisten seinähullujen tuhansien moraalittomien ydinpoliisien pääjohtajaKIN on totaalisen 
edesvastuuttomassa tilassa oleva lähinnä kiihtyvästi kasviksi muuttuva muumio! Kätevää, kätevää näin 
ydinalan vastuulisimmassa virassa halutaankin pitää väkivalloin ihmiskuorta joka kohta ei tunnista edes 
nimeään! Juu ja tällaisen salaaminen on sitten olevinaan "maamme etu!" Suoraan yrjöttävää, 
kaameankaaren jätteentuottoa, että maamme kaikkein HULLUIMMAT nykyisin runnotut ydinsekoilut nyt 
näin vyörytetään ihmisten vastuulle, jotka ei LAINKAAN ymmärrä mitä heillä Helsingin maailman 
moraalittomimmat ydinsekopäämme teettää! Järkyttävää, järkyttäVÄÄ!. . . Ei yhden kerran, että 
maamme systeemit on enemmän kuin retuperällä'. Ydinala nähdysti hyödyntää katastrofiaan eteenpäin 
vailla moraalin häivää.  
 
*Tulin eilen illaalla 09.07-10 Lappi TL:stä. Kuvittele, että jo 30km päästä näki miten pinkkinen paksu, 
paksu ydinvoimalapäästöjen beetasoihtuamisten tatina ylätaivaalla ui pohjoiseen pitkin rannaan 
merituulitunnelia kohti Oulua kuin likaviemäri pitkin taivaan kansia. Koetin vangita näkemääni ilta-
autereen kauhukuvaa muuten täysin pilvettömältä taivaalta. Mutta kamerani pilasi otoksia 
ylivalottumalla. Tässä on lehdet notkuneet, ettei mikään aurinkosuojatkaan estä vammautumista 
tällaisesta ilmakehäsaastasta. No toki mikään yllätys ei ole, ettei ydinionisaatiosäteilyä vastaan ole ikinä 
kyetty suojautumaan. Ei myöskään ydinsaastan tuottamaa sekundääristä mm. UV-B taustasäteilyä 
vastaan edes. Eikä siihen kyetä nytkään.  
 
Tavallista auringonsäteilyä vastaan toki toimii ongelmitta metallibigmenttiaineet. Mutta nyt 
ydinvoimaloista sinkoileville kanavasäteilyille, neutronivoille yms. emme mahda enää mitään! Ei vaikka 
jo 500km päässä TVO:lta suoritetaan tauottomia epätoivoisia säteilyionien boorausruiskutusten lentoja. 
Koskahan nämä päättäjämme oivaltavat ydinrikolisuuksiensa määrättömyydet? Erityisesti, kun 
eduskunnasta asti alkaa alati kasvavat säteilysairaudet niittämään todella asiallisesti kypsynyttä viljaa. 
Saavat näköjään myös syylliset kasvavasti ansiostaan, ja siltäosin HYVÄ! Olen a i n a  korostanut, että 
ydinsekoilu osuu JO meidän sukupolveemme. On täysin turhaa luulotella, että sekopäiset 
ydinvastuullisemme pääsisivät ydinrikoksiaan pakoon. Ongelmat ydinalasta on ja pysyy tässä ja nyt! 
Eivät sadat tuhannet hehtaarit säteilymetsätuhoja Suomessa ja kokonaistenm ydinsaastojen 
kuormittamat Selkämeriemme säteilysterilisoitumiset ole mitään tulevaa, vaan tässä ja NYT! 
 
 

528. R.Bertell, Ei välitöntä v. 
 
Rosalie Bertell v. 1991 julkaistussa "Ei välitöntä vaaraa", kiteyttää erittäin kiinnostavia ydinalan 
salaamia yksityiskohtia. 2010 julkaistiin tieto siitä miten ihmiskunnan kyky lisääntyä oli romahtanut -25% 
tasoonsa kasvaen logaritmisesti kiihtyen viimeiset 10 vuottaan. Tälle ilmiölle lehdistökään ei halunut 
keksiä syytä, vaikka australialaistutkija varoitti kasvuvauhdin sterilisoivan ihmiskunnan tulevassa 
vuosikymmenessä! R. Bertell sitävastoin tietää sanoa syyn: 
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- s 39. Säteilylle altistumisen tiedetään myös vähentävän hedelmällisyyttä. Tällöin nainen ei ehkä 
kykene hdelmöittymään tai synnyttämään. 
- S.48. LET säteilyn aikaansaamien ionisoitumien määrä sen kulkiessa matkayksikköä kohden elävässä 
solussa tai kudoksessa antaa sen aikaansaaman lineaarisen energiasiirron (linear energy transfer, 
LET).(Ionisoituma= kanavasäteilytuotto on keskeisintä tuhon tason määrittelevässä biomateriaalin 
tappajayksikössään!) 
 
- S.50. Mikäli tarkastelemme solurykelmän sijasta 1 rad-yksikön säteilylle, jonka energia on 1MeV. Niin 
yhden neliösentin kokoiseen ihoalueeseen kohdistetaan 2,2 miljardia fotonia. Nämä korjaantumattomat 
vauriot k a s a a n t u v a t  näin vaurioittaen ionisoiden vakavasti solukon kemiallista toimintaa tappaen 
solukkoa. Kasautuva säteilytuhon kertymä tappaa. R.M. Sievert Tukholman Karoliinisessa instituutiossa 
huomautti, "mitään säteilyn alarajaa ei ole olemassa." 
-S.51 Aliaktiivinen eli hypoaktiivinen (säteilyn pilaama), kilpirauhanen johtaa väsymykseen, velttouteen, 
painon nousuun, sekä naisilla epäsäännölliset tai harvat kuukautisvuodot. Yhdysvaltoja ovat 
saastuttaneet vuodesta 1943 ydinvoimateollisuus, ydinkokeet vuodestas 1951. Tiedämme mm. että 
kilpirauhashormonitoimintaan vaikuttava radioaktiivinen päästöjodin eräs toimintaominaisuus aiheuttaa 
painon lisää. (Mielenkiintoista, että 10-kertaistunut säteilytaustamme näkyy 10-kertaistuvana ylipainona 
nykyään maailmalla!) 
 
-S.117. Ydinsodan uhrit Hiroshimassa ja Nagasagissa 322 000kpl. Ydinaseiden valmistus ja testaus 
ovat tuottaneet 2000luvun alkuun 22 000 000 uhria. 
-S.118. Fissiohalkeamisprosessi on rajua, jonka vaikutuksesta vedet, ilman ja kiinteän aineen stabiileja 
atomeja muuttuu radioaktiivisiksi. Lopulta putket, koneistot, jopa reaktorin suojarakennus muuttuu 
radioaktiivisiksi. Tätä säteilyvarastoitumamuodon ilmiötä kutsutaan kaunistellen "turbiinihehkuksi"! 
 
- S.172. Radioaktiivisten laskeumien täytyy olla merkittävä tekijä koulumenestysmittauksessa (SAT 
Scholastic Aptitude Test) tason laskussa vuodesta 1968 lähtien ensimmäisistä ydinkokeista 1951 
lähtien. Suurin 1975 lasku kirjattiin Nevadan koealueella 1957 ydinkokeen seurauksena. Älykkyys 
eroissa oli selvä alueellinen painotus. Suurimmat 19 pisteen laskut kirjattiin Nevadassa, Utahissa ja 
Alaskassa. Tilanne kääntyi nousuun kun maanpäälliset ydinkokeet oli kielletty vuoteen 1982-84. 
Nousua ei taas havaittu ydinkoealueilla, jossa USA myönsi maaperän yhä maanalaisten koevuotojensa 
radioaktiivisuusnousut Alaskasa, Utahissa, Arizinassa, Kaliforniassa, Idahossa, Oklahomassa. 
Jatkuvan säteilymyrkyttymisen takaa löytyy myös kasvien, eläinten, ihmisravintoketjujen 
säteilysaastumiset. Radioaktiivisuuden todettiin saastuttaneen jo koko maapallomme ilmakehän. 
 
-S. 198. Perustetun energiakriisin ratkaisun ministerö DOE (Department of Energy)energiatarpeiden 
ratkaisut on tämä energianhuollon ratkaisu ollut aina ollut toissijainen. Ministerön kriisinhallinnan tavoite 
on yleisön tuen saaminen ydinvoimalle "auttamalla" yleisöä hyväksymään radioaktiivinen saastuminen, 
joka liittyy kansalliseen riippuvuuteen ydinaseista sotilaallisen ja taloudellisen turvallisuuden takeena! 
          ------------- 
 
Rosalie Bartell II 
 
S.206. Ydinkoekieltoon ilmakehässä 1963 elokuun 5, tulttaessa kansainvälinen säteilynsuojelu oli koko 
ajan vaiti. Ei ottanut kantaa siviilien ja sotilaiden tahallisiin säteilytyskokeisiin. Ei kommentoinut 
radioaktiivisten kertymähiukkasten kokoontumista ilmakehän yläosiin vuosikymmeniksi. Ydinkokeista 
muodostui sratosfääriin TYPEN oksideja. Jossa ne ohensivat otsonikerrosta ja palaavat 
vuosikymmenien kuluessa maan pinnalle happamina sateina. Beettahiukkaset reagoivat ilmakehän 
hapen ja typen kanssa samalla tavoin kuin salamoissa. Ydinkokeiden vastustaminen saatiin 
näyttämään "epäisänmaalliselta". 
 
S.234.Kaupalliset ydinreaktorit 1985: 
 
Alankomaat      vuoteen 1974=  2kpl =   495MW 
Argenttiina        "    1985=  3    = 1 627 
Belgia             "    1985=  7    = 4 450 
Brasilia           "    1985=  3    = 3 116 
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Egypti             "    1984=  2    = 1 800 
Espanja            "    1985= 18    =15 368 * 
Etelä-Afrikka      "    1984=  2    = 1 844 
Etelä-Korea        "    1985=  9    = 7 266 
Filippiinit        "    1985=  1    =   620 
Intia              "    1985= 10    = 2 124 
Irak               "    1985=  1    =   900 * 
Iran               "    1985=  2    = 2 400 * 
Iso-Britannia      "    1985= 32    =14 538 
Italia             "    1985=  6    = 3 289 * 
Japani             "    1985= 42    =31 363 * 
Jugoslavia         "    1984=  1    =   615 * 
Kanada             "    1985= 24    =15 482 
Libya              "    1985=  1    =   300 * 
Luxemburg          "    1985=  1    = 1 250 
Meksiko            "    1985=  1    = 1 308 
Neuvostoliitto     "    1985= 59    =44 295 
Pakistan           "    1974=  1    =   125 
Puola              "    1985=  1    =   880 * 
Ranska             "    1985= 62    =53 428 
Romania            "    1985=  6    = 4 840 * 
Ruotsi             "    1985= 12    = 9 425 
Saksa-DDR          "    1985=  7    = 2 710 * 
Saksa-Länsi        "    1985= 29    =29 282 
Suomi              "    1984=  4    = 2 210 
Sveitsi            "    1985=  7    = 4 947 
Taiwan             "    1985=  6    = 4 924 
Tshekkoslovakia    "    1985= 10    = 4 400 * 
Turkki             "    1985=  1    =   440 
Unkari             "    1985=  4    = 1 760 * 
Yhdysvallat        "    1985=139    =128 875 
  __________________________________________ 
Yhteensä v.1958-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84  1985 
 kpl         19      34      72      80     131      182 
 MW        3 093   9 637  42 627  64 181  110 079  173 079 
 
USA=  kpl 25% tehona 32% 
CCCP= kpl 11%        11% 
Englanti   8%        11% 
  _________________________________ 
 
Koko maailma 528kpl  yht.403 510MW keskit.764MW 
 
*Listassa oleellista, mm. asteriskimerkityistä valtioista ydinvoimalat on joko pakkotuhottu, tai suoraan 
pommitettu pois maailman turvallisuusriskeinä. Lisäksi esim. Englanti on JO antanut käskyn tuhota 
jokaisen tässä olevan ydinvoimalansa. Lisäksi on paljon muistakin maista poistettu, mm. Ruotsista 2kpl, 
Espanja ja Italia niinikää ovat alasajamassa kaikkea tässä tilastoitua ydinvoimaansa, samoin 
Alankomaat. Japanissa maanjäristys tuhosi 7kpl ydinvoimalaa kerrallaan. Kiivaan ydinbuumin jatkuttua 
tästä 25v ollaan tilanteessa jollloin listasta on JO poistunut, poistumassa YLI TOISTA SATAA noin - 
neljännes. 
 
 Ydinvoimaloita puretaan IAEA:n laskelmien mukaan myös jatkossa enemmän kuin 
uudelleenrakennetaan! Mielenkiintoinen lista kaikkineen ettei ydinvoimaloiden edes teholuokkaa ole 
25v aikana kyetty mainittavasti nostamaan. Verratkaa tätä kehitystä siihen miten valtavasti maailman 
energian kulutus on väliin jäävänä 25v aikana kasvanut. Siksi ydinenergian osuus on nyanssi, karvan 
päälle 2% maailman energiasta enää. Jopa tuuli ajattaa tämän yli näitä aikoja +30% vuosikasvullaan. 
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(*17.07.2010 n. klo 11:00. Julkaistessani tämän listauksen alkoi kansainvälinen nettitarkailuyksikkö 
NSA/NATO ilmoittelemaan, linjojani enemmän kuin merkitsevästi pätkien, ettei ydinherransa y h t ä ä n  
tykkää  
kun julkaisin tällaisia perusfaktoja. Ei senpuoleen, että verorahoistamme elätettävien paskalakkien 
soikoillut ylipäätään k e t ä ä n kiinnostaisi, mutta tiedoksi kaikille jälleen aiheeni jatketusta 
arkaluontoisuudesta.) 
 
       ------------ 
 
Rosalie Bertell III 
 
S. 244.Yhdysvalloissa suoritettu kansallinen rauhantutkimus voidaan kiteyttää johtopäätökseen, ettei 
rauhaa todellisuudessa tarvita, ja jos siihen kuitenkin ryhdyttäisiin, niin kansallisen riippumattomuuden 
säilyttäminen kävisi mahdottomaksi. Sotaa ei nähty valtion toimintana, vaan pikemminkin 
liikkeellepanevana voimana, jota varten valtio on olemassa. Jos sodat katoaisivat, ei riippumattomalla 
kansallisvaltiolla olisi syytä olemassaoloonsa. Aivoriihissä lopetetut sodat johtaisivat yhteiskunnalliseen 
kaaokseen ja valtioiden riippumattomuuden kaventumista. Sodan ja rauhan katsottiin takaavan 
kansalaisten kuuliaisuuden johtajilleen. Sotapalvelus nähtiin sosiaalisena kasvatusohjelmana 
hankalien, kapinallisten nuorukaisten sopeuttamiseen. 
 
 Nämä saisivat vaikka kuolla, jotta liikaväestö vähentyisi ja kilpailu pysyisi aisoissa. Kansallinen johtaja 
sai mielensä mukaan päättää sotatarviketuotannostaan. Näin yhteiskunta saattoi tehokkaasti valvoa 
työpaikkoja ja verotusta. Sota takaa kansallisvaltion riippumattomuuden ja johtajansa yksinvallan niin 
demokratiassa kuin totalitärismissäkin. Sodalla uhkaaminen oli tarpeen ja sodankäynti silloin tällöin 
välttämätöntä paineitten purkuun aseellisesta ylläpidosta johtuen. Johtaja päättää alaistensa elämästä 
ja kuolemasta aivan samalla tavalla, kun alkukantaisissa yhteisöissä isä päätti vaimonsa ja lastensa 
elämästä ja kuolemasta. Kansalliset johtajat eivät tunne tarvetta symbolisia kummempiin 
rauhanponnistuksiin. Mutteivät tahtoneet menettää myös kaikkea täysmittaisessa sodassa. Tämä 
veitsenterällä tanssiminen tuli käytännöksi maailmalla, joka etääntyy kiihtyvästi todellisuudesta. 
 
S.248.1960-70 luvuilla tunnistettiin ja analysoitiin ionisoivalle säteilylle altistumisten vakuuttavaa näyttöä 
säteilyjen haittavaikutusten aliarvioinneista joihin kansainväliset viralliset ydinelimet olivat syyllistyneet. 
Tutkintaa tehtiin Englannissa, Saksassa, Japanissa USA:ssa. Ydinteknologian kylvämien harhojen 
haihtuminen kulkee käsi kädessa ydinvastaisten kansanliikkeitten synnyn kanssa. Näin kansalaisten 
perustavanlaatuinen eloonjäämisvietti on vahvistunut tiedonkasvuista. Ydinvoiman vähenevä 
kannattajakunta tyrkyttää ongelmaansa yhä uusia kasvatusohjelmiaan ja asenteenmuokkausten 
kampanjoitaan ydinalansa hyväksyntään.  
 
S.314. 1960-luvulla järjestettiin tribunaali Japanissa, joka totesi Hiroshiman ja Nagasakin 
ydinhyökkäykset rikokseksi ihmiskuntaa kohtaan! Jopa natsit kommentoidessaan ydinaseohjelmaansa 
Berliinin puoluekokouksessaan 18.07.1943 esittivät hyökkäyspolitiikkaansa vain keinona estää 
Euroooppaa uhkaavaa ydintuhoa! 
 
 

529. S-eroosio 25mm vuodessa. 
 
25mm vuodessa  
 
[color=green][b]Eilen 30.6.2010 valtiovalta antoi julkisen virallisen uhkaukaasin maamme tiedepiireille 
olla tutkimatta lainkaan ydinkriittisiä uusimpia materiaaleja. Myrskyn silmästä nostettiin esiin erityisesti 
VTT:n J. Ihonen, jolle oli materiaalejani sensaatiomaisista säteilyeroosiolöydöksistäni reaktioineen 
ajautunut. Tapaus hakee historiallista vertaistaan ohi synkimpienkin keskiaikojen inkvisition toimien. 
Koko Eurooppa on ydinvoimaan sitoumuksineen suistumassa tilaan, jollaista ei ole nähty. Kuvitelkaa 
mielissänne m i t ä materiaaleja on kyetty toimittamaan maamme ydinkriittisille piireille sellaista, että 
500v toimineet maailman korkeakoulut, yliopistot, professuurit e i v ä t  s a a  t u t k i a !?  
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Kun venäläisvalmisteinen ydinsukellusvene Kursk hukkui= hukutettiin reilu 10v sitten miehistöineen, 
kerrottiin sukellusveneen ulkokuoren olevan käsittämättömän paksua 25cm umpimetallista titaania. 
Satoja metrejä pitkässä laitteessa jalon erikoismetallin kertakäyttö edustaa joitain käsittämättömän 
suuria haaskuumääriä. USA on tehnyt yli 500 tämän tapaista ydinsukellusvenettä erikoismetallikuorin. 
Kaikki maan tekemät ydinsukellusveneet on jo alusta asti suunniteltu kertakäyttöön ladattaviksi. 
Uraania reaktorista ei poisteta koskaan, eikä myös lisätä hengenvaarallisena operaationa, kuinkas 
muuten. Reaktorin annetaan palaa yli kymmenisen vuotta kertakäyttöisenä koko ajan, jopa satamassa 
ollessaan reaktoripotkuri käy. [/b] [/color]  
 
Laitteet on nopeasti loppu, siksi USA pyysi juuri äsken mm. lupaa upottaa näitä sukellusveneitään 
100kpl merien syvänteisiin. Kuvitelkaa jo tuhottavien erikoismetallien määrättömyyttä ydinteollisuuden 
loputtomana haaskuuna. Aivan yksinkertaisen järkyttävää. Miksi ihmeessä vanhoja ydinsukellusveneitä 
ei romuteta uusien raaka-aineiksi kierrättäen? Joku voisi sanoa, että sukellusveneet ovat toki 
sotariskikoneita. Mutta entä ns. siviilien ydinvoimalareaktorit, onhan näiden reaktoripannun 25cm 
rautakuorensa ympärillä 2m paksut lisäbetonisuojauksensa? 
 
 Niin betonin valmistuessa siitä poistuu huokostuen valtavat määrät kaasuhiilidioksideja yms. vesiä 
myös. Aine on silkka v i t s i ydintorjunnan kannalta! Itse asiassa sitä voitaisiin pitää reaktorin ympärille 
asenneltuna betoniputkena, joka ei edes yritä estää yläpuolen ja alapuolen säteilyä. Voidaan sanoa, tuo 
pesusienimäinen läpi hengittävä betoninen 2m suoja on ydinreaktorin seinämistä kanavasäteilystä 
tihkumaan alkaneen vetisen vellin ja kanavasäteilyionikaasujen "Libero vaippa!" Itse asiassa vain 
estämässä ydinvoimalahenkilökuntaa näkemästä miten reaktorin peltireaktori alkaa "itkemään 
kuolettavaa plutoniumia" tuskin 10v käytyään!  
 
Ai niin selitys on edessämme. Juuri se m i k s e i kuvaamiani kanavasäteilyn muodostamien 
puunjuurimaisten sanikkaiskuvioiden porautumista 25-35mm vuosivauhdilla läpi minkä t a h a n s a 
suojaseinämien saa maailmassa lainkaan tutkia! Alamme oivaltamaan yhtä sun toista mielenkiintoista: 
Niin USA kuin Venäjä tekevät ydinsukellusveneensä, tarkoin tietäen, että reaktorit muodostavat 
sanikkaiset säteilyeroosionsa. Koko aluksen 25cm paksu erikoisjalometallikuori puhkeaa käyttönsä 
suunnitteluikänsä aikana v ä ä j ä ä m ä t t ä ! Tonneittain näkemällä tappavaa plutoniumista/ uraanista 
kiintokanavasäteilymetallia porautuu yltympäriinsä kaikkialle. On täysin mahdotonta ja 
hengenvaarallista ruveta jälleenkäsittelemään säteilyeroosiossa vääjäämättä tuhoutuvia 
ydinsukellusveneitä enää! Ydinaseitten taistelukärjet ovat keveytensä puolesta tätäkin ohuemmin 
kapseloituja. 
 
 Taistelukärkien materiaalit vaativat uudelleenpakkaamisia ja puhdistuksia jatkuvana kiertonaan 
luokkaa jopa vain 5 vuosittain. Siviiliydinreaktorien seinämäpaksuus, kas kummaa on 
ydinsukellusveneistä tuttua 250mm. Eikä sitäkään kyetä korjaamaan, kierrättämään, ei edes uusimaan. 
Olkiluodossa vaihdettiin juuri kolmannet totaalisesti säteilyeroosiosta läpi reikäiseksiksi, 
plutoniumsanikkaissaastan täyttämäksi vuosikymmenessä vampuiksi eroosoituneet turbiiniosansa. 
Minua on aina hämmästyttänyt TVO:n suorittama "paineistuskoe". Ideana on pistää korkea ilmapaine 
reaktorirakennusten säteilysuojakuoren sisään. Odotetaan pysyykö paineet sisällä mitaten 
ilmapoistumaa. Mikä on mekanismi, joka saisi paksut liikkumattomat betonien sisään upotetut 
metallipellitykset vuotamaan kuin seulat? Ai niin!. . .Hallitsemattomat sanikkaissäteilyn 
eroosioreikiintymiset!  
-----------  
 
25mm vuodessa II  
 
Niin tosiaan kuvaamani maailman paniikkiin iskeneet sanikkaiskuviot kertovat! Kun radioaktiivisessa 
säteilyssä kanavasäteilyatomeina kaikkialle tunkeutuva mm. pelätty magnetoituva energioissa 
värähtelevä rauta/ koboltti/ nikkeli -atomitonnisto iskee minkä tahansa ydinlaitteen suojakuoreen alkaa 
vääjäämätön puhkaistun pinnan elinikäajan kellottaminen. Metodi on uskomattoman selkeä. Laskin 
elektroniputkien demomaisesta etenemisnopeuden vähintään 25mm/v jopa 35mm/v on mahdollista. 
Valtioväkivaltakoneiston vastareaktiot alleviivaavat tulokseni uskomattoman oikeaksi ja kattavaksi. 
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Meillä on käytettävissämme selkeä väline, joka alleviivaa samalla kaikkien säteilylaitteitten 
käsittämättömän tarkoin ennakoitavan ja myös todetun elinikämaksimin.  
 
ASEA kertoi ydinvoimalansa rakennetun laskennallisen maksimi-iän. Koska voimalaitosten 
kanavasäteilyjen ja neutronivuon säteilyeroosiossaan tappavan säteileviksi muuttuneita keskeisimpiä 
suojalaitteita ei ikinä vaihdeta. Elinikäkatto oli ja on yhä 25-30v. Se, miten nyt puhutaan samojen 
Suomalaisvoimaloiden eliniäksi 60v ei lainkaan muuta karua faktaa. Säteilyeroosion laboraation kokeet 
kiellettiin kautta linjan, koska ydinala tietää tarkoin reaktoriensa suojakuorien vuotavan plutoniumiset ja 
uraaniset pölynsä porautuneihin sanikkaiskuvioreikiinsä tappavan tuhoisasti. Mutta koska 
ydinvoimaloitten näitä piirteitä ei anneta lainkaan tutkia ajetaan kokonaisia valtioita ja maanosia nyt t i e 
t e n miljoonien ihmisuhriensa säteilykierteisiin.  
 
Ilmamme täyttää nyt tauottomat Tshernobylin hidastetumpaa vuotokatastrofia epätoivoisesti 
lentoruiskutuksin "ns. hallitsemaan" komennetut koloniat. Ydinhallintomme päättäjät tarkoin t i e t ä v ä t 
katsovansa käsiinsä kuolevia "hidastettuja" 400 loppuun ajettuja plutoniummyrkyttäjiään kiihtyvästi 
säteilyeroosiorei‘istään vuotavaa ihmiskunnan itsemurhasäteilykalustoja. Mutta koska taloudelliset 
menetykset katastrofin paljastuessa kansoille olisivat taloussysteemejä murhaavia annetaan vain 
voitelurahoja ja tuomittaville kansanmiljoonille lisääntyvää poliisien ja sotilasväkivaltakoneistojen 
ruoskaa vaieta kauhusta. Mihin tämä kaikki sitten vääjäämättä johtaa? 
 
 No ainakin on tullut selväksi, nyt ydinvoiman eteen ollaan valmiita päättäjiemme taholta uhraamaan 
käytännössä rajoittamattomat resurssit. Esimerkiksi k o k o Suomi on luvattu ydinjätekaatopaikoiksi 
kansainväliselle ydinteollisuudelle. Peli on niin raakaa, että 5 milj. kansan uhraamineen ydinalalle 
koetaan silkaksi itsestään selväksi läpihuutojutuksi. Oksettaa ja pyörryttää tajuta samalla kertaa kaikki 
tämä EU/ USA/ Venäjä, G 20 maitten salaisilla kokouksilla toimintamalliksi päätetty. Murhaaminen myy 
ja kun se tässä vääristyy maailman ainoan elävän planeetan kustomoiduksi vääjäämättömään 
täystuhoonsa ajatuksien tarkaksi mallinnukseksi, sitä kiihottavampaa ydinrikoillisillemme. Joku voisi 
tietysti kysyä tähän, mikseivät ydinherrat pelkää omaa tuhoaan? Kysynkin m i l ä välineillä? Millä 
tiedoilla? Millä tutkimusmateriaaleilla? Koska ydinmafiaan on vaan uskottava sokeasti!  
           ------------- 
 
Y-Stalinin vainovuodet Suomessa 
 
Heinäkuun 2 päivänä 2010 saimme kuulla VTT:n ydinkriittisestä kommentistaan valtion varoituksen 
saanut Jari Ihonen on systemaattisesti poistettu mm. "Ydinreaktioita palstoiltaan". Ydinvaltiorikolliset 
ovat aloittaneet systemaattiset päiden leikkaamiset maassamme k a i k i l t a ydinalan 
ammattilaisojaajistoilta. Itsee isä aurinkoinenkaan ei voisi olla ylpeämpi oppivaltionsa oppipoliiseistaan. 
Ydinrikollisuuden pahuus on valtansa kukkuloilla voimantuntonsa sokaisema. 
Tiedepiireille ydinkuria! 
         ------------- 
 
Taidepiireille ydinkuria 
 
YLE teksti TV 30.06.2010 "Tutkijoiden suut halutaan suppuun. Tutkijoilta vaaditaan yhä useammin 
salassapito- ja kilpailukieltosopimuksia, jotta tutkimustietoja EI vuotaisi julkisuuteen. Sopimuksia 
tehdään yhä useammin myös yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Tutkijoiden asemaa hankaloittaa 
epäselvyys siitä, missä kulkee julkisen ja salaisen tiedon raja. Tekniikan Akatemisten Liitto vaatiikin 
tutkijoilta nykyistä selvempiä työsopimuksia ja pelisääntöjä." VTT:n mm. ydinkritiikkiä antanut Jari 
Ihosen nimi mainittiin radion uutisoinnissa, koska hänellekin oli annettu VTT:stä virallinen varoitus 
ydinkritikistään tiedotusvälineille. 
 
 Jälleen kerran huomaa millaiseen aivan avoimeen paniikkiin ydinhalintomme on mennyt. Esim. 
kuultuaan miten olen saanut demottua ultrasalaisia säteilyeroosion mekanismeja kuvannettua. Päivän 
selvää jo uutisoinnin ajoituksista, tällaiseen sensaatiomaiseen tutkimusmateriaaliin nyttemmin 
tutustumaan päässeet kansainvälisetkin tiedepiirit olivat tämän varoituksensa ajoituksen takana. 
Sisäministeriö tietää miten julkisuuteen tuotuina nämä loistavan hyvin myös laboratorioissa 
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demottavissa olevat tiedostoni miten kiintoeroosiorauta uppoaa säteilyenergialla kylmään lasiin ovat 
herättäneet tuskaisaa huomiota. Ja paniikin kasvu poikii näin hulppeaa hätää! 
 
Piti oikein katsoa tuon VTT:n virallisen varoituksen saaneen Jari Ihosen tiedostojani. Kuten olettaa 
saattaa olin lähettänyt kaverille sensaatiomaiset säteilyeroosiotiedostoni 14.06-10! Vain parisen viikoa 
sitten. SUPO oli selkeästi pelästynyt miten maailman salatuimpia säteilyeroosiomateriaaleja alkoi löytyä 
sellaisille henkilöille, jotka alkaisivat näitä myös tosissaan tutkia. On täysin selvää, millaisia reaktioita 
nämä ovat saaneet maamme ydinturvavirannomaisissa. Jo yksittäisten tutkijoiden suita hädissään on 
alettu tukkia, kun todistusmateriaalit kentältä alkavat mm. osaltani ylittää sietorajoja oikein urakalla. 
Ajatelkaa ja kaikki tämä jotta EI kansaamme kohdistuvia ydinmegariskejä alettaisi kriittisesti selvittää! 
         ---------------------- 
Täällä tosiaan chemtrailia kärryyttävät 5päivää viikossa jO! 
 
Tässä viime sunnuntailta napsimaani kaksi kiinnostavaa kuvaa tutusti suoraan ydintiinujen päältä 
TVO:lta. Juu kun säteilypaineet ja boorikemikaalivanat näin s e l k e ä s t i  jo suoraan kuvattuna myös 
osoittavat allaan olevia ydinvoimaloita, niin ei ole ollut suurempia tarpeita enää, edes 
"beettasoihtupinkkihakuun kuvistaan." 
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 Mulle soitettiin muuten eilen 11.07-10 suoraan Pohjois-Karjalasta. Kertoi, että sieläkin tauoton 
kovaäänisten 4-moottorikoneitten ylilentely on kasvanut aivan RÄJÄHDYSMÄISESTI! Kun katsoo 
kartalta, niin homma on selvä. Hän myös korosti tätä esiin ottamaani chemtrailin Pietari- Loviisa- 
Olkiluotolinjaliikennmettä. Alleviivaten kuulema sopii hänen mukaansaa 100% lentojen reitille myös Itä-
Suomen havaintojen osalta!  
 
 
 

530 Ydinrikollisuus. 
 
Ydintalousrikollisuus 
 
Suurta yleisöä todella kiinnostaa tietää m i k ä  on se mystinen voima joka ajattaa ydinvoimaa 
maahamme. Toki ydinalassa kuolema myy. Mutta siinä kun perusmafiosot tyytyvät miljoonan, parin 
kavaltamiseen ydinalalla kavalletaan ilman valtion puuttumisten rikoksiinsa riskejä ongelmitta k y m m e 
n i e n  m i l j a r d i e n  jättiomaisuuksia! Antakaas kun kerron m i t e n ! 
 
Peruspaperifirmojen tulostasetiedot ovat siitä ilkeää materiaalia, jos yhtiö poistaa omaisuudestaan 
uusiin investointeihinsa vaikka 10miljoonaa, niin kadonnut ja käytetty pääoma näkyy yhtiön taseissa 
jatkossa myyntihintaansa alentavina rasitteina. Näin firman todellinen pääoma on koko ajan asiallisesti 
ostajilleen myös näkyvissä. Tämä tietysti haittaa suunnattomasti kun paperiyhtiötä ollaan myymässä 
eteenpäin. Mutta "o n n e k s i"  näin ei enää tarvitse maassamme olla, kiitos kansainvälisesti tuetun 
ydinvaltiorikollisuuden! Eli sanotaan yhtiö TVO paperiteollisuus(P) ostaa itselleen vaikka 50 % TVO 
ydinteollisuuden(Y) osakkuuksista. Näillä papereillaan tietysti yhtiö TVO-P saa valtiolta mm. täydellisen 
veronkierron mankkalaoikeudet. Mutta ahneelle rikokseen valmistautuneelle tämäkään ei toki riitä. 
 
Yhtiö TVO-P ostaa 50 % TVO-Y osakkeillaan 4 uutta ydinvoimalaa, 15 miljardia per laitos. Saatuaan 
maamme politiikoilta näin ydinteollisuudelleen valtion takaaman 60 000 000 000 e uskomattoman rajun 
lainan päästään itse asiaan ja valtiotalousluokan rahakaappauksiin. TVO-P omaisuuden arvo on vaikka 
30miljardia. KOKO tämän omaisuuden TVO-P voi tuhota 50 % TVO-Y osakkeiden ydintehdasvelkoihin. 
Oikeasti laskien TVO-P on näin rahansa sijoitettuaan 100 % pennitön varaton konkkurssikypsä yhtiö. 
Mutta, nyt tulee vaikeimmin tajuttava osuus. Koska ydinyhtiön ottama 30miljardin lainaa ei valtion 
takauksissa tarvitse, saati kannata maksaa takaisin jatkossa, sitä ei myös rikoksessa makseta! 
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 Näin TVO-Y taloustaseissaan on 30miljardin velat. Mutta ne ovat eri firman nimissä kuin TVO-P:lla! 
Velkoja ei näy lainkaan TVO-P taseissa! Nyt voidaan ongelmitta myydä taas TVO-P eteenpäin 
kolmannelle osapuolelle näyttäen ongelmatonta 30 miljardin omaisuutta! Huikea rikos onnistui 
kaksinkertaistamaan ydinosakkaan omaisuuden kenenkään tajuamatta mikä iski. Tilanne on kerta 
kaikkiaan uskomatonta. Näin jokainen ydinvoimalaan sijoitettu investointi mahdollistaa 
kaksinkertaistamaan osakkuusfirman omaisuudet paperilla!  
 
Valtio takaa ydinalalainoillaan kymmenien miljardien lainat, ja mikään maamme instanssi ei uskalla 
kadonneita valtioiden suuruisia omaisuuksia myös tutkia. Ja mikä hommassa näppärintä poliisit 
saadaan suojaamaan tätä talousrikollisuutta, koska ydinyhtiöiden takana seisoo valtioväkivaltakoneistot 
ja muu sopivasti korruptoitava valtiopoliittiskoneisto. Maassamme on näin ollen jatkossa valtavia täysin 
konkurssikypsiä ydinosakkuusfirmoja, joita voidaan vapaasti myydä miljardiomaisuuksiensa taseillaan 
kuin väärää rahaa eteenpäin. Ja kaiken tämän mahdollisti vain ja ainoastaan ydinalaan kytkeytyvä 
valtiorikollisuus! Jonka suosio perustetaan alati kiihtyvästi edelläkerrotuin kymienmiljardihuijauksiin! 
          --------- 
 
Leena Lähteenmäen gradu 2006 
Ydinkokeista ydinvoimaloihin unohtuiko ympäristö 
 
(S.75) Helsingin Sanomat 20.10.1963 Professori Kauko Salimäki SSN ja VSN jäsen. "Raskaitten 
alkuaineiden ytimien halkomisen eli fissioreaktion yhteydessä syntyy aina vapautuvan energian lisäksi 
suuri joukko radioaktiivisia aineita, jotka lähettämänsä ionisoivan energian vuoksi saattaa merkitä 
terveydellistä vaaraa, ei vain niille henkilöille, jotka joutuvat jatkuvasti työskentelemään välittömässä 
läheisyydessä, vaan myös ympäristölle jopa KOKO IHMISKUNNALLE! 
 
(S.72).VSN:n kirje 6.11.1962 merisopimustoimikunnalle "Geneven merta koskevan sopimuksen 
edellyttämistä toimenpiteistä". VSN toimintakertomus vuodelta 1962 liite 16. VSN toimintakertomukset 
1958-1969 SYKE."2. Säiliöön pakattuja radioaktiivisia jätteitä saa upottaa mereen VAIN YLI 2 000 
metrin syvyyteen. Itämeren syvyys EI täyttänyt vaatimusta."(Nyt Posiva aikoo lakia t i e t e n  rikkoen 
upottaa meren täyttämiin Olkiluodon onkaloihin ei edes aiottuun 520m syvyyteen vaan täysin rikolliseen 
420m alisyvyyteen, koska alueen Litoraanimeren oseaaninen tektoniikka on murskannut syvemmät 
kallioalueet hengenvaaralliseksi. 
 
 Posiva toistuvasti ensin valehtelikin kallioluolansa jäävän kuivaksi, mutta tultuaan valheistaan 
julkisuuskirjoituksissa mm. toimestani toistuvasti ilmi myönsi pakon edessä meriveden täyttävän 
luolastonsa hetkessä. Ruotsi on JO perunut Posivan rinnakkaishankkeensa jo hengenvaarallisena ja on 
syvälle sijoittamassa tappavanvaaralliset ydinjätteensä kansainvälisen lain vaatimaan 2 000m. Tällä 
kansainvälisellä lailla haetaan mm. säteilykaasuuntuminen v ä l i t ö n t ä  pintaan kuplinnan estoa. 
Koska "riittäväksi" katsotun paineen lasketaan vaikeuttavan tätä huippuvaarallista ydinjätteen 
perusominaisuutta tulla viiveittä pintaan tuhoisasti. Jopa STUK:n johtaja keväällä (-10) pitää Posivan 
Onkalointihanketta täysin järjettömänä! MIKSEI Suomi noudata tässäkään kansainvälisiä 
ydinturvalakiminimejä!?) 
               ------------- 
 
SUPO ärähti! 
 
*Huomasitko miten SUPO Anne hÖlmlund YLE 21.8.2010. Aamu-uutisten mukaan kuittasi taas 
salamiljoonaiset lisäbudjetit poliiseilleen. Erittäin mielenkiintoiseksi homman tekee, on kulunut tuskin 
paria päivää siitä kun aloin systemaattisesti levittää tietoisuuteen maailmalle tätä tekemäämme videota. 
Huh, huh jälleen kerran huomaa kyllä ketä ja minkä tahojen tiedottamiset Suomessa ydinvastustajilta 
huomioidaan ylettömästi! Olemme kiistatta Y-osaamisen tähtikaartia.  
  
– On uskomattoman t ä r k e ä ä, että maailman tunnetusti korruptoituneemmassa ydinrikollisvaltiossa 
Suomessa on edes muutama uskalikko. Joka uskaltaa kaikesta SUPO- soopasta ja tauottomasta 
ylimaalisen suunnattomasta POLIISI ahdisteluista huolimatta pystypäin esittämään sensaatiomaista 
kylmän teräksikästä FAKTAA maailman tuhoisimmasta ydinrappeumasta. 
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– En sinällään toki kiistä KSM-foorumikirjoittajakysyjälle, etten ole saanut todella, t o d e l l a  p a l j o n  
aikaan! Mutta jos POLIISI- luopiot luulottelevat, että tämä kaikki olisi muuta kuin kalpeaa usvaa siitä 
tulevasta mihin homma vääjäämättä kasvaa, niin erehtyvät kyllä tykki RASKAASTI! 
  
 Niin, mutta mitä varten SUPO kuittasi aamulla jälleen kerran miljardit lisärahat, kuten kerrottiin 
"taisteluunsa mm. ns. ydin "terrorismia" vastaan"? Kun JOPA G.B:n kaltaiset ylikansalliset ydinvoimaa 
vastustavat ylikansalliset järjestöt avoimesti ilmoittavat lehdistöön julkisuuteen, etteivät enää uskalla 
esiintyä Suomen ydin POLIISI-diktatuurissa edes ydinvoiman vastaisissa mielenosoituksissa! . .  
Toistan, että m i k s i  sitten sisäministeriö kuittaa satojen miljoonien varannot POLIISI- toimiinsa 
ydinkriittistä toimintaa vastaan v a i n parisen päivää tällaisten videoittemme julkitulon jälkeen? 
http://www.youtube.com/watch?v=B9la7fLBErw  
  
No selitys on t i e t y s t i  minun, Vesan, Sinikan yms. ja kasvavan määrän peruskansalaisten 
ennekokemattomien ultrasalattujen kvanttiydintiedostojen ennennäkemätön valtoimenaan vuotamaan 
pääseminen! IAEA on siis enemmän kuin paniikissa JO! Oikeasti kyse on tosiaan siitä mitä näemme 
vaikka tämänkin artikkelin aloituksessa. Vesan, minun kaltaisten ammattiydinvoimaosaajien tekemä 
sensaatiomainen videot yms. TVO:n laittomista ja SUPO:lle e n n e n toimiamme 60v ajan o n g e l m i t 
a  omertalla, lahjonnalla ja uhkailullaan salassa pysyneitten loputtomien ydinvaarojen tienoontulot! 
Oikeasti MIKÄÄN aiempi ns. "ydinvastustajataho" ei likimainkaan ole päässyt tasoillamme kiinni 
maailman rikollisimpaan ja salatumpaan ydinsisäpiiritietouteen. 
 
 Näin yksinkertaisesta tässä on oikeasti kyse. KSM aiheesta esiinnostatetussa vuoden takaisessa (-09) 
palstassaan kansainvälisestä Suomen ydinturvasta vastaava kansainvälisesti toimiva SUPO POLIISI 
nimimerkki "Syd" sen kiteytti mielestään näin: "Ydinvastustajana julkisuuteen Suomessa tullut 
ennennäkemätön Arto on osoittautunut myös ennekokemattoman vaativaksi ydinalan vastustajaksi. 
Vastustajaksi, jollaista maassamme ei muita ole ennen tavattu." 
  
"KSM foorumi. Sinikka Tyynelä 24.04.2009 klo 12:40 #5 Re: olli makikoho esiintyy YLE 
Silminnäkijäraportissa. . . Jos Teollisuuden voima olisi pitänyt sähköasentaja Laurin työn laidassa kiinni, 
ei tuollaista hässäkkää varmaan olisi syntynytkään.(Poeloehoe 24.04.2009 11:56) . .(Syd 24.04.2009 
12:22) Arto Lauri muodosti töissä ollessaan 'turvallisuusriskin'.  
- Vai ydinvuotoriskin? . . (Nimimerkkini), Ollihan on ihan huippu !!! 
 
531. 2 000v. varoitus. 
 
2000v varoitus. 
 
. . . Katsoin heinäkuun 14 päivän iltana 2010 taivaalle. Ja mitä näin. . .ja niin yksinäisenä, ainoana 
pilvenä koko näkyvän taivaankannen Olkiluodon ydintaivaat täyttäen. Otin kuvan tästä "pinkki-
tarantellasta". Karvainen, loistava, mutta synkkä kuin vain kuoleman lähettiläästä ihmiskunnan 
varoittajana voi odottaa. Ilmiössä on jotain enemmän kuin syvällistä viimehädän viestintää koko 
maailmamme jäljellä olevalle elämänkirjon maapallon väestölle. Ihmettelyyni asettui miete, mistä 
tämänkaltainen ilmiö laajemmassa mitassaan sikiää? Pinkki pilvi oli kuin syyttävän sormi TVO:n 
laitosten yllä ojentelemassa selkeästi näkyviä jalkojaan maailmankaikkeutemme ympärille, 
aikomuksena imeä telluksemme kuiviin. 
http://kuvaton.com/k/9Lp.jpg 
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JIM TV ohjelma keväällä 2010 maailmanlopun enteistä oli varsin valaisevaa. Siinä käytiin 
systemaattisesti läpi maailman suurimpien ja kuuluisimpien menneisyyden kulttuurien esittämiä 
ennustuksia suhteutettuna lähitulevaisuuteemme. Koko ohjelma oli selkeästi lähtenyt liikkeelle yhdestä 
oleellisesta lähtökohdasta. Kaikki keskeisimmät ennustuksia tehneet kulttuurit asettivat juuri 2000-luvun 
tuleville ihmismiljardeille yhden selkeän varoituksen. "Kuljette kohti aikaanne jossa ihmiskunnalla on 
kaksi mahdollista tietä kulkeaksenne. JOS valitsette väärin saatte tuta täystuhon!" 
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 Mukana olivat kaikki keskeisimmät ns. "aavikkouskonnot", myös niin faaraot, atsteekit, hopi- intiaanit, 
aboriginaalit Australiasta, Intian ja monien suurimpien maailmanlaajuisten kulttuurien historiansa 
kivijalkaperustan tiedot. Viestien yhdenmukaisuus jo sinällään oli hämmentävä. Mutta jos mahdollista 
vieläkin kiinnostavampaa asiassa oli tajuta, millaisella vimmallaan ihmiskuntaa varoitettiin erityisesti 
aikalaistemme kahden tiensä probleemin olevan koko Maapallon tärkein jatkuvuutensa kysymys.  
 
Tässä vaiheessa voidaan vähätellä historiaa ja vaatia nykyisyydestämme lisää tukevaa materiaalia, jos 
sitä edes löytyy? Niin. . Aikamme suurin hulabaloo ja kupla otsaan tuomionpasuunoiden, jos EMME 
hylkää miljoonat vuodet meitä palvellutta CO2 tuottoon perustuvaa hiilen polttotekniikkaa niin 
suistumme täystuhoon! Täysin järjetöntä väittää tällaista ja erityisesti miksi juuri NYT? No totuus on 
tarua ihmeellisempi, jos kuulustelemme tarkemmalla korvalla. Nykyinen aikamme on suorastaan 
hullaantunut ilmaisemaan, miten olemme täystuhon partaalla, jos polttelemme puita nuotioissamme. 
 
 Tällainen väitteenä on silkkaa hulluutta, koska ihmiskunta on poltellut nuotioitaan ja luonto 
tulivuorillaan, metsä- ja suopaloillaan tuottanut miljoonasti enemmän CO2 tuotoksiaan. Meriemme 
biojäteplanktonmassat mätänevät metaaneiksi 21-kertaisin kasvihuonetuotoin jo yli 4miljardin vuotensa 
megatonnistoin. Nytkö meidän pitäisi pysäyttää nämä? Todellisuudessa Venäjän Putin ilmoitti v.2008, 
Venäjä lopettaa maansa turvallisuuden nimissä 50 % maailman URAANIN tuotannosta vastaavan 
toimensa! Tämä kolmesti toistettu ja toteutettu pääjohtajan ilmoitus on jotain enemmän kuin outoa. 
Koska juuri ydinvoimaa Suomessa väitetään maailmamme pelastajaksi. 
 
 Miksi i h m e e s s ä  Venäjä lopettaa puhtaimmaksi väitetyn juuri kriittisellä hetkellä? Mitä vastasi 
USA:n pääjohtaja Obama haasteeseen? Ilmoitti valituksi tultuaan päätehtäväkseen ajattaa alas KAIKKI 
maailman ydintehtailut! Mikä uskomattominta sai myös Venäjän Putinin ja Medejavejin mukaansa. 
Tavoite on vallan käsittämätön. Maailman kaikki ydinasetuotanto romutetaan tässä ja nyt vain 10 
vuodessa! Arpa on jo heitetty. Maailman kaksi merkittävintä johtavaa presidenttiä ovat muusta 
maailmasta poiketen leimanneet YDINVOIMAN maailmansa vaarallisimmaksi ja nopeimmin 
tuhottavaksi vastustajakseen! Noinko vaan maailman suurin syyllinen on kemikaalisen 
chemtrailaamisen pääkohteeksi yhtäkkiä päätynyt ydinalan säteilypäästöjen valtava kerrytys!  
          --------- 
 
Taivaalta enteitä tulevasta? 
 
Yllä olevan juttuni jälkeen tietysti monelle tulee mieleen, juu enteitä tosiaan voi esitellä. Mutta onko 
väitteen takaa esittää jotain JO tapahtuvasta? Mielenkiintoinen kysymys tosiaan. Meille on jo esitetty 
varsin, miten sanoisin mustanpuhuvaa taivaankannen täyttävää ydinsäteilyn kertymän traamaa, enkä 
tässä nyt tarkoita pelkästään jo vuodet jatkunutta päivittäistä kemikaalivanojen lentokoneista suoritettua 
"chemtrailia". Joka näkyy kenelle tahansa asiaa selvittelemään innostuvalle. Vaan sen aikanaan 
Suomerssa aloittanutta paljon massiivisempaa ennekokematonta taivaantuhoenteilyä ja avaruuksien 
silvontailmiöitä: 
http://kuvaton.com/k/9PQ.jpg 
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http://kuvaton.com/k/9Pl.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/9Pl.jpg[/img] 
 
Miten "666"-ydinmyy? 
 
Muistamme miten keväällä 2010 Puolan silloinen hallitus oli haltioissaan ja ilmoitti Itämerestä uudella 
tekniikalla saatavan puhtaan kivihiilikaasun tuottavan maan ja osan EU:nkin seuraavan 300v 
energiantekotarpeet. Tuotanto alkaisi jo 2011, eikä Puolan tarvitsisi näin ollen edes harkita 
ydinvoimalan pelättyjä suunnattoman tuhoisankalliita hankkeita. Tästä presidenttilausunnon 
julistuksesta ei mennyt aikaa kuin karmivat 2vrk ja koko Puolan hallituksen jokainen johtaja 
presidentistä, pääministeriin saatettiin murhattuina haudan lepoon. Ei jätetty mitään epäselvyyttä siitä 
mihin ydinenergiamonoliittien avoin uhmaaminen nykyisessä maailmassamme johtaa. Systemaattiseen 
joukkotuhontaan! Lukasin 15.7.2010 miten ydinteollisuus oli "hyödyntänyt suruajan" maassa. Puolaan 
ollaan ruhjomassa väkipakolla ja huomatkaa pääsyyllisen USA:n tuottamia kenellekään kelpaamattomia 
plutoniumjätelaitoksiaan 6kpl! Niin ja toki syylliselle Venäjän 100 % hallitsemalla ydinenergian 
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polttoainehuollolla! Kätevää ja taas saa ydinpahuus ansionsa mukaan ja kansainvälisen 
ydinrikollispoliisien siunaukset oli järkyttävien tekojensa luonne nähdysti mikä tahansa! 
         -------- 
 
Keeley CO2 koe. 
 
YLE teema 26.07. Puhui tutkija Keeley:n intohimosta mitata ilmakehän todellisen CO2 pitoisuuden. 
Kokeilla, joka ei olut ennen onnistunut. Ohjelma näytti mielenkiintoisen demonstraation. Siinä oli 
infrapunakamera jonka edessä metrinen kirkas muoviputki, kamera näytti arkisen ilmakehän läpi 
kynttilän lämpöliekin kuvan. Kun edessä oleva metrinen ilmaputki täytettiin CO2 hiilidioksidilla sitoutui 
kynttilän liekin IR-fotonointi kaasuun niin hyvin, että kynttilän kameran antama IR kuva katosi kokonaan. 
Simppeliä, juuri tässä kokeessa näytettiin konkreettisesti miten arkinen ilmakehämme kykenee 
VARSTOIMAAN viivästyttäen fotonisäteilyä itseensä. 
 
 Energiafotonit olivatkin katoamattomia, kuten jo Einstein jo oivalsi kaavassaan e= m* c^2! Oleelista on, 
ettei IR-fotonointi toki katoa, vaan muuntautuu viivästyen sekundääritilaansa, josta IR-fotonointia ei 
klassisesti enää löydy. Hiilidioksidin tapauksessa yksittäiset hiiliatomit alkavat varastoida itseensä 
energiaa alkamalla värähdellä itsensä ympärillä sitouttaen fotonointia aktiivikiertoon itseensä. Jos 
koetta olisi jatkettu riittävästi olisi kynttilän lämpöenergia aikansa kaasun energiavaarastoja täytettyään 
piripintaan alkanut uudelleennäkyä kameraan sekundäärisäteilymuotoina. Tämä on tärkeää tajuta 
kokeen luonteesta myös. 
 
Sama koe pitäisi päästä testaamaan myös säteilylähteillä ja katsoa miten ilmakehän aineet, jalokaasut, 
happi ja monet muut sen osaset tekevät t ä s m ä l l e e n   s a m a n loogisen varastoituman 
viivästyksen muillekin säteilyfotonointienergioille! CO2 on luonnollinen osa ilmakehäämme. Mutta niin 
on myös jalokaasut ja muut vastaavat aineet. Tiedämme, että ilmakehämme esim. radonatomi kykenee 
varastoimaan itseensä radioaktiivisia säteilyenergioita luokkaa 21 000 000eV atomiaan kohden. Eikä 
tämä jää tähän. Voimme toistaa saman asian myös kiintoaineilla. Pommitamme beettasäteilyllä 1Ws 
energiamäärällä beettamittaria. Ja asennamme tähän väliin 2mm alumiiniliuskan, niin mitä t o d e l l i s 
u u d e s s a  tapahtuu? 
 
 Käy kuten CO2 IR-fotonikuvauksessa, beettasäteilylähde näennäisesti "katoaa" mittarilta. Mutta mitä o 
i k e a s t i  sitten tapahtuukaan väliin jäävässä alumiinissa? Itse asiassa t i s m a l l e n  sama kuin CO2 
tapauksessa. Alumiinin atomirakenteella on eräs mielenkintoinen kyky,  kyky varastoida jokaiseen 
atomiinsa 7 900 000eV säteilyenergiat! Tämä energiavarasto toimii kuten yllä jo kerroin. Alumiinin atomi 
alkaa varastoida säteilyn energioita itseensä ionisoiden itsetään elektroneja, kanavasäteilyn 
++..ionisaatiota  ja ns. "Malenkan-kuorimallin esittämin kvadrupoolimomentein". Energia EI IKINÄ 
yksinkertaisesti katoa, vaan muuntautuu eri sekundäärienergiansa tilaan, josta beettasäteilymittari ei 
enää regoi! Ilmiö on toistettavissa alkuaineilla ja aina suurimpitaajuiseen gammafotonointiin asti saman 
säteilyenergioiden katoamattomuusfaktan toistuessa aina vaan. 
           ------- 
 
Ranskalaispoimintoja. 
 
26.7.2010 FSTV5 esitti ohjelman klo:21.50 Ydinvoimaloiden maa. Ranskan Le Havresta. Ohjelmassa 
kerrottiin useita häkellyttäviä tietoja ydinvoimaloiden ratkaisemattomista ongelmista myös sieltä. 
Vaientamisen omerta kansan keskuudessa oli omassa luokassaan. Muttei silti samaa tietoterroria kuin 
Suomessa. Kukaan ei siis yksinkertaisesti uskaltanut puhua ydinvoiman rikoksista maassaan. Eräs 
hätkähdyttävin tieto oli, että maailmassa toimineet VAIN kaksi ydinjätteen jälleenkäsittelylaitokset 
Ranskan Le Havre ja Englannin Sellafield olivat kyenneet muutamassa vuosikymmenessä aivan 
uskomattomiin kansainvälisen mittasuhteen megatuhoihin.  
 
Olivat päästäneet maailmaan prosesseistaan mm. radioaktiivista jodia niin suuria määriä, että koko 
MAAPALLOLLA olevan radiojodin määrä oli 2,5 kertaistunut! Väite valottaa myös sitä miten tehokkaasti 
radioaktiiviset kaasuuntuvat aineet vesiimme ja ilmakehäämme leviävät hetkessä kaikkialle. Ohjelma 
valotti muita supersalaisuuksia. Mm. USA  oli systemaattisesti kieltänyt maassaan ydinjätteen 
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jälleenkäsittelyn liian vaarallisena. Nyt tätä kuolemanoppia Areva on tuomassa Japaniin jo 14v 
kiriräjähtäneenä olleeseen epäonnistuneeseen laitokseensa ja ennen kaikkea Suomeen. 
 
1/ Maailmalla on kansainvälinen ydinturvalaki, joka yksiselitteisesti KIELTÄÄ ydinjätteen hautaamisen 
matalammalle kuin 500m! Posivaa tällaiset kansainväliset lait eivät näy hetkauttavan maailman 
korruptoidummassa Suomessa. Jossa jätetään liki 100m pinnemmalle. 420m Posivan Onkalosyvyys 
rikkoo likimain kaikkia maailman ydinturvalakeja surutta! Lisää vettä konkreettisesti myllyyn. 2/ Arevan 
haastateltu ydinturvajohtaja korosti, että ydinjätteen varastoinnissa heillä on y k s i  ja sitäkin tärkeämpi 
kansainvälinen määräys. Ydinjätteet EIVÄT saa joutua tekemisiin lainkaan veden kanssa 
vuosituhansiin. Posiva/ TVO konsortio ei tässäkään kunnioita m i t ä ä n  kansainvälisiä ydinturvalakeja, 
koska Posivan Onkalot on alusta asti merivesitäytteisiä! Kun vauhtiin päästiin, niin TVO/ Posiva/ Suomi 
rikkoo vielä kolmattakin aivan keskeistä kansainvälistä ydinturvalakia. 
 
 3/ Ohjelmassa Areva tarkoin varotti, ettei ydinjätettä voida sijoittaa 100v aikana myöskään saveen, 
koska polttoaine tulee tällaisessa suljetussa tilassaan niin suunnattoman kuumaksi, että sulattaa, rikko 
ja epäbalansoi ympärilleen jätetyn saven totaalisti. TVO/ Posiva perustaa nykyisen laittoman 
ydinjätteensä maksimijäähdytysajan murto-osaan 40vuoteen! Ilmankos TVO/ Posiva loppusijoittaa 
ydinjätteensä surutta 40v bentoniittisaveen, joka Arevan tiedolla sekä lohkeaa, että sulaa 
toimimattomaksi aivan liian aikaisin sinne pistettyyn ydinjätteen lämpöön! Aivan u s k o m a t o n t a  
miten laajasti, systemaattisen syyntakeettomasti STUK kanssa tätä ydinrikostaan ihmiskuntaa vastaan 
Posiva voikaan toimia, missä on vastuulliset maamme valvontaviranomaiset? Paljollako näissä 
rikoksissa on politiikkojamme ja poliisejamme lahjottu rikoksen mukisemattomaan läpimenoon 
lehdistöstä puhumattakaan? 
 
 

532. Chemtrail, chemtrail. 
 
20.7.2010. Taivaan on tutusti täyttänyt aivan tauoton chemtrailauksen meininki. Juu se sama 
vitivalkoinen 4 moottorien laajarunkokone kone ajaa jatkuvalla syötöllä edestakaisin läpi länsirannikon 
alueiden. Mutta nyt sain taas muutaman uuden lisähahmotuksen. Kone siis syöttää kemikaaliaan 4 kpl 
moottorinsa vanoina, mutta nyt vanoista selkeästi huomaa miten kaksi vanaa on vain samaiselle 
kemikaalille. On selkeästi havaittavissa miten kaksi sisäkkäisempää kemikaalivanaa on eri kemikaalista 
kuin ulkoiset vanat. 
 
 Sisemmät putoavat paljon nopeammin ja kiehkuroituvat sumuksi jäävien reunaparien selkeästi 
yläviuhkaantuvia alempaan kerrokseen. Tämä kertoo siitä, miten epätoivovimmalla yhä vaan etsitään 
edes hiukan paremmin toimivia kemikaaaleja! Kuvittele vähintään 7 vuotta on taivaan kansien 
ydinvoimalapäästöjen säteilyvoita koetettu hillitä ilman merkittävää onnistumista. Täytyy lentäjien 
pinnan käydä epätoivosta punaisena jo!  
  
No toinen yhtä hälyttäväksi osoittautuva merkkeri miten lentojen toistumat näyttäytymiset ovat jopa 3h 
välein! Siksi tämä Pietarista toimiva kone ei juuri enää ehdi kuin ajattaa rantaviivaa pitkin: Pietari- 
Loviisa- Helsinki- Turku- Olkiluoto- Oulu - ja samaa kiivaasti takaisin. Taas meni megakalliiksi käyvä 
mitä arvelisin 100 000kg lasti ydinboorimyrkkyä kansamme tuhoksi. Kolmas merkkieri oli, miten 
sanottiin juuri maailman ilmaston lämmittäneen meret ennätyskuumiksi +16,2C. Siis huom. jos 
kyseessä olisi vaikka ilmaston viilennyslennot aerosolein ja meret lämpiää v u o d e s s a   asteen, niin 
silkkaa fiaskoa! 
 
 7v ruiskutukset osoittautuisi myös noin silkaksi miljardeja maksaneeksi kansainväliseksi pelleilyksi! 
Sitten taas jos laskemme ruiskutusten oikein koettavan laskea säteilytasoja maailman ilmakehästä, niin 
megafiasko! 7-10v ruiskutuksien alun kerran kuukaudessa suoritetusta ylilennosta 
ydinvoimalaitosalueen päällä ollaan nyttemmin jo kerran 3h sisällä MEGA KATASTROFI! Ei tarvitse 
paljon oivaltaakseen, homma kusee reisilleen. Maailman kasvavaa ydinsäteilypäästöään pilkotteleville 
valtioviranomaisilla on JO tiedossa homman päätymiset totaaliseen miljardien kansantuhoon!. ..  
        ----------- 
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90 astetta! 
 
21.07.2010. Chemtrail ralli saa alati oudompaa kiihkoa. Olkiluodossa nähdään uusi vitivalkoinen, 
tunnukseton  laajarunkoruiskutuskone 4-moottorillaan jopa 2h välein. Kaikesta maallikko huomaa 
millaiseen paniikkiin maamme ydinturvaviranomaiset on menneen kesän kuluessa päänsä pistäneet. 
Lopullinen läpimädäntyneen kansiainvälisen ydinrikollisuuden illuusiokuplat eivät kestävällä pohjalla 
enää kauoja ole. Minulta muuten kysyttiin miksi niin harvoissa kuvissani chemtrailkoneen vanat ovat 
tehneet mutkan? Tämä oli toki odotettavissa, koska vain salaisissa sotilastehtävissään sisäministeriön 
alaisuudessa rehvasteleva kone sellaisia mutkia lentokieltoalueen ydinvoimalaitosten välittömässä 
läheisyydessä edes tekisi, ei siviilikoneet.  
 
Liitän tähän erittäin mielenkiintoisen kuvan, jonka otin klo 13:15. Kuvaajan selän takaa kone tulee 
Tampereelta. Ruiskuttaa suoraan Olkiluodon päälle, kuten kemikalivanoissa säteilyeroosiota alas 
ruiskuttaessa tehdään. Mutta nyt jännää. . .Kone teki täyden 90-asteen käännöksen oikealle, suoraan 
Ouluun päin. Tästä sensaatiomaisesta tilanneanalyysistäni teki suorastaan filmaattisen, kun jälleen 
kerran samainen kone palasi Oulusta vain tunnin päästä, ylittii TAAS Olkiluodon. Mikä kuvaavinta 
satatonniset boori, barium, alumiinikemikaalinsa TVO-säteilysaastaan loppuun ruiskuttaen kääntyi 
Olkiluodosta suoraan Helsinkiin päin! Niin tai siis Pietariin jälleentankattavaksi. Kuten näistä 
ydinrikollisista alamme oppia. 
http://kuvaton.com/k/VG9.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/VG9.jpg[/img] 
        ----------- 
 
Venäjä ruokaboikotti. 
 
2010 Koko heinäkuun loppua on leimannut Venäjään tuotavien elintarvikkeiden boikotoinnit ja halu 
kiristää nimenomaan Suomesta tuotavan elintarvikkeitten toksigologisia ja radiologisia mittauksia. Asia 
on maamme lehdistössä otettu vastaan hämmästyksellä. Miksi i h m e e s s ä karkeasta 
myrkkykulttuuristaan tunnettu Venäjä yhtäkkiä vaatii korjaamaan maamme nykymyrkkytasoja ja 
säteilystä piittaamaton vaatii maaltamme jotain ennekokemattoman rajua ruokamme myrkky ja 
säteilyseulontoja? Mikä tilanteessamme yhtäkkiä alkaa muuttua? Oikeasti Venäjän toimenpiteissä ei ole 
mitään outoa!  
 
Edellyttäen tietoa tietysti kuinka härskiksi maamme ydinturvavirnanomaiset ovat asiat täällä päästäneet. 
Niin tasolle, joka s y y s t ä  kauhistuttaa jopa naapurimaitamme boikottiin asti. Chemtrailaamisessa 
ilmaruiskuin nyt maassamme käytetyt boorit ja bariumit ovat tietysti pelättyjä myrkkykemikaaleja. 
Varsinkin kun niitä levitetään kuukaudesta toiseen miljardein litroin. Kun taas näitten ja 
alumiinijohdannaisten mukaana ydinvoimaloitten salatuista säteilykertymistä ruokapöytiin kulkeutuvat 
tuhoisat kanavasäteilyt, neutronivuot ja muut mittaamatta jätetyt neutriinot, isomeerivireet, Malenkan-
kuorimallikertymät lisäyskerrointaulukkoineen ovat varta vasten massamurhaavaa ylläkerrottua 
radiologiaa. 
 
Sain sattumalta selville, miten jo toukokuun alussa oli Venäjä hiljaisuudessa tehnyt ennakoivia 
tehotarkastuksia maamme elintarviketehtaissa. Oulusta alaspäin Pohjanmaalta, Nurmoa, Forssaa ja 
muuta asetettiin boikottiin. 14 ruokateollisuusaluettamme haluttiin asettaa Venäjän tuontikieltoon. Kun 
taas helsinkiläisherrojen oma alueensa mm. Vantaata jostain syystä ei. Peräti 9 
ruokakatuotantopaikkaa läpäisivät venäläisseulonnan. Helsingin-sanomassa oli ollut tarkentava kartta, 
joka oli paljastava ja karuudessaan selkeä. KAIKKI ne paikkakunnat, jossa venäläisten nelimoottorinen 
laajarunkokone parhaillaan suorittaa Suomeen palkattuna kevään alusta lähtien tehostettuja boori, 
barium ja alumiinisäteilyn allasruiskutuksia on johdonmukaisesti asetettu tuontikieltolistoille!  
 
Palat loksahtavat täysin loogiseen järjestykseen. Suomen Tarja Halosen, Medvedev:jin kanssa sovitut 
Sisäministeriölle alistetut "chemtrailruiskutusten" varsinaiset säteilykaatopaikkakunniat määrättiin, sai 
Venäjä aitiopaikan ja ruiskuttajana tietää tarkoin mitä maahan TVO:n ja Loviisan ydinvoimalapäästöistä 
alas kemikaaleilla pelloille mätkittävät myrkkytonnistot maamme elintarvikeketjuissa aiheuttavat! 
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Suomessa asia on ydinrikostyyliin TABU. Mutta koska Venäjä EI ymmärrettävästi halua tapattaa 
kansaansa myrkkysäteilysaastoin, on selvää, boikotti pysyy! 
             ------- 
 
Turun chemtrailvaroitus. 
 
Näyttää se Medevedevin esimerkki purreen laajemmin maamme korruptioviranomaisiin. Lukekaa tämä. 
T.S.27.7.2010. Terveystarkastaja asetti turkulaiskioskille myyntikiellon. Artikkelissa kerrotaan miten 
Turun terveysvirnanomaiset olivat alkaneet löytää erilaisia "vierasaineita", jopa itsepuhdistuvista ja 
itsepastöroituvista laitteista! Suuri ihmetyksen aihe jutussa oli, ettei tällaisia vierasaineista johtuvia 
myyntikieltoja ole annettu aiemmin kyseisille laitteille. Minkä elintarvikeyhtiöt sille mitään mahtaa, kun 
Suomen ilmatilaan myrkytetään chemtrailaten miljardeja litroja kaikkialle säteilyineen myrkkyineen 
leviävää boori, barium alumiiniaineita. Kaikkein kuvaavinta asian epätoivoisuudelle on artikkelin 
loppukommentti: "Turkulaisen jäätelökioskin myyntikiellosta kertoi ensimmäisenä Yle Turku. 
Seuraavaksi terveystarkastajat ryhtyvät seulomaan myynnissä olevien marjojen, sienten ja riistan r a d i 
o a k t i i v i s u u t t a !" 
 
Heläyttävää koko jutussa on, havaita, varsinaisella artikkelilla ei ensin lainkaan puhuta muusta kuin 
epämääräisistä "pilaantumismyrkyttymistä." Sitten kuin kirves tyhjyyden ilmasta heitetään esiin miten 
maamme terveysvirnanomaisia on alkanut vain viikko jälkeen venäläisboikotoinnin herättämänä 
hälyttävistä kiinnostaa t ä y s i n  samat kuin venäjän boikotoiva presidentti jo toi esiin. Jostain kumman 
syystä maassamme on alettu hysteerisesti pelätä kaikkialle leviämään päässeitä säteilyaineita! Tämä 
olisi vallan järjetöntä, jos emme tuntisi keväällä käsiin räjähtänyttä säteilysaastan alas myrkyttämisen 
"chemtrailaamisen" olevan kaiken takana. 
 
 Kuten hyvin tiedämme KOKO Suomessamme ainoa mainittavan arvoinen nimenomaan säteilyn 
räjähdysmäisesti taustasäteilymme 10-kertaistamumisen takaa löytyy kylmää faktaa. Lo-1 ja Lo-2, ja 
ennen kaikkea OL-1 ja OL-2 laitokset ovat kaikki yli-ikäisyyttään kanavasäteilyin reikiintyneitä säteilyn 
logaritmisesti kasvavia uraanin  ja plutoniumisen kanavasäteilykasvun loputtomia tuottajia! Juuri 
viranomaiset i t s e  tällaisilla "lipsahdusmyönnöillään" selkeää enemmän alleviivaavat, maamme 
säteilyvuodot ovat ryöstäytyneet hallinnasta totalitäärisesti. 
 
PS. 28.7.2010. Kello 23:55– 0:15 Ja v i e l ä vaan kuuluu tauoton venäläisten chemtrailaajien ryske 
taivaan kannesta! Koneen pinnistellessä n. 12km äärikorkeudessa yliraskaasti säteilymyrkkyineen 
lastattuna muuten hiljainen maanala peittyy katatoniseen jälkipoltinten ryskeeseen, ja konetta EI voi olla 
havaitsematta. Ilta on jo täysin pilkkopimeä, koska sadepilviä lipuu taivaalla pieniä kuurojaan kastellen 
ydinaavikoituvaan maahan Olkiluodossa viimeisinä vesiantimiaan. En aiemmin ole kuullut, saati 
havainnut, että säteilymyrkytyksiä tehtäisiin näin myöhään. Yhtä kaikki tilanne näyttää nykyään 
pahenevan viikoittain alati kiihtyen. On vaikea enää edes pukea sanoiksi tätä kauhun tilannetta johon 
ydinalan sekoilukulttuuri on Suomi-äidin, ainoan maamme suistanut. 
 
 Kuten kuvaan sopii niin jo seuraavan aamuvarhaisesta sama ostettu venäläiskoneen tauoton 
lentokoneen chemtrailaamisen inferno tervehtii. Ruiskutuslentoihin EI nykypaniikin kasvussa enää 
suvaita hetkenkään tauotusta! Huomionarvoista seuraavan päivän lehdistössä, chemtrailaamisen 
jääminä löydetty mm. nitrofuraania, ennenkaikkea tetrasykliiniä, jonka vaikutus on mm. raudan 
imeytymisen estot, elimistön "vierasainepoistojen jälkihoidot!". Mielenkiintoisia kustomoituja piirteitä, 
koska reaktorien pelätyimpiä kanavasäteilylajeja on mm. samainen ++..ionisoitunut rauta! Lisää vettä 
myllyyn mm. tetrasykliinin keskeinen apuaine on ALUMIINItristearaatti. Kuten muistamme 
chemtrailauksen niin ikään eräs keskeinen aines on juuri alumiinikemikaalit! Otin malliksi ja 
mielenkiinnon herättämiseksi, juu kyllä venäläisen 4-moottorikoneen Loviisa- Olkiluoto tilatun säteilyn 
alasruiskutuskemikaalien ja sitä loogisesti seuraavien boikkotti kemikalien välillä ON "järisyttävän 
suoria" kytköksiä.  
            ----------- 
 
Chemi 30.7.2010 
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UumPSS! Herään aamuyöstä hornamaiseen ryskeeseen! Mitä. . m i t ä !! On kuin pihallemme olisi 
pudotettu itsensä atomipommi. Ikkunoita helisyttää vielä pitkään ja raastavasti. Hämäränsokeuteen 
alkaa verenä valua ajatuksentaju mistä tässä on kyse. Suomeen Tarja Halosen ja Medvedev:n sopimat 
venäläiset ydinsaastaa maahan mätkimään miljardipalkoin ostetut lentovoimat ovat iskun takana. 
Niinpä tietysti. TVO/Loviisan läpipaskoiksi hötöiksi kanavasäteilyin, neutronivoiden 
plutoniumpäästötonnistot on taas kerran onnistuneet hälyttää ESA satelliittiin. 
 
 Olkiluodon yläilmakehän säteilyarvoionisaatiot karkaa kirjaimellisesti arvoina pilviin. Sehän on 
chemtrailauksen elinehto, että ehtivät mäiskiä kuolemanmääriin kasvaneet tappajauraanipäästöt 
syyttömien siviilien keuhkoihin ja ruokapöytiin asti. Venäläiset jo protestoivat syystä, etteivät TVO/ 
Posiva/ Fortumien/ Fennovoimien ydinpaskoja syö! Mutta Suomessa on tuhatpäiset hampaisiin asti 
aseistautuneet POLIISI- armeijat sitä varten, jotta suomalainen perusrahvas kyllä mukisematta 
helsinkiläisherrojensa plutoniumit syö! Niin  ja jos ei syö, Anne hÖlmlund panee taas karhuryhmänsä 
väkivalloin syöttämään. Suomalainen tunnetusti ei ydinsikaniskojaan nuolematta jätä. 
 
 Vilkaisen vielä varoiksi kelloa, 04:15 ja heinäkuun lopun aamuyö -10. Muuta kun äkkiä vaan unta 
palloon rahtusen, kunnes 4-moottorinen kokovalkoinen häivevärjätty venäläiskone palaa 
teurastelemaan taas tehtyään 100 000L kertatankkauksensa Pietarin sotilaskentillä. Jaa muuten sain 
selkeästä Maaseudun-tulevaisuuden julkaisusta varmennettua miten tämä maamme kuolevaksi 
myrkyttäjistö toimii. Ostettu vuodessa miljardeja maksava, merelliset määrät mm. CO2 tuottavat ja 
maaperämme ikiajoiksi booraavat, bariumoiva ja alumiineinsa säteilytunkioksi myrkyttävä 
"tulirengaskolmion lennosto" on reitityksiään miettinyt. Huomioikaa kukin, miten Venäläisille mm. MTV 
ohjelma "45 minuuttissa" ihmetellyt armejaostoin lennonjohtotutkaesto-asemat ja reittivarsihuollon 
varalaskupaikat yms. asemoituu piirroksiin. Kuten huomaamme ydinsäteilyn alasmätkiminen 
kansamme massamurhaamiseksi ovat valtiohallintomme ja ydinrikollistemme pitkään jatkuneen 
toiminnan sydäm. . Öö, korjaan ydinalansa lahjuslombuukkien pääasia! 
http://kuvaton.com/k/V7M.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/V7M.jpg[/img] 
           --------- 
 
MUSTA "vana" 17.08.2010. 
 
quote author=rotaatio link=topic=6702.msg52493#msg52493 date=1282042457] 
[quote author=TV:stä tuttu Arto:   Oliko?[/quote] 
Juu Hyvinkään pohjoispuolella taivas täynnä nyttenkin. Veikkaus on, että viivoja seuraamalla päätyisin 
Pietariin tai Loviisaan, semmoinen on suunta.  Onhan noita kuvia 
http://www.google.fi/images?q=chemtrail&hl=fi&lr=lang_fi&client=firefox-
a&hs=nsz&rls=org.mozilla:fi:official&tbs=lr:lang_1fi,isch:1&prmd=ivdf&source=lnms&ei=GGtqTPv7OcjKj
AfSpuGhAQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&ved=0CBsQ_AU4Hg[/quote] 
 
– Niin, että reititykset Pietariin ja Loviisaan on näin ollen vahvistettu osaltasi. Kiitos tärkeä lisävinkki!) 
– Kuvasi kyllä olivat just, eikä melkein  eivät jätä kyllä poliisipelletulkintaa noi! 
- Tuo pimeässä valtion kasvattaman kansansa sienivertauksesi osu, ja nauraen napsahti! Suomalaisia 
ydinala tosiaan kasvattaa syytämällä meille silkkaa tiedollista paskaansa. Ydinrikolliset POLIISIT toimii 
tosiaan noin. Minne CCCP katosi? Ai niin ei minnekään vaan siirtyi SUOMEEN. 
 
17.8.2010. Tapahtui merkittävä muutosKOE TVO/ SUPO:n jatkuvasti kasvavassa 
kemikalioruiskutuslennoissa. Muutoksen näkee erityisen hyvin tilanteesta ottamassani kuvassa. 
Korostan, että näin ilmiön itse tänä päivänä aivan ensimmäisen kerran. Suuri yleisö oli selkeästi 
päässyt aivan liian lähelle tajutessaan miten chemtrailaamisella ydinvoimaloitten ympäristöön pyritään 
ruiskuttamaan alati kohoavat säteilykertymät ilmakehäionisaatioista alas kemikaalein. Mitä useammin 
hämärää ruiskutusta on jouduttu tekemään, sitä selkeämmin niihin kiinnitetään huomiota 
ydinvoimaloiden ympäristöissään. Kun jopa armeijalta Aamulehteen asti kysellään hämäristä 
merkittömistä ruiskutuskoneista, sitä suurempi paljastumisvaara ydinterrorillaan on. 
 
No nyt haetaankin epätoivon vimmalla ratkaisua siihen, ettei taivaat täyttäviä myrkkyvanojen jäämiä 
huomattaisi. Kuvaani katsomalla huomaa miten ylhäältä tuleva Auringon valo muodostaa s e l k e ä n  
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mustan myrkkyvanan valkoiseen pilveen, mitä ihmettä? Erityisen oudoksi otokseni tekee miten pilven 
reunan yli vasemmalla tyhjällä taivaalla varsinaisen mustuuden aiheuttajaa EI silti näy! Venäläisten 
chemtrailvanan tekniikkaan on kehitetty uusi entistä paremmin myrkyt piilottavaa tekniikkaa. 
Ilmakehässä Olkiluodossa maistuu tuttu sama metallin maku ja äitelä ylipureskeltu polymeeraus, kuin 
aina ennenkin. Mutta pilven rakenteellinen läpivalaistuma on tramaattisesti toinen. En ole koskaan 
aiemmin tavannut kauhunsekaista MUSTAA vanaa! 
 
Hetimiten tuli mieleeni, että itse koe-myrkkysuutin tuottaa niin mikrohienoa pisaraa esim. 
ultraäänikiteillä, ettei valkoisen valon vaatimaa pisarakokoa suoraan muodostu. Polymeerikuitumaisuus 
muuttaa pisarat pitkulaisen polaarisiksi, eikä pisarakoko kasva riittäväksi valon valkotaittoon. Nämä 
ensinnä tulee variaatioon mieleen. Varsinaisen myrkkytonnistoa näemme joka tapauksessa olevan 
edelleen taivaamme täydeltä kuten jo olemme huomanneet. Mielenkiintoista, että jatkuvasti asiaan lisää 
huomiota kiinnittävän yleisön reaktiot pakottavat Suomen säteilyruiskuttajat kehittelemään entistä 
kalliimpia piilottamisratkaisujaan. Mutta kuten kuvistani huomaamme, ei onnistu piilotukset edes noin! 
Päinvastoin yleisö alkaa kasvavasti panikoitumaan tajutessaan, että nyt päittemme päällä on jo 1945 
Hiroshiman ydinpäästöistä tuttu ja pelätty salatuin säteilykertymien "MUSTA SADE!" 
http://kuvaton.com/k/wBE.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/wBE.jpg[/img] 
               ----------- 
 
PINKKItaivas päivitys. 
 
Yhä useammin tunnun törmääväni foorumeissa ydintusinapoliiseihin ja vastaaviin, jotka luulottelevat 
kansalaisille, että taivaan tilanteet TVO Olkiluodon päällä olisivat ikään kuin "jämähtäneet" johonkin 
sellaisiin tilanteisiin, joissa oli vuosituhannen vaihteen jälkeen. Ikään kuin täysi ydintuhoonsa luisuva 
TVO ei muuttaisi tilannetta kohtalokkaammiksi kuukaudesta toiseen! No esim. pinkkitaivaan klassikosta 
beetasoihdusta yhä revitään foorumeissa jutusteluja siitä miten alueen beetasoihdun sai esille vasta 
spektrianalysoimalla valokuvat. Aikaa on kulunut muutamia vuosia ja alati TVO:n reikiinnyttämät 
reaktorit päästyään yli-ikäänsä tuotavat nykyvuoteen jo niin yksinkertaisen törkeitä pinkkitaivaita, että 
silmiin koskee! Nykyään tilanne kun on tosiaan totaalisen toinen, vain umpisokeat poliisit eivät halua 
uskoa tapahtumamuutoksissa silmiään. Oikeasti koin tilanteitten muuttuneen niin käsittämättömän 
nopeasti ja käsittämättömän p a l j o n, että halusin pienen päivityksen. 
 
Kun puhutaan nimenomaan päivityksestä niin puhutaan hetki myös vielä vuosi sitten kuukausittain 
suoritettujen satunnaisten ydinvoimaloitten lentokoneitten chemtrailausten valkosavuvanojen 
muuttumisesta. Nyttemmin aamusta iltaan 2-3 tunnin välein suoritetuiksi teollisiksi 
venäläismyrkytyksiksi booria, bariumia ja alumiinia ruhjotaan nykyään neutronivoiden ja 
kanavasäteilypäästöihin riutuvien ydinvoimaloiden päälle teollisin tuhattonnistoin. Eikä tässä toki kaikki! 
Nyt valkeaksi pelkäksi sumumyrkkymatoksi ruhjoutuva taivas saa jo tutustua myös MUSTAAN 
myrkkyvanansa tuottoihin. Systeemin kokeilut pyörähtivät käyntiin, kun on aloitettu vastikään ja 
päivityksiä lisää odotellessa maailman ensi-iltaan siitä miten vanhojen valkovanojen joukkoon on 
alkanut ilmestyä myös sysisynkkiä patamustavanoja: 
http://kuvaton.com/k/wGA.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/wGA.jpg[/img] 
 
PINKKI on myös nykypäivän sana, kuka edes yllättyi? Nyt taivaankansia Olkiluodolla on verenkarvasta 
katsoa JO arkisesti paljain silmin. Kehitysmuutos on ollut kerta kaikkiaan musertavan shokeeraava! 
Otin malliksi tilannekuvan tänään 18.8.2010. Miten ihmeessä tällaista värimaailmaa enää voisi edes 
kommentoida? Punaisuus on kerta kaikkiaan päällekäyvää, ei tällaisesta marjapuuropunasta enää 
tehokkainkaan spektrianalysaattori voisi punaisempaa neutronivuovirettä etsiä. Jo suoraan 
kännykkäpokkarilla otetut pinkintaivaskuvat ovat tulleet ydinpaniikkitilan merkkinä, alati yleisviikkojen 
päivittäisiksi arki-ilmiöiksi. 
http://kuvaton.com/k/wG8.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/wG8.jpg[/img] 
 
19.08.2010.Heti aamutuimaan klo 8:20 tilanne on jo se, että Olkiluodon muuten pilvettömälle taivaalle 
ovat sisäministeriön ostamat vitivalkeat venäläiskoneet vetäneet neutronisäteilylähteen TVO:n yli 
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kaksoisristeävät megalomaanisesta ydinkuolemisestamme kertovat boorausmyrkkyvanansa. Tilanne on 
siis totaalikatastrofissaan: 
http://kuvaton.com/k/wu6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/wu6.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/wue.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/wue.jpg[/img] 
 
Kyseisten reaaliaikaisten dokumentaatiokuvien jälkeen tulee lähinnä mieleen. FIN yhteiskuntamme on 
totaalisen sairas ydinvoimastaan! Ydinturvapoliisistollekin muutoksien rajuudet ovat luokkaa, jolloin 
yksinkertaisena kaipaavat takaisin tilannetta 10-5v takaa, jolloin beetasoihtujen pinkkivärejä piti vielä 
silloisissa säteilytasoissa edes hiukan etsiä. Ei tosiaan tarvitse haeskella enää! Nyt pinkki jo paljain 
silmin konkreettisesti räjähtää verikarvaan punapinkkinä kuviin suoraan ja mutkattomasti! 
                 -------------- 
 
Uudelleenpäivitystä 20.08. . .  
 
Chemtrailauksessa jatkuvat säteilyionisaation kasvut ovat aiheuttamassa kiihdytettyä lisäpainetta. 
Ydinhallinnon toimenkuva sisäministeriölleen pitää tapahtumat suurelta yleisöltä yhä tarkoin kiinni. Olen 
jonkin aikaa miettinyt suurtako laajarunkokoneitten kalustoa Olkiluodon tauoton boorisäteilymyrkytys 
työllistää. Keväästä alkaneet ruiskutukset kun ovat tuoneet näkyviin vain yhden vitivalkean venäläisen 
4-moottorikoneen kerrallaan. Mutta muutospaineet ajoivat näkyviin ensimäisen kerran 12km 
korkeudesta silmiini KAKSI laajarunkiokonetta myrkyttämässä rinnakkain. Suuntanaan Oulu- Olkiluoto- 
Turku. Kuvan laatu on heikko ilman zoomia, mutta kaksoisvanat vasemmalta pohjoisesta oikealle 
etelään horisontin suuntaan: 
http://kuvaton.com/k/w3O.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/w3O.jpg[/img] 
            -------------- 
 
KSM satoa. 
 
KSM-foorumi tekniikka 24.8.2010 22:23:36     Otsikko: Vastaus:* V i d e o .    Pelle Peloton 
  
 Noita vanalentoja tulee seurattua "aitiopaikalta" kun koneita menee yli. Tässä viimme keskiviikkona 
18.8.10 huomio:  
Aamu kahreksasta vana oli taivaalla yhteen saakka. Uusi ilmestyi paluulentona puoli kahdentoista 
aikoihin ja vana roikkui taivaalla pari tuntia edeten tuulen mukana itään.  Lentoreitti on normaalisti etelä-
pohjois suunnassa Vaasan ja Ruotsin puolelle. Useimmat reitti-, loma- ja rahtilentoja. Hieman 
kauempana menee Lontoon ja Tokion välinen linja. Länsi -Itä suuntaaan lentävät koneet pistää 
väkisinkin silmään sillä ne on harvinaisia ja niiden perässä tulee melekoonen tomu, joka leijuu ilmassa 
pitkään. Normaalisti vana häviää viiden kymmenen minuutin kuluessa. Edellisellä viikolla niitä ilmestyi 
ristiin rastiin pitkäksi aikaa.  
 
Perjantaina kone meni suoraan pään yli klo 9 ja tomu siirtyi koneen mentyä lounaaseen. Se tuli 
lännestä lentäen itään. Myös ukkonen tuntuu kulkevan näiden vanojen perässä, kun niitä seuraa 
ukkostutkalla...  
 
*Tärkeä huomio! Tarkoittaa juuri sitä, että myrkyn kokoamat säteilyt ionisoi arkisen ilmakehän sähköä 
johtavaksi. 
 
Maanantaina heräsin suihkarin ääneen, taivas pilvistä. Seurasin myöhemmin aamulla yhreksän jälkeen 
lentoja täältä: http://www.flightradar24.com/  
 
Silmiin pisti Norjan yllä oleva lento, joka alkoi reittivanan mukaan Atlantilta ja erikoisinta siinä oli se, 
ettei mitään tietoja lennosta esiintynyt. Vasta kun kone laskeutui Venäjälle ja pysähtyi, koneesta tuli 
hetkeksi tiedot esiin:  
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*Taas erittäin tärkeä lisäkommentti. SUPO on alistanut Suomen säteilymyrkytyslennot salaisiksi 
operaatioikseen. Venäläiskoneet tunnistaa ylimaalatuista venäläismerkinnät peittäneestä 
kokovalkorunkostaan. (Kuten kertoi mm. Aamulehti aiheesta Tampereen seuduilla.) Näistä salaisista 
bioorauslennoista ei tiedä tarpeeksi edes SAINT. Aivan uskomatonta koska ilmatilan valvonta heillä 
"pitäisi olla" ihan kunnia-asia. Kysynkin m i k s e i armeija sitten pakota, tai asein uhkaillen toimita 
ruiskukoneita alas hävittäjillään tehtävätunnustukseen? Ai niin koska ruiskutuskoneittten kaikki muukin 
ydinvoimalaan liittyvä toiminta on korruptoitunutta ja SUPO/ POLIISI virannomaistemme 
lahjontakulttuurien läpi ryvettämää kansansa murhaamista. 
 
0000000  
* Callsign: 0000000  
* Flightnr:  
* Reg:  
* Hex: 4CA884  
* Model:  
* Airline:  
* Lat: 63.2509  
* Lon: 12.29381  
* Altitude: 37000 feet (11278 m)  
* Ground speed: 517 knots  
(957 km/h / 595 mph)  
* Track: 110°  
* Radar: ENVA  
* Squawk:  
 
Lento Atlantilta Länsi - Itä suunnassa Norja Tronheim - Ruotsin Sundsvall- Pori eteläpuoli (Eurajoki) -
Riihimäki-Pernaja -Loviisa meren ylle ja Suursaaren pohjoispuolelta Venäjän puolelle Sosnovi Boria 
kohti ja lento päättyi sen vierelle Sisto-Palkinon paikkeille klo.11.05. Huomioitavaa on, että samaa reittiä 
käyttää moni lentoyhtiö, joiden tiedot on julkisesti koneen kuvan kanssa näkyvissä.  
 
Koneensta tuli lisää tietoa hetkeksi sen pysähdyttyä, tai sen mentyä itänaapurin ilmatilaan:  
0000000  
* Callsign: 0000000  
* Flightnr:  
* Reg: EI-UNT  
* Hex: 4CA884  
* Model: Boeing 777-212ER (B772)  
* Airline: Transaero Airlines  
* Lat: 59.80243  
* Lon: 28.75177  
* Altitude: 36400 feet (11095 m)  
* Ground speed: 0 knots  
(0 km/h / 0 mph)  
* Track: 0°  
* Radar: EFUT  
 
 
533. B-6, B-12, sinkki, säteilyvitamiineista. 
 
*Kysyttiin tästä vitamiineissa TÄRKEIMMÄSTÄ hiivan B- vitamiiiniasiasta. Kysyjä oli silminnähden 
yllättynyt, miten tärkeä hiiva ihmisen hengissä pysymiseen ylipäätään on. Homma näyttää olevan 
monimutkaisempi, kun muistinkaan. Hiivaan kuuluu ainakin B-6 ja B-12, muita B-vitamiinikatalysoinnin 
efektejä ja esimerkiksi sinkki osallistuu tärkeänä prosessiin. B6, B12 vitamiinit ja magnesiumin puute, 
ovat klassinen esimerkki siitä millaisia valtavia täysin tarpeettomia tuhoja terveydellemme aiheutuu, kun 
joku asia ensin huomataan kytkeytyvän sataprosenttisesti säteilystä sairastumiseen ja sen 
huomattuaan asia verhotaan kiivaasti viranomais- TABU:ksi. 
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 Jatkuvasti lisääntyvässä säteilytaustassamme. Ihmisten B-hiivavitamiinien puuteskasvu aiheuttaa 
pahenevaa vajausta ja kierre valmis. Ydinala tekee k a i k k e n s a  ettei kukaan keskustelisi miten B-
vitamiinit ja mangnesiumit katoavat kiihtyvään säteilytystressiimme. Aihe lakaistaan systemaattisesti 
maton alle ydinturvan viranomaispakosta. Seurauksena kansa tajuaa entistä vähemmän käyttää näitä 
elintärkeitä säteilysuoja-antioksidentteja ja sairastuvat hurjemmin. Valitettavaa on, kuten ydintyylissä 
aina, asia on vain kaikkein ammattiosaavimpien erityissisäpiirilääkärien tarkasti hallinnoimaa 
erikoisydinosaamista.  
 
http://kuvaton.com/k/VgV.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/VgV.jpg[/img] 
M74 on Ruotsin ydinvoimaloitten tritiumkylläisiin säteilylauhteessa kuoleviin kalanpoikasiin iskevä 
klassinen säteilysairaus. Ruotsi alkoi hämmästyä kun maan runsaat ydinvoimalan lauhdevesissä olevat 
lohikannat alkoivat systemaattisesti kadota v.1974 ydinvoimaloittensa starteistaan lähtien. Nyttemmin 
lohikalat katoavat USA.Kanada, Chilen kalakasvattamoista asti. Aiheen käsittely on ydinklassikkona toki 
TABU, josta sen selkeän säteilyluontonsa takia ei sallita keskusteluja ylipäätään missään.  
 
Yhtä kaikki B-vitamiini-imeytintä on antioksidantti, jota on käytännössä vain elävässä hiivassa! Tämä 
erikoisvitamiini ei itsessään ole edes varsinainen vitamiini, vaan katalyytti joka parantaa ratkaisevasti 
mm. B-12-vitaminin imeytymistä elimistöön. Aivan uskomatonta miksei asiasta muuten kerrota IKINÄ 
MISSÄÄN! B-vitamiinit on kuten tiedetään "stressivitamiini antioksidantti". Kauheaa asiassa, ettei 
tavallinen teollisuudessa käytetty ns. kuivahiiva sisällä lainkaan tätä elintärkeää imeytymistä 
moninkertaistavaa ainetta. Koska elävästä hiivasta tehdyt teolliset prosessit saattavat epäonnistua, on 
systemaattisesti siirrytty keinonostatusaineisiin ja ruokasuudan kaltaisiin lisäaineisiin. 
 
 Nykyäänkin toki pienleipomoista löytyy myös elintärkeään elävään hiivaan tehtyä leipää, yleensä 
paperipusseihin pakattuna. B-vitamiinin pitäisi saada elimistöönsä useita kertoja viikossa. Puutteen 
aineelle huomaa mm. stressaantumisolostaan. Stressi itsessään lisää taas B-vitamiinin tarvetta ja kun 
sitä imeyttävää hiivaa ei juuri missään ruuassamme ole on kierre valmis. Elävässä hiivassa 
muodostuva B-vitamiini-imeyttäjä onneksemme säilyy myös 
paistetussa viljatuotteessa. Olisi erittäin tärkeää saada elävää hiivaa elimistöönsä vaikka 
sämpylöissä,leivässä, ylipäätään jostain. B-vitamiinia imeyttävä hiiva on seurannut ihmiskuntaa viljelyn 
keksimisestä lähtien. Ja aina esiintyneenä ruuassamme on pikku hiljaa muodostunut erääksi kaikkein 
tärkeimmiksi hivenaineiksemme. 
 
C-vitamiini puolestaan tuhoaa B-vitamiinia. Koska nykyihminen saa runsaasti C-vitamiinia 
tuoretuotteista korostuu jälleen lisähiivan tärkeys B-vitamiinin imeyttäjäkatalyyttinä. Saksalaisen 
ravintotutkimuslaitoksen 
(DGE) mukaan 19 - 35 vuotiailla saksalaisilla on vakavia vitamiinien puutostiloja. 82 prosentilla naisista 
on vitamiini D:n puutosta, 52 %:lla on E-vitamiinin puutosta ja 49 %:lla C vitamiinin puutosta ja jopa 99 
%:lla B-vitamiineihin kuuluvan foolihapon puutetta!  
 
USA:ssa laki määrääkin lisäämään foolihappoa leipään, jauhoihin, riisiin ja makaroniin. (Maassa 
tajutaan alati kasvavien mittaamatta tieten jätettyjen ydinvoimaloiden kanava, neutronivuo, Malenkan-
kuorimallisäteilypäästöjen merkitys tässä, toisin kuin Suomessa!) Maitoon on siellä lisättävä D-
vitamiinia ja suolaan jodia, (60-luvulta niin ikään alati kasvavat radiojodipäästöt ydinvoimasta taas 
taustalla tässä). Saksalaisen kardiologin mukaan foolihappo, E-, B6- ja B12-vitamiinit yhdessä estävät 
homocystein aminohapon syntymistä. Homosystein vahingoittaa verisuonten seinämiä ja siten edistää 
niiden kalkkeutumista.(Säteilyn kasvu ja ionisaatiopuskurin mm. seleenin puutos mukana 
säteilysairauskasvussamme systemaattisesti. Ydinvoimaloiden säteilypäästöt pakotti lisäämään 
maaperäämme seleenipuskuriapulantaa heti ydinvoimalastarteista. ) 
 
B6-vitamiini 
Wikipedia. B6-vitamiinin rakenne B6-vitamiini eli pyridoksiini on vesiliukoinen B-vitamiinien ryhmään 
kuuluva ihmiselle välttämätön vitamiini. Pyridoksiini osallistuu elimistön aineenvaihduntatapahtumiin, 
kuten 
valkuaisaineiden aineenvaihduntaan ja monien hermovälittäjäaineiden (mm. dopamiini, adrenaliini, 
noradrenaliini, GABA) tuotantoon. B6-vitamiinin löysi Paul Gyorgyi vuonna 1934. Parhaita B6-vitamiinin 
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lähteitä ovat eläinkunnan tuotteet kuten liha, kala, sisäelimet, munankeltuainen ja maito, sekä hiiva ja 
täysjyvävilja. 
 
 B12-vitamiini 
Syanokobalamiini B12-vitamiini (kobalamiini) on tärkeä nopeasti uusiutuvien solujen, kuten veren valko- 
ja punasolujen muodostuksessa sekä hermosolujen toiminnassa. Molekyylitasolla sitä tarvitaan 
homokysteiinin metylaatiossa metioniiniksi sekä haaraketjuisten aminohappojen kataboliassa. Puutos 
aiheuttaa mm. megaloblastista anemiaa, jota kutsutaan myös pernisioosiksi anemiaksi. Puutoksen eräs 
alkuoire voi olla kihelmöinti ja tunnottomuus ääreishermostossa kuten sormenpäissä. Pidempiaikainen 
B12-vitamiinin puutos johtaa peruuttamattomiin vaurioihin elimistössä. Kaikki B-vitamiinit ovat 
entsyymien tarvitsemien koentsyymien esiasteita. 
 
 Kobalamiinin kemiallinen rakenne on vitamiineista monimutkaisin. Se on koboltin ja 
korriinijohdannaisen, kobolttia kelatoivan aineen kompleksi, jossa koboltti on katalyyttinen keskus. B12-
vitamiini esiintyy ravintolisissä yleensä syanokobalamiinin muodossa johtuen yhdisteen pysyvyydestä. 
Syanidi on peräisin ravintolisän valmistuksessa tehdystä aktiivihiilipuhdistuksesta. Yhdiste 
metabolisoituu kehossa jättäen jälkeensä pienen määrän syanidia. Syanokobalamiinin kemiallinen 
kaava on C63H88CoN14O14P, moolimassa 1355,37 g/mol, sulamispiste yli 300 °C ja 
CAS-numero 68-19-9. Syanokobalamiinille on myös kokonaissynteesi, mutta sen monimutkaisuuden 
vuoksi sille ei ole kaupallista käyttöä. 
 
 Katso myös 
-Tiamiini eli B1-vitamiini,  -Riboflaviini eli B2-vitamiini 
-Niasiini eli B3-vitamiini,  -Pantoteenihappo eli B5-vitamiini 
-Pyridoksiini eli B6-vitamiini,  -Biotiini eli B7-vitamiini 
-SyanokobalamiiniB12,        -Foolihappo eli B9-vitamiini 
            -- 
 
Hiivassa on B5, B6 ja B12 vitamiineja. Katsoin niitä tarkemmin: 
B1 valkoista riisiä syövien ongelma ei koske suomalaisia 
B2 kynsitikkuja ja suuhalkeamia. Ei saa hiivasta vaan pitää ottaa pillereistä tai monipuolisesta 
proteiinipitoisesta ravinnosta. 
B3 pähkinöissä, ei ongelma 
B6 ja B12 tärkeimmät hiivasta saatavat. 
Missään ei kerrota C-vitamiinin tuhoavan B-vitamiineja. B-vitamiinia kuluu enemmän kun rasitetaan 
elimistöä tai on stressiä. B-vitamiinin imeytyminen on monesta syystä vaillinaista esim. laktoosi-
intoleranssin takia. 
 
 

534. Jutusteluja. 
 
> Kyllä minä nuo samat huomasin. 
 
*NiinPÄ! Jotain kertoo jo se näistä Posivan systemaattisista ydinturvarikoksiensa salailuista, että 
systemaattisesti minunkin nettejäni pätkittiin JUURI noiden tietojen eteenpäinvientijaksoistani ja t o i s t 
u v a s t i . On aivan USKOMATONTA MIKSEIm tuollaisiin jopa Arevan kauhistelemiin s y s t e m a a t t 
i s i i n  TVO/ Posivan ydinturvarikoksiin sitten puutu niin kukaan!? 
 
> - POSIVA ei voi sijoittaa jätteitä 420 m sevemmälle koska siellä on kallio  
> rikki tai muuten sopimatonta, esim. vettä valtoimenaan. Alkujaan ja monissa  
> esitteissä edelleen upotussyvyys on 500 m. Sitä siis on muutettu tässä parin  
> vuoden sisällä! 
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*Muutettu on ja tosiaan ihan lähiaikoina, kun selvisi, kuten K.L jo 1970-luvun tiedoistaan tiesi, että 
Olkiluodon saari on tektonisesti IRTI peruskallistaan oleva veneen mallinen kivilohkare 
Litoraanitektonisaumoineen ! Eli taatusti mikään uusi tieto ei ole kyseessä kyllä Posivalle ja STUK:lle. 
 
 Se lämpö ja saven kovettuminen ei välttämättä koske  
> kokonaisia sauvoja, joiden tehotiheys on alhaisempi. 
 
*Koski NIMENOMAN käytettyä ydinpolttoaunesauvoja. Teho 5m Posivan Cu-pullossa 1,85kW/kpl. Teho 
ei sinällään häkellyttävä, mutta kun tuuletusta ei ole niin kaikki sulaa luonnollisesti. Kuten jo turkulaisen 
hyllytetty gradukin ositti taannoin. TVO:lla jo Ruotsalaisten ASEA kanssa oli kiistaa miksi jäähdyttää 
vain 40v? Koska 100v on maailmalla peruslakivaatimus nimenomaan käytetyille polttoaineille. 
 
> - USA ei käsittele jätteitään. Ei varmaan pidä paikkaansa, maassa on tehty  
> ja kierrätetty ydinpommit 20 vuoden välein. 
 
*Totta! Jopa niinkin tiuhaan kuin 2,5-5v on esitetty kireimmillä ydinkärkiaineilla. Hei mistäs USA saisi 
noita hämäräperäisiä MOX/ UREX köyhdytettyjä uraaniammusaineitakaan jossei kierrätystunkioistaan.. 
Lisäksi mm. USA jälleenkäsittelee mm. japanilaislaitoksissa. Myös mm. laserisotooppijalostamon USA 
tekee Teksasiin parhaillaan. Paljon hämärää tässä on jo siinä, että MUX/ UREX/PUREX 
ydinkierrätysjätettä liikkuu kautta maailman, ja SILTI maailman KAIKKI tunnetut ydinkierrätyslaitokset 
on palasina Superphenixistä japanilaislaitoksen 14v kestäneisiin hajoamisiin asti. 
 
 Siviiliydinvoimaloiden jätteitä ei ehkä käsitellä... 
> - Kartat olivat sen kunnan rannikoita ja niissä oli merkitty missä jodia  
> jne. Ydinlaskeumaa on varmaan eniten aiheuttanut Venäjä, sitten USA,  
> Britannia ja Ranska tulevat perässä. Ranskalla on eniten Murororan atolleilta... 
 
 

535. Van Allen SENSAATIO, Suomi 33. 
 
Suomi 33 Planeettamme ilmiöt, "Maan näkymätön kilpi". 8.8.2010. Ohjelmakooste. Joka 
järkyttävyydessään kosketti JOPA kaltaistani kvanttiydinfysiikan asiantuntijaa. Aiheillaan, joka 
käytännön tasollaan t o i s t i  niitä ydinsäteilyn kauhuskenaarioita, joita heille mm. olin laajasti lähetellyt. 
Erityisesti ohjelmassa minua shokeerasi ennen kaikkea se suorasukaisuus, jolla filmi maassamme ensi 
kerran toisti sisäministeriömme mitä tarkimmin aiemmin salaamia säteilykertymäfaktojani. Suomi 33 
tunnetaan USA:n ylläpitämänä suorana tietovuotajana, joka tottelee nimenomaan USA:n hallinnon 
antamia tietokäskyjä suoraan. Tosiaan kooste siitä, mistä puhuttiin. 
 
Noin vuosi sitten Brasilian rannikolla tapahtui raju ranskalaisen lentokoneen räjähtämiskatastrofi. Jo 
silloin kerroin avoimesti, lentokone oli lentänyt suunnattomaan säteilykertymien anomaliaan 
yläilmakehässämme ja palo silminnäkijäin lausunnon mukaan pinkkinä beetasoihtupallona. Vielä niin 
selkeällä metodilla, ettei asiaa uskallettu tuoda lainkaan julkisuuteen. Viime syksynä 20009 TVO/ 
Forsmarkin päällä paloi 269km halkaisijasinen "keijusalamointien" pinkkipalo 88km korkeuksiinsa asti 
yms.. Kirjoittelin aiheesta karmaisevaa analyysia. USA:han juttuni ovat näköjään kulkeutuneet. Mitä 
kuulimme aiheesta viimein palautteena:" Alue jossa lentokone räjähti tunnetaan kvanttiydinfyysikkojen 
ammattikielissä nykyään "Etelä-Atlantin säteilyanomaliana"! . 
 
 Alueella on todettu suunnaton 7 miljoonaan km2 kokoinen poikkeava magneettianomalia. Toimien 
kuten termospullo. Magneettikenttänsä suorastaan i m u r o i  sisäänsä valtavat määrät 
säteilyvarastoitumia suoraan maan päältä ja avaruuksista. Anomalia turpoaa jatkuvasti, koollaan peittää 
JO liki koko Etelä- Amerikan. Vaikuttaa sieltä Afrikan rannikolta Etelä- Euroopan, erityisesti Ranskan 
aggressiiviseen sataluokkaiseen ydinvoimaloitten säteilypäästökeskuksiin asti. (Chemtreilaamislennot 
keskitetään ko. imurointia "tukkimaan" Irlannin ja Portugalin välin Biskajanlahdelle.) 
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Anomalia kokoaa varastoi magneettikenttäänsä säteilyenergiamuotoja joissa ionisaatioplasmat 
poukkoilevat seinästä seinään kykenemättä katoamaan säteilyenergian pysymislakien mukaan 
suljetusta yläilmakehätilastaan minnekään. Nyt tila on säteilyenergialtaan jo niin säteilykertymien 
runtelema, että sinne eksynyt mm. avaruusalus miehistöineen kuolisi! Ohjelma kertaili, anomalian 
tuhansien km korkeudelta ylittävät säteilyä kestäviksi rakennetut j o p a  satelliitit säteily räjäyttää 
palasiksi hetkessä. Satelliittisuojakseen nyttemmin alueen ylittävissä satelliitit siis pakosta 
sammutetaan ylilennossaan. Avaruudessa olleille mm. 39 astronauteille on jo kehittynyt 
säteilysairauden asteena mm. kaihi. Ohjelma toi esiin hurjia kauhunäkymiä siitä m i k s i  USA:n 
nykyinen presidentti Obama haluaa paniikissa poistaa ydinasevoimat koko maailmasta 10v sisällä. 
            -------- 
 
Suomi 33 SENSAATIO II. 
 
Anomalia, kooltaan jo  (7milj. km2) Etelä-Atlantin yllä kasvaa jatkuvasti saamastaan 
säteilykertymälisistään maan päällä olevasta ydinvoimaloitten päästöistä. Kuin säteilyionien 
varastoituman kerrytystä myös avaruussäteilyistä, Auringosta jne. Tämä kerran vuotamaan alkanut 
maaäidin avohaava kasvaa esteittä säteilymätäänsä ja kuolettavaa visvaansa! Ohjelmassa oltiin 
tietoisia siitä, miten ongelma ei jatkoon voi kun pahentua! Alati kertyvät Maan magneettikentän 
anomaliamuutokset yms. koituu ihmiskunnan kohtalokkaimmaksi elämän pullonkaulaksi. 
 
 USA:n tutkijat olettavat säteilykerrytysten pahenevan useita vuosituhansia tästä eteenpäin. Kunnes 
kerran 200 000v jaksona etenevä prosessi päättyy kokonaan mm. magneettikenttämme napaisuuksien 
vaihtumiseen. Maapallossa magneettikenttien muutosprosessista on itse elämä selvinnyt toki tuhansia 
kertoja. Mutta NYT radioaktiivisine ydinvoimaloineen, säteilyionisaatiopäästöineen, ydinpommeineen 
ihmiskunta kohottaessaan säteilyionisaatiotaustamme 10-kertaistuksiinsa ei yksinkertaisesti jätä m i t ä 
ä n pelivaraa saati esitärkeitä säteilyresurssitoleransseja! 
 
Varsin varovaisesti ohjelma porautui muutokseen, joka kaatuu sukupolvemme käsiin. Kasvava säteilyn 
"van Allenin termospullo" turpoessaan alati kuorii näyttävässä demonstraatiossaan Tellustamme 
suojaavaa magneettikenttäistä säteilyn eston kilpeämme kuin sipulia kuori kerrallaan. Ihmisiä 
kehotettiin katsomaan, kuten olen l u k u i s a s t i kehottanut aikalaistodistajiani katsomaan hetki 
hetkeltä punapinkinionisoituvaa taivaankanttamme. Pian säteilyinferno tulee sytyttämään 
taivaankanteemme säteilysodan etenemisen merkiksi revontulia läpi koko maapalloomme! Näyttävässä 
demoissa näytettiin miten aina päiväntasaajaan asti tulevat revontulipommitukset arkisiksi. Tilanne vain 
pahenee. Pian menetämme KOKO magneettisuojakerroksemme ja säteily alkaa säteilyeroosioiden 
tuhopommittomaan esteittä koko maankamaraamme! Ohjelma EI antanut paljonkaan toivoa sille, 
etteikö meille käy kuten Marssille, josta ko. säteilyerosointi tuhosi sekä elämän, meret, että säteilyssä 
rikki paloissa räjähtäneen ilmakehän! Ohjelma suorasukaisuuksineen kylmäsi JOPA minua, joka olen 
toki ASEA/  TVO-säteilyfaktoineni näitä vuosia teille osoittanut! 
 
Säteilyionisointi tulee tuhoamaan maailman KAIKKI ydinvoimaan liittyvät tekniikat systemaattisesti. . 
Kuten "Jumalan ruoskana" olettaa sopii. Koetan demota teille jatkoa. Eräs ohjelman esiinnostama 
lähtökohta oli lentoliikenteen täystuhoutuminen satelliitteineen. Menetämme mm. kuten Pohjois-
Amerikassa JO kävi myös ydinvoimaloita varten rakennetut ylisuuret hallintaan, satojen km 
ydinvoimaloitten syöttösähkölinjojen hallinnat lopullisesti päälle tunkevissa s-energiakentissä. Tämä on 
vasta alkua. Säteilysekundääriskertymän energiat alkavat nostaa mm. säiliöissään odottavien 
ydinaseitten plutoniumisia ja uraanisia kärkiä hengenvaarallisen ylikriittisiin tiloihinsa. Erityisesti 
ydinsukellusveneitten suunnattomat mannertenvälisten ohjusten, reaktoriensa spontaanit räjähtelyt ovat 
megakatastrofeja. 
 
 Ilman elintärkeitä alasajonsa apusähköjä rikkijyskivät siviiliydinvoimalat kokevat totaalituhoja, 
reaktorien sulamisia ja parhaissakin tapauksissa PYSYVÄN alasajopakon. Pian alkavat reaktorien 
spontaanit tehonryöstäytymiset, ydinjätevarastot kiinailmiöivät ja sulavat hallitsemattomasti maailmalla. 
Muodostuu suunnattomia kanavasäteilyn, neutronivoiden, Malenkan, termivirittyneitten 
säteilykaasukertymien vuotamiset kautta satojen ydinvoimakeskittymien. Ihmiskunta tulee taistelemaan 
olemassaolostaan konkreettisesti ydinvoimansa tulevalla raunioilla. Pelimerkit hengissä 
selviämiseemme ovat luvattoman heikot. Itse asiassa Maapallon säteilysteriloituminen elämän 
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täyskatoon on liki väistämätöntä. ON vielä hetki aikaa ajattaa ydinalamme alas tulevan tieltä. Mutta 
Suomen esimerkeillä t o k i menetämme pelin! 
 
 

536. Arabianrannan i h m e. 
 
Kolmastoista päivä ja perjantaita on pidetty mustankissan huonon enteen päivänä. Tällä kertaa 
maamme ydinherroille se sitä mitä suurimmassa määrin myös oli! Antakaas kun kerron tarkemmin, 
mistä on kyse. 
 
– 12.8.2010 löysin oivan takaportin kirjoittaa minulta tähän asti mitä tarkimmin SUPO-toimin suljetun 
Helsingin foorumien suoraan ydinsuden sydämeen. Löysin nimittäin Arabianrannan-foorumin! Aloin 
kirjoittamaan sinne tietäen, sotarajan muodostuvan ydintotuuksista vihastuvien alueen ydinherrojen 
polkaiseman moderoinnin, ydinkritiikkituleni väliin. Ensimmäisenä päivänä sain uskomattomat 
satakunta asiatonta, asiallisten tekstien perustelematonta poistoa. Tultaessa 13.08 sama tahti jatkui 
heti aamusta kymmenin yhä perustelemattomin poistoin. Mutta sitten. . .  
 
– Jälkeen 16:00 alkoi todella tapahtua, tekstini alkoivat jäädä, ja millä tavoin! Pian alkoi tauoton 
päänsoitto ja tivaaminen moderaattoreille asti miksei ydinkritiikkiäni poisteta? Vastaus:" Kyllä täällä 
moderoijat huhkivat hiki hatussa, mutta nyt on SUPO pojat heitellyt rannassa pieniä kiviä rattaisiimme! . 
Emme ymmärrä nyt yhtään mistä tässä on kyse, mutta vannomme, tekstit heti aamusta lähtee!" 
 
– 14.08. Salamääräisiin lukukertoihin täyttyvät tekstini tervehtivät jälleen iloisesti kaikkia foorumilla 
olevia! Eikä tässä, kun alustukseksi. Minulle tulee netistä viesti, että mm. US-foorumilla halutaan 
nimelläni kutsuen kommentoimaan aiheillani ja ydinkritiikillä. Tuli tunne, että nyt kyllä on tapahtunut 
jotain i s o a ! Ei muuta kun mm. Nurmen foorumeita tutkailemaan kiinnostuneena. 
 
-Aamun tajunnanvirtaan YLE syöksee yhä lisää esillä pitämääni ydinkriittistä kavalkadia. Olin jo vuosia 
tuonut esille suunnatonta epäkohtaa ydinvoimaloitten megalomaanisten isojen ydinsähkölinjojen 
saamisesta maan alle ja merikaapeleiksi. Yksityisten maiden tuhoamiset näin ja säteilyionisaation 
sähkölinjoilla kulkeutumiset yms. ydinvoimalapäästöinä on lopetettava:" MTV3 teksti-TV. Yhtiöt: 
Energiayhtiöt haluavat sähkölinjat vedettäväksi maan alle. Asiasta kertoivat Turun Sanomat ja Väli-
Suomen sanomalehdet. Energiayhtiö Vattenfall esittää, että k a i k k i  sähköjohdot kaivettaisiin 
Suomessa mahdollisimman pian maan alle. Tähän asti maakaapeleita on pidetty kalliina tulevaisuuden 
hankkeina." 
 
- YLE Radio samaan aamuun puolestaan:" Ydinyhtiö TVO kärsii systemaattisesti liian kuumaksi 
kohonneitten aivan liian mataliksi ja saariahtaumiensa lauhdelämpövesien haitoista. Ydinyhtiössä on 
menetetty koko kesiä jo pitkään valtavat määrät kalliisti ja vaarallisesti energiaa, koska voimalan 
lauhdevesien lämpötilat ovat kohonneet ydinturvalait ylittäen laittoman korkeiksi! Nyt yhtiö tuskailee 
tilanteen räjähtämistä kokonaan käsiin OL-3 ja OL-4 laitoksen lauhteitten räjäyttäessä tilanteen 
hallitsemattomiksi!" 
 
 Uskomatonta, kerttakaikkiaan! TVO YVA kokouspöytäkirjat suorastaan t u r p o a v a t  näistä aikoja 
sitten esiin ruuvaamistani kestämättömistä ydinyhtiöiden loputtomista ongelmista. Kun KAIKKI aikanaan 
esiin ottamani alkavat kaatua ydinrikollisten päälle alkaa herrojen pussinpohja kestämättömine 
ratkaisuineen paistaa ankarina faktoinani vastaan. Kuka hyvänsä voi lukea laajoja 
huippuammattitaitoisia varoituksiani aiheista jo vuosien taklaa? Eli arvostettua tietoani aletaan viimein 
laajasti tajuta! Ehkä esim. USA:n esiin nostamat 7milj.km2 kokoiset Van Allenin säteilykertymien 
anomaliamuutokset ja vastaavat aukovat nyt rautakangella ydinherrojen järjettömyyksien ukset 
saranoiltaan. 
                   ------------ 
 
Jatkoa aiheen kulmilta 
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-Aamulehti. 08.2010. Yleisöltä tulee kiivasta kyselyjä siitä mistä ovat peräisin ne suuret vitivalkoisiksi 
häivevärjätyt ilmatilaamme systemaattisen päivittäin loukkaavat kemikaaliruiskutuslentokoneet? 
Tiedossa on myös, että ovat venäläisiä lentokoneita, joista on valkoisella ylimaalattu niin konetunnukset 
kuin mm. venäjän liput! SAINT armeijan kenraalistolta tulee hämmästynyt tunnustus siitä, että 
Suomessa tosiaan tuollaisia suurkoneita on myrkkyjään levittämässä, mutta EDES Suomen armeijalle 
EI ole uskallettu kertoa mistä on kyse?! Koko operaatio on salattuna pelkästään ydinturvasta vastaavan 
sisäministeriön erikoisosastolle.  
 
– TVO aloitti taas kerran epätoivoisen suunnattomat Selkämeren salaiset myrkytykset. Katainen otti 
projektin alusta kaikki Itämeren tutkimusrahat pois, etteivät tutkijat pääse mittaamaan ydinyhtiöitten 
tuhovaikutuksia! 38 000 kuutiometriä 50 % pitoisuuden natriumhypokloriittimyrkkyä TVO surutta syytää 
meriämme tuhoamaan ja Loviisa toisen mokoman myös. Syyksi TVO ilmoittaa hengenvaarallisen isoksi 
kasvaneitten kaspian runkopolyyppikasvustojen epätoivoiset poistoyritykset. Ydinyhtiö laskee, miten 
jatkuvasti immuunimmaksi tuleville polyyppikannoilla menee aikaa täyttää Sosnoviborin tyyliin 
elintärkeät varmistamattomat ydinlauhdevesikanavat enää luokkaa 2 vuotta! Ongelmaan ei maailmalta 
tunneta toimivaa ratkaisua mistään! 
 
– Länsi-Suomi 14.8.2010. (Maailman ensi-iltatunnustus): Lämmin kesä laskee Olkiluodon 
sähköntuotantoa. Teho on edelleen jokusen prosentin (2 %) keskimääräistä alempi. Pörssihinnalla 
laskettuna vaikutustappiot on JO miljoonaluokkaa. Syy on liian lämmin lauhdevesi joka ylittää 
ydinturvalain katon +30 astetta jo NYT likemmä +10C. – Kyllä sen vaikutus on meillä näkynyt tehon 
laskuna, kertoo OL3 käyttöpäällikkö ja heinäkuussa ydinvoimalan vastuullisen johtajan sijaisena 
toiminut Kari Kukkonen." Jo OL-1 ja OL-2 laitokset lämmittävät merivettä lisää +14C ja +25C 
peruslämpöinen kesäimuvesi ylittääkin JO kesäkuukausia IAEA:n ydinturvalain +30C katon +9 astetta 
rikollisenvaarallisiin tasoihinsa. OL-3 startti tuo lisälämpöä tähän taas TUPLAT, OL-4 triplat. . ! 
Ydinyhtiö TVO alkaa olla näissäkin korruptiosalatuissa ydinrikoksissaan todella vaikeuksissa! 
 
– TVO:lla on suunnattomasti myös muuta ongelmaa. MOLEMMAT laitokset ovat muutaman prosentin 
likalämpöajonsa lisäksi joutuneet alentamaan tehojaan uskomattoman historiallisesti ruotsin 60 % 
tehoajotyyliin! Olkiluodon voimaloitten tehokattona pidetään nyt 80 %. Ydinyhtiö rajaa tehoaan -20 % 
liikalämpöveden päälle koska kävi kuten mm. YVA-raportoinneissani varoitettiin. Yli 25v ikään ehtineet 
reaktoripönttörakenteet ovat kanavasäteilystä niin superloonin huokoiset, että kanavasäteilyvuodot 
tekevät laitoksien ajot hengenvaarallisiksi. TVO vaikenee tarkoin näistäKIN megaongelmistaan.  
 
Kun kevään jälkeen koeajettiin uusia ylitehoisia turbiineja huomattiin rakenteitten vuotavan 
säteilykertymäenergioita, neutronivoita, malenkaa, termivireitä niin suunnattomasti ympäristöön, että 
tehoa oli pakko rajoittaa. Asia on pidetty sisäministeriön toimesta TABU:na lehdistöstä, mutta NYT 
ydinyhtiön salaisuuksista on päästy selvyyksiin. Ongelma kasvaa vailla ratkaisua, koska yli-ikäosissaan 
on korjaamiseen tappavankorkeat säteilykertymät. TVO ilmoittikin Jo viime vuona kadottavansa 
vuotoihin 2 200kg/v raakaa plutoniumkanavasäteilytonnistoa reaktoristaan. Kuinkahan isoksi se nyt on 
kasvanut jää arvattavaksi? 
 
– PS. Olkiluodon loputtomista ongelmista pois potkituista johtajistoista ei kuulu mitään. Niin hävisivät 
TVO Mokat, Simolat, Landmanit, Posivan Äikäät, Fortumin Liliukset, Fagernääsit, Eurajoen johtajat 
Niinimäet kun muutkin. Keväällä mm. TVO:n pois potkittu tiedotuspäällikkö Anneli Nikulan p i t i esiintyä 
Rauman tilaisuudessa yleisölleen. Aiheesta L.S. julkaisi jopa feikkikuvan, jossa mm. Oras Tynkkysen 
kanssa tilaisuudessa olisi A. Nikula muka esiintynyt! Sain selville, miten Nikulaa EI PÄÄSTETTY mm. 
SUPO:n paineista lainkaan tilaisuuteen! Joten lujille on alkanut ydinherrojen valheitten täyttämät pestit 
mennä. Ihmekös kun vuosia sitten YVA- ydinkokouksissa esiin ottamani varoitukset alkavat nyttemmin 
k a i k k i  systemaattisesti osoittautua kylmäksi faktaksi! Siitäkin huolimatta että erotetut kymmenet 
ydinjohtajat pyhästi vannoivat, etteivät osoittamani olisi totta! Itse fysiikka on totuuksieni alleviivaajana 
tässä ja nyt. Jaa niin katsokaa vielä sivuava video: 
http://www.youtube.com/watch?v=B9la7fLBErw 
            -------------- 
 
Jatkoa aiheen kulmilta II. 
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– Sunnuntaina 22.8.2010. TV 4 ohjelma klo:12:00."Eläinkunnan ennätyksiä" näytettiin eläinten 
lusiferiinein muodostamaa valon tuottoa. Malliksi ohjelma esitti myös mihin ihminen on vastaavassa 
valontuotossaan teknisesti päässyt. Tiedämme, valofotoneja voidaan ongelmitta myös pakata, vaikkei 
STUK/ IAEA sitä halua tunnustaa. Ohjelmassa näytettiin USA tutkijoiden kehittämää erikoislaseria. Se 
tuottaa alkujaan Hooverin padon teholuokissa perusvalona näkyvää laserpulssia. Mutta, nyt tärkein. 
Kun tämä valo p a k a t a a n  muodostaa laitteisto (Malenkan- kuorimallien mukaan), 
fotonipakkauksista rajuinta ihmisten tuottamaa valofotonsointia. Kyseinen laite muuntaa siis näkyvän 
valon n. 3eV kvanttivalon vihreyden rajuimmiksi 100 000eV röntgenkvanteiksi! 
 
– TVO:n johtaja Rauno Mokka klassisen rikolliseen tyyliinsä valehteli lehdistöön maksaneensa valtiolle 
Olkiluodon 6ha kokoisesta ydinvoimalan maa-alasta 500miljoonaa. Kuvaavaa asiassa onkin se, että t o 
d e l l i s u u d e s s a  TVO/Posivan rahat on nyttemmin niin loppu, ettei malta maksaa vastaavan 
kokoisista lähialueelta parhaillaan ryöväämistään maa-aloista edes promillen OSIA! TVO ryövääkin 
alueitaan uskomattomalla POLIISI väkivaltakoneistoinsa röyhkeästi yksityismaita 10-osin todellisista 
hinnoista! 
 
– Maapallolla kaivetun uraanin ilmoitti MIT/USA v.1988 alittavan maailmanlaajuisella pitoisuudellaan 0,4 
% keskiarvopitoisuuden vuodesta 2008. Näin tosiaan kävikin. Tällöin uraanin kaivuu alkoi viemään 
enemmän energiaa kuin ydinvoimaa tulee, päätti IAEA suunnattomassa typeryydessään pakottaa 
uraanikaivosten malmien energiataseet salaisiksi. Siitä lähtien on ollut äärimmäisen vaikeaa saada 
uraanipitoisuuksien tiedot mistään. Onneksi tämä ei ole este minulle. 2010 kuulin kesän tiedostoista, 
että maailman uraanipitoisuus on jo nelinkertainen  energianollastaan. Eli maailman uraanimalmioiden 
pitoisuus on uskomattoman huono 0,125%. Tarkoittaen 1kWh ydinvoimaa saadakseen pitää panna 
uraanikaivoksiin ja jalostamoihin 4kwh fossiilidieseliä! Ei ihme, ydinvoimasta on hetkessä tullut 
maailman ehdottomasti myös kallein energiamuoto! 
 
– Maailman lentoliikenteen peruslentokorkeus on 10km. Kuulin osaavilta tarkkailijoilta 
silminnäkijätietona Etelä- Suomesta, miten chemtrailer koneitten myrkkyvanat ovat järjestelmällisesti 
niin korkealla, että normaalit liikelentokoneet ovat systemaattisesti lennelleet vanojen a l i t s e! 
22.8.2010 TV esitteli maailman nopeimman 0,92 machiin yltävää Citron yksityislentosuihkukoneen. 
Ohjelmassa kerrottiin, miten tällaiset yksityisten käyttämät erikoislentokoneet kulkevat muuta 
lentoliikennettä häiritsemättömissä erikoiskorkeuksissaan. Tämä kansainvälinen lentokorkeuskerros on 
kuulema 13km. On aina kiinnostanut tietää, miten on mahdollista lennättää venäläistä 
chemtrailakoneita liikelentokoneitten joukossa? Ohjelma antoi suoraan vastaukset myös tähän 
kysymykseen. Erikoislentokoneille kuten 4-moottoriselle kokovalkealle booriruiskutuskoneelle on 
varattu oma kustomoitu lentokerroksensa näiden välistä 12km paikkeilla!  
 
– 22.8.2010 MTV 10-uutiset. Pohjanmaalta aina Karvialle asti on Suomeen leviämässä 
ydinvoimalapäästöjen tuhoamiin ja sairastuttamiin metsiin suunnattomat tarkoin tietopimitetyt 
mäntytuhot. Vaikka tuhoa oli jo viime vuona 300 000ha alalla, on jo tämänvuotinen hävitys ylittänyt 
senkin koollaan! Mäntyjä altistavan alueen kerrotaan leviävän hälyttävästi itään ja etelään. valtio 
kieltäytyy jopa vastaruiskutuksista, koska syylliseksi tiedetyille ydinvoimalaitosten päästöille ei 
tunnetusti voida mitään.  
 
Suomi menettää ydinvoimaloiden suunnattomille säteilysaastekertymilleen Itämeren. OL-3 laitos kun 
sai mm. tritiumin nykyisen (OL-1, OL-2),246-kertaistumisten päälle ylittää tuotosmäärät uskomattomalla 
32-kertoimellaan! Tämä lupasekoilu tietää 8 000kertaistumista JO OL-3 startista ja OL-4 startista 16 
000kertaistumisia. Päivän selvää, nyt täysi merituhosterilisointi ja koko Läntisen Suomen rajattomat 
metsätuhot ovat vasta esimakua. Viimekesän 20 000km2 kokoiset sinilevälautat TVO:n ydinlauhteista 
alleviivaavat niin ikään Suomi yksinkertaisesti tieten TAPETAAN YDINVOIMIN! 
 
 

537, SININEN sadevesi. 
 
SININEN haikara 
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2010.04.09 Hämmästeltiin pitkin Eurooppaa, miten Saksalaisesta Brieserin kylästä oli löytynyt 
taivaansininen haikara. Haikaran geneettinen väritys ei kuulema edes teoriassa voi olla sinin, ja asiaa 
tutkittiin pitkään löytämättä syytä ilmiöön. Pian EU:sta löytyi muitakin taivaansinisiä lintuja. Sitten 
uutinen mystisesti kadotettiin ratkaisematta kuin taikaiskusta. Elokuussa viikolla 33 antoi Suomen YLE 
uutisen, jonka mukaan tiedepiirejä hämmästytti Itämerestä löytyneet suunnattomat tonnistot sinisiä 
muovihitusia merestä. Ilmiöön ei niin ikään löydetty ratkaisua lainkaan. Yhtäkkiä uutinen niin ikää 
mystisesti katosi kuin avantoon, mistä oli kyse? 
Tiesin jo entuudestaan, että uutiset, jotka nyky Suomessa kadotetaan noin on syytä tutkia tavallistakin 
tarkemmin. Hyvän lähtöilmiön hahmotin vesisaaveihin kesällä kokoontuneesta oudon sinisestä pinta-
aineesta: 
 
http://kuvaton.com/k/4Bg.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/4Bg.jpg[/img] 
Sininen outo pinta-aineistus muodostaa suoraan silmiin nähtävää rakennetta myös. 
http://kuvaton.com/k/4Bn.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/48c.jpg[/img] 
 
Vesisaavin pinnasta otin asiasta kiinnostuttuani entistä tarkempia mielenkiintoisia rakennekuvia. 
Kaikissa näkyy selkeä perussininen. ja nimenomaan taivaansininen spektri. 
http://kuvaton.com/k/4B0.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/4B0.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/4Bs.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/4Bs.jpg[/img] 
 
Otin veden kalvolta läpinäkyvän pleksimuovin päälle näytemateriaalia, ja siirryin tarkastelemaan 
preparaattiani läpivalaisten 20-kertaisella mikroskooppikuvauksella. Nyt tämä jo Euroopankin 
tiedemiehet mykistäneen kemikaalin perusluonne alkoi selkeytyä: 
http://kuvaton.com/k/4BM.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/4BM.jpg[/img] 
joo aine näyttää muodostavan sinisen fotonitaajuuden kanssa synkronoituvaa ohutta kalvorakennetta. 
kun preparaatin antaa kuivettua ilmiö alkaa näyttää luonteensa. kyseessä on polymeerimuovikalvoa. 
sitä samaista mystistä Itämerenkin miljoonin tonnein kirjomaa polymeria, jota venäläiset Suomen 
ydinvoimaloitten boori, barium, alumiiniliuoksien ruiskuttamiset toivat erityisesti tänä vuona yleiseen 
tietoisuuteen. 
http://kuvaton.com/k/4Bw.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/4Bw.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/4B4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/4B4.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/4BZ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/4BZ.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/4BL.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/4BL.jpg[/img] 
 
400-kertaisiin suurennoksiin. Pintakalvoja muodostava aine toimii veden lisäsidonnan avulla. Kun 
kalvon antaa kuivua kunnolla jäi muovin pinnalle kiinteä rajattu kalvo, joka lisää kuivuessaan menetti 
myös sille varsin leimallista sinivärin tuottoaan. 
http://kuvaton.com/k/4B6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/4B6.jpg[/img] 
Nämä preparaattini poimin kalvon pinnalta valkeaan Serla-paperiarkkiin. Tässä huomaa miten 
varsinainen pääkalvo imeytyy paperiin ja vain sinne tänne jää sinertäviä erillissaarekkeita paikkoihin 
joissa kalvo pystyy toimimaan siniväriään toistellen. 
http://kuvaton.com/k/4Be.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/4Be.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/4BK.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/4BK.jpg[/img] 
            ----------- 
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Osa II. 
 
Chemtrailaukset ovat kenen tahansa arkipäivisin nähtävissä päittemme päällä. Niiden ollessa kenen 
tahansa silmin nähtävissä päivittäisissä ydinvoimaloiden kanavasäteily, neutronivuon 
allasruiskuttamisessa. vaikka Suomessakin venäjältä ostetut vitivalkoiset Venäjän liput ja tunnukset yli 
ruiskukoneista maalaten asiaa pyritään pitämään suurelta yleisöltä tarkoin piilossa. Sisäministeriölle 
alistettu toimi kansan myrkyttämisineen ei toden totta kaipaa kaikkia hämmästyttäviä räikeän pinkkejä 
pilvivanoja 12km korkeuksiinsa tunneiksi kaikkien hämmästeltäväksi. Siksi epätoivoiset näkemämme 
toimet ovat vaatineet epätoivoisia ratkaisuja. Totalitäärisiä tietojen poliisipimityksiä myöten. Punainen 
säteilyn ionisaatioväri ja ionisaation agressoimassa happiradikalisaation typpioksideissa viihtyvä 
punalevän kyllästämä verenkarvas taivaan väri halutaan yksinkertaisesti maalata yli! 
 
Sininen saadaan aikaan käyttämällä muovia joka muodostaa sinertäviä sinivärin paksuuksien kalvoja 
taivaan kanteemme. Mutta ratkaisu tuo lisää ongelmia. Sininen väri ja muovimateriaali jo itsessään 
muodostavat mustan varjon auringon alle, vaikkei sinistä edes näkyisi! Mustat vanat hämmästyttävät 
kansalaisia entistä enemmän. Nyt miljardit tonnit luontoon kuulumattomia polymeerimuoviaineita on 
kasautuneena vesistöjen pinnoille kansan kummastelua alati kasvattaen. Polymeerillä on tarkoitus 
estää säteilymyrkkyjen, alas tuomia kuumia hiukkasia, neutronisäteilyjä ja kanavasäteilyjä niin ikään 
pölisemästä kansan hengitettäväksi. Myös ydinaavikoituvan maaperän veden haihdutus vähenee 
sitouttaen maahan kaivattua vettä kalvon sisään. Tästä taas seuraa se, että kasvien pinnalle satava 
vesi sitouttaa niihin entistä enemmän liimamaisesti säteilymyrkkyjä. 
 
Nyt kansa huomaa mäntymetsätuhojen kasvavan säteilykertymistä kestämättömiksi. Menetämme jopa 
Ruissalon tammien kaltaiset kestometsiköt säteilytuholle. Kuulin juuri, että jopa viinimarjat menettävät 
lehtensä säteilypolymeerien sateista kastuttuaan. Hyötykasvien naattien, lehtien elintärkeät 
kaasunvaihtoreiät tukkeutuvat tuhoisasti. Meriin joutuessaan polymeerimuovit tukkivat mm. hyönteisten, 
kalojen ja vastaavien herkät munankuorien elintärkeät kaasunvaihtokanavaistot tappaen kaikki. 
Polymeerimyrkyt niin ikään estävät elimistöjen herkkien suodatinrakenteiden toimintoja entistä 
tuhoisammin munuaisissa yms.. Tämäkin ongelma ryöstäytyi hallinnasta ylenpalttisella 
amatöörimäisyydellä, poliisi-salailulla ja hätäilyllä. 
 
 On selvää, että ongelmien jatkuvat kasaantumiset säteilyn chemtrailauksen myrkkyjäämineen tulevat 
räjäyttämään kansalaisten sairastumistilastot pilviin. Siksi asiaa salataan sisäministeriön 
erityisvalvonnoin. Kansansa pitämistä koekaniineina näin amatöörimäisesti ei sivistysvaltiossa 
sallittaisikaan, kuten Suomessa! Nyt on uutisoinnissa kehitelty sikanuhan rokotuksista johtuvat 
narkolepsiat asiaksi, jolla t o d e l l i s e t sairastumiset peitellään kun chemtrailaamisen 
elintarvikeketjuihimme tuomat säteilymyrkyt tuhoavat väestöämme kiihtyvästi. On todella, todella 
uskomatonta millaisiin jättituhoihin mennään ydinvoiman suojaamiseksi. Ei enää ole kaukana vaihe, 
jossa ydinvoimalarakentelu keskeytyy maailmalta koska ei ole enää yksinkertaisesti edes terveitä 
ydinsähkön käyttäjiäkään. 
         -------- 
 
Konekäännös 
 
OMITUISET PÄIVÄT OMITUISET  TAIVAAT 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://imageevent.com/firesat/strangedaysstrangeskie
s&ei=F_t1TITJIcSQOKb61M8G&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ7gEwAA&prev=
/search%3Fq%3DSTRANGE%2BDAYS%2BSTRANGE%2BSKIES%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DVgV%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds%26prmd%3Dv 
 
STRANGE DAYS STRANGE SKIES 
http://imageevent.com/firesat/strangedaysstrangeskies?z=3&c=4&n=1&m=-1&w=4&x=0&p=64 
 
Onpa sulla taas löytynyt vallan mielenkiintoinen saitti, vallan mielenkiintoinen. 
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– Minua kiinnitti e r i t y i s e s t i  jutussa huomiot siihen, että tässä artikkelissa v i i m e i n tajuttiin 
chemtrailaukseen liittyneet transuraaniset kanavasäteilyn kiinnittymisten ilmiöön! Eli ydinvoimaloista 
päällemme kiistatta ja tauotta tonneittain hyökyvät URAANIT kanavasäteilypäästöineen, 
neutronivoineen, beetasoihtuineen tajuttiin kuuluvan ilmiöön oleellisen elimellisesti! 
 
– Aikamääre systemaattisine salailuineen, tietosaartoineen kaikkineen, niin ikään 10v efektiaika sopii 
enemmän kuin hyvin siihen nimenomaan täältä ydinvoimalaseuduilta saamaani faktoitukseen. Tämä 
aika on siis se kiivastuneen säteilyvuodon kasvattaman chemtrailauksen keskeisimpiä päätavoitteita! Ei 
toki ainoa, mutta korostan, kiistattoman keskeinen. 
 
– Chemtrailauksen polymeerikuidut, niihin tarttuvat vaaralliset biokasvustot, loiset ja vastaavat levästöt 
homeineen kuuluu oikein elävästi homman megamokaamisiin. Ihmisten massasairastumiset liittyvät niin 
ikään hommaan. 
 
– Mutta on siinä toki ainakin mulle äkkiseltään arveluttavampaa piirrettä. Eli aitoon jenkkityyliin 
pyydeltiin rahaa artikkelissa kättelyssä. . . 
Niinikää esim. jatkuva "mielenmanipuloinnin" liikuttelu tällaisissa uutisoinneissa vääntää väkisin asiaa 
suurella yleisöllä liiaksi ns. "huuhaaksi". Tässä siis EI edes ole oleellista onko asiassa ja kenties 
minkäkin tason perää, vaan se "efekti", jota tuollainen väkinäisenä suomalaisyleisössä tuo. Tuollaisen 
asiaan päälle liiimaaminen laimistaa muuten paljon helpommin uppoavaa materiaalia. Kaikkineen 
suhtaudun spontaanisti skeptisesti varauksellisesti kaikkeen USA- styleihin. 
 
*Kiteytän, että asia ON enemmän kuin kiinnostava. On 100 % varmaa, että hommassa ON synkkää 
enemmän perää. Itse katson asian liittyvän elimellisesti säteilyionisaation Tshernon tyyppisiin 
ylikansallisiin valtioiden välisiin SÄTEILYN manipulaatiohommiin. Varmaan haetaan myös koemalleja 
CO2-säänhallintoihin- ydinaavikoitumiskuivumisiin, ennenkaikkea myös sotilastoimiin ilman muuta. 
Mutta teen ainakin nykytiedoillani mutuna toki, rajausta luokkaan "mielenhallintaan". Varmasti 
lentokoneitten polttoaineisiin tuli mukaan esim. etyleenidibromidi. Mutta lähinnä polttoaineen teknisenä 
lisäpaineistuksen hyötymisenä jne. Ylikansallinen raha toki puhuu ilman muuta taustalla. 
Chemtrailauslentojen polymerausta on kuten "SININEN" artikkelinikin JO kykeni livenä demoamaan. 
Olkiluodossa nämä liittyy säteilyn päästöhalliontoihin-ydinaavikoitumisten suojausten epätoivoon. Ei 
niinkään sotilaskokeisiin, jota taas USA painottaa Suomea enemmän. 
              ----- 
 
Ruiskutuskatkos viikko 34. 
 
Puolestaan ME uudenliiton miehet selvittelimme mystistä 34 viikon chemtrailauslentojen katkosten 
asiaa tässä: 
Sisäministeriössä oltiin huolestuneita. Lähinnä miten TVO:n alueelle tuotavat rajavartioston uudet 
korkealla lentävät optisen vakoilun ilman ohjaajia lentävät pienlennokkikoneitten saamat kuvat maaston 
henkilöliikenteestä saarella olisivat epäteräviä jatkuvasta chemtrailaamissavuista. Olkiluodon kulun 
poikki bloggaavia mielenosoittajia tarkkailevia virannomaistahoja kiusasi myös säteilyionisaatiopilvien 
kyvyt häiritä tehokkaasti myös alueen saumatonta tutkavalvontaa. Eikä myös kansainvälisten 
tarkkailusatelliittien toimia haluttu kyseenalaistaa Olkiluodossa. Koska SUPO/ilmavoimat/ rajavartiosto/ 
karhuryhmät halusi varmistaa erikoistarkkailun päätettiin ilmoittaa venäjästä ostettaville valkeille 
chemtrailauskoneille tämä yli viikon kestänyt ruiskutuskieltojakso alkaneen 23–24.08.2010. 
 
Minulla oli toki ennakkoaavistus jo alkujaan siitä, mistä tässä on koko ajan olut kyse. Eli juu kyllä 
tosiaan yli 34 viikon oli ilmatila vapaana kemikaalitappajien jatkuvista chemtrailaamisista. Nyt mennään 
päivää 31.8.2010 ja kuten tietolähteeni osasi kertoa tuttu tauoton myrkkylennosto oli jo aamutuimaan 
levittänyt triplavanojaan yli Olkiluodon säteilysyytöisen ydinvoimaloiden. 
 
Mitä sitten tarkkailtiin? 
Heti tuoreeltaan: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=e0JjIHBxmjs 
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- Maaseudun tulevaisuus 30.08.2010. Meduusahavaintoja kaivataan. Suomen ympäristökeskuksen 
merikeskus alkaa kerätä yleisön havaintoja meduusojen massaesiintymisistä Itämeressä ja rannikoilla. 
Havainnoista voi ilmoittaa Itämeriportaalin verkkosivuilla. Loppukesällä ja syksyllä Itämeressä voi olla 
korvameduusoja niin paljon, että ne sotkevat kalaverkkoja ja tukkivat (ydin) voimaloiden 
vedenottoputkia. Lisätietoa w.w.w.itameriportaali.fi  
 
- 30.08.2010. "YLE Alueuutiset. Porin kuulut naturan osin suojaamat Yyterin mäntymetsät ovat 
tuhoutumassa totaalisesti. Uutisointi antoi tälle valtavalle tuhathehtaariluokkaisille alueille elinaikaa 
korkeintaan 2 vuotta. Uutisoinnissa kerrotaan, miten metsikköä syövät madot eivät ole aiemmin 
tunnettuja mäntypistiäisiä, vaan metsät hävittää totaalisti uusien hyönteisten invaasiot." Tämä ja 
aiheesta vaikeneminen julkisuuteen on mielenkiintoista, koska keväällä tuhoutumisen kierre aiheutti 
hehtaarien tammimetsäkadon Turun Ruissalossa. Merituuli on siitä mielenkintoinen ilmiö, että kuljettaa 
TVO:n ydinvoimalan säteilypäästöjä yhä kauemmaksi.  
 
Keväät myrkytetään Turkuun, syysmerituulen suunta on vuoroin Vaasaan. Nyt ilmojen kylmetessä 
ilmaa lämpimämpi meri imuroi ydinvoimalan massiivisia säteilykertymiä yhä etäämmälle pohjoiseen 
Ouluun päin. On tietysti selvää millä mekanismillaan TVO:n ydinvoimaloiden säteilyn ionisaatioima ilma 
tuhoaa puiden immuuniteetit ja kuihduttaa niiden tuholaissuojautumiskeinot totalitäärisesti. Näin 
muutetaan säteilyn turmelemat metsät voimattomiksi tuhoeläinten noutopöydiksi. Suomen metsätuhot 
ylittävät selkeästi viimevuoden suunnattomat alat leviten kauemmas syyllisestä. 
      --------------- 
 
500 000 000 000 lasku, SUPO varas? 
 
Olen usein kuullut erinäisissä foorumeissa ydinalan valituksia. Kuulema suunnattoman kalliiksi heille 
tulee esiin ottamani viimeiset 60v salattujen säteilyn varastoitumamuotojen ilmitulot. Tässä uutisoidaan 
erityisesti pitkään ja hartaasti salassa pidetyistä ilmaionisaatioista, mittaamatta jätetyistä metrien suojia 
salakavalasti lävistävien neutronivoiden ja kanavasäteilyjen esiin nostamisistani. Tosiaan miten 
suunnattomia, megakalliita vaikutuksia tällaisten salaisuuksien maailmalle raottamiset sitten maksaa, 
siitä pari artikkelia. Turun Sanomat 4.9.2010. "Atomirahat ekoenergiaan. Saksan liittohallitus hamuaa 
ydinvoimaloiden lisävoittoja. Säästöjä ja kustannuksia. Ydinvoimaloita pitää parannella ja vahvistaa 
betonikuorella noin m i l j a r d i  per voimala!" Hurja, kerta kaikkiaan hurja lisämenoerä ydinalalle.  
 
Tietoisuus siitä miten säteilyeroosion reijittämät nykyiset suojarakenteet eivät pidätä alkuunkaan 
säteilylajeja sisällään alkaa levitä on lisäturvavaatimukset todella massiivisen kalliita. 500miljardia 
maailman ydinteollisuudelle johtuu pelkästään miten jatkuvasti kasvavat ydinvoimaloitten yltä 
neutronivoista, kanavasäteilyistä ja ilmaionisaatiovarastoinneista on viimein nähdä. Kiitos kuluu meille 
ani harvoille, jotka olemme sitkeästi kyenneet tuomaan maailman tietoisuuteen ohi poliisisensorien yli 
60v hermeettisen tarkoin tähän asti salattuja beetasoihtujen, kanavasäteilyjen, neutronivoiden ja 
säteilyionisaatioiden fatat. Chemtrailer koneitten lennot eivät enää myös riitä alati pahenevan 
ydinvoimalaongelmien kasautuessa. Mielenkiintoinen 500miljardin lisälasku on loistava meriitti 
ansiolistoilleni. Mutta kuunnelkaa seuraava uutisointi siitä miten epätoivoiseksi homma on mennyt myös 
Suomessa. 
 
Otin reilu parisen vuotta sitten yhteyttä maamme revontulitutkimuskeskukseen Sodankylässä. Sain 
varsin kiinnostuneen vastauksen kysyessäni voinko saada ydinvoimaloitten ympäristöstä otettujen 
yläilmakehän ionisaationousudataa. Asiaa puitiin suurella mielenkiinnolla. Mutta viime tingassa tuli 
ympäristöministeriön kautta käsky, ettei ionisaatiotietoja valtio uskalla yksityisille. Heillä ei myös ollut 
ainakaan vielä silloin asiasta kunnollisia mittaustietoja, koska toimivat vain pohjoitaivailla etäällä 
ydinvoimaloista. Mutta kiinnostus oli selkeästi herätetty.  
 
Siksi olin enemmän kuin ällistynyt kuullessani seuraavan uutisen: T.S. 4.9.2010. Arvokkaan (tuhansien 
eurojen), äänityslaitteen varkaus uhkaa pilata 2 vuotta kestäneen revontulitutkimuksen. Varkaus ei 
ehkä sattumaa. Poliisin mukaan riistakameroin suojattuihin oheislaitteistoihin kohdistuvat varkaudet 
ovat erittäin harvinaisia. – On vaikea sanoa, onko kyseessä edes sattuma. .! Luulisi ettei Mynämäen 
syrjäseuduille tekijät ole öksyneet paikalle vahingossa, toteaa tapausta tutkiva rikosylikomisario Sami 
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Toivomäki Raision poliisiasemalta.(Vaan kansainvälisen satelliittivakoilutoimien tarkoin ohjaamana). 
Dosentti Harry Lehto ei usko, että raha olisi motiivi hänen laitteistonsa varastamiseen!". .? 
 
Erittäin mielenkiintoista! Jos motiivi EI olekaan raha niin ilman muuta saadun tiedon tahallinen pimitys! 
Miksi ensinnä yleensä Sodankylässä olevat ilmakehän revontuli-ionisaatiota tutkailevat laitteet ovat liki 
1 000km alempana alueella maanpinnalla männiköissä jossa revontulia ei ole nähty aurinkominimissä 
edes taivaalla vuosikausiin? Ja millaiset laitteet. Artikkeli valloittaa koneiston kehitellyn varsin 
erikoiseen tarkoitukseen. Maanpinnan tasolla oleviin m ä n t y j e n neulasiin on alkanut muodostua 
tiedemiehiä kovin kiinnostanutta "poikkeavaa ylimääräistä dataa" ionisaatiomuutoksista maassa. 
 
 Tämä laite toki viis veisaa kuulema taivaankansien tapahtumista suoraan. Vaan keskittää huomionsa 
miten säteilyn ionisaation "sähköhalot" purkautuessaan nimenomaan männyn pitkistä neulasista 
aiheuttavat tarkan kuultavan äänen. Siis nimenomaan männyn neulaset soivat monokromaattisen 
spektrinsä sekä infraäänin, että ihmiskorvin kuultavasti. Tämä laitteisto oli siis ä ä n i t t ä n y t  tätä noin 
10m maan pinnasta kuultavaa taustasäteilyn aiheuttamaa kohinaa. Ja nyt SUPO oli saanut 
kansainvälisiltä tahoilta suoran uhkaukaasin sabotoida tämän 2v kestäneen muutosdatan!  
 
Aika hurjaa koska kuten muistamme mänty, nimenomaan mänty on katoava luonnonvara juuri tuon 2v 
mittausjakson! On päivän selvää, ettei kansainvälinen IAEA ole ihastunut kuullessaan, että Suomen 
ionisaatioon erikoistunut ryhmä on alkanut systemaattisesti taltioida niitä maanpäällisiä ionisaation 
tasomuutoksia joita mm. TVO:n ydinvoimalasta n. 65km päähän Mynämäellä muodostuu. Selvää, jo 
sodankylässä ionisaatiotutkimuksiini puuttunut ympäristöministeriö ja erityisesti SUPO/ TVO/ Posiva/ 
Forttum ovat olleet enemmän kuin huolissaan mittaustuloksista. Varsinkin kun näiden kahden vuoden 
aikana on nimenomaan m ä n t y m e t s ä t tuhoutunut 100km päähän TVO:n ydinvoimaloista. 
 
 Turun Kuusiston TV asema räjähtänyt 400m ionipilveen varoittaessani tulevasta yms. Merituulten 
mukana sekä etelään Mynämäelle, että kauas pohjoiseen ydinvoimalaionit siis vaeltelee. kuulimme 
miten Pori menettää myös suunnattomat tuhansien hehtaarin Yyterin. .niin kas yllättäen männiköt. 
Jaksoon kuuluu tietysti myös hyperaktiiviseksi kasvanut alueen ionipommitusmyrkytykset 
chemtrailkonein venäjältä. Lienee aihe enemmän kuin arka kun valtion karhuryhmät on komennettu 
sabotoimaan asiallisia ilmaionisaatiomittauksia omilta valtion tutkkijoiltaan. 
           -------- 
*Kerrattakoon, että Saksan pääministeri A. Merkkel tosiaan yritti mm. ostattaa vanhoille 
ydinvoimaloilleen lisää elinaikaa vaatimalla  maailman kanavasäteilyjen ja neutronisäteilyueroosioista 
vuotavien ydinvoimaloitten päälle lisäsäteilyn suojakuoret. Hanke olisi maksanut tosiaan huikaisevat 
500 000 000 000e lisälaskut maailman ydinaloille. Mutta Saksan kansalle se ei enää riittänyt! YLE 
uutisoi 05.09.2010 Saksan ja nimenomaan yksyitysempään EKO uudisenergiaansa tyytyväisen 
KANSAN alkaneen systemaattisesti painostaa hallintoaan. 
 
 Saksan haaveet uusista ydinvoimalahankkeista näin romutettiin Merkkelin ja Suomen ydinhallinnon 
suunnattomaksi pettymykseksi. Kun Saksa löi lukkoon myös vanhojen ydinvoimaloittensa alasajoksi 
aiemmin 2025, niin kansa vaatimalla vaati v a i n 8v elinaikaa myös vanhoille ydinvoimaloilleen. 
Kirenintä mahdollista alasajoaikataulua siis! Tilanne oli Suomelle niin tuskaisaa, ettei sen paremmin 
MTV kuin YLE teksti TV puhunut aiheesta vaiennettuna mitään. Saksalaisia haastateltiin TV:ssä. He 
sanoivat satsaavansa paljon mieluumihn kehittyviin tulevaisuuden kestävänkehityksen ekoenergioihin 
rahaansa kuin menneisyyden kehittymättömiin ydinvoimalihin yms.. 
                ------------ 
 
Nimimerkki Rotaatio 04.09.2010 
 
Tulipahan vaan mieleen, mahtoiko Yaran "ei me nyt myydä lannotteita kun on toi raaka-aineiden 
saatavuus vähän epävarmaa" kampanja liittyä noihin ruiskimisiin, vai oliko se vaan ihan 
törkykapitalismia voittojen maksimoinniksi viljanhinnan nousua odotellessa. 
Paljonko sitä Barium paskaa tässä maailmassa riittää muuten? 
 
T e r ä v ä ä ! No totta HITOSSA Yara myy chemtrailereille KOKO kapasiteettinsä ja maanviljelijöille 
alkujaan apulantakemikaaleina kuuluvat perusaineet jää tekemättä! Terävää, terävää sulta Rotaatio.) 
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Niin kysyit, että kauanko noita miljardeja kiloja tuhlattavia erikoiskemikaaleja myrkkylentoihin piisaa? No 
luotettava taho sanoi, että JOPA maailman ydinvoimaloihin tarkoitetut mm. boorit on olleet loppu jo 
vuosiluokan. Kas kun ei sen niin väliä ole ydinvoimaloissa elintärkeitä boorijarrujakaan olla kun jenkit 
vaatii maailman käsiin jo NYT loppuvat booriloput omaan myrkkyruiskutusohjelmaansa. Venäjän tosin 
piti saada maailman ainut boorikaivos starttiin vuosi sitten. Mutta sekään ei boorimalmien loputtua 
onnistu ja nyt esim. OL-3 laitoksen kaiken keskeisen ajamisen tehonsäädöt hoitava elintärkeä boori on 
koko maailmalta ikuisesti loppu. 
          ----------- 
 
SUURchemiä syyskuulta. 
 
Kuten olettaa sopi. 2 viikon Olkiluoto bloggauksen jälkeen suoritetun tarkkailuvalvonnan varmistamisen 
chemtrailauskatkosten jälkeen seutukunnan säteilyionisaatiomäärät suorastaan r ä j ä h t i ! 
Verenkarvaiksi muurautuneet taivaat aukesi maanantaiaamuna 06.09.2010 ennenäkemättömän 
hornamaiseen lentokalustoJEN ryskeeseen. Aiemman 4-moottorisen vitivalkean venäläiskoneen 
rinnalle oli sisäministeriölle annetun 350miljoonan lisärahasta lohkaistu. . .Aivan kuten odottaa sattaakin 
KAKSINKERTAISET chemtrailausmääreet! Eli nyt koneita onkin kesän jälkeen alati kasvaviin 
säteilymyrkytystarpeisiin tuplatut volyymit. Myrkytöntä taivasta ei Olkiluodossa kaksikkovanojen jäljiltä 
enää edes juuri näe! Tilanne klo.08.12: 
http://kuvaton.com/k/Lgr.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Lgr.jpg[/img] 
 
Ydinherrarotaatio video 
http://www.youtube.com/watch?v=nWxVZ5wqlrY&feature=related 
         ----------- 
 
IAEA-hätähuutoa. 
 
Minua tässä edellä kertomassani episodissa kiinnostaa JUURI miten joku SUPO tusinapeeloPOLIISIT 
saavat muka ylemmiltään LUVAN sensuroida NATO-toimista kansainvälistä Styrge-filmin Yotubeja?! 
 
*Tuolla Pasi-foorumilla jatkuvasti hämmästelivät tosiaan "miksi" maailman ydinturvaPOLIISISTOT ovat 
ulospäin niin kertakaikkiaan kädettömiä mm. kanssamme? Oletko asiaa miettinyt myös tältä kannalta? 
Juu. . .toki olemme kuin kärpäsiä ylisuurten ympärillä, mutta asiassa alkaa tuntumaan herkullisempia 
efektejä. 
 
IAEA-hätähuutoa. 
 
Olenkin tasana varma näistä reaktion nopeuksista etteivät SAAKKAAN! Vaan kuten FIN-POLIISIpellet 
ovat ottaneet Pohjois-Korealaisittain tavakseen toimitaan kuten TVO/ Posivat tekee IAEA 
kansainvälissä ydinturvarikollisuusksissaan. Joista mm. niin STUK johtajat Jukka Laakso, AREVA-
johtajistot ja vastaavat ovat Suomen julkissanaan kertoneet, ettei maamme ydintoiminta kata enää 
alkeellisimpiakaan ydinturvalakien noudattamisia! Jatkuvat kansainväliset lainrikomukset ovat tulleet 
tavaksi. TVO ja toki Posiva on nyttemmin tuotu systemaattisesti varottavana esimerkkinä ydintoimioista, 
jotka olisi saatava kansainvälisen lain piiriin Iranin lailla vaikka NATO- ASEIN . . . .! :o 
 
Kuvaavinta näissä jatkuvissa t a h a l l i s i s s a  ylilyönneissään on olut miten mm. MEIKÄLÄISILLE 
annaetaan jatkuvasti ja tieten käteeni suunnattoman tehokkaita ydinalaa vastaan toimivia astaloita. 
Kaikesta näkee, miten FIN-valtioydinrikollisuus rypee omassa jatkuvasti kasvavassa paskassaan. Ei 
tosiaankaan 7.09 näkemämme Saksan taistelut ydinalansa alasajoaikatauluista ole sattumaa. Ihan käy 
selväksi, että ydinala tieten, taiten HALUAA LIATA ULOS MAINEENSA! No miksi sitten näin? 
 
Selitys on kuin päivänpaiste kedolla. KUKAAN taho maailmalla ei enää halua satsata tähän 
menneisyyden likasankosekoiluun! Ydinteollisuus suorastaan i m u r o i kaltaisiltani ainoilta toivoiltaan 
niin todella rankkaa materiaalia, että voi aloittaa näyttävän kaikkien toivoman itsensä 
tuhoamiskamppanjan Y-alalleen! Juu ei näillä chemtrailaamisilla ja suunnattomilla kenen TAHANSA 
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päivittäin silmiin osuvilla ydinalan hätähuudoilla enää muuta toivota, kuin riittävän suurta 
ydinrikollisuuksiensa paljastuksia, jonka avulla maailma sanoo hyvästit ydinalalan loiselleen! 
 
 
538. ***FIN/TVO Maailman SUURIMMAT öljyvarannot!*** 
 
Terve. Ja kiitos yhteydenotosta. 
  
Olisin enemmän kuin kiitollinen jos laittaisit minulle Nils Mörnerin e-mailiosoitteen, tms. yhteyttä voisin 
ottaa. Olisi nimittäin kiva saada "tunnustus" ihan oikealta geologilta näistä öljyistä. Hän saattaa tietää 
myös näistä Pohjanlahden ja Perämeren jutuista, joista minä tiedän. 
  
Niin, siis kuulemma sotien jälkeen PV teki salaisia kaapelímittauksia pitkin länsirannikkoa (laskettiin 
sellainen kilometrin kaapeli merenpohjaan) ja löytyi kuulemma öljyä ja paljon. Asiasta piti olla hys hys. 
50-luvulla oli suunnitelmia aloittaa poraus, mutta NL:stä tuli ukaasi, että seuraus on miehitys, jos Suomi 
alkaa poraamaan. Tuolloin nääs olisi tullut tekniikka ja pääoma lännestä, mikä olisi tarkoittanut NL:n 
vaikutusvallan kaventumista Suomessa, ja se olisi tuonut NATO:n Itämerelle. Ruotsikaan ei halunnut 
tuolloin NATO:a vesilleen, joten tehtiin epävirallinen kolmen vallan diili, että ollaan hys hys. 
  
70-luvun alussa Suomessa luultiin, että tilanne on muuttunut: Uolevi Raade rakennutti "pilvenpiirtäjän" 
Nesteelle, vientiyhtiön pääkonttoriksi, ja siitä tuli  hulppea eikä rahaa säästelty. Tuolloinhan Nesteellä oli 
vain yksi pieni jalostamo, eikä omaa jakeluverkostoa ollenkaan. Taas tuli uhkaukaasi itänaapurilta, ja 
Raade joutui ottamaan vastuun Nestene pääkonttorin rakennusskandaalista omaan piikkiin, ettei asia 
paljastunut. 
  
70-luvulla Saksalaiset tekivät, ilmeisesti Ruotsin merivoimien toimeksiantamana, porauksia Perämeren 
hiekkakivialueella, ja öljyä löytyi. Siitä piti olla hys, hys. Tuolloin Ruotsissa jotain huhuja levisi, ja 
mielenkiinto ohjattiin suurella kohulla Mälarenille sisäruotsiin, ettei vaan Itämeren tilanne paljastu. 
Tuollon Suomessakin levitettiin tornihuhuja Itä-Suomen järvien alla olevista öljyistä.  
  
Samalla vuosikymmenellä Kokkolan satamaa laajennettaessa ja ruopattaessa purskahti öjyä pintaan, 
asia kuitattiin "jostain laivasta valuneeksi", eikä sitä haluttu tutkia. Vielä 80-luvulla trenssitakkimiehet 
hakivat ihmisiä kotiovilta talteen, jos eivät suostuneet vaikenemaan Suomen öljyvaroista. Tänä kesänä 
Esko "öljymies" Virtanen Viitasaarelta aikoi porata arviolta 2 mrd:n taalan arvoisen taskun heinäkuussa. 
Hänestä ei kesäkuun jälkeen ole kuultu, eikä puhelin vastaa... 
               ------------- 
 
ÖLJYÄ II. 
 
Ja vielä kerran kiitos lähettämistäsi tiedoista. 
  
Kysyisin vielä, että onko sinulla tietoa Pohjanlahden ja Perämeren alueen, sekä Pohjois-Pohjanmaan 
osalta näistä vanhoista vuorivyöhykkeistä? Tietojeni mukaan nimittäin tämä Laatokan-Skotlannin 
vajoamalinjan on vain yksi kolmesta Venäjältä Suomen puolelle tulevista. 
  
Syy miksi Venäjä ei halua meidän poraavan öljyä on muuten se, että ns. valumisen takia poraisimme 
"heidän" öljynsä. Öljy ilmeisesti on kasautunut NIMENOMAAN Pohjanlahden alueelle ja pohjoisempana 
Pohjanmaan rannikon alle (Paksuimman jään alueet). Vielä jokin vuosi sitten joku vuosi nettiin sen 
saksalaisgeologien tutkimuksen näistä Pohjanlahden öljyistä ja kaasuista, mutta se "hävisi" aika 
nopeasti. Jos sinulta löytyisi, olisi enemmän kuin kiva 
  
P.S. Printtasin varalta viestisi talteen. 
 --- 
Ei tosiaan voi olla sattumaa, että TVO on julistanut yli 600m syvyyden tiedot salaisiksi. Se että Virtasen 
Esko "pysäytettiin" yli 400 metrissä kesällä 2009 (rahat loppu, ja yllättäen pankki peruutti jo neuvotellun 
lainan, kun tuli ukaasia jostain ylempää), ja tänä kesänä aikoi porata 620 metriin, josta hänen 
mukaansa piti öljyä löytymän. Kesäkuusa Ilta-Sanomissa asiasta kertoi, sen jälkeen ei miehestä ole 
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kuulunut mitään. (Kaveri kaivoi siis ulkomailla kivimurskaintöissä olleena ammattiosaajana saaden 
sieltä oppiaan. Oli saanut suorankäden tietoa siitä missä luokkaa Raahen rannikolla oli löytynyt 600m 
syvyydestä tuo mainittu 2miljardin dollarin öljytaskut. Koetti kaivautua siihen. Kunnes SUPO esti peräti 
kahdesti kaivauksiaan noin konkreettisesti. 
 
 Eli tässä EI lainkaan ole epäselvyyttä siitä, etteikö loputtoman laajat öljytaskut Itämerellä olisi totta. 
Faktaa, hemmetissä jos maamme viranomaisten estelyt on tuota luokkaa! On myös käynyt selväksi, 
että öljytaskua ei haluneet julkisuuteen ennenkaikkea ydinala, sisäministeriömme, ulkomaiset 
turvallisuuspoliisit. Toisaalta mm. armeijan taholta ON annettu lieventävää viitekehystä, että öljyä 
Suomesta saisi varovaisesti etsiä, koska eräs keskeisin este vanha CCCP kauhu kaatui? Mutta 
ydinhankkeitaan nyt runnovat ydinenergialaitokset puolestaan, KTM ja vastaavat SUPO/ 
miliisiturvallisuusalalaiset eivät sallisi suin surmin tuollaista julki. Tosiaan tuo kaveri oli avoimesti 
mainostanut "Pian Suomessa virtaa ÖLJY!" Räväkkää artikkelointia oli kuulema paikkakunnilla, 
lehdistöissä suitsutettu näyttävästi. Ei asia  n i i n salattu ole kun alkuun luuloteltiin ydinhallinnon 
painessa.)    
            -------------- 
 
!!!!!ÖLJYÄ!!!!! 
 
Sain kuulla jotain niin hämmästyttävää, että pitää nyt koota paloja yhteen ja tuumata tovi, mistä on 
kyse. 
 
– Olen omin silmin nähnyt Olkiluodossa peräti kaksi noin 100m syvää porakaivoa, joiden vesi on 
totaalisen  
juomakelvotonta, haisee petrolille ja veden saa jopa palamaan. Olkiluotoon alettiin näitä syvempiä 
porakaivoja  
tekemään jatkuvasti lisääntyneen ydinaavikoitumisen kuivuuden takia. Eurajoen kunnalta ei ikinä 
syrjäseuduille ollut tullut mitään avustuksia. Ei pyöräteitä, sähköjä, teitä, siltoja, katuvaloja ei kerta 
kaikkiaan ikinä mitään. Mutta näiden aivojen jälkeen saatiin täysin yllättäen pikapikaa kunnan 
makeavesilinjat ja maailman kitsain kunta Eurajoki j o p a  maksoi osan putkituksista syrjäseuduille! 
Mitä ihmettä?! 
 
– Posiva julisti kaikessa hiljaisuudessa kaikki yli 600m syvät maaperäsedimenttinäytteet, joissa oli ollut  
runsaasti rikkonaisessa kalliotektoniikassa eloperäistä oseaanista materiaalia. Näitä näytteitä ei ole 
koskaan  
julkaistu. Posiva on myös yllättäen alkanut sekä tulpata että lukita kaikki porauksensa putkilinjojen päät.  
Ikään kuin niistä nousisi räjähtäviä kaasuja. Todella outoa. Esimerkiksi Voima lehteen antamassani 
muutaman vuoden takaisessa haastattelussani Posiva teki kaikkensa kieltääkseen tämän ihmeellisen 
syvyyden rajauksensa todeksi,  
mutta viimein myönsi, ettei tietoja vaan jostain syystä anneta. 
 
– 1.9.2010 Suomen ympäristöministeriö antoi yllättäen ukaasin jonka mukaan ennen täysin 
ongelmattomat  
lämpökaivojen poraamiset oli joka ikinen hyväksytettävä ympäristöministeriössä. Mitään järjellistä syytä  
käsittämättömään pikapäätökseen ei annettu. Mutta porakaivojen syvyydet 100-200m- antavat 
mielenkiintoista  
lisäviitettä mistä on kyse. 
 
Vyyhdet alkavat nivoutua entistä oudommiksi. Miksei Olkiluodossa tehtyjä 2v kestäneitä maaperästä 
silminnähden  
meren pohjista kuplivien kaasujen alkuperätutkimuksia julkaistu. Jami Jokisen 2009 L.S. lehden palkittu 
kertomus Olkiluodon maaperässä elävistä arkeista, bakteereista ja vastaavista fotosynteesistä 
vapaasta löydetystä kasvustosta noin 300m syvyydessä kerrottiin. Tämän kasvuston biomassan 
suuruuden kerrottiin olevan isompi kuin päällään olevan synkän kuusikon. Joten mistään 
pienesiintymästä ei ole kyse. Mistä on riittänyt vuosimiljoonia käyttämäänsä fossiilimetaania moiset 
määrät? 
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Tiedämme, että Itämeren päällä on vuorotellut sulan meren orgaaninen elämä joka on sedimentoitunut 
tunnetusti  
anaerobisena sekoittumattomina kerrostumien vajoamana meren pohjamutiin hapen hajottamatta. 
Sitten, niin tosiaan kymienkerrat Itämerialtaan päälle on tullut 2km paksut jääkausimassat painamaan 
tätä orgaanista metaanijäätä yhä syvemmälle rikkonaiseen peruskallioon, jota jäät ja 
tektoniikkaliikunnot Atlantilta alati murentaa. Litoraanimeren tektonisaumat Skotlannilta Ruotsin ja 
Olkiluodon läpi Laatokan pohjoisosiin ovat tunnetusti pullollaan hiilivetykertymiä. 
 
 Pohjanlahden alueella porataan runsaista hiilivetyesiintymistä. Pitkin Norjan rannikkoa aina Venäjälle 
asti. Aina Pohjolan ympäri Kuolan niemimaalle. Nyt kuulimme Puolan löytäneen rannikoltaan valtavat 
300v riittävät kaasuvarantonsa keväällä 2010. Saksan hiilivarannot on vanha tuttu. Ympyrä sulkeutuu ja 
mitä onkaan  
keskellä. Aivan oikein jääkauden työstämä maailman suurin ja tunnetuin loputtomien tektoniikkojensa ja 
jääkausien  
survoma allaspohja Itämeremme. Joka on ollut kaiken edelläkerrotun öljyn synnytyksen isä ja äiti yhtä 
aikaa. 
 
Siksi ympäräristöministeri ei salli porakaivoja maahamme, koska pursuava öljy löytyisi niissä väkisin. 
Siksi Posiva salaa 600m syvyysylitykset, koska ne ovat t ä y n ä  öljyjohdannaisia. Siksi Puolan haluttiin 
keskeyttävän 2011 porauksensa, jottei koko Euroopan rikkainta öljyallasta päästäisi hyödyntämään. 
Ydinvoimateollisuus on ollut  
valmis näköjään tekemään ihan mitä tahansa, ettei tämä energiatekniikat aivan uusille tasoilleen 
nostava öljyaarre  
löytyisi. Olen kuullut niinikää useilta luotettavilta tahoilta, että Saksa tiesi tämän jo 40-luvuilla. Saksa 
mittasi öljyvarantoja Ruotsin laskuun mm. 70-luvun öljykriisin laukaisemana. Mutta uudempaakin 
mittausta on, USA tehnyt 1997. Suomalainen yksityishenkilö porasi tänä kesänä miljardin öljytaskuun 
maassamme ja yksinkertaisesti k a t o s i !. . Nyt USA vaatii maailman suurinta öljyn Itämeriallasta 
omaksi NATO öljylähteekseen ajamalla Venäjää loitomma. Päivällinen on siis katettu. Ydinvapaa 
energiamme olkoon luonnollisin ö l j y !  
               ---------------- 
 
Öljyä III 
 
KOKO systeemi näyttää toimivan kuin mielenkiintoinen kellon koneisto. Liitän mukaan nyt asian 
ymmärtämisessä tärkeän biologisen typen happi-anairobisen kierron mekanismit. Joka kertoo miten 
metaanijää muodostuu hapettomasti Itämeren planktontuoton vajoavasta deuterusmassasta. Sama 
anaerobisuus takaa myös hapettomina seisovissa soissamme, ettei muodostunut biomassa karkaa 
hapettuen hiilidioksidiksi. Tosiaan itse Suomesta tunnen kolme erillistä tektonista saumaa, joissa oleva 
öljy ja kaasu pääsevät varastoitumaan ja liikkumaan poispäin Itämereltä Venäjään, Norjaan, Englannin 
öljyporausaltaisiinsa ja kaasutaskuihin. 
 
 Keskeisin on tuttu Skotlanti, Ruotsin järvet-Olkiluoto- Laatokan Pohjoisosan Litoraanisauma. Huomaa 
siis ei Litoriinimeren vaan paljon vanhempi puskusauman sulkema oikea suolainen Litoraanimeri! Sitten 
epäselvempi tietoni Kuhmo-Kemi ja (Kuusamo-Kuhmo)- Enontekiö. Mörnerin erikoisalaan kuuluu esim. 
meren syvänteistä noin 2 km syvyydessä olevan paineistetun merisedimenttien anaerobisen toiminnan 
tuottama metaanijääklatraatin faasimuutosräjähdykset. 
 
Eli bioaine muodostuu perusplanktonistoissa meren pohjaan vajoten satavasta ns. "merilumesta". 
Orgaanisen planktonin kuolleesta deuterustuotteesta. Se ei kerrostuneissa vähäliikkeisissä, kylmissä 
vesissä hapetu ja kun joutuu joko meressä tai jääkaudessa n. 2km paksun veden tai jään 
paineistamaksi siitä muodostuu jään kaltainen kiinteämpi aine kaasusta, metaanijää. Prosessi 
tunnetaan mm. mustien savuttajien bioprosesseista. Maan tärkeässä biomassan typpikierrossa mm. 
valumavesinä on lisäksi ainoa mekanismi, joka kykenee tiettävästi poistamaan orgaanisesta massasta 
pois typpikaasut! 
 
 Kierron koko idea on simppeli. Vuoron perää Itämeren altaan päällä on sulan meren klasiaalijakso, 
jolloin valtavat määrät tätä auringon fotosynteesin biohiilivetyjen deriusta kerrostuu anaerobiseen 
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liikkumattomiin Itämerisyvänteisiin. Kun tulee vuorostaan jääkausi päälle niin jään paksuuden massa 
painaa tämän metaanikaasun nestejääksi. Joka puolestaan injektoitoi jatkuvien tektoniikkojen ja 
jääkausien paloittamaan sedimentoituvaan peruskallion huokosistoon nuo biomaterian kertymät 
paineellaan.  
 
Jossa saavat taas Atlantin selänteen tektoniikan jatkuvasta +5cm/v Kölivuorelta välittyvistä 
lisäpaineistuksista energiaa muuttua öljyiksi ja kaasuiksi. Tämä jaksotus on toistunut Itämerellä lukuisat 
kerrat. Samantyyppinen mekanismi toisaalla painaa myös maan päälliset Suomessa n. 2m keskipaksut 
fossiloituvat ja niin ikään anaerobiset turvevarat maan uumeniin muuntumaan öljyiksi, kaasuiksi ja 
vastaaviksi. Kun metaanijään onteloitten päällä oleva 2km jäämassa on kadonnut viimeisestä 
jääkaudesta on tuo alkujaan kiintojääklatraatti muuttunut epävakaammaksi kaasuksi paineen kadottua. 
Metaanijäät vapautuu n 1 680-kertaiseksi herkkäliikkeiseksi metaanikaasuiksi. Muodostaen valtavia 
havaittuja tsunamiräjähdyksiä ja hyökyaaltoja sulaneeseen itämerialtaaseen. Jonka 
räjähtämiskraateista on löydetty yhä jälkiä mm. Turun ja Tukholman edustoilta Öröstä, Olkiluodosta 
yms.. Jopa 1980-luvun jälkeisiin kuplintoineen jopa 3m* 8ha alueiltaan.  Kirjasta "Elävä akvaario." 
 
http://kuvaton.com/k/Z6E.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Z6E.jpg[/img] 
         ---------- 
 
Harrasteamatöörit vs. spesialisti. 
 
Minulla on ollut mahdollisuus työskennellä varsin lukuisten ja eritasoistenkin geologien kanssa. Suomen 
geologien ammattitasoa pidetäänkin maailmalla varsin yleisesti korkealaatuisina. Otetaan muististani 
vaikka Posivan geologien ammattiosaamistasoa. TVO teki varsin paljon yhteistöitä juuri Posivan 
ammattigeologien kanssa ja minä toki mukana. Kun Posiva tutkii olkiluodon laattatektonista kallioperää 
siinä määriteltiin vaikka nyt tektonisen laattaliikunnon tapahtumahetkiä. Mittaamalla siitä milloin 
kivireuna oli liikahtanut päivänvaloon. 
 
 Ihan hyvä kansainvälinen koeteltu konsti, ei siinä sinällään mitään. Olkiluodon peruskallion iäksi 
määritellään luokkaa 1,7miljardia vuotta. Posivan fotonisäteilyn taltiomittauksilla merkittävimmät 
tektoniset liikunnot määritellään siinä haarukkaan 1,2miljardia-0,5miljardia vuotta. Äkkiseltään 
peruskansalaisille kilahtaa läpi kuin väärä raha. Edes "pieni" 700 000 000 vuoden toleranssi ei tunnu 
kummoiselta erheeltä, eihän? Koska tekijänä siis on tunnetut ja ammattilaiset Suomen Posivasta, 
GTK:sta ja heitä on tätä mitannut kymmenpäiset laumat. 
 
Sitten tapasin alan SPESIALISTIN, Nils- Axel Mörnerin. Ruotsin lahja maailman geologialle. Kaikki 
meni t o t a a l i s e n  uusiksi niissä tiedostoissani geologiasta, jotka olin Suomessa oppinut TVO/ 
Suomen malmi/ Posivalta. Otetaan esimerkki. Köhnäsimme jossain vanhassa sedimenttimontussa. 
Mörner meille opetti miten taimataan näitä sattuneita maanjäristyksiä ihan oikein. No joo, kaveri piirteli 
kerrostumalaskentaansa ja kalkyloi aikajanoja milloin ruotsiksi, milloin englanniksi. Meitä tietysti kovasti 
kiinnosti mistä on kyse?  
 
"Joo koetan nyt selvittää tätä etsimäämme 6,8 Richterin tiettyä aikajaksotusta siitä milloin maanjäristys 
on tapahtunut.(Ei hajuakaan Posivan tutuista laskematta jättämistä 10-1 000 jotain Rihteriskaalalla 1-10 
maanjäristyksiä tässä Nilssin tyylikkyydessä!) Mutta minulla on nyt tapahtunut suuri erehdys, jonka 
haluan selventää. 2 vuotta on nyt hakkusessa. Katsokaas nyt tuossa siis on tummempi talvijakso, jota 
seuraa vaaleampi kesä ja sitä seuraava keskikesä ja tuossa, juuri tuossa se tapahtui". Hei kamaan 
meikä vähän huuli pyöreenä, että TÄ? Missäs onkaan Mörnerillä hakusessa noi muutaman sadan 
Posivan vuosimiljardien suomalaisille tutut ydinalan toleranssit? 
 
Ja eikun autoon ja taas uudelle montulle reippaan kilometrin päähän. Pian tämä ikiliikkuja Mörner jo 
hihkui seuraavan mutkan takaa löytämässään sedimentaatiossa lusikkalapio kauhoen kuin suurempaa 
aarretta etsimään uskaltautunut. "Heijaa minä vänner, n y t se täsmentyi juu, ja olemme paikallistaneet, 
että etsitty 6,8Rihterin maanjäristys sattui keväällä jäiden sulaessa 67 vuotta tasan sen jälkeen kun 
jääkausi oli tästä mäestä lähtenyt!" Me kaksi suomalaisiin vuosimiljardeihin aiemmin uskoneet taas kun 
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puulla päähän lyötynä, että MITÄ? No Mörner toki selitti. Suomalaiset Posivan tutkijat toki olivat 
katsoneet kiven liikunnoista, että valo oli kiven tavoittanut summittain 0,5 miljardia vuotta sitten. 
 
 Mutta kas kun ei osata, niin heillä ei ole ollut harmainta hajua onko kivipaljastuman päällä olut 
sysimustaa merivettä 1 vai peräti 2km, tai vaan muuta irtopeittoa. Näin helposti tulee tuollaisia Suomen 
ydinalalle tyypillisiä harrastajageologeille tuttuja 700miljoonan vuodenkin ajatusajoitusvirheitä! Ei 
hemmetti ja heti oivalsimme, että ilmankos Posivan hupiharrastelijageologeilla sihahti nähdysti Mörnerin 
tulosta maahamme kauhu päälle. Kun tulimme hommaamaan Suomeen ensimmäisen kerran todellisen 
geologian huippuspesialistin. Että sinä iltana EI suomalaisuus ollut kyllä jette fint.) 
                 ---------- 
 
2% huokokivitarpeista. 
 
Minulla on tuolla foorumilla parikin geologiaan ammattimaisesti perehtynyttä kaveria. Heiltä sain nyt 
ihan tällaiseksi alustukseksi pikkasen lisävetoapua tässä ultramielenkintoisessa öljyasiassamme. Nyt 
on kyse niistä, miten sanoisin "alustavista edellytysehdoista" siitä millaisia kenttäolosuhteita esim. 
Olkiluodon, Itämeripohjan alueella pitäisi olla saadakseen kallioperäänsä öljymuodostelmia 
litoraanitektoniikkasaumojensa poveen. Minusta juttu on niin mielenkintoinen, että pitäisi saada 
suunilleen näineen Mörnerille käännettynä. Oleelista tässä jutussa on se, että muodostaakseen 
öljytaskuja alueen huokoisuus, eri kivien kerrostuneisuus JA tektoniset ja jääkausien murjomat 
heikkokivimuodostelmat tarvitsisivat tämän kaverin väitteen mukaan myös huokoiskivikerrostumia?  
 
Olisi erittäin mielenkintoista kuulla asiassa näkeekö Mörner Itämeressä ja nimenomaan Olkiluodossa 
edellytyksiä, että näitä erikoisvaatimuksia voisi oikeasti muodostua? Lisäksi tietääkö hän, onko 
Itämeren pohjasta jäätiköt edes ammentaneet ikinä sinne sedimentoituneita kerroksia pois? Vai onko 
meriselänne staattisemman keskusjäätikön prässäämää satojen metrien jäätikkökeskuksen hiekka, 
savikerrosselännettä laajastikin. Eli kopioin tämän geologiamiehen Haution vaateita löyhästi näin: 
 
– KSM-foorumissa Hautio esitti öljyn muodostumisen perustakseen seuraavat: Lähdekivi, 
(=sourcerock.) Sen hänestä vaatima 2 % huokoisuus ei tosiaankaan ole ongelma Olkiluotoseutuvilla. 
Huokoskivenä siellä on mm. massiiviset 200m paksut laavadiabaasitasangot. Puhumattakaan alueen 
Litoraanitektoniikasaumaan GTK:n tietojen mukaan peräti 40km* 1 000m syvät Grand Ganyon 
kokoluokan hietikko rotkovajoamat. Kuuluisimpina päälle näkyvinä näistä mm. Porin Yyteri-Säkylän 
Pyhäjärven valtaisat hietikkoalueet. 
 
 – Olkiluodossa on toki muutenkin loputtomiin tunnetusti täysin huokoista kiveä. Esim. Jami Jokisen 
L.S:ssä julkaistut tiedot huokoskivessä elävistä Olkiluodon metaania syövistä arkeista, bakteereista ja 
vastaavista suurbiolöydöksistä 300m syvyydestä löydettiin rakennuskiveksi LIIASTA huokoisuudestaan 
tunnetusta kiillegneissistä. Tässä täyttyy kerrottu esiintymäkivi, (= reservoirock) ongelmilta. Tämä 
alueella nyt oleva kivi on lisäksi merisedimenttien, tektonisen Litoraanitektonisauman silkaksi 
sorakivitaskuiksi ruhjomana erityisesti 600m syvemmiltä.  
 
 - Haution tarvitsema salpaajakivi, (cap rock) meiltä siis enää puuttuu. No Turun Sanomat kertoikin jo 
miten se on Itämeressä muodostunut. Jääkauden 2km paksujen jäävuorten salpaamana 
metaaniklatraatti on prässäytynyt suunnattoman suurien mm. saviliejusedimenttien alle. Teimme 
Mörnerin kanssa alustavia savikkokartoituksia Sorkassa. Löysimme niin monien metrien jopa 
näyteporille liian syvien ja tiiviitten savi/ silttikerrostumien katteita näihin huikean suuriin 
muodostuneisiin kaasuklatraattien taskuihin ettei näytepora riittänyt lävistysnäytteisiin. Ei tosiaan 
mikään ihme, että niin Tukholmasta, kuin Turun edustoilta on löydetty jopa keralla 8ha suuruisesti vielä 
1980-luvullakin räjähtäneitten kaasutaskujen räjähdyskraattereita. Valtavien savikenttien alustava 
faktaus Olkiluodon ympäristöissä niin ikään on de fakto. 
              -------- 
 
Pasi-foorumi 08.09.2010 Turjake 
 
Korjaus: Virtanen porasi Viitasaarella, ei Raahessa, oli/on geologiaan perehtynyt harrastaja, ja perusti 
tietonsa 80-luvulla Libyassa ja Lähi-Idässä hankkimaansa kokemukseen sekä GTK:n vuonna 2002 
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tekemään kaikumittaustutkimukseen. Kaikumittaustuloksen perusteella Virtanen uskoi löytävänsä 
Viitasaaren kirkonkylän pohjoispuolelta, noin 620 metrin syvyydestä, öljyä. 
 
Ei valitettavasti ole linkkiä Ilta-Sanomien juttuihin viime kesäkuulta tai kesältä 2009. 
Virtasesta ei ole kuultu viime kesäkuun jälkeen. 
                    -------- 
 
14.06.2011 Öljypäivitys 
 
– Meren alla noin 2 000m eteenpäin on se paine, jossa metaaniklatraatti alkaa vakiintumaan 
kiintojäämuotoonsa vesipaineen ja lämmön ollessa syvällä luokkaa +4C. Normaali kivi on puolestaan 
painoltaan 3- kertaa raskaampaa vettä (3 000kg/ m3). Tästä muodostuu mielenkiintoinen yhtälö. 2 
000m/ 3= n.600m tapahtumasyvyysminimi! Luvun tekee erittäin häkellyttäväksi, kun tiedämme, miten 
Posiva julisti aikoinaan k a i k k  i yli 600m Olkiluodon kallioperäsyvyystiedot salaisiksi. Niin ikään tämä 
600m on myös se rajataso, josta vuosi sitten ilmoitettiin löytyvän tismalleen samanlaatuista (mm. 
Libyasta tuttuja) kaasutaskujen ja öljyjen kaikuluotausdataa esim. Raahelta löydetystä 
ruoppausöljypäästöistään. Mitä Perämeren rannalta suomalaistutkijan voimin alettiin myös keväällä 
2010 porata esiin.  
 
Yhtä kaikki t u s k i n on mikään sattuma,  ennen (n. 100kpl) jääkausijaksoja sedimentoituneet 
biomateriaalit ovat injektoituneet kalioperään tällaisiin syvyyksiin. Stabiloituneet kintojäisiksi 
metaaniklatraateiksi sadoiksituhansiksi vuosikseen välillä purkautumatta. Kuin vasta nyt pikkuhiljaa 
jääkauden jäiden sulattua tuohon syvyyksiinsä asti. Virallinen öljyteollisuuden selitys ei hyväksy 
meriöljyjä ja kaasutaskuja kuin  2-3,5km syvän meren merisedimentin noin 400m paksuissa 
orgaanisessa pohjan patjassaan. Kuitenkin esim. Etelä- Amerikan rannikoilta on tavattu nestemäisiä 
öljymuodostumia tästä kilometrien syvyyksiin merenpohjien kallioperätektoniikoissa ja kilometrien 
kiintokalliorailoissa muodostuneena. Virallinen geologia kun väittää, tällaisten kilometrien syvien merien 
ja satojen metrien biosedimenttien alla paineitten jo puristavan orgaaniset aineet pilaten öljynesteistä 
kiintohiiliksi. 
 
 Mutta tosiaan näin ei olekaan elävässä elämässä. Tämä on vallan hurjaa kun muistamme miten 
Itämeren pohjassa on luokkaa 200m vesisyvyys.  Sen alla 1 800m anaerobisesti (hapettomasti) 
muodostunutta öljykaasujen kivi, sora, hiekka, savisedimenttikerroksia päällekkäin. Esim. Olkiluodon 
lävistävässä suunnattoman isossa Litoraanitektoniikkasaumassaan. Olkiluodossa nyt jatkluvasti esiin 
kumpuavat metaanikaasut voivat muodostua tällä 600m- 2000m syvissään sedimenttikerroksissa 
olevista öljyjen ja metaanijääklatraattien kaasutaskujen pikkuhiljaa purkautuessa maanousun ja 
eroosion kevittäessä paineitaan vähitellen. Samantyyppinen teema toistuu suomalaisgeologien tiedoin 
myös Venäjän ikijääroutamaissa. Joissa satojen vuosituhansien ikijääroudan sisälle on stabiloitunut 
samaista metaanijääklatraattia muodostamaan nykyisiä sikäläisiä öljyjen ja maakaasujen tunnettuja 
kenttiä. 
 
 

539 LITORAANImeri. 
 
    Vs: !!!!!Ö L JY Ä !!!!!!!  
Turjalainen tänään 08.09.2010 kello 11:13:35 »    
 
Litorina-mereksi ainakin kutsutaan Jääkauden loppuvaiheessa Itämeren altaan alueella ollutta jäätikön 
saartamaa vesialuetta. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Littorina_Sea 
 
Litoraalinen puskusauma taas on 1,7 mrd vuotta sitten nykyisen Etelä-Suomen läpi syntynyt kahden 
mannerlaatan liitoskohta suunilleen linjalla Laatokan pohjoisosa - Lappeenranta - Tampereen eteläpuoli 
- Olkiluoto - Tukholman seutu - Ruotsin suuret järvet - Pohjanmeri - Skotlanti. Tuossa kohdassa oli 
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mannerlaattojen välissä noin 5 km paksu suolainen, kapea merisyvänne, jonka pohjoispuolella oli 
vulkaaninen vuoristo. Luonnollisesti nämä ovat kuluneet tasaiseksi jo ajat sitten. Linkkiä ei kyllä ole. 
 
Littoraalinen taas on vesisyvyyteen liittyvä termi: 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Littoral_zone 
              -------------- 
 
Ai h u r j a , nyhän sie vasta sauman kekkasit hyvänen nimimerkki Turjalainen sentään! 
 
Että enemmän kuin arvokasta tietoa tässä. Mutta outoutta myös. Eli täsmennä nyt tietojasi vielä. 
 
Miksi i h m e e s s ä  esität, että Litoraanisauman paksuus on 5km ? Mitä tällä tarkemmin tarkoitat? Itse 
kyllä olen tietoinen, että seudussa oli kilometrien syvä oseaaninen tektonisauma katki  Suomen. Mutta 
5km syvänä se on jo verrattavissa Afrikan ja Euraasian nykyiseen tektonipuskusaumaan 
Välimeripohjassa. Oliko oseaaninen välin meri siis t o d e l l a  noin massiivisen syvä?Perusvaltameri 
kun on v a i n 3,5km ja aiemmin kuulemani viitesyvyys 2km vettä ja tulivuoret tosiaan kuten sanoit 
5,5km korkeina maailman suurimpia tulivuoria nykyisessä Olkiluodossa- Hankkilan-Lapijoen alueessa. 
Poriinpäin rajoittuvassa laatan pohjoisosassa. 
      ----------------- 
 
Olkiluodon jalometallit, öljyt ja jalokivet jatkuu. .! 
 
(Hautio KSL.2010) 
"Pidä nyt mielessäsi ainakin seuraavaa: Orgaanisesta aineksesta, eliö- tai kasvipitoinen, saatavat 
hiilivedyt vaativat ylläolevien sedimenttien painon ja muutaman kilometrin syvyydessä vallitsevan 
lämpötilan. Molempia tarvitaan ja vielä yhtäaikaa. Lisänä tässä on vielä aika, nitä tarvitaan vähintään 
pari miljoonaa vuotta (öljyyn päästäksemme), joten jääkauden jälkeen kallion rakoihin jääneillä kasvien 
osilla ei ole mitään merkitystä.  
 
-Juuri kuulin sopivasti Posivan geologeilta eilen 08.09.21010, Olkiluodon alueen on kuulema, nyt 
hatusta kiinni todistetusti peittänyt vähintään SATA kertaa tuollainen huikaiseva, vähintään 3km paksun 
ja 100 000v kerrallaan kestäneitten jääkausien megaprässit! Määrä ylitti vallan hurjasti jopa omat 
ennakkotietoni (n. 10kertaa), aiheesta. Joten jo hyvin sekä ajat, että panepaksuudet toki heittämällä 
ylittyvät. 
 
Olkiluoto EI tosiaankaan ole mitään väittämääsi hapanta syväkivigraniittia. Punagraniittia on vasta 
läikkänä 10km päässä Lapijoella tunnettuina onkalojen purskeina. Vaan Olkiluodon kiillegneissi Posivan 
Onkalotiloissa on oseaanisen merenpohjan kuulema sedimentoitunutta, liki puhtaasti orgaanista, 
orgaanista mätäliejun fossiilikalliota. Itse asiassa 100% puhtainta mahdollista yksisoluplankonien 
deuterusta! Johon alueen erittäin agressiiviset tulivuoritektoniikat ovat synnyttäneet mm. mustia 
savuttajia arviolta vähintään 2<km syvyyteen mereen, myös. Posiva kertoi minulle mitanneensa 
suuremman Olkiluodon tektoniikkajaksotustensa iäksi 700milj. vuotta. 
 
 Tiesitkö, näihin savuttajaliejukkojen hopeapitoiseen peruskiveen on saostunut suuria kultakimpaleita 
myös. TVO:n vierailukeskuksessa tätä löytämäänsä kultaa mainosteltiin isoina paloina. Tosin 
karaattimäärä oli "vain" 16. Toki Olkiluodon tunnettu 40km säteelle jo nyt ydinvoimalan syövyttämää 
radioaktivoitua hopealiejuaarretta on tutkijat ihmetelleet saamieni tietojen mukaan 40km säteellä 
Olkiluodosta kauas ulkomerelle. 
 
No ydinherroille yhteiskuntien rikkauskien pilaaminen täysin holtittomasti on arkikamaa. 
Tutkimuksissani olen kaivellut seudun kivistä mm. suuria jalokiviä. No joo tuossa päydälläni mm. on 
tuuman halkaisijanen muna verenpunaista alueen granaattia. Jota tosiaan tunnen hehtaarikaupalla! Ei 
täällä Olkiluodon tuiki tutkimattoman kallioperän luonnonrikkaudet toden totta rajoitu "vain" maailman 
suurimpiin öljy- ja maakaasukenttiin! 
           ------------ 
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Jami Jokinen Posiva metaaniarkit. 
 
Tein tutkimuksiani ja johan löytyi! Siis tässä sinulle mielenkintoinen artikkeli. Kuten huomaat juttu kyllä 
keskittyy osin keskusteltuun faktaan. Olkiluodon orgaanisessa huokoiskalliosssa on 300m syvyydestä 
tavattu fossiiliöljyjen tuottamaa metaania syövää massiivista kasvustoa, arkkeja, bakteereja ja tällaisia.  
 
Artikkeli lienee lajissaan maamme ainut. Sivujuonteena tässä on se miten alueella on jo vuosimiljoonia 
ollut pysyvää, staattista fossiilimerisedimenttia ja öljyjohdannaisia syöviä kasvustoja. 100% varma viite 
kaikkineen siitä miten massiivisesti Olkiluodon alla olevista öljy-, maakaasutaskuista on kenties jopa 
vuosimiljardit aina vaan riittänyt poistuvasta fossiilikaasuista syötävää näille jopa pintametsää 
suuremmille biomassoille! Katso nyt mitä saat asiasta omalta kohdaltasi irti. Joka tapauksessa suuri 
lipashdus ydinhallinnolta jälleen siihen suuntaan, miten Litoraanitektoniikassa todella ON 
maailmansensaatiomaiset tuntemamme fossiiliöljytaskut. 
 
http://www.ls24.fi/ls/tiedostot/Onkalon%20mikrobit.pdf 
 
 

540 Posiva. 
 
Eiks tänään ollu se Posivan juttu, mitäs siellä? Menivätkö lukkoon koko porukka? 
t.j 
 
8.9.2010 Posivan kutsutilaisuus. 
 
Joo olihan toi juttu, tiätty oli. Mukana tosissaan oli niin hemmetin pieni porukka. Ihan vaan saarelaiset, 
joista tunsin vain osan. 
 
Heti kun alkoivat antaa varovaisia puheenavauksia aloin toki tykitykseni. Ekana heitin esiin, miten 
STUK pomo Jukka Laakso oli lehtihaastattelussaan vaatinut avoimesti Posivaa luopumasta kokonaisia 
kansantalouksia kaatavasta elintärkeän länsikulttuurimme raakakuparin kertakäyttötuhlauksesta. 
Ilmeisesti Posivalla oli jo alkustrategia, kun suoraan tajuamatta edes kysymykseni syvyyttä Posivan T. 
Seppälä alkoi heittää, miten heidän edustamansa kupariraaka-ainetonnistot vastaisi m u k a vain 
prosenttiluokkaa maailman vuotuisesta kuparintuotannosta maailmalla.  
 
Juju tässä neitseellisen kuparin kertakäytöstä on ETTEIVÄT kierrätä 33 333kertaa ja näin kertautuen 
uhkaa kaataa koko maailman kierrätysmetallihintoihin perustuvan metallien kulttuurimme. Reijo Sundell 
alkoi töksösti nälviä, ettei Posiva mitään kulttuureja kaada, kuten Arto sanoo vaan käyttää varsin pientä 
kuparimäärää. Ja esti tarkoin minua puhumasta mäikäten, että h ä n pitää nyt esitelmänsä, eikä muut 
saa puhua! Ärsytellen tietysti tarkoin. Käänsin toki asian sopivaan myöhempään puhesaumaan 
lennosta paremmin ymmärrettävään muotoon. Miten Laakso tarkoittikin, että kansantaloudellisesti tämä 
kierrättämättä jäävä kuparierä maksattaa 128senttiä/ jokainen tuotettu ydinsähkön kWh! No Posivan 
pääjohtaja Reijo Sundell meni jo tästä hauskasti totaaliseen kipsiin. 
 
Sitten oli liuta unettavia Posivapeelojen kuvaesityksiä, jotka EI toki ketään jaksa kiinnostaa. Mutta taas 
päästivät keskustelemaan. Kyselivät, eikö sentään joku muukin kuin Arto osaisi jotain kysellä. Puhe 
siirtyi Olkiluodon kalakuolemiin. Kalastajat kertoivat, nähdyn tuhon olevan laaja, eikä johdu lainkaan 
esitetystä mm. Onkalotilojen räjäyttelyistä. No vastaus oli tietysti se, että TVO on JO 246 kertaistanut 
Selkämeren tappavan säteilevän kalat sterilisoivan tritiumvesien määräänsä. Tätä ei minua suin surmin 
päästetty vastaamaan. Härskisti siis estivät mitä tarkimmin tietäen vastaukseni tulevan kun apteekin 
hyllyltä. 
 
No toki moniaita ehdin myös törkkiä väliin. Kerroin, Arevan johtaja oli TV:ssä moittinut, että TVO/ 
Posiva loppusijoittaa ydinjätteensä kansainvälisen ydinturvalain vaatiman 500m minimisyvyyden päälle 
laeista pätkää piittaamatta. Kerroin, miten Posiva oli alkujaan suunnitellut, että 520m, mutta kun olivat 
törmänneet 600m syvyydessä tektonisauman valtaviin kaasu-, ja öljylöydöksiin oli olut pakko pyörtää 
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lakien ulkopuolelle. Reijo Sundell jo pää punaisena, "Mitä hemmettiä se Arto nyt tuolla öljyllään 
tarkoitti!". 
 
 En olut kuulevinani vaan prässäsin Arevan moittivan Posivaa myös ydinturvalain pakollisen 100v 
vesijäähdytysten muuttamisista edesvastuuttomiin vain 40v säilytysaikoihin. Jolloin elintärkeä 
bentoniittipuskurikin sulaa ja katoaa! Sundellilta pääsi höyryt jo valtoimenaan. Lisäsin vauhtia sanoen, 
m y ö s  Areva pitää täysin rikollisena, kun Posiva loppusijoittaa suoraan meriveteen. Vesisäilytys on 
täysi katastrofi Arevankin mielestä. Tässä vaiheessa Sundell mykistyi ja Seppälä paniikissa kysymään 
joltain muulta ja ihan mitä tahansa muuta! 
 
Minua suorastaan oksetti kuulla miten ehkä "herraseurasovitusti" professori Itämies kyseli, eikö noin 
turvallista, kun ydinjätettä voisi vaan kasata kalliolle pressun alle. . .?! Ja koska asia oli sovittu niin 
Seppälä ja Sundell mukaan ja sönkkäämään, että juu tosiaan metrin päässä ydinjätteestä voi päivän 
ongelmitta työskennellä kuulema vaatimaton kertymä 13 milliremiä ei tunnu missään! Mutta, uups, ihan 
paljain käsin ei kannattaisi pidellä. Sundell kiherteli, että noin, tosiaan noin vaaratonta se tosiaan on! 
Mua pidettiin sitten jo niin maare tarkoin poissa kuvioista. No odottelin aikani ja kun en suoraa lupaa 
enää edes olettanut saavani kerroin, että ASEA alan oikea tuntija opetti meille aikoinaan: "Yksi tanko 
käytettyä ydinjätettä tien poskessa. Jos ajat 80km/ h sen ohitse, niin autossa ei ole enää ketään 
hengissä! Myös gramma ydinjätettä jonka ohi marssii raavaita miehiä parijonossa ja tuhansiin vuosiin ei 
ohi mene hengissä ketään.  
 
Sundell oli jo rautakankena tässä vaiheessa, mutta Timo Seppälä tiedotuspäällikkö sentään kakomaan 
lähdettyään". . Öö. .että linja-autoon sitten ja KAIKKI vähän äkkiä!" No siellä kyselivät, jotta kansalla 
kysyttävää. >Sivalsin, miksi Posiva oli julistanut kaikki yli 600m syvät poraustiedostonsa salaisiksi? 
Vaikka esim. Voimalehden toimittajan kanssa niitä kyselimme. Seppälälle kierroksia vaan lisää ja 
kakomaan, etteikö olisi kysymyksiä muista kuin Voimalehdestä? Vaikka Länsi-Suomesta tai  
Satakunnan kansasta? Ja meikä eikun käsi pystöön:" Niin voisiko Posiva kertoa sitten Jami Jokisen 
L.S. lehden artikkelista jonka mukaan Posivan Onkalosta on löytynyt 300metristä öljy-, metaani-, 
fossiilihiilisedimenteistä eläviä arkkeja ja bakteerikantoja.  
 
Massaltaan kuulema enemmän tonneissa kun päällä olevassa synkässä suokuusikossa biomassaa?" 
Seppälä jo ihan tolkuttomassa kaadossa, jopas erittäin mielenkiintoinen kysymys, Jamie Jokinen 
tosiaan teki tuollaisen tutkimuksen. . . " Huomasi kaikesta miten kaveri vaan taisteli aikaa vastaan, etten 
pääsisi kysymään enää lisää. No meille jaettiin  sitten autosta poistuessamme jotkut avainperälamput. 
Kuinkas ollakaan mun lamppu ei toiminut. Muuta kun Seppälälle yleisön naureskellessa sanomaan, 
kattokaa nyt millainen tekninen taso Posivalla taas osoittautuu olevan. Ette saa edes romuja 
lamppujanne pelaamaan! Seppälä t a s a n kyllä muistaa tämän käyntini vuosien taa.) Ja Reijo Sundell 
tulokkaana näissä oppi varmaan enemmän tyylikkyydestäni enempi kuin ikinä! 
 
Juu mutta ei se tähän toki jäänyt. Yleisöstä aiemmin tosiaan yksi huvilalainen kyseli, aikooko Posiva 
sortua ydinjätteen jälleenkäsittelyyn? Sundell ja Seppälä suoraan ihan hoona, ettei sitten millään, mitäs, 
mitäs s p e k u l o i n t i a nyt tuollaiset! Juu ei Suomen laki edes moista sallisi! No minä pääsin taas 
survaisemaan sopivaan rakoseen. Korotin ääneni, että jokin aika sitten täällä vierailukeskuksessa 
TVO:n toimitusjohtaja Pertti Simola oli aivan suoraan kertonut maahamme 5v päästä hankittavasta 
Askolan isotooppilaitoksesta. Toimitusjohtaja tosin tämän lausuttuaan sai 2 viikossa kenkää. Joten ei 
kyllä meistä paikalla myös silloin olleista lainkaan Posivan valehtelemaa spekulaatiota!. . .  
 
Ja yleisö raikuvaan nauruun. Lisäsin vielä, Posiva on oikeasti kuulema 10v haalinut Ruotsin kautta 
tuotavaksi ydinjätettä EU:sta jälleenkäsittelyaineikseen. Tässä vaiheessa Sundell suorastaan hyökkäsi 
iholle ja tiuski, mies todista, TODISTA, että aioimme rikkoa Suomen tämän nimenomaan kieltävää 
lakia! Joo pää ihan pinkkinä. . ! Sanoin ettei minun tarvitse aikeitanne lisää todistella, koska olette 
nimenomaan v a a t i n e e t  lain erivapautta toimia kansainvälisesti noin rikollisesti! Siinä vaiheessa 
Sundell romahti jo lopullisesti tajutessaan viimein miten laajat tiedot minulla ydinalan 
supersalaisuuksistaan oikeasti on. 
           ------------ 
 
Jatkosettiä. 
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Yksi eittämättä ihmeellinen Posivan 8.9.2010 pidetyn kokouksen nimenomaan Posivan esiin nostamista 
ylilyönneistään ydinturvalain väärälle puolelle tuloonsa olkoon vaikka tämä. Posiva on mitannut, että 5m 
pitkän Onkalon kuparisen jätepullon jälkisäteilyn lämpöenergiataso on 1,85kW. Ny Posivalta on 
kuitenkin vaadittu tämän tehon laskemista 1,7kW tehoonsa, koska lämpö- ja säteilyn eroosion yms. 
tuho on muuten sietämättömän tuhoisaa herkkään ympäristöönsä! Lisäksi tuo 1,7kW tehokatto 
perustuu niin ikään kansainvälisten tarkoin julkisuudelta salattujen ydinturvalakien pakotteeseen. Miten 
sitten tämä kohtalokas liki - 10 % säteilyn tehon alennus edes paperilla saataisiin onnistumaan ei 
Posivan johtajilla ollut harmainta hajua, mutta ei moisiin pikku asioihin muutenkaan ollut välitetty 
pureutua. Vanha tuttu politiikkojen ja viranomaisten illanistujaiskorruptiot, kuka näitä maassamme edes 
uskaltaa kysellä julkisesti? 
 
Aiheeseen liittyi toinenkin keskeinen kysymys. Kysymys siitä, miten valtavan suuri ydinjätteen 
kerryttämä liikalämpö alkaa sulatella ympäristöään. Arevan johtaja kun oli JO TV:ssä kertonut, että 
Posivan jopa 60v liian vähän ydinturvalakia rikkoen jäähdytetty ydinjäte surutta sulattaa mm. 
bentoniittisaven. Areva toki tietää mistä puhuu! Tästä maan lämmöstä julkaistiin Posivassa gradun 
tehneen tutkijan raportit Turun Sanomassa. Hän kertoi, miten kapselien sisälle tulee kohtalokkaan 
kuumat olot, kun tunneli suljetaan ja jää ilman elintärkeää jäähdytystä. +400C ilmoitti tutkija ja kiteytti 
miten vesi surutta ympärillä alkaa kiehua ja kuuman veden nousemaan rajuina geyssirieroosioina 
suoraan maan pintaan.  
 
Hän laskeskeli miten koko Olkiluodon kallioperään vuosien aikana termospullomaisesti kerääntyvät 
liikalämmöt mm. tulevat polttamaan täystuhoon päällä olevan Olkiluodon metsät totaalikuolleiksi. 
Tämän tajutessaan Posiva on hädissään alkanut suunnitella saaren päälle suunnattomia keinojärviä. 
Jotta maan alta kumpuava kuolema ei suoraan näkyisi. Vedellä estetään toki säteilyn päästöjen 
mittaukset ja vastaavat tarkoin. Sanomatta selvää, tämän gradun tekijän välittömästi Posiva erotti 
pielukset ryskien. Totuus on suurinta myrkkyä ydinalalla olut aina! Erityisesti totuuden puhujat näistä 
jatkuvan fasistisen valtiopoliisiton systemaattisten hyökkäysten pääkohde. 
          --------------- 
 
40 000L/s, mutta miksi? 
 
Niin puhuit nähneesi pinkin taivaan? Kuten alati lisääntyvästi kautta linjan nyt ja eteenpäin tulemme 
näkemään. Itse asiassa menneen viikon 6.9.2010 voidaan aivan avoimesti kertoa olleen tuhoisinta 
yläpuolen ilmamassojen chemtrailausmyrkytystä ydinvoimaloissa kuin maassamme koskaan! Jo 
aamusta taivaan täytti Olkiluodossa tauottomat vitivalkeitten venäläiskoneitten armadat. Kauhistelin itse 
katsellessani miten kaksikin laajarunkokonetta veteli rintarinnan valtavia kilometrien mittaisia 
myrkytysvanojaan, myrkkyruksejaan ja -lenkkejään Olkiluodon reviirimerkkeinsä. Lentoturvallisuuslaki 
ei tällaista takuusti sallisi normaalilennoissa. 
 
 Koneet lensivät tauotta Olkiluodon ydinvoimalan päällä risteillen ja mutkitellen näin 6h putkeen. 
Tälläistä ei ole ydinvoimalaitosalueilla k o s k a a n  ennen koettu. itse asiassa Olkiluodon ydinorjia oli 
satamäärin OL-1 ja OL-2 laitoksien pihoilla pitkin päivää pällistelemässä taivaalle tajutessaan 
ruiskutusmäärien ydinkatastrofinsa järkyttävän etenemisensä sanomaa. Jokin on TODELLA pahasti 
pielessä ydinvoimaloitten ilmanalueilla, joita chemtrailkoneet tykittivät kuin viimeistä päivää. Tämä EI 
jäänyt enää kenellekään ilmiön nähneelle jatkoon epäselväksi! 
 
Kävin tosiaan tutkailemassa myös Posivan Onkalon nykytilannetta. Kuten tiedämme chemtrailaamisen 
eräs keskeisin tarkoitus on mätkiä ilmaan sitoutunutta kanavasäteilyjäämää, säteilyionisaatiota ja 
beetasoihtujen energioita ilmasta alas kansan niskaan ja ties minne. Koska suurkatastrofi syntyy siitä, 
että ilmakehään muodostuu säteilykertymistä ylikriittinen maailman typpikehämme hapella polttava 
totaalituho. Olin todella hämmästynyt siitä miten Posiva suhtautuu Onkalossaan olevaan tulevaan 
kanavasäteilykertymiin ja vastaaviin. Kerroin miten perusydinvoimalassa on suunnattomat 
ilmapuhaltimet ajamassa säteilyn myrkyttämää ilmaa ulos tauotta 104m korkeista savupiipuista. Kun 
viimekerralla kävin katsomassa Posivan Onkaloa siellä dieselkatkuja poistettiin pienestä 2m korkeasta 
putkesta, muuta ei tarvittu ja siinä kaikki. 
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 Hetkinen. . Siis vaikka 420m syvässä Onkalossa on puolisen tusinaa nyt massiivisia dumppereita ja 
pölyistä räjäytystyötä tauotta 12h vuoroissaan niin ilmastoinnin hoitaa 2m pikkuinen putki puhallellen 
muutaman kuutiometrin sekunnissa ilmamassaa ulos maasta ja siinä kaikki. No Jatkossa kun 
raskaimmat tunnelipölyt on pölläytetty näitäkään puhaltimia ei enää tarvita? Niin mitä t o d e l l i s u u d 
e s s a tapahtuu? Posiva ilmoitti vierailukeskuksessaan hämmästyneelle yleisölleen rakentavansa aivan 
valtaisan, jopa 20m korkean suuren betonimonumenttirakennelman. Niin kyetäkseen pumppaamaan 
Onkalostaan aivan uskomattomat määrät ilmaa pois 40 000L/s! Tämä järjettömiin kasvava lisäilman 
tarve tarvitaan kuulema siinä vaiheessa kun Onkaloon tuodaan ensimmäiset ydinjätteet säteilemään 
ilmaionisaatiotaan. Jos tätä ilmanvaihdon eksponentiaalista kasvua EI tehtäisi, kuulema kuolisivat 
tunnelissa ydinorjat kuin taannoin Tshernobylin valvomossa. 
             ------------ 
 
Pink pauk. 
 
Tulin juuri saunasta. Minua ällistytti miksi merestä huuhteluvedeksi otettu suolainen meripesuvesi oli 
hämmentävän punaista. Jotain outoa on tapahtumassa näköjään Selkämeressämme. Suomi 12 
ohjelmassaan "Planeettamme ilmiöt" 5.9.2010 tarjosi mielenkiintoisen ratkaisumallin siitä mistä on kyse. 
Ekstremefiilit ovat erittäin vaikeissa olosuhteissa elävä eläinlajisto. Niitä on paikoissa joissa normaali 
elämä ei enää pysy hengissä. Mm. ydinvoimaloissa tavataan kautta maailman elämää hyvinkin 
radioaktiivisissa paikoissa, jopa reaktorivedessä. Niistä tunnetaan mm. Tshernobylista muotoja jotka 
aktiivisesti hakeutuvat säteilyyn käyttäen sitä jopa hyväkseen muita elämänmuotoja vastaan 
taistellessaan. Ohjelma kertoi ekstremefiilien torjuvan säteilyjä, esim. UV-fotoneita muuttumalla 
säteilystressistään punaisemmaksi. Tämän ne tekevät käyttämällä punakareteinejä. Vähän kuin 
ihmisiho reagoi säteilyyn ruskettumalla. 
 
Ohjelma loi suorastaan uskomattoman kuvan siitä tulevaisuudesta jota meillä on odotettavissa. 
Tutkimuksissa on todettu jyrkkää muutosta maapallon toimintamekanismeissa. Kun ihmiskunta alkoi 
rakentaa 1970-luvulla runsaasti lisää ydinvoimaa havaittiin välittömästi hälyttäviä ilmakehämuutoksia 
säteilyenergiapäästöjen kasvusta. Joista EI ole suurelle yleisölle kerrottu. Todettiin, Maapallomme 
kasvava säteilytausta oli alkanut silpoa hälyttävästi ilmakehän vesihöyryjä. Kun radioaktiivinen säteily 
muuttaa veden ionisoimalla kaasuplasmoiksi rikkomalla säteilyin hapen ja vedyn valenssielektronit 
erilleen alkaa kevyempi vetykaasu nousta. Menetämme näin vetykaasua kiihtyvästi leijuen avaruuteen. 
Yläilmakehämme säteilykertymien kasvu on nyttemmin kohonnut JO niin suuriin mittoihin, että on olut p 
a k k o ryhtyä säteilyn epätoivoisiin chemtrailaamispoistoihin. Hyvin siis menee, meiltä 
hallitsemattomasti katoaa kiihtyvästi säteilyn silpomaa veden vetyä jo katastrofaalisesti!  
 
+38C on jo laajasti ylitetty kriittinen ilmakehän lämpötasomme, jonka ylityksestä vetykaasujen 
karkaaminen nousee hallitsemattomaksi. Mielenkiintoista! Urmia järvi käy esimerkiksi. Suuri järvi 
sijaitsee Iranissa. Niin, maassa jossa on ryhdytty massiivisiin ydinenergian kaivamisiin ja 
ydinvoimaloitten, jalostamokompleksien rakenteluihin. Siksi USA:n satelliitit ilmoittivat kun järvi alkoi 
muuttua nopeasti pinkin punaiseksi. Ollen selkeä merkki säteilyn karkaamisista ympäristöönsä. 
Ohjelma "Planeettamme ilmiöt" maalasi Maapallomme tulevaisuuden nykynäkymät synkiksi. Olemme 
saaneet hämmästellä miten ilmakehäämme on pesiytynyt säteilyn jatkuvasta kasvusta kertova 
paheneva punaisuus. Itsessään elokehä alkaa tajuta säteilyn kohoamisen haitat. Globaali 
taustasäteilymme on JO 1930-luvuilta 10-kertaistunut.  
 
Eikä se jää tähän. Olemme huomanneet miten jopa sadevesi on muuttumassa pinkkipunaiseksi. Nyt 
havaitsin samaisen hälyilmiön myös Itämeressämme. Säteilypäästöihin nyt sterilisoituvassa elämän 
menneessä keitaassa. Mitä ennusti jatkoon Suomi 12 ohjelma? Maapallomme pintaa alkaa entistä 
järkyttävämmin kattaa säteilynsä runtelema pinkkipunainen taivas, meri ja lopulta myös maa. Nyt 
viimeisiä hetkiään avaruuteen sinisenä peilautuva maailman viimeinen elävä planeetta peittyy kaatuen 
Ilmestyskirjamaisesti verenpunaan! Aivan uskomatonta, kun ydinala tekee sen tässä ja nyt ja. . tieten. 
No miten asia jatkossa etenee? Elämää ajetaan jatkossa aina vaan ahtaammalle. Kunnes menetämme 
vettä säteilykasvun silvonnalle niin, ettei paluuta elämiseen enää ole. Mars on planeetta joka kadotti jo 
merensä säteilykasvulle. Niin tulee meille myös käymään. 
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Posivan kokouksessa kiinnitin huomiota erääseen yksityiskohtaan. Posiva on aina ennen valehdellut, 
että sen ydinjätteen ympärillä oleva bentoniittisavi kestää 10 % suolan, ennen kuin tuhoutuen sulaa. 
Tämä tieto hämmästytti minua jo silloin, koska täysin suolan kyllästämä mm. Välimeren 
maksimisuolaisuus on 8 %. Posiva siis venytti tässä fysiikkaa peitelläkseen totuutta. Olkiluodossa 600m 
syvyyden oseaanisen suolasedimenttiveden tiedetään uhkaavan sulattaa välittömästi Posivan Onkalon 
keskeisimpiä säteilysuojia bentoniittisavea. Joka tosiaan sulaa kylläiseen 600m olevaan 
kiintosuolasedimenttiensä tuottamaan suolaveteen. Nyt 8.9.2010 Posivan esitelmää pitänyt naisgeologi 
luiskautti varjellun salaisuuden julki. Keskeinen säteilysuoja bentoniittisaven o i k e a  suolapitoisuuden 
keston maksimi on, niin tosiaan yllättäen enää 7 %! Lieneekö kyseessä ko. esitelleen geologin 
kokemattomuus ydinalan valheiden syytöön vai käykö valheistaan kuululle Posivalle oharit. Mitä 
selvemmäksi tieten tehtävä tuleva ydinkatastrofi tulee, sitä varmemmin tiedot siitä lipsahtelee kansalle 
asti? 
              --------------- 
 
Ydinkuplintaa maailmalta. 
 
– Posivan onkalon 5m kuparipintaisen ydinjätekapselin mallinnus on suora kopio maailmankuulusta 
Vapaudenpatsaasta USA:ssa. Pinnassa on paksuhko täyskuparikuori ja sisällä valurautainen 
tukikehikko. Siksi aihe on enemmän kuin paljastava siitä millaisia kestoaikoja maailmalla vastaavilla 
rakenteilla on o i k e a s s a  elämässä kyetty saavuttamaan. Posiva siis pokkana maalailee teknisen 
ratkaisunsa ikähaarukaksi 100 000v! Suomi TV 12.9.2010. USA suoritti ranskalaisten lahjoittaman 
maailmankuulun patsaan restauroinnin 1986. Tutkimuksissa todettiin surullinen totuus miten hyvin 
huolletun ja kunnossa pidetyn Vapaudenpatsaan kaikki keskeisimmät tukirakenteet, rautaosat ja muut 
olivat ankarasti syöpyneet. 
 
 Vaikka alkuun suunniteltiin joidenkin osien kunnostamista niin mm. sähkökemiallinen korrosoituminen 
oli tuhonnut patsaan täysin. Näin vain osaa kuparipinnasta kyettiin käyttämään. Varsinaiset 
tukirakenteet vaihdettiin totaalisesti uuteen. Kuvaavinta oli, että asiantilan tajuttuaan USA ilmoitti myös 
uusien erikoisteräsosiensa maksimikestoiäksi vain  ja ainoastaan 100vuotta! Puhutaan siis promillen 
osista siitä mitä Posiva valehtelee vastaavalle ratkaisumallilleen elinikää! Posiva ei saa toki elinaikaa 
ratkaisulleen edes tuota 100v. Koska +400C kiehuva kapselin sisus myös säteilyeroosio rajusti 
sisusaineitaan turvottaen ja kaasuttaen. Todellisuudessa Onkalon kaasuuntuvat kuparipullosisukset 
räjäyttävät pullon jo pelkästään paineennousuissa ja ruostelautalaajentumin muutamissa vuodessa. 
Toki myös raudan pelätty kanavasätelyerrosion lävistymisen keston ajaksi on mitattu 2vuotta! 
 
– TVO:n syytämät kanavasäteilymäärät, tritiumit ja neutronivuot tunnetaan silmämääräisenä venäläisen 
chemtrailaamisenkin muokkaamana Eurajoki-seutukuntien laajoina pinkki-punastumisilmiöinä. Pinkki on 
kuten tunnettu perusbiotooppien reagointitapa suojautua alati kasvavaan säteilyn kasvun stressiin. 
Länsi Suomi 13.9.2010:2: "Ompa ilmeellinen Rauman saariston ympäristöntila. Nimittäin poistaessani 
haravalla vihreää sitkeää kasvustoa ilmestyi alta aivan kirkasta lilanpunaista väriä ja vähitellen vesi 
muuttui laajasti p u n a i s e k s i ! Mistä kyse, ei liene puhtauden merkki?"  
 
Niin sama ilmiö, josta olen kertonut useasti miten sekä sadevesi, että meripohjien perusvesissä on 
kaikkialta lisääntyvästi työntymässä esiin biotooppien säteilysuojareaktion katastrofista kertova laaja ja 
massiivinen punastuminen pinkkiin. Kyllä ympäristövirnanomaisemme siis t i e t ä ä , että juuri 
samainen säteilyn kasvu on jo sterilisoinut koko maailman radioaktiivisimman Itämeremme. Juuri siksi 
sen tutkimuksia suorittaneet Arandat, Merentutkimuslaitoksien ja vastaavien näytetutkinnat on tarkoin 
estetty. TVO:n 246-kertaistamat tritiumsäteilymäärät tietävät hillitöntä sukupuuttoaaltoa, jota peitellään 
Poliisiavoimin kaikkialla. Ihme, että edes tällaisia lehtiartikkeleja aiheesta uskalletaan enää julkaista. 
          ------------ 
 
 

541. Hyötöreaktoreita Suomeen. 
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2010 Suomessa lyötiin väkivalloin läpi katastrofaalinen päätös rakentaa maahamme, ei kaksi vaan 3kpl 
reaktoria. Suin surmin kansalle ei haluttu ydinhallinnostamme kertoa, etteivät voimalat ole 
ydinvoimaloita! Jo 2008 eteenpäin maailmalla suistuttiin tilaan, jossa U-235 uraaniin perustuvat 
ydinvoimalat muuttuivat energianegatiiviseksi, silkoiksi energialoisioiksi, jota ei tehdä sen takia enää 
missään uusia! Tämä tarkoin salattu fakta kun tarkoittaa sitä miten ydinvoimaloissa siirrytään kaikessa 
salaisuudessaan plutoniumtalouteen. 
 
 Plutoniumiin sisältyy vähintään 60v jatkuvat tuhoisat epäonnistumiset, siksi koko plutoniumilla on paha 
karma julkisuudessa. Kuulin Fingridin alkaneen vahvistaa 1,7 miljardilla sähkölinjojaan tulevia 
plutoniumin polttoyksikköjään varten sekä simoon, että Pyhäjoelle, että Olkiluotoon. Loviisa ei saanut 
lupaa koska plutoniumilla vaarannettaisiin näin ydinherrojen asuinalueet, välittömästi mm. Helsinki. 
Pohjoissuomesta eivät ydinherrat toki välitä rahtuakaan. Siksi KTM päätti sumeilematta siirtää Loviisan 
voimalan Simoon. Fingrigin hanke käsittää luokkaa 2* 1 250MW plutoniumin puhtaaseen polttoon 
suunnitellut aiotut Japanin Toshiban laitosparin hyötöreaktorit niin Simoon, kuin Pyhäjoelle. Sekä 
sekaplutoniumlaitokset Olkiluotoon.  
 
Eikä tämä toki jää tähän, koska tulevat plutoniumhyötöreaktorit tuovat EU:n ydinjätejalostamot 
mahamme ja tarvitsevat pelkästään tähän 6-9 uutta ydinvoimalaa suunnattomaan triplasti 
varmennettuun energiannälkäänsä. Eilen 8.9.2010 Posivan johtaja Reijo Sundell olikin niin varma 
plutoniumtalouksistaan. Avoimesti uhosi veistellen kutsuvieraille, ettei nämäkään 3 uutta 
plutoniumpolttoyksikköä jää kuin alkupaukuksi tuleviin Kataisen kanssa runnottuihin ydinhankkeisiin. 
Mitä plutoniumpolttelut sitten tuovat tullessaan? Suomen on pakko liittyä NATO:on, koska plutonium 
jätteet käy niineen ydinpommeihin. 
 
 Myös maamme tiestöissä, rannoilla, rautateillä tulee kiertämään loputtomat ultravaaralliset 
plutoniumkoloniat terroristien himoruokana ja poliisimerien vartioimana toki. Koska sama ydinjäte 
aiotaan polttaa jopa 5-10 kertaisesti on siitä jälleenkäsiteltävä alinomaa himoitussa 
suomalaisisotooppijalostamossa, jonka JO TVO:n Pertti Simola sijoitutti Askolaan. Saaden 
helsinkiläisydinherrat hyppimään pelosta housuistaan. Askola toki on YHÄ ykköskohde, koska kaikki 
elintärkeät maamme itse asiassa koko EU:n uraanivarannon rippeet on Uudellamaalla. Kinkkinen juttu 
myydä kansalle koko Itä-Uudenmaan megalomaanisen isona ylöskaivuuna. Mutta Anne hÖlmlundin 
poliisimerien pamput odottelee jo kiivaasti mätkimäänlähtöjään. Kyllä kansa nöyrtyy riittävällä 
valtioväkivallalla. 
 
Hyötöreaktoreita Suomeen II 
 
Syy miksi kaksi plutoniumiin perustuvaa tappavanvaarallisella natriumilla jäähdytettyä laitosta viedään 
väkipakolla Lappiin on maailman ensikoelaitosten riskien mammuttimaisuudet. Maailmassa on käsiin 
räjähtänyt ja totaalisesti toimimattomia vastaavia hyötöreaktoreita kokeiltu jo yli 50-vuotta. Maailmalla EI 
parhaillaankaan ole y h t ä ä n toimivaa tällaista reaktoria ja siksi hahmoteltava ensimmäinen halutaan 
hemmetin kauas asutuskeskuksista LAPPIIN. Kun ja jos laitokselle käy kuten kymmenkunnille 
esikuvilleen ja Superphenixille ja Japanin 14v ajan jo korjattavalle räjähtäneille vastaaville yritelmille ei 
uhriluvun lasketa kääntyvän muutamaa miljoonaa suuremmiksi Suomen korvissa. 
 
 Miksi sitten laitos on silkka hirviö? Natrium on pakollinen polttojäähdytteen lisä, koska prosessissa ei 
neutroneja lainkaan hidastella klassisilla vesimoderaattoreilla. Vaan suunnattomalla neutronivuolla 
säteilytetään kaikki ympäriltä surutta sekundäärissäteilymassoiksi. Prosessilla U-238< n< Pu-239. Eikä 
vähiten sekundäärisesti tritumviritellä esim. arkista jäähdytysvesiä, ilmaa yms. maaperämateriaaleja. 
Hehkuva liki +1 000C kuuma natrium neutronihidastamaton jäähdyte sitoo säteilyn energiaa itseensä 
varastoon suunnattoman vaarallisesti. Natrium muuttuu ilman ja veden vaikutuksesta mm. syövyttäviksi 
lipeähuuruiksi. Vedessä natrium tuottaa ensin vetyä, joka myös räjähtää palamaan välittömästi. 
Ranskassa Superphenix menetti hetkessä tonneittain pelättyä natriumjäähdytettään, joka vaan katosi 
plasmana ilmaan. Niin, ettei löydetty koskaan tarkemmin minne ja miten! Siksi Superphenixin satojen 
miljardien laite vaan hylättiin! 
 
Hyötöreaktorissa oleellista on tappavasti säteilevien ydinjätteitten loputon syövytys alkutilaansa ja 
pakkaaminen taas jälleenkäsittelyin. Prosessi on pelätyimpiä mitä ihmiskunta on koskaan tehnyt. 
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Lisäksi tehtävä suunnattomasti säteilevänä epävarmoin ja kallein robotein. Vanha OL-1 jäte jo on 
NÄKEMÄLLÄ TAPPAVA. Ajamalla tällaisen Y-jätekasan ohi 80km/h autolla kaikki auton sisällä 
kuolevat. Mutta kun puhutaan hyötöreaktorin jätteestä se on uskomattomat 1 000-kertaa tätäKIN 
vaarallisempaa megariskiä. 
 
 Itse hyötöreaktorin säteilytasot on 10-kertaisia perusreaktoriin. Siksi siellä ei voida pitää kuin 
ulkomaalaisia kortistoimattomia ydinorjia maailmalta. Ei suomalaisia lainkaan, koska jatkotyöt estävät 
säteilytilit menee punaiselle jo tammikuusta kuukaudessa parissa. Kun normivoimalassa ydinpolttoaine 
vaan pidetään reaktorialtaassa vuoden pari ja viskataan käsittelemättä pois, niin hyötöreaktorissa sama 
uudelleenkäsiteillään 5-10 kertaakin. Tämä lisää terroririskit pilviin ja tuo kalliin kansainvälisen 
suojasotilaskulttuurin ydinvoimaloihin ja tiestöihimme vääjäämättä jatkuviin käsittelyihinsä. Kaikkineen 
näin tuotettu sähkön hinta räjähtää pilviin 2,5 kertaiseksi nyky-ydinvoimaan nähden. 
 
Hanke ON syntyessään susi, vaikka poltosta näennäisesti saadaan käyttelyyn jopa 94 % uraanin 
normipalaman 3,5 % sijaan niin hyöty kuolee jalostusenergiahukkiin. Lasketaan, että normaalin 3,5 % 
palaman päälle tulee v a i n +40 % energialisät. Ja loput menevät edelleen harakoille. Vaikka maailman 
kaikki tehdyt ydinjätteet näin kierrätettäisiin saataisiin vain reilut 10v lisäydinpolttoaikaa 
nykyreaktoritasoilla! Hanke myös vaatii suunnattoman kalliit lisäinvestoinnit jalostamoihin neitseellisen 
uraanikaivostarpeisiin, turvalisävaateista kallistuviin ydinjätehankkeisiin. 
 
 Kuulin, että esim. Ranska aikoo 1000-kertaistaa sikäläisen plutoniumjalostamonsa kapasiteetit. 
Jätepuolella Posiva taistelee saadakseen 5m onkalopullonsa jälkisäteilytehot 1,85kW alle. Mutta kun 
vastaava 5m pullo täytetään Simon ydinjätteellä sen jälkisäteilyteho räjähtää 1,85MW! Kun tällaiset 
loppusijoitettaan Posivan nyt kaavailemiin 4 000 kuparipulloon, niin niistä seuraavat vuosituhannet 
hehkuu pelkkää jälkisäteilylämpöä sulaviin Olkiluodon onkaloihin saman veran kun koko SUOMEN 
nykyisen sähkötuotannon tehot on! 
 
 
 

542. FYSIIKKAA. 
 
FYSIIKKAA. 
 
Lähetin tämän juttuni eräälle ydinfaktoja multa asaiallisesti kärttävälle luokkaa "teinille". Minusta juttuun 
tuli niin paljon avartavia mielenkiintoisia nyansseja, että sunkin kannattaa tähän avarin mielin tutustua. 
Juu . . saattaa pluiskahtaa äkkiseltään kaltaisellesi kouluformaatoidulle kaverille joka on JO tiukasti 
"normofysiikan" karsinoima aika rajustikin äkkiseltään vastakarvaan. Mutta katso tosiaan näitä 
pieteetillä niin alat tajuta miten P A L J O N  nykyinen fysiikan opetus TIETEN kusee silmään!  
 
Okeesti nää ON TÄRKEITÄ peruspilareita. Kun aloin opettamaan aiheitani tutulleni mm. Vesalle, joka 
oli JO ollut insinööritason koulutuksessa. Hän kertoi miten k a u a n  kesti tajuta miten ylivertaisen l o o 
g i s i a ja taustoja kertova fysiikan lähestymistapani on. Loogisuus ja järkeenkäypä maanläheisyys on 
näissä keskeistä koodeksia. Eli tutki vapaasti. . .minä sanon jo heti ALKUUN, että fysiikan 
normitiedoista 80% on silkkaa ydinhallinnon dumppaamaa disinfoa. Mutta tajutakseen, että miksi ja 
mitä VARTEN pitää oivaltaa näitäKIn esittämiä juttuja. No mihin nää nojaa? Aika jäykkää jäykemmin 
siihen perusajatukseen Albert Einsteiniltä, myös säteilyn energiat ON ikuisia. Ne mihinkään katoa, 
kuten STUK/IAEA vedättää vaan varastoituen elää joukossamme muodoissaan, joita kivikautinen TLD-
dosimetriamme EI vaan haluta mittauttaa ydinturvavirannomaistemme paineista.  
                ----------- 
 
FYSIIKKAA II. 
 
Haluan korostaa, että kvanttiydinfysiikasta on t i e t e n  pyritty tekemään profssorien erikoiasalaa. Jota 
kansa ei suin surmin voisi tajuta. Todellisuudessa ydinfysiikka on VAIN mikromaailman varsin 
yksinkertaisia, vipuvarsia, palloja ja arkista liikettä, joka sitten näkyy meidän makromaailmassa säteilyn 
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energioina jne. Toki vaatii puurtamistakin ja perehtymistä. Muttei se vaikeaa ole kun perusteet  tajuaa, 
ettei kvanttimaailmassa sotke esim. kitkan kaltaiset. Eli energia ON pysyvänä jotain ihan kummallisinta, 
mutta kun alkuun pääsee on homma oikeasti helppoa huttua.Täydellisessä tyhjiössään tapahtuvissa 
prosessimuutoksissa enrgiat kvanttimaailmassaan EI KATOA! Asia joka tekee hommasta niin 
hemmetin loogisen. 
 
 Mutta, mutta! Haluan heti kättelyssä varottaa, että ydinalassani käytetään suoranaisina sumutuksina 
kaiken kaatavien kaavojen käyttöä. Painottaa, että kannattaa tutustua eri ilmiöihin systemaattisesti 
kaavameret unohtaen. Näin asiat aukeavat loogisesti sipulin kuorinnalla ja varsin helppotajuisesti. Yksi 
vaikea asia voi olla, että kvanttimaailmassa kaikki keskeisin mitataan elektronin painolla. Jopa energiat, 
joka painaa elektroneina (eV= elektronivoltti),tuntuu aluksi todella oudolta. Mutta koska energia o i k e a 
s t i k i n  Einsteinin maailman tunnetiuin kaavoin (e= m^* c^2) tarkoittaa, että massa ON energiaa. Niin  
punnittuna esimerkiksi leluautosi painaa ENEMMÄN vieteri vedettynä kuin vieteri purettuna! ))Jos otat 
kylmää vettä ja lämmität sitä vaikka +10c niin kas kummaa vesikilo painaakin enemmän!  
 
Jos nostat kilon rautakuulan maasta pääsi päällesi niin sen MASSA KASVAA. Jos taas purat tuon 
"potentiaalienergian" laskemalla kuulan maahan niin sen MASSA taas laskee menettäessään 
sitomaansa potentiaalienergiaa.) Tällaiset tuntuu aluksi ihan uskomattomilta, mutta kyllä ne alkaa 
avartuman piankin. No astetta vaikeammaksi homma menee jos NOPEUTAT jonkin vaikka nyt piilisi 
liikettä. Jos auto on parkissa se painaa vähemmän kuin liikenteessä liikkuessaan 100km/h. Jos kaahaat 
yhä vaan nopeammin ja nopeammin sen paino alkaa kasvaa ihan maapallon painoisiin luokkiin o i k e a 
s t i  jo lähetessään valon nopeutta.  
 
No tästä tietysti seuraa, että kappaleeseen sitoutunut energia painaa niin maare pirusti, ettei kappaletta 
saa liian painavana muljattua enää kirveelläkään nopeammaksi. Tämän takia taas valonnopeuteen 
pääsy on niin hemmetin vaikeaa. Yhä asiaa vaikeuttaen. Kun tällaisella kappaleeella on sitoutunutta 
energiaa tuo maapallon suuruinen massapaino. Niin AIKA alkaa ottamaan MYÖS pulttia!) Eli kun kaikki 
painaa kuin synti niin liikeet hidastuvat ihan raskauden lisääntymiseen. No tämän taas Einstein haki kun 
selitti miten aika on suhteellista. Eli mitä ENEMMÄN sulla on nopeutta sitä hitaampi on ympäristön 
raskaantuvien rattaitten kellojen käyntikin! Mitä paksummassa "energiapiessä" tarvot sen hitaampaa 
kaikki liikkeesi on. No mieti näitä, kyllä ne siitä aukee. Ei nämä niin mahdottomia oivaltaa lopultakaan 
ole, kun alkaa loogisesti tajuamaan näitä äkkiä maailman vaikeimpia asioita. Joita EDES ydinalan 
insinööristöt, jopa professorit eivät juuri hahmota! 
 
Pistän tähän sulle kenen tahansa maallikonkin tajuamaa peruskäyrää. Ensin globaalin koko 
maapallomme yleisen taustasäteilyn räjähdysmäinen vääjäämätön jo Albert Einsteinin varoitti JO 1955 
miten ikuinen ydinvoimaloissa tehtävä säteilyn energia EI KATOA! Vaan varastoituu salakavalasti 
suoraan mittareissamme näkymättömiin muotoihinsa. Kunnes yllämme oleva typpikaasukehä räjähtää 
ylikriittisenä massana palamaan typpioksidipulveriksi ilman happeen tuhoisin seurauksin. Käyrä kertoo 
miten 1930-luvun 0,6mSv arvot on onnistuttu nostamaan 6mSv tasoilleen. Tässä on painotettava, että 
USA vaati mahtikäskyllään STUK:lle poistamaan perusteitta 1990-luvulla laskentatapamuutoksin miinus 
2mSv! (STUK myöntää vaikein vatsoin tämän huijauksen kun kysyin, mutta EI kerro miksi tämä tehtiin 
salakavalasti.) Tarkoittaa sitä, että nykyinen valehdeltu 4-4,2mSv taustataso on tuon muutoksen 
huomioiden oikeasti tuo 6mSv. Yksikkö millisieveri ei ole oleelista, kunhan vaan tajuat muutoksen 
kymmenkertaistuneen ydionvoimalakäyttöjen takia. 
http://kuvaton.com/k/LcV.png 
[img]http://kuvaton.com/k/LcV.png[/img] 
 
---------------------- 
Ydinala on pullollaan tarkoin varjeltuja salaisuuksiaan. Ehkä eräs salatuimmista on tieto siitä, miten 
ydinreaktorit jopa metrin umpiteräksen ongelmitta läpäisevät suoraan tutusti mittareissa näkymättömät 
neutronisäteilyt tekevät. Osuessaan vaikka arkiseen veteen. Hiukkaismaiset neutronit tarttuvat veden 
vetyatomiin. Alkavat kasata niihin säteilyenergiaa jolloin vety muuttuu ensin deuteriumiksi ja viimein 
pelätyksi bioaktiiviseksi raskasvedeksi. Puhutaan TRITIUM nimisestä tappavasta säteilylähdeaineesta. 
Tritiumin säteily puolittuu 12,3 vuoden aikana, ollen todella pelätty säteilyn lähde. TVO ilmoittikin 
omassa yhteiskuntavastuuraportissaan tämän käyrän arvot. Siitä näkee miten yli-ikään ruhjotut seulana 
vuotavat ja korjausten vaihtoon liian vaaralliset reaktorit ovat muuttaneet koko Itämeremme luonnollisen 
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raskasveden, eli tritiumtason huikeasti 246-kertaiseksi! Tämän seurauksena mm. koko Selkämeren 
kalakannat on kadonneet säteilyn steriloidessa eunukeiksi kaikki kasvit ja eläimet: 
http://kuvaton.com/k/LcE.png 
[img]http://kuvaton.com/k/LcE.png[/img] 
 
---------------- 
Tämän seurauksena Itämeremme onk JO todettu ruotsalaisen Milkas tutkimusten mukaan maailman 
säteilysaastuneimmaksi kuolevaksi mereksemme. Tästä näette miten ydinvoimaloiden eri tyypit ja 
erityisesti se, että Suomessa ja Ruotsissa käytetään plutoniumiksi ydinpolttoaineet jopa 5 kertaa 
enemmän kuin maailman muissa reaktoreissa tekee päästöille. Käyrä on on logaritminen, joka kertoo 
tuhatkertaisista suomalaispäästöistämme maailman huonoimmista Pohjolan ydinvoimaloista. 
http://kuvaton.com/k/Lc6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Lc6.jpg[/img] 
-------------------- 
 
Minulla olisi sinulle esittää myös varsin mielenkintoista alan kuvallista osoita. Ihan malliksi nyt vaikka 
röntgensäteilyyn liittyvää: 
http://kuvaton.com/k/LcR.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/LcR.jpg[/img] 
------------- 
 
FYSIIKKA III. 
 
Vielä yksi loogisimpia fysiikasta. Käytännössä iso osa kaikista energioistamme, niiden energiat ovat 
fotoneita. Ehkä vaikea sana hahmottaa kunnolla mutta fotoni on oikeasti VAIN radioaaltoa, sähköä, no 
tajuat kyllä. Mitä tapahtuu jos ajamme raketilla kiihdyttäen kohti vaikka Siriuksessa olettamaamme 
arkista radiolähetintä? Nyt et TAKUULLA usko mistä on kyse, mutta kvanttiydinfysiika toimii JUURI 
NÄIN. No tunnet miten avaruuksien tähtien valoissa kerrotaan olevan punasiirtymiä. Tämä tarkoittaa 
miten valkoista valoa lähettävästä tähdestä poistujalle näyttää valon TAAJUUS laskevan. Tämän silmä 
keroo valon muuttuessa punaisemmaksi. 
 
Niin palataan tuohon lähestyttävään radiolähetinmastoon sirkeällä Siriuksella. Eli kun kiihdytät 
nopeuttasi kohti tapahtuu kuin lähestyessäsi torven soittajaa, soittoäänen taajuus alkaa nousta! Juu sen 
kuulee jopa auton nopeudella jo. Ensin majakka lähettää siis radioaaltoja. Seuraavaksi lämpöaaltoja IR-
fotoneja. Yhä vaan nopeutta lisää niin silmäsi näkee radioaallot NÄKYVÄNÄ VALONA! Ei herranen aika 
voi olla totta, mutta ON! Lisää kaasua ja valo liukuu siniselle ja, HUPSIS tulee UV-valoa! Ei tämäkään 
mitään kun pian mennään energian pakkaamisissamme näin jo RÖNTGENSÄTELYN FOTONEILLE! 
 
 Ja jos pää kestää niin sitten vastaasi vaeltaa radioaalloista gammaksi muuttuneita säteilyfotoneita. No 
tämäkään EI ole mikään huippu, ei toki. Kuten olet huomannut käytiin läpi taajuuspektrin energiat miltei 
kaikki. Mutta MIKÄ tuleekaan kun kaasutat yhä vaan lisää? Nyt menee ällikän puolelle. Kun taajuus 
nousee niin suureksi, että fotonin massa kohoaa ikäänkuin "yli" se muutttuu. . .todellakin AINEEKSI! 
Aine on niin tiuhaan pakattua resonoivaa energian taajutta, että päätyy resonanssiaalloksi omaan 
ulottuvuuskuplaansa. Itse asiassa suljettuun oman aikansa "neljänsiin kasaan luistuneisiin 
ulottuvuuksiinsa". Ai niin tämä ääritila taas tunnetaan supersäikeenä, joka on AINEEN perusta. Eli 
hupsista ainetta EI oikeasti edes ole! On vaan niin tiheään pakkautunutta energiaa, ettei sen tiheyden 
läpi fyysisesti PÄÄSE!)  
 
Jos haluat simuloida miten näin outo maailma on edes teoriassa mahdollista niin kokeileppa 
kestomagneetilla liikkua niiden energiakenttien lomitse. SENKIN magneettikentän vaikeampi 
lävistettävyys johtuu samaisista energian VUOROVAIKUTUSTEN ehdoista. Jos aineet vuorovaikuttaa, 
muodostuu lisäenergian tarvetta jne. 
 
Mun on kuulistas ihan p a k k o lisätä, että valollaKIN on fyysinen mitattava massansa. Sanoo mm. eräs 
Suomen pätevin näiden asioiden oppi-isäni Karppinen. Fotonin massa muuten on 2* 511 000eV. Ja se 
mysterio MIKSEI sen massaa systeemisensuroitu normifysiikka tunnista johtuu taas Casimir-
efektimaailmoista ja ties mistä Higinsin sumuista ympärillämme. Miksi aihe on ultrasalainen johtuu taas 
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mm. Pekka Jauhon "parinmuodostustiedoista"! Siitä mielenkiintoinen ilmiö, että noin 1 000 000eV 
suuruinen gammafotoni osuessaan reaktorin seinään MUUTTUU fyysiseksi kahdeksi käsin 
kosketeltaviksi elektroneiksi ihan arkisessa laboraatiossa! Aihe toki on TABU, koska kertoo miten 
ydinsäteilyt oikeasti toimii jne.  
 
(Itse asiassa toinen elektroni on ANTIAINETTA käänteisen + sähkön omaava antielektori, positroni ja 
muuta jännää). Ymmärrän toki, että viimeistään n y t leikkaa ajatuasmaailma jo kiinni. Mutta sanoin 
tämän, jotta tajuaisit miten uskomattoman SYVÄLLE kvanttiydinfysiikan synkinpiin salattuihin 
maailmoihin olen onnistunut porautumaan. JUURI näitten salaisuustietojeni takia olen niin HEMMETIN 
pelätty koko maamme ydinturva-alalle! Nämä matskuni kun menee tasoille, joissa edes professorit ei 
perässä tahdo pysyä. Mikä kaikkein JÄRKYINTÄ nämä oppini EI ole "ilmasta" vaan ihan sensorien 
ULKOPUOLISISTA megahuippuarkistoista. Professoreilta ja KIRJOISTA, joista peruskansalainen ei 
suursensurointien 1953 jälkeen edes unta ole nähnyt! 
 
No en tähän hämmennä enempää. Mutta vaikka nämä saattaa äkkiseltään tuntua aika fooliohattu UFO-
hommilta niin näin maailmamme VAAN TOIMII! Hemmetin loogisesti kun sisäistämään  oppii. Mietintää, 
mietintää, ei nää niin vaikeita ole. Tseenares. 
              --------------- 
 
ALFA mysteereistä! 
 
Otetaan avartava esimerkkiklassikkoni: Meillä on 1 megawatin alfasäteilijä. Josta STUK/TVO/IAEA 
opettaa, miten sen lähettämä alfasäteily EI lävistä paperia. Toisaalta säteily EI lämmitä väitteen 
mukaan paperia, koska jo absorptio sanana, illuusion kulmakivenä on juuri ettei säteily v u o r o v a i k u 
t a! Esim. lämpöfotonituotot yms. on tarkoin kiellettyä vuorovaikutuksen "erästä sekundäärissäteilyä." Ja 
mikä kauheinta myös pelättyä energian aineeseen varastoitunutta säteilyenergiaa! Virallisessa 
ydinharhautuksessa ei alfa ylipäätään varastoisi, välittäisi energiansiirtoa, kerta kaikkiaan vaikuttaisi 
sen atomirakenteisiin m i t e n k ä ä n! No sijoitamme A4 paperiarkin kyseisen säteilylähteen päälle, ja 
puolestaan käden sen päälle, mitä tapahtuu? Väitän käden höyrystyvän hetkessä plasmakaasuksi, 
mutta STUK väittää pokkana: Alfa EI muuta paperia ikinä mitenkään vaan säteilyn energia vaan.. . Öö. . 
no katoaa järjestä ja kaavoista piittaamatta loputtomat ajat mystisiin kahdeksansiin ulottuvuuksiinsa! 
Sotien sekä realismia, että Albert Einsteinin energian pysyvyyslakeja, k a i k e a  vastaan. Näin 
alleviivaa "virallistettu liturgia"! 
 
Mitä sitten kertoo aito laboraatio alfan käyttäytymisestä? Alfa toimii kuten mikä tahansa muukin 
säteilykirjojen energia. Synnyttää, varastoiden energiallaan massiivisen määrän sekundäärissäteilyjä. 
Itse asiassa alfasäteilyn synnyttämistä sekundäärisäteilyfotonoinneista alkoi kehittyä koko 
säteilytutkinta. Mutta lapsi heitettiin pesuveden mukana viimeistään IAEA:n alettua disinformoida alaa 
vääriin uomiin. Alfasäteilijöillä tehdään mm. suoraan sähköä. Alfaydin on täysionisoitunut varaukseltaan 
kahden ++..heliumytimen ioni. Atomiparistossa on voimakas alfasäteilijäkatodi ja muutaman sentin 
päässä arki-ilman eristämä metallianodi. 
 
 Koska alfan eräs lukuisista vuorovaikutuksista aineisiin on sen kyky silpoa atomien valenssielektroneja 
syntyy alfasäteilyn ympärille hengenvaarallinen mm. ilmaionisaatio. Alfa kykenee myös karkottamaan 
aineitten kemialliset sidoselektronit. Joka muuttaa kiintoatomit näin suoraan kaikkialle leijaileviksi 
ionikaasuplasmoiksi. Jolloin säteilykohde säteilyerosoiden kaasuuntuu myös. Ilma tulee tappavaksi 
sähköä johtavaksi esim. happiradikalisaation tuotantokeskukseksi. Tässä tilassaan eristävä arki-ilma 
muuttuu säteilyvarastoitumistaan mm. sähköä kuin rautanaula johtavaksi. Henkäys tällätavoin 
virittynyttä ilmaa tappaa ihmisen hetkessä. Keuhkot kirjaimellisesti höyrystyvät säteilymyrkytyksen 
saadessaan. Tähän tapaan mm. Tshernobylin koko valvomoväki menetti henkensä muutamassa 
hetkessä. Aihe on julkisuudelta tarkimmin varjeltu TABU, mutta MIKÄ ei ydinfaktoista olisi? 
 
Eikä tässä kuin alkuun. Koska ilma johtaa sähköä säteilyviritystilassaan, niin anodiin nähden 
muodostuu vahva luokkaa 3 000V tasasähkökenttä. Avaruussatelliiteissa tämä vuorovaikutuskenttä 
kykenee vuosikymmenet käyttämään raskaita satelliitin koneistoja. Kertoen ilmiön rajusta 
aggressiivisuusenergiasta. Alfan sanotaan olevan IAEA disinfon tulkinnoissa vaaratonta jo muutaman 
kymmenen sentin päästä katsottuna. Koska alfan ei sanota etenevän ensiötilassaan kuin luokkaa 30cm 
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ilmassa. Mutta todellakaan EI pidä paikkaansa! Esim. Virossa vuosituhannen vaihteessa tällaisen 
atomipariston merilyhdystä varastaneitten ison omakotitalon ilma ionisoitui kauttaaltaan niin 
ionisointimyrkkyiseksi, että talossa olleesta perheestä kuoli hetkessä 3 henkeä. STUK:lle paha 
takaisku, koska atomiparistot olivat mm. Suomen ydinturvamääräysten mukainen kaikin puolin! 
 
 Mutta ilman säteilykertymiä ja sen kykyjä kulkeutua ympäristöön ei haluttu tuoda julki. Kuvaavinta 
tässäkin oli tarkan sensuroinnin lisäksi miten STUK oli muutamia kuukausia aiemmin kehunut 
merilyhtyjensä atomiparistoja turvallisimmiksi ja luotettavimmiksi ydinvoimansa lähteiksi. Näin lukuisten 
säteilykuolemien tultua julki Suomen STUK menetti luottonsa ja KAIKKI kymmenet ulkomerien 
majakka-atomiparistot miljoonamaksuin vaihdatettiin turvallisiin EKO- voimaisiin aurinko, tuulikäyttöisiin 
malleihin. Aihe on yhä kirpeä muistutus miten kalmo-ydinenergia voitaisiin korvata valovuosia 
paremmillaan. Ennen kaikkea myös sitä miten tappavaa on antaa ydinvoimasta STUK/SUPO kaltaisten 
disinformaattorien kautta silkkaa valhetta! Tutkintapoliisi kertoi perheen isän ajatelleen saavansa 
atomiparistoista omakotitaloonsa turvallista ja Suomessa merittäin kehuttua ydinvoimaa. Saikin 
ydinuskostaan kuten aina käy, hautakiven! 
 
 

543. KANAVAsäteilyt mittaukseen. 
 
*Ei ole kulunut aikaa kovinkaan kauan siitä kun toin liki 80v tarkoin salassa pidetyn mullistavan 
kvanttiydinfysiikan kivijalkatiedoston julkisuuteen. Juttujani lukeneille termi mm. "KANAVASÄTEILY", on 
tullut tutuksi tavasta jolla TVO syytää tonneittain totaalisesti mittaamatta jättämiään ionisoitujen 
plasmakaasujensa muassa fyysistä pelättyä plutoniumkanavasäteilyään yms.. Olen yksinkertaisesti h ä 
m m ä s t y n y t siitä miten nopeasti ja suunnattomasti kykenemme Vesan kanssa näitä löydöksiämme 
kauppaamaan maailmaan. Kaikesta järjenköyhästä POLIISI- peelojen suunnattomasta 
vastustusarmeijasta huolimatta. TVO:n toimitusjohtajani Pertti Simola hätääntyi taannoin loihen 
lausumaan: "Ettekö te viranomaiset millään saa tätä Eurajoen lahjaa ydinteollisuudelle vaikenemaan?!" 
 
 Simola lähti ja minä jäin! Ja niistä ajoista lähtien esiin nostamiani totalitäärisesti aiemmin 
kvanttiydinmaailmassa salattua salatumpia kvanttiydinraealeja olemmekin saaneet 
hämmästeltäväksemme liki kuukausittain. Kiitos minun ja Vesan yms.. asiaa tajuamaan alkaneitten 
määrätietoisen työskentelyjemme ydinrikollisuuksien määrättömästä likasammiosta on alettu kaivella 
aivan hirvittävimpiä rikoksia ihmiskuntaa vastaan. Chemtrailer lentokoneitten ilmaan tuominen 
jokapäiväiseksi ydinpäästöpaniikiksi on vain jäävuoren näkyvimpiä huippuja. Reaktoreista vuotavien 
neutronivoiden spallaatiovoiden purskeitten ryydittämät kanavasäteilyt kuljettaa eriasteisia säteilyn 
erosoimia "ionikaasupalasmaisia partikkeleja" kaikkialle ympärillemme. Yksi keskeinen ongelma on 
tiedonpuutteen jälkeen m i t e n näitä 80vuotta mittaamatta jätettyjä tuhoavia ydinalan 
massahiukkasvirtoja saataisiin mittataulukkoihin realisoituna? Niinpä vanhanmallinen pään pistäminen 
ydintyyliin puskaan ei oikein enää toimi, kun ilmakehämme paistaa pinkkipunaistuen päivä päivältä 
säteilykertymien kuolemaa lisää uhkuen. Lukekaa miten ydinalan hätä esipinotetuista laukoo paniikkia: 
                 ---------- 
T&T. Mittaustekniikka Jarmo Seppälä, 9.9.2010, 15:39 Oulun yliopisto kehittää pienten hiukkasten 
nopeaa mittaamista 
 
Kolme Oulun yliopiston laboratoriota on aloittanut yhdessä yrityskumppaneidensa kanssa hankkeen, 
jonka tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä pienten partikkelien nopeaan mittaamiseen.  Uusien 
mittausmenetelmien lisäksi hankkeessa kehitetään paperiteollisuuden näytteenottoa, erilaisten 
partikkelien mittaamista ja mittaustulosten analysointia. Hankkeessa selvitetään pilottilaitteiston avulla 
myös vedenpuhdistamon aktiivilietteen bakteerien mittaamista ja pysyvyyttä. Erityistä huomiota 
kiinnitetään mittausmenetelmien ja analysoinnin toimivuuteen esimerkiksi prosessiteollisuudessa. 
Hankkeessa valmistuu suunnitelma nano- ja mikrokokoisten partikkelien automatisoidun 
mittausmenetelmän kehityskohteista. Hankkeen toteuttavat Oulun yliopiston kuitu- ja partikkelitekniikan 
laboratorio sekä Kajaanissa toimivat biotekniikan laboratorio ja mittalaitelaboratorio.  
Yrityskumppaneina ovat Stora Enso, Metso Automation, BK-Automation ja Kajaanin Vesi -liikelaitos.  
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Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin aluekehitysrahastosta Tekesin myöntämänä. Nopea 
mittaustieto tarpeen!! . .Pienillä partikkeleilla tarkoitetaan yleensä mitä tahansa ilmassa, kaasuissa tai 
kiinteissä aineissa olevia pieniä hiukkasia. Useat ovat paljain silmin havaittavissa, mutta monen 
partikkelin olemassaolo voidaan huomata vasta hyvin tarkalla mittausmenetelmällä, jolloin mittaus on 
usein aikaa vievää. Erityisesti teollisuudessa on Oulun yliopiston mukaan tärkeää saada nopeasti 
ajantasaista tietoa prosessissa olevista, niin hyödyllisistä kuin haitallisistakin partikkeleista. Nano- ja 
mikropartikkeleilla tarkoitetaan alle 0,1 millimetrin kokoisia kappaleita. Esimerkiksi paperin 
valmistuksessa paperikoneelle tulee puun mukana pieniä pihkapartikkeleita, jotka voivat sotkea koneen 
osia ja heikentää paperin laatua. Myös mikrobit voivat olla joko hyödyllisiä tai haitallisia riippuen 
teollisesta sovelluksesta ja prosessista.  
            -------------------- 
*Itse tutustuin säteilyn synnyttämiin mm. kierrätysmetallien kanavasäteilypartikkelien tuhoon kun 
säteilyn pilaamat metalliset kaapelikengät, j o p a suorat kaapelit alkoivat lämmetä säteilykertymien 
muuttaessa niitä huonommin sähköä johtavaksi. Myös silloisten sähkölaitteitten tuottajat olivat kuin 
puulla päähän lyötyjä. Vasta kun aloin systemaattisesti raportoimaan SUORAAN näille 
teollisuudenaloille mistä on kyse sain palautetta. Lukuisat säteilyn pilaamat metallisulatuserät haudattiin 
välittömästi vähin äänin loppusijoitusonkalointiin Suomessa. Niin ikään maailmalta tulevia säteilyn 
pilaamia rahteja alettiin tietojeni toimesta käännyttää rajoillamme. 
 
 Viimein kun sain viestini läpi alettiin vaatia jopa kaikkein pienimpiinkin romumetallifirmoihin tauoton 
säteilymittauspakko! Aika hyvin minusta meiltä, joitten ydinfaktoja POLIISI määrätietoisesti yhä 
paniikissa sensuroi! Itse asiassa nyt on viimein toimistamme tajuttu, ettei arkisesta 
säteilymittaristostakaan ole mitään mainittavaa hyötyä tässä taistelussa ydinvoimataloustuhoja vastaan. 
Kuten luimme teollisuusprosesseihin tuhoisasti iskostuvat TVO/ Posivoiden syytämät kanavasäteilyjen, 
neutronivuopäästöjen ja isomeerivireitten säteilyvarastoitumat materiaalit ja niiden myötätuottamat 
vaaralliset säteilysuosija biokasvustot, punalevät yms. on yksinkertaisen p a k k o  kansaamme 
suojatakseen mitata ja pysäyttää! Kun tällaista tekojensa palautetta saa lukea alkaa tajuta m i k s i 
ydinrikollisuus maassamme satsaa kaiken liikenevän miliisienergiansa vaientaakseen meidät, jotka JO 
tiedämme mitä ydinvoima oikeasti on! 
           ---------------- 
 
Nanoalumiinilasia chemtrailkemikaalina. 
 
** Mua on jo jonkin aikaa "ihmetyttänyt" mistä tulevat nuo chemtrailaukseen liitetyt puheet erinäisistä 
"mielenhallintakemikaaleista". Nyt ainakin pääsin jyvälle mistä osin on kyse. Eli juu, . . tosiaan 
chemtrailaamisen lentokonesumuun istutetaan noita kerrottuja noita alumiinilla pinnoitettuja 
nanokokoisia lasikuituja. Kun ihmiset tosiaan vetää niitä henkeensä, niin niitten ilmeinen reitti on 
kulkeutua elimistöömme, verenkiertoon ja kaikkialle. Alumiini ON aivoja haittaava kemikaali. On myös 
selvää, että tällaiset sähkön lisäjohtavuutta aiheuttavat vieraspartikkelit tosiaan vaikuttaa sähköherkkien 
aivosynapsien toimintaan. Voidaan miten vihastuneen ihmisen aivosähkömyrkkyjä kyettäisiin 
manipuloimaan kun veren sähkönjohtavuutta nostamalla. Synapsit ikään kuin oikosulkeutuvat liian 
herkästi. Näin ihmisille lisättäisiin häiriösignaalituotosta jne. 
 
Chemtrails: The Consequences of Toxic Metals and Chemical Aerosols on Human Health 
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=19047 
 
**Erittäin mielenkiintoista, miten tällaisten kemikaalien ovat myös tutkijat todenneet tietyissä 
olosuhteissa toimivankin tuohon suuntaan, mutta. . .! Korostan nyt, ETTEI minulla ole lääkärin 
pätevyyttä. Vaan lähestyn ongelmaa kvanttiydinfysiikan tiedoistani. En siis sinällään kiistä, etteivätkö 
nanopartikkelit haittaisi ihmisten aivotoimintaa lamaannuttaen osin. Mutta tämä EI ole tuon kemikaalin 
tietoinen ensisijainen tarkoitus. Itse asiassa kaukana siitä. Kun ilmakehään kylvetään erittäin kevyinä 
leijailemaan tarkoitettuja ja kestäviä sähköä JOHTAVIA partikkelitonnistoja, niin niiden tehtävä on vallan 
toinen. 
 
 Niiden on tarkoitus olla ydinvoimaloista purkautuvien neutronivoiden, kanavasäteilyionisoituneitten 
plasmojen sähkökenttien ja varaustilojen kokoontumien purkajia! Tosiaan alumiinin eräs keskeinen 
toimintatapa on tuottaa helppoliikkeistä elektronikylläistä "vastaionisaation ilmaa". Suomeksi kumota 
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++..ionisoituvan ydinvoimalaitosten beetasoihtuplasmojen synnyttämää valtaisan tuhoavaa 
ilmakehämme happiradikalisoitumista. Luovuttamalla elektroniköyhään säteilypaineen ionisoimaan 
ilmaan nanokokoisten alumiinipartikkeleitten keskeinen tehtävä on juuri tämän ilman "stabiloiminen".  
 
Se, että chemtrailauskemikaaleilla on sekundäärisiäkin vaikutuksia uhreihinsa EI maamme ydinalaa 
lainkaan kiinnosta! Tunnen alani niin hyvin, voin suoraan sanoa, jotta ydinherrat nakkaa paskaa sille 
mitä heidän chemtrailausmyrkkynsä myöhemmin sekundäärisesti tekee. Perustusinainsinöörit tajuavat, 
että ilmassa kevytliikkeisinä päiväkausia leijailevat alumiiniset lasikuiturihmat tekevät pinkkipunaiseksi 
säteilypäästöistä ionisoituneet taivaankantemme sinertävämmäksi. Ja SE riittää heille! Siitä huolimatta, 
että vaikutus on kosmeetisen lyhytaikainen. No tiedämme, että chemtrailaukseen on esim. kehitetty 
jopa 18m pitkiksi heikoiksi säikeiksi ja sähköjohteiksi venyvää mm. polymeerikuituja myös. 
 
 Niilläkin on samainen tarkoitus. Muuttaa ilmassa leijuessaan ilmakehää sähköä olemassaolollaan 
johtaviksi. Mutta polymeerikuitu näkyy ja herättää kiusallisesti huomiota kansan nähdessä niitä maassa. 
Siksi tarvitaan korvaavia alumiinisia nanolasikuituja. Näin tajuamme taas astetta paremmin mihin 
chemtrailaamisella pyritään. Ydinsäteilyn hallitsemattomiksi kasvaneitten haittojen. No ei nyt toki 
poistoon, mutta jonkinasteisiin väliaikaisiin ja kosmisiin peittelyihin. Tiedän, että tällaisten selitysten anto 
vie tiettyä pohjaa innokkaimmilta chemtrailaamisen vastustajilta. Mutta mielestäni on ensiarvoisen 
tärkeää, että ihmiset silti alkavat suhtautua näihin ydinalan ja n i m e n o m a a n  ydinalan suorittamiin 
rikollistoimin kaikesta huolimatta vahvasti jalat maassa. 
          -------------- 
 
IAEA sensuroimaan massafotonisäteilyä. 
 
*Kansainväliselle IAEA:lle on elinehto opettaa maailman korkeakouluissa yleistä harhaa mystisen 
massattomista säteilyfotoneistaan. Joilla on lisäksi huvittavasti vastoin KAIKKIA A. Einsteinin energian 
pysyvyyssääntöjä ihmeteltävän eteerisiä kykyjä kadota absorboituen ties minne kuudensiin 
ulottuvuuksiinsa, koska ydinala sen niin haluaa vedättää. Nyttemmin on vaan IAEA:n ydinherrojen 
auvoisaan paratiisiinsa luikerrellut käärme. Cern on löytämäisillään Higginsin sumun, joka kelluttaen 
massallisia fotoneita aikoo rivosti paljastaa tämän fotonin massan olemussalat julki. Noin vuosi sitten 
Cernin hiukkaskiihdytin saatiin koekäyttöön paljastaakseen Higginssin. 
 
 Mutta laitetta olikin "mystisesti sabotoitu" ja tämä ydinalan pelkäämä koelaitos saatiin näin pysäytettyä 
vuoden ajaksi. No ei ole mennyt aikaa kuin hetken, kun korjauksistaan kuntoon saatettu 
hiukkaskiihdytin uhkaa jo vuoden sisällä toistamiseen IAEA- ydinherrojen illuusioita massallisilla 
säteilyn fotoneilla. Kun 1000MW perusreaktori syytää 540MW säteilyfotonsoinneillaan esim. 
massattomiksi ja täysin vaarattomaksi valehdeltuja neutriinojaan ei suin surmin saisi sellaiselle 
reaktorin sisuksista mittaamatta ympäristöömme kerääntyville ydinvoimalaitosten energioille massaa 
löytyä!  
 
*Kun 2008 ydinvoiman uraanipitoisuudet laskivat pysyvästi energianegatiiviseksi IAEA ruhjoi 
kansainvälisen lain läpi, joka kieltää uraaninkaivuun energiatiedot kansalta. Ongelmaa ei ole, jossei sitä 
näytetä, tuumivat härskit ydinherat. No nyt tämä massallinen reaktorien säteilyfotonihyydöt kasautuvien 
säteilyenergiakertymineen tappamaan käyttäjänsä uhkailut teettää työtä. Ja kuten kansainvälisissä 
ydinrikollisuuksissa keinoja riittää salata totuuksia! Ongelmaa ei vaan ole, jossei sitä anneta edes 
mitata. T&T. Tutkimus Kia Kalliola, 7:34 Cernin kaikki hiukkaskiihdyttimet tauolle 
 
Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus Cern paljasti perjantaina budjettileikkaukset, jotka pakottavat 
keskuksen sammuttamaan kaikki hiukkaskiihdyttimensä vuoden ajaksi vuonna 2012. Tapauksesta 
kertoi Reuters. Tutkimuskeskuksen toimintaa tukevat hallitukset antavat keskuksen käyttöön 135 
miljoonaa sveitsin frangia eli reilu 100 miljoonaa euroa vähemmän viiden vuoden ajan vuoteen 2015 
saakka. Cern ilmoittaa, että sen tarmo tutkia maailmankaikkeuden syntyä kuitenkin säilyy. Se siirtää 
lhc-hiukkastörmäyttimeen (Large Hadron Collider) suunniteltuja parannuksia vuodella niin, että 
päivitykset tehdään vuonna 2016 vuoden 2015 sijaan. Tämä hidastaa tutkijoiden työtä.  
 
Cern oli aiemmin ilmoittanut sulkevansa lhc:n teknisistä syistä vuodeksi 2012, mutta liitti suljettavien 
listalle nyt muutkin törmäyttimet. Tutkijat ja tekninen henkilökunta protestoivat budjettileikkauksia 
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vastaan Cernin päärakennuksen ulkopuolella viime kuussa. Tuen väheneminen johtuu eurooppalaisten 
hallitusten tarpeesta leikata toisarvoisia kuluja vähentääkseen ylivelkaantumista talouskriisin jälkeisenä 
aikana. Tutkijoiden mukaan tutkimusbudjettien leikkaukset vähentävät innovaatioita ja työpaikkoja, mikä 
heidän mielestään hidastaa talouden elpymistä pitkällä aikavälillä.  Aiemmin verkkopalvelussa. 
Suunnitteluvirhe sulkee Cernin jättikiihdyttimen vuodeksi 10.3.2010. 
http://kuvaton.com/k/rye.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/rye.jpg[/img] 
 
24.09.2010 Seuraavana päivänä T&T kertaa vuoden käyttökatkoksen taustoista."Yksi kiihdyttimen 
kuudesta hiukkasilmaisimesta havaitsi heinäkuussa ilmiön, jossa ‖osa hiukkasista oli liittynyt toisiinsa 
tavalla, jota ei ole ennen nähty protonien yhteentörmäyksissä" ,kertoo Cern verkkosivuillaan. 
Budjettileikkaukset, jotka pakottavat keskuksen sammuttamaan kaikki hiukkaskiihdyttimensä vuoden 
ajaksi vuonna 2012. Lhc:n hadrontörmäyttimen päätavoitteena on löytää niin sanottu Higgsin 
hiukkanen, joka toistaiseksi tunnetaan vain teoreettisissa malleissa. Higgsin hiukkanen muun muassa 
selittää, miksi alkeishiukkasilla on massa."  
 
 

544. URAANI energiataseista. 
 
2008 eteenpäin Uraanitalous pysyvästi energianegatiiviseksi. 
  
Kun meille TVO opetti jo 1988, ettei TVO:n ydinvoimaloita kannata rakentaa kuin 30v käyttöikäänsä. 
Perusteeksi TVO esitti, miten USA:ssa MIT oli tutkinut uraanimalmioiden maailmalla 2008 tulevan niin 
köyhiksi, ettei ydinvoimaa siitä kannata energiamielessä kaivaa. Näin tapahtuikin.  Silloiset 30 % 
uraanipitoisuudet on romahtanut 0,125 % tasoihin ja ydinenergiaa ei enää konkreettisesti ole. Mutta 
ydinhallinto päätti tilanteessa kääntyä pelkän tiedonpimittämisen tielle. Nuo TVO/ASEA- atomin arkistot 
yksinkertaisen systemaattisesti tuhottiin ja Poliisi-valtioväkivaltakoneisto käännytettiin estämään 
karmivan totuuden julkitulon! Ydinvoima siis kasvavassa energialoision osassaan kuluttaa JO yli 4-
kertaisesti sen määrän energiaa kaipuuseensa uraanimalmioilla ja ennen kaikkea jatkojalostukseensa. 
Lisäksi vain 0,25 % uraanikenttien energiasta saadaan talteen! Otetaanpa muutamia malliesimerkkejä 
mistä on kyse. 
  
Arctic sea info tour loppukesää 2010 Rauma. Rauman kirjastossa pidettiin seminaari, jossa esiintyi 
saksalaisia, tanskalaisia, venäläisiä, Uusiseelantilaisia ja myös ranskalaisia kansainvälisiä tutkijoita. 
Myöhemmin viikon päästä jatkoseminaareja mm. Posellissa jne. suuremmalle lehdistölle ja isommalle 
yleisölle Olkiluoto blokkaden jälkimainingeissa 29.8.2010. Luennon pitäneen ranskalaistutkijan 
kommentoinnista pari vapaamuotoista sanaa. "Ranska on jalostanut itse paljolti oman 
ydinpolttoaineensa kymmeniin omiin ydinvoimaloihinsa, tarjoten oivan esimerkin siitä miten 
uraanipolttoaineen jatkojalostamisen vaatimat energian tarpeet ovat alati jyrkässä kasvussa. 
 
 Malmioiden uraanipitoisuuksien romahtaessa alun 30 % pitoisuuksistaan nykyiseen promilleluokkiinsa 
todella näkyy kyllä. Jokainen varmaan ymmärtää mitä tarkoittaa kun kilon uraanin saamiseen pitää 
käsitellä, murskata, lajitella valtavat monisatakertaistuneet kiintokivitonnistot enemmän. 
Energiahukkakasvujen kuvaamiseksi kerron esimerkkinä miten Ranskan aiemmin 15MW 
isotooppijalostamon OTTOtehontarpeet on päätetty uskomattomasti 1 000- kertaistaa! Aiemmin 1980-
luvulla ranskalaisten uraanimalmin isotooppijatkokäsittelyyn vaadittiin v a i n 15MW 
isotooppijalostamoteho. 
 
 Nyt jatkoon vastaavat korotetaan uskomattomaan 15 000MW tehoihin! Kuvitelkaa hyvät kuulijani, että 
p e l k ä s t ä ä n  tähän yhteen yksittäiseen uraanin isotoopinerottimeen Ranska tuhlaa pakotettuna 
pitääkseen kymmenet ydinvoimalansa käynnissä muuttuneessa tilassa vaatii yhtä suuret 
tehotuhlaukset, kuin koko Suomen energiatarpeet!" Korostan, että itse korotin tämän energiatasetiedon 
suuremman yleisön tajuttavaksi omalla nimenomaisella välikysymykselläni. Koska aiheen vakavuus EI 
sattuneista syistä oikein heti alkuun auennut yleisön tajuntaan. Ilmiselvästi tämän kiusallistakin 
vakavamman fakta- aiheen esilleottoni oli e r i t y i s e n  kirpeää myös laajemmin kuuntelevalle 
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lehdistöille asti. Koska muista puheenvuoroista poiketen asiallista englanninkielistä lisäkommentointia 
ei yksinkertaisesti uskallettu toimijatahojen saaman shokin takia edes suomentaa! 
           ------------ 
 
MITÄ IAEA salailee? 
 
Vieraillessani TVO:n YVA- kokouksien aikoihin TVO:lla 2008 kapsahti käsiini mm. tällainen GTK:n 
julkaisumateriaali. Siinä kiinnitti kaltaisellani ammattiosaajalla silmiin, että radonia tulee tunnetusti 
pelkästään uraanin viivästyneestä sekundäärihajoamisistaan. Näihin aikoihin mm. TVO toimitusjohtaja 
Pertti Simola esitteli suureen ääneen EU:n ydinvoimateollisuuden haluavan Suomen uraanikentät auki 
80 000km2 kokoisina. Koska käsiteltävät uraanitonnistomäärät olivat GTK:lta saaduin laskelmin 
suunnattomia. Päätti Suomen ydinteollisuus rakentaa sammalla myös Askolaan 
isotooppierotinlaitteistot. TVO johto tähdensi uhkaukaaseissa, JOS hanketta ei 5v sisällä toteutettaisi 
maailman ydinvoimalat pysähtyvät uraanipulaansa 5v sisällä! Kartta edustaa useista senaikaisista 
GTK:n Suomen uraanivarojen määristä kertovana varsin hyvän dokumentaation siitä minkä 
uraanikenttien varaan ydinteollisuuden tämä 2000-luvun "uusi tuleminen" katsottiin pohjautuvan. 
http://kuvaton.com/k/rJk.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/rJk.jpg[/img] 
 
Kartasta näemme miksi Mauno Koivisto oli jo alustavasti (1986) päättänyt tyhjentää kuuluisan 
maataloustukirajan 141 rajaa pitkin Tampereen eteläpuolella olevan koko Etelä-Suomen tieltään. 
Ydinteollisuus halusi kansalta silmätkin päästämme ja tulisi myös sen saamaan päätti ydinkorruptoituva 
maamme virkamiesportaat johtajineen. Mikään uhri ei olisi liikaa, samoihin aikoihin kautta maailman 
lopettivat uraanitoimituksen totaalisesti uraanin loppumisiin USA, Venäjä, koko EU! Eikä tämäkään 
riittänyt. Maailman uraaneista 28 % toimittanut Kanada romahti 7 % ja Australia puolitti 30 % 
osuutensa. 
 
 Kautta maailman kaikui sama perusvire. Uraanimalmioiden muututtua liian köyhäksi sitä ei kannattaisi 
jatkossa enää kenenkään tuottaa. Rajuin muutos oli Venäjä joka 2008 loppuun vastasi asepurku-
uraaneillaan 50 % maailman uraanintuotannosta, jonka Putin tyssäsi 2008 lopulla kaupallisena 
kokonaan! Mutta EU:lla oli mielestään vielä silloin valttikortteinaan sekä Suomen 15 % maailman 
varannoista edustavat uraanikentät, että Cernissä koestettava paluu ydinjätekierrätyksen Pu-239 
plutoniumpolttolaitoksiin. Miten sitten homma etenisi Suomessa. Lehdet pullistelivat tällaisilla tarkoin 
GTK:n kuuluisia uraanimalmirajoja seuraavin aikoen tyhjentää Suomea uraanikaivajien tieltä. 
http://kuvaton.com/k/rJ0.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/rJ0.jpg[/img] 
 
Jokin hankkeessa alkoi pian tuottaa ongelmia. Minä allekirjoittanut olen varmaan eräs maamme 
kuuluisimpia tietosalausvuotajia, jonka salaisuuksien julkeat kirjoitteluni kaikkialle sytyttivät KTM:ssä 
täyspaniikin. Ydinherroja alettiin pian lingota viroistaan kiivaudella, jota maamme historia ei muista 
nähneensä! Seuraava kartta Apu-lehdestä kertookin mikä patikoitsi maailman kansainväliset 
ydinrikolliset maassamme tekoihinsa, joiden sikapyykkien pöyhintää tuskin on edes aloitettu. Nyt 
selustaansa turvaavat puuhaajat turvaavat silmittömään miliisiväkivaltakoneistoonsa päästäkseen 
tutkinnoistaan. Rikollisuus ja erityisesti ydinrikollisuus kun on maailman sivu ollut riskitön rahantuottojen 
korruptointimuoto. 
 
http://kuvaton.com/k/rJ4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/rJ4.jpg[/img] 
Kartta kertoo siitä suunnattomasta paniikkien merestä, jonka EU:n ja erityisesti ydinbuuminsa suurin 
päärikollinen Suomi on ydinalansa raakaa raaemmasta kyky-yliarvioinneistaan saanut päälleen. Jotta 
kansa EI saisi selvyyttä mistä perimmältään ON kyse on kooste suorastaan turvotettu täyteen kaikkea 
epäoleellista. Siksi koin armoitetuksi velvollisuudekseni paksusti alleviivata MINKÄ megapommin tämä , 
jälleen kerran täysin uniikki tietokartoitus räväyttää eteemme: 
http://kuvaton.com/k/rJE.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/rJE.jpg[/img] 
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545.Taustasäteilyistä. 
 
Sain vertailtavaksi kahdet taustasäteilytiedostot STUK:n mittaamana 03.03.2006 ja uudemmat 
11.09.2010. 
Mielenkiintoisia arvovertailuja noista lähettämistäsi voidaan toki aluistavasti tehdä, vaikka näin. 
 
Eurajoki  2006= 0,11mSv -10= 0,178% kasvuprosentti +68%/ 4v 
Merikarvia      0,04mSv      0,108                +170% 
Pomarkku        0,08mSv      0,137                 +71% 
Rauma           0,09mSv      0,128                 +42% 
LappiTL         0,11mSv      0,149                 +35% 
__________________________________________________________ 
Keskiarvomuutos TVO:lta 4vuodessa ylöspäin         +77% 
 
Nousuprosentti on aivan tolkuton, kuten huomaat! Vaikka huomioisimme senkin, että 
näytteenottoaikojen lumihankivaimentimat ja tuulet ovat tulosta muuttamassa.  Esimerkiksi Merikarvian 
taustasäteilykasvun nousuprosentin suoranainen räjähtäminen kertoo miten TVO:n 
säteilyionisaatiomatto on levinnyt vahvasti painottaen merituulella pohjoista kohden. Tuskin on näillä 
arvoilla mikään sattuma, että suurimmat metsätuhot tavataan tätänykyään välillä Pori-Merikarvia-
Vaasa. Porin Yyteristä YLE:n mukaan menee metsät säteilykasvukuolioonsa kuulema 2v sisällä. 
Vaasaan asti metsätuhot kasvaa hurjaa kyytiä jo kahtena vuotena yli 300 000ha. Joten arvoilla on 
kiistatonta muutospohjaa. 
          --------- 
 
Mehiläisten säteilytuhoista. 
 
Noin vuosituhannen vaihteesta Suomessa asti alkoi näkyä ydinvoimaloista syydettyyn säteilyyn 
kuolevien mehiläisten tuhot. Tilanne riistäytyi niin pahaksi, että koko maailmasta mm. USA:sta 
ilmoitettiin huikeat jopa 93 % mehiläistuhot. Noin kolmannes maailman ruuasta riippui mehiläisten 
pölytyksistä, joten hätä ei lukenut lakia.  Euroopassa tilanteen takia alettiin systemaattisesti kloonata 
Hollannissa pölyttäjiä. Säteilyn eksyttämiä ja tuhoamia mehiläisyhdyskuntia alettiin korvata tehokkaina 
pölyttäjinä tunnetuilla saksanampiaisilla. 
 
 Joita sitten systemaattisesti vähin äänin levitettiin kuulema jopa tienvarsiin salaa ujutetuissa 
pahvilaatikkopesissään pitkin maatamme. laatikot kun olivat jo tunnettu keino mm. 
kasvihuonemehiläisten kuljetuksina. Häthätää tuodut saksanampiaiset olivat toki ahkeria ja 
paikkauskollisina vaikeammin säteilyyn eksyviä tulokkaita. Joiden erittäin tehokkaan 
suunnistustekniikan arveltiin kestävän parhaiten säteilyn kasvavia haittoja. Valitettavaa tässä oli, että 
nämä luontoomme totaalisesti kulumattomat tulokaslajit osoittautuivat hetimmiten e r i t t ä i n 
agressiivisiksi ja hyökkääviksi myös! Ampiainen tuli pelätyksi koska se keskittää hyökkäyksensä 
vaarallisesti mm. suuhun ja vaarantaa henkiä. Siksi ampiainen tunnetaankin "tappaja-ampiaisena!" 
 
Turun- Sanomat 6.9.2010:"Saksanampiainen keskimäärin joitakin millejä suomenampiaista suurempi. 
Pään 3 mustaa pistettä on selvin ero yleiseen ampiaiseen. Myös takaruumiissa musta, keltaraita, jossa 
pareittain musta erottuva pistepari. Tulokaslaji saksanampiainen on alkanut asettua Suomeen 
lounaasta päin. Tappaja-ampiainen oli tänä kesänä jo toiseksi yleisin ampiainen Turussa. – Tappaja- 
ampiainen kuulostaa hurjalta kertoo dosentti Jouni Sorvari. Saksanampiainen on levitetty ihmistoimin 
mm. Australiaan ja Etelä-Amerikkaan. Tekemiinsä v a l t a v i i n  pesiin törmääminen voi olla 
hengenvaarallista, sillä puolustajia on runsaasti. 
 
 Asukkaita voi olla muutama tuhat. Turussa ensihavainto 2005. (Samana vuona, jolloin 
alkuperäismehiläisten havaittiin maailmalla kuolevan sukupuuttorajoilleen ydinvoimaloitten 
säteilykasvujen eksyttämänä ja immuunituhoajana!) Aloittaa munimisen aiemmin kuin tavallinen 
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ampiainen. Syksyllä pesä kuolee. Vain kuningatar talvehtii ja perustaa keväällä uuspesän. 
Herhiläistulokkaita, tuumanmittaisina tavataan kaakosta. Suomessa on 13 yhdyskunta- ampiaista. 
Joista 3 lajia ei edes rakenna pesää. Vaan valtaavat toisten ampiaisten kuhnuripesiä työvoimanaan. 
            ---------- 
 
Opiksi ja miksei ojennukseksikin säteilylajeista. 
 
Pasi Viherkäisen foorumista "Säteilyä, ydinvoimaa ja beettasoihtuja" osiosta lainattua. Piti ihan kuriiltani 
pistää. Kun poliisit alkoi sielä suutaan soitella väittäessään TUNEVANSA muka säteilylajeista jotain. Piti 
malliksi kuittailla mikä erottaa näissä amatöörimiliisit ja alan sisäpiiriammattiosaajat toisistaan. 
Korostan, ettei listani ole tietoisesti edes täysin kattava, mutta eipä taida kyllä monikaan koko 
maassamme osata lisätä puuttumaan jättämiänikään säteilyn lajeja?) 
         --------- 
[b][color=purple]Tähänkö siis päättyy toki POLIISI= RAHASTA-AMMATTIVALEHTELIJOIDEN= 
AMATÖÖRIEN tietämysilluusiot säteilystä- Allffaan, beettaan ja gammaan?- - -[/color][/b]--- ;D ;D 
          ________________________________________- 
 
PS.[b][color=blue] POLIISI-pellet [/color] [/b] siis viemäriin ja pois kun o i k e a t ihmiset tulee sitten 
kertomaan mistä tässä ON kyse! 8) 
 
Oikeasti  TODELLISET ydinalan ammattilaiset tunnistavat yli kymmenkertaisen määrät erityyppisiä 
säteilykirjoja. (Yli 50kpl) 
            ------------ 
 
-Seuraavaksi tulee klassinen röntgenmsäteily. Joka perustuu alempien K, L, M-elektronikuorikerrosten 
virevarastotilojen purkamisiin. Taajus röntgensäteilyllä on tietysti pienempää kuin lähisukulaisessaan 
gammassa. Gamma alkaa luokasta 1 000 000eV, kun röntgen jää tyypillisimmillään väliin 10 000- 100 
000eV 
 
-Ydinvoimalapäästöihin kuuluu  esim. UV- B säteilyfotonointi. Joka on taas kertalukkia röntgeniäkin 
matalataajuisempaa. Teholuokaltaan 100- 1 000eV. 
 
- Protonisäteily sisältäen fyysistä atomin +..ionisoitunutta sisusmateriaalia. 
 
-Antiainesäteilyä. Perus ydinvoimalan energiantuotosta luokkaa 3-5% muodostuu tästä maailman 
vaarallisemman aineen muodostusenergiasta. Myöskään tätä säteilylajia IAEA ei sen paremmin mittaa, 
kuin edes tutusti tunnusta olemassaolevaksi ydinvoimaloissa. 
 
-Parinmuodostussäteily. Tarvitsee luokkaa 1 000 000eV säteilyfotonin muododtaakseen osumistaan 
fyysistä materiaalia. esim. elektronin ja antiaine-elektronin positronin. 
 
- Hilavirheet. Laaja kirjo varastoituneita säteilyn energioita. Ei kyetä normi TLD:ssä niinikää 
mittaamaan. Mutta hilavirheen purkautuminen vapauttaa tyypillisesti mm. gammakvantteja. 
 
-Termiviresäteilyt. Kuuluu laajaan säteilyvarastoitumiskirjoon. Joita ei IAEA/ STUK edes mittaa saati 
kerro. 
 
-Isomeerivireet. Tuttu mittareissa näkymätön tarkoin salattu säteilyenergian varastoitumislaji. 
 
-Neutronivuo varastoi mm. arkiseen ilmaan ja veteen kaksikin radioaktiivisen energiansa 
kapseloitumaa. Deuteriumsäteilyä ja erityisen pelättyä tritiumsäteilyä. Tritumin säteilyvarastoituman 
veteen aiheuttama niinikää vaarallinen säteilytuotto varastoitumakesto T½ 12,3vuota.  Näille 
kummallekin on ominaista, että pelätty ylimääräinen fission vapauttama fyysinen neutronivuo taltioituu 
niitä sieppaaviin vetyatomeihin. Deuteriumiin yksi ja Trittiumiin kaksi. Tämä muuttaa mm. 
raskasvesimyrkyksi arkisen bioaktiiviveden. 
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-Lisäyskerroinsäteily. Klassinen VAIN ydinalan ammattilaisille kerrottu säteilykirjoten taltioimistapa. Tätä 
tarkoin salattua säteilykasvujen erittäin pelättyä säteilymallia tavataan jopa 1 000-kertaistavissa 
laskentataulukoinneissa. Esim. säteilylle altistetut lyijysuojat alkavat säteillä JOPA suojaamaansa 
säteilylähdettä enemmän! Ydinvoimaloissa pelätty, mutta tarkoin salattu rakenteittensa perusongelma. 
 
-Malenkan-kuorimallisäteilyt. Eräs tarkimmin ydinalan yli 60v salaama mm. 3 Nobelin ansainnut säteilyn 
nimenomaan varastoitumismalli. Koskee käytännössä kaikkia alkuaineita, joissa ON neutroni. Johon 
säteilyn energiat taltioituu pyörintäneutrooniin. Puhutaan spinhyrrävarastoitumasta. 
 
-Ajzenbergin-kuoriomallisäteilyt. 
 
- Lauritzenin -kuorimallisäteilyt. Nämä kaikki kolme kuuluvat tarkimmin salattuihin säteilykirjoihin 
maailmassa. 
 
-Kvadrupoolimomentti. Säteilyvarastoituman viivästynyt  vuorovaikutus ympäröiviin aineisiin. 
 
- Kanavasäteilyt. Mistä tahansa alkuaineesta kun poistetaan elektroneja kyetään säteilyttämään 
++++..ionisoitunutta kaasuplasmaa. Erittäin salattua säteilyn varastoituman muotoa niinikää. 
Ruotsalaistutkija Edler tunnetaan tämän mm. JJ. Thompsonin laitteen tuottaman pelätyn 
säteilyeroosion tunnetuimpana tutkijana. Tämän säteilyn tuotto on siis aina plasmakaasuuntuvat mm. 
kiintoaineitten tuottamat hallitsemattomat ja mittareissa näkymättömät muodot. Tällä säteilyllä mm. TVO 
menettää plutoniumkaasuuntuminaan vuodessa tonneittain reaktoriensa siältöä tuhansiin kilometreihin 
asti. Ja kuten aina mittaamattomassa muodoissaan! 
 
-Elektronin napaisuuden käääntävä uuden löydöksen säteilyvarastoitumamuoto. 
 
- Pionisäteilyt. 
 
-OMG-säteilyt. 
 
-Hadronkaskadit. Tämä trio tunnetaan parhaiten luonnon taustasäteilykirjoista, joita radioaktiivisuuden 
sekundäärisäteilytykset viiveellä ympäristöömme tuottavat. Näitäkään ei osata normi TLD-dosimetrialla 
mitata, tai mitataan täysin päin seiniä. 
 
- Neutriinosäteilytys. Reaktorit vuotavat tätä totalitäärisesti mittaamatta jätettyä pelättyä aineen kanssa 
vuorovaikutussäteilymuutoksia tuottavaa vatavaa säteilyntuoton osaa. Vaikka neutriino muodostaa 
esim. protoniin osumastaan 1 000 000evV gammakvantin! Tälle säteilylle on rinnakkaismuotonsa 
antineutriinosäteilyt myös. Kuvaavaa tällekin säteilylajille on, että se valonnopeudella edetessään 
vilkkuu ikäänkuin majakka säteilylajiaan lennosta muutellen. Siksi neutriinosäteilyjä ei aikoinaan osattu 
lainkaan oikein mitata. Eikä mitata edelleenkään ydinvoimalaitospäästöinä. Vaikka esim. 1000MW 
sähköntuoton reaktorista tätäKIN säteilykirjoa vapautuu kontrolitta luontoon 180MW! 
 
-Comptonsironta. Säteilytyyppi joka kyllä vuorovaikuttaa säteilykohteeseen, muuttaen sen rakenteita ja 
katkoen valenssisidoksia . Ei tosiaan mitata tutusti.  Muotoja kaksi, elastinen ja epäelastinen sironta. 
 
- Rekyylisäteily. Mittareissa näkymätön usein biomateriaaliille hyvinkin tuhoisaa sekundäärisäteilyä. 
 
-Mesonisäteily. Kuluu samaan gatekoriaan pionisäteilyn kanssa. 
 
-K- mesonisäteily. Voi hajota mm. kolmeksi pioniksi. Tunnetaan2 erillistä elinaikaa. 
 
-Baryonisäteily. Tässä säteilyssä vain harvemmat raskaat hiukkaset ovat stabiileja.  
 
-Leptonisäteilyt. 
 
-Hyperonisäteilyistä tunnetaan mm. 7 erilaista epävakaata hiukkasmuotosäteilyä.  
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Eikä tässäkään toki alkuunkaan kaikki. Mutta sentään luokkaa kymmenen kertaa enemmän 
säteilykirjoa, mihin maamme STUK/IAEA ja muut ydinrahasta harhaanjohtajat osaavat säteilylajeja 
kartoittaa. ;D 
 
 
 

546. Ydinjätettä MINNE? 
 
Saksan ydinjäteongelmat. 
 
*Pitkään ja hartaasti on Suomeen haettu keinoa tehdä kansainväliseen levitykseen tuotetta, joka myisi 
hyvin. Juuri tehdyn kansalaistutkimuksen mukaan Suomen poliisivirnanomaisista jo 40 % 
kansalaisistammekin pitää täysin korruptoinnin ja ydinalan voitelun ryvettämänä maana, syyt moiseen 
on päivän selvää. Miten Suomi joka on parhaillaan hakemassa lakimuutoksin nimenomaan ydinalaansa 
liittyvää lakimuutosta, joka sallisi avoimen YDINALAN  
korruptoinnin tavakseen toimia voikaan olla mitään muuta kuin täysin läpimätä hallinnoltaan? Ei 
Suomeen jo 10v kansainvälistä rikollista lakiemme vastaista ydinjätebisnestä TVO/Posivan kautta 
Eurajoen kuntaan hyväksyttäväksi hakevalta ydinkulttuurilta enää muuta voisi odottaa, kuin täysiä 
moraalittomuuksia. 
 
 Koska maamme nykyhallinto on nämä hyväksyttyään päättänyt ydinalan toimin muuttua täysin 
epäinhimilliseksi POLIISI- valtioksi. Jossa ydinala saa tehdä uhrikansalleen mitä tahansa. Niin kansaa 
lähinnä enää mietityttää MILLOIN FIN- ydinsekoilukulttuuri kelpaa kansainväliseksi vientimme veturiksi? 
Käsittämättömiin mittoihinsa maailmalla räjähtävät ydinalan ongelmat nähdysti kaipaavat RUNSAITA ja 
koettuja aitoja VAIn Suomessa toteutettavia tiedotusvälineemme ydinkritiikit  
ja kansan vaientamisen hirmuvaltakoneiston otteet mallikseen. Suomellamme tosiaan on nykyisestä 
ydinalan surutta voitelemisen tavastaan toimia ja mätkiä asialliset ydinkritiikit verisesti hiljaiseksi aika 
heittää kissansa  
pöydälle. Mittauttaa toimintatapamme ydinvaltiorikollisuudestaan maailman suuren kansan 
hyväksyttäviksi? 
               ------------------ 
Kirjoittanut: Viheraho  Lainaus 
http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Ydinj%C3%A4tes%C3%A4ili%C3%B6t+ovat+alkaneet+vuotaa+Saks
assa/1135239795946 
 
 Ydinjätesäiliöt ovat alkaneet vuotaa Saksassa 
28.9.2008 7:06 | Päivitetty: 28.9.2008 8:18  A A/STT 
 
Berliini. Saksalaisen suolakaivoksen uumeniin "ikiajoiksi" haudatut ydinjätesäiliöt ovat alkaneet vuotaa. 
Itse kaivoskin uhkaa romahtaa. Kaivosten kunto paljastui raportissa kaksi viikkoa sitten. 
Sosialidemokraattinen ympäristöministeri Sigmar Gabrielin mukaan kyse on pahimmasta mahdollisesta 
ydinjätteiden varastoinnissa sattuneesta onnettomuudesta. Saksan tutkimusministeriö varastoi Ala-
Saksissa sijaitsevaan Assen suolakaivokseen 1967-1978 tutkimuslaitosten keski- ja matala-aktiivisia 
jätteitä. Tarkoitus oli selvittää kaivoksen soveltuvuus loppusijoituspaikaksi. 
 
Ydinjätettä vietiin uusiokäyttöön Ranskaan ja Englantiin vuoteen 2005 saakka. Hallitus joutui 
luopumaan kuljetuksista kansalaisten massiivisen vastustuksen takia. Jäljelle jäänyttä ainetta 
palautetaan edelleen takaisin  
Saksaan vahvojen poliisivoimien suojeluksessa. Assen kuiluissa on 126 300 kahdensadan litran astiaa 
ydinjätettä. Tutkijoiden tavoitteena oli tarkkailla tilannetta ensi vuosikymmenen puoliväliin asti, minkä 
jälkeen  
kuilu olisi suljettu ikiajoiksi. 
 
 Nyt osa sikin sokin kipatuista säilytysastioista on alkanut vuotaa, ja kaivos on vaarassa sortua sinne 
valuvan veden takia. Tarkastuksissa on paljastunut, että trukit ovat puhkoneet tynnyreihin reikiä jo 
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sisäiänkuljetuksen aikana. Lähiseudun asukkaat pelkäävät pohjaveden saastumista. Ydinvoimaa 
vastustava ympäristöministeri Gabriel kuvaa Assea Euroopan ongelmallisimmaksi ydinjätevarastoksi. 
Kaivos sijaitsee hänen vaalipiirissään. "Kyseessä on vertaansa vailla oleva skandaali", sanoo asiasta 
rikosilmoituksen tehnyt vihreän puolueen liittopäiväryhmän puheenjohtaja Renate Künast. 
 
Hän vaatii epäonnistuneen kokeilun perinpohjaista selvittämistä ja syyllisiä vastuuseen. Päättäjät ja 
viranomaiset pelkäävät, että Assen kohtalo uhkaa myös lähellä sijaitsevaa Gorlebenin suolakaivosta, 
josta on kaavailtu Saksan  
suurinta ydinjätteiden loppusijoituspaikkaa. Alueen halleissa odottaa loppuvarastointia tonneittain 
käytettyä ydinpolttoainetta. Kuiluihin niitä ei ole viety, koska geofysikaaliset tutkimukset on keskeytetty 
poliittisten ristiriitojen ja asukkaiden vastarinnan takia. Saksan kristillisdemokraattisen liittokanslerin 
Angela Merkelin ja sisarpuoluetta edustavan Baijerin pääministerin Günther Becksteinin mielestä 
Gorleben soveltuu loppusijoituspaikaksi ilman jatkotutkimuksia. Gabriel ja ympäristöjärjestöt 
paheksuvat liittokanslerin kantaa ja kehottavat baijerilaisia etsimään loppusijoituspaikan omasta 
osavaltiostaan. Baijerissa ydinvoiman osuus sähkön tuotannosta suurempi kuin missään muussa 
osavaltiossa. 
 
Viimeinen Saksan 17 voimalasta ajetaan alas kahdentoista vuoden kuluttua, ellei ensi vuonna valittava 
uusi parlamentti peruuta demarien ja vihreiden äänin vuonna 2000 päätettyä lakia ydinvoimasta 
luopumiseksi. Saksan  
ydinvoimalat tuottavat 400 tonnia korkea-aktiivista jätettä vuodessa. Vuoteen 2030 mennessä jätettä 
lasketaan kertyvän kaikkiaan 24 000 kuutiometriä. Tähän asti jätteet on sijoitettu 17 välivarastoon, joista 
12 on ydinvoimaloiden yhteydessä. 
           -------------- 
. . . Kuka näistä megaongelmista enää edes yllättyi? USA Yasa vuoreen pantu hanke romuttui, kun 
maailman kuivimpien seutujen autiomaan vesivirrat söivät jo kättelyssä tehdyt koeluolastot paskaksi. 
Saksan megaongelman mm. kertoi saksalainen Falkke Baltic sea toursissa jo vajaa kuukausi sitten 
osoittautuneen totaaliksi katastrofiksi. Vuosimiljoonien stabiiliksi mainostettuun suolakaivoksiin kun 
suorastaan syöksyy vettä. Niin syöksyy parhaillaan MYÖS Eurajoen, Lapijoen, Selkämerivesitonnistot 
Suomen Posivan Onkaloihin. 
 
 Täysin laho paikallinen tektoniikan runtelema mätäliejun fossiloituma killegneissi on JO Arevankin 
mukaan niin huonoa ja haperaa kiveä, ettei sopisi edes omakotitalon porraskiviksi. Mutta tällaiset faktat 
eivät kiusaa, koska KETÄÄN EI PÄÄSTETÄ Onkaloon edes kuvaamaan täystuhoja siellä! TVO:n 
miljoonan kg plutoniuminvarasto KPA varasto romahti JO 10v sitten koko kattonsa matkalta. Kunnes 
minä maailman ensimmäisensenkin uskalsin paljastaa POLIISI-törkyt. 
 
Ei ole MIKÄÄN ihme, että ydinjätevarastoja EI saada nähdysti missään maailmalla kestämään kuin 
muutamia vuosia paperilla. Ei ole edes yritetty, koska on mahdotonta. Mutta ratkaisu toki ON! Ja varsin 
jämäkkä sellainen. Minua vaan ihmetyttää MIKSEI tehdä maailmalla kuten Suomessa? Niin MIKÄ sitten 
on Suomessa maailmankaikkeuden toimivuuden patenttiratkaisu ydinsekoilujen- ongelmiin? Oikeus 
LAHJOA YDINALAN VASTUUVIRANOMAISET, POLIISIT JA MUUT! Vaiennetun lehdistön 
luvatuimmassa Suomessahan ydinvoima on jo näin ollut 110 % ongelmatonta PELKÄSTÄÄN 
korruptiota hillittömyyksiin kasvattamalla.;) ;) 
 
 Miksei siis taattua ja tätä toimivaa keinoa alettaisi viemään Suomesta vientiponnisteluin ydinalamme 
"osaamisen helmenä, valttina"? Nimittäin m i k ä ä n keino ei paremmin Y- ongelmia hävitä kuin 
kunnolla voidellut vastuuviranomaiset, poliisit, politikot! ;D ;D ;D. . .Öö. . niin tai kuten Pasi-radio 
juhannusperjantaina Helsingissä kuvasi polttamalla systemaattisesti POLIISI- valvonnassa mm. KTM 
ydinturva-arkistot!! Jota esimerkkiä voisivat tosiaan myydä vaikka meitä valovuosia rehellisempiin 
maihin, kuten Nigeriin, Kolumbiaan ja no toki vaikka Venäjälle! Rikollisuus ja erityisesti 
valtioydinrikollisuus se on Suomen talousveturina pitelemätöntä vientituotettamme by Katainen/ 
hÖlmlund! 
              ---------- 
 
Video rules. 
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Muistatko kun kävimme veneellä TVO:ta kuvaamassa. Tähdensin sulle silloin, että zuumataan sitten e r 
i t y i s e s t i niihin TVO:n miljoonan plutoniumjätetonnin KPA- kattorakennetukiin? No videosi oli 
oikeastaan maailman ensi-ilta tästä ankarasti kielletystä kuvauskohteesta, josta eivät lehtimiehetkään 
ole saaneet kuvia ottaa. Ja mehän tosiaan kuvasimme! Tiedätkö millä seurauksella kuvia on nyt sitten 
ydinvastuulliset katsellut?  
 
Juu Janne Mokka on projektin vetäjä TVO:lla. Nyt syksyllä 2010 ilmoitetussa projektissa palaa rahaa 
30miljoonaa. KAIKKEIN kertovinta tässä kuvaamamme ultrasalatun KPA:n miljoonan kilon 
plutoniumrakenteen paniikinnomaisessa reeraamisessa on, että lupalapussa oli oikein erityismaininta. 
Vanhan VIOTTUNEEN, käytännössä korjaamattoman rakennuksen kattojen ja muiden tukirakenteitten 
kokonaan uusiminen! Toki muutakin hommassa tehdään, mutta tämä täsmättiin erikoismaininnoin 
uutisoinnissa. Juupa juu kattopa kun pojilla kuku upposi kuvistamme ja vihdoin viimein saimme niin 
kovan julkisen rummutuksen tästä poliisivoimin 10v salatusta katon allasromahtamisista. Eli 
videotamme katsomaan joutuneet on pakotettu korjaamaan häthätää reerailemansa Suomen 
toistaiseksi vaarallisimman ydintuhon jäljet! Ja tosiaan TVO maksaa tällä kertaa jutustamme irvistellen 
30miljoonaansa videosi ansiosta!  Mitä EI tasan olisi korjailtu ilman asiantuntevaa raportointiamme ja 
dokumentaatiotamme. 
    --- 
Satakunnan Kansa (TVO:n KPA ydinjätevaraston miljoonien kilon ydinjätteen uhatessa vuotaa ulos, 
rakennuskiveksi kestämättömien Olkiluodon kallioperärakenteitten pettäessä. maanjäristysten 
runtelemasta 15m syvistä plutoniumydinjäte vesialtaitten halkeavista vesisäiliöistään. Asia jota salattiin 
POLIISI- voimin 8v. Ja ei ryhdytty toimenpiteisiin edes YLE TV2 Silminnäkijäraportista! Sai vauhtia v a s 
t a Styrge filmimme ulkomaille ulottuvasta Yotubeen laiton jälkeen syksyllä 2010 seuraavaan 
kommenttiin.) 23.9.2010: "Kari Suni Eurajoki. TVO valinnut Skanska Talonrakennuksen ja Hartela Oy:n 
työyhtymän KPA- urakkaansa. KPA ydinjätevaraston korjausurakka 1987 rakennetulla, 
kattoromahduksensa jälkeen sai 30 miljoonan lisähätäbudjetin. 
 
 (Nyt tarkka lainaus, miten laajasti on pakko korjata myös vanhat alueella vaikuttavien jatkuvien 
tektoniikan tuhoamat rakenteet):"Janne Mokkan mukaan laajennustyön yhteydessä parannetaan m y ö 
s  käytössä olevan varastorakennusosan rakenteita ja turvallisuutta! Varasto valmistuu 2013 Pöyry Oy 
suunnitelmin" On syytä olla enemmän kuin y l p e ä kyettyään vaikuttamaan siihen, miten tämä 
POLIISI- salausten  ja 500 000hengen jatkuvasti vaarantanut uhkaydintuhorakennus saatiin v i i m e i n 
k i n edes jonkinasteiseen huoltoon! On päivän selvää, että allekirjoittaneen, YLE:n ja viimein Styrge- 
filmin kansainväliseen levitykseen m y ö s maailmalle tuottama ydinsekoilukulttuurimme 
esipinottaminen antoi kohtalokkaan pääpotkun alati umpiluiselle asiasta vastaaville maamme korruption 
runtelemille STUK/SUPO ydinturvalahjotuillemme ja oli vaikein vatsoin p a k o t e t t u toimimaan! 
Aiommekin tästä innostuneena pureutua kyseisiin aiheisiin kahta innokkaammin! 
            --------------- 
 
TVO konkurssipesä 
 
. . . Mielenkiintoista ja t u s k i n kukaan edes yllättyi, että HETI kun suomipojuille kasaantuu tuota 
uraanitappajaa edes pieni kasa, niin halulla ja himolla pitkin vesiä ja mäkiä myös Talvivaaran syksyyn 
2010. Tämä on kovin, kovin tuttua sekoilua JO TVO/Posivan ajoilta. Oteaampa esimerkki. 
 
TVO ilmoitti investoivansa 10v paskana olleeseen KPA- plutoniumvarastoonsa 30milj. Aivan siihen 
jonka paljastin maamme suurimmaksi ydinkatastrofiksi YLE Silminnäkijäraportissa TV2. Kun tunnetusti 
maailman korruptoituneemmat POLIISIT oli salannut varaston täystuhoa 8v putkeen! No silloin tiesin, 
että 25m korkea miljoonan kilon plutoniumvaraston katto oli rojahtamassa alas. Nyt tiedä paljon 
enemmän. TVO siis salaili ongelmaansa 8 vuotta. Julistin asiaa maailman ensi-iltaan julki vajaa 2vuotta 
sitten. Mutta vasta kun Vesan kanssa teimme tuosta kattokatastrofista Yotubeen videon kesälle 2010 
alkoi tapahtua. TVO sijoittaa rahaa paineistamme tuon Suomessa 500 000 ihmishenkeä uhanneen 
ydinjätevarastonsa korjaamisiin pitkin hampain.  
 
Eikä tässä toki kaikki. TVO huomasi, että alueen tektoniset laattaliikkeet olivat murentaneet KOKO 10m 
syvän 4kpl allassysteemin hengenvaaralliseen tilaansa. Koko KPA rakennuksen alas rusahtamaan 
päässyt katto oli muassaan myös tuonut ilmi, tämän plutoniumaltaan seinät kaatuvat kaikki ulospäin, 
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murtaen myös massiiviset ydinjätteen vaarallisen altaan seinät! Asia ydintyyliin toki TABU. Mutta ei 
minulle, joka alueen tunnen yllätys, Olkiluodon Litoraanisauman liikuntojen tektoniikkaa kun ei 
Suomessa edes haluta ymmärtää! 
 
No nyt on myös OL-3 laitoksen alakerrassa metrikaupalla suolaista merivettä vuotaneena samaisista 
alueen tektoniikkasaumoista, kuinkas muutenkaan. OL-3 laitos kun on rakennettu järkyttävän tyhmästi 
osin meren alapuolelle ja murrokselliset tektonisaumat tuo sinne nyt suolaisen meriveden. Kuten OL-1 
ja OL-2 laitokseenkin! No JO valmiiksi asennetut Arevan/ Siemensin suunnattoman kalliit koneikot on 
siis tuhoutunut. Ja nyt jo TVO kehittelee... Yllätys, yllätys peräti lisäaikatauluaan vuoteen 2015. 
Puolalais-, jugoslavialais-, venäläis-, Virolais-, albanialais-, turkkilaiset. .  työorjat ovat jo oppineet 
pitämään työmaalla riehuvaa kulttuuria ihmishengelle vaarallisena silkkana sekoiluna. Ilmapiiri on 
kuulema käsittämättömän ahdistunut ja huono. TVO on jo todennut, ettei aloita uutta OL-4 
konkurssipesää, ennen kuin OL-3 konkurssipesä räjähtää käsiin tai haaveena jopa toimintaan. 
               ------------ 
 
14m betonivalli! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=B9la7fLBErw 
Vesan kanssa kuvaamamme Yotuben "TVO:n turvalaitteet" alkaa kerätä sen suuruusluokan glooriaa, 
ettei parempaa väliä. Kuunnelkaas minä vänner. Kun olimme ottaneet kuvamateriaalimme ja se 
saatettiin julkisuuteen Supo-sensuroimattomassa Yotubessa. Kokoontui näytöksen jälkiseurauksena 
TVO:n ydinturvajohto pikapikaa toimestamme kriisipalaveriin. Nyrkki iski kokouksessa pöytään kuulema 
poikkeuksellisen paljon. TVO:n ydinturvaosastoa oli prässi painanut videovuodosta sekä SUPO, että 
nyt aiheesta valpastunut NSA ja Natoa myöten tuli ukaaseja. TVO:n johdolta tiuskittiin niin rankkaa 
ratkaisua, että videon kaltaisia ydinturvaskannauksia TVO:n avopihoista ei kertakankiaan sallittaisi. Nyt 
ei pelkästään enää riittänyt, että TVO:n 10v salaama miljoonan kilon megamokan suuruinen 
allastuhokatastrofi pyörii filmattuna maailmalla kaikkien kauhisteltavina. Tai ultralaittomat 10kV 
sähköteurastusaidat lojuvat kaikkien kauhisteltavina julkisesti kuvattuna. Nyt TVO:lta vaadittiin myös 
miljoonien lisäinvestointihankkeita "estääkseen" tällaiset alueensa kuvaamiset.  
 
Kuten ydinalalla aina rahaa piisaa. Viimeisin tuleva viritys. . Niin nyt hatusta kiinni! Sillä paljastukseni on 
toki tutusti maailman ensi-ilta ja sensaatiomainen todistus. Kertoen myös siitä miten megakalliiksi voi 
myös Suomessa kuvattu videopätkä tulla. TVO tekee kuulema koko rannan pituudelle megalomaanisen 
ison 14m korkean erikoismerivallin. Eikä siinäkään kaikki. valli tullaan myös esim. betonoimaan! 
samalla TVO on myös pakotettu uusimaan kaikki keskeisimmät kuvissa vilahdelleet sisäturva-
aitasysteeminsä, porttisysteeminsä. No miljoonia palaa ydinherroiltamme hankkeen siivin niin suuria 
miljoonalukuja, ettei vastaavaa ole tehty koskaan 
        --------------- 
 
OL-3 konkkurssipesä jatko-osa 2. 
 
*Kuten tosiaan huomaamme kun paskakasaa potkii se saa raatokärpäset parveilemaan.)) 
EDES virkaa tekeville POLIISEILLE ei TVO enää uskalla paljastaa salaisuuksiaan. Olet muuuten 110% 
oikeassa siinä, että mm. tektonisien suolavesien alle parhaillaan ruostuvia OL-3 koneikkoja EI SAANUT 
NÄYTTÄÄ MISTÄÄN HINNASTA! 
 
Tommi Berg kommentoi_ 14 minuuttia sitten  
TVO:n Olkiluodon Sirkus esittää jälleen: Aluehallintoviraston tarkastajia ei päästetty Olkiluodon 
työmaalle - ilmoitusta poliisille harkitaan - AL ja 2 €/h -totuus pimitettiin – ‖Voimme viedä poliisille‖ - Uusi 
Suomi 
 
Aamulehti ja Uusi Suomi uutisoivat, että rakennustyömaan satojen ulkomaalaisten työntekijöiden 
työolosuhteita, työlupia ym. tarkastamaan pyrkineiden viranomaisten toimintaa estettiin TVO:n 
vartijoiden toimesta: 
"Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen johtaja Seppo Pekkala on Uuden 
Suomen haastattelussa aivan ihmeissään siitä, että työsuojelutarkastajia ei päästetty sisään Olkiluoto 
3:n ydinvoimalatyömaalle. 
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- Tämä on täysin poikkeuksellista. En muista tällaista tapahtuneen koskaan ennen, tiivistää Pekkala 
tunnelmia Uudelle Suomelle." Kuinkahan pitkään tätä pelleilyä voi jatkua? Kyseessä on sentään 
maailman suurin ydinvoimalaitos, jonka sisällä on peräti 160 tonnia hyvin voimakkaasti säteilevää 
ainetta käytön aikana... -jos siellä on rakennustöiden aikana tekeillä jotain, mitä työsuojeluviranomainen 
ei saa nähdä, niin olen enemmän kuin huolestunut asiasta.  
 
* On se kuvaavaa nähdä m i s s ä sijaitsevat ne Suomen tunnetusti 40% korruptoituneet POLIISIT. Eli 
kaikissa niissä portaissa, joissa YDINvoima on esillä ydinvaltioterrori noin kukoistaa 
POLIISIviranomaisten ollessa ydinalan ruskeitten kirjekuorien alla totaalisen kädettömiä. Kun pitäisi 
puuttua vuosien vetkuttelujen jälkeen  o i k e i s i i n  rikolisiin toimiin niin vuodesta toiseen saavat 
Helsingin ydinaisankannattajat vedättää ydin-orjakaupoillaan kansaa päin näköä. Hyi helkatti katsella 
tällaista POLIISIsekoilujen suojaamaa OL-3 tuhokasaa! 
 
 

547. KUORImallikooste. 
 
Osa I Perusvarastoista. 
  
Miten sitten kvanttiydinfysiikassa voidaan perusperiaatteeltaan määritellä niitä atomin rikkomisiin liittyviä 
sidosenergian määriä ja säteilyn viivästyneissä puruissa vapautuvia kvantittuvia energiapakettejaan? 
Periaatteessa homma on varsin yksinkertaista legopalikka koontaa. Jos ymmärtää idean sokkelin. 
Lähtökohdaksi otamme sen perustiedon, miten atomissa olevan y h d e n  neutronin räjähtäminen 
atomisisuksestaan ulos ja neutronin silpoutuminen n. vartin viiveellä ulkopuolella atomin perusosikseen 
elektroniksi, protoniksi ja sidosenergiakvantikseen tuottaa 1 miljoonan elektronivoltin 
säteilyfotonipaketin, (gammakvantin).  
 
Eli myös muut atomin elektroni, protoniparit ajattelemme vain atomiytimeen pelkistetysti neutronina. 
Lisäksi lähdemme laskemaan säteilyn kerryttämistä arki-ilman jalokaasusarjan kryptonin pohjalta. 
Viemme kryptonin sieppaamaan ydinsisuksiinsa reaktorin syytämiä neutroneita. Mitä tapahtuu kryptonin 
taltioitua 200kpl neutroneita ydinmassaansa, Einsteinin energian ikuisen pysyvyyslain mukaan (e= m* 
c^2)? Miten ko. säteilyn varastoituman energian voimme konkretisoida? 
  
Meillä on nyt käsissämme massaltaan 235 arvoinen säteilyn kyllästämä alkujaan arkinen argonatomi. 
Joka ei säteilyn energiavarastoitumissaan tosiaan e n ä ä  ole argon vaan jotain vallan muuta! Itse 
asiassa olemme muuttaneet sen massan moninkertaiseksi pelkästään sitouttamalla siihen ulkopuolelta 
kasattua perussäteilyn energiaa. Näin saatu uraani, uraani U-235 muuttunut atomiydin on tilassaan kuin 
piripintaan, halkeamispisteeseen virittäytynyt "energiakaasupallo", johon ei enää mahdu tipan tippaa l i 
s ä ä  painetta= energiaa. Mitä sitten tapahtuu, jos yritämme tunkea tähän edes hiukan lisää säteilyn 
energiaa? Se tietysti räjähtää alkutekijöikseen. Erittäin loogista. 
 
 No paljonko Einsteinin säteilyenergian pysyvyyskäyrät kertovat meidän saavan tämän säteilyilmapallon 
silpomisräjähdysten energiana ulos? Kvanttimaailmassa EI häviöitä tunneta, joten laskenta on 
suunnattoman helppoa. Panimme systeemiin sisään 200kpl energiateholtaan 1 000 000eV 
(elektronivoltin) neutronipaketteja ja ulos saamme saman 200 MeV! Näin helppoa tajuta. Atomimme 
fissiossaan täysi silpoutuen tuottaa yksittäisen alkujaan argonin vapauttamisessa "ylijäämän 
kertymäsäteilyltään" ulos saman 200 000 000eV säteilypoistuman. Erittäin ymmärretävää. Itse asiassa 
niin helppoa tajuttavaa, että voimme laskea lisääkin. 
                       ------------------- 
5-Kertaa laskettua enemmän! 
 
Alkuaineet uusissa kuorimallimittauksissa varastoivat jopa 5-kertaa enemmän säteilyvarastoja kuin 
vanhat kuorimallilaskentaperusteet ennakoivat. Ei näinollen todella mikään ihme, että USA:n vanhoilla 
arvoilla laskemat 77kpl eli kaikki ydinjätevarastonsa suistuivat vuosituhannen vaihteeseen tultaessa 
sponttaaniin fissioonsa: 
http://kuvaton.com/k/PPI.jpg 
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[img]http://kuvaton.com/k/PPI.jpg[/img] 
                           -------- 
 
Osa II Kuorimalliperustaa.  
  
Alkukaavassamme laskimme paljonko suora täys fissiohalkeaminen sinkoaa ympärilleen viiveellä 
varastoitua säteilynsä peruskertymää. Saimme 200MeV (megaelektronivoltin) pohjat. Luonto aina pyrkii 
minimoimaan, atomien purkamisessa vapautuvat säteilyn poistuman energiatkin, jättäen jälkeensä 
tarkotuksella atomijäämistöön "säteilyvirittymisiä". Ottaen avuksi karkeamman alfahajoamisen, poistaen 
neutroniylimääriään vähemmän hajottavilla 2 protonin ja 2 neutronin alfoilla. Tempun sisältävällä 
heliumatomiytimen poistollaan erityisesti alfahalkeamista suosivissa raskaammista atomeistaan. 
 
 Kuvaan kuuluu myös oleellisena elektroni/ protonikaksikon yksittäinen beeta miinus ja beeta 
plusräjähtämisten säteilyenergiavaraston purut. Miten pelkistämme raskaan radonin Rn-222 
hajoamisen alkutekijöihinsä? Massaltaan 222- 4kpl helium= Rn-218. Säteilyvaraston viivästyneenä 
poistumana 4MeV. Raskaan alkuaineen radonin tähän jälkisäteilyvarastoitumansa puolittaisen purkuun 
menee T½ (puoliintumisvakion) mukaan 3,825vrk. Erittäin yksinkertaista. Ei niin vaikeaa kun saattaisi 
tuntua.  
  
Jotta homma ei menisi liian ongelmalliseksi niin pelkistetään prosessia lisää. Keskimäärin radonin pitää 
hajota seuraavan kuukauden aikana reilut 10kpl jotta sen lasketaan "virallisesti" olevan siedettävän 
vähäsäteilevä. Aikana tämä T½ jaksoinaan summautuu STUK:n ilmoittaman reilun kuukauden, jonka 
radon hajoamisistaan kerryttää. Todellinen luonto tekee homman oleellisesti laadukkaammin 12-kertaa 
hajoten, poistaen "STUK erheen". Kuluttaen alfaan 4MeV ja beetahajoamisiinsa keskimäärin 1MeV 
säteilypurkujaan nuo hiukan päälle 13kpl tuotot= 30MeV. Pelkistettynä olettaman 6 alfahajoamista ja 
loput 6 kpl niin ikään 1MeV beetahajoamista. 
 
 Tuottaisi, kas kummaa vakaan lopputuotteen lyijyn Pd-206! Erittäin valaiseva lähestymistapa 
ongelmaamme. On enemmän kuin mielenkiintoinen koska n y t alamme ymmärtää myös 
lainalaisuuksia, joiden mukaan määräytyy ultrasalatun Malenkan- kuorimalliteorian keskeiset 
yksityisyydet! Säteilyn taltioitumiseen liittyvät mystiseltä aiemmin tuntuvat aikamääreet, energian 
poistumien lakien laskemiset ja Albert Einsteinin ikuiseksi tiedettyjen säteilyfotonien realisoitumiset 
näin, aukeavat kerros kerrallaan kuin sipulia kuorisimme. 
                      ------------- 
 
Osa III U-238 Hajoamissarjat 
  
Niinpä! Taas kerran maailman ydinturvapoliiseilla on päät onttoina tajutesaan, että myös kaikkein 
uusimmatkin ultrasalaisiksi luokitetut maailman ydintutkimustiedostot ovat vuotaneet tutusti minulle 
tietojaan. Oikeastaan, kuka enää edes yllättyi, ettei pysy salassa ydinherrojen kamaluudet piilossa 
missään. Kuten huomasimme 50v vanhojen, erityisesti raskaitten alkuaineiden säteilyvarastoimiskyvyn 
arvot olivat enemmän kuin räjähtäneet käteen. Maailman ydinalassa oltiin uskoteltu, että uraaniluokan 
ydinjätteen Malenkan-kuorimallien, "reaktorihehkujen" aiemmat 20MeV tason arvot viisinkertaistuivat 
uusimmissa salatuissa mm. Rubbioan, Cernin ja USA:n kokeissa. 
 
 Mistä tämä kertoo? Ongelma alkoi kirjaimellisesti räjähtämään käsiin, kun USA:ssa todettiin kaikki 
keskseisemmät 77 ydinjätevarastoaan alkaneen spontaanisti vaarallisesti fissioida. Ydinturvavastaavat 
alkoivat oivaltaa näin kantapään kautta, että ennen systemaattisesti mittaamatta jätetyillä termivireillä, 
kuorimallisäteilyvarastoitumilla, kanavasäteilyilla, ja ionisaatioenergioilla oli paljon enemmän 
muutosevergiavaikutusta kuin ikinä osattiin edes oivaltaa. Näistä seuranneista tutkimuksistaan 
raskaitten ydinjätteitten tutkimustiedostoistaan itsekin toki ammennan rajoittamattomasti. 
 
Mitä sitten raskaitten ydinjätteitten taulukossa esiintyvät reippaat luokkaa 100MeV atomikohtaiset 
säteilyvarastoitumat oikeasti tarkoittaa? No kemiallisessa palamisessa atomikohtainen teho liikuu 
muutamissa elektronivolteissa! Siis palopesäkkeen keskellä mitattuna. Todellisuudessa tämä tarkoittaa 
sitä, että säteilylle edes hetkeksi altistetut raskaammat alkuaineet luokkaa lyijyä raskaammat jäävät 
virittyneisiin tiloihinsa ja luovuttavat minkään estämättä jatkossa energiasäteilyä samassa suhteessa 
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kun toimisivat mm. ydinräjähdyksessä!!. . Tämä energiapurkauman taso on jotain sellaista, ettei 
tiedepiireissä olisi ikimaailmassa uskottu mahdolliseksi. 
 
 Mm. Bubbian transmutaatiokokeet ydinjätteen hallinnasta perustuivat vielä 1998 paikkeilla 
olettamukseen, että raskaammilla alkuaineilla olisi lukuisia "stabiileja" lokeroitumia, jotka eivät enää 
purkautuisi. Nyt ollaan löydetty suuret määrät aivan uusia ja ennen radioaktiiviseksi tunnustamattomia 
raskaita alkuainesäteilijöitä. Keskeistä tässä muutoksessa on toki myös mm. se miten toimestani ollaan 
pikku hiljaa aletttu tajuta ettei säteilyn energia minnekkään oikeasti katoa. Vaan varastoituu vaan 
salakavalasti kanavasäteilyinä, mittaamattomina neutronivoina, ja ties minä hilavirhevarastoitumina 
mittarien aiemmin huomaamattomiin muotoihin. 
 
Ei mikään ihme, että tällaisen materiaalilöydöksensä ääressä USA pyörtää välittömästi Yassavuoren 
ydinjätehankkeet mielettöminä. Nyt aletaan maailmalla puhua ydinjätteen ainoaksi edes osin 
siedettäväksi säilyhtyspaikaksi minun aikoja sitten esiin esittämää Aurinkoon ampumisia! Erittäin 
mielenkiintoista tässä kaikessa seuraa, miten vuosikymmenet puhellut transmutaatiotekniikat ja 
ydinjätteen jälleenkäsittelyjen ideoilta katoaa illuusioittensa pohjat. Kaikki säteilylle altistetut 
raskaammat alkuaineet kun on osoitettu muuttuvan viretilaan, josta ei ole paluuta. Jo hetkellinen 
säteilyaltistus uraaneille kuin frankiumeille, kuin vaikka vismunteille, toriumeille tarkoittaa oikeasti sitä, 
että ne fissioivat energiaa sisältään saman suuruisen säteilytaltioenergian kuin ydinpommin fissioiva 
sisus. 
 
 Satamiljoonaa kertaa enemmän energiaa kuin palossa oleva kivihiili! Ydinjätteet pitäisi kaikki nuijia 
hiukkaskiihdyttimissä vähintään lyijyluokan atomitasoille, ennenkuin edes hiukan säteilysyydöt 
laantuisivat. Kun esim. perusydinvoimalan jätteestä 96,5% on säteilystä agressoituntta U-235 tyyppisiä 
aineita ja säteilyn tuotot lakkaa käytännössä vasta kun on lyijyä niin epätoivon ymmärtää. Ydinjätteelle 
ei maailman pelätyimpänä aineena kertakaikiaan kyetä tekemään MITÄÄN JÄRKEVÄÄ! 
        ------------- 
 
NEUTRONI pommeista os.I. 
 
Täällä ei nyt täysin olla ymmärretty, miten säteilyn tuottomekanismeissa säteilyn runtelemat alkuaineet 
muuttuvat aineesta toisekseen. Taulukossani esiintyvät b- ja + termit ja esim. alfaytimien irtoamiset 
tarkoittavat väistämättä miten tilanteessa alkuaine muuntuu silpoutuen toisekseen. Näin sinkoutuu 
atomin sisuskaluja ulos ja yleisesti alkuaine muuttu kevyemmäkseen. Ei toki aina, kun atomiytimen 
neutronipommi räjähtää protoniksi muuttuen pykälää raskaammaksi alkuaineekseen energiasäteilynsä 
singotessaan. Otetaan valaiseva esimerkki U-235 halkeaa kahdeksi palladiumytimeksi  Pd-46.. Öö. . 
tässä vaan ei hommat täsmää.. 
 
Uraani kun on massaytimeltään 235 neutronin painoinen  ja palladiumissa vastaava massa 103 ja 2* 
=206!! 
U- 235- 206= 29kpl LIIKAA NEUTRONIPOMMEJA. . ! MISTÄ tässä 200MeV 
fissiohalkeamisräjähdyksessä mättää koko rahalla? 
             -------------- 
 
Neutroni osa II. 
 
Jatkamme yksinkertaistettua atomien säteilyenergian varastoitumien kansantajuistamista, vaikkei  
ydinala itse siihen pystykkään. Kuten huomasimme halkeavassa uraanissa ON ydinsisuksensa 
massassaan liikaa neutronimassana punniten materiaalia liikaa 29 neutronin/ protoni+ elektroniparin 
verran. Miten uraani sitten näistä säteilyn energiaylijäämäkertymistään pääsee ylipäätään ajan kanssa 
irti? 
 
-Klassinen U-235 fission  halkeaminen tuottaa 200Mev energiamääreen. Tämä on sikäli "outo" luku, 
että JOPA STUK tunnustaa vaikein vatsoin tämän todennetuksi arvoksi, esim. reaktorihajoamisessa 
tapahtuvaksi atomiin varastoituneeksi säteilyenergiamääräksi. Huvittavaa tässäkin versiossa miten tätä 
säteilyn varastoitumaa EI STUK halua tunnustaa olevaksi MILLÄÄN MUULLA TASOLLA! Vaan nämä 
mitattavat loogiset energiavarastoitumat katsotaaan vaan katoavan tuntemattomiin kuudensiin 
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ulottuvuuksiinsa jälkiä jättämättä. Esim. kiistanalaisessa IAEA ydinjätevarastoinnin 
jälkisäteilykaavoissaan. 
 
 Kohtalokkain seurauksin. Kuten ydinalalla tapana on. Eikä tässä ulos atomista saatua 
säteilyvarastoitumaa tunnusteta mitenkään STUK -huijauskirjoissaan. Plutoniumit, amerikiumit ja 
vastaavat fissiohalkeavat yhtä läellä, mutta asiaan pureutumiset on TABU ja raskaampiin ytimiin liittyvät 
valtaisat säteilyenergiansa varastoitumakeinojen tiedot on kiellettyä materiaalia! Jokainen Einsteinin 
energian pysyvyyksiä tunteva tajuaa, että jokin on näissä kaikissa ydinalaharhoissa pielessä ja 
vahvasti. 
 
-Vanha Malenkan kuorimalliteoria jota käytettiin 60v muutti tuon (U-235) ylijäämäneutronimassan 
kylmästi luokkaa 29 kertaiseksi atomin ulkopuolella hajoavaksi 1MeV neutronipommeiksi ja saatiin 
lukulukkaa 25MeV. Tämä pelkistetty mallinnus antoi sen aikuisiin malleihin kivijalan, jonka 
laboraatioperustat tehtiin mm. jalokaasujen hajoamissarjojen tuotoksista.  
 
-Uusi 2000-lukujen ydinjäterikkomistensa transmutaatiokokeilut Carl Rubbian (Energiavahvistin 
protonisuihkutransmutaatiokokeet 1998)/ Cern kokeitten ideat menee astetta pidemmälle ja perustuu 
täsmennettyyn kuhunkin raskasalkuaineatomin jälkisäteilyuenergiansa purkumekanismien 
mallinnuksiin. Nyt tajutaan asiat asteita rajummiksi. Siksi koko raskasalkuainesarjat antoivat peräti 5-
kertaistuneet säteilykertymäarvot. U-235 todettiin palladiumiksi haljetessaan tuottavan 29 ylimääräsistä 
neutronin massapommia ulos. Toki STUK ja muut pellet VALEHTELEE, ettei uraanin halkeamisen 
spallaatioreaktiossa vapautuisi kuin 2,5 neutronia, mutta se on sontainen paljastettava tahallinen 
HUIJAUS! 
 
 Itse asiassa ydinteollisuuden eräs klassisimmista globaaleista vedätysmalleistaan. Aikoinaan kysyin 
aiheesta mm. Turun yliopiston professori Valtaojalta. Hän suorastaan röyhkeimmän mukaan rähjäsi 
ettei aihetta saisi hänen mukaansa lainkaan edes julkituoda. suomalainen Enqwist oli astetta 
varovaisempi keskustelukumppaninani ja kiersi hädissään kysymyksiäni. Vaikka on maamme 
tunnetuimpia kvanttiydinasiantuntijaprofessoreja. Niin kertoi "ettei tosiaankaan tiedä/ ymmärrä, miksi 
IAEA:n antama neutronien virhe on noin valtava!" 
 
- 29kpl neutronia uudessa mallissa uraanin lasketaan tyhjentävän 4 neutronmassan alfaytimien 
paketein. Kuten huomaamme 29/ 4 = 7+kpl alfaydintä. Yksittäisen alfapommin energiaklassikko on 
luokkaa 11MeV. Tämä tuottaa varsin napakan energiapohjan nykyiseen uraaniin sitoutuneeseen 
jälkisäteilyenergiavarastoitumaan. Kun yksi ylimääräinen neutroni lasketaan vielä klassiseksi 1Mev 
neutonipommiksi niin: 
7kpl* 11Mev alfaa+ 1MeV neutronipommi = 78MeV 
  ________________________________ 
 
Kun katsomme MM/ 2010 taulukostamme saatavan arvoksi 78,467MeV huomaamme hämmästyttävän 
taulukointitapojen kyvyn synkronoitua realimaailman totuuksiin. Tämä malli toimii kun uraanin tiedetään 
realimaailmassa suosivan alffahajoamispommituksiaan. Sisäistettynä alamme tajuta jo selkeästi 
paremmin, miksi myös fissioitumattomatkin ydinenergian syytämät raskasalkuaineiset 
säteilyvarastoituman aineet kykenevät tuottamaan 5-kertaa laskettua rajummat jälkisäteilysyydöt. 
Käytännön säteilyvarastoina siis käyttäytyvät kuin jälkiräjähtäisivät ydinpommissa! 
              ------------ 
 
Fotonisäteilyvarastoitumaa atomeihin. 
 
Tuskin edes minä tiedän yhtään niin ahdasluista kvanttiydinfaktaa, kuin tämä, joka saa ydinalan 
vastuuviranomaiset hätääntymään todella. Toki jo massallisen fotonin löytymisen torpatakseen 
julkisuudesta IAEA on jo vuosikaudet systemaattisesti estänyt Cernin Higgsin- hiukkasten etsimiset, 
suursabotaaseinsa. Mutta tämä on kyllä aiheen tähtikastia. Eli alkuainetten kyky varastoida ja purkaa 
sisuksiensa säteilyfotonointia. Malenkan -kuorimallin perustaa, MM/ 2010 Lisäyskerrointaulukkokamaa. 
Jossa oleellinen osa on tieto siitä miten spinhyrräänsä atomit varastoi sisuksiinsa ikuisia 
säteilyfotonointeja. Siksi tällaisten uutisten lehtiin asti pääsemiset ohi poliisikontrolien kiinnittää 
ansaitusti huomiota. Turun- Sanomat 28.09.2010: 
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"Professori DeMille raportoi läpimurtokokeestaan äskettän Ischglissä Iträvallassa pidetyssä EuoQuam 
2010-kokouksessa, luettavissa myös Nature-lehdessä. Alkalimetalleja mm. Li, K, Na, Rb jne voidaan 
jäähdyttää fotoneilla, koska atomit imevät ja l u o v u t t a v a t fotonienergiahiukkasia menettäen 
samalla liike-energiaa. Lopulta atomit on niin kylmiä, että muistuttavat jäähdytettyä hyytelöä tai 
siirappia. Tämän lisäksi molekyylit voivat v a r a s t o i d a fotonien energiaa sidostensa värähtelyiksi ja 
rakenteittenssa, (nyt tarkkana), rotaatioon ja molekyylien s i s ä i s e e n hyrräliikeeseen!( Klassisessa 
Malenkan- kuorimalliteoriassa puhuttiin siis spinhyrrämomenteista samaiseen artomisisuksien 
säteilyfotronointivarastointiin!) 
 
DeMillen fotonijäähdytetty molekyyli oli strontiummonofluoridi SrF. Jonka värähtelyenergiaan DeMille 
käytti sopivan aaltopituuden vastakkaisvaiheista fotonisäteilyä estämään molekyylin spinin hyrräliikettä. 
Strontium-monofluoridin kaltaisilla aineilla on polaariset molekyylien sauvamagneettirakenteet, eli niillä 
on pohjois- ja etelänavat siksi fotonien vuorovaikutus atomisisuksiin onnistuu helpoiten. Atomien 
spinhyrrän hyödyntämisestä mm. jäähdytykseen antoi Nobelin 1997 kolmelle William Phillips, Claude 
Cohen-Tannoudji ja USA nykyiselle energiaministeri Steven Chu:lle." 
 
Chu on paremmin tunnettu ydinfysiikko tuntemuksistaan. Ei siis mikään ihme, että JUURI hänen 
aikanaan on  näitä keskeisiä atomien kykyjä varastoida säteilyfotonien energiaa ongelmitta tuotu 
salaisuuksistaan julkisuuteen. Vain jokin aika sitten Lene Hau teki tiedeyhteisöjä hämmästyyttäviä 
natriumatomeihinsa jopa 2km pitkien fotoniaaltojen pakkaamisiaan, varastointejaan ja viiveellä hallitusti 
purkamisen kokeitaan. 
 
 Mutta kun tajuttiin, miten Haun laitteilla voitiin pakata miljoona/ miljadikertaisia 
säteilyfotonointienergioita pakotettiin Lene Hau poistumaan fysiikastaan sotilasfysiikan uhkaukaasein. 
Nyt sitten tosiaan nämä kaverit on astutettu USA-armyn leipiin jatkamaan Haun Malenkan-
kuorimallikokeitten pohjalta. Eli ei tosiaan mikään sattuma, että USA:n energiaministerit on kuvissa 
tuhdisti mukana! Lauritsenin-kuorimllin aihe jossa atomit varastoi ja hallituin viivein luovuttaa 
säteilykerrytysenergioitaan kun tosiaan ON TABU ydinalalle. 
        ------------------------------------- 
 
Otaniemen ydinlehtorilta 
 
*Jopas oli tämän tekstuurin irrottaminen kovaa kovempi kompa 30.9.2010 11:30. Päätin piristeeksi 
vähän kaivella Tiedefoorumilta mitä tämä poliisin riveihinsä palkkaama entinen virkaheittoryyppäävä 
Otaniemen lehtori ON sanonut noista neutronimääristä fissiohalkeamisen tuottona. En ehtinyt kauaa 
selailla hänen tekstuuriaan Tiede foorumissa kun paukahti! Meinaan linjat pätkittiin ja kotilinjaan 
hyökkäyksellä koneeni paskaksi! Tajusin HETI selanneeni sellaisia aiheen yksityiskohtia, jota tauotta 
linjaliikennettäni realilajassa seuraavat NSA- poliisit eivät halunneet minun löytävän. Tajusinkin 
osuneeni varsinaiseen syöpäpesäkkeeseen. Tuntien jälkiselvitystyöni tässä: 
 
Zäp   Viestin otsikko: Re: Ydinvoima kaatuu tähän Lähetetty: Ti Loka 20, 2009 5:58 pm Liittynyt: Ma 
Loka 19, 2009   
"Radioaktiivisen hajoamisen tuottama jälkilämpö on reaktorin käydessä 6-7 % fissiotehosta. Kun 
ketjureaktio sammutetaan, tehontuotto putoaa tälle tasolle. Neutroneja kyllä syntyy edelleen 
korkeampien aktinidien (amerikium, curium) spontaanissa fissiossa ja (alpha,n) -reaktioissa, mutta 
radioaktiivisuuden jälkilämpöön verrattuna osuus on mitätön. Kriittisen ja alikriittisen ketjureaktion ero 
on se että edellisessä reaktori tuottaa tehoa tasolla johon se nostettu, jälkimmäinen ainoastaan 
vahvistaa olemassa olevaa neutronilähdettä. Jos kasvutekijä on esim. 0.9, niin jokainen sydämessä 
syntynyt neutroni tuottaa keskimäärin 10 uutta neutronia." 
 
*Huomatkaa erityisesti, että kaveri on tässä v a r s i n varomaton ja kokematon untuvikko ja siksi ote 
pahastikin lipsuu. Pekka Jauho Atomi- ja ydinfysiikka sivusta 268: "Kriittisyysteho voidaan kirjoittaa 
myös muotoon  I= k ääretön* Lf* Lt. Välttämätöntä miilun kriittisyydelle on, että kasvutekijä I on s u u r e 
m p i kuin 1!" Miksi sitten Otaniemen virkaheitto puhelee JO 0,9 arvon tuottavan 4* kertaisen määrän 
neutroneja kuin STUK väittämä 2,5kpl? Entä paljonko neutronien määrä kasvaa kun neutroneja lisäävä 
luku ylittää kattoarvonsa I= 1? 20kpl ylittyy heittämällä, mutta vasta alkua. 
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Otaniemi: "Tämä ei silti edes tarkoita sitä että nämä nuklidit olisivat pari. Jos ylimääräiset neutronit eivät 
sitoudu toiseen tytärytimeen, niin ne mitä todennäköisimmin sitoutuvat siihen toiseen, eikä reaktiossa 
vapaudu sen enempää neutroneja. Eli jos toinen puolikas on Ba-138, niin toinen ydin on 
todennäköisesti joku raskaampi kryptonin ydin, ei stabiili Kr-84."  
*Kun liikaa puhuu, niin lipsuu.) U-235 massamäärä on 235. Jos poistamme siitä lehtorin 
summamäärän= 222kpl jää ylijämäneutroneja= 13kpl! Nämä nyt vaan näytteenä siitä m i k s e i  
ydinhallinto suin surmin haluaisi ykköstykkiään suoraan tuleen kanssani. STUK/ IAEA 2,5kpl/ fissio 
neutronien määräharha kaatuu joka nurkaltaan de facto! Tämähän menee nyt vallan jännäksi, ja alkaa 
tajuta miksei SUPO halunnut minun tutkivan ko. tiedostojaan. Annetaan siis Otaniemelle lisää ääntä: 
 
Zäp   Viestin otsikko: Re: Ydinvoima kaatuu tähän Lähetetty: Ti Loka 20, 2009 5:58 pm   
Zäp kirjoitti:" Spallaatioreaktioita alkaa tapahtua satojen megaelektronivolttien energia-alueella. Ytimistä 
alkaa irrota reilusti enemmän neutroneita, ja tytärytimiäkin syntyy useampia. Eli spallaatioreaktio. Eikä 
se tuotakaan energiaa, vaan neutroneja! Niinpä nopeiden neutronien yhteydessä ilmoitettu 
lisäneutronituotto on kiistaton osoitus spallaatiosta. Spallaatioreaktioita alkaa tapahtua satojen 
megaelektronivolttien energia-alueella. Tästä päästäänkin taas siihen alkuperäiseen aiheeseen että 90 
% fissioneutroneista syntyy alle 1 MeV energialle. 
 
 Itse asiassa lähes kaikki neutronit syntyvät alle 10 MeV. (200Me/ 9MeV= 22kpl!) Spallaatiossa ydin 
hajoaa kerralla palasiksi, jolloin neutroneja vapautuu enemmän. Se, että väliydin ei muista miten se on 
syntynyt, liittyy siihen että fissioneutronit emittoituvat isotrooppisesti (suunnasta riippumaton). Energian 
suhteen väliytimellä on hyvinkin muisti (Malenkan-kuorimalli), sillä ydin syntyy sitä korkeammalle 
viritystilalle mitä enemmän energiaa neutroni mukanaan tuo. Ja mitä korkeampi viritystila, sitä 
enemmän uusia neutroneita reaktiossa pystyy vapautumaan. Korrelaatio energian suhteen on 
suunnilleen lineaarinen, ja esim. U-235:lle muotoa: 
nu(E) = 0.139*E + 2.42 kun energian yksikkönä on MeV." 
 
*Ihmiset harvoin pitävät kaavoista, mutta tähän kaavaan sisältyy laskettuna eräs mielenkiintoinen 
peruslipsahdus. Nimittäin jos sijoitamme siihen fissioivan neutronin synnyttämän viritystilansa uraanissa 
saamme fissiossa vapautuvien neutronien likiarvon: 
nu= 0.139* 200MeV + 2,42= 30,22kpl! . . Tyrmäävää, kerta kaikkiaan tyrmäävä havainto taas! Liitetään 
nyt matemaattinen malli vielä siitä miten paljon halkaistussa U-235 ytimessä on noita 
neutroniylijäämiään kpl-lukuna. 
http://kuvaton.com/k/q9t.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/q9t.jpg[/img] 
Tämän taulukon tiedämme painottuvan symmetrisempään alkupuoliskoonsa mm. seuraavasta 
Otaniemen lehtorin kuvasta: 
http://kuvaton.com/k/q8P.png 
[img]http://kuvaton.com/k/q8P.png[/img] 
Painottaessamme raskaammalle puolikkaalle jää neutronien ylimäärän keskiarvoksi /fissio 24kpl. 
 
PS. Taisin tapani mukaan osua enemmän kuin arkaan. Sain nimittäin 04.10-10. Kuulla, että SUPO ei 
pelkästään ampunut meikäläisen tietokantaa alas Otaniemen lehtorin sivujen lukemisestani. NSA oli 
myös ampunut Vesan koko nettipalvelimen kolmeksi päiväksi palasiksi. Pelkäsivät minun tietojeni 
hänelle siirtymisiä Tiede-foorumiinsa siis sotapaniikissa! Mielenkiintoista, varsinkin kun katsomme miten 
r a j u s t i onnistuin torperoimaan heidän ykköstykkinsä, Otanoemen lehtorin neutronitiedostot helposti 
kuin tölkin olisin puristellut. Tällaista tämä on, enemmän kuin helppoa, kun osaa.) 
 
 

548. MM/ lisäyskerrointaulukko 2010 päiväys. 
 
Tässä nähdään tuttu ja tunnettu maailman ehdottomasti tasokkain taulukko kvanttiydinmaailmalta 
v.2010 päivitystiedostoin. Kertoen tutkijoilleen miten valtavat energiamäärät perusalkuaineet kykenevät 
säteilystä sisälleen varastoimaan ja millaisilla viiveillä, kuljettamaan ja viimein purkamaan ikisäteilynsä. 
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Kertoen mm. mille säteilylajeille kukin alkuainepoistuma eniten painottuu. Taulukko pohjautuu 
laajennettuun maailmankuuluun Nobelpalkittuun ultrasalattuun Malenkan-, Ajzenbergin-, Lauritsenin -
kuorimalliteorioiden haltuuni saamiini tiedostomateriaaliarkistoihin. Vety esim. sitoessaan neutronin 
ytimeensä varastoi sillä 2,2MeV kaappausenergian. 
 
Lukuisiin yksilöimättömämpiin tutkintaraportteihin, Maol tauloukkoon ja monin muihin tiedostoihin 
maailmalta. Sain aiempaan tosiaan kaivattuun ansiokkaaseen taulukkooni uudet päivitykset ja tässä 
laajan mullistavan kartoitustyön tulos. Erityisesti haluan lukijoille tähdentää tarkentumien painottuneen 
raskaimpien lyijystä ylöspäin olevien alkuaineiden osalta. Jossa nykypäivitysten tiedoin oli 
ennakoitavissa uudelleentäsmentymisiä salattujen kuorimallien tiedostojen saadessa viimein 
käsittelyynsä uusia tuntemattomampia raskaampia alkuaineita. 
 
 Alkuaine     Z  Massa   Säteilyn energia  Puoliintumisaika T½     Hajoaminen      
 Neutroni        n           1MeV                16,83min              b-             
 Vety         1 H-1          0 
   deuterium    H-2          1MeV 
   tritium      H-3          0,01859MeV          12,3v (a)             b- 
 Helium       2 He-2         2,96MeV             808ms                 b-                     
 Litium       3 Li-8         5,2MeV              8,44ms                b- 
                Li-9                             178ms                 b- 
 Berylium     4 Be-7         3,77MeV             53,3vrk (d)           EC 
                Be-10                            1,6*10^6              b- 
                Be-11                            13,8s                 b- 
 Boori        5 B-8          11,613MeV           770ms                 b+ 
                B-12                             20,2ms                b- 
 Hiili        6 C-11         10,264MeV           20,38min              b+ 
                C-14                             5 730v                b- 
                C-15                             2,45s                 b- 
 Typpi        7 N-13         4,98MeV             9,96min               b+ 
                N-17                             4,17s                 b- 
 Happi        8 O-15         3,116MeV            2,03min               b+ 
                O-19                             29,5s                 b- 
 Fluori       9 F-17         5,79MeV             64,7s                 b+ 
                F-18                             1,87h                 b+ 
                F-20                             11s                   b-   
 Neon        10 Ne-19        6,19MeV             17,22s                b+ 
                Ne-23                            37,2s                 b- 
  
                Ne-24                            3,38min               b- 
 ------------------------------------------------------------------ 
 Natrium     11 Na-21        6,76MeV             22,5s                 b+ 
                Na-22                            2,6v                  b+ 
                Na-24                            14,96h                b- 
 Mangnes.    12 Mg-23        7,33MeV             11,35s                b+ 
                Mg-27                            9,46min               b- 
 Alumiini    13 Al-25        7,9Mev              7,17s                 b+ 
                Al-26                            6,35s                 b+ 
                Al-28                            2,25min               b- 
                Al-29                            6,5min                b- 
 Pii         14 Si-27        8,47MeV             4,14s                 b+ 
                Si-31                            2,62h                 b-                    
                Si-32                            101v                  b- 
 Fosvori     15 P-29         9,05MeV             4,1s                  b+ 
                P-30                             2,5min                b+ 
                P-32                             14,3vrk               b- 
 Rikki       16 S-31         9,62MeV             2,55s                 b+ 
                S-35                             87,2vrk               b- 
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 Kloori      17 Cl-33        10,19MeV            2,51s                 b+ 
                Cl-36                            3,0*10^5v             b- 
                Cl-40                            1,35min               b- 
 Argon       18 Ar-35        10,76MeV            1,77s                 b+ 
                Ar-37                            35vrk                 EC 
                Ar-39                            269v                  b- 
                Ar-41                            1,83h                 b- 
  ----------------------------------------------------------------- 
 Kalium      19 K-37         10,83MeV            1,23s                 b+ 
                K-40                             1,28*10^9v            b-,EC 
                K-42                             12,36h                b- 
 Kalsium     20 Ca-39        10,91MeV            860ms                 b+ 
                Ca-41                            1,03*10^5v            EC 
                Ca-45                            163d                  b- 
                Ca-47                            4,54vrk               b- 
 Skandium    21 Sc-40        10,98MeV            182ms                 b+ 
                Sc-41                            596ms                 b+ 
                Sc-43                            3,89h                 b+ 
                Sc-46                            83,8d                 b- 
 Titaani     22 Ti-45        11,06MeV            3,08h                 b+ 
                Ti-51                            5,8min                b- 
 Vanadiini   23 V-49         11,13MeV            331vrk                EC 
                V-52                             3,76min               b- 
 Kromi       24 Cr-51        11,2Mev             27,7vrk               EC 
                Cr-55                            3,5min                b- 
 Mangaani    25 Mn-53        11,27MeV            3,7*10^6v             EC 
                Mn-54                            312,2vrk              EC 
                Mn-56                            2,58h                 b- 
 Rauta       26 Fe-55        11,37MeV            2,7v                  EC 
                Fe-59                            44,5vrk               b- 
 Koboltti    27 Co-57        11,43MeV            271,3vrk              EC 
                Co-58                            70,91vrk              EC 
                Co-60                            5,272v                b- 
                Co-61                            1,65h                 b- 
 Nikkeli     28 Ni-59        11,51MeV            7,5*10^4v             EC,b- 
                Ni-63                            100v                  b- 
                Ni-66                            54,8h                 b- 
 Kupari      29 Cu-62        11,58MeV            9,74min               b+ 
                Cu-64                            12,7h                 EC 
                Cu-66                            5,1min                b- 
                Cu-67                            61,9h                 b- 
 Sinkki      30 Zn-65        11,66MeV            244vrk                b+ 
                Zn-69                            56min                 b- 
 Gallium     31 Ga-68        11,73MeV            68,3min               b+ 
                Ga-70                            21,15min              b- 
 Germanium   32 Ge-71        11,8MeV             11,2vrk               EC 
                Ge-75                            83min                 b- 
 Arseeni     33 As-73        11,88MeV            80,3vrk               EC 
                As-74                            17,77vrk              EC,b- 
                As-76                            26,4h                 b- 
 Seleeni     34 Se-82        11,85MeV            1,0*10^19v            2 b- 
 Bromi       35 Br-78        12,03MeV            6,46min               b+ 
                Br-80                            17,6min               b+ 
                Br-82                            35,3h                 b- 
 Krypton     36 Kr-81        12,1MeV             2,1*10^5v             EC 
                Kr-85                            10,72v                b- 
  ------------------------------------------------------------------ 
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 Rubidium    37 Rb-84        12,33MeV            32,9vrk               EC,b+ 
                Rb-86                            18,6vrk               b- 
                Rb-87                            4,8*10^10v            b- 
 Strontium   38 Sr-90        12,56MeV            28,5v                 b- 
 Ytrium      39 Y-88         12,79MeV            106,6vrk              EC,b+ 
                Y-90                             64h                   b- 
 Zirkonium   40 Zr-88        13,02MeV            83,4vrk               EC              
                Zr-93                            1,5*10^6v             b- 
                Zr-95                            64vrk                 b- 
 Niobi       41 Nb-96        13,26MeV            23,4h                 b- 
 Molybdeeni  42 Mo-99        13,49MeV            66h                   b- 
 Teknetium   43 Tc-97        13,72Mev            2,6*10^6v             EC 
                Tc-98                            4,2*10^6v             b- 
                Tc-99                            2,1*10^5v             b- 
                Tc-100                           15,8s                 b- 
 Rutenium    44 Ru-96        13,95MeV   
                Ru-97                            2,9vrk                EC                     
 Rodium      45 Rh-103       14.18MeV 
                Rh-104                           42,3s                 b,EC   
 Palladium   46 Pd-103       14,41MeV            19,96vrk              EC 
 Hopea       47 Ag-105       14,64MeV            41vrk 
                Ag-106                           24min                 b+ 
                Ag-112                           3,12h                 b- 
 Kadmium     48 Cd-109       14,87MeV            453vrk                EC 
 Indium      49 In-111       15,1MeV             2,81vrk               EC 
                In-117                           43,1min               b- 
 Tina        50 Sn-112       15.33MeV 
                Sn-113                           115,09vrk             EC 
 Antimoni    51 Sb-121       15,57MeV 
                Sd-122                           2,7238vrk             b,EC 
 Telluuri    52 Te-128       15,8MeV             1,5*10^24v                    
                Te-130                           1,0*10^21v 
 Jodi        53 I-129        16,3MeV             1,57*10^7v            b- 
                I-131                            8,02vrk               b- 
 Ksenon      54 Xe-127       16,25MeV            36,4vrk               EC 
                Xe-133                           5,25vrk               b- 
                Xe-135                           9,14h 
                Xe-136                           2,36*10^21v 
  ------------------------------------------------------------------ 
 Cesium      55 Cs-132       16,4MeV             6,47vrk               EC,b+ 
                Cs-135                           3*10^6v               b- 
                Cs-137                           30,17v                b- 
 Barium      56 Ba-139       16,55MeV            83,3min               b- 
 Lantaani    57 La-137       16,69MeV            6*10^4v               EC 
                La-142                           92,5min               b- 
 Cerium      58 Ce-138       16,84MeV 
                Ce-139                           137,640vrk            EC  
 Praseody    59 Pr-143       16,99MeV            13,58vrk              b- 
 Neodyymi    60 Nd-144       17,14MeV            2,1*10^15v            Alfa 
 Prometium   61 Pm-143       17,29MeV            265vrk                EC 
                Pm-145                           17,7v                 EC 
                Pm-147                           2,62v                 b- 
 Samarium    62 Sm-146       17,43MeV            1,03*10^8v            Alfa 
                Sm-148                           7*10^15v              Alfa 
 Europium    63 Eu-151       17,58MeV 
                Eu-152                           13,537v               EC,b               
 Gadolium    64 Gd-148       17,73MeV            90v                   Alfa 
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                Gd-150                           1,8*10^6v             Alfa 
 Terbium     65 Tb-159       17,88MeV 
                Tb-160                           72,3vrk               b 
 Dysprosiu.  66 Dy-154       18,03MeV            3*10^6v               Alfa 
                Dy-157                           8,1h                  EC 
 Holmium     67 Ho-165       18,17MeV 
                Ho-166                           26,763h               b     
 Erbium      68 Er-166       18,32MeV 
                Er-169                           9,4vrk                b 
 Tulium      69 Tm-169       18,47MeV 
                Tm-170                           128,6vrk              b,EC 
 Ytterium    70 Yb-175       18,62MeV            4,2vrk                b- 
 Lutenium    71 Lu-175       18,77MeV 
                Lu-177                           6,734vrk              b,EC 
 Hafnium     72 Hf-174       18,91MeV            2,0*10^15v            Alfa 
                Hf-176                           6,8min                Ec 
                Hf-183                           6,4min                b- 
 Tantaali    73 Ta-182       19,06MeV            114,4vrk              b- 
 Volframi    74 W-181        19,21MeV            121,2vrk              EC 
                W-187                            23,8h                 b- 
 Renium      75 Re-187       19,36MeV            5*10^10v              b- 
 Osmium      76 Os-186       19,51MeV            2*10^15v              Alfa 
                Os-193                           30h                   b- 
 Iridium     77 Ir-191       19,65MeV 
                Ir-192                           73,827vrk             b,EC      
 Platina     78 Pt-188       19,8MeV             10,2h                 EC 
                Pt-190                           6,1*10^11v            Alfa 
                Pt-197                           18,3h                 b- 
 Kulta       79 Au-194       19,95MeV            39,5h                 EC 
                Au-199                           3,14vrk               b- 
 Elohopea    80 Hg-194       20,1MeV             520v                  EC 
                Hg-203                           46,6vrk               b- 
                Hg-206                           8,5min                b- 
 Tallium     81 Tl-202       20,25MeV            12,23vrk              EC 
                Ti-205       20,39MeV 
                Tl-206       21,923MeV           4,199min              b- 
                Tl-207       21,808MeV           4,77min               b- 
                Tl-208       25,959MeV           3,053min              b- 
                Tl-209       28,164MeV           2,2min                b- 
                Tl-210       34,304MeV           1,30min               b- 
-Lyijy       82 Pb-204       20.39MeV            1,4*10^17v                       
                Pb-205                           1,5*10^5v             EC 
                Pb-206       20,39MeV             
                Pb-207       20,39MeV 
                Pb-208       25,389MeV 
                Pb-209       24,174MeV           3,25h                 b- 
                Pb-210       28,82MeV            22,3v                 b- 
                Pb-211       37,521MeV           36,1min               b- 
                Pb-212       37,166MeV           10,64h                b- 
                Pb-214       46,483MeV           26,8min               b- 
 Vismuntti   83 Bi-207       25,778MeV           33,4v                 EC 
                Bi-208                           3,68*10^5v            EC 
                Bi-209       23,53MeV            1,9*10^19v            Alfa 
                Bi-210       28,756MeV           5,013vrk              b-   (Alfa 0,00013%) 
                Bi-211       36,154MeV           2,14min               Alfa (b- 0,276%) 
                Bi-212       38,766MeV           60,55min              b-   (Alfa 35,94%)              
                Bi-213       34,034MeV           46,5min               Alfa 



958 
 

                Bi-214       45,459MeV           19,9min               b-   (Alfa 0,02%) 
 Polonium    84 Po-205       31,168MeV           1,8h                  EC,b+ 
                Po-209                           102v                  Alfa 
                Po-210       27,33MeV            138,376vrk            Alfa 
                Po-211       29,403MeV           516ms                 Alfa 
                Po-212       36,514MeV           299ns                 Alfa 
                Po-213                           4,2ys                 Alfa 
                Po-214       42,187MeV           0,1643ms              Alfa 
                Po-215       47,982MeV           1,781ms               Alfa (b- 0,00023%) 
                Po-216       44,072MeV           0,145s                Alfa 
                Po-218       66,735MeV           3,10min               Alfa (b- 0,02%) 
 Astatiini   85 At-210       36,556MeV           8,3h                  EC 
                At-213                           0,11ys                Alfa 
                At-215       40,455Me            0,1ms                 Alfa 
                At-217       41,034MeV           32,ms                 Alfa 
                At-218       60,62MeV            1,6s                  Alfa (b- 0,10%) 
 Radon       86 Rn-216       41,945MeV           45ys                  Alfa 
                Rn-218       53,746MeV           35ms                  Alfa 
                Rn-219       54,928Mev           3,96s                 Alfa 
                Rn-220       50,476MeV           55,6s                 Alfa 
                Rn-222       72,325MeV           3,8235vrk             Alfa 
                Rn-223       59,205MeV 
  ------------------------------------------------------------------ 
 Frankium    87 Fr-221       47,334MeV           4,8min                Alfa 
                Fr-223       62,056MeV           21,8min               b- 
 Radium      88 Ra-222       50,302MeV           38s                   Alfa 
                Ra-223       60,907Mev           11,43vrk              Alfa 
                Ra-224       56,265MeV           3,6319vrk             Alfa 
                Ra-225       53,629MeV           14,9vrk               b- 
                Ra-226       77,196MeV           1602v                 Alfa 
                Ra-228       63,955Me            5,75v                 b- 
 Aktinium    89 Ac-225       53,269MeV           10vrk                 Alfa 
                Ac-227       68,248MeV           21,772v               b-   (Alfa 1,38%) 
                Ac-228       63,909MeV           6,13h                 b- 
 Torium      90 Th-227       68,203MeV           18,68vrk              Alfa 
                Th-228       61,785MeV           1,9116v               Alfa 
                Th-229       58,797Me            7,54*10^4v            Alfa 
                Th-230       81,966MeV           7,54*10^3v            Alfa 
                Th-231       73,789Me            25,52h                b- 
                Th-232       68,036MeV           1,405*10^10v          Alfa 
                Th-234       89,295Me            24,1vrk               b- 
-Protaniu    91 Pa-231       73,398MeV           3,276*10^4v           Alfa 
                Pa-233       64,277MeV           27vrk                 b- 
                Pa-234       89,022MeV           1,17min               b- 
                Pa-235                           24,1min               b- 
 Uraani      92 U-232        81,174MeV           70v                   Alfa 
                U-233        63,706MeV           1,592*10^5v           Alfa 
                U-234        86,825MeV           2,446*10^5v           Alfa 
                U-235        78,467MeV           7,04*10^8v            Alfa 
                U-236                            2,342*10^7v           Alfa,(sf) 
                U-238        93,565MeV           4,468*10^9v           Alfa,(sf) 
                U-239                            23,5min               b- 
 Neptuniu.   93 Np-235       87,69MeV            1,08v                 EC 
                Np-237       69,236              2,14*10^6v            Alfa,(sf) 
                Np-238                           2,117vrk              b- 
                Np-239                           2,355vrk              b- 
 Plutonium   94 Pu-237       94,206MeV           45,1vrk               EC 
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                Pu-238                           88v                                
                Pu-239       83,711Me            2,41*10^4v            Alfa,(sf) 
                Pu-240                           6550v                 Alfa,(sf) 
                Pu-241       74,895MeV           14,4v                 b-,  (sf) 
                Pu-242                           3,763*10^5v           Alfa,(sf) 
                Pu-243                           4,956h                b- 
                Pu-244                           8,08*10^7v            Alfa,(sf) 
 Amerikium   95 Am-239       100,72MeV           11,9h                 EC,  (sf) 
                Am-241       74,874MeV           432,7v                Alfa 
                Am-243                           7370v                 Alfa,(sf) 
                Am-245                           2,05h                 b-,  (sf) 
 Curium      96 Cm-246       109,758MeV          4730v                 Alfa 
                Cm.247                           1,56*10^7v            Alfa 
 Berkeliu.   97 Bk-245       116,274MeV          4,94vrk               EC,  (sf) 
                Bk-247                           1380v                 Alfa 
                Bk-249                           320vrk                b- 
 Kalifornium 98 Cf-249       122,79MeV           350,6v                Alfa 
                Cf-251                           898v                  Alfa 
                Cf-253                           17,81vrk              b- 
 Eisenste.   99 Es-251       129,306MeV          33h                   EC 
                Es-253                           20,4h                 Alfa 
 Fermium    100 Fm-250       139,602MeV          30min                 Alfa 
                Fm-252                           25,4h                 Alfa 
                Fm-256                           2,63h                 (sf) 
 Mendele.   101 Md-252       146,118MeV          2,3min                EC 
                Md-256                           1,3h                  EC,Alfa 
 Nobelium   102 No-253       152,634MeV          1,7min                Alfa 
                No-255                           3,1min                Alfa,EC 
 Lawrenc.   103 La-255       159,15MeV           22s                   Alfa 
                La-256                           28s                   Alfa,(sf) 
 Kurtsatov  104 Ku-257       170,706MeV          4,8s                  Alfa 
                Ku-258                           11ms                  (sf) 
             ------- 
 
FB. Matti Adolfsen Wikipediassa näyttäisi olevan melko hyvä taulukko 
http://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_silver 
 
Isotopes of silver - Wikipedia, the free encyclopedia 
en.wikipedia.org 
Naturally occurring silver (Ag) is composed of the two stable isotopes 107Ag and... 
 
Matti Adolfsen Täältä löytyy myös java- sovellus jolla pystyy kaivamaan kaikki isotoopit ja niiden 
hajoamisreitit esiin. http://www.nucleonica.net/unc.aspx 
 
Nucleonica: Universal Nuclide Chart 
www.nucleonica.net 
NUCLEONICA – A Nuclear Science Web Portal for Knowledge Management, Education and Training in 
the Nuclear Sciences. 
 
 

549. N.A. Mörner. 
 
Aivan hämmentävä kaveri tämä maailmankuulu Nils- Axel Mörner tosiaan on!  
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Sain loputtoman laajoista tietolähteistäni taas kosteen aiheesta, jota en toki julkaise kuin 
mielenkintoisemmalta osaltaan. Eli STUK/SUPO joutuivat ulkopuolisen silmin katsottuna Mörnerin 
kanssa niin koviin vastakkaisasetteluihin, etteivät ole toipuneet Mörnerin löydöstensä oivalluksista 
koskaan. SILTI, vaan jopa näinkin uusissa julkaisuissaan v.2007 STUK nöyrää nöyremmin joutuu alati 
tunnustautumaan ahkeraksi fanittavaksi Mörnerin tietofaktojen käyttäjäksi. 
 
 Miksei tosiaan tunnustautuisi, koska paleoseismologian hänen kaltaistaan HUIPPUnimeä ei koko 
Pohjolassa muuta ole. Eli tässä muutama koostamani hämmästyttävä löydös. Huomatkaa erityisen 
hätkähdyttävät alleviivaukseni. Kun Mörner alkoi päästä selville mm. Olkiluodon epävakaasta 
tektoniikoista, kaasun ja öljyn valtavista varastoitumista, niin MITÄ tekivätkään maamme ydinrikoliset 
SUPO/NSA? NiinPÄ! Eli kaikki keskeisimmät aihetutkimukset lopetettiin panikissa kuin seinään ja 
Mörnerille suomalaismiliisien uhkaukaasimuiluttamisin maaperämme tutkimuksensa lopettavat 
poliisimääräykset! 
 
Lukekaa raportti tarkemmin! Näkyy HYVIN miten kansainvälinen ydinturvarikollisuus alkoi paniikissaan 
toimia, kun Olkiluodon tektoniikkasta vapautuvat fossiilisedimentaatiotiedot alkoivat uhata ydinalaa. 
Oikeasti siis j ä r k y t t ä v ä ä ! Ei mikään ihme, että y h ä Posivan KAIKKI yli 600m syvät Olkiluodon 
tektoniikasta löytyvät fossiilidieselsedimentit tektoniikkasaumoissa on ultrasalattua! Itse olen tottunut 
tutkailemaan SUPO/NSA kansainvälisten ydinrikollisPOLISISTOJEN barbarisiin toimintametodeihinsa. 
Eikä tällainen sontaluukutus ja ala-arvoiset toimintamokaamiset ole tietysti minulle mikään yllätyslöydös 
edes. Siksi uskallan avoimesti näistä myös asiaa faktata näkemysistä. 
1. 
http://kuvaton.com/k/P5c.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/P5c.jpg[/img] 
2. 
http://kuvaton.com/k/raa.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/raa.jpg[/img] 
3. 
http://kuvaton.com/k/ral.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/ral.jpg[/img] 
4. 
http://kuvaton.com/k/raj.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/raj.jpg[/img] 
5. 
http://kuvaton.com/k/rah.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/rah.jpg[/img] 
6. 
http://kuvaton.com/k/raG.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/raG.jpg[/img] 
7. 
http://kuvaton.com/k/raI.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/raI.jpg[/img] 
8. 
http://kuvaton.com/k/rau.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/rau.jpg[/img] 
9.(1280) 
http://kuvaton.com/k/raS.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/raS.jpg[/img] 
10. 
http://kuvaton.com/k/raS.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/raS.jpg[/img] 
11. 
http://kuvaton.com/k/ra1.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/ra1.jpg[/img] 
12. 
http://kuvaton.com/k/raf.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/raf.jpg[/img] 
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13. 
http://kuvaton.com/k/ra3.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/ra3.jpg[/img] 
14. 
http://kuvaton.com/k/ran.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/ran.jpg[/img] 
15. 
http://kuvaton.com/k/ra0.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/ra0.jpg[/img] 
16. 
http://kuvaton.com/k/ras.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/ras.jpg[/img] 
 
 

550. Viivästyneet neutronit? 
 
Viivästettyjen neutronien mysteriosta. 
 
Minua on AINA kiusannut näissä julkaistuissa taulukoissa, miksei niissä ole lainkaan neutronien 
jälkisäteilijöitä!  
 
Toki suoraan neutroneja säteilevistä alkuaineista kirjallisuus suorastaan vilisee, mutta virallisesti EI! Nyt 
tähän saatiin lisäviitettä. Eli neutroninsa millisekunneiden osissakin jälkiviiveellä säteileviä alkuaineita EI 
vaan ole saanut liittää jälkisäteilyenergiasta kertoviin taulukkoihin, koska ne on haluttu 
SYSTEMAATTISESTI HÄVITTÄÄ JULKISUUDESTA! 
 
TVO/STUK on AINA harhauttavasti valehdellut, ettei ydinjätteessä vaan VOI olla viivästyvää 
neutronsäteilyä. Nyt saimme kuulla, että yksinkertaisesti UNOHTAMALLA kokonainen leegio 
neutronejaan jälkisäteilevät alkuaineitten komponentit ydinjätteestä voidaan samalla piilottaa näppärästi 
ne 90% reaktoreista hallitsemattomasti karkaavat neutronvuot, joita ei haluta edes mitata. Tämä selittää 
oivasti myös sen miksi KAIKKI vanhemmat ydinalan kirjallisuustiedot ennen 1954 julkaistuista erityisesti 
fissiohalkeamisen neutronmääristä kertovat ilmoittavat sen olevan kertaluokkia ENEMMÄN kuin 
nykyiset sensuroidut aiheeseen liittyvät kirjat. Nyt väitetään neutroneja tulevan fissiosta 2,5kpl. 
Sensuroimattomissa luku liikuu kertaluokkia isommissa, 5-17-23kpl alueella, jopa tämänkin yli. 
             ----------------- 
Eli näistä tässä on kaikkineen kyse, miksi ylijäämäneutroneja tulee fissiosta kertaluokkia enemmän kuin 
STUK/IAEA valehtelee? Erityisen mielenkiintoiseksi homman tekee se, että Pekka Jauho ja Enriko 
Fermi puhuvat reilusta yli 20kpl ylijäämistä. Eikä kuten näettte alan muukaan kirjallisuus paljonkaan 
pienemmille jätä: 
 
http://kuvaton.com/k/q9t.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/q9t.jpg[/img] 
E. A. Hylleraasin 13kpl: 
http://kuvaton.com/k/qaM.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/qaM.jpg[/img] 
                  ----------------- 
Se mikä näissä ydinalan valheissa kiinnittää ammattiosaajan huomiota on myös se, ettei STUK kerro 
julkisesti lainkaan missään taulukoissaan e n s i m m ä i s t ä k ä ä n potentiaalista alkuainetta 
ydinjätteessä joka tuottaisi puoliintuessaan neutroneja? Niitä siis todistusten mukaan rajusti oikeasti toki 
ON! Mutta lyhytikäsinä niitten olemasaolot systemaattisesti vaietaan kuoliaaksi. Satapäiset neutroneja 
ympärilleen reaktoreista T½ puoliintumisillaan syytävät yliraskaat neutronituottoisat isotoopit jätetään 
ilmoittamatta STUK:n toimesta. Jotta valtaisaa neutroniylijäämän tuottajajoukkiota ei tunnistettaisi. Näin 
väitti mm. syyskuun lopussa 2010 Pasi radio foorumiin kirjoittanut netin ydinturvapoliisi. Tämä on toki 
sinällään tärkeä tieto taltioitavaksi, koska aihe on tarkoin salattu TABU. Lausumalipsahdus on sikäli 
tärkeä porras, kertoessaan millä kikkailuillaan IAEA piilottaa valtaosan neutronituotoksista reaktoreista. 
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 Kun fissiohajoamisessa vapautuu eri asteisesti v i i v ä s t y n e e s t i  neutroniylijäämäänsä purkavia 
erikkoisisotooppeja, niin tiukalla fission jälkeisellä aikarajalla saadaan luokkaa 90% 
jälkineutronointimäärästä näppärästi piiloon ja mittaamattomuuksiin. Siis STUK:n mielestä "julkisella 
valhedatallaan" ei ainoaakaan neutronia voisi vapautua koska KAIKKI sen esittämät isotoopit ja 
alkuainemuodot ovat 100% neutronivuodottomia! Tämähän toki taas EI voi edes teoriassa pitää 
paikkansa. Jos kerran uraanin halkeamisessa vapautuu luokkaa 92 eri tyyppistä perusalkuainetta niin 
ainakin joka toisen uraanin halkeamistuotteen PITÄÄ jo tilastollisesti tuottaa niitä todettuja vapaita 
neutroneja reaktorin pullolleen. Mutta kuten näemme STUK/ IAEA pistää tässäkin liinat sumeilematta 
kiinni ja valehtelee pokkana, että neutronit tulee "oikeastaan tyhjästä!" Miksi, mielenkintoista. 
            ------------- 
 
*Fissio register by USA!* 
 
Hämmästyneenä katsoin Wikipedian kuvia fysiikan perusreaktiosta nimeltään "fissio". Vähän samaa jos 
katsoisin vaikka veden jäätymispisteen perusfysiikan määreitä. Fissokuvan alla hämmentäen tekstitys: 
"Tällä kuvalla ei ole tekijänoikeuksia, sillä sen on tehnyt Yhdysvaltain liittovaltion hallitus, virasto tai 
työntekijä virkatoimessaan. Tämä pätee maailmanlaajuisesti.(Fissio ja ketjureaktio. (PD/USA) Kuva on 
DOE:n l a s t e n opetussivulta??. ." Mitä ihmettä aivopestäänkö lapsiamme CIA:n toimin?! Ei tässä 
äkkinäinen välttämättä huomaa mitään. Muuta, mutta mitä h e m m e t t i ä  tarkoittaa kun USA:n 
hallitus on olevinaan maailman ainoa auktoriteetti joka fissio-fysiikan saa ja uskaltaa piirtää julkisesti, tai 
CIA/NSA tulee väliin!!? 
 
 Oikeasti mielenkiintoni kohde jo alkujaan oli, faktat miten tiesin ennen 1953 USA Oppenhaimerin 
oikeudenkäyntien maailmalla olleen viljalti kuvia, joissa fissiosta vapautuvien ylimääräneutronien määrä 
oli jopa yli 10-kertaisia siihen mitä nykyään STUK valehtelee. Mutta että tämän nykyisen kansainvälisen 
globaalin ydinvalheen takana rehvastelee surutta valkopäämerikotkin leimatut "ainoan oikean 
totuuksien" edustama ydinasevaltiomahdit, lentotukialusuhkineen ylittää kaiken järjen rajat! Miten h e m 
m e t i s s ä  luonnonolaki on ylipäätään voitu ikimaailmasssa alistaa edes vitsinä USA militaryjen, 
IAEA:n kaltaisten yksinomaisuudeksi? 
http://kuvaton.com/k/q9Q.png 
[img]http://kuvaton.com/k/q9e.png[/img] 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Fissio.png 
         --------- 
 
Pasi-radio foorumin satoa 
 
1/ ERITTÄIN MIELENKIINTOISTA on huomata miten tarkoin SUPO/NSA jättää kerta kerralta 
kommentoimasta jatkuvasti maailmalta tulleet tiedot siitä miten fotoneita pakataan systemaattisesti 
varastoon atomien ytimiin. Ja erityisen hauskaksi homman tekee ettei EDES POLIISI osaa enää 
LAINKAAN laskea omia kaavojaan hyväksymättä tätä kvantittuvien= pakettiinsa varastoituvien 
säteilyfotonienergioitten perustotuutta. Lukekaa teksteistäni miten Nobeleita saaneet fotonisäteilyjen 
atomeihin pakkaamisen tekniikat saavat kasvavaa huomiota maailmalla. Kyse on KLASSISESTA 
Malenkan -kuorimallifaktasta! POLIISI- pellejen kommentti on kuin veteen kusemista ILMAN, että 
käsittävät keskikivijalan tämän ydinfysiikan perustan! Kun POLIISI-z jutut on pelkkiä haamuja ilman tätä 
perustaa, on minun turha edes yrittää seinätyhmille selittää miten kvanttimaailmamme 
reaalimaailmassamme toimii.           _____________________________ 
 
2/ Mutta tosiaan teille muille voin asiaa keskusteluttaa lisää. Tuossa lasketettiin jo, nimenomaan 
YHDEN virittyneen, korostan y h d e n virittyneen U-235 atomin sisäänsä varastoimaa 200 000 000eV 
viritysenergiaa. Tässä tästä on tosiaan kyse. Tuollainen uraaniatomi pitää sisällään aivan järjettömät 
energiamäärän VARAUSVIIVEET! Totuus tässä hommassa on se, että uraanissa on   92 protonia ja 
uskomattomat     145kpl neutroneja. 
 
Tätä tilaa voitaisiin verrata vaikka ilmapallon jossa on noin monta "papua inessiivissään". Kun ilmapallo 
räjähtää fissiossa niin sen KOKO sisältö tietysti leviää pitkin maailmaa. Tuosta energiasta toki riittää 
ongelmitta vapauttamaan vaikka kaikki 145 neutronia pitkin maailmaa. Energiaa on niin rajaton määrä! 
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Mutta kuten ydinvoimassa usein prosessi jää toisinaan vähän nukkavieruksi, ja keskentekoiseksi. 
Tällöin silpoydin tuottaa neutronipilvensä kyytipojaksi esim. 2 protonin ja 2neutronin heliumytimien 
kaltaisia vajaasilpoutumatuotoksia myös. 
 
Itse asiassa spallaatioreaktiossa atomiydin murskaantuu pitkälti alkutekijöihinsä. On ilmiögenrenä 
sinällään täysin yhdenitkevää miten paljon sitten kukin loittoneva atomista pursuava neutroni sitouttaa 
sekundääristä säteilyvarastoitumaansa, koska kuten kerrottiin jopa JO 0,05eV energia riittää 
irrottamaan neutronin.(Tässä on tajuttava miksi protoneista ei juuri puhuta. Koska protonien jo omat 
hyljeksivät sähkökenttävarastoenergiansa vauhdittavat niiden massiivista toisistaan erkautumista 
energiallan atomisisuksen tyhjentymisprosessia.) Eli näitä metirien umpiteräksen ongelmitta lävistäviä 
"neutronipapuja" pyörii pitkin reaktorin peltikiulua pyrkien ulos sumeilematta. Oleellisinta näissä 
malleissa on lähinnä laskea montako prosenttia neutroneista saamastaan säteilykertymistään irtoaa 
itsenäiseksi neutroniksi. 
 
 On MYÖS systemaattisesti sekoiltu termillä "terminen". Suomennettuna sana "terminen" tarkoittaa= 
yhtä nopealiikkeinen kuin tausta-atomien (lämpö)perusliike. Vähän sama tilanne kun katsellessamme 
koskikuohuveteen putoavia lehtiä. Kukin tasan jokainen lehti liikkuu muiden tahtiin saamastaan taustan 
veden liikke- energiavarastoitumastaan ulospäin reaktorista imemällään energiallaan. Eikä tämäkään 
liike, edes minimissään ole ihan pientä. Vartissa energiallaan kun perusneutronit vaeltaa Helsingistä 
Utsjoelle. Kuulostaa kovin vähäiseltä fyysiseltä nopeudelta puhua osista elektronivoltein ja muusta. 
Mutta kun se muutetaan konkreettiseen fysiikkaan km/h tajutaan, että neutronit poistuvat reaktorista 
täysin käsittämättömillä kosmisilla nopeuksillaan joka energiatiloissaan. Vertailumielessä mittaamme 
esimerkiksi miljoonan kilon TNT räjähdyksen keskustan atomin saamia energiamääreitä. Se on luokkaa 
muutama elektronivoltti. Kun, taas fissioatomissa oleva YKSI atomi saa 
SATAMILJOONAKERTAISESTI ryyditysliike-energiaansa! Miettikää eroja siis 100 000 000- kertainen 
voimapotkinta! 
 
STUK/IAEA laskee VAIN ja ainoastaan, ja tämä on  tärkeintä 3 nopeinta poistoneutronia 
fissioräjähtämisestä. ja sittern sensuuriluukut hämäämään kiinni. Sinällään en kiistä, että aina toki 
reaktiosta voidaan määritellä "3 nopeinta" jos ydinterrorin kuningas USA:n hallitus on lakimääriinsä näin 
pakottanut.  ;) 
 
Muta SE mikä meitä kiinnostaa onkin Enrico Fermin, Timesin- lehtijulkaisujensa, Hylleraasin, Helge 
Tyresin ja P. Jauhon kaltaisten osaajien kiistattomat tietofaktat siitä paljonko MUITA neutroneja tästä 
ydinjätetuotoksesta polkee lisää neutroneja. Varsinkin kun IAEA tarkoin katatonisessa paniikissaan 
kiistää ydinfysiikan kivijalan, "jälkineutronituotokset, reaktorihehkut, jälkisäteilyvirittymistilafaktat, 
Lauritsenin -kuorimalleihin asti."  Tästä on 1945 Fermin kuvista 1953 Oppenhaimer oikeudenkäynteihin 
asti koottavissa vähemmän sensuroiduista aikalaistiedostoissa varsin kiistattomat huippuammattimaiset 
yleiskaavat. Hylleraasin neutroneja / fissio 13kpl edustaa liki minimiä. Vaikka on varsin varovainen 
laskelma niin yli 5-kertaa enemmän kuin nykyinen IAEA-pelleluku! 17-30kpl on varsin yleisesti viljelty 
keskiarvon antaja. 
 
 Itse olen pitäytynyt Pekka Jauhon 23-25kpl lukumäärässä. Koska sitä alan kirjallisuuskin viljelee. 
Huippulaskelmat menevät sitten, toki realistisina yli 30kpl. Erityisen selväksi asian tekee se, että 
laskennallisesti haljenneitten raskaamman ydinjätepuoliskojen käyrään sijoitettu neutronien ylijäämä 
torppaa kenen tahansa tarkastettavin matemaattisin kaavoin lukeman luokkaan 25kpl! Tämä faktattu 
todistusvoimaisin lukuarvo on mielenkiintoisesti 10-kertainen, helposti laskettava keskiarvomäärä nyky-
ydinharhasta. Mieleenpainuvana muistettava, että sen lausuminen kirjallisuustodisteineen saa 60v 
jälkeen yhä IAEA/SUPO-POLIISIT katatoniseen paniikkiin. Sopii kysyä miksi? Ai niin kuten muistamme 
totuus ei pala tulessakaan. 
           ------------ 
 
Maailman SUURIn beettasoihtu! 
 
12.10.2010 Ilmoitettiin lehdistössä miten sisäministeriössä ollaan erityisen huolestuneita siitä 
ydinfaktasta, jota kuulema ylilyövät ja räväkät nettikirjoitukset levittävät. Ydinalan ökyt vaativat 
valtioviranomaisilta ankaria vastatoimia kirjoituksiani vastaan. 13.10 sain reaktiona kuulla miten mm. 
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Raumalla tuhatpäiset teinioppilaat välittömästi käskettynä raijataan väkisin TVO/ Posivaan 
aivopestäviksi. Siellä kivoilla kahvitustarjoiluillaan "karkki"-ydinsedät ja tädit sitten kertovat suuret silmät 
itkussa miten pahat kirjoitukset siunauksellisesta ydinvoimamurhistaan ovat silkkaa. . Öö . .potaskaa. 
Varmuuden vakuudeksi alaikäisille uhreilleen, taaperoista teineihin ydinalalta sitten lahjustaen muksut 
kauniinvärisin ydinalan suoltamin rihkamiin ja kirkuvanvärisin prosyyreinsä paluumatkaan. 
Kummastellen, etteivät koko Suomesta TVO (kummi)sedät saa enää yhtään hengestään välittäviä 
laiskoja suomalaisorjia töihinsä ja pitää palkata hinkuvinkuintiasta kielitaidottomia 
itsesuojeluvaistottomia ydinorjikseen. Voi kun lutuistAA!  
 
[color=brown]Posiva tutkii 4/2010 lehti. Posivan 437m korkea 6m halkaisijainen maailman suurimman 
beetasoihtukuilun Onkalon ilmanvaihto nostinrakennuksen työt aloitettiin keväällä 2010. Loppusyksystä 
alkaa LVIAS- työt. Rakennusvalvoja Rami Rintanen kertoo rakennuksen kautta kulkevan Onkalon 
ilmanvaihdon 2011 loppupuolella. "Se on puhtaasti tekniikkarakennus, jonne ei tule toimistotiloja." IV- ja 
nostinrakennus käsittää ensivaiheessaan 3 000- kerrosneliömetriä. Ja huikean 15 000m3 tilavuuden." 
Tämä on jotain aivan uskomatonta tajuta. Kun Onkaloa kaivettiin ja siellä liikkui massiiviset 
fossiilidieseldumpperit ilmanvaihtoon riitti mitäänsanomaton 2m korkea putkenpätkä maasta. Nyt kun 
tilat on betonoitu, kuivattu, maalattu ja pöllyävät räjäyttelyt loppumassa niin yhtäkkiä IAEA vaatii tilaan 
satakertaluokkaista tuuletustehojen käsittämättömän rajua NOSTOA!  
 
Eihän tässä ole mitään järkeä? Miksi ihmeessä. Esim. OL-1 käyvän laitoskompleksinkin savupiippu on 
katoltaan 60m korkea ja halkaisijaltaan v a i n 3m Luokkanen. Kysyin syitä tänään viimeksi tänään 
rakennustyömaalla käydessäni vastauksia saamatta. Kesti 15 sekuntia autoni parkkeeraamisesta 
tämän maailman vaarallisemman beettasoihtutyömaan ääreen. Tiedotuspäällikkö Timo Seppälä tuli 
hetimmiten kyselemään kuulumisia ja tekemisiäni. Keskustelimme mm. raportoinneista kuulema aivan 
liian suureen kansainväliseen suosioon nousseista Yotube- videoinneistamme Vesan ja minun 
toimittamana. Olivat niin tasokkaita, että niin teinit, kuin vanhemmat niistä liikaa innostuu.[/color] 
 
Kyselin, toimittaisiko johto minulle tarkempia speksejä tästä maailman suurimmasta Posivan 
ydinkansanmurhan laitteestaan 437m korkeasta ja 6m halkaisijaisesta megavattien tuuletinhornastaan. 
Tehty poistamaan neutronivuota, kanavasäteilyä ja myös tapaavanvaarallista säteilyn ilmaionisaatioita. 
Seppälä kyllä alkuhämilleen lupasi toimittaa minulle materiaalia. Mutta Posivan lupaukset ovat 
ydinlajityypillisesti kun veteen kusisi. Odotan toki jatkoa siis jännityksellä. Ehdin olemaan ko. työmaan 
äärellä tosiaan ehkä reilun minuutin Posivan ns. "jatkoystävällisyyksiä odotellen". Mutta koska tiedän 
ydinalan tavat potkia tuimasti mummuja munaskuihin, en jäänyt odottelemaan tällä kertaa. En edes 
aina aggressiivisia ja säkkoherkkiä Karhu/SUPO-POLIISEJA. 
 
 Tuskin ehdin montakaan metriä liikkua, kun paikalle porhalsi jo hampaisiin asti sonnustautunut 
pakettiautollinen konetuliasekoulutettuja. No sattuneesti en tällä kertaa jäänyt hieromaan 
ydinrikosyhtiön salaiselle työmaalleen lisää tuttavuutta vaan päätin pelastaa räpsimiäni kuvia. ILMAN 
teräskaviojälkiä edes ruostuvassa autossani. Kuten kuvaan kuuluu maailman ainoat salaisen 
beettasoihtukombinaatin julkiset kuvat teille toimitin. Rakennus oli jo ehtinyt kolmanteen kerrokseensa. 
Huomatkaa oikealla oleva vihreä nysäputki. Joka on se nykyisin i l m a n 5cm paksuja 
ydinjäteionisaatiopullosiaan riittävä ilmanvaihtopiippu. Puhaltimien tehot pitää 100-kertaistaa IAEA- 
ydinturvanormein. Koska edes 5cm paksu umpikupari EI estä Onkalon ydinjätteistä ilmakehää 
muuttumasta tappavan vaaralliseksi ihmisille säteilyenergiakertymistään, neutronivoistaan, 
kanavasäteilyionisaatiokasvuistaan ja ionisoitumisistaan LÄPI kiintometallien! 
 
http://kuvaton.com/k/bmB.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/bmB.jpg[/img] 
Tässä näkyy hyvin tuo maastovihreäksi värjätty 2m nysä maasta, joka oli alkujaan tosi pieni. 
http://kuvaton.com/k/bm2.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/bm2.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/bmW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/bmW.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/bm8.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/bm8.jpg[/img] 
                     ---------------- 
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Osa ll ydintykki kansakunnan otsaan. 
 
Posivan onkalossa ilman säteilyionisaation varastoituman tehot nousevat aivan uskomattomiin 
kertoimiin. Otin aiemmassa vasteessani esille sen faktan, ettei edes suurenluokan ydinvoimalassa 
tarvita näin mieletöntä puhallinten säteilyilmaionisaation poistumatehoa kuin Posivan Onkalossa.  
Esimerkiksi OL-1 laitoksen 3m halkisijaisen savupiipun säteilypoistettavan uraanin määrä on 
maksimillaankin luokkaa 500t. Joka on avoimesti kuplien metrien paksujen vesialtaitten alla. Käyvässä 
ydinvoimalassa merkittävä mm. kanavasäteilyn ja vuotavien neutronivoiden poistaja on 
megatuuletuksen lisäksi surutta mereen virtaava 30 000L/s  laitoskohtainen meriveteen 
kanavasäteilyjä, deuteriumia ja tritiumit ja vastaavat huuhteleva systeemi.  
 
Peruskäyvän laitoksen kokonaisteho puolestaan luokkaa 3 000MW. Mutta kun puhutaan Onkalosta, 
niin siellä ydinjäte sijoitetaan 5cm paksun umpikuparisen kaasupaineellisen pullon sisään. Eli KAIKKI 
Onkalossa tuotettava noin 10MW säteilytehot vapautuvat suoraan tämän peruspellityksen l ä p i  
varastoituen tappavalle tasolle siellä oleviin rakenteisiin ja ennen kaikkea hengitysilmakehään! Pari 
henkäystä säteilyn virittämää ionisaatiokaasua tappaa raavaan miehen hetkessä. Juuri siksi, esim. 
Posivan säteilyn pakkauslaitosten toiminnat ovat turvallisuuden megariskinä pakko robotoida ilman 
ihmiskäsiä. Yksikään ihminen ei näissä tappavissa säteilyn ilmaionisaatiovarastoissa hetkeä hengissä 
olisi. Posiva on tarkoin jättänyt kertomatta, miten tämä hengenvaarallinen prosessi on turvasyistä pakko 
tehdä maan syvyyksissä. Sieltä tämä maailman SUURIN ja tappavin beetasoihtu sylkee mielettömät 
beetasoihtutehonsa surutta meidän arki-ilmaan.  
 
Ajatelkaa tosiaan, paksulla kuparilla kaasutiiviisti suljetut metallipullot päästävät l ä v i t s e e n  niin 
valtavat sekundääriset säteilyilmaionisaatiopäästöt, että sen ulos puhaltamiseksi suunnitellaan IAEA:n 
ydinturvanormien mukaan maailman rajuin 3 000m2 kokoinen luokkaa 20m korkea betoniterästorni 
maan alla olevan 6m* 437m lisäksi! Yhteensä liki puolikilometrinen armoton tykityspiippusysteemi. 
Kuten FIN- tapaan kuuluu yksikään ydinturvavirnanomainen ei uskalla hiiskua esim. mitä varten, mitä 
tehtävää palvelee tämä vähintään satakertaistettu megawattien hirviösyklotroninen beetasoihtusinko! 
Eikä tässä vielä kaikki. Ottakaa ajatuksiinne. 
 
 Meillä todistetusti ovat kymienmegawattiluokan hampaat suusta tuulettava megalomaaninen 
syklonipuhallin. Jonka tehtävänä ON poistaa ja "laimistaa" sitä säteilytuhopainetta jota Onkaloon 
uskaltautuvilla ihmispoloilla on vastassaan alati vuosituhannesta toiseen. Mutta kun Onkalo on täynnä, 
tuo mieletön säteilyn inferno kahlitaan kasautumaan kuin itse kuolema luolastoonsa. Siellä se sitten 
alkaa h e t i  Onkalon sulkeutuessa ja puhaltimien pysähdyttyä kasaantumaan hillittömiin raivoisiin 
kertymiinsä! Kasaantumaan räjähtäväksi tuhokaasutuotokseksi valmiiksi herkkäliikkeiseksi rkottu putki 
maan pinnalle asti louhittuun onkaloonsa kuoleman portiksi. Kuin ladattu ydinpommitykki! Etsien heti 
ensi päivästään lähtien heikointa reititystään ylös ulkoilmaan. On 100 % varmaa, että suurella paineella 
alas ryskivät suolaiset merivesitonnistot aloittavat kaivuntyönsä viiveittä. 
 
 Sitä raivoa eivät kissanpissihiekkaiset Onkalon suolasedimentteihin sokerina sulaen kestämättömät 
bentoniittihiesuhiput kestä katsella montakaan tovia. Ydinherroilla on silloin kiireiset ajat lopettaa 
vastuunsa rikollisen huonosta Onkalostaan. Koska tarkkaan tietävät, kasvavassa 
säteilykertymähornassa hehkuvat Posivankin mukaan yli +400C asteisiksi säteilyenergiavarastoituvat 
kuparipulloset yksinkertaisesti sulavat ja murskautuvat sorakivikasoihinsa silkaksi tektoniseksi 
plutoniumlaavaksi. Jonka ydinenergian geysirit punerruttavat koko Länsi-Suomen seuraavia aamuja 
sellaisella kuolemansa kajolla, ettei yhtäkään todistajaa jätetä henkiin. Posivan Onkalo projekti on 
systemaattinen rikos ihmisyyttä vastaan. Koko epäonnistuvan hankkeen keskeinen ideana on vedättää  
uhrattavaa Suomen kansaa kunnes mitään ei enää ole tässä megasäteilytuhossa pelastettavissa! 
           ------------- 
 
VI Osa II 
 
15.03.2010. Posiva. "Rakentamisurakka on melkoinen, sillä IV-rakennuksen ensimmäinen vaihe on 
rakennusalaltaan 2863 m2 ja rakennustilavuus on 13 900 m3. Valmistuessaan kokonaisuudessaan IV-
rakennus on 50 metriä pitkä ja 20 metriä korkea. Nostinlaiterakennuksen kellarikerroksen rakennusala 
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on 576 m2 ja rakennustilavuus 2000 m3. Nostinlaiterakennuksen toisen vaiheen eli 1. ja 2. kerroksen 
suunnittelutyöt alkavat lähitulevaisuudessa. Toisen vaiheen rakennustyöt alkavat ensimmäisen vaiheen 
päätyttyä, arviolta syksyllä 2011. Nyt toteutetaan siis vain kellarikerros väestönsuojineen. 
Nostinlaiterakennuksen ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen on suunnitteilla muun muassa valvomo, 
nostinlaitteen konehuone aputiloineen sekä sosiaalitilat. ONKALO-alueen portti siirtynee 
nostinlaiterakennuksen kylkeen aikanaan sen valmistuttua kokonaisuudessaan. 
Ilmanvaihtorakennuksen toisen vaiheen toteutus on suunniteltu alkavaksi vuonna 2015." 
 
*Tuossa pistää heti enesimmäiseksi silmään, miten Posiva aikoo kaivella luokkaa muutamien 
kilowattien puhaltimillaan ongelmitta vielä hurjat 5 vuotta putkeen. Mitään, ei kerrassaan mitään 
selityksiä miksi yhjtäkkiä Posivan saadessa luolansa valmiksi ja ensimmäiset plutoniumtonnistonsa 
luolaansa tuottamaan pelättyäkin vaarallisemmaksi tiedettyjä beettasoihtuja, neutronivoita ja 
kanavasäteilyionisaatioita 5cm paksujen kuparipullostensa l ä p i  tihuttavaa säteilykertymää 
hengitysilmaansa k a i k k i kerrasta muuttuu! 20m korkea beettasoihtutorni on näköjään uskomattoman 
massiivi pinta-alaltaan 50m* 10m= 500m2. 
 
 Erittäin mielenkiintoista miksi siihen asti EI tarvita ilmastointiin mitään mm. valvomoa, vaikka sen 
varassa työskentelee kymmenittäin ihmisiä kaivamassa! Miksi ilmastointi muuttuu VASTA silloin 
erikoisvalvomon vaativaksi, kun luolastoon tuodaan ydinjätettä ionisoimaan tuhoisasti hengitysilmaa. 
Itse asiassa TVO:n ydinvoimalassa ilmastointia pidetään beettasoihdun juurella niin vaarallisena, että 
on varmistettava vähintään 4- kertaisesti. Posivan Onkalossa IAEA vaatii vastaavan 
säteilynpoistopuhalluksen varmistukset. Puhaltimien tehot nousevat satakertaisiksi nykyisestä. Aihe 
tehokasvutasoineen päivineen on tarkoin poistettu Posivan tietokannoista, mikä vaikeuttaa 
ennakkolaskelmia. Beettasoihdun teurastavista mekanismeista ei haluta synnyttää pienintäkään julkista 
keskustelua. Valokuvissani näkyvä nykyinen imuputki on luokkaa puoli metriä. Sen poikkipinta-ala 
kasvatetaan 10-kertaiseksi luokkaan 6m.   
 
Tämä putken halkaisija määrittää tarkkaan sen kyvyn paljonko maailman suurin Posivan kuoletava 10 
000W beettasoihtuvuodot tuotta ilmaionisaatiokertymää Onkaloon. Koskaan maailmassa ei ole missään 
vastaavan suuruista ja pitkää peettasoihtukuljetinta niin Posivassa pelätään beettasoihdun 
räjähdyttävän neutronivuot turbulenssien rekyyleissä JO putken sisään. Tshernobilissa tiedetään 
tapahtuneen beettasoihdun takapotkun, joka poltti koko valvomoväen hetkessä hengiltä. Tshernossa oli 
käytössä klassinen vain 60m beettasoihtupituus. Nyt Posiva koettaa saada takaiskuttomaksi paljon 
pitemmän beettasoihtusykloninsa. Maan alla 437m ja maan pinnalta + 20m. Tässä makaaberissa 
mallissa takaiskujen vaarat, esim. tuulipyörteistä, lämpökasvuista tai ennenaikaisesta T½ ylikriittisen 
säteilyilmamassan beetta miinus räjähdys rekyyleistä ovat huimasti suuremmat.  
 
Ilmapatsaan energiavarastoitumat on mittaluokaltaan uskomattomat. 12 915m3 kuutiometriä TÄYNNÄ 
pystysuoraan pakattua henkäyksestä tappavaa viivästettyä 1 000 000eV/neutroni beettahajoavaa 
neutronivuota olisi kyettävä pitämään liikkeessä. Liikkeessä joka epäonnistui mm. Tshernossa lukuisia 
tappaen. Nykyisessä ydinvoimalassa vastaava savupiippuun beettasoihtuna kerrallaan varastoitava 
ionikaasun kuutiometrimäärä on tilavuudeltaan 424m3.  Tämä suhteutettuna Posivan 
beettasoihtutorniin on v a i n 30-osa siitä beettasoihtujen energiarekyylimäärästä mihin ydinalalla ollaan 
vaikein vatsoin totuteltu. Posivan onkalon beettasoihtu on myös 6- kertaa korkeampi OL-2 vastaavaan. 
6* 30= 180 teholisä. Näin TVO:n nykyisen OL-2 voimalan arvioista laskien nykyisen tuulettimen tehot 
sielä olisi 4 subillaan yhteensä luokkaa 100kW* juuri laskettu 180 ja tilalle tuleva beettasoihtumoottorin 
tehot nousisi luokkaan 15MW. Minimissään IAEAN ydinturvalain vaatiessa henenvaaralliseen 
laitteeseen ydinalan 4-kertaisen varmistuksen pitäsi IV-rakennukseen kätkeä uskomattomat 
teollisuuslaitosmaiset 4* 4 000kW turbohävitinarmadat. 
 
 
600. SUPO suojaus. 
 
Tämä sananvapauksien hiipuva demokratia on vekkuli juttu. Kun kansalainen  
haluaa saattaa o i k e a a itse näkemäänsä realistista nykymaailmamme  
toimintakuvaansa kansan luettavaksi niin mitä tapahtuukaan? 
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Olen saanut jutuistani satamäärin perustelemattomia banneja Suomen  
foorumeista. Koettaessani lähettää raportaasejani ja kuvamateriaalejani edes  
suoraan yksityishenkilöille. Niin s y s t e m a a t t i s e s t i  maamme  
ydinturvavirnanomaiset alkoivat sabotoida niitäkin yksityispostaamisiani  
laeista piittaamattomasti! Esim. lähettämäni kuvatiedostot eivät suostuneet  
aukeamaan enää perillä, koska ne oli sisäministeriön ydinalan tietoturva  
halunnut yksisilmäisesti lukita aukeamattomiksi "lennosta" ujuttamalla  
niihin estävät lisäkoodinsa automaateillaan. 
 
Olen koettanut nyt eri keinoja saattaa lukevan yleisön tietoisuuteen "myös"  
korruptoimattomia osoitteistojani. Melko vaihtelevan huonolla menestyksellä  
tosin. Sensorit tuntuvat olevan alansa ammattilaisia. Mutta niin olen  
minäkin! Siksi kuulin lehdistöistä jälleen kerran, että sensuurihädissään  
maamme ydinturvaosastot ja nettihäirintäjaokseen oli sisäministeriö jälleen  
syksystä syytänyt MILJOONIEN lisärahoitukset ja kymmenien POLIISI-  
nettihäirikköammattilaisten leegioitten palkkaamiset. 
__________________________________________________________ 
 
*Aamulla kun alotin tämän sensuroinnin kiertämisen. Niin jo iltapäivällä illan pääuutisista YLE/ MTV 
17.11.2010." Maamme poliisijohtaja Anne Holmlun menetti lopullisesti hermonsa TV:n suorassa 
Eduskuntakyselyssä.Kuvattuna taistelun tiimellyksessä Anne. H. kääri hihansa ja kameroiden 
saattelemana laskeutui lehteriltään kädet nyrkissä ravaten kohti, uhkailuja syytäen entisen 
poliisiylijohdon ministerin Rajamäen päälle. Puiden nyrkit pystyssä niin, että Rajamäki hädissään vilkuili 
vuoroin oikealle ja vasemmalleen varmistaakseen pakoreittinsä pyylevöityvän täti- ihmisen kälättäessä 
uhkaukaasejaan solkkenaan!" Seuraavan päivän neteissä sitten oli valtoimenaan tästä sotatilasta 
muikeasti kuvallistakin materiaalia. Päällimmäisenä suunnaton ihmettely siitä mikä materiaali 
tiedotusvälineissä ja neteissä oli saanut ministerin menettämään hallintansa rippeetkin? 
Rajoittamattomiksi kasvaneet POLIISIrahavirrat nettien ydinkritiikin torjumiseksi siis eivät olleet 
auttaneet.(Nettikuvaa päivältä:) 
http://kuvaton.com/k/c9B.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/c9B.jpg[/img] 
 
Yksityisenä kansalaisena olen edelleen kaikesta huolimatta sitä mieltä, että  
EU:n sananvapauslait on toteutettava myös Suomessa. Ihan siitä riippumatta  
sopiiko demokratia enää yhä alemmas vajoavaan nykyiseen ydindiktatuuriimme.  
Päätin ottaa härkää sarvista, laitoin maamme liki viimeiseen  
sensuroimattomaan foorumiin suunnattomat kirjastolliset niitä asiatotuuksia  
ja kokonaisuuksia, joita maamme systeemi ei suin surmin haluaisi julkaista. 
 Jos sinua on häirinnyt, että kauttani mahdollisesti käsiisi tulleet  
nettiosoitteet lukkiutuvat. Jos sinua on siepannut miten esiin ottamani  
keskusteluaiheet poltetaan kansainvälisten IAEA rahakontrolerrien voimasta  
lukuelämyksistäsi foorumeista, niin nyt koetetaan uutta keinoa ja  
vastalääkettä. Gookleta: 
                -- 
 
16,17, 18.11.2010 mumeroisarjat 300-310 > 610-620. 
+Korjattu SUPO:n jäljiltä, Päivitys 24.11.2010. 
http://sfnet.fi/group.php?id=27984&newsgroup=sfnet.keskustelu.energia&sid= 
Tuosta vaan eteenpäin. . . 
 
Lisättynä parin pykälärivin yli hypäten mm. SUPO-sensuroinnin takia 
07.12.2010 
 
sfnet.keskustelu.energia 
 2-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-51, 100-110, 111-120, 121-130, 131-140,  
141-151 
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 Materiaali on halutuinta, sensurointihimotuinta, mitä neteissä on liikkunut. Imuroi  
koosteet näistä arkistointiisi ja kerro kavereillesikin tästä  
helmimateriaaleista. Kokeiluni keskeinen tarkoitus on ilmeisestä  
vapaudenjanon syystä luoda vastapaino maamme megalomaaniseksi kasvavaan  
ydindiktatuurin voimille. Kaikin tavoin koettaa etsiä metodeja miten  
maassamme kansalle voisi vielä v a p a a s t i  sensuroimatta viestittää.  
Hyviä lukuelämyksiä. Materiaalin kiinnostavuuden auetessa tajuatte  
toivoakseni myös m i k s i  sen arvo punittaan silkassa kullassa myös  
demokratian viimeisimpinä linnakkeinamme. 
 
PS. Erityisesti haluaisin kuulla onnistuimmeko näin viimein ohittamaan esim.  
kuvaton.com sensurointilukot? Ja päästiinkö viimein edes demokratian  
                ------------- 
 
Uraani loppuu ja steriloi 
 
YLE Teema 17.11.2010. Opetus/ Tiede/ Fakta: "Maailman historia ei tunne yhtään niin rajua 
väestösuhteen muutosta kuin Venäjällä 1991 eteenpäin todettiin. Maan väestöstä vuosittain kuoli 
22miljoonaa ja koululapsia tuli uusia vuosittain v a i n 12miljoonaa. Kun näinkin suunnaton maa 
menettää vuosittain noin valtavat määrät väestöään on kyseessä oltava jotain ennekokemattoman 
rajuja taustamuutoksia?" 
 
Noihin aikoihin vielä Venäjä vastasi 50 % maailman ydinteollisuuden volyymeista. Maailman uraanin 
isotooppijalostuksesta Venäjä suoritti noihin aikoihin 70 %. Euroopan keskeisin ja vaarallisin uraanin 
jalostus tehtiin Majakkissa, Krasnajarskissa Venäjällä. Kun tultiin vuoteen 2008 niin Venäjä ilmoitti 
lopettavansa k a i k e n ulkomaille suunnatun kaupallisen uraaninjalostuksensa kuin seinään! Maa 
jonka kansalaiset steriloituivat massiiviseen ydinvoimateollisuuteensa tuollaisin seuraamuksin ei 
kertakankiaan voinut enää muuta! 
 
Eilisestä lehdestä 16.11.2010. Luin missä mennään: "Rossia Atom aikoo nousta maailmalla 
TUULIenergian ykkösjättiläiseksi! Tämä ilmoitus tuli vain reilu viikko sen jälkeen kun niinikää Kiina antoi 
ilmoituksensa siitä, että Kiina aikoo uudiskekoenergian ehdottomiksi ykkösiksi ohi USA:n sekä 
tuulivoimaloissa, että aurinkovoimaloissa. USA reagoi panikoiden mahtimaan ilmoitukseen julistaen 
Kiinalle ydinluopumisaikeistaan kauppasodan. Mutta kun Venäjä toisti saman ydinvoimasta luopumisen, 
osasi viimein ydinkiimainen USA pitää jo suunsa kiinni. No mistä tässä on kyse? Ja miten menee 
Euroopalla ydinaiheessaan? 
             ------------- 
 
APU 42. 
 
APU- lehti numero 42. 2010. Kirjoittelee suututtaneensa mm. Talvivaaran johtajat. Joiden mahtipontiset 
väitetyt 350t/vuotuiset tuotantoilmoituksiensa uraanitonnistot menehtyivät vain 2,5t minikasaan. Kun 
toimistani tajuttiin että varsinaista polttouraania oli ylvästellyistä tonnimääristä vain 0.71 %! Lehti 
kirjoittaa Talvivaaran suututetuista uraanikeisarien uraanivahingoistaan vuotoineen pitkin maailmaa ja 
muistakin katoavista FIN- uraanikaivoshaaveista näin: "Kuinka paljon uraania sitten ON Talvivaarassa? 
Kovalaisen mukaan: Esim. Suomalaisessa graniitissa uraanipitoisuus on keskimäärin 4mg/kg, 
merivedessä noin tuhannesosa tästä. Talvivaaran alueella uraanipitoisuus kallioperässä on arviolta 15-
20mg/kg." 
 
vastaavat luvut selkokiesisemmin ppm/miljoonasosinaan. Uraanin kaivuun energianollataso USA/MIT 
mukaan: 0, 004. GTK/ TVO/ STUK:n vuoteen 2009 luulemat Suomen punaisen graniitin Uudenmaan 
uraanipitoisuudet 0, 001. Talvivaarasta kaivettavan uraanin määrä 0, 000 02. Arevan v.2010 
julkaisemien uraanikartoitustensa mukaan maamme graniitin uraanipitoisuudet on 0, 000 004. Suomen 
2010 ydinvoimapäätösten uraaniolettajat olivat 4 kertaa energianegatiivisia jo alkuun, 4kWh 
fossiilidieseliä kallioon ja ylös 1kWh ydinenergiaa. Mutta kun Areva testasi uraanigraniittimalmiot 
syksyyn 2010 romahti pitoisuudet 250 osiinsa siitä, minkä varaan k o k o  Euroopan uusi uljas 
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uraanibuumin ydinala rakensi. Tämä tarkoittaa miten samalla koko Euroopan 200kpl ydinvoimalan 
jäljellä olevat uraanivarannot 250- osittuivat päivässä Arevan lyötyä faktat pöytään.  
 
Eikä tässä kaikki. Kun OL-3 hankkeita ja uraaninhuoltoaan etäisesti hahmoteltiin maailmalla kaivettiin 
uraaneja maksimissaan 30 % malmeista. Ihmettelin jo aiemmin miksi Talvivaaran tätä 1,5 miljoonaa 
kertaa huonompaa ja kalliimpaa uraania alettiin kaivamaan ydinvoimatuotantoon vuosi pari sitten? 
Näistä mitä APU nyt kertoo selkiää syy. Koska, kun muualta maastamme uraania kaivetaan se on JO 
90-luvun uraanista peräti 7,5miljoonaa kertaa kalliimmalla kaivettavaa. Otetaan valaiseva esimerkki 
vielä. Kun Ranska kaivoi rikkainta uraaniaan 4km2 kokoisesta uraanikaivokseltaan Limoussinesta 
Euroopan ydinvoimaloille. 
 
 Niin jatkossa vastaavan uraanintuotannon kapasiteettiin pitää pinta-alaa kasvattaen kertoa kuten 
laskimme: 4km2* 7 500 000= 30 000 000km2. (Kanadan metsäpinta-alat ovat muistaakseni luokkaa 
8,5milj.km2 ja Venäjän loputtoman isojen metsien kuulema 7milj.km2) Limoussinessa mentiin 400m 
syvyyteen. Sadeveden pumppaus pois uraanin kaivoksista on Suomensa moisilta aloilta mahdotonta. 
Siksi kaivossyvyys on pakko jättää tuosta (20m) 20-osiinsa. 20* 30milj.km2= 600milj.km2. . . Niin tässä 
vaiheessa alkaa uraanikaivos ahdistaa niin Ruotsia kuin Venäjää Suomalaisalueen loputtua aikoja 
sitten. Joten varma on, että näissä laskelmissaan ahdistaa myös realiteetit ydinherroja. Vaikka 
maannälkäämme auttaisi koko NATO sota-arsenaalit, iskee kalkulaattorista "ERROR"!. 
 
 
 

601. Chemtrailaus 2010.  
 
CHEMIsynti! 
 
Syyskuu 2010 on olut varsin poikkeuksellinen Suomen ydinvoimaloitten päällä suoritetussa 
myrkytyslennoissaan. Syyskuun alku kokosi ennenkokemattomat määrät kahdella venäläiskoneella 
suoritettuja lentojaksoja. Jopa 6h putkeen suoritetut Olkiluodon ydinionisaation etnisen puhdistuksen 
myrkytykset on alansa härskeintä myös määrältään. Sitten yhtäkkiä chemtrailaus loisti poissaolollaan 
viikkoja. Vain pieniä muutaman 100m pätkiä silloin tällöin. Mutta 9.30.2010 myrkkyrumba räjähti taas 
uskomattoman rajuksi. Aamuyöstä 07:00 aloitettiin kahden venäläiskonein ruiskutukset. Lopetettiin 
iltamyöhään kestettyään kokopäiväduunina toistakymmentä tuntia. Mutta Olkiluodon 
säteilyionisaatiotasot olivat niin suuret, että vanat haihtuivat välittömästi tunnista toiseen. 
 
Tässä vertailukuva 30.09.201 kun ollaan iltapuolella. Huomatkaa, miten kuvassa kolmatta vanaa 
yläoikealta mätkivä lentokone tekee epätoivoisesti uutta vanaa jo vanhan kiivaasti säteilyhöyrystyvän 
päälle. Kuvassa näkyvät pilvimassiivit on muuten kemikaalia! 
http://kuvaton.com/k/qHq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/qHq.jpg[/img] 
 
 Ruiskutukset kulminoituivat seuraavan aamun 01.10. Kun venäläinen chemtrailauskalusto pyöri tutusti 
tauotta 6h putkeen. Laskin puolenpäivän jälkeen jopa 7kpl Olkiluodon ylittävää pysyvämpää 
myrkkyvanaa. Myös muuta muutosta seurasi. Ennen venäläiskoneet olivat tarkoin lopettaneet 
ruiskuttamiset systemaattisesti Selkämerirajaan maalta tullessaan. Enää syyskuun lopulla EI! Tämä 
tarkoittaa myös sitä, että Ruotsin ydinvoimaloitten säteilyruiskutukset on myyty samaisille venäläisille? 
Illalla taivaassa oli kuvattavaksi sitten sinipunaista, verenkarvasta pinkkiä ilta- aurnkon kirjomat suuret 
pilvilautat verivanoinaan: 
http://kuvaton.com/k/qH4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/qH4.jpg[/img] 
 
Vielä kolmantenakin aamuna chemtrailerit taistelivat alati kasvavaa ydinvoimaloitten 
säteilyionisaatiokatastrofiaan vastaan kasvavan kyvyttömänä. Tässä näkee jo miten aamusta 07.00 
alkanut tauoton boori, barium, alumiinivana suorastaan sulaa JO kolmatta päivää perätysten kuin 
Olkiluodon päälle ionisoitunut TVO:n neutroni-, kanavasäteilyionisaatiopilven energiaa vastaan ei enää 
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riittänyt edes 3vrk tauottomat myrkyttämiset! Oli todella, todella huolestuttavaa huomata miten päivä 
päivältä säteilyn kertymätasot ovat ryöstäytyneet tappaviin tavoittamattomiin korkeuksiin. Ajatelkaa, 
tämä ongelma on JO pelkästään OL-1 ja OL-2 laitoksen vuodoista. Mikä onkaan katastrofin 
määrättömyys, kun säteilyvuoto pian triplataan? 
http://kuvaton.com/k/qHP.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/qHP.jpg[/img] 
             --------------------- 
 
Entä samaan aikaan Loviisassa? 
 
Tämän pitää vielä liittää arkistointiin. Kun chemtrailauksen vuosi on täynnä päätti eräs pääsyyllisistä 
Fortum julkaista omissa esitteissään o i k e i n näyttävän chemtrailaamiskuvan esitteissään! Kaikesta 
näkee, ettei ydinrikollisilla ole maassamme pienintä häpyä mainostaessaan pöyhkeyskuninkaana miten 
kykenevät valtiorikollisen SUPO- POLIISIstonsa avulla tekemään miljoonien ihmishenkien uhrikultit 
tuosta vaan ydinvoiminensa. Sanoma on päivän selvä: "Kellä on rahaa ja sikana valtaa se pyyhkäisee 
kokonaisia kansakuntia ihan vaan huvikseen maan päältä, kun siihen vaan annetaan valtuutus mm. 
Suomen sisäministeriöltä!" 
http://www.fortumnuclear.fi/index.php?id=221 
http://kuvaton.com/k/qH6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/qH6.jpg[/img] 
 
(Loviisan ympäristön dokumentaatiota.) 
Torstailta 30.9.2010 pinkki ruksi ja ionihalo: 
 
http://www.styrge.com/pic/pinkki_ruksi_ionihalo_pari.JPG 
[img]http://www.styrge.com/pic/pinkki_ruksi_ionihalo_pari.JPG[/img] 
 
Eiliseltä 1.10.2010: 
http://www.styrge.com/pic/1.10.2010_vanat_pari.JPG 
[img]http://www.styrge.com/pic/1.10.2010_vanat_pari.JPG[/img] 
(Tästä näkee hyvin miten säteilyyn joutuvassa ionisaatiopilvijauheissa on polymeerisisältönsä 
säikemäisyydestään johtuva fyysinen tuuleen venyvät r a k e n t e e t!) 
http://www.styrge.com/pic/jauhevana_pari.JPG 
[img]http://www.styrge.com/pic/jauhevana_pari.JPG[/img] 
 
Täällä on siis ruiskutettu ahkerasti tauon jälkeen. Ilmeisesti siellä on rauhallisempaa edelleen? 
                      --------------------------- 
 
Pori-foorumi 02.10.2010 
 
[quote="PääMies"]Siä näky vanoja eilen taas ristiin rastiin taivaalla.. Kyllä niidenkin koneiden 
radioliikenne on kuultavissa ilmailuradiosta eikä ne jutut liity mihinkään ennalta suunniteltuihin 
ruiskutuslentoihin.[/quote] 
 
*Tää oli muuten aikasten HYVÄ! 
 
*Eli ihanko tosissaan tämä POLIISI luulottelee? Miten maahamme chemtrailaamaan ostellut 
ultrasalaiset sisäministeriön toimittamat vitivalkealla ylimaalatut venäläissotilaskoneet, joista ei edes 
omien sanojensa mukaan SAINT tiedä pätkän vertaa. Puhelisivat tavallisilla lentoliikennekanavillaan? 
Ihanko tosisasi uskot kuulevasi sieltä. "FIN/ SUPO tilasi juuri chemikemikaaliaan linjalle Turku- 
Olkiluoto- Oulu 128 580kilon aamupäiväruiskutuksen. Venäläislentokapteeni, salaisen poliisin osasto 
Bc-67 Juri Luskoi kuittaa ja lähestyy parhaillaan Olkiluodon ydintuhoaluetta sektorilinjaa Ht 18- B!" 
 
Todellisuuden valaisi jo pitkään MTV-45 Minuutia. Ihmetellessään miksi venäläisille myytiin tukka 
putkella armeijan liepeiltä lentoliikennetutkien ja lähetinlaitteiden erikoispaikkoja ruiskutusten 
esivalmisteluissa. Juu kuulistas ihan oli Tarja Halosta myöten hyväksytettyjä chemtrailaamisen 
lentoliikenteen ohjauskeskuksiaan ja varalaskeutumisalueitaan ja vastaavia varmistelevat venäläistahot 
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asialla. Itse asiassa kuka muuta edes odottaa? Eivät venäläiset erikoissäteilymyrkytykseen 
erikoistuneen hengenvaarallisissa TVO:n ydinpilvien beettaionisaatioon sukeltavat muuhun 
luottaisikaan kuin omiinsa. Näkeväthän he miten moraalittomasti, lahjotut  Suomen POLIISIT, hallitus 
massiiviset etniset säteilytapporuiskutuksensa pimittää kansaltaan! En minäkään luottaisi 
venäläiskapteenina SUPO-peeloihin näissä pätkän vertaa tekojensa, näyttöjensä pettäessä tauotta. 
              -------------- 
 
Riikka Söyrinki US. 
 
Kemikaalilentoja pysäytetty 4.10.2010 11:13 Riikka Söyring äitiys, ahneus, (väärä) ylpeys, raha, 
Ulkomaat 13 kommenttia, 13 uutta  
Venäläiset sotilasanalyytikot raportoivat, että USAn armeija  "on paniikissa": Intian ja Nigerian 
ilmavoimat pakottivat alas kaksi ukrainalaista AN-124 lentokonetta, joita operoi USAn ilmavoimat. 
Koneiden kotikenttä on salaperäinen, giganttinen Diego Garcia Intian Valtamerellä.  
 
Raporttien mukaan Kiinan Kansan Vapautusarmeijan Ilmavoimat (China‘s People's Liberation Army Air 
Force ; PLAAF) tiedotti sekä Intian että Nigerian tiedusteluille näistä USAn ilmavoimien operoimista 
ukrainalaisista koneista, koska oli kasvavassa määrin huolissaan siitä että USA levittää maan 
ilmakehään bioase-materiaalia (―biological agents‖). Eräiden kiinalaisten lähteiden mukaan 
amerikkalais-eurooppalaiset yrittävät massamurhaa levittämällä H1N1-virusta.  
 
(suom.huom. Jotkut tutkijat pitävät epätodennäköisenä että luonto olisi koskaan kyennyt synnyttämään 
sika-lintu-virusmutaatiota itse ja että H1N1-virus on laboratoriossa luotu). 
Ensimmäinen kone pakotettiin alas Intian yllä. Kone oli muuttanut kutsukoodinsa siviilikoodista armeijan 
koodiksi juuri ennen kuin se oli saapumassa Pakistanin ilmatilaan. Koodin muuntaminen laukaisi 
välittömän vastareaktion ja IAF pakotti sen alas Mumbaihin. Toisen koneen pakottivat laskeutumaan 
Nigerian ilmavoimat. Koneen miehistö (ja kone) ovat pidätettyinä.  
 
Raporttien mukaan Intian ja Nigerian tiedustelupalvelut kertovat, että näissä koneissa oli aseistuksen 
lisäksi tankkeja (nimellisesti koneen jätejärjestelmä, jonka vetoisuus on 45 000 kg. Suom.huom. 
Melkolailla iso määrä kun tankit kuitenkin tyhjennetään joka lennon jälkeen); erittäin hienostunut 
järjestelmä, josta tuli siipien ja vakaajan päälle putkistoa. Putkien kautta voidaan lentäessä ajaa ilmaan 
nanokokoista hiukkasta "sumuna" (aerial-type mist). 
 
USAn raivokkaat vaatimukset Intialle ja Nigerialle koneiden palauttamisesta saivat aikaan sen että Intia 
vapautti koneen miehistöineen. Nigeriaa jouduttiin "suostuttelemaan väkivalloin" so. eräs heidän 
öljyputkiensa päälinjoista räjähti. Teosta vastuulliseksi tahoksi epäillään jotakin monista Nigeriassa 
operoivista, amerikkalaisten tukemista terroristiryhmistä.  
 
USAssa toimiva Sunshine-projekti syytti jo vuonna 2002 USAn armeijaa kemiallisten aseiden 
kehittelystä.  
 
―JNLWD's [US Department of Defense's Joint Non-Lethal Weapons Directorate] secret program is not 
focusing on highly lethal agents such as VX or sarin. Rather, the emphasis is on "non-lethal" chemical 
weapons that incapacitate. JNLWD's science advisors define "non-lethal" as resulting in death or 
permanent injury in 1 in 100 victims.(1) JNLWD's Research Director told a US military magazine "We 
need something besides tear gas, like calmatives, anesthetic agents, that would put people to sleep or 
in a good mood." (2) These weapons are intended for use against "potentially hostile civilians", in anti-
terrorism operations, counterinsurgency, and other military operations. 
 
The major focus of JNLWD's operation is on the use of drugs as weapons, particularly so-called 
"calmatives", a military term for mind-altering or sleep inducing chemical weapons.‖  
 
 Translation to Spanish by: Sister Maru Barraza, Mazatlán, Mexico 
 
www.whatdoesitmean.com/index1245.htm 
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 Alkuperäisestä vapaasti ja rankasti lyhennellen kääntänyt Riikka Söyring 
 
-------------EU:ssa esitettiin 2007 parlamentissa kysymyksiä kemikaalilennoista ---------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "10. 
toukokuuta 2007E-2455/07KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Erik Meijer (GUE/NGL) komissiolle  ----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aihe: Huomion 
kiinnittäminen lentokoneiden jättämiin vanoihin, jotka eivät enää sisällä ainoastaan vettä, vaan joista 
muodostuu niiden mahdollisesti sisältämän bariumin, alumiinin ja raudan vuoksi pitkään kestäviä 
maitomaisia harsoja --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------Vastaus ------1. Onko komissio tietoinen siitä, että Yhdysvalloissa ja Kanadassa 
kansalaiset ovat valittaneet vuodesta 1999 lähtien yhä enemmän lentokoneiden jälkeensä jättämistä 
uudentyyppisistä vanoista, jotka joskus pysyvät taivaalla tuntikausia ja jotka laajenevat paljon 
enemmän, jolloin muodostuu maitomaisia, kyseisissä maissa ‖aerial obscuration‖ -nimisenä ilmiönä 
tunnettuja harsoja, ja että kyseisessä uudentyyppisessä vanassa on merkillepantavaa etenkin se, miten 
paljon se poikkeaa suihkumoottorien historian alusta alkaen tunnetuista ohuen ohuista lyhyistä 
valkoisista viivoista taivaalla, jotka pysyvät näkyvissä enintään 20 minuutin ajan ja jotka muodostuvat 
vain silloin, kun vesihöyry tiivistyy pölyhiukkasiin matalissa lämpötiloissa ilmankosteuden ollessa suuri 
(‖contrails‖)? 
 
2. Onko komissio tietoinen siitä, että kansalaisten tekemät selvitykset, lentäjien havainnot ja 
viranomaistahojen antamat tiedotteet antavat yhä selvemmin olettaa, että tässä on kyse lentokoneiden 
kuivassa ilmassa jälkeensä jättämistä pienhiukkasista, jotka koostuvat bariumista, alumiinista ja 
raudasta, mitä ilmiötä on alettu kutsua Yhdysvalloissa asiasta käydyssä keskustelussa 
‖kemikaalivanoiksi‖ (‖chemtrails‖)? 
3. Ottaen huomioon, että toisin kuin tavanomaiset vanat ‖kemikaalivanat‖ eivät ole nykyajan ilmailun 
väistämätön sivutuote, tietääkö komissio, mihin pyritään sillä, että nämä maaperään kuuluvat aineet 
viedään ehdoin tahdoin maapalloa ympäröivään ilmatilaan? Vaikuttavatko ne myönteisesti sateiden 
muodostumiseen, televiestintään tai maapallon lämpenemisen torjuntaan? 
 
4. Missä määrin ‖aerial obscuration‖- ja ‖kemikaalivana‖-ilmiötä esiintyy nyt myös Euroopan ilmatilassa, 
kun pidetään mielessä, että Euroopassakin monet kansalaiset ovat vakuuttuneita siitä, että kyseiset 
esiintymät ovat yleistymässä ja ovat siitä huolissaan, koska ilmiötä ei tunneta vielä kovin hyvin ja siitä ei 
ole tiedotettu julkisuudessa? Kenen aloitteesta tämä suihkuttaminen tapahtuu ja kuinka se rahoitetaan? 
5. Tietääkö komissio, onko aineiden levittämisellä ilmaan siihen liitettyjen myönteisten tavoitteiden 
ohella mahdollisesti myös kielteisiä seurauksia ympäristölle, kansanterveydelle, ilmailulle tai 
televisiolähetysten vastaanottamiselle? 
 
6. Miten estetään se, että yksittäiset jäsenvaltiot tai yritykset ryhtyvät sellaisiin yksipuolisiin toimiin, 
joiden rajat ylittäviä vaikutuksia muut valtiot tai kansalaisjärjestöt saattavat pitää epäsuotuisina? 
Esiintyykö tässä suhteessa jo nyt toimien koordinointia? Onko EU mukana koordinoinnissa tai 
odottaako komissio, että EU osallistuu tulevaisuudessa koordinointiin ja mitä tavoitteita komissio aikoo 
siinä tapauksessa itselleen asettaa? 
Kysymyksen alkukieli: NL Päivitetty viimeksi: 23. toukokuuta 2007" ------------------------------------------------
-------------------------- http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-
2007-2455+0+DOC+XML+V0//FI---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------Aihe kiinnostaa minua, koska olen asunut keskellä metsää lähes 
kahdeksan vuotta. Ranchimme yli kulkee mm. Joensuun kentän lentoreittejä. ----------------------------------
---------------Viimeisten kahden vuoden aikana lennoissa on tapahtunut selviä muutoksia lentojen 
määrissä, rytmityksessä ja ryhmityksessä. Vai kuinka tavanomaista on, että "lennetään Teneriffalle" 
kolmen koneen muodostelmissa.------------------------------------------------------------------- Koneiden jättämät 
vanat pysyvät nykyään taivaalla tuntikausia, muodostavat yhtyessään jopa pilven näköisiä 
muodostelmia. Kaupungeissa vietetyssä lapsuudessani koneiden vanat häipyivät vartin sisällä taivaalta. 
.----------------------------------------------------------------------------------Finavialta saatujen tietojen mukaan 
päästömääräykset Suomessa ovat erittäin tiukat. ---------------- Hiljattain lehdissä uutisoitiin, että 
Savossa on Suomen huonoin ilmanlaatu (ja Naantalin Kultarannassa paras). -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------Toisaalta taas Tilastokeskuksen mukaan Etelä-
Savossa on kolmanneksi vähiten teollisuutta koko Suomessa. Naapurimaakunnissa Pohjois-Karjalassa 
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ja Pohjois-Savossa ei teollisuutta ole juuri sen enempää. -------------------------------------------------------------
----------------------------------------Savon kaupungit ovat pieniä, julkista liikennettä ei oikeastaan ole muualla 
kuin kaupungeissa. Yksityisautoilua on, pakosta, mutta sitäkin silti vähemmän kuin etelän suurissa 
kaupungeissa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Mistä ilman huono laatu siis tulee? Onko Savo jokin luonnon oikku, johon tuulee aina Venäjän 
suunnalta? Tuskin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Taannoin Suomessa uutisoitiin myös, että NASA tekee Suomessa sademäärien ja -laadun mittauksia. -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Eräs valpas lukijani ehätti 
tarkistamaan asiaa, ja kertoi täällä että NASAn omilta sivuilta tästä kuukauden mittaiseksi ilmoitetusta 
projektista ei löydy mainintaa. --------------------------------------- Toisaalta taas jo 1970-luvulla laadittiin ja 
allekirjoitettiin ENMOD, ympäristön ja sään manipuloinnin kieltävä sopimus. Varmuuden vuoksi, 
huvikseenko vain vai oliko olemassa syitä, jotka tekivät sopimuksen tarpeelliseksi? ---------------------------
-----------------------------------------------------------Myös USAn kongressi on käsitellyt lakiesitystä HR 2977 
IH, joka kieltäisi USAa militarisoimasta avaruutta ja satsaamasta ns. eksoottisiin aseisiin. Eksoottisilla 
aseilla tarkoitetaan mm. sään manipulointiin käytettäviä aseita, bioaseita ymv. ---------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ En tiedä miksi kemikaalivanalentoja tehdään -teorioita aiheesta on monia- ja kuka niitä rahoittaa 
mutta se lienee kuitenkin tullut selväksi että niitä tehdään. Asiaan on siis syytä kiinnittää huomiota. ------
---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------SIIS JO ON 
PRKL KUN EDES KIRJOITTAMALLA SUORAAN TYÖPÖYDÄLLÄ EI SAA AIKAAN TEKSTIÄ JOKA EI 
PÖTKÖÖNNY LUKUKELVOTTOMAKSI TALLENNA/JULKAISE-NÄPPÄINTÄ PAINETTAESSA. Taas 
joutuu vetämään kappaleiden väliin nuo pisteviivat osoittamaan edes jotain jakoa. ------- HERMO 
MENEE!!!  
           ------------- 
 
BUM, ChemisyntiVideo 2. 
 
JIM Historia Atomipommin salat 07.10.2010."Irakissa pommitettiin täysvoimainen ydinvoimala montuksi 
systemaattisilla lentopomituksilla. Osirakiin valmistunut ydinvoimala räjäytettiin israelin 900kg 
ilmapommitusiskuin 1981.(Ydinaseita siis ON joilla USA:n Irakin iskua alkujaan perusteltiinkin. Vaikka 
EU vedätti uutisointiinsa, ettei ydinasetuotantoa Irakissa ollut!) Pakistanilainen Alamosin vakoileva 
veteraani Aga Khaan oli toimittanut tarvittavan tietotaidon." Hän toimitti ydinvoimalaitoksien ja 
siviiliydinvoimalaitoksista tehtäviä ydinpomminteko-ohjeita mm. Syyriaan, Libyaan, Iraniin ja Pohjois- 
Koreaan. Myös näistä ydinvoimaloista teki USA lopun mm. salatuin ilmaiskuin Libyaan, Iraniin ja 
Syyriaan. Pohjois-Korea on myös katkolla. Jostain syystä vaan lukuisista räjäytetyistä ydinvoimaloista 
puhuminen on realismina totaalinen TABU. 
                -------------- 
*Chemtrailaaminen maailmalla on saamassa niin paljon julkisuutta rinnakkaisilmiöineen, että oli aika 
niputtaa aiheeseen liittyviä ultrasalattuja taustoja kokonaisuuksiksi. Jotta ihmiset tajuavat mistä on kyse: 
http://kuvaton.com/k/bAo.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/bAo.jpg[/img] 
 
Tosiaan, Styrge meni heti uudestaan jäihin, vaikka sen avautumisesta ehdin jo tiedottaa. Et saanut sitä 
postia? Nyt syy on eri; tuli laatikko täyteen, mutta kyse ei ole pelkästään omasta mokasta; en nimittäin 
pääse tyhjentämään sitä ylläpitosivuni kautta, mikä on aiemmin onnistunut! 
 
Tässä uusi tykkivideo: 
http://www.youtube.com/watch?v=_QJYXt7vfU0 
 
On kemikaalivana-aiheinen, mutta TYKKI! Eli eiköhän ydinmiehetkin pelolla katso salaisten 
operaatioiden paljastumisia... 
 
*Lienee kuule varsinainen täsmäohjus! Koetin uittaa sitä mm. Suomen blogilistan ykköseksi PÄIVÄSSÄ 
nousseeseen Riitta Söyringin US-blogeihin. Sain koettaa KYMMENEN KERTAA ja siltikin liki kirjain 
kerrallaan! Että noin rohkea kooste sulta tällä kertaa? Kehuttiin muuten meillä kotona hetimmiten. . Öö. 
.että meinaan osaat! Oikeesti kokosi kivasti jännitettä. Täytyy sanoa, että äijä ähkyyn meni!) Upeita 
kaivattuja sisäkuvia, suutinkuvia chemtrail ruiskujumboista.  
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*Mutta varsin nauruun repesin kun perusjumbon pohjatroppu aukaistiin!. .  Siis. . .ihan hullun hommaa 
koko chemtrailaus! Sait kyllä pelittämään vaikka puolessavälissä ajattelin jo jännitteen katkeavan, mutta 
eikö mitä. Niin juu loistavavuudessaan oivaltavaa myös PIIRTÄÄ nuo kymmenet vanat ns. "virallisen" 
reittipiirroksen viereen! Oikeesti tajusi kyllä m i k s i SUPO peloissaan saartoi sinut yhteyksistäni juttusi 
tehtyäsi. Ne kuule tietää POLIISIpelkureina, että meikä näinollen pistää videosi "kiertoon".!)) 
           ------------- 
 
Sinua varsin kiinnostaa muutama löydöskorjaukseni US-blogin Söyringin mahtavasta materiaalista. 
 
-EICAT laitteen teho oli (TIETEN pistetty USA disinfona muuten pieleen, ihan mahdottomuuksiin 1000 
000MW.) Kirjoitin jo joihinkin foorumeihin, ettei sen teho voi olla kymmeniä kertoja Suomen sähkötehoa 
suurempaa. Sain alkuperäisen tiedoston eteeni auki. Siinä oli siis pilkku pistetty sekoittamaan tieten 
EICAT, Norja Tromsa ERP laitteen teho on 1GW= 1000MW. Novgorodin venäläislähettimen teho taas 
190MW. Suunaton yläionisaatiota sotkevan HAARP laitten tehot yhä on, mutta vastaavat luokkanaan 
ydinvoimalan tehoa. 
 
US-Söyringi blogi. 5.10.2010 10:25 Kemikalien ruiskutus Suomenilmatilaan lopetettava HETI. (ei 
kirjautunut) http://www.facebook.com/group.php?gid=112002225492262&v=info&ref=mf 
 
Suomenilmatilaan ON ruiskutettu jo noin 2 vuoden ajan kemikaalivanoja lentokoneista. Hallitus on 
antanut ilmailulaitokselle luvan tällaiseen SAIRAASEEN ILLUMINAATTI toimintaan. Turun lentokentän 
työntekijät ovat kertoneet TNT varaston lähellä sattuneista vuoto tapaturmista, jasiitä kuinka 
rahtikoneisiin on pakattu nestemäistä ruiskutus aineita. Kemikaalit ovat yleisemmin siltäneet seuraavia 
aineita: 
TRIMETYLALUMINUM Oxide 1000 GRIT. 
BARIUM Cloride HG/T 1617- 2008 n.w. 25kg säkkistä. 
NANO molecular MYCOPLASM. geenimuunnettu. 
NANO molecular STEALTH MIKROBIT, geenimuunnettu. 
POLYMER. 
 
*HÄLYTTÄVÄ TIETOMUUTOS! Koska maailman boorimalmiot on ehtyneet on näköjään 
chemtrailaamisestakin poistettu jo aiemmin siinä ollut boorilisäykset! 
 
Nämä aiheuttaa ihmisille nenän sisäpinnoilla kirvelyä, kurkussa kirvelyä, keuhkoputken ja keuhkojen 
verisiä ysköksiä, silmä tulehdusta ja voimakkaan nuhan tapaista alergista rään vuotamista ja nestettä 
keuhkoihin kertymistä, samoin astmaa ja hengitys vaikeuksia. Korva tulehdusta päänkipua ja reuman 
tuntuista kipua kehossa, kuumeilua.  
 
USA codi nimet: 
"Operation clover leaf" 
"Operation rein dance" 
ja 100 muita nimiä. 
 
Kemikaalijuovat tarvitsevat AINA ... H.A.A.R.P avukseen tai päin vastoin. 
 
 
 

602. Arton ydinfaktaa lehdissä! 
 
Usein minulta kysellään foorumeissa, miksi luulen materiaalini kiinnostavan nettilukijoita. En minä toki 
mitään l u u l e vaan tiedän. Oikeasti on aina jännää kuunnella milloin radiosta, milloin TV:stä, 
lehdistöistä poimintoja siitä mikä "juttuni foorumeilta" innokkaat lukijani ovat poimineet julkaisujensa 
pohjaksi. Otetaan nyt esimerkki. Tiede foorumeilla olen pelätyintä mahdollista materiaalia, mitä kuvitella 



975 
 

saattaa. Miksi näin? Koska juttuni TIEDETÄÄN ydinalassa laajasti olevan niin totta, että ne ON otettava 
vakavasti! 
 
 Ja kuinka vakavasti! Syyskuulla mm. STUK:n pääjohtaja Laakso ruoski aivan surutta mm. ydinalan 
edesvastuutonta tapaa kertakyttää tuhlaten maailmamme selkärankaa, eli kierrätetyksi tarkoitettuja 
ehtyviä metallivarojamme. Aihe jota olen uskollisesti tuonut ydinalan kritiikin kärkenä jo esiin pitkään ja 
hartaasti. Nyt tilanne on ryöstäytymässä kertakäyttömetalliensa suurtuhlarien Akilleen kantapääksi! 
Maailmamme tuhoutuu, jos ydinalan annetaan hävittää kierrätysmetallitonnistojamme surulliseen 
nykytyyliin STUK- johtaja ärhenteli juttujani kuultuaan. 
 
Otetaan esimerkki vaikka 2010 ilmestynyt Tieteen kuvalehti. Jossa varovaisesti kierrellen esiin 
kaivetaan syitä STUK- johtajien intoon esiin ottamiini metallituhojen mahdottomuuksiin. Kyseenalaistin 
mm. Posivan ja TVO:n YVA:ssa sitä miten Posivan jo pelkkä Onkalointiinsa suunnittelemien tuhansien 
kuparikapselien kertakäyttökupari edustaa 33 333-kertaa kierrättämättä jätettynä uskomatonta 128 
sentin/kWh lisämegamaksua Suomen jokaiselle ydinvoiman tuotetulle kilowattitunnilleen. Posivan 
johtaja Reijo Sundellille tieto oli enemmän luin isku vasten kasvojaan ja mykistyi sanomastani totaalisti. 
T.K. No:12-10. Alkuainevarat hupenevat. 
 
 Alkuaineittemme riittävyys on vaakalaudalla. Monet harvinaistuvat alkuaineemme saattavat 
yksinkertaisesti loppua, jos niitä ei aleta säästää tehostamalla kierrätystä ja kehittämällä niille 
vaihtoehtoja. Alkuaineita ei tule lisää. Monet aineista ovat niin harvinaisia, että uusia esiintymiä etsitään 
kiivaasti joka puolelta maailmaa. Esim. käsiin JO loppuvia: Indium, tantalin kysyntä on lisääntynyt 
hurjasti 2000-luvulla. Nestekidenäytöt, kännykät. Neodyyni 60-Nd, helium 2-He,(pakenee avaruuteen), 
fosfori 15-P (elämälle välttämätön), litium 3-Li,(tulevaisuuden polttoaine mm. akkuina), platina 78-Pt 
(katalysaattoreissa.) 
 
Muita rajattuja ehtyviä: kromi 24-Cr. Gallium 31-Ga. Germanium 32-Ge. Kadmium 31-Ga. Indium 49-In. 
Antimoni 51-Sb. Telluuri 52-Te. Hafnium 72-Hf. Tantali 73-Ta. Volframi 74-W. Ydinvoima jos mikä on 
tunnettu metallien massiivinen tuhoaja niin lista jatkuu t o k i ydinvoimasta tutumpiin 
kertakäyttötiuhoävitettyihinsä, mm. reaktorimyrkkytuotteella samarium 62-Sm. Europium Eu-63. 
Terbium 65-Tb. "Nykyisin tunnetaan 118 alkuainetta. Niistä vain järjestelmän 82 ensimmäistä on 
vakaita.  
 
Alkuaineet, joiden järjestysluku on vähintään 83 tai suurempia ovat radioaktiivisia ja ne hajoavat muiksi 
alkuaineiksi- osa sekunnin murto-osassa. Siksi käytännössä käytettävissä on v a i n noin 80 
alkuainetta". Hetkinen, hetkinen1 ai lehti lähtee tässä liikkeelle faktasta, miten  k a i k k i maailman 
keskeisimmät ydinpolttoaineet, uraanit, toriumit, plutoniumit, poloniumit, radiumit, amerikiumit, no 
ylipäätään kaikki mitä reaktoreissa parhaillaan muhivat ovat JO niin menetettyjä luonnonvarojamme, 
ettei niistä kannata artikkelissa edes keskustella! 
 
 Samaan singotaan aktinidit ja vastaavat. Eikö tosiaan ydinvoiman keskeisimmät 2008 eteenpäin niin 
ikään hiipuvina energialoisioina energianegatiiviset ydinenergiametallit ansaitse edes luettelointia? 
Koska tilanne koetaan JO menetettynä pelinä! Lehti jatkaa:" Uudelleenkäyttö on avainasemassa. On 
otettava oppia luonnosta ja luotava tekniikan kiertokulku. Usein voidaan lyödä kaksi kärpästä yhdellä 
iskulla, koska kierrättämällä säästetään myös energiaa. 95 % energiasta säästyy, jos esim. alumiinia 
käytetään uudelleen. (Energiaintensiivinen alumiinin kertakäyttö on ydinalan perusrikoksia myös!) 
Tietyistä alkuaineista tulee joka tapauksessa pulaa, koska kaikkia ei voida korvata muilla aineilla. (K a i 
k k i kuumottuu ydinvoiman kertakäyttö- metalleihin tässäkin uhkaukaasiartikkelissa! Viestini o n siis 
kohdannut kuulijakuntaa ja kantaa hedelmää!) Epätoivon murentama heittääkin oljenkortenaan, 
ydinvoiman tuhoamaan haetaan megakalliilla pakolla hätäratkaisuna avaruusmalmeista! 
            ------------ 
 
J.J. Thompson viimein julkisuuteen! 
 
*Aihe joka esiin ottamiseni takia räjähti maailmasta uskomattoman kauan 80vuotta kestänyt 
totalitäärinen ydinrikolisten peittelyn omertat. Tällaiset julkisaantoni jos mitkä pistävät työni 
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valovoimaisuuden maassamme aivan poikkeuksellisiin tasoihinsa. Itse asiassa j u u r i tällaiset saavat 
SUPO-miliisien yöt hien, ja kauhuntäyteisiksi. 
http://kuvaton.com/k/qsT.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/qsT.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/qsW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/qsW.jpg[/img]            
                 ----------- 
 
Atomin säteilyvarastoimiskyvyistä. 
 
T&T Tuomas Kangasniemi, 2.10.2010, 9:54 Kvanttitietokoneen läpimurto: Yhden elektronin 
magneettinen tila mitattiin ensi kertaa piikiteestä. Kaaviokuva kytkennästä, jolla elektronin spin-tila 
mitattiin. Isompi kuva laitteesta ilman merkintöjä löytyy artikkelin lopusta.[Kuva: Andrea Morellon 
tutkimusryhmä] Yksittäisen elektronin magneettinen momentti, niin sanottu spin-tila, on määritetty 
ensimmäistä kertaa koskaan piikiteen sisältä. Nature- lehdessä hiljattain julkaistuilla mittauksilla on 
huomattava merkitys kvanttitietokoneiden kehittämisessä.  
 
Tutkimusryhmää johtivat Andrea Morello ja Andrew Dzurak New South Walesin yliopistosta 
Australiassa. Ryhmän toimintaan osallistui myös kylmäfysiikan dosentti Mikko Möttönen Aalto-
yliopistosta.  Käytännössä Morellon ja Dzurakin ryhmä mittasi äärimmäisen puhtaaseen piikiteeseen 
sijoitettua yksinäistä fosforiatomia. Koska fosforilla on uloimmalla kuorellaan yksi elektroni enemmän 
kuin piillä, tätä yksinäistä kiderakenteeseen sopimatonta elektronia voidaan tarkkailla enemmän tai 
vähemmän eristettynä muista elektroneista. Elektroni ei ole kuitenkaan lokalisoitunut fosforiatomiin. Sen 
sijainti kyettiin määrittämään muutaman nanometrin eli parinkymmenen atomikerroksen kokoiselle 
alueelle.  
 
Spin-tila rekisteröitiin fosforiatomista alle 40 nanometrin päähän sijoitetun mikroskooppisen 
varausilmaisimen avulla.(HUOM, kyse on atomiin dokumentoidut spinhyrrän erilaiset säteilyenergian 
aiheuttamat v i r i t y s t i l o j e n muutokset !) Aalto-yliopiston lehdistötiedotteen mukaan mittaus 
kyettiin toistamaan 92 prosentin varmuudella. Toisenlainen näkökulma tutkimuksessa käytettyihin 
laitteistoihin. Kuvassa laitteiden edessä tutkimusryhmän johtajat A. Dzurak (vas.) ja A. Morello.[Kuva: 
UNSW] Kvanttitietokoneiden kannalta spinin mittaus on keskeistä, sillä koko kvanttitietokoneen idea on 
perustettu elektronin spin-tilaan. Kuten bitillä tavallisessa tietokoneessa, spinillä on kaksi e r i l l i s t ä  
arvoa (0 ja 1, tai -½ ja ½) – mutta nämä tilat voivat esiintyä yhtä aikaa. Vasta mittaus ‖pakottaa‖ 
jommankumman erillisen tilan esiin.  
 
Spin-tilaan perustuvaa kvanttibittiä sanotaan tavallisesti kubitiksi (engl. qubit). 
Tiedonkäsittelyteoreetikoiden mukaan kubittien päällekkäiset tilat voivat nopeuttaa tiettyjä laskennallisia 
toimenpiteitä hyvin paljon, sillä kubitteihin mahtuvien bittien määrä kasvaa eksponentiaalisesti niiden 
määrän myötä. Tutkijoiden mukaan tärkeimmät tulevaisuuden tutkimuskohteet alalla ovat spinin 
muuttaminen hallitusti (kvanttitietokoneen kirjoitusoperaatio) sekä spinien keskinäisten 
vuorovaikutusten tutkiminen. Morellon ja Dzurakin ryhmän tutkimusraportti on saatavilla Arxiv-
palvelusta (pdf-tiedosto).  
 
* Malenklan- kuorimalliteoriat on jo pitkään ollut keskustelun alla, koska se selkeästi kertoo ja laskee 
niitä arvoja joilla eri atomin rakenteet voivat imeä sisuksiinsa, varastoida ja myös purkaa nähdysti 
atomiosien spinhyrrämomenttienergioitaan. Aihe on toki aina ollut ydinalan vaalima TABU. Mutta 
kvanttiydinfyysikkaa oikeasti tunteville on kvadrupoolimomenttien säteilyvirittymisen aiheuttamat 
tilamuutokset olleet arkipäivää vuosikymmenet. Nyt on aivan selvästi ydinhallintoa pakottamalla 
pakotettu muuttamaan asennevammaansa aiheessa. Niin merkittäväksi tekniseksi TOTUUDEKSI ovat 
alkaneet säteilyfotoneista virittyneitten atomitilamuutosten tiedot kohota, että padot alkavat jo nitistä 
STUK- ydinherrojen valheissa hurjasti! 
               ------------- 
 
MITEN luottamus menetettiin? 
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Minulta on useasti kysytty syitä siihen miksi h e t i  jo TVO:lla tajusin, miten ydinalan tavat mitata 
säteilytietojaan, ja erityisesti neutronivuotiedostoissaan oli kestämättömiä kertaluokkien, jopa 
todistettuja 10-kertaisia valheita? Itse asiassa, kuten yleensä alkuvinkit tuli aina ruotsalaisilta. ASEA oli 
oikein hyvä opettamaan epäilemään ydinherrojaan. Muistan kuin eilisen päivän miten vinkistä menin 
kysymään OL-1 laitoksella tavallisilta säteilyturvamiehiltä lainaksi neutronivuomittauslaitetta. Eivät 
antaneet ja heti alkoi epäilykset kasautua. Miksi ihmeessä tavalliset työmiehetkään eivät saisi suorittaa 
mielenkiintoisia mittauksia ydinvoimalatyömaillaan? 
 
Kyselyistäni oli sitten mennyt tieto myös säteilyvastuuinsinööreille asti. Mikä ihmetytti entisestään. 
Mutta potin räjäytti ydinturavainsinööristön reaktion ylimielisyys, suora paniikki. Nimittäin annettiin 
tarkka määräys, erttei koko ydinvoimalaitosalueella saisi tavata säteilymittareita muilta kuin 
säteilyturvamiehiltä! Kun kysyimme lainaksi edes alffamittaria, niin EI! Jos kysyit pelkkää 
gammamittaria, niin EI. Sama tulos jos halusit mitata paljonko säteilylähteestä, hoitamastasi laitteesta 
olisi esim. beettasäteilyä. Niin EI, beettasäteilymittaria EI saanut käyttää niinikää. 
 
 Määräys meni aivan oksettavalle tasolle kun edes säteilyturvallisuuksistamme vastaavat i t s e eivät 
saanneet työmiesten nähden mitata säteilykohteista erillisiä säteilytyyppiprosentteja, ei edes 
säteilytasoarvoja. Tyly TVO:n johdon määräys oli vaan nöyrästi käyttää omaa TLD-pilleridosimetriä. 
Numeroja näyttämätöntä pelkkää säteilymäärän keräävää muovipilleripurnukkaa. Jonka 
säteilyarvokertymät saimme viiveellä kerran kuukaudessa paperilta, jos edes niistä. Aivan seinähullua 
hommaa siis. Jos me ydinorjat saimme säteilyä liikaa tiesimme siitä viikkojen viiveellä oli TVO:n 
ydinturvan ehdoton määräys. Toki ASEA käytti jo silloin TVO:lla realiaikaan näyttäviäkin 
säteilydosimetreja, mutta niitä EI annetti TVO:n omalle väelle edes pyydettäessä. 
 
Kun jotkut halusivat mitata alffakertymiä poistamalla dosimetreihinsä pannut muoviliuskat TVO sanoi 
liuskan rikkomisen aiheuttavan välittömän irtisanomisen. Täytyy olla sairas asennevamma, jos uskoo 
siihen, että muutamassa minuutissa salatusti hutastun säteilylaitekomponentin ympärillä voit suorittaa 
turvallisesti huoltotöitä, vaikkei sinulle oltu edes sallittu näyttää mikä kulma jostain pumpusta säteili 
tappavasti! Pitkään toimittiin siis niin, että KAIKKI TVO:n säteilytyöt tehtiin aivan totalitäärisen 
pimennossa. Ja varsin pian alkoikin kulkea huhua siitä miten liian "suuriksi" kertyneet TLD-
dosimetritiedostomme vain systemaattisesti johdon määräyksistä pyyhkäistiin kirjapidosta pois. 
 
 Itse asiassa tästä tuli vuosiksi TVO:n perustapa toimia. Vasta pitkän ajan kuluttua, kun tilanne tulehtui 
kestämättömäksi ja yksi ja toinen oli kuulut punaiselle menneen säteilymittausarvonsa systemaattisista 
poistoista kirjanpidosta alettiin hiiskua mahdollisuuksista saada edes pahimpiin säteilytöihin 
realiaikaisemmin varottavaa tusinagamma-beettayhdistelmän mittaristoja, jotka edes hälytti! Mutta jo 
tällöin yhteenkään säteilyturvamieheen, saati säteilytiedostoon ei TVO:lla enää kukaan uskonut. 
Luottamus ydinturvaan ja sen johtoon oli kadonnut pysyvästi. 
             ------ 
 
Avaruutta EI asuteta. 
 
*P.S. Kirjoitin parisen vuotta sitten säteilytiedostojeni ennakointien pohjalta artikkelin, jossa kerroin, ettei 
avaruutta VOIDA koskaan muuttaa asuttavaksi, saati säteilyn tuhoamalla avaruuskaivosteollisuuden 
epäkelvoilla ionisaation pilaamilla alkuaineillaankaan ei ole onnistumisedellytyksiä. Aika hurjaa lukea, 
että nyt YHTÄKKIÄ MYÖS USA on tullut kanssani hyvin samansuuntaisiin tuloksiin aiemmista "säteily 
ei haittaa" STUK-valheista huolimatta. Ikuiseksi yhtäkkiä tiedetty säteilykertymiset TAPPAAkin niin 
kodissa kuin puutarhassa! Vaikka avaruuden asuttamisesta on illuusoitu pian 50v putkeen kansalle 
valehdellen. Tämä tekee TODELLA lisäongelmia ihmiskunnalle yrittäessämme ratkoa millä korvaamme 
mm. ydinsäteilysaastan pilaamia rajallisia metallialkuainevarantojamme! 
  
T&T. Avaruus  Mikko Piiroinen, 19.10.2010, 19:42  
Avaruuden säteily saattaa estää miehitetyt Mars-lennot 
 
Planeettojen välinen avaruusmatkailu saattaa törmätä korkeaenergisiin pienhiukkasiin. Euroopan 
avaruusjärjestö Esa pyrkii ratkomaan ongelmaa hiukkaskiihdyttimen avulla. Maan läheisyydessä 
avaruuskävelyt ja lennot ovat melko turvallisia, sillä Maan magneettikenttä suojaa elämää 
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lähiavaruudessa ja maanpinnalla säteilyltä. Maan pinnalla suojaa antaa lisäksi planeetan massa sekä 
ilmakehä.  
 
Maan magneettikentän ulkopuolella avaruusalukset altistuvat Auringosta ja Linnunradasta tulevalle 
säteilylle. Aurinko on valtava fuusioreaktori, joka lähettää alati avaruuteen varautuneita protoneita ja 
muita hiukkasia. Lisäksi avaruudessa risteilee raskaita ioneita, jotka saapuvat Linnunradasta. Nämä 
ionit kuljettama energian määrä on miljardikertainen verrattuna Maassa esiintyviin radioaktiivisiin 
hiukkasiin.  
 
Sisällä vaarallisempaa. Avaruudessa korkeaenergiset hiukkaset voivat heikentää aurinkopaneelien 
hyötysuhdetta sekä aiheuttaa oikosulkuja alusten laitteistoihin. Esan mukaan 12 satelliittia on menetetty 
aurinkomyrskyjen takia.  
Planeettojen välisessä matkailussa suurin ongelma ei kuitenkaan kohdistu laitteiston hajoamisiin. 
Säteily jo itsessään on vaarallista ihmiselle, mutta sen vaikutuksen avaruusaluksen sisällä ovat 
vaarallisemmat kuin aluksen ulkopuolella. Kun korkeaenerginen hiukkanen osuu valtavalla nopeudella 
aluksen runkoon, aiheuttaa se rungosta irtoavan hiukkassuihkun astronauttien majoitustiloihin, mikä voi 
olla vaarallisempaa.  
 
Säteilyuhka ei koske pelkästään planeettojen välistä matkaa. Myös pysyvä asutus Marsin pinnalla voi 
jäädä haaveeksi säteilyn takia, sillä Marsilta puuttuu suojaava magneettikenttä. 520 päivää eristyksissä 
. Esa on tutkinut hiukkaskiihdyttimen avulla säteilyn biologisia vaikutuksia vuodesta 2008 ja aloittaa ensi 
vuonna uudet tutkimukset, johon tiedeyhteisöt ja yritykset voivat ehdottaa uusia tutkimuskohteita.  
 
Esan tutkimukset tehdään Saksassa GSI-laitoksessa, jossa voidaan saavuttaa hiukkasille riittävän 
suuria energiatasoja, jolloin voidaan mallintaa planeettojen välillä vallitsevia olosuhteita. Esa pyrkii 
omalla toiminnallaan edistämään miehitettyjä Mars-lentoja ja avaruusjärjestö on mukana muun muassa 
Mars-simulaatiossa, jossa tutkitaan 520 päivää kestävän matkan vaikutuksia astronautteihin. Kuusi 
testihenkilöä astuivat eristyksiin 3. kesäkuuta ja heidän simuloitu matkansa saapuu marraskuussa 
2011. Mars500-hanke tutkii eristyksissä asumisen henkisiä ja fyysisiä vaikutuksia ihmiseen, se ei 
kuitenkaan ota kantaa säteilyn aiheuttamiin haittoihin.  
 
Avaruuden säteily voi aiheuttaa astronauteille syövän ja verisuonisairauksien lisäksi vaurioita 
keskushermostoon, mikä voi vaikuttaa aivojen toimintaan, kognitiivisiin toimintoihin sekä 
käyttäytymiseen. Tähänastisilla avaruuslennoilla astronautit eivät ole vielä altistuneet suuremmin 
säteilylle ja ainoa näkyvä haittavaikutus on ollut keskimääräistä yleisempi kaihiin sairastuminen.  
             ------------ 
 
Ydinsisällissotaa. 
 
Kauppalehti 11.10.2010:"Tuulivoimatavoite karkaa käsistä. – Jotta EU:n Suomelle asettamiin 
tuulivoimalatavoitteisiin päästäisiin Suomeen pitäisi rakentaa noin 740kpl tuulivoimalaa, joka viikko 
pitäisi aloittaa 1,5 tuulivoimalan rakentamiset jatkaen vuoteen 2020 saakka.  Tänä vuona uusia 
valmistuu 15kpl ja ensi vuona reilut 20kpl, sanoo Suomen Merituuli Oy:n toimitusjohtaja Tomi 
Mäkipelto." 
 
Mikään ekoenergian teon eston erillisilmiö EI tässä ole kyseessä, koska TVO/Fortumit ovat ottaneet 
aseikseen ydin- monopolisointiinsa energiasisällissodassaan jopa SAINT:in. Jota on kylmäkiskoisesti 
hallintonsa yläpuolelta pakotettu estämään maittensa vapautumisten tuulipuistohankkeet 
systemaattisesti. Jotain Suomen ydinrikollisten epätoivosta kertoo mm. L.S. 25.10.2010. "Yksityisten 
aiemmin vapaasti kaivettavat lämpöenergiakaivot määrätään (ydinalan painostuksesta) lainvaraiseksi." 
Jotain paniikin tasosta kertoo jo se, että vesikaivoja EI ole vuosisatoihin haluttu luvanvaraistaa 
aiemmin. Mutta kun tehdään harmittomia lämpökaivoja joista EI siis poisteta edes vettä, niin ydinhallinto 
tajutessaan tästä vähentyvät energiansa tarpeittensa kyselyt reagoi sutena. Syy on päivän selvää. 
Kukaan omakotitaloaan lämpökaivon ekoenergialla jatkossa lämmittävä ei enää ostaisi aivan liian 
kallista ydinenergiaa itselleen OL-3 katastrofihintakorotuksien jälkeen. 
 
(Huomaa tämä kirjouittelujemme aiheuttama ‖efektimme" ydinhallinnon kontrolointifriikeissä.) 
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           ----------- 
 
 IONI tappaa! 
 
Ja tämäKIn aihe saa ydintusinapoliisit vaikenemaan paniikkinsa kasvaessa. Kansa alkaa lisääntyvästi 
tajuta, miten säteilyttämällä aine kuin aine muuttuu kerrasta ikitappajaksi. T. Kuvalehti No:14. 
2010:"Puhdasa kulta ei ole myrkyllistä. Numerossa 9/ 2010 kerrottiin ranskalaisesta herttuattaresta, 
joka joi kultakoktaileja ja kuoli. Kuitenkin vuoden 2008 Tieteen Kuvalehdessä numero 15 kerrottiin, että 
kultaa voidaan käyttää ruuan lisäaineena, koska se ei aiheuta kehossa mitään reaktioita, vaan tulee 
muuttumattomana ulos. Kullan E.- koodi 175." (Lehti vastaa). Helposti muokattavaa kultaa käytetään 
hammaskruunuissa tai vaikka ruuassa, kyseessä on puhdas kulta, joka EI reagoi muiden aineiden 
kanssa poistuen nopeasti elimistöstä. Tällainen käyttö on vaaratonta. Jos kulta on taas 
"ionisoituneessa" muodossaan, silloin kulta on muiden raskasmetallien tavoin myrkyllistä! Kulta ei 
kuitenkaan ole niin myrkyllistä kuin esim. lyijy.  
 
*Miten kullasta sitten saadaan pelätty tappaja "ioni". Keinoja on toki kemia ja kaikkein pelätyimpänä 
tietysti, jo nimensäkin mukaan "ionisoivat säteilykirjot"! Alfa, beeta, gamma, röntgen, kanavasäteilyt, ja 
malenkan- kuorimallien mukaiset lukuista säteilyä varastoivat, kaasuplasmamuodostumat kiintoaineista 
yms.. Erittäin mielenkiintoista, että tällaisista aiemmin totaalisti TABU:na pidettyjen ydinsäteilyn 
kuoleman aiheuttamistavoista alkaa löytymään vihdoin viimein asiaa. Esiin ottaessani myös 
umpiossaan vuosikymmenet eläneistä lehdistömme kirjoituksista. Miksi tietoja alkaa paljastuksistani 
ydinaavikointiinsa kuolevasta maapolostamme yhtäkkiä vapautua? Voi itse kukin mielessään tuumailla 
miksei tosiaan tieto entiseen malliin pala sensurointitulessakaan? 
              ------------ 
 
Tampere energiamessut. 
 
Eletään 27.10.2010. YLE Varsinaissuomen uutisissa TV:ssä illalla kerrottiin, miten Porin TVO:n 
kivihiililaitokselle tarjottu EU:n 500milj. valtiontukiaiset oli systemaattisesti torjuttu! Uutisoinnissa ei juuri 
kerrottu mitään varsinaisia syitä siihen miksei TVO:n massiivista CO2 kivihiilituotantolaitosta yhtäkkiä 
käskystä kiinnosta selvä raha jolla EU haluaisi auttaa maatamme laskemaan hiilidioksidimääriämme! 
Kyse on maailman sensaatiomaisimmasta JO toimivasta tekniikasta, jolla mm. Saksasessa 
Svartsvaldissa Vattenfall on jo vuosikaudet poistanut suoraan ruskohiililaitostensa ilmaan päästämiään 
hiilidioksiditonnistojaan menestyksekkäästi. 
 
 TVO, ydinyhtiö joka määrää Suomen armeijaa ylempää torjumaan mm.  maastamme kaikki 
tuulivoimalauhkaajansa on myös päättänyt yksipuolisesti, että sillä on oltava m y ö s  oikeus päästää 
CO2 tuotoksensa surutta käsittelemättä ilmaamme myös jatkossa. Kun TVO on tätä mieltä niin 
tunnetusti m i k ä ä n  mahti maailmassa ei kyseenalaista ydinrikollisuuksistaan parhaillaankin 
tutkittavana olevan tusinabulkkisähkön myyjän helsinkiläisfirman toimia!  
 
Mitä tästä voimme oppia? Kukaan maailmassa ei pätkän vertaa jatkossa ole kiinnostunut koko CO2 
ongelmasta, koska TVO on niin yksipuolisesti maassamme määrännyt. Nyt siis jäämme odottamaan 
mikä on se seuraava luontoystävällisempi ekouudisenergiamuoto jonka TVO haluaa maastamme 
laillaan kieltää? Ai niin eihän m i k ä ä n  muu tapa kuin ydinvoima ole enää estämisistään jäljellä. .! 
 
Kävin juuri Tampereen energiamessuilla. Heti aamusta kulin radiosta miten USA:n hallitus oli päättänyt 
julistaa Kiinalle kauppasodan, koska maa oli päättänyt satsata, ei ydinvoimaan vaan 
uudisenergiasektoriin. Jopa niin rajusti, että maa ohittaisi tuulivoimalatuottajamaan USA:n. Ja tällainen 
ei tietysti ole kuin kauppasodan paikka ydinvoimaansa tuputttavan USA:n mielestä! 
 
 Siellä Tampereella oli koko energiamessujen pääteemaksi aiottu rakentaa maailmalla 10-kertaa 
ydinvoimaa rajummassa nousussa olevat tuulivoimalat. Mutta kun armeija oli TVO:n käskyin kumonnut 
tuulivoimaloitten teko-oikeudet. Niin pitkälti energiamessuihin kutsuttujen tuulifirmojen tilat oli täytetty 
TVO:n parilla säteilyyn kuolevalla sampikalalla ja ydinyhtiön a i n o a  sanoma oli syöttää kansalleen 
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TVO:lla kasvatettua sampeaan, jota ei kaiken lisäksi myyty mistään! Erityisen huvittavaa oli huomata 
miten suuret näyttelytilat oli kyllä v a r a t t u  TVO/ Posivan käyttöön. Mutta mitään ei niissä tiloissa 
esitelty, saati näytetty maksavalle yleisölle! 
 
 Kun sitten meni kyselemään noilta esittäviltä kansainvälisiltä tuulivoimayhtiöiltä Suomen tuulistrategiaa. 
Niin sai vastaansa vain katatoniseen ymmälläänolon. Oleellista oli huomata miten systemaattisesti TEM 
oli antanut ruoskansa soida ja sanomanaan, että e n n e n  Fortumille, Fennovoimalle, TVO:lle 
annettuja lisäydinvoimalaratkaisupäätöksiään, isotooppijalostamojaan ja uraanikaivoshankkeitaan ei 
taaskaan maassamme rakenneta m i t ä ä n , ei siis todellakaan m i t ä ä n muuta energiavaihtoehtoa! 
          ------- 
 
Säteilyn perusvarastoinnista. 
 
Ionisaation energiatasot on tietysti se energia, mitä atomi esim. palaessaan sekä LUOVUTTAA, 
KULJETTAA, VARASTOI, ETTÄ VASTANOTTAA! 
 
Kun kasvatamme taltioimalla Auringon fotoneja VARASTOIMME puun kasvuun näitä fotoneja hiilen 
valenssielektronisidokseen tasolla 11eV/atomi. 
 
Kun kuljetamme puuta liiteriin SIIRRÄMME tämän varastoituneen fotonienergian. 
 
Kun poltamme puun takassa LUOVUTAMME tämän hiiliatomin 11eV varastoitumisenergian. Nuotion 
tuottamat säteily-FORTONIT on siis suoraan kesän auringosta kaapattuja kiistattomia fotonitaltioitumia. 
 
 Ei toden totta MITÄÄN TEORIAA. Vaan kenen tahansa maallikon tajuttavaa atomin 
SÄTEILYENERGIAN KONKREETTISINTA PERUSSETTIÄ! 
(Mutta koska STUK- poliisipelleille silkkaapelkkä myrkkyä, niin tietysti koettaa kovin kyseenalaistaa 
selkeää atomien säteilyvarastoitumamekaniikkaa.) 
 
Elektronin 0,511MeV massa on t o k i myös ihan muuta kuin massa. Riippuen sen tavoista varastoida 
saamaansa säteilyn energiaa eri tiloissaan. Otetaan lisäesimerkki. 
– Uloimmissa valenssielektronikuorissaan hienokuorirakennetasoillaan 0,1eV. Uloimmilta 
valenssielektronien kuoirikerroksiltaan elektroni varastoi luokkaa muutama elektronivoltti 5-10eV. 
Seuraavilla kuorikerroksellaan 100-1000eV UV-fotonienergiatasoin. 
 
Kun elektroni upotetaan syvempiin kuorikerroksiin L- M- N- kuorikerroksissaan elektroni taltioi jo 
muhkeaa 10 000eV röntgensäteilyä ja jarrutussäteilyenergioita. Syvimmällä K-kuorikerroksellaan jo 100 
000eV. Kun se survaistaan siitä K-kuorikaappauksessa atomin ytimeen se vapauttaa jo rajun 1 000 
000eV säteilyvarastoituansa. Toki elektronin kohdatessa positronin vapautuu myös antiainereaktiossa 
samainen 1 000 000eV suuruinen, mutta JO gammafotonsointi. 
 
 Elektroni voi toki kaiken tämän lisäksi varastoida energiansa vaikka rajuna beetasäteilyn like- 
energiana useittenkin miljoonien elektronien voimalla. Jossain  LHC kiihdyttimessä elektroniin voidaan 
sitouttaa vielä kertaluokkia suurempia energiavarastoitumia. Lisäksi elektroni voidaan sijoittaa esim. 
ylösalaisella atomikuoreen spinpyörinnällään varastoimaan lisäenergiaa säteilytaltioonsa. Elektroniin 
voidaan niin ikään varastoida säteilyä panemalla sen pyörimään kuin hyrrä akseliinsa. Tällöin on 
kyseessä spinhyrräsäteilyenergian taltioiminen. Vastaavia mekanismeja voidaan käyttää pitkälti myös 
neutronien kuorimalliteorian mukaisissa säteilyenergian taltioinneissa atomin sisäisissä rakenteissa. 
 

603. Chemtrailer 2. 
 
Chemi R.S-foorumi US 
 
8.10.2010 14:43 MK (ei kirjautunut) En ole aiemmin suhtautunut kovinkaan vakavuudella aiheeseen 
nimeltään "chemtrails". Mutta tänään tuo asenne ainakin hieman muuttui. Olen jo jonkin aikaa 
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pistänytkin merkille, että taivaalla on nykyisin pitkiä, paksuja pilvivanoja, joita en muista vielä vuosia 
sitten havainneeni. 
 
Tänään työmatkallani himaan, ja saavuttuani Vuosaareen (itä-helsinkiin) jäin katselemaan taivasta 
Helsingin yllä, ja havaitsin siinä jotain perin erikoista. Taivas oli muuten aivan täysin kirkas, ja selkeän 
sininen, paitsi juuri tarkalleen suurhelsingin alueen yläpuolella kulki länsi-itä -suunnassa ainakin kuusi 
paksua valkoista pilvivanaa. Niitä selkeästi "vanhempia" vanoja kulki puolestaan etelä-pohjois -
suunnassa. Nämä vanhemmat vanat olivat jo tuulen myötä sen verran levinneitä, että ne olivat 
muodostaneet alueen ylle valkoisen "hattara-usvan". Erikoinen piirre länsi-itä -suuntaisissa 
tuoreemmissa vanoissa oli myös se, että ne päättyivät kaikki Vuosaaren kohdalla idässä.  
 
Aivan kuin Vuosaaren kohdalla olisi kulkenut jokin näkymätön raja etelä-pohjois-suuntaisesti, josta 
idemmäksi ei enää saisi vanaa päästää. Koitin sitten katseellani etsiä jonkin aikaa, sattuisinko 
näkemään tälläisen lentokoneen, josta moinen vana jäisi, ja löysinkin sellaisen tekemästä tuoretta koko 
suur-helsingin yli länsi-itä -suuntaisesti kattavaa vanaa. Kone lensi hyvin korkealla, varmasti vähintään 
10 000 metrissä, pohjoisella taivaalla kohti itää. Väittäisin sen olleen 747 -koneen kokoluokkaa (ja 
muotoa), eli aika suuren matkustajakoneen kokoinen, ja väriltään musta(!). Lähes kaikki 
matkustajareittikoneethan ovat valkoisia. Ja kuinka ollakaan, tämä kone lopetti valkoisen vanan 
muodostamisen suurinpiirtein etelä-pohjoinen akselilla Itä-helsingin (Vuosaaren) kohdalla. Jatkaen 
lentoaan kohti itää ilman vanaa. Mutta tässä vaiheessa kone myös katosi pian, enkä löytänyt sitä enää 
taivaalta. 
 
Nämä vanat eivät ole millään muotoa nk. contrailseja, eli normaaleja kosteusvanoja joita mm. 
hävittäjien perään jää vain hetkeksi ja hyvin kapeana viiruna. Nämä nk. chemtrailsit kestävät paikallaan 
tunteja, ja ovat pilvimäisiä, hyvin paksuja vanoja. Mutta ennen kaikkea merkittävintä on se, että miksi 
niitä ei ollut ollenkaan esim. merellä etelässä, tai Vuosaaren itä-puolen taivaalla? Miksi vanat päättyvät 
pohjois-etelä -suuntaisesti juuri tarkasti etelä-rannikolle, ja länsi-pohjois -suuntaisesti juuri tarkalleen 
Vuosaari-Sipoo alueelle, muodostaen tarkalleen vain ja ainoastaan suurhelsingin yläpuolelle 
ristikkomaisen pilviharson?  
 
Harsomainen utu hiipui selkeästi myös kauempana pohjoisella taivaalla. Netistä löytyneistä lähteistä 
löytyy spekulointeja mm. siitä että ilmakehään pumpatuilla kemikaaleilla ja niihin sekoitetuilla 
metallipohjaisilla (alumiini ym.) pölyillä muokattaisiin ilmastoa siten, että osa auringon säteistä 
heijastuisi pois maasta, ja tällä viilennettäisiin ilmastoa, ehkäisemään "ilmaston lämpenemistä". Tämä 
ei voi mitenkään olla looginen selitys sille, miksi nämä kemikaalivanat ovat maantieteellisesti tarkalleen 
Suomen pääkaupungin päällä. 
 
Väistämättä tämä pistää spekuloimaan, että luontoomme lasketaan hyvin salassa jotain. Koska toiminta 
on salaista, se ei voi olla positiivista. Olen kuullut riippumattomista journalistilähteistä, kuinka 
muutamissa entisen Neuvostoliiton maiden alueilla, kuten Ukrainassa, on raportoitu tuntemattomista 
koneista, jotka ovat laskeneet pikkukaupunkien ylle sumupilviä, ja jonkin ajan kuluessa, alueella ovat 
ihmiset saaneet terveysoireita, tai alkaneet peräti sairastaa erinnäisiä sairauksia. Kun asiasta ei mikään 
taho ole suostuvainen tiedottamaan, tai edes kommentoimaan, onkin luonnollista, että monenlaisia 
spekulatiivisia selityksiä nousee ajatuksiin. Kuten, onko näillä kemikaalivanoilla, ja kansalaisten 
rokotuskampanjoilla yhteyttä? Onko nykyisillä kyseenalaisilla rokotteilla tarkoitus heikentää ensin 
massojen immuniteettiä, ja ainakin tiettävästi raskasmetallia sisältävillä kemikaalivanoilla - niiden 
joutuessaan hengityselimiin, sekä juomaveteen - jokin ihmisen elimistössä katalysoiva negatiivinen 
vaikutus? 
 
Näitä kemikaalivanoja on havaittu lisääntyvässä määrin jo ympäri maailman. Netissä on jo muutamia 
asiaan perehtyneitä sosiaalisia yhteisöjä, ja maailmalla yhä useampi tutkija on nostanut aiheen 
puheenaiheeksi. Aiheesta on myös kirjoitettu kirjoja. Kuten mainittua, en ole aiemmin suhtautunut 
vakavissani aiheeseen. Mutta nyt nähtyäni ilmiön taivaalla omin silmin, voin vain sanoa, että mikään ei 
puolla sitä "luonnollisena", "perinteisenä" tai "sattumankaltaisena" ilmiönä, eikä sitä voi millään muotoa 
yhdistää normaaleihin kosteusvanoihin. Väittäisin, että päällemme lasketaan kiistatta parhaillaan jotain 
tarkoituksellisesti, suunnitelmallisesti ja päämäärähakuisesti. 
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                -------------- 
Nimimerkki MK:lle  
 
 Koska emme VOI luotta korruptoituun POLIISI voimiimme, emme TV, radio edes lehdistön 100% 
vaikenemiseen, on ITSE annettava juuri tällaista taustoitustietoa suorana 
kansalaistottelemattomuutena! Nimittäin miltei JOKA foorumissa maassamme nykyään bannataan 
systemaattisesti asiallisesta chemtrailkirjoitteluista. Erityisesti jos sen kytkee YDIN-totuuksiinsa! 
 
-Itse olen Olkiluodon päällä todennut SAMAN, että tuota chemipaskaa ei päästetä merien päälle. Koska 
tämän myrkkypilven PÄÄKOHDE on saattaa taivaalta imuroidut säteilypaskakertymät suoraan ihmisten 
elimistöihin tuhojaan tekemään. 
 
-Minulle oli myös täysin UUSI teito se, että chemimyrkytystä täsmätään Helsinkiin? Tällainen on shokki. 
Koska päärikolliset asiassa YDIN-herrat asuu sielä. Jotain todella, TODELLA outoa siis olisi m i k ä on 
niin paljon entistä pahemmaksi muutunut, että ydinherraskaiset sallisivat itsensä myrkyttämiset näin 
tuntemattomasti vaikuttavin myrkkytonnistoin?  
 
-Itse asiassa näppituntumana kuulosti siltä, että koko prosessi on systemoitu jotain normaalista 
chemtrailauksesta poikkeavaa myrkytystä! Sitten käytetty kemikaali perustuu vanhemman säteilyn 
"imemisen" sijaan säteilyn "poishuhteluun"! Jo se hämmästytti, että kerroit koneen olevan MUSTAN! 
Olkiluodossa käytetyt venäläiskoneet koneet on vitivalkoisia AINA. 
 
Käsiini jää tässä uutisoinnissa vain 2 realistista vaihtoehtoa. 
 
A/ Ydinala ja valtiovirannomaiset ovat tajunneet jäävänsä kiini chemtrailerrikoksistaan ja syöttävät 
kiihtyvästi "disinformaatioitaan" monin tavoin ja tasoin. 
 
B/ Ydinsäteilypäästöt on JO kasvanneet niin totaalitääriseksi, että nyt EI ENÄÄ yritetä pelkästään 
mätkiä säteilypäästöjä ennen suurkaupunkeihin tuloaan ihmisten niskoihin. Vaan nyt on siirrytty B-
vaiheeseen ja koetetaan enää luoda Helsingin väestön suojaamiseksi kaupunkien päälle säteilyhylkivää 
suojakupollia kemikaalein! 
 
Yhtä kaikki tilanne näyttää globaalisti luisuvan alati kauemmas päättäjiemme hallinnasta. 
 
[b][color=red]!!!Haluan nyt alleviivata, näyttääneeni tämän juttelujakson osoittaakseni sen miten 
SYSTEMAATTISESTI MAAMME  YDINTURVAVIRANOMAISET TÄYTTÄVÄT FOORUMIMME 
DISINFORMAATIOLLAAN!! [/color] [/b]  
 
[color=red][b]Helsinkiä  E I  OLE RUISKUTETU!!![/b][/color] 
              ----------------- 
 
Jatkoa 11.10.2010 
 
US Söyringi-blogi. 11.10.2010 12:46 Whistleblower (ei kirjautunut) Raija Sivu: Muutama kysymys 
aiheesta: 
 
1. Miten olet aikonut varautua tulevaan ? 
2. Jos menet bunkkeriin / kellariin, kauanko siellä pitää olla jotta tilanne normalisoituu ? 
 
Ja muuten, Vuosaaren yläpuolella on nähty kemikaalivanoja, ja jo niitä on Espoon yläpuolella, niin se 
leviää varmasti HKi:n ylle. 
ps. USA:n hallitus on rakentanut jo laajoja maanalaisia kaupunkeja itselleen ja lähipiirille, joten jotain 
siellä odotellaan tapahtuvaksi. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JjjIy1DO0gs 
http://www.youtube.com/watch?v=B9EpqBf0oCY 
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*Kuten HYVIN arvasin, Helsingin ylle EI näitä chemtrailausmyrkyttäjiään ydinrikollistemme asuinalueille 
EI suin surminkaan päästetty. Vaikka neteissä disinformoitiin, miten Helsinki olisi jo ruiskutuskohde, niin 
EI! Noin valtavasti ydinherrat omia myrkkyjään siis tietää peljätä. Espoossa taas ei ole ydinherroja ja 
sinne tuhoatuovaa ruiskutusta on nyt ankarasti alettu keskittää, koska alati kasvava 
ydinvoimalapäästöjen ilmaionisaato runnoutuu uhkaavan lähelle Helsingin esikaupunkialueita ja 
säteilymyrkkyjen alasmätkintään ei kalusto enää maakuntiin kunnolla riitä. Tilanne pahenee siis h u r j a 
s t i  taustalla! 
                  --------------------- 
 
Chemisynti 3. 
 
*Chemtrailaaminen maailmalla on saamassa niin paljon julkisuutta rinnakkaisilmiöineen, että oli aika 
niputtaa aiheeseen liittyviä ultrasalattuja taustoja kokonaisuuksiksi. Jotta ihmiset tajuavat mistä on kyse: 
http://kuvaton.com/k/bAo.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/bAo.jpg[/img] 
 
Turun sanoma CHEMI-PINK. 
 
On erittäin mielenkiintoista seurata miten päivä päivältä ydinrikollisten hyysääjäksi JO eduskuntaa 
myöten haukutut maamme vastuuvirannomaiset reagoivat kansan kasvaviin paineisiin lyödä 
ydinrikollisten loputtomat megatuhot julkiseen tarkkailuun pöydälle. Huomaan kyllä millaista kasvavaa 
panikoitumista alkaa muodostua, kun edes ilmatieteenlaitoksesta ei ENÄÄ osata /uskalleta antaa 
vastauksia siihen miksi välittömästi ydinvoimapäästöjä ruiskuttaneitten chemtrailauskoneitten 
vanapölystä mitataan käsiin räjähtäviä myrkytyskasvujen päästöjä? Ehkä moiset kädettömiksi ja 
sanattomiksi pelotellut virkabroilerit on syytä vaihtaa sellaisiin jotka myös n ä k e v ä t ydinrikollistoimet, 
kuten kansa jo kasvavasti?! (Tässä artikkelissa muuten valtiotoimin hauskasti romuttuu myös SUPO:n 
yleisin valhe siitä miksi ydinvoimaloitten säteilykasvut kiihtyvästi punaavat taivaitamme, eli 
tulivuorienkaan tuhkaa EI enää haluta naurettavana, ketään uskomattomana väitteenä syyttää.) 
http://kuvaton.com/k/b1n.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/b1n.jpg[/img] 
            -------------- 
 
 Paljastava polttopatentti! 
 
US- Söyringin blokista sain poimittua paljon paljastavan USA:n chemtrailauspatentin. Ihmismieli on siitä 
mielenkiintoinen, että haluaa aina kun  on mahdollista luokitella ympäristönsä ongelmat sanojalleen 
"hallittavampaan" muotoon. Otetaan esimerkki. Lentokoneitten chemtrailerruiskutusta on "haluttu" 
määrätietoisesti  
esittää ydinhallituksen puolesta arkisena vesivanana. Ilmiöön tulisieluisemmat kytkevät mm. hallitusten 
siihen kylvetyt esim. sikanuhan kaltaiset haitta-aineet, tai vaikka ei GMO-kasveille haitallista 
alumiinikasvua kansalaisten eriasteisiksi kontroloinneiksi. Tässä on vähemmän harkittuja yksityiskohtia. 
 
Miksi ruiskuttaa laivanlasteittain silmänkantamattomia korpia viruksilla, kun täsmärokotuksin tai vaikka 
ruuassa, vesijuonnissa sama teho saataisiin aikaan. Kuin vaikka taannoisessa yhden sokeripalan 
kansan poliorokotusefektissä? Miksi käyttää tautia, jota vastaan riittää perusterveys tai rokotepiikki? 
Miksi tuottaa alumiiniylijäämää peltokasvien harmiksi, kun samalla vaarannetaan metsät, meret yms.? 
Eikö olisi globaalia tehottoman alumiinikylvön sijaan tuhannesti helpompaa tehdä kuten USA tekee 
tuottaen ruokakulttuuriin kertakäyttö  
kasvikantoja jatkuvin USA-uudissiementen oston pakoin? 
 
 No jatkoon chemtrailauksen eräs keskeinen laite, jossa levitettävä bariumit muutetaan + 4 000C 
palossaan 3/4 osaltaan p u h t a a k s i elektronituottoisaksi ionisaatioplasmaksi. Tästä seuraa 
muutama mielenkiintoinen lisä edelliseen. Kun chemtrailer EI olekaan NSA:n väittämää ruiskutusta, 
vaan polttoa, niin siinä myös moisilla kuumuuksilla palaa sekä vesi, että virukset, että käytetyt 
kemikalioaineet alkutekijäatomeikseen. Mikä poistaa automaattisesti systeemiin viranomaistahojen 
syöttämät disinformoidut monimutkaiset kemikalisaatioefektit huis hemmettiin! Systeemi EI voi tuottaa 
esim. väitettyjä "hirviögeeniviljelmiä, GMO geenimanipulaatiokasvustoja"  
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yms. ihmisten elimistöön istukkaina. 
 
Eikä esiin vängättyjä outoja aivotoiminta- anomaaleja ja vastaavia monimolekyylejä suoraan. Itse 
asiassa jos tarkemmin tutkitaan + 4 000C lämpötilassa rikotaan JOPA atomien valenssielektronien 
kemiankytkennät kaikki! Alla kerrottu polttoplasmasysteemi on tähdätty käytännössä yhtä keskitettyä, 
mutta sitäkin salatumpaa tehtävää varten. Maailman 450 ydinvoimalaa ovat syytäneet vuosikymmenet 
rajua hallitsematonta säteilyeroosion kertymää maailmaamme. Nyt säteilyionisaatio uhkaa jopa 
typpikehäämme aikoen polttaa sen happensa kanssa pulveriksi. Säteilyn alla tuhoutuva esim. reaktorin 
rautapönttökin menettää valenssisidoselektronejaan säteilypaineen poispuhaltamana. Ongelmaan 
esim. Fortum on vastannut Loviisassa p o l t t a m a l l a  reaktoripönttöön liekkipalon emittoimaa ja 
tuottamaa elektroniylijäämää. 
 
Ydinvoimalan tuottama mm. kanavasäteily on erittäin aggressiiviseksi vioittunutta elektroniköyhää 
alkuainetta, esim. kaasuuntumaplasmaa arki-ilmassamme. Elektoniköyhtymien anomaliat 
ydinvoimaloitten ääreltä ulottuvat jo satoihin kilometreihin. Ydinturvahallinnon käynnistämien 
chemtrailausten ja HAARP tehosteitten tarkoitus on siis ymmärrettävää panikoitumista tuhokasvun 
edetessä kaikkialla ympäristöömme. 1/ Tuottaa elektroniylijäämäistä materiaalia ydinvoimalan 
mittaamatta jätettyyn säteilyeroosion tuhon ympäristöihin. HAARP on tässä systeemi jolla 
ilmavirtauksien säteilyhävitystä epätoivoisesti koetetaan kontrolloida.  
 
Tehostamalla chemtrailauksen efektejä ja ionisointihehkuttamalla radiofotonointipainein altapäin 
tavattuja ydinvoimaloitten säteilyionisaatiopilviä. Jolloin niitä koetetaan epätoivoisesti mm. 
säteilykeiloittaa avaruuteen ulospäin. Chemtraileroinnin idea maksaa omaisuuksia, mutta siihen 
harhaansa virhemeristään oppimaton ydinala haluaa nyt uskoa. Ainakin paperilla sillä voitaisiin antaa 
tekohengitystä säteilykertymiinsä kuolevalle maailmallemme. Jotta ydinvoimataloutta siedettäisiin yhä 
jatkoon. Todellisuudessa kuitenkin systeemi ajattaa maailmaamme ydintuhostaan 
MEGAglobaaliydinkatastrofiin! 
             --------------- 
Mielenkiintoisia patentteja: 
http://www.lightwatcher.com/chemtrails/patents.html 
 
14.10.2010 18:43 Riikka Söyring Toden totta! Patentteja asioista joita ei ole kuin foliohattuhörhöjen 
harhautuneissa aivoissa;) 
 Ioniplasmakaasujen, säteilyeroosioiden, neutronivuokyllästeinen kanavasäteilyjen 
temmellystaivaamme tuottaa JO näin murskaavaa dokumentaatiota jatkostamme. 
14.10.2010 18:40 Riikka Söyring Tikkurilan kellotapuli ja liekehtivä  
taivas Vartti-lehdessä   
http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/liekehtiva_torni/ 
 
(Suomennus chemytrailerpatentista).Paremmaksi osoittautui, 17 prosenttia BaCl2 -16 prosenttia Ba 
(NO3) 2  
-67 prosenttia N2 H4 / F2 järjestelmä joka antoi suurimmat määrät valo(fotoni- ionisaatiota) 
tehotaajuusalueelle 4554 Ba ja 5535 Ba ° spektritaajuusviivoina. Kokeet osoittivat, optimaalinen hapetin 
ja polttoaineen suhde järjestelmään on 1,32 ja 1.00. Sisältäen 8,52 painoprosenttia bariumia. Arviolta 
68,1 prosenttia oli ionisoituneita. Järjestelmässä oli suurin suhteellinen valon (fotonielektroniemission) 
intensiteetti. Antaen eniten Ba ° ja Ba ioneja ja näyttäisi olevan optimaalinen järjestelmä barium 
hyötykuormana. 
 
Kaikissa järjestelmätesteissä todettiin, että suhteellinen valo-emissio saavutti huippunsa vuoden O / F, 
joka vastaa stoikiometrisiä yhtälöä tuottaen bariumia yhtenä reaktiotuotteena ja suhteellinen valoteho 
oli herkkä O / F. Muutto molempiin suuntiin optimaalisesta  O / F tasosta aiheutti jyrkän laskun 
suhteelliseen emissio ionituottoon. Tyhjiötesteissä kunkin systeemin syttymisen on testattu olevan 
sujuvaa ja esimerkiksi ambient testit pidettiin palotilassa. Ionisuihkun laajentuminen nopeasti tyhjiöön 
laski atomien ja ionien tiheyttä valoliekissä, jonka aiheuttaman valotasot on noin 1  / 37 1 / 50 
voimakkuus ko. pitoisuuksien testeissä. Ionisoitumisen  
osuus oli suunnilleen sama tyhjiön ja ympäristömme paineen testeissä. Nyt keksinnön uskotaan 
toimivan. 
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Polttoainesäiliö paine voi olla välillä 6,89-20.06 ¥ 105 Newton/meter2. Jäähdytetyt hapettimet kuten 
OF2 ja F2 on  
typpinestejäähdytettäviä. Painehäviöt 5,24-10.2 ¥ 105 Newton/meter2 koko aukolta. Polttoainekuluma 
ja hapettajakulun virtojen välillä 2.05-6,82 kg / sek kerrallaan. Koko Järjestelmä toteutetaan ylempään 
ilmakehään tai planeettojen väliseen avaruuteen! (Myös lähiavaruusäteilyn hallinta kuullu 
chemtrailaussuiojauksiin). Poltosta  
johtuvia korkeita liekin lämpötiloja, noin 4000 ° K.. 
 
 Osin määrittelemätön saatu kemiallinen aktivointi tuottaa suhteellisen paljon Bariumionien liekkiä, joka 
on erittäin toivottavaa. On arvioitu, spektroskooppisen ionisaation voivan olla jopa 75 prosenttia 
vapautettavasta plasmasta. Verrattuna jo oleviin järjestyksessä 1 prosentin aiemmin Ba - CuO 
vakautettuihin järjestelmään. Joka nojautuu lähes kokonaan auringon sekundäärisen fotoionisaation 
tuoton, ajasta riippuviin ilmiöihin. Edelleen vähentäen käytettävää bariummäärää jo tunnettuun 
järjestelmään. 
 
Näin ollen on helposti todettavissa, että esillä oleva keksintö tarjoaa luonnostaan tehokkaamman 
prosessin tuottaa barium pilviä jossa aste ionisaation tuotto plasmassa on paljon suurempi. Myös 
nesteytysjärjestelmän keksinnön avulla on mahdollisuus saavuttaa halvemmat kustannushinnat niin, 
että lentotrailerityyppinen ionisaatiopilvien vapauttaminen voidaan saattaa myös halutuiksi piste-lähde 
tyyppiseksi täsmäruiskutuksiksi (ydinvoimalapäästöihin). Lisäksi parantaen nestejärjestelmän 
keksinnön vaikutuksien muodostumista barium atomien ja ionien kellotettuun hallittuun 
jatkopalamisjaksotuksiin. Jolloin kaasupilvien laajentuminen korkeissa lämpötiloissa aiheuttaa 
mahdollisimman vähän bariumin uudelleentiivistymistä ruiskutusten vapautussumuun.. 
 
Patently Obvious  A Partial History of Aerosol and Weather Related Technologies 
http://www.seektress.com/patlist.htm 
             ---------- 
 
US- blogista 
 
- Eilen 15.10.2010 MTV3 esitti miten maailmalla jo 10-kertaa ydinvoimaa 41% suosiollaan tieltään 
plogannut tuulibisnes jyrätään valtioväkivalloin. Kun EU:ssa ydinvoima sai kannalleen enää EU:n 4% 
rahoituksen niin mitä sanaili haatateltu SAINT-kalunaherra vaikein vatsoin? "Meitä on y l e m m i l t ä 
tahoilta vaan p a k o t e t t u eväämään aiemmin lupaamamme tuulipuistohankkeet maillamme 
systemaattisesti!" Niin ydinalan herppeisillä on siis maassamme ylivalta JOPA armeijamme johdon yli! . 
.  
 
- Ei herranen aika tällaisen vyörytyksen ääressä joku ydinkriitisempään pyrkivä paikallislehtitoiminta ole 
kuin akana tuulessa! Miettikääs nyt! Kuvaavaa asiassa on myös fakta miten maailmalta EI 
vuosikymmenten tuulivoimaloitten rakenteluun ole armeijat hiiskuneet vastaavista "tutkapeilaa" 
ongelmistaan. Nyt vaan SAINT on "ylhäältä määrätty" jarruttamaan sisällisodallaan KAIKKEA 
mahdollista ydinvoimaloita uhklaavia energiamuotoja! Aivan sairasta taas. 
 
-Täällä US-Söyringi- blögissa on otettu esille useita mielenkintoisia "chemtrailaamiseen liittyviä" 
nyanseja. Päälimmäisin kommentti, jota itsekin hämmästelin. LAPISSA EI CHEMTRAILATA! Ei Oulun 
yli. Ei kai se pohjoinen mikään erikoisalue voi ilmastoeriönä olla? Ai niin mutta sielähän EI ole 
YDINVOIMALOITA KOKO POHJOISMAISSAMME! 
            ------------ 
 
 

604. Huurua reaktorihuoneissa. 
 
Huurua reaktorihuoneissa. 
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Alustukseksi. Voin melkein vannoa. . ja vannonkin, jos vien pystymetsäkansalaisen ydinvoimalaan 
kierrokselle. Niin hetimmiten y k s i erityisominaisuus avartaa äänikenttää ensilausunnoissaan. "Miksi 
ihmeessä täällä on tällainen hornamainen kylmäävä viima? Eikö sitten yhtään pienempi 
kakofoniamelun tuuletus riittäisi? Tässä tulee jo silmäpako sukkahousuihin pelkästä jalat irti lattiasta 
tempovasta viimasta. . !) 
 
 Niinpä, kysyjä jää myös muista syistä kylmäksi, ei vastauksia suulainkaan ydinherra osaa ja uskalla 
antaa. Edes voimalan työläisien kurssituksissa TVO ei ole hiiskunut sanan sanaa miksi tosiaan valmiit 
valkomaalatut tyhjät massiiviset betoniseinähallit tuuletetaan niin hurjalla viimalla, jotta sisään tunkeva 
huurustuva viima uhkaa herkkiä voimalan laitteita välittömillä tuhoilla. Kaikkialle ilman mukana 
kulkeutuva ulkoilman kosteus, kun erityisesti paukkupakkasilla saattaa pudottaa tuhoonsa voimalan 
rakenteita, sekä pölykertymin, että esim. kosteuskertymin. 
  
 
Kun TVO:n ydinvoimalat startattiin 1970- luvun loppuun. Muistan elävästi jo alkukuukausista miten 
laitoksen valtavien siniharmaitten teräsovien pyörremyrskyjen työntämisen hallitsematon mäiske kaikui 
voimalan rakenteissa. Monta läheltä piti ja miksei onnettomuutta aiheutui kuin massiiviset 
tonniluokkaiset teräspalo-ovet imuroituivat aivan hillittömien megawattisten puhaltimien käytävillä 
kyntämiin imuihin ihmispolojen näpeistä. Kun aihe otettiin esille mm. työturvallisuusasiana, myös silloin 
ei TVO:n johto perustellut millään tasoilla, m i k s i jääkylminä olevia totaalityhjiä käytäväkilometrejä 
kiersi tauottomat sykloniparvet. Tätä hirmumyrskyryskyä ei pysäytetä i k i n ä ! Ei sen paremmin 
revisiohuoltoon kuin edes puhallinhuoltomiesten tunkeutuessa megaisojen 4-kertaa varmistettujen 
huollossakin käyvien hirviöiden kitaan! Työsuojeluvaltuutetuilta ei sanan sijaa aiheessa ikinä! 
 
Monet varmaan muistavat miten 1985–87 paikkeilla oli Suomessa vallan mielettömät kuukausiputkeen 
kestävät -30C pakkasjaksotukset. Olkiluodossa tilanne synnytti katastrofaalisia kauhun hetkiä. Vaikkei 
asiasta ulospäin kukaan tutusti uskaltanut hiiskua. Jos katsotte OL-1 korkeinta voimalan B-
reaktorirakennuksen etuosaa. Huomaatte laitoksen edestä katsoessanne vasemmalla ylhäällä valtavat 
ilmanottoaukot. Niiden läpi johdetaan aivan käsittämättömät ilmamäärät voimalan reaktorikäytäviin ja 
halleihin. Näillä ei toki jäähdytetä, koska voimala jäähdytetään tietysti mereen. Mainitut mystiset 
pyörremyrskysyklonit syytävät "huuhteluilmaansa" pitkin kylmiä voimalan tyhjää tyhjempiä 
valkosiniharmaita betoniseiniä ja lattioita tauotta. Kukaan ei tiedä vaan miksi? 
 
Tai, no. . . Aina me kysyneet nyttemmin. 1985 paikkeilla ensimmäisten megapakkasten ilmaantuessa 
ilmoitti noita tuuletusjumboja (jostain syystä?) Hypertarkkaan kontrolloivat erikoisvalvontalaitteet. 
(Huom. Posivan Onkaloon vastaavat jälkiasennettuna pakollisia!) suuria ongelmia. Huoltoväen 
rynnätessä paikalle todettiin miten, B-rakennusseinässä noin 50m. korkeudella olevat valtavat 
kuitupussisuodattimet olivat imeneet ydinlauhdealtaasta sikiävää meren sumuhuurretta 
paukkupakkasissa. Suodattimet olivat peittymässä hallitsemattomasti jäälumeen. Mitä tehtäisiin? TVO, 
STUK EI toki ollut "ylipäätään mistään" huolissaan. 
 
 Mitä väliä sillä oli vaikka +2C lämpöiset hyytävän kylmyyksien käytävät olisivat muutaman päivää edes 
"hiukan" pienemmän hurrikaanin kynsissä. Aivan liian moni ydintyöläinen oli ollut jäätymässä 
pakolliseen yksinkertaiseen ihonmyötäiseen kenkärajatilojen valkoiseen peltihaalariinsa. Valitukset 
kylmyysvammoista olivat silloin enemmän kuin syystä myös työterveysasia. Niin asia, johon ei vaan 
haluttu puuttua jostain syystä ko. tuuletusta säätämällä. Mutta sentään, edes joku sitten vähin äänin 
kysyäpirautti ASEA-laitostoimittajalle. Oli kai enemmän huolissaan, etteivät kalliit puhaltimet vaan 
jäätyisi tärviölle. 
 
 No hetken aikaa Ruotsista oli linjat kysyjään tuskaisen lukossa. Sitten lakoninen ydinlaitosinsinööri 
tokaisi bo svensk:". .Niin emme mekään täällä Rutsissa olisi huolissamme mainitusta käytävienne 
viilentymisen pysähtymisistä. Mutta jos haluatte pitää maanne myös jatkossa elinkelpoisena, niin 
tietäkää tämä. JOS nuo ydinvoimalalle elintärkeät puhaltimet pysähtymään päästätte edes 17min 
ajaksi, huolenne ovat ohi.. . Laitoksestanne ei poistu YKSIKÄÄN enää elävänä! Jos voimalaitoksen 
säteiltyionisaatio päästetään nousemaan tuuletuspuutokseen, saamme alkaa evakuoida 
ydintuhostanne myös täällä Ruotsissa. . .!" JahassiS! . Totesi soittava TVO:n laitospäällikkö ja antoi 
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puhallinhuoltajille tuiman käskyn. Vaikka, kirveillä, dynamiitilla räjäyttää tukkeutuvat suotimet tieltä, sillä 
Rh- haalin beetasoihtupoltin aiotaan jatkossa pitää käynnissä mistään piittaamatta vaikka v ä k i s i n!  
 
Tämän soiton hysterian peruspelkotilaansa ajanut ydinvoimalaitospäällystö muutti taktiikkaansa 
paniikinnomaisesti. Voimalassa vähennettiin merijäähdytettä tramaattisesti. Vuosikymmenen TVO- 
Siperian kylmyys, vaihtui kesähelteillä korostuviin seinämien helvetillisiin +50C saunatunnelmiin. 
Kukaan ei toki tikullakaan uskaltanut kajota pyhiin beetasoihtupuhaltimiin ja niiden tehotuuletuksiin 
enää ikinä! (Paitsi toki minä, mutta se on jo eri juttu). ASEA opetti kerrasta, että hirmumyrskyn 
kuljettamat virittyneet 10-kertaisesti IAEA- valheita suuremmat mm. neutronivuokertymät, joita ei siis 
edes mitata. Vaanivat tuon ydinvoimalaa runtelevan hurrikaanin kuoleman kidasta. Vain 15min erottaa 
väen 1 000 000ev/n beetasoihturäjähdyksistä aina! Oli laitos seisokissa tai ei niin kaikkialle voimalaan 
tunkeutunut varastoituneet kanavasäteilyt, termiviresäteilyn varastoitumat ja tappavat neutronivuot 
vaanivat säteilynsä teuraikseen meitä kaikkia. 
        ---------- 
 
Miljarditappoa! 
 
TVO Uutiset lehti lokakuu 2010. "TVO on toimittanut Varsinaissuomen ELY- keskukselle, Eurajoen 
kunnalle ja Raumanmeren kalastusalueelle selvityksen jäähdytysveden mukana Olkiluodon 
voimalaitoksiin ajautuvista kaloista. OL-1:lle lasketaan vuoden aikana ajautuvan 6,3 miljoonaa kalaa. 
OL-2:lle puolestaan 4 300 000 kalaa/vrk. Tonneina kymientonniluokkaa per laitos. Uhreiksi joutuvat 
nimenomaan heikommin uivat tärkeimmät kalan poikaset." 
Toimittuaan yli 30v TVO on jo tappanut enemmän kuin 300 000 000kpl kaloja! Eli nyt saatu kalamäärä 
oli alkuun heittämällä 10-kertainen ennen kun täystuho tappoi Selkämeren kalat nykypohjamääriinsä. 
OL-3 tuplaa ja OL-4 triplaa jatkoon ydinuhrien tappomäärät pitkälle yli MILJARDIIN KALAAN! .  
 
TVO on vihdoin viimein yli 30v esteittä kaloja tapettuaan joutunut mittauttamaan tämänkin 
ydinrikollisuutensa salatut massatuhot. Uutisiin joita ette lisäkseni edelleenkään maamme 
ydinsensorien ohi muilta kuule lehdissämme. Koko mittauksiin ryhdyttiin vasta kun aloin kirjoittelemaan 
julkisuuteen miten Olkiluodon purkuvesissä on hehtaareittaan valkovaahtoista kalasakkaa toisinaan 
enemmän kuin vettä konsanaan. Kuvaavaa aiheelle on, ettei y k s i k ä ä n lehdistön edustaja 
vaivautunut kertaakaan noina vuosikymmeninä edes katsomaan TVO:n takapihalle laillani millaisella 
massamurhaamisellaan TVO tappoi koko Selkämeren kalat ikiajoiksi! Tämä tutkimus kertoo TVO:n 
tappavan toimintavuonaan toistakymmentä miljoonaa kalaa! Jotain tämän rikollisuudenlajin tyylistä 
kertoo se, että tuskin yhden linnun vuodessa kolhivista tuulimyllyistä Suomen lehdistö aukoi päätään 
vuosia lintujen silpojina. Mutta kun Itämeren kaloista Milkas ilmoitti ydinvoimaloitten jo 2006 teurastavan 
kolmanneksen oltiin hiljaa kuin hiiri lapasessa. Jälleen kerran ei voi kun oksentaa maamme 
tiedotusmoraalittomuuksille ja systemaattiselle ydinalan nuoleskelukulteille. 
            ------------ 
 
MUROBS-foorumin satoa. 
 
– Stirlingin kuumalämpömopon hyötysuhde on helposti dieselmoottoriluokkaa 39 %. Heittämällä 
perusfossiilipolttoauton 25 % hyötysuhdetta parempi.  
  
 [b][color=purple][b]– Ydinvoimalan lähtölämpö on Loviisan paukkutiinussa moponössö +299C. Kun 
taas peruspolttomoottorissa pörrää +1 000C peruspalot! Tässä on totalitäärinen ero. Ydinvoimalat on jo 
tämän takia haaskuun huippuja ja pakko lauhduteta maksimiviileään, eli veteen joka ei saa ylittää ikinä 
lain mukaan +30C tai loputkin hyötysuhteet menee. Siltikin lämpöero jää luokkaan +250C. Kun taas 
mikä TAHANSA biopoltin, diesel, auto, lentokone, kivihiilivoimala voidaan puhallinjäähdyttää vaikka 
+50C Saharan ilmahehkuun ongelmitta, ja silti lämpöero jää ydinsekoiluun 4-kertaiseksi! Lisäksi tosiaan 
IAEA:n ydinturvalaki 100 % k i e l t ä ä ilmajäähdytteet v a i n koskien ydinvoimaa![/b][/color][/b] 
  
 – Täällä on myös taktisesti unohdettu että mitä t a h a n s a muuta kuin jälleen kerran ydinvoimaa 
voidaan polttaa todella hyvin suoralla POLTTOKENNOLLA sähköksi. Siitä kiva prosessi, että 
hyötysuhteet triplaavat kerrasta 75 % -80 % siivuun!) Erityisen hauskaa tässäkin mallissa on, ettei 
koske, oivoi ydinvoimaa edes vahingossa. Mutta on reaalia toki kaikille, ihan kaikille muille jopa 



988 
 

biopolttoaineautoille mahdollista. Poltossa käy maakaasut, bioöljyt, alkoholit, bensiinit, metaanit, 
kiintohiilet, (ei tuota muuten CO2 päästöjäkään kertoo saksalaisten kokeet.) Koska, hiili voidaan näin 
BIO- prosessoida bakteerein BIO- kaasumetaaniksi.) Ja tosiaan monta muuta hauskuutta tässäkin 
kennopoltossa on. Myös tämän prosessin jäähdytys on ongelmatonta ilman veden tippaa tutusti 
kuivaan ilmaan! 
  
– Ydinvoiman kaukolämmön kieltää IAEA:n ydinturvalaki ehdottomasti! Koska säteilyenergiat tarttuvat 
veteen, m y ö s kaukolämpövesiin muuttaen sen tappavaksi mm. deuteriumeiksi ja mm. 12,3v 
sekundäärisesti jälkisäteileväksi esim. tritiumeiksi! 
  
 – Venäjä muuten teki jokin aika sitten mielenkiintoisen kokeen. Avaruudesta suunnattiin s u o r a a n 
auringonvalo valaistavaan urheilukenttään ja homma pelitti Siperian kaamoksessa kuin puikki! 
Hienointa tässä kokeessa oli, ettei tarvittu edes voimalaitosta ja hyötysuhde Aurinkovalolla avaruudesta 
tuotuna yli 90 %! Näin siis saatiin suoraan maahan sekä valot, lämmöt, että vaikka kasvien tuotannot 
triplattua hehtaaria koiden. Toki auringon lämmöllä sulatukset, prosessikuumennukset yms. onnistuu 
heittämällä. Miksei tosiaan talojen katoille kuitukimppu ja valot ilman sähköä huoneisiin myös näin? 
Japanissa toimii ko. systeemein kokonaiset jättikerrostalot. Hyvin samaan ideaan perustuu toki fotonien 
suorakäyttö myös niin että tehdään auringonvalon käyttöinen mikroaaltolähetin. Lähettimen teho 
neliömetrille vaan ajetaan niin pieneksi, Auringon fotoniluokkaan muutama kW/m2 jolloin ison pinta-alan 
maan vastaanottoantaneissa voidaan pitää jopa viljaa, kotieläimiä ja vastaavia ongelmitta. Lautanen 
kerää mikroaallot sitten maan sisään kaivettuna sähköenergiaksi muuntaen. 
  
 – Kursk tuhoutunut ydinsukellusvene edustaa tosiaan klassista 20cm paksua umpititaanista 
sukellusvenettä. Kuori on noin mielettömän paksu t i e t y s t i mm. syvyyspommien ja sukellustensa 
maksimisyvyyden tavoittelun takia. USA:n 400kpl sukellusveneitten vastaavaa upotusta muuten 
kesällä-10 kysyi maailmalta lupaa tähän suoraan presidentti Obama! Ydinsukellusveneitä EI uskalleta 
tosiaan uudelleenkierättää koska kukaan ei ole niin hullu, että henkienvaaralliseen 
säteilysaastahomman uskaltautuisi. Kuka ylipäätään k ä y t t ä i s i  säteilyn pilaamaa näkemällä 
tappavaa kierrätysmetallia? 
  
– Ja vaikka uskaltautuisikin purkuun yms. niin tekijät kuolisi hetkessä. Saksa purki tusinan verran SEV- 
maitten uudenkarheita ydinvoimaloita. Kustannukset olivat 5-kertaa ydinvoimalan rakentamisen hinnat! 
Saman koepurun toisti Ruotsi, USA ja mm. Englanti. Sen jälkeen todettiin yksituumaisesti ettei 
ydinvoimaloitakaan pureta, vaan annetaan jäädä s a d o i k s i vuosiksi niineen kenenkään uskaltamatta 
niihin koskea tikullakaan tulevien sukupolvien megariesoiksi. Syy oli selkeä. Sekundäärisäteilyt, 
neutronivuot, ydinsäteilyionisaatiovarastoitumaenergiat oli aktivoinut k a i k k i metallit ja rakenteet 
ydinvoimaloissa ihmiset tappavaan tasoon! Ydinalan tästä 5-kertaistuneet kustannukset 
realisoituessaan todellisiksi nostaisi ydinsähkön hinnan yli 5-kertaiseksi myös. 
  
 – Täällä foorumilla on pelleilty toivosta saada fuusioreaktorit. Niin ikään silkka kupla. Auringon 
fuusiossa on oleellisia eroja tähän maan päällä kokeiltuun. Auringossa vetyatomit vaativat 
sulautuakseen heliumiksi vuosimiljardien ajan! Lisäksi auringon fuusiossa EI VAPAUDU 
NEUTRONIVUOTA! Maan päällä onkin fuusiokehitelmissään kyseessä valovuosia totaalisen e r i   p r o 
s e s s i ! Jota ihmisille EI ydintyyliin kerrota. Koska ihmisillä EI ole auringon aikaa odotella aitoa 
fuusiota vuosimiljardit on kyseinen deuteriumpolton, tritiumreaktori p e l k k ä neutronipolttotehdas! 
Siitäkin kiva prosessi, että muuttaa k o k o reaktorin 2,5- 5v sisällä pelkäksi totaaliuusittavien 
metallijätevuorien säteilyeroosion tuhoamaksi sekundääriseksi säteilylähteeksi.  
  
 – Neutronivuo siis tekee juuri tämän täystuhon. Tuotetun kWh hinta kohoaa tästä metallituhosta 
heittämällä yli 100snt/kWh sähköhinnan! Eikä tässä kaikki. Tuomalla fuusioreaktorin viereen mitä 
tahansa esim. ydinjätettä, ydinpolttoainetta yms. tuotetaan hetkessä niineen ylikriittistä 
ydinasepommien plutoniumia. Fuusioreaktorit olisivat kuin ydinrikollisten ydinasetehtaita, jolloin 
ydinpommeja saisi mistä t a h a n s a perusydinjätteestä suoraan ilman kalliita aikaa vieviä 
isotooppierottimien centrifugeja. No toki fuusioreaktori tuottaa hallitsemattomat määrät nopeita 
neutroneja myös ympäristönsä biosfääriin. Jos maailmalla olisi muutamakin tällainen, typpikehästämme 
tulisi muutamassa vuodessa ylikriittisen massan ydinpommiainetta joka alkaisi tuottaa mm. 7,1MeV 
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kynnysgammareaktiosäteilyä maan päälle. Ilma päältämme räjähtäisi ionisoituen pian typpi-
happipaloonsa, ydinpommina, sanoo asiasta 1930 luvulta tutkinut A. Einstein. 
        ---------------- 
 
Kuolemaa TVO:lta 
 
Viikko sitten kuoli äitin nuorempi sisko . 5v kestäneen raastavan sairautensa aikana EI lääkärit koko 
aikana kertoneet lainkaan syytä sairauteensa edes tivattaessa. Nyt sitten tuli kuolintodistus 7km päässä 
TVO:n säteilytykityksen alla asuneen kuolinsyystä. Täysin mystinen selkäydinleukemisaatio. 100% 
säteilysairaus, kuinkas muutenkaan, joka tuhosi valkosoluin veren punasolut. Epätoivoisesti tilalle 
ajettiin vaihtoverta onnistumatta. Jonkinsortin selkäydinnesteleukemia oli raportissa. Tauti on TAAS niin 
outo ja mystinen, ettei edes nimeä tuolle säteilykammotukselle suoraan annettu. 
  
Niin ja kuten kuvaan kuuluu kuoli samaan aikaan viikolla 45 v.2010 mm. minun TVO:n jaospäällikköni 
myös. Kutsunimeltään "Maksi".  Kuten TVO:lla tapana on muutama kuukausi eläkeikänsä jälkeen 
kuolevat jopa suurimmatkin, koskaan varsinaisissa säteilytiloissa käymättömätkin ydinpomot kuin 
seinään. Jossei 100% säteilysairauksiinsa leukemiaan, tai syöpään. Niin säteilysairaukseksi mm. 
TVO:n säteilyturvamiehien sanomien mukaan nimetty säteilykudosvaurioitumisesta kertoviin 
"sydänlihasrappumaiin liittyvin mekanismiein". 
                 ---------------- 
 
Miksei viileämpää syvemmältä merestä?  
 
Murobbs- foorumin satoa. 18.19.2010    #20 (linkki)  Corex  
  
- Kylläpäs on typerää jengiä jos eivät osaa vetää niitä putkia edes 10 metrin syvyyteen missä lämpötila 
on muutamia hassuja asteita...  Jos lämmin ottovesi olisi oikeasti ongelma niin eipä paljon 
lisäkustannuksia toisi viedä niitä putkia muutama metri syvemmälle.   
        --------------- 
 
*Koetin vastata tähän esitettyyn kysymykseen jo Murobbs - yleinen foorumissa. Mutta näyttää olevan 
sen verran tiukkapipoinen foorumi, että päätin vastata Pasi-foorumissa. 
 
Peruskysymys lähti liikkeelle siitä kun IAEA ydinturvalait vaatii ydinvoimalan poistovesien 
kattolämmöksi +30C.Lauhdevettään ydinvoimalat jo minimissään lisää lämmittää +14C. Se rajoittaa 
sallituksi imuvesilämmöksi maksimissaan kaikkialla maailmalla maksimissaan v a i n +16c. Tämä onkin 
ydinvoimaloille ylittämätön haitta ja ylittämätön vaikeus. 
 alustuksessa ihmeteltiin miksi ihmeessä ydinvoimalat s i l t i  aina imee sen kaikkein kumimman 
pintahehkuveden. 
Ydinvoimalaitokset ottavat meristä a i n a  sen kaikkein kuumimman pintaveden. Miksi ydinvoimalat 
eivät voi imeä syvempiä pintavesiä johtuu selkeistä syistä? Yksi 880MW tehoisessa TVO:n OL-1 laitos 
tarvitsee merivettä 30m3/s. Toisaalta vesikanavan maksimi virtausmäärä on ilman suurempia 
turbulenssihäviöitä maksimissaan 1m/s. Tämä tietää siis imukanavan minimiputkeksi suunnattoman 
isoa 30m2 peruspoikkipinta- alaa. 
 
 Lisäksi voimalan merivesipumppujen toimintaperiaate on kaplan potkuripumppu. Systeemi tuottaa 
erittäin vähän imu ja puhallusvoimaa. Silti ydinvoimalan tehotarpeet noihin pumppuihin menee 
kymmenissä megawateissa. Teho pitää kaiken lisäksi ylläpitää ydinvoimalassa olevin hätäapusähkön 
kapasiteetillä vuorokausiluokkaa, tai ydinvoimalan reaktorit sulaa jälkisäteilyn takia. Jos ydinvoimalaan 
tuotaisiin jäähdyttäviä vesiä syvältä merien kylmistä osista näin valtavilla putkipaksuuksilla olisi 
vaadittava rakenne erittäin kallis ja isoja tehoja vaativa.  
 
Käytännössä on pakko olut rakentaa maailmalle ydinvoimalat pintavesille jo senkin takia, etteivät 
suunnattoman isot kanavat voi olla pitkiä ja kalliita. Jo se että virtaukset esim. Olkiluodossa kolmellekin 
voimalalle on luokkaa 120m3/s vastaten Kokemäen joen luokkaista imuvesiä kertoo miksi pintavesien 
suunnattomat liikevoimat jyllää v a i n pintakuumissa vesissä. Jos tuollaisia määriä edes teoriassa 
koitettaisiin imeä Suomen rannikoilta syvempää muodostuisi sellaisia sedimenttieroosioita, 
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katastrofaalisia pyörrevirtoja ja pohjaeläimistöjen massatuhoja, että meri kuolisi jo niihin. Kysyjä ei 
myöskään tajua sitä, ettei riitä, että imuputki olisi vaikka 20m veden alla. Koska noin mielettömän isot 
jäähdytysvesimäärät holvaisivat h e t k e s s ä sen lämpimimmän ja liukasliikkeisimmän veden 
imuputkiin. Ydinvoimalan ongelma tuollaisilla virtausmäärillä kun yhdistää kaiken lisäksi poiston kuumat 
vedet varsin nopeasti imukanavaan. Kuten käy esim. olkiluodossa joka kesä. 
 
 

605. CHEMI 3. 
 
TVO ylälenkille! 
 
+ Lisällite  
TVO:n ydinvoimaloitten päältä kiertävästä chemitrailerlenkistä. Kertoo s u r u t t a , että ydinvoima on 
chemtrailauksen keskitetty kohde. Nyt vaan poikkeuksellisesti täsmätyn ruiskutuksen lenkin teki 
normaalia 4-moottorista venäläiskonerohjoa pienempi, ilmeinen suomalaishävittäjä! 
http://kuvaton.com/k/Ek9.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ek9.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/EkM.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/EkM.jpg[/img] 
 
[b][color=red][b]*Monta juttua tulessa. AIVAN hämmästyttävä todistajanlausunto siitä, ettei edes 
lentokentän henkilöstö tuntuisi tietävän koneittensa muuttamisista chemtrailereiksi. Eli arkisessa 
liikelentokoneessa kapteeni EI tajuaisi, että aina ylittäessään ionisaation kyllästämää pilveään 
ionisaation "lambadalaukaisin" yrittää "suojata" säteilytuhoutuman uhkaamaa konetta 
baariunionituottolaittein!? Tämä kertoisikin sen, miksi chemtrailervanat keskittyvät esim. Olkiluodon 
lähistölle automaattisesti. Ja miksi systeemi käynnistyy niin kellon tarkasti ionisaatiopilvistä. On 100 % 
varmaa, että tämä ionisaatiosuojaukseen kytketyksi ilmoitettu erikoissysteemi tuli lentokoneitten 
"hengenvaarasuojana" salaa pakolliseksi kun Etelä- Atlantin säteilyanomaliaan Brasilian edustalla 
räjähti ranskalaiskone reilu vuosi sitten! 
 
Muutenkin tämä alla oleva juttu on kuin suora KOPIO niistä lukuisista "hämärälöydöksistäni" ja 
saamistani komennuskokemuksista TVO:lla. Kun ydinkuolemanalalla on noita elämää kestämättömiä 
kauhistuttavia kalmankankeita salaisuuksiaan joukoittain. Niin näköjään niitä omatoimisuudellaan 
selville saavia kohdellaan yhtä käsittämättömän härskisti ja moraalitta kautta maailman. Kaiken takaa 
löytyy kansainvälinen IAEA- ydinrikolliskolonialistit. 
Chemtrailerin tekniikkaa on siis "pakkosijoitettu" peruskoneittenkin joukkoon, jotta tällä tekniikalla 
kyettäisiin peittämään 100% chemtrailaamiseen erikoistuneitten mm. venäläiserikoiskoneitten 
chemtrailaamiset ikäänkuin "suurempaan joukkoon". Todella kierää tekniikka kaikkineen mutta 
aiheuttaa näköjään toisaalta ilmeistä paljastumista myös huoltotilanteissa. Kaikki kiteytyy 
suunnattomaan pelkoon ja salailuun. Asian ON kuolettavaa! 
[/b][/color][/b]    
     ------------------ 
 
Käännös (englanti > suomi) 
US Söyringi- blogi 18.10.2010. Lentoyhtiön mekaanikko:  
     
"Ymmärrettävistä syistä kun luet tätä en voi paljastaa henkilöllisyyttäni. Olen ilma-alan mekaanikkona 
suuressa lentoyhtiössä. Olen töissä eräässä huoltoverstaassa joka sijaitsee suurella lentoasemalla. 
Olen huomannut joitakin tietoja, jotka sinun tulisi tiedostaa. 
 
Ensinnäkin haluan kertoa teille jotain "nokkimisjärjestyksestämme" mekaniikkojemme joukossa. Koska 
selventää tarinani taustaa. Avioniikka, moottorit, tai lennon valvonta. Mekaniikkajärjestelmät on 
yläreunassa "nokkimisjärjestyksessä". Seuraavaksi tulevat mekaniikan työt hydrauliikka- ja 
ilmastointijärjestelmät. Sitten tulevat ne, jotka tekevät työtä keittiössä ja muita keskeisiä järjestelmiä. 
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Mutta aivan listan alapuolella ovat mekaniikkojen työt jätteenkäsittelyjärjestelmiin. Ei mekaanikko halua 
työskennellä pumpuissa, säiliöissä ja putkissa, joita käytetään säilyttämään jätteitä käymälöistä.  
 
Mutta jokaisella lentoasemalla, jossa olen työskennellyt on aina nuo 2 tai 3 mekanikkoa, jotka 
vapaaehtoisesti tekevät työtä WC järjestelmiin. Muut mekaanikot ovat tyytyväisiä antaen heidän tehdä 
sitä. Tämän vuoksi kanssasi on 2 tai 3 mekanikkoa, työskentelemässä lentoasemalla. Kukaan ei 
kiinnitetä paljon huomiota näihin tyyppeihin eikä mekaanikkojen solidaarisuus toisen mekaanikkoon 
toimi kuin lähinnä vain rinnakkaisjätejärjestelmillä. Itse en ollut aiemmin ajatellut paljon tilanteesta kuin 
vasta viime kuussa.  
 
Kuten useimmat yhtiöt olemme vastavuoroisia sopimuksinemme muiden lentoyhtiöiden lennoista 
lentokentältämme. Jos heillä on ongelmia koneessaan yksi mekaanikko huolehtii siitä. Samoin jos 
koneessaan on ongelma lentoasemillaan, joku muu lentoyhtiö tarjoaa korjaamohuoltopaikkaansa, 
korjaten koneemme.  
 
Eräänä päivänä viime kuussa minut kutsuttiin pois meidän tukikohdasta toimimaan toisen lentoyhtiön 
koneeseen. Kun sain puhelun lähettäjältä en tiennyt, mikä ongelmana oli. Kun sain koneen havaitsin 
ongelman olevan jätehuollossa. Ryömin korjaamaan rikkoutumiskohtaa. Kun sain laitteen käsiini, 
tajusin, että jotain oli vialla. Siellä oli liikaa tankkeja, pumppuja ja putkia joita ei olisi pitänyt siellä olla. 
Aluksi oletin, että järjestelmä oli muuttunut. Olin 10 vuotta sitten ollut työskentelemässä vastaavassa. 
Yrittäessäni löytää ongelman havaitsin ylimääräisiä putkia ja säiliöitä joilla ei ollut yhteyttä 
jätehuoltojärjestelmään. Olin juuri löytänyt tämän, kun toinen mekaanikko yrityksestä näki. Hän yleensä 
toimii näissä järjestelmissä. Kun olin lähdössä kysyin lisätietojaan. Hän kertoi minulle "ole huolissasi 
omista koneistasi ja anna hänen huolissaan omistaan!"  
 
Seuraavana päivänä etsin tietokannoista johdotustietoja. Kun olin siellä päätin etsiä lisävarusteet jotka 
olin löytänyt. Ihmeekseni käsikirjoista ei ilmene mitään lisävarusteita, joita olin nähnyt omin silmin 
päivää ennen. En edes valmistajan tiedostoja. Nyt olin todella päättänyt selvittää, mitä kyseisten laitteet 
on..  
 
Seuraavalla viikolla meillä oli kolmen meidän koneen tärkeitä määräaikaistarkastuksia ja indeksointeja. 
Olin juuri päättänyt tarkastukseni ja ajattelin vilkaista jätejärjestelmää yhdellä koneellamme. Ounastelin, 
ettei kukaan huomaisi töitäni lisäkoneellani, jossa oli tuo erikoisvaruste!  
 
Aloin seurata järjestelmän putkia, pumppuja ja säiliöitä. Näyttivät olevan ohjausyksikön järjestelmässä. 
Tavallinen näköinen ilmailutekniikan ohjausyksikkö, muttei ei ollut merkintöjä missään. Voisin jäljittää 
ohjaus johdot ruutuun pumput ja venttiilit, mutta ei ollut ohjauspiirejä tulossa yksikköön. Vain johdotus 
yksikön koneen päävirtalinjaan.  
 
Järjestelmässä oli 1 iso ja 2 pienempää tankkia. Vaikea sanoa ahtaassa tilassa, mutta se näytti suurelta 
säiliöltä n. 50 litraa. Säiliöt olivat yhteydessä täyttö ja tyhjennysventtiiliin. Läpi rungon, taakse on oma 
tyhjennysventtiilin jätejärjestelmä. Löysin sen ovelasti piilossa paneelinsa mukaan jolla voit ajaa jätettä 
viemäriin.  
 
Aloin seurata putkiston pumppuja. Nämä putket johtavat verkkoon pieniä putkia päättynen siipien 
takareunaan ja vakaus siivekkeeseen. Jos katsot tarkkaan siipiä suuressa lentokoneessa näet joukon 
johtoja, noin sormen kokoisia, jotka ulottuvat takareunaa siiven pinnoille. Nämä ovat staattissuojan 
sydämet. Niitä käytetään purkamaan staattiset sähkövaraukset, jotka kerääntyvät koneeseen lennon 
aikana. Huomasin, että putkitukset mysteerin järjestelmään johtaa aina 1 / 3 osaan näistä staattisista 
sydämistä. Nämä sydämet oli "koverrettu ontoiksi"!  
 
Siivellä ollessani yksi johtaja huomasi minut. Hän määräsi minut ulos kertoen, minun siirtymätyöni 
olevan nyt ohi ja etten ollut hyväksytty mihinkään ylityöhön. Lähipäivinä olin hyvin kiireinen ja minulla ei 
ollut aikaa jatkaa tutkimusta. Myöhään eräänä iltapäivänä kahden päivän kuluttua minut kutsuttiin 
poistamaan lämpötila-anturia jota piti ottaa pois kaksi tuntia. Olin viimein valmis paperityöhön.  
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Noin 30 minuuttia myöhemmin huomasin sivumennen pääjohtajani. Kun menin hänen toimistoonsa 
huomasin, unionin edustajan ja kaksi muuta odottamassa minua. Hän kertoi minulle, että vakava 
ongelmia oli havaittu. Sanoi, että olin saanut huomautuksen väärien paperien käytöstä. Hän ojensi 
minulle kurinpito lomakkeen, jonka mukaan olin käyttänyt vääriä papereita moottorin lämpötila-
anturihuollossa, joita olin asentanut muutamaa tuntia ennen. Olin hämmästynyt, alkaen protestoida. 
Sanoin heille väitettä naurettavaksi, ja että olen tehnyt tätä työtä useasti. Liiton edustajat puhuivat silloin 
ja suosittelivat, että menemme katsomaan konetta epäilyjen poistamiseksi. Kysyin, ketkä kaksi muuta 
miestä olivat. GM kertoi, lentoyhtiöiden turvallisuustarkastajiksi mutta eivät antaneet minulle nimiään.  
 
Etenimme huoltokoneeseeni. Avasimme moottorin Cowlingin ja liiton edustaja veti anturin. Hän tarkisti 
sarjanumeron ja kertoi kaikille, että se oli vanha instrumentti. Liiton edustaja tarkastaa kirjanpitoni ja veti 
telineeltä suljetun laatikon. Hän avasi laatikkoon asennetun moottorin lämpötila-anturin sarjanumeron 
jonka olin asentanut. Minulle kerrottiin, joutuvani lomautettavaksi viikoksi ilman palkkaa ja piti lähteä 
välittömästi.  
 
Mietin kotonani, mitä helvettiä minulle oli tapahtunut. Sinä iltana sain puhelun. Ääni sanoi: "Nyt tiedät, 
mitä tapahtuu mekanikoille, jotka penkovat mitä heidän ei pitäisi. Seuraavan kerran alat työstää 
järjestelmiä, joista et menetä työtäsi. Koska olen anteliaalla tuulella Uskon, että voit palata töihin pian 
"click. Taas jouduin huolestumaan lisää salaperäisistä putkistotiedoistani. Seuraavana aamuna General 
Manager soitti minulle. Hän sanoi, erinomaisesta työhistoriastani johtuen työni keskeyttämisaika oli 
laskenut yhteen päivään, ja että minun pitäisi raportoida välittömästi. Ihmettelin mitä he yrittävät 
piilottaa ja keitä he ovat!  
 
Tämä päivä töissä meni niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Joustivat ja liiton edustaja kertoi minulle, ei 
puhuta siitä. Tuona yönä kirjauduin Internetiin yrittäen löytää joitakin vastauksia. En nyt muista miten 
jouduin sinne, mutta törmäsin sivustoon. Silloin löysin asiakoosteet. Mutta seuraavana aamuna töissä 
löysin lapun lukitusta kaappistani: "Uteliaisuus tappoi kissan. Älä tarkastele Internet-sivustoja, jotka 
eivät koske sinuna."  
 
No se siitä. He tarkkailevat jatkossa minua.  
 
No tiedät mitä he tekevät. En tiedä, mitä he ovat ruiskuttamassa, mutta voin kertoa teille, kuinka he 
tekevät sen. Käyttävät "hunaja-autoja". Nämä autot, tyhjentävät jätettä käymäläjätteistä säiliöönsä. 
Lentoasemat yleensä ulkoistaa tämän työn ja kukaan ei mene lähelle näitä kuorma-autoja. Kuka haluaa 
lähelle rekkaa täynnä paskaa? Vaikka nämä kaverit ovat vain tyhjentävinään jätesäiliöt ne samalla 
täyttävät säiliöt ruiskuttimiinsa. He tietävät, koneitten numeroinnit joten ne luultavasti ohjelmoivat 
ohjausyksiköt aloittamaan ruiskutukset tarvittaessa, kun kone saavuttaa tietyn korkeuden. Suuttimet on 
väärennetty statiikanpoistimien sydämeen niin huomaamattomina, ettei kukaan lentokoneessa näe 
asiaa.  
 
Jumala auttakoon meitä kaikkia,  
Huolestunut kansalainen. " 
     ------------ 
 
Historiaa 
 
No niin chemtrailaamista siis opetetaan ja mätkitään parhaillaan suurella temmolla kansan arkistuvaan 
tajuntaan. Kuvitelkaa, että kun minä ja Vesa luokkaa reipas pari vuotta sitten onnistuimme ottamaan 
maailman ensimmäiset julkiset TVO:n beettasoihtukuvat, niin jouduimme käyttämään k o k o 
osaamisemme ja teknisen taituruutemme kyetäksemme spektrianalysoimaan hätkähdyttävimmät 
klassiset beettasoihtukuvamme.(2008 kevät).  
http://kuvaton.com/k/Em3.jpg 
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Silloin ydintuvaosastojen miliisit nauroivat kipukippurassa lehdistöissä, neteissä ääneen jutuillemme. Ja 
pilkkasivat, ettei kulu kuin kuukausi, kun nuo. .öh no hei "tulivuorituhkaiset PINK-punaamakuvamme" 
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unohdukseen pannaan. Isomahaisilla ydinherroilla olisi jutuistamme makea muisto vain lupaamistamme 
kasvavista ydin"PINKI-taivaistamme"! 
 
Nyt on aikaa kulunut tosiaan tuosta parisen vuotta ja taivaan punat on sellaisissa luokissa, ettei enää 
aikoihin ole beettasoihtupinkkejä ydinvoimaloitten sauhuista ilennyt kokopunataivailtamme 
spektrianalysoida. Meidän esiin ennustamamme pinkkitaivaskasvut on toteutunut sellaisella paineella, 
että tuskin itsekään uskon! Taivas on päivittäin  kuin verellä silattu. Sen tauotta peitevärjäämään 
komennetuista venäläisistä chemtrailaajista nähdään jo painajaisunia JOPA etäisillä ydinionisaation 
kasvuun kukistuvilla Helsingin porteilla! Kuvitelkaa mihin tämä alati kiihtyen johtaa sukupovemme 
aikana? Oikeasti minä vänner m i e t t i k ä ä ! 
         ------------- 
 
25.10.2010 chemipäivitys 
 
25.10.2010. Olkiluodon alueella olut koko päivän poikkesellisen rajua chemtrailaamislentotoimintaa. 
Täällä metalinmakuinen tauotta alas valuva kuolettava säteilyn kyllästämä myrkkypöly tuottaa ankaraa 
aivastelua ja tuttua nenäverenvuotoja, kuten chemtrailaamisen tarkoituksenakin on. Toimittaa etnistä 
puhdistustaan ja ahdistaa ihmisväestöjä väkivalloin pois ydinvoimaloitten lähistön elintiloista.  
 
Chemtrailauksen huomaa vähentävän taivaan punaionisuutta muassaan, mikä kertoo koko 
chemtrailauksen tarkoituksista oleellisen paljon. Näitä hämäriä lentoja EI tee klassinen 4-moottorinen 
kokovalkea venäläiskone. Vaan Turusta USA:n alaisuudessa ilmaan komennetut 
"tihkusadetutkimusviikon NASA:n alaisuuteen alistetut" koneet. On siis 100% varmaa, että 
chemtrailaamisellaan USA/ NASA testaavat miten paljon tauottomalla myrkkylennoillaan voidaan 
vaikuttaa ydinvoimaloista kertyviin tappaviin säteilyionisaatioihin. 
 
On itsestään selvää, että yleisön neteissä ilmoittamat viikon 42-43 aktivoituneet Turun lentotoiminnat 
syytävät näitä lentoja Olkiluodon ydinvoimalaitosalueelle ja koko sille merituulitunnelin 
mekanismialueelle. Joka TVO:n säteilyionisaatiopäästöjen takia vuosi sitten poltti Turun Kuusiston TV-
maston ja teki Selkämeren kokoisen ennenkokemattoman keijusalamarenkaat yms.  
 
Ydinalan toimintaan näytttää kuuluvan systemaattisesti, että kun Turun lentokentät täyttää 
hämäräperäiset USA:n "tihku-" säteilytutkijat, niin samaan aikaan ilmailuala kuin kaupan hyllystä 
järjestää myös lakkonsa! Tämä on jo toinen kerta kun nämä kaksi ihmeteltävyyttä kohtaa tänä kesänä. 
Chemtrailaajat haluavat kenttähenkilökunnan hommiensa todistamisesta pois tieltään. Ja kuin napista 
painaen järjestetään lakko! Sopii ihan oikeasti kysyä, mitä noin hämäräperäistä maamme lentokentillä 
ydinturvavirannomaiset sekoilee, ettei edes kaiken nähneitä ammattilaisia päästetä liki? Myös 26.10 oli 
ankaraa tauotonta Olkiluodon chemtrailausta, mutta sitten lentokenttähuollon lakko loppui tähän 
loppuspurttiinsa. Seuraamme mielenkiinnolla miten homma jatkuu tästä. 
            -------------- 
 
29.10-10 BEETTASOIHTUA! 
 
Minulta on kiihtyvästi kyselty miksen "enää" lähetä netteihin noita TVO/ Loviisan päältä Vesan kanssa 
ottamiamme beettasoihtujen kilometriluokkaisia pinkkejä limppukuviamme. Kuten teimme vielä 2-3 
vuotta sitten? 
 
Niin mielenkiintoinen irtiotto sinällään. Pari-, miksei kolme vuotta sitten piti vielä ikään kuin "etsiskellä" 
sopivampia sääolosuhteita ja valokulmia, jotta TVO ydinvoimalan tappavat säteilyionisaation 
muodostumarajaukset saisi paremmin filmattua. Juu ja pinkki löytyi toki paljon paremmin spesiaalein 
spektrianalyysein. Tästä varoitusvaiheestamme tulevaan tosiaan on aikaa vain reipas parisen vuotta. 
Se hot syy siihen, miksei tätä enää tarvita lainkaan, löytyy jo maallikolle vaikka tästä tämän aamun 
kuvastani hyvin. TVO on siis kuvassani vasemmalla. Tuuli käy vienosti poikkirainana tutusti oikealle 
Tampereelle päin koilliseen. 
 
 Kuva on suoraan se minkä silmäkin luonnossamme ongelmitta näkee. Mitään ei tarvitse ionisaation 
alati kasvettua ja kerryttyä enää "täsmähioa". 2- vuoden, muutosnopeus kertoo hyvin siitä miten 
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räjähdysmäisesti TVO:n tuottamat globaalit säteilypäästökasvut etenevät kuin juna. Maaperä on 
piukassa neutronivuota ja kanavasäteilyionisaatiota niin, että lisäsäteilyn painekasvut singotaan alati 
kasvavasti tritiumkylläisenä sterilisoituun Selkämereen, ennenkaikkea ilmakehään. Juuri kuten Vesan 
kanssa aikoinaan teille netteihin laskimme!. . .Järkyttävää, magaberia, tahallisuutta ydinalalta kansansa 
tuhoksi!. . . 
http://kuvaton.com/k/6fd.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/6fd.jpg[/img] 
 
NASA tekeekin jo alueella maamme johtavien säteilyionisaation ydinfyysikkoväkensä kanssa mm. 
tällaisia tutkimuksiaan lokakuussa miljardibudjetteineen. Riikka Söyringin täsmätieto-osaa 
edelläkerrotuista osasta US- blogin satoa 28.10–10:" Huom.! Huom!  Ionisoivan säteilyn ja 
ilmansaasteiden merkitys ilmakehän hiukkasmuodostuksessa FT Ilona Riipinen & työryhmä Helsingin 
yliopisto Fysiikan laitos.  Yhteensä 21 300 €!" 
 
Miten pitkälle mm. nämä tutkimukset sitten näyttäisivät ydinaavikoitumiset, beetasoihtupäästöt, 
neutronivuokertymien ja globaalin taustasäteilyn kasvumme jo nyt 10-kertaistumiset ihmiskuntamme 
"jalossa tietoisentyhmässä ydinvoimaansa hirttäytymisessä" vievän? Niin ehken tähän enää yritä e d e 
s yllättyä. Kuulustelin YLE aamun radiolähetystä ja seuraavaa: " USA:ssa on alettu tosissaan laskea 
aikataulua pakkotilanteessa viedä elinvoimainen ihmiskolonia suojaan Marssiin maapallomme 
globaalituhosta. Pelastautuaksemme edes ihmiskuntana! Tarkoitus on laukaista raketillinen ihmisiä 
Marssiin v i i m e i s t ä ä n 2030 mennessä! Perustaa sinne omavoimainen siirtokunta. Nämä matkalle 
lähtevät eivät palaisi enää k o s k a a n tuhoutuvaan maapalloomme. Tarkoituksena on ehtiä 
rakentamaan nimenomaan ihmisten geenistöt pelastava "nooan- arkki" avaruusasemana sinne." 
 
Öyh. . .ja aamen! Tulee kyllä mieleen, että nyt TVO- Turku linjalta NASA:n tekemistä viimeisimmistä 
globaaleista chemtrailauksien ja ydinvoimalaionisaatioiden päästökasvujen kertymistä ei t a a t u s t i  
ole ainakaan julkisuuteen tiedottaa mitään positiivisempaa kannanottoa kun tulostus tuottaa tällaisia! 
Miksi ihmeessä muuten edes Kuu ei enää kelpaa tukikohdaksi? Mikseivät esim. monisatametrisetkään 
maanalaiset turvaluolastot enää riittäisi? Miksei näistä 1000m syvistä luolista voitaisi 2030 jälkeen 
pelastautua läpi gammaavien pinkkisäteilytaivaitten enää? Mikä on se megagigahypertuho joka 
muuttaa Maapallomme pysyvästi niin elinkelvottomaksi, ettei edes Kuu ole katastrofista riittävän etäällä 
turvassa? 
 
Albert Einstein ilmoitti, että mehiläisten kadottua, kuten JO kävi, ydinvoimalapäästöihinsä kuolemaansa 
tuomitulla ihmiskunnalla ei montaakaan vuotta ole elinaikaa. Siihen H-hetkeen kun koko yllämme 
kaartuva typpikehä saavuttaa ydinvoimalapäästöjen kertymistä ylikriittisen massan. Räjähdyspalaen 
valkopölytuhkaksi rajua rajummassa megagigainfernossaan. Voimalla jota rajumpaa historia EI tunne! 
Tempotuhollaan josta suuret menneisyyden kulttuurit ja aavikkouskonnot vuosituhansia ihmiskuntaa 
varoitti, näköjään kuuroille, koville korville! Jos siitä syntyvä säteilyjen, gammapiikit tappaa jopa Kuussa 
ennustetusti. Eikä jätä pitemmän päälle elinlokeroja e d e s 500- 1000km syvissä kallioluolissa turvassa 
oleville päättäjä ydinvoimakannattajaeliiteille. Niin epätoivonsa  kiirettähän tuo sitten 
ydinrikossyyllisillemme pukkaa!  
            -------------- 
 
Chemivideo 
 
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1190576981733 
 
Katsellessani tuon esiinottamasi täysimittaisemman videon ja Söyringin antamaa trailervideota, kiinnitti 
minua siinä eräs yksityiskohta huomiota. Siinä oli siis y k s i alumiiniatomi mustavalkokuvattuna 
vilahtaen ohimennen. Mutta sen alumiinin y m p ä r i l e  oli piirretty pallopinnakseen 100kpl Zr-atomeja! 
Kysessä on tosiaan sirkoniumkuori! Tämä rakenne on kovin kovin tuttu ydinvoimalassa pakatuista vain 
10mm paksuista uraanitangonpätkistä. Huomasitko muuten videokatseluissasi tätä yksityiskohtaa itse? 
 
Noissa "paukkumustissa" olevaa sirkoniumkuorta perustellaan sirkoniumin kyvyillä toimia hyvin 
"kaasu7neutronivuot läpäisevänä" kovilla säteilytysarvoillaan. Olen 100% varma siitä, ettei kyse ole 
sattumasta vaan tietoisesta säteilyn vaatimasta vastaavasta rakenteen pakosta. Mutta miksi i h m e e s 
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s ä  noissa videoissa tuo 100-kertaa alumiinia s u u r e m m a s t a  siorkonioummetallin  käytöstään ei 
hiiskuta yhtään missään? . . Totta kai koska sirkonium on erikoismetalli, jota tuskin muussa 
käytetäänkään kuin ydinalalla sen sanominen jo videoon on TABU! Ei suin surmin haluta kertoa 
chemtrailauksen ja ydinvoiman totaalisesta naimakaupoista, ydinaavikoitumisista ja 
taustasäteilykasvuista. 
 
Toki TVO/ Turun yliopiston salattu SYKEsarja B7 kertoo miten säteilyn eroosoimasta maaperästä 
katoaa kiihtyvästi valenssielektroneja ja raskasmetallit näin muuutuvat agressiivisiksi liikuviksi 
++..ioneiksi. Mutta n ä m ä  mm.  alumiininin ja merisuolan tutusta strontiumin pitoisuuksien maaperän 
kasvuräjähdykset kertoo säteilyn taustan 10 kertaisen kasvun seuraamuksista.   
         ---------------- 
 
CHEMI- merkkeri 
 
Katselin Olkiluodon taivaitten keskipäivän tapahtumia 4.11.2010 erityisellä lisämielenkiinnolla. TVO:n 
ympäristöä oli aggressiivisesti pommitettu jo yli 2vrk putkeen. Alkuviikon veripunataivas oli 
chemtrailaamisten säteilyionisaation maahanmätkinnällä myrkkypölysuihkeista jo menettänyt 
merkittävästi säteilyionisaation punaisuuttaan. Mutta nyt jännättiin jatkettaisiinko keuhkojamme 
kuristavaa lisämyrkytystä barium-, alumiinisuihkein vielä kolmannenkin päivän. Ilmassa havaittiin 
samanaikaisesti klassiset kaksi vitivalkoista tunnuksensa ylimaalannutta venäläiskonetta, jotka 
kiertelivätkin pahaenteisesti Olkiluodon säteilyionisaation lähdettä noin 10km säteellä. 
 
 Ensimmäinen sotilaallisen tarkka offensiivi, etäämpänä lentänyt lentokone ruiskautti kaksi erillistä 
lyhyttä 100m pitkää peräkkäistä vanaa 10km päähän TVO:sta itään päin. Vielä tätä en arvannut kuvata, 
mutta valpastuin tajutessani seuraavani paljonkertovaa chemtrailerien militääritoimintaa keskittyneenä 
pääkohteitten OL-1 ja OL-2 ydinvoimaloitten säteilyionisaatiovyöhykkeitten hyvin organisoituun 
purkuyritykseen ja mahanpudotteluun. 
Olkiluodosta etelään n.10km säteellä seuraavaksi tapahtui. Lentokone kulki niin ikään idästä länteen ja 
ruiskautti kaksi h y v i n lyhyttä peräkkäistä noin 100m/ pala olevaa chemtrailervanaa. Kuvasin onneksi 
tämän tilanteen. Ensimmäinen pätkä näkyy hyvin, mutta toinen 100m juonne lännempänä alkaa jo 
kuvaushetken edetessä hiipua. 
 
http://kuvaton.com/k/ep5.jpg 
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Nyt kamera kädessä seurasin tätä huikeaa jännitysnäytelmää. Ja en toden totta turhaan. Kuinka 
ollakaan m y ö s  Olkiluodosta suoraan pohjoiseen kaartava chemtrailerkone veti t i s m a l l e e n 
samat kaksoisvanat merkkeriinsä! Koko Olkiluodon ympäristö oli tällöin tarkoin samanaikaisesti 
merkattu tulevan chemtrailaamisen sotilaallisen tarkoin reviirirajoin. Mitä seuraavaksi tapahtuikaan? 
NASA/ ESA satelliittiseurannat ottivat nämä 6 erillistä tarkoin koko pääkohteensa Olkiluodon 
ydinvoimalat piirittäneitten säteilyionisaatiomerkkereitten liiketunnisteet paikkakohtaisine tuulineen 
kontrolliinsa.  
 
Idea on hyvin yksinkertainen ja selkeä. Tietokoneitten laserintarkoissa seurannoissa katsotaan miten 
nämä chemtrailerien levittämät 6 erillistä myrkkyvanaa liikkuvat toistensa limi. Miten nopeasti 
savupatsaat venyvät, vanuvat nauhaleveyttään ja kuinka nopeasti ne myös katoavat ympäristössä 
oleviin säteilyionisaation senhetkisten energiamäärien ruhjontaan. Kellotus on avaruusajan mukaista. 
Tilanne demottiin siis suorastaan klassisesti teille minun avullani dokumentoitavaksi ja kerrottavaksi! 
Keskeistä oli tietysti että pirileikin keskus EI ollut Rauma tai Pori vaan n i m e n o m a a n koko 
chemtrailaamisten pääsyy. Säteilyionisoita hengenvaarallisesti pinkkiytyvään taivaisiimme tappavina 
säteilyionisaatioinaan tuuppaavat ydinvoimalat! Mitään ei tässäkään jäänyt jossiteltavaksi! Seuratkaa 
tosiaan näitä "merkkeriruiskutuksia" ja oppikaa mihin chemtrailaamisten toimet näin selkeälinjaisesti 
keskittyy. 
                -------------- 
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AALTOILUA ionitaivaalla. 
 
 Aamusta 01.11.2010 klo:08 e n  onnistunut kuitenkaan vielä bongaamaan vielä koneita, vaikka todella, 
todella outoja valokuvia kyllä jo taivaalta napsin: 
http://kuvaton.com/k/6KS.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/6KS.jpg[/img] 
 
Kuvasta hahmottaa sen mikä minua tässä ilmiössä hämmästytti. Auringon mukana koko Olkiluodon 
taivaalla oli tällaista liikkeensä mukaan seuraava "tarkkarajainen aaltoilurintamaa"! Taivas tosiaan näytti 
kuten kuvakin osoittaa. Ikään kuin liplattavaa lammen pintaa, jossa aaltoilun lähtöpiste seuraili koko 
ajan pitkään tarkoin Auringon fotonsointipainerintaman liikettä. Ilmiö oli niin outoa, etten ole koskaan 
vastaavaa ydinvoimalan ionisaatiopilvissä nähnyt! Ja kuten olemme oppineet  muutos ei 
ydinvoimalassa tiedä hyvää. 
 
Mistä sitten tarkemmin on kyse? Ainakin siitä, että säteilyn ionisoima ilma sisältää e n t i s t ä  
hälyttävämpiä määriä siihen sitoutunutta säteilypäästön energiakertymäkasvuja. Fotonirintamien 
vuorovaikutus oli hämmentävän dynaamista. Ja tosiaan tämä kasvanut varastoitumismuoto viittaa 
siihen, ettei enää edes chemtrailaaminen mätki näitä säteilymuotoja alas kuten aiemmin. 
 
Kuten tosiaan Valontuoja tänne meille enteili niin a n k a r a venäläiskoneitten chemtrailaaminen alkoi 
piirrellä jo puoliltapäivin myrkkysanaisia chemtrailaamisiaan. Kone teki mm. Rauman päälle asti 
ulottuvia lenkkejään ja valkeita päällekkäisvanojaan. Voidaan sanoa Valontuojan esittämän 
ennustuksen ylittäneen jopa minun ennakoimani ennustettavuudet. Kuten tosiaan oli m y ö s  
oletettavissa illan auringon lasku oli, niin selkeästi vähemmän punainen kuin päivää aiemmin! 
               -------- 
Rotaatio 02.11.2010"Tossa aaltoilussa vois olla kyse H.A.A.R.Pista" 
 
-Niin?. . Kieltämättä mullekin tuli mieleen, ettei noin tasaisen luonnotonta selkeästi IONIOITUNUTTA 
rajalevyrintamaa ainakaan luonnossa ole aiemmin nähty. Olisiko tosiaan niin, että esim. Norjan 
H.A.A.R.P. systeemistä olisi tehty koeionisaatiokalvojen peittojen  ajoja myös Suomeen eteneville 
pilvirintamille.  Ilmiösssä on a i v a n  varmasti juuri tuollaisia joitain aivan poikkeuksellisen teon aineita! 
Kuvaavinta on myös se, että "ilmiö" muodostui TVO-ydinrikosalueille v a i n päiviä sen jälkeen kun 
NASA-erikoisjoukot oli alueillaan yybersalaisia kokeitaan tehneet.  
 

606. Säteilyvarastoitumista. 
 
Säteilyn perusominaisuudeksi jo Albert Einstein ilmoitti kuulussa energian ja massan kaavassaan e= m* 
c^2 miten kaikki säteilyn energia on ikuista. Tämä tarkoittaa automaattisesti luonnolliseksi jatkoksi sitä, 
miten säteilytetyt alkuaineatomit varastoivat saamaansa energiaa sisuksiinsa. Näin myös tapahtuu. 
Vaikkei STUK ja ydinalan heikkotasoinen TLD mittausdosimetria kaikkia varastoitumien tiloja osaa 
mittauttaa. Kokoan tähän miten säteilyn varastoitumista voi halutessaan taltioida tiedekirjallisuuksista. 
Aihe tosin on salattu. Mutta ei anneta sen häiritä. 
 
Tieteen kuvalehti No:13.2010. Laserfotonointi ampuu vettä pilvistä maahan. Numerossa 9/ 2010 
kerrottiin, miten monin paikoin säätä manipuloidaan, jotta kuiville alueille saataisiin sateita. 
Perinteisessä menetelmässä sadetta synnytetään kylvämällä pieni määrä hopeajodidia pilviin 
sadepisaroiden tiivisytimiksi jolloin ne putoavat maahan sateena. Sveitsiläisen Geneven yliopiston 
tutkijat ovat nyt tuottaneet sadetta ampumalla lyhytkestoisia laserfotonointipulsseja. Kokeita tehtiin sekä 
sisä- että ulkotiloissa! Laserfotonisäteilypulssien energia ionisoi kaikissa koeolosuhteissa happi- ja 
typpimolekyylejä. (Kaikkien säteilyfotonointien ilmaionisaatiomuutokset ovat 
säteilyenergiavarastoitumisen pitempiaikaisia energian varastoituman muutosten reaktiotaltiointeja. 
Myös HAARP- radiosäteilyionisaatiomuutokset tehdään pitempiaikaiseen vaikutuksen 
aikaansaamiseksi. Satunnainen E-kerros on tämän tyyppinen pysyvämpi ilmakehän 
ionisaatiokerrostuma.) 
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Kosteassa ilmassa kosteus näyttää tiivistyvän ionisoituneiden molekyylien ympärille, jolloin saadaan 
sadetta. Jerome Kaspian johtaman tutkimusryhmän tulokset julkaistiin toukokuussa Nature Photonic- 
lehdessä. Sadetta tehdään raketein varustetuilla lentokoneilla, jotka kylvävät ilmaan hopeajodidia. 
Tulevaisuudessa pilviin voidaan ampua laserpulsseja maanpinnalta. (On syytä oivaltaa, että 
chemtrailaamisessa käytetään totaalisesti järeämpiä muita kemikaaleja kuin hopeajodidia. Eli tämä 
tarkoittaa automaattisesti, ettei chemtrailaamisessa pyritä sateen tekemisiin. Se on pois suljettu! 
Bariumit ja radiotaajuinen HAARP on tehoiltaan a i v a n jotain muuta kun tässä esitetty 
säteilytysenergiat. On selvää, että säteilyenergian synnyttämistä ionisaatioista kuitenkin on kyse. 
Artikkeli kertoo selkeästi miten säteilyttämällä fotonisäteillä ilmakehää se varastoi saamaansa 
säteilyenergiaa. Tällä puolestaan pyritään vähentämään sitä säteilytyksen ilmavarastoitumaa, jota 
ydinvoimaloitten tauottomat beettasoihtuamiset. Kanavasäteilytykset ja neutronivuot ovat 
Maapaloamme pahenevasti tuhoten tehneet ja tekemässä. 
            ------------- 
 
Onkalon erityispiirteitä 
 
Posivan Onkalossa on lukuisia salaisuuksia. Eräs äärimmäisen salattu asia on, että ydinjätteestä 
purkautuu suunnattomat määrät mm. neutronista jälkisäteilyä. Ydinjätteen ollessa voimalassa ja 40v 
veden alla mm. pelätyssä KPA kattoromahduskatoksessaan. Sitä siellä vielä jäähdytetään metrien 
paksujen vesimassojen alla. Vesi myös hidastaa ydinjätteestä jälkisäteilevää neutronivuota termiseksi. 
Areva on esittänyt kritiikkinään, että TVO/Posivan tapa pitää ydinjätteitään veden alla vastoin IAEA:n 
kansainvälisten ydinturvalakien ainoastaan 40v on suora rikos! Maailmalla ydinjätteen minimi 
vesijäähdytysaika kun on 100v. Kysyin näistä ydinturvan räikeistä rikoksistaan Posivan pääjohtajalta 
Reijo Sundellilta kesällä 2010 olleessa kokouksessa saamatta mitään vastausta. 
 
Miksi sitten Areva pitää Posivaa rikollisena? Ydinjätteistä sinkoavat neutronituotokset ovat äärimmäisen 
nopeita, ns. nopeita neutronivoilta. Liki valon nopeuksilla suoraan riittämättömien kuparipullosten 
seinän läpi sinkoavat neutronit ovat radikaalisti ns. "termisiä neutroneja" reaktiivisempia. Posivan 
Onkaloon meno on siis pian kuin menisi sekundäärisesti fissioivan hyötöreaktorin sisuksiin! Ei mikään 
ihme, ettei Posiva päästä vierailijoita noihin luoliinsa kuin 7 hengen ani harvoina erikoisryhminä. 
Posivan vieraat kun uhmaavat kohtaloaan enemmän kuin arvaavatkaan. Nopeat neutronivuot suoraan 
läpi 5cm kuparipullostensa aktivoivat luolastossa olevat alkuaineet. 
 
Otetaan esimerkki. Kemiallisessa peruspaloissa elektronivajaa + -ioni kytkeytyy sähkökentällään 
elektronikylläisempään miinus- ioniin. Tästä peruskemiassa on aina kyse. Koska esim. arki-
ilmassamme sekä happi, että typpi ovat kaksoisioneina N2 ja O2 tilassaan niillä ei ole välitöntä 
tarvittavaa sähkökenttää kemiallisesti sitoutuakseen toisiinsa. Mutta kun säteilytämme esim. 
happiatomin yksittäiseksi vaikka +++..O atomiksi sille tulee normaalia kemiaansa sähkökentän ioninaan 
hillitön yli 3-kertainen pakote saada säteilyn syömien elektronien tilalle nitä jostain. Ilmassa oleva 
normaalisti kiinnostamaton typpi riittää tällöin kiihokkeeksi. Happi palaa säteilyenergian ryydittämänä 
rajusti typpiksidiksi. Tämän tyyppisessä ionisaatiossa normikemia ei enää edes toimi. Vaan muodostuu 
groteski ylireaktiivisuuspalo tuhoisalla roihahduksella. Posivan Onkalo ja siitä ulkoilmaan puhalletava 
maailman suurin beettasoihtu sisältää tällaisia groteskeja reaktiota massoittain. 
 
 Laskennallisesti Onkalon säteilyvuon energiatasoiksi lasketaan 10 000 000W. Mutta tämä Onkalon 
tuottama säteilyvuo on tosiaan kaiken lisäksi kaikkein pelätyintä nopeaa neutronointia. Säteilyvuota 
joka polttaa mm. uraanin osuessaan plutoniumiksi, myös räjäyttäen sen suoraan surutta 
fissiohalkeamiseen tuosta vaan! On päivän selvää, että tämä Posivan maailman vaarallisin 
ydinjätehanke on salainen, koska suuren yleisön ei haluta tajuavan siihen kätkeytyviä massiivisia 
megariskejä. Maailman suurin beetasoihtusyklotroni kätkee jotain ennekokemattoman vaarallista. 
Jättimäinen 15 000m3 kokoinen VI- Onkalo peittelee sisuksiinsa paljon kammottavampaa 
ydinkuolemaa, kuin monet osaavat edes painajaisunissaan pelätä! 
              ----------------- 
 
Sent: Tuesday, October 19, 2010 11:33 PM 
Subject: Re: Posiva. 
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Onko (säteilykerrytyksen) lopputuote mahdollisesti viimeisessä vaiheessa antimateriaa? Kuin myytin 
käärme joka nielee itsensä. Kaikki häviää mustaan aukkoon? 
 
*(Kuvaavaa, että h e t i kun aloimme puhua säteilyn aiheuttamista mustista aukoista. napsautti 
linjaliikennettä tauotta tarkkaileva NSA-porukat linjani aamupäiväksi poikki! Luuleeko ne typerykset, että 
jättäisin juttujamme esittämättä noin heppoisin perustein, ettei linjat vedä?)) 
 
*Kuule osaat kyllä hämmästyttää minua noilla ennakoinneillasi aina vaan! 
 
* Eli esimerkiksi tuollaisen perus 1 000 000eV säteilygamman osuessa kiintoaineen pintaan tapahtuu 
mm. aivan uskomaton sekundäärisäteilymuuttuma. Muodostuu f y y s i n e n aineellistuva elektroni ja 
fyysinen antiaine-elektroni positroni. Siis hei t u o s t a  v a a n ihan kun ei mitään! 
 
*Tämä on eräs klassinen salattu "parinmuodostussäteilyn" reaktion malli siitä miten säteily tuottaa nuo 
50% ainetta ja 50% maailman pelätyintä antiainehiukkasta. Mutta ei siinä TOKI kaikki! Kerroit, en edes 
"yritä" ymmärtää mistä i h m e e s t ä  tuonkin ongit mutta hei kamaan MUTA-AUKO! Tuo on jotain NIIN 
mielikuvituksen ylittävää aikojenalun "geenitiedostoista onkimaaa", ettei sanat riitä. . .Öö. .tai siis. ..No 
hei meni niin mielenkiintoiseksi, että nyt toimitan liikoja kommentoimatta sulle aiheeseen liittyvää 
materiaalia. Mulle on totaalinen ylläri MITEn tuonkin yksityisnyanssin osasit pistää kättelyssä 100% 
OIKEIN: 
 
http://kuvaton.com/k/E3h.jpg 
 
Ällistyttävän monissa myyteissä on maan sydämeen piiloon haudattu tuli, ja se on haudattu siksi että se 
on niin vaarallinen ja tuhoava että sen irti päästäminen tuhoaa maailman.  esim. 
 http://www.bird-publisher.com/eng/contents/Short-review-Hindu-Mythology.pdf 
Pistää miettimään onko kaikki tapahtunut jo aiemminkin ja myytit yrittävät omalla tavallaan varoittaa 
meitä tekemästä samoja virheitä. 
Tulva löytyy myyttinä joka puolelta maailmaa, ja tulvaa ennakoivat tapahtumatkit kuvaillaan samoin. 
 
Luin penskana Mahabharatasta Drona Parvaa ja siinä se kuvaillaan tarkkaan, ydinräjähdys. Koko teksti 
varmaan löytyy netistä jos etsii. Minä löysin tämän 
http://theruthlesstruth.com/wordpress/category/research/ancient-civilizations/  Sitä en tiennyt että 
Intiasta on löytynyt tuhansia vuosia vanha kaupunki jonka asukkaiden luista mitatut säteilyarvot ovat 50 
kertaa normaalia korkeammat. Myyteistä toisaalta voisi löytyä vastauskin ;) 
 
*Niin . . ei tosiaankaan ole syytä aliarvioida menneisyyden aivoitusmassiiveja. Miten suuret kulttuurit ja 
aavikouskonnot on osanneet systemaattisella paineellaan varoittaa MEITÄ parhaillaan kohtamastamme 
maailmanhistorian rajuimmasta ydintuhosta ikinä. Tulevat sukupolvet, jos niitä edes tämän pian 
kohtaamamme jälkeen ihmismoodissa jää jäljelle tulevat suunnattomasti legendoissaan 
hämmästelemään miten nykyiset ydinherramme ajoivat silmittömässä tyhmyydessään miljardien ja 
miljardien megasäteilymurhaansa läpi! Tasan tarkoin tietäen, että edessä voi olla ainoastaan ydintuho.  
 
*Oikeastaan näin ydinvoimalla on pyyhkäisty avaruuksista AINA suuret vuosimijoonissa muodostuneet 
menneisyyksien totaalituntemattomat  kulttuurit pois. Menneeseen 13,5miljardiin vuoteen on 
tilastollisesti muodostunut miljoonia suurkulttuureja. Nyt jäljellä ei a i n o a a k a a n ! Jokin SYY 
avaruuksiemme totaalityhkyyteen on perimäkoodeissamme selittämässä! Onkin ilmeistä, että 
ihmiskunta on "eräs hiipuva" sivujuonne muinoin avaruuksiin kurkottaneesta megakulttuureista. Jotka 
suuressa viisaudessaan kokemuksistaan oppineena istutti genomiimme varoitukset "uskontona" siitä, 
mitä nykyinen YDIN-voiman helvettiin uskoutumisuskontomme 101% varmasti luojalleen tekee. Ei 
tällaisten tarvitse sen kummallisempiin tajunnan asteisiin edes perustua. 
 
Riikka 
             -------------- 
*Kulttuurien itsemurhautuminen perustuu selkeään loogisuuteensa: Kulttuuri luo säteilylähteen 
työjuhdakseen, täysmääräisesti  tajuamatta, että planeettassaan ikuinen säteily kertyy koskaan 
poistumatta gravitaation lukitsemasta pallosestaan. Siitä säteilynhallinnan vallantunteestaan 
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innostuneena kulttuuri ahneutensa kasvuun luo yhä LISÄÄ säteilylähteitä. Entistä enemmän, entistä 
mahtipontisempia ja suurempiin tarpeisiinsa. Viimein "jossain" ydinjätevarastoitumien rajattomissa 
syövereissä säteilykertymä alkaa olemaan niin suuripontista alkaen säteilypaineillaan murskaamaan 
ylikyllästämäänsä arkimateriaa MUSTAKSI AUKOKSI! Ja volaa, suuri säteilykulttuuri luistuu tieten 
luomaansa mustaan aukkoonsa muodostamastaan säteilyinfernostaan.  
 
*Moniko on muten tajunnut tätä:  Mistä on peräisin alkuräjähdyksestä vapautunut noin 75% vety ja 
25%% heliumia? Kun neutronisäteily räjähtää 1 000 000eV beettasoihturäjähdyksellään sen säteilynsä 
JÄTTEITTEN elektronista ja protoneista muodostuu v e t y ä ja mustaksi aineeksi miellettyä 
neutriinosäteilyä ! Kun alfasäteily-ydin ja beettasäteilyelektroni yhdistyy muodostuu HELIUMIA. Kun 
gammasäteily kohtaa kiintoaineen muodostuu siitä elektroni ja antiaine-elektroni positroni, niinikää 
mustaa avaruuksien tuhoavaa mystistä ainetta. Auringon protonisäteily yhdistettynä 
parinmuodostuselektronituottoon luo vetyä jne.. Onko siis musta aukko jäänne jostain meitä 
edeltäneestä säteilyinfernoonsa täystruhoutuneesta menneisyyden suurkulttuurista. Vai miksi kaikki sen 
säteilyinfernon mustaan aukkoon suistuva aine tuntuisi olevan meille Big Bangin jäänne säteilyyn 
täystuhotuista jäänteistä muodostunutta "madonreikätuoton mustasta aukosta?" 
 
R.S. 
              ----------- 
 
Sataluokkaista Posivakalmoa. 
 
Posiva suunnittelee sijoittavansa Onkaloonsa säilöön 12 000 000kg ydinjätettä. Tämän suuruista 
määrää on peruskansalaisen jo vaikea edes tajuta. Paljonko se on perusreaktorien sisältösaastaa? 1 
000MW reaktoriin maailmalla ladataan 100 000kg/v näkemällä tappavaa uraanipolttoainetta. Voidaan 
sanoa, että Posivan onkalo syytää jo tonneissa laskien enemmän säteilykuolemaa kuin 120kpl 
maailmalla pörräävää 1000MW reaktoria yhteensä. Mutta ei tämä ole kuin alkuun. Ydinpolttoainetta 
säilytetään IAEA-ydinturvamääräyksestä AINA tarkoin metrien syvyisessä vedessä siitä selkeästä 
syystä, ettei siitä vapautuisi megavaarallisia nopeita neutroneja. Vaan lähinnä myös tappavan 
vaarallisia termisiä neutroneja. 
 
 STUK "Säteily ja turvallisuus" sivu 83 kertoo näiden kahden erilaisen neutronin tappavuuksien välisiä 
eroja. Terminen neutroni pitää sisällään minimissään 0,005eV energia varastoituneena. Kun taas 
nopea neutroni on 20 000 000eV energia sitoutuneena jo pelkkänä liike-energiana. Erot ovat 
suuruusluokka 4-MILJARDIA!. . Hiljentykäämme miettimään montako kertaa vaarallisempaa laitetta 
sitten Posiva on maailmamme tuhoksemme Onkaloon tekemässä. Miksi sitten Posiva vartavasten 
haluaa tapattaa kertaiskullaan koko maapallomme syytämällä siihen enemmän nopeita neutroneja kun 
maailman kaikki reaktorit yhteensä? Tämä teko hakee vertaistaan tahallisten kansanmurhien 
keskuudessa. Kerrotaan alun 120kpl ydinvoimalan hitaitten neutronien tuottomäärä nopeiten neutronien 
miljardikertaistuksin. . .  
 
Koska maailmalla on JO surullisenkuuluisia kokemuksia ties mistä Superphenixeistä, tai Japanin 15v 
korjailtusta hyötöhirviöstään. Siitä miten nopeita neutroneja vuotaville kaikille maailman 
hyötöreaktoreille on tapahtunut. Hankkeita on ollut maailmalla puolisen tusinaa ja yksikään ei ole 
pysynyt käytössä kuin muutaman vuoden. Syykin on sama, reaktoreista hillittömästi vuotavat 
alkuaineita ympäriltään agressiivisiksi aktivoivat neutronivuodot tekivät laitoksistaan ihmiselämälle 
sopimattomaksi! STUK:n pääjohtaja Lahti ilmoitti tuohtuneena 2010 kesällä, tätä tappavaa hankettaan 
suunnitteleva Posiva ON pysäytettävä, ennenkuin on liian myöhäistä! Posiva päättääkin järkeä 
uhmaten levittää neutronivuopomminsa maailman suurimmalla 457m pitkällä beettasoihtulingollaan. 
Varmistaa rikoksensa peittelyt, kuin vain Suomessa osataan. Maailman tunnetusti korruptoituneimpiin 
kädettömyyksiensä ydinturvavirannomaisten piittaamattomuuksiin. Käyn oksentamassa! 
      -------------------- 
 
10 000, H20- N2 O2. 
 
Meitä kiinnostaa seuraavaksi se säteilyn energiamäärä jota säteilyn ionisoima perusilma kykenee 
kuljettamaan. Tässä en laske lainkaan atomin ytimien malenkan- kuorimallitehoja, vaan ainoastaan 
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uloimman valenssielektronin aiheuttamaa ionisaatiota. Suolaisen veden ionitasot määräsi natriumin Na 
5eV ja kloori-ionien Cl 13eV keskiarvotaso (9eV). Kun taas ilmassa typen (78 %) N 14,4eV ja hapen 
ionien O 13,3eV lähtöarvot. Ilma on näin 1,5 kertaa aggressiivisempaa. Seuraavaksi pitää määritellä 
kuinka suuri osa voi olla kauan ionisoitua esim. luonnonolosuhteessaan. Merien vedestä vain 3,5 % on 
ionisoituneena. Välimeren n. 8 % ionisoitumisaste on taso jossa syvä perusmerivesi on kyllästynyt 
ioneista ja muodostaa jo kiintosuolaa liiastaan. Mutta esimerkiksi Kuolleessameressä, jossa vesi on 
runsaan säteilyfotonisoinnin alaisuudessa sen vesi pysyy 25 % ionisointiasteessa suolastaan. 
Merkittäväksi kasvuksi liki 10-kertaisuuteen verrattuna perusmeriveteen. 
 
Nyt voimme laskea paljonko täysionisoituneeseen meriveteen muodostuu säteilyfotonin taltion 
ionisaatiosta energian varastoitumaa /m3. Osmoottinen vesivoimala Norjassa kykenee tuottamaan 3,5 
% meriveden ja 1000L/s jokisuistoon pysyvän 981kW energiantuotannon. Jos siirrämme tämän 
laitoksen Kuolleeseen mereen saadaan: 25 %/ 3,5 % * 981kW= 7 007kW. Norjalaisessa voimalassa 
membraanikalvo nostaa 100m vettä vaikka se optimillaan on 200m. Joten teho kaksinkertaistetaan 
tästä ja saadaan jo 14MW ionisaation vesienergiat 1m3/s virtaavasta joesta Kuolleeseen mereen. 
 Vesikaava jota käytän h(m)* virtaama(m3/s)* gravitaatiovakio (g) 9,81= tulos kW. 
 
Nyt meidän pitää muuttaa vedestä saamamme vakio suoraan ydinvoimalaitoksien ilmaionisaation 
säteilykertymän energiaansa 1 m3/s. Ilma on massaltaan tuhannessosa veden painosta: Veden 
1000kg/m3/ ilman 1,225kg/m3= 816 kertainen painoero. 14 000kW/ 816= 17,2kW/ m3/s ilmavirtaama. 
Ilma on kuitenkin kuten muistamme typpikaasuna 1,5 kertaa aggressiivisempaa ionisoituna, joten 
kerrotaan luku 1,5 kertaa= 25,8kW. 
 
Posivan Onkalon ilmareiän halkaisija kasvatettiin alkunsa halkaisijan 0,6m.stä ylöspäin 6m. Ja 
Ydinvoimalan ilmavurtaaman maksimin 15m/ s voidaan ottaa myös Posivan maailman suurimman 
beetasoihtunsa tuotoksi. Tässä lähdetään liikkeelle siitä, että koko beetasoihtutunneli hyödynnetään 
maksimiinsa ja imuilmat tulee toisesta luolansa tunnelin ristivedosta. Posivan Onkalosta tulisi näin 
laskien 420m3/ s ilmavirtaus beetasoihtuunsa. Kerrotaan se aiemmalla ilmaionisaation energiatulolla 
25,8kW= 10 936kW beetasoihtuamisen energia!! Luku on suorastaan m y k i s t ä v ä, olen sanaton! 
 
Ja sanattomammaksi mennään kun jatketaan. Posiva ilmoittaa, että sen upottamien tuhansien 5cm 
paksujen kaasutiiviitten kuparipullojensa laskennallinen j ä l k i s ä t e i l y t e h o  40v kestäneessä 
vesihauteessa olonsa jälkeen tuottaa y l i 10 000kW tauottoman säteilytuoton pelättyyn Posivan 
Onkalon.(IAEA:n kansainvälinen ydinturvalaki vaatisikin Arevan tiedoin ydinjätteille 100v 
vesijäähdytystä, mutte Suomi himoaa rikkoa maailman lakeja tässäkin!) Tuossa juuri malliksi siis 
laskimme, että Posiva surutta T U U L E T T A A  maailman suurimmalla beetasoihdullaan kaiken 
tämän näkemällä tappavan radioaktiivisen säteilykertymän ulos siirtäen sen systemaattisesti 
hengitysilmaamme säteilyionisaationa. Ei mikään sattuma, miksi laskentakaavani ja Posiva päätyy 
pilkulleen samaan 11MW tulokseen. 
 
 
 

607. Uraanin kaivuusta. 
 
2010 Viikko 42. Mauri Pekkarinen astui rehvakkaasti esiin vaatien valtiojohtoista kaivostoimintaa 
maahamme. Takana oli peittelemätön halu käynnistää Suomeen niin massiivista uraaninkaivausta, ettei 
maailmalta käsiin loppuva uraanipolttoaineen puute pysäyttäisi Suomen ydinvoimaloita. Miksi ihmeessä 
aiemmin tiedotusvälineissä suitsutettu 80 % Suomen tarpeista muka kattava  uraanintuotannot 
Talvivaarasta eivät enää kelvanneetkaan? Selitys on tyly ja sitä yksinkertaisemmasta, jymäytetystä 
ydinhallinnostamme johtuva. 
 
Kun YLE esitti Ruben Stillerin ohjelmassa, että Talvivaaran pitkästi toistakymmentä neliökilometriä laaja 
uraanikaivos riittäisi Suomen ydinvoimatarpeiksi unohdeltiin yhtä sun toista keskeistä yksityiskohtaa. 
Otetaan esimerkkejä näistä. Talvivaaran kerrottiin kykenevän toimittamaan satojen tonnien 
uraanimääriä vuosittain suomen ydinvoimaloille. Mutta tässä unohdettiin mm. sellainen yksityiskohta 
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ettei kyse ole varsinaisesti polttoon kelpaavasta uraanista, vaan tästä U-238 malmista vain 0,71 % on 
sitä polttokelpoista U-235 uraania. Iso ydinalan tietoinen dis-informaatio kuinkas muuten, mutta kuuluu 
ydinalaan elimellisesti. 
 
APU, lehti julkaisikin syksyyn 2010 karun totuuden siitä, miten suomeen alkuvuoteen asti luulotellusta 
uraanipotentiaalialasta oli kaikonnut Arevan tutkimuksissa pois 95 % GTK:n luulottelemista pinta-
aloista. Tässä taas tuli vastaan karut energiankaivuun energiasuhteet. Maailman laajuisesti uraanin 
kaivuuseen menee energiaa niin paljon, että yleisesti 0, 004 uraanipitoisuutta pidetään nollarajana. 
Suomessa oletettiin päästävän energianegatiiviseen 0, 001 tasoon nelinkertaisin kaivuuenergiatappioin. 
Mutta Talvivaarassa arvo romahti murskareaaliin 0, 000 02! Tämä on suorastaan ydinherrat mykistävä 
luku. Koska tarkoittaa suomennetuna 200-kertaista energiatappiota mm. Talvivaaran katteista 
pumpattavaksi Suomen ydinalan tukiaiskuppauksiin.  
 
Pekkarinen alkoi tajuta, ettei mikään, ei edes menestyvinkään yksityiskaivos kestäisi kaatumatta sille 
mätkäistyjä vaateita tehdä päivittäin 200-kertaista persnettoa. Siksi hätään ydinteollisuus huutaa jo 
täysillä valtion rajattomiin haluttavia tukiaisia. Kauppalehden foorumeilla näistä asioista kun päästiin 
käsittelemään oli ydinalan vastaus valmiina kuin lukkari sotaan. "Talvivaaran hallitukselta on 
pakottamalla vaadittava sitten tuollaisten erotustensa peittämiset kasvattamalla nykyiset kaivospinta-
alat yli 2 000km2 kokoisiksi. Jos kerran pienempi ei riitä!" Mielenkiintoiseksi homman tekee kylmä 
totuus, näin myös t a p p i o t  200-kertaistetaan Talvivaarassa tuosta vaan.  
 
Mutta totuus ei ole koskaan ydinalaa kiinnostanut. Tässä asiassaan vielä vähemmän. Maailman 
uraanitarpeista kyetään nykyisin uraanikaivosvaroin kattamaan luokkaa 50 %. Koska Suomi on ilman 
muuta ulkopuolella jäljellä olevien hiipuvien uraanivarojen, sillä ei yksinkertaisesti jää muuta 
vaihtoehtoa kuin alkaa epätoivoisesti kaivaa uraaniaan mätkimällä 200kWh fossiilidieselenergiaa oman 
maaperänsä murskaamisiin ja hapottamisiin saadakseen ylös 1kWh TVO, Fortumien ja ulkomaalaisten 
Fennovoimien ydinvoimapolttoainetta. Tuskin on maailmanhistoriassamme ryhdytty yhtä 
kestämättömän kehittymättömyyden tielle kuin tässä. Lopuksi vielä katastrofin silmästä mitä tarkimmin 
julkisuudelta poissa pidetty TVO:n ennakkoilluusiot, ja sen murskannut APU- lehden karttafakta 
tapahtumista. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Ewh.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ewh.jpg[/img] 
http://kuvapilvi.fi/k/Ewu.jpg 
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http://kuvapilvi.fi/k/Ew2.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ew2.jpg[/img] 
               ------------------------- 
 
Boori loppui! 
 
Kun puhutaan säätösauvoissa olevista metalliaineista, oli ne sitten hiiltä tai vaikka jotain booriseosta, 
niin niissä olevat metallimäärät on KIINTOMETALLIA. Jos ja ken viitsii käydä katsomassa TVO:n 
vierailukeskuksissa. Niin siellä näette mistä on kyse. Nuo säätösauvat ovat perusmetallitankoihin 
syvälle monen sentin paksuiseen X- tankoon porattuja luokkaa 15cm mittaisia ja 5mm paksuja 
mustanpuhuvia metallitahkon paloja. Pinottuna tuhatmäärin vaakaan päällekkäin. Näissä aine on joko 
oksideina tai metalleina suoraan. Mutta EIVÄT liukenevissa muodoissaan. Lisäksi tässä muodossaan 
voidaan käyttääkin miltei mitä tahansa vielä kaivettavissa olevia booreja. Tämä ei ole se esiin otannan 
ongelma. 
 
Ongelma tulee kun käyvään reaktoriin, esim. OL-3 laitokseen joudutaan. Huom. joudutaan ihan 
laitoksen arkipäivittäisen käynnissäpidon takia mätkimään satoja kiloja tuota kertakäyttöistä 
LIUKENEVAA booria. Kun laitos näin kertakäyttää kymmeniä tonneja booria. Se pitää ajojen muutosten 
pakottamina POISTAA suodattaen prosessista. Tämä booriliuos on sitten säteilyn kertapiilaamaa 
vuosimiljoonan. Ja maailman kauhistuttavinta jälkisäteilysaastaa ydinvoimaloitten 
"suodatusmassakatoina!" 
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Säätösauvatangot voidaan laskea kestävän "noin"  laitosiän. Mutta liuosboori kestää ehkä vain päivän, 
tunnin. .  jos sitäkään. Tässä on vissi huikea ero! 
 
Eikä se toki jää tähän. Koska liuosboori tunkeutuu ydinvoimalan joka i k i s e e n prosessihöyryn 
mikrohuokoseenkin sen puhtauden LAATUVAADE on musertava. Likamalmista vierasaineellista booria 
voi kyllä upotella säätösauvametalleihin. Muttei liuottaa reaktorin prosessivesiin. Tämä kaikki edellä 
kertoo miksi maailmasta on suunnattomassa ydinvoimaloitten kertakäytössä JO kadonnut se 
laadukkain boorimalmiomme kaikkialta maailmalta ikiajaksi.  
 
Maailmalla rakennetut reaktorit on nykyään kasvavasti painereaktoreita. OL-1 ja OL-2 tyyppiset 
kiehutusreaktorit on totaalisti out. Koska säteilysaastuttavat koneensa, turbiininsa kaiken tuhoisasti. 
Painevesireaktorissa radioaktiivista vettä ei päästetä lämmönvaihtimien läpi turbiineihin ja siksikin ne 
ovat halutumpia. Mutta mallin akilleen kantapää näissä on taas tuo BOORI! Booria ei tarvittaisi 
kiehutusreaktorin säätöön mutta kiehutuskoneen säteilyhaitat, ja heikot hyötysuhteensa ovat poistaneet 
sen valikosta. Suo siellä, täysvetelä täällä. Ydinalan kestämättömän kehityksen akilleen kantapää on 
juuri sen tavaton tyhmä tapa kertakyttää uusiutumatonta. Ydinvoimaloitten rakenteet vaativat 
kymmenittäin uusiutumattomien strategisten erikoismetallien olemassaoloja. Mitä enemmän 
ydinvoimaloita sitä suurempi ongelma niiden säteilyyn kertapilaamista kierrättämättömistä valtavista 
metallitonnistoista. 
 
Moniko muuten tajuaa, että ydinjäte on käytännössä PELKÄSTÄÄN kertakäytettyjen suunnattoman 
kalliitten erikois-, ja erityismetallilajien hautausmaa seuraavaksi vuosimiljoonaksi. Mitä enemmän 
ydinjätehautoja sitä useammasta ydinalan ITSE himoitsemista metalleistaan tulee kestämätön pula 
globaalisti? "Ydinvoimaista" ratkaisua EI ole! . .  Vaikka 60v on epätoivoisesti haettu. Nyt tilanne on jo 
niin paha, että ydinala sulkee ongelmalta silmänsä huutaen mantrojaan peittääkseen totuuden äänet ja 
kieltää kasvavan ongelmansa POLIISIVOIMIN. Luonto ei ole k o s k a a n antanut tällaista 
kertakäyttötapaa anteeksi tuhoamatta sen ylläpitämää kulttuuria surutta! Ja hyvä niin!! 
 
TVO yhteiskuntavastuuraportti sivu 36 raottaa niitä tonnimääriä joita TVO menettää prosessivesiensä 
suodatinmassoina vuosittain: 
Jauhemaiset ionivaihtohartsit kg 6 080/v 
Raemaiset ionivaihtohartsit kg   13 455 
Inertiamassat  kg                      1 910 
_________________________________ 
Yhteensä vuodessa 21 445kg/ n. 60kg säkillinen päivässä! 
 
(Koska TVO EI käytä tehonsäätöönsä booria kuten Fortum, kaavamääreet ovat alakantissa, mutta 
kelpaa malliksi silti). Tämä valikko kertoo juuri siitä mistä kerroin. Kun ydinvoimalaa ajetaan 
prosessivesiin JOUDUTAAN mätkimään tuon kaavan mukaan pari säkillistä päivässä säteilytuhoutuvia 
erikoismetallikemikaaleja. 60kg/vrk ei ehkä tunnu suurelta, mutta kertokaa se maailman 500 reaktorilla 
niin saadaan päivässä 27 000kg. Vuodessa 10 miljoonaa kiloa vuosimiljoonaksi säteilemään 
kiihdytettyä näkemällä tappavaa ja metallijätettä!! Kun tällainen kato kohdistetaan pariin maailman 
rajatuimpaan erikoismetallien kaivosten kertakäyttökaivantopaineina tajutaan kyllä helposti miksi mm. 
boori katosi käytännössä 30v ydinvoimalakatoonsa. 
           -------------- 
 
Säätösauvaa tutummaksi 
 
Oli minullekin pienoinen yllätys miten vähän mm. Google jakaa tietoa kansalle siitä miten 
ydinvoimaloitten säätösauvat rakentuvat. Erityisen huvittavaa minusta oli, että jotkut jopa luulevat 
säätösauvojen olevan veteen liukenevia booritankoja. No totta sitten pitää opastaa mistä tässä on 
oikeasti kyse. Säätösauvat eivät ensinnäkään ole mitään ydinvoimalan "säätäjiä". Ydinvoimalat kun 
ovat käytännön ajossa täysin säätökyvyttömiä. Itse asiassa säätösauvoilla säädetään reaktorin 
neutronivuokuviota ja palamispaikkoja siitä tämä tahallaan hämäävä "säätö" nimi. Niitä käytetään myös 
hätäseisokissa laskemaan reaktorissa olevien neutronisäteilyjen kertymien tasoja. Säätösauva on siis 
pelkkä kirkas metallinen joko tällainen X-profiilinen sivustaltaan noin 15cm ja esim. TVO:n 
vanhemmissa reaktoreissa noin 5m pitkiä erikoispeltisiä tankoja. Olkiluodon OL-1 ja OL-2 laitoksessa 
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näitä ohjataan pohjassa olevilla hammastankomoottoreilla tai ammutaan hätäseisokissa 
typpipaineilmalla reaktoriin. 
http://kuvaton.com/k/Erj.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Erj.jpg[/img] 
 
OL-3 reaktorissa rakenne on täysin toinen. Ylhäältäpäin reaktoriin pudotettavilla säätösauvoilla ei 
painereaktoreissa juuri muuta tehdäkään kuin ajetaan reaktori hätäseisokissa alas. Koska säätösauvat 
ovat liki toimettomia ne ovat OL-3 tyyppisessä painevesireaktorissa tusinan nippu vain sentin ohuita 
ilmeettömiä pitkiä metalliputkitankoja. OL-1 ja OL-2 kiehutusreaktorissa olevilla säätösauvoilla on 
keskeisin toimi tuo polttokuvion muodostaminen. Siksi näihin X-profiilipaloihin on vaaka-asentoon 
porattu erikoismetallisille noin 5mm paksuille tankoille erilaiset säilytysreikänsä ylhäältä alas asti. 
Kuvassa huomaa miten keraamisia 15cm pitkiä erikoismetallitankoja on profiiliin tungettu vaakaan. 
Säätösauvat tehdään kestämään koko reaktorin käyttöiän. Siksi ne on tehty käytössä kulumattomiksi ja 
liukenemattomiksi käyttäen tehoaineinaan mm. keramoitua liukenematonta booriyhdistettä yms. 
erikoismetalliseoksia. Tässä halkileikattuna sama rakenne. Huomaa miten kukin keraaminen tanko on 
asetettu omaan täysin erilliseen vielä kiinni hitsattuun lokeroonsa. Jottei suuremmissa rikkoutumissa 
menetettäisi heti neutronisieppausaineita tuhoisasti reaktorivesikiertoihin. 
http://kuvaton.com/k/ErJ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/ErJ.jpg[/img] 
 
Säätösauvoissa on toki myös muita erikoismetallitankoja upotettuna. Tästä näkee hyvin miten musta 
keraaminen tankorivi muuttuu yläosastaan kirkkaaksi erikoismetalliksi. Kyseisellä rakenteella 
kalibroidaan nimenomaan neutronivuon läpikulkukuvioita kiehutusreaktoreissa. Painevesireaktoreissa 
säätösauvojen vaikutus ylipäätään prosessin hallintaan on minimaallista. Puolestaan boorin 
vesiliukoisia yhdisteitä liuotetaan kertakäyttöluontoiseen säätötarpeeseen ja sitä tietä 
ydinvoimalajätteeksi. 
http://kuvaton.com/k/ErC.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/ErC.jpg[/img] 
                ------------- 
 
Uraania MARSSISTA! 
 
USA:n presidentti Obama pyysi kesällä 2010 lupaa upottaa 400kpl ydinsukellusveneitään kaikkine 
uraanilasteineen merien kilometrien syvyyteen. Lupa toki ydinrikollisuuteen luvattiin. Mutta miksei 
kukaan ihmetellyt mitä varten USA haluaa tuhota järkyttävän suuren peräti 25 % uraanipolttoaine-
eränsä, eikä kierrättää sitä? USA on siis s e l k e ä s t i menettänyt uskonsa kierrätysuraanin luomaan 
Pu-239 plutoniumtalouteenkin! Tämän jos minkä luulisi olevan kauhistuttava uutinen globaalille 
ydinvoimataloudelle. Suomessa totalitääriseksi shokiksi mennyt uraanin puutoskasvu henkilöityy 
Talvivaaraamme. Jossa koko EU:n viimeinen kituva uraanin kaivuuyksikkö nostaa 200-kertaa 
energianegatiivista uraaninaan, kun muuta EI ENÄÄ OLE! Periaatteellaan 200kWh fossiilidieseliä 
kallioon ja 1kWh ylös ydinvoimana! 
 
USA ei kaiva uraania. Venäjä lopetti uraanin myyntinsä kaupallisesti 2008. Mistään ei näköjään enää 
edes odoteta merkittäviä löytyviä uusia uraanikaivosvarantoja. Jopa Kiina on tuskastunut uraanin 
loppumiseen ja on parhaillaan viemässä Arevan viimeisiä uraanikaivosalueita Afrikasta vaikka väkisin. 
Ja näköjään siinä onnistuen. Areva kaiveli Suomesta tämän vuoden uraaniaarteita ja kuittasi, että 5 % 
GTK:n luulottelemista uraanivarantohaaveista oli ylipäätään uraanimalmioita! Suunnaton pettymys 
maamme ydinteollisuudelle! Tämän uraani-illuusion katoamisesta kirjoitti viimeksi Maaseudun 
tulevaisuus tällä kartallaan: 
http://kuvaton.com/k/KZ5.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KZ5.jpg[/img] 
 
IAEA uraanitalous on pudotettu l o p u l l i s e s t i  2008 energianegatiivisuutensa jälkeen 2010 myös 
totaalisen kannattamattomuutensa alhoon. Nyt kuumeista enemmän mietitään mistä sadat ydinvoimalat 
voisivat sada uraaninsa jatkoon, koska uraanimalmiot on totaalisesti loppu? USA ehdotti, että uraania 
kun ei saada Maasta niin kaivetaan loogisesti Kuusta! Tässä on nyttemmin todettu niinikää pieniä 
puutteita. Koska Kuu on uraanistaan, jos mahdollista vielä köyhempi kuin Maan 100 % uraanittomat 75 
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% merenpohja-alueemme. Tämä G. Bushin uumoilema kuunsirpin uraanivaltausalue päätettiin nyt -10 
vähin äänin haudata. Obama kyseli ydinenergiamiehiltään seuraavaksi "realistisempaa" paikkaa 
ympäriltämme mistä uraania voisimme etsiä? USA jolla jalkojen pito maassa ei kuulu ydinalan 
loputtomien rahakasojensa ääressä valttikortteihin oli miettinyt vastauksensa."On täysin loogista siirtää 
aiheessa painopiste sinne, missä uraania ON, eli MARSSIIN!" 
 
Obama kiitti ja kuittasi. Näin polkaistiin siintävä "seuraava" askel Kuusta Marssiin. Ihmiskuntaa pitää 
siirtää kaivamaan uraanimalmiaan tälle siniselle planeetalle. Toki kuten ydinteollisuudessa tapana on. 
KUKAAN ei uskalla enää kysellä miten "hintavaa" Marssin uraanitalous" tulee olemaan. Mutta periaate 
on silti selkeä. Marssin uraaninkaivuun USA-monopolit tulevat vielä pitkään takaamaan sen, ettei 
ydinteollisuus enää edes h i p a i s e  kannattavuusrealismia suurimmissakaan optioissaan! Jos jotakin 
ihmetyttää miksei esim. asteroideista kaiveta uraania niin vaihtoehto on JO "mahoksi" tutkittu. Edes 
niissä EI ole uraaneja, vaan lähinnä Kuuta kevyhempiä perusaineita. 
Eli p i k k a s e n  on ydinherrojemme visiot 1980-luvun 30% uraanimalmioittensa ääreltä päässeet. . 
.Öö. . miten sanoisin "repsahtamaan" realismin tuolle puolen. Mutta ei se toki herrojamme haittaa. 
Ainahan voi lisätä tietoestojen POLIISEJA hiljentämään tällaista realiteettikeskustelua! 
            ------ 
HARD TV 2. 
 
 *Jahas, että Paavo Lipposen autokuskit halusivat kertoa julkisuuteen Paavon "kehitelmiään" muuttaa 
maamme kansainvälisen uraanikaupustelun likasangoksi. Nyt jääkin mietintään, että k u k a  näitä sitten 
systemaattisesti tappaa? 
 
*Katsoitko eilen 18.01.2011 YLE TV2 uutisoinnista Juha Granath Ajankohtainen kakkonen? Siinä 
kerrottiin miten tämä Lipposen uraanirallit on JO pyörinyt kolmatta vuotta keskellä kaupunkia laittomasti 
mm. Harjavallassa. Suomi on siis JO laittomasti jalostanut keskellä kaupunkia autonlasteittain 
uraanirikastetta. Paula Lehtomäki nyyhki, ettei tiennyt ylipäätään m i t ä ä n hankkeista ja niiden 
laittomista ilmoittamatta jättämisistä. Tämä Lipposen poppoo oli muitta mutkitta toiminut ilman m i n k ä 
n l a i s i a  YVA- lupamenettelyjä! Myös STUK oli jäänyt asiassa kuin pallo hangelle . 
 
*Mutta sitten kerrottiin tämän 18.1.2011 uutisoinnin mielestäni t ä r k e i n  yksityiskohta! 
 
*KOKO ja huomaa 100 % tästä hankkeista ON tehty venäläisten omistamissa ja hallinnoimissa 
firmoissa ja laitoksissa. Tämä siis kertoo lisää taustoja myös siitä miksi mm. 2010 loppuvuona maamme 
uraanikaivosten naurettavan heikkoihin uraanimääriin kiukustunut Areva syytti GTK/ STUK 
uraanitutkijoita maassamme silkoiksi valehtelijoiksi. Syksyllä 2010 käytännössä k a i k k i keskeiset 
maassamme parhaillaan tehtävät uraanikaivosaikeet siirrettiin 100 % venäläisille. Kuten tiedämme. 
USA hallinnoi 30 % maailman uraanijalostamisbisneksistä. Puolestaan esim. 70 % prosentin osuus jää 
venäläisille. Jopa Ranskan uraanin kriittisin jalostus on 100 % venäläinen. On siis päivän selvää miten 
juuri venäläiset plokkaa ydinbisneksiään nähdysti hallintaansa. Koska uraanihommat on maamme 
eturistiriidoissa kuulunut aina, ihan aina täysin venäläisille. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

608. IONIsatiosta kansantajuisesti. 
 
IONIsaatiosta kansantajuisesti. 
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Ionisaatio on ilmiönä liki mysteerio! Jos tutustutaan arkiseen fysiikan kirjallisuuteen siellä on varsin, 
sanoisin jopa hälyttävän vähän kirjoitusta siitä mitä tapahtuu kun aine muuttuu ioniksi, erityisesti 
kaasuioniksi. Siitäkin huolimatta, että esim. ionisoitu elektroniputki oli toiminnallisen maailman 
selkäranka 50v ajan. Ionisaatio on tässä edellytys sähkön johtavuudelle. Kun ilma ionisoituu se muuttuu 
eristeestä sähköä johtavaksi, niin myös vesi.  
 
Jos kaadat kilon suolaa vesiastiaan vesi rikkoo sen natriumin Na- ja kloorin Cl+ ioneiksi. Tämä 
tarkoittaa ettei vesilasissa enää ole kemiallista suolaa vaan kiintometallista natriumia ja kaasumaista 
vihertävää kloorikaasua. No miksi ihmeessä kloori ei sitten karkaa vedestä kaasuna surutta ulos ja 
miksei jäljelle jäänyt veteen agressoituva jäävä natrium reagoikaan lainkaan veteen? NiinPÄ tässä on 
jotain o u t o a ! Ja se outous on nimeltään "ionisaatio!" Yhä oudommaksi menee jos haihdutamme 
veden pois, niin reaktiiviset ionit osoittautuvat niin reaktiivisiksi, että uudelleenkytkeytyvät muodostaen 
aiemmat kemikaaliensa valenssisidokset. 
 
Tässä on jotain kovin tuttua. Ydinteollisuudessa systemoiden väitetään, että aineen säteilystä 
ionisoituessa rikki aggressiiviset ionit a i n a palaavat miltei välittömästi takaisin entisiin tiloihinsa. Tässä 
väitteessä on silti jotain perin ihmeellistä, koska Albert Einstein sanoi, ettei säteilyn energia katoa, vaan 
varastoituu kohtaamaansa aineisiin. Voidaanko nyttemmin osoittaa miten tässä ionisaatiossa tapahtuu, 
palautuvatko ionit takaisin paikoilleen, kuten väitetään? 
 
Kun olin nuori tein paljon kokeita eri kemikaaleilla. Usein jouduin käyttämään vanhentuneita 
kemikaaleja, joita mm. auringonvalo oli fotoni-ionipommittanut. Liki puolet kokeista meni mönkään, 
koska kemia EI toiminut kuten piti! Silloin en vielä löytänyt kemian kirjoista vastauksia siihen miksi 
ihmeessä esim. Auringon fotonienergian varastoituminen silpoen valenssisidokia kemiallisiin aineisiin 
muutti niiden toimintaa laiskemmiksi ja usein esti toivotun toimintareaktion liki globaalisti. Kävi kuten 
kesäksi aurinkoon jääneelle punaiselle muovilapiolle. Värit haalistuivat ja muovista tuli nuivasti 
lohkeilevaa pysyvästi haperaa "guttabergaa". 
            ----------- 
 
IONIsaatiosta 2. 
 
Jos säteilyn lisäämä energia tuottaa ionisaation, joka STUK väittein olisi palautuvaa, niin tätä 
kokeillaksemme teemme erään kiinnostavan demonstraation. Tarvitsemme lasimukin, isomman 
vesiastian, punaisen positiivisen ja negatiivisen keltaisen sähkön johteen ja 12-24v tasasähkölähteen. 
Asetamme lasipurkin ylösalaisin isompaan vesiastiaan. Pujotamme lasipurkin reunojen ali toisiinsa 
kiedottua päästä metallikupariin kuoritut johtimet. Kytkemme ne tasasähkövirtaan ja seuraamme mitä 
alkaa tapahtua mukin alla. Jotakuin siis näin: 
http://kuvaton.com/k/6Tq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/6Tq.jpg[/img] 
 
Lasin alla 13,9eV vedyn sidosenergiat ylitetään ulkopuolisella veteen tuodulla esim. säteilyn energialla. 
Näin vedystä tulee valenssielektroninsa menetettyään positiivisesti + varautunut kaasuioni. Ja hapesta 
negatiivinen ioni. Vesi reagoi siis yllätys, yllätys sekä sähköön, että esim. säteilyionisaation 
tuomaanlisäenergian fotonsointiin samalla lailla! Heurekaksi homma tulee koska nyt voimme 
demonstroida miten STUK:n väitteet voidaan konkretisoida ihan kotikonstein. Lasin alla tapahtuu nyt 
silmiemme alla jotain sellaista, jota STUK ei sulata, eikä kemian kirjat osaa selittää, vai osaavatko 
sittenkin? 
 
STUK kertoo, kerran irti ionisoidut kemian sidokset kytkeytyvät ulkopuolisen säteilytysenergian lakattua 
välittömästi? Hmm. . noinkohan? Eihän veden a l l a pitänyt olla edes m a h d o l l i s t a  ionisoida 
kaasuja kuplimaan surutta pintaan. Koska veden piti sähköä johtavana saattaa atomeistaan irrotetut 
elektronit välittömästi alkutiloihinsa takaisin atomisidoksiinsa. Mutta nyt näemme miten miinusnapa 
tuottaa tuplasti enemmän kaasuja kuin laimeampi punainen plusnapa. H 2 O ai niin tosiaan. Veden 
hajotessa vapautuu 2 vetyionia ja vain 1 happiatomi. Volaa muodostuu O2 ja H2 kaasuuntuvia 
kaksoisionipareja iloisesti kuplien. 
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 Yhtä kaikki, ehkä STUK:n väite pitää paikkansa ja kaasut on vaan laiskempia uudelleen vesittymään. 
Kokoamme vetyionit ja happi-ionit yhteisen lasikuvun alle taltiointiin. Kupla vaan kasvaa ja kasvaa, 
jotain muutakin yksityiskohtaa aiempaan suolakokemukseen näymme saatavan. Jotain mystistä ja 
STUK ioniväitteistä poikkeavaa hahmotamme tässä ja nyt. Kerran ionisoitunut vesi tekee ihan omia 
ratkaisujaan ja käyttäytyy kuin STUK:lle naurellen. Mikä kauheinta tekee kuten malenkan-kuorimalli on 
aina selittänyt! Jääräpäisellä fysiikallaan varastoi säteilyn energiaa, eikä suostu uudelleen yhdistymään 
kirveelläkään!) 
 
Noituen jätämme STUK- väitteille kuuliaisena tuon ionisoimamme kuplan odottamaan uudelleen 
vedeksi yhdistymistä. Pettyen aamulla, kun kaasuionisaatio pysyy kuukaudesta toiseen yhdistymättä. 
Tässä vaiheessa meitä tietysti kiinnostaa kovasti, pitääkö malenkan- kuorimallien väite paikkaansa ja 
voimmeko jotenkin demoa onko ionisoimaamme veteen "varastoitunut" fotonisäteilyenergia mitattavaksi 
todeksi? Yön pimeimpään hetkeen otamme mukaan palavan tulitikun ja kurkkaamme 
säteilyionisaatiovarastokuplaan. . "BUM" sinihohkainen erittäin kirpakka paukaus rikkoo koko 
lasikuvun!( Jos haluaa toistaa kokeen pistä veteen loraus pesuainetta, ja polta turvallisemmin näitä 
saippuakuplia!) Tajuamme nyt, että se säteilyn energia jota käytimme veden ionisoimiseen oli STUK:n 
väitteitä pilkkanaan pitäen sekä varastoituneena, että ollut tallessa vuosia. Ja kaiken kruunasi kun se 
energia tuotti kemian tunteman kaikkein rajuimman +3 000C vetyhappikaasun poltonräjähdyspalon 
aggressiivisuudessaan vailla vertaa! Ilmiössä muuten vapautuu säteilyionisaatioenergiaa suurina erinä 
tuottaen palojätteenään vettä! 
            ------- 
 
IONIsaatiosta 3 NaCl 
 
Palataan takaisin alkuperäiseen demokuvaani siitä miten veteen tein DC tasasähköisen ionisaation 
demolaitteen. Ehkä vesi on suuri poikkeus ja jokin muu kemikaali tuottaa sellaisen palaavan 
ionisaatioreaktion, jonka mukaan STUK ottamassaan viisaudessaan säteilyionisaatiotaan edelleen 
opettaa? Ehkä . . niin ehkä suola jossa on agressiivinen kloorin positiivinen ioni ja vahvasti negatiivinen 
natriumioni palauttavat säteilyn niihin aiheuttaneen ionisaationsa kiltisti takaisin välittömästi? Testi 
alkaa, tällä kertaa tuotamme siis vihreää myrkkykaasua klooria ja metallinatriumia: 
 http://kuvaton.com/k/6Tq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/6Tq.jpg[/img] 
 
Varsin pian tuttu kupla alkaa täyttää STUK- lakeja pilkaten lasimukia. Yli- lakejaan joiden mukaan 
ydinala on maailmaamme pyörittänyt ruoskallaan yli 60vuotta! Nyt kun mukana on suola, alkaa kuplinta 
saada myös epäilyttävää kloorinvihreää sävyä. Eihän tällaisen pitänyt olla lainkaan mahdollista? Miksi i 
h m e e s s ä ionisoitunut kloorikin karkaa vesistä kuplaan, eikä lainkaan uudelleen kytkeydy 
natriummetalliin. Varmistava nuuhkaisu vihertyvästä kuplasta tuo tutun pistävän desinfiointikloorin hajun 
nenään. Minne sitten natriummetalli karkaa? 
 
 Jos katsotte kuvaani tarkemmin huomaatte miten oikeanpuoliseen elektrodiin alkaa tarttua valkeaa 
pulveria niin suuria määriä, että sitä näkyy valuvan lasin alta ihan kasoissa. Tämän täytyy olla sitä mitä 
Na- ioni muodostaa. Jotain täysin uutta ainetta, joka ei ainakaan ole suolaa, kuten ydinalan oppien 
mukaan pitäisi olla! Valkeaa epämääräistä ja osin vihertyvää höttöä alkaa kertyä myös mukiin 
varastoituvaan kuplaan kellumaan. Tajuan miten raskaasti tällaiset kenen tahansa demottavissa olevat 
reaktiot lyövät ns. "normifysiikalle" monoa tylysti naamaan. Nyt katsotaan lähemmin sitten miten 
metallinen esim. kupari kestää ionisaation hyökkäyksiä ja kaivamme vedestä elektrodit 
mikroskooppikuvaamme: 
 
http://kuvaton.com/k/6pA.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/6pA.jpg[/img] 
Anodi pelkistää ja sen pinta on "liki" entisensä saamastaan elektronikylläisyydestään. 
http://kuvaton.com/k/6pB.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/6pB.jpg[/img] 
 
Mutta miten käy sitten katodissa, jopas, jopas! Ionisaatio on näköjään surutta silpoutumassa 
kolosyöpymiin ja jopa kestävän kuparin sen tuhansiksi päreiksi! Tummuva ankstinen hilsekarsta peittää 
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sitä yltä päältä. Itse asiassa tässä ionisaation tuhonavassa ei kestä valenssielektronisilvottavana 
murentumatta mikään mukaan johdeaine, ei jaloinkaan! Miten sitten käy reaktorimetallien 
säteilyionisaatioissaan? Aivan samoin, silppua tulee ja kanavasäteilyioneja pilvin pimein! STUK- 
säteilyilluusioilta katoaa pala palalta reaalimaailman demoissa kaikki vuosikymmenet 
professoriopeissaan kestämään pakotetut harhaopit kuin mätä pärekatto tsunamissa. 
 
http://kuvaton.com/k/6pk.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/6pk.jpg[/img] 
Tähän vielä 400-kertainen suurennus tuosta mystisestä lasin pintaan kiinnittyvästä vihertyvästä 
ioniainekarstasta: 
http://kuvaton.com/k/6pu.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/6pu.jpg[/img] 
 
Tuon vielä kynttilän lähelle muodostuneeseen kaasukuplaan. Se räjähtää kipeästi luovuttaen 
saamaansa säteilyionisaation energiansa tutusti. Ilmiöt ovat todella hämmentäviä niitä tuntemattomille. 
Jos esimerkiksi veteen jäävä natrium toimisi metallina sen pitäisi reagoida aggressiivisesti veteen 
vapauttaen vetykaasua lisää. Lisäksi natriumin pitäisi muodostaa veteen sormiin saippuamaisuutena 
lipeää Ph:n emäksiselle puolelle. Mutta kerran valenssielektroninsa menettänyt natrium osoittautuukin 
vaisuksi varjoksi siitä, mitä sen "pitäisi olla". Ja muodostaa sitä vastoin valtavan peruspassiivisen 
nuoruusvuosistani tutun reagoimattoman valkopulverikasan. On vaikea selittää tätä kaikkea demottua 
muuten kuin toteamalla. Kerran kemiaansa vaaditut valenssielektroninsa menettänyt myös natrium, 
kloori, vety, happi yms. toimii kuten puolitekoiseksi ionisoituneet näyttää toimivan. Kun ei ole täyttä 
valenssielektronimäärää ei myöskään jatkon kemiallinen prosessi ole kuin väsynyt, puolitekoinen. 
         -------------- 
(Vesiraja.) 
           ---------- 
 
Kaasudiffuusiosta. 
 
Kaasudiffuusiosta: 
http://kuvaton.com/k/1qX.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/1qX.jpg[/img] 
             ------------- 
 
Ionisaatiovoimasta 4. 
 
Veden ionisoituessa vaikka nyt 3,5 % merivetenä tulee eittämättä mieleen, voiko noin olematonta 
ionisaation tason edustamaa energiaa konkretisoida kansantajuiseen muotoon? Olin velipojan kanssa 
Norjassa ja katselin miten pieni vuoristopuropahanen lirutteli olemattomia vesiään suoraan Atlantin 
golfvirran suolamereen. Vesi noroili ja huomasi miten hiekkamonttuihin kapseloitunut suolainen 
raaskasenergisempi ionisoitunut merivesi heilui selvissä vesirajapinnoissa helmeillen. Jotenkin tuli 
mieleen, tässä joen norossa kaiken järjen mukaan täytyy vapautua suuria energiamääriä ionisoidun ja 
ionisoimattoman makean veden kohdatessa. 
 
No ei pidetä jännityksessä enää. Voidaan tehdä myös energiatasot mittaava demo. Liimaa juomalasiin 
paksuhko pahvinpala vaikka kuumaliimaten niin, että muodostuu kaksi erillistä astiaa vierekkäin. Kaada 
systeemiin puolilleen vettä kummallekin puolelle liki yhtä paljon. Lopulta kaada vain toiselle vesipuolelle 
suolaa kourallinen tasaten pintatasot. Alkaa tapahtua jotain ihmeteltävää. Nimittäin vesi alkaa 
mystisesti nousta siellä puolla, jossa on suolaa! Kyse on yksinkertaisesti siitä, miten ionisaation energia 
on tässä muuttumassa vesipotentiaalikorkeuksien energiaksi. Kyseinen voima on tällä demokerralla 
nimeltään "osmoottinen voima". Eikä mikään ihan pieni energia, koska se mittaa paljonko 
ionisoituminen nostaa esim. säteilyenergiansa varastoituessa arkiveteen sen energiatasoja malenkan- 
kuorimaallin mukaan. Tässä vaiheessa on ydinharhaisten syytä ottaa hatustaan kiinni, sillä demo tuo 
esille niitä faktoja miten säteilyionisaation energiaa voidaan taitavasti, kansantajuisesti demota. 
 
Norjassa rakennettiin juuri tällainen kertomani osmoosivesivoimala. Siinä tuon paperipalan virkaa tekee 
ohut membraanikalvo. Sen takana on makea jokivesi ja suolainen ionisaation energisroima merivesi. 
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Makea vesi nousee suolaiselle puolelle y l i 100m vesipatsaana! Paine-erona luokkaa 10 ilmakehää. 
Kun näin laskemme miten paljon sitten energiaa saadaan meriveden ja 1m3/ s virtaavan joen välille on 
kaava seuraava: h 100m* virtaama 1m/3/s* gravitaatiovakio 9,81= teho kW= 981kW tauoton teho! 
Tosiaan puropahasessa jonka yli hyppäät kerrasta sen osuessa ionisaation varastoon merivesi- 
ioneihin saavutetaan niin uskomaton teho, että sillä pyöritettäisiin parin kuorma-auton moottoria t a u o t 
t a! (Muuten eräs uudis-energiavoiman eräs tuntemattomampi muoto myös.) Viimeistään nyt alkaa 
tajuta miten hirvittävän isoa säteilyn ionisoimat aineet myös demottavasti pitää sisällään! 
             ----------- 
 
Meitä EI TIETYSTI kiinnosta paskan vertaa saako Posiva tuota maailman suurinta beetasoihtuaan 
suitsuttamaan paskojaan niin, etteivät JO kaivajat kuole säteilyionisaatioonsa, kuten ASEA kovin 
varoitteli. Vaan meitä kiinnostaa erityisesti ne IAEA:n kansainvälisen ydinturvalakimuutostensa v a a t i 
m u k s e t  ja laskentakaavat siitä, miten tätä 456m pitkää maailman tappavinta beetasoihtusysteemiä 
uusmitoitetaan luettuaan ydintietovuotojen kommenttejani beetasoihtuperusteista. 
 
 Erityisesti mikä, minkä alkuaineen Ajzenbergin- kuorimalliosa määrittelee tuuletustehon nostot p a k o l 
l i s e t i 100-kertaisiksi. On nimittäin s e l v ä ä , että edes Posiva ei nykyistä luolaansa tehdessään 
tajunnut puhallintehojen vaadittavaa 100-kertaistamiskaavaa. Ennen kaikkea miksi se pitää yhtäkkiä 
selkeässä paniikissa nostaa kun heille asiasta opetin ja juuri tuohon n.100-kertaistehoonsa! 
 
Eli Posiva toki ensin suunnitteli Onkalon luolan kuin siihen ei tarvittaisi lainkaan normaalia 
kaivostuuletinta enempää. Niinhän STUK yhä valehtelee! Mutta kun Posiva on vuosikaudet jo kaivellut 
tuota Onkaloaan on selkeästi juttuni nostanut esiin IAEA:lle asti joitain sellaisia oleellisia 
muutostarpeita, joita EI SUOMESSA lisäkseni ollut edes ajateltu ottaa mukaan! On selvää, USA:n 
Yassa vuorella tehtiin samat virheet. Noin 2v sitten kuulin saman, että m y ö s Ruotsissa alettiin tajuta 
laajasti Onkalosuunnitelmansa täysin väärin ajatelluiksi säteilyn kertymiensä mallinnuksissa. 
 
 Kolme ydinjätehanketta. USA lopetti Onkalonsa beetasoihtukaavojensa tuomaan 
megamuutostarpeeseen kokonaan! Ruotsi rakentaa nyt vanhat harhat Onkalostaan unohtaen 500 
metreineen. Nyttemmin ydinjäte sijoitetaan siellä muutosten kourissa ohuisiin jopa 1000m syviin liki 
kapilaariporausputkiin. Yllättävää ei, myös Posiva joutui selkeästi pakotettuna 100-kertaistamaan 
ionineutroniensa ja kanavasäteilylaitteistonsa tuulettimet totaalisti uusiksi. Vaikka tuskin vieläkään 
opettamiani siellä halutaan ymmärtää kokonaan! On 100 % varmaa, että muutamat vuodet 
ydinionisaatiosta kirjoittamisen tietojeni leviämiset maailmalle on p a k o s t a otettu kansainvälisesti 
mukaan ja siitä itää muutoskimarat! 
 
 Tietoisuus herää miten beettasoihtutiedot leviää kulovalkean tavoin. Säteilyä ilmaan varastoimistiedon 
leviäminen pakotti aivan uuteen asetelmaan nämä ydinherrat. Oivallettiin kantapään kautta miten 
entinen edesvastuuton tiedon pimittäminen ei enää vanhaan malliin onnistuisi. Vuotoni julkisuuksiin 
ultrasalaisuuksistaan on tapahtunut tosiasia globaalina ydinturvariskinä! Ydinherrat näkivät, että heti 
ensimmäisten beetasoihtujen tupruttaessa Onkalostaan alkaisin myös kuvata ja dokumentoimaan 
vajaatehotuuletuskatastrofejaan asiasta maailmalle! 
 
Kaikkein kuvaavinta tässä, j o p a minun piti tarkentaa uraanin Ajzenbergin aiemmat 20MeV säteilyn 
varastoitumistiedostot liki 4-kertaisiksi! Kuorimallitietoni ja niiden täsmäämislaskelmat eivät jättäneet 
mitään vaihtoehtoja, mielenkiintoista! Juuri tämä kaikki pakotti uudelleentekemään tuon 20m korkean 
beetasoihtuhirviön aiemman 2m maanysänsä sijaan IAEA ydinturvalakien tiukentuessa rajusti. USA:n 
vanhanmallisten laskentakaavojen ydinjätteissään epäonnistuessa totalisti! Kerroin muutama vuosi 
sitten miten USA:n 77kpl ydinjätekaivosta oli alkanut fissioida spontaanisti. Koska ei edes siellä haluttu 
tajuttu miten Malenkan- kuorimalliteoriat kertovat säteilyenergian kerääntymisistä. Lisäksi nähdysti 
kertaluokkia oletettua rajummin säteilyttämiinsä alkuaineisiin. 
             ---------------- 
 
Ionisaation voimasta 5 
 
[b][color=purple]US- foorumi  Vs: *Säteilyeroosiosensaatio.  
Samueloo  « Vastaus #33 : 10.11.10 - klo:21:08:46 »Lainaus  
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– Kerrotko nyt niin kuin lyhyemmin ja selkokielellä että mitä tarkoitat sillä, mikä se nyt oli... 
säteilyeroosiolla? Luin viimeisen viestisi ja ymmärsin sen sisällön, tosin en ymmärtänyt miksi olemme 
vaarassa tuhoutua. Tee minulle palvelus ja valaise tietoisuuttani tietämykselläsi.[/color][/b] 
 
*Jaaniin säteilyeroosioko? Kuule esitetään sulle tässä kaksi kuvaa. Kyseessä on siis eräs vahvimmista 
erikoismetalliseoksista jota nykyään käytetään, alumiinipronssista josta on esim. voimalamme 
turbiinipyörät tehty: 
http://kuvaton.com/k/eEc.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/eEc.jpg[/img] 
 
*Tiedätkö miksi tuo metalli on kuin meteoriitin osuman saanut? Tiedätkö m i k s i siitä lähtenyt metalli on 
nyt tässä sinertävänä hyytelönä kasassa? 
http://kuvaton.com/k/eER.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/eER.jpg[/img] 
 
*Alumiinin valenssielektronin katkomiseen vaaditaan 5,9eV ja kuparin vastaavaan 8,7eV. Kun nämä 
energiat kohdistetaan esim. säteilyionisaatiolla kyseiseen metalliin se, kuten näet kuvademoistani 
ionisoituu joksikin i ha n muuksi kuin aiempi metallinen kestävä olemuksensa. Tuotos on kerta 
kaikkiaan u s k o m a t o n  olomuodon muodonmuutos. Miten luulet esim. PALJON HEIKOMPIEN 
elimistösi elimiesi käyvän, kun tuo samainen säteilyn energia sinne ydinvoimin iskostetaan 
ionisoimaan?  Kysyttävää? 
 
PS. Haluan erheiden välttämiseksi korostaa vielä ETTEI kyseessä tietysti ole mikään esim. valokaari, 
sulatus, kemikaalihappopommitus, tai vastaava. Jo jälki kertoo sen ammattilaiselle suoraan. Vaan kyse 
on t o s i a a n  energian keskittämisellä kohdealueelle suoritettu säteilyionisaation 
fotonipommitussimulaatio. Joka energiallaan IONISOI nähdyin tuloksin SUORAAN 
metallivalenssisidokset, kuten esim. tyhjiöionisaatioissa elektroniputkissa röntgeniä tuottaen. Vaikka 
prosessin jälki on noin uskomattoman rajua, niin kohteen esim. lämpö ei käytännössä nouse. Kuten ei 
säteilyn fotonien pommituksessa tapana olekaan. 
 
 Jos ja ken haluaa laillani simuloida tätä säteilyeroosion erikoisesitystäni niin siihen käy mitä saatte 
käsiinne, esim. neutronituottaja Co-60-tykki.(Noita on mm. romutettavissa massapintavahdeissa 
teolisuudessa 5cm paksuissa standardisissa teräsmetallikuutioissa!) Beetasäteilylähde, alfatykki, 
gammaaja, beettatroni tai vaikka hadronkaskadit. Pääasia tuloksen onnistumiseen on tosiaan kyky 
kohdistaa säteilyeroosion aiheuttajan energioita. Tulosjälki on aina 100 % samaa metalliin kohdistuvaa 
säteilyeroosion mekanismia höyrystäen metallin suoraan viileästi silkaksi ++..kanavasäteilyionisaation 
kaasuksi ilmakehäämme ydinvoimaloitten lailla. 
             ----------- 
 
Ionisaation voimasta 6. 
 
US-Foorumi Janne. Odotin kunnollista ennen jälkeen kuvaa :-[ [/quote] 
 
- Niin että?. . Mies on N I I N  köyhä ettei ole katsoa miltä kuvassa vilahtanut 2000 painetun 10 
senttisen leijona näyttää?. . .(Toden sanoakseni keltaisuus ei näissä mikroskooppikuvissani oikein 
tykitä. Yksinkertaisesati siitä syystä, että ahtassa mikroskoopittamistilassa on ihan p a k k o käyttää 
sinertävää omaa valoa. Mut hei v o i n  minä sulle kuvata tuon kolikon sitten vaikka kännykälläni: 
http://kuvaton.com/k/e78.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/e78.jpg[/img]   
 
Pasi foorumin kyselyjen satoa: 
 
Sinisyys EI johdu kanavasäteilyssä tietystikään mistään esim. kuparisulfaatista. Kuparisulfaatti siis on 
rikkihapotetua kuparia. Ja j u u r i pääsin sanomasta, ettei esittämässäni systeemissä ole hevonhännän 
merkitystä jollakin happohyökkäyksillä. Ionisoinnin prosessi ei siis ole kemikaalihyökkäystä, vaan 
nimenomaan aitoa energian keskityksen varastoituman ionisaatiota! Esitän tässä nyt seuraavaksi 
kuvan miten säteilyeroosio ++..ionisoidussa tässä tapauksessa amorfisessa erikoisteräksessä 
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muodostaa tuollaista kauniin sinertävää, liki koboltin sinistä ionisaatiomassaa. Kuva kertookin 
oleellisimman, että ionisoituun aineeseen tulevat väripinnat johtuvat silpoutuvien atomirakenteitten 
fyysisistä pituuksista, jotka ovat samansuuruisia sinisen fotoniaallon kanssa. Toki kuten huomaamme 
myös tuttua violettia, ruskeaa valopituusmittaa löytyy. Korostettaan, tässä tilanteessa säteilyeroosion 
lähde on beetasäteilyt ja röntgeneroosion ultraradikaalit säteilyeroosion tuotokset puhtaasti 
kaasumorfoosissaan.  
 
http://kuvaton.com/k/eKC.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/eKC.jpg[/img] 
Värimaailmavertailuksi vielä ionisoidusta alumiinipronssista otettu toinen havainnointikuva: 
http://kuvaton.com/k/eK4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/eK4.jpg [/img] 
         ----------- 
 
Vesitestin satoa. 
 
Täytyy kyllä kuviani katsoessa sanoa, etten ainakaan i t s e olisi uskonut kuinka rajuja metallien 
muutoksia jo pienillä ionisaatiolaitteistoilla, beetataustehoilla ja röntgentehoilla voi tehdä! Kannattaa 
varmaan yrittää hommata myös noita venäläisiä neutroneja säteileviä kobolttikanuunoita. Tai ehkä 
teollisuuden massamittarilaitteita, joissa on kobolttikanuunoita, jos osuu hollille. . . 
 
Katsoessani noita muodostuneita ionisoituneen metallin kasoja tuli ainakin se selväksi, etteivät ne olleet 
pelkkiä metalliatomeja. Niihin selkeästi ionisoinnissa agressoituessaan tarttuu jotain lisäaineita. Pitäisi 
olla vähintään spektrometri saadakseen tarkemmin selville mitä poikkeuksellisia molekyylirakenteita 
niissä on. Päätin kokeilla miten "teräs taipuu" ja liuotin vesilasiin kuvattavaksi ensin tuon 
alumiinipronssin. Siinä huomaa jo väristä, että keltainen alkuperäinen metalli muuttuu siniseksi silkaksi 
hötöksi. Mutta jotain muutakin mielenkiintoista tässä on? Jos aine olisi jokin esim. klassinen metallien 
suolo se liukenisi veteen. Mutta kuten huomaamme ionisoitunut metalli muodostaa kuin lumisen 
hangen painuessaan täysin liukenemattomana vesilasin pohjaan: 
http://kuvaton.com/k/eNt.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/eNt.jpg[/img] 
 
Toki minun piti siten seuraavaksi kokeilla myös muiden laitteillani ionisoitujen metallien taipumista 
ionisoituessaan säteilyeroosion edessä. Eli tässä TVO:n v i r a l l i s e s t i hyväksymää ei 
ruostumatonta terästä. Vaan vielä rajumpaa happoterästä. Kuten huomaamme taas tuo tuttu outo 
liukenemattomuus! On todella mielenkiintoista huomata ettei ionisoitu metalli muodosta lainkaan 
veteenkään liukenevia esim. suoloja, ei edes jaloinkaan teräs. Ja väri tosiaan, kuten edellä täysin eri 
ainetta kuin oksidoimaton kiiltävä jaloteräs. Ensimmäisenä tulee muuten mieleen näkemäni 
kokemukseni siitä mitä näin TVO:n neutronivopiden säteilyionisoimissa OL-1 laitoksen A-rakennuksen 
reaktorin alapuolen vetvellin sinkkien pinnassa, ruskeita outoja reikiä ja raitoja. 
 Ultra-agressiivinen jaloinkaan teräs ei ainakaan paskanruskeudella vakuuta aiemmin mahdottomana 
pidettävällä pilaantumisvärillään. Mielenkiintoista miten ionisaatio poistaa totaalisti metallien kyvyt estää 
pilaantumistaan. Juuri kuten ionisaatio tunnetusti tekee esim. polttaessaan kriitisenä massana muuten 
totaalipalamatonta typpeä. Mutta säteilyn ionisoimaa ultra-agressiivisoitu typpikehäämmekin palaa kuin 
tyhjää vaan!  
http://kuvaton.com/k/eNU.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/eNU.jpg[/img] 
             
 
 

609. CO2. 
 
Aihekooste ydinenergian totaalikatastrofinsa systemaattsesta peittelyistä voidaan lausua myös toisin: 
TVO:n yhteiskuntavastuuraportti -08 sivu 37, kertoo TVO tuottaa mm. vastoin KAIKKIA aiempia 
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ydinvalheitaan esim. CO2 hiilidioksidia, pienhiukkaspäästöineen vuosittain omienKIn sanojensa 
mukaan huikaisevat määrät 286 839 000kg/ v!!! 
 
Artikkelissa puhutiin näköjään vain TVO:n vuotuiosesta hiilipolttomäärästä ja se pitää muutta 
kokonaiseksi hioilidioksidipäästömääräkseen seuraavasti. Hiilen C massaluku = 11, hapen O 
massaluku =15* 2= 30.  30+ 11= CO2 kokonaisatomipaino 41/ 11* 286 839 000kg= 
1 069 127 200kg/vuosi! TVO häpeämättömänä ydinrikollisyhtiönä noin vaan päättää syytää ilmaamme 
keneltäkään lupia kysymättä siis 1 069 127 200kg jokaista toimintavuottaan kohden. Ei tosiaankaan 
ydinherrojamme näy kehittämänsä  kasvihuoneharhansa paskan vertaa häiritsevän! 
 
Nyt 28.10.2010 TVO sai sen poistamiseen EU:n vankat satojen mijoonien valtiotukiaiset. Mutta nyt eilen 
YLE TV Lounaissuomen uutiset. Julkaisi ettei TVO, (Forttumit) yksipuolisella päätöksellään halua tehdä 
tämän ongelmansa eteen m i t ä ä n ! Ydinyhtiö TVO ei siis pelkästään komenna Suomen armeijaa 
estämään tuulivoimalaitoksia. Ei pelkästään estä biovoimaloitten ja vesivoimaloitten tekemisiä, 
turvelaitoksia, lämpökaivojen tekoa vaan määrää maassamme KAIKESTA!  
 
TVO on siis yksipuolisella päätöksellään kieltäytynyt rakentamasta tuollaisten hiilitonnistojen 
poistamisensa mahdollistavat valmiit koneikot. Koska katsoo yliylimielisenä ettei valtiomonopolisena 
bulkkiydinsähkölaitoksena sen tarvitse noudattaa edes i t s e luomiaan määräyksiä siitä, että 
hiilidioksidin päästöstä olisi karsittava suomessa lakipakoin. TVO sai tähän toilailuunsa  täyden tukensa 
koska yksikään tiedotuskanavien uutisoija ei tätä TVO:n toteamusta uskaltanut edes julkaista surelle 
kansalle kauhisteltavaksi, aamen! 
        ---------- 
T&T Jarmo Seppälä, 27.10.2010, 17:00 (TVO) ja Fortum luopuu Meri-Porin hiilidioksidin 
talteenottohankkeesta 
 
Fortum on päättänyt luopua Meri-Porin voimalaitoksen hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointihankkeesta. Fortum ja Teollisuuden Voima (TVO) ovat selvittäneet parin vuoden ajan 
Finncap-hanketta, jonka tavoitteena on ollut rakentaa suuren kokoluokan koelaitos hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin (CCS) yhtiöiden omistamalle voimalaitokselle.  
 
Tehtyjen selvitysten perusteella Fortum on nyt päättänyt luopua hankkeesta. Näin ollen Finncap-
hanketta ei haeta myöskään osaksi Euroopan unionin CCS-demonstraatio-ohjelmaa, jonka hakuaika 
käynnistyy lähiaikoina. TVO vetäytyi hankkeesta jo aiemmin syksyllä. Fortumin päätökseen vaikuttivat 
myös hankkeeseen liittyvät tekniset ja taloudelliset riskit.  
 
EU-ohjelmaan pääsy olisi kattanut vain osan noin 500 miljoonan euron arvoisen hankkeen 
kustannuksista. EU-tuen lisäksi hankkeelle olisi tarvittu kansallista tukea Suomesta sekä merkittävää 
panostusta siihen osallistuvilta yrityksiltä. "Finncap on ollut yksi maailman suurimmista ja parhaiden 
edenneistä CCS-tutkimushankkeista. Fortumin päivitetyn strategian mukaan hiililauhde ei ole keskeistä 
yhtiön toiminnan kannalta, mihin nähden riskit kasvoivat liian suuriksi", Power-divisioonan johtaja Matti 
Ruotsala sanoo tiedotteessa. "Seuraamme kuitenkin Fortumissa jatkossa aktiivisesti CCS-teknologian 
kehittymistä osallistumalla erilaisiin hankkeisiin yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa", Ruotsala 
jatkaa.  
 
*Alleviivataan nyt vielä faktana, että sekä TVO, että Fortum toki pysyvät myös jatkossa maamme 
ylivoimaisesti suurimpina CO2 tuotantojensa ylläpitoja mistään kaikkia muita koskevista vaativista 
määräyksistä piittaamatta! 
             ------- 
Tuolla kun mokomat mätkivät US-blogaajaa Riikka Söyringiä, hänen chemisynti-bloginsa kun saa 
jatkuvasti ykkössijoja! Ja ydinrikollisten lentokonerallia EI SAA edes kirveelläkään kansan huomiosta 
kerran löydettynä ulos. 
 
Mutta on noissa ydinturvapoliisien tahallisissa ostetuissa disinfoissaan myös "totuuden siemennys 
mukana!" Minä joka vuosikymmenet olen ihan o i k e a s t i k i n  toiminut SUPO-
ydinturvakarhuryhmäläisapinoiden kanssa tosiaan toki tiedän , ettei heidänKÄÄN sanomassaan ole 
syytä hylätä kaikkea! Kovapalkkaisten nettiroistojen tekstuuria vaan pitää OSATA LUKEA OIKEIN! 
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        ----------- 
 
CO2 disinfona. 
 
Blogeissa SUPO/TVO/KA4 ryhmäläiset ottavat systemaattisesti esiin, ettei ole olemassa m i t ä ä n  
sellaista kokonaisuutta, joka kytkisi CO2 kasvihuomesekoilut ja chemtrailaamiset toisiinsa. .Öyh perin 
outoako? Onko vaan. . katsokaa tarkemmin m i l l a i s i a  "hiilisieppariaineita" ja liikaa lämpenevän 
Maapallon peitekemikaaleja sitten chemtrailerien jutuissa vilahtelee? 
http://murphyssoninlaw.blogspot.com/2010/10/kemikaalipollyssa.html 
 
Boori= Tunnetttu neutronisieppausaine reaktorista. . Uups ei o i k e i n iske väitettyihin sateentekoihin. 
 
Baarium= Tunnettu ionien, isotooppisieppausaine mm. TV-kuvaputkitekniikoista. . Hämmentävän vähän 
liittyy lainapeitehuuruihin tämäkään. 
 
Strontium= varmaan nimenä maailman yleisemmin radioaktiivisuuteen yhdistetty meren suolasta 
erotettava erikoisraskasmetalli sitten uraanin ja plutoniumin. 
 
Sirkoniumilla kapseloitu alumiiniampulli= käytännössä klassinen toisinto mm. tavasta pyrkiä pitämään 
neutronivoita reaktorin uraaniampulleissa.  
 
Minusta niin hemmetin mielenkintoinen setti poimittuna noista chemtrailaamisjutuista. Etten kyllä yhtään  
ihmettele enää miksi ydinturvamiliisit keskittyy ruoskinnoissaan p e l k ä s t ä ä n disinfoksi kokemiinsa 
CO2 jutusteluihin. Kun ydintotuus on TABU, pitää vetää esiin toisaiheista sanoo ydiunturvamiliisien 
laintaulut seinillään! 
 
 
 
 
 
 
 

610.-95% Mehiläiskato. 
 
– 95 % Mehiläiskato. 
 
YLE FSTV5 1.11.2010. kello 22. USA:n mehiläistarhoja on kohdannut vuosituhannen vaihteesta 
mehiläistuhot vailla vertaa. Ohjelman mukaan jopa 95 % mehiläiskannoista on menetetty.  Tämä 
hirvittävä tuho on viemässä kolmanneksen maailman ruuasta ja on etenemässä kautta koko maapallon. 
Kuten ohjelma tähdensi aiemmat loiset, GMO- manipulaatiot, hyönteismyrkyt. Yksinkertaisesti kaikki 
aiemmin tuhon syylliseksi luulot on yksi toisensa perästä todettu vääriksi arvailuiksi! Juuri siksi ohjelma 
on mitä tarkimmin salattu. suomessa kun e i  koko aiheesta olla uskallettu enää kirjoittaa vuosiluokkaan 
edes Maaseudun Tulevaisuudessa ongelman alkaessa kristalloitua ydinvoimaloitten kasvavan 
ionisaatiopäästön ympärille alati tiukempana1 
 
Tai eivät nyt toki ihan kaikki syylliset ole poistuneet kentältä. Kyllä tämä filmi myös rohkeasti viimein 
demosi" miten kaikki oikeasti kentällä käy! Ohjelmassa näytettiin miten rekkalasteittain hyväkuntoisia 
miljoonia ja miljoonia mehiläisiä tuotiin mantelipuutarhojen viereen illalla. Aamulla kun tultiin katsomaan 
400kpl pesiä, joissa oli kussakin 20 000kpl mehiläisiä, oli alue t ä y s i n tyhjä. Maaperä pesien 
ympärillä oli hiekkaa. Mutta y h t ä ä n kuollutta mehiläistä ei tutusti löytynyt. Kauhistuneet 
mehiläistarhaajat katselivat onnettomina miten säteilyionisoitunut autioitunut pinkkipunainen taivas vain 
taustalla kaartui tyhjien pesien yllä.  
 
Tai . .no taivas EI ollut ihan tyhjä. Raskas nelimoottorinen lentokone veti liiankin tuttua karun valkeaa 
chemtrailauksien vanaansa syyllisyyksiään kuin ydinvoimalasta peitellen. Suruttoman rohkeasti 
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dokumentti näytti mistä on kyse. Iltaan palaavat mehiläiset oli eksyttänyt pesiltään pesien päälle 
kerääntynyt valtaisa ydinvoimalapäästöjen ionisaation pinkit pilvet. Hälytys oli annettu hetimiten 
satelliiteilta, että alueella oli ylenmääräinen ionisaatio. Kun hälytetyt näytetyt armeijan 
chemtrailerkoneet tulivat mätkimään ionisaatiopinkkiä pilveä alas, olivat mehiläiset jo tuhoutuneet yön 
aikana. Kuvaajat saattoivatkin vain näyttää alakuloisina vanojaan taivaalle piirtäviä koneita, jotka 
kertoivat ja alleviivasivat ydinvoiman syyllisyyden! 
 
Aivan selväksi ohjelmassa kävi, ettei esimerkiksi kemikaalimyrkyistä, ei aiemmin luulluista loisista, ei 
viruksista ja vastaavista ollut kyse edes vuosien tutkintojen jäljiltä kenenkään tutkijan mielestä. Oli 
todella silmät aukaisevaa nähdä miten erittäin terveet ja hyväkuntoiset mehiläiset vain "eksyivät" 
ydinvoimaloitten säteilyionisaatiopilvien tuhoten niiden herkät magneettisuunnistusjärjestelmät. 
Kauhukuvia tämä USA- laisen mehiläistarhurien elämästä kertova filmi alleviivasi hartaan 
uskonnollisesti. Haastateltu mehiläistarhuri kertoi, että mehiläiset ovat kuin kanarialintuja kaivoksessa. 
Herkimpinä seuralaisinamme reagoivat päällemme kaartuvaan säteilyn kasvuun ensimmäisinä. 
Kartoittaen meille varatun ydin-tuhon tulo 
            ---------- 
 
US-söyringin blogi 01.11.2010 
 
Tuolla aiemmin kirjoittaja nimimerkki Valontuoja ennusteli 01.11–10 miten seuraavana aamuna 02.11 
alkaisi Suomen länsilaidalla ankarat chemtrailaamiset, koska taivaan punaisuuden jatkuvat nousut 
enteilivät varoittaen ilmaionisaatiokasvusta siitä. 
 
No aamusta aloin tihrustella taivaankanteen voisiko ennustus sitten osua häneltä noin nappiin 
kohdalleen? Aamusta klo:08 e n  onnistunut kuitenkaan vielä bongaamaan vielä koneita, vaikka todella, 
todella outoja valokuvia kyllä jo taivaalta napsin: 
http://kuvaton.com/k/6KS.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/6KS.jpg[/img] 
 
Kuvasta hahmottaa sen mikä minua tässä ilmiössä hämmästytti. Auringon mukana koko Olkiluodon 
taivaalla oli tällaista liikkeensä mukaan seuraava "tarkkarajainen aaltoilurintamaa"! Taivas tosiaan näytti 
kuten kuvakin osoittaa. Ikään kuin liplattavaa lammen pintaa, jossa aaltoilun lähtöpiste seuraili koko 
ajan pitkään tarkoin Auringon fotonsointipainerintaman liikettä. Ilmiö oli niin outoa, etten ole koskaan 
vastaavaa ydinvoimalan ionisaatiopilvissä nähnyt! Ja kuten olemme oppineet  muutos ei 
ydinvoimalassa tiedä hyvää. 
 
Mistä sitten tarkemmin on kyse? Ainakin siitä, että säteilyn ionisoima ilma sisältää e n t i s t ä  
hälyttävämpiä määriä siihen sitoutunutta säteilypäästön energiakertymäkasvuja. Fotonirintamien 
vuorovaikutus oli hämmentävän dynaamista. Ja tosiaan tämä kasvanut varastoitumismuoto viittaa 
siihen, ettei enää edes chemtrailaaminen mätki näitä säteilymuotoja alas kuten aiemmin. 
 
Kuten tosiaan Valontuoja tänne meille enteili niin a n k a r a venäläiskoneitten chemtrailaaminen alkoi 
piirrellä jo puoliltapäivin myrkkysanaisia chemtrailaamisiaan. Kone teki mm. Rauman päälle asti 
ulottuvia lenkkejään ja valkeita päällekkäisvanojaan. Voidaan sanoa Valontuojan esittämän 
ennustuksen ylittäneen jopa minun ennakoimani ennustettavuudet. Kuten tosiaan oli m y ö s  
oletettavissa illan auringon lasku oli, niin selkeästi vähemmän punainen kuin päivää aiemmin! 
           ---------- 
 
USA-ARMY puuttuu myös peliin! 
 
Maaseudun tulevaisuudessa mm. oli artikkelit siitä, että säteilylähteet oli kiistatta todettu laitteiksi joiden 
ilmaionisaation oli todettu selkeästi eksyttävän kokeissa mehiläisten tunnetusti eläinkunnan herkkimpiä 
suunnistusjärjestelmiä. Ihan samalla tavoin kun säteilyionisaation oli todettu eksyttävän esim.  
rantautuvien valaitten, jopa tietyissä olosuhteissa enemmin näköön ja magneettisuuteen perustuvien 
lintujenkin joukkomuutoja maailmalla. 
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Juuri SKSI USA:n armeija nähdysti yhtäkkiä väkisin halusi puuttua tähän päätyneisiin 
mehiläistutkimuksiin! Koska kuten uutisointi kertoi kyseisen laboratoinnin suuntautumissuunnan 
kerrottiin olevan "ydinteollisuudelle ja ydinaseteollisuudelle" elintärkeitten etujensa vastaista! Kyseinen 
artikkeli suoraan alleviivasi, ettei armeija ole puuttunut siviilitutkimukseen näin kuin vain 1945 
ydinpomminsa asioissa ja 911 torniräjäytysten selvittelyissä samaisiin kansallisiin oikeuksiinsa vedoten! 
Minustakin enemmän kuin hämmästyttävää miten tällainen "USA- armyn puuttuminen" 
mehiläistutkimuksiin ja julistaminen ilman minkäänasteista näyttöään, että "mehiläiset ovat v a a n 
tulleet h u l l u i k s i" ja haluavat mystisesti tappaa itsensä kuten valaat ja vastaavat, voi edes vitsinä 
palvella ongelman ratkaisemisessa. 
 
Nyt on tosiaan 10v epätoivoisesti haettu "patenttiratkaisuja" loisista, sienistä, bakteereista, viruksista 
yms. vuosisatoja mehiläisillä ongelmina olleista pelleilyistä onnistumatta. Jäljelle jäi alun 
vaihtoehtojensa viisikosta tosiaan enää tuo viimeisin säteilyionisaatio a i n o a n a  ratkaisuna 
mehiläiskolonioiden jopukkotuhoihin. Kun sitä alettiin vaikein vatsoin viimeisenä varteenotettavana 
kartoittaa puuttui USA:n armeija jyrkästi peliin vedoten "kansallisiin ydinteollisuuden ja ydinasemahdin 
etuihin 2009-2010"! Ei tosiaankaan tarvitse esittää seinähullua vastuuviranomaista jossei tajua m i k s i 
armeija estää säteilyionisaation kaikenkattavat tutkimukset varmana mehiläistuhon luonnollisena 
selityksenä. Jos ja ken katsoi laillani tuosta 01.11-10 FSTV5 ohjelmasta miten 16 000 000kpl mehiläistä 
katosi yhdessä yössä yhdenkään edes raatoa jättämättä ionipunataivaan alla, chemtrailaavien 
koneitten joukkoon ei jätä m i t ä ä n epäselväksi ydinteollisuuden syyllisyyksistä!  
 
Kun näytöt ovat noin selkeitä, USA/ ARMY pakotti asian hiljaisuuteen. Tämä FSTV5 uutisointi oli lisäksi 
vuoteen uutinen siitä, että mehiläistuho EI olekkaan maailmalta loppunut. Tuossa 2006 alkaneessa 
massiivisemmassa aiheen tutkimuksen alussa mehiläiskato oli luokkaa - 20–40%. Niin uutinen päättyi 
siihen, että v.2010 tultaessa kuulemma mehiläiskato oli pahentunut - 95 % tasoonsa. Nyt on jo 
käymässä selväksi, miten maailman mehiläiskannat taistelevat sukupuutostaan, jossei ydinalaa 
kanneta maailmastamme pois! Nyt siis mittautetaan onko maailman kansallinen etu kuolla Albert 
Einsteinin jo 1955 ennustamalla mehiläiskatotavallaan ydinvoimalapäästöissään vai elää ILMAN 
ydinvoimaa! Mistään MUUUSTA EI enää edes keskustella!  
 
Jami Jokisen kohahduttava aiheen taustoista, uutinen Länsi Suomessa 02.11.2010:"Eurooppa 
koettelee radioaktiivisia rajojaan. ERDO-ydinyhteistyössä Itävalta, Irlanti, Hollanti, Puola, Slovakia, 
Bulgaria, Italia, Liettua, Romania ja Slovakia hakemassa ratkaisuja paisuvaan ydinvoimaongelmaan 
mm. EU:ssa. E.ON Finlandin hallituksen jäsen Ralf Guldner varoittaa kasvavasta ydinvoiman 
aiheuttamasta väkivallasta. Italia, Tsekki hakemassa pysyvää ydinvoimaratkaisuaan maittensa 
ulkopuolelta. 
 
 Ralf Guldnerin mielestä  tilanne Euroopassa kaikkea muuta kuin ruusuinen: "Tulette näkemään 
uutiskuvia, jotka näyttävät sisällissodalta!" Kaikki tällainen kertoo miten EU:n ydinalan teolisuus 
valmistautuu "sisällisitatunnelmiin" ajaessaan jatkoaikojaan piittaamatta ympärillään tapahtuvista 
aiheuttamistaan ydintuhojen täyskatastrofeistaan, alleviivaten tarpeistaan tukea tätä ydinteolisuuttaan! 
Jopa minusta aivan uskomaton tilanne muuten. Näin selkeästä tässä chemtrailausten 
pinkintaivastuhojen lisääntyvien ydinionisaatiokasvun katastrofin etenemisissä ON KYSE! 
            -------- 
 
Lepakot säteilytuhoon! 
 
http://www.independent.co.uk/environment/nature/bat-disease-threatens-ecological-catastrophe-
2119541.html 
"Olen työskennellyt lepakkotutkijana yli 45 vuotta enkä ole koskaan nähnyt, tai edes tiedä nähneeni 
tällaista!  Tai mitään vastaavaa miljoonien kuolleisuutta verrattaessa siihen, mitä olemme ennen 
nähneet", hän sanoo. "Analyysi, joita olemme tehneet täällä osoittaa, että lepakot - ainakin Koillis-
Yhdysvalloissa - ovat kuoleet sukupuuttoon 20 vuoden kuluessa." 
Dr Kunz, biologian professori Bostonin yliopistosta ja yksi kourallinen lepakko asiantuntijoita 
Amerikassa, kuvailee pelottavaa valkoisen nenän oireyhtymää. Vain neljässä vuodessa tarttuvinta 
sieni-infektiota on levinnyt yhdestä luolasta New Yorkin osavaltion pohjoisosasta joukkomurhaten yli 
miljoona lepakkoa yli koilliseen. 
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Miten valkoinen-nenä oireyhtymä tappaa on yhä kysymys tieteellisen tutkimukselle, mutta yleisimmin 
hyväksytty hypoteesi on, että sieni hyökkää lepakoita immuunijärjestelmään ja häiritsee niiden 
talvehtimisen muotoja." 
 
*Ydinvoimaloitten säteilyn päästöjen  kasvaessa alati kiihtyvästi ympäristössämme on keskeistä miten 
säteilyn energiat heikentävät kaikkien, myös eläinten immuniteettivasteita, ja tässä tulos! Toki ydinala 
tasan tarkkaan tietä miten luomansa systeemit toimii. Ydinala syytää kontrolitta kasvavasti 
säteilymyrkkykertymiään ympäristöömme ja virannomaisten elimellinen tehtävä on taustalla vaan 
vaientaa totuus kansaltaan, kunnes viimeinenkin elämän merkki säteilykertymistä maapalloltamme 
katoaa! 
 
 
 

611. Hinta 
 
05.11.2010. YLE TV pääuutiset 20.30." Saksan pörssisähkön hinta on olut menneenvuoden j a t k u v a 
s t i  jo halvempaa kuin esimerkiksi Suomessa! Sähkönsä hintataso luokkaa 5snt/ kWh, kun Suomessa 
liki 6snt/ kWh" 
Mitä, m i t ä? Saksa on maa joka satsaa kaikki keskeisimmät energiainvestointinsa tuulivoimaan esim. 
10-kertaa enemmän kuin ydinalaansa. Lisäksi Saksan mm. bioenergian ja aurinkovoiman energia-alaan 
satsataan valtavia summia. Vaikka suomessa aurinkovoimaan sijoittamista saksan korkeudella 
pidetään lähinnä vitsinä julkisessa ydinlobbauksessa. Meillä vertailumaassa Suomessa sitävastoin 
satsataan p e l k k ä ä n ydinvoimaan. Ja otetaan kasvavasti tappioita takkiin ydinalan kyltymättömin 
OL-3 tyyppisin megamokin yms. 
 
Vielä ennen viimeisimpiä Suomen ydinvoimalapäätöksiä muutama vuosi sitten oli Suomen sähkön hinta 
kolmannes Euroopan sähkön hinnoista. Ydinala kertoi syyksi sen, että Saksan hintaa nostattaa kalliin 
EKO-uudisenergian rakentelut ja siksi Suomen pitäisi heistä sijoittaa ydinvoimaansa. Nyt pari vuotta on 
mennyt ja Suomi sijoittaa ydinvoimaan ja mitä näemme? Saksasta aletaan tuottamaan maailmalle 
oleellisesti halvempaa uudisekoenergiaa. Milloin se ryntää  mahamme syrjäyttämään kallista 
ydinenergiaamme? Ei tosiaankaan sitä mitä ydinalan lobbarit valehdellen aikoinaan väitti 
ydinvoimahalpuusharhoistaan. Selityksiä ydinherrat kehiin! 
              ------------- 
 
Ihmiskunnan taistelut alkoi, III- "kuparinen" maailmansotasota! 
 
". . . Niin kertaan vielä! Posivan toimitusjohtaja Reijo Sundell johtoryhmineen ei s e l v ä s t i k ä ä n  
tajua tekojensa seuraamusmittoja. Jos, siis j o s sallittaisiin teidän toimia noin määrättömän tyhmästi 
kun johtoinenne suunnittelette, menettäisi koko läntinen kulttuurimme keskeisen sähköisen kuparisen 
perustansa, sen selkärangan. Ymmärtääkö ilmeisen asiaan vihkiytymätön? Minua selkeälinjaisesti 
heikkotasoisemmin asiaan kouluttautunut johtajanne Reijo, mitä tarkoittaa kun te. . . Siis Posivan 
olemuksessanne aiotte edesvastuuttomasti kertakyttää satojen miljoonien kiloluokkaiset kansainväliset 
kuparivarantojemme aarteet ydinjätteenne kertakäyttöhautauksiin? 
 
Tajutaanko nyt ylipäätään teidän ylipalkkaisisissa amatööritason päissänne mitä merkitsee kun jätetään 
kuparierät kierrättämättä normaalit 33 333-kertaa Onkalointinne vuosimiljoonan aikana? Eikö tosiaan 
tajuta, mitä minä teille rautalangasta väännän. Että olette tekemässä suurempaa tuhoa koko 
ihmiskunnalle kuin Attila murhaavine joukkoineen aikanaan. Olette ydinsekoiluhankkeinenne 
amputoimassa meiltä ja tulevilta lapsiltamme oikeuden perusmetalleihin kupariinkin. Sähköisen 
yhteiskunnan kivijalkaan peräti seuraavaksi 100 vuodeksi. Joka menee JO nykyiseltä 
yhteiskunnaltamme uudismalmikuparinsa korvauskaivuuseen paikaten kuparitappotuhojanne ja. . " 
 
"Arto pitää nyt suunsa kiinni! Minä Posivan pääjohtajana olen suurella rahalla palkattu hallinnoimaan 
tätä Olkiluodon yleisötilaisuutta. Me Posivassa olemme saaneet v a l t u u d e t. .  Ennen kaikkea 
valtioväkivaltakoneistomme runnomat oikeudet tehdä keneltäkään kysymättä ihan mitä lystäämme! 
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Meillä Posivalla olevilla ON OIKEUS tehdä kansallemme ihan mitä nokka sattuu näyttämään! Eikä, 
herra nähköön meille tule järkeä päähän takomaan m i k ä ä n mahti tästä maailmasta!. . ." 
 
"Jos saanen sanoa Reijoi hyvä. Elämme kansakuntien kohtalonhetkiä Olkiluodon vierailukeskuksessa 
suurella kutsuttujen joukolla. Mennään syyskuun alkupäiviä. Mutta muistakaa, m u i s t a k a a  tämä 
sanomani! Kyllä te luulette voivanne polkea POLIISI- palkoillisinne hiljaiseksi ehkä kaltaiseni oppineen 
visionäärin. Joka ymmärtää puheistaan enemmän kuin teidän satapäinen tyhmempien 
ydininsinööristöjenne isomahaorjanne. Mutta usko huviksesi Reijo hyvä, vielä tulette näkemään, että se 
mitä esiin olen aiheesta nostanut. Tullaan päällenne vielä SUURELLA ruoskinnalla katkerasti 
kaatamaan! Salissa olevat olkoon todistajiani, että vielä saatte vastaanne sellaiset globaalit voimavarat 
tässä taistelussa kansamme kuparioikeuksista, että itkette, itkette vielä k a t k e r a s t i kun ette täällä 
suostuneet kuuntelemaan järkevämpiänne!!" 
 
Kauppalehti-foorumi 3.12.2010 
 
Skepsis 2.12.2010 15:04. Joku urpo on mennyt ostamaan yli puolet maailman kuparista. Tai tarkemmin 
sanottuna 50–80% Lontoon metallipörssin kuparista on yhden treidaajan hallussa. Taaloissa mitattuna 
tämän kuparipossan arvo on vähintään 1.5 miljardia. 
 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703865004575648934244174898.html 
 
Olenkin ihmetellyt kuinka kupari on noussut lähes ennätyslukemiin tänä syksynä. Tämä uutinen selittää 
kaiken.  
 
- Ei tilannetta tarvitse y h t ä ä n ihmetellä. Vastahan Posivan Onkaloon päätettiin syksyllä t u h o t a  
niin suunnaton kuparitonnisto kertakäyttöhulluuksiin. Että ihmiskunnalta menee 100v tuon 
kierrättämättä jäävän kuparierämokien kuittaamisiin!  
 
STUK johtaja Lahtinen kehotti avoimessa kirjeessään tekemään k a i k k e n s a , ettei tätä ihmiskunnan 
hetkessä kivikauteen metallipulassaan romahtamismegamokaa tehtäisi. Näköjään j o k u  siis 
maailmassamme myös t a j u s i puheeni ponnen. Miten tämä Posivan hullutus on myös estettävä 
keinoja kaihtamatta. Herra meitä tässä alkaneessa vastaiskussa pahuudenPosivan YTIMEEN 
auttakoon, tai olemme YDINtuhon omia! 
              --------------- 
 
Tämä on likimain k l a s s i n e n esimerkki siitä miten tämä nykyinen III- maailmansotamme 
ydinRIKOLLISUUTTA vastaan määrää onko meillä jatkossa elinkelpoinen maailma allamme. Olen 
täysin äimänä siitä miten p i e n e l l ä  älyllä näitä nyky- ydinsekoratkaisuja tehdään! Heti kun Posiva 
sai vastaansa tuon kansainvälisen "pelastakaa edes kuparimme ydinhulluudelta" koalition, 
muodostuttua huomasit miten TEM- Pekkarinen antoi 3.12.2010 ydinrikollisillemme vapaat kädet! Eli 
nyt epätoivon kasvaessa yritetään HAJAUTTAA globaalia ydinjätetaloutta etsimään toinen toistaan 
sekopäisempiä täystuhon teitään. Ilmeisesti Suomen teollisuudessa haluttaan nyt EU:n 
saksalaisvahvistuksin lisätä keinojaan päästä ydinjätteistään eroon niin, ettei maailmalla reagoitaisi 
lisää vastakeinoin? Mutta m i t ä ä n järkeväähän ei näissä ydinjätehankkeitten skaalojen 
pakkolaajennuksissa toki edes haaveilla! 
           ------------- 
 
 
 

612. CHEMI 4. 
 
[quote author=Zuhna link=topic=7337.msg56240#msg56240 date=1289065254] 
Jos meidät haluttais myrkyttää niin en minä ainakaan ilmaan päästelemällä kalliita aineita tuhruais kun 
täsmäiskuillakin asian voisi hoitaa kuten esimerkiksi veden, possun ja kossun käsittelyllä [/quote] 
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*Kerrankin olen zuhnan kanssa samansuuntaisilla linjoilla! 
 
Chemtrailaamisella EI haeta toki mitään "peltoaluminointituhoja, ei CO2 kosmeettisia pellepoisteluja ei 
kansan "kemikalisoituja suoria" aivopesuja ja muuta suurresurssituhlauksien epämääräistä 
suuroffensiivia". Ei chemtrilaamisen lentoruiskutuksilla haeta m i t ä ä n suoraa kansanmyrkytystä, vaan 
ihan muita asioita.  Minuakin on ihmetyttänyt m i k s i  ihmiset haluavat uskoa kaikkeen tuollaiseen 
epäoleelliseen kun koko chemtrailaamisella on Y K S I ja SELKEÄ TAVOITE! 
     _______________________ 
 
Säteilyionisaatiot ydinvoimaloista on räjähtämässä niin korkeiksi, että typpikehämme uhkaa palaa 
säteilykertymistä päältämme. Ydinrikolliset koettavat epätoivoisesti "laimentaa" hotspott- 
ionisaatiopilviä. Ettei kriittistä massaa typpikehässämme ylitettäisi aivan tässä ja nyt. Otetaan esimerkki. 
Kuvaa tämän aamuisesta Olkiluodosta itään: 
http://kuvaton.com/k/e0K.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/e0K.jpg[/img] 
 
Ihan jo maallikko dokumentaatiostani näkee miten ilmakehään kasautuvat säteilyionisaation kasvut ovat 
muuttaneet ydinvoimalapäästöalueet hornamaiseen ionisaatiopinkkiinsä. Eletään siis 8.11.2010 aamua. 
YLE uutiset kertoivat radiossa:" Suomen Tampereen lennosto aloittaa "ns. yölentoharjoituksensa" 
seutukunnaltaan länsirannikkoon suuntautuvalle alueelle. Aktiivinen lentotoiminta jatkuu nykytiedoin 
intensiivisesti torstaihin asti". Kuten kuvaan kuuluu ESA/NASA oli todennut Olkiluodon alati kasvaneet 
säteilyionisaation tasot niin hälyttäviksi, että jotain on kerta kaikkiaan pakko tehdä. Venäläiset koneet 
pommittavat epätoivoisesti Olkiluodon säteilyionisaation kasvupilviä taas muutaman päivän tauon 
jälkeen. Tällä kertaa luvataan 4vrk myrkkykimarat chemtrailaamista! 
 
Eilen tuli Suomi TV 12 ohjelma, "Planeettamme ilmiöt". 7.11.2010. Dokumentaatio siitä m i t e n 440 
milj. v sitten maapallomme ilmakehä ON todistetusti reagoinut hurjaan säteilyionisaatiokertymäänsä. 
Kyseinen vertailu tähän tulevaan säteiltyionisaatiotuhoon oli ohjelma ottanut 10 000 valovuoden päässä 
sattuneen supernovan gammapurkauksen datatiedot. Joka tulevan kaltaisena sopii varsin hyvin 
vertailuksi suurelle kansalle siitä mitä nyky-ydinvoimaloitten säteilyionisaatiokertymät tulevat 
taivaansilvonnassaan tekemään. 
 
"Kun silloinen gammapurkaus osui ilmakehämme kaasukerroksiin osasekunneiksi, niin säteily tuhosi 
sillä hetkellä mm. taivaalle tähyävien eläinten näöt. Säteilypulssi tuhosi niin ikää k a i k i e n elollisten 
elintärkeät DNA-rakenteet pysyvästi, kohtalokkaasti. Mutta ei tässä kuin alkuun. Kun säteilyn energia 
varastoitui sekundäärisesti ilmakehään se muutti mm. ilmakehämme hapen happiradikaaliksi. Ja teki 
typestä kriittisen massan reagoiman suoraan ilman hapen kanssa. Näin normaalisti palamaton typpi 
leimahti fyysisesti ruskehtavankeltaiseksi typpioksidin kaasuksi kautta ilmakehän suurella 
paloenergiallaan. Samalla tuhoutuu myös mm. ilmakehämme elintärkeä otsonikerros pois. Jolloin 
Auringon, avaruuden rankat säteilytuotokset aiemmin estänyt suojakerroksemme poistui.  
 
Ilmiön on laskettu raakasti pyyhkäisseen vähintään 95 % koko Maapallomme kasveista ja eläimistä pois 
tuhoten. Suorassa ulkoilmassa hiipuu käytännössä kaikki elämät. Myös hapen tason romahtaminen 
tukehduttaa miltei kaikki eläimet ja kasvit. Ohjelmassa laskettiin tällaisen ydinvoimalapäästön 
aiheuttaman säteilyn totaalituholeiskauksen hävittävän mm. kaikki sähkölaitteistomme suurella 
ionisaatiovirtojensa sähköisellä EMP- pulssillaan. Filmi vertasi tätä kohdallamme paluuksi kertaiskusta 
1800-luvun teknistasoiseen selviytymistaisteluun mm. ilman sähköä. 
 
 Tässä onkin ohjelman a i n o i t a "valopilkkuja", koska a i n o a syyllinen ydinteollisuus tullaan 
pyyhkäisemään viimein näin omasta päästöstään maailmankartalta lopullisesti! Vaikka ihmiskunnasta 
osa onnistuisi pelastautumaan maan alle, niin koko maan päällinen bio joka tapauksessa kuulema 
menetetään. Ulkoilmassa ei ihminen selviäisi hengissä säteilyvarastoitumataivaan alla seuraavaan 10- 
vuoteen. Ohjelma maalasikin varsin synkän kuvan voisiko ihmiskunta ylipäätään selvitä vastaavasta i t 
s e  tieten ydinvoimallaan tekemästään tuhostaan. Ohjelma kiteytti tulevasta arvionsa jossa muinoin 
hallinneet ihmiskallot katoaa hiekan tuuliin kinostuvaan dyyniin menneisyyden dinosaurien luiden lailla. 
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Aamulla kello 10:00 massiiviset lentoruiskutukset Olkiluodon alueella orastavasti aloitettiin. Seuraan nyt 
tarkoin miten ilmakehän tuhoisaa ionisaatiokasvun punaisuustasoa saadaan hetkellisesti kosmeettisesti 
laskemaan pariksi päiväksi tuttuun kaavaansa. 12:30 kävin kauhistelemaassa tilanneta TVO:n päällä. 
Yhdellä ainoalla vilkaisulla hahmotin ennätysmäärän 4kpl Tampereen lennoston konetta 
moukaroimassa ilmakehää! YLE ilmoitti lentojen pääsuunnaksi muuten Poria, joka sekin tässä 
kerallaan harhana murskautui. 
              ------------- 
 
23.11.2010 Päivitys. 
 
Nyt chemtrailerien lentovanoja levitellään jo kuin junan aikataulussa. Lokakuluun alusta asti ovat 
chemtrailerit lentäneet kuukauden putkeen Suomen ilmatilassa käytännössä tauotta! Kun USA/NASA 
teki Turun tihkuisjadetutkimuksensa  TVO- Turku alueen tilannearvionsa, tajuttiin jotain kauhistuttavaa 
peruuttamatonta muunnosta globaalissa ilmaionisaatiossa. USA oli mm. kirjoituksistani alkanut vaikein 
vatsoin tajuta, ettei globaalissa ilmakehän lämpenemisessä ollut keskeistä CO2 määrä. Vaan se, että 
ilmakehään varastoitunut suora ydinvoimasta vuotaneet säteilyionisaatiot muodosti valovuosia 
suuremman uhan maailmalle. Säteilyionisaatio tuhosi systemaattisesti mm. ydinaavikoitumisella 
sadantamekanismit. Näin muodostuu lämpölukko. Joka kaiken kukkuraksi estävät jäähdytysmekanismit 
siitä mm. normaalilla sateella. 
 
 Lisäksi ionisaatiotaskujen alati kasvavat säteilykertymien energiat oli alkanut hälyttävässä määrin 
spontaaniin typpipolttoon ja muodostamanaan punastuvaa happi-ionisaation polttoenergioita. JUURI 
nämä olivat oleellisin syy siihen miksi globaali lämpötilamme on jyrkästi alkanut nousta. Esim. USA:ssa 
onkin todettu pahimmat ydinaavikoitumisjaksot. jotka ovat tuoneet maailman ensimmäiselle 
ydinenergiavaltiolle kuivimmat vuodet peräti 500vuoteen! Koska jenkit alkavat ymmärtää syylliseksi 
nimenomaan ydinionisaation kerrottiin tilanteen vain pahenevan seuraavat 30v. vaikka ydinvoimasta 
luovuttaisiin heti! Arvio kertoo siitä, että sadevesissä säteilyn eräs määräävä tekijä on tritium. Jonka T½ 
on luokkaa 12,3v. 
 
Tilanne on edennyt siihen, että nykyään raskasta chemtrailerkalustoa lentelee TVO:n päällä läpi 
öittenkin 2h jaksotuksiinsa! Kello 22, Kello 24, kello 02 jne. Kansa herää näihin keskiyön rankkoihin 
myrkytyssetteihin ja ostaa nykyään hämmentyneenä niin rankasta unitabletteja ja 
nukahtamispillereitään, että kautta maakuntien lääkäreille on annettu kieltoja jakaa näitä kansalle 
avokätisesti. Myös aiemmin tutut lentotavat kokivat tramaattisia muutoksia. Ennemmin 
chemtrailauskoneet lensi idästä länteen 20km ja katkaisi selkämerellä. Nyttemmin koneet ovat alkaneet 
pyöriä hullun lailla tauotonta ympyrää TVO:n ydinvoimaloitten päällä kaartaen lennosta ruiskut koko 
ajan paluulennolle TVO:lle. säde on kaarroksissa niin suuri, että esim. idässä Lappi TL (30km TVO:lta 
itään) taivas täyttyy näistä chemikaarrosten kuvioista näin: 
http://kuvaton.com/k/K8q.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/K8q.jpg[/img] 
 
Lapista tullessaan koneet kaartavat 10km TVO:sta etelään olevan Rauman päällä raa‘asti. Vain pieni 
pätkä aivan Keskisessä kaupungissa myrkkyhanat suljetaan noin parin km matkalla. Ja kun päästään 
kaupungin rajasta Kaaroon hanat aukaistaan näin: 
http://kuvaton.com/k/K86.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/K86.jpg[/img] 
 
Raumaa paremmin tuntevat. Katsokaa tarkoin horisonttiin miten sitä raidoittavat lukuisat päivän aikana 
kertynet jyrkät chemtrailausvanat. Lapista päin idästä on tultu Rauman rautatielle asti. Siitä venäläinen 
4-moottorikone käännetään, kuten kuva kertoo jyrkästi oikealle myrkkyhanat tauotta auki. Nyt näkyy, 
miten loputon maksimaalinen barium/alumiinimyrkkyjen kylvö ydinvoimaloitten päästöionisaatiopilviin on 
se kaikki kaikessa. Rauman kaupungin rajoista ei nykytyylissä paljoja piitata. Mrkkyä ajetaan kuten 
näkyy raakalla maksimaalisella "karusellitekniikalla etnisiin myrkytysalueisiinsa. Karusellin keskiakseli 
pyörii niin, että jokainen keskeinen myrkkytonniston pyörähdys leikkaa TVO:n yli: 
http://kuvaton.com/k/K8c.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/K8c.jpg[/img] 
             ---------- 
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24.11.2010 
 
On esitetty vahvoja epäilyksiä siitä miten ydinionisaation vaarallinen tauoton chemtrailaaminen olisi 
nyttemmin alettu osin robotisoida. Robottilentokoneitten eräs perusominaisuus on juuri loputon 
lakoninen toistuvuus yksitoikkoisessa säteilyn kyllästämässä vaarallisessa työssään. Eilen kävin 
järkytyksekseni kuvaamassa mm. LappiTL:ssä ja myös Rauman rautatierajoilta miten alueella nyt 2h 
välein päivästä toiseen toistetut chemtrailauslennot olivat piirtäneet kerrasta filmattavasti jopa 7 
käännösvanaansa Rauman päälle samaan nurkkaukseen taivaalle. Nyt aloin aktiivisemmin 
seuraamaan miten tilanne on muutumassa TVO:n hotspotin päälä. Ja tässä dokumentaatiotani. Ensin 
24.11 aamukuvaani Olkiluoto/ Ilavainen talomme kulmasta kello 10:00: 
http://kuvaton.com/k/KpJ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KpJ.jpg[/img] 
 
Sama paikka, suunta ja sama myrkkyvanan aukaisupaikka. Kello 12:00, lento viivasuoraan tutusti 
TVO:n ydinvoimaloitten väliin: 
http://kuvaton.com/k/KpH.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KpH.jpg[/img] 
Kuinkas taas, sama linjareikä, suunta ja tismalleen samat myrkkyhanojen aukaisupaikat n.10km ennen 
TVO:ta. Kello 12:16 viivasuoraan OL-1 ja OL-2 laitoksien väliin: 
http://kuvaton.com/k/Kpg.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Kpg.jpg[/img] 
 
Koostin nyt näitä paikkoja ja dokumentoimiani keskeisimpiä toistuneita vanajäämien suuntimia. 
Tällaisen kaaviokuvan karttaani sain. Korostan, että tämä on tilanne nimenomaan viikkoalulle 47. Näin 
hommaa n y t tehdään: 
http://kuvaton.com/k/KpE.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KpE.jpg[/img] 
                 ---------------- 
 
Miksi Helsinki/ asuntotaajamia chemitrailauksessa kartetaan? 
 
Vaikka ovat esim. CO2 päästöjen pääkohteita, ja kasvihuoneilmiön kuumuuspisteitä?. . . Otetaampa nyt 
tarkennus siitä mitä ajan takaa. Tämä kuvani on otettu mennäviikolta 47. 2010 k e s k e l t ä  Raumaa. 
Kuvassani olevat kaupungilla olevat kauppakeskukset tunnistaa kyllä. Varsinainen ruiskuttamaton 
ydinkeskusta aukeaa kuvassani etelään, oikealle. 
http://kuvaton.com/k/K1L.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/K1L.jpg[/img]  
 
Katsokaa miten panoraamassa vasemmalla RAUMAN RAJALLA on helposti laskettavissa likimain 7 
käännösvanaa chemtrailereitten jäljistä yhdellä ylläköllä! Kun tulin ottamaan tätä kuvaa, seurasi minua 
tiellä Lappi TL:stä idästä päin tullessani chemtrailerkone. Sumuttivat surutta maakunnat Uotilaan asti 
läpeensä. Mutta kas. . ! Kun kone tuli Rauman päälle hanat käskystä KIINNI! 
 
Kone kaartoi Olkiluotoon ja hana aukesi aukottoman varmasti kaupungin rajalla! Eli MINÄ kyllä voin 
lähetellä väitetodisteikseni kuvia ja demoja siitä miten s y s t e m a a t t i s e n  tarkoin nämä Suomeen 
ostetut venäläiset chemtrailaajat karttavat kaatamasta myrkkyjään suurimpiin asuinalueisiin. Kykenen 
siis dokumentoimaan aukottomasti miten säteilyionisaatiottaan maahan myrkyttäville koneille on 
annettu kieltoja olla isommin ruiskuttamatta suurempia asutuskeskuksiaan. 
 
Toki tiedän v a r s i n  hyvin miten paljon maamme ydinhallinto tekee töitään hämärtääkseen näitä aivan 
keskeisimpiä toimintasyitään ja metodeitaan. Siksi vaadinkin mm. tällaisiin "26.11.2010 US-   (Söyringi) 
blogien, Helsinki-keskustaa ruiskutettu" väitteisiin teräksisiä todisteita! TOKI kaksin verroin lisää, kun 
lukuisista pyynnöistäni huolimatta ei niitä kyetä i k i n ä toimittamaan! Juu "disinfoja, huhuja" foorumit 
pullollaan. Oikein a l l e v i i v a a m a s s a , että aiheesta on oikein s o v i t t u a, ostettua  
viranomaisten toteuttamaa disinfoketjutusta! 
             --------------- 
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Helsingin chemtrailerpäivitystä 
 
US- Söyrinki blogi 02.12.2010 
raijasivu - kyllähän Youtubessa on noita vanoja myös Helsingin yltä.. esim. 
http://www.youtube.com/watch?v=ehCbSF1GbxM&feature=related 
  
*NiiIN?. . . Kiitokset toki ensin lisää kysymyksiämme valaisevasta video-osoitteesta nimimerkki Julia. 
Mietitään sitten t o v i  mitä siinä "oikeastaan" esitetään. Ensinnäkin video on luokkaa 5kk vanha, 
keskikesän helleaikaa näyttää olevan. Kuvassa h e m m e t i n kaukana. Ilmeisesti Loviisan suuntaan 
horisontissa t a s a n  YKSI vana! Ilmeisesti se  s a m a  vana, josta neteissä kirjoiteltiin 
kuukausimääriä, hätääntyvän Helsingin chemtrailerpaniikista. Oli, mites se nyt meni "tullut lentokone 
Espoosta "liki" Lauttasaarta hipaisten! Tämmöistä dokumentaatiota siis tarjoaa Helsinki ja kauhistuu 
kuukausien paniikkiin. 
  
*Vaan mikä on vertailuksemme tilanne samaan aikaan ydinionisaatiopilvien luvatussa TYO:ssa? Niin 
esimerkiksi minä spontaanisti piipahdin chenmtrailerien kartoituksiin Raumalla mennä viikolla. 
Kaupungin pohjoisilta rajoilta systemaattisesti Olkiluotoon kaartavia chemtrailerkoneita räpsin p e r ä t i  
7kpl synkänsavun chemtrailervanoja NIPPUUN! Koneet l i s ä k s i  pätki systemaattisesti 
myrkkyvanansa Rauman keskustan ylilennoissaan a i n a! Oikeasti alleviivataan erot, kun tällainen 
Helsinki-keskeinen materiaali tehdään vanan harvinaisuuden, hypererikoisuudesta 8 min video. Kertoo 
kyllä siitä, miten nimenomaan Helsingin naapurissa nähdään puolessa vuodessa y k s i kuvattava orpo 
chemtraivana rajaa KYLLÄ tajuavalle enemmän kuin paljon! Ydinherrat EI aivan s e l k e ä s t i  omia 
säteilykerrytysmyrkkyjään nähdysti, kuten alkuun laskeskelin päälleen todella suin surmin PÄÄSTÄ! 
            -------------- 
 
Helsinki II. 
 
US-Söyrinki.03.12.2010.Tässä toinen video Helsingistä: 
http://www.youtube.com/watch?v=Ab5IZV4aKZw 
 
- OIKEIN opettavainen tämä toinen video mielestäni. Eli kerrataan mitä siinä m i e l e s t ä n i  on 
kuvattuna. 
 
A/Oliko kyseessä yksittäinen chemtrailerlento? Oli kyllä, mutta. . 
 
B/ Kyseessä oli ns. " yksittäinen merkkerilento". Täällä Olkiluodossa tällaiset merkkerilennot ikäänkuin 
rajaavat ensin testialueen. Yleensä neliön tai kolmioon.  Täällä se tarkoittaa aamuista kahta lyhyttä 
vierekkäistä kemikalivanaa peräkkäin. Vain noin 2* 100m matkalle. Kun koneet merkkaavat esim. 
neliönsä. Ne tuhnuttavat yhteensä 8kpl neliöön ja 6kpl kolmioonsa tällaisia pätkiä chemtrailvanojaan. 
Sitten o d o t e t a a n . ESA ja NASA seuraavat sateliittikuvistaan miten merkkerit käyttäytyy merkiten 
tuulivirtauksia, ionisaatiohäipymänopeuksiaan ja ilmaliikkeitä kotvan aikaa rekisteriinsä. 
 
Näin siis kartoitetaan tarkoin mitoitettu ilman peruslikuntotasot VARSINAISTA myöhemmin jatkuvaa 
rankkaa, lakonista kymmenien ja kymmenien raskaitten 4 osavanojen chemtrailaamisiinsa. Näin 
mitataan esim. se aika kuinka pian säteilyionisaatiot syö kemikalivanat näkymättömiin ennen 
päämyrkytyslentojaan. lasketaan siis käytettävät kemikaalitonnimäärät ja tarpeet ionisaatiotasoihin 
kalibroiden. 
 
Helsingissä oli kyse v a l l a n  muusta, kuten "oudosti" käyttäytyvät pilvimuodostelmakuvat kertoi. Kyse 
oli siis H.A.A.R.P -kokeesta! Ensin veretään ohut leijuva koodivana haarpattavan alueen läpi. 
Seurataan sillä merkkerinä, ja nimenomaan sillä. PALJONKO kyetään muutamaan alueen 
ilmavirtauksia, ionisaatiotasoja ja pilvikenttämuutoksia. Sitten vanan perään alueelle peilataan 
varsinainen H.A.A.R.P lähettimen mikroaaltoenergian kupla maasta. Tällä on tarkoitus e s t ä ä  alueelle 
tunkevaa ydinvoimalan säteilyionisaatiota. Pilvikerros ikäänkuin "lukitaan, liimataan" paikoilleen.  
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Kun yläilmakehään ikäänkuin "tärkätään" tällainen radioaaltoionisaation staattinen kupla sen tarkoitus 
on myös e s t ä ä  pilvistä vapautuvaa ionisaatiota satamasta tappavaa säteilykertymäänsä alas 
ihmisten päälle. Lisäksi muodostetulla säteilyenergian kasaumalla myös säteilypaineella puhalletaan 
lähestyvää säteilyionisaatiota ulomma pois. Vielä tarkoitus on luoda alueelle pysyvä korkeapaineen 
NOUSU-virtaus. Joka ajaa säteilyä korvausilmallaan poiemmas. Mielenkiintoinen havainnointifilmi, kun 
sitä kykenee vaan "lukemaan". 
 
Mutta alleviivaan, että kyseessä on totaalisesti ERI prosessi, kuin TVO:n ympäristössä, jossa raskaalla 
chemtrailaamisella taas oikein m ä t k i t ä ä n säteilyionisaatiomyrkyt ihmisten etnisiin 
tuhoamisalueisiinsa voimalla ALAS! 
                --------------- 
 
KARU Uusi Rauma 04.12.2010. 
 
On t o d e l l a  mielenkiintoista miten maamme vaienetusta lehdistöstämmekin alkaa pikku hiljaa 
SÄTEILYkasvuunsa kuolevat kansankerrokset löytämään totuutta "taivaaltaan". Korostan, että tämä 
kuva oli perusviimeviikonlopusta kerova eräs puistattavimpia dokumentaatiokollaasheja. Siitä 
kauhuntäyteisestä TVO:n luomasta ydinpäästöjensä helvetistään, jossa maamme kasvavasti tulee 
kuolleensa CHEMtrailertaivaittensa, alasmätkimien IONIpilviensä alta löytämään. Olen. . .niin tällaisen 
pelkistetyn, paljonkertovien dokumentaatioiden varjoissa olen s a n a t o n YDIN-insinööristön 
piittaamattomuusmerien hulluksiensa edessä ! 
http://kuvaton.com/k/7jm.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7jm.jpg[/img] 
            -------------- 
 
US- Söyringin blogista 
 
20.12.2010 18:20 röntgen (ei kirjautunut) 
 Eräänä kauniina syyspäivänä katselin ikkunasta Helsingissä(Etu-Töölössä)kaakkoon päin, ja näin 
kuinka lentokone lähestyi arvioni mukaan rannnikkoa myötäillen idästä. Sitten kone teki käännöksen 
luoteen suuntaan, ja pyyhkäisi suoraan ylitseni. Tämä lentokone tuprutti koko näkyvissä olevan 
lentoreittinsä pituudelta paksua vanaa joka oli vielä noin tunnin kuluttuakin näkyvissä, tosin laajenneena 
harsona taivaalla. Merkillistä oli se että juuri ennen kuin lentokone hävisi näkyvistäni talon 
aiheuttamaan katveeseen, niin tuprutus loppui, ja lentokoneesta jäi vain pari/kolme kertaa koneen 
pituiset juovat jälkeen. 
Olisiko tämä ollut sittenkin niitä chemtrailauksia? 
 
vastaa 20.12.2010 18:38 raija sivu  
 - Kovasti kuulosti klassiselta. Tässä tapauksessa erityisesti Loviisan SÄTEILY-ionisaatiota alas 
mätkivältä venäläiseltä chemtrailauskoneelta. Erityisen kuvaavaa, ja totuutta alleviivaavaa jutussasi oli 
miten koneet t o s i a a n karttaa kuin ruttoa, myrkyttämästä suurempaa asutuskeskittymää Helsingissä! 
Koska YDIN-sikaniskat tykkää kyttyrää kun h e i t ä omilla myrkyillään uhkaillaan mätkiä! 
 
20.12.2010 18:50 Vieras (ei kirjautunut) 0 pistettä 
 Kylläpä te olette sekaisin...voi Jeesus... 
 
20.12.2010 19:01 porilaine (ei kirjautunut)  
 Tuskimpa vaan. 
                     -- 
 
20.12.2010 20:02 röntgen (ei kirjautunut)  
 
3 000MW isotooppilaitoshanke/ 53kg/vuosi, uraanikaivoksieneen by FIN! 
 
http://kuvaton.com/k/RBy.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/RBy.jpg[/img]" 
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Joo, kun näistä vanoista on nyt puhuttu, niin tämä oli kieltämättä ainoa tämän tyyppinen havaintoni 
Helsingissä, vaikka olen kyllä niitä yrittänyt bongailla. 
                      -- 
20.12.2010 20:34 raija sivu  
 - ERITTÄIN arvokas tietolisä nimimerkki röntgeniltä siis. Ja kuin rautavaarnoin alleviivaa kaikki tämä 
sitä mitä olen teille kertonut aiheesta. Ja niin . . .miettikääs itse kukin m i k s i SUPO ja NSA on lyöneet, 
ja juuri akuteimmillaan päänsä väitteistäni niin "karjalan mäntyynsä". Että nyt jo asiamme vuotaessa EU 
paniikissaan palkkasi juttujeni kansa tapelleen nimenomaan SUOMEN SUPO-pääjohtajan koko EU:n 
ydinrikollistensa suojeluohjelmiinsa?! 
            -------------- 
 
Joulupyhinä 2010 by chemtrail! 
 
Chemtrailer aihe on ollut jonkin aikaa poissa kuvamaailmoistani. Siitä yksinkertaisesta syystä miten 
mm. US- blogien kirjoitusten vaikutuksesta ydinala halusi peittää julkisuudelta ydintekorikoksiaan 
ihmiskuntaamme vasten. Venäläiset maamme ilmatilaa terrorisoivat lennot on jo jonkin aikaa 
painottunut pimeään yöaikaan. Lentoja toki on, kuin junan aikataulut klo 22, 00, 02, 04, 06, 08 jne. 
Mutta sisäministeriön panikoituessa lisää pimeän aikoina, jolloin kuvaus normaalilaitteistoineni ei tahdo 
onnistua. 
 
Heräilin aamua 23.12.2010. Kasvihuoneilmiö oli jo kivasti pitänyt mittareja kolmannellakymmenellä - 
miinuspakkasasteilla. Lisäksi koska maamme oli myös kuukahtamaisillaan näihin hehkuvan helteen 
CO2 lisäharhoihinsa. Nykytilannetta ryyditti kauniinvalkea jo reippaasti yli 25cm peruslumikinokset. Itse 
asiassa tilanne oli samaa kautta Euroopan ja esim. USA:n. Yhtä kaikki joulun juhlarisuutta ruhjoakseen 
maamme ydinalan vallaseliitti lähetti pilkkaa tehden vuokraamansa venäläiskoneet mellakoimaan 
Olkiluodon TVO:n ydinionisaatioseuduille. Aamutuimaan klo 11.00 homma lähti pyörimään räikeillä ja 
mitä röyhkeimmillä etnisillä lentomyrkkypilvillään. Tauotta raateleva lentoarmada piirteli verivanojaan 
taivaamme silpoen. Seuraavaa aiheen dokumentaatiota. Pahuuden kone itse teossa ensin: 
http://kuvaton.com/k/R0f.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/R0f.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/R0i.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/R0i.jpg[/img] 
 
Kuvat ovat julmaa todistetta teille kaikille. Tuikeat pakkaset runnovat seutukuntia ydinvoimaloiden 
päästöalueilla. Ja yhä pontevasti tätä aluetta ns. "kuumentavia aurinkoja pilvin peitellään". Öö. . siis tai 
jos joku haluaa harhojaan tuollaisilla illuusioilla hoivata. Kuten huomaamme chemtrailaamista EI millään 
tavoin sidota mihinkään "kuumuuteen, saati auringon paisteeseen." Vaan totuus välittyy kuvistani 
kelpoisesti ydinionisaatioiden kertymisinsä typpikehäämme, eivät tapahtumat katso lämpöjä saati 
muutakaan. TVO puskee tappavia säteilyionisaatiopilviään. Oli pakkanen mitä vaan, niin ennen 
suurempiin kaupunkeihin ionisäteilyn ehtimisiään maamme ydinvalasväki sen itseään suojellakseen 
haluaa kemiallisesti mätkiä tappamaan kansaa maakuntiin! Olen tätä samaa mieltä asiasta aina olut. 
Nyt ainakaan näytöistä ei ole kiinni, miten näin toimitaan alati systemaattisesti! 
 
 

613. Bio II. 
 
Tiedelehden satoa 09.11.2010."Aurinkokennoja ruvetaan tekemään nanolangoitettuina. Näin saadaan 
fotonia kohden talteen aiemman 1kpl elektroninin sijaan 2 elektronia. Hyötysuhteen systeemi nostaa 
nykyisestä piikennon 8% heikommasta 65% hyötysuhteeseen. Hyötysuhteen nousu on valtaisaa, jopa 8 
kertainen. Samalla tekniikalla voidaan parantaa litiumakkujenkin kapasiteettejä monikymmenkertaisiksi. 
Näin estetään litiumanodin tuhoutumista sen imiessä litiumioneja itseensä turvoten ja väsyen palasiksi 
jo muutamasta latauskerrasta. 
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Turvesuon uudistumiskyvystä lehti kirjoittaa seuraavaa:"Suomalaisesta turvesuossa rahkasammaleen 
vuoden kasvuksi on mitattu 2,5-5cm. Biomassana tämä tarkoittaa hehtaaria kohden 5 000kg/v tuottoa. 
Tällä biomasalla voidaan pitää vuoden lämpimänä kokonainen omakotitalo. Loppuun kaivettu suo 
voidaan saada tuottamaan uutta uusiutuvaa biomassaa jopa 20-vuoden kuluttua. Jolloin suon 
hehtaarituotto ylittää jopa metsän biomassan tuottajana. Näin suo muuttuu 21-kertaa CO2 pahemman 
metaanin ja typpioksidien tuottajista uudistuvaksi hiilinieluksi. 
              ------- 
 
Kauppalehti foorumi. 11 Espanjalaisyhtiötä suurprojektiin: 15MW tuulivoimala kehittelyn alla  
Sivut: 1 EuroErkki 3.12.2010 8:52   
  
 Markkinoiden suurin on tällä hetkellä brittiläisten 10MW:n Aerogenerator X mutta nyt sitten 
espanjalaiset pistävät kerralla paremmaksi. Mukana kehittelyssä on 22 tutkimuslaitosta ympäri 
maailmaa ja projektia vetää tunnettu espanjalainen alan jättiyhtiö Gamesa. Projekti kulkee nimellä 
Azimut.   
           -- 
koskenlaskija 3.12.2010 9:02 vastaus nimimerkille: EuroErkki   
  
 Nonne nyt aletaan päästä asiaan! Tämä projekti on ehdottomasto toteuttamisen arvoinen ja eittämättä 
tulevaisuudessa päästään myös ainakin 30MW voimaloihin. Näillä ollaankin jo sellaisissa 
mittasuhteissa että niillä on jo jotain merkitystä ! 
            -- 
*Azimuut. . Tosiaan täällä Suomessa tuulivoimaa on 2/3 osaltaan j u u r i kun sitä kylmällä tarvitsemme, 
eli kun meri on lämmin. Maa kylmä ja tuulierot luonnollisen kasvunsa talvimaksimeissaan. Tällaisiin 
koeajoihin mm. Tuulen silmä kertoi j o  pienten 1-3MW tuuliturbiniemme pääsevän säännöllisesti 56% 
vuosipysyvyyksiin. 
 
*Kun puhutaan tuollaisista Azimut-luokan suursammoista tuottaa ILMAINEN ja ehtymätön 
tuulipuuskutus heittämällä yli 65% , uskoisin, 75% vuosipysyvyysasteet tuulivoimaloilleen maassamme. 
Tämä tarkoittaa sitten esimerkisi 10% p a r e m p a a vuosipysyvyysastetta kuin 
perustusinaydinvoimaloille. Jotka pitkin maailmaa makaavat kesän 4kk vesipulassaan totaalisen seis! 
 
*Tällöin Loviisaluokan 550MW perustiinun korvaamiseen tarvitaan  uskomattoman vähät 33kpl 100% 
EKO-uudisenergian tuulivoimaa! On siinä tuuliala muuten kehittynyt h u r j a n  nopeaan! Ilmankos 
tuuleen EU:ssa satsataan JO 10-kertaa ydintä enemmän.) 
               --------------- 
 
46% Euroopan sähköstä Tuulivoimalla! 
 
T&T.SähköKia Kalliola, 10:35 10 eurooppalaista rakentanee supersähköverkon Pohjanmerelle 
 
Kymmenen eurooppalaisvaltiota on luonnostellut aiepöytäkirjan sähköverkon rakentamisesta 
Pohjanmerelle, kertoo Ny Teknik. EU:n mukaan Pohjanmerelle rakennettavan tuulivoiman kapasiteettia 
lisätään 150 gigawattiin (10 Suomea,) vuoteen 2030 mennessä. 563 terawattitunnin vuosittainen 
tuotanto vastaa 16 prosenttia Euroopan sähkönkulutuksesta.  
 
EU arvioi, että vuoteen 2050 mennessä merituulivoima vastaa 46 prosenttia Euroopan 
energiantarpeesta. Toistaiseksi valtiot ovat suunnitelleet tuulivoimapuistoja itsekseen. Kymmenen 
eurooppalaisvaltiota otti kuitenkin perjantaina yhteistyön edistysaskeleen sopimalla North Sea Gridiksi 
kutsutun verkon rakentamisesta.  
 
Tavoitteena on tuottaa Pohjanmerellä suuria määriä tuulisähköä ja yhdistää maiden sähköverkot. 
Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Irlanti, Tanska, Ranska, Saksa, Luxemburg, Norja ja Ruotsi 
kirjoittivat verkosta sopimuksen Brysselissä viime perjantaina. Sopimus ei ole sitova, mutta sillä 
päästään yhteistyössä alkuun. Työn tässä vaiheessa lähinnä kartoitetaan yhteistyön teknisiä ja 
markkinaehtoisia ehtoja. Nature-lehden arvioiden mukaan North Sea Gridin kaltaisen verkon 
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rakentaminen maksaa noin 20 miljardia euroa. Pohjanmeren sähköverkko on yksi EU:n tärkeimmiksi 
arvioimista infrastruktuuriprojekteista.  
 
*On päiivän selvää, ettei Suomea oltu edes piirretty tähän yhteisverkostoon mukaan. Koska Suomi on 
JO kipattu ulos projektista aivan liian kalliin tusinabulkkisähkönsä takia. Kuvitelkaa, että siinä vaiheessa 
kun Suomi koettaa tuputtaa kertaluokkia tuulisähköä kallimpaa 100% säätökyvytöntä ydinsähköään 
Keski-Eurooppaan, niin EU jo suorastaan tursuaa säätökykyistä ja ennekaikkea KERTALUOKKIA 
HALVEMPAA a i t o a  EKO-uudisenergiaa. Eli pelkästään tuulissa tehtyä 46%! Aurinkovoimalat, päälle 
ja markkinat on täynä aitoa EKO:a kuin turusen pyssyt, eikä ydinenergiaa osta k u k a a n järkimaa 
keneltäkään! Suomi on siis pelinsä JO NYT menettänyt ydinsekohankkeillaan, ja h y v ä  siltäosin niin! 
         ------------ 
 
Aurinkokennoista jo 41,6%! 
 
4.12.2010 13:07, Euroerkki. Kauppalehti 
Aletaan liikkua lukemissa joilla mm. ydinvoimalat jäävät taakse. Tosin ruotsalaiset ydinvoimayhtiöt 
myöntävät jo Suoraan uusien YDINvoimaloiden olevan mahdollisia vain täysin ylimääräisin Valtion 
Korko-yms. tuillaan. 
 
Boeing omistaa nyt Record.in Tehokkaimmat maanpäälliset  Solar Cellit! 
 
Viime viikolla Boeing Company ilmoitti, että Spectrolab, kokonaan omistama tytäryhtiö, on aloittanut 
massatuotannon sen uusien maanpäällisien aurinkokennojen, C3MJ rakenteluun. Kun keskimääräinen 
muuntamisen hyötysuhde on 39,2 prosenttia, Boing sanoi, että C3MJ:lla on alan korkein-hyötysuhde. 
 
Rikastamon aurinkosähkö (CPV) solut vaihdettiin parempiin C3MJ soluihin parhaillaan 
tuotantokäyttöön, joka muuntaa 38,5 prosenttia auringon säteistä jo energiaksi. 
 
Spectrolab on toimittaja useammallekin aurinkokennolle, aurinkopaneeleille, hakuvaloille ja 
auringonvalosimulaattoreille hiljattain täyttäen 50 vuotta. Spectrolab tuotteet ovat powered satelliiteille 
vuodesta 1958 ja ne ovat osalisina siitä kiertoradalla onnistumiselleen lukuisille kaupallisille, kansallisen 
turvallisuuden ja siviili-avaruuslennoissa, sanoi yhtiö. 
 
"Näitä tehokkaampia solujensa piirustuksia tehtiin korvaamaan eräitä nykyisiä ja potentiaalisia 
asiakkaita, sanoo Russ Jones, Spectrolab johtaja CPV Business Development. "Viime vuonna 
aloitimme uuden maailmanennätyksen tehokkuuksien testisolutuotantojen ollessa huipussaan 41,6 
prosenttia. Meillä on nyt tullut tuotantoon olennaisesti tätä samaa tekniikkaa ja suunnitelmamme antaa 
ensimmäisiin näistä 39,2 prosentin hyötysuhteen kennostoihimme tammikuussa." 
                 ----------- 
 
UraaniPEAK by RUS! 
 
*Tuskin ehdin kirjoittaa tälläkään foorumilla kuin muutaman päivän siitä, miten globaalilla tasolla uraani 
on loppumassa energiapositiivisena tuotteena totaalisti. En todellakaan yhtään epäile, ettei juttujani 
nykyään levitettäisi kaikkien kuultavaksi, myös rajojemme yli. No yhtä kaikki tämän aamuinen 
uutistarjonta ei tosiaan aiheessa tee muuta kuin alleviivaa kirjoitukseni v a n k a s t i ! Ja millä 
tasoillaan! Tuskin tosiaan kauaakaan mennyt ja itsensä 50 % maailman kadotetuista uraanihipuista 
vastaava Venäjä, on jälleen kerran kaikkein rehellisin. "Uraania ei enää energiapositiivisena ole mistään 
saatavissa! Siksi päätimme välittömästi ryhtyä hätäaputoimiin, että edes jotain hiipuvien urbaanien 
faktaan voitaisiin yrittää" 
 
*Kerroinkin erääksi k a i k k e i n keskeisimmäksi uraanitalouden negatiivisuuden syyksi sen miten 3 
000MW isotooppijalostamon v u o d e n  pyörityksillä saadaan vain 53kg (93 %) puhdasta uraania. 
Pelkästään tämä energialoisiva prosessi takaa ja alleviivaa vähintään 300- kertaisen 
energianegatiivisuuden! Olen kertonut, että a i n o a epätoivoisen ydinalan ratkaisumalli olisi koettaa 
nykysuuntauksista valovuosia toiseen suuntaan. EI lisätä TVO:n OL- 3 megamokien lailla nostaa 
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uraanin U-235 pitoisuuksiaan polttoaineessa. Vaan päinvastoin koettaa polttaa uraania ILMAN 
täyskatastrofaalista isotooppijalostustaan. Venäjä kuuli ja kuittaa: 
 
T&T. 10.12.2010. EnergiaSoili Semkina, 10:43 Uusiutuva energia valloilleen Venäjällä 
 
Venäjän tutkimusreaktoreiden uraani vaihtoon  
Venäjän tutkimukseen tarkoitetuissa ydinreaktoreissa ryhdytään käyttämään matalasti rikastettua 
uraania korkearikasteisen sijaan. Uraani vaihdetaan suunnitelmien mukaan kuudessa 
tutkimusreaktorissa, World Nuclear News kertoo. Venäjä ja Yhdysvallat sopivat tiistaina tutkivansa, 
kuinka muutos voitaisiin toteuttaa.  
Tutkimusreaktoreissa eri puolilla maailmaa on perinteisesti käytetty korkearikasteista uraania, josta on 
mahdollista kehittää mm. alkeellinen atomiase. Riskien vähentämiseksi on tehty 1970-luvulta 
kansainvälistä yhteistyötä, jolla tutkimusreaktoreiden uraani on muutettu matalarikasteiseksi. 
Korkearikasteinen uraani on palautettu reaktoreilta alkuperämaahan joko Venäjälle tai Yhdysvaltoihin.  
 
*Tästä on montakin selkeää seuraamusta. Suomalainen tapa pakkopoltattaa uraania vuosikaudet 
hengenvaarallisesti Pu-239 plutoniumeiksi vaikeutetaan systemaattisesti. Maallemme ominaiset 
totaalilaittomat ja vaaralliset reaktorien tehonnostot niin ikään on todettu kestämättömiksi! Eli kun 
polttoaineen pitoisuuksia lasketaan tehot tulevat kaartumaan voimakkaasti alaspäin tavalla tai toisella. 
Venäjällä on lisäksi tajuttu se kiistaton totuus, että Ruotsin ja Suomen tavat polttaa uraaniaan 
plutoniumeiksi vuosikaudet tuottaa hornamaiset, jopa mitatut 100 000- kertaistuneet säteilypäästöjen 
kerrytysten kasvutuhot ympäristömme tappaen! On ilmeistä, että päällämme pörräävien säteilypäästöjä 
alas mätkivien CHEMtrailerkoneitten viestit säteilytaustojemme 10- kertaistumisineen on tajuttu 
myötään naapurimaissamme. Venäjä jatkaa ydinvastaisuuttaan terästyneempänä kuin koskaan. 
Uutinen iloksemme jatkuu ja ydinSUOMEA järisyttävästi: 
            -- 
EnergiaSoili Semkina, 10:43 Uusiutuva energia valloilleen Venäjällä 
 
Venäjällä alkaa 165 miljoonan dollarin (124,8 miljoonan euron) uusiutuvan energian projekti, 
Maailmanpankki kertoi torstaina. Luvassa on monta uusiutuvan energian projektia lisää, The Moscow 
Times uutisoi.  
 
Maailmanpankin Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC, Maailman ympäristörahasto (GEF) ja Venäjän 
energiajärjestö (REA) ryhtyvät yhteistyöhön yhdessä Venäjän hallinnon kanssa kehittääkseen 
uusiutuvan energian projekteille suotuista lainsäädäntöä ja laajentaakseen pääsyä rahoitukseen. 
Yhteistyökumppanit aikovat myös kohdentaa suoraa rahoitusta yksityisiin energiaprojekteihin. Suurin 
osa rahoituksesta suuntautuu tuuli- ja biomassaenergian tuotantoon. Venäjän lainsäädännön 
muuttuessa uusiutuvalle energialle suotuisaksi luvassa olisi vihreän energiaprojektien hyökyaalto.  
 
‖Rahoitus ja teknologia on. Suurilla energiayhtiöillä kuten RusHydrolla ja Lukoililla on uusituvan 
energian projekteja. Ainoa asia, mikä estää uusiutuvia lähtemästä lentoon suuressa mittakaavassa on 
Venäjän lainsäädäntö‖, Vladimir Chuprov Greenpeace Venäjän energiayksiköstä arvioi.  Venäjältä on jo 
aiemmin kuulunut aikeista tuottaa tuulivoimaa.  
                -------------- 
 
_Kasvihuoneharhat nurin 2010 talveen 
 
Tätä kirjoittaessani 13.12.2010 -20C peruspakkanen. Tuulivoimasta YLE:ltä annettu rannikolle 
luontevaan merituulimekansmiinsa hirmumyrskyvaroituksia pakkasmerituuleen aamulla. Mitä ne pojat 
oikein väittäää Forttumissa, ettei muka pakkasella tuule ja pitää muka vesisäätölämmittää? 
            -------------- 
 
EKO/ norppasähkövoimaa 0- 330kW 
 
[b][color=green]Lapin vesivoimalastamme tuskin ollaan toistaiseksi tehty tätä syväluotaavampaa 
videointia. Laitoksemme tehonsäätökyky on hiottu äärimmilleen. Voimala kykenee hyödyntämään 
parhaimmillaan jopa ämpäriluokan vesivirtaukset. Kun "normi" vesivoimala vastaavassa kokoluokassa 
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olisi PAKKO sulkea jopa 1 800L/s perusvirtaaman alittuessa. Näin saamme hyödynnettyä käytännössä 
yli TUPLAT paremmin siitä vesimäärää joka puropahasessamme virtaa. Jokivaluma-alue on 320km2 ja 
kesäisin niin pieni valuma, että mies hypähtää joen yli yhdellä loikalla. Huippu videossamme mukana 
Paavo Majaneva ja Arto Lauri[/color][/b] 
 
Videoija made by Vesa Styrge kesällä 2010. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=2lwjyXYUrtE 
              --------- 
Maassamme on yhden ja toisenluokan EKO-intoilijoita. 
 
Sitten on suunnaton joukko "käytännön tasollaan kädettömiä insinööristöjä". Enempi aidosti toimeen 
tarttumattomia, epämääräisempiä suunsa soitattajia. Jotka kannattaa yksisilmäisyyttään  ties mitä 
"valtiomonopoleja" tekemään itsellen suunnattoman kallita "puolalaisturkkilaisvoimaansa".  
 
Sitten on, niin tosiaan tällaisia a i d o n 100% puhtaan EKO- energian pyyteettömiä pioneereja. Joiden 
puurtamistensa työn hedelmiä on suorastaan ilo katsoa! Katso ja opi siis sinäkin, miten aidot asiat 
osaavissa maakunnissamme pannaan toimimaan: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=FJhLVkbYHJY 
 
http://www.youtube.com/watch?v=2lwjyXYUrtE 
             -------------------------------- 
 
EKO muuttaa merimaailmaan! 
 
Länsi- Suomi 25.1.2011. Kerrotaan koko valtavan energiasektorin meriliikenteen mullistusten olevan 
alkamassa. Tässä Jami Jokisen kirjoittamassa artikkelissa paljastetaan miten globaalin tavaran kulun 
liikennöinnit tullaan kerta iskusta muuttamaan aidosti 100 % EKO ja uudisenergiaan perustuviksi. 
Hankkeen kivijalaksi ollaan valjastamassa kolmen kovan keskeisen energiasektorin päätekijää: Tuuli-, 
Aurinko- ja BIO energian tuotanto. Kuriositeettina miten meri on a i n o a  paikka josta ihmiskunnan nyt 
loppuviin peltokasvun fosforivarantoihin saadaan kaivattu ratkaisut. Levän kokoaminen tuottaa samalla 
kertaa ihmiskunnalle BIO- energiaa ja peltojemme ruuantuotannolle elintärkeät fosforivarastot. Mikä 
kaikkein hienointa 100 % YDIN- vapaasti! Lue, ihastu ja tutustu: 
 
http://kuvaton.com/k/Yaal.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yaal.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YaaA.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YaaA.jpg[/img] 
              --------- 
 
Aaltovoima 
 
Aaltovoimavaroillamme voitaisiin pyörittää ongelmitta 4 kpl nykymaailmaamme. Kertoo uusin 
kansainvälinen tutkimus. Aaltovoima on eräs niistä lukuisista kestävän kehityksen energiamuodoista, 
joista maassamme ei saa sanaakaan keskustella. Juuri siksikin, koska alalla Suomi on toistaiseksi 
merkittävä vaikuttaja. Mutta maamme tapa kohdella kaltoin kaikkia mahdollisia EI ydinvoimatalouteen 
tähtääviä energialajeja on jo ajamassa alaa maailmaan tutusti pakoon. Yhtä kaikki vielä sentään 
artikkeleja aiheesta löytyy. Tällä kertaa Tekniikan maailmasta: 
 
http://kuvaton.com/k/YaaS.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YaaS.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YaaJ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YaaJ.jpg[/img] 
              ------------ 
 
Empire State Bilding TUULELLE. 
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Länsi Suomi 12.1.2011. Empire State Building vaihtaa tuulivoimaan. New Yorkin maamerkistä tulee 
uusiutuvan energian lippulaiva. Sitoumus vastaa 20 % Suomen tuulivoimatuotannosta. Jami Jokinen, 
Länsi Suomi. New Yorkin vanhan nousukauden ikoni Empire State Building on sitoutunut käyttämään 
100 % tuulivoimaa. Samalla siitä tulee kaupungin suurin yksittäinen uusiutuvan energian ostaja. – 
Puhdas energia oli luonnollista jatkoa lähes valmiille energiasaneerauksellemme, lausuu rakennuksen 
omistavan  Malking Hoildingsin johtaja Anthony E. Malkin  yhtiön lehdistötiedotteessa. ( Nauraen 
kysymyksille, mitä tehdään JOS ei tuule!) 
 
Pienen kaupungin koulutus. Mistään symbolisesta energiamäärästä ei ole kysymys. 102 kerroksinen 
Empire State Building on kaupungin korkein rakennus ja Pentagonin jälkeen maan toiseksi suurin 
toimistokompleksi joka nielee sähköä kuin pieni kaupunki. Yhtiön tekemä tuulisähkösitoumus, 
55miljoonaa kilowattituntia vuodessa, kattaa siis rakennuksen kaiken energiankäytön. Vastaten 2 750 
suomalaisen pientalon energiatarpeet. Sitoumus on tehty ostamalla 2 vuodeksi tuulisähkösertifikaatteja 
Green Mountain  -energiayhtiöiltä. Vähentäen hiilipäästöjä 45 000tonnia vuodessa.( Vesivoimalamme 
Lapissa on siis vähentänyt uskomattomat 11 450 tonnia hiiltä ilmakehästämme. Joten miettikääs SITÄ!) 
 
Rakennuksen hiilipäästön vähennys vastaa mm. 40milj. taksimatkaa tai valojen sammuttamista lähes 
kaikkialta New Yorkin osavaltion taloilta viikon ajaksi, yhtiö laskee. Ei ihme, että Yhdysvaltojen 
ympäristövirasto EPA kehuu päätöstä vuolaasti. Bisnes määrää. Ympäristöhyvänotekeväisyydestä ei 
siis voida puhua. – Emme tee tätä siksi, että se olisi "oikein", vaan koska se on järkevää bisnestä. 
Malkin sanoi The Guardian- lehden haastattelussa viime kesänä. Energiainvestoinneille on laskettu 
vain 3 vuoden takaisinmaksuaika- sen jälkeen kassaan kilahtaa voittoa. Maailman tunnetuiman 
rakennuksen omistajat julistavat isosti haluavansa olla esimerkkinä koko maalle, jopa maailmalle. Myös 
opastuksena rakennuksen 4milj. vuotuisille vieraille. Tarkoituksena osoittaa järkevän uudisenergian 
toimivuudet suurkäytöissään myös. Rakennuksessa uusitaan samalla mm. 6 500kpl ikkunoiden 
välikaasut. Lämpöpatterien ja ulkoseinän eristeet. Valaistus. Ilmastointilaitos ja kokosäätötekniikat.  
              ------------ 
 
EXo- energiaratkaisu. 
 
[color=maroon]Tekniikan maailma 29.12.201.s.40:"Energiaa kosteudesta. Jotkut ratkaisut hipovat 
tieteisfantasiaa. Tohtori Fernando Galembeck brasilialaisesta Campinasin yliopistosta esitteli Amerikan 
kemiallisen seuran vuosikokouksessa viime elokuussa kokeita kostean ilman sisältämän sähkön 
hyödyntämiseksi. Tutkija ovat havainneet laboratoriossa, että piihiukkaset varautuvat kosteassa 
ilmassa negatiivisesti, mutta alumiinifosfaattihiukkaset positiivisesti. Varausten eron vuoksi virtaa 
voidaan ottaa sumusta. Glembeck puhuu hygro- eli kosteussähköstä. Hänen mukaansa kostella ja 
sumuisilla alueilla kosteussähköä voitaisiin kerätä samaan tapaan kuin aurinkoisenergiaa."[/color] 
 
Eli mistä tässä tarkkaanottaen olisi kysymys? Juu tiedän, että veden molekyylin irrotessa vedestä siihen 
iskostuu Auringon luovuttamana energia joka mahdollistaa hiukkasen kiipeämisen helpostikin 10km 
korkeuteen. Energia ei todellakaan ole mikään "pikku juttu". Jos vettä haihdutetaan vaikka 100L/ s. Niin 
tässä vapautuva energia voidaan laskea vaikka näin: 0,1m/m3/s* gravitaatiovakio 9,81* 10 000m= 
9,81MW! Jatkuva perusteho hyvinkin olemattomassa lirussa on. Systeemin toimintaa ei kerrottu, mutta 
oletetaan se vaikka näin: 
 
Pari hehtaarin kokoista allasta vierekkäin. Molempien päällä tiheäsilmäinen teräsverkko. Toisessa 
altaassa alumiinifosfaattiliuosta. Toisessa altaassa negatiivisesti varautuvia piihiukkasia liuoksena. Kun 
vesi alkaa höyrystyä, sen energiasta merkittävä osa menee osa ionisoidakseen, osa nousevan 
vesipisaran höyryenergasaatioon. Kun höyry kohtaa noustuaan teräsverkon, se luovuttaa saamansa 
sähkövarauselektroninsa. Tässä auringon fotonisäteilyn varastoituman energia siirtyy konkreettisena 
fyysisenä "beeta" elektronina metalliverkkoon. Koska vesitippa menettää selkeästi energiaa se myös 
tiivistyy vedeksi metalliverkkoon kiinni. Pudotakseen lasteineen takaisin alla olevaan altaaseensa. 
Tämä piihiukkasen sähköinen elektroni sitten siirretään alumiinifosfaattialtaan aurinkofotonin 
energiassa elektroninsa menettäneen IONIN sisältämään metalliverkkoon. Jolloin myös tämä pisara 
tiivistyy ja putoaa alla olevaan altaaseensa. 
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Eli näinkö kyseessä on melko klassinen auringon lämpöenergian suorana sähkönä talteen ottava 
"epämekaaninen" höyryturbiinisysteemi. Nerokkaasti ilman ainoaakaan mekaanista liikkuvaa osaa. 
Hyötysuhdetta voi lähinnä arvailla mutta varovaisestikin höyryturbiinin taso 35 % ylittyy? 
                   -------- 
 
hyviä LED valoja. 
 
Otsikko: Vastaus:Kerran vielä - energiansäästölampuista    KSL. Visitor 
 
Paljon parempia, aivan omaa luokaansa ovat uudet LED-lamput, joiden tehot alkavat alle 1w (vastaa n. 
10w hehkulamppua) aina 11w tehoon, joka vastaa jo 100w hehkulamppua. Ne eivät kuumene, vaan 
ovat täysin kylmiä lamppuja, jolloin niiden koko kuluttama energiamäärä menee valon tuottamiseen. 
Tuo kylmyys antaa myös turvaa lampuille, ja pieni kulutus ei aiheuta merkittäviä kustannuksia, esim 2 
watin lamppua (vastaa 20watin hehkulamppua) voi huoletta pitää päällä vaikka aina, sillä esim. JE:n 
taksojen mukaan 1 kuukauden (30vrk) jatkuva valon päällä pitäminen yötäpäivää maksaa n. 14 senttiä, 
eli ei vaikuttane dramaattisesti sähkölaskuun. Saman verran maksaa kun laitat 32 tuumaisen pari 
vuotta vanhan lättytelevision päälle muutamaksi tunniksi.  
 
Esimerkkejä lampuista ja hinnoista:  
 
http://www.led-lamppu.fi/tuotteet/e27_led_lamput/?...lid=CPGTtZGBxKYCFcMq3wodMECGFw  
 
Luin jostakin että LED-lamppujen elinikä on suuntaa-antava mimimi, koska niiden absoluuttista loppuun 
palamista ei ole pystytty testaamaan, koska ne eivät ole palaneet loppuun vaan ne ovat vain jatkaneet 
palamista aina vaan. Meille ei ole ensimmäinenkään led-lamppu mennyt epäkuntoon (meillä on ollut 
niitä useita jo vuoden), mutta näitä ns. "energialamppuja" on sitäkin enemmän (ja nykyäänvaihdan ne 
suoraan led-lampuiksi).  
                 ---- 
 
T&T. 07.02.2011.UutisetSoili Semkina, 10:08 USA aikoo saksia 75 prosenttia aurinkoenergian 
kustannuksista 
 
Yhdysvaltain energiaministeriö kertoi perjantaina investoivansa noin 27 miljoonaa dollaria (lähes 20 
miljoonaa euroa) pyrkimyksiin tehdä aurinkoenergiasta yhtä halpaa kuin fossiilisista polttoaineista. 
Tavoitteena on laskea aurinkoenergian tuotantokustannuksia 75 prosenttia tämän vuosikymmenen 
loppuun mennessä, kertoo uutistoimisto Reuters.  
 
Energiaministeri Steven Chun mukaan tavoitteen saavuttaminen laskisi aurinkoenergian hintaa noin 
dollariin watilta, mikä olisi noin kuusi dollarisenttiä kilowattitunnilta. ‖Tämä tekisi aurinkoenergian 
kustannuksiltaan kilpailukykyiseksi verrattuna muihin energiamuotoihin ilman minkäänlaisia tukia‖, Chu 
sanoi konferenssissa viime viikolla.  
 
Auringonvalon suoraan sähköksi muuttavien fotovoltaisten aurinkopaneelien asentaminen maksaa tällä 
hetkellä yli 22 dollarisenttiä kilowattitunnilla. Tosin julkisella tuella suurissa projekteissa hintaa voidaan 
pienentää 15 senttiin. Moni Yhdysvallan aurinkoenergiateollisuutta puolustava valittaa, että Kiinan 
valtiolliset tuet alan yrityksille ovat nostaneet niiden kilpailukykyä ja vieneet yhdysvaltalaisten yritysten 
osuutta markkinoilla. Kiinalaisyritykset ovat marssineet sekä Euroopan että USA:n markkinoille ja 
miehittävät nyt noin kaksi kolmannesta maailman aurinkoenergiamarkkinoista.  
 
*Onpas t o d e l l a  pikainen aikataulu! Meinaan tietää s i l k k a a  myrkkyä, nyt tuulen lisäksi aurinko 
alkaa kuoppaamaan todella tarmokkaasti ydinvoimateollisuudelta haihtuvia mahdollisuuksia. Enemmän 
kuin h y v ä ! Saas nähdä miten matoista loanheittoa alkaa ydinimpperialistit heittämään tuonkin päälle? 
Jos yhtään ydinkeisarien hätää tajuan, niin maan käyttöä aurinkovoimaan alkavat rajoittaa kuten 
Suomessa esim. tuulivoimaa vastustamaan rekrytoitu SAINT. Tämä nyt ainakin alkaa hetimiten. 
 
 
 



1029 
 

 

614. Strontium. 
 
Lukasin taannoin "Luonto tieteen valossa WSOY osa 1 v.1908". Siinä kerrottiin miten Crookerssin 
sähköisessä purkausputkessa muodostettu röntgensäteily sai strontiumsuoloissa kertyvät energiat 
sekundääriseen valontuottoon. Kirjassa oli röntgenistä sekundääristä keltaista valoaan projisoivan 
srontiumsuolakasan tuottamaa kuvausta purkausputkineen. Tuskin moni tietää miten erikoinen aine 
tämä strontiumionejaan vapauttava selkeästi säteilyyn yhdistetty aine on.  
 
"Elävä akvaario" valaisee aihetta sivulla 225. "Keinotekoinen merivesi valmistetaan yleensä Wiedeman- 
Kramerin ohjeen mukaan. Tästä puuttuvat tosin oikeassa merivedessä esiintyvät nitraatit, joita ei 
kuitenkaan tarvita. Koska nitraatteja tulee meriakvaarion ruokakierroista. 100L merivesierään vaaditaan 
veden lisäksi: 
2 765g   NACl (ruokasuolaa) 
  692g   MgSO4* 7H2O (kidevedellinen magnesiumsulfaatti) 
  551g   MgCl2* 6H2O (kidevedellinen magnesiumkloridi) 
   65g   KCl (kaliumkloridi) 
   25g   NaHCO3 (natriumbikarbonaatti) 
   10g   NaBr (natriumbromidi) 
    5g   Na2HPO4 (natriumdifosvaatti) 
--- 1,5g SrCl2 (strontiumkloridi) 
    0,5g KJ (kaliumjodidi). 
 
Erillisessä pienessä vesimäärässä liuotetaan lisäksi 145g kidevedellistä kalsiumkloridia (CaCl2* 6H2O), 
joka lisätään veteen vasta muiden suolojen liuettua. Liuos sopii kaloille koska siitä puuttuu nilviäisten 
vaatimat tärkeät hivenenaineet. 
 
Listassa ihmetyttää miksei merikaloille vaan laiteta meriveden vaatimat 3,5 % talouskaupoissa 
myytävää merisuolapussillista? Mutta jos  e t  tunne miten ionisaatio tosi elämässä tuhoaa 
systemaattisesti BIO- elämää en todellakaan suosittele! Jos laitat tuollaiseen veteen merissä eläviä 
kaloja ne kuolevat ionien tappamina hetkessä! Suolassa kun on tappavia positiivisia +CL 
elektronivajaita ja mm. negatiivisia -Na ioneja. Kuten ionit a i n a , ne tappavat solukkoa kuten esim. 
säteilyn ionitkin niin vedessä kuin ilmassa. Ihan samalla tavalla kun esim. ilmaa UV- ionisoivat 
violettivaloiset bakteerilamput tuhoaa bakteereja ionisäteilyvarastoinnillaan. Lisäksi hengitysilmassa 
myös keuhkoja ja biosolukkojamme tuhoten niiden solukalvojen valenssielektroniliitoksia reitittäen ne 
hetkessä kuolettavasti. 
 
Luimme jo jutun alussa miten strontiumilla on erityisiä ominaisuuksia varastoida ja myös muokata 
saamaansa säteilyn energiaa. Normaalisti kaiken meressä olevan elämän tuhoavaa ionisaatiota 
vastaan luonto on oppinut käyttämään aggression rajoittimena tuota elintärkeää pientä 
strontiumkloridimäärää. Strontium on siis maailman tärkeimpiin kuuluva elämää ylläpitävä ionisaation 
vastainen erikoiskemikaali. Itse asiassa niin arvokasta, että tuo mainittu 1,5g maksaa enemmän kuin 
kaikki muut 100L merivesierän kemikaalit yhteensä! Siksi tuo solukalvoille elintärkeä erikoiskemikaali 
myös halutaan arvokkaimpana poistaa kaikista merisuolasta tehdyistä kauppahyllyjen merisuolakiloista 
myös.  
           ------------- 
 
Ionisaatiohyökkäyksistä 
 
Merivesiin tottunut silakka kykenisi kasvamaan normaalissa Tanskan rannikon 3,5 % suolameressä yli 
kilon Luokkaseksi silliksi. Mutta eläessään esim. Selkämeren vain 0,6 % suolaisuudessa silakka käyttää 
kaikki liikenevät energiansa pitääkseen elimistössään olevat muutaman prosentin 
suolaionisaatiopaineensa. Siksi silakka jää satagrammaluokkaiseksi 25cm pitkäksi kitukalaksi 
menettäen energiansa suolaionisaatiosta selvitäkseen. Tajutaksemme kuinka suurella voimalla silakan 
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elimistöön ionisoitunut suola pyrkii nahan läpi ulos. Voidaan kertoa, että muodostuvat osmoottiset 
paine-erot nostaisivat vesipatsaana vettä 200m pystysuoraan. Siis 20 Baarin paine. 
 
 Makean veden kalat järvissä ja joissa taistelevat pitääkseen elimistönsä suolatasapaineet taas 
sisällään. Suolaisissa merissä elävät kalatkaan eivät ole ionisaatioinvaasioilta turvassa, vaan merissä 
ympäristössä olevat ionisaatiot pyrkivät tunkemaan jatkuvasti merieläimien elimistöön liiallisella 
tuhovoimallaan. Kaikkien elollisten myös suolamerissä on esim. juotava. Tällöin elimistöön muodostuu 
tappavan liikaa suolaionisaatiota tuhoaan tuomaan. Kalabakossaaresta muistamme vaikka tummat 
merileguaanit. Jotka syövät merenpohjien suolaista levää. Näin niiden elimistöön tulee jatkuvasti liikaa 
ionisaatioenergiapommituksesta mm. suolaa. Leguaani on kehittänyt tavan niiskauttaa ylijäävät suolat 
kaaressa nokastaan. Kaikilla merieläimillä on oltava keinonsa päästä energiaansa käyttäen irti 
tuhoisasta vesien ionisaatiopommituksista. 
 
Jos luulette, että homma on helppoa, niin erehdytte jyrkästi. Kun katsomme vaikka elämää puskevaa 
koralliriuttafilmiä tuskin ensimmäiseksi tulee mieleen, että ympäristönä atollit ovat niin ionisaatiosta 
tappaviksi tulleita ettei elämän olemassaolon yli 3 miljardin vuoden aikana y k s i k ä ä n  esim. kasvi ole 
keksinyt keinoa selvitä hengissä ionisaatiosta suolamerissä. Tosiaankin murtovesissä esim. Itämeressä 
on vielä kasveja. Mutta Tanskan salmien yli edes meriajokas EI ole kyennyt tunkeutumaan tappavan 
3,5 %  ionisaatiotason mereen! Kaikki suolamerien elämät perustuvat leviin tai eläimiin. Kasveille 
valtameri on kuoleman aavikkoa ollut aina! Syy on säteilystä tunnetumpi ionisaation edustama 
kuolema!  
 
Chemtraileruutisten yhteydessä kuullaan tietoja siitä miten yllämme pörräävistä venäläisistä chemtrailer 
lentokoneista suollettujen säteilyionisaation poiston myrkytysvanojen jäljiltä mittaillaan huolestuttavan 
korkeita. . Niin tuskin juttuni jälkeen enää yllättäviä maaperään kertyviä strontiumsuolojen pitoisuuksia! 
Säteilyionisaatiotuhoaan vastaan meren bio taistelee strontiumsuoloilla. Niin tuskin tämän jälkeen on 
mikään ihme, että IAEA käy epätoivoista ilmakehämme kasvavia säteilyionisatiotappajiaan vastaan 
samaisilla strontiumatomien erityisillä ominaisuuksilla, joista kerroin merienkin ionisaatiotaistelun 
"panosten" muodostuvan.  
             -------------- 
 
Strontiumista II 
 
Maailman kaikki ruokasuolasta koottavat strontiummetallit katoaa mystisesti USA:n keräämänä. Siis 
maailmalla EI liiku grammaakaan luonnollista ruokasuolaa, josta saisimme elintärkeää hivenainetta 
strontiumia. Strontium on niin tärkeä solukalvon ioninhallinta-aine, että ilman sitä olevaan 
merisuolaveteen esim. kalat ja k a i k k i merieläimet hetkessä kuolee! Suolan "elämän ylläpito" 
perustuu pieneen hituseen strontiumsuolaa ihan elämän ja kuoleman kysymyksenä. Silti 1950–1960- 
luvuilta lähtien ihmisten käyttämä suola. Jota syödään saadaksemme elintärkeää mm. strontiumia EI 
ole sisältänyt grammaakaan tuota elämän suolan osaa, Sr Cl2 (strontiumkloridia. Wiederman- Kramerin 
ohjeen mukaan). Kokko ihmiskuntaa on pidetty järkyttävästi irti tuosta hivenaineesta viimeiset 50 vuotta 
m i k s i? Mitä megatuhoja aiheuttaen. Esim. luukadosta on alkanut tapauksen myötä tulla kansan tauti. 
Vaikkei sitä tunnettu lainkaan vielä 1950-luvuilla! 
  
 Aivan kuvottavan alustavan tiedon sain, että USA on alkanut käyttää tätä strontiumia j o p a  
ydinaseittensa pommiaineena. Sr- 90 isotooppina! Siis h e t k o n e n miljardien elintärkeä hivenaine. 
Aine, jolla on poikkeuksellisen hyvä kyky mm. imeä neutronivoita säätöaineena maailman reaktoreissa. 
Muuntautetaan 28,5v T½ puoliintumisajan isotoopiksi. Mieluummin kun annetaan elämälle 
välttämättömänä vuosituhansien aikana kaikille välttämättömänä elämän suolan ainesosana pelastaa 
"elimistöjemme säteilysuoja- aineena puskuroiden" miljardien elimistötuhoja! Kaikkialla maailmassa 
kuivatettava suolan tämä aines maksaa niin paljon, että annetaan systemaatisesti jenkeille. He tuhoaa 
saatavat strontiumien metallitonnistot reaktoreissaan kertakäyttöisesti säteileviksi bioaktiivisiksi 
kuulema kalkin kaltaisiksi tappaja- aineiksi. Pumppaavat tuhottuaan saannot meriin kuten tritiumin. 
Jossa se tappaa parhaillaan kalasta lähtien kaiken merielämän! Sairasta, mutta mistä on tarkemmin 
kyse?  
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Aineessa on jotain muutakin outoa. MM- lisäyskerrointaulukoissani en nähnyt strontiumista kuin 
radioaktiivisen 90- arvoisen isotoopin. Puppua! Koska aineella on 100 % varmasti myös stabiilimpia 
säteilemättömämpiä alkuaineita vain 28,5v T½ puoliintumisajallaan! Mutta sitä ei taulukot edes kerro 
mikä se stabiilein olisi! (Stabiileim p i a  isotooppeja Sr-84, -86, -87, -88. Kaksitoista muuta isotooppiaan 
ovat radioaktiivisia. Strontium-90 on tärkein radioaktiivinen isotooppi ympäristössä. Puolestaan 
strontium-89 löytyy ympäri ydinreaktoria, ja strontium-85 on käytetty teollisuudessa ja lääketieteessä.) 
1962 kun säteilyn taustamme alkoi ydinasetoimin ja reaktorein kaksinkertaistua havaittiin erääksi 
pääsäteilijäksi strontium. Ratkaisuna USA päätti tuotattaa merisuolasta tuon kaiken sotakäyttönsä. 
Tieten katkoen säteileväksi muuntuneen strontiumsuolojen kulkeutumisen ravintoketjuihimme. Tästäkö 
olisi kyse miksei k u k a a n näy edes varkaimiten uskaltavan myydä strontiumsuolaa maailmalla 
elintarvikkeiksi? Onko strontiumin säteilykierto suolamerien säteilyyn kuoleman eräs keskeinen 
pääsyistä? 
              ------ 
 
Elämän aine III. 
 
Vanhempani ovat liki 90v virkeitä vanhuksia. Jotka ovat menettäneet säteilysyöville suuren osan 
veljistään ja sisaristaan jo. Uskomattomasti, on pitkin TVO:n ympäristöä säteilysyöpiin ja leukemioihin 
alkanut kuolla kymmenkertaisesti juuri niitä omaisia, jotka saavat elimistöönsä rankimmin ydinvoimalan 
päästömyrkkyjä. Eurajoki-seudusta kymmenien ja kymmenien kilometrien päähän asti on 
räjähdysmäisesti alettu kuolla säteilyyn. Hetimiten kun TVO toi säteilytappokoneensa tuhojaan 
kansassaan tekemään. Itse olen asunut koko ikäni vain 4km päässä näistä ihmiskunnan ydin- 
pääteurastamoista. Syystä minulta on enemmän kuin usein kysytty selitteeellistämistä siihen miten n. 
30v ydinvoimalassa sisällä työskennellyt ikänsä näitä lähellä oleva ihminen ylipäätään voi olla 
hengissä? 
 
2000- luvun taitteessa tapahtui jotain asiaa valaisevaa. Eurajoen kunta ja TVO jotka tekevät kaikkensa 
saadakseen ydinpaisukkaalleen leebensraumia, elintilatyhjiötään eli vastustamattomuuden toimia 
aloittivat totaalisen outoa. Ydinvoimalaitosten lähialueelle jota oli systemaattisesti näivetetty 
vuosikymmenten ajan poistamalla koulut, kaupat, postit, pankit ylipäätään kaikki yhteiskuntatoimet. Itse 
asiassa ei edes pyöräteitä, katuvaloja yms.. No ylipäätään mitään ei kunta ole alueelle toimittanut 
koskaan. Paljastellen miten TVO haluaa silpoa levittäytymispiirinsä tyhjäksi keinoja kaihtamatta 
korruptiokunnankin avulla. No yhtäkkiä kun TVO:n lahoavat kanavasäteilyjen, neutronivoitten rei‘ittämät 
ydinvoimalat alkoivat syytää jopa 360- kertaistuneita säteilytritiumpäästöjään. Alkoi Eurajoen kunta 
kustantaa alueellemme kunnallista makeanveden jakeluverkostoa! Aivan käsittämätöntä, että TVO salli 
rahaa vieviä hankkeita naapurustoonsa? Aivan varmasti ei hyvää hyvyyttään. 
 
Olkiluodon saari on aina elänyt merestä ja kalastuksesta. Nyt TVO on kuitenkin systemaattisesti 
tappanut ja mm. laittomin ruoppausliejuttamisinsa tuhonnut koko alueen kalakannat, kutumatalikot yms. 
totaalisesti Uusikaupunki- Pori alueelta, miksi? Koko Suomen keskeisin merikalalähde silakka on niin 
ikään poistettu systemaattisesti myynnistä ja korvattu mm. sisämerien kaloilla. Entistä oudommaksi asia 
menee kuullessani miten USA on poistanut maailman arkisesta suolamyynnistä k a i k k i luonnon 
merisuolat joissa on, niin tosiaan strontiumia!  
 
Jos pistät kaupan merisuolaa makeaan veteen ja merikaloille, ne kuolevat sinne h e t k e s s ä ! Jos 
taas tuotatat a i t o a  3,5 % merisuolaa niin kalat elävät tuossa onnellisina. Erona on se, että kaupan 
suolassa EI ole elämänainetta strontiumia! Jo Hiroshiman aikoihin huomattiin todellinen kytkös siihen, 
että aito merisuolan strontium on luonnon järeimpiä suojia säteilykuoleman teutonointia puskuroimaan. 
Säteilyn runtelemia mm. kylvetettiin strontiummerisuola- altaissaan päiväkausia. Nyt k a i k i  Y- 
mätäpaiseesta alkaa etoen paljastua. 
 
A/ TVO, Posiva, STUK, TEM ja Eurajoen kunta tekevät IAEA:n kansainvälisestä käskyistä kaikkensa 
jotta ydinvoimala- alueen ihmisiltä ja koko Suomen väestöltä katkeaisi tuo tärkeimpiin kuluva 
strontiumaineensaantimme seinään! 
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B/ Ihmisiltä amputoidaan keinoja kaihtamatta fyysiset kaikki ikiaikaiset elämäntapansa kontaktit käyttää 
kylpyihin, yleensä vesinään aitoa strontiumkylläistä merivettä. Antaen korvikkeeksi vain tehotonta 
makeaa vettä. 
 
C/ Ydinvaltiorikollisille on tärkeää katkaista myös elintärkeät strontiumissa kylpevien merikalojen 
strontiumhivenaineelliset lähteemme. Silakat Suomessa etunenässä. Vain muutama vuosi sitten TVO 
runnoi läpi pakollaan lakipykälän joka muutti rannat Turusta Poriin asti kassimerikaloista täysin vapaiksi 
Saaristomeren kansallispuistoalueiksi! Kansa jää samasta myös näin kipeästi kaipaamaansa 
strontiumsuojaravinnetta! 
 
Korostetaan, että EN pidä strontiumia tietenkään minään "täysin ihmeaineena". Säteilyn energiat toki 
silpoo niin meren äärellä, allaan kuin maallakin tappaen kaikki nimeä kysymättä. Mutta kyllä sen 
"säteilypuskuroinnin kykyjen" vaikutus on vakuuttanut ydinyhtiöt kiistatta! Suunnattomaan pelkoonsa on 
USA:n pakottanut poistamaan elämän stontiumin maailman elon suolavirroista 60- luvulta jyrkästi. Eikä 
n o i n järjettömiin, kalliisiin, liki mahdottomiin strontiumien poistamisiin oltaisi ryhdyttykään 
maailmanlaajuisesti. Jollei maailman suurin ydinrikollisjärjestö IAEA siitä kasaisi v a l t a v a t  rahalliset 
voitot kansanmiljardien terveystuhoamisillaan! 
 
Aivan käsittämättömiä systemaattisia kytkeytymisiä ydinrikoksiin. Yhteiskuntamme nimenomaan h a l u 
a a  saada kansansa säteilysairastumaan, pelkäämään terveyspalvelujaan poliittisesti säännöstelevää 
hallintoaan keinolla millä hyvänsä! Samalla kun yli- ikäiset tehoylirevitetyt ydinvoimalakeskittymät 
tuodaan tappamaan alati kaikki. Rikollinen IAEA:n johtama kansainvälinen massamurhaajakoneikko 
teilaa k a i k e n s a, tuhotakseen mielestään aivan liian pitkään nykyisin elämään kykenevän maailman 
väestönsä. Oksettaa. . .! 
 
 

615. IONIsaatiosta kansantajuisesti II. 
 
(Pasi foorumin satoa.) Kipinätyöstössä atomeihin kohdistetaan tuhansien asteitten, hetkellinen 
valokaari. Olen koko ajan alleviivannut, että ionisoivassa säteilyissä EI LÄMPÖÄ käytännössä TULE. 
Tämä meille opetettiin jo STUK:n peruskursseilla ASEA/ TVO:ssa. Siksi jälleen alleviivaan, että kaikki 
esiin ottamani säteilyeroosiodemotut  kohteet ovat koko ionisointinsa prosessoinnin ajan 
huoneenlämpöisiä. Jos uskaltaisin kättäni muuten pitää käyttämässäni energiaionisaatiolaitteessa niin 
metalli joka murenee säteilyeroosoituessaan ihan hyytelöksi silmien alla tuntuisi sormiin jopa viileältä. 
valenssielektronien poisto perustuu täsmättyyn kustomoituun energiankäyttöön valenssisidosten 
katkomiseksi, eikä tarvitse tuottaa hukkalämpöjä. 
 
Wolframia ionisaatioon 
 
On vaikeaa saada erilaatuisia erikoismetalleja käsiinsä kotikokeisiin. Mutta aina ammattiosaaja niitä 
löytää. Minua jäi edellisestä kokeestani todella hämmentämään miten helposti happoteräs ionisoituu 
silkaksi höttöiseksi ionipulveriksi. Miten ihmeessä kustomoitu TVO:n erikoislaatuluokiteltu jaloteräs 
tuhoutuu murentuvaksi huokosmassaksi tuosta vaan? Varsinkin kun samaista happoterästä voidaan 
muuttumattomana esim. hitsauksessa käsitellä + 3 000C lämpöisenä ja silti valmistunut palkohitsi kiiltää 
uutuuttaan kirkkaana kuin peilin pinta. Miksi ihmeessä samainen aine ionisoituna onkin paskanruskeaa 
hyytelöä? Ja mikä oudointa p y s y v ä s t i !  
 
Ionisaation pitäisi STUK/ IAEA- harhaoppien mukaan palautua osasekunneissa perusmetallikseen. 
Fysiikan peruskirjasta olemme voineet lukea miten esim. vaikka elektrolyysissä kupari vaan mystisesti 
sitouttaa itsensä veteen liukenevaksi  +ioniksi. Ja sitten kiinnittyy niineen kaikkein puhtaimpana 
kuparina elektrolyysissä olevan sähkön vetämänä anodointikupariharkoiksi. Samalla tavoin 
Outokummussa aikoinaan muuten puhdistettiin lukuisat erikoismetallit kullat, platinat, hopeat yms.. 
Jopa natriumin kaltaisista metalleista tehdään ko. elektrolyysin avulla kiiltävää kiintometallia. Miksi siis 
elektrolyysissä liuotettu ioni palautuisi mystisesti puhtaimmaksi perusmetallikseen, mutta puolestaan 
säteilyionisoitu, niin se näyttää demottuna kivenkovasti tekevän ihan vallan muita outouksiaan. 
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Minua on aina jaksanut kiinnostaa miksi väitetty ydinsäteilyionisaatioihin liittyvä fysiikka konkreettisesti 
demottuna on valovuosia erilaista kuin se oppiharha jota meille ydinturvavirannomaispoliisien toimin 
syydetään. Minua on aina haluttanut ja innostanut myös n ä y t t ä ä, ettei säteilyeroosion 
mekanismissa m i k ä ä n väite täsmää! Seuraavaksi päätin kokeilla miten demolaitteistoni ionisoi 
maailman kestävimpiin kuuluvaa metallia, jota voin käsiini saada. Aine tunnetaan kyvystään kestää 
pitkät ajat jopa + 3 000C suoraa valokaarta. Ainetta porotetaan sellaisilla kemiallisilla ja lämpökuormilla, 
että vasta timanttihiilen kaltainen sille pärjää. Aine on myös kovuudestaan klassikko. Siksi sitä 
käytetään seostaen kobolttiin mm. nastarenkaiden kärkiin. Niin minulla on mm. käytettävissäni 
kokeisiini esim. itse tekemäni suurtaajuuslaukaistava TIG- plasmakaasulaite. Siinä käytetään 
volframikohtiotankoja. Näistä argonkaasuplasmoissakin tunteja muuttumattomana selviävistä 3-1mm 
paksuista TIG- erikoismetallitangoista sain seuraavan ionisaatiokokeeni tähden.  
 
Wolframin suuri yleisö tuntee parhaiten hehkulamppujen ja halogeenivalojen keltahehkulankana 
valofotonoinnin tuottajina. Aineen käsittämättömät kemiallisten aineiden siedot ja lämpökuormien 
mykistävät ominaisuudet ovat tehneet siitä erikoisjalometallina korvaamattoman kiiltävän 
kirkaspintaisen käyttömetallin. Sulamispiste + 3 420C, kiehumispiste +5 555C. Kovuus 7,5 (Moshin 
asteikolla). Elektroninegatiivisuus 1,7 (Paulingin asteikolla.) Päivän kysymys onkin se miten volframi 
reagoi saadessaan pintaansa kaikki tunnetut aineet tuhoavaa ydinvoimaloiden syytämää ionisoivaa 
energiaa, säteilyä esim. beetaelektronien pommituskentissä?  
http://kuvaton.com/k/e5N.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/e5N.jpg[/img] 
 
Mykistävää, j ä l l e e n aiemmista ionisaatiokokeistamme tuttu väriskaala sininen, violetti ja ruskea! 
Miten i h m e e s s ä  on mahdollista saada metallien, näköjään ihan minkä tahansa metallilajiin 
tuollaiset pysyvät ionisaatiomuutokset aikaan huoneenlämpöiseen pintaansa? Niin mielenkiintoista on 
myös tuo 3 erillisen värin toistuminen ja ionisaatiotuhon jääräpäisen pysyvä perusluonne. Halusin vielä 
zuumata kuvaamaani pintaa 400-kertaiseen suurennokseen, jos vaikka värimuutos ei koskisi itse 
metallia: 
http://kuvaton.com/k/cay.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/cay.jpg[/img] 
Yksinkertaisti hämmästyttävää miten kovin, kestävin, kalleinkin erikoisjaloteräs tuhoutuu 
säteilyionisaation paineissa siniseksi usvakaasuuntuman + ..ioniplasman kanavasäteilyioneiksi 
hengitysilmaamme. Demottuna IAEA- harhat latistuu kuin tyhjentyvä ilmapallo. 
          --------- 
 
Alumiini ionisoituna 
 
Olemme nähneet miten ionisoituessaan perusmetallit muuttavat myös rajusti väriään. Tämä mekanismi 
vääjäämättä kertoo, että ionisoituessaan metalli ei enää ole pelkkää metallipurua kuten STUK 
ionisaatioharhoissa väitetään. Vaan uutta ainetta, joka menettäessään uloimpia valenssielektronejaan 
on muuttunut ionisoituneeksi plasmakaasuksi, jolla on normaalia metallimuotoaan oleellisesti enemmän 
kykyjä vuorovaikuttaa ympäristöönsä varastoimiensa energivarastokertymiensä turvin. Seuraavaksi otin 
ionisoitavaksi kirkkaan alumiinin. Ionisaation jäljiltä pintaan pommitettuja ionisaation harmaarajaisia 
rajuja metallin poistumien eroosiojälkiä: 
http://kuvaton.com/k/cOo.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/cOo.jpg[/img] 
 
Seuraavaksi meitä tietysti kiinnostaa miten tämä alumiinin ionisaatiojäte käyttäytyy veteen sekoitettuna. 
Jälleen kerran ionisoitu alumiini ei sekoitu metallisuolojen lailla veteen. Vaan muodostaa tutumman 
pysyvän ionisaatioenergian muutoksen vastoin STUK/IAEA säteily-ionisaation oppihaoppien. Kuka 
enää edes yllättyy? 
http://kuvaton.com/k/cOm.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/cOm.jpg[/img] 
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Onko tämä lumen lailla vedessä leijaileva vitivalkea höytyväinen metallimuoto sitten näytettävissä 
kiinteämmässä muodossaan? Selviää seuraavasta kuvakoosteesta irtoamismetallinsa pinnalta 
kuvattuna? 
http://kuvaton.com/k/cO9.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/cO9.jpg[/img] 
 
Olemme saaneet jälleen kerran konkretisoituna nähdä miten metallit toinen toisensa perään tuhoutuu, 
ja ennen kaikkea p y s y v ä s t i joutuessaan säteilyenergioista tutusti ionisoiduksi. Tämä 
pysyväismuutoksen tieto on eräs keskeinen demonstraatiomme sanoma. STUK:n ydinvoimaloissa ns. 
"oppi" säteilyeroosioiden mekanismeista annettuna tiedot sekunnin osissa palautuvista ionisaatioistaan 
on osoitettu kiistattomilla demoamisilla tietoiseksi valheeksi. On itsestään selvää, että näinkin helposti 
kumottavista jatketusta kansainvälisesti levitetystä ja sovituista harhautusopista on kyse. Lopuksi vielä 
nämä kaksi aiheen optiotani rinnakkain: 
http://kuvaton.com/k/cOV.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/cOV.jpg[/img] 
 
(Yleisöltä aiheesta alautetta 14.11.2010:Meneepä metalli tosiaan PASKAKSI! Upea demo!) 
      ---------- 
 
IONI taistelua. 
 
Näytti tuo äsken lähettämäni juttu olevan niin tömäkkää, että SUPO sensuroi kaikki siltä rikokseltaan! 
Huhu, kun menee jännäksi! Tämä nimenomainen palautejuttuni on jo pelkästään tänä aamuna tuplasti 
Pasi-foorumilta poistettu ja mun tietokoneesta se on sensuroimalla koetettu tuhota jopa koko koneeni 
alasajamisin ja ties millaisin näytön kaukosammutuskeinoin. Jos juttuni tosiaan herättää n ä i n pahoja 
viboja ja intuitioita virannomaisissamme, niin pitänee sitten levittää tietysti kahta kiivaamin! Tämä tietää 
sitä, että palataan entistä jämäkämmin ottein lehtereille ja taotaan valovuosia tyhmemmille ydinliskoille 
hiukan TOTUUKSIA! 
 
A/ Ensinnä käyttämäni demonstraatioidut kuvat on toteutettu KAIKKI niin, että energiaa on kohdennettu 
suoraan alkuaineita IONISAATIOLLA EROSOIDEN! 
 
Tämän keskeinen tarkoitus oli esittää miten kerran ionisointienergiaa saanut, ja varastoinut mitkä 
tahansa metallit muuttuivat PYSYVÄSTI! Tämä sotii tietysti kaikkia aiemmin täälläkin väitettyjä IAEA- 
harhautusoppeja vastaan, miten muka ionisoitu metalli palautuisi alkuperäiseksi metalliksi sekunnin 
osissaan. Tällaiseen väitteeseen muuten esim. Outokummun elektrolyyttikuparoinnit ja kromaamiset 
toki sinällään perustuu. Kuten huomasimme MINUN demoissani näin EI KÄYNYT! Kerran ionisoitunut 
metalli EI päätynytkään fysiikan oppikirjamaisesti metallipinnaksi. Vaan muuttui ihan joksikin muuksi! 
Tämä pyyhkäisee jo niineen esitetyn elektrolyysikäyttäytymiskaavion aiheuttamat virhearvioitumiset 
huis hemmettiin! Polisi-z Pasi-foorumistina väitti, että kerran ionisoitunut palaisi hetkessä 
alkutilametallikseen. Täällä on myös demoamisistani esitetty että ioniksi säteilyerosoitu metalli olisi 
muka alkuperäistä metalliatomin pulveria. Jo suorat tuotosten rajut värin muutokset kertovatkin ettei 
edes tämä harha päde. Höttöinen sininen, valkea ja ruskettunut happojaloteräsionisaatiot on jotain ihan 
muuta kuin metallista esim. keltaista alumiinipronssijauhetta. 
 
B/ Täällä väitettiin myös, etten kykenisi toistamaan demojani tasolla, jotka tuottaa beetasäteilyjä ja 
röntgeneroosioita. Myös tämä väite on totaalisesti tuulesta temmattua. Kävin varta vasten mm. tänä 
aamuna kuvaamassa osia käyttämistäni laitteistoista. Ihan vaan osoittaakseni, että hallussani on 
laitteistoja ja monenlaisia plasmasuojakaasusysteemeitä, joilla onnistuu k o k o demoaliskaalaukset 
IONIsaatioeroosioista. Vaikeita ja osin vaarallisen paljon säteilyjäkin tuottavia tällaiset demoamisiin 
vaaditut itse tekemäni erityislaitteistot osin on. Enkä halua, että niitä maassamme juurikaan muut 
tekisivät, kun eivät mahdollisesti tajuaisi niihin liittyviä ionisoituneen säteilyvarastoituneen ilman vaaroja 
säteilyn ionisaatiotuhovoimia yms. Mutta voin esittää silti pyydetystä aiheesta pari kuvaa. Esimerkiksi 
tässä käyttämäni argonsuojakaasuun ja megahertsien suurjännitteisiin taajuuksiin perustuvaa 
kymmenien kilovolttien erikoisplasman kaasutuottolaitteistoani. Joka nippeli on tietysti itse tekemä ja 
suunnittelemaa materiaalia, kuinkas muuten. Niin tasokasta tekniikan osaamista vaativaa, etten edes 
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yritä tusinainsiniöörimiliiseille niitten hienouksia esittää. Tällaisia demokoneistoja maassamme ei juuri 
omista edes korkeakoulut. Muta tosiaan kuvat kertokoon hipaisten kokonaisuuksista mistä on kyse: 
http://kuvaton.com/k/cSg.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/cSg.jpg[/img] 
 
Näytin tuolla aiemmin, että käytössäni tosiaan ON TVO:n laatutarkastusleimoin varustettua mm. 
erikoishappoteräksiään. Jotka  
alleviivaavat, että myös demomateriaalini on tuttuun tyyliini aitoa, kuten minulla toki kaikki muu myös 
on: 
http://kuvaton.com/k/cSX.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/cSX.jpg[/img] 
            ---------- 
Seuraavakin koeionisoitu materiaalini noudattaa kaasuionisaatioplasmojen maailmasta meille tutuksi 
tullutta yleisten ionisoituneitten metallien säteilyeroosiosta kertovaa väriskaalaustaan. Koboltin 
tummansinistä, violettia, ruskeaa: 
http://kuvaton.com/k/cS0.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/cS0.jpg[/img] 
 
Kerroin hallussani olevan nimenomaan suurtaajuussähkökenttälaitteita, jolla tuotetaan mm. 
beetasäteilyä ja röntgeniä. Siksi haluaisin vielä esittää myös kuvan jossa näemme nimenomaan 
suurjännitteisen ja suurtaajuisen säteilyn yhteisvaikutuksin tuottamaa säteilyIONIsaation eroosion 
jälkeä kuparissa. (Tässä nimenomaisessa versiossani mukaan tuppautin koemielessä  
säteilyfotoneista myös mikroaaltotaajuutta eroosion tehostamiseksi. Erityisesti Posivan Onkalotuhoja 
simuloidakseni livenä.) Jälleen haluaisin alleviivata säteilyionisaation tuottaman klassisen koboltin- 
sinertävän violettien, ruskea perusvärimaailmat pohjametallin kuparin punaisuudesta piittaamatta: 
http://kuvaton.com/k/cSs.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/cSs.jpg[/img] 
 
Lopuksi haluan liittää vielä tämän Ionieroosiotuotoksestaan tuttavaksemme tulleen 10 senttien. 
Reikähän siinä Suomi- leijonassa on todistamassa millainen maatatamme kovertava 
ydinvoimalavuotojen säteilyionisaation mahti on jopa kivisydämiseen maamme ydinvaltiorikollisten 
rintakehään asti. 
http://kuvaton.com/k/cSw.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/cSw.jpg[/img] 
              ----------- 
 
Kahdenkeskistä. 
 
Sent: Styrge Tuesday, November 16, 2010 10:19 PM  Subject: Re: Blogi. 
 
Harmittaa vähän tämä kiire kun nuo elektrolyysihommelit   
kiinnostaisivat kyllä. Olisiko niin, että ionisoitunut metalli nappaa   
mitä tahansa veden epäpuhtauksista tai heikommista sidoksista itseensä? 
 
*Juuri näin, miltei mikä t a h a n s a vedessä liikkuva vastakkaismerkkinen ioni lukkiutuu sidokseksi. 
Terminä muuten on "polyelektrolyytti". Kirjallisuus kertoo, että vastaparinsa voi olla niin atomit kuin 
liuenneet suuretkin molekyylikasaumat. IONI joka on menettänyt esim. elektronin raastaa sen itselleen 
mistä vaan irti saa sidostuen valenssielektronein kohteeseensa. Se tässä mielenkiintoista on, miten 
näin muodostuu ties millaisia normikemialle vieraampaakin "epämääräistä höttömassaa" metalli-ionien 
kerryttäminä itseensä. 
 
 Näinhän se toki tuhoaa mitä vaan ja arvelen, että sinijauhot   
ovat yhdistettä eikä pysyvää ionitilaa. 
 
*Tässä taasen olet osin myös väärässä. Eli kerran ionisoitumasta tuhoutuneen metallin itse ainakin 
muutos ON pysyvää! Tämä on tähän oikein alleviivattava päätähtenämme! Eli STUK toki opettaa, että 
metalli palaa entiseksi metalliksi. Mutta j u u r i tällaisten live-demojen avulla hommaamme, että 
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muutosmassat pysyy vuosien päähän! Sotii k a i k k i a STUK/IAEA valheita vastaan, mutta senhän me 
j u u r i haluamme osittaakin käyvän. Oikeassa olet toki siinä, että ionit muodostavat itseään 
stabiloivaMPAA yhdisteeksi tuloa. Veikkaan että esimerkiksi oksideja pulverissa on paljon. Eli esim. 
sininen pulveri EI ole tietysti neteissä väitettyjä kuparisulfaattia, mutta paljon mukana on kuparin 
oksideja kyllä. Mutta varmaan ties mitä hydroksideja ja ties mitä happo ja emässuoloja mukana. 
Kloraatteja ja suurimolekyylisiä bioainehapettumia myös. Hiilijohdannaisia ja ties mitä ilmakaasujen 
yhdisteitä. 
 
 Mahtavaahan sekin olisi, että siihen JAUHOON tökätty kovametallikärki murenisi pinnaltaan, mutta   
onneksi ei taida... 
 
*Siis joo tämä on totta. Eli kuten tännekin kirjoitat niin ionisaatiopulverin varsinainen! 
Jatkoaggressiivisuus" tuntuu" kyllä laskevan huipustaan. Kokeilin muuten esim. alumiinipulverin PH 
arvoja liuskatestillä. PH oli neutraali 7. Mutta silti liuoksen agresiivisuusjäämät tuntui liukkaalta "lipeältä" 
sormiin. Eli prosessi A/Tekee p y s y v ä n= kokonaan palautumattoman ionisaatiotuhon muutokset. B/ 
Mutta muutos toisaalta myös on laskeva huipputilansa pienempään aggressiivisuustilaansa. Olisi 
todella mielenkiintoista nähdä miten paljon esim. jauheessa on vapaita ioneja pitemmän aikaa. 
Esimerkiksi tuossa happoteräksessä on erittäin pelättyä ja aggressiivista kromimyrkkyionisaatiota.  
 
Silloin kun itse kokeilin rautaa päällystää kuparilla suolavedessä,   
niin vähän samansuuntaista yllätystä tuli: syntyi vihreää   
kuparikloridia, vesi muuttui yrjöemäksiseksi lipeäksi ja ylimääräinen   
vety pulppuili pinnalle. Nimenomaan kestävämpi kupari meni paskaksi ja rautanaula ei kuin tummunut 
hiukan! 
 
*JUURI NÄIN! Jokin hommassa mättää ja r a j u s t i! On hyvin kuvaavaa, ettei prosessin o i k e a s t a 
luonteesta uskalleta kirjoittaa missään, koska aihe IONI- tuhoutuvista materiaalimetalleista on näköjään 
TABU. 
 
Kävin nettiä läpi aiheesta, eikä mitään sääntöjä tai taulukoita   
tullut vastaan, miten metallit käyttäytyisivät suolassa ja   
sähkövirrassa! Tästä demosta tajusin myös, kuinka herkkiä säteilyn   
sähköistämät kuparikapselit ovat Posivan suolavesiin laitettuna! 
 
*Napakymppi! Kuten huomaat osuimme t a a s ARKAAN! Eikös vaan olut hämmentävää, miten kaikki 
säteilyeroosiodemot on kylmästi julistettu tutkimattomaksi kielletyksi. Miksi? No koska SUPO ei tasan 
tykkää säteilyeroosiotutkimuksista maailmalla, kuin kyttyrää! 
              ---------- 
 
TVO happoteräs  
 
17.11.2010. Halusin aivan v ä l t t ä m ä t t ä  palauttaa mieliinne miten loistavaa demoa kykenin 
tekemään TVO:n ydinvoimalan laatuluokitukset läpäisseellä happoteräksellä. Siis sillä palalla jonka 
kykenin ionisoimaan höttöpulveriksi vesilasiin. Päätin myöhemmin kasata paperituukille kertyvän 
ruskean sakan saadakseni vallan loisteliasta lisäkuvaa siitä miten materiaalin IONI- tuho oli pysyvää ja 
kauhistuttavan rajua! Varsinkin kun tällaisien jaloteräsrakenteittensa taakse TVO/ Posiva/ Fennovoimat 
ihan pokkana luulottelevat pystyvänsä jemmaamaan ydinsäteilysaastojaan. Kykenin muutamassa 
hetkessä silkalla ionisoivalla energian tarjonnallani muuntamaan ruostumattoman krominikkelisen 
erikoisteräksen seuraaviin kuvakulmiin. (Nyt siis kyse ON live- DEMOtusta ja hatusta kiinni, kyyti on k y 
l m ä ä v ä ä ): 
http://kuvaton.com/k/cz2.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/cz2.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/czS.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/czS.jpg[/img] 
 
Jos vaikka löytäisimme suurimmalla suurennoksella edes sen y h d e n muuntumattoman ehjän 
metallipulveripallosen, jonka STUK iloisissa valheissaan ilmestyvän lupasi: 
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http://kuvaton.com/k/czH.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/czH.jpg[/img] 
. . . Ja EI, ei peijooni kun samaa käsiin murenevaa silkkaa sulaa höttöpulverointia kaikki tyyni! Kyllä nyt 
joku STUK- herrastot saa näistä realiteettidemoistani nenilleen oikein isomman päälle! 
           ------------- 
 
Lasi säteilyEROSIOSSA. 
 
"RÄKS, riks, ja POX"! Herään iltahorteista. Olen nukkunut tuskin tunnin kun huoneeni lattialla alkaa 
elämöinti. Mitä h i t t o a  ehtii kiertää pääntaustaani, kunnes alan hahmottamaan melun aiheuttajaksi 
aamulla sisään tuomani TV-kuvaputken. Laite on erikoiskustomoitua SONY-laatua ja en ole uskoa 
näkemääni. TV-kuvaputket tehdään erikoispanssarilasista. Japanilaisen laatutyön jälkeen pitäisi nyt 
edes perusmekanismin, paksun kintolasin kestää. Kuitenkin silmiini osuu miten kuvaputken alareunan 
keskiseutuvilta suorastaan sylkee ulos hohtavankirkkaita ohuen ohuita lyijykristallilasin tuumaluiokkaisia 
soiroja kuin paremmasta tulivuoresta laavahäntiä. Olen yksinkertaisesti äimänä seuratessani miten lasi 
suorastaan kesii ja kuorii pinnastaan näitä välkehtiviä viiltokalujaan. Pitkin yön tunteja säpsähtelen kun 
jälleen uusi soiro helähtää ulos. Aamulla en ole uskoa silmiäni kun tämä tekniikan oikku on sylkenyt 
kymmenittäin jopa 5cm pitkiä lasiastaloitaan kasaan putken viereen. 
 
Tässä vaiheessa muistan miten Vihannon sähkömiehet kertoivat työnuorukaiselle, minulle tekevänsä 
käytetyistä TV-kuvaputkista valaisimia. Rälläkällä vaan putki leikattiin sopivaan kuosiinsa. Miehet 
kertoivat homman olevan vaarallista koska kaasut kyllä saa putken millisen imuputken katkaisemalla 
vaaratta ilmattua. Mutta kun yritti leikata puitkilasia niin TV saattoi räjähtää silmille kuin pommi 
miljoonina vaarallisina lasipaloina. Jo silloin ihmettelin mikä i h m e e s s ä  tyhjennetystä lasista voisi 
aiheuttaa tuon räjähdysenergian? Nyt vuosikymmeniä jälkeempäin näin kaiken vaarallisuuden livenä. 
Nyt aloin tajuamaan mys sitä m i k s i  lukuisat asunnot paloivat ja ihmiset loukkaantuivat taannoin kun 
TV-kuvaputki räjähti varoittamatta kuin pommi pieneen asuntoon. Tässä aamuinen lähtötila, jossa jo 
9kk sitten leikkaamani panssarilasiosuus näkyy pohja kuvaajaan päin: 
 
http://kuvaton.com/k/coe.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/coe.jpg[/img] 
Tarkennettuna osa irronneista äärimmäisen terävistä ja ohuista soirolaseista, huomaa miten rakenteet 
on kuin kerroksistaan kuorittuja: 
http://kuvaton.com/k/coc.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/coc.jpg[/img] 
 
Nyt keskeisin, mistä paksu massiivinen lasi oli saanut tuon lisä-energiansa haljeta erityisesti 
alaetureunastaan kuin sipuli lasikuori kerrallan kaarimaisena kuviona? Lähdetään liikkeelle siitä m i k s i  
TV-kuvaputki on olut ylipäätään pakko tehdä panssarilasista ja vielä lyijykriistalloidusta. Miksi tätäkin 
tietokonepäätteen putkilasia suojasi sekä sisältä, että ulkoapäin paksut teräspellit, grafiittisuojakerrokset 
ja teräsvannerakenteet? TV-putki saa valonsa beettaelektronien pommituksien 
elektronisuihkusäteilystä. Tämän säteilyn sekundäärinen jälkivarastoituma tuottaa osin näkyvää valoa, 
mutta myös runsaan tappavan röntgensäteilyvuon.  
 
Tätä säteilyn helvetillistä tappoenergiaa epätoivoisesti pyritään varastoimaan mm. mahdottoman 
paksuihin lyijylasien atomihiloihin varastoon. Ja varaston se nähdysti todella jääkin. Lyijylasiin kertyvät 
ikuiset röntgensäteilyvuot tuhoavat systemaattisesti valenssisidoksia. Varastotoitumat muodostavat 
myös mm. hilavirhesäteilytaskuja yms.. Mitä suoremmin suojatta säteily lasiin osuu sitä suuremmat 
säteilyvarastoituman energiapaineet. Valomaskista sekundäärinen säteilykertymä rojahtelee 
painovoimaiosesti alla olevaan lasikaulaan pingoittaen sen ääerimmilleen säteilyvarastoitumien ja 
IONIsidossilppuuntumisten energiakertymää. Valmiina räjähtävään toimintaan vielä vuosiakin sen 
jälkeen kun putki ei enää ole saanut säteilyenergiaa lisää! Aika hurjaa siis. 
            ------------- 
 
Lasin säteilyeroosio II 
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Aikoinaan näin kyllä TVO:lla miten säteilyenergian varastoituminen arkiseen kirkkaaseen lasiin muutti 
sen valoa läpäisemättömäksi kuin tupakin keltaiseksi. Jo silloin aiheen käsittely julkisesti oli suunnaton 
kielletty TABU. Verrattavissa vähintään maanpetokseen! Mutta edes silloin en tajunut, että säteilyn 
energiavarastoitumista lasi myös turpoaa hurjasti muodostaen sisuksiinsa konkreettisesti r ä j ä h t ä v ä 
n  pommin! Nyt alan tajuta miksi nykyaikaisien autojenkin lasit räsähtelee vanhenevissa biileissämme 
poikki ja pinoon kuin tyhjää vaan. ulkoilmassa lasi kokoaa natriumhiloihinsa säteilyvarastoitumien 
kasvavia jännityksiä.  
 
Niin uskomattomalta kun saattaa tuntua kemiallisen keston tähti eli lasi kirjaimmellisesti 
säteiolyeroosoituu muutamassa vuodessa heikoksi kuin soiva viulunkieli valmiina hapertuneena 
rikkoutumaan jopa pienimmästä hipaisuista. Nyt oivallan myös miksei lasien kierätys enää nykyisellä 
säteilytaustamme kymmenkertaistumistasollaan onnistu. Katsokaa vielä pieteetillä miten TV-kuvaputki 
suorastaan ränsistyi käsiini muutamissa kesän kuukausissa: 
 
TV-putki heti kun sen aukaisin sisälsi jo taustamaskissaan erinäisiä säteilyeroosion selkeärajaisia jälkiä: 
http://kuvaton.com/k/coK.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/coK.jpg[/img] 
Mutta kun putki oli ollut leikattuna kuukausia kuivassa ilmassa vasta tajuaa miten agressiivisen 
säteilyvarastoituman IONIsaatioenergian kohde oli. Käytännössä kaikki erikoisteräksiset amorfiset 
matriisilangat, jotka kestävät tonnien vetoja 10-kertaa teräsvaijeria paremmin muuten, yksinkertaisesti 
"paloivat kaikki poikki". Kohdatessaan arkisen kuivan kesäilmaston! Rajua kun osaa katsoa: 
 
http://kuvaton.com/k/co5.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/co5.jpg[/img] 
Lähempi tutkinta näyttää miten jaloinkin erikoisteräs on ionisoitunut silkaksi irtosilpuiksi: 
http://kuvaton.com/k/cma.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/cma.jpg[/img] 
 
Eikä pelkästään itse putken säteilypaineesta silmieni alla silpuuntuva lasi kielinyt koonneensa 
kohtalokkaat säteilyenergian taltion tuhot. Poistin teräsmaskilangat. Sen jälkeen pesin itse 
katselupinnan takaa irtonaiset fotonifluorisointipinnat. Normaali pulveri irtosi silkasta kastumisesta, 
koska säteily oli ionisoinut sen päältä suojaavan isotooppeja keräävän alumiinikalvon milti kaikkialta. 
Mutta tuho oli levinnyt paljon syvemmälle. Lasiin oli konkreettisesti palanut kiinni niin teräsmaskia, 
fluoripulveria kuin osia alumiinimetallikalvojakin sekaviksi länteiksi. Alan seuraavaksi dokumentoimaan 
kuinka syvälle tämä tuho on säteilyn paineista palanut lasin sisään. Me muistamme miten 
elektroniputkiin mittasimme teräksen säteilystä uponneen jopa 35mm kuin tyhjää vaan. 
Tässä läpivalaisen katselumaskia josta olen pessyt pois kaiken joka "sormin hieromalla" lähti: 
http://kuvaton.com/k/cmY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/cmY.jpg[/img] 
 
 
 
 
 

616. Ydinaavikoitumista. 
  
*On suorastaan pakko nyt vaan postailla näitä lennosta sulle. Sen verran mielenkiintoiseksi hommat 
heitättää.! 
Katsoitko (17.11–10),miten Anne hÖlmlund heittää aggressiolle. Käveli kiukkuisena, hermot pettäen 
jopa tappelemaan Rajamäen kanssa Eduskunnassa ja "meinasi" jo kiukuspäissään täpätä TV:ssä 
suorassa lähetyksessä miestä nokkiin"! Kyllä kälätti ja käsi kävi kaaressa ja ylhäällä. Ja mua nauratti 
NIIN! Alkaa varmaan Annea vetämään töpselinokkaan kun kuuli, että julkaisen meidän "kahden 
käymiämme" intiimejä päiväkaffipostauksia netteihin.) Pistin ihan varta vasten kopioin Porin Annen 
omaan Satakunnan kansaan asti ja seurausten jälki järkyttää! Annella alkaa ote pudota jo 
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kylätappelutasoille kun tajuaa, ettei saa edes meikäläistä satapäisin poliisivoiminsa uhkailtua hiljaiseksi. 
Sitten vielä kaikenmaailman Rajamäet ilkuu pilka nilkassa näitä sattuneita. 
  
Katsoin YLE TV1.17.11.2010 "Mikä tuhosi atsteekit?". Tähän asti on systemaattisesti valehdeltu, että 
maailman sadannat kasvavat +50 %.  Olen tätä a i n a  ankarasti kritisoinut mittaamistani -30–50% 
todettujen vuosikymmenten sadantakatodokumenttieni ydinaavikoitumistaulukoistani. Ja arvaas mitä 
nyt TV esitti? NiinPÄ! Ohjelma oli tarkoin samaan aikaan kun 95 % katsoo MTV:n Salattuja elämiä. 
Mutta minä katsoin TV 1:stä ja kuulin puolestani kummia. USA:ssa on kaikessa sensuroinneissa JO 
ollut kuivempaa kuin 500 vuoteen i k i n ä ! Ohjelma kertoi, ettei tällaista globaalia megakuivuutta kuin 
nyt ole nähty kuin joskus 1500 atsteekkien miljoonien kuollessa ennenäkemättömään kuivaan!  
  
Mikä suoranainen s h o k k i  ohjelma kertoi, ettei tilanne seuraavaan 30 vuoteen voi kun p a h e t a ! 
Uskomatonta kerta kaikkiaan miten aletaan laajasti tajuta sanomaani! Ydinvoimalaitospäästöjen 
ilmaionisaatiokuoleman ydinaavikoitumismekanismi on siis tullut jäädäkseen! Arvioivat, että menee 
seuraavat 30vuotta päin helvettiä koko säteilyn tuhoamassa maailmassamme ja jopa jenkit alkaa tän 
tajuta! Kuvaavaa, että Suomen NASA:n Olkiluodon alueen chemtrailauksien testilennoista ja 
säteilyionisaation kasautumiskokeista on vierähtänyt tuskin montaakaan viikkoa. Nyt siis jo TV kertoo 
tulevasta ydinaavikoitumistuhon vääjäämättömyyksistä kestämättömänä faktana. Ystävä hyvä, "Luoja 
meitä tulevasta armahtakoon!" Harvoin meikää enää hetkauttavat ydinrikollisten tuhokyvyt mutta nyt siis  
. . hirvittää! 
         -------------- 
         
O3. 
 
12.12.2010 Suomi 12 kanavalta tuli ohjelma nimeltään "Planeettamme ilmiöt". Siinä keskusteltiin varsin 
vakavaan sävyyn miten säteilyjen energiat muokkaavat parhaillaan päällämme olevaa ilmakehää. Olen 
aina ollut kiinnostunut tuosta USA:n sisäpiireistä kumpuavasta ohjelmasta. Koska siinä "väläytellään" 
sellaisia asioita ympäristömme tilasta, josta Suomessa ei saisi suin surmin riviäkään kertoa. 
 
Yhtä kaikki ohjelmassa esitettiin miten ilmakehän joutuessa säteilyenergian kasvavaan silvontaan. 
Ilmamolekyyleihin varastoituvat säteilyn energiat muuttavat sitä "happiradikaaleiksi". Suomeksi se 
tarkoittaa elektronien häipymistä säteilypaineen pois puhaltamana. Näin ilmakehämme happi polttaa 
happiatomejaan, muodostaen O3 otsonia. Otsonikerros toimittaa UV-suojan virkaansa ollessaan 
yläilmakehässä 20-30km korkeudessaan. Mutta koska säteilytaustamme on ydinvoimalaitospäästöin 
nykyään yli 10-kertaistunut, on otsonoitumisen räjähdysmäinen kasvu aiheuttamassa keskeisiä 
ongelmia.  
 
Otsoni nimittäin on myös raju lämpöä kokoava kasvihuonekaasu. Se imee itseensä nousuvirtausten 
muassaan tuomaa sadannoille ja ukkosvirtauksille elintärkeät vesihöyryjen elektroniylijäämät. Näin 
Sadantojen tärkeä mekanismi on uhattuna entistä rajummaksi kasvavassa säteilyionisaatiotuhossa. 
Suomi 12 tähdensi, miten nousuvirtauksia rajusti estävästä ionisoituneesta otsonista on tullut keskeinen 
ilmastomme tuhon mekanismi.  
 
On päivän selvää mihin ohjelma tähtäsi. Chemtrailaamisen k e s k e i n e n  tehtävä on estää keinoja 
kaihtamatta tämän SÄTEILYionisaatiotuhon pahenemista. Kun ydinvoimaloista vuotavaa kasvavaa 
säteilyionisaatiota yritetään kahlita elektroniylijäämäisellä baarium-, alumiinipartikkelien tauottomilla 
kylvöillä, jotta paikoilleen näkyvästikin säteilyionisaatioissa kahliutuvat pilvet ja ilmakerrostumat 
saataisiin edes vaivoin liikkeelle. Täällä eivät likikään kaikki ole oivaltaneet, että kasvava pinkki-
ionisaation taiovaamme systemaattisesti aina hetkeksi laskee chemtrailaamisen j ä l k e e n !  
 
Ei todellakaan ole mikään sattuma, nyt kun chemtrailaamista on alkukesästä harrastettu aivan 
mielipuolisin määrin. Jopa 2h välein, olemme saaneet talven 1kk etuajassa! Chemtrailaamisen 
polkiessa tappavia ydinionisaatiopilviä mistään piittaamatta kansalaistemme päälle. Ovat ydinherrat 
kyenneet saattamaan kansalaisille jopa -15C kylmempää talvea. Tavoillaan, josta vielä jatkossa 
itketään v e r t a ! Valitettavinta tässä onkin, miten näennäinen suksee saa ydinherramme unohtamaan, 
että lääke ei o i k e a s t i  ole edes lääke. Vaan kosmeettinen tapa, lakaista YDINvoimaloitten kasvavaa 
IONIsaatio- ongelmaa päälle kaatuvaksi totaalikatastrofiksemme! 
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        ------------ 
 
20.1.2011 - 60 % 
 
YLE ilmoitti 20.11–10 koko Pohjolan vesivarantojen olevan vain 40 % siitä mitä sen normaalina aikana 
pitäisi olla. YLE:stä näin valtavan 2/3 osan vesipulan väitettiin olevan keskeisen syyn maamme sähkön 
korkeisiin +20%/v hintatasonousuihin. Joka on jo pitkään olut esim. Saksan sähkön hintaa n. 20 % 
korkeampaa. Todellisuudessa maamme sähkön kustannus alkoi kohota välittömästi huonojen 
ydinvoimien lisärakentamisten lisäkustannusten kattamiseksi. Yhtä kaikki suurinta osaa yleisöstä 
hämmästytti tämä varoittamatta esitetty ydinaavikoitumisen realiteetti. Koska maamme uutiskanavat 
ovat runnoneet milloin Australian tulvista, milloin Saksan, Brasilian yms. valtavista vesisadannoista. 
 
 Toki unohtamatta aina klassisia Helsingin sadantamääriä. Tällä kertaa 60cm lumista. Helsingin 
hankirallien rinnalla ei joku Australiaa todellisuudessa kuivattanut 10v kestänyt armoton kuivuminen saa 
millin palstatilaa. Koska paikallinenkin sataminen ylittää nykyään systemaattisena propagointina 
kuivuudet, kuten EU:sta vuosia sitten pakotettu NSA:n uutismääräys vaatii. Nyt kansa tietysti haluaisi 
tietää mikä sitten o n  tämän 2/3 osan sadantamme totaalin kadon takana? Ilmatieteenlaitosten 
valheellisista uutisista syytä ei toki halutakkaan löytyvän. Siksi jälleen kerran ainoa luotettava lähde on 
Satakunnan 320km2 Lapijoen valuma- alueemme pitkä päivittäin koottava virtaaman data. Tarkempi 
kuin Ilmatieteen laitoksen, koska huomioi myös lumen oikein: 
 
15v   650mm/v Suomen keskisadannasta 
___________________________ 
1996 =  63%   -24,1cm   
1997 =  67%   -21,5cm 
1998 =  87%   - 8,5cm 
1999 =  84%   -10,4cm 
2000 = 107%   + 4,6cm 
2001 =  76%   -15,6cm 
2002 =  52%   -31,2cm   
2003 =  27%   -42,7cm 
2004 =  57%   -28,0cm  
2005 =  74%   -17,0cm 
2006 =  81%   -12,4cm 
2007 =  59%   -26,8cm 
2008 =  93%   - 4,6cm  
2009 =  32%   -44,2cm 
2010 =  53%   -30,6cm 
_____________________________ 
 
Keskim.67,5%  -3130mm 
 
Sadannastamme, on kadonnut -32,5 %. 
Tälle 15 vuoden  jaksolle Suomeen normaalista saatavasta 650mm/v sadannasta jäi uupumaan 
reippaasti yli 3,1metrin kerros! Kyseessä olevaa vesikatoa on maallikon vaikea enää hahmottaa. Miksi 
sitten lehdistömme alinomaa täyttävät kasvihuoneilmiöstä luvatut suunnattomat luokkaa +40 % 
sadantalisät ovatkin todellisuudessa käänteiset -40 %? Ennen kaikkea miksei totuutta säätyyppimme 
muutoksesta näytetä lainkaan? Koska mittaamani karu muutosdata kertoo ydinaavikoitumisen tylyä 
sanomaansa. Maailmamme on sadantapulasta kuivumassa käsiimme. Eikä tässä vielä kaikki. Mennyt 
vuosi oli ahkeraa tauotonta chemtrailaamista, ja kuten käyrästä näemme sillä ei saavutettu esim. m i t ä 
ä n väitettyä sadantalisää! Alati kasvava ydinvoimaloitten ionisaatiopäästöjen ydinaavikoitumiskasvut, 
siitä seuraavat kuivuuksien ruokapulat ja muut salataan alati hallinnon pakottamana. Kunnes 
realiteettikato kaataa kulttuurimme. Sama vielä selkein käyrästötiedoin: 
http://kuvaton.com/k/5xR.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5xR.jpg[/img] 
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617. NATO/IAEA/NSA/SUPO/TVO. 
 
19.11.2010. Arto hei. 
 
!!!!!!!!!!!TÄRKEÄÄ!!!!!!!!!!!! 
 
SUPO on sensuroinut tuosta SUN lähettämästäsi beetasoihtujutustamme viimeisimmän kriittisimmän 
25 % POIS!   _____________________________________________________________ 
 
Vesan Yotubessa taas NSA teki tismalleen saman. Siinä lopussa siis ON potkumonoa niin että 
soikhiopäitä hirvittää! Koeta rebuustata se kokomittaiseksi. On päivän selvää, että teko on 
systemaattinen ja siis t o d i s t e t u s t i  kansainvälinen tahallinen YDINVALTIORIKOLLINEN 
sensurointi. Jos ei tuo loistava kappaleesi edelleenkään toimi niin pistä se johonkin sellaiseen saittiin, 
jossa SUPO- poliisit ei siihen kiinni pääse ja ilmoita milloin homman voi kuunnella. 
 
http://www.mikseri.net/artists/taistelu-betasoihdusta/taistelu-betasoihdusta/392830/ 
 
(Lähetin tämän säveltäjämestarille. Koska hänen säveltämänsä taistelu beettasoihdusta oli palautettu 
sensoribannasta (19.11.2010),vain muutama tunti sen jälkeen kun asiasta valitin. Ihan sama jutun 
pätkintäkohde muuten kun sunkin. -25% loppupuolelta juuri siitä poikki jossa aloin kertoa käyttäväni 
"kunnan valituskanavia" ydinrikollisuutta vastaan menestyksekkäästi. Kerroin siinä kuinka mädäntynyttä 
kulttuuria maamme sisäministeriön hallinnoima ydinhallinto ylipäätään on! Ydinrikolliset ei näköjään 
totuudestaan tykkää.  
 
                 ---------------- 
 
Kanavasädekuvaa sähkölangoilta 
 
*Pääsin häthätää sutaisemaan tuonne Tiedefoorumiin juttuni.  
 
Nimimerkki cryo 13.11.2010. Sielä keskusteli tästä häkellyttävästä kuvasta, jossa siis punaisena 
hohkaava taustan atomivoimala ajattaa koronarenkaillaan plutoniuminsa sähkölinjoja pitkin kuluttajille 
asti. Loistava kuva olikin kuulema varsin pian löytymisensä jälkeen alkanut mystisesti pätkiä. Ja 
ihmettelivät sitten, miksi ihmeessä? Kaveri hämmästeli, että mahtaako Arton ja Vesan jutuissa 
sähkölinjoja pitkin vaeltelevista varautuneista kanavasäteilyioneista ollakin totta? 
 
No itse kävin kuvan bongaamassa ja sensorin ohi foton imutettua sain kuin sainkin. Ei sitten mennyt 
otannastani kuin minuutin kun k o k o  Tiede- foorumi kaadettiin altani! Yrittäessäni uudelleen päästä 
tutkailemaan linkkiin, sekin kaadettiin lennosta! Kävi tosiaan päivän selväksi, että olin hiffannut jotain 
todella mielenkiintoista ja poikkeuksellista. 
 
liitän saamiani koodeja nyt mukaan; 
http://4hv.org/e107_files/public/1289497952_10_FT0_hvlinecorona.jpg 
Lainaa: 
http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?100386 
                    --------------- 
 
NATO ilmassa mitä SUPO maassa. 
 
19.11.2010. Chemtrailaaminen on äänistä päätellen jatkumassa JO kolmatta viikkoa putkeen. Joku 
toiveajattelija jo neteissä ehdotteli, että lentoaktiviteetti olisi osin laskemassa etelässä. 
Tilanneseurantaa ja kuvien ottoa reaaliaikaisesti on haitannut se, että pilvipeite on ollut viikkojen ajan 
ollut Olkiluodon taivaalla edessä. Aamulla kello 10 aikaan oli taivas tyyni, aurinkoinen ja sees. Siis 
viimein pääsi näkemään oliko taivaalta jo kolmatta viikkoa kuulunut tauoton lentokoneitten ääni TVO:n 
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säteilyionisaatiota maahan mätkivien venäläisten chemtrailaajien. Vaiko Tampereen lennoston 
toimintaa. kenties jopa matkustajakoneitakin muassaan? Ensinnäkin k a i k k i kuvissani näkyvät 
valkoiset "hööttöt" on chemtrailerien IONI- myrkkyistä barium, alumiinien mikropartikkelien 
keinotuotosta, kuka edes yllättyi. Heti aamusta napsasin klassisen ilman liikkeitä, ilmaionisaation rajutta 
ja muuta virtausta ESA/NASA satelliitteihin kalibroivaa "kaksoismerkkeriä": 
http://kuvaton.com/k/cFy.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/cFy.jpg[/img] 
 
Eikö mitä. Ei mennyt kun hetki ja bongasin tämän laajarunkokoneen puskemassa kuolettavaa 
säteilyionisaation imuaineitaan paksuna mattona taivaalle. Kuvassa kone vaeltaa vasemmalta idästä, 
oikealle länteen ja horisontissa on etelä. Kone puhkoo klassiseen tapaansa Olkiluodon voimaloiden 
välistä tappaviin ionisaatiopilviin. 
http://kuvaton.com/k/cFl.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/cFl.jpg[/img] 
 
(Sama kuvakulma myöhemmin). Olen useasti tätä hämmästellyt ja kuva sen taas kristalloi. 
Lentokoneitten suorittama säteilyionisaation maahanmätkinnän kohde on n i m e n o m a a n  saattaa 
tappavin ydinionisaatiopilvi sinne missä ihmisiä on! Eli kuten kuva alleviivaa oikealta magneettiventtiilit 
kiinni ja vana pysähtyy klassiseen tyyliinsä hiukan ennen oikealla olevaa Selkämerta. Onkin ilmeistä, 
että myrkky on "erityisen kallista" eikä sitä suin surmin sallita ruiskuttaa kuin täsmäASEENA juuri sinne 
missä ruokamme kasvaa ja ennen kaikkea etniset ihmisten tuhoamisalueet sijaitsee: 
http://kuvaton.com/k/cFO.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/cFO.jpg[/img] 
         ------------ 
 
Viikko 46 välitilinpäätös. 
 
*Tärkeintähän tässä meille on tietysti se, miten ylipäätään saimme v i i m e i n läpi juttujani myös 
sellaisessa muodossa, jota SUPO EI kyennyt tuhomaan. Aika mielenkiintoista oli huomata välitön 
"shokkivaikutus". Useammassa netissä jossa SUPO eliminoi minut normaalitilassaan salamana 
minuuteissa olen nyt ihmeekseni kyennyt kirjoittelemaan jo viikonluokassa! Mikä tarkoittanee nyt sitä, 
että mua haukkana vahtiville nettipoliiseille on jostain syystä tullut "muuta komentelujen kuulemisia 
ylemmiltään"! On 100 % varmaa, että viikonloppuna on aiheesta kriisipalaverit. Mm. Pasi foorumissa 
mua petona vuosia varjonnut POLIISI ilmoitti lakonisesti olevansa k o k o viikonlopun kiinni, 
"komennuksilla muuten Virossa!" Mikä kytkee nettimilitäärien ydinturvatoiminnan homman 
kansainvälisesti ohjailtuun IAEA/ NATO:on tasan tarkkaan! 
 
 
 On näin ollen päivän selvää, että SUPO johto antaa siellä nyt ankaraa tukkapöllyä ja kurinpalautusta 
punakoituville alaisilleen. Siitä miten ovat päästäneet lopahtamaan meikän kaasutiiviin 
nettikontrolloinnin. Eurajoen Vuojoen kartanon SUPO/ Posiva osastot on varsin tiukassa syynissä 
kokouskimarassa myös. Koska juuri se vastaa mm. mun nettilähetteitteni automaattisesta linkkien 
aukaisuestojen lukitsemisista kenttätasolla. Viikko 46. v.2010 kuittaantuu näillänumeroin SUPO/NSA 
nettiosastolle synkän mustimmaksi miesmuistiin. Yksi on myös varmaa Anne hÖlmlund huutaa tuossa 
Viron kokouksessa silkasta raivostaan alaisilleen äänensä käheäksi ja hakkaa nyrkkinsä vereslihalle 
ydinalaansa puolustellen! Saas jännätä mitä ensi viikko tuo tullessaan? Nimittäin ydinvaltiorikollisuutta 
ei niin vaan maastamme kitketä. 
           --------------- 
 
Anne Holmlund II 
 
Turun sanomat 24.11.2010. "Kaksi eri tutkimusta poliisin arjesta sotkee pakan. Poliisit kummastelevat 
ministeri Holmlundin tietämättömyyttä! Poliisin henkilöstöbarometri synkkää luettavaa arjen työstä." 
Julkisuuteen tulleet tiedot siitä miten Anne oli kysellyt ydinvoimalaitosasioistaan suoraan julkaisemiini 
sähköpostitiedostoin mm. minulta, se oli selkeästi ollut shokki maamme poliisiministerin 
yleisemmästäkin taitamattomuudesta. 
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Viikon 46 alussa 15–16.11.2010 SUPO:n tietokoneet yllättäen kaikessa taisteluissaan myös kaadettiin 
ja lähikoluttiin hätä hännässä näköjään h e t i  kun materiaalivaihtomme tuli julki! SUPO oli mennyt 
paniikkiin. Kun tietoja Anne Holmlundin salatut kirjeenvaihdot kanssani ja ydinturvan pettämiset 
yleisemmin myös sfnet.keskustelu.energia kierrätyksiini kaatuivat kerrasta. Nokkapokka kärjistyi poliisin 
sisäisinä selvityksinään. Näköjään ensitöikseen SUPO halusi varmistaa, että käymistämme laajemmista 
materiaaleista EI löytyisi hajuakaan poliisien sisäisen liikenteen sähköpostitaltioinneista. Todella 
läpinäkyvä teko muuten ydinturvaviranomaisilta! Vielä 24.11 lehdistö kirjoitti Annen riitautuneen 
omiensa kanssa niin rajusti turhautuen, ettei tilanne olut rauhoittunut viikkojenkaan aikana. Miksi sitten 
Anne Holmlund vartavasten kyseli minulta ydinaiheista, koska häntä kauttani myös totuus kiinnosti! Ja 
tällaista o i k e a n  tiedon etsintää ei IAEA missään nimessä sulata. 
             --------- 
 
TVO maamafia. 
 
Aikoinaan USA:n Manhattan ostettiin pussillisella helmiä. Jotka kaiken kukkuraksi oli löydetty samaisen 
saaren puroista! Ylipäätään tämä brittiläinen tapa ryövätä suunnattoman arvokkaat alueet silkalla 
"helyllä" oli koko imperiumin kivijalka. Kansaa huijattiin luopumaan maastaan jalkojensa alta lahjomalla 
rihkamalla. Ja kun huijaus ei enää jatkossa uponnut toivotusti, alkoi Englanti systemaattisesti tappaa 
maarikollisia vastustamaan nousseita orjuutettujaan. näistä on aikaa vuosisatoja. Mutta maanälän 
valtiorikollismuodot e i v ä t  vaan muutu. TVO/Posivan johtaja Pertti Simola kertoi YVA kokouksessaan, 
että TVO suunnittelee vakavasti muuttavansa Suomen kansainvälisen ydinjätekaupan ja jalostamojen 
keskukseksi. Tuollainen esitetty isotooppijalostamo tarvitsee minimialakseen 3 000ha! Se on tietysti 
ydinkulttipapistojen tavan mukaan saatava kuten maat jo ammoin, ryövättiin mm. aborginalei ajoilta asti. 
Silkalla vääryydellä! 
 
TVO:n johtaja Rauno Mokka ilmoitti. Ammattimainen valehtelija kun kansanmaineen keskuudessa on, 
palkkansa eteen vedätteli maksaneensa TVO:n noin 100ha voimaloiden pohjista 800miljoonaa. Jos 
tämä olisi totta, niin TVO olisi maksanut neliömetristä valtiolle silloin luokkaa 800e/m2! Todellisuus 
tämän tarkoin mietityn valheen takana on tietysti aivan muuta! TVO sai juuri oikeudesta päätöksen, 
jonka mukaan seutukunnan esim. vesijättömaan arvovelvoite on 5,7e/m2. TVO oli ns. "maksanut" 
ennen oikeustuomiotaan paikallisille tästä luokkaa 20-osan! Vaikka, huomatkaa vaikka TVO:lla on nyt 
useampikin tappotappio näistä jatketuista maavarkauksistaan. Niin silti TVO edelleen ei julkisesti 
esittele kuin tuon 20-osansa! Kuten jo USA:ssa silkkaa rihkamaa jo 500vuotta sitten. 
 
 
 Jotta tämä vuosisatoja kestänyt systemaattinen riistoimperialismi jaksaisi elää, TVO vyöryttää 
kiihtyvästi seutukuntien maita itselleen suunnattomilla POLIISI- invaasioillaan. Korruptoi 
systemaattisesti Eurajoen päättäviä politikoija, koko eduskuntaa aina hallitukseen, Helsingin 
erityisvirkamiehistöön asti. Päämääränä TVO/ Posivoilla on tuhota koko Eurajoki ydinimpperialisminsa 
ikeeseensä. Tästähän tässä on kyse! Kun huijaus ei enää mene toivotusti läpi rahvaaseen, tarttuu 
ydinrikollisuus valtioväkivaltakoneistoonsa kuin hukkuva oljenkorteensa. Kuulimme juuri mm. miten 
TVO/ Posiva/  Forttumit estääkseen asialliset kilpailun mahdollisuudet energiamonopolissaan, polvisti 
jopa maamme armeijan vasallikseen! Estääkseen tuulimyllyinvaasiot, jotka kokivat uhaksi monoliitilleen! 
Alkuperäiskansojen miljoonauhrit vaatinut etninen puhdistus, myös tätä päivää. Jos ja ken vaan haluaa 
tajuta mitä ympärillämme t o d e l l a  tehdään! 
             -------- 
 
Välitilinpäätös 10.12-10 
  
Kirjoittelen juttujani 10.12.2010. Aloitin tuonne Pasi-foorumille puoli kymmenen aikaa. Arvaas vaan 
mitä? Juuri kun sain sivallustekstini valmiiksi iski NSA TAAS koneeseeni kaukomodeemistani tilttiin! 
JuuPA! Eli koko koneeni nurin kello 10 reikä reikä! No muuta kun kovalla tappelulla 
kännykkämodeemilla kiipustin systeemit tasan käyntiin. Oli meinaan senverta mielenkiintoista menossa 
foorumissa. Olin j u u r i  paljastamassa Turun sanomista poimimani tiedot siitä miten IAEA:n 
uraaniKAIVOStiedostot alettiin EU:n lakimääräyksistä v ä ä r e n t ä ä  2008 eteenpäin. Juju näytti 
olevan hämääminen tilastoissa purku-uraaneillaan.  
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[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=7164531.jpg][IMG]http://i10.aijaa.com/b/00108/7164531.jpg[/IMG][/
URL] 
  
Nettipoliisistoista mm. zäp- poliisi juoksutti suuren pinkan prosyyreitään siitä miten uraania muka yhä 
piisaa. Olin j u u r i  päästänyt irti kuvan, jossa Turun sanomat kertoi miten maailman myös ASEpurku- 
uraanit ovat loppumassa ihan tässä ja nyt. . . Ihmettelin kotvasen, miksi hetki aiemmin postaamani 
kuvan tilalla oli silkka harmaa laatikko? Eikö mitä selvinnyt, että SUPO oli paniikissa kaatanut KOKO 
PÄIVÄKSI panikoiden myös koko käyttämäni kuvaton.com palvelimen! . .Ei helkatti vie! 
  
Ei muuta kun toista kuvaa kehiin nauraen kippurassa! Kirjoittelin foorumipoliiseille. "Ei sitä nyt m u n  
tekstieni takia pidä ihan KOKO EUROOPAN nettipalvelimia pistää päreiksi!" Arvaa vaan onko 
hauskaa?!) 
Niin en kyllä y h t ä ä n  epäile, ettei mm. tramaattiset juuri julkaisemani  sfnet.keskustelu.energia 
JÄTTIpostaukseni sinne, JOULU- kinkkukuvani, yms. julkaisuraporttini olisi purrut niin, että NSA päätti 
kaataa koko keskeisimmän käyttämäni palvelimen. Oikeesti kyllä tässä ihan väkisinkin alkaa ymmärtää 
miksi meikää maailmalla IAEA pitää kaikkein vaarallisimpana kvanttiydinfaktojen esiintuojana! 07.12 
Suomeen ruhjottu laki, joka mahdollisti jo näköjään suorat yksityispestaamisenikin POLIISIen lennosta 
väärentämiset. Eivät näköjään ole mikään i r r a l l i n e n ilmiö. Vaan esiin alati kaivattamani 
kvanttiydinfysiikaan säteilyIONIsaation eroosiotutkimukset ovat sytyttäneen kolmannen ydinsodan 
ihmiskuntaa vastaan kautta mantereemme! Hyi helkatti, että menee h u l p p e e k s i ! 
               --------------- 
 
HUIPPUnimeksi! 
 
Koetin tähänkin jo vastata. Mutta juttuni olivat nettiPOLIISEILLE niin hyytävää luettavaa, että päättivät 
mieluummin kaataa KOKO kotikoneeni tiedostoineen. Etten suin surmin pääsisi perusajatuksiani 
esittämään: 
 
A/ Kun Curien pariskunta Ranskassa aloittivat säteilytutkimuksiaan. Heillä EI TIETYSTI maailman 
AINOINA alan spesialisteina voinut olla siihen koulutusta! Kylmä selkeä totuus olikin, että Curie -
instituutin k o k o  nimetty johto tekaistiin ilman tunninkaan alan "koulutustaan!" 
 
B/ AINA kuten esim. minä aloittaessaan jonkin keskeisen uniikin, ennennäkemättömän hienon 
erikoistumissetin olen siis vastaavasti "PIONEERI". Toki varsin pian maamme paras ja AINOA latuaan. 
Näin oli tilanne vesivoimatekniikan kärkinimeksi pyrkiessäni. Alan kenttä oli putipuhdas. Ei ainoaa 
kouluttautunutta tästä ollut jäljellä koko maassamme.  
 
C/ Tilanne oli systemaattisen sama kun hankkiuduin mm. TVO:n OL-1 ja OL-2 laitteistojen kaikkein 
tärkeimpien satojen turvalaitteistojen maamme AINOAKSI, PARHAKSI ja suvereeniksi 
osaajahallitsijaksi. Kaikki edeltäjäni olivat eri tason syistään tieltä eliminoituneet TVO:n sinnikkäästä 
toimesta. 
 
D/ Kun tulin YLE:n filmatisoinnissa julkisuuteen esille jälleen kerran maamme AINOANA julkisena 
YDIN- AMMATTIosaajana, oli senkin toiveen takana SUPO/ TVO/ Posivojen hiottu hinku. 2007 
joulukuussa oli juuri, kun minua VARTEN TVO:n johtajisto Pertti Simolan suulla pyyhkäissyt 
julkisuudesta pois KAIKKI maamme ydinalani ydinammattiosaajistot. Heitä oli tuossa joulukuun 
kirjallisessa salaisessa käskyssä pakottamalla uhkailtu vaikenemaan 100 % kaikesta 
ydintietämyksestäni. Nyt kun sitten minä ainoana uskaltauduin aiheesta parrasvaloihin. Olin l u o n n o l 
l i s e s t i  välittömästi ainoa varteenotettava julkisuudessa lausumaan kykenevä kvanttiydinfysiikan h u 
i p p u AMMATTILAINEN! 
 
E/ Sama teeman tahditus jatkuu aina vaan. Olkiluodon seutukuntien tektoniikkaa ja geologiaa on kyllä 
aikoinaan kriittisesti tutkineet lukuisatkin maamme geologian professorit. Posiva/ TVO/ SUPO on heidät 
systemaattisesti ampunut viroistaan ja vaikenemaan ikuisesti! Jälleen kerran sama toistuu taas. 
Koulutukseeni sain ilokseni opettajakseni maailman tasokkaimman geo- alan professorin. Itsensä 
Ruotsin geologian laitoksen johtajan, professorin! Toki paljon muitakin alan opettajuuksien huippunimiä 
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olen saanut käyttööni. Yhtä kaikki jälleen kerran myös tässä huomaan olevani maamme k i i s t a t t o m 
a s t i arvostetuin, kunnioitetuin ja osaavin aivan ehdoton kärkinimi!  
 
Yksinkertaisuudessaan taas on kiittäminen juuri sitä mitä ydinrikollisuus taustasta pois nakertaa. Kun 
puhutaan tietämisylivoimasta. Niin nykyisessä YDIN- sotilasdiktaturiassamme tärkein meriitti ei ole 
"tyhjäntynnyrin" oppiarvot. Vaan KYKY laboraatioida uniikkia! Kuten 1900-luvun alun tutkijapioneerit. Ei 
heidänkään keskeisin etunsa ollut kopioida opiskellen tasaista tusinaista pannukakkua. Vaan 
uraauurtavina uudenetsinnän pioneereina laboraatioin, demoten rohkeasti toteennäyttää aivan ennen 
tutkimattomuuksiaan! vaikka saivat vastaansa milloin viranomaiset, milloin kokonaiset 
valtioväkivaltakoneistot, laillani. 
 
 
 
 

618. Olkiluoto kiillegneissikalliot. 
 
Olkiluodon kalliota väittää julkisuuteen TVO/ Posiva tutkineen liki 40 vuotta. Mutta mikä onkaan se 
totuus, jonka kävin lukemassa mm. Eurajoen kunnanarkistojen sivuilta 2005? Koko Olkiluodon 
kallioperästä esim. olla tehty julkisuuteen tutkimuksen tutkimusta! Arkistomateriaalissa näin miten TVO/ 
Posivan johto Eurajoen kunnan johdot kokoontui Vuojoen kartanoon Posivan tiloihin todetakseen, ettei 
koko saaresta saa tehdä enää yhtään ainoaa peruskalliotutkimusta, miksei siis? Luvin kiinnostuen 
kyseisen lehtiartikkelin siitä millaisessa tilassa Olkiluodon kallioperätutkimus on. Sen jälkeen kun Areva 
ilmoitti, ettei OL-1 ja OL-2 laitoksiin surutta käytetty e d e s peruskalliokivi ole rakennuskiveksi 
kelvollinen! Mutta s i l t i sitä haluttiin käyttää. Posivan johto jääräpäisesti haluaa vedättää aiheesta 
lehtiin, että Olkiluodon tektoniikassa rusentunut ja pelkästä valtameren orgaanisesta 
MÄTÄLIEJUKOSTA ja laavatuhkasta kivettynyt kiviaines olisi lujempaa kuin perusgraniittimme! 
 
Artikkelia lukiessani huomasin miten systemaattisesti ydinhallinto on päättänyt jääräpäisesti sulkea 
korvansa. jättäen kansalle kertomatta, että m i l l a i a i s e s t a peruskivestä ylipäätään puhutaan. 
Posiva on aina väittänyt kalliokiveä laavaperustaiseksi "migmatiitiksi". Nyt viimein ilmoitettiin kivi edes 
oikealla nimellään julkisuuteen "kiillegneissi". Orgaaninen mätäliejusedimenttikivi. Huokoinen ja löyhästi 
yhteen nivoutunutta rapautuvaa, ruosteen raiskaamaa kiillekerrostumaa. Lukekaa ensin artikkeli: 
http://kuvaton.com/k/Ky0.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ky0.jpg[/img] 
 
Artikkelissa eräs hämmästyttävimmistä viesteistä on se miten Posivan Onkalon alkujaan luokkaa 0,3m2 
kokoinen imukanavaistokoot oli p a k o s t a  jouduttu kasvattamaan satakertaiseksi luokkaan yli 50m2! 
Olen jo aiemmin selvittänyt miten Onkalon ydinjätepullosten nopeitten säteilyneutronien tuotto 
ydinjätteestä halutaan kiivaasti puhaltaa ulos Onkalosta ennen T½ puoliintumisaikaansa 15min. Tämän 
vaatii varmistamaan IAEA ydinturvalait tekstin mukaan p e r ä t i  3kpl halkaisijaltaan 3,5m putkilla ja 
vielä päälle 6m halkisijaisella h 457m mammuttikoon poistosysteemein. Alun muutaman kymmenen kW 
ilmapumppu korvataan siis moninkertaisilla megawattiluokan jättipuhaltimilla mm. LI-rakennukseen 
tulevin 10m*20m* 50m kokoiseen erikoishallin täyttävin puhaltimin. Mutta nyt artikkelissa sai maailman 
ensi-illan m y ö s  kauan tietämäni Posivan toinen ongelma. Jami Jokisen artikkelissa L.S. lehden 
mystiset 300m syvyysluokan luokassa olevat "metaanisyöjäarkkien ravinnonlähde! Pintametsää 
suuremmat BIO- kasvustot, jotka syövät huokostektoniikkakiven alapuolelta alati pursuavaa Itämeren 
suunnattomia öljy/ kaasusedimentaatioitten BIO- metaanipäästöjä. Jotka on niin ikään todettu täyttävän 
Posivan Onkalot niin totaalisesti, että välitön ja jatkuva räjähdyspalovaara on asettanut 
ydinturvavirnanomaiset varpailleen! 
               -------------- 
 
Kiillegneissi 
 
Olkiluodossa on alusta asti olut t o t a a l i  kielto siitä, ettei alueen kallioperästä porattuja kivinäytteitä 
ole saanut k u k a a n  yksityishenkilö haltuunsa! Määräys on ollut jopa niin ehdoton, että käydessäni 
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kysymässä Posivan johdolta lupaa "laillisesti" saada haltuuni Onkalosta kaivetun kivipalan. On tämä 
anomus systemaattisesti kielletty johdon taholta ankarasti! On tosiaan niin, ettei edes Posiva ole 
julkaissut a i n o a a k a a n  asiallista kuvaa saati konkretisoivaa analyysiään siitä miten AITO Onkalon 
mätäliejun fossiloituma käsissä toimii. Koska kiveä EI saanut luvan kanssa niin, minultahan EIVÄT 
myös konstit tätä rikollista kiviainesta saada käsiini lopu! Kivinäytteeni ON käteen niin haperaa, että 
murenee JO paljain käsin!(Katso kuvaa!) Kivi on lisäksi raa‘asti ruostunutta sisältämänsä raudan ja 
hopeahippusten eroosion ionisaatioiden tuhon jäljiltä. Eli mina vänner maailman ENSI- iltana julkistettua 
aitoa Posivan Onkalokiveä: 
http://kuvaton.com/k/KyM.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KyM.jpg[/img] 
 
Nyt lähestytään kohdetta ja suurennan mustanpuhuvia höytyväisiä konkreettisesti ÖLJYnliukkaita 
hilseileviä killegneissipakkapaloja kivessä. Huomatkaa erityisesti miten lehtiartikkelissa kerrottu 
"kivistressi" toimii kiillegneissiä rutatessaan. Kiillepakat joustavampana antaa periksi. Ja juonteena 
olevat keraamisemmat kiintokivimurenat paukkuvat irti jäykisteinä kuin hiekkakakusta. Rakenteen 
salakavaluus on mm. Arevan mukaan juuri siinä, ettei esim. betoni kykene tarttumaan hilseilevään ja 
öljyliukkaisiin kiillelamelleihin merkittävästi: 
http://kuvaton.com/k/KQT.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KQT.jpg[/img] 
 
Yhä synkempään lähikuvaan. Suurennus on tässä paljain käsiini murentuvasta näytepalasta 
zoomattuna 10-kertainen. Jopa paljas silmä huomaa miten hapertuneet ja erinäisille eroosioille altis. 
Kansan keskuudessa mm. "katinkultana" tunnettu kivihöttö kiiltelee öljymustanaan. Tämän killekivensä 
paikallinen väestökin tuntee siitä miten jo kiuaskivenä kiillesuomut muuttuvat pöliseväksi irtohilseiseksi 
kullankirkkaaksi ja hilsepilveksi. 
http://kuvaton.com/k/KQW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KQW.jpg[/img] 
 
Posivan Onkalossa siis tämä Arevan mukaan niin heikko "katinkultakivi", ettei kelpaa edes omakotitalon 
porraskiviaineiksi. Joutuu p a l j o n  kotikiukaita rajumpaan lämpöshokkin. Kiuas jää vesihöyryn +100C 
lämpötasoille muutamaksi hetkeksi, muuttaen kiillegneissin silti "katinkullaksi" vuodessa! Muta Posivan 
Onkaloinneissa kiveä tykitetään surutta +400C lämmöllä ja hornamaisilla säteilyenergiaerososeilla. 
Tällaisessa käsittelyssä kivipolo ei pelkästään rapaudu hetkessä. Vaan sen mätäliejuinen orgaaninen 
perusta paljastuu muuntaen kiven atomaarisiksi kaasuiksi, kanavasäteilyioneiksi ja ankaraksi 
laajamittaiseksi Onkaloiduksi täystuholähteiksi jatkossa pelätyksi silkaksi pysyvyyskuplaksi! Koska 
tämän tietää myös vastuuviranomaisemme STUK ja vastaavat. Koko Olkiluodon kallioperän kivistä ei 
ennen julkaisuani ole laatuluokka- analyyseja julkisuuteen uskallettu tehdä. 400- kertainen suurennos 
jossa mätäliejun sateenkaarimainen pintansa öljynkiilto jo h y v i n näkyy. 
http://kuvaton.com/k/KQG.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KQG.jpg[/img] 
                ------------- 
 
Cu- Posivan III-maailmansota os.2 
 
*Otin syksyllä Posivan johtajien kanssa yhteen TVO:n vierailukeskuksen kutsutilaisuudessa. 
Selkeäsanaisesti ilmoitin, että Posivalla EI ole harmaanhajua siitä millaista megamokaa on tekemässä 
ydinjätteensä Cu- Onkaloinneissaan. Silloin varoitin, miten Suomessa etenevä ydinjätehanke on niin 
totaalisen tietämättömyytensä  päällä, jotta sen III-YDINmaailmansotansa maailmaamme vastaan on 
estettävä keinoja kaihtamatta! En olisikaan voinut väitteilleni näin pian saada järeämpää ymmärtäjää 
kritiikilleni. Maailmassa on siis s e l k e ä s t i  vihjeistänikin  alettu ymmärtää miten o l e m a t t o m i e n 
tietoepävarmuuksien seittilankaansa syystä kritisoimani Posiva/TVO ydinjätehankkeetKIN on tehty! 
 
T&T 08.12.2010. Oudot eliöt Raili Leino, 9:28 Merenpohjan huokoinen kallio kuhisee elämää 
 
Santa Cruzin Kalifornian yliopiston tutkijat ovat saaneet paljon viitteitä vilkkaasta eliöstöstä, joka elää 
syvänmeren pohjakallion huokosissa. Mikrobit näyttävät myös olevan tärkeä liuenneen orgaanisen 
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aineksen lähde syvillä vesialueilla. Havainto voi muuttaa perusteellisesti käsityksiä hiilen kiertokulusta 
merissä.  
 
Syvänmeren pohja on yksi huonoimmin tunnettuja paikkoja maailmassa. Monien tutkijoiden sanoin, 
jopa vieraat planeetat tunnetaan paremmin kuin valtameren pohja. Hyvin tutkittua aluetta syvänmeren 
pohjassa on yhteensä alue, jonka koko on jalkapallokentän suuruusluokassa. Kalifornian yliopiston 
meritieteen apulaisprofessori Matthew McCarthy johti tutkimusryhmää, joka analysoi orgaanisen 
aineksen määrää merenpohjan peruskallion huokosissa. Näytteitä kerättiin sekä pohjan luonnollisista 
rakosista että kallioon poratuista rei‘istä.  
 
Tulokset julkaistaan Nature Geoscience -lehdessä tammikuussa. Basalttikiven huokosissa elää 
runsaasti kemoautotrofisia mikrobeja, jotka tuottavat energiaa kemiallisista reaktioista ja ovat täysin 
riippumattomia maan pinnalla esiintyvästä elämästä, joka perustuu auringon energian hyväksikäyttöön.  
 
Kemoautotrofisia bakteereita ja arkkieliöitä on löydetty syvänmeren sedimenteistä ja syvänmeren 
‖piipuista‖, jotka merten keskiselänteiden tuliperäisillä seuduilla purkavat kuumaa vettä maapallon 
uumenista. Ajatus siitä, että eliöitä esiintyy merenpohjassa laajemminkin, ei ole aikaisemmin saanut 
laajaa tukea. McCarthyn mukaan havaintoaineisto osoittaa, että merenpohjan eliöstö on määrällisesti 
suuri ja levittäytynyt paljon aiempaa kuviteltua laajemmalle alueelle.  
 
Tulokset viittaavat myös siihen, että eliöillä on merkittävä rooli merten hiilen kiertokulussa samalla 
tavoin kuin metsillä ja ruohoaroilla maan pinnalla. Toisenlaisen biosfäärin olemassaolo vaikuttaa myös 
käsityksiin siitä, millaisissa oloissa elämää voi esiintyä muilla taivaankappaleilla.  
 
Hiili-isotooppien suhde  
McCarthyn tutkimusryhmä analysoi vesinäytteiden sisältämän orgaanisen aineksen hiili-isotooppien 
suhdetta. Kolmesta luonnossa esiintyvästä hiili-isotoopista hiili-12 on tavallisin. Sekä hiili-12 että sitä 
hiukan painavampi ja harvinaisempi hiili-13 ovat pysyviä isotooppeja. Radiohiileksikin nimitetty hiili-14 
on radioaktiivista, ja se hajoaa 5370 vuoden puoliintumisajalla. Radiohiili syntyy yläilmakehässä 
avaruussäteilyn vaikutuksesta.  
 
Kaikissa elävissä organismeissa hiili-isotooppien suhde on sama kuin ilmakehässä. Eliön kuollessa hiili-
14 alkaa hajota, ja 5370 vuoden kuluttua eliön radiohiiliatomeista on jäljellä tasan puolet. Tästä 
saadaan mittari, joka kertoo, milloin organismi on kuollut. Hiili-13:n avulla taas voidaan selvittää, 
millainen organismi molekyylin on kasvattanut. Eri eliölajit jättävät erilaisen ‖hiili-13-sormenjäljen‖. 
Kemosynteettisillä bakteereilla on selvästi erilainen sormenjälki kuin muilla eliöillä.  
 
Eliöiden sisältämä hiili-14 paljastaa, että ne ovat rakentuneet merenpohjaan pinnalta vajonneesta 
orgaanisesta aineksesta. Hiili on kuitenkin 11 800–14 400 vuotta vanhaa eli yli kolme kertaa 
vanhempaa kuin muu syvänmeren orgaaninen aines.  
 
Tutkijat päättelevät, että vesi kiertää peruskallion huokosissa hyvin hitaasti. Syvänmeren pohjakallion 
eliökunta siis pumppaa hyvin vanhaa orgaanista ainesta takaisin veteen. Havainto voi muuttaa 
biogeokemian käsityksiä  
Tämä havainto voi muuttaa biogeokemian käsityksiä hiilen kiertokulusta luonnossa. Meren hiilivarasto 
on suuri, suurinpiirtein samankokoinen kuin ilmakehän hiilivarasto.  
 
Hiili-14 on tärkeässä osassa, kun mitataan valtameren veden kiertonopeutta ja arvioidaan, kuinka 
nopeasti pohjavesi palaa meren pintaan. Hyvin vanhaa hiiltä sisältävä orgaaninen aines saattaa 
vääristää tuloksia: merivesi saattaakin kiertää paljon arvioitua nopeammin.  
 
McCarthyn tutkimusryhmä keräsi syvänveden tutkimusnäytteitä etäohjattavalla Jason II -robotilla, jonka 
on rakentanut Woods Hole -merentutkimuslaitos. Robotti toi pinnalle ennennäkemättömän määrän 
vesinäytteitä Kanadan Brittiläisen Kolumbian ja Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion edustan 
merialueella sijaitsevalta Juan de Fuca -harjanteelta. Hiili-isotooppimittaukset tehtiin Lawrence 
Livermore -laboratoriossa Kaliforniassa. ja Keck-kiihdyttimellä Teksasin Irvinessä.  Woods Hole -
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laitoksen tutkijat ovat saaneet muitakin tuoreita tutkimustuloksia, jotka saattavat mullistaa käsityksiä 
merien osuudesta hiilen kiertokulussa.  
                -------------- 
 
Sukuni ensimmäisenä kuvineen kansallisessa tiedejulkaisussa! 
  ________________________________________________ 
 
*Kesän 2010 kiistattomin helmihetki Ruotsin geologian laitoksen johtajan professorin Nils Axel Mörnerin 
ja Vesa N:n  kanssa tekemämme Suomen ensimmäinen aidot olkiluotoseudun kallion 
epävakaustutkimukset on viimein kirjallisena julkaisuna. 
 
Ah! Nyt se Grottanin artikkeli tuli ulos! Laitoin sen heti   
ladattavaksi Styrge.comiin: 
 
www.styrge.com/Morner_Grottan_4_10.pdf 
 
 
 
 
 

619. IONIsaatiosta 3. 
 
Siniset IONIlangat. 
 
Ydinvoimalayhtiö TVO ilmoittaa Yhteiskuntavastuuraportissaan vuotavansa reaktorin plutoniumia ulos 2 
200kg/v. Mutta jostain syystä ydinyhtiö ei kerro halaistua sanaa siitä m i n n e  tämä raaka ++..ionisoitu 
kanavasäteilynsä menee. Kanavasäteilyioneja ajetaan ydinvoimalan prosesseista systemaattisesti ulos 
mm. sähkökentillä kontrolloiduilla 3kpl putkikiskoja. Jotka ohjaavat ionit mm. suurjännitteisin 400kV 
erikoisydinvoimaloista lähteviin avolinjoihin. Tällä systeemiä kontrolloidaan tarkoin luikurisilla mm. 
"koronarengaslähettimillä". Ideana on pitää ionivirta ns. pinta-aaltolähettimillä tarkoin sähkölinjojen 
ympärillä. Näin ydinvoimalan pelätyt ja kuolettavat ydinionisaatioenergiat saadaan johdettua ulos, 
kasautumasta voimaloihin. Ideana on käyttää sähkölinjoja kuljettimina jo siksi, ettei näitä johtimissa 
kulkeutuvia mm. plutoniumatomeja päästä mittaamaan. Idea on niin kuvottava, ettei todeksi uskoisi. 
Mutta ASEA- atom sen on avoimesti silti kertonut.  
 
Minulta on lukuisasti kärtetty näistä kertovaa huikaisevaa materiaalia. Nyt voin sitä myös päästää 
liikenteeseen. Ensiksi seuraava kuva, jossa oikealla punertaa ydinvoimala. Kuvaajaa kohden 
säteilyionisaation plasmavanat etenevät siistinä pakettina ydinvoimalan lähtölankoina sinisinä hehkuen: 
http://kuvaton.com/k/KAo.jpg  
[img]http://kuvaton.com/k/KAo.jpg [/img] 
 
Ilmiö on todettu niin räikeäksi ja selkeästi todistetuksi, että mm. TVO sai Eduskunnan minimisterien 
laitoksella käydessä vihaiset kommentit suoraan sisäministeriön toimenkuvin. Valtatie 8 ohittaa TVO:n 
kanavasäteilyn kyllästämät linjat 12km voimalaitokselta. SUPO totesi tutkimuksessaan, tällaisia kuvia, 
kun esitin EI saa Suomessa ottaa! Varta vasten ja peittääkseen tuhansien autoilijoiden näkyvistä 
punaisesta ionisaatioinnostaan ydinvoimalat ja säteilyn sinertävistä kanavasäteilyioneista sinisinä 
hehkuvat linjat. Oli muutettava kahta keskeistä valokuvauskohdetta. Hankkilan suurjännitteet alittava 
kalliomäki 10km voimalasta oleva päätie upotettiin 5m. Ja myös valtatie 8 sai hornamaisen kymmenien 
m kokoisen sini/vihreän valosaastuttajan LED- suojaseinän: 
http://kuvaton.com/k/KA9.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KA9.jpg[/img] 
 
Valoseinä kun on, haluan kuvauttaa kohteemme myös yöllä. Kuvilla, jollaisia ei julkisuudessa k o s k a a 
n  ennen ole ollut. Tutusti materiaaliani maailman ensi-iltana: 
http://kuvaton.com/k/K8T.jpg 
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[img]http://kuvaton.com/k/K8T.jpg[/img] 
Valaisimet vielä lähempää paljastavat valon kaksoisluonteesta jo osan: 
http://kuvaton.com/k/K8W.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/K8W.jpg[/img] 
 
Viimeistään tässä kuvassa paljastuu menetelmät, joilla SUPO ja IAEA haluaa peittää ydinvoimalinjojen 
takana punaisena hornana loistavan ydinvoimalaitosryppään. Ja sinertävänä kanavasäteilyn 
plutoniumionisaatiota kuljettavat suuret pelkästään ydinvoimaloille ominaiset 400kV sähkölinjat: 
http://kuvaton.com/k/K8k.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/K8k.jpg[/img] 
              ---------------- 
 
Siniset IONIlangat II. 
 
Kuvatessani E8 tien vartta olin pudota persiilleni, kun huomasin mitä linjan alusta teki tutkijalleen! 
Minulla oli arkinen Nokian kännykkäkamerani, jolla koetin fotoja räpsiä. Mutta taltioinneistani ei 
tahtonutkaan tulla yhtään mitään. Koska kuvaruudun poikki lenteli jos jonkinmoisia värivanaleiskuntoja. 
Vaakasuuntaiset siniset, vihreät ja valkoiset vanat loimottivat alinomaa sumettaen näkymäkenttää. 
Erityisesti kun jäin Olkiluodon ydinvoimalan tulolinjan ja ohi kiitävän auton katvekenttään. Tajusin, että 
aina kun teräspeltinen auto leikkasi näitä suunnattoman nopeita TVO:n kylvämiä voimavuonsa 
säteilyionisoituneita ++..kanavasäteilyionisaatiosuihkuja. Niiden sekundääriset säteilyenergiat irrottivat 
autometalleista EMP- tyyppisiä sähkökenttämuutoksia. 
 
 Ne erittäin epävakaina näkyivät häilyvinä valohunturäiskyntöinä ja kuvapikselien häntimisinä. Kuten 
tosiaan huomasimme LED-valoletkuista oli niinikään säteilyionisaation jatkuvat tauottomat energiat 
myös r ä j ä y t t ä n e e t  jo yhden palasiksi! Järkyttävä näinkin demota sitä miten miljoonat maamme 
teillä liikkuvat saavat elimistöönsä tonneittain liki valonnopeina elimistöönsä iskostuvia ydinvoimaloitten 
plutoniumterveisiä tauotta. Ilmiönä taas kerran niin järkyttävä fakta, että pitää vaan "demota" teille miten 
kamera tilansa aisti: 
http://kuvaton.com/k/KpQ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KpQ.jpg[/img] 
 
Itse pinta- aaltolähettimestä muutama sana laitteen perusideasta. Idea kytkeytyy USA:n 
ydinvoimalahankkeisiin, kuinkas muutenkaan 50-luvun ydinhuuman innossa piti kehitellä keinoja päästä 
päälle kaatuvista säteilykertymistä ydinvoimaloissa haitoista piittaamatta: 
http://kuvaton.com/k/KAV.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KAV.jpg[/img] 
 
Ratkaisun seurauksia ei kauaa tarvinnut odotella. TV-kuvaputkiin asti johdetut ydinvoimaloitten raskaat 
ionit alkoivat miltei välittömästi vioittaa mm. TV:n kuvaputkia. Aiheesta ei sallittu julkista puhetta. Mutta 
jonkinmoisia kosmeettisia ratkaisuja pyrittiin löytämään silti. (Nykyään päädyttiin koko kuvaputkien liki 
täysmittaisiin kieltämisiin liian vaarallisina säteilyenergiakerryttiminä, ja säteilyeroosiotutkintakohteina): 
http://kuvaton.com/k/KAM.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KAM.jpg[/img] 
 
                     ---------------- 
 
Miljoonatuhot TVO:lta+ sinkki-ionimysteereitä! 
 
24.11.2010. Länsi-Suomi pääartikkeli kissankokoisin kirjaimin: "Ydinvoimalat imevät 7 miljoonaa kalaa 
vuodessa! Olkiluodon ydinvoimalat ovat imeneet Selkämerestä jäähdytysvettä vuosikymmenet. Vesi vie 
merestä kaloja, ja eri ihmisillä on ollut hyvin erilainen käsitys sekä niiden lajikoostumuksista, että 
määristä. Asiaa on tutkittu vasta nyt!?. . . Kaloja tuhoutuu keskimäärin 800yksilöä TUNNISSA! Lisäksi 
alle sentin mittaiset kalanpoikaset eivät näy tutkimuksissa lainkaan. Virheet huomioiden määrä lienee 
kaksinkertainen. Kova virtaus ja "lämpöshokki" jo sinällään tappaa kalat. Kalastajat ovatkin kertoneet 
runsaasti mm. siian poikasten kuolemisista TVO:lla. Arvio on tehty OL-1 ja OL-2 laitoksien 60m3/s 
virtaamista. Mutta pian se lähestyy Kokemäenjoen suuruista 180 000L/s Kokemienjoellista määrää. 
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(TVO oli tutkimuksen julkaissut "sattuneesti" liian rajuna pelkästään TVO- uutisiinsa, JO yli kuukausi 
sitten. Kuten ydinalan tapana on tutkimusta EI ollut saatavina sen enempää netistä, kuin edes 
pyydettävissä mistään!)  
 
Merisinkkien IONItuhoa TVO:lta 
 
Otin yläpuolisen artikkelin alustukseksi seuraavaan artikkeliini osoittaakseni, että TVO:n ydinkuoleman 
vesissä tapahtuu myös jos mahdollista laajasti muitakin kalmankatkuisia 100 % totaalitutkimattomia 
asioita. TVO:n ydinvoimala tuottaa runsain mitoin säteilyionisaatiopaineita ympäröivään 
biodiversiteettiin varastoon. Tämä tarkoittaa pelkistettynä sitä, alueen maastossa olevista aineista 
säteilyeroosiot yksinkertaisesti puhaltavat, kuten aurinkosäteilytuulikin avaruuksissa pois kasautuvasti 
valenssielektroneja. Näin aineet eroosiomurenevat kertaluokkia nopeammin, kun vaan osataan tutkia 
asiaa ammattimaisesti. Ydinvoimalat tuottavat valtavat määrät myös ++..ionisoitunutta elektroniköyhää 
ns. "kanavasäteilyatomeja". Tämän ilmiön pommittaessa säteilyn energian kertymät tuottavat 
suunnattomiin alueisiin normaalia seutua oleellisesti elektroniköyhempää luontoa. Muutos näkyy mm. 
siinä miten alueen normaalista elektroniylijäämästä köyhtynyt ilmanala estää jopa sadantojen normaalit 
määrät. 
 
Mutta esim. meriveteen tämä ilmiö tekee mitä konkretisoitavimman pysyvän muutoksen. Voimakkaasti 
elektroniylijäämäiset metallit, esimerkiksi SINKKIsuojaukset katoaa alueella kertaluokkia nopeammin. 
Esim. sähkösinkityt peltikatot, siltateräkset, voimalinjat, autot yms. ruostuvat vielä kymmenien km 
päästä ydinvoimaloista. Tämä konkretisoituu näyttävästi mm. siinä, että alueen veneitten 
sinkkielektrodit katoavat jopa yhdessä kesässä!(Pitäisi kestää helposti 5- vuotta!) Kuulin juuri miten 
veneilijät tuskastelevat sitä, että Olkiluodosta vielä kilometrienkin päässä olevat arvokkaat 
venemoottorit yms. metallit syöpyvät ennennäkemättömän nopeasti. Ajatelkaa mikä megariski ilmiö on 
esim. ydinvoimaloiden sisäisissä rakenteissa ja koskaan kunnolla korjaamattomissa rautatukisyöpymien 
elintärkeissä merijäähdytyskanavaistoissa. Joiden totaaliromahtamista kiinailmiökiviin ydinvoimaloihin ei 
kauoja tarvitse odotella. 
 
Jopa niin nopeasti metallit ionikatoaa, etteivät laitteitaan alinomaa korjailevat ihmettelevät ihmiset ole 
vastaavaa koskaan aiemmin edes nähneet. Säteilyn ionisaatiovarastoitumat, tritiumit, ja deuteriumien 
kyllästämät merivedet ydinlauhteista eivät pelkästään tapata kymienmiljoonin kaloja, planktoneläimiä, 
biokasvustoja, mätipetejä jne. kaikessa hiljaisuudessa. Teilien meribiota laajemmin, metsiä, 
elintarvikeketjujamme ja ihmispoloja. Vaan ilmiötä voidaan konkreettisesti tarkastella myös miten 
säteilyagresoitu arkinen meri-ionisaatio syö kuin juusto perusmetalleja! metsiämme jäytää 
altshaimertauteja kylvävä säteilyeroosion irrottamat kasvavat alumiiniatomitonnistot juomavesiimme, 
ruokiimme ja metsätuhoiksi. Mutta hei ketä kiinnostaa kun asiaa ei edes o s a t a  tutkia! Ja kuten aina 
asioita ei vaan saanut ydinalan toimesta dokumentoida, tiedustella lainkaan, missään muodoissa. 
Hiljennettyinä ovat niin korkeakoulut, yliopistot kuin professuuritkin, järkyttävää. 
 
PS. Ylläolevat totuudet tuottavat maamme ydinmiliisien keaskuudessa näin käsittämättömiä ylilyöntejä. 
Sonera Murobbs ja 30vrk bannit totuudesta 11.2010: 
Bannin syy: IONIsaatiosta.++ höpötystä jatkuvalla syötöllä 
 
             ------------- 
 
KYLMÄIONIsaatio tuhoaa BIO-materiaalin. 
 
Olen esitellyt foorumisteille miten olen ionisoinut alkuaineita. Esim. TVO:n ydinvoimalaan hyväksytettyä 
happojaloteräksestä muodostui silkkaa pysyväisesti mämmin kaltaiseksi ionisoitunutta moskaa. Olen 
ionisoinut niin alumiinipronssia siniseksi rätiksi. Kuin alumiinia valkovaseliinipulveroinneiksi. 
Näyttäessäni kuviani myös siniseksi ionisoituneista wolfram kovametallitangoista esitettiin erheellinen 
väite, että IONIsaatiolaitteistooni tarvittaisiin suunnattomat lämmöt. Esitin osaajana, ettei 
säteilyionisoitaessa aineen lämpötilan tarvitse todellisuudessa nousta käsilämpöä korkeammaksi. 
Ionisaation idana on syöttää silkkaa varastoituvaa energiaa alkuaineatomeihin, joka murenee ja 
kaasuuntuu ioniplasmaksi menettäessään koossapitävät valenssisidoselektronitasonsa 
ionisaatioenergiamäärän ylittyessä. Nyt aihe on alkanut selkeästi kiinnostaa myös alan fyysikoita 
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materiaalistani. Epäuskoisille tästä päivättyä poimintaa otsakkeella: "Kylmä ilmaionisaatio t a p p a a !" 
Kiva kun ottavat opiani dokumentaatioistani tutusti faktoihinsa viimein: 
http://kuvaton.com/k/KhM.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KhM.jpg[/img] 
               --------- 
 
Tiede-foorumin satoa aiheesta 2010 
 
kfa   Viestin otsikko: Re: Ydinvoima kaatuu tähänLähetetty: Ke Marras 24, 2010 8:48 pm   
 
Edes ultrapuhdas ja hapettomassa tilassa säilytetty vesi ei ole täysin sähköä johtamatonta. Vedessä 
tapahtuu aina autoionisaatiota. Autoionisaatiossa kaksi vesimolekyyliä reagoi kemiallisesti keskenään 
siten, että toinen luovuttaa toiselle yhden protonin ja lopputuloksena ovat ionit OH- ja H3O+. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-ionization_of_water 
 
Kun ioneita löytyy niin sähkövirtakin kulkee ja sähkökemia toimii. Hetken kuluttua nuo veden 
autoionisaatiossa syntyneet ionit ovat hyökänneet elektrodien pintojen kimppuun, jolloin muodostuu 
metallihydroksideja. Jos mikään kyseisistä hydroksideista ovat veteen hyvin liukeneva niin vedessä on 
pian suuri määrä metalli-ioneita ja sähkönjohtavuus on noussut useita kertaluokkia. Jos virtaa syöttää 
vakiojännitelähde niin virta nousee samassa suhteessa. 
 
"Wikipedia: Hydroksidi-ioni on vedyn ja hapen muodostama ioni, OH-1, jonka varaus on -1. 
Hydroksideiksi sanotaan myös ioniyhdisteitä, joissa tämä ioni on anionina. Svante Arrhenius määritteli 
emäksen aineeksi, jonka vesiliuoksessa on hydroksidi-ioneja. Sellaisia olivat ennen kaikkea 
vesiliukoiset metallihydroksidit kuten natriumhydroksidi (NaOH). Brønstedin happo-emästeoriassa 
emäs määritellään aineeksi, joka voi vastaanottaa protonin. Määritelmän mukaan ei enää 
metallihydroksideja sellaisenaan pidetä emäksinä, mutta niissä oleva OH--ioni on voimakas emäs. 
Vesiliuokset, joissa hydroksidi-ioneja on enemmän kuin puhtaassa vedessä, ovat emäksisiä." 
 
           ----------- 
– Vesa siis kertoi Tiede- foorumiin 2010, miten arkisen Posivan Onkalon kupariatomin ionisoimiseen 
tarvitaan v a i n muutaman voltin ionisaatioenergiat. Itse asiassa voin sen teille tarkentaa. Jotta 
tuollainen Cu- kuparipullonen IONISOI metalliatominsa pysyväisesti tarvitaan 8,7eV energian lisän 
kenttä. Juu kyllä materiaalissa kerrottiin ionin tipahtamisesta veteen. Muttei osattu l a i n k a a n  kertoa, 
miksei se tee kuten Outokummussa, eli palaa STUK-väitteitten mukaan metallikalvokseen takaisin? 
 
– Niin tosiaan mikä sitten on tuo vesi? No vaikken taustoja toki tarkemmin edes tiedä niin KAIKKI 
ydinvoimalan säteilyeroosiolle reaktoreissa alttiimmat pinnat. . kas kummaa ON VEDESSÄ! Lisäksi 
hornankuumassa sellaisessa. Täällä olevat ydinliskot ovat keskittyneet siihen harhautukseen, ettei 
säteilyn irti ionisoima metalli-ioni olisi sama SEKÄ vedessä, että ilmassa. Ilmaan heitetyn väitteensä 
tueksi toki EI ole kukaan esittänyt minkäänlaista perustetta. 
 
Tiedefoorumissa nettipoliisien tiedejohtaja K. Fallström esitti kuitenkin 11.2010, että säteilyn 
ionisoimana kaksoisvesimolekyylit muodostavat OH- ja H3O+ ionikaksikkomolekyylit. Jostain k u m m a 
n syystä edes hän. NettiPOLIISIEN kiistaton ydinrikollisuuksien puolustaja EI tehnyt, ei edes tässä ja 
vahingossa  m i t ä ä n  eroa siihen onko kyseessä olevat ionisaatiomolekyylien ionit. A/ Vedessä, B/ 
ilmassa, C/ plasmakaasussa! Vielä mielenkiintoisemmaksi homman tekee myös se, ettei hän l a i n k a 
a n, edes sivulauseissaan erotellut myös "mikä" IONI- energiavarastoitumavaihtoehto tuon vesiparin 
ionisaatioitumisen aiheutti!  
 
Onpa hupaisaa huomata, ettei ole hänen mielestään m i t ä ä n eroa siinä mikä varsinainen "energia" 
ionisoi. Eikä myöskään sillä mihin olotilaan ioni sattuu muodostumaan. Kaasuun, veteen tai plasmaan. 
Käsittämättömän kiinnostava lipsahdus ydinkeskustelijaltamme julkisuuteen taas. 
 
Tämä suoraan alleviivaa sen, ettei ole mitään väliä minne ioni muodostuu, ioni kuin IONI sanoi Tiede-
foorumin johtaja Kim Fallström ykskantaan napakasti! Hänen mielestään siis metalli- ionin 
vapautuminen ydinreaktorivesiin, reaktorin poistoionikaasuihin tai jopa beetaräjähdysplasmaan on 
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käytännössä samalla merkinnällä suoritettu! Miksi minäkään häntä tässä väitteessään 
kyseenalaistaisin? Olen päinvastoin suorastaan otettu. Nyt opimme näin kerrasta, että säteilylle 
altistettu vesi IONIsoi itsensä. Muodostaa OH- ja H3O+ ionikaksikkomolekyylit. Oli ympäristönsä mikä 
vaan. 
 
 Aika hurjaa tekstiä Kim esitti suorin vartaloin. Jatketaan seuraavaksi ihmettelyyn. Jos kerran vesi tekee 
ioninsa ympäristöstään riippumatta, saati riippumatta siitä saako gammaa, beetaa, IR- fotonointia, UV, 
radioaaltoionisaation, sähköelektrolyysin, laserionisaation tai vaikka neutronivuoionisaation. Niin 
samoin käyttäytyy toki Kimin mukaan myös irti ionisoituneet metalli- ionit, niiden kanavasäteilyn 
plasmamuodot kuin vastaavat elektrolyytti-ioninsa. Kim toi vielä' kolmannenkin merkkerinsä. Mikään 
fysiikan kirja ei ilmoita esim. OH- ionia millään lailla muuten kun noin oli sen ionisaatiotaustansa ilma, 
saati vesi. Oli sen ionisoitumisensa takana sähköionisoituma tai gammaterssi. Vakuuttavaa materiaalia 
saimme tilaamatta tällä kertaa siis Kimi:ltä. Kukahan seuraavaksi Kimi. F:n lisäksi tukee näitä 
säteilykaasueroosiokokeitani, jäämme jännäämään. 
              --------------- 
 
TV gammapommi sylissäsi 
 
Kun USA kehitteli neutronipommiaan, joka tappaa v a i n ihmiset, nousi kauhea haloo. Mutta kun USA 
kehitti siviiliydinvoimaisen "likasäteilypomminsa", joka tappaa sekä ihmiset, että tuhoaa tavarat nousivat 
suuri ihastuksen huokaus maailmalla! Mistä on kyse? 
 
Radiotekniikan käsikirja TV tekniikka 1966 Tammi. Kertoi miten jo silloin oli alettu hämmästellä miten 
ydinvoimaloista tutut raskaimmat luontoon kulumattomat keinotekoisesti reaktoreissa muodostuneet 
plutoniumluokkaiset kanavasäteilyionit alkoivat tuhota TV- kuvaputkia. Muodostaen niihin jo 
muutamassa kuukaudessa jopa 50mm tummaläikän kuvapintaan. Asian löydettyäni olen sen 
esittämisistä saanut systemaattisia banneja maamme kymmeniltä ja kymmeniltä foorumeilta. Viimeisin 
mm. Sonera murobbs- foorumissa riehuvat ydinturvamiliisit riehaantuivat tästä uutisesta patikoituen 
täysin. Miksi ihmeessä vanha TV-alan fakta haluttaisiin nykyään unohtaa? Ja miksi tosiaan tuosta TV-
kuvaputkien 250-massaisista atomien säteilyionikertymistä ei uskalleta puhua kerta kaikkiaan missään 
julkisesti? 
 
Koska maassamme eivät korkeakoulut ja yliopistot tähän uskalla ja edes kykene päätin suorittaa i t s e  
tämän vaarallisen kokeen. Tarvitsin EU:n paniikissa juuri kieltämänsä pelätyn TV-kuvaputken. EU 
tosiaan juttujani lukiessa on systemaattisesti keinoja kaihtamatta alkanut poistaa kansalta 
tutkimattomiin miltei kaikki tyhjiöputkilaitteet, elohopeahöyrylampuista hehkulamppuun asti. Erityisesti 
pois markkinoilta ollaan 2010 saattamassa myös TV-kuvaputkilaitteet. Tämä on sikäli sääli, ettei noista 
laitteista olla tehty julkisuuteen a i n o a a k a a n kunnollista analyysikoostetta siitä m i k ä ja miten mm. 
ne polttaa kuvaputken panssarilasipintaan niin kuvat kuin pelätyt ISOTOOPPIJÄLJET.  
 
Moni tietokonepääteputkimonitoria kannellut yllättyy miten raskas laite on. Mutta miksi se sitten on niin 
painava? Koneiston sisällä on jopa 10mm paksuja teräsrakenteita, 25mm paksuja 
lyijypanssarisuojineen. Vanhanajan TV-kuvaputki tuotti 10kV jännitteillään jo pelättyjä röntgen- ja 
beetasäteilyjään viljalti. Mutta tuollainen käsiini saama Sony- merkkinen äärimmilleen 
säteilyeroosioonsa kustomoitu laite oli jo 35kV röntgenTYKKI! Itse asiassa niin rajuja 
röntgensäteilyeroosioitaan pommittava, että 1966 tehdyt TV- röntgentaulukkojen maksimit ylitettiin 
leikiten. Monitorissani oli pinnalta paksu muovikuori. Täysteräspanssari sen alla. Sitten taas paksu 
panssarilyijylasi. Vielä toinen paksu teräspelti ympärillään. Katsojaa päin suurempaa säteilyvuota 
vastaan taas ensin Sonyn tavaramerkki, eli amorfinen teräshila 10mm paksuine 
terässuojarakennekehineen. Sen jälkeen säteilyeroosion isotooppeja lisää pysäyttelevä 
alumiinisuojakalvo. 
 
 Jonka alla varsinaiset beetaelektronit vastaanottanut valofotonimuunnin, ns. loisteainekerros. Tämän 
synnyttämät sekundääriset röntgenenergiat kerättiin amorffiteräskuosiin. Mutta ennen kaikkea myös 
25mm paksuun lyijykristallilasin panssarointiin. IAEA:n tutkimuksien takia mm. Sony alkoi pelätä, että 
säteilyn kaivamat säteilyeroosion kuvapinnan säteilyeroosion häiriöt alkoivat näkyä 1966 kirjatiedoin 
liian kirkkaassa kuvaputkilasissa liikaa. Siksi tämä panssarinen erikoislasi haluttiin tieten myös 
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tummentaa mahdollisimman huonosti läpinäkyväksi. Peittäminen on ydinalan slougani. Tämä oli 
hupaisaa jo siksi, että TV-kuvaputkien läpinäkyvyys oli kuvakirkkauden keskeinen myyntietu. Mutta 
2000-luvulle tultaessa jatkuvasti kasvavat vauriot TV:n plutoniumkertymistä muuttivat lopulta k a i k k i 
viimeisimmät kuvaputkimaskit tummiksi kuin noki. Näin IAEA:n ydinturvajohtajistojen vaateista. Kansan 
kodeissa katseltiin silmät loistaen ydinsähköverkon tuomaa plutoniumin kyllästämää laitetta. 
Kenenkään juuri tajuamatta miten systeemi vääjäämättä muutti TV:t ihmiskunnan vaarallisimman 
ydinvoimaloitten plutoniumjätteen kestovarastoiksi ja pelätyimmäksi ongelmajätteeksi! 
                 ------------- 
 
TV-kuvaputki kerros kerrallaan 
 
Sony 19 tuumanen TV-putkinen tietokonepääte heti kun olin maailman ensi-illaksi poistattanut sen 
edestä elektronitykit ja takalasin. Huomatkaa erityisesti miten vielä 60 vuodenkin jälkeen näkyy 
ensimmäisenä isotooppi-ionisaation polttoläikkä. Eikä vaan yksi vaan u s e i t a ! Mikä kertoo, miten 
jatkuvasti nousseet säteilykertymät olivat joka tasoillaan biotoopeissamme vain lisääntyneet. 
Säteilytehot niin TV-putkessa kuin ydinvoimaloitten syöttämät plutoniumkanavasäteilytonnistot olivat 
kasvaneet pilviin. Poistettu säteilyerosoitunut teräspeltisuoja erilliskuvassa: 
http://kuvaton.com/k/Kuq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Kuq.jpg[/img] 
 
Itse kuvapintamaski takaa, elektronitykki ja sen tukilasi leikattuna pois: 
http://kuvaton.com/k/Ku4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ku4.jpg[/img] 
 
Samat Z- masaluvultaan jopa 250 arvoiset isotooppiläikät entistä kuolettavampina 20-kertaisin 
suurennoksin: 
http://kuvaton.com/k/K2j.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/K2j.jpg[/img] 
 
Sama maski läpivalaistuna edestä. Valkeana läpi loistavista alueista on beeta, ja röntgensäteilyeroosiot 
polttaneet jo kokonaan pois keskeisen alumiinisen suojapanssaroinnin: 
http://kuvaton.com/k/Kuc.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Kuc.jpg[/img] 
 
Maailman ensi- illasssa pääsemme kurkistamaan itse kauhun ytimeen. Reikäiseksi erosoitunut 
varsinainen isotooppikokoja alumiinipanssari takaa. . .Öö. .tai siis se mitä siitä enää ON jäljellä 
jatkuvista kaasuplasmasäteilyn loputtomista eroosioista jäljellä! 
http://kuvaton.com/k/Ku5.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ku5.jpg[/img] 
 
Lähestymme mikroskoopilla itsensä pahan silmää. Kyseessä on elämäni eräs vaarallisin kuvauskulma! 
Mutta teen ja ikuistan sen, jottei teidän tarvitsisi uhrautua. Edessänne avautuu jotain sellaista jota ette 
pahimmissa painajaisunissannekaan kodissanne uskoisi olevan. Suoraan raakkaa REAKTORI- 
plutoniumia j u u r i  sellaisena "siviiliydinreaktorituoreena kalmoterveisensä", niin lapsillenne kuin teille 
jollaisena se on jököttänyt IAEA- piiloissaan olohuoneissanne viimeiset 60 vuottaan. 10- kertainen 
suurennos: 
http://kuvaton.com/k/K2O.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/K2O.jpg[/img] 
 
Aina vaan lähempää jo 400-kertaisin suurennoksin plutoniumkontaktia teille. 
http://kuvaton.com/k/K28.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/K28.jpg[/img] 
 
Kierrämme IONI- kalmon etupuolelle. Ehkä juuri tästä kuvasta alkaa hahmottaa miten säteilyn 
erosoimat rauta-atomi-ionisaatiot poraavat ja suorastaan s y ö v y t t ä v ä t  tieltään läpi paksunkin 
lyijypanssarilasien. loisteaine on kauttaaltaan ruskistunut ja läikän keskeltä siihen on palanut jo reikiä 
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myös. Yksinkertaisen kuvottavaa säteilyeroosion työstöjälkeä olohuoneissamme, jonne sen ovat 
vuosikymmenet röyhkeät ydinsähkönsä pakkomyyjät raijanneet tuhoksemme: 
http://kuvaton.com/k/K2T.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/K2T.jpg[/img] 
                
 
 
 
 

620 IONIsaatiosta 4. 
 
TV- LASI säteilyeroosioista 
 
Jos joku luuli, että kaasuplasmoissa riehuvat säteilykirjojen eroosiot rajoittuvat esim. pelkkiin 
metalleihin, niin erehtyvät raskaasti. Itse asiassa koko TV:n kuvaputki turpoaa siihen alinomaa 
käytössään sitoutuneista säteilyvarastoitumisensa mm. hilavirheistään ja termisäteilyvarastoistaan. 
Nämä energiat tekevät kuvaputkistamme lehdistöissä tutuiksi pelätyiksi oikukkaan sattumanvaraisesti 
räjähtäviksi palopommeiksi. Lukuisien asuntopalojen syy on siis demottavissa lasiin varastoituvat 
säteilyeroosion energiaterveisiksi. Aihe, ydinalan syyllisyyksineen on toki ydinalan tyyliin TABU. Mutta 
henkeäni uhmaten silti senKIN mekanismit esiin kaivan teille lastemme turvaksi ydinrikollisuutta 
vastaan. Jo TV-putken leikkuuseen ryhtyessäni t i e s i n, että luokkaa joka k o l m a s TV-putki räjähtää 
varoittamatta ja tappavasti silmille. Asiaa siis tiedostin suunnattomana uhkana terveydelleni. Mutta 
koska tällaistenkin tietojen saanti, tai demomainen on 100 % pilkotettuna ydinalan toimesta. En kyennyt 
siitäkään ennakkotietoja hakemaan. . .Siispä riskillä ja tuurilla. itse leikkauksessa en kohdannut vielä 
asiaa, eikä millistä kaasupilliä katkoessani TV räjähtänyt.  
 
Piti kulua peräti 6kk tämän putken kanssa, kunnes keskiyöllä alkoivat kaarevasti putken pohjaan 
varastoituneet säteilyeroosioiden turvottamat lasi ukset ratkeilla. huomatkaa kuvastani miten lasi on 
säröillyt kaaressa juuri siitä mihin rajuin gravitaatiosta alas pudonnut säteilyjen kanavasäteilyionisaatio 
on osunut:  
http://kuvaton.com/k/K2W.jpg  
[img]http://kuvaton.com/k/K2W.jpg[/img] 
 
Yön aikana spontaanisti repeillyt säteilyeroosoitu kestävinkin panssarilyijykristalli latoutui lattialleni kuin 
taiottuna. mutta toki t i e s i n, ettei kyse ole taikuudesta. vaan TABU ja ennen kaikkea ydinalan tarkoin 
varjelemat TABU siitä miten säteilyn eroosioIONIsaatio tuhoaa ihan mitä tahansa kohtaamaa ainetta. ja 
kykenee vielä vuosikymmenienkin takaa säteilyvarastoitumistaan kylvämään silkkaa kuolemaa: 
http://kuvaton.com/k/K2h.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/K2h.jpg[/img] 
             -------------- 
 
Grafiitti 
 
– Nyt kun alkavat jo k a i k k e i n hiiriaivoisimmatkin ydinrikollispoliisit täällä neteissä himmeästi tajuta, 
että käytössämme siis ON ja TODISTETUSTI beettattronityyppiset laitteistot! Jotka kykenee tuottamaan 
taulukon mukaan. . antakaas kun tarkistan. . .JoO siis (1 y Röntgen/ s) huikeasti yli 200-kertaa 
taustasäteilyämme rajumpia säteilyEROOSIO/ IONIsaatiokeskittymiään niin eiköhän jatketa tästä! 
 
Eli otetaan nyt vaikka tällainen säteilyeroosiokuva tarkennettavaksi: 
http://kuvaton.com/k/KiG.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KiG.jpg[/img] 
 
Tällaisia IONIsaatiokuvia kun katselee, niin jopa perusmalliko näkee mistä on kyse. Eli kuvassa 
yläoikealta on tähän lasiin kerrytettyyn p e r ä t i  3-kerroksiseen erikoisgrafiittikerrokseen iskeytynyt v o 
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i m a k a s  ja vahva eroosioiva energiakimppu. Ihan samanlaisia iskueroosiojälkiä ja IONI-pakokuvioita 
olemme toimestani lukuisia nähneet jo paljon. 
 
Eli NYT ei ole kyse edes heikosta IONIsaatiopommituksia kestämättömistä esim. TVO:n 
erikoishappoteräksistä. Vaan koska näitä olen laajasti tutkinut. Halusin etsiä maailman tunnetusti k e s t 
ä v i m p i ä erikoissuperaineita. Ydinvoimaloissa tuttu reaktorinpönttöjensä perusaine, hiili(teräs) kun 
on viittä vaille TIMANTTI sopi mielestäni oikein hyvin kokeitteni verrokiksi. Hiili kun tunnetusti kestää 
tuhansien asteitten lämpöjä. Itse asiassa tuskin mikään kestää esim. lämpöjä niin mahtavan hyvin ja 
sulamatta. Sijoitin siis kohtioni tällä kertaa tyhjiöön. Erityisesti siksi, ettei ainakaan happiradikalisaatiot 
pääsisi iskemään. Voidaan puhua, että nimenomaan tämä demo on eräs rajuimman aineen IONI-testini 
ikinä. Jota olen kyennyt demoamaan. No mitä sitten ON tapahtunut? 
 
Huomaatte miten iskelmän sekundääristen IONIsoivien energiavuot ovat ympyröiden kuorineet 
kerroksittain alkujaan HARMAAN grafiittikerroksen pintaan mystistä VALKOpulverointia. Kuten AINA 
näissä IONIeroosiokokeisani aineen muutos ON PYSYVÄ! 
 
Tämäkin preparaattini on stabiloitunut jo päiväkaudet ja yhä vaan osasekunneissa palautuvaksi IAEA:n 
toimin valehdellut IONI-eroosiomuutokset on ja pysyy! Miksi? Koska IONI/ SÄTEILY- eroosiot ovat p y s 
y v i ä ! YHDESSÄKÄÄN tekemässäni sadoissa tämän kaltaisissa IONIsaatiokokeisani ei kerran 
IONIsoitunut aine palaudu, kuten ns. "virallisesti" väitetään! Tämä on koko homman oleellinen viesti. 
Kuten huomaamme myös grafiitin harmaus on poissa. TAAS muodostuu (alumiiniIONIsaatiokokeista) 
tuttua vitivalkeaa höytyväisjätettä. Tämä ei esimerkiksi ole hiilen oksideja. Jo siitäkin syystä, että 
homma tehtiin tyhjiössä hapettomasti. Vaan myös koska CO2 olisi karkaava kaasu. Mitä tuo outo 
valkea pysyvä ionisaatiopulverointi muuten ON? Helppo yksinkertainen ja simppeli kysymys 
nettiterroristipoliiseille. 
 
Ilman erillistä pyyntöä valokuvatuin vielä alueen reittymisen vastavalolähteellä ja 400-kertaisella 
suurennoksella. Kuten huomaatte 3- kerroksinen erikoisgrafiittipinta on t o t a a l i s t i  puhki! Kaikkein 
kestävinkin timanttipinta on kerta kaikkiaan "höyrystynyt" IONIsoituen säteilyeroosiotuen pois! Miksi 
näin, ei ole saanut m i n k ä ä n l a i s t a vastausta sen enempää SUPO, kuin STUK 
harhafyysikoiltamme. Mutta minulta tietävimmältä kyllä! Kyse on IONISOITUMISESTA 
kanavasäteilykaasuikseen. 
http://kuvaton.com/k/KiS.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KiS.jpg[/img] 
            --------------- 
 
Karamellipaperi.. . tai siis muovi! 
 
Tänne on kovin puuroisensotkuisesti esitetty ties mitä perustetta siihen m i h i n kenenkin miliisin 
mielestä nämä IONIsaatiokokeeni perustuvat. Ei siis muuta kun tehdään l i s ä ä  meitä kaikkia 
suunnattomasti kiinnostavia kokeita. Kuten AINA lähdetään liikkeelle siitä, että IONIsoidaan jotain 
sellaista, jota maassamme EI ole tehty koskaan ennen. Eli toki voin IONISOIDA miltei mitä tahansa 
materiaalia. Metalleja olen toki alkuun valtamuotoisesti IONIsoinut. Mutta onnistuu se muillakin 
materiaaleilla. Miten olisi vaikka sähköä johtamaton EI elektrolyyttinen MUOVI? 
 
Juu kuulen hyväksyvää läpinää. Ja t u s k i n edes minun pitää alleviivata, että muovi, niin muovi on sitä 
ainetta joka kulkee mm. sähköjohtimen päällä ERISTEENÄ! Siitä vekkuli kohde, ettei näinmuodoin 
IONISOIDU sähköä johtamattomampana elektrolyysissä? Eller hur? Vai pitääkö siitäkin tehdä 15-
plarinen essee esitelmä? Eli otanpa tuosta käsiini osuneen rapisevan ja kellertävän karamellipaperin. K 
a t s o t a a n  joukkovoimin nyt sitten kykenenkö IONIsoimaan tällaisen materiaalin: 
http://kuvaton.com/k/Kic.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Kic.jpg[/img] 
 
Muutetaan hiukan valaistusta, että osin selkenee: 
http://kuvaton.com/k/Ki5.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ki5.jpg[/img] 
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Sitten perusvalolla, ja tosiaan "Panda" sieltä tulee esiin! Tuskin pitää kerrata, että muovi myös palaa 
heittämällä esim. lämmössä. Tyhmemmille= nettirikosPOLIISEILLE kerrataan, että yläosan reikäinen 
pinta ON se IONIerosoitu puoli ja alempi yhä ehjä eroosioimaton puoli on siis osiolohko jota en 
laitteellani osin reikäiseksi eroosoinut IONEIKSI. Seuraavaksi jään odottamaan hölmistymisreaktioita ja 
jännäämään seuraaviin illuusiot murskaaviin kokeisiini ideointeja: 
http://kuvaton.com/k/KgY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KgY.jpg[/img] 
                --------------- 
 
Volfram. 
 
Tällä foorumilla haluttiin, että ionisoisin näkyviinne Posivan Onkalossa käyteltävää kuparia? Johan 
sekin onnistuu. Ensiksi kuva IONItuhotusta kuparikohtiosta: 
http://kuvaton.com/k/KXP.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KXP.jpg[/img] 
 
Minä taas puolestani halusin IONIsoida nimenomaan v a i k e i n t a  mahdollista, eli VOLFRAMIA! 
Erityisesti minua kiinnosti tässä aineessa se, etten onnistunut ensimmäisessä kokeessani kuin 
sinivioletisoimaan aineen pinnan! Koska kaikki nämä demoni teen ilman p i e n i n t ä k ä ä n  
apukirjastoa, tehden näitä jatkuvasti maailman ensi-iltaan. Niin jouduin "teknisistä" syistä käyttämään 
prosessin katalyyttinä myös kuparia. Kuparin ioneista tuli niin uskomattoman aggressiivisia, että 
kykenivät murentamaan katalysoiden viimein myös erikoisvaikean kovametallin volframin! Koetin 
erottaa pelkkää syvänviolettia tutun tummaa volframieroosion pysyvää jätetuotosta. Mutta se sotkeentui 
paljolti kuparin vaalean siniseen. Siksi kuvissani nyt on näiden kahden metallin IONItuotokset sekaisin. 
Mutta millaisin muodoin ja värein! Aivan huikeaa jo katsoakin prosessin etenemistä livenä: 
http://kuvaton.com/k/KXE.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KXE.jpg[/img] 
 
Todella outoa mömmökasaa siis. Ei muuta kun lähempää tarkastelua missä mennään: 
http://kuvaton.com/k/KX6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KX6.jpg[/img] 
 
Onnistuin saamaan nimenomaan tähän kasaan, ehkä kaikkein puhtaimpana juuri kiinnostavimman 
volframIONIen eroosiojätteen. Todella syvää koboltin violettia. Muistamaamme mämmin ruskeaa ja toki 
sinistä. Tuttu värikolmikko, joka esiintyy käytännössä a i n a  kun kuvaan IONISAATION aiheuttamaa 
säteilyenergiakohteita! On 100 % varmaa, että väritrio jollain koodekseillaan kertoo, että kyseessä on a 
i t o  metalli- IONISAATIO: 
http://kuvaton.com/k/KXe.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KXe.jpg[/img] 
            ----------- 
 
Volfram (palaute.) 
 
*Olihan hei aikasten hupaisaa huomata miten viimeistään tämä IONIsoimani volframin kaltainen k a i k 
e n  kestävän teollisuuden lippulaivan v o l f r a m i n  IONIerosointi laitteillani hiljensi jopa kärkkäimmän 
POLIISIn tuolla Pasi-foorumilla! Juttuinnot leikkaantunut nolliin jo vuorokausiksi kuin seinään! On 
taasen siis aika YDINturvapoliisien kokoontua tutkimaan m i t ä  tein ja onko kuvani ylipäätään a i t o j a 
! Oikeesti olen jopa itse kuin puulla päähän lyötynä siitä, että ylipäätään homma onnistui.  
  
*Vetyeroosiota? Kuinka ihmeessä se säikeistyvä kuparikatalyytti kykeni jälkipolttamaan maailman 
kestävimmän teollisuuden erikoismetallin mustavioletiksi pikipaskaksi kuin tyhjää vaan? Miksi v ä ä r ä 
elektrodi toimi? Näin siis nykytietoineni vaan k ä v i  eikä alan kirjallisuus anna pienintä vihjettä miksi? 
Ajattele, että kovametallia EI kyetä edes sulattamaan tuotteeksi! Koska sen käsittely on niin 
äärimmäisen kestävänä niin murskaavan vaikeaa! Ja nyt yhtäkkiä pystymetsästä joku "maallikko" 
kotioloissaan muuttaa tämän tähtipelaajan silkaksi hyhmäksi! On siinä taas herroilla päänkivistys, että 
mitä h i t t o a ?! Olen 100 % varma siitä, että nyt juttu viedään demottavaksi Cern/ USA:n 
ydinturvaspesialisteille! Ekat palautteet volframIONI kasoista heläytti mm. tällaisen kyselyn! 
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            -- 
Pasi-foorumin satoa 27.11.2010.[quote author=Buzzaldrin link=topic=7523.msg57431#msg57431 
date=1290850559] 
Onks toi niinku rahkasammal?[/quote] 
  
- Jaa niinku rahka . .ja Sammal päällekö? Toinoi. . . 
  
Niin kovin tunnettu erikoismetalli on toi nastarenkaissa käytetty volframi. Sellaisia kirkkaankiiltäviä 
tappeja auton painon alla ruopimassa ääri kestävinä. No samaista hyperkovaa ainetta käytetään esim. 
TIG- hitsauslaitteen yli +3 000C valokaaressa. IHAN siitä syystä, ettei volframi tuhoudu oikeastaan 
MISTÄÄN tunnetusta hävitysvimmasta maailmalla. Aine on vaan kirkkaankiiltävää, eikä siitä juuri edes 
tummene. 
  
No meikäläinenkin kokeili miten tuollainen erikoisjaloteräs reagoi IONIsointilaitteistoni syytämään 
energiaan. Pinta sinistyi kyllä lupaavasti, mutta en saanut m i l l ä ä n riittävästi laitteistoistani irti 
energiapulsseja jotka olisi muiden metallien tapaan p u l v e r o i n u t  sen silkaksi ällötappaviksi 
metalliseksi atomitason IONEiksi! 
  
No sitten mulla "välähti". Oivalsin "miten" TVO:lla näkemissäni SÄTEILYIONISAATIOeroosiossa aine 
saa tutun "tummankuolettavan" pulverimuotonsa. Ja tosiaan. . .  
  
V O L A A ! !! 
  
Tuo PYSYVÄSTI IONISOITU kasa, jota sanoit hauskasti "rahkasammaleeksi". On siis t o d e l l i s u u d 
e s s a  maailman ensi-illassa demottu kuvaus siitä miten ydinvoimaloitten STEILYIONISAATIO 
murentaa teollisuuden tähtikestävimmÄN erikoisjalometallinkin! . . .  
  ____________________________________________ 
  
Temppuni näytti kerta kaikkiaan MYKISTÄNEEN YDIN- komissaarit paskat jäykiksi! ;D  Eikös vaan 
muuten tuo kuvaamani VOLFRAMtorttu muistuta uhkaavan tummana "pikipaskana" ihan kenen VAAN 
illuusioitanne siitä, että ylipäätään m i k ä ä n  aine kestäisi säteilyionisaatiota! 
  
Olen kyennyt siis ionisoimaan KAIKKIA tunnettuja ydinalan laitteistoissaan käyttämiä aineita. Ja mikä 
kauhistuttavampaa POLIISEILLE. ÄÄRETTÖMÄN HELPOSTI! 
  ___________________________________________________________  
  
PS. Tiedän v a r s i n  hyvin, että kovametalliseoksia mietittiin mm. tulevien ydinvoimaloittenne aivan 
KESKEISIKSI suojakuoriksi. Esim. Cernin "fuusiolaitteisiin" yms. myös tulevaisuuden 
ydinvoimalaratkaisuihinne. Nyt voin aivan a v o i m e s t i  osoittaa ETTEI TULE TOIMIMAAN 
SIELLÄKÄÄN! 
            ----------------- 
 
Tantaali 
  
Tässä vain kännykällä näpsäisty kuva tanataalin IONIsaatiokokeiluistani. Tantaali on myös eräs 
kestävimmistä erikoismetalleista, joihin pääsee kansalainen helposti käsiksi. Kysyt 
elektroniikkaliikkeestä vaan "tippatantaalikondensaattoria". Murennat kondensaattorin räikeän 
punaisen, sinisen, vihreän tai oranssisen kuoren. Kiinnität sisuksen mustasta mötikästä lähtevän 
metallilangan johtimiisi.  
  
Jos katsot tuota kuvaani tarkemmin, huomat muutaman kiinnostavan yksityiskohdan. Tantaalinappi on 
kytketty + napaan. Pidetään hiukan irti vedestä, ettei ohut kuparilanka katkea hetimiten. Tantaali on 
sintrattuna metallisena jauheena. Koska myös tantaalin sulamislämpötila (+3 017C) on hurjan korkea. 
Myös kemiallisia happoja vastaan tämä kovametallinakin käytetty erikoisluja metalli suojautuu 
muodostamalla vahvan, jämäkän  ja paksun mustan sähköä johtamattoman oksidikerroksen. Juuri tällä 
ominaisuudellaan tippatantalin eristys tehdään. Kyseinen kondensaattori jopa korjaa saamiaan 
sähköläpilyöntejään.  
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Mustan oksidisen napin alta voi vaivoin erottaa valkean limamaisen noron. Joka villisti, kuin etanan 
limavana valuu suoraan alas lasin pohjalle valkeanaan. Jostain syystä siis sysimusta tuottaa valkeaa 
IONIsaatiokarstaa. Tämä alleviivaa, ettei kyse voi olla tantaalin perusoksidoitumista. Tässä jälleen 
kerran mielenkiintoinen yksityiskohta siitä miten demoamiset alati tuottaa jotain v a l l a n  muuta kuin 
alan kirjallisuus väittää. Parhaillaan minulla on mikroskooppini rikki. Enkä voi näyttää vielä tarkemmin 
millaista IONIjätettä tantaalista tulee. Mutta kakkoskuvaani olen ottanut mustassa paperissa olevasta 
valkoiseksi kuivuvasta vaseliininharmaasta tantalin pysyvästä ionisaatiotuhomassastaan. Tahnassa lillii 
se musta nappi, joka lopulta paloi poikki langastaan. Kuvan reunamilla olevat valkeat läikät ovat jo 
kokonaan kuivunutta tantaalikarstaa. 
 
http://kuvaton.com/k/KPY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KPY.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/KP7.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/KP7.jpg[/img] 
            ------------ 
 
LIHA! 
 
IONIsoiminen näköjään onnistuu käytännössä millä tahansa aineella. Mutta seuraavassa kokeessa piti 
vatsan kunto olla kohdallaan. Ehkä termi "Hauskaa YDIN- IONIsaatioJoulua by TVO/STUK/Posiva!" 
Olisi kuvaavinta. No yhtä kaikki välillä kuvasin, ja välillä buklailtiin. Tai no katsokaa itse. . . Mietin 
pitkään miten mahdollisimman aidosti valottaisin kuviin sitä mekanismia mitä SÄTEILY 
IONIsaatioeroosio elävän ihmisen elimistössä kuvattuna sitten tekee? Juu siis happiradikalisaatiota ja 
muuta sellaista, josta tulee hetimmiten mieleen kuukausien mädättämisprosessit ja kaikki sellainen 
etova. Ei vaineskaan! Niin uskomattomalta kun saattaa kuulostaa kuvien välit lasketaan muutamissa 
tunneissa. Eli "ihmislihasimulaatio by jouluinen kinkun palas." Jotta tajuaisitte m i t ä  TVO/ Posivat on 
miljoonille tekemässä. Tässä demon mukainen ehta ja ennen kaikkea tuore "liha": 
http://kuvaton.com/k/7in.jpg[/color] 
[img]http://kuvaton.com/k/7in.jpg[/img] 
 
*13.12 tuli "kentältä"ilomoitus, että kuva tuhottu! SUPO 100% TAAS paniikissa asialla siis! Lähetän sen 
siksi uusin osoitteistoin. Aivan uskomatonta, ettei nykyneteissämme saa enää POLIISIen jatkuvasti 
sensuroimatta, häritsemättä ja EU-rikollisesti estelemättä esittää edes tällaisia "kinkkiukuvia". Siksi vielä 
uusinatkuvana Kuvaton.com. 
http://kuvaton.com/k/79R.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/79R.jpg[/img] 
Ihan normaalia jouluista peruskinkkua siis en SUPO:n pellejen mukaan saisi postata. Todella omituista 
aivovammaa poteva intanssi meillä nämä Anne hÖlmlundilaiset räkäröyhkeinä on! 
 
Seuraava kuva. . Öö. . Siis nyt on alkukuvasta kulunut muutama tunti ja IONIsaation on annettu 
vaikuttaa konkreettisella tuhovoimallaan potraan potkaan. Muistamme miten ionisaation 
perusväriskaalaus on ollut koboltin sininen, syvä violetti ja lasittuva ruskea. Käytännössä kaikissa 
IONIsaatiodokumenteissani toistuva perusväristyskaalaus. No, hei katsokaa itse! Huomatkaa eri 
paloissa selkeästi erottuvat uniikit värimuutosvyöhykkeet. Jotka kertovat ionisaatiotuhon määreet. 
Lihassa on erikoisesti mainittava mm. raudan klassinen kulkeutumiskaavio IONIsaatienegian paineen 
vaikutuksesta. Jopa minulle oli silti yllätys, miten väriskaalauksesta paistoi silmävalkuaishermoon 
syvään violettiin asti: 
http://kuvaton.com/k/7is.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7is.jpg[/img] 
 
Jos v i e l ä  pysyi mahassanne, niin hyvä. Nimittäin seuraavassa e n ä ä  tuskin: 
http://kuvaton.com/k/7im.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7im.jpg[/img] 
                      -- 
PS. Näitä SÄTEILYIONISAATION kokeitani tehdessäni eletään 7.12.2010. Sain postipakettina aamulla 
kauan odottamani No3 mikroskooppini. Ydinturvaosastoilla kun on barbaarinen "tapa" räjäytellä 
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laitteistojani ja sekoilla EU:n sananvapauslaeista pätkääkään piittaamatta miten huvittaa. 
Perusrutiinillaan tämä SUPO- kuona tunkeutuu yksityisiin tietokoneisiin, tiedostoihin. Silpoivat miten 
huvittavat kahden yksityisenkin välistä nettiliikennepostia miten lystäävät. Itsenäisyyspäivän 
liikenteissäni oli postejani mm. pätkitty ja nimenomaan muuteltu määrätietoisesti sekoittaen apinan 
raivolla. Sama peeloilu jatkui toki hetimiten kun sain uuden mikroskooppini käyttöasetteluun. 
Tietokoneeni kaukokaadettiin ja sisään tunkeuduttiin mitä ihmeellisimmin seurauksin. SUPO oli 
selkeästi enemmän kuin tuohtunut mm. kirjoitusmateriaalien arkistoinnin osaavuuteni laajuuksista. 
Arkistointini sekoiteltiin ja muokattiin täysin. Kyse EI toki ole klassisesta virushalvaannuttamisesta. 
Vaan "sofistikoidummin" arkistoistani on s e l k e ä s t i  noukittu mulle malliksi millaisia kirjoituksia NSA 
ja USA eivät missään nimessä halua jäljiltäni lukea! Juu tieto on otettuna vastaan. Enkä yhtään 
epäilekään, ettei modeemieni kautta tällainen sekoilu CIA-miehiltä onnistu. Kiitän ja kuittaan, l u p a a n  
pyhästi jatkaa vähintään samoilla taituruustasoillani. Joka näköjään kiinnostaa kansainvälistä IAEA- 
ydinrikollisosastoja myöten.) 
             -------------------- 
 
Palautetta "LIHA" PV-foorumi 09.12.2010. 
 
HUHHUH! Täytyy sanoa mailisnuutinen että nyt kyllä todistit (ainakin minulle) melkein kaiken puhumasi 
todeksi. Ei helkkari, minkä näköstä...  
 
En kyllä tosin usko, että vaikka kuinka moni ajattelisi samalla tavalla kuin sinä, että jotakin saataisiin 
tehtyä. On se kumma kun tälläinen pieni maanpläntti altistetaan uusien ydinvoimaloiden testaamiseen 
yms. pelleilyyn   
               ------------ 
 
KURKKU 
 
HYVÄ ON! Kasvissyöjät tietysti tunki iholle, sukseen "kinkkukuva IONIsaation jälkeen" että heille 
kanssa "kunnon" IONIsaaatiopläjäys! Koska olen tunnetusti maassamme kärkiosaaja näissä niin 
pitäähän sitä yleisöään kuunnella. Kurkku on tuttu ja esteettisesti mielenkiintoinen, ellei peräti "kiihkeä" 
säteilyIONIsaation eroosion demoamisen kokeilematon kohteena. Ei pelkästään siksi, että sen massa 
on likimain pelkkää vesitäytteistä solukkoa, kuten mekin. Vaan j u u r i  siksi, IONIsaation keskeisin 
ominaisuus on säteilypaineesta puhkoa solukkokalvojamme. Tästä seuraa tietysti voimakasta 
verenvuotoja, sisäisiä tummankukertavia verenpurkaumia ja nestevettymisiä säteilyaltistusten 
punoituksineen. No hei kurkun tapauksessa tietysti solutumien invaasiota ulos valkovaahdon koskina 
vapauteen. Ongelmallisinta ko. demossani oli saattaa kirkkaat ja heikosti näkyvät vuototatinat 
kuvattavaan ilmiasuun. Kokenutta ei toki laitateta. Herkkukurkun viipale, jotta vesi kieleen tulee, ikuisen 
hehkeän tuoreena: 
 
(Käytän tässä muutokseksi Aija-palvelinta, koska eiliset kinkkukuvani kaatoivat k o k o  Kuvaton.com 
palvelimen!) 
http://www.aijaa.com/v.php?i=7165179.jpg 
[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=7165482.jpg][IMG]http://i6.aijaa.com/b/00779/7165482.jpg[/IMG][/
URL] 
 
Ah auoa ja sitten pala potretista IONIsointilaitteistoni energiatuottoon. Muutama tiima kuluu ja tulosta 
syntyy tuttuun sylttytehdastyyliinsä hehkuherkästi! No johan tuolla kulmakassit mustaantuu lupaa 
kysymättä. Ja . . hei eikös vaan valkoista vispilänkauppaa tuiki toisista solukerroksista ulostukseensa. 
Tämäpä, tämäpä taas p ä r ä y t t ä ä !. .Yhtä kaikki katsokaa mitä muutaman tunnin päästä uuden 
aamun auer tarjoaa. Söisitkö tätä made by TVO/Posiva materiaalia, josta ei edes STUK voi tuttuun 
lahjottuun tyyliinsä kertoa yhtään pahaa sanaa IONIsaatioiden säteilytuhona. Kuittaan tutusti ja 
alleviivaan, ettei kuvien aikaero ole kuin muutamia tunteja! Näinollen siis "virallisesti" kurkku on kinkun 
lailla y h ä  tuoreustakuun mukaan, ÖuH, terveellistä ja turvallista naposteltavaa.  
 
http://www.aijaa.com/v.php?i=7165227.jpg 
[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=7165227.jpg][IMG]http://i7.aijaa.com/b/00898/7165227.jpg[/IMG][/
URL] 
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         -------------- 
 
OMENA 
 
Taas onnistuin simuloimaan IONIsaation eroosion mekanismeja yli odotusten. Vatsasi ei tule uskomaan 
sitä mitä silmäsi kertoo. Nimittäin, ettei näiden kahden kuvan välissä ole kulunut aikaa tuoreesta 
omenasta IONIsaation syömään. . Öö? No hei koska teen tässäKIn pioneerityötä, niin en löydä edes 
sanastoa, saati kirjallisuutta. Kertomaan "mitä" IONIen ruhjoessa ja eroosoidessa reaktorissa toimivin 
mekanismein aineesta muodostuu. No ensin siis kuva auvosta alusta: 
http://www.aijaa.com/v.php?i=7166160.jpg 
[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=7166160.jpg][IMG]http://i7.aijaa.com/b/00236/7166160.jpg[/IMG][/
URL] 
 
Aijalla jatketaan, koska Kuvaton.com menetti luottoaan kaatuessaan SUPO- sekoiluihin mm. tänään. 
Eli, . . niin tosiaan edes minä en tarkkaan osaa kertoa mitä "ainetta" tämä p y s y v ä IONIsaation 
muutos on omppupolollemme tehnyt. Tästä mitä näemme erottuu kyllä, miten vasemmalla omenan 
olemus on itse asiassa liki muuntumaton. Jatkaessamme matkaa kuvassa ylemmäs oikealle joutuu 
maha koittokierroksilleen. Värikirjot ovat vanhoja tuttuja ja uniikkeja, j u u r i jostain syystä vain a i d o l l 
e  ionisoitumisvyöhykkeille liki aineesta riippumattomia. Eka reuna, pienemmällä IONIsaation 
energiatuhoille altistuneena "lasittunut" ruskea. Tämä on vanha tuttu värimme mm. raudan röntgenien 
ja beetaelektronien säteilyeroosiomaailmoistamme. Väri tummenee sinertävään ja röntgenpolttojen 
tutuksi syvän violetin sinimaailmaan. On a i n a  yllättävää m i k ä  on se mekanismi, joka näissä 
IONIsaatiotuhoissa muuttaa aineen, kuin aineen tälle omintakeiselle kolmoisvärimaailmalle. Hiukan 
aineesta riippuen eri nyanssein. Mutta a i n a  sen voi a i d o k s i IONI-eroosioksi noista taata: 
 
http://www.aijaa.com/v.php?i=7166205.jpg 
[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=7166205.jpg][IMG]http://i3.aijaa.com/b/00845/7166205.jpg[/IMG][/
URL] 
 
Omenan IONIsoimisessa oli mielenkiintoisia sivujuonteita. Käytin IONIpommitettavan kappaleen 
tukemiseen TVO:n kaikki testit läpäissyttä happoterästä. Vaikken edes pommittanut sitä 
pääionisaattorilla, niin silti siihen syöpyi IONIsoitavasta omenasta selkeä sormiin tuntuva kolo! Tässä 
kuvaa siitä: 
http://www.aijaa.com/v.php?i=7166216.jpg 
[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=7166216.jpg][IMG]http://i3.aijaa.com/b/00653/7166216.jpg[/IMG][/
URL] 
 
No, TVO:n tusinarakenteille IONIsaation tuottamat suuretkaan reiät eivät ole outoja esim. OL-3 
sekoiluja seuraaville. Mutta omenasta erittyvä ionisoitunut kaasuuntuman tuhon tehot esim. t o d e l l a  
kestävässä volframisessa tukitangossaan yllätti jopa minut. Tästä kuvasta osaava hahmottaa erityisen 
uniikit 3 IONIsaatioeroosion perusväritykset, jälleen kerran. Huomaa miten spesifikoituneita värit on: 
http://www.aijaa.com/v.php?i=7166245.jpg 
[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=7166245.jpg][IMG]http://i3.aijaa.com/b/00289/7166245.jpg[/IMG][/
URL] 
 
 
 
 
 

621. Kahdenkeskistä 6. 
 
26.11.2010 
 
> Aika ähkypaketti tuli päivityksenä taas, mutta eipä siinä mitään. Pisti  
> vaan vähän tökkimään se plutoniumin mainostus; ei se läikkä mitenkään voi  
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> sitä olla! 250-atomimassaiset atomit olivat esimerkkinä skaalan  
> ääripäästä, tästä jo puhuimme, niin ei se läikkäkään silloin voi olla sitä itseään! 
 
*TV ja radiotekniikka 1966" Tammen kirja kertoo y k s i s e l i t t e i s e s t i , että TV-kuvapinnalle 
iskeytyvät alkuaineet massaluvultaan j o p a Z-250. Tässä EI ole mitään epäselvyyttä! Itse asiassa jos 
katsot liitetiedoston luetteloa huomaat koko homman jujun. Noin korkealla massaluvuilla on, ei 
pelkästään Pu-239 vaan l e e g i o  100 % KEINOTEKOISIA radioaktiivisuudessa muodostuneita 
alkuaineita. Tämä on koko homman se "HOT". Ja miksi "uustekoaineet" ylipäätään erottuivat 
materiaalista ulos. Mistä sitten aineet on putkeen tullut ydinvoimalaitoslinjojen lisäksi? No . . . 
 
 A/ Raaka-aineet on kierrätyshetaleina k o n t a m i n o i t u n e e t  säteilyioneista. Sanotaan, että juna 
joka toi malmin Tokion tehtaalle ohitti matkallaan parikin beetasoihtukeskittymää. Tai hilarautojen 
valmistuksessa kierrätettiin 1962 purettua USA:n ydinvoimalaitoksen C- subin teräspumppua, jossa oli 
raa‘asti säteilyeroosiokarstaa. B/  Ehkä tutkittu englantilainen TV-kuvaputkea käytettiin 3,8km päässä 
Sellafieldistä olevassa taloudessa. Kuumat radioaktiiviset plutoniumpölyt imeytyivät SUORAAN ilmasta 
koneen pintalaseihin ja metallipintoihin hetkessä kiinni palaen. Sieltä huokoistaen lasia lisää TV-
putkessa olevaan tyhjiöön imeytyen. C/ Ehkä koko laboratorio, jossa putken karstoja tutkittiin oli 
miehitettynä sellaisilla tutkijoilla jotka olivat vuosia ennen tehneet sivubisneksenä ydinasekokeitten 
näytteenottoa ja kuljettivat niin elimistössään, kuin ihan ydinASEkokeitten pölyjä eri tavoin näytteisiin.  
 
*Mehän toki t i e d ä m m e , että koko biodiversiteettiämme myrkyttää tuhansien ydinasekokeitten, ja 
beettasoihtuavien ydinvoimaloitten laajasti kylvämät "sitä ihteään" olevat partikkelimeret. Ei tässä 
olekaan oleellisempaa kuin ne mitkä ympärillämme JO liikkuu. Eli Fallströmmien maininnat siitä, että 
kussakin ihmisessä on SISÄLÄÄN jo miljardein Pu-239 atomeja PITÄÄ PAIKKANSA! Juju tuossa TV 
kuvaputkessa on raadollisimmillaan siinä, että nämä olemassa olevat r i k a s t u v a t kuvottaviksi 
anomaliakasoiksi pilaamaan kuvaputket. De facto! Toivottavasti alat oivaltamaan, miten mekanismit 
hyrrää. Eli plutoniumia ON 100 % varmasti noissakin kuvaamissani TV-putkijämien kasoissa. Mutta 
montako prosenttia on mistäkin lähteistä on osin hakusessa.  
 
* +++..Kanavasäteilyn ioneilla nyt vaan ON kiivas kykynsä rikastuttaa itsensä suurjännitekenttien 
vietäväksi! Myös 100 % varmasti koronarengaskulkeumien tuomina ydinvoimaloista. Minä taasen t i e d 
ä n , että esim. 400 000V YDINvoiman avojohdinlinjojen linjaliikenteet ovat kuin tornadoja imuttamaan 
itseensä kaikkialla satavia . . niin plutoniumeja, frankiumeja yms. Ja kymmenittäin muitakin 
ydinvoimaloitten syytämiä luonnottomia +++..kanavaionisaatioita itseensä lennosta. Väitänkin, että 
ydinvoimaloiden linjojen alumiinijohtimista on tullut kansallinen isotooppien, plutoniumsaastan 
kierrätysmateriaalia.. . Öö. . että muista tämäkin, kun seuraavan kerran ryyppäät plutoniumista oluttasi 
kierrätysalumiinisesta tölkistä!) 
 
*Otetaan vielä esimerkki. Intiaanit e i v ä t juuri sairastuneet menneisyydessä poltellessaan tupakin 
lehtien savuja. USA:ssa ihmeteltiin m i k s i  vain nykyinen tupakan savu on niin tappavaa ja aiheuttaa 
alati kasvavasti syöpää. Katsottiin kartalta ja huomattiin miten USA:n tupakkipellot piirittivät 
systemaattisesti juuri ydinvoimaloita, uraani/ jätekaivoksia ja ydinasetehtaita. Tajuttiin kauhistuen, että 
80 % jopa yli 90 % tupakin savun tuottamista syövistä oli merkattavissa. . .niin kuka edes yllättyy. 
Pelkästään tupakin lehtiin imeytyneitten ja siitä keuhkoon kulkeutuvien PLUTONIUM säteilyjen 
aiheuttamiksi!  
 
*Tupakki oli vielä kasvina bioaktiivinen kooten juuri plutoniumia ympäristöstään. Tällaisen vuotaessa 
julkisuuteen on liki siitä asti tehty myös tällä EU:ssa miltei mitä tahansa että ihmiset lopettaisivat tupakin 
polton. Ei siis "niinkään" tupakkikasvin itsensä vaan sen mukana kulkeutuvien 100 % keinotekoisten 
alkuaineiden takia. Juuri kuten TV:n kuvaputkiakin ryydittävien aineiden levitykset ihmisasuntoihin 
kiellettiin! Kätevää tässä on tietysti se, ettei kansalle IAEA halua k e r t o a  miksi sekä tupakki, että 
silmiemme alla muhivat plutoniumiset TV-kuvaputket yms. on hiljaisuudessa murhaajiksi tullut ja 
totaalisti kiellettäviä. 
          ------------- 
 
Kirjoittanut: manoil 
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Lainaus käyttäjältä: manoil - tänään 26.11–10.kello 14:47:41 
Otapa nyt huomioon, ettei ionisoiva säteily irrottele ja kuljettele metallia toiseen paikkaan, kuten 
kemiallinen elektrolyysi. Eli jos ionisoiva säteily irrottelee elektroneja, niin metallissa kulkee tilalle uusia. 
Toki tiedät, että elektronit metallissa on hyvin liikkuvaisia, sähkönjohtokykyhän perustuu tähän. 
Olet totaalisen väärässä, kun vedät yhtäläisyysmerkin kemiallisen elektrolyysin ja ionisoivan säteilyn 
välille. Edellinen liottaa metalliatomit ioniksi ja kuljettaa niitä sähkövirran avulla. Jälkimmäinen ei 
kuljettele metalliatomeja mihinkään, ainoastaan irroittelee hetkeksi ulommalta kuorelta elektroneja. 
Siinä on hurjan iso ero. Mutta sinä tapasi mukaan oiot mutkat suoriksi ja teet fysiikasta mahdotonta 
sillisalaattia.  
 
            -- 
[b][color=red]A/ Elektroni EI OLE IONI![/color][/b]  
 __________________ 
 
B/ Elektronin massa on v a i n 0,511Mev. Kun taas esim. vetyatomin massa on 938,767MeV 
 
C/ Kim Fallströmin esittämä peruskemiansa tuntema MINIMIperusioni OH- on tämäKIN massaltaan 
huikeasti elektronia ISOMPI  
15 020,78MeV 
 
Elektronin irti-ionisoiminen EI siis poista massaa kohteestaan käytännössä lainkaan! Kun esim. 
elektrolyysissä Outokummussa kuparia IONIsoidaan siirretään AINA kokonaisia atomeja, jopa 
molekyylejä. Siksi massat IONISOIDEN katoaa energian hyökkäyskohteista pois.  
 
Esimerkiksi metalli kestää JUURI siksi säteilyn EROOSIOTA runsaasti, että se kykenee sähköä 
johtavana kaappaamaan omasta metallihilarakenteestaan RUNSAASTIKIN elektroneja, ennen kuin 
alkaa murenemaan IONEIKSI. Eristeessä on TÄYSIN toisin. Eriste menettäessään muutamankin 
elektronin menettää kemiansa valenssisidokset ja murenee atomaarisesti heti. Siksi TVO:n 
säteilyeroosoidut muoviset Banduitsiteet muuttui pulveriksi säteilyeroosiossa muutamassa 
kuukaudessa!  
 
Vaikka metallilla on siis elektroninen "puskurinsa" hilastaan niin tämä EI tarkoita sitä, ettei metalli 
murenisi elektronipuutokseen! Metalli kyllä eroosoituu, mutta siis viiveellään. Kun sen 
elektroniavaruudessa on liian vähän elektronipilvivarastoitumaa. Voidaan sanoa, että metallissa on 
eroosiossaan "hysteriakynnys". Ennen kun alkaa muuttua. Kun metalli muuttuu näin ioneiksi, puhutaan 
"kanavasäteilyionisaatiosta".  Säteilyn puhaltamat tällaiset tyypilliset  ionit ovat vahvasti 
elektroniköyhinä ++.. ionisoituneita. 
 
 Kun säteily, sähkökenttä, beetasäteilyeroosio, gamma, lämpö yms. poistaa ENSIN aineesta sen 
rakenteet KOOSSAPITÄVÄ elektronipilveä niin se sekundäärisreaktiona vapauttaa aineesta myötään 
FYYSISTÄ atomia. Kun Kim kertoi systeemistä 2* H2O irtoavan fyysisen vaeltavan OH-  IONIN. Se ei 
toden totta tarkoita elektronin poistumista, vaan sitä, että systeemistä KATKOTAAN ensin irti veden 
koossapitävä valenssielektronisidokset. Näin se aineen kemian muuttuessa= "plasmoittuessa" siirtyy 
sitomaan itsensä hapen ja vedyn ioniin ylimääräisellä elektronillaan.  
 
Oletetaan, muodostunut ioni oli happiradikaali. Tällöin ionissa on vedyn 1 protoni ja yksi elektroni+ 
hapessa on 8 protonia 7 neutronia ja 8 miinus elektroniaan +1 ylimääräinen miinuselektroni. Kuten 
huomaat miinuselektroneja on y k s i  "liikaa". Jolloin tämä tekee siitä sähköisesti miinuspainotteisen. 
Siis miinusIONIN! 
               -------------------- 
 
29.11.2010 
 
> Volframin liukeneminen mustaksi hötöksi oli siitä erityisen yllättävää,  
> että kuparihan meni samalla! Laitoin ne eteenpäin Tieteeseen. 
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*JETTE FINT! Nimittäin SE oli YLLÄRI myös mulle! Varsinkin kun ekassa kokeilussani volframi v a i n 
mystisesti hienoisesti sinistyi. Sitten lakkasi jopa kaasujaan KUPLIMASTA! Tämä kertoi silloin minulle, 
että erikoisjaloteräkseen tuli jokin mystinen sähköä eristävä erikoispassiivipinta. Samanlaisen saat 
aikaan mm. rikkomalla sinisen tai punaisen sellaisen pisaran näköisen elektroniikkalaitteitten 
TIPPAANTAALIKONDENAATTORIN sisuksen esiin. Tantaali suoltaa pintaansa "jonkinlaisen" 
erikoisoksidikerroksen. Jota käytetään tämän erikoismetallin kondensaattorin elävänä automaattisesti 
korjaantuvana eristeenä. K a i k k i , ns. tantanalikondensaattorit perustuvat tähän tunnetusti erittäin 
kestävän erikoisinstrumenttien työkalumetallin erityiskykyyn. Mitä ilmeisimmin nyt MYÖS volframilla on 
sama piirre. On varmaa, että sotkemalla elektrolyyttiin kupari- ioneja saadaan joku "katalyyttiprosessi" 
joka erityisesti rikkoo sekundääriskatalyyttisesti hennon suojaoksidin. Esim. alumiinista tällainen. 
Alumiini suojaa itseään muodostaen happea vastaan alumiinioksidia. Se on s a t t u n e e s t i  muuten 
superkestävää safiiria= jalokiveä! Tuon alumiinin safiirikerroksen saa kuitenkin pettämään tipauttamalla 
siihen esim. katalyytitiseksi leejireeringiksi elohopeaa. Tällöin alumiinista kasvaa ulos ylöspäin 
jäävuosimaisesti hurjaa vauhtia kuin pursottavaa l u n t a! Tämän traaman olen livenäkin tehnyt, joten 
videoon t o d e l l a  mielenkiintoista myös tämä. 
 
> Hyvä, että Söyring osaa jo erottaa lentoruiskutusviivat taivaalta! Tyhmää  
> tosiaan, ettei voi olla kuvaa mukana, mutta uskon kyllä häntä. Voihan  
> Helsingin herrat esimerkiksi suututtaa toiminnallaan jonkun Euroopan tai  
> jenkkien pääjehun, joka ihan vaan näytösluonteisesti vetää parit viirut:  
> "Ei teistäkään välitetä, jollette miellytä meitä tarpeeksi." pääasia,  
> että ihmiset alkavat ilmiön huomaamaan! 
  
*Joo siis "jokin riita", ON toki tässä taustamahdollisuus. Mua kuitenkin tutusti enemmän k i u s a a , 
miten kiivaasti joku. EI herra nähköön siis SÖYRINKI!!! (Söyrinki on jostain kauempaa Itäsuomesta, ei 
Helsingistä.) Vaan joku ihan muu ulkopuolinen, liki v a r m a  SUPO- disinformaattori väittää yhdessä 
sun toisessa foorumeissa tarkoitushakuisesti Helsingin ylilentojaan! Mutta EI k y k e n e  valheitaan 
edes kuvaamaan! Sen verran olin skeptinen ja kyselin muilta. vastaus oli a i n a  se, että Espoossa, ja 
"liki Lautasaarta". Muttei KESKUSTASSA! Katsonet kuvistani miten JOPA Raumaa kartettiin 7-
käännösviivallaan rajoilleen? Olen siis tätä mieltä kunnes, ja j o s  joku muuta pystyy todistamaan. On t 
o k i  mahdollista, että tehdään vaikka vaan pari "vesainhöyrylentoa" yli Helsingin. mutta hei kamaan 
man! Et kai sä itsekkään usko, ettei tuollaisista Helsingin miljoonasta j o k u  ottaisi kuvia i k i n ä, edes 
käskytettynä  nettiin livenä!? 
           -------- 
 
Subject: Re: pizzaa ja plasmaa 
 
 
Vai sellainenkin "väärä numero" tuli! 
 
*100 % häirikkötoimintaa. 2010 viikon 50 klo 0:33 herätyshäirikkösoitot ja 20:30, "oletteko tilanneet 
pizzaa?" Häirikkösoittelujen tekijänä TVO:n insinööristöt, ja muu SUPO kangsteristot! 
 
Plasmapallosta kuvat olivat mageita ja totta kai hurjia myös kun säteilytetyistä   
lampuista erottui selvästi niitä hotspotteja. 
 
*Eikös päräyttänytkin!) Tuollainenkaan mötkyläinen pallo ei enää maksa kuin 13-21e, vähän koosta 
riippuen. Lisäksi näyttää videolla hehkeältä. 
 
 Mutta onko  plasmapallossa siis ilmaa? Silloinhan purppurat värisävyt edustavat   
juuri beetasoihdun väriä! 
 
*Siis laite on niin TABU, että oli jopa mulle yllätys, miten se perustuu niin ikään suunnattoman vähän 
tunnettuun megahertsien Luokkaseen "teslakäämin radiolähettimeen!" Plasmapallossa tosiaan ON 
sekä ksenonin sininen, että niin ikään ilmakehän neonin-, happi-ionisaatiosta tuttua punaa. Koska sen 
valo on tosiaan selkeän kaksivärinen, on syynä monniseoskaasut. Laitteelta puuttuu myös syystään 



1064 
 

klassiset eroosoituvat metallielektrodit. Lisäksi juuri vain ohennettu ilma on todellakin kaikkein halvinta, 
mitä plasmapallossa muuta voisikaan olla. 
 
Toinen äärimielenkiintoinen tieto (jonka sinäkin ehkä sait?) on että   
eräs henkilö on testannut kehostaan eri alkuaineiden pitoisuuksia   
vuosien ajan ja nyt tuloksissa oli moninkertaiset määrät URAANIA!   
Moninkertaiset paitsi aiempiin vuosiin, mutta myös suositeltuun   
enimmäismäärään nähden. (Mikä se on ja mistä se löytyy, en tiedä.)   
Tyyppi asuu Uudellamaalla, mutta tarkempia tietoja ei halua esiin. 
 
Mistä voi olla kyse? 
 
*Tuossa oli e r i t y i s e n  mielenkiintoista, että "jyrkästi lisääntyneet". Niin jopa "sinä" ihmettelit 
aiemmin juttujani, jossa esitin m i t e n  TVO poistattaa tarkoin ASEA- tekniikkaa käyttäen 
++..ionisoitunutta plasmaista kanavasäteilyuraanejaan ja plutoniumtonnistojaan reaktoreistaan. 
Viimeisin tonnimäärä oli suorastaan räjähtänyt näistä yli-ikäisistä uraaniseuloistaan jo 7 500kg jo 2 
200kg/vuosi. Samoja raskasmetalleja, joita Englannin TV-kuvaputkista alkoi löytyä niin ikään 50-luvun 
ydinvoimalastarttiaikoihin. Näköjään siis myös konkreettisoitten "löytyi" minne ydinvoimaloitten 
koronarengas plasmalähettimet uraaniterveisensä tuuppaa. Kuten jo kertoilin ennakkoon, ihmisen 
koteihin ja elimistöön! Kuten ydinherrat sen himoiten haluaakin tehdä. Mekanismeja on kaksi päätapaa. 
Tuo reaktorista ilmaan, sähkölinjoille on oleellisin. Mutta myös kun yleinen taustasäteilymme on 10- 
kertaistunut. Niin näin agressoituneet uraanit mm. maaperästämme kanavasäteilyiden kasvaessa 
hurjasti tuottavat myös jyrkästi lisääntyvää uraaniplasmakasua, mm graniittikiintokivestä 
säteilyeroosioillaan. 
 
 
 

622. Kuoleva Selkämeri. 
 
"Saisinko V- avaimen, päästäkseni suljettuun OL-1 laitoksen mystiseen T-rakennukseen?" Kakoessani 
tahmaantuvaa kurkkuani vartija kuittaa epäilevästi katsellen kuitenkin avainlainaamiseni. Ydinyhtiö TVO 
kontrolloi suorastaan hysteerisen tarkoin j u u r i  tuollaisten huoneidensa käyntejä. Yleensä minulla 
olisikin kuulunut olla avainlupani takuuksi virallinen ja johdon lukuisasti allekirjoittamat pinkat 
lupapapereita päästäkseni "erääseen" tarkimmin suljettuun ydinkuoleman salistoon. Otin tietoisen, 
suuren riskin pyytäessäni lupaa päästä sinne. On myötään varmaa, että vartija ilmoittaa käynnistäni 
ydinturvan johdolle. Jolloin käyntiäni aletaan aktiivisesti lukuisin huoneistojen kameroin seuraamaan 
pitkin laitoksen synkäntummia käytäviä. Voi olla jopa viimeinen mahdollisuus käydä tutustumassa 
näihin maamme tarkimmin salassa pidettyihin tiloihin. Niin, askeltaessani paksujen siniharmaitten 
tarkoin lukotettujen salpaovimerien läpi. Tunnen miten murskaavat alati kasvavat TVO/SUPO 
seurantakontrolerrien epäilykset saattavat vaarantaa koko olemassaoloni ylipäätään Suomessa. Mutta 
riskin kohde on n ä h t ä v ä ! 
 
Hornamainen meteli iskee kuin leka rintalastaani jo edeltävissä S-rakennus huoneistohalleissa. Nyt 
astun kaikkein pyhimpään T-rakennukseen. Meteli on suorastaan lyyhistyttävää! Mutta sitkeästi kaarran 
oikealla odottavien 4 erillisen korkean teräsnostohirviökoneistojen ääreen. Katson alas syvyyksiin. 
Näen vilahtelevia valkomahojaan näyttäviä kalatonnistoja. "Miksei näistä k u k a a n  uskalla 
julkisuuteen kertoa? Miksi kansa pelkää niin t o t u u t t a a n! Alapuolen hornankattila on "helvetin 
esikartano". Kalamassaa pyörii pelkästään tässä yhdessäkin sysimustassa, kuoleman kylmässä 
salatussa kammiossaan KUUTIOAAREISSA!" Täällä jos missä alkaa hahmottaa mihin ihmisten 
ydinhulluus pystyy! Kalman katku, etova bioelämän viimeinen kiduskansiliike loppuu näihin julmuuksien 
allasrivistöihin. . .  
 
Yhtäkkiä valtaisa teräksinen harava rysähtää miltei varoittamatta korvani juurta hipaisten alas 
kalmonkylmyyteen. Inha narskuna saattelee sen "viimeiseen saattohoitoonsa". Kuluu tovi ja jo. .jo siellä 
silpoutuvat siiat ja kampelat näkyy! Mistään piittaamaton sähköinen ydinkauhakuormaaja kippaa. . . 
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Suuri kouru ottaa armeliaasti vastaan katkenneen kuhan selkärangat, kituvan kiisken ja satojen kilojen 
silakkalastin. Kiiruhdan lisää oikealle. Vesivana verihyhmäisenä virtaa. Nyt kuulen miten suunnaton 
"kalarouhin" hyrähtää käyntiin. Sen a i n o a  tehtävä on tuottaa biomassasta alle kuutiosentin kalaisaa 
silppua. Sieltä tämä ns. "reaktorijäähdytysvesi" pumpataan ravakalla voimalla lämmönvaihdinten 
säteilyhehkuhornaansa. Vain 10mm putkirivien suurille säteilylämmöille altistuvat merivesituubit saavat 
sisusjäähdytteekseen juuri tapetun kalahyhmän. Jotta helsinkiläisherrojen TVO:n tilit turpoaisivat v i e l 
ä hiukan lisää! 
 
Säteilyshokki ydinvoimalan lämmönvaihtimissa tappaa sen vihoviimeisimmänkin kilkin, katkan ja 
merielämälle elinehtoisen "kyklooppiäyriäisen planktonkuoloksi"! Säteily ionisoi tässä jopa itse VEDEN 
silpuksi! Veden klassisesta H2O massoista muodostuu säteilyionisaationsa kerryttäminä lipeästä tuttua 
OH - hydroksi- ionisaatiota. Lisäksi mm. happihapokasta H3O + ionisaatiotonnistot. Säteilyenergian 
ilmentymää joka ionisoi jopa alumiinisen veneen kilometrien päästä hetkessä TVO:n ydinhirviöitten 
purkupäistä. Meren viimeinen BIO- eläimistö taistelee olemassaolostaan, mutta niin. . Kuten ydinalassa 
tapana on k u k a a n  ei laillani pääse näitä näkemään! TVO on lisäksi saaresta karkotusuhin myös 
kieltänyt kuvaamasta näitä kauheuksia laitoksissaan. Kamera on kuoleman kätyri näissä ympyröissä 
toteaa globaali ydinhallinto. Kukaan ei uskalla tätä omertaa rikkoa. Ei edes lehdistöt! 
            ----------- 
 
Kuoleman Selkämeri II. 
 
Typertyneenä etovasta T-rakennuksen näystäni. Itkun tarvetta silmäkulmastani peitellen ryntään 
saamaan happea laitokselta ulos. "Että ihminen on ydinhulluutensa vanki!" Viskaan liki sumein silmin 
viikkojen avainkoulutusputkeni ansainnan avaimen vartijalle. Jotain hän on JO saanut palautuksena 
tekemisiäni seuraamaan palkatuilta sisäministeriön, Sekuritas- pomoiltaan. Senverran alta kulmien 
"kiitospalauttelut jo sujuu". Mutta, hei oikeasti minä EN pane paskankaan painoa enää riutuvien 
maailmojemme ydintuskan rinnalla kaikenmaailman SUPO- ovikeisarien mietinnöille! Ihmisten, niin 
koko maailman kansojen ON saatava tietää mistä tässä ON kyse! 
 
Riutuneen happihyppelyni suuntaan ydinvoimaloitten OL-1 ja OL-2 laitosten läntiseen aidattuun 
suojanurkkaan. Tiedän, että OL-2 aaltoilualtaassa on jo vipinää. Sinne liruteltiin yli 30v ajan kaikki tuo 
äsken näkemämme kalahyhmät ns. "aaltoilualtaaseen". Siellä jo kituvien kalojen päitä ja häntiä 
ravinnokseen odottelevat. Jopa yli 5kg painoiseksi eltaantuneeksi rasvakehittimiksi erikoistuneet 
"kirjolohikannat" odottelevat kalamurskainapettaan. Nämä erikoiset "syöttöjen koneet" tunnistaa 
purkukanavissa siitä, että tulevat TVO:n satojen metrien pitkistä raskaan dumbberin sisäänsä 
mahduttavista merivesikanavistaan. Kun voimalat menevät revisioseisokissa seis. Alkaa kaikki bioi sielä 
konkreettiseen hapenpuutteessaan vesikanavaistoissa hetkessä mädätä. Silloin purkukanavissa 
kalastelevien haaveihin tarttuu näitä puolikuolleita yli 10kg painoisia säteilysyöttiläsporsaita. Jopa yli 18-
20 kg painoiset kalarauniot eivät säteilyn silpomien eväittensä jämillä osaa edes uida. Näillä kalapoloilla 
on tuhottu lukuisiakin haaveja. 
 
Parhaimmillaan näillä syöttöporsailla on ollut vastassaan myös haaveja, jotka kestävät. Silloin päästään 
kalastusennätyksiin ja taulukkoihin. Siksi näitä säteilytritiumin kyllästämiä halutaan haavita pitkin 
purkukanavistoa kiivaasti. Tuskin kukaan kuitenkaan tahtoo tietää miten kalmon, säteilyn tuhoamia 
nämä kalapolot on. No en halua nähdä näitä nytkään ja kaarran askelini pihamaalla OL-1 laitoksen 
aaltoilualtaaseen vasemmalle. Sinne eivät kalanmoskakoneet soitata keskeisintä saantoaan 
reaktorisäteilyistä. Jo kaukaa kuulen hätääntyneitten lintujen, merimetsojen ääntelyt. On kesää, 1970-
luvun aivan viimeisimpiä kesiä. Suuri 50m kanttiltaan oleva aaltoiluallas on syvällä allani. Niin jälleen 
kuten olen tottunut, ydinalan tutusti kuoleman kenttänä, myös se!  
 
Ehdin parahiksi näkemään. Kymmenittäin vielä silloin tarkoin suojeltuja, mustanpuhuvia kuolleita ja 
kuolevia merimetsoja lilluu etovassa lemussaan ydinlauhteessa. OH- ionisaatiot, tritiumkasvujen 
monisatakertaistuneet määrät on tehnyt tehtävänsä. Ehdin näkemään miten viimeisen korauksensa 
päästävä merimetso tekee vimmaisen epätoivoisen pelastautumissukelluksensa. Koskaan ei lintu enää 
palaa elämänsyrjään. Vaan imeytyy sätkien konemaisesti sysisynkkiin TVO:n kuolemankellareihinsa. 
Ohi jopa metrinpaksuisten kuolevien simpukkaseinämien. Satojen metrien pilkkopimeään 
poistokanavasokkeloon. Jonka ani harva lisäkseni on kyennyt hahmottamaan silmillään. Paikkojen 
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jossa voi saada päälleen putoavien tonnien määrät lahoavaa simpukkaa, tai käsiin mätänevää 
säteilyeroosion runtelemaa betoniteräsrouhetta. Kohti purkukanavia kirjovia valkovaahtoisinalemuavia 
hehtaarikenttiä.  
 
Kuin ihmeen kaupalla edes nämä, lintujen massatuhot päätyvät postimerkin kokoisina 
ilmoitusluontoisina kuriositeetteina jopa Helsingin-sanomin. Sieltä jatkoon panikoituva ydinhallinto ne 
raa‘asti kuitenkin poistattaa väkivaltakoneistoillaan ikuiseen poissaoloonsa. TVO näyttää voimansa yli 
maailmankannen. Merimetsoaltaansa kuvaamiset kielletään totalitärismillä. Poikki suuren, syvän 
betonikaivoaltaan, OL-1 aaltoilualtaan pingoitetaan muuntama senttipaksu narutus kamerakuvien 
peitoiksi. Liikkeelle lasketaan tarkoin laskelmoidut juttukimarat siitä, että suunnattomat merilintulaumat 
"mystisesti vaan hukkuu". Eivät osanneet vaan "tyhmyyttään" lentää ja uida, Jälleen kerran on kaikki 
hyvin. Kun, vain julkisen sanan edustajia ei päästetä liki. Ketään ei jaksa kiinnostaa kuinka paljon 
satamääräisinä lintuja kuoli tai kuolee ydinvoimalan arveluttamiin myrkytysvesiinsä. Muistan nämä kun 
seuraavina vuosinani purkukanavissa näen massoittain niin kuolleita joutsenia, kuin muitakin 
vesilintujen luutuneita raatokasoja. Ketään ei kiinnosta kuvata näitä. Ei kertoa kansanmassoille, mitä 
ydinala ON! 
              ------------------ 
 
Meremme III- YDINmaailmansodassa. 
 
Olemme saaneet toimestani kuulla niistä satapäisistä ydinvaltiorikollisuuksien tieten ajattamista 
metodeistaan. Joilla se yksinkertaisesti haluaa t a p p a a ! Tässä silmittömässä väkivallanhimossaan 
maamme ydinhallinto valtioväkivaltakoneistoonsa aasin lailla luottaen rynnii päämäärätuhoihinsa 
seuraamuksista piittaamatta. 
 
Yleisin piirre näissä YDIN- voimaisissa massatuhoissa on olut sananvapausriistojen totalitäärisyys ja 
tuhojen vienti sukupuuttorajaan asti. Oli sitten kyse sammakkoeläintein, mehiläisten, 
lintupopulaatioitten, etnisten vähemmistöihmisten. Niin tai vaikka kalakantojen totalitäärisestä ja 
lopullisista poispyyhkäisyistään. 
 
USA:n hallinnoimalla IAEA:n ydinhallinnolla on toki selkeää selkeämpi päämäärä. Monopolisoida mm. 
kokonaisia valtioyhteisöjä ruokkiva hiipuva ruuan tuotantomuodot y h d e n tarkoin kontrolloidun 
valtioeliittiryhmän käsiin. Näin saataisiin kansa nöyräksi. Tottelemaan johtoaan kyseenalaistamatta 
yhtään annettua käskyään. Tämä YDINSOTA maailman kansoja vastaan No:III ilmentyy 
ympäristössämme toki megalomaanisina säteilyioniosaation CHEMtrailausmyrkytyksinkin. Vähemmän 
tunnettu mekanismi tuhoaa kiihtyvästi kansojen ruoka-aidoissa. Mm. merissämme. 
 
 Meren vilja, kala kun ON kenen tahansa otettavissa ja äärimäisen vaikeasti valtioeliitin kontrollin 
saatettava. Niin suunnattomassa viisaudessaan kansainvälinen IAEA on valjastanut 
YDINvoimateolisuuden kylmästi pyyhkäisemään meremme kuolleiksi ja steriileiksi. Kas näin se toimii 
mm. Suomessa. Siika jos mikä on ollut meriemme keskeisin kansan ruokkija. Muttei enää, kun 
maamme ydinrikollisuus on päästetty totalitärismituhoamaan. Jossa kiistattomin kuninkuuspaikan 
ylläpitäjä on ollut TVO/ Posivakonsortio: 
 
http://kuvaton.com/k/727.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/727.jpg[/img] 
 
 
 

623. Uraanienergiataseista.  
 
Tuollaisen 3 000MW Pohjois- Korean centrifuugin pyörittämiseen menee siis 3kpl 1000MW reaktorin 
vuosituotannon edestä uraania.  
 
Sillä saadaan v u o d e s s a  aikaiseksi 52kg 90 % puhdasta uraania. 
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Tuollaisen 1000MW reaktorin sisällä on esim. OL-3 tyyppisessä voimalassa 5,5 % uraania 100 tonnia. 
Tähän tarvitaan  näinollen 5 500kg uraania/vuosilataus. Tuo kertaa kolme=  
 
16 500kg. Jakamalla ko. kulutetun uraanimäärä TUOTETULLA 53kg uraanimäärällä. Saamme 
tappiosuhteeksi n. 300! 
                -- 
 
 Aikoinaan sfnetissä kirjoitellut kaveri Inkinen/ Paanaset kiteytti tämän asian aika napakasti: " Niin 
kauan, kun uraanimalmia LAIMNNETAAN, eli sen malmiprosentti on luokassa 4 % uraanin käyttö ON 
kannattavaa energiamielessä. Mutta heti kun uraania joudutaan centrifugeilla rikastamaan, tuo 300-
kertaistava energiatappio muuttaa prosessin energianegatiiviseksi. Siksi ydinenergia muuttuu 
energialoiseksi JO 4 % malmirajan alitettuaan".  
 
Minä aina kinastelin hänen kanssaan juuri tästä tarkemmasta rajasta. Koska kiteytin, ettei 
laskennallisesti esim. 2 % malmiin tarvitse lisätä kuin 50 % tuota 90 % jalostuslisää, jotta saadaan 
riittävä uraanin väkevyysaste. Kilokertymät siis ratkaisevat. Juuri siksi minä pitäydyin vuoden 1988 MIT 
USA:n kertomassa 0,4 % rajassa. Toki EI pojat väärässä olut. Mutta pilkulleen minä olin oikeammassa. 
Nyt kun uraania kaivellaan 0, 000 02 malmiosta niin prosessi menee jo niin monisata/ 
tuhatkertaisuuksiin energianegatiiviseksi, ettei ydinvoima ole energialaji ollut enää vuosiin. 

 

(Lisäksi on olemassa tosiaan k a k s i  hämäävää eri uraanimalmin prosenttia. Tuo keskustelumme 4% 
tarkoittaa perusmalmion U-238 ja U-235 s e o s t a . Jolloin varsinaisen 0,71% p o l t t o -uraanin osuus 
on tuosta luokkaa 2000-osa. Eli kyllä kiistakumppanini tiesivät, ettei grammaakaan rikkainpaakaan 
uraania sisältänyt valmiina tuotteenaan kuin v a i n 0,000 71 osaltaan valmisuraania. Joka a i n a piti 
osin isotooppirikastaa vähintään 50- 77- kertaiseksi. Tällöin kinamme oli nyansssipohjillaan. Mutta siis 
uskoin MIT:n 1988 tietoperusteihin silloin.) 
          ------------ 
 
Tarkempaa energiasuhteista 
 
Ydinvoiman takia EI tarvitsisi uraanimalmia isotooppirikastaa! Eittämättä eräs tunnetuin systeemi tästä 
perusajatuksesta on Kanadan kuulut CANDY- reaktorit. Näitä kehiteltiin j u u r i  sen takia, että 
isotooppirikastuksessa mene energiataseet 300-kertaisesti laskennan mukaisesti negatiiviseksi. 
CANDY idea on simppeli. Kasataan luonnosta valmiina saatavaa 0,71 % U-235 pitoista uraanimalmia 
niineen niin isoksi kasaksi, että ALKAA väkisin kriittisenä massana fissioimaan! Itse asiassa systeemi 
olisi jenkki-ideana maailman ydinvoiman valtatapa. Mutta KOSKA on mm. kanadalainen niin EI kelpaa! 
Ydintalouden pääkomponentti on aina ollut tehdä hommat päin seiniä. AINA ja KAIKESSA! 
 
– Tämä EI toki tarkoita sitä, että CANDY olisi silti mikään "toimiva". Päinvastoin laitoskooltaan 
suunnattoman ISO ja tehoton. Vaatii hidastimenaan suunnattoman energiaa tekoonsa vaativaa mm. 
D2O raskasvesihidastinaineita. Jonka teko energiaimurina on järkyttävän kallista. Eli se mikä energiana 
säästetään uraanin isotoopinrikastuksessa menetetään VEDEN isotooppilinkoamisissaan. Lisäksi 
CANDY on erittäin sopimaton ydinvoiman elinhermolle ydinASEtehtailuille! Mutta yksi oleellinen etu 
tässä kanadalaisideassa on. Se säästää h e m m e t i s t i kaikkein rajallisinta U-235 malmia! Joka 
taasen "korvataan" räävittömällä suunnattomasti runsaammalla, superkalliilla raskasvesiraaka-aineitten 
haaskuilla. Mutta USA- ydinimpperiumi määrää ydinsekoilun suunnat ja on päätynyt maailman 
uraaniomalmioitten nykyiseen 0,25 % hyötysuhteen takaavaan "isotooppirikastamisiinsa". 
 
Voidaan laskea, että rikastamalla 0,71 % U-235 malmiomme systemaattisen huonolla 300-kertaa 
energianegatiivisuuden takaavilla 3 000MW isotooppisentrifugeilla 3.5- 5,5 % peruspolttoaineiksi. On 
USA tuhonnut ydinmonopolitavoillaan maailmassa CANDY reaktorein 1000v riittävät uraanivarantomme 
totaaliloppuun VAIN, (v.2008–1958) 50vuodessa! hyvinkin 20 -kertaa NOPEAMPAAN tuhoonsa kuin 
ikinä uskoivat.  
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z- POLIISIN laskentaharhoissa on yksi ja yhä useampi keskeinen ajatuskatkos myös muuten. Ei 
tosiaan centrifugin tarvitse toki tuottaa "suoraan" pelkää 90 % uraaniaan. Mutta EI tämä asiaa 
miksikään t o k i muuta. Otetaan esimerkki. Jos centrifugien avulla tuotettaisiin "vain" 45 % 
uraanirikastetta. Saataisiin toki tuplat kilomäärät. Mutta tätä tarvitaan TUPLASTI saadaksemme saman 
uraanipolttoainetonnimäärän. Toisaalta vain 3kk centrifuugilla saisimme enää 22 % uraanijalostetta. 
Mutta sitä tarvittaisiin nelinkertaisesti, jne! 3 000MW centrifugi siis kykenee tuottamaan tehollaan 1kg 
liki puhdasta uraania viikossa. Eikä tämä muuntosuhde muutu miksikään merkittävämmin rikastustasoja 
muuntamalla jo näinkään.  
 
Tämän todellisuuden tajuava ydinala tekee käytännössä AINA tuota suoraan ydinasepommeihinsa 
sopivaa 90 % ydinaseuraanirikastettaan. Käyttää sen siis ENSIN ydinaseisiinsa niineen. Kun näin 
tehdyt ydinaseet sponttanissa fissioinneissaan muutamassa vuodessa pilaannuttavat tuon aineen alle 
90 % pitoisuuksiin. Niin v a s t a  sitten tämä ASE- alan uraaninen  jäte tungetaan siviilireaktorien 
"tuhopolttoon!" 94 % maailman uraaneista siis ON tuota puhdasta ASE- uraanirikastetta malmista 
jalostettuna ja "vain" 6% siviilipuolen uraaneja, sanoo STUK kirjassaan "Säteily ja turvallisuus". 
 
 Ei siis tarvita kovinkaan monimutkaisia laskentakaavoja, tajutakseen m i k s i  maailman polttouraanit 
on a i n a määräävimmiltä osiltaan perustaltaan 93 % superenergianegatiiviselle huippu 
isotooppirikastusuraaneille rakennettua. Kyse on, toki silkka keinotekoinen USA:n monopoliinsa luoma 
ydinasestandardin jääräpäisestä pakkopullaamisesta johtuva globaali moka. Jolla OLISI ollut aikoinaan 
toimivampi vaihtoehto. Mutta nyt 50v on ydinvoimaa mennyt ja ydinherroilla paskat mitä 
konkreettisimmin housuissa. Maailman joka ikinen ennen niin rikkaat jopa 30 % uraanimalmiot 
täystuhottu. Eikä k u k a a n  ydinalalla ymmärrä mitä kuuluisi tehdä. Siksi aihe on julistettu aina EU:ta 
myöten 100 % POLIISImiliisivaltoväkivalloin keskustelukieltoon ja TAB:uksi. 
          ------------ 
 
Pasi radio-foorumi 02.12.2010 
 
[quote author=Zäp link=topic=7589.msg57812#msg57812 date=1291282533] 
Syy minkä takia kevytvesireaktoriteknologia on jo aikaa sitten syrjäyttänyt CANDU:t ja muut 
luonnonuraanireaktorit on (yksinkertaisemman reaktoriteknologian lisäksi) se että väkevöidyllä 
polttoaineella päästään korkeampaan palamaan, eli uraanista saadaan enemmän energiaa irti. Tämä 
kompensoi selvästi väkevöinnistä aiheutuvat lisäkustannukset. 
 
– Taas tyypillistä ydinalan disinformaatioharhaa toikin! Kun uraania miilutetaan kuten maailmalla aina, 
Suomen/ Ruotsin sekopäitä lukuun ottamatta poltetaan uraanilataus v u o d e n,  sen 
polttopalamaprosentti on luokkaa 2,5 %. (Tähän tulee sitten 1 % Pu-235 hyötöpoltot päälle.) Mutta KUN 
tätä moskaa "pakkopoltettaan" esim. MOX-, UREX- systeemeissä 5-10 kertaisen kiertonsa määrä. Niin 
se mitä VALEHTELIT saatavasta lisäpoltosta kuivettuu ihan itseensä. KOKONAISpolttolimiitti nousee 
nyanssin verran luokkaan +140 %. Mutta sen hinta on hirveä! Ydinjäte on 1 000-kertaa tappavamman 
säteilevää. Voimala säteilee 10-kertaisesti. Myös saatu t ä y s i n mitääntekemätön + 40 % nostaa 
tuotetun ydinsähkön hinnan 2,5-kertaiseksi.  
 
– Vaikka "teoriassa" uraani palaakin yli 90 %, noi KAIKKI siitä saatava ns. energialisä kuluu kuljetuksiin, 
jalostuskustannuksiin, hapotuksiin, lisärakennusenergiakuluihin, prosessienergioihin yms. Juuri siksi 
MOX tuotantolaitokset 60-luvulta tähään päivään on epäonnistuneet KAIKKI! Lisäksi väkevöinti yli 5,5 
% muuttaa reaktorin tappavan epävakaan palamalimiitin laitokseksi. Jolloin reaktori voi s u o r a a n  
räjähtää ydinPOMMINA! Haitat on niin vaarallisia, ettei edes Suomi ole ainakaan vielä uskaltautunut 
tuollaisiin täysinrinnoin. Todellisuudessa rikastuskustannukset ovat osoittautuneet konkreettisesti 
KOKO ydinteollisuuden akileuksen kantapääkseen.  Ainoa etu tästä, että uraani a i n a joudutaan 
isotooppijalostamaan on se, että vuosituhansia muuten riittävä globaali uraanivaranto on lopullisesti 
lopu 50vuodessa! Ydinala, kuten aina on suurin vihollinen juuri itselleen. 
 
 
[quote author=Zäp link=topic=7589.msg57812#msg57812 date=1291282533] 
Väkevöintityö ja sen hinta riippuu siitä kuinka korkeaksi U-235 -pitoisuus nostetaan. Tämän takia ei ole 
mitään järkeä nostaa väkevöintiastetta korkeammaksi kuin on tarpeen. Tuossa laskelmassasi ei ole 
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edes mitään järkeä. Jos vuoronperään väkevöit, ja laimennat uraania niin kokonaismäärä säilyy 
täsmälleen samana.[/quote] 
 
- Väkevöinti, kuten jo kerroin nostetaan AINA piikkiinsä kahdesta keskeisestä syystä. ASE- tarve on 
määräävä! Ydinpommit vaativat 93 % väkevyyspakot ja muista vaihtoehtotasoista ei edes keskustella 
merkittävästi. Maailmalla kiertävät ydinaseuraanit on AINA jossakin vaiheessa ollut tuon yli 93 % 
rikasteena. Kylmä ja viiltävä totuus joka tekee hommasta aina energialoision! Sitten kun uraani on noin 
tappavan väkevää se vaatii "pienen tilan" ja kevyen kuljetuskalustoketjun. Ennen kaikkea on siinä 
muodossaan niin hallitsematonta ympäriltään  TAPPAVAA, että pitää olla todella taitava varastaakseen 
tällaisen sponttaanin fissioerän "turvallisesti käyttelyynsä". Pienikin virhe ja aineet räjähtävät käyttäjän 
käsissä ydinpommina milloin vain.  
 
– Tästä kuvaava esimerkki. TVO:lle tuotiin ydinpolttoainetta miehenmittaisina vaneri-, tai 
alumiinilaatikkoina. Ihmettelin miksei näitä paljain käsin ja kottikärryillä lastattuja laatikoita viety kuin y k 
s i  kerrallaan. Vastaus oli tyrmäävä: "Jos laatikkoja pinoaisi 2-3 päällekkäin muodostuisi hetkessä 
fissioimaan alkanut ns. "kriittinen" massa. Jolloin kaikki elävä kuolisi kilometriluokan ympäristöstä 
hetkessä"! Siis aineesta kyse, jota jopa m i n ä saatoin pidellä melko turvallisesti paljain käsin. Aine 
toimi samoin, jos esim. arkinen tuontikuorma-auto olisi ajanut vesiojaan. Tai vaikka Viking- linen suuri 
matkustaja- alus olisi uraanintuontirekkoineen uponnut mereen. Kaikki elämä kilometriluokassa olisi 
säteilyräjähdys tappanut hetkessä. 
              -------------- 
 
Turun- sanomat 09.02.2011 
 
Eräs kestovalhe, jota maamme sisäministeriön rikolliset poliisinsa ovat vaalineet kuin kyytä povella on 
ollut Talvivaaran uraanin oikea merkitystaso maamme ydinenergianhuollolle. Kaikki lähti liikkeelle 
vedätyksistä, jonka mukaa Talvivaaran r a n k a s t i  energialoisiona hankitut uraanitipat riittäisivät 
ongelmitta k o k o  Suomen ydinteollisuudelle! Olen useat kerrat tämän valheeksi, ja tarkkaan harkituksi 
sellaiseksi jo todistanut. Talvivaara ei tuota erityisesti energiamielessä yhtään mitään muuta kuin 
persnettoa, (300* energiatappiot!)! Kymmenet bannit paljastuksistani aihe on tuottanut maamme läpi 
korruptoiduissa viestimissä ja foorumeissa. Mutta nyt alkaa IAEA/ STUK- illuusiot pala kerrallaan 
kadota. Katsokaa ja ihmetelkää mitä uskaltaa paljastella jo osin Turun - sanomat valotetuista 
paineistani: 
 
http://kuvaton.com/k/YYuR.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YYuR.jpg[/img] 
 
 
 
 

624. FOTONIkompressointi. 
 
80 000 Fotonista kompresoiden yksi! 
 
* Jos jostain on näilläkin foorumilla kinattu niin vuosikaudet väitteestäni siitä miten SÄTEILYfotonointi 
voidaan kompressoida halutessa vaikka ainokaiseksi fotoniksi! En tiennytkään, että tästä A. Einsteinin 
ja minun vuosia tietämästämme kvanttiydinfysiikan p e r u s  faktasta. Ovat näin meitä tyhmemmät 
tiedemiehet vastaan kinanneet JO 85 vuotta?! No nyt ei ENÄÄ tyhmempienkään tarvitse turvautua 
tässä STUK/ IAEA ydinalavalheisiin. Kompressoituvien fotonienergioiden ahe on nostettu 
parrasvaloihin, ja oikeutetulla rytinällään. 
 
T&T 03.12.2010.HiukkasfysiikkaTuomas Kangasniemi, 9:44 Einsteinin ennustus toteutui 85 vuoden 
jälkeen: yli 80 000 fotonia tiivistettiin yhdeksi "superfotoniksi" 
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Albert Einsteinin ja Satyendra Nath Bosen 1925 antama ennuste tiettyjen alkeishiukkasten 
käyttäytymisestä yhtenä "superhiukkasena" on saanut pitkästä aikaa uuden vahvistuksen. Martin 
Weizin johtama saksalainen tutkimusryhmä sai ensi kerran koskaan tiivistettyä fotonit eli valohiukkaset 
niin sanotuksi Bose–Einstein-kondensaatiksi (lyhennetään bec). Bose–Einstein-kondensaatti tarkoittaa 
tilaa, jossa makroskooppisen hiukkasjoukon jokainen jäsen on alimmassa kvanttimekaanisessa 
värähdystilassaan. Tämän vuoksi hiukkaset käyttäytyvät tietyin osin kuten yksi yksittäinen hiukkanen.  
 
Atomien muodostama bec, tai ‖superatomi‖, havaittiin jo 1995 äärimmäisen kylmissä lämpötiloissa alle 
yhden mikrokelvinin päässä absoluuttisesta nollapisteestä. Ilmiön löytäjät saivat työstään Nobelin 
fysiikan palkinnon 2001.  Fotonikondensaattia saatiin sen sijaan odottaa tähän vuoteen asti, sillä fotonit 
eivät ole samalla tavoin konkreettisia kappaleita kuin atomit. Niiden tiputtaminen alemmalle 
energiatilalle johtaa yleensä fotonin tuhoutumiseen.  
 
Weizin ryhmä onnistui kuitenkin saman tien luomaan bec-tilan huoneenlämmössä (27 celsiusastetta). 
Nature-lehdessä julkaistun alkuperäisen tutkimusartikkelin mukaan tämä vaatii huoneenlämmössä 
minimissään 77 000 hiukkasen osallistumisen kondensaattiin. Artikkeli ei kuitenkaan kertonut 
selkokielisessä muodossa, montako fotonia Weizin ryhmä onnistui käytännössä vangitsemaan 
kondensaattiinsa. Tätä tietoa ei maininnut myöskään asiasta kertonut New Scientistin uutinen.  
 
20 nanometrin täplä  
Kokeissansa tutkijat valaisivat vihreällä laservalolla noin yhden mikrometrin levyistä kammiota, joka oli 
täytetty vihreää valoa absorboivalla, punaiseksi värjätyllä metanoliluoksella. Tilaa reunusti molemmilta 
puolilta sisäänpäin kupera peili, jota päästi lävitseen laser-valosta 99,997 prosenttia. Siten kammioon 
päässyt valo jäi käytännöllisesti katsoen sen vangiksi. Kun fotonien tiheys peilien polttopisteessä ylitti 
noin 1012 kappaletta kuutiosenttimetriä kohti, hiukkaset tiivistyivät Bose–Einstein-kondensaatiksi. 
Samalla valotäplä koko polttopisteen ympärillä pienentyi noin 20 nanometriin eli osapuilleen 
kymmenesosaan entisestä.  
 
New Scientist ei kuitenkaan täsmentänyt, mihin fysikaaliseen mekanismiin kondensaatin 
muodostuminen huoneenlämmössä perustui.  
Keksinnölleen Weiz toivoo mahdollisia sovelluksia elektroniikan valmistuksessa sen vuoksi, että uv-
valoa käytetään polttamaan kuvioita piirilevyihin. Jos uv-fotonit voidaan jonakin päivänä tiivistää Bose–
Einstein-kondensaatiksi, levyjen viivanleveyttä voitaisiin ehkä supistaa, sillä kondensaatissa fotonit 
pakkautuvat hyvin pieneen tilaan.  
 
Weiz ja hänen kollegansa työskentelevät Bonnin yliopistossa. Bosonit voivat varata saman energiatilan. 
Bec-tila voidaan havaita vain sellaisilta hiukkasilta, jotka ovat fysiikan termein bosoneja. Tällä termillä 
tarkoitetaan partikkeleja, jotka voivat varata saman energiatilan yhtä aikaa samassa paikassa, ja joiden 
energiatilat noudattavat Bosen ja Einsteinin aikanaan muotoilemia tilastollisia lakeja. Atomeista osa on 
bosoneja, mutta eivät kaikki. Myös fotonit kuuluvat tähän joukkoon, vaikkakaan ne eivät muilta osin 
muistuta atomeja.  
          -------------- 
 
SUPO/NSA  joulun sekoilua 23.12.2010. 
 
Tästä jouluntienoon Tiede- foorumin koosteistani kuka hyvänsä alkaa hahmottaa SUPO:n nykyään 
viljelemää keskustelemattomuuksiensa kipupistekertymää. Siis aiheista joista maassamme EI saa suin 
surmin POLIISIen puuttumatta keskustella: 
 
A/ Uraanin MIT tietojenkin vahvistamana muuttumisesta 2008 eteenpäin energianegatiiviseksi. 
B/ Siitä miten Albert Einsteinin ennustuksensa mukaan s ä t e i l y fotoni  
1./ Kompressoituu ja tiivistyy arkisissa huonelämmöissä JO tiedealalle "hämmästyttävän" helpolla 
tasollaan!  
2./ Varastoituu niin ikään ongelmitta. Jopa 80 000kpl säteilyfotonsointeja on dokumentoiden 
aikaviiveensä niputettu atomitason varastointiinsa 
C/ Kun toin esille miten USA-NAVY tällä konsteillaan kompressoi hafnium -178 ytimiin kevyttä 
röntgenfotonsointia. Kovaksi gammatykkinsä fotonoinniksi. Niin Tiede-foorumille tuli jutuistani lennosta 



1071 
 

CIA:sta soitto, että NYT keskustelu ylittää IAEA:n ydinharhauttajien sietokyvyt! Ja jälleen kerran t o t t u 
s  säteilyFOTONIEN luonteesta oli globaalille ydinrikoksiaan peitteleville ydinvaltiorikollisillemme liikaa. 
Mielenkiintoista! 
 
TVO:ssa totuin siihen, miten juuri joulu oli ydinkeisarien käsitellyssä ajoista j u l m i n ! tapa oli 
ydinrikollisille kulttipakko. TVO pyrki aina kaikin keinoin teettämään ydinvoimalahuoltonsa joulupäivinä. 
samoin mm. "palkkalaskuruoskat" keskitytettiin t a r k o i n  juuri joulun alkuun. Jotta väelleen saataisiin 
erityisen paha mieli tuohon juhlinta-aikaan. jolloin leka puri kaksin verroin. Niin Tiede foorumissakaan 
siis ydinrikolliset eivät nuku!" Vaan ovat juhlapyhinä tarkoin tuhoamassa kansan demokratiaa. ja jos 
joku vielä luulee, että poikkeus, niin ei toki. 
 
Katsahdin TVO:n taivaalle 11.00, vain tunnin ennen joulurauhan julistusta.  Kuinka ollakaan! Venäläiset 
chemtrailerit vetivät näyttääkseen mahtiaan, paraatilentoina TVO:n ydinionisaatioon kuoleman 
vanojaan. Nämä kuvaamani boori, tritium, alumiinipilvensä. Ainakin 4kpl viistosti koillisesta - lounaan 
vinottain Olkiluodon yli.  
http://kuvaton.com/k/RkP.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/RkP.jpg[/img] 
 
Näin IAEA/ SUPO haluavat oikein karuun ydintyyliin alleviivata, ettei valtiomme ydinrikolliset nuku 
koskaan! Kuka oikeasti edes hämmästyy näistä materiaaleistani? Joulu on ydinalalle etnisten 
säteilytappojensa keskeisintä aikaa! Röyhkein mahdollinen tapa osoittaa se tuhottavilleen on nähdysti 
siis joulu! 
               ----------- 
 
Pasi foorumin satoa 01.2011 
 
[quote author=säteilyallergikko link=topic=3418.msg60383#msg60383 date=1295030005] 
Minulla on sellainen muovi rengas joka kerää noita fotoneita. En uskalla pitää sitä sisällä säteilyn takia 
se on liiterissä. Minulla on kirkas ledlamppu. Kun näyttää sitä valolla niin se alkaa säteillä 
itsekseen.[/quote] 
 
Tarkoitat näitä muoveja, jotka tosiaan oltuaan hetken aikaa valossa kuten kerroit ihan LIVE:nä demoten 
vastoin STUK valheita ongelmitta varastoi valofotoneja. Tällaista jopa maalipintaa leviteltiin TVO:lla 
seiniin satoja litroja. Niiden tarkoitus on varastoimillaan valofotonienergioillaan näyttää pimenneissä 
käytävissä valoa, jotta ihmiset osaisivat ulos.  
 
Ihmisillä on tosin jäänyt mielikuva tuolta 50-luvuilta asti, jolloin jälkisäteileviin kellon merkkeihin 
käytettiin radioaktiivista mm. radiumin, tritiumin kaltaisia aineita. Nämä nykyaikaiset muovit perustuvat 
EI radioaktiivisiin "lumionoiviin" aineisiin. 
 
 "Fluoresenssi tapahtuu, kun erilaiset fluoresoivat mineraalit altistetaan UV-A, UV-B tai UV-C valolle. 
Fluoresenssi on ilmiö, jossa aineen molekyylit absorboivat fotonin ja lyhyen ajan jälkeen emittoivat 
fotonin.  Absorboitunut säteily voi olla esimerkiksi ultraviolettivaloa tai röntgensäteilyä ja emittoitunut 
säteily näkyvää valoa. Fysikaalinen ilmiö 
Fluoresenssi on yksi luminesenssi-ilmiön alalajeista. [2] Siinä atomiin tuleva fotoni virittää atomin eli 
atomin elektroni siirtyy korkeammalle viritystilalle. Viritystilan purkautuessa syntyy joko 
samanenergiainen fotoni tai yksi tai useampi matalampienerginen fotoni." 
 
Tällä tekniikalla esim. planktoneläimet fyysisellä katapulttimaisella molekyylillään v a r a s t o i  päivällä 
säteilyfotonin. Ja kun yöllä joku vihollinen tulee planktoneläimiä syömään. Voidaan päiväluokkia 
varastoitu fotoni ampua petoeläimen valaisuun. Jolloin vieläkin isompi peto voi nähdä ahdistelijan. 
Kaikilla näilläkin esimerkeillä voimme toki osoittaa vääriksi STUK:n valheet ettei säteilyfotonia voida 
varastoida. Ne EIVÄT pidä alkuunkaan paikkansa reaalimaailmassamme. Kuka edes yllättyy, olen 
Einsteinin kanssa olut näissä oikeassa. Vaikka STUK/ IAEA pelleiltä meni tällaisten faktojen 
tajuamiseen ylläkerrotut 84 vuotta. 
               ------- 
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Säteilyfotonien kotivarastointia 
 
2010 Joulukuussa maailmalta tuli tiedepiirejä kohahduttanut sensaatio. Säteilyfotonien energiaa on 
kyetty normilämmössä varastoimaan alkuaineeseen. Ilmiö ratkaisi 84vuotta päällä olleen 
vastakkainasettelun. Näin vihdoin ja viimein uskallettiin julkisuuteen tunnustaa IAEA:n väitteet 
tahallisiksi valheiksi. Minua on jo pitkään hämmästyttänyt ydinalan jääräpäinen tyhmyys aiheessa. 
Koska jopa maallikko voi demoa asian olevan näin. Tehdään siitä demonstraatio kotoperäisesti. 
Tarvitaan seuraavat välineet: 
 
http://kuvaton.com/k/Nbv.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Nbv.jpg[/img] 
Sama tilanne, kun otamme kuvan pois ja pimennämme: 
http://kuvaton.com/k/NbU.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/NbU.jpg[/img] 
 
Mitä ihmettä tuolla tapahtui? Kuinka on mahdollista, pimeässä jälkivarastoidut fotonit tuottivat 
sekundääristä säteilyfotonisointia? 
http://kuvaton.com/k/Nbz.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Nbz.jpg[/img] 
Ai siellä oli alla tuollainen säteilyfotonien ikuista energiaa taltioivaa fluoresoivaa muovikalvoa! 
Toistetaan lieneekö kyseessä vilppiä, vai aidompaa tilannetta: 
http://kuvaton.com/k/Nbm.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Nbm.jpg[/img] 
 
Niin joo, siis fotonipommitus päällä ja alustasta osa jää ilman säteilyfotonipommitusta. Kun viimein 
poistamme säteilyesteen ja valokuvaamme miltä sekundäärinen fotonivarastoituma näyttää pimeässä 
niin: 
http://kuvaton.com/k/NbM.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/NbM.jpg[/img] 
 
Jukupätkä, oi yhden kerran! Voiko vuosikymmenet jatkettujen tahallisten STUK/ SUPO harhojen 
nolaaminen julkisin konkreettisin laboraatioin enää helpommaksi ja naurettavan yksinkertaisemmaksi 
tulla! 
 
PS. Huomatkaa miten TVO on myös  ITSE piirtänyt savupiippujensa hologrammiinsa ihan oikeaoppisen 
punaisen. . .niin klassisen beettasoihdun! ;) 
 _______________________________________________________________________ 
             --------- 
 
Fotonivaraston demo RÖNTGENILÄ. 
 
Esitin aiemmin miten arkisella valofotonilla voidaan fluoresoivaa muovia varjostamalla näyttää 
säteilyfotonien kyky varastoitua sekundääriseksi säteilyssä arkilämmössä. Fluoresoidun valon väriä 
määrittelee "omenankarvaisuus". Toki on selvää, että sama homma voidaan toistaa vaikka 
röntgensäteilyjen varastoimisella. Se onnistuu kotikonstein suurjännitelaitteella ja vanhanaikaisella 
elektroniputkella myös hyvin. Geigermittari mukana todistaa kiistatta toki, miten muodostuvat säteilyn 
energiat ovat nimenomaan tappavaa radioaktiivisuutta. Kokeessa on tiettyjä rajoituksia. Esimerkiksi 
lasin jälkihehkun kiinni saamiseen kuvattavaan tasoon vaatii laadukasta kameraa ja tiettyä 
varovaisuutta säteilystä muutenkin. Mutta koe ON siis ongelmitta kotona demottavissa tällaiseksi: 
 
http://kuvaton.com/k/YY82.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YY82.jpg[/img] 
                 ------- 
 
Sensaatio, valonnopea neutriinomassa! 
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Yli 74 vuoden ajan ydinala on systemaattisesti vääristänyt totuutta. On väitetty IAEA/ STUK toimin, ettei 
säteilyfotonilla olisi massaa. Koska säteilyn on väitetty kokonaan absorboituen katoavan kohteestaan 
mystisesti. Massallinen= atomeihin kasautuva säteilyn energiamalli ei suin surmin sopinut 
ydinteollisuuden valheisiin. Joiden mukaan ydinturvailluusiot alkujaan ydinteollisuutta suojelemaan 
luotiin.  Väite on tietysti täysin Albert Einsteinin energian katoamattomuuden lakien väitteitä vastaan.  
 
Mutta IAEA halusi kehittää hämäävän mallin jossa valon nopeaa massaa ei tunnustettaisi olevan 
olemassa. Nyt harhautus on romahtanut. Neutriino ON saanut fyysisen massan ja "häilyvän 
muuttujaluonteen". Nyt viimein yli 74v kestänyt ydinalan harha on todettu täysin kestämättömäksi. 
Keskeisen edelläkerrottu, löydön taustalla on 2010 joulukuussa tehty demo, jonka mukaan 80 000kpl 
säteilyfotonia kyettiin Einsteinin ennusteen mukaan pakkaamaan arkiseen atomiin huoneen 
lämpötasolla. 
 
http://kuvaton.com/k/YY5l.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YY5l.jpg[/img] 
                     ------ 
 
T&T. TiedeTuomas Kangasniemi, 24.2.2011, 20:07 Modernia "alkemiaa": Näin helium saatiin 
naamioitua vetyatomiksi ja palautettua heliumiksi 
 
Heliumisotooppi 4:n ytimessä on kaksi neutronia ja kaksi protonia. Alkuaineita ei voi muuttaa toiseksi 
alkuaineeksi muuten kuin ydinreaktioiden avulla, kertoo koulufysiikka. Ydinreaktiot ovat kuitenkin 
palautumattomia, eikä kerran tapahtunutta reaktiota saa enää kääntymään takaisinpäin.  
                     --- 
*Nettipoliiseista mm. nimimerkki Zäp on a i n a  systemaattisesti valehdellut, miten esim. 
reaktorisäteilyissä kanavasäteilyn ionikaasut palautuisivat v ä l i t t ö m ä s t i  sponttaanisti. Jollain 
selittämättömällä tavallaan takaisin alkutilaansa? Säteilyionisaation katoamaton ja atomeihin 
varastoitunut energia mystisesti häviäisi.  
 
* No minä puolestani olen a i n a  todennut, ettei energia Einsteinin mukaan millään tasoillaan v o i  
kadota. Vaan ionisaatiot kuten muutkin säteilyn energian kertymien aiheuttamat muutokset jäävät 
kohdeaineisiin. Nyt tämäki tuli vahvisettua jälleen oikeaksi. Minulle 6 pistettä ja vastavalehtelijalle tuttu 
puhdas nolla. 
 
 
 

625. H.A.A.R.P. 
 
H.A.A.R.P. tekniikan ympärillä pyörii suuri raha. USA on kehittänyt tämän ioniosfääriä keittävän 
teknikkansa taannoisen "Tähtien sota", hankkeittensa jälkituotteena. Idea on pelkistetyimmillään syytää 
mikroaaltosäteilyn energiaa mihin tahansa koko maapallomme taivaankansiin. Tuottaen hillittömät 
+1200-1300C lämpötilashokit. Alkujaan tällä piti sulatella mm. ydinohjuslähetykset ilmaan. Mutta 
nyttemmin teknikkaa on alettu käyttää mm. ydinIONIsaatiopäästöjen "puhaltimina" pitkin ja poikin 
tarpeitten mukaan kuin flipperikuulia.  
 
Julkisuuteen tekniikasta lipsauteltuja materiaaleja on t i e t e n  valehdeltu liittyvän ns. "sääkorjailuun". 
Todellisuudessa tekniikka liittyy CHEMtrailaamisiin ja IONIsaatiopäästöjen kontrolointitekniikoihin. 
H.A.A.R.P. systeemien tehoista liikkuu hurjia kirjoituksia. Yksittäisen 3km* 3km lautasantenimerien 
tehokatoiksi on esitetty mm. 1 600MW! Aihe alkoi lisääntyvästi kiehtoa minua, kun julkisuuteen 
lipsautettin salaperäisiä kuvia siitä miten Norjan/ Venäjän H.A.A.R.P. laitteistoilla toimitettiin miljoonien 
nähtäväksi seuraavanlatuinen kuvamateriaali. Toki kuvaa saattoi ydinalan tyyliin kaupata esim. 
"viottuneena venäläisenä ohjuskokeena. Vaikka siinä näkyykin k a i k k i keskeisimmät 
mikroaaltotutkien näyttämät perustaivaannäyt. Päätelköön kukin sitten kuvia miten lystää. mutta t u s k i 
n edes teoriassa voitaisiin muodostaa räjähtävästä raketista näin kliinisiä kuvia? 
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blue beam 
http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1234430/Mystery-spiral-blue-light-display-hovers-
Norway.html 
 
http://kuvaton.com/k/78M.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/78M.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/787.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/787.jpg[/img] 
            ------------ 
 
Koostekuvaa siitä, mitä Helsingin päällä ja maakunnissa tekee H.A.A.R.P. 
[img]http://kuvaton.com/k/7Ya.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/7Ya.jpg 
              
               -------------- 
 
US- Söyringin blogi.2010.12 
 
Just joo v a r m a a n sitä ekana tulee mieleen, että pari tuntia ilmassa leijailevaa putoavaa boori, 
barium, alumiinipulveria k a n n a t t a a k i n ruiskia. Suomen nykyisiin -20C ENNÄTYS pakkasiin yötä 
myöten parin tunnin välein. 
 
- Keskeisimmässä kaamoksessamme se v a r m a a n on tämän ns. "auringonpaistetorjunnan" 
hommelin keskeinen tarkoitus! . . . Anteeksi vaan mutta mua EI VOI KUIN NAURATTAA!)) 
 
- Näihin t o k i saa uskoa vaikka ne, jotka nytkin uskovat mitä sanotaan mm. Euroopan ennätystalven 
tiimoilta. "Niin h e m m e t i n kuumaa ON, etteivät näin lämmintä ole IPCC pellet mitanneet yli 150 
vuoteen! 
 
 Oikeesti . . mua ainakin jaksaa ihmetyttää miten ihan mikä t a h a n s a viranomaispaska on 
upotakseen kansaan. Mitä esimeksiksi luulisitte tapahtuvan taivaan kannessamme, jos ja kun sinne 
suunnataan H.A.A.R.P. mikroaaltotutkalla tuollainen 10km2 kokoinen tuhatmegawattiluokan +1 300C 
lämpökertymän solu?. .  
 
Niin, siis k a i k k i mahdollinen ja mahdotonkin kosteus ja pilvimuodostelmat tuossa yläilmatilassa 
taatusti räjähtävät puhaltaen alueeseen suunnattoman ISO:n ja murskaavan pilvettömän fyysisen 
reijän. Niin. . .ja silti pokkanako USKOTAAN, että tallaisilla systeemeillä sitten ikään kuin "peitellään" 
alla olevaa maaperää kuumentumasta auringonpaisteestaan? . .Öö. . kertokaa nyt hyvät i h m i s e t 
miten tässä olisi edes pipetillinen logiikkaa johonkin ilmakehän boori/ alumiinipilvikeinottelujen 2h 
leijuviin keinotekoisiin maapallon kattaviin chemtrailerpilvipeittelygenreen? 
 
Minulle taas ammattilaisena tämä kyllä kiistatta kertoo ihan jotain muuta. Että tällaisin toimin 
synnytetään systemaattisesti suuria energiapuhalluskohtioita, jotka hajottavat mm. suurkaupunkien 
päälle änkevää ydinvoimaloista tauotta sinne pyrkiviä IONIsaatiopilviä YDINvoimalapäästöjen 
IONIsaatiokertymistä loitomma ja hajalleen. 
                 ------------- 
 
Mikä IONIsaatio? 
 
1970-luvun aikana pitkin Eurooppaa rakennetut uudet ydinvoimalat alkoivat näkyä tuhontuojina jo 1980-
luvulta starttiensa jälkeen. On erittäin kiinnostavaa lukea juuri tällaisista nyt jo liki 9 vuotta vanhoista 
uutisoinneista miten näihin taivaankansiamme plasmoittaviin ydinvoimaloiden salaisiin 
beettasoihtuamisiin alettiin tilanteen aktivoituessa suhtautua? Vielä silloin edes NSA ei nähnyt näköjään 
suurempaa tarvetta sensuroida nykyisen tietämyksen kasvusta johtuvasti kriittisimpiäkin aiheita. Ajan 
vapaampi henki oli vielä silloin sälyttää kaikki mahdoton taivaankannen ilmiöstä klassisiksi UFO- 
havainnoiksi. Nykyään se ei enää riitä. 
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 Erityisesti Suomesta kulovalkeana maailmalle leviävä asiat aivan uudella tasolla selittävät, pelätyt 
kirjoitukset ovat tuoneet ydinalan paratiisiin hyväntiedon omenoita insinööristöjensä nakerreltaviksi. 
Moista epäpyhää syntiin lankeemusta ei enää 10v myöhemmin sallittaisi suin surminkaan! Katsokaa 
miten vielä silloin tiedotus suorastaan innosti selvittämään, tutkailemaan ja aidosti kiinnostumaan näistä 
neutronkertymien kanavasäteilyplasmoista: 
http://kuvaton.com/k/Rac.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Rac.jpg[/img] 
 
Toisessa osiossaan suorastaan 9v päästä enemmän kuin naurattaa. Tutkimus oli silloin mitä 
avoimempaa. Edes raskaimmankaan luokan alan professoristot eivät olleet näköjään edes hajulla siitä 
miten esille 2005- ottamani beetasoihdut, kanavasäteilyt ja neutronivuot vaikuttavat säteilykertymillään 
taivaankansiimme. Tuskin on kenellekään juttujani lukeneelle epäselvää, miten n o p e a s t i  NATO sai 
sisäministeriön joukot vaientamaan esiin tärkeine myötätutkijaryhmineni nostamani kansainvälisestikin 
sensaatiomaisen oikeaan osuneet beetasoihtututkimukset! 
 
 Suorastaan käsittämätöntä miten nopeasti EU:ta myöten IAEA lanseerasi maailman tärkeimmäksi 
salattavaksi tiedoksi nimenomaan esiin kaivattamiani ydinvoimalafaktoja. Kuulimme (17.12.2010)miten 
SUPO:n sensurointikeisarien kruunaamaton johtaja nostettiin koko EU:n merkittävimmäksi 
YDINasiasensoriksi! Koska Suomi on ylivertaisin ydinalan sisäpiirien vuotolähde ollut jo vuosikaudet! 
Niin tässsä taistelut Suomessa, esim. neteissä ydinsalaisuuksista on maailman tärkein tanner! 
 
Syy on juuri tämä miten olemme kiitettävän tehokkaitten työstämisparieni kanssa kyenneet nostamaan 
ydinionisaation ultrasalatut mekanismit globaalilla netteilyillä yms. videoinneilla aivan uudenluokan 
tietoisuuden valtioydinuhkafaktaksi. IAEA:n toimet ydinrikollisuuksiensa suojaamiseksi nykyään hakevat 
vertaistaan hirmuhallinnoista! Aiheessa esiintyneet plasmat liittyvät toki tasoillaan myös ydinionisaation 
"paimentamiseen" kehitettyyn H.A.A.R.P tekniikkanaan, kenties jo tuolloin. Mutta kuten sanottu laite on 
olemassa n i m e n o m a a n ydinionisaation takia nykyään myös! Ei liene myös sattumaa, että 
H.A.A.R.P. laitteistot Norjassa on kartan mukaan tismalleen näillä seuduilla, jossa Euroopan 
ydinplasmat kirjoivat jo tuolloin taivaitamme tuhoonsa: 
 
http://kuvaton.com/k/Ra7.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ra7.jpg[/img] 
         ------------- 
 
20.12.2010 
 
Helsingissä ollaan juuri ylittämässä vuosisadan lumisyvyytensä ennätystä. Myös kasvihuoneilmiön 
pellekuumenemistiedot alkavat kumoutumaan railakkaasti. Rajuimpiin kuukausiluokien 
kolmattakymmenettä pakkastastettaan pitäviin maamme kattaviin kausiinsa se romuttuu. Nyt 
joulukuussa on satanut Helsingissä lunta 63cm. Kävin juuri aamulla mittaamassa vastaavan 
Olkiluodossa, 11cm. Tulos ei ole mikään yllätys. Täällä TVO:n ydinionisaatiot ja tauotta syksystä 
jatkuneet yölliset, jopa 2h välein suoritetut chemtrailaamiset näkyvät näin. Venäläiset baarium, 
alumiiniruiskutusten tonnistojen jäljiltä ilmakehän sadantamekanismit on säteilykertymin totaalituhottu. 
 
Syy siihen miksi muualla Suomessa EI sada lunta, vain pakastaa. Mutta toisaalta Helsingissä sataa 
pienelle alueelle on toki tilannetta seuraaville päivän selvää. Koska säteilyionisaatiota ja 
myrkkyhippusiaan ruiskuttavat chemtrailerit pidetään Helsingistä t a r k o i n poissa! Katsoin juuri 
kartasta miten jyrkkä lumimääräraja näin ollaan saatu keinotekoisesti aikaan. Sielä missä 
ydinvoimaloiden säteilyionisaation pilvien loputtomat tuhot jatkavat mellastustaan ei 
ydinaavikoituessaan sada. Kuten ei enää 1995 lähtien Satakunnassa. Mutta H.A.A.R.P. systeemein ja 
erityisesti chemtrailaamisten poissapidoin, ollaan maahamme luotu tämä kansaa hämmentävä ilmiö. 
Joka siis oikein kokoaa sadannat ja lumet Helsinkiin. 
           ------------ 
 
Käyttämätön elin, varjostava realin peijooni. 
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Reaalimaailmaa: On 23. joulukuuta 2010. Aamuauer aukeaa kuten tapana nykyään on. Mittari huitelee 
-27 asteen peruspakkasilla. Mielessä läikähtää ilo siitä, ettei -30C ole vieläkään rikki! Tosin, se voi pian 
osoittautua optimismiksi. Koska radio ruhjoo illuusiotani kertoen kuukassien etuajassa tulleen talven 
alati vaan kiristyvän. En tietenkään yllättynyt ole! Miksi olisin? Jo vuosien ajan mm. Venäjältä ja nyt 
esim. Puolasta on tullut selkeää viestiä. Maailman on syytä tottua ajatukseen miten olemme 
kylmenevässä maailmassa. On aivan selkein sanakääntein kerrottu. Jo hyvissä ajoin etukäteen, ettei 
viime talvi ollut kylmyyksineen mikään poikkeus. Seuraavat 30 vuotta saamme värjötellä kahdenpuolen 
-30C pakkastalvissa. Niin ja itse asiassa koko Euroopassa on tismalleen samassa tiukkakylmien talvien 
kaavassa. 
 
Illuusiomaailmasta: IPCCCP:t pitää potrana penteleellistä älämölöään kertoillen, että "pikkaisen" tuli 
luvattua liika kuumia oletuksia maailman tilastointeihin. Toki jos New Yorkin naapuruston lämpömittarit 
nousee voi jotakin olla vaikutusta myös ympärille leviävä miljoonakaupunki ja sen lämmitetyissä 
taloissa. Mutta eihän sitä nyt tuollaisista kannata murehtia. Paljon tärkeämpää on juntata ihmisille 
ydinlisärakentelujen ostajien tietoharhaa siitä miten viimeisen 250milj. vuodessa vain 8-osittunut 
ilmakehän CO2 pitoisuus ei voikaan pohjistaan kuin nousta.  
 
Foorumeilla jaksaa naurattaa kun ihmiset saadaan uskomaan ihan mitä tahansa. Juu chemtrailauksen 
ainoa virallisesti h y v ä k s y t t ä v ä  selitys on ihan p a k k o  olla CO2 lämmönnousun poistaminen! 
Voi sitä onnetonta joka -30C piukupakkasessaan värjöttävänä moista uskaltaa edes kyseenalaistaa! 
Saa kyllä tuta POLIISI- väkivaltasensorien apinan raivot ja bannimeret. Ei varmanaan mene kuin 
seuraaviin kertoihin, mittarin tippuessa pienempiin kuin -10C pikkupakkasiin. Niin eikö taas ala vanha 
laulu: "Maailman globaali keskilämpötila on todettu hevonhemmetin tutkimuksissa Etu- Hebridin 
kyläkauppiaan pitämänä nousseen taas ennetynkuumuuksiin! Kaikki toki uskoo, kun se ydinalan 
suurella rahalla ruoskitaan piiskasiimoin kansan nappanahkaan! 
 
Oi helkutti vie, että ihmisien oletetaan nielevän ihan mitä tahansa. Tuttuun putkeensa vaan venäläiset 
nyt Finnairin koneitten kanssa samat vitivalkoiset chemtrailerit mätkivät pelkästään ydinvoimaloiden 
syytämiä alati kasvavia IONIpilviä 12km korkeuksistaan maahan. On se sentään helkutin hyvä, etteivät 
ainakaan lentäjät tunne tekevänsä ihan jotain muuta kuin viilentävänsä ilmakehää peitellen kauan 
kestävin pilviharsoinsa. Joku vääräleuka voisi tietysti ihmetellä, eikös se peite lämmitä? Ennen kaikkea 
miksei Helsinkiä, joka suurin CO2 tuottaja Suomessa kivihiilineen on, sitten e r i t y i s e s t i  
chemtrailata? Nythän koneet pyssää tunnetusti aina kaupungin rajalle kuin seinään!  
 
No lehtiä, nettejä lukevilla NATO/ SUPO säteilyionisaatiomurhaansa koulutetuilla on aina näitä hauskaa 
lukea. Miten silmitön valehtelu on uponnut herkusti huijattavaan kansaan. No joo. . onhan siellä 
harmeikseen toki tiukka kourallinen, joka uskoo realiteetteihin ja silmiinsä myös. Tietäen tarkoin, että 
chemtrailerit kuolaa baariumineen, strontiumineen ilmassa myrkkyjään ydinalan palkollisina. Mutta 
sellaisen tiedon salpaamiseen SUPO tyrkkäsi pääpahansa suoraan EU:n synkkään sisukseen. 
Opettamaan Eurooppaan miten totuus säteilytaustamme 10-kertaistumisen alati etenevistä tuhoista 
saadaan pysymään poissa julkisuudesta valtiosensorien väkivalloilla, aamen! 
              ------------- 
 
Insprukissa cheminäytös! 
 
Katsoitteko muuten miten Insprukin mäkikisojen itävaltalaisia oikein  "kunnioitettiin" chemtrailerkoneella 
03.01.2011 illalla. Tilanteessa, jossa koko Itävalta hurrasi voittajiaan mäkimontussa. Aikä härski 
homma, koska itävallalla EI ole omia ydinvoimaloita, joita tarvitsisi edes chemtrailata. Kyseessä oli 
ydinrikollisten ydinvoimalaitosvaltioiden junailema protestointiensa yhteislentonäytös. Koneen ihan 
perästä tuli 2kpl tunkkaisen paksua chemivanaa. Kuvattua verenkarvasta ydinionitaivasta silpovaa 
konetta oikein zuumattiin mäkihyppykameroin. YLE toimittaja lisäksi erikseen kertoi:" Kone täällä 
taivaalla näköjään vetää o i k e i n paksua ja näyttävää vanaansa satojen tuhansien katsojien yli 
surutta!" Olen 100% varma siitä, että teko oli USA:n tietoinen junailtu provokaatio ydinvastaiselle 
itävallalle. Koko EU:lle joka muutama viikko sitten antoi jopa julkilausuman siitä, miten ei tule 
hyväksymään USA:n organisoimia ydinchemtrailaamisia. USA halusi näin TV:n välityksellä oikein 
mainostaa tappavansa estelemättä vaikka koko Euroopan kansat näillä laittomilla 
ydinionisaatiomyrkytyksillään! 
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               ------------- 
Pasi- foorumin satoa 18.03.2011 
 
[quote author=manoil link=topic=8332.msg64953#msg64953 date=1300517869] 
Eikö Arto tajua, että nuo kuvat: 
http://kuvaton.com/k/78M.jpg 
http://kuvaton.com/k/787.jpg 
ovat kuvamanipulaatioita, eikä todellisia. Olen nähnyt oikeitakin kuvia venäläisen raketin 
sekoamisesta.[/quote] 
 
Kuulehan Manoil.[color=brown][u] Olen siis ITSE OMIN SILMIN nähnyt t i s m a l l e e n  samat kuviot 
Olkiluodon ydinvoimaloitten päällä. Nyt Japanin tuhojen aikoihin k a h d e s t i . Ja t i e d ä n, ettei noi 
ole todellisiinsa verrattuna manipuloituja! Vaan hyvinkin tavoittavat dokumentoimani kenttäreaalin 
tilanteet [/u] [/color]  
 
Siksi niitä julkaisenkin, että muutkin näkisivät kuvat [color=red][b]niin keinotekoisen synteettisisksi, e t t 
e i  kyse VOI olla rakettikokeesta.[/b][/color] Vaan kuten kirjoitinkin [b][color=purple]H.A.A.R.P [/color] 
[/b] sähkökenttien lähetinaaltorintamista. Siksi kuva onkin niin synteettinen. 
 
Tämä eka kuva on enempi vertailuna siitä miten pilvet käyttäytyy "epäsymmetrisemmin" kun ne 
enemminkin muodostuu tuulipaineista ja ydinvoimaloitten säteilyionisaatioista. Mutta nuo kaksi viimeistä 
kertoo mikä hätkähdyttävä ero on kun muodostetaan sähköaaltovallit millilleen samalla etäisyydellä 
toisistaan! 
Laitan tähän siis sellaisia 100% a i t o j a  H.A.A.R.P ionisaatiokuvia. Kaksi näistä olen lisäksi itse 
ottanut. Hätkähdyttävä yhdennäköisyys aiemmin esittämiini, mitä? 
 
http://kuvaton.com/k/YAh4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YAh4.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YAhZ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YAhZ.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YAhL.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YAhL.jpg[/img] 
                         -------- 
 
Päivitystä 20.05.2011 
 
Katsoin kiinnostuen Yotuben videopätkää, jossa amatöörit olivat laittaneet suuritehoisen autostereon 
pääteasteeseen kiinni suurjännitteisen ferriittimuuntajan. Laitteella saatiin mojova senttiluokkainen 
suurjännitteinen valokaari. No joo perussähkötekniikkaa siihen asti. Mutta asia joka minua kummensi oli 
mitä taustalla s o i ! Tuo tasaisesti palava valokaari pieneni ja suureni musiikin ryydittämänä. Idea on 
aika simppeli. Kun valokaari syntyy sen sisään muodostuu ionisoitunut plasmaontelo. Joka syrjäyttää 
ilmaa tehonsa mukaan kuten paukkuva ukkosen salama. Vehje saatiin toimimaan aivan hyvänä 
kaiuttimena. Ihmettelin ettei tuollaista ideaa olisi sitten sovellettu muussakin tekniikoissa? 
 
H.A.A.R.P. on mikroaaltolähetinantenien suuri peilainrypäs. Sillä mm. ammutaan avaruuteen 
ydinvoimaloitten päälle kerääntyneisiin säteilyionisaatiopilviin, niiden hajottamiseksi. Keinosadettaan 
ydinaavikoitumisen tuhoja vastaan, tai toimitaan ydinsäteilyplasmojen kertymien poistamiseksi 
uhkaamasta suurempia kaupunkikeskittymäpuhalteluja loitomma. Idea on tuottaa yli +1 200C 
plasmalinssi alueen päälle. Ekspansiivinen räjähdysmäinen  1 600MW mikroaaltotehosnsiirron 
muodostuminen, jo sinällään tuotattaa räjähtämiskuvion taklaten ydinvoimaloista tulevaa neutronivoita 
ja kanavasäteilyn kyllästämää plasmaa ulomma ympäristöönsä. Mutta ei se tähän ole jäänyt. 
 
USA on alati halunnut kehittää tätä Fukushimankin tsunamituhon hävityskiihdytintään entistäkin 
tappavammaksi ja tarkaksi tarkoituksiinsa. Varsin pian tajuttiin, että tuota alaspäin kuppina osoittavaa 
plasmalinssiä voitaisiin käyttää synnyttämään H.A.A.R.P. mikroaaltolaitteiston tuhansien megawattien 
energiaa FM/ AM- moduloimalla myös infraäänikaiuttimena. Huomattiin, että vääntelemällä tuota 
massiivista kanavasäteilyn ionisaatioplasmaa saatiin aikaan 3Hz taajuista ihmiskorvin suoraan 
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kulumatonta ääntä. Sillä sekoitettiin esim. säteilyionisaatioplasmaan ääniaaltorintamakuvioilla ilmaa. 
Joka puhallutti ionisaationplasmaa nopeammin liikkeelle ympäristöönsä eräänlaisena lammikkoon 
kivenheiton mukaisena sekoittamisrenkaina. Mutta aina "hauskempaa" kehitettiin. USA:n kokeillessa 
laitteitaan maassaan tapahtui "pieni plasmakaasun pullistuma".  
 
Asia on toki ultrasalainen mutta luokkaa 10-30km * 100km laajuiseen maanosaan osaan osui tuota 
infraäänienergiaa maastokyliin. Näin muokkautuneessa 8,3Hz resonanssiin menneet rakennukset 
sortuivat kuin tikkutalot. Asia mutkistui entisestään, kun ääniaaltoon jääviä ihmisiä myös kuoli 
massoittain. No kunnon jenkkisekoilujen tyyliin. Asia tietty julistettiin huippusalaiseksi. Ja armeijan 
koetiedostot systemaattisesti poistatettiin kaikista tiedotuskanavista. Että joo o, jos teillä yhtäkkiä alkaa 
taloja kaatuilemaan naapuristostanne ja ihmisien päät räjähtelemään. Niin voitte arvata, että 
Fukushimassakin tuhojensa kykyjä nostelleet IAEA:n ydinherraskaiset ne siellä vaan päittenne päällä 
ydinvoimaloittensa säteilyionisaatiopilviplasmoja "räjäyttelee". Jottei maailmamme typpikaasukehät 
räjähtäisi "ihan tässä ja nyt välittömästi" infernaalisesti koko maapallomme ydinvoimin sulattavaksi 
typpi-ionisaatiopaloksi. 
 
 
 
 
 
 

626. RELEkoestusoppia III. 
 
RELEkoestusoppia III 
 
Pasi-foorumi 8.12.2010. SUPO-manoil: "Jokin tässä yhtälössä ei nyt natsaa. 
TVO:lla oli "huippuammattilainen" ja "Euroopan ainoa ydinosaaja", peräti "kvanttiydinfyysikko‖? 
(Kyse on kirjoituskommentit TVO:n relekoestusoppi I ja II tapauksistani. Joita itsenäisyyspäivänä SUPO 
sensuroi ilmeisen selkeästi toimintametodejaan tilanteessa häveten ja ankarasti kritisoiden ja muunteli 
lukuisia yksityispostaustiedostojani. I. Hyttisen US-blogiviestintöjämme muunnelleen 
sähköposteissamme yms. kerta toisensa perään YDIN- rikollisilla tyyleillään. EU:n sananvapauksia 
kaikin tasoin polkien, tavoin joita tässä kartoitamme) 
 
– NYT ei, kuka edes yllättyi SUPO-hulluksissaan rypevä tajua KOKO kirjoitukseni sisältöä. 
 
– Ei edes vaikka SUPO TOISTUVASTI sensuroi, muutti ja katkoi JUURI tätä tekstiäni! Ikään kuin 
ymmärtäisivät m i n u a  enemmän mitä TVO:lla tuolloin 80-luvun lopuillaan tapahtui. Tällainen omaan 
"näpräilyynsä" sotkeutuminen on kovin tyypillistä näille t o d i s t e t u s t i  omin toimiinsa latvalahoiksi 
osoittautuneille POLIISEILLE! 
 
- Se mitä m i n ä  tuossa kerroin tarkoittaa jotain i h a n  muuta kuin SUPO peelo valehtelee.  
 
Olin siis m e n e s t y k s e k k ä ä s t i  hoidellut, sekä OL-1, että OL-2 laitoksien kaikki sadat keskeiset 
relesuojajärjestelmät. Tämä m y ö s  huomattiin mm. henkilöstötietoturvan ja kaikkein k e s k e i s i m p i 
e n  TVO:n turvalaitteisto-osaston johdoissa. Ja n y t  tärkein. Silloinen jaospäällikkö otti m i n u n  
yhteyttä:"Arto, olisitko kiinnostunut siirtymään osastoni palvelukseen? Olet noilla suojalaitteistojen 
mahtavilla hallinnoillasi vakuuttanut TVO:n johdon osaamisestasi. Haluaisimme välittömästi 
ammattiosaamisesi osastoni käyttöön. Olisiko mitenkään mahdollista, että siirtyisit saman tien meille? 
En halua koko TVO:n 600 päisestä k e t ä ä n muuta, kuin sinut hommiini. Koska luotan osaamisesi 
näyttöihin vuoren varmasti.  
 
Normaalisti meidän pitäisi IAEA- ydinturvalakien mukaisesti kierrättää sinut pitkällisissä sisäministeriön 
tekemissä psykologian testeissä, joissa osaamisesi ja taitosi hyväksyisi Helsingin SUPO ja 
sisäministeriöt livenä. Mutta näyttösi on kerrasta vakuuttanut k o k o  hallinnon. Itse asiasiassa niin 
hyvin, ettei koko rutiinia edes minun yllätyksekseni lainkaan tarvita! Tämä on h y v i n  poikkeuksellinen 
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pikamenettely jopa Suomessa. Eikä näistä paljoja haluta edes kanssasi keskustella. Mutta näyttösi 
osaamisestasi kuulema riittää j o p a sisäministeriön lopullisiin vakuutuksiin." Olin aivan ällikällä lyötynä 
tästä yhtäkkisestä ydinjohdon tarjouksista! En varmaan olisikaan suostunut noin nopeaa rekrytointiin. 
Mutta minulla oli kaksi keskeistä syytä suostua. A/ Minä todella pidin tulevaa pomoani sanansa 
mittaisena ja luotettavana helsinkiläisinsinöörinä! B/ Minua e r i t y i s e s t i  miellytti. että JO 
toistamiseen pääsin "kuin kohtalon sattuman oikusta TVO:lla" ohittamaan Suomen tiukimman 
mahdollisen tunnetun psykoprofiiliseurantavakionsa!  
 
Tästä relekoestusepisodistani siis vasta v a r s i n a i s e s t i  aloin pääsemään siihen 3 henkiseen 
erikoisrekrytointiryhmäämme. Jolle paljastettiin s u m e i l e m a t t a  kaikkein salatuimmatkin TVO 
ydinsisäpiirisalaisuudet! JO SILLOIN ymmärsin, miten jatkoon näillä tietomäärilläni kykenisin 
nousemaan k o k o  Suomen ja ehkä jopa koko Pohjoismaiden p e l ä t y i m m ä k s i  ydinfysiikan 
sisäpiirioppineeksi! Vielä tällöin esim. kvanttiydinfysiikassani oli toki korjaamisen varaa. Mutta nyt 
pääsin suoriin kaipaamiini keskustelukontakteihin niiden aiemmin minulle surutta lukittujen ovien takana 
lymyilevien henkilöstöryhmien, insinööristöjen kanssa. Ja näitä tulevia kontaktipäiviäni, viikoja, k u u k a 
u s i a  jo silloin j a n o s i n !  
 
Voin sanoa, että liki euforisessa tilassa saatoin suuremmin miettimättä suostua. Seuraavat 
vuosikymmeneni TVO:n ultrasalaisissa arkistoissa ovat sitten koko maamme legendaarisimpia. Jos 
sisäministeriö olisi tiennyt. . . ). No olen varma siitä, että näin p i t i k i n  tapahtua, jotta minulla olisi n y t  
mistä ammentaa ydinhuippusalaisuuksien loputtomista osaamismeristäni paikan päällä elettynä. Voin 
tällä rivillä silmät kirkkaana vakuuttaa, ettei TVO, SUPO, ei edes IAEA tajunnut kuinka "kohtalokkaita‖ 
tapahtumia tuossa rekrytointi-istunnossa ydinalansa koki. Yhtä kaikki tajuan, itse olin saamassa 
‖tehtävääni‖ esivalmistusta ylhäältä. Näin kaiken vaan piti tapahtua jotta maailmastamme tulisi 
tiedoillani askeleen parempi, ja vähemmän ‖YDIN- voimainen‖. 
            ------------ 
 
TVO:n ASEA releshoki livenä osa IV! 
 
Kirjoitin artikkeliyhteenvedon siitä miten TVO ajatti  ja ajaa voimaloitaan. Vaikkeivät kykene pitämään 
kunnossa edes keskeisimpiä ydinturvalaitteitaan, saati relesuojauksiaan. Aiheesta lähetin materiaalia 
maamme ydinturvasta vastaaville tunnetusti korruptoituneille viranomaisille. Sillä seurauksilla, että sain 
välittömästi myös SUPO:n sisäministeriön käskystä varastamaan keskeistä ydinreleistä vuosikaudet 
TVO:lla pitämääni kirjanpitoa. Myös sitä kirjanpitoa, jossa kerroin miten sekä OL-1, että OL-2 laitoksilla 
havaittiin ydinionisoinnin muutamassa vuodessa tuhoamia keskeisimpiä hälytyksiä välittäviä 
apureleistöjä. Niiden hälytyskytkimiä käyttää muoviset valkeat muovikammat. Katkenneet säteilyssä 
erosoituneet kammat olivat olleet kohtalokkaan pitkään toimintakyvyttömiä. Aiheuttaen maamme 
keskeisimmät ydinturvarikokset, sekä OL-1, että OL-2 laitoksilla. Yksinkertaisesti koska 
ydinilmaionisaation tappotuhoisuutta ei tajuta! 
 
Selkeitä virheitä ja peittelyjään harrastavat maamme ydinturvarikolliset ovatkin tehneet miltei mitä 
tahansa pitääkseen asian salassa. Erityisen tarkoin SUPO on koettanut aiheessa peittää kaikki näihin 
ASEA- apureleisiin liittyvät demomaismahdollisuudet piilossa, mitä tarkimmin. Mutta kuten tapani on 
ollut. Olen aina ollut askeleen maamme ydinrikolliskoalitiota edellä. Siispä maailman ensi-illassa 
kuvasin malliksi nuo SUPO:n POLIISI- rikollisten haihduttamat kyseiset apureleet. Erityisesti zuumaten 
kuvan keskelle nuo säteilyeroosiossa muutamassa vuodessa TVO:lla katkeilemaan päässeet 
nostokammat livenä!. . . Eli kaikille niille joille oli tullut illuusio siitä. Etten kykene tutusti toteen 
demoamaan näitä väitteitäni. Niin tässä kyseisen releitten syväluotaavampi valokuvaa. Tosiaan 
MAILMAN ENSI- ILTANA lehdistöön: 
http://kuvaton.com/k/751.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/751.jpg[/img] 
             ------------ 
 
Strömberg TVO 
 
Olen tietoisesti välttänyt kertomasta muutamista töistäni TVO:n ydinvoimalassaolojeni 
vuosikymmeniltäni. Syitä on toki monia. Mutta eräs vaikeuttaja on ollut saada tapahtumista 
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kaikenkattavaa mustaa valkoisella. Dokumentoinnin eräs keskeinen vaikeus on ollut ydinhallinnon tapa 
hyökkäävän tarkoin kontrolloida mm. valokuvaamistani toimintatiloissani tarkoin. Totta kai tämä ei ole 
ylityttämätön este. Mutta kuvantarkan selonteon antaminen on tehty ydinvaarojen maailmassa 
merkittävän haasteelliseksi. TVO:n ydinturvallisuuden selkärangan perusta on koestamieni satojen ja 
satojen sähköturvalaitteistojen ja ennen kaikkea niiden suojareleistöjen varassa. OL-1 ja OL-2 
voimaloitten suojausjärjestelmien varsinaisen työmyyrän osan teki Strömbergin suojauslaitteistot, ns. 
stalvärkkien perusjuhdat. Näistä laitteistoista ei julkisuuteen ole materiaalia aiemmin ohi valtion 
ydinrikollismonoliittisten turvan uskallettu maailmalle antaa. Joten se jää tutusti vain osaamisteni 
varaan. Relekoestuslaitteistot ja joilla laitteistoja kalibroitiin: 
 
http://kuvaton.com/k/Ya8p.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ya8p.jpg[/img] 
 
Pitäähän siitä työympäristön perusluonteen monimutkaisuudesta kertovaa kuva myös antaa: 
http://kuvaton.com/k/Ya8h.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ya8h.jpg[/img] 
SPAI,SPAJ, SPAU yms. elektroniikkaa suoraan TVO:n käyttämästä historiallisen vanhoista 1960- luvun 
tekniikoistaan: 
http://kuvaton.com/k/Ya82.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ya82.jpg[/img] 
 
Yleiskuvauksessa eräs lukuisista: 
http://kuvaton.com/k/Ya8S.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ya8S.jpg[/img] 
 
Tärkeää, suorastaan k o h t a l o k a s t a  dokumentaatiota siitä miten TVO vuosikymmenet laiminlyö 
systemaattisesti näitäkin elintärkeitä IAEA:n ydinturvan peruspilareita. Koska ydinalalla niin todellakin 
tehdään maamme kuolettavan synkkänä tapana. Turvallisuus ja kansainväliset keskeisimmätkin 
turvamääreet ohitetaan olan kohautuksin tieten. Koska niistä kertovaa prosyyreja ei lisäkseni 
dokumentoijat kykene edes tuomaan julki: 
http://kuvaton.com/k/Ya8H.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ya8H.jpg[/img] 
 
Mihin laite pyrkii: 
http://kuvaton.com/k/Ya8i.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ya8i.jpg[/img] 
Strömbergin reletyyppejä on todellisuudessa varsinainen lajikirjo, myös TVO:n keskeisissä laitteistojen 
stälvärkhuoneistoissa. Joista syötöt sadoille sähkömoottoreille, elintärkeisiin syöttöihin yms. lähtee. 
http://kuvaton.com/k/Ya8g.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ya8g.jpg[/img] 
 
Seuraava lähitarkastus monitoimireleestä. Jossa arvoistaan ulos ryömiviä kalibroinnin potikoita on 
runsaasti ja enemmän. Samoin muuta ohjelmointiin ja höyhenen herkkiin ajastuksiin liittyviä 
rajakoestustasoja. Kaikki pitää hallituin, herkin simulointivirroin ja jännitteillään koestaa mikronineen 
kohdilleen sekä veto, että päästösuuntiin. Ajoitettava niiden toimintanopeudet ja laukeamisalgoritmien 
hysteriat. Hommaa kontrolloidaan kellottaen apukärkien signaalitasomuutoksin yms. 
http://kuvaton.com/k/Ya8X.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ya8X.jpg[/img] 
Ylikuormituselimen toimintaperustaa: 
http://kuvaton.com/k/Ya8f.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ya8f.jpg[/img] 
 
Graaffista kuvaa, näitä muuttujia seurataan. Jottei ydinvoimalan tilalle taas tule sekunneissa 
ikisäteilymonttua: 
http://kuvaton.com/k/Ya83.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ya83.jpg[/img] 
Jos meni "ohi" niin viimeistään tarkentavassa vektorikka grafiikeissa: 
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http://kuvaton.com/k/Ya8n.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ya8n.jpg[/img] 
 
 
 
627. Uutisvirrasta. 
 
Pasi-radio foorumista. Keskiviikko 27.10.2010 klo 22.13 (päivitetty klo 22.23) 
 
Suomen ydinvoimalat ovat Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n mukaan Euroopan parhaiten 
toimivia, kertoi Ruotsin televisio SVT keskiviikkona. 
 
Ruotsi sen sijaan on IAEA:n listan viimeisenä. Ruotsalaiset ydinvoimalat tuottivat viime vuonna vain 63 
prosenttia kapasiteetistaan, sillä useat reaktorit olivat poissa käytöstä. Suomen ydinvoimalat tuottavat 
95 prosenttia energiakapasiteetistaan. 
 
SVT:n mukaan Ruotsin kymmenestä reaktorista neljä oli pysähdyksissä suuren osan viime vuodesta. 
Kuluneiden 12 kuukauden aikana Ruotsin ydinvoimateollisuus raportoi vioista yli 200 kertaa. 
 
SVT   STT-TT 
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010102712594982_uu.shtml 
                          --- 
 
Taas tuossa, että ruotsalaisvoimaloissa EI ydinvoimaloitten käyttöaste ole kuin 2/3 osassaan EI 
tietystikään ole mitään UUTTA! 
 
IAEA kun on määrännyt, ettei m i k ä ä n  maa maailmassa saa käyttää kuin 2/3 osaltaan 
ydinvoimalakapasiteeteistään johtuu täysin selvästä logiikasta. Maailman alati laskevista 
energianegatiivisiksi muuttuneista uraanivaroista EI vuosikymmeniin ole riittänyt täyskäyttöasteisiin. 
Kuten olen useasti kertonut Ruotsi tekee ydintehon alennuksensa "korjailemalla". Mm. Ranska tekee 
pitämällä kesäkuumat 4kk ydinvoimalansa alhaalla. Ja nin,. . Suomi tekee tuon ydintehonsa 1/3 osansa 
tehon alennuksensa pitämällä 1 600MW( - 35%) kapasiteettinsä j a t k u v a s s a  
rakennusvaiheessaan. OL-3 olisi toki v o i t u  saaada valmiiksi JO vuosia sitten. Mutta IAEA ei, kuten 
huomaamme ydinkäskyinsä siellaista poikkeusta salli! 
                    -------- 
 
US- Söyringin blogista: 
 
"Valontuoja 14.12.2010 
Mehiläinen ei enää aina löydä pesäänsä, koska mehiläisen suunnistusvaisto perustuu auringon 
säteilyyn. Mutta ionisaatio toimii vastaavana asiana kuin auringon valo suunnistusmekanismissa. Näin 
mehiläinen saa poikkeusinformaatiota liiallisesta säteilystä. Koko taivas säteilee harhaan johtava 
aurinkoa muistuttava 
suunnistus säteily ei kerro enää mehiläiselle omaa sijaintia. Tuloksena eksyminen, ruuan saanti tuleville 
jälkipolville estyy. Aiheuttaa poikasten asuttaman kennoston totaalisen nälkäkuoleman. Populaatio 
vähenee, 
kasvien hedelmöitys epäonnistuu, kasvimäärät vähenee ruokapuutos uhkaa." 
             -- 
Valontuoja on tapansa mukaan asian YTIMESSÄ! Hiukan puujalkamainen lainaus minulta. Mutta mitä 
synkimmin totta. Mehiläistemme massatuhoaja on j u u r i  säteilyionisaation kasvut. Jonka takia 
aiheesta ei saa missään maailmassamme keskustella. Sisäministeriö Anne hÖlmlundinsa 
moraalittomuuksien johdolla on ajattamassa maailman väestöjä, kuin pässit teuraalle! Keskeisintä 
tällaisten 7.12.2010 luotujen sanavapausrikollisien lakiruhjontojensa tarkoituksena on tehdä SE! 
 
Vuosia neteissä kirjoittaneena en tosiaankaan k o s k a a n  ole joutunut niin härskin ja räikeän SUPO- 
poliisistojen silmittömän raivonsa ja terrorinsa kohteeksi, kuin tuon lain jälkeen. Heti seuraavana 
päivänä POLIISIT mm. kaatoivat käyttämäni maamme laajuisen palvelimen. Vain estääkseen 
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keksimääni keinoa kiertää vuosikaudet jatkunutta systemaattista Vuojoen SUPO- rikolisosastojen 
sabotointiaan toimimasta. Banneja foorumeilta saan nykyään totaalin perustelemattomina sellaiseen 
tahtiin, etten juuri viitsi edes laskea. Mutta SUPO- rikollisille ei näköjään m i k ä ä n  enää riitä. (Mm. 
viime yönä 14.12.2010 klo 0:33 sain SUPO:lta keskiyön herätyshäirintänä jälleen avoimen 
puhelinsoittouhkauksen. Jossen lopeta maamme valtioydinrikollisuuksien tekojen paljastuksia niin. . .!) 
 
Tähän ollaan tosiaan tultu. Sain kuulla olevani siinä kourallisessa maamme ihmisiä, joiden kimppuun 
SUPO tuhatpäiset kontrollivirkamiehensä usuttaa. Hyvää päivänjatkoa ja kirvesvartta EU:n 
lanseeraamalla metrisellä sysimustalla massasilppuripamppujensa 3-haararaivolla siis 
              ----------- 
 
Järkyttäviä aikamme kuvia. 
 
Jos jostain vuosi 2010 tullaan muistamaan niin ennennäkemättömän rajuista IONItaivaittensa 
YDINtuhon enteistään. Olen tähän koonnut malliksi muutaman kuvan, jotka kertovat sanoja enemmän 
siitä mihin on tultu. Kun ydinteollisuus on kyennyt yli 10-knertaistamaan taustasäteilytasomme. 
Chemtrailaaminen on samaa tahtia lisääntynyt aivan kestämättömiin mittoihin. 2010 leimaakin 
tauottomat barium-, alumiinien kemikaaliruiskuttamiset säteilyn muusaamiseksi kansalaisten päälle. 
Asiaa on ydinhallinto koettanut kaikin keinoin pitää salaisena. Viimeisin vetonsa oli viimeisetkin 
sananvapautemme POLIISI- terrorismille 7.12.2010 siirtänyt rikollinen laki. 
http://kuvaton.com/k/7Fx.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7Fx.jpg[/img] 
 
Mitä tämä EU:n hirvein kansalaisvapauksien tuhoamisen laki Suomessa peittää? Ja ennenkaikkea 
kuvien mukaan k e i d e n  toimia? Lehdistössä ionisaation pinkiksi ja verenkarvaiseksi muuttaneesta 
ydinteollisuuden tekojen näyttämisestä elävin kuvin on tullut likimain maapetos. Yhtä kaikki silloin tällöin 
niitä pienissä erissä pääsee julkisuuteen. Tasapuolisuuden nimissä julkaisen maamme molempien 
YDINpahantekijöiden ionisaatiopäästöjen kuvaa. Ensin Kouvolaan luokkaa 40km Loviisasta kuvattu 
arkitaivas siellä. Huomatkaa erityisesti syvät tummat violetit värihornat: 
http://kuvaton.com/k/7F3.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7F3.jpg[/img] 
 
Tietysti TVO on tällaisen YDINmassatuhon legendaarisin uranuurtaja. Unohtaminen asiassa olisi tietysti 
kardinaalimunaus. Ellen kykenisi heittämään sitä ydinsaastasaavutusta, jonka TVO esittää samaan 
aikaan vertailuksi: 
http://kuvaton.com/k/7FD.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7FD.jpg[/img] 
 
                       -- 
07.12-10 Laki ja SUPO raivollaan jo sensuroi! 
 
*Kyseinen aihe poiki hetimiten melkoisen paljonpuhuvan keskustelun. Mitä ilmeisemmin SUPO alkoi 
agressiivisesti h e t i  mun kuvakommenttien jälkeen sensuroimaan tätä kyseistä Myllykoski Oy:n kuvaa! 
Katso ja ihmetele Pasi-radio Foorumin ydinvoimasaittinsa satoa 15.12.2010: 
 
Lainaus käyttäjältä: TV:stä tuttu Arto - tänään kello 10:17:21 
PS. POLIISI erkki täällä oli innosta halkeamaisillaan saadessaan Turun sanomista sensuroitua "liian" 
ionisoidun syvän violetin taivaskuvan. Luulenkin, ettei Suomen, maailman korruptoituneimmat, 
eläköityvän suurpötsisisen Anne hÖlmlundin veroloismiliiseistään muuhun sekoiluun juuri olekkaan. 
 
"Ja olisin enemmän innoissani, kun kertoisit että miksi tuota kuvaa ei ollut edes lehden paperiversiossa. 
Saati nettisivuilla. Jos täällä joku sensuroi sinun vastauksiasi, se olet Arto sinä itse.  
 « Viimeksi muokattu: tänään kello 10:58:26 kirjoittanut perse-erkki »"   
         ------ 
 
3 000MW isotooppilaitoshanke/ 53kg/vuosi, uraanikaivoksieneen by FIN! 
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http://kuvaton.com/k/RBy.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/RBy.jpg[/img] 
 
Mutta ensin kuitenkin vesivoimalan video: 
http://www.youtube.com/watch?v=FJhLVkbYHJY 
          ------------ 
 
21.12.2010 Pasi- foorumin satoa. 
 
[quote author=kattikarvalakki link=topic=7741.msg59011#msg59011 date=1292943583] 
Venäjä rakentaa Intialle vähintään kolmelle ydinvoimalalle. [/quote] 
 
Intia aikoi tehdä oman satojen voimaloiden toriumhankkeen. Koska Intialla oikeastikin on maailmalle 
toriumia 1000vuoden käyttövoimatarpeiksi. USA reagoi välittömästi. Koska EI suin surminkaan 
halunnut, että mm. tätä Intian dominanssit takaavaa hanketta edes aloitettaisiin! USA ilmoitti 
toimittavansa toriumhankkeesta luopumisen palkkioksi nuo näköjään tässäkin mainittua 3 ydinvoimalaa. 
Sillä ehdolla, ettei Intia siis toteuta tätä Th- ketjuaan. . . 
 
[b]Niin o i k e a s t i k i n ainoaa varteenotettavaa ydinvoimalavaihtoehtoaan! Kuvaavinta tässä oli, ettei 
USA perustellut antamaansa uhkaukaasia millään tavoin! Nyt kun Venäjä tekee täysmääräisen 
torppauksen m y ö s  entisen SEV- maailman ydinhankkeille asia enemmän kuin hämmästyttää 
maailman ydinpiirejä![/b] 
 
Jotakin aivan USKOMATTOMAN selkeää uhkaa siis sisältyy noihin KAIKKIIN satapäisiksi aiottuihin 
ydin/ thoriumhankkeisiin. Koska tosiaan muutamalla ydinvoimalallaan Intia hädin tuskin kykenee EDES 
pysymään ydinasevaltiona. De facto! 
 
Kuten kuvaan kuuluu Intia ei yksinkertaisesti uskalla protestoida näille äkkiseltään aivan 
käsittämättömille ydinluopumispakoilleen. Mutta koska mm. Kiina juuri luopui 1 500kpl 
ydinvoimalahankkeestaan, niin syy on totalitäärinen. Itse olen 100 % varma siitä, että Albert Einsteinin 
JO 1955 ilmoittama ikuisen säteilyenergian kyvystä tuhota Maapallomme on se syy näihin kaikkiin 
torppauksiin! 
            ---------- 
 
Pasi- foorumi 5.01.2011 
 
- [b][color=orange]Ruotsi on muutamassa vuosikymmenessä pudonnut maailman johtavien 
ydinvoimamaiden joukosta huonoimpien joukkoon, kertoo Ruotsin televisio SVT. SVT:n dokumentissa 
todetaan, että kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n mukaan Ruotsin voimaloissa on 
suunnittelemattomia seisokkeja eniten maailmassa. Maksajia ovat kuluttajat, SVT toteaa. IAEA:n 
tilastojen mukaan Ruotsin ydinvoimaloiden kapasiteetti oli vuonna 2009 käytössä 63-prosenttisestia, 
kertoo tiistai-illan dokumenttiohjelmasta SVT:n ohella etukäteen uutisoinut Aftonbladet-lehti. 
 
[quote author=kattikarvalakki link=topic=7813.msg59705#msg59705 date=1294186837] 
Artohan on tota samaa jankannut jo ajat sitten, että ASEA on perseestä ja atomivoimalat 
paskana.[/quote] 
 
[b][color=maroon]* ASEA atomi tietysti ON P A R a s  maailmalla toimiva ydinvoimaloiden tekijä! De 
facto! [/color] [/b] ;D 
 ___________________________________________________________________ 
 
*[color=blue] ASEA, toisin kuin TVO edes "yrittää" pitää lahopaskojaan myös huoltoseisokkeja pitäen, 
TVO:ista poiketen kasassa. Siinä kun TVO on jo heittänyt ongelmissaan mahdottomana ratkaista 
hanskat sammioonsa. Keskittyen  pelkästään ikävien ydinuutistensa peittelyihin barbarisin 
POLIISILAHJUKSIN ja sensuroinden lehdistöjä, nettejä yms. VALTIOVÄKIVALLOIN.[/color] 
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* Tällaisten toimintaerojensa seurauksena onnistumisistaan. TVO:ssa on jo pelkästään tämän vuoden 
aikana JÄLEEN kerran Olkiluotosekoineen päässyt kuuluisuuteen tapattamalla epäinhimillisen huonoilla 
työmoraaleillaan ydinorjiaan mm. Onkaloissaan. No tänä aamuna vaihtelun vuoksi YLE ilmoitti TVO:n 
saaneen vuodenvaihteen kunniaksi ja kruunukseen 5.1.2011 mm. sakkoja rikollisen laittomien 
työväkiensä ja lukuisten ulkomaan rikollismafiosojen firmojensa systemaattisista tekemisten 
pimittämisistään yms.. Tuskin k u k a a n  aiemmin juttujani lukenut edes yllättyi? 
 
 *Mitä tulee ASEA:n YLE:ssä ilmoitettuihin 65 % ydinvoimalakäyttöasteisiin. Niin tässäkään ei ole 
mitään ihmeellistä. Koska uraani ON muuttunut 300- kertaa energianegatiiviseksi. Maailman 
uraaninhuolloissa luonnollisesti energiapositiivisen tuotantoedellytysten loppumisensa kasvava 
tuotantovaje kohosi mainittuun -35 %. Jota IAEA on vaatinut maailman ydinvoimaloita pakottamalla 
noudattamaan JO vuosikymmenet! Ruotsi siis tässä noudattaa v a i n  yleistä ylikansallista ydinturva-
alan määräystä, ja siinä kaikki! Ruotsi ilmoittikin YLE:ssä että tilannetta ei korjata vuosiin! Suomi joutuu 
samasta syystä tekemään tismalleen saman. OL-3 hanketyömaa edustaa prikulleen samaa IAEA:n 
ydinalan kasvavaa -35 % uraanivajeen energiapakotevajetta. Laskekaa tykönänne, jos ette muuten 
halua perusfaktoja uskoa. 
                  -------- 
 
Ydinsähköä, vaikka väkisin. 
 
08.01.2011. Velipoika soitti ja ilmoitti, Suomen valtio oli s y s t e m a a a t t i s e s t i  nyt katkaissut k a i 
k k i e n  ei ydinvoimaisten energiamuotojen tukitoimet vuoden alusta lukien! Näin bio-puunpoltot, 
tuulivoimalat, turpeet, jätteenpolttolaitokset, vesivoimat k a i k k i on kuuleman mukaan ajettu yhtäkkiä 
tuista kielletyiksi energiamuodoikseen.  Jopa sellainenkin vuosia toiminut tukimuoto kuin wanhojen 
vesivoimalaitosten avustus katkaistiin varoittamatta nolliin, kuin veitsen sivalluksin 
 
Ydinherrat koettavat nyt kaikin keinoin ajattaa maahamme maksimaaliset pakotetut kivihiilen ja 
öljynpolton piikkiarvot nykypakkastalviimme CO2 tuotantoomme. Jotta saisivat jälleen himoamilleen 
uusille 3 (+ 3)kpl ydinvoimaloilleen rakennusluvat vaalien jälkeen! Nämä puolestaan ovat 
välttämättömiä IAEA:n maaltamme vaatimia hätäapuenergialaitoksia maahamme  
suunnitellulle EU:n ydinjätteen isotooppijalostamoilleen ja uraanikaivoksilleen Suomeen. Koska 
ydinsähkö on energianegatiivisena kustannuksiltaan nousemassa heittämällä kaikkia muita 
energiamuotojamme kertaluokkia kalliimmaksi pitää kuten YLE MOT ennakoi triplata 
kokonaissähkömme hinnat ydinalan tukemiseksi. 
 
Ja kuten huomaat. . . Yksikään lehti, tai TV-kanava saati radiokanava EI uskalla hiiskua näistä tutusti 
mitään.  
 
 
 
 
 
 
 

628. IONIsaatiota V. 
 
KANANMUNA 
 
ÖyH? Ja mitäkö n y t  tunsin löytäväni. Katselen näitä kuvia enemmän kuin lumoutuneena. Pitäisi olla 
vähintään lääketieteen professuurit taskussaan ymmärtääkseen syväluotaavammin mitä silmä näkee. . 
.Niin ja vatsa etoen  
vähemmän haluaisi materiaaliketjua nähdä. KANAvalkuaisen IONIsaatioeroosiossaan tuli filmattua. 
Kuten muistamme teen maailman ensi-iltatutkimuksiani SÄTEILYeroosion mekanismien selvittämiseksi 
myös kuvallisesti. Aihe on tutusti niin TABU kuin vain olla ja saattaa. Juuri 2010 sisäministeriö 
ennekokemattomalla raivollaan kielsi aina VTT:tä, yliopistoja, korkeakouluihimme asti kajoamasta 
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näihin IONIsaatiomateriaaleihini! Ei auta, tutusti ollaan jälleen maamme ainoa näitä osaavasti 
spesialistina tutkaileva harvinaisuus. 
 
Säteily tunnetun tappavasti reaktorivuodoistaan ionisoi arkista ilmaamme. Muodostaen mm. 
happiradikaaleja, kanavasäteilyionisaatiovuota, neutronivoitaan ja lukuisia muita sekundääristuhoavia 
säteilyenergian varastoitumiaan. Tiedämme, että elimistömme taistelee näitä vastaan epätoivoisesti 
mm. antioksidenteillaan. Tarkoituksenaan estää elimistössämme mm. valkuaisaineita härskiintymästä 
ja ketjuuntumasta, plakkituumasta  
molekyylirakennetasoillaan. Tiedän miten laboratorioissa mm. läikkeitten ja monien muiden aineitten 
vaikutustuhoja simuloidaan nykyään kaneilla, rotilla ja vastaavilla. Nyttemmin eräs toimivin tapa on 
simuloida maailman  
suurimmalla yksittäisellä e l ä v ä l l ä  solulla. Aivan kananmunalla. Ja siinä erityisesti valkuaisella. 
Jossa läpinäkyvyys takaa herkimmänkin muutoksen näkyvyydet. 
 
Muuta ei siis tarvitakaan kuin vanha tuttu säteilyIONIsaatiolaitteistomme. Kopautus kanamunan 
kuoreen. Ja herkkuillallisenne on katettu matkalle maailman ensi-illassa mitä ELÄVÄSSÄ solukossa 
oikeasti tapahtuu. Kun se pakotetaan IONIsoivan säteilyenergian silpomaksi ja runneltavaksi. Pöytä on 
katettuna tästä päästään alkutilanteeseen petrimaljastani: 
http://kuvaton.com/k/7tB.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7tB.jpg[/img] 
 
. . Niin ja säteilytuhoturman jälkeen!. . Vetää arkikansalaisuuksiin asti hiljaiseksi mitä? 
http://kuvaton.com/k/7td.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7td.jpg[/img] 
 
Huomaamme miten oikealta on ikään kuin vyöhykkeittäin IONItuhot kumuloitunut vasemmalle. Mutta 
mitä ihmettä, kirkas solutumalima on muuttunut vitivalkeaan ilmiasuun? Ikään kuin se olisi mutatoitunut 
joksikin totaalisen uudeksi eto- aineeksi. Juu, hehkuvassa rautapannupommituksissa aavistus samaa. 
Mutta ei toki tässä puhuta likikään samasta. Koko ionisaatioprosessin aikana näytekohteen lämpötila 
pysyy sormille sopivana huoneen lämpöisenä. Tuo valkoistuva on tutummin siis härskiytymisen p l a k k 
i a ! Totta kommentoit. Säteily tuottaa tismalleen samaa ydinsäteilyyn tuomitun henkilön 
valtimoseinämiin veritulppineen kaikkineen! Tämä on tähdellinen huomio. Koska reippaasti ennen 
eläkeikäänsä saadut "mystiset" sydänkohtaukset ovat ydinorjallistossa liki yhtä tuttuja kuin joka toisen 
kuoleminen 100 % säteilysairauden leukemiaansa. Tästä 20-kertaisesta suurennoksesta hahmottaa 
hyvin miten solukkojemme nesteet hyhmettyy ja polymeeriketjuttuu IONItuhoutuessaan: 
http://kuvaton.com/k/7th.jpg: 
[img]http://kuvaton.com/k/7th.jpg[/img] 
 
Sama vieläkin tarkemmin 200-kertaisin suurennoksin: 
http://kuvaton.com/k/7tI.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7tI.jpg[/img] 
 
Lukuisia muita lauttumia ja heleitä värimuutoksia rekisteröin: 
http://kuvaton.com/k/7tG.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7tG.jpg[/img] 
 
Seuratkaa herkkää herkempiä kuolemansulkien vaelteluja yhä syvemmälle kohti säteilyyn tapettavan 
herkän elämänkoneiston sammutuskohtuunsa. . . Olinko näkevinäni säteilyn kohteen. . pienen 
pörröisen linnunalkion? No STUK:n mielestä nyt en ainakaan: 
http://kuvaton.com/k/7tu.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7tu.jpg[/img] 
 
Jutun kliimaksina voimme sitten poksauttaa shampanjetit YDIN- herrojen ja nettrikollisPOLIISIEN 
uhkealle uholleen. Jottei vain suin surmin kansamme alkaisi ymmärtää miten kuolemansa myy. 
Erityisesti YDIN- kuoleman  
totalitäärinen kielto! Aina apatian hermeettisyyksiin painettu YDINIONIsaation tutkimattomuuksiinsa 
asti: 



1086 
 

http://kuvaton.com/k/7tJ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7tJ.jpg[/img]  
 
Houldi! Tietysti meidän pitää vielä kiittää tämän kaiken tuhon tuojaa ja, tosiaan koska Suomi 
kansoineen on myynnissä ja kaikki kaupan niin massatuhon Y-pääsponsori reippaasti ja kursailematta 
esiin.  Vielä historiallisin reliikkitunnuksiinsa: 
http://kuvaton.com/k/7t6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7t6.jpg[/img] 
              --------------- 
 
Tee se itse röntgen-, beetaeroosiolaite. 
 
Olisiko ollut jotain 70-luvun alkupuolta? Juu tekniikkaan aloin pureutua oikein tosissani. Laitteita oli 
hieno tutkailla. Muistan kun ostin ensimmäisen oman putkitelevision. Murphy taisi olla koneen merkki. 
Oli, toki siinä nyt kuva, oli ja toimiva kaikin puolin. Kuinka ollakaan sitten alkoi noita muitakin kyläläisten 
hylkäämiä toimivia TV- koneita olla ihan vintit väärälleen. Ja niitähän sitten meinaan KOKEILTIIN! 
 
Muistan hyvin kun tuotiin TV, jossa oli pelkkä kirkas vaakaviiva. Eikös vain vikaa hakiessa yhtäkkiä 
myös vaakapyyhkäisy loppui. Jännä epeli. Ei muuta kun valo huoneesta pois ja kontrastit piikkiin. 
KOKO huoneen täytti mielenkiintoinen "omenainen" kellertävä valo. Vielä s i l l o i n en tajunnut, että tuo 
mystinen laite synnytti huoneeseen lakisuojapykälät ylittävää beetasäteilyä ja sen sekundääristä 
röntgensäteilyä. Itse asiassa myöhemmin opin, että IONIsaatiossa 10kV on se jännitetaso jonka jälkeen 
röntgenöinti on jyrkästi lisääntyvää. Nyky TV-monitoreissa on jopa huikea 35kV tykitys! 
 
Niin PASI ymmärtääkseni suorastaan hukkuu noihin ihmisten hylkäämiin röntgenoptiolaitteisiin. 
Kaikkein yksinkertaisinta on vaan vetäistä koneen kannen alta irti putkestaan viereen roikkumaan koko 
poikkeutuskelayksikkö. Kytkeä sen jälkeen laite niineen päälle. Kirkas valopiste alkaa välittömästi 
säteilyeroosoida putken keskiosaa synnyttäen kiihtyvää beetaelektroniensa ja röntgenöintinsä kanssa 
kovaa säteilyeroosiota etumaskiin. Riippuu sitten laitteen osien kestosta, milloin kuvan kiinni palaessa 
ja säteilyeroosiotuessa r a j u s t i kuuluu se klassinen "PIU"! 
 
Nyt ei tarvitse enää kuin purkaa putki "oikein". Kaasut saavat pois turvallisimmin iskemällä vasaralla 
siellä olevan lasiampullin pois. Sitten ei tarvitsekaan kuin joko leikata veden alla Minitrillillä 
timanttilaikalla koko kuvaputki irti maskistaan. Tai vaan tuurilla mätkiä lasia itseään suojaten pois irti 
etumaskipanssarista. Nyt se mitä paljastuu on j u u r i  sitä säteilyeroosion, röntgensäteilyn, ja 
beetasoihtueroosiomerien kenttää, jota STUK/SUPO täälläkin henkeen ja vereen haluaa piilotella 
kansalta näkemättömäksi. 
 
Hiukan konstikkaampi tapa on poistaa VAIN pystypoikkeutuskela hommistaan. Tällöin, jos laite kestää 
voi terävät hilalankojen poikkipaukkumiset säteilyeroosion silpomina olla kovastikin kiinnostavaa LIVE- 
videoituina. Tiedän, että Pasilla olisi "halutessaan" paikka tehdä tästä säteilyeroosiodemosta loistava 
opetusvideo tunnetusti tyhmien nettipoliisienkin opettamiseksi. Mutta on ihan eri asia kykeneekö Pasi 
haasteestani meille näistä demoja teettämään? 
 
PS. Tämä siis on v a i n se kaikkein "helpoin tapa" kokeilla säteilyIONIen eroosiomekanismien 
toimintatapoja. Esim. mikroaaltolaitteessa on paljon kiinnostavampi, kestävämpi ja myös valmiilla 
röntgenikkunallaan varustettu räjähtämätön jykevä putki. Mutta tämän TV:täkin  j ä r e ä m m ä n  
beetasäteily, röntgensäteilyt y k i n teko-ohjeet jääköön tässä kertomatta. Koska laite tosiaan ON 
tappava säteilylähde! 
          -------------- 
 
LIMOLEHTI 
 
Tutkiaksemme miten IONIeroosiot toimivat elävässä solukossa päätin tehdä seuraavan kokeilujen 
laboraationi elävällä limofiikuksen lehdellä. Ensin tuttuun tyyliin EI IONIsoitu heleän vihreä ja eläväinen 
lehtiuhri: 
http://kuvaton.com/k/7Un.jpg 
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[img]http://kuvaton.com/k/7Un.jpg[/img] 
 
Seuraavassa seuraamuksien kuvassa halusin osoittaa miten terävärajaisesti kuolleet solut vahvasti 
vahapintaisessa  
lehtiuhrissamme rajoittuu, tässä reaktoreista tutussa IONItuhojen mekaniikoissamme. Ydinvoimalassa 
näkemäni säteilytuhon keilat voi olla suorastaan kirurgisen tarkkarajaisia. Ja niin piirulleen sama teema 
toistuu myös tässä tuhon rajauksessa: 
http://kuvaton.com/k/7U2.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7U2.jpg[/img] 
 
Rutinoituneen ammattiosaajan silmät heti osaa hahmottaa miten i d e n t t i s e n  samanlaisia 
säteilyIONI eroosion synnyttämät ruskean lasittuneet tuhoreiät voivat olla. Totaalisesti siitä riippumatta 
millaisessa aineessa ne havaitaan. Tässä toistoon oivallisesti identtisesti samanlaiset reikärivit kuin 
edellisessä.  
http://kuvaton.com/k/7Uj.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7Uj.jpg[/img] 
            ----------- 
 
LIMOLEHTI II 
 
Pasi radio foorumin satoa 22.12.2010 
[quote author=perse-erkki link=topic=7672.msg58744#msg58744 date=1292435703] 
[quote author=TV:stä tuttu Arto link=topic=7672.msg58742#msg58742 date=1292435112] 
Siitä muuten mielenkintoinen tuo limolehti. Kun lopetin sen ionieroosoimisen. Niin yhä viikonkin päästä 
lehti on noita kahta kuvaamaani reikää lukuunottamatta kauttaaltaan terveen vihreä. 
[/quote] 
 
Katsoppas Arto päivämääriä..... 
[/quote] 
 
*Nyt tuon limolehden IONIsoinnistani on (22.12),kulunut ei viikko vaan paljon enemmän 11vrk. Otin ihan 
tämän ylläolevan SUPO-herjan siivittämänä kuvan kyseisestä lehdestä. Kuka edes yllättyi, kävi kuten 
olen kertonut jo viikko sitten. Lehden ionitapettu latvus on toki jo niin tuhoutunut, että murenee käsiin. 
Mutta alaosa voi hyvin, ollen suorastaan kiiltävän vihreä ja terve. Siitä kertoo siis tämä kuva: 
http://kuvaton.com/k/Rha.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Rha.jpg[/img] 
              ------------- 
 
Röntgen TV:t Pasi-foorumi 12.12-10 
 
"Lainaus 
http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/kirjasarja/fi_FI/kirjasarja3/_files/12222632510021006/default/kirj
a3_6.pdf 
 
Televisiovastaanottimet ja näyttöpäätteet. Kuvaputkella näkyvän kuvan muodostuksessa käytetään 
elektronisuihkua, 
joka kiihdytetään 20–30 kV:n jännitteellä kuvaruudun sisäpinnalla olevalle loisteaineelle. 
Pysähtyessään kuvaputken sisäpinnoitukselle elektronisuihku synnyttää samalla röntgensäteilyä 
(jarrutussäteilyä), 
joka voi periaatteessa tunkeutua kuvaputken lasin läpi. Vanhoissa laitteissa röntgensäteilyä syntyi myös 
niin sanotussa sivuvirtasäädinputkessa. Televisiovastaanottimien aiheuttama säteily huomattiin 1950-
luvulla. 
ICRP esitti vuonna 1955, että televisiovastaanottimen ulkopinnalla röntgensäteilyn annosnopeus ei saa 
ylittää arvoa 20 µGy/h.  
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Vuonna 1960 suositusta tiukennettiin. Vuotosäteilyn enimmäismääräksi tuli 5 µGy/h viiden senttimetrin 
etäisyydellä vastaanottimen ulkopinnasta. Mustavalkoiset televisiot täyttivät 1960-luvulla vaikeuksitta 
suosituksen, 
mutta värivastaanottimet ylittivät sen eräissä tapauksissa. Tämä johtui väritelevision tarvitsemasta 
suuremmasta elektronisuihkun kiihdytysjännitteestä. Vuonna 1968 havaittiin Yhdysvalloissa 
pistokokeena 149 väritelevisiovastaanottimelle tehdyissä säteilymittauksissa, että kahden laitteen 
ulkopuolella annosnopeus ylitti arvon 1 mGy/h ja 23 laitetta suositusarvon 5 µGy/h. Tämän 
seurauksena televisiovastaanottimien valmistusstandardissa oleva vuotosäteilyn yläraja määrättiin 
Yhdysvalloissa vuonna 1970 säädetyssä laissa pakolliseksi." 
 
*Niin hienoa , että aletaan sielä tyhmemmässä päässä pikku hiljaa tajuta, miten sitä röntgensäteilyä 
TOSIAAN kotioloissa o n g e l m i t t a tehdään! Juu jossei röntgeniä kovinmassoittain saadakkaan t a v 
a l l i s e s t a  kustomoimattomista TV- elektroniputkista 10cm päässä. Nin pannaan t i e t y s t i 
pystypoikkeutukset ja miksei vaakapoikkeutuksetkin, kuten kerroin seis. Ja "uhrieroosiokohde k i i n n i  
tuottopintoihin"! Näin yhteen pisteeseen keskittyy moniTUHATkertainen röntgen, 
beettasäteilyshokkinen HOT-piste suoraan esim. kuvapintaa puhkomaan. Onko tällainen jotenkin 
vaikea ymmärtää POLIISI-pellepiireissä! 
 
 Tässä on tosiaan sellainen pikku lisäpointti että tykin tehot kun kohdistetaan neliömetriltä luokkaan 
neliömillit, niin meinaa  vetää beettatronti ripaskaa röntgenpuolella! Halusinkin JUURI tätä 
säteilyeroosin mekanismia todistamaan Pasin tekemän videoinnin. Näin kylmän faktan tajuaa 
tyhmempikin tusinapoliisi. Nimittäin menee niin rajulle beetaelekteronien ja röntgenöintien puolelle siten 
suortitettuna, että rautamaskit vaan nätisti röntgenistä parhaimmillaan sulaa säteilyIONIsaation 
eroosioihinsa. Tuossa liikutaan siis 35W beettatronitasoilla. Toki JO saadaan kosolti musertavaa 
näyttöä säteilyIONIsaation eroosiokyvyistä ja myös komeaa kuvattavaa beettaelektronien kyvyistä 
työstää metalleja ja esim. laseja yms.. 
            ----------- 
 
T&T satoa.RevontuletRaili Leino, 7:16 Harsomaisten revontulien aiheuttaja selvisi 
 
Pitkät radioaallot ovat varmistuneet harsomaisten revontulien aiheuttajiksi. Tutkimustulos auttaa 
ymmärtämään, miten avaruussää vaikuttaa ilmakehään ja mitä seuraa suurienergisten hiukkasen 
törmäyksistä ilmamolekyyleihin.  
Revontulet muuttavat maapallon yläilmakehän kemiaa ja vaikuttavat muun muassa korkealla 
esiintyvään otsoniin, mikä taas voi heijastua ilman lämpötilaan. 
 
*Erittäin muielenkiintoista, miten välittömästi ydinhallinto alkaa ilmeisen pakkonsa edessä reagoimaan 
esiin ottamiini väitteisiin siitä miten säteilyionisaation kasvut globaalissa. Nimenomaan 
ilmakehässämme alkavat osoittautua aivan keskeisisiksi YDINtuhon mekanismien ja 
ydinaavikoitumisten todistajiksi.  
 
Revontulien määrä ja avaruussää vaihtelevat noin 11 vuoden jaksoissa auringon aktiivisuuden mukaan.  
Revontulet vaikuttavat myös maan päällä sähköverkkoon, pitkiin metallisiin öljy- ja kaasuputkiin sekä 
satelliittien toimintaan ja lentokoneiden tietoliikenteeseen napojen yli kulkevilla lentoreiteillä. Ilmiöt 
voivat olla voimakkaita.  
 
Paras havainnointiaika aamuyöllä. Harsomaiset revontulet sisältävät kolme neljäsosaa kaikkien 
revontulten energiasta. Ne näkyvät taivaalla ohuena, vaaleana kajona, jonka voimakkuus on samaa 
tasoa kuin linnunradan valo.  
Ilmiötä voi parhaiten tarkkailla aamuyöllä. Illalla voimakkaat ja värikkäät revontulet peittävät 
harsomaiset revontulet alleen. Värikkäitä revontulia ei näy aamuyöllä.  
 
Revontulet esiintyvät ympyrän kaarella, jonka keskipiste on magneettisella navalla ja säde noin 2 000 
kilometriä. Magneettinen napa on eri paikassa kuin maantieteellinen pohjoisnapa, joten revontulikaari ei 
näy aamuyöllä.  
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Harsomaiset revontulet syntyvät, kun yläilmakehään iskeytyy elektroneja, jotka ovat osa Auringosta 
tulevaa hiukkasvirtaa, niin sanottua aurinkotuulta. Maapallon magneettikenttä ohjaa suurimman osan 
elektroneista pois.  
Osa hiukkasista sataa ilmakehän sähköä johtavaan kerrokseen ionosfääriin, jossa ne synnyttävät valoa 
törmäilemällä hapen ja typen atomeihin.  
 
Hiukkaset putoavat ilmakehään. Tutkijat ovat 1970-luvulta lähtien yrittäneet selvittää, miten elektronit 
ilmakehään päätyvät. Yksi teorioista on ollut, että elektronit siroavat hyvin matalataajuisista, pitkistä 
radioaalloista, joita sanotaan vlf-aalloiksi (very low frequency). Hiukkaset vuorovaikuttavat radioaaltojen 
kanssa, jotka aluksi ovat hyvin heikkoja. Radioaallot voimistuvat ja hiukkasten nopeus hidastuu niin, 
että ne putoavat ilmakehään.  
 
Kaksi radioaaltotyyppiä aiheuttajina  
Kalifornian UCLA-yliopiston professori Richard Thorne ja British Antartic Surveyn professori Richard 
Horne ovat nyt varmistaneet asian. Kaksi radioaaltotyyppiä tunnistettiin harsomaisten revontulten 
aiheuttajiksi.  
Vlf-aaltojen taajuus on alle 30 kilohertsiä ja aallonpituus 10–100 kilometriä. Ne syntyvät 10 000–30 000 
kilometrin korkeudella magnetosfäärissä.  
 
Thorne kertoo Nature-lehdessä tutkimusryhmän tajunneen, että elektronien jättämistä jäljistä saattoi 
päätellä, miten sironta tapahtuu. Ryhmä mittasi pitkien radioaaltojen etenemistä muun muassa 
satelliittien avulla.  
Hornen mukaan pitkät radioaallot otetaan jatkossa mukaan avaruussäätä ennustaviin 
tietokonemalleihin.  
 
P.S. Siitä muuten mielenkintoinen tuo limolehti. Kun lopetin sen ionieroosoimisen. Niin yhä viikonkin 
päästä lehti on noita kahta kuvaamaani reikää lukuunottamatta kauttaaltaan terveen vihreä. 
              ---------- 
 
Manoil Pasi-foorumi satoa 20.12.2010 
 
** (Tuo allaolevakin nettipostaamiseni maailmalle sensuroitiin, joten SAINT ja SUPO näköjään taittavat 
peistä aiheesta jo ihan päät kuumina!) 
 
*Alkaa jostain syistä nyt SUPO-sensorit myös itse kypsymään jatkuviin valehtelutarpeisiinsa. Ainakin 
tämä mun juttujani jo kuukausimääriä valheiksi peippaillut. Aukaisi sanaisen arkkunsa jäätyään 
toistuvasti myös 
SUPO:n eli o m i e n s a  sensuroitavaksi! Vaikea sanoa, johtuuko sitten siitä, että kaveri menee 
kuulema eläkkeelle reippaasti yli 60vuotiaana. Vaiko SUPO:n johtajan lähdöistä EU:hun? Mutta 
prässieni jälkeen juttunsa 
muuttui yhtäkkiä vallan hauskan hurjiksi: 
 
 Vs: * PLASMApallo. 
« Vastaus #24 : Joulukuu 19, 2010, 11:55:30 am » 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Jotta Arto voi valistaa "sensuroituja" ihmisiä ohi Supon ja IAEA:n, niin 
röntgenputkena toimii myös ikivanha, pulleamallinen radioputki. 
http://www.noah.org/science/x-ray/stong/ 
 
Tuossa yoytube-kuvaa samanlaisesta "röntgenputkesta" toiminnassa. Ja 
säteilyä näyttää tulevan! 
http://www.youtube.com/watch?v=v5j9ytiTyJY 
Simple X-ray detector: http://www.noah.org/science/x-ray/detector/ 
 
Kyllä nyt SUPO ja Anne Holmlund repii pelihousunsa! Tämä saattaa kyllä 
tietää loppua minun supo-agentin uralle. 
  _________________ 
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manoil 20.12.2010. 
   Vs: * PLASMApallo. 
« Vastaus #25 : tänään kello 12:39:54 » 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Arto tais olla viikonlopun kotiarestissa, kun otti äiskän hillopurkin, söi 
hillot ja teki purkista Leyden-pullo kondensaattorin. 
 
Röntgensäteilyä voi tehdä myös putkilla GY500 (Väri-tvputken 
suurjännitetasasuuntaaja), 
http://www.r-type.org/pdfs/gy501.pdf 
sekä väritv-putken suurjännitestabilisaattori:ED500/501 = PD500/501, kun 
anodijännitettä laittaa rutkasti, yli 60kV: 
http://www.scottbecker.net/tube/sheets/020/e/ED500.pdf 
http://www.scottbecker.net/tube/sheets/148/e/ED501.pdf 
Näitä putkien katodeja tietysti pitäisi jonkin verran hehkuttaa, jotta 
elektroniemissio on parempi. 
 
Tuossa video ED500:lla tehdystä röntgensäteilystä: 
http://www.youtube.com/watch?v=vblVa-lO2EA 
 
Mutta Arton kyllä pitäisi tehdä ehdottomasti seuraavaksi tällainen 
Spede-tyylinen masiina! 
http://www.youtube.com/watch?v=8DBC8EjoAjY 
           -------------- 
 
HOPEA ionituho. 
 
Olin jo kyennyt laitteistollani ionisoimaan melkoisen kirjon erilaisia metalleja ja elintarpeita. Mutta 
sattumalta sain haltuuni aitoa himoittua kallista puhdasta jalometallia. Eli aikamme kultaamaa hopeaa. 
Jalometallit ovat kestävinä erityisen mielenkiintoisia kokeiltaessa toimisiko e d e s  ne kuten STUK/ 
IAEA ovat palautuvista ionisaatioilluusioistaan kansalle runoilleet. Lähdin liikkeelle 2kpl 15cm mittaisista 
1mm peilinkiiltävistä langan pätkistä. 200* suurennos. Ylhäällä tuhoutumaton peruslanka, ja orastavasti 
punastuva, sanotaan vaikka "anodi": 
http://kuvaton.com/k/RhY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/RhY.jpg[/img] 
 
Tässä 20* suurennoksena. Huomatkaa miten selkeästi alkaa klassinen ionisaatiolle tuttu "lasittunut 
ruskea" väri jo löytymään: 
http://kuvaton.com/k/Rhy.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Rhy.jpg[/img] 
 
Tässä näkee hyvin, miten tuttu koboltille ominainen ionisaatiota merkkaava sininen alkaa myös löytyä: 
http://kuvaton.com/k/RhA.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/RhA.jpg[/img] 
 
Niin, että missäkö luuraa se syvä violetti? Eiköhän ala näistä löytymään? Niin tämä, Öö. . miten 
sanoisin jäännöspulverikasa muodostui kun olin muutaman hetken ionisoinut laitteillani kyseisiä 
puhtaankirkkaita hopeatankojani. Aika räväkkä muutos mitä? Eikä todella hajuakaan siitä, ettei 
ionisaation aiheuttama tuho olisi pysyvää! Pitäen raakasti STUK/ IAEA valheita pilkkanaan. Pulverina 
on, ja harmahtavan violettina näkyy pysyvän: 
http://kuvaton.com/k/RhO.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/RhO.jpg[/img] 
 
Malliksi otatin vielä 200 kertaisen suurennoksen. Siitä näkee miten hopea on todella survoutunut aivan 
hengettömäksi atomitason ioni-pulveroinniksi. Koska ionieroosion aiheesta sensuroinnin tasot 
tiedostoissamme on sitä luokkaa, etteivät kerro mitä tuon mystisen aineen pitäisi olla. Niin ainakin jotain 
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ihan muuta kuin hopeaa. Tai edes sen pysyvää pelkkää pulverointia. Jo värien muutokset kertovat, 
miten seoksessa piilee laajemman kirjon pysyviä ainekokonaisuuksien muutoksia: 
http://kuvaton.com/k/Rhj.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Rhj.jpg[/img] 
                 ------------ 
 
Omenainen kaatodemo. 
 
Kuulin Pasi-radiossa partioivilta komissaareilta miten säteilyeroosiokokeitteni aiemmat epäilyt olin 
kyennyt romuttamaan täysin. No tämä ei minulle olut toki minkäänasteinen yllätys. Säteilyn tuotto ja sen 
eroosioiden koestaminen ja dokumentoiminen kun on ollut ammattiosaamiseni jo pitkään. Näin 
saksalaiskaverin videointeja siitä miten rajuja röntgenmurskeita jo arkisen elektroniputken pommitus 
tavallisella 10kV jännitteellä öljypoltinmuuntajalla aiheutti. Tiesin toki ennestään, että säteilyä löytyy, ja 
runsaasti. 
 
Mutta sitten päätin demota asiaa hiukan laajemmin. Otin tavallisen lasisen tyhjiöelektroniputken. 
Kokeillakseni vaatiiko sen röntgentuotto esim. hehkutusta. Ei näyttänyt vaativan. Vaan sini-, violetti-, 
vihreät valokaaret kirjoivat koko putken yltympäri ihan kylmäkatodipohjiltaan. Joka minua ilmiönä 
toisaalta hämmästytti. Koska olin juuri käynyt ankaran keskustelukinan siitä pitääkö esim. magnetronia 
hehkuttaa, jotta se röntgenöisi. Ei näköjään pahemmin tarvinnut. Koska putkien emissiokyvyt pitäisi 
näin olla liki nollissa, tulos hämmästytti. Minulla ei sattunut olemaan edes säteilymittaria. Siksi päätin 
kokeilla syntyvän röntgen säteilyfotonoinnin varastoitumista viereen asetetulla safiirisella 
alumiinioksidisella natriumlampulla. 
 
 Ja mitä ihmettä! Se tosiaan alkoi imeä itseensä syntynyttä röntgensäteilyn fotonikertymiä 
atomirakenteisiin lennosta. Itse asiassa hehkuen sinihohtoisena karmivasti. Kuten Luonto tieteen 
valossa WSOY kirjanen kertoikin röntgensäteilyn fotonien varastoituman tyhjiöputkissa tekevän. 
Kiinnostuin ilmiöstä lisää. Vuosisadan takainen WSOY:n kirjanen kun kertoo röntgensäteilyn muuttavan 
arkisen lasin omenan keltaisen kaltaiseksi verenkarvaaksi säteilijäksi. Olin pudota istualleni kun koko 
elektroniputken pinta alkoi hehkua sysipimeässä huoneistossa! Persiilleni lensinkin, kun huomasin 
ankaran varastoituneen jälkisäteilyn jatkuvan minuutista toiseen, vaikken pitänyt enää edes sähköä 
öljypoltinmuuntajassani! Tällainen perusdemo polki suohon STUK- väitteet kerrasta siitä, ettei 
säteilyfotonisointi varastoituisi ja kasautuisi. Oi hyvänen aika mutta juuri tällaiset kotidemoamiset sitten 
p ä r ä y t t ä ä ! 
              ---------- 
 
Tiede- foorumin satoa 2009 
 
Sahrah   Viestin otsikko: Re: MuuntajatLähetetty: Ma Kesä 15, 2009 12:54 am   
     Isosta tasajännite sähköiskusta voi tulla verenmyrkytys jota ei päältä päin huomaa. Ammattikoulun 
opettaja kertoi monen raitiovaunu sähkömiehen kuolleen parin päivän päästä kun oli saannut 2kV 
tasajännitteet sormille. Kun se ei sydämmelle ole niin vaarallista se tasasähkö sitä ei oteta aivan yhtä 
vakavasti. 
 
*Näin suoraan DC sähkökentän ionisaatiot siis tappaa! Aika hurjaa, koska edes minä en ole tästä juuri 
kuullut vuosikymmeninäni sähkön vaaroina. Mutta osasin kyllä kokeineni "odottaa nyttemmin" näin 
olevan. Huomaa, ettei puhuta esim. kaasutulpasta veressä. Vaan nimenomaan IONImuutoksissa 
silpoutuvien atomirakenteitten  tappavuudesta. 
 
 
 
 

629. Magnetroni. 
 
Magnetroni. 
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Syklotroni on laite, jolla ionisoitu elektronipilvi kiihdytetään liki valonnopeasti pyörimään 
magneettikentässä. Laitteella tuotetaan niin nopeasti eteneviä elektroneja, että niihin varastoitunutta 
energiaa mittaa STUK TLD dosimetria ongelmitta klassisina beetasäteilyn elektroneina. Harvempi 
toisaalta tietää mikä vastaava "kodinkone" sitten pitää sisällään tuon beettatronniksikin mainitun 
laitteiston? Niin ei pidetä enempää jännityksessä. Liki joka keittiöstä tämä löytyy. Sähköverkkoomme 
kytkettynä se tunnetaan kauppanimenä "mikroaaltouuni". Laitteen tekniikkaa esiintyy runsaasti mm. 
sotateollisuuden käyttämissä tutkalaitteissa. Koneen teho on kilowattiluokkia ja pelättyä tappavan 
vaarallista mikroaaltoa tuottavana se parhaiten tunnetaan. Laitetekniikka on äärimmäisen tarkoin 
salattu, juuri mm. tuon tappavan beetasäteilynsä takia. Edes laitteen kantta ei saa avata STUK 
ydinsäteilyn suojalakien mukaan, ei sähkömies, saati tavallinen kansalainenkaan. Vain säteilyyn 
erikoiskoulutetuille sallittu offensiivi, kuten kaikilla säteilysuojelluilla maamme ammatiosaajille on 
määritelty. Se miten magnetroni on sisältä rakennettu on haluttu näin pitää tarkoin salattuna. Siksi aihe 
on, laittomana mitä kiinnostavinta kaikille nähdä livenä! Koska tällaisten STUK- salaisuuksien 
paljastuksiin ei juuri muut lisäkseni kykene, niin ei tässä muuta kun POLIISIEN haastetta settiin. Ensi 
tuosta beetaelektronien syklotronista peruskuvaa päältä. Kesto magneetti on tämän ympärillä 
renkaana: 
 
http://kuvaton.com/k/7dv.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7dv.jpg[/img] 
 
Esikuvasta löytyy samankaltaisuus selkeästi. Hylleraasin kirja Atomit. Sieltä kuva sivulta 170: 
http://kuvaton.com/k/7dm.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7dm.jpg[/img] 
 
Kylmäkatodin miinusnavasta alkaa elektronien vaellus katodiemissiostaan pyörien hurjasti 
syklonirenkaaseen: 
http://kuvaton.com/k/7d9.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7d9.jpg[/img] 
 
Metallinen vieteri IONIsäteilyeroosoituu hauraaksi kristalliksi. Näkyen 200-kertaistetussa 
suurennoksessa hyvin. 
http://kuvaton.com/k/7dM.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7dM.jpg[/img] 
 
Poiki pienestä osumasta kuin pahainen tikku: 
http://kuvaton.com/k/7dd.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7dd.jpg[/img] 
 
Katodista säteilyeroosiotuvat elektronit kohtaavat kuvassa vasemmalla olevat kuparirengaslamellien 
sähkökentät. Huomaa erityinen punaisen kuparin muuntuminen selkeään sekundääriseen 
IONIsaatiosta kertovaan syvään sinivioletteihin eroosionsa värikirjoihin. Aikansa lamellien rinnalla 
pyörittyään sieppaa beetanopeuksiin kiihdytetyt elektronit kiinni kuvassa reiästä alta oikealle kaartuva 
"mikroaaltoantenni". Josta edetään edelleen odottavien koronarenkaitten pinta-aaltojohdinta keskiönä 
pitäen kohti pronssipeilianteneja: 
http://kuvaton.com/k/7dF.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7dF.jpg[/img] 
 
Huomaa kaikki kuvien sinistyneet pinnat ovat rankan säteilyIONIsaation pysyvästi erosoimia. Oikealla 
eristerengas, jonka läpi beetaelektronipilvi ohjaillaan sitä edeltävillä kahdella ydinvoimaloitten 
kanavaionien plasmojen ohjailuista tutusti plasmakoronarenkaitten läpi. Tämä pinkki alumiinioksidinen 
eriste erottaa äärimmäisenä oikealla olevan varsinaisen ulkopuolisen mikroaaltoanteenin. 
http://kuvaton.com/k/7dq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7dq.jpg[/img] 
 
Anteeni imeyttää saamansa beettatronin tuottamat valonnopeat elektronit kapenevaan suppilomaiseen 
vain 0,6 mm pronssipeltipohjaansa. 
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http://kuvaton.com/k/7d6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7d6.jpg[/img] 
 
Anteeni ulkoa katsottuna. Huomaa miten rakenne päättyy veitsimäiseen kiilaterään. 
http://kuvaton.com/k/7de.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7de.jpg[/img] 
 
Vanhastaan muistamme miten aito SÄTEILY IONI eroosion tunnistaa parhaiten koboltin sinisestä ja 
syvän violetin väreistään aineesta jos toisestakin. Joten kuka näistä pronssipohjapeilin kuvista enää 
edes yllättyy: 
http://kuvaton.com/k/7dK.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7dK.jpg[/img] 
 
Värin uniikkisuus jos mahdollista vieläkin tarkemmin esiin otettuina koboltin sinistyneenä ja syvän 
violettina ja ruskea siinä myös on: 
http://kuvaton.com/k/7d7.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7d7.jpg[/img] 
 
Katodin elektronien irti emittoimista kontrolloivan renkaan ja tukieristeen hahmottaa näistä kuvista: 
http://kuvaton.com/k/7dR.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7dR.jpg[/img] 
 
Vielä elektroniemission sinierosoituvana vastaanottava kuparinen lamellin pinta 20 kertaisena 
suurennoksena: 
http://kuvaton.com/k/7dN.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7dN.jpg[/img] 
 
Tässä halkaistuna koneiston oleellisimmat ylhäältä lukien. Huomaa miten hopeoitu katodin juuri on 
sähköisesti eristettynä kahtia. Katodivarren ympärillä sähkökenttinsä ohjaava hilarengas kontrolloi 
emittoitavien elektronien käyttömääriä. Varsinaiset elektronien syklotronirenkaat ovat kahden puolen 
hilalamelleita.  Ylemmässä kammiossa on 2kpl ohuita eri halkaisijaista kuparikoronarengasta. Samoin 
alemmassa kammiossa on identtiset 2kpl. Näistä alemman renkaan kiertävät elektronipilvet kohtaavat 
niitä kuvassa alaspäin ohjaavan pinta-aaltokaapelin. Jossa puolestaan 2kpl peltiset rautaiset 
koronarenkaat ottaa vastaan rengasmaiset elektronipilvet. Painaen toinen toistaan ohuemmalla 
halkaisijallaan valonnopeat elektronipilvet kapeammaksi kohti keskellä olevaa antennin metallikalvoa 
hurjalla beettaelektronien iskuvoimallaan. 
        ------------- 
 
Magnetronista röntgeniin. 
 
Paljon on foorumeissa taitettu peistä siitä, kuinka rajun röntgentuotoksen laitteisto magnetroni voisi olla. 
Koko keskustelu lähti liikkeelle siitä, kun saimme tietoomme miten liki mistä tahansa 
kaasupurkausputkesta voidaan modifioida demottava röntgensäteilylähde. Kunhan siihen syötettävien 
beetasäteilyelektronien kiihdytysjännite nostetaan röntgentason 10kV yli. Klassinen mikroaaltouunin 
magnetronin syöttöjännitteeksi on minimoitu käytännön STUK ydinturvasäteilyn tuottojensa syistä 
luokkaan 2 000V. Samasta syystä esim. NEON- putkien käyttöjännite on rajattu 6 000V. Ettei 
purkautuisi merkittävän vaarallisia röntgenmääriä ja aktivoivia beetasäteilyelektroneja. 
 
Sitten saimme nähdä seuraavan kuvamateriaalin: 
http://kuvaton.com/k/R1l.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/R1l.jpg[/img] 
 
Kuvan kytkentäkaavio on kyllä klassinen magnetroni. Mutta jotain p e r i n  outoa siitä hahmottuu. Miksi 
ihmeessä magnetronin syöttöjännite on 10- kertainen? Kun laitteiston magnetroniin syötetään 
ongelmitta 20 000V jännitettä, muodostuu rajua röntgentuotoksia! Vaikkei sattuneesti kuvan 
alkuperäinen SAINT lähettäjä tiedusteluihini halunnut pelästyneenä vastata. Voidaan silti arvailla mistä 
tässä oikeasti on kyse. Koska lähettäjä on henkilö, jolla on hallussaan ilmavoimien tutkalaitteistojen 



1094 
 

materiaalien kytkentäkaavioita. Näin ollen ilmailualan käyttämissä varsinaisissa tutkalaitteistoissa 
käytetään magnetroneissa emittoitaviin beetaelektronipilveen niin rajuja kiihdytysjännitteitä, että 
beetasäteilyn sekundäärinen tuotos on rajua röntgenöintiä! Mitä ilmeisemmin tilanne on sama myös 
mm. laivatutkissa ja monissa muissa vastaavissa ammattitutkalaitteissa. 
 
Elintarviketeollisuuden käyttämät mikroaaltouunit on riisuttu käyttämään nimenomaan alle 
röntgensäteilyn tuoton takaavaan 2 000v jännitteiseen. Jotta tuotetut beettaeklektronit ja muodostuvat 
röntgensäteilyt pääsisivät säteilymyrkyttämään kuumennettavia elintarvikkeita hengenvaarallisesti 
sekundäärikertymistään säteileviksi. Tiedämme miten tutkalaitteitten lähettämää keilaa pidetään 
yleisesti tappavan vaarallisena elämälle. Tutkakeilaan lennosta paistuvat linnut ovat klassinen mysteeri, 
kuten TVO:n beetasoihtusäteilyyn kuolevat varpusparvet myös.  
 
Ammattitason tutkista vapautetaan surutta kilowattiluokkaisia beetasäteilyelektroneja ja niiden 
synnyttämiä röntgensäteilykertymiä. Nyt kuuluisi päästä mittaamaan salatumpaa faktaa nimenomaan 
näistä! Neteissä ydinturvamiliisit tekivät kaikkensa valehdellakseen, ettei "tavallinen" 
mikroaaltomagnetroni sietäisi 10kV ylisyöttötehoja. Peitellen taustalle tarkimmin sitä faktaa, että 
ammattitutkissa olevassa magnetroneissa beetasäteilytason syklotronien beetasäteilytuotos ja 
röntgenöinti on a r k i a s i a ! Seuraavaksi pitäisi saada tutkailtavakseen tällaisten magnetronien 
tuottavat hirvittävät röntgenmäärät. Mitä mielenkiintoisimmat putkien ympäristöönsä ja itse putkeensa 
aiheuttavia sisäisiä säteilyeroosion ionisaatiotuhoja pitäisi dokumentopida lisää. Eli tämä erittäin 
mielenkiintoinen tutkimusala odottaa syväluotaavaa dokumentaatiota. 
            -------------- 
 
Manoil 2010.12 Pasi-foorumi. 
 
"Ilmeisesti tuossa kytkentäkaaviossa on painovirhe, eli yksi nolla on tullut ylimääräistä."  
Sivu on sikäli Artolle sopiva, että tuossa kaveri on tehnyt plasmakokeitaan. 
http://stefanbinder.privat.t-online.de/plasmaexps.htm 
http://stefanbinder.privat.t-online.de/ 
 
http://stefanbinder.privat.t-online.de/uW.htm 
             -- 
Katsoppa muuten huviksesi näprääjän kokoamaa diodimatriisikuvaa. Laskin, että kaveri on siis kytkenyt 
s a r j a a n  näitä 25+ 25kpl diodeja. 
 
Kuvassa kyseessä olevat diodit on IN 4007 1A ja 1 000V lasikuoritasureita. Mihin kaveri siis tarvitsisi 
tuosta muodostuvaa 2* 25 000V diodisysteemiään, ellei JUURI ilmoittamaansa 20kV 
tasajännitteeseensä. Minulla kun on tasasuuntauskäytössäni yhdestä 10kV öljypoltinmuuntajasta 
piikkijännitteeksi sinuskertoimella 1,4 tasurin  jälkeen n. 14 000V lähtö DC jännitteet. Katso kaverin 
kuvaa vielä uudestaan. 20kV esiintyy kytkentäkaaviossaan muuten lisäksi k a h d e s t i ! Kytkentää 
katsottuani käy myös ilmi, miten ulkoa tuodaan perus öljypoltinmuuntajan 10kV AC vaihtojännitteet 
rinnakkain! 
 
Maininnat raportissaan siitä, että alkujaan 2 000V käyttöjännitettä onnistuttiin nostamaan 4 000V 
pitotasoilleen kertoo tietysti siitä, että jännitteen nosto onnistui. Magnetroni tykittää ONGELMITTA 
värähdellen 20kV käyttöjännitteelläänkin beettaelektronein ja röntgentuotoin. Ihan toisin, kuin manoil 
foorumissa ylijännitekäytöstä veikkasi tapahtuvan! Enemmän kuin mielenkiintoista tässäkin 
toteutuksessa on tosiaan, että se mitä minä sanon tuntuu toimivan demooissa ongelmitta! Kuka siis 
oikesasti oikeassaoloistani edes yllättyy? 
      -- 
Manoil 2010 
"Eli kaveri kirjoittaa, että kaveri on rakentanut suurjännitevirtalähteen neljästä mikroaaltouunin 
muuntajasta ja tasasuunnannut kokoaaltotasasuuntauksella. Ja teho on nyt 4kV jännitteellä paljon 
suurempi, kuin ennen (uunin alkuperäisellä muuntajalla)." 
 
- Niin kuvassa tosiaan LUKKEE, ja kahdesti 20kV! Fakata, jolle et voi mitään.  
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Juu voi sen siis näinkin laskea 2 000V muuntajia 4 sarjassa = 8kV. Kun huomioidaan sinuskerroin 1.4 
saadaan varsin tarkoin kertomani  11 200V. Oleellista tässä tietysti on miten magnetroni toimii o n g e l 
m i t t a  kertaluokkia korkeammalla jännitteellään, johon se on rakennettu. Vaikka manoil ihan muuta 
valehteli hämäten aiemmin. 
 
Se mitä m i n ä alkujaan otin keskustelun pohjaksi oli kommenttini siitä miten yli 10kV jännitteellä 
syötetty magnetroni muuttuu nähdysti beettaelektroniseksi röntgensäteilylähteeksi. 
             -- 
[quote author=manoil link=topic=7778.msg59302#msg59302 date=1293482653] 
Mutta tuosta diodien mitoituksesta. Luulen että kaveri on rakentanut siten, että 2 kpl muuntajaa toisiot 
rinnan ja näitä kahden muuntajan rinnankytkentöjä laitetaan vielä sarjaan, jolloin myös virrankesto 
paranee. Muutenhan ulostulojännitekään ei olis tuo 4kV. 
 
Nyt kun sarjaankytkettyjen muuntajien keskikohta on "common" ja ääripäistä diodit suotokonkan toiseen 
napaan. 
Jolloin diodien on kestettävä vähintään 2 x 4kV x 1,41. Eli estsuunnassa kondensaattorin huippujännite 
ja muuntajan huippujännite kytkeytyvät sarjaan. Eli jännitekesto pitää olla vähintään 2 x 4kV x 1,41 = 
11,28kV. Hyvä tapa on vielä järjestää varmuusvaraa. 
[/quote] 
 
-Niin näimme tosiaan 2kpl 25kV In 4007 diodit systeemissä. Jolla tosiaan toteutuu tuo minun k o k o  
ajan laskemani reilu 11kV! Siitä mielenkiintoinen jännite, että solkenaan olet väittänyt, ettei moisella 
YLI- jännitteellä magnetroni mielestäsi pelaisi! Mutta näyttää pelavan ja vallan h y v i n. Pisteet 9-0 ja 
meikäläiselle t u t u s t i  siis. 
 
 
 

630.PLASMApallo 
 
Halutessamme tutkia miten kaasuplasmaksi ionisoitunut jalokaasu toimii, pitää hankia siihen sopivaa 
demomateriaalia. Eräs äärimmäisen mielenkiintoinen laite tähän on ns. "plasmapallo". Jossa liki 10cm 
pitkät plasmakaasukaaret synnyttävät suurilla tasasähkökentillään erittäin nopeita mm. 
beetaelektroneja. Erityisesti meitä innostaa miten käy kun röntgennopeuksiinsa kiihdytetyt 
beetaelektronit kohtaavat alle millin paksuisen suuren lasikuorensa. Tarvitaan yksi kappale tällaista 
suurjännitteellään ioniplasmaansa hallinnoiva pallo: 
http://kuvaton.com/k/7Ko.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7Ko.jpg[/img] 
 
Nettiliikenteessä on esitetty selkeästi viranomaistahoin väite siitä, miten tasasähkökentässä kiihdytetty 
ionisoituvan kaasun beetaelektronit iskeytyvät lakonisesti kuollen vain lasin seinäänsä. Tuottamatta 
lisäksi minkäänlaisia sekundäärisiä kerrannaisenergioittensa vaikutuksia. Mielenkiintoinen tällainen 
väite toki perustuu klassiseen STUK- valheisiin, miten beetasäteilyn energiat muiden säteilyn lailla ns. 
"absorboituvat". Vastoin Albert Einsteinin näyttöjä IAEA- opit väittävät energian katoavan. Väitteeni taas 
perustuu sekä Einsteinin energian pysyvyyksiin. Alan salattuun kirjallisuuksiin. Niin ja kaiken kattaviin 
demoihin. 
 
 Kokeillessani laitetta ensimmäisiä kertojani huomasin "ydinabneasta" tutut säteilyionisaation oireet. 
Suuta-, nenä kuivaa ja päänsärkyä alkaa esiintyä ionisaatiolaitteen ympärillä. Yhtä kaikki, tiedämme 
miten säteilyn sekundäärisen ionisaatiotuotoksen seurauksena p i t ä i s i  myös lasikuvun ulkopuolella 
muodostua sekundääristä ionisaatiota. Miten sen sitten voisi fyysisesti teille toteen näyttää? Niin 
katsokaas kun esim. chemtrailaamiseen olemme oppineet liittämään tutun verenkarvaan 
taivaankantemme. Jossa sinne varastoituneet ydinvoimalapäästöjen ionisaatiot pinkkipunansa tuottaa. 
Tarvitaan vain NEO- klimlamppu ja katsotaan: 
http://kuvaton.com/k/7K4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7K4.jpg[/img] 
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Niin . . enemmän kuin vakuuttavaa! Vahvasti nimenomaan IONIsoitunut neonjalokaasu tässä on 
ärhäkkää katsottavaa. Ja siitä mielenkiintoista, koska nimenomaan klimlampun jalokaasu viritetään 
erittäin herkästi reagoimaan erilaisiin säteilyionisaation energiakenttiin. Kuten huomaamme lampun 
pinnat ovat kaukana toisistaan. Mutta ionisaatio hyppien läpi puree ja vakuuttaa. Toki voimme yhä olla 
myös kriittisiä. Voisiko sama onnistua jollain paljon vaikeammin ionisoituvaolla kaasulla. Vaikka 
natriumilla? 
http://kuvaton.com/k/7KL.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7KL.jpg[/img] 
 
Taas entistä vakuuttavampaa! Mutta jos tuo sinertävä loisto ei olekaan "aitoa" valoa, koska natriumin 
pitäisi tuottaa keltaista valoaan? Ei muuta kun valot pois. Katsomaan löytyykö pimennetystä taustasta 
apua: 
http://kuvaton.com/k/7KP.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7KP.jpg[/img] 
 
Havaitsin tässä vaiheessa myös toisen STUK:n muutkin väitteet valheeksi osoittavaa plasmaionien 
toimintatapaa. Kun hetken aikaa annoin natriumlampun palaa. Siinä huomasi pitkät ajat kestävää 
sinertävää sekundääristä fotonituotosta. IAEA- harhautusten mukaan tällainen ei pitäisi olla lainkaan 
mahdollista. Mutta siinä se vaan uhmakkasti kädessäni hehkuu minuutista toiseen nauraen valheita. 
Osoittaen jälleen kerran Einsteinin ja minun energian häviämättömyydet  mitä todettavammaksi.  
http://kuvaton.com/k/7Kr.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7Kr.jpg[/img] 
 
Halusin vielä todentaa, Oliko tuossa natriumlampussa menossa kaasupurkaukset elektrodeihinsa. 
Jolloin elektrodien kirkkaammat pisteet pitäisi saada niinikää valokuvattua. 
http://kuvaton.com/k/7Kb.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7Kb.jpg[/img] 
 
Niin joo, tosiaan meinasimme unohtaa setin aloittaneen jalokaasuisen ionisoituneen neon glimlampun 
näkymät. Miten sen saama sekundäärinen beetaelektronien pommitus läpi plasmapallon lasipintojen 
näkyy pimennetyssä huoneistossa:  
http://kuvaton.com/k/7KE.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/7KE.jpg[/img] 
 
On suorastaan järkyttävää nähdä miten kauas jopa näinkin pieni energisellä laitteella ilmakehää ruhjova 
ionisaatiokertymät varastoitumisineen konkretisoituu. Kurkkua kuivaa koko isossa testihuoneessani ja 
TVO:lta enemmän kuin tutut ydinabneaan herkistymiset kurkottavat nenään asti. Tämän 
plasmakaasupallon teho on tuskin 10W. Silti laitteen jopa lyhytaikainen käynnissäpito suljetussa 
huoneistossa alkaa nakertaa mukavuuden tunnetta alleviivaten. Kuvitelkaapa mitä tekee kun tuo teho 
räjäytetään pilviin ydinvoimaloitten säteilytappopotensseihin? 
            ------------- 
 
Plasmasta. 
 
T&T. Tietoliikenne, Tuomas Hyytiä, 7:33 Plasman avulla langaton verkko yltää jopa 7 gigan nopeuksiin. 
Tähdet ovat plasmapalloja: esimerkiksi Auringosta sinkoutuu plasmaa avaruuteen jatkuvasti. 
Uudentyyppiset antennit, jotka käyttävät plasmaa säteilykeilansa suuntaamisessa, saattavat 
moninkertaistaa langattomien verkkojen tiedonsiirtonopeudet, kirjoittaa NewScientist. Nykyiset 
korkeataajuista radiosignaalia lähettävät suunta-antennit ovat kalliita valmistaa. Brittiläisen Plasma 
Antennas –yrityksen kehittämä uudentyyppinen antenni, nimeltään Psian (Plasma Silicon Antenna), 
voidaan sitä vastoin valmistaa olemassa olevilla, edullisilla puolijohdeteknologian 
valmistusmenetelmillä.  
 
Plasma-antennin edut tulevat tässä esille, sillä 60 gigahertsin taajuuksilla signaalit siroaisivat nopeasti, 
ellei niitä suunnattaisi tarkasti. Plasma heijastaa radioaaltoja kuin peili. Psian koostuu tuhansista 
piisirulle valmistetuista diodeista. Aktivoitaessa jokainen diodi kykenee tuottamaan halkaisijaltaan noin 
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0,1 millimetrin elektronipilven, plasman. Kun pilven elektronitiheys kasvaa tarpeeksi suureksi, se 
heijastaa korkeataajuisia radioaaltoja kuin peili. Aktivoimalla diodeja ohjatusti voidaan heijastavan 
alueen muotoa ja sitä kautta säteilykeilan fokusta hallita halutusti. Koska korkeilla taajuuksilla 
suuntaamaton säteily vaimenisi nopeasti, kyky tuottaa tarkkaan suunnattu säteilykeila tekee uudesta 
antennista korvaamattoman huippunopeiden langattomien sovellusten kannalta.  
 
Plasma-antenni mahtuu matkapuhelimiin. Plasma Antennas –yhtiön kehitysjohtajan Ian Russellin 
mukaan Psian on tarpeeksi pieni mahtuakseen matkapuhelimiin. ‖Korkeammat taajuudet tarkoittavat 
lyhyempiä aallonpituuksia ja sitä kautta pienempiä antenneja.‖ Antenneista ei pitäisi aiheutua 
terveysriskejä, sillä ne kuuluvat nykyisten turvallisuusstandardien piiriin. Kapeamman säteilykeilan 
ansiosta säteilyä myös menee vähemmän hukkaan kuin nykyisiä ympärisäteileviä antenneja 
käytettäessä. Russellin mukaan Psian voisi olla kaupallisesti saatavilla kahden vuoden kuluttua.  
 
*Plasma tässä tarkoittaa ionisoitunutta ainetta. Josta siis ongelmitta luodaan pysyvän lähetinlautasten 
alusta. Siitä mielenkintoista myhös. Ettei nykyinen STUK haluaisi tällaisia lainkaan tunnustaa 
mahdolliseksi. Plasmaionisaation eräs ominaisuus perustuu juuri sen kykyyn ohjailla erilaisia 
säteilyfotonointikenttiä. 
               ------------ 
 
Pasi- foorumin satoa 17.12.2010. 
 
[quote author=manoil link=topic=7712.msg58814#msg58814 date=1292566568] 
Koska tunnetusti Arto ei usko muita, kuin "sensuroimattomia" vanhoja kirjoja, niin postataan pdf- kopio 
kirjasta Ilmari Jäämaa - Nuorten kokeilijain ja keksijäin kirja vuodelta 1947 (Sama kuin minun 
syntymävuosi!) Teslanmuuntajan rakennusohje ja sillä suoritettavia kokeita: 
http://www.novaup.com/download/hvb8pb036czdt 
Tuolloin kun ei ollut vielä puolijohteita ja radioputketkin oli kalliita, joten suurtaajuisia teslanvirtoja tehtiin 
tuolloin kipinäinduktorilla ( Ensimmäinen radiolähetin oli suurjännitekipinävälissä oleva virityspiiri ja 
antenni!) "Kvanttiydinfyysikko" Artolle [/quote] 
 
* Niin, huomaan kyllä että SUPO olikin jo t u t u s t i  ehtinyt sabotoimaan osoitteesi toimintaterroriinsa. 
Mikä teitä SUPO- peeloja muuten riivaa? Eli toinen SAINT kaveri lähettää ensin materiaaliaan. Jonka 
sitten Vuojoen SUPO- solut kokevat niin ahdistavan vaaralliseksi, että sabotoi lennosta. Koska tajuaa, 
aavistelee onttopäisyyttään jutun paljastavan mielestään liikaa säteilyionisaation saloistaan. 
 
* Eli oikeesti "massioilerssi." JOS sinulla on asiassa olemassa kuva niin postaa se s u o r a a n 
Kuvaton.com. / Aijaa palvelimilla tänne nettiin. OHI SUPO:nne tai pidä pääsi kiinni! Koska oikeasti JO 
tässäkin hävisit tutusti valheesi vesittäen! 
 
* Teslamuuntaja on TOKI mulle varsin tuttu laite. Olen sitä teillekin JO kuvineen postaillut nettiin. Koska 
on itselläni, kuka edes yllättyi!?. . . Niin olen tosiaan aikoinaan sattuneesta vempaimesta TVO:lla JO 
kylmästi, toki salaisesti k o p i o i n u t  sellaisen itselleni. Tosiaan niin, tutkiakseen miten IONIsaatio 
sillä onnistuu tuottamaan beettaelektronuipilviä vapaaseen ilmaan! Sehän JUURI tuossa SUPO:n 
viestistäsi sensuroimassa laitteessa onkin niin mielenkiintoista. Toimii ionisoiden arki- ilmaa kuin hirvi 
konsanaan.) 
 
* Täällä jo ennakoin laitteen perustuvan sykkivään hallittuun pätkittyyn DC tasasähkökenttään. Niin 
tämä kohta esittämäni laitteeni myös sattuneesti tekee. 10 000V (röntgentasojen yli), ylittävän kojeiston 
virtalähdemuuntajana on siis öljypoltinmuuntaja. Se tasasuunnataan TV-kaskadi diodilla. Kenttä 
muutetaan megahertsitaajuiseksi sykkiväksi ilmaeristeet heittämällä läpäiseväksi 
"laajakaistalähettimeksi". Juuri kuten täällä jo vihjaistiin. Kyseinen vaihtuva tasasähkökenttä kiihdyttää 
sitten ionisoidut elektronit liki valonnopeaan lentoonsa beetasäteilyn elektronien lailla vapaaseen 
ilmakehälentoon plasmapallon ympäristöön. Kuin TVO:n ydinvoimalaitosten kanavasäteilylinkojen 
avojohtojensa koronarengaslähettimet konsaan. 
 
* Lainkaan piittaamatta tosiaan siitä vaikka saavat vastaansa lävistettävät tyhjiökiihdytinrajansa 
rajaavan mm. plasmapallon/ TV:n lasiseinämät. Nimimerkki manoil oli siis mitä tarkimmin valehdellut 



1098 
 

jatkettua petosta nettiin väittäessään, ettei beettaelektronit tyhjiöputkea lävistäisi. Ihan veitsellä 
väännän 0- 8 voittoani SUPO-poliiseista. Postaten puolestani o m a n  tekemäni teslamuuntimen kuvan 
tähän. Lisäksi tosiaan niin, etteivät sensuuripoliisit estä teille asti näkymästä. Laitteessa on tosiaan 
ajanmukaisemmin jo puolijohdediodit kenen tahansa kopioitavaksi ja kipinäradioaaltolähetin myös. 
Tutkailkaa ja huomaatte kojeistot pitkälti samaksi. Tällä tosiaan ionisoidaan arki-ilmaa esteittä 
beetaelektronien ionisaatiolinkoamiseen. 
http://kuvaton.com/k/77b.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/77e.jpg[/img] 
 
PS. Korostan eräälle nimeltä mainitsemattomalle välimerkkihuutajalle. Kun kiihdytämme elektronin. 
Niin, joko tasasähkökentällä, beettasyklotronilla,  teslamuuntimella tai säteilyn paineen vaikutuksesta 
kulkemaan arki-ilmakehäämme tietyn nopeuden "ylittävällä" säteilyenergianopeusvarastoinnilleen. Niin 
beetaSÄTEILYmittari sen kylmän kypsymättä mittaa 100 % samaksi beetaksi, de facto! Oli linkovoiman 
lähde näistä mikä vaan. Mikä t i e t y s t i tarkoittaakin aivan samaa tuhomekanismia 
beetasäteilyelektronien tuhopommittomille kohteille. Ei ole olemassa mitään keinoa erottaa mikä 
ionisoivan beetaelektronipilven sinkosi alkujaan liikkeelle, jos meillä on mitattavana pelkät beetanopeat 
elektronipilvet. Tässä tosiaan ei ole mitään outoa. Beetaelektronin sisältämä siihen varastoitunut eV- 
energiat ratkaisee mittausfaktan ja sillä hyvä. ( Koska näin tosiaan onkin niin nimimerkki z-poliisi 
kutsuttiinkin paikkaamaan sitä miksi manoilin juttua maamme pelästyneet ydinturvamiliisit sabotoivat 
paniikissaan.) 
 
"Poliisi- z: Jos sähkövirta olisi synonyymi beetasäteilylle, niin salamassa pitäisi syntyä helvetisti säteilyä 
ihan luonnostaan."  
* Siitä mielenkiintoinen juttu, että viimeaikaiset ukkostutkimukset ja keijusalamointitutkijat ovat kertoneet 
löytävänsä arkisesta ukkosestamme niin rajuja beetaelektronien syntymisiä ja mm. sekundäärisiä 
näistä johtuvia röntgensäteilytuotoksia. Että tiedeohjelmassa kehotettiin ukkosten ajaksi ihmisiä 
menemään turvaan kohonneita säteilymääriä sisätiloihin! 
                    -------------- 
 
Teslakone 
  
Mielenkiintoinen ja kiinnostava epeli teslan käämi sinällään. Materiaalin SUPO kaiken lisäksi sensuroi 
ensin paniikissaan. Mutta alla kirjoitteleva SAINT kaveri Pasi -foorumista suutuspäissään poistatti sen 
käskystäni sensuroinneistaan. Mitä ilmeisimmin oli i t s e  koko sensuroinnin käskijöitä ja kokeili 
huomaanko missä mennään. Näin SUPO:n Vuojoen kartanon nettirikollispoliisien karhuryhmäläiset 
toimivat iholla ja minuuttiaikataulutettuina! Koko ajan Anne hÖlmlundin ohjeita ydinalan sensoreina 
nöyrän törkeinä noudatellen. 
  
 Tuo teslan laite on kuin megahertsiluokkien suuritaajuuslähetin. Sen tuottama energia muuntaa 
ionisoidessaan periaatteessa ilman molekyylit kuin pieniksi kondensaattoreiksi. Niihin varastoituu 
energiakentästä tasasähkövarastot kuin kondensaattorilla tapana on. Kun lennosta naapurimolekyylin 
napaisuudet muuntuu vastakkaisiksi, hypäten kuin kaskadoituna miljardeiksi "pienoiskipinöiksi" purkaen 
ilmamolekyylikondensaattorien varastoenergiat.  
  
Näyttäen ulospäin suunnattoman pitkänä ionisoituvan ilmamolekyylistön valokaarien verkostona. Siksi 
ohjeessakin tähdennettiin. Vaikka ilma ionisoituu, on tällä laitteella tuotettu sähkökipinä näennäisen 
tehotonta. Kyseinen laite perustuu n i m e n o m a a n  tähän DC tasasähkökomponenttien 
ilmaionisaation varastoitumiinsa. Taas näyttö siitä, miten systemaattisesti STUK/ IAEA:t valehtelemasta 
päästyäänkin valehtelee säteilyenergioiden kyvyistä varastoitua mm. arkiseen ilmaamme. Kuka enää 
edes yllättyy? 
  
"Ensinnäkin tuo antamani linkki http://www.novaup.com/download/hvb8pb036czdt 
pdf- tiedostolle toimii. Kokeilin vielä varmuudeksi äsken toisen kerran. Jos tietokoneesi on solmussa tai 
"supo" sensuroi, sille en mahda mitään. Pyydä jotain kaveriasi imuroimaan." 
 
Tuolla sivulla on tehokas solid state tesla coil, ja siinä on pelkkä suurtaajuuskenttä ilman 
tasasähkökomponenttia: 
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 http://www.richieburnett.co.uk/sstate.html 
                -------------------- 
 
NEO- testi 
 
Mielenkiintoista seurata sitä systemaattista valehtelua, jota sisäministeriön Vuojoen erikoisjoukot 
syytävät netteihin peitelläkseen kvanttiydinmaailman todettavia faktoja. No yhtä kaikki 
miljoonakorruptoitujen epätoivoiseen viranomaistensa pyristelyyn on toki olemassa varsin looginen 
lääke. Demotaan ja katsotaan sitten! 
 
Päivän hittilöytöni -10 loppukuulta oli kun kykenin tällä plasmapallollani koedemoamaan miten suurina 
energiaryöppyinä lasin kuitaten beetasäteilynopeuksien elektronit rynnivät ongelmitta läpi. 
Plasmapallon pinnan taakse asetettu ionisoituva NEO glimlampun punainen veres valo kertoi, miten 
laajassa kaaressa elektronit lävistävät kohteitaan. Alkushokistaan selvinnyt IAEA- 
ydinturvavirnanomaisemme esittivät ankstisina, jonka mukaa läpi pääsee elektroneja vain 
radiotaajuisen teslakäämin kiihdyttämänä. Väite virannomaisilta  kuului, ettei tasasähköllä kiihdytetyillä 
beetaelektroneilla voitaisi vastaavaa ikäänkuin demota. 
 
Ei siis mitään. Tarvitaan röntgentasoille elektroneja kiihdyttävä 10 000V öljypoltinmuuntaja. Kymmenien 
tuhansien volttien diodipakettti DC-tuottoon.  Virtaa rajoittavia massavastuksia ja tietysti kaksi 
erilliskammioista neo glimlamppua. Ne yhdistetään vielä ohuella alumiiniteippauksella päistään, koska 
ohutalumiinisina eivät tunnetusti estä beetasäteilyn lävistymistä. Tässä alkutilanne laitteineen 
demoomme: 
http://kuvaton.com/k/75F.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/75F.jpg[/img] 
 
Tosiaan pistetään hommaa liikkeelle. Kytketään virta välialumiiniin ja vain toiseen glimkantaan. Kohta 
alamme hahmottamaan miten homma kulkee demoten: 
http://kuvaton.com/k/75P.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/75P.jpg[/img] 
 
Ja elektronit tosiaan pysähtyy myös alumiiniin. Mutta mitä, mitä. Takaa hahmottaa jo enemmän kuin 
lupaavan "beetaelektronien röntgenintien ennustamani säteilyllisen takapotkun"! Ei siis muuta kuin vielä 
huonetta pimeämmäksi, että 0-8 voittoni STUK-valehteluistaan kiinni jättämäni kruunaantuu nolliksi 
jälleen kerran: 
http://kuvaton.com/k/75r.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/75r.jpg[/img] 
 
  
 
 
 
 

 

631. YDINvoima alasajossa. 
 
Turun- sanoma 19.12.2010."Etelä- Korealainen urakoitsija nosti kytkintä. Liettuassa syytetään Venäjää 
Baltian ydinvoimalahankkeen torpedoinnista. Etelä- Korean valtiollisen ydinyhtiön  KEPCO:n 
selittämätön vetäytyminen Ingalinan 4kpl hävitettävän ydinvoimalan tilalle suunnitellun uuden 
ydinvoimalahankkeen pääurakoitsijan vetäytyminen tehtävistään kuumentaa tunteita Liettuassa. 
Korealaisyhtiö nousi Ingalinan ydinvoimalahankkeen rakennuttajaksi marraskuussa sen jälkeen kuin 
Liettua oli hylännyt tarjouskilpailun toisen osanottajan. Yhtiö ilmoitti kuitenkin joulukuun alussa 
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vetäytyvänsä hankkeesta. Äkilliselle mielenmuutokselle ei annettu minkäänlaista selitystä. Liettuan 
johtavat poliitikot pääministeri Andrius Kubiliusta myöten ovat antaneet ymmärtää, että Korealaiset 
vetäytyivät. Venäjän painostuksen seurauksena.  
 
Ingsalinan sulku ajoi korvaaville kaasukaupoille. Ingalinan vanha Tshernobyli tyyppiset ydinreaktorit 
suljettiin vuosi sitten EU- asetusten vastaisena. Pääministeri Kubiluksen mukaan Ingalinan uuden 
reaktorin rakentaminen törmäsi "niiden tahojen vastustukseen, jotka ovat hyötyneet eniten nykyisestä 
tilanteesta". Pääministeri väitti jo marraskuussa, että venäläiset olivat painostaneet kansainvälisiä 
ydinyhtiöitä pysymässä erossa Ingalinan ydinvoimalahankkeesta. Korealaisyhtiö KEPCO oli 
liettualaisten mukaan a i n o a muodollisesti pätevä vaihtoehto. 
 
- Kremlin virkailijat kiersivät Euroopan maita karkottamassa potentiaalisia ydinvoimalainvestoijia, 
Kubilius jyrisi radiohaastattelussaan. Liettuan presidentti Dalia Grybauskaiote: "Emme käytännössä 
saaneet vakavasti otettavia tarjouksia ja että viimeinenkin jäljellä ollut ehdokas vetäytyi, osoittaa vain 
sen, että kansainväliset suhdanteet EIVÄT OLE SOPIVAT YDINVOIMARAKENTAMIEEN!" Totesi 
presidentti kuluneella viikolla. Liettuan pitääkin ottaa aikalisä ja mietittävä v a k a v a s t i , tarvitseeko 
se oikeasti ydinvoimaa jonka on arveltu maksavan jopa 5 miljardia. 
 
Todellisuus saattaa olla mutkikkaampi. (Suomessa runsaasti kirjoitetut Puolankin 
ydinvoimalahankkeitten sijaan, sieltäkin Puolan valtalehden  Rzeczpospolita kertoi jo marraskuun 
lopulta. Puolan hallitus selvittää paraikaa ydinvoimaloitaan korvaavien voimalinjojen vetämistä venäjältä 
Puolaan. Lehden mukaan selvitys valmistuu vuoden sisällä. Hanke lienee pitkällä, sillä Puolan ja 
Liettuan välit ovat viilentyneet viime aikoina. Politologi Antanas Kulakaussin mukaan siihen on 
vaikuttanut mm. Puolan presidentin vaihdos Bronislaw Komorowskiin. 
 
Niin ikään Turun sanomat jatkaa: "Virossakin on pohdittu aika ajoin oman ydinvoimalan rakentamista. 
(Jota Suomessa on surutta mainostettu maailman ääriin.) Mutta, Viron hallituksen nykykommentein 
kysymys onkin ollut lähinnä ajatusleikistä! Mitään hoppua Viron energiaratkaisuilla ei ole. Virossa 
nimittäin riittää palavaa öljykiveään öljyliusketta seuraavat 30–40 vuodet. Viro tuottaa pääosan 
sähköstään nimenomaan palavalla kivellä. Liuskeesta voidaan valmistaa myös öljyä. 
 
Liettua: Naapurien mm. Valkovenäjänkin ydinprojektiaikeet myös pelottaa. Ministerin Audronius 
Azubalisin mukaan Liettua on nostamassa ydinhankkeitten asiat esille Pohjoismaiden ja Balttian 
maiden yhteistyöpalavereissa. Muista jatkotoimenpiteistä ei vielä ole päätöksiä. Esim. Ingalinan 
ydinvoimalassa marraskuussa 1994 voimala piti sulkea sen seurauksena, että paikallinen mafia oli 
uhannut reaktorin räjäyttämisellä! Puolestaan mm. lopetettavissa Ingalinan reaktorin purkutöissä 5. 
lokakuuta 2010 sattui lisäksi pelätty haveri, jonka seurauksena 300 000kg radioaktiivista lietettä valui 
voimalaan. 
 
*T.S. Ryydittää tätä mykistävän ydinangstista tekstiään suurella kartalla. Siinä liki koko entinen SEV 
alue kirjotaan toinen toistaan selvemmillä yhtäkkisillä ydinhankevetäytymisillään. Mielenkiintoista, miten 
jopa puolisen tusinaa ydinhankkeita on jo sielläkin vastatuulessa. Erityisen mielenkiintoiseksi homman 
tekee Venäjän totalitääriseksi ydinvastustukseksi muuttumiset julkisuuteen. Vasta muutama päivä sitten 
kun samainen Venäjä ilmoitti aloittavansa, kuten sanoivat: "Hyökyaaltomaisen energianmuutoksen. 
Lopettaen k o k o n a n  maailman tärkeimmän 70 % uraaninjalostamonsa energianegatiivisen 
isotooppijalostamisensa seinään. Korvaten sen ennennäkemättömän rajuilla uudisenergiaan 
investoinneillaan!" Aivan selvää näissä on, ettei Venäjä aikeitaan jätä puolitiehen. Varsinkin kun sitä 
aletaan ajattamaan ympäröivään maailmaamme näin rajusti. Olisi todella mielenkiintoista olla 
kuulemassa miksi entinen ydinhysteriavaltio kampeutuu näin maailman ydinvastaisemmaksi. Lisäksi 
näköjään yhdessä yössä! 
             ----------- 
 
12- kertaistunut syöpäkasvu. 
 
Voiko Suomessa vielä huomata suuria alueellisia 
  säteilymäärien eroja ydinvoimaloiden lähialueiden 
  ja niistä kaikkein kaukaisempien alueiden välillä 
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*Helsinki-seutu on "virallisessa" säteilyn tausta luokkaa kaksinkertainen esim. Olkiluotoon. Mutta kyse 
on toki illuusiosta. Säteily on muodossa jota normaali TLD- dosimetria EI näe. Asia jota ihmisten ei 
edes yritetä antaa ymmärtää. Tosin säteily kulkeutuu mm. ilmakehässämme sekoittuen niin, ettei 
saastumatonta kohtaa maailmassa enää ole olut vuosikymmeniin. Karua, mutta totta. Valon nopeudella 
etenevät säteilyn kymmenet erilaiset energiat eivät tosiaankaan juuri mainittavasti kasaudu. Mutta esim. 
Eurajoella vallitsevat lounaistuulet tuntuvat kasaavan suurimmat säteilykertymät 10km päässä olevaan 
Eurajoen kk. jokisuun kanjoniin.  
 
Alueilla ihmisten syöpätiheys on kansainvälisten tutkimusten mukaan jopa 12- kertaistuneet! Tämä 
muistaakseni USA:ssa tehty tutkimus perustuu nimenomaan käyvien ydinvoimaloitten 
säteilyionisaatioalueihin kymmenien km päästöalueilleen. Luku on äärimmäisen huolestuttava koska se 
tukee samansuuntaisiaan. Englannissa Sellafieldissä todettiin n. 5v sitten sikäläisissä 
ydinvoimalaseuruissa jo 8- kertaista syöpäkasvua, samoin USA:ssa silloin. Nyt aikaa on kulunut vain 5 
vuotta ja lukema on liki 2- kertaistunut laitosten saastuessa yhä lisää vanhentuessaan. Siksi aiheesta ei 
hiiskuta julkisuuteen missään. 
               ------ 
 
Torakat Venäjästä. 
 
Tämä hiukan sivuaa aihetta. Jos julkisessa propagoinnissa kerrotaan joku mahdollisimman hyvin 
säteilyä kestävä eläin. Mainitaan ehkä kaikkein yleisimpänä säteilyfakiireina tunnetuimmat torakat. Kun 
Venäjä alkoi vapautua kommunismistaan. Nosti USA esille ideanaan miten Venäjä voisi alkaa rakentaa 
laajaa kännykkäverkostoaan, joka perustuisi mikroaaltojen radiolähettimien fotonisäteilylinkkeihin. 
 
Venäjällä ei tykätty ideasta ensin lainkaan. Mutta sittemmin maassa on yhtäkkiä maailman tiheimmät 
linkkiverkostot erityisesti Moskova- Pietari linjoilla. Nyt kuitenkin havaittiin jotain liki uskomatonta. Vielä 
muutama vuosi sitten Venäjän suurkaupunkien viemäriverkostoja kansoitti massiiviset torakka- 
armeijat. Yhtäkkiä ne katosivat mikroaaltosäteilyn tappamina kuin taikaiskusta! Muutos nopeus oli niin 
räikeä, että pääsi luiskahtamaan jopa Suomen SUPO- sensurointien ohi osittain. Nyttemmin asia on 
tutusti sitten nuijittu tarkoin piiloon. Koska ydinherramme eivät tykkää tällaisista säteilyfotonointien 
aiheuttamista kertymänsä tuhoista kertovista faktoista. 
 
Helsingin muistaakseni Kalliossa olevaan kerrostaloon asennettiin kännykkäsäteilijälinkki. Luvattiin 
kunnon sataluokkien korvaussummat kuukaudessa. Talon asukkaat innostuivat tulojen sokaisemana. 
No pian ihmisillä alkoi yläkerrassa olla säteilyoireita. Migreeneistä, kaihiin,kihtiin, syöpään, kuten 
säteilyenergiakentän kertymissä aina tapanaan on. Pian talon 2 ylintä kerrosta olivat tyhjiä. 
Innostuneena saannoksiinsa linkkiyhtiö halusi tarjota 3- kertaisen korvauksen, jotta laitteen teho 10- 
kertaistettaisiin. Nyt talon seuraavatkin kerrokset tyhjenevät muuutoksen jälkeen raivolla. Koska ihmisiä 
sairastuu säteilyfotonointikenttien energian kertymistä kiihtyvästi lisää. Asiaa ei toki maamme 
korruptiotyyliin virallisesti STUK ja SUPO anna edes tutkia. 
            -------- 
 
US Y d i n . 
 
Vanha sanonta kertoo miten rotat jättävät uppoavan laivan. Mutta toinen afrikkalainen puolestaan 
kertoo miten suurin haaska kokoaa ahnaimmat korppikotkat. 
 
Vaalit ovat tulossa ja suuret puheet tietysti värjäävät korulauseillaan foorumin ilmapiiriä. 
Helpposheikkien huutoja kaikuu niin oikealta ja vasemmalta. Kerankin vallaseliittiä kiinnostavat 
kansalaisen mielipiteet.. . Vai kiinnostaako sittenkään? 
 
Pieni ilmoitus tämän päivän Turun sanomassa kertoo: " Forssaan rakennetaan 110MW 
jättihätäapuenergialaitos ydinvoimaloittemme hätäsäätöapuvoimaksi. Lehti kertoo miten Fingridiltä 
vaaditaan uskomattomat 615MW. . Niin fossiilidieselvoimalat. Ja miksi? Koska tällaisilla yli puolen 
miljardin verorahoimme tehdyillä IAEA:n ydinturvalakien vaatimilla investoinneilla t o i v o t a a n 
saatavan epävarmat ja hengenvaarallisesti vikauntuvat ydinvoimalamme pysymään räjähtämättöminä. 
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1970 Harrisburgin jälkeen IA¤EA- ydinturvalakiin tuli Jimmy Carter laki. Joka vaatii jokaista 1000MW 
ydinvoimalaa auttavaa suunnattoman kallista mm. 10 % / 100MW hätä, hätä, 
hätäapuvoimalarakentelua. Puolella miljardilla siis ydinvoimaloitten suojeluun kevytfossiilivoimaloita. 
Jotka käydessään imuroi supertankkerin tyhjäksi päivässä! Ja voi sitä CO2 hiilidioksidinkin tuottoa! 
 
Foorumeilla kun näyttää pääsevän puheeseen vaan todella  i s o  raha! OL- 3 konkurssipesä on kuin 
menneen talven lumi. Voimalassa olevan ulkomaalaisen työportaan osuus on aikoja sitten ylittänyt 95 
%. Silti vaan ketään ei tunnu ydinlobbariportaassa kiinnostavan miten suomalaiset pääsisivät työn 
syrjään kiinni? Toisaalta ydinalan maine on Suomessa niin pohjalukemissa, kiitos TVO:n ettei kukaan 
ydinsäteilyyn enää edes halua töihin. Nuoriso ON järkevä ja karttaa ydinalaa syystä ja 
kokemuksistamme kuin ruttoa. OL-3 hankkeen kymmenien miljardien laskuja ei enää uskalleta edes 
kertoa julkisesti. TVO ei ole uskaltanut kertoa miten ydinsähkönsä hinta on jälleen kerran vähintäänkin 
3- kertaistunut. 
 
Kukaan ei myös uskalla lehdissä kertoa miten alati uusia OL- 3 konkurssipesiään valtion verotukiaisin 
haalivat ydinherraskaisemme veivät k a i k e n  EI ydinenergiasektorin valtion avustukset vuoden 
vaihteesta! Ydintehtailun nykyistä hätäänsä rapautuvan ydinteollisuutensa puolesta ei voi kun 
ihmetellä? Vai olisiko sittenkin syy paljon yksinkertaisemmin se mitä TVO ja ASEA opettivat TVO:n 
väelleen jo 1980- luvun lopussa:  
 
"TVO:n ydinvoimaloita ei kannata rakentaa kuin vuoteen 2008 asti käytettäviksi. Yksinkertaisesti siitä 
syystä. että silloin uraanin malmien kaivuu on energianegatiivista. Jolloin vain täysin asiaan 
vihkiytymätön siitä eteenpäin satsaa menneentalven ydinalaan!" 
 
Euroopassa tehtiin juuri päätös tuottaa jatkossa 50 % tuulivoimalla. Yksinkertaisesti koska siellä kukaan 
teollisuusjohtaja ei usko ydinvoimaan! Ai miksei usko?  
                             -- 
 
Maailmassa on 40 % uraanivaje energiataseensa takia kertoo tämä USA:n salattu julkaisu näin karusti: 
http://kuvaton.com/k/YayA.gif 
[img]http://kuvaton.com/k/YayA.gif[/img] 
 
Ydinasetuotantonnekaan kattaa sitä enää muutaman vuoden sanoo taas  
Turun - Sanomat. Kommentoisitko nyt viimein venkoilematta kansallesi miksei tällaisia totuuksien 
julkaisuja lehdistöömme vallaseliittinne salli? 
http://kuvaton.com/k/YayO.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YayO.jpg[/img]  
 
 
 
 

632. Syklotronilla beettanopeuksiin. 
 
*Näyttää SUPO koettavan kaapia valheilleen päällysmakkaraa jo miltei mistä vaan. Sönkkäsivät Pasi- 
foorumissa loputtomien häviämistensä tilkkeeksi sun kanssa käymiään keskustelujaankin. Huomaan 
kyllä, ettei SUPO haluaisi l as i n k a a n  tajuta esim. mekanismia milten beettatronien juuri 
sykloniradallaan kyetään elektronien nopeudet kiihdyttämään beettaelektroninopeuksiinsa kaikkein 
helpommin. Varmaan ymmärrät jo tästä postauksestani miksi elektronit opittiin varsin pian panemaan 
nimenomaan pyörimään suoran lentonopeutensa sijaan. Näin lentoradan suhteellisella pidentämisellä 
kyetään kiihdyttämään elektronipilvet maksimiinsa. Saavutetut edut ovat taanneet hiukkaskiihdyttimille 
juuri tuon magnetronissa ensimmäisenä opitun pyörteyttämistekniikan pysymisen yhä toimivimpana 
Helixin käyrän tekniikkana. 
 
Beettatronien perusmekaniikoista. 
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Todellisuus tästäkin on toki jotain ihan muuta kun ydinala koettaa valehdella. "Kun beetaelektronit 
syötetään kestomagneettikenttään, ne saavat oikeankäden säännön mukaan sitä suuremman 
kiihtyvyysnopeuden, mitä laajempaa kierrosta ne siinä asetetaan tekemään!" On oleellista, että 
keskikatodilta emittoituvat alkuun hitaahkot sykkivään sähkökenttäänsä kiihdytettävät elektronit 
ulkolaidoille sinkautettuina kiertävät sisäpiirin samaa kierrosmäärää r/ sek, kuin sieltä singotessaan yhä 
ulommas nostavat liikkumisnopeuttaan suhteellisesti kertaluokkiin alkunopeudestaan. 
 
Alan kirjallisuudesta löytyy ihan y k s i s e l i t t e i n e n  kertomus miten näin elektronipilven nopeus 
asteittain saadaan nostamaan fyysistä nopeuttaan mitä suurimpaan magneettitoroidiin ne saatetaan 
pyörimään ja kiihdyttämään nopeuttaan. Lisäksi magnetronin keskeinen idea on saattaa tästä 
pääkiihdytyslenkistä irrottaen erilliset "sekundäärisvärähtelevät syklonikammiot". Näin laitteen 
lamelliennostot aktivoituen saamastaan energiasta alkavat tuottaa suunnattoman nopeaa sykkivää 
sähkökenttäänsä. Joka kiihdyttää alkuun hitaina emittoituneet elektronipilvet resonoimaan 
sekundäärisesti, kuten laserissakin fotoniresonaattorina osin tapahtuu. 
 
http://kuvaton.com/k/RpS.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/RpS.jpg[/img] 
 
Sykloytronit olivatkin alkujaan suoria pelkkiä staattisen sähkökentän elektronipilvien kiihdytykseen 
suunniteltuja tyhjiökiihdytysputkia. Mutta sitten alettiin oivaltaa, että mitä p i d e m m ä n lentoradan 
sähkökenttä niihin saa vaikutti, sitä suurempaan lopulliseen nopeuteen päästäisiin. Pian oivallettiin, että 
laittamalla massahitaat elektronit kiihdyttämään nopeuttaan magneettikenttään pyörimään kyettiin 
sitouttamaan elektronipilviin kaikkein pisimmän radan ja tehokkain beetaelektroninopeuksien 
summavaikutus. Mangnetront, beettatronit, syklotronit yms. oli syntynyt kiihdyttämään 
maksiminopeuksiinsa elektronipilvensä.  Näin kertoo beettatronien kehittymisestä yhä rajummiksi 
beetaelektronikiihdyttimiksi alan kirjallisuus. 
 
 
 

633. CIA! 
 
CIA isku 29.12.2010 
 
Ompas SUPO saanut tiukat NSA komennukset. JOPA Pasi-foorumilta bannasivat ulos. Sinne kun ihan 
suoran ohjelman kutsusta aloin kirjoittelemaan vuosien ajan. On vaikeampaa päätellä mikä tietty juttuni 
sai maamme 
ydinturvamiliisit sekoamaan. Mutta tämä CIA/ SUPO- atakti suunnattiin myös KOTIKONEESEENI niin 
kovalla paineella, että minun omakin koneeni oli polvillaan puolisen päivää, ennen kuin alkoi iskun 
jälkeen pellittää. On 
päivän selvää, että kyseessä ovat 07.12 lain aukomat reitit kansainväliset NSA:n ydinturvapoliiseille! 
Mieti kohdallasi missä mennään. Joka tapauksessa jo eilen alkoivat systemaattisesti ampua löytämiään 
foorumeitani alas. Niin ennennäkemättömällä paineellaan, että ylittää jälleen kerran aiemmat. 
 
 Esimerkiksi Kauppalehden foorumissa jo eilen hyökkäilivät pitkin päivää. Kaikki viittaakin siihen, kun 
uusivuosi isotooppijalostamoineen, kaivoshankkeineen alkaa POLIISI ottaa nollatoleranssit. Eikä 
neteissä, lehdistöissä näemmä sallita millinkään vertaa asia-ammattitasolla ydinkriittisiä kirjoituksia. 
Olen 100 % varma siitä, että taannoinen alkutalven Venäjän alasajettavat ydinhankkeensa painaa 
norsuna taustalla. Myös se totuus, että 2008 eteenpäin ydinala on ollut silkka energianegatiivisuuden 
loisio painaa hurjasti taustalla. Tässä nyt vielä malliksi se olki, joka katkaisi Pasi-foorumin 
tekstuurikamelin selän: 
             --------------- 
 
Albert Einstein alkoi 1930- luvulta lähtien laskeskella aikataulujaan siihen, koska maailmamme (10- 
kertaistuneet), säteilytaustat säteilykertymistään polttavat typpikehämme. Siitä asti mm. USA:n hallinto 
on 
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tehnyt kaikkensa ESTÄÄKSEEN tällaisen tiedon, ja nimenomaan vapaan tiedon kulun! 
 
Me kvanttiydinfysiikkaa ihan a i d o n  ammattiopein tutkailleet olemme olleet tosiaan 84 vuoden 
takaisen faktan soihdunkantajia tässä. Nyt kun kasautuvien SÄTEILYfotonointien dilemmaa on viimein 
u s k a l l e t t u  
myös julkisuuteen demota, ei pitäisi aiheessa olla MITÄÄN epäselvyyttä! Ihmiskunta on Einsteinin mm. 
1955 ennustuksen mukaan JO nähnyt miten säteilykasvut tappoivat mehiläisemme, meremme ja 
metsämme säteilyin. Mutta 
ovatko seinätympeät virkaintoiset poliisien hyysäämät ydinherramme mitään tästäkään oppineet? 
 
Ainoa julkisuuteen tullut ydinrikollisten ratkaisumalli on ollut 12.7.2010 täysin raivohullut 
poliisisensorilait! Sanoma on päivän selvä. Tehdään kuten jo USA/ Roosevelt 1940-luvulla päätti. 
"Pyyhkäistään EI USA- laiset  
mantereet asukeistaan YDIN- voimin tyhjiksi väestään!" Kaikki alkoi säteilymassamurhin pontevalla 
atomisodalla "keltaisen vaaran maissa!! 
 
Mutta "onneksemme" USA:n ydinhirmuvallan sillä kertaa onnistui pysäyttämään maailmalle ryöstäytynyt 
ydinaseista kertovat oppivuodot, ja USA sai aikeistaan alustavasta ydinmaailmanvalloituksestaan 
nenilleen. Mutta minkä 
kansainvälinen IAEA:n ydinkansanmurhan hankkeitten puuhamiehet silloin joutuivat hyllyttämään. On 
kansainvälinen IAEA:n  ns. "siviiliydinvoimatalous" kehitetty korvaamaan miljardien etnisiä 
ydinmurhaamisiaan tekemään. 
 
Ydinteollisuus on kyennyt tappamaan yli 300 000 000 ihmistä jo. Mutta nyt kun maailmamme taivaan 
pinkkipalot kiihdytetään äärimmilleen sisäministeriöiden organisoimin chemtrailaamishankkein, voi 
kansa alkaa uudemmalla innolla laskeskelemaan Maapallomme jäljellä olevia elinvuosiaan! 
 
Jopa niin pikaista tuhon päällemme kaatumista jotkut laskelmissaan esittää, että 2012 lopulla 
typpikehämme olisi saavuttanut ydinrikollistemme harkiten, tieten haaveilemansa KRIITTISEN 
MASSANSA. . . .?! 
 Mene ja tiedä, ainakin alati kasvavien punaisuuksien pinkkitaivaitten alta ei enää k u k a a n  haaveile 
löytävänsä esim. vielä vuosi sitten illuusoituja CO2 kasvihuoneilmiöitään. Kaikki tuntuu jämähtäneen 
YDINaavikoitumiseensa jolle räjähtävät kasvut on selviö, jota POLIISIvaltioväkivaltakoneisto paapoo 
kuin kalmon käkeä pesässään. 
 
  tallennettu 
             --------- 
 
PIDÄTYKSIÄ! 
 
Arto hei. 
*Lukases miten nyt JOPA pidätyksiin mennään! NYT ollaan kyllä osuttu enemmän kuin arkaan! 
Kontaktini kertoo: 
 
29, 2010 3:23 PM. Subject: Re: CIA 
"Hei. Eikös vasta tuo Pasi (foorumin pitäjä), pidätetty jostain syystä. Kertoi siitä blogissaan. Liittyy 
varmaan asiaan?" 
 
*HuuHUH! 
 
*Kiitokset asiakommentistasi. Minulle tuo oli erityisen arvokas  tieto kuulla! SUPO / NSA ovat lähteneet 
n o i n  äärimmäiselle tielleen! Kyseisessä foorumissa parisen päivää sitten kerrottiin sen nettipoliisien 
suulla, että foorumi oli joutunut virannomaisten hampaisiin vähän aikaisemmin erityisesti. Koska se 
foorumisteilta kuulemani mukaan alkoi olla ainoita foorumeja maassamme, joissa ydinkriittisiä juttujani 
EI solkenaan bannattu! Nyt siis NSA on aivan poikkeuksellisen ammattiosaamisteni ydinturvatietojen 
fvuotofaktojen peittämisekseen lähtenyt suoraan ahdistamaan viimeisimpiäkin maamme 
sananvapauksista piittaavia! YLE Junger erotettiin jo koska salli minun esiintyä. Nyt samat sekoilut 
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poliisistossamme pidätyttää jopa foorumisteja! . . DDR/ STASI saa YDIN-FIN SUPO:sta mahtavamman 
kansainvälisesti ohjaillun kruununperillisen! 
 
*Seuraavaksi tulee mieleen, m i t k ä  ovat täsmällisemmin ne ydinalasta kertomani juttuni? Jotka liian 
totuuden mukaisina toivat tuollaiset suoran toiminnan selkeät sisällisotatoimet maahamme 
IAEA/jenkeistä! Yksinkertaisesti. . .olen äimänä! Ja tulen toki tekemään entistä enemmän ja 
innokkaammin töitä, jotta näin housut kintuista yllätetty ydinala saa tuta tekotuhojensa vääjäämättömän 
seuraamusrangaistuksensa. 
        ------------ 
 
Kaksi kipupistettä 
 
Itsenäisyyspäivä 07.12 sisäministeriön lakiruhjonta johdatti minua tuumaamaan niitä keskeisimpiä 
"hotspotteja", jotka ovat näiden jyrkkien muutosten takana. Poliisi on selkeästi vihastunut joistain 
tietyistä tekemisistämme= onnistuneista ydinkorruptionsa paljastumisistamme. Olen varmistunutr, että 
juuri tuon takaa löyhtyy se tekemämme, niin tuskin edes yllätyt Yotuben videomme: "Ydinherrarotaatio!" 
HETI kun sait sen Yotubeen alkoi miliisit silminnähden hermoilemaan. Koska juuri siinä kykenemme 
ennennäkemättömän tehokkaasti osoittamaan siviileille systemaattisesti miten KOKO Suomen 
virkamiehistöt, ydinhallinnot ja koko poliisikoneisto kyetään osoittamaan kansan tuomion mukaan 
vähintään 40% läpi korruptoiduksi! Unelmoikaamme siis, että vielä jonakin päivänä video näytetään 
TV:ssä koko kansalle merkkikinä virannomaishallintomme nykyrappiosta ja ydinalan korruptoitumisesta. 
 
Niin mutta entä onkoi muita? Selailin erityisen tarkasti niitä vaikuttimia, mitkä liittyvät tähän 
viimeisimpään kiristyneeseen muutokseeen. Jo Tiede-foorumissa kiivailin menestyksekkäästi mm. 
poliisi-Zäppiä vastaan siitä miten tiedepiirwjä kohahduttanut 80 000kpl fotonin kompressoituminen oli 
ratkaissut tiedepiirien ja Einsteinin 84v riidan, onko säteilyfotoni kasautuva, varastoituva ja katoamaton. 
Kuvaavaa oli esim. nimimerkki Konsta Tiede-foorumissa avoimesti kertoi jutun kauhistuttaneen k o k o  
maailman tiedeyhteisöt. Miksi ihmeeessä sitten asia on niin vaikea ja vaarallin erityisesti  julkaistuna 
tiedefaktana? Niin hengenvaaralliseksi asian tein Tiede-foorumissa alleviivatessani, että k a i k k i  
fotonisäteilyt IR-lämpöfotoneista röntgeniin ja gammaan asti osoitettiin käyttäytyvän summautuen 
atomorakenteisiin. Jopa huoneen lämmöissä.  
 
Poliisi Zäp teki kaikkensa, ettei asiasta annettaisi missään minkäänlaista kommenttia. Konstalta 
puristamani myönnöt ja tällaiset koettiin niin vaarallisiksi, että ajojahti aloitettiin kiihkein mielin 
välittömästi. Katsos Pasi foorumin tekstiä, jossa perään koska ydinsäteilykertymät tulevat tuhoamaan 
elämät maailmastamme äärituhoonsa. SUPO ei alkuunkaan sietänyt noin kylmän totuuden esiin tuloa 
neteissä. Lisäksi väläytin, että 2012 alkaa olla tuhoennustuksineen kovin lähellä gammaavine nykyisine 
chemtrailattavine taivaanpaloineen, niin siihen vaiheeseen NSA pakotti vangitsemaan kuulema Pasin. 
Jotta fooruminsa juttu lopetettaisiin vaikka väkisin. Kävin vilkaisemassa ja foorumiin riehumaan 07.12 
lakimuutosten jälkeen uitettu nimimerkki Cryo hyppii sielä seinille kauhistellen, ettei edes Pasi- 
foorumista sulkemiseni 29.12 ei pysäyttänyt juttujani maailmalle! Vaan panikoitui selvästi. Hän kysyi 
pari päivää sitten onko Pasi -foorumi enää ainoa, jossa kirjoittaa saan?  
 
Kaveri siis on suoraan USA:sta tilattu ulkopuolinen tutkijapoliisi. Typeränä jenkit luuli vielä silloin, että 
poistamalla minut nimenomaan Pasi-foorumista hiljenisimme. Kerroinkin hänelle kirjoittavani yhä 
sataluokkaisessa foorumivalikoissa SUPO vainostaan huolimatta. Huvittavaa huomata, että nyt kun 
kaveri tajusi myös näin oikeasti olevan hän raivostui ihan silmittömästi. Toivonkin erittäin kovasti, että 
saat näistä taas lisäintoa ja ideoita. Joilla voimme kaivautua ydinrikollisuuksiin entistä syvemmälle. 
Tehokkaimmmin mahdollisin keinovalikkoimme. 
               ----------- 
 
Pasi foorumista 30.12.2010 
 
http://www.masinistit.com/viewtopic.php?p=355458&sid=7e80c5be316321f6ec8fd8dc143334f6 
Suora lainaus linkkaamaltani sivulta: 
 
Lainaus  Hei taas, Raijatäti. 
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Voin kuitenkin vakuuttaa että sinun tapauksessasi ulkopuolisen ei tarvitse olla asiantuntija 
huomatakseen mistä on kyse. Tämä ei suinkaan johdu yksinomaan kirjoituksistasi vaan siitä 
kiistattoman maanisesta tahdista ja laajuudesta jolla niitä eri foorumeille tehtailet. Katsellaan siis, 
kauanko nykyisen inkarnaatiosi läsnäolo masinistipalstalla kestää. 
 
--Anssi Ahola Fordson club Finland  Ylläpito 
                 --- 
  
 Viheraho Administrator 
 
   Vs: Arto muuallakin vauhdissa!  
« Vastaus #1 : Joulukuu 29, 2010, 23:19:18 pm »   
-------------------------------------------------------------------------------- 
Tuohan on osoitus siitä että tuolla foorumilla SUPO jyllää ja sensuroi. 
Täällä on nyt pitkällisten neuvottelujen jälkeen kyse raha summasta jonka SUPO siirtää minun tilille niin 
Arto saa vuoden bannit ettei virheellistä ja erheelllistä tietoa täällä enää levitetä. JOs SUPO maksaa 
niin siivotaan ja bannataan. Poistunkin takavasemmalle odottelemaan suoritusta tilille. 
                 --- 
  
Jame-78  
Vs: Arto muuallakin vauhdissa!  
« Vastaus #2 : Joulukuu 29, 2010, 23:53:22 pm »   
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Puskaradiosta kuulin kyseessä olevan kuusi numeroisen summan. Mulle sitte provikat käpälään tietty. 
Sanos toi SUPON johtoryhmän ransu mulle ettei saa kertoo muille, mutta mites nyt lipsahti... Voi olla 
että menetän paikkani supon palkkalistoilla, mutta katsotaan kuin käy. Ransulta viel terveisii että ei 
kannata sitte hyväksyy sitä ensimmäistä tarjousta, seuraavana päivänä tuplaavat sen.  
                 --- 
 
kattikarvalakki  
 
  Vs: Arto muuallakin vauhdissa!  
« Vastaus #3 : tänään kello 01:06:49 »   
-------------------------------------------------------------------------------- 
Voi olla muuten pojat niin että SuPo haluais koko foorumin hiljaseksi, meinaan kun täällä lauotaan 
muutenkin karvasta kertomaa kansan syvistä riveistä ja siitä miten Katainen kusettaa kansaa.  
           ----------- 
 
2011 Ruotsin geologiakokoustaustaa. 
 
TVO/ Posivalla on h e m m e t i n m o i n e n  kiire estää laajemmat vapaammat yksityismetsissä 
tehtävät kallioperän tutkimukset Olkiluodon saarella keinojaan kaihtamatta! Päivän selvää, 
viimekesäiset Vesan "Syöpävuosi video" Yotube videoinnit julkaistiin syksyllä. Ja tuskaisaa pahennusta 
siitä tuli heti suomen ydinvirannomaisilta. Nyttemmin Ruotsissa pääsimme geologianlaitoksen 
johtajaprofessorin Nils Axel Mörnerin kanssa näistä kiistattomista sensaatiomaisista löydöksistämme jo 
tiedelehteen "Grottan NR 4 december 2010". Siksi SUPO:lla pukkaa enemmän kuin tulipunaista raivoa 
Olkiluotoseutujen kallion Litoraanitektoniikkansa mätäliejuperustaisten kiillegneissien laaduttomuuksien 
paljastuttua kansainväliseen tiedepiiriin asti! Vesalta sain julkaisusta osoitteen: 
  
Ah! Nyt se Grottanin artikkeli tuli ulos! Laitoin sen heti  ladattavaksi Styrge.comiin: 
www.styrge.com/Morner_Grottan_4_10.pdf 
  
Kuvittele, että viranomaisprässissä GB:stä Luontoliittoon asti kovistelivat 2010 kesällä Raumalla surutta 
Mörneriä, ettei minun "kiistettyä nimeäni" kuten tähdennettiin ja Vesan nimeä saisi missään nimessä 
julkaisuissa olla! Vaikka olimme päivien ajan vaivojamme säästämättä mukana ylipäätään 
mahdollistaen paikallistuntemuksineni tutkimusten täsmälöydökset. Päivien ajan POLIISIT meitä tuolla 
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testialueillamme vainosivatkin. Vesaa poliisit kävivät jopa kotoa hakien muiluttamassa, pelottelemassa 
jottei hän suin surmin uskaltaisi tulla koko Olkiluotoon dokumentoimaan maamme ensimmäistä o i k e a 
a  kallioperätutkimusta! Yms. totaalisen hämäräperäistä SUPO karhuryhmät estoksemme junailivat 
nauhana koko tutkimustemme ajan. 
  
Nyt kaikesta tästä valtion ydinvainoista huolimatta sekä minun, että Vesan nimet komeilevat 
tutkimuksessa jo alusta alkaen! Näin kiitos mm. erinomaisen Mörnerin suoraselkäisyyden, saimme ja 
saamme kansainvälisen tiedeyhteisön tunnustukset tässä loistavassa erityisosaamisessamme. 
Suomessa TVO/ Posiva panikoituivat juuri 2010 joulun alla hysteerisiksi v ä l i t t ö m ä s t i  kuullessaan 
julkaisumme päästettävän maailmalle ja saimme kansainväliset viralliset tiedeyhteisön ansioinnit. 
Ennen kaikkea laadusta kertovat alleviivaukset tekemästämme historiallisista tiedetutkimuksista. Nyt on 
turha SUPO:n enää yrittää (kylähullujen leimakirvestäänkään) iskeä. Lisäksi saimme, kuinka ollakaan 
kutsun mm. Ruotsiin ensi vuona pidettävään kansainväliseen tiedekokoukseen.  
  
Jossa saa (jos Jumala suo),ensi-illan myös Vesan reissustamme kuvaama ansiokas 
videodokumentointi huikeine kuvineen kaikkineen. Kaikki tällainen julkinen tunnustaminen on toki niin 
kova isku SUPO- ydinalan viranomaistahoille, että harvoin näkee. Täytyy myöntää etten ole koskaan 
aiemmin saanut n ä i n läpinäkyvää, turhautuneitten ydinturvan viranomaisten ajojahtia niskoilleni, kuin 
näissä tapahtumissa. Saamme nähdä alkaako NSA/ SUPO kylmäävästi tappamaan meikäläisiä 
hiljaiseksi näkemistämme geologian katastrofaalisista löydöksistämme? Sisäministeriöllä on nyt paineet 
silmittömät. Hyvät lukijani, k a i k k i poliisirikosmuodot on IAEA- ydindiktaturiassamme näköjään 
mahdollista! Sanon tämän suoraan. Jotta seuraisitte valppaina. Näemme mitä aiheessa maamme 
ydinpatologiansa moraalittomuuksiaan vimmallaan peittelevät valtiorikolliset tekevätkään. 
           -------------- 
 
31.12.2010 
 
Arto hei. 
 
Kävin katsomassa, että ihan hyvää settiä heitelet pasi-foorumissa, kiitokset kun näitä heittelet. 
 
Oletko muuten huomannut, että Imatran nettipoliisi cryo NSA:n käskystä, poistui takavasemmalle ja on 
ollut siitä asti hiljaa, kun sai NSA:n tahdon läpi foorumilla 
 
Eli kuten arvelimmekin kaveri on suoraan ulkomaankomennuksillaan vartavasten rekrytoitu pelkästään 
meikäläisen kimppuun. Kun kaveri huomasi, että kirjoittelin mm. Masinisti foorumissa. Niin nyt tämä 
kuonaa panikissaan jo  
pitkin foorumeja selvitelläkseen missä ja millä nimillä sitten kirjoittelen. Koska hänelle rankkasin Pasi- 
foorumin tosiaan tuskin kymmenen tärkeimpäni kärkeen. On todella, todella kuvaavaa, että tämänkin 
tason tirehtörit siis seuraa YHTÄ AINOAA HENKILÖÄ jenkkimääräyksin ! Häntä siis ei kiinnosta enää 
paskan vertaa Pasi- foorumin tilanteet. Ei vaivautunut vastaamaan edes suoraan nimikysymykseesi! On 
itsestään selvää, että tällaisten  
"palkkatappajien" rahoitus organisoidaan lyhentämättömästi IAEA:n USA:n ydinturvaosastoilta. 
 
Miksi sitten nimenomaan m i n ä  olen maamme pelätyin kvanttiydinosaaja? Niin ainakin kaksi asiaa 
pistää silmään. 
 
-Einsteinin ja minun 84v ajan kertomamme siitä miten säteilyfotonit kompressoituu ikuisina 
arkiatomeihin huoneenlämmössä peräti 80 000kpl viivedemo. Kuten Konsta asian ilmaisi Tiede- 
foorumeissa ollaan maailmalla  
kuin klapilla päähän lyötyinä, että puheemme tuli alleviivattua runsain todistuksin. Tämä kun alleviivaa 
tulevaa typpikehämme muuttumista "kriittiseksi ydinreaktiomassaksi" 100% varmuudella. 
 
-Pääsyni arvostettuun kansainväliseen Ruotsin Grottan tiedejulkaisuihin ja tiedekokouksiin oliOlkiluodon 
kallioperätutkimusvalheisiinsa uppoutuneille kuin silkka pommi. Nyt eivät voi uskottavasti SUPO:ssa 
käyttää edes  
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"kylähulluleimaansa". Ja Mörnerin, minun ja Vesan voittokulku sensaatiomaisesti hyväksytyistä 
Olkiluotoseudun tektonisista epävakaisuuksistamme tuli täysin  uusille uskottavuustasoilleen 
maailmaan. 
 
Juuri nämä kaksi erityisfaktaa tekevät minusta maamme ehdottomastipelätyimmän tiedeydintutkijan. 
Koska nuo MOLEMMAT alleviivattiin luottotiedepiireissä KANSAINVÄLISESTI toteennäytetyiksi! Juuri 
ja nimenomaan  
sisksi CIA lähettikin mm. tämän kansainvälisen ydinalan agenttinsa, täällä nimimerkki "cryon" . . Niin 
tosiaan v i i l e n t ä m ä ä n  USA:ssa asti huomattua faktaa. Miten tiedän ylettömän paljon ja liikaa 
ultrasalatuista  
IAEA:n ydinrikollisuustaustoistaan. Toki esim Vesan kanssa tekemämme mm. "Yotubern 
Ydinherrarotaation" kaltaiset sensaatiopaljastelumme paahtavat suunnattomasti SUPO-pelleiden 
uskottavuutta maassamme yleisön silmiin. Niin  
ei minulla tälläkertaa tämän enempää. Toivomus on, että liikautat tämän foorumiin. Katsotaan 
agressoituuko SUPO/ CIA näistä selkeistä faktoista lisää? 
Kaikien tuntema ja IAEA:ta myöten kasvavasti pelätty ydin- totuudenpuhuja  
Arto.  
            -------- 
 
Foorumit nurin. 
 
Kun CIA ruhjoi Suomeen lain, jonka tunnemme 07.12 .2010 lakina, ei maamme vähäisestäkään 
sanmanvapauksista ole ollut edes raameja jäljellä. Heti kun laki tuli voimaan sainkin käyttämältäni 
Webinfo foorumeilta lakonisen ilmoituksensa. Heidän ns. asiakkaittensa palvelu loppuu kuin seinään 
hetimmiten joulukuun alusta SUPO:n paineista. No minkäs auttoi, hommasin itselleni kiivaasti uusia 
foorumeja, joita ainakaan SUPO:n voimavarat ei kaataisi. Aloin kirjoittamaan maan suurimmalla 
kansainvälisellä Hotmail foorumilla nimimerkeilläni ensi kertaa elämässäni. Jo alkuteksteistä huomasin, 
ettei kaikki ollut edes sielä kunossa. Mystisesti näköjään foorumilta katosi ja katoaa tärkeitä viestejäni. 
Oivallukseni alleviivattiin miltei välittömästi. Kuulin YLE radiouutisesta (02.01.2011), jo hetimiten miten 
Hotmail palvelimista oli todettu laajaa ja härskiä tietojen katoamistapausta! Kansainvälinen 
ydinturvaosasto tuli tällekin foorumille perässäni kuin makohait veren maku suussaan! Mikä kuvaavinta 
tuo yksittäinen uutisointi jäi aiheesta tuttuun sensuurityyliin ainoaksi. 
 
Muistelin miten kesällä lähettäessäni ydintutkimuksia VTT:ssäkin  mm. Jari Ihoselle lähettämäni 
materiaalit tuottivat välittömät sisäministeriön uhkaukaasit. Samalla materiaalini kiellettiin niin 
yliopistoista kuin koekeakouluista. Myös YLE johtaja Jungerin erot filmatisointini rohkeasta 
näyttämisestä muistamme hyvin. Voi jälleen kerran todella hämmästellä miten megalomaanisen isot 
kansainväliset koneistot on valjastettu tämän TVO:n asentajan tuottaman kvanttiydinfysiikan alasajoon. 
Voiko ylipäätään kukaan enää järkiperäisesti tajuta mistä tässä kaikessa pohjimmiltaan on kyse? 
Antakaas kun opastan. Kun kansalainen pääsee sellaiseen edustamaani salaisuuden pesäpaikkaan, 
TVO:lla joka julkaistuna kaataisi maailman rikollisimman ydinvoimalaimpperiumin kuukaudessa on 
seuraamus juuri näkemämme! 
 
 Erityisesti minua on alettu näissä pelkäämään, koska kykenen pala palalta ja osio osiolta myös 
rohkeasti, vääjäämättä todistamaan esiin nostamani karmerimmatkin ydinfaktani kylmän viileästi t o d e 
k s i ! Nyt kummutetut ydinalan kristalliöiden tuotokset kaatelevat jo kansainvälisiä fioorumeita. 
Yksittäisiä foorumin pitäjiä sekä vangitaan, että myös lahjotaan ajamaan materiaaliani pois 
foorumeistaan keinoja kaihtamatta. Maailmalla ydinsäteilytuhot kasvavat kautta linjan prikulleen kuten 
olen tekstuurissani ennakoinut. Enää ei arvaten ole kauaa matkaa siihen, jolloin henkilö joka 
materiaaleihini uskaltaa reagoida lyödään NSA:n leimat otsaan. Että vapaata riistaa 
ydinvaltioväkivaltakoneiston massiivisille etnisille puhdistusoperaatioille! . . . 
             -------- 
 
SUPO/ NSA 
  
Joulukuussa 2010 ydinturvaviranomaiset, jos mahdollista ylittivät härskiydessä itsensä. Olin siihen asti 
kirjoitellut Webmail- foorumiin vuosia ongelmitta. Mutta kun 7.12.2010 lain sisäministeriö ruhjoi läpi 
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tehtiin hiottuja täsmättyjä terroritekoja, kuten vain Suomessa osataan. Supo pakotti foorumisteja ensin 
viskaamaan kylmästi kaltaiseni käyttäjänsä ulos joulukuun alkuun. Samaan aikaan esim. Pasi- 
foorumiin ujutettiin tilannetta kontrolloivia cryo:n kaltaisia kansainvälisesti koulutettuja erikoispoliiseja. 
He olivat ensin alkaneet painostaa foorumien pitäjiä systemaattisesti ajamaan palstoiltaan pois 
ydinkritiitikot. Kuten kaltaiseni kirjoitukset. Pasi foorumistakin olivat kyseiset erikoismiliisit eliminoineet 
käyttöoikeuteni sieltä samaan kaavaan. Näin oli ensin eliminoitu foorumini, jota osoitteenani käyttäen 
olin kirjoittamaani foorumiin alkujaan rekisteröitynyt.  
  
Saadakseni näin uudelleen sisäiänkirjautumisen aikaan oli minun seuraavaksi mentävä korvaavaan  
Hotmail- foorumiin. Valitsin ko. suurimman ulkomaalaisen, johon SUPO ei käsiksi helposti pääsisi. Tai 
siis niin oletin. Mutta hankkeen takana oli suurin valtuuksin kansainvälinen CIA/ NSA! Yrittäessäni 
saada näin takaisin nimimerkkejäni olivat ydinrikoksiaan suojaavat tahot valppaina kontrolloiden nettien 
liikennettäni reaaliaikaisesti. Kun lähetin postiani valitsemaani Hotmailiin, oli kansainvälinen poliisitaho 
jo valmiudessa sensoreineen vastassa. YLE ilmoitti hämmästyen julkisuuteen miten 2.1.2011 oli 
havaittu systemaattista hyökkäystä kyseisiin käyttämiini postiosoitteisin. Joita oli ydinalan suojaamiseksi 
oikein systemaattisesti urakalla sensuroiden tämän jälkeen poistettu. Härskisti SUPO oli estänyt näin 
myös foorumistien pitäjien tärkeät viestit minulle. 
  
 Ideanaan riitauttaa tilanne niin, että saarretuilla, minulla ollut mitään mahdollisuutta kirjoittaa viestejäni 
haluamilleni osoitteille! Ovelaa tässä oli myös, ettei edes foorumistit tajunneet, etteivät heidän 
lähetteensä tulleet koskaan perille asiakkailleen. Todella organisoitua täsmätuhoa siis. Joka oli 
maamme nykyiseen ydintyyliin suunnattu henkilökohtaisesti kaikkein pelätyimmille ydintietovuotajille. 
Voi vain hämmästellä miksi näin uskomattomiin massiivisiin ja raskaisiin systeemeihin mennään 
kansainvälisin selkkauksin kohdallani? Yhtä kaikki jälleen kerran sensaatiomaisen röyhkeä osoitus siitä 
miten vaaralliseksi kirjoitukset ovat ydinmaailmalla osoittautuneet. Juuri ja nimenomaan niiden 
osuvuuden ja oikeaosaolonsa takia. 
 
 
 
 

634. YDINtuhohavainnoista 2011. 
 
Sent: Monday, January 03, 2011 2:35 AM Subject: Arkansasin lintukuolemasta 
 
Aika mielenkiintoinen uutinen tuo tuhannen linnun putoaminen   
taivaalta. Katsoin heti kuinka lähellä Beebeä (eli tapahtumapaikkaa)   
on lähin ydinvoimala, mutta sinne olikin 100 kilometriä   
(Russelvilleen). Ajattelin, että jos olisivat lentäneet ydinvoimalan   
yli niin eläintutkijoita askarruttava mysteeri olisi ratkennut siihen,   
mutta nyt täytyy vain katsoa tuleeko mitään lisätietoja kuolinsyystä  (jota kuitenkin tutkitaan - ehkä). 
  
*Mielenkiintoista, että tajusit tapasi mukaan h e t i kyseessä olevan tutusti ydinvoimaloitten 
tritiumkylläisten neutronivoiden ryydittämät, beetasoihtupäästöt. Päivän selvää, että siitä tässä on ollut 
kyse! Erityisen mielenkiintoista, että "ukkossähköä" alettiin hetimmiten uutisoida syyllisenä kun eläinten 
vammautumisluonteet oli nähty! Kovin, kovin tuttua ja samanlaista savuavaa säteilypaistumista kuin 
Olkiluodossa omin silmin näin. Täytyy siis linnuista löytyä selviä säteilyionisaatiojälkiä. Lisäksi kiinnitti 
huomiota, että lintuja kosketeltiin videoinneissa hanskoin kuten TVO:lla myös. Lisäksi viranomaisten 
suuri kiire saada nämä säteilystä kuolleet linnut pois ihmisten alueilta kielii, että ydinvoiman tarkoitin 
tietävät syylliseksi. Samoin halutaan, etteivät ihmiset pääse "geigermittaamaan" niitä ja tutkimaan 
tappajaa muutenkaan. 100km lähimmästä ydinvoimalasta mm. Turun Kuusiston TV-mastokin räjähti, 
joten päästöetäisyydeksi matkana ei mikään kummoinen. Huomasit varmaan, että 2.1.2011 TV:t kaikki 
systemaattisesti vaiennettiin koko jutusta! Tällaiset alleviivaten kertoo, että ydinvoima tiedetään 
laajassa poliisivirkamiehistössä heti syylliseksi. 
        --------------- 
Arkansasin mysteeri: Jopa 5 000 lintua putosi taivaalta  
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3.1.2011 8:29 | Kommentit  3  A A Helsingin Sanomat  Stephen B. Thornton / Arkansas Democrat-
Gazette   
Tuhansia punaolkaturpiaaleja löytyi kuolleena uudenvuodenpäivänä Beeben kaupungissa Arkansasin 
osavaltiossa.  
Yhdysvaltojen eteläosassa sijaitsevassa Arkansasin osavaltiossa ihmetellään uuden vuoden aluksi 
taivaalta sataneita lintuja. Televisiokanava CNN:n mukaan uudenvuodenaaton illan jälkeen Beeben 
kaupungissa on pudonnut maahan jopa 5 000 lintua.  
  
Arkansasin riista- ja kalakomission mukaan linnut olivat punaolkaturpiaaleja sekä kottaraisia, ja ne 
löytyivät mailin eli 1,6 kilometrin säteeltä. Suurin osa alueelta löytyneistä linnuista oli kuolleita. 
Komission lintuasiantuntijan Karen Rowen mukaan tapaus ei ole kuitenkaan välttämättä kovin 
erikoinen. Rowe sanoi CNN:lle, että lintujen joukkokuolemia sattuu usein esimerkiksi ukonilmalla. 
Arkansasin yli liikkui perjantaina myrskyalue.  
  
Rowen mukaan on viitteitä siitä, että alueella ammutuilla ilotulitteilla on yhteyttä tapaukseen. "Jokin on 
ajanut linnut pois puiden latvoista, joissa ne normaalisti pysyttelevät yöaikaan", Rowe sanoi CNN:lle.  
CNN:n mukaan kaupunki on palkannut ympäristöalan yrityksen siivoamaan linnut pihoilta ja katoilta. 
Lintukuolemien lisäksi Arkansasissa ihmetyttävät Arkansasjoen rannoille lauantaina ajautuneet noin 
100 000 kuollutta kalaa.  
  
*Ensin kuolivat säteilylle herkimmät mehiläiset ja pölyttäjät. Nyt ydinvoimaloitten säteilykertymien alati 
kasvaessa taivaalla kuolee jo kestävämmät linnutkin. Alati ydinvoimaloitten päästöjen kertyessä 
ympäristöömme kriittisiksi säteilykertymien ionisaatiomatoikseen myös metsät ja joet ja kokonaiset 
merisysteemit säteilyt jo karmeasti nähdysti tappaa. Koskahan alkaa korruptoituneet virkamiehemme 
tajulta, ettei matkaa kuoleviin ihmismassoihin näistä ole kuin varjon paksuus? Kyllä IAEA syyllisyytensä 
tietääkin, koska uutinen sensuroitiin virkamiesvoimin systemaattisesti Suomen TV- kanavistoilta ja 
lehdistöistä, kun tilannetta seurailin pitkin päivää.  
             ------------ 
  
TVO Posivakonsortiossa kuolemantapauksia. 
 
L.S. 3.1.2011"menehtyi Olkiluodon Onkalossa!" 
 
Kuolemantapaus jälleen tällä kertaa Olkiluodon Onkalo- työmaalla sununtai- iltana. Tapaturma tapahtui 
Onkalon peräosassa yli 400m syvyydessä louhintatöiden yhteydessä. Poraustehtävissä olut 
suomalaismiehen yläruumiin päälle putosi 400-.500kg painoinen teräväreunainen kivenlohkare. Mies 
menehtyi onnettomuuspaikalla vähän ennen ilta yhdeksää. Onkalo on Posivan rakenteilla olevan 
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tutkimustila. Jossa on tarkoitus louhia ydinjätteen 
loppusijoitusluolasto Eurajoen Olkiluotoon ydinvoimalaitosalueelle. 
 
*Onkalo oli jälleen kerran julkisuudessa jokin aika siten kun alkuperäiset kaivajat kieltäytyivät 
kauhistuneina kaivusta. Koska alueen tunnetusti epävakaa, tektoniikkaan murskaama kallio alkoi 
vaarallisesti rapautua edellä kerrotusti louhijoiden päälle. Hankkeessa on jo tällaisia enteillen vaihdettu 
tästä syystä useammankin kerran louhijoita ja louhintafirmoja. Koko rikkoutuneen tektoniikkasoraläjän 
kasassapito on pitkään perustunutkin rakennuskiveksi kelpaamattoman rikkonaisen kallioperän 
betonisiin suunnattomiin injektointitoimiin. Nyt näköjään e d e s massiivisimmatkaan injektoinnit eivät 
riitä. Vaan valtoimenaan tunneleihin tulvivat merivesipaineet ja rikkoutuneet seutukuntaa ravistelleet 
Litoraanitektoniikan saumakivakasat pettävät kontrolloimattomasti. Lienee enää ajan kysymys, milloin 
Onkalon lopullinen suurromahdus Posivan hälläväliä työmaalla nähdään. 
            ------------ 
 
3.12.2010 Arkansa lintutuhoista. 
 
Kuvaavaa uudenvuoden USA:n lintutuholle oli, miten vain MTV näytti sen uutisointia. YLE vaikeni, 
vaiennettiin koko aiheesta. Mielenkiinto heräsi erityisesti kun kirjoittaessani näistä foorumistit alkoivat 
aggressiivisesti bannata tekstejä käskettynä. Miksi, kävi hetimmiten mielessä? Miksi uutiset tavallisiksi 
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väitetyistä "ns. raekuuroissa" vioittuneista linnuista haluttiin sensuroida teksteistäni. Vaikka kansa näki 
samaa uutista. . . Niin t o s i a a n  peräti 3 vuorokautta viivästyneenä! Miksi, koska tosiaan Linnut olivat 
pudonneet maahan jo viime vuona! Mutta vasta 3.1.2011 vaikein vatsoin asiaa uskallettiin edes osin 
kommentoida. Tosiaan katselin kertaluokkia kiinnostuneempana MTV:ssä ensimmäisiä filmejä joissa. . 
Niin yllätys, yllätys, kuka enää edes hämmästyi. Vitivalkoisin TVO:sta tutuin ydinsäteilysuojahaalarein 
erikoisryhmät noukkivat neliökilometrien alueelle ihmisasumuksien päälle tipahtaneita savuavia ylintuja. 
Eikä tässä toki kaikki. 
 
 Kokoajilla olivat lisäksi räikeästi ensi kertaa filmeissä näytetysti esillä vahvat jodifiltteröidyt 
kaksoiskaasumaskit naamoillaan! Paksut hanskat käsissään. Linnut koottiin hätäisesti koskematta, 
peltilapioihin. Kovin tuttua minulle TVO:n pihaan säteilyionisaation beetasoihtupilvistä pudonneitten 
lintujen kokoamisrutiinia. Keräilyryhmillä oli selkeät viranomaisvaroittelut säteilyvaarasta, kuten TVO:n 
Securitaksen lintukokoajavartijoilla myös. (Säteilyn polttamat näkemäni linnut sekä höyryävät, että 
säteilevät mitatessa.) Kokoajavartijat toimivat ydinvoimaloissa putoavien lintujen ryydittämillä pihoilla 
erityisesti aamutuimaan. On todella hämmästyttävää nähdä julkisesti samat ydinvoimalapäästöjen yhä 
kasvavat lintutuhoefektit julkisesti TV:ssä viimein. Tavoin jotka olen neteissä todistanut faktoiksi jo 
vuosia sitten. Mahtaa nyttemmin yhtä, jos toista ydinlobbaria hämmentää miten tiesin tilanteen 
ennakoiden kääntyvän näin pahaksi? Ai miten pahaksi tosiaan? Niin kuolettavaksi, että 
säteilyionisaatiopilven rojahtaessa Arkansasin maaperään se muutti myös joen niin säteilytoksiniseksi, 
jotta sadat tuhannet kalauhrinsa se tappoi samalla säteilymyrkytystehollaan! Yhdestä olen lisäksi 
varma. Ydinalalla ja ydinturvaosastoilla maailmassa valvotaan jatkoossa öitä poikineen tällaisten alati 
lisääntyessä! Olen näkeminne demoin varoitellut maailmaamme näistä jo vuosia! 
 
04.01.2011. YLE aamu-uutiset radiossa kertoivat miten Suomalaisia oli pyydetty tutkimaan mikä oli se 
mekanismi, joka teki ydinionisaatiopilvessä olleet ydinvoimaloitten kanavasäteilypartikkeleista, 
chemtrailausnanopartikkelisumuista yhdessä linnut ja kalat näin tappaneen koktailin Arkansassa! 
            ------------ 
 
Arto hei. 
 
*Nin t u s k i n edes yllätyit, että MINUUTISSA ko. US- foorumilta BANNIA! Ai mitäkö kirjoitin? 
            -------------- 
US-blogista: 
 
- Mua hetimmiten kiinnitti tässä foorumissa huomiota, kun noita kuolleita ja SAVUAVIA säteilyn 
polttamia lintuja koottiin. Niin j o s t a i n kumman syystä siis "arkisen" tuulen tappamia lintuja siis 
pidetään niin hemmetin vaarallisena, että niiden käsittelijöillä oli TVO:sta tuttuja säteilyhaalareita, 
paksut säteilysuojakäsineet ja tosiaan ennennäkemättömän rajut JODI filtterit? 
 
- (Miksei tällainen nyt dokumentoitunut kylmä Arkansasin fakta muuten e n ä ä  poiji noita 
nettihäirikkömilitäärejä, kuten aiemmin?) 
 
- Onko oikeasti k u k a a n nähnyt arkisia lintuja pelättävän noin h i t o s t i  kuin uutsissa eilen 
näytettiin? 
 
- Oikeasti siis linut putosi 3 päivää ennen maahan (perjantai- iltana) kun niistä edes uskallettiin hiiskua, 
miten kuolivat "ns. pommeihin ja papatteihin". M i k s i  asia salattiin 3vrk? Oliko aihe niin huippu 
vaarallinen! 
 
- Palataan oleellisimpaan. Kuka täällä on siis nähnyt koskaan vastaavaa hysteeristä pelkoa arkiseen 
raekuuroon kuolleita lintuja kohdeltavan noin paniikissa? 
  _______________________________________ 
 
-Arvaan, ettei kukaan! Mutta näin EI OLE! Itse olen silmineni nähnyt 100% samanlaista 
valkohaalaroitua, jodikaasumaskein, paksuin suojahanskoin kerääjien suojavarustusta TVO:n pihoilla! 
Niin omin silmin näin miten satapäiset lintuparvet savusivat säteilyyn kuoltuaan Olkiluodon pihoille 
koppuraisiksi palavina raekuuroina. Olen tästä useasti aiemminkin kertoillut, nyt näitte sen livenä 



1112 
 

laillani. Ja Securitaksen vartijat niitä >TVO:n pihoilta kokosivat tuollaisin kuvatuin rajuin varustein jo 
vuosia sitten! Siloinkin asiasta puhuminen oli totaali TABU.  
 
- Näyttää olevan tabu yhä. Koska sisäministeriö alkoi poistamaan aiheesta kirjoittamiani juttuja heti! 
Mikähän lienee moiseen syy? 
 
- No koska tässä chemtrailaamisessa EI ole pätkän vertaa kyse CO2  poistoista! Vaan paljon, PALJON 
enemmästä. Chemtrailerien kylvöllä mätkitään alas ydinvoimaloista tauotta tieten ilmaan 
savupiipuistaan mittaamatta päästettyjä säteilyionisaatiopilviä alas maahan. Ennen kun ne ehtisivät 
suurempiin kaupunkeihin tappamaan ihmisiä. Näin moraalitta maakunnan ihmisterveys uhrataan 
ydinsähkölle.  
 
- Pinkkitaivaat siis on pinkkisempiä ENNEN chemtrailaamista kuin myrkytysten jälkeen, katsokaa itse! 
Koska chemtrailaamisella paniikinomaisesti yritetään kansainvälisin sopimuksin kontroloida alati 
kohoavaa taustasäteilymme kasvujen pääsemistä "kriittisiin massoihinsa asti". Jolloin säteilyionisoituva 
typpikehämme alkaa säteilyn energiakertymiä imettyään palamaan ilmakehän happeen tappaen 
maailmamme elämät tuhoisasti. 
 
[color=red][b] Muuten MTV kertoi (04.01.2010) tätä kirjoitellessani linnuissa olleen suuria sisäisiä 
verenpurkaumia kautta kehonsa! 100% klassista säteilyvammautumaa kuten odottaa saattaa! . . . 
!![/b][/color] 
       ---------------- 
*Veikkaas kohdallasi siis tovi m i k s i  aihe hehkuttaa SUPO- peeloja noin!!(Blogini.) 
 
http://raijasivu.puheenvuoro.uusisuomi.fi/56582-aitoa-eko-voimaa#comment-737000  
              ------------- 
 
Mirjaleena- Isoaho US- blogi 
 
4.1.2011 19:38 Vieras (nimimerkki) 0 pistettä 
 Samaan suuntaan on kyselty USA:ssakin esimerkiksi tässä uutislähetyksissä, että missä on vika, että 
kuolleita lintuja täytyy poimia "avaruuspuvussa"? Säteily ei kuitenkaan ole ainoa syy, mitä on epäilty, 
mutta katsokaa itse tuo video. 
http://www.youtube.com/watch?v=r__1qkikbi4 
               -- 
5.1.2011 10:40 raija sivu uusi 0 pistettä 
 - Niin?. . .Kun kirjoitin eilen tuon kommenttini että vanha ydinalasta tuttu SÄTEILY syynä. Niin mitä 
tapahtui? Meikäläiselle pantiin tosiaan m i n u u t i s s a lappu tämänkin blogistin luukulle. Ja ihan a l l e 
v i i v a t e n NSA kotikoneeseeni ilmoitti, "ettei minulla ole jatkooon m i t ä ä n oikeuksia kirjoitella 
tällaisia ja tänne!" Samalla SUPO bannasi liukuhihnalla pitkin mamme foorumeja tästä tekstistäni 
ottamiani kopioita! Kuka edes yllätttyy m i k s i JUURI ydinammattilaisen esittämä kylmäävä totuus 
kirvoittaa tällaiseen?) . . . No kiitos "hyvien" ystävieni "vinkkien" kirjoittelen, yllättäen SUPO:n estelyistä 
huolimatta ehkä edes hetken tänään! 
 
- Niin kuulin eilen illalla MTV:n uutisvirrasta toisenkin tramaattisen alleviivaavan vihjeen. "Linnuista 
pitkin niiden ruumiita on havaittu mystisiä suuria veripurkaumia ja lauttumia!" Tutkikaapa tovi säteilyyn 
sairastumiskertomuksista miten elimistö kuolee saatuaan näin suunnattomat säteilykvantit. Niin voitte 
oppia jotain maamme virannomaisten tavoista käsitellä sensuroiden k a i k k e i n kiistattomampia ja 
selkeimpiä selityksiä ko. aiheista. 
           -- 
[b][color=navy]Ihan vaan m a l l i k s i mitä maailmalta jatkoon näkee SUPO pellet .[/color][/b] 
 
Lintujen joukkokuolema hämmästyttää myös Ruotsissa 
Julkaistu: 05.01.2011 08:08 Kommentteja ()  
Selittämätön lintujen joukkokuolema askarruttaa nyt myös Ruotsissa.  
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Sanomalehti Aftonbladetin mukaan satoja kuolleita lintuja löydettiin eilisiltana Falköpingissä Länsi-
Götanmaalla. Linnut ovat todennäköisesti naakkoja. Lehden haastattelema ornitologi arvelee, että linnut 
olisivat saattaneet lentää itsensä hengiltä, jos jokin on säikäyttänyt ne liikkeelle yöpuulta. 
 
Yhdysvalloissa on havaittu kaksi outoa lintujen joukkokuolemaa. Uudenvuodenaattona tuhansia lintuja 
putosi kuolleena maahan Arkansasissa.  
 
Eilen selittämätön lintukuolema havaittiin mm. Louisianassa. 
 
STT  
           -- 
 
Mirjaleena- Isoaho US- blogi 05.012.2011 (Osa II) 
 
4.1.2011 08:18 Vieras (nimimerkki) 0 pistettä 
 USA:n lintukannat ovat pudonneet puoleen vuoden 2007-2009 välillä, väitettiin oheisessa...ja 
lintuparvien äkkikuolemia on muuallakin: 
 
BREAKING NEWS! BIRDS FALLING OUT OF THE SKY! WE ARE SOOOO IN TROUBLE FOLKS! ITS 
TIME TO WAKE UP! 
http://bignewsstory.com/breaking-news-birds-falling-out-of-the-sky-we-ar... 
 
"Th?? has happened before, as shown in this video, after serious chemtrail spraying over a remote 
town in Australia, and also in Russia in this video. Many more have died, and are presently dying all 
over the world. Th? US bird population had dropped by half, by 2007; how many more have 
disappeared by now in 2009! L?k? the proverbial canary in the coal mine, the health of the bird 
population is an indication of the health of other wildlife and of human populations as well! Birds dying 
are a sign that our health is in serious tr??b??, and it is beginning to mount!!!" 
 
BP DISASTER-BIRDS FALLING OUT OF THE SKY 
17.7.2010, New Jersey 
http://www.youtube.com/watch?v=Tb2DAW27Rzo 
 
Thousands of birds fall from the sky in Beebe 
2.1.2011, Arkansas 
http://www.todaysthv.com/news/local/story.aspx?storyid=136195&catid=2 
 
Britanniassa 
Birds fall out of the sky in England 
11.3.2010 
http://www.stuff.co.nz/world/europe/3438212/Birds-fall-out-of-the-sky-in... 
 
Australiassa 
22.10.2010 
http://www.frasercoastchronicle.com.au/story/2010/10/22/birds-falling-ou... 
 
Sekä Tasmaniassa... 
31.7.2009 
Sparrows drop off the twig 
http://www.themercury.com.au/article/2009/07/31/88011_tasmania-news.html 
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635. Arkansa eläintuhot. 
 
Arkansa eläintuhot. 
 
webspy-FIN  Jr. Member 
Netissä 24/7 tykittävä salaliittoaktivisti 
 
    Webspuy-FIN Pasi foorumi. Arkansasin lintujen joukkokuolema selvitetty - case closed  
« : tänään 05.10.2011 kello 06:06:55 »    
 
----------------------- 
 
Yhdysvaltojen hallituksen entinen virkamies John P. Wheeler III raportoi viime-viikolla Jenkeissä, että 
Arkansasin osavaltion lintukuolemat johtuivat USA:n armeijan suihkukoneesta päässeistä 
myrkkykaasuista, jotka levisivät ilmakehään kun USA:n ilmavoimien suihkukone KC-767 oli lähdössä 
Afganistaniin mutta joutui teknisten ongelmien takia laskeutumaan takaisin Jenkkien lentotukikohtaan. 
Koneeseen tuli kuitenkin tekninen häiriö ja sen ruiskutusjärjestelmä kytkeytyi päälle ja koneessa olleet 
myrkkykaasut pääsivät ilmakehään, jonka johdosta Arkansasin yläpuolella kuoli n. 5000 lintua. Mutta 
lintuja kuoli myös Louisianan osavaltion puolella, koska myrkkykaasut olivat erittäin myrkyllisiä ja 
tappavia. Tästä syystä lintujen kerääjillä oli myös kaasunaamarit päässä, joten tämä kertoo suoraan 
sen että median väitteet lintujen kuolemasta ovat täysin skeidaa, että ne olisivat pelästyneet 
ilotuliteraketteja ja kuolleet siitä. Kuvitteletteko, että USA:n hallituksen ympäristöviranomaiset 
varustautuisivat vuorokausia vanhan ilotuliteraketin ruudilta kaasunaamareilla? 
 
Wheeler joka tapauksessa kertoi tämän syyn eteenpäin viime-viikolla ja tiistain jälkeen hänen 
liikkeistään ei enää nähty jälkeäkään ja miehen ruumis löytyi perjantaina kaatopaikalta Delawaren 
Wilmingtonissa. Hän kertoi jotain eteenpäin mitä ei saanut kertoa ja se taho jolle hän ennen teki töitä 
tuli ja murhasi. Sillä hän oli myös ent. Vietnamin sodan veteraani sekä myös maailmaneliitin CFR:n 
(Council on Foreign Relations) jäsen. 
 
Wheeler oli biologisten aseiden asiantuntija ja työskenteli Mitre corporations nimisessä lafkassa joka oli 
keskittynyt biologisten aseiden testaukseen. 
 
http://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.eutimes.net%2F2011%2F01%2Ftop-us-
official-murdered-after-arkansas-weapons-test-causes-mass-
death%2F&session_token=lD96pHjr9EtwUorFgyuMTU1_QFJ8MTI5NDI4MzE4Mw%3D%3D 
 
http://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fcryptogon.com%2F%3Fp%3D19640&session_to
ken=lD96pHjr9EtwUorFgyuMTU1_QFJ8MTI5NDI4MzE4Mw%3D%3D 
 
http://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.idph.state.il.us%2FBioterrorism%2Ffactshe
ets%2Fphosgene.htm&session_token=lD96pHjr9EtwUorFgyuMTU1_QFJ8MTI5NDI4MzE4Mw%3D%3
D 
                 ------------- 
 
- VAUDE!? 
 
On tämä Webspy- FIN kyllä aikamoinen tietolaari! Oikeen saa kaltaiseni veteraanikin nostaa hattua 
hänen skarpeille osaavuuksilleen ja uskalluksilleen.  8) 8) 
           __________________ 
 
[b]Niin, että CIA/NATO tappaa napsautti omiaan HETI?[/b]+++ 
 
 
No edustamillani ydinalan tasoilla tällainen on t o k i yleistä. Vastahan kuulimme miten TVO oli 
sensuroinut samoin "metodiinsa" luolakaivajiaan yms. 
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Mutta pari päällimmäistä jatkokysymystä: 
 
- Mitä, miten ja miksi USA myrkyttäisi vastoin k a i k k i a kansainvälisiä lakejaan ihmisiä juuri nyt 
Afganistanissa? 
 
- Jos kyse oli lisäksi erittäin TEHOKAS myrkytysase juuri ihmisille, miksei ainoaa ihmisuhria, edes 
hengitysteiden yms. ongelmia ei tullut satojen tuhansien uudenvuoden juhlijoiden joukossakaan? 
Kuulostaa v ä h i n t ä ä n  tehottomilta lillinkeiltä USA:n kovimmanluokan bioaseelta sentään? 
 
- "Hän kertoi jotain eteenpäin mitä ei saanut kertoa ja se taho jolle hän ennen teki töitä tuli ja murhasi." 
Tämä on jo todella paniikinomaisen nopeaa peittelyä jopa USA, IAEA/ydinturvalta ja herättää 
lisäkysymyksiä. 
 
– Koska myrkky oli kuitenkin n o i n tehotonta nimenomaan ihmisille. Enkä mitenkään ymmärrä myös m 
i k s i  USA massakaasuttaisi Afganistanissa paria sissiä? Lisäksi kuulimme eilen kohahduttavan 
lisätiedon Suomesta. Maaltamme oli pika pikaa pyydetty USA:n taholta selvittämään niitä syitä m i k s i  
nanopartikkelit "yhtäkkiä" tappoivat noin tehokkaasti! Lisäksi tiedämme, että maailman ilmatiloissa ON 
nimenomaan chemtrailer lentokoneilla levitetty massiivisia myrkytyksiään säteilyionisaatiopilviin. 
Muistamme myös juuri syksyllä (-10)loppuneet mm. Turun alueen mystiset NASA- kokeet TVO:n 
säteilyionisaatiopilvissä.. . Ja l i s ä k s i, jos John. P  oli JO sanonut kaiken tietonsa, niin miksi 
lisätietojensa vuotojen estämiseksi tehtiin hätäpikatappo? Paljon todennäköisempää, kaveri puhui VAIN 
pienen osan tietämästään kokonaisuudesta? 
 
Jenkkikoneesta varmaan chemtrailermyrkytettiin rutiininnomaisesti Arkansasin säteilyionipilviin ennen 
suurempaa kansan kerääntymistä uhka-alueelle. Näin on tehty vuosia ja tehdään tauotta ympäri 
maailman. Mutta j o t a i n poikkeuksellisen tappavaa prosessoinnissa silti pääsi tapahtumaan. Koska 
ilmassa leijailevat nanokokoluokan ydinvoimaloista tauotta päästettävät uraaniperustaiset 
kanavasäteilyionikaasut muodostivat alueelle poikkeuksellisen myrkyllisen seoksen 
cheminanopartikkeleineen. Siksi ja nimenomaan siksi haluttiin suomalaistutkijat (04.01-11) hälyttää 
pikapikaa selvittämään m i k ä  sai normi- chemtrailerpilven muuttumaan aggressiivisemmaksi?  
 
 On syytä muistaa, kymmenillä paikkakunnilla yhtä aikaa jopa Australiaa, Tasmaniaa, Ruotsia yms. 
myöten sattui samoihin aikoihin tismalleen samanlaisia lintukuolemia armeijan chemtrailaajille! Kyse EI 
ollut mistään yksittäistapauksesta. De facto! Vaan "jotain" erityistä USA:n hallitus tietää tapahtuneen 
nimenomaan globaaliin levittelyynsä CHEMTRAILER- eriinsä! Muistamme miten jopa vuodenvaihteen 
jälkeisessä Itävallan mäkiviikkojen itävaltalaisjuhlinnoissa miljoonakatsojat näyttävin suorin TV 
kuvauksin "täsmä chemimyrkytettiin" samoihin aikoihin. USA halusi näin kylmäkiskoisesti osoittaa mm. 
myrkkyjensä olevan vaarattomia suurelle yleisölle Arkansas kohua laannuttaakseen! 
 
Jo se, että Arkansas linnuissa oli nähty, ei kolhiutumia vaan nimenomaan näennäisen ehjissä 
ruumeissaan säteilysairauksista 100 % tuttuja veripurkaumia kertoo panikin syistä. Antakaas kun kerron 
mitä tapahtui. Kyse EI ole kuitenkaan itse nanopartikkelisten barium, lasi/ alumiinisten 
chemtraileraineiden erien muutoksista sinällään. Vaan jostain v a l l a n  pahemmasta. Vanhat NATO/ 
USA:n ja Venäjän armeijoiden nyt käyttämät chemtrailaamisen normitus ikkunat ovat menneet yli 
turvarajojensa! Tästä tässä on synkästi kyse. Koska ydinvoimaloitten globaali taustasäteilykertymämme 
a l a t i  kaikkialla lisääntyy, tullaan vääjäämättä pisteeseen. Jossa normitetusti levitetyt 
säteilyionisaatiopilvien nanoenergiajaokkeitten latausenergiat purkautuvat l i i a n energisinä, liian 
nopeasti ionipilvinä nyttemmin!  
 
Purkautumisnopeudet olivat jo yksinkertaisesti liikaa lintujen ja kalojen kaltaisille "heikoimmille, 
herkimmille" eläimille. Kuten menneinä vuosina säteilyionisaation tappamista mehiläisistä muistamme, 
herkimmät kuolee aina ensin! Mutta toistaiseksi ihmisen kaltaiset aavistuksen paremmin tilanteessa 
kestävät eläinlajit toistaiseksi säästyivät massakuolemilta. Homma alkaa karata kuitenkin nähdysti 
kautta maailman IAEA:n USA:n hallinnon käsistä. Koska tutusti asioittensa peittämiseksi hallitukset 
alkavat salamana tappaa JOPA johtajiaan. Niin kusessa ollaan ydinkatastrofin edetessä kiihtyvästi 
taustoilla kanssa kulkijani! . . 
            ------------- 
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YLE 05.01.20100 
 
- "Lintujen joukkokuolemia mm. Ruotsissa. Myös Ruotsissa on tapahtunut lintujen joukkokuolemia. 
Keskiviikon vastaisena yönä Falköpingissä Länsi- Göötanmaalla löydettiin kadulta 100- lintua kadulta, 
kertoo Ruotsin radio. Linnut ovat todennäköisesti naakkoja. Ruotsin television mukaan kuolemien syytä 
ei toistaiseksi tiedetä. Viime aikoina hämmästystä ovat herättäneet yhdysvalloissa havaitut lintujen ja 
kalojen joukkokuolemat." 
Niinikää YLE ilmoitti massiivisista kalakuolemista mm. Uudessa- seellannissa ja kautta maailman mm. 
lisää USA:ssa. 
 
- MTV uutiset kello 19 puolestaan:" Kansainväliset tutkijapiirit ällistyneitä maailmalle levinneestä 
globaalista eläintuhoista. Mitään selitystä ei kyetä antamaan. 
 
Julkaistu: 04.01. klo: 20:25  
Yhdysvaltojen eteläosissa on sattunut viikon sisällä jo kaksi selittämätöntä lintujen joukkokuolemaa. 
Tuorein tapauksista ilmeni tänään Louisianan osavaltiossa. Viranomaisten mukaan kuolleet linnut 
löytyivät Pointe Coupee Parishin kylästä. Lintuja oli tällä kertaa noin 500. 
 
MTV 10- uutisissa 05.01.2011. Mainostettiin lintukuolemien herättäneen jopa maailmanlopun tunnelmia 
ja kuulema muitakin eksoottisempia kommentteja siitä mikä Arkansasin lintujen ja kalojen kuoleman 
takana on. En sinäänsä yllättynyt, että välittömästi MTV3 omat kerrotut keskustelusaitit SUPO ja NSA 
sulkivat sinne pyrkiessäni heti. Tuli vain lakoninen ilmoitus: "Palvelin suljettu." Mitä sitten kansalle 
aiheen arkaluontoisuudesta kertoo kun MTV:n palvelin on paniikissa ajettu alas! 
           ----------- 
 
Arto hei. 
 
*Osaatko muuten Riikka y h t ä ä n  arvata miksi SUPO poistatti tämän 
vastaukseni sun blogistas paniikissa ja heti? Eli SUPO-Poliiseilla pukkaa 
enempi h i k i  pintaan kun totuuksia aletaan kansalrta vaatia. Lähetin 
tämän muuten YLE aamun Satakunnan uutisiin. Eivät niinikää uskaltaneet 
kommentoida pätykän vertaa. Mm. MTV 3 foorumit ja vastaavat Zeistkait 
foorumit kaiki tyyni aiheen takia alhaala! 
                     -- 
 
***Sensorin siipisulista 07.01.2011 
 
[quote author=atpanula link=topic=7819.msg59793#msg59793 date=1294348487] 
Nythän tuli noi kalakuolematkin lisukkeeksi. 
Lintukuolemia tapahtuu sadoittain varmaan vuodessa maapallolla, mutta ei ne kiinnosta ketään jos ei 
kukaan niitä mediaan kerro. 
Linnut on sen verta sympaattisia olentoja, että kun joku ottaa sen aiheeksi niin kyllähän nykyään 
maapallolta löytyy [/quote] 
 
*Niin . . .? 
 
Itse olen katsellut miltei tauotta 1980 luvun vaihteesta miten TVO:n pihoilla on satamäärin, tuhatpäin 
kuvatuin avaruussäteilysuojapuvuin noukittu 100 % samanlaisin olosuhtein määrättömästi noita TVO:n 
säteilyjen pihalleen tappamia savuavia lintupoloja Securitaksen vartijoiden toimenkuvana. Ja a i n a  
kiellettiin TVO:n työorjia puuttumasta noihin vaarallistakin vaarallisimpiin lintujen massakuolematietoihin 
ja tapahtumankulkuihin. Niistä siis EI saanut puhua missään julkisesti. EI suin surmin saanut ottaa 
kuvia, näytteitä, ylipäätään yhtään mitään todistetta siitä miten ydinvoimaloitten säteilyt tappoi parvia 
toisensa perään vuodesta vuoteen! 
 
Olette varmaan huomanneet, että julkinen sana ei uskalla puhua mitään erityisesti maailmalla olleista 
säteilykasvujen tritiumien, neutronivoiden, säteilyionisaatioiden tappamista kaloista. TVO:n rannoilla 
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olen katsellut liki jokavuotista näytelmää miten hehtaarimäärin kuolleita säteilyyn tuupertuvia 
kalamassoja on kuolleina koottu Olkiluodossa. Tuttuun SUPO- sensurointityyliin ei ole kukaan saanut 
valokuvata. Saati kutsua lehtimiehiä tutustumaan tähänkään ydinarkitodellisuuteen. Kalojen seassa oli 
tietysti paljon linturaatoja, totta kai aina kuolleisiin joutseniin asti. Vuodesta toiseen lisäksi! 
 
No katsokaas aiheesta tilanteita uudenvuoden jälkeen 2011 sitten neteissämme. Kymmenittäin on 
SUPO ajattanut foorumeita alas. Aina kun joku uskaltaa tuoda niissä esiin, miten Arto näistä tulevista 
lintu JA kalakuolemista on meitä valistanut. Niin NSA painaa paniikissa ko. foorumin alas. Olen 
seurannut miten systemaattisesti niin Vuosaaret-, Zeistgaistfoorumit yms. yms. MT3 foorumeihin asti on 
SUPO:n toimesta romutettu hipihiljaisiksi. Heti kun joku vaan uskaltaa kertoa mm. näistä mun 
esittämistäni silminnäkijälausunnoistani ja vastaavista. IAEA:n väki tarkoin kyllä sallii kaiken muunlaiset 
"laskemansa dis- UFO- selitteet". Mutta annas olla kun OIKEAA silminnäkijälausuntojani alkaa edes 
joku uskalikko kaivaa esiin, niin SUPO- viikate veistää pään. 
 
Minulta kyseltiin mm. Pasi-  foorumista, kykenisinkö antamaan radiolausunnon aiheesta. No toki 
ammattiosaajana lupasin. Mitään muuta ei tästäKÄÄN seurannut kuin SUPO:n uhkaukaasit, ettei 
aiheesta, EI saa edes hiiskua siitä mitä maamme pelätyin ydinammattiosaaja tietää kertoa. Oikeasti 
kuka juttujani jo vuosikaudet lukenut edes yllättyi, nimenomaan m i n u n  selitykset asiasta haluaa 
Annen sisäministeriö poliisimeriensä ja keinoja kaihtamatta suistaa julkisuudesta. Ai miksi juuri kaikkein 
pelätyimmät on juttuni? Koska, ne perustuvat raakaan kylmään toteutuneisiin dokumentoituihin 
surmapisteeltä TVO- ydinlähteiltään omin silmin näkemisiin! Eikä piirunkaan ohi kylmän dokumentoidun 
realin. Huomatkaa ydinlikaniskavirnanomaiset t i e t ä ä  tämän selitykseni olevan 100 % de factoksi! 
 
(Kummallista näissä kommenteereissaan miten säteilyyn jo aiemminkin kuolevat delffiinit, valasparvet,  
mehiläiset ja jopa "valkonokkasairastuneet" lepakkoparvet jätetään kyseisissä keskusteluissa valtion 
ydinturvaviranomaistoimin 100% tarkoin ulkopuolelle.) 
         ------------ 
 
**Etelän Paavolta niin verevää tekstuuria, että lainaan sen US- blogistani 
tähänkin: 
 
"6.1.2011 12:42 Etelän Paavo (nimimerkki) 
 On mahtavaa todeta, että tämän koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta 
taisteluun ydinrikollisuutta vastaan ollaan saamassa yhä uusia voimia 
tietoisuuden lisäämisen kautta, mitä on iso raha pyrkinyt estämään keinoja 
kaihtamatta. Taistelu tätä valtaa vastaan on tässä glopaalissa 
yhteiskunnassa varsin vaikeata, koska raha on valtaa mitä suruttaa käytetään 
vallassaolijoiden hyödyksi. 
Meillä jokaisella ihmiskunnan jäsenellä tulee olla oikeus puolustaa ja 
puolustautua meihin kohdistuvaan uhkaan. Olemassaolon oikeus antaa siis 
meille oikeuden ja oikeutuksen osallistua kaikkeen meitä koskevan rikollisen 
toiminnan näkyväksi tekemiseen ja sen poistamiseen. 
Toiminta tässä glopaallisessa ympäristössä on siis jopa vaarallista ja 
vaatii tarkkaa harkintaa sekä uskallusta sillä me yksilöinä olemme juur niin 
vahvoja kuten olemme. 
Toivotan tsemppiä kaikille, olemme oikealla tiellä." 
 
              ----- 
" Voimmeko enää ihmiskuntana tulevan ydintuhon edessä muuta kuin levitellä käsiämme YDIN- 
herrojemme hulludelleen?. . " 
 
- Kyllä voimme ja meidän TULEEKIN VOIDA! 
___________________________________________________ 
 
Syylliset ydinherrat on saatava esiin ja vastaamaan KANSAN ETEEN, näistä TIETEN 
TARKOITUKSELLISESTI aiheuttamistaan maailman historian julkeimmista etnisistä YDIN-
kansanmurhistaan! On saatava aikaan kansiainvälinen YDIN- Nyyrbergin oikeudenkäynti. Jossa 
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rankimman päälle tuomitaan niin monta.. . Niin vaikka sitten m i l j o o n i a ydinkuumakalleaja, 
vastuuviranomaista yms. IAEA, NSA- poliisirikollista. Että hiipuvaankin toivoon saamme edes 
lapsillemme toivonkipunan ihmeen. Eli tulevaisuuden 100% ILMAN YDINSEKOVOIMAA! 
___________________________________ 
__________ 
             --- 
 
Essi- foorumin satoa 2011 
 
rukkanen  Essi-foorumi, Pulinanurkka  Viestin otsikko: Re: - USA  
linnut.Lähetetty: 04.01.2011 15:12 
 
Viestit: 10  Hausjärven suunnalla on syksystä asti löytynyt kuolleita  pikkulintuja kertojan mukaan 
merkittävän paljon.Sieltä niitä tipahtelee jostain.Koira sippasi ja söi muutaman. Hirveä ripuli ja loppui 
pian. 
              -- 
exprole   Viestin otsikko: Re: - USA linnut.Lähetetty: 05.01.2011 14:30 
 
Viestit: 372  Niin piti kysyä, että missä sijaitsee lähin ydinvoimala tuossa tapauksessa. 
             --- 
Tavallii   Viestin otsikko: Re: - USA linnut.Lähetetty: 05.01.2011 15:04 
 
Viestit: 2118  Falköping - Forsmark 426 km 
Falköping - Ågesta 392 km 
Falköping - Barsebäck 336 km 
Falköping - Ringhals 187 km 
Falköping - Oskarhamn 64,3 km 
 
Oskarhamn on Falköpingiin nähden suunnassa itäkaakko. Kun Suomen kartalta katsoo samassa 
suunnassa, suurin piirtein saman matkan päässä Loviisasta olevan paikkakunnan, niin harpin kärjen 
alle jää paikkakunta nimeltään Hausjärvi. 
           --- 
 
M.L. Isoaho US-blogi 
 
7.1.2011 16:14 Vieras (nimimerkki) 0 pistettä 
 Mihinkähän talitintit ovat pihapiiristäni hävinneet, kun niitä ei ole näkynyt? 
Vielä niitä viikko sitten täälläkin näkyi. Nuo oudot lintukuolemat ympäri maailmaa nehän eivät tietysti 
koske Suomea, sillä eihän viranomaisten mukaan mikään koske meitä, vaikka muualla tapahtuu vaikka 
mitä. Kuinkas monta päivää siihen kuluikaan en enää muista, kun Tshernobylin onnettomuudesta meille 
kerrottiin eikä sitäkään varmasti olisi tehty, mutta pakko oli kun kaikkialla muualla siitä uutisoitiin.  
____ 
 
Mystery of mass animal death epidemic deepens after 8,000 turtle doves fall dead in Italy with strange 
blue stain on their beaks 
 
By Wil Longbottom Last updated at 1:24 PM on 7th January 2011 
 
* Comments (98) 
 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1344913/Animal-death-mystery-Two... 
 
konekäännös 
 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fi&sl=en&u=http://... 
            -- 
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Masinisti foorumi 
 
Mitä helvettiä?  
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8380146.ab  
 
Näköjään näitä näytetään oikein kartalla.  
 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&msa=0&msid=201817256339889828327.0004991bca25af
104a22b&ll=28.921631,5.273438&spn=141.542315,12.304687&z=2&iwloc=0004991c2e41cf55affcb 
 
*Tässä jutussa erityisesti tuo viimeinen liki 30- salatun tapauksen kartta on siitä mielenkintoinen, miten 
ydinvoimalavapaa Afrikka ja "miltei" ydinvapaa Etelä- Amerikka on paitsi näistä 
eläinkuolemaongelmista. Voidaan tosiaan alleviivata, ketä edes yllätti? 
_________________ 
 
Syvällisempää . . . . . 
 
***Älä ota tätä "välttämättä" nyt niin nimenomaan itseesi. Koska tämän copypastaamani jutun 
"juurivirrat" suuntasin alkujaan tuonne uskonnollisesti aktiivisimmille joillekin tutuilleni. Yhtä kaikki 
ainakin äkkiseltään h y s t e r i s e n arkaluontoinen aihe, joka saa säpinää siksi nettifoorumeissa. 
Minusta kaikkineen niin hemmetin hyvä YDIN-panikoitumisalusta, että kannattaisi myös sun hiukkasen 
peilailla, missä mennään?  
            -- 
** Ehkä tässä JO kommentoinkin, ainakin osittain välittämiäsi aiheita. Mutta yhtä kaikki aihe on tietysti 
mitä mielenkiintoisin käsiteltävä. Juuri mm. sen pitkän taustansa, osuvaisuuden suunnattoman 
arkaluontoisuutensa yms. takia erityisesti YDIN-rikolisillemme. Yhtä kaikki esitin tämän kirjelmän jo 
tutuilleni, joilla on syvällisempiäkin kytköksiä aiheeseen. Ilman muta haluan hahmotusta aiheeseen 
myös sinulta. Koska aivan varmasti tiedät näistä taustoja, todennäköisesti paljonkin! Mutta vastaat ihan 
oman halusi mukaan. Haluan lähettää tämän siis nimenomaan myös sinne teillepäin yleisempäänkin 
mietintään: 
                      -------- 
 
(Viime kerralla 07.01.2011 SUPO sensuroiden esti viestini läpi pääsyä yli 4h putkeen tässä Iltalehden- 
ns. vapaassa foorumissaan). Saas nähdä päästäänkö tällä kertaa läpi edes tuntia nopsemmin?) 
               -- 
Löysin Masinisti- foorumista seuraavan artikkelipätkän: 
 
Calmari 
 
Paikkakunta: Lemi 
 Lähetetty: 07.01.2011, 17:20    Viestin aihe:     
------------------------------------------------ 
  
Ukrainan kielessä Tsernobyl on kasvin nimi, pujo (koiruoho). Tämä sana pelästyttää ihmiset melkein 
kuoliaaksi. Uskovaiset ihmiset tietävät että Raamatun Ilmestyskirjassa kerrotaan koiruohon ennustavan 
maailmanloppua....  
 
Ilmestyskirja 8:10 Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan; niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin 
tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin;  
 
Ilmestyskirja 8:11 Tähden nimi oli Koiruoho. Kolmannes vesistä muuttui karvaaksi kuin koiruoho, ja 
monet ihmiset kuolivat vedestä, koska se oli tullut myrkylliseksi.  
 ___________________ 
 
*Tämähän on v a l l a n  mielenkiintoinen ja tarkoin julkisuudelta viranomaispainostuksin salailtu kylmä 
fakta. Ilmeisesti nyt lukuisasti kaadetut keskustelufoorumit MTV 3, Zeistgaist-foorumit ja monet muutkin 
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nyt SUPO/NSA:n sensuroimat sivustot käsittelivät juuri tällaisiakin ennusmerkkitaustoja myös. Ja 
maamme tunnetusti 40% maailman korruptoituneemmaksi kansan toimin kesällä rankattu SUPO-
poliisistot hulvattomanison paniikin takana. Osaatte varmaan kommentoida asiaan lisää taustoja. Mutta 
uskallatko puhua näistä näin suoraan? 
 
Toki olemme a i n a  tienneet, että ihmiskunnan tie tuhoon ON YDIN-voimainen. Mutta suoraan 
sanottuna kun ydinteollisuuden suoranainen tunnetuin IKONI on nimeltään 2 000v ajan kaikkeuden 
tuhoennusteeseen liitettävä nimeään myöten, niin onhan se jo jotain ja paljon enemmän! Eli kiinnostaisi 
tietää esim. minkä maan kielellä Tshernon nimeä tässä mahdetaan tarkoittaa.  
 
Olen myös tietoisen  varma siitä, että tässä ei tarkoiteta tietystikään ollutta ja mennyttä Tshernon 
onnettomuutta pelkästään "sinällään" vaan tosiaan koko ihmiskunnan keinotekoisen satojen 
ydinlaitostensa muodostmien ydinsäteilykerrytysten tuottamia nyt tunnetuin tuhoinsa alati kasvavien 
peräti jo liki 30kpl eläinkuolemia yms. Jotka selkeästi kertyvät nimenomaan ydinteollisuus alueille ja 
ydinvoimavaltioihin. Mukaan vielä lisäviitettä tähän: 
           -------- 
Näköjään näitä näytetään oikein kartalla.  
 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&msa=0&msid=201817256339889828327.0004991bca25af
104a22b&ll=28.921631,5.273438&spn=141.542315,12.304687&z=2&iwloc=0004991c2e41cf55affcb 
 
*Tässä jutussa erityisesti tuo viimeinen liki 30- salatun tapauksen kartta on siitä mielenkintoinen, miten 
ydinvoimalavapaa Afrikka ja "miltei" ydinvapaa Etelä- Amerikka on paitsi näistä 
eläinkuolemaongelmista. Voidaan tosiaan alleviivata, ketä edes yllätti? 
                   ----------- 
 
Petri Paavola US-blogi 11.01.2011 
 
*Mielenkiintoisinta tässä allaolevassa miten jopa tutkat näköjään ON kiistatta havainneet 
ydinvoimalaionisaation säteilypilvien kulun alueella eläintuhojaan tehdessään! E r i t t ä i n  
mielenkiintoista päälle tässä on, miten juuri tämä fakta on systemaattisesti poistettu IAEA:n toimesta 
maailman tiedotuskanavistoista, jottei ydinvoiman säteilykytkös vaan tulisi ilmi! 
 
- "Samaan aikaan kun linnut putosivat ja kuolivat, niin alueen yllä tutkakuvissa liikkui jotakin, joka ei ollut 
pilvi tai myrsky. Tutkankuvan läikkä liikkui noin. 390-420 metrin korkeudessa (1300-1400 feet). Ei 
tiedetä mikä oli tutkakuvan läikkä. Mustarastaat olivat paljon alempana kuin tutkakuvan läikkä." 
 
Kirjoitus löytyy kokonaisuudessaan kotisivulta osoitteessa: 
http://koti.phnet.fi/petripaavola/elainkuolemat.html 
             -------- 
 
 
 
 
 
 

636. 10- kertainen. 
 
Vuonna 1954 pidettiin maailman eräs merkittävin oikeudenkäynti USA:ssa. Alamosin johtajafyysikkoa 
vastaan suunnattu Oppenhaimer oikeudenkäynti, jonka jälkeen maailman tiedefysiikka ei ole ollut 
entisensä. Suojellakseen ydinaseteollisuuttaan ylikansallisen monopolin IAEA:n avulla, USA päätti 
yksiselitteisesti väärentää jatkossa koko maailman fysiikkaa taatakseen ydinasemonopoliensa 
kansainväliset intressinsä. Idea, niin tosiaan idea oli suorastaan kliseen omainen. Opetetaan maailman 
kaikille tiedefyysikoille jo koulutuksestaan asti tarpeen mukaan sensuroitua ja ennen kaikkea 
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systemaattisesti vääristettyjä totuuksia, jotka eivät perustu reaalimaailmaan. Taattiin klassinen malli, 
tieto ON valtaa suurissa mittakaavoissa. Otetaan muutama selventävä esimerkki. 
 
Neutronien määrästä oli ollut alkuun epäselvyyttä maailman tiedeyhteisöissä kautta maailman. 
Määräksi mitattiin 5- 32kpl uraanihalkeamisen fissiota kohden. Vaikka määräksi mitattiin lopulta luokkaa 
23kpl fissiota kohden. Päätti USA rutata lukeman ydinteollisuuttaan sumeilematta pönkittääkseen 
kymmenesosaan todellisesta arvostaan 2,5kpl/ fissio. Tuo määrä siis EI perustunut mihinkään 
todelliseen mitattuun neutronituottomäärään, vaan oli harkitun harhan luku, joka sopi USA:n ydinalan 
intresseihin kauppaamaan maailmalle näennäisesti päästötöntä ja mittaamatta jätettäviä 
neutronisäteilyjään vuotamattomia ydinvoimaloitaan. Otetaan lisää esimerkkejä 
 
Maailman globaali taustasäteily on kohonnut 1930- luvun 0,6mSv tasostaan 2000-luvulle tultaessa 10-
kertaiseksi arvoon 6mSv. USA jälleen kerran täysin yksipuolisesti väärensi menneisyyden arvoa 
ylöspäin ja vähensi mitatuista nykyarvoista alaspäin. Tämän näppärän globaalin huijauksen 
seurauksena maapallomme taustasäteilyn 10- kertaistuminen saatiin uskoteltua olleen muuttumaton ja 
tasainen koko jakson ajan. Todella uskomatonta. Nyt olemme jo huomanneet selkeän logiikan. 
Luonnossa mitattuja fysiikan suureita systemaattisesti manipuloidaan poistamalla niistä nolla pois! 
Voisiko edes USA onnistua toimimaan n ä i n  pelkistetysti perusfysiikan sektoreilla? Katsotaan lisää 
esimerkkejä. 
             --- 
 
WSOY 1958 
 
Fritz Kahn "Suuri luonto nykyajan tieteen maailman kuva I" WSOY 1958, sivu 225:"Tosiasia: Saaret ja 
mantereet muuttavat maantieteellistä asemaansa. Vuona 1823 löysi englantilainen maantieteilijä 
Sabine Grönlannin itärannikolta Sabine- saaren ja määräsi sen maantieteellisen sijainnin. Kun 
mittaukset uusittiin vuona 1869, huomattiin saaren sijainnin sijaitsevan 420m länteen Sabinen 
ilmoittamasta kohdasta. Tämä poikkeama ylitti mahdollisen virherajan ja herätti hämmästystä.(9, 13m/v 
siirtymävauhti!) Kun Tanskan hallitus vuona 1906 lähetti vakinaisen retkikuntansa Grönlantiin, totesi 
nuori Alfed Wegener, että saari oli jälleen 1190m lännempänä kuin 37 vuotta aikaisemmin. 
 
 Nyt oli ilmeistä, ettei virhe ollut maantieteilijöiden tekemä, vaan syntipukki oli itse saari. (32,16m/v 
siirtymä!) Sabine- saari siirtyi länttä kohti. Nyt tarkisti Wegner kaikkien arkisten maamassojen asemat ja 
huomasi kaikkien siirtyneen länttä kohti, vieläpä siten, että siirtymänopeus oli vaihdellut: Grönlanti 
vaeltaa vuosittain 6metriä. Amerikka etääntyy Euroopasta, väli Cherbourg - New York kasvaa päivittäin 
yhden millin, ( 0,37m/v). Amerikkalaiset sotilaat, jotka osallistuivat toiseen maailmansotaan, joutuivat 
matkustamaan  10 m kauemmas kuin heidän isänsä 25v aiemmin (0,4m/v). 
 
 Egyptiläiset rakennusmestarit hämmästyisivät, jos näkisivät Keopsin pyramidit nyt. Se on siirtynyt  4 
000m etelään. Jos Odysseus jälleen noudattaisi harharetkiensä matkareittiä, hakisi hänen katseensa 
turhaan Kharbdistä, Herkuleen patsaat ovat 3 kertaa niin kaukana toisistaan ja Gibraltarin kurimus on 
lientynyt virraksi. Myös messinan salmi on avartunut vanhan ajan 2,2km nykyiseen 3,3km leveyteensä. 
Rooma siirtyy kohti päiväntasaajaa, Australia liukuu itään ja Polynesian saariryhmä hajaantuu. Tieteellä 
on kaksi tuiki erilaista perustehtävää: tosiasioiden havaitseminen ja niiden selittäminen." 
 
Näin ei ole enää, koska noin epävakaa maapallomme vaatisi kohtuuttoman rajuja turvalaitteita ja kalliita 
rakennusturvamääräyksiä satoihin maailmaan tuollaisten mittauksien jälkeen rakentamaan alettaville 
suunnattoman kalliiksi tiedetyille ydinvoimaloille. Yksinkertaisen kylmäkiskoisesti päätettiin 
kansainvälisin määräyksin kajota näihin keskeiseen mittanormaaleihin! Ennen kaikkea vaientaen 
tektoniikkaan kriittisesti vielä suhtautuvat valtioväkivalloin! Vielä muutaman vuoden takaisiin tietoihinsa 
nojaava WSOY kirja ilmoitti Atlantin vuotuiseksi laajenemisnopeudeksi ja tektoniikkansa 
muutosvasteiksi Atlantin rantojen mantereilla 40cm/vuodessa. Mutta koska muutosnopeus oli aivan liian 
rajua jopa 30v kiintokallioihin surutta ankkuroitaville ydinvoimaloille. Päätettiin opettaa maailman 
arkkitehdeille aivan jotain muuta. . . 
 
 Opimmekin juuri, miten klassinen ydinteollisuuden patenttiratkaisu on poistattaa nollia sieltä missä 
ydinala haluaa, ja sillä hyvä. Niin tosiaan viimeiset 50v on sitten opetettu aivan uuden tason 
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mittanormaaleillaan. Atlantti laajenee, kas näppärää tuosta eteenpäin 4.5cm/vuodessa, sanoo IAEA 
USA:n painotuksesta ja sillä hyvä! Luvun todenperäisyyksien tekaistuista taustoista saimme jo viitteitä, 
kun Posiva kallioperätutkimuksissaan ilmoitti lipsauksensa julkaisussaan vuosituhannen vaihteen 
kallioperätutkimuksissaan tiedostoistaan. Vain 5km pitkässä Olkiluodon saaressa mitanneensa 
sisäisinä tektonisina liikuntoina 5-10mm vuodessa! Miten olisikaan mahdollista, että koko muu 
Eurooppa pysyisi liki paikoillaan ja Atlantin tektoniikka liikuttaisi käytännössä vain Posivan salaisesti 
mittaamaa lyhyttä Olkiluodon kallioperää? 
 
Tämä tietysti ei pidä paikkaansa. Maaperä käyttäytyy allamme kuin haitarin palkeet venyen kautta 
rantain. Kuten WSOY:n kirjasta luimme Atlantti kasvaa Pohjolassamme suhteessaan loittonevaan 
Grönlantiin mitattuna jopa 6m/vuodessa! Tämä tietysti antaa jo näin 600cm/ 2,5cm= 240 kertaa 
väitettyä suuremman tektonisen liikuntanopeuden todellisesti mitattuna! Aivan huikeaa tässä on tajuta 
miten totalitäärisesti Suomessa TVO/ Posivakonsortiot vetelevät pokkana näitä täysin tuulesta 
temmattuja tektoniikkanormaaleitaan! Pää asia tässä Pohjolaan tekaistussa ns. vakaassa 
kallioperässämme näyttää olevan muutaman epäilevän kallioperäprofessorin ja kaltaisteni 
erikoistektoniikkatutkijoiden tietojen systemaattinen sensurointi SUPO viranomaismassoin! 
               -------- 
 
Nils Axel Mörnerin geologiatutkimuksista 2010 
 
*Nils Axel Mörner, työpartnereinaan minä Arto Lauri ja Vesa Noroviita olimme kesällä 2010 tekemässä, 
ja filmaamassa Pohjoismaista geologian historiaa. Olkiluodon seuduilta tehtiin tuona kesänä laajin ja 
kattavin kansainvälinen geologian tutkimus. Tämän tutkimuksemme alustus on julkaistu 
kansainvälisessä Grottan lehdessä 2010 lopulla. Jossa tutkimuksemme on herättänyt kansainvälisten 
geologiyhteisöjen mielenkiinnon. 
 
Jonka seurauksena kesällä 2011 osallistumme Ruotsin entisen geologianlaitoksen johtajan Nils Axel 
Mörnerin kanssa aiheen ensi- illassa kansainväliseen konferenssiin Tukholman seudulla järjestettyyn 
geologien konferenssiin. Tässä tilaisuudessa tuodaan laajemmin maailman tiedeyhteisöitten tietoon 
historiallisia, ennen tekemättömiä löydöksiä Olkiluotoseudusta aiemmin julkaisemattomista 
materiaaleista. Tilaisuudessa tullaan myös julkaisemaan mielenkiintoisista tektoniikka- ja 
sedimenttitutkimuksistamme kuvattu filmatisointi ensi- iltana. Kooste lehtiartikkelista: 
http://www.styrge.com/Morner_Grottan_4_10.pdf 
 
 
 

637. Chemi 5 
 
08.01.2011 
 
Vuoden vaihteessa maailmalta tihkui 30kpl tapauksia, joissa säteilyionisaation oli onnistunut kiivetä niin 
korkeaksi ydinvoimalapäästöinsä, että niihin jatkuvista chemtrailaamisista huolimatta kasautui tappavia 
määriä säteilyionisaatiota. Maailman uutisoinnissa puhuttiinkin miljoonista näihin säteilyanomalioihin 
kuolleista linnuista, kaloista, ravuista, lepakoista yms. Olen seurannut silmä kovana mitä välittömiä 
seuraamuksia aiheesta muodostui, kun uutiskynnykset ylitettiin 2011 viikon 2 puolivälin paikkeilla.  
 
Kuten olen aina tiennyt chemtrailaamisen keskeinen tarkoitus on lentokoneitten jatkuvilla 
alumiininantopartikkelien ja booriensa lentolevityksin yrittää epätoivoisesti estää alati vanhentuvista 
vuotavista ydinvoimaloista karkaavia säteilyenergiakertymiä kulkeutumasta tappavissa määrin 
suurkaupunkialueille. Koska taustasäteilymme kasvaa näistä huolimatta alati kiihtyvää tahtia on taistelu 
toki vain kosmeettista ajanpeluuta ydinteollisuuden ahneutta tukemaan. 
 
7.1.2011. Jää historiaan aikana jolloin SUPO ja kansainvälinen ydinturvallisuusvirnanomaisporras iski 
maamme tiedotuksen sananvapauteen, netteihin voimallaan jota ei juuri ole nähty. Eikä tässä toki kuin 
alustukseksi. koska kautta ydinvoimaloitten kansoittamien valtioiden havaittiin eläimiä tappavan 
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korkeaksi kasvaneita säteilypilvien ionisaatiokasvuja. Oli myös IAEA:n vastaus karu, ronski ja selkeä: 
LISÄÄ CHEMTRAILAUSTA! 07.01 käydessäni ulkona satoi rankasti koko päivän. Taivaita Olkiluodon 
päällä repeili kuitenkin liki infernaalisen tauoton chemtrailaamisen ääni. En saanut vielä silloin kuvia. 
Mutta seuraavan päivän aikana kello 14 taivaaseen tuli repeämiä ja sain seuraavat kuvaukset. Ensin 
klassinen Tampereen ja Turun Olkiluodosta rajaava leikkaava poikittainen chemtrailauslento koillisesta- 
lounaaseenpäin: 
 
http://kuvaton.com/k/NJZ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/NJZ.jpg[/img] 
 
Tästä ei mennyt aikaa kuin hetken ja pian alkoi Olkiluodon päällä oleva taivas muotoutumanaan liki 
klassiseksi chemtrailaamisten ristimäksi shakkilaudaksi. Tässä puolestaan kuvaan koilliseen piirtyvää 
samaan aikaan peräti kahden ahkeroivan venäläisen lentokoneen ollessa näköpiirissä. 
 
http://kuvaton.com/k/NJF.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/NJF.jpg[/img] 
 
 Tuli kerralla selväksi, miten ionisaatiotuhoihin IAEA:n kansainväliset ydinrikolliset vastasivat yhä 
rajummilla myrkkytonnistoiden etnisillä kansansa myrkyttämisillään. Tällaiset tärkeät dokumentaatiot 
aikamme kuvasta luovat kivikovan näytön siitä miten kaikki lintu-, kalakuolemista, valtioliittojen 
suorittamiin chemtrailaamismyrkytyksiin, H.A.A.R.P manipulaatioihin asti on suunnattu nimenomaan 
YDIN- ionisaatiopäästöihin. Joiden alati vaikeampien hallitsemistensa kanssa maailman ydinrikolliset 
kiihtyvästi taistelee. Taatakseen näin yhä varmemman typpitaivaspalon totalitäärisen, kuten atsteekit 
sen ennusti, apokalyptisen maailman puhtaaksi palamisensa ydinkauhujen yökseen. 
              ---------- 
 
Masinisti foorumin satoa 
 
ultimate welder 
Paikkakunta: 39750 
 Lähetetty: 08.01.2011, 21:55    Viestin aihe:     
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Chemitrailaamista tässäkin, naapurin paskatunkion ja lietesäiliön päällä viimevuonna, tarkasti kun 
katsoo kauimmainen kone kääntynyt hakemaan uutta lastia boori/alumiininantopartikkeleita, suuntana 
itä. Turhaa oli tuo homma kuitenkin, p@ska haisee yhä..kannattaa huomioida kuvassa hyvin näkyvä 
taivaan aukirepeäminen.  
Tarkemmin kun muistelen niin taisi tuo antennimme kääntyä just näihin aikoihin...  
 
http://aalloppi.kuvat.fi/kuvat/mms/209+-+mms.jpg 
            ----------- 
 
Masinisti- foorumi, Vesa yms. satokertymää 2011.01 
 
Mustavirta  Paikkakunta: Lapinlahti 
 Lähetetty: 09.01.2011, 15:42    Viestin aihe:     
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Noista chemtrailauslennoista pitää vielä vähän kirjoittaa. Viime kesänä tuossa pihamaalla iltapäivällä 
istuskellessani havaitsin kahdeksan sellaista lentokonetta samalla kertaa. Korkeutta noin 10 km. Vanat 
vaan tuli perästä ja suunta suurinpiirtein sama kaikilla. Täältä katsoen siihen Loviisan ja Olkiluodon 
väliin.  
 
Hävittäjälentäjä evp kertoi pari vuotta sitten nähneensä 11 konetta kerralla.  
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Kun katsoo tilannetta tuolta: http://www.flightradar24.com/ , niin huomaa, että Supo ja heidän 
määräysvallassaan oleva ilmailuviranomainen on antanut koneille hämäävät tunnukset, jotka viittaavat 
kaupallisiin lentoyhtiöihin keksittyine lähtö- ja tulokenttineen. Näin meitä harhautetaan.  
                  --- 
[quote="Leyland 262 mies"] 
Mittasin Loviisan ydinreaktorista, siitä vanhemmasta, y-säteilyn määrän siltä reaktorialtaan päältä, siis 
sieltä suojakuvun sisäpuolelta. Ei ollut juurikaan taustasäteilyä suurempi. Hississä silloin kun se kulki 
reaktorin kyljessä mittarin alue loppui. 
 
Se on ihan metristä kiinni paljonko säteilyä on. Jossain ydinvoimalan ruokalassa ei havainnut olenkaan 
kohonneita säteilyarvoja. Suomen väestönsuojeluviranomaisiin meni luottamus sen takia 
kun nuo ei varoittaneet menemästä siihen kaatosateeseen joka toi ne Tšernobylin reaktorin palamis 
savut silloin maahan. Mielestäsi tuollainen temppu oli aika törkeä. Kyllähän nuo sen tiesi.[/quote] 
 
– Aika uskomaton tieto tuossa yllä jopa kaltaiselleni ydinammattilaiselle.  Loviisan reaktorialtaan päältä 
luokkaa 10m paksu vesipatsas tosiaan vaimentaa näennäisesti, ainakin suoran läpisäteilyn kutakuinkin 
noin. Toisaalta olet myös siilinä oikeassa, miten reaktorin vesisuojattomat sivut päästävät säteilyä läpi 
mm. hissikuiluun mittarit punastuttaen. Mutta juuri koskaan en ole kuulut, että TABU:a kukaan. 
Korostan k u k a a n  muu lisäkseni ylipäätään uskaltaa noin suorasukaisesti käsitellä! Ylipäätään täällä 
Masinisti- foorumissa alkaa keskustelijoiden oivallukset maamme ydinrikosPOLIISIEN massiivisista 
korruptoitumisistaan olla sitä luokkaa. Että sisäministeriön JO tänne lähettämien lukuisten isomahaisten 
diskinfomiliisien paineet nousevat tunti tunnilta. Eiköhän siis NSA kohta totea ydintietorajan täälläKIN 
ylittyneen. Ja mm. MTV3 foorumin kaltaiset poliisien kohtalon lukitusiskut jatkuu ja jatkuu, niin ja jatkuu! 
 
A/ Osaako muuten k u k a a n ydindisinfopoliisistosta täällä kertoa m i k s i esim. MTV 3 foorumi, (ja 
monet muutkin vastaavat), on olut jo liki viikon jumissa toimestanne siitä lähtien, kun MTV 10 
uutisoinneissa kehottivat tutustumaan foorumissaan esitetyistä mielenkiintoisista selityksistä 
vuodenvaihteen 2011 tunnistamattomista eläinkuolemista? Oliko siellä esitetyt säteilypäästöfaktat siis 
NSA:llenne liikaa? 
 
B/ Ylipäätään on mielenkiintoista seurata miten i n t e n s i i v i s e s t i  Anne hÖlmlundin palkolliset 
maamme foorumeissa palloilevat yli 200 SUPO nettipoliisia kiinnittyvät näihin esittämiini. Nimenomaan 
vuodenvaihteen eläinkuolemista kirjoittaminen näyttää olevan maanpetoksellista. varsinkin, jos se edes 
hipaisee vuodenvaihteessa maailmalla mitattuja SÄTEILY- kasvuterssien rekisteröitymisiä! 
 
C/Tässä saksalaisamppareista näyte: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=uX0iFOamNmw 
 
Siis oliko nuo massakuolemat sattunut hyvinkin lyhyen ajan sisään??   
Googlen kartta oli aika tyly, mutta tylympi on jos kaikki tapaukset   
ovat tuoreita. 
 
*Ymmärtääkseni "jossain" keskustelussa keskityttiin 3vrk jaksoon? Eli ei kuitenkaan mikään "yksittäinen 
gammaterssi" vaan laajempaa reaktiojaksotusta. Eli alla olevan mukaan: Aurinko viskasi vahvan ja 
erittäisi VOIMAKKAAN julkisestikin mitatun ensiösäteilyterssin säteilyään ydinvoimalapäästöistään jo 
pitkään varastoineeseen typpikehäämme. Sen seurauksena muodostui sitten "sekundäärinen" 
toisioreaktio. Joka purki ilmakehäämme pitkäkestoisemmat julmimmat säteilyenergiamurskeet irti 
mantereelta toiselle ulottuvilla ydinvoimalapäästöalueille. 
 
*Luvin tosiaan muuten tuolta eräältä foorumilta ymmärtääkseni englannin tiedelehdistöstä ongitun 
kommentin, jonka mukaan vuoden vaihteessa (2011) maapallon ilmakehässä olisikin mitattu 
ounastelemaani vakavaa 100- 400 kertaistunutta taustamme SÄTEILY terssiä! Samaan aikaan siis 
eläinten massatuhojen aikaan. Nimenomaan k o k o  maapallomme ilmakehää lävistäneenä vahvana 
säteilyterssinä käyrineen arvoineen kaikkineen! Kuvaavaa tällaiselle uutisoinnin luonteelle oli se, etten 
sitä "yllättäen" enää uudelleen löytänyt vaikka kovasti etsin. Made by Anne hÖlmlund-miliisit iski 
poistellen kiinni kuin sika simaan!! 
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                --- 
 
Ajatusmylly- foorumin satoa 
 
Mr. Pressure  Jäsen  
 Vs: *TOTUUKSIA ydinvoimasta.  
« Vastaus #90 : Pe 07.01.2011, 18:16 »Lainaus  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Otahan Arto rauhallisesti. Voit olla 100 % oikeassa, mutta ei ne ihmiset ala sinua silti isosti uskomaan. 
Moni ajattelee, että voihan se noinkin olla, mutta minkäs teet. Ja sitä paitsi, olemmehan me ikuinen 
energia joka voimme sitten ensi kerralla luoda paremman maailmankaikkeuden. "Geomagneettinen 
myrsky osunut maahaan uudesta vuodesta lähtien, magneettikentän paine yli mittareiden" 
 
http://www2.nict.go.jp/y/y223/simulation/realtime/index.html 
 
Tuokin saattoi olla vaikuttamassa näihin lintukuolemiin. 
 
Jos se Aurinko oli jonkun aikaa osittain sen galaksin keskustan jättimäisen energiatihentymän edessä, 
niin silloin siltä galaksin  keskustasta tulevien hiukkasten entropia saattoi kasvaa Auringon läpi menon 
aikana sitten etteivät lintujen elimistöt tykänneet hyvvee niiden läpäistessä niiden kehot? 
                   --- 
http://paranormaaliblogi.net/index.php/2008/07/22/2012-maailmanloppuko/ 
                     -- 
 
10.01.2011 
 
Tässä muuten "ihan kiva" fotous. Varsinkin niille, jotka tätä chemtrailaamista eniten epäilevänä 
miliiseinä esiintyvät. 
Aiheesta, sen toteenäyttämisluotettavuuksista  toki siis v o i  olla monta mieltä. Voihan tässä olla 
vaikka. . Öö menossa bensaletkujen aamukarheuden kurlaamisaukaisuista, voihan? ;) 
 
 Mutta kun homma menee tällaiselle litrojensa tasomääreelleen, niin anakaan v o l y y m i e n  
heikouksista ei lentokoneita levitteittensä käyttelijöinä chemtrailaamisiinsa kyllä voi moittia! Musta tämä 
Masinisti- foorumista bongaamani kuva on vaan. . No hei kaikessa härskiydessään ja potreudessaan 
kyllä näyttämisen arvoinen: 
 
[img]http://kuvaton.com/k/Ntv.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Ntv.jpg 
           ------- 
 
Styrge/ Arto/ Paavo 2010 
 
Hankkija  
Hero Member 
 
    Vs: Styrge/ Arto/ Paavo 2010.  
« Vastaus #12 : tänään kello 00:25:10 »    
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Lainaus käyttäjältä: TV:stä tuttu Arto - Tammikuu 11, 2011, 21:48:19 pm 
Mitäs pidät tästä: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=X3iuLxfGp-8 
 
Mielenkiintoinen pätkä. Näitä lisää. Tällaiset videot päihittivät mennen, tullen ja palatessa 
korruptoituneen valtaeliitin tiukassa pakkopaidassa olevien Ylen, MTV3 ja Nelosen pläjäykset.  
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                ---- 
 
US- Mirjaleena Aho blogi. 
 
11.1.2011 11:39 paula (nimimerkki) uusi  
 Täällä Ruotsin ja Arkansasin lintukuolemien syyksi epäillään sähkömagneettisia aseita: 
http://birdflu666.wordpress.com/2011/01/07/evidence-for-use-of-electroma... 
"... some kind of deliberate test of micro waves or electromagnetic pulse type of weapon like HAARP 
could have been involved in both events." 
 
Myös Australiassa kuolleita lintuja: http://birdflu666.wordpress.com/2011/01/10/mystery-as-thousands-
of-birds... 
 
* Hurjan mielenkiintoista uutisointia Paulalta! Että eläimet on JO todettu lentäneen "energiakenttien 
silpomiksi!" onkin päivän selvää, että säteilyn ja energiakertymien aiheuttamat lauttumat ja 
sisäisetveripurkaumat eivät jätä juurikaan muita syitä kuolemaien tutkijoille. Outoa vaan, ettei kaloista 
uskalleta kertoa missään. 
                 ---------- 
 
Periferia videopalautetta. 
 
Ja meikä uudessa US- blogissaan: 
http://raijasivu.puheenvuoro.uusisuomi.fi/57937-k-y-s-e-l-y 
             -----   
Ja kuten kuvaan sopii alkaa näkyä "Arto Lauri ja Paavo Majaneva keskustelevat chemtrailereista ja 
ydinasioista" videoomme reagoivan poliisiton peittelemättömiä uhkaukaasejaan. Tällainen mm. 
Periferia- foorumin kansainvälisiltä saiteiltaan: 
  
[quote="Urpo"]Älä Raijasivu levittele noin arkaluontoista ja tulenpolttavaa materiaalia, jos et halua 
Supon kuulusteluihin. Rohkea kaveri kerta kaikkiaan. Voiko enää vakuuttavammin todistaa 
chemtrailauslentoja tai ydinsaasteiden vaikutusta. 
Tämän foorumin ylläpito voi joutua syytteeseen noin painavan todistusaineiston sallimisesta tällä 
keskustelupalstalla. Onneksi tämä on suljetuilla sivuilla, mutta kyllä se Supo varmaan valvoo tätäkin 
foorumia ja lukee päivittäin näitä jäsentenvälisiä sivujakin.[/quote] 
  
[b][color=indigo]- Niin en kyllä yhtään epäilekään, ettei SUPO:n erityisesti YDINenergiaan keskittyvällä 
karhuryhmällä "ainakin omasta mielestään" olisi liki maailmankaikkeus pihdeissään. [/color][/b] 
  
-[color=darkred] Mutta noinkohan vaan kaikkialla miljoonia JO nyt tappavat säteilyionisaatiokuolemat 
kahliintuu sillä, että POLIISIT sensuroivat kaikki aiheesta kertovat tekstit maailmastamme?[/color] 
  
- Tarkoitan siis tällä juuri ja nimenomaan sitä, IAEA- valtioydinrikolliset ovat julistaneet SODAN 
ihmiskuntaa vastaan. Jonka AINOA keskeinen päämäärä on pyyhkäistä MILJARDEJA kuolemaan 
ydinvoimin! 
 Sodassa näin olevan kansan PERUSOIKEUS on tietysti estää tällaiset hankkeet hintaan mihin 
hyvänsä. Tai kuolla hiirihiljaa kuten mm. 99 % Eurajoen ydintapettavista. Minä siis edustan sitä, kuten 
sanottiin r o h k e a a  vähemmistöä maassamme. [b]Jonka mieli rauhoittuu v a s t a  kun 
ydinsotarikolliset hävitetään totaalisti maailmasta[/b]. Näin simppelistä tässä on kyse. 
            -- 
Näytti videossamme olevat kommentit olleen niin rajua kamaa siitä YLE Jungerin NATO- paineisen 
väkivaltaisesta erottamisestaan lähtien. Huomasimme videostamme amputoidun väkivalloin lopusta 
pätkiä pois! Eli USA:n kansallinen etu on näköjään jälleen vaatinut kajoamista Jungeriin, koska Suomen 
ydirikollisten KPA- ydinjätevaraston katastrofien, epäkelpojen Olkiluodon kallioperien tektoniikojen 
salaaminen yms. on maailman tapa. Ja kun kerromme Majanevan kanssa mm. miten ydinteolisuus 
rakentaa TVO:n sa kanssa ohjusasemiaan, NATO- piikilanka-aitauksiaan ja armeijoitaan omaa 
kansaaansa vastaan. Tällaisista Suomen kansan EI haluta kuulla sanaakaan. 
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Käy siis tarkemmin katsomassa m i t ä  keskeisintä videointimme ei ole haluttu näyttää? On aivan 
uskomatonta, miten jopa Yotuben kaltaiset ylikansallisesetkaan systeemit eivät saa ilman valtioterroria 
tuottaa aitoa ja rehellistä tietoa maamme ydinrikollisten toimista! Robert Jungkin 1981 varoitukset siitä 
miten ydinala muuntaa maailmamme poliisien turvottamaksi sotilaspöhöterroristien valtion ydin yöksi 
toteutuu tässä ja nyt, mitä varmimmin ihmisyydet murskaten. 
              ----------- 
 
Chemi päivitys 26.1.2011 
 
Aika ajoin on ollut aihetta päivittää kansalisille niitä tietoja joita tapahtuu TVO:n ympärillä. Tarkoitan 
nimenomaan chemtrailaamisiin ja IONI- taivaitten pinkkivärimuutoksiin liittyviä. Vuoden 2011 alkua 
leimasi r a j u  chemtrailaukseen liitetty jopa 30kpl ympäri maailman todetut  
massaeläinkuolemantapaukset. Kun FBI:n johtoa myöten tajuttiin IAEA:n julistaneen maailmalle YDIN- 
sotansa, oli paniikki  ja syystä valmis: 
 
Tässäpä suht arvovaltainen kaveri heittää juttua chemtraileista, check it: 
http://www.youtube.com/watch?v=gR6KVYJ73AU 
 
26.01 Leimautuu siksi tilanteella, jossa chemtrailailerien koneet ovat olleet varovaisia. Jatkuva pilvikatto 
on ollut myös tarkkoja havainnointeja estämässä. Tänään kuitenkin talomme yli härskisti veti tupla 
chemtrailerkalusto rinta rinnan vanansa. Hurjan lähellä toisistaan suoritettuna, viittaa koulutuslentoon 
sotilaskalustoin. Tästä kuva: 
http://kuvaton.com/k/Yaa1.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yaa1.jpg[/img] 
 
Myös yöllisiä lentoja olen kuvannut. Tässä 15.1.2011 kuvaamani chemtrailaus: 
http://kuvaton.com/k/Yaaf.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yaaf.jpg[/img] 
 
Koska chemtrailauksia ON suoritettu Arkansas kohun pelästyttämissä säteilykertymien massatuhoissa 
normaalia vähemmän. On kemikaalien ja säteilyionisaation purun vähentyminen merkinnyt v ä l i t t ö m 
ä s t i  myös TVO:n taivaankanteemme ioni- punansa luonteenomaista kasvuaan. Se aiheuttaa 
automaattisesti myös kuvattavaa piikkisyyksien hurjaa lisääntymistä: 
http://kuvaton.com/k/Yaa3.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yaa3.jpg[/img] 
 
Korostan, nimenomaan h u r j a a  lisääntymistä! 
http://kuvaton.com/k/YaaD.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YaaD.jpg[/img] 
                  -- 
Aihe nostaa maailmalta varsin mielenkiintoisia kiinnittymisiä siihen m i t ä  on havaittu. Ensin kuva, niin 
tosiaan Suomen Isosyötteeltä: 
http://kuvaton.com/k/Yaat.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yaat.jpg[/img] 
 
Merien tila on olut TABU myös Arkansan tuhoista raportoitaessa. Tässä. . .niin jos ei nyt välttämättä 
päräyttävä meritilatulkki. Niin ainakin. . Öö. . puhutteleva dokumentaatio: 
http://kuvaton.com/k/Yaax.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yaax.jpg[/img] 
              --------- 
 
27.1.2011. Chemipäivitys. 
 
Eilen illalla katsoin Olkiluodossa miten koko taivaankansi loisti punakarvaana etelästä pohjoisrantaan 
asti. Oli odotettavissa, ettei tilannetta katsota hyäksi NSA:n säteilyionisaation hälytysten edetessä 
maahamme. Arkansas katastrofi oli vuoden vaihteessa karannut hallinnasta. USA:n maailmalle 
toimittamat uudet kustomoidut chemtrailermyrkyt olivat osoittautuneet niin myrkyllisiksi ilmalevitteiksi. 
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Että kykeni tappamaan massoittain eläimiä linnuista, kalojen kautta aina lehmiin ja hylkeisiin asti. 
Kalojen ja rapujen massakuolemista puhumattakaan. Eläinpoloilta oli taivaalta satanut säteilyn 
kyllästämät chemtrailermyrkyt rikkoneet sisäelimet tyystin. NATO- chemtrailerjoukkojen uudet 
myrkkyerät oli pakkotilanteessa ollut pakko jättää käyttämättä. Tammikuun aikana uusien 
erikoistehoisten nanomyrkkyjen käyttö oli ollut pakko jättää vähemmälle.  
 
Kun myrkkyjä ei levitelty. Alkoi toisaalta ydinvoimaloista tauotta vuotavat säteilyionisaation kasvut 
säteilyionipunaamaan uhkaavasti lisää taivaan kansia. Myös TVO:n säteilypäästöalueella. 
Venäläiskoneet, jotka normaalisti suorittavat Olkiluodon chemtrilaamiset, olivat vuoden vaihteesta ilman 
kemikaliohuoltoaan odotellen korvaavia aineitaan. Mutta kun NSA ilmoitti satelliiteistaan havaitsemansa 
uhkaavat säteilytaivaskertymien kasvut. Ei jäänyt muuta vaihtoehtoa, kun käskeä varalennostoja 
paikalle. Tampereen Hornetit komennettiin surutta TVO:n säteilysaastaan. Eilen alkanut lento uhkaavan 
korkealle tasolle nousseisiin verenkarvaisiin taivaisiin aiheutti miltei välittömästi lennostolle tuhojaan.  
 
Pieni ilmoitus seuraavan päivän lehdestä: 27.01.2011."Hornet ulos kiitotieltä, ohjaaja pelastautui 
heittoistuimella. Tampere. Ohjaajan tehtävänä oli harjoitella pimeänäkölaitteen avulla yölento- 
olosuhteita. (Koska chemtrailaamisille ei haluta Olkiluodon ympäristössä todistajia. Tämä yöllinen 
lentomyrkytys on tullut käytännöksi.) Lennon lopuksi laskeudutaan pimeälle kiitotielle. Ilmavoimien 
mukaan ohjaaja huomasi laskun yhteydessä koneen ajautuneen ulos kiitotieltä ja päätti hypätä. 
Onnettomuuspaikan tutkimusten oli määrä jatkua läpi yön. Turmaa selvittämään asetetaan 
onnettomuustutkintalautakunta." 
 
Koska TVO:n rankasti säteilykertymistä ionisoituneet taivaankannet olivat JO heti alkuun 
säteilyeroosoinneet ensimmäisen miljoonien arvoisen koneen Tampereen lennostolta romuksi. 
Tapauksesta päätettiin muuttaa strategiaa seuraavana päivänä. Koko 27.01 ilmavoimat lensikin 
myrkyttäen Olkiluodon säteilyionisaatiopäästöjä keskellä päivää. NSA:n käsky kun ei antanut 
vaihtoehtoa. Säteilyn kasvua EI saisi päästää tasolle, jossa typpikehä alkaisi hallitsemattomasti palaa. 
katselin risteileviä Hornetteja ja niiden tauotonta bariumkylläisiä myrkkyvanoja Olkiluotoseuduille. 
 
 Koneita oli koko päivän synkissä myyräntöissään taivaalla. Peitelläkseen ydintuhosta varottavaa illalla 
odotettavaa verenkarvasta taivaantulta. Paljon on keskusteltu siitä punaako itse chemtrailaus taivaat. 
Näin ei toki ole. Nyt, jälleen kerran tämä tuli todistettua. 27 päivän illemalla kun katsoin iltataivaalle. Ei 
tosiaan punakarvaudesta ollut kuin aavistus jäljellä. Jälleen kerran päivien ajan suoritettu chemtrailaus 
oli siirtänyt odottavaa säteilyionisaation vääjäämätöntä typpipalonsa lähtöä muutamaksi kosmeettiseksi 
päiväkseen tuonnemmaksi. Ydinsäteilynsä ihmiskunnan tulee suistamaan, muttei siis vielä huomenna. 
                     --------------- 
 
Chemipäivitys 17.02.2011 
 
Riikan Chemtrailersivustoja olen kaipaillut. Vuodenvaihteen Arkansan eläinten tuhojen räjähdettyä 
julkisuuteen aiheen käsittely on ollut TABU. SUPO on sen ja ydinkriittisyydet estääkseen näiden 
tiimoilta tuhonnut maamme liki viimeisimmät foorumit, joissa ydinrikollisten toimeista olisi voinut 
avoimemmin keskustella. 
 
Tänään 17.02.2011 kuulin taas huolestuttavampaa tietoa. Nyt chemtrailaaminen on saanut kuulemani 
mukaan kemikaalinsa aivan uusiin toiminnallisiin ulottuvuuksiin. Lentokoneista ruiskutettavat kemikaalit 
voidaan silminnäkijölausunnoin levittää liki huomaamatta! Erittäin ylhäältä liki äänettömästi koukaten. Ja 
vasta p i t k ä n ajan päästä kemikaalivanat alkavat pikkuhiljaa muodostaa turpoavia ja viiveillään myös 
reaktioistaan hitaasti kohoavia hattarapilviään. Tähän siis ON salausmielessä ryhdytty, koska 
chemtrailaamisen rikokset ihmisyyttä vastaan saivat neteissä liiallisesti huomiota. Nykytiedoin näyttää 
siltä, että s a m a  sekoilu toki jatkuu, mutta uusin entistä hämäävämmin metodein! Onko täällä 
silminnäkijöiltä antaa lausuntoja? 
              -------- 
 
chemi 19.02.2011 
 



1129 
 

Kävin äsken vilkasemassa taivaalle ja on koneet olleet hommissa, kun levinneitä vanoja on vaikka 
kuinka paljon. 
Enpä ole pakkasella tähän kellonaikaan moista vielä nähnyt. 
 
Terv. Anja 
 
*Taidat muuten tapasi mukaan olla oikeassa. Nimenomaan tänään katselin miten k o k o  päivän oli v a 
r s i n  omituisia, erittäin sitkeitä ja vaikeasti hahmottuvia pilvivanoja TVO:n ympärillä. Tai ne olivat niin 
epäselviä, ettei niitä voinut hetimiten chemivanoiksi edes uskoa! Ai miksei? No koska ne kestivät aivan 
k ä s i t t ä m ä t t ö m ä n kauan! Eli aamupimeästä iltayöhön yli päivän. En todellakaan ole vastaavaa 
pitkäikäisyyttä niissä aiemmin nähnyt. Kuten kuvioon kuuluu EN nähnyt niitten tekijöitä lainkaan. Vanat 
leijaili kyllä normaali korkeuksillaan, mutta e i v ä t esim. vajonneet pitkässäkään juoksussa  kuten 
yleensä. Jotain enemmän kuin outoa ovat nyt NATO ydinrikolliset keksineet. Joten tarkkailua on 
jatkettava. . . . 
             ------------ 
 
Sent: Wednesday, March 02, 2011 10:32 AM 
Subject: Kummallisia lumihiutaleita sataa 
 
 
  Hei 
 
Kävin äsken ulkona ja siellä paistoi aurinko sekä sateli harvakseen lunta. Mutta ne lumihiutaleet olivat 
vain yksinomaan noin 1 millin levyisiä ja paksuutta niillä oli vajaa 1/2 millimetriä. 
 
 
Niitä oli rappuset täynnä ja sitten katselin lumihangen pintaa niin eikös se  koko hangen pinta ollut 
samanmuotoisia hiutaleiteiden peitossa. Viimeksi kun niitä tutkailin ne olivat ihan toisen muotoisia ja  
rakeisia. Mitäs ne nyt ovat taas taivaalle sumuttaneet, kun lumihiutaleet ovat noinkinpaljon muotoaan 
muuttaneet. 
 
Terv. Anja 
 
*Mielenkiintoinen havainto tosiaan. Nimittäin j u u r i  selvisi, että Olkiluodossa chemtrailattiin taas viikon 
jälkeen keskiviikona! Niin siis tänään 02.03.2011. Kun teit oudosta lumisateesta havaintojasi! 
 
 
 
 
638. END 2012. 
 
***Mielenkiintoni ilmoitti, heräsin arkitodellisuutemme lähitulevaisuuksiin, ja tällainen: 
___________________________________ 
 
 http://paranormaaliblogi.net/index.php/2008/07/22/2012-maailmanloppuko/ 
 
(10 ääntä, keskiarvo: 4,30 - maksimi 5) 
 Loading ... 
2012 maailmanloppuko? 
 heinäkuu 22nd, 2008 | By: Wespa 
Maailmanloppua on ennustettu monelle eri vuodelle ja sen piti tulla joidenkin ennustusten mukaan mm. 
jo vuonna 2000. Suosituin/ennustetuin päivämäärä sijoittuu kuitenkin vuoteen 2012. Ajattelinkin tehdä 
pienimuotoisen listan henkilöistä, tapahtumista ym. jotka viittaavat kyseisen ajan mullistuksiin. 
Muistakaa kuitenkin, että vuotta 2012 ei kannata ajatella pelolla, sillä se on monien teorioiden mukaan 
muutosten aikaa paremmalle ajanjaksolle, eli enemmänkin uuden ajan alku, jota edeltää 
―puhdistautumisjakso‖.  
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Maya-intiaanit 
Mayojen kalenteri loppuu 21.12.2012, jolloin alkaa uusi aika. 
 
Hopi-intiaanit 
Hopi-intiaanit ovat myös ennustaneet uuden ajan alkamisen vuodelle 2012, jolloin loppuu ―eläinsykli‖. 
Hopit kutsuvat tätä aikaa myös puhdistautumiseksi. Hopien mukaan maailmanlopun / uuden ajan 
lähestyessä Amerikkaan iskee ydinpommi. 
 
Ilmestyskirja (The book of Revelations) 
Ilmestyskirja on Uuden testamentin viimeinen kirja ja ainut profetia. Kyseessä on kirja, joka kertoo lopun 
ajan tapahtumista: antikristuksesta, lopun ajan vitsauksista ja sodista. Nykyajan sodat ja katastrofit 
viittaavat, että lopun aika on lähellä. 
 
Nostradamus 
Nostradamus ennusti oikein mm. Yhdysvaltojen vapaussodan ja sisällissodan. Huomattavin hänen 
ennustuksistaan on kuitenkin ollut tähän asti toinen maailmansota. 
 
Vapaus on mennyttä, tumma, raivokas 
paholaismainen roisto tulee riistämään sen 
- sen jälkeen, kun siteet hänen liittolaisiinsa on rikottu. 
Venetsia tulee raivostumaan Histerin teoista. 
 
Nälän hullaannuttamat pedot rientävät yli jokien, 
suurempi osa taistelukenttää on Histeriä vastassa. 
Hän tulee raahaamaan johtajaa rautahäkissä 
aikana, jolloin Germanian lapsi hylkää kaikki lait. 
 
Nostradamus kertoo ennustuksissaan myös maailmanlopusta, jonka ennusti aikavälille 2006-2012. 
 
David Willcock 
David Willcock kertoo mm. että maailmanlopunskenaario (oma henkilökohtainen) 21.12.2012 riippuu 
siitä mitä henkilö ajattelee. Jos hän pelkää katastrofeja jne. niin hän kokee maailmanlopun tuhona, 
mutta jos ihminen ajattelee positiivisesti, niin ei tule katastrofista maailmanloppua, vaan alkaa uusi aika, 
jolloin ihmisen DNA muuttuu ja maapallo purkautuu pois lineaarisesta ajasta, joka johtaa siihen, että 
mm. telepatia ja ajassa liikkuminen mahdollistuu. 
 
Edgar Cayce 
Ehkä yksi kuuluisimpia ennustajia on Edgar Cayce, joka oli yhteydessä ―universumin arkistoon‖ 
ollessaan hypnoosin/transsin kaltaisessa tilassa jolloin hänelle sai esittää kysymyksiä mm. terveyden 
tilasta. Edgar Cayce teki yli 14000 diagnoosia. 1877-1945 elänyt Edgar ennusti myös oudon uuden ajan 
alkamisen vuodelle 2012. 
 
Äiti Shipton (Mother Shipton) 
1488 – 1561 elänyt Shipton ennusti myös maailmanlopun vuodelle 2012. 
 
Terence McKenna 
Terence McKenna tutki I Chingiä, joka on kiinalainen todella vanha kirja ja huomasi tässä 
systemaattisen matemaattisen sekvenssin, joka loppuu 21.12.2012. 
 
Maapallon siirtyminen galaksin keskukseen 
 
21.12.2012 maapallo siirtyy galaksimme keskipisteeseen. Tämän on varmistanut todeksi mm. NASA ja 
on olemassa laskukaavoja, joidenka avulla on laskettu planeettojen liikkeistä, että näin todella tapahtuu. 
Kyseessä on kuitenkin harvinainen tapahtuma, joka tapahtuu vain kerran kymmenissä tuhansissa 
vuosissa. Galaksin keskipisteessä on myös havaittu musta aukko, joka voi vaikuttaa mm. maapallon 
magneettisiin napoihin. 
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Ennustusohjelma/kone laski maailmanlopun vuodelle 2012 
Kyseinen ohjelma tehtiin alunperin pörssitulosten ennustamiseen, mutta sitä ruvettiin käyttämään myös 
muuhun ja se ennusti oikein mm. Aasian tsunamin. 
 
Muita 2012 maailmanloppuun/uuteen aikaan viittaavia asioita: 
- Lakotahin ennustukset 
- The Bible Code 
- Aleister Crowley 
- Nibiru/Planet X 
- LHC (hiukkaskiihdytin) saa päivityksen vuonna 2012 
 
Lisää tietoa aiheesta saatte katsomalla vaikka nämä dokumentit, joissa kerrotaan aiheesta lisää: 
http://paranormaaliblogi.net/index.php/2008/01/27/2012-ennustuksia/ 
http://paranormaaliblogi.net/index.php/2007/09/17/maailmanloppu-mayjojen-mukaan/ 
 
Listaa päivitetään myös mahdollisuuksien mukaan. Tiedättekö muita asioita, jotka viittaavat vuoden 
2012 mullistuksiin? 
              -------- 
 
Metsäsäteilykatastrofi Maaseudun tulevaisuus 07.01.2011. 
 
Muistamme miten jo vuona 2009 tapahtui historiallisen rajuja säteilyn heikentämän metsämaamme 
massiivisia tuhoutumisia. Aiheesta kerrottiin varsin niukasti julkisuuteen, vaikka jo 1993 julkaistu Turun 
yliopiston, Metsäntutkimuslaitoksen yhteinen SYKEsarja B7 tutkimus oli tietoinen kautta Euroopan 
havaituista laajoista ydinvoimaloitten seutujen metsien säteilytuhoutumisista. 2009 
metsävarannoistamme kuoli uskomattomat 300 000ha pinta- alat. Mennyt vuosi vain pahensi tilannetta. 
Metsätuhot  TVO:n ja Loviisan ympäristössä levittäytyivät entistä suuremmille alueilleen. M.T- lehti 
kuittasi 300 000ha lisätuhot myös 2010.  
 
Nyt 2011 tilanteen arvellaan yhä vaan pahenevan. Otteita Maaseudun tulevaisuudesta 
7.1.2011:"Mäntytuhojen riski on ensi kesänä suuri. Vanhoilla tuhoalueilla syytä tarkkaavaisuuteen. 
"Tilanne yltyy rutikuivan paahteisen kesän jälkeen", sanoo dosentti Päivi Lyytikäinen- Saarenmaa 
Helsingin yliopistosta. Mm vuodesta 1999 lähtien Pohjois- Karjalaa vaivannut mäntytuhot on muuttunut 
kroonisiksi. Tuhot jatkuvat myös Ilomantsissa. Suomen historian pahin hyönteistuho. Tuho levisi 1997 
eteenpäin vähitellen kohti halki koko Suomen. Pahoja tuhoja ilmaantui jo 500 000ha alueille. Koko 
Suomea kattavia tutkimuksia ei ole kuitenkaan tehty. Mutta kroonisia tuhoja on mm. Harjavallan- 
Kokemäen- seuduilta.  
 
Länsi- Suomessa viime vuosina esiintynyttä ruskomäntypistiäistä ja entistä vaarallisempaa 
pilkkumäntypistiäistä pidetään vaarallisempana, koska se syö koko puun neulaskerrat. Niin ikään 
suomessa on tehty hälyttäviä havaintoja uudesta vain 2mm mittaisesta liki huomaamattomista 
uudistuholaisista. Tämä tappaja keskittyy nimenomaan kuusiin. Samaan tapaan kuin maatamme sekä 
Euroopasta, että Venäjältä lähestyvä pelätty mäntyankeroinen. 
            ------------- 
 
Turun- sanomat 13.01.2011 UHKAKUVAT. 
 
T.S..13.1.2011. "Pohjoismaatkin ovat muuttuneet entistä epäreilummiksi. Rahoituspulmat, epätasa- 
arvo lisäävät maailmantalouden riskejä. Nettiriskit nousevat. WEF raportissa haastateltiin kaikkiaan 580 
eri alojen asiantuntijaa ja maailman riskejä katsottiin mahdollisimman monelta, (=* NSAN) 
näkökulmasta. "Poimintoja": 
 
– Rajut energian hinnan vaihtelut ja kansainvälisen yhteistyön kangertelu.(= Mm. Venäjä estää Suomen 
holtittomien uraanikaivosten, EU:n ydinjätteitten ja jalostamojen tekoja.) 
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– Uusimmat uhat tulevat Internetistä. Tietoturvan pettämiset ja valtioiden väliset verkkosodat!( 
Meikäläisen ydinkriittisten tiedotteiden pääsy läpi SUPO sensorien voi siis laukaista VALTIOSOTIAkin. . 
! Helmee!) 
 
Kertoo kartoittaja Oliver Wyman Groupin pääjohtaja. Olisi parempi, jos riskeihin varauduttaisiin 
ennakolta.  
Nousevat riskit: Netti "terrorismi" voi johtaa jopa valtioiden välisiin "sotiin"! Vesi ja energia p u l a  tuovat 
konflikteja. Ydinaseet yleistyvät. Kansanliikkeet globalisaatiota vastaan jarruttavat talouskehitystä." 
 
* Lisää, alati lisää valtion verovaroin ylläpidettäviä monopolisia, energianegatiivisia ydinenergialaitoksia! 
Joitten vaaroista EI saa julkisesti puhua toki kukaan. Puolestaan SEN takaamiseen yhä lisää 
poliisivoimia, sotilaallista kuritoimintaa, lehdistösensuuria ja kriittisten asiallisten kommentoijien 
systemaattiset vannonnat huippuunsa! asiallisten kriittisten ansanliikkeitten kimppuun suunnataan 
ylikansallisten viranomaisten suuriskuja kiihtyvästi. 2011 alun megalomaaniset 30 eläinten massiiviset 
säteilytuhoaallot kuitataan vaientamalla hälytykset. Jotta uhallakin saadaan aikaan maailman täystuhot, 
mitään ei opita vaan aina vaan lisää POLIISEJA. 
                ------------ 
 
***USA:ssa sisällissotajulistus!*** 
 
Vai on FBI paniikissa siitä miten kansainvälisen ydinteolisuuden annetaan tappaa säteilypäästöillään 
esteittä kansaansa kuin kärpäsiä! Tilanne siis ON jo sisällisodassa kansa vastaan sitä tappava 
kansainvälinen ydinrikollisuus! Saa nähdä tappaako IAEA seuraavaksi jo FBI:n johtajiaankin! 
 
Katselitteko muuten eduskunnan kyselytuntia tänään 20.01? Oli meinaan maamme ydinkeisarit v a i k e 
i n a ! Pekkarinen kakoi ja sekoili lukusarjoissaan. Katainen huusi pää punaisena ja ylitti alinomaa 
puheenvuorojaan niin, että otteli Niinistönkin kanssa ihan alvariinsa. Kataisella oli kyllä s e l v ä s t i  
aivan poikkeukselisen hermostuneen henkilön elkeet muutenkin. Jokohan oli kuullut tästä FBI:n 
johtajan kommenteista ja pelko hiipii nyt maamme ydinkiihkoisten puseroon sellaisella 
ennenkokemattomalla prässillään, etteivät ole maamme ydinrikoliset vastaavaa nähneet. 
 
Tässäpä suht arvovaltainen kaveri heittää juttua chemtraileista, check it: 
http://www.youtube.com/watch?v=gR6KVYJ73AU 
                  ------ 
 
2 miljoonalle turvapaikka. 
               
USA:ssa on tarkennetusti laskettu Einsteinin 30-luvun laskelmia. Lähinnä sitä suojamassamäärää, joka 
kestäisi tulevaksi tiedetyn typpikehämme säteilypalon energiaiskut. Kallio ei tule riittämään, koska se 
lämpiää energiainfernossa kuuleman mukaan liikaa. Siksi USA on keskittänyt voimavaransa 
Antarktikseen ja ennen kaikkea Alaskan seutuevien ikirouta- alueille. Viimeisimpien laskelmien mukaan 
n. 500m ikijääroutaa saattaisi riittää estämään kuolemiset. Vähin äänin USA on kaivellut mielettömän 
laajat ja kattavat itseriittoiset suojabunkkerinsa ikijäähän.  
 
Pian huomattiin myös ongelmaksi, ettei USA:n omiin kansalaisiin voinut asiassa luottaa. Vaan tiedot 
näistä säteilysuojista vuotivat ikävän ennenaikaisesti julkisuuteen. USA:n hallitus on nyttemmin 
miehittänyt näitä salaisia "pelastautumiskaivantojaan" uskomattomalla 2 miljoonan väkimäärillä. Joita 
on hankittu pitkin Keski- ja Etelä- Amerikkaa. Ihmisille annetaan ylipitkiä pestejä. Velvoitteena on vaieta 
olinpaikkakomennuksistaan. Tai niitten tarkoituksista eliniäkseen. 
 
Sekoittamalla väkikerroksia näin saavutetaan myös toivottu tilanne. Kun maapallomme typpikehä tulee 
vääjäämättä räjähtämään sinne kertyvistä ydinvoimaloiden säteilykertymistä. Ja maapallon väestöstä 
lasketaan näin pyyhkiytyvän liki kaikki (99 %) valtiot. Niin näille jälkeen jääville maapallon 
"uudisasukkaille" ei jää riesakseen sisäsiittoisuutta. Vaan sekoittamalla rotuja surutta toivotaan 
saatavan aikanaan jälkisäteilevän maapallomme aikoinaan asuttamaan pystyvä kestävämpi 
erikoiskestävä väestörakenne. Ei tosiaan tällaisia kuullessaan enää yhtään ihmettele miksi jopa FBI:n 



1133 
 

pääjohtajat anelevat ydinherroiltaan armoa, etteivät tappaisi meitä kaikkia ihan tässä ja nyt 
säteilysekoiluillaan. 
 
 
 
 

639. Arkansan tuhot II. 
 
KYSELY! 
 
[b]...Juu Arto! 
 
...sivusto ilmoitti:  This blog has been archived or suspended.[/b]  
 
*Kiitos taas Ilkka tästä tärkeästä lisätiedosta. Foorumit sulkeutuvat systemaattisesti "jostain" syystä ja 
systemaattisin kansainvälisin viranomaispakoin 2011 alkuvuoden katastrofiuutisten takia! 
______________________________ 
 
*[b]Neteissä meikäläisen alta kaadetaan ja lukitaan nykyään likimain joka toinen foorumi, ja IHAN 
LENNOSTA. Zeistgaist, Outomaa, Lämpöpumppu, Haista paska foorumeihin asti. . jopa sellaisiakin 
foorumeita, joista en ole bannattu 5 vuoteen bannaavat sanaakaan sanomatta tuosta vaan! Tosiaan 
mm. MTV 3 kaatoi suosiolla koko fooruminsa, kun sieltä alettiin kysellä aiempien juttujeni perään. Kerta 
kaikkiaan siis SUPO/NSA pehtoreilla on tilanne luiskahtanut hallinnasta totalitarismiin![/b]  
 
*No miksi viikon päästä luvattujakaan mm. Arkansasin eläinkuolemista kertovia raportteja EI annettu 
julki, vaikka nyt on kulunut näistä jo 2 viikkoa? 
  
– Ensimmäiset supervaroitukset tulivat siitä miten eläimissä oli ollut kehot muuten kunnossa, mutta 
massiivisia säteilysairauden klassisia lauttumia todettiin hetimiten kuolemiensa syyksi. 
  
- Toinen supervaroitus oli uudenvuoden yöstä. Kautta koko maapallomme havaitut typpikaasukehämme 
läpäissyt jopa 100–400 kertaiset ilmakehän säteilyarvojen nousupulssit. 
  
- Se uutisointi mikä leikkasi aiheen maailman lehdistöistä oli tämä USA:sta annettu tietovuoto:"- 
Samaan aikaan kun linnut putosivat ja kuolivat, niin alueen yllä tutkakuvissa liikkui jotakin, joka ei ollut 
pilvi tai myrsky. Tutkankuvan läikkä liikkui noin. 390–420 metrin korkeudessa (1300–1400 feet)."  
  
Ydinvoimalan, esim. TVO:n säteilypäästöön suunniteltu savupiippu on korkeudeltaan 104m luokkaa. 
Olen kertonut miten ASEA opetti TVO:ta polttamaan hallitsemattomiaan mm. neutronivoitaan, 
tritiumejaan, neutriinejaan lukuisia pelättyjä säteilypäästöjään yms.  Yli 200m savupiippuaan 
korkeammalla palavalla ns. "beettasoihdulla". No laskekaa tästä 104m+ 200m= 380m! Voidaan 
kiteyttää, keskeisimmän kautta maailman sattuneitten uudenvuoden 20111 eläinkuolemien selitykseksi 
ydinvoimalapäästöt. Niistä on puhaltautunut ulos tuo mainittu 400m korkeuteen muodostunut tappavasti 
säteilyionisoitunut ionisaatioteurastaja. Nytemmin asia on varmentunut myös tiedepiireille! Paniikin 
leviäminen kuitataan tuttuun ydinvaltiorikollisten IAEA- tyyliin: "Asia ON loppuun käsitelty! Ydinvoima on 
todettu päästöineen syylliseksi. POLIISIT kentälle vaientamaan millä keinolla tahansa tämän tiedon 
esittäjät!" 
__________________________ 
           ------- 
 
Pasi-, Nerokala- foorumi, JIM ja säteilytaustakasvujen eläin- ja mehiläistuhoista. 
 
[quote author=rotaatio link=topic=7814.msg60497#msg60497 date=1295175748] 
Nyt menee lehmät 
http://www.kare11.com/news/news_article.aspx?storyid=900608 



1134 
 

[/quote] 
 
*Vai alkaa Pasi- foorumilaisten tietojen mukaan 10- kertaistuneen taustamme säteilytuhot tappaa jo 
kokonaisia suurkarjoja myhös tiedotusvälineiden vaietessä tutussa panikoinnissa kokonaan? Vaan 
katsokaas mitä kertoo Nerokala- foorumit säteilyfotonointien taltiomekanismeista arkiatomeihin 
arkideomana ja arkilämmöissä, ja ennenkaikkea lopussa aiheesta JIM TV! 
             -- 
[quote author=Tuukka link=topic=21747.msg497371#msg497371 date=1295085638] 
Tuossa jälkiloisteilmiössähän on kyse siitä että ensin kappaletta valaistaessa, fotonit törmäilevät 
atomien elektroneihin ja nostavat ne ylemmälle kuorikerrokselle. Fotonin energia tekee tässä 
tapauksessa työtä elektronin siirtämiseksi. Tapahtuu atomin "virittyminen".  
 
Virittyneet elektronit sitten jossain vaiheessa "putoavat" takaisin omalle paikalleen, jossa vapautuu 
sama määrä energiaa kuin virittämiseen meni. Tämä vapautunut energia näkyy valonvälähdyksenä eli 
fotonina. 
[/quote] 
 
On tosiaan hämmästyttävää, ettei maamme varteenotettavista tiedeyhteisöistä osanneet tätä kiistatonta 
säteilyfotonien energian varastoitumaa- viiveellistä varastossa oloa- ja lopuksi kvanttituvan 
energioidensa häviötöntä säteilyfotoniin poistumaa h a l u n n e e t  ymmärtää kuin Einstein ja minä. No 
toisaalta kuten kohahduttamani läntiset tiedepiirit nöyrtyneenä myönsi Tiede-foorumeissaan:" 84 v 
STUK/SUPO/IAEA -ydinilluusioitten harharetket ovat nyt ohi. Ja lusikka ON otettava kauniisti käteen 
myöntäen, Einstein ja minä olimme oikeassa! [b]Säteilyfotonit varastoituvat arkiaineisiin ja piste![/b] 
 
Myös muuta kohahduttavaa tulee jutuistani julki:" JIM 9 TV, Ohjelma "Mehiläiset kavalat tunkeutujat" 
16.1.2011:"Tutkimuksissa mm. italiassa on todettu mehiläiset niin herkiksi eri ympäristömme muuttujille, 
että esim. huumekoiria ja erilaisia saastetutkintalaitteita voitaisiin korvata mehiläisten erittäin 
erinomaisilla kyvyillä vainuta ympäristöään. Eurooppalaisissa tutkimuksissa havaittiin miten mehiläisillä 
on suorastaan i l m i ö m ä i s e t  poikkeukselliset kyvyt vainuta mm. SÄTEILYkasvuja 
ympäristössämme! Mehiläiset on havaittu esim. Tshernobylin jälkitilanteissa reagoineen rajusti 
alueilleen tulleisiin kasvaviin säteilyionisaatiomuutoksiin!" Tämä on h u r j a n  mielenkiintoista, miten nyt 
viimein alkaa USA vuotaa, (ilmeisen ydinvastaisuutensa tarkoituksellaan) TV kanavistaan ulos tietoa 
juuri siitä m i k ä  on mm. syy globaaliin mailmanlaajuisiin mehiläistuhoihin. Erityisen mielenkiintoista 
miten ohjelma kertoi kiistattomaksi syyksi kiertelemättä nimenomaan s ä t e i l y n , ja n y t  Arkansan 
kriittiseen eläintuhojen ydinkatastrofiin vastaillen! Juuri tässäkin siis vuosia esiin nostamani kylmät 
ydinvoimalatuhon faktani, varastoituvine säteilyfotoneineen kaikkineen lyövät läpi teräksisin vaarnoin. Ei 
tosiaankaan emää tarvitse ihmetellä m i k s i  USA armeija puuttui menneen syksyyn rankasti juuri 
maansa mehiläistutkijoiden saatua edellä kerrotut tuloksensa julki. 
                    -------------- 
 
Taivaan "kourasu"  
 
Nyt mennään 22.1.2011. Ilmakehässämme tapahtuu ydinaavikoitumista vailla vertaa. Mutta tänään 
illalla kello 18 näin jotain sellaista jota EN ole juuri aiemmin nähnyt. Syvän koboltin sineen loistavia 
pilviä. Värimaailma oli t o d e l l a  outo! Mukana kun oli vahva syvä sammaleen vihreä, tumma violetti 
myös. Oleellisinta oli miten taivaan vain lounainen kulmaus loisti värivaloaan pimeässä. Rakenteet tunki 
kuin ahnaat sormet taittuen kuin uivat fluoresoivat luusormet taivaan kanteen. P e l o t t a v a  kokemus! 
Koetin saada ilmiöstä kuvaa, mutta valovoima ei kunnolla riittänyt. No koetan valottaa toisin keinoin 
lisää. 
 
Mistä fyysikon silmin olisi kyse? No ei likimainkaan klassisisia revontulia. Vaan ionisoituvan taivaan 
rajummasta ionisaatiosta kertova kylmä katastrofi! Hapen O ionisaatioon tarvittava energia on 13,3eV, 
mutta violetin näin typpi-ionisaatioin tullessa mukaan tarvitaan paljon suurempaa 14,4eV ionisoivan 
säteilyn varastoon jääviä purskeita.  Eli kiteyttäen näkemäni ilmiö kertoi Euroopan, erityisesti Ruotsin 
ydinvoimaloiden tuoneen entistä tappavampaa säteilyionisaationsa kertymää maamme rajoille. Eli 
huomenna NSA lähettää seutukunnille entistä suuremmat chemtrailerikalustonsa! 
[/quote] 
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Volaa! No nyt nappasi fotous kantoon, tällaisen näin. Onko nähnyt tänä iltana kukaan muu? 
http://kuvaton.com/k/5mZ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5mZ.jpg[/img] 
            ----------- 
 
Massatuhot jatkuu. 
 
Pieni huomaamaton ilmoitus 8.2.2011. Magneetti: "Uraaninkaivuistaan kuuluisassa Kasazanissa mm. 
on sikäläisellä luonnonsuojelualueella tavattu peräti 12 000kpl kuollutta saiga- antilooppia. Kuin 
ohimennen uutisessa kerrottiin vuosittain mm. kuolevan peräti 5 miljardia lintua! Mutta kuten tapana, 
salatusta kuolleista miljoonista kaloista Ei vahingossakaan sanaa!" 
 
Se mikä tässä uutisoinnissa minua kiinnitti erityisesti huomiota, ettei tällaisia ilmoituksia päästetä läpi 
Suomen y h t e e n k ä ä n tiedotuskanavaan, saati lehteen, TV:hen ei mihinkään! Vaikka Arkansa 
lintujen ja kalojen massatuhot kiinnostaisivat suurta yleisöä kovasti. Erityisen mielenkiintoiseksi tämän 
tekee, koska uutisoinnissa kovasti väkisin koetettiin kertoa, ettei nyt massoittain ympäri maailmaa 
leviävissä hallitsemattomissa eläinkuolemissa ole m i t ä ä n erikoista! . Hetkinen siis minä ITSE olen 
toki nähnyt TVO:n ydinvoimaloissa päivittäin kuolevan satojen, jopa tuhansien pikkulintujen. 
Putoessaan pitkin voimalaitospihojen savupiippuhuuruissa kuolleena savuavina koppuroina 
poukkoillevan asvalttiin.  
 
Silti artikkelissa koetetaan maalailla ilmiötä "arkiseksi kemikalisaation tuhoiksi" yms. totaalisti valheeksi 
jo alkuaan tiedetyksi selittelyksi. Mutta ettei tässä olisi mitään "poikkeuksellista" kertookin sen, ettei 
säteilyionisaation kasvuun kuolevissa eläimissä ole mitään poikkeuksellista? Hupsista tosiaan. Ehkä on 
syytä kertoa, että uutispäivänä TVO:n ydinvoimaloitten päällä oli koko päivän kestänyt t o d e l l a  
massiiviset venäläisten säteilyionisaation chemtrailaamismyrkytykset. Eli ainakin tämä toiminta on JO 
saanut uudet myrkkyjensä käyttömääräykset. Katsotaan kuvia ja dokumentteja tältä päivältä. 
 
Kolme chemivanaa TVO:n yli luoteeseen: 
http://kuvaton.com/k/YYht.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YYht.jpg[/img] 
Kolme chemtrailervanaa läntienpäin: 
http://kuvaton.com/k/YYhx.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YYhx.jpg[/img] 
                -------- 
 
USA:n massaeläintuho  
 
9.3.2011. MTV3 teksti TV: USA:ssa taas kalojen massatuho. Yhdysvalloissa on sattunut jälleen kalojen 
massakuolema. Miljoonia kuolleita kaloja ajautui rantaan eilen Kalifornian Redondo Beachilla. Kuolleet 
kalat olivat enimmäkseen anjoviksia ja sardiineja. Kalojen mädäntymisen pelättiin aiheuttavan 
satamassa pian terveysongelman. kalojen kuolinsyytä selvitetään yhä." 
 
*Erityisen kuvaavaa tilanteelle on, miten Arkansas eläintuhojen jälkeen säteilyionisaatiota maahan 
mätkivien chemtrailaamisten lentojen loputtua oli tilanne olut hetken rauhallisempi. Nyt tämän vuoden 
2011 viikon 10 viikon alusta massiivisimmin startannut säteilyionisaatiomyrkytys alkoi tuottaa 
massatuhoräjähdyksiä v i i v e i t t ä ! 
 
 
 
640 FIN Tektoniikka. 
 
GTK:n kartoissa kerrotaan Olkiluodon kallioperäksi kiillegneissi. Lisäksi kerrotaan nimenomaan saaren 
kivestä löytyvän suuriakin violetin värisiä granaatteja. Kiinnostuin näiden kivimateriaalien sanomasta 
viestistä, kun TVO ja Posiva olivat YVA kokouksissaan erityisen käärmeissään, koska kerroin tämän 
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kiven olevan nimenomaan kiillegneissiä. Ydinyhtiöiden edustajat käyttivät erinäisiä "kiertoilmaisuja" 
kutsuen kiveä milloin miksikin migmatiittikiveksi. Miksi ihmeessä näin? 
  
Kokosin koosteen siitä mitä viestiä seudun Arevan tietojen mukaan mm. rakennuskiveksi kelpaamaton 
TVO:n voimalaseinämiensäkin killegneissi sitten oikeasti edustaa? Täyttyy sanoa, se mitä aiheesta 
löysin yksinkertaisesti j ä r k y t t i ! Olkiluotoseudun oseaanisessa länsi- itäsuuntaisissa Litoraanisen 
subuktiovyöhykkeensä, (oseaanisen tektonivajoamarotkon) sanomissa oli tarkoin kätkettynä maamme 
ydinturvallisuudelle keskeinen varoitusten sanoma. Jonka itse kiillegneissi paljasti olleen aluetta 
kartoittaneitten geologien tiedoissa ALUSTA ASTI! Yksinkertaisesti järkyttävää mitä pidemmälle luet 
koostettani. Sen lisäksi, että alue on epävakaan tektonirepeytymän keskus. 
  
 Olkiluodossa on olut pitkäikäinen, erityisen raju alue, jossa valtavat 5,5km korkeat itä länsisuunnan 
tulivuorijonot Olkiluodosta itään Lapijoellepäin. Saaden tektonista voimansa syvälle alleen Sorkan 
tektoniikkasaumasta syötetystä 2km syvämeripohjan valtamerilaatan sulaessa alleen muodostaen 
ominaisesti kiillegneissisiä vuorijonojaan. Tulivuorijonon taakse muodostui klassisessa mallissaan aina 
Poriin asti ulottuva ilmiölle ominainen hautavajoama. Eikä kyseessä olekaan mikään pieni, vaan peräti 
30km leveä ja ylivoimaisesti maailman SYVIN maanpäällinen hautavajoama! Maailman toiseksi syvin 
vain 420m Kuolleenmeren vajoama on tästä vain osia. Koska Olkiludon lävistävä Litoraanisauma on yli 
tuplaraju 1000m syvä! 
  
http://kuvaton.com/k/NLk.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/NLk.jpg[/img] 
              -------- 
 
Granaatit 
 
Huippua tällaisissa on huomata. TVO/Posiva tiesi jo paikkaansa valitessaan Olkiluodon olevan 
massiivisen oseaanisen valtamerilaatan vajoamisen subduktiopisteen törmäyssaumaa. Koska alueen 
huikean rajun tektoniikasta kertoivat kiistatonta kieltään murtuneet ja rajusti poimuttuneet 
KIILLEGNEISIvuoret! Erityisen rajuista myös pitkään jatkuneista tektoniikan laavavirroista keroo taas 
koko seudulla Ilavaisen kaltaisten saarien massiiviset violettiset granaattipuolijalokivien löydökset. 
Tämä kertoo miten Atlantin selänteen jatkuvasti kasvaneet paineet ovat tulivuoripohjia toistuvasti 
vioittaneet vuosimiljardit.  
 
Ei mikään ihme m i k s i maamme johtavimmat geologit kertoivat epävakaan Olkiluodon 
Litoraanitektoniikkasauman olevan 100kpl ydinjäteluolastovaihtoehdon u l k o p u o l e l l a ! Tällaisen 
totuuden esittäneet useammat maamme geologian professorit TVO Posivakonsortiot systemaattisesti 
heitti viroistaan ja härskisti julkisuudesta. Ihan selkeästä kansantajuisesta perusgeologiasta tässä toki 
on kyse. 
http://kuvaton.com/k/NrL.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/NqQ.jpg[/img] 
 
 
 
 

641. HISTORIK. 
 
Kim Fallstr in poppoo 
 
sfnet.tiede.fysiikka. Aika 2000< 
 

Nettien p蒿rikollinen, itse ydinkalmon p蒿
foorumiin "Kokoomuslaiset ydinvoiman asialla". Joukkioonsa rekrytoituja pahoja poikiaan: 

Sampo Smolander- Cerniss・majaillut tutkijaprofessori. Saastainen ja koppava kuin mik・ 
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Ilkka Karaila. H舅en roolinsa oli "alentua" kentt臾ontaktiin. Porukan touhupetteri, kunnes h舸itty蒿n 

kanssani kerta toisensa j舁keen hiiltyi todella. Tajutessaan, ettei vaan p舐j蒿 kanssani. 

・T舂・trion s 舊in poliisiiperustat tiedefoorumeiden 

sananvapaustuhoajiksi! 
________________________________________________________________ 
 
Koko kolmikon tarkoitus oli jo alusta asti, kuten minullekin alusta asti rehvastelivat: " Terrorisoida 

maamme neteist・pois k a i k k i  ne viherpiipert舸舩 

vastustamaan ydinylivaltaa. Kavereilla oli (Helsinki)- Turku- Oulu linjallaan erin臺si・poliisien rahasta 

neteiss・rehvastellen mainostamiaan pit舂i蒿n "ryhtilinjojaan ja kerhojaan". Koska heid舅 keskeinen 

sanomansa oli kaikin keinoin ajaa alas VAPAA tiedonv舁itys neteiss・ Joita silloin viel・ei heid舅m 

harmikseen kaikkia SUPO kyennyt 100% sensuroimaan. Toisin triolaisten terrorisoinneissaan kanssani 

toki k舸i! Minulta ei mennyt aikaa kuin reipas kuukausi, kun kolmikko kerta toisensa j舁keen joutui 

jalkoihini ja nollatuksi. Heilt・paloi paineissani lopullisesti p舐eet. 

 

 Klassisin malli heill・oli mm. julkisesti v臺tt蒿 ydinj舩ett・niin turvalliseksi alfas舩eilij臾si. Ett・sit・

voisi levitt蒿 huoletta salaa ihmisruokien tuottoon pelloille. Todellisuudessa ydinj舩e on n臾em舁l・

tappavaa, mutta mik蒿n ydinammatilaisten tiet舂・kylm・totuus ei n臺t・poliiseja toki h臺rinnyt. No 

varsin pian tajuttuaan loputtomat tappionsa kanssani ydinaiheissa, alkoivat n艙tt舸舖ti kaupata Oulusta 

p臺n rahaa vastaan myymi蒿n USA:n CIA:lta saamiaan ohjelmiaan. Niit・sitten "p臺vitettiin" ja niill・

rahastamiset paljastettiin surutta. Ohjelmillaan nimenomaan minun ylivertaiset vastaukset eiv舩 n臾yisi 

muille nettik艙tt臻ille. Sakki kielt艙tyikin jatkossa kommentoimasta joka AINOAA kirjoitustani. Lis臾si 

tosiaan silloin viel・olevinaan kokonaan sensuroimaton foorumi. Jota siis n舂・ydinrikolliset poliisit 

olivat SUPO palkattu kontrolloimaan. Kolmikolla EI olut tietysti mit蒿n k艙t舅

ydinteollisuudesta. He olivat siis pelkki・teoreetikkoja. Sit・vastoin seuraava kaksikko oli nimenomaan 

・  Heill・oli keskustelevampaa paljon realistisempaa ydinalan tietopohjaa kirjoitella 

ydinrealismista. Mutta koska olivat Forttumilaisia ydinala vei ja pojat k舖kyst・vikisi.  

 

Ari Paananen - ・ 

 

Inkinen- ・ 

Pauli Kein舅en- tuulivoim ・ 

 

Kunnes 2007 TVO:n johtaja Pertti Simola puuttui keskusteluihimme neteiss・her舩t舂蒿ni 

pahennukseen. Joulukuussa 2007 kolmikko ilmoitti pel舖tynein・johtonsa k舖kemin・l臧tev舅s・

lopullisesti nettikeskusteluista. Koska SUPO oli yksiselitteisesti ilmoittanut heille, ett・r i v i k i n 

keskustelua julkisesti neteiss・aiheisiini tiet臺si siit・eteenp臺n v舁 ・irtisanomisen syyt・ 

 

Niin en min・ 舂舅 kuusikon seitsikko "musta lammas", 

nimimerkilt蒿n Vastaaja. Jo nimimerkkins・ ainoa, joka EI esiintynyt nimell蒿 舅en olleen 

t舂舅 seitsikon se "hyv蒿 leikkiv・poliisi". H舅en roolinsa toki piti pisimp蒿n. Seitsikko kertoi olevansa 

samaa helsinkil臺skoulukuntaa ja tuntevansa toisensa. Mutta kun min・tulin kuvioon j蒿d臾seni 

mukaan ・ Jonkin ajan per舖t・h舅 paljastikin 

julkean poliisitaustansa. 
           ------- 
 

10 000V rajan syist・ 

 

Vaude, nytp・osasi Pasi- foorumin manoil pist蒿 蒿n! 

Tuossa aiemmin ihmettelinkin miksi yli 10 000V suurj舅nitelaitteet on kiellettyj・aiheita maamme 

viranomaistoimin. Nyt alkaa aihe aueta syyt ihan kunnolla. 

Ai nyt on suurj舅nitteell・ 舩eilykirjojen pel舩yimp蒿, a n t i m a t e r i a a ! 
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              ----- 

T臧det ja avaruus. Maa  

13.01.2011Sakari Nummila 

舸i・

antimateriasuihkuja on onnistuttu havaitsemaan ensimm臺st・kertaa. Tutkijat uskovat 

antimateriahiukkasten syntyv舅 ukkosmyrskyiss・  

http://kuvaton.com/k/5GX.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5GX.jpg[/img] 
 

"Signaalit ovat ensimm臺nen suora todiste siit・ ett・ukkosmyrskyt tuottavat antimateriasuihkuja", 

kertoo tutkimuksessa mukana ollut Michael Briggs Alabaman yliopistosta.  
 

Suihkut havaittiin Nasan Fermi-avaruusteleskoopilla. Ainakin yhdess・tapauksessa antimateriasuihku 

jatkoi teleskoopin ohi niin sanottuun heijastuspisteeseen, k蒿ntyi takaisin ja osui avaruusteleskooppiin 

 

Briggs k ・Seattlessa pidett舸舖s・Yhdysvaltain t臧titieteellisen seuran AAS:n kokouksessa. 

Aiheesta lis蒿 Nasa (englanniksi) 

               -- 

Lis臾si t舖s・manoilin esiin alkujaan ottamassa aiheessa on historian mykist舸蒿 havinaa. Koska t舂・

rottiin olevan maailmassa ensimm臺nen havannoinin kerta! Kuten n臺ss・aina. 

舁 舖ti 2011 Arkansasin makaaberien el臺ntuhojen s舩eilyj舁jilleen 

kertoo kansalleen mist・on kyse. 

 

Ilmakeh舂me j a t k u v a s t i  nousevat taustas舩eilyn 10- kertaistumiset n臾yv舩 n臺ss・suoraan. Ei 

ole kulunut aikaa kuin muutama vuosi, kun tiededokumenteissa kerrottiin ydinvoimaloitten vuotojen s舩

eilytasokasvujen muuntaneen ilmat l舸ist舸舩 ukkoset sekund蒿

puhuttiin ・sensaatiomaisista ennen mittaamattomista 

・ Aikaa n臺st・ja alati lis蒿ntyvist・s舩eilytaustojemme kasvujen pahentumisista on p蒿

舂・materiaalien dokumentointi kertoo siit・miten 

ilmakeh蒿mme ydinvoimaloista vuotavat s舩eilyenergioitten kertym舩 voidaan konkretisoiden todentaa. 

               -- 

S舩eilyss・on perimm舁t蒿n 舁 舅 yksinkertaisesta perustasta kyse. Mit・rajummin 

hallitsemattomien reaktorip蒿 舩eilyfotonointien energiaa varastoituu atomeihin esim. nykytyyliin 

ilmakeh蒿mme. Sit・rajumpia s舩eilyn sekuind蒿risi・reaktioita siin・ 臧d蒿n jatkossa 

tapahtuvan. 
 

Kyse on siit・miten Einstein laski ilmalkeh舂me typen kriittisen energiamassan reaktiokasvujen 

aikataulunsa jo 30-luvuilla Alamosissa. Kuta l臧emp舅・t舂舅 yht舁 ・l

臧emm舖 fissioivan reaktorin s舩 ・ antiainetta. Olen 

varma, ettei gammaavat taivaankantemme v o i  olla en蒿 kaukana. . .   

               ------------ 
 

SUPO ylitt舂舩  

 

Tuskin on maassamme en蒿 ket蒿n, joka ei tiet臺si, ett・SUPO on paikka jossa poliisit jo toisiaan sy・

sellaisella paineellaan, ettei firmaan halua en蒿 kytkeyty・julkisesti kukan. SUPO on milloin peitellyt 

rikollisia STASI- listojaan. Milloin k舐臧t舅yt toinen toistaan oudommista lahjuksiensa ja laittomien 

huumekauppojensa yms. diilaamisista. Kuinka ollakaan L舅si- Suomi 21.1.2011: 

 

KRP:n ep臺ltyj・valeostoja EI tutkita! Helsinki Piia Lehto STT. Keskusrikospoliisin valeostoja ei edes 

tutkita. Kihlakunnan syytt臻・Tapio M臾inen p蒿tti asiasta. KRP:n ep臺ltiin tehneen valeostojaan pk- 

seudulla 1996- ・katsottiin POLIISIN k艙tt舅

huumeostoissaan laittomalla tavalla. Tapaus johti per舩
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tehneen mukaan oli v a h v o j a  syit・ep臺ll・ ett・keskusrikospoliisi tilasi h舅en v舁ityksell・mm. 1 

舅 

poliisi oli tilannut muilta suuria m蒿ri・ ・lueteltiin kolmetoista 

poliisia, joiden osuutta selviteltiin.  
 

Vinkkimies kertoi antaneensa poliisille vinkkej・huumeista sen j舁keen, kun niit・oli h舅elle tarjottu.  

Jutussa oli kyse v臺tteest・ ett・poliisi olisi varoittanut er蒿n huume- er舅 vastaanottajaa ja asia oli 

painettu villaiselle 2001.  Jutussa ep臺ltiin mm. 2006 k艙 ・ Saaden mm. 

poliisitietoja salaisista menetelmist・ Oikeus kielt艙tyi antamasta tuomiota, vaikka laiton ulkopuolisten k

艙tt・KRP:n huumeasioissa olikin laiton "talon tapa!" M臾inen toteaa, ett・korkein oikeus piti 

perusasetelmaltaan t舖s・ ・esitetyn kaltaista tilannetta kiellettyn・jo vuona 2000. 

Vinkkimiest・koskevat s蒿 舩tiin poliisilakiin kuitenkin vasta 2005." 

 

*Uskomatonta! Kaikesta n臾ee, ettei SUPO est・omiaan, vaikka tekisiv舩 mit・rikoksiaan tahansa. 

Lahjotut ja korruptoidut tuomarit n艙tt舸舩 esimerkki・siit・miten totalit蒿risen korruptoitu maamme 

koko poliisiviranomaisportaat on. Anne hﾖlmlundin SUPO EI voisi olla moraaliltaan ep舂蒿r臺sempi. 

Mit・artikkelista pist蒿 silm蒿n kertoo miten Suomen SUPO "addiktoi" virkaportaisiinsa loputtomiin lis蒿 

臾i蒿n? Ala kokoaa n臧dysti henkipattoja, koska SUPO- palkollisilla on t艙

sin lain takaamat ja avoimet piikit huumehommiinsa ja trokaaminen takaa hyv舩 ansionlis舩! Aivan 

uskomatonta moraalittomuutta kaikkineen 
 

Mietin t舁laisen artikkelin kauhujen edess・voinko keksi・mi t ・・n  vastaavia ammattinimikkeit・ 

Jotka olisivat kansan silmiss・menett舅eet arvostustaan niin rajusti kuin SUPO:n edustama 

valtiorikollisuus? 1990- ・samaa tahtia, kuin Nokian kurssi. 

Toinen ryhmittym・ ・arvostus. Viel・1970-luvuiolla menness舅i 

TVO 舅 kuin tunkua. Arvostus Suomessa niin kova, ett・jopa tuhansista 

suomalaismiehitykset. Kun S臧 - oikeudet 1980-luvuilla alkoi vapaa pudotus. 

Palkkatasot alkoivat systemaattisesti romahtaa arvostuksen kadotessa. 
 

 臺set s舩

kerroinkin auliisti, kes臧arjoittelijoille. Ettei kannata tulla ydinorjaksi tappamaan itse蒿n s舩 蒿n 

alle 60v kuten alallani alinomaa tapahtuu! Oppini meni perille legendaarisen hyvin!) 1990- luvulla 

・TVO EI en蒿 saanut lainkaan! OL- i 

saanut en蒿 臾e・  

 

・ 臾isin 

ulkomailta! 2011 tultaessa jatkuvista ongelmistaan kuulu OL- 

3 % luokkiin romahtanut pel舩ty ja 

on muutettu KRP:n tapaan kansainv舁isten mafiosojen, poliisien suojaamaksi korruption rikossaareksi. 

lemana 
ovat suurin motiivi tulla alipalkkaorjiksi. Ydinorja on kirosana massamme. Mutta silti kaikkein 

korruptoinnin kuningasosaaja ja syyst・on KRP/ SUPO! 

 
 
 

642. Friikkiä 
 
SbuugII! 
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Enpä usko, että koko maassamme on kenelläkään "käytettävissään tarvittaessa" AITOJA 
ydinvoimalaan liittyviä laitteistoja. Minulla toki on. Siksi on mielenkiintoista esitellä niistä teille myös 
kuvia. Otetaan eka kuva , ja arvoitusta kehiin m i k ä  tämä on? 
http://kuvaton.com/k/Nct.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Nct.jpg[/img] 
 
Kyseinen osa on siis, no voidaan sanoa niin keskeinen ydinvoimalan turvalaite, että ihan hirvittää. Mutta 
kertokaa minulle tosiaan mikä? (Ennen kaikkea ollessaan 1m mittainen kanki.) 
 
Pistetään nyt toinenkin raskaansarjan osa. Siinä näkyvät koodit kertovat sen olevan niinikää TVO:n 
ydinvoimalan osaa. Tärkeä topparilaippa ja Aisia on mutta tuskin aukeaa osaavammallekaan mistä. 
http://kuvaton.com/k/Ncx.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ncx.jpg[/img] 
               ---- 
 
TVO friik 
 
TVO:ssa on ankaran kovat kuvauskiellot kaikkialla voimala- alueillaan. Muistan muutamia tapauksia, 
kun kaverit koettivat tehdä töitään kuvaamalla kohteitaan. Välittömästi SUPO sipaisi silmille. Ihmettelin 
toki, miksi tällaisiin toimiin ydinteollisuus ryhtyi. Mutta katsokaa tovi näitä a i t o j a  maamme 
harvinaisempia kuvamateriaalejani TVO:n käyttämistä laitteistoista. Ihmisille ei yksinkertaisestin haluta 
kertoa, miten TVO:n laitosten tekniikkansa on 70-luvulta ja todella, t o d e l l a  vanhakantaista, ja 
jälkeenmjääneisyydessään klassista! Itse asiassa TVO:n käyttämä tekniikka on niin ala- arvoista ja 
vanhentunutta, että naurattaa. Otetaan muutama valaiseva esimerkki. Esim. TVO:n elintärkeitä 
generaattorien, omakäyttömuuntajien, reaktorien elintärkeitä suojalaitteita hoideltiin, koeajettiin, 
kalibroidaan tällaisilla "ydinavaruusaikamme" ASEA laitteistoilla: 
 
http://kuvaton.com/k/5Ge.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5Ge.jpg[/img] 
 
Huomatkaa valmistajan uniikki logo ASEA. Vanhaa kunnon sota-aikaista rättibakeliittia, jee tällaisilla a i 
d o i l l a TVO:n laitteistoilla kun panee tuhansien megawattien reaktoreitaan vaateriin. Niin on sen 
jälkeen varmaan tietoinen siitä m i s t ä  TVO:n keskiaikainen energiateollisuutensa ulkomuseo on 
rakentunut. Jos joku tosiaan uskoo, että tällaiset laitteet on TVO:n 70-lukuperustassaan joku poikkeus. 
Niin toki voin tuoda eteenne myös TVO:n tekniikkansa keskiaikaista ulkomuseoittensa ydintekniikkaa. 
Todellakin, laitoksien sydän sykkii aikalaiselle aidossa 70-luvunsa hengessä. Vaikka näillä uniikeilla 
tietokäsittelylaitteistoillaan, silvuplee vaan: 
 
http://kuvaton.com/k/5GR.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5GR.jpg[/img] 
 
Hetken kun näitä katselee, ei oikein tiedä itkeäkö vai nauraa ydinyhtiön tekniikan onnetonta 
romuisempaa reaaliaikaisuuttaan. Mutta ainakin se alkaa selvitä. Miksi TVO tykkää kyttyrää näistä 
laitteistaan otetuista aidoista aidoimmista ja siksi aivan sensaatiomaisen harvinaisista 
dokumentaatioistani. Koska juuri, niin tosiaan tällaisesta jälkeinjääneisyydestä ydinyhtiömme 
tekniikassaan juuri sikiää nykyiosen osaamattomuuttaan! 
 
TVO Friikiä Pasi foorumissa 
 
[quote author=manoil link=topic=7910.msg60737#msg60737 date=1295427465] 
Ettei vaan nuo kuvat ole sieltä 70-luvulta, kun olit töissä sieltä. Silloin tuo tietokone oli viimeistä huutoa. 
Ja ASEA:ssa on tutkittu, että säteilyeroosio ei pure kovakumiin, eikä rättibakeliittiin, siksi niitä käytetään 
tällaisissa huipputärkeissä laitteissa![/quote] 
 
Kuten Silminnäkijäraportissanikin alleviivattiin pitkälle 2000- luvuille TOKI yhä kykenen toimittamaan 
TVO:n realimaailman tilannemontasheja. 70- luvun tekniikkaansa kun ydinala on ja PYSYY naimisissa. 
Eikä tässä t o k i ammattiosaajille ole mikään "todellinen" ongelma vaikka TVO muutamia 
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valokuvaussessioita kykeni harmiksemme myös estämään. Mutta hei nautitaan siitä reaalikuvituksesta 
jonka olen teille kyennyt preparoimaan. Koska koko MAILMASSA nää ON sensaatiomaisen uniikkeja.  
 
Otetaan lisävarustetta. Lisäkseni ani harva tietää miksi Palme oli piikki USA:n ydinalan lihassa 
ASEA:nsa kanssa? Palme sinnitteli maailmaan kolmatta ydinvaltiomahtiaan, joka olisi riippumaton 
ennen kaikkea USA ydin impperiualismista ja sai maksaa siitä hengellään. Äärimmäisen kuvaavaa 
olikin, miten tämä hanke lepää Norjalaisessa NATO valtion tuottamassa keskeisessä tietoklusterissa. 
tämä seuraava TVO:n kuvani kertoo mistä firmasta puhun, Norsk Datasta AB: 
 
http://kuvaton.com/k/5Sr.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5Sr.jpg[/img] 
 
Tällaisia TVO:n perustekniikkansa laitteistoista otetut kuvat ovat vähintään yhtä harvinaisia kuin 
korruptoitumaton suomalainen poliisi. Näistä laitteista EI ole saanut kuvan kuvaa ottaa. Mutta tässä 
näitä nyt kuitenkin on kasapäin osaajilla! 
 
ASEA atom kehitteli erittäin pitkälle vietyjä piirilevytekniikoitaan, jopa aikaansa edellä olevista ns. 
Wiretrap tekniikkansa oli maailmankuulua tinavapaata liitostekniikkaa. ASEA:n käyttämissä 
piirilevykorteissaan on leimallista mm. erittäin paksut ruskeat "uunilakkaukset". Tässä aivan 
ainutlaatuista dokumentaatiota mistä on kyse. 
http://kuvaton.com/k/5Sq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5Sq.jpg[/img] 
 
Yhä epäileville vielä tarkka uniikki ASEA:n  dokumenttilappu suoraan TVO:n salatuimmista arkistojensa 
kätköistä.  
http://kuvaton.com/k/5Sb.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5Sb.jpg[/img] 
 
Tietysti minulla on avoimet ovet voimalassa kaikkialle ja dokumentaatiot esittää myös maamme 
tarkimmin salatuista TVO:n ns. vartiokeskuksien materiaaleista myös. Tässä ultrasalatuinta pari 
näppärää kuvausta siitä millaista laitteistoja sinne toimitti mm.Tamperelainen  Aspo. Turha korostaa, 
että jälleen kerran maailman ensi-iltamateriaalia: 
http://kuvaton.com/k/5Sc.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5Sc.jpg[/img] 
 
Kirjallisuudesta toki myös löytyy merittäin. 
http://kuvaton.com/k/5S7.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5S7.jpg[/img] 
 
TVO:n tekniikalle kautta linjan on leimallista sen hengenvaarallinen jälkeenjääneisyys kauas 
reaalimaailmastamme. 70- luvulle kun systeeminsä on rakennettu. Ihmisten on tosiaan aika alkaa 
ymmärtämään miksi ydinvoimaloitten ehdottomaksi kattoiäksi ASEA rajasi 25- 30vuotta. Koska 
laitteistot on kerta kaikkiaan aikansa eläneitä menneisyyden reliikkejä, sen jälkeen näitten käyttö on 
miljoonien ja miljoonien ihmishengillä todellista järjenköyhää venäläistä rulettia. 
               -------- 
 
TVO friik 3.DC 4-20mA Pt- 100. 
 
Sain niin kovan kiinnostuksen maailmalta näistä ULTRAsalatuista TVO:n 50v takaisen ajan syömien 
nykytekniikkojensa esittelykuvistani, että pyydettiin kasapäin lisää maailmalta koskaan aiemmin 
julkaisemattomia kuva-arkistojani. Eli toki, toki. (Onneksemme minulla on dokumentoituna lukuisasti 
pitkin maatamme turvaan arkistoimiani v u o s i e n  määrätietoisen ydinopiskelemisten ja TVO:n 
kansainvälisin opiskeluinsa patistamien materiaalien virannomaistahoilta suojatut salaiset ehtymättömät 
dokumentaatiomateriaalini. Nauttikaa, näitä ette ole missään ennen nähneet!) 
 
ASEA kehittäessään tätä TVO:lle myymäänsä ydintekniikkaa generoi kovinkin monniaita Ruotsin 
ydinaseteollisuutensa protektionismiinsa sopivia erikoisstandardejaan. Yksi TVO:n suoja- ja 
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turvalaitteiston keskeisin anturointistandardi oli ns. 4- 20mA DC tasavirtaviestinormaalit. Pt- 100 
teknisstandardiensa anturointeineen kaikkineen. Edustaen TVO:n OL-1 ja OL- 2 nyt tärkeimmäksi 
jämähtänyttä menneisyyden tekniikka. Jota EI luonnollisesti livenä ole koskaan ydinalan salaisuuksina 
sen ulkopuolella suotu näytettävän. Nyt siis näytetään ja kaikille! Hatusta kiinni, tutustumaan millaisten 
aikansa eläneitten menneisyyksien haamujen varassa maapalleromme halkaisun suojailluusiot 
ydinvoimin yhä lepää. Ensin tämä maankuulu 4- 20mA transmitterilaitteisto ulkoa. Ennen kaikkea siis 
ASEA/ TVO- atomin UNIIKKI: 
http://kuvaton.com/k/5Xj.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5Xj.jpg[/img] 
 
Toki kiinnostavinta ovat värkin keskiaikaiset sisussalaisuudet, ja muuta kun kansi auki: 
http://kuvaton.com/k/5XW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5XW.jpg[/img] 
 
Sbuugii, mitä? Muuta kun ASEA:n klassiset y741 nelos metallikurikomparaattorivahvistimet raakasti 
vaan esille. Nyt YDIN- salaisuudet ovat halpaa hupia: 
http://kuvaton.com/k/5Xu.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5Xu.jpg[/img] 
                --------- 
 
TVO TURVALAITTEET os1. 
 
Tulemme OL-1 laitoksen konttoriosaan. Oikealta portaat ylös toiseen kerrokseen. Heti jyrkkä mutka 
kaartaen vasemmalle. Sieltä löydämme rakennuksen Vk- keskuksen, jonne lisäkseni ei olekaan TVO:n 
orjilla asiaa kuin puolisen tusinalla. No millaisia laitteistoja siellä sitten on? Yksinäinen lasittomaan 
bunkkeriinsa, lasittuneeseen poissaolokatseeseensa eristäytynyt Securitas- vartija löytyy 
puolikaariensa keskustuoliltaan.  Tekee siellä unettavan ylipitkiä laittomia 12h työvuorojaan putkeen 
kuukaudesta toiseen.  
 
Osa turhautuneista vartijoista esim. keskittyy anabolisista steroideista kuuluun kehonrakennukseen. 
Aivojahan EI tunnetusti tällaisissa lähinnä POLIISI- toimissa tarvita. Ajattelukyky on aina TVO:lla silkka 
rasite. Jotkut ratkaisevat dilemman kunnon SUPO- tyyliin. Pumpaten kehonsa täyteen ties mitä 
"aineita". Paljon kulkee juttuja mm. Venäjältä salakuljetettavista anabolisista yms.. Näillä kehon 
kulttuuria palvovassa sotaydinkulttuureissa voi näppärästi polttaa aivonsa pellolle. Ja TVO:n johto 
kiittää auliisti tästä "uhrautuvuudesta". Ryyppääminen juhlapöytiensä alle harvase ilta ydinfirman 
piikkkiin puolestaan on erityisestin yhtiön johdon vaalima peruskivijalka. Ruotsissa ilmiö pääsi oikein 
kullattuihin julkisraameihin. Suomessa lehdet ei uskaltautuneet tällaisiin. TVO perusti saarensa 
lounaiskulmaan oman tyttökauppansa "kutumatalikon" pyöröhirsisen turvekattoisen "onnelansa". Varsin 
pian paikka tulee kuuluisaksi kortonkien tukkimista viemäreissään ja mm. pakettiautolla tuoduistaan 
päivittäisviinan annoksistaan. 
 
 Kuitenkin vartiokeskuksen tällä kertaa täyttää kehonrakentajien mikroaaltouunista leijuva tuttu, hirveän 
hajuinen Norjan turska-aterian katku.  Vartijan tehtävä on valvoa kerroksittain kattoon asti puolikaareen 
ladotuista värimonitoreistaan. Kaikkia satoja TVO:n seutuvilla olevia käsin ja osin automaattisestikin 
ohjattavia valvontakameroitaan. Zuumailla josko olisi tullut uusia hehkeitä, vetäviä 
kesäharjoittelijatyttöjä. Tai kenties päästäkseen alueelle pesiytyvään poliisin TVO:n erikoisalueilleen 
suojaamiin kansainvälisiin huumekauppiaiden "osingonjaoille" kamerakontakteistaan. 
 
 Yhtä kaikki kameroita ohjataan mm. tilaisin menneisyyksien laitteistoin. Sanomatta selvää, ettei näistä 
70-luivun ajan syömistä matriiseista ole kuin rikkoutumaan alinomaa. Koska tekniikka on ajat sitten 
kaikkialta oikeista laitoksista hyllytettyä. Varaosiensa saanti luonnollisesti mahdottomuus. Mutta TVO 
tapansa mukaan paskat välittää siitä toteutuuko vartiointi puolitehoilla. Tai tuskin lainkaan. Mutta livenä 
näistä keskustellaan: 
http://kuvaton.com/k/51Q.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/51Q.jpg[/img] 
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Kuvien ottaminen on todella riskaabelia, mutta. Kyseisillä materiaaleilla tiedän olevan "pian" enemmän 
kuin kovaa kysyntää. Katsotaan näitä tarkemmin, siis mitä ihmettä? 
http://kuvaton.com/k/51A.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/51A.jpg[/img] 
 
Yhtäkkiä kuuluu Vk:ssa raastavat yleishälytykset! Paloautoja ja ambulansseja mataa monitoreihin OL-1 
laitoksen piha turpeaksi. Vartija hätääntyy silmin nähden. Tuskaisesti tajuan jälleen kerran työkaverini, 
ehkä useapi on jäänyt ydinsäteilyn kuolettavan ikituhon alle. Alan tuntea oloni vellovan epävarmaksi 
altani palavassa ydinvoimalassa. Kokoan kiirehtimättä kamerani vähin äänin. Kimpsuni ja kimpsuni 
laukkuun. Törkkään morot hikihelmehtivälle vartijalle. Huiskaisten keskiaikaiseen tekniikkaansa 
perustuvaan ovenpielen moottoroituun lukulaitteeseen magneettikorttini. Josta vielä kuvaa lopuksi: 
http://kuvaton.com/k/51W.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/51W.jpg[/img] 
 
PS. Iso osa  TVO:n laitteistoista perustuvat hienomekaanisiin mureneviin, likastuviin ja epävarmentuviin 
ratkaisuihin. Yhtään ei haittaa vaikkei niihin osia ole saanut vuosikymmeniin. Koska ainahan voi vaatia 
hätäsuojakeinokseen työorjiltaan salassapitovaateita sisäministeriön SUPO- gankstoilta. Tai voi vain 
polkea työväkeään silmittömällä poliisiväkivallaallaan kunnon IAEA- tyyliin. Vaikenemaan kaikesta 
kokemastaan lahjotun, kiristetyn lehdistön hiljentäen. 
                ---------- 
 
Tulihan se kleptokin. . . 
 
[quote author=manoil link=topic=7910.msg60889#msg60889 date=1295525356] 
Mutta Arto taitaa olla kleptomaani. Paljon TVO:n tavaraa on tarttunut liiveihin. Saattaa olla, että niistä 
liiveihin tarttuneista "jutskista" kokoaisi melkein oman ydinvoimalan!  :-\  
[/quote] 
 
Tulihan se sieltä kun aikani odotin! 
 
- Eli TE sielä SUPO:ssa olette aikanne tutkittuanne sitten viimein oivaltaneet, että AITOA KAMAA! 
Kuten mulla AINA ja tutun varmasti. 8) 
 
- Sitten tuli nopopäillenne mieliin, että miten h i t o s s a ? On sisäministeriön ultrasalaisuudet kenen 
tahans käytettävissä? 
 
- Kirjoitinkin jo l a a j o i s t a  omakuva- arkistointiverkostoistamme jo vuosikymmenten ajoilta. 
 
Otetaampa sitten lisää lähestymiskanavia. TVO- maailman haukutuimman OL-3 mokan tekijänä 
tunnetaan myös maailman korruptoidumman STUK- voitelujen ydinhallintonsa kautta. TVO esim. 
ujuttaa laistamme paskaa piittaamatta laitoksistaan autonkuormittain säteilyssään tuhoutuvaa 
krääsäänsä t a u o t t a . TVO esimerkiksi pesettää säteilysaastoissan rypeviä koneikkojaan s u r u t t a  
mm. ulkona pihamaillaan yms.. Otetaan joku nyrkkifirma kuulema painepesureineen sumuttamaan 
säteilyn täyttämiä paskakasojaan avoviemäriin Olkiluodossa! Hommaa tekevillä orjilla EI ole harmainta 
suojavarustetta, saati tietoa siitä missä rikoskaalauksessa mennään. Kuumat plutoniumhiukkaset vaan 
levitetään maailman tuuliin mitä konkreettisemmin, vaikka väkisin junalasteinaan! 
 
Ydinsäteilyyn tapettavat orjat siis ns. "puhdistavat" laittomasti näitä TVO:n syytämiä säteilyn pilaamia 
romukasojaan s u r u t t a . Josta ne SUPO/ STUK voiteluin ruhjotaan jatkoon maailmallemme. 
Kierrätyksiin lastemme ruokatehtaitten koneenosiksi ja putkistoihin asti. Pääasia IAEA:n kiima tappaa 
säteilyin ja myrkyttää toteutetaan maassamme innolla.  Mm.  pitkin maakuntiemme metallien välittäjille! 
Osaava ja pystyvä sitten voi tunnistaa noita vaaralaitteitanne milloin Oulusta, milloin Kerimäeltä, 
Lappenrannan romupajoista. . .  Ihan mistä vaan. 
 
Bongarilla on kuitenkin oltava toki hyvän kameransa lisäksi y k s i  keskeinen ominaisuus. Kyky 
tunnistaa ja osata yhdistää näkemäänsä REAALIAIKAISTA materiaalivirtaa ydinyhtiöitten  jatkuvin 
rikollisiin toimiinsa! Minulla se ominaisuus toki ON! Mikä hulppeampaa mm. tällaisiin ydinalan in time 
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vakoilureitteihin ETTE mahda yhtään mitään! Ette toki mahda kymmeneen muuhunkaan 
tietovuotokanaviin. Mutta sanon näitä opiksi ja ojennukseksi kuitenkin. 
              --------- 
 
Generaattorin mg. TVO friik os.4. 
 
Nyt päästään sitten yleisön pyynnöstä varsinaiseen asiaan. TVO:n ASEA:lta ostamien laitteistojensa 
varsinainen kompastuskivi on juuri vanhentuneen, kuluvan hienomekaanisten laitteistojensa 
poistuminen kaikkialta käytöstä. Ne on korvattu sivistyneissä voimaloissa staattisilla elektronisilla 
aikapäiviä sitten. Vaan ei toki menneisyytensä vangitsemassa TVO:ssa. Jo relekoestusjutuissani 
kerroin miten TVO:lla on ollut systemaattisesti k a i k k i kaikkein keskeisimmät ydinlaitteistonsa 
suojasysteemit yksinkertaisina! Kuulitte oikein. Monissa kojeistoissaan TVO:lla on toki A, B, C, D- 
subien 4- kertainen varmistus lumeeksi. Mutta EI toki kaikkein keskeisimmissään! Tiedän nämä koska 
niitä olen vuosikymmenet omin opein ja käsini huoltanut. Valitettavan vähän aiheesta on olut 
valokuvattua dokumentaatiota. Mutta ehkä viimein sekin onnistuu. Mene ja tiedä? 
 
TVO:n ydinvoimalassa on vain ja ainoastaan mm. 1kpl generaattori, turbiinilaitteistot. Toisin kun esim. 
Loviisassa 2kpl/ laitos. Sen lisäksi, että riskit näin moninkertaistuvat saadaan tällä TVO:n hasardilla 
myös laajasti kaikki muukin ydinlaitteisto yhden ainokaisen korttinsa varaan hengenvaaralliseksi. Koska 
TVO:lla on vain 1kpl generaattori, on siinä myös kaikki muut oheiskojeistot huippuriskillä yksinkertaisia 
ja totaalin varmistamattomia. Ainoa asia mikä on viidesti varjeltuna on ydinalan tyyliin työorjien pakot 
vaieta näistä huutavista megariskeistä. Siksi jälleen kerran voin esitellä maailman ensi- iltaan TVO:n 
generaattorin magnetointilaitteiston elintärkeän n. "helipot säätölaitteen". Aitona, uniikkina ja tuskaisen 
livenä! Mikä tuskin tulee yllätyksenä 100 % menneenajan kuuluvana mekaanisena? Pölynsä keskellä ja 
säteilyn ioninaatioiden silpomana tästäkin koneesta osia on useasti jouduttu vaihtamaan. Muta mitä sen 
on väliä, koska IAEA ja SUPO pitävät asiat julkisuudelta tarkassa sensuurissaan. Mutta hetimmiten 
kuva laitteesta: 
 
http://kuvaton.com/k/507.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/507.jpg[/img] 
 
Oikealla reunalla näette erittäin ohuesta kanthal vastuslangasta kootut kaksi potentiometriä. Niillä 
säädetään akselia vääntäen koko voimalan keskeisin generaattorin magnetointi. Toisinaan mekaaninen 
kontaktin laahain saa likaa. Lanka kenties katkeaa ja hallitsemattomasti ryntäävä generaattori rynnistää 
ulvoen ylikierroksille. Jos ei nyt välttämättä ihan Tshernoksi. Niin ainakin "jännää" tekemään niin 
valvomon orjille, kuin katkoessaan kymmenien maamme prosessien paperirainoja yms.. Saattaen 17 
sairaalan sydänkeuhkokoneessa olevat välittömään hengenvaaraan sähkäverkkostoistamme 
irtoamisista tehoheiluntoineen. Mutta mitäs turhista tuumaa TVO. Joka ei näistä toistuvista 
ongelmistaan pätkää välitä. 
 
 Niin vaan lähti TVO:n viimeisimmistä seisokeista pyyntö lähettää tuhansien arvoinen maailman 
viimeinen mekaaninen helipot potikka jostain Ruotsin romuttamoista pikapikana maahamme. Jossa 
alas rusikoitu ydinkirnu jätti -10 % energiavajeet roikkumaan. Toki laitteissa on paljon muutakin 
kestämätöntä. Mustista potikoista kuvassamme akselia pitkin vasemmalle. Huomaamme reitillä lukuisia 
mekaanisia rajakytkimiä laahaamassa kalibroitavia säätöalgoritmiensa herkkää herkempiä 
rajakytkimiään. 3mm kiristysruuvi toki löystyy ja TAAS mennään kuin kuuraketilla. Niin tai ehkä D- 
rakennukseen öksyilee illan hämystä pikkuinen peltohiiri. Joka nakertaa kuvan Haniwelin mikrokytkimet 
palasiksi. 
 
 Tärinät voimalassa toki löystyttävät miten sattuu typerästi varmistamattomat sokeripalojen ruuvit, mutta 
kuka uskaltaa kyseenalaistaa? Ehkä pari säteilyn ionisoimaa plutoniumista kuumaa hiukkasta tekee 
tuhoisat tapansa kyhäelmässä. . . Noo kuka näistä välittää. Pääasia on sumuttaa kansalle, kaikki toimii 
ja ON vähintään 4- kertaa varmistettua. Näinhän siis EI toden totta ole! Sen me TVO:n syvän 
sisäpiiriläiset karusti olemme aina tienneet todeksi. Mutta kerropa se lehdistölle? Silloin ydinturvassa 
räjähdetään kostanenkeleineen poliisitoimiin! Vaan lisää kuvia säätäjää ohjaavasta sodanaikaiseen 
tekniikkastaan.  Perustuen kuluvaan hiiliharjaiseen tasavirtamoottorikäyttöön. Siinäpä sielukas, 
epävakauden huipun PI- säätäjä livenä: 
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http://kuvaton.com/k/5tQ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5tQ.jpg[/img] 
 
Ei tarvita kuin tippa rikkonaiselta, säteilyn syömältä notkuvalta D- rakennuksen pikihuopakattopapereilta 
vettä tällaisiin 100 % varmistamattomiin kojeistoihin. Siihen räjähtää illuusiot ydinalan 
erinomaisuuksista. On erityisen arvokasta silti huomata, näistä jatkuvista TVO:n ja ydinalan hasardeista 
sentään uskaltaa ään i hiljaisuuksien YDIN- kuiluista faktojaan julkaista. Siitä huolimatta, miten 
kimppuunsa näistä kiistattomista dokumentaatioistaan saa sisäministeriön satapäiset leijonana ärjyvät 
viranomaisten moraalittomat aiheesta m i t ä ä n tietämättömät armeijakunnat. Lehdistöt, TV, radio 
vaikenee kun hiiri lapasessa, mutta minä se vaan IAEA:n piikkinä lihassa jaksan dokumentoida faktoja 
kansan tajuttavaksi. 
             -------- 
 
Vidiconi. 
 
Tyhjiöön ja sisältämänsä elektroniputken ja elektronitykkiinsä perustuva laite on kadonnutta 
kansanperinnettä. Juuri siksi erittäin mielenkiintoinen, vähän tunnettu kohde tutkittaessa säteilyfotonien 
energian siirtymistä ja taltioitumista eri alkuaineisiin. Kuvaputken edessä on erittäin hienorakeinen 
kaliummetalliin perustuva kalvo. 
 
 Josta fotonisäteilyjen paineen energiakertymät tuottavat ionisoiden elektroneja kuvaputken sisään. 
Sieltä ne rasteriperiaatteella, kuten TV- kuvaputkessa elektronitykillä kotaan ja mitataan niiden 
säteilyfotonien energiatasot kertyneitten, varastoituneitten elektronien virtasuhteella. Laitteen periaate 
toi Einsteinille Nobelin juuri säteilytutkimuksistaan, joten arvokas keksintö. Ennen kaikkea kertoessaan 
säteilyn kiistellyistä ja todettavista varastoitumisista. Alaa kirjallisuudesta: 
 
http://kuvaton.com/k/5bY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5bY.jpg[/img] 
 
Ylisilmäys kyseisestä laitteesta: 
http://kuvaton.com/k/5by.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5by.jpg[/img] 
 
Muutama kuva laitteen kantaliitospäästä ja elektronitykistään: 
http://kuvaton.com/k/5bl.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5bl.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/5bO.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5bO.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/5bj.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5bj.jpg[/img] 
 
Hivuttaudutaan kohti metallipalvotettua kuvamaskipäätä. Sen säteilyssä, jopa UV valossa helposti jopa 
fyysisille silmin nähdyille reijille palaminen oli minulle TVO:ssa tuttua realiteetti. TVO:ssa maskin poltti 
niin neutronivuot, röntgenit kuin gammasäteilytkin. käytännössä j o k a  revisiossa juuri vidicon- putken 
vaihdot olivat karmivan konkreettista säteilyyn tuhoutumisten demottua arkitodellisuutta. 
http://kuvaton.com/k/5bB.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5bB.jpg[/img] 
 
Lähempää. . .  
http://kuvaton.com/k/5bp.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5bp.jpg[/img] 
 
Korostan, että laite ON tapani mukaan AITO TVO:n säteilyllä vaurioittama reliikkiharvinaisuus. Jota 
tuskin maailmalta toista näet. Siksi kehotan seuraamaan erityisen tarkkaavaisesti säteilyn orastavasti 
eroosiomaa reunan rakennemuutosta. Suurennus on tässä 20- kertainen. Mutta vaurioituminen alkaa jo 
puhuttelevasti näkyä. 
http://kuvaton.com/k/5bW.jpg 
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[img]http://kuvaton.com/k/5bW.jpg[/img] 
            ------------ 
 
 
 
 

643. Transmutaatio. 
 
Lupailin kaivella pikkaisen talteen ottamiani kommentteja eräästä ydinalan tarkimmin salaamistaan 
tekniikoista. Kyse on lähinnä mystery systeemeistä joilla ydinJÄTE kyettäisiin toki "halutessa" tekemään 
oleellisestikin nykyistä vähemmän tappavammaksi transmutatoinneilla. 
 
Paljon propagointimielessä kohuttu KIINTOjäte EI toki muutenkaan ole ydinrikollisuuden "tähtitappaja". 
[color=purple][b]Vaan kasvava ongelma ON nimenomaan ydinsekoilun ns., "toimivista" laitteistaan 
holtittomasti karkeutettu säteilyn ENERGIAkertymät, kaasuplasmaionisaatiot, beetasoihdut, neutriinot, 
kanavasäteilyt yms. . Itse asiassa ydinvoiman juuri SE osa mikä on nyt kiteytynyt CHEMTRAILER- 
toiminnoiksi JO![/b][/color] 
 
 Ydinjätteet pidetään nykyhulttioidensa toimin avopressukatoksissaan ydinvoimaloitten takapihoilla 
sateitten vapaasti huuhdeltavina. Kenenkään kiinnostamattomana. 
 
Toinen keskeisin ydinvoiman ongelma on tietysti uraanimalmioiden pitoisuuksien pudottua JO 300-
kertaa energianegatiiviseksi. Näiden säteilytappavien raskasmetallimyrkkyjen valtioiden kokoiset 
fyysiset jätepölyvuoret ja siihen kertyvät mielettömät jalostusvesijärvet, suorastaan meret! Näiden 
jalostusjätteitten käsittely on niin ikään totaalisen kestämättömissä kuutiokilometrimäärissään 
nyttemmin. Niistä irtoilevat mm. toriummaksamyrkyt tulevat teurastamaan miljoonia ja miljoonia jo ihan 
myrkkyinä jne. Vaan transmutaation kuvat: 
http://kuvaton.com/k/5zB.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5zB.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/5Up.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5Up.jpg[/img] 
 
On h y v i n  kuvaavaa, näistä aiheista EI saa maassamme kertoa mitään. Edes IAEA EI halua 
kerrottavan mitään julkisuuteen. Kahdesta keskeisestä syystä.  
 
A/ Koska noin käsitellyt ydinjätteet EIVÄT enää sovellu ydinenergian AINOAAN tarkoitukseensa ydin 
ASEISIIN enää tuhottuina! 
 
B/ Koska näin osoittautuu, ettei ydinjätehuollon t o d e l l i s i i n  kestämättömyyksiensä ongelmia SAA 
tuoda uudelleenpunnittavaksi ja tuottamaan kustannuksiaan. Ydinalan AINOA tehtävä kun ON TAPPAA 
JA HALVALLA MILJOONIA rankaisematta! 
http://kuvaton.com/k/5zI.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/5zI.jpg[/img] 
 
En tässä osiossani tieten poraudu siihen kuinka toimivia tekniikat sinällään on. Mutta jokainen kyllä 
ymmärtää kertomatta. Miten oleellisesti "turvallisemmaksi" esim. Posivan ydinrikosmateriaalit voitaisiin 
silti transmutatoida säteilemään 1000- osiinsa! Toki tämä TVO:n saasta y h ä  sen jälkeen ON ja 
ikuisesti ihmiskunnan vaarallisin megatappaja jo myrkkynä. Vaikkei teoreettisesti  siis säteilisi l a i n k a 
a n ! Puhutaan parhaimmillaankin siis v a i n ‖osaratkaisumalleista", jos edes siitä. 
              ---------- 
 
22.01.2011 Pasi foorumi 
 
quote author=säteilyallergikko link=topic=7936.msg61131#msg61131 date=1295703775] 
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Todellisuudessa on paljonkin kaikkia teknologioita joilla säteily saadaan pois. Mutta sitä ei haluta 
[/quote] 
 
* Eipä haluta EI. . .! Ydinjätteen transmutaatiot on aiheena kiellettyjä. 
 
Kyselin tästä aiheesta muuten eri GB:n tyyppisten järjestöjen edustajilta. Hämmästyttävän yleinen 
kommentointi oli, ettei asiaa edes SAA TUTKIA! Sitten seuraavaksi, ettei laitteet toimi jne. 
 
Nyt näyttää SUPO heittävän samaa saastaansa viemäristään. Eikö vaan olekin o u t o a !? 
Oikeesti kyse ON hypervaikeasta tekniikasta. Mutta EI se toki OLE MAHDOTONTA! 
 
Olen tästä VARMA! Ja saamistasi vastauksesta päätellen voin asiaa jopa iloksemme demota. Itse 
asiassa ihan kiusallanikin peräti yli 2kpl systeemistään. Joilla ihmiskunta "kykenisi halutessaan" 
ydinjätteensä konkreettisesti, fyysisesti hävittämään: 
 
A/ Ammutaan ydinsaastat aurinkoon. Käyttää ihan olemassaolevaa tekniikkaa. Ydinpaskat vaan pitää 
pakata kapseleihin joissa uraanimömmöt voitaisiin raketin räjähtäessä pelastaa "laskuvarjotyyliin" 
riittävän kestävinä varastointeina. 
 
B/ Cern osaa JO tehdä antianetta "melkein" yhtä paljon kun TVO tuottaessaan luokkaa 3% reaktorinsa 
tehosta antiaineella. Pommitetaan antiaineella ydinjäte silkaksi gammaenergiaksi. 
 
C/ Casimir- laitteistolla voidaan muuttaa ainetta s u o r a a n  pelkäksi energiaksi. Tekniikka kehitettiin 
JO 1948. Mutta koskaan ei ole haluttu oikeasti käytää. Muutama vuosi sitten mm. casimir- 
pienoslennokkeja lennätettiin Englannissa. Joten tekniikasta ei tässäkään ole kiinni. Vaan ydinhallinnon 
kiimasta TAPAa maailma säteilysaastoillaan sumeilematta! 
 
Onhan nämä toki osin eksoottisia. Ja otin vaan "malliksi" ettei ydinJÄTTEEN hävittäminen ole lainkaan, 
ainakaan teoriassa mahdotonta. Vaikeus tässä lepää ydinrikollisten monoliittisessa tappohalussaan, 
eikä missään muussa. 
              ------------- 
 
EU:n ydinjätelakimuutos. 
 
27.1.2011. Turun- sanomissa ilmoitus, jonka mukaan kansainvälinen ydinJÄTElaki on kaikessa 
hiljaisuudessa muutettu! Jo nyt on kuljetettu TVO:n tuottamaa ydinJÄTETTÄ rajojemme yli mm. 
Ruotsiin ja takaisin. Tätä ydinjätettä varten on rakennettuna SIGYN- niminen erikoisalus, joten 
ydinjätteen kansainvälisetä kaupasta koetetaan tehdä suuri bisnes. Jäte kuljetettiin "ns. 
uudelleenkäsittelyyn! 
 
"Olkiluodon ydinvoimalaitokselta vietiin viime vuona ensimmäistä kertaa 700t radioaktiivista romua 
Ruotsiin sulatettavaksi. Lainsäädännön muutos teki viennin mahdollistaen tämän TVO:lle. TVO:n 
käytön tuen toimistopäällikkö Anneli Reinvall arvioi, että Ruotsiin viime kesänä laivatuista romuista 
palaa liian säteilevän vaarallisena silti 50 %, peräti 350 tonnia harkkoina loppusijoitettavaksi. 
Käytönhoitaja Sauli Tenlen sanoo lähivuosina päätettävän mitä romutettavia laitososia aletaan ns. 
"puhdistaa" kierrätysromuiksi ihmisten käyttöön. Mahdollisuuksien mukaan TVO pyrkii tukemaan 
ydinjätteitään kierrätykseen romuliikkeitten kautta teollisuuden raaka- ainekiertoihin." 
 
*Artikkelissa kerrottiin miten ydinjätteet dumpataan mistään piittaamatta surutta kaikkien koteihin. 
Lisäksi uutisartikkelissa pisti silmään erityisesti kohta: "Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen 
aineen kuljetukseen suunniteltu ruotsalainen erikoisalus SIGYN kävi Olkiluodossa jo kahdesti 
koeajossa". TVO on tehnyt myyräntöitään 12v saadakseen käynnistettyä kansainvälisten lakien 
ankarasti kieltämät käytettyjen ydinpolttoaineitten tuontirallit Olkiluodon Onkaloonsa! Saksankielisissä 
maissa TVO/ Posiva ovat suurella rahalla Eurajoen kunnan kanssa mainostaneet pitkään Suomea EU:n 
ydinjätekierrätyksen paratiisina.  
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Kaikkinainen korruptoinnin, viranomaisväkivaltainen salailu on asiaa varjostanut koko ajan. Tätäkö siis 
07.12–10 läpi ruhjottava SUPO- sananriistolakimuutos pohjaa? Ettei kansa tajuaisi, miten maahamme 
on JO alettu tuottaa surutta ydinjätteitä EU:sta! Eikö tosiaan maamme groteskisti vaikenevalla 
lehdistöllä ole sanan sanaa sanottavana kun ydinala norsuna posliinikaupassa ruhjoo maamme 
kukuralleen ulkomaan ydinsaastaa laivanlasteittain? Toki meille on puolestaan suureen ääneen 
kerrottu, ettei Litoraanisaumansa tektoniikan epävakaudestaan tunnettuun Olkiluodon saareen mahdu 
enää edes Fennovoiman ydinjätteet. Mutta todellisuudessa taustalla kaikessa hiljaisuudessa ongelmitta 
mahdutetaan EU:n ydinjätteet kyllä! 
               ------------ 
 
TVO= ydinrikollinen! 
 
Lainaus   
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/TS%20Olkiluodon%20radioaktiivista%20romua%20vietiin%20Ruotsii
n/art-1288365050300.html 
 
Suomesta siis lähetettiin 700t totaalisesti säteilykerrytysten, plutoniumien ja säteilyjen kuumien 
hiukkasten kyllästämää luokkaa 100mm paksua tyrokseksi syöpynyttä näkemällä tappavaa silkkaa 
valurautaista bulkkiraudan PASKAA! TVO vetäisi nämä hirviötuotoksensa muitta mutkitta kolmeksi. . 
Niin kuulitte tosiaan ihan oikein kolmeksi vuodeksi pihoilleen tuulten, sateitten ja jäätymisten ns. 
"puhdistettaviksi. Koska kyseessä oli avoin ydinRIKOS. Niin sen loppuun saattamiseksi TVO painosti 
politiikkojen korruptoimisella maahamme perustuslakimuutoksia. Jotka mahdollistavat täysin 
moraalittomat ydinjätteen maastaviennit! 
 
Kun tämä päivänvaloa kestämätön lakimuutos ruhjottiin läpi. Lehdistön sananvapaudelle sanottiin 
hyvästit. Aiheesta EI saanut hiiskua sanaakaan. Koska lakimuutos aukaisi oikeudet tuoda 
tulevaisuudessa mm. plutoniumjätteet Suomeen! Yhtä kaikki n. 3v odottelunsa aikaan säteilypilviä nousi 
ahkerasti niin Turkuun, Raumalle kuin alatuuleen mm. Tampereelle. Kukaan ei tietysti laillani voinut 
tutustua millaista "avopressusäilytystaktiikkaa" TVO rikoksessaan noudatti. Siis j ä l l e e n paljastuksia 
v a i n ja maailman ensi- iltaan multa: 
 
Nämä valtavat valurautaiset säteilyeroosion syömät tonnistot sijoitettiin siis täysin piittaamattomasti 
TVO:n pihaan, avotaivaan alle! Aivan uskomatonta, että tulipunaiseksi luokiteltuja paskottuja osia sai 
ylipäätään tuoda edes voimalasta ulos! No TVO valatti sitten pihalle betonilaatan. Siitä kaikkia 
mahdollisia ydinturvalakejaan pilkaten avo- ojaviemäröintiputki, saaviin suoraan 
ydinjäterakennukseensa. Ja koska rikos oli alkujaankin tarkoitus peittää julkisilta katseilta ja 
tiedotuksilta. TVO rakensi toki vain kosmeettisen katseen suojan. Eli laittomien sähköteurastusaitojensa 
sisäsuojaan pressuteltan tämän kuolemankylväjänsä ylle. Tuulet, sateet ja tuiskut toki viilsivät kuumia 
hiukkasia, kanavasäteilyineen surutta kaikkialle ympäristöihin. 
 
Kappaletta TVO ei esim. uskaltanut silpoa. Koska tähän palkattu paksunahkaisinkin ydin- orja saisi 
välittömästi säteilyä elimistöönsä kuolettavat määrät. TVO päättikin vain härskiin tapaansa palkata 
"kertakäöyttöisen" suomalaisorjan. Niin "tutusti painepesemään suojavarusteitta" romukasojensa 
säteilymassat Avoviemärien auvoisesti odotellessa milloin minnekin osuvia roiskemyrkkyjä. Kyseessä 
oli tietysti STUK:lta tarkoin voitelusuostuteltu hanke. 
 
Pian hallituksen korruptointi hyväksytti kaikessa hiljaisuudessa ydinpetoksen seuraavan 
makaaberiuden. Ruotsalainen Sigyn laiva ajettiin rantaan kokoamaan kuolemaa sikäläiseen masuniin. 
Lehdistöön EI tietysti TVO:n tyyliin löytynyt enää a i n o a a k a a n ydininsinööriä vastaamaan TVO:n 
tästäkään ydinrikoksestaan. Ei edes teknikkoa. Kun aikansa köhäjättiin löytyi Turun- Sanomaan 
sentään TVO:lta vielä yksi vastuun kantajaksi. Aivan tavallinen jäteauton kuski Sauli Tenlen kertomaan 
ottavansa henkilökohtaiseksi vastuukseen sovitella seuraavat pari vuotta TVO:n johdon kokouksissaan. 
Että miten ihmeessä saataisiin ydinjättet pakotettua maailmaan! Vastuunkierron klassisinta 
makaaberiutta, jonka v a i n ydinrikollinen TVO osaa tehdä näin uskomattoman röyhkeään tyyliinsä! 
 
Ruotsiin vietävästä 700t erästä sulatettiin summamutikassa harkkoraudat. Mitään, korostan m i t ä ä n 
keinoa erottaa esim. isotoopista rautaa tavallisesta raudasta EI tunneta! Koko lehden artikkelissa esiin 
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nostettu väite, että ties missä Studvikin kaltaisissa laitoksissa säteilevät osat kyettäisiin "mystisesti 
kuonaamaan" ulos rautaharkoista perustuu silkkaan harkittuun jatketun petoksen valheeseen! 
Todellisuudessa paksuihin sulatettuihin harkkorautoihin tarkoin harkiten imeytetään kaikki se säteilevä 
ydinsaastojen, kobolttien, plutoniumien ja uraanisten ties minkä isotooppisamariumien jätemäärä. Mitä 
suinkin saatiin sekoitettua mukaan!  
 
Lopuksi vaan kosmeettisesti pukattiin päältä k a i k k e i n säteilevin rautaharkkopuolikas. Näin jäljelle 
jäävä 350t teräserät ovat mitä pikimmin ja mitä härskeimmän moraalittomasti levitettynä Suomen 
koteihimme. Tappamaan siellä kansalaisia kiihtyvästi. Taustasäteilymme asunnoissa tällaisen 
moraalittomuuksien huippuna taas ponnahtaa uusiin syöpätuottoihinsa. Mutta kuka edes uskaltaa 
kyseenalaistaa? Kun tällaista rikosta ihmiskuntaamme vastaan ovat tekemässä valtioydinrikolliset 
suunnattoman poliisimeriensä suojaamana? 
             --------------- 
 
T&T 21.11.2012 LASER transmutaatiotekniikkaa yritetään. 
_____________________________________________ 
 
 
EU törsää lähes miljardi euroa superlaseriin. Huippulaserin on tarkoitus lyödä LHC-kiihdyttimen tulokset 
laudalta. 
[Kuva: Andrea Pacelli / Creative Commons] Euroopan unioni aikoo rahoittaa Extreme Light 
Infrastructure (Eli) -superlaserhanketta 700 miljoonalla eurolla. Unioni on jo myöntänyt hankkeen 
ensimmäiseksi rakennettavalle laitokselle 290 miljoonan euron rahoituksen. 
 
EU rahoittaa koko hankkeesta yli 80 prosenttia. Hankkeen vaatimasta 880 miljoonasta eurosta 180 
miljoonaa tulee muualta. Eli-hankkeessa rakennetaan kaikkiaan neljä superlaserlaitosta Itä-
Eurooppaan. Kolme ensimmäistä rakennetaan Romaniaan, Tsekkiin ja Unkariin. Ne valmistuvat vuonna 
2015–2017. 
 
Neljännen, äärimmäisen tehokkaan Ultra-High Field -laserin, rakennuspaikkaa ei ole vielä päätetty. Se 
rakennetaan viimeisenä, noin parinkymmenen vuoden kuluttua, kun kolmea ensimmäistä prototyyppiä 
on kokeiltu käytännössä. Ottaa kiinni virtuaalihiukkasia. Jo ensimmäisillä lasereilla voidaan lähettää 
hyvin lyhytaikaisia lasersykäyksiä. Ne voivat olla attosekunnin eli sekunnin triljoonasosan mittaisia. 
Lyhyitä pulsseja voidaan käyttää muun muassa virtuaalihiukkasten tutkimiseen. 
 
Virtuaalihiukkaset ovat olemassa niin lyhyen hetken, että niitä on nykylaitteilla mahdotonta havaita. 
Uuden laserin avulla hiukkaset saadaan pysymään aloillaan tavallista pidempään, minkä ansiosta 
niiden olemassaolo voidaan havaita. Hanke on saanut vauhtia Cernin Large Hadron Collider -
kiihdyttimestä, joka löysi kauan jahdatun Higgsin bosonin. 
 
Vaatii älyttömästi tehoa. Eli-hankkeen ensimmäinen superlaser vaatii kymmenen megawatin tehoa, 
mikä vastaa noin 2 500 yhdysvaltalaisen kotitalouden vaatimaa tehoa. Teho riittää subatomisten 
hiukkasten luomiseen tyhjiössä. Laser pystyy siis luomaan olosuhteet, jotka vastasivat pian 
maailmankaikkeuden alkuräjähdyksen jälkeen vallinnutta tilaa. Näin teoriaa alkuräjähdyksen 
seurauksista saadaan tutkittua käytännössä. 
 
Neljäntenä eli viimeisenä valmistuvan laserin teho on 200 petawattia, mikä on 100 000 kertaa nykyisen 
sähköverkon teho. Soveltuu syövän hoitoon ja ydinjätteen käsittelyyn 
 
Superlasereiden avulla voidaan kehittää myös röntgenkuvausta ja syöpien hoitoa. Laserit soveltuvat 
hadronterapiaan, jossa syöpäkasvaimeen kohdistetaan säteitä. Tutkimuksen odotetaan olevan 
mahdollista vuosista 2018–2019 alkaen. Hadronterapia on jo nykyään mahdollista mutta vaatii kalliit 
välineet. Uusi laser tekisi saman aiempaa halvemmalla. 
 
******************* 
Kiinnostava sovellus superlaserille olisi myös ydinjätteen käsitteleminen. Laser voisi puolittaa jätteen 
radioaktiivisuuden vuosituhansista sekunteihin. Silloin ydinjätteitä ei tarvitsisi haudata maahan. Ei ole 
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varmaa, toimiiko tekniikka suunnitellusti, mutta ydinjätteen loppusijoitus on joka tapauksessa ongelma, 
johon etsitään ratkaisua vielä vuosikymmeniä. 
*****************  
Lähteet: Singularity Hub, Bloomberg 
 
* Aivan uskomatonta! Miljardeja ollaan surutta satsaamassa näennäiseen keksittyyn tekniikaaan. ilman 
minkäänlaista vakuutusta edes siitä, että homma edes teoriassa pelaisi. Silti artikkelissa toisensa 
perään suitsutetaan kuin homma olisi tällä selvä. Kuvastaa kyllä miten valtavan, käsittämättömän 
epätoivoisia IAEA:ssa ollaan maailman ydinjätteitten 70v ratkaisemattomista mehgaongelmistaa ollaan. 
Teksti kuvastaa myös sitä miten ydinalalla on menneet 70v temmelletty rahaa syytäen silkkojen 
haamujen ja tekaistujen huijausten perässä. On syytä alleviivata, ettei maailmassa ole 70 v 
epätoivoisen yrittämisenkään jälkeen a i n o a a k a a n  edes teoriassa toimivaa tapaa tehdä 
ydinjätteistä vaarattomampia.  
 
 
 

644. Friikkiä 2. 
 
TVO 
 
Missäs tuota putkea on TVO:lla käytetty? Kenties telkkarissa? 
 
Yksi rankimmin säteilyfotoneilla poltettava oli mm. latauskoneessa. Rh- pääpaska- altaalla. Mutta noita 
on siis satamäärin toinen toistaan säteilevimpiä paikkoja kyttäämässä prosessitarkkailijoina, joissa 
ihmiset pian säteilyyn kuolisi. Suurin määrä oli toki kulunvalvonnassa, aina ulkopihojen tolppiin asti. 
 
 Mutta KAIKILLE oli ominaista "mystinen" säteilyreikiintyminen hyvinkin lyhyessä ajassa! Siis myös 
kaukana voimalasta ulkoilmassa säteilyt niitä vidiconeja tappoi autonkuormittain! Sitä i h m e t e l t i i n  
miksi ne alinomaa hajosi, maskinsa reikiintyen? No MINÄ sen toki opin tietämään jo aikoja sitten, että 
SÄTEILYSTÄ!!  
  
Otetaan vielä toinen vertailukohta aiheesta. TVO:n Rh- reaktorihallissa olevassa oranssisessa ASEA 
latauskoneessa olevassa polttoaiunetankojen tartuntapäässä syvällä veden alla oli juuri tällainen edellä 
kerrottu vidicon- putki. Sillä oli erityisen mielenkiintoista "demota" miten säteily vaikuttaa kiinteisiin 
aineisiin. Veden alla n. 10m syvyydessä nosturilukin alapuolella oli vuosikaudet sitten reaktoreista 
poistettua aitoa ydinjätettä. Pu-239 pitoista uraania. Latauskoneella oli tietysti myös kameraansa 
kytketty monitori. Lähetimme kouran loiskuen veden läpi alas. Metri, kaksi kolme. . . Pian alkaa kuvassa 
ryskimään valkeita aavemisen kylmääviä satunnaisia välähdyksiä. Gammafotonit, beettasäteilyt 
porautuivat jo varsin tuhoisasti  tuotettuun neutronivoiden ja röntgeneroosion rumputuleen. Mitä 
kertoisin demostamme tarkennettuna? 
 
 Kuvassa alkoi valkoiset rakeet ikään kuin mosaikisoida kuvalaitteistoa. Vielä pari metriä alemmas 
lähemmäs Pu-239 ydinjätepatteriston kuolemankylvöä. Vaikka vettä oli r u n s a a s t i  yhä välissä alkoi 
kuva myös aaltoilla ja hypähdellä. Pitkiä valkeita vaakaviivoja pärryytteli koko kuvakentässä jo. 
Erityisesti siinä nurkkauksessa, joka oli lähempänä säteilylähteitä. Vakaasti alleviivaten kyseessä 
olevan todistetusti tuhon johtuvan säteilyfotonointien varastoitumisista. 
 
Erittäin mielenkiintoista oli huomata miten tarkasti aivan samassa pudottamisensa kohdassa 
kuvauskamera sai kimppuunsa niin rajun säteilyfotonienergian kertymät. Kuvan filmi katkesi 
ylikuormitettuna valkeaan perverssisen polkkansa leiskuntaansa. Tällaisia eläviä demoja EI muut ole 
maassamme näkemässä, saati päässeet aidosti tutkimaan laillani. Sydäntä kylmäsi todella tajutessaan 
säteilykuoleman konkretisoitumat jalkojensa alla. Vain pieni luiskahdus ahtaassa veden päällisessä 
ohjaamossamme ja alla odotavaan kuoleman kitaan ja henki poissa!. . Tässä vaiheessa koettamme 
kysyin: "Mitä tapahtuisi kameralle, jos sen annettaisiin olla tuossa "valkohehkunsa" tilassaan tovin? 
"Vastaus tuli rutiinilla." Kameran valokennot tuhoutuu täysin peruuttamattomasti! Itse asiassa kameran 
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koko etuosa fyysisesti, silmin nähden reikiintyy ja varisee hilseenä murskattuna 
säteilyfotonipommituksen säteilyeroosiosta hetkessä alas. 
 
 Asia alkoi kiinnostaa minua sattuneesti luvattoman paljon. Halusin päästä näkemään mitä 
kameraputkelle livenä oikeastaan tilanteesa tapahtuu. Tuima kokemus! Koko kameran etulasi oli 
muuttunut tupakin keltaiseksi ja kokonaan läpi näkymättömäksi. Mutta oli todella järkyttävää nähdä 
TVO:n Jukka Virran esittämänä miten koko kameran etuosa näyttävästi helisi säteilyerosoituessaan 
putken sisätilan tyhjiöönsä hetkessä! Noin kuulema katoili jopa samana päivänä vaihdettu uusi vidikoni 
latauskonevarrestaan saatuaan säteilyeroosioiskun vuosikaudet jäähdytetyistä ydinjätteistä! Noin 
hurjaa omin silmin nähtyä demoamista, etten yhtään ihmettele vaikkei näistä uskalleta kertoa lainkaan. 
Kuvaavaa, miten myös tilalle koetellut puolijohteiset CCD kennot ei pärjänneet senkään vertaa! Jukka 
kertoi, miten kennoihin palaa suoranaisia pysyviä oikosulkevia gammafotonikertymistään  
keramisoituvia injektiotunneloitumia. Jonka seurauksena kokonainen kuvapinnan juovarivistö näin 
säteilyeroosoituna oli vidiconia vaikeammin hallittava vamma. Siksi puolijohdekameroita kartetaan 
näissä säteilykohteissa. 
               ------------- 
 
SUPO paniikissa. 
 
*SUPO on nyt systemaattisesti ajamassa maamme viimeisimpiäkin vapaansanan foorumeita alas. 
Koska maahamme aletaan seuraavassa vaiheessa ruhjoa kansainvälistä EU:n ydinjätebisnestä. Ja 
kansainvälinen ydinrikollisuus IAEA toki uskoo ydinsotilaskuriinsa, kuin pässi sarviinsa. Tässä aivan 
viimeisimpiä päivityksiä: 
 
Kuten olettaa saattaa niin meikä myös ajettiin pois tuolta Pasi foorumilta. Lisäksi ilman aikarajaa! 
Mielenkiintoinen loppujuonne hommassa oli se, että SUPO kuulema alkoi systemaattisesti syöttää 
foorumissaan jäljellä olevien koneille jotain NATO- haittaohjelmaansa! Tästä pääsi selville mm. 
nimimerkki Säteilyallergikko. Kertoi vieneensä koneensa ammattilaiselle ja oli kuullut, että Pasi 
foorumilta saa tällaisen "poliisitaudin nyttemmin" systemaattisesti! Koneen putsaus oli kuulema 
maksanut maltaita ja Säteilyallergikko sanoi poistuvansa lopullisesti siksi pelästyneenä. 
 
 No minä rupesin sitten tivaamaan vastausta tähän väitettyyn haittaohjelmaan eilen illalla. Ja 
vastauksena asialliseen kyselyyni aamulla estettiin syytä kertomatta koko foorumin käyttäminen. Itsekin 
siihen haittaohjelmaan foorumilla muuten törmäsin! Ohjelama oli koodattuna joku todella hämärä "sieni 
ohjelma". Kun tulin foorumille alkoi kone oudosti hyytyä ja suoritti imuohjelmaansa tottelematta 
käskyjäni yhtäkkiä lainkaan! Arvasin mitä oli menossa ja nappasin koneestani paniikissa akun ja virran 
irti, jolloin koneeni täpärästi pelastui sillä kertaa SUPO:n hyökkäyksiltä. Joten säteilyallergikko tosiaan 
OLI oikeassa! 
 
Eli säteilyallergikon tiedot olivat olleet mitä synkimmin totta! SUPO:lle tämän tyylin olen huomannut 
olevan varsin yleinen tapa tuhota ylipäätään foorumeita. Tunnen h y v i n k i n monta foorumia joita 
NSA on alkanut 
systemaattisesti ajattamaan alas syöttämällä sinne, yleensä a i n a  sen jälkeen kun olen foorumille 
tullut. Esim. spämmäävää robottikoodia kerran vartissa. Näin koko foorumi dumpataan alas 
muutamassa hetkessä. 
Taustoja viranomaispaniikin syistä voi oivaltaa vaikka tästä: 
http://kuvaton.com/k/YanZ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YanZ.jpg[/img] 
 
 
645. Osa 1.SUPO/ IAEA tietokontrollitoiminnoista. 
 
Eräs valtion käyttämän vallan tärkein muoto on ollut ohjailla ihmisten ajatuksia mieleisekseen. 
Erityisesti ihmisten välinen keskinäinen tiedonvaihtokyky, on ollut se johon vallan anastaneet hallinnot 
haluavat ohjattavuuden. Suomessa tiedon ohjastamiseen on rakennettu maamme sisäisen viestinnän 
kontrollointiin sisäministeriö. Sen keskeinen työn likarukkanen, puolestaan valtion poliisi SUPO. TV:n ja 
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radion tietomonopoli toimikin maassamme vuosikymmenet suuremmitta ongelmitta. Parilla hassulla 
valtiomonopolisoidulla kanavallaan. 
 
 Mutta jo radiokanavien lisääminen alkoi tuoda satunnaisia kontrolloimattomia tietovuotokatastrofeja 
vallanpitäjillemme. Mutta ylikansallinen ja Suomen poliisiton toiminnan ulkopuolisen Internet-liikenteen 
esiin marssitus räjäytti jo tajunnan. Kansan tietomäärä alkoi lisääntyä sisäministeriön suunnattomaksi 
kauhuksi. Erityisesti aito kansainvälinen kritiikki maansa hallintotapoja vastaan oli viranomaisista kuin 
kulovalkea. Pienet erikoistuneet valistuneempien kansalaisten solut, jotka kyseenalaistivat jopa 
kokonaisten valtiopoliisien ylläpitämiä illuusioita oli SUPO:n kaltaisille kontroli friikeille kuin punainen 
vaate hyökätä. 
 
Otetaan malliksi eräs minulle tuttu ilmiönkeskittymä. Ydinvoimateollisuus on kansainvälisen USA:n 
johtaman ASE- ydinteollisuuden kassaran IAEA:n kruunun jalokivi. Jota ei ole kontrolloitu ulkoapäin 
koskaan millään tavoin. Suorastaan "neitseellistä" maaperää kriittiseen tutkimiseen. Todellinen kruunun 
musta jalokivi. Rajattomasti valtioiden syytämää rahaa. Korruptio alan kivijalka. Ja jos ongelmia tulee, 
niin loputtomiin ydinaseteollisuuksien ja aina armeijan synkimmätkin toimintatavat valmiina nujertamaan 
kaikkein pienimmän mahdollisen asiakritiikin. Suoranainen laboratorio kaltaiselleni kiinnostuneelle 
kavanttiydifysiikan salamaailman vannoutuneelle tutkijalle. Tarvittiin vain foorumi, jossa näistä 
aineksista kykenisi tutkimuksiani tekemään. Eli nettifoorumista Lahden ihmeen, Pasi- foorumi. Aivan 
kirurgisen tarkka toimintaympäristö. Haluan korostaa, ettei malliksi ottamani foorumi poikkea millään 
tavoin kymmenistä, sadoista kaltaisistaan. Eikä minulla ole mainittavan tason intressiä ko. foorumiin. 
Mutta koska asian tunnen juuriaan myöten, olkoon esimerkkinä.  
 
Foorumi kuuluu keskiluokkaisiin muutaman tuhannen rekisteröidyn kävijän tusinaluokkaan. Lahden 
ollessa kotipaikkana ei myös selkeitä kytköksiä ydinteollisuuksiin ulkopuolinen hetimmiten huomaa. 
Siksi aivan loistava SUPO- tapojen koefoorumi. Sisäministeriön tarpeiksi tehdä tarkoin sisäänajettu 
psykologisen ydinsodankäyntinsä kenttäkokeilunsa valvotuissa olosuhteissa. TVO otti yhteyttä foorumin 
pitäneeseen kaveriin. Tarkoituksenaan alustavasti rekrytoida hänet TVO:lle kutsuttuna selvittämään 
sisäministeri Anne Holmlundin, Rauman ydinturvaosaston, Vuojoen Posivan SUPO 
erikoiskarhuryhmän, Eurajoen kk. nettiliikennekeskuskontrollien ja toki mm. TVO:n johdon, 
ydinturvasolun KA4 keskinäisiä koordinointeja. Vielä tarvittiin pääkohde. Maamme kuuluisin ydinkriittistä 
nettikirjoitusta tuottava yksikkö, eli minä. Kokeilu saattoi alkaa. 
               -------- 
 
Osa 2. SUPO/ IAEA ydinturvakontrollointi. 
 
TVO kutsutti foorumin pitäjän Pasi Viherahon tiloihinsa kesähengessä. Jossa tiukkaa tiukemmin 
sovittiin toimintaraamit. Pasi mm. velvoitettiin irrottamaan omasta foorumistaan tarkoin SUPO:n 
kontrolloitavaksi karsinoitava "erikoislaboratoriona toimiva foorumi". Sovittiin tarkoin, ettei esim. minua 
saisi sieltä päästää muihin foorumeihinsa. Toisaalta, ettei tänne erikoissoluun päästettäisi kuin 
muutamia ydinkriittisesti ajattelevia. Pasi tuli tutustumaan TVO:n toimintatapoihin ikään kuin 
kutsuvieraana. Samalla reissullaan hän tapasi myös "järjestetysti" minut. En toki saanut suoraan tietää 
mistä junailtiin. Mutta joka tapauksena kesän vierailuamme kontrolloimaan kutsuttiin Pasin sanojen 
mukaan mm. Uudestakaupungista virkaa tekevä SUPO:n ydinturvan ja Securitaksen erikoisagentti. 
Kolmisin kävimme sitten mm. vesivoimalassamme, jotta saataisiin syntymään illuusiot 
"kaveruuksistamme". Toki tarkoin laskelmoitua sisäministeriön psykoprofiloimiselle. Kuvaan kuului, näin 
foorumin pitäjä loi kontaktin hyökättävään ydinvastustajaosaan.  
 
Jotta ylipäätään suostuin suorassa radiolähetyksessä kirjautumaan tähän SUPO:n tarkoin alusta asti 
hallitsemaan Pasi- foorumin "Ydinturvakeskustelun osastoon." Vielä ennakkoon varoittamatta, 
huomasin olevani radiohaastattelussa, jossa nimelleni merkattu nettiosasto kutsutti minut 
päätähdekseen. Tarkoitus oli selvä minulle alusta asti. Näin luotiin ulospäin "näennäisesti" maamme 
vapaansanan foorumi. Jossa, kuten Pasi ohjelmoitiin korostamaan: " Saisin demokratian illuusiona 
nettipoliisien häiritsemättä v a p a a s t i  ilmaista syvimpiäkin tuntojani. Ilman että lausumiani millään 
tavoin esteltäisiin". Näin SUPO oletti sitouttavansa minut laajaan nöyrtyvään kiitollisuudenvelkaan 
suurieleisessä julkisuuteen tuonnissa. Samaan aikaan minulle aukaistiin SUPO:n tarkassa 
hallinnoinnissa myös reittejä sanoa asiaani niin lehdistöissä ja TV:tä myöten. Ajatusmaailmoistani alkoi 
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mm. pyöriä filmejä myös lahtelaisen foorumistin näppäilemissä filmatisoinneissa. Niissäkin oli toki a i n 
a  mukana SUPO:n erikoispoliisit esim. voimalaa kuvattaessa. Koska SUPO ei luota edes omiinsa, 
saati tosiaan jätä sattumalle millin varaa! 
 
Tietysti meitä kiinnostaa erityisesti miten itse Pasi - foorumin sisäinen rakenne perustettiin. Koska juuri 
tällaisten nyanssien paljastaminen kertoo aiheesta kaikkein eniten. SUPO on saanut suunnattoman 
jäykät ja k o s k a a n muuntumattomat oppitapansa suoraan NSA:n käskyistä, miten vaarallisiksi 
koettujen ydintietovuotoriskillisten kanssa toimitaan. Tämä mitä nyt esitän. On niineen siirrettävissä 
suoraan käytännössä j o k a i s e e n  satoihin maassamme nytkin toimiviin, ns. "vapaansanan 
foorumeihin". Foorumin 2kpl ylläpitäjät Pasi ja hänen lähin tekniikasta moderaattorina vastaava Bajari. 
Heillä kummallakaan ei SUPO:n toimintatilasolussa ole kuin lähinnä "herättelijän osat". Varsinaiseen 
"risti"- kuulustelijoiden keskusteluihin heillä ei juuri tilaa annettu. SUPO teki jo alusta asti selväksi, h e 
kontrolloivat kaiken ja piste! 
     ------------ 
 
Osa 3 SUPO/ IAEA ydinturvakontrollointi. 
 
Sitten tarvittiin varsinainen "kohde", eli minä. Mukanani ei keskustelualueelle sallittu kulkeutuvan muita 
koskaan kuin yhden käden sormin. Tätä määrärajaa SUPO hallinnoi systemaattisesti. Aina jos kiintiö 
uhkasi kohota alkoi systemaattinen verinen poisajattaminen! Foorumilla toimi 24h poliisikontrollointi 
keskiyötä myöten. Usein hämmästelin sudenaikojen kello 3:00, 4:00, 5:000- tapahtuvaa foorumin 
"päivitysjorinoita". Jotka olivat kuin suoraan Stalinin KGB:n ajoilta, DDR STASI:lta opittuja tapoja. Yhtä 
kaikki 7kpl ydinkriittisempiä maallikkoa oli maksimisallittu peruskokoonpano. Heitä paimensi 
uskomattoman suuri tuplabuukkaus. 14kpl SUPO- erikoisosaston poliisimäärät! Jako oli varsin 
yksipuinen. Jokaista kirjoittamaan uskaltautunutta hallintomme maallikkokriitikkoa vastaanotti 
nimenomaan hänelle kustomoitu jaetut 2kpl SUPO- erikoisristikuulustelijaa. 2/ 3 osa koko netissä 
kirjoittavista oli a i n a ja alati oltava viranomaisia! Sisäministeriön erikoiskouluttamiaan agentteja ja 
erikoispoliisejaan. 
 
 Toki SUPO:n toimien mukana kulki esim. SAINT armeijan "erikoistarkkailijan" kaltaisia myös. Mutta 
varsin pian selvisi, ettei SUPO luottanut toimissaan kuin vain omiinsa. Armeijan kapiaisten 
luiskahdukset teknisempään suuntaan kostettiin välittömillä banneilla ja kurinpalautusherjoilla! Yleensä 
aina toinen ristikuulustelijoista oli tuttu klassinen "paha" poliisi. Pahasuinen hyökkäävä, kiroileva 
henkilökohtaisuuksia rajoittamattoman tekaistusti herjaava provokaattori. Ja se toinen ei toki "hyvä" 
poliisi, vaan tämän provokaattorin työnjohtajana toimiva "kiihdyttäjä". Hiukankin vaikeammissa 
tilanteissa SUPO rekrytoi sumeilematta koko miehistönsä yksittäisen kirjoittajan kimppuun 
röyhkeimmän päälle.  
 
 Työrukkanen provosoi ja hänen päällysmiehensä patisti maallikkoa alinomaan toimimaan kuten 
provokaattori halusi keskusteluaan johtaa. Paljastamaan julkisesti maallikkokriitikon syvimpiä, 
salatuimpia motiivejaan. Ja uudelleenkoulutettavaa maallikkouhrejaan alettiin systemaattisesti 
aivopestä "yhteiskuntakelpoiseksi." Koko nettikeskustelu haluttiin pitää inkvisitiomaisena. Poistaen 
tarkoin kaikki positiivisuus ja keskusteltavuus. Koko julkisen nettiprässäämisen leimasi muutama 
keskeinen määräys. 
 
- Poliisien taholta EI KOSKAAN vastattu annettuihin ydinturvallisuuskysymyksiin! Poliisikuulustelijoiden 
a i n o a t  sallitut jutustelun aiheet olivat vain hiostaa maallikkouhrien henkilökohtaisista 
ominaisuuksista. Määräys oli niin tarkkaa, että pienikin virkaatekevän henkilön lipsahdus itse 
ydinvoimaan lähetti hänet v ä l i t t ö m ä s t i  jäähylle! 
 
– Keskeinen aivopesun moottori oli vaatia uhria "vastaamaan" loputtomasti syydettyihin kysymyksiin. 
Itse poliisien sylkemät solvaukset. Eivät luonnollisesti liittyneet i k i n ä nettikirjoittajia kiinnostaneisiin 
itse aiheisiin. Kysyjä oli a i n a  sama provokaattoripoliisi. "Miksi kysyt samaa asiaa jo kolmasti? Onko 
vihreä vihreä? Miksi vastustat Suomen virkamiehiä? Oletko sairas? Oletko ottanut lääkkeesi? Onko 
sinulla fooliohatttu. .? 
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– Tällaisiin vastaaminen on alati turhaa ja siksi maallikot keskustelivat mieluummin keskenään esiin 
otetuista aiheista kiinnostuneena. Mutta SUPO EI hetkeäkään tällaista sallinut. Vaan väliin ruhjottiin 
SUPO miliisimerin. Jossei keskinäinen keskustelu näin katkennut. Niin se silvottiin mitä 
uskomattomimmilla herjaamisilla ja henkilökohtaisuuksilla väkisin. Banneja sateli, keskustelijoiden 
tietoyhteyksiä katkottiin, tai lähetettiin SUPO:n kehittämiä jopa tuhoisia virushyökkäyksiä sumeilematta! 
SUPO ei k o s k a a n  millään tavoin estänyt "omiensa" ylenpalttisia asiattomuuksiaan. Mutta puuttui 
pilkun tarkasti aivan mihin tahansa maallikon suorittamaan " tekaistuun ns. rikkeeseen". Joka saattoi 
olla todella mitä tahansa! Vaikka liiallinen "ja " sanan käyttö. Toistettu vastaamatta jätetty kysymys, ihan 
mitä vaan. Näin luotiin kompleksikaavaa siitä, miten SUPO vie ja kansa nöyrrytetään vaikka väkivalloin.  
 
 Koko ajan keskustelua seurasi korppeina yllä vähintään 3kpl nimettyjä ylempää ylikomissaaria. Heistä 
yksi vastasi tapahtumakuluista suoraan sisäministeri Anne Holmlundille. Toinen vastaili EU:n ydinturvaa 
vahtivalle NSA:lle. Joukossa oli vielä USA:n NATO, CIA vastaavat. Kaikkein ylinnä ylikansalliselle 
ydinturvan IAEA:lle raportoivat päällikköt. Hurjapalkkaisia kavereita pidettäväksi valtion veroimme 
näennäisessä tavallisessa "tusinafoorumissa" kuukaudesta toiseen! Joten tuloksia alettiin varsin 
tuimasti tivata vaikka väkipakolla. Huomatkaa, tutusti keinoja kaihtamatta! 
 
Foorumin hiostavuus avautui jo heti alkupäivistä. Tarkoitus oli viestittää. SUPO vie ja maallikko- osasto 
vikisee! Tai koko foorumi rutataan kostoksi uppiniskaisuudesta välittömästi alas! Kuten on tehty luokkaa 
kolmannekselle maassamme toimineista foorumeista jo! Jotka e i v ä t täysin alistuneet jostain syistään 
sisäministeriön millintarkkaan kontrollointiin. Armoton SUPO- poliisisto ratsaa ja murskaa parhaillaan 
maassamme kymmenittäin tällaisia foorumeita. Mitenkään poikkeuksellista ei tapa näitä tuhota ole! 
              ----------- 
 
Osa.4 SUPO/ IAEA tarkoitusperät? 
 
Mihin tällaisilla EU:n ihmisarvojamme ja demokratiaa loukkaavilla keskiaikaisilla ydinvastan 
inkvisitiotoimillaan sitten pyritään ja pyrittiin? Samaan johon pyrki jo Stalinin KGB. Ihmisarvon 
täydelliseen murskaamisiin! Tarkoituksenaan luoda maastamme kansainvälisen ydinteollisuuden 
vankkumaton ja kritiikitön orjavaltioketjutus. Mallimaana mm. Pohjois- Koreat, DDR. Joista maamme 
nykytyylit on kopioitu käsittämättömään tehtävänsä. DDR Wismunttia pidetään ihmiskunnan 
suurimpana YDIN rikollisvaltiona. Jossa ihmiselämän a i n o a  tehtävä oli tuottaa maastaan u l o s  
maailman tehokkaimmalla koneistollaan ydinaseteollisuuden janoamia uraanitonnistoja. Piittaamatta 
siitä oliko uhreja miljoonia vai satoja miljoonia! Tämän nyt maahamme IAEA, TVO, SUPO:n voimin 
iskostettavan ydinvaltioterrorismin a i n o a  tavoite on rikastuttaa pientä korruptoitua Helsinki-keskeistä 
ydinvallan eliittiä. Myymällä maastamme k a i k k e a  mahdollista ydinteollisuuden kaikkein pelätyintä 
kuoleman uraaniensa ja plutoniumtalouksiensa tuotosta. Mikään, toistan m i k ä ä n inhimillinen uhraus. 
Tai kansallinen murhenäytelmä ei ole oleva liian suuri uhraus! Jotta vain IAEA:n kansainvälinen 
ydinteollisuus saa puserrettua ydinhyökkäystensä kohdemaiden kansoista m u k i s e m a t t a  ja ilman 
kritiikin tippaa k a i k e n ! 
               ------------- 
 
Apache- foorumin satoa 2011.02 
  
Eilen aamulla enemmän kuin ihmettelin, miten tämä saittini oli kyennyt yhdessä ainokaisessa päivässä 
imuttamaan uskomattoman paljon, eli 5 000kpl lukijaa/ vrk? 
http://www.apachefoorumi.net/index.php?topic=62513.0 
  
* Määrä on ainakin minun saavuttamissa foorumeissa verrattoman iso. No yhtä kaikki avainsana 
näyttää olevan tasan päivä tuloni jälkeen foorumille lauantain illalla 22 paikkeilla tullut nimimerkki 
Cesium. Kaveri aukaisi pelin näinkin paljonpuhuvalla kommentillaan. Vastaten nimenomaan 
kirjoitukseeni, "U- 235 massakadot" näin: 
                               --- 
Apache- foorumi, nimim: Cesium 
Meidän ydinosaajamme ei taida tietää, että plutonium-239:siä muodostuu reaktorissa, kun uraani-238 
kaappaa neutronin ja tapahtuu parit beetahajoamiset. Plutonium-239 fissiossa vapautuu suunnilleen 
saman verran energiaa, noin 200MeV, kuin U-235 fissiossa keskimäärin, mutta neutroneita vapautuu 
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enemmän.  Eli aivan normaalia, ei sitä plutoniumia paljoa reaktorissa synny. Voisi hihhulit ja eri 
turvallisuusviranomaiset vetää herneen nenään, jos joku keksisi menetelmän, jolla tuottaa fissiiliä 
plutoniumia helposti ja halvalla. 
  
Oletkos arvon asiantuntia perehtynyt ollenkaan mitä E=mc^2 tarkoittaa? Ja mistä se fission tuottama 
energia oikein tulee? Olisiko ytimien massavajeesta? Ydinvoimala kuluttaa U-235:sta noin 1,3 
grammaa/per päivä, jos lämpöteho on 1 MW. Seonnut sähköasentaja luulee olevansa alan asiantuntija.  
  
Terveisin SUPO 
                              --- 
* Varsin pian poliisikomissaari alkoi lähettää terveisiä m y ö s  CIA:lta, ties miltä AFP:ltä. . .Osaavuudet 
viittasivat alkumetreillä vain Zäp- tasoon. Mutta kun kaveri rupesi Zäp:stä rajusti poiketen  p o i k k e u k 
s e l l i s e s t i   jopa laskeskelemaan alkuaineitten neutronien N/ Z suhteitani, aloin epäillä! On suoraan 
NSA:n  IAEA:n komennuksilla oleva yli- ydintarkkailuun palkattu kansainvälisen ydinalan 
ydinfysiikkaosaaja! Toki perustusinakamaa osaavuudeltaan, kaukana tasoistani, mutta 
viranomaislaatoin toki! 
                               --- 
* Sunnuntaiaamuna ainoa moderaattori, johon foorumilla mainittavasti luotan kirjoitti näin: 
 Peter    Ylin Admin  
  
   Vs: oo V i d e o . . . .  
« Vastaus #94 : Su 20.2.2011 13:33:26 »Lainaus SUPO hyökkäsi porukalla tänne...   
                               --- 
*Seurasikin 3kpl moderaattorin kinaaminen siitä k u k a  oli SUPO- poliisit käskenyt riehumaan heidän 
foorumeillaan!? Kukaan EI sitä heistä myöntänyt. Joten hälytyksien antaja oli tuo nimimerkki Cesium! 
Eikä seuraukset jäänyt tähän. Huomaa, että tästä esiintulostaan kului tuskin vuorokausi, kun 
lukulaskuriin pärähti tuo paljonkertova 5 000kpl lukijan lisäykset tuosta vaan. No mitä voimme 
todentaa? NSA sai lukurobotistaan hälytyksen perjantailta klo:22, että olin ottanut esille IAEA:n 
määrittelemiin kiellettyihin materiaaleihin kuuluvat uraanin neutronien määrään. Kertoen N/Z suhteen 
olevan 10- kertainen todettuun! IAEA/ STUK näissä todetusti valehtelee systemaattisesti. 
 
 Ilmoitus toi kyseiselle foorumille tämän NSA:n toimissa olevalle USA, CIA ja IAEA:lle suoraan 
vastaavan ydinfysiikan erikoismiehen. Hän kävi sitten Apache- foorumissa tarkistamassa mistä 
puhuttiin lauantain illalla klo 22. Totesi nimenomaan pelätyn, minun olevan asialla. Alkoivat 
virkaintoisina hypyttämään foorumin ylläpitäjiä. Ainakin kolmea päämoderaattoria, miten juuri minut 
olivat päästäneet foorumilleen? Kun hommaan alkoi löytyä varsin ydinkriittistä materiaalia antoi tuo 
NSA:n leivissä oleva kaveri yleishälytyksen suoraan jenkkeihin. Mitä he haluaisivat asialle tehdä? 
Seurasi moderaattorit hämmästyttänyt ympäri maailmaa tulleet 5 000kpl ydinalaansa suojaamaan 
palkattujen kansainvälisten poliisiosastojen varsinainen hyökyaalto. Jota moderaattorit enemmän kuin 
massiivisuudestaan ihmettelivät.  
  
Nyt on päivän selvää, SUPO kehittää käärmekeitoksiaan miten jatkossa toimitaan tämän Apache- 
foorumin tietomateriaalien suhteen? Tällaisten hyökkäyksen klassinen malli on, että joko minut 
bannataan, tai koko foorumi kaadetaan! Apache- foorumi on kuitenkin "poikkeus". Se kun on SUPO:n 
"lokeroima" erityinen koefoorumi. Siis sellainen foorumi, jossa hiotaan kaikkia niitä vaihtoehtoisia 
kansainvälisiä taktiikoita miten ydinkriittinen materiaali kyettäisiin maastamme kitkemään keinoistaan 
piittaamatta. Näitä "erityisiä" poliisipanssaroituja foorumeita näyttäisi olevan vähän joka maassa. 
Näitäkin siis ON, mutta rajoitetusti. 
 
 

646. Säteilytaustaamme +10%/v. 
 
http://kuvaton.com/k/YanZ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YanZ.jpg[/img] 
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Tuo mainittu syöpien vuotuinen+ 10% ei tosiaankaan ole minun tietoni vaan lehden antama! Myös se, 
että taustamme säteily t u p l a a  joka 10v.  On lehden antama kylmä fakta. Myös miten ensimmäiseen 
taustamme +0,6mSv nousuun meni 30v. (1930-1962). Ja nyt taustamme nousee +6mSv/ 10v kertoo 
kylmäävästi mistä on kyse! Säteilytaustamme logaritmisesta t ä y s i n hallinnasta ryöstäytyneestä 
spurtttaamisesta. Koska jo nykyään 50% tulee kemikaaleista ja kasvavasti, 50% syövästämme tulee 
säteilystä. Näinollen kytkös on päivän selvä nimenomaan säteilyyn. Jota taas voi kasvattaa ainoastaan 
keinotekoinen ydinvoimaloitten päästökasvut. 
               ---------- 
 
 Ou jee ja otsonikadot yllätys yllätys piikkiin! 
 
Ydinjätteen ns. "jatkokäyttö" on silkka kupla!  
 
Systeemillä nostetaan uranin 3,5% polttomäärää v a i n +40%. Sähkön hinta 2,5- kertaistuu. 
Muodostuva jäte on 1000- kertaa tuhoisammin säteilytappava Pu-239 plutoniumjätettä. Ydinvoimalat 
muuutuessaan näin plutoniumvoimaloiksi vähän Japanin palaneen Pu-239 MOX reaktorien tapaan 
säteilevät 10- kertaa nykyistä tappavampana. Muodostunutta ydinjätettä pitää liian tappavana käsitellä 
va i n robotein. 
Lisäksi uraanille pitää saada 3000MW ja 3000ha kokoinen suomalainen sikakallis isotooppijalostamo. 
Sen sähkön varmikstamiseen vaaditaan 9kpl ydinvoimaloita. (Joita tehdään JO!) Miksikö 3 kertainen= 6 
ydinvoimalaa VAIn käy koko tuotannon mennessä hukkaan!  Koska varoajat ei salli muuta vaihtoehtoa.  
Varavioimalat EI hitaina ehdi startata sähkökatkoksien onnettomuuksiin enää pitää voimalan haaskata 
koko ajan. 
 
Isotoopijalostamossa kaikki 100 tonnin uraaniplutoniumerät on uraaniheksafluoridina lingottavana 3000 
kpl centrifugeissa. Miksikö tripla varmistus? JOS prosessi ei saa Japanin lailla sähköä laitos räjähtää 
vuotaen hetkessä tuon 100 000kg plutoniumtonnistoeränsä ilmakehäämme, koska on alati prosessissa 
tappavana hallitsemattomana kaasuna. Ai niin systeemi on pääsyy myös siihen, että otsoniaukko 
muodostui ja p y s y y . Koska heksafluriodia pidetään laittomasti FREON kylvtyssä AINA palovaaransa 
takia! Isotooppijalostamot surutta viskovatkin säteilyn jatkuvasti pilaaman freoninsa tauotta 
otsaonioaukkoon niineen taivaallemme. Joka EI siksi ole pienentynyt vuosikymmenienkään aikana 
mystiseti lainkaan! 
 
Tätä kirjoittaessani muuten 18.03.2010. MTV:n 10 uutiset, yllättyykö enää jutuistani k u k a a n: " 
Otsoniaukon on todettu jälleen mystisesti olevan suurempi KUIN KOSKAAN!" Oikeasti syy on siis 
kohonneet isotooppijalostamojen uraani- isotooppijalostusmäärät! Mutta ydinala EI salli sanoa totuutta 
näistäkään toimiensa seuraamuksista. Venäjän EU:n käyttämien isotooppijalostamojen päällä megaiso 
otsoniaukko kertoo tätä kirjoittaessani MTV! 
 
 

647.Sahara. 
 
Nigeria, Niger, Iran, mikä näitä maita yhdistää? Niin tosiaan veriset suunnattomat uraanihiekkakentät. 
USA:n Obaman hallinnon energiajohtaja ja Egyptissä valtaan nostettavat molemmat henkilöt ovat 
IAEA:n entisiä johtajia. Joiden elämänsä tärkein tehtävä on saada maailman uraanivarannot haltuunsa. 
Mitä yhtälöstä vielä puuttuu? USA on tuottanut 50v ajan liki puolet maailman uraanivarannoista 
kaivattamalla suunnattoman ison Missisipijoen tuomaa valmiiksi murskattua jokihietikkoja uraanin 
tuotantoon ja rikkihapotettavaksi yellovshakeksi U-235 raaka- aineeksi. Joten heillä tällainen 
prosessointitekniikka on tuttua. Prosessi vaatii vettä, m i e l e t t ö m ä t  määrät neitseellistä makeaa 
jokivettä. Esim. Australian uraanikentät ovat koko Eteläisen pallonpuoliskon suurimmat vesituhoajat 
maailmassa. 
 
USA hyökkäsi aikoinaan Irakiin, muttei niinkään öljyn takia. Vaan saadakseen Eufratin ja Tigriksen 
suuret vesimäärät haltuunsa. Turkki oli kuitenkin askeleen edessä ja ehti patoamaan joet onneksi 
kansalleen liki kuivaksi, mönkään meni. IAEA:n loputon uraanin nälkä kaipasi lisää uhreja. Areva 
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kaivatti 1980- luvuilla uraania mm. Nigerian, Nigerin autiomaan hietikkoja. Hommaan vaadittavat 100 
000kpl kaivosmiestä menivät kuitenkin lakkoon säteilysairauksista ja uraanikaivosten tuhotessa 50 % 
maan pohjavesistä muutamissa vuosissa. Kaivoslakkolaisia vastustava diktatuurihallitus sai Arevalta 
aseet, panokset, käskyt ja tankit. Lakkolaiset tapettiin ydintyyliin niin, että pian uraania tuotti vain 1000 
kaivosmiestä nyttemmin. Loput pakenivat tai kuolivat säteilykuolemaan. Areva halusi laajentaa yhä 
lisää pohjoisemmaksi Saharan hietikoille. Himoiten Nigeriä ja 2 miljoonan berberin uraanipitoisia 
Saharan keskeisimpiä valmiiksi murskattuja hietikoita entistä laajemmalle. Tuli kestämätön ongelma, 
mistä saataisiin valtavat tarvittavat jalostusten vedet? 
 
USA, armeijansa uraaninälässä tuli apuun, Saharan ainoa vesilähde Niili! Tosin sen veden käyttää 
80miljoonainen Egypti. Mutta nostattamalla maahan IAEA:n johtajia presidentiksi saataisiin 
uraaninkaivuun tarvittava vesi. Ei muuta kun polkaisemaan koko miljardin arabikansaan illuusioiden 
halu ns. "demokratiaan". Joka takaisi USA:N ja EU:n himoamat uraanikaivokset v.2008 romahtaneen 
uraaniteollisuutensa vauhdittajaksi. Nyt 2011 vuodenvaihteelle tultaessa koko tämä täysin 
käsittämättömän suuri Sahara- uraaniksi sekopäinen hanke jyräytettiin liikkeelle. Arevan himoaman 
alueen 2 miljoonaa berberiä on IAEA:n uraanijanolle pikku hinta. Samoin Egyptiin ilman Niilin vettä 
jäävät 100 miljoonainen kansa. Mikään, korostan m i k ä ä n  ei ole liian suuri uhraus IAEA:n 
ydinherroista. Jotta maailman ahnein USA armyINT:n imperialismi saa taas ydinvoimaloilleen 
muutaman lisävuoden ydinvoimalailluusioittensa hankkeille. Niin ja kuka USA:n pyrkimyksiä enää edes 
asettuisi vastustamaankaan? Tai edes kertomaan maailmalle mitä ydinala suunnittelee maailmamme ja 
nyt myös Saharan pään menoksi. 
                 --------- 
 
Tunisian laboraatio 
 
09.02.2011. YLE radio kertoi miten tämä arabimaiden demokratiakokeilu on edennyt. Mainittiin miten 
esim. Tunisiaan ollaan saatettu tämä USA:n masinoima ns. "demokratian kokeilu". Maassa on mitä 
ilmeisimmin siis uraania odottamassa kaivuutaan ylös kustannuksista piittaamatta. Maassa on kuulema 
entisen syrjäytetyn hallinnon johtajiakin. Mutta menee kuulema hyvin. Paljon mahdollistakin, että 
kiitollisuudenvelat USA:lle lunastetaan jatkoon näistä maista vielä uraanisin, verisin hiekkakaivuin. 
Sellaisin metodein, jota päivänvaloa ei tule kestämään sitten millään. 
              ------------ 
 
Pokerifoorumin satoa 11.02.2011 Talvivaaran U-235 tuotannosta. 
 
Alkuperäinen kirjoittaja Wlore 
uraania on 2450 kg U-235 isotooppia.[/URL]  
 
 
- Aika m i e l e n k i i n t o i s t a miten Talvivaaran uraaninsa 420t muuttui h e t k e s s ä 2,5t eräksi. 
Kun vuosikaudet ydinala laajasti valehdellen vuodesta toiseen kerskui täyttävänsä Talvivaaran 
uraaneilla maamme uraanintarpeet! MIKSI tällaisten asiallisten kylmien faktojen kertomisesta on 
vuosikaudet saanut nettiviranomaisiltamme alinomaa banneja?  
 
- Sopii muuten ihmetellä miksi yllä valehdeltiin TVO:n uraanitarpeiksi vuosittan 25t, kun ydinyhtiö i t s e 
k i n sen kertaa tuplaan?(40t/laitos/v). Toisaalta t o t u u s on se, että maailmalla tuo yhden reaktorin 
vaatima 100t täyttöerä vaihdetaan vuosittain! Tällaisista hyvin hahmottaa myös sen miten loputtomia 
valheita ydinala alinomaa kylvää. 
 
Kuten kerroin tällaisissa laskelmissa ei esim. oltu huomioitu l a i n k a a n totuutta, miten tuollaisessa 
rikihapotusprosesseissa jo kaivoksestakaan EI irtoa kuin Tekniikan maailmassakin toistettu 15%. Näin 
siis tuossakin illuusoitu 2,45t* 0,15= 
0,37t   
___________________ 
 
Eli tosiaan jotain häviöiden t o d e l l i s i s t a tasoista kertoi taannoinen TV- raportti Harjavaltaan 
Talvivaarasta. Jo vuosikaudet viedyn uraanin todellisista kertymistä prosessitappioittensa jälkeen. 
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Venäläisten omistaman yhtiön johtajalta kyseltiin, miten suuri erä oli 3 vuodessa saatu p u h t a a n a 
käteen? Johtaja pälyili hetken ja näytti keltaista 2dl pikaria ylpeänä ja kertoi:" Tässä tätä 
uraanipuolivalmistetta nyt on. Meillä on tatinaa valmiiina tuotteena u s e i t a . . . .satoja kiloja!". . .Arvaa 
naurattiko?!    
 
PS. Talvivaarasta uraanialtaan mm. pressupohja repesi 2010. Ja liki 2vuoden uraanierät levisi 
kilometrien päähän avosoille. Niin, että kokonaisia teitä alueelta katkeili! Että pipettiuraaniksi hiipui 
tämäkin illuusiokupla hetkessä.  Ja Talvivaara sanoikin koko homman olevan v a h v a s t i negatiivista 
sekä taloudelleen, että energiamielessä. En epäile y h t ä ä n! 
             ------------- 
 
Maanjäristys Japanissa. 
 
US-blogi.11.3.2011 12:18 Raimo Myöhänen 
Japanissa, Honsun saaren lähellä, meren pohjassa tapahtuneen maanjäristyksen aiheuttama 
maankuoren keinunta tuntui Sysmässäkin. Täällä keinunta oli 10 millimetrin luokkaa, mikä on paljon 
enemmän kuin vuoden 2004 Tapaninpäivän järistys. Kansainvälisesti käytetyn mittauksen mukaan 
järistyksen voimakkuus oli 8,9-9,9 välillä, riippuen tiedon antaneesta lähteestä. Joka tapauksessa 
järistys oli voimakkain sitten 140 vuoteen. 
 
Järistyksen aiheuttama tsunami on rantaan tullessaan ollut jopa 10 metrin korkuinen. Monet 
Tyynenmeren saarista ovat selvästi matalampia kuin nyt liikkeellä oleva tsunami. Tsunamivaroitus on 
annettu kaikkialle Tyynenmeren alueelle, vain joitain Yhdysvaltain rannikon alueita on kehoitettu 
varautumaan tulevasta hyökyaallosta.  
 
Tsunami etenee avomerellä 900 kilometrin nopeudella ja alle metrin korkuisena. Merenpohjan 
noustessa rullaava aalto nousee lähes vastaavasti, ollen parhaimmillaan yli 10 metrin korkuinen. Aallon 
pituutta ei osata edes arvioida, mutta se on ainakin kymmenien kilometrien pituinen. Paluuaalto on yhtä 
vaarallinen kuin itse tsunamikin. 
 
Ihmisuhrien määrä on vielä arvaamaton, mutta niiden pelätään olevan satoja tuhansia.Monet 
Tyynenmeren saaret ovat matalampia kuin nyt liikkeellä oleva tsunami, joten niillä asuvilla ihmisillä ei 
ole pelastumismahdollisuuksia. 
               -- 
11.3.2011 12:42 Dari-anne Suomalainen 0 pistettä 
 Ja ydinvoimaloita on suljettu. 
               -- 
11.3.2011 12:52 Mika.H Puusko 0 pistettä 
 Eikö muuta tule mieleen? 
               -- 
11.3.2011 12:59 Dari-anne Suomalainen 0 pistettä 
 Jos minua takoitit, niin en viitsi toistaa sitä mitä toiset ovat jo kertoneet. Halusin vain muistuttaa 
Myöhästä ydinvoimaloista, koska hän on niiden suuri puolestapuhuja ja meilläkin saattaa järistä. 
                -- 
*Kiitän Suomalaista tästä asiallisesta tiedostaan. Minusta nämä julkisuudesta tutun systemaattisesti 
peitellyt asiayhteydet vaativat lainausta myös tänne! Tajutaksemme miten systemaattisesti IAEA on j ä l 
l e e n  ottanut niskaperseotteen vaientaakseen asian YDINkarmeudet! Ei ole kulunut kuin muutama 
vuosi. Kun saman tyyppisessä maanjäristyksessä Japanin mm. maailman SUURIN ydinvoimalakin 
tuhoutui haljeten mereen asti sisältöjään vuotaen! No uutinen vaiettiin m y ö s silloin juuri 
atomikytköksistään. Ai miksikö?  
 
No koska samalla vajaassa vartissa Japanista tuhoutui kasaan peräti 7kpl ydinvoimalaa! Ja tästä YDIN- 
sähköpulastaan satojen miljardien ydinkatastrofistaan Japanin talous EI ole toipunut sittemmin ikinä! 
Silloin TV Suomessa näyttikin alkuun vain 200 kaatunutta tynnyriä ydinvoimaloistaan! No nyt JÄLLEEN 
tosiaan näyttää homma klassisesti uusineen. Että tunnetusti maanjäristystäKIN kestämättömiä 
ydinhirviöitä On TAAS ryskinyt kasapäin paskaksi! 
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 Toipuuko Japani enää ikinä? Vai tehdäänkö kuten viimeeksi, asia vaan salataan ydinalan pyynnöstä! 
TVO:n ydinvoimalat ovat muuten t o d i s t e t u s t i 2 100km pitkässä Laatokka, Olkiluoto, Ruotsi, 
Skotlanti lävistävässä maailman syvimmässä Litoraanitektoniikasaumassa. Jolla Ruotsin 
geologianlaitoksen pääjohtaja Nils- Axel Mörner paikan päällä viime kesänä todensi alueella olleen s e l 
k e ä s t i  jälkeen jääkauden useampiakin saman suuruisia 9 Rihterin maanjäristyksiä! 
                          ------ 
 
11.3.2011 17:40 Raimo Myöhänen 
 Yksi ydinvoimala on vahingoittunut, mutta radioaktiivista saastetta ei ole päässyt vapaaksi. 
Kolme muuta on pysähtynyt automaattisesti. 
Ei radioaktiivisia vuotoja, sanoo BBC! 
                  -------- 
 
US- blogin materiaalia 11.03.2011 
 
Ja paluuta karuun todellisuuteen. MTV teksti TV: "Rakennuksia ja tehtaita on tuhoutunut sekä 
lentokenttiä ja satamia suljettu. Ydinvoimaloissa on ollut vaikeuksia, ja monia niistä on jouduttu 
sulkemaan." MTV:n uutisissa kerrottiin mm. ydinvoimaloita olevan rajussa tulipalossa ja muuta 
tilannetta kuvaavaa. 
 
No miksi ydinvoimalat ja v a i n ydinvoimalat on niin kehnoja? Ydinvoimaloiden mm. sijainti merien 
rannassa  ja niiden v a i n 2,5m merinousuvarat on jo eräs keskeinen tuhon airut. Kun kerrotut 10m 
tsunamit tunkevat ydinvoimaloihin ja mm. tukkivat merilauhduttimet irtoroinalla on katastrofi Jo hyvinkin 
lähellä. Meri tunkee sisälle ja täyttää suolavesin elitärkeät laitteistot toimintakyvyttömiksi. Mutta kaikkein 
tuhoisinta ydinvoimaloille on sen uraanilatauksen 100t painoinen herkkäliikkeisesti hehkuvan kuumina 
roikkuvat keraamiset ja vääntyilevät 5m pitkät polttoainetangot.  
 
Jo h y v i n k i n pieni järistys sorruttaa tuennoistaan moiset liikkeelle lähtevät massat. Ydinvoimaloihin e 
i  ole ikinä edes suunniteltu minkäänasteista todellista maanjäristyskestoa. Vaan kuten kuulimme 4kpl 
on JO paskana! 2v takaisessa maanjäristyksessä tuhoutui maailman suurinkin ydinvoimala. Sen 
mukana 6kpl muuta. Aiheesta kertovia uutisointeja onkin SUPO ansiokkaasti poistellut sitä mukaan kun 
olen niistä kertonut osoitteita. Sen maanjäristyksen taso oli oleellisesti nykyistä pienempi. 
Vaurioitumiset löydettiin vasta kuukausien ajalla jälkeenpäin. Japani ilmoitti saaneensa j u u r i pari 
ydinvoimalaansa kuntoonkin. Korjauskulujen kiivenneen salamiljardivahingon tasoille. No nyt 4kpl on 
TAAS ydinvoimaloista alhaalla. On ihme, jos vahingot tälläkään kertaa jää edellistä alemma. Kunhan 
vikakartoitus etenee Japanissa. Onko edes Japanin kaltaisella maalla talousmielessä m i t ä ä n järkeä 
menettää toistuvasti näin tusinoittain suunnattoman kalliita ydinvoimaloita tätä tahtiaan vuosittain? 
 
Noinkohan vaan alkaa itse luonto osoittaa tässä ydinhasardissa kaapin paikkoja vaikka väkisin? Ainakin 
ME asiantuntijat tiedämme. että itse Luonnon ydinrikollisiin kohdistamat kuppaukset alkavat olla 
enemmän kuin karua mielipiteenilmaisua. Miksi tosiaan tehdä ydinvoimalamalleja joista EI ole 
mihinkään elävässä "järisevässä" elämässä? Se on joka tapauksessa alkanut selvitä typerimmällekin 
ydinlobbauskoalitiolle. Ettei tämä nykyinen tuhotahti tiedä hyvälle ydinvoimaloitten 
tulevaisuususkonnolleen! 
                 --------- 
 
!! Japanissa YDIN palaa!! 
 
Katson MTV:n uutisointia Japanista 11.03.2011. Hyvin ydinvoimalaitosksissa kuulema tuntuu menevän. 
Japanissa kun kuulema o s a t a a n  tehdä ydinvoimalat jotka kestävät mitä tahansa maanjäristyksiä. 
STUK toki ei näe m i t ä ä n ongelmaa. Ei edes siitä, että parhaillaankin kuulema 2kpl ydinvoimalaa on 
palasina. Yksi ydinvoimala niinikää palaa iloisesti. Mutta kaikkein mielenkääntävintä kerrottiin 
ydinvoimalasta, jossa pelätään pahinta . Tuhansia on Jo evakoitu. Reaktorin lämpötila on 
hallitsemattomasti nousemassa. Jopa STUK ilmoittelee polleana, ettei mitään hätää kunhan etäisyyttä 
jäähdytyksensä menettäneeseen sulaavaan reaktoriin on mutama kymmenen tuhatta kilometriä. 
 
Jahas ja pellepotkua epätoivoisimmilla ydinlobbareilla tuntuu silti riittävän! 
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Eli palataanpa tosiaan reaalimaailmaan. Japani ON maa jossa ehdottomasti maailman huipputekniikalla 
on ydinvoimalat k o e t e t t u  rakentaa tasolle, joka p i t ä i s i pitää ydinvoimalat hengissä. Vaan mikä 
onkaan karu totuus taustalla? Parisen vuotta sitten Japanissa todettiin rakennetun ydinvoimalaitoksia 
Suomen tapaan tektoniseen liikuntasaumaan. Japanilainen ydinvoimalayhtiö koetti kovasti lobata 
rakentaneensa kaiken kestävät ydinvoimalan. Sellaisen ihmeen joka kestää maanjäristyksen. Japanin 
hallitus tutustui voimalaan ja tulos: 
 
"Ydinvoimalaa ei m i s s ä n  nimessä saa käyttää tektonisesti herkässä paikassaan.  Voimala On 
vaarallisena ympäristölleen hylättävä ja siihen investoidut miljardit menee kankkulan kaivoon". Tulos 
miinus y k s i! 
 
Tästä kului aikaa v a i n muutamia kuukausia. Seudulle iski 10 min maanjäristys. Tulos -7kpl 
ydinvoimaloilta tuhoutui. Joukossa myös maailman suurin japanilaisvoimala. Tappio tässä vaiheessa -
8kpl! Nyt muutama viikko sitten japani ilmoittikin kunnostaneensa näistä maanjäristyksissä 
tuhoutuneista 2kpl. Japanin talous oli ollut vuosikaudet ydinlamaannuksessaan. Koska 8kpl menetettyjä 
ydinvoimaloita maksoi myös menetettynä sähkönä niin paljon, ettei talous toipumaan ehtinyt. Tänään 
siis 11.03.–11 paukahti ydinvoimaloista paskaksi ilmoitetut 4kpl. Nyt on reilun 2v aikana pelkästään 
Japanissa ydintalouden tappiosaldo aivan käsittämätön 12kpl ydinvoimaa! Vähän samaa teholuokkaa 
kuin Suomen k o k o energiantuotantomme.  
 
Taas Japanissa mietitään rakentaako yhä uudelleen ja uudelleen ydinvoimaa. Joka on pääsyy maata jo 
vuosikaudet jäytävään taloustuhoonsa? Vai ottaako järki käteen ja todeta maan sietorajan ylittyneen 
ydinsekoiluineen lopullisesti. Jos y h t ä ä n edellinen esimerkki jotain kertoo. Niin eiköhän sitä vielä 
muutama vioittunut reaktori vetele maassa viimeisimpiään? Yhtä kaikki liki vuosittain Japaniin siis ON 
iskenyt maanjäristyksiä. Joiden jäljiltä on tuhoon tuomittuna puoleisentusinaa ydinvoimalakapasiteettia 
vuosiluokassa! 
 
ja h u o m a t k a a  nyt! Puhutaan ehdottomasti maailman edistyneimmän rahatekniikan Japanista! 
Entä kun sama kaava sovelletaan vaikka Suomeen jossa tektoniikastamme ei ole välitetty 
reaktorirakentamisissa pätkän vertaa? Tai vaikka USA:ssa jossa JO vuotuiset jopa pyörremyrskyt 
pysäyttelevät ydinvoimaloita kymmenittäin. Mitä tapahtuu kun edellä kerrotut maanjäristykset iskevät 
Intian, Pakistanin, Kiinan kaltaisiin maihin, joissa häthätää rakennetut ydinvoimalat vain odottavat 
herkkinä hajotakseen ympäristöönsä satamäärin. Jossa ydinkatastrofin eteen ei ole kunnon Tsherobil- 
tyyliin muuta asettaa kuin pakenevat miljoonakansansa! 
              --------- 
 
US-blogia aiheesta 
 
11.3.2011 20:31 Tuomas Heikkilä 
 Mukavaa että näet harvinaisen luonnollisen katastrofin jossa luultavimmin tuhansia on kuollut (Ilman 
mitään ydinonnettomuuteen viittaavaa) hyvänä tekosyynä levittää poliittista agendaasi. 
                  -- 
Mitä harvinaista tässä nyt on? Vastahan 7kpl  ydinkirnua halkesi Japanissa 2007 mereen asti 6,8 
Riohterin järistyksessä. Kuten h y v i n saatat lukea, niin kyseessä on aivan keakeinen SYY LOPETTAA 
luonnon painostuksestakin ydinrakentelu. Joka EI kertakaikkiaan TOIMI realisessa maailmassamme! 
 
Niin ja 2007 jää mieliimme myös vuotena, jolloin Japani kielsi enteellisesti myös siviilien paineesta 1kpl  
reaktorinsa startin tektonisessa saumassa TVO:n tapaan hengenvaarallisesti Litoraaniseen 
tektoniikkasaumaan rakennetussa voimalassaan. Nyt hajosi päälle taas 4kpl. Yhteissaldona Japanissa 
on siis ihan konkreettisesti menetetty täysi tusina ydinvoimaloita n. 3 vuodessa. Hintaa menetettyinä 
vuosien sähköinä, talouden kroonisiin sähköpulaansa ja rikkoutuneina voimaloina yms. ehkä hulppeat 
150miljardia! Jonka takia Japani on JO menettänyt taloutensa. Todennäköisesti lopullisesti! 
 
Ydinvoima on todistetusti megavaarallinen. Näin tuhosi JO maailman toiseksi suurimman Japanin 
talouden muutamassa vuodessa. Hei aika pahvi saa olla, jossei tajua mistä "viestinnästä" näissä on 
kyse! 
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                 --- 
Niin Japanin maanjäristyksissä sykliäkö? No Japani on jo menetänyt noin 3 vuodessa uskomattomat 
12kpl ydinvoimaloita tektonisen tuhojen takia. Ensimmäinen kansan painostuksesta muutama kuukausi 
ennen ensimaanjäristyksiä. Japanissa ydinvoimala seisautettiin sen ollessa kansan pelkäämällä 
tektoniikasaumallaan. TVO:n tapaan erittäin epävakaalla 2 100km pitkällä Laatokka- Olkiluoto- Ruotsi- 
Skotlanti lävistävässä maailman syvimmässä 1 000m syvässä maanpäällisessä Litoraanitektoniikka 
saumallaan. TVO:n sauman muuten viimekesänä Nils- Axel Mörner. Ruotsin geologianlaitoksen johtaja 
professori kertoi liikuneen todistetusti jääkauden jälkeen Japanin tasoilla 9 Rihterin maanjäristyksissä 
Suomessa toistuvasti!  
 
Tämä alla oleva muistiliitteeni aiheuttaakin k o v a s t i  närää ydinlobbareissa. Ja tuntuu sen löytyminen 
olevan muillekin kiven takana. Koska SUPO on systemaattisesti tätä dokumentaatiota vainonut 
poistellen kaikkialta. Tässä siis tapaus jossa tuhoutui loppulaskuissa huikeat 7kpl ydinvoimaloita 10 
minuutissa! Mukana muuten maailman suurinkin ydinvoiomala  halkesi mereen asti! 
                --- 
Maailman suurin ydinvoimala vahingoittui maanjäristyksessä 
Teknologia | tiistai, 17.07. 2007 @ 16:27 
 
Ydinvoimalasta löytyi kymmeniä vikoja Japanin järistyksen jäljiltä 
Tokio. Japanilaisviranomaiset totesivat tiistain tutkimuksissa noin 50 toimintahäiriötä eilisessä 
maanjäristyksessä vahingoittuneessa Kashiwazaki-Kariwan ydinvoimalassa. Häiriöiden joukossa on 
tulipaloja, vesi- ja öljyvuotoja sekä katkenneita putkia. Eilinen maanjäristys kaatoi voimalassa pinon 
tynnyreitä, joihin oli säilötty radioaktiivista jätettä. Joidenkin tynnyrien kannet olivat auenneet, mistä on 
saattanut seurata vuoto.  
 
Ainakin yhdeksän ihmistä kuoli ja yli 900 loukkaantui voimakkaassa 6,8 richterin maanjäristyksessä ja 
useissa rajuissa jälkijäristyksissä Japanissa maanantaina. Eilen järistys sytytti yhden Kashiwazaki-
Kariwan voimalan muuntajista palamaan. Ydinvoimalayhtiö Tokyo Electric Powerin edustajan mukaan 
voimalasta vuosi Japaninmereen noin 1 200 litraa radioaktiivista vettä. Japanin hallitus määräsi 
kuitenkin Tokyo Electric Powerin pysäyttämään toistaiseksi kaikki seitsemän Niigatan maakunnassa 
toimivaa ydinreaktoriansa. Hallituksen mielestä yritys ei reagoinut oikealla tavalla maanjäristykseen. 
Reaktorit saa käynnistää uudelleen vasta, kun niiden turvallisuudesta on varmistuttu. 
(Reaktorit pidettiin alhaalla seuraavat 2v putkeen! 2009 kirjoitettiin, että mahdollisesti peräti kaksi 
voimalaa saataisiin kunnostettua käyttövalmiiksi. Joten uutinen alkujaan aliarvioi todella härskisti 
tuhojen laajuutta.) 
 
Ensimmäinen järistys tapahtui Niigatan rannikolla noin kello kymmeneltä paikallista aikaa. Järistyksen 
keskus sijaitsi meressä noin 260 kilometrin päässä pääkaupungista Tokiosta. Myös jälkijäristykset 
tärisyttivät maata jopa 6,8 richterin voimakkuudella. Japanin meteorologisen laitoksen mukaan 
jälkijäristykset saattavat ravistella maata vielä jopa viikon. Japanin hallituksen mukaan järistykset 
tuhosivat kaikkiaan noin 350 rakennusta. Pilvenpiirtäjät huojuivat tärinän voimasta aina 
pääkaupungissa Tokiossa saakka.  
 
Myös Japanin kaasu- ja vesitoimitukset kärsivät maanantaisista järistyksistä. Koko 95 000 asukkaan 
Kashiwazakin kaupungin vesihuolto oli ensimmäisen järistyksen jälkeen poikki. Lisäksi 34 000 kotia oli 
ilman kaasua ja 25 000 ilman sähköä, paikallisviranomaiset kertoivat.  
 
HIROSHI SEKINE / REUTERS 
HS?reuters?ap?stt?dpa 
Julkaistu: 9:25 Päivitetty: 15:53 
               --- 
 
US- blogi 
 
11.3.2011 21:07 Dari-anne Suomalainen  
 Paine nousee Japanin ydinvoimalassa. Paine on alkanut nousta Fukushiman ydinvoimalan 
ykkösreaktorin sisällä 



1162 
 

Japanin tsunamituhoalueella. Paine on nyt 1,5 kertaa korkeampi kuin normaalitaso, kertoi Japanin 
ydinturvallisuusvirasto. Voimalasta päästetään ulos paineen laskemiseksi pieni määrä höyryä, joka on 
radioaktiivista. Viranomaisten mukaan höyryn radioaktiivisuuden ei pitäisi aiheuttaa ympäristövaurioita. 
Aiemmin hallitus määräsi tuhansia evakuoitavaksi ydinvoimalan läheltä.  
Japanissa on jo palanut yksi ydionvoimala. Onagovan ydinvoimalassa oli päivemmällä raju palo, kertoo 
uutistoimistot. 
             ------- 
 
 
 
 

648. SUPO sekoiluja. 
 
Sent: Thursday, February 10, 2011 11:14 PM  Subject: VS: Kontaktia. 
 
Moro 
 
Soitellaan huomenna, tänään unohtui, 
                      -- 
 
 Ihan raivona virkaportaat! 
 
En yhtään ihmettelisi vaikka olisi tullut joku orderi ylempää, että juttujasi ei saa siinä lehdessä julkaista. 
Sillä mullekin nämä samaisesta julkaisusta ottivat yhteyttä Riikka Söyringin kautta ja annoin heille luvan 
käyttää paria blogissakin ollutta juttua. Mutta eipä ole kuulunut mitään ja näkynyt minkäänlaista 
havaintoa tuosta. Joten aika selkeästi niille on joku käsky tullut jostain SUPO:lta, että tekstejäni ei saa 
julkaista missään. 
 
Ja olen tähän samaan SUPO sensuuriin törmännyt aikaisemminkin ja eräs tuttuni myös. Tämä lääkäri 
Mirjaleena Isoaho, jonka esiintyminen TV2:n rokotekeskusteluillassa torpedoitiin jonkun NSA/SUPO 
toimesta jo toistamiseen vuoden sisällä. Koska sillä on niin paljon tietoa jota ei uskalleta päästää 
julkisuuteen varsinkin jossain TV2:n suorassa TV-lähetyksessä, jossa sensurointi on lähes mahdotonta 
livenä. 
 
T: T 
 
*NIINPÄ! Jotain kertoo hommasta miten ekan oharinsa jälkeen 2011 viikolla 6, kaveri kirjoitti vaan 
"unohtaneensa" lupaamansa soiton minulle. Sitten seuraavana päivänä ei enää kyennyt edes 
kirjoittamaan. Tästä huomaa kyllä rivien välistä mistä on oikeasti kyse. H e t i  ekan nettiviestinsä 
jälkeen toimittajalle oli tullut SUPO:n uhkaukaasi, ettei heidän mielestään saisi tuoda näin tunnetusti 
ydinasiakriittisiä kaltaisiamme kirjoittajia lehdistön haastatteluun. Ja huomaa nyt!  Päivän päästä tästä 
SUPO oli kysynyt mielipidettä myös NSA:n Euroopan ydinturvaosastoilta. 
 
Sieltä oli tömähtänyt vahvistus siitä, miten ko. edustaa aivan l i i a n  ydinosaavaa kykyä keskustella 
asiasta. CIA EI tykkää nyt yhtään, jos tekstiä tuollaisilta kavereilta julkaistaan!  Siksi uudelleensoittokin 
jäi! Nyt sitten paniikki on jo sellaisissa mitoissa, ettei saa hiiskua, eikä pukahtaa sisäministeriön 
terroriuhkailujen alla. Huomaa erityisesti tämä eri päiviin hahmottuva moniportaisuus. Ensin SUPO ja 
sitten kansainvälinen "päällystakki" vahvistamaan sisäministeriön mielipuolisuudet sananvapauksien 
poljennoissaan. Olemme siis todistetusti koko Pohjolan p e l ä t y i m p i e n ultrasalattujen 
ydintotuuksien uniikkeja haltijoita ihan kansainvälisen Interpolin alleviivaamana! 
 
____________________________________________________________ 
                     ----------- 
 
Valtion ydinpokeritalouteen. 
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*Jahas ja tuli siis EU:n NSA:sta määräys maamme foorumeille, ettei tätä juuri nyt eduskuntaan tuotavaa 
valtiorikollisuutta koskevia uutisointeja saa esiintyä missään. Tutkitaanpa tätä kaikissa 
tiedotusvälineissämme kritiikin äänet hiljentäneet ultrasalaista valtiorikollisuuden keskeistä osaa vielä. 
                      -- 
Huhhuh, onhan tämä tiedetty pitemmän aikaa, mutta nyt röyhkeästi  
muutetaan oikein perustuslaki! 
 
Lukaise Esa Nyyssösen kirje Eduskunnalle: 
------------------------------------------------ 
Eduskunta valmistelee valtiopetosta 
 
Suomessa valtiopetos on tarkasti määritelty rikos, jossa valtiosääntöä rikkomalla yritetään kumota tai 
muuttaa Suomen valtiosääntö taikka muuttaa valtiojärjestystä. Valtiopetokseen syyllistyy myös se, joka 
yrittää väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkailemalla syrjäyttää Tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai 
eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää niitä käyttämästä toimivaltaansa. Valtiopetos on törkeä, 
jos rikoksentekijänä on Tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen taikka muu valtion ylimpään 
poliittiseen tai sotilaalliseen  
johtoon kuuluva henkilö. Istuva eduskunta valmistelee viimeisiksi töikseen täydellistä valtiopetosta. 
Eduskunta on muuttamassa perustuslakia siten, että EU-jäsenyys kirjataan perustuslakiin ja lisäksi 
eduskunnan toimivalta voidaan luovuttaa 2/3 määräenemmistöllä kansainväliselle järjestölle tai 
toimielimelle yhden eduskunnan aikana. Edellä mainittu toiminta täyttää valtiopetoksen ja sen 
valmistelun tunnusmerkit. 
             -- 
*Keskeinen kysymys kuuluukin m i k s i  into tällaiseen avoimeen pokeritalouteen on tullut juuri nyt niin 
tarpeelliseksi, jotta pitää perustuslakiamme aiheesta polkea. 16.2.2011. Länsi- Suomi: "Valtioneuvosto 
on saanut vähin äänin lävitse maahamme ydinjätedirektiivin. Korostaen painokkaasti, direktiivillä EI saa 
rajoittaa jäsenmaiden keskinäistä ydinjätteen vaihtoa. Erityisesti siltä osin kuin on kyse jäsenmaiden 
oikeudesta päättää muualla syntyneen ydinjätteen sijoittamista jäsenmaiden alueille! ERDO- 
yhteistyönimen alla ei-niin-herkkähipiäiselle maalle raastetaan mahdollisuus todelliseen 
loppusijoitusbisnekseen! Ei kai vain. . .?" 
 
* K y l l ä  vain! Kyse on siitä miten tunnetusti maailman korruptoiduin poliisivaltio Suomi on jo yli 
vuosikymmenin myynyt pitkin Eurooppaa maatamme ydinjätebisneksen päätunkiokseen. Koska 
maatamme on ydinrikollisemme jatkuvan moraalittomuuksien toimin määrätietoisesti muutettu 
ydindiktaturiaksi. Jossa demokratia on suurimman valtiorikollisjoukkioiden SUPO:n 
polisiväkivaltakoneistojen jatkuvan vannonnan kohde. Koska ydinkansanmurhasta e i  saisi 
maassamme enää kukaan edes hiiskua. Netti, lehdistö TV vaiennetaan keinoja kaihtamatta. 
 
Otetaan valaiseva rinnakkaisesimerkki. Kansalle halutaankin tarjota demokratian sijaan korvaajaksi 
sirkusta ja kansanhuvia.  Mutta koska Suomi on diktatuuri, halutaan tämäkin muoto toki pitää tarkoin 
monopolina. Pari sanaa RAY- systeemistä. Kirjoitin mm. pokeri- foorumien nettisivustoissa. Minua 
hetimiten hämmästytti miten maahamme on ylipäätään päässyt kaikessa hiljaisuudessa ylikansallisia 
suuria pelitaloja? Kun aloin kysellä asiaa tarkemmin, sain kuulla miten RAY on päättänyt kaikessa 
hiljaisuudessa jakaa maahamme kiintiöidyn suunnattoman 100 000 000e/ v peliriippuvaisilta 
poliisikontrollin alta jaettavaan verirahastoon kiinni. Ehtona on ollut päästää puolestaan RAY 
kuppaamaan myös EU:n peliriippuvaisten lain suojaamaa rahastamista. Eli valtiorikollisuutta yli rajojen. 
 
Kun pahaa- aavistamaton kansalainen erehtyy pelaamaan näille tietokoneellistetuille pelimafiosojen 
huijaussivuille. Taho joka häntä niissä alkaa s y s t e m a a t t i s e s t i ryöstämään on Suomen SUPO:n 
poliisitahoja korruptoiden ja voidellen suojaaman Pohjois- Koreamaisen valtiorikollisten riistosysteemin 
riistaa. Kansalainen menettää viimeisimmänkin oikeusvaltion rippeen toivonkin. Kysyin noilta 
pokerisivujen pitäjiltä mitä kansainvälisiä USA:n  tietokantojen rosvoamisalgoritmeja he ovat RAY- 
sopimuksiinsa päättäneet käyttää? Vastaus oli tylyydessään, härskiydessään kaiken kertovaa. 
Kysymysaiheeni poistettiin valtavassa paniikissa. Ai miksi? 
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Normaalissa pokeripöydässä idea on selkeä. Periaate. Pöytään tulee pelaajien toimin vaikka 
kymppitonni ja sen myös saa kokonaisuudessaan joku pelaajista kotiinsa. Myös korttien 
sattumanvaraisuus asiallisesti taataan. Mutta kun pelaajat tuovat samaisen kymppitonninsa 
NETTIpelipöytään on tilanne totaalisen toinen! Poliisien voitelullaan moraalittomat pokerinettiyhtiöt 
kylmästi ostavat oikeuden kaikkeen. Kortit ovat enemmän kuin merkittyjä. Koska manipulointiin 
ohjelmoitu tietokanta ne sisuksistaan jakaa. Ei alkujaankaan tarkoituksena ole rehellisyys missään 
tasossa. Vaan tarkkaa tarkemmin mietityt huijaamiseen simuloidut peliohjelmat jakavat tekaistut 
korttinsa a i n o a n a  tarkoituksenaan huijata jokaiselta pelaajalta maksimaalisesti rahat! 
 
Pelkistettynä, pelaajat tuovat pelipöytiin samaisen kymppitonnin. Pelkästään merkityillä korteillaan 
pelaavat tietokoneohjelmat kyltymättömästi veistävät potista i t s e l l e e n  yli 50 % + 
poliisilupavoitelurahat! Pelaajat jäävät nuolemaan näppejään, eivätkä saa kokonaispotista edes 
puoliakaan itselleen! Jos tällaisen teon tekisi joku sellainen taho, joka EI voitelurahoja valtiopoliiseille 
maksaisi joutuisi välittömästi suurrikossyytteeseen jatketusta petoksesta. 
 
Palataan hetkeksi vielä alustusosaan. TVO/ Posivakonsortiot voitelevat ja korruptoivat valtiohallinnon ja 
sitä kontrolloivat STUK/ SUPO viranomais-, poliisiestot. Ottavat suunnattomat verirahat 
ydinjätebisneksiensä käyttövoimakseen. Maahamme on JO korruptoitu koneistot joiden tarkoituksena 
on pelkästään käydä kuoleman ydinjätekauppaa piittaamatta pätkän vertaa siitä montako miljoonaa 
henkeä uhrataan kapean omistuksen ydinherraosaston rahastukseen.  
 
Kansa EI toki tässä muuta saa kuin ennenaikaiset käsiin räjähtävät ydinkuoleman tilastot. Nyt jo 
rikolliset mafiosot ovat vuosikymmenet dumpanneet valtioydinyhtiöitten ydinjätteitä milloin mihinkin 
Somalian rannikkoon, Italian rantavesiin ja peitelleet ydinsaastojaan milloin mihinkin piilotettuihin 
avopressukatoksiin. Mutta kun TVO/ Posiva sai jo viimevuona perustuslakimme nurin. Rantaansa 
erikoiskustomoidun mm. Sigyn nimisen kansainvälistä ydinjätettä 700t erissään rahtaavan 
rikollislaivansa. Astutaan toimenkuvaan, joka johtaa satojen miljoonien ydinkansanmurhaamisiin. Kuten 
ydinalan toimenkuva on aina ollut. 
               ----- 
 
Paskalakit keskuudessamme. 
 
4.2.2011. Päivä joka räväytti totuuden koko kansan nähtäville! Olen koko päivän kirjoitellut hyvinkin 
suurille foorumeille. ja ihmetellyt rajusti yhtä perin hämmentävää yksityiskohtaa. Moderaattoreita ei m i 
s s ä ä n! Tämä on jotain vallan uskomatonta. Päivän uutiset toisaalta näyttää miten Kataisen 
ylläpitämässä konservatiivien kokoustiloissa mm. Italian Perluckonia suojaamassa on merittäin 
maamme paskalakkeja. Mielenkiintoista, kun sen vaan oivaltaa! 
 
Maahamme hommattiin jokin aika sitten tuhatmäärin peltipoliiseja kiusaamaan ja sakottamaan ihmisiä. 
samaan aikaan varsinaiset sakottavat passipoliisit haihtuivat "johonkin"? Minne ja miksi? Anne 
Hölmlund oli alkanut pestata poliisivoimista satamäärin nettihäiriköiksi ja virkaa tekeviksi 
moderaattoreiksi satamäärin uudelleen koulutettavia miliisisen sisällissotaosastojaan turvatakseen 
ydinalansa. tästä siis tässä kaikessa on kyse. 
 
Neteissämme sikailevat satapäiset häirikköainekset. Sabotöörit ja täysin vailla alkeellisintakaan 
käytöstapoja riehuvat moderaattorit . Näemme, yllätys yllätys arkisissa POLIISIEN kenttätöissä 
sakottamassa myös viattomia kansalaisia! Uskomatonta, että niin Kauppalehdessä, Tiede- foorumeissa 
kuin vaikka lasten Facebuukeissa sekopäisesti riehuvat isomahaiset häiriköt. Ovat systemaattisesti niitä 
samoja tusinapassipoliiseja kaduiltamme. Jotka saadessaan sisäministeriöltä rahaa ja käskyjä alkavat 
ahdistella asiallisilta kansalaisilta sananvapauksia. Alkaessaan lahota nettien äärellä. Siksi myös 
hälytyskeskukset haluttiin pois Helsingistä Poriin. että poliiseilla olisi kontaktiläheisyys nimenomaan 
ydinvoimaloihin! Maamme poliisiosatojen ainoana tehtävänään onkin nykyään taata valtioydinrikollisille 
tietosensuurit. jotka estävät demokratian ja sananvapautemme! Poliisit ovat pahan alku ja juuri ja 
tekevät saastaansa loisimalla verovaroista ryöväämillään palkoilla! 
                ---------- 
 
Poliisitilastointia foorumeilta 



1165 
 

 
 Perusnettifoorumeissamme siis LOISII verorahojamme kupaten tuhatmäärin osapäivärikospoliiseja, 
tusinapassipoliiseja yms. moraalitonta loismassaa. Eli ennen poliisit suolesti syyttömiä autoilijoita. Sitten 
Anne  hÖlmlund keksi tuottaa peltipoliisit automaattisakottajikseen. Tehden miliiseitään työttömiä. Ja 
usutti PETOPEHTOORINSA lahottaman kansan sananvapaudet neteistä. 
 
Pelkistettynä voidaan sanoa: 
jos netissä juttusi saa 1000 lukijan hittiä. Noista ON varovaisestikin laskien 500kpl 
PASKALAKKIPOLIISEILTA! 
Tämä siis laskelmallinen keskiarvo p e r u s  netteilijöille! Mutta esim. MINUN YDINAMMATTIGURUN 
tekstuuriotannoissani olen laskenut osalleni, 1000 hitin saannosta on "enteellisesti"  
 
" 6 6 6 "  kpl  POLIISIEN MASSAMURHAAJILTA! 
                --------- 
 
Apashefoorumin satoa SUPO ja YDINvoimansa! 
 
[quote author=omglolnoob link=topic=34751.msg1857541#msg1857541 date=1299353891] 
[URL=http://aijaa.com/v.php?i=007007628109.jpg][IMG]http://i4.aijaa.com/b/00700/7628109.jpg[/img][/
URL] 
[/quote] 
 
*Joo eipä näy SUPO paljon ainakaan ITSE ydinterrorisminsa luonnetta peittelevän omissa 
julkaisuissaan. Siksi ihmetyttääkin aina m i k s i neteissä parveilevat samaisen SUPO:n poliisit aina 
koittaa peitellä johtonsa oksentamaa laitonta ydinlobbauksiensa totuutta toimistaan? 
                      -- 
Arto hei. 
*Jälleen tutusti sulta asiansyrjää. Josta pikaistuksissani seuraava kooste: 
                                     --- 
 Apache- foorumi.[quote author=omglolnoob link=topic=34751.msg1857766#msg1857766 
date=1299394042] Enpä suinkaan itse muokannut tuota tuollaiseksi. :facepalm: 
[/quote] 
  
*Nin tuskin silti oli edes s u l l e   omglolnoob ylläri, että Supon Nevanlinnapellepoliisien YDIN- lobbaus 
juttusi katosi nettiavaruudesta julkaisusi jälkeen paniikissa näin: 
                     --- 
Terve Arto! 
  
...olivat poistaneet tuon "aijaa"-kuvan mutta teksti oli Kauppalehdessä: 
http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?messageID=4519839 
  
                       --- 
*Eli kyllä se t a a s  tuli kerrattua, että A/ Neteissä ja Apachefoorumissa SUPO- pellepoliiseja lymyää 
pilvin pimein, kuten olen kertonut. B/ Tuollaisia nettiosoitekuviaan EI 100% varmasti poista kuin 
sekopääSUPO i t s e! De facto! C/ Mun tapani vältellä nettilinkkejä viestieni taltioina on alati oikea. 
Koska sen näin nettiluonne mahdollistaa jatkuvat toistuvat hysteroituvien SUPO ydinkarhuryhmäläisten 
sensurointiensa iskut. 
  
http://kuvaton.com/k/YQ5R.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YQ5R.jpg[/img] 
                      ----------- 
 
Ydinsodankäyntiä 
 
Katos kuinka pokkana SUPO rehvastelee tuhansine nettiPOLIISEINEEN kansalleen. Juu siis NATO 
miehittää nettejämme terrorisoiden 30 000 sotilaallaan! Mitä tuollainen lauma siis t e k e e k ä ä n  
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neteissä? NiinPÄ, SUOJAA KESTÄMÄTTÖMIÄ YDINSALAISUUKSIAAN KEINOJA KAIHTAMATTA! . . 
.  
________________________________________________________________________ 
 
http://kuvaton.com/k/YlhD.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YlhD.jpg[/img] 
                 --------- 
 
Facebook satoa 11.03.2011 
 
Henri hyvä.  
 
Elämme, niin elämme nyt pahuuden aikoja, ettei vastaavaa olla nähty. Ja n i m e n o m a a n  maamme 
sisäministeröt, POLIISIT ovat nostaneet maamme ylle sellaisen plutoniumkuoleman varjon. Josta vain 
silkka i h m e  voi pelastaa maailman altamme! 
 
Pidetään siis yhteyttä ja ydinvastaisuuden lippu uhmahehkuin korkealla. Pidin räväkästä 
toimeliaisuudestasi foorumeilla. Meillä ON totuuttamme vastassa itse pahuus. 
 
 Tiesitkö, että pelkästään USA:n ydinSOTA-teollisuus pitää neteissä kokopäivätoimisesti 30 000kpl 
nettiSOTILAITA!? Joten kyse on jostain p a a l j o n  kauhuntäyteisemmästä tavasta säteilyteurastella 
maailmaa. Kun lehdistösensorien läpi kansa voi vielä edes aavistella! 
 
http://kuvaton.com/k/YlSG.jpg 
[imghttp://kuvaton.com/k/YlSG.jpg[/img] 
 
 
 

649. Ydinvoimaloiden ongelmia. 
 
En ainakaan tunnistanut nähneeni lähettämääsi materiaalia ennen venäläisydinvoimasta. Minulle oli 
mm. aikamoinen j ä r k y t y s , että jopa halvan työvoiman maa Venäjäkin alkaa käyttää sumeilematta 
ydinvoimaloissaan taitamattominta mahdollista orjatyövoimaa? Siis voiko olla edes totta!? Eikö 
tosiaankaan saada ydinvoimaloista r i i t t ä v ä n huonoja kun pitää teettää suomalaismetodein jo 
sielläkin?! Ilmeisesti ydinvoimaloiden "status" maailmalla on pysyvästi niin kertakaikkiaan huono, ettei 
ydinvoimaloihin mene enää kukaan edes rahasta töihin. 
 
Pelkäävät syystä vaarojen tiedostamisen kasvettua alan olevan tappavaa tekijälleen! Eli hattuun sulka, 
miten maailmalla aletaan y m m ä r t ä ä  mitä opetamme mm. neteissä!) Olkiluodossa toimiva 
tuntemani puolalainen tuttu kertoi, että Suomessa OL- 3 työmaalla on 64kpl eri kansalaisuutta. 
Jokaisella liki eri kieli. Eikä kukaan tiedä mitä toiset sanoo ja tekemisistä taitamaton työnjohto orjiaan 
ohjeistaa. Ranskalainen päällystö taas puhuu v a i n Ranskaa. Jota kukaan muu orjaväestä edes yritä 
ymmärtää! Saksalaisilla taas kielet kääntyy ja heidän turbiiniosa on ongelmitta valmis ja alkuperäisellä 
ajallaan vuosia sitten. 
  
Nyt on odotellut typpikaasutettuna muovipussitettuna. Ja on JO ruostunut ja vesivahinkojen tuhoamana 
ollut siis romuuntumassa vuosia. Mutta kukaan ei toki julkisuuteen uskalla kertoa realiteeteistä. Kun 
tällaisilla metodeilla sitten tehdään nähdysti silkkaa sutta ja sekundaa. Nytkin rakennuslakien 
vastaisesti -30C pakkassäässä viikosta toiseen joulukuusta 2010. Ei OL-3 työmaan loputtomia 
ongelmia tarvitse ihmetellä. Kun paskaa TVO tilaa ja jättää senkin riidellen apinana raivoten 
maksamatta. Ei tarvitse ihmetellä miksi OL-3 tulee mitä todennäköisimmin räjähtämään ja 
tuhoutumaan. Siis j o s  edes suostuu siihenkään. Meinaan starttaamaan edes hajotakseen.) 
                 -------- 
 
HYVIN PAUKKUu Fugushimassa! 
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____________________ 
 
Kattelin 12.03.2011 MTV 3. "Iloisesti Fugushiman" voimalan seinämän paloja lenteli suorassa 
videoinnissa monen sadan metrin kaaressa kaikkin suuntiin. Heti perään kameralla leikattiin o i k e i n 
luottamusta herättävä STUK-pelle. Joka ilmeenkään värähtämättä valehdellen kertoi. "Eihän tässä 
mitään hätää ole. Ei ainakaan meillä maapallon toisella puolen. Ja eihän tuossa kuvassa nyt oikeastaan 
räjähtänyt mitään "merkittävän paljoa". Mitä nyt koko voimala tuhannen päreiksi. . ). Just joo ja kukahan 
saataisiin uskomaan moiset pelleilyt? 
 
Siitä sensaatiomainen kuva. Että  Öö. . ydinvoimalahan siis EI räjähdä valehteli jo TVO:lla STUK-pelle 
LahtariLahdet. Äkkäsi sentään i t s e  laistaa vastuustaan ja ajattaa nyt orjiaan tuleen. Kun jatkuvat 
valheet paljastuvat yksi toisensa perään. 
 
Niin Japanissa saldo on nyt se, että 2 voimalaa ruhjoutui maanjäristyksessä alas. 
Yksi voimala paloi kokonaan karrelle ja  paskaksi. 
Yksi reaktori siis sulasi ja räjähti.  
Mutta koska Suomessa ei näissä muuta kuin valehdellaan. Niin tuossa räjähtäneessä reaktorissa meni 
paskaksi siis OIKEASTI TVO:n tyyppinen "rypäs" 3kpl reaktoriryhmä . . ! 
 
Eli ydinvoimnaloitten laskuissa on hemmetin vaikea pysyä. Mutta Japanin maanjäristys oli pannut 
paskaksi 2007. 7+ 1kpl tektoniikastaan epävakaalle kalliolle törkätty kansan alas vaatima = 8kpl 
Ja nyt on siis paskana JO 6kpl reaktoreita! Tämä jo tietää 90 miljardin tappioluokkia ydinsekoiluille. Ja 
uutisoinnissa kerrottiin, miten jälkijäristyksissä jatkuvasti hajoavien reaktorien maassa sähköä alettiinkin 
saman tien säännöstellä.  ;) 
 
Ydinvoima ROKKENROLL! Sekä maassa, että eteerisemmissäkin lentokorkeuksissaan! Täytyy kyllä 
sanoa, että ainakaan äksöniä ei näitten ydinromujen keskelle kuolevassa Japanissa puutu! 
 
Mielenkiintoinen numerologiikka muuten. 
Kun yleensäkin tuhon sanotaan olevan liki. On kello              11 vaille. 
USA:n kaksoistornin megatuhoa palvelee numerosarja              911 
Japanin eilinen ydinvoimalasarjatuho menee aikakirjoihin       311 
Suomen yleinen hätänumero                                        112 
___________________________________________________________________ 
 
                       -------- 
 
Pasi foorumin satoa 12.03.2011 
 
AFP:n ja AP:n mukaan radioaktiivinensäteily ydinvoimalan ympäristössä olisi nyt noin 20 kertaa 
normaalia voimakkaampaa. 
 
Lauantai 12.3.2011 klo 10.04 (päivitetty klo 11.59) Pelko ydinräjähdyksen seurauksista kasvaa. 
 
Fukushiman ydinvoimalan reaktorisydän on sulamassa, ja ilmaan on päässyt radioaktiivinen pilvi. 
Ydinvoimayhtiö Tepco on vahvistanut, että reaktorirakennuksen katto romahti räjähdyksessä, joka 
sattui lauantaina puoli yhdeksältä Suomen aikaa. Tepcon mukaan räjähdyksessä loukkaantui neljä 
voimalan työntekijää. Heidän vammansa eivät yhtiön mukaan ole hengenvaarallisia. 
 
"Pysykää sisällä" 
40-vuotias ydinvoimala sijaitsee noin 240 kilometrin päässä Tokiosta koilliseen. Tokiosta on lähtenyt 
räjähdyspaikalle erikoispelastusyksikkö. Japanin yleisradioyhtiö NHK on kehottanut ihmisiä pysymään 
sisätiloissa, sulkemaan ilmastointilaitteet ja välttämään vesijohtoveden juomista. Ulkona olevia 
neuvotaan peittämään kasvonsa maskeilla ja märillä pyyhkeillä. Japanin viranomaiset ovat jo alkaneet 
kerätä jodia, jota voidaan käyttää lääkeaineena radioaktiivista säteilyä vastaan. 
 
"Aikamoinen pilvi" 
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Säteilyturvakeskuksen STUK:in ryhmäpäällikkö Keijo Valtonen arvioi, että kyseessä oli reaktoriin 
kerääntyneen vedyn räjähtäminen. Vetyä syntyy, kun ydinpolttoaineen suojakuori reagoi kuuman 
vesihöyryn kanssa. 
- Sydän on sulamassa ja sieltä tulee voimakkaasti kaasuja ulos, eli se on käytännössä sulanut. 
Säteilytasot voimalan ympäristössä alkavat olla aika kovia, Valtonen kertoo. 
- Aikamoinen pilvi on päässyt ulos, kun korkea paine on rikkonut suojarakennuksen. Pilvessä on 
radioaktiivisia aineita. 
 
Fukushima 1 -ydinreaktorin jäähdytysjärjestelmä vaurioitui perjantaina, kun Japaniin iski voimakas 
maanjäristys ja tsunami. Myös lähistöllä sijaitsevan toisen ydinreaktorin jäähdytysjärjestelmä vioittui. 
nSuurin osa voimalan lähistöllä asuvista 50 000 asukkaasta on saatu evakuoitua. Evakuoinnit jatkuvat 
parhaillaan. Viimeisimpien arvioiden mukaan luonnonmullistukset ovat vaatineet ainakin 1 300 ihmisen 
hengen. Suomalaisuhreista ei ole tietoa. 
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201103120100449_ul.shtml 
                   ------- 
 
Kuvaavaa asiassa oli, että mm. Japani s i i r t y i  paikaltaan hetkessä n.2,5metriä! Suomikin liikahti 
kuulema 10mm. Reaktorissa on parin heppoisen pultin varassa hehkuvan kuuma 100 000kg 
uraanimötikkä. Kun tällaista lekaa heilautetaan sivuttain metrejä niin arvaateko mitä tiedämme?  
 
Niin KOKO Japanissa EI tasan tarkkaan ole y h t ä ä n  80kpl reaktoristaan nyt timmisssä! Nyt 
jäämmekin odottamaan. Koska näistä tuhoista u s k a l l e t a a n julkisesti kertoa ydintuhoutuvassa 
maassa. Jolla on JO poissa käytöstä 6kpl reaktoreita ja sähkö loppumasssa. Juu v a r m a a n  ihan 
fiksua satsata näin epävarmaan yhteen ainoaan energiamuotoon. Joka tosi paikassa pettä ekana. 
 
Mitä tulee tektoniikkaan esim. Suomessa. Niin Olkiluodonm Litoraaninen subduktiovyöhkkeelle 
rakentaminen maailman syvimpään 1000m maanpääliseen 2 100km pitkään tektoniikahaytavajoamaan 
korostuu kummasti. Varsinkin kun sen viimeinen yli 9 Rihterin liikunta on mitattu Mörnerin todistamin 
megatsunameineen s e l k e ä s t i  jälkeen jääkausien! Entä vaikka samassa saumassa v1935 mitattu 
Laatrokan rannan kertakaikkinen 18m kallioliikunnat? Jaa vakaatako m e i l ä ?)) 
 
Styrge filmin kertomaa aiheesta: 
http://www.styrge.com/Ydinvoima.html 
 
 
 

650. U- 235 Massakadot. 
 
Ydinteollisuudessa on h y v i n  paljon sektoreita, joissa salailu on elämääkin tärkeämpää. Minun 
ydinalan 30v kokemusmaailmassani kuitenkin se k a i k k e i n  tiukimmin suljettu ydinalan pimittämisten 
repeämä oli kaikki mikä liittyi IAEA:n reaaliaikaisesti seuraamaan itseensä uraanipolttoaineita 
seuranneisiin aiheesiin. Siitä puolestaan kaikkein hämäräperäisimpiä osioita oli TVO:lla ns. 
"polttoainelaskenta". Liki tuhannesta voimalaitostyöväestä ehkä vain 2kpl sai perehtyä siihen millaista 
hypersalattua dataa polttoaineista saatiin raportoitavaksi IAEA:lle. IAEA kansainvälinen 
ydintarkkailuviranomaistaho ei mistään muusta koko voimalassa edes kiinnostunut. Mutta polttoaineet 
olivat heillä 24h/ vrk lukittavien videokameroittensa tarkkailuissa alinomaa. 
 
TVO:ssa kerrottiin voimalan miltei kaiken tietokoneajonsa ajankäytön menevän pelkästään polttoaineen 
muuttumisten vuotuisiin kontrollointilaskelmiin. Mitä sitten kalkyloitiin? Vektoroitiin paljonko voimalassa 
kyettiin lisäämään uraanin U-235 poltosta laittomaan Pu- 239 polttoylityksiin. TVO onkin jo 
voimaloissaan polttanut enemmän plutoniumtonneja kuin kansainvälinen polttolimiittitaso ikinä sallisi! 
Nyt hahmotetaan liki kaksinkertaista polttolimiitin ylityksiä. Mutta jos mahdollista toinen mittaussektori 
on vieläkin tarkemmassa ylikansallisen IAEA:n turvakontrolerrien supervarjostuksessaan. Itse asiaan 
tutustuin, kuin eräässä kahvipöytäkeskustelussa Helsingissä professorina toiminut työparini kertoi, 
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miten 1 000MW reaktorista poistuva fyysinen energiansa massa on kilon luokkaa, eikä mitään muuta 
uraanieristä kuulema katoakkaan.  
 
Vastapäätä istuva polttoainetta työkseen lataava kertoi oikopäätään väitteen härskiksi tieten ydinalassa 
levitettäväksi kansainväliseksi valheeksi! Vuosikaudet hän on kortistoinut suoraan IAEA:lle miten 
reaktorien 500kpl polttoainenippua kohden fyysinen massakato on systemaattisesti y l i  kilon! Heräsin 
kuin lekalla olisi lyöty, enemmän kuin salaista= kinnostavaa! Koska minulle olivat TVO:lla kaikki alueet 
avoimia ammattini takia ujuttauduin hetimiten Rh- reaktorihallissa tapahtuvaan sisäpiiriläisten 
uraanitankojen mittailuja seuraamaan. Ja toden t o t a ! Systemaattisesti reaktorin vuosikato liikkuu 
näinkin vaaitettuna 700kg/ vuosi. Aivan hämmästyttävää. Professori tähdensi käytetyn ydinpolttoaineen 
punnittavan aina veden alla mm. turvalakien mukaan. 
 
Huokoinen uraanioksidi sitoo itseensä palaessaan suuria määriä kaasuja säteilyn silvonnasta. Vetyä, 
happea, jaloja ksenoneja, radonia, kryptoneita, vesihöyrykuplia kuumuudessaan yms. jää 
huokosrakenteihinsa. Sirkoniumiensa, tukimetalliensa muuttumisiin ja oksidoitumisiin. Tämä tarkoittaa 
pelkistettynä mullistavaa. Kun kylmä uraanitanko alkurevisiossa punnitaan, siinä ei ole irtokaasuja 
ensinkään. Mutta kun se on palanut reaktorissa vuoden- 5v veran. Niin siihen sitoutuneet "ilmakaasut" 
alkavat kelluttaa sitä veden alla. 1 000L ilmaa painaa karkeasti kilon. Mutta veden alla se aiheuttaa 
suuren 1 000kg kellutuksen. Efektiä lisää vielä, alkujaan kylmänä punnittu polttoainetanko laajenee 
lämmetessään reaktorissa runsaasti. Lämpölaajentumat keventää. Samoin kuuman kappaleen 
ympärillä ylöspäin virtaava lämmin vesi vaa‘assa yms. TVO:n yhteiskuntavastuuraportti verhotusti: 
"menetään uraanipolttoainetta alun kilon sijaan uskomattomat 1 100kg/ reaktori/ vuosi!" 
 
Mistä massakato osin siten johtuu? Pieni ilmoitus vuodenvaihteen tiedelehdessä sai ydinturvamiliisit 
hyppimään silmilleni kun sen julkaisin: 
"Sensaatio, valonnopea neutriinomassa! Yli 74 vuoden ajan ydinala on systemaattisesti vääristänyt 
totuutta." 
 
 http://kuvaton.com/k/YY5l.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YY5l.jpg[/img] 
 
Pelkistetysti 1000MW perusreaktorista vapautuu hillittömänä tauottomana totaalisen mittaamattomina 
ilman turvarajoja yli 500MW valonnopean massan neutriinosäteilyvuoto ympäristöön. Maailman 
ydinvoimaloitten voidaan myös osoittaa jo 10- kertailtaneen maapallomme neutriinosäteilytasot. STUK 
ja IAEA ovat perustelleet aina sillä, ettei massattomasta voi tulla kertymiä, eikä haittoja. Y h t ä k k i ä 
meillä onkin kiistatta MASSALLISTA säteilyenergiavuotoa hillittömästi reaktoreista! Jotka kuljettaa 
punnittavia tonnimääriään reaktoreista ulos läpi suojiensa. Kasaa säteilyenergiaa ympäristöömme! 
Aivan hirveää.(Reaktorista karkaa raakasti mm. kanavasäteilyllä plutoniumia, neutronimassaa, 
kokonainen kirjo mittaamattomia massallisia säteilyenergilajeja, mutta tässä keskityttiin yhteen niistä 
oleellisimpaan.) Itse asiassa niin hirveää dokumenttia, että ydinturvavirannomaisten 60v valheen 
peittelyjen jatkamiseen poliisisen tietosurointi on räjähtänyt käsiin ympärillämme! 
                    ----------- 
 
Apache foorumin satoa 2011.02 
 
Kun tässä mietitään uraani-235 fissiota, yksi mahdollinen hajoaminenhan on U-235+n--->Xe-139+Sr-
94+3n+energiaa. 
 
No tiedetään että neutronit painavat 1,009 u, U-235 painaa 235,042 u. Ja näiden summa on 236,051 u 
 
No sitten lasketaan mitä sitten hajoamistuotteet painavat 3x1,009 u +138,908 u+ 93,903= 235,838 u 
 
Ja näiden erotus 236,051 u - 235,838 u = 0,213 u 
 
No mihis toi 0,213 u katoaa? E=mc^2 --->> 198,408 MeV 
                      ----- 
 



1170 
 

Video MTC+ ydinaseista 
 
26.02.2011. Kiinostavaa yhteenvetoa ja Yotube videointia ydintaustoista. Materiaali tuli juuri vasta 
mulle. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=jvY2kbEzKcY 
 
 
 
 
 
 

700. Fission neutronimääristä II. 
 
Apachefoorumin satoa 21.02.2011 
 
[quote author=Cesium link=topic=62513.msg1846406#msg1846406 date=1298316042] 
[img]http://www.world-
nuclear.org/uploadedImages/org/education/distribution_of_fission_products.png[/img] 
Kokeiles Xe ja Sr tai Br ja Kr... [/quote] 
 
* (Esityksessä meitä kiinnostaa erityisesti selvittää kuinka paljon matemaattinen laskentatapa tuottaa 
enemmän neutronien ylijäämiä, kun uraanin U- 92 ydin fissiossa halkaistaan. Virallinen IAEA selite kun 
on 2,5kpl. Joka . . niin systemaattisesti ylittyy keskimäärin 9 kertaisesti näin.) 
 
- Ksenon 54. Massaluvultaan 127- 54= 73neutronia. 
 
- U- 92- 52= 40 strontium 
- 90- 40= 50neutronia +aiempi 73= 123 neutronia 
- U-235, 143n- 123 neutronia=  
 
20kpl ylijäämää 8 kertaa IAEA sekoluvut! 
_____________________________________ 
                      -------- 
- Strontium 38. Massaltaan 90- 38= 52 neutronia 
 
- U- 92- 38=  54 ksenon 
- 127- 54= 73neutronia+ aiempi 52n= 125neutronia 
- U- 235, 143n - 125 neutronia=  
 
18kpl ylijäämä 7,2 kertaa yli IAEA sekoluvut! 
__________________________________ 
                       ----------- 
- Bromi 35. Massaltaan 78- 35= 43 neutronia 
 
- U- 92- 35= 57lantaani 
- 137- 57= 80neutronia+ aiempi 43n= 123neutronia 
- U- 235, 143n- 123 neutronia=  
 
20kpl ylijäämä 8 kertaa yli IAEA sekoluvut! 
___________________________________ 
                           ------------ 
- Krypton 36. Massaltaan 81- 36= 45 neutronia 
 
- U- 92- 36=56 barium 



1171 
 

- 139- 56= 83neutronia+ aiempi 45n= 128neutronia 
- U- 235, 143n- 128neutronia= 
 
15kpl ylijäämä 6 kertaa yli IAEA sekoluvun! 
___________________________________ 
 
Laskitpa asiaa vaikka päälläsi seisten, keskiarvoksi tulee kuten jo laskin 23kpl/ fissio, joka on Pekka 
Jauhon kertoma faktaluku. Mulle 6- SUPO porukoille pure nolla! Nyt jäämmekin t u t u s t i  
odottelemaan itkuaan siitä, kun Arto pilaa valheenne j o k a  foorumillanne. 
                       -------- 
[quote author=Cesium link=topic=62513.msg1846469#msg1846469 date=1298318672] 
BTW massojen summaksi pitää tulla sitten 236 eikä 235. 
[/quote] 
 
Juu en epäilekkään, e t t e i k ö  haljenneen uraanin massasta "sinäänsä" katoaisi tuo 
sidossenergioittensa  200MeV esittämäsi energiakadon protonin osamassat. (Protonin massa muuuten 
o n tarkennettuna 938, 256MeV ja neutronin 939, 550MeV). Mutta pilkunhalkonnan sijaan tässä e m m 
e  laskekkan niin "millilleen massaa" kuin jäävien "laihtuneitten" neutronien ja protonien kpl määriä! 
Kyllä U- 235 massaluku nyt v a a n  pysyy siksi myös jatkossa lukuna 235, eikä muuteta 236!  Koska 
kaikkineen tässä demossani nyt t o s i a a n  kyseenalaistetaan aivan perusmatemaattisin laskelmin 
nuo IAEA pellelukunne! 
 
Enemminkin m u a  tässä huvittaa, ettet u s k a l a  sen enempää s i n ä. 
Kun muutkaan POLIISI- PELLENNE näistä y h t ä ä n laskea. Näytti nuo pellennekin haihtuneen kuin 
pieru Saharaan. Tajuttuaan joutuneensa toimestani tutusti nolatuksi! :jippii: :jippii: :jippii: 
            -------- 
[quote author=Cesium link=topic=62513.msg1846483#msg1846483 date=1298319759] 
- Strontium-98 + Ksenon-135 + 3 neutronia = 236 
- Bromi -82 + Lantaani-150 + 4 neutronia = 236 
- Barium- 153+ Krypton-80 + 3 neutronia = 236 
[/quote] 
 
Mielenkiintoisen vammainen valhehan sieltä potrasti poksahti iloisesti inessiiviin, kuten olettaa sattaa. 
Siispä jatkammekin tästä. Isotooppi, on atomien virittyneenatomin tila, jossa sen ytimessä on l i i k a a  
epävakaita ja viiveellä poistuvia neutroniylijäämiä. Tämä tarkoittaa seuraavaa: 
 
- Strontium- 90= isotoopissaan 98     huikeat 8kpl poistuvaa ylijäämäneutroniaan 
- Ksenon- 127= isotoopissaan 135     huikeat 8kpl poistuvaa ylijäämäneutroniaan! T½ 9,14h 
 +3kpl noreaa neutronia 
- Bromi -78= isotoopissaan 82            huikeat 4kpl poistuvaa ylijäämäneutroniaan! T½ 35,3h 
- Lantaani- 137= isotoopissaan 150  huikeat 13kpl poistuvaa ylijäämäneutroniaan! 
 +3kpl nopeaa neutronia 
- Barium- 139= isotoopissaan 153     huikeat 14kpl poistuvaa ylijäämäneutroniaan! 
- Krypton- 81= isotoopissaan 80       1kpl neutronivajaus 
 +3kpl nopeaa neutroniaan 
 
Tässä perustekniikka tulikin jo varsin selkeästi esille. Unohdat t a r k o i n, että n. 10% atomeista hajoaa 
3 tai suurempaan osamääräänsä, jolloin ylijäävät neutronimäärät lisääntyvät vastaavasti h u i k e a s t i 
! Kun atomimassaan jää suunnatomat neutroniylijäämät tapahtuu ns. "spallaatioräjähtäminen. Jossa 
atomi hajoaa, t o k i  viiveellään mutta hajoaa kuin papupussi alkutekijöihinsä! Tuottaen p a l j o n 
enemmän neutroneja kuin tähän asti olemme edes laskeneet! Tämä tarkoittaa esim. uraanissa U- 235 
maksimaallista jopa 143kpl. Neutroninsa irtoamista reaktoriin. Siksi IAEA tarkoin salaakin näitä 
spallaatioreaktiottensa osuuksia. Eivät laske l a i n k a a n siis yli 3kpl neutroniylijäämiäänkään. 
Unohtaen tarkoin m y ö s  muut ns. "viivästyneet" neutroniylijäämänsä. Ai miksikö moinen valhe? Koska 
USA ARMY haluaa monopolisoiden tietoisesti v a l e h d e l l a  mitä ylimääriä reaktoreistaan ulos 
tursuaa. Neutromeja EI siitä syystä edes TVO:lla s a a n u t LAINKAAN MITATA! Vaikka sitä useasti 
työväki olisikin halunut mittauttaa! 
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                   --------- 
 
Hiroshimam oli U- 235 spallaatiopommi. 
 
Fermin kuvassa esiteltiinkin U- 235 Hiroshiman uraanipommia. EI siis plutoniumpommia! Tässä on yksi 
mielenkiintoinen jutska, mikset halua tätä tässä suin surmin myöntää. U- 235 kun ON IAEA 
harhoissanne uraania joka halkeaa v a i n termisellä= hidastetulla neutronilla! No 55kg kriittisen massan 
uraanipommissa nyt EI ole hidastinta. Mutta niin se vaan Fermi piirteli U-235 halkeamisen 3 nopeaa 
neutronia sivummalle.  Osoittaen miten U- 235 halkeamisesta tulevat v i i v e e l l ä ä n  noin 20kpl h i t 
a i d a s t a   neutroniaan spallaatioreaktioillaan pommin paukauttaa!) 
 
[b][color=red]Pakkokin, koska muuten uraanin U- 235 pommi EI IAEA nykyteoriaharhoillanne edes r ä j 
ä ht ä i s i!)[/color][/b] 
                --------- 
 
Maailma BEETTASOIHTUKREMATORIOKSI! 
_______________________________ 
(Jos SUPO TVO KA4 Vuojokirikollispoliisit taas sensuroi kuvat saa suojatumpana klassisesta: 
sfnet.keskustelu.energia.) 
  
Ihmisen ydinhulluuden kulmakivien muodostuksissa tämä nyt esittämäni laitteisto on eräs 
kulminaatiopiste. Maailman ylivoimaisesti SUURIN ja p e l k ä s t ä ä n  oman kansansa etnisiin 
säteilypuhdistuksiin suunniteltu h i r v i ö . Vetää jo mittasuhteillaan ja makaaberiudellaan hiljaiseksi. 
Liitän tämän Posivan Suomineidon YDINharakirin artikkelikoosteen loppuun. Mutta haluan vielä 
dokumentoida sen taivaankannen beetasoihtuionisaation tason samalla pihakuvastamme Olkiluotoon 
päin. Jotta jatkossa ymmärrät tarkoin. Miten alati kasautuvat taivaantuhomme vastuuviranomaiset t i e s 
i tekojensa hurmeisuudet! Jo pelkkä vilkaisu taivaallemme kun ennen tällaisia beetasoihtuhirviöitäkin 
ilman oli JO poissa kontrolloinneista. Chemtrailerit tätäkin kuvaamaani ionisaationpilviä maahan 
mätkivät keskiviikkona 02.03-11 mutta kuten näemme. . .mikään ei enää riitä hillintäänsä!  
Tänään 9.3.2011 YÖE ilmoittikin, että USA:ssa olivat säteilyionisaation kasvut tappaneet miljoonittain. 
tällä kertaa sardiineita paksuina mattoina. 
  
http://kuvaton.com/k/YQ4N.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YQ4N.jpg[/img] 
  
Tässä hirviön harjakorkeuteen saattava lehtiartikkeli: 
http://kuvaton.com/k/YQ4L.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YQ4L.jpg[/img] 
                     -- 
 
Aiheesta Apachefoorumin satoa. 
 
Lainaus käyttäjältä: Cesium - tänään kello 12:53:29 
Ilmastointi on jälkilämpöä varten.  
 
* Älä pelle- POLIISI puhu muuten PASKAA! Artikkelia kirjoittanut toimittaja ilmoitti kysyneensä peräti K 
O L M A S T I miksi koko pölytyövaiheen 40cm yksittäisputki pitää korvata 100- kertaa SUUREMMALLA 
20m korkealla 500m2 kokoisella megavattitaiffuuneilla? Saamatta m i t ä ä n vastausta MIKSI!? 
Toimittajan hämmennystä lisäsi hurjasti. Että JOPA haastateltu laitosrakennusinsinööri hämmästeli s y 
v ä s t i  samaa! 
 
Toki myös minä kysyin mm. Posivan johtajaportaalta suoraan suusanallisesti miksi 15min viivein 1 000 
000eV pommeina räjähjteleviä neutronivuomeriä pitää tuulettaa noin  u s k o m a t t o m i l l a  moneen 
kertaan varmistetuilla megavattitehojen puhallinten huikealla 6kpl määrillä! 
 
No Posivan tiedotuspäällikkö Seppälän pelle meni ihan mykäksi osaamatta niinikää vastata mitään. No 
kun aikoinani kysyin samaa asiaa ASEA-atomin huippuinsinööreiltäni niin vastaus tuli takkuamatta: 
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" Ruotsissa tekemiemme ydinvoimaloitten kokeitten mukaan tuollaisen laitoksen 
beettasoihtupoistopuhaltimien pysähtyminen. Kuten DEMOTIIN mm. Tshernobilissä. Todettiin 
aiheuttavan j o k a i s e n  seinien sisäpuolella olevien työläisten joukkokuolemat. Aikaa 
pelastautumiseen jää tilanteessa niin vähää luokkaa 17min. Että ihmiset menehtyvät tässä 
neutronsäteilyjen massiivi-ionisaatiotapossa niin välittömästi, että pelastautuminen on ajatuksenakin 
mahdotonta! Asia ON toki ydintyyliin TABU. Mutta voin toki tämän sanoa, koska olet alamme 
erikoisosaaja." 
 
No siitä lähtien olen asian toki TIETÄNYT! Vaikka SUPO tykkääkin totuuksista kyttyrää.  
 
PS. Jäähdytyksestähän e i  toki ole kyse STUK:n mukaan lainkaan! Onkaloon tuodut ydinjätteet on JO 
jäähtyneet vedessäkin 40v reporankoina. Onkalohan suljetaan lisäksi varsin pian täytettynä. Eikä 
jäähdytysongelmasta edes tämän jälkeisessä täysin ilmakierrottomissa umpitunneleissa uskalleta 
julkisuuteen puhua mitään.  
 
 
 
 

701 MarX- generaattori. 
 
Ydinteollisuuden laajat lonkerot tuottavat toisinaan niin yllättäviä rajoituksia. Että saattaa olla likipitäen 
mahdotonta selvittää mikä tekninen laitteisto milloinkin on enemmän tai totaalitäärisesti kielletty ja 
salattu ydinalan IAEA:n käskyistä. Jo ammattikoulun ajoistani lähtien minua enemmän kuin ihmetytti 
miksei mitään juuri yli 10kV sähkölaitteistoja saanut edes rahalla? Jopa staattisen kipinägeneraattorin 
salat jätettiin systemaattisesti koulutuksissa kertomatta. Tämä kaikki oli sikäli omituista, koska esim. 
suurjännitemuuntajia ei olisi vaikeaa toteuttaa ongelmitta kymmenien kilovolttien jännittesyöttöjä. Mutta 
mystinen lasikatto esti aina ja kaikkialla. Rajaksi leikkaantui 10kV. TV- kuvaputkiakin syöttämään 
kehitettyjen laitteitten kompastuskivi oli niin ikään naurettavan mitäänsanomattomat 1-2mA tehokatot. 
Jotain "systemaattista" viranomaiset taustallaan suojasivat. 
 
Minulta meni pitkän aikaa aikaa selvittää olisiko edes t e k n i s e s t i mahdollista tuottaa kunnon 
virroilla toimivia luokkaa 50- 100kV jännitelaitteistoja kotikonstein erityisiin laboraatioihin. Vihdoin ja 
viimein onneni kääntyi. Sain nettikontaktilta Pasi- foorumilta tärkeitä vinkkejä. Joilla tämä salaisuuksien 
uksi saattaisi viimein aueta. Kuvaan kuului. H e t i  kun sain vinkin. SUPO poliisiosastot mm. bannasivat 
ohjeen antajan, ja meikän ulos foorumeiltaan. Tarkkaan estäen minua enää edes pääsemästä 
tarkistamaan annettuja erittäin mielenkiintoisia suurjännitelaitteitten kuvastoja! No onnekseni sentään 
jäi riittävää materiaalia ja kytkentäkaaviota. Miksi sitten tällainen ko. Marx- generaattorit on niin 
järjettömän salainen laite? Jotta rakentajaa kohdellaan kuin maanpetoksen tekijää?   
 
Vastaus on tietenkin IAEA:n ydinturvamääräykset. Monesta syystä. Suurjännitelaitteet k a i k k i  yli 
10kV jännitteellä toimivana yhdistettynä tyhjiöputkitekniikkaan synnyttävät. Ei enempää, eikä vähempää 
kuin raakaa RÖNTGENSÄTEILYÄ! Ja mikä ydinalan valvontaketjuille katastrofaalisinta näin 
maallikkokin pääsee tuottamaan ja tutkimaan maailman tarkimmin salattuja säteilytutkimuksia. Niiden 
ultrasalattuja säteilyeroosion toimintamalleja! Sellaisiin tutkimuksiin toki EI haluttaisi päästtää 
maailmassa ketään! Suurjännitelaitteilla onnistuu toki mm. myös pelättyjen isotooppierotinlaitteistojen 
syöttöenergioiden tekemiset yms. erittäin peitellyt ja kiinnostavat IAEA:n salauksien rikkomiset. 
             ----------- 
 
MarX 2. 
 
(Piiskansivalluksen kipinöintien ääniin kannattaa suhtautua kuten vaarallisen koviin teollisiin ääniin 
yleensäkin. Muutenkaan laite EI OLE tosiaankaan LELU!) 
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 Eikä tässä kaikki. Varsin pian selvisi, ettei vaadittavia erikoiskomponentteja u s k a l t a n e e t  
jatkuvissa SUPO- ydinturvaosastojensa karhuryhmäläisten vainonnassa kauppiaat edes tuomaan 
maahamme! Tosiaan en kerro yksityiskohtia! Mutta laitteistojeni osien saamisen estivät viranomaistahot 
minulta myös puolisen tusinaa eri kertaa ja reittejään tarkoin peitellen! Uskomatonta, näitä 
erikoiskomponentteja ei koko Euroopasta tunnu saavan kuin yhdestä ydinalastaan tunnetusta valtiosta, 
Englannista. Näitä erittäin isojen jännitteitten laitteistotasoista löytyy koko Suomesta muutamia 
kappaleita yliopistoista ja korkeakouluista. Yksityisiltä tosiaan tuskin lisäkseni moniltakaan. No asiaan 
pitää saada tietysti vankka muutos! Ensin tekemäni "äijäkoneen" elävät maailman ensi- iltakuvat. 
Yleisdokumentaatiota tästä: 
http://kuvaton.com/k/YQS2.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YQS2.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YQSt.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YQSt.jpg[/img] 
 
Poraudutaan kondensaattorien ja käyttämieni 8mm virityskipinävälien erityispiirteisiin: 
http://kuvaton.com/k/YQSx.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YQSx.jpg[/img] 
 
Tulopäässä minulla on 7kpl 0,6W ja 680kohmin tehonkaton vastussarja. 
http://kuvaton.com/k/YQSv.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YQSv.jpg[/img] 
 
Kaikkein yksinkertaisinta on käyttää alkuteholähteenä 10kV öljypoltinmuuntajaa, esim. romutetusta 
öljypolttimesta. 
http://kuvaton.com/k/YQSC.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YQSC.jpg[/img] 
 
Kokoaaltotasasuuntaajani tein 4kpl 30kV ja 30mA erikoisdiodeista. Siltaan asenneltuna saadaan 
kestävä 60kV jännitekestot ja 50mA tehotykki aikaan. 
http://kuvaton.com/k/YQSU.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YQSU.jpg[/img] 
 
Itse laitteistoni kasasin kuumaliimalla, solumuovilla, jääkaappikaukalosta. Suurjännitejohtona käy 
kätevästi kuorimallani vaipattomalla antennikaapelilla. Käytin sarjaan 2kpl* 470K ohmin 1W vastuksia. 
Jotta saan pintavirtakestot piikkiin. Vielä lisää yksityiskohtia muuntajan tulopäästä. 
http://kuvaton.com/k/YQSz.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YQSz.jpg[/img] 
 
Lopuksi kaikkein kiinnostavin yksityiskohta. Generaattorilla saa aikaiseksi luokkaa 500mA 
syöksyvirroilla ryyditetyn huikeasti paukkuvan 90mm (50- 90kV) pitkän siistin tasasähköisen valokaaren 
kerran sekunnissa esitetyillä systeemeillä. 
http://kuvaton.com/k/YQSs.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YQSs.jpg[/img] 
 
Livevideona: 
http://www.styrge.com/marX_gen_1.mp4 
http://www.styrge.com/marX_gen_2.mp4 
                 ----------- 
 
Pari sanaa itse tekemisistä. 
 
Julkaisen alkuperäisen kytkentäkaavion. Haluan korostaa, miten tekemäni laitteisto on t i e t y s t i  
viranomaispainostuksista innostuneena koetettu tehdä m a h d o l l i s i m m a n "äijämäiseksi!" Eli 
alkukytkennän vain vajaan 40mm. valokaaritasot EIVÄT tietysti riittäneet. Vaan potkua piti olla koko 
rahan edestä! Kovasti olen koettanut hakea teholähteeseen muutenkin maksimitasot. Kykenin 
pudottamaan 3 sekunnin jaksotusajan kolmasosaan. Kun puolitin päävastusarvot. Tuplasin 
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päämuuntajan puoliaallot jartkuviksi, kokoaaltotoimiseksi. Nyt paukkuvat valokaaret niin rajua tykitystä, 
että korviaan saa tulpata.) 
 
 Kokeilin lisätä tehoa vielä puolittamalla kondensaattorien rinnalla olevat vastukset. Mutta EI kannata! 
Koneen pintavirrat alkavat lyödä yli haittaavasti. Myös alkupään tehorajausvastuksienkaan pienennys 
arvoistani lisää ei auttanut. Varsinaisen kondensaattorien juuressa rajoittaa itse 2,2nF kondensaattorien 
liitinlankojen etäisyyden 9 mm tasot. Tämä perusmitta rajaa sytytyskipinävälit laitteeseeni luokkaan 
8mm. Kokeilin lisätä siihen lisäsuojaa liimapistoolin muovilla. Mutta hämmentävää, liimamuovi alkaa 
johtaa haittaavasti tällaisissa rakenteissa. Ei kannattanut se. Silikoni toimisi parhaimpana 
sähköeristeenä suurjännitelaitteissa. Niin kaipaatte pääkytkentäkaaviota, josta voi lähteä 
kipinägeneraattoriaan ideoimaan. 
 
http://kuvaton.com/k/YQSE.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YQSE.jpg[/img] 
               ------------- 
 
Cockcroft- Walton generaattori. 
 
*Kokeilin postata 28.02.2011 näitä 90kV generaattorini materiaaliani mm. Masinisti foorumiin. Ja saat 
olla varma, millaisen avopaniikin laitteistoni esiin marssitus viranomaisissa sielä aiheutti! Oikeesti siis 
miltei ensimmäisillä vastausmateriaaleillaan alkoivat sieltä vuotaa ulos aivan h u i p p u juttuja siitä 
nimenomaan m i k s i  kaikki tällaiset kymmenien kV sähkökaitteet ON SUPO- bannassa! No mitä tässä 
kertaamaan. Katso itse. Hämmenny miten l o o g i s e s t i  tämä elektronivolttien maailma synkronoituu 
kvanttimaailman salaittumpiin ihmeisiin. 
                   --- 
Cockcroft- Walton- eli CW- generaattori on nimestään huolimatta myös kaskadi, ja poikkeaa 
varsinaisesta kaskadista ainoastaan rakenteeltaan, mutta itse virtapiirin toiminta ja rakenne on silti 
sama. CW- generaattoreiksi kutsutaankin lähinnä suuria useampiportaisia, satoihin kilovoltteihin ja sitä 
suurempiin jännitteisiin yltäviä kaskadeja. 
 
* JOS vielä jäi epäselväksi m i k s i  mm. tekemäni kaskadit ON viranomaisiestettyä. Niin lukekaapas 
TÄMÄ!: 
 
Generaattori on nimetty fyysikoiden John Cockcroft ja Ernest Walton mukaan, 
 
 heidän käytettyään miljoonan voltin kaskadia atomin halkaisemisessa keinotekoisella ydinreaktiolla. 
__________________________________________________________________________________
_______________________ 
 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaskadi_(elektroniikka) 
 
*Hupsista, kun atomiin kohdistetaan tietyn tasoylityksen suuruinen eV energia, niin energia JO suoraan 
halkaisee kohdeatominsa. Ihan käsittämättömän mielenkääntävä yksityiskohta.( Atomin neutronin 
hajoamisen energia onkin mainittu 1 000 000eV= 1milj V!) 
                    ------------ 
 
VESIleipä koe  
 
Kun elektronien kiihdytysjännite saadaan 100kV suuruiseksi ja virta ampeeriluokkaan tapahtuu kaksi 
erityisefektiä. Elektronien nopeudet nousevat niin suuriksi, että muodostavat suoraan ilmakehään 
paukahtavan tyhjiön reittinsä varteen. Kun kiihdytysjännite vaikuttaa tässä tyhjiössään on myös 
elektronien nopeus JO niin iso, että käyttäytyvät suoraan kuin beetaelektronit! . . Siksi tuo selkeä 10kV 
ylitys tuottaa myös röntgensäteilyä sekundäärisesti. IAEA:n normifysiikka vaikenee tutusti kaikesta 
näistä, koska realiteetteja ei kertoa saa. Ei haluta esittää miten 10 000eV sidosenergia r i i t t ä ä  
hajottamaan suoraan atomin sisempiä elektronikerrosrakenteita. Tällaiset kylmät perusfaktat jätetään 
tarkoin esiin ottamatta. Ei haluta kertoa huikeaa miten, 1 000 000eV energian ylitys alkaa silpoa 
energiallaan MYÖS atomiYTIMEN sisimpiäkin rakenteita! 
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Miten voimme sitten todistaa, että suurjännite alkaa toimia konkreettisesti näin käsittämättömän 
säteilyionisoivasti? (Toki sen lisäksi, että esim. tyhjiössä tuon jännitteen ylitys tekee jo mittarissa 
näkyvää sekundääristä röntgeniä.) Olet varmaan heitellyt veden pinnasta lituskaisella kivellä 
voileipäpomppuja. Tämä todistaa miten kovalla nopeudella fyysisen aineen iskeytyessä vesipintaan 
siitä ponnahtaa iskuaine takaisin. Perusfysiikka kertoo, sähkö ON fyysisten elektronihiukkasten liikettä. 
Valokaarikipinäkin siis on osin atomeista irti ionisoitujen elektronien liikettä. Kun elektronit menee 
ilmasta toiseen kohtioon metallinastaan. Kulkee elektronivirta metallissa- ilmassa- metallissa. Ei 
sinällään mitään ihmeellistä, koska valokaari ei lainkaan ponnahda suuntamuutoksiin osuessaan 
metallikohtioonsa. 
 
 Mutta e n t ä  kun otammekin mukaan realiteettia IAEA:n valheidensa ulkopuolelta. Eli salatun 
käsitteen i o n i s a a t i o t . Mitä tapahtuu kun iskemme 90 000V jännitteellä suoraan vesipintaan? 
Koska vedessä t o s i a a n  EI liiku elektroneja vaan vain ioneja! Veden pinnalle iskevät beetaelektronit 
kun joutuvat pommittamaan energian muutoksellaan veteen sekundääristä ionisaatiota. Tähän kuluu 
tietty energiamuutoksen aika ja sen pitäisi kyetä jotenkin näkemään? Katsotaanpa miten 90kV 
käyttäytyy? Onko IAEA oikeassa ja beetaelektronit vaan "absorboituu kadoten" viiveittä suoralla 
liikkeellä veden pinnassa. Ihmeemmittä sekundääristä säteilyenergiamuutoksia näyttämättä.  
 
Täytyy avoimesti sanoa, kerrasta koe hämmensi toteutettuna myös minua! Miten konkreettisesti asioita 
voidaan halutessa demota. Pitkä valokaari tosiaan osui pystysuorassa vesikalvoon. Mutta, mutta. . . Nyt 
tapahtuu jotain perin outoa. Valokaari tekee toisinaan aivan käsittämättömiä kommervenkkeja 
tykittäessään vesipintaan. 90- asteen kulma ja ionisaatiokaari ui vesipinnassa lasin reunaa kohden! 
Käsittämätöntä havaita, miten sähköä sinällään johtava vesipinta vastustaa "liian nopeita elektroneja". 
JohtimenaKIN energian imeytymisabsorptiota mitä konkreettisimmin vastustaen! Muodostuu L- 
kirjaimen mallinen taitos. Ja valokaari lepattaen lopettaa vesipintaluistelunsa vasta juomalasin lasiseen 
eristävään reunaan. Ja taas kerran menee IAEA:n ydinfysiikka kerrasta uusiksi.  
                ---------- 
 
Overdrive satoa 03.2011 
 
*VOIKO olla mahdollista, että tavallinen keraamikonkkanappi kestäisi 10kV< megajännitteet? 
Overdrive- foorumissa mulle tällaista nyt kuitenkin väitettiin? Noin saisi superhalvoista keraaminapeista 
siis v a r s i n  halvan megasuurjännitevarastoinnin kotikonstein?? 
                 -- 
 
transport01  
 Lähetetty: 03.03.2011 09:10      
  
 Mailisnuutinen kirjoitti:  
 
* No I= U/ R  
Eli tottelee se i h a n perussarjavastuksia. Kun tajuaa kokonaistehotasot normaaleiksi.  
  
Ei se mene näin. Suuriohmisissa vastuksissa on jännitekesto on rajoittava tekijä.  
Kurkkaappa vaikka tuolta yhden 0,6W lankavastuksen datoja  
http://www.vishay.com/docs/28724/mrs16m25.pdf  
1->10M alueella kesto 350V. Valmistaja siis takaa, että vastus kestää 350V. Käytännössä ei muuten 
kaikki yksilöt kestä sitäkään, vaikka luvataan. Suurin osa kestää varmasti todella paljon enemmän.  
 
Mailisnuutinen kirjoitti:  
*Siis haloo 90 000kV kondensaattoriko jostain?  
  
Ei, vaan sopivasti sarjaankytkemällä ja tarvittaessa vastuksilla tasapainoittamalla voidaan käyttää 
sarjaankytkettyjä konkkia. Silloin riittää, että asennusalusta eristää riittävästi.  
 
Mailisnuutinen kirjoitti:  
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* Siis EI ongelma ole läpilyönnit konkissa. Ei toki. Katsoppa kytkentäkaaviotani tarkemmin. Laite suojaa 
nerokkaasti itse itsensä noilla 8mm kipinärinnakkaisväleillään. Laite siis l a t a a 9kpl konkat rinnakkain. 
Ja p u r k a a ne oikosulkukaarillan s a r j a s s a !  
  
Kytkennässäsi on nerokkutta   
 
Mailisnuutinen kirjoitti:  
*Eli alkuperäisessä kytkennässäni oli vain 6kpl noita 2,2nF konkia. Lisäsin ketjuun vaan noita 
samanlaisia 9kpl. Sain JO 60- 90kV kerran sekunnissa. Jos halutaan luokkaa 1 MV. Kymmenen * 9kpl 
konkkapäätettä VAAN SARJAAN! Laitteisto tuottaa sitten 500mA paukauksen v a i n kerran 10 sekuntia 
kohden. Näin se siis menee.  
 
Paitsi jos tulee hallitsemattomia läpilyntejä.  
 
Mailisnuutinen kirjoitti:  
*Kondensaattorien jännitekatto tulee vastaan JO 1000- 3 000V tasoilla. Ja on t o d e l l a vaikeaa 
ylittäessään käyttämissäni 20kV tasoilla.  
  
Kun kerran ylitit rankasti jo vastusten speksit, niin mikset tekisi konkissa samoin? 250 VAC kayttöön 
tehdyt Y1 konkat kestää aika mukavasti jännitettä ja on halpoja Kurkkaappa vaikka tuon datasivuja 
tarkemmin:  
 
http://fi.mouser.com/ProductDetail/Murata/DE1E3...Ye%2fhnhlnQ%3d%3d  
 
Ko luokituksen pitää kestää mm 4000V AC (5600V DC) minuutin ajan kaikissa oloissa.  
Kaytännössä tuollainen konkka kestää makuuttaa minuuttitolkulla 10 kV eristysvastusmitttaria kiinni ja 
eristys pysyy Gigaohmiluokassa.  Kokemusta eristysvastusmittaria kummemmasta suurjännitekäytöstä 
ei ole, mutta jos saat käsiisi jostain rikkinäisiä hakkuripowereita (läppärin laturi, ledivalon poweri ym,) 
niin irroittele sieltä ja ei kun kokeilemaan miten ne kestää paukkukonekäytössä. Tietty askeretta on 
enemmän, kun noita laittaa sarjaan ja rinnan. Helpommalla tietysti pääsee jos saa valmiiksi suuremman 
jännitteen konkkia.  
Plussana noissa on, että ne ei maksa paljoa ja yleensä saa helposti. Pieniä saatavuusongelmia voi olla, 
koska tuotanto ei meinaa kysyä kysynnän perässä.  
                 -- 
 
* Toki noita 20kV konkkia kymmenkunta rinnan toimi myös! Mutta että 10kpl tavallisia 250V 
keraaminappeja, niin kuulostaa vähintäänkin oudolta? No joo tarvitaanko ylipäätään tasauskonkkaa? 
Niin suurin etu silloin olisi tuon korviahuumaavan, ilmaa ionimyrkyttävänkin järeimmän knapinan 
vaikeneminen merkittävästi. Varsinkin, jos laitteistoa käyttää pitkään. Eikä se toki kallista olisi ostaa 
satakunta Muratan keraamikonkkanappia. Kytkeä 10kpl rinnan ja 10kpl sarjaankaan ihan oudolta 
kulosta, mitä? Mutta latausta varten ainakin 3kpl noita erikoisdiodejakin varmaan parantaisi myös 
tulosta? 
                  --------- 
 
Tiede foorumin satoa 03.2011 Jormas 
 
Linkki vähän järeämpään: 
(kyseisiä konkkia saa halvalla ebaysta "doorknob capacitor") 
http://telectronics.te.funpic.de/Hp_Pictures/Marx6.jpg 
 
Ja älä tee ainakaan tuom kaavion mukaan tuota itse ajuria(todella huono tuohon käyttöön ja muutenkin 
kytkentä on "vähän sinnepäin"), täältä löytyy ohjeita parempaan:  
http://wiki.4hv.org/index.php/Royer_oscillator 
               --------- 
 
Walton - generaattori. 100- 150 000V tykki! 
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Eli, juu muuntaja On "vetelä" koska siinä on haarautuva mangneetti. Jossa mg- vuot puhaltautuu 
ulospäin liian "tykkinä". Siis joo. Nyt en haekkaan mitään Fugusfimasta tuttua välittömästi tappavaa 
virtalähdetasoa. Vaan jotain sellaista tasaisesti "rajatappajana" viheltävää. Joka ei sentään räjähtäisi 
plasmaIONIhelvetiksi milloin lystää. 
 
Käyttäisin tosiaan noita Marxista tuttuja esittämiäsi peruskonkkia. Noi löytämäsi Englannin 30kV diodit 
näyttäisi kestävän 3A syöksyvirtapiikejä. Ehkä poikkeuksellisesti jopa kestäisivät. Kuvan laitteeni about 
100e hintatasossa. Mutta niinkin paljon ammattinäyttöösi tässä nyt nojaudun. Ettei sulle nyt ainakaan h 
e t i m i t e n  tule tuosta systeemistäni paniikkikaameinta mieleen?  
 
Mua tietysti arveluttaa, että systeemissä EI ole "suoranaista vastustehorajaa"? Mutta JO muuntaja 
hirttää 15mA. Ja toisaalta konkka rajaa 2,2nF. Niin ihan hillittömiä pallosalamia ei tuntuisi räyskivän, 
TÄ? No tällaisia EN siis ole kuullut kenenkään näin rajuina tehneen kotikonstein, mutta saattaisipa jopa 
onnistua? Yotubessa kaverit ajatti max. 12,5cm valokaarta. [b][color=red]Ja s e h ä n toki pitäisi 
sentään k e p i t t ä ä ![/color][/b] 
 
 Jännitetasoa koetin laskea. Eli jokainen konkkaporras periaatteessa voisi ladata huikean sinuspiiikkiin. 
(380v/ 220V* 10 000V= 17 300V/ peak. Lienee neliöjuuri 3 siniaallon piikistä.) No joka tapauksessa 
diodihäviöineen voisi ainakin teoriassa konkkaan varastoitua 15kV. Näin laskien kymmenellä D/ C 
portaallaan 150kV. Tässä nyt vaan heikentää noitten konkkien 9mm lankavälit. Eli voi hyvinkin vaatia 
silikonimällit väliin. Kuumaliiman dielektrisyyskerroin häviää tässä tuubisilikonille kuulema heittämällä. 
Muutenkin taidan tässä uudemmassa vermeessäni siirtyä liimaamaan ainakin konkat silikonilla. Koska 
sen läpilyntikestoisuus on kuulema ihan l e g e n d a a r i s e n  ylittämätön muoviin nähden, kertoi alan 
ammattiveli. 
 
Tällainenhan saattaisi pukata 15- 20cm tasakylkisen valokaaripulssin. Jos ajatellaan kaskadin 
puoliaallon 50Hz taajuudella päätyvän joka kymmenennennellä syklillään päähän. Niin pulsseja takoisi 
näin 5Hz nopeudella. Konkkahan purkaa maksimissaan ehkä 500mA. Mutta muuntaja rajaa 
keskiarvoiksi toisaalta v a i n 15mA kattovirroin. Mikä vääjäämättä laskee varmaan käyttöjännitteestä 
pois hiukan. Mutta noin näilläkö "mielestäsi" homma toimisi? 
 
150 000V tykki! 
http://kuvaton.com/k/YAQg.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YAQg.jpg[/img] 
 
 
 
702. Katainen, ja pooiS! 
 
Katainen, ja pooiS! 
 
2.03.2011. Eurajoki Osuuspankin Kaffetupa kellari. Vaalien aikaa ja kansanedustajat tehokierroksillaan. 
Pari päivää aiemmin sisäministeriö Anne Holmlund oli käynyt "tutkivan‖ kierroksensa myös Eurajoki- 
Rauma linjoilla. Todennut vaalikampanjoinnin olevan seutukunnilla niin turvallista, että nyt oli annettu 
lupa kierrellä poikkeuksellisesti pelotta myös Eurajoella. Aiemmista kielloista luopuen. Kokoomuksen 
valtionvarainministeri Jyrki Katainen uskalsi tulla tilaan vain minimillä poliisisuojauksillaan. Koska, 
tosiaan alustava Annen kierros oli onnistunut suksee ilman häiriökysyjiä. 
 
Tulin kokoustilaan strategisesti ensimmäisenä yli 20 min etuajassa. Istuin naapuriloosiin, jotta en 
kiinnittäisi liian "aikaisin" huomiota. Ennen kaikkea, ettei valtiovarainministeriön ykköstykkiä osattaisi 
varoitella kysymästä minulta! Koska tilaisuuden kesto oli v a i n  30min. Oli puheenvuoro osattava 
taktikoida tarkoin. Yhtäkkiä Jyrki K. pelmahti tusinan kansanedustajiston ja lehdistökermansa kanssa 
paikalle kahvikellariin toimeliaana. Odotin taktisesti, kunnes naapuritila oli tupaten täynnä. Saavuin liki 
viimeisenä sisään itse paikalle. Ja Kokoomuksen ykkös- Jyrki kädet levällään riensi säteillen minua 
vastaan kättelemään! Tämä oli e r i t t ä i n strateginen hetki. Koska näin virittyneestä populan tilasta 
tulisi kymmenien kysymysmaratonit. Oli pelattava korttinsa t o d e l l a  tarkoin päästäkseen ääneen. 
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No Katainen jäi tukkeeksi ovensuuhun. Minä taktiseen takavasempaan peränurkkaukseen. Poliisit 
tukkivat tylysti ulosmenotiet. Tukkoisen herkkä asetelma kaikkineen. No Katainen mainosteli jakavansa 
kansalle riittävyyksiensä kakkua. Työttömyys puolitettu 20 % tasoistaan ja muuta poliittisen pokerinsa 
peruskeissiä. Aikaa tähän luokkaa 5min. Heti kun Katainen lopetti alkoi naishenkilö litanioimaan 
selkäsairauksistaan. Ikään kuin aikaa puhella olisi mielin määrin. Pääpuhuja alkoi hermostua ekaan 
kysyjään ja vilkuili jo kelloaan merkitsevästi muutamassa minuutissa. Päätinkin iskeä. Väläyttelin 
puolisen tusinaa käsinostoa tullakseni edes huomatuksi. Viimein tuskastuneena Katainen noukki narun, 
eli minut, Öö. . ja loppu onkin legendaa! 
                 --- 
 
Osa 2. 
 
Aloitin: "Eurajoki on maailmankuulu. Miten sen mainostettu talouden kivijalka on TVO:n OL-3 laitosten 
kaltaiset ydinvoimalahankkeet. . ."Kataisen ja yleisön hymy kiipesi terssiinsä. . J a  m i n ä  i s k i n 
kobrana!" Tietääkö Katainen, että tämä ydinkivijalkanne on vuodesta 2008 eteenpäin ollut globaalisti 
uraanihiipumisistaan myös energianegatiivinen, silkka energialoinen?! Että OL-3 laitos aloittaa 
uraanipolttoaineen loputtua maailmalla laittomien pelättyjen 1000- kertaa vaarallisempien p l u t o n i u 
m polttolaitosten sarjat? Maatamme on TVO, Posiva ja Eurajoen kunta olleet yli 10v mm. 
saksankielisessä Euroopassa olleet rikollisesti mainostamassa k o k o  EU:n ydinjätetunkioksi!. . . ." 
 
Koko tilaa kohahdutti viiltelevä tuska. . Suunnaton hätä läikehti k a i k i l l a  osallistujilla! Ministeri 
päähyökkäyskohteenani painoi päänsä ja mutisi, "ettei tunne asiaa riittävästi kommentoidakseen ja. . 
."Lehtimiesten ja turvapoliisien päät kävivät kuin kärpät anoen keskeytystä ja apua Jyrki. K:n  
menetettyä sekunneissa tilan karismansa tylyn lopullisesti! H u i k e a  tilanne toki mulle! Ja paahdin 
tykittäen: "Olin TVO:n toimitusjohtajan Pertti Simolan salaisissa YVA tilaisuuksissa. Jossa hän 
avoimesti kertoi meille 5v jatkoja. Ydinteollisuutenne suunnittelun lähtevän siitä, miten maahamme 
saadaan Askolaan tai Olkiluotoon 3 000ha ja 3 000MW tehoiset ydinjätteitten käsittelyn 
isotooppijalostusyksiköt. Tarkoituksena laivata maahamme TVO:lle ja Posivalle Ruotsin kautta kaikki 
mahdolliset tappavat EU:n ydinjätteet. Väittääkö Katainen, että TVO:n Simola valehteli julkisesti?" 
 
Eurajoen paikalla ollut kunnanjohtaja Harri Hiitiö ja politiikoistaan mm. TVO:n kokoomuksen TVO:n 
insinööri Altti Lucander meni sanattomaksi ja lysähtivät päätään lyhyemmäksi. Juhlakutsutun katse tutki 
hapuillen maata ja anoi apua muilta. Minä sen kuin jatkoin: " Mauri Pekkarisen kauppa ja 
teollisuusministeriöllä TEM:llä on odottamassa peräti 1 200kpl salattuja suunnattoman isoja 
uraanikaivoshankkeita. Väittääkö Katainen näitten olemassaolon olevan Pekkarisen valheita?" Katainen 
takkusi:" Nooo. . .minusta noin valtavat uraanikaivosmäärät kuulostavat ruotsalaislaivureineen 
uskomattomilta ja eiköhän sentään vaan tyydytä pelkästään omien uraanijätteittemme 
maahanpaniaisiin ja. . ."Minä: "Niin siis Jyrkimme ei vaan u s k a l l a  paljastettuna ottaa rehellisesti 
vastuutaan tekosistaan, kuin pahainen koulupoika käräytettynä?" Katainen."Noo en minä nyt toki sillä, 
mutta. . . " 
 
Ei muuta kun jatkoin paahtamistani: "Miten Katainen puolestaan kommentoi, ettei tällaisiakaan 
totuuksia anneta puolueenne Anne Hölmlundin poliisimerien läpi tuoda julki? Sensuroitte härskisti 
lehdistöä, nettejä, radiota ja TV:tä, millä o i k e u d e l l a!?" Katainen vääntäytyi lähemmä ovea ja:" 
Eihän meillä Suomen lakien takaamissa demokratiassa t o k i saisikaan sananvapautta sensuroida! 
Saati rajoittaa asiallista uutisointia. Kokoomus puolueena kun edustaa vapautta. . Öö. .  " Minä ukset 
auki:" Jyrki hyvä, puhut läpiä päähäsi vasten totuutta! Kokoomuksen Holmludilla teetätte koko ajan lisää 
ydinalaanne sananvapausrikoksianne. Jumitatte demokratiaa polkien nettejä, yksittäisiä kaltaisiani 
uskaliaita suoraselkäisiä totuuden sanojia. Vai väitätkö vastaan syytetty Katainen? Haaskaatte valtion 
omaisuutta nyt pelkästään tukeaksenne ydinmonopolejanne. Poistaen paremmilta energiamuodoilta k a 
i k e n, kehtaatko väittää muuta?" 
                        --- 
 
Osa 3. 
 
Katainen oli tässä vaiheessa jo täyttäpäätä poistumassa tilaisuudesta. Mutta paikallispoliitikko A. 
Lucander teki epätoivossaan annetun tehtävänsä. Jaaritteli lepytelläkseen tilkkeeksi muutaman 
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kymmenen sekunnin verran miten "hyvin" nimenomaan Kokoomus oli puolueena Eurajoen elinehtoja 
autellut yms.. No liirumlaarumia tyynnytelläkseen pelihousujaan repeileviä osallistujia. Katainen naama 
punaisena ojensikin tässä vaiheessa poliisiosastolleen aimon "jugendaikaisen käsinoston suunnan 
merkiksi". Osoitti ovea ja: "Ja pOOIS!" Lehtereiltä alkoi kansa syystä pettyneenä kohtelustaan napista. 
Ei annetusta ajasta ollut kulunut tuskin puolta. Heillä olisi vielä p a a l j o n  kysyttävää! Punahehkuisena 
Jyrki Katainen sanoi enää hätäisimmälle ovensuussa pari sanaa. Ja poistui pettymystään hohkaten, 
kuin kärppä kanalasta. Näin oli legendaarinen tilaisuus päättynyt. 
 
Hehkuin syystä omasta suorituksestani. Kuuntelin syrjäkorvalla tovin ihmisten kohahteluja siitä m i t ä  
oli oikeastaan tapahtunut? Miksi Katainen oli ammuttuna ulos, jättäen tilaisuuden. Yleisönsä 
hyljänneenä täysin keskenkaiken ulostettuna? Miksi esiin nostettu materiaali oli ollut kuin p o m m i ? 
Lähdin ovelle ja törkkäsin aukkoon jäykistyneelle terpiiniset, myös kankkuspaniikistaan kivettyneelle 
Eurajoen kunnanisälle Hiittiölle. "Kumma poika tuo Katainen, kun ei uskaltanut vastata asiallisiin 
kysymyksiin?" Takaansa tuli Kokoomuksen kansanedustaja tyrkäten muille pussillisen mainosrehujaan. 
"Ai hemmetti mitäs jyrsittävää nää?" Tokaisin. "Juu istuta nämä ja saat pääsiäiseksi raikuvasti 
rahiruohoja." Selkääni porautui lehtereiltä kiihkeää ja polttavaa katsetta. Tajusin, kokkareet olivat mulle 
kivasti kuivumassa. Olin siis pyyhkäissyt Suomen valtiovarainministerillä Jyrkillä k o k o Kokoomuksen 
pöydän Pu-239 plutoniuminfaktoillani puhtaaksi! 
 
Vielä pihallakin sain miltei työkseni väistellä hehkuvakekäleitten lehtitoimittajien yms. moitekatseita. 
Ilmeisesti siis onnistuin tekemään "merkittävän kenttävaikutuksen". Eikä sensorikuningas Anne 
hÖlmlund saa iltaansa kuin huonon yöunen tekemättömistään valtiovarainministeriönsä Jyrki K:n 
pääpalautteista. Ja t o t a a l i s e s t i epäonnistuneista alustustutkimuksistaan. Eurajoki, rules ja 
kerkkeesti kosti. Osoittautui t a a s  valovuosia vaarallisemmaksi kokoustilaksi. Kuin SUPO olisi iki m a 
a i l m a s s a  osannut odottaa! 
                    --- 
 
Katainen osa 4. 
 
 Niin tuosta Eurajoen 02.03-11 Kataisen tapahtuman päättymisen shokkiluonteesta vielä seuraava 
dokumentaatiotäsmäys. Meitä oli Osuuspankin alakerran kokoustilassa huoneen täysi. Sanoisinko yli 
30kpl. Selkeästi määräpaljoudestamme Kataisen vetoporukka oli iloisesti yllättynyt. Miten runsaasti oli 
kokoontunut väkeä. Ennen kuin valtionvarainministeri oli sanonut sanaakaan, niin alustajan suulla 
kerrottiin lehdistön toiveet. 
 
Heti kun kokouksemme olisi ohi, niin meidät k a i k k i  tervetulo- osoituksin haluttiin marssille läpi 
paikallisen nähtävyyden. ns. Eurajoen Portin massamarssille. Näin osallistujat haluttiin teatraalisesti 
ikuistaa kuulema lehtikuvattavaksi kun marssimme alkaisi. No kun Jyrki K. nosti kokouksen päättyessä 
kytkintä. . Öö. . tai siis sanoi, "Ja pooOIS!" Niin kuvaavaa! Y k s i k ä ä n  pöllämystyneestä väestämme 
e i  tehnyt elettäkään seuratakseen Kataisen paniikissa pois marssia! 
 
Meninkin a i n o a n a  seuraamaan peräänsä ulos koko väestä. Että minne hitossa juhlakalu haihtui. 
Ainakaan puhutussa Eurajoen Portissa ei näkynyt ruuhkaa. Tarkemmin sanottuna ei paljonkaan 
Kataisia seurueineen! Olisiko sitten "jokin" oleellinen ydin- hätääntymisen muutos iskenyt 
Kokoomuksen agressiiviseammasta esiinmarssituksesta varsinaisen "ydinsyömähampaan" heiltä tuona 
kohtalokkaana päivänä? 
                  - 
Länsi - Suomi seuraavana päivänä Kataisen vaalikiertueelta. 3.3.2011 kissankokoisin ilmoituksin: 
"Katainen otti kansan valitusryöpyn vastaan." Valtionvarainministeri Jyrki Katainen  (kok) pysytteli 
keskiviikkona ainakin ulkoisesti tyynenä, vaikka saikin päälleen kohtuullisen kokoisen syytösryöpyn 
länsirannikon paikallismurteella- milloin mistäkin aiheesta. "Suomessa henkinen masennus." 
Komoomuksen puheenjohtaja pohti lähteneessä linja- autossa laajemminkin suomalaisen yhteiskunnan 
henkistä tilaa. Kataisen mukaan jopa Ruotsissa ihmetellään sitä toivottomuutta ja masennusta, mikä 
Suomessa on meneillään. – Tämä johtuu mielestäni siitä, että kohtuuden yhteiskunta on suomalaisten 
mielestä järkkynyt. . .Siis vaaUDE! Ai n o i n lujille otti maamme ydinalan ehdottomalle ykköstykille, kun 
sai livenä päin naamaa tietää kansan saaneen s e l v i l l e ydinhankkeittensa salaisimmat synkimmät 
yksityiskohdat! Ennen kaikkea suunnitellut kestämättömän ydinrikoshankkeittensa plutoniumiset 
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järkyttävyydet olevan t u k e v a s t i maakunnissa halveksittuina ja tarkoin tiedossa. Täytyy 
esiinmarssituksestani alleviivata, ettei päivän työni voisi jämäkämmin osua oikeisiin osoitteisiinsa! 
              ------- 
 
US-blogipalautetta. 
 
4.3.2011 10:53 Richard Järnefelt uusi 0 pistettä 
 Varsin hieno suoritus. Se pojankloppi on päässyt aivan liian tärkeään asemaan kykynsä ja moraalinsa 
huomioiden. 
Vaikka en itse asiasta ole kanssasi täysin yhtä mieltä, nostan hattua Kataisen kuritukselle. Kuinka 
voikaan olla mahdollista, että ns. kykypuolue on valinnut johtajakseen tällaisen poikasen, jonka 
laskennon (lyhyt matematiikka lukiossa) päästötodistuksen numeroarvosanakin on 6. 
 
9.3.2011 11:19 Reija Hirn uusi 0 pistettä 
 Luin blogin "Katainen" maaliskuun kolmannelta päivältä. Nauratti ilkeästi myöhään illalla ja hyvää teki. 
 
Tulin ajatelleeksi, että kannattaakohan enää suunnitella omaa sähkövoimaa ja irtautumista verkosta jos 
suuri pamaus on ihan ovella? 
               
Kauppalehti foorumi 
 
pusherman 4.3.2011 21:26 vastaus nimimerkille: rene neo   
 Asia pihvi, tuli selväksi miksi Eurajokea pidetään vaarallisena poliitikoille esiintyä...   
 
Väläytys puolestaan Eurajoen kuntapolittistasoilta: 
 
HYVÄ HYVÄ !! 
>  
> Olen kuullut menestystarinasi tilaisuudessa olleelta ja minun pitikin jo 
> sinulle kertoa tunnelmasta mikä oli kokoomuksen ryhmässä SYVÄ MASENNUS ja 
> jopa kirosanojakaan ei kaikki pystyneet pidättelemään, 
 
Arto hei. 
 
* HuHUH! Et kuule usokkaaAAN. Miten syäntäni lämmittää kuulla, että ydinasioitten julkituominen 
Eurajoen Kataisen kokoustilaisuuksista pistää kunnanjohtajat ja muut ydinkeisarimme kiroilemaan noin 
ja pieremään verta!)  
 
 
 
 

703. Chemtrail 7. 
 
Apachefoorumin satoa 
 
[quote author=Tuomari link=topic=62513.msg1855169#msg1855169 
date=1299157278][color=red]Kemikaalivanoihin uskovat näkevät taivaalla salaliiton 
 
Turun Sanomat 3.3 2011 11:31:46 
 
Viranomaisten salaliittoteorioiden sietokyvylläkin on ilmeisesti rajansa, ja erityisen suuria 
kommunikaatio-ongelmat ovat niin sanottuun chemtrail-teoriaan uskovien ihmisten kanssa. Suomessa 
ja maailmalla on joukko ihmisiä, jotka uskovat, että lentokoneiden jättövanat sisältävät toisinaan jotain 
muutakin kuin vesihöyryä ja palamispäästöjä. 
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Nämä chemtraileihin eli suomeksi kemikaalivanoihin uskovat ihmiset ovat vakuuttuneita siitä, että 
päällemme ruiskutetaan lentokoneista myrkyllisiä kemikaaleja, kuten alumiinia ja bariumia. 
 
Joukko varsinaissuomalaisia on perustanut Facebookiin kaikkiaan 173 jäsentä käsittävän ryhmän, joka 
keskustelee sivustolla Suomessa näkemistään kemikaalivanoista. 
 
Ryhmään kuuluvan Petri Laguksen mukaan kemikaalivanan ja tavallisen jättövanan erottaa toisistaan 
siitä, että kemikaalivana ei katoa taivaalta. 
 
–?Kemikaalivanat jäävät taivaalle jättövanoja pidemmäksi aikaa ja muodostavat lopulta aurinkoa 
varjostavia pilvilauttoja, Lagus kuvailee. 
Teoria syntyi Yhdysvalloissa 
 
Chemtrail-epäilyt saivat alkunsa Yhdysvalloissa vuonna 1996, kun muutamat kansalaiset alkoivat 
syyttää Yhdysvaltain ilmavoimia epäilyttävistä kemikaalien ruiskutuslennoista. 
 
Chemtrail-uskovaiset kiistelevät keskenään siitä, onko ruiskutuksissa kyse ilmastonmuutoksen 
hillitsemisestä, asetesteistä vai populaation kemikaalisesta kontrolloinnista, mutta siitä he ovat 
yksimielisiä, että jotain ehdottoman hämärää on meneillään. 
 
Viranomaiset ovat kaikissa maissa yksiselitteisesti kiistäneet kaikki syytökset ruiskutuslennoista ja 
todenneet väitetyissä kemikaalivanoissa olevan kyse tavallisista jättövanoista. Ilmailuasiantuntijoiden ja 
meteorologien mukaan jättövana voi stabiilissa ilmakerroksessa jäädä taivaalle lillumaan hyvinkin 
pitkäksi aikaa. 
Keskusteluyhteys on poikki 
 
Viranomaisten ehdottomuus on kuitenkin saanut chemtrail-uskovaiset entistä vakuuttuneemmiksi siitä, 
että meneillään on kaikkien aikojen peittelyoperaatio, ja todellisuudessa valtiot ja suurkorporaatiot 
ruiskuttavat päällemme myrkyllisiä kemikaaleja kaiken aikaa. 
 
Petri Laguksen mukaan ongelma on se, että viranomaiset yksioikoisesti kieltävät koko asian, vaikka 
kemikaalivanojen on kuvamateriaalein todistettu olevan maailmanlaajuinen ilmiö. 
 
–?Me olemme aivan tavallisia, havaintoja tekeviä kansalaisia, jotka eivät ymmärrä, mistä on kyse. 
Oleellista on, että jokin viranomaistaho reagoisi tilanteeseen jotenkin, Lagus sanoo. 
 
Valtion entinen ilmailulaitos, nykyinen Finavia Oyj näkee chemtrail-keskustelun hedelmättömäksi. 
Finaviasta ilmoitettiin teorian olevan niin naurettavaa hölynpölyä, ettei yritys halunnut kommentoida 
asiaa millään tavalla. 
[/color][/quote] 
 
*Joo lienee muuten maamme ensi- ilta, että chemtrailaamisesta uskallettiin kirjoittaa lehtiin? 
Toisaalta tuo Lagus tekee asialle hallaa. Koska häntä EI kiinnosta sen todellinen syy ja asiallinen 
tutkiminen! Ja mikä epäilyttävämpää kaveri metsästää aiheella poliittisia irtopisteitään. Koska on 
tosiaan menossa vaaleihin! 
Kaikkein kyseenalaisinta asiassa on julistautua lehdessä tietämättömäksi chemtrailaamisen syistä 
mitään! 
 
Koska chemtrailaamisen kytkeytymiset ydinvoimaloitten säteilyionisaatiopäästöjen globaaliin 
maahanmätkintään ON JO FAKTA! Ilmeisesti tässä SUPO yrittääkin kaikin keinoinsa estää tiedetyn 
TOTUUDEN tulemiset aiheesta julki. Ja Lagus on valjastettu tähän lipunkantajaksi viranomaisten 
toiveesta. 
 
Yhtä kaikki on t o d e l l a  outoa, että ydinlobbarikuningaslehti Turun- sanomat asiasta julkaisi viimein 
julkisen kommentin! Siitä molemmolle toki sinällään lippisnosto. 
 
Onkin kiinnostavaa nähdä ketä sisäministeriömme asiasta alkaa ahdistamnaan POLIIseillaan! 
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               ---------- 
 
Turun Sanomat maailman ekana! 
 
Torstai 3 maaliskuuta 2011 jää historiaan. Juuri silloin. Ja n i m e n o m a a n  silloin tosiaan julkaistiin 
maamme historian e n s i m m ä i n e n  virallinen julkinen chemtrailereihin liittynyt uutinen. Juu, 
julkaisia on SUPO ja syy poliittisten irtopisteitten kokoaminen pelkästään hämäys mielessä. Mutta s i l t 
i  tapahtuma on laadultaan ainutlaatuinen. Nimittäin nyt ei aihe enää voi pysyä vanhaan tyyliin 100% 
salaisuutena. Ai niin teitä varmaan haluttaa ihan vallan hulppeasti myös nähdä tämä "ihme livenä": 
[img]http://kuvaton.com/k/YQwv.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YQwv.jpg 
            -------- 
 
KATASTROFI. . . ! 
 
Harvoin pääsee aivan aitiopaikaltaan näkemään elävästi miten maamme suurin katastrofi oli 
hiuksianostattavan  
lähellä! Siis joo, tarkoitan sellaista katastrofia, jossa puhutaan heittämällä miljoonien ihmishenkien  
vaarantumisista. Enkä mistään "näpertelyistä". 
 
7.3.2011. Aivan huikean kirkas auringonpaiste. Sanomattakin vaarallisesti myös lentäjiä häiritsevän 
häikivä.  
Juoksentelin omia lenkkipolkujani. Yhtäkkiä kantautui korviini liiankin tuttu lentokoneen melu. Kello oli 
15:40 ja  
välittömästi aloin ihmetellä, ettei tähän aikaan, varsinkaan maanantaisin pitäisi olla edes klassista  
chemtrailaamista menossa? Pietarista nelimoottorikoneet kun tulevat säteilyionisaatiopilvilennoilleen 
TVO:lle  
boorilla, alumiinimyrkyillään säteilyionisaatiopilvimätkintäänsä yleensä tasatunnein klo 10, 12, 14, 16 ja 
noin. 
 
Sieltä se vaan silti tuli, venäläinen vitivalkoinen. Joo, tunnukseton, liputon Tampereella tankattu  
pietarilaiskone. Leikkasi Olkiluodon ydinruumista, kuin skalpeeraten ikään. Pohjoisesta etelään. Mutta 
sitten  
särähti korviini jotain vieläkin riipaisevampaa. Täyslasti siviilimatkustajia saapui paikalle suomalaisten  
reittikonein. Se taas puolestaan leikkasi 90 asteen kulmassa lännestä itään. Silpoydin osuisi raatelevan 
tarkoin  
Olkiluodon tuhansien ja tuhansien megawattien ydinkuolemankenttien päälle. 
 
Pietarilaiskone veti surutta yhä viivasuoraan raatelumyrkkyään etnisiin puhdistuksiin. Yrittämättäkään 
väistöään. Suomalainen reittikone kulki suljetussa putkessaan taasen liki voimattomana väistämään. 
Pistin silmäni kiinni sykkivästä kauhusta. Hiki kohosi tuskantunteina pintaan ja jäin odottamaan. . 
vääjäämätöntä! Sekunnit kiitivät. Venäläiskone on tietysti sotilaskone. Votkavoiteista hurmahenkeä ja 
uhmaa tulvillaan. Silkkaa kamikazeista henkeä osoittaen koneet olivat m i l l i l l e e n  päällekkäin tuona 
siunaamattomana kellonlyömänä 15:40! 
 
 Turha minun on edes kertoa, mitä olisi tapahtunut törmäyksessä! 911 episodien  
jälkiopein lentokonetörmäysten efektimeristä kiintorakennuksiin, kuten suojaamattomin kestämättömin  
tusinaydinvoimalaraatoihin Olkiluodolla. Katoillaan, jolla EI suotu edes miehen kävellä, petollisen 
pettävän  
heppoisia kun ovat. Tilanteessa Jossa täyslastiset kaksoiskoneet olisivat kieppuen hornan soihtuina 
valaneet TVO:n  
myrkkysyytönlaitokset koko Pohjolan tuhonneeseen lentokatastrofiinsa. Millisekunnit matelivat kuin tina 
tuhkassa.  
Pidätin henkistystä ja. . .  
 
En vieläkään tarkoin tiedä jäikö aluksien väliin postikortin rako, kenties "optimistisesti" kaksi? Mutta kun 
YLE  
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vuosi sitten ilmoitti henkeäsalpaavasta kahden koneen 2km päässä toisistaan oloa "läheltä piti" 
katastrofiksi. Niin tässä oli kyse valovuosia vaarallisemmasta! Sydän kylmäten on tunnustettava. Että 
jatkuvasti TVO:n ydinionisointiaan alas myrkyttävien täysin holtittomien koneitten ja alueelle 
ruuhkautettujen siviilikoneitten törmäily ydinvoimaloihimme on JO laskuissa määrätty tapahtuvaksi! 
 
Nyt enää vaan katsotaan m i l l o i n ja miten monta miljoonaa uhria sipaistaan mukaansa 
ydinmegakatastrofiin!  
Aivan j ä r k y t t ä v ä ä  sekoilua ulko- ja sisäministeriöltämme sallia tällaiset hasardinpeluut! Kuten 
vain  
maamme ydinalalla osataan! Ai millä yksilön uskalluksellani näkemästäni kirjoitan? Koska tällaisista EI  
ikimaailmassa lehdistömme edes u s k a l l a  hiiskua! 
 
PS. Voin silminnäkijänä alleviivata, miten teko oli a v o i m e n väkivaltainen ja harkittu! Venäläiset 
lensivät  
surutta myrkkyhanat apposen auki siviilikoneen y l i myrkyttäen sitä kaikin keinoin! Miltei hipaisten! 
Olenkin 100 % varma siitä, että vain muutama päivä aiemmin 3.3.2011 chemtrailereista maamme 
lehdistössä Turun- Sanomissa ensikerran kirjoittaminen oli aiheuttanut tämän venäläistahon avoimen 
hyökkäyksen offensiivin. Äärimmäinen aihe tämä säteilyionisaation chemtrailaaminen, todella tappavaa 
on! 
                          ------------- 
 
Kolloidikemiaa 
 
Sattumalta löysin äärimmäisen mielenkiintoisen koosteen siitä mitä ME näemme chemtrailaamisen ja 
säteilyionisaation synnyttävän jatkuvasti päämme päälle. Huomaa, että prosessissa tosiaankin 
käytetään mm. organisia aineita. Mukana ON aktiivisesti sähköionisaatiot ja H.A.A.R.P, joilla 
sumupilvirakenteita kontroloidaan. Lisäksi tässä kerrotaan erittäin mielenkiiintoisesti miksi näkemämme 
taivas suotaa pinkkipunaa ja syanisinistään tämän chemtrailaamisen tiimoilla. Kannattaa myös demota 
tuo mainittu maitolasikoe. Se kertoo loistavasti miten lasinanopartikkelit yhdistettynä juuri 
säteilyionisaation samannimiseen taivaankanteen loksahtaa kohdalleen. Myös idea käyttää 
maksimaallisen kestävää sumurakenteita ja suuria pinta- aloja kristalloituu. Sanoisin jopa h ä m m e n t 
ä v ä n  hyvin. Chemtrailaaminen selkeästi ON KOLLOIDITEKNIIKKAN sovellutusta! 
(14.03.2011 Olkiluodolla on jo toista viikkoa jatkunut jatkuvaa chemtrailauslentoa.) 
 
http://kuvaton.com/k/Yl4r.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yl4r.jpg[/img] 
               ------- 
 
Chemipäivitys 17.03.2011 
 
olkiluodon päällä jo aamusta asti oli rajua chemtrailaamispilvevanoja. japanista on nyt viikon ajan 
syydetty jopa 7 rikkoutuneen reaktorin voimalla beettasoihtuionisaatiota. Ja erittäin korkeita suoraan 
ilmaan vuotavaa säteilyionisaatiota. Pohjoisen pallonpuoliskon päällä on suunattoman nopeasti virtaava 
suiohkuvirtausrengas. Joka vain odottaa päästäkseen kiini tähän Japanin kanavasäteilyionisaation, 
neutronivoiden ja typpikaasukehiin sitoutuvien säteilyenergioiden kuljettamiseen pitkin maailmaamme. 
myös Suomeen. Samaan aikaan TV ilmoittikin, miten USA oli antanut hälyttäviä tietoja kansalaisilleen 
poistua lopullista ydintuhoaan odottavasta Japanista. 
 
Miksi 10 000km päässä säteilyionisaatiota alas mätkivät venäläisten chemtrailauskoneet näin 
paniikinomaisesti aktivoitiin? Koska nyt pelätään aivan syystä, että Japanin säteilyeneergiaryöppyjen 
tulvinta yläilmakehäämme tekee kuten Albert einstein varoitti maailmaa jo 1955. Typpikehäämme 
uhkaa kasaantua nyt parhaillaan niin valtavat säteilyenergiat, että se alkaa fissioitumaan. Typpi alkaa 
palamaan säteilyionisaatioradikalisaation kasvusta typpioksidipulveriksi. konkreettinen valtava 
typpikaasupaklo leiskauttaisi k o k o  maapallomme typpikaasun oksidikseen. alla oleva maan pinmta 
palaisi hetkesssä. menettäisimme sekä ilmakehämme, että hengityshappem,me. ja käsittämätön 
kuumuus vapautuvasta energiahulmauksesta säteilyn kiihdyttämänä tuhoaisi käyutännössä elämän 
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maailmatamme hetkessä. ei ole mikään ihme, ettei tällaisista uskalleta ydinuhkan ollessa päälä hiiskua 
mitään. 
 
Voiko tätä säteuilyionisaation energiaviortaa yläilmakehään beettasoihtuina, neutronivoinmeen, 
röntgeneineen sitten kuvata? No katsotaampa uutiskuvista löytyykö siitä kertovaa klassista pinkkiä? 
                ---------- 
 
Chemtrailausspurtttipäivä 31.03.2011 
 
Moniko huomasi nimenomaan tänään 31.03.2011 räjähdysmäisesti lisääntyneen säteilyionisaatiota 
vasten suoritetut megamassiivisiksi nostetut chemtrailerlennot? Olkiluodossakin 16:00  paikkeilla peräti 
3kpl massiivista superjettiä TVO:n päällä. Vastaavaa massiivisuutta  EN ole täällä i k i n ä  aiemmin 
nähnyt! 
 
 Kyllä n y t  on piru merrassa näissä! Fugushiman kasvattaneita äteilyionisaatiota nuo lentoterroristit 
ovat pommittamassa päällämme surutta, eikä mitään muuta. Vain päivää aiemmin kuulin Etelä- 
Suomesta mitatun ensimmäiset merkittävät geigermittarin hälyttäen ilmoittamat säteilyjen kasvut 
Japanista. (STUK korruptoituna toki vaikenee näistä!) Kokoviikon 13.2011 on ollut päivittäistä 
chemtrailaamista Olkiluodossa. siitä lähtien kun plutoniumpilviä on Suomeen ollut tulossa. 
chemtrailaamisen keskeinen sitoutuminen säteilyionisaatioon on v a h v a s t i  näin alleviivattu. kuten 
itsekin olen aiemmin esittänyt. Uskomatonta miten monta ydinfaktaa Fugushimassa todentuu. 
             -------- 
 
Päivitys 19.4.2011 
 
Eilen alkoi tulla verta nokasta, ja piti turvautua A- vitamiiniin suoraan nenään. Kurkunpää kivistää, 
nuhaa, köhää ja verestäviä silmiä. Klassisia myrkytysoireita kaikilla ympärilläni. Syy on 3.11 2011 
Fugushiman megatuhosta lähtien päivittäin alkanut vimmankiivas 12,5km korkeudelta lentokonein 
tehtävä tuntien päivittäinen chemtrailaamisen myrkkyjen sisäiänhengittely. Maailma näyttää kituvan 
alati pahenevassa säteilytuhossaan. Uutiset, TV ja lehdistö on jo unohtanut t ä y s i n viikkoja sitten 
koko Japanissa tapahtuvan säteilykansanmurhaamisen. 
 
 Sen vastapainoksi olemme saaneet tunnista toiseen päämme päällä teutaroivat kemikalisaation 
myrkyttelyt. Venäläisiä tunnuksettomia, valkoylimaalattuja 4- moottorisia koneita ei ole näkynyt sen 
koomin. Ilmeisesti Venäjä ydinhätäänsä kutsui järeimmän lentokalustonsa Itä- Siperiaan myrkyttämään 
suoraan Japanista tulevia plutoniumkuuraisia säteilymeriä maahan. Pitkin maailmaa Japanin Tokiosta 
Eurooppaan, jopa Ruotsissa on nähty "keltaisia sateita" ja lumia. Uraanin sitoessa U3O8 tasoilleen 
happea uraanioksidin musta väri muuttuu kuulema keltaiseksi. Tästä näissä kyse, koska asia 
vaiennetaan 100 prosenttisesti päivästä toiseen sisäministeriön viranomaisterrorein. 
 
Ai niin nappasin kuvia kun kaksi konetta rinnakkain tuli aamusta jo Olkiluodon päälle tekemään 
tuhomyrkytyksiään. Alkukuvassa idästä tulleet kaksoisvanat. Jossa toinen kone jo vetämässä 
kolmannella rainaansa viereen. 
http://kuvaton.com/k/YB2h.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YB2h.jpg[/img] 
 
Nämä nyt päältämme olevat koneet poikkeavat täysin nelimoottorikoneiden jäykistä kurinalaisemmiosta 
radoistaan. Nyt puhutaan NATO:n Euroopasta lähetetyistä koneista. Myrkky tulee ilmaan 
takasiivekkeitten vain kahdesta suuttimestaan. Kuskeina ilmeisesti entisen SEV maiden vähemmän 
rutinoituneita aloittelijoita. Koska lentoradat on vähän millaisia sattuu. Tämäkin kaveri veti ei 1kpl vaan 
peräti 2 kpl lenkkejä tuosta vaan. Ja kuten tiedämme chemtrailaaminen kohdistuu v a i n 
säteilyionisaatiopäästöjen maahan mätkintään. Pääkohde on silloin, myös tässäkin tapauksessa 
ydinvoimalat. Oikein korostaakseen tätä faktaa. Lentokoneet teki tässäkin tuulen tuivertamassa 
kuvauksessani lenkkinsä TVO:n ydinvoimalan ympäri!  
http://kuvaton.com/k/YB2I.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YB2I.jpg[/img] 
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Tiedotuskanavissa suurin hätä koska vaalivoittajat Perustuslailliset eivät haluaisi antaa USA:n 
chemtrailaajille enää miljarditukiaisiaan! . . Niin tämä globaali miljardien rahavirta on saanut 
tiedotusvälineissään koodinimekseen jo: "Portugalin-, Kreikan hätäapupaketti!". Juu kansakunnat on 
maksanut miljardin toisensa perään, jotta saisivat päälleen USA:n johtamia uraanitappajia 
lentokoneitten barium-, alumiinilasinjanopalojen ja ties minkä strontiumjohdannaisten ja polymeerien 
muodossa. Maailman tilanne on päivä päivältä toivottomampi. Japanissa 6 kpl reaktoria on jo menetetty 
raunioiksi. Vähintään 2kpl on kiinailmiössä. Pelkästään Tepcolta 13kpl reaktoria mäsänä. 
Kokonaisuudessa Japanissa 34kpl miiluaan vioittuneena. Reaktoripalolle annetaan nyt 3kk, 6kk ja 9kk 
minimiaikoja, ennen kuin tapahtuu m i t ä ä n! Miljoionat kilot plutoniumia menossa ilmaamme. .. 
Todellisuudessa sadoissa miljardeissa maksavat selvittelyt ja aikaluokkaa 30vuotta, kertoo Japanin TV! 
Herra meitä auttakoon! . .. 
 
 

704. BIO. 
 
T&T. UutisetKia Kalliola, 10:00 Göteborgissa suunnitellaan maailman suurinta aaltovoimalaa 
 
Tältä aaltovoimapuisto Vigorin visioiden mukaan näyttää. Ainutlaatuinen aaltovoimaprojekti muotoutuu 
Göteborgissa, kertoo Ny Teknik. Maanantaina ruotsalaiskaupungissa aloitettiin uuden menetelmän 
testauspaikkana toimivan aaltoaltaan rakentaminen. ‖Tekniikkamme vaatii suuria ja pitkiä aaltoja, ja 
meidän on rakennettava oma aaltoaltaamme testataksemme tekniikkaa mittakaavassa 1:5‖, kertoo 
aaltoenergiayritys Vigorin toimitusjohtaja Christian Stübner.  
 
Toteutuessaan Vigorin projektista saattaisi syntyä maailman suurin aaltoenergiavoimala.  
 
Vuonna 2009 perustetun Vigorin patentoitu tekniikka perustuu yrityksessä työskentelevän Daniel 
Ehrnbergin keksintöön. Ajatus on muuntaa meren suurten aaltojen energia sähköksi. Letkun suu 
päästää sisään vuoroin merivettä ja ilmaa. Kelluntaa ja surffausta  Tekniikan ytimessä ovat satoja 
metrejä pitkät aalloilla kelluvat letkut, jotka täyttyvät ilmalla ja merivedellä. Letkut ovat joustavia ja 
taipuisia, ja ne myötäilevät aaltojen liikettä. Notkea letku kestää erilaisia sääoloja jähmeitä 
teräsrakennelmia paremmin: eräs aaltovoimaloiden kehitystyön haaste on ollut juuri niiden 
rikkoutuminen myrskyissä.  
 
Letkun toisessa päässä on sen suu, joka päästää letkun sisään vuoroin merivettä ja ilmaa. Näin 
rakentuu eräänlaisia veden ja ilman kasautumia, jotka ‖surffaavat‖ aalloilla letkun sisällä. Veden liike 
synnyttää paine-energiaa. Letkun toisessa päässä paineistettu vesi pusertuu generaattoria pyörittävän 
turbiinin läpi. Aaltojen liike-energia muunnetaan sähköenergiaksi, ja vesi päästetään takaisin mereen.  
 
Vesikasautumien liike synnyttää paine-energiaa. Huikea kapasiteetti  
Vigorin cfd-laskelmien mukaan 400-metrisen letkun kapasiteetti on kuusi megawattia. Stübner kertoo 
sen vastaavan kahden tyypillisen kokoisen merituulivoimalan kapasiteettia. Kun kokeilut 
göteborgilaisaltaassa ovat päättyneet, aiotaan merelle pystyttää kahden täysikokoisen letkun 
pilottiprojekti.  
 
Stübner visioi, että yhteen turbiiniin yhdistettyyn järjestelmään voitaisiin koota jopa 16 letkua. 
Järjestelmä tuottaisi huikeat 100 megawattia energiaa. Stübner näkee Atlantin koko Euroopan 
puoleisen rannikon suurilla, tasaisilla aalloillaan Vigor-voimaloille ihanteelliseksi. Hänen mukaan Vigor-
laitokset voitaisiin myös yhdistää merituulipuistoihin. Aaltovoima on osoittautunut haasteelliseksi 
energian tuotantotavaksi. Suomessa sitä kehittelee muiden muassa Fortum, joka viime kesänä laski 
Kokemäenjokeen aaltovoimapoijun.  
 
*Aivan l o i s t a v a a ! Vihdoinkin aletaan löytää klassisen EKO- energian meriaaltovoimalat. Mikä 
erityisen merkittävää. Nyt puhutaan 100MW ydinvoimalatehon luokista jo. Mertahan maailmasamme 
piisaa 73% pinta- alasta. Armottoman paha isku ydinenergiapuolelle. Koska laitteistoilla tuotettu energia 
on 100% puhdasta, päästötöntä, rajattoman resursseinsa ja halpaa kuin mikä. 
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Tiede- foorumin satoa  
MTC- valaanrasvasta. 
(Saitit sensuroitiin miltei heti julkaistuksi tultuaan!) 
 
Viestin otsikko: Re: Ydinvoima kaatuu tähänLähetetty: Ke Maalis 02, 2011 12:54 am   
Viestit: 331  Arto on kymmenkertaistanut jännitteen suurjännitekokeissaan! Sellaista hänelle kuuluu. 
Laitan viimeisimmän jutun tähän perään; tottakai kun kerran toivottiin. 
 
Ensin lähdettä traanin uraanipommikäyttöön: 
 
http://www.abc.net.au/science/k2/trek/4 ... _diffs.htm 
 
Valaanrasvaa käytetään yhäti myös avaruuden säteilevissä oloissa: 
 
http://www.independent.co.uk/environmen ... 35193.html 
 
"Since it doesn't freeze in sub-zero temperatures, spermaceti was used in Nasa's space missions – no 
substitute could be found for this natural lubricant. Even now, the Hubble space telescope and the 
Voyager space probe are careening into infinity, oiled by whales. " 
 
http://articles.latimes.com/2010/feb/25 ... 010feb25/2 
 
"Even now, space agencies in Europe and America still use whale oil for roving vehicles on the moon 
and Mars; and as you read this, the Hubble Space Telescope is wheeling around the earth on 
spermaceti." 
                   ---------- 
 
RIUKUtuulivoimala 
 
Klassisen 3- siipisen tuulimyllyn tilalle ei juuri ole liian usein kyetty esittämään kilpailevaa vaihtoehtoa. 
Varsinkin teknisesti vähemmän liikuva laite. Joka ottaisi tuulta vastaan miltä suunnalta vaan 
mutkattomasti on mielenkiintoisesti esitettynä tässä: 
 
http://kuvaton.com/k/Ylh0.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ylh0.jpg[/img] 
               ---------- 
 
V.1 eli energiamailman Borshe  
 
#"Atlantropan jaloille pyrkimyksille, jonka toteutuessa menneisyydessämme  
meilä e i olisi nykyisiä kasvihuoneilmiöitä, ei ydinaavikoitumisia  
kuivuusnälänhätineen, ei maapulaa yms.! Että ihminen on tyhmyydessään ja  
lyhytnäköisessä ahneuden sokaisemassa voitontavoittelussaan ylittämätön".  
...Suuri ajattelija.#  
 
**Oikein mieli herkistyi kaivelemaan vanhoja, vanhoja nimimerkki UJT:n  
klassisia visioita. Vaikken nimimerkkiä kovin tunne, niin täytyy sanoa, että  
oli hän aikaansa mitä rajuimmin edellä. Ymmärrän sen kun katselin tästä  
visiosta enemmän kuin valaisevan esimerkin YLE 1 29.08-07. Tämä V1 projekti  
kun kykenisi hoitamaan äärimmilleen vietynä k o k o maapallon tulevat  
energiatarpeet yhdellä ainoalla äärimmäisen puhtaalla "äijäluokan"  
vesivoimalaitoksella. Ja mitä puhtaimmin. Eli kuten olettaa saattaa tämän  
hankkeen takaa löytyy siis alkujaan Saksalaisen Herman Sörgelin Atlantropa-  
pojektiahankeen 1920-luvulla kehitelty perusajatus. Esittäjänä ohjelmalle  
ZDF. Tässä ohjelmasta häthätää bongattua. Lisämaata laskevaan rannikkoon  



1188 
 

Ranska ja Belgian verran. 100 000MW tehoa ja 12v patoon +150v  
kokonaistekemiseen. Välimerta -200m alaspäin. 35km pitkä, juurestaan 2,5km  
leveä ja 300m korkea tilavuus 2-5 milj m3 Gibraltarin pato. Ohjelmassa  
kerrottiin Välimeren romahtavan 1,65m/v aurinkohaihdunnallaan. Näin vettä  
syöksyisi turbiinien läpi 88 000m3/s t a u o t t a!.  
 
**Ohjelmassa haastateltu asiantuntijana toiminut henkilö esitti, ettei  
Välimeren suolaisuutta hallittaisi tilanteessa. Ja esitti niinikään  
tekaistun väitteen, että Välimeren lämmin vesi lämmittäisi purkautuen  
Atlanttia! T ä y s i n virheellistä viestiä. Gibraltarissa on tauoton i m u  
Välimereen. Ulospuskentaa Atlantille sieltä ei merkittävästi voi olla. Joten  
täysin keksityt jääkausivisioinnit yms. olivat tietoista disinformaatiota.  
Samoin puheet suolatasapainoista ovat silkka kupla. Välimereen tulee myös  
padossa grammalleen sama suolamäärä kuin nyt haihtumaan ja sedimentoitumaan  
pohjille. Näitä suolakiintoalueita Välimerestä tunnetaan useita. Syy näihin  
disinformaatioihin ja mustamaalaamisiin tuli selväksi. Ydinala oli USA:n  
käsikassara 50-luvusta eteenpäin estää tätä puhtaan energian projektia  
20-luvulta 1952 asti! Ydinalan a i n o a tarkoitus oli estää jo silloin  
tämän ohjelman mukaan t ä y s i n realistisen Euroopan talouden pilviin  
nostavan projektin tekeminen keinoja kaihtamatta. Siksi USA kylmästi viimein  
tappoi Herman Sörgelin ydinalalle ominaiseen tapaansa! Ensin hanketta  
vastustivat natsit. Sodan jälkeen USA:n ydinvoimateollisuus, kuten molemmmat  
myös nyt! Niin toimiva ideana hanke yhä on, ettei ole mitään t o d e l l i  
s t a syytä kuulema hanketta hyllyttää! Siksi tämä hämmentävän toimiva  
projekti kaivettiin yllätykseksemme historian arkistoista antamaan  
vaihtoehtoa tiensä päähän joutuneelle ydinvoimalle. Jopa skeptisin  
ydinlobbari sen ohjelman lopussa selkein sanoin harmikseen joutui  
myöntämään! Lue ja hämmästy mitä aiheesta kirjoitettiin n. 3v sitten  
nimimerkin UJT:n suulla:  
------------------------------  
 
V.1 eli energiamailman Borshe  
 
Kummaa miten vähän ihmisillä on ideoita uusiksi energialähteiksi. Tuossa  
joku kirjoitteli ja totesi samaa. No, onneksi UJT:ltä ei tunnetusti ideat  
lopu alkumetreille. Jotenka tässä nyt muutama, kuten ollaan jo nähty,  
puhtoisia ja tietenkin realimaailmasta takuuvarmasti.  
 
Aluksi kysyn muina miehinä, että missä valtioissa olisi vielä suunnattomasti  
valjastamatonta parhaaksi tiedettyä vesienergiaa? Ihan vaan kurillani otan  
tämän loppuunkalutun energiavaihtoehdon. Se ´m u k a m a s  on jo aikoja  
sitten loppuunrakennettu. Yhtä kaikki pötyä ja potaskaa, kuten jo lukijani  
ovat huomanneet. Ja l i s ä ä tulee, jotta ropisee. Niin, joo olisko  
Brasilia, entä Kanada, ehken Neuvostoliitto? Joo, niin piti sanomani, että  
kun ydinpiirit pitää 1500MW muka isona, niin minä esittelen ihan kuriltani  
muutamaa lisänollaa, niin ei jää epäselvyyttä, ettei näpertelystä ole kyse.  
Nyt varmaan jo hiukan epäillään? Taitaneeko parantaa pisteitäni se, jos  
kerron, että kyseessä olisi esim. jättikoskistaan kuulu Gibraltar?  
 
Niin uskomattomalta, kun se tuntuu olen taas oikeassa. Maailman  
ylivertaisesti voimallisin ja suurin koski kautta aikojen on menneinä  
aikoina sijainnut Gibraltarin rannassa! Ja mikä mykistävintä, on sielä  
vieläkin. Välimeri on historiansa aikoina ollut useasti kuiva erämaa. Kun  
Gibraltarin kannas petti, tuli Atlantilta vesi tähän Välimeren altaaseen,  
jopa 2km koskipudotuksella. Entäs sitten nyt? Pohjapato kannakselta  
Afriikkaan ja huimasti kasvava vesivoimalaitos alkaa keräämään järkyttäviin  
mittasuhteisiin pian nousevaa voimakapasiteettiä. Asiassa voidaan menetellä  
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kahdenlaisesti. Odotetaan ja välimeri laskee about 1m/v aurinkokuivaamalla.  
Ihan kiva ikivoimala, jo tämmöinen? Entä 10v, tai 30v päästä? Mitä tuottaa  
atlantillinen vettä kaavalla: 9,81*m*m3/s = kW? Saattaa olla aika paljon  
loputtomana ryöppyävää puhtovoimaa. Olisi melkein juuri ja se sama, kuinka  
paljon merivettä ohijuoksutettaisiin, koski olisi ja pysyisi  
jatkuvatoimisena maailman tappiin!  
 
Ai, mikä mättää? Laivat lirutettais kanavaohituksilla ongelmitta.  
Mahtimassiivinen, säätelis suurempaa tuulipuistomerta näpsästi.  
Tasakäyttöinen 99,9% käytettävyys. Riittäis isompaan  
kulutusyhteisövaltioryppääseen. Syrjäyttäisi kyllä kerralla moninkertaisesti  
samaten koko maailman turhan ydinvoimatarpeen, koollaan, halpuudellaan ja  
ennenkaikkea puhtaudellaan, mutta ketäs se nyt haittais?  
 
Välimerikosken korvausvirtaamaksi tulee 0,032 m3/km2/s*2,5E6km2=80000m3/s  
Eli tehoksi tulee 80 000m3/s* 9,81m/s2* 10m* 0,95=7,45E9kgm2/s3 = 7,45GW= 7455 MW  
eli luokkaa Itapu Brasilia.  
 
*Voe, voe, kun teitillä ei ole v i s i o i t a! (2005)  
Ajatelkaas nyt 10m =7450MW, 100m =74 500MW, 1000m =745 000MW (20% maailman  
sähköstä!), 2 000m = 1 491 000MW! (40% maailman sähköstä!) Mites tähän n.  
miljoonaan megawattiin päästäis sitten? Tehdään hemmetisti  
ofsforetuulivoimaa pumppaamaan tavoitteeseen. Istutetaan tummaa  
pintaplanktonia Välimereen auringon tehostamiseksi. Samoin kaikki  
säätövoimatarve maailmalta suunnataan tämän kultakaivoksen tekemiseen.  
Turbiineja vaan pyöritettäisiin väärinpäin. Toki matkan varrella voitais  
kanssa aina hiukan päästellä tarvevesiä Välimereen ja hyödyntää saavutettua  
etua.  
 
*Jaa, että hyötyä? Jokainen rantavaltio on takuuvarmasti tyytyväinen  
saadessaan ilmaista hedelmällistä lisämaata rannastaan. Toisekseen syvenevä  
Välimeri alkaisi kostumaan, kun muodostuisi seisovaa sumua vajoamaan ja  
kosteutta rannoille. Toki silloin yleisemmin aikoinaan tajuttaisiin  
muodostuneen ikiliikkujakosken tahkoessa kaavalla 745 000MW* 24h*365 =  6 520  
000 000 000kWh/v. 2 km pudotus = 1 490 000MW* 24h*365 = 13 052 000 000  
000kWh/v+, että i h a n näpertelystä ei liene kyse? Saattaisi tolla olla  
siis realitoteutusta, kun kyseessä on y l e t t ö m ä n   p u h d a s t a  
energiaa!? Ja mikä parasta i k u i s e s t i eteenpäin kerran saavutettuna!  
 
*Pistän tähän ydinpelleille vähän summittaista härsyä mihin päästään tällä  
yhdistetyllä aurinko/vesivoimalalla. Ettei tarvii ydinpellepollejen enempi  
tulla hirnumaan, ettei vaihtoehtovisioista ole mihinkään. Jotta muka  
nappikauppaa ja tolleen. Toi 6 520kWh, kylkeenteipatuine 9 nollineen meinaa  
näppituntumana 20% maa p a l l o n koko energiasta. Korvaa varovaisimman  
arvion mukaan 5 kertaisesti k a i k k i maapalleron ydinpommilat  
kättelyssä! Tuplapudotus kaksinkertaistaa tietysti 40%. Ja 10* ydinvoimamme!  
Tohon samanverran superpuhdasta osmoosia ja krossi ofshoretuulivoimaa? Muuta  
sitten ei tarvitakkaan! Tai no tietysti rakennetut vesivoimalat, geotermiset  
ja biopohjaiset ja jotain pientä ja kaunista lisäksi. Ja .. .. ..ydinsekot  
on vaipuneet mitättömyyteen ja ikiunholaan. Ja maailma on pelastunut!!!  
 
Jos joku tulee vielä sanoon, ettei ole visionäärillä esittää  
kapasiteetteja, niin UJT vetää .. .. ..*! 
            -------- 
 
Magnus 
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ruvetaaks Arto tuomaan kunnon spiraalimyllyjä here: 
 
http://www.engineeringtv.com/video/Spiral-Magnus-Wind-Turbine  
 
http://www.mecaro.jp/eng/ 
 
t. Ilkka 
                 ----- 
 
Satakunnan kansa  spoysfi aloitti keskustelun 5.4.2011 10:59 
Kuinka Suomen ydinvoima voidaan korvata? 
 
Suomen ydinvoimaloiden yhteenlaskettu teho on 4256 megawattia Olkiluo III :n oletettu teho 
mukaanlaskettuna. 
Jos tämä teho pitäisi tuottaa tuuli-ja biokaasuvoimaloilla se vaatisisi vain 608 seitsemän megawatin 
tuulivoimalaa. 7megawattia x 608 = 4256 megawattia. 
Tuulivoimaloiden varavoimaksi pitäisi sitten rakentaa 3000 biokaasuvoimalaa joitten jokaisen teho olisi 
yksi megawatti. Yhteensä näin saataisiin varavoimaa 3000 megawattia .  
Se on enemmän kuin nykyisten käytössä olevien ydinvoimaloittemme teho.Biovoimalat käynnistettäisiin 
aina tuulettomina päivinä tarpeen mukaan. 
 
Vertailuksi vain, että Saksassa on n. 20 000 tuulivoimalaa joita nyt muutetaan suuremmiksi 7 
megawatin voimaloiksi. Suomessa tuulivoimaloita on vain 120. 
Saksassa on lisäksi rakennettu yli 3000 biokaasuvoimalaa joitten tehot ovat yhden megawatin luokkaa. 
Siis yhteensä 3000 magawattia säätövoimaa tuulettomien päivien varalle.  
 
Saksassa maanviljelijät kokoavat kimppavoimalaosuuksia niin että aina 350 peltohehtaaria kohden 
rakennetaan yksi biokaasuvoimalaitos. Tällöin kaikki pelloilla tuotettu päätyy biokaasuvoimalaan joko 
sellaisenaan tai rehuina tai viljoina lehmien tai sikojen suolten l äpi käytettyinä. 
Miksi emme Suomessa voi sulkea kaikkia ydinvoimaloitamme ja ottaa käyttöön jo Saksassa hyväksi 
koettu energiantuottomuoto? 
Erkki Henrikki Rintala 
               ----- 
 
Tuulidataa henkevästi Saksan Hampurin kevään 2011 messuilta. 
 
Suomessa on ollut käytännössä mahdotonta saada käyttöönsä puolueetonta ja aitoa tuulidataa esim. 
Pohjanmereltä ja laajemminkin Saksasta. Nyt tämä TABU viimein iloksemme rikkoutuu: 
 
Suomessa ei lankaan ymmärretä miten Eurooppa siirretään 2020 mennessä tilanteeseen jossa EU:n 
päätöksestä +46 % energiastaan kyetään tekemään tuulivoimalla. Saksa on tuulialan jättiläinen. 
Siemens päävetäjä. Mutta volyymeista EI ole uskallettu puhua Suomessa mitään. Saksan 
tuulivoimabisnes työllisti 2000- luvun vaihteissa 200 000 henkeä. Nyttemmin kasvu on olut tuulipuolella 
aivan m y k i s t ä v ä ä  +30 jopa 50%/v. Tuulivoima tuo Saksaan uskomattomat 1 000 000 työpaikkaa. 
Rahaa tuulivoimala pyörittää luokkaa Suomen valtionbudjetti 180 000 000 000 e/ v! Ei maassa 
tuulienergoillaan napeilla pelata.  
 
Toinen supersalattu tietokanta aukeni minulle viimein. Suomessa pilkataan Saksan tuulivoimaloitten 
vuosipysyvyyksien olevan 15 %. Totuus on jotain v a l l a n  muuta! Valtavat tuulivoimalaitoshankkeet 
tuottavat kivihiilivoimaloitten luokkaisia vuosipysyvyyksiä. 45 % on kihelmöivän korkeat keskiarvot. 
Mutta vielä uskomattomampaa on tuulivoiman kyvyt tuottaa 60 % huikaisevaa kriittisimmän kylmimmän 
talvipuoliskonsa keskiarvona! Juuri silloin kun sähköä eniten myös tarvitaan, sitä myös tuotetaan 
myrskymeristä. Eikä millään mopoilla. Tuulialan edistysmaassa Saksassa työrukkasena käytetyn 
tuulivoimalan kokoluokat on jo hulppeat, 7MW. 
 
Tällaisen datan edessä ymmärtää kyllä miten on EU:n jatkoon mahdollista rakentaa jo tehdyin 
päätöksiinsä energianhuoltonsa ehtymättömän tuulivoimalan varaan. Kuvaavaa Saksan 
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energiamessuissa. Ettei ydinvoimaloita esitelty Hampurinkaan massamessuissa kansalle 
menneisyyden reliikinä missään! Poissa paha silmistä, poissa mielistä. Euroopan energiakakusta 40 % 
haukkaava tuulienergia oli kuulema dominanssi, (ydin ei edes 4 %)). Ai niin yksi keskeinen lisätieto. 
Arvaatteko m i h i n  tuulivoiman tämä totaalinen ylivertaisuus perustui? Siihen, miten pääkohteessaan 
Pohjanmerellä keskimääräinen tuulikeskiarvo on huikea 10m/s!  Luku on jotain niin uskomatonta, että 
tuulivoimalat käyvät tällaisissa tuulissaan jo 80- 90 % luokissa. Huomatkaa 100 % puhtaasti ja i l m a i s 
e l l a energiallakaan. Vailla ydinjäteongelmameriään vaikka vuosikymmenet tauotta. Saksan terveiset 
Suomelle olivat selkeät energian messuistaan. "Unohtakaa ydinharhanne ja tulkaa ydinkeskiajastanne 
reaalienergiamaailmaan. Jossa halpa, turvallinen tuuli jyrää ja ydinvoimailluusiot haihtuu hektisesti!")  
            --------------- 
 
Tekniikka & Talous: Uusiutuva energia riittäisi koko Suomelle 15.4.2011 18:08 Veikko Sorvaniemi  
  
Näinä aikoina kun atomin halkaisijoiden lobbarit turuilla, toreilla ja interneteissä julistavat vakaumustaan 
pyhän atomin puolesta kuuluu Vaasan yliopiston Levón-instituutista sekä Vaasan energiainstituutista 
kummia. 
 
Kehittämispäällikkö Pekka Peura ja projektipäällikkö Timo Hyttinen kertovat: "20–30 vuoden 
aikajänteellä syntyy uusi hajautettu struktuuri, joka perustuu kokonaan uusiutuviin energioihin, omalta 
alueelta peräisin oleviin resursseihin ja täydelliseen energiaomavaraisuuteen" 
 
Lisäksi Levón-instituutin sekä Vaasan energiainstituutin tutkijat pitävät energiantuotantoa oman alueen 
omilla resursseilla edullisena vaihtoehtona. Mielenkiintoinen juttu:  
 
http://www.tekniikkatalous.fi/energia/article610576.ece 
              ------ 
 
Käännös (englanti > suomi) 
Uusiutuvan energian tuotanto ylittää ydinvoiman  
WASHINGTON, 15. huhtikuuta Kyodo  
 
Globaali sähkön uusiutuvilla energialähteillä etenee nopeammin kuin ydinenergialla ensimmäisen 
kerran vuonna 2010, tuoreesta raportista USA ajatushautomo osoitti.  
 
''Vuonna 2010 ensimmäistä kertaa maailmanlaajuisesti yhteenlaskettu kapasiteetti tuuliturbiinien, 
biomassan ja jäte-energian kasveilla, ja aurinkovoimalla saavutti 381 gigawattia, ollen nopeampaa kuin 
asennettu ydinvoiman kapasiteetti 375 gigawattia,''raportti'' World Nuclear Teollisuus Status Report 
2010-2011,''antama Worldwatch-instituutti totesi.  
 
Yksi gigawatti on 1 miljardi wattia.  
 
Jo ennen ydinkatastrofi syntyä, Japanin Fukushiman Daiichi voimalaitoksessa viime 
kuussa,''kansainvälinen ydinvoimateollisuus ei ole pystynyt lopettamaan hidasta ydinenergiansa 
vähenemistä''se sanoi. ''Ei saada tarpeeksi uusia yksikköjä, ja maailman reaktorien laivastot vanhenee 
nopeasti. Lisäksi nyt on selvää, että ydinvoiman kehittämiseen ei pysy tahdissa sen kanssa kilpailevien 
uusiutuvan energian kilpailijoitten kanssa.''  
 
1. huhtikuuta, oli 437 ydinreaktoria, joiden keskimääräinen ikä 26 vuotta toimineita 30 maassa 
maailmassa, mutta Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA list 64 reactors as''under 
construction''14 maassa, according kertomuksen.  
 
Vaikka jotkut ydinlaitoksia kuvitelevat yhä reaktori eliniäksi 40 vuotta tai enemmän,''skenaariot 
käyttöikien  pidentämisistä yleisesti on tulossa vähemmän todennäköisiksi, kun tapahtui Fukushima, 
sillä monet kysymykset turvallisuuksista päivittyvät pakosta, ylläpitokustannukset ja muut asiat olisi 
tarkemmin käsiteltävä jatkossa " "raportti sanoi.  
 
== Kyodo  
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Tuuli tulee oletko ajassa? 
 
Länsi- Suomi 22.4.2011" Espanjassa tuulivoima on JO ohittanut ydinvoiman. Don Quijoten maassa 
tuulimyllyt jauhaa ennätysmäärän sähköä. STT- AFP. Maranchon on Espanjan toiseksi suurin 
tuulivoimalapuisto. Se sijaitsee 150 km Madridista pohjoiseen. Tuottaen täystehon n. 2 400 tuntia 
vuodessa (käyttöaste 28 %).n. Ohitti ydinvoiman. Espanjasta on tullut maailman johtava maa 
uusiutuvan energian tuottajana, erityisesti tuulivoiman alalla. Eko-tuulivoimalla tuotetaan jo enemmän 
sähköä kuin ydinvoimalla maailmalla ensimmäisen kerran! Tuulisähkö tuottaa myös Espanjassa 
uskomattomat 21 % koko maan tarpeista. Espanja on ohittanut jopa Saksan nousten EU:n johtavaksi 
edelläkävijäksi. Heti USA:n ja Kiinan jälkeen. Espanja saakin jo 42 % sähköstään kestävän kehityksen 
energiasta. Aurinkoenergiankin osuus esim. jo 2,6 %. Kahdella aurinkopeilien höyrystysvoimalallaan 
kertoo Valerio Fernandez Andalusiasta. Japanin Fugushiman ydinturma on nostanut jälleen esiin 
ydinvoiman suuret vaarat. Ja uusiutuvilla energioilla haluttaisiin kaikkialla tuottaa tarvitsemamme 
energiat." 
 
Miten sitten ON mahdollista, että tuulienergiasta on muutamassa vuodessa tullut vuoteen 2011 
mennessä maailmalle energiamuoto joka on JO ylittänyt ydinenergian tuotannot? No tietysti osa 
totuutta on se, että Tshernobylin räjähdettyä maailmalla on menetetty 1986 lähtien v u o s i t t a i n 
peräti 2kpl reaktoria jokaisena seuraavana vuonna. Fugushimassa viimeisin tieto kertoo pelkästään 
Japanin menettäneen eriasteisesti 25kpl reaktoreitaan! Eikä koko aikana olla saatu tilalle ainoaakaan 
uutta reaktoria, koskei niihin luoteta enää maailmalla. Totuus on Jo pitkään, esim. EU:ssa energia- 
alalla investoidaan pelkästään tuulivoimaankin 10- kertaa enemmän kuin menneisyyden 
ydinvoimaloihin. Miksi tuulivoimasta on tullut näin himoittua? No ilmainen ja 100 % puhdas 
energiapolttoaine on ylittämätön perusetu. Myös ilman henkilökuntaa pyörimiset. 100 % säädettävyys. 
Helpot, nopeat asentamiset. Ei kokonaisia valtiotalouksia raunioittavia "Fugushimoja", vuosimiljoonien 
ydinjäteongelmia tuhansien neliökilometrien ehtyviä uraanikaivosraiskioita. Ei pelkoa ilmakehämme 
jatkuvista säteilykertymätuhoista yms. yms. 
 
Mutta on tässä muutakin. Ydinvoimateolisuus tekee Suomessa virheellisiä ns. "vertailevia" 
kannattavuuslaskelmiaan muutamien satojen kW suuruisten tuulivoimaloiden tiedoistaan. Lainkaan 
tajuamatta, miten jopa 1 000kW tuulivoimalat on menneisyyttä. Nyt esim. Saksan kaltaiset maat tekee 
5-6-7 MW tuulivoimaloillaan ekoihmeitään. Mutta ei tässäkään riittävästi. Katsokaa tätä kuvaa: 
http://kuvaton.com/k/YBsl.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YBsl.jpg[/img] 
 
Kyseessä on vain 4,36 mm leveä ja 0,45mm paksu suprajohdelanka. Livekuvassani 539B-2 numerot 
näkyvissä. HTS- cable, ytrium Amerikan super conductor. Voi kuulostaa aika epeliltä jo. Mutta 
halussani olevalla kaapelipalalla saavutetaan täysin suprajohtava tila nesteytetyssä typessä. 
Dokumentoimastani kaapelista kyetään tekemään tuulivoimaloihin suoraan ilman kalliita ja energiaa 
tuhlaavia vaihteita ja sen painohaittoja, pienempi toimiva alkuperäistä kertaluokkia kevyempi. 
Oleellisesti halvempi erikoisgeneraattorin ankkuri. V a i n ankkuri sijoitetaan typpikaasuun sisälle 
erikoistermospulloonsa. Staattorina klassinen käämitys. Koska häviöitä EI synny on tuulivoimalan 
hyötysuhde mykistävä. Tämän tuuli- ihmeen generaattoriosan paino putoaa osiinsa aiemmasta. Suuri 
hintasäästö, ylös nostettavan massan putoaminen mahdollistaa ratkaisevasti halvemman tuulienergian. 
Mennään alati tuulietuisemmin, aiemmin luokkaa 5MW voimalakoosta saadaan näin näppärästi 
nykyiseksi perustuulivoimaloitten tehoiksi ydinalaa musertavat 10 000kW perusturbiinistandardit! 
Fugushiman tuodessa energia-alalle aivan uudet ydinvastaisuudet. Tuulivoiman JO alkaneelle 
voittokululleen kukistaa ydinvoimaa ei loppua näy. Ja hyvä niin!) 
               -------- 
 
US-blogi 27.4.2011 20:59 Satu Hassi 
 
 Mutta et siitä mihinkään pääse, että on käännekohta, kun tuulivoiman (193 GW), aurinkosähkön (43 
GW) sekä biomassan ja jäte-energian (65 GW) yhteenlaskettu kapasiteetti, 381 GWon ylittänyt 
ydinvoiman kapasiteetin, joka on 375. On vain ajan kysymys, milloin näistä vihreistä energiamuodoista 
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saadaan enemmän sähköenergiaa kuin ydinvoimasta. Ydinvoima on laskusuunnassa, uusiutuva 
energia nousussa. 
 
 
 

705. Demolaboraatioita 
 
Marx- generaattorin 90kV+ lämpöpaperipiirto 
 
Koko ajan kehittelen erilaisia variaatioita mitä tuolla Marx- generaattorillani voisi tehdä. Öö. . siis 
nimenomaan yllättäviä ja mielenkiintoisia ideoita. No tässä yksi ilmentymien variaatio. Joka tuo mieleen 
aika paljon samantyyppisiä säteilyeroosiosta kertovaa kuvakieltä kuin löysimme sanikkaiskuvioissa. 
Nämä kuviot olen tehnyt pistämällä kassakuiteista tuttua lämpöpaperia kosketuksiin suoraan 90kV 
valokaarien kanssa. Aika näppärästi valokaaret piirtelivät paperiini kopioituvia lämpövarjostuksiaan. 
Hyvin niistä näkee, että systeemi dokumentaationa toimiva ratkaisu. Mielenkiintoinen erityispiirre 
hommassa oli miten valokaari poltti aina jäljen loppuun pienet reiät läpi paperin. Joka tapauksessa 
myös jatkoon osoitti, miten tuo lämpöpaperi on sinällään kiinnostavasti tapahtumia dokumentoiva tuote. 
Joka toimii taltiona t o d e l l a  nopeissakin muutoksissa. Joihin edes kamera ei tahdo ehtiä mukaan. 
Lähdön perussuurennus on 20- kertainen. 
  
http://kuvaton.com/k/YljG.jpg 
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Tähän kuvaan suurensin 200- kertaisesti läpimenoreiän. Joka näkyy läpi epämääräisenä taustan 
mustaa vasten: 
http://kuvaton.com/k/YljH.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YljH.jpg[/img] 
  
Pieni pätkä valokaaresta, jossa on siis reiät läpi paperin kummastakin päästään. 
http://kuvaton.com/k/Yljg.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yljg.jpg[/img] 
                  ---------- 
 
Kahdenkeskistä 
 
09.03.2011. 
> Minusta lämpöpaperijäljet eivät olleet sanikkaismaisia, mutta mustuneen alueen  
> mutkittelevuus kintoisa havainto sinänsä. 
 
*Joo siis EN tarkoittanutkaan viuhkasanikkaisia suoraan. Vaan sitä miten sähkön yksittäinen valokaari p 
o l v e i l e e  comptonsirotessaan yksittäisistä atomeista. Ilmeisesti siis valokaaren j o k a i s e n 
yksittäisen 90 asteen suunnanmujutoksen takaa löytyy niinkin p i e n i  efekti, että valonnopea 
plasmainen kanavasäteilypilvi OHITAA kolmen O3 otsonin tyyppisiä tiiviimpiä massakeskittymien 
molekyylin. Tai vuorovaikuttaa ilmassa poikkeuksellisen raskaamman esim. radonatomin kanssa. On h 
y v i n k i n kuvaavaa, että näistä "yliohjaamaan" pystyvistä arki-ilman spesiaaleista EI kerrota missään 
mitään? Ymmärrät varmaan että aika o u t o a  miksi miljardi ilmamolekyyliä EI vaikuta mitenkään. 
Mutta miljardi ja yksi, niin k o k o  plasmakaari kääntyy 90 astetta. MIKSI HITOSSA!? Räjähtääkö 
atomi? Tuskin. Mutta ainakin y k s i  on prosessissa varma. Beettanopeaksi kiihdytetyn 
"säteilyenergiapulssin" energiaa tällaisissa käännöksissä siirtyy ja sitoutuu yksittäisiin arki- 
ilmamolekyyleihin. 
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Katsoppa pientä sytytystulppamaista peruskipinää. Siinä valokaari napsahtaa lähinnä "( " mäisenä 
lakonisena kaarena. Mutta kun jännite nostetaan yli 10kV valokaareen alkaa jo selkeää enemmän 
comptonsironnan vuorovaikutuksesta ilma-atomeihin polveilla. Mutta kun mennään atomeja repelevään 
yli miljoonan V energioihin. Valokaaren silpomat atomien lukuisat lentelevät palat tuottavat liitekuvan 
mukaisen SANIKKAISVIUHKAMAISUUTTA!(Katso kuvaani) Minusta kyseisen ilmiön takana on j u u r i  
se, että plasman osuessa yksittäisiin ilmakehän atomeihin. Niihin keskittyvä ja sitoutuva liikaenergia 
ihan kuvan mukaan. Kuten hadronkiihdyttimenkin osumissa. S i l p o a a  atomeja palasiksi. 
Täsmennetään vielä. Siis minun Marx- generaattorissa syntyy vain röntgenöintiä, kanavasäteilyä. mutta 
atomiydin pysyy vielä ehjänä. Sillä seurauksella. että valokari ei viuhkaanu, mutta alkaa lepattaen 
polveilla jo. Mutta kun ylitetään raja, joka r e p i i  jo atomeja . On valokaaren luonne jo tyystin toinen. 
Luonnossa taas ukkonen menee tähän välimaastoon. Eli siroa lähinnä muutamiksi valokaareikseen. 
Onkin ilmeistä, että ukkoskaaren suunnaton pituus ei ahtaa energiaa kovinkaan rajuun paikallistasoon. 
ja kas kummaa ukkoseen liitetäänkin säteilytyypeistä lähinnä vain laiskemman energian röntgentuotot. 
Loogista. 
               ------- 
 
Kokeiluja 10kV AC/ DC + kynttilällä 
 
Perusfysiikkamme on siitä uskomatonta.. Tai siis STUK peruskvanttiydinfysiikka on siitä 
mielenkiintoista, ettei juuri m i k ä ä n sen väitteistä toimi kovassa laboraatiossa! Koe toisensa perään 
jyräyttää, suorastaan vetää viikatteella STUK- opeista pään poikki. Jälleen kerran saamme nähdä jotain 
sellaista perusfysiikasta, jota EI kansalaisille opeteta. Eli ei heikonvatsaisille, eikä erityisesti valheitaan 
paapoville maamme poliisiviranomaisille. Mutta hei kansan toivot. Alaikäiset j u u r i  teille!) 
 
Koulutuksissamme opetetaan, että sähkö on elektronien liikettä. Kukaan ei uskalla, saati tohdi 
kyseenalaistaa tätä. Ei vaikka esimerkiksi v e d e s s ä  liikkuva sähkövirta on aivan jotain muuta. Eli 
IONNEJA. ei vahingossakaan elektroneja! Ioni puolestaan on pelkistettynä suuri salaisuus. Mutta 
ilmassa vaeltavat ionit erityisesti. Niitähän ei siellä pitäisi olla. Ei varsinkaan kun säteily ionisoituen 
varastoi energioitaan klassiseen Röntgeniarvoonsa ilmakehään. Aihe on viiltävän lauttuman TABU! 
Mikä Ioni perimmältään keskimäärin on? No ioni voi olla happiatomi, typpiatomirypäs, jopa hiilihitunen. 
Joka on kaasuuntuneena plasmana. Plasmaksi kohteen tunnistaa sen menettämistä 
valenssisidoselektroneistaan. Kun ne ovat poissa ei synny kemiaa. Käytännössä voidaan puhua +..O, 
tai vaikka ++..C kaasuioniplasmasta. Elektroni on - miinusmerkkinen. Kun toisaalta IONI on yleisesti 
elektronivajeestaan + merkkien, (ei toki välttämättä aina, mutta klassisimmillaan.) 
 
Vielä hetki perustaa. Ionisaatiota syntyy aina kun aineeseen sitoutetaan ns. valenssisidoksensa 
ylittävää energiaa. Hiilellä C- 6 tämä tarkoittaa esim. 11eV sidosenergiaa. Vedessä IONI syntyy 
kemiallisesta energiasta luontevimmin. (Toki yhtä helposti esim. pelätystä ydinvoimaloitten salatuista 
säteilykertymästä.) Ilmassa ionisaation saamme aikaan vaikka sähköenergialla. Kunhan aineen 
atomitason valenssisidostaso vaan ylittyy, on ioni pläkkivalmis. Toki ionisaatio syntyy mm. UV-
fotonisäteilystä, röntgensäteilystä, gammasäteilyfotonista, neutronivoista ja beetasäteilyistä, 
alfasäteilyistä yms.. Kaikille on yhteistä, että energia uhriatomiin kerääntyen v a r a s t o i t u u . 
                  ------- 
 
Osa 2. 
 
Varastoidessaan säteilyenergiaa, ionisaatiolla on pysyvämpi luonne. No kokeessani ionisaatioon riitti 
"käytännön turvasyistä" arkisempi polttoliekki. Oikeammin vieläkin klassisempi kynttilä simuloikoon 
säteilysidosenergiaa IR- fotonsoinnillaan. Avuksi 10kV öljypoltinmuuntajani. 30kV ja 50mA 
tasasuuntaaja. Ja legendaarinen koe alkakoon. Loogisesti punainen + vasemmalla ja keltainen 
miinusjohdin oikealla. Esirippu, ja ilman sähköä: 
 
http://kuvaton.com/k/Ylf4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ylf4.jpg[/img]  
 
Sähkövirta päälle ja esitys voi demoten alkaa aikajanassaan: 
http://kuvaton.com/k/YlfZ.jpg 
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[img]http://kuvaton.com/k/YlfZ.jpg[/img]  
 
Mitä i h m e t t ä , eikö fysiikka toimi odotetusti? 
http://kuvaton.com/k/YlfL.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YlfL.jpg[/img]  
 
STUK (harhautus)-oppien mukaan sähkö on -miinus elektronien liikettä. Ja liekki -miinus 
elektroniemissiota kuumista hiukkasista? Mutta nyt liekki taipuukin vahvasti kohden - miinuselektrodia?! 
Todistaen, että liekissä liikkuvat miinusvarautuneitten elektronien sijaan +..ionisoituneet hiilen C-6 
IONIplasmat! 
http://kuvaton.com/k/YlfF.jpg 
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Jahas, ja nyt huomaamme miten liekki menettää sähkön imaisemana fyysistä ++..C-6 IONIsaatiotaan, 
"kemiallista"energiaansa ja massansa puhaltuessa katodielektrodin -pintaan. Liian runsaasti, jopa liekin 
väri alkaa sinistyä. Mikä kertoo myös siitä, että sähkön energian lisävirta nostaa jäljelle harventuvien 
hiiliatomien virittymisastetta! Koska sinisen taajuus on perusliekin keltaista korkeampi taajuusfotonointi= 
energisempi. Viimeisessä kuvassa liekin +..ionisaatiot, siirtyvät sähkön s u u r e m m a n  energian 
sitoutumisen takia lisääntyvästi rajumpaan ++..IONIsaatioon päin.  
http://kuvaton.com/k/YlfP.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YlfP.jpg[/img]  
 
Nykyinen näinkin valheeksi osoitettu STUK/ AEA fysiikka ei vaivaudu edes kertomaan m i t ä  fyysistä 
ainetta liekissä oikeasti on? Itse asiassa vastausta pitää hakea vapaammalta euroopan ajalta. 
Oppenhaimerin USA:n sensuroinnin vuoden 1954 takaa. Aina Otavan 1927 painetusta alan synkimmin 
salatulta klassikosta. "Luonto ja me 6 K.J. Fajanssin saksalaisten mestariteoksesta. Jossa puhutaan 
miten ruotsalaistutkijat Edler kumppaneineen J.J. Thompsonin laitteistoineen tutuistuivat maailman 
tarkimmin salattuun mm. "isotoopierotinten" tieteeseen. " K a n a v a s ä t e i l y y n"! Plusionisoituihin 
säteilyenergiasta pysyväisemmin kaasumaisiin olotiloihin jääneisiin pelättyihin tappajiin. Aineisiin joita 
nykyinen STUK/  IAEA TLD- dosimetria ei edes tunne! Saati mittaisi näitä ydinvoimalapäästöjä. 
Puhumatta, vaivautuisivat edes näitä plutoniumikaasujen kanavasäteilyplasmojen tonnistoina 
ydinvoimaloista valtoimenaan vuotavia megatappajapäästöjään edes "turvanormein rajoittamaan!" 
                 ----------- 
 
Kynttilän IONI- holosfäärin mittaus. 
 
Nytemmin todensaimme kynttilää ympäröivän säteilysimulaation omaisen k a n a v a s ä t e i l y j e n 
salatuimman ionosfäärin. .Ei hetkinen outoa! Jos katsomme ilmakehän sitä osaa, missä avaruussäteilyt 
pitävät arkista ilmaamme j a t k u v a s s a  säteilyIONIsaaton tappavassa viritysenergiansa tilassa. Niin 
toden totta! STIK kyllä tarkoin kieltää säteilyjen ionisaatiot maan p i n n a s s a . Mutta, hopsan, ainakin 
Ursa ja NASA  tuntevat sen kevyempien ilmakaasujen säteilyvyöhykkeiltä! Olemme s e l k e ä s t i 
jäljillä. Joilla TUK ei meidän sallisi tutkailevan! 
 
Niin palataan kynttilään ja sen kanavasäteilyihin. Tarvitsemme simulaatioksi 10kV 
öljypoltinmuuntajamme. Tällä kertaa köytämme hahmottavampaa ja liekkiä vähemmän tuhoavaa AC 
vaihtosähköään. kKnttilä, toki toki. Ja alkutilanteeseen ilman sähköä. 10kV peruskipinä hyppää noin 
10mm. Mutta koska IONIsaation eräs keskeinen salattu  ominaisuus on muuttaa hengitysilmaamme 
sekä myrkyllisemmäksi, mutta ennen kaikkea simulaatiossamme sähköä h y v i n johtavaksi. Voimme 
sijoittaa elektrodien välin peräti 50mm tasolle. Liki 5 kertaiseksi. Havainnollistaaksemme samalla, että 
ilma t o s i a a n  "muuttaa merkittävästi luonnetta" kanavasäteilyn ionisaatiossa ollessaan. Siis ennen 
kaikkea tämä toimii myös arkisessa ilmanpaineessa. Vaikkei STUK/ IAEA sitä suin surmin myöntelisi. 
Nyt alkutilaan ilman sähköä: 
 
http://kuvaton.com/k/Ylfb.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ylfb.jpg[/img]  
 
Virta päälle ja huomamme valokaaren ja muutoksia liekissä: 
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http://kuvaton.com/k/YlfE.jpg 
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http://kuvaton.com/k/YlfK.jpg 
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Jos pidämme valokaarta pidemmän aikaa päällä. Sähkökentän energia ajattaa liekin ++..IONIsaation 
kanavasäteilyatomit pois elektrodipintoihin ja liekki. . Niin sen koko laskee ja ikään kuin lysähtää 
sijoilleen. 
http://kuvaton.com/k/YlfR.jpg 
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Kunnes liekki kemiallisella energiallaan tuskin jaksaa tuottaa enää elossapitävän määrän 
kanavasäteilyionejaan. Sininen väri katoaa myös valokaaresta liki kokonaan. Vain vieno säreily kertoo 
virran silti vaeltelevan liekin ja elektrodin välissä yhä: 
http://kuvaton.com/k/Yl3y.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yl3y.jpg[/img] 
 
Otetaan sama uudestaan. Mutta nyt annamme kynttilän kemialliselle prosessoinnilleen lisäaikaa tuottaa 
salattuja "+..IONIsoituneita hiilen C-6 kanavasäteilyplasmojaan. Ikään kuin "hengittämään" happea 
vapaasti. Liekki kohoaa alhostaan: 
http://kuvaton.com/k/Yl3l.jpg  
[img]http://kuvaton.com/k/Yl3l.jpg[/img]  
 
Nyt meillä on ihailtavana elpynyt IONIsaation plasmapilvi. Jonka kanavasäteilyjen IONItaso on 
maksimillaan. On valokaaren leikki siinä katsomisen arvoista. Koska ilman ns. "dielektrisyyden" 
johtavuusarvo on viisinkertaistuneessa plasmatilassaan. 
http://kuvaton.com/k/Yl3A.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yl3A.jpg[/img]  
 
PS. Ehkä näissä fantastisissa kokeissani on juuri kaikkein hienointa niiden globaali uniikkiosuus. Yli 60v 
ajan STUK/ IAEA  ovat syytäneet loputtomia valheitaan fysiikan pätevimmille kymmenille tuhansille 
professoreilleen ja lehteriensä yliopistolehtoreilleen. Jotain kertoo jo se, miksei heistä y k s i k ä ä n ole 
uskaltanut. Saati osannut kyseenalaistaa demoamalla kvanttimaailman loputtomia valheita! Tämä 
miksei, on koko korruptoitumisten kulminaatiopiste? Miksi vasta 60v jälkeen tuli nämä helppojen 
kotitoistettavien demoamisten pioneerihengen luojat esiin? . . Niinpä s i t ä  sopiikin kysellä miksi vasta 
n y t !? PS.II Koska arvaten materiaalini saa taas peräänsä IAEA:n, jopa Interpolien ja SUPO 
ydinturvaerikoisosastot sensuroimaan kuviani. Niin liitän ne lisäksi klassiseen suojatumpaan 
osoitteistoon: sfnet.keskustelu.energia. . Nuori FeT 
 
 
 

706 Myrsky vesilasissa. 
 
Tässä kuvattua video mielenosoituksesta. Aiheena demokratiamme  
"kauppaamispoikeus" ulkomaille vastoin perustuslakiamme. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=02Xx5rWWG2c 
              --------- 
 
Ihan u s k o m a t o n t a , miten p a l j o n nuo juttuni osaakaan herättää nyttemmin reaktioita!! Mm. 
tapaus Kataisen vanaveteen. Julkaisin Heidi Hautalalle tällaisen kyselyn h e t i  ekana hänen US-
blogiinsa.. Katsokaa erityisesti kellonaikoja.(Lyhennelmä.) 
                  --- 
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9.3.2011 00:19 raija sivu 
 Voisitko Heidi nyt meille kertoa m i k s i EU julisti 2008 uraanikaivosten hiilidioksidipäästöt salaisiksi? 
Mksei uraanikaivosten muutuessa 2008 energianegatiivisiksi asiasta uskalleta kertoa rivin riviä 
julkisuuteen SUPO:n rikollisesti valvoomissa tiedotusvälineissä.  
 
Itse kyselin Kataiselta näitä samoja asioita keskiviikona. Ja Katainen liukeni Eurajoen tilaisuuksista kuin 
paska Nevaan uskaltamatta kommentoida sekoilujensa ja lahjustensa taustoja. 
 
Kysyin miksei uraanikaivosten CO2 taseita ja energianegatiivisuuksiaan saisi julkaista missään. 
Maailma on siis siirtynyt OL-3 projektien myötä pysyvästi laittomiin 1000- kertaa tappavimpiin 
plutonioumtalouksiin. Ja maahamme tuovat ydinherrat EU:n ydinjätteet Suomen hallituksen 
suostumana. Askolaan vai Eurajoelleko tulee ne suunitellut 3000ha ja 3000MW isotoopijalostamot. 
Niinikää Pekkarisen 1 200kpl uraanikaivoksia. Eikö vihreät todellakaan voi lausua näistä 
kanavistoissanne jotain julki? Vai onko puolue myynnyt itsensä tälle kansainväliselle 
sotarikolliskangstalle itsensä jo? 
muokkaa vastaa 9.3.2011 00:22 raija sivu 0 pistettä 
 Voisitko Heidi osaavana selvittää tämän globaalin ydinalan valheen myös? 
 
(Jatkokoosteeni perään.) 
 
Fission neutronimääristä II. 
 
* (Esityksessä meitä kiinnostaa erityisesti selvittää kuinka paljon matemaattinen laskentatapa tuottaa 
enemmän neutronien ylijäämiä, kun uraanin U- 92 ydin fissiossa halkaistaan. Virallinen IAEA selite kun 
on 2,5kpl. Joka . . niin systemaattisesti ylittyy keskimäärin 9 kertaisesti näin.) 
 
- Ksenon 54. Massaluvultaan 127- 54= 73neutronia. 
 
- U- 92- 52= 40 strontium 
- 90- 40= 50neutronia +aiempi 73= 123 neutronia 
- U-235, 143n- 123 neutronia=  
 
20kpl ylijäämää 8 kertaa IAEA sekoluvut! 
__________________________________ 
----------- 
- Bromi 35. Massaltaan 78- 35= 43 neutronia 
 
- U- 92- 35= 57lantaani 
- 137- 57= 80neutronia+ aiempi 43n= 123neutronia 
- U- 235, 143n- 123 neutronia=  
 
20kpl ylijäämä 8 kertaa yli IAEA sekoluvut! 
___________________________________ 
 
Laskitpa asiaa vaikka päälläsi seisten, keskiarvoksi tulee kuten jo laskin 23kpl/ fissio, joka on Pekka 
Jauhon kertoma faktaluku. Mulle 6- SUPO porukoille pure nolla! Nyt jäämmekin t u t u s t i 
odottelemaan itkuaan siitä, kun Arto pilaa valheenne j o k a foorumillanne. 
                     --- 
 
*Eipä sitten Heidi uskaltanutkaan vastata protestoiden yhtään mitään! Vaan SUPO mobilisoi puolestaan 
poliittisessa hätänsä kasvussa heti seuraavana aamuna jo ennen kello 9:00 seuraavan tekaistun 
ydinkäskytettävänsä räksyttämään. 
(Huomaa ajan lisäksi miten hän puhuu v a i n  liki yhdestä kirjoittajasta kohteenaan! SUPO 
slangistandardein "trolli". Avoin hyökkäys tapaani kirjoittaa pitempinä pätkinä. Sattumaako hei?. . Ei 
vaan päivää aiemmin saamani positiivisesta palauteista kyvystäni kyseenalaistaa jopa Kataisen 
tasoisten ydinlobbailut blogissani US:ssa on kyse ) 
                      --- 
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Trollauksen vastainen manifesti ja terveisiä päätoimittajalle!9.3.2011 08:47 Torsti Äärelä trollaus, 
Kotimaa 6 kommenttia, 6 uutta  
Uuden Suomen blogipalvelu eli Puheenvuoro on hyvä ja ainutlaatuinen paikka ilmaista mielipiteensä.  
Puheenvuoron ympärillä liikkuu kuitenkin paljon vastemielisiä ilmiöitä. Yksi sellainen joidenkin 
henkilöiden trollaus. Tietenkin tähän ovat syyllisiä ne lukijat jotka kommentoivat esimerkiksi erästä 
tunnettua "keskustelijaa." 
                                                             ____________________________________________ 
 
Esitänkin nyt, että kaikki miettivät sitä kannattaako trolleja ruokkia. Trolli ei välttämättä paranna 
tapojaan, mutta aihetta miettimiseen antaa varmasti se, kun kommentit vähenvät ja loppuvat lähes 
kokonaan.(Heidi Hautalan reaktio!) Tietyllä tavalla trolli on säälittävä tapaus; koulukiusaaja ja 
koulukiusattu. Trollin ruokkija on myöskin kiusaaja. Tämä kannattaisi pitää mielessä, sillä kiusaaja asuu 
meissä kaikissa. 
 
Sitten asiaa kaikille kanssakirjoittajille. Olisiko hyvä, että jokainen ahkera julkoja miettisi ihan oikeasti 
yhden vapaapäivän pitämistä? Jokainen voisi myös sitoutua siihen, että kirjoittaisi vain yhden 
kirjoituksen päivässä, ja jos on pakottavaa tarvetta kahteen, niin silloin päivän toinen kirtjoitus olisi 
poissa viikon kokonaiskiintiöstä. 
 
Suosittelen kaikille ns. A4-rajoittimen käyttöä, ja tiiviin ilmaisun opettelemista. Tietysti tässäkin voiisi 
ottaa käyttöön tietyn periaatteen. 6 A4-sivua viikossa on jo aika paljon ja sen pitäisi riitttää. Elikkä jos 
kirjoitat jonain päivänä kaksi sivua niin se on poissa viikon kokonaiskiintiöstä. 
 
Sitten terveisiä päätoimittajalle. Ihmettelen edelleenkin suuresti toimituksen nostopolitiikkaa. Väitteeni 
on edellenkin se, että jotkut nostetaan sinne kategorisesti kunhan vain kirjoittavat mitä tahansa. 
Julkaisun maksetuilla kirjoittajilla ei tulisi olla tällaista kategorista oikeutta. Myös tämä on surkea ja 
vastenmielinen ilmiö, ja trollaukseen verrattava. WELL, UGH JA NÄIN ON! 
 
www.torstiaarela.fi 
                   --- 
Vastauksinaan  mm. 
 
9.3.2011 08:54 Jouni Snellman 0 pistettä 
 Älä turhaan rähjää. Näillä mailla pomotteluun vaaditaan muutakin kuin liuhuletti. 
vastaa  
9.3.2011 08:59 Torsti Äärelä 0 pistettä 
 kukas täsä on rähjännyt? 
vastaa  
9.3.2011 09:11 Jouni Snellman 0 pistettä 
 Semmottis. Perssu Turkkusest ja luulee omistavansa koko maailman. 
 
9.3.2011 09:02 Torsti Äärelä 0 pistettä 
 jalkaudun nyt äänestäjien pariin muutamaksi tunniksi. palaan puolilta päivin. olkaa ihmisiksi elekeekä 
teloko toisianne! 
 
 
 

707. ISOIN Beettasoihtu. 
 
ISOIN Beettasoihtu. 
 
USA:n Yassavuorelle suuniteltiin rakennettavaksi maailman suurin ydinjäteluolasto. Mutta se kaadettiin, 
koska 1 000km etäisyys kaupungista ei riittänyt! Miksi ihmeessä. 500m kallion sisältä voi tulla 
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säteilyenergiakaasuja ylös niin paljon, että se vaarantaa suurkaupungin 1 000km päästä? Niin asia on 
tiedotusvälineissämme TABU, josta ei keskustelua sallita. 
 
Henkilö, joka menee elämänsä ensimmäisen kerran ydinvoimalaan. Hämmästyy ainakin yhdestä 
syystä. Ydinvoimaloissa on suunnattoman raju tuuletus. Joka repii vastaan jokaisessa kalseassa 
käytävässään. 104m korkeat ydinvoimaloille elimelliset savupiiput kyllä nähdään ulospäin. Mutta niiden 
todellinen tarkoitusperä jätetään mysteerioksi. Miksi piiput on tehty, ei avaudu lehdistössämme 
lainkaan. Jäähdytyksensä ydinvoimalat tekevät meriin, tai höyrypiippuun. Muutama työläinen niin ikään 
ei paljon happea tarvitse. Mysteeri jää ilmaan. 
 
Mutta kun mennään miljoonien kilojen ydinjätevarastoon, monisatakertainen tuuletustarve normaaliin 
kaivosilmanvaihtoon mykistää asiaa turhaan kyselevät toimittajatkin sijoilleen. Posiva rakentaa 
Eurajoelle suunnattoman isoa 50m* 10m pinta- alaltaan olevaa mega isoa 20m korkeaa 
savupiippukoneistoaan. Eikä vahingossakaan kerro mikiksi! Tähän kuvaan niitä perustietoja jota on 
Posivan Onkalosta ammattiydinosaajalla revittävissä julki. 
 
Onkalo on 420m syvä, Vaikka ydinturvalaki vaatisikin Arevan johdon mukaan yli 500m minimisyvyyden! 
Arevan YLE:ssä haastateltu johtaja kertoi myös IAEA:n ydinturvalakien vaativan 100V kestävän 
vesijäähdytyksen ydinjätteille. Mutta Suomen tapa EI todella ole noudattaa yleisiä ydinturvalakeja. 40v 
ja saa riittää meillä, sanoo korruptoitu ydinrikollishallintomme! Sama totalitäärisen 
poliisisananvapauksien lehdistömme vaientamisen mankeli kattaa koko ydinrikolisten toimia kautta 
linjan. Posivan beettasoihtutornista kertova lehtiartikkeli: 
 
http://kuvaton.com/k/Yl2W.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yl2W.jpg[/img] 
Vielä muistista alkuperäinen Posivan kätkemä rakennusvaiheen 40cm halkaisijan tuulettimen nysä: 
http://kuvaton.com/k/YlIp.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YlIp.jpg[/img] 
                        ------------- 
 
Osa 2. 
 
Onkalon tunnelien syvyys on 420m. Onkalossa olevien sähköpuhaltimien määrä on 6kpl, ja jokaisen 
teho luokkaa 250kW. Onkalosta kohoaa 3,5m halkaisijaiset syöksyvirtausten tuuletusputket maan 
pintaan. 100m syvyydestä. 200m, myös 300m syvyydestä. Lisäksi 420m pohjasta nousee 20m maan 
päälle (457m), halkaisijaltaan 6m mammuttituuletusputki. Onkalossa on 9kpl suurtehoisempaa 
taajuusmuuttajayksikköä. Käyttämässä koneikkoja. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa Onkalon 
sähkön ottotehoksi ilmoitetaan n. 1 600kW. Näistä ohjataan 6kpl 40m3/s puhallinyksikköjä. Numero 1/ 
toimii 100m tuuletusonkalossa. Numero 2/ 200m, ja numero 3/ tuuletusonkalossa 300m putkessaan. 
Onkalon tuuletus on IAEA:n ydinturvalakien mukaan taattava minimissään näin 3 SUB:n varmistuksin. 
Kuten ydinvoimaloissa niin ikää on vaatimuksena laitteistoissaan. Jatketaan tovi. 3* 250kW 
päätuuletinten trio toimii tuossa 6m* 457m pääsavupiipussa. Mainitaan, jäävät 3kpl taajuusmuuttajaa 
käyttää 3kpl henkilöstön hätäturvanostinta. 
 
Kun jäteluolastoa kaivettiin lukuisin miehistöin ja dieseldumbberein riitti k o k o Onkalon tuuletukseen 
40cm yksinkertainen peltiputki muutamien kilowattien puhaltimineen kaikkineen kaivoslakien mukaan. 
Miksi tuuletustehot IAEA vaatii monisatakertaisiksi, kun luolastoon jää pari työntekijää täyttämään sitä 
tappavilla ydinjätteillä? No koska aihe On TABU, niin syy on selkeästi juuri nuo 5cm paksut ja 5m pitkät 
metriset tuhannet ydinjätteitä sisältävät hornansa kuparikapselit. Vieläkin mielenkiintoisemmaksi 
selvittelymme tulee kun tiedämme, että luola suljetaan täyttyessään k o k o n a a n  myös 
tuuletusilmastaan. Joten jäähdytys ei ole megatuulettamisten syy. Aiheuttaja on nimenomaan 
ydinjätteen tuottamassa säteilyn ilmaan siirtyvissä salatuissa ja mittaamatta jätetyissä energioissa! 
 
Miksi ydinvoimalassa tuuletetaan? Koska ydinvoimalan reaktori on vain 20cm paksua rautaa, ja metrien 
luokan reaktorinsa vesisuojauskaan ei kykene silti estämään säteilyvuotoja hallitsemattomasti voimalan 
ilmaan. Kun U-235 halkeaa se lennättää 200milj.eV (elektronivolttinsa), energialla vapautuvaa 
säteilyenergiaa, neutronivuotaan yltympäri voimalaa. Vesi on ns. moderointiainetta, joka hidastaa 
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suunnattoman nopeasti lentävät neutronivuot termiseen (ilmahiukkasten) nopeuteensa. Siltikin 
neutronivuon poistuuletus on elinehto henkilökunnille. Koska neutronit kykenevät läpäisemään 
ongelmitta 100cm jaloterästä, vaikka ovatkin hidastettuja reaktorin vedessä termiseen nopeuteensa. 
(Saatika esteittä voimaloiden 20mm purkistoja lävistäessään.)  
 
Neutronisäteily on jo itsessään vaarallista ja pelättyä. Kyeten tuhoamaan kaikki tunnetut aineet. 
Muuntaen vaikka jalon kullan kaasuuntuvaksi elohopeaksi. Vaikka ikuisimmankin timantin 
typpikaasuiksi tuosta vaan! Mutta oltuaan atomisisuksensa ulkopuolella yli tuhatkunta sekanttia neutroni 
räjähtää 1 000 000eV beetahajoamisellaan kuin pommi. ASEA opettikin TVO:n 
ydinturvakurssituksissaan. Että tuulettamattomassa ydinvoimalassa henkilökunta kuolee 17 min sisällä 
pelastumatta yksikään! Näin kävikin mm. surullisen kuuluisassa Tshernobylissä. Jossa voimalan 
valvomon väki kuoli yhtä lukuun ottamatta ilmassa olevien neutronien myrkyttäessä arkisen 
hengitysilman ionisaatiotappajinsa. Aihe ON toki maamme tapaan TABU. Mutta ydinammattipiireissä 
yleisesti tiedetty karmea yksityiskohta säteilyn tappavuuksista. Jokaiselta valvomossa paloi keuhkot 
parista henkäisystään hetkessä! 
              ------- 
 
Osa 3 
 
Nyt alamme ymmärtää mihin USA:n Yassavuoren vaarallisuus perustui 1000km päässä olevalle 
suurkaupungille. Miksi maamme ydinhallinto vaikenee siitä miten TVO:n 104m savupiippujen 
ydinturvaminimit madallettiin maailman tehokkaimmaksi vain 20m korkeaksi säteilykaasutappajaksi. 
"Kaikki on niin hiljaa mun ympärilläin". . .Ydinjätteestä tauoton neutronivuo nousee läpi maaperän. 
Myrkyttää sen läpikotaisin säteilyvoillaan ja neutroneillaan. Tuhoavat alueen pohjavedet pelätyksi 
raskasvesiksi, tritiumsäteilytappajiksi. Tuottaa ydinjätteestä nimenomaan lukuisia kaasun 
säteilykertymämuotoja. Alfa, beeta, gamma ja röntgen on jäävuoren pieni huippu. Mukana tulee 
loputtomana isomeerivireet, termivireet, hilavirheet ja säteilyionisaatioinnit. Unohtamatta esim. 
tappavaa kaasuplasmaista kanavasäteilyä. Mutta tunnetuin tappaja on juuri nuo neutronivuot. Miksi 
juuri ydinjäte on niin tappavaa, ydinreaktoriakin tappavampaa? 
 
 Koska Onkaloon tullee reaktoritäytön 100t uraanin määrät ylittäviä miljoonien ja miljoonien kilojensa 
tuhannet ydinjäteonkaloitten pulloset! Mutta megavaaralliseksi ydinjäte saadaan, kun siltä Posivassa 
syyntakeettomasti poistetaan j o p a moderointiaine vesi ja hiiligrafiittihidastimet. 50mm paksun kuparin 
kyky EI edes teoriassa ole hidastaa hysteerisesti pelättyjä neutronivoita lainkaan! Kyse on tietysti siitä, 
että ydinjätteet p i t ä i s i sijoittaa paksujen erikoisgrafiittisen hiilivuoraustensa sisään, jotta neutronivuot 
e d e s  osin hidastuisi. Mutta toimivammat ratkaisut olisi aivan liian kallista. Raha menee tässäkin 
järjen edelle. Koska ongelmaa EI teknisesti kyetä edes kosmeettisesti ratkaisemaan. Niin lopputulema 
on Suomelle ominainen. Haistatetaan pitkille turvallisuuksille. Vähät välitetään alkeellisimmistakin 
neutronivuosuojauksista. Ideana on lehdistöltä poliisiväkivaltakoneistoin sensuroida kaikkein 
keskeisimmätkin ydinsäteilyyn liittyvät ammattitietojen annot. SUPO palkataan sensuroimaan 
systemaattisesti aiheet TABU:ksi! 
 
 Edellä kerrotusti Posiva surutta tuulettaa Eurajoelta satojen kilometrien beetasoihtuneutroninsa 20m ja 
500m2 kokoisesta maailman suurimmasta ja vaarallisimmasta 457m beettasoihtuturbostaan kuolemaa 
miljoonille tapettavilleen. Se kansanmurhaamisen kulttuuri, jonka tunnemme 40- luvun saksalaisesta 
Euroopasta. Saa tästä suomalaisesta Posivan innovaatiostaan potrasta kansanmurhaamisen 
kulttuurista valovuosia tehostetumman seuraajamyrkyttäjän. Onkin selvää, että tulevaisuudessa Suomi 
katoaa säteilysairastuessaan maailman kartalta! Jotta EU saa ydinaseteollisuudelleen v i e l ä  
muutaman lisävuoden. Ydinherraskaiset muutaman verisen palkankorotuksensa ahneuteensa. Siitäkin 
huolimatta, että Euroopassa ydinalaan on menetetty sen energianegatiivistuttua vuodesta 2008 usko 
lopullisesti. Kuolema, erityisesti y d i n kuolemalla on selvä reitti tuhota miljoonakansojaan myös 
jatkossa. Koska maamme koko halintokoneistoa repelee globaali rapautettu ydindiktattuuri. Joka saa 
DDR:n näyttämään lähinnä "harjoituslaboratoriolta" maamme ydinalan tarpeisiin. 
           --------- 
 
Beettasoihdun 10kV poispuhallus DEMO. 
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Esitettyäni lehtiartikkelin Posivan maailman suurimmasta 500m2 kokoisesta 457m korkeasta säteilyn 
poiston beetasoihtupuhaltimesta. On sisäministeriö lyömässä laitteiston tutustumismahdollisuuksia 
nolliin. Koska ydinalalle salatumpaa tietoa on kuulema projektia vaarantavassa määrin karannut 
kauttani kansan tietoisuuteen! No tämä tuskin oli lukijoilleni yllätys. IAEA:n hankkeet nyt eivät tunnetusti 
kestä päivänvaloja. Mutta on toki aiheesta jo "viralliset vitsitkin väännettynä! Sen lisäksi, että Vuojoen 
SUPO- ydinturvaviranomaiset ovat katatonisessa tilassaan sulkeneet aiheesta lehdistöt, TV:t ja toki 
nettikeskustelut. 
 
STUK/ IAEA on päättänyt esittää haasteensa. Sen heiluva kivijalka lepää yhden keskeisen klassisen 
väitteensä varassa. En edes yritä arvata m i k s i . Mutta nettinttämä kuuluu näin:" Väite 
ydinvoimaloista, reaktoritiloistaan ja Onkaloista tuuletusten mukana poistuvista säteilyenergioista, 
neutronivoista, ionisaatioista ja mm. beetaelektroneista on perätön idiomi. Koska nämä mainitut 
säteilypartikkelit ovat niin p i e n i ä , ettei tuuletuksen ilmanvirta "ikään kuin" niihin tarttu!" 
 
Tätä samaa on toki nettimilitäärit esittänyt lukuisasti. Perustelematta totta kai valheittensa perään 
millään tavoin. uskoen sokeasti siihen, etten millään kykenisi demoamaan tapahtumaa. No harhaahan 
tämä toki kaikki on. On itse asiassa helppoa filmata mitä tapahtuu kun ionisoituneet kanavasäteilyn, 
neutronien ja beetaelektronien kaltaiset fyysiset massat altistetaan ydinvoimalateollisuuden klassiseen 
beetasoihtupuhallukseen savupiippuihinsa. 
 
 Niin siis sen lisäksi, että ilmiöstä on viimein tehtynä satamäärin sen todentavaa videointia ja valokuvia. 
Kokeeseen tarvitsin seuraavat laitteet: Pölynimuri, puhallustoimintoineen. Koko luettelon kaikkein 
kevyimpiäkin= vaikeimmin väitetysti liikkuvia elektroneja valmistamaan ilmaan 10kV 
öljypoltinmuuntajan. Niin ja kamera. Taltioimaan tapahtumat vaiheittain jatkumon, laitteistoni: 
http://kuvaton.com/k/Ylip.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ylip.jpg[/img] 
 
Peruskipinä ilman puhallusta: 
http://kuvaton.com/k/Ylig.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ylig.jpg[/img] 
 
Puhallus alkaa nousta: 
http://kuvaton.com/k/YliX.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YliX.jpg[/img] 
 
Lisää: 
http://kuvaton.com/k/Ylin.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ylin.jpg[/img] 
                       --- 
 
Puhalluspaine alkaa rikkoa elektronipilveä: 
http://kuvaton.com/k/Ylix.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ylix.jpg[/img] 
 
Tramaattinen käänne, kun puhallus alkaa myös repeillä valokaarta irti anodeistaan: 
http://kuvaton.com/k/YliC.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YliC.jpg[/img] 
 
Lopussa kaikki beetaelektroneista lukien puhaltuvat Onkaloluolasta tutusti ilmavirtaan mukaan. Ja 
valokaari sammuu siksi kokonaan: 
http://kuvaton.com/k/Ylis.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ylis.jpg[/img] 
 
 
PS. Jos halutaan samaa demottavan h i u k a n järeämmässä mitassa, niin kuvaan tähän vielä mitä 
mulla on odottamassa!) 20 000V 40kg painoinen ja liki puolimetrinen 20kV mittajänniteverkkomuuntaja. 
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Oikea suurjännitemonsteri!) Jolla siis sama onnistuu vaikka millaisissa mittasuhteissa ja 
mittakaavoissa: 
 
http://kuvaton.com/k/YliL.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YliL.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yliq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yliq.jpg[/img] 
 
 
 

708. Kalaharin kauneutta. 
 
Kalaharin kauneutta. 
 
Rash, RASH! Pieni suomuinen häntä vilahtaa Kalaharin hehkukekäleisellä hietikkodyynillä. Ilmasta 
ylemmä kuuluu pienen ampuhaukan heleä, viiltävä huudahdus. No nyt viimein somankirjava 
uskalikkolisko, gekko muuten vilauttaa pienet hiekan sumentamat silmänsä pinnalle. Pahaa aikonut 
gabonin-kyy luikertelee taustalla uutta loputonta metsästelemisen ja nälkänsä kierrettä laannuttamaan. 
Niin, tämä liskomme on tosiaan tottunut siihen, miten päivisin yli +50C hektinen porotus pitää 
seutukunnan hiljaisena. Ikään kuin mikään mahti maailmassa ei kykenisi tätä luonnontilan auvoa 
rikkumaan. Edes ihmisen suurinkaan jalokivihimo ei ole kyennyt tunkeuttamaan teollista tuhoa näille 
maailman vanhimmille etäisyyksien aavikkodyyneille. 
 
Totta kai lisko tietää. Jopa karvaasti, kaikki on kiinni vedestä! Namibian autiomaasta kauemma 
pohjoista kohti pauhaa elämän virtaansa Mara-joki. Mutta ennen kaikkea, Kongojoki syöksyillen Afrikan 
armottomimpana ja vielä liki kahlitsemattomana suunnattomiin tektonisiin rotkovajoamiinsa. Mutta 
gekko on viisas, ylen kokenut. Se on aikansa, etten sanoisi edelläkävijä. Tietää ihmiskunnan puutteet ja 
pahuuksiensa keinovalikot. Piankin voi Kongon suunnattomat vesimassat olla tie auki taivasta myöten. 
Ehei hyvä lukijan ei nytkään gekon rauhaa ole olleet häiritsemässä toki ihmiskunnan hyväntekijät. Ei 
toki! Vaan valovuosia armottomammat mielessä on IAEA:n ja USA:n geotutkinnan kaikkein jalommat 
osastot olleet starttailemassa Catepillareitaan Kalaharin laidoilla. Namib parka aikasi on tullut! 
 
Pieni lehtiartikkeli viikolla 10. Niin ja ydinarmottomuuden vuonna 2011:" Namibian autiomaasta 
taistellaan verisesti! EU:n Arevan uraanikaivajat, USA:n aina ahnaasti ydinenergiaa himoavat ovat 
joutuneet keskenään sotatilaan. Kuinka ollakaan nimenomaan Afrikkaan uraaniahneet ovat 
rantautuneen tukkanuottasille Kiinan kanssa! Namibian seutuvilla on löydetty. No ei toki montakaan 
lapiolista, mutta yhtä kaikki maailman loppuvien uraanivarantojen sijalle 5 kiipeävä uraanihitunen. Ehkä 
moraalittomimmalle kaivamisella siitä voi taas ydinala pyörittää parikin vuotta lisää teollisuuttaan?" 
Kuka näitä edes uskaltaa julkisuuteen laskemaan? No ketään uraanin himoajista ei toki kiinnosta 
alueessa kuin kaksi ydinalalle välttämättömintä asiaa: 
 
 A/ Valtaisat makeanveden varannot. Tuhlattavaksi maailman vesituhoisimpaan uraaninkaivuun 
loputtomiin turvonneihin megatonnien jalostusmassoihin. Namibian, juurilleen itsenäistyneen 
rahanpuutteisen hallinnon tapauksessa lopulliseen valjastamiseensa salpautuvan jyhkeän Kongojen 
vesipatoaltaat. Ja sen louhintaenergiaan valjastettavat halvat vesisähköenergiat tuotuina mukanaan. 
 
B/ Namibian itse hietikon uraanipitoisuus on musertavan heikko. Pelkkä kuutiokilometrien köyhyyttään 
kannattamattomien kallioiden murskaus ja hapotusenergiataseet kiintokalliosta vie enemmän kuin 
tuottaa ydinsaantoa enemmän. Siis energian loiskaivannasta on kyse. Louhinta kun on raa‘asti 
energianegatiivista. Kuten maailman nykyään kaikki uraanimalmiot 0,1 % alittavine pitoisuuksineen on. 
Siksi USA, EU ja IAEA ovat halunneet keskittää uraaninkaivuunsa alueille, joissa maailman 
heikkomalmisin uraani on v a l m i i k s i  silvotuna. Suunnattomassa, vapaasti kaivettavissa 
hietikoissaan lymyämässä valmiina. 
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 USA toimitti yli 50 % maailman uraanivaroista Missisipijoen valmiiksi rouhituista 
pohjasedimenttihietikoistaan vuosikymmenet. Kaikki köyhtyi loppuun jo 90-luvuille. Nyt tällä USA:n 
taparikostensa oivalluksella halutaan kiihkoisasti muuttaa maailman k a i k k i  laajimmatkin 
hiekkaerämaat rikkihapposyövytyksin. Magaaberin ISOIiksi yellowshake uraanilietteitten uraanin tuskin 
8% saannon avohautausmaiksi. Heikkoa tuottamattomampi, malmipitoisuus katetaan korvikkeena 
tuhansien neliökilometrien silmänkantamattomine kaivuualualueineen. Kaivuun loppuessa jätettynä 
tuhotilaansa. Jossa EI ole jatkossa elämälle pienintäkään saumaa. Malliksi vaikka Kazakstanin 
uraanikaivosaavikoille on saatu näyttävää aikaan. 
 
Surkeimmin uraania jalostetaan siellä jo sellaisissa satojen neliökilometrien uraanisissa 
avokaivannoissa. Joissa vuodenvaihteessa seutukunnalle rypien kuolleet 200 000kpl 
säteilymyrkytyksiin lauttuneet mm. saiga- antilooppia eivät vaivautunut edes ahkerimpienkaan 
uutislukijoiden silmiin. Kuka oikeasti viitsisi kohahdella pitkänokkaisen "rumista" ydinherroille 
tuottamattomista ruohonpurijoista? Jotka kuulema ihan omaa tyhmyyttään tunkevat IAEA:n omistamille 
tuhansien neliökilometrien avouraanikaivannoille. Kuolemaan ties mihin toriummaksamyrkytyksiin ja 
säteilyleukemioihin. Kuoleehan sitä kärpäsiäkin Namibian gekkoliskon ruokalistoilla. Miksei sitten 
sadattuhannet ruohonpolkijat. Ihan vaan tarpeeseen, jotta ydinvaltioiden asetuotantoon saataisiin 
valmiiksi se 75 654kpl +1 kpl elintärkeä uraaniohjus tuomaan onnenauoa. Myös Suomen TVO/ 
Posivakonsortion ydintunkioilleen. 
                     -------- 
 
Maa järisi kahdesti Oravasaaressa 
 
A A 18.11.2007 16:38  
(Päivitetty 18.11.2007 16:38) Lisää aiheesta 
Oravasaaren järinät arvioitua voimakkaampia 19.11.07 10:03 Janne Arola, Mari Hokkanen 
  
Jyväskylän maalaiskunnan Oravasaaressa oli sunnuntaina iltapäivällä kaksi maanjäristystä. Asian 
vahvisti Jari Kortström Helsingin yliopiston seismologian laitokselta. Kortströmin mukaan järistykset 
olivat suunnilleen samoilla alueilla kuin tämän vuoden heinäkuussa, jolloin maa järisi maalaiskunnassa 
viimeksi. Ensimmäinen järistys sattui kello 15.29 ja oli alustavien tietojen mukaan voimakkuudeltaan 1,3 
Richteriä. Toisen kerran maa järisi kello 15.45 0,8 Richterin voimakkuudella.  
 
– Ensimmäinen järistys oli isompi ja toinen selkeästi pienempi. Automaattipaikannuksen avulla 
sunnuntaina saadut tiedot järistysalueesta ovat hyvin suuntaa-antavia, mutta räjähdyksen 
voimakkuuksissa saattaa olla karkeitakin virheitä, Kortström selvitti. Koska järistykset sattuivat 
sunnuntaina, tarkat tiedot niistä vahvistetaan vasta maanantaina.  
 
‖Ensin tuli humiseva ääni‖ Ihmiset ilmoittivat räjähdyksenkaltaisista äänistä eri puolilta Jyväskylää ja 
maalaiskuntaa esimerkiksi hätäkeskukseen. Oravasaaren suunnalla asuva nainen kertoi, että noin puoli 
neljältä kuului ensin muutaman sekunnin kestänyt humiseva ääni, jonka jälkeen kuului kova pamaus. 
Tärinä kesti vain sekunteja, mutta oli niin voimakas, että talon ikkunat helisivät. Tavaroita ei kuitenkaan 
mennyt rikki.  
 
Nainen kertoi, että samantyyppinen tapahtuma sattui myös heinäkuussa. Silloin kyseessä oli 
maanjäristys, jonka voimakkuudeksi mitattiin 1,7 Richterin asteikolla. – Nyt oli vähän erityyppinen kuin 
heinäkuussa, koska paukahti vain kerran. Aluksi menin ulos, kun ajattelin, että se oli yliäänikone, mutta 
sellaista ääntä ei kuulunut. Tämä oli parin vuoden sisällä oikeastaan kolmas kerta, kun tällaista 
tapahtui.  
 
*Skotlanti- Ruotsi- olkiluoto- Viiala- laatokan pohjoispuolelta- keskisiperian tulivuorilaakiolle ulottuva 
Litoraanitektoniikkasuma heräsi eloon Japanin ryydittämänä. Näin suoraan. 
                    ------------ 
 
Uraanin tuotantomäärät 
 
tiedefoorumi Zäp   Viestin otsikko: Re: Ydinvoima kaatuu tähänLähetetty: To Huhti 07, 2011 10:10 am   
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Viestit: 1193  Jos tarkoitus on viitata epäeettiseen tuotantoon, niin siinä ainakin mennään asioiden 
edelle... Intia tulee todennäköisesti kasvattamaan osuuttaan maailman uraanintuotannosta, mutta 
nykyisellään osuus kokonaistuotannosta on alle prosentti. Vuonna 2009 suurimmat tuottajamaat olivat 
Kazakstan (28%), Kanada (20%) ja Australia (16%). Ensimmäinen kolmannen maailman maa, Namibia, 
löytyy sijalta neljä, ja sen osuus on n. 9%. Tätä seuraavat Venäjä (7%), Niger (6%), Uzbekistan (5%) ja 
USA (3%). 
                 -- 
 
Turun sanomat       20.04.2011    /2009 
 
1/ Kazastan    17 803tn/v  35%    (28%) 
2/ Kanada       9 783 "    19%    (20%) 
3/ Australia    5 900 "    11%    (16%)    
4/ Namibia      4 496 "     9%    ( 9%) 
5/ Niger        4 198 "     8%    ( 6%) 
6/ Venäjä       3 562 "     7%    ( 7%) 
7/ Uzbekistan   2 400 "     5%    ( 5%) 
8/ Yhdysvallat  1 660 "     3%    ( 3%) 
9/ Ukraina        850 "     2% 
10/ Kiina         827 "     2% 
_________________________ 
Yhteensä       51 479 tn/v 
 
  
  
 
 
 

709. Paukkuvien Y-voimaloiden Japani 2011 
 
MTV teksti TV: "Fukushiman voimalassa uusi räjähdys. Uutistoimisto AFP kertoo, että 11 ihmistä on 
loukkaantunut uudessa räjähdyksessä Fuksushiman ydinvoimalassa. Seitsemän kadoksissa ollutta 
löytynyt. Japanin viranomaisten mukaan kyseessä oli vetyräjähdys III reaktorissa. Uutistoimisto Jijin 
mukaan voimalan omistaja Tokyo Electric Power Co. kertoo, että räjähdys ei vahingoittanut reaktoria." 
                      -- 
Fukushima 1 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_I_Nuclear_Power_Plant 
– Kuusi 460–1100 MW kiehutusvesireaktoria, lisäksi kaksi 1380 MW suunnitteilla 
– Yksiköt 1,2 ja 3 käynnissä maanjäristyksen aikana, muut huollossa 
– Reaktorissa 3 MOX- polttoaine (Plutoniumpitoinen kierrätyspolttoaine!) 
– Pikasulut onnistuivat, mutta tunnin päästä jäähdytys loppui, varavoimadieseleitä vain 2 jokaista kahta 
reaktoria kohti ja lisäksi höyrykone, joka käyttää reaktorin höyryä voimanlähteenä. 
– Koko Instrumentointi ilman sähköä 8 tunnin akkujen tyhjennettyä. 
– Ykkösyksikön uloin reaktorirakenus tuhoutunut vetyräjähdyksestä, joka tapahtunut kun paineita on 
päästetty ulospäin. 
– Kaikkien sisemmät suojarakennukset tullaan täyttämään merivedellä, jonka jälkeen ne jäävät 
ilmeisesti vuosiksi jäähtymään. Kaksi yksiköistä on jo ilmeisesti stabiilissa tilassa. 
– Yhdysvalloissa 23 samanlaista GE:n reaktoria. 
 
Fukushima 2 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_II_Nuclear_Power_Plant 
– Neljä 1100 MW kiehutusreaktoria 
– Kaikkien pikasulku onnistui, mutta vajaan tunnin päästä kolmen yksikön jäähdytys pysähtyi. 
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– Kraanakuski kuollut, evakuoitu 10 km säteellä, paineita päästetty ulos, ei tietoa miten jäähdytys nyt 
toteutettu 
 
Onagawa 
– Kolme kiehutusreaktoria 524 - 825 MW 
– Nopeimmin maailmassa rakennettu ydinvoimala 
– Ensimmäinen reaktori suljettu 2006 testien jälkeen (rakennettu 1984). Vuoden 2005 
maanjäristyksessä suurin sallittu kiihtyvyys ylitetty. Toinenkin yksikkö myös ilmeisesti pysäytetty. 
– Kolmas yksikkö modernein japanilainen ydinvoimala, rakennettu 2002 ja käynnistetty uudelleen 2006 
maanjäristyksen jäljiltä. 
– Kolmosen turbiini palanut 2011 maanjäristyksen seurauksena. Säteily jonkin verran, mutta se on 
ilmeisesti tullut Fukushiman laitoksista. 
                        -- 
*Katselin mm. tämän aamun Länsi- Suomea. Ei r i v i n  riviä ollut sisäministeriö antanut kirjoittaa 
kansan KOKO Japanista! Maa siis lakkasi olemasta olemassa! Tilanne lienee koko maailmassa sama. 
Eli kuten STUK- pelle "lahtari" Laakso asian kiteytti: 
"Kansa m i t ä ä n ymmärrrä. Ja meille STUK miliiseille on tarjottu pakoreitiksi risteillä vastuutamme 
karkuun Kataisen kaverina ulkomaille!)))"Ja Arto joka ammattilaisena näitä ymmärtää pidetään mitä t a r 
k i m m i n  sensuroituna vakuuttaa Anne hÖlmlund!  Hyvin menee, herrat nauraa! Ja jos jotain 
pöllähteleekin ja kattoja lentää kilometrien kaarissa ydinvoimaloista ja reaktorirakennuksistaan on kyse 
v a a n  höyryhaikuista. PS. Koko päivän lentokone chemtrailannut ja partioinut mm. TVO:n päällä!. 
                     -------- 
 
Osa II mitä tapahtui? 
 
Selvää on ollut alusta asti. Ettei kansalle kerrota koko katastrofista kuin jäävuoren huippuja. Kuten 
Katainen kiteytti: "Pää kiinni, ole m i t ä ä n oikeastaan tapahtunutkaan!" Koetan nyt mahdollisimman 
yksinkertaisesti kertoilla miten homma eteni. Näin alalla ja siis silminnäkijänä olleen meikäläisen 
näkövinkkelistä. 
 
A/ 311.2011. Japanilaiset ydinvoimalat OVAT yksinkertaisesti maailman parhaimpia! (Ei käy 
venäläistyön Tshernokorttikaan näihin!) Kuvaavinta miten mm. Fugusiman ydinvoimaloitten jäähdytystä 
oli varmistamassa luokkaa 3kpl sähködieselvarmistuksia. Laivanlastillinen akustoja. Niin ja 3kpl 
erikoishöyrypumppuja. Kun esim. TVO:lla vastaava on v a i n 4kpl dieselin varassa! Silti tämä luokkaa 9 
kertainen "ns. varmistus petti kaikissa reaktoreissa totaalisti. Miksi ihmeessä ja miten? Ei yksikään lehti 
ole peloteltuna viranomaiskäskyin edes hiiskunut! Siksi tässä aiheesta maailman ensi- iltana multa! 
Lukekaa ja aiheen kalmoista, oppikaa. 
 
Ydinvoimalan lukuisista heikkouksista on tässä asiassa keskeisiä monia, mutta erityisesti. Ettei 
ydinvoimalaa voida käytännössä säätää, eikä ensinkään "pysäyttää!". Voimalassa on ns. jälkisäteilyaika 
ja säteilyenergian varastoitumiset rakenteisiin hallitsemattomat. Jos voimala menettää jäähdytyksensä 
v a i n 30s ajaksi se sulaa + 3 000C möykyksi ja kiinailmiöi kaiken tuhoten. STUK "lahtariLahti" valehteli 
käskettynä, että reaktorin teho putoaisi v ä l i t t ö m ä s t i 2 % tehoonsa pikasulussa. Mutta kuten 
STUK a i n a  vedätti alta lipan surutta! Todellisuudessa 1000MW reaktorin tehosta jää 8 % = 80MW 
sulattelemaan reaktoria vähintäänkin ensimmäisen päivän. (Tässä STUK sekoittaa harkitusti reaktorin 
termisiä ja sähköisiä tehoja tarkoituksella hämätäkseen!) Itse asiassa 3vrk ajan ko. tehoista on 
päästävä irti jäähdytellen vaikka väkisin. 
 
A/ Japani paiskautui kuulema 2,4m paikaltaan maanjäristyksissä. Tämä tarkoittaa sitä, että maan 
likimain kaikki kymmenet järistysalueella olevat reaktorit ylittivät heittämällä turvarajat. Ns. "reaktorien 
kiihdytysarvo G räjäytettiin punaiselle. Noin 100t sirkoniumläkkipeltiset pulveripötköiset, heikosti tuetut 
polttoainemassat kolhivat reaktoreita liukuhihnassa vääntyillen, repeillen käytännössä palasiksi HETI! 
Tästä vaietaan viranomaistemme käskystä tarkoin. Koska t o d e l l i n e n  totaalisempi megatuho 
halutaan pakkeloida piiloon.  
 
B/ Kuten olen a i n a  korostanut. On KAIKKI kiinni vedestä! Niin tässäkin tapauksessa. 3,5 % suolainen 
tsunamiaalto tunkeutui jopa 10km mantereelle. Tämä takasi sen, että yhdellekään kymmenistä 
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ydinvoimaloista EI jäänyt puhdasta makeaa vettä. Ei edes ionipuhdistettua prosessivettä. Vaan suola 
tuhosi kohtalokkaasti lopullisesti kaiken.  
 
C/ Koska ydinvoimalat ovat p e l k ä s t ä ä n heikkojen avolinjaisten sähkökaapeliensa varassa 
sähkönhuollossaan. Katkesivat voimaloihin ulkoapäin tuotavat sähköt hetkessä sekä tsunamiin, että 
maanjäristykseen, että linjoja oikosulkeneisiin IONIpalosavuihin. Hallitsematon v a i n  ydinvoimaan 
liittyvä tuho alkoi. Koska ydinvoimala EI voi toimia ilman äärettömän herkästi tuhoutuvia ulkolinjojaan 
sekuntejakaan. Ja pikasulkujen dominiopeli alkoi paukkua saarivaltion läpi. 
 
D/ Ydinvoimaloissa esim. TVO:lla toki on maan pinnassa 4kpl dieseleitä. Mutta voimala menettää sekä 
jäähdytyspotkuripumppujensa toiminnat j o niinkin mitättömässä merivesitoiminnassa kun v a i n +2,5m 
nousuveteen! Sama aaltokorkeus, (saati 10m Japanissa) j o  tulvittaa ns. aaltoilualtaasta meren s i s ä 
ä n  voimalaan esteittä. Ala- arvoista, klassista turvasuojan työtä. Kuka edes yllättyi? Käy kuten mm. 
Ruotsin salatussa ydinvoimalan ‖hukkumisonnettomuudessa‖ taannoin. Eli voimalan k a i k k i 4kpl 
dieseliä, käyttösähkökeskukset yms. kastuu tuhoisasti. Totta kai voimalassa on mm. laivanlasteittain 
heikkotehoisia akustoja. Mutta niiden teho on ydintyyliin raa‘asti alimitoitettu tarpeisiinsa! Lisäksi neKIN 
hukkuivat tsunamiin toki oikosulkuihinsa hetkessä.  
 
Näin ydinvoimala on pahimmillaan minuutissa, parissa tilanteessa jossa ei toimi edes kahvinkeitin. 
Pikkasen tiukka paikka, kun jostain pitäisi 1970- luvun IAEA:n Jimmy Carter lain mukaan saada 
seuraavat 3 vrk tuollaiseen 1000MW voimalaan lain vaatimat 10 % = 100MW käyttösähkötehot. Jotta 
edes minimilauhdutus pelaisi. Toki esim. TVO:n tapauksessa j o  2,5m tsunami on tuhonnut 
voimaloitten länsireunassa olevan elintärkeän makeanveden altaansa. Niin ja vara- allasjärven m y ö s  
voimaloista itään. Vaikka s a t t u m a l t a  vielä sähköäkin saataisiin jostain. Niin likaisen meriveden 
pumppaaminen reaktoriin on aina sen reaktorin lopullinen kuolemantuomio!  
 
Kun reaktorin säteilyhornaan tulee syövyttävää suolaista merivettä ja muuta ryönää alkaa herkät kori 
yms. suotimet tukkeutua ja saastavedet säteillä. Siksi Japanissa tämäkin saasta pumpataan surutta ja 
pakosta meriin ydinmegatuhoksi. Niin ja tuottaa reaktoreihin säteilyn silpomana kaasukuplintaa, 
metaaneja, vetyjä, happea yms. . Loppu onkin sitten klassisesta Japanista. Ensin putosi 5kpl 
reaktoreita. Osa syttyi jopa palamaan. Osa tuhoutui merivesissään. Mutta kun valtakunnan verkkoon 
aiemmin +1 000MW syöttävä laitos muuttuu silkaksi - 100MW loiseksi. Niin Japanin sähköverkko alkaa 
ylikuormittua hallitsemattomasti. Ehkä se kestää yhden, jopa kaksikin reaktoriloistaan vaivoin. Mutta 
kun niitä alkaa olla luokkaa 6kpl. Ei enää m i k ä ä n estä ydindominon etenemistä.  
 
Eilen MTV:n toimittajalta lipsahti, Japanin n.60kpl reaktoreista on toiminnassa e n ä ä  50kpl! Eikä tässä 
kaikki. Aamulla Y- domino oli JO kaatanut ydinvoimaloista Japanissa yli puolet! 40kpl reaktoria. Lienee 
JO todettu tuhoutuneen eriasteisesti maanjäristyksen kiihtyvyysarvojen yms. ylityksissä ja pakolla alas. 
Lisäksi tsunami on sekoittanut jäähdytysvedet kaikki merijäähdytyskanavat tukkiviksi. Jopa minun on 
vaikea pysyä näissä tuhomäärälaskuissa perässä. Joka tapauksessa nyt valehdellaan tuhon arvoksi 
pellelukua 25miljardia. Todellisuudessa kun j o k a i n e n nytkin jo menetetty 3kpl ydinvoimalaa maksaa 
Jo 3* 10miljardia. Ja jos mukaan isketään teollisuuden sähkömenetykset ja vuosikymmenen 
ydinvoimalakorjailut kymmenillekin ydinvoimaloille on nollia tulossa p e l k ä s t ä ä n ydinkatastrofista! 
Itse asiassa Japani on katteettomine lupauksineen menetetty talous ydinyksisilmäisyydelle. 
Ennustetaan jo uusia entistä rajumpia tektoniikkoja. Ennen kaikkea Japaniin. Mutta esim. USA, Intia, 
Kiina, EU. . Hyvin menee koska maamme ydineliitti pakeni Kataisen kanssa laivalla mereen 
ydintekosiaan j o  turvaan!) 
                  -- 
Kauppalehden satoa nimim. supo: 
14.3.2011 13:57 vastaus nimimerkille: Suurjylppy   
  
 Mitä helvettiä,hyvää kirjoitusta tuo on ja pistää ajettelemaan.Itseänikin on huvittanut sekä kuolonuhrien 
vähäisyydestä kertovat luvut että aineellisten tuhojen korjaus kulut. E i meille totuutta kerrota koska se 
on liian karu. Ilman internettiä emme varmaan saisi mitään tietoa mistään   
               ------------- 
 
US Paavola blogilainaa. 



1207 
 

 
Aurinkomyrsky seuraava suuri uhka14.3.2011 13:52 Petri Paavola Ympäristö 9 kommenttia, 9 uutta  
Yleisesti uskotaan ja ymmärretään, että magneettikenttä suojaa maapalloa aurinkomyrskyiltä. Maapallo 
on kuitenkin saanut jo kokea muutamia aurinkomyrskyjä sekä niiden tuhoisia vaikutuksia.  Vuonna 1859 
aurinkomyrsky kärvensi suurta osaa Euroopan ja Yhdysvaltain lennätinyhteyksiä. Vuonna 1994 
lievempi aurinkomyrskyn vaikutus aiheutti satelliiteissa tietokatkoja sekä häiritsi tv-lähetyksiä. Tulevina 
päivinä voimakkaammat aurinkomyrskyt voivat saada maan päällä suurempaa tuhoa aikaan. 
 
Nasan aurinkofysiikan jaoksen johtaja Richard Fischer on sanonut ja varoittanut, että nykyinen 
teknologinen yhteiskunta on erittäin haavoittuvainen aurinkomyrskyille. Fischerin mukaan yksi suuri 
aurinkomyrskyn aiheuttama purkaus voisi aiheuttaa kaksikymmentä kertaa enemmän tuhoa kuin 
hirmumyrsky Katrina. Nasan fyysikko Chris St. Cyr sanoo, että mahdollinen aurinkomyrskyn uhka ja 
sen vaikutukset olisivat maailmanlaajuisia. 
 
Voimakas aurinkomyrsky voi rikkoa tai sekoittaa elektronisia laitteita, tietokoneet, kännykät, 
navigointivälineet ja monet muut laitteet voivat kärsiä vaurioita. Voimakas aurinkomyrsky saattaisi kyetä 
lopettamaan sairaalan laitteet, pankkitoiminnot, lennonvalvontavälineet, lentokoneiden laitteet jne. 
Richard Fischerin mukaan isot alueet saattaisivat jäädä ehkä pitkiksikin ajoiksi ilman sähköä. 
 
Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa varoittaa, että pian alkaa aurinkomyrskykausi ja suuri huolenaihe on 
se, että kuinka auringon lisääntyvä aktiivisuus vaikuttaa maan viestiliikenteeseen ja ennen kaikkea 
satelliitteihin. 
 
Raamattu kertoo auringossa olevista merkeistä ja taivaan voimien järkkymisestä, jota lopunajan 
ihmiskunta pelkää. Taivaan voimien järkkyminen sekä auringossa olevat merkit voivat ihan hyvin viitata 
ja kertoa aurinkomyrskyistä sekä muista katastrofeista, jotka uhkaavat avaruudessa esim. suuren 
meteorin (taivaankappaleen) maahan syöksymiseen. Raamattu kertoo, että lopunajan ihmiskunta 
pelkää taivaan voimien järkkymistä sekä merkkejä auringossa, kuussa ja tähdissä. On selvää, että 
Jumalan sanan valossa lopunajan ihmiskunta joutuu kohtaamaan tuhon ja katastrofin, joka tapahtuu 
taivaan voimien järkkymisestä. 
  
 
Koko kirjoitus sivullani: http://koti.phnet.fi/petripaavola/lopunajantapahtumia.html 
 
*"Haastavintahan" tällaisessa tulevaisuuden kuvassasi on, että missäpäin maailmaa siloin vielä ON 
jäljellä noíta kaikkein herkimpiä k a i k k i i n häiriöihin. 
 
 Eli "BoX" ydinvoimalat!  
 
Saamme siis varautua siihen miten luonto ruoskii maailman ydinkiimaisimmilta mailta halut 
ydinsekoiluihinsa vaikka väkisin ulos! Luonto on siis v i i s a i s s a  käsissä! 
                 -- 
 
US- blogikirjoitus 
14.3.2011 17:57 Pekka Siikala uusi 0 pistettä 
 YLE: "Japanissa Fukushiman ydinvoimalan kakkosreaktorissa polttoainesauvat paljastuivat 
maanantaina kokonaan, kertoo uutistoimisto Jiji. Ytimen sulamisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois, 
sanoo voimalayhtiö Tepco. Vedenpinta reaktorissa laski erittäin alas, mutta reaktoria jäähdytetään 
merivedellä." 
 
Tieto tuskin on humpuukia, koska sen on julkistanut laitosten omistaja. Vieläkö täältä löytyy joku joka 
ilkeää väittää ettei mitään ydinvoimalaonnettomuutta ole tapahtunut? Tai että nyt tapahtunut osoittaa 
ydinvoiman olevan turvallista? 
            -------- 
 
300 000kg POMMI. 
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Maalikoilla on erheellinen käsitys siitä, että nyt olisi ikään kuin nähty jokin ydinvoimalan maksimituhot. 
Ei sinne päinkään. Lehdistö ja tiedotusväline on pidetty mitä tarkimmin totuudelta piilossa. Ihmiset vaan 
ihmettelee m i k s i taistelu räjähtäneitten reaktorien raunioilla senkun vaan kiihtyy? 
 
Antakaas kuin kerron synkimmän salaisuuspelon. Nyt nähdyt räjähtelyt on vain kalpea aavistus siitä 
mitä reaktorisulasta "voimme" vielä nähdä nousevan. Kolmessa voimalassa on 300tonnin kriittistä 
ydinaseen massaa koko ajan aktiivisesti hakevaa U-235 pommimassaa. Kyseiset voimalat ovat 
maailman pelätyimpiä ja epävakaita MOX- plutoniumkierrätyslaitoksia. Siitä tappavia, että normaalin 3,5 
% uraanipolttoaineen sijaan niissä on hurjasti tramaattisempaa 5,5 % uraanilataus. Ydinpommiin 
tarvitaan 55kg uraania. Nyt raunioissa sulailee uskomattomat 16 500kg kriittiset U-235 
uraanipommimassat. Eikä siinä toki kaikki. Raunioissa lymyää myös kaikkein pelätyintä Pu-235 
plutoniumia. Jota pommiksi riittää kriittiseen pommina räjähtävään  massaan 10kg. Jopa reilusti alle. 
Tätäkin ihmiskunnan pelätyintä pommitappajaa on 300- kertaa kriittinen kassa 3 000kg! 
 
 STUK johtaja "lahtari" Laaksonen kertoi, että olisi "hyvä" jos reaktori sulaisi iloisesti palleroksi maan 
alle kapseloitumaan. Voin todistaa e t t e i  ole! Jos sula massa hakee hiukankin tiiviimmän 
pallomuodon se tuottaa sellaisen ydinpommiräjähdyksen. Ettei ihmiskunta nähnyt edes maailman 
suurimmassa tsar- bombajassa Venäjän kokeissa. Siitä mielenkiintoinen tuollainen Japanin rähjäys 
olisi. Että se polttaisi samalla ketjussa lähistön kaikki 6 ydinvoimalan sisältöä kriittisenä massana. 
kenties enemmänkin. . Ja ja. . no sitten näkisimmekin jotain semmoista, josta en edes viitsi kertoa. 
Hyviä öitä nyt kaikille silti. .  
                --------- 
 
T&T-Uutiskommentti   Raili Leino, 15.3.2011   
  
Fukushimasta ei saa Tshernobylia   
  Japanin Fukushiman kaikki neljä ydinvoimalaa kärsivät vakavista ongelmista. Tuhot eivät kuitenkaan 
voi nousta Tsernobylin tasolle.   
                -- 
OK, 1 000 000 plutoniumjätettä tulessa! 
 
Aika jännää ydinammattilaiselle lukea tämän päivän lehdestä:‖ 4kpl ydinvoimalaa räjähtänyt ja uraanit 
pitkin mäkeä. Vähintään JO yksi miljoonan kilon ydinjätevarasto palanut aamusta. Mutta tämähän EI ole 
o i k e a s t i kovinkaan paha ydinvoimalaonnettomuus jo tapahtuneisiin tshernoihin nähtynä!" 
 
 Siltapaa, oikein mieltä lämmittää ja lisää hurjasti luottamustani niin lehdistöömme. Kun 
vastuuvirannomaisiimme. Tai hei, kun voimaloiden laidoilla ulkoilmassa sanottiin saatavan 2 tunnissa 
100 % varman säteilysairauden 400mSv taustasta. . Öö, niin ehkä ei sittenkään? 
 
 Kun TVO:n KPA:n miljoonan kilon ydinjätevaraston katto romahti 2000- luvulla. Ei sen tuhosta 
uskallettu maassamme hiiskua 8 vuoteen sanaakaan. Nyt näimme Japanissa demoten m i k s e i! 
15.3.2011 vastaavat vuosikymmenen vesijäähdytetyssä plutoniumydinjätevarasto räjähti palamaan. 
Aivan hämmästyttävän tappava tieto! Tuollaisessa ydinjätevarastossa on alkujaan alinomaa 10m vettä 
uraanitankojen päällä. Tuollaiset ydinjätetangot ON samoja joita Posiva aikoo kipata Olkiluotoon ilman 
vesivarastointia niineen rutikuivana maan alle Olkiluodon Onkaloon. Ilman mitään aikomustakaan 
kontrolloida niitä jatkoon, saati mitään jälkiseurantamittailuja. Ja siis näitä Suomessa ON pidetty STUK 
professoritasoille asti niin vaarattomina, että niitä voisi syödä vaikka lusikalla? . .  
 
 Hei hetkinen, mitä siis suomalaiset STUK professorit sanoivatkaan:" Ydinjätteen jäähdyttyä muutaman 
vuoden se on niin vaaratonta, että sen vieressä voi turvallisesti seisoa vaikka koko päivän. Mitään 
vaaraa ei ydinjätteestä jäähdyttyään enää ole!" Nyt siis t i s m a l l e e n  samaa vuosikymmeniä 
jäähdytettyä ydinjätettä syttyi Japanissa p a l a m a a n 10m syvällä kiivaasti vesijäähdytyksessään! 
Kaiken lisäksi niin r a j u s t i, että Tokio 250km päässä tyhjenee palosavuista avopaniikissa. Oikeasti m 
i s t ä  tässä on kyse. Miksi viranomaisiimme EI suin surminkaan voi lausunnoistaan luottaa? 
 
Vastaus on selvä. Kyse on mm. U-235 uraanien ja plutoniumien kriittisen massan hämmästyttävästä 
olemuksesta. Itse olen paljain käsin voinut kosketella noita samaisia TVO:lle tuotavia 5m pitkiä 
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käyttämättömiä uusia U-235 tankoja. Joita tuodaan voimalaan tavallisilla rekoilla hölskymässä 
puulaatikoissaan surutta niineen. Kuin betonirautaa! Kiva piirre tässäkin kuljetustavassa oli. Kun 
tuollaiset parisen, korkeintaan kolme laatikkoa pannaan päällekkäin. Uraani aktivoituu hetkissä ja 
tappaa kaiken kilometrin säteellä. Kun Japanin käytetyn plutoniumien U-235 varastoon kohdistui 
räjähtäneitten reaktorien vuotamaa n. kymmentuhat kertaa normaalia taustasäteilyämme rajumpaa 
säteilyvuota. Tapahtui jotain ainakiin salatun u s k o m a t o n t a ! 
 
 Seuraava asia on ydinalan yksi keskeinen synkkä salaisuus. Vaikka altaissa olevat ydinjätteet eivät 
"normaalisti ehkä" olisikaan kriittisessä massassa. Niin JO hetken ajan noussut ulkoinen neutronivuon 
kasvu itsessään muutti k o k o seutukunnan uraanimassat kriittiseksi raakasti fissioivaksi mm. Pu-239 
tuottonsa massaksi! Uraanitonnistot alkoivat ruokkia toisiaan sekundäärisäteilyillään, hakien 
massiivisesti kriittisen massansa ylitystä! Ja toden totta,  10m uraanijätealtaan vedestä Japanin tiedoin 
kiehahti paljastaen uraanitangot hetkissä. Niistä syklissä vapautuneen reaktioittensa tehon on täytynyt 
olla musertavan h i r v e ä ! Itse asiassa suora jatkon tie fissioPOMMIräjähdyksen ON täytynyt olla 
hiuskarvan varassa!! Siksi seudulla mitattiin jopa kaukana reaktoreista ulkoa tuo uskomattoman raju 
400mSv taustakasvuspurtti. Kuten tosiaan kuulimme rivien välistä. Kylmää faktaa. . . 
 
Japanissa olevat miljoonien kilojen Fugushiman uraanitonnistot syttyivät spontaaniin 
megaydinräjähdykseen tänäaamuna tuosta vaan. On j u u r i se salatuin fakta, jota maailmalle EI suin 
surmin haluta kertoa! Minä sen teille toki tiedotan. Koska ydinalan ammattilaisena tiedän miten jo 55kg 
uraanimassat riittää ydinPOMMIreaktioon. Saati miljoonassa kilossaan olevat uraaniröykkiöt. Kunhan 
vaan sen ympäristön neutronisäteilytiheys nousee kriittiseen fissioräjähdystiheyteen. Edes Tshernossa 
se EI fyysikkojen ihmeeksi onnistunut. Mutta nyt sitä ollaankin yrittämässä monikymmenkertaisin U-235 
määrin! Nukkukaa hyvin ja joditabletit pöydällä. . .Oikeesti. 
              ------ 
 
US- blogi 15.03.2011 
 
Omaishoitaja ydinamatööri Suuronen Espoosta arvaili: 
Satu Hassin blogissa kerrottiin sulkemisen jälkeisen jäännösenergiantuoton olevan 3% alkuperäisestä 
heti sulkemisen jälkeen ja siten suuruusluokkana 40MW. Jostain toisesta lähteistä luin tänään tuon 
reaktorin jäähdytyksen jäännösenergiantuoton olevan 0.5% neljän päivän jälkeen. Niin tai näin, mutta 
tuo 40MW:n teho vastaa suunnilleen 100 vesilitran höyrystämistä sekunnissa. Tuon vesimäärän 
pumppaamiseen riittäisi suunnilleen yksi paloautokin. 
                   -- 
Ydinalan aito 30v ammattilainen taas osaa kertoa: 
Nyt puhutaan siis 1000MW luokan reaktorista. JOS sen tehoksi ilmoitetaan t e r m i s e n ä 3%. Niin 
tämä tarkoittaa silloin tällaisen sähkötehon laitoksessa ihan jotain muuta kuin valehtelemaasi 40MW. 
Nimittäin Jimmy Carterin 1970-luvun lain ylityksen mukaista 12% tehoa= 120MW!  Jopa tuo 4vrk 0,5% 
on oikeasti 2%= 20MW. Aletaanko nyt y h t ä ä n arvata m i k s i näissä ydinvoimakeskusteluissa pitää 
kaikesta härskistä SUPO sensuroinneista ja satojen foorumien bannaamisten ylikin saada aiheisiin 
keskustelemaan ihan o i k e a s t i  näistä tietäviä ydinammattilaisia? Vaikkakin maamme ydinjohto sen 
tarkoin jo 2007 joulukuun paimenkirjeessään kielsikin. 
 
Niin maallikko ydinsaarnajamme voi illuusoida, että vettä tarvitaan 1kpl paloautioja. Kun sen tarve siis 
ONKIN yli 4kpl paloautoja! Eipä siis mikään ihme, että kaikki 4kpl reaktoria menetetään. Kun ei ole 
harmaan hajua tajua siitä mitä oikeasti on meneillään. 
                 -------- 
 
Päivitys 17.03.2011 
 
US-Blogista huikea ja tällainen: 
17.3.2011 22:40 Jani Rantala  
 Minä taas kuulin että fukushimaa uhkaa tällainen räjähdyds 
http://www.youtube.com/watch?v=WwlNPhn64TA&feature=related 
mikäli plutoniumia sisältävä jäte palaa yli vuorokauden. 
                       -- 
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(Kuultu kuulema VVTTN uuisista 17.03.2011.) 
             -------- 
 
H.A.A.R.P  TVO:lla! 
 
Kävin ulkona muuten nyt klo12:00. USA ihan s e l v ä s t i  epäilee, että suihkuvirtaukseen tulee 
Fugushiman odotetusta ydinreaktorin plutoniouminsa megaräjähdyksestä säteilyionmisaatiopilvi! Koska 
Olkiluodon päällä on kuin puunrenkaalinen keinotekoinen pilvireikä. Muualla on täyspilvisyys. Juuri tuo 
juomumaisuuden olen nähnyt tasan kerran aiemmin. 
 
 Sen tuottaa siis Norjasta tänne. NATO:n H.A.A.R.P  chemtrailaamiseen elimellisesti kuuluva 
megatutkalaite. Eli nyt pelätään ihan oikeasti. Että suihkuvirtausten mukana liikkeelle lähtevä 
säteilyionisaatiopilvi sytyttäisi koko maapallon typpikehän palamaan! Siksi koko päivän ydinvoimaloitten 
beettasoihtuja chemtrailattiin maahan alas. Nyt yötä myöten ajettiin pilveen H.A.A.R.P säteilyionisaation 
poistokuplaa! Aivan käsittämätön kuviopaniikki parhaillaan maailmalla päällään. Kun siirrytään 
18.03.2011. Todella i l k e ä ä ! 
               
 

710 Fugushima 
 
Nyt näimme miten 3 ydinrikollisuuden keskeisintä myyttiä murskattiin Japanin demona  viikossa. 
_____________________________________________________________ 
 
1/ Ydinvoimalat r ä j ä h t ä ä . Vaikka STUK ei tätä aiemmin myöntänyt.  
 
2/ Ydin j ä t e  räjähtää palamaan, vaikka STUK väitti sen olevan jäähtyneenä vaaratonta, jopa 
syötävissä. (Luvin juuri kansainvälisen lehtiartikkelin siitä miten tiedepiirejä hämmästyttää miten j o  
kertaalleen huoneen lämpöiseksi jäähdytetty, loppuun poltettu ydinjäte ylipäätään v o i  
uudelleenaktivoitua palamaan selkeästi alikriittisenä massana noin? Kun taustasäteilyt nousivat 
ydintuhossa, muuntui alikriittinen ydinjäte niin aktiiviseksi, että täytyi muuntua myös ylikriittiseksi! 
Tällainen nyt näkemämme konkreettinen  demoaminen kyseenalaistaa kerrasta mm. k o k o  Posivan 
Onkaloinninkin filosofiat totaalisiksi illuusioharhoiksi!)) 
 
3/ Ydinvoimala räjähtää f i s s i o p o m m i n akin kiinailmiösulastaan vuorokaudessa!(USA tämän 
tietäen kolminkertaisti turvarajat alun 30km- kasvaessa 80km 3- plutoniumreaktorin palon 
fissioräjähdysvaarasta 17.03.2011.) 
 
Kuvaavaa näissä kaikissa on miten läpi korruptoitunut ja sisäministeriön orjuudessa ruhjottu lehdistö EI 
suin surminkaan uskalla ottaa näitä esille. Miten live- esityksin, toistuvin demoin näimmme kaikkein 
keskeisimpienkin STUK- ydinoppidoktriinien murskautuvan. Kun Fugushiman ydinvoimaloiden 
kattopalkit kirjovat taivaankanttamme suorassa TV lähetyksessä 300m lentokaarissa. Niin kansa lakkasi 
syystä kerrasta uskomasta yhteenkään STUK/ IAEA valehtelijaan enää jatkossa! 
                       -- 
Minulta on koetettu jo lukuisia kertoja saada haltuunsa seuraavaa salattua tiedostoa siitä m i t ä  
konkreettisesti ydinjätteet pitää sisällään. Lukuisista yrittämisistäni huolimatta viestiäni EI 
sisäministeriön rikollispoliisit ole päästäneet suin surminkaan läpi! IAEA onkin siksi selkeästi kiristänyt 
sensoriensa otteita. Tästä alla olevasta luettelosta on kyse. Kun kysytään m i k ä näistä ydinjätteissä 
tappaa maailmalla parhaillaan. 
 
http://kuvaton.com/k/YATx.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YATx.jpg[/img] 
               ------------------ 
 
Fugushiman beettasoihdut 
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Muutama vuosi sitten lanseerasimme Styrge- filmin klassisen Loviisan beettasoihtukuvan. Siinä 
klassinen pinkkinen valtava kilometriluokan beettaneutronivuon säteilyenergioiden kertymät 
näyttäytyivät 200m korkeudelta ydinvoimalan savupiipusta purkautuvana pinkkinä taivaanpalona. Aihe 
toki on klassinen ydinsalaisuus, joka polttaa linnutkin lennosta. Mutta ydinalaansa henkeen ja vereen 
suojaavat sisäministeriön kangstat ovat kyseenalaistaneet kuviamme. 
 
 Väitttäen, ettei beettasoihtua saisi valokuvista näkymään. Varsinkin JOS käyttäisimme ihan o i k e i t a  
savuavia ydinvoimaloiden raunioita? No n y t  voimme Japanin lukuisten räjähtäneitten ydinvoimaloitten 
raunioitten kuvista alkaa etsiä onnistuuko kuvasta löytämään tätä erästä maailman tarkimmin salattua 
pinkkiä beettasoihtujen neutronivoiden ja virittyvän ionisaation ilmakaasujen reaktioista kiistatta 
kertovaa kuvaa. Ensin alkuperäinen uutiskuva: 
http://kuvaton.com/k/YAWv.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YAWv.jpg[/img] 
Sitten sen sisältämä aito beettasoihtuefektin pinkit happi- ionisaatioiden taajuuspektrit. 
http://kuvaton.com/k/YAWz.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YAWz.jpg[/img] 
 
Ekat räjähtelyt: 
http://kuvaton.com/k/YAWU.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YAWU.jpg[/img] 
Ja mitä siitä voi löytää spektrianalyysillä: 
http://kuvaton.com/k/YAWs.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YAWs.jpg[/img] 
 
Tyrmäävää rauniokuvaa alkuperäisenä: 
http://kuvaton.com/k/YAWo.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YAWo.jpg[/img] 
Beettaspektrianalyysin jälkeen: 
http://kuvaton.com/k/YAWm.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YAWm.jpg[/img] 
 
Lieneekö kaikki vaan sattumaa. Otantaa Fugushimasta ilmkuvana. Huomaa missä palaa 
plutonioumaltaitten ydinjätteet kolmosessa! 
http://kuvaton.com/k/YAW9.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YAW9.jpg[/img] 
Lopuksi kaikkein tramaattisimpana se mitä kuvasta t o d e l l a  on saatavissa! 
http://kuvaton.com/k/YAWV.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YAWV.jpg[/img] 
               -------- 
 
STUK- sensuroi 19.03.2011 
 
Nyt näköjään alkaa Japanin säteilyarvot nousta suomessa. ja SUPO varpaillaan kattopa kuule 
kirjeenvaihtoani. Nyt tarvittaisiin SUN mittaamiasi taustafaktoja blogiisi! 
__________________________________________________________________________________
________ 
 
----- Original Message -----  
Sent: Saturday, March 19, 2011 11:20 AM 
Subject: Fwd: Säteilylukemamittari Suomessa 
 
*Alla saamani kirje: 
 
"Hei Riikka! 
 
Uusi Suomi uutisoi tänä aamuna (19.3.) artikkelin: http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/110390-kumman-
sateilysivun-lukema-on-oikea-virallinen-luku-taalta 
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Kyseisen yksityisen tahon säteilymittarin stream lakkasi toimimasta pian uutisjutun julkaisun jälkeen ja 
sivu ja linkki tvnewsradio.comin sivuilta poistettiin 
mittariin. Lukemat mitä mittarissa liikkui, olivat noin 0,11 - 0,24 mikroS/h välillä vaihdellen ja eläen 
jatkuvasti, siis juuri ennen hetkeä ennen kuin mittari 
poistettiin. Tällainen kuriositeetti. Olen seurannut STUKin tekstitv:n lukemia muutaman päivän ajalta ja 
kummastellut niiden jähmeyttä, käytännössä kun 
pysyvät täysin muuttumattomina. Suomen "normaalina" pidetty säteilymäärä on STUKin mukaan 
kuitenkin varsin mittavalla skaalalla, joten kumma kun 
lukemat eivät muutu, päivämäärä vain." .... 
 
terv NN 
  
*Jupa JUU! Kannustinkin US-blogissa tuota rohkeaa mittaajaa. Nyt siis se kupla miten Japanin 
säteilyuarvot kiipee sensuroidaan!  
Jahas joopa joo! Esim. Pasi foorumilla iski SUPO myös h e t i  juttuihini, kun niitä oli hetkessä 
satamäärin luettu! tässä kirjeenvaihtoani aiheen tiimoilta. ensin kriittisen massan kaavasta: 
            -------- 
 
PS. kirjoittelin pasi foorumiin H.A.A.R.P- tekniikasta ydinteoollisuudesssa. Myös Olkiluodon öljyistä ja 
maakaasuista 600m tektoniikkavajoamissan. SUPO sulki juttuni v ä l i t t ö m ä s t i ! Joten herkkää, 
herkkää. US- blogilla näin suljetusti taas  ei käynyt! Mutta , . .  
             --------- 
 
+ 50% Mielenkintoista Japanista! 
 
Muuten h ä l y t t ä v ä  uutinen Suomesta! *Oikeasti j o t a i n  o n  ilmassa!  
 
Säteilytaso tosiaan tuntuu olevan koholla. Mittasin tarkemmalla tunnin  
mittauksella 0,15 uSv/h, joka on vähintään 50 % aikaisempaa suurempi! 
 
Voisitko kysellä, onko jossain verkossa koko ajan taustasäteilyä mittaavaa mittaria ja onko trendiä nyt 
saapuneen laskeuman tulon ajankohdasta....Pääkaupunkiseudulla on joku epävirallinen mittari, mutta 
yhteys siihen on tukossa. Stukin palvelimet ovat jo viikon olleet minimitilassa.. 
                 ----------- 
 
21.03.2011 Päivitys. 
 
*Kehottaisin nyt erityisen tarkoin kansalaisia tarkkailemaan chemtrailereitten myrkytysten, yms. v i r a n 
o m a i s t e n  salaamien epämäärisyyksien etenemistä taivaillamme! 
 
 Nyt aamulla kerrottiin, etää Fugushiman plutoniumfissiopommiksi muuntuvalta No:3 reaktorilta on 
mitattu suunnattomia 4 000mSv säteilytasokasvuja! Ja paine reaktorissa on nousemassa hälyttäviin 
korkeuksiinsa! Lähdössä on uskomaton 4 000 000kg h y p e r säteilypommivyöryn suuruinen Pu-239 
ydinjätevarastointikapasiteetti! Eli globaalista fissiopommista ja sen pelättyä mm. EMP- 
säteilyionisaatio-iskusta voimme jatkossa kuulla kalmoja! Joka mykistäisi maailman ydinvoimaloita lisää 
tuhoisan kasvavasti, tätä kaikkea s y y s t ä  pelätään. Sen takia ydinvoimaloitten 
beettasoihtuionisaatiopilviään yläilmakehän suihkuvirtauksiin katkotaan parhaillaan kaikkialla 
agressiivisesti. Niin chemtrailauslentomyrkytyksin kuin kertomani H.A.A.A.R.P  tekniikoin. Tarkkailkaa ja 
kertokaa näkemistänne. Säteilytaustat on ainakin länsirannikolla 150% plussalla jo olleet päiviä! Ja 
SUK- pellepoliisivustot tuhoa enteillen alhaalla miltei tauotta! 
              ---------- 
 
Kuinka vaarallista palava ydinjäte on? 
 
Japanissa palaa ja vuotaa kymmenkunta ydinreaktoria jo toista viikkoaan. STUK ydinalan klassiseen 
tyyliin sulki sivustonsa kieltäytymällä jääräpäisesti palvelemasta kansaansa mitenkään. Koska tätä on 
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jatkunut toista viikoas pitää sijaisen astua tilalle. Kansalaisille antaa karvaan totuuden TVO, ASEA 
täysoppinut sisäpiiriosaaja. Vaikkei toki ydinherroista suin surmin saisikaan. Yksuinkertainen kysymys. 
Ydinlobbarit kertovat kauhuitarinoita siitä miten kivihiilivoimaloitten ja turvelaitosten savukaasuissa 
oleva arkinen graniitin uraan säteilytappaa. Kysyin asiaa mm. STUK:lta silloin vielä kun toimivat. Ja 
STUK kertoo kyllkä graniitin säteilevän.  
 
Mutta ei lentotuhka ole edes säteilevää ainetta. Koska siinä ei palossa tule lisäsäteilyä. Vaan oleva 
säteily vaan siirtyilee. Reaktoriin pantuna tämä uraani sitävastoin  l i s ä  aktivoituu! Kuinka paljon, ei 
STUK toki kertonut. Mutta tästä on kyse. Jäähdytysaltaisiin laitettu ydinpolttoaine on tuhansia kertoja 
vähemmän radiopaktiivista kuin juuri reaktorista poistettu. Mutta on edelleen satojatuhansia kertoja 
kuumempaa luonnonuraanista. Jäähdytetyt varastoidut polttoainesauvat tuottavat edelleen niin paljon 
lämpöä, että syttyvät palamaan. Jos jäähdytyspumput lakkaavat tuomasta altaisiin uutta vettä ja 
polttoaineet paljastuvat. Jolloin uraanioksidi ei voi palaa vaan polttoainesauvojen sirkoniumi. Tuottaen 
10- 25 kertaa enemmän cesium 137 kuin Tshernobil. Montako ydinreaktoria ja jäteallasta on 
palamassa? 10kpl! 
 
Varovaisestikin arvioiden puhuttaisiin Jo näissä 100- kertaa tshernon megatuhon ylityksistä. Mutta Risto 
isometsän kirjalainassa, "Kosminen rakkaus ja suuri saatana." Ydinpolttoaineen alkuperäinen 
radiopaktiivisuus luonnonuraanissa on pieni 0,3 curieta per tonni. Reaktorissa se kuitenkin altistuu 
voimakkaalle neutronisäteilylle tuottaen voimakkaa lisäradioaktivoitumisen keinotekoisen 
radioaktiivisuuden. Määrä kasvaa nykyreaktoreissa m i l j a r d i  kertaa suuremmaksi 300 miljoonaaan 
curieen per tonni! 
 
Tätä on vaikeaa edes hahmottaa enää. Tshernoon nähden yksi ydinjätelartinki tuottaa 25 Tshernoa. nyt 
on tuhoutunut 10 reaktoria. 250 kertaa Tsherno ko. Ja lopussa kerrottiin j u u r i sammutetun reaktorin 
tuottavan monia tuhatkertaisia suurempia tuottosäteilyjä kuin Tsherno. 250 000 kertainen Tsherno 
karkeasti odotettavissa. Eipä siis mikään i h m e , että STUK haluaa vetää hupun päähän ja jättää 
kertomasta millaiset säteilymassat suihkuvirtaukset ovat päällemme tuomassa! Nukkukaa siis hyvin. 
                                  ----------------- 
 
Miinus- 27kpl Japanissa kertoo USA raportti 
 
Eilen 21.03 Sisäministeri Anne Hölmlund perui mystisesti vaalikiertueensa. Illemmalla Mauri Pekkarinen 
kertoi Suomen olevan p a k o t e t t u  uudelleenarvioimaan ydinhankkeensa! Miksi ministerit olivat 
EU:ssa ydinkriisipalavereissaan? 
 
USA:sta vuoti enemmän kuin hälyttäviä tietoja, Fugushiman savuavat ydinvoimalat ovatkin 
todellisuudessa vain jäävuoren huippu. Siitä megatuhosta mitä Japanissa on oikeasti meneillään. Kun 9 
Richterin maanjäristys siirsi Japania 2,5m. tämä tektoninen heilautus mursi kymmenien 
ydinvoimaloitten tektonisesti arat kallioalustat luisumaan mm. merellepäin. Ja reaktoreissa olleet 100t 
(MOX) uraanisäiliöt olivat vääntäytyneet kauttaaltaan tuennoista. Maassa tuhoutui todellisuudessa 
hengenvaarallisesti 27kpl reaktoreita. Mutta koska maassa on suunnaton sähköpula. Vaarallisesti ja 
lopulliseen tuhoonsa vääntyneitä 20+(7kpl) tuhoilmoitetut reaktorit ajatetaan megaisoilla riskeillä 
parhaillaan sähkön tuotantoonsa. Mikä kaameinta Japanin k a i k k i  reaktorit käyttävät paljon kerrottua 
perusuraania vaarallisempaa plutoniumperustaista Pu-239 kierrätysuraaniaan. 
                      -- 
Vuosi sitten. Englannin kymmenistä ydinvoimaloista ja mm. tuhoutuneesta Sellafieldin ydinvoimaloista 
ja niiden jätevarastoista tauotta vapautuneet neutronisäteilyvuokertymät, beettasoihdut ja 
kanavasäteilyt yms. neutriinopäästövuot kasautuivat voimakkaassa lounaan suunnan tuulirintamassa 
vasten Norjan kylmissä rintamissaan suunnattomia thorium kalliovuonojen pohjukoita vasten ja 
muodostuneita ilmainversiokerroksiin lukkiutuen.  
 
Tilanne muuttui globaaliksi megariskiksi, kun typpikehään varastoituneet säteilykertymät alkoivat 
muodostaa kriittisiä typpisäteilykertymämassoja, jotka alkoivat fyysisesti palaa ilman happeen! 
Kontroloimattomia paloja syttyi leiskuen taivaalle pitkin Norjan vuonojen yläinversiokerroksia peräti 
kolmessa suurtuhojaksossaan. Näitä paloja alettiin paniikissa mätkimään NATO:n ilmavoimien 
kansainvälisillä hätäapukalustoilla. Ruiskuttamalla niihin mm. maailman viimeisimmät saatavilla olevat 
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ydinvoimalasäädöissä elintärkeät boorivarastot. Niin, että maailman ydinvoimaloiden boorisäätökyvyt 
kadotettiin lopullisesti. Mukana pommitettiin lentokonelasteittain bariumia, nanoalumini, lasipartikkeleja 
tunnetuilla NATO:n kehittämillä nanopartikkelien kolloidihallinna teknikoilla.  
 
Jotta muodostuneet säteilyionisaatioitten "hotspotit" eivät ryöstäytyisi totaalisesti maailmanlaajuiseksi 
megapaloksi. Tilanne kävikin niin lähellä täyskatastrofia, että USA oli pakotettu Suomen Turkuun 
tekemään kansainvälisiä salaisimpia kartoituksia siitä mitä Norjan kestämättömässä ydinkatastrofissa 
aiheutti tämän käsittämättömän vaarallisen "lähjeltäpiti" ydinkatastrofitilanteen.(Tilanteessa mm. Turun 
sanomissa kerrottu Suomen ilmatieteenlaitoksen  taltiointeja tehneen Mynämäen suunnattoman kalliit 
tutkintalaitteistot tuhotttiin NATO määräyksestä, jottei tieto tuhosta leviäisi laajemmalle. Laite mittasi 
ilmaionisaation muutosdataa vuosien ajan mm. metsäkasvuston ultraäänidatasta.) Koko maapallon 
typpikaasukehä meinasi megapalossa oksidoitua megapalossa pulverina palaen päällemme jatkuvasta 
säteilyn kasvuvaikutuksista. 
                -- 
Vinkiksi noin yleisemminkin, tässä puhutaan y l i  tuhannen  miljardin megahypertappiosta Japanin 
ydinteollisuudelle! Varsinkin jos huomioidaan, miten vuoden tuottamatta jäänyt reaktori vetäisee 
miljardin tappiot/v jo sähkönsä menetyksin. Tällöin oletettu reaktorien käyttöikä olisi ollut 60v. Aivan 
käsittämättömiä summia EI siis uskalleta edes tuoda julkaisuun. 
 
Uutisista kuulimme miten jopa säteilyn päästötasosista oli tiputettu nollia pois ihan liukulukuina! Tasot 
kuulema luokassa jonka mukaan STUK olisi JO pakkoevakoinut liki koko Japanin! Kertoi YLE 
22.03.2011. MTV teksti TV 22.03:"Todellinen laskeuma on Fukushiman ympäristössä jopa monta sataa 
kertaa korkeampi kuin viranomaisilta ilmoitetut arvot kertoivat. Esim. Tokiosta säteilyarvoja IAEA löysi, 
vaikka ydinturvaviranomaiset asian aiemmin kiistivät. Meristä löytyneet säteilyarvot jopa 
satatuhatkertaisia!":  
http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2011/03/1298853/stuk-japanin-sateilymaarat-halyttavan-
korkeat---suomessa-olisi-jo-evakuoitu  
                   -------------- 
 
23.03.2011 päivitystä 
 
Minua tässä systeemissä kiinnostaa YKSI aivan keskeinen juttu. TVO määrittelee ydinvoimaloittensa 
rakenteitten G- kiihtyvyysarvoksi IAEA:n 1,6- 1,8G tasot. Kuulimme puolestaan, että Japanin k o k o 
valtio hypähti tektoniikasta luokkaa 2, 5m paikoiltaan. Mutta eikö t o s i a a n  kenellekkään 
uutisoinnissa ole tullut mieleen kysella monenko G:n ylitysarvoilla mennään?  G 1 kun tarkoittaa tosiaan 
v a i n vapaata pudotuskiihtyvyyttä! JO näillä tiedoilla Fugushiman ydinturva- arvot ylitettiin 
moninkertaisesti. Ja a i v a n  varmaa on, että tästä jo tajutaan m i k s i tuhoutuneita reaktoreita on tuo 
mainittu 2 kertainen määrä.  
                    
Nyt olemme tutkimukissamme löytymässä myös syyt aiihen m i k s i  Japanin reaaktoreista on 
parhaillaan puolet paskana,(27kpl). Reaktorien kiihtyvyyksien turvarajat on luokkaa n.1,6G. 
Maanjäridtyksissä mitattiin laajasti j o p a  2,7G arvoja!! Asia salataan toki ydinsikatyyliin tarkoin. Tässä 
kiihtyvyyskäyrästössä räikeimmät 2,7G. 
http://www.emsc-csem.org/Files/event/211414/pga_nied2.jpg 
 
Tuossa kartassa ne on, loppuu 2g:hen. Harmi vain, että 1g on saman värinen. Suurin mitattu kiihtyvyys 
oli 2,7. 
             ----------- 
 
Ydinvoimaloitten rakennekestorajoista. 
 
Nyt ydinosakkeen omistajilla on lisääntyvästi tuskaa 03.2011 siitä miten edes teoriassa tyhjentää 
Japani, jossa tuhatkertaa ilmoitettua suuremmat säteilytasot vaatisivat koko valtion evakoimista kertoi 
syystä hätääntyvä  STUK. Toisaalta puolet reaktoreista on "oikeastaan"romuna. Ja mistä saataisiin 
edes viikon ydinalasajon janoamat jäähdytysenergiatkaan? Varsinkin  kun kansa kaikkoaisi panikin 
realisoituessa koko saarelta. Ostaisitko sinä parhaillaan tällaisen tuhon megatuhoonsa lahoavaa 
ydinosakkeistoa megariskein? 
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                      -- 
Aivan käsittämättömiä tietoja alkaa Japanista vuotaa julkisuuteen. Eilen (23.03–11) kulimme mm. jopa 
Suomen maailman tunnetuimman "ei mitään Y- hätää" STUK ryhmäläisten hämmästelyjä m i k s i 
Japanin ydinturvaviranomaiset olivat sensuroinut maansa säteilytasoista systemaattisesti jopa kolmekin 
nollaa pois? No tällainen systemaattinen moraalittomuus on ollut ydinalan keskeinen kulmakivi kun itse 
systeemin sisäpiirissä TVO:lla vuosikymmenet seurailin. Suomen STUK toimii j u u r i  noin. Ja saisi 
OL- 3 räjähtäessä siis kuulla haukut puolestaan Japanin STUK viranomaisilta systeemipeittelyistään. 
 
Mutta jotain t o d e l l a  käsittämätöntä salailua liittyy myös seuraavaan ydinteollisuuden magaberin 
suojaamisen taustatavoista. Kun TVO:lla mitattiin ydinvoimaloillamme vuoden välein 2000- luvulla 
peräti 3kpl maanjäristysjaksotusta. Ydinrikolliseen tyyliin ne toki valehdeltiin mm. Ruotsin lennoston 
yliäänipaukahduksiksi. No yhtä kaikki itsekin Olkiluodossa niistä 3kpl havaitsin. Siis näitä samanlaisia 
kun nyt on JO 2kpl japanin jälkeen mitattu suomessakin viikon välein mm. Mäntsälässä. Luokkaa 2,7 
Richterissä. Juuri samanlaisen tason pihakalikoissamme Olkiluodon kodissamme repeytyi satojen 
metrien tuuman levyinen tektonisauma itä- länsisuunnassa. Joka EI tietystikään läpäissyt Suomen 
tietosensurointia missään muodossa. No Olkiluoto on 2 100km Litoraanitektoniikkasauman päällä 
linjalla Laatokka- Viiala- Olkiluoto- Ruotsi- Skotlanti. Maailman syvin maanpäällinen 1000m syvä 
tektoniikka on GTK:n salaamien tietojen mukaan Olkiluodon kohdalla megasuuri 30km leveä 
oseaanimeren subduktiovyöhyke. NYTtemmin se siis on taas liekehtinyt varsin selkeästi! 
 
Yhtä kaikki TVO kun mittasi mm. Olkiluodon Liiklänperän, (itään voimaloista.)tektoniikkaseuranta- 
asemassaan saamissaan salatuissa lasertäsmämittauspisteissään ydinvoimaloita vuosittain silpovia j o 
p a 5cm/2v suuruisia siirroksia. Jonka i t s e  näin mm. OL- 1 ja OL-2 voimaloiden välisessä 
peruskalliokulvertin repeilleissä seinämissä. Päätti TVO paniikissa peräti 4 kertaistaa mm. 
sähkökeskuksiensa maanjäristysturvamääreitään. Toki esim. kaikkein keskeisimmät reaktorien 
kiihtyvyysarvojen turvarajat jäi mahdottomina korjata niineen. Pääasia oli miten asia vain tarkoin 
salattiin viranomaissalailusopimuksin. No sähkökeskusten ns. "kiihtyvyysarvojen 4- kertaistaminen 
testattiin vähintäänkin amatöörimäisesti seuraavasti. 2m korkea keskus kaadettiin selälleen vapaalla 
kaadolla betonilattiaan. Tämä kuulema vastasi 4- kertaistettua n. 1.6-1,8G kiihtyvyysarvoja. Jos keskus 
sen kesti se siitä ja STUK/ SUPO takasi salaisuudet jatkoon. 
 
Käytäntö olisi se mitä mm. Japani ydinvoimalatkin näyttivät noudattaneen IAEA:n määräyksistä. No nyt 
sattuneessa 9 Richterin maanjäristyksessään nämäkin 4- kertaistuneet arvot magaaberisti ylitettiin 
Japanissa valtavan laajasti 2- kertaisesti! Siis huomatkaa, että IAEA:n v a r s i n a i s e n  
perusreaktorien G- kiihtyvyysarvot puolestaan ylitettiin liki 10- 8 kertaistunein kiihtyvyysarvoin! Kun 
Japani hypähti paikaltaan 2,5m. Tämä kiihtyvyys tarkoittaisi TVO:n koemallissa raskaan 
sähkökeskuksen selälleen kaatamista uskomattoman 4m vapaassa pudotuksessa. Kun luonto 03.11 
paiskoi 100 000kg plutoniumtäyttöpolttoaineellista reaktoria pudottaen sen edelläkerrotusti 4m kovaan 
betonilaattaan. Voi kukin mielissään miettiä mikä ON oikeasti nyt tilanne 56kpl Japanilaisreaktorien 
osalta! Saamieni, toki salaisten tietojen mukaan sekä kaalinperät, että reaktorien elintärkeistä 
tukisysteemeistä olisi yli puolet pettänyt kohtalokkaasti. 
 
Eli NYT japanissa, maassa joka pitäisi jo säteilytason nousuistaan evakuoida. KOKO keskeisen 
sähköverkon ylläpidosta vastaa 27kpl täysituhoutuneita reaktoreita. Koska ydinyksiösilmäisyys ei 
vaihtoehtoja järkevämpään anna. Jos noista sisusplutoniuminsa 45 asteisiinsa väännetyistä 
reaktoreista yksi toiuseampikin alkaa taas piiputtaa elintärkeitä sähkötuotoksiaan, se syöksee maan 
kymmenien reaktorisulamisten katatoniseen jatkokatastrofeihin. Mutta koska ydinalan kaikki keskeisin 
tapansa toimia on näkemämme poliisisalailut ja avoin korruptio. Kansansa vihanpidolliset 
rikollistapakulttuurit ydinalan tyyliin, niin viikosta toiseen tätä harakiridominoa odotellen länsimainen 
lehdistö tarkoin vaientaen. "Kaikki on hyvin Japanissa". Luottakaa ydinturvaviranomaisiinne. Tai saatte 
sisäministeriön poliisimeret niskaanne. On n y t  pyöritettävän ydintuhoruletin pelinavaus. (Loppuun 
vielä maks.2,7 G arvotaulukkoa.) 
http://kuvaton.com/k/YAMQ.jpg 
                       ------------- 
 
"Kellään säteilymittaria?" 
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* Mut äskettäin bannannut Pasi- radioydinlobby alkaa vetämään avopaniikkia. KELETTO!!! 
 
23.03.2011[quote author=Viheraho link=topic=8381.msg65358#msg65358 date=1300867835] 
mitä on säteily suomessa tällä hetkellä. 
Ei oikein noi STUK :n sivut herätä luottamusta. 
[/quote] 
 
*. . .!))))) ;D ;D 
 
Että jahas. Kaveri joka juttujani on systemaattisesti poliisijoukkioineen bannannut nyt sitten kun t o t t u 
u s  alkaa perskarvojaan kuumentamaan on ITSESTÄÄN hätää hakien huolissaan. . . .Pientä 
sarkasmikerppuakin pukkaa kun aina aiemmin tiedonjumaluuksina esiintyvät STUK ydinturvarikoliset 
käräyttelevät toinen toisiaan paniikin Japanissa vaan kasvessa. 
 
 Voisin tietysti sanoa, J o s  olisin yhtä ilkeä kuin kummasti sivultasi Japanin jälkeen poistunut mm.ZÄP 
että enköhän sitä= [b] 6 vuotta TEITILLE KOVIN OLE NÄTISTI TÄTÄ OPETTANUT.[/b] 
Toisaalta voisin myös kertoa, että mullahan säteilymittari TOKI kaukokatseisena on käytettävissä. Mutta 
mistähän saatais sitten tosiaan sulle? 
                    --- 
 
Puolestaan Kauppalehdestä. 
 
EuroErkki Lähetetty: 23.3.2011 8:14   
  
 Suomalainen rakennustaito on sitten mahtavaa. 
Yhdellä ilmoituksella rakennukset muuttuvat (TVO:n alkujaan maanjäristyksiä lainkaan kestämättömät 
ydinvoimalat) maanjäristyksetkin kestäväksi, vaikkei mitään konkreettista tehdäkään. 
No jokainenhan tietää että suomalainen rakennustaito on urbaanilegendaa jossa rakennusvirheitä 
korjataan ikuisesti.   
                   -- 
* Viimeisin suurempi maanjäristys ravisutti muuten Olkiluodon kalioita tuossa 2000- luvun alussa. Meillä 
esimerkiksi tämä tektoninen pommi luisti satojen metrien ja tuuman luokkaisen kallioperärepeämän 
4km päässä voimalasta itä- länsisuunnassa. Olemme toki lukuisasti tästä 3 kpl vuoden välein 
toistuneesta Olkiluodon Litoraanitektonikasta k o e t t a neet maamme lehdistöön varoitella. Olkiluoto 
repeää kohta lopullisesti. No TVO:n mm. 8 vuotta hajoamisestaan SUPO toimin salattu KPA miljooonan 
kilon ydinjätevarasto onkin JO täysremontoitavana  tästä tektoniikan runtelustaan. OL- 2 voimalan 
päägeneraattori liikkui 5cm72v ja vääntäytyi kokonaan irti petiltään yms.  Mutta ketä näistä totuus 
kiinnostaa kun on paljon helpompaa vetää ydinalan kylvämää korruptiorahaa silmät kiinni itselleen?  
 
Ai niin TVO joutuu näitä aikoja mm. Katkaisemaan Posivan Onkalon ylittävän, ns "sataman tiensä". 
Koska Posivan mätäliejukalliot on jatkuvassa tektonisessa nykyisessä stressiliikunnoissaan kuulema 
romahtamassa alas! 

 

 
 
711 Fugushima II 
 
Ihmiset kyselleet kiihtyvästi m i t e n voi elimistössään tuntea säteilyn. Koska virannomaismittareihin EI 
voi kuulema enää luottaa. Pistä kuule jakeluinessiiviin vaikka tää "klassik". 
 
Mutta hei Pasillekin vinkkiä. Tshernossa kaltaiseni ydinorjat opettelivatkin "rautanaulaksi kustomoitujen 
säteilymittariensa maailmassaan"  säteilyn oireita näin LIVENÄ:  
 
A/ Ydinabneataso, jossa turtumus jäytää lattialle 30minuutissa. Ei hätää koska ydinherrat vielä nauraa. 
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B/ Verta nokasta. Pikuisen ikävää. Koska on klassisen ydinoireilun vasta sarastusta. (Tuttua vuosien 
ajalta toki TVO:n töissä!) 
 
C/ Silmät suljettunakin näet tanssivia säteilyuvalopalloja. Tässä säteilymittauksessa päätä kääntämällä 
voit mm. hahmotttaa säteilyn tykimmän pisteen. Pikkaisen etäisyyttä kannattaa hakea pysyäkseen 
hengissä ja tässä ulottuvuudessamme. Muuten saat toki jatkaa ydinorjatöitäsi vanhaan malliin. 
 
D/ Linnut, perhoset, kärpäset ja muut önkiäiset tippuu lennosta. Nyt kannattaa hakea ainakin 
räystäspaikkaa tippujien alta. Vaikka toki TVO:n "monopolikustomoitu" TLD- mittaristo yhä povarissasi 
iloitelee turva-illuusoiden tutusti vihreällä.) 
 
E/ Metallin makua suussa. Klassinen keissi TVO:lta. Tämä tarkoittaa SUORAA altistumista fyysisille 
mm. kanavasäteilyaineille. Yleisemmin TVO:n tapauksessa Pu-239 plutoniumperustainen. . . Öö. . 
eläkeputki h u o m a t t a v a s t i  lähempänä. 
 
F/ Hampaan tuntuma katoaa suusta. Säteilyn synnyttämässä varastoitumalla hammasluun kidehilaan 
pietsovärähtelyä. Aikaa vielä reippaasti soittaa omaisillen ja noin. Jatka ydintöiotäsi kivaasti. Ettei 
ainakaan TVo jää ilman tärkeintä ydinvoimalatuottoaan! PS. Tässä vaiheessa kunnon nenäliina povariin 
räjähtävien veren syöksyjen alkaessa piakkoin. 
 
G/ Jos olet saanut TVO:n kaikkein kuluisimman "säteilypunatatuoinnin". Eli säteilylähten lähentelystä 
TVO:n töisssäsi. (Kuten esim. useille siivoojille kävikin!) Tiedät saavasi ydinhylsytettävänä lopputilin. Ja 
ydinala lähettää sinut kiivaasti kotiin kuolemaan. Oletettu elinaika enää viikosta kukauteen.  
 
Että OIKEA kaltaiseni ydinorjallisto on oppinut ihan kantapään kautta miten säteily elimistössä teutaroi. 
Siksi luotammekin kuin pässi sarviinsa näihin TVO:n jakelemiin jalompiin mittarivermeisiinsä. Joille 
säteilyn konkreettinen "mittailupelailu" on lähinnä kosmeettinen sivuhobby! 
                                -- 
Ai miksi tää on ajankohtainen? J u u r i  tuli T&T:stä Fugusimalta, vanha tuttu "ei hätiä mitään sanoo 
STUK lahtariLaakso ja hakee lippuaan Espanjaan:" 
T&T "Päivikki Pietarila, 23.3.2011   
  
Fukushiman kolmosreaktorista nousee mustaa savua, ykkösen lämpötila korkealla.   Uutistoimisto 
Kyodon mukaan Fukushiman ydinvoimalan kolmosreaktorista nousee mustaa savua. Ydinvoimayhtiö 
Tepco on ilmoittanut evakuoineensa työntekijät reaktoreista 3 ja 4 sen jälkeen, kun savu raportoitiin 
neljän jälkeen iltapäivällä paikallista aikaa. 
                ------- 
 
Pasi- foorumin satoa 2011 
 
23.03.Atomienergiajärjestö IAEA:n mukaan Namien kylässä 20 kilometrin päässä ydinlaitokselta on 
mitattu 1600-kertaisia säteilytasoja normaaliin verrattuna, uutistoimisto Kyodo kertoo. 
                               --- 
 
Kato sentään p e i j o o n i kun  alkaa jo uhkaavasti lähetä TVO:n lukuja!  ;) Ei tarviikkaan noihin lisätä 
SYKEsarja B7 mittaamiin kuin muutama nolla lisää nin siinä lepääkin jo! 
 
Eli kuten tiedämme TVO:n toimin Itämeri on ollut m a a i l m a n  säteilevin meri! Nyt tämä 
vuosikymmenien Suomen kunniakkain sija on merkittävästi uhattuna"! OL-3 ptäisikin varmaan saada n 
o p e a m m i n pelastamaan tilanne? Ja miksei onnistuisikin. koska Risto Isomäenm kirjan "Kosminen 
rakkaus vai suuri saatana" mukaan TVO ruhjoi läpi lupansa jonka mukaan TVO saa, kukas edes yllättyi 
8 0 - kertaistaa Itämereen lykkäämänsä säteilysaastakiintiönsä! Erityiseti pelätyuimmän bioaktiivisen 
12,3v säteilyupuoliintuvien tritiumiensa osalta. Jopa Raumalla kesällä 2010 ollut venäläistutkija 
kauhisteli syystä m i k s i ? Nyt tiedämme, varmistaakseen myös jatkon ykköstykkisijansa maailmalla! 
http://kuvaton.com/k/YAwn.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YAwn.jpg[/img]   
                     -- 
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http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/110470-fukushima-radioaktiivinen-aine-levisi-mereen 
23.03.Atomienergiajärjestö IAEA:n mukaan Namien kylässä 20 kilometrin päässä ydinlaitokselta on 
mitattu 1600-kertaisia säteilytasoja normaaliin verrattuna, uutistoimisto Kyodo kertoo. 
(Japanin hallituksen mukaan meriveden radioaktiivisuus ei kuitenkaan aiheuta terveysriskiä ihmisille.)))! 
                               --- 
 
Kato sentään p e i j o o n i kun  alkaa jo uhkaavasti lähetä TVO:n lukuja!  ;) Ei tarviikkaan noihin lisätä 
SYKEsarja B7 mittaamiin kuin muutama nolla lisää nin siinä lepääkin jo! 
 
Eli kuten tiedämme TVO:n toimin Itämeri on ollut m a a i l m a n  säteilevin meri! Nyt tämä 
vuosikymmenien Suomen kunniakkain sija on merkittävästi uhattuna"! OL-3 ptäisikin varmaan saada n 
o p e a m m i n pelastamaan tilanne? Ja miksei onnistuisi. Koska Risto Isomäen kirjan "Kosminen 
rakkaus vai suuri saatana" mukaan TVO ruhjoi läpi lupansa jonka mukaan TVO saa, kuka edes yllättyi 
8 0 - kertaistaa Itämereen lykkäämänsä säteilysaastakiintiönsä! Erityisesti pelätyimmän bioaktiivisen 
12,3v säteilyupuoliintuvien tritiumiensa osalta. Jopa Raumalla kesällä 2010 ollut venäläistutkija 
kauhisteli syystä m i k s i ? Nyt tiedämme, varmistaakseen myös jatkon kuolettavimman merensä 
ykköstykkisijansa maailmalla! 
http://kuvaton.com/k/YAwn.jpg 
             ----------- 
 
*Tästä vaan kuule l i s ä ä   kylmää kyytiä Suomen ydinhuumediilererille!) 
 
*EU:n keskeisimmän energian suunnan muuttajana on jo pitkään ollut juuri Saksa. Joka on alinomaa 
avainasemassa vuodesta toiseen kun puhutaan aidoista uudisenergiavaihtoehdoista. Todella 
nopealiikkeinen ja ilmanalat ja rahantekokohteet tajuavan mahtiedelläkävijämaan kommenttien perässä 
tulee EU  varsin nöyrästi. Loistavaa uutisointia sieltä suunnalta. Kertookin suoraan siitä mitä 
ihmiskunnan ylivertaisesti rajuin ydinmegakatastrofi tulee jatkossa merkitsemään. Ydinvoiman 
hirviövalta alkoi 1945 arvolleen sopivasti silpomalla satoja tuhansia syyttömiä siviilejä Hiroshimasa. 
Niin, että ihmispolo oli pelkkä varjojälki asvaltilla. Nyt on ympyrät súlkeutumassa. Ydinala on ollut silkaa 
kuoleman kylvöä ajassamme. "66,6"vuottaan silmitön siviilien massamurhainen ydinaloin on 
päätymässä täydellisesti maapallomme raunioittavana synonyyminä. Tuhonsa alkulähteille. Miljoonia 
syyttömiä siviilejä on j ä l l e e n ydintuhottavana. Paikka syöpyy silmittömän ydinrikollisuuden 
synonyymina, "Fugushimana".  Ja  nyt maailmalla vaaditaan totaalista  luopumista k a i k i s t a  
ydinvoimaloista lopulisesti! Hyvä Saksa! 
 
Kauppalehti.23.03 Saksan Merkel valmistelee nopeaa luopumista ydinvoimasta. Väliaikaisesti suljettuja 
ydinvoimaloita tuskin otetaan enää käyttöön. Mynchen. Saksa valmistelee liittokansleri Angela 
Merkkelin johdolla nopeaa ydinvoimasta luopumista. Saksan 17kpl  ydinvoimalaa suljetaan 
aikaisemmin kuin tähän asti on suuniteltu. Samaan aikaa lisätään panostuksia tuulivoiman 
rakentamiseen. Merkel neuvotteli tiistaina Berliinin oman puolueensa osavaltiopääministerinsä ja 
hallituksen avainministerien kanssa ydinvoiman tulevaisuudesta. LOPPU LÄHENEE. 
Kristillisdemokraattien CDU:n puoluesihteeri Herman Gröbe antoi tiistaina selvästi ymmärtää, että 
ydinvoiman päivät ovat Saksassa l o p u l l i s e s t i   luetut! . .Merkel jatkoi, että Japanin katastrofin 
jälkeen viimeinenkin ydinvoimala saatetaan sulkea jopa ennen  vuotta 2022. Joka olikin taannoin 
Gerhard Scröderin punavihreän hallituksen tavoittelema ydinvoiman päättöraja. Merkel on perumassa 
aiemmat jatkoajat 2030 luvuille. Saksan 22% ydinsähkönsä osuus korvataan jatkossa rannikkoalueiden 
tuulivoimaloilla tukea lisäämällä miljardeilla. Jo toukokuusta Saksa sulkee 7kpl ydinvoimalaansa ja 
lopullisesti. 
                        ------ 
 
Suihkuvirtauksista. 
 
Mitä ovat nämä mystiset säteilyä päällemme kuljettelevat mystiset suihkuvirtausrenkaat suoraan 
Japanista meille: 
http://kuvaton.com/k/YAZ0.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YAZ0.jpg[/img]   
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                      --------------- 
 
Vesan materiaalia 
 
Sent: Wednesday, March 23, 2011 7:08 PM  Subject: No wau 
 
> Kylläpä lekat lentää, tässä viimeisin päivitykseni: 
>  
> 23.3. klo 17.54 0,07 µSv/h 
> Mielenkiintoinen uutinen, että neutronisäteilyä on havaittu 13 kertaa  
> tämän onnettomuuden aikana. Neutroni-ilmaisin on 1,5km päässä  
> reaktoreista. Kyseessä arvellaan olevan fission neutronivuo, joka  
> alikriittisessä sydämessä toimii sykäyksittäin. 
>  
> Uutisessa tosin annetaan ymmärtää, että ydinpolttoaineen olisi pitänyt  
> valua pois reaktorista, jotta sen lähettämät neutronit näkyisivät. Ei  
> tarvitse, 20cm teräs on pikkueste niille, mutta tuollainen lausunto  
> tukee käsitystä, että polttoaine on sulanut pois reaktoripöntöstä. 
 
*No WoW!. .Neutronivuota 1,5km päässä reaktorista edustaakin meille k l a s s i s t a  beettan 
sekundääriräjähtelyjensä esiin tuomista aivan maailmanhistoriallisesti jo! Tänään keskipäivällä T&T 
ilmoitti 23.03.2011n klo 12:00 vaarallisen Pu-239 reaktorin savuttaneen mustaa synkkää savupilveään 
ensimmäisen kerran! Samalla ympäristön säteilytasot jyrkästi nousivat tappaviksi ja voimalaväki oli 
pakko hätäisesti evakoida. Nyt tuo mitä toit tässä esiin 100% alleviivaa, että plutoniuminen 100t massa 
valuu fissiointinsa kiinailmiöönsä kiihdytettyään (+3 000C!) Ja on nyt siis 100% varmasti sulattanut 
reaktoripönttönsä avotaivaalla valumaan. Hakien reaktioitaan plutonioumin nopeilla moderoimattomilla 
neutronivoillaan kihdyttäen kohti kaikkein  pelätyintä kriittistä ydinfissiopomminsa massaa! Hirviö siis o 
n  irti! Ihminen on sen edessä siis totaalisen voimaton jatkossa. NYT EI vesikään enää auta!! Meitä 
erottaa 10miljoonan ydinpommista e n ä ä  silkka rukous ja seitin ohut toivon touvi. Korkein meitä 
auttakoon! 
 
> Mikä vielä mielenkiintoisempaa, neutronisäteilystä todetaan, että se  
> aiheuttaa vain 0,01 - 0,02 µSv/h annoksen. Kas kun tätä säteilylajia ei  
> käynnissä olevasta ydinvoimalasta edes mitata! Paljonkohan se mahtaa  
> olla puolentoista kilometrin päässä toimivasta reaktorista?! Tämä on se  
> pääasiallinen seikka, mistä olen vaatinut ydinvoimateollisuutta tilille  
> jo muutaman vuoden ajan, ja nyt siitä paukahtaa todisteet kaiken kansan  
> ihmeteltäväksi! 
>  
> http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/80539.html 
> http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20110324a6.html 
                 ------- 
 
Ydin- Vatikaanista valkeaa, vuoroin mustaa savua. 
 
Eilen katselin miten Jaappanin tilanteesta tiedotettiin uutisoinnissa:" KUUSIreaktoria savuavat estoitta 
paksua valkoista savua ilmaan jo kahta vihkoaan putkeen. KAIKKIhyvin!" . . Anteeksi siis k u u s i ? 
Tässä nyt mielestäni kyllä o n  jotain oudompaa! Kansalle kun kerrottiin, että noista reaktoreista oli 3 kpl 
täysin turvallisesti pysäytettynä tsunamin tullessa ja kaikin puolin kunnolla alas ajettuna. Täystoimisesti 
jäähdytetyt uraanipolttoaineineen suurien 15m syvien altaitten vesipinnat täynnään puhdasta viileää 
vettä. M i t ä  ihmettä on siis tapahtunut, että alueen reaktorit. Joissa STUK:n mielestä lusikalla syötävät 
ydinpolttoaineetkin ovat "mystisesti" räjähtäneet palamaan näköjään täysin hallitsemattomiin. Vielä 
tilanteessa jossa sähkötkin on palautettuna ja vettä pitäisi piisata väitteitten mukaan ihan mielin 
määrin?  
  
Uutinen pahenee hetki hetkeltä. 2 päivän ajan jo kerrottiin, että Japanin plutoniumpilvet tulivat 
Suomeen. Ja eilen jo nähtiinkin outoja taivaalla. Erityisesti kuulema Itä- Suomessa ilmakehässä oli 
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palanut oudosti hohtavia pilvivalomuodostelmia. Japanista taas tänään kerrottiin, ettei 20km turvarajaa 
laajenneta edes väkisin. Mutta hallitus taas syyttää v a a n  omia kansalaisiaan tyhmiksi jos eivät halua 
omaehtoisesti laajentaa suojaevakuointialuetta kymmenin kilometrein. Ulkomailta 80km rajaa on 
ehdoteltu. Mutta, no kuka o i k e a s t i  älyäisikään pelätä ydinvoimaa? Siitä huolimatta, että alueelta 
vapautuneitten plutoniumjätetonnien ilmaan siirtyneitten massojen määristä ei kerrota edes nimellisesti 
mitään. STUK:han sen kiteytti, että lusikalla syötävää ja noin. Lehdissä pursuaa jo ankaran 
tietosensuroinnin oirehtimisista. Ettei ydinvoimaa kannata pelätä. Koska kuoleehan sitä ihmisiä 
muutenkin, Öö . . vaikka kivihiilikaivoksiin? 
  
Mutta eräs viiltävin hätä jäytää nyt kansaa. M i k s i  ydinvoimalassa m y ö s  täysin jäähdytetyt 
revisiossa olleet kaikki seudun reaktorit palaa hallitsemattomasti? Mikä on se tarkoin poissa 
julkisuudesta tieten pidetty m e k a n i s m i. Joka saa miljoonien kilojen jopa vuosia jäähdytetyn 
reaktoreistaan poistetun ydinjätevaraston saa yksi toisensa perään u u d e l l e e n  aktivoitumaan niin 
rajusti? Että kiehauttaa itsensä systemaattisesti ilmiliekkiin muutamassa hetkessä? Tämähän sotii 
kaikkea sitä IAEA/ STUK:sta vuosikymmenikäopetettua logiikkaa vastaan mitä Suomen Posivan 12 
miljoonien kilojen ydinjätteistä on systemaattisesti kerrostu! En  tiedä tällaisien Posivan 
ydinjäteluolastojen tietämättömyyksiensä syiden vähyyksistä. Saati näitä "Onkalointejaan salaa 
"kehittelevien politikkojen motiiveista. Mutta jo n y t  on käynyt päivän selväksi, etteivät nykyiset 
tietovalheet enää päde ydinjätteitten uudellen kriittisoitumisissa alkuunkaan!  
  
On meillä toki Japanista vahvoja liitetietoja sattuneeseen taustoitukseen. Yksi keskeisin tuhon keskus 
on ollut syystään super pelätty MOX- plutoniumpohjainen polttoaine 5,5 % pitoisuuksien OL-3 
tyyppisten sisarlaitosten hallitsemattomuus. Polttoaineena juuri se näyttää olevan tuhon eräs keskeinen 
motiivi. Japanissa on kerrottu laitosalueen aivan huikeista 4 000mSv säteilytasotaustojen 
seurannaisvaikutuksista. Tuossa tasossa ihminen säteilysairastus 15min sisällä. Mutta siitä on vaiettu 
järjestelmällisesti. Miten yleistaustatason nousu on hillittömästi uudelleenaktivoineet kaikki 
uraanimateriaalit, niin pysäytetyissä reaktoreissa, kuin ydinjätealtaissa kilometrien säteeltä! Kuvitelkaa 
samaa tilannetta vaikka Olkiluotoon OL-3 laitoksen vastaavan Pu-239 polttoaineongelmiensa 
kiihdyttämänä. Tilanteessa, jossa 12 000 000kg Posivan onkalo alkaa tuosta vaan palamaan, pian 
kriittisenä + 3000C kinailmiösulavana massana. Niin syvällä maan alla, ettei sitä voitaisi edes kuvitella 
jäähdytettävän Japaninkaan hallitsemattomin tavoin. mutta silti niin suojattomana, että kaasupaine 
syytäisi kuolemaansa kuin kaamein ihmiskunnan luoma plutoniumtulivuori näkemällä tappavaa Pu-239 
laavaansa syytäen kaikkialle! Onko TEM ja STUK tekemässäkin tieten koko Olkiluodosta kertaluokkia 
tuhoisampaa hillitöntä "mantereen tuhoajaansa" kuin japanissa ikinä? Ymmärtävätkö nykyiset poliitikot 
nyt l a i n k a n  mitä Japani on rautalangasta meille vääntämässä? 
                   --------- 
 
Isä mitä tapahtui Japanissa?. . .  
_____________________________ 
 
Overdrive materiaalia 23.3.2011. (Kyllä sen Japanin tsunamin aallon pituuden) pystyy laskemaan. 
Aallon pituuden ja nopeuden välillä on suhde: aallon pituus= aallon nopeus(m/s)^2/1.25^2.  Laskemalla 
800km/h mukaan, jonka jostain luin, tulee pituudeksi noin 31,5 km.  
 
Suomen TV:ssä lasittuneella katseellaan STUK kiho iskee nyrkillä pöytään sylkeään viskellen suoraa 
TV lähetystään odotellessaan: "Saamarin tunarit siellä Japanissa mitään tajua! Olisipa paikalla ollut 
suomalaiset ydinammattiosaajamme. Niin tilanne olisi olut jo ohi päiviä sitten! . Ööh, ai jaa lähetys 
alkaa, no, hyvä on oion kravattini. . ." 
 
Auringon kilo osuu ilkeästi ydinyli-insinöörin Harako sanin silmiin. Heti hänen asettaessa uutuuttaan 
kiiltävät merkkiaurinkolasinsa tutusti autonsa hansikaslokerikkoon. Vaimonsa ja lapsensa suukoin 
hyvästellyt ydinalan harmaanmassan rivimanttelinperijä ei huikeimmissa painajaisissaan voi tietää 
seuraavien työminuuttiensa merkitystä maailmallemme. Vakaasti ohi tien lammikon hän kuitenkin taas 
astelee. Tervehtien asemaansa kuuluvasti asennossaan olevat portinvahdit. Vastuullinen päivitys ties 
monesko tuhannes sellainen työrupeama Fugushiman reaktorin numero 3 valvomossa odottaa. 8 
luottoinsinööriään eivät olleet pettäneet häntä vuosikymmenien paineitten aikana. Japanin teräsjätit ja 
autoteollisuudet vaativat loputonta energiaansa. Hän tunsi ja tiesi edustavansa maailman ehdotonta 
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osaamiskärkeä. Erityisen luottamuksen osoituksena USA:n ydinaseteollisuuden tarpeisiin Pu-239 
plutoniumin käyttölaitoksen päävastuun kantajana hän oli vuosikymmenten koulutustensa jälkeen täysin 
korvaamatonta valiokaartia. Ja palkka tietty sen mukainen. 
 
"Toimiiko T34 piirin pumppu P 346 kuten pitää?" "Hai! Harako san!" Mitomioto on sitten sairaana. 
Korvaatte hänen panoksensa kaksinkertaisella työpanoksellanne!" "Hai! Harako san!" Näytelmä on 
uurtanut ydinyli- insinöörin kasvoille nuoruuden pelot arpiensa alle. Ydinvoimala EI voi tuhoutua enää 
edes rajuimpaankaan luonnon katastrofiin. Tuimasti yli- insinööri tutkailee 8 tehotykkinsä jouhuisaa 
hyörinää tasaisen tappavasti hurisevan reaktorivoimalansa valvomosta. Tunne, niin vallan ja mahdin 
tunne on kuin ydinsukellusveneen kapteenilla. Minun sormien alla elää salamiljoonainen Japani. Jo 
pieni herpautumiseni romahduttaisi kaiken, siksi kaiken tämän herra olen! Vaimo oli tutusti jälleen 
aamulla hänelle painottanut miten. . .!" Yhtäkkiä jalkojen alta murahtaa. Uhkaava nouseva kumu 
sähköistää valvomon 8 henkisen tehotiimin. 
 
"Ottakaa rauhallisesti! Aamulla varoitettiin maanjäristyksistä, mutta me kestämme mitä tulossa on. Hyvä 
miehistöni olkaamme rohkeita. " PiiP, PiiiP, piip! Parahtaa valvomopöydältä. "Venttiili V 45 
järjestelmästä 666 on lauennut. Tarkistamme asian Harako san. Ilmoitti insinööri Yamamoto!" Yleensä 
hyvinkin levollinen yli- insinööri ei edes ehdi vastaamaan kun valvomoa pärisyttävä jylinä puhkoo 
huumaavasti katosta räiskien loistelampun pari. Ilmeenkään värähtämättä lasia aletaan koota rytinän 
keskellä. Yhtäkkiä kaikki hiljenee. Järinä on lakannut. Ääntäkään ei kuulu. Tuskin korva sitä edes erotti. 
Mutta ei, se kasvaa ja voimistuu. Kuin villi laviini Himalajalta kuuluu etäinen kumu. Jokainen tarraa 
lähimpään seinämään vaistonvaraisesti. 
 
 Ääni ilmoittelee kaukaa avoaavoilta ulapoilta. Hiljaisuuden rikkoo vain valvomon punainen puhelimen 
linja. Pää yli-insinööri nostaa varovaisesti luurin. Nämä rannalla helminauhana vieri vieressä olevat 
ydinvoimalat saavat synkronoituna samaisen käskyn suoraan laitoksen ylijohdolta:" SE on tulossa! 
Vastaatte nyt hengellänne, ettei 3vuoden takainen maanjäristyksien täysin tuhoamien 8kpl 
ydinvoimaloitten megatuho EI TOISTU! Korostan erityisesti sinulle Harako san, ettette poistu 
työpaikaltanne vaikka mikä olisi!" " Hai! Olemme valmiit vaikka kuolemaan maamme ja keisarin 
nimeen!" Koneellisen lasinen ääni kaikuu reaktorin numero 3 valvomosta. Krapulainen ja viulunkireä- 
ääninen ylijohtaja laskee puhelimensa. Kaikki mitä voidaan on nyt tehty. Luoja meitä auttakoon. 
 
Ulapalta kuuluva jyly on korvia huumaavaa jopa kauimmaisen valvomon numero 4  sisällä. 
Kauhunsekaisen sekunnin ajan yli-insinööri Harako kuulee osin kuuroutuneella korvallaankin. Jotain 
sellaista mitä maailma EI ole pitänyt mahdollisena yli 60vuoteen. Lasin räiskettä. Metallipeltien raakaa 
raapiutumista. Kuolevan ydinleviathanin ja Titanikkinsa loppunsa korina voimistuu. Voimalan katossa 
ilmastointiputket vonkuvat kuin jalopeuran raatelusta. Korvat lyövät lukkoon. Valot vilkkuvat. Ne harvat 
jotka vielä toimivat. Itse elämän ja sen tuomion vesi, meri ryöstää palopeltioven irti. 
 
 Sähkökeskukset 569, 570, 571. . Kuka näitä enää laskee. Infernaalinen määrä häilytysvaloja syttyy 
sekunneissa pitkin valvomoa. Mutta yksikään insinööreistä ei ehdi sinä palavan hetken aikana edes 
huutaa. Yli- insinööri Harako san hyppää lattialle ryöpsähtävää vettä pakoon. Insinööriä kuolee niin 
oikealla kuin vasemmallaan. Yhtäkkiä hän tuntee iskeytyvänsä 4m korkean ydinvoimalahuoneen 
kattoon! "Kattoon, miten ihmeessä minä täällä olen", ehti ajatus kiiriä mieleensä. Aaltovellonnan alla 
viimeisinkin vilkkuvalo ja summeri hukkuvat suolameren tappamana. Samalla kun viimeinen 
ydinvoimalan ydininsinööri ruhjoutuu kuolemaansa valvomon kattorajassa meren tuskaisaan runteluun. 
. .  
                  ---------- 
 
Osa II 
 
Fugushiman voimalaitos numero 2 B- rakennuksen 9 kerroksessa siivooja ja mukanaan ollut sähkömies 
katsovat auki lukkiutuneen hissikuilun lasiovista alas. Uskomatta näkemäänsä. Valtava merinen ulappa 
kuljettelee kokonaisia kuorma- autoja yli voimalan numero 3 valvomorakennuksen. He kyllä tietävät, 
tuhon yli kymmenmetrisen suolamerimassojen alla ei e n ä ä  edes taistella menetetyistä elämistä. 
Ohuet peltipalo- ovet eivät ikimaailmassa kestä. Varavoimaladieselit tuovat heidänkin lohduttomaan 
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tilaansa vain valjun vihreän varavalon seuraavaksi tunniksi. Yhtäkkiä he ensimmäisenä tajuavat kauhun 
olemuksen. Koska ilman ohjaajiaan jääneet Fugushiman kaikki 6 reaktoria käyvät yhä. 
 
Vasta tuntien jälkeen alkaa liejun täyttämältä päätieltä kantautua epäröivää paloauton ujellusta. 
Vaivalloisesti liukkaassa rapakurassaan eteenpäin pyrkivät paloautot 457, 321 ja pääpalopäällikön 
numero 123 ovat tulossa hätiin. Pääportti on vääntäytynyt saranoiltaan. Paloautot kurvaavat kohden 
pelätyintä reaktoria numero 3. pihaa. Kuin kroteskina todisteenaan viimeisimmillä jäljellä olevine 
akkuineen pihan mainoskyltti laskee y h ä  tuotettavia kWh- kertymiään. Nämä pelottavat laukkaavat 
hirviölaitokset pyörittävät kaiken kaaoksen keskellä yhä energiaansa maailmalle. 
 
Ogona san, paikkakunnan pääpalopäällikkö huomaa, ettei myöskään sisäportteja, saati aitoja ole enää 
missään. Maan eräs tarkimmin vartioitu plutoniumpolttolaitos ottaa vieraansa vastaan avoimempana 
kuin koskaan. Kuusinkertaisesta vartioinnin henkilökunnasta ei ole jäljellä, kuin yksi henkilö. Hänkin 
sydänkohtauksensa lamaannuttamana 120km päässä sairaalassa. Ogana san: "Vaikka suoraan tuosta 
B- rakennuksen sijoiltaan menneestä alumiinisesta peltinosto- ovesta sisään miehet! Nyt on 
toimittava!". Liukastelevana pilliään ujelluttaen ryskien yli pääturvakenkärajan. Ogona san on kokenut. 
"Ryhmä B 7 menette noista murtuneista ovista katsomaan valvomon tilanteen!" "Hai!". "Ryhmä B 7 
ilmoittaa valvomossa vain kuolleita. Koneet käyvät, mutta hätädieseleistä jo puolet sammuneet. Mitä 
teemme?" 
 
Vaikka Ogona san on alansa mestari hän tietää, ettei ilman opastusta voi tehdä mitään. Lisäksi juuri 
hiljentynyt varavoimadiesel D 4 kertoo, että ydinvoimalan viimeinen napanuora on katkeamaisillaan. 
Palopäällikkö ilman ainoaakaan laitosta tuntevaa insinööriä on kuin kala kedolla. Pahaenteinen  
paukahdus ylävasemmalta. Punertava selkeästi säteilevä usva kiihdyttää tarkkailuradit taskuissaan 
infernoksi! "Palopäällikkönänne annan tilanteessa viimeisen komennon. Kukin vastaa nyt itsestään! 
Poistukaa alueelta välittömästi. Voimalat räjähtämässä hetkellä minä hyvänsä. Luoja meitä auttakoon, 
tästä emme selviä!. . . 
                        ----------- 
 
 
 
 

712. Päivityksiä 2011. 
 
Metallien kierrätysten tarkennettuja energiatietoja 
 
* Hämmästyttävää huomata miten paljon energialaskelmienkin kaltaiset lukemat vuosien kuluessa 
näyttää rajusti muutuneen. Muutama vuosi sitten esim. alumiinin malmiot olivat niin paljon rikkaampia ja 
helpommin kaivettavia, että keskimääräinen tonnin puhdasta alumiinia tuottaakseen tarvittiin silloisin 
tiedoin vain kolmannes siitä energiamäärästä jota nykyään kertoillaan. Toisaalta vanhempien 
kierrätyksien 20% energian tarve on pudonnut neljännekseen. Muutokset niin rajuja, milestäni oli aika 
päivittää vanhempia asiaan liittyviä tiedostoja. 
 
Maailmastamme on loppumassa liki kaikki keskeiset metallivarantomme. Yksinkertaisesti, koska 
ydinteollisuus kertakäyttäen säteilytuhoaa ne. Esim. alumiinin kierrättäminen säästää siihen sidotun 
sähköenergian 95 % osuudeltaan. Mutta kun ydinteollisuus tuhoaa sen kertakäyttöisesti säteilyllään 
tarvitaan sen korvaamiseen 100 % energiat vievät neitseelliset uudismalmiot. Kun alumiinitölkit kiertää 
parhaimmillaan esim. joka toinen viikko. Laskepa energiatappiokertoimia vaikka näistä tiedoista: 
Purso Oy :: Alumiini-infoLisäksi primäärialumiinin tuotannossa käytetty energia "varastoituu" alumiiniin. 
Sekundäärialumiinin sulatukseen kuluu vain 5 % energiasta, joka tarvitaan. 
Ekovilla Oy: Tekninen käsikirja/Nykyisten lämmöneristeiden ...Tuotantovaiheessa on syytä minimoida 
energian tarve ja haitallisten aineiden käyttö .... 
 
 Alumiini, 32 000, kWh/tonni, 85 000, kWh/m3.   
 Teräs,    10 000, kWh/tonni, 82 000, kWh/m3 
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*Tonni säteilyssä tuhottua alumiinia edustaa tämän mukaan 0,95* 32 000kWh= 30 400kWh/ 
kierrätysjakso. 30MWh edustaa jo kokonaisen omakotitalon vuosisähkön tarvetta. Mutta kun alumiini 
esim. tölkkeinä kierrätetään vaikka 100 000 kertaansa. Onkin jo y k s i  ydinvoimalan tuhoama 
alumiinitonni suhteutettuna kierrätettyihin alumiineihin samoissa energiatasoissa joka pyörittää jo suuria 
kaupunkeja! Eikä tässäkään kaikki. Metallivarantomme ovat myös ehtymässä aivan tässä ja nyt. Luvin 
lehdestä miten kymmenet kaikkein keskeisimmätkin metallivarantomme ovat lähivuosina ehtymässä. 
jopa kuparin kaltainen elintärkeä metalli on lopullisesti katoamassa Posivan säteilyn pilaamana 
kertakäyttöhyödykkeinään Olkiluodon Onkaloon. Onko tällaisessa hulluudessa mitään järkeä? 
http://kuvaton.com/k/YOYs.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YOYs.jpg[/img] 
  
*Maailman metallipörssien hinta tietysti perustuu siihen, miten metalli kierrätetään keskimäärin 
kymmeniä tuhansia kertojaan. Kun TVO/ Posivakonsortiot yhtäkkiä ottavat tällaisesta systeemistä 
miljoonia kiloja metalleja olisi yhtiön maksettava sakkoa siitä, koska sen esim. kuparit jätetään 
kierrättämättä 33 333kertaa. Koska tämän hävikin kompensoimisen maksaa sitten muut, jotka ostavat 
metalleistaan vain kierrätysosuudet. 
      ------------- 
 
Mangneettimedia tektonmiikasta. 
 
http://www.magneettimedia.com/?p=5514#comment-1866 
(Videoita jutuistani alkaa myös kasvava kuuluisuus nostella mm. näin:) 
http://www.bollywood.im/images/Arto%20Lauri.html 
 
Huoma kyllä, että kirjoittaja EI tosiaankaan tiedä pätkän vertaa esim. Okiluodon geologiasta. Saati 
Eurajoen rantojen muustakaan faktasta. Onneksi minä voin opastaa osaamatonta koko Pohjoismaiden 
pätevimmän geologian professorijohtajan Nils- Axel Mörnerin kanssa vuosikaudet maailman 
tasokkaimpia kenttägeologiatutkimuksiamme tehtyämme. Mm. tiedelehti norjalaisruotsalainen Grothan 
no4 julkaisi viimeeksi joulukuussa kansainvälistä tutkimuksiamme. Vaikka Suomessa asiaa salataan 
mitä rikollisemmin ! 
 
Mitä sitten löysimme? Olkiluotohan kluuluu Laatokka- Viiala- Olkiluoto- Ruotsi- Skotlanti maailman 
syvimmän 1000m syvän 2 100km pitkän ja Olkiluodon kohdalla Grand Kanyoniakin 
massiivisempaan.ns. Litoraanitektoniikkasuman mekanismiin.(mm. GTK:n Retkeilijän kiviopas.)  Tämä 
Oseaanisen tuhanisien km leveän oseaanisen valtamerellisen subduktiovyöhykkeen kymmenien 
neliökilometrien alaltaan olevien 5,5km korkeitten tulivuoriketjujen jäänteiden keskellä on Olkiluoto! 
Tämä maailman epävakaimpiin(Maailman syvin maanpäällinen tektoninen hautavajoama) kuluva 
tektoniikka on toiminut tauotta JO viimeiset 1,7miljardia vuotta keskeytymättä! Atlantin selänteen +5cm 
likunnat Suomeen päin ja kymmenet 2km paksujen jäävuorien painamat jääkausijaksotusten satojen 
metrien maaperän liikunnot ylä alasuunnassa on sen keskeinen generaattori. Itämerirannoiltamme 
kallioperästä on mitattu geologisessa mielessä aivan käsittämättömän rajuja pystysuunnan 
ponnahdusnopeuksia. Uskomattomat 15m/ vuodessa!  
 
Mitä me hyvän ystäväni Mörnerin ja retkiämme myös filmanneen Vesa noroviidan kanssa löysimme ja 
arkistoimme? Aivan mykistäviä todisteita. 9 Richterin maanjäristystoimia pitkin Eurajokea ruhjoavaa 
rantatektonikkakallioita. Koko Olkiluoto on silkkaa rakennuskiveksi kelpaamatonta huokoista, 
rikkoutunutta kiilleliuskekiveä. Mätäliejujen ja tulivuorituhkien löyhääkin löyhempää kivettymää. Niin ne 
olemattomaksi valehdellut tsunamit? Löysimme todisteita ei pelkästään tsunameista vaan j ä t t i 
tsunameista! 2km paksun jään alle muodostuu toistuvasti epävakaita ns. "kaasuklatraattikerrostumia" . 
Kun maaperää järisyttää uskomattomat yli 9 Rihrerin asteikon maanjäristykst. Ne ovat saamiemme 
kiistattomien mm. hiekkasedimentaatiodiffuusiojälkien todistusten mukaan vapauttaneet itämeressä 
maailman r a j u i m m a t  metaanikaasuklatraattien räjähdystsunamiaallot. rajuimmat mitä ihmiskunta 
on nähnyt ikinä! Mörner on mittaillut jopa kilometrin korkeudella olevista järvien pohjista sinne asti 
yltäneistä tsunameista kertovia kattavia sedimenttikerroksia. Aallon laskennallinen korkeus on kaukana 
Japanin 10m mopoaalloista. Nyt puhutaan 100m korkuisista liikuvista vuorista Itämerestämme! !!. 
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Nin milloin näitä on tapahtunut Olkiluotoseuduilla? Geologisessa mielessä e i l e n  muutamia tuhansia 
vuosia sitten! Ihmiksten asuttamiin rantoihin. Aikajänteitä 2 000v sitten. Voitte verata näitä Posivan 100 
000v Onkalonsa minimivaatimusaikoihin. Niin entä kallioliikunnot? Viikon välein tämä mainitsemani 
Litoraanitektonisauma enteellisesti järähti peräti kahdesti. Itse Olkiluodossa vuoden välein 3 keskeisintä 
järistystä. Olkiluodossa pihaamme jyrähti hetkessä satojen metrien itä- länsisuunnan repeämärailo 4km 
Olkiluodon voimaloista. OL- 2 laitoksen koko generaattoripeti vääntäytyi sen tektoniikkaliikunnon takia 
kokonaan IRTI! Rihtniemen pääsähkösyöttökaapeli napsahti tektoniikkaliikunnasta kahdesti poikki.  
Täystuhot oli hiuskarvan varassa. KPA miljoonan kilon plutoniuminen ydinjätevaraston tektoniliikunta 
tuhosi kattoaan romahduttaen tällä vuosituhannella. 
 
Mörnerin kassa löysimme seudun tektoniikan jäljlltä tarkkaa tarkemmin salattuja mm. 20m syviää 
tektonisen pommien luolastosysteemeitä s y v ä l t ä  seutukunnan peruskalioista. Mm. 37m korkeita 
salatttuja tektoniruhjeliikuntasumoja Olkiluotoseudulta  j ä l k e e n  jääkauden niinikää kaikki. 
 
1935 samaisen Litoraanisauman merkittävin liikuntosykli siirsi mm. 15m kerrallaan kallioperustaa 
venäläisten tutkiessa sauman alati liikkeessä olevaa päätä. Olen kuullut tästä yhdessä yössä 
tapahtuneesta tektonisen pommin silminnäkijälausuntoja henkilöltä jotka silloin asui tapahtumapaikalla. 
Jossa esim. Laatokassa mitattiin 15m järviseutusiirtymäiskupommi. Jotain tektonikan voimasta kertoo, 
että 2004 jättitsunaminkin kallioliikunta oli tästyä suomalaistektoniikasta osia tästä 8m! Kysyttävää alan 
tuntijalta? 
                           ------------ 
 
Hannu Tanskanen, 16 tuntia sitten Vastaa 
  
Niin Arto Lauri  
Tässä alla tunnetun suomalaisen geologin kommentti asiaan: 
Olkiluoto on toki lähellä Porin hiekkakivivajoamaa, mutta selkeästi sen eteläpuollella.  
Luultavasti pitkä rakenne, mihin kirjoittaja viittaa on ns. Estonia linja eli Ahvenanmaan eteäpuolelta 
Viron kautta aina Mustallemerelle kulkeva maantereinen transformisiirrosvyöhyke. Vyöhyke on 
geofysikaalislla kartoilla ainakin yhtä merkittävä kuin Pohjois- ja Keski-Euroopan jakava Teyssier-
Törnqvist (TTZ) vyöhyke. Sekin transformisiirros. Siirrokella on satunnaisesti joitain pieniä 
maanjäristyksiä.  
 
Tälle siirrokselle on kuitenkin Olkiluodosta matkaa toistasataa kilometriä. Joten eiköhän tässä ole 
mennyt puurot ja vellit sekaisin. Porin hiekkakivivajoama on hyvin vanha, eli prekambrinen, eikä sen 
yhteydessä ole mitään heikkousvyöhykkeitä eikä sen vaikutus ulotu Olkiluotoon. 30 vuotta sitten tutkin 
Itämeren alueen seismisyyttä, eikä Satakunnan alueella ollut vuoteen 1978 mennessä todettu kuin 
muutama pienen pieni järistys.  
Olkiluodon seismisyydestä ilmestyi 2007 Kaisa-Leena Hutrin väitöskirja ―An approach to 
paleoseismicity in the Olkiluoto (sea) area during the early Holocene‖ (ilmestynyt STUKin A sarjassa 
STUK-A222 / June 2007. Julkaisun saanee STUK:sta. 
                         ---------- 
 
28.03.2011 Vastaukseni 
 
(Keskustelu lähti tästä julkaisukopiostani): 
http://kuvaton.com/k/YOhP.jpg 
[img width=1280 height=1168]http://kuvaton.com/k/YOhP.jpg[/img] 
 
Niin. . .jos m i n ä kirjoitan maailman h u i p p u geologian professorin kanssa vuosikaudet tutkineemme 
ITÄMEREN ruhjevyöhykkeitä. Niin t u s k i n tarkoitan silloin varsinkaan Mustanmeren tutkimuksia? 
Onko ikäänkuin vaikeaa ymmärtää, ettei e s i m.  Mustalla merellä ole ollut 2km paksuja sataluokkaisia 
jääkausiruhjerikkoutumien jaksojaan? Posivan päägeologin kanssa aiheesta keskustellesamme hän m 
y ö n s i  tietoni oikeaksi ja alleviivasi kyseisen alueen nimeksi "Litoraanisen oseaanisen 
subduktiovyöhykkeen." 
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Ovelasti muuten kiersit asiasta pois keskeisimmänkin, ja miksiköhän? Että 2km jääkausivaipan alle 
kerääntyy noita epävakauksissaan suunnattomia tsunameja laukonutta mm. metaaniklatraattijäitä. 
Minusta kiistattomat löydöksemme 9 Rihterin Olkiluotoseutujen maanjäristyksistä ja kilometrin korkuisiin 
järviin ulottuneista juuri tästä johtuneet megatsunamit loistivat poissaolollaan hätärisukasassasi 
paniikkisi suuruutta.) Tuo mm. venäläisten 18m kerralla tapahtunut kallisiirros tässä Litoraanitektoniikan 
päässä vuodelle 1935 niinikään on p o m m i! Saati esim. muutama vuosi sitten alueella silvotut OL-2 
generaattoripedin irtomasalaukset ja pihamme satojen metrien maanjäristysssaumat Olkiluodosta 4k 
päässä itä- länsisuunnassa! 
 
Julkaisen tähän nyt kaltaisellesi aiheen amatöörille hiukan valaisevaa hyperestettyä materiaalikuvaa. 
Samalla voit kertoa m i k s i olette salanneet mm. systeemisesti Posivan kaikki yli 600m syvät 
porausreikätiedot. Joista löytyi kyseisen tektonisen subduktiovyöhykkeen massiiviset räjähdys- ja 
paloherkät metaanikaasutaskut Posivan Onkalotilan alta, öljyfossiiliesiintymät yms. ja ennenkaikkea 
oseaanisen merisedimenttisen tektonisen subduktiovyöhykkeen ruhjoutumasumaristeysten 
keskeisimmät todisteet. Hiipikö kalsea totuus pöksyihin. Vai vaatiko sisäministeriöt tällaiset 
systeemisalailunne. Yhtä kaikki sensaatiomaista kuvasarjaa suoraan mm. Mörnerinkin papereista: 
 
Tästä näkyy hyvin nykyään Eurajokialueelle ominaiset (1,8mm vuodessa yhä kohoavat) mm. 200m 
paksut tulivuoripohjien diabaasiylängöt.(TVO teki k a i k e n s a  tuhotakseen nämäkin tektoniset 
muistomerkkimateriaalit ennen kun ne dokumentoitaisiin!) Ja alueen 3kpl  erillistä tunnetttua 
subduktiovyöhykkeen tulivuorijaksotukset. Pinkki, ruskea väriset alueen laavanousemat ja 
halkeamadiabaasisaumoitukset Olkiluodon kiillegneissin mätäliejukkosedimenttikivessä. Kivessä joka 
Arevankin mukaan on niin huonolaatuista ja rakennuskiveksi kelpaamatonta. Ettei edes ranskalaiset 
kelpuuttaisi kotikiviportaisiinsa! Silti tästä käsiin murenevasta on OL-1 ja OL-2 kokonaan rakennettu. 
Mikä kammottavinta j ä y k ä s t i   laittomasti ultravaarallisesti peruskallioliikunroihin ankkuroituna! 
Ydinvoimalaitokset saisivatkin maailmalla h e t i  käyttökiellot, jos asiasta uskallettaisiin keskustella 
avoimesti!! Mutta suomessa hyvävelivoitelee ja noin. . .: 
http://kuvaton.com/k/YOpJ.jpg 
 
Tässä taas kummatkin ydinvoimalat silponeista tektonikkasaumoista silminnäkijän kylmää asemointia: 
http://kuvaton.com/k/YOpg.jpg 
 
Selvästikään e t  tajua mistä keskustellaan! Joten avuksesi perusoppia myös alueen jääkauden 
erityispiirteistä: 
http://kuvaton.com/k/YOpf.jpg 
 
Viimeisimpiä metaanitaskuja on räjäytellyt hyökyaaltojaan Itämeren suunnattomista (2km) paksuista 
fossiilisedimentaatiotaskuistaan ihan lähivuosinakin! Vaarat Itämeressämme ydinvoimalat tuhoaville 
tsunameille on siis olemassa a l a t i ! (Jami Jokisen palkittu Länsi- Suomi raportti 300m syvyyksien 
metaaniarkeista. Niinikää kannattaa lukea Posivan Onkalon luolastoista!) 
Asiaa on toki ydinrikostyyliin koetettu lakaista maton alle viranomaisväkivaltakoneistoin bannaamalla ja 
lehdistösensuroinnein kaikiallla maassamme, osin onneksemme onnistumatta: 
http://kuvaton.com/k/YOpn.jpg 
 
Litoraanitektonisaumasta parikin valaisevaa lisäkuvaa: 
http://kuvaton.com/k/YOp0.jpg 
http://kuvaton.com/k/YOps.jpg 
 
Olkiluodon kaasutaskuista ja lähistön kalliotektoniikoista puolestaan tässä: 
http://kuvaton.com/k/YOp9.jpg 
 
Posiva on kyllä löytänyt alueelle näinkin merkittävää lisääntyvää tektoniikkaa. Toki viranomaisterrorein 
ultrasalattua! Kuka Japanin näytöin edes yllättyy miksi! 
http://kuvaton.com/k/YOpV.jpg 
http://kuvaton.com/k/YOpM.jpg 
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Koska s e l v ä s t i k ä ä n et tunne koko alueen kalliotektonisista, saati sedimenttisistäkään aiheista 
paikan päältä mitään voisit tutustua alustukseksi vaikka erääseen seutukunnan tektonikkavideoomme. 
Oivallisen työparimme Vesa Noroviidan videointiinsa kuvaamana: 
http://www.youtube.com/watch?v=H56_rtQezrM&feature=related 
 
Tässä vielä mutama mielenkiintoinen sensaatiomainen kuvasarja niistä ultrasalatuista seutukunnan 
tektonisista luolastoista, joista kerroin aiemmin. Voitte mittasuhteistakin päätellä m i k s e i  tällaisia 
megapommikuvia uskalleta julkaista maamme k i i s t a t t o m i s t a  dokumentoiduista tektonisista  
luolastoista. Koska sisäministeriö estää demokraattisen sananvapauden vaarallisesta aiheesta kaikin 
tavoin: 
http://kuvaton.com/k/YOpZ.jpg 
http://kuvaton.com/k/YOpP.jpg 
http://kuvaton.com/k/YOpK.jpg 
http://kuvaton.com/k/YOpq.jpg 
http://kuvaton.com/k/YOpb.jpg 
http://kuvaton.com/k/YOpe.jpg 
http://kuvaton.com/k/YOpc.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YOpc.jpg[/img] 
 
Voisiko Olkiluodon tektoniikkaa näköjään täysin tuntematon kontaktimme hiukan valaista mielipiteineen 
ylläolevia tektoniikan kuvieni mm. sijaintipaikoja? Nimittäin t u s k i n tunistat näistäkään 9 Rihteriluokan 
tektoniikkapommien sijaintipaikkadokumenteistani a i n o a a k a a n ! Siitä yksinkertaisesta syystä, 
ettette ole tutkineet Olkiluodon lävistäneen Litoraanitektoniikkapommin vaikutusalueesta o i k e a s t i 
MITÄÄN! Tästä nimittäin  on kyse. Silkasta Suomen geologianne amatöörimäisyyksistä verrattuna 
vaikka jo Mörnerin edustamaan ruotsalaiseen vapaampaan tektoniikkaosaamisiimme. Koska ette edes 
ole h a l u n n e e t  ymmärtää seudun räjäyttäneestä jatkuvista geologian muutoksista mitään. Kun 
aloin pumpata kuviani netteihin ohi SUPO- kontrolerienne jatkuvan pimitysvyön. Ensimmäinen 
viranomaisvastauksenne olikin. "Eihän Suomesta, saati länsirannikolta kertakaikkiaan v o i  löytyä 
kuvan kaltaisista megatektonikoista kiistatta kertovaa dokumentaatiota! Kiellämme noitten levittämiset 
julkisuuteen kaikissa muodoissaan keinojamme kaihtamatta!" Mutta kas kun VOIN! Lisäksi kykenen 
osaajana myös näyttämään kaiken tämän löytämämme ja p a a l j o n  enemmän! 
 
PS. Ei kulunut kuin yön yli ensimmäisestä Magneettilehden julkaisustani. Kun aamulla 28.03 YLE radio 
pääuutisenaan  ilmoitti Posivalta pyydetyn kattavan selvityksen Olkiluodon seiutuun liittyvistä tektonista 
salaisuuksistaan! Kyllä näitä juttujani siis myös aletaan y m m ä r t ä ä  ja lukea nykynäyttöinsä ihan 
muikeaa tahtia. 
                  -------- 
 
US- blogin satoa 28.03.2011 
 
28.3.2011 12:59 Veli-Pekka Kortelainen 
 Valittettavasti kyseinen "aktivisti" on jäljillä, ja hänen tietonsa vahvistaa ensi kesänä Ruotsissa 
julkaistava Kuninkaallisen akatemian prof. emeritus Nils Mörnerin tutkimus, joka julkaistaan myös 
kirjana. 
 
Olen ollut itse Prof. Mörneriin yhteydessä, ja hän vahvisti asian. Litoraanisauma ulottuu Atlantilta 
Skandinavian ja Etelä-Suomen poikki Laatokan pohjoisosan kautta Pohjois-Venäjälle, ja aina Keski-
Siperian vulkaaniselle ylängölle. 
 
Ei tosin ole TVO:n vika, että menivät rakentamaan voimalan 1,7 mrd vuotta vanhan litoraanisauman 
reunalle. Se johtui siitä, että sauman olemassaolo salattiin viime sodan jälkeen samasta syystä, kuin 
YYA-aikana salattiin moina muitakin geologiaamme liittyviä asioita, koskien luonnonvarojemme 
rikkautta. Petsamon kohtalo kun opetti viisautta: "Ei miellä ole mitään arvokasta, pysykkää poissa!". 
 
Varsinaista olennaista syytä sille, miksi sauman olemassaolo salattin, en voi tässä kertoa, mutta motiivi 
oli tosiaan sama kuin 70-luvun alussa löydetty Kolarin 2. malmion (2,5 kertaa Kostamuksen malmion 
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kokoinen) ja Talvivaaran Nikkeliesiintymän salaaminen, strategisista, luonnovaroihin liittyvistä syistä, 
siis. 
 
Se saattaa kyllä lohduttaa, ettei yli 8 richterin järistyksiä ole Olkiluodon alueella ollut enää 7000 
vuoteen. Riski on silti valitettavasti olemassa. Se että kallioperämme on nyt vakaa, ei tarkoita että se on 
ikuisesti vakaa, joten ei auta kieltäminen. 
              -------- 
 
FissioPOMMIksi Japanista 
 
*US- blogistani 30.03-11 
 
30.3.2011 08:26 Jarkko Andolini uusi Whoa! 
Selitäpä nyt ihan yksinkertaisesti fysikaalisin kaavoin kuinka nämä miljardit tonnit ydinräjähdettä oikein 
räjähtävät. Sillä tokihan nämä sinun teoriasi noudattavat kuitenkin fysiikan lakeja vai kuinka? 
                   --------- 
 
Pekka Jauho, "Atomi- ja ydinfysiikka" sivu 268: 
 
"Jos merkitsemme jokaista polttoaineeseen termisenä absorboitunutta neutronia kohti syntyvien uusien 
nopeiden  neutronien  lukua kirjaimella n, tulee siis uudessa nopeiden  neutronien sukupolvessa 
olemaan kaiken kaikkiaan 5.10.1 
n'= n f, p e* Lf Ltn= k ääretön Lf Ltn 
 
Kriittisyysteho voidaan kirjoittaa myös kaavaan: 
I= k ääretön* *Lf* Lt 
              ------------ 
 
Yllä olemme ottaneet käyttöön suureen k ääretön, jota kutsutaan k a s v u t e k i j ä k s i  . 
Välttämätöntä jotta ketjureaktio voi tapahtua on luonnollisesti, että n'= n. Tällöin sanotaan miilua 
kriittiseksi. Jos n'< n, pienenee neutronivuo nopeasti ja miilu on  alikriittinen, jos taas n'> n, kasvaa vuo 
NOPEASTI ja miilu on YLIKRIITTINEN! 
 
Kriittiseksi miilu tällä edellytyksellä tulee silloin kuin miilun k o o n   ja HEIJASTIMIEN  määräämät 
suureet Lf ja Lt toteuttavat yhtälön. 
 
Samaa asiaa vieläkin yksinkertaisemmin kiteytettynä kuvin: 
http://kuvaton.com/k/YOX9.png 
http://kuvaton.com/k/YOXV.png 
 
Kun reaktorissa tapahtuu tämän STUK:n antamien tietojensa mukaan + tai - 2% tehotasonsa m u u t o 
s . Syöksähtää reaktorin polttoaine hitailla neutroneillaan uskoattoman rajuun 20 000 kertaiseen n o u s 
u t e h o n s a  pyrähdysr ä j ä h d y k s e e n. Jos EI ole tusinatyhmä poliisi- tai muu maamme haitake 
tajuaa kyllä näistä mistä On kyse. 
 
                      ---------- 
 
Arto hei 
*Tästä vaan kule yhä tykimpää matskua inessiiviin! Johan on muten k u m m a  
jos ei ala ydinkiimaisilta poliisipelleiltä virkaemaljit lohkeilla tätäkin  
lukiessaan!)) 
                      ----------------- 
 
Geopommi by TVO/Posiva konsortiot. 
 
Kiitos Paco alat olla ikään kuin "vainulla"! 
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Niin. . graniittihan EI pauku Olkiluodolla. Eikä koko seutukunnilla yhdenyhteisestä selkeästä syystä. 
Seutukunta kun EI OLE graniittia nähnytkään! 
 
Koska IAEA/ TVO /STUK / Posiva ja muut pellet ovat jättäneet asiaa t ä y s i n  tutkimatta niin kerrotaan 
sitten silminnäkijätutkijalta: 
 
"Olkiluotoseutu muodostui yli 2km syvään tuhansien km levyiseen oseaaniseen 
meripohjasedimentaatioon. Seutua leimaa maailman suurimman tulivuoriketjujen vyöt! 5 500m korkeat 
kymmenet alati aktiiviset tulivuorijonot peittävät k o k o  seutukunnan yhä! Subduktiovyöhykkeeseen 
tuhoutui kokonainen v a l t a m e r i! Olkiluoto on tämän tulivuorituhkien, merisyvänteitten 
kiillegneissinen MÄTÄLIEJUJEN LÖYHÄ ja huokoinen kidelamellikasojen 2000m paksujen orgaanisten 
sedimentaatioitten käsiin mureneva alustastaan IRTI oleva kuonakasa! Tektoniikat, satakunta jääkautta 
yms. on murtanut n. 600m syvyydeltään k o k o Olkiluodon saaren irti peruskalliostaan valtavissa 
tektonissa toistuneissa (yli 9 Richterin) niin tulivuoriräjähtelyjen, tsunamien , kuin toki 
tektoniikkamaanjäristyssarjojen mullistuksissaan!  
 
Seudulle on ominaista puolijalokiviset granaatteja sisältävät suunnattomat laavatuffien ja 
merisyvänteitten ns. mustien savuttajien jäänteet. Jopa kultaa on Olkiluodosta näistä muistien 
savuttajien raunioistaan löydetty! Alueella on mm. poikkeuksellisen runsaat maakaasujen ja 
orgaanisten öljysedimenttien, jopa kiintosuolasuonien reitittämät alati liikkuvat tektonisaumaristeilyt. 
Maailman syvimmän (1000m, kun Kuollut meri vain 420m), maanpäällisen tektoniikkaliikuntojen 
verkostot. Mistä nämä Suomen tektoniset pommit ovat saaneet energiansa? No nyttemmin Atlantin 
selänteen prässisliikunnasta  +5cm/v. Sadasta jääkausimurrokksistaan. Mutta ennen kaikkea tämä 
Olkiluodon Litoraanitektoniikkasauma on elimellistä perua 10 000 000v y h t ä j a k s o i s e s t i 
keskeisestä Siperian maailmanhistorian rajuimmasta tulivuorilaakiotoiminnoista! Kun tämä tapahtui, 95 
% maailman eläimistöstäkin kuoli sukupuuttoon. Kuvitelkaa Olkiluoto on k e s k e i s e l l ä  paikallaan 
suhteessaan  näitten tulivuorilaavalaakioiden rauniosaumoihin!" 
 
Koetin saada kuvattavakseni Posivan Onkalosta a i t o a kiillegneissihilsekiveä. Mutta minua kiellettiin, 
jopa uhattiin! Tätä Arevankin mukaan rakennuskiveksi kelpaamatonta mätäliejukkosedimenttikiveä EI 
SAA KUVATA, SAATI JULKAISTA otoksin! No siispä "v a r a s t i n surutta henkeni kaupalla" tarvittavat 
materiaalit ohi tuiman vartiointiensa! Tässä maailman ensi-illassa sitten voitte hahmottaa m i k s i  
Posivat tekee k a i k e n s a , ettei totuus jo n y t romahtelevien Onkalokattojensa kivilaaduista  leviäisi 
laajempaan tietoisuuteen. TVO vaatii nyt jopa kevyen liikenteen sulkemista luolan viereltä olevalta 
satamatieltä. Koska 420m syvyydessä katto painuu nyt JO alas. Ja muutamia luolassa onkin sen takia 
JO KUOLUT ja vammautunut!! Mutta salauksen omertat sisäministeriö pitää tarkoin lukossa! Koska 
vaalilahjusrahoitukset yms. virkaporrasvoitelut on maamme ydinturvallisuutta oleellisesti tärkeämpiä! 
http://kuvaton.com/k/YOXS.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YOXS.jpg[/img] 
 
400- kertainen mikroskooppisuurennos samaisesta öljyisenliukkaasta mätäliejusedimentaatiosta: 
http://kuvaton.com/k/YOXJ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YOXJ.jpg[/img] 
 
Kerroin yllä, että Olkiluodossa on vuosimiljoonia moukaroinut oseaanisen merilaatan ja mannerlaatan 
välinen subduktiojaksotukset. Sen todistaakseni voin teille. Niin t o k i  maailman ensi- illassa näyttää 
Olkiluodosta salaa kaivelemiani sunnattomia tuumaluokkaisia puolijalokiviin kuuluvia GRANAATTEJA. 
Näitä muodostuu v a i n suunnattomien tulivuorijaksojen kestettyä vuosimiljoonat tauotta.  
http://kuvaton.com/k/YOXH.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YOXH.jpg[/img] 
 
Lisäkseni t o k i  näistäkään SUPO:n tarkkaa tarkemmin salaamista löydöksistäni ei i k i n ä ole annettu 
kirjoittaa rivin riviä. Poliisimme, GTK yms.  on tunnetusti niin korruptoitu. Ettei minulle ole annettu 
pienintäkään mahdollisuutta, lehdistötilaa, TV:tä , saati muuta kanavaa kertoa uraauurtavasta 
pioneerityöstäni ja mitä olen alueelta TVO:n jatkuvien vainojen uhalla kyennyt kaikesta huolimatta 
löytämään. Kerron TVO on estänyt jopa rannoilleen tulot ja metsissäänkin käynnit poliisilakiensa 
tekaisemin ja s u u r i e n  uhkaukaasisakkojensa avulla. Laittomin sähköteurastusaitojensa ja 
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konetuliasein kulkevin vartija- armadoinsa! Jopa merivartiostoa myöten mobilisoiden vainoaa jopa 
alueen merillä uteliaat poistaen tarkoin! Joten on s u u n a t o n t a riskihakuista  uhrimieltä vaatinut, että 
voin näitä megalöydöksiäni seutukunnilta teille ylipäätään edes n y t näyttää! 
 
 
 

713. Fugushima III. 
 
Osa III 
 
Suomessa Fukushiman onnettomuuden yhteydessä kirjoitti Länsi- Suomen kaltainen ydinlobbarien 
kansoittama lehti. Suomessa ei ydinvoimalan räjähtämiseen maassamme pakoteta työläisiä moisiin 
vaarallisiin töihin.  
 
Turun- sanoma ekstra puolestaan 26.3.2011:" Kun ensimmäinen räjähdys tapahtui, työläiset kuulema 
sanoivat, että he haluavat paeta tehtaalta. Mutta hallitus raivostui tästä ja totesi, että heillä ei ole 
oikeutta poistua sieltä Rie Ishikawa." 
 
*Mikä sitten o n  totta ja mikä tarua? Ennen kaikkea miksi asiasta halutaan antaa näin toisiaan polkevaa 
disinformaatiointia? Syy on toki selvää. Ydinvoimaloihin halutaan lisää kiivaasti lisää hengestään 
piittaamatonta työväestöä. Olen itse kuulunut tuohon ydinteollisuuden "tykinruokaan". Siksi tiedän 
tarkoin mistä on kyse. TVO on asentanut voimaloittensa alakerran lasi-ikkunoihin mm. konetuliaseita 
superkestävää 5cm paksua lamelloitua panssarilasia. Asentanut voimaloittensa oviin lisäksi Vuojoelta 
toimivin SUPO:n karhuryhmäläisvoimin ja Helsingin Eduskunnasta asti sähköisesti kaukosuljettavat 
sähkösalvat. Joita olen itsekin joutunut useita kertoja mittailemaan ja koestamaan. Olen kertonut 
aiheesta jo useat kerrat maailmalle julkisuuteen. Kun näistä kirjoitin. TVO vastasi juttuihini uusimalla k a 
i k k i  kalliit kaukolukittavat optisin kvartsilinkkikaapeloinnein ohjaamansa sähkösalpasysteeminsä e n t 
i s t ä  kalliimmilla ja rajuimmilla erikoissalpalaitteistoillaan!Uhmaukaasti sisäministeröstä heti sataan 
kymppiin! Kun näin alan tuntijasbesialistina asian julki uskalsin tuoda! 
 
Siksi TVO on tapansa mukaan tosiaan kuulema rajusti nyttemmin vahvistanut juuri näitä mm. 
sähkösalpojaan. Ai miksi ne ovat ylipäätään olemassa? Jotta ydinkatastrofin jälleen kerran sattuessa. 
Kukaan ydinvoimalalle vereslihalle itsensä myynyt ei pääsisi kohtaloaan pakoon! Ystäväni, kuulit ihan 
oikein pakoon! Siksi alakerran panssarilasien vieriltä TVO poistatti jopa raskaat tuolit, metalliset 
vaahtosammuttimet ja lakisääteiset mm. palokirveet. Kuulema jopa ylipuhumisriski että voimalan 
ovinpielien vuosikymmenet sielä aiemmin istuneet porttivahdit hädän hetkellä aukaisisi panssariovensa, 
heidät poistettiin IAEA:n Cekuritaksen toimena! Syyksi TVO:n johto tähän kaikkeen  barbariuteensa 
tylysti ilmoitti haluavansa estää henkilökuntansa paot kriittisissä tuleviksi tietämissään  
ydinkatastrofeissaan! Nyt Japanissa tämäKIN IAEA:n kansainvälinen tarkoin salattu lakikäytäntösalailu 
todistuu! Aiemmin esiin tuomani kalsea fakta todistettiin: "Ydinorjat tapetaan vaikka hallituksen 
pakottamana tuhoutuvissa ydinvoimalassaan kuolemaansa mitä julmimmin.  
 
Ydinala siis EI halua jättää mitään valinnanvapautta. Vaan haluaa tarkoin varmistaa, etteivät 
säteilytuhoja kauhistuneina todistavat ydinorjat pakene. Saati lavertele näkemistään käsittämättömän 
raa'oista kuolettavan julmista tuhoista. Kuvitelkaa miten tuhannet ydinorjat vaativat päästä pakoon 
ydinkrematorioistaan autoilleen ja pakoon. Suomen ylin hallinto, kuten nyt Japanista komentaa 
valmiuksiensa konepistoolinsa JO NYT omistavat Cekuritaksen ydinturvan SUPO- 
erikoiskarhuryhmäläiset riviin ampumaan k a i k k i ydinvoimalatuhoistaan pakoa yrittävät! Eikä 
tässäkään toki kaikki. TVO:n rannoille levitettiin 10 000V ja 3,5m korkeat kolminkertaiset silpolangalliset 
sähköteurastusaidat yltympäriinsä. Laittomiahan nämä, mutta kuka uskaltaa kyseenalaistaa TVO:n 
terroria maassamme? 1940- juutalaisten tuhoamisleireistäkin tutuilla laitteistoillaan TVO haluaa v a r m i 
s t a a , ettei TVO:n henkilökunta karkaa pakoon edes meren kautta esim. uimalla! Jaa mutta y k s i  
poikeus toki on ylijohdolle! TVO:n hallintorakennuksesta itään on y k s i  aitojen suojaama 
helikopterikenttä. Josta pääsevät ydinalan päärikolisjohdot mukavasti yksityislennoillan tekojaan 
turvaan! Tämä jos mikä aukenee karmeimpana ydinrealiteettina, mitä ollla ja voi! 
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                     --------- 
 
Asiantuntija luokittelee Fukushiman samalle tasolle Tšernobylin kanssa  
  
Ydinturvallisuusasiantuntija Helmut Hirschin Saksan Greenpeacelle tekemä raportti toteaa Japanin 
ydinkriisin päästöjen olevan tasolla, joka pitäisi luokitella kansainvälisen ydinonnettomuusasteikon 
(INES) vakavimmalle eli seitsemännelle tasolle. Tälle tasolle on aiemmin luokiteltu vain Tšernobylin 
ydinonnettomuus vuonna 1986.Hirschin arvio pohjaa Ranskan säteilyturvaviranomaisen (IRSN), 
Itävallan hallituksen meteorologian ja geodynamiikan instituutin (ZAMG) julkaisemiin tietoihin. Arvioon 
vaikuttivat erityisesti selvitykset tiedot jodi-131:n ja cesium-137:n korkeista päästöistä maaliskuun 11. ja 
23. välisenä aikana. 
 
 "Olisi tärkeää, että Japanin viranomaiset, ydinvoimateollisuus ja IAEA lakkaavat vähättelemästä 
radioaktiivisen saastumisen uhkaa ja alkavat sen sijaan välittää selkeitä ja rehellisiä tietoja terveyteen 
kohdistuvista riskeistä suojellakseen ihmisiä," sanoo kansainvälisen Greenpeacen 
energiakampanjoitsija Rianne Teule. 
 
"Viimeisen kahden viikon tapahtumat ovat voimakas viesti hallituksille ympäri maailmaa. Ydinvoiman 
aika on lopussa, nyt on aika siirtää investoinnit energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan." 
Englanninkielinen käännös Helmut Hirschin raportista löytyy osoitteesta: 
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Fukushima--INES-scale-rating/ 
 
Lisätietoja: 
 
Rianne Teule, energiakampanjoitsija, Greenpeace International, +31 650640961 (englanniksi, 
hollanniksi, ranskaksi) 
Jehki Härkönen, energiavastaava, Greenpeace Nordic, 040 197 2620 (suomeksi) 
Juha Aromaa, viestintäpäällikkö, Greenpeace Nordic, 050 369 6202 
 
Sekä Japanin viranomaiset että IAEA ovat luokitelleet Fukushiman onnettomuuden INES 5:ksi, eli 
onnettomuudeksi, jolla on "laajempia seurauksia". Luokituksella on kolme pääkriteeriä: radiologiset 
vaikutukset onnettomuusalueen ulkopuolella, radiologiset vaikutukset onnettomuusalueen sisällä ja 
turvallisuustoimien häiriöt. Arvioitaessa vakavien onnettomuuksien luokkaa (luokat 4-7), laitoksen 
ulkopuoliset radiologiset vaikutukset saavat keskeisemmän merkityksen. 
 
Tšernobylin onnettomuudessa vaikutus ulottui vain yhteen ydinreaktoriin. Fukushimassa on ilmennyt 
pahoja vaikeuksia neljässä reaktoriyksikössä. Hirschin tutkimuksen mukaan kaikkien Fukushima 
Daiichin päästöjen yhteisvaikutus on yhteensä kolmen INES 7 -onnettomuuden verran. 
Ydinonnettomuus täyttää INES -asteikon vakavimman luokan ehdot, jos päästöjä kertyy enemmän kuin 
määrä, joka vastaa pari kertaa 10 000 terabecquerellin edestä jodi-131:tä. Ranskan 
säteilyturvaviranomaisten (IRSN) varovaisten arvioiden mukaan 22.3. mennessä Fukushima Daiichista 
oli päässyt yhteensä 90 000 terabecquerelliä jodi-131:tä ja 10 000 terabecquerellisä cesium-137:ää.  
 
 Cesium-137:n määrän vastaavuus jodi-131 -päästöön voidaan arvioida kertomalla sen määrä 
neljälläkymmenellä. Näin ollen päästön suuruus vastaisi yhteensä noin 490 000 terabecquerelliä jodi-
131:tä. Jokainen neljästä reaktoriyksiköstä on tuottanut yksin enemmän kuin 100 000 terabequerelliä 
jodi-131:tä vastaavan määrän. 
 
 Raportin tehnyt tohtori Helmut Hirsch on toiminut ydinvoimaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä 30 
vuotta. Hän on työskennellyt mm. Itävallan hallitukselle sekä Saksan osavaltioiden hallituksille. Hirsch 
on ollut vuodesta 1990 lähtien jäsen Itävallan ympäristöministeriön ydinvoimaneuvonantajien ryhmässä. 
Viime aikoina Hirsch on valvonut Itävallan puolesta Tsekin Temelinin ydinvoimalaitosta. Hän on 
jäsenenä myös OECD:n ydinvoimajärjestöä NEA:n asiantuntijaryhmässä. 
--  
Juha Aromaa 
viestintäpäällikkö - informationschef - Communications Manager 
Greenpeace Nordic, Helsinki 
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                    ---------- 
 
Voisitko laittaa vain tuon alla olevan otsikon ja linkin siihen sinun  
omaan viimeiseen puheenvuoroosi? 
 
Terv. Anja 
 
Modélisation de la dispersion des rejets radioactifs dans l‘atmosphère à l‘échelle globale 
 
http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/irsn-meteo-france_19mars.aspx 
                            ---------- 
 
28.03.2011 Fugushimapäivitys. 
 
SirHenri RistiSinna StarwhispererShaman 
Tervehdys, tänään on viimein virallisesti nostettu Japanin ydinonnettomuus INES 7-luokkaan 
 
[:] Media ja STUK salaavat tietoa Japanin ydinonnettomuudesta: Suomessa on säteilyvaara! [:]  
sirhenriristi.puheenvuoro.uusisuomi.fi 
                     --------- 
Fugushima on järjestyksessään numero 13. Kun lasketaan maailmalla sulaneitten reaktorien 
onnettomuussarjaa. Englannissa on sulanut useampia, mm. USA, Ranskaa, Venäjää ja tällaista näkyi 
lukemassani listassa. Ehkä ennennumero ydinrikollisille jo viimein? 
                      ----------- 
 
Päivitys US- blogi 29.03.2011 
 
29.3.2011 18:27 Veli-Pekka Kortelainen Fukushima. Japanin maanjäristys, tsunami ja ydinkatastrofit 
nimittäin ovat yhteensä supistaneet Japanin ydinvoimalla tuottaman sähkön tuotantokapasiteettia 
viidenneksellä. Kuten aiemmin kirjoitin, tusina ydinvoimalaa 58:sta on poissa linjoilta. 
              ------- 
 
Pu-239 palaa Fugushimassa. 
 
Aseiden riisunta Start- paketteineen ajoi maailman ydinteollisuuden syliin valtavat määrät puhdasta 93 
% uraaniasekärkiä maailmalle. Ranskan le Havren satamaan kerääntyi suunnattomat määrät tätä 
maailman pelätyintä ainetta, mitä ihmiskunta on ikinä tehnyt, vaikkei se edes säteilisi lainkaan. Ratkaisu 
oli klassinen ja tyypillisen ranskalainen. Sekoittaa tätä puhdasta tappajaa vähin äänin salaten MOX 
kierrätyspolttoaine- erien joukkoon. Japani oli Suomen lailla mitä mielettömin kohdemaa ostamaan tätä 
näkemällä tappavaa reaktoreittensa polttoaineiksi. OL- 3 hanke onkin ensimmäinen puhtaan 
plutoniumin polttoon suunniteltu epävakaan palamalimiitin hirviö Eurooppaan. Mutta enenkaikkea 
Japanissa k a i k k i nyt esim. Fukushimassa palavat 6 reaktoria otettiin uhriksi. Iloisesti siellä palaa 
myös Ranskan plutoniumjätetunkiot. (Viimeisin Japanin päivitystieto kertoi 12kpl reaktorin olleen jo 
palasina ja poissa sähköverkosta.) 
 
Japania kiinnosti toki plutonium myös salaisien ydinasetuotantojensa antamien mahdollisuuksiensa 
takia Suomen Ol-3 hankkeitten lailla. Ranska on nyt avainasemassa se maa joka toimittajana t i e t ä ä  
montako miljoonaa kiloa Japanissa on raakaa fissioräjähdystään hakevaa 1000- kertaa 
perusuraanipolttoainetta vaarallisempaa Pu-239 plutoniumlataustaan. Siksi Japani päästää paikalle 
vain Ranskan ydinasetuntijoita. Kertomaan salaisista arkistoistaan, viimein Japanin valtiolle m i t ä  ja 
paljonko plutoniummassaa on oikeastaan palamassa holtittomasti. Koska kyseinen polttoaine tosiaan 
ON Arevan sinne ujuttamaa tappavaa OL-3 sisarlaitosten plutoniumlatauksia. Paloja EI kyetä lainkaan 
hallitsemaan, saati ymmärtämään niitten täysin poikkeuksellisen rajuja hyperaggressiivisuutta. Areva 
syyn siis tietää ja kertoo tällöinkin vaikeasti kun pahin on näkemässämme tapahtumassa. 
 
USA alkaa pikku hiljaa ymmärtää mitä suihkuvirtaukset rannoilleen nyt syytää Fugushimasta. 
Kalifornian laaksoihin chemtrailerien lentokoneet on keinotekoisesti myrkyttänyt Jo 3 viikoa tauotta 
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keinotekoisen sadeseinämän plutoniumin alasadattamiseksi. Sinne Kaliforniaa nyt uhrataan, Pu-239 
lastiaan mätkien surutta parhaimpiin vilja- aittoihin maailmassa. USA:ssa pelätäänkin tästä syystä 
elintärkeitten tulevien satojen kuorruttavan plutoniumtappajapilviin. Katastrofi on tuhoamassa 
maailmalta siis sekä sadot, että juomavedet maailmankaikkeuden ylittämättömässä ydinkatastrofissaan 
jo nyt! On vaikea edes tajuta mitä olisi tässä epätoivossa tehtävissä. Interpol sitä vastoin tekee 
kaikkensa estääkseen globaalin ydinpaniikin t i e d o n  liikkeelle lähdön. Mutta käytännössä turhaan. 
Japanin reaktoreita jäähdytetään hallitsemattoman täystuhonsa jatkuessa seuraavat 40v. Joten 
ilmakehäämme alati vuotavien Pu-239 tonnistojen ongelmat kasvaa päivä päivältä yli sietorajojensa 
megatuhokertymiksi globalisti.  
 
Kriittisen plutoniumräjähdyksen syntyyn tarvitaan tuskin 10kg enempää raakaa plutoniumsulaa 
sopivana pyöreähkönä pallosena. Palavia reaktoreita ei luonnollisesti siksi voida edes peittää. Koska 
peiton lisämassat sekä puristaisi kiinailmiöivän Fugushiman plutoniumpolttoaineen tiiviiksi massaksi, 
suoraan räjähtäväksi plutoniummegapommiksi. Lisäksi peittäminen lisäisi rajusti neutronivuota 
"peilaten" takaisin itse Pu- massaan. USA on vihjaillut, että reaktorit pitäisi atomipommein räjäyttää 
palasiksi, ennen kuin kriittinen massa vääjäämättä sulaa toimintatilaansa. Japani on todellisuudessa 
vapaassa pudotuksessaan, koska keinot toimia ovat asiatasollaan l o p u s s a !  
              ----------- 
 
Henri Ristin blogipäivitys 29.03.2011 
 
LUETTELO tiedossa olevista itärannikon  ‗tsunami‘ reaktoreista: 
Luettelo Pohjoisesta Etelään, rannikolla: 
 
- Tomari 1,2,3, Hokkaidon saari 
- Ohma, J-Power, rakenteilla 2014, mox 
- Higashidori (Yksi toiminnassa, 3 rakenteilla) 
- Rokkasho, Uraanin rikastulaitos, (Tsunami tuhon jälkeen diesel generaattorien varassa) 
- Onagawa, 3 reaktoria, ydinjätealtaita 3-9 (Huom. Onagawan kaupunkia ‗ei enää ole‘… 15.3 tulipaloja, 
hälytystila – sitten uutispimennys) voisi olla max 4800 tonnia jätettä 
- Namie Odaka (Rakenteilla, Fukushima ? ) 
- Fukushima Daichii, 6 reaktoria, 7-20 ydinjäteallasta. Tokio Electric ilmoittaa sisällöksi 2100 tonnia + 
1200 tonnia; Todellinen sisältö voisi olla maksimissaan 9600 tonnia radioktiivista jätettä. 
- Fukushima Daini, 4 reaktoria, altaita 4-12, voisi olla 6400 tonnia jätettä 
- Tokai 3 reaktoria, altaita 3-9 (lähimpänä Tokiota) voisi olla 4800 tonnia jätettä 
- Tokai: ―Tutkimusreaktoreita‖; JRR-1No.1, sulj.), JRR-2, sulj., JRR-3, JRR-4, JPDR (Japan Power 
Demonstration Reactor, sulj.)  
- Hamaoka 4 reaktoria[/b] altaita 4-12 (Tokion eteläpuolella) voisi olla 6400 tonnia jätettä 
 
Maximissaan tsunami-varastoissa voisi siis olla 320.000 tonnia jätettä!  
                     -------- 
 
Liikaa loksahtaa paikoilleen  
 
*Liian paljon ja liian näennäissatumaisesti maailmamme etenee. Sinikka KSM tiedefoorumissaan kirjoitti 
miten toteutettiin globaalimaailmalliset sikanuhakamppanjat. Nyt alkaa hurjasti näyttää jopa m i k s i 
tällaisia maailmanlaajuisia ennakoitiin? 
 
NiinPÄ Sinikka hyvä! 
 
Tulee itkusilmäiseti mieleen, että nyt se vasta KOKEILUT sitten alkaakin kun ydinkeisarimme saivat 
megasikapiikit auki Fugushimasta asti! 
 
Tässä alkaa tuntumaan miten tuo sikanuha ajettiin alustukseksi sille. Etä kohta pitää k o k o  ihmiskunta 
sterilisoida säteilyn kyllästämään maailmaansa. Siirtää k o k o suvunjatkamisen laboraatioiden 
mekanismit valtion tarkkaan kontroliin turvaan ties minne Kuuhun. Ja oi voi. . ! 
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Koska, kuten tiedämme tunnet asiaa vallan mahtavasti. Voisitko kartoittaa meitä vaikka siitä väitteestä, 
miten Fugushiman megagikakatastrofiaan tarkoin ennakkoiden IAEA vaati "kokeilun" siitä miten tämä 
säteilymutaatioaallot jatkossa simuloivat koko globaalin kansanmassojen sterilisaatiokemikalisoinnin 
koeajot. Tämä siis tähtäsi harkitusti ennakkokokeiluun siitä miten kansaa saataisiin sterilisoitua 
miljardein!? 
 
Juu hei t o k i  tiedän, että kuulostaa jopa ydinhirmuhallinnoltamme tehtynä paksumman magaaberilta. 
Mutta JUURI näinhän ydinrikolliset sen suunittelikin! Että saataisiin  maailmasta pois HEIDÄN 
haluamansa kuulema 6miljardia liikakansoitukselta. Sikanuha oli siis "pilotti" . Ja nyt kun hyvään 
rykäisyyn päästetty massivinen plutoniumsterilisaatio etenee kiivaasti päämme päällä. Ei tarvitse 
magaberiuksiaan edes epäillä. Ydinrikolisille IAEA herroilehan sopii mikä t a h a n s a 
kansanharventamistapa. Kunhan se tehdään A/ Rahvaalle. B/ Poliisi/sotilassuojattuna. C/ 
Ydinvoiminsa! 
               ---------------- 
 
Pier ja Japani, entä sitten? 
 
Pier Cousteau katsahtaa dikittejään vilkuttavaa herätyskelloaan bungalowinsa päällä. Ei, ei kyseessä 
ole kuitenkaan se kuuluisampi punapipoinen ranskalaissukeltajan sukulainen. Ei vaikka Pier kyllä 
virnettä tästä vääntäen muistaa käyttäneensä sitä iskurepliikkinsä kikkanaan päästäkseen tuttavuuteen 
kohtaamansa ihastuttavan japanilaisen porttivahtikaunottaren kanssa jutellessaan. Aikiso muuten 
nimeltään, pyrkien silmiensä lumoon. Pierin ilme vakavoituu, suorastaan synkistyy. Hän pääsi Japaniin 
5kk sitten insinööristipendillään. 
 
 Maahan jonka monet tietää vieneen sydämensä puhtauden ja harmonisen kauneuden maana. " Menet 
sinne Japanin Fugushimaan oppiaksesi mieheksi. Me Arevan johdossa vakain tuumin uskomme atomi 
Annen oppeihin. Raakaan plutoniumtalouteemme ja aiomme opettaa tämän jaloista jaloimman asian 
myös sinulle!" Pierin osastonjohtaja oli jo eläkeikää hakeva pyylevänpyöreä Jen Claudaud. Eikä kun 
toki ihan mukava mies. Jossei punanenäisyydestään välittänyt. Ryyppykierteessään oikea pentele. . No 
mitä näitä muistelemaan. Arevan ydinalan kouluttautuneista insinööreistä ja DI miehistä ei juuri 
urapaineissa muuta löydykään kuin vähintään tuurijuoppoja. 
  
Tuska riipaisee heräämistään odottelevaa Cousteau. Kun hän muistaa miten hyvin olivat suhteet 
alkaneet vakiintua osaston B7 porttivahtityttönsä kanssa. No alkukielivaikeuksien jälkeen toki. 
Sydäntään riipaisi kun hän rullaa muististaan menettämisen tuskanaallon. Kun 3.11 tsunami tuli. . 
.kaikki hänen ydinoppiensa illuusiot katosivat hetkessä. Kaikki, tosiaan kaikki se mitä hän oli oppinut 
ydinvoiman moni- ilmeisistä turvallisuuksista porattiin kuin mätä hammaslääkärin tuolilla hermoherkästä 
hampaastaan! Bum! Bum! Bum. . .loputtomana nuhana hän muistaa seuranneensa miten 
räjähtämättömäksi väitettyjen näki omakohtaisesti räjähtäneen. Hän muistaa sen karmean hetkensä. 
Kun soitto evakointikäskyyn tuli. Hän oli kuin unessa silloin. Aikisolle oli tullut tuima sotilaallinen 
komennus jäädä toimenkuvaansa töihin suoraan hallitukselta:" Yksikään japanilainen ydintöissä oleva 
EI saa jättää työpaikkaansa vaikka mikä tulisi!" 
 
 Saman päivän illalla Tepcon ympäristölle jämähtäneet tiesulut, sotilaat, helikopterilaivueet, 
konetuliaseineen, räksyttävine koirineen. . Ei kaikki tämä japanilaissäntillisyys oli aivan liikaa Pierin 
kyynelehtivälle mielelle. Aikisoltaan hän oli saanut vain hätäisiä tekstiviestejä ja ainoastaan yhden 
itkunsekaisen puheviestin. Siitä, miten elämä jättää tytölleen niin rakkaan luonnonkaunista 
Fugushimaansa. Vain pierin rakkaudentoivo jätetään sinne idulleen. Niinhän lyöty mies huokaisee 
kaihoisana. Hänen isänsä oli leikillisesti varoittanut kohdemaataan Japania etäiseksi unikuvaksi joka vie 
sielun ja sydämen. Mutta viime päivinä Pier oli tajunnut, että se voi viedä myös ruumiin, tahdon ja jopa 
halun elää! 
 
Aikison viimeinen viesti oli lohduton. "Rakas Pier. En usko että enää koskaan näemme toisiamme. Olin 
juuri aukomassa voimalan numero 3 runneltua sivuovea 234 ja näin verta, tuskaa, ja kuolevia. Pier 
rakas pakene kun vielä voi. . ."Yhtäkkiä puhelu oli karahtanut poikki. Itse asiassa yhtään puhelua ei sen 
perään koko ydinvoimaloitten 30km säteeltä ollut kuulema tullut viimeiseen 3 vuorokauteen. Japanin 
hallitus ei pelkästään ole alkanut sensuroimaan TV:tä. Vaan niin netit, radiot, kuin kännykätkin on 
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systemaattisesti kammoa kantaen suljettu. Yhteydet ulos maasta on täytetty hömppäfilmein tai mustalla 
kuvaruuduilla. Pier ei saata ymmärtää miksi kaikki salailujen paljo?  
                   ------ 
 
Osa II 
 
Niin miksi Pier ranskalainen Arevan kolmannen vuosiluokan kvanttiydinfysiikan stipendiaatti ylipäätään 
ON tässä Jumalan lisääntyvästi hylkäämässä maailman suurimmassa ydintuhojen loukussa yhä 
ansassaan? Sitä hänkin ihmettelee. Mutta kun tsunmamikauhut iski. Arevalta tuli tuikea ilmoitus. Ettei 
Japanin hallitus päästä k e t ä ä n  ydinvoimalan lähistöllä ydintöitään tekeviä 35km saartorajojensa 
ulkopuolelle! Ei Pier ole mikään tyhmä. Hän tosiaan tiesi, että tsunami tappoi liki puolet Fugushiman 
ydininsinööristöstä. Tässä tukalassa tilanteessaan Japani raatelisi vaikka viimeisenkin saarensa 
ydinosaajan lauhduttamaan tuota maailmanlopun julkeaa ydinpetorivistöään. Edes  Cousteu ei uskalla 
arvata pitääkö edes 27kpl tuhoutuneesta ydinvoimalasta hiiskuen kerrottu pommitieto kaiken sisällään. 
Tuskin, mutta. .  
 
Samassa riipivä kellonsa herättää. Aamuviini ei maistu. Kuivunut patonki on opiskelijanuorukaiselle 
puuta. On stibendiaatti toki yhä komeutta uhkuva nuorukainen. Mutta jo nyt alkavat paineet näkyä 
mustana huolimattomana sänkenä kasvorypyissään. "Taas jääkaapissa on viimeiset pullovedet. Pitää 
yrittää hakea sitä jostain. Edes mustasta pörssistä." Lamppukaan ei pala, koska aamuisin sähköt ovat 
tuntikaupalla poikki. Polttoainetta ei saa 100km säteeltä Fugushimasta. On käveltävä. Ennen niin 
vilkkaalla ja kirsikan kukkiaan odottelevalla kadulla on suorastaan kuolettavan aavemaista nykyään. 
Vaikka ollaan tosiaan yli 35km päässä Fugushiman hirveyksistä. Juuri mikään valtioinfrasta ei enää 
pelaa. Eilen patteriradiostaan hän kuuli, ettei edes hanavettä saisi liian plutoniuminsa takia käyttää 
enää, ei edes ihonsa pesuun! 
 
 "Hyvää päivää kauppias Ariko san. Saisinko kivennäisvettä ja pari patonkia ja. . "."Pier san kyllä tietää 
tekojensa kansamme tuomiot. Arevan takia ei leipää, ei kivennäisvettä. Kelpaavatko 
ydininsinöörioppilaallemme viimeiset pullovedet? Jotka säästin lapsemme pesuvesiksi? Hyvä laatu, 
mutta imeväisemme kärsii jos nämäkin myyn!" Bier parka tuskin voisi selvempää japanilaisten ansaitun 
ydinvihan tuottamaa ulosheittämistään liikkeestä enää kohdata. Alta kulmiensa vihaansa hilliten 
samuraimaisesti,  luimiva kauppias. Se on jotain sellaista, josta Arevan intomielinen 
ydinkannattajakunta ydinplutoniumkauppamiehineen eivät häntä osanneet ennakkoon varoittaa. Pier 
päättää totella intuitioitaan ja kapuaa takaisin vaienneelle kadulle. Sähköt sentään näyttää palanneen 
loppupäiväksi kaduille.  
                ------ 
 
Osa III 
 
Pier kiirehtii tuulipyörteilyn saattelemana kohti vankila-asuntoaan. Peltikatolla ropsahtaa. Puistopuissa 
viehkosti suhahtaa. Sadetta enteilyt vire tuo tuntumaansa iholle. Yhtäkkiä Pier suoraan huutaa 
tuskastaan! Silmä ei saata uskoa mitä käsi jo sykkien tuntee. Paksunkosteat valumakranssit takin 
hihasta nostattavat palopaukamat ranteisiin! Kauhusta kalpeana kvantti-insinööri hakeutuu juuri ja juuri 
ennen kovaa sadekuuroa kotirappusiinsa. Kuolema katsoo häntä hihansuustaan! 
 
Miespolo ei enää hallitse ajatusjuoksuaan. Hän kiitää tuulispäänä asuntonsa. Ottaa videokameransa 
esille. Kontaktoituu oppimallaan salasanalla USA:n erään koodatun satelliittilinkin kautta. Tavoilla, joita 
ei Japanin valtiollinen poliisi ole vielä ehtinyt sulkea. Yotube vetkutellen aukaistaan samanaikaisesti 
jossain kaukana Kanta-Hämeessä. Ruutuun rullautuu kalmankalpeana joku Pier Custeau: 
 
"Jos joku voisi välittää viestini omaisilleni! Tämä voi olla viimeinen kerta kun maailma kuulee siitä 
tilanteesta johon Japani on kuolemassa. Juu, juu asun opiskelijaboksissani 35km päässä Fugushimasta 
lounaaseen. Välittäkää rakkaimmilleni viestini. Kuka tämän sitten näkeekään? . . Katsokaa näitä 
surrealistisen punehtuneita käsiäni, k a t s o k a a  näitä! Tuskan ikenöimiäni!" . . . Huomaatteko miten 
niissä viiltelee palovammoja! Olin juuri äsken pienessä paikallissateessa. Meillä täällä Japanissa 
kuollaan JO kaduilla! (Ääni kohoaa elämisensä kiihkonnkaipuunsa terssiin. Kauhu o n  läsnä miehen 
jokaisessa tramaattisimmissakin huultensa liikkeissä. Niin koruttomana, niin suorasukaisen karkeana. . 
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) Eilenkin näin huoltojen alati kasvavassa puutteesta kertoillen kadulle kuolleita ihmisiä! Velttoina 
mätäänsä säteillen, en saata. . !  
 
Vettä , ruokaa, lämpöä ei edes sähköä enää ole! Niskaamme tippuu tappavia määriä polttavaa kalmoa 
uhkuvaa plutoniumsateita! Kaikki sensuroidaan. Kukaan ei varoita! USA on runnonut YK:n 
terveysjärjestö WHO:on ydinpaniikissaan, ruhjonut läpi lain jonka mukaan säteilyhälytysrajat 10 000- 
kertaistetaan USA:ssa ja maailmalla! Kenellekään ei enää kerrota millaisen epätoivon maassa olemme. 
Ydinvoimin täällä globaalin ydintuhon eturintamassa kuolemassa. Jos, j o s  joku voisi välittää tunteeni, 
sydämeni kipunan toiveet. Niin kertoisitteko rakkaimmilleni terveiseni. Ettei enää koskaan ydinvoimaa! . 
. 
 
Ymmärrättekö käsieni palovammojensa kalmoa? Ymmärrättekö tosiaan? Olen säteilyyn k u o l e v a  
tuskin 25vuotias!. . .Tänään, ehkä jo huomenna kuolen minä Ranskan valtiohäikäilemättömyyksien 
ydinrikokseen. Kun tämä tulee tuulien siivin sinne teille, niin sitten kuolette. . kuolette, TE siellä! 
Ymmärrättekö? . Ymmärrätte. . .". "Nippon Telecom valittaa yhteys katosi. Haluatteko, ehkä että koetan 
käyttämäänne linjaliityntää Japanin kenties myöhemmin? Haloo, Nippon Telecom valittaa mutta 
käyttämänne yhteys. . "  
 
 
 
 

714 Olkiluoto muistoja. 
 
Suomen raskaimmat kaksoisovet TVO:n D- rakennuksessa 
 
KSM 30.03.2011.No JOO! Eli olimme ihan eri rakennuksessakin!)  
 
*Joo siis puhuitkin ilmeisesti D- rakennuksen niistä leegopalikoista kootuista betonisista suojavalleista 
ilmeisesti. Ainakin itse muistan niitten olleen siinä kohdassa jossa radioaktiivisin turbiini muuttuu 
generaattoriksi. Koska generaattoritilaan vielä kykeni laitosten käydessä mennäkin. Muta tulipunaisiena 
säteilevien turbiinien luona ei saanut edes käväistä.  
 
*Siis musta nuo "lohkot" oli koottu ladotuista legopalikkabetonipalosta ihan vaan latomalla. Nuo D-
rakennuksen nosturitiedot kyllä alleviivaan muististani. Ovien läpi mennään ylöspäin ja mutkan tehden. 
Ja niitä oli tosiaan noin kaksi rinnakkain. Valkoisiksi maalattuja. ja rautaahan noissa tonneittain oli. 
Muttei juurikaan ulospäin.  
 
* Muistat varmaan miten naurettavia kosmeettisia kyhäelmiä ne kaikineen oli. Yläpuolella oli 
kymmenmetriluokkaa avohallia vaikka Cresnakoneen lentää yli. Ja nuo betonipalikatkin ilman 
minkäänlaista ilmatiivistystä vaan ladottuna toisiinsa. Säteilykaasut ja pölyt meni pellihalli D:ssä 
muutenkin silkan pressukattonsa läpi surutta ulkoilmaan! Kattokin niin hutera, ettei siinä saanut edes 
mies kävellä. 1/3 osa ylöosastaan siis p e l k k ä pressua tapavan säteilyn suojana muka! Silti neteissä 
valehdellaan pokkana, että kestää lentokoneen!)))  
Kelautuuko mieliin nää yksityiskohdat?  
                      -- 
 
"Ovi, jota tarkoitin oli muistini mukaan 14 m korkea, 6-8 m leveä ja vahvuus metrin luokkaa. Näitä oli 2 
kpl rinnakkain, jotka siirrettiin vain revision ajaksi sivuun siltanosturilla. Nosturin muistan olleen 250 
tonninen ja yhden palan painaneen n. 200 tonnia. Ovet olivat betonia mutta koska emme tienneet 
teräksien määrää betonissa, jäi painon laskeminen "vaiheeseen".  
 
Ovissa ei tietenkään ollut saranoita tai muita salpoja eli ne seisoivat vapaasti, ilman tukea lattialla.  
Ovet sijaitsivat "revisioparakkien" vieressä, pääportilta katsoen OL 2:n takapihalla"  
***********************************************************************  
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Näistä "ovista", joista tuossa yllä kirjoitin, vähän lisää. Uteliaisuuttani kyselin laitoksen henkilökunnalta. 
Kertoivat niiden käyttötarkoituksesta jotain. Ovien oli tarkoitus päästä kaatumaan, mikäli ovien 
sisäpuolella paine nousisi 2 ja ½ kertaiseksi ulkoilman paineeseen verrattuna. Eli paineen nousun olisi 
pitänyt olla räjähdys, koska ovet eivät olleet ilmatiiviitä, hidas paineen nousu ei niitä olisi näin ollen 
voinut kaataa.  
 
Oville oli varattu tilaa mahdolliselle kaatumiselle, peltihalliin ulos päin siis, n. 25 metriä pitkä ja 20 metriä 
pitkä alue, joka oli maalattu varoitusviivoin ja kulku sillä kohtaa estetty laitoksen käydessä. Revision 
aikana oviaukosta kuljetettiin työkaluja ja tarvikkeita. Sen muistan varmasti, että esim kaikkien pyörillä 
kulkevin vekottimien, autoista hitsauskoneisiin, renkaat teipattiin ennen ja jälkeen aukon, ilmastointi 
teipillä kontamiinisäteilyn leviämisen pelosta. Tuntui pikkusen lapselliselta mutta niin tehtiin, kuin käsky 
kävi.  
 
Rakennusta en muista oliko se D tai jokin muu. Ovien kautta kumminkin (ennen ja jälkeen suikun sekä 
suojapukujen vaihdon) pääsi kulkemaan lähes koko laitokseen. Muistikuvani ovat "sattuneesta syystä" 
pikkusen hämäriä. Yksi asia jäi kumminkin hyvin muistiin.  
 
-Tehtäväni oli vaihtaa sähkövastukset johonkin 4-5 m2 säiliöön. Työ vaikutti helpolta, pultit auki ja 
vastukset pytystä käteen. Pultit olivat helposti avattu mutta vastukset eivät inahtanetkaan. Loplta niitä 
koitettiin 20-30 tonnin ulosvetäjällä, raskaita ketjutaljoja apuna käyttäen repiä väkisin. 3 - 4 cm sain 
vastuksia näkyviin. Ja siihen ne jäivätkin, eivät inahtaneetkaan enää.  
 
Talon henkilökunta oli enemmän "ulkona" asiasta, kuin minä. Mistään ei löytynyt kuvia / piirrustuksia 
pytysta ja vastuksista. Lopulta talon herrat eivät enää tienneet edes pytyn käyttötarkoituksesta, todeten 
ettei se ennenkään ole toiminut joten jätetään sillensä. Seisokki oli tuolloin lopuillaan joten työ jäi 
kesken. Kai ne vastukset ovat tänä päivänäkin vielä irti, en tiedä.  
 
Tuo yllämainittu mietitytti pitkään, varsinkin kun tuon seisokin jäljiltä löytyi sitä "hiekkaa" putkistosta, 
muistatko jutun. Onkohan se vieläkään selvinnyt. Yhdistin kumminkin tuon putkista löytyneen 
ylimääräisen jauhon tähän omaan kesken jääneeseen "projektiin".  
PS. Jokohan SUPO huomenna kolkuttaa ovellani  
           -------- 
 
Atomiaseita serbeille. 
 
Sain tänään kuulla, miten Venäjä oli toimittamassa Suomen bulvaanien kautta pienoisydinpommeja 
surutta ampuvan haupitsin Jugoslavian serbeille. Näitä pienoisydinaseita oltiin viemässä rekalla ohi 
suomen tullien Ruotsissa. Kun lastin radioaktiivisuus yllättäen mm. kuskin valppauden ansiosta 
paljastui. Aivan uskomatonta kuulla miten vastuuttomasti ydinaseita ylipäätään suurvallat, kuten 
Venäjäkin myy ja toimittaa. Kyseinen lasti olisi ollut tarkoitus viedä erityisesti NATO- sotakalustojenkin 
tuhoamisten tarpeiksi. Uhkaksi, ja toki käyttöön jottei Serbien siihen aikoihin suorittamaan kroattien ja 
muslimien teurastamiseen oltaisi uskallettu puuttua Euroopasta päin. Kuvaavaa koko tapauksessa oli 
myös se, ettei tällaisiin ydinasekuljetuksiin maamme lehdistö yksinkertaisesesti edes uskalla tarttua. 
Ihan sama tilanne toki Estoniassa ja vastaavissa tapauksissamme myös. 
                 -------- 
 
Olkiluoto geologiasta. Periferiafoorumin satoa 01.04.2011 
 
Aihe: Vs: AA Säteilyeroosiosensaatio.   Tänään kello 12:58 pm 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Anteeksi puuttumiseni. Geologiaa ja gemmologiaa kolme vuotta omassa  
kivialan opinto- ohjelmassani opiskelleena joudun kyllä toteamaan raijasivun  
kirjoittaman todenpitävyyden. Kuvissa näyttää olevan kiilleliuskeista  
kivimateriaa, sekä granaatteja muun kiviaineksen seassa. Omissa  
kokoelmissani on irtonaisten granaattien lisäksi ametistikvartsia, jonka  
väri vaihtelee voimakkaasta tummasta violetista ihan haaleaan liilaan.  
Granaatit tuossa ovat purppuraisia ja enemmän syvää tummanpunaista, sekä  
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jopa hitusen rusehtavaa. Muutoin granaatit voivat esiintyä vihreinä,  
oransseina, keltaisina ja jopa värittöminäkin, ns. leukogranaatteina. Nuo  
punaiset granaatit ovat Suomen maaperässä hyvin yleinen mineraali suurinakin  
kiteinä ympäri maan, mutta kiteiden koossa ja koostumuksessa löytyy  
suuriakin eroja. 
______________________________ 
 
Nyt tuohon kiilleliuskeeseen. Mikäli ymmärsin, niin ydinjätteen  
sijoituspaikka olisi kiilleliusketta sisällään pitävässä kalliossa? Vai  
mitä? Anteeksi, raijasivu, mutta pitkiä tekstejäsi on erittäin vaikea  
lukea.. Niin, runsaasti halkeamia, sekä huokoista tai liuskeista kiviainesta  
sisältävä kallio ei missään nimessä ydinjätteen sijoitukseen sovellu. 
_______________________________________ 
 
*Niin . . .Nyt TVO/ Posivan materiaalikivistä ollaan syystä huolissaan m y ö  
s  rajojemme ulkopuolella! Saisipa näitä kaikkia maamme salatuimpia asioita  
julkisuuteen, että nämä vuosikymmenet jatkuneet seutukunnan tektoniikkojen  
hämäräsalailut saataisiin aiheista julkisuuteen. No yhtä kaikki Olkiluodon  
kiillegneisseistä EI ole julkisuuteen uskallettu kuvia julkaista. Näistähän  
laadun heikkouden kyllä huomaa: 
 
http://kuvaton.com/k/YOz6.jpg 
![img]http://kuvaton.com/k/YOz6.jpg[/img] 
              -------- 
 
*J o s  ehkä hetken luulitte, että olisin paljastanut ydinalassani piilevistä liejukoistaan k a i k k e i n 
kaameimmat kammotuksensa. Erehdytte syvästi. Valitan, että näin ei todellakaan ole. . .Mutta . . niin 
kun luette vaikka tämän raporttini, silminnäkijälausuntoni. Alatte ymmärtämään. Nyt aletaan mennä 
kertakaikkiaan n i i n musertavissa liejukoissa. Että silkka kirjoitus verestää sormeni. . .Huomatkaa, että 
puhun tässä asioista, tapahtumista kytköksistä. Joissa j o k a i s e e n yksityiskohtaan kykenen syvällä 
sydämessäni, sielun silmin  liittämään kasvot, itkut, nimet ja sammuvat toivon päivät. Raskasta nämä 
on minulle panna paperiin. Mutta aika ON mielestäni kypsä myös näin syvälle, syvälle asiaa 
luotaamaan. .  
            -- 
"Rodunjalostusta." 
(Hiuknummi, Sydänmaa.) 
 
Ydinvoimaan elimellisesti liittyvä eräs salatuin piirre on sen kyvyssä tuhota ihmiskunnan perimän 
genomaa. Eikä edes se ole pahinta. Vaan se, että säteilyn runteleman ihmisen sukusolut mutatointuvat 
sellaisiksi, että vammautuma voi periytyä seuraaviin satoihin sukupolviin kerralla. On edes vaikeaa 
hahmottaa millaisen tuhon ketjun ydinrikollisuus ajassamme aiheuttaa loputtomana jatkumona yhä 
uusille ihmissukupolville. 
 
 Muistan, miten työläisten ja työnjohtojen välisissä TVO:n kahvipöytäkeskusteluissa asiaa tuotiin 
aristellen useinkin esille. Aihe kun oli ja on arin mahdollinen. Toisaalta mitä ajankohtaisin, ei pelkästään 
määriteltäessä Fugushimojen ja 2 miljoonaa kertaa vaarallisempaa MOX, PU-239 
ydinpolttoaineräjähteitään käyttämään suunnitelluissa OL-3 tyypin ydinvoimalatuhojen 
jälkiseuraamuksia ja megavaarojaan. 
 
 Yldinvoimalaitosten työväkeä valittaessa on eräitä salattuja kriteereitä. TVO:n kaltaiset 
ydinvaltiomonoliitit hakevat joukkoonsa ihmisiä joilla on JO lapset hankittuna. Vieläkin tarkemmin 
salattu tieto oli, ettei esim. säteilevimpiin töihin kenkärajan taakse saa tuottaa säteilyille kaikkein 
arimmat alle 18 vuotiaita. Ei raskausikäisiä naisia. Ennen kaikkea ei sellaisia naisia, joilla on mies 
ultravaarassa, eli ydinalan töissä. ihmettelin tätä IAEA:n salattua ydinmääräystä, mutta en todellakaan 
pitkään. Säteilytöissä olevilla ydintyöläisillä kun alkoi olla massiivisesti ongelmia mm. steriiliydessä. 
Näistä EI toki puhuttu kuin kaikessa hiljaisuudessa, mutta aina tieto silti kulki. Myönnän 
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tarkoituksellisesti vältelleeni kirjoituksissani aihetta, koska tähän liittyvät tuskan määrättömyydet 
ydinväessä hakee vertaistaan. 
 
 Yhtä kaikki lukuisissa ydintöitään tekevissä perheissä on luonnolisesti s u u n n a t o n  suru, kun lapsia 
ei synny. Ratkaisuna TVO:n kaltaiset ydinyhtiöt lanseeraavatkin sitten "hormonihoitoja, 
koeputkihedelmöityksiä yms." Mutta kuten ydinalalla aina, mennään ojasta loputtomaan kuiluun. Kun 
lapsia koetetaan näin "väkisin" tuottaa maailmaan. Käynnistetään "pelottavia määriä" raskauksia, joita 
luonto ei olisi edes sallinut alkaa. Keskenmenoja. Hengenvaarallisia ja tuhoisia sekä äideille, että 
lapsille, ennen kaikkea koko perhekokonaisuuksille! Mutta alati vaan pahempaan ajaudutaan 
ydinvoimin, kuten tapana alalla on ollut.  
 
 Minulle oli henkilökohtainen j ä r k y t y s  kuulla, että esim. Eurajoen kunta on mukana 
terveydenhuollon pilot- projekteissaan TVO:n kanssa. Ei siis pelkästään säteilysairastumisiinsa 10- 
kertaisesti kuolevien paikkakuntalaisten piilotteluin vaan. . Joissa näitä kymmeniä ja kymmeniä 
ydintyöväen saamia eriasteisesti säteilyn vammauttamia lapsipoloja tarkoin piilotetaan julkisuudellta 
"erityisosastoissaan". Tällainen tuo mieleen lähinnä 1940- luvun "makaaberit rodunjalostukset." Asian 
olen siis a i n a  toki tiennyt. Mutta vasta tuskallisen tutkimuksieni jälkeen sain haltuuni naulaavia lukuja. 
Ydinyhtiö TVO:n palveluksessa on luokkaa 750 henkeä. Heistä lisäksi suurin osa tullut töihin lapsensa 
Jo hankkineena. Nyt pyydän jo etukäteen varautumaan megashokkiin. Näissä TVO:n ja Eurajoen 
kunnan ylläpitämissä laitoksissa on näinkin pienen työväestön säteilyn vammauttamia lapsia. . . Niinkin 
uskomattoman iso määrä kuin 26kpl!! Eikä tässäkään kaikki. 
 
 Nyt puhutaan kokonaisista sukulinjoista. Joiden genomassa on todettuja eriasteisia 
"säteilymutaatioita!" Jotka periytyvät kymmeniin seuraaviin sukupolviin! Sydämeni täyttyy tuskasta tätä 
kirjoittaessani. Mutta mielestäni aika ON kypsä tajuamaan mistä on kyse. Ydinyhtiöt ja lääkärit 
tekevätkin taustalla k a i k k e n s a, jottei näitä "säteilysilvottuja" sukulinjoja jatkettaisi! Monia itkuja olin 
TVO:lla todistamassa kun lääkärit kutsuivat säteilyalan työväkeään ja heidän lapsiaan 
hiostavantuskaisiin puhutteluihinsa. Sanoma heille oli tyrmäävä, selkeä ja makaaberi:" Lapsillanne on 
todennäköisyys jatkaa omiin lapsiinsa tämä säteilynvammaa 50 % todennäköisyydellä! Kehotan 
lapsianne harkitsemaan tätä hankkiessaan aikanaan omia lapsiaan. . ‖Toisinaan luku oli 20 % milloin 
25 %. Yhtä kaikki voi vaan kuvitella millaisia elämiä systeemiraunioittaneita traumoja levitettiin ja 
levitellään yhä. Tieten, tarkoin laskelmoiden. Jotta ydinalan enemmän kuin hyvin tietämät 
aiheuttamansa kytkökset ihmiskunnan julkeimpiin tuhoihinsa salautettaisiin. Kyettäisiin verhoamaan ja 
ennen kaikkea pitämään alati poissaa julkisuudelta.  
 
 Yhteiskunta joka hirttäytyy ydinkuolemaan. EI ollutkaan valmis vastaamaan o i k e a s t i aiheuttamista 
tuhoistaan. Vaan vierittää vastuunsa murhaavasti alaikäisille ydintyössään säteilyvammautuneitten 
lapsille, lasten lapsille ja heidän lapsilleen. Keskeisintä näissä tavoissa oli väittää esim. isän saamaa 
raunioittavaa plutoniumhermomyrkytystä sukulinjan "salatuksi" genomamuutokseksi, jota esiintyy 
maassamme yhdellä vaikka 2 miljoonasta! Aivan häkellyttävän kammottavaa. Ydinalassa on jo pitkään 
piinaansa sisäänrakennettu systeemi joka tekee kaiken magaaberiutensa lisäksi "rodunjalostusta!". . . 
               --------- 
 
Turvajärjestelmä 327 
 
Hätkähdyttävää on huomata miten ihmiskuntaa pakottamalla pakotetaan reagoimaan historiansa e h d 
o t t o m a s t i tuhoisampaan siviiliydinkatastrofiinsa. Tilannetta on vaikeaa edes jäsentää. Ydinalan 
ylimieliset papistot on vaiennut kautta maailman. Japanista tulee käsittämättömänä munkkilatinana 
tiedotteita. Kenties Japanin 13kpl ydinraunioilleen "aletaan" aikanaan tehdä j o t a i n. Ei nyt toki 
lähikuukausina. Mutta 3kk kenties 6kk päästä? No yhtä kaikki viimeistään 9kk on nyt sovittu 
aikatauluksi. Jolla Tepco yrittää pikkuisen mietiskellä taivasalle valuvien lukuisten ydinreaktorien täysin 
kontrolleista karanneita satojen tonniensa näkemällä tappavia päästötonnistojaan. No toisaalta säteilyt 
on jo viimeisimmissä videointien kuvissa muuntanut nelisen reaktoria silkoiksi pölykasoiksi. 
 
 Kansa taputtaa karvoittuvia käsiään ja onnittelee onnenkyynelin. Aiempi ydinvoimaloitten palon 
sammutusaikataulun 40v loputon odotettu uraaninpolttelu rajataan sentään vuoteen! Kaikki on oleva 
taas hyvin. Fugushiman 311- ydinkatastrofin kaikkein keskeisimpiin ongelmiin liittyy myös sammutetun 
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reaktorin jälkijäähdytyssysteemien totaali pettäminen. Kuvaavaa, ettei yli kuukauden päästä a i n o a a 
k a a n pysäytettyjen reaktorien jälkijäähdytyspumppua ole saatu käymään. Kastuivat merinousuun 
mokomat, eikä saada kuivaksi ja käyntiin kirveelläkään. 
 
 Aiheesta ei saa edes keskustella, on jälleen kerran Suomen liki ainoan yksityiskohdista tietävän 
ydinammattilaisen kerrottava lukijoilleen vastaamatta jääneeseen kysymykseen tietofaktat miksei. TVO 
olkoon jälleen avartavana esimerkkinä. Koska STUK on JO kertonut, ettei maailman suurin 
ydinkatastrofi aiheuta tikun ristiin pistoa ydinturvan lisäämiseksi maailmassa. Eipä tietysti, koska 
maassamme ei ole kukaan edes tietoinen siitä miten vastaavat Japanissa hukkuneet systeemit on 
Suomessa tehtynä. Reaktori on se korkein voimalan näkyvä ja nyt useasti myös räjähdellyt rakennus 
nimeltään B- rakennus. Edestäpäin katsoen lähin ja ylväspylväänä keskellä voimalaa. 
 
 Kun reaktori ajetaan hätäjälkijäähdytykseen, alasajetun reaktorin vesijäähdytyksistä elintärkeät 
seuraavat 3 vuorokautta hoitava sprinklerijärjestelmät. Johon tässä keskitymme, on Asea- atomin OL-1 
ja OL-2 laitoksien koodinumeroltaan järjestelmä 327. Juu systeemin A, B, C, D- subbien 4kpl 
keskeisintä jättivesipumppua on B- rakennuksen tasolla - 91. Oikealla ja vasemmalla puolella 2m 
suuruisten rautaisten pyöreiden typpitäyttöslussien alapuolella. Miinus - 4,5m maanpinnan alapuolella. 
Suuret sähkökäyttöiset metalliset vesipumput peteissään. Itse asiassa jo v a l m i k s i  hukkuvina 
metrejä meripinnan alla! Merivesinousuakin ilman odottamassa ohuiden vuotavien peltioviensa takana 
totaalista katastrofaalista uppokylpyään ja paloaan merivesioikosulkuunsa. Juuri vastaavaan joka tuhosi 
minuuttiluokissa Japaninkin  k a i k k i varmistetut ja ns. "turvalliseksi" luulotellut keskeiset 
hätäsuojajärjestelmät hetkessä.  
 
 Japanissa nyt mikään ei kyennyt pelastamaan näittenkään keskeisten turvapumpustojen käyntiä edes 
IAEA:n ydinturvalakien minimin 3 vuorokautta. Vaan reaktorit, räjähti, sulivat ja palavat yhä. 
Yksinkertaisesta tyhmyydestä. Miten elintärkeät esim. pääsuojaussprinklerien pumput sijoitetaan 
maailman sadoissa reaktorilaitoksissa merivesien tulla monttuunsa. Jotta p i e n i n k i n vesimerinousu 
ne kaikki tuhoaa hetkessä. Kuvaavaa, STUK:n kaltaiset ns. ydinturvasta vastaavat tahot ei tee tikkua 
ristiin vaikka kymmenistä ydinvoimaloista on tullut hätäpaniikissa ilmoitus, alusta lähtien hemmetin 
tyhmästi suunniteltuja. Toki, jos ajateltaisiin edes tovi pitäisi h e t i muuttaa edes kosmeettisesti 
turvallisempiin paikkoihin ylemmä. 
 
 Mutta mitä tekee IAEA:t ja STUK:t ? Ottavat tukun setelivoitelua. Asioiden megamokaamisista EI 
poliisikontrolloinnein sallita lehdistöitävän yhtään missään. 2007 Japani menetti maanjäristykseensä 7 
kpl reaktoreita. Nyt jälleen meni kolmen vuoden jahkailun takia tuplasti enemmän. No ehkä jo 
ensivuona lisää. Tällaisista yksinkertaisista mokaamisista ja turvallisuudesta täysin piittaamattomien 
ydinturvahuijareiden totaalisen ammattitaidottomista tekemättömyyksistä. Näkemämme on kohtalokkain 
varoitus ydinvoiman täystuhokyvyistä. Tuskin seuraavalla kerralla saamme enää edes mahdollisuutta 
perua kaikkialle levittäytyviä magaanbereja ydinvirheitä.. .  
 
 
 
 
 

715. Japani 311 
 
Nou hätä. 
 
Kiihkeän toiminnan päivää mennään 31.3.2011.  Kuu tekee vaihtumistaan ja maailma on tulessa. 
Erityisesti Japanin Fugushima on ollut toisinaan jopa uutistarjonnalla neljättä viikkoaan. 3.11 
tapahtumat polttoraudoin prässätään maailman genomaan asti ja syvälle halusimme tai ei! Päivällä 
koetan etsiä aiheesta edes pari riviä teksti YLE TV:n valikosta, turha vaiva! Ei näitä päästetä enää läpi 
minkäänlaista materiaalia jostain kumman syystä? 
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Aamulla sentään YLE radio ilmoitti aika mieleenpainuvaa uutistarjontaa:" Ranskassa vaaditaan OL-3 
laitoksen tytärvoimalan rakentamisen välitöntä lopettamista hengenvaarallisena. Uutiselle antoi vallan 
erityistä painoarvoa, kun samaan hengenvetoon uutisoitiin koko Euroopan ydinteollisuuden olevan 
vaakalaudalla!" Jopa STUK:n johtaja Laakso kommentoi Kauppalehdessä Fugushiman muuttavan koko 
maailman energiantuotannon lopullisesti! Keskipäivällä aiheiden uutinen käännettiin pieneen 
sveitsiläisen ydinalan saamaan kirjepommiin. Iltaan tultaessa e i  sanaakaan! Aivan uskomatonta 
sensurointivellontaa maassamme harrastetaan. 
 
Päivällä puhelimeni pirahtaa. Kertovat kontaktihenkilöni Eteläiseen - Suomeen tulleen ensimmäisten 
tappavien Fugushiman plutoniumpilvien! Geigeri kuulema hälyttänyt hätäisesti keltaiselle. Koiran turkki 
lumipuuhistaan mittarit punaiselle ja muuta kuvaavaa. Puhelun jälkeen menen valppaampana ulos. Ja 
hei mitä kummaa sattuu näkymään taivaankirjokannella. Eilen näin enteellisesti 2kpl 
kemikalioruiskutuskoneita. Mutta tänään se ei ole enää mitään. Peräti k o l m e  raskainta mahdollista 
kansainvälistä chemtrailerkonetta vetelee valtavia kymmenien kilometrien loputtomia ristikkojaan 
yhtaikaa TVO:n säteilyionisaatiopäästöjen päälle. Vanhempani tulevat Eurajoen kk. ja ilmoittavat siellä 
olleen uskomattomat 30kpl kemikaalivanaristikkoja taivaan laidalta toiseen!  
 
Mieltä kääntävää tajuta, miten Suomen ydinhallinto on vaan päättänyt mätkiä raakasti plutoniumtaivaat 
surutta kansaansa tappamaan. STUK sivustoissa kansa nauraa sinne rautalangasta väännettyjä 
muuttumattomia liimattuja säteilytaustojen lukujaan. Joilla EI enää viikkoihin ole ollut kosmeettistakaan 
uskottavuutta. Netistä lukaisen miten Japani kieltäytyy saksalaisten säteilyä kestävämmistä 
apuroboteista. Japani selkeästi salaa!  
 
Salaa miten Fugushimassa muhii kriittistä massaansa hakeva raakaa plutoniumaseitten valikko 
polttoainetonnistoina. Ai niin kakkosreaktorin ydinjäte on alkanut niin infernaalisen spontaanin 
fissioirtikasvunsa Pu-239 tuotantoineen, ettei liki mene enää elävää ydintykinruokaa kirveelläkään. 
Onko mitään mainittavaa uutisointia missään tietokanavissamme? Majakin päälle 
uraanijalostamoistaan ilmaan syydetyt freonituotannot on poistanut kolmanneksen otsoniaukosta, 
Euroopan kokoisena läikkänä Suomeen asti.  
 
Fukushimasta kerrotaan tyynenmeren suunnattomasta 3,5km keskisyvyydestään löytyneen 
ennätysmäisen korkeat liki 4 000 kertaisesti turvarajat ylittäviä säteilyarvoja. . . No kuka näitä 
laskemaan ja lukemaan! Katson vielä MTV3 teksti TV:stä päivän o i k e a s t i tärkeimmän uutisen: 
"Huuhkajien flegmaattisuus loppuu". Eli, eli nou hätä ja muuta kun kansalle unta palloon. 
Maailmammehan lepää h e m m e t i n hyvin! Onneksi Suomessa ei sorruta minkäänlaiseen totuuksien 
sensurointiin. Päätän kysyä suoraan tutuiltani Ruotsista mitä maailmalla o i k e a s t i  on tapahtumassa!  
                ----------- 
 
Miksei vaan peitetä Japanissa? 
 
*Tuskin yllätys enää kelleen juttujani lukeneelle. Kun latasin tämän materiaalini aamulla US- blogiini 
01.04.2011. Muuten maamme liki anoaan jäljelle jääneeseen foorumin jonne SUPO- sensurointien 
torahampaistukset ei toistaiseksi yllä! Niin foorumi rusahti pitkälle tovilleen viiveittä alas! Loputtoman 
ajan jälkeen jutustani oli poistettu niin kansanedustajien kuin poliisivalvonnan kommentoinnit kaikki 
tyyni. Lisäksi tekstini oli "ruhjottu" liki ikävän lukukelvottomaksi! Eli k o v a s t i  oli kyttyräkeikalla käynyt 
EU:ssa toimivassa Englannin NSA:n portaaleissaan. Yhtä kaikki sentään edes pääasiani oli säilytetty. 
Niin m i k s i  dokumentaatioihini aiheutuu moisia avokatatonisia virannomaissohaisuja. Lukekaatten ja 
olkaa hyvät. 
                      -- 
311 Tapaus, Fugushimassa on nyt palanut keskeytyksettä neljättä viikkoa putkeen. Syytäen esteittä 
paloistaan säteilevää ja tappavaa tonnistoaan koko maapallon peittäväksi kerrokseksi. Kansa, niin ja 
ihan s y y s t ä  hämmästelee yhä enemmän miksi i h m e e s s ä   palon päälle ei saada jonkinlaista 
peitettä? Hyvää parempi kysymys, koska ydinturvaviranomaisia ei tunnu kiinnostavan vastata 
miljoonille huolestuneille, ja tosiaan m i k s e i ? 
 
Itse kun olin liki 30v töissä TVO:lla meille asiaa opetettiin näin. "Jos kyse on alfasäteilykohteesta, niin 
riittää kun sen päälle asetetaan tavallinen paperiarkki ja säteily absorboituvat siihen. Jos säteilylähde 
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olisi beetasäteilyä, niin 2mm alumiinipelti pysäyttää säteilyt täysin. Säteily vaan h ä v i ä ä  ja 
säteilysuojiinkaan mikään energiasta ei tartu!" Simppeliä, insinöörin yksinkertaista ja pakko oppia asia 
juuri näin. Muuta vaihtoehtoa EI edes sallittu! Jo 1950 luvun reaktorit peiteltiin säteilyä absorboivalla 
hiiligrafiittikuorilla. Toisaalta jos TVO:ssa esim. reaktorin säteilyneutronitaso pikasuluissa alkoi kohota. 
Reaktoriin ajettiin tarvittaessa vaikka booria. Ja ydininsinöörin kepeänmullan säteilykasvuhuolet olivat 
leppeämmin kuin t a i j o t t u n a  pois ikuisiksi ajoiksi! No klassinen tapa TVO:lla oli pistää 
säteilykohteen päälle vaikka kasattu lyijyhaulikeko. Taas helkähtivät kulkuskellot. Onnensa illuusiot 
olivat turvassaan ylittämättömiä! Mutta, mutta onko nyt jokin käärme tunkeutunut STUK 
ydinparatiisiinsa, kun kerta kaikkiaan mitään näistä ei kyetä tekemään? 
 
1/ Boori. Kevyt vahvasti neutronejakin imuroiva aine. Mutta ei vaan tule käytettyä? Maailman boorit 
reaktoreihin loppuivat muutama vuosi sitten kaikessa hiljaisuudessa. Venäjällä ikävästi epäonnistuivat 
huonompilaatuisen boorimalmioittensa käyttöönotot ydinvoimalaitosten laatutasot surullisesti alittaen. 
Booria EI ole ollut enää vuosiin ottaa koko maapallolta! Lisäksi boorin kyky vastaanottaa neutronivuota 
kuulema "tukkeutuu" mystisesti! 
 
2/ Hiili. Mennään todella suurelta yleisöltä pimitettyihin salaisien tiedostojen sivujuonteisiin. Maailman 
ensimmäisissä reaktoreissa paksut neutroneja rajaavat hiilisuojapeilaimet olivat itsestään selviä. Mutta 
sitten alettiin huomata, että hiili sitoo itseensä "mystisesti" saamiaan säteilyenergioitaan. Alkaen 
enemmän kuin ikävästi muodostaa toinen toistaan säteilyaggressiivisempia "ties mitä radiohiili- 
isotooppeja" yms. ikävänoloista ja kuuloista tappavaa. Ratkaisu, ei hiiltä reaktorisuojiksi enää ikinä! 
http://kuvaton.com/k/YOUh.jpg 
 
3/ Lyijy/ (tinat yms. alumiinit.) TVO:lla kyseiset lyijyhaulipussit olivat ahkerassa käytössä. Mutta siten 
alkoi ilmetä "tiettyä arvaamattomuuksien" perusongelmaa! Jos lyijysuoja on hiukankin pitempään 
säteilylähteen päällä, se alkaa, vastoin k a i k k i a keskeisimpiä STUK- ydinturvan oppeja varastoida 
itseensä saamiaan säteilyn energioita! Pian säteilylle altistettu lyijy alkoi systemaattisesti säteillä j o p a  
pahemmin kuin suojaamansa kohde! Tämä selityksen osa on jotain veret seisauttavaa! STUK ei 
kertonutkaan säteilystään syvimpiä salaisuuksia kansan kuullen! Itse näin useasti miten säteilyn 
tarttuessa mm. lyijysuojiin niitä vietiin suuriin kasoihin kuukausimääriksi ns. "jäähtymään" ihan sitä 
varten tehtyihin TVO:n salaisiin suojabunkkereihinsa ja dekontaminointien loukkoihin. Anna mun kaikki 
kestää, eikö meille annetussa säteilysuojatiedostoissa ollut reaalielämäämme kuin silkkoja sisältä? 
 
Ilmiölle löytyi kovalla etsinnällä viimein ja kaivatusti salaisimmista ydinturvallisuuksien kirjoista myös 
pölyn usvaamia nimiä. "Lisäysainekerrointaulukot". STUK:n tarkoin vahtima kylmä totuus kertoikin 
verhojensa takana, miten säteilyä imevät aineet jos toisetkin muuttuvat jopa tuhatkertaisuuksiinsa 
säteilyä varastoiviksi ydinjätteikseen. STUK, "Säteily ja turvallisuus". 
http://kuvaton.com/k/YOUI.png 
http://kuvaton.com/k/YOUk.png 
Säteily itse asiassa varastoituu alkuaineisiin mitä moninaisimmin tasoin. Tässä vieläkin tarkemmin 
salattua rapeuttaan rakoilevaa sisäpiirioppiensa materiaalia. 
http://kuvaton.com/k/YOUG.jpg 
 
Pelkistettynä kansalle aiheen kertymäsedimentaationa. Jos Fugushiman reaktorit nyt peitettäisiin 
joillakin kiintoainetonnistoilla. Meillä olisi hetken päästä moninkertainen määrä sekundäärisesti entistä 
säteilevämpää jätettä ydinvoimalaitokset piripinnassa. Jumissa paikassaan imien säteilykuolemaa 
varastointeihinsa alati kirpakammin. Eikä siinäkään kuin jäävuoren huippuja! Nimittäin alueen nyt 
kaikkialle leviämään pääsevät säteilykirjojen energiat ja neutronivuot jumittuisivat entistä kriittisemmiksi 
säteilyn "hotspoteiksi". Jonka seurauksena reaktoripolttoainetonnistoissa luimivat uraanit, Pu-239 
taustasäteilyin nyt jo tauotta nousevat kriittisen massan arvot vaan kohoilisivat logaritmisesti. Syntyisi 
entistä enemmän ja arvaamattomasti tiivistyskeskittyvää fissiohalkeamismassaa. Kauhun lopuksi ylittyy 
kaikkein pelätyinkin fissioPOMMIMASSAN RÄJÄHDYSRAJA! Hyvät kanssani ihmettelijät, e i  p e i t e t 
ä  k u o l e m a n  pelosta! 
               -------- 
 
Ydinpommidataa 
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Kansanviisauden mukaan menee hyvin, kun "herrat nauraa". Mutta ei edes silloinen kansanviisaus 
osannut ennakoida tätä nykyistä tilannetta, jossa herrat saatuaan megasuuret ydinkatastrofinsa hyvään 
vauhtiin. Parhaillaan paikkaa kapsäkkejään suorille lennoille Etelä- Afrikkaan, Australiaan ja vastaaviin 
vähäsaasteisimmiksi arvelemiinsa suuntamaihin turvaan omia hälläväliä tyyliensä aikaansaannoksiaan. 
Noin, tarkoitan tässä toki maata joka hävitettiin maailmamme uutisointien kartoilta lähipäivinä. Siis 
Japania. 
 
Sain kansainvälistä päivitystä ohi sensurointitiedostojen, ja karhealta kuulosti:" Taiwan evakuoituu jo 
paniikissa. Vaikka sieltä matkaa Fugushiman täyskatastrofialueelle on uskomattomat 2 000km. Mikään 
ei enää pidättele asukkaita. Loppuun myydyt geigerit alkoivat antaa niin hälyttävän punaisia arvoja. Että 
kaikki kynnelle kykenevät pakenevat. Viranomaisiin on laajasti kadonnut usko lopullisesti ja syystä. 
Viimeisin päivitykseni tilannekuvista itse Japanista kertoo peräti 34kpl reaktorin menetetyn. Itse asiassa 
k a i k k i  Japanin reaktorit vaurioituivat maanjäristyksen seurauksena. 
 
 Japani menetti kuitenkin merisuolahyökyaallokkoihin kaikki keskeisimmät pintavesiperusteiset 
makeanveden varastonsa. Jo janoonsa kuolevalle kansalle on pumput pohjavesiin pidettävä käynnissä. 
Lukuisissa maan reaktoreissa on mm. haljenneita kattoja, murskattuja pohjiaan ja sokkeleitaan. 
Voimaloiden kriittisemmätkin vatupassiin rakennetut reaktorisisukset ovat siirtyneet mitatusta 2,7G 
kiihtyvyyksien monnikertaylityksistään jopa 45cm vinoon telineistään. Ydinvoimaloihin sataa estoitta nyt 
raakaa plutoniumin kyllästämää sadevettä suoraan sisälle. Tälle herkkien reaktorien murskattujen 
unelmiensa katoja koetetaan hätäisesti peitellä jopa pressuilla. 
 
 Koska jokainen nyt alas ajettava ydinvoimala jäisi sähkön puutteesta ilman vaadittavaa 1970- luvun 
Jimmy Carter IAEA:n lain vaatimaa ehdotonta 10 % minimisähköhuoltoaankin! Elintärkeät 
jälkijäähdytyspumput pysähtyisivät kohtalokkaasti. Tässä tilassaan reaktori sulaisi Fugushimojen ja 
kaltaistensa OL-3 tyyppisten MOX- plutoniumpolttolaitostensa palavaan tusinaluokkaiseen loputtomasti 
kasvavaan ketjusoihtuun. Jokainen ydinvoimaloiden käyttöpäivä on toki taattu tie alati kasvavaan 
ydintuhojatkumoon. Mutta niin on myös y h d e n k i n ydinvoimalan alasajo. Täydellisempää ja 
tuhoisampaa ydinyksiösilmäisyytensä maapolo tuskin olisi voinut ydintyhmyyksineen edes kuvitella. Nyt 
on syyttä suotta ydinuhmassa alas rapatut kaikki EI ydinvoimaiset energialaitokset kultaakin kalliimpia." 
 
Hämmästyttävää miten tarkoin on julkisuudelta peitetty myös karkuun päivittäin pääsevät 
radioaktiivisuustonnistot Japanista? Koko Tshenobilin radioaktiivisen megatappopäästön määräksi on 
laskeskeltu "vain" 800kg luokkaa. Nyt ollaan hakemassa rankasti nollia lisää. Puhumattakaan jos 
palojen loputtomuudessa veikattu kesto 40 vuotta toteutuu. Niin ja savuavat ydinjätetonnistot päälle. 
Eikä tässäkään kuin jäävuoren huippuja! Todellisuus. . . Siis se osa josta kansa ei tiedä mitään. 
Paljastetaan maailman ensi- illassa vaikka näin. Meiltä on peitelty ydinvoimasta jotain korvia 
kuumottavaakin rajumpaa. Nyt en kerro enempää, vaan julkaisen ydinpommidataa aiheesta 
päätekijöiltä itseltään: 
http://kuvaton.com/k/YOV2.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YOV2.jpg[/img] 
 
PS.*Muuten juuri tätä kirjoitellessani 02.04.2011. Tuli perille, ei enempää eikä vähempää. Eurajoen 
kunnanjohtajan H. Hiittiön avoimet ja röyhkeät uhkaukaasiterveiset: "Arto käy nyt ihan liikaa kierroksilla 
käytyään Kataisen kokouksessamme!" Joten JOS alkaa poliistoissa yms. pellepiireistä iholleni 
rapisemaan, tiedät sitten sinäkin mistä On kyse! Juu demokratiaa , juupa juu! Sisäministeriöläisten 
avointa uhkailua. Eli t u s k i n olisin voinut osua etiäisenä tarkemmin kohteeseeni ydinvaroituksineni 
kun 3.11 Japanin megaydintuhoon. Luokkaa viikko ennen. Nyttemmin kautta kunnanlehterien kohistaan 
miten h y v i n osasin taas ja ennenkaikkea u s k a l s i n  uhmata maamme keskeisimpiä ydinrikollisia 
näkemiemme ydinkauhujen tapahtumien eteen! Alkaa siis isompienkin ydinherrojen housunpuntit tutista 
mielenkintoisesti. 
                 ------------ 
 
  
 
" S e ! " 
 



1243 
 

Kurillien hyisien, kalaisuuksistaan kuulujen saariryhmien edustalla menee valtaisat keskimäärin 3,5km 
syvän Tyynen valtamerien elinhermosuonet. Tarkkaan ottaen seutukuntia pyyhkii merimassoiltaan liki 
mittaamattomat, pintaosansa  lämpimämpi oseaninen merivirta kaartaen oikealle kohti USA:ta Alaskan 
kautta Kalifornian edustoille. Toinen tätä syvempi pohjan paluuvirtaus tuo taas kylmänhyisevää vettä 
alaspäin etelän aurinkoon kaartaen suoraan ohi Japania hyväillen. Siitä alati 2 000km etelänpäin 
Taiwanin saarelle aina Kiinan miljardiväestöä elättäville elintärkeille Helmirannikoilleen asti. Matkaa 
taittuu Fugushimasta hulppeat 2 500km. Luovien maailman syvimpien yli 11km Marianien 
rotkotektonihautojen, kiinnostavaa. Joten l a i m e n n u s  kapasiteettiä piisaa ja riittää. Vaan ei mikään 
näistä edes näy auttavan. 
 
Meille näytettiin maaliskuun lopuille, miten 5 kappaletta räjähtämätöntä ydinreaktoria, 
ydinjätetonneineen toisensa perään 5kpl räjähti. (Suomen STUK huippuasiantuntijoiden mukaan tätä 
käytettyä ydinpolttoainetta voi syödä lusikalla. Kertoo Risto Isomäki s.54, kirjassaan Kosminen rakkaus 
vai suuri saatana). Ryskien ja leimusi syövyttäen ydintuhon keskseisimmät salaisuusvalheet pois 
ikuisesti miljardien mielistä. Ensimmäisissä kuvissa räjähdyspilvet olivat satametriluokkaisia. Enemmän 
"tussahduksia". Yhtä kaikki murskaavan tuhoisia. Mutta y k s i  räjähdys oli tyypiltään jotain paljon 
mykistävämpää. Aina puoleen kilometriin asti kohoava klassisista ydinlatauksista tuttu s i e n i p i l v i 
kuvaus poistatettiin paniikissa lehdistöistä juuri sen erityisluonteensa ja poikkeuksellisen 
energisyytensä vuoksi. Miksi näin, voidaan hakea lisää valaistuksia enteellisestä Risto Isomäen 
kirjasta: "Kosminen rakkaus vai suuri saatana"!  
 
Sivu 89. Hyötöreaktorit olisivat kuitenkin paljon vaarallisempia,( aiemmin käytetyt 3,5 % ydinvoimalat, 
korvataan nyt TVO OL- 3, sisarlaitosten 5,5 % MOX polttoaineillaan.) Riskit alkoivat näyttää suurilta ja 
hallitsemattomilta. Sivu 72: " Mutta yksinkertaisen, karkean ja suhteellisen suurikokoisen ydinpommin 
tekeminen suoraan rikastamattomasta (OL-3 tyyppisistä) reaktoripolttoaineista EI olisi ongelma! 
Plutoniumin 16–18% prosentin polttoaineosuus on juuri ja juuri käyttökelpoista ydinpommin 
polttoainetta muutamasta sadasta kilosta plutoniumia. 8-9 % plutoniumista tehtyä pommia ei saa enää 
räjähtämään "kunnoilla". . Sivu 89: (puhutaan U- 239 pommitasoista taas näin.) Uraani 235- isotoopin 
pitoisuus on rikastettu 1,8- 4 %. 
 
 Tällaisesta ydinpolttoaineesta on hyvin vaikea rakentaa kunnollista ydinpommia. Pommista tulisi kovin 
suuri, eivätkä ne sittenkään räjähtäisi "kunnolla".(Mielenkintoinen ja paljon kertova sanavalinta kristalloi. 
Räjähtää, joka tapauksessa nähdysti Japanissa demottuna ja sillä selvä!) Hyötöreaktorien (MOX) 
polttoaineesta 15 % uraanista tai plutoniumista voi kuitenkin rakentaa ydinpommeja ongelmitta 
suoraan! Pommeista tulee v a i n  hiukan suurempia kuin 93 % klassisista ydinpommeista. Silloin 
Hiroshiman pommitasoon tarvitaan hiukan vajaat 20 kiloa uraania. Taas 20 % U-235 seosta tarvitaan 
400kg, eli 20- kertainen määrä." 
 
OL-3 laitosten "sisarpolttoainelatauksillaan" Fugushimassa on lähtötasoltaan 5,5 % U-235 pitoisuus. 
Toisaalta vuosi reaktorissa muhineessa uraanitangossa on muodostunut n. +2 % Pu-239 sisältöä. 
Pelkistäen enemmän kuin uhkaavanisot n. 7,5 % kokonaispommiaineet ja päälle suunnattomasti muuta 
reaktiivista isotoopie reaktiivista johdannaista. Alkaa lukeva kansalainen hahmottamaan m i k s i 
nimenomaan Fugushima No: 3 räjähdyskuva poistettiin puolikilometrisine klassisen ydinpommien 
sienipilvineen TV lähetyksistä ja Yotubeista välittömästi. Eikä vähiten sen takia kun kuvassa näki 
oleellisimman maallikkokin. Miten y l ö s  mennet uraanitangot ja ties monetko tonnit reaktorien osia 
yksinkertaisesti h ö y r y s t y i v ä t  lentonsa lakikorkeuden silmittömän energiansa fissiopalamisessa. 
Eikä nähty enää lainkaan näitten suurten kappaleitten odotettuja alasputoamisia! Sinne jäivät ylös 
uraanifissiotonnistot suorana TV esityksenä! Mikä siis ne säteilyeroosioi palossaan noin täysin? 
                     -- 
 
" S e I I ! " 
 
Hetimmiten tämän jälkeen kerrottiin miten 20km säteellä olevat ihmisruumiit on niin säteileviä, ettei 
uskalleta ydinmateriaaleiksi saastuneina edes koskea tai koota pois. Varoaluetta levennettiin paniikissa 
kymmenkilometriä lisää. USA vaati jo 80km vartioalueita. Ennen kaikkea uutiskuvat ja tiedot Japanista 
romautettiin ydinturvaviranomaisten pakkotoimin nykyiseen liki nollaan!  Miljoonakiloluokan 
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näkemämme plutoniumpilvi muodosti muutospaniikin, eikä mikään muu! Minulla on kontakteja laajasti. 
Ensimmäiset hälyttävimmät tiedot tulivat Taiwanista.  
 
Niin ja avopanikkiin syystä tapauksesta ajautuneesta USA:sta. Valtavan Tyynenmerenkään massat 
eivät olleet laimistuneet plutoniumvirtaansa. Ei erityisesti Japanista tulonsa 2 000km matkallaan. Koko 
Taiwaniin levisi hätähälyytys kansaan, saariensa rantoihin ajautuneesta tappavasta Pu- 239 
lauttamegatonnistoista. Kului päivä, pari ja myös kuulin miten Kiinan rannikolta kansaa pakenee. Tätä 
samaista Japanista paikalle vyöryävää hätäännyttävän suunnatonta salatusta Pu-239 
plutoniummeritonnistosta puhuen Kurilien virran tuomaa. Vaikka plutonium on äkkiseltään raskasta, niin 
hyvin tuntuu kelluvan perille. Säteilynsä kasuntuotannon avulla kuumat hiukkastonnistot keluivat vaikka 
läpi  maailman suurimpienkin ulapoiden laimistumatta, uppoamatta.  
 
Muistan lapsena ihmetelleeni miten mm. Ilmestyskirjassa, Nostardamuksen kirjoissa yms. ennustettiin 
"keltaisen vaaran" hyökyvän Venäjään, kohti Eurooppaa kohtalokkaina aikoina. Yhtäkkiä alan 
ymmärtää m i k ä  on suurempi pelon voima, kun Venäläisen miljoona-armeijan  osoittavat 
pyssynpiipput. Hyvät lukijani. Maailman edesvastuutton yksisilmäinen YDINateismiuskonto on 
ajamassa maailman miljardien kansat sellaiselle exoduksien kansainvaelluksille pakkoon 
ydinkatastrofin sytyttämin siivin, ettei vastaava ole koettu! Kun lehdistö on ollut t ä y s i n 100 % vaiti 
tapahtumissa Aasian YINkatastrofin tiedoista. On päivän selvää, uutiset ovat  l i i a n  uhkaavia 
julkaistavaksi. Kuvottavaa on myös huomata miten epätoivoisesti maailman ydinhysteerisin Suomen 
hallinto takertuu uhmahehkuinsa ydinvoimaansa. Mitään oppimatta loputtomista mokaamisistaan. 
Tajuamatta l a i n k a a n  miten itse Korkein voimineen on päättänyt amputoida ihmiskunnan 
ydinharhaisuuksien syöpäkasvaimet. Niin, tosiaan nyt alkaa olla maailmalla tulevan ruuan sadot ja 
juomavedet uhattuna miljoonien ydinjätetonnipilvien rantautumisiin kasvualoilleen. Ruokaa, pullovettä 
hamstrataan ja hätä repeää. 
 
Katsoessamme 2011.03 kuun loppupuolella miten Fugushiman No:3 reaktori h ö y r y s t y i 
‖osittaisessa" likaisessa 100 000kg ydinfissiopommin puolikilometrisessä latauksessa. Niin moniko 
tajusi, ainakaan heti katsovansa satakertaisesti Tshernoa PAHEMPAA ydinmegatappajaräjähdystä 
suorana lähetyksenä? Reaktoreita on lisäksi ydinjätteineen tuhoutumassa lisää kymmenmäärin. Joten 
hyökkäävää päästövolyymeja kyseisille palomerille voi jatkoon vain kauhistella. Ihmiskunnan 
kuumimmat ydinammattilaispiiritkään eivät millään halua tajuta miten maapallomme jatkoelämisen 
edellytyksestä katosi noina sekunteina pois miljardien Aasialaisten elämänlakansa. Huomiseen ruoka, 
veteensä, elämisen oikeuteensa edes heikolla toivonhäivällä, kaikki alkaa olla pelissä ydinvoimin 
jatkossa. Kun t ä m ä  alkaa iskostua heille tajuntaan. Alkavat rajamme ryskiä sellaisien satojen 
miljoonien pakolaisten paineista. Ettette saata edes unikuvissanne uskoa!  
                      --------- 
 
Ohan hei hulppeaa! 
 
Neteistä, saati lehdistöistä ronkitaan n y t vihan kiivaudella  k a i k k i vähänkin Japanin ydinaiheeseen 
liittyvät materiaalit POLIISItoiminsa pois. 
 
Koetin tähän kertoilla miten kansan olisi ihan oman turvallisuutensa vuoksi alkaa surutta polkea 
suohetteisiin kuin SEV valtioissa ikään meitä parhaillaan terrorisoivat ydinvastuuviranomaisemme. 
Mutta niin vaan tuntuu olevan nitroglyseriinillä silattu nääkin foorumit. Ettei totuuksia sallita painattaa 
luettavaksi. Hei v a r m a a n  näin sitten se Jaappaninkin maailmanhistoriallisin ydinonnettomuus 
katoaa päiväjärjestyksestä sisäministeri Anne hÖlmlundin lihapaineista? 
 
*Ai sentään pahus T&T kirjoittaa asiasta ikävän kelmeästi ydinlobbareilleen: 
Uutiset Soili Semkina, 10:27 Ydinvoima kärsii Fukushiman kriisistä enemmän kuin Tshernobylistä  
 
Kriisi maanjäristyksessä vaurioituneessa Fukushiman Dai-ichi -ydinvoimalassa haittaa 
ydinvoimateollisuutta enemmän kuin Tshernobylin katastrofi, investointipankki arvelee. Asiasta kirjoittaa 
uutistoimisto Bloomberg. Investointipankki UBS:n analyytikot Per Lekander ja Stephen Oldfield 
vertailevat raportissaan Fukushiman ja Tshernobylin onnettomuuksia. Onnettomuus entisessä 
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Neuvostoliitossa 25 vuotta sitten vaikutti vain yhteen reaktoriin ja turvallisuuskäytännöt olivat 
toisenlaiset.  
 
‖Fukushimassa on ollut neljä reaktoria ( 12- 34kpl todellisuudessa!) Viikkoja hallitsemattomissa, mikä 
saa epäilemään, pystyykö edes kehittynyt talous pitämään huolta ydinturvallisuudesta‖, analyytikot 
kirjoittavat. Yhden tappio on toisen voitto. Maakaasua tuottavat venäläinen Gazprom ja australiainen 
Woodside Petroleum ovat niitä, jotka hyötyvät valtioiden siirtymisestä pois ydinvoimasta.  
 
Analyytikoiden mukaan juuri kaasu on suurin voittaja, jos ydinvoimaloita ryhdytään sulkemaan ja uusien 
rakentamista lykätään. (Todellisuudessa voittajia ON tuulivoima, aaltovoimat, bioenergiat, geotermiset 
ja vaikka mitkä aurinkovoimalata. Mutta tällaisissa ydinkaunaisten hehkukiukutteluissa EI totuuksista 
välitetä puhua..)Seuraavat yritykset ovat todennäköisiä hyötyjiä: Woodside, Gazprom, EDF, EOAN, 
Korea Electric Power (KEP), TECO Energy (TE), Public Service Enterprise Group (PEG), General 
Electric (GE), Siemens (SIE) ja Shanghai Electric Group.  
 
‖Uskomme, että Fukushiman onnettomuus oli kaikkein vakavin [kolaus] ydinvoiman uskottavuudelle‖, 
analyytikot kirjoittavat.  
*Tätä toivomme toki ME KAIKKI! Totuus totaalisista ydinkelvottomuuksista on taottava maailman 
miljoonille näköjään vaikka v ä k i s i n ! 
 
Fukushiman likainen pommi :  
Youtubevideo /  
http://www.youtube.com/watch?v=JrDuCFW083o&feature=player_embedded  
 
 
 

716. Nettivastauksia. 
 
*Tässä liki klassinen neteissä vilistelevien ydinpoliisien tapa disinformoida ydinvoimaansa liittyvää asiaa 
solkenaan  taustoineen. Alle liitin malliksi ydinalan ammattilaisen materiaalit siitä miten systemaattisesti 
j o k a i n e n  keskeinen ydinlobbarin amatööritason heittele on sotkettavissa ongelmitta 
suohetteeseen. K u n h a n  tietää hiukan asioiden o i k e i s t a  luonteista. Juuri tällaisten 
"ammattiosaajan piirteitteni" takia SUPO tekeekin ihan mitä tahansa bannatakseen ja kyetäkseen 
estämään minun juttuni lehdistöistämme ja neteistä": 
 
US- blogi 5.4.2011 16:37 Juhani Putkinen 
 
 uusi Ydinvoima on ympäristöystävällistä, halpaa eikä tarvitse tukiaisia - ydinvoimala tuottaa Suomessa 
sähköä juuri silloin kun Suomessa kulutetaan energiaa eniten. 
 
Tuulivoimala EI tuota Suomessa sähköä mainita saakka juuri silloin kun Suomessa kulutetaan sähköä 
eniten. 
 
Auringon säteilyteho on Suomessa NOLLA juuri silloin kun Suomessa kulutetaan energiaa eniten. 
 
Hakkeen, turpeen, pellettien, kivihiilen ja öljyn polttaminen tuottaa mm. TAPPAVIA pienhiukkasia. 
 
Vesivoima on ympäristöystävällistä, halpaa, eikä tarvitse tukiaisia - mutta järkevästi rakennettavissa 
olevaa kapasiteettia on vähän, lähinnä Vuotos ja Kollaja. 
 
Suomeen TÄYTYY rakentaa runsaasti uutta ydinvoimaa, jotta voidaan vähentää saastuttamista ja 
parantaa Suomen kilpailukykyä. 
                     -- 
 
(Oma vastaukseni näihin ydinharhoihin.) 
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Ydinvoima ON kutenFugushimasta näemme maailman ympäristötuhoisin energian hankintaolettaman 
tapa. (Ydinvoima on 2008 eteenpäin energialoinenkin!) 
 
Ydinenergian tilalle ekoenergiaa 
 
Ydinvoima on, kuten Fugushimasta näemme, maailman ympäristötuhoisin energian hankinta- tapa. 
Ydinvoima on v:sta 2008 eteenpäin energianegatiivisena energialoinenkin… 
 
Ydinvoima on vähintään 5 kertaa kalliimpaa esim. tuulivoimaan verrattuna. 
 
Ydinvoima tarvitsee tukiaisia 95 % kannattaakseen edes kosmeettisesti. Ydinvoimalat kiertävät veronsa 
röyhkeästi mm. mankkalasopimuksinensa. 
 
Ydinvoimaa kun ei toisin kuin luullaan säädetä. Se tuottaa liikasähköä kesällä. Eikä se y h t ä ä n 
kykene myöskään lisätuotantoon talven pakkasilla. Se on täysin tarpeetonta energiaa kaiken aikaa. 
Maailmalla ydinvoimalat taas ovat total seis 4 kk juuri kuivimman kesän, jolloin jäähdytyksen ja 
kasteluenergian tarve on suurin. 
 
Tuulivoima tuottaa 2/3 energiastaan talvisin juuri säätyen tarpeen mukaan oikeaan käyttöaikaan. 
Aurinkolämpöä saa maasta varastostaan j u u r i silloin kun tarve on maalämpöpumpuilla suurin. Esim. 
maailmalla taas silloin kun kastellaan ja jäähdytetään auringon helottaessa pahiten aurinkovoimaa tulee 
ideaalisesti tarpeensa mukaan. 
 
Biopoltto on pienhiukkasten poiston kannalta elinehto. Muuten metsään jäävät liikamassat 
homehtuisivat ja palaisivat hiukkasia tuottaen metsämaastopaloin. Energiapoltto hallitusti – lisättynä 
suotimin ja CO2-poistoin – vrt. myös nykyaikaiset bio- ja ‖häkäpönttövoimalat - on tässäkin 
ilmanpuhtauden A ja O. 
 
Vuotosta ja Kollajaa ei tarvita muutoin kuin ydinsähkön täysin tarpeettomaa säätöhätä apuvoimaa 
varten. Unohdetaan ydinharhat. Emme tarvitse tätäkään Jimmy Carterin 1970- luvun ydinvoimaloitten 
sulamiseneston hätäapusäätöreserviä. 
 
Suomeen EI tule rakentaa enää ainoaakaan ydinvoimalaa. Kuten Fugushimastakin jo näemme 
ydinvoima tappaa ennemmin ja/ tai myöhemmin a i n a käyttäjänsä, tuhoaa maailmamme ja 
käyttäjävaltionsa kilpailukyvynkin estämällä uusituvien, kestävän kehityksen ekoenergioiden 
ihmisluonnollisen käytön.  
 
P.S. mm. Juhani Putkinen tuolla toisaalla US_blogeillaan blokaten kaikki vastakkaiset kommentit – 
kovin luotettavaa infoa?? – yrittää pelkästään propagoida jatkuvasti samaa ydinlitaniaansa kuin valheet 
neukkulassakin muka ‖pravdaksi‖ ikään – kas kun ne ääripäät… 
              --------- 
 
Sent: Thursday, April 07, 2011 9:04 AM 
Subject: Nyt on piru merrassa! 
 
  Hei Arto 
 
Koneet pörrää korkealla melkein ilman taukoja yötä päviää. 
Muistutan täällä ei mene kuin muutama vuorolento vuorokaudessa! 
 
Anja 
 
*JuuPA! Oli suorastaan s h o k k i  nähdä lähettämästäsi datasta miten massiivisesti Fugushimaa ON jo 
Suomessa kymmenkertaistaen taustasäteilyn määriä jo!! 
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*Juu lentokoneitten säteilyionisaation alasmätkintä on hysteeripaniikkista. Tuskin enää juuri kukaan 
epäilee , että chemtrailaus kehitettiin n i m e n o m a a n säteilyn alasmätkintään. Vaan hei "eräästä" 
kontaktoitumishenkilöistä tällainenkin uutiskimara: 
                       --- 
Selatessani nettiä, siitä lehtiartikkelista tapasin mm. Apachefoorumissa tämän artikkelisi skannauksen: 
http://kuvaton.com/browse/17558/angelica_skywolf_eduskuntaan.jpg 
 
Kuvaavaa asiassa olikin, miten juttuasi siteeravat nettipoliisit, h e t i  alkoi yhdistää materiaaliasi juuri 
minun esittämiin taustoituksiin.) Kyllä kontaktoitumisemme o n  pantu merkille just in time ajassa! 
            ----------------- 
 
Sent: Wednesday, April 13, 2011 9:52 AM. Subject: lumensyvyys 
 
Moro 
 
Minkähän takia Olkiluodon ja Loviisan ympäriltä on lumet sulaneet nopeammin  
kuin muualla suomessa? 
http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/Pori?map=snowdepth&parameter=4&station=2926 
 
t. M. 
 
Arto hei 
 
* NiinPÄ!. . . Juu lieneeköhän sattumaa suurempaa, että lumet sulaa Olkiluodossa, Loviisassa ja 
Tampereen paikkeilla juuri siinä rinteessä, johon suurin TVO:n säteilyionisaation pommitus 104m 
savupiipustaan osuu  
Tampereen 100m merenpinnasta oleviin maakorkeuksiinsa. 
 
Eli lumi jää jo alkujaan vähemmälle säteilyn ionisaation sadantamekanismeja tunnetusti  tuhoamana. 
Chemtrailaus tuottaa kemikaalit j u u r i  samoille seuduille. Samoin tuntuu säteilyn energiatkin olevan 
suurempia ja nopeammin  
lumet tappavaa samoilla kolmella keskeisellä vallitsevien lounaistuulien muodostamilla paikkakunnalla. 
Kaikkineen hahmottuuu kyllä hyvin miten suoraviivaisesti ydinaavikoituminen ja erinäiset säteilytuhoy 
jälleen osaa konkretisoitua. Kun on silmät vaan auki. Thänks tiedoista taasen. 
http://kuvaton.com/k/YjLn.png 
[img]http://kuvaton.com/k/YjLn.png[/img] 
            ---------- 
 
Norjalainen mysteeri I+ II. 
 
Kuulin tällaisia tänään 13.04.2011. Aamun radiossa oli politikko haastateltavana Japanin katastrofista. 
Hän oli sivumennen kertonut  maan  johdon laskeskelleen jotain järkyttävää julki. Koko ajan Suomessa 
on valehdeltu, miten tsunamin lamaannuttamana ydinvoima oli tappanut taannoisessa 3.11 
tsunamissaan v a i n 2 henkeä! Väitteen kyseenalaistaminen on Suomessa, tiettyrikos, sanoo 
sisäministeriö. Tuntemani politikko ilmoitti j u u r i  ennen ohjelmaa kuulleensa, ottaneeensa netistä 
asiasta myös oikeamman tunnustetun säteilyuhrimäärän. Luku oli aiemmasta parista kattavasti vallan 
jotain muuta. Japani laskee ydinyhriluvuikseen (13.04.2011) JO nyt 8 649kpl! Niin koska FIN on 
tunnetusti maailman korruptoitunein ydindiktaturia vailla demokratiaa. Oli tämän lähetyksen aikana 
pyyhitty viiveittä netistä tämä armottoman karu fakta ydinkuolemineen. Pois vaan, vailla selityksiä! 
SUPO haluaa näin "lennosta" valehdella ja pitäää kynsin hampain kiinni disinformaatioistaan. Siinä 
mielettömyydessään totuudet saa mennä nähdysti viiveittä,  välittömästi! 
 
2010 Syyskuussa tapahtui pohjoisessa ja nimenomaan Norjassa jotain sellaista, joka mitä tarkimmin 
mykistettiin tiedotuskanavistamme. Asiasta en edes tietäisi, jossei tapahtumaan liittyisi erään ystäväni 
antamat yksityiskohtaiset silminnäkijäraportit. Tuttunsa oli autoilemassa seudulla. Yhtäkkiä alueella itse 
meri alkoi selittämättömästi nousta. Eikä kyse ollut mistään perusvuoksiaalloista, vaan jostain paljon 
oudommasta tapauksesta. Meriaava nousi ensin ajotielle autolle asti. Kauhua, ja he joutuivat jättämään 
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hukkuvan autonsa paikoilleen tielle. Alkaen hädissään kiipeämään vuoren rinnettä yhä ylöspäin. 
Voimatta tehdä mitään huomatessaan miten useita autoja jäi samalla meren alle. Hätähuudoion lukuisia 
ihmisiä myös hetkessä hukkui! 
 
Eikä kyseessä olut mikään satunnainen tsunami, ei toki. Aaltoseinämä nousi noin 7metriä. J ä i  tähän 
yläasentoonsa yli 3 vuorokaudeksi. Kalliolle pelastautuneet haettiin lamaantuneina vasta 2vrk päästä 
Norjan hallituksen helikoptereilla turvaan. Kuten tällaisille täysin käsittämättömille luonnottomuuksille on 
ominaista. Asia tarkoin vaiettiin lehdistöstä. Vaikka kuolonuhreja oli lukuisia. Niin viranomaiset, koska 
eivät osanneet selittää lainkaan tapausta vaikenivat, ja vaiensivat lehdistön aiheesta lopullisesti. Asiaan 
ei ehkä olisi koskaan tullut minkäänlaista selitystä. Jossei toisaalla samaan aikaan olisi myös täysin 
toisaalla Perämerellä tullut samanlaatuinen meripinnan nousu. Tornionjoki oli ilmiön käynikstyessä 
virrannut väärään suuntaan. Tuhoten paikallisten mm. mertoja nousuaallon vyöryyn. 
 
Harva tietää, että meren pinnalta voidaan lukea suoraan alla olevan meren pohjan muotoja. Jos 
meressä on vaikka tiivis kallioinen vuori. Meren vesipinnan fyysinen mitattava korkeus on jopa 
metriluokkaa ympäristöään korkeampi. Ruotsalainen professori kehitti tästä systeemistä ultrasalaisen 
viistokuvakameran. Joka vahvistaa tiiviin metallisen sukellusveneen päälle gravitaatiokasvustaan 
kasautuvan vesisen möykyn antamaa mitattavaa datatietoa vakoilun tarpeiksi. Pelkistäen, mitä t i i v i i 
m p i  isompi kalliolaki. Sitä suurempi gravitaatio. Sitä korkeampi meripinta vuoren päälle pysymään 
pakkautuu. 
 
Samantyyppinen mekanismi on hämmästyttänyt mm. USA:ssa. Tietyissä paikoissa tasaista maata on 
aloja, jonne pallotkin vierivät ylämäkeen! Asiaa on ihmetellen tutkittu ja todettu, että tällaisiin 
erikoiskohtiin on maan alla oleva laavatektoniikka keskittänyt ympäristöään tiiviimpää laavakiviainesta. 
Tajuatte varmaan mihin viittaan. Norjan vuoren alapuolelle oli mitä ilmeisimmin kulkeutunut erittäin 
tiivistä laavatonnistoaan. Myös ajankohta nykyiseen hurjasti kasvaneeseen Japanin kaltaiseen 
tektonisten toimintojen kiihtymisiin on ilmeistä. Miksi viranomaiset systemaattisesti salasivat kerrotun 
Norjan oudon ilmiön. Ja liittyykö tämä puolenvuoden takainen asia nykyisiin tektonisiin kasvuihin? Yksi 
on ainakin varmaa. Kansalle ei s e l v ä s t i  haluta kertoa asioita, joita ei vastuuviranomaisemmekaan 
maailmasta lainkaan edes halua ymmärtää.  
                 -------- 
 
Huikeita raportteja ydinvoimasta yms. 
 
Angela ja radio Rock 13.04.2011 
http://www.radiorock.fi/ajax/get_audio_file/138287 
 
Tykkitason haastattelu US- blogissa 13.04.2011 
http://obdoriya.puheenvuoro.uusisuomi.fi/69475-lapin-kirkonkylassa-1242011-arto-lauri 
 
LIQUEFACTION  
http://www.youtube.com/watch?v=HvARUgzCClM&feature=autofb 
  
*Japanin koko eteläisen rannan väitetään romahtaneen 04.2011 peräti 5m ja koko Japanin sekin osa 
ollaan evakoimassa. Koska vaaralliset ydinvoiomalat sammuvat tilanteeessa varoittamatta ja saattavat 
alkaa kiinailmiöimään jälkilämmöillään. Esim OL-1 ja OL-2 laitoksien elintärkät ja varmistamattomat 
lauhdutinpumput pysähtyvät j io  2,5m merivesinousuun. Ruotsin emeritusprofessori Nils- Axel Mörnerin 
ja Vesa Noroviidan kanssa  tehdessämme Olkiluodon seuduilla tutkimuksia alueelle ominaisista 
lukuisista jopa 9 rochterin maanjäristyksistä ja 100m korkeista aluetta rummuttaneista jättitsunameista. 
Löysimme tällaista "nesteytymistä", siis hiekan ja veden katastrofaalista sekoittumista pitkin koko Länsi- 
suomen hiekkasedimentaatioita. Mörner kertoikin kyseisten läöytöjemme olevan Suomen e n s i m m ä i 
s e t  selkeät todisteet juuri tällaisista liquefaction tapahtumista. 
 
T&T Kiina liittymässä ydinvoimakriitikkoihin. Päivikki Pietarila, 13.4.2011. Kiina laittaa 9 
ydinvoimaprojektia vuodeksi jäihin! Maailman suurin energiankuluttaja pisti stopin suunnitelluille 
ydinvoimaprojekteille viime kuussa.  
 



1249 
 

Aamun YLE Radio: "Ranskalainen ydinyhtiö Areva ajautumassa kriisiin. Maailmalla keskustellaan jo 
vakavissaan kannattaako ydinvboimaloita enää ylipäätään rakentaa!" 
 
*Kaikkinensa STUK:n Laaksosen ennakoinnit siitä, miten Fugushima on moninkerroin tuhoisampaa 
ydinalalle, kun Tsherno konsanaan. Alkaa näin toteuttaa itse itseään. Toisaalta k u k a a n  
selväjärkinen Ei tässä tilanteessa voikkaan tosissaan ehdottaa energianegatiivista ja k a i k k i  
turvailluusioharhansa nyt menettänyttä ydinvoimaa ratkaisuksi ylipäätään yhtään mihinkään. 
 
YLE Teksti TV: Saastunut vesi Fukushiman  ongelma. Japanissa Fukushiman turmavoimaloissa 
ongelmaksi on muodostunut säteilyn saastuttama jäähdytysvesi! ( Ahas, aiemmin STUK kyllä valehteli, 
ettei vesi säteilysaastu. Mutta tämä lieneekin miltei ainoa STUK valheista, jota e i ole vielä lopullisesti 
kaadettu tosielämässä.) Voimalan rakennusten kellareissa on noin 60 000 tonnia hätäjäähdytyksessä 
käytettyä vettä, joka täytyy siirtää pois. Veden pumppaaminen kellarikerroksista on välttämätöntä, jotta 
voimalan normaali jäähdytysjärjestelmä saadaan korjattua.  
             ---------- 
 
Vesa Sent: Friday, April 15, 2011 7:45 PM 
Subject: Hiroshimaan verraten 
 
> Olin tuossa Putkosen haastattelussa, 
 
*LOISTAVAA julkisuutta!!! 
________________________ 
 
 ja hän kysyi kunka paljon pahempi  
> olisi Fukushiman räjähtäminen ydinpommina kuin Hiroshima. Fukun  
> worst-case-skenaario ei levitä sentään ihan miljoonan Hiroshimapommin  
> varran radioaktiivisuutta, kuten veikkasin eli vähän ylilöin: 
>  
> Hiroshima : 0,05t 
>  
> Fuku: kaikenkaikkiaan 2500t polttoainetta 
> ---------------- 
> Eli noin 50 000 kertaa enemmän polttoainetta, josta 
> 500kg (10 hiroshimapommin verran) plutoniumia, joka tuhat kertaa  
> vaarallisempana lisää vielä yhden 10 000 kertoimeen. 
 
*Ai perhanatta, kun rajua! 
 
> Karkeasti 60 000 kertaa vaarallisempi, pyöristettynä (ja megatonniluokan  
> räjähdys mukaanlukien) 100 000-kertainen Hiroshima. 
 
 
 

717. Tyynimeri säteilykuolemassa. 
 
Tyynimeri menetetty! 
 
Teksti TV lyh: "Japani asettaa kalalle säteilyrajan. Japani on ensimmäistä kertaa päättänyt asettaa 
enimmäisrajan kalassa sallitun säteilyn määrälle. Hallituksen edustaja Yukio Edano sanoi, kalaan 
aletaan soveltaa samaa säteilyrajaa kuin vihanneksiin. Merivedessä on Fukushiman 
ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena mitattu erittäin korkeita säteilypitoisuuksia! Japanin 
terveysministeriö on kertonut pyydetyissä kaloissa havaitun radioaktiivisuuden pitoisuuksia, jotka 
ylittävät jo uuden rajan." 
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Japani kadotettiin kuin tulen nielemänä hetimmiten, kun tieto no: 3 plutoniumreaktorin räjähtämisestä 
satatonnisena fissioivana likaisena pommina tuli. Nyt yhtäkkiä kuin salama kirkkaalta taivaalta 
kerrotaan koko laajan Tyynenmeren kalaston alkaneen saastua plutoniumista hälyttävästi. Hetkonen, 
hetkonen tässä on nyt kyllä jotain perin outoa? Mistä nyt muodostui tuo aiemmin poissa ollut v a l t a i s 
a  irtoplutoniummäärä?  
 
Kun puhutaan kokonaisen tässäkin kohdassa jopa 11 000m maailman suurempien valtamerien 
säteilyyn saastumisista. Niin kansallemme viljellyt harhat siitä, miten reaktorit olisivat muka yhä ehjiä, 
voidaan lennosta unohtaa! Voidaan sanoa, että mereen on täytynyt vuotaa sisältöään lukuisat reaktorit 
ja niiden ydinjätealtaat, de facto! Joiden miljoonakiloiset vuototonnistot paljastetaan maailmalle ensi- 
illassa tässä ja nyt! Taiwanin ja Kiinan rannikoilta plutoniuminvaasiota paniikissaan paenneille 
miljoonille alkaa tällaisista uutisoinneista löytyä hälyttävää vahvistusta. 
 
 Plutoniumsaastat ovat uineet ongelmitta nuo 2 500 km matkansa merien valtaisista massoista 
piittaamatta maailman elintarviketuotannon keskeisimpiin meriseutuihin ja myös nyt rannikkoon asti. 
Voidaan syystä epäillä ihmiskunnan menettäneen vähintäänkin viidenneksen ruoka- aitoistaan 
ydinuhrinaan. Nälkä on jo näillä vahvistuksilla ovillamme. Ajatelkaa, että tämä tapahtui jo 
onnettomuudesta muutamassa viikossa! Millaiseksi tilanne muodostuukaan kun Fugushiman kymmenet 
nyt maanjäristyksissä tuhoutuneet reaktorit ovat tyhjentäneet sisältöjään kesän kylvökausiin asti? Niin 
meriin, maalle, kuin erityisesti pilvinään ilmaan. Entä kun reaktoririvistöt palaa seuraavat 40 vuottaan?  
 
Hetki siis mietintään. Paljonko silmitön ydinyksisilmäisyys tulee jatkossa maailmaamme tuhoamaan? 
Nyt saimme kumottua myös väitteet, että radioaktiivisuus jollain mystisellä tavoillaan laimenisi. Tai 
ikään kuin "uppoaisi" merisyvänteisiin. Eivätpä STUK- harhojen mukaan uponneet! Vaan nämä 
näkemällä tappavat kuumat hiukkaset näyttävät keljuilevan kaasutuotantonsa avulla tuhannet 
kilometrinsa ihan o n g e l m i t t a vesipinnoissa. Ajautuvat mokomat parhaillaan jo rantaan. Josta tuulet 
ja seutujen elämänmuodot ne pikapikaa tuovat ruokapöytiimme asti aterimiimme kiinni. Tappaen, 
tuhoten ja luoden syystä kauhua Kiinan keskeisimpiin ruoka- aittoihin. Saaden väen pakenemaan 
vaikka väkisin maailman suurimman dynamisen armeijan kotiseuduiltaan turvaan. Noinkohan saamme 
piankin ruokavieraita miljardein? Vai luuleeko enää k u k a a n, ydinkatastrofin tottelevan 
suomalaissensoreita häviten tuosta vaan haihtuen ilmaan. Yksi ainakin on varmistunut. Ydintuhossa 
karkaavien säteilytonnistojen määrät tulevat kasvamaan vielä k a u a n !  
                         --------------- 
 
US- blogi  5.4.2011 20:42 Ilkka Hyttinen 
 
 ...samaa pelkkää Juhanin ydinpropagandaa niin omalla kuin muillakin blogien monilla sanasta sanaan 
samoilla perustelemattomilla kommentoinneillaan......tulee äkkiseltään mieleen ahkerat spammarit sillä 
erolla vain, että Juhanilla on aina totuudentiedonesto päällä... 
 
Japanin valtio aikoo ottaa hallintaansa Tepco-yhtiön, joka omistaa Fukushiman ydinvoimalan. 
 
Bank of America -pankin arvion mukaan yhtiö voi joutua vastaamaan yli sadan miljardin euron 
vahingonkorvausvaateisiin jos Fukushiman kriisi pitkittyy. Lain mukaan Tepco voitaisiin vapauttaa 
korvausvastuusta ydinturmassa, mutta Mainichin haastatteleman viranomaisen mukaan lakia ei nyt 
voida soveltaa kansan suuttumuksen takia. 
 
Nämä reaktorit, 1-6 on otettu käyttöön vuosina 1971-1979, joten kaipa ne jotain hyvääkin ovat 
olemassaolonsa aikana tehneet? Tepco-voimalayhtiö möhli alun pelastustoimenpiteet ja mikäli pitää 
paikkansa Japanista tullut tieto, että Tepco olisi halunnut hylätä paikan ja jättää homman Japanin ja 
Yhdysvaltain armeijan hoidettavaksi, on enemmän kuin tarpeen kansallistaa koko yhtiö ja laittaa yhtiön 
johto oikeuteen vastaamaan. 
Edellämainittuun kitetyy se kupletin juoni, mitä monet "halpaan" ydinvoimaan kriittisemmin suhtautuvat 
kammoksuvat. Kun laitos lakkaa tekemästä omistajalleen voittoa ja muuttuu rasitteeksi (kädessä 
ongelma, edessä voimalan hautajaiset ja jättimäiset korvaukset), niin saattaa olla aika kansallistaa yhtiö 
veronmaksajien rasitteeksi - vrt. Irlannin, Portugalin, jne. ‘auttajaiset‘… 
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Nyt radioaktiivisuutta vuotaa siellä jo melko vapaasti maastoon, mereen ja ilmaan - koskahan 
japanilaiset viranomaiset vihdoinkin myöntävät, että tilanne on hallitsematon, jotta päästäisiin 
asianmukaisiin toimenpiteisiin. Miksi joidenkin japsijohtajien kasvot merkitsevät enemmän kuin 
miljoonien elämä ? 
 
Fukushiman ydinvoimalaitoksen edustalla meressä on edelleen korkeita säteilyarvoja, kertoo Suomen 
Säteilyturvakeskus STUK. Radioaktiivisen jodin lisäksi meressä on myös korkea määrä radioaktiivista 
cesiumia. STUKin mukaan cesium on meren ekosysteemin kannalta jodia hankalampi aine, sillä sen 
puoliintumisaika on noin 30 vuotta. - jne. 
              ------- 
 
KOLMANNES tuhottuna! 
 
Yle Radio ilmoitti seuraavana päivänä 06.04.2011 aamun uutisissaan. "Fugushiman säteilytuhossa oli k 
e r t a  iskusta kadonnut huikeat kolmannes maailman keskeisimmästä kalan tuotannoista!" Eli tuho 
poisti kertaiskusta maailman kalarikkaimman miljardikansojen ruuasta keskeisimmän kalansa. NYT jo 
pitäisi ruokahuollon huutaa maailmalle hoosiannaa. Oikeasti kanssaihmiset, millä i h m e e l l ä  me 
aiomme maailman pitää ruuassa tässä alati kasvavassa YDIN- tuhoissamme? Tietäkää, että Tyynen 
valtameren pilanneen Pu- 239 tonniston puoliintumisaika on käytännössä ikuinen 24 000vuotta! . . . 
             -------- 
 
Päivitystä Japanista 07.04 -11 
 
Elämme parhaillaan ankaraa aikaa, jossa ihmisten YDIN kivisydämet murskataan lekaten illuusiostaan 
kun pähkinäsaksien välissä. Luonto suuressa viisaudessaan näyttää voimansa, mutta Suomen 
ydinkiima e i  laannu järkeen, EI! 
 
. . .Olkaatten huoleti. Ydintäystuhossa ollaan v a s t a ihan alkumeteillään. Kyyti kylmenee ja 
SUURUUS päällämme vasta verryttelee YDIN- suoneniskennöissään!. . . 
 
Lukasin juuri miten NYT odotellaan vuorostaan ainakin 3 reaktorin virittäytymistä räjähtämään. Tässä 
on kyllä jotain p e r i n  kummallista! Ydinvoimalat on olleet alhaalla jo yli kuukauden! STUK tietojen 
mukaan reaktorit on t ä y s i n  jäähtyneet 3 vuorokaudessa. Mutta, mitä vielä EI! 
 
Päivitystä 07.04.2011 
 
07.04.2011. T&t. Tilannetta Fukushiman Dai-ichi-voimalassa yritetään vakauttaa typpikaasun avulla, 
kertoo uutistoimisto Kyodo News.  
 
Voimalayhtiö Tepco on alkanut ruiskuttaa typpikaasua voimalan ykkösreaktoriin, joka on vaarassa 
räjähtää siihen kertyneen vedyn takia. Vety saattaa räjähtää, jos se pääsee sekoittumaan hapen 
kanssa. Happi yritetäänkin korvata typellä, joka ei passiivisena kaasuna reagoi kovin herkästi muiden 
aineiden kanssa. Fukushiman voimalassa sattui muutamia vetyräjähdyksiä Japanin maanräjähdyksen 
ja tsunamin jälkeen noin kuukausi sitten.  
 
Voimalayhtiö ilmoitti eilen onnistuneensa kakkosreaktorin vuotokohdan tukkimisessa. Kohdasta ehti 
vuotaa mereen arviolta 10 miljoonaa litraa radioaktiivista vettä. Reutersin mukaan Tepcon on 
pumpattava vielä 11,5 miljoonaa litraa radioaktiivista vettä mereen, koska voimalasta loppuu 
varastointitila. Vettä käytettiin ylikuumenneiden polttoainesauvojen jäähdyttämiseen.  
                 -- 
 
US- blogi. 7.4.2011 11:38 Jaakko Savoli 
 
 Etelä-Koreasta uutinen tänä aamuna, torstaina: 130 koulua ja päiväkotia suljetaan radioaktiivisen 
sateen takia. Valtion TV kehottaa ihmisiä varustautumaan sadetakein, kumisaappain ja sateenvarjoin. 
Maanviljelijöitä kehotetaan peittämään viljelykset muovilla, ja pitämään karja sisätiloissa. Pilvi ulottuu jo 
Filippiineille asti. 
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http://www.koreaherald.com/national/Detail.jsp?newsMLId=20110407000600  
 
* Suomessa säteilymittarit olleet jo pitemmän aikaa nousussa. Tässä dataa siitä miten Japanin 311- 
tapaus alkoi näkyä säteillen maaperässämme. STUK vaikenee ja kansa ei syystä luota viranomaisiinsa. 
 
http://kuvaton.com/k/YjW5.gif 
[img]http://kuvaton.com/k/YjW5.gif[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yjha.gif 
[img]http://kuvaton.com/k/Yjha.gif[/img] 
                 -- 
Magneetti lehti. Tunti sitten Japanista http://abcnews.go.com/Health/fukushima-leak-threat-japan-us-
world/story?id=13303513&page=1 
13 kpl reaktoreita p**kana, tarkistan vielä mutta ainakin Daichi ja Daini 
         --------------------- 
 
*TAAS SUPO pidättänyt , ja vielä laivalta ydinvastustaja- aktivistin! Minusta ON aika alkaa nostamaan 
asiaa pöydälle. Muuten meidät pidätetään kaikki! 
                ----- 
 
KasvotOn FIN, 6.12.2010 mielipidevankeuksien maa. 
 
Maailmanhistorian julmin talous, jossa ainoa keskeinen tehtävä oli tuottaa maksimaalisesti URAANIA, 
oli aiemmin valtioydinimperiumi Wismunth, DDR. Vaikka tämä systeemi tuotti jopa 13,5 % maailman 
uraanintuotannosta keskeisessä Euroopassa, ja tuotti ihmiskunnan toistaiseksi suurimman ydintuhon. 
Siitä ei ole kerrottu maassamme harkiten missään! 
 
Suomeen ajettiin 06.12–10 sisäministeriterrorin lakimuutos. Jonka varjolla Suomessa alettiin valtion 
systemaattinen ja valtiorikollisten mielipidevainoamisten invaasiot. Jonka veroista itsenäinen suomi EI 
ole kokenut! 
 
Raumalla mm. on aloittanut toimensa puolisen tusinaa YDINturvan erikoispoliisiosastolaiset. TVO:lla on 
toki omansa mm. KA4 rikollisorganisaationsa. Myös Posivalla Eurajoen Vuojoen kartanobunkkeritiloissa 
toimii aggressiivinen SUPO- karhuryhmien kansainvälinen ydinturvan kommandopoliisi. Nyt tämä 
massiivisella miljoonabudjeteillaan Helsingistä vyörytettävä valtiorikollisten osasto on alkanut 
Fugushiman maailmanhistoriallisen ydintuhonsa peittääkseen. S y s t e m a a t t i s e s t i  pidättämään, 
vainoamaan ja ajamaan jopa kotiarestiinsa maamme ani harvoja ydinvastustukseen uskaltautuvia! 
Kuulitte oikein. FIN on maana ryskien nousemassa tänä päivinä Amnestyn kansanterrorilistan 
piikinpaikoille! Systemaattisista ydinkansalaisaktivistien järjestetyistä pidätyksistä massiivisin 
poliisivoimin on Jo tullut tietoja ympäri maakuntien. Kyse on vangittujen YDINkriitikkojen tusinaluokkiin 
jo nyt hetkessä kasvatetusta valtiorikollisuuden makaabereista toimista. 
SUPO:n ylimmät johtajat antoi rahasta ilmiölle kasvonsa. Ilmoitellen lehdissään avoimesti näitä 
toimiaan. Supon johtajan suulla:" SUPO:n t ä r k e i n ja keskeisin tehtävä tästä eteenpäin ON taata ja 
turvata maamme ydinalan toiminta keinoja kaihtamatta!"  
 
Rajua tekstiä jopa diktaturiassa. Mutta kun se julkaistiin avoimesti lehdessä kuvien kanssa. Oli kyse 
YDIN- sisällissodan startista. Lisää raskauttavaa ja makaaberia materiaaliarkistointia tästä kaikesta. 
SUPO/kansainvälisesti johdettu valtioydinala hyökkää kansaansa vastaan systemaattisesti. 
antakaamme näille myös omanlaisensa kasvot henkilöhiorviöille myös julkisesti nimiä: 
http://kuvaton.com/k/YjXH.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YjXH.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YjXg.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YjXg.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YjXi.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YjXi.jpg[/img] 
 
Kerrataan vielä. Kansamme vuosisataista demokratiaa vastaan ON HYÖKÄTTY! Kansan ON aika 
myös saada fyysiset kuvat siitä ketkä meitä vastaan tekevät tätä maailman likaisinta työtään. On 
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tosiaan syytä heittää potrasti pontevasti potkiva kissa pöydälle. Ja koska ydinrikollisemme haluavat 
juttuaan julkisuuteen. Niin tehköön sitten hurmeiset rikoksensa avoimesti ja kasvoillaan eikä ydinalan 
klassiseen tyyliinsä kätkeytyen ja verhoutuen "mustiin kommandojensa naamapipoihinsa". 
              ----------- 
 
T&T. UutisetPäivikki Pietarila, 10:47 Japani harkitsee ydinvoimalaprojektien jäädytystä 
 
*Nyt alkaa näyttämnään jo todella huimantuimalta ydinalan lopettaessa OL-3 tyyppisten 
ydinsekovoimaloitten hengenvaarallisia hankkeita pitkin maailmaa ihan massakatona. Tässäkin siis k a 
i k k i seis. Kun megavaarallisuus paljastui! 
 
Japanin pääministeri Naoto Kan on väläyttänyt mahdollisuutta, että maa jäädyttäisi 
turvallisuusongelmien takia 14 ydinreaktorihankettaan. Japanilaislehti Asahi Shimbun mukaan 
parlamentin ylähuoneelle puhunut Kan ei kuitenkaan tarkentanut, miten suunnitelmassa edettäisiin. 
Kanin mukaan nykyisiä projekteja ei tulisi saattaa loppuun ennen kuin on uudestaan perusteelisesti 
käyty läpi niiden turvallisuussuunnitelmat, kun nyt ongelmissa kamppaileva Fukushima Dai-ichi on 
saatu hallintaan.  
 
Japani suunnittelee rakentavansa 14 uutta reaktoria vuoteen 2030 mennessä osana maan 
energiaohjelmaa, jonka hallitus hyväksyi viime kesäkuussa. Pääministerin mukaan maassa pitäisi myös 
keskustella käytetyn polttoaineen kierrätyksestä ja säilytyksestä. Kyodo Newsin mukaan hallitus 
julkistaa torstaina 20 kilometrin kieltoalueen Fukushima Dai-ichi -voimalan ympärille. Kiellolla hallitus 
haluaa lisätä kontrollia alueella, jonne evakuoidut asukkaat ovat osittain palanneet huolimatta 
jatkuvasta säteilyvaarasta. Alueella asuvat evakuoitiin pian 11. maaliskuuta alkaneen kriisin jälkeen.  
             -- 
UutisetKia Kalliola, 8:23 Yhdysvalloilta vihdoin lupa maan ensimmäiselle merituulipuistolle 
 
*Ja tämä se tekee poikaa ydinterroristeille! Jopa maailman vankin YDINvaltio USA alkaa repeillä 
ydinimpperialismistaan. Suomi alkaa olla täysin ainoa valtio maailmassa, joka sekoilee näitä OL-3--- 
plutoniumpolttohankkeitaan enää. Noutaja tulossa! Kukaan ei tee jatkossa edes polttoaineita, jos "ydin- 
tappaa käyttäjänsä" oppi etenee nykytahtiin sivistyneempään maailmaan. 
 
Yhdysvaltain viranomaiset ovat vihdoin myöntäneet rakennusluvan maan ensimmäiselle 
merituulipuistolle, The Washington Times kertoo. 130 turbiinin ja 468 megawatin Cape Wind -puisto 
nousee Massachusettsin rannikolle. Rakennustyöt aloitetaan tänä syksynä. Sisäministeri Ken Salazar 
uskoo hankkeen luovan alueelle 600–1000 uutta työpaikkaa. Salazar pitää pöyristyttävänä sitä, että 
lupamenettelyt ovat Yhdysvalloissa niin hitaita. Myös Cape Wind -hanke on edennyt varsin hitaasti 
ympäristö- ja hallinnollisten selvitysten vuoksi.  
 
‖Se, että Cape Windin kaltaisen merituulipuiston hyväksyminen kestää 10 vuotta on yksinkertaisesti 
sietämätöntä‖, hän toteaa. Salazar lupaa presidentti Barack Obaman hallinnon pyrkivän lyhentämään 
luvan myöntämiseen kestävää aikaa. Obama tunnetaan uusiutuvan energian puolustajana ja hänen 
hallintokaudellaan on tehty useita merkittäviä päätöksiä uusiutuvan energian tukemiseksi. 
Merituulipuistot kiinnostavat jopa 11 yhdysvaltalaista rannikko-osavaltiota.  
            -- 
Tiistai, 19 huhtikuu 2011  
FDA kieltäytyy testattavan kalan radioaktiivisuuden ... Hallituksen teeskentelee Radioaktiivinen kala on 
turvallista. [Alexander Higgins huomauttaa , että japanilainen kala ylittää liittovaltion säteilyn rajat 
2400%].  
             -- 
Nesteytyminen, jota maanjäristykset tekee tuhoamassa Fugushima 5 ja 6 turbiinisaliaan myöten. Aika 
kuvaavaa, erttei tästäkään ongelmasta, jossa koko Etelä- Japanikin upposi atomivoimaloineen paikoin 
uskomattomat 5m puhuta halaistua sanaa maailmalla. 
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718. Mikä Fugushiman räjäytti? 
 
2007 Japanissa sattui raju 6,8 Richterin maanjäristys, jonka tiimoilla tuhoutui jopa maailman suurin 
ydinvoimala. Reaktoreita repeili niin pahoin useita, että radioaktiivisuutta valui holtittomiin surutta meriin 
asti. Toisaalta y h t ä ä n näistä ydinvoimaloista e i  syttynyt pahasti palamaan. 2008 maailman 
energiapositiivisesti kaivettavat uraanit loppuivat lopullisesti. 2011.03.11 Jälleen suuri 9 Richterin 
maanjäristys iski Japaniin. Ensimmäisinä päivinä ilmoiteltiin 2kpl ydinvoimalan palavan ja räjähdelleen. 
Seuraavana viikkona ilmoitettiin ketjussa lukuisista ydinvoimalaitosten räjähtämisistä tusinaluokkaan. 
Niin ikään hälyttäviä tietoja palavista ydinjätealtaista ilmoiteltiin. Kattava kysymys kuuluukin. M i t ä  
keskeistä m u t t u i survoen ydinvoimalat räjähtäviksi ja paloherkiksi pommeiksi? Lehdistössä asiaa EI 
ole uskallettu edes hipaista. Niin arka aihe se on. Onneksi asiasta on saatavissa s i l t i riittävää tietoa. 
 
Kun TVO tilasi OL-1 ja OL-2 reaktorinsa. Asetettiin keskeisille turvalaitteistoille tarkoin määritetyt ns. 
"hallitun- alasajon kriteeristöt. Dieselvaravoimaloitten kapasiteetit, hätäkäyttöalustojen tarvittavat 
kestotuntimäärät yms.. Yksi kaikkein keskeisin on suljetun reaktorin kyky dumpata jälkilämmön 
vesihöyryt ns. draivellien ja vetvellien tiloihinsa. Näissä säilöissä vaaditaan tietty tilavuus ja kylmän 
veden volyymit tuotantotehon suhteissa. Keskeisintä näissä on, ettei k o s k a a n  tule tilannetta, että 
ydinvoimalan höyryntuotanto ylittäisi määrän, jonka reaktorirakennuksen nämä suljetut vesiallastiltäytöt 
ylittäisivät.  
 
Kun reaktori ajetaan alas generaattori pysäytetään. Mutta reaktori tuottaa seuraavat 3 vrk 
jälkisäteilyenergiaa. Josta päästään eroon lauhduttamalla se suoraan mereen. Fugushimassa tämä e i  
enää onnistunutkaan. Mutta reaktorihallin pitäisi ongelmitta silti riittää höyryn kuolettamisiin aina. 
Japanin ensimmäinen hälyttävin tieto kiiri, kun ruvettiin ilmoittamaan miten kertyvän höyryn takia 
reaktorirakennuksen volyymit EI riitä ja höyryä pitää päästää ilmaan. Miksi ihmeessä näin? Koska 
IAEA:n ydinturvamääräysten mukaan jäähdytyskapasiteettien olisi pitänyt hyvin riittää? Lehdistö 
vaikenee syistä ydinalan mokaamisista tarkoin. Koska kaikkineen aihe on kalmaisa TABU! Jostain 
julkisuuteen määrittelemättömästä syystä höyryä tuotettiin 2-3 kertaa enemmän kuin tarkat 
turvalaskelmat olivat huomioineet! Miksi ydinturvamääräykset e i v ä t  olleet tässä ajan tasalla? 
                      ------------ 
 
Kohti Big Bangia! 
 
Tapahtui seuraavaa. Paineen noustessa suojarakenteissa oleva sinällään räjähtämätön höyry vaati 
palaakseen v i e l ä  tien vapaaseen happeen, tämä On keskeisintä. Koska höyryä muodostui syystä tai 
toisesta liikaa. Vapautettiin paineventtiilit suoraan savupiipusta surutta ilmaan. Suunnaton riski! Koska n 
y t  ei tarvittu enää kuin hetkellinen tehoheilahdus. Jolloin happikylläinen takaiskurekyyli pöllähti 
reaktorihalleihin. S u u n n a t t o m a t  räjähdyspilvet alkoivat päivästä toiseen nauhoittamaan Japanin 
maailman toimivimmiksi ajateltujen ydinvoimaloitten rivistöjään raunioiksi. Suurelle yleisölle käteen yksi 
keskeinen kysymys. Mihinkä määräävään muutoksen jalkoihin oli tuhottu muutamassa vuodessa 
aiempi maailman satojen reaktorien kyvyt lauhduttaa IAEA:n turvanormein suljettuun 
reaktorirakennuksiinsa? 
 
TVO:n molemmat nyt toimivat reaktorit OL-1 ja OL-2 on tehty koko turvalaitteistonsa osalta 20GWd/tU 
polttolimiitille ja sen jälkilämpöenergiaotsoille. Mutta ajan saatossa niin TVO, Forttumit, Wattenfallit, kuin 
näköjään Japaninkin kymmenien ydinvoimaloitten polttolimiittejä on vähin äänin nosteltu m o n i n k e r t 
a i s i k s i ! Koska energiapositiivisesta uraanipolttoaineesta alkoi olla kasvava pula uraanista ja 
plutoniumeista revittäisiin jatkossa ihan kaikki pakkoraossa. Lainkaan ymmärtämättä samalla kasvavaa 
kaksin-, jopa kolminkertaistuvaa jälkijäähdytysvolyymin rekyylitarvetta. Juu ongelmaa ei hämäävästi 
tule esiintymään "ns. normaaleissa" alasajossa päälisienpuolin. Koska valtakunnan verkosta otettavalla 
hätäapusähköillä voimaloiden jälkijäähdytysenergiat dumpataan meriin. Mutta k u k a a n ei vaivautunut 
tajuamaan oleellista. totaalisammuneen ydinvoimalan omaenergiansa sähköntuotantovarastonsa 
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akustot, dieselvolyymit, entisen kokoiset suljetut reaktorihallien höyrytilat jne. jäi auttamattomasti 
alimittaisiksi! Toki TVO ydinkumppaneineen mistään välittämättä "jippoili" näihin vetvellien ja draivellien 
tiloihin esim. hetkessä katoavia jääkolossejaan. Mutta kun Japanissa sähkökatkos kylmästi osoitti, 
sulavista jääkiloista EI tosipaikassa ollut edes kosmeettista etua!  
 
Ajatelkaas asiaa vaikka näin. TVO tilasi ASEA- atomilta OL-1 ja OL- 2 reaktoreita. Jonka kaikki 
keskeisimmät jälkijäähdytysten turvalaitteistot suunnitellaan tasollaan 20GWd/tU, gigawattipäivän 
verran energiaan. Sitten TVO alkaa pitää uraanipolttoaineensa, ensin 1 vuoden reaktorissaan ennen 
vaihtorevisiota. Pian ahneus vie voiton 2 vuotta, 3 vuotta. STUK ei puutu asiaan edelleen millään 
tasoillaan, koska EI korruptoituen välitä, saati edes selvitä mitä on tapahtumassa! Pian nuo TVO:n 
reaktorit pitävät polttoaineitaan mäskäten 4 vuotta, lopulta jo 5 vuotta putkeen. Kaikki keskeisimmät 
jälkijäähdytyslaitteistojensa kapasiteetit on mitoitettu yhtäkkiä kolmasosiin siitä, mitä HÄTÄ seisokki 
vaatii. Aina dieselien, akustojensa ja jopa jäähdytysvesivarastoitaan myöten. Niin ikään 
jälkijäähdytysten reaktorien s u l j e t u t  vetveltilat ja draiveltilatkin On mitoitettuna vain alkuperäiseen 
höyryntuottoonsa.  
 
Yhtäkkiä tapahtuu kuten Japanissa. Ensin dieselien käyttötehojensa, polttoainehuoltojensa volyymit jää 
auttamattoman lyhkäisiksi. Pian akustojen tehotmyös jää kolmasosiinsa vaadituista. 
turvainstrumentoinnit pettää heti. Mutta todella ikäväksi homma alkaa mennä kun 
jälkijäähdytysenergian höyryt pumpataan suljettuihin vetveltiloihin ja draivelleihin. Kun päälle tunkeva 
kolminkertainen kaasuntuotanto EI vaan mahdu, niin ei mahdu! Rivissä ydinvoimaloita alkaa paukkua 
kuin Fugushimassa ikään. Ja s i t t e n on homma kylmääkin kylmempää kyytiä! Kuvitelkaa tovi miksi 
näin. Koska ydinvoimaloille on annettu kasvattaa vuosien aikana holtittomasti oikeudet polttaa 
polttoaineensa peräti 3- kertaa tappavampiin jälkivaadetehoihinsa kuin sadat maailman ydinvoimalat on 
alkujaan suunniteltu! Maailmalla on n y t  ties kuinka ja paljon tällaisia tikittäviä ydinpommeja 
odottamassa vain räjähtämistään Fugushimakseen. Vielä loppuun kertauksena: 
             -- 
*Normaalissa vanhanaikaisissa reaktoreissa uraanin palamalimiitti on tasollaan 20GWd/tU, 
gigawattipäivän verran energiaa. Fugushiman ja OL-3 reaktorien tyyppisissä vastaava palama- arvo on 
60- (75) GWd/tU. Ennen kuin polttoaine joudutaan uusissa EPR- reaktoreissa vaihtamaan 
(Eurooppalainen Painevesireaktori). Polttoaine pidetään näissä selkeästi pidempään sisällä (vanhoissa 
1 vuosi < 5 vuotta TVO:lla). Risto Mäki "Kosminen rakkaus vai suuri saatana" s.49: "Käytetyn 
polttoaineen säteilyhuippu OL-3 tyyppisissä EPR reaktoreissa nousee jopa kolme kertaa suuremmaksi 
kuin vanhemmissa ydinreaktorityypeissä. 
               -- 
 
PS. 2009 Ranskasta Arevalta lähti maailman s u u r i n plutoniumlasti laivalla Japanin ydinvoimaloitten 
poltoaineita. Nyt oli kyseisissä reaktoreissa käytännössä e n s i m m ä i n e n  noitten polttoaineitten 
aukaistujen reaktorien revisiot Japanissa. käytännössä h e t i  tusinan tätä UUTTA MOX Pu-239 
tappajalataustan radioaktiivisina revisiohuolloissaan käsitellyttä reaktoria r ä j ä h t i  oikopäätään 
palamaan! Jätevarastoineen päivineen! Aivan siis seinähullua, ollakseen minkään tason sattumia. 
               --------- 
 
Suoraan lennosta poimittuja. 
 
Japanissa v a r m a s t i tuhoutuneitten ydinvoimaloitten saldoa 06.04.2011: US- blogista. 10 kpl 
reaktoreita: Daichi 6 kpl, Onagawa 3 kpl, Daini 4 kpl, yhteensä 13 kpl. ABC myöntää tänään tämän 
verran, mutta asiat olivat jo arvattavissa aiemmin.  
Fukushima: A Nuclear Threat to Japan, the U.S. and the World: 
http://abcnews.go.com/Health/fukushima-leak-threat-japan-us-world/story?... 
                     -- 
07.04.2011. Japanissa t a a s 7,4 Richteriä! Sähköt ja kaikki tiedotuskanavat napsaistu lennosta poikki. 
Juu , hei h y v i n kulkee. Ydinvoimialoita mätkitään kunnes v i i m e i n e n k i n paukkkuu paskaksi! 
Ilmankos tämänkin sattuessa Japanin hallitus on antanut peräti 3kpl ydinvoimaloilleen välittömän 
räjähdysvaaran varoitukset! 
                         -- 
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Äsken 07.04.2011. muuten kuulin, että USA:ssa kaikkiin valtion virastoihin, sairaaloihin, kauppoihin ja 
vastaaviin valtiovirastojen instansseihin on komennettu huomiotaherättävän rajut lisätyt määrät sotilaita 
ja kansalliskaartilaisia vartioon. Pelkäävät kasvavalla kauhulla, että kansa alkaa l i i k a a  tietää mitä 
tulossa on. Uskoisin, että nimenomaan asiassa pääsyylliset. Eli ydinyhtiöt, pääkonttorit yms. 
ydinsotateollisuusalat alkavat pelätä saavansa ansionsa mukaan! Kuulema myös Suomessa SUPO käy 
kuumana ja hämmästelee m i s t ä kaikki nuo huippusalaisimmatkin ydinalan tiedot vuotaa julki? 
                ------------ 
 
MOX tuhoaa 
 
Saksa sulki heti Fugushiman jälkeen 18 kpl reaktoreistaan 7kpl. Koska tiesi laitostensa toimivan 
epävakaasti ja hengenvaarallisesti. Selkeä viite siitä miten ydinvoimateollisuus on ajattanut taustalla 
laitoksiaan vuosikaudet täysin laittomin, riittämättömin turvaedellytyksin. Kuulin, että Saksan 
reaktoreista ei 7kpl, vaan peräti 10kpl olisi tätä hyperpelättyä MOX Pu-239 
kierrätysplutoniumpolttoainetta. 
 
Japanissa puolestaan viimeisin tieto kertoo ainakin 13kpl reaktoreistaan nyt tuhoutuneen lopullisesti. 
Tämä täsmää miltei suoraan myös maan MOX polttolatausmääriin. MOX polttolaitoksia on maan 55kpl 
reaktoreista kuulema 20kpl. Eli miltei kaikki menetettiin saman tien kohdanneessa onnettomuudessa 
JO ensimmäiseen revisioonsa! Jossa tämä huipputappava, peräti 1000- kertaa vaarallisempi ydinjäte 
otettiin ensimmäiset kerrat ylipäätään huoltorevision alle. Myös Ranska on kaikessa hiljaisuudessa 
ladannut kymmeniin reaktoreihinsa näitä pelätyintä MOX- epävakaan palaman uraanieriään. Varsin 
varmaa on myös Suomen viimeisten polttoaine- eriensä osuus tässäkin kokeiluissa! 
 
 OL-3 onkin maailman e n s i m m ä i n e n  Pu-239 polttoaineelle hahmoteltu laitos. Mutta koska 
energiapositiivinen uraani loppui venäläistoimittajilta kuin seinään. Oli pakko alkaa soveltamaan tämän 
Pu-239 plutoniumasepurun tappajapolttoaineen käyttöjä maailman erilaisissa siihen lainkaan 
soveltumattomissa reaktoreissa. Koska Venäjä vastoin EU:lle antamiensa ennakkosopimuksia Vladimir 
Putinin suulla (kolmesti 2008 aikana,) yksipuolisesti ilmoitti julkisuuteen lopettavansa U-235 
polttoaineensa EU:n kaupallisen tuotantomonopolinsa, myös Eurooppaan. Koska ei halunnut 
tappiotuotantoa, sinällään ymmärrettävästä syystään tuottaa lännen haluamia uraanieriä 
energianegatiivisesti Eurooppaan. Ei grammaakaan vanhanmallista U- 235 polttoaineita enää. EU 
tilanteessa lakimuutoksinsa salasi kaikki. Jatkaen megariskein. Kuten ydinalaan tapana aina on ollut! 
 
Huippusalattu tieto: Japani aloitti v a i n vuosi sitten edellä kerrotuista syistä myös (2009) oman 
erityisen kustomoidun (Plutona- pilottihankkeensa), Pu-239 plutoniumpolttoprojektinsa. Kuten näimme, 
jo nyt projektit myös tuotti kaikkein pelätyimmän räjähtävän klassisen" tuloksensa. Ranskan Areva oli 
Start asepurkujen tuotannoistaan le Havren plutoniumaseitten purkuvarastoistaan lähettänyt 2009 
maailman suurimman salaisen laivanlastinsa Pu-239:a. Jotta huippuvaarallinen hanke saataisiin 
käyntiin jo loppuvuona 2009 niinikää uraaneittaan jääneeseen Japanissa. Koska 2008 vuoden loppuun 
tultaessa koko maailman klassinen U-235 perustaminen ydinvoimala- ala oli menettänyt polttoaineensa 
uraanimalmien muuttuessa 0,4 % pitoisuusalituksiinsa energianegatiiviseksi. Virisi näin kaikkialla 
maailmalla epätoivon, salailujen, p a k o n  sanelema tuhoisa ydinteko. 
 
Vanhoja U- 235 uraanille alkujaan rakennettuja ydinvoimaloita alettiin olemattomin varoajoin paniikissa 
ruhjoa pitkin maailmaa pelätyn Pu- 239 kierrätysplutoniumien MOX polttoaineen käyttäjiksi. Saamieni 
tietojen mukaan luokkaa 25 % maailman ydinvoimaloista kautta maailman olisi JO silloin alettu ladata 
tällä tappavan epävakaalla ydinjätepolttoaineillaan. Myös suoraan ydinaseiksi ja terroristien 
himoamaksi plutoniumpommijätteillä käyviksi. Uraanin energianegatiivisuus haluttiin pitää tarkoin 
suurelta yleisöltä salassa. Maailmalle leviävät ydinasetuotannoille suoraan kelpaavat plutoniumtonnistot 
haluttiin pitää terroristien tietämättömänä. Yksisilmäisesti riskejä ymmärtämättä päätettiin EU:n salaisin 
toimin julistaa myös uraanikaivosten tuotantojen tulokset salaisiksi. 
 
 Jottei tajuttaisi miten yhtäkkiä valtaisia määriä maailman pelätyintä Pu-239 polttoainetonnistoja alettiin 
dumpata sututta maailmalle, teille, merille ryöstettäviksi ja jakeluihin. Vaikkei lainkaan tiedetty edes 
onnistuuko tämä epävarma polttokoe. Kuten näimme HETI ensimmäiset käytetyn polttoaineen varaan 
rakentuvat revisiot räjäyttelivät ja pysäyttivät k y m m e n i t t ä i n keskellä polttoaineen 
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vaihtoseisokkejaan olleita voimaloita. Saksassa ja Japanissa yhteistuhon lukumäärä eliminoi kerrasta 
kolmattakymmenettä reaktoria jo nyt! Koska esim. kaikkein keskeisimmätkin jälkijäähdytysreservit, 
draivellien ja vetvellienkin jälkihöyryvoluumit vanhan mallisissa alimitotetuissa reaktoreissa ylitettiin 
kertakluokilla. Missä räjähtelee seuraavat reaktorit ja niiden ydinjätepolttoainevarastonsa? 1000- kertaa 
aiempaa vaarallisemman megatappajalaitosten välittömästi uhkaamana on satoja miljoonia 
tietämättömiä uhrattavia koekaniinipoloja! 
                      - 
*Lukaskaas malliksi m i l a i s i a  vastakommentteja tällaiset asioista  todella perillä olevat artikkelit 
saivat aikaan mm. sisäministeriön ydinturvansa joukoissa julkaistuani näitä US- blogeissa: 
                       - 
9.4.2011 22:31 Matti Vortex 
 No on sulla hurja tietomäärä! Olet selvästi jopa Einsteiniakin fiksumpi. Toivottavasti kuulemme sinusta 
jatkossakin tieteen saralla kun ratkot merkittäviä energiantuotannon ongelmia ja tarjoat vaihtoehtoisia 
ratkaisuja. 
 
Tulen seuraamaan ilolla uraasi. 
                -- 
 
Julkaistu lauantai, 26 maaliskuu 2011.  
 
Jonka CNN Nuclear Radiation 'The Greatest Public Health Hazard' Ydinsäteily vaarantaa 
kansanterveyden". Helen Caldicott sanoo, että on mahdotonta rakentaa turvallinen ydinvoimalaitos. 
 
 CNN: Onko mahdollista saada turvallisen ydinvoimalan?  
 
Caldicott: Ei. Ne ovat hyvin monimutkaisia koneita? Jotka sisältävät energian vapautumista, kun atomi 
on rikottu: Einsteinin kaava E = mc ², massa atomin kertaa valon nopeus toiseen potenssiin. Kaikki voi 
mennä pieleen: luonnonkatastrofit, epäonnistumiset jäähdytysjärjestelmässä, ihmisen ja tietokoneen 
virheitä, terrorismi, sabotaasi. Radioaktiivinen jäte on eristettävä ekokehästämme puoli miljoonaa vuotta 
tai kauemmin, fyysinen ja tieteellinen mahdottomuus, kun se vuotaa se keskittyy ravintoketjuihin, 
aiheuttaa epidemiat geneettisine sairauksineen, leukemian ja syövän kaikille tuleville sukupolville. Ollen 
suurin terveysriski maailmassa jonka koskaan olemme nähneet!  Einstein sanoi: "atomin halkaiseminen 
muutti kaiken mahdottomaksi pelastaa ihminen tästä tilastaan. Näin me ajaudumme vääjäämättä 
ennennäkemättömän katastrofiin."  Hän sanoi myös, "Ydinvoima on helvetin tapa keittää vettä." 
                 ----------------- 
 
US-. blogi 9.4.2011 13:13 Jaakko Savoli  
 
 Näen tämän tilanteen apokalyptisena ja eskatologisena, ja huom. nämä eivät ole vain yksittäisen 
foliohattuhurjastelijan sanoja, vaan apokalypsiksestä alkoi puhua viime kuussa Euroonan unionin 
energiakomissaari, Guenther Oettinger. ( Mainittakoon tässä erikseen, että Oettinger on 
SAKSALAINEN poliitikko, eli hän uskaltaa sanoa.) 
 
Sen tähden voimme ilmeisestikin pitää, että apokalypsi on päällä.  
 
Mitä siis näemme?  
 
En tiedä mitä muut näkevät, mutta näen sankan pilven mitä fanaattisimpia ydinuskovia, jotka ovat 
nousseet esiin, ja demonisoivat "fossiilisia" ja suu vaahdossa fantasioivat tuhatvuotisesta 
ydinvaltakunnasta helvetillisine hyötöreaktoreineen ja plutoniumkierrätyksineen. He todellakin uskovat 
omaavansa kaiken vallan tässä maailmassa, ja he esiintyvät täydellisen voitonvarmoina, väittävät 
tietävänsä totuuden. Minusta näyttää että tämä porukka on kadottanut yhteyden todellisuuteen. He 
eivät seuraa uutisia, varsinkaan laajemmassa katsannossa, ulkomaan uutisia. Heillä ei ole paljon 
mitään tietoa ydinteknologian historiasta; jos heidän kanssaan yrittää keskustella Hanfordin 
tapauksesta, Arzamasista, Sellafieldin ja Shippingportin tapauksista, he jäävät katsomaan suu auki.  
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He väittävät omaavansa tiedon, ja perustavansa näkemyksensä järkeen, ja kuitenkin he ovat 
tietämättömiä, ja ihmisistä irrationaalisimpia, eli voi sanoa että demonisia.  
 
Mitä me siis näemme, on demonien esiintulon, ja yrityksen anastaa kaikki valta maan päällä. 
Raskasmetallit ja transuraanit sopivat heille hyvin, helvetin alimpien, plutonisten kerrosten kotoisia 
elementtejä. Siinä heidän järkensä.  
 
Jostain syystä Jumala katsoo sivusta, ja on antanut näiden ydindemonien kuvitella, että he ovat jo 
voittaneet. Eikö Raamatussakin näin sanota: ja heille annettiin kaikki valta maan päällä. Demonit 
juoksentelevat pitkin maan piiriä, ja vaientavat toisinajattelijat, estävät keskustelun, laittavat toimittajat 
kotiarestiin, ja sulkevat osia internetistä, ja hallitsevat julkista mediaa.  
 
Ehkä näin piti käydä, jotta demonit paljastavat itsensä.  
 
Kun he ovat paljastaneet itsensä perusteellisesti, ei heillä sen jälkeen ole enää millä puolustaa itseään. 
He ovat paljastuneet. Nämä ydindemonit kuvittelevat tällä hetkellä että ydindiktatuurin aika on jo 
koittanut, ja he pitävät toisella tapaa ajattelevia harhaisina. Tosiasiassa he kaivavat omaan 
kuoppaansa, uskon ettei tarvitse kuin hetki odottaa, niin he putoavat sinne kuoppaansa, ja heidän omat 
sanansa kääntyvät heitä vastaan.  
 
Meidän ei tarvitse kuin kuunnella, ja laittaa nuo sanat muistiin. Maailman tuhoa valmistelevien 
demonien viimeiset suu vaahdossa kähistyt sanat. Saksalaisten reaktio on tästä esimakua. Tuosta 
reaktiosta on tulossa maailmanlaajuista, se voimistuu, ja saamme kuulla yhä enemmän vaatimuksia 
ydin-Nûrnbergistä. 
 
Tavalliset ihmiset ovat hiljaa, koska he ovat menneet demonien puolelle; Nürnbergin kielellä he ovat 
MITLÄUFEREITA, eli mukana juoksijoita. Vielä tulee mieleen se mitä saksalainen romantikkorunoilija 
Novalis jo sanoi, että jos hänen tulisi kuvitella Jumala, niin hän kuvittelisi raskaimpia alkuaineita, kuten 
elohopeaa. Nämä raskaat alkuaineet ovat siis Jumalan voima, jonka demonit manasivat esiin omaksi 
tuhokseen. ja sillä on omat fyysiset, psykologiset ja henkiset seurauksensa, niinkuin kaikella mitä 
teemme täällä maan päällä; tämähän kun on pelkkä testi Taivasta varten. Amen.  
 
Now.. demons, go to hell. 
              -------------- 
 
AREVA Has Many Satisfied MOX Fuel Customers 
 
http://us.arevablog.com/2009/05/11/areva-has-many-satisfied-mox-fuel-customers/ 
AREVA on monia sekaoksidipolttoaineen asiakkaita  Jarret Adams  
Nykyään noin 35 reaktoria ympäri maailmaa käyttävät monioksidiseksi tuotettua polttoainetta 
AREVAlta, ja polttoaineita on lisää kehitteillä.  Eräät Saksan ydinvoimalat ovat käyttäneet 
sekaoksidipolttoainetta niiden reaktoreissa 35 vuotta. 
 
 MOX sallii apuohjelmillaan käyttämään kierrätysmateriaaleja ydinpolttoaineen ja vähentää materiaalin 
määrää loppusijoituspaikkaan.  Itse käyttö kierrätyksen kanssa MOX mahdollistaa ydinjätteen määrän 
vähentämiseksi kertoimella viisi( 1000- kertaa säteilevämmäksi!). MOX-polttoainetta voidaan myös 
auttaa asiakkaita suojautumaan volatiliteetti uraanin hannanvaihtelun markkinoilla.  Koska useimmat 
sekaoksidipolttoainetta tulee kierrätyspolttoaineesta ei tuoretta uraania ja rikastamiseen tarvita entisiä 
määriä.  
 
AREVA ilmoitti viime kuussa uuden sopimuksensa Japanin kanssa Ohma ydinvoimalaan.  Tämä on 
seurausta sopimuksista AREVA:lla. Useat japanilaiset apuohjelmia toimittaa MOX-polttoainetta varten 
16-18 reaktoreihin maassa vuodesta 2010 alkaen. Yhdysvalloissa, AREVA on kumppaneina Shaw 
Group rakentaa MOX-polttoaineen tuotantolaitos Etelä-Carolinassa. Tämä järjestely tulee muuntaa 
entinen ydinaseisiin materiaalia MOX Yhdysvaltain sähköyhtiöt.  Rakennustyöt aloitettiin elokuussa 
2007 ja laitos on nyt noin 17 prosenttisesti valmis.  
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Maa  Utility Apuohjelma  Reaktorit   
France Ranska  EDF EDF  20kpl   
  
Germany Saksa  E.ON, RWE, EnKK   10kpl   
 
Belgium Belgia  Electrabel Electrabel  2kpl   
 
Switzerland Sveitsi  NOK, KGD   3kpl    
 
Japan Japani  Chubu, Kyushu, Shikoku, Kansai 5+ 11kpl 
 In Development Kehitysyhteistyössä  35+ kpl    
                       ------- 
 
Fugushimasta outoja 
 
11.4.2011. Fugushimassa tapahtui 7.1 Richterin maanjäristys jälleen kerran. Koska maa liikkui 
luonnollisesti myös tunnetusti maanjäristyksiä täysin kestämättömistä ydinvoimaloista sähköt 
romahtivat poikki. Fugushimassa annettiin hätätilassaan evakuointimääräys ydinvoimalan jäätyä j ä l l e 
e n  ilman elintärkeää jäähdytysenergiaansa. Suomessa ei tietystikään asiaan reagoida. Yhtä kaikki 
Suomessa niin ikään tarkoin salattu, myös tulivuoret ovat aktivoituneet sylkemään laavaa Japanissa. 
Mutta yhä oudompaa reaaliaikaista kuvamateriaalia näkyy Yotubesta. Kun valtavat määrät maaperän 
kiderakenteita rikkoutuu. Vapautuu prosessissa todella uskomattomia pietsosähkön energian 
purkauksia. Tässä jälleen lisäsyitä siihen miksi valtakunnan sähköverkot ryskivät jatkuvasti alas. 
Asiasta ei ainakaan Suomessa juuri puhuta. Mutta video on mykistävää katsottavaa livenä: 
http://www.youtube.com/watch?v=2m5pGW7qrLs 
                     -- 
Fukushiman Daiichin ensimmäisen reaktorin paine kasvoi eiliseen asti samalla, kun reaktorin lämpötila 
laski johtuen veden ja typen syöttämisestä reaktoriin. Reaktoriin oli tarkoitus syöttää yhteensä 6 000 
kuutiota typpeä. Laitosoperaattori Tepcon mukaan paineen nousu kuitenkin katkesi tänään aamulla. 
Tämä saattaa viitata vuotoon reaktorin paineastiaa ympäröivässä tilassa tai syöttämiseen käytetyssä 
putkistossa. Mikäli vuoto on paineastiaa ympäröivässä tilassa, radioaktiivista höyryä ja kaasuja vuotaa 
ilmakehään samaa vauhtia kuin typpeä tulee sisään, eli noin 30 kuutiota tunnissa. Lisäksi typen 
syöttäminen saattaa käydä tehottomaksi tavaksi estää vetyräjähdys. 
 Kioton yliopiston tutkija Hiroaki Koide vahvisti aineiston saattavan viitata siihen, että vedenpinnan 
tasolle on muodostunut keskittymä vahingoittunutta ydinpolttoainetta, joka saavuttaa hetkittäin 
uudelleenkriittisyyden! 
_____________________________! 
 
* Siis hetkinen. . ! Vesissä k e l l u v a  raskasmetallinen uraanipolttoaine jäte. Jota muutama viikko 
sitten STUK:n Laaksosen mielestä saattaisi syödä lusikalla. Tekee nyt spontaanisia kriittisiä massojaan. 
Ja hei k e l l u u säteilykaasuntuottoissa, vaikka IAEA/ STUK vannoi ja vakuutti ydinjätteen uppoavan ja 
laimistuvan Tyyneenmereen. Ja se ydinpolttoaineen spontaani uudelleenfissioirtijäte? Eihän tällaisten 
pitänyt olla mahdollista edes t e o r i a s s a !. . Niin ja nyt jätealtaat herää kerta toisensa jälkeen 
palamaan.  
 
* Kuulin miten jo kuukauden jäähdytelty ydinjäte uudelleen aktivoituu yhä, vaikka STUK/ TVO:n 
aiemmin opettama jäähdytysajan 3vrk määrä on ylitetty 10- kertaisesti! Aikamme on p u l l o l l a a n 
räjähteleviä reaktoreitaan myöten asioita. Joita IAEA piti täysin mahdottomina kuulumaan 
ydinvoimalleen. Voisiko siis edes j o k u ydinlobbareista viimein kommentoida miksei m i k ä ä n teidän 
väitteistä pidä aikarealismissa paikkansa? Vaan kaikki ja raskaimmatkin kyseenalaistukseni 
ydinilluusioista näytetään yhtäkkiä ajassamme toteen. 
Radioaktiivisen jodin määrä merivedessä ylitti virallisen rajan 63 000 -kertaisesti voimalaitoksen lähellä 
päivä sen jälkeen, kun vuoto saatiin tukittua. Kilometrin päässä Iwakesta napatusta kalasta löytyi 570 
becquereliä cesiumia. 
 
 Japanin hallitus aikoo kieltää riisin viljelyn alueilta, joissa cesiumin määrä maaperässä ylittää 5000 
becquereliä per kilo. Tähän mennessä tehdyt 70 maaperätutkimusta ovat paljastaneet kaksi tämän raja-
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arvon ylittävää aluetta Fukushima Daiichia ympäröivän 30 kilometrin alueen ulkopuolella. Tämä 
tarkoittaa toisaalta, että alue on saastunut todennäköisesti pitkäksi aikaa. Higashidorin ydinvoimalassa 
jouduttiin pysäyttämään ainoa käytössä ollut diesel-generaattorikin, koska se oli vaurioitunut 
maanjäristyksessä. Voimalaitos oli menettänyt myös yhteytensä verkkoon voimakkaan jälkijäristyksen 
seurauksena. Onneksi verkkovirta saatiin kuitenkin jälleen kytkettyä. 
 
 
 

719. Fugushima maailmankatastrofi. 
 
Fugushima JO kymmeniä kertoja Tsherno! 
 
 . . . Joo nyt Suomen tunnetusti maailman sensuroidummissa tiedotuskanavissa olemme tilanteessa 
jossa Japanista ei ole tullut uutisen uutista enää viikkoluokkaan. Syy ei toki ole tsunami itsessään. Vaan 
se, ettei maailman suunnattomimmasta meneillään olevasta y d i n katastrofista edes saa kertoa 
mitään! Riittää kun tuhannet palkatut disinformaattorit puhelee menetettyjen reaktorien pörräävän 
iloksemme jo vuoden kosmeettisten pesujensa ja maalailujensa jälkeen. Kaikki on hyvin, vaikka sydän 
märkänisi, tai tulee ydinkriitikkona maamme hallinnon toimesta vangituksi! Hyvin pyyhkii, vai onko ehkä 
sittenkään näin? Katsokaa avaukseksi vaikka näitä videointeja sieltä jostain toisesta ulottuvuudesta, 
jonne suomalaisilla EI ole asiaa ollut reaalimaailmaan porautua aikoihin: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=qaa-bFRBhK8 
 
http://www.youtube.com/watch?v=pdY5R1kLM8s 
 
Jopas jopas. 15 000km leveän maailman suurimman Tyynenmeren yli on lentänyt niin massiivisesti 
plutoniumjätteitä. Että maailman tärkeimmillä USA:n viljelyaloilla maidon säteilyarvot ylittävät 
heittämällä säteilyrajojen turvarajat! Meillä täällä Suomessa kun ollaan samaan aikaan 
nettiydinmilitäärein käynnistelemässä hiukan pintalikaansa päässeitä Japanin reaktoreita. Niin USA:ssa 
puhutaan ainakin 3-4kpl reaktorin levitelleen spontaanissa FISSIOPOMMIRÄJÄHDYKSESSÄÄN 
uraanitankojaan jopa 15km säteellä pitkin ydinvoimalaitosalueitaan. 
 
 Itse asiassa Asea-atomi opetti meille. "Käytetty ydinpolttoaine on a i n ä  näkemällä tappavaa!" Siksi 
koko Japani Tokiosta ylöspäin on kuulema evakuoitu. Uusin tieto kertoo USA:n vaatimasta 80km 
säteen evakuointipakon toteutumisista Japanissa. Kautta maailman yläilmakehään Fugushimasta 
pakkautunutta säteilyionisaatiopilveä lentokoneista chemtrailataan ja mätkitään kemikalimyrkytyksin 
kokopäivätoimisesti kansan päälle kiihdytetyillä silmittömän suurilla chemtrailauslaivastoilla! 
 
Videoissaan kertoilevat kaverit miten ensin Japanin säteilytaustat ponnahtivat vankassa 
fissiointolisääntymispiikeissään 10- kertaisiksi. Sittemmin mittarien tiedot ovat kadonneet k o k o n a a n 
useammalta, ainakin kahdelta päivältä! Syyksi epäillään aivan avoimesti, miten uusia 
fissioirtipommiräjähdyksiä olisi syntynyt niin paljon, että anturien mittanormaalit olisivat ylittyneet. Kuulin 
myös Japanin tehtaita pysäyteltävän paniikissa. Edes Euroopasta ei saa lainkaan japanilaisosia enää.  
 
Maassa  taustasäteilyn arvot liikkuvat hurjissa luvuissa 100mSv tasossaan. Näistä peruskansalainen 
saa 10h sisällä 100 % varman säteilysairauden. Tämä kertoo panikin syistä. Nyt tilanne alkaa olla se, 
että reaktori aktivoivat toinen toisiaan kuin papatteja yhteisestä systytyslangoistaan 
säteilyneutronivoiden summautuessa kriittisiksi uudismassoikseen. Yleinen taustasäteily kohoaa, 
samalla lisäaktivoituu aina muutaman kilometrin päässä oleva reaktori sekä sen ydinjätteet. Sitten 
varsinainen reaktori pyyhkäisee ylitehoihinsa ja hallitsemattomaan palamistilaansa. Lisäksi taustasäteily 
on ihmiselle tappavana aiheuttamassa ketjuevakuoinnit. Sittemmin yhä uusia voimaloita on p a k k o  
tässä tilanteessa alkaa ajaa alaspäin ja muuntaa ne aavereaktoreiksi. Koska henkilökuntaa on ilmiön 
tieltä hengen pitimiksi pakko evakuoida. 
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Viimeisin saamani tieto tietää kertoa, Japanin 55kpl reaktoreista olisi siis tuhoutunut n. 34kpl. Nyt olisi 
"täysipainoisesti toimivina" käytössä enää n. 20kpl reaktoria. Ja nekin v a i n jotta jatkuvasti alas 
tilanteessa tippuville reaktoreille taattaisiin minimissään edes niiden vaatimat salatun Jimmy Carter 
1970- lain mukaiset 10 % vuorokausien jälkijäähdytysenergiat kiinailmiön estoon. USA on toimittanut 
paikalle Japaniin Abraham- panssarivaunuja. Niissä on mm. "köyhdytetystä uraanista" tehtyjä 
säteilysuojapanssareita. Joiden avulla kohtalokkaasti säteilyillä alueilla voi enää ylipäätään partioida. 
Nyt kartoitetaan alueita, minne raskaimmat plutoniumräjähdysten lennelleet uraanitankomassat, jopa 
15km säteissään kertymineen ovat viskelleet näkemällä tappavaa Pu-239 MOX pommistoa. 
 
 Hurja tilanne pitää näinmuodoin sisällään jo nyt kymmenien Tshernojen megatuhot. Huomatkaa. 
Räjähdelleitä reaktoreita on j o jäähdytelty yli kuukausi! Meille TVO opetti, että 3vrk jälkijäähdytys riittää 
ilman muuta. Nyt tämä aika on siis 10-kertaa ylitetty. Taustaan Japanissa tulee silti alati hurjemman 
säteilyn l i s ä kasvun piikkejä. Tyynenmeren kalat ovat jo plutoniumoitu vuosituhansiksi syöntiin 
kelpaamattomiä ja nälänhätää ennakoivaan tasoonsa. Mitä seuraavaksi? Taitaa Suomen 
ydindisinformaattoreilta kohta irrota säteilykasvusta huulensa. Ennen kuin alkavat tajutaan 
ydintappamisensa tasomeret. Tyhmyys on käsin kosketeltavaa. Mutta niinollen myös 
ydinkansanmurhaajien vastuuttomuudet maailmanhistorian käsittämättömimmästä 
ydinkansanmurhaamistensa seuraamuksista. Odottelemme kuumeisesti milloin alkaa ydinrikollisten 
Nyyrbergin oikeudenkäynnit, ja viimein aito demokratia? 
              -- 
 
11.4.2011 12:25:28    KSM  Otsikko: * MOX tuhoaa.     
Sinikka Tyynelä 
  
 Sinikka Tyynelä wrote: reneneo wrote:    
 
Kas vain ?  
 
Olin eilen kommentoinut reneneon kirjoitusta ? Minne se hävisi ? Koitetaan uudestaan ?  
 
http://www.naturalnews.com/031736_plutonium_enriched_uranium.html  
 
Nuclear Information Resource Center (NIRS) mukan MOX -plutonium-uraani polttoaineseos on paljon 
vaarallisempi kuin tavallinen uraani : yksi milligramma (mg) MOX:ia on yhtä tappavaa kuin 2.000.000 
mg normaalia rikastettua uraania.  
 
  Fukushiman MOX - plutonium – räjähdys / likainen pommi Japanissa ?  
http://www.youtube.com/watch?v=T_N-wNFSGyQ&feature=player_embedded  
                     ----------- 
 
Maanantaina 11.04.2011 
 
Japanin k o k o  saari uponnut 5m! Fuji tulivuoren tiedostot katosivat. 13kpl tulivuoria aktivoitunut. 
http://www.youtube.com/watch?v=BC5axgP41Fg&feature=share 
 
8,9 Rihterin maanjäristys upottamassa koko Japania. 
http://www.youtube.com/watch?v=CN_-XvKOGIQ&feature=related 
 
*Aivan käsittämätöntä materiaalia Japanin salatusta todellisuudesta. Voiko tällaisen materiaalin edessä 
uskoa enää lainkaan maamme valehteleviin viranomaisiin. Mitä Japanissa t o d e l l a  tapahtuu. 
Ainakin jotain sellaista pahaa ja salattua, jonka takia maaanantaina Japanin hallitus m y ö n s i  
Fugushiman ohittaneen Tshernobilin ydinkatastrofit hetkessä! 
 
US-bLogista: 
13.4.2011 00:45 Matti Vortex 
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 Kyllä se Japani tulee vajoamaan ainakin sata metriä! Ala nyt heti KIRKUMAAN JA JUOKSEMAAN 
PANIIKISSA!!!!!!!!!!!!! Vitsivitsi. Eihän se nyt sataa metriä. Puhutaan kilometreistä jos tuo tyynenmeren 
laatta on oikeasti murtumassa japanin vieressä. Siltä se ainakin näyttäisi google earthilla tarkasteltuna. 
                               -- 
Nyt EI nettipoliisimme tajunut olennaisinta. 
 
Kun maa vajosi JO 5m. Ylitettiin tuplasti samalla esim. Suomen ydinvoimaloittemme, korjaan k a i k k i 
e n  viiden ydinvoimaloittemme ns. merinousunsa ylin ehdoton turvaraja. Ydinvoimaloissa EI tässä 
tilassaan toimisi pian edes kahvinmkeitin!!  
 
Tarkoittaen, k a i k k i ydinvoimat Japanissakin katoaa hetkessä katatoniseen -10% energiasyöppöön 
kiinailmiöeston jälkijäähdytystilaansa. Jonka p i t ä ä  taata vuorokausiksi tuo energia tai k a i k k i vielä 
ehjänä olevatKIN reaktorit syttyy fissopommeiksi! 
 
Aika rajua, JOS Japanissakin ydinvoimalat tehdään FIN- styleen yhtä ala- arvoisesti kuin STUK- 
ihmemaasamme. Kuvaavaa, ettei tällaiseen tilanteen hetkellä Suomessa tiedotuskanavissamme edes 
hiiskuta missä mennään. Miksi? Onko tapahtumat siis JO niin p a h a a ! 
             ---------- 
 
Styrge koosteita. 
 
http://www.styrge.com/Ydinvoima.html 
 
Rakennukset hajoavat koko ajan enemmän ja enemmän. 
 Euroopan säteilyturvakomitea (ECRR) on tehnyt laskelmia ja ehdotuksia: 
 
Jos nykyiset 3 milj. ihmistä, jotka asuvat sadan kilometrin (100km) säteellä Fukushimasta, oleskelevat 
siellä vuoden heille aiheutuu 200 000 syöpätapausta 50 vuoden mittaan, joista 100 000 kymmenen 
vuoden sisään  
100-200km päässä asuu 7 miljoonaa ja siihen ryhmään koituu samanlaiset lukemat: 220 000 turhaa 
syöpää joista puolet ensimmäisen 10v aikana  
100km säteinen alue pitäisi evakuoida välittömästi ja sulkea; ei asutusta tai maanviljelyä.  
ICRP:n (kansainvälinen säteilysuojeluelin) käyttämä malli säteilyvaikutuksien laskemiseen pitäisi hylätä 
(tätä ydinvoima hallituskavereineen käyttää - arviot yli sata kertaa pienempiä kuin mitä tahattoman 
Tshernobyl-ihmiskokeen tulokset kertovat)  
henkilöt, jotka jättävät tietoa julkaisematta ja vähättelevät onnettomuutta mediassa, pitäisi saattaa 
vastuuseen  
         ------- 
 
Päivityksiä 14.04.2011 
 
*Ainakin tällainen megaluokan UFO havaittu torstaina Fugushimassa! Että ekstraterestiaalista 
kiinnostusta maapallon suunnattomin etenevä ydintuho on JO aiheuttamassa. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=jxFrpKlPYwE 
                      -------- 
 
Miksi Sähköliitto valehtelee! 
 
Vasama No:4.2011sivu 5:" Fukushiman tsunamionnettomuuden uutiset käynnistivät keskustelun myös 
Olkiluodon turvalisuudesta. . .Sähköstä ja vedestä tuli pula. Japanilaisvoimalan ongelmien ytimeksi 
nousivat katkenneet sähkölinjat ja varajärjestelmien puutteet. . Tsunami tuhosi merten puolen dieselien 
varavoimalat. . .(Perussähköasentaja, puhelin-, teleasentaja, vuosien työtoverini pääluottamusmies) 
Mika Junnila varmistaa, että Fugushiman virheet eivät toistu Olkiluodossa!( Missä ovat o i k e a a  
vastuuta kantavat ydininsinööristyöt ja TVO:n johtajat, kun vastuullisia haetaan? Kaukana, koska TVO/ 
STUK:n valheet eivät alkuunkaan kestä ammattimaisempaa tarkastelua! Siispä sähkötelexasentaja 
Junnilan housuissa koko lafka tuleen.) . . Jos esim. vesi nousee Olkiluodossa neljä metriä, saappaat 
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jalkaan, mutta laitoksille ei silti ongelmia!?.. Myös sähköliiton (työparini yllätys, yllätys niin ikään 
perussähköasentaja), nykyinen sähköliiton pääjohtaja Martti Alakoski. "Uskon e d e l l e e n ydinvoiman 
turvallisuuteen."" 
 
Niinpä niin TVO turvautuu kiihtyvästi riviasentajien ylivertaiseen tietotaitoon laitoksiensa ns. 
"turvallisuuksista," miksi? Koska mikään tällaisista väitteistä EI kestä alkuunkaan päivänvaloa. Kun 
tsunami, maanjäristys tai v a i k k a   tavallinen maastopalokin on TVO:lle iskenyt. Ensimmäisenä se on 
useat kerrat esim. pelkällä linjanalusen palolla sulkenut k a i k k i  400kV sähkölinjat voimalaan ja sieltä 
ulos täysin oikosulkeutuessaan paloionisaatioon. Eli Fugushimalaisittain hätäallasajoon. Näin ON 
TVO:lla voimalat pudonnut tiuhaan yli kolmisen kertaa! Japanissa tsunamiaalto kaasivat tunnetusti 
heppoiset avolinjapylväät. No sitten miksei dieselit toimineet 10m aalloissa?  
 
Niin tuossa työparini Junnila maalaili illuusiona, että 4m aaltoja kestetään. Totuus on h i r v i t t ä v ä s t 
i  jotain muuta. Loviisan ydinvoimalat lakkaavat toimimasta kumpainenkin v a i n 1,9m merinousuun, de 
facto! OL-1 ja OL-2 laitokset taas menettävät varmistamattoman elintärkeän reaktorijäähdytyksen 2,5m 
merinousemaan. Edes OL-3 tekele ei kestä kuin komanneksen vaaditusta 3,5m. Ja Suomen k a i k k i 
viisi ydinmöykkyä hallitsemattomasti hakemassa Fugushima jatkumon No:2 toisintoa 
hätäjäähdytyksineen ja kiinailmiösulineen. Näin se vaan ON, reaktorit maassamme tehty tajuamatta 
todellisista riskeistä mitään. Kun hätä on lähin oikeat vastuulliset loistavat poissaoloillaan.  
 
Vaikeampaan. Miksei y k s i k ä ä n lehti ole sitten kertonut TVO:n kehutuista dieselvempeleistään 
kuvin, sanoin mitään? Ei edes Vasama vaivaudu valottamaan sankarimyyttiään kuvin laitteista? No 
katsokaa kuvistani. Joista alkaa karmeus hahmottua. Missä sijaitsevat TVO:n määrättömästi kehumat 
ranskalaiset dieselinsä. Jotka ylikierroskoneina 1tunnin käyttönsä jälkeen menevät säännöllisesti 
vähintään 2h täyshuoltoon. Koska koneita ei ole edes suunniteltu asianmukaisesti kestäviksi. Vaan ovat 
vajaan 2MW miestä korkeampia, suoraan maassa jököttäviä 3 000r/min ylikierroskoneina täysin ala-
arvoisesti a i n a toimimattomia ranskalaisia paskoja. Kiertokankea, venttiilinostimiaan alati murtavia, 
venttiileitään polttelevia, suodintaan särkeviä, polttosuuttimiaan yms. vaihdellaan alinomaa. Toki romuja 
on nuo 4- kertamäärät, A, B, C, ja D subin dieselien fyysinen sijainti laitosten peltisouleissa ottamassa 
vastaan tuhotulvat yms. ensimmäisinä ja aina: 
http://kuvaton.com/k/Yjec.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yjec.jpg[/img] 
 
Katsokaa tätä vavahduttavaa kuvaa sitten valokuvattuna kyseisten dieselien ilmanottoaukkojen 
fyysisistä korkeuksistaan ulkoa. Täysin suojaamattomat ilmaventtiilitkin on ratkaistu niin, että hirvittää. 
Voimalan pihalle liplatteleva jo miehen korkuinen aalto pääsee e s t e i t ä  sekä murtamaan millisen 
peltiseinän. Että ennen kaikkea välittömästi hukuttamaan dieselien orastavasti hätäseisokissaan 
alkaneen ilmanoton idulleen. Katsokaapa näitten täysin avointen, miehenmentävien ritilärimpuloitten 
korkeuksia suhteessa maahan ja tajuatte miksei tällaisia kuvia ole sallittu julkaista Fugushiman 10m 
aaltojen tultua julki. 
http://kuvaton.com/k/YjeR.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YjeR.jpg[/img] 
 
Kuvan alareunassa onkin sitten nähtävissä avomeren vellonta vaan odottamassa nousuaan tasaiselle 
pihalle tappamaan. Entä ydinvoimalan elinsärkät makeavesialtaat. Tässä viimeisimmässä kuvassa 
laitosten välissä vasemmalle. Siellä ovat toimintakyvylle välttämättämät veden ionipuhdistuskoneikot. Ai 
niin ja maan alla olevat suojattomat elintärkeät avoaltaat ovat voimaloitten takana vasempaan. Altaat 
tuhoutuvat välittömästi pienimissäkin merinousuissa jo! Ja Fugushiman ydinkatastrofin toisinto saa FIN- 
liitteen esteittä.  
                  -- 
Apache -foorumi Kirjoittanut: Mustis 
« : tänään kello 15:01:33   
   
Näistä jutuista tulee kyl ensimmäisenä mieleen, ettei Arto ole ikuna ollutkaan tuolla laitoksella. 
Ensinnäkään kyseinen ilmanvaihtoritilä ei ole dieselin ilmanotto, toisekseen se on 20+ metrin 
korkeudessa merenpinnasta. 
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Dieselit on saksalaisia ja niitä koekäytetään viikoittain useita tunteja. Ehkäpä niiden täysremonttia sitten 
tehdään kaikessa hiljaisuudessa yön pimeinä tunteina ja työntekijöinä on vissiin ionisoidut 
puutarhatontut. 
                 - 
* Aika jännä juttu. Eli kun Vasamassa TVO m y ö n t ä ä  avoimesti, että ydinvoimalansa seisahtuu kuin 
seinään JO 4m vesinousuun. Niin SUPO pelle tulee hehkuttamaan, että 20m. . Kas kun ei k i l o m e t r 
i ! 
[b][color=blue]Jännä juttu, että POLIISEILLA on Fugushimansa myötä  tällainen tarve 
sekoilla.[/color][/b] 
 
* Mielenkiintoista olisi tietty löytää syy tuohon pellelukuun 20m. Meinaan vaan, että kuvahan sen 
kenelle VAAN kertoo.  AC- subin  puolen ranskalaisdieselien peltisuulissa on reikää vieri vieressä 
miehenkorkeudelta merien huilata sisälle miten vaan. No kun seisoin tuon hiukan yli megawattisen 
dieselien vierellä. Katselin miten esim. kaikki keskeisimmät  koneen suojareleet. Siis sielä lasivalvomon 
oven takapuolella on 1m maanpinnasta!)) Toisaalta dieselin päässä lasi-ikkunansa vierellä oleva 
niinikään vettä kestämätön generaattorinnekin on 1m maan pinnasta valmiina räjähtämään Fukushiman 
tyyliin paskaksi ekasta roiskeesta! Ulkona kuvasta huonosti erottuva dieselien ilmanvaihtoputkiKIN on 
tosiaan myös miehen korkeus, jos edes sitä tasamaasta.  
 
* Mielenkiintoista on myös huomata, että toisaalta POLIISI- pellellä EI ollut pokkaa kyseenalaistaa 
väitettäni vaikka OL- 1 ja OL- 2 laitosten 2,5m tuhoutumismaksimirajastaan. Se kun perustuu 
lappopumppujen nostokorkeusmaksimiinsa. Jolloin lauhdutus loppuu tunnetusti seinään. Asia, josta 
tarkoin vaietaan. Koska esim. Loviisassa vastaava on e n ä ä  1,90m! :dance:. . . Hiljaista. . .Hiljaista! 
             -- 
 
Japani evakoitava sanoo asiantuntija? 
 
Ydintuhojen jälkiselvitykset poikivat JO näinkin rajua evakointipakoteta laajasti maailmalla: 
http://www.youtube.com/watch?v=I1aJsXVcE3w&feature=feedu 
             ----------- 
 
Missä oletkaan Japani? 
 
Pieni ilmoitus Turun sanomassa: "Vielä kuukausi onnettomuuden jälkeen Japanin ydinyhtiön 
Pelkästään Tepcon omistamista 17kpl reaktorista 13kpl on poissa käytöstä." Mielenpainuva 
yksityiskohta, koska yleisölle on täysin pimitettynä, miten tuhoutuneita reaktoreita tosiaankin on 
kymmenluokissa. Mitä muuta vielä paljon katastrofaalisempaa asiassa sitten pimitetään? 
 
Ei ole uskallettu kertoa suurelle yleisölle niitä keskeisiä syitä, joiden takia Japanin meneillään oleva 
maailman historian suurin ydinkatastrofi nostettiin ines 5 luokituksesta 7 tuhoisimpaan luokitukseensa. 
Kansa tietysti haluaisi tietää mistä on kyse. Mutta Japani on kadonnut kokonaan maailmamme kartalta 
nyt esittelemistäni syistä. Voidaan sanoa, että viimeistään tämän videon sisältämä kylmä totuus EI ole 
rajuutensa takia Suomessa julkaisukelpoista materiaalia. Katsokaa ja päätelkää kohdallanne miksi: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=T9aHNPmQDlQ 
 
Kyse on jostain sellaisesta, mistä kaameinkaan ennakkolaskelma ja ydinturvan illuusionaistit voineet 
kuvitella kerrottavan vuoden 2011 saldoina. Maailmassamme tässä ja nyt on meneillään l u k u i s i a  
kiinailmiöön mennyttä reaktorituhoa. Nyt varmistettuna ainakin kaksi. Reaktoreista Fugushimassa  
numero 1 on täysin reaktoristaan ulos sulaneena savuttamassa 100 000kg näkemällä tappavaa U-235 
polttoainetonnistot. Jo se riittäisi nostamaan yli kuukauden hallitsemattomana palavan reaktorituhon 
Tshernobylin taholle. Mutta nyt tuleekin pommi pommien päälle. Reaktori numero 3 onkin kaikkein 
pelätyintä Pu- 239 MOX- plutoniumpolttoainetta. Sitä OL-3 tyypin megateurastajaa! Uskomattomat 
2miljoonaa kertaa Tshernobilin perusuraania vaarallisempine 100 000kg sisältöineen! 
 
Eikä tässä kaikki. Tshernon tapauksessa reaktoria alettiin peittää hiekalla, lyijyllä varsin pian palon 
hillitsemiseksi. Nyt Japani EI kykene tekemään palojen ja kiinailmiöidensä äärellä käytännössä mitään 
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kuukausiin. Sula plutoniumien 100 000kg kiinailmiöivät massat ovatkin työntymässä suoraan ulos 
betonisista säteilyyn erosoihduista betonilaatikkorakenteistaan vapaasti ympäristöömme. 
Huomasimme, miten koko Fugushimasta lopetettiin julkinen uutisointi ines 7 luokitussyiden selvittyä 
tiedotusvälineille. 
 
 Nyt vasta kansa alkaa harmaasti tajuta karmeimman mahdollisen tapahtuvan salausverhojensa 
takana. Tshernobili on jo todettu Fugushimman rinnalla silkaksi mitättömäksi "pikku tuhnuksi". Päätettiin 
hädän muuttuessa hysteriaksi IAEA:n paineistamana hävittää kaikki julkiset tiedot kansan silmistä 
uutissensuroinnein. Siitä mikä on jo päässyt Fugushimassa ulos. kuvitelkaa mielissänne kymmeniä 
tuhansia Tshernoja.. . Tai EI teidän tarvitse enää edes kuvitella. Vaan IAEA:n reaktorit tekevät meille 
siitä elämää tuhoavan demon joka tapauksessa tässä ja nyt!  
              ------------- 
 
Sent: Sunday, April 17, 2011 8:46 PM 
Subject: Re: Artolta. 
 
> Tarkistin silloin aiemmin, että yellowcake on 70-90% U3O8:aa, joka on  
> keltaista, vaikka uraaniDIoksidi on mustaa. 
 
*Erittäin mielenkiintoista. Selittää tosiaan viimeviikolta 15.2011 kertomasi Fugushiman tuoman Ruotsin 
taannoisen keltaisen lumen sateitten olevan tappavaa uraania savuavista reaktoreista. Olkiluodossa 
uraanimalminäytteet on heleää, rikin keltaista. Siitä tosiaan arvelin uraanipäästöjen keltaiseksi myös. 
Tärkeä varmistus toi sinulta on. 
            ------- 
 
JO kuusi reaktoria menossa täyspurkuun! 
 
T&T. Uutiset. Kia Kalliola, 9:44 Kriisi Fukushimassa jatkuu vielä vuosikymmeniä - pelkkä reaktoreiden 
alasajo vie 9 kuukautta. Japanin ydinkriisistä selviäminen saattaa viedä yhdeksän kuukautta, Financial 
Times kertoo. Arvio perustuu ydinvoimayhtiö Tepcon julkaisemaan aikatauluun. Tepco julkaisi 
sunnuntaina suunnitelman, joka tähtää radioaktiivisen vuodon pysäyttämiseen.  
 
Yhtiön mukaan ylikuumenneiden reaktoreiden jäähdytysjärjestelmien vakauttaminen saattaa viedä 
kolme kuukautta.  
Uusimmat uutiset Japanista. Lääkärit kehottavat: Fukushiman työntekijöiltä kantasoluja talteen. 
Kamppailu Fukushiman purusta alkanut - tiedossa kymmenien vuosien urakka. Japani nosti 
Fukushiman kriisin vakavuudeltaan Tshernobylin tasolle. Tämän jälkeen reaktoreiden ns. kylmäalasajo 
vienee Tepcon arvion mukaan kolmesta kuuteen kuukautta. Kun laitos on tässä tilassa, sen kaikki 
toiminnot ovat päättyneet eikä se enää ole vaaraksi ympäristölle. Vesi reaktorin sisällä on normaalissa 
ilmanpaineessa alle 100 asteen lämpöistä.  
 
Jotta Tepcon asettamassa aikataulussa pysytään, on insinöörien onnistuttava sekä uraanipolttoaineen 
jäähdyttämisessä että saastuneiden jäähdytysvesitonnien hoitamisessa. Nämä kaksi tehtävää ovat 
Financial Timesin mukaan jossain määrin ristiriidassa keskenään: jäähdytykseen tarvitaan paljon vettä, 
mutta laitoksessa tapahtuneet vetyräjähdykset ovat osoittaneet, että mitä enemmän vettä voimalaan 
pumpataan, sitä enemmän sitä valuu huoltotunnelien kaltaisiin paikkoihin, joista se voi edelleen päätyä 
mereen.  
 
Kun kylmäalasajo on suoritettu, laitoksen purkaminen voidaan aloittaa. Kuuden reaktorin purkutöiden 
on pahimmillaan arveltu kestävän kolme vuosikymmentä ja maksavan yli kahdeksan miljardia euroa. 
Useat yritykset ovat lähteneet kilpailemaan jättiurakasta. Myös saastuneelta alueelta evakuoidut ihmiset 
joutuvat odottamaan vuosikausia, että he pääsevät muuttamaan takaisin koteihinsa. Japanin 
viranomaiset nostivat viime viikolla ydinvoimalaonnettomuuden Ines-asteikolla vakavimpaan luokkaan 
seitsemän. Yhtä vaaralliseksi on aiemmin arvioitu vain Tshernobylin katastrofi vuonna 1986.  
 
*On itsestään selvää, ettei kansalle ole kerrottu kuin ongelman jäävuoren huippuja. Nyt on myönnetty 
2kpl reaktorin kiinailmiöineen. Mutta kuitenkin jo nyt kerrotaan kolminkertaisen määrän reaktoreita 
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menevän purkun asti. Mitä, mitä? Uutissensorien läpi ei linkity edes m i t k ä kuusi reaktoria pannaan 
romuksi asti? Aivan uskomatonta venkoilua jatkuvasti. Yksi toinenkin uutisessa mättää. Robotein 
suoritettavat vuosikymmenet kestävät palavien ydinvoimaloitten purkuhinnaksi reilu miljardi on tuulesta 
takuusti temmattua! Saksassa, Englannissa ja mm. USA:ssa suoritetut kunnossa olevien 
ydinvoimaloitten purut maksoivat 5 kertaa uuden maksatukset. Jos nyt ajatellaan reaktorien 
lähtötasoikseen vaikka vain 5miljardia jo tämä kaava antaa: 5 miljardia* 5* 6kpl= 150 miljardia! 
              ------- 
 
MOX 
 
MOX:issa on siis plutoniumia seassa yleensä viitisen prosenttia. Se on kaameaa myrkkyä säteilyn 
puolesta: miljoona kertaa vaarallisempaa kuin pelkkä uraanipolttoaine uutena (lähde Katso kohta: 6.2.4 
Accidents at MOX fabrication)! Käytettyyn uraanipolttoaineeseen syntyy myös plutoniumia, joten siihen 
verrattuna ero on "vain" tuhatkertainen. Joka tapauksessa tätä tavaraa on Fukushima 3:sen vuotavassa 
reaktorissa, mutta laihana lohtuna vain 6% sisällöstä. 
            ------- 
 
Räjähdyskuvaa 10.04.2011 
 
http://cryptome.org/eyeball/daiichi-npp6/daiichi-photos6.htm  
 
 

720. R. Isomäki 
 
*Tusinaydinlobbarit ovat neteissä esittäneet täysin valheellisia kommenttejaan mm. hiili- turvepolttojen  
säteilypäästömäärien keksityistä kasvuista. Tällaiset luvut ovat jo sikälikin keksittyjä, että kyse on myös 
STUK:n mukaan v a i n arkisen kivipölyn kaltaisten keksityistä säteilymääristä. Kemikalinen poltto EI 
tunnetusti tuo mitään l i s ä  säteilyä luontoon. Totaalisesti toisin on tilanne ydinreaktorin kasvattaessa 
uraanimalmin uskomattomat m i l j a r d ikertaiset keinotekoiset säteilylisämäärät. Aihe on 
tajuamattomien tusinaydinlobbarien toimesta niin paljon esillä. Että mielestäni on viimein aika nostaa 
myös totuus tästäkin murskattavasta silkasta kultista. Siitä myös alla. 
                   -- 
Kirjasta "Kosminen rakkaus vai suuri saatana 20 päätöstä ydinvoimasta". Sivulta 14. Ydinpolttoaineen 
alkuperäinen radioaktiivisuus ei ole kovin suuri, keskimäärin noin 0,3 Curieta per tonni. Ydinreaktorin 
toimiessa polttoaine kuitenkin altistuu voimakkaalle neutronisäteilylle tuottaen suuren määrän erilaisia 
radioaktiivisien isotooppien epäpuhtauksia. Neutronipommitus tuottaa polttoaineeseen miljardi 
kertaisesti kasvavan noin 300 miljoonan Curien per tonni säteilykasvun. Kun polttoaine joudutaan 
poistamaan. 
 
 Jos ihmiskunta kaivaisi kaiken Maan kuoren ylimmän metrin sisältämän uraanin koko maapallon 
pinnan 500miljoonan miljoonan neliömetrin alueelta, vapauttaen sen pölynä, (mm. kivihiili-, öljy-, 
masuuni-, turve- puupoltoin), pölynä ilmaan. Näin syntynyt laskeuma sisältäisi saman verran 
radioaktiivisuutta kuin YKSI KUUTIOMETRI juuri reaktorista poistettu ydinpolttoaine!!!!(Vertaa 
Fugushimaan , jossa miljoona kiloa ydinjätettä vapautetaan nyt maailmaamme!) 
           -- 
Esim. Olkiluodon jäähdytysallas menetti kerran ison osan katostaan myrskyssä, jolloin senkin 
sisältämiä käytettyjä polttoainesauvoja säilytettiin jonkin aikaa täysin vapaan taivaan alla. 
 
S. 38. Olkiluoto laski 2008 mereen 2,4 terabecquerelia eli 70 curieta tritiumia. Loviisa samaan aikaan  
17 terabecquerelia, 500 curieta. TVO pyysi OL-3 ja OL- 4 lupahakemuksissaan 10- kertaa korkeampaa 
tritiumpäästörajaa, eli 80- kertaa Olkiluodon nykyisten päästöjä korkeampaa määrää. TVO aikoo 
päästää suunnattomasti enemmän tritiumia kuin aiemmin. OL-3 laitoksen maailman ensimmäinen 
Arevan EPR reaktorin MOX Pu-239 plutoniumpolttolaitoksensa ja 5,5 % uraanipolttoainemääränsä 
vaara on sen suunnattomat hallitsemattomat tritiumpäästöt luontoon. Myöntää näin TVO ja Areva. 
Tritiumin T½ puoliintumisaika 12,3v. 
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                       -------------- 
 
Tsunameja lähialueilta. 
 
(Risto Isomäki) 
S.42. Jopa Pohjois- Atlantilla on sattunut viimeistenkin v a i n  500 vuoden aikana suurin piirtein  yksi 
suunnaton tsunami sadassa vuodessa. Kuuluisimmat tapaukset mm. 2011, 2004, 1929, 1755, 1607, 
1580. Myös tsunamit ovat todellinen uhka liian matalalle merenpinnan tuntumaan rakennetuille 
ydinvoimaloille ja niiden kehnosti tehdyille jäähdytysaltaille. Ilmaston lämpenemisen on laskettu 
kasvattavan rajusti tsunamien esiintymistiheyttä ainakin 4- jopa 5 eri mekanisminsa kautta. Esim. 
Fennoskandian mannerjäätikön alla maa latautui 800m painumaan. Jään sulamisen aiheutti mm. 
Suomeen l u k u i s i a  maanjäristyksiä paleogefyysikon Nils- Axel Mörnerin mukaan voimakkuudeltaan 
8,5- jopa 9 Richterin asteikolla. Mörner on löytänyt todisteita 13kpl suuremmasta mannerjäätikköjen 
jälkeen muodostuneista tsunameista. Tsunamit ovat olleet kymmenien metrien, jopa 100m seinämiä.  
 
Viimeisimpiä v a i n 2 000 vuotta sitten. Yli- Iin Kierikinkin kylän tuhosi rannikollemme iskenyt tsunami. 
Joka jätti paksun hiekkapatjan. Tsunamin on laukonut silloinen 5 500v sitten maan vain 15cm/ 
100vuotta nousemat! 
 Jos merkittävä osa Grönlannin mannerjäätiköistä sulaa, mitä pidetään tutkijoista kasvavasti 
mahdollisena. Seurauksena on väistämättä vielä p a l j o n  rajumpiakin maanjäristyksiä. Grönlannin 
itärannikko on ollut paikoillaan kymmeniä tuhansia vuosia kasaten alleen hyvin paljon kesäisten 
sulavesien pakkautumia peruskallioon kiviä ja muuta irtoainesseinämää. Grönlannin rantojen vuorista 
on suuri osa valtavaa sora- ja kivikasoja. Joista pienikin muutos voi panna alulle jopa tuhansien 
kuutiokilometrien maanvyörymiä. Viimeksi 2000 vain 2,3 Richterin maanjäristys aiheutti Grönlannin  
rannikolla 90 miljoonan kuutiometrin maanvyörymän ja kymienmetriluokan tsunamit. 
 
Mannerjalustoissa on merenpohjassa laajoilla alueilla niin sanottua metaanihydraatit tai 
metaaniklatraatit muodostamassa mannerrinteitä koossa pitävän liiman. Vielä 1970- luvulla luultiin, ettei 
tällaista metaanin, hiilidioksidin ja jään seoksia esiinny luonnossa. Piankin venäläiset löysivät sitä 
ikiroudista öljykentiltä ja kaasukentiltä. Klatraatteja on usein metaanijään alla vapaasti suunnattomassa 
paineessa. Klatraattikerros on tyypillisesti vain muutaman kymmenen tai sadan metrin syvyydessä. 
Pysyen vakaina ainoastaan niin kauan kun veden lämpötila pysyy 2 asteen alapuolella. Hiukan 
lisälämpöä ja klatraatit sulavat. Laajat merenpohjat mm. Barentsin meressä on täynnään klatraatteja. 
 
 Kun klatraatit ovat mannerrinteissä. Voi kokonaisia rantoja luhistua jättitsunamein. Norjassa 7 900v 
sitten klatraattien sulaminen laukaisi Storregan, suuren meriseinän 40m korkean meritsunamin 
Skotlantiin. 2008 Grönlannista ilmoitettiin syvyyspommien kaltaisista räjähtelyistä merensä alta ja sen 
tappamista kaloista. 2009 brittiläistutkijat ilmoittivat Huippuvuorilta 250 aluetta. Joilta v a i n 150- 400m 
syvyydestä klatraatit olivat alkaneet kuplia pintaan. N- A Mörnerin esittämät Itämerestä mitatut tsunamit 
perustuvat myös erityisesti näiden kaltaisiin epävainaitten räjähtävien metaanikltatraattien massiivisiin 
mitattuihin hallitsemattomiin purkauksiin. Kun TVO alkoi lämmittää Selkämerta on vain muutama 
vuosikymmen sitten ydinvoimaloillaan 1980-luvulta, mitattiin Selkämeren tunnetuista suunnattomista 
kaasutaskuista räjähdelleen dokumentoituna jo 8 hehtaarin kokoisia useitten metrienkin syvyisiä 
kaasupurkausräjähdyksiä. 
                  ------------ 
 
Fugushiman taustaa= Areva ydinkansanmurhaajana. 
 
*Normaalissa vanhanaikaisissa reaktoreissa uraanin palamalimiitti on tasollaan 20GWd/tU, 
gigawattipäivän verran energiaa. Fugushiman ja OL-3 reaktorien tyyppisissä vastaava palama- arvo on 
60- 75GWd/tU. Ennen kuin polttoaine joudutaan uusissa EPR- reaktoreissa vaihtamaan 
(Eurooppalainen Painevesireaktori). Polttoaine pidetään näissä selkeästi pidempään sisällä (vanhoissa 
1vuosi < 5vuotta TVO:lla). Risto Isomäki "Kosminen rakkaus vai suuri saatana" s.49: "Käytetyn 
polttoaineen säteilyhuippu OL-3 tyyppisissä EPR reaktoreissa nousee jopa kolme kertaa suuremmaksi 
kuin vanhemmissa ydinreaktorityypeissä.  
 



1268 
 

Polttoaineen säteilyhuipun kysymys on erittäin tärkeä aihe! Vaikuttaen onnettomuuksissa miten paljon 
säteilyä ja tappavuutta vapautuu. Ydinjätteeseen kertyneiden radioaktiivisuusjäämien määrä korreloi 
suoraan myös sen (jälkilämmön) määriin reaktorin jo pysähtyessä. Ydinreaktorin 
hätäjäähdytysjärjestelmät ja muut turvatoimet p i t ä i s i suunnitella niin, etteivät reaktorit syty tuleen ja 
sula reaktorin pysähtymisen jälkeen! Mitä enemmän lämpöä reaktorin polttoaine tällaisessa tilanteessa 
tuottaa, sitä Isommaksi erilaisten ikävien yllätysten ja käsistä riistäytymisten riskit kasvaa. Vanhoissa 
reaktoreissa jälkihehkulämpö on 2-3 MW/ polttoainetonni jälkilämpöä pysäytyksestä. Laskien siitä 
merkittävästi vuorokaudessa. TVO:n OL- 3 reaktorissa englantilaistiedoin jopa 4 tai uskomattomat 6 
megawattia kutakin polttoainetonniaan kohti". 
 
*Isomäen mukaan TVO ei ole edes vaivautunut ilmoittamaan jälkienergioitten asiallisia lukuja 
viranomaisillemme! Aihe on keskeinen p ä ä s y y  siihen miksei Fugushiman reaktoreita lainkaan 
osattu ajaa alas sulattamatta reaktoreitaan! Ranska oli vähin äänin ujuttanut Japanilaisille tätä OL-3 
tyypin polttoainettaan. Japanilaisasiakkaille ei ollut edes kunnollisesti informoitu, että heidän 
käyttämänsä reaktorien jälkijäähdytystehotarve oli tuosta vaan pikku hiljaa  k o l m i n k e r t a i s t e t t u  
syöttämällä reaktoreihinsa lisääntyvästi tätä plutoniumilla "ryyditettyä" MOX tappajaa. Voitte vaan 
kuvitella japanilaisten ilmeet kun kymmenet tsunamissa hädissään alas ajellut reaktorit vaativatkin 
kolminkertaiset jälkijäähdytykset mihin laitteistoissaan oli varauduttu! ymmärtäkää viestin oleellisin: 
"Areva ja Ranska ovat pääsyylliset siihen miksi Japanissa tuhoutui kymmenittäin nyt savuavia 
reaktoreita! Vielä vain 3 vuotta sitten vastaavassa 2007 maanjäristyksessä tuhoutuneissa 7kpl 
reaktoreissa EI olut tätä Arevan MOX/ plutoniumtappajaa. Nyt oli ja jälki tuhoaa jo maailmaamme! 
             
 
 
 

721. Fugushimasta Jo iholle! 
 
PS. Tietovuodoista taitajalle paniikkiin joutunut NSA:n ylin ydinosastojen mm. Rauman osastojen 
erikoisryhmäläiset tekivät avoimen terrori-iskun. Hyökkäsivät mm. suoraan Lapin vesivoimalaamme. 
Syöttivät mm. 1, 2m pitkän 6mm paksun ja 10cm leveän liki 10kg t a r k o i n kaarrutetun ja 
kustomoidun teräslatikan suoraan voimalamme potkureihin. Tuhoilivat "palkkalaisiinsa turvautuen" toki 
sitä ennen ammattisabotööreinä mm. keskeisimmät laitteistojemme turvalaitteita.  
 
No en kerro toistaiseksi enempää. Mutta kyseinen avoin rikollinen SUPO:n tapa toimia nyt, 
tällaisissansa ja Suomessa kertoo kaiken ydinrikollisluonteensa avoimesti, tuhoisasti ja tappavan 
tarkasti. Videointien materiaalit ON POMMI! Jonka käsittelyä julkisuuteen estetään keinoja kaihtamatta! 
Nyt tullaan iholle apinan raivolla. 
 
 Kuulin että mm. kansanedustajaksi suunnattomalla äänimäärällään päässyt Kike Elomaa olisi hetimiten 
alkanut kysellä julkisesti lehdistöiltä m i k s i  Suomi rakentaa ydinvoimaloitaan massiivisille tiedetyille 
Litoraanitektoniikkasaumoille! Oleellista, että tällaiset tiedot tulevat ydinalalle suunnattomana uhkana 
tarkennettuna pääosin juuri minulta. Joten erityisen tarkoin valpastuen kerron julkisuuteen k a i k k i  ne 
ydinsisällissodan piirteet, joita Interpolin toiminnat maastamme nostaa julki. Joten olkaa kuulolla. Tässä 
dokumenttina "SUPO- Rauman-rautaa" 
 
http://kuvaton.com/k/YBiM.jpg 
 
[img]http://kuvaton.com/k/YBiM.jpg[/img]  
          ------------- 
 
Hätätilaan videointien vuodoista! 
 
Olin ehtinyt levittää tämän päivän japanilaisvideota. Jossa todisteineen näytettiin miten Fugushiman No: 
3 reaktori ja numeron  No: 4 plutoniumjätteen neutronivoiden ja säteilyjen vuorovaikutuksin aiheutti 
tappavia kilometrin korkuisia toistuvia fissiopalosoihtuja. Yhtä kaikki, nyt mm. tämän filmin joutuessa 
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laajaan kansainväliseen levitykseen Japanin tuhojen alkuhetkistä. Kansainvälinen Interpol ja IAEA 
reagoi näköjään aiheeseen hysteerisesti! Tavalla, joka kertoo videon olevan itseään, kaikkein pelätyintä 
materiaalia siitä mikä ydinkatastrofien jatkuvissa ongelmissaan on kyse! MOX plutoniumpolttoaineen 
ominaisuuksia ei lainkaan hallita. Vaikka on yritetty uraanin loppuessa energianegatiivirajansa jälkeen 
2008, lähtien yritelty epätoivoisesti vuosikymmenet.  Mennään 21.4.2011 ja saman tien alettiin asein, 
poliisein, koirin, sotilain ja HÄTÄLAIN voimin metsästämään japanin ihmisiä kuin eläimiä. MTV teksti 
TV: 
 
"Fukushima autioksi hätätilalailla. Japanin pääministeri on hätätilalain nojalla julistanut Fukushiman 
ydinvoimalan evakuointialueelle ( 20km, 30km säteelle) oleskelukiellon.( Vielä aamulla kielto oli 
lievempänä v a i n 20km alueen ulkonaliikkumiskielto. Jokin muuttuu vaarallisemmaksi alueella hetki 
hetkeltä, mutta mikä ei kerrota.) Toimenpiteeseen ryhdyttiin, kun poliisi havaitsi yli 60 perheen yhä 
asuvan 20 kilometrin säteellä ydinvoimalasta. Kielto astui voimaan iltapäivällä Suomen aikaa. 
Fukushiman ydinvoimala vaurioitui pahoin reilun kuukauden takaisissa maanjäristyksessä ja 
tsunamissa aiheuttaen säteilyvuotoja ilmaan, maahan ja mereen." 
 
Jotain nimenomaan näissä muuttujissa on siis kasvamassa tramaattisesti. Eikä jatkuvien 
ydinvoimaloitten räjähdysten muuttuessa hetki hetkeltä pahemmiksi näköjään enää IAEA siedä a i n o a 
a k a a n  em. videointia joissa kilometrien korkuiset kiinailmiöstä fissioräjähtelevät reaktorit  esitetään 
niin kuin asiat on  edenneet! Mikä on kiistatta pahentunut alueella, josta uutisia ei enää käytännössä 
anneta lainkaan? Olen seurannut lukuisia kuvia siitä miten kokonaiset alkujaan 60m, 104m korkeat 
paksujen betoniseinämiensä piirittämät reaktorirakennukset, kokonaiset ydinvoimalat ovat 
säteilyerosoituneet ilmaan. Ja muuttuneet kuluneella kuukaudella muutamiksi maasta törröttäviksi 
vääntyileviksi ruostuviksi teräspalkeiksi. 
 
 Hämmästyttävintä jopa alan ammattilaiselle oli miten r a j u s t i, vääjäämättömän tehokkaasti kestävä 
betoniseinämä haihtuu päivä päivältä silkoiksi kanavasäteilykaasuiksi ilmaan ja pölyiksi kaduille. Aivan 
uskomatonta, miten samaa tahtia tuhoutuu kuvilta piilossa vuosisatojen vuosituhanten kestoon 
suunnitellut miljoonien ja miljoonien kilojen ydinjätealtaat, niiden seinämät, suojakattorakenteet ja 
tekniikkansa. Puhumattakaan Posivan 100 000v käyttöönsä suunniteelut Olkiluodon ydinjätteille 
suunnitellut onkaloluolastot yms. Kun sammiot alkavat vuotaa tuhoutuessaan yksi toisensa perään 
hallitsemattomasti silmiemme alla kuukaudessa. Japanin hallinto. Enenen kaikkea ydinrikolliset 
IAEA:ssa EI halua suin surmin silminnäkijöitä. Eikä varsinkaan todistajia mitä miljoonien kilojen sulavat 
kiinailmiöönsä ja fissiopommiinsa hakeutuvissa ydinluura- ankoraunioissa alkaa tapahtua. Järkyttävää, j 
ä r k y t t ä v ä ä !  
               -- 
22.4.2011 00:48 Jaakko Savoli  
 
 En usko että siellä varsinaisesti mikään räjähtää, vaan kyse on säteilyeroosiosta todellakin! Siellä 
savuaa ja tuhisee seuraavat 6-9 kuukautta, mikä voi olla paljon pahempi asia kuin räjähdys. Tosin savu 
ei nyt nouse kovin korkealle. Ehkä mielikuva räjähdyksestä vetoaa jotenkin ihmisissä olevaan 
pikkupoikaan.  
 
Päivä päivältä tapahtuva hidas hapertuminen ja pölyäminen on parempi kuva ! Tshernobylissä sula 
fissiolaava poksahtelee, siis tavallaan kuivakuplii pinnalta, sitä sanotaan spontaaniksi 
pölynmuodostukseksi, näitä mikroräjähdyksiä kutsutaan coulombin räjähdyksiksi, mutta käytännössä ne 
ovat kai kuin hilseilyä. Sitten neutronipommitus tietenkin syö betonia, rautaa, tai mitä nyt tielle osuu.  
 
Hätiloissa julistetaan sensuuri, ja niin Japanissakin on tapahtunut. Muun maailman foorumeilla kyllä 
puhutaan melko avoimesti, mutta suomalaisissa vaikuttaa olevan jonkinlainen erikoiskyvyttömyys, jonka 
takia ydinvoimaonnettomuutta ei pystytä lainkaan käsittelemään. 
                    -- 
 
* Kyllä katsoessamme 5kpl suorassa TV lähetyksessä jopa kolmanneskilometrien korkeuksiin lentäviä 
reaktorien kappaleita tuskin enää k u k a a n  voi tosissaan väittää, ettei ydinvoimala räjähdä! IAEA:n ja 
STUK:n mukaan siis "aiemmpien oppiharhojensa mukaan" m a h d o t o n toistettiin ei kerran, ei 
kahdesti vaan viidesti. Nyt "vaan" keskustellaankin asiantuntijapiireissä ehkä enempi kuinka r a j u sti 
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ydinvoimala, korjaan Pu-239 plutoniumlaitokset voi räjähtää. Eli "likainen ydinpommi- fissioräjähtävä 
reaktori" akseleilla enää liikutaan. 
 
* Oletko muuten päässyt hahmottamaan nykytilannetta esim. Superphenixin tai räjähtäneen Sellafieldin, 
Tshernon, USA Threemailin  tapauksissa livekuvin sitä miten näillä samoilla mekanismeilla kaikki 
keskeiset s u o j a rakenteet tuhoutuu näkemissämme kuvissa viikoissakin hetkessä tuosta vaan? 
 
* Eli on nyt varma tuntuma siitä, että NIMENOMAAN TÄMÄN  säteilyerroosion katastofaalisen nopeaa 
etenemisen demoamista peitellään seuraamasta kaikin keinoin IAEA:n tiukennetuista määräyksistä. 
Ajatteles nyt. Posivat, TVO:t ja muut ydinreaktoreitaan tekevät ovat myyneet illuusion siitä miten 
ydinjäteluolastot ja vaikka Arevan kauppaamat uraaninsiepparikaukalot säilövät ongelmitta ydinjätteet 
tuhansiksi vuosikseen! Nyt kansa n ä k i s i  hetki hetkeltä livenä miten järeinkin ydinjätesuoja muntuu 
kanavasäteilyksi ++-..ionisaatiossa s u o r a a n  kaasuksi ilmaamme. Niin ja muutamissa viikoissa. . 
Niin tätä tajunnanvirtaa halutaan nyt Japanissa peitellä leviämästä maailmalle. 
 
* Tiesitkö, että esim. uraanihajoamistuotteesta  radiumin fyysisestä massasta reilussa 2 000 vuodessa 
muuttuu jo puolet sponttanistikin silkaksi kaasuksi? Miten sitten käykään kun vastaavaa kaasuntuottoa 
livenä Japanissa etenevissä tosielämän säteilykasvuissaan miljoonakertaistetaan. MIKÄÄN ei pidättele 
enää ainetta kun siitä tulee säteilyssä leijuvaa irtokuplivaa kaasua, eli kanavasäteilyionisaatiota. Siksi 
säteilyeroosion mekanismien kaikkinainen tutkiminen on IAEA:n synkin TABU ja salaisuus! 
_____________________________________________ 
                     -- 
US- blogi. 22.4.2011 00:07 Jaakko Savoli  
 
 Tästä videosta on foorumeilla paljon väitelty. Japanista se on, mutta sain sen käsityksen että kyseessä 
on öljynjalostamo, tai öljysäiliön räjähdys, mitä Risto tässä veikkaa. Joku pöljä on kirjoittanut otsikoksi 
"NUKE explosion at Fukishima!!! POLITICALSEER MUST SEE", eli "YDINpommiräjähdys 
Fukishimassa!!! POLIITTINEN NÄKIJÄ TÄYTYY NÄHDÄ", ei oikein vaikuta harkitulta jutulta.  
 
Fukushiman I Daiichin voimalan eteläpuolen ranta on erilaista. Paljon kallioisempaa ja enemmän 
korkeuseroa. Itse voimalaitos on leikattu sisään rinteeseen, tässä videossa ollan tasamaalla. 
Fukushima II Dainin eteläpuolella taas on mäki, jossa on kallioleikkaus, ei tämä voi olla sekään, eli tuo 
otsikko ei voi pitää paikkansa, luulisin. Räjähdyspilvi vaikuttaa palavalta nesteeltä.  
 
Onagawan läheltä rannikkoa, Fukushimasta pohjoiseen, tuosta videosta saa näkemyksen rannikon 
kallioisuudesta: http://www.youtube.com/watch?v=BVeF0z4cdzc 
 
Tietysti se voisi olla Tokai, mutta myös jokin öljyvarasto Tokion lähellä. Jos katsoo nimimerkin 
PoliticalSeer historiaa YouTubessa, havaitsemme siellä paitsi Fukushima-videoita, myös 
salaliittoteorioita Japanin vajoamisesta mereen, ns. liquidefikaatiosta, Jeesus-juttuja ja profetiaa. 
Kyseessä ei ole 100-prosenttinen ydinspesialisti, vaan ennemminkin joka paikan sensationalisti. 
                --------- 
 
FISSIOPOMMI SE ON! 
 
Jo jonkin aikaa olen kiinnittänyt huomiota siihen miten s u u n n a t t o m a n vähän lukijoita on noille 
kymmenillekin englanninkielisille Fugushiman Yotube videoinneille. Siis muutamioa satoja, sitten enää 
kymmeniä! Nyt kun atsoin mm. kanadalaisen naisen kirjaesittelyä, uutisointia 18.04: " Ydinvoima ei ole  
mikään ratkaisu". Niin 4kpl lukijoita!!! Ihan siis sairasta. Eikö ihmiset enää maailmalla ydinalan 
sensurointien kasvussa lue aiheesta yhtään mitään? Vai eikö vaan laskurien anneta toimia. 
 
Toisaalta olen nyt jo päivien ajan hämmästellyt myös miten j o k a i n e n Yotubesivu, jossa 
Fugushimasta ylipäätään kertoo. Pätkäisee itsensä kesken kaiken pois mielivaltaisesti. Alkaa ladata 
"mystisesti" jotain ihan muuta videosaittia! Eli onko tässä nyt kyse siitä. IAEA haluaa kaikin keinoin 
vieroittaa kansan pois Japania tutkailemasta. Aihheesta kertovia harvoja uskalikoja on alettu sabotoida 
systemaattisesti. Kun linkit ei vaan  toimi. Niin ihmiset tyytyy passivoitumaan. Vaikka meneillään on 
maailmanhistoriallinen ydinkatastrofi. Niin kansalle riittää kun aihe kadotetaan TV:stä ja lehdistöistä . Jo 
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viikkojen ajan siis 99,9% tarkkuudella? Yhtä kaikki todella pelottavaa vammaiskädettömyyttä nyt 
ihmiskunnalta! sopii kysyä m i k s i? Eikö edes oma elämä ole minkään arvoista, kun pitäävaan 
herrojaan kumarrella.  
 
Harvoin kinnitän huomiota näihin ulkomaalaisiin videointeihin. Mutta sitten löysin tämän videoinnin. 
Kiinnitti erityisesti huomiota. Että tätä kansainvälistä videointia oli lukenut u s k o m a t t o m a n  vähän 
4 kpl henkilöä! No jo pelkästään se riittää syyksi tutkia mitä erikoista jutussa on. JuuPA! Katso itse, 
miksei tällaisia haluta kertoa. Jo alun naishaastattelu säteilyyn karmeasti muutamissa päivissä  
kuolevista on hurjaa ja salattua mutta loppuaan kohden homma t o d e l l a  räjähtää silmille! 
http://www.youtube.com/watch?v=mGQVOGEpxpQ&feature=related 
 
Lisää videota, pommihan se! 
Arnie Gundersen - Fukushima Updates 
http://www.youtube.com/watch?v=OiNUpeODOEU 
              ---------- 
 
Savoli US-blogi 23.04.2011 
 
Tshernobylin ja Fukushiman vertailusta on tullut viime aikoina kansanhuvia, mutta en ymmärrä mitä 
näillä kahdella erilaisella onnettomuudella on keskenään. 
 
Tshernobylissä meni yksi 1000MWe:n RBMK-uraanireaktori, Japanissa pelkästään Fukushima I:ssä on 
kuusi reaktoria (1 × 460 Mwe + 4 × 784 MWe + 1 × 1,100 MWe) ja seitsemän käytetyn polttoaineen 
allasta, jokaisen reaktorin päällä oli 3450 polttoainenippua. (500 kpl nippua tarkoittaa 86t TVO:lla. 
Jolloin saadaan uskomattomat yli 4 miljoonaa kiloa näkemällä tappavaa ydinjätettä pelkistä nyt 
tuhoutuvista japanin ydinjätevarastoista!) 
 
Plus, ongelmia on nyt ilmennyt, mitä olen kuullut (Leuren Moret, Helen Caldicot, Arnie Gundersen) 
ainakin Fukushima II-voimalaitoksella (4 x 1,100 MW), Onagawan voimalassa (1 x 524 MW + 2 x 825 
MW), Tokaissa (1 x 1,100 MW), Kashiwazaki-Kariwassa (5 x 1,067 MW + 2 x 1,315 MW), Genkaissa (2 
x 559 MW + 2 x 1180 MW) jossa kolmosreaktori on kokeellinen plutoniumreaktori, Hamaokassa (3 
reaktoria, yht. 3504 MW) ja pienempiä ongelmia on vielä muuallakin. 
 
 Tässä tuli jo lueteltua seitsemän ongelmallista ja tuhoutunutta voimalaitosta, ja 25 reaktoria+ (n. 4 
miljoonaa kg ydinjätettä hallitsemattomassa tilassaan, sulaneena tai palaneena), yhteensä Japanissa 
on reaktoreita 55 kpl.  
 
Joku voi väittää että meillä on täsmällisen tarkka tilannekuva, ja että MOX-polttoainetta oli vain 
Fukushima Daichin kolmosreaktorissa, mutta minusta täytyy olla aika Sherlock, että tästä ottaa selvän, 
varsinkin kun uutisten taso on sitä luokkaa että jonkun lemmikkikoira on pelastettu jostain lautalta ja 
Libyassa sota jatkuu. 
Arnie Gundersenin mielestä käsissämme voi olla steroideilla vahvistettu Tshernobyl. 
                  ------------ 
 
Kohti tritiumpommia 
 
Kylläpä tämä Fugushiman juttu pistääkin uusiksi IAEA:n ja STUK:n ydinharhoja! Siis oikeesti nyt kun 
osaa pysyä asian syrjässä kiinni ja kuunnella mitä o i k e a s t i  demotaan huomaa, että k a i k k i  
keskeisimmätkin STUK- valheet menee päreiksi. Eli muistat miten Helsingin ydinlämmitystä himoitaan 
tehdä säteilytetyllä vesikierrolla. Koska vesihän EI  kuulema muutu säteilystä miksikään! Näinhän ne 
väittävät, vaan totuus on vallan toista. Katso alustusvideo. 
http://www.youtube.com/watch?v=YrLvivTVfus 
 
Eli pääkysymys tuossa on m i k s i  vesi onkin yhtäkkiä "tuplalämmöllä luokkaa +200C" eikä s i l t i  
kiehu??? 
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Normifysiikka ei tietystikään tutusti kerro mikä on ongelma. Mutta ME sitä vastoin tiedämme kyllä! 
Japanissa on perusongelmana, että pumput reaktorialtaissa on pysyvästi seis. No m y ö s  
poistopumput. Tämä on tärkeä muistaa. Nyt sitten voimakkaasti neutronoivien uraanitankojen päälle 
mätätään tavallista merivettä. No mitä tapahtuu? Meriveden vety alkaa muuttua tuplapainavaksi D= 
deuteriumiksi ja haihtuu painavampana kevyttä vettä heikommin. Pian muodostuu täyttä raskasvettä eli 
D2O. No tämä haihtuu e n t i s t ä  huonommin suljetusta altaastaan. Alkaa käydä jännät. 
 
Pian k o k o  reaktori on ympäröity huonosti haihtuvalla erittäin hypoagressiiviseksi neutronikylläiseksi ja 
kriittistä massaansa hakevaksi tritiumpuuroksi! Eikä tässäkään kaikki. STUK-normifysiikka valehtelee, 
ettei tritiumista irtoilisi säteilypaineissa neutronivuota, mutta tällaisethän on dis-infoa kaikki. Kun 
neutronien määrä myös jäähdytetyssä uraanissa alkaa säteilypainekasvusta luonnollisesti kohota alkaa 
sekin fissioimaan lisääntyvästi, kuten videossa sivuttiin. No nythän meneekin jännäksi. KOKO 
reaktorissa on entisten 100 000kg uraanilatauksensa ympärillä voimakkaasti neutronikylläistä pelkkää 
tritiumpuuroa miljoona kiloa! Joka e i  enää kiehu vaan lämpenee ja hakee nyt puolestaan alati lisää 
neutronifissiopommiksi kasvuaan.  
 
Ympäristöön toki alkaa neutronit vuotaa myös. Mutta nyt kuukauden sisällä betonit ja kalioperätkin on 
aivan täynnä ylijäämäneutroneja estämässä klassisen ydinvoimaloitten savupiipuista tuttua 
neutronivuon poispuhaltumista. Eikä vesikään fyysisesti kuljeta alati kasautuvaa neutronimassaa pois 
kuten "klassisessa" reaktorin neutronien poistomalleissa. Nyt alamme myös ymmärtämään miksei 
ASEA (1985 paikkeilla) suunnitelma 500m syvään peruskallioonsa valmiiksi loppusijoitetuista 
reaktoreista onnistunut? Monttuunsa gravitaatiosta kasautuvaneutroniylijäämät kun siellä tappaisi 
laitosväen hetkessä! 
 
Ymmärrät nyt m i k s i asia alkaa ryöstäytymään näin vähintäänkin kymmenissä Japanin pysäytetyissä 
plutoniumreaktoreissa samaa rataa. Kohta aletaan katsoa onko muodostuvasta systeemistä valmiutta 
räjäyttämään tritiumpommeja Japanin reaktoreissa! No erityisesti merijäähdytetyissä reaktoreissa 
aletaan pelätä kasautuvien  ja tiivistyvien natriummassojen suolan ja natriummatalien kertymien takia. 
Ajattele mikä visio! Jukka kertoi viimeisessä jutussaan, että 7kpl ydinjätealtaissa on luokkaa 4milj. kiloa 
plutoniumiaan ja näin toimivaa vettä. Päälle peräti 25kpl on hänen tietonsa reaktoreistakin seis. Ja JOS 
merivesitsumnamissa turmellettua makeavesialtaat on menneet. Liki KAIKISSA lienee tilanteen pakosta 
merivesinatriumit sisällään! Ei todellakaan mikään ihme, että yli kuukauden päästä Japanin hallitus 
vaatii ulkonaliikkumiskiellot. Koska näistä ongelmatritiumpuurojen laitoksista kuullaan pahoja. 
Tritumiliemi, jossa on tuplalämmöt alkavat siis k a i k k i a l l a  kasvavasti syövyttämään 
säteilyeroosioiden 3mm paisujien peltien, ylhäällä ilmassa roikkuvia säilytysaltaitaan paskaksi 
hyperaggressiivisina. Mitään EI ole juuri tehtävissä vielä kuukausiin, koska poistopumput hukkuivat 
kaikki ja putkistotkin on näin ollen liian säteilevinä korjaamattomissa. 
 
Vertaapa sitten tätä kaikkea vaikka Posivan Onkaloinnin perusideaan. Jossa k o k o  hemmetin homma 
perustuu siihen, että Itä- meren suolainen merivesi seisoo paikallaan 420 metrissään vaihtumatta 
ydinjätteen äärellä vuosituhannesta toiseen neutronointia alati imien? Ihan seinähulluja ideoita näillä 
STUK pelleillä on. Kun EI edes yritetä tajuta miten oikea fysiikka toimii. Tutki näitä ja ota mietintääsi. 
Luulen, että oivallat miten m a h d o t t o m a a n  maailma on ajautumassa. Ihan vaan koska 
ydinfysiikkaa valehdellaan systemaattisesti. 
                     ------- 
 
Facebook. Angélica Skywolf 24. huhtikuuta 2011 12:47   
 
Juu asia on nimmittäin näin! Ydinvomalan kaikki vesi ...siis kaikki vesi ON RADIOAKTIIVISTA jollain 
tapaa! Venäläiset yrittivät jotain kaupunkiaan lämmitellä ydinvoimalan lauhdevedellä mutta ...kas kas 
porukka kaupungissa alkoikuolla hyvin nopeasti tämän jälkeen ensin syöpiin ja sittemmin säteily 
sairauksiin! En vain muista tämän haamukaupungin nimeä! Kuulin asiasta eräältä venäläiseltä fyysikko 
ystävältäni noin 20 vuotta sitten. Tämä tapahtuma oli joskus 60-70 luvun vaihteessa. Ydinvoimala on 
vieläkin käytössä mutta kaupungista on vain saattunut maa jäljellä samoin säteilevä hautausmaa! 
               ----------------- 
 
US-blogistani 
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24.4.2011 04:47 fabu land 1 piste 
Globaali uusiutuvien energioiden tuotanto päihitti ydinvoiman ensimmäistä kertaa viime vuonna: 
 
uusiutuvat 381 gigawattia vs. ydinvoima 375 gigawattia. 
 
(usalaisen Worldwatch -instituutin laskelmien mukaan.) Ydinvoiman renessanssi vai saattohoito? 
Kannattanee lukea koko juttu/raportti, joka juuri ilmestynyt Tshernobylin vuosipäivän kynnyksellä: 
http://www.worldwatch.org/end-nuclear 
      ------- 
 
Ydinterroristeille alkoi lähtölaskenta. 
 
Näin kertoo alan professori lauantaisessa haastattelussaan. Miksei kertoisikin, koska muuta 
vaihtoehtoa Ei maailmamme pelastamiseksi ydinkuolemaltaan enää ole! 
http://www.youtube.com/watch?v=PGH1xKCrGhs&sns=fb 
     
US- Blogini satoa: 
25.4.2011 13:01 fabu land  
 Tuulivoimalat ovat selviytyneet hyvin esim. 
- Espanjan maastopaloista: 
http://www.windpowermonthly.com/news/login/961144/ 
 
 Japanin maanjäristyksestä: 
http://www.huffingtonpost.com/kelly-rigg/battleproof-wind-farms-su_b_837... 
 
Battle-näyttöä tuulivoimaloiden Survive Japanin Trial by Fire 
Lue lisää: Fukushima, Japani, Nuclear Power Plant, tuulienergia, tuulivoima, Green Uutiset 
 
Kun maailmassa yhdessä pidämme hengitystä miten Fukushima kriisi pelaa. Sieltä kuulemme viimein 
myös positiivisen tarinan, jota ei vielä ole aiemmin ilmoitettu. 
 
Arvostelijoillta väitetään että tuulivoima ei muka selviäisi maanjäristyksestä tai tsunameista, Japanin 
tuulivoimateollisuus toimii edelleen ja auttaa pitämään valot päällä koko Fuksuhiman kriisissä. 
 
 Tuulivoimalan Japanissa rjzii 
 
Kollegoineni olen ollut suoraan vastaavien kanssa Yoshinori Ueda johtajan kansainvälisen komitean 
Japanin Tuulivoimayhdistys ry & Japani Wind Energy Associatioon yhteydessä. Hänen mukaan 
Ueda:ssa ei ole mainittavasti tuulilaitostensa tuhoja, jotka maanjäristys tai tsunami olisi aiheuttanut. 
Jopa Kamisu, puoliksi merituulipuisto, joka sijaitsee noin 300 km päässä episentteristä järistysalueelta 
niinikään selviytyi. Sen anti-maanjäristysten keston "taistelut todistettuine laitteistoineen" löi läpi 
osaavuutensa kirkkaasti! 
 
Mr. Ueda vahvistaa, että useimmat japanilaiset tuulivoimaloistaan ovat täysin toimintakykyisiä. Itse hän 
sanoo, että sähköyhtiöt ovat pyytäneet tuulipuiston omistajia päinvastoin tehostamaan toimintaa 
mahdollisimman paljon. Jotta ydinsähkön menetykseensä pulaan joutunut Japanin itäosaan maasta 
saataisiin kaivattua turvallista ja hyväksi koettua tuulisähköä! 
            --- 
Hei Arto 
 
En pääse tuoltakaan tänne: 
Japanin maanjäristyksestä:  
http://www.huffingtonpost.com/kelly-rigg/battleproof-wind-farms-su_b_837...  
 
Voisitko laittaa otsikon minulle, jos sitten vaikka löytyisi. 
                   -- 
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*Ihan siis SAIRASTA taas! 
 
* Tuo lyhennelmä aukeni samaiselta saitilta mulle vielä parisen tuntia sitten 25.04.2011. Siinä siis 
kerrottiin. Kuten suomennoksestani voit yhä lukea miten Japanin tuulivoimalat selvisivät liki ongelmitta 
tsunameista ja maanjäristyksistä. Kun kävin paikalla lukemassa keskipäivällä juttua. SUPO seurasi ja 
rikolliseen tyyliin sensuroi koko postin paniikissaan alas! Juuri tämän takia ani harvoin näitä 
nettipostauksia laitankin linkkin. Koska sisäministeriön rikollisesti niitä arimpia h e t i  sensuroi. IAEA on 
tietysrti raivoissaan. Kansalle ei saisi lainkaan kertoa, että ydinvoimalat ei kestä tsunameja yms. 
maanjäristyksiä. Mutta turvalliset ja varmat tuulivoiomalat yms. ongelmitta! Kuten tuossa Japanin 
hallitus asian poistetussa artikkelissa tarkoin alleviivasi. 
           -------- 
 
Fugushiman mm. numero 3 reaktorin räjähdystä alan ammattilaiset pitävät tritiumin ja strontiumin 
ryydittämänä fissiopommina! Ajattelinkin, ettei kyseeessä ole pelkkä vetyräjähdys. Vaan esim. juuri 
plutoniumtäytteisen reaktorin klassisen 500m korkean atomipommipilven kyydittäjän pitää olla jotain 
hyvin agressiivista fissiokamaa. 
 
 
 

722. Telluriaaninen YDINmaakultti. 
 
Telluriaaninen YDINmaakultti. 
 
"Äiti, odota! . . Äiti jalkani väsyy. . .Äiti joko ollaan perillä?" Pieni keltaihoinen vahvan struuman ja 
orastelevan leukemian runtelema tyttö on kukkeimmillaan. Vielä virtaa elämännesteet kiivaana tulevan 
8 vuotiaan äitikokelaan suonissa. Niin häntä johdattaa aikuistumisriittiinsä jo vahvasti ikääntymisen 
merkkien kirjoma hiuksensa jo 18 vuotiaana kaljuuntunut äitinsä. Ikä paina tätä 8 lastaan menettänyttä 
jo raskaasti. Mutta vielä hänenkin rinnoiltaan vahvasti kesiumilta maistuva elämän maito on saanut 
viimeisen elossa olevan lapsensa kasvatettua kestäväksi ja tomeraksi yhteiskuntansa toivoksi. 
 
 Eletään alkukesää vuodesta 4 902. Kirsikankukkien kevät puskee tuloaan. Ja elämän aamu on 
autereisimillaan. Toivo, onni ja korkeimman ilo kirjoo tätä Japanin rinteillä pitkänä etenevää 
juhlasaattoa. Niin, epäileväiseni, saatat tosiaan kysyä, onko iloa ja toivoa aidosti läsnä? Totta kai. 
Meneillään on ihmiskunnan suurimman juhlan ja toivonuskonnon keskeisin juhlahetki. Nyt keisaroidaan 
Telluriaanisen YDINkultin alun kauneinta, koreinta, kukkeinta syntymävuottaan. Kaikki on tärkeiten 
painettu kaikille oppiaineena pakolliseen legendaan. Myyttiseen taika-ajan kirjaan. Pyhään opukseen, 
Bipliaariseen Maon punakirjaansa, siitä miten t o d e l l i n e n  elämä sai alkunsa aiempien 
synkkyyksien ihmiskunnassa. Vuosituhannet ihmiset oli harhautettu sitä ennen uskomaan henkisiin 
uskontoihin, epäuskottaviin "sielunkuvajaisiinsa". Kunnes kaikki räjähti konkreettisimpaan mitä maa 
päällään voi orastuttaa. Fugushimaisiin 3.11 ja vuosiin 2011. Mennään kevään alkua. SUURI ja utuisa 
satojen metrien korkuinen ydintulihorna paljastuttaa plutoniumiset kasvonsa. 
 
 Tämän maailman palvotuimman saarikolkan historiaa ei syvemmin edes tunneta. Koska alue on ollut 
asunkelvoton siitä lähtien. Mutta vahvat, elon liekkimeret paahtaa vieläkin ikuista plutoniumista elämän 
ja kuolettamisensa liekkiään 4kpl suuresta hornankidastaan suoraan Äiti maastaan. Oi ei, ei toki nämä 
ole ainoa plutonium Onkalo, ei toki! Vaan tämä menneisyyden suuri ja rakastettu YDIN- insinööristöjen 
ihmisälymystöt oli kaukaa viisaat ja ylitsetarjoavaiset. Maailmaansa elämää antaa 445kpl pitkin Tellusta 
toinen toistaan ylväämpiä kiinailmiöiviä reaktoriräjähtelyjensä reikiään. Syvältä, syvältä, ihastuttavan 
tauotta Telluuriaanisesta magmastaan kohoaa tappavan tasokas Pu-239, ja U-235 tarjontojen kirjo. 
Josta tämä nykyinen 4 902 vuoden miljoonainen kansa osaa polkaista maailmankattavat 
palvontamenonsa. Kiitokseksi, syvän kumarruksen kunnianosoitukseksi kaikelle sille hyvälle, ja pyhälle. 
Nimenomaan maailman kaipaamassa k o n k r e e t t i s e s s a  muodossaan. Jota miljoonat 
palvojansa eivät voi saada koskaan liikaa. 
               ------------ 
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Osa II Teluriaaninen Y- palvontapalo. 
 
Mutta, hei oikeesti. Mikä visio! Maailmamme täynnään Japanista alkaneen "ikuisen tulen" palavia 
plutoniumkaivantoja! Joiden ääreen vielä 3 000v myöhemminkin vyörytään rukoilemaan 4 900 luvulla. 
Kansat kantavat kiitellen ja palvoen ruusuvuoriaan, uhritoteemejaan, mirhalahjojaan ja neilikoitaan. . 
Niin ja esikoisensa uhrattavaksi kansojen onneksi, mutta hei tosiaan. Palvonta ON oleva, jaloa, suurta 
ja ylenpalttista. 99,9 % maailman silloisesta ihmiskunnasta hirtäytyy konkretiakulttiinsa 
kyseenalaistamatta epätoivonsa peittelyelementein näitä mystisiä elämänsä antajia edelleenkään. IAEA 
on ydinharhaoppinsa poliisiväkivalloin kansansa onneksi saanut vuosisadoissa tapahtuneet muutettua 
kyseenalaistamattomiksi kulttimootorikoikseen. 
 
Tarkoin myyteistään ja saagoistaan tietää YDIN- papisto, että elämä on lähtöisin näistä ikuisen onnen 
savuraunioittensa aukoista. Jaloin myyttisin on TVO:n ydinreaktoripölyjensä keskeltä 
räjähdysraunioistaan kaivettu sinisyani, valko, oranssien Asea- atomin leiaut. "Kaikki palvotuimpien OL-
1 ja OL- 2 reaktorien rakennuskuvista", niminen opus. On suurimman ydinkultin pyhin ja koskemattomin 
kirjaharvinaisuus. Antavin, mahtavin ja mystisin näistä tauottomilla säteilyillään maailmaa 
plutoniumillaan "ravitsevista" alueista on t i e t y s t i  TVO:n OL-3 räjähdysrauniot. Käsittämättömän 
korkealentoisessa viisaudessaan ydinpapisto tietää ja tunnustaa vielä 4 902 syntinsä näiden 
menneisyyksistä saamiensa valtaisien ja jalojen elämänlahjoittajien äärellä. 
 
 Uskoako? Ei nyt ei ole kyseessä pelkkä sokea usko mihinkään "epäkonkretisoituvaan henkiseen" ja 
saavuttamattomaan. Vaan puhutaan suurviisauksien vuosituhansia aiemmin eläneitten korkeitten 
YDIN- kulttimaitten saamasta yhteydestään suoraan Telaluuriseen ydinmagmaan! Jolloin alkoi 
myyttisen pimeän EKO-energia- ajan valaistuminen Japanin sulavien, palavien ja räjähtävien 
kymmenien reaktorien  onnenauvon aikakaudeksi. Jota on jo jatkunut vuosituhannet. 
 
Uskon YDINsäteily, joka paistaa epäuskoisuuteen suistuvien silmät rangaistukseksi päähän! 
Silmittömän konkreettinen kulttioppi, joka on sieltä tuleva tuomitsemaan k o n k r e e t t i s e s t i  
lahjana elämälle epäilijöitään. Kerrankin siis uskonto, jossa on käsiin tuntuvaa potkua ja iskua, etten 
sanallisesti viiltäisi "munaa!" ! Mutta ennen kaikkea, ja tämä on  tärkeintä. Kaikki, jotka näihin 
plutoniumhelvettien aukkoihinsa k o k o sydämestään uskoo. Ovat teoissaan, tunnoissaan ja toivossaan 
päätään pidempiä muita. Epäileville EKO- tuomaille luetaan lakia ja oikeutta näiden ikuisten, 
suitsemattomien tulikuilujen äärellä. 
 
 Osoitetaan kansan mahtavuutta työntämällä miljoonat uhrattavansa ansaitsemaansa YDIN- Molokin 
kitaan. Tämä jos mikä on oleva myös jatkossa oikein. Koko aikalaistensa ihmismiljoonat tietää. 
Konkreettisesti näkee. Se onni ja autuus, että ihmiskunta 4 902 saavuttaa huikaisevan pitkän liki 30v 
elinikäolettaman. Johtuu vain ja ainoastaan yhdestä onnen syystä. Menneisyyden korkeakulttuurien 
luomista maapalloa reitittävistä, elämännektariaan Pu-239 muodossaan tuottavista savuavista 
hornankiinailmiökuiluistaan. Maattaren hengen kohtunsa, elämän kanavana. Näin on ollut aina ja tulee 
olemaan. YDIN- Ateismein on tuleva katettuna toivossa taivaanrantaansa asti! 
              -------- 
 
Ydinvaltioterrorin muodoista. 
 
Aivan u s k o m a t o n t a  miten koko Suomen energianhuoltoa ollaan ajamassa yksipuolisella 
ydinyksisilmäisyydellä tilanteeseen. Jossa esim. metsäpalo TVO:n sähkölinjojen alla kaataa koko 
Suomen energianhuollon oikosulkuun kuin seinään. Jolloin TVO:n kaikki yhteen kasaan typerästi 
rakennetut ydinvoimalat ajautuvat paniikkialasjoon. Jäävät totaalisesti ilman keskeisimpiä Jimmy Carter 
lain vaatimia 2vrk jälkijäähdytysenergioitaan täystuhoisasti. No Fugushimassa tämä on JO raunioittanut 
kymmenluokissa reaktoreita. Mutta ei tässäkään kaikki. TVO, TEM vei esimerkiksi Suomen 
vaihtoehtoenergian tuottajien k a i k k i valtioavustukset tammikuun alussa jäihin. Mitään syytä 
rikokseensa , siihen miksi ja millä oikeudella maastamme mikään energiamuoto ei ole 4 kuukauteen 
saanut latin latia valtion avustuksia ei esitetä. Lehdistöt korruptoituneena vaikenee aiheesta tarkoin, 
koska ydinrikolliset toki rahansa silti saa! 
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TVO:n t ä y s i n mm. merinousulta suojaamattomat makeavesialtaansa Olkiluodossa tuhoutuvat  
ongelmamerinousuun hetkessä. Samoin TVON:n makeavesiputkistonsa myös Eurajoen Linnamaassa. 
STUK ei lainkaan ole vaivautunut edes laskemaan mitä ydinmegatuhoja ja paloja näissä tilanteissa 
tapahtuisi? No nyt SUPO:n ydinlobbarit on systemaattisesti alkanut tehdä toinen toistaan 
käsittämättömiä tuhoiskujaan ja suoria terroritekoja. Painostaakseen alueen makeanveden 
viimeisimmätkin tuotannolle elintärkeät Eurajoen patoaltaat. 
 
 Että myös Lapijoen vastaavan vesihuoltosysteeminsä. Esim. Eurajoen patoon vaadittiin TVO:n 
systemaattisesta ydinalan "lobbarien" haluamana "jatkuva haaskuuvalumasysteemit. Josta siis 
tuhoutuu tauotta iso osa siitäkin vähästä makeavesivarannosta, jota ydinaavikoituvalla seudulla patoon 
ylipäätään TVO:n ydinionisaation tuhottua alueen sadannoista -40% vielä jää jäljelle. Alueen 
ydinaavikoituminen onkin jo kasvatettu vuosikymmenien aikana katastrofitasoilleen systemaattisesti liki 
puoleen alkuperäissaannosta, eikä loppua näy: 
http://kuvaton.com/k/YBP4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YBP4.jpg[/img] 
 
Lapijoen patovesi juottaa Eurajoen, Rauman, UPM:n ja e n n e n k a i k e a  TVO:n elintärkeän 
makeanveden prosessiveden tarpeesta luokkaa 25 %. Länsisuomen vesipiirin mukaan tämä Lapin 
kirkonkylän patomme on Jo koko Länsirannikon eräs e h d o t t o m a s t i  tärkein makeanveden 
varastoallas! Ja jatkoon tulee tosiaan olemaan keskeinen makeavesiallas alati laajenevalle mm. 
TVO:lle.  
__________________________________________ 
 
Kuten tusinapoliisien pitäisivät ainakin virkansakin puolesta tietää! Vähän lukuja perään.  
KAIKKI nuo kaupunki ja laitokset ottavat keskeisen makeanveden tarpeensa Eurajoen 1 335,9km2 ja 
Lapijoen 462,5km2 valuma- alueilta. Mutta Eurajoen vesisaanto on vain 0,8L/km2/s. Kun Lapijoen 
vastaava valumansa tuoton kerroin 11,25L/km2/s. Matemaattisesti siis: 
Lapijoki 462km2* 0,01125= 5,2m3/s  
Eurajoki 1 336km2* 0,008= 10,7m3/s 
Lapijoen osuusprosentti valumavesistä 5,2/ 15,9=     32,7% 
________________________________ 
 
Eli SUPO EKO- vesiallasterroristeille tiedoksi. Nyt kun olette v i i k o n sisällä tehneet JO 2kpl terroristi-
iskujanne ja tuhotekojanne. Olisi  t o s i a a n syytä tajuta, että Vuojoen karhuryhmäläisten yms. ovat s 
u o r a a  terrorismia "ydintänne lobbaillessanne" toimintanne suuntaatte nimenomaan maamme k a i k 
e i n  keskeisimpiä ydinturvalaitteistojanne vastaan! Ai niin kuviahan hyökkäilyistä olen jo näyttänyt. 
Mutta tässä vaikka lisää: 
SUPO Rauman ydinturvaosastolaisten mobilisoimaa saldoa 26.4.2011 avorikos koko Länsirannikon 
keskeisempää makeanvesisysteemiä vastaan etenee vaikka näin: 
http://kuvaton.com/k/YBPv.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YBPv.jpg[/img] 
 
Ja mm. tämä 10kg ja 1,2m pitkä rauta suoraan oli syötetty voimalan käyviin turbiiniineihin. Samalla kun 
mm. kolminkertainen turvalaitteisto oli systemaattisesti sabotoitu jo aiemmin: 
http://kuvaton.com/k/YBPC.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YBPC.jpg[/img] 
 
 Kuten huomaamme rikollisuus, ja nimenomaan maamme nykyinen sisällissotamainen tapa estää mm. 
tuulivoimalahankkeita j o p a SAINT armeijaa apuna käyttäen on tosiasiassa ydinrikollisuuden laajan 
verkoston ja härskin tapansa v a i n eräitä ilmentymämuotoja.  
               ----------- 
 
GROTHAN 
 
08.05.2011 Nils- Axel Mörnerin geologinen julkaisumme saatiin viimein Styrgen suomentamana 
valmiiksi. Aivan sensaatiomaista materiaalia. Kyseessä on siis kansainvälinen maamme ensimmäinen 
rehellinen tutkimus Olkiluotoseudun maailman syvimmästä Litoraanitektoniikkasaumasta 
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löytämästämme materiaalista. Kuvaavaa, että TVO Posiva Ei kyenneet tällaisiin edes 40 vuoden 
aikana. No ME pystyimme: 
 
http://www.styrge.com/Grottan.html 
 
 
 
 
 

723. SUPER säteilynkestäjistä. 
 
US- Blogi Jaakko Savoli 23.04.2011. 
Sivinka, we will return. Osa 1/5. Tässä videossa on kumma juttu se, että siinä sanotaan että ne jotka 
lähtivät vyöhykkeeltä, kuolevat aikaisemmin kuin ne jotka jäivät, olen muistaakseni kuullut tuosta 
aiemminkin. Arto on sanonut myös samaa; ne joilla on niin sanotusti kädet ravassa, selviävät 
pitempään kuin ne jotka yrittävät olla kauempana. Minulle tästä tulee mieleen lähinnä Napoleonin 
Syyrian sotaretki.. kun kohdattiin rutto, niin ensimmäisinä kuolivat ne, jotka yrittivät suojata itseään 
mikrobilta. Ehkä heille ei kehittynyt vastustuskykyä; tosin tuntuisi aika mahdottomalta asialta, että 
säteilyyn voisi kehittyä vastustuskyky. Ukrainassa se tosin oli yleinen uskomus, törmäsin siihen 
yhtenään Ukrainan aikoina. Ihmiset pitivät itseään ‖mutantteina‖, joilla on vastustuskyky säteilylle. 
                --  
Niin tosiaan tuo kysymyksesi m i k s i säteily näyttää keskittyvän selkeästi tuhoisammin ihmisiin, jotka 
siltä yrittävät "suojautua"? Vaikkei nämä terveysasiat olekaan omintani. Niin on, toki mulla tuohonkin 
verestyy kuittaava vastaus. Lähden tässä liikkeelle mahdollisimman maanläheisesti. Miksei kaikista tule 
esim. hehkuvan kuumaa rautaa käsissään ongelmitta pitäviä seppiä? 
 
No aika loogista, NE ihmiset, jotka "tuntevat" elimistössään ydinsäteilyn välittömät sivuoireilut tekevät 
liki kaikkensa, jotteivät joutuisi päivittäin tilaan joissa "turruttavan unitaudin ydinabneat" ja vastaavat 
säteilyahdistusoireilut iske jo ensimmäisinä työpäivinään. Näin juuri HE TVO:n kaltaisessa 
ydinvoimalassa ajatuttavat työnsä "mahdollisimman kauas" reaktorihehkuista. MITÄÄN keskeistä 
hyötyä siitä ei kuitenkaan ole onko 10m kauempana tai vaikka 100m, 1 000m, 100km päässä. Koska 
valonnopeita säteilytappajia on ilmanala kyllästyneenä tosiaan kymmenien ja satojen km päässä 
reaktoreista!!  
 
Eli m i t ä ä n SUPER SÄTEILYNKESTÄJÄÄ EI OLE! Eikä ole ikinä olutkaan. Muta ihmiset, jotka 
tuntevat elimistössään säteilyn silvonnan herkimmin ajautuvat vähän kauemmaksi töihin. Mutta se EI 
auta pätkän vertaa. Lopuntuloksena on, että samaiset paremmin kestävät ihmiset joiden passiivisempi 
solutuhoon reagointi antaa illuusion kestämisestä on sormet plutoniumissa ja pysyvät paremmin 
hengissä. Työnjohtajia ja sellaisia jotka pitävät etäisyyttä reaktoriin kuolee enemmän. Koska ovat joka 
tapauksessa aivan liian läheisessä tilassa, jossa heidän herkkä elimistönsä ei luonnollisesti kestä silti. 
 
Toinen vertaus. Sinulla voi olla vaikka rautanaula, luutuki yms. elimistössäsi. Jos joudut 
magneettikenttään muistuttaa tämä metalli esim.. liikkeinsä ja kuumenemalla, ettei kannata mennä 
magneettikenttää liki varoittaen eräänlaisena "herkistymänä vaarasta" h e t i ! Eli sinulla on 
elimistössäsi JO valmiina piirre, tai alue, joka kestää huonosti lisäsäteilyä. Vaikka lapsena auringossa 
palanut iho. No jos tällainen ihminen menee ydinvoimalaan. Iho alkaa h e t i jollakin tasollaan oireilla. 
Ihminen hakeutuu "vähän kauemmaksi" reaktorista olevaan työpaikkaan. Muttei saa minimissään 
vaadittavaa 2 000km turvarajaa vaan täysin kosmeettisen 200m lisäedun. No peli on jo näin selvä. 
Uhrin säteilykiintiöt räjähtää vuodessa parissa punaiselle ja noutaja tulee pololle. 
 
Kolmas vertaus. Mitä "passiivisempi ja vanhentuneempi" elimistö ihmisellä on. Sitä h u o n o m m i n se 
myös heikommalla verenkierrollaan, tukkoisemmilla suonistoillaan ja imunestesysteemeillään ravitsee 
ihmistä. Mutta ennen kaikkea elimistössään rajuiten verta kaipaavaa syövän esiasteen pesäkkeitä. 
Siksi kierroksillaan kasvava lapsi kestää tavattoman paljon huonommin säteilyn runtelua. Kuin 
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kuivettuva raihnastuva ikäihminen. TVO:llakin kuolee tyypillisesti ensin sporttisimmat urheilijat säteilyyn 
jopa 30 vuotiaat. Kuin kalkkikset, terveysruuista ja urheiluista vähät välittävät 60 vuotiaat.  
 
Näin se vaan on, että sammaloituvat kestää säteilytystä myös loogisesti enemmän. Kyse EI ole mistään 
"mysteeriosta", vaan lopputulemassa aivan ymmärrettävästä logiikasta. Superihmisiä säteilyn kestoon 
ei ole, eikä TULE ikinä! Kerrataan kalmot. JOS ja KUN ihminen saa 1 000mSV säteilyn 
elinmikäkertymät elimistöönsä hän saa 100% varmasti säteilysyövän, de facto. Oli kuka vaan! Mutta 
ihmiset joilla elimistö toimii "jo valmiiksi säästöliekillä, h i u k a n" epätodennäköisemmin eivät uita 
oireettomasti elimistöönsä tappavimpia etäpesäkkeitään esim. imusolmukkeissin lisäkasvamaan." 
Hidas elimistö kasvattaa saamansa syöpäpesäkkeen tappavan suureksi ehkä vuoden hitaammin mutta 
kasvatta sen toki silti. 
               ---------- 
 
Ihmiskunnan pääomat tuhoutuu! 
 
Kaikkein keskeinen asia, joka erottaa ihmiskunnan eläimistä sijaitsee mitä konkreettisimmin 
päässämme olevana "pääomana". Nyt puhutaan nimenomaan sukupolvien tiedoista ja sen 
taltioitumisesta sukupolvelta myös toiselle. Joku voisi todeta ihmisen keskeisimmäksi 
selviytymisvälineekseen kaiken sen, joka mahtuu aivoihimme.  Tai on muokattavissa sieltä tarpeen 
mukaan erilaisten ongelmien ratkaisuihimme. 
 
YLR Radio 4.5.2011:‖ On tehty tutkimuksia siitä miten lastemme älylliset oppiarvot ovat kehittyneet 
menneen vuosikymmenen aikana. Hälyttävää tietoa myös saatiin, todella hälyttävää. Ihmisten 
suoranainen älykkyys koulumateriaalien osa- alueilla on pudonnut r o m a h d u s m a i s e s t i ! - 25 % 
kautta jokaisen kokeissa testatun koealueen!" 
 
Uutiselle oli ominaista, että se katosi huipsauksessa kuin Fugushima ja Japanissa etenevä 
ihmiskunnan suurin ydinkatastrofinsa ikinä! Aivan uskomatonta jos 10 vuodessa maailman ihmiskunnan 
älyllinen taso on pudonnut kerrotun määrän. Mitään syitä ei vaivauduttu, uskallettu edes kertoa. Mutta 
kuten Japani, aihe katosi välittömästi tutusti kuin taiottuna seuraavista uutisoinneista. . .Hetkinen, 
hetkinen onko t o s i a a n niin, että ihmiskunnan muuntuminen parissa vuosikymmenessä tällä 
nopeudella silkaksi älyllisiksi kasveiksi on nykyhallinnostamme niin olematon asia, ettei syitä ilmiöön 
kannata edes tutkia?! . .  
 
Ei tästä ei tietystikään ole kyse. Vaan päinvastoin syy JO tarkoin tiedetään! Vielä viime vuosituhannella 
todettiin lapsissa alkaneen JO 1970- luvun lopulta tapahtuneen s e l k e ä ä  älyllisen kehityksen 
heikkenemistä. VIELÄ silloin syylliseksi oletettiin autojen aivomyrkkyä lyijyä. No hyvä, siltäosin. Että 
autoihin sen tutkimusvarotuksen takia EI ole enää lisätty tuota aivoja vammauttavaa lyijymyrkkyä. Muta 
NYT ongelma onkin selkeästi jotain vallan muuta. Koska ennen tuota tutkimusta oli oletettu, lyijyn 
poistaminen ihmisten elinpiiristä näkyvän aivojen toiminnan paranemisina. Mutta mitä vielä - 25% 
romahdus 10 vuodessa on enemmän kuin musertava kylmä fakta! Mikä sitten on ihmiskunnan 
aivokadon hirvittävyyden syy? 
 
1970-Luvulla öljykriisi vähensi jo autojen lyijynsyydön bensankulutuksen jyrkästi laskiessa. Joten jo 
silloin olisi pitänyt oivaltaa aiheuttajaksi jonkin 1970- luvun energiakriisin oleellisimman seurannaisen. 
Niinpä niin. SEV maiden myrkkypäästöjen poistuessa ihmiskunnan myrkkypäästöt ovat romahtaneet 
hetkessä -98 %.. Syylliseksi jääkin enää yksi, keskeinen ja ainoa. Aivot on se kaikkein herkin osa 
ihmisestä. Joka reagoi sähköisenä elimenä nähdysti säteilyeroosioon, säteililuyionisaatiokenttiin 
uskomattoman rajusti. Energiakriisiin alettiin rakentaa ydinvoimaloita valtavat määrät. 
 
 Tshernobylit, Fugushimat ja nykyään loppuun ajettujen reikäisten ydinvoimaloitten räjähdysmäisesti 
kaikkialle leviävistä säteilypäästökasvuista tässä on toki kyse. Säteilytaustamme on jo nostettu 10-
kertaiseksi. Ja tuhokertymät niin selkeät, rajut ja tappavat. Että Suomen sisäministeriö tekee kaikkensa 
estääkseen kalmaisan reaalidokumentaation tiedotteitten leviämiset maailman kansalle ydintuhostaan. . 
. Eilen 02.05.200 YLE TV1 Ulkolinjalla kerrottinkin enteelisesti. miten ydinalan kasvavat tuhotyöt ovat a i 
v a n liian isot riskit. jotta ydinvopiomalle olisi mitään oikeutta olla energialähteemme. nyt tuli i s o, 
merkittävä  lisäsyy! 
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                   -- 
Väkisin hiipii hiirenä selkäpiissä mieleen. Noinko vaan ydinvoiman kannatus perustuu siihen miten 
säteily syö ihmiskunnalta aivomassaansa niin kauan kun syötävää on. Että ydinvoiman kannatuksen 
kasvut perustuisi siihen, miten ihmiset alkavat aivovammautua kautta maailmamme säteilyn kasvuun?  
 
Jos YLE:n väittämä  t o s i a a n  näin on niin lopu on selviö. Mitään oppimaton säteilyyn aivonsa 
kiihtyvästi polttava ihmiskunta tulee tapattamaan itsensä ja tulevatkin kansansa hetkessä. IAEA:lla siis 
on s e l k e ä  tavoitteensa!. .  
 
Sensuroivat mistään laeista ja moraaleista piittaamatonna valtioterroreinsa poliisivoiminsa senkin 
vähäisen aivoreservin, joka toivon kipinänä keskuudessamme vielä olisi. Alati kasvavien ydintuhojen 
sekaan ei elämälle Telluksellamme enää olisi paluuta. . Voi pahan olemusta, voi sen kalmaisia kasvoja! 
 
 
 
 

724. MEGA uutisointia ajasta. 
 
Wohoo!!  
 
27.04–11.Tämän tason MEGA- uutisia, täytyy sanoa e n  ole kyllä aiemmin läpi päässeenä 
lehdistöissämme nähnyt. Painotan enemmän kuin hämmästyneenä, hattua nostan ja syvään kumarran. 
Sille joka tällaisten materiaalien julkituontiin kykenee. Nykyisessä ydinrikollisten valtioterrorismin 
synkimmällä keskiajallamme::bonjour: :bonjour: 
http://kuvaton.com/k/YBr8.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YBr8.jpg[/img] 
 
Koska SUPO:n Vuojoen ydinturvaosasto sensuroi kuviani systemaattisen rikostyyliinsä, sama vielä 
suoraan tekstinä: 
 
"Ydinvoima tarvitsee kemikaalilentoja ja valaanrasvaa. 
 Turun sanomissa oli 3.3.2011 kirjoitus lentokoneitten kemikaalivanoista. Finavian mukaan 
kemikaalilentoja ei ole. Näistä lennoista on kuitenkin tehty EU:lle kirjallinen kysymys 2007. Saksan 
hallitus myönsi lennot vuona 2008. YK päätti Japanin Nagoyassa 2010, ettei ilmaston keinotekoista 
muokkausta tulisi enää edistää.  
 
Uskottavimman selityksen kemikaliovanoille antaa Olkiluodon entinen työntekijä Arto Lauri. Hänen 
havaintojensa mukaan Suomen ydinvoimaloiden rakenteet ovat mittareissa näkymättömän 
kanavasäteilyn hapertamia. Sen seurauksena neutroneja ja säteilyionisaatiota vapautuu 
ydinvoimaloista tavallista enemmän. Voimaloissa täytyy olla todella tehokas tuuletus, koska 
äärimmilleen ionisoitunut ilma johtaa sähköä kuin rautanaula. Näiden ilmakehää ionisoivien päästöjen 
vaikutuksesta taivaskin punertuu tavallista voimakkaammin aamuisin, iltaisin ja jopa öisin.  
 
Toinen silmin havaittava ilmiö on  beettasoihdun muodostuminen voimalan päälle, josta on Loviisassa 
kuvattu videokin. Ilmiönä ydinionisaatio ei ole uusi, se tiedostettiin ydinpiireissä jo 1970- luvulla. Sen 
huomattiin vähentävän sateita positiivisesti ionisoituneilla alueilla ja tuhoavan otsonikerrosta. Avuksi 
otettiin HAARP- radiolähettimet eli ns. ionosfäärin lämmittimet, joilla alettiin polttaa uutta otsonia 
tuhoutuneen tilalle.  
 
Säteilyionisaation vain lisääntyessä käyttöön otettiin kemikaalilennot. Näillä lennoilla yritetään mätkiä 
säteilykertymiä alas. Ruiskutuksissa käytetään ainakin alumiinia, bariumia ja booria. Suomessa 
chemtrail- toiminta aloitettiin ilmeisesti 2005. Samana kesänä Venäjä kielsi elintarvikkeiden  tuonnin 
Suomesta. Japanin tapahtumien takia ruiskutuskalusto on nyt täystyöllistetty. Arto Laurin mukaan 
boorin ruiskutuksesta on nyt osin luovuttu, koska se on loppumassa ja sitä tarvitaan jatkuvasti 
painevesireaktoreissa niiden toiminnan ylläpitämiseen. 
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Jos kärsivät mehiläiset tästä ydinmafiasta, eivät siltä välty suuret valaatkaan. Ydinvoimaloissa johtojen 
läpiviennit tiivistetään  neopreenisilla vaihdettavilla MTC palosuojakumeilla. Nämä MTC palat täytyy 
suojata rasvalla. Arto Laurin mukaan niissä käytetään valaanrasvaa, koska synteettiset rasvat kuivuvat 
säteilyn vaikutuksesta. Hän arvioi OL-1 perusvoimalatyypin kuluttavan vuodessa kahden lahtivalaan 
rasvat. Ehkä tässä syy, miksi Suomi tuki Islannin pyrkimyksiä päästä IWC:n eli kansainvälisen 
valaanpyyntikomission jäseneksi. 
 
Moni pitää tällaisia mykistäviä asioita mielikuvituksen tuotteina. Kuitenkin sisäministeriö takavarikoi Arto 
Laurin tekemät raportit säteilyeroosion tuhoamista turvarekeistä Olkiluodossa. Kohua herätti myös TV 
2:n Silminnäkijässä 23.4.2009 esille tullut isotooppijalostamo ja Arto Laurin esille ottama Turun 
yliopiston salattu SYKEsarja B7 kirja. Kirja selvittää Olkiluodon jyrkästi kasvaneet tritiumpäästöt mereen 
ja metsien harsuuntuminen ydinvoimaloiden vaikutuksesta." 
 
PS. HETI kun tuo mainiosti kirjoitettu journalistinen uutinen alkoi levitä lehdistöön. Tuli Suomen 
ydinturvan poliisivoimien keskiraskas ydinrikollisten lähettämä helikopteri suoraan Olkiluodosta. 
Talomme päälle riehumaan ja varoituksiaan latelemaan! Eli miettikääs tosiaan. . .m i k s i  periaatteessa 
"arkinen lehtikirjoitus" kirvoittaa näin julkaistuna massiiviset, hyperventiloidut ydinvaltiorikollisten 
avoimet uhkainvaasiot kotiimme. Ilmestymisensä päivänä kello 11:25. Jossei mitä jutussa on kerrottu 
ole mitä tarkimmin tiedossa, oikeaksi todettu ja alleviivattu näin dokumentoituneena. Jari Laiho 
                      ------------ 
 
Mikä menossa Japani? 
 
Tshernobylin ydintiedottamista pidettiin aikanaan, ja nyt näemme täysin aiheetta huonosti hoidettuna ja 
salailevana. Koska silloinen CCCP järjestelmä oli mitä oli. Nyt kuitenkin Japanin 3.11 ydinonnettomuus 
on valovuosia h u o n o m m i n tiedotettuna. Viikkoon 17.2011 tultaessa. Japanissa tehtiin 
kolminkertainen sotilaallinen, poliisioffensiivi. Jolla k a i k k i  Fugushiman ympäristöjen talot 
tyhjennettiin väkivalloin ja asein. Nyt tilanne on sotatilassa. Jossa kuulema yksikään ihmissielu ei mene 
Fugushimaan, tai siitä pois. Keskeinen kysymys m i k s i? 
 
Onnekseni minulla on vastauksiini antaa muutamia selkeitä johtolankoja. Ennen tietomotitustaan 
Japanin hallitus kertoi romuttavansa jatkossa ainakin 6kpl ydinreaktoreita kivijalkaan. Uutisointinsa ei 
kertonut missä. Koska mm. Fugushimassa oli vielä silloin kiinailmiössä reaktorit 1, 2, 3. Mutta 4, 5, 6 
väitettiin olevan ehyinä ja kunnossa, joskin ongelmallisia. Mutta tämä 60km saartorengas koskee näitä 
kaikkia. Eräs keskeinen vinkki oli nimenomaan Fugushiman No:4 reaktorin mystinen sisäisen 
lämpötilansa tuplautuminen päivässä. Jota viimeisissä Yotube videoinneissa suuresti kummasteltiin. 
Erityisesti minne voimalaitoksen tuhannet vesitonnit olivat mystisesti kadonneet? Hyvin samoihin 
aikoihin Japanin hallitus oli myöntänyt, etteivät enää yksinkertaisesti kykene hallitsemaan jatkuvasti 
lisävesiä vaativien lukuisten ongelmareaktorien tilannettaan. 
 
 Tähän oli kolmisen keskeistä pääsyytä. A/ Ydintöissään oleville henkilöille oli taistelussaan 
säteilykertymät kohonnut kestämättömän suuriksi. B/ Ydinvoimaloihin ruiskutettu ja kertynyt vesi oli 
alkanut muuntautua jatkuvasta säteilykertymistään tappaviksi deuteriumien, tritiumien vetyisotoopeiksi. 
Kiinteytyviksi natriumsuolakasoiksi. C/ Lisäksi säteilyeroosiot olivat seuloiksi muuttaneet keskeisimmät 
reaktorien suojarakenteet. Ja n. 30m korkeudella ilmassa roikkuvien ydinjätealtaitten ja reaktorien 
materiaalit samoin. Tilaan jossa kaikki romahtaisi vesijäähdytysruiskuttajat tappaen. Jotain oli pakko 
tehdä ja pian! 
 
Japanin hallitus oli hyväksyttänyt IAEA:n ydinvastuullisilla keskeisen Tshernobylmäisen tavan katkaista 
ydintuhokierre edes kosmeettisesti. Idea oli mitä makaaberein. Huippu vaarallinen. Lisäksi sitä EI ole 
koskaan edes uskallettu demota. Tshernobilin opein keskeinen lähtökohta, ettei kiinailmiöivää 
reaktorisulaa s a a  peittää lyijyn kaltaisilla aineilla. Koska lyijy alkaa pian säteilyä imien ja varastoiden 
säteillä jopa uraanisulaa pahemmin. Lisäksi lisäpaino uhkasi puristaa uraanisulan kriittiseksi 
räjähtäväksi fissiopommiksi. 
                     ------ 
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Mitä Japani nyt tekee?  
 
A/ Kaikki todistajat ja siviilit, jotka kuvasivat Yotubeihin reaaliaikaista Fugushiman tapahtumia haluttiin 
valtion sotatoimin pois todistamasta mihin paniikkiin edetessä ryhdytään hyperuhkarohkeasti 
nyttemmin. 
B/ Voimaloita jo kuukausiluokan vesijäähdytelleet ihmiset ensitöikseen poistetaan. Reaktorien annetaan 
kiehuttaa jäljellä olevat tritiumiset vetensä, voimistua huumaavan rajun + 3 000 C kiinailmiön 
sulamassaansa. Tämä koskee ainakin reaktoreita No. 4, 5, ja 6. Lisäksi, mikä kuulostaa entistä 
uskomattomalta. Niin voimaloitten 2009 täyttöjensä MOX Pu-239 perustaiset hallitsemattomat 7kpl 
ydinjäteallasta niin ikään päästetään kuivumaan parhaillaan. Usutetaan sulattamaan itsensä 
plutoniumlaavana tiensä 30m korkeuksistaan maan pintaan asti!  
 
Kuvitelkaa mikä tilanne! Uutisissa maailmalle EI anneta rivin riviä k o k o  etenevästä katastrofista. Jopa 
USA:n ja EU:n satelliittikuvia sensuroidaan yhteiskäskyin. Tätä kirjoittaessani Fugushiman 4 reraktori 
on räjähtelemässä. Vieressään olevat satojen tuhansien tonnien ydinjätteen plutoniumaltaat palavat 
ikävän hillittömästi. Valuttaen valtavia tappavia laavakuurojaan Japanin Äitimaan poveen. Kymmenien 
kilometrin päässäkin taustasäteilyjen tasot nousevat pilviin! Sulaa palavaa plutoniumtonnistoa 
mätkitään maailman aggressiivisimpaan, epävakaimpaan Japanin tektoniikkasaumaan. Tshernobylin 
reaktorisula on jo kuulema 20m syvyydessä. Fugushiman plutoniumpolttoaine on Tshernoa 1 000- 
kertaa agressiivisempana ottamassa jotain v a l l a n muuta mittasuhteitaan. Suuunnarton pelko on, että 
sulat yhtyessään räjähtelevät fissiopommeina. Eikä tässäkään helvetin esikartanoissaan kuin 
alkupaloiksi. 
 
Tshernossa sulasi "vain" 100t arkista uraania. Ilmaan lensi 800kg uraanipolttoainetta. Nyt 
Fugushimassa porautetaan ja räjäytetään maan sisuksiin uskomattomat arviotiedoin. 5 000 000kg 
plutoniummassat. Jo näin luokkaa 50- Tshernobiliä. Mutta nyt tekijäaineenaan 1 000- kertaa 
aggressiivisempana voidaan syystä puhua jopa 50 000 Tshernobylin "säteilytehokuormista!" Montako 
kymmentä tonnia plutoniumia ionisoituu kiinni parhaillaan elämämme ylläpitämään yhteiseen 
ilmakehäämme? Ydinalan päärikollisjärjestölle IAEA:lle sellaiset joutavat yksityiskohdat eivät 
luonnollisesti paina yhtään mitään. USA:n johdolla parhaillaan etenevä ydinrikos ihmiskuntaamme 
vastaan eteneekin 100 % sotilastietosuojelussaan. Pian koittaa aika, jonka jälkeen lasketaan 
kymmenissä, sadoissa miljoonissa ydinuhrilukuja. Tämän tietäen IAEA kaltaiset haluaa tehdä 
kaikkensa, ettei m i t ä ä n dokumentaatiota seuraavien kuukausien aikana maan poveen satoihin 
metreihinsä porautettavien reaktorisulien liikkeistä tallennu julkisuuteen. 
 
Hetkessä säteilyeroosioiden pulveroimastaan 6kpl reaktorista ja 7 kpl plutoniumjätealtaista ei tule 
jäämään jäljelle kuin tappava kasa pulveroitua voimalaraatoa. Maahan jää suunnattomat avokuilut 
syvemmälle maan poveen kuin osataan edes kuvitella. IAEA  e i  tule näitä vuosikymmenet 
säteilykaasujaan puskevia vähintään 6kpl ikisäteilytulivuoriaukkojaan katumaan.  Päälle hommataan 
vain Tshernosta tuttu vuotavan haperat betonisarkofagit. Vuosikymmenet tästä ydinkulttuurimme 
ikuisen tulen savuavasta aukosta tupruttelee tonneittain kaasumaisia tappavia 
ydinsäteilytaustakasvatuspäästöjä. Lehdistön hallinta on tässä keskeisintä. Poissa silmistä, poissa 
mielistä. Ja jatkossa kaikki vastaavat ydinvoimalat halutaan "loppusijoittaa" näin. Koska kiinailmiöön 
päästämisestä tulee jatkovuosina huikeasti salaisinta dataa maan päälle. Yksi on jo nyt varmaa. 
Tshernobilin 4, 5 miljoonan säteilyuhrien määrä tulee saamaan veriropsien nollia peräänsä! 
                 -- 
    
PS: T&R. UutisetSoili Semkina, 11:21 Fukushimassa säteilee ennätyksellisen paljon 
 
Säteilyarvot nousivat Fukushiman Dai-ichi-voimalassa korkeimmilleen sitten ydinvoimalakriisin 
käynnistymisen. Asiasta kertoo uutistoimisto Bloomberg. Robotit mittasivat reaktori 1:n säteilyä, joka oli 
noussut 1 120 milliseverttiin tunnissa, Junichi Matsumoto, voimalan omistavan Tokyo Electric Powerin 
(Tepco) pääjohtaja, kertoo.  
Määrä on yli neljä kertaa sen, mihin työntekijöille on sallittu vuosittain altistua. Tepco suunnitteli 
aiemmin reaktori 1:n varsinaisen suojarakennuksen kastelua vedellä nopeuttaakseen reaktorin 
hätäjäähdytystä. Tepco joutuu ehkä muuttamaan suunnitelmiaan. ‖Tepcon on selvitettävä korkean 
säteilyn lähde. Jos se on peräisin saastuneesta vedestä joka vuotaa reaktorin sisältä, Tepcon ns. 



1282 
 

vesihauta voi vaarantua, sillä varsinaisen suojarakennuksen peittäminen vedellä voi lisätä säteilyä 
rakennuksessa‖, Kioton yliopiston ydinvoimatekniikan professori Hironobu Unesaki sanoo.  
              ---------- 
 
STUK paniikitilaisuus Eurajoella! 
 
Hyvä juttu taas jälleen kerran. Tuntuu hyvältä, että jaksat sitkeästi  
kirjoittaa näistä asioista. 
 
 *Niinpä. Meitä asiassa totuuksia edes y r i t t ä v i ä kun ei ole maassamme enää kuin kourallinen. 
Mekin j a t k u v a n  SUPO- ydinrikollispoliisien manklattavana. Eilen sainkin taaas KSM - foorumeissa 
huomata, että juttuni olivat panikoineet SUPO:n sensurointiasteeksi siellä 100 %! Kaikki juttuni 
sensuroidaan h e t i !  
 
 *Eilen 2.5.2011 YLE TV1 lähetti Ulkolinjalähetyksen Fugushiman ydinmegahyperkatastrofista. 
Kansainväliset tutkijat toistivat kaikkein karuimman:" Jos edes Japanin kaltainen maailman taitavin 
maa, ei kykene hallitsemaan l a i n k a a n  parhaillaan etenevääkään lukuisten reaktoriensa 
ongelmiaan. Niin miten joku paljon taitamattomammat Kiina, Intia, Thaimaa, Suomi ja vastaava maa 
siihen i k i n ä  kykenisi.!? Haastateltava asiantuntija alleviivasikin. Että j o s  nykyinen ydinrakentelu 
yhä sallitaan. On päivän selvää, että entistä hirveämpiä miljoonia ja miljoonia uhkaavat ydinkatastrofit 
ovat arkipäivää. Ohjelma paljasti vähintään 3 reaktorin sulailevan ja räjähtelevän hallitsemattomasti 
vielä vuosia. Myös aivan käsittämätön tieto numero 3 reaktorin MOX plutoniumhirviölatauksista tuotiin 
megatappajana yllättäen esiin. Useammalla suulla yhteenvetona kerrottiin, että ei ole m i t ä ä n 
järkiperustaista mieltä jatkaa tätä ydinalan venäläistä rulettia." 
 
 * No vastauksia ei kauoja tarvitse hakea. Esim. Maaseudun tulevaisuus- lehti 2.5.2011 kertoo miten 
jopa Ruotsin kaltaisessa maassa on valtion poliisisuojelun toiminnan avulla nostatettu 
ydinhysteerikkojen invaasio. Ovat kuulema s y s t e m a a t t i s e s t i alkaneet terrorisoida, polttaa ja 
tuhota tuhatmäärin tuulivoimalayrittäjiä ydinalaansa kannattaakseen suoralla anarkiallaan! Ja koska 
poliisi EI tee mitään Eko-energian hankkeet toisensa perään on lopetettu silmittömän tuhon edessä. No 
aamulla taas YLE ilmoitti, että FIN- hallitusneuvotteluihin on tuotu ydinalan käskystä heti kättelyssä 
ehdotus. Että Suomessa aloittavan uuden hallituksen tulee tehdä kaikkensa purkaakseen EU:n EI 
ydinvoimahankkeet. Tuulivoimalat, maalämmöt, aurinkovoimahankkeet ja risupaketteihin on kuulema 
valtioterrorin puuttumalla h e t i ensitöikseen purettava ja tuhottava alkutekijöihinsä.. . Niin että terve 
tuloa vaan Supo-ydinrikollisuus myös Suomeen! 
 
 * Pieni ilmoitus L.S. lehdessä 3.2.2011. "Kutsu yleisötilaisuuteen 10.05 kello 18:00 Eurajoki-saliin 
kunnantalolle. STUK:n korkein johto aina "lahtari" Laaksosta, Petteri Tiippanaa myöten tulee 
valehtelemaan suut silmät täyteen yleisötilaisuuteen ydinuskonnostaan. Kokous kestää enteellisestikin 
v a i n korkeintaan 2 tuntia. Päivän selvää, ettei tilaisuudessa anneta ydinalan o i k e i t t e n osaajien 
aukaista suutaan. Paikan päällä on sellaiset poliisiterroristisolut. Ettei ne harvat, jotka paikalle 
uskaltautuu selviä pidättämättä. Jos ylipäätään jotain uskaltaa kyseenalaistaa nykymakaaberista 
ydinterroritoimista. 
                  ----- 
 
TVO päässyt samaan 7 tuholuokkaan Tshernon ja Fugushiman kanssa?! 
 
Koukkasin tämän materiaalin kun STUK tuotatti Eurajoelle ydinalan kriisipalaverinsa. Hiukan 
hämmästyin, että miksi ihmeessä? No sitten räväyttivät tämän viestin näytille. Ihan siis käsittämätöntä, 
että TVO:n toiminta on synnyttänyt maailman suurimpiin lukeutuvan ydinkatastrofin. . ! No joo liki 
vuosittain TVO on kyllä tuottanutkin ydinkatastrofejaan tietty, kuka edes yllättyi? 
 
Vaan yksi keskeinen juttu siinä on. Kas kun edes STUK:n Jukka Laakson koole kutsumasa 3 
pääjohtajansa ja Eurajoen kunnanjohtajan tilaisuudessa 10.05.2011 EI tarkemmin selvitetty m i k ä  on 
tuon katastrofin taustatiedot. Juu tiedän, että samoihin aikoihin TVO:n OL-2 reaktorin koko generaattori 
on irronnut  petiltään ja meinannut lentää läpi voimalan seinän. Niinikää KPA:n miljoonan kilon 
ydinjätevarasto oli tuhoutunut ja haljennut ylhäältä alas altaisiinsa asti. Todellakin ja syy oli molemmissa 
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tektoninen kalioliikunto! KPA altaat lehtitiedoin menivät täysremonttiin kun paljastimme asian kahdesti 
YLE Silminnäkijäraportissa TV2 ja Yotube Styrge "Olkiluodon turvalaitteet" vdeoinnessamme jokin aika 
sitten. Eli aktivisuus t o d e l l a  kannattaa vaikkei SUPO sellaisia suin surmin sallisikaan. Heips, 
lukekaa tästä: 
 
http://kuvaton.com/k/Y8Ex.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y8Ex.jpg[/img] 
 
 
 
 
 

725. Kooste Fugushima. 
 
*Löytyi tällainen koosteraportointi. Tarkemmin en tiedä kenen toimittama, mutta hyvin on 
mielenkiintoista materiaalia ja vielä suomeksi. Eli ensin pääsaitin osoitteisto: 
 
http://erilainen.wordpress.com/ 
                      -- 
 
** Sensorit runtelevat systemaattisesti tätäkin sivustoa. Kukin voi päätellä vaikka tätä esiinottoa: 
 
"Katso Youtubesta uraania, plutoniumia jne (mox) sisältävän kolmosreaktorin räjähdykset (4kpl); (video 
54 sekuntia) – Huom. äänenvoimakkuus nostettu ettäs kuulisit sen ite… 
 
** Kyse on klassiseksi fissiopommiräjähdykseksi ammattipiirissä tosiaan todistetun Fugushima No:3 
räjähdyspilvivideosta. . .Ja kas kummaa kun koetin videota startata IAEA/ CIA tyly viesti: 
 
"Upottaminen poistettu käytöstä pyynnöstä. Katso YouTubessa" 
_____________________________________________________________ 
 
**Kyllähän näitä toki katsoisikin. Jossei USA:n IAEA- poliisit poistaisi systemaattisesti juttuja joita 
ydinrikollisten toimista toilaillaan maamme tuhoksi. . . No onneksi sentään k a i k k i jutut eivät ole 
amputoituneet SUPO:n toimena. . . 
                       -- 
 
Esim. Fukushima Daichii‘n kolmos plutoniumreaktorin sauvojen ilmoitettu uraanin paino 133.000kg. 
Tästä puolet (61tonnia) on nk. mox plutoniumsauvoja  UO2,UO2-Gd2O3 36kpl. Tämä on jo taivaalle 
pölähtänyt määrä, STUKille ‗harmiton aine‘ – josta kuitenkin pitää raportoida IAEA:lle jo yhden 
milligramman ‗vuodosta‘. (Nyt taivaalle on lähtenyt Daichii‘n 61.000.000.000milligrammaa plus (?joko) 
Daini‘n 30.000.000.000 milligrammaa – milloin tulee nk ‗ilmoitus‘?). 
- Polttoaineasetelmat (ainakin) Daichii no.3 sekä Daini no.2:  Sauvat =Rod Array 8 *8; Kappalemäärä     
62 
- Reaktoriydin: Aktiiviosan korkeus 3.7m; Halkaisija     4.7m 
Uraanipaino 133 t, Höyrynpaine  70 kg/cm2g; Höyrynlämpötila +286C 
- Sauvassa oleva PELLETTI 
 
**(En ydinalan ammarrilaisena ole i k i n ä  kuullut näin rajuista "siviilireaktorien" 
fissiopolttoainepitoisuuskertymistä! Juu USA:n sotilassukellusveneissä on 25% 
uraanipolttoainepitoisuudet. Eli mahdollista teknisesti toki on. Mutta JOS tästä suoraan lasketaan 
fissioivien polttoaineiden osuudeksi u s k o m a t t o m a t  9% on kyse s u o r a a n  niineen 
fissiopommina räjähtelemään raketuistaan, pystyvistä pitoisuuksista! Ilmankos Japanin hallitus heitti h e 
t i  pyyhkeen kehään, kun tiesi räjähtävän käsiinsä. Eikä asiaa ole hiiskuttu missään, eikä lainkaan. 
Tosiaaan mm. Risto isometsän mukaan täysin suoraan räjähtämään fissioina olevien pitoisuuksien 
räikeä ylitys. No katsokaa itse:) 
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Rikastusaste 3.0wt% 235U; Gd Plutoniumrikastus alle 6 wt%; Koko 10×10.3 mm 
___________________________________________________________________________ 
 
- Zirkonium sauvat (putki), Zry-2 (Zr-lining) 
Halkaisija 12.3 mm; Seinämävahvuus 0.86mm (Zr-lining 1.0mm); Sauvassa on pellettejä 3.7m ‗pino‘ 
- Koko sauva-asetelman pituus (kahvoineen): 4,5m, paino n. 192kg. 
 
Fukushima Daini‘n kakkosreaktori, myös plutonium (mox) tsunamireaktori; siinä mox sisältö vain puolet 
edellisestä. Daichii reaktorit (6kpl) käynnistettiin 1970-luvulla, Daini (4kpl) 80-luvulla. 
                       ------ 
 
 LUETTELO tiedossa olevista itärannikon  ‗tsunami‘ reaktoreista: 
Luettelo Pohjoisesta Etelään, rannikolla: 
 
 
- Tomari 1,2,3, Hokkaidon saari 
- Ohma, J-Power, rakenteilla 2014, mox 
- Higashidori (Yksi toiminnassa, 3 rakenteilla) 
- Rokkasho, Uraanin rikastulaitos, (Tsunami tuhon jälkeen diesel generaattorien varassa) 
- Onagawa, 3 reaktoria, ydinjätealtaita 3-9 (Huom. Onagawan kaupunkia ‗ei enää ole‘… 15.3 tulipaloja, 
hälytystila – sitten uutispimennys) voisi olla max 4800 tonnia jätettä 
- Namie Odaka (Rakenteilla, Fukushima ? ) 
- Fukushima Daichii, 6 reaktoria, 7-20 ydinjäteallasta. Tokio Electric ilmoittaa sisällöksi 2100 tonnia + 
1200 tonnia; Todellinen sisältö voisi olla maksimissaan 9600 tonnia radioktiivista jätettä. 
- Fukushima Daini, 4 reaktoria, altaita 4-12, voisi olla 6400 tonnia jätettä 
- Tokai 3 reaktoria, altaita 3-9 (lähimpänä Tokiota) voisi olla 4800 tonnia jätettä 
- Tokai GCR: ―Tutkimusreaktoreita‖; JRR-1No.1, sulj.), JRR-2, sulj., JRR-3, JRR-4, JPDR (Japan Power 
Demonstration Reactor, sulj.) 
- Hamaoka 4 reaktoria[/b] altaita 4-12 (Tokion eteläpuolella) voisi olla 6400 tonnia jätettä 
 
Maximissaan tsunami-varastoissa voisi siis olla 320.000 tonnia jätettä! Todellinen luku on varmasti 
SALATTU ja pienempi. Chernobylin reaktorista levisi taivaalle arvioiden mukaan 30-60 tonnia 
polttoainetta. Asiantuntijoiden mukaan käytetyn polttoaineen säteilyarvo eli vaarallisuus ihmiselle on 
sama tai jopa (!?) suurempi kuin käyttämättömän polttoaineen; selvityksen mukaan kuiville päässyt 
varasto kiehuu todennäköisesti taivaalle sytyttäen väkisin lähi reaktorit/varastotkin. Pahin skenario 
jossa kaikki cesium-137, strontium-90, iodine-129, ja plutonium-239 leijuu taivaille: 2000x Chernobyl. 
 
Ylläolevan maximi-arvion perusta: yhdessä reaktorissa syntyy vuodessa 20-40 tonnia ydinjätettä joka 
kerrottuna käyttöiällä 40 vuotta, voi merkitä maksimissaan 1600 tonnia radioaktiivista ydinjätettä 
reaktoria kohden. 
 
Brookhaven National Laboratory 1997 raportti U.S. Nuclear Regulatory Commissiolle arvioi yhden 
ydinjätealtaan täystuhon kustannuksiksi $700mrd dollaria (2011 kustannustaso). Tässä Japanin 
tuholeikissä mukana on 20-60 allasta… 
 
Ylläoleva tieto pitäisi olla kaikille vapaasti saatavilla; nyt suurin osa ylläolevista perustuu kaikkialta 
keräiltyihin tietoihin, niistä arvioimalla ja vertaamalla. Japanin yakuza-hallintomalli (mafia) onkin vielä 
pimeäpi kuin STUKilla – ja täyden salauksen päälle valehtelee minkä kerkiää. Paras esimerkki tästä on 
täysi hiljaisuus Onagawan jne kohdalla. Tokio Electric johtajia onkin väärennösten ja valheiden takia  
saanut kahteen kertaan potkut kymmenen vuoden sisään. 
                -------------- 
 
Isotoopeista 
 
Media on ohjelmoitu keskittymään yksinomaan radioaktiiviseen jodiin ja sen 8vrk puoliintumisaikaan; 
tutkija Richard Miller vaati jo kymmenen vuotta sitten muiden paljon tärkeämpien hiukkasten ja 
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seuraksien tutkimista. Hän sanoi että täysin tutkimattomia ovat monikertaisesti pahemmat hiukkaset, 
esim.: Be7,Au198, Au199, Mn54, Co60, Fe59, Ag109, Nb95, Nb95m, Sr89, Sr90, Y90, Y91, Pb103, 
U239, U240, Am241, Cm242, Zr95, Rh106-Ru106, Ce144-Pr144, I-130, I-132, I133, I135, Na24 and 
Tb161.‘ Raskaammat radioaktiiviset metallit: Americium-243/241, Plutonium-244/240/239/238 ja 
Uranium-235/234 ovat näistä pitkään aktiivisia (10 – 6500 vuotta). Yleisimpiä ovat carbon-14, cesium-
137, zirconium-94, ruthenium-106, strontium-90, cerium-144, iodine-131. 
               ---------------- 
 
NYTimes tilannekatsaus 21.03.2011 
 
…kylmästi unohtaen kaikki muut +20 Tsunami-reaktoria, raportti keskittyy (!?) vain yhteen. 
 
1 Fukushima Daichii Reaktori 1 ulompi rakennus hajalla, osittainen sulaminen. 400 fuel assemblies, 
pool 292 
Reaktorissa 76 tonnia + jäteallas 56 tonnia = 132 t 
2 Fukushima Daichii Reaktori 2 osittainen sulaminen, reaktoriallas vialla, 548 fuel assemblies, pool 587. 
Reaktorissa 104 tonnia + jäteallas 112 tonnia = 216 t 
3 Fukushima Daichii Reaktori 3 uranium, plutonium,  reaktoriallas vialla, jäteallas kuiva , 548 fuel 
assemblies, pool 514. 
Reaktorissa 104 tonnia + jäteallas 98 tonnia = 202 t 
4 Fukushima Daichii Reaktori 4 jäteallas kuiva, räjähdys ja tulipalo. 548 tankoa poistettu, nyt 
jätealtaassa yht 1,479 
Reaktorissa 0 tonnia + jäteallas 281 tonnia = 281 t 
5 Fukushima Daichii Reaktori 5 suljettuna, ei vialla mutta ilman jäähdytystä viikon verran.  548 fuel 
assemblies, pool 826. 
Reaktorissa 104 tonnia + 157 jäteallas tonnia = 261 t 
6 Fukushima Daichii Reaktori 6 suljettuna, ei vialla mutta ilman jäähdytystä viikon verran. 764 fuel 
assemblies, pool 1,136 
Reaktorissa 145 tonnia + jäteallas 216 tonnia = 361 t 
Reaktorit 1-6 = Yht 1453 tonnia … Pidän näitä NYTimesin lukuja epäluotettavan alhaisina koska Tokio 
Electric ilmoitti aiemmin sisällöksi 2100 tonnia + 1200 tonnia… 
 
Laskennallinen maksimi: jos kulutus 40 tonnia vuosi, 6 reaktoria, 40 vuotta = n. 360.000 tonnia 
ydinmateriaalia. Aika suuri ero … Missä lie totuus? Liekö merkitystä; soppa on hyvä ja sitä on 
‗riittävästi‘. 
21.03.2011 www.nytimes.com/interactive/2011/03/16/world/asia/reactors-status.html 
               -- 
Tämä ylläoleva AP:n kuva ei ehdottomasti ole Fukushima Daichiista vaan Fukushima DAINIsta, 10-
15km etelään. Vain Fukushima DAINIssa on nelitötsäinen savupiippu pohjoispuolella… Siellä siis ovat 
betonipalkit lennelleet ja katot halkeilleet. Ilmankos viikko sitten (katso ylempää) uutisteksteissä oli 
omituinen maininta höyrypilvestä (tietenkin vaaraton) Daichii‘sta etelään… No tässäpä syy selvisi: 
petosten peijaiset ja kansain säteilytys menossa 
              --------------- 
 
Osa II 
 
Esitys kammottavinen tuloksineen laitettiin nettiin, pian esitelmästä poistui Arevan nimi ja tekijän, 
Matthias Braun‘in nimi. Sitten koko 30 sliden esitelmä ‗katosi‘. Kyselyyn miksi, Arevan puhemies Jarret 
Adams sanoi että tämä ei ollut virallinen dokumentti. 
 
Esitelmässään Tri Hansen totesi: ―selvästikin todistamme modernin aikakauden suurinta tuhoa. 
Japanilaiset toimivat täysin sokeana, (?kahdenkymmenen) tsunamireaktorin ytimeen ei ole pääsyä eikä 
niiden tilasta mitään tietoa…‖ 
 
Esitelmä antoi Fukushima daichii neljän reaktorin tapahtumaketjun alkuvaiheet tyyliin isku-iskun 
jälkeen: Sen mukaan jäähdytysvesi laski ja vain 1/3 sauvoista oli enää veden peitossa. Siinä vaiheessa 
niiden lämpötila kohosi 2700C asteeseen. Teräs ja Zirconium kuoret ja sauvojen tukirakenteet sulivat. 
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Eräässä kuvassa oli piirros sulaneesta massasta ja kuinka se valui reaktorialtaan läpi maahan ja fission 
tuotteet levisivät veteen ja ilmakehään…. www 
nytimes.com/2011/04/03/science/03meltdown.html?pagewanted=2&ref=asia 
 
4.4.2011 Kalifornian sadeveden säteily ylittää 181-kertaisesti juomaveden sallitun arvon. 
 
NILU Xenon -simulaatio 4.4.2011 
Mittaus 23.03.2011 USA California University of Berkeley kampuksen katolta, sadeveden pitoisuudet 
181x juomaveden kelpoisuusrajan. Nämä pilvet ovat olleet koko pohjoisen pallonpuoliskon yllä kohta jo 
2 vko:  
             -- 
IAEA ohjeiden mukaan 1milligramma (!) mox-plutonium päästö on ilmoitettava järjestölle yleisön 
varoittamiseksi. Sen säteilyvoimakkuus on miljoona kertaa pahempi kuin ‗tavallisen‘ ydinvoimalaitoksen 
esim. ytimen sulamisessa ilmakehään pääsevä ydinsaastutus. Tätä ainetta on tonneittain sekä jo 
taivaalle räjähtäneessä Fukusihima Daichii 3-reaktorissa että  Fukushima Daini‘n  2-reaktorissa (Mox; 
UO2,UO2-Gd2O3). Kaikki Fukushiman kymmenen reaktoria myös tsunamisukeltaneita. 
               -- 
6.04.2011 USAssa epäillään laajaa uhkaa Fukushimasta: Salainen hallituksen dokumentti osoittaa että 
pätkiä ydinpolttoainesauvoista sinkoutui kilometrien päähän räjähdyksissä. (Plutonium reaktori 3:sen 
räjähdyssarja oli kovin ja kohosi selvästi korkealle ilmakehään.  
               -- 
7.04.2011 Professor Akira Hiroshi Koide, Kyoto University‘s Research Reactor Institute: ―Fukushima 
Daichii ydinlaitos ei ota pysähtyäkseen. Minun pitää perua optimismini. Uskoimme että reaktorit, 
uraanifissio, voidaan pysäyttää (tätä turvallista ydinenergiaa meille kaikille herkkusienille opetetaan). 
Nyt uskon että fissio on alkanut uudelleen ja (sulaneet) reaktorit tulleet ‗recritical‘ tilaan. Olen muuttanut 
mieltäni, näin varmaan parhaillaan tapahtuu… Ensinnäkään Iodine 131 -päästötasot eivät ole 
laskemassa. Nyt on kulunut kolme viikkoa joten Iodine-131 -tason pitäisi olla jo 1/10 alkuperäisestä. 
Toisekseen Chlorine-38 löydettiin turbiinihallin saastuneesta vedestä. Ja kun Chlorine-38 havaitaan, se 
merkitsee ainoastaan että fissio on taas alkanut, eli ‗recriticality‘ -tilaa.‖ April 6th, 2011 at 11:37 PM 
(merkitsee ydinräjähdyspelkoa) 
                  -- 
8.04.2011 Onagawasta ensimmäinen uutinen kolmeen viikkoon. Muita yli 20:stä Tsunamireaktorista 
vielä piilotellaan… Kolmen Onagawan reaktorin käytetyn polttoaineen varastot vuosivat nyt kuiviin. 
Kauanhan sen kypsyttely merivedellä kestikin… ja saatiin uudesta järistyksestä hyvä keppihevonen. 
Vääjäämättä nämä kaikki kuivuneet varastot vielä räjähtävät, samalla taivahalle menevät reaktoritkin. 
Laskennallinen maksimi lienee luokkaa 5000 tonnia erittäin radioaktiivista jätettä – meidänkin 
lapsiemme pureskeltavaksi. Hauskinta tässä on se, että elettäkään laitosten peittämiseksi ei tehdä, 
toisin kuin Chernobylissä. Ainoa todellinen teko -globaalisti- on salailu: kansat halutaan tahallisesti 
säteilyttää R00man Klubi /linkola-mallin mukaan. By Danielle Demetriou, in Tokyo 9:20AM BST 08 Apr 
2011 www telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8437077/Japan-strong-7.4-aftershock-kills-four-
and-triggers-second-nuclear-plant-leaks.html Tämä uutinen oli näkyvissä Telegraphin etusivulle yhden 
tunnin – pienimmällä fontilla - ja sitten ‗katosi‘. 
                     -- 
USAn luottamukselliset muistioiden mukaan on menossa vaihe jossa reaktorien pelätään räjähtävän. 
(kaikki kaksikymmentä?). Nyt ‗ykkösreaktorissa‘ ei ole enää vettä. Saattaa jatkua hamaan 
tulevaisuuteen. 
                  -- 
Tämä leikki on vielä alkuvaiheessaan; hauskanpidolla ei ole rajoja tämmöisten japanin kukkusima-
ukkojen kanssa: kaikki 20 reaktoria kuplivat kunnes jokainen lähtee. Ne rauniot ovat niin kuumia ettei 
niitä peittääkään voi – sanovat merivesimiehet. 
 
12.04.2011 TEPCO edustaja kertoo että ydinlaskeumapäästöt ylittänevät Chernobylin päästöt (eikä 
loppua näy). Eilen onnettomuusluokitus nostettiin ylimpään arvoon. URGENT: Radiation leakage may 
eventually exceed that of Chernobyl: TEPCO, TOKYO, April 12, Kyodo www 
english.kyodonews.jp/news/2011/04/84828.html 
                 -- 



1287 
 

19.04.2011 Reaktori kakkosen käytetyn polttoaineen allas (ainoa ehjä rakennus) pitoisuudet miljoona 
kertaa yli normaalin. 160,000 becquerels cm3 cesium-134, 150,000 becquerels cesium-137 ja 4,100 
becquerels radioactive iodine-131. Japan Times, April 19, 2011. Tepcon mukaan Reaktori no.4 
käytetyn polttoainevaraston vedestä mitatut iodine-131, cesium-134, cesium-137 säteilytpitoisuudet 
kertovat että siellä käynnissä on jo ydinfissio. – International Business Times, April 14 
                       ------- 
 
Osa III 
 
** Tästä beettasoihtuvertailijoiille sitten aitokuvaa Japanista. 
 
20.04.2011 Webcam Fukushima Daichii; värikorjattu kuva.  Weather Online : ―Kun näitä kuvia katsoo, 
on hyvä tietää että ei ole kyse ‗höyrystä‘ vaan erittän vaarallisista radioaktiivisista päästöistä jotka ovat 
nousemassa ilmakehään tuulien kujetettavaksi sekä meren saastuminen jäähdytysvedestä jota 
pumpataan reaktoreihin ja valuu suoraan mereen.‖ Arnie Gundersen interview, Democracy Now, April 
19, 2011 (Huom. Vakavaksi asian tekee se, että kyseessä on KUUSI reaktoria joita ei edes aiota 
peittää kuten Chernobylissä.) www 
woweather.com/weather/news/fukushima?LANG=us&VAR=webcam&SAT=201104190800  
                -- 
** Tässä taas l i v e materisalia niille nettipoliiseille. Jotka kummeksuivat tietoja siitä, että ILMALA 
puhalletaaan ydinvoimaloista tihkuvat neutronisäteilyt beettasoihtuna savupiippuun. Näyttää se 100% 
sama Posivan Onkalonkin maailman suurin vajaan 500m beettasoihtupiippunsa  tekniikka megawattien 
puhaltimin toimivan m y ö s  fugushimassa: 
 
20.04.2011 Nuclear and Industrial Safety Agency puhemies Hidehiko Nishiyama ilmoitti että  
Suunnitelmissa on myös aloittaa veden sijasta ilmajäähdytys – siis ilmakehään työnnetty 
fukusimasäteily ei riitä vielä!? TEPCO, miltä kuulostaisi trotyylijäähdytys? www. 
asahi.com/english/TKY201104190193.html , www. yomiuri.co.jp/dy/national/T110419004267.htm 
                    -- 
20.04.2011 Japanin Onnettomuudet alkavat olla VIRALLISESTI OHI. Asia Pacific Journal: Japanin 
hallinto on lähettänyt kaikille internet sivustojen ylläpidoille jne ilmoituksen että niiden tulee poistaa 
kaikki materiaali joka ei ole yhtenevää hallituksen virallisen totuuden kanssa – yleisen turvallisuuden 
vuoksi. Onnettomuus on kuulemma nyt ohi eikä säteilyä enää ole … samaan aikaan japanilaista 
säteilevää kalaa ja autoa viedään ulkomaille … yhtenevä ―Totuus‖ suomen ja siten koko 
jesuEUkkumedian kanssa. Tämäkin sivusto katoaa kohta vaarallisena, kopioi se nyt talteen. 
                       -- 
Uesugi sanoo että 11.3. hallitus sulki kaiken internet median ja ulkomaiset lehdet pois virallisista 
tilannekatsauksista. Nyt Japanin hallitus on päättänyt sulkea kaiken itsenäisen uutisoinnin ja kritiikin. 
On aloitettu uusi projekti jossa Ministry of Internal Affairs and Communication, the National Police 
Agency, METI alkavat ―taistella huhuja vastaan‖ turvallisuuden nimessä. Projektitiimi on lähettänyt 
vaatimuksia  puhelin, TV, internet jne yrityksille vaatien niitä poistamaan kaiken materiaalin joka ei ole 
virallisen totuuden mukaista ja voi vaurioittaa moraalia tai yleistä järjestystä. The Media Corruption that 
Protects TEPCO; Makiko Segawa on Shingetsu News Agency toimittaja. 
                    -- 
Tämä tiedote julkaistiin kuukausi sitten – tuhansien tonnien uraanisäiliöiden räjähdysten roiskittua 
ydinsaasteet yläilmoihin; senjälkeen ainakin neljä reaktoria on sulanut ja fissio-tilassa. March 19th 
2011. 
                    -- 
25.04.2011 Fukushima Daichii päivittäinen Cesium/Iodine -säteilypäästö ilmakehään on ollut kokoajan 
– ja jatkuu – 154 Triljoonaa Becquerelia vuorokaudessa. NSC; Japan‘s Nuclear Safety 
Commission.Yomiuri Shimbun, April 23, 2011 09:15 
             -- 
**Erittäin mielenkiintoinen kooste.  
Yksi yksityiskohta. Jossa Japanin ydinalan johtaja kertoo, miten Fugushimassa käytetty MOX paska EI 
SAMMU! Ei kuulema edes ydijätealtaassaan! 
- Kysymys kuuluukin montako tällaisella paskalla ladattua tikittävän aikapommina Arevan voimalaa 
maailmalla nyt sitten JO ON??? Onko esim. TVO, Loviisa ladanneet sisuksiinsa tällaisen pommin. 
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Ainakin Saksassa (10) 7kpl tällaista oli ja pysäytettiin paniikissa. Pysähtyvätkö nekään kunnolla. 
Montako muuta? 
                     ----- 
 
Öljy ei lopu! 
 
Salailu ja vääristely kertoo että öljyn hintapelin pelaajilla onkin paljon salattavaa: kun 95% USAsta on 
porauskiellossa, voidaan arvella että salauksen takana on USAlle jopa 5000 vuoden käyttämätön 
öljymäärä. 
               -- 
Puolasta maakaasujättiläinen 6.4.2010: Puolassa on valtavat liuskekaasuvarat. Ensimmäinen kaivos 
avataan tässä kuussa. Nordstream kaasuputki lienee hukkaputki…. Puolassa suunnitellaan 
uudentyyppisen liuskekivikaasun tuotantoa. 
- Epäilemättä, tämän vuosisadan kultakuume on saapunut Puolaan, todetaan Puolan Geologian 
tutkimuskeskuksen seminaarissa, jota Ylen toimittaja Marko Lönnqvist kävi seuraamassa. Viime 
vuonna omaa liuskekivikaasun tuotantoa kehittänyt USA tuotti jo saman verran maakaasua kuin 
Venäjä. Tämä tekninen loikka on avannut täysin uusia mahdollisuuksia. Aiemmin kannattamattomana 
pidettyä kaasuntuotantoa on aloitettu muun muassa vanhoilla hiilikaivosalueilla ympäri maailman. 
Liuskekaasua hyödyntäviä kenttiä on jo kaavailtu muun muassa Englantiin, Puolaan ja Saksaan sekä 
lukuisiin Aasian maihin. Moskovalaisen VŠE-kauppakorkeakoulun makrotalousosaston johtaja Sergei 
Aleksašenkon mielestä Gazprom saattaa joutua vaikeuksiin, jos Puolan kaasuvarat ovat niin 
merkittävät kuin näyttää, ja jos he onnistuvat sitä tuottamaan markkinoille yhtä halvalla kuin 
Yhdysvalloissa. 
 
ENERGIAKRIISI ON SIIRRETTY 2000vuotta eteenpäin. Kuulitko Siitä? No etpä tietenkään,  
               -- 
Öljyä maailmalle 2000 vuoden käyttöön: 
Osa tunnetuista öljykentistä (2008) arvioitiin sisältävän 80 mrd + 5 mrd + 1300 mrd + 1800 mrd – 
tynnyriä (160L). Uusimmat löydöt ja uusi tekniikka kolminkertaistaa kaiken: Tähän kaasukentät päälle… 
USAn kaasuvarannot päivitettiin juuri (2010) sadan vuoden kulutukseen riittäviksi. 
 
Tunnetuimmat reservit: 
- North Falkland Basin 60 mrd barrelia 
- Ghawar in Saudi Arabia – contain 80 mrd barrelia. 
- North Sea Forties, 5 mrd barrelia…. 
- Colorado Green River Shale oil, US 1000v reservi = 1.8 trillion US barrelia 
- Athabasca öljyhiekka; Alberta 0.870-1.3-2.5 trilj barrelia 
- Uganda Lake Albert region, 2mrd 
Uusimmat kentät 2011: 
- Spratley Islands; Kiinan, Australian ―Bakken‖ -jättikentät 100+100+100 ? 
- Puolan vastalöydetyt, EU energiatalouden mullistavat kaasukentät. 
- Pariisin Lower Lias, Amaltheus ja Schistes Carton. yht 130 mrd barrelia, ―Ranskalle 1000v. varasto‖ 
- Alaska Kuparuk 30mrd Barrelia; Prudhoe Bay 12mrdB 
- USA North Dakota: Bakken, Southern Georgina, Arthur Creek kooltaan = Colorado Grn River. 
 
Hei kanssaveronmaksaja, kopioi ja levitä – sensuuri vie nämä TAAS kohta. 
                    -- 
Vuonna 2009 tunnetut kaasuvarannot olivat 1720 triljoonaa m3, kulutus 2.9triljoonaa m3 = 600vuotta. 
Nyt uusi tekniikka, uudet löydökset ovat moninkertaistaneet luvut (samoin kuin samakaltaiset luvut 
öljylöydöksissä) 
BGR German federal Institute for geosciences and natural Resources 
www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-65239-7.html 
             ------------ 
 
STUK pellejen tapaamisesta 10.5.2011 
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Juu filmille saatiin. Siksi en juttua pahemmin selostakaan. Lahtari laaksonen OLI ihan sikana 
valehtelemassa. Kuten oletinkin. Päräytin sen lukuisista valheistaan kun väitti reaktorien lauhdevettä 
mm. pokkana lämpiävän v a i n +10C. Kun jopa TVO myöntää sen JO olevan 2 koneellaan +13,8C. 
Inttivät ettei +30C purkuvesikattoakaan olisi. Vaikka JOPA TVO esim. Olli- Pekka Luhta oli sen 
selkeästi YVA- tilaisuuksissaan myöntänyt kylmäksi faktaksi. Niin kansanvälisen Westinghaus turbiinien 
turvarajaksi turbiinin maksimin  +37,5C turvarajan perusteella IAEA:lla. Kuin myös maailmanlaajuisen 
meribion +30C vesipoistolauhteen ehdottomana rajana, joka tappaa meribiot. Esim. korallin 
kestorajanaksi. 
 
 Mörneriä otin kanssa upeasti esille. Ensin kielsivät ettei Mörner muka olisi e d e s professori, vaan 
"dosentti"! Sitten polleena heittivät, ettei Suomen ydinala a l e n n u keskustelemaan tektoniikoista 
ulkomaalaisen kanssa! Mokomatkin rasistis kansoittaa STUK:iamme. Muuta kun Nyyrbergin oikeuteen 
tuollaisista lausunnoistaan kuten noista fasisteja maailmalla tapana on tuomita! No myös Eurajoen 
kunnan tirehtöörit huijasivat. Alun sovitun 1h kyselyminimin ajan sijaan esiintuonnin aikaa pudotettiin 30 
min. Koska STUK- puuhakkaat ei oikein kuulema pärjännyt kanssani. Mikä kuvaavinta kunnanpamput 
huusivat päälleni härskisti vaatien vaikenemaan asiakommenteissani! No näyttää kameralla v a r m a a 
n  hyvältä!)  
 
Kyllä siis hiillostin oikein kunnolla vaikka vastassani oli tosiaan vähintään 4-5 alan osaajaherraa. Etten 
kyllä kadu yhtään sanomaani. Jaa niin otin esille Fugushiman tripasti ylipoltetun polttoaineen olevan 
Isomäen tiedoin pääsyitä miksi Fugushimassa ja nyt niin USA:ssa kuin muuallakin Japanissa reaktorit 
paukku ja miksi OL-3 on huippuvaarallinen. Paukkuvat koska vanhoilla polttoarvoilla jälkihehku on 
arvossa 2MW/ polttoainetonni jälkilämpöä. Jonka mukaan jäähdytysten vetwell, ja dryweltilat on 
höyrylauhteelle mitoitettu. Nyt Fugushiman plutonium MOX on arvossaan jopa 6MW/polttoainetonni. Ja 
höyryn tuotantoa jälkipoltosta näin ollen 3 kertaa yli vanhojen reaktorien rakentamistilojen ja räjähtää 
nähdysti ne silloin.  Kuvaavaa, että Petteri Tiippana, ainoa jolla järki edes hiukan kulki. Myönsi, että 
TVO joutui p e r u m a a n aiemmin TVO:n laitoksilleen lasketun jopa 75Wd/tU gigawattipäiväpalaman 
suunnitelmansa. Koska vein paljastuksillani asian USA:han 5v tehotutkintaan. Nyt siis STUK kuulema 
ristii toimestani kätensä nöyrtyen ja lupasi pyhästi p u o l i t t a a  palamalimittinsä IAEA:n kansainvälistä 
50Wd/ tU arvoa kunnioittaen peräti 45Wd/ tU arvoonsa! VAHVA sulka meikäläisen hattuun tästäkin! 
 
Lahtari Laaksonen vihaisena kuin ampiainen mäikkäsikin päälle ettei Risto Isomäki:kään kuulema 
mitään näistä tajua kirjailija kun vain on! Ja muut STUK pomot silminnähden h ä p e s i v ä t asiattomia 
ja alentavia valheitaan kakovaa johtajaansa. Hätä kun tosiaan on suuri ja vedätykset sen mukaiset. 
Muuten ottamani kuva tilaisuudesta. Siinä koko STUK kopla pääjohtaja Jukka Laaksonen,  
Ydinvoimalaitosten  valvontaosaston johtaja Petteri Tiippana ja puheistani liki mykistynyt ydinjätejohtaja 
Risto Palteenmaa. Ja tilaisuutta kuvannut TV ryhmä myös. 
 
http://kuvaton.com/k/Y8Fy.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y8Fy.jpg[/img] 
 
 
 
 
 

726. Fugushi "spesial!" 
 
Mistä kyse I? 
 
28.4.2011. Pieni ilmoitus Turun sanoman sisään piilotuksena: "Suomalainen sähkölinjausyhtiö Fingrid 
lopettaa "toistaiseksi" suurten 300km pitkien ydinvoimalaitoslinjojensa rakentamissuunnitelmat. Joilla 
aiottiin yhdistellä TVO:n OL- 4 ydinvoimaloitten vaatimia hätäapulinjoja mm. Lapin mahdollisiin 
ydinvoimalahankkeisiin". Tänä aamuna puolestaan YLE aamun radio ilmoitti, ettei ole yhtäkkiä tietoa 
edes siitä esittääkö nyt tuleva uusi hallitus lainkaan ydinvoimalaitoshankkeita maassamme?( 
Hankkeitten p i t i  olla ihan läpihuutojuttuja, että lisää ydinvoimaloita tulee heti vaalien jälkeen!) 
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 Mutta kaikkein kohahduttavin uutinen oli kuitenkin eilen. Japanin hallitus oli antanut ensimmäinen 
kerran y l i  kuukauden kymmenien rikkoutuneitten ydinvoimaloittensa takia kansainvälisen 
HÄTÄapuhälytyksen. Maa on kuulema täynnään erikoisella MOX plutoniumpolttoaineilla käyviä 
reaktoreita. Joita EI ole saatu enää pysähtymään kuukaudessakaan. EI edes ydinjätealtaissaan! Tämä 
On aivan uskomatonta, koska "normaali" uraanipolttoaine sammuu vuorokaudessa parissa. Miksi sitten 
ongelmaan vastattiin sotilaallisella tietopimityksillä maailman laajuisesti? 
                         -- 
Rikastusaste 3.0wt% 235U; Gd Plutoniumrikastus alle 6 wt%; Koko 10×10.3 mm 
 
Esitelmässään Tri Hansen totesi: ―selvästikin todistamme modernin aikakauden suurinta tuhoa. 
Japanilaiset toimivat täysin sokeana, (?kahdenkymmenen) tsunamireaktorin ytimeen ei ole pääsyä eikä 
niiden tilasta mitään tietoa…‖ 
 
IAEA ohjeiden mukaan 1milligramma (!) mox- plutonium päästö on ilmoitettava järjestölle yleisön 
varoittamiseksi. Sen säteilyvoimakkuus on miljoona kertaa pahempi kuin ‖tavallisen‖ ydinvoimalaitoksen 
esim. ytimen sulamisessa ilmakehään pääsevä ydinsaastutus. Tätä ainetta on tonneittain sekä jo 
taivaalle JO räjähtäneissä! 
 
6.4.2011 USA:ssa epäillään laajaa uhkaa Fukushimasta: Salainen hallituksen dokumentti osoittaa että 
pätkiä ydinpolttoainesauvoista sinkoutui kilometrien päähän räjähdyksissä. (Plutonium reaktori 3:sen 
räjähdyssarja oli kovin ja kohosi selvästi korkeaan ilmakehään.  
            ______________________________________ 
 
7.4.2011 Professor Akira Hiroshi Koide, Kyoto University‘s Research Reactor Institute: ―Fukushima 
Daichii ydinlaitos ei ota pysähtyäkseen. Minun pitää perua optimismini. Uskoimme että reaktorit, 
uraanifissio, voidaan pysäyttää (tätä turvallista ydinenergiaa meille kaikille herkkusienille opetetaan). 
Nyt uskon että fissio on alkanut uudelleen ja (sulaneet) reaktorit tulleet ‗recritical‘ tilaan. Olen muuttanut 
mieltäni, näin varmaan parhaillaan tapahtuu… Ensinnäkään Iodine 131 -päästötasot eivät ole 
laskemassa. Nyt on kulunut kolme viikkoa joten Iodine-131 -tason pitäisi olla jo 1/10 alkuperäisestä. 
Toisekseen Chlorine-38 löydettiin turbiinihallin saastuneesta vedestä. Ja kun Chlorine-38 havaitaan, se 
merkitsee ainoastaan että fissio on taas alkanut, eli ‗recriticality‘ -tilaa.‖ April 6th, 2011 at 11:37 PM 
(merkitsee ydinräjähdyspelkoa) 
               _____________________________ 
 
USAn luottamukselliset muistioiden mukaan on menossa vaihe jossa reaktorien pelätään räjähtävän. 
(kaikki kaksikymmentä?). Nyt ‖ykkösreaktorissa‖ ei ole enää vettä. Saattaa jatkua hamaan 
tulevaisuuteen. 
                  -- 
Tämä leikki on vielä alkuvaiheessaan; hauskanpidolla ei ole rajoja tämmöisten Japanin kukkusima-
ukkojen kanssa: kaikki 20 reaktoria kuplivat kunnes jokainen lähtee. Ne rauniot ovat niin kuumia ettei 
niitä peittääkään voi – sanovat merivesimiehet. 
 
12.4.2011 TEPCO edustaja kertoo että ydinlaskeumapäästöt ylittänevät Chernobylin päästöt (eikä 
loppua näy). 
 
20.04.2011 Nuclear and Industrial Safety Agency puhemies Hidehiko Nishiyama ilmoitti että  
Suunnitelmissa on myös aloittaa veden sijasta ilmajäähdytys – siis ilmakehään työnnetty 
fukusimasäteily ei riitä vielä!? TEPCO.( A/ Vesi EI enää toimi ja vain lisää jatkossa ongelmia. B/ 
Reaktorien annetaan kylmästi SULAA ja porautua kiinailmiöiden hallitsemattomasti maaperään. 
Fissiopommirajan n.8% selkeästi y l i t t ä v ä l l ä uraanipolttoaineella teko jota ei kannata edes y r i t t 
ä ä  perustella . . !) 
                ---------------- 
 
Mistä kyse II ? 
 
http://erilainen.wordpress.com/ 
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2008 Venäjän silloinen pääministeri Ladimir Putin ilmoitti kolme kertaa 4kk välein. "Uraanimalmien 
maailmanlaajuisen pitoisuuden laskiessa alati. Ollaan tultu tilanteeseen, jossa uraanin jalostaminen 
energiapositiivisena lakkaa! Varoitan nyt avoimesti länsimaita. Venäjä tulee lopettamaan. . . Alleviivaan 
k a i k e n kaupallisen edustamansa 70% uraanipolttoaineen toimittamiset! Näin kävikin, ja Venäjän 
koko maailman 2/3 osalta vastaavat uraanintuotantolaitokset luonnollisesti kannattamattomina 
pakkkotilanteessa suljettiin. Yhtäkkiä maailmassa oli satamäärin ydinreaktoreita 100 % täysin i l m a n 
toimivaa polttoannettaan! 
 
Klassiseen ydintyyliin oli kyllä yritetty vuosikymmenet kehittää MOX polttolaitoksia, joissa kierrätettäisiin 
tätä ydinjätteistä Pu-239 plutoniumpolttoainetalouttaan. Mutta y h t ä ä n toimivaa laitosta maailmalaa EI 
ollut saatu aikaan ikinä! Hätäratkaisun luitte yltä. Satoihin olemassa oleviin ydinvoimaloihin alettiin 
pumpata Start- asepurkusopimuksista saatuja plutoniumasevarastointeja. Koska polttoaineesta oli s u u 
n n a t o n pula. Eikä Pu-239 polttoainetta ollut saatu kunnolla palamaan. Päätettiin IAEA:n 
hyväksynnällä "sekoittaa" uraanirikasteitten joukkoon plutoniumia. Ladata k o k e i l e m a t t a  sen 
suuremmin tätä erikoisainetta kymmeniin maailman ydinreaktoreihin. Jotta niitä ei lopullisesti 
pysäytettäisi polttoainepulaansa.  
 
2009 Ranskasta lähti tätä surullisen kuuluisaa MOX- 3 % U-235 ja 6 % Pu-239 siältävää 
uraanipolttoainetta mm. japanilaisten kymmeniin voimaloihin. Tarkoituksena vaan viileästi kokeilla 
olisiko seossuhde "noin, suunilleen toimiva". Kaikki "näytti" ensi alkuun, "no joo muhii. . ." Vuoden 2010 
ajan näitä erikoispolttoaineilla ladattuja reaktoreita startattiin palamaan. Ei olevinaan ongelmia. Totesi 
IAEA ja näytti vihreää valoa. Hätä oli ohi ja maailmalle alettiin kuormata le Havresta tätä pelätyintä 
ihmiskunnan tuhoaineistettua erikoispolttoainetta. Mm. Saksaan ainakin 10 reaktoriinsa jne.  
 
Kun  tsunami iski Japaniin. Joutui nimenomaan tämä aiemmin revisioimaton, kokeilematon MOX- 
polttoaine tulikasteeseensa. VASTA nyt huomattiin, että polttoaineen jälkihöyryntuotanto ylitti 3- 
kertaisesti aiemmat reaktorien turvarajat. Mutta t o d e l l a  pahaksi tilanne riistäytyi. Kun jopa 
revisiossa ydinjätealtaisiinsa jäähdytetyt samaiset polttoaineet alkoivat yksi toisensa perään 
uudelleenfissioimaan ja kylmästi palamaan säilytystiloissaan.  
 
Nyt ollaan housut kintuissa, ja kunniansa kalunat maassa. Tilanteessa jossa ei edes t i e d e t ä  
paljonko, kenties sataluokkia reaktoreita on muhimassa plutoniumeineen pitkin maailmaa. Entä m i t ä  
polttoainetta on esim. Suomen reaktorivanhuksissamme  uraanipulassaan paketoitumassa?!. . 
.Tiloissaan, joissa EIVÄT reaktorit maailmalla vaan p y s ä h d y ! Saksa ehti ensinnä hätään reagoida. 
Pysäytti ainakin 7kpl samaisella polttoaineella käyvää reaktoriaan alarmoiden. Japani on jo perunut 
14kpl ydinhankkeitaan samaiselle polttoaineelle. Kiina ainakin 11kpl. Kuten yllä jo kerrottiin. Meneillään 
on globaali, megaydinkatastrofi. Jonka laajuutta ja pysähtymättömien reaktoriensa määrää ei tunnu 
kukaan edes uskaltavan kertoa. Herra meitä auttakoon, silmitön ydinkiima on maailmamme ajanut 
tuhonkuilunsa partaalle! 
              ----------- 
 
Luonto uhkaa ydinvoimaloita maailmalla 
 
Tappavat pyörremyrskyt puhkeavat. Käyvät Amerikan arkojen paikkojen  kimppuun tappaen ja tuhoten 
monia, ja paljon. Eilen myrskyjen ankarat iskut osuivat Tennesseessä Valley Authorityyn keskiviikkona 
(27.04.2011),  saaden kolme ydinreaktoria Alabamassa hätäalasajoon. Saadessaan 11kpl  
korkeajännitteistä-sähkölinjaansaa epäkuntoon, sääntelyviranomaisten kertomusten mukaan. Kaikki 
kolme yksikköä on TVA: n 3274 megawatin Browns Ferry ydinvoimalassa Alabamassa ovat lauenneet 
noin 5:30 EDT (2230 GMT) jälkeen. Ja menettäneet Fugushimatyyliin sähköyhteytensä elintärkeisille 
ulkopuolisille varahätäsyöttösähköilleen. Kertoi laitoksen tiedottaja USA Ydinvalvontavirasto.  
                -------------- 
 
YDINrikollisuuksia  
______________________ 
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TVO:lla vuosikymmenet työskentelevänä ammattitodistajana näin yhtä ja toista aivan pöyristyttävää. 
Ehkä eräs käsittämättömimpiä joka- aikaisia tapojaan oli STUK:n luvin pumpata tavallisella 
pilssipumpulla surutta hehkuvankuumasta reaktorista radioaktiiviset vedet Rh- hallista 12 kerrosta 
alaspäin olevaan T- rakennuksen meripoistovesiin.  Tämä käytäntö vakiinnutettiin avoimesti 
korruptoimalla mm. STUK ja JOPA tätä sekoilua suoraan seuraavan IAEA:n kansainvälisten 
videokameroinnein taltioinnein! 
 
Käytäntö vakiinnutettiin TVO:lla jopa tasoille. Jossa reaktorihallista vedettiin tekaistu, seinään kiinteästi 
asennettu ns. "palovesilinjakin". Jota käytettiin tähän tappavan reaktoriveden syöttämiseen surutta T-
rakennuksen välppäysaltaitten läpi Selkämereen. Oleellista rikollisen homman luonteelle oli, että 
TVO:ta erehtyi ensin pumppaamaan STUK:n mittarien lomaan. Mutta STUK:n huomatessa tapahtumaa 
hiukan "oudoksi". TVO muutti hälytyksen saatuaan purkuveden paikaksi merivesialtaan, josta 
luonnollisestikaan päiviä putkeen pumpattuja tappovesiä EI vaivauduttu edes mittaamaan! Tein tietysti 
asiasta rikosilmoituksen. Mutta avoin ja verinen Supo-poliisiton suojauskorruptiosysteemi esti 
systemaattisesti kaikki asiaan liittyvät tutkinnan yrityksetkin! Mätä koneisto siis toimii toki, koska 
korruptio on Suomen tapa toimia ydinaiheissa systemaattisesti.     -- 
 
IAEA:n ydinrikollisuudesta on t o k i tullut klassinen ydinalan tapa toimia korruptoiden ja lahjustaen 
kautta maailman. Nyt poliitikot ja poliisivirnanomaiset rahastavat suurimmat korruptiorahat mm. Japanin 
tiimoilta. Katsokaa ja hämmästykää vaikka näistä uutisoinneista: 
 Top japani ydinvoiman asiantuntija / kannattaja: hallituksen ilmoitus on väärä - mielestäni kaikki 
polttoainesauvat on täysin sulanut (VIDEO)  
 
 Japani ydinvoima virasto lopulta myöntää polttoaine on sulanut reaktoreissa 1, 2 ja 3  
·  Exposed: Radiation ―streaming into atmosphere‖ after No.4 pool boiled dry in fire -- UK Paper 
Exposed: Säteily "streaming ilmakehään" jälkeen No.4 allas keitetty kuiva tulipalon - UK Paper  
  
May 1st, 2011 at 07:15 AM 01 toukokuu 2011 kello 07:15  
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://enenews.com/&ei=PPqrTZWPDMnHswaovPGJ
CA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCUQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DENENEW
S%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3Dwxk%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds%26prmd%3Divns 
 
*Voi vaan hämmästellä kuinka suuria ydinkorruptiomiljardeja vaatii SUPO, STUK, IAEA ja monet muut 
mädäntyneet systeemit, jotka takaavat ydinvaltiorikollisille vapaat kädet sikailla loputtomiin. YHTÄÄN 
ydinrikollista ei tällaisissa vuosikymmeniä jatkuneissa miljardien voitelukoneistoissa ei olla kyetty edes 
tutkituttamaan rehellisesti. Saati että tuomitsemaan ydinrikollisten Nyyrbergin oikeudenkäynneissään. 
Suomi kieltäytyikin systemaattisesti edes tutkimasta esim. TVO:n Arevan OL-3 rikollislahjontaa. Vaikka 
demokraattisemmassa Saksassa löydettiin jo lukuisia lahjustutkintakohteita. Jos maailmassa haluaa 
"laillistaa" korruptoinnit menkää YDINALALLE johtajiksi! Viesti on selkeä ja vakuuttava. Ja lisää 
aiheesta. Kyllä ydinrikollisuus on laajaa ja myös kansainvälisesti johdettua: 
 
Maaseudun tulevaisuus 2.5.2011:"Ruotsi. Hammarlund kertoo, että monet työmaat ovat (ydinrahoin 
saatettu) voimakkaiden ostettujen vastalauseiden ja tihutöiden vuoksi panemaan lapun luukulle." 
(SÄPÖ:kään ei ole tehnyt tikkua ristiin pidättääkseen ydinalan palkkarikolliset!) 
 
*Kun ydinvaltiorikolliset joutuvat alati ahtaammalla Japanissa parhaillaan räjähtelevien n. 25kpl 
reaktorien tappaessa Aasiaa. On ydinalalla alettu suoraan tuhotoimintaan. Artikkeli verisesti kertoo 
miten SÄPÖ suojelee tätä valtion ydinrikollisten toimintaa. Kuten tapahtuu myös SUPO:n lehtereillä. 
Sama lehti kertoo karusti miten TVO Posivakonsortioiden, metsäteollisuuksien ja ydinalan 
kumppaniensa suorat rikollistoimet ovat systemaattisesti estäneet k a i k k i ydinenergian kanssa 
kilpailevat energiamuodot lehti jatkaa: "Energiapuun ostot hiipuvat maakunnissa, kun energiapuun 
kemeratuet ovat lopuillaan. Lisäksi pienpuun energiatuet ovat EU:n komission tutkittavina."  
 
*Sama tilanne on kaikissa muissakin EI ydinenergia- aloilla. Edes norppasähkö ei ole vuoden 
vaihteesta saanut latin latia. Tuet poistettiin valtiorikollisten korruptointien takia tuulivoimasta, 
maalämmöstä, aurinkoenergiasta, BIO- energiatuotannosta yms.. Jopa vuosikymmenet maksetut 
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norppasähkövesivoimalahilkut poistettiin valtiotukimuodoista. Koska ydinrikollikset halusivat! 
Lehdistössä asiaa EI toki uskalleta ottaa edes esille. Koska poliisiviranomaisten korruptoinnit ja avoimet 
ydinalan voitelumiljardit takaavat loputtomiin jatkuvat valtioviranilmaisterrorismit. 
                 ---------- 
 
Vastauksia suomi 24 foorumista Mistä kyse i ja II: 
 
Vaihtoehto_ehkä30.4.2011 21:26 0 Avaa Sulje  
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Catalyzer  
 
sitroen 3.5.2011 20:13 0 Avaa Sulje Minun ymmärtääkseni plutoniumin pitäisi käyttäytyä polttoaineena 
aika lailla samalla tavalla kuin uraaninkin. Tuo mainitsemasi rikastusaste on niin korkea, että 
polttoaineen lämpötilatakaisinkytkentä on vahvasti positiivinen. Ei saisi tietääkseni käyttölupaa 
Suomessa, mutta mitäpä lakia ei Suuri Raha saisi kiertää. Tuo korkea rikastusaste vaatii 
polttoaineeseen palavaa myrkkyä, gadoliniumia. Miten gadolinium vaikuttaa polttoaineen 
käyttäytymiseen esimerkiksi eri lämpötiloissa, siitä minulla ei ole tietoa. Ainakin se poistuu sydänsulasta 
kevyempänä ja jo paljon alemmassa lämpötilassa. 
 
Sitten tuohon plutoniumin sammumattomuuteen.  
Ymmärtääkseni polttoaineen zirkoniumista tehdyt suojaputket ovat ylikuumenemisen seurauksena 
vahingoittuneet ja vettä saatuaan zirkonium on ottanut vedestä hapen jolloin vety on vapautunut. Osa 
siitä on räjähtänyt, osa on saatu massiivisella typpihuuhtelulla tuuletettua pois. Nyt kun suojaputki on 
palanut, ovat polttoainepelletit tippuneet reaktorin / polttoainealtaan pohjalle ja päässeet hyvin lähelle 
toisiaan, paljon lähemmäs kuin reaktorisydämessä. Tämä on ensinnäkin entisestään vähentänyt 
polttoaineen jäähdytettävyyttä (vaikka jäähdytysvettä olisikin) jolloin polttoaine on alkanut sulaa.  
 
Polttoaineen uraaniosuus (UO2) sulaa noin 2800 asteessa, plutoniun 500 astetta alempana (rauta noin 
1500 asteessa). Sula tiivistyy yhä tiiviimmäksi, tyhjä tila häviää. 
Nyt alkaa tapahtua: spontaani fissio tuottaa aina neutroneja, jotka eivät enää pääsekään vuotamaan 
ympäristöön eivätkä hidastu hidastimessa (vesi) kun sitä ei ole, vaan osuvat toisiin uraani- tai 
plutoniumatomeihin jotka halkeavat. Reaktori tulee kerkeästi kriittiseksi eli teholle tuottaen lämpöä ja 
uutta jodia ym halkeamistuotteita. Tätä on todettu tapahtuneen ainakin Fukushima 1:ssä.  
 
Toinen hauskuus on sitten plutonium. Uraani on UO2:na ja se pyrkii malmissa olevaan muotoon U3O8 
ja ottaa plutoniumoksidista happea jolloin plutoniun pelkistyy metalliksi joka raskaampana valuu 
massan alaosaan. Kun sitä on muodosta riippuen golfpallon kokoinen kasa tai litteänä isompi kasa, se 
räjähtää pommin tavoin spontaanisti. Koska tässä ei ole pommin tavoin symmetristä voimakasta 
räjähdyspanosta tekemässä viivettä, plutoniumista vain osa ehtii reagoida ennenkuin kasa pöllähtää. 
Näin ollen tässä tule ns likainen räjähdys. Ei maksimaalisen voimakas mutta sitä saastuttavampi. Tämä 
tapahtui ainakin Fukushima 3:lla, todennäköisesti sen käytetyn polttoaineen sulassa.  
On olemassa reaalinen mahdollisuus, että nyt maaperään porautuvat polttoainesulat saattavat räjähtää 
pommin tavoin vieläkin. Jos tässä päättelyketjuss meni jotain vikaan, niin koulutetummat korjatkoot.  
                  -- 
sitroen4.5.2011 11:26 0 Avaa Sulje Pikku lisäys vielä. Rakenteilla oleva ikuisuusprojekti, maailman 
suurin prototyyppi Olkiluoto 3 on tiettävästi suunniteltu käyttämään tuota samaista plutoniumsekoitteista 
polttoainetta. Niin että tiedätte, mitä on odotettavissa jos se joskus käyntiin saadaan ja onnettomuus 
sattuu... 
Muuta tietoa laitoksesta en ole löytänyt. Paitsi virheistä ja harmaatyövoiman käytöstä. Ja että 
Ranskassa on rakenteilla samanlainen prototyyppilaitos jolla samat ongelmat. 
 
Jotkut tahot kertovat, ettei Venäjä enää toimita uraanipolttoainetta ulkomaille; alkaa kaivokset 
hiipumaan? Jos tämä on totta, saattaa Loviisankin polttoaine ennemmin tai myöhemmin sisältää 
plutoniumia. Ellei jo nyt? 
Vaikka onhan sille toinenkin toimittaja. 
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Tuo Fukushiman polttoaineen korkea rikastusaste ja sen vaatima palava myrkky on sen takia, että 
polttoaine kestäisi pitempään eli latausten väli olisi pitempi ja rahantulojaksot pitempiä. Toisin sanoen 
ahneus. Pettikö se nyt viisauden tälläkin tavalla?  
                    ------- 
 
US-blogistani Anjan materiaalia.05.05.2011 
 
Nyt kyllä Angelica näytti osuneen todella kiinnostavaan yksityiskohtaan! Eli tällainen video. Sen ihan 
lopulla suuresti ihmetellään miksi Fugushima No:3 reaktori kuulostaa räjähtävän ei kerran, ei kahdesti 
vaan peräti kolmesti. Anna kun kerron: 
1/ USA:n Patriotohjus räjäyttää katon paskaksi ja siksi katto mystisesti painuu alkuhidastuskuvassa 
sisäänkinpäin. 
2/ Patriot räjäyttää reaktorikannen. 
3/ Räjähdys kun itse reaktori räjähtää fissiopommina. 
 
US-blogistani Anjan materiaalia.05.05.2011 
 
Suomenkielinen tekstitys 
YouTube - Fukushima Daichii 3. reaktori - Japanin katastrofi 
10:00 min 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0Enl8MFEs6o#at=70 
 
*Videossa puhutaan 4kpl JO sulaneesta reaktorista. 6kpl on täysin sulamiskelpoisena. 20kpl reaktoria 
olisi hukutettuna. Vielä päälle, että Fugushima numero 3 räjähtikin peräti 3 kertaa  fissiopommina. 
Ainoa missä aliarvioidaan jutussa selkeästi. 131t reaktorissa on 2 500kg plutoniumia. Tässä määrässä 
No: 3 reaktorissa olisi uskomattomat 7 860kg tappavaa plutoniumia. 
                   -------- 
 
US- blogi. 6.5.2011 21:01 olli mäkikoho  
 
 Lainaus Arto Lauri "Japanin hallitus ilmoitti mm. miten OL_3. . korjaan Fugushima No:3 
fissiopommmiräjähdyksessä kuoli välittömästi säteilyihin 8 649 kpl ihmistä."  Ei ilmoittanut. Tuo luku on 
tsunamissa kuolleita 
              -- 
 
Onnettomuudessa on kuolleita hallituksen mukaan ilmoitettu 25 000kpl. 
 
Näistä on siis tsunami tappanut 16 351kpl. 
Säteilyyn kuolleita tuo Japanin hallituksen mainittu 8 649kpl. 
 
Japanin poliisit ja sotavoimat sanoivatkin, ettei näitä säteilyn kyllästämiä ruumiita edes u s k a l l e t t u 
hakea ydintuhoalueilta pitkin aikoihin. Ongelmia oli ruumiitten sisältämästä räjähtämisestä singonneesta 
plutoniumeista niin paljon, ettei ruumiina voitu edes haudata. Koska uraanijätteitä EI saanut IAEA:n 
ydinturvamääräysten mukaan kuulema päästää maaperään. Eikä pilamaan pohjavesiä. 
              -------- 
 
Huikeaa vauhtia 20kpl hukkuneen reaktorin seuraksi jo Japanissa 8kpl reaktoria romuiksi viikossa! 
 
3kpl Reaktoria romuksi 
 
8.5.2011. Yllättäen tietoja kuukauden sensuroinnin jälkeen Japanista. Ja mikä erityisesti yllätti, ei edes 
Fugushimasta. Pian 2 kk on puhuttu Japanin tsuunamionnettomuudessa v a i n 4kpl Fugushiman 
ydinvoimalaongelmista. Niin tai siis ei toki niistäkään. Koska sensurointia on pidetty 100 % viikosta 
toiseen. Olen kirjoitellut jo pitkään, että Japanissa ON todellisuudessa esim. hukkunut 20kpl 
ydinvoimalaa. Tähän lisäksi vielä lukuisia ydinvoimaloita on myös maanjäristyksen ruhjomina päälle.  
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Aihe on erityisen tarkkaan TABU. Mutta nyt verhoa on raotettu ensimmäisiin kertoihin. Tokion 
eteläpuolellakin on peräti 3 kpl ydinvoimalaa palasina. Uutisissa kerrottiin, että nämä pysäytetään. 
Koska ydinvoimalat sijaitsee hengenvaarallisesti TVO:n Olkiluodon Litoraanitektoniikkatyyliin. Keskellä 
liikkuvaa tektoniikan saumaa. Uutisointia EN luonnollisesti sisäministeriön hävittäminä löytänyt enää 
mistään. Juuri tällainen materiaali katoaa maassmme systemaattisesti. Tosiaan 25kpl ydinvoimaloita 
Japanissa siis todisteitten kasautuessa finaalipalasina! 
           -- 
 
09.05.2011 Taas palasina! 
 
YLE teksti TV. 09.05.2011. Riskialtis voimalarypäs kiinni Japanissa jälleen. Japanilainen elecric- yhtiö 
on päättänyt sulkea toistaiseksi Hamaokan ydinvoimalat. Voimalaitokset sijaitsee 200km Tokiosta 
länteen. (Ei edes tsunamirannikolla,) Voimalaa on pidetty maailman vaarallisemppana, koska se 
sijaitsee mannerlaattojen  saumakohdassa. Asiantuntijoiden mukaan on lähes varmaa, että alueella 
tapahtuu seuraavan 30 v aikana järistys, joka on 8 Richterin asteikolla. Järistys synnyttää samanlaisen 
aallon, kuin mikä hukutti Fukushimankin voimalat. Hamaokassa on yhteensä 5 reaktoria, jotka näin 
kaikki ilmoitettiin suljettavan. 
 
*Todella kuvaavaa. Ruotsin geologianlaitoksen pääjohtaja Nils- Axel Mörner käy mittaamassa 
Olkiluodon rannikolta 59kpl tehoiltaan jopa 8- 9 Rihterin useampiakin kiistattomia maanjäristyksiä. 
Vastaus totaalinen sensurointi. Suomessa väitetään tällaisen keskelle maailman suurinta 
tektonisaumaansa Skotlanti, Ruotsi, Olkiluoto, Laatokka, Siperian keskustan lävistävää aluetta 
maailman turvallisemmaksi.Joka sijaitsee maailman suurimpaan 10milj. v toimineen tulivuorilaakion 
vuosimiljardeja aktiivisen tektoniikkasuman päällä olevia voimaloita maailman turvallisimmiski! Mutta 
kun saman tyyppisessä tektonisaumassa on puolestaan maanjäristyksiä kestäväksi tehty reaktorirypäs. 
Niin se puolestaan todetaan h e t i maailman vaarallisemmaksi!  
                    ------ 
 
H.A.A.R.P. 
 
9.5.2011. Chemtrailaamista on massamme lennelty nyt päivittäin ja tauotta Japanin ydinonnettomuuden 
jälkeen liki 2kk putkeen.  Tänäänkin kemikaalivanat TVO:n yllä ja klassinen pitkä vana 
kemikaalimyrkkyä Lappi TL:stä Raumaan. Nyt kuulin jotain todella outoa. Saksassa on kuulema 17 
rekka- autolista odottamassa lähtökäskyä Inarin seuduille. Suomeen aletaan pikapikaa rakentaa omaa 
H.A.A.R.P. mikroaalto antennisystemiään. Tehoa kuulema hulppeat luokkaa 1 200-1 600MW. Japanista 
tuleville säteilymyrkyille koetetaan laitella edes jonkinasteista muokkailua tällä säteilyionisaatioiden 
ohjailulaitteilla. Chemtrailaamisen tehot eivät enää plutoniumpilvi- invaasioille jatkoon riitä ja hätä 
lisäsysteemeille haetaan mistä vaan kovalla rahalla saadaan.  Nyt on tarkoitus tehdä EU:n 
ydinvoimaloitten säteilyionisaatiopäästöille manipulaattoreita rajusti lisää  EU:n yhteistoimin. Myös 
Venäjä on systeemissä mukana. 
 
 USA on nyt JO paksun plutoniumpilven alla kitumassa. Ostavat paniikissa tonttimaata Australiasta ja 
Afrikasta asti. Pian vastaavaa hätääntymistä jenkkilästä  tulee myös meille. Tietävät jo tämän maamme 
hallituksessa. Portugalin paketin nimellä kulkevat v a l t a v a t  ydinvoimaloitten tuhojen ehkäisyyn 
menevät rahat on kohotettu kolmannekseen maamme koko budjetista. Luokkaan 30 miljardia! Tässä 
tulee siis ydinsikailun voimalle aivan käsittämättömät valtion rahamaksut, että jäisimme edes osin 
henkiin! Mitä Suomi/ EU sitten H.A.A.R.P. laitteellaan tekee, tai siis tarvitsee? Ohjaa ydinvoimaloista 
tulevia säteilyionisaatiopilviään haluamiinsa suuntiin ihmisten niskoille. Laitteen toinen selkeä tehtävä 
on ionisoida yläilmakehän pilviä satamaan ydinaavikoitumisen tuhoamaan maahan edes hiukan. 
Kenellä ON tämä laite saa edes nimellisesti satoja varastaessaan muilta sateita. On laitteella toki myös 
sotilaallisempia tarkoituksia. Sillä voidaan mm. pudottaa lentokoneita ja vaikka ohjuksia 
säteilymikrottomalla ne lennosta ilmaan. Kiistellympi systeemin kyky on tuottaa mm. 
maanjäristysherkkyyttä maaperään ja vastaavia. 
                 -- 
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727. BIO 
 
T&T 29.04.2011. RaporttiKia Kalliola, 9:20 Kiinasta povataan toisen sukupolven biopolttoainejohtajaa 
 
Kiina aikoo lisätä biopolttoaineiden käyttöä, kertoo China Daily. Ensimmäisen sukupolven 
biopolttoaineiden tuotannosta halutaan edetä ruuantuotantoon vähemmän vaikuttaviin toisen 
sukupolven biopolttoaineisiin. Toisen sukupolven biopolttoaineet valmistetaan maatalouden jätteistä 
ravinnoksi käytettävien raaka-aineiden sijaan.  
Jättiläisvaltion tavoitteena on leikata hiilidioksidipäästöjä jopa 45 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.  
 
China Dailyn haastattelema bioteknologiayritys Novozymesin johtaja Michael Christiansen arvioi, että 
Kiina voisi hyvinkin saavuttaa johtoaseman toisen sukupolven biopolttoaineiden tuottajana. Tällä 
hetkellä Yhdysvallat johtaa ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantoa. Koska toisen 
sukupolven biopolttoaineiden tuotannossa ei vielä ole vahvoja tekijöitä, saattaisi Kiina hyvinkin ottaa 
johtoaseman, Christiansen uskoo.  
 
Pienempi vaikutus ruuan tuotantoon  
Tällä hetkellä Kiina tuottaa vuosittain noin kaksi miljoonaa tonnia biopolttoainetta. Toisen sukupolven 
biopolttoaineiden tuotanto saattaa olla hyödyksi taloudelle, koska tuotannolla on pienempi vaikutus 
ruuan saatavuuteen ja sen hintoihin.  
 
Novozymes, China National Cereals, Oils, and Foodstuff Corporation sekä China Petrochemical 
Corporation ilmoittivat viime vuoden toukokuussa rakentavansa 10 000 tonnin tuotantokapasiteetin 
tuotantolaitoksen, jossa aiotaan tuottaa biopolttoainetta maissipeltojen lehdistä ja varsista. Tuotanto 
aloitetaan tänä vuonna. Se aiotaan Christensenin mukaan laajentaa kaupallisiin mittoihin, 50 000–100 
000 tonniin, vuoteen 2013 mennessä.  
 
Tällä hetkellä biopolttoaineiden vuosikulutus on 55 miljoonaa tonnia. Kansainvälinen energiajärjestö 
IEA arvioi, että vuonna 2050 kulutus on kasvanut jopa 750 miljoonaan tonniin. Samalla aikavälillä toisen 
sukupolven biopolttoaineiden arvellaan lohkaisevan noin 90 prosentin osuuden kaikista käytetyistä 
biopolttoaineista.  
Maailman talousfoorumi WEF:n mukaan biomassan hyödyntäminen polttoaineen, energian ja 
kemikaalien tuotannossa voi mahdollisesti kasvattaa maailmantaloutta jopa 157 miljardilla eurolla 
vuoteen 2020 mennessä.  
 
*Kuvaavaa onkin, että puolestaan Suomessa puuimpperiumiot, ydinyhtiöt tekevät k a i k k e n s a , jottei 
Suomi kykenisi polttamaan puun puuta. Ydinalan loputtomat vaikeudetkaan eivät ole tällaista 
muuntaneet parempaan. nytkin jo 4kk putkeen EU:ssa suomi tappelee verisesti, jottei BIO - polttoa 
saatraisi maahamme lainkaan uhmaamaan ydinimpperiumejaan. 
                ---- 
 
Areva 
 
*Maailman FIN- umpisuolessa ei todellakaan ymmärretä mitä tapahtui maailmalla. Kun 2008 eteenpäin 
uraanikaivokset muuttuivat p y s y v ä s t i  energianegatiivisesksi. Ja esim. Euroopassa sijoitetaan 40% 
tuulivoimaan. Kun menneisyyden ydinvoimaan enää tuskin 10- osaa 4%. Areva, jos mikä kirvoittaa 
ydinkiivailijoiden mustat sielut maassamme. Mutta t o d e l l i suudessa Arevaa myöten ollaan siirrytty 
massiivisesti aitoon uudisekoenergiaan. Arevaa myöten ollaan alettu satsata jättimäisesti mm. 
tulevaisuuden offshoreen 5 000kW tuulivoimalaitoshankkeisiinsa. OL-3 käsiin räjähtämään luotu Arevan 
plutoniumpolton ydinkonkkurssituhoaja voi hyvinkin olla maailman viimeinen ydinharha- askel. Johon 
esim. ydin- Arevat tikullakaan koskee. 
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Hei Arto. Tässä se Arevan tuulivoimajuttu on niiden omilta sivuilta ja tämän perässä pari linkkiä lisää 
heidän tuulivoima bisneksistä. Anja 
------ 
Offshore wind: AREVA wins contract worth 400 million euros in Germany 
http://www.areva.com/EN/news-8666/offshore-wind-areva-wins-contract-worth-400-million-euros-in-
germany.html 
 
Merituulivoima: AREVA voittaa sopimuksen arvo on 400 miljoonaa euroa Saksassa 
Tiedote TOIMINTA / UUSIUTUVAT ENERGIA  23 joulukuu 2010  
 
AREVA on voittanut sopimuksen arvo 400 miljoonaa euroa ja Trianel, yhdistys, jossa Saksan 
kaupunkien sähkölaitosten, toimittaa neljäkymmentä 5 MW M5000 turbiinit Borkum West II 
merituulipuisto sijaitsee Pohjanmerellä. Ehtojen mukaisesti sopimuksen AREVA tarjoaa lisäksi 
käyttöönotto-, testaus-ja huoltopalvelut.  Säätiöt, kuljetus ja pystytys offshore eivät kuulu.  Urakka 
sisältää lisäksi neljäkymmentä M5000 turbiinien sisällä vuoden 2011.  
 
Sijaitsee 45 km pohjoisrannikon edustalla saarella Borkum, Borkum West II on suurin tuuli-energiaa 
hankkeen Saksan Pohjanmerellä.  Se on suoraan vieressä Alpha Ventus Saksan lentäjä merituulipuisto 
kun AREVA mukana 6 tuulivoimalaa.  
Toiminta on määrä aloittaa vuoden vaihteessa 2012/2013. Valmistuttuaan turbiinit tuottavat 
kokonaistuotanto 200 MW, mikä riittää antamaan noin 200.000 kotitaloutta kanssa vihreää sähköä.  
 
Anil Srivastava toimitusjohtaja AREVA uusiutuvia energialähteitä, sanoi: "AREVA on innoissaan ovat 
yhdessä kehittäneet tehokkaan offshore ratkaisu Trianel. Olemme iloisia, että yksitoista johtavat pankit 
ovat sitoutuneet rahoittamaan hankkeen.  Odotamme onnistunut käyttöönotto meidän state-of-the-art 
Tuulivoimalla pitkän aikavälin kannalta välttämättömien palvelujen tuulipuiston johdolle. " Mr. Horstick 
toimitusjohtaja Trianel, julisti: "Trianel päätös investoida Borkum West II projekti vahvistaa luottamusta 
laatu ja luotettavuus Tuulivoimalla on suunniteltu ja valmistettu AREVA." 
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.areva.com/EN/news-8666/offshore-wind-
areva-wins-contract-worth-400-million-euros-in-
germany.html&ei=P0i4Td3LItHIswbdpdTrAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCAQ7g
EwAA&prev=/search%3Fq%3DOffshore%2Bwind:%2BAREVA%2Bwins%2Bcontract%2Bworth%2B400
%2Bmillion%2Beuros%2Bin%2BGermany%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DEQT%26sa% 
3DG%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds%26biw%3D1600%26bih%3D684%26prmd%3D
ivns 
****** 
A turbine completely designed for offshore use 
http://www.areva.com/EN/global-offer-713/wind-turbines-for-offshore-wind-farms-renewable-energies-
solutions.html 
 
Turbiini täysin suunniteltu offshore-käyttöön  
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.areva.com/EN/global-offer-713/wind-
turbines-for-offshore-wind-farms-renewable-energies-
solutions.html&ei=nQy9TYelNMb5sgalqqj4BQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CC8Q7
gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DAreva%2Band%2BWind%2BPower%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DJhm%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds%26biw%3D1600%26
bih%3D684%26prmd%3Divns 
 
******* 
Wind energy: innovating in an emerging market 
http://www.areva.com/EN/operations-406/wind-power-a-pioneering-technology-in-a-market-in-full-
development.html 
 
Tuulienergia: innovaatioita kehittyville markkinoille 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.areva.com/EN/operations-406/wind-power-
a-pioneering-technology-in-a-market-in-full-
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development.html&ei=nQy9TYelNMb5sgalqqj4BQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CC
YQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DAreva%2Band%2BWind%2BPower%26hl%3Dfi%26client%3Dfiref
ox-
a%26hs%3DJhm%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds%26biw%3D1600%26
bih%3D684%26prmd%3Divns 
               ------- 
 
LSD 
 
Tiesittekö, että armeijoissa, esim. Ruotsin, Suomen  armeijan mm. lihasäilykkeissä syötetään 
tarkoituksella sotilaitten agressiivisuuden lisäämiseksi anabolisia steroideja, steroideja ja muita 
miessukupuolihormoneja niin paljon, että naisille annettuna vastaava moskaa alkaa ääni madaltua ja 
parta hulppeasti kasvaa? Näitä tehdään toki maailman armeijoissa laajasti kuin karjaa kasvattaen. 
Samasta syystä naisille armeijassa ei anneta rokotuspiikejä. Mutta miehille 7 piikitystä. Silti m o l e m p i 
e n  immuunivasteet toimii lapsena saatujen rokotteitten takia yhtä hyvin. Armeija vaan rokottaa miehiin 
paskojan muokatakseen miljoonien luonteita mieleisikseen! Armeijan rokotteissa  on mm. kemiallinen 
12kk kastrointi ja anabolisia lihasmassan kasvattajia yms. Erittäin uskomattomia ihmiskokeita jotka 
koskevat maan miljoonia kansalaisia systemaattisesti. Jolloin ihmiskunnan kokonaisten joukkioiden 
luonteet kemiallisesti muutetaan vallaseliitin lampaiksi. Kuvottavaa, vaan n i i n totta, että oksettaa! 
             -- 
Eikä se TOKI tässä kaikki. USA jakelee LSD:tä ja muuta kiihkohepojaan aamusta  s y s t e m a a t t i s 
e s t i sotilailleen. Tapa opeteltiinkin JO massojen rutiiniksi mm. Vietnamin aikaan oikein massiiviseksi. 
Ideana oli taata, että LSD- trippiään jatkon armeijaltaan janoavat "narkomaaneiksi opetetut" sotilaat 
tappavat huumepölyissään moraalia tuntematta iltapiikille pyrkiessään. 
 
 Aikoinaan tehtiin laaja koe, että moniko sotilas ampuu "oikeasti" tappaakseen. Todettiiin että, yli 95% 
armeijan sotilaista vaan "räiskii ohi" yrittämättäkään oikeasti toisiaan teurastaa. Voi, voi kun ihmisillä 
noita omantunnon esteitäkin siis. .  No eihän se tällainen käynyt sotalordeille! Oli pakko saada 
enemmän verenmakua mukaan huumekuureillaan. LSD oli eräs koukuttavimpia ja tarkoin kustomoituja 
juuri omantunnon äänien toppaamiseen.( No YDIN-alalla omatuntoisia ei muutenkaan toki sallita jo 
IAEA:n firman perustamiskirjojenkaan mukaan. Esim. kirkossa olevilla EI ole mitään asiaa ydinalan 
keskiraskaaseen saati ylempiin johtajistoihin TVO:n kaltaisissa YDIN- rikolisorgioissaan, tietää alalla 
kaikki.) 
 
 Suomen osalta niin tosiaan Suomen armeijan vastaava kuuluisimpaan humekäyttöjen lohkoon kuului 
mm. opiaateista nimimerkki Pervitiini! Näillä mennään. Siitä kuulema kiihkeä spiidihuume. Että kaverit 
tappaa 2vrk putkeen kuin eläimet veririitein. Mutta kun Pervitiinikään ei enää riitä tulee niin kova 
pudotus, että henki meinaa lähteä! Kantsii tosiaan SUPO- POLIISIPELLEJENKIN täällä neteissä 
pikkasen enemmän miettiä, näitä kirjoittaa siis ammattiosaaja. Eikä mikään "tusinapuuhastelija." 
             ------- 
 
T&T.Raportti Kia Kalliola, 9:51 YK: Uusiutuva riittäisi kattamaan lähes kaiken energiantarpeen 
 
YK:n mukaan uusiutuva energia riittäisi kattamaan maailman lähes kaiken energiantarpeen. YK:n 
hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi eilen maanantaina SRREN-raportin (Special 
Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation), jonka mukaan vuoteen 2050 
mennessä jopa 80 prosenttia maailman energiantarpeesta voitaisiin täyttää uusiutuvalla energialla. 
Tavoite on kuitenkin mahdollinen vain, jos sen toteutumista tuetaan voimakkaasti etenkin politiikan 
keinoin.  
 
120 tutkijan työn tuloksena raportissa todetaan myös, että lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä 
voidaan kasvihuonepäästöjä leikata merkittävästi. Vuosien 2010 ja 2050 välillä hiilidioksidisäästöt 
saattaisivat yltää jopa 220–560 gigatonniin. Uusiutuvan energian käytön lisääminen auttaisi YK:ta myös 
pääsemään Cancúnissa asetettuun tavoitteeseen pitää lämpötilanmuutos alle kahden asteen.  
 
Työryhmään osallistunut professori Ottmar Edenhofer kuitenkin myöntää YK:n tiedotteessa, että 
uusiutuvan energian merkittävä lisääminen on haaste niin teknisesti kuin poliittisestikin. Niin ikään 
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tutkimukseen osallistunut Ramon Pichs huomauttaa raportin osoittavan, ettei uusiutuvan energian 
lisäämisessä ole kyse resursseista, vaan sitä tukevasta tai vastustavasta politiikasta. Pichsin mukaan 
etenkin kehittyvillä mailla on ratkaiseva rooli siinä, millaiseksi uusiutuvan energian tulevaisuus 
muotoutuu.  
 
Raportissa arvioidut uusiutuvan energian teknologiat olivat bioenergia, aurinkoenergia, geoterminen 
energia, vesivoima, merienergia ja tuulivoima. Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 160 skenaariota 
uusiutuvan energian mahdollisesta lisääntymisestä vuoteen 2050 mennessä. Samalla tarkasteltiin 
näiden skenaarioiden vaikutuksia ympäristölle ja yhteiskunnalle. Ennusteista neljä valittiin tarkemman 
tutkimuksen kohteeksi, ja niitä käytettiin tulevaisuuden arvioinnissa. Skenaarioista pääteltiin, että 
uusiutuva energia lohkaisee tulevaisuudessa alati kasvavan osuuden energiamarkkinoista.  
 
Ennusteista optimistisimman mukaan maailman energiantarpeesta jopa 77 prosenttia voitaisiin kattaa 
uusiutuvilla vuoteen 2050 mennessä. WWF on aiemmin esittänyt samansuuntaisia tavoitteita: 
ympäristöjärjestön mukaan lähes kaikki energiantarve on puhtaammassa tulevaisuudessa mahdollista 
tuottaa jo olemassa olevalla teknologialla.  
Raportissa todetaan, että uusiutuvan energian osuus kasvanee ilman sitä tukevia poliittisia 
päätöksiäkin. Aikaisempi kokemus kuitenkin osoittaa, että kasvu on suurinta silloin, kun se saa 
taakseen poliittista tukea. 
 
*Mielenkiintoinen raportti jo sinällään. Koska ydinenergia tässä selkeästi pullautettiin valikosta ulos. 
Outoa raportissa oli, että esim. tuulivoimalapotentiaalillamme pyörisi 140kpl nykyistä maapalloamme. 
Joten mitenkään kovin ylös rakentamisasteet EI ole edes 80% EKO- energiatuotolla pantuna. 
                     --------- 
 
T&TUutisetMikko Piiroinen, 10:38 Valtaisa keskittävä aurinkokennolaitos rakenteille USA:ssa 
 
Yhdysvaltain energiavirasto on myöntänyt yli 90 miljoonan dollarin lainatakuun maailman suurimpiin 
lukeutuvan cpv-laitoksen (concentrated photovoltaic) rakentamiselle. Coloradoon nouseva laitoksen 
sähköntuotantokapasiteetti on 30 megawattia, kertoo Technology Review.  
 
Keskittävässä aurinkopaneelissa auringonvalo keskitetään linsseillä aurinkokennoille. 
Cpv-laitokset ovat monin verroin tehokkaampia kuin perinteiset tasapaksuihin levykennoihin perustuvat 
laitokset. Cpv-laitoksissa aurinkokennojen päällä on kerros linssejä, jotka keskittävät suurennuslasin 
tapaan auringonvalon kennolle. Keskitetyn auringonvalon avulla kenno tuottaa tehokkaammin sähköä 
kuin perinteinen levykenno ja samalla kalliita aurinkokennoja tarvitaan vähemmän.  
 
Cpv-tekniikan osuus aurinkoenergiamarkkinoista on tällä hetkellä vain 0,1 prosenttia, sillä tekniikkana 
se on melko uusi ja kallis. Kustannuksia nostaa monimutkaisuus, sillä jokainen peili pitää kohdistaa 
tarkasti auringon mukaan. Cpv-tekniikan hintojen arvellaan kuitenkin laskevan, mikäli suuria cpv-
laitoksia rakennetaan lisää. Yhdysvallat panostaa tällä hetkellä voimakkaasti aurinkosähköön. Viime 
vuonna maassa asennettiin 878 megawatin edestä aurinkokennoja ja tänä vuonna määrän arvellaan 
kaksinkertaistuvan. Vielä vuonna 2005 aurinkokennoja asennettiin alle 80 megawatin edestä.  
 
*Niin nyt puhutaan suoraan auringosta energiaa puolijohdekennolla tekevästä erikoislaitteistoista. 
                      --------- 
 
*Minulle tuli tämä osoitteisto. 
http://www.magneettimedia.com/?p=5994#comment-2557 
 On selvää ylläolevasta materiaalista, tällainen sensaatiomainen keksintö on antanut maamme 
tusinaydinlobbareille aiheen hyökätä kimppuun sokeina raivosta. Tajuamatta itse tekniikasta tietty 
mitään. Siksi koska näköjään koko Suomesta EI löydy asiaa käsitelemään uskaltavaa alan 
ydinfysiikkaa aidosti tuntevaa. Voin siis vuosikymmenten kokemuksella avoimesti, tosin laitetta vähän 
nähneenä kertoa teille. Onko systeemissä kvanttiydinfysiikan mukaan edellytystä toimia kuten 
väitetään. Teoriatasolla asiaa voidaan tutkia näin: 
 
Kylmäfuusiosta 
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PV- foorumi. Re: *Kysymyksenasettelua. 
 Kirjoittaja Sarvi » Ma Touko 09, 2011 23:36  
 
Lieneekö tästä uudesta energiantuotantotavasta vielä raportoitu täällä: 
http://riikkasoyring.nettisivu.org/ajat ... nreaktori/ 
                                                   -- 
*Jahas, odottelinkin JO kuka sen tänne tuo. Eli juupa juu. Siitä huikea aihe. Että lienen maassamme a i 
n o a , joka olen kyennyt tuon kylmäfuusiolaitteen periaatteen ajattamaan matemaattisesti 
ymmärreltävään muotoonsa. efektinään esim. US- blogeissa vaikuttanut HS:n ja Tekniikan 
maailmaankin kirjoitellut lehtien tiedemies (Taskinen) otti pitkät ja lähti kuulema j u u r i  tuon 
kylmäfuusion todentamisdatani takia koko foorumilta! Samaa hyömyä katosi mm. muitakin 
ydinkuumapäitä kok. meppiä Eeva-Riitta Korholaa yms. myöten!) Että voin sen kertoa siis näillä 
näytöin, ja ketä kiinnostaa. 
 
*Kvanttiydinfyysisesti on varsin selkeästi matematisoitavasta reaktiosta. Koska sille ON täysin looginen 
rinnakkaisprosessikin. Jos otamme nikkelin, sen massaluku Z on 28 Ni- 59. Pommitamme tällaiseen 
nikkeliin ydinvoimalasta tutulla neutronivuolla. Nikkeli t o s i a a n k i n ottaa sisuksiinsa neutronin 
energian! Syntyy nikkelin isotooppi. Ja nyt syy mikä suututti ydinlobbarit todella. Kun nikkelissä oleva 
neutroni beeta- miinus hajoaa tapahtuu merkittävän iso 1 000 000eV beetahajoamisenergian 
vapautuminen atomia kohden. Ni- 28< Cu-29, kun neutroni hajoaa ytimessä protoniksi ja muuttaa 
alkuaineen toisekseen, kuten ydinvoimaloissa systemaattisesti. No energiasuhteissa itse 
ydinfyysikkona käytän elektronivoltti, koska se meille alan ammattilaisille on perustyökalu. Eli massana 
ja energiana 1kpl elektronin ottama energia 1voltin sähkökentässään on yksikön määritelmä.  
 
Tarkennetaan. Jos nikkeli poltettaisiin hapessa, sen saama polttoenergia määrittyy valenssielektroninsa 
8,4eV energiallaan. Tämä on siis kemiallisen nikkelin polton vapauttama energia. Kylmäfuusiossa se 
ylittyy atomia kohde siis kaavaan 1 000 000eV/ 8,4eV= 119 050 kertaisesti. Toisaalta uraanin 
fissiohalkeamisen energian vapautuminen on 200milj. eV. Eli kylmäfuusio on tästä atomien massojen 
erot huomioiden puolestaan vain prosenttiluokkaa. EI siis kemiaa, muttei j ä r e ä ä säteilyfysiikkaakaan. 
JUURI sitä, mitä prosessista ennakkotiedotkin kuittaa. Vähän sukua mm. USA NAVYN käyttämille 
ultrasalatulle hafnium 178 hajoamisenergiamuodoille. Korostan, etten ole laitteesta yhtään sen 
enempää perillä kuin muutamasta videosta. Mutta korostan, ettei m i t ä ä n syytä, miksei homma 
perustuisi ihan tunnettuun klassiseen fysiikkaan! Ja kuten näimme jutustani on alettu ydinpiiripanikoiden 
oppia myös laajemminkin.) Eli prosessi tosiaan ON A/ looginen. B/ Matemaattisesti täysin toimiva. 
                ------- 
 
T&T.Raportti Tuula Laatikainen, 6:55 Ilmastouhka peruttu? Suomalaiskeksintö pelastaa maailman 
 
Suomalainen tiedemies Matti Nurmia uskoo kehittäneensä maailman lämpenemistä ratkaisevasti 
jarruttavan keksinnön, hiilidioksidin neutraloinnin, kertoo tänään perjantaina ilmestynyt 
Tekniikka&Talous-lehti. ‖Neutraloinnin tekee yksinkertaiseksi se, ettei talteenotettua hiilidioksidia 
tarvitse kuljettaa mihinkään varastoitavaksi‖, Nurmia sanoo. Fortum ja TVO luopuivat jo hiilidioksidin 
talteenoton ja varastoinnin kehittämisestä Meri-Porissa sen kalleuden takia.  
 
Suomalaisyhtiö Cuycha Innovation vie Nurmian kehittämää patentoitua tekniikkaa maailmalle. 
Pilottilaitos nousee Etelä-Afrikkaan ensi kesänä. Cuychan toimitusjohtaja Ilkka Nurmia on 
allekirjoittamassa sopimuksia pilottilaitoksesta näinä päivinä Etelä-Afrikassa.  
 
Uusi nokia?  
Cuychan johto odottaa satojen miljoonien eurojen globaalia liiketoimintaa suomalaiskeksinnöltä. ‖Uusi 
Nokia on aika lähellä. Mahdollisuudet ovat teknologiaviennissä ja lisensioinnissa‖, Cuychaa konsultoiva 
Carl-Magnus Fogelholm sanoo 40 vuoden konsulttikokemuksella. ‖Perusinnovaation ympärille voisi 
kehittyä lisää patentteja, kuten Nokian ympärille on syntynyt. Nyt kyse on siitä, kuka ottaa tämän 
haltuunsa ensimmäisenä.‖  
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Ilkka Nurmian mukaan tähtäimessä on myös pörssilistaus, mahdollisesti Helsingin pörssiin. Maasälpä 
neutraloi  
Neutralointiprosessissa hiilivoimalan hiilidioksidi siirretään savukaasusta vesiliuokseen, joka 
neutraloidaan maasälvän avulla. Reaktiossa maasälvästä erottuu arvokkaita sivutuotteita kuten 
alumiinin raaka-ainetta. Siitä voidaan saada myös litiumia ja lantanideja.  
 
*Ydinalalle jälleen arkkuja naulaan. Nyt katkesi tämäkin ydinalan vaalima "ilmasto lämpiää" korttinsa 
lopullisesti. Vai katkaistiinko se tieten näin loputtomien ydinalan ongelmien selkärangan napsahdettua 
jo aiemmin? 
               ---------- 
 
Tiede Raili Leino, 19.5.2011, 12:37 Geenimuunneltu sinilevä tuottaa biodieseliä tehokkaasti 
 
Energian tuottaminen hiilidioksidista saattaa sittenkin olla mahdollista. Amerikkalainen Joule Unlimited 
aikoo syöttää hiilidioksidin sinileville, jotka tuottavat alkaaneja eli dieselöljyn komponentteja. Jos hanke 
onnistuu, hiilivoimalan viereen voidaan kenties rakentaa laitos, joka jalostaa hiilidioksidin polttoaineeksi. 
Joule Unlimited on muunnellut sinilevien geenejä niin, että ne tuottavat alkaaneja mahdollisimman 
tehokkaasti. Tuloksena on 13–19 hiiliatomin pituisia hiilivetyketjuja, jotka ovat polttoainekäytössä lähes 
ihanteellisia.  
 
Sinilevät erittävät tuottamansa hiilivedyt solun ulkopuolelle. Alkaanit voidaan kerätä suoraan tankin 
pinnalta.  
Tämä on ratkaiseva ero. Levät loistavia öljyntuottajia. Levät ovat erinomaisia öljyntuottajia, mutta öljyn 
erottaminen laimeasta vesi-levä-vellistä taloudellisella tavalla on toistaiseksi ollut ylittämätön 
kompastuskivi.  
Geenimuuntelussa Joule on käyttänyt kuumissa lähteissä elävän Thermosynechococcus elongatus -
bakteerin geenejä ja entsyymejä.  
 
Sinilevien geenimuuntelu on suhteellisen helppoa, koska ne ovat prokaryoottisoluja, joilla ei ole tumaa. 
Joulen johtava biologi Dan Robertson sanoo, että muunnellut sinilevät voivat muuttaa 
polttoainekelpoisiksi alkaaneiksi ja alkoholeiksi jopa 90 prosenttia yhteyttämisessä käyttämästään 
hiilidioksidista. Massatuotanto alulle  
Yhtiöllä on 0,8 hehtaarin pilottituotantoallas Teksasin Leanderissa. Toukokuun alussa yhtiö ilmoitti 
aikovansa rakentaa New Mexicoon 486 hehtaarin tuotantoalueen, jota se voi myöhemmin laajentaa 
2000 hehtaariin.  
 
Tuotanto on 93 000 litraa etanolia hehtaaria kohden vuodessa. New Mexicon laitos voisi siis tuottaa 45 
miljoonaa litraa ja laajennuksen jälkeen 200 miljoonaa litraa etanolia vuodessa. Asiantuntijat toteavat, 
että prosessi toimii hyvin teoriassa, mutta käytäntö voi tuoda eteen yllättäviäkin ongelmia. Yhtiö ei ole 
kolmannen sukupolven biopolttoaineiden kanssa yksin. Geenitekniikan pioneeri Craig Venter sai pari 
vuotta sitten 600 miljoonan dollarin rahoituksen Exxon Mobilelta geenimuunneltujen levien 
kehittämiseen.  
 
Sanfranciscolainen yhtiö LS9 taas yrittää hiilivetyjen tuotantoa kolibakteerien avulla. Toisin kuin 
sinilevät, kolibakteerit vaativat ravintoa kasvaakseen, mutta niiden kasvuvahti on ennätyksellisen suuri. 
Myös maaperän vähähäppisissa olosuhteissa kasvavat mikro-organismit voivat tarjota mahdollisuuksia 
biopolttoaineiden tuotantoon. 
 
*Mielenkiintoisinta tällaisissa visioissa on prosessin kestävänkehityksen taustat. Prosessia voidan 
jatkaa vuosituhannet varantojen loppumatta. Mikä toisaalta kuvaavaa aiheesta ei sallita avointa 
keskustelua. Koska katsotaan uhkaavan ja syysatäkin ydinvoimateolisuuksien monopoleja. 
                --------- 
 
Satu Hassi US- blogissaan 2011 
 
9.3.2011 11:12 Arto Lauri 
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 Tietääkö nämä trollimme, että TVO= ydinala vei ekotuulivoimalat rahoituskiistoin EU:n 
tuomioistuimiin?! Ja 2011 alusta energiatuki lopetettiin seinään!? Siis todellakaan NYT ei kuukausiin ole 
saanut latin latia edes vanhat aidon EKO- energian toimittajat. VAIN ja AINOASTAAN kaiken pahan 
alku ja juri y d i n a l a monopoleina! Että tosiaan voisi valheittensa pohjaksi katsoa m y ö s 
reaalimaailmamme nykytilaan! 
 
Kerrataan vielä. Ydinala siis e s t ä ä parhaillaan niin BIO-puunpoltot, tuulivoimalat, Wanhat 
vesivoimalat. No jopa porakaivolämmitysinvestoinnit! Koska ydinala vie tuleviin Pu-239 
taloushankkeisiinsa, ja 3000MW/ 3000ha EU:n Suomeen suunniteltuihin 
ydinjätejalostamohankkeisiinsa k a i k k i valtion verotukiaiset seuraavina vuosikymmeninä. 
 
vastaa 9.3.2011 17:04 Satu Hassi  
 Mainitsemaasi asiaa en tunne, mutta se on käynyt EU-parlamentissa hyvin selväksi, että ydinvoima-ala 
tekee kaikkensa estääkseen ja haitatakseen investointeja uusiutuvaan energiaan. Siitä huolimatta 2009 
EU:ssa (ja myös koko maailmassa ) käynnistettiin enemmän uusiutuvaan energiaan perustuvaa 
sähköntuotantoa kuin fossiilisia ja ydinvoimaa yhteensä. 
 
                    
 
 
 
 

728. HYÖTÖrektoreista. 
 
Mystinen 9 % fissioaineraja 
 
Japanissa mm. Fugushima No:3 reaktorissa käytettävän MOX - kierrätysplutoniumin rikastusaste 
3.0wt% 235U; Gd Plutoniumrikastus alle 6 wt%; Koko 10×10.3 mm. Keskeinen kysymys kuuluukin: 
"Miksi i h m e e s s ä  reaktoreille tyypillinen 3,5 % uraani on yhtäkkiä korvattu räjähtämään pystyvällä 
kolminkertaisella 9% Pu-239, U235 polttoaineseoksella? 
 
Risto Isomäen kirjasta "Kosminen rakkaus vai suuri saatana 20 päätöstä ydinvoimasta". Sivu 89. (Pu- 
239 hyödyntävät) hyötöreaktorit olisivat kuitenkin paljon vaarallisempia,( aiemmin käytetyt 3,5 % 
ydinvoimalat, korvataan nyt TVO OL- 3, sisarlaitosten MOX polttoaineillaan.) Riskit alkoivat näyttää 
suurilta ja hallitsemattomilta. Sivu 72: " Mutta yksinkertaisen, karkean ja suhteellisen suurikokoisen 
ydinpommin tekeminen suoraan rikastamattomasta (OL-3 tyyppisistä) reaktoripolttoaineista EI olisi 
ongelma! Plutoniumin 16–18% prosentin polttoaineosuus on juuri ja juuri käyttökelpoista ydinpommin 
polttoainetta muutamasta sadasta kilosta plutoniumia. 8-9 % plutoniumista tehtyä pommia ei saa enää 
räjähtämään "kunnoilla".  
 
Antti Vahtera "Ydinvoiman uhkapeli" sivu 88. Kiistelty hyötöreaktori Super- Phoenix. Hallitus on 
noudattanut kovaa ja taipumatonta linjaa. Tiedemiesten vastalauseista huolimatta jatkaen 
ydinvoimaohjelmaansa lukuisin vastoinkäymisin. Rajuimmat vastalauseet sai Ranskan ydinteollisuuden 
hellityin Crey- Malvillen Sveitsin rajamaille kohoava 1200 MW hyötöreaktori Super Phoenix. Ranskalais- 
italialais- länsisaksalainen. Etuna, että pystyy hyödyntämään plutoniumia, uraanin polttamisen 
sivutuotteena tuottaen sitä (Pu-239) teolliseen käyttöön. Muuntaen U-238 perusuraania. Kriitikot 
korostavat, että se 4,5 tonnin plutoniummäärä, jolla Super- Phenix ladataan vastaa sata kertaa 
Nagasakin plutoniumpommia. Hän muistuttaa myös, että hyötöreaktori saattaa räjähtää kuin 
ydinpommi. 
 
*Äärettömän mielenkiintoista! 1 000MW reaktoreissa on nyrkkisääntönä 100 000kg uraanipolttoainetta. 
Super- Phenixissä olisi ollut tämän mukaan "vain" 4,5% Pu-239 pitoisuus latauksessaan. Ja Mainittu 
uraaninpolton sivutuote edellyttää 3-3,5 % U-235 pitoisuudet päälle. Hetkinen, h e t k i n e n 
muistakaamme, että tämä on ylläkerrottun Fugushimankin yhteensä 9 % summafissiopolttoainemäärät 
peräti a l i t t a v a  luku! Ja kammottavinta, että seoksen kerrotaan olevan s i l t i k i n räjähtävää! 
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Tämän tiedon mukaan Japanissa NYT 2011 räjähtelevät esim. Fugushiman "sammumattomat" 2,3 jne. 
reaktorit olisikin käynyt t ä y s i n hyötöreaktorien polttoainelatauksilla! Tai jopa oleellisesti 
ylikriittisempiä fissioainepitoisuuksin. Miksi ihmeessä tällaiset täystuhopommien pitoisuudet pantiin 
tietoisesti reaktoreihin? Laitteisiin jotka eivät edes olleet siihen suuniteltuja. .  Aivan uskomaton tieto, 
syy siihen miksi Japanissa nyt 25 kpl reaktoria palaa. Olisi näinollen edesvastuuttomuuden huippu. 
Niiden käyttäminen koskaan toimimattomalla tekniikalla ladatuilla hyötöreaktorien polttoaineilla. Joita 
Ranska siis s u m e i l e m a t t a alkoi kaupata maailmalle kun sen o m a Super- Phenix laitos tuhoutui 
2000- luvuille tultaessa vääjäämättä plutoniumin silvottua koneikkonsa! Aivan uskomatonta 
ydinrikollisuutta. 
 
Lew Kowarki maineikas ydinfyysikko myönsi 1977 Ranskan Tribune de Geneve- lehdelle: "Crevy 
Mailvillen hyötöreaktori on vähemmän välttämätön suurempi paha! Seikkailu johon Ranska syyllistyy 
koska maalla ei ole riippumattomia ydinasiantuntijoita. 1977, 20 000 mielenosoittajan ja 5 000 poliisin 
toimesta tapettiin mielenosoittaja ja yli 180 loukkaantui nimenomaan poliisien toimesta korosti lehdistö. 
Hyötöreaktoreita korostettiin silloisessa ydinpropagoinneissa toivottavina, välttämättöminä ja 
vaarattomina. Ranskan ensimmäinen hyötöreaktori Cadaracheen Rapsodien 40MW 
plutoniumtuottoinen hyötöreaktori. 1973 Valmistui Marcoulen Phoenix-hyötöreaktori teholtaan 350MW. 
Jonka polttoainetta käytetään varsinaiseen Super- Phenixin polttoaineena. Ranska oli jo silloin 
kehittynyt maailman johtavaksi hyötöreaktorimaaksi.  
 
1973 startistaan Phenix jouduttiin sulkemaan jo lokakuussa 1976 peräti kahdesta sen 6 
lämmönvaihtimista havaittuun nestenatriumjäähdyttimien vuotoja. Korjaus kesti 8kk. Kriitikot koristivat, 
mitä isompi reaktori sitä suuremmat riskit. Le Haguen uhkapeli. Ydinjäitten ranskalainen ydinjätteen 
MOX jätteenkäsittely keskittyy kahteen ydinjätteenkäsittelylaitokseen, Marcoulen laitos ja Le Haugen 
Cotentinin niemen Normandian 1978 ainoa edes jossain määrin kaupallisesti toimiva 
jälleenkäsittelylaitokseen maailmalla. Taaten Ranskalle monopolin! Ranskan ydinjätteistä vastaava 
Cogema= Areva edustajat käyttävät monopoliaan tavoitellessaan jättimäisiä sopimuksia käytetyn 
ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyssä Le Haugen laitoksessa. 1 600 tonnia käsittävä sopimus on solmittu 
Japanin kansa ja muitakin jättisopimuksia on tekeillä. Laitos on käsitellyt (1978) miltei yksinomaan 
Ranskan omien vanhojen grafiittikaasureaktorien vain viidenneksen kevytvesireaktoreista säteilevää 
ydinjätettä.  
 
Nimeltään HAO, toimi vain 2kk vuona 1976 käsitellen Sveitsin kevytvesireaktorijätteitä. 1977 Laitos 
starttasi laajennettuna. Vaikka lähiseudun Cherburgin kaupunki vastusti kaikin keinoin. Lew Kowarski ja 
tiedemiehet kritisoivat ettei turvallisesti kyettäisi käsittelemään edes Ranskan omia ydinjätteitään. 1976 
puhkesi tilanne lakoksi. Tutkimuskomissio totesi mm. käytetyn ydinpolttoainealtaitten saastuneen 
nopeammin kuin oletettiin.  1 100 tonnia ydinjätettään vaatisi nopeaa lisäkäsittelyä saastumisen 
estämiseksi. Laitteistot olivat kuluneet ja vailla suojauksia. Länsisaksalaisen ydinkriitikon Robert 
Jungkin mukaan Le Haguen  ympäristö sekä maalla, että merellä on radioaktiivisesti saastunutta 10–20  
kertaa yli virallisten säteilyturvarajojen. Jonka mm. Ruotsi vahvistaa.  
                  ------- 
 
Robert Junng "Ydinvoiman armoilla" 
 
Sivu 49. Mutta miten kauan ihmiset voivat elää  Le Haugessa. HAO- laitos ehti olla käytössä 1976 vain 
2 viikkoa. Laitteisto lähtee tosissaan ydinjätekäsittelemään 800 tonnia vuodessa (1978 eteenpäin).  
1980-luvuilla tulee lisäksi MAO- laitos, keskiaktiivioksidi laitos 1983. Puolestaan starttaa  Ranskan UP 3 
v.1987. Noin 1990 Ranska työstää jo liki 3 000 tonnia ydinjätettä. 1990 Valmistuu vielä 
hyötöreaktorijätteitä hyödyntävä laitos. Jonka tuottotavara on paljon kaasujähdytettyjen polttoainetta 
käsittelevään UP 2 kaasugrafiittijätteitä vaarallisempaa. Silloin ajetaan ydinjätteitä kanaaliin todella 
rankasti. Voi kanaali - parka! Koko kirottu ydinpolttoainekierto tapahtuu lähellä toisiaan Le Haugessa. 
Jossa olemme maailman säteilymyrkyllisin paikka maailmassa, jollemme ole jo nyt!  
 
Kolme 40m korkeaa 3* 100m leveää satoja km pitkää sähköpylväsmerta vaatien Pariisiin asti. Minä 
tunnen ydinongelmat sisältäpäin, enkä usko, että materiaalikäsittelyongelmia voidaan ydinenergiassa 
koskaan ratkaista. Vaan laitokset tulevat vioittumaan tilaan jossa ne on vaan muuurattava umpeen ja 
unohdetaan säteilevinä muistomerkkeinä. Ei tarvita edes laitosten räjähdystä ongelmiinsa vaan riittää 
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jos hommaa jatketaan entiseen tyyliin. Niin kaikki muuttuu säteileviksi autiomaiksi ympärillämme. 20 
vuosikymmenessä koko tämä Ranskan niemimaa joudutaan sulkemaan hermeettisesti ja kuittaamaan 
säteilylle menetetyksi. Silloin Goulaguen niemeltä lähtevät viimeiset ihmiset. Aluetta vahditaan vielä 
vuosisadat kuin ruton pesää. Riesana ihmisille. Jotka eivät käsitä että ylipäätään sallimme kaikki nämä 
ydinlaitteet. He tulevat vihaamaan meitä!" 
 
*Uskomattoman viisaita sanoja tulevasta. 2000 Alkuvuosiin tultaessa Ranska hyötöreaktoriylpeys 
Super- Phenix suljettiin maailman kalleimpana ydinhyötöreaktoritekeleenä. Japanin ranskalaissisar, 
sikäläinen hyötöreaktori on ollut n. 1996 lähtien 14 vuotta täysremontissaan. Juuri kun laitosta oltiin 
uudelleenkäynnistämässä tuli Fugushiman ongelmat eteen. Ranskalta erityisesti 2009 Le Haugesta 
tuotu maailman suurin Arevan tekemä hyötöreaktoripolttoaine- erät, osoittautuivat maailman 
tuhoisammiksi sammumattomiksi polttoaineiksi heti ensimmäisiin revisioihinsa 2011 tultaessa. Syynä 
selkeästi, japanilaiset erehtyivät luottamaan ranskalaisformaatin mukaista 9 % polttoaineita 
hyötöreaktoreitten MOX- polttoaine-eriä turvalliseksi. Erehtyen luulemaan samanlaisiksi, joilla Japanin o 
m a t hyötöreaktorien MOX- koe- erät oli saatu jopa sammumaan. 
 
 No erhe oli ihmiskunnan suurin ikinä tekemä. Siitä kiittäkää Arevaa. Joka tapauksessa Super- Phenix 
voimala romuttui lukuisten ja hallitsemattomien onnettomuuksiensa säteilymyrkyttömänä. Eräs heikkous 
oli sen hengenvaarallisesti minne sattuu vuotaneet nestemäiset jäähdyttimien natriumsulamateriaalit. 
Ne muuttuivat säteileviksi säteilyenergian kertymistään. Natrium reagoi veteen muuttuen palavaksi 
vetykaasuiksi. Niin ja tuottavat veteen, kosteuteen osuessaan mm. syövyttävää lipeää. Nykyään koko 
hyötöreaktori on siis katto romahtaneena. Jätetty kuten Sellafieldkin odottamaan 100v kestävää 
jälkijäähdytystään. Tulevat sukupolvet hoitakoot ongelmat periaatteella. Eli tämä 1981 painetussa 
kirjassa esitetty ennustus toteutuikin liki päivälleen! 
             ------------- 
 
Styrge 2011.05 
 
http://www.styrge.com/Ydinvoima.html 
 
Vielä mielenkiintoinen hypoteesi MOX reaktorin ydinräjähdyksestä. Plutoniumoksidin sulamispiste on 
viisisataa astetta alhaisempi kuin uraanioksidin vastaava. Lisäksi se on uraania tiheämpää tavaraa. Jos 
reaktori pääsee sulamaan tarpeeksi kauan, nämä OXidit eivät enää ole Mixed, vaan plutonium alkaa 
separoitua omaksi lammikokseen. Jo kilo Pu-239:ää riittää muodostamaan kriittisen massan, 
laimeampana seoksena sitä tarvitaan enemmän, mutta puolisen tonniahan sitä oli.  
--- 
Kemiallisesti metallit myös hapettavat tai pelkistävät toisiaan kuumuudessa: kun reaktoreihin lastataan 
mustia uraanidioksidinappeja (UO2), ne voivat sulamistilanteessa riistää plutoniumoksidin hapet 
itselleen hakeutuessaan energiatilaltaan edullisemmaksi, kellertäväksi triuraanioktoksidiksi (U3O8). 
Tällöin plutonium muuttuu jähmeästä laavasta juoksevaksi metalliksi ja lorahtaa uraanin alle kuin tina 
tuhkaan. Kriittinen massa kerääntyy reaktorin pohjalle ja räjäyttää koko polttoainelastin taivaan tuuliin. 
Jos homma kävi näin, niin plutoniumreaktoreiden räjähtäminen onnettomuustilanteissa on suorastaan 
sääntö.  
            --------- 
 
Ydinjätteestä ja sen vaarallisuudfesta 
 
Väitöstutkimuksessa vuodelta 2006 STUKin tutkija Erkki Ilus osoittaa, että ydinvoimalaitos aiheuttaa 
meriympäristössä jo käytön aikana samat ympäristömuutokset, jotka ilmastonmuutoksen on ennustettu 
aiheuttavan vasta tulevaisuudessa. Lienee insinöörin logiikkaa aiheuttaa ympäristömuutokset jo nyt 
ydinvoimalla eikä vasta tulevaisuudessa ilmastonmuutoksella ? 
 
Ydinturvallisuuden luennossaan vuodelta 2009 TKK:n tutkija Seppo Sipilä toteaa esimerkiksi seuraavat 
asiat: 
 
Yksi polttoainenippu, joka sisältää 180 kg uraania. 
1 vuosi voimalasta poistamisen jälkeen: 
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Jos ihminen oleilee metrin etäisyydellä nipusta aiheuttaa se kuoleman kolmessa minuutissa, tai 
nielemällä sitä 20 milligrammaa. (kuolemaan johtava säteilyannos on 10 sieverttiä) 
40 vuoden kuluttua: 
Kuolemaan johtavan säteilyannoksen saa nipun lähellä 40 minuutissa, tai nielemällä sitä 50 
milligrammaa. 
500 vuoden kuluttua: 
Nipusta saa tunnissa saman määrän säteilyä kuin voimalatyöntekijän vuotuinen annosraja on, eli 20 
millisieverttiä. 
10000 vuoden kuluttua: 
1 tunnin säteilyannos nipusta on yhtä suuri kuin vuotuinen luonnosta saatu säteilyannos, eli 2 
millisieverttiä, tai nieltynä sitä 4 milligrammaa. 
250000 vuoden kuluttua: 
Kallioon sijoitetun ydinjätteen säteilymäärä vastaa samaa luokkaa kuin kalliossa sijaitseva 
keskikokoinen uraaniesiintymä. 
Loppukommenttina radioaktiivisen aineen joutumisesta ihmisen ravintoon todettakoon vuoden 2006 
tapahtuma, kun venäläiset myrkyttivät Lontoossa vakoilijansa Litvinenkon laittamalla häneen ruokaansa 
radioaktiivista ainetta. 
 
 
 
 
 

729.Ydin ionisaatiosta. 
 
TVO:lla on ydinvoimalaitosalueillaan 1MW tuulivoimala. Tuulivoimala tuotiin sinne alkujaan jotain tiettyä 
tarkoitusta varten, mutta mitä? Outous alkaa tiivistyä, kun tiedetään, että TVO:lla on ainakin 7kpl 
tuulivoimalalupia. Joita se EI kuitenkaan käytä. Eikä tarkoin anna edes muittenkaan käyttää. Perin 
kummallista maamme tuulisimmilla rannikoilla. Itse asiassa IAEA on v a a t i m a l l a  vaatinut TVO:ta 
rakentamaan rannoilleen lukuisia tuulivoimaloita "ydinvoimalasuojiksi?" Mitä se sitten tippuvine 
lentokoneineen onkaan. Joilla kuulema kyettäisiin tosiaan turvarakenteistamaan ydinvoimaloita. Mutta n 
y t  tulee keskeinen asia. Saksassa ja lukuisissa muissa maissa tuulivoimaloita ensialkuun rakennettiin 
kovin innokkaasti heti ydinvoimaloitten kulmavierustoille. Mutta sitten yhtäkkiä koko homma pysähtyi 
kuin seinään. TVO onkin sanonut, ettei heidän ydinvoimaloistaan 50km säteelle sallita yhtään 
tuulivoimalaa. Miksi ihmeessä? 
 
Pieni ilmoitus Turun sanomissa alkaa raottaa mysteeriä: 
http://kuvaton.com/k/YBR1.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YBR1.jpg[/img] 
 
Miksi Turkuun tultiin NASA:n lukuisten lentokoneitten voimin tekemään viikkoluokkia kansainvälistä 
ydinionisaatiotutkimusta TVO:n kylvämistä säteilyionisaatiotuhoista ilmakehään? Jonka hankkeen 
edestä SUPO- ydinturvaryhmäläiset yksinkertaisesti varastutti tuon vuosia alueella 
säteilyionisaatiodataa koonneen laitteen? Toinen vihje. Olkiluodossa olevalle tuulimyllylle oli heti alusta 
asti tietty keskeinen outo ongelma. Siis sen lisäksi, että TVO systemaattisesti pysäyttää a i n a  kun 
ydinlobattavat vieraat tulevat tuulimyllyn viereen ihmettelemään miksi se on taas tieten pysäytetty 
ydinvoimamainosmielessä. Tuulimyllyssä muodostui päivittäin jotain perin outoa. Suurta staattista 
sähkölatautumista pyöriviin potkureihinsa. Suuret hallitsemattomat sähkövirrat siivistöistään 
purkautuivat erityisesti voimalastapäin tulleella tuulella. Niin, että voimala kipinäkoronoista ylikuormittui 
staattisista ionisaatiosähkökentistään. Laukoen liki päivittäin ylivirtastotsejaan. Siis noista a i v a n  
samoista säteilyn kanavasäteilyjen ja säteilyn ionisaatiokenttäkertymistä. Joita Turun yliopiston laitteisto 
oli 2v mitannut yli 70km päässä TVO:lta. 
 
Jatkuvat koronasähkökentät runtelevat ydinvoimalaitosalueilta pelkästään Suomessa metsiämme 300 
000ha/vuodessa. Pitkin Eurooppaa onkin tullut hätääntyneitä viestejä. Kun sikäläiset tuulivoimalat 
pyyhkivät suunnattomia ilmamassoja kooten siinä olevaa alati kasvavaa säteilyionisaatiokertymät. On 
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havaittu, erityisesti pimeään yöaikaan makaabereja ydin- ilmiöitä. Kokonaiset tuulivoimalapuistot 
peittyvät mystisiin koronahuntuihin. Ihmiset ovat kauhuissaan alkaneet tajuta, oleelisimman viestin. Kun 
ydinvoimaloista tuulee tuulipuistoille päin ilmiö räjähtää uskomattomiksi tsherenkovien ja muiden 
koronavalojen shouksi!  
 
Aivan uskomatonta siis. Ilmiö on vahvasti sidoksissa ydinvoimaloitten kuuluun beetasoihtujen pinkkisiin 
kuvavideointeihin. Tilanne on mennyt jopa niin pitkälle, että nämä suunnattomat ydintautishout ovat 
sytytelleet suuriakin tuulivoimaloita lopulta jopa täyspaloon! Jo sattuneiden, niiden kuvien sensurointi on 
ollut työn ja tuskan takana IAEA:n ydinturvamiliiseille. Mutta kun mm. Saksassa miljoonat näkevät 
tuhansien tuulivoimaloitten ydinvoimaloitten alapuolella loistavan kuin revon tulet. On IAEA:lla tullut 
hätä käteen. Miten estää ihmisiä näkemästä millaisia tappavia säteilyioniosaatiopilviä ydinvoimaloista 
surmaksemme vapautetaan. Suomessa valtiorikollisten ratkaisuna on ollut estää tuulivoimalat 50km 
päässä ydinvoimaloista. Mutta kauanko tätä huijausta voidaan ylläpitää? Katso aiheesta kertovaa karua 
videodataa: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Ea0KH3JcXJc 
Tieteellisempää videointia, mistä on kyse: 
http://www.youtube.com/watch?v=xJrfwjrOqPg 
               ------------ 
 
Ionisaatiosta matemaattisesti. 
 
Itse kävin Olkiluodossa mittaamassa, miten 4km päässä TVO:n beetasoihtuionisaatiosta olevaan 
tavalliseen puiseen omakotitalon yli 120m2 peltikaton ja ukkosjohdattimen maadoituksen väliin 
muodostui satavolttiluokkaista kestojännitettä. Lisäksi niin suurella virralla, että meinasin katolta 
säteilytykitysten sähköiskuista pudota. Jatkuvasti lyövä kipuna näkyi kirkkaalla päivänvalollakin 
ongelmitta. Joten j o p a  tällainenkin perusionikatcheri siis polttaisi ydinvoimaloitten lähellä ongelmitta 
kokonaisia taloja. Saati sitten muita paloherkempiäkin laitteistoja. No joo peltikatto on varsin 
heikkotehoinen, liikkumaton ionisaation sieppaaja käsittelemään suurempia säteilyionisaation 
ilmamassoja. Mutta hyvä viitekehys toki demotakseen faktat. 
 
100m mastossa olevan tuulivoimalan siivistön halkaisijaksi voimme ottaa vaikka 60m. 10m/ s 
perustuulemamaan sen lavat iskostavat kanavasäteilyjen, beetaelektronien ties minkä viivästettyjen 
neutronivoiden säteilykertymäenergioita luokkaa: 30m* 30m* 3,14* 10m/s tuulella= uskomattomat 28 
260m^3/sekuntti! Kuvitellaan tilannetta astetta tarkemmin. TVO:n ydinvoimaloitten savupiippu on 104m 
peruskorkeudessa. Tuollaisen savupiipun syytämät satojen megawattien viivästetyt neutroni- 
ionisaation pilvet iskeytyvät kovassa tuulessaan suoraan tuulipuistoon, niin voi sitä säteilyvaloshouta! 
 
 Ei tosiaankaan mikään ihme, että maailmalla tällaiseen ydinsäteilymyrskyn silmään joutuneita 
tuulivoimaloita jopa palaa liekkimerinä. Eihän moisten säteilyn edessä Fugushimassakaan kestänyt 
edes siihen rakennetut metriluokkaiset teräsbetoniset ydinvoimaloitten seinämät puhkoutumatta 
muutamassa päivässä säteilyeroosioonsa. Vaan onhan se vallan hurjaa ja käsittämätöntä teutonointia 
oltava. Täytyy sanoa, että kymmeniä videoita tällaisen säteilykoronan sisällä sinisenä ja punapinkkinä 
revontulieskaansa puskevien tuulivoimaloiden kuvia taatusti ihmisillä piilossa on! Mutta IAEA:n 
korruptoimilla tietokanavilla todistavien videointien esittäminen. Ja nimenomaan kyseisen ilmiön 
kvanttiydinfyysinen ymmärtäminen vaatiikin sitten jo syvällisempää ymmärryskytkeytymistä asiaan. 
             --------- 
 
T&T.UutisetTuomas Hyytiä, 9:50 Atlantin onnettomuuskoneen molemmat mustat laatikot löytyneet 
 
Ranskalaiset tutkijat ovat löytäneet kesäkuussa 2009 Atlanttiin pudonneen lentokoneen molemmat 
mustat laatikot.  
Onnettomuutta tutkiva Ranskan ilmailuturvallisuusvirasto BEA ilmoittaa löytäneensä lentotiedot 
tallentaneen mustan laatikon sunnuntaiaamuna ja muun muassa ohjaamon keskustelut sekä 
matkustajakuulutukset tallentaneen toisen mustan laatikon maanantai-iltana, kirjoittaa France24-
uutispalvelu.  
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Ohjaamon äänet tallentanut musta laatikko nostetiin lopulta pintaan viime yönä. Tallentimien kerrotaan 
olevan hyvässä kunnossa. Viranomaiset toivovat tallentimien sisältämän tiedon valaisevan yhä 
selvittämättä olevan onnettomuuden syitä.  
 
Pitkä operaatio  
Ranska aloitti viime kuussa neljännen etsintäoperaation Atlantin vesillä mustien laatikoiden 
löytämiseksi.  
Viime kesäkuussa kerrottiin, että meteorologisen analyysin mukaan kone joutui ukkosmyrskyyn. 
Samaisen sääanalyysin mukaan on mahdollista, että kone olisi joutunut kovaan turbulenssiin ja 
suureen ukkosmyrskyyn. Kaikki koneen 228 matkustajaa ja henkilökunnan jäsentä menehtyivät 
onnettomuudessa. 
 
*Ukkonen EI luonnollisestikaan pudota lentokonetta. Jonka sähköä johtavan alumiinirakenteensa 
keskeinen tehtävä on toki kestää arkiset ukkoset ilmakehässä. Kone t o s i a a n  siis tuhoutui pinkkiin 
SÄHKÖISEEN palloonsa. Josta todistajatkin heti tuhopäivänä kertoivat. Oleelista vaan, että kyseessä 
EI olut arkinen ukkonen. Vaan ydinsäteilyionisaatio. Jota vastaan taas lentokmoneen säteilyjä 
kestämätön rakenne EI olut tehty kestäväksi.Erityisen mielenkiintoista olikin miten asiaa salattiin näin 
kauan ja pitkään IAEA:n vaatimuksista. Atlantin selänteellä olevalla 8milj. km2 kokoisella poikkeavalla 
anomalialla onkin keskeinen syy säteilypesäkkeen muodostumiseen lentotuhoalueelle. 
                    ------------ 
 
IAEA III YDIN-maailmansotaan. 
 
On aikamme kulttuurin rappeutumiselle ja moraalittomuuksien maihinnousulle ominaista. Että SUPO:n 
pääjohtajat ilmoittavat avoimesti lehdistöissään työnsä päätehtäväksi palvella ja lobata ydinalaa 
seurauksista piittaamatta silkasta rahasta. Mutta tuskin kansalaiset tietää mitä SUPO:n päätirehtöörien 
sanojen ja moraalittomuuksiensa takana todella mätänee? Fugushimassa kiinailmiöivät nelisen 
reaktoria ja ainakin 25kpl eriasteisesti tuhoutuneet ydinvoimalan kun on ilmoitettu asiantuntijoiden 
mukaan vievän ydinalalta sen viimeisimmänkin oikeutuksensa. Miten sitten kaikki tämä otetaan vastaan 
ydinkuninkuusmaassa USA:ssa?  
 
Maaseudun tulevaisuus 2.5.2011:" Omat ydinvoimalat huolestuttavat yhdysvalloissa. Japanin 
ydinkatastrofit on saattanut kyseenalaiseksi vuosikymmenten tauon jälkeen heräämässä olleen 
ydinvoimarakentamisen. Liittovaltioiden ydinenergiapolitiikka harkitaan uudelleen. Vain 60km päässä 
New Yorkista sijaitseva Indian Pointin ydinvoimala jonka läheisyydestä on löydetty kaksi aktiivista 
tektonista siirrosta. Sekä Kalifornian, että New Yorkin ydinvoimaloitten alaiset tektonisiirrokset on 
haluttu todeta klassiseen TVO tyyliin vasta ydinvoimaloitten valmistuttua! USA:n 104 ydinvoimalaa 
luupin alle. Peräti 28 % ydinvoimaloista on ilmoittanut liittovaltion viranomaisille väärennetyistä 
vaarallisista osista jotka olisivat voineet aiheuttaa onnettomuuksia ydinvoimaloissaan. 
 
Ongelmat eivät ole des uusia. Väärennettyjä ja ala- arvoisia ydinvoimalaosia on löydetty jo 
parikymmentä vuotta suuresta osasta yhdysvaltojen ydinvoimaloista. Vuodesta 1976 Three Miles 
Islandin ydinvoimalaonnettomuudesta lähtien USA on jäädyttänyt ydinvoimalarakentamiset, eikä sen 
jälkeen 35 vuoteen ole myönnetty a i n o a a k a a n uutta ydinvoimalalupaa! Ongelmia aiheuttaa myös 
se, että käytetyn ydinpolttoaineen keskitetystä pitkäikäsäilytyksestä Yacca- vuorille ei ole niinikään yli 
20 vuoteen jatkuneiden painostusten, kiistelyjen jälkeen päästy turvallisuussopuihin. Presidentti  Barack 
Obama jäädyttikin hiljattain hankkeen liian vaarallisena. Obaman hallinto on pahassa vastatuulessa 
ydinvoimalahankkeineen, jo ennen Fugushiman täysydinkatastrofejakin. 
 
IAEA on todennut, ettei ydinalaansa voi kaupata enää lainkaan demokraattisin systeemein. Vaan mikä 
on ratkaisu ongelmiensa kasvuun? Kuten arvata saattaa, jo Suomessa olemme huomanneet alati 
kasvavat poliisiväkivaltakoneistojen hyökkäilyt sananvapauden lopettamiseen ydinvoimaloitten 
lobbaamiseksi. Juuri kulimme lisää huolestuttavaa 5.5.2011 EU on määräämässä Kiinan tapaan täysin 
valtiorikollisia tietosensurointipalomuureja mm. netteihin ja lehdistöihin. Fugushimassa mennäkuun 
koeteltujen edes 100 % lehdistön, nettien ja TV:n sensuroinnit eivät näköjään pelasta ydinalaa 
arvostelijoiltaan. Vaan NSA ja IAEA haluaa EU:n kattavan 100 % ydinkritiikin poissensuroinnin. Kentällä 
SUPO, SÄPÖ, NSA kehittää jo tätäkin uskomattomampia suoria tappamistason anarkistisia 
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sisällissotatoimaan. Nyt energia-alan haluama tapa toimia on barbaarisesti maailmansodan 
taistelukentiltä. Suoraa ydinvastustusmuotojen räjäyttelyä, polttamista ja siviileille kohdistettua 
moraalittominta avoanarkiaterroria. Ei saata todeksi uskoa mitä tapahtuu, lue ja kauhistu: 
 
http://kuvaton.com/k/Y81d.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y81d.jpg[/img] 
            --------- 
 
Säteilyeroosiosta 
 
US- blogi. 8.5.2011 11:54 Jouni Valkonen  
 Myonikatalysoitu fuusio ei tietenkään ole mielekäs, koska myoneja on nykytietämyksellä mahdoton 
tuottaa halvalla. Tällä kertaa tietämys on vahva. ITER ja kuumafuusiotutkimus on melko patologista 
tiedettä ja rahan ja aivosähkön tuhlausta, koska teoreetikot unohtavat, että vaikka toki kuumafuusio on 
teoriassa mahdollinen, niin he eivät osaa ajatella taloudellisesti ja unohtavat että kuumafuusiotutkimus 
tuottaa valtavasti radioaktiivista jätettä, koska intensiivinen neutronisäteily syövyttää kaikki metallit.! 
______________________________________________________________ 
 
 Tämä on perinteisissäkin ydinvoimaloissa ongelma ja mm. tämän takia Loviisan voimalat käyvät jo 
yliajalla, mutta fuusiovoimalassa ongelma on kertaluokkaa, ellei kertaluokkia suurempi.  
 
Jos unohdetaan ihan se yksinkertaisin ongelma että kuumafuusion plasman käsittely on järjettömän 
monimutkaista ja kallista, niin jokatapauksessa kuumafuusioreaktori tuottaa niin paljon hukkalämpöä, 
että se voimistaisi urban heat island ilmiötä niin paljon että se aiheuttaisi todellisen ilmastonmuutoksen. 
___________________________________________________________________ 
 
 Eikä vain leikisti, kuten ne energian muodot joita sen on kaavailtu syrjäyttävän. (kirjoitan tästä 
enemmän oman artikkelin joskus myöhemmin.) 
                  ------------- 
 
Ydinalan kummajaistarjontaa 
 
Satakunnan alueella on vuosien ajan kansaa kummastuttanut yksi jos toinenkin outo ilmiö. Niin siis ei 
pelkästään ilmiöt. Vaan niistä systemaattisesti vaikenemisen kultit? Aina kevään korville tultaessa 
nimenomaan mm. Satakunnan maiton tuottamassa maidossa tapahtuu kummia. Juu siis maito 
heroittuu kuin isoiksi lumihiutalemaisiksi hitusikseen jo ennen kun purkkeja edes aukaisee. Maku ei 
niinkään ole tympeydestään huolimatta outo, vaan maitoon iskostunut heramainen yleisilme. Ongelma 
koskee nimenomaan Satakunnan aluetta pitkälti yli 100km päähän TVO:n ydinvoimaloista. Aiheesta Ei 
kirjoiteta, ei sallita pienintä keskustelua lehdistöissä. Jotka kyllä kärkkäästikin haukkuvat kaikkea 
maaseutuun liittyvää. Mutta tämä maidon muuttuminen aina erityisesti Satakunnassa ei saa sanan 
sanaa julkisuutta. Perin on kummallista omertaa miksei?  
 
Tänään aamulla YLE Aamuradio kertoi jotain uskomatonta. Japanin ydintuhot ovat suistaneet maan 
talouslamaan. Ja syyksi toden totta kerrottiin n i m e n o m a a n  maan loputtomat ydinvoimasekoilut! 
Japanin imussa nyt povattiinkin globaalin tason ydinvoiman aiheuttamaa suurlamaa. Sillätapaa! Japani 
ilmoitti maksattavansa satojen miljardien arvioidut ydinvoimansa tappiot nostamalla kättelyssä +16 % 
sähkönsä hintaa. Kiitos, ennen kaikkea tosiaan ydinvoiman globaalin sidosryhmien. Ilmoitti YLE niin 
ikään eilen 18.5.2011, m y ö s ydinsähköön liittyvät samaiset suurongelmat ovat nostaneet. Niin kuka 
edes yllättyy myötään EU- Suomen sähkön hinnan pilkulleen samaisen + 16 %! Aika mielenkiintoista, 
miten ydinalan sekoilut näin samaa sarkaa rinnakkain maksattaa, tappavat maailman talouksia 
parhaillaan kuin seinään mätkien. 
 
 No sitä ydinherrat saavat mitä toki tilaavat. Varsin mieleenpainuva kulminaatio, kun luokkaa päivää 
aiemmin Japanin hallitus tuli julkisuuteen ja kertoi romuttavansa totaalisti pettäneen ydinteollisuutensa. 
Koska ydinvoimalaitosonnettomuuksiensa ratkaisuksi epätoivoisesti yli 2kk tehdyt keinot oli käytetty 
loppuun. Kas, Japani huutaa apua suoraa huutoa. Nyt ydinvoimat saavat maasta häätöä 
ennennäkemättömällä volyymilla. Eikä tässä kaikki. Saksahan esimerkillisesti romutti jo 7kpl 
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ydinvoimaloita. Antaa maailmalle viiteapua tuhoamalla loputkin 11kpl ydinharhainvestointiaan. 
Arvatkaas vaan millä tavoin? 
 
 Ydinvoimalaitoksien pihoille aletaan porata 30cm halkisijaisia suuria porakaivoja suoraan maan 
magmaan. Muutama räjäytys. Pian alkaa muutaman viikon perään suihkuta i l m a i s t a, 100 % 
puhdasta geotermistä loputonta energiahöyryä ydinvoimaloihin reaktorituotantojen sijaan. A i v a n 
häkellyttävän nerokasta, simppeliä taas esimeikkimaaltamme Saksasta! Hattua nostatan ja kumarran! 
Niin tekevät perässä kiihtyvästi jo muut valistuneemmat maat, poissulkien tietysti maailman 
ydinkorruptoitunein häpeänsä Suomi. USA on kansanmassat mellakoiden alkanut säteilypilviensä 
Fukushiman antojen kasvun tahtiin pakottaa täyskäännökseen USA-ydintehtailijoita niinikää. Hyvät 
ystävät elämme todella ihmiskunnan käänteentekeviä historiallisia aikoja! 
 
Niin tosiaan alkutekstilisää. TVO:n tapana ennen kevään revisioitaan on puhaltaa savupiiput punaisena 
neutronivuot, radiojodit, keesiumit ja säteilevät kanavasäteilykaasut ja ties mitkä tritiumpäästönsä 
surutta ympäristönsä alueille satojen km päähän. Reaktorin sisältöään myöten TVO:n olen nähnyt 
systemaattisesti pumppaavan Rh- hallin hehkuvan kuumista reaktoreista 12 kerrosta alaspäin T- 
rakennuksen välppähuoneen läpi säteilyvetensä. Ohi surutta kaikkien STUK säteilymittarien mereen. 
Kaikella tällä säteilyhyydöllään TVO tappaa niin metsät jo Porin Yyteriä myöten. Kuin myös tuhoavat 
Satakunnan maitotilojenkin tuotot surutta. STUK käärii tästä tietysti ydinkorruptiolahtausrahansa ja 
lehdistö toki vaikenee ja poliisimassat mätkii tiedotuksen nolliin SUPO:lla. Kansa saa syödä TVO:n 
paskat alati pahenevien säteilysaastojensa seasta. Selkämeri on lopullisesti steriilinä, pian koko Suomi 
jossa ihmiset säteilysterilisoituvat, kylmäävästi säteilykuolevat. Mutta ydinherroilla sentään riittää 
tekemisistään niin hauskaa kun voitelurahamassaa piisaa. Hävetköön maamme vallaneliitti kaikesta 
tästä!  
 
 
 
 

730 BLACkout. 
 
Eletään Vappua 30.05.2011. Koko aamupäivän kännykkäni on pirissyt hehkukuumana. . . No en oikein 
tiedä miten tilanteeni teille lukijoilleni oikein kursovoisin? Yhtä kaikki laitoin eilen illalla US-blogiini 
julkisuudesta salatun käsiini sattuneesti saamani ydinfyysikojen poliisien kahdenvälisen 
keskustelupätkän. No Otaniemen johtavaa opettajaa ja muuta poliisiosatoa siinä oli. Keskustelivat 
mekanismeista. Miten Fugushimassa JO No.3 reaktorissa räjähtänyt plutoniumfiossiopommi 
konkreettiseti muodostui, toimii ja noin. . No tämän jälkeen sain myös viestin siitä, että samaan aikaan 
kun asioita alkoi kaikessa karmivuudessaan paljastua. Oli Japanin hallituksen 16.03.2011 virkaansa 
asetettu kvanttiydinfysiikan erikoisprofessori avoimesti itkien todennut. Ettei yksinkertaisesti v o i  tehdä 
Japanissa päälle kaatuvalle ja pahenevaan ydinkatastrofiin enää yhtään mitään.  
 
Hän antoi eronanomuksensa samoihin aikoihin 29.04.2011. Asiasta keskustelimme tietolähteeni kanssa 
eilen pitkään SUPO:n seuraamassa puhelimessani. Sillä seurauksella, että aamulla luokseni soittelevia 
ei a i n o a a k a a n  ole päästetty läpi! Minä  EN ole voinut vastata, tai edes soittaa takaisin. 
Kymmenestä soitosta sain yhdestä sen verran kiinni, että kas, Japanista haluttaisiin kovasti lisätietoa! 
Kaiken kruunasi, kun sama tilanne toistuu m y ö s  lankapuhelimeni osalla. Linjoille minua ei sattuneesti 
vaan päästetä.  . Sen verran hermostuin ja vaati happihyppelyä. Metsään menin miettimään miten 
toimin. No näin edetään. Eli koosteet kaikesta tästä alle. Pistäkää levitykseen. Kenelle raporttini vaan 
silmään osuu! Nimittäin 99,9% IAEA/ sisäministerimotissa nyt olen HYPE- aiheineni kakkineen: 
                     -- 
Arto hei 
 
* Oikein siis o d o t i n , että asia nousee esille! Olen syystä innoissani kun ihan s a t t u m a l t a 
onnistuin aiheesta onkimaan magaaberin sisäpiiritiedotteen. Materiaalikoosteessani keskustelevat 
Otaniemen ydinhysteerinen lobbarien lobbarit. Koko Suomen vaarallisimpia nettiterrorismin perustanut 
Kim Falström, Ilkka Karaila koalitiot! Huomaa, että kaverit on siis tehneet luokkia 10v töitä saadakseen 
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maamme tiedepiirin avulla ydinkriitikot k a i k k i hiljennettyä ydinalan rahoittaminsa lahjusmiljoonin. 
Ovat kouluttaneet Suomessa toimivat kymmenet "ydinryhtiliikkeensä, SUPO Zäp poliisistojensa 
erikoisosastoja", ties mitä valtioväkivaltakoneistojaan kautta Suomen ja erityisesti tietokanavistoihin.  
Ottaneet ties mitä pimeitä TVO:n johdon edustajien mm. tiedotuspäällikön Anneli Nikulan auliisti 
mainostamia miljoonalahjoitusrahoja mm. TVO Posivakonsortiolta edistääkseen ydinalaansa. No yhtä 
kaikki maamme sisäministeriön päätoimijarikollisia. No lue tarkkaan mistä keskustellaan.  
 
A/ Plutonium sulaa  e n n e n  kun uraani! 
B/ Jolloin kiinailmiöivästä reaktorista sulamaton, kevyempi uraanioksidipöly alkaa herottuen kiivaasti 
kellua.  
C/ Uraania raskaampi sula Pu-239 liukuu puolestaan irti kuin sula tina tuhkaläjän alle valuen. 
D/ Muodostaa kiinailmiömöykyn alle kuoruttuen valumasuuntansa k ä r j e k s i  systemaattisesti 
ylikriittisen massan plutoniumsularäjähdysten keskittymän!! (Noin 5kg plutoniummassaa, jopa selvästi 
alle kun riittää ydinplutoniumpommiin.) 
E/ Huomaa tärkein. Raskain plutonium siis agressiivisesti h a k e u t u u  pahimpaan paikkaansa. Juuri 
suurimman massan alle. Alueelle jonne neutronivuotkin oikein gravitaation avulla alas k e s k i t t y y 
muodostamaan kriittisen massansa ! 
 
  Tästä kun reaktorin "tykki" saa alkupotkunsa se oikein ampuu nähdysti heikoimman reaktorikannen 
läpi valmiiksi pölyksi survoutuneen uraanisen säteilysaastauraaninsa kilometreihin ilmaan. . .Siis 
kaikkein pahin mahdollinen systeemi. On 100% varmaa, että ydinala on tämän megatappajan oikein 
suunnitellut. . .! Reaktori on lisäksi tieten kannesta v a i n 25cm peltiä. Sivuja vahvistaa puolestaan 
2,5m paksu betonivalli, että ydinvoimalatykki oikein yskäisee. Ihan vaan sitä varten, näin kiinailmiöön 
sulatettu reaktori ampuu sisältökuolemansa mahdollisimman tehokkaana viuhkana ja kokonaan 
yläilmakehäämme tappamaan miljoonia. . . 
 
Tämä on enemmän kuin PELOTTAVA alan ammattimiesten jutussaan maalaama kauhuskenaario. 
Joka kiistatta toteutui j o  mm. Fugushima 3 räjäytyskuvioissa. Reaktorin pohjalle alkoi h e r o t t u a  
puhdasta Pu-239 plutoniumsulaa. Jonka päälle peittyy U-235 ja U-238 sulamaton pölytonnisto 
neutronoimaan lisäpotkuja. Uranipölyt a m m u t a a n  näkemällämme tavalla suoraan kilometrin 
korkeuksiin megatappajaksi. Aivan tajutonta! Ja hei, materiaalissaan n i m e n o m a a n  omasta 
turvallisuudestaan huolestuneet ydinalan maamme raivoisimmat lobbarit alkaa tekosistaan henkeään 
peläten hehkuttamaan avopaniikkiaan, kun o m a t  ydinpaskansa on housuissaan.  
               -- 
Sfnet.tiede.fysiikka 18.03.2011 
 
*Nettejä terrorisoivat nettiPOLIISIT käyvät tilanteen kuumentuessa keskenään enemmän kuin 
mielenkiintoista keskusteluaan v o i k o  uraanista sulaen erottua plutoniumia ja muodostaa separoituen 
aineistostaan suoraan räjähtäviä kriittisiä Pu-239 pommikohtia. Koska, niin tosiaan koska puhdasta Pu-
239 seosta EI tarvita kuin kilosta muutamaan satoihin grammoihin ydinpommiräjähdykseen. Erittäin on 
mielenkiintoista tämä nyt Japanin tilanteisiin. . . 
 
Harri Tavaila <Harri.Tavaila@helsinki.fi>18.03.2011 
Mikäli lämpötila edelleen nousee seuraavaksi sulaa plutoniumoksidi  
(sulamislämpötila 2673 K). Plutoniumoksidin tiheys on suurempi kuin  
uraanioksidin, joten (mikäli reaktorin pohja ei ole jo sulanut)  
ilmeisesti jonnekin muodostuu lätäkkö sulaa plutoniumoksidia, jossa  
vielä sulamattomat pelletit ja uraanioksidi kelluu. 
Viimeisenä olisi sulamassa uraanioksidi (sulamislämpötila 3140 K). 
Onko siis olemassa riski, että sulanut Mox-polttoaine alkaakin lämmetä  
merkitsevässä määrin aidon fissioprosessin vaikutuksesta pelkän  
radioaktiivisen hajoamisen sijaan?  
 
*Aiheeseen nettien pääterroristien POLIISI puuttuu ylen hädissään disinformoimaan ja kärkkäästi. 
Koska aihe on t o d e l l a kuuma!) 
 
Kim Fallström <kfa+news@iki.fi>18.03.2011 
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Plutonium ei siis erotu oksidipolttoaineesta sulamisen yhteydessä. MOXin huonompi 
lämmönjohtavuus on kylläkin ongelma, sillä käytetyn polttoaineen sisälämpötilat 
ovat MOXin tapauksessa korkeampia kuin uraanipolttoaineella. 
 
*Mutta huijaamansa EI nyt oikein suostu uskomaan, että palava plutoniummassa on marenkia ja inttää 
SUPO:n palkkaamaa nettidisinformaattoria kuulematta faktat tajutessaan: 
 
On 18.3.2011 20:26, Harri Tavaila wrote: 
>>> Ajankohtaisista syistä aloin pohtia Mox-polttoaineen käyttäytymista tilanteessa, jossa reaktorisydän 
kuumenee riittävästi. Osoittautui, että huoleni oli sikäli aiheellinen, että materiaalisen separoitumista voi 
todella tapahtua:S.V. Ushakov, B.E. Burakov, S.I. Shabalev and E.B. Anderson (1997).  
Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 465: 1313–1318. 
 
*Koosteesta tekee oikein super mielenkiintoisen, kun tuntee ko. kaverien taustoja. Otaniemen maamme 
kiivaimpien ydinfysiikan opettajien. Ja ties minkä omasta nahastaan kovastikin ydinvoiman nykytuhoja 
pelkäämään ryhtyneitten hysterista keskusteluja juuri kun japanikatastrofit alkoi näitä aiemmin 
enemmän kuin kiivaasti ydinvoimaa puolustaneita ahdistelemaan ydinharhojensa yöuniltaan. Aihe On 
mitä tarkimmin haluttu pitää julkisuudelta salassa. Siksi se on niin hektisen herkullinen todiste siitä 
miten juuri s u u r i n  ydinvoiman pelko asuu sitä kaikkein hysteerisimmin puolustaneissa 
ydinaisankannattajien, ydinalan opettajien ja sitä raivohullusti puolustaneitten POLIISIosastojen välillä. 
Helsingin atomivoimalobbareissa, niinpä niin! Oma nahka se tässäkin on kaiken A ja O kun oma 
ydinvoimansa alkaa antaa liukuvaluna jobinpostejaan on tunteet pinnassa ja hiki löysässä! 
                            -- 
Intel Hub  
Tekijä Alexander Higgins - Ohjetalkoisiin Writer  
30 huhtikuu 2011  
Top ydinvoiman ylineuvonantaja erosi koska ei Japani ole noudattanut lakia. Vaan antaa esim. lasten 
joutua epäinhimillisesti korkeaa säteilyyn. Virkamies, joka on syyttänyt Japania ottaa ad-hoc-
toimenpiteissä olleet komitean lait vakavasti. Erosi itkuisena protestinaan siitä, ettei ollut mitään järkeä 
ylläpitää itseään tehtävässään, jos hänen suosituksiaan ja lakeja ylipäätään ei edes yritetä noudattaa 
ydinalassa!  
Top Nuclear Official Resigns Over Japan‘s Decision To Disobey Law And Subject Children To High 
Radiation 
http://theintelhub.com/2011/04/30/top-nuclear-official-resigns-over-japan%E2%80%99s-decision-to-
disobey-law-and-subject-children-to-high-radiation/ 
                ------ 
 
No maailmassamme on siis JO Japanissa 4kpl reaktoria t u o l l a  kerrotulla mekanismilla räjähtäneen 
toinen toistaan suoremmin f i s s i o p o m m e i n. Ja mitä päälle, jää nähtäväksi. Nyt puhutaan saadun 
tällä mekanismilla kuulema 4 500kpl noin megatonnin suuruista ydinpommituhoa. 
 
US-blogini. 1.5.2011 18:32 Jaakko Savoli  
 Toshiso Kosakon itkuinen eroajaispuhe tuossa videona, kannattaa katsoa. Kosako ei siis ole mikään 
viherhippi, vaan Tokion yliopiston säteilyturvallisuuden professori, ja Japanin pääministerin 
neuvonantaja.  
http://www.youtube.com/watch?v=uXwpU78h93Y 
             ----------- 
 
Vt Petri Laagus 
 
Hyvät illat teille kansani. Minun nimeni on Petri Laagus. Toimin Turun SUPO:n ylläpitämässä maamme 
laajimmassa poliisierikoisosastossa. (Rieskalähteentie 55-57, 20300 Turku, Suomi). Meillä on täällä 
Turussa Securitaksen , sisäministeriön ja TVO:n toimintaan liittyviä erikoismilitäärisosastolaisia 
satamäärin. Toimimme erittäin aggressiivisesti mm. Raumalla. Jossa pelkästään julkisesti nimettyjä 
ydinturvan poliisikomissaareja on 4kpl. Toimenkuvanamme on esim. erityisbunkkerit Eurajoen Vuojoen 
kartanossa. Jonne Eurajoen kunnalta kuppasimme ilmaiset tilat verovaroin kymmenillä miljoonilla. No 
siellä olemme 10km päässä pelätyistä TVO:n ydinvoimaloista massiivisten jodi-, 
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kanavasäteilyionihyökkäysten filtteröintilaitteistojen  suojaamina, että k u n Japanit tännekin. . . Eli 
tosiaan SUPO:n ydinturvan erikoisosastot huomioidaan, niin merkittävä toimintakeskittymämme on juuri 
Vuojoen bunkkerikerroksissa ja TVO:n alatiloissamme. Meillä on laajasti kontrollissa myös Eurajoen kk. 
tietokoneistetut laittomat, "totta kai" tiedonhäirinnän laitteistot myös sielä. Eikä mitään pikkuvermeitä 
vaan NSA:n kovanrahan, NATO:n hyväksymät hirviökoneistoja suurella rahalla. Sitä kun meillä piisaa! 
 
Ai niin, olette tutustuneet minuun. Koska toimin Suomessa systemaattisessa ydinturvan 
soluttautumisosaston erikoisosaajatoiminnoissa. Tehtäväni on sisäministeriöltä, TEM:n IAEA:n ja tietysti 
palkattuna TVO:n erikoislähettiläänä lobaan rahasta ydinvoimateollisuutta. Muttei klassisesti, vaan 
toimimme soluttautujana saadaksemme selville ne maamme kytkökset, henkilöt ja vastaavat jotka 
peijooni vie tuottavat Suomeen ydinfaktaa! Varsinkin Japanissa nyt tuhoutuneet 25- 35 kpl savuavaa, 
räjähtelevää reaktoriaan ovat pientä enemmän ylityöllistäneet ydintuhoerikoisosastoja. Mutta Suomessa 
ei ole koskaan olut ongelmia manipuloida poliisivoimin lehdistöjä, TV:tä ja nettiliikenteitä. Homma pelaa 
ja punskuneeraa hektisesti, koska Suomeen on saatu tömäkästi rantautumaan ydindiktaturia.  
 
Viikolla 14.2011 saimme myös EU:ssa läpi ennennäkemättömän törkeät demokratianvastaiset 
miliisisotalakimme. 100 % tietoestot onkin tavoitteena. Että saadaan FIN- plutoniumpolttotalous. Niin, 
että mitenkä minä olen toiminut? Huippu salaista, mutta voin minä kysyjille pari esiin vetäistä. Olemme 
ujuttaneet mm. Turun sanomaan koemielin muuntamia "pyydystämisjuttujamme". Pankaa ajat mieleen 
3.3.2011 uitimme nimelläni disinformaatiotiedoston jossa puhuttiin "hämärään poliisityyliin" mm. 
chemtrailaamisista. Juu jutussa mainostimme SUPO:n perustamaa  feisbookin chemtrailaussivustoani! 
Mutta ei pahus purrut. Toki tatissa. Ei meillä rahasta kiinni ole olut korruptoidummassa maassamme 
tietty koskaan. Laukaisin osastoni ideoimana seuraavankin "jatkotäkyartikkelin" T.S. 27.4.2011. Tässä 
ui kuin edellisessäkin vuodatuksessamme. 
 
Julkaistaan näin malliksi asiaa, minkä tiedämme laajasti olevan totta! Pyrimme voimakkaalla 
"henkilöittämisellä" ajamaan ydinkriittiset ihmiset esiin. Ennen kaikkea pyritään luomaan artikkelien 
ympärille 100 % sensuroiduilla jatkokommenteillamme ilmanalan. Jossa yksittäisiä maamme 
vaarallisimmiksi tiedettyjä ydintotuuksia laukovia ihmisiä pyritään saattamaan esiin jos suinkin, 
kyseenalaisessa valossa. Emme edes yritä käsitellä itse todettavaa fakta- asiaa. Koska USA, IAEA 
auoisa käskyttäjämme painottaa, ettei "terroristien kanssa keskustella!" Vain ja ainoastaan 
disinformoimaan ja paineistamaan pelätympiä totuusvuotokanavia tukkoon. NSA, erityisesti IAEA:n 
taholta on levinnyt valtavasti huolestuneisuutta m i s t ä nämä yhä maassamme materiaaliaan onkivat 
ydinvastan aktivistit saavat 100 % faktansa kaivettua? Tehtävämme on löytää, pidättää, tuhota, 
hävittää, sanoo ilon Interpol! 
 
 Aivan k ä s i t t ä m ä t ö n t ä  miten ydinsisäpiiritiedot vuotaa Finlandiassa, kuiskii korviimme niinikää 
Interpoli! Ja niin, me täällä SUPO:n ydinturvaosastoissa olemme siirtyneet SLS:n tyyppisiin 
avoanarkiasolujen kansainvälisesti rahoitettuihin ydinalan pomminpaiskomisanarkismeihin. Kaikki 
ydinvastainen toiminta on tulemme alla. Niin BIO, tuulivoimalat, aurinkoenergiat. Kuin laittomasti 
vangitsemamme ja poliisiattaktein hiljaiseen pidätykseensä ruhjomamme kymmenet maamme 
ydinvastaisuuteen taipuvaiset. Ollaan muuten mitä konkreettisimmin sisällissodassa kansaamme 
vastaan! Puolustellen täällä SUPO- ydinturvaosastossamme korruptointirahojaan syytäviä 
ydinvaltiorikollisiamme viimeiseen mieheen. . .Öö. .ja USA:sa on tullut huolestuttavia tietoja, Arevan 
japanilainen kuulu sammumaton Pu-239 ei v a a n pysy, hups pannuissaan (5 USA reaktoria 
vaikeuksissa viikolla 14). Joten voi pian mennäkin viimeiseen mieheen. . .  Mutta pois huolet & murheet. 
Kyllä IAEA:n rahoituksin pidämme tarkoin huolta. Ettette saa ainakaan t i e t o a  kuka teidät säteilyteilii. 
Ystävänne, tai no . . . P.L. Vt. 
             ------------ 
 
T&T. Harri Junttila, 10:42 USA ja Japani suunnittelevat ydinjätteen loppusijoitusta Mongoliaan 
 
Yhdysvaltain, Japanin ja Mongolian viranomaiset neuvottelevat käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoituspaikan perustamisesta Mongoliaan. Tarkoitus on lisätä yhdysvaltalaisten ja japanilaisten 
ydinvoimalarakentajien kilpailukykyä. Rakentajiin kuuluvat General Electric, Toshiba ja Hitachi sekä 
joitakin yhteisyrityksiä. Yhtiöt yrittävät näin kampata venäläiset ydinvoimarakentajat, jotka tarjoavat 
ydinjätteen loppusijoitusta osana pakettia.  
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Lisäksi tarkoitus on myydä säilytystilaa maille, joilla on ydinvoimaa mutta ei ydinjätteen 
loppusijoituspaikkaa, kertoo japanilaislähteiden perusteella uutistoimisto Reuters. Japanin 
kauppaministeriön virkailijan mukaan keskusteluja on käyty, mutta projektia aletaan toteuttaa vasta, kun 
Mongolian kiinnostus hankkeeseen oikeasti selviää.  
 
Mongolia suunnittelee käynnistävänsä ensimmäisen ydinvoimala vuoteen 2020 mennessä 
hyödyntääkseen runsaita uraanivarantojaan, joten kiinnostusta varmasti riittää. Mongolian valtiollisen 
atomienergiayhtiön MonAtomin edustajan mukaan maa ei hätkähdä. 
 
*Juupa ju kun reaktoreissaan sammumattomat ja käsiin räjähtävät ydinjätteet alkaa kohota 
megaongelmaksi. Alkaa jenkitkin lastaamaan ydinsaastojaan köyhiin orjamaihin maapallon toiselle 
puolelle! Johan on USA:n ydinjätepelko noussut h u r j a k s i !  
                 ----------- 
 
Vuojoko Eurajoen SUPO:n karhuryhmän peitebunkkeri 
 
Juu t o k i  minäKIN olen ollut sisäministeriön töissä ja vuosikymmenet. Siksi SUPO näistä jutuistani 
pelihousunsa repeleekin. Kas kun m e i d ä n osasto toimii hypersalaisena laput silmillä ja kavereita EI 
NÄYTETÄ! Mutta hei n y t  näytetään ja ihan väreissä. Lienee tästäkin "avautumisestani" muutaman 
sisäministeriön kuumakuppamiliisi hehkua ottava. ;) 
 
Jaa niin Vuojoen kartano. Se siis on Eurajoen kunnan verotukiaisillaan TVO Posivakosortiolle ja 
SUPO:lle ostettu kymmenien miljoonien hukkareikä. Sen tehtävänä on olla pelkä PEITESYSTEEMI!!  
Todellisuudessa   k o k o alin kerros, pommeilta ja säteilyltä suojattuna on CCCP-styleen  miehitettynä 
SUPO ydinkarhuryhmäläisille ydinturvaosastoilla. Anne hÖlmlundin hevonhemmetin Y- 
teurastussakeilla. Ai mistäkö tiedän?) No koska olen siellä käynyt ja kovinkin tutustunut! Pojilla on 
muuten esimerkiksi kartanosta itäänpäin sellainen yli 2m korkea erikoisjodifiltterikin. Että säilyvät 
bunkkerissaan KUN TVO:lla taas Fugushimoi mijoonat säteilyyn tappaen. MUTTA SUPO siis 
säästetään ties mihin ydinalan himoamaan "rodunjalostukseen!" Kun menette kartanoalueen läpi jää 
tämä erikoisen näköinen vihertävä lautarimoitettu  laitteisto ajotien itäpuolelle ihan reunaan. No hei 
pitäähän sitä "attaktikohde" myötään näyttää. Eli Posivan omistama säteilyn erikoissuojafiltteri 
kuvattuna ja livenä. 
 
http://kuvaton.com/k/Y8Fs.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y8Fs.jpg[/img] 
                     -- 
TVO:n osasto. 
 
Ikinä koskaan on tällaistakaan kuvaa TVO:lta maailmalla nähty. Sisäministeriö tietty hyppää rypyt 
naamassaan raivosta. Koska "virallisesti" tällaisiakaan kuvia EI pitäisi edes olla olemassa. No s i k s i 
otin kuvan mahdollisimman isona. Eli tosiaan tässä TVO:n keskeisen ydinturvaosastoni kuva maailman 
ensi-illassa. Filmatisoinnissa mm. neteissä TVO:n palkoillisena terrorisoivan pahamaineisimman Anssi 
Hakasen johtamaa KA4 osaston insinööristöä ja lössiään. TVO:n niinikää pahamaineisimman 
ydinterrorisolujensa johtajistosta mainitsen mm. Leo Andreassen, jo työperäiseen säteilyyn 
edesmennyistä työtovereistani koko kulunvalvonnan ja tietokoneosastojenkin osaston pääjohtaja 
Markku Porkka yms.. Että sitten tunnette kun tulevat "pimiällä vastaan".) 
 
http://kuvaton.com/k/Y8F1.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y8F1.jpg[/img] 
                        -- 
Jopa mua k o s k a a n sensuroimaton Apachefoorumikin sai SUPO poliisit raivoihinsa tällä ylläolevalla 
materiaalillani: 
 LeX Server Admin Viestejä: 52794  
   Vs: oo V i d e o . . . .  
« Vastaus #903 : tänään kello 18:18:51 »Lainaus Lainaus käyttäjältä: Arto vol.2 - tänään kello 16:40:33 
TVO:n osato. 
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Nyt ensimmäisen kerran muokkaan sun viestiäs - koska kuvassa on (SUPO:n palkkaamia) 
yksityishenkilöitä kuvattuna, 
             ----- 
 
US- Blogin satoja 
 
12.5.2011 00:26 Juho Salo  
 Nää vaan paranee nää jutut. Nyt ollaan jännän äärellä. Wikipedia todistaa, että Vuojoen kartanolla ON 
Posivan toimitiloja. Itse siellä käyneenä ei pistänyt muu silmään kuin kakkostalon todella ylimitoitettu ja 
hieno hissi, mutta ei sillä muistaakseni mihinkään alakertaan päässyt. (Lukittu SPO:lle siis!) 
                                 -- 
12.5.2011 10:42 Arto Lauri  
 Kiitän Juha Saloa arvatenkin SUPO-poliisistoa lisää hätäännyttävistä asiakommenttilisistään. 
_________________________ 
 
Vuojoen k a i k k i kulut tosiaan maksatettiin kuntalaisilla ja huippasi kunnan konkurssirajoille. Itse 
tosiaan l u k u i s a t kerrat noissa SUPO:n tarkoin salatuissa Vuojoen alle kallioon louhituissa 
massiivisissa erityisbunkkereissa ja ydintuholta suojatuissa tiloissa pyörineenä tiedän a i v a n "liikaa 
sisäministeriön mielestä", mistä puhutaan. Mainittakoon, Vuojoen eräs keskeisimmistä toimenkuvista on 
olla 10km pitkän optisen kaukokäyttölinkin TVO- Vuojoki käyttökeskus. Vuojoen SUPO:n 
ydinkarhuryhmäläiset siis päättävät ydinkatastrofeissa tapetaanko TVO:n ydinvoimalaväki ja milloin 
sulkemalla sieltä mm. sähköisesti kaikki voimaloiden panssarilasiovet jne.  
 
Oleellista hommassa on myös miten Vuojoelta kauempaa voidaan myös KAAPATA kaikki TVO:n 
tietokoneistetut, muka suojatut ohjauslinjadatat tuosta vaan! Terroristeille innokkaasti siis 
herkkumahiksia tarjoo näin SUPO. Itse asiassa sieltä voidaan myös RÄJÄYTTÄÄ TVO:ssa jo 
VALMIIKSI ladattuja "eräitä" kriittisiä ydinvoimaloitten keskeisten laitteitten tuhopanostuksia. Tällaiset 
palvelee toki my ö s sotatilanteita, joissa näin NATO- ydinstandardein miinoitettulla ydinvoimalaitoksilla 
tapettaisiin miljoona- armeijoita ja muuta oksennuttavaa perusydinfaktaa. Tappaa tarvittaessa myös 
esim. kapinoivat valvomon väet ja muuta "makaaberitekoa! Ihan kivasti ydinteurastajien joystikeillä, jo 
Helsingistä asti tarvittaessa, mutta vuojokilinkityksiä käyttäen. No siitä myöhemmin t o k i kansalle 
ultrasalafaktaa! 
                              ----------- 
 
Ydinkriisikeskus TVO:lla 
 
Jaksan vaan hämmästellä miten valtavat määrät ydinvoimaloissa on päivänvaloa lainkaan 
kestämättömiä systeemejä ja toinen toistaan vähemmän tunnettuja laitteistoja ja tilojaan. Suuren 
yleisön onkin aika alkaa tehdä tuttavuuksia näihin vastenmielisyyksiin. Myös sellaisiin makaabereihin 
tehtäviinsä yhteiskuntamme valtavilla verorahatukiaisilla hassattuihin sisäministeriön ja IAEA:n vaatimin 
miljoonalaitteistoihin. Joista eivät normiuutisoinnit hiisku ei pukahtele. 
 
 No onneksemme nyt alkaa tietoa näistäkin vuotaa julkisuuteen. Kiitos alan huippuasiantuntijan käsiin 
kokoontuvien arkistointihelmien. Ketä ja mistä syystään milloinkin saattaa k o v a s t i k i n kiinnostaa 
miksi puoliso t eivät palaakaan ydinvoimaloistaan enää? Miksi ei edes kännykkä epätoivoiselle 
kyselevälle perheen säteilyorvoille aukea? Syynä ei olekaan patterin loppuminen. Vaan kuten 
parhaillaan mm. Japanissa säteilyyn surutta ydinvoimin tieten viranomaispakoin tapettavien 
uskomattoman härskit kestämättömyyksiensä kohtalot! Japanissa on jo tuhatmäärin säteilytilejään 
punaiselle paistettujen ihmisraunioitten meret.  
 
Mutta kukaan, ei tosiaan k u k a a n  maamme lehtilehtereillä vaivaudu selvittämään, miten 
ydinorjallistoa teilataan vasten tahtoaan. Korostan, etteivät kukaan meistä ydinorjakirjat hankkineista 
saanut tietää millaista kalmontyötään taustalla ja jalkojemme alla oikeasti valmisteltiin. Otan surusilmin 
vastaan Japanin ydintyötoverieni kohtalontaakat. Valvon öitäni miettien milloin ja miksei tämä valtion 
ydinrikollisuus saa loppuaan? Vaan yhä uusia ja uusia tavallisia peruskansalaisia paimennetaan 
ydinkuoleman töihin. Kylmänteräksinen sinertävän poliisin piippu ohimollaan. Voi tätä pahuuden aikaa. 
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Jossa ydinorpolasten tuhannet itkut vaiennetaan korruptoiduin tiedotusvälinein. Raatelevien 
kyltymättömän kuoleman poliisikoirien veren tahrimiin irvisuihin. 
 
http://kuvaton.com/k/Y8qE.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y8qE.jpg[/img] 
                    ------------- 
 
Täystuho 3kpl reaktorissa 
 
Facebook Jarno Jaskari 22. toukokuuta 2011 22:00   
 
https://www.facebook.com/notes/paula-vuorinen/fukushiman-uutisointiblokki-johtunee-tilanteen-
vakavuudesta-nyt-on-todella-aika-/10150262693970984 
Fukushiman uutisointiblokki johtunee tilanteen vakavuudesta - nyt on todella aika olla huolissaan! 
 
(Rihmasto-listalta poimittua) 
  
Viranomaiset ovat juuri varmistaneet täydellisen reaktorituhon Fukushiman voimalaitoksen 
ykkösreaktorissa. Tämä vahvistus muuttaa virallisestikin koko voimalaonnettomuuden tilannetta ja 
pahimman myönnetään nyt tapahtuneen. Sula ydinlaava valuu rikkoutuneesta reaktorista ympäristöön 
ja säteilee todella voimakkaasti. Tepco toteaa uusivansa suunnitelmiaan tilanteen hallitsemiseksi. 
  
MIT:n atomiasiantuntija Ron Ballinger kuvailee "täydellistä sulamista" tilanteena, jossa ydinpolttoaine 
sulaa kammion pohjalle: jos massaa ei saada jäähdytettyä, 
_________________________________ 
 
 sulavat teräs, polttoaine ja kammio. 
Lopputuote on siis eräänlaista radiokatiivista laavaa, josta kukaan ei tiedä mitä sille pitäisi tehdä. Tai 
mitä se voi tehdä. Nyt se tilanne on käsillä. Kaiken jäähdyttämiseen käytetyn  meriveden alla on iso 
köntti radioaktiivista laavaa, joka uhkaa sulattaa itsensä ulos vielä jäljellä olevista reaktorin rakenteista. 
On tapahtunut se, mikä viranomaisten ja TEPCOn mukaan ei voi tapahtua. 
  
Professori Christopher Busby European Radiation Risks-komiteasta vahvistaa, että tilanne on huonoa 
pahempi: säteilyä on kulkeutunut Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. - Käynnissä on jatkuva ydinreaktio. 
Samaa mieltä on johtava ydininsinööri Arnie Gundersen Fairewinds Associationista. - Kuvamateriaalin 
perusteella voitaneen päätellä, että eksoterminen räjähdys on tapahtunut. 
Huhtikuussa 2011 Saksan poliisi ja syyttäjäviranomaiset tekivät ratsian AREVAn toimistoihin. Kyseessä 
on epäily korruptiosta ydinvoimalakauppojen yhteydessä. AREVAn Intian Jatnanpuriin rakentaman 
voimalan yhteydessä on myös ilmennyt epäselvyyksiä. AREVA rakentaa Suomessa OL3-voimalaa.             
 
Lähteet ja lisätietoja 
 http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=122 
 
 
 
 

731. Jutusteluja. 
 
Sent: Wednesday, May 04, 2011 2:39 AM 
Subject: Kaksi allasta 
 
> Kun reaktorin molemmilla sivuilla on altaat (ainakin Fukushimassa  
> käsittääkseni), niin mihin sitä toista käytetään? Siirretäänkö sinne  
> tankoja vielä väliaikasemmassa mielessä? Jostain luin, että se toinen  
> allas (Fukushimassa) olisi työkaluja varten, mitä se sitten  
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> tarkoittaakaan. Voitko valaista kuviota? Laitoin siitä juuri maininnan  
> styrgeen lämpökamerakuvan oheen. 
 
*Joo siis altaita on kaksi myös TVO:lla. Molemmilla puolilla on ensisijaisesti poistttuja näkemällä 
tappavia säteileviä polttoainetankoja pohjallaan. 8-10m vettä päällä. Tuossa Asean  altaalla 
oikeammanpuolisessa oranssissa latauskoneessa on erilaisia uraanitankojen siirtelyyn tarkoitettuja 
kontaminoituvia  "tartunta päitä". Niitä pidetään varastoituna siinä voimalaa edestäpäin katsoen 
oikeanpuolisessa altaassa. Puolestaan vasemmalla on se vihreä Valmetin hiukan yksinkertaisempi 
"siirtokone polttoaineille". No joo periaatteessa hyvin samanlaisia koneita on siis kaksi. Niillä 
roikotellaan erilaista polttoainenippua eestaas. Milloin reaktoeiin ja milloin pois. Lisäksi polttoaineita 
siirrellään myös aktiivisimmat niin, etteivät ala Japanin tyyliin milloin mitenkin hetimiten 
fissioräjähtelemään kriittistä massaa muodostaen näissä telineissään. 
 
* Tartuntapäitä on erilaisia mm. eri asteisesti tuhoutuneita ja käsiin palaneitten uraanitankojen 
kikkailuihin. Altaita mittaillaan ja kontroloidaan myös toisinaan noilla kahdella koneella. Erityisesti kun 
voimalasa on sitten hyperagressoituneita pultteja ja muuta "työkalua" saastunut erilisissa 
onnettomuksissaan yms. täystuhoissaan. Niitäkin roikotetaan toki surutta nailonnaruilla venäläisissä 
läkkiämpäreissä nimenomaan oikeanpuoleisessa altaassa sen reunaan sutaistuihin kaidekiinityksiinsä. 
Hauskana yksityiskohtana muuten. Nuo mutaman metrin veden alla pidettävät säteilyeroosissaan 
ruostuilevat läkkiämpärit sisältävät siis näkemällä tappavaa radioaktiivista materiaalia usein niin paljon 
kun mies nostamaan kykeneee. Siis tuskin mitään kontrolia, eipä tietty. Olen usein seurannut miten 
jopa kymmenet sinkiämpärit roikkuvat rintarinnan päälekkäin, vinossa  ja miten vaan. Toisinaan 
ämpäreitä sisältöineen putoaa loiskuillen alas asti. 
 
* Toisinaan narut säteily ja vesivellonnat syö poikki jne. Mutta ehkä kuvaavinta oli seurata, kun pojat 
teki "onnenongintaansa". Eli JOS ja kun taas kerran huolimattomasti paperilapuilla merkattu v ä ä r ä  
ämpäri nostettiin ylös. Oli täyshälytys ja nostaja lähempänä kuolemaansa kuin saattoi arvatakkaan! 
Pitkin revisiokiireitä tällaista sattui tavan takaa. AINA koko Rh- hallillinen ydinorjia oli tietysti kuioleman 
kyydissä näissä. Mutta TVO:lla moisista ei luonnolliosesti paskoja välitetty! Lisäksi IAEA.n pellet videoi 
kaiken tämän nauruvideoonsa. Niitä kantosalkun kokoisia sinetöityujä kamerapaketteja oli pitkin hallia 
alati päälä. Mutta ei niden kuvista i k i n ä mitään tarkoitusta toki ollut. pääasia, että saivat ydinherat 
naureskella pitkin lattioita lieruvia näkemällä tappavia uraanitappajamateriaaleja livenä. Ja mikäs sen 
hauskempaa heille kun nähdä miten väärästä narusta nykäissyt saa säteilysairauskohtauksen livenä. 
Huolimmatton latauskoneen siirto kippaa kymmenen säteilytappamisannosta sinihekuisiin uraanieriin. 
Tai siivooja pölynimurillaan katkoo, tai vetää ämpärikasan näkemällä tappavaa plutoniumerää pitkin 
lattioita. Silpoaa kenties pari narua roiskien reunalta altaaseen. Pääasia, ettei asioista i k i n ä kerrottu 
tai raportoitu minnekään! Näin se vaan oli ja ON aina ollut. 
 
> Ionicatcher-mittaushan olisi hyvä toistaa vaikka sellaisenaan... jos  
> siis ei olisi muuta. Nyt kun se kerran on tehty, niin olkoon;  
> sitäpäaitsi pidän sitä itse kovimpana videonani, vaikka on aika vähän  
> katsottu ja vielä vähemmän keskustelua herättänyt. Betasoihtu-video on  
> klassikkojen klassikko, jos jostain saan palautetta ihmisiltä niin  
> siitä, niin huomiota tuolla videolla on tullut! 
 
*Klassikko in deed! 
 
> Hyvä myös esittää, että tältä se näyttäisi jos näkyisi. Paitsi että  
> Fukushimasta ei ole näkynyt punaista betasoihtua, vaan sinivihreä, mutta  
> toisaalta se on yleisempi väri revontulissakin. Täytyy vähän miettiä,  
> miten markkinoi punaiseksi lanseerattua ilmiöltä näinkin erivärisenä, ja voiko se esiinty näissä 
kaikissa väreissä. 
 
*Nimenomaan v o i ! Kyse on tehoeroista. Suoraan esteittä läpi ryskivät säteilyvuodot on astetta 
agressiivisempia. koska säteilysuojaukset on säteilyerosoituneet pois. Punainen on hapen O 13,3eV 
valenssielektronikynnyksen pinkistä. Sininen on astetta r a j u m m a n  eli typen N 14,4eV 
valenssielektronin ionisointitasosta.  
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> Sinisiä välähdyksiä nimitettiin (jenkki)uutisissa kriittisyyvälähydyksiksi,  
> mutta tuskin ne yli sadan metrin korkeuteen yltäisivät? Tsherenkovi ei  
> varmaan edes näy ilmassa, eikä neutronituotto niin suuri voi olla, että  
> tekisi näkyvän valon, eli ionisaatiovaloa havaitsivat. 
 
*Tsherenkov on valon nopeuden y l i t t ä m i s t ä  veden sisällä johtuva sinihohde säteilyssä.(Näin se 
vaan valon nopeuden ylitys sallitaan fyysikojen salaisissa tiedostoissa alinomaa muttailematta. Mutta 
omertansa mukaisesti  k u k a a n  ei tosiaan edes u s k a l l a  kysellä m i k s i valon nopeus onkin 
oikeassa elämässä arkista faktaa. Kuten vaikka alffaytimen "tunneloitumiset" yli valonnopeudella ja 
lisäksi puolella energiallaan lasketuista. Tai mustassa aukossa reunassaan y l i  valon nopeudella 
pyörivät imeytyvät planeetat. No ydionaloilla EI KYSELLÄ ja se siitä!))  Happi esiintyyy 
monokromaattisena pinkkinä punavalona. Myös vihreä johtuu muistaakseni hapen hiukan sisempien 
valenssielektronien säteilyionisaation ansiosta. Mutta sininen on tosiaan klassinen typen kaasun 
säteilyn irrottaman valenssielektronin sekundääristä valotuotosta. 
                  ----------- 
 
05.05.2011 
 
Arto hei. 
 
Tuossa kerroit, että olit nähnyt mm. Fugushima 3 räjähdyksessä oudon valkovalovanan. Laitoksen 
katon osasekunttia e n n e n romahtamiskuvassa näkynyt valkean vanansa välähdyksen. Se painoi 
voimalan kattoa e n s i n oudosti alas. Kunnes katon lävistäminen muutti tuhon suunnan ulospäin 
kilometriseksi taivaalle nousevaksi tulipatsaaksi. Ja se olisi näin ollen ollut USA:n lähettämä klassinen 
voimalan räjäyttänyt USA:n patriotohjus. Vastauksena sille, että Japanin keisari halusi iti USA:n 
kansainvälisistä dollarisidoskaupoista? Katsopa tätä koostevideota ja lisäkommentti. Koska vallan 
hulppealle videolle katsojia on naurettavan vähän. Materiaalia Ei selkeästi ole virallinen CIA taho siis 
hyväksynyt. Niin onko näissä kuvissa vilahtelevat ihan maan pinnassa olevat kohtiot samanlaisia mistä 
kerroit? 
  
Juu siniset valopallot maassa on kanssa kovin mielenkiintoisia. Vaikka toki "voisivat" olla esim. 
tektonisessa saumassaan murskaantuvan kallioperän synnyttämiä klassisempia pietsokidesähkövaloja. 
Minusta suoraan maan pinnassa puolestaan päivänvalossa valkeina liikkuvat ja valkeaa vanaakin 
jättävät e i  ole UFO:ja. Vaan paljon kömpelömpiä USA:n millitäryluomuksiksi sopivia. Kenties USA 
armyn jopa TVO:lla poliisien käyttämiä miehittämättömiä helikopterikiekkomaisia "satelliitteja". Siis 
sellaisia metriluokan kameravakoilun lentopelejä. Selvästi laitteistoilla reaaliaikaisesti tuhoja seuraillaan 
i h a n  vesien pinnassa. Tällaiset hitaahkot koneet siis ehtii paikalle v a i n sellaisen ohjaamana joka 
tuhon tiesi ennakkoon aiheuttamanaan tulevaksi! Tämä on erityisen tärkeää ja karmiva tieto esim. 
etenevässä tuhotsunamikuvissa. Ennen kaikkea. Miksi normaalisti tällaiset videot hakee miljoonia 
katsojia maailmalta. Nyt v a i n tuhatkunta!?  
http://www.youtube.com/watch?v=eaH6nyoB1M0#]UFO Sightings Japan 2011 
                -- 
Angelica Facebook vastaus aiheeseen: 
Toiseksi USA heti alkujaankin on pakoittanut Japanilaiset ydinvoima valtioksi ja electroniikka 
teollisuuden orja-työ alueeksi. Nyt viimeisien vuosien ajan on Japani halunnut saada USAn (edelleen 
sodasta asti miehittämät) maa-alueet takaisin ja saattaa loppumaan USA imperiallinen miehitys! 
Samoin USAn sotilaat ovat sikailleet Japanissa ja EIVÄT ole joutuneet syytteisiin näistä rikoksistaan!  
 
Japanin raha on yritetty viedä pakolla NWO alaiseksi ja sitoa Jeni siihen samoin pakoittaa Japani 
velkaantumaan jolloin IMF saisi Japanista otteen ja täten pakoittaa Japanin talous polville ja kansasta 
orjia kansainväliselle USA MAFIALLE !!!  USA ja NWO ei pitänyt tästä kehityksestä ja erään 
Japanilaisen Kenraalin mukaan iski USA Fukushiman 3reaktoriin Patriot ohjuksella samoin 1 reaktoriin 
ja 4 reaktoriin! Nämä reaktorit syttyivät muutama päivä ennen tsunamia ja maanjäristyksiä ydin fissioon 
ja paukkuivat jo 3 päivää täydessä fissiossa kun sitten Englannin laivaston sukellusvene ampui ydin 
torpeedon jolla saivat aikaiseksi tsunamin joka sammutti nämä ydin fissiot! 
               -------- 
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Paatunut 
 
Paatunut ei sanana ajassamme juuri kerro mitään ihmisille enää. Joskus ehkä, muttei ainakaan 
nykyajassamme. Katson US- blokissa Savolin esittämää japanilaisvideota. Klik, klik, klik ja sitä rataa. 
Geigeri heittelee karua piikkilankaa siitä miten Japanissa jopa satakertaistuneet taustasäteilyt 
dokumentoituu videorainaan. Nuori japanilaiskaveri oli pelästyneen oloinen ympäristöstään ja syystä. 
Kun Fugushiman 30km turvaraja osoittautui 60km laajemmaksi. Hyppäsi hän säästämättä vaivojaan 
autoonsa. Muovipussitti geigerinsä ja GBS paikantimensa. Videoi sadoille miljoonille kansalaisilleen 
tihkusateisessa plutoniumia tarjoavissa tyhjentyvissä teissä miten o i k e a  maailma on säteilyn takia 
kuolettavaksi muuttunut hälypunaiselle. Yhdenkään kansalaisen säteilysuojelun STUK:ien ja vastaavien 
korruptiohallinnon mittaukset eivät osoittaudu luotettaviksi enää. Päinvastoin. Ja tämä rohkea kaveripari 
sen uskaltaa myös kansansa eduksi osoittaa. Hienoa työtä! Varmaan miljoonat kiittävät tällaisia 
pioneeriuskalikkoja asiallisista dokumentaatioistaan ja varotuksistaan miten säteily t o d e l l a  leviää? 
 
39, 2, 3, 2, 9, 3 21, 4kpl. . . Mistä näissä luvuissa on kyse? Niin siitä määrästä montako lukukertaa 
fisrstcussess on pioneerityöllään tavoittanut mittausvideoilleen: 
http://www.youtube.com/watch?v=T826engSSts&feature=related 
 
Kun lapsi koskettaa polttavaa levyä, hän vetää kätensä nopeasti pois. Oppii kerrasta pelkäämään 
elämänsä vaarantavia asioita. Mutta kun lapsesta tulee aikuinen. Hän seuraa mitä 
ydinturvaviranomaiset kertoo. Kun täysin sairaan systeemin korruptoitu ydinhallinto kertoo, ettei säteilyä 
pääse 4kpl kiinailmiöivistä reaktoreista. Tämä aikuinen sumentaa. Ei kun "paaduttaa" sydämensä. Hän 
ei edes h a l u a lukea ja nähdä mitä ympärillään tapahtuu! Hän luottaa henkensä täysin sokeasti 
poliisivastuuviranomaisille, eikä edes halua luottaa omiin silmiinsä ja havaintoihinsa. Kun massoja 
myrkytetään valtavilla miljardeja maksavilla ydinturvasta vastaavien viranomaisten lennostoilla. Hänelle 
loiskasvatetaan tietokanavistoin Kataisen huolet omimpaan. Miten saadaan "Portugalipakettien" 
nimissä rahat riittämään säteilyn alas lentokonearmeijoin myrkyttämisiin. Tällaisessa paatuneessa 
tilassaan olevat miljoonat e i v ä t  käännä päätään edes taivaalle. Koska viranomaiset sanovat hänelle, 
ettei siellä levittäytyvät loputtomat, päivittäiset chemtrailaustonnistot kuulu kansalaisen tietoon!" 
 
Mikä tässä paatuneessa sairaassa ajassamme sitten on niin pahasti pielessä. Että miljardeja 
kansalaisia ei jaksa edes tutkimaan mikä heidät ydinsaastepilvien alle tappaa? Tuhansia vuosia 
ihmiskuntaa on varoteltu. Ennustettu, että kun aika on täysi. Ihmiskunta paaduttaa mielensä pahuuden 
tulla. Hyväksyy tehdä miljardeilleen mitä kapea ydinvallaseliitti vaan sattuu rahanhimossaan 
haluamaan. Ajan lapsena minun pitää hämmästyneenä seurata kaikkea tätä ymmärtämättä. Ihmiskunta 
tekee järkensä menettäneenä paatumuksellaan ydinitsemurhaa. Eikä ajan virrassamme ole sellaista 
järkeä, ei tunnon, uskon paloa, joka tämän tulevan turmanaallon estäisi. 
                 -------- 
 
Apachefoorumi 6.5.2011 
 
Ydinvoiman hyötysuhde luonnollisesti silkka vitsi! 
 
Voidaan t o k i tähän ydinvoiman ASEA-atomin TVO:n OL-1 ja OL-2 laitoksilleen antaman 25 % 
hyötysuhdefaktaan alkaa ympätä muitakin huolimattomuuksissasi poistamiasi kokonaisuuksia: 
 
A/ ASEA yms. reaktorit toki EI käy tauotta vaan makaavat rikki, revisiossa tai Japanilaisfissiopommien 
reikinä paukkuen. Maailman ydinvoimaloitten käyttöaste on luokkaa 76 %. Se kertaa 25 % = 19 %. . . 
 
B/ Maailman reaktoreista lisäksi on 95 % makeavesiteurastavia jäähdytystorneja. Siitä mulkeroita 
vermeitä. Että ydinvoimalat menettävät siinÄKIN -5 % systemaattisesti. 19 % - 5 % = luokkaa 15 % 
 
C/ No ydinvoimaloille IAEA määrittelee 1970- luvun Harrisburgin jälkeen t i u k a n  ja ehdottoman 
vaateen. IAEA vaatimus, korostan AINA kun esim. 1 000MW reaktori ruhjotaan sähköverkkoon. Sen 
rinnalla TUHLATAAN - 10 % vesisähkösäätöhätävoimavarat! Tai laitosta EI sallita ensinkään verkkoon. 
Syy on selkeä. Kun ydinvoimala rojahtaa varoittamatta jälleen kerran alas. Sen pitää saada 30 



1319 
 

sekunnissa, (tai kiinailmiösulaa), 10 % jälkijäähdytystehot sammutuspumppuihin. Japanista 
huomasimme miten käy kun sitä EI saada! 6kpl reaktoria sulana, palaillen käsiin silkoista 
jälkilämmöistään. Joten med börjares, ei niinkään "turha turvavaade". No OL- 3 luokan voimala siis 
totaalituhoaa 160MW Imatran sähköt alinomaa. Koska tätä "hätäsähköä" ei saa starttiin 30 sekunnissa 
pitää tuhlata se käyttövalmiina pyörien ja se menetetään ydinvoimassa a i n a. Tästä kertaava laki 
tunnetaan 1970- luvun USA:n presidentin antamana salaisena Jimmy Carter lakina. IAEA vaatii 
määräyksen noudattamista. Lasketaan reaktorien käyttöhyötysuhteet, 15 % - 10 % = 5 %. 
 
D/ Meiltä totaalisesti toki vielä puuttuu mm. ydinvoimalan itsensä massiiviset rakentamisenergiatehot, 
purkausenergiat, Onkalointien jäte-energiahäviöt, kaivu, tuuletus, pumppaamiset, kuljetukset. Lisää 
uraanikaivosten kuluttamat suunnattomat salatut fossiilidieseliensä, kiviräjäyttelyjeneregiat, höyrykäytöt, 
kaivoskalustojen, murskainten tehohäviöt. Uraanin rikastamiseen tarvittavat 55kg 93% uraanijalostetta 
vaatii/ 1 vuosi tuottamaan tarvittavat 3 000MW tehot. Niiden (3000MW) varatehot ja yhtä suurt 
hätätehot kolminkertaisena pyörimässä valmiina niinikään yms. . . 
 
Itse asiassa päästessämme 5 % hyötysuhteeseen ydinvoimalla olemme alittaneet JO 1800- luvun 
höyryrautatiekoneittenkin teollisuuden maailman heikoimmat kokonaishyötysuhteet heittämällä. 
Jatkanko vai alkaako SUPO- pellejen housunetumukset kylmässä alan ammattitotuudessa eltaantua?. . 
                    ------- 
 
US- Blogivastaus edelliseen 
 
"Mitä merkitystä on voimalaitoksen hyötysuhteella?  
 
6.5.2011 17:58 Juhani Putkinen Varkaus Kokoomus Kotisivuni: 
http://personal.inet.fi/koti/juhani.putkinen/  
 
Ydinvoima, energiantuotanto. Kysyin otsikossa hyötysuhteen merkitystä ja vastaan saman tien, ettei 
hyötysuhteella ole käytännössä juurikaan merkitystä. Voimalaitoksen tarkoituksena on tuottaa sähköä 
mahdollisimman pienin kukonaistuotantokustannuksin. ."  
 
*Tämä kokoomuksen kruunaamaton tumpelo alkoi kirjuutella hätäänsä niin massiivisia virheitä, järvittäin 
valheitaan, ettei juuri kelpaa edes kopioitavaksi. Mut hei johan huvitti kun j o p a  näin amatöörimäinen 
poliittinen ostettu tusina broileri sekoaa näin tajuttuaan. Että ydinalansa on enemmän kuin tiensä 
päässä ja menneisyyden osaamattomuuksiensa harhassa. Mielenkiintoista jutuissaan on, että 
kerrotaan miten Venäjän energiantuontiin EI voi luottaa? Outoa tässä on tietysti se, että koko Euroopan 
k a i k k i uraanipolttoaineet tuotetaan Venäjältä Putinin peukalon alta. No koskas ydinlobbareita t o t u 
u s olisikaan kelvannut.) 
 
* On se vaan hauska huomata miten v. 2008 alkaen energianegatiiviseksi muuttunut 
ydinvoimatehtailijat tekee Fugushimojaan katsellen kaikkensa peittääkseen totuuksia rajattomista 
mokaamisistaan. Vai ei hyötysuhteilla olisi merkitystä juippien mielestä? Sanoo kaverimme jolla oli vain 
hetki aiemmin suunnaton huoli siitä kun tuulivoiman vuosipysyvyydet tuppaa jäämään "vain" 
kahdenpuolen 50 %. Mutta kun sai selvyyteen, että ydinvoima ei pääse edes höyryjunan 
kymmenesosaansa 5 prosenttiin. Muuttui tältä lobbylta äänijänteet kilahdellen kellossaan. Valehtelu toki 
polittiselta broilerilta tuntuu tulevan rutiinilla läpi. . . Tai ei sentään ihan rutiinilla.) Minun kommenttejaan 
blogissaan ei Putkonen häviölle tutusti kanssani jäätyään sietänyt julkaista. Taitaa enteillä 
murskatappioitaan ydinalalleen yleisemminkin ja hyvä siltaosin. 
 
 
 
 

732. SENSAATIO kuvia ydinrealismista. 
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Ydinvoiman olemuksiin kuuluu aika liuta fysiologisia tapahtumia. Joita EI ole edes haluttu antaa 
julkisuuteen. Nyt hyvän ystäväni Styrgen koosteita joitain sellaisista erityispiirteistä. Jotka saatiin 
julkisuuteen n i m e n o m a a n  Fugushiman makaaberista ainoalaatuisesta demomaailmasta.  
 
A/ Ydinteollisuus mm. Posiva väittää loppusijoittavansa ydinjätteet ikuisiin Onkaloluoliinsa. Asia on jo 
alun alkaen täysin fiktiivinen juttu. Koska uraani ja esim. sen hajoamissarjat muuttuvat uskomattoman 
nopeasti silkaksi kaasuksi. Jota EI kaasumaisena tietysti voida loppusijoittaa, saati säilöä edes 
teoriassa! STUK ja Posivat näinollen valehtelee tieten!  
 
Todellisuudessa ydinvoimaloissa oleelliset ja kiinteät savupiiput puhalluttavat säteilyeroosion 
mekanismeissaaan kaasuuntuvat kiintometallit taivaan tuuliin. Asia on klassinen TABU, koska mitään 
materiaalia tapahtumista ei olla kyetty dokumentoiden esittämään. Vaikka esimerkiksi uraanin 
hajoamissarjan radium tonnista katoaa kaasuina uskomattoman nopeasti 50% T½ puoliintumissajallaan 
pois ilmaan 1 760vuodessa. Ilmiötä pidetään äärimmäisen tarkoin salassa, koska illuusiota halutaan 
suojata. Nyt kuitenkin tämä on voitu j o p a  videoida! Katsokaa ja hämmästykää miten kaiken lisäksi 
nopeassa temmossa kiinteät uraanitankot kuplii veden alta ilmakehäämme kanavasäteilykaasun 
plasmoina ja muina kaasun muotoina mm. jalokaasuina surutta hengitysilmaamme. Edes minä en ole 
moisia demolaajuuksia TVO:n tarkoin salatuilla altailla päässyt n ä i n selkeästi demottuna näkemään: 
 
[url=http://www.youtube.com/watch?v=QVqfPCsl2AA#]NEW video Spent Fuel Pool of reactor 4 Unit 4 
at Fukushima Daiichi 8 May 2011[/url] 
 
Vesan Fugushiman sivustolle tästä: 
[url=http://www.styrge.com/Ydinvoima.html]http://www.styrge.com/Ydinvoima.html[/url] 
                ------------ 
 
B/ Beetasoihtu 
 
Tämä beetasoihtuasia on pysynyt varsin sitkeästi esillä kansan halutessa niin. Me kykenimmekin sekä 
valokuvaamaan, että videoimaan eritasoisia kiistattomia beetasoihtukuvauksia käyvistä esim. Styrge 
Yotube Loviisan klassikkovideoinnein laitoksista. Mutta tässäkin Fugushima on ojentanut auttavan ja 
täysin sensaatiomaisen mahdollisuuden tutkia tätä säteilyionisaatiokaasujen beettasoihtuamishuntua 
aivan uusin välinein. Nyt beetasoihtu kun näkyy sähkökatkoksissaan pimenneillä ydinvoimalaraunioilla 
myös i l m a n jatkuvaa valohäirintää, ennen kaikkea livenä. Katsokaa mitä osaava Styrge viimein 
kykeni aiheesta esiin kaivamaan. Kertakankiaan henkeä haukkovan hyviä l i v e - esityksiä siitä miten 
konkreettisen hyvin ja tasokkaasti etsivä löysi. Fugushiman webkameran päivän klassisempaa 
beetasoihtupinkkihuntua: 
 
[url=http://kuvaton.com/k/Y8Zm.jpg]http://kuvaton.com/k/Y8Zm.jpg[/url] 
[img]http://kuvaton.com/k/Y8Zm.jpg[/img] 
                     ----- 
 
Mutta kun webkameran nimenomaan yölliset kuvat pannaan pötköön. Niin aletaan tuottaa t o d e l l a  
vahvaa dataa siitä miten nyt tässä tapauksessa klassista heikompaa neutronivuon pinkkiäkin tykinpää 
ja suurienergisempää s u o r a a n  ilman valohäirintää silmiin näkyvää hapen vihreää ja jopa järeintä 
sinistä beetasoihtujen monokromaattista virittymisvaloenergiaa voidaan ongelmitta nähdä. Suuri 
hatunnosto asian esille onkineelle Styrgelle tästä datastaan todellakin! 
 
[url=http://kuvaton.com/k/Y8Z9.jpg]http://kuvaton.com/k/Y8Z9.jpg[/url] 
[img]http://kuvaton.com/k/Y8Z9.jpg[/img] 
              ---------- 
 
Taskiset [b][color=brown]ulostuu! 
 
US- blogiissa H.S:n ja mm. T.M:n tiedelehtitoimittaja Hannu Taskinenkin yhtäkkiä jättää blogejaan ovet 
vihasta paukkuen. 
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"On mennyt semmoiseksi "kylmäfuusioksi" tämäkin foorumi, että hyvästit!" 11.5.2011 08:11 Hannu 
Tanskanen Kotimaa. . 
Ai "taskuparkki" Taskinen lähtee. . .Kuka piittaa?)) 
 
Ei vainenes syiksi haukkumasi kylmäfuusiot yms. Fugushimafaktavuodot, näyttää olevan nyt ydinalan 
rikollisilleen sen verta "kylmät" palat purtavaksi ydinsekohankkeistajille. Että alkaa selkeästi IAEA:n 
ydinvoitelurahastonne vajota, ja hei. . h y v ä  niin! 
____________________________________ 
 
Voi vaan muuten h ä m m ä s t e l l ä  miten tämän Taskisten ovien paiskomisten aikaan kuulin YLE 
aamuradiosta 11.5.2011 "Saksa alkaa romuttaa ydinvoimalaitoksiaan lopullisesti. Jo n y t alas ajettujen 
7kpl ydinreaktoriensa lisäksi maa alkaa eliminoimaan haitoistaan myös seuraavaa 11kpl reaktoriensa 
erää nopennetulla aikataulullaan 2021 mennessä!" 
 
Uskokaas muuten huviksenne Taskinen etunenässä t i e t ä ä , että globaalisti maailmalla ydinalan 
selkäranka on JO katkaistuna! Saksa on sen verta raju EU:n esimerkki, ettei muilla jakoa väittää 
muutosta kuin lukotetuksi ja lopulliseksi. Rahapiirit vetävät tukiaan aivan herttisessä paniikissa 2008 
eteenpäin energianegatiiviseksi muuttuneelta ydinsekoilusektoriltaan! Mutta kuka e d e s  ihmettelee, 
että parhaillaankin käsiin romuttuvat ylikriittiset, palavat ja räjähtelevät 50 ja yli reaktorit johtaa 
tällaiseen.  
 
ELI TASKISET ON VAAN ROTTIA JOTKA JÄTTÄÄ UPPOAVAN YDINLAIVANSA!)) 
_________________________________________________________________ 
              ------ 
 
Rikkiplasmalampuista 
 
Kun ydinvoimala Fugushimassa sammuivat beetasoihtuamisen peittelyyn suunnitellut IAEA:n 
lakisääteiset kustomoidut rikkiplasmalamput ulkoa. Tuskin ydinturvaviranomaisilla olisikaan ollut aikaa 
varmentaa niitä uudelleen ekana? 
 
EIKÖ MITÄ! Itse asiassa hengenvaarallisesti sähkölinjojen tuonti paikan päälle mahdollisti JUURI ja 
vain noiden plasmalamppujen sytyttelyt! IAEA:n prioriteetti oli ja on yhä noille A 1- luokka ohi jopa 
fissiopommivaaran! . . Esimerkiksi reaktorien jäähdytyspumpuille yms. EI noista vedetyistä sähköä 
sopinut kuulema ottaa. Koska beetasoihtujen pimityksen lamput olivat kaikkein tärkeintä 
toimintakohdetta sanoi IAEA! Mutta niin sitten tapahtuivat edelleen jatkuvat fissiopommiräjähdykset 
rikkoen uudelleen ympäristöstään kaiken ja päästiin kiinni erääseen tiukimmin varjeltuun 
ydinvoimaloitten salaisuuskirjoon. ´ 
 
Ehkä itse "Luontoäiti" halusikin paljastaa ydinalan rujoimmat kasvot ja  salaisuudet kaikkien kiistatta 
näin nähtäville? Yhtä kaikki äärimmäisen sensaatiomaista materiaalia Styrge- filmiltä niin 
beetasoihtukuvin. Kuin ennen kaikkea myös uraanimetallien s u o r a s t i  konkretisoiduista 
kaasuntuotannon kuplinnoista. Oli jopa minulle yllätys, että tällainen kanavasäteilykaasujen, 
neutronivoiden ja röntgenien suoraan kuplintaan johtavaa kuvaa pääsi ohi tiukkaa tiukempien 
sensurointien. En todellakaan ymmärrä miksi? Jossei sitten ydinala jo tajua pelinsä menetetyn 
muutenkin lopullisesti. Ehkä sensorit vaan retkahti loputtomassa työtaakassaan tajuamatta m i t ä 
kuvassa ammattilaissilmin tapahtuu? 
              ------- 
 
Kaasun purkua Tshernon "ikisarkofagista" 
 
Kun TVO Posiva puhuvat pokkana loppusijoittavansa ydinjätteet ikionkaloonsa. Varsin vähän puhutaan 
siitä faktasta, että ydinjäte laajenee kaasuksi hetkessä. Pullahtaa missään pysymättömäksi suoraan 
hengitysilmaamme pumppautuvana säteilyeroosion kaasuina, kanavasäteilyinä hetkessä. Asia on 
TABU. Mutta kun katsoo vaikka niin ikään ikisäteilyhautaa, jonka EU on suurella rahalla tekemässä 
täytyy enemmän kuin ihmetellä miksi kiinailmiöön sulanut plutoniuminen uraani pitää varta vasten 
tuulettaa ilmankehäämme tauotta? Sairasta, ydinalan hulluutta, IAEA:n silmitön halu tappaa miljoonia. 
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Vai niin, samasta syystä miksi Posivankin Onkalossa on maailman suurin säteilyä ulos tuhansilla 
kilowateilla pumppaava 460m ja 6m halkaisijaiset savupiiput. Koostekuva tästä hämmästeltäviksenne: 
 
http://kuvaton.com/k/Y8PC.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y8PC.jpg[/img] 
                 ------- 
 
Epätoivoisinta. 
 
Mitä tekee IAEA kun ydinvoimaloittensa energiapositiivinen uraani loppuu kun seinään 2008? Niin 
tietysti panevat poliisit, korruptiopoliitikkonsa maailmalla valehtelemaan ja peittelemään kaikki 
ongelmat. Mutta mitä tehdään kun satojen miljardien hyötöreaktorit epäonnistuu 50v yrittämisellä. Entä 
kun fuusioreaktoreihin pannut sadat ja sadat miljardit tuottavat silkkaa sutta ja sekundaa? No kuten 
näemme, päätetään yhdistää kaksi mokaa kolmanneksi h y p e r  mokaksi! Näin ydinalalla on a i n a  
totuttu toimimaan. Katso ja kauhistu. Miettien asiaa pieteetillä. Kyllä tällaisten jo syntyjään 
hirviölaitteistojen kehittelijät eivät ajattele tekojensa seurauksia lainkaan!: 
 
http://kuvaton.com/k/Y8Po.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y8Po.jpg[/img] 
                    -------- 
 
Fasebook satoa 13.05.2011. 
 
J. P. 
Ykkönen täysin sulanut. Tietääkö kukaan, oliko ykkönen MOX polttoaineella toimiva? 
           -- 
MOX-tappajaa on tunnustettu olevan 3- reaktorissa. Myös 2- reaktorissa.. .Todellisuudessa tuota Pu-
239 plutoniumpolttoainetta olisi nyt parhaillaan e n s i m m ä i s e s s ä revisiossaan sadoissa maailman 
reaktoreissa! 
         -- 
Anu Lindroos ?:///// 
          -- 
Kyllä vaan! Saksan 7 reaktoria ryskittiin h e t i  alas kun polttoaineen sammumattomuus tajuttiin. 
Samoin USA:ssa on raportoitu a i n a k i n 5 reaktorin suurongelmia ja vuotoja mm. Ontariojärvessä 
peräti 2kpl. Kyse onm Ranskan Arevan kauppaamasta kolmen räjähtäneen HYÖTÖreaktorin 
käyttämättömistä suurista Pu-239 polttoainevienneistä ja START ydinsulkusopimusten 
plutoniumpommijätteitten ajosta surutta ja piittaamatta käyttöön siihen sopimattomiin vanhoihin 
reaktoreihin.. Koska uraani loppui 2008 energianegatiivisuuttaan. Kun 0,4% minimimalmin 
kannattavuusrajat alitettiin. Tästä olen vuosia kertonut. Ja SUPO:n saanut silmilleni aiheesta Jo vuosia. 
             ----------- 
 
Ydinkuolema-aineita kotikonstein 
 
Norsk Hydro yhtiönä tuli tunnetuksi toimistaan 1940-luvuilla. Siellä tehtiin valtavat määrät teollisesti 
maailman silloin himoamaa suuria määriä energiaa vaativaa radioaktiivista raskasvettä Eurooppaan. No 
yksi yksityiskohta asiassa oli, ettei itse laitteiston perusperiaatetta olla julkistettu, saati kerrottu 
kansantajuisesti. Voimme kysyä miksei? 
 
Elektrolyysillä metallilevyillä (happoteräs, hiilitanko), saadaan vesi hajoamaan hapeksi ja vedyksi. 
Aluksi kaikki menee kuten pitääkin. Vesi hajoaa ja kuplii tuottaen palavaa vetykaasuaan ongelmitta. 
Mutta, mutta kun vesi alkaa näin vähentyä alkaa ongelmia kasaantua. Tapahtuu jotain sellaista, johon 
normaalisti koulutuksessa opittava standardinen STUK fysiikka ei anna selitystä. Elektrolyysi alkaa 
heikentyä ja liki sammua vaikka sähkön jännitettä ja virtaa kasvatettaisiin paljonkin. Miksi näin tapahtuu 
on tarkoin salattua. 
 
Kun solujen DNA- näytteitä preparoimaan. Syötetään eri painoiset DNA palat hyytelögeeliin, jossa on 
päissään kaksi elektrodia ja tasasähköä. Mitä raskaampi pala sitä hitaammin sähkökenttä sen 
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hyytelössä kuljettaa. Tähän analyysin idea perustuu. Nyt alamme saada selville mitä vedelle tapahtuu. 
Normaalissa vedessä on todellisuudessa osa veden vedystä saanut vetynsä tilalle säteilyn neutroneja 
2,2MeV sieppausenergiallaan. Muodostaen deuteriumvettä. D- vesi tunnetaan kansanomaisemmin 
raskasvetenä. Osa on saanut usean neutronisäteilyn osumaa ja näin muodistunut entistä 
radioaktiivisempi vesi tunnetaan "superraskasvetenä". Jonka rakenneaineina on kahden neutronin ja 
protonin muodostama tritium T. 
 
Tämä elektrolyysistä jäljelle jäävä jäännösvesi sisältää neutronikylläistä radioaktiivista, epävakaana 
säteilevää ja tappavaa vettä. Säteilymittari huutaa siinä punaisella. Juuri tällaiset prosessit tuottavat 
parhaillaan Fugushimassa räjähtäviä kriittisen massan mm. tritiumpommiräjähdyksiään palavissa 
reaktorien sisustoissaan. Siksi vettä koetetaan epätoivoisesti säteilyenergiataltioitumineen siellä vaihtaa 
ennen räjähtämistilaansa. Tämmöinen vesi on bioaktiivimyrkkyä, muutenkin tappavan vaarallista. Sillä 
saadaan mm. luonnosta suoraan saatavan vain 0,71 % uraanimalmit fissioimaan ongelmitta, (CANDU)! 
Koska neutronien ylijäämä on vedessä niin raju, että auttaa halkaisemaan uraaniatomeja. Kuvitelkaa, 
normaalista juomavedestä voidaan tuottaa tappavaa radioaktiivista ainetta arkisin kotikonstein 
autotalleissa ken vaan haluaa ja osaa! Ei todellakaan ihme miksi asiasta tarkoin vaietaan.  
               -------- 
 
Mainonnalle hatunnosto! 
 
Harvoin, tai siis koskaan en ole nähnyt näin asiallista mainosta. M.T. 16.05.2011. Mainostekstistä 
suoraan: "Katso  sitä ja kysy itseltäsi: "Miksi se näyttää silti tuoreelta?" Monissa maissa lihan säilyvyyttä 
pidennetään säteilyttämällä sitä. Säteilytys tappaa lihassa olevia mikro- organismeja. Tämähän 
kuulostaa ihan järkevältä. Paitsi että lihantuottajan tai teurastajan ei tarvitse olla niin huolissaan 
hygieniasta, jos säteilytys kumminkin lopulta tappaa pöpöt. Ja säteilytys ei ole kovin hyvä valikoimaan 
uhrejaan, . . siinä saavat siipeensä samalla lihan vitamiinit, entsyymit, aminohapot ja muut ihmiselle 
tärkeät rakennusaineet. 
 
Liha ikäänkuin itsekin kuolee, vaikka näyttää tuoreelta, Nykyajan balsamointia. Sanomattakin lienee 
selvää, ettei Suomessa, eikä koko EU:n alueella lihan säteilytystä suvaita, mutta monissa maissa 
säteilytys on laillista ja jopa melko yleistä. Merten takaisten lihatuottajien toimia on meidän näin kaukaa 
hankala valvoa. Lautasella säteilytystä on lähes mahdotonta havaita, ainoa mikä sen huomaa, on oma 
elimistömme." Aika hurjaa tekstiä ollakseen ydinalan aiemmin hyväksyneen Atrian sydäntäsärkevää 
materiaalia. 
 
Ai niin aiheeseen liittyvä lisätieto. Suomessa. Mm. ydinvoimastaan kuuluisassa Raumassa ja nyt myös 
Eurajoella yms. paikkakunnissa on alkanut muodostua edellisestä paljon kertova ongelma. 
Hautausmaiden tilat alkavat olla täynä. No miksikö? No kas kun taustasäteilyn kymmenkertaistumiset ja 
ydinvoiman vaikutukset väestöön muutenkin muuttavat ihmiskalmot lahoamattomiksi! Kun vanhoja 
hautoja nykyään aukotaan TVO:n säteilytysalueilla. On vastassa mullan tilalla säteilystä balsamoituja 
magaabereja muumioita! Ratkaisua haetaan epätoivoisesti mm. alottamalla ihmisten hätäiset 
polttohautaamiset. Koska kun ihmiset ei enää lahoa niin. . . 
                 -- 
Neutroniaseista. 
 
Mitä tästä kuvasta osaisi enää edes kertoa? Pirullista, tarkoin harkittua. Ainoa asiakokonaisuus jossa 
ydinteollisuus on osoittanut käsittämätöntä nerokkuutta. On tietty sen ylittämätön kyky tehdä paholaisen 
asianajajana ydintehtailustaan massamurhalaitteita sitä käyttävälle maailmalle. Katso ja hämmästy: 
 
http://kuvaton.com/k/YTXk.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YTXk.jpg[/img] 
                -- 
Apachefoorumissa 2011.05 rupesi eräs kaveri juttuni innostamana alleviivaamaan, että hänkin oli 
saanut tietoonsa miten USA armeija oli tosiaanKIn alkanut kokeilla mm. Arabimaissa tällaista 
plutoniumtankoasettaan.  
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Juttu kun tuli näinmuodoin alleviivattua ja julki niin SUPO panniikkiin ja bannasi meikäläisen! Koska olin 
kuulema paljastanut asioita, joista e i  saisi julkisesti keskustella maassamme! Miettikääs tästä miksi 
toimivat näin? 
                 
Karski Neandertaali  Ääntään etsimässä  
 
 Vs: ***Vesi on KAIKKI!  
« Vastaus #778 : Ti 17.05.2011 22:02:17 »Muistaakseni jenkit testasivat viimeisimmässä persianlahden 
sodassa, sotalaivaan sovitettavaa plutonium-tangostoa, jolla voi luoda vihollisen kaupunkeja tuhoavan 
neutorisoihdun...   Toistaiseksi tuhonneet pelkkiä sotilastukikohtia ja pikkukyliä välttääkseen liikaa 
mediahuomiota.   
                       -------------- 
 
Alati hämmentävämpää tietoa! 
 
T&T.Tiede Mikko Piiroinen, 19.05.2011.klo10:48 Ihmishenkiä pelastava havainto? Japanin maanjäristys 
vaikutti ilmakehään 3 päivää etukäteen 
 
Japania 11. maaliskuuta ravistelleen tuhoisan maanjäristyksen keskuksen yläpuolella elektronien 
määrä ionosfäärissä kasvoi huomattavasti päiviä ennen järistystä, kertoo Technology Review. Nasan 
tutkijoiden mukaan elektronien määrä saavutti huipun kolme päivää ennen järistystä. Uudet havainnot 
saattavat parantaa huomattavasti nykyisiä varoitusjärjestelmiä, jotka pystyvät havaitsemaan 
maanjäristykset vain joitakin minuutteja etukäteen. Muutama minuuttikin saattaa pelastaa kuitenkin 
ihmishenkiä.  
 
Elektronimäärän lisäksi satelliitit havaitsivat myös infrapunasäteilyn huomattavaa kasvua 
järistyskeskuksen yllä tunteja ennen järistystä. 11. maaliskuuta 2011. Japanin maanjäristys ja sitä 
seurannut tsunami olivat maan historian tuhoisin luonnonkatastrofi. Japanin katastrofi päivä päivältä. 
Tutkijat arvelevat, että valtava paine järistyskeskuksessa päästää ilmaan suuren määrän radonia, joka 
ionisoi ilmaa. Ionit puolestaan vetävät puoleensa vesimolekyylejä, jotka kondensoituessaan tuottavat 
lämpöä eli infrapunasäteilyä.  
 
Kiinalaistutkijat puolestaan raportoivat havainneensa maanpäällisillä mittausvälineillä epänormaaleja 
sähkömagneettisia signaaleja kaksi päivää ennen Japanin maanjäristystä. Maa aikookin lähettää ensi 
vuonna satelliitin havainnoimaan sähkömagneettisia muutoksia ilmakehässä. Havainnot ovat lupaavia, 
mutta vaativat vielä tuloksia tukevia tutkimuksia. Vastaavia havaintoja tarvitaan vielä useista 
maanjäristyksistä, että syy-seuraussuhde voidaan varmentaa.  
               -- 
*Häkellyttävää ja poikkeuksellista materiaalia, jotta talteen. Angelica oli tosiaan etukäteen kertonut 
Japanissa mitatun rajua "radioaaltoinfernoja" JO päiviä ennen maanjäristystä! Tässä uutislähde 
kertouttaa sen olevan t o t t a! Mutta ylimaalaa ilmiön maankuoren pietsosähköisen toiminnan 
tuottamaksi? Miksei m u k a tällaista ole aiemmin mittailtu maailmassa ennen maanjäristyksiä? Miksi 
tiedotetta halutaan ylipäätään laskea maailmalle peittämään H.A.A.R.P- laitteistojen maineen 
puhdistamiseksi jenkkien pahantekosysteemeistään? H.A.A.R.P laitteitten oikea tehtävä on tosiaan 
ionisoidakin yläilmakehää. Hajottaa ydinvoimaloitten säteilyionisaatiopilviä kiehuttamalla.  Kasata 
alueelle kosteutta ja tuottaa keinosateita.  
 
*Miksi peitetarinoita? Tässä on muitakin todella outoja yksityiskohtia. Jos maaperä tosiaankin erittäisi 
valtavasti radioaktiivista raskasta radonointia. Miksei sen hälytyksiä mitattu sen uuttaneen maan 
pinnalta? Miksi radon ikään kuin "hypähtäisi" kymmeniin kilometreihin tuulista piittaamatta? Maastako 
pursuaisi vain radonia? Miksei säteilykertymien ja neutronivuonkylvöjensä, tritiumsäteilykaasujensa ja 
kanavasäteilyionisaation ydinvoimaloistaan piripintaan täytetyn maan tektoniliikuntojen puristelut 
vapauttaisi n i m e n o m a a n  näitä, eikä niinkään radoneita. 
 
* Selvästi uutisoinnilla pyritään peittämään, Japanissa ON MITATTU valtavasti kasvaneita 
taustasäteilyn arvoja päiviä ennen ydinvoimalatuhoja! Koska MOX polttoaineitten ensimmäisen revision 
poistossa oli reaktorista paljastunut hirvittävän epävakaata miljoonia kiloja Arevan MOX 
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polttoainetankoja, päästäen mitatut valtaisat säteilyionisaatiopäästönsä ilmaan Japanin reaktorien 
aukaisuissa. Hallitus olisi tämän tiedotteen mukaan taistellut JO ydinongelmiinsa päiväkausia! Päälle 
kaatuvien sammumattomiksi yhtäkkiä huomattujen käsiin räjähtävien MOX ydinjätteittensä kanssa! 
Hurja skenaario tästä syntyy. Aaltoina reaktorilta toiselle etenevässä revisiossa oli hädissään 
PUHALLETTU ja tuletettu reaktoreista näitä hallitsemattoman suuria säteilyionisaatiopilviä lukuisista 
ydinvoimaloista! Jotka USA satelliitit olivat nähneet, mm. sadepilvien kokoontuvan säteilyionisaatioiden 
imuun!  
 
*Tässä vaiheessa USA olisi Japanin avuksi käynnistellyt megaisot chemtrailaamiset, ennen kaikkea 
H.A.A.R.P säteilyionisaation hajottamislaitteistonsa. Tajuamatta l a i n k a a n. Lääke oli tautia 
tappavampaa. Säteilyjen sähköä johtavaksi rautanaulaksi kyllästäneen ilmanalan eristyskyvyn petettyä. 
On tuhansien megawattien mikroaaltoenergiat alkanut suoraan ilmasta imeytyä päivien ajan surutta 
Japanin kallioperään! Sillä seurauksella, että maaperän mm. sähkössä värähtelemään herkät 
neliökilometrien pietsokiteiset kvartsikalliot alkoivat resonoida. Vapauttaen tilassaan valtavat mitatut 
lämpöenergiansa tuottamat infrapunaenergiasäteilyt. Näin koko maaperä oli alkanut tulla epävakaaksi. 
Maanjäristykset oli laukaistu t ä l l ä  prosessilla suunnattomalta alueelta kerrasta. Järistys laukoi taas 
tsunamin ja tsunami romutti ydinvoimalat nykytuhoonsa. Huomattiin useammankin ydinvoimalan 
syttyneen hetkessä tuleen ja räjähtelevän. Hätääntyneet toimivat sen perään miten toimivat, 
täyskotroloimatta kaiken ydinturvailluusionsa sorruttua. .  H u r j a YDINMOKA syyllisin kaikista 
ydinsotaisa  USA! Itse asaiassa n i i n hurja, että sekoilunsa seuraanuksia n y t miettivät molemmat 
maat. Ovat päättäneet, että täysin hallinnastaan ryöstäytyvään  ydinalaan Ei haluta paluuta!   
 
 
 
 

733. Fugushiman muutos. 
 
US- blogi. 11.5.2011 14:03 Anja Seitakumpu  
 
 Mitä julkisuuteen annettujen tietojen takana on, koska jopa Yle uutisoi Japanin aikeista muuttaa 
suuntaa energiatuotannon suhteen? 
--- 
Japani luopuu ydinenergiatavoitteestaan 
julkaistu eilen klo 19:25, päivitetty eilen klo 20:34. Japani luopuu tavoitteestaan lisätä ydinenergian 
käyttöä, sanoi pääministeri Naoto Kan tiistaina. Kan totesi, että Japanin on uusittava pitkän tähtäimen 
energiapolitiikkansa kokonaan. 
 
Pääministeri Kan sanoi Japanin suuntaavan nyt katseensa uusiutuvaan energiaan ja energian 
säästämiseen. Japani on aiemmin kaavaillut lisäävänsä ydinvoiman osuuden sähköntuotannostaan 
puoleen. Nyt maa tuottaa noin 30 prosenttia sähköstään ydinvoimalla. 
 
Energiayhtiö Tepco työskentelee edelleen Fukushiman turmavoimalan jäähdytysjärjestelmien parissa. 
Yhtiö on sanonut, että voimalan tilanteen vakiinnuttaminen voi kestää vuoden loppuun asti. Kan totesi 
tiistaina olevansa pääministerinä suuressa vastuussa kriisin hoidosta. Hän sanoi tämän vuoksi 
luopuvansa kesäkuun alusta alkaen pääministerin palkastaan, kunnes ydinturmasta on selvitty. 
Kerjuulle Kan ei joudu, sillä hän jatkaa kansanedustajan toimesta saamansa palkan nostamista. 
 
AP, AFP 
http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/05/japani_luopuu_ydinenergiatavoitte... 
            -- 
 
* Mutta tosiaan Anja esitti asian . . Öö. .etten sanoisi YTIMEN! 
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* Miksi Saksa ilmoitti luopuvansa YDIN- sikailustaan tänään. Miksi jopa ydinhysteerinen Japani 
romuttaa kiihtyvällä volyymillaan uskoharhojaan ydinvoimaan? Miksi asiasta EI edelleenkään saa 
mitään julkisuuteen keskustella? 
 
* Ai niin, koska maailmalla on nyt mitä v i e l ä räjähtämättä on aiemman 440kpl reaktorien tuhojejen 
jälkeen yhä luokkaaa 380kpl reaktoreita. Joissa on tuota Arevan sammumatonta ja tappajaksi todettua 
Fugushimastakin tuttua MOX- plutoniumpaskaa reaktorit rytkeellään. Ja nyt ei tosiaan tiedetä 
räjähtääkö ne kaikki. Vai saataisiinko edes osalla tehtyä muunkin laatuisia revisioreikiä. Kuin Japanin 4 
kpl kiinailmiöreaktoria tai 2kpl käsiin palavaa ydinjätepommiallastaan. 
            ------- 
 
Styrgeltä ja tilanne 07.05.2011 
 
Ydinvoimaloita tipahtelee linjoilta: 
Hamaokan (Chubu Electric Power Co) ydinvoimala on rakennettu pahimpaan mahdolliseen 
maanjäöristyskohtaan, johon ennustetaan 8 richterin järistystä 30v. sisään. Pääministeri Kan on 
vaatinut sen sulkemista kunnes turvajärjestelmät riittävät. -reuters- 
Sendai 1 (Kyushu Electric Power Co, 890 MW) menee kaksi kuukautta kestävään revisioon. 
Tsurugan ydinvoimalan kakkosreaktori (Japan Atomic Power Co, 1160MW) ajettiin alas teknisten 
ongelmien vuoksi. Sen polttoainesauvat ovat vaurioituneet ja fissiotuotteita vuotaa jäähdytysveteen 
(Xenon-aktiivisuus hyppäsi 5,2 Bq/cm³ -> 3900 Bq/cm³). Yhtiö ja paikallinen hallitus ilmoittelevat tuttuun 
tyyliin, ettei ympäristölle koidu haittaa. Alle puolet Japanin ydivoimaloista on toiminnassa. 
                 ------ 
 
12.05.2011 Facebook 
 
Ykkönen täysin sulanut. Tietääkö kukaan, oliko ykkönen MOX polttoaineella toimiva? 
Uutismonitori: Viranomaiset vahvistavat - Fukushiman tuho ykkösreaktorissa on pahin mahdollinen  
www.verkkomedia.org 
VERKKOMEDIA.org - Avoin uutispalvelu 
                -- 
Purblea, PURBLEA! Ei herranen aika. . .! 
http://www.youtube.com/watch?v=LqPGHcD6i1E 
 
Mitä hittoa on maailmalla meneillään? Ilmoitettiin, että mm. Fugushima 1 on totaalisulannut. Koko alue 
peittynyt jo päiviksi puolikilometrisiin kaasupurkauspilviin. Alkaa näyttää todella karulta, TÄ?! 
            --------------- 
 
Ydinvoimaloilla heittää häränpyllyä nyte! 
 
Ydinvoimaloissa aika mielenkääntävää uudisuutista. Nyt on varmistunut, että ainoa edes osin kasaan 
jäänyt No.1 reaktorikin on täysin sulaneessa tilassa. Kaikkialle valuva MOX plutoniumlaava valuu 
tunkien seinien läpi ulos mereen ja pihoille. 1- reaktoria pidettiin parhaiten säilyneenä ja siksi sen 
säilymistä toivottiin. No ei siis enää, samalla paljastui, että tilanne lienee sama kaikissa muissakin 6 
reaktoreissa. No Japanin hallitus osoittikin aimoa IAEA- "suoraselkäisyyttä" vastuunpakoiluun ja ilmoitti, 
että kansalle tulee tästä oikosenaan heti kättelyssä + 16% ydinsähkölisät. Että se siitä ydinalan 
viimeisestäkin halpuusharhastaan. Ai niin hyvät todisteluvideot missä n y t 13.5.2011 mennään: 
http://www.youtube.com/watch?v=t7gqoeQhYY8 
 
Jos tätä kuvaa oikein tulkitsen niin reaaliaikaista fugushimafaktaa. Eli a i n o a  reaktoreista, joka ei 
syydä ylettömästi radioaktiivista saastaansa hilittömästi on numero 1 vasemmalla. Yhtä kaikki 
säteilytykitteistä energiaa on liikkeellä, maa tärähtelee reaktorien sulan laavan murtautuessa jatkuvin 
vetypaloin, säteilykaasueroosioin, kanavasäteilyin ja fissioiden ilkeästi kriittistä pommimassaansa 
tuotellen. Ilmeisesti tritumräjähdellen myös äänistä päätellen: 
http://www.youtube.com/watch?v=47WdfkF4p-c 
 
Fukushiman ykkösreaktorin polttoainesauvat sulaneet täysin  
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13.5.2011 8:07 | Kommentit  
A A Mika Pippuri Kirjoittaja on HS.fi:n toimittaja. 
  
Fukushiman ykkösreaktorin polttoainesauvat ovat täysin sulaneet, kertoi energiayhtiö Tepco torstaina 
paikallista aikaa. Yhtiön mukaan jäähdytysvesi reaktorissa on niin alhaalla, että mikäli polttoainesauvat 
olisivat normaalikorkeudella, ne olisivat olleet täysin paljaina.  
Lämpötila reaktorissa on kuitenkin pysynyt tasaisena, kertoo japanin yleisradioyhtiö NHK. 
Jäähdytysveden vähyys reaktorissa johtuu siitä, että sulaneiden polttoainesauvojen kuumuus on 
aiheuttanut reiän tai reikiä paineastiaan. Lisäksi yhtiö epäilee, että reaktorirakennukseen pääsee 
sadevettä.  
 
*Se mikä minua alan ammattilaisena ihmetyttää on miten STUK valehteli reaktorin sammuvan 2 
vuorokaudessa. Nyt tässä olevat kuutoset on JO olleet seisokissaan 2kk yli. Ja tehoja onkapannuissa 
on jäljellä näköjään jo enemmän kuin täysitehossaan. Koska nyt reaktorin lämpötiloiksi ilmoitellaan 
ylilämpöjä +314C. Itse asiassa paljon enemmänkin jos betoni palaa moisella ryskeellä. Neteistä ovatkin 
kaikonneet merkittävästi k a i k k i ydinkiimaisimmat lobbarit ja mepit, poliiseja toki yhä lusmii 
kirjoitusseosuroiden. Mikä kirjoittelijakadot kertovat keskeisimmän. YDIN- rotat jättävät uppoavaksi 
tietämänsä ydinlaivansa! Eli. . . Herra meitä auttakoon. Katselin nimittäin Yotubesta, että koko USA on 
jo niin paksun säteilysaastapilven alla, että mittalaitteitten purppurakattovärit ylittyivät.  
 
Purblea, PURBLEA! Ei herranen aika. . .! 
http://www.youtube.com/watch?v=LqPGHcD6i1E 
                  ---------- 
 
Jukka Pelkonen US- blogi 13.5.2011  
 
Tuolla jo US- blogisti putkonenkin pelleili aiheesta avopaniikissaan hypellen. 
 http://erilainen.wordpress.com/ 
 
Olen nyt hyvin tarkkaan tutkinut mistä tässä tilanteessa on kyse. 
 
A/ Reaktoreissa On reikiä! Se on Jo avoimesti myönnetty. Sille ei voi edes Putkoset, kiukku meppi 
Korholat yhtään mitään.  
 
B/ Tuolla alkuosoitteessa kerrottiin eräs varsin kriittinen lisäkommentti. "Syövyttävän veden käyttäminen 
reaktorin jäähdytykseen oli jo alkujaan epätoivoinen päätös." 
 
 Kyse on näin ollen siitä, että Japanissa koko reaktorit alkaa syöpyä kemiallisesti ja säteilyeroosion 
yhteisvaikutuksesta seulaksi! Tämä On erittäin vaarallinen tieto! Nimittäin sama tilanne on JO 
KAIKISSA reaktoreissa, joissa on merijäähdytys! Huhhuh, nyt Japanissa on vähintäänkin 6kpl 
paineitaan purskauttavia läpi ruostunutta reaktoria. Jotka aggressiivisen suolavesien karkailun alati 
kasvaessa syytävät hillittömästi säteilykylläisiä kaasuja ympäristöönsä. 
 
 Ei helkati vie k u u s i  kappaletta täynnä kiinailmiöön sulamaan painuvaa reaktoria! Tämä ratkaiseva 
tieto kertoo myös sen m i k s i  koko Fugushiman mm. 4 reaktorin rypäs vuotaa jo livevideoinnein päiviä 
valtavilla alati kasvavilla 500m korkeilla höyrypilvillään maailmaamme säteilymyrkyjään. Kun vesipaine 
näin menetetään sauvat paljastuvat ja v a r s i n a i n e n kiinailmiösulat, uraanipölypuuroineen on 
valmis valumaan valmiista reijistään maailmaamme tappamaan. . .Ei todellakaan mikään hyvä tieto 
tämä! 
              -------- 
 
Pu-239 jakelussa 
 
Videossaan kuuluisa fyysikko kertoo miten fissioräjähdys on toiminut Fugushiman 3 reaktorissa. Täällä 
Suomessa kun kinastellaan siitä onko maahan luistunut reaktori rikki ylipäätään! No Tämä Gundersen 
taitaa olla hiukan toista maata. Hän selittää miten fissioräjähtänyt reaktori on sylkenyt sormenpään 
kokoisia palavia plutoniumpätkiä. Niin siis hän oikein näyttää sormella mistä on kyse.  
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Yhtä kaikki näkemällä tappavaa reaktorikuumaa uraanista skrapnellia on helähtäen ammuttuna lähtenyt 
tonneittain  tästä käsiin fissioräjähtäneestä ulos läpi järeimmänkin suojakuoriston. Käsittämättömällä y l 
i  äänennopeudella! Niin ja kuulema yli 2 000m päästä näitä uraanisia plutoniumpaloja on läydetty 
ympäri sikäläisen vuoristorinteiden. Kyllä osaa naurattaa vaan nämä Suomen STUK- taulapäät. Ja 
ydinlobbarien käsittämätön taidottomuus tajuta kylmiä faktoja aiheesta. Mutta video näin tässä: 
 
http://vimeo.com/23680177 
             ------- 
 
Nyt jytkyy. 
_______________ 
 
Viikolla 19.2011 oli Eurajoki-talossa kuulu STUK pääjohtajakolmikon kokous. Yleisötilaisuus jonka piti 
kestää tunnin julkisella kyselyllään. Mutta kaatuikin fiaskoon ja kokouksen julkinen osa kaadettiin 30min 
tynkään. Koska STUK:n johtajat tiputettiin kuin kanat orreltaan toimestani. Erityisesti lahtari Laaksosen 
loputtomat valheistaan kärähtelyt vetivät hommastaan siistillä siivulla pohjan pois. No sillä seurauksella, 
miten nyt puolestaan ydinpaniikin alati kasvaessa TVO:n aitojen sisäpuolella pidetään jatketut 
kriisipalaverit. Tilaisuudet edellisen megamokaamistensa pelästyttämänä EIVÄT enää ole edes 
avoimet. Vaan TVO:n sähköteurastusaitojen sisäpuolisiin bunkkereihin päästetään kontrolloidusti. 
Tarkoin asiallisimmat lausujakriitikot pois sensuroiden ennakkonimilistan mukaan sisätiloihin torstaina 
19.05 ja 27.05. 
 
Tilaisuuden verisyyden takaa TVO:n väen kuvaavasti nimeämä "SUPOnatzipäälikkö". Ulkomaan 
terrorikomennuksiltaan rantautettu poliisinpoika Kosonen. Joten tässä demokratian ilveilysessiossa 
kymmenet konepistoolimiehet kontrolloivat keskitysleirissään kävijäkarjaa ja sananvapaudesta 
luonnollisesti ei harmainta hajuakaan. No sama tilanne tapahtui luonnollisesti Eurajoki salin 
pelästyttämille STUK johtajistoille myös. Koska kokouksessaan heille selvisi, että massiivista 
ydinturvatietoa oli valtoimenaan suurelle yleisölle mm. kauttani irti. Näkinmuodoin päätyi myös STUK, 
piikinpanssaripuolustukseensa. Eilen 17.05 lehdissä oli karuna tekstinä, ydinteollisuuden 
"stressianalyysit" oli paniikissa päätetty julistaa huippusalaisiksi. No tuli päälle sitten pommien pommi:  
 
Fukusfima MTV pommi 17.5.2011 
 
NYT tuli jytkyryske! MTV 10 - uutiset 17.5.2011:" Ydinyhtiö Tepco on heittänyt pyyhkeen kehään! .  
JOKAINEN ydinyhtiön kokeilema keino saattaa Fukushiman puolisen tusinaa ongelmalaitostaan 
hallintaan ovat epäonnistuneet. Vain aiheuttaneet entistä enemmän täystuhojaan. Vastoinkäymistensä 
takia koko Japani on alkanut harkita vakavaa enemmän aikeitaan ylipäätään jatkaa ydinteollisuuttaan!" 
 
 Aivan k ä s i t t ä m ä t ö n  kommentti. Jotain kertoo uutisen luonteesta myös, ettei sen enempää MTV, 
YLE, lehdet uskaltaneet tuoda tätä uutista tallentaen tekstimuodossa esille. Joten jouduin sen 
kopioimaan näin lausuttuna lennosta. Johan hei siis p o m m i ! Kun yli 2kk on systemaattisesti meille 
valehdeltu, ettei mitään ongelmaa ja kaikki Japanissa niin hyvin, ettei kannata kertoilla lainkaan. 
Uutisessa jäi myös tarkoin kertomatta mikä n i m e n o m a a n oli se keskeinen syy, joka tämän 
hämmästyttävän takaiskun päästi julkisuuteen? Itseltäni alustan, uraanin globaaliksi -08 muuttunut 
negatiivisen energiataseen tuottaman MOX plutoniumpolttoaineen megaluokan maailmantasoinen 
floppi. Joka myös sammumattomana romuttaa ydinvoimalat, jotka sillä on uskallettu ladata. 
 
Mitä IAEA:n ydinrikolliset tylytyksinsä sitten peittelevät? Ydinvoimateollisuus on ajautunut tilaan jossa 
sadoissa maailman reaktoreissa on näkemällä tappavaa energianegatiivista MOX Pu-239 polttoaineita. 
Myös Suomessa! Paljastuksistani Eurajoki- salilta kertokoon seuraava: "Kokouksessa STUK:lle, Nils 
Nils- Axel Mörnerin ja Grabben löytämistä jopa 8- 9 Richterin jääkauden jälkeisistä maanjäristyksistä ja 
metaaniklatraattien tsunamidokumenteistaan kehkeytyy pelkojen meri paljastuksineni. Kuulin ja tiedän 
TVO:n paniikissa suunnittelevan mm. TVO:lle aivan u s k o m a t t o m i a  Itämereltä tulevaksi 
tiedettyjen megatsunamien suojavallituksia. Kuvitelkaa, näinmuodoin kohta TVO rakentaa rannoilleen 
mm. 24m korkeita megaisoja ranta- aaltovallituksia yms.! 
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 JuuU kuulitte aivan oikein 24m korkeita. Alueille josta me syksyyn 2010 Styrge Yotube vidoissamme 
filmasimme viime vuona "Olkiluodon ydinturvalaitteet" kuvauksiamme mm. tektoniikasta romahtaneesta 
TVO:n 1milj. kg plutoniumjätevarastojen KPA kattorakenteista. Tällaisista uniikkifilmatisoinneista puhun. 
20m korkeampia kuin oli esim. pettäneessä Fukushiman valleissa. Vaan miettikääs m i k s i tällaiset 
teostarpeet julistettiin STUK- hätäkokouksissaan sekunneissa salaisiksi? Miksi TVO pelkää yhtäkkiä 
aivan käsittämättömän suuriksi kasvaneita maanjäristyksien yms. todennäköisyyksiä ja moisia vaativia 
jättitsunameja. Itämeren rannalla Olkiluodon lävistävällä maailman syvimmällä 
Litoraanitektonikkasaumallaan. Jolla on suora linjatektoniikka kaikkienaikojen rajuimpaan Siperian 
maailman massiivisempaan tulivuorilaakioon keskellä Euraasian ns. "stabiilia" laattaa!? Aika hurja 
homma mitä? 
                ------ 
 
Tuorein artikkeli on syntynyt Japanin tiedotusvälineissä, sekä Tepco ja Japanin hallituksista ilmoitettiin 
millainen vakavuus piirtyy tilanteisiin Fukushima Daiichi:ssa. Maaliskuun lopulla Haruki Madarame 
puheenjohtaja Japanin ydinturvallisuutta johtava komissio on ottanut yhteyttä sekä Tepco:oon ja 
hallituk:seen. Komissio oli todennut, että sulamisensa romahdus oli tapahtunut reaktoreissa 1-2 ja 3. 
Käytännössä jo 17 toukokuu Haruki Madarame puheenjohtaja Nuclear Safety Commissionin sanoi 
lehdistötilaisuudessa, että (täysi ytimen sulaminen), meltdowns ei pitäisi tulla yllätyksenä Tepco:lle tai 
hallitu:ksellekaan. 
 
 "Kun erittäin saastunut vesi löytyi nro 2 reaktorirakennuksesta maaliskuun lopulla, totesimme, että täysi 
sulaminen oli tapahtunut. Olen ilmoittanut hallitukselle", hän sanoi. "Mitä nro 1 ja nro 3 reaktorissa 
tapahtui, totesimme, kyseessä on samat prosessit, jotka johtivat onnettomuuksiin siellä, sama juttu oli 
tapahtunut kaikissa reaktoreissaan."    
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=108    
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=111      
          ----- 
 
US- blogi 18.5.2011 12:28 Anja 
 
 Jaahas, sitten pitäisi selvittää mitkä säteilyt ei pysähdy noihin polyesteristä valmistetuihin telttoihin, 
joilla vahingoittuneet reaktorit aiotaan peittää, niin ettei vaarallisia radioaktiivisia aineita pääsisi 
ilmakehään. !?! 
Fukushiman vahingoittuneet reaktorit peitetään jättiläismäisillä teltoilla. 
13.5.2011 
http://www.myfoxny.com/dpps/news/japan-nuclear-reactors-giant-tents-dpgo... 
     --- 
 
US- blogi 18.5.2011 12:45 Arto Lauri  
 Kiitos jälleen Anja vallan . .Öö, no miten sanoisin YDIN- innovatiivisista asiaosoitteistasi. Ai miten 
hienoa. Että polyesteritelttaan vaan käsiin sulavat ja räjähtelevät ydinmörskät.! 
 
Uskonkin . .Eheh "aikasten" varmasti. Kun kivan väriset telttkylät alkavat kansoittaa Japanin 
ydinraunioita. Tässä katoaa ne v i m e i s e t k i n totuuden kuvat ja ikävät webbikameratiedot siitä mitä 
niitten sisällä todellisuudessa tapahtuu! Oikeesti aivan magaaberia! Poissa silmistä poissa mielistä. Ja 
muuta kun u u s i a ydinhirviöitä kiivaasti kasaamaan hehkuttelee jo IAEA!!! 
                -------- 
 
EROA lahtari Laaksonen! 
 
Suomen valtamedia yhä vaikenee Japanista 
 
Virallisten vahvistusten sarja ydinkatastrofin totuudesta alkoi vihdoinkin, mutta vasta yli kaksi kuukautta 
tapahtumaketjun alkamisen jälkeen. TEPCO ydinvoimayhtiö aloitti järisyttävien tietojensa julkistamisen 
16.5. sunnuntaina, ja nyt selviääkin nopeasti, että sekä viranomaiset, että ydintutkimuslaitokset ovat 
tienneet tuhojen olevan todella mittavia ja huippuvaarallisten ytimien sulamisen tapahtuneen jo tunteja 
katastrofin jälkeen, kun voimalaitosten jäähdytysjärjestelmät pettivät. 
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Miksei tilannetta ole seurattu, eikö olisi korkea aika kyseenalaistaa myös Suomen "asiantuntijoiden" ja 
viranomaisten antamia lausuntoja? Tosiasia kuitenkin on, että Suomen mediasta on lähes mahdoton 
löytää edes suurimpia uutisia Japanin superkatastrofista - siis miksi näin, vai onko nähtävissä ollut 
uutispimento tietoinen valinta, tai määräys siitä? Ja mitä sanoo STUK sekä Jalonen nyt? 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=113 
 
* STUK:n ydinherrat valehtelevat nyt tunnustetusta kolmen reaktorin täyssulamisesta valehdellen t i e t 
e n ja hengenvaarallisesti näin. On kyse 100% korruptiosta jonka päätekijät on tuomittava linnaan. Koko 
STUK on yhteiskunnallemme hengenvaarallisena tutkittava ja rikolisina tuomittava! 
              -------------------------------- 
 
Fugushimasta vaietaan 19.05.2011 eteenpäin 
 
Olemme olleet jo kuukauden sensuurin alla - kiistattomasti 
 
Kun tiedotteiden tahti STUKilta oli ennen 21.4. joka toinen päivä, sitä on seurannut pian kuukauden 
mittainen vaikeneminen - se todistaa tämän väitöksen. Miksi tiedottaminen loppui, ja kuka tuon 
määräyksen on antanut? Miksei tuoreimpiakaan ja Japanin virallisiakaan vahvistuksia analysoida ja 
välitetä tietoja medialle sekä kansalle, vai onko vallitseva totuus jonkin tahon mukaan jo liiankin hurja 
avoimesti kerrottavaksi? 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=122 
                ------ 
 
Ydintappiot realisoituvat 
 
*Aikoinaan ydinalan keskeisin valhe oli väittää ydinvoimaansa halvimmaksi energiamuodoksi. No 
Fukushimasta on veikkailtu satamiljardisia laskuja. Ainakin sähkön maailmanhintaa on ydinvoima JO 
nostanut +16%. Niin Japani, kuin maailman talous saatu vapaaseen pudotuslamaansa ydinvoimin. 
Joten tästä ne alkaa realisoitumaan muutkin energianegatiivisen ydinvoiman tappiot kun OL-3 
kymmenien miljardien tappiokierteet. 
 
Ydinvoimayhtiö TEPCO:n (Tokyo Electric Power) laajasti kritisoitu pääjohtaja Masataka Shimizu on 
eronnut yhtiön ilmoitettua massiivisesta 15 miljardin dollarin tappiosta perjantaina, johtuen Fukushiman 
voimalaitoksen katastrofista. Ilmoitus on suurin Japanissa koskaan tehty teollisuuden tappioilmoitus  
               
______________________________________________________________________________ 
 
ja yhtiön tulevaisuus on epävarma. Pääjohtaja ottaa näin eroamalla vastuuta tapahtuneesta.  
 
"Olemme pahoillamme uhreista, jotka aiheutuivat maanjäristyksestä ja tsunamista. Samaan aikaan 
haluamme syvästi esittää pahoittelumme ydinreaktoreidemme Fukushimassa aiheutettua niin paljon 
huolta, surua ja vahinkoa yhteisöllemme," eroava pääjohtaja sanoi. 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=127 
 
Toimitus @ 20.5.2011 14:48 
              ----- 
 
Saksan PU-239 lataukset kaatavat siellä ydinvoiman lopullisesti. 
 
US 21.5.2011 
YDINVOIMALOITA ALASAJETAAN myös Saksassa: Sähkön vienti Italiaan poikki - Tanskaan enää 611 
MW teholla. Normaalisti Gigawattiluokkaa, ei enää. http://energinet.dk/... 
 
*Tilanne Saksassa on edennyt liki hätätilaan. Vaikkei asiaa maassamme käsitelläkään, niin tietoja tihku 
ohi valtamedian. Saksan piti alun alkaen ajattaa alas 7kpl reaktoriaan. Joissa tiesivät olevan ladattuna 
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pelättyä Fukushimassa räjähdellyttä Arevan MOX Pu-239 plutoniumpolttoainetta. Pian alkoi selvitä, 
maan käytännössä kaikissa reaktoreissa oli tätä tappajapolttoainetta. Kun ensimmäiset tiedot vaikeista 
voimaloitten alasajoista alkoivat kulkea. Vaati Saksan hallitus ajamaan pikapikaa alas loputkin 18kpl 
reaktoria.  
 
Tätä kirjoittaessani myös seuraavat 7kpl reaktoria ovat alhaalla. Koko Saksan 18kpl reaktoreistaan käy 
enää 4kpl! Yhtään enempää ei uskalleta valtakunnan verkkoa kaatamatta enää ajattaa alas. Vaikka 
tarpeet siihen olisi suuria. IAEA vaatiikin mitä tarkimmin maailman tiedotusvälineitä vaikenemaan päälle 
kaatuvista ydinvoimaloiden ongelmista maailmalta. Yhtä kaikki nyt mennään todella vaarallisissa 
vaiheissa. USA:ssa käsiin hajonneista 5kpl reaktorista ei edes hiiskuta. Kanadassa on niin ikään 
ongelmia reaktorinsa kanssa. Uutinen alleviivaa myös vahvasti miksi Japani sulki pikapikaa peräti 3+ 5 
kpl ydinvoimaloitaan. Viimeisimmässä 5kpl erässä suljettiin kuvaavasti "maailman vaarallisimmat 
reaktorit!" Ei vain oikein uskallettu kertoa m i k s i reaktorit nyt yhtäkkiä oli todistettu maailman 
vaarallisimmiksi? 
                 ------- 
 
Fukushiman 1 reaktorin säteilypiikistä 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=158 
 
T&T. UutisetKia Kalliola, 9:09 Kolmen reaktorin polttoainesauvat sulaneet Fukushimassa 
 
Kolmen Fukushiman ydinvoimalan reaktorin polttoainesauvat ovat suurimmaksi osaksi sulaneet 
maaliskuun onnettomuudessa, kertoo Reuters. Aiemmin ydinvoimayhtiö Tokio Electric Power Company 
(Tepco) oli tiedottanut ykkösreaktorin sauvojen sulaneen onnettomuudessa. Tänään tiistaina yhtiö on 
kuitenkin varmistanut myös kakkos- ja kolmosreaktorin polttoainesauvojen sulaneen maaliskuun 
onnettomuudessa. Polttoainesauvat on nyt peitetty jäähdytysvedellä.  
 
Kakkosreaktorissa polttoainesauvojen sulaminen alkoi kolme päivää maanjäristyksen jälkeen. 
Kolmosreaktorissa polttoainesauvojen vaurioituminen alkoi kaksi päivää onnettomuuden jälkeen. 
Maanjäristyksen jälkeinen tsunami katkaisi ydinvoimalan jäähdytysjärjestelmän. Tilanne Dai-ichin 
ydinvoimalaitoksella on Säteilyturvakeskuksen mukaan edelleen vaikea, mutta vakaa. Stuk tiedotti 
viime viikolla, että ykkösyksikön reaktorisydän on päässyt paljastumaan ja kuumenemaan pidemmäksi 
aikaa kuin aikaisempien tietojen perusteella on arvioitu. Siksi yksikön polttoaine on todennäköisesti 
vaurioitunut pahemmin, kuin aiemmin oletettiin.  
 
*Täysin käsittämätöntä. Tällainen kolminkertainen Tshernoräjähtely on pantattu surutta kolmatta 
kuukautta virkamiesvoimin ja lehdistöjä systtemaattisesti sensuroiden. Tshernosata ei olla opittu 
mitään. Päinvastoin tultu ihan syyntakeettomaan tiedottamistasoon maailmassa. Mitähän on lisää 
peitelty? 
                    --- 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=165 
Suuri kansainvälinen tutkimus alkoi tiistaina Fukushiman voimalaitoksella selvittääkseen tuhon todellisia 
laajuuksia, kun julkistetut tiedot (16.5. lehdistötilaisuuksissa, toim. huom.) paljastivat useiden 
reaktoreiden sulaneen kaikissa kolmessa tuhoutuneessa reaktorissa jo tuhon alkuhetkinä 11.3. päivän 
maanjäristyksen jälkeen. 
 
Ryhmä kansainvälisiä YK:n ydintuntijoita tapasi Japanin viranomaiset tänään tiistaina, ja alkavat 
lähipäivinä voimalaitosten tilanteen tarkemmat tutkimukset. Samaan aikaan TEPCO julkisti tiistaina 
uusia omia analyysejaan arvioiden polttoainesauvojen suurimmaksi osaksi sulaneen myös laitoksissa 2 
ja 3, heti kriisin alkuhetkien jälkeen. 
 
Osan sulaneesta ydinmassasta myönnetään valuneen reaktoritilojen ulkopuolelle, joka pahentaa 
aiempia tilannearvioita huomattavasti. Ydinvoimayhtiö TEPCO (Tokio Electric Company) julkisti 
vastaavia tietoja reaktori ykkösestä yli viikko sitten. Uudet julkistukset viittaavat aiempien virallisten 
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tietojen olleen aivan liian optimistisia, vahvistaa Goshi Hosono, Ydinonnettomuuden pelastusryhmän 
johtaja. 
 
"Meidän olisi pitänyt tehdä paljon varoittavammat ennusteet, perustuen pahimpaan mahdolliseen 
tilanteeseen," hän sanoo. Voimalaitokset säteilevät edelleen, mutta eivät läheskään yhtä paljon kuin 
onnettomuuden alkupäivinä. 
 
*Uskomatonta, ettei lukuisia Tshernoja ylittänyttä ihmiskunnan suurinta ydintuhoa ikinä oltaisi muka 
tajuttu näiden maapallon laajuisen totaalisen sensuroinnin kuukausien akana? Todellisuudessa 
viranomaiskorruptiot ja voidellut tiedotusvälineet menettävät tällaisten edessä loputkin uskottavuutensa 
suuren yleisön edessä! 
 
 
 
 
 

734.Ydinalan eliminaattoritoimista. 
  
Ydinalan eliminaattoritoimista. 
 
Varotan nyt jo etukäteen, että jos olette pitäneet juttujani aiemmin "rajuina". Niin nyt tulee uusi taso, 
ylitys, repeämä,  joka raastaa lihat luistanne. . . 
 
Tullessani TVO:n palvelukseen 1970- luvun lopulla kokemattomana uutta uraa opiskelevana 
sähköasentajana. En todella tajunnut tulleeni työpaikkaan, jossa allekirjoittanutta alettaisiin 
systemaattisesti "eliminoimaan toimistani ja tietolöydöksistäni!" No nuorehko kaveri päälle 20v 
luulottelee ensimmäiset vuotensa tietty, että tällaisia nyt vaan sattuu ja sillä asenteella. Materiaalini On 
niin rajua, etten edes poraudu karmeimpiin yksityiskohtiin. Yhtä kaikki oltuani muutamia vuosia 
ydinalallani aloin luontaisen kiinnostukseni heräteltyä selvitellä miksi TVO niin systemaattisesti 
valehtelee julkismateriaaleihinsa? Eräs silloin kriittinen asia, jatkon tapahtumiin alkaessani mm. mittailla 
viikoittain vuosiluokkaa miten imuveden ja poistovesien lämpötilaerot olivat todellisuudessa jotain 
ydinturvalakeja ylittävää käsittämättömämpiä. Suurin virheeni oli, että tein mittailuni niin, että valvojat 
kameroineen TVO/ IAEA:lle asti heräsivät näkemään kalkylointieni toimia aamuisin Olkiluodon rannoilla. 
Tämän tapainen aktiviteettinousuni laukaisi seuraavaa: 
 
Sain silloiselta sähkötyöverstaan työnjohtajaltani "oudon" komennuksen työskennellä ns. 
"jätevesilaitoksella". Tässä mitään outoa äkkiseltään, työ kun työ. Mukaani sain kesäharjoittelijan ja 35v 
insinöörin. Kävin tutustumassa paikkaan ja varsinaiset työt alkaisivat aamulla. Tunnollisesti menin 
tuonne kilometrin päässä lännessä olevaan erillisrakennukseen varhain aamulla, mutta mitä i h m e t t ä 
! Koko rakennuksen sisätilat olivat mystisen vihreänkeltaisen usvan peittämänä. Ei tulessa mutta. . ! 
Insinöörikaveri läväytti itsensä ovessa vasteni ja kertoi yskien löytäneensä rakennuksen aamulla 
ladattuna kuin pommin jäljiltä. Hän ei, insinööri kun oli tiennyt mitä ainetta ulko- ovelta asti sisuksiinsa 
henkäilee, mutta polvet löivät jo siinä vaiheessa loukkua.  
 
Itse tiesin h e t i mistä oli kyse, koska olin tehnyt elektrolyysikokeita ja tiesin tämän maailmansodan 
aikaisen taisteluissa käytetyksi KAASUKSI, CL! Käsikin kaverin heti poistua alueelta, jos ei halunnut 
tappaa itseään! "Paskat sitä nyt voi olla, insinöörinä en tietysti usko pahaista työläistä!" Ja kaveri 
käsiotteestani väkisin sisälle. Sain kuulla, että puhdistamon laitoksista vastaava päävesi- insinöörille oli 
yllätys, yllätys järjestetty kiireitä, ja ei työmaalleen ollut sinä nimenomaisena päivänä ehtinyt. Samoin 
sähköpomoni oli "mystisesti" kieltänyt kaveriani, kesäharjoittelijaa tulemasta paikan päälle aamulla! 
Hälytyskelloni alkoi mennä punaiselle kun kuulin, että m y ö s  tämä aamulla tapaamani sisällä oleva 
insinööriä oli tarkoin kielletty tulemasta paikalle niin ikään!  
 
No niinhän siinä sitten kävi, kuten oletatte. Oven puolestani aukaissut insinööri kuoli varsin pian 
keuhkonsa poltettuaan kaasun invaasiossa, niin puolestani!. .  Rauha hänen muistolleen. 
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Onnettomuudessa, joka oli ensimmäinen muttei alkuunkaan viimeinen kuoleman ansoistaan TVO:lla. 
Mitään tutkimuksia yms. asiasta ei ikinä luonnollisesti tehnyt. Sain vain jälkikaikuna, miten koko 
pienehköön rakennukseen oli ajettu miehen korkuinen kaasupullollinen taistelukaasuna tunnettua rakaa 
KLOORIA! Toteutuksenaan, se joka oven ensimmäisenä aamulla aukaisee juuri saamallani 
avaimellani, . .kuolisi ensi henkäyksiin. . !. .  
 
Osa II 
 
Sama sähköjohtajani vähän myöhemmin:" Menet nyt tuonne OL-1 työmaan edustalta itään, siellä 
möyryää suurvirtainen 3- vaihemoottori jumittuneena käymään. Nyppäät surutta pistorasian l e n n o s t 
a irti ja pysäytät näin sen!" Kysyn, että eikö sentään virtakytkimestä tai vaikka sulakkeista olisi 
turvallisempaa?. "Eikun tulppa auki vaan ja h e t i!" Ehdin parahiksi paikalle ja joku h e m m e t i n 
raakarokinen moottorimylly siellä tosiaan huusi kuollakseen. Olin JO ottamassa käsiotetta kun 
suojelusenkeli asettui rinnalleni. "Jos n y t vedät KUOLET valokaareen heti! Olen itse nähnyt vastaavan 
kuolemisen vain parisen vuotta sitten, ääni jäätäen sieluani takaani toisti" Uskoin ja tepseli jäi ropsuen 
maahan. Minut sillä kertaa pelastaneen alan osaajan nimeäkään e n enää tiedä. Mutta. . henkeni 
pelastit! Tästä asia kulki sitten pääluottoon ja suuri ihmetys alkoi kiertää m i k s i sähköpuolen vaaran 
100% varmaan tietävä työnjohtajani oli antanut minulle moisen kuoleman tehtävän?! Asiaa EI tietysti 
taaskaan tutkittu. Mutta työnjohtajani sai oudoisti "hermolomautuista" pitkiksi ajoiksi asian 
unohtumiseksi tietty. Enkä koskaan palautunut töihinsä. 
 
Pian menetin  mm. erittäin hyvän tuttuni jonka päälle putosi satojen kilojen sähkökeskus yms. Alati 
rajummaksi homma meni seuraavaan revision relekoestuksien aikaan. Olimme kesäharjoittajan kanssa 
tekemässä X- rakennuksessa viikkojen relekoestuksia putkeen. Muistaakseni OL-1, yhtä kaikki. Aina 
sama huone relenaksuntojen ja puuduttavuuden puurtamista. Oli kiireellisin aika ja meitä vaadittiin 
TVO:n johdon taholta yhä kiimaisemmin e h d o t t o m a s t i tulemaan seuraavana viikonloppuna 
koeajamaan revisiopaineissa tuohon suljettuun lukotettuun X- rakennuksen huoneeseen. 
 
 Muta emme tulleetkaan vastoin k a i k k i a  ehdottomia TVO:n johdon useita määräyksiä! 
Seuraamukset olivat kuvaavia. Kyseiseen X- relekoestushuoneeseen tulivatkin sijaamme sähkömiehet, 
jotka eivät sinne tavallisella rutiinilla kuluneet. Puolisen tusinaa tuttuja asentajia johtajineen. Yhtä kaikki, 
kun työt alkoivat. Oli yhdestä pääkytkimestä alkanut tulla "outoja ääniä". Paniikissa koko kokenut 
porukka syöksypeltiovista ulos. Ryhmän vetäjän ollessa vielä syöksyssään ovelle  k o k o huoneistossa 
oli räjähtänyt! Valtaisa tuli- inferno, tappamaan luodut kuparimyrkkyvalokaarikaasut kaikkialle yms. ja 
kuolemat oli ollut  t o d e l l a hiuskarvan varassa! 
 
No tässä vaiheessa Suomessa näitä eliminointejaan ydinalalla hoitavan osastonsa päätekijöillä alkoi jo 
t o d e l l a   keittää. Nyt EI enää haluttu jättää niin m i t ä ä n sattumanvaraan, eikä tavoitegenrejä 
perittelemättä. Määrättiin tarkoin harkiten sähköosaston johtajakseni pahamaineinen tarkoin siivilöity 
"vihainen työteknikko" jolle moraalimaalailut oli enempi vieras elementti. Heti ekana päivänä TVO:lle 
tullessaan oli halujensa esimerkkinään käräyttänyt virastaan johtajansakin. Iso verinen arvokas 
kaluuna, meriitti jolla kaveri oli päässyt TVO:n pääkihojen oikeaksi kädeksi tavoistaan räiskiä. Oli 
luvattuna "bonuksia" j o k a i s e s t a  jonka kykeni "jollakin tasoillaan poistattamaan" TVO:n 
työvahvuuksista painostaen yo name it. Pääasia että l ä h t e v ä  t !. Päällisin puolin ei uskoisi millaisiin 
tekoihin ydinalalla seuraavassa vaiheessa käskytettäviään käyttäen ajauduttiin. 
 
Osa III 
 
TVO:n OL-1 voimalan B- rakennuksen katolla on koillisen kulmassa luokkaa 10m korkea TV- antenien 
masto. Siis orrellaan reunan u l k o p u o e l l a tyhjän päällä! Niin itse rakennuksen korkeus mykistävät  
60m. Joten miettikää jo tästä motiivinäkyvyyksiä. Tämä uudempi työnjohtajani odotti kovaa -20- 25C 
pakkassäätä. Erittäin voimakasta myrskytuulta. Joka puhaltaisi katon yli suoraan aavalta avomereltä 
koilliseen. "Arto sinun pitää nyt mennä tuonne katolle. TV- anteni on käännettävä muutaman asteen 
pohjoiseen. Otat alumiiniset  6m A-tikkaat ja kipeät sillä reunan yli ja "ME" tarkkailemme jokaista 
liikettäsi! Vaikka on hurja pakkanen ja viima, ET EHDOTTOMASTI saa ottaa kuin ohuen 
pumpulihaalarin päällesi, ilman m i t ä ä n lisäsuojaa! Tämän tulemme myös palatessasi tarkoin 
varmistamaan. Koska ydinturvamääräykset tuikeasti kieltävät! Varot katolla olevaa kiinostanutta  lunta 
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ja jäätä. Tikkaatkin v o i  "kovassa tuulessa kaatua" pehmeällä huopakatolla. Onnea en toivota mutta 
seuraamme etenemistäsi kameroin. Jaa niin turhaa ottaa ainakaan "tosimielessä" edes turvavaljaita 
mukaasi, koska sille EI tietenkään ole kiinnityspaikkaakaan ohuella ja helposti kaatuvassa mastossa 
mailla halmeilla!. 
 
NiinPÄ! . . En saattanut uskoa todeksi, muttei sitä uskoneet lukuisista kameroistaan temppuani 
seuraavat työtoverinikaan. EI edes kritiikistä hiljaiseksi vannotetut työsuojeluvaltuutetut ja 
pääluottamusmiehet yms.. Hommani tein ja pettymys ydinkeisaristossa oli näkemisen arvoinen, kun EN 
tipahdellut silläkään kertaa! Mutta sanattomaksi EI tämä tilanne tekijöiltään jäänyt. Meni parisen viikkoa 
ja TAAS sama juttu ja pomonsaastat asialla! Tällä kertaa en saanut enää edes pelokasta tikkaitten 
pitäjäapulaistakaan, hän enemmän kuin pelkäsi tilannetta. Tänä päivänä en tarkoin muista, mutta taisin 
käydä tuon kujan kuolemanjuoksuni läpi ne n e l j ä s t i !  
 
Teko o l i tautisen törkeä ja ties miten ylhäältä käskytetyn tahallinen. Eikä sadoista silminnäkijöistään 
huolimatta kukaan uskaltanut näihin tikullakaan puuttua! Yhä enemmän kaikkea tapahtumaan liittyvää 
ihmetteleville sähkömiehiltä tuli kyselyjä suoraan. Aikooko  työnjohtajani jatkaa tätä sekoiluaan niin 
kauan, että kuolen? Itse vastasin kysyjille jo silloin rohkeasti, että taitaa tässä attaktoinneissaan olla p a 
l j o n ylempää tulleet käskyt eliminoida keinoja kaihtamatta ydinsalaisuuksiaan liikaa tutkimaan 
päässyitä surutta. Tyly vastaus työnjohtajaltani: " Homma jatkuu ja jatkutetaan niin kauan kun 
myrskypakkasia piisaa tai "jotain tapahtuu!"". 
 
Jotain tapahtuikin, muttei sellaista, mitä ydinimperialistit odotti. Minut pelasti jälleen kerran tuttu toinen 
työnjohtajani, joka kertoi, että nyt on minun p a k k o päästä hänen osastolleen turvaan. Tai en "eläisi 
pitkään. . !". Näin pelastauduin ja olen hänellekin elämäni velkaa. . Varsinkin kun hän + useita minulle 
myötämielistä TVO:n johtajaa kuolivat "erilaisin mystisin ennenaikaisin sattumuksiinsa". Laukaisseesta 
vesitutkimuksistani poiki SUPO:n täsmäkuulustelujensa prässeissä mm. useampia ns. 
"itsemurhatapauksia". Ilkeitä, karmivia ja niin ydintyypillisiä kaikki. En kerro paljonja lisää mutta mm. 
eräs minulle tärkeä henkilö löydettiin suuren iskeymän jäljiltä kuolleena yksin kadulta. Myös erään 
toinen minua niinikää ymmärtäneen työnjohtajan henki oli ollut hiuskarvan varassa tapahtumieni 
aikoihin. Hän taas putosi niin ikään mystisesti "löystyneiltä" tikastelineiltä betonilattiaan. Vain suuri ihme 
jälleen kerran pelasti välittömältä kuolemiselta. Suomen tavan mukaan vaan tällaisia EI tutkittu ikinä. 
Myöhemmin hän menehtyi ydinalan "klassiseen" ydinkuolemaan. Sydän vaan "mystisesti" yleensä 
ennen eläkeikää seisahtuu. .  
 
Nämä kaikki veret seisauttavat asiat ovat minulla tarkoin muistissani, enkä näistä ole juuri liian 
lähituskaisina kyennyt kirjoittamaan. Mutta luettuani Robert Junkgin kirjan "Ydinvoiman armoilla". Aloin 
ymmärtämään tämän kaiken. Miten IAEA:n ydinalan ihan kivijalkana on tämänkaltaiset perussysteemit.  
Ne suoraselkäiset henkilöt, jotka uskaltavat kyseenalaistaa ydinteollisuutta ulkoapäin, saati kuten minä 
sisältäpäin. Saavat kansainvälisesti johdetun "eliminointikampanjoinnin" niskoilleen. TVO:ssa tätä 
kontrolloi ylikansallisen kanavoinnin sisäministeriöintiensä alta toimivat ydinyhtiöihin pesiytetyt 
"sabötöörisoluttautujat". USA:n ydinkriittisen työntekijän jatkuvista murhayrityksistään, ja tavoistaan 
ehkä kuuluisin teos ja elokuva: "Tapaus Silkwood", lienee aiheesta tutuimpia teille hyvät lukijani? 
                  ------ 
 
Apachefoorumi 16.05.2011 
 
Miten helevetin vanha sie oikein olet  [/quote] 
 
*Pitkälti yli 50v 
 
* Nyt päätään aukova poliisi ei l a i n k a a n  tajunut yllä olevan juttuni pointtia! 
 
* Ei TVO:lla meitä ydinorjia massoittain tappanut nuo murhaamiseeni tarkoitetut myrkkykasut, eikä 
sähköroihut ja vastaavat joita saattoi edes nähdä. 
 
* Työpareistani miltei kaikki olen menettänyt ennen eläkleikää sellaiselle jota E I  voi n ä h d ä ! 
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* Kun aloin päästä jyvälle, että massamurhaajamme olikin hajuton, näkymätön ja meille 
tuntemattomana tarkoin pidetyt IAEA:n peittämät salatut säteilykirjojen uhkat. Jonka tajusi v a i n 
vaivoin täysinoppinut ydinfyysikko. Ja aloin opiskella JUURI SITÄ! Niin silloin kun SUPO ja TVO tajusi, 
että aloin varoa ja varoittaa työväkeä TÄSTÄ kaikesta ongelmani kasvoivat tiedoistamisestani TVO:n 
krematoriossa terssiin. Tästä tässä juuri on kyse. Jos haluat pysyä hengissä ydinalalla, on osattava! 
Mutta jos opiskellen osaat, päädyt IAEA:n ydinrikollisten tiedon uhkavuotona tappolistojensa kärkeen! 
Täysin sairasta ja järjetöntä kaikki tyyni. 
                    ---------- 
 
US-blogini 20.05.2011 
 
Huvittavaa tässä onkin, ettei STUK ole katsonut esim. Fukushiman 3kpl käsiin räjähtäneen reaktorin 
tämän viikon ilmoitusta edes tiedottamisen ARVOISEKSI! 
 
Täytyyy ollakin sokea, jos ei hälytyskellot tällaisen jälkeen kilkata! No kuten huomaamme STUK reagoi 
tällaisiin ilmoituksiin julistamalla k a i k k i myös Suomessa selville saadut ydinalan faktariskit salaisiksi. 
 
Kuvaavaa onkin, että mm. TVO:lla alettiin h e t i rakentaa uskomattoman massiivisia 24m korkeita 
meriaaltovalleja. . .Öö. . tietysti kansaa kiinnostaisi kovaa enemmän tietää perustuuko tällaiset 
Itämerestä ennustettavat tsunamiaaltokorkeudet niinikää tarkoin salattuihin esim. Nils- Axel Mörnerin j ä 
l k e e n jääkauden todentamiin 59kpl jättimaanjäristyksiin. 
 
Ja metaaniklatraattiräjähdystietoihinsa jopa 8- 9 Richterin maamme todennettuihin 
maanjäristysfaktoihin. Ei tarvitse paljoja arvata arvatakseen m i k s e i tällaisia kylmiä totuuksia uskalla 
STUK julkaista. 
 
Ydinala STUK:ia myöten valehteli vuosikymmenet ettei reaktorit VOI räjähtää. No Fukushima meille 
kiivaasti halusi demota olevan vallan toisin. Katso vaikka tästä videitua kylmää faktaa: 
http://www.youtube.com/watch?v=byeLgGwx8L0 
              -------- 
 
Salattuja USA ydinkatastrofeja 
 
 MAKHIJANI: No, osittain mitä teimme saapuu arvioita siitä, kuinka paljon jodista tietoja julkaistiin. 
Paras arvio oli noin 1300 curies. Se tekisi siitä kolmanneksi suurin vapauttamaan jodi-131 
reaktorionnettomuuden historiassamme ydinvoimaonnettomuutena. Ensin oli Tshernobylin; sitten 
Windscalen Englannissa vuonna 1957, ja kolmannen pahin olisi tämä natrium-reaktorin kokeilu Simi 
Valley. Koska tiedot olivat puutteellisia, ja tutkimukset olivat puutteelliset, se oli kuin ratkaista mysteeri 
osittaiset tiedot. Ja niin lähinnä me täyttää aukot tieteellisessä analyysissä.  
 
CURWOOD:  Arjun Makhijani on presidentti instituutin energia-ja ympäristötutkimuksen. Thank you, sir. 
Kiitos, sir.  
 
MAKHIJANI: Thank you very much, Steve. MAKHIJANI: Paljon kiitoksia, Steve.  
 
Aerial  Ilmakuva Santa Susana Field Laboratory, joka sisältää sekä kehittynyt maa (ja rakennusten) ja 
rakentamaton maa-alue (puskurivyöhyke) kuvassa. (Courtesy of DOE) (Kiitos DOE)  
 
CURWOOD: Curwood: 1959 ydinvoiman onnettomuus on yksi sarjan kemiallista saastumista, 
radiologisia kommelluksia, ja osittainen ydinvoima meltdowns (ytimen sulaminen) tämä tapahtui 
Boeingin Santa Susana Lab vuosikymmeninä. Ja vaikka Boeing korvata asukkaille ympäröivien 
alueiden 30.000.000dollari viime syyskuussa useita Boeing Työntekijöille lähimpänä 
radioaktiivisuuspäästöjä, on vielä onnistumattomia työntekijäin korvausvaatimuksia.  
 
 Bonnie Klea työskenteli Boeing Santa Susana Field Lab heti 1959 romahduksen aikoihin. Hän asuu 
West Hills, Kalifornia, kaupunki noin kaksi kilometriä laitoksesta, ja liittää meitä puhelimessa. Ms. Klea, 
thanks for speaking with us. Ms Klea, kiitos kun puhut näistä meille.  
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Klea: Ei, olin siellä '63.  Tämä tapahtui '59, mutta meillä oli toinen sulaisi '64, joka on juuri tulossa 
julkinen nyt, sikäli kuin tiedän. Heillä oli 80 prosenttinen verhousten polttoainesauvojen sula,inen. Ja se 
piti heti sulkea, kun he huomasivat, että tuhoutui, ja poistettiin käytöstä 1965. Ja tämä on pidetty 
salassa jo kauan.  
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://radiationfears.com/atmosphere/cancer-missing-
link/&ei=QW7XTaC-
BYfusgapmcj3Ag&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCAQ7gEwAA&prev=/search%3Fq
%3DIs%2BNuclear%2BRadiation%2Bthe%2BMissing%2BLink%2Bto%2BCancer%253F%26hl%3Dfi%
26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DEU2%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds%26biw%3D1600%26
bih%3D684%26prmd%3Divnsb 
 
http://www.atsdr.cdc.gov/hac/pha/pha.asp?docid=78&pg=0 
http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Susana_Field_Laboratory 
                -------------- 
 
US- blogista Ydinvoima kuivattaa tappavasti jo Lähi- idänkin! 
 
28.05 Arto Lauri 
Tässä korostuu ydinsekoilun törkeä mittamattoman tyhmä taso. Israel tosiaan käyttää Jordanjoen 
viimeisetkin liikenevät vesitipat lainkaan seurauksia miettimättä ydinvoimaloittensa ylläpitoon.  
 
28.5.2011 20:05 Anja Seitakumpu 
 Löytyi suomeksikin, että ainakin pari ydinvoimalaa on virallisesti. Israelin halu rakentaa ydinvoimaa 
herättää huomiota. Julkaistu 09.03.2010 klo 11:24, päivitetty 09.03.2010 klo 12:22. Israel haluaa 
rakentaa ydinvoimalan, ilmoittaa maan infrastruktuurihankkeista vastaava ministeri. Ydinvoimalahanke 
voi kiihdyttää keskustelua Israelin salaisesta ydinohjelmasta.Infrastruktuuriministeri Uzi Landau sanoo 
tiedotteessa, että ydinvoimahankkeella Israel pyrkii energiariippumattomuuteen. Tällä hetkellä Israel 
tuottaa suuren osan energiasta hiilellä ja maakaasulla. 
 
Suunnitelmasta on tarkoitus ilmoittaa tarkemmin tänään ydinenergiaa koskevassa konferenssissa 
Pariisissa. Ministeri Landau on herätellyt aiemmin ajatusta ydinvoimahankkeesta, jossa olisivat mukana 
myös Ranska ja Jordania. Ranska auttoi 1950-luvulla Israelilla rakentamaan ydinreaktorin Dimonaan. 
Israelin uskotaan valmistavan siellä ydinaseita, vaikka maa ei virallisesti olekaan myöntänyt olevansa 
ydinasevalta. Israelilla on ydinreaktori myös Nahal Soreqissa, lähellä Tel Avivia. 
 
Myös Syyria ilmoitti Pariisin ydinenergiakokouksessa, että se haluaa rakentaa ydinvoimaa. AP 
 
http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2010/03/israelin_halu_rakentaa_ydinvoimaa... 
NYT: Israel testasi Stuxnetiä 
http://www.taloussanomat.fi/tietoliikenne/2011/01/16/nyt-israel-testasi-... 
                     -- 
28.5.2011 20:32 Arto Lauri 
 Voin vaan taas kiittää asioista valovuosia paremmin selvillä olevaa oivaltavaa Anjaa.) JUURI NÄIN! 
Kaksi myönnetty, kolme vähintään. Todennäköisesti tuo viisi vedet tuhoavaa reaktoria maasta siis 
löytynee. 
En ehtinyt edes vastaamaan kun asiantuntijalta löytyi tuo tähtäilty asian tykki. 
 
Tosiaan Israel tappaa kansaa alueella syytämällä viimeisetkin vesitipat sekoiluydinvoimaloihin. Ja 
tosiaan.. . AINA VAAN LISÄÄ halutaan elinvesipuutteeseen ydinvoimauhreina kuolevia. Voi vaan 
hämmästellä ihmisten rajatonta sekoilua kun puhutaan tappavasta ydinkiimasta. 
 
 
 
 



1337 
 

 
 

735. Tektoniikasta. 
 
Päätin selvitellä Suomen salatuinta Litoraanitektoniikka- alueta Olkiluodon lävistävästä saumasta 
saatavilla tiedoilla. No heti kättelyssä alkoi ilmetä erittäin kuvaavia perusongelmia. Eurajoen kirjastosta 
oli TVO Posivan painostuksesta systemaattisesti hävitetty k a i k k i sielä aiemmin olleet tulivuorista ja 
maanjäristyksistä kertovat kirjat. Niitä ei saisi edes tilattua pääkirjastostakaan. Kas, kas SUPOA, koska 
niitä ei tosiaan enää sielä sallita! Hertinen sentään. Nythän homma alkaakin olla mielenkiintoisempaa. 
 
Tulivuorien toiminnoista on ihmisillä suuret määrät erilaisia harhakäsityksiä. Esim. ettei laattaliikuntoja 
ja tulivuorien kaltaista kallioperän aktiviteettiä ole kuin suurten kiinteitten laattojen reunoissa. Mitä 
asiasta kertoo Top 1 Koululaisen tietokeskus v.1979 sivu 154:"Keskellä Tyynenmeren laattaa olevista 
tulivuorista Havaijisaaren tulivuoren arvellaan johtuvan Maan vaipan kuumista kohdista, jotka 
synnyttävät niiden yli liukuvaan laattaan tulivuorten jonon. Myös mantereilla on tulivuoria kaukana 
laattojen reunasta. Niiden arvellaan johtuvan radioaktiivisuuden synnyttämästä kuumuudesta tai 
vaipassa olevan kuuman kohdan vaikutuksesta. Lukuun ottamatta monilukuisia merenpohjien tulivuoria 
on nykyisin toimivia tulivuoria viitisensataa. Purkaustensa välillä tulivuorien sanotaan olevan levossa. 
Geologiset tutkimukset ovat paljastaneet suuren määrän muinaisten tulivuorten jälkiä. Suomessa 
tulivuoria on ollut varsinkin Svekokarelidien syntyessä noin 1,8miljardia vuotta sitten. 
 
(Sama ikä kuin Olkiluodon lävistävällä Litoraanitektoniikkasaumalla. Sen tulivuorituhkakerrostumista ja 
oseaanisesta mätäliejusta muodostuneella rakennuskiveksi kelpaamattomalla heikolla 
kiillegneissikivellä on.) Suuria maanjäristyksiä tapahtuu maailmassa joka toinen viikko. 
Maanjäristysaallot leviävät seismisenä aaltona maanjäristyskeskuksesta eli fokuksesta kaikkiin suuntiin 
aaltorintamana. Primäärisinä P (pitkittäiset), sekundäärisinä S (sivuttaiset) ja pinta- aaltoina L. 
Maanjäristyksen synnyttämän tsunamin aallonpituus voi olla 200km ja etenemisnopeus 800km/h. 
Maanjäristysten ennustamisessa on todettu kallioperän huokosten suurenevan ja siihen imeytyvän 
vettä entistä enemmän. Nopeat muutokset pohjavesikorkeudessa ennakoivat maanjäristyksiä. 
Maanjäristyskeskus on vanhojen siirrospintoja seuraava fokus eli jännityskeskus eli hyposentrum. Maan 
pinnalla sama tunnetaan episentrumina."  
 
Svekokarelidit on Ruotsista Suomen kautta Venäjän Karjalaan ulottuva muinaisvuoristo, jonka 
lounaisosaa nimitetään svekofennideiksi ja koillisosaa karelideiksi. Svekokarelidit sijaitsevat osittain 
vanhemman (n. 2,7 miljardia vuotta) presvekokarelidisen pohjakompleksin (granuliitti, gneissi, liuskeet) 
päällä.  
Karelidit syntyivät vajaat 2 mrd. vuotta sitten Jatulimantereelle ja tämän reunalle kerrostuneista 
muodostumista. Svekofennidit oli nykyisten Alppien kaltainen poimuvuoristo Suomessa noin 1800–
1700 miljoonaa vuotta sitten. Maanjäristykset olivat tuolloin yleisiä. Vuosimiljoonien kuluessa tuo 
vuoristo on kulunut pois, ja siitä on muistona enää sen syvät juuriosat. Muinaisista tulivuorista kertovat 
eräät tulivuorten tuhkasta ja sulasta laavasta syntyneet kivilajit kuten tuffiitit ja erilaiset 
amfiboliitit.(WSOY) 
 
Siperian laakiobasalttipurkaukset tapahtuivat nykyisten ajoitusten mukaan noin 250–251 miljoonaa 
vuotta sitten pääasiassa Keski- ja Länsi-Siperiassa Uralvuorten ja Lena-joen välillä. Purkausalueen 
keskus sijaitsi noin 500 kilometriä nykyisestä Norilskin kaupungista eteläkaakkoon. Nämä purkaukset 
olivat yksi suurimmista tuliperäisistä tapahtumista maapallon 500 viimeisen miljoonan vuoden aikana. 
Näitä jättimäisiä, pitkään jatkuneita purkauksia pidetään permikauden lopun joukkotuhon 
alikuunpanevana syynä.[1] Purkaukset nostivat Maan keskilämpötilaa enintään 5 °C ja kiihdyttivät 
samalla meriin varastoituneen metaanin purkautumista nostaen keskilämpötilaa lisää noin 5 °C. Tämä 
‖suuri kuolema‖ hävitti jopa 99,5 % yksitäisistä eliöistä maapallolla.(Karttakuvaa maailman suurimman 
Euraasian laatan keskelle purkautuneesta tulivuorimuodostelmasta. Jolla on s u o r a  yhteys Laatokan 
pohjoisrannasta, Tampereen alapuolelta, Olkiluodon läpi, Ruotsin suurten järvien, Norjan etelärannikon 
kautta, Skotlantiin ulottuvaan Litoraanitektoniikkasaumaan.) 
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http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Extent_of_Siberian_traps_german.png 
                   ------ 
 
Tektoniikasta laajemminkin. 
 
Tein varsin laajan tutkimussetin. Niin nettiin, kuin ennenkaikea tärkeän tärkeään geologiaa 
käsittelevään kirjastooni. Äärimmäisen kutkuttavaa materiaalia jo kykenin löytämään. Ja kokosin 
alustavaa lisämateriaalia. Erittäin salattua asiaa niin öljystä, kaasuista, kivihiilestä, kuin maailman 
tarkimmin salatuista tektoniikakytkeymistä. Vaan katsokaa mistä on kyse. 
 
http://kuvaton.com/k/YTFo.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YTFo.jpg[/img] 
              -------- 
 
Kaikkienaikojen suurin maanjäristys JIM 24.5.2011 
 
Kertoo varsin vavahduttavaa faktaa maanjäristyksistä. Japanin Fukushiman ydinvoimalakatastrofit ovat 
selvästi nostamassa esille tarkoin aiemmin salattuja ja piilotettuja totuuksia maanjäristysten riskeistä. 
USA:n suuri laatta on "haluttu" nähdä tektonisesti vakaana alueena. Kuten Suomen katkaiseva 
Olkiluodon itä- länsisuuntansa tuhansien km pitkä Litoraaninen tektoniikkasauma ikään. Nyt kuitenkin 
ohjelma karsii vahvasti illuusioita. Kansalle syötettävä totuus on murskaavaa. Filmissä kerrotaan miten 
USA:n Mississippijoen suuntaisesti koko manner on todettu pyrkivän halkeamaan tuhoisasti. Keskeisin 
sanoma on niinkin uudelta lähiajalta kuin 1811- 1812 tapahtuneet dokumentoidut maanjäristyssarjat. 
Nyt puhutaan New Madridin 200 vuotta uinuneen tektoniikkasauman suurtuhovaaroista. Jotka ohjelma 
syystä luokittelee jopa San Andreasin itärannikon siirrosta vaarallisemmaksi!  
 
Selkeästi ei haluttu keroa miksi juuri n y t on alettu ymmärtää miten systemaattisesti keskelle suuriakin 
laattoja iskevät lukuisat maanjäristykset on alettu ymmärtää potentiaalisesti kaikkein vaarallisimmiksi ja 
pelätyimmiksi tektonisiksi pommeiksi. Ohjelma metsästää Chilen maailman suurimman 9.5Rihterin 
maanjäristyksen ylittävää uskomattoman isoja 10 Richterin pommitektoniikkapotentiaaleja maailmalta. 
New Madridin tektoniikkasauma on h y v i n saman luontoinen kuin Olkiluodon lävistävä tuhansia 
kilometrejä pitkä lukkiutunut sauma. USA:n tapauksessa on todettu k o k o valtavan USA:n 
laattatektoniikkansa varastoineen sen kaiken massiivisen energian, jonka alueella ollut 2km paksu 
jääkausipainauma maahan on varastoinut nykypäiviin asti. 
 
Häkellyttävän yhdenmukaiseksi homma menee Skotlanti- Ruotsin suuret järvet- Olkiluoto- Laatokka- 
Siperia litroraanitektoniikkasuman kanssa. Olkiluotoa on järeimmin ladannut tektoniseksi pommiksi 2 
000m paksu USA:sta mainittu samainen jääkausimassiivi. Sen n. 800m alas painama maa on y h ä  
luokkaa 150m "syväjännityksessään". Niin New Madridin, kuin Olkiluodonkin kohdalla maaperään 
virittyneitä tektonisia pommin energioita on liki mahdotonta edes voimina hahmottaa. Mutta 2004 
Filippiinien maailman suurimman tsunamin laukaisseen kalliosiirroksen ponnahti ylöspäin v a i n  8m 
kallioperää kerallaan. Nyt tämä Olkiluodossa oleva ponnahdusenergia on varovaisestikin arvioiden 
monikymmenkertainen. JIM dokumentti kylmäävästi kertoikin uusimpien maanjäristystutkimusten 
mukaan olevan täysin realistista, että syntyvässä maanjäristysponnahduksessa kykenisi vapautumaan 
kaikkienaikojen järein yli 10 Richterin megahypermaanjäristys! 
              --------- 
 
Saarnisto kertoo olkiluodon flopista 
 
Suomessa tarkoituksellisesti erittäin vähän huomiota saaneen Saarniston ydinjäteluolaston floppia 
käsittelevä video muuten kannattaisi katsoa. Tässä murskaantuvat sitten viimeisetkin illuusiot 
Olkiluodon vakaudesta ja kallioperän toimivuuksistaan: 
http://www.youtube.com/watch?v=SC4ZAGbpL1U&NR=1 
                     ---------- 
 
Ruotsin geologiakonfferenssi 31.05.2011 
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NYT SE ON SAATAVISSA! En yhtään yliarvioi jos kerron, että n y t  olemme professori Mörner, Vesa ja 
minä panneet liikkeelle koko Suomen ydinsalaisuushistorian rajuimman näyttöoffensiivin esitykseen. 
Lähdemme tänään esittämään tällaista m y k i s t ä v ä ä  löydösrainaamme kansainväliseen 
levitykseen. Minuun ette saa nyt päiviin yhteyttä , koska olen tosiaan tänään lähdössä Ruotsiin ja 
kansainväliseen erityisgeologian konfferenssiin. Aikanaan kun palaan, kerrona asiasta lisää. Vaan hei 
bo öökaa tavlalle ja : 
http://www.youtube.com/user/Styrgefilmi?blend=22&ob=5 
 
Mörnerin, tanskalaisen Grabben laskuissa 59kpl jälkeen jääkauden sattuneita maanjäristyksiä on 
dokumentoitu täällä, korostan d o k u m e n t o i t u n a ! Niistä siis 2-3kpl k a i k e i n rajuinta 9 Richterin 
arvoista! 
 
Vetää jopa meikäläisen mykäksi. Ja hei, minähän olin juuri se joka koko dokumentoinnin Suomeen 
kutsuneena seisoin mykistyneenä kaikesta näkemästäni kuvan keskivaiheilla sielä kymmenien metren 
syvällä suuren maailman salatuimman tektonisen kivirikkotonnistojen luolan pohjalla taskulamppuineni. 
Keskellä Länsi- Suomen aktiivisinta Olkiluodon lävistänyttä Litoraanitektoniikkasauman todistusonkaloa. 
Jollaisen olemassaolosta peruskansa ei näe maasamme edes unta! Koska ydinala on tällaiset mitä 
tarkimmin päättänyt salata! 
                                  -- 
 
US- blogisti Kärnältä jäi valtavat valikot aivan keskeisintä energiaosaamista pois niistä 
vaihtoehtoenergioistaan, joita Saksalle jää ydinluopumisensa 30.05.2011 jälkeen käyttöönsä. 
 
- BIO energia(2/3 osa maailman energiantarpeista jo tämä!) 
- Aaltovoimalat 
- Vuorovesivoimalat 
- Osmoottiset vesivoimalat 
- Energian säästöteknikat LED, magneettinen jäähdytys yms. 
- Casimir- efekti. 
- Metaaniklatraatit. Enemmän energiaa kuin kaikki muut yhteensä! 
- Nikkelinn polttotekniikka kupariksi. Tekniikka kaupallistetaan tähän vuoteen, joten Saksa saa edut. 
 
Itse asiassa on enemmän kun oikein, että Suomi ja muut Y- CCCP vammamaat tullaan sotkemaan 
tuhoonsa omin meneisyyden ydindinosauriensa luolastoihin. Nopeimmat ja fiksuimmat alkavat 
kiihtyvästi seurata Saksan viitoittamaa oikean kestävän kehityksen maailmanparannusta. 
 
Saksan kerrotaan muuttavan ydinvoimalansa geotermisiin 30cm halkaisijaisiin kalioperään kilometrein 
porattaviksi geiotermisennilmaisen höyryn voimaloiksi. Ja mikäs siinäkään. Toimivaa ja kestävää kun 
on noin. 
                      -------- 
 
 
 

736. Luonnossa. 
 
Säteilyhirviöitä onko heitä? 
 
Kiertelin vain hetken Olkiluodon saarella. No kuka oikeasti edes yllättyy, löysin varsin hälyttäviä 
mutaatiomuotoja. Alueella kun taustasäteilyt on TVO:n säteilysaastumisten seurauksena korkeita. kuten 
tietysti satoja km TVO:n ydinvoimaloistaan tapana on. Asian laitoja vaan e i  saa tutkia. Saati laillani 
suinkaan dokumentoida. Esitän tähän kuvaan liittyvän asiakysymyksen. Mikä mutaatiomuoto 
esittelyssä? 
http://kuvaton.com/k/YTLT.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YTLT.jpg[/img] 
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Etteikö ottanut löytyäkseen? Ihmekös tuo. Koska tällaisia säteilyn 100 % varmuudella muodostuneita 
mutaatiolinjoja EI varsinaisesti maailmalta ole olemassa ainoaakaan! T a i onhan näitä vaikka kuinka ja 
paljon. Eri asia on tietysti, ettei niistä saa julkisesti hiiskua missään mitään. No minä annan sensoreille 
tutusti piut paut. Ja asennan seuraavaan astetta selkeämmän vihjeen: 
http://kuvaton.com/k/YTLp.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YTLp.jpg[/img] 
 
Niin, etteikö ala näyttäytymään ja ydinalan syyllistäminen rikoksistaan ihmiskuntaansa vastaan 
näyttäytyykin todella räikeästi. Kyse on toden totta, kymmenistä Eurajoki-seudulta hetkessä löytyneistä 
vallan "hirviökukkasista". Systemaattisesti kaksi tai peräti kolmekin kukkavartta voikukan 
keskustassaan on kasvanut yhteen. Muodostaen vallan selkeästi katsojan silmiin osuen t o d e l l a 
kiistattoman todistuksen miten ydinreaktoreista tauotta loputtomiin ympäristöönsä vuotavat säteilyn 
kertymät vaikuttaa. eräs pelätyimmistä tuhonsa muodoista on nimenomaan sukupolvesta toiseen 
siirtyvät säteilyn tuhot. erityisesti tällaiset sukusolussa kulkeutuvat huippusalatut mutaation 
kromosomimuutokset. katso ja hämmästy maailman ensi-illassa näin se vaan on: 
 
http://kuvaton.com/k/YTLW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YTLW.jpg[/img] 
             ------ 
 
US- blogi 
 
23.5.2011 20:25 Peter Kreisler  
 Vaimoni on nähnyt näitä jättivoikukkia Virossa Jõgevamaalla noin 20 kilometriä Tarton pohjoispuolella, 
ydinvoimaloita sielläpäin ei ole. Ettei vain olisi syynä jokin luontoon laskettu myrkky. Joitain vuosia 
sitten havaittiin Tallinnassa kaatopaikalla eläneiden sorsien kasvavan luonnottoman suuriksi, voisi 
johtua jostain myrkystä. Tietääkseni Viron kaatopaikoille on aikojen saatossa viety kaikkea 
mukaanlukien ongelmajätteet ja ei-toivotut henkilöt. 
                 -- 
US- blogi Arto L. 
 Vai Virossa? Homma tulee ENEMPI kun kiinostavaksi kun tiedostamme. Että Viroon päätyi DDR 
Ronneburg Wismunth uraanikaivoksen k e s k e i n e n säteilyjäte. Suomalaisille tämä v a l t a v a  
Itämeren rannalle asti ulottuva ydinjäteallas tuli kuuluisaksi siitä, että uhkasi sortua tappamaan 
Itämeremme 90-luvuilla. 
 
 No Suomalaiset sen v a i n hätäpäissään peittivät. Nyt sielä kasvaa todistustesi mukaan säteilyn 
hirviömutaation voikukkia. Joita tosiaankaan EI pitänyt olla edes olemassa! Meneepähän jännäksi. 
Voisitko toimittaa esim. kuvia ilmiöstä. Jo ihan senkin takia, että uraanihan sielä nimenomaan ON 
TODISTETUSTI SÄTEILEVÄ SYYLLINEN! 
              -- 
 
23.5.2011 23:19 olli wartiainen 
 Kyseessä EI ole säteilymutaatio, ja miksi sitten postaat kuvan yhdestä voikukasta? 
                        -- 
Kuten jo sanoin, kyseessä On: 
 
A/ Kiistaton mutaatiolinja. Toisinaan on yhdessää 2 kukkaa, toisinaan kolme, kenties enemmänkin. 
Vaihtelua niinmuodoin on, eikä kyse ole satunnaisesta yksilöstäkään selkeästi. 
 
B/ Kyseessä On luonnonniitty, jota Ei olla esimerkiksi myrkytetty.  
 
C/ Ainoa merkittävä jatkuva ja jokavuotinen mutaatiopaine pellolla on TVO:n sinne kylvämä 
säteilyionisaatiokertymä. 
 
D/ Tätä mutaatiota esiintyy ja leviää JO useana vuona. Joten kyseessä on siemeniin siirtyvä 
ominaisuus. 
 Joka tekeekin asiasta IAEA tulkintojen mukaan totaalisen kiistattoman ja poikkeavan! 
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              --------- 
 
Tektoniikkatuhoja TVO:lla 
 
Kuten lukijani muistavat raportoin muutamia vuosia sitten tapahtuman, jossa OL-2 voimalan pääakseli 
siirtyi tektoniikan seurauksena sivuttain 50mm. Sen seurauksena koko OL-2 reaktorin generaattori 
vääntäytyi valtavalla tärinällä täysin irti petiltään. Generaattorin akseli aikoi lentää saksalaismallin 
mukaan läpi ydinvoimalan seinän kilometrien päähän. No syyksi osoittautui tektoninen sauma joka 
lävistää koko Olkiluodon turbiinisalin. Piirsin asiasta tällaisen selventävän kuvan: 
 
http://kuvaton.com/k/YTRQ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YTRQ.jpg[/img] 
 
Kuva on piirretty jo vuosia sitten. Mutta eräs yksityiskohta häkellyttää. Asemoin miten sama 
tektonisauma, joka tuhosi OL-2 voimalan näyttää lävistäneen m y ö s  OL-1 voimalan turbiiniakselien 
linjat! Eli meillä pitäisi tämän kuvankin mukaan muodostua tektonisia ongelmia myös OL-1 laitoksesta. . 
Mutta onko sellaista esitetty? 
 
Turun sanomat 20.5.2011:"Olkiluodossa jouduttiin vaihtamaan turbiinilaakerit. Olkiluoto 1:n 
vuosihuollossa törmättiin yllättävään tilanteeseen heti alkumetreillä. – Viime vuona kyseisessä 
yksikössä vaihdettiin turbiinilaakerit, jotka ovat v a i n  vuoden aikana muokkautuneet eli kuroutuneet. 
Ne on nyt vaihdettu, kertoo Teollisuuden voiman (TVO) tuotantojohtaja Mikko Kosonen. Kolmen 
päälaakerin tuhoutumisen syytä ei tiedetä. Myös yksi dieselgeneraattori päätettiin tuhoutuneena 
vaihtaa." 
 
*Jälleen kerran voimme demottuna todeta miten kykenen vuodesta toiseen kertomaan TVO:n laitoksiin 
liittyviä tuhoutuvia yksityiskohtiaan p a l j o n paremmin ja tarkemmin kuin TVO:n amatöörimäinen 
johtonsa! Toisaalta kuka edes yllättyy, että maamme ydinalan johtajistoa ei edes ammattitaidottomina 
kinosta mitä kyytä ja tuhon tuojaa pitävät käytössä. Jäämmekin odottamaan entistä suurempia 
Suomalaisia Fukushimaakin rajumpia tuhojaan. Se on tosiaan nykyisellä "hälläväliä" amatöörilinjoilla 
odottamassa hyvinkin kulman takana jo. 
            ----------- 
 
Mikä TUULESSA pelottaa? 
 
* Suomessa tuulivoimaa kansa kannattaa 98% mutta silti sitä EI anneta nykyään rakentaa. 
Ydinteollisuus on jostain syystään hakannut miljardeja estääkseen tuulivoiman aidon rakentamisen 
kaikin mahdolisin ja mahdottomin, surutta  anarkistisinkin keinoin. Kysymys kuuluu miksei osia 
ydinvoiman hinnasta kustantava puhdas, uudisenerginen ja muutenkin ongelmaton tuulivoima kelpaisi 
maassamme. Ei vaikka EU:ssa tuulivoima vie energiainvestoinnin volyymista (+42%), yli 10- kertaa 
enemmän kuin ydinvoima (4%).T&T huhtikuu 2011 s.19: 
 
Tuuli-, aurinko- ja aaltosähkön raju lisääntyminen myllertää Euroopan sähkömarkkinat vuoteen 2020 
mennessä. Kun Euroopassa tuulee, sähkön hinta laskee Pohjolassa ja Suomessa. Muutos kuitenkin 
aiheuttaa päänvaivaa energiasyhtiöille kertoo Pöyrin tutkimus. Ydinsähköä ilmaseksi!. . .Tuuli- ja 
aurinkosähkön voimakas kasvu muuttaa sähkömarkkinoita, koska niiden tuotanto vaihtelee. Muiden 
kuten ydinvoimaloiden tuotannon pitäisi alkaa sopeutumaan vaihtuvaan uusiutuvan tuotantoon. 
Perinteisen ydintuotannon säätäminen on kuitenkin kallista, eikä edes teknisesti helppoa. (Bio-, kivihiili-, 
kaasutuotannot on toki helppoa saada säätämään tehojaan kuten tähänkin asti, mutta uh se 
säätökyvytön ydinvoima!) 
 
Eri maiden suunnitelmien perusteella tuuli- ja aurinkosähkötuotanto kasvaa Euroopassa nykyisestä 200 
terawattitunnista 700 TWh vuoteen 2020. (EU ilmoitti tämän +46% osuudeksi koko mantereen 
sähkötarpeistaan.) Vuona 2035 niistä syntyy jo 1 100 TWh sähköä. (Uskomattomat laskennalliset 72% 
EU:n sähköstä jo silloin!) Sähkön kulutus kasvaakin nykyistä hitaammin ja nostaa uudisenergian 
huippunsa kertoo konsultti Joonas Päivärinta Pöyrystä. Tuulisähköä onkin tarjolla jaksoittain niin paljon, 
ettei hiili-, kaasu- , ennenkaikkea ydinvoimaa tarvita l a i n k a a n ! Jatkossa tullaan yhtenään tilanteisiin 
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joissa kallista ydinvoimaa joutuu säätämään alas kun oleellisesti halvempi tuulienergia syrjäyttää  
markkinoilta ydinsähkötarpeet Päivärinta sanoo. Säätökyvyttömän ydinsähkönsä toimittajat tuottavat 
mieluumin sähköään t a p p i o l l a   kun säätävät tehojaan ja pysäyttävät laitoksiaan. Tanskassa tätä 
onkin jo nähty. Pöyry ennustaa, että säätökykyisten vesivoiman, kaasu- ja hiilivoiman arvot sitävastoin 
kasvavat. Mutta säätökyvyttömän ydinvoiman arvo laskee. Heli Anttila Pöyrystä sähkön hinnan  
vaihtelun korrelloivan jatkossa kaikkein halvimman tuulivoiman tuotannon suhteen maailmalla. Toisalta 
säätövoimasta tulee entistä arvostetumpaa. Uusiutuvan tuuli-, aurinkosähköjen  tarjonta tuleekin 
laskemaan sähkön hintaa. 
 
* Miksi tuulisähkö sitten jatkossa On niin hirvittävän halpaa? Ydinvoimalan sähkön hinnasta TVO ilmoitti 
jo vuosia sitten olevan kolmnneksen polttoaineesta. Ja henkilökuntakulujen jopa puolet. Vastaavasti 
tuulisähkössä polttoaine on hinnoiltaan nollassa. Samoin henkilökunnan osuus ei ole kuin prosenteja. 
Hirvittävän iso kilpailuetu. Suomennettuna valmiit tuulivoimalat käy seuraavat 30- 40 vuottaan ilman 
kustannuksia. Vain ja ainoastaan vuosittain vähenevän sijoitetun pääoman osuus enää jatkossa 
maksaa. Kun tuulivoimalan  kuoletusaika liikuu 7vuoden tasolla näin vanhana tuulivoima tuottaa siitä 
eteenpäin silkkaa voittoa. TVO on hyvä esimerkki ydinvoimaloista. TVO ilmoittikin ettei se ole kyennyt 
kuolettamaan e d e s OL-1 ja OL-2 laitosten sijoitettuja pääomiaan 40v käyttönsäkään jälkeen! Tähän 
päälle polttoainekulut, ydinjätekulut, alati kasvavat ydinkatastrofien lisäturvavaateet ja alati 
megauudistuksia vaativat tosiasiallisesti tuskin 20vuottaan kestävät laitteistonsa, niin soppahan siitä 
ryskii silmille. 
              --------- 
 
Mitä ydinvoimalan pinta-alatarpeet on? 
 
Yleinen harhaluulo jota ydinteollisuus on alkanut käyttää asiaa tuntemattomiin on kertoa miten 
ydinvoimalaitoksen käyttämä pinta-ala olisi reaktorin ala ja siinä se. No näinhän asia EI suin surmin ole! 
Ja ydinalan lobbarit tekevät karkeaa anteeksiantamatonta valhetta tieten rahapalkkaisina. Ydinvoiman 
kytkeminen valtakunnan verkkoon todellisuudessa kun tarkoittaa luokkaa 500km pitkää v a l t a v a n  
leveää salametriluokkaisia hakkuuraiskioita luonnonsuojelualueista ja asuinalueista piittaamattomina 
ikituhoina. Tähän tulee tietysti ne niin ikään kymmenien neliökilometrien uraanikaivosaavikot, mm. 
3000ha kokoiset uraanin isotoopinlaitoshirviöt ja Posivoiden loputtomat uraanijätetunkiot. 
Puhumattakaan Tshernobylin kaltaisten kymmenien tuhansien neliökilometrien ikuiset tuhoarvet, joita 
ydinvoimalat räjähdellessään ympäristöönsä tuottavat. On tosiaan vaikea edes tajuta miten valtavat 
määrät i k u i s e s t i ydinvoimalat alleen muhjaa vuosimiljooniksi. Tähän päälle esim. Kanadan 
kaltaiset jossa uraanikaivokset ovat tuhonneet vuosimiljooniksi uraanijätteillään täystuhoonsa 18kpl 
järvien ja jokien jättijärjestelmiä.  Katsokaa tuhojen rannattomuutta vaikka vain TVO:n yhden 
voimalansa osalta Suomessamme: 
 
http://kuvaton.com/k/YppV.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YppV.jpg[/img] 
                      -- 
Tai tällainen ydinrikollisten täystuhon muoto: 
 
Korvaton pupu. 
 
* Korvaton säteilyn silpoma pupujussi on jo kuvattu Fukushimassakin. Kohta näitä alkaa kasautua 
maailmamme tuhoksi jo liukuhihnassa: 
http://sanfrancisco.ibtimes.com/articles/150453/20110523/japan-nuclear-radiation-leak-gives-birth-
earless-bunny-video.htm 
               -------- 
 
01.06.2011 Maan syvyyksistä löytyi matoja 
 
Halicephalobus mephisto löytyi 1,3 kilometrin syvyydestä Beatrixin kultakaivoksen alta Etelä-Afrikasta. 
Uusi laji sai osuvan nimensä Faustin tarinasta.  Syvältä maan pinnan alta löytyneet sukkulamadot 
kielivät, että biosfäärin pohjalla on luultua monimuotoisempaa elämää. Pinnanalainen elonkehä yltää yli 
kolmen kilometrin syvyyteen Maan sisuksiin, missä tiedetään elävän yksisoluisia organismeja. Tähän 
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asti kuitenkin on uskottu, että lämpötilan, energian, hapen ja tilan aiheuttamat rajoitukset estäisivät 
monisoluisten pärjäämisen syvyyksissä. 
 
Tullis Onstott Princetonin yliopistosta kollegoineen osoitti toisin: eteläafrikkalaisen kaivoksen alaisen 
0,9-3,6 kilometriä syvän repeämän vedestä löytyi sukkulamatoja, joista yhden laji on entuudestaan 
tuntematon. Tutkijat tarkastivat löydön moneen kertaan varmistaakseen, että madot olivat todellakin 
alkuperäisiä pinnanalaisia asukkeja, eivätkä olleet joutuneet sinne kaivostoiminnan ansiosta. Uudet 
syvänmaan madot ovat noin puolen millimetrin kokoisia, sietävät korkeita lämpötiloja, lisääntyvät 
seksittä ja syövät pinnanalaisia bakteereja. 
Löydön julkaisi Nature.  
 
*Maan alla syvällä olevat elämänmuodot osoittautuvat paljon runsaslukuisemmiksi ja moni- 
ilmeisemmiksi, kun mitä ydinonkaloitaan sinne kaivelevat posivat ja GTK:t ikimaailmassa haluaisivat 
päästää julkisuuteen. Sinällään mielenkiintoista, että mtieto sensurointien läpi luiskahtelee myös 
julkisuuteen asti. Eli ydinjätteitten säteilyvaarat onkin todistetusti suorassa kontaktissa myös maan alla 
peruselämänpiiriimme! 
 
http://www.tiede.fi/uutiset/4332/maan_syvyyksista_loytyi_matoja 
                   ---------- 
 
Arto hei. 
 
Angela lähetti aika näyttävän valokuvaussetin. Ainakin chemtrailaamisen näyttäväntoimivia 
klassikkokuvia on paljon.  
 
Mutta noi Nibiruplaneetan kuvat ei edelleen "oikein" aukee mulle. 
 
 Jotain niissä toki on, mutta ei kerro mulle kyllä nyt mistä n i i s s ä   voisi ola kyse? Hiukan samoja 
utuionisoituneita palloja, joita beettasoihtukuvissa mutta?. . . 
http://ilmastonmuuto.wall.fm/photo?&page=1 
                      ----------- 
 
Mehiläiskato T.K. No.6. 2011 
 
Mehiläiset ovat hätää kärsimässä. Eri puolilla maailmaa on tapahtunut joukkokuolemia, joille EI löydy 
selityksiä. Kuolinsyyksi on koetettu ehdottaa esim. torjunta- aineita ja säteilylähteitä. Ranskalaistutkijat 
yrittävät nyt selvittää tuhon syitä mehiläisten selkään kiinnitettävillä mikrosiruilla, joiden avulla 
tarkkaillaan niiden liikeitä. Mikrosirujen  liimaaminen  mehiläisten selkään voi vaikuttaa omituiselta 
puuhastelulta. Ranskan ydinsäteilystä kärsivässä Avingonissa sijaitsevassa maatalouden  
tutkimuskeskuksessa työskentelevät mehiläisiin erikoistuneet biologit ottavat kuitenkin työnsä 
vakavasti. He toivovat mikrosirujen viimein auttavan  selvyyteen , miksi miljardit mehiläiset ovat kuolleet 
kymmenen viime vuoden aikana. Ranskalaiset ovat pitkään viranomaisten kannustamina jo 
vuosikaudet perehtyneet mehiläisten outoihin joukkokuolemiin.  
 
Mehiläisarmeijoiden liikeitä on alettu seurata mikrosiruliimauksin ja kulunvalvontalaitteistoin 
erityispesistään niiden lähtölentoja rekisteröiden. "Kyseesä on alan läpimurto." Kertoo 
mehiläilaboratorion Cedric Alaux. Tutkimme parhaillaan eri stressitekijöitä. Vaikka syy voikin ola vain 
yksi." Mehiläiset  ovat katoamassa kaikkialta. Mehiläisiä katoaa huolestuttavan nopeasti kaikkialta 
maailmasta. Hunajasadon  lisäksi vaarassa on suurin osa ihmisten ravinnokseen käyttämistä kasveista, 
sillä mehiläiset pölyttävät 75 % kaikista viljelykasveista. 
 
 Yhdysvalloissa mehiläisten  määrä on 10 vuodessa vähentynyt - 70%!. Euroopassa niinikään -30% 
vähenemä. Syitä mehiläisten joukkokuolemiin toistaiseksi turhaan etsitty mm. tuhoeläimistä, 
sairauksista, torjunta- aineista ja matkapuhelimista. Taustalta arvellaankin löytyvän jonkun muun 
"vaikeasti määriteltävän syyn."Joka vaikuttaa mehiläisten SUUNNISTUSkykyyn! Myös mehiläisten 
laskeneesta immuunivasteesta ja stressinsietokyvyistä vaikuttajana keskustellaan. Tavoitteena on 
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kehittää automaattinen mehiläisseurantasjärjestelmä mikrosirujen avulla. Kertoo tutkija Axel Decourtye 
Avignounin maatalousden tutkimuskeskuksesta.  
 
*Kiinostavinta tässä asiasa on. Ensin alkuun väitettiin milloin minkäkin varroapunkin,GMO:n tai viruksen 
olevan mehiläiskuolemien ratkaisun avain. Mutta ei vaan olleet! Nyt yli 10v epätoivoisen haarukoinnnin 
jälkeen putsatulle pöydälle ainoiksi jäljelle jääviksi syiksi ollaan jätetty jo minun vuosia sitten esille 
kaivamani kaksi keskeistä elementtiä:"Ydinsäteilypäästöjen synnyttämät 
magneettianomaliapoikkeukset. Niin ja sitten toinen. esim lohikalat ydinlauhdevesissä sukupuutton 
rajoille ajanut Ruotsin ydinvoimalalauhteitten säteilykertymien säteilysairaus M74- oireyhtymien 
immuniteettiromahdukset! Aihe on t o s i a a n  ollut arka TABU. Koska USA:n armeja yksinkertaisesti 
JO kielsi tutkimasta säteilyionisaation vaikutuksia mehiläistuhoihin. Syynään "yhteiskunnalliset edut!" 
Nyt mehiläistutkimus onkin sen takia toiminnassa enää Euroopassa. Jossa tosiaan on alettu näköjään 
löytää huolestuttavan selvästi y h d e n  keskeisen syyn mehiläistuhoihin. Ydinvoimaloitten 
säteilyionisaatiopäästöt! Ehkä yhdennellätoista hetkellä. Ainakin Saksassa ja nyt kiihtyvästi lukuisissa 
muissa maissa ollaan alettu ymmärtää. Ydinvoimasta on p a k k o  päästä eroon keinoista piittaamatta. 
Tai kuolemme kaiken ydintuhon piirissä myös mehiläiskadon  n ä l k ä ä n! 
              ------------- 
 
Arto Lauri Feisbook 29.06.2011 
 
?* Onko tällaisten valheellisten tiedostojen jälkeen enää lainkaan uskomista ydinturvatiedostoihinsa? 
Siis oikeesti! Katsokaa vaikka totaalisen gamman kertymätaustoitusta. Kun Suomessa mitataan: 
T-GAMMA A5 nSv/h 176950  
Ja Japanissa Fukushiman jälkeen: 
T-GAMMA A5 nSv/h 621  
 
*Eli tuon tiedon mukaan Suomessa säteilisi parhaillaan 285- kertaa enemmän!! Arvoja muutellaan 
lisäksi ihan lennosta. Niin onko tällaisessa materiaalin kylvössä enää m i t ä ä n järkeä? Oikeasti ketä v 
a r t e n IAEA/ STUK osastot tällaista sontaa kansalle syöttää? Juu "mittanormaalit" voi toki vaihdella. 
Mutta kun arvot kaupataan silti tällaisissa taulukoissaan ikäänkuin yhdenvertaisena. Nin ei t o s i a a n k 
a a n mikään ihme, ettei maailman ydinturvaviranomaisiin kansa luota. Ja miksi luottaisikaan. (Asian otti 
valaisevasti minulle esiin A. Seitakumpu. Täysin jäin monttu auki ihmettelemään. Kun hän kertoi m y ö s 
datan arvojen vaihdelleen tosiaan muutamassa tunnissa rajusti ja lennosta. Vaikka mittanormaaliksi 
väitetään pitkää 30 vrk.) Oikeesti k u k a tällaisiin enää edes vaivautuu uskomaan pätkän vertaa? 
____________________ 
 
http://eurdep.jrc.ec.europa.eu/map3/NetworkDataTypesSummary.aspx 
 
Days back 30  
Ending 2011-06-29 03:00  
 
Network Radiological Measurements Meteo Measurements  
AT Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 247767  
 
BE Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 81735  
 
BG-EIONET Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 18300  
 
BG-INRNE Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 639  
 
CH Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 86899  
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CY Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 9484  
 
CZ Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 37325  
 
DE Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 471389  
 
DK Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 7473  
 
EE Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 6059  
 
ES Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 163099  
 
FI Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
BE-7 A11 Bq/m3 13  
CS-134 A11 Bq/m3 13  
CS-137 A11 Bq/m3 13  
CO-60 A11 Bq/m3 13  
RU-103 A11 Bq/m3 13  
I-131 A11 Bq/m3 13  
CE-144 A11 Bq/m3 13  
TH-232 A11 Bq/m3 0  
BE-7 A1 Bq/m3 37  
CS-137 A1 Bq/m3 37  
CO-60 A1 Bq/m3 37  
RU-103 A1 Bq/m3 37  
I-131 A1 Bq/m3 37  
CS-134 A1 Bq/m3 37  
CE-144 A1 Bq/m3 37  
TE-132 A1 Bq/m3 37  
NA-22 A1 Bq/m3 10  
T-GAMMA A5 nSv/h 176950  
Meteo Type Measurements / 30 days  
PRECIPITATION_DURATION 181430  
 
FR Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 212355  
 
GB Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 65334  
 
GL Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 27199  
 
GR Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 13814  
 
HR Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 16457  
 
HU Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 85288  
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IE Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 10204  
 
IS Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 5087  
 
IT Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 62245  
 
IT-JRC Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 2907  
 
JP Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 621  
________________________________________________________________________ 
 
LT Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 8783  
 
LU Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 12914  
 
LV Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 10672  
 
MT Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 627  
 
NL Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 116827  
 
NO Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 23327  
 
PL Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 9697  
 
PT Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 45570  
 
RO Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 3466  
 
RU Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 2960  
 
SE Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 16327  
 
SI Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 51970  
 
SK Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
T-GAMMA A5 nSv/h 13520  
 
TR Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description)  
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T-GAMMA A5 nSv/h 57344  
 
Tietolähde: 
http://eurdep.jrc.ec.europa.eu/map3/NetworkDataTypesSummary.aspx 
EURDEPMap3.1.1 - Available Sample Types  
eurdep.jrc.ec.europa.eu 
             -- 
Anna Ovaskainen Kiitos sivuista. Katselin että Saksaa taisi olla "paras" 471389 ja toisena Itävalta 
247767. Kolmas oli Ranska 212355 ja sitten oli tämä maamme armahin tosiaan moninkertaisena 
Japaniin nähden. Mistähän tämä kertoo? 
 
Anna Ovaskainen Saksa haluaa eroon ydinvoimasta ja kaksi seuraavaa ovat maantieteellisesti Saksan 
naapureita. Hmm. 
               -- 
Arto Lauri Toki näin Euroopan ydinpaniikki kasvaa. Mitä tuleekaan listan rehellisyyteen? Ei t i e t o a k a 
a n mikä ja missä milloinkin maailmalla säteilee! No ainakin STUK on naamioinut päällemme satavan 
plutoniumpilvensä hälytyksesekseen "Auringon" vaarallisuuksista tänään!). . . 
 
 
 

737. Ydinalasajotalkoot 
 
Mikä lienee aikamme saldot tultaessa 25.5.2011 tasollemme? Japanissa on vähintään 6kpl 
kivijalkaansa tuhoutunutta ydinreaktoria, joiden takia on hallituksen virallisten laskelmiensa mukaan 
kuollut 8 649kpl ihmistä. Onnettomuuden seurauksena on mm. hätäseisautettu näiden päälle 8kpl 
reaktoreita. Vankka tieto lehtereiltä kertoo Japanin menettäneen tälläkin hetkellä 28kpl reaktoreistaan. 
Mikä mahdottominta tilanteessa ainakin 3kpl on myös palamassa seuraavat vuosikymmenet täysin 
hallitsemattomassa kiinailmiössään alleviivaa IAEA. Hallitus aikoo vain peittää nämäkin pois 
webbiokameroitten okulääreistä teryleeniteltoin. Jotka tehdään niin, että repeävät jo seuraavaan 
kunnon myrskyyn tai pyörremyrskykauteen. Eli kovin, kovin on epätoivoista IAEA:lla nyt.  
 
Mikä lienee tilannearviot esim. Pohjoismaissa, joissa ydinkiiman laantumisen merkkejä on turha hakea? 
Toisaalta foorumeista on kadonnut k a i k k i ydinvoimalaitosten lisärakennusta ja kestävyyttä 
vedätelleet niin meppi Korholat kuin Putkisetkin, joten j o t a i n on selkeästi alettu muuttaa ydinaikeista. 
Tämän aamun T.S. veti mattoa alta jos mahdollista vieläkin tykimmin. Tällaista materiaalia EI olisi 
uskonut lehdistön julkaisevan, mutta näin tässä nyt ihmeeksemme lukee: 
http://kuvaton.com/k/YTEy.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YTEy.jpg[/img] 
 
Puolestaan vaikka ydinlobbarikuningas Länsi- Suomi 25.5.2011."Tiedekirjailija Risto Isomäen uuden 
kirjan "Ydinvoima Fukushiman jälkeen", mukaan ydinvoiman riskit kielletään, kunnes ne käyvät toteen. 
Ydinvoiman riskejä arvioidaan lepsusti. – Ennen Harrisburgia 1979 sanottiin reaktorin sulavan vain 
kerran 10miljoonassa vuodessa! Ennen Tshernoa taas ei uskottu että ydinvoimala voisi ylipäätään 
räjähtää. Ennen Fukushimaa ei myönnetty, että taasen tsunami voisi aiheuttaa ydinonnettomuuksia. 
Isomäki tiedostaa seuraava ydinmegakatastrofi voisi olla luontevana jatkona ydinterrorismi, kenties 
huipputsunamit. 
 
Vielä jokin aika sitten maailmalla pörräsi 450kpl ydinvoimalaa. Nykyinen vankka trendi onkin olut 
vahvaa minusta. Isomäki kertoo nykyään näistä olevan ylipäätään toimintaedellytyksessään 50kpl 
vähemmän! Reippaasti yli -10 % lasku ydinvoimalamäärissään hakee turhaan ajastaan vertaistaan. 
Vielä jäljellä olevista vajaasta 400kpl puolet sijaitsee lisäksi huippuvaarallisesti suoraan tuhoisan meren 
ääressä. Isomäki haluaisi hätäsanomanaan muuttaa näittenkin laitosten sijaintien turvarajaksi v ä h i n t 
ä ä n 50m korkeuteen meripinnasta. Hän tietää ydinsähkön alati lisääntyvien riskiensä takia nostavan 
hurjasti hintaansa. 
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 Samalla kun uudisenergiaan perustuvat aidot EKO- energialaitokset tulevat turvasisuksiensa 
ryydittämänä alati halvemmiksi, halutummiksi, ja runsaslukuisimmiksi. Hän ennakoi tällaisen 
pamflettinsa olevan elämänsä merkittävin teos. Alleviivaa lopuksi saldoaan. Fugushimaan iski niinkin 
äsken kuin 1933 maaliskuussa peräti 1,5- kertaa nykyistä suurempi tsunami vain 78v sitten. ‖Japani 
menetti 7+ 1kpl ydinvoimalaansa 6,8 Richterin maanjäristyksessä vain 3v sitten 2007. Nykyisen 2011 
suurtsunamin ydinvoimaloitten alasajosaldona on 28kpl eriasteisesti tuhoutunutta ydinvoimalaa. On 
päivän selvää, ettei mikään, edes Japanin talous kestä tällaisten jatkuvasti realisoituvien uhkakuvien 
kanssa ydinvoimalavaltiona. Eikä luonnollisesti mikään mukaan maa maailmassa! 
 
                  --------- 
 
Japanin Fukushima 
 
*Tällaisen megahyperkatastrofin edessä tajuaa, että nyt puhutaan jatkossa kymmenistä miljoonista 
säteilyyn auttamattomasti kuolevista! Ihmiskunnan kaikienaikojen hirvein megakatastrofi on tässä ja nyt 
alleviivattuna! Yksikään kiihkouskovinkaan ydinlobbari ei uskalla enää julkisuuteen asti valehdella, että 
ydinkatastrofista selvittiin "ongelmitta". Että pian taas reaktorit hurraa entistä kiihkeämmin. On todella 
aika alkaa ymmärtämään, ydinvoiman kuolemaa tapahtuu näihin riveihin: 
 
MTV 3 Teksti TV. 25.05.2011:"Polttoainesauvat sulivat voimaloissa. Japanissa ydinvoimayhtiö Tepco 
on vahvistanut, että polttoainesauvat ovat sulaneet kolmessa Fukushiman ydinvoimalan reaktorissa. 
Aiemmin on kerrottu sulamisesta voimalan ykkösreaktorissa. Yhtiö kertoi nyt tiedotustilaisuudessa, että 
polttoainesauvat sulivat suurelta osaltaan  myös kakkos- ja kolmosreaktoreissa. Tämä tapahtui jo 
turman alkuvaiheessa maaliskuussa. Ydinvoimaloitten jäähdytysjärjestelmät pettivät maaliskuussa 
tapahtuneessa voimakkaassa maanjäristyksessä ja sitä seuranneessa tsunamissa." 
 
IAEA pitää y h ä  sitkeästi liinat kiinni! Ei halaistua sanaa siitä montako tuhatta kiloa ydinjätteitä on 
reraktoreista JO päässyt ilmaan. Montako sataa Tshernobylin onnettomuuta nyt on maailmamme 
tuhoamiseksi heiltä koottuna. Miksi kesti saada totuus julkisuuteen liki kolme kuukautta. Paljonko 
ylipäätään v i e l ä k i n asiassa valehdellaan ja maailman tiedotusvälineissä pimitetään 
virannomaiskorruptoinnein? Kukaan korostan k u k a a n rivikansalainen ei edes sylkäisekkään enää 
sen enempää lehdistöön, kuin vaikka STUK:n saati poliisiviranomaissiin päin. 
 
 Kukaan s e l v ä j ä r k i s e s t i  asioita seurannut ei enää edes l u e  peruslehdistön loputonta 
ydinlobbausten, korruption ja sananvapausriistojen materiaalia. Aamun uutisista kuulimmekin taaas 
mitä viranomaistahot suunittelee. EU:ssa sammumattomasta ja tappavasta Fukushiman Pu-239 MOX 
plutoniumhirviöistään kuuluisaksi tullut mm. Areva on vaatimassa Ranskansa suulla alati lisää . . Niin 
kuka edes yllättyi, entistä raakempaa nettisensurointia. Poliisikolonioistaan halkkeavat nettisaitit aiotaan 
ajattaa lopullisesti alas, myös lehdistössä! Näin toimitaan koska ydinalan peli on JO menetetty! Syylliset 
ydinalan IAEA:lla haluaa laistaa vastuunsa kaikin keinoinsa tekemistensä paljastumisista!. .  
                  ----------- 
 
IAEA:n autosaattueesta 
 
Kun puhutaan Japanin ydinonnettomuudessa kuolleitten tuhansien uhrien määrästä. Haluaa IAEA 
systemaattisesti ummistaa silmät totuudelta. Ei olekaan mikään ihme, että IAEA kajosi jopa Japanin 
hallituksen ilmoittamiin säteilyyn virallisesti kuolleitten uhrien määrätietoihin. Todella nopeasti poistettiin 
myös kaikki siviiliuhriluvutkin julkisuudesta. Ja onhan se nähty. Ydinherroille ei joku ilmoitetut 8 649 
siviiliuhria olekkaan yhtään mitään! Päin vastoin kylmäävää faktaa peittelemään lähetetään sitten ties 
minkä "meppi Korholan ja miehensä" loanheittoja. Joissa totuus on ostettavissa ulos täysin 
yhdentekevänä elementtinä. Hei muistatteko miten Fukushiman onnettomuuspaikan räjähtelyjen 
yhteydessä kerrottiin sinne jo aika alkuvaihessa ehtinyt IAEA:n ydinhallinnon "mystisesti kadonnut" 
autosaattue? 
 
Itse olen livenä toki näitä IAEA:n kansainvälisiä ydinturvatutkijoita nähnyt sen kymmenet kerrat 
rantautuvan myös TVO:lle. Useimmiten kaverit olivat mustatakkisia äveriään herraskaisia kiinalaisia, 
japanilaisia, tai sitten perus brittejä, ranskalaisia USA:n kansalaisia, usein maatunnuksiaan 
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povitaskuistaan pilkistellen. Mistä milloinkin Euroopan valtioista haalittuja miljoonapalkkaisia 
yhteiskunnan verovaroin lihotettavia ydinsyöttiläitä. No yhtä kaikki. Kun Fukushiman laitoksia alkoi tulla 
räjähdystiloihinsa. Tunki Japaniin kutsumatta iso lauma näitä IAEA:n huippuinsinööristöjä. Lupiahan 
vierailumailtaan tällaiset itsesiittoiset kaverit eivät pyydelleet sen enempää TVO:lta kuin Japanista. Tuli 
vain heiltä soitto, että tunnin päästä ollaan ydinvoimalassa ja otatte meidät juhlallisesti hopealautasin ja 
konjakkitarjoiluin vastaan. Tai ajatamme paukumankelinne alas. Vierailut oli systemaattisesti salattuja 
myös Suomessa. Niin oli tilanne myös Fukushimassa. Nämä IAEA:n herrat lykkäävät mustat 
Limousininsa surutta voimalaitoksiin ja vastaan on otettava. Oli ydinhätien tilannejuoksut mikä hyvänsä.  
 
No IAEA:n mustien autojen saattue Fukushimaan oli uutisen mukaan luokkaa kilometrin päässä. 
Tunnelmat mustissa nahkaverhoiluissa tiloissa olivat toki vakavat. Koska IAEA oli antanut tuikean 
hälytyksen tutkia miksi ydinvoimalaitoksiaan ei Tepco kyennyt edes revisiossaan pysäyttämään? Ja nyt 
oli tosiaan suuri tsunamiaaltokin sotkenut asiat todella pahoin. Juuri kun saattue sai näkyviinsä 
kohdereaktorit. 1, 2, 3, 4, tapahtui mitä ei IAEA:n ydinfyysikot piitäneet mielestään mahdollisena. 
Fukushiman No:3 reaktorikin räjähti yli 500m korkeana shokkisokaisevana pilvenä. Mukana olleista 
kymmenkunnasta ydinalan huipputarkastajaa ei saattanut uskoa näkemäänsä edes mahdolliseksi. Kun 
viimeisessä näkemällä tappavassa valonvälähdyksessä huomasivat silmämuniensa kiehuvan 
päähänsä iskun osuttua plutoniumskrapnelleineen  autoihinsa. Näkemällä tappavaa reaktorimustaa 
lasit helisten saattueen täydeltä ja se olis sillä selvä. Usean mustan Limusinin saattueesta ei jäänyt a i n 
o a k a a n  eloon!  
 
Tämä katastrofiuutinen pääsi julkisuuteen hetkeksi. Ja v a i n sen takia, että IAEA ei ollut koskaan 
menettänyt näin suurta määrää kerralla tutkijoitaan tilanneräjähdyksessä, jota ei pitänyt edes teoriassa 
tapahtua. IAEA määräsi uutisen tultua julki miltei välittömästi uutisen esittämiskieltoon. Mutta yhtä kaikki 
vahinko oli jo vuodettu julki, ainakin kolme autollista täynnä maailman johtavia IAEA:n ydinturvatutkijoita 
kuoli sekunneissa. Säteilyyn mitä kauhistuttavimmalla tavalla. Kuvaavinta asiassa on, IAEA 
organisaatio jonka koko keskeinen olemassaolo perustuu totuuden systemaattiseen valehteluun. Alkoi 
varsin pian onnettomuuden jälkeen kieltää m y ö s omiensa säteilykuolemat 8 649 siviiliuhrien joukossa. 
Voiko makaaberimpaa organisaation toimintamallia enää edes keksiä? 
 
              ------------ 
 
T&T.UutisetKari Kortelainen, 11:13 Terrorismista tuli ydinvoimaloiden stressitestien tabu 
 
*Tällainen asennevammaisuus on kuin k u t s u teroristien tulla tuhoamaan ydinvoimalat. Jotka s e l k e 
ä s t i  jo alkujaan tekijätasoilla tajutaan laitteiksi joiden räjäytely on sekä helppoa. Että mitä 
palkitsevampaa jatkossa terroristeille. Tosiaan mahtava pohjanoteraus IAEA:lta taas! Missä ydinvoimaa 
seuraavaksi paukahtelee? 
 
Terrorismi jätetään pois EU-alueen ydinvoimaloiden stressitesteistä kansallisten 
turvallisuusviranomaisten vaatimuksesta. Sen sijaan testit keskittyvät ydinvoimaloiden turvallisuuteen 
Fukushiman onnettomuuden kokemusten pohjalta: miten laitos selviää luonnonmullistuksista - kuten 
maanjäristyksistä tai tulvista - turvajärjestelmien pettämisestä, ja miten mahdollisen onnettomuuden 
sattuessa toimitaan.  
 
Stressitestien kohteina on 143 ydinvoimalaa, jotka toimivat 27 EU-maassa. Myös lähialueilla toimivat 
voimalat voidaan haluttaessa testata. EU-komissiosta ja Eurooppa-neuvostosta riippumattomasti 
toimivat turvallisuusviranomaiset tekevät tuloksille vertaisarvioinnin. Neuvosto päätti stressitestien 
teettämisestä maaliskuussa. Ydinvoima syventää Euroopan jakolinjoja. Itsenäisiä turvallisuuselimiä 
edustava Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmä (ENSREG, European Nuclear Safety 
Regulators Group) totesi, ettei terrorismin ehkäisy ja torjunta kuulu sen mandaattiin. Se kuitenkin totesi 
testitulosten pätevän tilanteeseen, jossa lentokone törmää ydinvoimalaan.  
 
Rikollisen toiminnan sisällyttämistä testeihin oli ehdottanut saksalainen energia-alan EU-komissaari 
Günther Oettinger. Hänen ehdotuksensa sai tukea ydinvoimavastaisilta mailta kuten Itävallalta ja 
Saksalta. Sen sijaan ydinvoimamyönteiset Ranska ja Iso-Britannia vastustivat kiivaasti kansallisen 
turvallisuuden sotkemista ydinturvallisuukysymyksiin. WNN:n mukaan terrorismin kaltaiset 
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turvallisuuskysymykset on nyt päätetty siirtää erillisen EU-työryhmän pohdittavaksi. Tämän ryhmän 
toimivallasta ja toiminnan laadusta päätetään erikseen Eurooppa-neuvostossa.  
                  ---- 
 
Räjähdysaikataulut Fukushimassa. 
 
Kun Japanin ydintuhot 11.03.2011 alkoi aikalähtölaskenta myös ydinvoimaloille. Tähän poimimani 
reaktorien räjähdyssarjojensa keskeisimmät aikataulut perään: 
 
- 11.03.2011 Noin klo 8:38 maanjäristyksen ekaa tietoa Suominetissä. 
 
- No:1 reaktorin kerrotaan räjähtäneen 12.03 klo 15.30 
- No:3 reaktorin kerrotaan räjähtäneen 13.03 klo 09:00 
- No:2 reaktorin kerrotaan räjähtäneen 15.03 klo 06:10 
 
18.3.2011 Viikko järistyksestä, kuolonuhreja jo Japanissa yli 6500 
 
Viikko järistyksen jälkeen kuolonuhreja on löytynyt jo yli 6500. Kadonneita on edelleen yli 10 000 joten 
uhrien määrän arvioidaan nousevan vielä huomattavasti. Koben maanjäristyksessä kuoli 6434 
henkilöä.(Kuten huomaamme uhrien määrätasot melko heti aika lähellä toisiaan. Vaikka määrät tästä 
vielä siis nousivat noin 30 000 henkeen.) 
               ------- 
 
MOX- plasmapallot liikkeellä! 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=186 
 
Todella on pojilla homma kusessa! Ekan piikin kamppaava sensurointi kertoo jo hädän tason. Ehkä 
luulivat mittariviaksi, kuten ydinalalla tapana on. Mutta NYT. Kun 5- kertaistuneen säteilytaustan muutos 
on kestänyt vakavana jo n. 4vrk voidaan tehdä lisäpäätelmiä. Tämä on toki vain arvioni, mutta hyvä 
sellainen. Ainakaan kyse EI ole esim. veden kuivumisesta. Koska muutos on noinkin vakaa. Mikä on 
tärkeä lisäpointti! Itse aloin ensin hakemaan ratkaisuksi esim. itse uraanisulan romahtamisista lisää 
kasaansa. Mutta kaikkein karuin selitys lienee se, että täysin vapaasti l i i k k u va  ja nyt vellova +3 
000C lämpöinen MOX- laava on p u h k a i s s u t viimeisimmänkin esteensä reaktoritiloista ulos! 
 
Hei hetkonen! Uraanimassa jonka pitäisi STUK opein olla kylmää 2 vuorokaudessa onkin y h ä  
valuvassa + 3 000C laavatilassa veden alla ja 3kk jäähdytyksensä jälkeen, ei t o s i a a n k a a n  tiedä 
hyvää. Nykyisessä tilassaan se näyttävästi m y ö s  puhkoo veden alla betonisia ja rautaisia 
kuorisuojiaan säteilyeroosioiden kuin veitsi voita! Ui ui, kun ei tosiaankaan tiedä hyvää tuokaan. Vesi ei 
selvästi kykene tunkeutumaan enää myöskään tiivistyneeseen laavapalloon, entistä järkympi fakta.  
Myös se, ettei asiasta u s k a l l e t a  kertoa mitään julkisuuteen kertoo kyseessä olevan 
tapahtumahirviön, josta ei haluta kansan tietävän yhtään mitään! Tshernon sula vellonut maan sisään 
25v jo metrin vuodessa. Tämä nyt etenevä MOX- polttoaine ei moisiin näpertelyihin näy tyytyvän. 
Arvatkaas k u n No:1 tekee tämän niin mikä etenee kahdessa muussa 2, 3 Pu-239 reaktorissa?. . 
                 ----- 
 
Taiffuuneita pressukatoksiin. 
 
*Kuulimme miten Fukushiman räjähtelevät reaktorit aiotaan peittää teryleenisiin pressutelttoihin. Jo 
ideana täysin hullun hommaa pysäyttää kiinailimiösulat noin. Mutta entistäkin huipputyhmemmäksi 
homma menee kun näihin 100m kanttiiin pressutelttoihin alkaa iskeytymään seutukunnan realiteetit. 
Saa siinä taas nin pressuhelmat kuin plutoniumnapit ja niiden säteilykylläiset huurutappajat kyytiä! 
 
26.05.2011. Taifuuni Songdan odotetaan iskevän Japaniin, hirmumyrsky iskee myös Fukushimaan  
 Viikonlopulle on odotettavissa 5-luokkaan nostettu taifuuni Songda, jonka odotetaan iskevän suurella 
voimalla Japanin pääsaarelle tulevina päivinä. Tämä myrsky tulee varmasti aiheuttamaan lisähuolta 
superkatastrofin repimällä Fukushiman alueella ja sen pelätään aiheuttavan myös lisävahinkoja. 
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http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=190 
                ------- 
 
Ydinaavikoituminen 
 
Fukushimaan liittyy paljon erilaisia ja kiistattomia demoamismahdollisuuksia. Joista ei julkisuudessa 
uskalleta kertoa. Olkiluodon alueelta tiedetään ydinvoimaloiden tauottoman säteilyionisaation 
tuhonneen seutukunnan ukkoset liki kokonaan. Ja sadannassakin tyypilliset - 40 % sadantakadot. 
Aivan oikein! Nyt Japanissa on parhaillaan peräti 3kpl avoimesti säteilytappajapilviään yläilmakehään 
syytäviä reaktoreita. Miten voitaisiin havainnoida millaista paikallisemman tason ilmaston sadantakatoa 
ilmiöstä on rekisteröity? Tyyni- valtameri ei tarjontaa anna. Mutta Japanin lähinaapurista kuulemmekin 
kummia. Turun Sanomat 26.5.2011:  
 
"Kiinan keskiosissa pahin kuivuus 50 vuoteen! Peking (STT- AFP). Keski- Kiinaa vaivaa pahin kuivuus 
50 vuoteen. Sääolot ovat kuivanneet tekojärvet ja lykänneet riisinistutusta. China Dally- lehden mukaan 
kuivuus vaikuttaa myös sähköntuotantoon, kun vesivoimalat seisovat käyttämättöminä. Sademäärät 
useilla paikkakunnilla ovat jopa 80 % vähemmät kuin tavanomaisesti. Anhuin, Jiangsun, Hubein, 
Hunanin, Jiangxin ja Zhejiangin maakunnissa sekä Shanghaissa kuivuus on pahinta sitten vuoden 
1954. Viranomaiset ovat määränneet Kolmen solan padon lisäämään läpijuoksutusta 10- 20 % 
seuraavan kahden viikon aikana. Tällä pyritään lisäämään vesimääriä Jangsen keski- ja alajuoksuilla. 
Hubeissa monet maanviljelijät ovat jo menettäneet kuivuuden vuoksi satonsa, ja monet muut ovat 
luopuneet kesäsadon istuttamisesta." 
 
Eli tämä EI ole mikään yksittäistapaus. Vaan nyt Japanista kuukausia singonneet säteilyionisaatiopilvet 
ovatkin parahiksi demonneet lähinaapurustoonsa mykistävää ydinaavikoitumistuhon tasoa. Esitetty - 
80% sadantatuhot hakee todella jo täyskuivuustuhon tasoa. TVO:n -40 % sadantakato ylittyy tuplana. 
Itse asiassa EU ilmoitti muutama vuosi aiemmin laskevansa Euroopan ydinvoimalakeskittymien jäljiltä 
huikean tappavat -70 % sadantakatoennusteet. 
             --------------- 
 
VTT 27.05.2011 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=202 
‖Tilanne Fukushimassa on poikkeuksellinen ja erikoinen‖, toteaa tohtori Petri Kotiluoto VTT:stä. ‖On 
erittäin haasteellista ja hankalaa ratkaista tämä tilanne, kun reaktoreiden sydän on päässyt sulamaan 
niiden pohjalle. 
Keskustelu MOX-polttoaineen lisävaaroista plutoniumin osalta tuntuu hänestä erikoiselta, koska myös 
luonnonuraania käyttävät laitokset muodostavat plutoniumia ydinreaktioissaan. Jokainen ydinvoimala 
sisältää siis samoja plutonium-isotooppeja.‖ Tutkijan mukaan MOX ei siis lähtökohtaisesti aiheuta 
lisävaaraa edes sulamistilanteessa. 
 
 ‖On kuitenkin totta, että koska MOX on pelkkää luonnonuraania tehokkaampaa polttoaineainetta, sen 
jälkijäähdytys kestää varmasti kauemmin kuin luonnonuraanin, ja MOX-jälkikäsittely tuleekin varmasti 
olemaan kahta muuta reaktoria haasteellisempaa.‖Muita väitteitä ja huhuja ovat mm. boorin, 
onnettomuuden jälkihoidossa runsaasti käytetyn jäähdytysveden neutralisointianeen, loppuminen ja 
saantiongelmat, joihin Kotiluoto toteaa: ‖Booria kyllä riittää.  
 
*Kaverihan tuntuu ihan ammattivalehtilijan perikuvalta! A/ Ongelmaan EI ole omastakaan mielestään 
mitään toimivaa ratkaisua, mutta p o k k a  pitää koska korruptointiastetta ei alalla ylemmäksi saa! B/ 
MOX polttoaineen plutoniumpitoisuus on 6% ja päälle U-235 vielä 3%= 9%!! Toisaalta normaali 
polttoaine sisältää 3,5% U-235 pitiosuuden. Päälle Pu-239 pitoisuus joka on v a i n reilu prosentti! 
Niinpä niin hyvä valehteluistaan käryävä Petri K.. Fukusfiman MOX on tappajaa koska siinä on 1 000- 
kertaa uraaniakin tuhoisampi Pu-239 pitoisuus 6- kertainen. Pitoisuudet niin korkeita, että Fukushima 
kykenee räjähtämään kriittisenä massana ydinpommina. 
 
 C/ Kuten kuulimme k o k o Fukushiman eräs keskeisin ongelma oli se, ettei drywel ja vetwellien 
jälkijäähdytyshöyrytilojen kapasiteetti ollut kuin luokkaa kolmannes MOX- jälkijäähdytysvolyymien 
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oikeasti tarvittavasta. Koska polttolimitit polttoaineilla oli korruptoiduin viranomaisin kyetty ylittää 
kertaluokkia. Olisi tosiaan aika kysyä STUK ukkeleilta miten l u v a t  moisiin hengenvaarallisiin 
ylipolttoihin oli saatu lahjomalla läpi? E/ Boorijarrun tuhoisaan loppumiseen ON toki selkeä TVO:nkin 
myöntämät syyt. Venäjän heikolaatuista booria tuottavan maailman ainoan laitoksen starttaamiset 
epäonnistuivat, kwertoo mm. TVO. Boori siis EI ole sinällään toki loppu. Mutta sen laatu on 
malmivarojensa loputtua niin todella heikkotasoista, ettei kelpaa reaktorikäyttöön. 
                 --------- 
 
Rankin chemtrailervideo 
 
*Fukushimassa mitataan alati nousevia murskaavia jopa 200 sievertin säteilytasoja. Miten näihin vastaa 
IAEA? No lisäämällä nettipoliisejaan, mutta ennenkaikkea sensuroimalla. Kuten kuvasta näkyy alati 
rankempaa chemtrailaamista. Varmaan eräs rajuin chemtrailervideo minkä olen kuunaan nähnyt! 
http://rikumaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/74242-paivan-kasittamaton-kirjoitus 
              ------- 
 
Fukushima polttomassaltaan 50 Tshernoa 
 
http://www.veteranstoday.com/2011/05/28/fukushima-how-many-chernobyls-is-it/ 
                 ----- 
 
US- Blogista 
 
Mikko Ahonen. Ylöjärvi. Tutkija, osakas, ympäristöaktiivi, avantouimari - 
http://beyondradiation.blogs.com , http://www.sateilykontrolli.fi . Toimin tutkijana Tampereen...  
 
29.5.2011 11:13 Mikko Ahonen  
 
Kytkennöistä: WHO:ssa samat ihmiset ovat päättämässä sekä ionisoivan, että ionisoimattoman 
säteilystä ja sen tutkimisesta/tutkimuksen rahoituksesta/suosituksista. Herra Repacholi on ehkä 
edustava esimerkki riskien vähättelystä. IAEA on itse arvioinut, että Tsernobylin seurauksena kuoli 
9.000 ihmistä, kun taas venäläiset asiantuntijat ovat päätyneet lukuun > 985.000 ihmistä. Merkittävä 
ero! http://www.ens-newswire.com/ens/apr2010/2010-04-26-01.html 
 
Ionisoimaton ja ionisoiva säteily aiheuttavat oksidatiivisen stressin kautta yllättävän samankaltaisia 
oireita ja sairauksia. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7025 , http://www.hese-
project.org/hese-uk/en/niemr/eckel_cell.php . Lisäksi ionisoiva säteily vahvistaa ionisoimattoman 
säteilyn vaikutuksia ja toisinpäin. Tästä keskustelimme viime lokakuussa Venäjän johtavassa 
ionisoimattoman ja ionisoivan säteilyn konferenssissa Moskovasssa.  
 
Arvostan Arto työtäsi ydinvoiman riskien esiin tuojana Suomessa. Omasta suvustanikin löytyy 
ydinvoimalassa työssään vakavasti sairastunut. Ollaan yhteyksissä.  
                  ------------ 
 
Fugushima tuhoamassa Japanin! 
 
*Tällaisten uutisten edessä on otettava hattu päästä. Ihmiskunnan ydinhulluuden jatkuessa Tshernoista 
välittämättä. Oli tämä kauhu luonteva jatko. Nyt näyttää siltä, että ydinvoimalat saavat aivan oman 
"ultra"- katastrofitasoluokituksenkin. Koska vanhat laskelmat ylittyvät nyttemmin tasoissa, joita 
kaameinkaan skenaario ei kyennyt ennakoimaan. Juu, sensurointi on päivän sana. Mutta kun miljoonat 
säteilyn uhrit kuolevat. Ei sekään enää riitä. Ydinvoiman o n  kuoltava!. . . . 
________________________________________ 
 
Tuoreet raportit kertovat, että Fukushiman reaktorit 1, 2, ja 3 sulivat täydellisesti vain tunteja 
maanjäristyksen ja tsunamin jälkeen. Nyt vieläkin pahemmat tiedot kertovat, että ytimet reaktoreista 
ovat sulaneet lävitse, ja tilanne on siten "pahin mahdollinen ydinvoilamaonnettomuudessa". Tunnettu ja 
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pitkäaikainen poliitikko Ichiro Ozawa antoi ymmärtää Wall Street Journalin haastattelussa, että 
Fukushiman onnettomuus voi tehdä koko Japanista asuinkelvottoman. 
 
Haastattelussa Ichiro Ozawa sanoi, että Fukushimaa ympäröivät alueet ovat jo tulleet täysin 
asuinkelvottomiksi. Hän myös antoi ymmärtää, että suuri osa muustakin maasta, mukaanlukien Tokio, 
voi kärsiä saman kohtalon, ellei jotain pystytä pian tekemään ja tilannetta saada tehokkaasti hallintaan. 
 
Ydinvoimalan reaktorisydämmen sulaminen tapahtuu ydinpolttoaineen ylittäessä sen sulamispisteen 
siten, että se vahingoittaa kuorta, vuotaa ulos, ja aiheuttaa todennäköisen korkean säteilypäästön 
ympäristöön. Mutta lävitse sulaminen on vieläkin pahempi tilanne, koska silloin sulanut ydinpolttoaine 
sananmukaisesti vuotaa ulos reaktorisuojan pohjan lävitse reaktoritiloihin, ja sulaen vielä siitäkin lävitse 
ulkokuorien suoraan maahan, ilmaan ja veteen. 
 
Raporttien mukaan, jotka IAEA (International Atomic Energy Agency) on nyt saamassa Japanista, näin 
olisi todellakin tapahtunut tai tapahtumassa. IAEA on jo luokitellut Fukushiman onnettomuuden 
vähintään samalle tasolle kuin Tsernobyl aikanaan oli, eli tasolle 7, mutta näiden uusien tietojen 
valossa on nähtävissä, että tilanne olisi vieläkin pahempi. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko ydinsula 
puhkonut tiensä jostain kolmesta reaktorista ulommaisten tilojen seinämien läpi, ja jatkanut valumistaan 
ulkotiloihin, jossa se saattaisi saastuttaa maan pohjavesivarannot sekä aiheuttaa yhä laajemman 
ympäristötuhon. 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=351 
 
 
 
 

738.Katetrallien katveesta. 
 
Tuskin mikään maailmassa koskettaa enempää sielunne syvyyksiä ihmiskunnan suurimpana vallan, 
elämän ja kuoleman symboleina. Kuin maailman mahtavimmat vallan, hengellisyyksien 
kirkkokatedraalit. Niissä on jotain sellaista, joka  heläyttelee yhä maallistuneenkin aikamme 
miljardiväestöjä. Nyt tulee tärkein, m i h i n ilmiö perustuu? Harva sen noista kivitorneistaankaan 
suoraan tajuaa. Niin hämäävän vähäväkinen sen myös oivaltaa ja tuskin juuri kukaan t i e t ä ä . Siis 
todella tietää miksi ja mikä voimavarojen luoma rikkaus on nuo maailmaamme mahtavuuden 
synonyymilinnakkeet rakettanut. 
 
Eletään aikaa 380- 470. Hunni Attila käynnisti valtaisan kansanvaellusaallon Aasiasta kohti paineensa 
alle sortuvaa Roomaa. Aika oli julmaa. Tietolähteissä kertaillaan miten Attilan joukot surmasivat 
uskomattoman kansanmurhansa 20 miljoonaa julmilla miekoilla ja aseillaan. Koko siloinen maailman 
väestö ajettiin asuinalueiltaan. Mitkä jatkoon tärkeää, menettivät samalla elintärkeät 
kauppatavaroittensa ostoreitit ja jäivät ilman elintärkeää huolintaansa. Kautta Euroopan hätääntyvät 
kansakunnat alkoivat linnoittautua toinen toistaan suurempiin puu-, myöhemmin kivilinnoituksiinsa. 
Kristinuskon myötä kaupungit ja kylät alkoivat vaatia suojakseen omia linnoituksiaan.  Joka varsin pian 
alkoi merkitä suurta ja palamatonta kivikirkkoa jokaiseen hiukankin isompaan kirkonkylään ja 
kauppapaikkaan. Pohjolassa kansanvaelluksen keskeisin aikajakso merkitään vuosina 400- 550. 
Suuret kaupungit ajassaan ajettiin piirityksiin. Alkuun linnoituksien materiaalit olivat tosiaan helpommin 
saatavaa puuta. Mutta puu ei tunnetusti kestänyt taas tulta. Ratkaisuksi kehitettiin kivilinnoitukset, 
korkeaseinämäiset katedraalit jotka tulen iskuja kestävinä alkoivat vallata silloista maailmanalaa.  
 
Kuvitelkaa itsenne tilanteessa. Jossa kansat alkavat hylätä ilmavat puu- ja turvetalonsa. Muuttavat 
kylmänkosteisiin, homehtuviin, luolamaisin kivilinnoihinsa ja niiden ummehtuviin kellariluolastoihinsa. 
Ahdistettuna ahtautuen sisätiloihin hyökkääjien paineissa. Tuberkuloosit, kihdit, ihosairaudet, 
reumatismit ja lukuisat ilmainfektiotaudit alkoivat niittää ihmisiä pelätyimpien keuhkoruttojen lailla kuin 
heinää. Näissä linnoissa ihmisen elinikä romahti hetkessä tuonne 40v ikätasoon, jos edes siihen. Hätä 
oli suuri, koska tajuttiin, että jokin oli pahoin pielessä. Niin olikin. Kun ihmiset tekivät graniittilinnojaan 
joiden kellarikerrosloukkoihin alkoi muodostua seisovan mätänevän ilman mukana s u u n a t t o m a t  
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säteilyn taustatasojen nousut. Uraaninen ikitappaja mm. radon säteilykirouksena täytti kivilinnojen 
ilmanalaa ja kuolemasta tuli tuttu naapuri. 
 
Sitten tapahtui jotain uskomatonta. Eurooppaa alkoivat kiertää "kiltalaiset". Huippuunsa arvostetut 
katedraalien ja linnojensa mestarit, rakentajaloosit. Joiden linnoissa ja kivikirkoissa elämä paremmin 
kesti. Ammattiosaamisen arvostus mitattiin kiihtyvästi kullassa. Heidän varjelluimpien salaisuutensa 
ympärille muodostui legendaariset vapaamuurarikillat. Tieto oli valtaa ja valtaa ja tietoa mitattiin 
ainoassa pysyvässä arvossaan, kullassa. Ihmeellisintä tässä oli, miten vihityt salaisuuden ani harvat 
osaajat, tuntijat kykenivät pitämään sen keskeisimmän piiloissaan vuosisadoista vuosituhanteen. 
Sanomatta oli selvää, että se "aine" joka heidän salaisuutensa oli mitattiin kultaakin kalliimpana. Mutta 
m i k ä se oli!? Mikä oli mysteerion kytkös, elementti ja "elämän airut" joka antoi silloisille linnanherroille 
kultaansa vasten vuosikymmenien lisäelinaikaa? 
                 ----------- 
 
Arvoituksen arvokkain arvo 
 
Olen tehnyt pitkään ja raskaan tutkimusjakson saadakseni selvyyden tästä kaikkein keskeisimmästä 
globaalista huippusalaisuudesta. Mikä on se aine, jota kuljetettiin tuhansien kilometrien 
tappavanvaaralliset matkat. Jota e d e s aikalaisemme eivät tunne. Mysterius, "Graali, viisasten kiven 
ympärillä" on sankka kuin synkin mustanaukon mustin syöveri. Yhtä kaikki selvillehän se oli saatava. 
Haluan täsä vaiheessa alleviivata, ettei aine ole mikään "kaiken ratkaisu esim. säteilytuhoihin!" Mutta 
sentään jokin sellainen kivipilari luonnon omassa systeemissä jonka voimallisuus on eräs keskeisimpiä 
luonnon tapoja "elimistön kestää mm. säteilytuhojen alla paremmin." 
 
Kun aletaan tutkia asiaa Suomen kannalta keskeisin ja, no itse asiassa merkittävin 
kauppakeskittymämme on Turku, eli "kauppatori". Sen historian hämäryydet lasketaan perustetun jo yli 
700v taakse. 1200– 1300 luvuille ajoittuvan kauppalinnakkeen nimenä aikalaisemme tuntevat Turun- 
linnana. Sieltä pitää vihjeet löytymän. Mikä oli se elämisen eliksiiri, josta maksettiin kullassa? Turun 
sanomissa on aika- ajoin mielenkiintoisia arkeologian tutkimustietoja. Joita pitää osata vaan tulkita 
oleellisimmilta osiltaan. Niin tosiaan linnan kellarien kätköistä on löytynyt pinottuna ainaisia suuria 
puusaaveja. Niiden sisältönä oli pelkästään ja niinkin arkista ainetta kuin silloisista meristä kuivatettua 
aitoa meri- ja vuorisuolaa! Niin. . ? 
 
Ehei hyvä ystäväni nyt on ymmärrys hakusessa. Ei menneenajan suola ole tätä kilon paketeissa 
myytävää syntetisoitua, "puhdistettua" suolaamme, vaan v a l l a n toinen aine! Väriltään silloisten 
suolatynnyrien aine oli pinkkiä. Kuin rusoseinämäistä ruusukvartsia. Kovaa karkeaa, likilaskuista 
muutenkin roisia ainetta. Tynnyristään nimittäin tätä a i t o a  suolaa ionisoituu, kaasuuntuu 
ympäristöönsä suurina määrinä. Tuolloinen 100kg suolatiinu haihtuili 10kg/vuodessa ja tynnyri oli 
typpötyhjä 10 vuodessa. Kidesuolan nimellä tunnettu raakasuola huurtuessaan tiivistyi linnakellariensa 
limanahkeille kallioseinämille. Tappoi siellä systemaattisesti homeet, sienet ja kenkuimmat 
itiökeskittymät. Ionisaatioiden elektronikylläisyys ionisoi myös leijailevat tappavat kivipölyt, teilivät 
homeitiöt. Saamastaan sähkömuutoksesta menettivät kykynsä leijailla ihmisten keuhkoihin 
pysäköitymään kuolemaksi. Eikä tässä tietysti kaikki. 
 
Suolassa olevat mineraalit, jodit ja erityisesti strontiumit tekivät jotain vieläkin tähdellisempää ja elämää 
arvokkaasti säilyttäviä tekojaan. Hyökkäsivät esim. radonin, säteilyn energioiden purkausten ja niiden 
radikaalisaatiotuotosten kimppuun. Strontium tekee kvanttimaailmassaan sellaisia muutoksia, joista yhä 
tarkoin vaietaan. Kun USA alkoi tehdä 50- luvulla kokeitaan. Alettiin systemaattisesti poistattaa suolan 
keskeisintä elämällemme huippukemikaalia s t r o n t i u m i a ! On tosiaan tajuttava, että n y t kaupan 
hyllyillämme oleva suola on "kuohittua, kuin varjo entisestään". Kiloakaan maailmalla liikkuvasta 
suolamassasta ei pidä sisällään kaikelle elämän ja kuolemantärkeää hivenainetta strontiumia! Miksi, 
vallaneliitin käskyistä. 
 
Miksei näistä saa kirjoittaa. Miksei edes syvällisinkään alan kirjallisuus suostu kertomaan strontiumin 
keskeisestä hivenainetehtävistään puskuroida elimistöömme kiihtyvästi tunkeutuvaa säteilytappajaa. . 
Niin siitä ei vaan haluta hiiskua sanan sanaa. Ihmeellistä, outoa ja uskomatonta. Mutta hyvät ystävät, 
nyt teillä on ensi kerran jotain mistä voitte lähteä miettimään. Vallan, elämän "suolan" elämää 
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suurempaa mysteeriotaan. (PS. Kaiken aloittaneen Hunni Attilan rikkautensa ja vallankäyttönsä 
voimansa lähde miljooniin aikalaisiinsa ja kauppaansa. Niin tosiaan oli hänen suuret ja rikkaat 
legendaariset s u o l a k a i v o k s e n s a tuotokset! Miettikääs miksi hän on yhä "suurin kuningas" 
maailman laajimman maan valtias kautta historian.) 
                    ----------- 
 
50- 60- Lukujen taitteesta 
 
Itse katson kuuluvani siihen sukupolveen, jolle strontium imeytettiin jo äidin maidossa ymmärtämään 
pelätyn s t r o n t i u m i n synonyymiksi säteilykuolemiseen. Niin ja tietysti jodin opin liittämään 
kalvavaksi ydinkuolemaksi. Mutta kaikki ei ole suklaata, mikä näyttää ruskealta. Itse kyseisen ajan 
eläneenä kerään materiaalikoosteet yhteen. Miksi strontiumista, joka On luonnon eräs tehokkain tapa 
suodattaa säteilysaastaa muodostettiin hetkessä tiedotusvälineissä yhtäkkiä kaameimmaksi 
säteilytappajaksi? 
 
Strontium on merien keskeinen perussäteilyn, miten sanoisin suodatinaine, filtteri. Kun USA, Ranska, 
Englanti ja Venäjä alkoivat tehdä sodan loputtua holtittomia ilmakehän ydinasekokeitaan. Levisi 
maapalomme ilmaan tietysti tonneittain säteilymateriaaleja. Mutta ennenkaikkea sitä vuoti 
uraanikaivoksista, uraanin jalostamoista ja kaikkein rajuimmin siviiliydinvoimaloista. Strontium toimi 
tilanteessa kuten filtterin pitääkin. Sitoutti itseensä valtavat määrät kaikkialle sinkoilevia säteilysaastoja, 
niiden yhä kiihtyvästi leviäviä ydinmateriaaleja ja energioitaan. Pian IAEA kuitenkin alkoi huomata, 
maailman elämä alkoi "yskiä" kun elämän energiansa filtteri alkoi uhkaavan nopeasti täyttyä 
säteilykalmosta.  
 
Ydinalalla ongelmaa EI tietysti haluta poistaa vaan vain ja ainoastaan kiertää näkyvimmät oireilut. 1962 
ydinasesulkusopimuksen aikoihin maailman säteilytausta oli jo kaksinkertaistunut 1,2mSv 
vuosisaantoon alun 1930- luvun 0,6mSv tasostaan. Hätä alkoi pukata pintaan ydinrahastajille IAEA:ssa. 
IAEA päätti näin kylmän viileästi poistaa potilasmaan "munuaiset" ja asettaa maailmamme pysyvään 
"dialyysihoitoon". Näppärää, tappavaa ja niin herttisen tyhmää. Mutta ei se tähän jäänyt. Kun tutkijoitten 
haaviin alkoi tulla lisää hälytyksiä mm. radiojodista. Niin siihenkin päätettiin samalla vaivalla puuttua. 
Jodia ei haluttu tässä tapauksessa amputoida pois, ettei potilas kuolisi kokonaan. Vaan nyt jo ilman 
elintärkeitä strontiumejaan systemaattisen teollisen poistonsa takia myrkyksi muuttuneeseen suolaan 
kajottiin lisää. 
 
Koska kansan kilpirauhassyövät olivat säteilypäästöjodeista alkaneet kohota pilviin. Päätettiin katkaista 
kilpirauhasen kyky ottaa jodi ruoasta. Näppärämmin sen oivallettiin tapahtuvan lisäämällä suolaan ylen 
määrin teollista jodia! Näin ihmisille on jaettu todellisuudessa vaarallisen isot ylijäämät syntetisoitua 
pakkojodia. Kun maailman miljardeille ihmisillä pidetään vuosikymmenestä toiseen kilpirauhaset täynä 
jodin ylitarjontaa. Sanotaan suoraan tietoisessa "jodiylitarjonnan myrkytyskoomassa". Laskivat 
ydinherrat USA:ssa, että nyt voidaan huoletta täyttää maapallo radiojodejaan syytävillä 
ydinpäästöillään, ydinpommeillaan, siviilireaktoripäästöillään ja kaikilla olevinaan niin hemmetin 
hauskaa. 
               ---------------- 
 
Luonto astuu kapinaan 
 
Tai, no ehkei sentään ihan näin! Strontium 38 Sr-90 sitoo säteilyenergiaa  12,56MeV  energiallaan. T½ 
puoliintumisajallaan 28,5 vuottaan. Tämä tarkoittaa sitä, miten ydinalan sekoilut ovat myrkyttäneet 
elintärkeimmät strontiumhivenenainevarantomme tuon kymmenen kertaisen ajan. Seuraavat 290 vuotta 
ihmiskunnan ja koko maailman tulisi tämän IAEA:n suolan strontiumpoistorutiininsa mukaan tulla 
toimeen ilman ainetta joka on keskeinen suojahivenaineravinne koko luonnossa säteilytappajaansa 
vastaan. Koko tämä aika vielä liki musertavassa jodimyrkytyksen katatoniassaa. Tteollisen 
syntetisoidun jodin pursuessa korvistamme. Ai minkä takia? Jotta ydinteollisuus saisi yhä 
räävittömämmin levittää säteilypäästöjään ympäristömme kuollessa siihen kaikkialta. EI tule mitään! 
             
L.S. -lehti 28.5.2011:" TVO:n ydinvoimalan lauhdevesistä Selkämeren kaloista löytyi Suomen suurimpia 
haitta- ainepitoisuuksia. Selkämeren kaloista on havaittu tiettyjen ympäristömyrkkyjen suurimpia 
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pitoisuuksia koko Suomessa. Eviran tuoreessa tutkimusraportissa selvitettiin useiden haitta- aineiden 
esiintymispipoisuuksia. PBDE- ja PFOS- yhdisteidenkin pitoisuudet olivat Selkämeren kaloissa koko 
maan tutkittujen ulkomerikohteitten korkeimmat. Tutkimus liittyy EU- kalat II- hankkeeseen. 
Tutkimuksessa havaittiin samaa kuin aiemminkin. Pitoisuudet TVO:n lauhdevesien purkusuunnalla 
olivat muihin näytteisiin verrattuna kaksinkertaiset lahnalla, hauella, hauella, kuhalla ja mateella. 
Korkeita pitoisuuksia mitattiin TVO:n jätevesistä Turusta Poriin ja luonnollisesti myös Loviisan 
ydinjätealueilta mm. Kotkasta. Kalat ovatkin alueilla pitkälti syömäkelvottomia sanoo Evira. Myös lohen, 
meritaimenen, nahkiaisen ja suurten silakoiden arvot ylittävät enimmäispitoisuusrajat. Kaloissa on mm. 
dioksiinia, PCB- yhdisteitä ja orgaanista tinaa. Hälyttävintä koko tutkimuksessa olikin, ettei jopa 360- 
kertaistuneitten esim. säteilytritiumien arvoja edes uskallettu vioranomaispainostuksissa enää julkaista!" 
 
Säteilyn kertymän energioilla on eräs kaamea perusominaisuus. Se puhaltaa säteilypaineilla atomien 
uloimpia valenssielektroneja pois. Näin muodostuu tauotta pelättyjä radikaaleja. ++..ionisoituneita 
kanavasäteilyn atomi- ionisaatioita. Joiden keskeinen ja pelätyin piirre on erittäin aggressiivisina 
sähkövarausioneina etsiä vaikka väkisin puuttuvia elektronejaan ympäristöstään. Näin säteilyn alla 
olevat aineet tulevat "ultraradikaalisiksi". Jotka tekevät pelättyjä myrkyllisiä yhdisteitään käytännössä 
aineesta kuin aineesta. Esim. säteilylle altistettuna niin arkinen vesi kuin vaikka ilma muuntautuu r ä j ä 
h t ä v ä n aggressiivisiksi aineikseen. Fukushimassa ydinvoimaloissa räjähtelikin esim. 
sätilyagressoitua vettä ja ilmaa yms.  
                -------- 
 
Etninen ydinvoima. 
 
Annemafia kaatuu suitsuttaa tämänpäivän lehdet. Länsi- Suomi 18.06.2011:"Ranska antoi potkut 
Arevan pääjohtajalleen. Olkiluoto 3 viivästyminen oli vain yksi lukuisista potkujensa syistä. STT- AFP 
Ranskan hallitus antoi perjantaina potkut ydinvoimayhtiö Arevan pääjohtajalle Anne Lauvergeonille. 
Lauvergeonin tilalle nousee Lue Oursel. Potkuista huhuttiin pitkään, sillä presidentti Nicolas Sarkozyn 
on tiedetty olleen häneen tyytymätön. Mm. hävitty Abu Dabi kaupat, Olkiluoto- hankketappiot, EDF 
kiistat. Anne L. ehti johtaa Arevaa 10 vuotta." 
 
*Korruptioitutkinnat atomi- Annen ympärillä pitkin Eurooppaa ovat alkaneet rytinällä. Ydinala ei anna 
anteeksi hänen uraanikaivostyöläisten murhahankkeita esim. Nigeriassa. Jossa satojentuhansien 
lakkolaisten systemaattinen valtioeliminointien sota lakon murtamiseksi lopetti koko kaivoksen 
toiminnan. Päälle ehkä kaikkein raskaimpana Arevan toimittamat hyötöreaktorin Superphenixin 
polttoaineitten "sammumattomat" Pu-239 polttoaine- erät. Japaniin ja ylipäätään maailmalle laivattuina 
tuhosivat koko maan ydinteolisuuden. Nyt tämä Arevan ajattama väkivahva plutoniumtaloushanke on 
tuotattamassa hetkessaä Saksan, Sveitsin, Italian, Japanin. .  kansojensa päätökset lähtä koko 
ydinalasta. 
 
 Samaan aikaan myös Suomen OL-3 siivittämä julmin siviilihanke Anne Holmlundin "Annejen 
ydinmafia" on saanut niinikää surutta piilukirvestä. Suomen Anne H:n vuosia jatkuneet ydinvastustajien 
systemaattiset hämäräperäiset vaientamiset ja ajattamiset linnaan, pakkohoitoihin. Ovat syystä 
aiheuttaneet EU:ta myöten runsasta painostusta lopettaa Suomen kaikien aikojen rikolisimmat 
poliisiofrensiivit sitten sota- aikojen punavalpon. Anne saa myös meillä kylmästi kamraattinsa kanssa 
samaan aikaan kenkää. Kukaan ei maassamme tule kaipaamaan tätä korruptoituneinta sisäministeriön 
jaksoa maassamme aikoihin! Jo nyt on kerrottu, miten tilalle tulee kristillisten Päivi Räsänen. On 
vahvasti ilmoitettu, että hallitusneuvottelijat kokoomuksen vastapuolelta yhteisrintamana vaativat Anne 
Holmlundin verisen hallinnon totaalista, kertakaikista lopettamista vieraana maamme tavoille. Euroopan 
rankka ydinvastaisuuden tsunami rantautui näissä merkeissä maahamme. Lue aiheesta lisää: 
 
http://kuvaton.com/k/YWxM.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWxM.jpg[/img] 
 
 
 
 
739 Sweden caves 2011. 
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Arto hei 
  
Palasin viimein 31.6.2011- 08.06.2011 Ruotsin: Second International Conference on Granite Caves 
Sweden 2011. Kansainvälisestä graniittisten luolastojen kokouksesta. Paljon lisää maan kallioperän 
epävakaisuuksien merkkien tuntemuksia ja tektoniikan mekanismeja oppineempana maailman 
parhailta. No hei kansainvälistä geologian professoria ja huippututkijaa kun opettajanani on tällä 
reissulla oli niin mieleen jäi. Mainitaan nyt vaikka Itävalta, Espanja, Hollanti, Ruotsi, Italia, Sardinia. Ja 
jonossa toki Vesa ja Arto kanssa myös pystyssä pitämämme Suomalaisaosaminen myös.Mikäs, ettei 
meikäläisille sopinut istua kunnanjohtajan kutsypöydässä ja edustramassa avoimesti nimenomaan a i t 
o a  ydinkriittisyyden perikuvaa ja muutenkin asiallista "suomikuvaa maailman edustajana"! 
  
Hyvin kuvaavaa konferenssille oli, ettei sieltä saanut soitettua esim. Suomeen käytännössä lainkaan. 
SÄPÖ ja SUPO olivat itse asiassa niin aggressiivisia tässäkin sananvapausterrorismissaan. Että vielä 
meni pitkästi aikaa saada netit ja puhelimet toimimaan edes palattuani Suomessa! Kokouksemme 
aloituspaikkamme oli Ruotsin Nynäshamn. Sieltä vierailimme mm. kuuluisissa Ruotsin 
graniittiluolastoissa, kuten Lövhagenin äärimmäisen vaativassa ja todella ahtaassa luolastoissa. 
Frugrottan pituutta 261m ja korkeuseroa 20m. Kartoittajana Björn Grinder m.fi. Sieltä lähdimme 
tutustumaan Ruotsin tunnettujen jo löydettyjen maanjäristysten irti ampumien tektoniikkalohkareiden ja 
kiistattomista Pohjolan tektoniikasta kertoviin suurten kiviröykkiöiden metaaniventtiilirakenteisiin. 
Suunnattomat kivet olivat pyörineet pyöristyen metaanivesi- injektiokuilun päällä vakuuttvin demoin. 
Noin 1300luvun vanhaa kivistä linnanrauniotakaan kohteenamme unohtamatta. Tutustuimme mm. 
maailman vanhimpiin kivettyneisiin stromatoliittifossiileihin St. Vika.ssa.  
  
Täynnä hyttysiä ja luolahämähäkkejä olevaan luolaan pääsimme tutustumaan puolestaan 
Tuppstensgrottanilla. Seuraava kohteemme oli Klövberg Cave, niin tai siis grottan ruotsiksi. Yli 50m 
pitkä luolastosysteemi graniittisessa gneississä. Erittäin vaikuttava tutkimuskohde niin ikään. No 
kaarsimme seuraavaksi tutustumaan vaikuttavaan deltahiekkasedimentaatioon. Josta hahmotimme 
normaalisti yhdessä kesässä muodostuneen liki 20m korkeaan hiekkasedimentaation. Ja kuten 
arvasitkin jo seuraava kohde vastaava jäätikön sedimentoima jokideltta. Josta löytyi häikäiseviä jälkiä 
alueelle iskeneistä luokkaa yli 8 Richterin  "mega- liquefaction". Maanjäristysten läpi savikerrosten ja 
hiekkasedimentaation pusertamia metrienluokkien nousupulskeita hiekkakerrossedimenteissä. Ja jopa 
miehen kokoisia kivimöykkyjä mukaansa puskeneista tektoniikkojen virtassedimentaatioista. 
  
Pukebergsin luolastosta eittämättä jäi mieleen luolan perällä lymyävä täysin pyöreä kivikuula. Jonka 
maanjäristyksen aukoman kalliorepeämän halkaisija oli nyt vain 10cm. Oli auennut vähintään 5- 
kertaiseksi. Että yläpuolinen pyöreä kuula oli läpi luolaston katon, pohjaan pudoten. Erittäin vakuuttavaa 
dokumentaatiota todistamassa miten luolan massiiviset kulmikkaat kuutiokivet olivat 
maanjäristyksissään hypähdelleet paikoiltaan megaenergioillaan. Mega isoja kivikuutiorakenteita 
näimme kiistatta demoissa muodostuneen.  
                        ------- 
 
Caves 2. 
 
Siinä kun Suomen GTK tahii kalliomuutosten ajankohtia satojen miljoonien haarukalla. Niin Ruotsissa 
näkemämme maanjäristyskivikuutiot määriteltiin iältään tarkoin esim. 9980 vuotta BP! Vakuuttavaa, jos 
tajuaa mistä oikeat geologian osaajaprofessorit on asiallaan.  Eikä Posiva TVO:n tusinatumpelot 
suomalaiset GTK:neen. Nesteytymä, Mörnerin tutkimana 2003 ja 2005 Myra West.  Seuraava 
etappimme olikin huippusalainen luola. Josta löytyi ensimmäinen varmasti tektoniikan luolaan altaan 
iskemä hiekkadeltta. Luolassa on käynyt nyt vain löytäjä ja "me". Eli sisälle änkeytyneet puolisen 
tusinaa. No meikäläinen maailman ensimmäinen suomalainen ja ylipäätään ulkomaalainen. Joten näillä 
tasoilla tektoniikan sensaatiot maailmalla näissä nykytasoissaan vaan menee.  
  
Paleoseisminen tektoninen maanjäristysjärvisedimentaatio 9663 BP ja yli 8 magnitude. 15m 
tsunamiaallosta kyse. Löytäjinä Mörner & Dawson 2003, 2008, 2011. Svartsjön ja osallistujille siellä 
demotta sedimenttinäytteenottoa. Bodagrottorna, Bodan yli 150m kanttiinsa olevat luolastot. Todella 
Ruotsin helmiluolasto. Kartoittajana hieno paikallinen pienmaanviljelijä Alf Siden, vuoteen 1980. 
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Kehittänyt jopa oman erityisen luolaston korkeudetkin huomioivat värikarttasysteemit. Ehdottomasti 
maanjäristyksessä muodostunut luolasto. Ylös leijailuasentoonsa jumittunut kiviblokilohko on oiva 
merkki maanjäristysten vaikutuksista. 
 
 Luolastojen alle on oikeustaisteluin kustannettu myös porausnäytteenottojen verkostoja. Skålberg, 
metaaniventtiilin ja tektoniikan yhteisräjähdys. Niinkin uusi  maanjäristysajoitus kuin 3 200 BP. 
Falgbergissä näimme luokkaa 20m vertikaalisesti kilpikivipintaansa pitkin liukuneen massiivinen 
tektoniikkaseinämän. Valtaisa luokkia 10m kanttiinsa oleva "Niklas' tea- house" rannalla. Löydetty 
muuten 1999. Kivi hypähtänyt Hudiksvallista länteen ulottuvalla niemellä. Siirtynyt viitisen metriä 
ylämäkeen valtavasta tektonisesta energiastaan. Todella häikäisevää, vakuuttavaa ja ydinalan suureksi 
harmikseen dokumentoitua tektoniikkadataa kaikki tyyni.  
  
Seuraava etappimme Hölick luolasto 1 288m ja kartoittajana Alf Siden 1983- 1991. Kuten näissä aina. 
Aktiivinen ja osaava paikallinen. Joka on ottanut luolastotutkimukset elämäntyökseen, jota muut ei 
kykene tekemään. Jos mahdollista, nimenomaan tämä luolasto on koko Ruotsin vaikeafraktaalisin, 
linjoiltaan sekavin graniittiluolasto. Iso ja järissyt palasiksi ainakin kaksissa maanjäristyksissään 9663 
BP, toistamiseen jään poistuttua 9800 BP. Kivikko on siis kokonaisuudessaan liikkunut sivuun 
peruskalliosta n.50m. Erikoisuutena tässä mielenkiintoisia ja ahtaitakin kallioluolastoja sisältävässä 
luolastossa on alueen läpi virtaava jokipurosysteemi. Näimme myös erittäin kiinnostavan koko 
Ruotsista löytyneen varmimman tapauksen, jossa rikkoutunut kalliorinne oli pomppinut vastaan 
jäätikövirtojen tulosuuntia valtavina kivikuutioina.  
 
Vastaavaa löytyy kuulema yhdestä löydöstämme Suomesta, eli Laitilasta. Suomesta löytyy kyllä 
muutakin mykistävää. Eteläisestä - Suomesta tektoniikkavoitelun kilpikivipintaa. Nyt penkistä kiinni. 
Selkeää dokumentaatiota 15km sivuttaissuuntasiirroksesta. Pohjoinen sivustonsa Atlantin selänteen 
painamana itään. Ja eteläosa länteen. Pystysuuntainen kilpikiviraapima tässä on puolestaan mitattu 
uskomattomaksi 1 000m! Miettikää. Fukushiman vastaava on v a i n 8m! Se siitä Suomen 
kalliovakausilluusioista taas. Niin Posivan killegnesiisikivi on tunnetusti ainetta, joka on rakennuskiveksi 
kelpaamaton. Saatuaan nyttemmin happea turpoaa vettä imien ja hilseilee hipuiksi. Pian muuntuu 
neliportaisesti. . niin tosiaan oikein. Kuulema silkaksi saveksi muutamissa hapettavissa vuosissaan! Ei 
mikään ihme, että Posivan 420m paksu katto on JO alkanut pudota ja tappaa altaan työväkeä 
epävakaana. Vaatii nyt Posivan tiedoin koko alueen kevyen liikenteenkin seisauttamista liian 
vaarallisena luolastolleen. 
                -- 
              
Huippuvideointi muuten maamme ensimmäinen dokumentointi luolalöydöksistämme, ennen Ruotsin 
2011 ekskursiotamme. Tämä esitettiin konfferenssissa: 
 
Suomitekstein. 
http://www.youtube.com/watch?v=O34JJxc2JF0 
 
http://www.youtube.com/user/Styrgefilmi?blend=22&ob=5 
                -------- 
 
Mitä kurssista sitten oppii? 
 
. . .Tästä se lähtee, Vesan kanssa Viikingline ja Tukholman satamasta. .  
http://kuvaton.com/k/Yp5F.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yp5F.jpg[/img] 
 
Esimerkiksi metaaniventtiilin mekanismeista tällaista: 
 
http://kuvaton.com/k/YWp4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWp4.jpg[/img] 
 
Nynnäshamn 31 maj- 4 juni 2011 
http://kuvaton.com/k/Yp5P.jpg 
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[img]http://kuvaton.com/k/Yp5P.jpg[/img] 
 
Nynäshamn 2011.06. . . 
http://kuvaton.com/k/Yp5q.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yp5q.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yp5b.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yp5b.jpg[/img] 
 
Frugrothand oppaana Björn Crinder 
http://kuvaton.com/k/Yp5E.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yp5E.jpg[/img] 
  
Sama paikka ja t o d e l l a  ahdasta. . 
http://kuvaton.com/k/Yp56.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yp56.jpg[/img] 
 
Mörner otti sedimenttinäytteitä yläjärvistä 
http://kuvaton.com/k/Yp5e.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yp5e.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YWaX.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWaX.jpg[/img] 
 
Niin ja sedimenttitutkimuksia hiekkakuopilla 
http://kuvaton.com/k/YWa1.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWa1.jpg[/img] 
 
Finskipojat Arto ja Vesa veteli tietty pyhäplyysheissä onkaloliikuntoa muovikassein. Kun alan 
ammattilaisilla oli kypärät ja muut vermeet 
http://kuvaton.com/k/YWaf.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWaf.jpg[/img] 
 
Ja eikun siis luolamaalauksiakin Ruotsin luolissa on! 
http://kuvaton.com/k/YWan.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWan.jpg[/img] 
               -- 
 
Osa ll 
 
Tässä muuten yhden vuoden jäätikköjoen deltta, vaikkei uskoisi 
http://kuvaton.com/k/YWa0.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWa0.jpg[/img] 
 
Ruotsin kuuluisimpia vesittymissedimenttikerroksia tämä taipuma hiekassa, kertoo Mörner tässä. 
http://kuvaton.com/k/YWat.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWat.jpg[/img] 
 
Niin on Ruotsinkin kalioluolastot kuin pommin jäljiltä Olkiluodon tektoniikkatyyliset kiillekneissikalliot. 
Meinaa Vesa. 
http://kuvaton.com/k/YWax.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWax.jpg[/img] 
                   
Kiinakeskusta, vaikka Ruotsissa oltiinkin? 
http://kuvaton.com/k/YWaC.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWaC.jpg[/img] 
 
Hudksvall Bodagrottorna. Huippua tulossa kertoo paikallisopas, kartoitusmestari Alf Siden. 
http://kuvaton.com/k/YWaU.jpg 
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[img]http://kuvaton.com/k/YWaU.jpg[/img] 
 
Tällaisen alle ja. . . 
http://kuvaton.com/k/YWas.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWas.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YWao.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWao.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YWam.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWam.jpg[/img] 
 
Hän muuten osasi itävaltalaisista Suomeakin: 
http://kuvaton.com/k/YWa9.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWa9.jpg[/img] 
 
Taasen on niin perhanan ahdasta. 
http://kuvaton.com/k/YWaV.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWaV.jpg[/img] 
                       ------- 
 
Huomioita 2 kansainvälinen graniitti luolastot Ruotsi 2011 kurssista 
 
Eräs kaikkein keskeisin hämmästykseni aihe. Koko Ruotsin graniittisten luolien 2011.06 pidetystä 
kokouksesta oli, miten niin Olkiluodon, kuin koko itäisen Ruotsin rannikot muodostuivat samaisesta 
peruskalliosta. On hämmästyttävää huomata miten molempien maiden niin ydinjäteluolat, kuin 
keskeisimmät ydinvoimalat on haluttu typerimmin tehdä maailman huonolaatuisimmalle kaltiolle. 
Suomessa on aina pyritty valehtelemaan julkisuuteen miten molempien maiden suunnittelemat 
ydinjätteen Onkalot lepäisivät vuosimiljoonat kestävässä perusgraniitissa. Miten s u u r i  voikaan 
valheet olla! 
 
Areva määritteli TVO:n ydinvoimalaitosten perustat ja rakennuskivet rakennuskiveksi kelpaamattomaksi 
kiillegneissiksi. Mitä ihmettä, eikö tosiaankaan ole huomattu mitä kivi näissä ydinvoimalaitosalueissa 
on? 
Aivan varmasti GTK:t ja muut STUK:ssa tajuavat miten ala- arvoisesta kivestä perimmältään on kyse. 
Mutta, että myös Ruotsissa on koko ydinvoimalaitosten keskeisin kaltioperusta Suomesta tuttua 
kiillegneissihilsettä. Oli jopa minulle tyrmäävä huomio. Ilmeistä, koko Itämeren rannikot ovat 
muodostuneet tästä sedimentoituneesta mätäliejukallioista. Kokouksessamme mukana olleilta 
geologeilta. Huomatkaa myös Suomalaistahoilta sain kuulla miten kiillegneissi toimii tuhoutuessaan 
happeen. 
 
Ensin kiillelamellit imevät turvoten vettä. Tässä vaiheessa rakenne hajoaa kuin kalan suomut kaikkialle. 
Muutamassa vuodessa neliportainen kivimuutos kalliosta silkaksi saveksi tapahtuu. Olenkin aina 
ihmetellyt mistä on peräisin Olkiluodon, Länsisuomen suuret sinisavikkokerrostumat. No totaalisen 
tuhoutuneesta kiillegneissistä se siis erosoituu. Hirveä tieto. Tästä kivestä maamme TVO:n 
ydinvoimalat, Posivan onkalot ja myös Ruotsin Forsmarkit ja ydinjäteluolastot on rakettu. Eroosion jälki 
voi olla todella outoa. Ekskursiossa sain kuulla myös mistä maailman meriä täyttävät suolat on paljolti 
muodostunut. Erosoituva graniitti on tuottanut merien suolamäärät. Aivan uskomatonta miten valtaisia 
määriä ns. "ikuiseksi luultua" kiveä on myös sillä sektorilla tuhottu alkutekijöihinsä.   
             --------- 
 
Nynäshamn ekskursio 2011 
 
Mennessäni tähän Ruotsin huippuammattilaisten, professoritasoisten graniittisten luolien kokoukseen 
minulla oli perustietonani Suomesta, että maassamme on 2kpl luolia, Susiluola ja Ilveskolo. Suomessa 
siis vakaaksi väitetyssä kallioperässä e i  ole luolia lainkaan. No olimme löytäneet Olkiluotoseuduilta 4 
kpl lisää luolastoja maastamme ja tämän tiedon halusin tuoda myös esitelmässämme laajalti julki. 
Graniittinenkin kivi siis halkeilee, syöpyy ja muodostaa luolastoja paljon ymmärrettyä enemmän. 
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Italialainen graniittisten luolien naistutkija L. Sanna läväytti heti kättelyssä pommin pöydälle. Hän oli 
tehnyt tutkimuksiaan mm. Sardinian saaren luolastoissa. Hämmästyttävimmät löydöksensä osoittivat 
miten esim. karstiseen kalkkisille kalikoille muodostuneet syöpymäonkalot lävistivät o n g e l m i t t a  
eteensä tulleet graniittiset kivet.  
 
Vau, siis oikeesti! Sama luolasto saattoi lävistää ongelmitta eteensä osuneet paksutkin graniittiseinämät 
tuosta vaan toistuvasti.Ionivaihdoin, syöpymällä, tektoonisesti ja esim kavitoimalla. Yleisin luolatyyppi 
oli ns. "kontaktiluolastot". Joissa esim. kalkkikarstisen kallion ja graniittikiven rajapintaan uurtuu ja 
syöpyi valtaisia luolamuodostelmia. Sanomattakin oli selvää, ettei asiaa oltu ydinalan vastustuksesta 
tutkittu. Ei vaikka selvisi, että esim. Brasiliassa graniittiset luolastot olivat jopa yleisempiä kuin 
kalkkikiviluolastot. Aika oli kuulema tehnyt tehtävänsä sieläkin. Ja taas asiat oli jätetty pelottavan 
vähälle tutkimukselle keinoistaan miten graniitti katoaa luolastoista? 
 
Pommia kokouksessa putoili tasaisen tappavaan tahtiin sitä mukaan kun esittelijät vaihtuivat. Esim. 
Suomen luolastojen määrät. En saattanut uskoa korviani kuullessani, että Suomessa on suuriakin 
ydinalan tarkoin salaamia luolastokomplekseja. Eikä toden totta mitään pikkumääriä. Vaan jopa Ruotsin 
tuhansia luolia e n e m m ä n ! Joka tapauksessa reippaasti toista tuhatta olivat tutkijat jo maastamme 
löytäneet. Pelkästään mm. Turun kaupungin tektoniikan ruhjomia graniittisia luolia kuulema puolisen 
tusinaa. Ja mikä kummallisinta aiheesta on jopa salakirjaa:" Seikkailijan kiviopas Varsinaissuomen 
luoliin, Tuomo Kesänen. Suomen 100 geologiset kohteet Aimo Keijonen." 
 
Myös eräs toinen Olkiluodon seutuevien luolastolöytömme erityispiirre tuli varsin pian julki. Ruotsissa 
luolastot olivat p a l j o n odottamiani lyhyempiä kalliokasojen sekanaisia tektoniaktivisiin 
aluskivimurskeeseen tulleita. Ennen kaikkea niissä oli niin ahdasta, että sai ryömiä alinomaa läpi 
päästäkseen. Toki isojakin osahalleja oli vielä jäljellä. Mutta v a i n meidän Länsirannikolla tutkimamme 
luolastot oli niin suuria, ettei siellä tarvinnut ryömiä käytännössä missään! Varsinkaan jopa yli 10m 
korkeita Suomen luolille ominaisia korkeita katedraaleja ruotsalaisluolissa oli tuskin lainkaan. Miksi 
näin?  
 
Selitykseksi jäi, että luolan koko on suoraan verrannollinen niiden muodostaman maanjäristysten 
rajuudesta ja kivilaadun heikkouksista. Mitä isommat tektoniset pommit on osunut, sitä järeämmät 
järkälekivet ovat ampautuneet syvyyksistä muodostamaan tektonisia suurluolastojaan. Toisaalta 
Olkiluotomainen kiillegneissi valtalajina myös Ruotsissa oli myötään luolastoissa rapautunutta ja 
murentanut tiloja myös alaspäin. Maanjäristyksien tuhojen lisätehokeino, purkautuneen 
metaanijääklatraatin määrät maaperästä oli oleellinen tehokeino tekemään luolastoja. 
Olkiluotoseudusta y h ä  rajusti purkautuvat BIO- metaanimassiivisuudet olivat oleellinen lisäefekti juuri 
Länsisuomessa verrattuna paljon vakaampiin kaliostoihin. 
                ------- 
 
Maanantai 13. kesäkuuta 2011 | Verkkolehden 17. vuosikerta 
Vastaava päätoimittaja Kari Vainio 
 
* Merkittävää tällaisessa uutisoinnissa oli miten jälleen kerran rajusti ydinalan  tektonisten 
luolasalaisuuksien tietoihimme ja ulkomaille vientiimme alettiin reagoida. Aika hurjaa, miten kaikki 
pidetään kynsin ja hampain vuosisadat salaisuuksina. Mutta kun me Vesan kanssa väkisin aloimme 
myyttejä rikkoa, niin tällaista. . . 
                   -- 
Mätikän luola Maskussa kuuluu Tuomo Kesäläisen lempiluoliin. Sen löytäminen vaatii maastokarttaa ja 
kompassia. 
Varsinais-Suomen luolat kutsuvat seikkailuun. Turun Sanomat 21.4 2011 18:11:49 
Kaikki eksoottiset matkakohteet eivät sijaitse merten takana ja seikkailla voi kotikulmillakin. Näin tuumii 
turkulainen valokuvaaja ja luontomatkailuopas Tuomo Kesäläinen. Hän haluaa nostaa unohduksen 
alhosta luolat, joita Varsinais-Suomestakin löytyy kymmeniä. Maailman mittakaavassa kotoperäiset 
lohkareluolamme saattavat olla pieniä, mutta eivät ne silti mitään kivenkoloja ole; joihinkin Turun 
seudun luoliin mahtuu helposti kymmeniä, jopa satoja ihmisiä. 
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Oman lisämausteensa luolaretkeilyyn antavat niihin liittyvät tarinat ja uskomukset. Pienemmässäkin 
kolossa on kiva tunnelmoida, kun tietää vaikkapa legendaarisen Sika-Kyöstin, pahamaineisen varkaan 
piileskelleen virkavaltaa juuri samassa paikassa joskus 1800-luvun alkupuolella. –?Luolat kiehtovat, 
eikä vähäisin syy varmastikaan ole seikkailuelokuvien ja lastenkirjojen luomissa mielikuvissa, 
Kesäläinen sanoo.  
                ---------- 
 
SWE ekskursio karttoja 2011 
 
Sen verran kiinnostuskaarretta osoittavia kyselyitä minulle tästä Ruotsin graniittisten luolien 
materiaaleistani on jo esitetty. Jotta kiiruussa päätin julkaista pienen lisäosan kaikesta siitä erittäinkin 
mukaansatempaavasta materiaalinvirrasta, jota kurssiputkessani koin, opin ja näin. Erityisen mielelläni 
näitä julkaisen, koska FIN sisäministeriössä tämä huipputarkoin sensuroitu materiaalistoni sai 
orastavasti häkellyttävää närää, piukuheittoineen jo aikaiseksi.) Kuten lukijani muistamme k a i k k i 
sellainen maaperämme geologisista epävakausksista ja tektonisista dokumentaatioistaan. Joka 
suututtaa äänekästä maamme IAEA:n korruptoimaa ydinlobbausporrasta on saatava tietysti suuren 
yleisön käyttöön mitä laveeraavin vedoksin. Eihän hei tämä nyt ihan kattavaa toki. Mutta makuun 
pääsette. . 
 
Ruotsin länsirannikon karttakoosteilla ollaan. Toimintakeskuksenamme ja majoituksenamme 
Nynäshamn.  
http://kuvaton.com/k/YWHA.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWHA.jpg[/img] 
 
Ensimmäisinä etappinamme ollut suurempi luolastojärjestelmä. Tässä viitekartoitusta siitä millaisiin 
kokoluokkiin luostot asettuu Ruotsin materiaaleissa. Tähän Fruberget luolastoon liittyi kansanperinne 
onkaloissaan asuneesta kahdesta noitanaisesta.  
http://kuvaton.com/k/YWHG.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWHG.jpg[/img] 
 
Näitähän sitten oli, eli Klövberget. Hyvin eli mieli mukana ja tutkimusinto päällänsä kympillä näissä. . . 
http://kuvaton.com/k/YWHX.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWHX.jpg[/img] 
 
Poistuimme Ruotsin leppeistä tammilehdoista hyvinkin kotoiseen suomalaismetsätyyppeihin. Sundsvall 
näyttäytyi silmissäni yli 300km päästä pohjoisempana kuin Suomen Lappi pikku tuntureineen. Öö. .no 
tai ei toki ihan, koska kieli, mieli ja maisemat oli toista maata. Yhtä kaikki nyt tultiin hottoppiin 
luolastokuninkuuslajissa! Perskutarallaa oltu kuin Porin korkeuksilla! Oli meinaan outoa kun sen tästä 
hiffasin. 
http://kuvaton.com/k/YWH1.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWH1.jpg[/img] 
 
Brogården ja hehkutusta ilmassa. Siitä se näyttävyys juuri reissullemme tuli ja iti. 
http://kuvaton.com/k/YWHD.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWHD.jpg[/img] 
 
Boda cave, o u h JEE! Olisittepa vaan olleet näkemässä. . .! 
http://kuvaton.com/k/YWHt.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWHt.jpg[/img] 
 
Falkgberget. Juu ei näyttävyydet todellakaan rajoittunut luoliin. Vaan maaperän tektonisten pommien 
jäljiltä löytyi kyllä sellaisenkauniita ja katseen vangitsevia kallionousujen seinämiä. Joiden äärillä 
ydinherroilla ikenet alkaa näistä dokumentaatioistani paistaan. 
http://kuvaton.com/k/YWHx.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWHx.jpg[/img] 
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Vaane luolat ovat silti se hotti. Hölig cave, ou my main. Kahden massiivisen maanjäristyksen kallioista 
kauemma raastamat luolastosysteemit. Richtereitä 8-9! Nyt mentiin sitten luolastoon jossa oli ihan oma 
egen jokisysteeminsä mukana. Että tältappaa. Ydinalueitten valheille kyyditystä keksityistä 
maaperämme vakauksista oikein i s o l l a hakmoilla! 
http://kuvaton.com/k/YWHs.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWHs.jpg[/img] 
 
Metaanioppia Bodan luolaston ilmakuvaa lukemalla. 
http://kuvaton.com/k/YWia.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWia.jpg[/img] 
                      ----- 
 
 
 
 
 

740 Fukushiman efekti. 
 
**Nettejä kontroloivat ydinlobbarit ovat systemaattisesti vaientaneet uutiset siitä miten lukuisat maat 
yksi toisensa perään ovat päättäneet luopua ydinenergiastaan. Luulisi herättelevän heitä miettimään, 
koska alinomaan kysyvät nettiteksteissään m i t e n  ydinvoima korvataan? No ongelmia EI selkeästi 
mailla tunnu olevan. Koska jopa Saksa on vartavasten 14.06.2011 JO kieltäytynyt esimerkillisesti, 
malliksi muille ydinluopujamaille  edes ostamasta esim. Suomen täälläkin US- blogeilla JO myyntiin 
pakotetttua huonomaineista YDINvoimaansa! Joten selkeästi EI HUOLTA! Homma toimi ja pelaa, kun 
se osataan tehdä.).  
                     -- 
OppiaKantapäänKautta 6.10.2011 09:44 0 "Japani myös sulkemassa  
N- kappaletta reaktoreita huhtikuussa (Reuters, 09 kesäkuu 2011): 
 
 TOKIO Kaikki 54 Japanin ydinreaktoria voidaan sulkea ensi huhtikuussa, lisäämällä yli $ 30 miljardia 
vuodessa maan energian kustannuksiin, jos yhteisöt vastustavat laitoksen toimintasuunnitelmia 
turvallisuussyistä. Kauppaministeriön virkamiehistö sanoi keskiviikkona. Koska 11 maaliskuussa oli 
maanjäristys ja tsunami, joka aiheutti säteilykriisin Fukushima Daiichi tehtaan pohjoispuolella. Tokio on 
huolissaan. Paikallisten viranomaisten kanssa on mietitty ydinvoiman tuottajien kanssa 
uudelleenkäynnistystä vähintään neljällä reaktorilla, jotka oli määrä tuoda huoltoon ja tarkastukseen. 
Useita reaktoreita lisää on sittemmin suljettu säännöllisen huolloin leikkaamalla. Japanin 
ydinvoimakapasiteetista on vain 7580 megawattia eli vain 36 prosenttia sen rekisteröidystä 
ydinvoimalakapasiteetistä on jäljellä. " 
 
*Yksinkertaisesti uskomatonta, aiheesta ei ole hiiskuttu maassamme. Ensin ydinvoimasta päätti luopua 
Saksa. Sitten Sveitsi. Nyt menevät Japaninkin ydinvoimanlaitokset hiljaisiksi. Mikä on maan strategia, 
josta ydinala tarkoin vaikenee? itse asiassa saksa idean toi ensimmäiseksi esille. Mutta niin nerokkaalla 
tavalla, että seuraajia on tulossa tukuittain, mutta strategisin asia on m i t e n ? 30 miljardia vuodessa ei 
todellakaan tunnu suurelta uhraukselta korvatakseen 54kpl reaktorin tuosta vaan ja vieläpä nähdysti 
erittäin nopeasti. 
 
* Ydinvoimaloitten keskeinen heikkous monen muun lisäksi on e r i t t ä i n alhaisen hyötysuhteen 
luokkaa +299C höyryturbiinien höyryntuottolämpö reaktoreista. Nerokkaassa uudistamisstrategiassaan 
j u u r i  tätä keskeistä ydinalan heikkoutta voidaan käyttää myös korvaamaan reaktori valovuosia 
turvallisemmalla uudisenergiaratkaisulla. Tarvitaan vain 30cm porauskalustoa ydinvoimaloitten 
takapihoille. Muutama kilometri arkista porakaivoa alas maan uumeniin. Räjäytetään kaivojen väliseinät 
auki. Ja v o l a a  meillä on maan sisuksista pursuavaa tektonista vesihöyrytuotantoa. Tulemmekin 
näkemään suunnattomat määrät uudelleenkustomoituja ydinvoimaloita. Joiden laitteistoja revisioissaan 
kytketään lennosta tappavan reaktorinsa ja kalliin polttoaineensa sijaan suoraan ja surutta halpaan 
tektoniseen maalämpöhöyryyn. 
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* Ai kysytte nyt riittääkö potentiaalia? Japanista EI tarvitse huolehtia, riittää vuosituhansiksi. Niin myös 
esim. pian perässä seuraavassa USA:ssa vuosituhanneksi. Eurooppa, Etelä- Amerikka. Hei katsokaas 
vaikka näistä kartoista kunkin maan tarvitsemaa poraussyvyyttä korvaamaan ydintappajat hetkessä: 
 
USA:n 1 000v geoterminen energiamäärä on häikäisevän iso: 
http://kuvaton.com/k/YWQ0.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWQ0.jpg[/img] 
 
Eurooppa pyörittää ydinvoimaloitaan pian tälläisellä kartastollaan: 
http://kuvaton.com/k/YWQt.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWQt.jpg[/img] 
 
Japanin potentiaalit maailman geologisesti aktiivisimpana saarena Islannin lailla selviää vaikka tästä: 
http://kuvaton.com/k/YWQx.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWQx.jpg[/img] 
                 --------- 
 
Italian ydinäänestystulos 
 
13.06.2011. Häkellyttävää, edes MTV kymmenen uutiset ei uskaltanut illalla kertoa millään suoraan 
miten Italian ydinvoimaäänestyksessä kävi. Nettifoorumilta sain pinnisteltyä sentään viimein poimien 
millaisista tuloksista puhuttiin. Suomi oli EU:ssa vaatimalla vaatinut Italian 6kpl pysäytetyn reaktorin 
starttia. Italian valveutunut kansa vastasikin mitä Suomi himoitsi. Jyrkkä maailmanennätystasoa oleva 
95% kansasta halusi maansa lopullisesti luopuvan ydinvoimasta. Jopa US- ploggiaan pitävä Lagus 
meni tuloksen shokkitason takia sanattomaksi. Edes hän ei halunut sanallakaan kertoa mikä 
äänestyksen tulos oli. Todella hieno hetki kun demokratia kamppaa valtion ydinterrorismin noin 
täysitoimisesti. 
                 -- 
Kuulin juuri megailoisen uutisen. Italian 95% ydinvastustus ei ole mikään pirteänpeipposen  irrallinen 
vaalitulos. Vaan Iltasanomissa 14.06.2011 kerrotaan maailmalla etenevästä ydintäystuhon buumista jo. 
Japanin kansalta kun kysyttiin moniko vastustaa ydinalan jatkoja, niin uskomattomat 74% vastusti ja 
hyytävän j y r k ä s t i ! Ydinvoimaansa kannattaa uskomattoman vähäinen 14% vallaseliitti enää ja siis 
86% vastustaa. 
 
Näyttää tällaiset maailman ydinvastatsunamit "herrkistäneen" täälläkin jatkuvasti valheistaan kiihtyvästi 
palavat tusinaydinlobbarit. Tuolla muutama plogi sitten opastelin alan ammattiosaajana ydinpelleille m i 
k s i  ydinvoima on menossa myös maailman saastuttavimpana CO2 tuottajana viemäriin. No t o t u u s  
ei toki ole koskaan kiinnostanut ydinhuijareita. Ja siitä kirjoitin niin asiapitoisen, että sisäministeriön 
militäärit sensuroi raivostaan! No käy sen kertominen toki täälläkin: 
          --- 
 
14.06.2011 Suurräjähdys taas. 
 
Meille TVO/ STUK opetti ja valehteli vuosikymmenet miten reaktorit sammuu täysin turvalliseksi 
vuorokaudessa. Nyt kuitenkin näemme livevideoissa miten Fugushimassa repelee satametriluokkaiset 
räjähdyssoihdut y h ä  voimalaraunioistaan ilmaan. IAEA:n ydinturvaviranomaiset vaikenee kuin muuri, 
mistä on kyse. Vaan sentään mustavalkovideon päästävät läpi. Jossa ydinvoimaloittensa sinipunaiset 
beettasoihdutkaan ei enää näy: 
http://www.youtube.com/watch?v=2sE6050Vhh0 
                      -- 
 
Fasebook, Anita Koivunen 
Ei mee hyvin täälläkään!!! http://www.youtube.com/watch?v=afm6zPO5Zzk&feature=player_embedded 
                         -- 
Nebraskassa ydinvoimala hukkuneena ja sähköpaloja päällänsä, menettänyt jäähdytyksensä USA:ssa 
ja 304 ihmistä maailmassa edes t i e t ä ä  tällaisistakin ultrasalatusta megaydinkatastrofista! On tämä 
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muuten tavallaan aika "hauskaakin" huomata miten tyhmiä YDINkiimaisia ihmisiä viedään nyt itse 
Luontoäidin tukkapöllyin kuin pässiä narussa tuomiolleen. Eli mitä reaktoreita tsunamit ei "yletä" 
sammuttamaan kraateripaloonsa niin JO tavalliset tulvat tuhoaa ja hukuttaa loputkin paskaydinvoimalat 
kuin pahaiset kynttilät. Eli "iloksemme pääsyyllinen" USA:kin saa tuta myös ydinsekoilunsa ansiokkaat 
tapot. 
                ------------------- 
 
Japanin reaktorit palasina 
 
Aivan uskomatonta tietoa pukkaa nyt Japanista. Maanjäristyksissään vaurioituneitten ja alas ajettujen 
ydinreaktorien määrä 18.6.2011. Nyt hatuista ja olkaimista kiinni on uskomattoman raju. 37kpl reaktoria 
on palasina yhä noin 4kk maanjäristystuhojen ja tsunamin korjailujen jälkeen! Aivan k ä s i t t ä m ä t ö n 
t ä  tässä onkin ydinvoimaloitten loputtomien ongelmien määrät. Niin ja ne hämäräperäisimmät syyt 
miksei asioista katastrofaalisista tasoista uskalleta maailmalle kertoa. Kun Japanin sähkön kovimmassa 
pulassaan ydinvoimaloistaan 31 % sanoo ylipäätään jotain. Loput seisoo savuten tuhottuna ja 
korjauksina kuukausien korjailujenkin jälkeen. On kyseessä ydinkatastrofitaso joka lyö kenen tahansa, 
jopa kaltaiseni ydinkriittisen alan huippuammattilaisen ällikällä!  
        
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics/nation/japan-wants-nuclear-reactors-to-be-
restarted/articleshow/8900906.cms 
 
TOKYO: Japanin teollisuusministeri sanoi lauantaina, että nykyisten ydinvoimaloiden sam vahvistuksen 
jälkeen lisätoimenpiteillä oli pyritty turvaamaan niitä mahdollisiin hätätilanteisiin. Banri Kaieda sanoin 
hallitus pyytäisi atomi voimalaitosalueiden yhteisöltä, jotta saisi uudelleenkäynnistää reaktorit, jotka oli 
otettu offline tilaansa rutiinitarkastuksiin tai vaurioitumisistaan alkaen 11 maaliskuun maanjäristyksestä 
ja tsunamiin tai muista syistä. Hän sanoi ydinreaktoria olivat tarpeen saadakseen tarpeeksi sähköä ja 
virtaa teollisuudelle ja kotitaloudelle.  
 
"Jos ydinvoimalat eivät pysty toimittamaan minimiään edes ydinvoimaloiden lakisääteisiin 
jälkijäähdytystensä turvatoimiin, se voisi aiheuttaa teollisuuden pysähtymisen ja lisätä huolia elämään 
Japanin kansalle," Kaieda kertoi. "Pyydän yhteistyötä asukkailta paikallisyhteisöiltä", hän sanoi. Ei 
selvinnyt, miten yhteisöjen päättäjät ydinvoimaloiden anomuksiin vastasi. 
 
Japanin 54 kaupallisista ydinreaktoristaan, 17kpl (31%!. . )on nykyisin vain toiminnassa, ministeriö 
sanoi.  
Loput 35 reaktoria, joista kuusi on totaalisen rampana ja menetettynä Fukushima Daiichi ydinvoimalat, 
ovat pysyneet alasadettuina johtuen järistyksen aiheuttamista vahingoistaan. 11 maaliskuu tsunami ja 
maanjäristys tipautti jäähdytysjärjestelmiä ja varmuusgeneraattorit tilanteessa jossa Fukushiman 
voimalat kokonaan sulaisivat. Muodostaen säteilyn vuodot pahimmiksi ydinkatastrofiksi sitten 
Tshernobylin vuonna 1986.  
 
"Pyydän, että voimalaitokset käynnistetään uudestaan", ministeri sanoi. "Tarvittaessa aion vierailla 
yhteisöissämme itse selittämään ja anoen hakemaan ymmärrystä", hän sanoi. Resource- huono Japani 
tuottaa noin 30 prosenttia sähköstään ydinvoimaloissa.  
                -- 
Väliin vähän muutakin- 
 
Kyllä alkaa kylmäämään. Tämän artikkelin mukaan tulemme menettämään Fukushiman takia miljoonia 
ihmishenkiä ydinkuolemiin! Kuulitte oikein. Tähän asti meille on STUK/ IAEA valehdeltu, ettei 
Fukushiman takia ole kuollut ketään. Nyt sitten alan parhaat läväyttävät kylmää kaalin: 
 
" Ydinvoimalasta joi n y t  päästetyt säteilytuotokset takaavat miljoonien kuolemisen". Voimme vaan 
hämmästellä kuinka pahaksi tilanne karkaakaan. Kun asiaa ruvetaan realisoimaan demoten 
elämillämme. Lue tästä suomennos: 
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://blog.imva.info/medicine/nuclear-
doom&ei=Cxj8Tb_XGsmA-
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wa0meXrAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CDYQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3D
Nuclear%2BDoom%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DkZ7%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds%26biw%3D1600%26
bih%3D684%26prmd%3Divns 
               --------------- 
 
Tokion, koko Japanin evakuointi lähestyy. 
 
*Useampikin ydinlobbari taitaa vieläkin ihmetellä mitä esim. 20mSv/v käytännössä oikein tarkoittaa 
ihmisille? Koska STUK ei tunnetusti uskalla totuutta ydinkauhuistaan kertoa, niin minä voin tutusti 
kristalloida TVO:n ammattitason oppeineni. Eli jos vaikka nyt Japanissa 100 miljoonaa altistetaan tälle 
säteilyn määrälle. Se tarkoittaa 50vuotta alueella olevalle ihmispoloille 1 000mSv kehokertymää. Nyt 
lausun tämän erityisesti niille. Jotka ydinpoliitikkoina ja tietämättöminä tusinalobbareina kertovat 
polleina, ettei Fukushima ole mielestään tappanut ketään. 
 
* Nyt päät kiinni siellä ja kuunteluun. STUK opetti, että seuraavan 50v sisällä Japanin 100 000 000 
henkeä siis k a i k k i  sairastuvat tuosta säteilysairauteen! . . Juu kuulitte tosiaan ihan oikein k a i k k i ! 
Eikä tässäkään taakka kevene. Näistä myös tuo säteilysairaus tappaa 50 000 000 henkeä! 
Suomennettuna tästä eteenpäin pelkästään Japanissa Fukushima tulee TAPPAMAAN  2 740 henkeä ja 
sairastuttamaan toisen mokoman p ä i v i t t ä i n ! Jos ehkä vieläkään ei tajuta tilanteen vakaavuutta. 
Niin kehityssuunta luonollisesti voi v a i n paheta tulevina holtittoman päästöjensä kuukausina lisää. 
Varsinkin kun aivovoimistellaan, ettei säteilytuhon pää, pelätty Pu-239 plutoniumin säteilyn T½ 
puolittumisaika merkittävästi laske vuosituhansiin. Koska on tosiaan uskomattomat 24 000vuotta. 
               -- 
Lukuisia radioaktiivisia kuormittajapisteitä on löydetty Japanissa jopa 200 kilometrin päässä 
Fukushimasta jotka ylittää 20 millisieverttiä säteilyrajat vuodessa, ollen evakuointien rajana. 
"Kohonneet" Säteilypitoisuuksien ratsioissa ollaan jopa 300 km päässä. Japanin uutislähteet ovat nyt 
raportoineet löytäneensä "lukuisia kuormittajapisteitä" koko Japanista säteilyn tasoissa, jotka ylittävät 
20 millisieverttiä vuodessa maassa määritellyn pakollisten evakuointien rajat siis ylittäen. Vaikka useita 
radioaktiivisia hot spot:eja on havaittu laajalla alueella etäisyyksiltä jopa 200 km päästä, evakuoinnit 
eivät ole alkaneet tuhoalueilla. Sen sijaan Japanissa on nimetty asuntoja hot spot- alueille. On talo 
talolta haluttu edistää asukkaiden halua muuttaa kodeistaan vapaaehtoisesti evakuoitumaan.  
 
Smart Planet kirjoittaa: Kohonneet annosnopeudet levinnyt Itä Japanissa.  
David Worthington | 17 kesäkuu 2011, 17:52 PDT. Vaaralliset radioaktiivisen saastumistasoja on 
raportoitu useista lähteistä koko laajoilla alueilla Itä-Japanin. Eri paikoissa kaukana Fukushima:n 
ydinvoimaloista. Tiede-lehti siteeraa tietoja prefektuurin hallituksen Iwate:lta ja paljastaa radioaktiivisen 
cesiumin matkustaneen yli 100 kilometrin päähän Fukushimasta. Pastoral heinäkasvit ovat saastuneet 
yli turvallisuusstandardien. Japanilaiset tiedemiehet ovat alkaneet riippumattomasti seurata 
taustasäteilyn tasoja itsenäisesti lehti raportoi. Tasot ovat yli hyväksyttävien turvallisuusstandardien 
rajojen monissa paikoissa.  
 
"Kansalaisten kartta" säteilyn tasot on säilötty joukoin Japanin bloggaajien aktiivitoimin. Tasot näkyvät 
kohonneen eniten lähellä Fukushima ja luoteeseen. Lounaaseen reaktoreista osoittaa kohonnutta 
säteilyä, ja suuri säteilysaastumisen kertymätasku on asettunut etelämpään Tokion laitamille. Vieläkin 
huolestuttavampaa, jotkut paikalliset sanomalehdet Itä Japanista kertovat jo sairastuneista lapsista 
reaktorisulamisista. Lapset ovat 50 kilometrin päässä Ground Zero alueesta. Kärsien säteilyoireista 
kuten väsymyksestä, ripulista ja nenäverenvuodoista.  
               ------------- 
 
20 Tshernoa ja tilanne vaan pahenee 
 
Riippumattomat tutkijat ovat seuranneeet radioaktiivisesti "kuumia pisteitä" ympäri Japania, ja heidän 
havaintonsa ovat olleet huolestuttavia. 
Arnold Gundersen, valtuutettu reaktorien käyttöpäällikkö, jolla on 39 vuoden ydintekniikan kokemus ja 
joka on johtanut ja ohjannut yli 70:ää laitosprojektia ympäri USA:ta, sanoo, että Fukushiman 
voimaloissa on todennäköisesti enemmän ulos sulaneita reaktoriytimiä kuin mitä aiemmin on luultu. 
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"Fukushimassa on paljastunut kolme reaktoria ja neljä polttoainepesää", hän sanoo. "Paljastuneita 
reaktoreja on oikeastaan 20, kun otetaan huomioon ulos sulaneet polttoainepesät. Ne kaikki tarvitsevat 
kipeästi jäähdytystä, eikä ole keinoja jäähdyttää niitä tehokkaasti." 
 
TEPCO on suihkuttanut vettä usean reaktorin päälle ja polttoainepesiin, mutta veden käyttämisestä on 
seurannut vielä pahempia ongelmia, koska säteily pääsee nousemaan höyryn mukana ilmaan ja 
sekoittuu haihtuvaan meriveteen. Samalla on syntynyt satoja tuhansia tonneja korkeasti radioaktiivista 
merivettä, joka pitäisi käsitellä. 
 
"On 20 paljastunutta reaktoriydintä, polttoainealtaissa useita reaktoriytimiä. Yhdessä ne ovat 
potentiaalisesti 20 kertaa se saastemäärä, joka vapautui Tšernobylistä", sanoi Gundersen. "Tiedot, joita 
olen nähnyt, kertovat, että on löydetty "kuumia pisteitä" paljon kauempaa kuin mitä Tšernobylin 
tapauksessa. Useiden pisteiden säteilymäärät ovat samaa luokkaa, jolla alueita luokiteltiin 
asuinkelvottomiksi Tšernobylin jälkeen. Nyt Japanista löytyy neliökilometreittäin saastuneita alueita 60–
70 kilometrin päästä Fukushimasta. Kaikkia alueita on mahdotonta puhdistaa. Saksassa on 
radioaktiivisia villisikoja vielä nytkin, 25 vuotta Tšernobylin onnettomuuden jälkeen." 
 
Suomennos ja kirjoitus: Olli Kingelin, Janus Putkonen 
19.6. 2011, www.verkkomedia.org 
Alkuperäinen artikkeli: "Fukushima: It's much worse than you think" - Al Jazeera 
             ----- 
 
Mitä Japanissa tapahtuu FB? 
 
Koska tiesivät USA:n H.A.A.R.P. laitteistojen JO rytyyttelevän Saksan ja Italian tektonisia saumoja 
liikkeelle! Oli USA:n uhkaukaasit Saksan, Italian, Sveitsin ja Japanin ydinvoimaloitten sulkemiseksi 
otettava todesta.. No nyt Angelica väittikin )19),06.2011 antamassaan Suomen tektoniikkoja 
rytkyteltävän JO rajusti mm. Olkiluodon lävistävää Litoraanitektoniikasaumaa mm. Yläneen tunnetussa 
risteymäkohdassaan! Sattumaako, että parhaillaan USA:n lennostokin on tarkastelemassa jälleen 
aktiivisesti Turun sanomien mukaan 6 viikkoa putkeen keskeisimmän Pohjoismaitten tektonisien 
saumojen liikkeitä, epävakauksia. Mittaillen ilmasta  niiden ja TVO:n säteilyionisaatiovuotojen 
vuorovaikutuksia ydinvoimaloihin ja maaperän infrapunatuottoihin yms. liikkeisiinsä laajemminkin! Vasta 
keväällä 2011 TVO raportoikin mm. OL-1 laitoksen tektonisten samumaliikuntojen tuhonneen 
akselivääntymin esim. k o k o OL- 1 laitteistojensa tuliterät laakeroinit. Samoin Posivan Onkalon katto 
romahtelee tappaen kaivajiaan. Ja posiva kauhuissaan kalionsa epävakauksista suunittelee jo 
hätäisesti sulkevansa ydinluolastonsa päältään romahtelevia kinttupolkuja! Eli aktiviteettiä on ollut ja 
menee jännäksi nähdä mitä seuraavaksi tapahtuu näistä aiheista. 
              ----- 
 
Uutistoimisto blomberg. 
 
T&T:"Fuksushiman salaiset tiedostot käsitellään suljettujejn oviensa takana." Sopii kysyä miksi ensin 
lehdistöön juoksutettiin suureen ääneen miten juuri Arevan pahimmalla ydinmyynnin kilpailijalla 
Venäjällä on ydinvoimaloissaan luokkaa 32 eri ongelmapistettä. Tämä kyllä rummutettiin julkisesti ja 
suureen ääneen. Mutta kun olisi pitänyt setviä IAEA:n o m i a  mokaamisiaan japanissa, niin ovet 
suljettiin! Ainakin se käy heti selville, että Fukushiman onnettomuudessa on paljon elementtejä ja 
laittomuuksia. Joita ei suin surminkaan haluttaisi suuren yleisön tietoisuuteen.  
                    -- 
Tämän tiedon mukaan Fukushiman räjäyttikin Israel/USA. Laitokselle ennakkoon asennetuin 
pommilaitteistoin. Kostoksi siitä, että Japani lupasi jalostaa Iranin uraanieriä. Ehkä mielenkiintoisin anti 
tässäkin materiaalissa on, ettei edelleenkään T&T:n tietojen kukaan Japanin ydinonnettomuuden tietoja 
IAEA anna tuoda julkisiksi. Vaan kaikki asiaan liittyvät materiaalit käsitelllään tarkoin salattujen ovien 
takana. Miksi siis näin, jos tapahtuma olisi luonnolinen tsunami? Tutkikaa materiaalista omat 
käsityksenne:http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.jimstonefreelance.com/fukus
hima.html&ei=Otv-
Tfm8KIrGswbCntzwDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ7gEwAA&prev=/search
%3Fq%3DDid%2Bthe%2BDimona%2BDozen%2Bmurder%2Bthe%2BFukushima%2B50%253F%26hl
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%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DY0X%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds%26biw%3D1600%26
bih%3D684%26prmd%3Divns 
                ---------- 
 
Fukushiman päästöistä. 
 
Tultaessa kesäkuuhun 19.2011 kuuluu jo seuiraavaa uutisointia. Ei tietysti Suomen uutisointisensorien 
läpi, mutta siis demokratiasta, eli maamme rajojen ulkopuolelta neteistä:" Fukushiman virallinen 
säteilymateriaalien määrä on kohonnut jo 20 kertaa Tshernobylin påäästötasoista. Tshernobylissä 
vapautui siis 800kg radioaktiivista uraania reaktoristaan. Nyt uutisoitiin pelkästään merivesiin joutuneen 
20- kertainen määrä ydinjätteitä. Siksi Tepcon säteilyusuotimetkin tukkeutuivat vaaralliseen tasoonsa 
muutamassa tunnissa. Ja huomatkaa tämän ilmoitetun 1 600kg karkun päässseeen radioaktiivisen 
uraanitonniston kerrottin edustavan v a i n sitä pientä osaa jonka laskettiin vapautuneen v e t e e n ! Jos 
lasketaan ilmaan ja maaperään vapautuneen varovaisestikin vähintäänkin toinen mokoma. On määrä jo 
yhtä suuri kuin OL-1 tyyppisen reaktorin k a i k k i U-235 uraaninsa mitä reaktorissaan ylipäätään on 
latauksessaan ikinä! 
 
*Korvattomia mutaatiopupuja myös Kiinassa jo. Joten hurjasti säteilytuhot maailmalle leviämässä! 
http://www.youtube.com/watch?v=adyZUq2HPAg&feature=related 
                    ------------- 
 
Kesäkuussa 2011 kerrottiin Fukushiman ydinvoimaloitten kallioperän liikuneen hutjasti luultua 2,5m 
enemmän. Tektonisen pommin liikemääräksi kerrottiin mitatun sivusuuntaan 5 50 cm/ s^2 ja ylä 
alasuunnassa 3,1m/ s^2.  
                -------- 
 
US- blogi 2.7.2011 15:40 siviili tarkkailija  
 
Menemättä kirjoittajan varmaan hyvin syvällisiin pohdintoihin, on pakko todeta että Manhattan-projekti 
jota yhdysvaltojen hallitus ja armeija toteuttivat sisälsi trinity-nimisen kokeen. Kokeessa, eräiden 
tiedemiesten ilmakehän syttymispeloista huolimatta, räjäytettiin 16 kesakuuta 1945 (jos muistan päivän 
oikein) ensimmäinen atomipommi. Hiroshiman pommi oli toinen ja jo käynnistyneen atomiajan jatkumo, 
ei sen aloitus. Enempää en taida sanoa.... 
 
*Asiallinen avaus siviili t., tosiaan tästä ON kyse. Jo Albert Einstein kumppaneineen tajusi, että 
kasaantuvat ja ilmakehän mm. typpeen kertyvät ikuiset säteilyn energiat kohoavat summautuen 
kriittiseksi massakseen. Kiviseinän varmasti myös riitävälle tasolleen päästyään polttavat 
typpikehämme suunnattomana tuhomerenä päältämme! Tykkään tällaisista asiallisista 
komentoinneistasi. Joiden tasoille eivät SUPO- poliisien O. Wartiaisten ja muiden huithapelien 
kyhäelmät ikimaailmassa edes hippuhipaise. .  
             -------- 
 
02.07.2011 Fukushima päivitys 
 
* Tuolla Magneettimediassa ainakin tusinan verran SUPO- poliiseja jo riekkuivat niin pahaäänisesti. 
Että päätin pelastaa k o k o  faktan varoiksi turvaan. Ettei IAEA saa hävitettyä todisteita. .  
 
Ravinnon säteilyn turvarajaa on nostettu 20-kertaiseksi EU:n alueella.  
 
http://www.magneettimedia.com/?p=5627#comment-3081 
Säteilyn turvarajaa voidaan EU:ssa lain mukaan nostaa, jos ydinkatastrofin vuoksi nälänhätä uhkaa 
Euroopassa. Turvarajaa nostettiin, vaikka ruokapula ei uhkaa Eurooppaa eikä täällä ole ydinkatastrofia. 
 
Kopp Online, Xander News ja useat muut ei-englanninkieliset uutistoimistot raportoivat EU:n antaneen 
‖hätätilamääräyksen‖, kertomatta kuitenkaan asiasta avoimesti. Hätätilamääräyksellä nostetaan 
elintarvikkeissa sallitun säteilyn raja-arvoa 20-kertaiseksi. 
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Tähän asti sallittu maksimi radioaktiivisuutta elintarvikkeissa on ollut 600 becquerelia (cesium 134 ja 
cesium 137) per kilo, mutta nyt sallittu määrä nostettiin 12,500 becquereliin per kilo. Määräyksen piiriin 
sisältyvät Japanista tuotavat elintarvikkeet. 
Määräys astui voimaan 27. maaliskuuta. Viranomaisten mukaan ei ole syytä huoleen, vaikka raja-arvoa 
nostetaan. 
 
*Mielenkiintoinen luku tuo 20. Miksei samantien jotain ihan muuta 10, tai 100? Ai niin koska koko 
Maapallon taustasäteilyn t i e d e t ä ä n 20- kertaistuneen jo! Aika huippua. 
            ------- 
 
FI- resoluutiokuvaa Fukushiman päältä. 
 
http://cryptome.org/eyeball/daiichi-npp/daiichi-photos.htm 
 
 
 
 

741. H.A.A.R.P 2. 
 
Sent: Wednesday, June 15, 2011 11:50 PM 
Subject: Uusi NASA tutkimus viittaa mahdollisiin HAARP yhteyden Japanissa maanjäristys, tsunami 
 
  Hei Arto 
 
Oletko jo lukenut tämän? Terv. Anja 
 
**Vallan loistavaa juttua sulta taas! Suomentelin ja kommentoin. Eli tässä tulos jutustasi: 
Siis v a l l a n henkästyttävän loistavasta jutustasi. Joka saa minut enemmän kuin mietteliääksi. Että 
onko ydinherroilla m i t ä ä n muuta tavoiteta enää kuin tappaa maapaallomme keinojaan kaihtamatta! 
Optimismin hitusen vielä jätin. Kenties aivan turhaan, mutta luve tää: 
                  --- 
 
H.A.A.R.P taaas! 
 
*Haluan korostaa heti alkuun. Minua enemmän kuin hämmästyttää m i k s i USA olisi systemaattisesti 
tuhonnut merkittävimmän liittolaisensa Japanin. Juuri sillä kriittisellä hetkellä, kun vastavihollisensa 
nouseva Kiina on saavuttamassa megauhka- aseman ydinvoimateollisuudellaan? Vaikka USA onkin 
tunnettu maa siitä, että tekee solkenaan tyhmyyksiä niin satojen miljoonien rauhanomaisen valtion 
tuhoaminen tuosta vaan H.A.A.R.P.  systeemeillään siviiliydinvoimatuhoin tuntuu massamurhaamiselta 
vailla pienintäkään järkeä. Toki ydinalaan liittyvät asiat on ollut tätä aina. Japanin "osin salainen" 
siviiliydinvoimin ydinaseita ohjelma on saattanut olla merkittävä USA:n reaktion motiivi myös. Yhtä 
kaikki näen tapahtuman kululle toisenkin selityksen, kuin silmittömän sotatilan USA:n ja Japanin välillä.  
 
* Kun japani alkoi reaktoreitaan revisioimaan Arevalta saamiaan Pu-239 polttoreaktoreitaan. Reaktorien 
kansien aukaisut vapauttivat ilmakehäänsä hallitsemattomat määrät säteilyionisaatiopilviä. Syntyi 
automaattisten satelliittien antama hälytystilanne. Jossa H.A.A.R.P. tekniikalla yritettiin 
chemtrailaamisen apuna nimenomaan h a j o i t t a a  Japanin päälle muodostuvaa ryöstäytyvän rajua 
kanavasäteilyionisaation pilveä. Ennen kuin se räjäyttäisi koko maapallon typpikehän 
säteilyinfernopaloonsa, kuten A. Einstein olikin ennakoinut. Mutta jotain meni pahasti pieleen, koska 
Japanin reaktorien palamalimiitit oli mm. ylitetty moninkertaisesti. Ja käytetyn H.A.A.R.P. laitteiston 
mikroaaltoenergiat alkoivat vuotaa tuhoisasti tektoniikkasaumaan aiheuttaen maanjäristyksen. Mutta h 
e t i  toki pomppaa eteen uusia mutta kysymyksiä. Miksi i h m e e s s ä  esim. käytetty H.A.A.R.P 
taajuus oli pelättyä 2,5Hz maanjäristystaajuutta, yms.  
                     -- 
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Uusi NASA tutkimus viittaa mahdollisiin H.A.A.R.P:n yhteyteen Japanissa sattuneeseen 
maanjäristykseen, tsunamiin: Ethan A. Huff, staff writer Perjantai 10 kesäkuu 2011 mennessä: Ethan A. 
Huff, henkilöstön kirjailija  
 
(NaturalNews) Tuore tiedotus saatiin Dimitar Ouzounov:lta kollegoineen NASAn Goddard Space Flight 
Center Marylandissa. Korostettiin havaitun joitakin outoja ilmakehän epämuodostumia Japanissa juuri 
päivää ennen massiivisen maanjäristyksen ja tsunamin iskua 11. maaliskuuta. Näennäisesti 
selittämätön ja nopea lämpeneminen ionosfäärin yläpuolella episentrumikeskuksessa saavutti 
huippunsa vasta kolme päivää ennen järistystä satelliittihavainnoin. Mikä viittaa siihen, että alueelle 
ohjattiin energiaa säteileviä lähettimiä käyttäen High Frequency Active Auroral, 
mikroaaltolähetinenergiaa. Tutkimusohjelma (HAARP) on saattanut olla vastuussa Aasian järistyksestä.  
 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) julkaisu Technology Review, tulokset esitetään 
rinnakkaisin eri teorioin. Kutsuen Litosfääri- Atmosphere- ionosfäärissä Vetokoukku, hypoteesina että 
lämmitys ionosfäärissä on saattanut aiheutua lähestyvästä maanjäristyksestä kun tektoniseen 
rajalinjaan vapautuu radioaktiivista radonia.  Tätä teoriaa ei tietenkään varsinaisesti todistettu. Mutta on 
sen sijaan on esitetty mahdollisena selityksenä tihenneille elektronipilvihavainnoille ja alueella mitatulle 
infrapunasäteilykasvulle joka havaittiin ennen maanjäristyksiä.  
 
Toinen selitys oudolle lämmitykselle - Tämä analyysi näyttää paljon todennäköisemmältä - on, jotta se 
olikin merkki siitä, että keskittynyttä energiaa käytettiin aiheuttamaan maanjäristyksen, eikä toisinpäin. 
Lukuisat uskottavat raportit ja tieteelliset havainnot osoittavat, HAARP -tekniikkaa on täysin voitu 
käyttää skalaariaseteknologiana. Eli se voi lähettää voimakkaan sähkömagneettisen pulssin pommeja, 
jotka voivat muuttaa sään tai laukaisevat seismisiä tektoniikkamaanjäristyksiä.  
 
Todisteet että HAARP ei pelkästään vain kykenee aiheuttamaan maanjäristyksiä, vaan se näyttää 
olleen käytetty Japanissa. Esitettyä Casual grafiikkaa esitetään osana Ouzounov:n tutkimuksen 
tietonaan osoittaen lähes täydelliset lämpörenkaat jotka mitattiin episentrumikeskuksessa 
järistysalueelta. Jos radonin päästöt tektoniseen rajalinjaan olivat todella vastuussa luotaessa näitä 
lämpöalueita. Olisi enemmän kuin todennäköistä, muodoiltaan olleet epäsäännöllisiä, hajallaan 
esiintyneitä ympyröitä. Tämä epäkohta itsessään romuttaa teorian että lähestyvä maanjäristys aiheutti 
lämpökuvioita.  
                 ----- 
 
Osa 2 
 
 Myös lukemat HAARP Induktio magnetometriasta, joka visualisoi taajuusalueen signaalit joilla 
havainnoidaan mm. Maan magneettikenttää, osoittavat, että tasainen, erittäin matalan taajuuden (Ulf) 
noin 2,5 Hz signaalit oli lähetettynä päivää ennen maanjäristystä. 2,5 Hz ULF sattuu olemaan 
täsmälleen samalla taajuudella kuin luonnollinen resonanssi tuottamaan maanjäristyksiä - ja koska ei 
ollut jatkuvasti maanjäristyksiä, sattuivat päivää ennen järistyksiä kuin HAARP induktiivinen 
Magnetometrilähete ilmestyi. Tämä osoittaa, loogisena johtopäätöksenä, että signaali oli lähetetty 
tarkoituksenaan houkutella esiin uusi tektoninen järistys ( http://presscore.ca/2011/?p=1624 ).  
 
 Jotkut väittävät, että HAARP ei kykene tuottamaan näitä taajuuksia, erityisesti ainakaan tasoillaan, 
jotka voisi olla tarpeen saadakseen aikaan massiivisen maanjäristyksen kuten 9.0 +, joka tapahtui 
Japanissa. Mutta todistuksenaan useat hallitukset sanoo toisin. 28. huhtikuun 1997 jälkeen 
Yhdysvaltojen puolustusministeri William S. Cohen antoi tärkeän pääpuheenvuoron konferenssissa 
Terrorismi, joukkotuhoaseista, ja USA strategian yliopistossa Georgian Ateenassa: Kysyttäessä 
mielipidettään terrorismista, Cohen sanoi tämän omana osanan vastaustaan siitä, millaista teknologiaa 
oli olemassa, jo silloin: ‖Toiset maat ovat harjoitelleet myös eko-tyyppistä terrorismia, jossa he voivat 
muuttaa ilmastoa, lähettää maanjäristyksiä, tulivuorenpurkauksia etäyhteyden avulla 
sähkömagneettisten aaltojen avulla" ( http://www.defense.gov/transcripts/ ... ).  
 
Jotkut väittää ettei tällaista tekniikkaa ole olemassa, ja että on mahdotonta luoda seismistä toimintaa 
käyttäen suunnattua energiaa. Selvästi teknologiaa on ollut jo jonkin aikaa, ja käsite sen käyttämisessä 
aseena on kaikkea muuta kuin perätön salaliittoteoria.  Sitten on EU:n raportissa ympäristö, turvallisuus 
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ja ulkopolitiikka, joka julkaistiin 14. tammikuuta 1999 ( http://www.europarl.europa.eu/sides ... ) Tässä 
raportissa esitetään erilaisia ase uhkia, kuten osasta "HAARP - asejärjestelmää, joka häiritsee 
ilmastoa."  Kirjassa selitetään, että HAARP:ia "ajaa yhdessä Yhdysvaltain ilmavoimat ja laivasto". Ja 
sen yhtenä tarkoituksena on "lämmittää osia ionosfääriä voimakkaalla radio signaaleillaan. ‖Siinä 
todetaan myös seuraavat tärkeät tiedot:  
 
 "HAARP:ia voi käyttää moneen tarkoitukseen. Valtavia määriä energiaa voidaan hallita manipuloimalla 
sähköisten ominaisuuksien atmosfääriä. Jos tätä käytetään sotilasasejärjestelmissä systeemillä 
saadaan tuhoisa vaikutus viholliseen. HAARP voi tuottaa miljoonia kertoja enemmän energiaa tietyllä 
alueella kuin mikään muu perinteinen lähetin. Energia voi myös olla suunnattu liikkuvaan kohteeseen, 
joka voisi myös olla mahdollinen anti-ohjus-järjestelmä."  Myöhemmissä viittauksissa HAARP:ia 
kuvataan "maailmanlaajuisesti tärkeänä asiana", jossa korostetaan, että useimmilla ihmisillä ei ole 
aavistustakaan edes sen olemassaolosta. Tämä oli kirjoitettu, tietenkin, enemmän kuin vuosikymmen 
sitten - ja vielä ei ole julkisuuskuvansa muuttunut siitä lähtien, vaikka useat haluaa tehdä HAARP 
tiedotuksen avoimemmaksi. Mutta jos HAARP:in todellinen tehtävä on aiheuttaa joitakin näennäisesti 
luonnonkatastrofeja, jotka tapahtuvat maailmassa, ei ole yllätys, että ohjelma on edelleen pidettävä 
pitkälti salassa. 
 
 Voit tarkastella HAARP fluxgate Magnetometer itsellesi seuraavasta linkistä:  
http://maestro.haarp.alaska.edu/cgi... http://maestro.haarp.alaska.edu/cgi ...  
 
Lähteet tähän juttuun ovat:  
http://www.technologyreview.com/blo... http://www.technologyreview.com/blo ...  
 
Learn more: 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fi&prev=/search%3Fq%3Dnaturalnews%26hl%3
Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DTqr%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds%26prmd%3Divns&rurl
=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://www.naturalnews.com/032670_Fukushima_HAARP.html
&usg=ALkJrhjumQJpajUfwiPt2iem0OQ8MbqDtg#ixzz1PQ9e5YW2 
                 ---- 
 
YDINsotaa siviilireaktorein! 
 
Kun laitoin Fasebookkiin ylläolevan se sensuroitiin viiveittä. Joten arkaa arempi aihe siis 
sisäministeriöstä! Jännemmäksi alkaa mennä! Nyt löytyi ainakin y k s i arvokas lisävihje: 
T&T lehtijulkaisu Soili Semkina, 16.6.2011   
 "Fukushimasta huolimatta Kiinan horisontissa siintää 100 ydinvoimalaa. Kiina on päättänyt jäähdyttää 
lupien myöntämisen uusille ydinvoimaloille, kunnes ydinturvallisuutta koskevat uudet määräykset on 
hyväksytty. Kiinan ympäristönsuojelun varaministeri Li Ganjie kertoo, että uusia turvamääräyksiä 
laaditaan vielä" 
 
*Huikeaa jännempää. USA räjäyttää koko Japanin ydinteollisuuden näytösluontoisesti sen tuhannen 
paskaksi varoittavana esimekkinä kyvyistään aloittaa organisoidun sotansa ydinvoimaloiden heikouksia 
vastaan. Uhmakkaasti Kiina ottaa näin heti haasteen vastaan. Näyttääkin nyt siltä, että 
maailmassamme alkaa olemaan kasvava sotimisen meininkinä j u u r i naapurimaissaan räjäytettävät 
ydinvoimalaitokset! Eipä mikään ihme, USA:n nostaessa ydinvoimaloitten räjähdyttämiskynnyksen 
hauskanletkeästi piikipaikkaan. Alkaa maa toisensa perään väkisin peräytyä kauhusta 
kaukoräjäytettävien ydinvoimaloitten sotatantereilta. No m i k s i  USA sitten tämän tiedon mukaan 
räjäyttelee ydinvoimaloita hihnassa? Ilmeisin syy on kiihtyvä kilpailu kadonneista uraanivaroista. Jotka 
nykyään energianegatiivisen uraanin kaivamisensa takia pysyvät ylhäällä p e l k ä s t ä ä n sotilaallisin 
tarkoituksiinsa. USA laskee viileesti tästä eteenpäin, jokainen maa, joka ylläpitää ydinvoimaa. Pitää sitä 
pystyssä v a i n ydinaseita tuottaakseen, myös SUOMI! Johan on käänne!  
                          ----- 
 
Anja  
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 *Kiitän toki. Minun kiinostuksen e r i t y i s e s t i  tässä jutussasi herätti, koska Fasebookissakin 
poistettiin s e k u n e i s s a! On se vaan niin kova juttu. Olen sulta toki saanut tällaisesta varhemman 
version. Mutta n y t  vasta koko vyyhden näyttäisin aukaisseen lisätiedoistaan. USA tosiaankin on 
julistamassa ihan kylmän SODAN ydinvoimalaräjäytyksiinsä! Koska energianegatiivista uraaniaan EI 
USA haluaisi lahjoittaa enää kenellekään. Koska t i e t ä ä  Japania myöten j o k a i s e n ydinvoimalan 
2008 eteenpäin pyörivän v a i n ydinasetehtaana!! Ja siksi tulkitsee tästä eteenpäin ydinvoimalat 
vapaaksi riistakseen. 
 
 * USA on tietty räjäytellyt mm. arabimaissa tusinan verran ydinvoimaloitaan missä maassa milloinkin ja 
mm. Pohjois- Koreassa myöten. Mutta nyt homma alkoi Japanissa mennä ihan TEOLLISEKSI JO! 
Saksa, Sveitsi, Italia ja Japani tajuavat, ettei USA:n uraanikaukalosta saa enää m u r u a k a a n  syödä 
rankaisematta. Suomen ydinherroilla kumottaa jo pahasti. Koska tietävät tilanteen muiden maiden 
johtajien lailla. Jokainen tehty ydinvoimala on maailmalla ydinase OMAA maata, kansaansa kohtaan! 
Ase jonka USA halutessaan laukaisee milloin tahansa. H.A.A.R.P. on kehittynyt tuhokone nimenomaan 
ydinvoimaa silmälläpitäen. Laitteella silvotaan ydinvoimaloitten päälle kasautuvaa säteilyionisaatiota. 
Puhallellaan suurkaupunkeja uhkaavia säteilykeskittymän ydinvoimalapäästöjä. 
 
 * Nyt valikkoon on hiottu vallan mainioita lisätehokeinoja. Syöttämällä ydinvoimaloitten päällä olevaan 
beetasoihtupilveensä mikroaaltosäteilyn energiaa, saadaan koko voimalaitoksen tekniikat pettämään. 
Jopa itse maaperä muuttuu tektonisesti epävakaaksi varsin tehokkaasti. Totta kai H.A.A.R.P. pitää 
sisällään kokonaisen liudan tappoasevalikkoa. Sillä saadaan ilmaa ionisoimalla purettua ukkosia minne 
huvittaa. Laitteella voidaan kuivattaa vihollisen elintärkeät vesihuollot, pellot ja halutut sadannan estot. 
Sillä saadaan tarvittaessa niin rankkasateita hukuttamaan pellot ja ydinvoimalat. Mutta myötään 
saadaan tarvittaessa kuivatettua ydinvoimaloille elintärkeät jäähdytysvesien joetkin. USA sanoo 
suoraan ja karusti: "Jos teette yhdenkin ydinvoimalan. Alatte syödä USA:n ylläpitämän 
energianegatiivisen ydinjalostustalouden kaukalosta. Jonka takia ydinmonopolista vastaavana maana 
USA katsoo kiistattomasti oikeudekseen häätää asevoiminsa loppuvien uraanihuoltojensa piiristä k a i k 
k i ydinvoimaa haluavat maat vihollisinaan varoittamatta!" 
                            --------------------- 
 
HAARP Magnetometer tiedot osoittavat miten Japanin maanjäristys oli aiheutettu.  
Kirjoittanut PC Viimeisimmät uutiset, World News tiistai 15 maaliskuu 2011  
 
http://presscore.ca/2011/?p=1624 
Yhdysvaltain ilmavoimat ja laivasto on antanut visuaalisen näkemyksensä, mikä aiheutti 9,0 suuruuisen 
maanjäristyksen Japaniin 11. maaliskuuta 2011 klo 05:46:23 UTC. Kuvan yläpuolella on ladattu High 
Frequency Active Auroral tutkimusohjelma (HAARP) verkkosivuilta. Kuvattuna aika-taajuus 
spektrogrammi, joka näyttää taajuuden sisällön signaaleja kirjattuna HAARP induktio 
Magnetometeristä. Tämän välineen tarjoaa Tokion yliopisto, toimenpiteiden ajalliset magneettikenttä 
(Maan magnetosfääriin) vuonna Ulf (ultra-matalan taajuuden) valikoima 0-5 Hz. Käsitteet on lisätty 
kuvaan näytettäväksi, mitä tapahtui sinä päivä jona Japanin maanjäristys ja tsunami iski.  
 
Tarkastelemalla mukana seuraavaa HAARP spektrin Taulukkoa näette, kun 9,0 richterin maanjäristys 
iski - punainen viiva pystysuoraan - ja mitä tapahtui ennen ja jälkeen maanjäristyksen. Mitä näet lisäksi 
on myös vakio ULF taajuudella 2,5 Hz on kirjannut magneettikentän. ULF 2,5 Hz taajuudella on näyttöä 
aiheuttamasta maanjäristyksestä. Kaavio kirjasi vakion ennen, sen aikana ja sen jälkeen kun 9,0 
richterin maanjäristys iski. 11. maaliskuuta 2011 2,5 Hz ULF taajuus oli levinnt ja tallennettu 00:00 
tunnista noin 10:00 tuntia - tai 10 tuntia. Tiedämme, että Japanin maanjäristys kesti vain muutaman 
minuutin joten miksi oli maanjäristys allekirjoitettuna taajuuteen (2,5 Hz), joka on tallennettu 10 tuntia 
aamulla 11 maaliskuussa 2011? Koska HAARP vaiheistui array antenni järjestelmän yleisradio 
(lähettäen) 2.5Hz ULF taajuuteen. Laukaisi Japanin maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin.  
 
Jos menet HAARP viralliseen verkkosivustoon voit itse nähdä, että 2,5 Hz ULF taajuus ei ollut ainoa 
ohjelma 10 tuntia, se oli jatkuvasti yleislähetteenä 2 päivää ennen maanjäristystä. Broadcasting alkoi 8. 
maaliskuuta 2011, juuri ennen puoltayötä kuten näet HAARP verkkosivuilla sivu - 
http://maestro.haarp.alaska.edu/cgi-bin/scmag/disp-scmag.cgi?20110308. Klikkaa Next Day linkkiä 
nähdäksesi, että maanjäristysten 2,5 Hz ULF taajuus oli yleislähetettä myös koko päivän 9 päivänä 
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maaliskuuta, 2011 10 maaliskuu 2011. Vaikka allekirjoitettu maanjäristystaajuus oli osoitettu koko 9 
maaliskuun ja 10 maaliskuun ei ollut jatkuvasti maanjäristyksiä esiintynyt Japanin itärannikolla.  
 
Mikä merkitys on 2,5 Hz ULF lähetyksillä? Luonnollinen resonanssi maanjäristyksiä aiheuttamaan on 
2,5 Hz. Tutkijat jotka työskentelevät Yhdysvaltojen armeijalle löysivät tämän käyttämällä vaiheistettuja 
ryhmä antenneja. HAARP-laitteistolla Alaskassa. HAARP omien kaavioiden mukaan maanjäristyksiä 
esiintyi jatkuvasti 3 vuorokautta. Tiedämme, että ei maanjäristyksiä esiintynyt noin pitkään!  
 
HAARP magnetometri data osoittaa, että Japanin maanjäristys ei ollut luonnossa esiintyvä järistys - se 
saatiin tieten aikaan. Tämä tieto osoittaa, että HAARP on sotilaallinen asennettu lähetykset tunnettu 
maanjäristys allekirjoitus taajuus, jotta laukaista suuri maanjäristys. Lähetys oli todennäköisesti 
siirretävään kelluvaan HAARP-järjestelmään, kuten kelluvat merellä tapahtuvan X-Band tutka 
perustatkin. Jolla voidaan siirtää minne tahansa Tyynenmeren tai Atlantin valtameren suojeluksessa 
harjoittaja iskuryhmiä - kuten USS laiva Ronald Regan. Missä oli USS Ronald Reagan aamupäivällä 11 
maaliskuu:ssa 2011? Stars & Stripesin mukaan 09 maaliskuu 2011 raportoitiin - Reagan harjoittajien 
ryhmä höyryää kohti Etelä-Koreaa liittymään käyttöjoukkoihinsa.  
 
Todisteet tai salaliittoteoria?  
 
Onko tämä todiste tai vain nippu roskaa kiinnitettynä perusteettomaan salaliittoteoriaan. Ja 
piittaamattomuudesta julkistajiensa hullu väite? Yllä oleva kuva on HAARP merellä tapahtuvan X-Band 
tutka (SBX) alustalta, joka on olemassa - ei salaliittoteoriaa. Edeltävä linkki on Yhdysvaltain laivaston 
verkkosivuilta. Mitä osuu päälle SBX kannen on array antenni - keskeinen osa Missile Defence Agency 
(MDA) GMD järjestelmässä - selvästikään ei ole salaliittoteoria.  
 
Sotilaallinen alus sisältää voimalaitoksen, sillan, valvomot, asuintilat, varastotilat ja tarvittavan 
infrastruktuurin tukemiseksi massiivinen X-band tutkaan. SBX tutka on kehittynein vaiheistettuja 
antenien ryhmiä, sähkö-mekaanisesti ohjata X-band tutka koko maailmassa - Boeing väittää. 
Vaiheittain array antenni koostuu tuhansista antennien ohjattavista lähetys / vastaanotto moduuleista. 
Tutka on suunniteltu ja rakennettu Raytheon Integrated Defense Systems Boeing, pääurakoitsijana 
hankkeessa, Yhdysvaltain Missile Defence Agency (MDA). Boeing, Raytheon ja MDA on olemassa - 
myöskään ei salaliittoteoriaa.  
 
HAARP:ko ei ole olemassa? HAARP-ohjelma ole mikään salaisuus. Omilla kotisivuillaan sanotaan: 
HAARP-ohjelma on sitoutunut kehittämään maailmanluokan ionosfäärin tutkimuslaitoksen koostuen: 
Ionosfäärin tutkimusvälineistä (IRI), suurteho lähetin laitteisto toimii High Frequency (HF)-alueella. IRI 
käytetään tilapäisesti kiihdyttämään rajoitetulla alueella ionosfääriä tieteelliseen tutkimukseen. Jopa 
Maailmankuulu Stanfordin yliopiston tietää ja julkaisee raportteja toiminttaen HAARP asennukset - 
Kokien HAARP ionosfäärin lämmittimiä - http://vlf.stanford.edu/research/experiments-haarp-
ionospheric-heater. Mukaan Stanford -  
 
High Frequency Active Auroral tutkimusohjelma (HAARP) laitteisto sijaitsee Gakona:ssa, Alaska:ssa klo 
62.39 º N, 145.15 ° W, lähellä mailin 11 Tok katkaisu Highway. Laitosrakennus monenlaisia 
diagnostisia välineitä opiskeluun ionosfääristä, kohokohtanaan on HF-lähetin jono. Tämä joukko 
koostuu 15 × 12 ristikkäisistä dipoli-antenneista, jotka yhdessä voivat lähettää yhteensä 3 600kW, RF-
tehotaajuuksillaan 2,8-10 MHz (HF, korkeilla taajuuksilla). Tämä teho osittain imeytyy ionosfäärisssä, ja 
vaikka vain pieni murto-osa vaikuttaa. Valtaosansa se luonnollisesti saa auringosta, voiden silti tuottaa 
hienoisia muutoksia, jotka voidaan havaita herkillä välineitä.  
 
VLF ryhmä keskittyy käyttämään HAARP:in tuottamiin ELF ja VLF aaltojen läpäiseviin prosesseihin, 
joita kutsutaan moduloiduksi lämmitykseksi. Tällaiset kokeilut ovat olleet käynnissä vuodesta 1999.  
               -- 
PS. Japanista Pohjois- Koreaan loikannut kenraali ilmoittikin maansa joutuneen suoran ja suruttoman 
USA:n sotatoimien kohteeksi. Jolloin USA olisi tehokeinonaan ampunut mm.  ohjuksella suoraan 
ensinnä räjähtäneen ykkösreaktorin katon läpi. USA olisi myös kärttänyt lisävihaa, koska Japanin 
keisari olisi halunnut ennen kriisiä maansa irti USA:n dominoimasta kansainvälisestä 
rahakontrolointiliitosta. Onkin päivän selvää, että USA:n todella suorasukaiset sotilasoffensiiviset 
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toimensa Japania vastaan olivat myös pääsyinä. Miksei Fukushiman ydinkatastrofin tilanteista olla 
annettu käytännössä tietoja juuri lainkaan. Ja miksi kansainvälinen lehdistö rikkuuntumatta tottelee tätä 
IAEA:N ja USA:n luomaa pelon sensuroinnin ilmapiiriä koko kriisin kuukausien ajat. 
                ------------ 
 
 
 
 

742. Luonnon ydintuhot. 
 
Uraanin isotoopinjalostus on tarkoin salattua toimintaa. Tuskin paljonkaan materiaalia siitä löytyy. Siksi 
tällaiset kuvat kannattaa ottaa talteen. Uraanin energianegatiiviseksi muuttumisessa eräs Akilleen 
kantapää on tässä vain vihjailtu esim. köyhdytetyn uraanihaaskuun suuri osuus. Silti artikkelin kaikkein 
mykistävin osuus on mekanismit, jossa uraani muuntautuu uskomattoman alhaisessa n. +57C 
lämmössä kaikkialle höyrystyväksi k a a s u k s i ! Tämä on syytä muistaa kun Fukushiman uraanin 
kiinailmiön kuumaa tuhoisuutta haluatte miettiä. 
 
 Niin taikka vain tiedolla, että Posivan Onkaloinnin uraanijätteen lämpötilaksi kerrotaan +100- +400C! 
Kaasuna uraani karkaillen leijailee surutta ja ongelmitta kaikkialle ympäristöihimme tappamaan. Juuri 
tämän megaongelman takia IAEA vaatii 3 000MW/ 3 000ha isotooppijalostamoihinsa IAEA 
ydinturvalailla kolminkertaista varalla käyvää +6 000 MW minimienergiareserviä. Energialaitokset 
käyvät valmiina toimimaan viiveittä. Koska ongelmat 100t kertajalostuksen kaasutetut erän 3 000kpl 
centrifugin pyörimisen varmistamiseksi ilman räjähtelyä ei tule ongelmitta. Kun tämä yhteensä 9 
000MW koneisto pyörii vuoden. Se tuottaa v a i n 53kg puhtaan 93 % U-235 isotooppierän. Miettikää 
energiatappioita kun perusreaktorissa tätä reaktoriin laitettava täyttöeräänsä vaaditaan 3 500- 4 500- 5 
500kg! 
 
http://kuvaton.com/k/YWnW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWnW.jpg[/img] 
                        -------- 
 
Ydinaavikoitumisesta 
 
Kesälle 2011 tultaessa maailman sadannasta on ydinaavikoituminen tuhonnut -40 %. Nyt tuli kaiken 
harmin lisäksi päälle kaikkialle yläilmakehäämme levinneet Fukushiman kiinailmiöivien 4kpl 
reaktoriensa kuumat hiukkaset ja kanavasäteilytonnistot. Jotain olikin ihan p a k k o  maailmalla 
koettaa. Euroopassa on kesällä ajettu pakosta alas suurin osa reaktoreita. Että sadantaa ja sen ilmaa 
puhdistavaa kaivattua apua saataisiin toimimaan edes hetkeksi. 6 Viikkoa saatiinkin odottaa, ennen 
kuin pilvet uskaltautuivat säteilyn totaalisesti tuhoamiin EU:n taivaisiin satelemaan alati 
harvinaisemmaksi käyvää elämän sadevesiään. Ydinaavikoituminen on noussut ylivoimaisesti 
maailman erääksi pelätyimmäksi ydintuhon lajiksi. 
 
http://kuvaton.com/k/YWnh.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YWnh.jpg[/img] 
                       --------- 
 
Fasebook Anita 17.06.2011 Mississipi hukuttamassa ydinvoimalansa 
 
Miten tässä videossa asiaa kommentoitiinkaan? Eli jos USA:n Mississipin jokivesi, joka on jo noussut 
1,7m nousee vielä jalan tai kaksi. Ollaan jälleen kerran tilanteessa jossa ydinvoimaloita tuhoutumassa 
joukossa. Just joo, vastahan tässä menikin muutama kuukausi kun ydinvoimaloitten joukkotuhoa 
katselimme Japanissa. Ei voi sanoa kuin. Ottelussa Luontoäiti vastaan YDINsekoilut pelitilanne 6- 0 ja 
luonto johtaa kun ihmisen osaamattomuus ydinvoimin saa huutia. Niin ja videiossa kerrottiinkin miten 
joen yläjuoksuilla sataa taas rankkaa tulvintaa. Eli käy se ydinvoimaloitten tuhoaminen näinkin kepeästi! 
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http://www.youtube.com/watch?v=HdvMODtbEI0 
                        -------- 
 
USA Nebraskan reaktorit salatussa kriisissään. USA Obaman hallinto sensuroi koko aiheen IAEA:n 
toimin!? 
 
Fasebookista bongattua 18.06.2011.n. klo 22:40 Mississipin tulvat ilmeiseti saamassa yliotteen 
ydinvoimaloista myös USA:ssa. Suomalaisilla tuleekin t o d e l l a  kiire jos aikovat korvata maailman 
nykyisen ydinvoimaloiden häviikkivauhdin. 
Äiti Pohjantähti ?... http://www.youtube.com/watch?v=JRX3-9BJL5Q&NR=1 ... 
                     ---------------- 
 
Ilman säteilyionisaatiosta 
 
sfnet.tiede.fysiikka. On 12.6.2011 10:20, Jorma Moll wrote: 
 
> Miksei salama iske viivasuoraan? 
 
Siksi että purkaus tapahtuu väliaineessa (kaasu, vesipisaroita). Jos kipinä tapahtuisi tyhjiössä niin se 
etenisi suoraan, mikäli tilassa ei ole magneettikenttää. 
 
http://www.ursa.fi/wiki/Myrskybongaus/UkkosenJaSalamoidenValokuvaus 
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_breakdown 
 
Karkeasti sanottuna: Hitaasti etenevä purkaus ehtii muuttaa edessään olevan väliaineen ominaisuuksia 
siten, että purkauksen kannalta parhaiten sähköä johtava ja siten edullisin reitti ei enää olekaan 
suoraan eteenpäin. Jos 
sivulle tarjoutuu vaihtoehtoisia reittejä niin purkaus voi edetä niistä useampaa myöten haarautuen 
viuhkaksi. Paikalle osuva kosmisen säteilyn hiukkanen voi ionisaatiollaan piirtää salamalle uuden reitin. 
 
* Otin tämän keskustelun malliksi. On todella päräyttävää miten säteilyn energian taltioitumiset 
ilmakehässämme muodostuu ja tunnustetaan tässäkin Otaniemen lehtorin lausunnosssa. Siitäkin 
huolimatta, ettei edes STUK halua myöntää säteilyn ionisoivavan, varastoituvan ja muuntavan arkista 
ilmaamme tappavaksi ionisaatiomyrkyikseen suin surmin julkisesti! Tämähän EI näy esim. STUK:n TLD 
dosimetriassa lainkaan. Todella mielenkiintoinen löydö paljastamaan ydinalan loputtomia valheita. 
 
 Jokainen reitillä oleva pölyhitu ja vesipisara muuttaa paikallisen sähkökentän 
suuntaa ja voimakkuutta kääntäen esisalaman reittiä..  Kim fallström 
 
>Juha lyytikäinen.  Tähän sellainen pikku lisäys että on aika epätodennäköistä että kosmisen säteilyn 
hiukkanen osuisi paikalle kun salama on jo muodostumassa. Paremminkin on niin että kosminen 
hiukkanen tekee ionisoituneen vanan josta salama saa hyvän lähtöradan. 
 
*Juuri näin säteilyn energiat kiistatta varastoituvat. Muodostavat ilmaan j ä ä v i ä  säteilyenergiasta 
silpoutuneitten atomien pitkäikäisesti i o n i sootuneitten ilmamolekyylien keskittymiä. Hupaisaa, että 
samaiset kaverit mm. Kim F. Juha, aina kertoi valheinaan, ettei ilma v o i  ionisoitua. Ja vaikka 
ionisoituisikin purkautuisi "kuulema" niin nopeasti, ettei muutosta näkyisi. Tässä keskustelussaan taas 
tällaisia valheitaan eivät edes muistele.) Materiaali siis näyttää tällaisilla nettipoliiseilla muuttuvan aina 
sen mukaan kenelle haluavat valheitaaan syöttää. 
 
Kim F. Jep, hyvä korjaus. Säteilyn aiheuttamaa ionisaatiota ilmassa on koko ajan, 
mutta kosmista säteilyä ehdotetaan nimenomaan salamaniskujen lähtökohdaksi 
ikään kuin ilmakehä olisi suuri geigerputki: 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_ray#Role_in_lightning 
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=experts-do-cosmic-rays-cause-lightning 
http://dsc.discovery.com/news/2009/06/09/lightning-cosmic-rays.html 
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http://physicsworld.com/cws/article/news/39381 
 
Toisaalta ukonilmat voivat aiheuttaa merkittävän määrän säteilyannosta 
väärään paikkaan sattuvalle lentomatkaajalle: 
 
*Niinpä niin! Nyt alkaa säreilyn energiaa ja atomien sekundääristä varastoitumisten röntgenöintiä 
löytymään ihan kuumasti tältäkin nettipoliisilta! Toki STUK ei tällaisista puheista sisäministeriön kanssa 
tykkää!) 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/X-rays_from_lightning 
http://www.physorg.com/news/2010-12-x-rays-lightning.html 
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/10/071011-lightning-rays.html 
http://www.usnews.com/science/articles/2009/12/09/lightning-produced-radiation-potential-health-
concern-for-air-travelers 
 
http://www.google.com/#sclient=psy&hl=fi&source=hp&q=terrestrial+gamma+ray+flash 
 
"radiation dose of 400 chest x-rays" = noin 20 µSv per tutkimus eli 
tuossa puhutaan 8 mSv kerta-annoksista 
                           -- 
Tuossa puhutaan itse asiassa max 10 rem annoksesta eli 0.1 Sv (100 mSv). 
Itse artikkelissa käsitellään lähinnä tapausta, jossa annos olisi noin 
0.03 Sv (30 mSv). Se edellyttää oleilua lentokoneessa, joka on lähellä salamaa ja juuri säteilykeilan 
suunnassa 
               -------------- 
 
US-blogi USA:n reaktori Nebraskassa hukkunut 
 
21.06.2011.Suomennos: Obaman hallitus on käskenyt "totaalisen ja täydellisen" uutispimennon koskien 
mitään lähe katastrofaalisesta reaktorin ytimen sulamisesta Fort Calhounin ydinvoimalassa 
Nebraskassa. 
Jään seuraamaan tilannetta ja raportoin uusista käänteistä tänne aiheeseen. Olkaa hyvä ja jakakaa tätä 
linkkiä informaatiosodan nimissä, kiitoksia!  - Kiltamestari 
Lähteet: 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=447 
http://www.businessinsider.com/nebraska-nuclear-meltdown-2011-6 
http://nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-online/Intern... 
http://www.reuters.com/article/2011/06/17/us-flooding-nuclear-idUSTRE75G... 
              ----------- 
 
US - blogi satoa 22.06.2011 
 
Metaaniklatraatin sulaminen pudotti venäläiskoneen? 22.6.2011 15:10 Raimo Myöhänen  
(Raimo Myöhänen on eläkkeellä oleva tietotekniikkafirman osastopäällikkö Vantaalta. Hän harrastaa 
orkideoja, osakekauppaa – ja roskien keräämistä. Sosialidemokraattien ehdokaslistallakin. Hän liittyi 
vapaaehtoisena ilmavoimiin 17-vuotiaana. 21-vuotiaana hänestä tuli tutka-asemanhoitaja, 24 vuoden 
iässä hänet ylennettiin vääpeliksi. Joten tällä kaverilla on selkeästi armeijapohjastaan, tietoalan 
johtajana, politiikastaan johtuen yms. tietoa salatumistakin asioista maailmastamme. Ei mikään 
tusinamies tosiaan. ) 
 
Petroskoin lähellä pudonnut venäläiskone saattoi lentää metaanijäästä vapautuneeseen kaasupilveen, 
joka suihkumoottorien sytyttämänä räjähti pudottaen koneen sen ollessa juuri laskeutumassa. 
Paikallinen mies oli nähnyt suuren tulipallon suunnassa, josta kone oli lähestymässä. Kone törmäsi 
vasta paljon myöhemmin sähkölinjaan, joten tulipallo ei voinut olla sähkölinjasta johtuva. 
 
Metaanijäästä johtuvan räjähdyksen uskotaan olevan myös Brasiliasta Pariisiin matkalla olevan 
ranskalaiskoneen tuhona pari vuotta sitten. Merten sedimenttikerrostumissa metaanijäänä varastoitunut 
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metaani vapautuu meren lämpötilan noustessa asteen-pari, jolloin metaanipilveen lentänyt lentokone 
sytyttää pilven räjähdyksenomaiseen tuleen. Koneen putoaminen voi tapahtua myös ilman kaasun 
räjähdystä, jolloin metaanipilvessä lentävä kone menettää siipiensä kantopinnan pudoten kuin kivi 
mereen. Bermudan kolmio on vuosisatojen ajan ollut laivojen ja lentokoneiden hautausmaana. 
Tuhansia laivoja on kadonnut olemattomiin jättämättä minkäänlaista jälkeä itsestään. Ainoa yhteinen 
ominaisuus on ollut määrätty alue, jossa katoaminen on tapahtunut. Kyseessä on salaperäinen 
Bermudan kolmio, joka tunnettiin jo kapteeni Nemon aikana. 
 
Miten tämä katoaminen sitten on tapahtunut? Mitään varmaa tapahtumista ei voida esittää, mutta 
seuraava metaanijään sulamisen uskotaan olevan lähellä totuutta. Meren pohjaan säilöytynyt metaani 
on alkanut sulaa nostattaen meren pintaan alueen, jossa veden kantovoima menettää kantokykynsä. 
Laivojen kulkiessa kyseiselle alueelle ne painuvat pohjaan kuin kivi. Sama lienee tapahtunut niille 
kuudelle Lentävälle Linnoitukselle Toisen maailmansodan aikana, kun ne hävisivät tutkan näytöstä 
kaikki yhtäaikaa kuin varpusparvi. Alueen lentosää oli normaali, eikä polttoaineenkaan uskota 
loppuneen, sillä koneet olivat matkalla Eurooppaan. Jälkeäkään koneista senkoommin ei ole löytynyt. 
 
Ruotsalainen Tukholman Yliopiston kemisti ja tutkijaryhmän johtaja Örjan Gustafsson kertoo 
sanomalehti Dagens Nyheterille heidän löytäneen kohonneita metaaniarvoja aivan merenpinnan 
yläpuolella ja myös merestä, joten on selvää, että metaani purkautuu merenpohjasta. Metaanipilvien 
olemassaoloa Siperian alueella puolustaa se, että alueen lämpötilat ovat nousseet sadassa vuodessa 
noin neljä astetta. Jo 1-2 asteen nousu nollatasosta voi vapauttaa tuhoa tuottavan pilven alueen ylle. 
Myöskin mannerlaattojen liikkeet aiheuttavat sedimenttikerrostumien liikkeitä näin vapauttaen metaanin 
päästöjä alueella. Bermudan kolmion alueella oleva sedimenttikerros lienee paksuin maailmassa. Siitä 
on pitänyt huolen Golf-virta jo vuosituhansien ajan. 
                -- 
Arto. HURJAN mielenkiintoinen väite! 
____________________________ 
 
Kerroppa vaan nyt omin sanoin miten 200m syvässä Itämeressämme edes voisi vapautua tuollaisia 
metaanijääklatraatteja. Kas kun STUK/ GTK - valheitten mukaan metaanijää vaatii 2 000m 
perussyvyyden? 
 
No joo olen TOKI itse tietoinen, että esim. Olkiluodon saaren ympärillä jatkuvasti parhaillaankin kuplivat 
metaaniklatraattikaasut tulee JO 600m syvältä löydetyistä tektoniikkataskuistaan. Asia siis ON TABU. 
Mutta nythän siis sinäkin aloit päästä jyvälle. Kerro toki lisää! 
 
(No todennäköisemmin palava kaasu ainakin Brasilian lentokoneen 12,5km korkeudella, kenties myös 
Viipurin naapurustossa ON Sosnoviborin ydinvoimaloittensa säteilyionisaatiopäästöjen sytyttämää 
säteilyionisoitunutta beettasoihtujensa typpikehää. Kuten A. Einstein jo laskeskeli. Styrgen livevideo, 
joka t o d e l l a  päräytti sanojaan pelästyneen kaverin aiheesta ulos lennosta! 
http://www.youtube.com/watch?v=P_a19RRo2gY 
) Mutta tämä esittämäsi metaaniaihe on eritttäin kiinostava jo aiheena. Viipurin naapurustoon selkeästi 
hyväksyit metaanikaasun teknisestikin mahdolliseksi. vaikka aihe on mitä t a r k i m m i n SUPO/IAEA:n 
TABU. Rohkea, ellei peräti jatkoreaktiosi huomioiden tyhmänrohkea teko!) 
               -- 
22.6.2011 16:31 Raimo Myöhänen  
 Jos luet tarkemmin, niin metaaniklatraatti esintyy aina alle 2.000 metrin syvyydessä. Mantereella 
metaaniklatraatti esiintyy noin 800 metrissä. Merenpohjan lämpötilan esiintymisalueella pitää olla alle 
+2 astetta c , kuitenkin ei kylmempää kuin 0 astetta c. Määriteltyjä lämpötiloja lämpimämmässä jäässä 
tapahtuu kaasuuntumista. 
             -- 
Arto. Tämä sinun käyttämäsi 800m on e r i t t ä i n mielenkiintoinen lukema! Oikeasti itsekin olen 
päätynyt tuollaiseen lukuun. Vaikka GTK ja Posivat sylkee moisesta faktasta sappea. Niin Ruotsin 
geologian professorin Nils- Axel Mörnerin taannoisessa SWE cave 2011 metaanitutkimuskokouksessa. 
Esitinkin sielä, että 3- kertaa merivettä raskaampaan kalioon metaaniklatraatti vakiintuu luokkaan 600- 
800m. Ja nyt täytyy ihan kiitellä sinua osaamisestasi, että olet kanssani samaa mieltä! Ydinala EI SUIN 
SURMINKAAN myönnä tällaista mahdolliseksi. Mutta uskon kun vahvistit. Olkiluodosta parhaillaankin n. 



1378 
 

600m syvemmältä purkautuva epävakaantunut räjähtelevä metaaniklatraattijää on sielä ollut 100 000v 
ja yli. Nyt vapautuu tektoniikasta, eroosiosta ja ennenkaikkea maanousemasta alinomaa tauotta. 
 
PS. Jotain aiheen megaluokan vaarallisuudesta kertokon seuraava. Vain hetken Raimon kanssa 
keskusteltuani hän tajusi kajonneensa aiheeseen, joka on IAEA:n TABU, josta SUPO olikin häntä 
keskustellessamme selkeästi varottanut. tilalle tulikin l e n n o s t a  tämä ja aihe katosi blogistaan 
hetkessä: 
Asetetaan roskapoliisit virkaansa 22.6.2011 19:00 Raimo Myöhänen. . (Näyttää siis tekstinsäkin 
mukaan r o s k a  p o l i i s i t  puuttuneen kaverin kirjoituksiin, jotka selkeästi olivat aivan liian kumia 
aiheita.) 
 
PS. Yhä hottisemmaksi tekstuuri aiheen ympärillä kävi. Kun tämä hetimmiten "mystisesti" piilotetun 
aiheen löysin seuraavana aamuna 23.06. Niin arvatkaa vaan. KOKO saitti oli suljettu ja lukotettu ja sillä 
hyvä! Onkin päivän selvää, että kaverille oli tullut maamme ydinturvan erikoiskarhuryhmyreiltä räikeä 
pakote sulkea Raimo M:n aloittama a i v a n liian arkaluonteinen aihe v ä l i t t ö m ä s t i . Ja syitä 
kertomatta! Ei tosiaankaan arkinen päätös tälle. . . 
               ------- 
 
USA 06.2011 ydintuhostaan + Fukushima US-blogi  Henri Risti. 
 
Ranskan viranomaisten tekemästä videosta voit katsoa ydinlaskeuman leviämisen peittämään koko 
maapalloa: 
 
 http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/irsn-meteo-france_Film-Global_8avril.aspx 
 
Kun vertaat sitä Tsernobylin laskeumaan, niin tästä huomaa kuinka paljon vakavemmasta ongelmasta, 
koko maailmaa koskevasta ongelmasta on kyse: 
 
 http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/tchernobyl_video_nuage.aspx 
 
 Tällä kertaa tapahtumat sijoittuvat Amerikkaan, missä tulvan seuraksena on kaksi ydinvoimalaa 
pulassa - kaksi muuta oli useita viikkoja ilman sähköjä. Yhdestä ydinvoimalasta on todennäköisesti 
päässyt radioaktiivista kaasua ja alueen ylle on julistettu lentotila. Lentokiellon syy on OPDD:n 
puhemiehen Jeff Hansonin mukaan: "security reasons that we can't reveal." eli suomennos on, 
"turvallisuussyyt joita ei voi paljastaa". Jos tapaus noudattaa Japanin viranomaisten toimintakaavaa, 
niin tuo turvallisuussyy on radioaktiivinen laskeuma joka on karannut rikkimenneestä voimalasta. 
 
PÄIVITYS 23.6.2011 
 
USA, Calhounin ydinvoimalassa on ollut tulipalo ja käytetyn ydinpolttoaineen altaan jäähdytys lakannut 
toimimasta tämän seuraksena. Tulipalo syttyi ilmeisesti sähköviasta.  
 
On vielä epäselvää miten paha tilanne on. Se on myönnetty, että polttoaineallas on hälyttävästi 
kuumentunut. Myös toinen, Cooperin ydinvoimala on "epätavallisessa tilassa". 
            http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=161 
                      ---- 
 
PÄIVITYS 26.6. 
 
Calhounin ydinvoimalaa suojaava pato on murtunut. Kyseessä on vaarallinen tilanne joka voi vaikuttaa 
myös Suomeen.  
                -- 
27.06.2011 USA:ssa Nebraskassa vesi noussut luokkaa 8m. Ja ainakin 2kpl ydinvoimaloita hukkunut 
vallien sortuessa Missisipiin. USA:ssa kuulema 4kpl reaktoria kaikkineen jo menetetty. USA:n 
presidentti Obama on antanut mahtikäskynsä ja 500milj rahaa, jotta y h d e s t ä k ä ä n reaktorien 
onnettomuuksista ei kerrottaisi julkisuuteen yhtään mitään. Koska vaalit on tulossa. Ja ydinala ei pitäisi 
tällaisten totuuksien vuotamisista.  
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                 ---- 
 
Fukushimasta suomalaisvideo. 
 
Kerrankin suomalainen Yotube! Tällaisille on ajassamme enemmän kun tilaus. Hatunnosto siitä 
tekijöilleen toki: 
http://www.youtube.com/watch?v=0Fx8x5hkLMM 
                     -- 
 
T&T Uutiset Soili Semkina, 9:26 Omistajat haluavat turmayhtiö Tepcon hylkäävän ydinvoiman  
 
Fukushiman Dai-ichi-ydinvoimala. Japanilainen Masafumi Asada osti Tokyo Electric Power Companyn 
(Tepco) osakkeita lähes 10 vuotta sitten. Siihen oli yksi syy: äänestää ydinvoiman käyttöä vastaan. 
Asiasta kirjoittaa The New York Times. Ryhmä osakkeenomistajia on esittänyt ydinvoimasta luopumista 
jo viimeisten 20 vuoden ajan. Ehdotus on hylätty jokaisessa vuosikokouksessa. Tänä vuonna tilanne 
saattaa muuttua. Paikallismedia raportoi, että yli 60 000 ihmistä osallistui ydinvoiman vastaisiin 
mielenosoituksiin Tokiossa, Hiroshimassa ja Fukushimassa kesäkuun 11. päivä.  
 
Analyytikko Naomi Stroudin mukaan osakkeenomistajien kannattaisi äänestää kaikkia ehdokkaita 
vastaan. Stroudin mukaan yhtiölle pitäisi nimetä uusi tuore hallitus, jossa on itsenäinen johto. ‖Yhtiöllä 
on ollut merkittäviä ongelmia turvallisuuskäytäntöjensä ja kriisinhallinnan kanssa. Uuden, itsenäisen 
johdon, jolla ei ole taustallaan turvallisuushairahduksia eikä huonoa viestintää, nimeäminen parantaisi 
osakkeenomistajien ja sidosryhmien mahdollisuuksia valvoa yhtiötä‖, Stroud yhdysvaltalaisesta Glass, 
Lewis & Companysta sanoo.  
 
Japanin hallitus on hyväksynyt kesäkuussa tukipaketin, jolla autetaan Tepcoa maksamaan vahingot. 
Ryhmä pankkeja on jo antanut kahden biljoonan jenin (17 miljardin euron) edestä hätälainaa Tepcolle. 
Tepco joutunee maksamaan 11 biljoonaa jeniä (96 miljardia euroa) vahingonkorvauksia, arvioi 
yhdysvaltalaispankki Bank of American omistama rahoitusyhtiö Merrill Lynch. Fukushiman voimalan 
purkamisen kustannukset voivat kasvaa 20 biljoonaan jeniin (175 miljardiin euroon). Tepco joutuu 
maksamaan korvauksia kotitalouksille, jotka evakuoitiin 20 kilometrin säteellä voimalasta. Kymmenen 
vuoden aikana korvauksia kerääntynee 630 miljardin jenin (5,5 miljardin euron) arvosta, Japanin 
taloustutkimuskeskus arvelee.  
 
*Ihan käsittämättömiksi alkavat nämä kolmen ydinvoimalaitoksensa megahypertappiot mennä. Vai kuka 
saattaa uskoa, että tässä kerrottujen liki 300miljardin tappiot, jtka kaataisivat jo kokonaisia Suomen 
kokoisia valtioita ovat missään kannattavuussuhteessa. Kun puhutaan ydinsähkön hinnoista. Haloo 
sata kertaa suuremmat tappiot, kuin esim. OL-3 hankkeessa on uskallettu edes väläytellä.! Saati, miten 
Fukushiman ensimmäisten viik`kojen aikana puhuttiin k o k o  Fukushiman tsunamituhojen määräksi 
kymmenesosaa tästä n y t  kerrottavasta summasta. Mitenhän ydintuhon kustanteet tästä kasvaakaan? 
               ----------- 
 
USA:ssa tuhoutumassa 3 ydinvoimalaa. 
 
*Saa tässä rarkkaan laskeskella, montako ydinvoimalaa maailmalla on itse luontoäiti painamassa 
palasiksi. Aina kun Yotubeb avaa uusia likuu, 29.06.2011. Nyt USA:ssa on ainakin 2 ydinvoimalaa 
hukumassa ja kas kummaa, tasapainoksi ainakin 1 palamassa suunnattomine  ydinjätevarastoineen. Eli 
Obamalla lienee syytä varmistaa ydinsikailujensa sensuroinnit. 
http://www.youtube.com/watch?v=qqHyDcns7Hg&feature=share 
               -------- 
 
II. Jatkoa US - blogi satoa 22.06.2011 
 
Metaaniklatraatin sulaminen pudotti venäläiskoneen? 22.6.2011 15:10 Raimo Myöhänen. 
 
Länsi- suomi 23.06.2011 kertoo aiheesta seuraavaa: 
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"Kolmen päivän suruaika Petroskoin onnettomuudesta. Moskova STT- AFP. Venäjällä surtiin 
keskiviikona Petroskoin lento- onnettomuuden uhreja. Tiistaina sattuneen turman vuoksi julistettiin 3 
päivän suruaika ja Petroskoin kaupungissa liput laskettiin puolitankoon. Yhteensä onnettomuudessa 
kuoli 45 ihmistä. (Ydinalan isoja johtajia paljon. Rikkaalla lentofirmalla tasokkaat laitteistot myös.) 
Onnettomuuden syyn tutkinta jatkuu. Alustavan arvion  mukaan turma johtui lentäjän virheestä. Hänen 
epäillään ohjanneen koneen erehdyksessä sivuun kiitoradalta, yrittäessään laskeutua vaikeissa 
sääolosuhteissa. Lentoyhtiö RusAirin kone syöksyi maahan ja syttyi tuleen yrittäessään laskeutua 
moottoritielle noin 2 km päässä Petroskoin lentokentästä."  
 
*Kuten näissä sensuroiduissa jutuissa yleensäkin, ei rivin riviä Raimo Myöhäsen US-blogissaan 
aiemmin esittämästä metaanikaasupaloista. Toisaalta s u u n n a t t o m a n  outoa m i k ä  ilmiö sai 
koneen yrittämään laskeutumista vain 2km päässä lentokentästä ei kerrota sanallakaan! Tässä myös 
oudosti Puolan presidenttituhon tapaan vedotaan mystiseen "huonoon säähän". Raimo Myöhäsellä on 
s e l k e ä s t i jotain, ja miksei paljonkin sellaista tietonaan, jota julkinen salailun politiikka ei halua 
tuoda julkisuuteen. Kuten miten ydinvopimaloitten säteilevät päästöt laukovat kauhistuttavan suuria 
metaanien pommimaisia paloja, kuten hän väitti. Kuten Angelica Skywolffin oivalliset kuvat mm. 
Venäjältä ositti. Näitä mystisiä metaaniräjähdyksiä on alkanut ilmetä 1980- luvulta ydinvoimaloioden 
säteilyeroosoimilla alueilla kautta maailmamme. Eikä asiasta haluta julkista vaikka henkiä kiihtyvästi 
menee.  
             -- 
Radiohullut net foorumin satoa. 
slipsten   Viestin otsikko: Re: *SÄteilyä ilmassa.Lähetetty: 28.6.2011 22:00   
  
Paikkakunta: KP22IG, KP11VL, Global Reach  Kolme venäläistä korkeantason ydinäijää kuoli 
äskeisessä Äänislinnan lento-onnettomuudessa 
 
http://debka.com/article/21053/ 
Expertit olivat tekemisissä iranilaisen Busherin ydinreaktorihankkeen kanssa. 
             ---- 
 
Feisbook 01.07.2011 
 
Angélica Skywolf Juu ja sain tietää eräältä ystävältä että myös Turun ja Porin lennostot olisivat olleet 
mukana noissa (chemtrailerien) ajoissa! Miten oli pohjois- Suomessa ? Pohjanmaalla Lapua??? Tai 
siitä läheltä??? 
  Jarno Jaskari en ole Pohjanmaalla näitä lentoja nähnyt, vaikka olen yrittänyt kyllä seurata. Aika lähellä 
on Kauhavan lennosto. 
  *Arto Lauri Chemtrailaus siis k e s k i t t y y  todistetusti ydinvoimaloiden päästöalueille. Kiitän 
tärkeästä täsmäyksestä. 
              -- 
Japanissa yli kymmenmiljoonaisessa Tokiossa säteilyjen tasot kymmenkertaistuvat. Kun tästä sitten 
joku uskaltaa dokumentoida videoonsa niin luokkaa 119 kpl videolleen lukijoita! Hei HallOOO!!? 
http://www.youtube.com/watch?v=BP7pAPad0G8 
              ------ 
 
 Julkaistu: 01.07.2011 07:52 
 
Skotlannin rannikolla sijaitseva ydinvoimala joutui sulkemaan reaktorinsa, kun meduusat tukkivat 
voimalan vedenoton. Tornessin ydinvoimala lähellä Edinburghia suljettiin varotoimena tiistaina. Syynä 
oli tukkeutunut vesiputki. Voimala ottaa jäähdytysvetensä merestä. Siivilöihin oli kuitenkin uinut niin 
paljon meduusoja, että virtaus väheni. 
 
Reaktorit suljettiin varmuuden vuoksi, koska voimalan jäähdytys olisi voinut olla vaarassa hätätilassa. 
- Jäähdytysveden määrän väheneminen meduusojen, merilevän tai muun roskan takia on otettu 
huomioon turvallisuussuunnittelussa eikä kyseessä ole tuntematon ilmiö, voimalan lausunnossa 
sanottiin. Meduusoja naarattiin merestä voimalan edustalta, jotta reaktorit  
voitaisiin käynnistää uudelleen.  IS-AFP 
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http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/meduusaparvi-pakotti-ydinvoimalan-seisokkiin/art-
1288398876566.html  
 
 
 
 

743 SWE caves 2011 2 
 
G T K  
 
Vaikeaan aiheeseen poraudun tällä kertaa. Olen ammattimaisella tasolla kyennyt tekemään yhteistyötä 
kymmenien maailman huippugeologien kanssa. Myös Suomen arvostetun GTK:n ammattilaisten 
kanssa. Kokemukseni on vähintäänkin ristiriitainen heidän osaamisistaan geologian vaikeilla 
ammattisaroillaan. 
 
GTK on mystinen sisäsiittoinen valtiomonopoli. Jonka työksi suuri yleisö tajuaa kaiken Suomen 
kallioperän tutkintaan liittyvän materiaalin läpikäynnit. Siksi ja sitäkin oudompaa kuulette tässä.  Kun 
Posivan onkaloita alettiin valmistella teki GTK mm. pitkällisiä tutkimuksiaan Tampereen alapuolella noin 
Viialan kohdalla. Koska siellä oli isketty löydökseen, jossa YLE:stä saamien tietojen mukaan olisi 
Suomen kallioperästä vuotanut tektonisesta saumastaan laavaa noin 6 000v sitten ihmisten asuttaessa 
jääkauden jälkeen maatamme. Pian sain kuulla miten GTK suorittaa Olkiluodon ympärillä samaisten 
tektonisten Litoraanisaumojen vapauttamien jatkuvien metaanikaasujen peräti 2vuoden tutkintaa. Niin 
ikään myös esim. Laatokalla havaittua v.1935 tapahtunutta hyperrajua 18m kallioperämme tektonista 
romahtamista tutkittiin kansainvälisesti aktiivisesti.  
 
Koska tosiaan tunnen henkilöinä laajasti maamme geologeja niin Posivasta kuin GTK:sta. Kuulin mitä 
hälyttävimpiä tietoja myös koko Eteläisen Suomen katkaisseen tektoniikkasauman liikkumamääristä. 15 
000m sivusuuntaan ja 1 000m yllä alasuuntaan järkyttää löydöksenä ketä hyvänsä. Kun sen on 
mitanneet GTK:n ammattilaiset. Luulisi kallioperämme epävakaustietojen peittävän koko TV:t ja 
lehdistömme? Vielä 2000- luvulle tultaessakin useampi maamme geologian professori piirteli MTV- 10 
uutisia myöten karttoihinsa miten Olkiluodon lävistävä tektoniikkasauma oli jääkausien irti repimää ja 
erittäin epävakaana katkaissut koko Suomen aina Skotlantiin asti ulottuen Laatokalta läpi maamme. 
 
Tieteen kuvalehti No:7 sivu11: "Bakteerit syövät Titanicin hylyn. 1912 Pohjois- Atlantilla uponneen 
Titanicin hylyn ruosteesta on löydetty ennen tuntematon bakteeri. 1981 annetusta näytteestä on 
eristetty mikrobi nimeltään Halomonas titanice. Rautaa hajottava bakteeri on tuottanut Titanicin 
rakenteisiin puikkomaisia ruostemuodostelmia. Suurin osa hylystä syödään v a i n 20 vuodessa!" 
Tuntematon, usean kilometrin merisyvänteessä. Syöden massiivirautaa hetkessä kuin tyhjää vaan, 
vallan mykistävää! Uudellamaalla taas metallia syövä sulfidibakteeristolöydökset. Kupariputkia maassa 
tuhoavat uudet bakteerikannat syövät Posivan Onkalon kuparin 50mm seinämän läpi ruotsalaistiedoin 
vain 50 vuodessa! Aivan uskomattomia löydöksiä tukkatiheään. 
                        -- 
 Luulisi kaiken tämän edessä GTK:n vastuullisten geologian professorien protestoivan ihan kuorossa 
TVO/ Posivan ydinjäteluolastohankkeita ja maailman epävakaammalla Olkiluodon tektoniikansaumoilla 
tehtävien ydinhankkeitten olevan vähintään katkolla. Olin itse katsomassa miten mm. Ruotsin 
Nynäshamissa kokoontuneet geologit hämmästelivät huuli pyöreänä rantakalliosta tekemääni 
havaintoa. Sileästä sikäläisestä kiinteästä kiillegneissikivestä pursotti kuin marenkipursottimena r a a k 
a a   r a u t a a ulos! Espanjalaiset biologian erikoisprofessorit ottivat ilmiöstä näytteitään ja pyörittelivät 
päätään. Näinkö konkreettisesti Posivan luolastojen ja ydinvoimaloitten metallirakenteet katoavat 
hetkessä silmiemme alla? 
 
Nyttemmin seurasin miten esim. GTK oli edellä kerrottuihin kirjoitelmiinikin reagoinut. Kaikki keskeiset 
nettikontaktit yhtiöön oli välittömästi katkottu! GTK:n johtajisto oli jo etukäteen varoittanut, että maamme 
geologista epävakautta tutkimaan innostuneet geologit pannaan systemaattisesti, arestiin, sensurointiin 
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ja ylempiensä tietosaartoon! Ruotsin kokoukseen osallistumista EI tultaisi katsomaan kuin erittäin 
raskauttavana asiana! VTT:n säteilyeroosion tutkijalle mm. Ihoselle sisäministeriöstä suoraan tullut 
valtion uhkaukaasit ydinhallinnoltaan sai kerkeästi jatkopotkua myös geologiaan. Aivan uskomatonta, 
että geologian ammattilaisia Suomi kohtelee näin. 
 
 Ei annettu sieltä jatkoon tietoakaan Viialan laavatektonisista löydöksistään. Ei kerrottu riviäkään 
Olkiluodon sensaatiomaisen isoista, rajuista metaaniklatraattien löydöksistään 2v tutkinnan tuloksistaan 
huolimatta, tai juuri siksi! Nyt tosiaan kun GTK:n tietosalaus vuoti onneksi edes Ruotsin kokouksiimme 
mm. kauttani. Paniikki sulkee muurein koko Suomen keskeisimmät geologian kontaktitiedostot. Juu 
tietysti tajusin jo Ruotsin graniittisten luolastojen 2011 konferenssien aikana paljastusten 
voimallisuuden. 
 
 Mutta se vaikutus, jytky mitä sieltä maahamme tulleet tietovuodot aiheuttivat. Tämä suunnaton 
avokatatonia tektoniikkaamme salatuista tuhansista luolistaan yms. kerta kaikkiaan mykistää! GTK:n 
tehtävänä on keinoja kaihtamatta estää tietojensa ulospääsyt IAEA:n korruptoituneena sylikoirana, 
vaikka seuraukset olisivat kuinka tuhoisia! Tulen näistä omalla osaamisellani puhumaan ja 
tiedottamaan suurelle kansalle jatkossa myös. Olkaa kuulolla, kun perusgeologimme vaiennetaan, niin 
huippunimet jaksaa jatkaa demokratian nimissä. Sillä materiaalia ekskursiostani minulla on enemmän 
kuin ydinturvalakimme sallisivat ikimaailmassa kertoa.  
                  -------------- 
 
Puhuivat sielä ydinvoimasta, kun kyselin. 
 
Kerroinkin jo miten Ontariolla savusi kesäkuussa ainakin 2kpl ydinvoimaloita. Niistäkään EI ole kerrottu 
mitään. No Saksa esim. sulki vajaat 10 ydinvoimalaa. Eikä niidenkään "sammumattomuuksista 
kerrottu", koska tämä maailmamaalla NYT riehuva ydinvoimaloitten tuhoutumisien kahlitsematon aalto 
johtuu j u u r i  samasta ongelmasta. Joka on sulkenut Japaninkin 70 % ydinvoimaloistaan. 
 
 Moniko on kuullut, miten Ruotsin alkukesän reissullani sain tietooni, esim. Espanjan 8kpl 
reaktoreistaan on jo peräti 5kpl menetettynä ja tuhoutuneina! Italiassa taas menetettiin 6kpl reaktoreita. 
Suomi vaikenee poliisivoimin kaikista näistä, mutta tapaamani Espanjalaiset ja italialaiskontaktini 
Ruotsin cave 06.2011 kokouksessa vahvistivat näin olevan. Asian tilat hämmästyttivät jopa minuakin 
suuresti. Koska ydintuhojen laajuuksista Euroopassa ei maastamme ole hiiskuttu mitään. Ai niin 
Itävallan ydinvoimala puolestaan tuhoutui saamieni tietojen mukaan taas hallitukselle suurena 
yllätyksenä 51 % kansan äänin. Suusanallinen tieto, kuinkas muutenkaan myös tämä. 
 
 Aiheisiin liittyy niin sataluokkainen ydinvoimaloittensa ongelmien vyyhdet tuosta Arevan 3,5 % U-235 ja 
6 % Pu-239 MOX kierrätyspolttoaineittensa sammumattomuuksistaan. Ettei NYT parhaillaan 
tuhoutuneista mm. Japaninkin 37 kpl reaktoreistakaan kerrota mitään. Ainakin tänään (21.6.2011) 
kuulin, että Japanin reaktoreista olisi peräti 9kpl jo täysin menetettyjä! Vasta jokin aika sitten Japani 
kertoi vasta 6kpl reaktorinsa lopullisesti tuhoutuneehen. No huomaamme, että 3kpl (+50 %) on siis 
Japanissakin taas totaalisti menetetty lisää pienessä ajassa. Tilanteet e i v ä t  ole IAEA:n sensurointien 
alla lainkaan parantuneet, vaan pahenevat alinomaa. 
                 -------------- 
 
Silminnäkijälausunto.(Norja pommit ja saaritapot)_____________________ 
 
Tapanani EI ole mennä julkisen valtavirtojen uutisten vanavesiin. Siksi teenkin poikkeuksen. 
 
Poikkeuksen SYY on tässä tapauksessa se tilanne jonka näin jo etukäteen ollessani kesäkuun 
alkuviikon läntisessä naapurustossamme yli viikon ajan.  Luvin juuri, että Norjan poliisi oli hyvissä ajoin 
ja "ennen kaikkea ennakkoon" järjestänyt niin, että valmiiksi veripäivän tietämissä muuten aktiiviset 
poliisien tarkkailuhelikopterit olivat tylysti käskettynä maissa. Yksityiskohdat oli näköjään tarkoin mietitty 
koska kuulemani mukaan poliisin venekin oli tehty käyttökelvottomaksi uutisointi osasi kertoa. Myös jo 
pommin alueella oli POLIISI kuinkas muutenkaan "koeräjäytellyt" (näin asiasta videon,) taloja Oslossa 
vain 2 viikkoa etukäteen! Myös mm. Söyringin US- blokissa oli ammattitasoisten ihmetys siitä miksi 
ulkona muka räjähtänyt autopommi oli ajanut lasit kadulle ulospäin! Eikä edes talojen sisään päästetty 
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puolueettomia kuvaajia ihmettelemään räjähdyssuuntaa. Eli poliisit olivat "jatkaneet" talojen sisällä näitä 
outoja riittiräjäytyksiään väitti blokissa asiaa tuntevat. 
 
No toki minullakin on asiaan sanottavaa sitten. Eli 2011 kesäkuun ensimmäisenä viikkona tulimme 
Tukholmaan ja sieltä Ruotsin graniittisten luolien kansainväliseen konferenssiin mm. Nynäshamniin. 
Grabbe Sjöbergin ja Nils- Axel Mörnerin vetämässä kokouksessa jäi mieleen eräs meitä suomalaisia 
hämmästyttänyt totuus. Ruotsista ja m y ö s  korostan tätä nyt tarkoin, EI saanut nettiyhteyksiä, eikä e d 
e s puhelinyhteyksiä lainkaan ulkomaille! Ruotsin paikaliset JO silloin alleviivasivat, että m y ö s  Norjan 
sisäministeriö oli yhtäkkiä motittanut maansa samalla tavalla telemotteihin kansalle tuntemattomasta 
syystä! Oli todella outoa kuulla tämä ilmoitus, varsinkin jatkoa ajatellen tärkeänä yksityiskohtana poliisin 
rappiosta koko Pohjolassa. SUPO ja SÄPÖ nimittäin aloittivat yhteissensuroinnit kuin vartavasten vain 
hetkeä aiemin myös. 
 
 Tämä tuli todeksi omakohtaisesti myös nähtyä ja alleviivattua. Koska meistä 3 suomalaisesta ei y k s i 
k ä ä n saanut ainoaakaan kuittaussoittoa läpin kymmenien ja kymmenien yritystemme jälkeen 
koteihimme! Tilanne oli siis POLIISI terrorin alla JO viikolla 22! Nyt tämä tieto yhdistettynä Norjan viikon 
29 POLIISIoffensiivien outouksiin ihan konkreettisesti räjähtää silmille! Mitä varten koko Pohjola oli jo 
silloin todistettavassa POLIISIEN systemaattisessa telesaarrossa? Jossei homma johdettu totaalisessa 
tarkoituksessaan "kansainvälisesti" kohti päämääräänsä? 2011 tapauksen yhteydessä on USA:ssa ollut 
vastaavaa täysin outoa ja edesvastuutonta nimenomaan poliisien ohjaamaa valtioterrorin peruspiirrettä. 
Mutta kun NATO maassa Norjassa oli sama peruskuvio. Niin takana täytyy olla laaja kansainvälinen 
systeemi joka pelaa kansojensa hengillä nimenomaan ylikansallisesti johdetusti valtion poliisin 
tahtipuikkojen mukaan. 
               -- 
 
Jahassis 26.07.2011 ja POLIISI hyökyä, kuten odotin US-blokkien täydeltä aiheesta kuin tykkitulta! Vai 
operaattorien maksut maksamatta ja ties mitä väärää koodeksiako. Sallikaa mun nauraa pelleilyllenne 
viranomaiset. . !) 
____________________________________ 
 
Kerrottakoon siis sisäministeriöläisille lisää. Eli 3 päivää ja yötä turhaan koetettuamme saatiin saarto k 
e r r a n  rikki ovelasti kierrättäen Suomen kautta! Tämän saarron murtoon sitten soitettiin puhelimeni 
kautta koteihimme! Kuvaavaa tilanteessa miten JO Tukholman satamaan saimme  t o k i operaattorien 
"mainostekstinsä". Jonka jälkeen totaalinen SÄPÖ:n saarto paukutettiin kokousalueemme ylle. 
Ongelma koski siis k a i k k i a , myös ruotsalaisia yms! Jostain syystä he vaan osasivat kertoa 
saarrosta JO hyvissä ajoin etukäteen. Kerrataan nyt, että paikalla oli kolmattakymmentä henkeä 
kymmenkunnasta eri maasta ja saarto oli sekä puheelle, netille, että tietokonedatalle. Kysyttävää? 
                  -------- 
 
"SUPO EI SAA kommentoida! 
 
* Alun alkaen minun piti vain ilmoittaa blogissani silminnäkijäraporttinani kesäisestä Ruotsin ja Norjan 
kokemuksestani paikan päältä. Jossa Jo yli kuukausi etukäteen SÄPÖ oli saartanut laajoja alueita 
puhelinten ja nettiliikenteemme osalta. Ollessamme SWE caves 2011 graniittisten luolien 
kokousalueillamme pitkin Ruotsin itärannikkoa. Mutta sitten törmäsinkin tällaisiin kommentteihin. Ensin 
SÄPÖ/ SUPO suora ja e r i t t ä i n poikkeuksellisena ja paljon kertovana valtiopoliisin suorittama 
uhkailu blogiini viranomaistoimin tämä: 
         -- 
 
26.7.2011 15:56 Jukka P. Heinonen uusi  
2 pistettä  
Kommentoimatta jattaminen voisi auttaa jossei sitten taas halua kiihottaa lisaa. 
 
                            -- 
 
*Sitten myös väläytän valovuosia asiallisemman kenttävastauksen vertailuksi, miten eri lailla asiaa 
nähdään: 
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Terve Arto! 
 
Kauhajoella poliisikarhut antoivat varsin pitkään kaverin lahdata nuoria - Utoyassa kaveri sai delata 
nuoria abt 2 tuntia- mikä urotyö Norjan poliisilta ja puolustusvoimilta, palokunnilta, vapaaehtoisilta, etc.!!  
- Kirjoitahan "naton voimat tulivat 2 tuntia liian myöhään - jos ollenkaan" - Ruotsiinkin... hoh hoijaa... 
 
*. . . ! Hämmästyttävän systemaattista tosiaan! Eli koko ajan näissä jää avohaavana, että POLIISI 
nimenomaan haluaa kuppaamastaan kansastaan toistuvasti verta ja suolenpätkiä. Koko homma haisee 
taivaaseen asti täysin keinotekoisen ja tietoisen "tehdyn poliisiuhon makua!" Näitä mainitsemiasi 
elementtejä minäkin olen asiassa nähnyt sankasti. 
 
PS. Ekan nimim. J.P.H:n törkyisen avouhkauksen takaa paljastui, kuka edes yllättyi suoraan "ulkomailta 
toimivan" kaverin töherretty alkuprofiili. Näyttäisi niin ollen olevan suoraan NSA:n kautta terrorismiaan 
Suomeen  levittelevä Interpolin käynyt kaveri. Ehkä täällä verorahoillamme loisivista turhapäisistä 
SUPO- poliisesta joku tuntee "gamla gubben" virkamerkin numeron? 
             -- 
* Haluan e r i t y i s e s t i  alleviivata tätä! 
 
* US- blogessa on satamäärin kirjoitettu mitä kummallisempia kommentteja Norjan tapahtumista. No 
ehkä juuri tähän SUPO haluaakin ihmisten kiinostusta hivuttauttaa, ettei ainakaan esim. päällemme nyt 
kaatuvat Fukushiman asiat v a a n vahingossakaan näkyisi missään.  
 
* Mutta h e t i  kun Norjan asiasta uskaltauduin kirjoittamaan henk. koht. . .  
 
* Niin kuten näitten kansainvälinen poliisiosasto hyökkäsi v a i n ja ainoastaan minun kommenttiini! . . 
Aika "klookkua" eller huur? Niin j o s s e i tuo kommenttini tosiaan olisi nimenomaan maamme 
pelätyimmän ydinkriitikon paikanpäältä lähettämää "silminnäkijäraportointia!" Jonka totuudellisuus, 
uniikkina tutun selkeästi häikii ja pelottaa maamme verovaroistamme palkaa nyppiviä 
viranomaispoliisistoja! Miettikää tosiaan m i k s i juuri minun juttuni tuo näitä ulkmomaalaisia nettien 
poliisiuutuuksia kuin sieni kärpäsiä?) 
 
 
 

744. Vaiettu EKO.  
 
Huomaan, miten jälleen halutaan vaalien jälkeen nostattaa esille yhtä sun toista syytä siihen miksi 
uuden hallituksen päätökset torpata uudet ydinvoimahankkeet suistaa maailman vähintäänkin 
alkumeriasteelleen. No tällaisia juttuja julkaisevat eivät luonnollisesti tajua edes itse mitä kertovat. 
Kunhan sponsorirahaa saavat. Ainakin minua on tällaisissa artikkeleissa ihmetyttänyt. Miten kapea 
vaihtoehtoenergioiden esiin nostattamisen muodot ovat. Oikeastaan eivät puhu kuin tuulivoimasta. Niin 
ja sitten muutama nostaa sinällään ihan toimivan geotermisen esille. Mutta eikö tosiaankaan tunneta 
maailman y l i v o i m a i s e s t i  suurinta energiapotentiaaliamme? 
 
No jo voisin toki puhua vaikka aaltovoimastakin, jota povataan jopa tuulivoimaa suurempana 
tulokkaana. Samoin voisin puhua täysin vaietusta valtamerin merivirtojen ja miksen lämpötilaerojensa 
loputtomasta energiapotentiaalista. Mutta miksi toisaalta mennä merta edemmäs kalaan? Koska 
maailmalla oikeasti ON energiamuoto, joka on suurempi kuin kaikki muut yhteensä! Siitä myös 
mielenkiintoinen, että sen käyttöön on olemassa täysin valmis infra. Mm. Japani on tähän 
energiamuotoon kovasti nyttemmin investoinut. Ihan siitä kylmästä syystä, että maan rannat ovat. . niin 
tosiaan väärällään tätä loputonta ja helppoa 100 % puhdasta uusiutuvaa BIO- energiamuotoa. Ei en 
tässä puhu edes leväkasvatuksesta, joka on taas Neste oilin mukaan tapa hoitaa ongelmitta koko 
maapallomme energiatuotannot. 
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Maailman merien keskisyvyydet ovat luokkaa 3,5km. Ja Pinta- alaltaan 74 % maailmamme alasta. Itse 
asiassa siitä mielenkiintoinen yhtälö. Että koko tämä merenpohja on 400m paksun biomassan peitossa. 
Alkaako jo löytyä syyllinen? Niin puhun siitä maailman vaietuimmasta voimavarasta joka silpoi koko 
Fennoskandian kaltioperät purkautuessaan jääkauden jälkeen ja yhäkin. Räjäytteli jääkauden poistuttua 
salatuimmat jopa 100m korkeat metaaniklatraattitsunamit. Itse asiassa tätä metaaniklatraattia löytyy 
nykyäänkin kaikkialta itämerestämme. 
 
 GTK:n tarkoin salattujen tietojen mukaan kaikkialla 600m syvyydestä mm. Siperian loputtomilta 
taigoilta löytyy tätä poltettavaa valmista kiintojäässään säilynyttä metaanijääklatraattia suunnattomat 
läänit. Aineen hyödyntäminen onnistuisi ongelmitta maakaasuporauslaitteilla miltei mistä vaan. Jossa 
anaerobisen Itämeren lailla happi ei ole päässyt näihin järjettömän suuriin ja ilmaisiin 
energiavarantoihin tuhoamaan niitä. Riittää kun porataan tähän syvyyteensä ja aletaan pumpata. 
Lisäksi metaanijää on siitä hieno aine. Että sitä tulee meribion kaltaisista prosesseista t a u o t t a  
jatkuvasti uutta metaaniklatraattia vuosittain uutena lisää. 
 
Klassisesti vain y k s i  keskeinen ongelma asiassa on. Tätä helppoa ja ongelmitta käytettävää 
polttoainetta on maan kuoreessa niin paljon ja synnillisen puuttumatta. Että tämän energiamuodon 
käyttöönotto kaataisi  maailman joka a i n o a n valtion energiapotentiaalit, erityisesti 
ydinenergiamonopolit. Koska polttoainetta saa jopa maalämpöäkin helpommalla, ennen kaikkea 
halvalla. Siksi on nykyinen tiedotusvälineistö mitä tarkimmin vaiennut asian pois julkisuudesta IAEA:n 
USA:n ydinalan käskystä. Mutta hei tosiaan, ei tämä rajaton 100 % puhdas ekoenergia tietystikään 
poliisisensuroineen silti minnekään toki olemasta katoa! Vaan odottaa järkähtämättä ydinalansa 
hylkäävää viisastuvaa ihmiskuntaa valmiina auttamaan keitä tahansa maailman maata vuosimiljoonien 
energiareservein. 
                 -------- 
 
US- Blogi aiheesta 
 
22.6.2011 14:05 Tuomas Heikkilä. Messoyakhan kaasunjalostamo venäjällä käyttää ainakin osittain 
mainitsemaasi ainetta tuottaakseen sähköä Norsilkiin. Japani suunnittelee metaaniklaraatin 
käyttöönottoa vuoteen 2016 mennessä, kiina on pistänyt aineen tutkimiseen sata miljoonaa dollaria, 
Bjørn Kvamme ja Arne Graue on tutkinut kyseistä ainetta jo vuosikymmenen ja suurin osa aineen 
hyödyntämisen tekniikoista on heidän ja Bergenin yliopiston käsialaa. 
 
Ei se nyt niin suursalattu asia ole, ainoa este on ollut se että tarpeeksi suuria ilmentymiä löytyy harvasta 
jotta niiden talteenotto olisi kaupallisessa mielessä kannattavaa, pieniä taskuesiintymiähän löytyy 
kaikkialta missä on maaperässä hiekkakiveä tai silttiä mutta tunnettuja suuresiintymiä (kuten 
mainitsemasi venäjällä) on löydetty maailmalta vain muutama. 
                       -- 
23.6.2011 00:20 Heikki Lindfors  
 Metaani on fossiilinen polttoaine ja jos sitä alettaisiin polttamaan niin seuraisi ilmastokatastrofi. Mikään 
"eko" se ei todellakaan ole. Ei fossiilisista polttoaineista ole pulaa. Niitä ei vain pitäisi käyttää koska hiili 
ilmastossa johtaa arvaamattomiin seurauksiin. 
 
Vastaa 23.6.2011 11:53 Arto Lauri  
 Metaaniklatraatti EI siis ole mikään fossiilinen polttoaine missään nimessä! Se uusiutuu v u o s i t t a i n 
merisyvänteisiin vajoavana "lumena". Orgaanisena levien ja planktonien massavirtoina. Se on siis t o d 
e l l a nopeasti uusiutuvaa orgaanista ainetta joka anairobisesti mäskääntyy kuin kaatopaikkojenkin 
metaanikaasut. Joita käytetäänkin Jo menestyksekkäästi energian uusiutuvina energian lähteinä. 
Sinällään, pahoista puheaikeistasi huolimatta oli ihan hyvä, että heitit harhasi peliin. Niin saimme 
päivitettyä myös tämän e r i t t ä i n suuren metaaniklatraateihin liittyvän erityisen 
UUDISENERGIAEDUN. 
           ------------ 
 
US- blogi partakäkipaholainen  
 
7.7.2011 11:02 Veikko Sorvaniemi Lisämaksu ilmalämpöpumppuun. 
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Tampere on valittu useasti maamme suosituimmaksi kaupungiksi. Nyt on hyvät mahdollisuudet, että 
Tampere valitaan Suomen ahneimmaksi kaupungiksi. Paikallinen aviisi kertoo, että viisaat 
kaupunginisämme ovat saaneet rikan esteettiseen silmäänsä, sillä heidän mielestään ilmalämpöpumput 
ovat ongelma kaupunkikuvan kannalta. Ehdotus onkin, että tämän pömpelin asentamiseen tarvittaisiin 
toimenpidelupa, joka maksaisi vähintään 165 euroa. Haluaisin tietää, että millä tavalla 
ilmalämpöpumpun ‖ongelma kaupunkikuvan‖ kannalta poistuu, jos siitä joutuu maksamaan? 
Maalataanko maksuilla kenties kukkasia niihin betonimörskiin, jotka rakennettiin upeiden 
puutalokortteleiden päälle? 
 
Tampereella asennetaan vuodessa noin 1500 ilmalämpöpumppua vuodessa. Ilmalämpöpumpun 
toimenpideluvan hinta määräytyy rakennustyypin mukaan. Omakotitaloon luvan hinnaksi muodostuisi 
pahimmillaan 330 euroa. Jos minä asennan ilmalämpöpumpun meidän taloon niin se olisi paikalla, joka 
ei edes näkyisi naapureille, elleivät kiipeä katolleen. Tämä kuitenkin olisi ongelma kaupunkikuvan 
kannalta. Epäilemättä tämä esteettisyyden aalto tulee pyyhkäisemään muidenkin kaupunkien ylitse.  
                ------ 
 
T&T RaporttiKia Kalliola, 30.6.2011, 13:12 Koko maailma vastustaa ydinvoimaa 
 
Tutkimusyhtiö Ipsos Mori on tehnyt mielipidekyselyn, jossa selvitettiin eri maiden kansalaisten 
suhtautumista ydinvoimaan Fukushiman ydinkatastrofin jälkeen. Yhtiö julkaisi mielipidekyselyn tulokset 
viime viikolla. Niiden perusteella ydinvoiman tuki on kansainvälisesti heikkoa. Mielipidekysely tehtiin 24 
maassa ja siihen vastasi lähes 20 000 ihmistä. Tutkimuksen mukaan 62 prosenttia vastustaa 
ydinvoimaa. Suurimman kannatuksen ydinvoima saa Intiassa (61 prosenttia), Puolassa (57 prosenttia) 
ja Yhdysvalloissa (52 prosenttia). Eniten ydinvoimaa vastustivat meksikolaiset (81 prosenttia), 
italialaiset 81 prosenttia) ja saksalaiset (79 prosenttia). Suomi ei ollut mukana kyselyssä.  
 
*Eipä tietenkään, koska 2/3 osa kansastamme vastustaa ydinvoimaa. 
 
Ydinvoimaa suositumpia olivat kaikki muut kyselyyn sisällytetyt energiamuodot: aurinko-, tuuli- ja 
vesivoima, maakaasu sekä hiilivoima. Kysely tehtiin Fukushiman onnettomuuden jälkeen, ja siinä 
selvitettiin myös, olivatko tapahtumat Fukushimassa vaikuttaneet ydinvoiman kannatukseen. Tuloksista 
ilmenee, että eniten ydinvoiman kannatus on vähentynyt Aasiassa, etenkin Etelä-Koreassa, Japanissa 
ja Kiinassa. Vähiten ydinturma vaikutti ruotsalaisten asenteisiin.  
 
69 prosenttia kyselyyn vastanneista lopettaisi uusien reaktoreiden rakennuksen. Vain Puolassa 
enemmistö kansalaisista kannattaa uusien voimaloiden rakentamista. Jopa 73 prosenttia vastaajista 
pitää ydinvoimaa rajoittuneena ja vanhentuneena tapana tuottaa energiaa. Optimistisimmin ydinvoiman 
elinvoimaisuuteen suhtautuvat venäläiset, pessimistisimmin ruotsalaiset. Tutkimus osoittaa, että 
kansalaisten mielipiteet ovat usein ristiriidassa hallitusten virallisten tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi 
Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy on ilmoittanut maan sijoittavan miljardi euroa ydinvoimaan, vaikka 
Ipsos Morin tekemä kysely osoittaa, että ranskalaisista 67 prosenttia on ydinvoimaa vastaan ja vain 7 
prosenttia tukee sitä voimakkaasti.  
               -- 
 
 T.S. 07.07.2011 Sveitsi ydinvoimattomaksi 
 
*Paljon nettifoorumeissa on painettu peistä siitä miten Saksa luopuu ydinvoimastaan. Mutta 
käsittämättömän vähän on kyselty miten Itävalta, Italia, Norja, Tanska, Espanja ja vaikka nyt tämä 
Sveitsi ongelmittaan homman tulee klaaraamaan? No tässä nyt ainakin edes kerrotaan päätös! 
 
Sveitsin hallitus on päättänyt, että se ei korvaa nykyisiä ydinvoimaloita uusilla, kun niiden käyttöikä 
tulee täyteen. Vanhin Sveitsin voimaloista tulee näillä näkymin eläke-ikään vuonna 2019 ja uusinkin 
vuonna 2034, jonka jälkeen ydinvoimaa ei siis enää olisi. Energiaministeri Doris Leuthardin mukaan 
päätös kannustaa etsimään vaihtoehtoisia energiamuotoja. Elinkeinoelämä on varoittanut, että 
ydinvoiman hylkääminen heikentää Sveitsin energiahuoltoa ja nostaa sähkön hintaa.  
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Sveitsi ei silti sulje voimaloitaan etuajassa. Tämä on ollut vihreiden ja sosiaalidemokraattien vaatimus. 
Sveitsi ilmoitti jo maaliskuussa, että se lykkää maahan . . .suunnitellun kolmen uuden ydinvoimalan 
rakentamista. . . 
 
*ISO myyntiotappio siis ydinalan Arevalle kumppaneineen! Ei mikään ihme, että asian julkistamista 
häveten vaietaan. Kun luotto ydinvoimaan meni, se saikin mennä.) 
 
Kun Japanin maanjäristys ja sitä seurannut katastrofi oli heikentänyt luottamusta ydinvoimaan. Viime 
viikonloppuna maassa järjestettiin suurin mielenosoitus ydinvoimaa vastaan sitten 1980-luvun. 
Ydinvoima on ollut vastatuulessa myös naapurimaassa Saksassa, jossa on määrä päättää ydinvoiman 
kohtalosta kesäkuun alussa. Maa ajoi vanhimpia voimaloita alas turvallisuusselvitysten takia heti 
Japanin tapahtumien jälkeen. 
                 ----------- 
 
T&T Talouselämä 08.07.2011, Maailman mahtavin lamppu on syttynyt  
 
Energiansäästölamppuja vihaaville on kohta tarjolla uusi upea lamppu, ainakin jos uskoo verkkolehti 
Slaten toimittajaa. Toimittaja Farhad Manjoo kaipailee hehkulamppuja, joiden tuottama valo on 
kellertävää ja pehmeää. Hän kävi tutustumassa Switch Lighting start-up-yritykseen, joka on keksinyt 
hehkulampun kaltaisen led-lampun.  
 
Uudessa led-lampussa on samanlainen miellyttävä valo kuin hehkulampussa, mutta se käyttää 
huomattavasti vähemmän sähköä. 75 watin hehkulampun verrokki käyttää vain 16 wattia sähköä. 
Switch on onnistunut muotoilemaan led-lampun samanmalliseksi kuin perinteisen hehkulampun. 
Ulkonäöltään lamppu on kuitenkin kuin suoraan tulevaisuudesta. Lampun kanta ja alaosa näyttävät 
metalliselta sulkapallolta. Lampun paksu lasinen puolipallo on täynnä ledejä ja viilentävää 
välittäjäainetta.  
 
Toisin kuin energiansäästölamput, jotka sisältävät elohopeaa, led-lamput ovat turvallisempia ja 
kauniimpia. Led-lamppuja voi myös käyttää valoissa, joissa on himmennin. Tätä ominaisuutta ei ole 
voinut käyttää useiden energiansäästölamppujen kanssa. Uuden mahtavan led-lampun pitäisi kestää 
20 vuotta. Siihen nähden 14 euron hinta ei ole päätähuimaava. Hintojen odotetaan vielä laskevan eri 
led-lamppujen tullessa markkinoille. 
 
*Hyötysuhdetta ei juuri kertailtu. Mutta karkeasti 25% paikkeilla näyttäisi olevan. Mukavasti liki 5- 
kertainen hyötysuhteen parannus hehkulamppuihin alkaa pimentämään ydinvoimaloiden tarvetta kuten 
EU:n salattu -20% vuoteen 2020 mennessä toki vaatiikin. 
                 -------- 
 
Ni- H= Cu kylmäfuusiosta 
 
11.5.2011 08:41 Jouni Valkonen Kylmäfuusiosta. 
Tuo paperi, minkä linkkasit ei pystyne selittämään sitä, että positronien (elektronin antihiukkanen) 
annihilaatiossa vapautuu aina kaksi noin 500 keV:n gamma-kvanttia. Tämä on siitä ikävää, että säteily 
läpäisee 10 senttiä lyijyä ja on helppo mitata ja on jopa terveydelle hyvin varallista kyseisillä 
reaktionopeuksilla. E-Cat säteilee muistaakseni vain alle 200 keV:n gammasäteilyä, mikä absorboituu 
kokonaan käytettyyn kahden sentin lyijysuojaan. 
 
Joten beetta+ hajoamista tuskin tapahtuu tai se on jotenkin eksoottista, ettei positronin annihilaatiossa 
vapautunut gammasäteily absorboidaan jotenkin ihmeellisesti, mikä on epäuskottavaa. En siis usko että 
beetta+ hajoaminen on oikea hypoteesi havaitulle lämmöntuotolle. 
 
*Tämä aiheesi kiinostaisi lisää! 
 Eli itse tosiaan artikkeliisi maailman ainoana asiaa kvanttitasolla hyväksyvänä. Kirjoitin sinulle, ettei 
kyse ole rinnakkaisfysiikana sen kummallisemmasta kuin kevyemmän nikkelin ja yhden isotoopisen 
neutronin yhdistymisestä. Eli prosessin päättö on neutronin beeta -miinus hajoaminen. 1 000 00eV/ 
atomitason energiapurkaus. Minä siis puhuin peettaelektronin ampumisesta ulos atomin ytimestä. 
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Jolloin sisään jää protoni ja nostaa atomiluvun kupariksi. Beettaelektroni kun o n g e l m i t t a a n 
pysähtyy 2mm alumiiniin. Nyt sinä puolestasi vääristit asian gammaan! Miksi totaalivie ihmeessä? Vai 
tajusitko liian suoraan minun osuneen asaiassa niin oikeaan. Että puolueesi edustajana tahallanne 
vaan päätit vääristää juttuani? 
 
US- blokikirjoitukseen vastattiinkin lennosta näin: 11.7.2011 16:14 Mikko Mäkinen. Varoitus Arto 
Laurille: 
                ------- 
 
T&T.19.07.2011.UutisetSoili Semkina, 9:08 Ydinvoimasta luopuva Saksa turvautuu Venäjään 
 
Venäjän presidentti Dmitri Medvedev tapaa Saksan liittokansleri Angela Merkelin keskustellakseen 
maakaasukaupoista tänään tiistaina, The Moscow Times kirjoittaa. Saksan toukokuinen ilmoitus luopua 
ydinvoimasta kokonaan vuoteen 2022 mennessä tarkoittaa, että maan tulee etsiä vaihtoehtoisia keinoja 
tuottaa energiaa.  
 
Ilmoituksen jälkeen Saksan ja Venäjän suhteet ovat tiivistyneet. Saksa on Venäjän kolmanneksi suurin 
kauppakumppani ja suurin maakaasun ostaja. Vierailulla ovat mukana Venäjän energiaministeri Sergei 
Shmatko ja energiayhtiö Gazpromin varapääjohtaja Aleksandr Medvedev.  
 
Gazprom ilmoitti aiemmin heinäkuussa käyvänsä neuvotteluja Saksan toiseksi suurimman 
energiayhtiön RWE:n kanssa yhteisen energiantuotannon projektin käynnistämisestä. ‖Saksan päätös 
sulkea ydinvoimalansa vuoteen 2022 mennessä avaa uusia [energia]yhteistyön mahdollisuuksia, muun 
muassa Venäjän kaasutoimitusten lisääminen Nord Stream -kaasuputken kapasiteettia hyödyntäen‖, 
Venäjän hallitus sanoi tiedotteessa.  
 
Nord Stream- kaasuputki kulkee Itämeren pohjassa Venäjän Viipurista Saksan Greifswaldiin. 
Rakenteilla oleva ensimmäinen Nord Stream -putki käynnistyy toimintaan lokakuussa. Se kuljettaa 27,3 
miljardia kuutiometriä maakaasua, mikä on noin 70 prosenttia siitä, mitä Saksa toi Venäjältä viime 
vuonna.  
 
Toinen putki valmistuu ensi vuonna. Venäjän pääministeri Vladimir Putin sanoi, että vielä yksi putki 
mahdollisesti rakennetaan.(Tässä jämäkkä vahvistus sille josta Jo kerroinkin. Ydinvoimasta Saksa tulee 
luopumaan mm. panostamalla venäläistuella asiallisempaan kaasuenergiaan. Mikäs siinä!)  
 
- Justiisa! Eli Kauppalehti 26. toukokuuta: Saksan energiajätit politikkojen armoilla. Saksa luopuu 
ydinvoimasta. Siitä EI ole epäilystäkään. Todennäköisimmin ydinvoimalat suljetaan kymmenen vuoden 
päästä. Hyvä esimerkki saksalaiselle on monialajätti Siemens, joka karsii päättäväisesti kaikkkia niitä 
rönsyjä, jotka eivät sovi uuteen ympäristöystävälliseen imagoon. Ydinvoima ON yksi sellainen! Siemens 
olisi jo päättänyt luopua jopa yhteistyöstä venäläisen Rosatomin kanssa, koska uusien 
ydinvoimahankkeitten suunnittelu venäläisten kumppanien kanssa ei sovi ympäristökonsernin  
imagoon. RWE ja EON ovat niinikää jo vahvasti suuntautumasa aurinkovoimaan, tuulivoimaan, 
muutoksen ankaran paineen alla jo. 
 
*On erityisen kiinostavaa huomata, että Suomeen suunitellut ydinvoimalat alkujaan pääkustajana 
suuniteltu mm. EON on ankarassa paineessa. Saksan hallitus on asiallisen selkeästi kieltäytynyt 
ostamasta Suomesta tyrkytettyä ydinvoimaa hinnasta piittaamatta. Myös Suomeen suunitelluista 3kpl 
ydinvoimaloista on suuri osa EON:n päärahoittamisen varassa. Minkäänlaista järjellistä syytä ei 
Suomelle enää olekkaan tyrkyttää ydinvoimaansa ulkomaille. Koska se EI moraalittomana enää 
tunnetusti maailmalle edes kelpaa. 
 
 
 

745. Metaaniklatraateista. 
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Aamuyön jyräys 13.01-07.       
 
Aamuyön jyhkeä järäys herätti Eurassa. Seismisen aseman mittari värähti. Kyseessä lienee 
maanjäristys tai räjäytys. Susanne Ekroth, Eura. Koko talo tuntui tärähtävän ja ikkunat helisivät, kertoo 
kauttualainen Jani Lehtonen. Hän oli aamuneljältä nukkumassa ja heräsi jysäykseen. Äänenä se 
muistutti enemmän räjähdystä kuin laukausta. Tarkka kellonaika oli 04.04. Odotin, että pian kuuluu 
hälytysajoneuvojen ääniä, hän sanoo. Vastaavia havaintoja tehtiin myös Lapissa, Kiukaisissa, 
Köyliössä ja Säkylässä. (Paikat ovat yli 10 km päässä toisistaan, joten mistään arkisesta paukusta ei 
ole missään nimessä kyse!) 
 
- Meillä ei ole sinä ajankohtana ollut koneita ilmassa, vahvistaa everstiluutnantti Anssi Saarikoski 
Satakunnan lennostosta. -Meidän tiedossamme ei ole, että silloin olisi ollut lentoja kertoo aluejohtaja 
Jouko Pelkonen. Tärähdys rekisteröitiin myös Helsingin yliopiston Seismologian laitoksen laitteilla jopa 
Laitilasta asti. Epämääräiset, naurettavat ja tuulesta temmatut "routateoriat" puolestaan kumoaa 
Geologian tutkimuslaitoksen Ilmo Kukko. Puolestaan meteoriteorian syö näköhavaintojen puute. Poliisi 
otti alueelta mm. Metrien Luokkasista montuista räjähdysainenäytteitä. Mitään räjähdysainejäämiä ei 
niinikään löytynyt tästä mystisestä tapahtumapaikasta. 
              -- 
Metaanisten kaasuklatraattisten pommien jäljille. 
 
Angélica Skywolf, Arto Lauri 
 
*Nyt olemme selkeästi ilmiön äärellä, josta ei julkisuudessa ole uskallettu hiiskua. Kosmisella 
nopeudella syvästä kilometriluokkaisista kallion perusjäätyneistä metaanikaasuklatraattien 
satojentuhansien vuosien varastoistaan on alkanut purkautua energiamääriä, joita ei lainkaan hallita. 
Ensin geologian maailmantason professorin Nils- Axel Mörnerin kirjassaan dokumentoimaa jälkiä 
räjähtäneistä kallioista Ruotsissa: 
http://kuvaton.com/k/YhyK.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhyK.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YhyN.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhyN.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yhy5.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yhy5.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YhQY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhQY.jpg[/img] 
 
*Meitä luonnollisesti kovin kiinnostaa nähdä millaisia nämä reiijät ovat luonnosta kuvattuina, esim. 
Venäjällä asiaa on hämmästelty tällaisten äärellä: 
http://kuvaton.com/k/YhQQ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhQQ.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YhQA.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhQA.jpg[/img] 
 
*Koska asia tosiaan on näin vakavaa ja uhka 100% ilmeinen. Niin tokihan Olkiluodonkin ultrasalaisista 
tutkimuksistaan metaanipommituksia odotteleva TVO Posiva tutkailee? Vaikkei niistä toki hiisku 
julkisesti. Siksi Suomen uskaliain reportteri töihin. . Niin ja ihailkaa dokumentoitua dataa: 
http://kuvaton.com/k/YhQO.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhQO.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YhQj.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhQj.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YhQB.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhQB.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YhQ8.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhQ8.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YhQT.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhQT.jpg[/img] 
                       --------- 
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Facebook.28.06.2011.Angélica Skywolf Ydin voimaloiden ongelma on pohjoisella pallonpuoliskolla se 
että kun niiden neutronivuodot lämmittävät kilometrin syvällä metaanijään niin tämän laajetessa ja 
räjähtäessä plasmana suoraan ylöspäin räjäyttävät siinä niin ydinvoimaloiden kattilat kuin että tekevät 
kauniita reikiä räjähdyksellään maahan. Miksi maassa on pohjoisella pallonpuoliskolla kauniita pyöreitä 
reikiä ympäri pohjoisen pallonpuoliskon! Juu metanijää pysyy vielä +2 asteensa takia kasassa, mutta 
kun se on lämmitetty +3C asteiseksi se laajenee noin 168 kertaiseksi kosmisella nopeudella ja syttyy 
paineessa palamaan noin 600m -2 km välisellä aluella jalkojemme alla....jatkoa lue kommenti... 
 
Angélica Skywolf Muuttuu metaani-kaasu plasmaksi ja palaa ulos kosmisella-nopeudella polttaen 
suoraan ylöspäin pyöreän kauniin reijän ...tämä on tavallisinta. Mutta väliin palaa maahan jopa 5 
metrinkin reikä!  
 
Siis mistä on kyse??? 
 
Maapallomme pohjoispuoliskolla jääkauden aikana, jää painoi eli pumppasi monien jääkausien aikana 
maan sisään kallion huokosten kautta metaani-kaasua 600m-2km paikkeilla alas maakerroksiin 
muodostaen metaani klatraatteja. Jotka on jäätynyt sitten metaani jääksi! Nämä jäät ovat vieläkin 
jäässä eikä sulaneet!!! 
 
Nyt kun on ydinvoimaloita rakennettu tänne pohjolan maaperälle, on ydinvoimaloiden neutroonipäästöt 
lämmittämässsä näitä metaani jäitä! Ja koska nyt nämä jäät ovat noin +2 astetta ovat ne vielä jäässä! 
Mutta neutroonivuodot ovat lämmittäneet metaani jään +3 asteiseksi minkä vuoksi ne ovat alkaneet 
sulaa! Sulaminen tapahtuu yht äkkiä jolloin metani jää laajenee kaasuksi 168 kertaiseksi! Tämä 
aiheuttaa sen että maan sisällä tällainen suunnaton laajeneminen aiheuttaa suunnattoman nopean 
sulamisen ja plasmaksi muuttumisen joka sitten aiheuttaa räjähdyksen tuhansien atomipommien 
voimalla syvältä maasta plasmaruiskun ja kiviainesten höyrystymisen ja 2 kilometrin korkean valo-
salaman ja valtaisan pamauksen!  
 
Reikä minkä tämä metaani plasma ruisku tekee on joko nyrkin kokoinen tai maximissaan 5 metriä tai 
näiden väliltä halkaisijaltaan oleva tasainen suora reunainen reikä. Fukuhiman reaktorit lämmittivät 
neutrooni vuodoillaan tätä kyseistä metaani klatraattia tuon asteen verran ja siksi räjähtivät käsiin, 
samoin näin suurten räjähdysten takia myös tsunami oli mahdollista. On odotettavissa... että tämä 
räjähtely tulee toistumaan koko pohjoisen maapallon puoliskoilla aivan lähi aikoina ja se tarkoittaa sitä 
että ydinvoimalat pöllähtävät ilmaan yksi kerrallaan kun metaani plasma polttaa suoraan läpi pannun 
pohjasta kosmisella- nopeudella. 
 
Petja Honkasalo Missä kuvia niistä suorista reijistä? 
 
Angélica Skywolf juu 
http://paranormaaliblogi.wordpress.com/2008/06/02/outoja-reikia-venajan-metsissa/ 
ll 
 · TykkääEn tykkääkäänAngélica Skywolf hh 
http://englishrussia.com/2007/05/24/holes-in-the-ground/ 
gg 
 · TykkääEn tykkääkäänAngélica Skywolf u 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Metaaniklatraatti 
 
Arto. Angelica näytti heittäneen jutuistamme senverran muhkean POMMIN liikkeelle, että taidan 
minäkin osaltani pistää ammattimateriaaliani tänne. Tosiaan kyse näyttää n y t  olevan sellaisesta 
reaalista, että ydinongelmalle taitaa löytyä ihan luonnon OMA ratkaisumallit! Ydin LÄHTEE!) 
                    ---- 
 
Fukushiman salatuimpaan reaktoriin No:4 osuikin metaaniklatraattinen plasmaohjus! 
 
Olettekko muuten nähneet a i n o a a k a a n  kuvaa siitä milloin tuo 4 reaktori tarkemmin suhteessa 
muihin räjähti? Niin tai miksi nimenomaan s e n  kerrotaan luistuvan hetkenä minä hyvänsä 
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maanalaiseen monttuunsa. Entä oletteko nähneet miten tämän uraaneista tyhjennetyn. Revisionsa 
seisokista räjähtäneen ydinvoimalan metrien paksussa betonikatossa on kuvattuna kuin tykin maan a l t 
a  ampimana suunnaton reikä katossaaan! Erityisen kiihottavan kiinnostavaa miksi tyhjä "hylsy" 
räjähtäisi? Ja vielä noin rajusti. . .. 
            ------ 
 
Päivitys 29.06.2011 
 
Tutkin antoisin materiaalivirroin lisää Posivan Olkiluoto- Ilavaisen suunnattomaan tektoniseen 
hautavajoamaan poraamaansa reikää ja sen tuottamaa tietomateriaalia. Koska näitä datavirtoja ei 
vahingossakaan saa päivitettyä kaiken salaavalta lehdistöltä, on jälleen kerran turvauduttava maamme 
ainoaan Olkiluodolla tutkimuksia tekemään kykenevään ammattiosaajaan, siis meikäläisen 
tietokantoihin. No tänään uutta päivitystä tästä:  
 
http://kuvaton.com/k/Yhln.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yhln.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YhlC.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhlC.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YhlE.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhlE.jpg[/img] 
                  ----------- 
 
Paksua tietoa metaanista. 
 
US-blogi 28.6.2011 13:47 Heikki Lindfors. Lisäkysymyksiä: 
Mistä metaaniklatraatteja syntyy luonnollisesti? Mistä kaasu on peräisin? 
 
*Metaani on aina u u d i s t u v a a  biomateriaalia. Siksi se on vuosittain lisääntyvä orgaaninen 
loistavasti polttoonkin sopiva BIO- energiamuoto. Massaltaan suurin metaanin tuottaja on merien 
plankton. Joka deriuksena vuosittain vajoaa merien pohjiin. Ainetta on käytännössä 400m paksuisena 
orgaanisena liejuna kaikkialla merissämme ja injektoituneena myös maaperämme, erityisesti yli 600m 
syvyyksissä. Joissa se kykenee stabiloitumaan metaaniklatraattijääksi. 
 
Miten ne hajoavat luonnossa jos niitä voi huoletta kerätä? 
 
*Metaani oksidoituu joutuessaan tekemisiin ilman hapen kanssa. Metaanijäähän voidaan 
yksinkertaisesti porata pumppaukset, kuten kaasukenttiinkin. Kun porausreikään tehdään "imun 
alipainetta" alkaa jää myötään sulaa ja höyrystyä metaanikaasuna ulos reijästä. 
 
 Vapautuuko tätä ilmakehään noin vain kaasuuntumalla? Jos näin on, niin metaanin polttaminen olisi 
ilmastolle valtavan hyödyllistä, eli polttaa enemmän haitallinen metaani vähemmän haitalliseksi 
hiilidioksidiksi. 
 
*Juuri näin! Tästä tässä onkin kyse, nyt osuit kultasuoneen. On täysin typerää, moraalitonta, 
kestämätöntä että nyt ydinala pakottaa jättämään metaanit hyödyntämättä. Jotta vaarallista, kallista, 
energianegatiivista  ydinmonopolienergiaansa pakkomyytäisiin! Näin yli tursuavat metaanikaasukentät 
tuottaa hallitsemattomasti kaikkialla vapautuen luokkaa 21- kertaa enemmän kasvihuoneongelmia. 
Polttamalla se palvelisi puhtaana energianamme. Ehtymättömänä. Maailman runsaimmat, kaikkialla 
saatavilla oleva BIO- polttoaine pitäisi v a a n  saada ydinmonopolien ikeestä maailman tärkeimmäksi 
uudisenergiaksemme! Näin helppoa se olisi, jossei sisäministeriön kangstat estäisi alati terveen järjen 
käyttöä!   
                   -------- 
 
Metaanilla pyörisi maailmamme loputtomiin. 
 
*Jos puhutaan mikä energian muoto on ehkä kaikkein tarkimmin ydinalan kontroloijien pimennossa. 
Niin eittämättä suurin ja kaunein. energiamääriltään ylittämätön. Uudisenergiavarantomme, jota ei 
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käytetä l a i n k a a n ! Niin uskomatonta kun se voi ollakin IAEA on systemaattisesti peittänyt aiheen 
maailman tiedotusvälineistämme vuosikymmenet. Jos mahdollista piiputonta ja päästötöntäkin polttoa 
hermeettisemmin. Huomatkaa tekniikkaa metaanin energian tuotantoon ON jo silti päässyt läpi. Tässä 
siis taitaa olla maamme ensimmäinen julkinen esittely eräästä metaanin energiamullistuksensa 
tavoista: 
http://kuvaton.com/k/YhAj.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhAj.jpg[/img] 
               -------- 
 
T&T. UutisetKia Kalliola, 10:29 Japani kokeilee "palavan jään" poraamista merenpohjasta - 
ensimmäisenä maailmassa 
 
Yhdysvaltain Oregonista löytynyt metaaniklatraattilohkare. 
 
*VAU! Ai siis j o p a  Espanjan korkeudesta olevasta USA:n maaperästä löytyy noin vaan 
metaanikaasuklatraatteja!  
Ilmankos Suomen maaperässä paljon suuremmin määrin esiintyvät anairobisen Itämeremme ja 
jääkausien Oregonin lailla kalioomme injektoimat metaanikaasuklatraattien varannot ON TABU! Tämä 
on kanssa aivan herkkua, että Japani ryhtyi h e t i ydinvoimaluopumisistaan tällaisin hankkeisiin! Onnea 
Japanille tässä uudessa ydinvapaassa tulevaisuuden toivossanne. Lisäksi metaaniklatraatti on sekä 
puhdas, että uudistuva rajattoman reservin polttoaine. 
 
Japani suunnittelee kokeilevansa metaanihydraatin porausta merenpohjausta, Discovery News kertoo. 
Projektin rahoittamiseksi maan talous-, kauppa- ja teollisuusministeriö hakee hallitukselta 88 miljoonan 
euron tukea. Metaanihydraatti tunnetaan myös nimellä ‖palava jää‖, ja sen koostumus muistuttaa 
huokoista sorbettia. Vesijään sisään on lukkiutunut metaania, jota löytyy syvältä veden alta tai ikijäästä, 
23-kertaisessa paineessa ilmakehän paineeseen verrattuna. Japanin yritys porata maakaasua 
merenpohjan metaanihydraattiesiintymistä on maailmassa ensimmäinen laatuaan.  
 
Muutamia viikkoja kestävä kokeiluporaus aiotaan tehdä merellä Tokiosta lounaaseen. Aiemmin 
metaania on onnistuttu poraamaan maalla sijaitsevista metaanihydraattiesiintymistä Kanadassa. 
Vuonna 2008 suoritettu poraus toteutettiin Japanissa kehitetyn teknologian avulla.  
 
Metaanihydraattia muodostuu kylmässä ja korkeassa paineessa maan sisässä. Orgaaninen 
muodostuminen vaatii hapettomat olot ja riittävän määrän hiiltä.  Japani on pyrkinyt monipuolistamaan 
energianlähteitään Fukushiman maaliskuisen ydinonnettomuuden jälkeen. Resurssiköyhä Japani on 
tähän asti tyydyttänyt energiantarpeensa Lähi-idästä tuodulla öljyllä ja nyt kovassa vastatuulessa 
olevalla ydinvoimalla.  
 
 
 
 
 
 

746. Uraanitaseista Talvivaara. 
 
Mikä Talvivaaran yhtälössä naurattaa? 
 
Jarmo Seppälä, T&T  9.2.2010, 10:40 Talvivaara tutkii uraanin talteenottoa 
 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö suunnittelee aloittavansa Sotkamossa sivutuotteena saatavan uraanin 
talteenoton ja hyödyntämisen puolituotteena. Yhtiön mukaan Talvivaaran tuottaman uraanin määrä 
riittäisi tekemään Suomesta uraanin suhteen lähes omavaraisen n.(80 %). Suunniteltu uuttolaitos on 
noin 30 miljoonan euron investointi. Vuosittaiset tuotantokustannukset ovat noin kaksi miljoonaa euroa 
arvioidulla noin 350- 400 tonnin vuosituotannolla.  
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*Jo jutun aikoihin naureskelin miten ydinherrat surutta laskivat vedätyksiinsä kykenevänsä 
hoidattamaan tällä noin 400t uraanimäärällään maamme ydinvoimalatarpeet. Alan tuntijana kun jo heti 
k ä t t e l y s s ä  ounastelin uraania saatavan kaivoksestaan u l o s  osia arvioinneista. Koska ydinala ei 
selvästikään tajunnut uraaniprosessiensa oleellisen heikkoja hyötysuhteita. Kauppalehdestä ja 
lukuisista foorumeista minut bannattiinkin ulos. koska väitteeni tulevasta uraanivolyymeista meni täysin 
eri tasoille. Kun ydinalan lanseeraamat "valtiopetosmääreet". No kuinkas lukikaan nolona Länsi- Suomi 
ja 23.6.2011? 
 
"Harjavaltaan suunnitellaan uraanin tuotantoa. Norilsk Nickel Harjavalta on laatinut 
ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee nikkelin tuotannon raaka- aneessa olevan uraanin 
erottamista ja varastointia. Harjavallan tehtaalla käytössä olevan prosessin kapasiteetti on käsitellä n. 
50 tonnia uraania vuodessa." 
 
*Niin luitte tosiaan ihan oikein. Prosessiin s i s ä l l e meneekin enää 8- osa alkuperäisestä 
uraanimääristä! Mitä, mitä! Jo ihan ensimmäisessä jalostusasteessaan ydinalan rummuttamat maamme 
80 % osuudet olivat sortuneet nyanssisiksi 10 % osuuksiksi. Määriksi jolla saadaan tuskin OL- 1 mopon 
reaktori p u o l i l l e e n. Arvatkaas paljonko seuraava jalostusprosessi taas tuottaa uraania u l o s? Jos 
menetetään taas sama osuus niin enää prosentin pintaan maamme uraanituotannoista! Ja tässä ei siis 
vielä tajuta, että alkuperäisestä malmin uraanista saadaan kaikkineen energiakäyttöön maailmalla 0,25 
% nyanssit, kun isotooppijalostukset ja lukuisat muut tappiot kertautuvat päälle.  
 
* Tai voin minä sitä valottaakin. Harjavallan tuottamassa uraanissa oleva polttouraanin U- 235 pitoisuus 
on v a i n 0,71 %. Mutta kun OL- 3 reaktoriin se pitää jalostaa luokkaan 5,5 %.(5,5 % 0,71 %). . Eli nyt 
saadaan tosiaan optimissaankin talteen tuskin kymmenesosa. Meilille jää jo näin käteen luokkaa yksi 
SADASSOSA siitä mistä alkuun Suomen uraanivarantona lähdettiin suureen ääneen rummuttamaan!). . 
Miettikääs järkkyä lukemaanne v i e l ä  tovi? Siis IAEA:n ydinala ilmoitti alkujaan Talvivaaran 
uraanintuotantokyvyn olevan luokkaa 400 tonnia. Hetkessä prosessin häviöt realisoituen muuntui sen 4t 
kasaksi! . Onko tässä joku vitsi, tai ehkei sittenkään. Eli IAEA ilmoittaa nyt pokkana maailmassamme 
riittävän uraania seuraavat 80 vuotta. M u t t a  kun se prosessoidaan ja kaksi nolla putoaa näköjään 
heittämällä, jää käteemme todellisuudessa uraanien 0,8 vuoden varannot. . .  
               ------- 
 
Kuusamossa tapahtui aamulla maanjäristys 
 
Kirjoittanut STT 27.06.2011 10:23  
Kuusamossa sattui aamulla yhdeksän aikaan maanjäristys, jonka voimakkuus oli 2,4 Richterin 
asteikolla. 
Järistys oli Suomen oloissa varsin voimakas, ja se havaittiinkin alueella monin paikoin. Helsingin 
yliopiston seismologian instituutin mukaan viime vuonna Suomessa koettiin vain yksi yhtä voimakas 
järistys.  
                 ----------- 
 
Apachefoorumi.  Pirtulainen Spinsuhteista atomeissa 
  
03.07.2011    Vs: oo SWE caves 2011  
 
« Vastaus #67 : Su 03.07.2011 16:25:34 »Lainaus Lähdetään siitä, että radioaktiivinen atomi hajoaa 
kahdeksi muuksi hiukkaseksi. Kummallakin on tietty spin. Luonnonlaeista (EI Arton) seuraa se, että 
näiden kahden hiukkasen spinin summa pitää olla 0. Kun radioaktiivinen hiukkanen hajoaa, molemmat 
syntyvät hiukkaset lentävät omaa tietään. Spineistä ei tiedetä vielä mitään ja se onkin määrittelemätön, 
kunnes se voidaan mitata. Hiukkasten etäisyyden kasvaessa mitataan toisen spin. jos se on "ylös", 
toisen on pakko olla "alas". 
                         ----- 
 
STUK- atomipommi k a a n ei voi räjähtää. 
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Fukushiman ja Tshernojen räjähteleviä ydinvoimaloitten satojen metrien korkuisia, jopa 
kilometriluokkaisia kiistattomia räjähdyspilviä ihmetelleet ihmiset. Ovat syystä alkaneet avoimesti 
naureskella, että STUK/ IAEA ydinherrojen ns. "räjähtämättömät" ydinvoimalat olleetkaan lainkaan 
räjähtämättömiä. STUK on kuulkema jopa häpeissään poistanut nuo vuosikymmenten 
räjähtämättömyysvalheensa kansan vihan pakottamana. Mutta m i s t ä tässä on syvällisemmin kyse? 
 
Klassinen IAEA:n ytimen halkeamisesta kertova mallinnus visioi miten uraaniatomin halkeaminen 
tuottaa 2,5kpl n o p e i t a  neutroneja/ halkeaminen. Tämän on mm. USA:n valtionhallinto virallisesti 
rekisteröinyt maailman ainoaksi oikeaksi tavaksi kuvata fissiointia. Äkkiseltään siis ei mitään outoa. . tai 
oikeasti uskomatonta! JOS tuo tosiaan pitäisi paikkaansa, niin esim. Hiroshiman U-235 uraaneista 
koottu ydinase EI olisi voinut edes räjähtää! Koska v a i n hidastusmoderoidut neutronit sen olisivat 
voineet tehdä. Mutta, u u p S! Kun pommissaan ei ole l a i n k a a n  hidastusainetta! 
 
Asia on erittäin outo jo siitä syystä, etteivät maailman sadat tuhannet tiedemiehet edes ole 
uskaltautuneet kysellä aiheen mahdottomuudesta kerrassaan mitään julkisesti. No miten ongelman 
ratkaisivat aikalaiset, esim. Enrico Fermi piirtäessään laitteensa toimintaa Time lehteen 1945?: 
http://kuvaton.com/k/YhJW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhJW.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YhJh.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhJh.jpg[/img] 
 
Kuten huomaatte, jotain enemmän kuin outoa. E. Fermi , Pekka Jauho kumppaneineen piirtää luokkaa 
22-24kpl hidastuneita ns. spallaationeutroneita. Joita taas nykyinen vääristetty IAEA/ USA harhautus ei 
edes tunnusta olemassa oleviksi! Tästä seuraa montakin mielenkiintoista. Hiroshiman pommi siis 
räjähtää ongelmitta, kuten olemme nähneet. Mutta sen muutoksen takia nyt myös perusreaktoreista 
vapautuvien ja ympäristöihin karkaavien neutronien määrä 10- kertaistuu! No IAEA määrittelee 
reaktorien TLD- mittauslaitteet sellaisiksi, etteivät edes mittaa neutronivoita ja karkaavia neutroneja 
lainkaan. Itse asiassa 90 % reaktorien neutronivoista voivat lävistää jopa metriset rautaesteet. Kun 
reaktorien kuoripellit on v a i n luokkaa viidennes minimistä. Vapautuvien ja karkaavien neutronien 
määrä on musertava. Mutta asiaa EI vaan kerrota, eikä tasan mitata. Jälleen kerran eräs lukuisista 
"ikävistä ydintotuuksista" kosmeettisesti poistuu näyttämöltä ja oppikirjoistamme! 
            ------ 
 
-20%. Onko edes kuuultu? 
 
EU teki muuten keäkuun lopulla 2011 sopimuksen vähentää sähkön kulutustaan - 20% vuoteen 2020 
mennessä. Mikä ennakoikin, että KOKO Euroopan yli jäävä ydinenergian voimalat pysäytetään koska 
energiapositiivista uraania EI enää saada mistään!) Niinpä. EU tosiaan poistaa - 20% sähkönsä 
energiatarpeista vuoteen 2020 mennessä. Aihe näyttää olevan totaalista totuuden myrkkyä täälläkin 
valheistaan palaville. 
 
Tuo oli k a n s s a hyvä hapero tuo "Saksa ostaa ydinsähkönsä muualta". Mistä lienee vaan valhe 
peräisin?) Kas kun Suomi olisi myynyt ydinsähköään kalliilla Saksalle. Mutta Saksa kielsi heti ja j y r k ä 
s t i  ostavansa ylipäätään enää keneltäkään maalta ydinsähköä! Isku näytti olevankin niin kova nuija 
FIN- ydinnuijille. Ettei ole edes uponnut päihinsä. Toistetaampa malliksi 
 
SAKSA KIELTÄYTYY OSTAMASTA KALLISTA YDINSÄHKÖÄ! 
 
Ihan yksinkertaisesti siitä syystä. Ettei maassa, jossa 2/3 osa kansasta kieltää j y r k ä s t i  
ydinenergian ydinsähköä huolita jatkoon EDES ILMAISEKSI! Tässä katosikin hauskanpulskeasti m y ö 
s  tällainen Suomen ydinmyynti- illuusio Eurooppaan, ja hei. . hyvä niin.) Saksalla on muuten näppärä 
suunitelma. Ydinvoimaloitten pihaan porataan muutama syvä porakaivo maan lämpöön. Sieltä tämä 
ilmainen ja puhdas geoterminen energia pumpataan suoraan pyörittämään v a l m i t a  hylättyjä 
ydinvoimaloitten turbiineja. Kätevää, kätevää ja tekniikka leviää Japanin hylättyihin ydinvoimaloihin ja 
sitä kautta USA:han heittämällä. Mitä, vähänkö närästää tusinaydinlobbareita. . .?) 
           ------ 
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ANTIKRISTUS 
 
Harri Rautiainen US_blogissaan 11.07.2011 ehdottikin täällä. 
11.7.2011 10:05 Harri Rautiainen. Onko 'y d i n v o i m a' kuitenkin se ennustettu antikristus? 
http://harrir.puheenvuoro.uusisuomi.fi/77841-strauss-kahn-myohempien-aik... 
 
 . Uups ai tosiaan SUPO:n pois leikkelemässä viesteissä, että aikamme antikristus ei olisikaan henkilö. 
Vaan ihmiskunnan kaikkien aikojen pahimpana tunnettu asiakokonaisuus eli . .  
 
Y D I N V O I M A ! 
 
* Toden totta komppaan tästä viiltävän terävästä analyysistään Harri Rautiaista. Erityisesti sen jälkeen 
kun sisäministeriö täälläkin US- blogilla kaatoi koneeni lennosta kymmenesti yrittäessäni vastata tähän 
hänen selkeää selkeämpään faktaan. 
 
Niin tosiaan aikamme on sellainen, että j o s ihminen Ei polttoleimaa ydinpaholaisen "666" 
numerokannatustaan otsaansa, sydämeensä ja käsiinsä asti. Menettää totalitärismissämme kaikki 
ihmisoikeutennsa!  
Tshernobylin jälkeen kerrottiin, että j o s vielä yksikin ydinvoimala räjähtää, ihmiskunta huuhtoo 
Maapalloltaan ydinvoiman murskaten kuin pahaisen torakan. Nyt esim. Japanissa savuaa ja raunioina 
35kpl ydinhirviöitä. USA:ssa, Kanadassa savuaa parhaillan kymmenisen. Euroopassa, Saksassa, 
Italiassa, Espanjassa, Ranskassa niinikään kymmenissä ydinvoimaloita paskana.  
 
Mutta mitä tekeekään IAEA:n ydinantikristuksensa kannattajat? Sensuroivat kaiken ja vaativat 
maailman korruptoiduimmat viranomaiset uhraamaan tälle ydinmolokkinsa kitaan. Ei pelkästään 
esikoisemme. Vaan nyttemin jo KOKO MAAPALLOMME elämisen oikeudet! Antikristuksen väitetään 
tuntevan parhaiten sen pohjattomasta ahneudestaan ja piittaamattomuudesta. . Tuntekaatten kansana 
siis aikanne merkit!  
 
 
 
 

747. FIN fukushima 
 
Arto Lauri Feisbook 
 
?* Onko tällaisten valheellisten tiedostojen jälkeen enää lainkaan uskomista ydinturvatiedostoihinsa? 
Siis oikeesti! Katsokaa vaikka totaalisen gamman kertymätaustoitusta. Kun Suomessa mitataan: 
T-GAMMA A5 nSv/h 176950 
Ja Japanissa Fukushiman jälkeen: 
T-GAMMA A5 nSv/h 621  
 
*Eli tuon tiedon mukaan Suomessa säteilisi parhaillaan 285- kertaa enemmän!! Arvoja muutellaan 
lisäksi ihan lennosta. Niin onko tällaisessa materiaalin kylvössä enää m i t ä ä n järkeä? Oikeasti ketä v 
a r t e n IAEA/ STUK osastot tällaista sontaa kansalle syöttää? Juu "mittanormaalit" voi toki vaihdella. 
Mutta kun arvot kaupataan silti tällaisissa taulukoissaan ikäänkuin yhdenvertaisena. Nin ei t o s i a a n k 
a a n mikään ihme, ettei maailman ydinturvaviranomaisiin kansa luota. Ja miksi luottaisikaan. (Asian otti 
valaisevasti minulle esiin A. Seitakumpu. Täysin jäin monttu auki ihmettelemään. Kun hän kertoi m y ö s 
datan arvojen vaihdelleen tosiaan muutamassa tunnissa rajusti ja lennosta. Vaikka mittanormaaliksi 
väitetään pitkää 30 vrk.) Oikeesti k u k a tällaisiin enää edes vaivautuu uskomaan pätkän vertaa? 
____________________ 
 
http://eurdep.jrc.ec.europa.eu/map3/NetworkDataTypesSummary.aspx 
 
Days back 30 
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Ending 2011-06-29 03:00  
 
Network Radiological Measurements Meteo Measurements 
AT Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 247767  
 
BE Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 81735  
 
BG-EIONET Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 18300  
 
BG-INRNE Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 639  
 
CH Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 86899  
 
CY Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 9484  
 
CZ Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 37325  
 
DE Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 471389  
 
DK Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 7473  
 
EE Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 6059  
 
ES Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 163099  
 
FI Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
BE-7 A11 Bq/m3 13 
CS-134 A11 Bq/m3 13 
CS-137 A11 Bq/m3 13 
CO-60 A11 Bq/m3 13 
RU-103 A11 Bq/m3 13 
I-131 A11 Bq/m3 13 
CE-144 A11 Bq/m3 13 
TH-232 A11 Bq/m3 0 
BE-7 A1 Bq/m3 37 
CS-137 A1 Bq/m3 37 
CO-60 A1 Bq/m3 37 
RU-103 A1 Bq/m3 37 
I-131 A1 Bq/m3 37 
CS-134 A1 Bq/m3 37 
CE-144 A1 Bq/m3 37 
TE-132 A1 Bq/m3 37 
NA-22 A1 Bq/m3 10 
T-GAMMA A5 nSv/h 176950 
Meteo Type Measurements / 30 days 
PRECIPITATION_DURATION 181430  
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FR Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 212355  
 
GB Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 65334  
 
GL Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 27199  
 
GR Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 13814  
 
HR Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 16457  
 
HU Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 85288  
 
IE Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 10204  
 
IS Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 5087  
 
IT Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 62245  
 
IT-JRC Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 2907  
 
JP Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 621 
________________________________________________________________________ 
 
LT Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 8783  
 
LU Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 12914  
 
LV Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 10672  
 
MT Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 627  
 
NL Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 116827  
 
NO Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 23327  
 
PL Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 9697  
 
PT Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
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T-GAMMA A5 nSv/h 45570  
 
RO Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 3466  
 
RU Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 2960  
 
SE Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 16327  
 
SI Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 51970  
 
SK Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 13520  
 
TR Nuclide Sample Type Unit Measurements / 30 days Sample Type (description) 
T-GAMMA A5 nSv/h 57344  
 
Tietolähde: 
http://eurdep.jrc.ec.europa.eu/map3/NetworkDataTypesSummary.aspx 
EURDEPMap3.1.1 - Available Sample Types 
eurdep.jrc.ec.europa.eu 
-- 
Anna Ovaskainen Kiitos sivuista. Katselin että Saksaa taisi olla "paras" 471389 ja toisena Itävalta 
247767. Kolmas oli Ranska 212355 ja sitten oli tämä maamme armahin tosiaan moninkertaisena 
Japaniin nähden. Mistähän tämä kertoo? 
 
Anna Ovaskainen Saksa haluaa eroon ydinvoimasta ja kaksi seuraavaa ovat maantieteellisesti Saksan 
naapureita. Hmm. 
 
Arto Lauri Toki näin Euroopan ydinpaniikki kasvaa. Mitä tuleekaan listan rehellisyyteen? Ei t i e t o a k a 
a n mikä ja missä milloinkin maailmalla säteilee! No ainakin STUK on naamioinut päällemme satavan 
plutoniumpilvensä hälytyksesekseen "Auringon" vaarallisuuksista tänään!). . . 
              -- 
*Jo samana päivänä tämäkin ylläoleva ydinvalhe saa viranomaisten alleviivauksen välittömästi 
29.06.2011 
 
hei 
 
Nyt en saa millään auki sitä aamulla ladattua tiedostoa. Sain sen silloin päivällä, mutta nyt se ohjelma ei 
muka tunne tiedostoa. Täällä on nyt joku joka on pistänyt koneeni aivan sekaisin. 
 
Anja 
          -------- 
 
Maanjäristyksen kestäviäkö? 
 
30.6.2011 Länsi- Suomi:" Japanin hallitus haluaisi viimeinkin käynnistää suljettuja ydinvoimaloitaan. 
Japanin kauppa- ja teollisuusministeri Banri Kaeida on vedonnut paikallisviranomaisiin suljettujen 
ydinvoimaloiden avaamiseksi Etelä- Japanissa Sagan prefektuurissa. Japanin 54kpl ydinreaktoristaan 
on y h ä 35 kpl ollut suljettuna maaliskuun 11 luonnonkatastrofien ja Fukushiman ydinvoimala- 
onnettomuuksiensa jälkeen." 
 
*Suomennettuna" Japanin ns. "maanjäristyksiä kestävistä" reaktoreistaan on 2/3 osa täysin mykkinä ja 
tuhoutuneina kuukausienkin perään. Miten tämä jo nyt pelkkinä menetettyinä sähköinäänkin kymmeniä 
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miljardeja maksanut, todellisuudessa tuhatmiljardiluokkainen megakatastrofi saattoi tapahtua? Japani 
jos minkä piti osata maanjäristyskestävien ydinvoimaloittensa teon. Mutta kaikkea muuta. IAEA:n 
tyhjään perustamansa illuusiot suorastaan räjähtivät silmille. Mikä on se kosmeettinen keino, jolla 
maanjäristyksen ns. "kestoa haettiin "? Aihe on toki TABU, siksi siitä pari sanaa kerronkin 
viranomaistemme suurharmiksi. 
 
Areva väitti tehneensä esim. OL-3 laitokset maanjäristyksiä kestäväksi. Ydinvoimalan alle valettiin 10m 
paksu uiva laatta. Joka toki JO ensimmäisessä koeponnistuksessaan hauskasti k a t k e s i kokonaan 
kahtia. No sen perään ei tähänkään maanjäristysten kestoestoon ole maailmalla nauraen luotettu. TVO 
"heftasi" 2000- luvun kolmen kovan maanjäristyksen iskiessä Olkiluotoon vuoden välein mm. 
sähkökeskuksiinsa 4 kertaiset määrät kiinnityspultteja seinään. Aika pellehommaa kun maanjäristykset 
rikkoo heittämällä niin seinät kuin lattiatkin  Fukushiman kuvioin. No TVO lisäsi muutamia rautapalkkeja 
säiliöittensä ja vastaavien kiinnitykseensä myös. Homman kaikkinaista lapsellisuutta kuvastakoon 
vaikka tämä tuima maanjäristysmääräys: "Kuljetettaessa ja säilöttäessä maanjäristysherkällä 
Olkiluodolla painepulloja, asetyleeni, happi, yms. vetykaasupullojaan on pullot a i n a kiinnitettävä 
ketjuin!" . . )) 
 
Hupaisia nuo STUK:n keinot on. Ei voi kun nauraa miettiessään miten halkeaviin ja kaatuviin 
rakennuskiveksi kelpaamattomiin kiillegneissisiin seiniinsä kiinnitetyt jotkut argonpullot sitten tosi 
tilanteessa kimmoilee. Eli kaikineen huomaamme, etteivät ydinvoimalaitosten 100 000kg käytännössä 
vain heikosti roikkumaan asetellut uraanisauvat kestä vääntymättä pienintäkään täräystä. Saati sitten 
näitä Olkiluotoseutujen Litoraanitektoniikkasaumojaan  harvase vuosi heiluttaneita oikeita 
maanjäristyksiä. 
 
 Kun ydinvoimaloitten maan alle säteilyeroosiotuvat neutronivuot, neutriinot ja röntgensäteilyjen 
isomeeriviritystensä energiat laukovat 9 Richterisiään kilometrisyvyydestään metaanijääklatraatteja kuin 
plasmaleikureina. Ei siinä paljoja näy auttavan STUK/ TEM pellejen ketjuriiputukset. Saati muutama 
lisäpultti seiniinsä. Vaan kuten Japani osoitti kymmeniä ja kymmeniä reaktoreitaan vääntää 
ohjausjarrusauvansa ja muutkin uraanitankonsa sijoiltaan ja vuotaa hetkessä seuloutuen. Menettäen 
kaiken hallittavuutensa sekunneissa kiinailmiöihinsä. 
          -------- 
 
Voimalan seinäpaksuuksista. 
 
Moniko tulee ajatelleeksi m i k s i ydinvoimaloitten seinien kestämisiin on laitosten vanhentuessa alettu 
kiinnittää niin suurta huomiota? Eihän tuollaisen perusseinän tehtävänä olekaan kun pitää säät 
ulkopuolella. Toisaalta j o s joku, esim. paineastian pitää kestää jokin suurempi paine, vahvistetaan 
vaan sen betonoinnin, tai rautamateriaalin rakenteita. Mutta miksi i h m e e s s ä ydinvoimaloitten 
ulkoseinien pitäisikään olla paksuja, jos kerran sisällä olevat koneet ja putkistot on tehty kestämään? 
 
TVO:n OL- 1 ja OL-2 laitoksien seinämien paksuudeksi tehtiin 2,5m! Hurjan rajuiksi, jota ihmeteltiin 
yleisesti. Niin tai ihmeteltiin ainakin aluksi. Kunnes muutamassa vuodessa seinämät alkoivat päästää 
läpi neutronieroosionsa syöminä niin säteilyn kyllästämää vettä, kaasuja kun raakaa ruostenoroaankin. 
Yhtäkkiä alettiin oivaltaa, että seinämällä on seulana vuotavan ydinlaitteiston keskeinen, tosin 
kestämätön säteilysuojaefektikin.  
 
Mutta, mutta. Jos laitokset ovat JO tuolla 2,5m betoniseinämillään laskeskeltu kestävän kaikki 
mahdolliset tilanteet ja ydinvoimaloitten ongelmat. Niin miksi i h m e e s s ä OL- 3 laitoksen seinämässä 
on e n s i n tuo 2,5m sisäsuojakerroksensa. Paksuja rautaturkkeja, kiinteä kuparinen pellitys. 
Neutronivuotoja imemään tarkoitettu tyhjiön täyttämä välikerros. Ja nyt hatusta kiinni. Käyttöönsä 
reikäiseksi vuotaneitten ydinvoimaloitten opastamana on nyt l i s ä t t y peräti 5m paksu ulkokerros! 
Minusta on vallan käsittämätöntä, että maailman kaikkien ydinvoimaloitten seinämän paksuudet on 
IAEA toimin ja laboraatioin t o d e t t u koeajoissaan peräti heppoisiksi! Koska seinämän epätoivoinen 
paksuntaminen on pakotettu tällaisiin mystisen isoihin mittamuutoksiin.  
 
Olisi nyt erittäin arvokasta kuulla m i k ä nimenomainen säteilyjen karkaamisten ja 
ydinvoimalaongelmien jälki on todennut seinämät noin käsittämättömän alimitoitetuiksi maailman 
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ydinvoimaloissa? Koska ongelman tajuamattomuus on ollut aiempaan nähden noin mieletöntä. Niin 
miten ylipäätään näitten vain kolmanneksen minimistä kestävien satojen reaktorien annetaan 
ylipäätään enää käydä. Hei riittääkö tämäkään 7,5m. Koska olen kuullut, että ihan o i k e a s t i 
suojatuissa reaktoreissa seinämät on maailmalla j o p a 12- 15m tasoillaan! 
                ----- 
 
Petroskoin lentokonetuho 2011.06 
 
Venäjän ydin tiedemiesten voimin suunniteltu, on suunniteltu, rakennettu ja otettu käyttöön. Iranin 
ensimmäisen ydinreaktorin klo Bushehr tänä vuonna kuoli tiistai-iltana, 20. kesäkuuta, kun Rusaero 
lento Moskovasta Petroskoihin Luoteis-Venäjällä tuhoutui .... He olivat mukana 44 matkustajissa, jotka 
saivat surmansa. Heidän menetys on kova isku Venäjän ydinreaktoriensa teollisuudelle sekä 
ydinohjelmilleen kokonaisuudessaan, koska kolme, Sergei Ryzhov, Gennadi Banuyk ja Nikolai Trunov 
erikoistuivat käynnistämään laitoksia yhdessä ja synkronoivat eri järjestelmiä keskenään 
ydinvoimaloissa. 
                ----------- 
 
US- blogi 6.7.2011 22:58 Jukka Pelkonen  
 
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2011070614017486_ul.shtml 
 
 Tyynellämerellä on sattunut hyvin voimakas maanjäristys. Uuden-Seelannin koillispuolella sattuneen 
järistyksen voimakkuudeksi on mitattu 7,8 magnitudia. Järistyksen vuoksi on annettu tsunamivaroitus 
Uuteen-Seelantiin ja Tongaan. Järistys sattui lähellä Uudelle-Seelannille kuuluvia Kermadecsaaria. 
Vielä ei tiedetä, onko järistys aiheuttanut hyökyaallon. Tutkijoiden mukaan mahdollinen tsunami 
saavuttaisi Uuden-Seelannin Pohjoissaaren rannikon puolilta öin Suomen aikaa. 
           ------- 
 
09.07.2011 US-blogi 
 
Fukushiman saldo oli säteilyyn h e t i kuolleita 8 649kpl. 
 
Tässä kuulimme, että seuraavina päivinä kuoli lisää: 
9.7.2011 19:27 Henry Bjorklid. Toinen asia on, että Venäjän tiedeakatemia on täysin eri mieltä siitä, 
etteikö (Tshernosta johtuvia) ennenaikaisia kuolemia tullut tähän menessä jo 210.000. 
Ydinenergiajärjestöt eivät kuitenkaan "löydä" tällaisia lukuja, se on totta. ;=) Henry 
 
* Tshernobilin lasketaan Jo sairastuttaneen 4,5miljoonaa ihmistä. Fukushiman säteilypäästötonnistot 
onkin Jo esim. 20- kertaistaneet myös Suomen/ EU:n ruoan säteilyturvarajat. Koska Fukushiman 
säteilypäästön kerroin on uskomattomat 50-100* Tshernosta päässyt säteilytonnistojen 800kg. 
 
4,5milj* 50= 225 miljoonaa. No kuolevat ei toki jää tähän. Koska Pu- 239 paastöjen puoliintumisajat on  
24 000vuotta. Taloudelliset suorat ydinvoiman tappiot lasketaan 300 miljardin arvoksi pelkästään 
Japanin 3 reaktorinsa  osalta jo nyt. Arevan MOX on lisäksi tuhonnut kymmenittäin ydinvoimaloita pitkin 
maailmaa sammumattomina. Kuten tiedämme pelkästään Japanissa on y h ä  35kpl reaktoria 
tuhoutuneena! On itsestään selvää, että k o k o  ihmiskunta taistelee jo näillä tiedoillaan jatkossa 
olemassaolostaan. Steriloiko nyt pöytiimme kuskattava säteilyn kyllästämä moska koko ihmiskunnan 
lisääntymiskyvytkin! Tyynimeri maailman kalaruokakeskukset on säteilyn kyllästämä vuosituhannet. 
Emme ole siis vielä nähneet m i t ä ä n siitä, miten rumaksi homma ydinkatastrofissa vielä menee!. . . 
                      ----- 
 
11.07.2011 päivitys. 
 
Fukushiman 6 ydinvoimalan ja ainakin parin muun ydinvoimalan. Eli yhteensä 8kpl nyt tuhoutuneeksi 
myönnetyn ydinvoimalan kunnostusajat ovat venuneet aiemmin valehdellusta vuodesta jo. . .Niin 
uskomattoman suureen 20 vuotta kestäviin megahyper kalliiisiin ja vaarallisiin ydinsiivoustalkoisiin. 
Kuuden reaktorin vuoden puhdistuksen kerrottiin maksavan j o  aiemmin Japanin tiedotuksissa 
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300miljardia. Nyt miestyövuosien räjähtäessä käsiin. Summa ninikään räjähtää käsiin. Joka 
tapauksessa suoraan 300* 20=  6 000miljardia näin laskien! Mikään talous ei tällaisia  
tuhansiamiljardeitaan tulekkaan kestämään ydinvoimansa hintoina. Ai niin katso kustannusperustaa 
tästä videosta: 
http://www.youtube.com/watch?v=Tt6PpMV8wj8 
             ------ 
 
Meduusat hyökkäsivät neljälle ydinreaktorille Japanissa, Israelissa, Skotlantissa (kuvia) 
IB Times Henkilökunta Reporter | 10 heinäkuu 2011 01:55 EDT 
 
Neljä ydinreaktoria Japanissa, Israelissa ja Skotlanti joutuivat alasajettaviksi johtuen 
merijäähdytyskatkoksistaan valtavista laumoista meduusoja, jotka ruuhkauttavat laitoksien 
jäähdytysjärjestelmiä. Aiemmin tällä viikolla, Orot Rabinin ydinvoimala Hadera:ssa, Israeli:ssa joutui 
alasajettavaksi kun parvi meduusoja esti laitoksen vesihuollon jota käytetään jäähdytysnesteenä. 
Meduusatuhot alkoi viikkoa ennen Shimanen reaktorissa, Japanissa. Ja viikon kuluttua tästä kahden 
reaktorin Torness voimalaitoksen toiminut EDF, Skotlannissa oli niinikää alasajettava koska merivesi 
jota käytetään jäähdytysnesteenä oli hukkua meduusoihin. 
 
Reaktorit suljettiin pakkotilanteessa, koska "suuria määriä meduusoja likaannutti jäähdytysvedet", EDF 
tiedottaja sanoi. Aikaisemmin Japanissa maanjäristys suuruusluokkaa 9 Richterin asteikolla ja tsunamit. 
Pakotti sulkemisiin Fukushima Daiichi ydinvoimaloissa. Reaktorien lisäsulamiset lisäsivät pelkoja. 
Mutta, nyt meduusojen hyökkäyksetkin pakottaa ydinvoimaloita laumoittain alasajoihinsa 
kiinailmiöpelkoineen. Koska merijäähdytystä e i  voida edes kaksoisvarmistaa käsiin sulavissa 
ydinvoimaloissa!. 
 
Tällainen massiivinen hyökkäykseen pystyvät meduusojen lajit ovat herättäneet spekulaatioita ja tutkijat 
yrittävät selvittää syitä tällaisiin nähtyihin ??epätavallisiin kasvaviin suuntauksiin. "Useat [voimalaitosten 
tapahtumista] tapahtuivat äskettäin, osoittamaan globaalin uuden mallin. Ehkei enää pelkkää 
sattumaa," LiveScience lainattu Monty Graham, meduusat biologi ja vanhempi merien tutkija Dauphin 
Island Sea Lab pois Gulf Coast Alabama:sta todetaan. 
 
Graham kertoi LiveScience että on ollut j o  kymmeniä tapauksia meduusoista jotka aiheuttaa osittainen 
tai täydellinen seisokit rannikkoalueiden YDINvoimalaitoksiin viime vuosikymmeninä sekä seisokkien ja 
suolanpoistolaitosten osilleen. Viimeaikaiset tutkimukset ovat havainneet, että meduusojen kukinta 
tapahtuu pääosin kesällä ja keväällä. Tämä saattaa osittain selittää miksi kolmen viime voimalaitoksen 
tapahtumista tapahtui lähes jo peräkkäin. Olosuhteet ovat muuttuneet, esiin nostettuna 
ilmastonmuutokset, ydinvaavikoitumiset, tritiumpäästöjen kalasterilisaatiot ydinvoimaloista. Voivat myös 
osaltaan luoda enemmän meduusoja kukkimaan kuin siellä normaalisti olisi. Tarkista hämmästyttäviä 
grafiikka meduusoja Tartuntojen alla: 
 
*Artikkeöi jättää lisäksi tieten oleellisen kertomatta. Ydinvoimaloitten ympäriltä. Esim TVO on mitannut 
jättimäisiä perääti 360- kertaistuneita sterilisoivia säteilytritiumpäästöjensä kasvuja. Meren pohjissa 
suojattomana olevat kalojen mätimunat tuhoutuvat. Mutta pinnassa olevat jakaantuvat meduusat 
selviytyvät kaloja paremmin. Ongelman aiheuttaakin juuri ydinvoima i t s e! Lisäksi tritiumista 
kyllästyneet meduusakannat ovat paljon vaarallisempia kuin osataan pelätä! Nimittäin jo p e l k k ä 
meduusojen sisältämän veden hengittäminen tuhoaa mm. Japanissa kalastajien terveyden. Kalastajien 
keuhkot tuhoutuvat näiden meduusuojen käsittelyn tuottamiin myrkyllisiin polttiaissolukaasuihin. Eli asia 
on p a l j o n vakavampi, kun tekstissä edes uskalletaan kertoakkaan. Niin ja syyllinen nimenomaan 
YDINvoimateolisuuden omat lauhteet. Kiinailmiöön osaa luonto ajattaa tehokkaasti vain yhden 
jäähdytyskanavansa varassa elävät ydinvoimalaitokset kautta maailman monin oivin kenoin. Pisteet 
taas kerran Luontoäidille ydinvoimalatuhojistaan. 
http://www.facebook.com/l/UAQCKNALdAQAmvM5NYXLQLubSDaSJxhGVmTQJ6uvxDl3vFA/www.ibti
mes.com/articles/177280/20110710/jellyfish-invade-four-nuclear-reactors-japan-israel-scotland-2011-
power-plant-shut-down-unusual-grow.htm 
                   ------ 
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*Täsmätään. Japanissa räjähti atomeiksi 7 ydinvoimalaa kolmisen vuotta sitten. Yleisömellakka pakotti 
sulkemaan tektoniseen saumaansa vajonneen kahdeksannenkin ydinvoimnalan. Yhteensä tuhoutui 
8kpl 2007. Asia On TABU, mutta totta klassisen toki. No nyt tuli sitten päälle 6kpl  Fukushimasta JO 
purettavaksi pakotettua. Siis räjähtäneitä,  kivijalkaan asti! Samoin Tokiosta satakunta kilometria 
länteen oleva hyötöreaktori pannaan atomeiksi ja pari muuta mitä ne oli "Miakian, Monjun" rauniosavua 
yms..  Japanissa oli tsunamin jäljiltä 4kk päästä 37 reaktoria raunioina. Niistä on nyt k a k s i 
(15.07.2011) saatu vaivoin palautettua joinkuin valtakunnan verkkoon. Kaikesta noista yli jääneitten 
25kpl kohtalosta ei edes uskalleta puhua. Koska IAEA ja USA kieltää tiedottamisen uhaten avoimella 
sodalla. Näillä mennään. 
              -- 
*Sopivasti aiheeseen kuuluva T&T,UutisetSoili Semkina, 14.7.2011, 14:42 Japanin pääministeri haluaa 
eroon ydinvoimasta 
 
Japanin pääministeri Naoto Kan sanoi keskiviikkona, että Japanin pitäisi kehittyä riippumattomaksi 
ydinvoimasta ja lopulta luopua ydinvoimasta kokonaan. Asiasta kirjoittaa brittilehti Guardian.  
 
*Kuten hauskasti näemme Japani h y v i n k i n todennäköisesti purkaa kaikkiki 54kpl reaktoriaan tämän 
ydinmegakatastrofinsa takia! Eli esiin ottamani 35kpl näyttäisi olevan h y v i n k i n alimitoitettu!) 
 
‖Ottaen huomioon jättimäiset riskit, jotka liittyvät ydinvoiman tuotantoon, olen tajunnut, että ydinvoimaa 
ei voi kontrolloida pelkillä perinteisillä turvajärjestelyillä‖, Kan sanoi lehdistötilaisuudessa.  
 
Epäsuosiossa oleva pääministeri on ollut tarkasti kuulolla, kun japanilaiset ovat ilmaisseet huolensa 
ydinvoimasta. Tosin on epäselvää, ryhtyykö hän muuttamaan maan energiapolitiikkaa, sillä hän on 
luvannut jättää pääministerin tehtävänsä, vaikka ei ole ilmoittanut ajankohtaa. Ennen Fukushiman 
onnettomuutta noin 30 prosenttia maan sähköstä tuotettiin ydinvoimalla. Kesäkuussa ydinvoiman osuus 
oli 18 prosenttia.  
               ------- 
 
16.07.2011 Päivitys 
 
Eilen vielä onnenunissaan lahoavat ydinlobbaripoliisit kuumottelivat ties missä US-blogeissaan siitä 
miten kehtasinkaan, hui helkkari kertoa Japanin menettäneen JO kivijalkaan kymmenkunta reaktoria. 
Olivat kuulema jaappanin pojat vaan "tuulettamassa ja pinkillä maalailemassa" reaktoreitaan ja ainakin 
54kpl pannaan j o  huomenna starttiin, puhistiin kun pintelistä vaan! Ei ehtinyt vihavaahtonsa edes 
laskea, kun illemmalla uutistarjonta räväytti miten ydinvoimakannatuksestaan veistä kansaltaan saanut 
Japanin pääministeri erotetaan! No ei se toki tähän. Seuraavaksi kerrottiin, kuten olinkin  jutussani 
varovasti raottanut. Että Japani rotevasti seuraa suoraselkäisten Saksan, sveitsin, Tanskan, itävallan, 
ylpeän italian jne. ydinluopujien sankkenevaan parveen.  
 
Japani aikoo Venäjän vetämään laajaan, EKO, kaasuenergiasuuntaukseen mukaan. Pannen iloisesti 
kynsitulille 54 reaktoriaan. No poru kuuluu IAEA:n leiriltä kautta maailman mantereitten. N y t  on 
synkkää ollla ydinharhainen! Aamun YLE radio: "Japanissa ydinvoimayhtiö Kansai Elecric sulkee 
tänään reaktorin Ohin ydinvoimalassa. Johtuen teknisestä viasta, paineen laskusta boorivettä 
sisältävästä säiliöstä. Reaktorin poisto pahentaa entisestään maata Fukushiman jälkeen jatkunutta 
energiapulaa. Menettäessään j ä l l e e n  yhden lisäreaktorin. Nyt YLE vielä vahvisti, että Japanin 
ihmishistorian suurimman ydinkatastrofin jäljiltä savuraunioina on 36 reaktoria ja v a i n 18kpl ontuen 
verkossa!" 
 
 Kansa hioo hamppunarujaan, sapeleitaan saattaakseen ydintappajiaan lankulle haitten ruuaksi. 
Kuvitelkaa mikä megatappio ydinalalle iloisesti! 2/ 3 osaa idän ihmeen 54kpl maailman ylvämmästä 
reaktorista menetettyinä tuhansien miljardien luokaan räytyvässä ydinharhassa. Maan, ja pian koko 
maailman ydintalouskatastrofin maksut ajamassa aikaamme ennennäkemättömään YDIN- lamaan. 
YDIN on laskemassa alleen ja kansa riemuitsee orjuuttajansa tilanteen pahenemisesta hetki hetkeltä 
enemmän. . 
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748. Posiva 
 
Päivä sutenöörien elämästä I. 
 
Harvoin käsittelen julkisuudessa tällaista aihetta. No joo kyse on tosiaan toiminnasta, jonka ihmisistä 
tuskin 5 prosenttia enemmän hyväksyy edes moraaliselta kannaltaan. Toiminta toki pelkästään tässä 
yhdessä yhtymässä pyörittää 3 miljardin budjettia, joten mitään nappikauppaa ei ole tarjolla. Mutta 
kuten kaikki harmaan, tai suorastaan mustan talouden kuvaan kuuluu toiminta on suurelta yleisöltä 
tyystin salattua. No kenellekään ei ole yllätys, ettei kyseinen taho ole k o s k a a n tuottanut 
yhteiskunnallemme mitään tuottoa. Ei se toki ole vuosikymmentensä aikana maksanut latin latia 
verojakaan, ei sen puoleen. Mutta tästä jutussani tulette yllättymään hirmuisesti. Yritys ei ole käsitellyt, 
omistanut tai ylipäätään tiedä yhtään mitään esim. uraanista! Tämä lienee veret seisauttava tönkkö 
lukijoilleni? .  
 
Vaan satapäisen väkensä keskellä ei paria "porttivahtia ja sihteeriään" lukuun ottamatta ole kukaan itse 
tehnyt mitään tuottavaa aitoa työtä. Yhtiön keskeinen toimintatarkoitus on saamistaan 
miljardirahoistaan käyttää miltei kaikki liikenevät tuotokset oman johtonsa maksamakkaroita 
kasvattelemaan. Niin ja on tällä eräs toinenkin keskeinen tehtävä. Myydä ihmisten terveyden 
kustannuksella toimintatapaansa asiakkailleen. Joiden niin ikään terveydet pyritään tuhoamaan. 
Kuulitte oikein, ideana on pyöritellä vuosikymmenestä toiseen peukaloita, tekemättä satapäisin 
joukkionsa yhtään m i t ä ä n tuottavaa, saati hyödyllistä kansalleen! Pää tavoitteena on tieten saada 
rahaa myymällä ihmisten terveyttä toisille ihmisille tuhoista ja tappioista psykopaattisesti pätkääkään 
piittaamatta. Julkisuuskuva on jo valmiiksi niin rykien menetettyä, ettei senkään takia kannata 
vaivautua. Mutta hei, on tällä toiminnalla toki maastollista monumenttiaan, on toki. Katsotaan mitä 
löydämme:  
 
http://kuvaton.com/k/Yh8D.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8D.jpg[/img] 
Luontotuhoja, satojen hehtaarien kaikkialle ryvetetyt avohakkuuraiskiot viittaisivat jonkinlaiseen 
sotatuhokoneistoihin ja silmittömän käytön myrkytys tuhotapoihin?  
http://kuvaton.com/k/Yh8t.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8t.jpg[/img] 
Kraatterien ja tektoniikkojen erosoimat rakennuskiveksi kelpaamattomat kiillegneissikalliot on kuin 
ammuttu elämästä tyhjiksi. Lieneekö toimen takana sitten tappaa kaikki elämään liittyvät? 
http://kuvaton.com/k/Yh8U.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8U.jpg[/img] 
Ainakin tälle kalliolle on merkeistä päätellen tulossa maaperän tektonisen vakauksen mittauspiste, tai 
sinne päin. 
Sama täystuhon linja jatkuu. Teurastettuun metsäraunioon on survottu muutamia putkia, tikkuja ja 
punaisia varoitusopasteita. 
http://kuvaton.com/k/Yh8z.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8z.jpg[/img] 
 
Nyt aletaan päästä itse asiaan. Eli miehen korkuisia oudosti hyriseviä sähköllä käyviä 
metaaniklatraattien tulppauslaitteistoja. Satojen metrien mittaisien reikien pelätään syystä tuottavan 
metaanikaasulatraattiräjähdyksiä. Siksi jokaiseen reikään on asennettuna tällainen. Massiivinen 
maaäidin haavasta kaikkialta tursuava räjähtävä metaani ei ole mitään leikin asia. Kun se epeli uhkaa 
räjähtää suljettuun porausreikäänsä ilman vesilukkojaan ja typetyskaasusuojiaan ja manttelitulppiaan: 
http://kuvaton.com/k/Yh89.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh89.jpg[/img] 
Tällaisia on Olkiluodon saari turpeanaan. Numerot kulkevat näissä 53 alaspäin. 
http://kuvaton.com/k/Yh8V.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8V.jpg[/img] 
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Aidoissa salauslaitteistoissa EI olla sitten säästelty! Siksi maamme ainoan paikalle uskaltautuneen 
reportterimmekin oli oltava erityisen varovainen, ettei jäisi ilkimyksille kiinni. 
http://kuvaton.com/k/Yh8d.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8d.jpg[/img] 
                 ---- 
 
Osastolaattaa II 
 
Tässä laitteistossa halusin tuoda esiin lyhytaaltolähettimen katolla. Systeemi on tektoonisesti just in 
timeä. 
http://kuvaton.com/k/Yh8w.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8w.jpg[/img] 
Ollaan luvussa 45A. Huomatkaa erityisesti miten k a i k k i poraukset on tehty metaaniräjähdysten 
vaarojen paljastuttua karusti 45 asteen kulmaan. Jolloin satojen metrien syvyydestä silmille räjähtävä 
metaanikaasuklatraatin ampuma plasma tykittää s u o r a n  ylöspäin. 
http://kuvaton.com/k/Yh84.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh84.jpg[/img] 
Todella hämärä korkea maakeko, jonka keskelle tämä 2m kantiltaan oleva vanerihauta- arkku oli 
kerrostettu. Vierellään myös maasta metaanit puhaltava iso muoviputki. Kuten taustalta näemme 
reaaliaikainen aktiivinen sähköliityntälöaitteisto. Kontrolloimassa alati uhkaavia metaanikaasujen 
räjähdysvaaroja. 
http://kuvaton.com/k/Yh8Z.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8Z.jpg[/img] 
 
Ja sitten Olkiluodon rantaan. Kuvassa näkyy maailman ensi-illassa ja taatusti livenä. Olkiluodon 
mereen purkamaa metaanikaasuklatraattia. Koskaan ei tätä ilmiötä ole ennen uskallettu tuottaa 
julkiseen kuvauksen. 
http://kuvaton.com/k/Yh8F.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8F.jpg[/img] 
Reikien ympärillä yhtiön toimenkuva kiertää. Tässä numerona 49. 
http://kuvaton.com/k/Yh8P.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8P.jpg[/img] 
Sadetta saadaan ja aurinkoa otetaan. Nyt filmimme seuraa mystery- yhtiön sadeseurantaa, koska 
ydinaavikoituminen kiihottaa yrityksen väkivahvoja. Erityisesti ydinaavikoitumisessa kiinnostavat milloin 
mistäkin metsien osista tuhannet hehtaarit raiskataan pois ihmisten silmistä todistamasta ydinalan 
totaalituhon temmellysnäkymiä. 
http://kuvaton.com/k/Yh8r.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8r.jpg[/img] 
Koska laitteisiin koskemista ja lähestymistä varta vasten ja vartioin kiellettiin. Niin ilman muuta sisäpiirin 
kurkistus sisuspussiin myös!) 
http://kuvaton.com/k/Yh8q.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8q.jpg[/img] 
 
Koko setin olette saaneet seurata miten yhtiön koereiät on 45 asteen kulmassa. Nyt löytyi historiallisen 
ruostunut PP1 . Ja kuten huomaatte seisoo pystyssä kuin tikku! Vielä tätä poratessaan eivät siis 
hömelöt tajunneet, että metaanikaasuklatraattien päällä suoraan poraaminen on silkkaa kuolonkalmolla 
ratsastamista. Kuten taannoisessa USA:n Meksikmonlahden englantilaisten menettäessä 
metaaniräjähdyksiin koko porauslaitteistonsa ja uskottavuutensa. Siis porareijät tässä pystyssä! 
http://kuvaton.com/k/Yh8b.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8b.jpg[/img] 
Ihka toiveheksenne samoilin kuvakulmaani myös toisen ja vanhan. Kenties juuri tästä seuraava reikä 
räjäytti koeporarit taivaan tuville metaanin ilmaistessa räjähdellen olemassaolonsa 
hypervaarallisuuksistaan. 
http://kuvaton.com/k/Yh8E.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8E.jpg[/img] 
            ------- 
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Osa III 
 
Onkalon tunnelien syvyys on 420m. Onkalossa olevien sähköpuhaltimien määrä on 6kpl, ja jokaisen 
teho luokkaa 250kW. Onkalosta kohoaa 3,5m halkaisijaöiset syöksyvirtausten tuuletusputket maan 
pintaan. 100m syvyydestä. 200m, myös 300m syvyydestä. Lisäksi 420m pohjasta nousee 20m maan 
päälle (457m), halkaisijaltaan 6m mammuttituuletusputki. Onkalossa on 9kpl suurtehoisempaa 
taajuusmuuttajayksikköä. Käyttämässä koneikkoja. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa Onkalon 
sähkön ottotehoksi ilmoitetaan n. 1 600kW. Näistä ohjataan 6kpl 40m3/s puhallinyksikköjä. Kyseessä 
maailman suurin, pelätyin ja vaarallisin beetasoihtu. Jolla Posiva aikoo kerralla säteilysteriloida ja 
ennen kaikkea hävittää koko Suomen länsirannikon väestöt. Siitä herrat rahansa saavat. Valmis 
megatappaja maailman ensi- illassa: 
http://kuvaton.com/k/Yh86.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh86.jpg[/img] 
 
Tuossa välissä keskellä alhaalla alkuperäiseen 60cm poistoilmaputkistoon kuulunutta rekvisiittaa. Nyt 
kun laitos alkaa valmistua ja alkulouhinnan pölyporauskoneet seisoo. Tehot nostettiin pelkästään 
neutronien poisraatelemiseksi n. 15kW puhallintehoistaan tuonne 1 500kW megataifuuneiksi. Jottei 
vain 15min luolassa räjähtämättömänä ulos tykitettävät nopeat neutronit tappaisi kaikkia luolassa olevia 
myrkyttäen ilman rautanaulaionisaatioon. 
http://kuvaton.com/k/Yh8e.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8e.jpg[/img] 
Valtavat puhallinputkistot menevät tästä satojen metrien syvyyksiin. Ainoana tehtävänään siirtävät 
Onkalon ydinjätteitten säteilyn ilmaionisaatiokertymät ylös. Jotta niillä voitaisiin ampua ihmisiä 
neutronikohtaisella jopa 1 000 000eV beettasäteilyn hajoamisenergioillaan. 
http://kuvaton.com/k/Yh8c.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8c.jpg[/img] 
Vasemmalta kolme suunnattoman isoa ritiläreikää tuottaa nopeitten neutronien shokkitappopilven 
laitoksen pohjoisseinältä suoraan kohti Eurajoen kirkonkylää. Kun t ä m ä tappaja starttaa, kuolevat 
linnutkin puista niin lähellä kun Tampereella asti. Takaa Posivan Sundellit, Seppälät ja monet muut 
Friiberit. Maan äidit ja Maaäiti itkeköön. .  
http://kuvaton.com/k/Yh8K.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8K.jpg[/img] 
 
Kaikki Helsingin Posivallakaan sentään ei tapa. Näytöllä oleva kallioperän tektonista liikehtimistä ja 
rullausliikuntoja satelliitein mittaavan laitteiston kalibraatiomajakkaa. Sen sentään pitäisi pysyä pääosin 
maisemissa lähivuosien ajan. Oikealla oleva laatikko kertoo pöntön sisältävän mm. kaasujen 
virtaamisia, ilmeisesti juuri säteilyjen ja metaanien toimintoihin liittyvää kalustoa. Koska pönttö mm. oli 
ylhäältä hengittävä. 
http://kuvaton.com/k/Yh87.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh87.jpg[/img] 
Jätin tämän viimeisimmiksi. Metaanikaasuklatraattien alinomainen palavien kaasujen käsittely 
porausreisissä on todella vaarallista hasardia. Jo aiemmin ounastelin löytäväni varsinaisen jättipotin. Eli 
tässä sekin tulee todistettua. Nämä mystiset porausreikiä vahtimaan asetetut sähköistetyt miehen 
korkuiset vihertävät laitteistot todellakin vaativat massiiviset suojakaasuvarastonsa jokaiseen. 
Massiivisia miehen korkuisia mustia N 2 typpisuojakaasupulokontteja oli tässä patteristossa luokkaa 
12kpl. Joten v o l y m i s s a ja tarpeissa löytyy! 
http://kuvaton.com/k/Yh8N.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh8N.jpg[/img] 
 
Tarkeannos, joka kiistatta todistaa N 2 löydökseni jälleen kerran aidoksi. Typpikaasutäytetty satojen 
metrien vastapaineistettu porausreikä kertoo kyllä Posivan tarkkaan salanneen kallioperän räjähtävän 
tektoniikkansa tuottaneet metaanikaasuklatraattivarannot. Niitä siis t o d i s t e t u s t i  on kautta 
maamme kamaran. Erityisesti Olkiluodon Litoraanisessa maailman syvimmässä 1000m syvässä 2 
100km pitkässä hautavajoamassa. Skotlanti, Ruotsin suuret järvet, Olkiluoto, Viiala, Laatokan 
pohjoisosassa. Siellä se odottelee suurräjähdyksiään 600m alaspäin kilometriluokissaan valmiina 
murskaamaan maailman ydinvoimalat kuin pahaiset torakat. Luontoäidin vastauksena raivoisaan 
ydinkysymykseen. Hurjaa kamaa ja datattua kaikki tyyni! 
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http://kuvaton.com/k/Yh85.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh85.jpg[/img] 
Kuin pisteeksi iin päälle. Porausreikien valtavasta vesilukkojen vedentarpeesta myös. Löysin tämän 
oranssisen kuorma- autolavallisen vesilukkoihin ja vastakaasupaineistuksiin käytetyn vesitarpeen 
määristä kertomaan.  
http://kuvaton.com/k/YhTa.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhTa.jpg[/img] 
                        ------- 
 
Olkiluodon the BIG BANG I. 
 
Tultuani SWE graniittisten luolastojen 2011 kokouksesta. Olen suoraan sanoen ollut "liekeissä". 
Tiedollisesti pääsemässä niin lähelle maamme tarkimmin salattuja totuuksia, että sydäntä kylmää. Siis 
ihan oikeasti nyt löytyy sellaista dokumentaatiota, ettei uskoisi ja okaoksat ta bort. Mistä on kyse, arvon 
lukijani? Totuuksien ja mitä karmeimpien tapahtumien viranomaispeittelyistä. Aletaanpa 
todistustaakasta. 
 
Paikka Olkiluodon keinojärvestä, Eteläpuolta pääsähkölinjoja pitkin 160m suoraan linjojen suuntaisesti 
itäänpäin hämärä kumpu: 
http://kuvaton.com/k/Yhpd.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yhpd.jpg[/img] 
Kalmonkuolemaa ilmassa. Lukuisista Olkiluodon reiäistä tuttu, miehenkorkuinen porareikävahti, sähköt, 
N 2. 
http://kuvaton.com/k/YhpZ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhpZ.jpg[/img] 
Systeemi on aktiivisesti päällä ja erityistarkkailtuna koska GBS Garmin laitteistotkin löytyy 
sateliittiantenein. 
http://kuvaton.com/k/YhpL.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhpL.jpg[/img] 
Tunnelma asteen verran jo tiivistyy löytäessäni Rääkkylän muovi Oy logot ja valmistusvuodeksi 2003. 
http://kuvaton.com/k/YhpF.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhpF.jpg[/img] 
 
Tuosta kalmantuoksuiselta Posivan "hautakummusta" pilkottaa ruohoistaan 10cm paksu muoviputki. 
Kaasua tuulettamassa. . Jotakin todella tähdellistä allaan? 
http://kuvaton.com/k/YhpP.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhpP.jpg[/img] 
2 Metriä kanttiaan noin puoli metriä korkea. . ja hei tosiaan lukittu arkku. Kuminen katonharja kertoo 
kannen aukeavan "koneikkoonsa". 
http://kuvaton.com/k/Yhpr.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yhpr.jpg[/img] 
 
Tämä näyttää taasen  maahan menevät 2kpl erikoisputkitukset, sähköt, N 2 typen aktiivikäytön. . Ja 
tosiaan m i k s e i  sarjanumeroa olekaan ovessa? Miksei laitteistoa "virallisesti" Posivalle ole edes o l e 
m a s s a ! .? 
http://kuvaton.com/k/Yhpq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yhpq.jpg[/img] 
Kumpujen yöllä on miehinen koko yli 2m korkeutta ja halkaisija 20m luokkaa. Ei t a a t u s t i  
kosmeettinen. . . 
http://kuvaton.com/k/Yhpb.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yhpb.jpg[/img] 
50 m pohjoisempana löytyy naapuri. Testireikä 9 näkyy ovipielessä, kertoo "uhrikummun" olleen 
varhaista tuotantoa. 
http://kuvaton.com/k/YhpE.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhpE.jpg[/img] 
 
Uhriensa kummun j o p a sähkökeskuksen koodit on poistettu verisin kourin. 
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http://kuvaton.com/k/Yhpe.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yhpe.jpg[/img] 
Koostetaan vielä. Eli e n s i n Posiva porasi pystyreikiä näin: 
http://kuvaton.com/k/Yhp7.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yhp7.jpg[/img] 
                      -- 
Big Bang II 
 
Sitten tapahtui keinojärven tieltä itäkaakkoon n. 150m päässä massiivinen metaanikaasuklatraattiin 
poraamisonnettomuus. Kalliosyvyydet joiden l u u l o t e l t i i n olevan mitä stabiileinta ja kestävää. 
Räjäyttivät parin porarin silmille metaanikaasuklatraatin plasma- ammuksensa. Useita porareita vietiin 
hädässä sairaalaan. Häkeltynyt hyvä ystävä, nyt jo ennen eläkeikäänsä ydinvoimin manan majoille 
saateltu tuttuni kertoi näin:" Kuulin tästä hämmästyttävästä onnettomuudesta. Lupasin YLE:n 
toimittajille kertoa eläköidyttyäni mitä tarkkaan ottaen räjähdyspaikalla näin ja kaikkineen koin. Valtava 
kymmenmetriluokkainen savuava kallion kraatteri osui silmiini metsässä. Posivan porauskalusto kuin 
jyrän runtelemana montun pohjassa savuten vienosti. 
 
 Ambulanssien poistuttua minua ja kaikkia paikalla olleita vannotettiin olemaan visusti kertomasta mitä 
näimme! Yhtä kaikki satojen metrien syvyydestä oli porauskalustoon maan a l t a  iskenyt aivan 
kosmisen raju pommiräjähdys. Vain vieno metaaninen katku enää korisi porausreikäraunioista kupliaan. 
Jahkailevalla Posivan johtajilla tulenpalava kiire peitellä kaikki todisteet. Mutta koska metaanikaasua tuli 
yhä jatkuvasti Olkiluodon epävakaasta sirpaloituneesta kiillegneissisestä montusta eivät kyenneet 
tulppaamaan rauniota. Vaan sinne sijoitettiin metaanihallintalaitteistoja. Kaikki jatkoporaukset päätettiin 
turvasyistä tehdä 45 asteen kulmaan". 
http://kuvaton.com/k/YhpR.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhpR.jpg[/img] 
 
Posiva panikoitui. Joutui jatkossa viranomaismääräyksistä aktiivisesti "suojaamaan" porausreikänsä, 
sekä N2 typpikaasun laitteistokäytöin: 
http://kuvaton.com/k/YhpN.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhpN.jpg[/img] 
Aktiivisin porausputkiensa moniventtiilikoneistoin. Kuutiometrien vesilukoin oli varmistettava karkailun 
estot. Erittäin massiivisilla vastapainevesilukoilla. Jottei epävakaata epävakaammaksi osoittautunut 
Olkiluodon tektonisesti aggressiivista ja kaikkialla yli 600m syvyydessä olevaan satojen tuhansien 
vuosien vanhaan metaanijään kaasuklatraattiräjähdyksiin tuhoutuisi koko ydinalan maalailemat turvan 
harhat ja illuusiot seudun "ns. vakauksista." 
http://kuvaton.com/k/Yhp5.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yhp5.jpg[/img] 
Meitä innostaisi ihan fyysisesti vielä nähdä. Minne mittaukseni asemoisi tämän maamme tarkimmin 
salatun tektonisen pommin tapahtumahorisontit: 
http://kuvaton.com/k/YhWY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhWY.jpg[/img] 
. . Hei aikuisen oikeesti n y t  on turta olo. . .  
PS. Ainakin nettiliikenteeni jumittui miltei v ä l i t t ö m ä s t i saatuani tämän viimeisimmän juttuni 
muutamiin foorumeihin ja osoitteistoihin. Taisi sisäministeriö ottaa hepuliretkueet  h e t i! 
               ------- 
 
Korruptioasteesta 
 
- Niin. Kuvitelkaa tilannetta. Metsässä hemmetinmoinen 10m halkisijainen räjähdysreikä. Paikalla 
ainakin pari ambulanssia, terveydenhoitajia, lääkäreitä kokoamassa uhreja pois useampia. Hermoilevat 
poliisit ja johtonsa mittailemassa srapnelleita ja tapahtumanaikoja. Posivaa, STUK, GTK, kunnan 
päättäjiäkin paikalla. Pari reportteria, palokuntalaisia varmistamassa ettei alati purkava metaanireikä 
syty taas. Liittopomo ja tietysti porausfirman johtajaa. Silminnäkijöitä ympäri maakunnan luokkaa 
parikymmentä, kun paikalle tulleet siviilit lasketaan mukaan. 
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– Mitä saadaan aikaiseksi? Poliisi noukkii tarkoin j o k a i s e n paikalle tulleen nimet, osoitteet ja 
henkilötiedot. Ainoana tarkoituksenaan varmistaa avoimella uhkauksellaan suoraan sisäministeriöstä. . 
Niin jotta asia pidetään salassa! Jottei onnettomuuden maat kaatavat tiedot vahingossakaan vuoda 
esim. minulle.  Joka sen sitten eteenpäin tiedottaisin. Aatelkaa ja s i i n ä k ä ä n eivät onnistuneet 
poliisit terrorismissaan! Kyllä iskee suonta nyt katsoa heidänkin, kun dokumentaatiot levisi kautta 
rantojen. Mitä sitten puolestaan saivat onnistumaan? 
 
– Tuo vuosia Olkiluodossa porauksista vastannut firma sai kylmästi ja h e t i  kenkää. Syy 
erottamisiinsa? Vaatimukset kunnon tutkinnasta, tietty. Koska invalidisoituneista ja kuolemansairaista 
porareista ja palasiksi menneistä koneistaan ei ollut enää hyötyä TVO Posivalle. Niin uusia firmoja vaan 
nyttemmin hihnassa huijataan jatkamaan käsiin räjähtelevien Posivan Onkaloluolastojen kimppussa. 
 
- Ja t u s k i n ongelmat siitä väheni metaanipommienkaan osalta, että nykyään porataan jo suljetuissa 
kiillegneissihaperikoissa. Tektonisesti aktiiveissa 420m luolastoissa aivan miltei epävakaan 
metaanikaasujään pintahilseissä kiinni. 42 Ilmakehän paineella meri alati tunkemassa läpi 
tektonirikkojen. Minkäänlaista asiallista tutkintaa, saati tilannearviota EI ydinalan vastuuviranomaiset 
STUK, GTK, TEM, SUPO ikinä nähdystä megavaarasta tehneet. Nyt vaan lakaistiin hypeongelmat 
mattojen alle. Odotetaan kymmenesti pahenevia luolastoräjähdyksiään ja merien hallitsemattomia 
sisälletuloja Posivan näkemällä tappavien hehkuviin, kaasuuntuviin ydinjätetonnistoihinsa! 
            ----------- 
 
Posivan kallioon numeroina 
 
* Minulta on toistuvasti pyydetty tarkempaa analyysiä siitä millaisia kerroksia ja materiaaleja Olkiluodon 
Posivan Onkalon päällä 2003 räjähtäneen metaanikaasuklatraatin ympäristössä on. Koska aihe on 100 
% sensuroitua, ei todellakaan helppoa saada selville mitä kallioperä pitää sisällään. Onneksi kuitenkin 
löysin muutamia e r i t t ä i n kiinnostavia yksityiskohtaisia aiheesta tarkemmin kertovia tiedejulkaisuja. 
Joista kuvia tässä. Ensin öljyn muodostumisen biomateriaalin lainalaisuuksista kertovaa yllättävää 
tietoa. Joka suoraan liittyy Olkiluodon kaltioperän tapahtumiin: 
http://kuvaton.com/k/YhgH.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhgH.jpg[/img] 
 
Geologiassa puhutaan geotermisestä gradientista. Se ilmaisee, miten paljon lämpötila aina nousee, kun 
mennään 100m synkemmälle Maan sisään. (Määritellään jäähtymismatka +100c ja +40C välille.) 1,8C= 
3,3km. 5,5C= 1,09km ja keskimääräinen arvo 2,21C. Jos otetaan keskiarvon mukaan saadaan +100C 
maan 5km syvyyden ja metaanijääklatraatin etäisyydeksi 2,21km. Tällainen laskentakoodi antaa 
Olkiluodon kiinteän metaaniklatraatin jääpatjan paksuudeksi pinnasta 600m ja kokonaissyvyydeksi 
2,79km. Jolloin metaanijään paksuus olisi luokkaa 2,2km.  
(SUPO kuulema tärväsi 05.07-11 ja sensuroi. Kokeilen korjata, toimisiko tämä?) 
http://kuvaton.com/k/YhgJ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhgJ.jpg[/img] 
 
PS. Nuo kuvat on nyt sensuroitu molemmat lennosta mm. US- blogissa systemaattisesti 06.07.2011. 
Juuri kuulin, että kuvat oli kadonneet j o p a  kirjaston julkiselta tiedostolta, niin ikään matkallaan 
printteriiin. Että automaattinen salausautomatiikka oli kuvan tuhonnut liian totuuden mukaisena. Kuvani, 
erityisesti tuo viimeinen on kadonnut myös nettiliikenneposteistakin Suomen liikenteestään. Vallan 
hurjaa kenttäpalautetta! Jotain oleellisesta osumisestani oikeaan ja e r i t t ä i n geologisesti arkaan 
faktaan kertokoon se, miten nimenomaan GTK:lle vuosikaudet toimineet lukuisat linjani niinikää 
katkaistiin. Jo ensimmäinen raportointini viranomaisille Posivan onkaloin koeporausräjähdyksistä sulki 
nuo kontaktini. Seuraavana päivänä tehtyäni täsmäävät laskelmat kilometrien paksuksi 
osoittautuneesta kaikkialla erityisesti myös Olkiluodon alla olevista metaanikaasuklatraattijäistä otettiin 
viranomaistasoilla vastaan vähintäänkin riemutta. Toki raivo oli sitäkin suurempi. Kun kirjoitan tätä 
aamuhämärällä 05.07.2011. On tilanne se, etten ole kahteen päivään saanut läpi enää ainoaakaan 
nettipostiani ohi SUPO:n ydinturvaosastolaisten. En edes yksityishenkilöille postejaan, en 
kertakaikkiaan mitään nettiliikennettä. Olen niin totaalissa saarrossa, etten jaksa edes nauraa tälle 
kaikelle.. Aivan k ä s i t t ä m ä t t ö m ä n  vahva alleviivaus sille, miten hyper arkaan aiheeseen ole 
päässyt läpi. Ja taisteluni jatkukoon ja totuus on saatava läpi vaikka väkisin! 
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               ------- 
 
US-blogi 5.7.2011  
 
Maanjäristyksiä 2011 puolessa vuodessa enemmän kuin vuonna 20025.7.2011 18:55 Markus Lehtipuu  
Tässä lyhyesti maanjäristystilastoa kuluvan vuoden alkupuoliskolta. Tarkastelu paljastaa, että puolen 
vuoden kertymä on jo paikoin ylittänyt kokonaisen vuoden kertymän. Onko siis maankuori 
poikkeuksellisessa liikkeessä? 
 
VUOSI 2011 
 
8.0-9.9 - 1 
7.0-7.9 - 9 
6.0-6.9 - 118 
5.0-5.9 - 1412  
 
VUOSI 2010 
 
8.0-9.9 - 1 (100%) 
7.0-7.9 - 21 (43%) 
6.0-6.9 - 153 (77%) 
5.0-5.9 - 1924 (73%) 
 
VUOSI 2007 (ennätyksellinen vuosi) 
 
8.0-9.9 - 4 (25%) 
7.0-7.9 - 14 (64%) 
6.0-6.9 - 178 (66%) 
5.0-5.9 - 2074 (68%)  
 
VUOSI 2002 ("hiljainen" vuosi) 
 
8.0-9.9 - 0 (100%+) 
7.0-7.9 - 13 (69%) 
6.0-6.9 - 127 (93%) 
5.0-5.9 - 1201 (118%)  
* * * 
 
Johtopäätös: joillakin mittareilla mitattuna on vuonna 2011 jo ylitetty takavuosien järistysten määrä. 
Lähes kaikissa kategorioissa on jo nyt saavutettu reilusti yli 50% normaalivuoden määristä. Laskelmia 
sotkee Japanin yliaktiivinen seisminen toiminta. Silti herää kysymys, mistä oikein on kysymys. 
         
* Ei mitään hätää. Kuten Jo kerroin ydinvoimaloitten alla olevat kilometrien paksut 
metaanikaasuklatraattien pommit. Kuten Fukushimassakin ovat vaan alkaneet kiihtyvästi vuotaa. 
Hyvinkin kasvavasti voimme olla varmoja siitä, että massiivisesti 1973 energiakriiseihin rakennettujen 
satojen ja satojen ydinvoimaloitten maan alleen vuotaneet neutronivuot ovat päästämässä 600m- 
1600m syvyyksien megatappajavoimat irti. Sellaisella potkullaan, että jääkausien metaaniräjähtelyjen 
megapirskeetkin jää toiseksi. Olkaatten siis huoleti. Maaäiti vaan karistaa YDINkirppujansa turkistaan. . 
.Muuten näitä metaanikaasuräjähdyksiä on arkistoitu kihtyvästi. No tuskin yllätyitte 1980- luvun 
ydinbuumeistaan lähtien kautta maailman.  
          ------- 
 
Olkiluodon metaanikaasuklatraateista 
 
Jos vielä jollakin ON epäselvyyttä siitä, ettei Posivan Onkaloissa t o s i a a n  ole metaanikaasuvaarat. 
Niin tällaisia lehdistöön asti "pluiskahtaneita" tiedotteita löytyi. Ekana vaikka päivämäärineen millaista 
metaanipalovaaran reaali alueella Posivan vaikeanvatsan tunnustuksinsa on. 
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http://kuvaton.com/k/Yh08.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh08.jpg[/img] 
 
Otin talteen ihan hämmästyneenä silloin. Miksi i h m e e s s ä  TVO/ GTK kutsuivat venäläisen arktisten 
öljyjen, kaasujen ja erityisesti metaanijääklatraattien maailman parhaimmat asiantuntijat mittaamaan? 
Mitä Olkiluodon alla t o d e l l a k i n on ja kuinka syvälle metaanijääklatraatti alueella menee. Posiva 
porasi Olkiluotoon reippaasti yli kilometrien koereikiä. Tarkoituksenaan mitata kuinka syvälle 600m 
alkanut kiintojäinen metaanikaasuklatraatti kuljeksii? Noin 1,2km poraussyvyyskään ei mennyt läpi 
metaanikerrostumien. Koska omienkin laskelmieni mukaan sitä jatkuisi tuonne likemmä 2km syvyyksiin 
asti. Siksi ja nimenomaan siksi paikalle kutsuttiin asian maailman parhaat erikoiskalusteet. Tässä 
tosiaan lehtiartikkeli kertoo nyt todistaen vankasti, että öljyjä, maakaasuja ja metaanikaasuklatraatteja 
löytyi pilvin pimein. Itse asiassa niin huikaisevan  paljon. Jotta tutkimuksensa jälkeen GTK/ Posiva 
julistivat kaikki Olkiluodon yli 600m syvät kalliotiedostonsa huippu salaisiksi! Näitä tiedostoja siis toki  o 
n  muttei laisin kansalle julkaistuna: 
http://kuvaton.com/k/Yh0T.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh0T.jpg[/img] 
 
 
 
 

749. II Posiva. 
 
6.7.2011 03:04 Mikko Saari  
 
 "Tästä tuli mieleen miten kaasupullo käyttäytyy jos onnistut vaikka kirveellä iskemään sellaiselta pään 
pois, tai vahingossa pudottamisen seurauksena tapahtuu. 80km sekunnissa. Eikö uraani ole suuren 
atominsa takia sen verta painavaa ainetta että siinä on melkoiset energiat kyseessä kun pamahtaa?" 
 
 * Hetkonen? Jotain 290 000 km/h? Eikö arvosi kaasupullolle ole äänen nopeuden luokkaa jo. 
 
 *Oleellista tässä nimenomaan metaanikaasuklatraattien räjähtämisessä on, ettei SE pysähdy edes 
puolikilometriseen peruskallioon!! Vaan näyttää höyrystävän kiveä tieltään kuin plasmakasuleikuri. Eli 
voimat ovat aivan toista tasoa kuin esim. kaasupullovertailussasi. Se mikä minutkin tässä järkytti oli 
tosiaan tuon metaanijään musertava kyky keskittää energiansa leikkaamaan kilometriluokkaa raakaa 
peruskalliota tuosta vaan.  
 
 Eli, eli. . .Kun t u o l l a i n e n kosminen höyrystymisisku osuu miljoonaan tonniin Posivan näkemällä 
tappavaa uraanijätettä. Se yksinkertaisesti räjähtää säteileväksi uraanin 
KANAVASÄTEILYPLASMAPILVIKSI! Miten sitten toimii tuollainen miljoonien kilojen PU-239 näkemällä 
tappava TVO/ Posivan pilvi? No metaanikaasun räjähdyspilven on kerrottu olleen useamman kilometrin 
korkuinen. Vähän samaa kuin Tshernosta lähtenyt 2 000km korkea beetasäteilysoihtu. 
 
  Tosin Tshernossa mukana oli v a i n 800kg uraania. Posivan Olkiluodon soihdussa arviolta 12 000 
000kg.  Tuollainen 15 000 Tshernobyliä. Kerrottakoon, että esim. Fukushiman 300- 3 000 miljardin j o  
maksanut ydintuhon teho perustuisi nykytiedoin luokkaan 50kpl Tshernoja. Näin laskien taas 
puolikkaan reaktorin uraanivuotoihin n. 40 tonnia. Eli Suomessa TVO/ Posivan n y t   kehittävät 
tuottavansa 300 Fukushimaa sekunnin murto- osissa. Kyllä täytyy sanoa, etteivät Suomen 
ydinrikollisilla keinot lopu, kun Maapallomme tieteellisesti tuhoavat..! 
                ------- 
 
Police seX! 
 
Aamuinen lehtikasa 06.07.2011 oli masea katseltavaa maamme POLIISIstojen rappeutuman asteesta. 
Kansan ja lasten urheilija idollin Mika Myllylän  POLIISIEN ja lehdistöjen silmitön vainoraivo olivat 
saaneet hengiltä vuosikymmenien harkitun asiattomalla painostuksilla. Varmaan sisäministeriö 
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alaisiaan tästäkin osaa maireasti kiittää. Vaan ei jää tähän: "Anneli Auerin petikaveriksi ostettuja 
POLIISI osastolaisia oli kuulema oikein "neuvottu" miten pitää urkkia silkalla seksillä "uhriensa heikoja 
kohtia. Vain jokin aika sitten kuulimme miten POLIISI, jälleen kerran oli pyrkinyt reittä pitkin. Tällä kertaa 
naisPOLIISIN voimin selvittelemään himoamiaan Tuurin kauppiaankin "yksityistietoja".  
 
Petihommissaan ryvettyville POLISEILLE taitaa olla taukoja lähinnä vain silloin, kun ovat tekemässä 
huumeitten ns. "kaupustelujaan" milloin missäkin alakoulujen varjokujilla. Oikeasti en tiedä itkeäkkö vai 
nauraa. Mutta vasta eilen kuulin miten POLISI oli kuulema h e t k e s s ä peräti k o l m i n kertaistanut 
Suomen pitkäaikaisvankien määrät! Mistä tämä kertoo? Onko POLIISIen mm. JIM-TV:n mainosmeret 
saaneet suomalaiset hylkäämään enimmältään kalliit huorat. Ja ottamaan petikavereikseen "ilmaisen 
lihanilon" virkaa tekevät POLIISIT. Jotka kellokorttinsa leimattuaan syöksyvät Viagran voimalla päivän 
"sänkypeuhuihinsa". 
 
 Vai onko vaan kyse siitä, että POLIISIEN rajoittamattomat moraalittomat tapansa tappaa, käyttää 
ihmislihauhrejaan ja verovaroin pyörittämiään huumetonnistojaan maamme valtion a i n o a ja 
keskeinen tapa toimia? Nimenomaan ja esim. silloin kun ydinalan kansamme massamurhaamisien 
suojeluiltaan ehtivät. . Täytyy sanoa, etten järkytykseltäni juuri muuta edes viitsi tästä aiheesta. Jäänkin 
siis odottelemaan maamme pelätyimpänä ydinvastustajan POLISI kohteena. Millaisia 
seksikontaktiopetettujaan alkaa sisäministeriön YDINturvaosastot meitä ydinkriitikkojaan vastaan 
käyttämään? Oksettaa siis o i k e e s t i jo valmiiksi . . . 
                        ----- 
 
(Itämeren altaassa olevat kiinteäjäiset metaanikaasuklatraatit o v a t  geologian ammattilaisten 
tiedossa. Kuulin varmistuksen laskelmilleni 06.07.2011 tietolähteestäni. Juuri kuten arvelinkin.) 
 
Arto hei. 
 
Juu tämänkin viestin olen saanut kirjoittaa jo viidesti. No kas kun tietokantojani kaatelevat niin laajasta 
lennosta, etten lähettää ehdi. No koetetaan siis taas. Juu on käynyt selkeää selvemmäksi, miten tämä 
Posivan metaanikaasuklatraattiin räjähtäneen reiän tiedosto on vaatinut j o useampiakin uhreja. Enkä 
todellakaan moiti, teitä. Tämä IAEA/ Posiva juttuni nyt vaan o n  niin kova, koska sen ratkaisun takia 
puhutaan heittämällä miljoonista ydinrikosurheita puoleen jos toiseen.  
  
Olen kuullutkin pitkin maakuntia, että jopa perille päässeitä aiheeseen liittyviä kuviani ja raportteja NSA 
ronkkii pimeäksi vielä jopa kotikoneiltaan! Villi oli tieto, että materiaalini printtauskin esim. julkisella 
kirjaston koneella esti sisäministeriön huippusalainen koodeksiautomaatti lennosta. US- blogien 
kaltaisilta julkisemmilta sivustoilta SUPO näyttää niin ikään sensuroivan ihan 
suokuokintaperiaatteellaan. Mitään perustelematta, laittomasti ja kansainvälisen rikolliseen tyyliinsä, 
kuten POLIISI vain härskeimmillään. 
 
 Noin summa summaruma. Minun e i tosiaan tarvitse enää perustella millekään suunnalle, että nämä 
löydökseni lienee maamme kuumin ydinpaljastusjuttuni taas kerran pitkiin, pitkiin aikoihin. Eli, eli 
sanojasi ystävä hyvä lainatakseni:" Kuormitat suojelusenkeleitä nyt ja tässä parhaillaan enemmän kuin 
kovasti!" Näinhän se on, kun ihmisenä, inhimmillisenä sellaisena yritän pelastaa Maapallomme ja 
miljoonapäiset kansankerrokset ydinalan kansainvälisen rikollisten tappolistalta niin aletaan olla tuolla 
puolen "Shindlerin listojen"! 
  
Tapani toimia paineessa tunnet tietysti hyvin. . Eli liitän tähän nyt malliksi aivan huikaisevan 
tarkennettua aiheeseen liittyvää dataa ja kuvamontaashikarttaa. Kaikkea hyvää ystäväni. Elämme 
sellaisia aikarajapintoja, ettei yksinkertaisesti kannata kaikkia tuntojaan edes näin kirjata. Maapallomme 
on v i e l ä  elinkelpoinen ja sen eteen taistelu jatkuu niin kauan kun Luojalta armonaikaamme vielä on. 
Ystävänne, korjaan h y v ä ystävänne Arto L. 
[img]http://kuvaton.com/k/Yhvj.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yhvj.jpg 
              ------- 
 
Posiva metaanikaasuklatraattiräjähdys 2011.07.07 
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Kaikkein keskeinen materiaalikartta Olkiluodon alueen maamme suurimman ydinjäteluolaston 
katastrofaalisesta ja tarkkaa tarkemmin salatusta aiheesta. 
http://kuvaton.com/k/Yh9O.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh9O.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yh9j.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh9j.jpg[/img] 
 
– Olkiluodon Posivan kartan KR9 vasemmalla puolella oleva koeporausreikä on mystisesti kadonnut 
Posivan kaikista arkistoinneistaan. Vaikka porausreijässä kuitenkin on kaikki keskeisimmät yhä. 
Porausreikä, sähkösyöttö, typpikaasupullojen 12kp* 50L paketti estämässä metaanikaasuklatraateja 
räjähtämästä hetimmiten reijässä. Poistovesipumppu, kompressorit ja poistokaasuja varmistavat 
venttiilikoneistot vesilukkoineen yms. GBS/ data satelliittisysteeminsä.  
 
– Tilanne alkoi muuttua entistä kummallisemmaksi kuin löysimme koereikien KR40, KR45 naapuristaan 
kolmannen koereiän. Ilman laitteiston kirjanpidosta kertovaa numeroa ja piilotettuna monisatakiloisen 
rakennuksen s i s ä ä n. Ennen kaikkea miksei reiällä taaskaan ollut numeroa, ei typpisuojakaasuista 
vesilukkoa, ei edes sähköään? Maailman ensi-illan kuva tästä 45 asteen kulmassa olevasta 
satelliiteiltakin tarkoin salatusta putkilöydöstämme: 
http://kuvaton.com/k/Yh9B.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh9B.jpg[/img] 
 
– Koereikä 45B on porattu 45 asteen kulmassa itäänpäin. Kuvassa vasemman puoleinen vihreä laatiko 
puolestaan kätkee 45A salatun reiän joka menee samalla lailla itäänpäin. 
http://kuvaton.com/k/Yh98.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh98.jpg[/img] 
 
– Vielä vaaditaan naisellinen "tatshi" vakuuttuaksemme tämä hämmentävä kuvan sanomasta. Jossa 
näemme miten Olkiluodon ns. "kiintokalliot" ovat liikkuneet varsin tuoreen näköisesti uskomattomat 
54cm keskellä Posivan suunnittelemia Onkaloluolastojaan. 
http://kuvaton.com/k/Yh9T.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh9T.jpg[/img] 
       -- 
PS.Tällaista katatonisen paniikinomaista palautetta Posivan tutkimustuloksista saimme heti aikaan 
maailmalta: 
US- blogi. Ossi Mäntylahti Helsinki kokoomus. Nörtistä yhteiskunnalliseksi toimijaksi. Heinäkuun 
homohössötys 7.7.2011 15:25.Olen mielenkiinnolla seurannut kesäisen Suomen keskustelunaiheita. 
Uuden Suomen sivuilla mellastavat kaiken maailman eurajokilaiset "energia-alan asiantuntijat", jotka 
syytävät esiin mitä hämmästyttävämpiä teorioita. 
                       ----- 
 
Posivan metaaniräjähdys osa II. 
 
Posiva oli ensin kaivanut, painepessyt ja tuonut esille satametrisen kallion ja siitä kauas etelään 
ulottuvaa kilometrien tektonisen diabaasijuonteisen tektonisen sauman. Mitä ihmettä? Kallion 
liikuntasauman ns. "kilpikivestä" on otettu hädän paljastavasti näyte! Josta laboratoriossa mitataan 
kivisauman liukupinnan kilpikiven stressipainemuutoskäyrät. Ja ennen kaikkea myös luminenssisen 
kvartsikiven fotonisäteilykertymät. Jolloin tiedetään milloin kivi on tullut maanjäristyksinsä maan pinnan 
aurinkoon ajoitustaan varten. 
http://kuvaton.com/k/Yh9p.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh9p.jpg[/img] 
Testireikä KR40 on valokuvausalueesta luoteeseen muutamia kymmeniä metrejä. 
http://kuvaton.com/k/Yh9W.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh9W.jpg[/img] 
Alueelta on otettu muitakin kivinäytteitä: 
http://kuvaton.com/k/Yh9h.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh9h.jpg[/img] 
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Tässä magneettianomalian määrityksiä yms. 
http://kuvaton.com/k/Yh9I.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh9I.jpg[/img] 
 
– Mitä alueella On tapahtunut pääpiirteissään? Ensin on KR9 naapurustossa räjähtänyt 
metaanikaasuklatraattiin porattaessa reikä. Joka synnytti 10m halkaisijaisen kraatterin peruskallioon. 
Vammautti ja tuhosi porausväen kalustoineen. 
– Koereiän KR27 kohdalla huomasimme ympäriinsä silpoutuneen betonilaattansa palasia. Joten 
koereikä 27 on rikkoutunut, mutta saatu vaivoin valettua uudelleen siedettävään kuntoonsa kuin ihmeen 
kaupalla. 
http://kuvaton.com/k/Yh9k.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh9k.jpg[/img] 
 
– Mutta koereikä numero 45. Joka on takimmaisena olevan vihreän kopin sisällä. Ei Olkiluodon 
maanjäristyksistä selviytynytkään! Kuten näemme sen pikkuveli koereikä 45B nojaa etelään 
suunnatussa kuvassamme vahvasti vasemmalla. Samoin on tehnyt aikoinaan myös 45A. 
Metaanikaasuklatraatin räjähtäminen on laukaissut kuvan vasemmalla puolella näkyvän tektonisen 
saumaan hurjan 54cm sivuttaisliikunnon. Sillä seurauksella, että syvä koereikä on katkennut ja 
tukkeutunut tektoniikasta! Kuvitelkaa, kuvassa ollaan Posivan miljoonien ydinjätteitten Onkalon katolla 
ja katsomme kaukaa näkyvään kilometrien pitkään tekotooniliikesaumaan Olkiluodossa. Kun KR 45A 
meni tukkoon piti tehdä alueen kolmas takimmaisen vihreän laatikon edustalla oleva itäjänpäin 
45asteen kulmassa menevä KR 45B. Kuvan etummainen KR40 puolestaan menee Posivan Onkalon 
kattokallioissa 45 asteen kulmassa kauas länteen päin. 
http://kuvaton.com/k/Yh9G.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh9G.jpg[/img] 
 
– Sama kuvakulma etelänpäin pestyn koekallion päältä. Taskulampun kohdalla on koepalareikä ja 
mykistävistä voimista kertova 54cm siirrosjuonteet. 
http://kuvaton.com/k/Yh9u.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh9u.jpg[/img] 
– Sama paljastettu kallio ihan itäreunastaan ja kuvattuna pohjoiseen päin. Huomaa runsaasti 
rikkoutuneet tektoniskalliosaumat. 
http://kuvaton.com/k/Yh92.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh92.jpg[/img] 
 
Posivan ydinjätteen säilytyspaikalta Olkiluodon Onkalon katolta on siis JO ja todistetusti 
metaanikaasuklatraattiensa takia räjähtänyt yksi reikä hautakummuksi. Katkennut yksi koeporausreikä, 
tuhoutuen lopullisesti. Silpoutunut yksi koereikä peruskorjauskunnostusasteeseen. Ennen kaikkea tämä 
Olkiluodossa suurimman maanjäristyksensä 2000- luvun alkuvuosissa jyrähti k o k o  Olkiluodon saaren 
pohjois- eteläsuuntaan katkaisseen tektoniikkasaumaan huikean rajun 54cm tektonisen kalliosiirroksen! 
Ei mikään ihme, että sekä OL-1, että OL-2 laitoksen katkaissut aggressiivisesti liikkuva tektonisauma 
tuhosi turbiinien laakereita keväällä -11. 
 
 Ja esim. irrotti väännöllään OL-2 laitoksen generaattorin petiltään. Jumitti OL-1 reaktorin jo valunsa 
aikaan. Halkaisi OL-1 laitoksen H 2 rakennuksen käytävät kymmenmetrisesti. Katkaisivat laitosten 
väliset kulkukuvertit 5cm/2vuodessa tektonisliikunnoin 2m merivesin yms. Otatimme vielä malliksi KR9 
naapurustossa räjähtäneen metaanikaasuklatraattisauman srapnellien ja metaanipalonsa päältään 
tuhonneista puistakin tämän puhuttelevan silpouma löydäksemme. Kiitän tässä näistä materiaaleistani 
erityisen arvokkaana tutkimuspareinani toimineita Angelica Skywolf:ia ja kuvassakin esiintynyttä 
ystäviäni Ulla- Riikka Vuorista. Ilman heidän välttämätöntä apuaan ja panostustaan olisi tällaiset 
elintärkeät löydöksiensä tiedot jääneet saamatta. 
http://kuvaton.com/k/Yh9S.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh9S.jpg[/img] 
          ------------ 
 
Nils- Axel Mörnerin materiaaleista 
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Metaanikaasuklatraattien täyttämä Itämeri ja maamme alueet on eräs keskeinen aikamme löydös. 
Kertoen tietysti alueen hyper salatuista öljyistä ja loputtoman isoista maakaasujen lähtömateriaaleista. 
Ennenkaikkea miten metaanijäinen vaarallinen ydinalan tarkkaa tarkemmin salaama tektoninen pommi 
tikittäen odottaa räjähtämistään kautta maapallomme pohjoisosien. Siellä missä ihmiset on ja jossa 
ydinvoimalat, jätteittensä neutronivuotoineen yms. metaanikaasuklatraatit tulevat ne myös 
räjäyttämään. 
 
 Aihe toden totta ON hot! Siksi päivän selvää, ydinala tekee mitä tahansa valehdellakseen pois 600m- 
2km syvyydellä allamme alati vaanivan, tiedetyn tappavan kosmisella nopeudella kallioittemme läpi 
räjähtävän tikittävän pommin olemassaolot. Katsoin tästä aiheesta kertovan Tieteen kuvalehden 
kertomuksia. Ja toden totta. Ydinalalta IAEA:lta rahakorruptiota saaneet,lehteä myöten on 
systemaattisesti alkanut ajattaa massojen hämäämiseksi eetteriin suoria IAEA/ sisäministeriön valheita. 
Jotta kansa saataisiin uskomaan fysiikkaa sellaisena kun se e i todella luonnossamme ole! Katsotaan 
ensimmäinen kuva: 
 
http://kuvaton.com/k/YhMb.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhMb.jpg[/img] 
 
Antarktiksen alla olevan Vostokin sulavesitila on mahdollista, jos meri kykenee esim. runsaalla 
tulivuoritoimintansa tektonisella lämmöllään pitämään massansa pluslämmön yläpuolella. Sulattamaan 
syvänteisiinsä tunkevaa jäätä päältään enemmän kuin sitä sinne ujuttautuu. Balanssi on herkkää. 
Koska Antarktiksenkin alla s u o a a n  tuleva injektoiva jääpaine kohtaa suoraan kallioisen maapinta- 
alan todistetusti yli 95 % Antarktiksen alastaan.   
http://kuvaton.com/k/YhME.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhME.jpg[/img] 
 
On meillä toki lisääkin todisteita siitä, ettei jääkauden jää s u i n k a a n T.K:n väitteinsä kellunut. Vaan 
painoi suoraan ja surutta kallion päällä olevaa biomateriaalikertymiä injektioon kallioperäänsä. 
Jääkausien suoraan kallioon kohdistamaa mekaanisen kosketuksen kaavintaa peruskalliossa näemme 
esim. Olkiluodon rapeassa kiillegneissisessä höttökivessään kautta linjan. Siitäkin huolimatta, että sen 
pinta oli Mörnerin mukaan 500m meren pinnan a l l a ! Ei siis kellunut, kuten T.K. vedättää. Seuraavaksi 
voimmekin kysellä m i k s i tällaista suorasuuntaista valehtelua ja kansan vedätystä ydinala vaatii 
tässäkin asiassa? 
                ---------- 
 
Metaani ei tektoniikkaa. 
 
US- blogiin kirjoittamisen tietty piirre on siinä, ettei vastaanottajataholla ole paljonkaan ennakkoon tietoa 
siitä mistä ylipäätään kirjoitan. Koska esiin kaivamani ydinalan hypersalaamia TABU:jaan ei ole kerrottu 
juuri muualla kuin alan huippujulkaisuissa pienelle erikoisammattiosalle. Pari keskeistä prinsiippistä 
repareerinkiä: 
 
– Kun kertoilen maaperämme alla 600m-2km syvyyksien metaanikaasuklatraattijään 
massiivipommeista. Tämä nimenomainen aihe ei toden totta ole sidoksissa "välttämättä" välittömästi 
tektoniikkaankaan. Metaanikaasuklatraattia on jääkauden 3km paksun jään paineesta BIO- massoista 
injektoituneena ja säilyneenä ollut siellä jo satoja tuhansia vuosiaan. Siis koskien k a i k k e a  pohjoista 
maapallon kallioperäämme. Ihan siitä riippumatta onko siinä tektonista lisäpotkua kuinkakin paljon. 
Kallioperäämme syövät ns. "kivensyöjäorganismien" huokoistamat, ja tektoniikkojen, jääkausijaksojen 
murentamat kallioperät ovat pullollaan tätä jäätynyttä pommiaan. Jos maaperän lämpötilat EIVÄT ole 
liian korkeita sen vakiintumiselle. Jääkauden massiivinen jäähdytys osaltaan takaa, että koko 
Pohjoismaidemme metaanijääpommit tikittää joka ikisellä asuttamallamme neliökilometrillä. IAEA:n 
ydinherrat tämän nyt todellakin karun karkeasti tietää jo hypervaaraksi! 
 
 
– Toinen hupaisa ydinalan harha. Että maanjäristyksiä ja tektoniikkoja olisi mystisesti vain reunoilla. 
YLE Prisma ohjelma kertoi j u u r i  keväällä miten USA:n massiivisessa mantereessaan todettiinkin 
löytyneen Kaliforniaakin tektonisesti epävakaampaa aluetta. Kuka edes yllättyi k e s k e l t ä   USA:n 
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suurlaattaa. Missisipijoen alla olevat tektoniikat ja sinne jääkausissaan injektoituneet mielettömän isot 
metaanikaasuklatraattivarannot uhkaavat. . . Niin ei kuulema yhtään sen vähempää kuin katkaista koko 
laatan pohjois- eteläsuunnassa! Toisaalta, esim. Afrikan laatta lohkeaa tektonisesti niin ikään samaan 
suuntaan k e s k e l t ä. Euraasian Siperian laatta räjähti maailman suurimmalla tulivuorilaakiollaan. 
Tyynenmeren laattaa halkeilee prstaksi Havajilta. . . Mikseivät ydinalalle faktat ole kelpaavinaan? Ai 
niin, koska ovat kylmäävää faktaa! 
             ----- 
 
Missä tulivuoret on? 
 
US-blogeissaan ydinalan lobbarit ovat epätoivoisesti koettaneet ajattaa tätä 
metaanikaasuklatraattiasiaa tulivuoriksi, jotka ovat olevinaan laattojen reunalla? Täysin asiaan 
kuulumatonta. jo siitäkin syystä, ettei metaanikaasuklatraattiasia liity suoraan tulivuoriin. Mutta trosiaan, 
ja avoimesti valheeksi osoitettava väite tämä tulivuorien reunajuttukin toki on. Kun edes hiukan viitsii 
tutkailla miten tulivuorien aktiivitoimintaa on kautta maan pinnan. Erityisesti näköjään suurlaattojen 
keskeltä tuntuvat löytyvän nuo kaikkein pelätyimmät, isoimmat ja rajuiommat tulivuoret. Yellowstonen ja 
Uralin itäpuolen supertulivuorien lailla: 
http://kuvaton.com/k/Yh4c.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yh4c.jpg[/img] 
              ---- 
 
US- Blogistani 11.07.2011 
 
Sensijaan Tuomas Heikilän US- blogin videossa vilahteli montakin selkeää tektonista katkaisuliikuntoa 
linjoilla Laatokka, Urali, Uralin itäosan valtaisat tulivuoritoiminnot:  
11.7.2011 13:30 Tuomas Heikkilä. Tässä tektoniikkaa: 
http://www.youtube.com/watch?v=NYbTNFN3NBo&feature=related 
 
* Valitettavasti video on kuitenkin varsin vaikeasti luettava tarkemmin. Muttei kyllä jättänyt epäselväksi 
miten 1,7miljardia vuotta auki ollut Olkiluodon Litoraanitektoniikasauma on saanut tuta tektoniset 
mäjäyksensä! 
         --------------- 
 
Miksi viranomainen vain tuhoaa kansaansa? 
                          -- 
US- blogi 13.7.2011 08:13 Jani Niemi. Ihmettelen TVO:n ja Posivan pitkäpinnaisuutta näitä tarinoita 
kohtaan. 
Vaikka kuinka olisivatkin sairaan ihmisen sairaan hengen tuotetta. Silti. Ja ihmettelen kuinka US 
suostuu nämä julkaisemaan. Lainaus tuosta alapuolelta: "Älä levitä huhuja tai valheita". Onko näissä 
Laurin kirjoituksissa ollut YHTÄKÄÄN kirjoitusta jossa ohjeita olisi noudatettu. 
Vaikka US kuinka haluaakin profiloitua ydinvoimavastaisimmaksi lehdeksi Vihreän Langan haastajana 
niin silti ihmettelen tällaista jatkuvaa forumin sääntöjen rikkomista. 
           -- 
13.7.2011 08:32 olli wartiainen. Tosta voi lainata melkein koko säännöstöä, jos katsoo Arton 
kirjoituksia. 
-Älä yllytä rikokseen tai väkivaltaan. -Älä laita viestiisi linkkejä laittomaan tai epäasialliseen materiaaliin.. 
. . 
 
*Loputtomana nauhana IAEA:n., sisäministeriön ydinturvapoliisien yms. katatonista paniikimateriaalia 
nettifoorumit väärälleen. . ? Mitä, mitä i h m e t t ä  niin vaarallista ja ennenkokemattoman rajua 
olenkaan jutuillani kosketellut aiheena. Että jopa Helsingin kokoomuksen (Ossi Mäntylahtea myöten), 
osastopäälliköihin asti huudetaan suureen ääneen juklkisuuteen. Että Arto L:n  materiaalit on mitä 
pikimmin poistettava häiritsemästä ydinsyöttiläitten voitelurahavirtoja? 
               -- 
 
Kuten te alati arvokkaat lukijani olette huomanneet. Olen juoksuttanut v a h v o i n dokumentoinnein ja 
valokuvatodistein kansainvälisessä SWE caves 2011 graniittisten luolien kokouksesta tuomieni 
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metaanikaasuklatraattioppien mukaista maailman geologiaprofessorien siellä ammentamaansa dataa. 
YDIN- järjettömyys on kulminoitunut tutusti Olkiluotoon ja erityisesti sen alle räjähtämään luotuun 600m 
syvältä alkavaan ja 2km syvyyteensä ulottuvaan epävakaaseen pommiaineeseen. Niin tarkoitan siis 
"metaanikaasuklatraattijäätä!"  
 
Olen tuottanut tosiaan viikkojen ajan maailman parhaita erityismateriaalejaan. SWE Grabbe Sjöberin, 
Nils- Axel Mörner voidaan sanoa olevan geologian professoreina alikuunpanemisen isiä. Ainakin 
kolmattakymmenettä maailman alan presidenttiä ja h u i p u luokan tutkijaprofessoreita ympäri 
maailmaa kokouksessamme tavatessani. He a l l e v i i v a s i v a t  tämän kaiken keskeisen esiin 
kaivamani olevan ankarinta megariskiä ydinalalle! 
 
Korostan, että niiden viikkojen kurssiluentojeni ja esiintymistensä aikana y k s i k ä ä n alan huippunimi 
ei sen enempää Espanjalaisissa, Itävaltalaisissa kun vaikka Italiasta, tai Hollanninkaan maailman 
laavaluolastojen presidenttiä myöten ollut puolta sanaa vastasanomista kun näitä kaikkia siellä tarkoin 
puntaroimme, läpikävimme ja tutkailimme! 
 
Voitte hyvät lukijat uskoa, että t ä l a i s e n  tason huippujen myönnön perään EN pane paljonkaan 
enää painoa, vaikkei FIN- sisäministeriön poliisiosastolle tämä kaikki karmaiseva fakta tunnu sopivan. 
Ei vaikka sainkin blogikirjoituksistani oikein näyttäviä vastaoksennuksia materiaalini perään. Itse 
asiassa liki kaikki SUPO:n täällä esittämät vastaväitteet perustuvatkin pelkään ja sairaaseen 
materiaaliinsa. Joka ei ole lukukelpoista. Korostan nyt ja tässä. YHTÄÄN TEKNISTÄ DATAA, jossa 
SWE 2011 caves kokouksemme analyysejämme olisi kyetty kyseenalaistamaan! Ei yhden yhtäkään. . . 
Myös jatkossa e n  alennu sisäministeriön oksetteille. Vastaan aiheesta v a i n teknisen datan 
vastaantuloista viranomaispainostuksiin. 
 
Miksi sitten aihe on paisumassa kuin metaaniplasma läpi kilometrisen umpikallion? Mikä tässä aivan 
omaa luokkaansa olevassa ydinalan megahyperriskidatassani saa sisäministeriöläisten sappirakkulat 
kuplaruville? No ennen kaikkea se, että datani on uudelleen todennettavissa!. .  Kuka hyvänsä 
lehtimies, yksityinen, TV- toimittaja voi ja saattaa käydä tarkistamassa Olkiluodossa noissa 
kuvauspaikoissani katsomassa, miten tuttuun tapaan datani ON  de facto SYNKINTÄ TOTTA!. .  
 
Mikä sitten oli tämän alikuunpaneva voima keväältä? No olette huomanneet miten ydinkiivailun 
kärkinimi esim. Katainen on jättänyt areenan ovet paukkuen. Ruoko, johon hän korruptoituen nojasi 
räksähti poikki. YDINalan makaaberit kuolemantanssit alkoivatkin tästä seuraavasta kertomuksestani 
miltei vain viikon päästä. YDINvoima tappaa a i n a käyttäjänsä. Silpoo siihen nojautumaan 
uskaltautuvat kuin säleilleen räiskivä ruoko. Aika ON tullut, pyyhkiä ydinrikolliset maailmastamme. . 
Saksa aloitti ja, no lukekaa miten kaikki Suomessa käynnistyi: . . .                     ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 

750 Näin ydinhädässä. 
 
Facebook 11.07.2011 
Angélica Skywolf Juu Arto samoin kun minäkin saimme työssämme ohjeistuksen kylmällä jopa 
jääkylmällä pesuaine vedellä ja harjalla pesuun. Armeijassa siten että iho on aivan punainen ja melkein 
vereksinen silloin kun on joutunut säteilyn alaiseksi tai sätei...ly parttikkeleiden kanssa joutunut 
tekemisiin! Eli paras tapa suojata itseään on aina kerrospukeutuminen vaikka olisikin kuuma ja 
hiostava. Ja jos on suorassa partikkeli säteilyssä työssä esimerkiksi pelastaa ihmisiä on silloin 
kerrospukeutumisen ( vähintään 3 kerrosta vaatetta päällekkäin, armeijan pukeutumis mallin mukaan) 
ja sen päälle sade vaate siten että ilmastointi teipillä lahkeet kiinni ja samoin kumihanskat kietoa 
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sadevaatteen hihan kiinni ja vyötäisille myös huosut + sadetakki kiinni ilmastointi teipillä. Sadetakin 
huppu tiukasti kypärän päältä aina kaasunaamariin kiinni ja teipit, samoin naamarissa pp3 hiilifiltteri 
esisuodattimen kanssa. Leuan alta kurkun suojaksi alumiini tai ohut lyijylevy kangas roikkuu naamarin 
allapuolella kiinni vaatteissa olevien nappien kanssa jonka päällä on sitten sadetakin kaulus, ja kaikkiin 
sadetakin saumoihin ilmastointi teippiä, samoin miehille lyijyset muna suojat.  
 
Sen jälkeen kun poistunut säteily alueen keskustasta ja päässyt Sadevaatteiden pesu paikalle siellä 
pestään juoksevassa kylmässä vedessä koko sadevaate ja naamari samoin kun suojataan vain sisään 
hengitys tie ettei filtterin sisälle pääse vesi, eli reikään tökätään noin 1 metrin vesiputki pesun ajaksi. 
Tämän jälkeen on pesun huudonta vesiletkuilla ainakin 3 erikertaa ja pesuvettä ei saa päästää 
maastoon vaan otetaan talteen tynnyreihin. Pesu suoritetaan sellaisessa (lasten) ulko uima altaan 
tapaisessa jossa on noin 30 sentin reunat. 
 
Seuraavaksi otetaan letku pois suodattimesta ja esifiltteri pois suljettuun muovipussiin ( pesijä tekee 
tämän homman- muistakaa kukaan suojavarusttuksiin pukeutumaton ei saa olla 100metriä lähempänä 
toimitusta ja varsinkaan tuulen alapuolella!!! 
 
Tämän jälkeen henkilö poistuu pesupaikalta noin 50metrin päähän jossa ensin riisutaan sadevaatteet 
pois, uudelleen siirrytään noin 50 metriä jossa riisutaan alasti kerrosvaatetus pois, ja lopuksi siirrytään 
harjapesupaikalle sen ulkopuolella heitetään kaasunaamari tynnyriin ja sitten sisälle jossa on JÄÄ 
KYLMÄ ja alkavat pestä ja lujaa kaveria joka paikasta harjojen kanssa, harjat ovat pehmeitä mutta kun 
pesu kestää 10 minuuttia on jokainen aivan punainen kuin rapu ja yleensä jalka taipeissa on 
vereslihalla ja kaulassa samoin kainaloiden alukset kuin myös naama on montapäivää kuin kuorittu, 
Tukka leikataan kokonaan pois, samoin muut karvat. Jos on ihoon ennen pesua tullut jo punaisia läikkiä 
ne paikat merkitään ja pesun jälkeen niille laitetaan monta kertaa JODI pulveria ja sitä "tussutetaan" 
märällä kankaan tai pumpulin kanssa HUOM: EI SAA HIEROA! Muutoin lätee iho pois: Punainen iho 
tarkoittaa sitä että säteily on polttanut ihoon jo tappavan annoksen säteilyä mutta oikealla hoidolla on 
mahdollista että (50%) henkilö jää henkiin oikealla ravinnolla ja leikkauksin samoin oikeiden aineiden 
sisäisellä otolla! 
             ------ 
 
Osa II 
 
Mitä sitten tapahtuu sadevaatteille ja naamareille + vaatteille niin kaikki pakataan 200l tynnyreihin ja 
laitetaan maan sisälle ensin varastoon josta ne polttamalla filttereiden läpi tuhotaan! Näitä ei saa pestä 
ja ottaa käyttöön uudelleen. 
 
Ketkä hautaa varusteet ja tavarat?  
Tämän työn tekee pesijät 1 paikalta täysissä suoja varustuksissaan ja joutuvat käymään läpi tämän yllä 
kertoman prosessin.  
Tietoa : Jos joudutte auttamaan korkea säteisellä paiklta toisia henkilöitä tai muuten joudutte 
menemään sellaisen alueen läpi älkää olko paikalla enempää kuin 7 minuuttia ja sen jälkeen on teidän 
ehdottomasti poistuttava pois suojaan säteilyltä! Toiset jatkavat 7 minuuttia! 
 
Käyttäkää henkilökohtaista Dosimetriä!!! se näyttää milloin on vuosi annos röntgeniä tai jodia täynnä! 
Ei saa ylittää maximi vuosi annosta! 
Muutoin seuraa epämiellyttäviä asioita kuten : Lapsettomuus, syöpäsairaus kurkussa, rinnoissa , 
virtsarakossa, vatsassa, tai alkaa kasvaa erillaisia kyhmyjä vähän sinne sun tänne ja ne on poistettava 
leikkaamalla mahdollisen nopeasti! Mitä tulee ydinvoimalan jäjähtelyyn on aina 3 viikkoa räjähdyksen 
jälkeen hyvä oleskella ulkona mahdollisen vähän. Ensimmäiseen vesisateeseen EI kannata mennä! 
Vaan pysyä sisällä! 
 
Nyt kun säteily paskat on levinnyt jo koko pohjoiselle pallon puoliskolle niin pukeutukaa ilmaviin 2 
kerros asusteisiin, pestäviin ja luonnon kuituisiin! Käykää iltaisin kylmässä suikussa tai viileissä 
suikussa ja vasta pesun jälkeen laskekaa kuumaa suihkua tai saunokaa ei ennen kun olette pesseet 
itsenne hyvin kylmällä vedellä! 
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Ydin voimalat on tietojeni mukaan päätetty ajaa jokainen räjähdykseen asti niitä ei aiota normaalilla 
tapaa pysäyttä koska niiden purkukustannukset tulevat viemään liikaa RAHAA osakkailta! eli Eliitiltä 
siksi nämä laitokset kannattaa aja kunnes ne räjähtää koska valtion sopimuksen mukaan räjähtäneen 
ydinvoimalan purkukustannukset maksaa valtio eli kansalaiset kussakin maassa IAEA. 
 
Suomen ydin laitokset lentävät ilmaan seuraavan 2-7 vuoden aikana jokainen ! Valmistautukaa 
elämään tällaisen tiedon kanssa!!! 
                    -- 
* Arto Lauri. Angelicalta olenkin t o t t u n u t saamaan sen verran tykkistä tavaraa, ettei edes tämä ollut 
siltä osin yllätys. Mutta täytyy ihan avoimesti myöntää, että asian realisstisuus ja kaikinpaikkainen 
karmeus puskee päälle kuin biisoni! Oikeesti siis n ä i n. . . .! 
                  ------------ 
 
Fase book 13.07.2011 
 
Ukko Metso Joku täällä joskus kirjoittikin siitä että Tsernobylissä ehjäksi jääneiden reaktorien STOP 
nappia painettiin vuonna 2000 ja alasajo kestää vuoteen 2064, johon asti ydinlaitos vain KULUTTAA 
sähköä tuottamatta mitään. Tällähetkellä alasajo va...atii 2000-3000 ihmistä töihin joka päivä. Se vasta 
kallista hommaa on. Paljon halvemmaksi tulee tässävaiheessa nostaa isot optiot ja paeta kauas ja 
antaa voimalan paukahtaa ja yhteiskunnan maksaa. 
http://www.tekniikkatalous?.fi/kuvaraportit/tshernoby?l+tanaan/a292399?picture=6?&popup=false 
 
Arto Lauri No n y t Ukko Metso todellisen pommin äkkäsi vetää esille! Tuota minäkin juuri tarkoitin 
jutussani aiemmin. Eli kun valtio antaa YDINrikollisille tekemisistään totaalisen vastuuvapauden. 
Oikeuden laistaa vastuistaan nimenomaan tahallisesti räjäyttää voimalansa lopuun lihoiksi, niin 
maailman j o k a i n e n ydinvoimala halutaankin ajattaa näin tieten ja tarkoituksella paskaksi. Jolloin 
valtion takuu maksattaa kalliin ydinvoimnalan 5- klertaa tekoa kallimman jälkipurun ja huolot. 
                -------- 
 
YLE aamu- uutisissaan radiossa 
 
16.07.2011. Eilen lähetin aikoinaan maamme erääksi pelätyimmäksi kerrotun ydinsalaisuuksia 
paljastavan artikkelini, "Ylihienokuorirakennelaitteesta". Vastaus tulikin kuin tykin suusta suoraan 
pääkalonpaikalta YLE: " Bentagon on tehnyt päätöksen julistaa netti avoimeksi, veriseksi 
taistelutanneralueekseen!" 
 Sillai ja vastaanottajapäänä tietty kiitän, ettei nyt m u n takia olisi ihan tuollattiin pitänyt turvautua, että 
ihan USA:n tykkivenepolitiikalla Suomen ydinlobbarit vastailee haasteisiini. . . 
                      ----------- 
 
P i r s k a t t i! 
 
* Kato vaan pirhanatta! T a a s  sain US- blogeissani (viikko 28.20119) Hehkua Ruotsista" artikkeleillani 
lyötyä k a i k k i aiemmat lukijamääräennätykseni vähän joka tasollani. .Olen sanaton. . oikeesti rakkaat 
lukijani i l m a n teitä en tällaisiin olis ikinä pystynyt! . .Kuten klassikon kuvioon kuluukin SUPO sammutti 
juhlatunnelman pilaamisestani tämän jälkeen silkasta raivostaan nettiyhteyteni oikein 
mielenosoituksellisesti!. . Öö. . yh vai oliskohan SÄPÖ, tai Interpolit jo? No näistä 
sinisoikhioääpaskoista toisiaan eroita. Sanotaan, että seuraavaksi pitäisi päästä  juttuineni Eurooppan 
sisuksiin, Atlantin y l i! Sinne todeliseen IAEA:n ydinkyyn pesään tuomaan kansoille kylmäävää f a k t a 
a YDINvoimista!. . .Vielä EI Supo ole täälläkään meikäläisen tekstuuria "US- ylisilleen päästänyt". Sopii 
toisaalta ihmetellä m i k s e i  totuutta sinnekin saa tulla?. . .No odotellaan. Kansahan täällä paljon 
painostuksillaan päättää. . . 
                                  -- 
 
Viikon 28.2011 lopulla Häkämies parkui avoimesti TV:ssä. Ettei Suomen uraanikaivoksiin saada enää 
aiemmin sinne kaavailtuja Arevan uraanin mainaroijia edes lahjusrahalla. Yksinkertaisesti koska 
maamme ala- arvoisen heikoista uraanimalmioista, Euroopan viimeisistäkään eivät ole 
energianegatiivisina enää edes kiinnostuneet. Ydinalamme uraanin loppumisen, ja siitä johtuvan 
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suomalaisvoimaloiden käyttöpolttoaineensa lopumisen pelon takia ja syystäkin Häkämies uhkaili. Miten 
Suomen pitää maksaa verotukiaisiinsa maamme raatelemiset kannattamattomien uraanikaivosten 
tukiaisiin. Sairaan, suorastaan epätoivoisen ydinalan lobbarin sanoille ei oikein enää tiedä itkeäkö vai 
nauraa. No m i k s i tilanne on sitten näin rajusti muutamassa viikossa lisää romahtanut? 
                                -- 
 
 Hei folksam, oikeesti. Tämän sisäpiiripoliittisen uutisen p i t ä ä  julkaista laajemminkin! Äkkiseltään ei 
ehkä vahvan poliittisena aukeakaan kaikille. Mutta hei o i k e e s t i. Ensin Venäjä myi kaasusopparin 
Fukushiman takia Saksaan/ Eurooppaan. Kova ja paatoksellinen protestien melu ydinalalaisilta. No 
oliko muutama päivä sitten Japani (viikolla 28.2011)ilmoitti pääministerinsä suulla siirtyvänsä 
YDINsekoilusta lopullisesti ulos! No kukaan EI enää edes yllättynyt mm. venäläisten 
uusinvestointisektoriin. Kaasuun ja Japani kaivaa sitä metaanikaasuklatraateistaan kiihtyvästi 
rannoiltaankin jatkossa. No nyt kului tosiaan muuamna päivä. Arvaatteko m i t ä  alkaa ydinvoiman 
sijaan kehittää m y ö s maailman e h d o t o n energiaimperiumi Kiina?. . . 
                   -- 
 
Sopimus venäläisen kaasun toimittamisesta Kiinaan voidaan allekirjoittaa jo tänä vuonna. Moskova,  
 
Kiina pitää mahdollisena, että sopimus venäläisen maakaasun toimituksista voidaan allekirjoittaa jo 
tänä vuonna. Asiasta kertoi Pekingissä venäläisten joukkoviestimien edustajille järjestetyssä 
tilaisuudessa Kiinan varaulkoministeri Cheng Guoping. Hänen mukaansa tämä voi tapahtua Pekingissä 
maiden pääministereiden tapaamisessa.  
 
 Koska kyseessä on pitkän aikavälin laajamittainen ja kallis projekti, maiden yhtiöt tarvitsevat aikaa 
yksityiskohdista sopimista varten ja erityisesti maakaasun hinnasta neuvottelemiseen, sanoi 
diplomaatti.  
 
( No hei m i n ä h ä n en politisoida näissä halua. Mutta joka tapauksessa juttu mulle tuli täältä silti.) 
http://www.kominform.eu 
               -- 
 
JOS minulla nyt vielä olisi ydinalan osakkeita takataskussa. Niin ä k k i ä  myyntiin! Kuulin, että vielä 
kuukausi sitten jätti- investointien venäläisen Rssia- atomin kanssa aikonut yhteistyöllään julkisuuteen 
tullut jopa Siemenisin tasoiset megafirmat. ovat s y s t e m a a t t i s e s t i  perumassa 
ydinvoimahankkeitaan maailmalla. Siemens onkin astunut "ydinvapaan Euroopan tulevaisuuden" 
airuiksi. Todella, t o d e l l a  päättäväisesti.) Nyt ON muutosta ja poistopainetta IAEA:n USA:n 
ydinimperialisteilla enemmän kuin k o s k a a n! 
                   -------- 
 
F.B. päivitys 18.07 
 
Feisbook. 18.07.2011. Sari Jouhkimow Moikka Arto, tuossa toissa viikolla Aljazeeran uutiskanavalta tuli 
uutinen, kuinka ydinjätelasti oli takavarikoitu Egyptiläisessä satamassa, tämä on jo toinen lasti joka on 
pysäytetty vallankumouksen jälkeen... Egyptin väliaikaishallinto ha...luaa tietää kuka on lastin lähettäjä 
ja kuka vastaanottaja... nämä ovat tiettävästi olleet matkalla johonkin päin saharan hiekkaan tai sitten 
niillä tarkoituksellisesti on haluttu säteilyttää Egyptiläinen ruuantuotanto!! Kukaan ei tiedä kuinka paljon 
tätä paskaa on Egyptiin tuotu, sillä Mubarak on antanut toiminnalle täyden tukensa, kunhan mukava 
summa kolahtaa herran pankkitilille... olihan herra omalta osaltaan auttamassa myös saastuneen ruuan 
tuomisessa egyptiläisten ruokapöytään! 
                 -- 
Arto Lauri Moikka Sari. Saisinko päivämääriä snatotuuksiisi? . .. JuuPA! USA haluaakin muutaa k o k o 
Saharan uraanikaivoksekseen. Jossa Niilin vedet tuhoten tuotettaisiin Saharassa valmiina silpotut 
hietikot r i k k i h a p o t a e n USA:n haluamat uraanitonnistot. (Misissipin USA;:n 
jokihietikotekniikkalla.)  En e d e s minä tiennyt, että valmistelut on JO noin pitkällä sielä. Näyttää 
Obamalla olevan t o d e l l a kiire saada IAEA:n haluamat energianegatiiviset s a i r a a t 
uraaninjalostuksensa käyntiin. Niiin tuo mainitsemasi YDIN-lastitus lienee Jo homman starttailun 
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koerikastuseriä. Kansainväliset MOX- ydinjäterikastamojen koe- erät joissa ydinjätteen Pu-239 
plutoniumeja sekoitetaan Saharan neitseelliseen uraanimalmion ovat kyseessä! 
                 ------------ 
 
Moikka 
 
Että nämä kalakuolemat Australiassa ei eteläisellä pallonpuoliskolla johtuisivat osaksi Fukushimasta 
levinneestä säteilystä ja niiden isoista uraanikaivoksista tulleista päästöistä? 
 
Muuten olen lukenut, että monet varakkaat hankkineet tiloja eteläiseltä pallonpuoliskolta, kun luulevat 
vieläkin, ettei säteily ole sinne levinnyt. 
 
Anja 
 
* Totta, eihän vuodenvaihteen Arkansankaan säteilykuolemia ole uskallettu tutkia. Tosin nyt säteilyn 
kasvut on ihan hurjia. ja myös ei sovi unohtaa, että säteilyn alasmätkimisen chemtrailaukset on 
pahentaneet tilannetta arvaamattoman paljon lisää j u u r i  vesiin putoavine säteilyumyrkkyineen 
kaikineen. 
 
Mystery fish kill worries locals 
13th August 2011 
http://www.frasercoastchronicle.com.au/story/2011/08/13/mystery-fish-kill-worries-locals-burrum-river/ 
--- 
 
Mysteeri kala tappaa paikkakuntalaiset ovat huolissaan 
 
13 elokuu 2011  
 
Tunnisteet   burrum joki , kuolleet kalat , mysteerisesti Queensland suiston groper, arvioidaan painaa 
jopa 30 kg, sijaitsee kuolleena rannassa Burrum joen mennellä viikolla. GIANT groper on kuollut 
Burrum River, kehotukset spekulaatiota, miksi kalat joutuvat kadotukseen vuonna terveeltä vesiväylä. 
 
Löyhkä hajoavan kalan varjostaa osia joen ja järkyttynyt Barramundi ovat kuulemma jäädä kiinni käsin 
uidessaan päämäärättömästi matalalla. Lifetime paikallinen Peter Pearson sanoi hän ollut koskaan 
nähnyt mitään vastaavaa hänen ajan asumiseen ja kalastusta alueella. 
 
Todettuaan kuollut Queensland suisto groper lähellä hänen Tyynenmeren Haven omaisuutta torstaina, 
herra Pearson sanoi, että oli aika jotain tehtiin ongelmasta. 
 
"Olisin nähnyt 10 kuollutta Barra tänään", hän sanoi. "Ja että groper, ne ovat sitkeitä otuksia, vaatii 
tuhokykä  melkoisesti lyödä yksi niistä hengiltä noin."Kun 49 vuotta kuluu ja ympärillä Burrum, herra 
Pearson sanoi joki oli aina ollut yksi puhtaimmista alueella. 
 
"Meillä oli tapana testata vesi kuukausittain, käytetään lähettää sen pois analysoitavaksi ja koskaan 
löytynyt mitään vikaa", hän sanoi. Hän hylkäsi myös teorian, että kylmän veden vastasi jatkumona viime 
kalakuolemista. 
"Ei ole syynä veden lämpötilat, meillä on ollut kylmempi talvi kuin tämä ja kala ei kuollut, ja siellä oli 
paljon enemmän Barra sitten. 
 
"Olen huolissani siitä, tietysti olemme huolissamme. Olemme eläneet lähellä koko ajan ja mitä tapahtuu 
on uusi kokemuksemme. "Tiedottaja osastolta Ympäristö ja Resource Management sanoi raportit oli 
tehty Laajalahden Vesi ja työministeriön, taloudellista kehitystä ja innovointia (DEEDI). 
"Derm pitää jatkossakin yhteyttä niiden tahojen kanssa ja tekee tutkimuksen lisätietoineen tulee 
saataville", tiedottaja sanoi. 
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.frasercoastchronicle.com.au/story/2011/08/
13/mystery-fish-kill-worries-locals-burrum-river/&ei=43hHTpjTNsbo-gajr-



1421 
 

GABw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DMyster
y%2Bfish%2Bkill%2Bworries%2Blocals%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3Dkjq%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Divns  
 
 
800. TVO:n ongelmia 
 
*Maamme lehdistö on läpeensä paha ja korruptoitu näissä ydinasioissa . Niin aika tuoda teille sitten s u 
o r a  a n  meiltä "pahuuden pesästä" TVO:lta sisäpiiritietoja mistä o i k e a s t i  on kyse. Kun reaktorien 
valehdellaan olevan kunnossa. Mutta paikan päällä ei toimi kunnolla kuin kahvinkeitin! ) 
 
*Siis tietoa, jota e t  takuulla saa lukea lehdistöistä. Vain ja ainoastaan kaltaiseltani Pohjolan pelätyltä 
ydinalan sisäpiiriosaajalta. Jota satapäiset POLIISI- SUPo- osastot yrittävät estää tuomasta totuuksia 
esiin. Mutta hei paskaaks me POLIISI- pelleistä? Eli päivättyä hävyttömän todellista dataa: 
 
                --------- 
 
TvO:n ongelmia 
 
11.7.2011 TVO/ Posiva:n ongelmapäivityksiä.  
 
– OL- 1 laitoksen turbiinien täysremonttihuollon "piti" varmistaa voimalalle 880MW täystehon. Jotakin 
meni pahasti, t o d e l a  pahasti pieleen. Tultaessa keväälle 2011 havaittiin voimalan turbiinien k a i k k 
i e n laakerien tuhoutuneen! 
 
– OL- 1 laitoksen turbiinin antotehon olisi "pitänyt" päästä 880MW luokkaansa. Myös tässä totaalisti 
epäonnistuttiin. Nyt saatavat tehot jäivät likemmä 20MW alle luvatun tehon. No miksi sitten näin? 
Tektoniikka ja säteiltyeroosiot on siirtänyt koko OL-1 laitoksen turbiinien herkät linjaukset pois 
rihlauksistaan. Ongelma on valmis. 
 
– Jos sitten joku luulottelee, että onhan OL- 2 laitoksella sentään kaikki kunnossa. Koska myös siihen 
vaihdettiin uudemmat turbiiniosat ja generaattorikin kiiltelee kevätrevisionsa jälkeen kuin posliini. Ja 
mitä vielä. OL-2 generaattorista on puolestaan mitattu luokkaa +140C ylikuumentumista. Sillä 
seurauksella, että generaattorin lakalla kasaan liimaillut lamellipellit ovat alkaneet helistellä hillittömästi. 
Koko generaattori onkin liimailtu pellekokoonpanossaan tällä kyseisellä lakkauksella. Joka ei, oi, joi 
kestänytkään tuollaista ylilämpöään. No nyt generaattori pantiin lihoiksi 2 viikon pelleilyajojen jälkeen. 
Ettei räjähtäisi kokonaan atomeiksi. Nyt TVO vaihdattaa vanhan vajaatehoisen paskan generaattorin 
tilalle. Ja ydinvoimalat ovat perustiloissaan. Paskat jäykkinä ja hiljaisena tilassaan jossa tuskin muut 
kun kahvinkeitin toimi enää.) 
                     -- 
 
– Mutta sentään j o t a i n osataan Olkiluodon turmion temppelissä saataa kuntoon. Posivan maailman 
vaarallisin ja suurin beetasoihtu saatetaan Onkalon 457m korkean beetasoihtusavupiipun päällä 
toimintaan. Lainaus heinäkuun uutisia Olkiluodosta. Apropoos, siis tämän 1 500kW puhaltimen Posiva 
valehteli olevan 100- kertaa aiempaa tehokkaamman, että pari ydinjätekuskiaan saisi onkalossaan 
happea, mutta kuulkaas näitä sivu 4: 
 
- "Loppusijoituslaitos tullaan luokittelemaan ydinvoimalaitokseksi! Muun muassa ilmanvaihdot on 
säteilyturvasyistään toteutettava kaivostoimista täysin poiketen, peräti kolminkertaisin, toisistaan 
riippumattomin koneistoin. Tämän jälkeen massiiviset, (6* 250kW) koneistopuhaltimet maan päällä 
voidaan ottaa käyttöön ilmanvaihtonsa teholtaan 80m3/s. 
 
– Maanalaisten tilojen ilmanvaihdon on riitettävä poistamaan räjäytysten, ajoneuvojen pakokaasut ja 
pölyt. Mutta ennen kaikkea radioaktiivisuudet, kuten radonin kaltaiset kaasut! . . .(Koskaan, toistan k o s 
k a a n aiemmin ydinvoimalaitoksissa EI olla myönnetty, että sen sisuksissaan silpoutuvasta 
uraanitonnistoistaan vapautuu mm. tätä tappavasti säteilevää uraanin hajoamisen 
jalokaasutappajakirjoaan. Erittäin historiallinen ydinalan paljastuslipsahdus! Ehkä juuri koska olen 
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osaltani vuosia asiaa painostanut julkisuuteen jo pitkään. Että uraaninen säteily tuottaa k a a s u 
päästöjään on alettu ottaa viimein julkiskeskusteluun. Onkalon kiillegneissikivi muuten orgaanisen 
mätäliejun kivenä ei tuota radonia! Radonia luolaan tuleekin siis v a i n 50mm paksuista sinne 
raahatuista uraanijätekapseleista suoraan ja surutta l ä p i!) 
 
– Onkalo jaetaan kaivoskäytännöistämme poiketen palo- osastoihin. Koska säteilyvaarat on 
huomioitava tarkoin! Sanoo suunnitteluinsinööri Pasi Mäkelä Posivasta. 
 
Sitten tulee POMMI 3! Säteily huomioidaan ilmanvaihdossa! Polttoaine on radioaktiivista. Ja siten 
vaarallista hengitettynä ja esim. syötynä. – Ilmanvaihdossa on huomioitava radioaktiiviset päästöt 
ilmaan!!. . . Asentamalla mittauslaitteet poistoilmakuiluihin. Päästöjen seurannassa ohjataan 
loppusijoitustiloista tuleva radioaktiivinen ilma alueelle rakennettavan kapselointilaitoksen suodattimien 
läpi ympäristöön. Selvittää Posivan LVIA- projektia vetävä Seppo Leinonen Elomatic Oy:stä. Tämän 
lisäksi lopunsijoitustilat jaetaan säteilypäästötasojensa mukaan rakennettaessa valvomattomiin ja 
valvottuihin tiloihin omine poistoilmakuiluineen." 
               -------- 
 
Milloin ydinvoimala on loppuun ajettu? 
 
Kun TVO:n ydinvoimaloita rakennettiin tiedettiin jo voimaloiden valmistuessa, ettei niiden reallinen 
käyttöikä ole kuin 25- 30 vuotta. ASEA- atom kertoi tämän selkeästi. Ydinvoimalaitoksen keskeisten 
komponenttien vaihtaminen, kuten reaktorien perussäteilysuojien, vesikanavien. Draiweltilojen ja 
vetweltilojen ja vastaavien jo pelkkä betoniteräs tulee säteilyeroosoitumaan ja tuhoutumaan. Asia oli 80- 
luvulle tultaessa ydinvoimaloitten vuosikymmenten kokemuksien mukaan päivän selvää.  
 
2005 paikkeilla USA, Englanti, Ruotsi. Kuulivat Saksan purkaneen tusinan verran SEV- maitten 
ydinvoimaloita vuosituhannen vaihteessa. Saksan opit olivat, että normaalisti puretun ydinvoimalan 
asiallinen purkukustannus oli 5- kertaa kalliimpaa kuin uuden teko! USA, Englanti ja Ruotsi purkivat niin 
ikään omilla metodeillaan kokeeksi yhden ydinvoimalaitoksen kukin. Tulokset olivat jos mahdollista v i e 
l ä k i n hirvittävimmät. Todettiin, että ydinvoimaloitten k a i k k i  keskeiset metaklliosat, betonit. Jopa 
satoja metrejä syvälle ulottuva peruskallio oli muuttunut hengenvaarallisesti sekundäärisesti säteileviksi 
ydinkatastrofeikseen.  
 
USA:sta tuli vieläkin huolestuttavampaa lisätietoa. USA:n kaikki keskeisemmät 77kpl 
ydinjätevarastoaan olivat alkaneet spontaanisti fissioiden tuottamaan lisäplutoniumia! Siitäkin 
huolimatta, että ydinjätevarastojen suojanormit oli tehty asiallisin turvamääräyksiinsä. Keskeisin 
ongelma olivat neutronivuovuodot, ennen kaikkea kanavasäteilykaasujen vuodot läpi rakenteitten. 
Malenkan kuorimallien mukaiset aineitten lisäyskerrointaulukkojen mukaiset sekundäärissäteilijöikseen 
muuttumiset. 1985 ASEA oli alkanut esittää jopa epätoivoista mallia jossa ydinvoimalat loppusijoitetaan 
500m syvään peruskallioonsa. ja ei e d e s ladattaisi ikinä, kuten ydinsukellusveneille alettiinkin silloin jo 
USA:ssa tehdä. Mutta Arevan uraanin myynnin bisnekset kärsisivät. Syvällä säteilyionisaatiot 
tappaisivat henkilökunnan. Ei siis toiminut näinkään. USA halusi tappaa ASEA:n ideat! 
 
Ydinvoimaloitten kustannuksiin suhteutettuna rakennusten pelkkä p u r k u  olikin yhtäkkiä 
kaksinkertaistanut silloisen ydinsähkön IAEA:n määrittelemän 7,3snt/ kWh hinnan yhdessä yössä! 
Englanti tekikin hätäpäätöksen tästä 2005 ydinsähkön 15snt/kWh perushinnastaan. Yhtään 
ydinvoimalaa EI tultaisi purkamaan seuraavaan 100 vuoteen. Toisaalta mikään ydinvoimala tuskin edes 
kestäisi näin pelkästään ulko- ovet kiinni hitsattuna odottamassa 100v purkamisiaan. Ongelma oli 
valmis. Miten ydinyhtiöt ratkaisivat jatkossa tämän ongelmansa? Kuten odottaa sopii. Valtiot olivat 
toisaalta taanneet Jo USA:n Harrisburgin ja Tshernojen esimerkein. Että valtio vastaa ilmaiseksi rikki 
räjäytetyn ydinvoimalan alasajot. Jos tulee ongelmia ydinyhtiö vaan ajetaan alas. Valtio hoitaa niin 
ongelmalliset ydinjätteet. Kuin tahallisesti romutetut ydinvoimalaitokset. 
                ------- 
 
Osa II. 
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Vielä oli y k s i keskeinen ongelma ratkottava. Miten rikki ydinvoimala voidaan ja kannattaa ajaa, että 
valtio ottaa siitä vetovastuun? Superpfenix, Selllafield ja Japanin hyötöreaktorit ajettiin rikki toinen 
toisensa perään. Laitokset vaan annettiin vuotaa ydinjätteet sisuksiinsa, niin paljon, ettei niitä enää 
voitu käyttää. Valtio otti nämä k o l m e  ydinvoimalaa suojiinsa vähin äänin. Tuhansien miljardien 
hyötöreaktorien ongelman ajautumista 3kpl voimalansa täystuhoon tuskin taloudet edes huomasi. 
patenttiratkaisut ja standardit oli tässä luotuna ja valmiina! Japanin hyötöreaktorin täystuhosta esim. 
1995 kukaan ei ole edes kuullut. Sitä seuraavista Sellafieldistä ja Superpheniksistä ei senkään vertaa. 
2007 japani kokeilikin jo asiassa astetta karummin. Maailman suurin ydinvoimala räjäytettiin puolestaan 
2007. Mukana paukkui 6kpl reaktoreita. Kansan vaatimuksista vielä yksi. 
 
 Taas maailmasta ajettiin paskaksi 8kpl reaktoria ja tapauksista tutusti vaan e i  kerrottu! Huomatkaa 
siis maailman s u u r i n japanilaisreaktori menetettiin vain noin 3v sitten. No nyt Japanissa on paskana 
samalla perusajatuksellaan 35kpl reaktoreita. Juuri kuulin, että ainakin kymmenkunta pannaan valtion 
toimin päiviltä ajettuina täystuhoonsa. Italiassa 6kpl. Espanjassa 5kpl. USA:ssa ja Kanadassa 
loppuunsa ajettuna luokkaa 8kpl. Näin se homma jatkoonsa siis tulee etenemään. Ydinyhtiön k a n n a t 
t a a  revittää ydinvoimalansa täystuhoon! 
 
 Jolloin valtio maksaa kaiken! On tässä toinenkin keskeinen syy. Fukushiman No: 4 reaktorin räjäytti 
allaan räjähtänyt metaanikaasuklatraattijää! Eli ydinvoimaloitten käyttöikä perustuu pitkälti jatkossaan 
siihen. Kauanko kestää reaktorista porautua neutronieroosiolla läpi peruskallioalustansa käsiin 
räjähtävään n. 600m syvyydestä alkavaan metaanikaasuklatraattiin asti? Voimalaa e i  voida tästä 
toisaalta edes pelastaa! Koska maan alta räjähtävä metaanin kosminen pommi tulee tikittämään 
taimerina tekemään reiän reaktorin pohjaan ja räjäyttämään sen. Oli voimalan kunto mikä hyvänsä. 
Fukushima 4 räjähti rokisesti vaikkei laitos olut edes käytössä! Eikä siinä edes olut polttoainetta! Kun 
neutronivuo osuu se on täystuho. Ja sillä selvä! 
               ------------- 
 
TVO:n kalat sukupuuttoaaltoon 2011.12.07 
 
Yksi ydinyhtiöitten tarkimmin ja tieten sensuroitu uutisointi liittyy reaktorien tauottoman 
säteilyvuotovoiden tarttuminen lauhdevesiinsä. Neutronivuot muodostavat pelättyjä säteilytappavia 
vetyisotooppeja. Vedessä deuteriumista raskasvettä D2O ja sen entistä tappavampaa 12,3 vuotta 
säteilevää yliraskasvettä, D2O. Deuteriumvesien tonnistoja ei ole k o s k a a n vaivauduttukaan 
ilmoittamaan missään. Kuten radioaktiivisten päästöjen kohdalla maailmassa onkin alettu toimimaan 
kautta maailman. Asian tultua toisinaan julkiseksi ja ikäväksi ydinala korruptoi vastuuviranomaiset, 
tiedotuskanavat ja asia vaietaan lehdistössä. Siksi tällaiset uutiset ovat erittäin arvokkaita ja harvinaisia. 
Joku uskalikko on siis v i e l ä saanut jotain läpi poliisisensorimerien. Hattu päästä jo siitä. 
http://kuvaton.com/k/Yhqe.jpg 
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Artikkelista päivän päästä tuli Länsi- Suomeen tieto, että myös Pyhärannassa oli samalla tavoin 
kuolleita kaloja säteilyyn tuhoutuneena ajautunut rannoille asti. Joten ongelma oli paljon laajempi 
todellisuudessa. Eräs kuvottava yksityiskohta asiasta vielä. Julkisuuteen TVO onkin aina pyrkinyt 
syyllistämään muita. Esim. maanviljelijöitä tai kuten tällaisten kalan tapauksessa esim. kalastajia, 
merimetsoja ja hylkeitä. Vaikka ydinlauhteessa ovat kuolleet niin merimetsojen orastavat populaatiot, 
kuin hylkeetkin. Joita alueelleen ei ole edes tullut säteilyn takia. Katsotte kuvia. Huomaatte, että kalat 
ovat kuolleet suoraan veteen. Eikä siis kyse ole syödyksi tulemisesta. Kalan poikasista tässä on kyse, 
koska mittareissa näkymättömät säteilyjen malenkan kuorimallit ja lisäyskerrointaulukkojen 
kasvuenergian huikeat määrät ovat tuhonneet jo isommat kalat yli 5 vuotta sitten. Heti 2000- luvun 
alkuvuosiin koko Selkämeressä. 
 
 Tässä on kyse lohitaudin M74 säteilysairauden jatkumosta. Ruotsin Forsmarkin ydinvoimalaitosten 
lauhteet alkoivat tappaa silloin jo keskeisiä lohikalapopulaatioita sukupuuttoon. Nyt ovat menossa 
viimeiset kalat, kuten kolmipiikit. Ydinvoimaloilta kesti totaalitappaa maailman meriegosysteemit 
kokonaan tämän mukaan noin 35 vuotta. Kuvaavaa tässä onkin, että ydinvoimalat ovat tuon ikäisinä 
vuotavia, pelkkiä raunioseulojaan, joista säteily karkaa kanavasäteilyin eroosoituneista rakenteistaan 
valtavina tuhon tonnistoina. 
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                 ----- 
 
STUK menettänyt imagonsa lopullisesti. 
 
US- blogi. 13.7.2011 18:33 Richard Järnefelt. 
 En tunne asiaa, ja eihän tämä liity blogin aiheeseenkaan, mutta STUK:sta olen sikäli kanssasi samaa 
mieltä, että se niiden johtaja on hirvittävä valehtelija, totuuden muuntaja ja ongelmien vähättelijä. Sen 
näkee jo naamasta. Todellinen suomettumisen ikoni, reliikki, muinaisjäänne, ongelmajäte. 
 
13.7.2011 19:02 Arto Lauri  
 Richard J. saa kyllä erittäin hyvällä asiallisuudellaan meikäläiseltä nyt täyden kympin ja paksun 
plussan piälle! Juuri NÄIN. STUK:n lahtari Laaksosta julkeampaa päänaukojaa ja korruptoituneempaa 
totuuden vääristelijää kyllä saa hakea. Muualla Euroopassa moisesta käytöksestä olisi kansanmassat 
kyöränneet oikosenaan kanaaliin tai vähintäänkin ansaitsemaansa LINNAAN! Kyllä rikollisenkin toimilla 
pitää rajat olla yhteiskunnassamme m y ö s tuossa. Saakoon STUK terroristipomo rahaa ja lahjuksia 
kuinka paljon vaan IAEA:ltaan, kelettovie. 
           -------- 
 
. . . Kun rahat on ydinalaan loppumassa. 
 
Nyt eletään heinäkuun päivää. . Juu 15 alkoi justiinsa. Kävin katsomassa iltaista Auringon laskua juuri. 
Taivaalla pinkkinpunaiset pilvet halkovat koko yläilmakehää Olkiluodossa laidasta laitaan. Pitkiin 
aikoihin en ole nähnyt noin karsean punaiseksi värjäytynyttä ydinvoimalapäästöjen täyteensä 
punaamaa taivaankantta. 
 
Aamulla YLE ilmoittikin USA:n kassan olevan niin tyhjänä, että Muudiksen AAA  luottoluokitusta 
USA:sahan jo ollaan laskemassa. Pojilla näköjään ydintukirahastot alkaneet tyhjetä? Koska IAEA:n 
ydinalan chemtrailaukseenkaan riitä enää kuin lento viikossa Olkiluodossa! Venäläiset kalliimat 4-
moottoriset  koneet on poistettu pysyvästi jo Fukushiman ydinonettomuusalpaajiksi tuhon alkupäivistä  
Kamsatkan niemimaalle 3.11. 
 
Asia alkaakin olla selvä. USA/NATO:n säteilymyrkytysten päämaksaja Japani menetti niinikää rahansa 
maailman rajuimpaan ydinmegakatastrofiinsa. Vähintään 300miljardia menee. Saksa, italia, Sveitsi, 
Itävallat, Tanskat, Norjat ovat niinikää päätttäneet jättää ydinalan loputtomien säteilyionisaatiopäästöjen 
rahanmaksatukset USA:lle tylysti väliin. Katainenkin kadonnut tappelemaan Suomen lisämaksuista alati 
hätääntyvämmälle IAEA:lle. 
 
Yksinkertaisesti ja ytimekkäästi. IAEA:n ydinalan lobbauksien loputtomat pohjakassat alkavat olla 
iloisesti finaalissa. Kun megarahansa ydinalastaan maksavien määrät ja halut hiipuvat kiihtyvästi tässä 
ydinalan ikitekoisessa konkkursissaan. 2008 energianegatiiviseksi muuttuminen alkaa p a a i n a a  jo 
todella!. Alati ydinsäteilypäästökasvuistaan punertuvampi taivas ennakoikin nyt s u u r i a  lisäongelmia 
IAEA:n ahneille. Jopa Venäjä on siirtymässä suurella mitalla uraanisikailuistaan suoraan tuottavamaan 
ja luotettavampaan kaasunsa myyntiin saaden jopa Kinan mukaansa. NYT on jännää ilmassa! 
                ------- 
 
TVO ajomoraalista 
 
Kun vaikka nyt Pertti Simola tuli TVO:n toimitusjohtajaksi. Hän tuli sinne paperiteollisuudesta. Saksassa 
esim. paperitehtaat kyetään pitämään ajokunnossa vaikka 80 vuotta tuosta vaan. Simolan tyyppisillä 
paperikeisareilla on i h a n eri metodiikat. Paperikoneet ajetaan sisään about vuoden. Sen jälkeen niitä 
aletaan v i r i t t ä m ä ä n! +120 % ja jos kestää niin rainat pyörimään tauotta +140 %, sitten 160 %. Jos 
vieläkin näin parisen vuotta pyörittyään koneet kestää. Niin idea, siis se "hottisin" on ajattaa koneet n i i 
n suurille tehoilleen, että yleensä keskeisin "kivitelaraina" räjähtää keskipakoisvoimastaan villinä 
laukkaavaan koneikkonsa kuin POMMI! Tässä toki kuolee työorjia verihyhmäksi aikasten monta. Kone 
usein iloisesti palaa päälle silkaksi rautakasaksi.  
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Mut hei Suomi ei pelkää! Yleensä koneet saadaan paskaksi 10- osassa sitä aikaa mitä 
sivistyneimmässä Euroopassa pyörivillä paperikoneilla. No tämä "huisanhienon idean" keskeinen ajatus 
on ajaa paperikoneet paskaksi kerta iskulta, mitään edes kosmeetiisesti matkalla korjaamalta. Mistään 
piittaamatta. Mopon ja työväen on v a a n siedettävä suorastaan rikollisesti viroissaan sekoilevaa 
psykopaattista johtoaan! Muutamassa vuodessa uusi paperikone kipataan lähimpään kaatopaikkaan 
savuten "jäähdyttelemään". Ja TAAS ydin. . Öö, korjaan paperiherroilla on huikea UUSI triplatehoinen 
paperimylly tilauksessa. 
 
 Suomi saa lehdeissään ylpeillä, että meillä se onkin maailman uusimmat vermeet. SAIRASTA! 
Huomaatteko miten p a l j o n ydinalamme kehua retostelee täysin ilmaan kikkailemilla 99,999 % 
käyntiasteillaan? Kun maailmassa ydinvoimalat seisoskelevat normaalissa perushuolloissaankin 4kk 
minimissään vuosittain. AivaN! Tämmöiset EI todellisuudessa kerro mistään muusta kuin huoltojen ja k 
a i k i e n keskeisimpienkin riskien hallitsemattomasta yliajamisesta maassamme! STUK/ poliisi 
poliitikkokorruptiosta kertovassa mitassa jota muualla maailmalla EI alkuunkaan näissä mitopissan ole, 
missään. Korostan missään muussa maailman maassa ydinala ei ota alkuunkaan tällaisia seinähulluja, 
asianosaamattomia megariskejä alinomaa kuin Suomen ydinala. Ainoa, korostan a i n o a  asia joka 
erottaa meidät maailman suurimmista 100 % varmaksi tulevasta  ydinmegatuhoistamme on silkka ja 
raakasti ylimitoitettu hetkenhuuman t u u r i ! Juu EI puolalais, turkkilais, venäläiset OL-3 tyyppiset 
ydinkatastrofien maailmalla avoimesti halveksitut hotspotit ole kuin aikaa vailla räjähtämään 
silmillemme! Jos joku muuta luulottelee ei tajua ydinalasta yhtään sulkahaituvan vertaista . . .. 
                        ------- 
Viiniä 
 
Ihan jotain muuta! 
 
Muistan o i k e i n  hyvin miten 1960–70 luvuilla Suomessa toitotettiin tuikeasti, ettei maassamme 
kannata kasvattaa esim. maailman halutuimpia kasviksia. No kuten viinirypäleitä. New Yorkissa on 
pahimmillaan -30C pakkasta ja viinirypäleitä kasvatettiin siellä ongelmitta jo silloin. No Viro niin ikään 
kehitti pohjoisia viinirypälelajikkeita. Mutta EI vaan ole saatu rantautettua Suomeen. Täällä kun kaikki 
viini halutaan teettää marjoista, joiden viinit EI kelpaa maailmalla! Kas kun se EI kuulema aito viini 
kasva! Onkohan tässäkin totuus tarua mehuisampi? En väitä, että homma ON helppoa. Mutta ainakin 
kotonani tällainen lämmittämätön kasvihuone tuottaa jo liki kymmenettä vuotta makoisan sadon niin 
violeteista, kuin vihreistä virolaislajikkeista. (Kunhan -30C pakkasraja ei tärvää kasvua.) Olen siis 
poiminut viinirypäleitä s a d o i n kiloin eläissäni kotoani. Ja hei katsokaa mikä sato taas tuloillaan.  
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En sitten tiedä toisaalta juuri maastamme muita näin h y v i n onnistuneita viinirypäleköynnöksiä, 
nimenomaan lämmittämättömiltä kasvihuoneilta. Juu kymmenet on täälläkin avomaalla yrittänyt. 
Onnistumatta ensinkään. Mutta hei katsellessanne näitä herkkukuvia ideoikaa vaikka mielessänne, 
mikä m u u  kasvi tuottaa näin järkyttävän isot sadot maailman himoituinta syötävää. . Öö. . no miksei 
toki juotavaakin. No toisaalta me ajatamme nämä surutta mehumaijaan.  
 
Ehkä p ä  joku tekee toisin.) Vaikka nyt TVO jolla säteilyn silpomista kasvihuoneistaan EI taas ole 
kerrottu enää mitään. Sen jälkeen kun satonsa jäivät muutamaan oudosti hehkuviin rypäleterttuihin. Ja 
kansalle ei kelvannut oksettavat tritiumeilla, plutoniumilla pilaamansa lantarinkipullonsa edes ilmaiseksi! 
Niin loppuivat TVO:n paljon mainostetut maissien, kallakukkien ja monien, monien muidenkin 
tuomittavat kokeilut IAEA:n lakien vastaisin säteilyn pilaamilla vesillään. Vaan katsokaa vielä kuinka 
homman o s a v a  saa näyttöä päälle kun säteilyvesiä ei käytetä. 
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                    ------- 
 
Eurajoella tapahtuu 
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Eurajoella tapahtuu! Kuulin juuri hykerryttävän uutisen. Nuoriso tempaisee. Fasebookissa oli ollut 
päivemmällä nimien keruu siitä, että jos saavat riittävän suuren määrän kannatusta idealleen niin 
toteuttavat tempaisunsa välittömästi. Koska nuoriso ON tunnetusti fiksumpaa väkeä. Niin valtava 
puoltomäärä  oli myös saatu vyörymään puolelleen. No mitä sitten oli tapahtunut? 
 
 Lähtivät soutamaan TVO:n rannoille. Mukana asiallisen erinomainen kyltti. "YDINVOIMA ON 
PERSEESTÄ!" 
 
 Kuvitelkaa, että n ä i n fiksua väkeä löytyy ihan TVO:n naapurustostamme! Täytyy olla enemmän kuin 
kuin iloinen, ylpeä tällaisesta nuorten suoraselkäisyydestään. Hei kuulkaa pidämme peukku urheille 
soutajille. .Öö, niin ja varpaita kanssa. Että saatte sanomanne läpi. Toivottavasti asiallisuudellenne 
julkisuutta. Nimittäin 19.07.2011 ja kello on tapahtumahetkellä 18.00. Eikä edes minulla vielä ole tietoa 
kuinka konepisttoolein aseistautuneet TVO:n "rantavahdit" ovat asianne vastaanottaneet.  TSEMIÄ! 
Levittelen juttujanne netissä. Ehkä vielä saamme tempaisustanne valokuvia aiheesta lehtiin asti. 10+++! 
                     -- 
 
Fasebook palautetta vartin päästä jo kirjoittelusta!  
Jasmine Juutinen, Eila Airaksinen ja 4 muuta kaveria tykkäävät lisäämästäsi kohteesta julkaisu 
ryhmässä [:] Japanin ydinonnettomuuden uutisryhmä [:]. 
Henri Lentonen, Ukko Metso, Olli Hakala ja 3 muuta tykkäävät tästä. 
 
Olli Hakala Hyvä, hyvä, jos olisin aikoinaan Lemlahdella (n. 12 km "ydin halkomoon") ollessani tiennyt 
vaaroista, olisin soudellut jo silloin!!! 
15 minuuttia sitten 
              --------------- 
 
OL-3 
 
* Aikamme legendaarisin ja ehdottomasti maamme kalleinta "YDINräjähtävää" sähköään tuottava 
laitos. Jonka energian kWh hinta ylittää 10- kertaisesti oletushintansa. 30snt/ kWh tavoitetasoillaan. 
 
Julkaistu tänään 20.07-11 Vilho juntunen US- blogi. klo 18:03, päivitetty tänään klo 18:13 
http://kuvaton.com/k/YI1L.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YI1L.jpg[/img] 
 
 Ranskan ensimmäisen Olkiluoto-tyyppisen EPR-ydinvoimalan rakennusvaikeudet syvenevät. Voimalan 
rakennuttaja sähköyhtiö EDF ilmoitti keskiviikkona, että voimalan käyttöönotto tapahtuu näillä näkymin 
vasta vuonna 2016! !!. . . . 
 Aiemmin EDF piti kiinni kaksi vuotta nopeammasta aikataulusta. Asiasta kertoo ranskalainen Les 
Echos -talouslehti nettisivuillaan. 
 
Normandian Flamanville'iin rakennettavan voimalan hintakin nousee. Alkuperäisen 3-5 miljardin euron 
arvion sijaan laskukone näyttää nyt kuuden miljardin euron hintalappua. Myös Olkiluodon EPR-työmaa 
on kärsinyt vuosien viivästyksistä ja kustannusylityksistä. Näillä näkymin Olkiluodon EPR tuottaa 
sähköä vuonna 2013. Suomessa EPR-projektista on vastuussa ranskalais-saksalainen Areva-Siemens. 
 
YLE Uutiset / Raine Tiessalo 
 
 Lisää asiasta "LES ECHOS"-lehdessä: 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201520146821-epr-de-
flamanville-deux-ans-de-retard-annonces-par-edf-196210.php 
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801 YDIN tappaa. 
 
Israelin avaruuden säteilytappaja 
 
US- blogi. Israelilla uusi salainen ase, ns. energiapurkausase ???13.7.2011 20:56 Orvokki Pellinen 
Israel.  
Olen kuullut että Israel olisi kehittänyt uuden aseen, joka ottaa energiansa (korkealta) ilmakehästä, ja 
laukaistaan satelliitin avulla avaruudesta, onko kellään tietoa ko. aseesta? 
 
Ompa sulla t o d e l l a niin vähän tietoa asiastasi. Että juttusi kuulostaa v ä h i n t ä ä n k i n kompalta, 
jolla halutaan tietää enempi ymmärretäänkö näitä kvanttiydinasioita meillä ydinvastustuspiireissä. No 
JO vain meikälle nämä taipuu ongelmitta! Tosin mahdollisuuksia on useampiakin: 
 
- Avaruudessa on niin rajua avaruussäteilyä mm. protonien säteilytystä, että ihminen kuolee siihen 
minuutissa parissa. Ei tarvitse kuin poistaa tuhoalueen yläpuolelta elintärkeät 
elektroniylijäämäsuojaukset, otsonit, magneettikentät  ydinvoimaloitten säteilyionisaatiotuhon energioilla 
ja k a i k i tappajasäteet tulee maan päälle reijästään esteittä! TVO käyttääkin tätä varsin tyypilliseen 
ydinalansa tyyliin savupiippujensa päästöin erityisesti Tampereen suuntaan. Siksi Tampereella onkin 
tuplasti enemmän säteilyä kuin esim. tuhon lähetyspaikassa Eurajoella. 
 
- Toinen mahdolisuus on tuottaa säteilyionisaatiolla ilmakehään sähköä johtavaksi muokattu kilometrien 
pitkä pystysuoraan ylöspäin oleva "ionisaatiokanava". Näin voitaisiin johtaa säteilykertymistään 
rautanaulaksi ionisoitua kanavaa pitkin maahan asti tappavan rajuja miljoonien ja miljoonien volttien ns. 
"keijusalamointeja". Tässä tapauksessa keijusalamat ovat n i i n rajuja, että esim. lentokone sen tieltä 
hajoaa metalliplasmoiksi hetkessä. 
 
Muitakin löytyy. Avaruussäteilyn kirjoon kuuluu hadronkaskadeita( säteilyioni joka viuhkautuu jopa 
sadoiksi arkisemmiksi säteilyfotoniosikseen), pionisäteilyjä, myönisäteilyjä, antiainesäteilyjä ja vastaavia 
joita STUK dosimetria ei edes kykene mittaamaan. Rajuin tällä sektorilla on OMG säteilykvantit. Vety- 
ytimen luokkainen säteilyhiukkaskvantilla on fyysisestikin niin kova iskuenergia, että vastaanottajaa 
kohtaa ammattitennispalloilijan ampuman pallonsa 190km/ h suora potkaisun energia! 
 
 Jotain niin rajua, ettei tiede edes hahmota miten tuon luonto edes teoriassa tekee. (No sätilyn energiat 
voidaan t o d e l l i s u u d e s s a kasata ja kompressoida vaikka yhteen atomiin sisälle varastoon  
megatappajiksi vaikka valofotoneista, kuten Lene Hau tekikin. Mutta STUK ei tätä "Malenkan -
kuorimallien totuutta halua tässäkään lainkaan juklkisesti tunnustaa.) tosiaan STUK ydinala nyt ei 
muutenkaan osaa säteilyjä mitata kivikautisilla laitteillaan.  
 
Fukushiman reaktoria USA tuhosi syöttämällä sen päälle noin 3 vuorokautta H.A.A.R.P 
mikroaaltosäteilyn energioita tutkapeilailuin. Jollin saivat tämän tappokoneensa avulla 2,5Hz 
resonanssiaallon. Se puolestaan viritti m,aperän kvartsikiteet. Näin ne tulivat epävakaiksi ja 
mahdollistivat Japanin alle USA:n haluaman maanjäristyksen. Mutta enenkaikkea laukaisivat 600m-
2km syvällä olevat metaanikaasuklatraattivarannot! Klatraatti laajenee 168 kertaiseksi. Räjäyttää o n g 
e l m i t t a kilometrinkin kiintokalliota kuin TIG plasmaleikuri suoraan reaktoriin yhdessä leiskauksessa. 
Fukushima 4 tunnetaan räjähtäneen näin. Että tällaista. .   
              -----------   
 
Uuslöytö, säteilyshokkiaalto Anja.S. materiaalin mukaan 
 
* Maailman ensi- illassa julkisuuteen ylipäätään uskallettiin esittää miten ydinionisaation 
kanavasäteilynsä nopeus luonnossa on hyvin samaa luokkaa kuin tsunamin shokkiaallot 700km/ h. 
Vain hiukan yli tämän  ollen 869km/h. Jääden selkeästi myös alle äänennopeuden, 1236 km/h .( 
Ydinpommin synnyttämä polttosäteilyaallon kerrotaan olevan selkeästi y l i  äänennopeuden , joten 
sekään ei tähän käy). Puhumattakaan säteilyfotonien perusnopeudesta valon nopeudesta c = 299 792, 
458 kilometriä sekunnissa. 30cm nanosekunnissa. Reaktoreista ulos sinkoavien termisten neutronin 
fyysisen hiukkasen etenemisen nopeusluokka on taas tuhansia kilometrejä tunnissa (4 000km/h). Alfan, 
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protonisäteilyn ja vastaavien fyysisten hiukkassäteilyjenkään kanssa olevista etenemisnopeuksistakaan 
ei tässä puhuta. 
 
* Lähimmäs näistä sopineen vertailunopeuden Fukushiman tsunmamista. Opimme miten tämän 
700km/h meren shokkiaallon nopeuden takana ON fyysisten atomien liike (säteily)paineen suuntaisesti! 
Tsunami konkreettisesti näytti miten meren tällainen etenevä aalto toi merivettä jopa 10km päähän 
maahan. Ei jäänyt epäselväksi, että juuri englantilainen kantasana "shokwaves" tähdentää tässä 
kanavasäteilyn tyypissä myös fyysisen m a s s a n liikuvan aallon mukana. Juuri kuten ydinvoimaloista 
syyrjännitesähkölinjoilleen koronarenkain ammuttavat plutoniumtonnistojen kanavasäteilyn 
++..ionisoituneitten fyysisten partikkelien laskettiinki pinta- aaltolähettimin tekevän. Erittäin kiinnostavaa 
tässä on myös se, ettei kilometrinenkään peruskallion suojaus estä mainittavasti fissiosta tuotetun 
kanavasäteilyn etenemistä ympäristöönsä. Joka puolestaan romuttaa kaikki aiemmat STUK/ IAEA:n 
väitteet mm. massojen kyvyistä "absorboida" säteilyn energiat taakseen fissioenergiapurkauksin.   
                 -- 
Maili (engl. mile) on täsmälleen 1 609,344 metriä eli 5 280 jalkaa.[1] Yksikköä käytetään muun muassa 
Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Tämä maili vastaa 8 furlongia, 80 ketjua tai 1 760 jaardia. 
Yksikköä kutsutaan toisinaan maamailiksi erotukseksi merimailista. 
--- 
 
GPS STATIONS CAN DETECT CLANDESTINE NUCLEAR TETS  
http://researchnews.osu.edu/archive/gpsnukes.htm 
 
GPS ASEMAT VOIVAT HAVAITA SALAISIA  (TAI LAITTOMIA ) YDINKOKEITA  
 
VIENNNA, Itävalta - At ydinkieltosopimusjärjestön ydinkoekieltosopimuksen järjestön (CTBTO) 
kokouksessa tällä viikolla, Yhdysvaltalaiset tutkijat ovat julkistaneet uuden työkalun havaitakseen 
laittomat ydinräjäytykset: maapallon Global Positioning System (GPS).  
 
Myös maanalainen ydinkoe,(lain mukaan tehtävä yli 1 000m peruskallion alla!) Jättää jälkeensä osin 
yläilmakehän tunnettuun ionosfääriin, tutkijat havaitsivat, ilmiön kun he tutkivat GPS:llä tallennetut tiedot 
samana päivänä kuin Pohjois-Korea teki ydinkokeensa vuonna 2009. Muutamassa minuutissa sinä 
päivänä, GP-asemien lähistöllä maassa rekisteröitiin muutos ionosfäärin elektronitiheydessä, koska 
ydinräjähdyksen synnyttämä kupla häiriintyneitä= ionisoituneita, säteilyenergiavirittyneitä, 
kanavasäteilyn synnyttämiä hiukkasia levisi ulos testipaikasta ja ympäri planeettaa!  
 
"Shokkiaalto levisi maanalaisen räjähdyksestä antaen maasta" pulssin ylös "ilmakehään, luomalla sinne 
selkeän sekundäärisen shokkiaallon fyysisesti työntäen ilmaa poistuen ulospäin Ground 
Zero(räjähdyspisteestä säteilypaineellaan)", sanoi Ralph von Frese , professori geotieteisestä Ohio 
State University ja vanhempana kirjailijana tutkimuksesta.  
 
 Ralph von Frese   
Jihye Park, jatko-opiskelija geodeettisten yliopistossa, esittelevät tutkimuksen tuloksia tästä kaikesta 
keskiviikkona, torstaina, ja perjantaina posterinäyttelyssä klo CTBTO kokouksessa Wienissä, 
Itävallassa.  
 
Kansainvälisillä viranomaisilla on jo käytössään useita menetelmiä havaitakseen laittomat ydinkokeet, 
Park sanoi. Seismiset ilmaisimet poimivat shokkiaallot kautta maan, ja akustiset sensorit seuraavat 
paineaaltoja läpi veden ja ilman testejä varten tämän tapahtuu maan päältä. Kemialliset anturit 
havaitsevat ilmassa radioaktiivista kaasua ja pölyä lopullisena todisteena ydinaseesta. Nämä hiukkaset 
voivat puuttua, jos räjähdys tapahtuu erittäin syvällä maanpinnan alapuolella. 
                -- 
 
Osa II 
 
*Ydinvoimaan liittyvät malmiot, salaiset reaktorit, ydinjätevarastot yms.. Kaikki tyyni on JO siis kyetty jo 
aikoja sitten tarkkaan halutessa kartoittamaan salaisilla sotilaallisilla satelliiteilla. On turha väitättää ettei 
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näin olisi ollut jo pitkään. Esim. Irakin, Israelin, Syyrian, Libyan,  yms. muka salaisissa 
ydinlaboratorioista puhuttaessa lehdistöissä.  
 
"GPS nyt täydentää näitä muita menetelmiä, ja auttaa vahvistamaan, että ydinkoe on tapahtunut - 
erityisesti jos testi oli maanalainen, joten sen vaikutus ilmakehäämme on hienovaraisempaa, ja muuten 
lähes mahdotonta havaita," hän sanoi .  
 
Vaikka GPS on suunniteltu sijainniltaan omiin tarkoituksiinsa, teknologiansa on aina ollut erityisen 
herkkiä ilmakehän häiriöille ja säteilyille, sanoi Dorota Grejner-Brzezinska, professori geodeettisten 
tieteen Ohion ja Parkin neuvonantajana.  
 
"GP-signaalien täytyy siirtyä pois lähettimiltään satelliittien korkeudelta planeettaamme alas 
maanpäällisiin vastaanottimiin," Grejner-Brzezinska selitti. "Ilman molekyylit - tarkemmin, elektronit ja 
muut säteilykertymistään varautuneet hiukkaset, (kanavasäteilyt ydinvoimaloista) ionosfäärissä - 
häiritsevät signaalia, tuottaen asentovirhetoleranssejaan. Osa tutkimustamme koskee miten 
kykenemme korvaamaan kyseisen heikkouden ja tekemään GPS:n paremmin toimivaksi. Jihye nyt 
löytänyt uuden tavan ottaa kyseisen heikkouden huomioon ja muuttaa sen hyödyksemme. "  
 
Park kirjoitti tietokonealgoritmeja joilla haku GPS signaalien kuvioin osoittaa äkilliset vaihtelut 
ilmakehässä elektronitiheysmuutoksin ja ionisaatioin tietyissä paikoissa, jotka kertovat mitä tapahtuu, 
kun ydinvoiman synnyttämät shokkiaallot työntää säteilyenergiallaan sekundäärisiä kuplijaansa ilman 
ilmakehän läpi. Koska GP-signaali läpäisee tämän kuplan reunat, muutos elektronitiheyksissään 
häiritsee signaalia selkeästi havaittavalla tavalla.  
 
Park pystyi hyödyntämään kerätyt tiedot GP-vastaanottimistaan, jotka International GNSS Service 
(IGS) on asentanut ympäri maailmaa tutkimustarkoituksiinsa. Viisi IGS vastaanotinta hajallaan Itä-
Aasiaa on toimittanut tietoja tähän tutkimukseensa, samoin kuin kuusi vastaanotinta jotka kuuluvan 
Etelä-Korean GP-verkkoon.  
Kun Park analysoi tiedot 11 GP-asemista, hän havaitsi selkeän äkillinen piikin ilmakehän 
ionisaatiotason elektronitiheyksissä 25 toukokuun jälkeen 2009 maanalaisesta testistä, jonka uskotaan 
tapahtuneen juuri ennen 01:00 Coordinated Universal Time, joka päivä.  
 
25 minuutissa, shokkiaalto oli matkustanut 225 mailia(360km) lähimpään GP-asemaan tutkimuksessa, 
joka sijaitsi Inje maakunnassa, Gangwon maakunnassa, Etelä-Koreassa. Tämä tarkoittaa, että se kulki 
ilman halki 9 mailin minuutissa, (14,5km) tai 540 mailia tunnissa.(869,05km/h) Tunnin sisällä, se oli 
kaikissa 11-asemissa.  
 
*Tämä ON huippua! Eli vaikka säteilylähteen v ä l i s s ä  oli säteilysuojanaan uskomattoman paksut 1 
000m kiviabsorbaattoriseinätkin. Syntynyt säteily l ä v i s t i  tuon vallin heittämällä. Siirtäen massiivista 
säteilyn energiaansa ionisilpomaan kilometrien korkeuksien ionosfäärin ilmaamme. Normaalissa 
reaktorissamme kun on luokkaa 25cm rautapelti ja tyypillisesti luokkaa 2,5m perusbetonia. 
                    -- 
 
Osa III 
 
* Eli nyt säteilyn karkaamista esti luokkaa 450- kertaa j ä r e ä m p i  säteilysuoja, kuin 
perusydinvoimaloissamme. Silti, ja tämä on erittäin tärkeä s i l t i  alueen päällä olut ilmakehä ionisoitui 
tuhoisasti kymmenkilometrisenä säteilyenergian silpoutumisella, kanavasätityin, malenkan- kuorimallein 
ja elektonipilvimuutoksinsa. Tämä on aivan järkyttävää materiaalia. Ydinvoimalasta karkaa mittaamatta 
jätettyä energiavuota, läpi säteilysuojien jotka e i v ä t  toimi nähdysti edes nimellisesti! 
 
*Ehkä silti kaikkein uskomattominta on tuon muutoksen nopeus. 869km/h kun se automaattisesti 
poissulkee klassisen valonnopeat fotinisäteilyn, gammat ja röntgenit yms. kerrasta pois. Kye On siis 
nimenomaan paljon hitaammasta kvanttimotorisesta aallosta. Ei EMP:stä, ei radioaalloista tai 
vastaavista klassisista säteilyfotonireaktioista! Lisäksi tämä shokkiaalto valaisee s e l k e ä s t i  näin 
tapahtuvan maailman kaikissa perusydinvoimaloissakin kaikkialla! 
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* Se kertoo myös sen mystisen totuuden siitä miten j u u r i  ydinreaktorit on se voima joka muuntaa 
päällämme olevan ilmakehän tappavaksi. Eksyttävät mehiläisten suunnistussysteemit. Hävittäen niitä 
parhaillaan elintärkeästä ruuantuotannostamme sukupuutoton. Eksyttävät linnut ja suunnistavat kalat. 
Tämä tieto on kauhistavaa! 
 
Ajoitukset perustuvat tähän shokkiaaltoon, tutkijat jäljittivät alkuperäistä räjähdyspaikkaa takaisin 
P'unggye vuonna Hamyong maakunnassa, Pohjois-Koreasta. Tämä havainto tukee seismisiä tietoja 
tapahtumasta, jotka kerättiin CTBTO ja Yhdysvaltain geologisesta tutkimuskeskuksesta.  
 
Tutkijat jatkavat tätä työtä. Park ansaitsee väitöskirjaansa, ja he etsivät rahoitusta ja kumppanuuksia 
laajentaakseen ideaansa edelleen. Tällä välin he ovat jättäneet kirjan löydöksistään lehdessä 
Geophysical Research Letters .  
 
Yhteistyökumppania tutkimukseen kuuluu Yu Morton , professori sähkö-ja tietotekniikan at Miami 
University in Oxford, Ohio, ja Luis Gaya-Pique sekä CTBTO:n paikalla tehdyissä tarkastuksissa Division 
 
Ralph von Frese, (614) 292-5635; Von-frese.3 @ osu.edu  
Dorota Grejner-Brzezinska; DBrzezinska@osu.edu  
Jihye Park; Park.898 @ osu.edu  
Kirjoittanut Pam Frost Gorder, (614) 292-9475; Gorder.1 @ osu.edu 
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://researchnews.osu.edu/archive/gpsnukes.htm&ei
=j_0dTuL7N8XCswad1q2yDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ7gEwAA&prev=/s
earch%3Fq%3DGPS%2BSTATIONS%2BCAN%2BDETECT%2BCLANDESTINE%2BNUCLEAR%2BT
EST%2BOhio%2BState%2BUniversity%2BRESEARCH%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3D39l%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Divns 
                 ---------------- 
 
SÄPÖ hermostui 
 
16.07.2011. Keskustelen Angelica Skywofin kanssa yksityistä kännykkäpuhelua niitä näitä. 
Jutustelumme, kuinka ollakaan siirtyi ydinvoimaan. Siellä ASEA- atomilta kuulemiini miten TVO:n 
ydinvoimalat viritettiin ruotsalaistiedoin kuin soittimet puskemaan 1 000kg nyttemmin jopa 2,2t/v raakaa 
reaktorien Pu-239 plutoniumtuotosta surutta ulos.(TVO:n sivustoillaan yhteiskuntavastuuraporteissa 
tarkennettu oma tietonsa). Siihenhän käytetään savupiippuja, merilauhdevirtavesiä ja 350kV 
sähkölinjoja. Joissa ++..ionisoituneet säteilysilpoutuneet, radioaktiiviset isotoopitonnistot ajetaan surutta 
satojen kilometrien päähän aina Helsingin yksityisasuntoihin asti.  TV:n kuvaputkella näitä 
raskasmetalleja on mm. 1956 julkaistussa alan kirjassa mitattu, valokuvadokumentoituina jopa suurina 
50mm laikkuina. No kaikkea tällaista tiesin kertoa.  
 
Tunnelmakerronta kääntyi kuitenkin varsin pian siihen, mitä itse näin SWE  caves 2011 graniittisten 
luolastojen kokouksessa. Miten ASEA oli kehittänyt Ruotsissa suoraan ilmeisesti juuri 400kV kahden 
sähkölinjan DC tasasähkölinjojaan  suoraan ydinvoimaloista sähkön ulostuontiin. Keskustelimme miten 
tasasähkön oli siellä todettu näillä erikoissysteemein ongelmitta kuljettavan kymmenin tonnein raa‘asta 
plutoniumista, isotoopimyrkkyistä kanavasäteilyä suoraan ulos sikäläisistä ydinvoimaloista. Siksi 
nimenomaan Ruotsissa on onnistuttu ylivirittämään reaktoreita jopa uskomattomille +330 % 
ylitehoilleen. Silti reaktorista hillittömästi karanneet isotooppiset kanavasäteilyt e i v ä t  olleet 
kasautuneet voimaloiden rakenteisiinsa tuhoten  ydinvoimaloita kokonaan. ASEA- Atomin kehittämä DC 
tasasähköisissä linjoissa todistetusti 869km/h nopeudella pinta- aaltolähettimin etenevät sinkoutuvat 
++..ionisoituneet kanavasäteilyjä satojen kilometrien päähän kuljettavat erityiskustomoidut sähkölinjat 
kuljettivat isotooppitappajaa suunnattomalla imulla. 
 
 Angelica kysyi lennosta minne se sitten joutuu nuo reaktoritonnistopäästöt Ruotsissa? Minä kerroin, 
että s u o r a a n rautasulattojen tasasähkövalokaariuuneista sisään. Ulkomaanvientiin meneviin 
erikoisteräsharkkoihin. Ja sieltä surutta maailmankuuluna säteilytappavana SWE- erikoisteräsmyyntinä 
maailmaan, Kiinaan, USA:han, Eurooppaan. Raudasta sitä ei geigeritkään sieltä juuri huomaa. Yhtäkkiä 
Angelican puhelimessa vahvalla Riikinruotsin aksentillaan ruotsiksi: "Nyt voimme kai katkaista 
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yhteyden? . Kului hetki ja toinen miessääni vastasi: Juu okei!" Oma puhelimeni alkoi piipata 
vihankiivaasti ja hurjasti. Angelican känny sammui kokonaan tässä SÄPÖ:n antamasta pulssista ja 
menetti koko kenttävasteen saman tien.  
 
Usean soittonsa jälkeen SÄPÖ päästi viimein hänet uudelleen läpi ja jatkoimme kertomustamme. 
Olimme kansainvälisin ammattiosaajatodistuksin näin osuneet n i i n arkaan aiheeseen, että linjojamme 
nyt nähdysti SÄPÖ:n valtuuksiinsa seuraavat pohjoismaisen ydinturvaosastojen terävimmät 
ydinsalauserikoisosastojen erikoismiehet hermostuivat pahanpohjattomanpäiväisesti oivaltaessamme 
totuudessa olostamme! Myös ASEA SWE kanavasäteilyn sähkölinjakäytöistä. Minun käytyä keväällä 
Ruotsissa olin päässyt niin A1 vaaraluokitukseen myös siellä, että juttumme. Jopa yksityiset 
puhelumme ovat USA:n Interpolin määräämässä j a t k u v a s s a  tehotarkkailussa. Onkin päivän 
selvää, että nämä Ruotsia puhuneet ovat kansainvälisesti maksettuja IAEA:n ylläpitämässä ydinturvan 
suurriskisimpien henkilöiden kimpussa 24h päivässä! Niin ja muuten! Nyt tulikin sitten s u u r e e n  
ääneen kansainvälisesti vahvistettua myös se miten nimenomaan Interpol pitää meitä ja meikäläistä 
Pohjolan vaarallisimpana ydinturvatotuuksien vuotajana maailmalle! Jette fint, eller hur? 
 
PS. Julkaisin tämän ylläolevan US-blobissani heinäkuun puolivälissä 2011. Ja löinkin sillä k a i k k i 
aiemmat lukuennätykseni1 aika hyvää mitä? No ei mennyt tästä aikaa kuin vuorokauden verran nin, 
ette arvaakkaan helsingin SUPO:n poliisipäälikkö kokoomuksen 33v betrefolksi. Niin  j u u r i sellainen 
klassinen isä virkaansa huijaama kultalusikka suussa syntynyt ylimielinen USA/CIA:ssa 
tappajanoppinsa ostanut Vesa Hack imeytyi blogiin h a u k u m a a n miten "hänen mielestään" US- 
blogissa kirjoittavat ovat epäsivistyneitä. Joita hänen kaltaisensa verorahapalkattu on ominta kauraa 
ojentamaan tavoille! Et kuule arvaakkaan kuinka mielelläni soitin tuolle pellepoliisille parit rämpsyt 
suutani o i k e i n vaan isän kädellä!) No tiesihän se kuinka s i i t ä  SUPO suuttui niin pahan päiväisesti. 
Ettei koko loppuiltana saanut ainoaakaan viestiä SUPO sensoriensa läpi! Että puri, puri kuin penteles. 
Mutta olihan mulla h a u s k a a  kun pääsin kepittämään oikein ydinalan aisankannattajien suomen 
mestaria!) 
               ------- 
 
Edes US- blogi EI anna julkaista tätä uutista!? Onpa aikoihin eletty, kun IS-lehden sivustaa EI SAA 
julkaista, koska siinä kerrotaan juuri paljastuneesta POLIISIN korruptiosta! 
 
Katsokaa ja kauhistukaa maamme rappion tila: 
SÄPÖ ja SUPO 
 
*Katselin netistä miten ihmiset olivat valmiita syyttämään Norjalaista saarisurmaajaa surutta 
kansanmurhasta. Ainakin silloin kun häntä aluksi erheellisesti väitettiin "maanviljelijäksi". No pian 
paljasatui, että kaveri olikin piinkova liikemies ja rangaistusvaatimuksiin alkoi tulla säröjä. Mutta nyt IS-
lehti räjäytti potin! Kertoen, että Norjassa liki 100 surmannutta toimikin hyvässä yhteistyössä, POLIISI:n 
virka-asuisena ja sen suojeluksessa! Foorumimiliisit, kirjoittajat ei enää vaadi veritippaa, saati poliisia 
vastuuseen tekemistään kansanmurhista! Kuvottavaa!! 
 
*Jokin aika sitten nousi kohu kun Suomessa tehtiin kauaskantoinen tuomaripäätös, ettei virkaa tekevää 
poliisia saa e s t ä ä raiskaamasta. Koska tämän oksettavan Suomalaisen tuomaripäätöksen mukaan 
poliisi SAA tehdä mitä lystää, ja POLIISIN vastustaminen on aina rikos? No Nyt Norjan jupakassa on 
noussut pääasiaksi. Miten POLIISI kieltäytyi peräti systemaattisesti 12- kertaa puuttumasta etenevään, 
eli käytännössä aiheuttamaansa kansan massamurhaamiseen! . .Tämä jos mikä vetääkin 
murhakulteissa pohjat. Lukekaa ja järkyttykää, ettei massamurhaan pääsyyllistä poliisia ole vaivauduttu 
edes t u t k i m a a n tästä magaaberiudestaan: 
 
Julkaistu IS: 27.07.2011 10:59  
Norjan viranomaisten toiminnasta Utöyan joukkomurhan yhteydessä on paljastunut lisää 
kummallisuuksia. Hälytyskeskus ei uskonut isää, jonka lapsi oli soittanut saarelta, vaan vaati lasta itse 
soittamaan.  
Tromssalaisen Geir Johansenin tytär soitti paniikissa Utöyan leirisaarelta ja kertoi, että saarella 
ammutaan ihmisiä.  
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- Kehotin nuoria piiloutumaan ja soitin heti poliisin hätänumeroon, mies kertoo Norjan tietotoimistolle.  
- Jouduin soittamaan 12 kertaa ennen kuin numerosta ylipäätään vastattiin. Aikaa meni neljä minuuttia. 
- Kun lopulta pääsin läpi, puheitani ei uskottu lainkaan. Minulle ilmoitettiin, että jos tilanne on tuollainen, 
tyttären pitää itse soittaa saarelta hätäkeskukseen! 
 
Isä yritti parin minuutin ajan vakuutella POLIISI- päivystäjälle, että tilanne on tosi ja vakava, mutta 
mikään ei auttanut. Lopulta hän haukkui puhelimeen vastanneen naisen "saatanan ämmäksi" ja sulki 
puhelimen. Poliisi ei vahvista isän kertomusta, mutta pahoittelee jos näin on päässyt käymään.  
 
Pahoittelee!?. . P a h o i t t e l e e !?  
*Mikä taho ja k u k a on antanut poliiseille oikeuden tappaa ja raiskata kansalaisiaan näin virkaa 
tehdessään? Miksei korruptoitunut hallinto ole vaatimassa POLIISIA tuomiolle rikoksistaan 
ihmiskuntaamme vastaan? Annetaanko seuraavaksi POLIISILLE oikeus säteilyräjäyttää Maapallomme 
elämästään rahapalkaansa vasten? 
                       ------------- 
 
*Täällä Suomessa tilanne menossa avoimeen valtion poliisidiktaturiaan.  
Eilisestä 27.072011 vaikka tää esimerkkinä. 
  
Katsokaa nyt ihmiset vaikka US- blokin tapahtumia viikolla 30.2011. Blokissa kirjoittaa satamäärin 
maamme politikoija, toimittajia ja päättäjätaolaisia. Huomasin JO ongelmia luokkaa viikko sitten kun 
kuvien tuottamiseni pääoperaattorit alkoivat systemaattisesti e s t ä ä kuvieni siirtoja! Olipa t o d e l l a,  
t o d e l l a outoa, etteivät aiemmin vuosia ongelmitta pyörineet nettikuvastajat mitkään pelanneet j u u r 
i minun kuvissa! Muutamia päiviä tästä pelmahti sivuilleni gorillan näköinen. Täysin 
ulkomaalaristatuksin sisään imetty uusi ilmoittautunut esiintyjä. Kuvassaan mustalasinen jässikkä 
räksyttämään: "Ettei näitä m i n u n juttujani sitten kenenkään sopinut foorumissa lukea!" Aijaa miksihän 
US- blogiin tunkee näitä AMERIIKAN Interpolin kavereita näin suoraan kohdettaan lähestyen?  
  
* Tästä meni sitten taas pari päivää. Nyt alkoi blokeissa vilistä hyvinkin tunnettuja ja hyvämaineisia 
hyvästijättökommentoijia. Vihreiden Soinia myöten kavereita jotka mitään "syytään" kertomatta sanoivat 
vuosiensa jälkeen tuosta vaan jättävänsä l o p u l l i s e t i  foorumin painostuksesta!. . . Ja m i t ä ä n 
ennakkovaroitusta tai vastaavaa EI US- blogilta vielä siloinkaan minulle. Yhtäkkiä vaan linjat poikki. 
Kuulema erityisesti minun blokiini US-ARMYN, Interpolin ydinturvaosastolaiset iskeneet. VAIN minun k 
a i k k i  vuosien blokitiedostoni oli survottu USA:n ydinturvaosaston huippuviranomaistensa nimien 
tutkintaan. . . Kysymys kuuluukin. Miksi USA:n ydinturvaosastolaisia alkoi kiinnostaa mm. keväällä 
maailman parhailta professoreilta Ruotsin konferenssikävijän  oppia hakeneen Pohjolan pelätyimmän 
ydintietojen vuotajan k a i k k i aiemmat vuosien takaiset materiaalit?  
  
*Aikoinaan SUPO poisti Olkiluodossa samalla kaavalla k a i k k i TVO:n vuosikymmenten tiedostoni 
systemaattisesti. Nyt se tehtiin USA:n toimin m y ö s tässä suurblokissa. Rakkaat lukijani. MITÄ 
SELLAISIA ennekokemattomia faktoja olen löytänyt ydinsalaisuuksista, joista USA:n ydinturvassa nyt 
kohistaan?! PS. Nyanssina, jos sensurointiini olisi liittynyt vaikka yksittäinen artikkelini. Niin se olisi 
VAIN poistettu ja jatkettu ehkä varoitus antaen ongelmitta. Kuten kymmenillä US-blokeilla onkin ajan 
saatossa kuulema tehty. Pääkysymys kuuluu m i k s i juuri minun satojen artikkelieni k o k o bloki 
imuroitiin totaalisesti poistaen? Osaamme Jo vastata. Koska USA:n ydinturvaosastoissa ollaan niiden v 
a l t a v a n tasokkaasta dokumentaatiotasoista kansainvälisesti niin h e m m  e t i n kiinnostuneita, 
pelästyneitä ja ammattiosaamisestani vakuuttuneita!!!  
noin tunti sitten · TykkääEn tykkääkään · 1 henkilöLadataan... 
·     
Arto Lauri Hyvät lukijani. Nyt minulla On yksi keskeinen jatkotoive. Jos ja kenellä on mielissään 
erinäisiä foorumeita, blokeja ja vastaavia. Joissa järki vielä on. Niin kertokaa tänne osoitteita. . . En en 
minä v a a d i keneltäkään mitään. Mutta tiedän, että "puskaradio toimii": Ja vielä On maassamme 
sellaisiakin foorumien pitäjiä. Joille lukijat tuova ‖kiinnostuksen kultakimpale‖ saattaa kiinnostaa. . . 
Olenkin Jo luonut kontakteja maihin joihin SUPO:n kalmankoura EI saa toimintavaltaansa. On selvää, 
että ydinkritiikin "kasvava elinalusta" alkaa Suomen nykyisessä CCCP mallissamme ajattaa kaltaisiani 
ydinalan osaajia toimimaan undergroundiin ulkomailta käsin. Valitettava totuus kun on, että IAEA:n 
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osastolaisilla Ei ole kuin kaksi perustoimintamalliaan. A/ Ajattaa valtiorikollisillaan maanpakoon. B/ Tai 
TAPPAA. . . ! 
 
 
 
 
 

802. Ydinkatastrofit 2011 
 
Fukushimasta outoja valonvälähdyksiä ja runsaasti höyryä. 
 
Fukushiman reaktori No.4 on todella outo tapays. Reaktori oli pysäksissä tsunamin tullessa. Sen 
polttoaineet oli tyhjennetty ja laitos täysin reviosiossa. Räjähtämisen kuvaakaan EI ikinä uskallettu 
julkaista. Toisaalta sitä on pidetty koko ajan kaikkein vaarallisemmin tuhoutuneena reaktorina. Jo 
senkin takia hämmästyttävää, että m i t e n tyhjä taktori ylipäätään v o i  räjähtää?  
 
Olenkin kertonut, että j u u r i  No:4 reaktorin alla olevat metaanikaasuklatraatit räjähtivät kilometriä 
syvästä peruskaliostaan suoraan säteilyn eroosion kanavaa pitkin läpi reaktorin ja voimalan katon. 
Samaisen reaktorin on pelätty JO pitkään vajoavan tähän hurjaan metaanijään poraamaan kuiluun. 
Tilanteen vaarallisuus tiheneekin y h ä ! Katso kuvan videosta millaista "valoshouta" kyseinen reaktori 
No: 4 tekee vaikka on ollut jo liki 5kk poissa käytöstä. Kaikki materiaali alleviivaa paksulta, ettei kansalle 
ole uskallettu kertoa metaanijääklatraatin yms. tuhojen valtavista efekteistä: 
http://news.lucaswhitefieldhixson.com/2011/06/critical-event-occuring-at-reactor-4.html 
                      --------- 
 
Tulevaisuuden ydinvoimaako? 
 
*Hyötöreaktori, tuo käymättömien korpimaiden ehtymättömän hyvä ja kultaava kuuliainen. Joka paikan 
höylä. Jonka varaan maailma ydinuskonsa alati vakaasti valaa. Laite jonka toimimiseen on hakattu 
tuhannet miljardinsa. Koska se ON kertakaikkiaan niin h y v ä ! Eldorado, joka on seuraava kultaruukku 
"Jo" seuraavan sateenkaaren päässä.  
 
Tätä täysin ehtymättömän toivontuojan plutoniumtalouden maailman täyttymystä ei ole 
kyseenalaistanut kertakaikiaan mikään. Maailmalla onkin puolisen tusinaa ympäri maan kamaraa käsiin 
räjähtäneitä hyötöreaktoreita, jotka taikovat ydinjätteestä tuota elämän nektariiniaan auvoisin aterimin. 
Hyötöreaktorien raunioista kuuluisimmat kokeilut tehtiin aikoinaan USA:ssa, Englannin Sellafieldin 
kautta koukkien aina Ranskan ja Belgian Superphenixeihin asti. Mutta, ah. . a i n a  on kangastanut 
mielissä, että vaikka m u u t epäonnistuneita onkin niin Japanmin MONJU se vaan jaksaa paahtaa Pu-
239 maailman ydinvoimalapolttoaineet turpeiksi. Siitä outo laitos tuo Monju ollut, ettei siitä ole 14 
vuoteen lukuisten räjähtämistensä jälkeen ollut kalua. Mutta yhä siitä vaan povataan IAEA:n 
mahtikäskyin pöydän pyyhkijää energiamaailmaan. Vilkaistaampa miten asiasta Japanissa nyt 
kirjoitellaan: 
                  -- 
 
Monju reaktori on täyttymätön unelma. Voisi jopa kutsua sitä myyttiksi joka  murentaa tämän maan 
perustukset. Katse takaisin historiaan sen kehitykseen. Se on talon-of-korttien suunnitelma, josta tulee 
kertakaikkiaan viimein luopua. Tästä huolimatta kuitenkin hallitus ei voi astua hankkeen jarruttajaksi, 
puolustajinaan jatkuvasti Euroopan tärkeisiin etuihin liittyvien teollisuudenalat, paikallishallinnon että 
reaktorin isäntä, ja muut osapuolet, jotka nojautuvat omaan elantoonsa, ja niihin liittyviin talousarvioihin.  
 
Monju reaktori - nimetty Manjusri, bodhisattvan mukaan, palvottiin Chionji Temppelissä Wakasa 
Bay:ssa - on Fukui läänin kaupunki Tsuruga, joka antaa myös kasvot seudun lahdelle. Suunnitelmat 
Monju:sta laadittiin j o  vuonna 1967, ja reaktorin oli tarkoitus olla kaupallisesti kannattavia vuoteen 
1980 mennessä. Lukuisienviivästyksiensä jälkeen, voidaan sanoa reaktori ei valmistu käytännössä 
ennen vuotta 2050.  
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Pian Monju:n käynnistyessä vuonna 1995 onnettomuudet sammutti sen. Vuonna 2010 yli 14 vuotta 
edellisestä onnettomuudesta, reaktori käynnistettiin uudelleen kalliitten korjaustensa jälkeen, mutta 
sittemmin suljettiin jälleen uudelleen jatkuvista ongelmistaan. Toistaiseksi hallitus on pumpannut 
yhteensä 1000 miljardia jeniä tähän projektiin jolla ei ole tulevaisuutta, ja yrittää jatkaa samaa menoja 
yli 20 miljardin jeniän vuosittaisilla uhrauksillaan.  Monju toimintastrategianaan on, käyttää 
reaktorissaan erittäin vaarallista käytetyä ydinpolttoainetta. Mutta reaktori ei vaan yksinkertaisesti toimi. 
Yhteiskuntamme on  voimakkaasti riippuvainen ydinvoimasta, edelleen lunastaen toiveensa  
suunnitelmaan, joka ei silti koskaan toteudu.  
 
On historiallinen tosiasia joka kuvaa miten kiinnitymme johonkin sellaiseen jonka, tiesimme olevan 
virheellinen johtaen meidän kuolemaan. Tyynenmeren sodan aikana, Japanin tiesi että maa ei ollut 
valmis sodankäyntiin, mutta tarttui siihen "taikan-kyoho shugi" ("isojen-laivojen, isojen-tykkien 
politiikkaansa"), joka keskittyy merivoimien ampumaoppiin Kilpailuun sotalaivojen välillä, lopulta häviten 
sodan. Miksi? Muistojen Minoru Genda - entinen keisarillisen laivaston pääesikunnan upseeri, joka 
kuoli 84 vuonna 1989 - kirjoittamansa 1994 Kirja antaa meille johtolangan.  
 
"Ajattelu oli että jos isoista aseista luovuttaisiin, olisimme ulkona talous/ sotamarkkinoilta. Siitä on ollut 
kyse. Vaihtaminen sotaisasta politiikkasta pois ei ollut kyse vain muuttamasta aseesta, vaan 
kyvyttömyydestä muuttaa koko organisaation, joka oli rakennettu "isoihin-laivoihin, isojen-tykkien 
politiikaan," Genda sanoi. "Se on vaikea asia tehdä, kun otetaan huomioon Japanin kansan luonne, 
joka helposti antaa periksi tunteille ja ovat haluttomia tekemään muutoksia."  
 
Joten me tiedämme tekevämme väärin, mutta haluamme tehdä se silti.  
 
Vetämällä rajojaan kulisseihin Monju hankkeen ydinvoimaloista ja sähköyhtiöiden. Raskaiden koneiden 
valmistajat ovat käpertyneet oikeuksiinsa toimia kansaansa vastaan. Pankit suosivat rikkaita 
energiayhtiöitä koska ne koetaan turvallisiksi, antaen korkealaatuisia korkojaan lainanottajille, samoin 
kuin kaupan yrityksille, jotka voivat myydä polttoainetta, avustusohjelmiaan korkeaan hintaan. 
Massiiviset intressit tulevat kietouttamaan toisiinsa Monjun hanketukiin "isoihin-laivoihin, isoihin- 
tykkeihin" aiheuttaen talouskasvua. Me emme voi arvostella pääministeriä hänen vaatimuksensa 
vähentää Japanin riippuvuutta ydinvoimasta. (By Takao Yamada, Expert Senior Writer)  
 
(Mainichi Japani) 18 heinäkuu 2011  
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://mdn.mainichi.jp/&ei=XwoUTu38EMKa-waa-
ZzMDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CDMQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DThe
%2BMainichi%2BDaily%2BNews%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DeBN%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Divns 
            -------- 
 
20.07.2011 US-blogin satoa 
 
USA/ Kanadasta tulleessa videossa mittaillaan jo sellaisia 15- kertaistuneita säteilymääriä, että oksat 
pois. Ja kuten ajan kuvaan kuuluu IAEA, YLE ja STUK vaikenevat tästä kaikesta tulevasta 
säteilytuhoista kuin muurit! 
 
http://sirhenriristi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/78491-amerikassa-sataa-vaarallisia-maaria-ydinlaskeumaa-
pysykaa-poissa-sateesta#comment-1055121 
                 ---------------- 
 
Rikoksita puheenollen tää;' 
 
'* AhassiS! . . .  
  
* Eli kun Venäjällä saatiin pyyhkäistyä maan k a i k k i Petroskoin kesän lentoturmassa ydinfysiikasta 
tietävät. Hyötöreaktoreille ammattiylpeydestään k i e l t e i s e t  alansa huippunimet Venäjältä. Niin 
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muutama viikko ja Hupsansaa, nytkä 50v tomimattomana k a i k i a l l a  maailmassa olevat 
pelätyimmät Pu- 239 plutoniumpolttorteaktoritko "olisi" taikaiskusta vaarattomia?. . Putin todellakin o n  
kova jätkä. . Öö. . mutta lieneekö fysiikan polttavat lait se seuraava ja takuusti näissä hankkeissa 
ylittämätön ja onnettomuuskylläisin jatkotulema. 
 
----- Original Message -----  
 
Venäjän voimaloita. 
 
Nopeat neutronit uudistavat ja turvaavat Venäjän voimaloita. Venäjällä ryhdytään uuden tyypin 
voimalaitosten rakentamiseen. Ensimmäinen hyötöreaktoriyksikkö SVBR-100, jossa jäähdytysnesteenä 
käytetään lyijy-vismutti-seosta, rakennetaan Uljanovskin alueelle.  
 
Nopeita hyötöreaktoreita pidetään tällä hetkellä turvallisimpina. Ensimmäiset koereaktorit saatiin 
toimimaan jo 1950-luvulla, mutta tutkimukset lopetettiin rahallisista syistä. Maailmassa on nyt vain yksi 
toimiva nopea reaktori Venäläisessä Belojarskin voimalaitoksessa Sverdlovskin alueella, jossa on jo 
kaksi sellaista yksikköä. Yksi niistä on ollut menestyksellisesti käytössä jo yli 30 vuotta. 
 
* Maailmalla tosiaan On kymmenkunta eri maan kehittämää hyötöreaktoria mm. Ranskan Superphenix 
ehkä tunnetuin. Juuri kesällä Japanikin ilmoitti tuhonneensa pettyen oman 1995 asti korjailtun 
hyötöreaktorinsa. 
Kaikki vastaavat maailmalla on siis räjähtäneitä ja pois käytöstä. Perus ongelma vaan on, että 
uraanivoimalat on 2008 eteenpäin energianegatiivisia ja kukaan ei energianegatiivista polttoainetta 
tuottaisi. No Pu- 239 voimalat niinikää on Cernin kokein 2008 syksyllä m y ö s  energianegatiivisiksi 
todettuja. Mutta ydinjätteitä olisi pilvin pimein. Kun Arevan Superphenixin kuulu sammumatonm MOX 
polttoaine on suistanut Fukushiman siivittämänä neljänneksen maailman reaktoreista paniikialasajoon. 
 
 Uden Uljanovskin reaktoriyksikön pääominaisuus on se, että siinä käytetään jäähdytysaineena lyijyn ja 
vismutin seosta, joka ei irrota vetyä, mikä sulkee täydellisesti pois kemiallisen räjähdyksen 
mahdollisuuden. Reaktorin rakenne tekee radioaktiivisten aineiden vuodon lähes mahdottomaksi. Juuri 
sellaisilla reaktoriyksiköillä varustetaan ne venäläiset sukellusveneet, joissa käytetään uraanin 238 ja 
toriumin 323 isotooppeja. Lisäksi nopeat reaktorit ovat edullisia myös polttoaineen säästämisen 
kannalta, kertoi Venäjän Äänelle Venäjän ydintutkimuskeskuksen neutronifysiikan laitoksen 
pääinsinööri Aleksandr Vinogradov:  
 
Aika on jo koetellut näitä teknologioita. Esimerkiksi Belojarskin voimalaitos on toiminut jo pitkään. 
Sellaisissa reaktoreissa ydintuotantoketju toimii tehokkaammin. Toisin sanoin polttoaineita käytetään 
tehokkaammin. Tässä mielessä nopeiden reaktorien käyttö on hyvin houkuttelevaa.  
 
Uljanovskin yksikön kaltaisten yksikköjen toimintakausi on 60 vuotta. Niitä voidaan rakentaa lähes 
kaikissa luonnonolosuhteissa ja rakentaminen vaatii alle neljä vuotta. Tulevaisuudessa uudentyyppisillä 
reaktoreilla korjataan vanhat reaktorit kaikissa Voimalaitoksissa. Nopean reakorin ainoa puute on sen 
pienitehoisuus. Uljanovskin voimala voi tuottaa sähköä vain oman alueen asukkaille. Tulevien 
rakennustöiden paikalla Dimitrovogradissa tehdään tällä hetkellä geologista tutkimusta. Alustavat työt 
päättyvät ensi vuonna ja ensimmäisen yksikön käynnistäminen suunnitellaan vuodeksi 2018.  
http://www.kominform.eu  
 
* Keskeinen kysymys. Kun asiantuntijat, joille hyötöreaktorit on ammattimainen kauhistus ollut jo 50v 
"kuolevat kapinoimasta y h d e s s ä  onnettomuudessaan kerrasta". Niin onko t o s i a a n k i n 
hyötöreaktorit nyt sitten ihan o i k e a s t i  yhdessä yössä ikäänkuin muuuttuneet turvallisiksi? Vai. . 
.onko kyse siltikin siitä, että ydinvoimaa ajetaan PAKKOKÄYTTÖÖN, yhtään siitä riippumatta millaiset 
mega- hyperriskit ja hinnat niistä maailma jatkossa kuittaa. . ! 
           ------------ 
 
Hyötöreaktoreita vaikka tappamalla 
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Kuukausi sitten Petroskoita lähestyi venäläinen lento Iranista. lentokoneen kaikki yli 50 matkustajaa 
kuolivat suuressa räjähdyspilvessä keralla. Uutinen ei olisikaan kiinnittänyt huomiota. Jos ei samalla 
Venäjä olisi käytännössä menettänyt liki kaiken ydinalan osaamisensa. Erityisesti 4 maan 
merkittävimmän ydinspesialistin menetys ennakoi suurta isompaa ongelmaa itänaapuruston 
ydinvoimahankkeille. Vain muutama päivä sitten maailman viimeisen läntisen hyötöreaktorimaan 
Japanin hallitus kertoi romuttavansa lopullisesti epäonnistuneen Miakian hyötöreaktorinsa myös 
yliongelmiinsa. . . Vaan mitä kuuluimmekaan tänään: 
 
"Nopeita hyötöreaktoreita pidetään tällä hetkellä turvallisimpina?!. . Ensimmäiset koereaktorit saatiin 
toimimaan jo 1950-luvulla, mutta tutkimukset lopetettiin. Maailmassa on nyt vain yksi toimiva nopea 
reaktori Venäläisessä Belojarskin voimalaitoksessa Sverdlovskin alueella. Yksi niistä on ollut käytössä 
jo yli 30 vuotta. 
Ensimmäinen hyötöreaktoriyksikkö SVBR-100, jossa jäähdytysnesteenä käytetään lyijy-vismutti-seosta, 
rakennetaan Uljanovskin alueelle."  
 
*Hetkonen, hetkonen. Seitsemättäkymmenettä vuotta maailman supervaltiot ovat epätoivoisesti 
yrittäneet kehitellä hyötöreaktoreita toimiviksi. Mutta parissa viikossa kun k a i k k i  alan osaajat on 
pyyhkäisty pois kehittämästä hyötöreaktoria. Niin käytännössä viiveittä IAEA ilmoittaa tuovansa 
maailman valtalajiksi hyötöreaktorin kuin valmiilta hyllyltä. Nyt, anteeksi vaan j o k u  ei täsmää! Mitä 
siis todellisuudessa On tapahtunut? 
 
Kun Japani ilmoitti vetäytyvänsä kiistatta maailman taitavimpine kvanttiydinfyysikkoineen IAEA:n 
hyötöreaktorimarkkinoilta. Tuli USA:n Obaman ydinlobbarikermalle hätä käteen. Obama soitatti Putinille 
ja kysyi nyt maailman v i i m e i s e n hyötöreaktorivaltion johtajalta suoraan, mitä Venäjä aikoo tehdä 
tässä hyötöreaktorien asiassa. Koska maailman energiapositiivisen uraaninkaivuun loputtua oli Pu-239 
plutoniumeista ja MOX uraanijätetaloudesta odotettu korvaajaa ydinpolttoaineen tuottajamuotoa kuin 
kuuta nousevaa. Saksan, Sveitsin ja Italian ydinluopuminen perustuu tällaisiin perusfaktoihin. Suomen 
ydinlobbari ykkönen Katainen ilmoitti juuri tätä kirjoittaessani 21.07.2011 tuntojaan Euroopan 
salaistunnoista vakavansykeänä näin: "Ihmiskunta EI ole KOSKAAN kokenut tällaista meitä n y t 
odottavana uhkaa! Tilanne on t o d e l l a vaarallinen ja hälyttävä!" Mitä, mitä ihmettä! Kyllähän 
maailmalla lamoja ja konkurssikypsiä valtioita on satamäärin olut? Mutta nyt Kataisen EU:sta saaminsa 
tietoina on ilmassa Fukushiman muutostarpeitten noitumana jotain vallan toista, ennekokematonta! 
 
Putin maailman viimeisen ns. "toimivan" hyötöreaktorin omistajavaltion edustajana tokaisikin 
sottelevalle USA:n Obamalle alkavansa h e t i  toimiin saadakseen hyötöreaktoreita maailmaan. Jottei 
IAEA:n puolisentuhatta maailman ydinvoimalaa jäisi kokonaan ilman polttoaineitaan. Ensin kysyttiin 
Venäjän ydinfyysikoilta milloin hyötöreaktorien kaupallinen myynti voisi alkaa? Naurunremakan jälkeen 
vastaus oli:"Ei tällä vuosituhannella!". . Terhakan yli 50 ydinfyysikkoa sisältäneen lentokone- 
eliminoinnin "kommenttivahvistamisen jälkeen" alkaa maailman ainoan ns. "toimivan hyötöreaktorien" 
varsinkirjavat invaasiot! Tätä toki ei uskallakaan epäillä koska räjähdysmäisesti suurentuneitten 
ydinalan sponssaamien veristen ruumiskasojen takaa ala onkin a i n a  ponnistanut p a r h a i m p a a n 
s a ! Onko sitten seitsemänkymmenen kehitysvuotensa aikana kaikki reaktorinsa käsiinsä räjäyttäneillä 
maailman potrilla ydinfyysikoilla edes teoreettista mahdollisuutta onnistua? Varsinnkin kun alan kaikki a 
i d o t  ammattilaiset on jo heittäneet pyyhkeet kehään? Niin vastaus on vähän samaa kuin OL-3 
projektin "jytkyodotukset". Jossa alkujaan 2009 starttaava laitos on viimeisimpien ranskalaisuutistensa 
jälkeen vetäytynyt jo vuoteen 2013. . tai o i k e a s t a a n finaalivalmiuttaan Areva lupaa 
lehtikirjoituksessaan 2016! 
            ------- 
 
Henri Lentosen US-blogi 21.07.2011 
 
Japanin tiedeministeriö sanoo, että ilma 150 kilometrin päässä Fukushiman Daiichi ydinvoimalasta on 
yhtä radioaktiivista, kuin 50 kilometrin päässä voimalasta. 
http://enenews.com/japan-says-air-150-km-from-fukushima-plant-is-as-radi... 
 
* Halloo!. . Huomatkaa  nyt k a i k k i  tämä! Olen a i n a  kertonut tämän niille, jotka ihmettelevät miten 
uskallan asua ydinvoimalasta 4km päässä, korostaen tätä. Ydinvoimaloissa ON toistasataa metriä 
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korkjeat savupiiput ja korkeat koronarengas sähköpylväänsä j u u r i tätä varten! Ajaakseen ympäriltään 
ilmaan ydinionisaatioita, kanavasäteilynsä yms. neutronisäteilyvuonsa. Mahdolisimman tehokkaasti, 
mahdolisimman k a u a s !  
 
Laitteistot on j u u r i sitä varten, että kaasuina ja ilmassa helposti leviävät ydinsäteilyjen mittareissa 
suoraan näkymättömät energiat olisivat tuhoisampia näin voimalan viereltä ulostettavissa satojen 
kilometrien päähän! Jutuistani j u u r i tätä ASEA-atomin keskeisintä ammattisisäpiirien 
ydinfaktaopetusta on ollut kaikkein vaikeinta saada ihmisten ymmärrettäväksi. No tässä t a a s ihan 
hallitustason vahvistus esiin kaivelemastani faktasta. 2km tai 200km on i h a n  ja se sama. TAPPAA 
KUITENKIN! 
           ---- 
 
JÄRKYTTÄVÄÄ!! 
 
*IAEA on siis s e l k e ä s t i  antanut käskyn vaan tappaaa niin monta kunnes ydinvastustajat 
"ikäänkuin" katoavat. En olisi kyllä i k i n ä uskonut Intian alentuvan tällaiseen "suomalaiseen" 
silmittömään tappamistyyliin. . .(Mykistyn!) 
----- Original Message -----   Sent: Wednesday, July 07. 20, 2011 10:56 AM 
Ampumisen uhri haudattiin keskellä emotionaalista kohtauksia The Times Of India 21.4.2011 
 
Ampumisen uhri haudattiin keskellä emotionaalisia kohtauksia  
Simit Bhagat, TNN 21 huhtikuu 2011, 07:06 IST  
SAKHRI Nate (Ratnagiri District): Suurdraamaa kun perheen 30-vuotias Tabrez Sayekar. Kuoli 
maanantaina poliisin ampumana protestoidessaan Jaitapur ydinvoimahankkeelle. Poliisien, väittiin 
poistaneen hänen ruumiinsa Ratnagiri siviili sairaalaan keskiviikkona. Yli 2000 ihmistä Sakhri Nate ja 
ympäröivistä kylistä kokoontuivat myöhemin hautaamaan  kylässään. Tunteet nousivat korkealle, koska 
monet paikalliset tunsivat tapetun nimeltään, pitäen kuoleen kalastajan olevan häpeäksi maansa 
demokratialle. Protestihuudellen, ettei hallitus salli kansan vastustaa hallitustoimia. 
 
Aiemmin Sayekars ja muut kyläläiset olivat sanoneet, että he ottaisivat hänen ruumiinsa vataan 
ainoastaan, jos virkamiehet, joka määräsivat hänet ammuttavaksi rangaistiin. Keskiviikkona Amjad 
Borkar, Sakhri Nate kalastajien johtajat, sanoivat: "Me suostumme ottamaan Tabrez` s ruumiin takaisin 
piiriimme jos ilmoitatte meille kirjallisesti, että tuomitsevat ??virannomainen joka määräsi ampumisesta. 
Hallinto on myös vakuuttanut, että kyselyt aisiasta tehdään. "  
 
Vihainen väkijoukko yli 200 ihmistä kokoontui Sakhri Nate:n suulle. Vaatien poistettavaksi kaikki 
paikallispoliitikkot hallituskoalitioosta osallistumasta hautaamiseen ja "vuodattamasta krokotiilin 
kyyneleitään" yli kuoleman." Tukemalla ydinvoimalaitoshankkeitaan, paikalliset poliitikot ovat pettäneet 
meitä ja me olemme menettäneet luottamuksen heihin. Joten miksi meidän pitäisi antaa joidenkin 
heistä tulla meidän kylään?" Kysyi Majid Govalkar, paikallinen kyläläinen. Kyläläiset sallivat kuitenkin  
johtavan opposition Shiv Sena osallistua hautajaisiin. Post mortem-raportti sanoi, että Sayekar kuoli 
jouduttuaan kärsimään kolmesta luodista. "Hän altistui haavaan sydämessä, maksassa, munuaisissa ja 
keuhkoissa. Hänet julistetiin kuolleeksi", sanoi Angad Chate, siviili kirurgi Ratnagiri siviili sairaalasta.  
 
Sayekar `s keho oli jo alkanut hajoavaa kun se tuotiin kylään, koska jäähdytysjärjestelmän 
ruumishuoneella kansalaisyhteiskunnan sairaala ei toiminut kunnolla. "Meidän piti laittaa keho jäihin 
tiistai-iltana, jotta se pysyisi koskemattomana, sillä jäähdytysjärjestelmä oli epäkunnossa", sanoo 
aktivisti Pravin Gawankar, ja Sakhri Nate. Vihainen Mehrum Ratnagirkar, Sayekar:sin  täti, syytti poliisia 
tästä kuolemasta. He ampuivat väkijoukkoon surtutta lähietäisyydeltä ja vyötärön yläpuolelle.  
 
Vihaiselle hautauksen väkijoukolle valtion edustajat väittää, että valtion poliisin Sakhri Nate 
poliisilaitokselta oli ampunut puolustuksekseen. Sharmin Solkar, 21, äiti jolla on 40-päivän ikäinen lapsi, 
sanoi: "Minä vain istuin talossani maanantaina ja en ollut edes mennyt protestiin, kun poliisi yhtäkkiä tuli 
minun puolelleni ja alkoi huutaa ja heittää kiviä talooni. He jopa ampuivat kahdesti kotonani. Olin niin 
peloissani, että otin vauvan ja piilouduin vessaan seuraavaksi tunniksi. " Hän kysyi: "Aikoiko poliisi 
puolustautua hyökkäämällä viattoman naisen taloon?" Toinen paikallinen, Sajid Pawaskar, riidanalainen 
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myös, virallisti annetut väitteet. "Poliisi ei tulittanut kumiluodein tai kyynelkaasuin hajottaakseen 
väkijoukon. Jos he olisivat tehneet näin, kukaan ei olisi vahingoittunut."  
 
http://translate.google.fi/translate?js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-
8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=fi&u=http%3A%2F%2Farticles.timesofindia.indiatimes.com%2F2011-04-
21%2Fmumbai%2F29458801_1_sayekars-nuclear-power-civil-hospital 
 
PS. Kun Intian kaltaisessa maasa maan POLIISIT alkavat systemaattisesti teurastaa ydinvastustajian, 
ON PIRU IRTI! IAEA:n paholaishallinto aikoo ruhjoa tappavan plutoniumisen ydinvoimansa läpi m i s t ä 
ä n tuhoistaan enää piittaamatta! Niin Suomeen kohdistamissaan  ydinrikoksissaan kuin koko 
Maapallossamme! Ei mikään ihme, että Kataisen näimme tänä kohtalokkaana päivänä 21.07.2011 
suorassa TV- lähetyksessä kertovan vakavempana kuin ikinä ihmiskunnan olevan suurimman uhkansa 
edessä kuin  k o s k a a n aikaisemmin. . .Niin Katainen tosiaan t a r k o i t t i  päällemme parhaillaan 
kaatuvaa YDINTUHOA. . ! 
                --------- 
 
Fukushiman No:3 turbiinireijät 
 
Kivijalkaan asti näistä on palaneita 4kpl. Oudoin on tuo numero 4. Reaktori oli seis. TÄYSIN tyhjennetty 
jopa polttoaineistaan. . Öö. . no se vaan RÄJÄHTI! 
 Tästä mystisimmästä räjähdyksestä ei kuvan kuvaa ole uskallettu IAEA:n käskyin näyttää. Nyt 
kuitenkin alueella mm. numero 3 reaktorin t u r b i i n i s a l i n katosta on livahtanut reikiä ihmettelevää 
dataa. Välitön seuraus vuodosta. Japania vaadittiin IAEA:lta h e t i  peittämään nämä reiät pois 
kameroilta! Tähän hengenvaaralliseen säteilytyöhön komennetut ihmiset saivat kertaluokkia 
vuosiannoksensa ylittäneitä säteilykertymiä. Mistään riskeistä ei taaskaan piitattu. EI selitetty miksei 
reaktoreilla väliä katottomina, mutta tuo suunnattomasti säteillyt reikäkertymät poistettiin kameroilta ja 
satelliittien tarkkailusta. No kuvia mulla vaikka tässä: 
 
http://kuvaton.com/k/YIDp.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIDp.jpg[/img] 
 
Meille jää käteen salatut dokumentaatiot numero 4 mystisistä metaanikaasuklatraattireijistään pitkin 
voimalaa. Uudempana tulokkaana mystisen salatut vastaavat maan s i s ä l t ä suoraan reaktorien 
neutronivuon hapertamaan peruskallioon kosmisesti räjähtäneet reiät. Vielä haluan korostaa, että 
räjähtäessään voimalat oli k a i k k i  koneet seis! Siksi esim. No:3 reaktorin turbiinissa EI ollut edes 
paineita räjähdyksen sattuessa!  
 
Tämän tiedon IAEA tajusikin niin paljastavaksi, ettei tarkempaa kuvaa satelliiteista, helikoptereista 
ylhäältä haluttukaan paljastaa yleisölle. Lisäksi No:3 reaktorin rei‘istä mitataan koko ajan kohtuuttoman 
kovat säteilykaasuvuodot. Niin ikään yökuvissa numeroiden 3 ja 4 raunioista puskee viikosta viikkoon 
mystisiä suuria kaasupurkaushöyryjä. Miten i h m e e s s ä  voisi moisia purkauksia tulla. Kun Japani 
ilmoittaa viikolla 29.2011 k a i k k i e n reaktorien olevan vakiintuneita alle +100C! Eli höyry e i  edes 
tämän mukaan tule ainakaan reaktoreista! Mistä se siis tulee? Aivan oikein maan alta tulleista 1 000m 
syvistä peitetyistä ja tarkoin salatuista metaanikaasuklatraattikraatereistaan! 
 
Tunnelma tiivistyy sitä mukaaa kun IAEA peittelee Fukushimastaan sellaisia löydöksiä ja megavaaroja, 
joista EI kansalle kerrottaisi vaikka mikä olisi. 
                    -- 
 
*Ei ehtinyt tuo olemaan US-Söyringin blogissa montaakaan minuuttia kun sisäministeriö löydökseni 
alleviivasi p o i k k e u k s e l l i s e n vaaralliseksi! 
____________________________________________ 
 
"22.7.2011 17:12 Esko Immonen  
 Hei ihmiset! Joudun kommentoimaan hieman ohi aiheen, jotta pysyy joku tolkku mukana tässä 
keskustelussa. 
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. . . .miehemme tuskin tarvitsee enää lisää rohkaisua ja sysäystä syvemmälle harhoihinsa. Yhteiskunta 
ei myöskään tarvitse ko. henkilön "faktoille" yhtään lisää medianäkyvyyttä." 
 
*Että miettikääs tosiaan kukin sydämissämme m i k s i  tuo esiin kaivamani mystiset kiistatta 
dokumentoidut pikapikaa peitellyt reijät Fukushiman reaktoreissa aiheuttaakaan t ä l l a i s e n  tason 
vilunväristyksiä ja avokatatoniaa SUPO:n ydinturvaosastolaisissa . Ja hei huomatkaa j u l k i s e s t i! 
Nyt ollaankin  asian äärellä mistä Katainenkin kuittasi naama valkeana eilen:" Ihmiskunta ON  nyt 
sellaisen uhkakuviensa edessä, ettei vastaava ole nähty"! Kommentoidessaan kahdenvälisiä 
keskustelujaan mm. Saksan Merkkelin, Italian johtajien mielpiteitä ja syitä välittömään ydinvoimasta 
luopumisiinsa yms.  
                
 
 

803. Posiva 3. 
 
Posivan ongelman vyyhteä ei voi käsitellä kuin yhdessä pääsyyllisen TVO:n ongelmiensa kanssa. 
Posivan Onkalon syvyys on nyttemmin 420m. Sen p i t i olla IAEA:n määräämien yliturvalakien 
vaatimuksesta yli 500m. Mutta kun Litoraanitektoniikkasaumasta löydettiin suuria tektonisia saumoja 
täynnä öljyjä, kaasutaskuja ja erityisen pelättyä metaanikaasuklatraattijäätä. Oli useamman 
koeporausreijän räjähdettyä Olkiluodossa pakko alkaa kehittää entistä vaarallisempia ja epävakaampia 
ydinjätteen säilytyskikkailuja. 100m lakimääräyksiä laittomasti ylemmäksi siirretty Onkalon lattia 
ihmetytti salaisuuksineen maailmassa laajastikin tilannetta seurannutta ammattipiiriä. Esim. Arevan 
johtajisto protestoi TV-haastatteluissaan, ettei Suomen ydinjätevarastoissa noudateta edes osittain 
kansainvälisiä ydinjätteestä määrättyä lakeja.  
 
Posiva koettikin ensihätään esim. "tuulettaa" metaanijääklatraatteja Onkaloistaan. Koska niiden BIO- 
ominaisuuksia EI lainkaan tunnettu. Hommasta ei luonnollisesti tullut mitään. Monestakin syystä. Ko. 
metaanikaasuklatraattien varannot olivat käsittämättömän laajoja kilometriruokia paksuja. Miksi 
ihmeessä metaanikaasutaskut sitten e i v ä t olleet haihtuneet maailman tuliin? Keskeisin asia, jota ei 
tiedepiireissä ymmärretty. Oli metaaniklatraattien kyky u u s i u t u a ! Kyse olikin oleellisesta 
syväsedimenttien kyvyistään muuntaa päälleen kulkeutuvia biomateriaaleja ruuakseen. Säilöen sen 
todella suurissa mitoissa jäänä ruoakseen. Asiasta Ei ole julkisuudessa uskallettu keskustella. Koska 
metaanijäävarantojen päälle ladottavat hehkuvan kuumat neutronivoitaan syytävien ydinjätteitten alla 
vääjäämättä räjähtelevät neliölilametrien suuruiset plutoniumkentät eivät toden totta kestäisi 
julkisuudessa päivänvaloa.  
 
Asia ei kuitenkaan pysynyt salassa sisäministeriön silkaksi kauhuksi. Vaan jatkuvasti lisää alkaa 
paljastua toinen toistaan karmeampia laiminlyöntejä. Ydinalan rikollisiin tarkoituksiinsa salaamia 
yksityiskohtia. Jälleen lisää aiheesta ultrasalattu materiaalia: 
http://kuvaton.com/k/YIJI.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIJI.jpg[/img] 
                                      --------- 
 
Osa 2 
 
Kyse on siitä mekanismista miten anaerobisen Itämeren yli 50m syvänteissä oleva biomassat 
muuntavat alati lisää koko kesän merilevien ja planktonien deriusmateriaalia anaerobisesti 
hapettomissa tiloissaan. Eikä tässäkään kaikki. Itse asiassa koko Itämeri ja Selkämeri ovat ydinvoiman 
aiheuttamassa shokkitilassa muuttumassa mm. tulokaslajeista peruttamattoman vaaralliseen suuntaan. 
Ongelma onkin nostanut ylittämättömiä kauhuskenaarioita siitä miten totaaliseen täystuhoon 
ydinlauhteet, tritiumkasvuineen ja neutronivoineen ovat meren lataamassa. Lehden mukaan TVO ja 
Loviisa ovat saaneet elintärkeitä jäähdytyksiään tukkimaan mm. ydinvoimalaitostappajan 
vaeltajasimpukan, valekirjosimpukan ja tulollaan on artikkelin mukaan japanin 35cm kokoiset osterit. 
 



1440 
 

 Kaspian runkopolyyppienkin kanssa epätoivoinen tukkeumantaistelu on jo kääntymässä 
vääjäämättömään tappioon. Esim. Venäjän Sosnoviborissa 4kpl reaktoria suljetaan tulokaslajien, 
erityisesti vaeltajasimpukan takia. T&T kirjoittaa 3.6.2011 aiheesta: "Maailma tulee tekemään 
johtopäätöksensä mm. Fukushiman seurauksena. Esim. Suomessa mietitään ydinvoimaloiden 
hätäjäähdytyksen varmentamista, esim. reaktoriensa lämmön siirtämiseksi meren sijaan ilmakehään! 
Myös ydinvoimakielteisyys kasvaa Hyvärinen Fennovoimasta painottaa ratkaisuriskejä." 
 
Noin 200m kanttiaan olevat m i e l e t t ö m ä n isot betonitornit maailmalla vastaakin pakosta jo 95 % 
reaktorilauhduttajista. Jäähdyttävät ilmalaudetornit ovat Jo tulossa siis Suomeen! Haluttiin niitä miten 
vähän vaan. Ne maksavat satoja miljardeja. Tuhoavat ydinvoimalan muutenkin ala- arvoisesta 30 % 
hyötysuhteesta pois järkyttävät -5 %. Lisäksi 1 000MW reaktori tappaa miljoonan ihmisen juomavedet. 
1 500l/ sekunnissa on esim. Olkiluodon nykyisessä suunnattomassa ahtaudessa jo ajatuksenakin täysi 
shokki. Jo n y t alueen makean veden tarve kuivattaa kesäkuumalla Lapijoen ja Eurajoen vedet. On 
turvauduttava koko Länsirannikon juomavedet tuottavaan ainoaan edes kohtuullisen makeanveden 
tuottajaan Kokemäenjokeen. Jonne matkaa tulee Olkiluodosta yli 60km Harjavaltaan.  Tänne pitäisi 
saattaa luokkaa 5m3/ s massiiviset makeavesitonnistot käsiin kuivuvasta Kokemäenjoesta kesän 
kuivaamana. Menettäen samalla suuria määriä arvokasta hHrjavallan vesienergiaa. Mikä eläimistö on 
tällaisenkin ilmiön takana? 
 
http://kuvaton.com/k/YIJG.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIJG.jpg[/img] 
              -------- 
 
Posivan 54cm kertateutonisiirros sama Litoraanisaumaa 70km päästä Yläneeltä. 
 
Aika mielenkiintoinen tektoninen löydös. Ylänne 70km Olkiluodosta Litoraanitektoniikkasaumaa myöten 
kuin partaterällä vetäen.. Niinkin äsken kun 2008 marraskuussa kello 10 illalla alkukuusta oli ollut niin 
valtava tektoninen kerrallaan tapahtunut 53cm siirros! T o d e l l a  tylyn näköistä! Mulla ei kunnon 
kuvia, kun yö yllätti. Enköhän niitä saa. Lähellä asuneet kaksi asian todistaa uskaltavat myös onneksi 
puhua. 
 
 Teitä ainakin 2kpl saumasta kummallakin puolella jokea palasina ja kunta panijoiden hätäkorejasi 
peitellen selvästi FIN sisäministeriön käskystä maaperän liikunnat!!. .. Kunnan vesijohto niin ikään 
leikkautui paskaksi alarinteeltä. No myös jopa likaa muuttuneita sähkölinjoja alueella jouduttiin 
korjailemaan. Yläne joessa siinä kohtaa ovela "lisämutkakin!" ( Kuvittele niin salaista, etteivät olleet 
tajunneet kuin nettijutuistani tuholinjan johtuneen j u u r i  tektoniikasta. Siksi kiitollisia kun kerroin että 
iskikin kaltioliikunta. Eikä muu outo "rakennevauriohommat". )  Kunta oli olut asiasta muutenkin kuin 
kusi sukassa hiljaa silloin.  
 
Huippu yksityiskohta. Että tämä tektoninen kertaliikunto menee s a m a a n 54cm suuntaan TVO:n 
tektoniikkasauman kanssa! Mikä kruununa, siirros millilleen sama, jonka Ulla- Riikka näyttää siinä 
eräässä aiemmassa Posivan kalliokuvassa Onkalon yläpuolelta. Koko homman kruunaa vielä ainakin 
yksi ehkä paras Suomesta Angelican löytämä 20m korkea ja täyden ympyränsä reunahautavajoaman 
sen ympärille muodostanut klassinen Ruotsin tyyppinen metaaniventtiilin rakenne. Suuria 
kivensirpalefragmentteja päällä ja kaasusta puhtaaksi puhaltuneita pienluoliakin hiekassa niiden alla. 
Oudointa asiassa on tuo tektoniikan ajoitus, koska se sattui Yläneellä siis 2008. Mutta ainakin viitteitä 
siitä, että sattui TVO:lla jo 2003. Toisaalta TVO:n ajoitus ei välttämättä niin hyvä kuin Yläneellä. 
                      ------------- 
 
Nils- Axel Mörner vs. SKB 
 
Täällä Suomen lintukodossamme ei lainkaan tajuta sitä suunnatonta eroa mitä esim. Posivan ns. 
"laskennallisen kallioperämme vakauden" ja todellisen aktiivisessa kenttätyössä tehdyn o i k e a s t i 
mitatun datan välinen kertautuneen tektoniikkaliikuntojen energian välillä on. Suomessahan tällaista 
kenttätyötä EI GTK edes nykyään salli tehdä. Koska maamme lukuisat geologian huippuprofessorit 
TVO/ Posivat kylmän viileästi heittivät viroistaan jo viimevuosituhannen puolella. Ja GTK:lta saamieni 
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ensikäden tietojen mukaan sen tuhatpäisiltä geologeilta aito tektoniikan kentän tutkimus on ollut jo 
pitkään 100 % TABU ja kielletty ydinturvarikos. 
 
 Sopii sitten kysyä miksei ydinalaa edes kiinnosta mitkä tektoniset pommivoimat ydinaloiltaan uhkaa? 
Koska kuolema ja megariskit tuottavat korruptiorahaa! Olemme Ruotsin parhaimman osaajan Nils- Axel 
Mörnerin kanssa tehneet jo tälle vuosituhannen alulle vuosia ansiokasta uniikkia ja uraauurtavaa 
kenttätyötämme Olkiluotoseuduilla pitkin Länsirannikkoamme. Olen aina ihmetellyt m i k s i Mörnerin ei 
edes anneta esittää löydöksiään ja huippudataansa maassamme? Nyt alkavat ukset aueta. SWE 
graniittisten luolien kokouksemme maailman parhaitten kanssa kesäkuussa 2011 antoi ensikäden 
kentän ja kirjallisuustiedot haltuun. Kielivaikeuksia toki on ollut kirjallisuutensa osalta. Mutta niitä alan 
voittaa. 
 
 Aivan uskomatonta huomata miten SKB eli ruotsin Posiva kylmän viileästi kieltäytyy 
kenttämittauksistaan. Vaikka se onkin läntisen sivistystekniikan kivijalkaoppia. No yhtä kaikki N.A. 
Mörner on puolestaan t e h n y t  tätä pelättyä ja ankaran ydinturvalain mukaan kiellettyä kenttätyötään. 
Olin lentää seljalleni kun selvisi, että kenttämittausten ja SKB:n pelkästään matemaattisesti 
hahmotteleman datojen eroavuuksia lasketaan liki miljoonaluokissa! Ei herranen aika voiko olla 
tottakaan! No minulla onneksi on aiheesta maamme liki ainoat salatut datat. Jotka iloksenne julkaisen 
teille maailman ensi- illassa maassamme. Montako maanjäristystä Suomen Itämeren rannoilla luulisitte 
olevan? Niin GTK ja Posivat lähtevät parista pienestä "korjailuheilunnasta" jotka on maksimillaan juuri 
ja juuri kuultu. Vaan miten asian kenttämittaa alan o i k e a  osaaja? Nyttemmin on kyyti kylmäävää 
niille, joille ydinala on virheitään valehdellut: 
 
Maanjäristysten määrät. 
http://kuvaton.com/k/Ykry.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ykry.jpg[/img]  
N.A. Mörnerin kenttätyöt ja seismiset aikajänteiset tasaisen kasvun löydökset. 
http://kuvaton.com/k/Ykrl.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ykrl.jpg[/img]  
Vanhaa huippusalattua mm. saksalaisdataa, johon Mörner asiassaan voi nojata: 
http://kuvaton.com/k/YkrA.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YkrA.jpg[/img]  
Lopullinen shokkiniitti ydinalan tappiostaan: 
http://kuvaton.com/k/Ykrj.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ykrj.jpg[/img] 
                         ----------------- 
 
Litoraanitektonisauma 
 
Sain käsiini erään Suomen tarkimmin julkisuudelta salatun kartan. Siitäkin huolimatta, että sen omistaa 
GTK eli siis j u u r i  siksi. Tiedonanto YST-90, Report YST-90 paleoseismotektoniikasta Republic of 
Karelia, Russia. GTK:n julkaisu Espoossa 1995. Kartasta näkee miten Suomen Olkiluodosta sinne asti 
lävistävä Litoraaninen tektonisauma jatkuu 400km venäjällä suoraan kohti Uralia ja sen takana olevaa 
maailman suurinta laakiotulivuorialueita kuten on jo 1940-60 luvuilta asti näköjään Suomessakin 
tiedetty, mutta tarkoin salattu. Nyt sen kykenen viimeinkin datalla myös todeksi osoittamaan.  
 
http://kuvaton.com/k/Yk50.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk50.jpg[/img] 
 
Yhdistän seuraavaan karttaan keskeiset tektoniset saumat, jotka kertovat miten suunnattoman 
rikonainen Suomi ja erityisesti Olkiludon ympäristöt ovat. Korostan, että tässä eivät ole kaiki satavilla 
oleva data aiheesta. Mutta toistaiseksi tarkinta tietoa mitä käsiini olen  alueesta saaanut. 
 
http://kuvaton.com/k/YGa0.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YGa0.jpg[/img]  
                          ---------- 
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Metaaniklatraatti on aina alle 2000 m:n syvyydessä, koskaan sitä ei esiinny kuumassa maan 
sisuksissa. Mantereella metaaniklatraattia on hiekkakivessä alle 800 m:n syvyydessä Siperiassa ja 
Alaskassa. Metaaniklatraatteja on valtamerien sedimenteissä useiden satojen metrien syvyydessä. 
 
 
 
 

804. BIO 
 
BIO- hiili  
 
Olen aina jaksanut ihmetellä ydinalan IAEA:n tekaisemalle hiiliharhalleen. Ikään kuin kasvuvoimaa CO2 
olisi maailmassamme m y r k k y ä ! Kattia kanssa. Kyse on v a i n siitä, että ydinala haluaa 
keksimällään keppihevosellaan myydä kuolettavaa ydinvoimaansa keinoja kaihtamatta. Turun 
sanomissa 20.7.2011 esitetään jälleen kerran vallankumouksellinen, helppo, yksinkertainen keino 
hoitaa tämä ja kymmenen muutakin keskeistä ongelmaa. Kirjoittaja lainaamani Veli Pohjonen: 
 
2. Biohiili on peittoon upotettavaa alkuainehiiltä, joka on valmistettu, niin etteivät maan mikrobit pääse 
siihen käsiksi 3. Hyväksymällä maa- ja metsätilojen nielut hiilikauppaan saavutetaan merkittäviä 
talouden etuja. Biohiilen mahdollisuudet oivallettiin vasta kymmenisen vuotta sitten. Maaperäntutkijat 
pystyivät selittämään Etelä- Amerikasta, Amazonin jokilaaksosta löytyneiden mustien maiden historian. 
Maat ovat peräisin intiaaneilta, jotka alkoivat tehdä biohiiltä maanparannusaineeksi jo 450 vuotta ennen 
Kristuksen syntymää. Hiili lukittui Amazonin maaperään. Nykyajan biohiili valmistettaisiin 
kuivatinlaamalla energiapuuta sekä kaasuiksi, dieseliksi, sähköksi että myös hiileksi siitä 50 %. 
Jalostamo myisi hiilen maatiloille, missä se kynnettäisiin peltoihin kalkin tavoin maanparannusaineeksi. 
Maatilat pitäisivät biohiilensä lisäyksistä tonnikirjanpitoa. Kirjanpitonsa perusteella tilat osallistuisivat 
EU-pörsseissä päästökauppaan myymällä lisää CER- yksiköitä, metsäpalstoiltaan tulevien 
yksiköittensä päälle. 
 
Hiilestä on selkeitä etuja rakenteittensa ansiosta pelloilla. Puun solukkohiili muuttuu mikrohuokoiseksi 
toimien kivennäismaan tartuntapintana. Maan murskarakenne palautuisi ja viljavuus kohenee (jopa 10-  
kertaiseksi!) Biohiili parantaa maan ravinteiden pitävyyttä. Estäen tehokkaasti ravinnevalumia vesiin. 
Pidättäen positiivisen ionien kalsiumia ja kaliumia että negatiivisesti varautuneita fosfaatteja. 
Typpitalous paranee lisääntyvistä mikrobeista. Tutkimukset ovat käynnissä USA:ssa, Australiassa ja 
viimein Suomessa 2010 Uudellamaalla. Biojalostamoiden kannattavuuskin paranee, kun tulee uusi 
myyntituote. Hyväksymällä maa- ja metsätilojen nielut hiilikauppaan saavutetaan talouden selkeitä 
etuja. Kuohkeutuva hapekas maa voi hyvin, eroosion pilaamia seutuja kyetään kunnostamaan, jopa 
vesitalous maissa paranisi. Tilat saisivat hiilikaupasta lisätuloja niin peltojensa kuin metsiensä osalta 
tästä kansantaloutta kohottavasta luontoperäisestä viennistään. Hiilinielut pitäisi lopultakin saada YK:n 
ilmastokokoukseen. 
 
* Kuten huomaamme 100 % toimiva ja hyväksi koettu vuosituhansien ajan pelannut ongelmaton keino. 
Poistaa maailmastamme vaikka jokainen ilmamme CO2 tonniston. On v a i n se keskeinen este. 
YDINALAN IAEA:n hyysäämät hirviömäiset valtionmonopolit! Jotka henkeen ja vereen vastustavat 
tällaisia aivan keskeisiä tapoja pyyhkäistä laajat nykypäivämme ongelmat pois päiväjärjestyksestä. 
Viranomaistensa avulla ydinmonoliitit tulevatkin taas kerran tekemään k a i k e n s a , ettei tällaisia 
aivan arkipäiväisen helppoja ratkaisumalleja saisi julkaista. Lahjottu virkapoliisimassa ja raaka 
ydinmonopolejaan suojaava IAEA:n ydinvaltiokoneisto on se keskeinen nujerrettava tuhon airut! 
                    -------- 
 
Nyt tiedetään, miksi maapallo on lämmin Julkaistu: 19.7.2011  
 
Maa säteilee noin 40 terawattia lämpöenergiaa avaruuteen. Se on tuplasti yhtä paljon kuin koko 
ihmiskunta käyttää energiaa. Maa säteilee noin 40 terawattia lämpöenergiaa avaruuteen. Se on tuplasti 
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yhtä paljon kuin koko ihmiskunta käyttää energiaa.Noin puolet maapallon tuottamasta lämmöstä johtuu 
maankuoren alla planeetan elinaikana tapahtuneista ydinreaktioista. 
 
Tieto paljastui maanantaina julkaistussa tutkimuksessa, jossa selvitettiin maan avaruuteen säteilevän 
lämmön lähdettä. Maapallo säteilee avaruuteen lämpöä noin 40 terawatin edestä. Tästä noin 20 
terawattia muodostuu radioaktiivisten aineiden - kaliumin, uraanin ja toriumin - hajoamisessa 
tapahtuvasta säteilystä. Ilmiö on sama kuin mitä ihmisen rakentamassa ydinreaktorissa tapahtuu. 
Tutkijat mittasivat eri puolilla maapalloa maan sisällä olevan radioaktiivisen aineen hajoamisessa 
vapautuvien neutronien määrää. 
 
Radioaktiivisten aineiden hajoaminen tuottaa niin paljon lämpöä, että maan kuoren alaiset sulat osat 
pysyvät sulana huolimatta valtavasta lämpöhukasta avaruuteen. Loppu maan säteilemästä lämmöstä 
on jälkiä planeetan synnyssä aiheutuneesta kitkasta ja maan rautaytimeen sitoutuneesta lämmöstä. 
Maan kylmenemiseen kulunee vielä satoja miljoonia vuosia. Nykyihmisen uskotaan syntyneen noin 30 
000 vuotta sitten. Lue koko tutkimus Nature Geosciencestä. US:n lähteenä käytettiin Scientific 
Americania. 
http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/114016-nyt-tiedetaan-miksi-maapallo-on-lammin 
 
* Kyse siis on maaperän radioaktiivisten aineittensa s p o n t t a a n i s t a säteilynsä aiheuttamasta 
fissiosta maan sisällä. (Jota STUK ja IAEA eivät ole koskaan aimmin myöntäneet edes mahdoliseksi.) 
Olisikin ensiarvoisen tärkeä tietää p a l j o n k o  maapallomme on liisälämmennyt sinne ydinvoimaloista 
valtoimenaan valuneiden neutronivoiden ja vastaavien lisäsäteilyjensä kiihdyttämänä? Koska tosiaan 
taustasäteilymme on ydinaktivoinnin  takia maan päällä Jo 10- kertaistunut! 
             ------ 
 
52% Tuulella 
 
T&T. Uusiutuva energiaKari Kortelainen, 2.8.2011, 12:28 Tuulivoima kasvaa Euroopassa, Suomi 
hidastelee 
Euroopan tuulivoimaloiden kapasiteetti yli kolminkertaistuu vuoteen 2020 mennessä, Euroopan 
tuulivoimayhdistys EWEA ennustaa. Tuulivoiman käytössä Suomi on maanosan hännänhuippuja. 
Tuulivoiman kasvu johtuu pitkälti vahvasta EU-ohjauksesta. Tällä vuosikymmenellä maalle ja merelle 
rakennettaviin tuulivoimaloihin investoidaan Euroopassa 194 miljardia euroa.  
 
‖Vahvaa julkista ohjausta tarvitaan vielä vuoden 2020 jälkeenkin‖, EWEA:n politiikkajohtaja Justin 
Wilkes sanoo.  
‖Tuulivoiman rooli on tärkeä Euroopan pyrkiessä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Sen 
lisäksi se auttaa irtaantumaan kalliista fossiilisista polttoaineista, luo työpaikkoja ja kilpailukykyä sekä 
edistää turvallista uusiutuvaa energiantuotantoa Euroopassa‖, Wilkes sanoo.  
 
EWEA ennustaa tuulisähkön tuotannon Euroopassa kasvavan vuoden 2010 182 terawattitunnista 581 
terawattituntiin vuonna 2020. Osuus EU:n sähkönkulutuksesta kasvaisi 5,5 prosentista 15,7 prosenttiin. 
Vuonna 2030 lukujen ennustetaan olevan 1 154 terawattituntia ja 28 prosenttia. Vuonna 2020 EU:n 
tuulisähkön tuotannon ennustetaan vastaavan Ranskan, Saksan, Puolan, Espanjan ja Ison-Britannian 
kaikkien kotitalouksien sähkönkulutusta.  
 
EWEA:n raportin mukaan tuulivoiman rakentamisvauhti ja tuulisähkön osuus sähkön 
kokonaistuotannosta tällä vuosikymmenellä vaihtelee voimakkaasti eri EU-maissa. Suomi on tässä 
kehityksessä maanosan häntäpäässä. Vaikka tuulivoimakapasiteetin odotetaan lähes 
kymmenkertaistuvan ennen vuotta 2020, tuulisähkön osuus jää viiteen prosenttiin 
kokonaiskulutuksesta. Euroopan tuulivoimavaltaisin maa olisi EWEA:n ennusteen perusteella Irlanti, 
jonka sähkönkulutuksesta peräti 52 prosenttia katettaisiin tuulivoimalla vuonna 2020. Siihen tarvittaisiin 
nykykapasiteetin nelinkertaistaminen. 
 
*Ydinalan mutasarjalainen Suomi on pysyvästi maailman kehittymisen jarru. Tila on oleva Suomen 
teknisen opsaamattomuuden lippulaivana häpeätahra ja tuhonmme generaattori jatkossa. 
              ------------ 
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Kaasua, öljyä ja ennenkaikkea tektonniikkaa: 
 
Täällä on nyt on ties  mitkä rantautuilevat nettikytät yms. vaatineet kopion tämänpäiväisesta uutisesta. 
Jossa siis yöllä Olkiluodon rikkoneesta maanjäristyksen aiheuttamasta ydinvoimalan pikasulusta tämä:   
http://kuvaton.com/k/YuQm.jpg     
 
 No toinen Asia joka maasamme ON TABU on vaikka tämä. Itämeri anairobisena altaana sisältää 
maailman rikkaimmat öljykaasuvarannot. Niin uskomatonta kun onkin asiaa kirjoiteltiin vielä 1970- 
luvuilla rehellisemmin näin:      http://kuvaton.com/k/YuQ9.jpg             
 
 Turun sanomat 12.08.2011. "Puola pyrkii Euroopan suurimpien liuskekaasutuottajien joukkoon. USA 
asiantuntijoiden mukaan Puolan uumenissa (itämeressä) muhii yli viisi miljoonaa kuutiota liuskekiveen  
sisältyviä kaasuöljyvarantoja. Puolan maaperästä  jopa 15% on liuskekaasuesiintymien peitossa. 
Riittäen jopa 400v tarpeiksi! Erityisesti mm. Gdanskin Itämerialueilla ja Krakovan seuduilla.  
 
-Alustavasti puhutaan jopa 100 miljardin kuution kaasuesiintymistä kertoo yhdysvaltain FX Energyn 
puolalainen varajohtaja Andy Pierce." Miettikääs miksei näistä hiiskuta ei puhuta? Ei hiiskuta siitäkään, 
että esim. Viro  poraa öljyö Itämerestä 1,2miljoonaa barrellia/v . Ja aikoo nostaa määrän 
kolminkertaiseksi. Koska öljyä on Itämeriataamme täynään! 
                     -- 
Joten katsokaa pieteetillä. Ja pankkaa levitykseen vapaasti. Filmi on JO  
kokonaan englannin kielelläkin, joten sitäkään ongelmaa ei ole. Esiintyjä  
Ruotsin Nils- Axel Mörner on maailman parhaita geologian professoreja ja  
työtuttujamme Vesan kanssa jo vuosien ajalta. Oikein mukava persoona ja  
todella t i e t ä ä ! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=O34JJxc2JF0&feature=related 
             ------------- 
 
TABU:ja paskaksi jotta. . totuus löytyisi. 
 
Ilokseni olen huomannut, että täällä on p a l j o n ymmärrystä siitä. Ettei ydinteiollisuuden 
pakkopullaama väite siitä, että ydinvoimalla saataisiin CO2 alas. Ole edes uskottavaa! Ei, sitä se ei 
todellakaan ole. Mutta tähän CO2 kuplintaan liittyy niin paljon silkkaa valehtelua, ettette tule 
uskomaankaan hetimiten mitä seuraavaksi julkaisen. Ydinala hakee leebensraumia, koska k o k o mm. 
isotoopijalostuksen perustaansa ollaan muntamassa hissun kissun Pu-239 pohjaiseksi ja 
isotoopierottimet centrifugipohjilta lasererotustekniikkaan. Tuhansia miljardeja palaa hauskasti rahaa, ja 
kansa pitää saada v a k u u t t u m a a n, että ydinsikavoimalla ON tulevaisuutta jolla ns. "CO2 poistuu. 
Hupsista kuin taikaiskusta. 
[url]http://kuvaton.com/k/Yupa.jpg[/url] 
[img]http://kuvaton.com/k/Yupa.jpg[/img] 
[url]http://kuvaton.com/k/YupA.jpg[/url] 
[img]http://kuvaton.com/k/YupA.jpg[/img] 
 
Mitä oliko maailmassa kasvihuoneilmiö JO 1800-luvulla? Ällistyttävää aikalaisdataa. Jota et t a a t u s t i 
näe julkisuudessa. Mietis tovi miksei IAEA salli näitä näytettävän missään? 
[url]http://kuvaton.com/k/YupB.jpg[/url] 
[img]http://kuvaton.com/k/YupB.jpg[/img] 
 
Korostan, että tällaisten karttojen julkaiseminen on nykyisessä maailmassamme r i k o s ! Sksi sen teille 
julkaisenkin. Eli Suomessa on tämän lehtiartikkelin mukaan lämpötilat l a s k e n e e t luokkaa - 4,5C!. 
.Juu kuulostaa n i i n uskomattomalta nykymaailmamme "liturgiaan tottruneelle". Että julkaisen tämän 
pieteetillä tutkittavaksenne:  
[url]http://kuvaton.com/k/YuT6.jpg[/url] 
[img]http://kuvaton.com/k/YuT6.jpg[/img] 
                          --------------- 
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3.10.1990 Ihmeestä 
 
Tuona päivänä Saksa päästettiin yhdistymään silloiseen DDR:ään. Samalla Saksa yksinään joutui 
silloisen itäblokin eli SEV maiden ydintunkioitten ja kivihiilipolttolaitosten yksinhuoltajaksi. Aikaa meni 
luokkaa 15v. Ja miljardeja paloivat täysin uskomattomat määrät. Mutta kukaan ei puhu miten Saksa 
kykeni muuttamaan näiden maiden CO2 taseet 10 % tasolle entisestään. Ei koska se perustui h y v i n 
yksinkertaiseen perusmoodiin. Alueella toimivat kaikki ydinvoimalat tuhottiin ja niitä huolinoivat 
megasuurin CO2 tuotoin toimivat uraanikaivokset lakkautettiin. 
 
 Kaikkein julkein  CO2 tuottaja olikin koko alueen omistava DDR Ronneburg Wismunt. Ihmiskunnan 
suurimman ekotuhon tuottaja. 13,5 % maailman uraaneista kaivannut ydinimperiumi. Asia on niin 
TABU, etteivät edes saksalaiset tunne koko maailman massiivisinta uraanikaivosyhtiötä keskellä 
Eurooppaa. Otetaan pari valaisevaa esimerkkiä. SEV systeemissä kaikki sähkön tuotanto perustui 
yksinkertaisesti kivihiilen ja ruskohiilen polttoon. Hyötysuhde noilla laitoksilla oli TVO:n ydinvoimalan 
luokkaa 30 %. Saksa vaihtoi kovalla rahankäytöllään kaikki kivihiilivoimalat 50% hyötysuhteeseen 
pääseviksi eurooppalaisiksi kivihiilivoimalakattiloiksi. Lisäksi voimaloihin kytkettiin mm. HCP 
polttosysteemeitä lämmön talteenotolla, jolloin hyötysuhde räjähti parhaimillaan luokkaan 90 %. 
 
 Jos kuulostaa mitättömältä niin paperille laskien SEV kivihiilivoimasta tuli kerrasta 2/ 3 osaltaan 100 % 
päästöttömiä! Eikä se tähän jäänyt. Harva tietää, että IPCC:n ilmastoraportteihin on IAEA uittanut yhtä 
sun toista pientä ja käteväänsä mukaan. Moniko tietää, että esim. masuuniterästen tuotanto on näissä 
raporteissa, kas kummaa 100 % CO2 vapaata? Miksi tällainen kompa sitten on siellä. No kas koska 
IAEA haluaa. Esim. ydinvoimaloitten CO2 tuottoa EI LASKETA. Ja tekniikka on hemmetin simppeliä. 
Ydinvoimaloitten käyttämät uraanitonnistot jotka tupruttavat fossiilidieselimerittäin CO2 kaivoksissaan ja 
jalostamoissaan eivät vaan a n n a  laskea näitä uraanin päästöjä IPCC:llä koska. . . 
 
Nyt hatusta kiinni. Raaka- aine eivät aiheuta kuulema energialaitoksille tuttuja päästöjä! Kuulitte ihan 
oikein asvaltit, muovit, betonin poltot, raudat, kupari- erikoismetallien masuunit, ennen kaikkea pyhän ja 
koskemattoman u r a a n i n  koko jalostusprosessit on 100 % CO2 vapaita tällä lakikikalla! 
Yksinkertaisesti siitä syystä, että niitä ei ydinalan vaateista sallita laskea. No Saksa esim. muutatti 
vaikka nyt Romanian suurkivihiilipäästöjen Ronneburgin sähköntuottajat kylmästi kummitehtaiksi. Ja 
volaa päästöjä nolla! IAEA:n ydinherrojen luomia porsaanreikiä voi siis käyttää näinkin. Itse asiassa 
kolmannes maailman CO2 päästöpoistoista perustuu raaka- aineitten laskemattomuuksiin. Hemmetin 
kätevää kiittää ydinala. Joka pöhöttyy onnesta koska ei mielestään ikinä päästä CO2 päästöjä. . .  
 
No on näitä toki asiallisempiakin laskentakoodeja. Kioto määritteli, että kaikki BIO energiaan liittyvä on 
100 % CO2 vapaata. Koska esim. puubio kiertää luonnon omissa lokeroissaan. Hyvä niin. No Saksa 
kehittääkin biobakteerikasvustoa joka muuntaa maaperässä olevan kivihiilen suoraan maan alla 
biometaaniksi. Paskat ja CO2  jää maahan ja energia nousee sieltä maan kivihiilijuonteista 
maabiokaasuna voimaloihin. Metaani kun palaa myös puhtaasti. Metaanista voidaan erottraa siinä 
oleva vaikka 100% päästötön vetyautotuotantojen vetytalous. Loistava systeemi. Eikä tässäkään kaikki. 
Niin tuo metaani, kun vaikka s u o r a a n  kivihiilikin voidaan nykytekniikoin muuntaa polttokennoissa 
myös suoravetoisesti sähköksi. Hyötysuhteet prosessa korvia huumaavia, 65–85%. Koska 
katalysaattori EI polta, ei tule CO2 päästöjäkään! Aivan huippuja ja todella TABU:ja keksintöjä kaikki 
viimeiset. Suomessahan tällaisista EI saa puhua. Jottei ydinalan CO2 laskuilluusioihinsa tulisi säröjä. Ja 
mikä tärkeintä. Aito ydinrikollinen paskat välittääkään koko CO2 tuotoksistaan. Nehän voi a i n a 
pyyhkäistä viemäriin EU:lta rahalla ostettavilla laatimillaan lakikikkailuillaan. 
             --------- 
 
Tuuli 3- kertaa ydinvoimaa halvempaa jo! 
 
Hyvillä News Network lauantai 03 syyskuu 2011 
http://www.goodnewsnetwork.org/earth/science/japan-wind-lens-breakthrough.html 
 
Earth - Tiede 
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Yllättävä aerodynaaminen innovaatioita tuulivoimalan suunnittelu nimeltään "tuuli objektiivin voisi 
kolminkertaistaa lähtö tyypillinen tuuliturbiini, entistä halvemmaksi kuin ydinvoima. 
 
 Jotkut suuret tuuli hankkeita on jo ulkonevat kustannuksia merkittävästi alhaisemmat kuin hiilivoima - 
80 dollaria per MWh tuuli vs. 90 dollaria per MWh kivihiiltä - ja se on ilman valtion tukia tämänpäivän 
tuuliturbiinitekniikkaa. 
 
 Kuvittele, jos läpimurto tuli pitkin että mahdollisesti kolminkertaistunut tuottamaan energiaan ne 
turbiinit. No, niin läpimurto on jo saavutettu ja lähettämien Japanilaiset tutkijat etsivät vaihtoehtoa 
vaarallisia ydinvoimaloita siellä. 
 
  (WATCH Mox Uutiset videon alla, ja lukea lisää sen potentiaalia at MNN) 
                      --------- 
 
Saksassa piikki uusiutuvan energian käytössä 
 
Kirjoittanut ILKKA LUUKKONEN 01.09.2011 14:31 Viimeksi päivitetty 02.09.2011 08:07  
 
Saksalaiset pitävät aurinkopaneeleista. (Lehtikuva/AFP)  
Aurinkoenergian käyttö on lähes kaksinkertaistunut vuodessa. Saksalla on mahdollisuus luopua 
ydinvoimasta kokonaan, väittää maan energiateollisuuden liitto. 
 
Uusiutuvan energian käyttö on Saksassa noussut ensimmäistä kertaa yli 20 prosenttiin. Tuore selvitys 
toteaa, että kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 20,8 prosenttia Saksan energiasta tuotettiin 
uusiutuvilla energialähteillä. Viime vuonna vastaava luku oli 18,3 prosenttia, kertoo Saksan energia- ja 
vesiteollisuuksien liitto. 
 
Liitto toteaa Der Spiegel -lehdessä, että vihreän energian kasvu ei johdu ydinvoimaloiden sulkemisesta. 
Liittokansleri Angela Merkel päätti keväällä Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen sulkea seitsemän 
reaktoria. 
Sen sijaan uusiutuvien käytön lisäys parantaa Saksan mahdollisuuksia luopua ydinvoimasta vuoteen 
2022 mennessä, liitto arvioi. 
 
Kaikkein eniten alkuvuonna lisääntyi aurinkoenergian käyttö, joka on lähes tuplaantunut vuodessa. 
–?Aurinkoenergian käyttö ohitti ensimmäistä kertaa vesivoiman, koska kevät oli aurinkoinen ja 
aurinkopaneeleja on asennettu runsaasti, energiateollisuuden liitto toteaa. Aurinkopaneelien hinta on 
pudonnut viidessä vuodessa puoleen. Lisäksi Saksan hallitus tukee niiden asennusta.  
                       ----------- 
 
Maailmankarttakokoelma. 
 
Tässä maapallon kattavaa eri aineistojen jakaantumisen karttadataa koottuna. 
http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/index.php 
                 ------------ 
 
Tuulivoimalat säätövoimakäytössä. 
 
Tässä T&T:stä 27.09.2011, tullut uutinen siitä m i t e n arkinen tuulivoimala voidaan hyvin yksinkertaisin 
keinon muutaa loistavaksi säätövoimalaksi. Itse asiassa mekanismi on NIIN ovelasti jopa videossa 
esitetty. Ettei idea aukea välttämättä ekalla katsomisella. Mutta hei katsokaas uudestaan ja pieteetillä! 
Juuri tästä näkeekin sen perustan m i k s i tuulivoimaloista on täyttä päätä tulossa maailman tärkeimpiä 
uudisenergialaitteita. Kuten hyvin muistamme ydinvoimala räjähtää Fukushimaksi alle 30 sekunnissa 
ILMAN sille elintärkeäää hätä-, hätäapu- ja säätövoimalameriensä tukijoukkojaan. Tuulivoimaloista 
ollaankin kehittämässä näppärästi arvokkaita säätövoimalareservejä. Katsokaa ja ihastukaa miten 
tuulivoimalat kehittyvät. Mutta ydinvoimalat EIVÄT: 
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http://www.tekniikkatalous.fi/energia/energiaa+varastoiva+merituuliturbiini+kehitteilla/a693049?s=u&am
p;wtm=tt-27092011 
 
* Palataan tuohon tuulisäätövoimaan. Idea on hemmetin yksinkertainen. Tuulivoimalan pyöriessä siinä 
on valtava tonnien painoinen ns. "hyrräenergiavarastot" kun siipi siis pyörii. Kun ydinvoimalat tapansa 
mukaan romahtavat ja tarvitaan v a l t a v a s t i  säätöenergiaa pitämässä ydinvoimaloitten mm. 
hätäpaniikiapuvesijäähdyttimiä pyörimässä. Niin tuulivoimalapuistoissa olevat miljoonien kilojen jo 
valmiiksi pyörivät massat. Yksinkertaisesti muutetaan hetkessä tuottamaan valtakunnan verkosta 
ydinalan pettämisen synnyttämää lisäreservienergiaa. Hyrrävoimat taas kykenevät pyörittämään 
pitkähkön ajan omia kestomagneettigeneraattoreitaan. Vaikkei edes tuulisi! Asia jota ei olla lainkaan 
aiemmin uskallettu edes kansalle kertoa. Totuus kun paljastaa j ä l l e e n tuulivoimaloihin kätkeytyvän 
kaikkein arvokkaimmaan osansa. Eli kyvyn varmasti ja halvasti tuottaa valtavat määrät kaikkein 
arvokkainta energiaa eli hätäsäätöenergiaa. 
               ------------ 
 
SUO Face bookin keskustelu 10.2011 
 
Satu : Niin... no tuskin voidaan pelkkään tuuleen luottaa... täytyy ottaa  
kaikki keksinnöt käyttöön... mikä toimii toisaalla ei toimi toisaalla jne...  
tuulivoimassakin omat vaikeutensa kumminkinjust, nimenomaan... kaikki  
tuollaiset paremmat konstit käyttöön :) 
 
Arto L.· 19:36satu on nyt aivn liian äkkiväärä asiassa. Jos suo kaivetaan  
kokonaan turpeesta puhutaankin "järven ennallistamisesta!" Euean kunnassa  
esim.  onkin näin ennallistettu EU:n rahoilla kyläläisten voimin kymmenkunta  
järvee jo! 
 
Satu Kauramäki · 19:36 Suot ovat Arto myös melkoisia hiilinieluja ;) ... 
 
Eeva Pirilä · 19:37harkiten niitäkin ;) 
 
Satu Kauramäki · 19:3 Ja Juonnon monimuotoisuuden ylläpitäjiä... 
 
Arto Lauri· 19:37Ei vanha suo. Koska sen vuosikasvu mäskääntyy 21- kertaa  
pahemmaksi metaaanipäästöksi. 
 
Satu Kauramäki · 19:37Eeva, harkiten hiilinieluja :D ? Älä nyt hassuttele :) 
 
Pry UugeeI· 19:38suofutis on melkosta 
 
Eeva Pirilä · 19:38 Eiku siis ne järvet, jotka ovat soistuneet.. ne voi  
palauttaa entiseen tilaanmutta erämaiden suot.. Anti olla vaan sellasenaan. 
 
Satu Kauramäki · 19:38 Päästöksi? Metaani ei siis pysy niiss, Arto? 
 
Arto L. · 19:38Suo kasvaa sisi umpeen ja kohta siinä on sankka metsä. Etelän  
järvi muuttuu metäksi about 300vuodessa jo.. 
 
Eeva Pirilä · 19:38 Esim. kylän keskellä oleva järvi, joka on rehevöitynyt  
ja kasvanut umpeen suoksi, sen palautus on hieno homma. 
 
Satu Kauramäki · 19:38 No mut sehän on vain hyvä? 
 
Arto L.· 19:38 Metaani kuplii alinomaan suosta surutta ilmaan! 
 
Satu Kauramäki · 19:39 Siis hyvä että muuttuu metsäksi.. ? 
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Sinä · 19:39 21- kertaa pahempana kasvihuonekaasuna anairobisen sun metaani  
siis.. 
 
Satu Kauramäki · 19:39 Joo, tiedän 
 
Arto Lauri · 19:39 Metsä taas sitoo CO2:det puihin Kun suo kuivuu ei enää  
tule metaania. 
 
Satu KauramäkiIlmianna · 19:40 Näinpä mutta tuota metaanijuttua en kyllä  
tiennyt... tuossa välissä... hmmm.. 
 
Arto L. · 19:40 Toisaalta JOS suo ennallistetaan järveksi ja turve pannaan  
vaikka kasvihuoneeseen nin MYÖS silloin metaani loppuu. Joo Satu näistähän  
EI saa puhua sanoo TVO/ IAEA kumppaneineen! 
 
Eeva Pirilä · 19:41 Näistä tietoa palstalle ;)..mehän puhutaan 
 
Satu Kauramäki · 19:41Ollaan kovia puhumaan kaikesta kielletystä :) 
 
Arto L· 19:41Pane vaan. Täytyyhän sen kelvata kun fiksu Satukin tajusu  
heti). 
 
Eeva Pirilä · 19:42 Haluisin nähdä kuka meille suukapulan laittais.. 
 
Satu Kauramäki · 19:42 Suoluonto on käsittääkseni myös hyvä hapen tuottaja  
ja ilman puhdistaja kuitenkin...? 
 
Arto Lauri · 19:42 Satu tietoisesti näistä aika varovaiseti puhunut.. 
 
Eeva PiriläIlmianna · 19:42 Emmä osaa tota kirjoittaa oikein :D 
 
Satu Kauramäki· 19:42 Suukapula... hah haa... sopii tulla yrittään 8) 
 
Eeva PiriläIlmianna · 19:42jeesusteippiä.. Ilmastonmuutosteippiä 
 
Arto L. · 19:43 Kyllä satu suo kasvaa etelässä paksuutta jopa 5cm  
vuosivauhtia !Eeva kopioi vaan Näineen. 
 
Eeva Pirilä · 19:43 Ääh.. laita sinä.. tiedät paremmin 
 
Arto Lauri · 19:44 Näineen. Hyvä vähän ihmisten kulla näistä  
kielletyistäkin). 
 
Ukko Metso · 19:44Mielenkiintoisia juttelette, joo ilman muuta palstalle!!  
Ja iltaa joka suuntaan. 
 
Satu Kauramäki· 19:44kannattaa varoa ettei löydä roudariteippiä kaulansa  
ympäriltä tuon jälkeen.. 
 
Eeva PiriläIlmianna · 19:44 Ihan sama mitä TVO sanoo.. en välitä PÄTKÄÄKÄÄN  
ENÄÄ!!! 
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805. Säteilypaineesta. 
 
Perusajatus seuraavaan asiakokonaisuuteen tuli elävästä dokumentaatiosta, kuten juttuni yleensäkin. 
Minulla on vain 4km päässä TVO:n reaktoreista 40W, eikun korjaan nykyinen on 36W 
perusloistelamppu. Lampun toinen pää osoittaa suoraan länteen ollen TVO:n säteilytappajaa vasten. Jo 
TVO:n vuosikymmeninä sähkömiehet siellä ihmettelivät miten reaktorin puoleinen irti oleva 
loistelamppun pää paloi vaikka kädessä. Kyse onkin eräästä tavasta hahmottaa mittareissa suoraan 
näkymättömiä biodiversiteettiin ammuttuja satojen ja satojen MW säteilytuottoa. Jopa loistelampun 
lyhyellä matkalla näkee selkeästi miten säteilyn p a i n e  tulee tyhjiöputken sisään. Ionisoi elektroneja 
pyyhkäisten pois loisteputken cesiumpulverisesta hehkulankapäästään. Ajattaa lampun sisäisen 
kaasuin ionisoituvan elohopean niin ikään poispäin putken toiseen päähän.  
 
Huoneessani oleva loistelamppu hehkuukin ilman sähköä varsin yleisesti yön pimeydessä silmin 
nähden. Olen useasti koettanut hehkua kuvata, mutten saa sitä riittävästi valotettua liian vaikeasti 
kuvattavana. Yhtä kaikki. Fukushiman ja TVO:n reaktorien alati lisätessä ydinreaktorin 
yleissäteilypaineita moninkertaistaen tähän kesään erityisesti sen pitäisi rajummin avartua. Ja niin se 
todellakin näkyy. Minulla oli tavallinen Philipsin loistelamppu ollut käytössä ehkä 2 vuotta ja se sammui 
ennenaikaisesti! Taas saatoin hämmästellä m i k s i loistelampun v a i n toinen pää, oli synkän mustaksi 
palanut, vaikka siellä on metallisuojauskin tätä vastaan. Tajusin, että tämä nimenomaan TVO:n 
puoleinen pää oli menettänyt säteilyfotonien pommituksissa rajummin elektroniemissioita cesiumia ja 
elohopeakaasuaan. Siksi se oli palanutkin nopeammin loppuun. Itse asiassa n.5- kertaa normaalia 
nopeammin! 
 
Jo yli 100v sitten tunnettiin käsite säteilyn ja säteilyfotonien paine. Mutta kun yli 100v on kulunut asiaa 
ei mainita enää missään maailman IAEA:n kontrolloimissa tietokannoissa, miksei!? Aivan uskomatonta 
kuinka paljon ydinalan IAEA on saanut maailman tiedealan tietoisuudet tuhottua koulutiedostoja 
myöten: 
http://kuvaton.com/k/YIgs.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIgs.jpg[/img] 
 
36W Loistelampun päät kumpiakin tarkemmin kuvattuna. Ensin Itäinen valkea, poispäin TVO:n 
tuhosäteilystä: 
http://kuvaton.com/k/YIgR.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIgR.jpg[/img] 
Musta pää ja suoraan osoittaen paukkumustatiinuja TVO:n syyllisyyksistä: 
http://kuvaton.com/k/YIgN.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIgN.jpg[/img] 
                    ----- 
 
Leikkuria käyttöön ja. . . 
 
Otin tässä vaiheessa klassisen tutunoloisen timanttilaikkani, Minitrillin ja vesialtaassa alkoi lasi 
leikkautua. .  
http://kuvaton.com/k/YIg5.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIg5.jpg[/img] 
Tämä yllä oleva on se valkea pää, jossa on koko ajan säteilyn tuomaa lampun 
elektroniylijäämäisempää kaasua. Mutta vertailkaas tilannetta sitten mustaan läntisempään TVO:n 
päähän: 
http://kuvaton.com/k/YIXY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIXY.jpg[/img] 
 
Nyt siirrytään 20 kertaisiin suurennoksiin. Ja fokusoimme hehkulankapäähän suoraan putken 
sisältäpäin. Itäinen jossa cesiumpulveria emissioon vielä vesikylvynkin jälkeen hehkulankojen 
sisuksissa näkyy: 
http://kuvaton.com/k/YIXl.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIXl.jpg[/img] 
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Konkretisoidaan säteilypaineen vaikutus. Ei rahtuakaan jäljellä valkeasta hehkulangan sisällä olevasta 
emittointipulverista 
http://kuvaton.com/k/YIXB.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIXB.jpg[/img] 
 
Mustassa TVO:n puoleisessa läntisessä päässä oli tämä selkeä, säteilyeroosion 20 kertaansa 
suurennettu reikä: 
http://kuvaton.com/k/YIXh.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIXh.jpg[/img] 
200 kertainen suurennos samasta. (Silloin kun lamppu oli vielä ehjä.) 
http://kuvaton.com/k/YIXk.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIXk.jpg[/img] 
Taasen mutta n y t  lamppu on jo leikattu ja valo tulee huokeammin läpi. 
http://kuvaton.com/k/YIXG.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIXG.jpg[/img] 
 
Mustasta TVO:n puoleisesta päästä otettu sisäpuolinen kuva. Huomaa erityisesti miten 
tummemmanpuhuvan kalvon raja erottuu hyvin. 200- kertasuurennus. 
http://kuvaton.com/k/YIXu.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIXu.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YIX2.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIX2.jpg[/img] 
 
Synkästä kannasta erottuva selkeä metallimusta säteilyerosoitunut ionisoitu  ja kanavasäteilyn 
runtelema pinta: 
http://kuvaton.com/k/YIXS.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIXS.jpg[/img] 
Tässä rinnakkain kannat. Valkea itäinen ja sen oikealla puolella TVO:n tuhoama sysinen läntinen 
lampun hehku: 
http://kuvaton.com/k/YIXJ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIXJ.jpg[/img] 
                      ----- 
 
 Apache foorumi. LeX   Server Admin  
 
   Vs: oo SWE caves 2011  
« Vastaus #161 : tänään kello 09:33:50 »Lainaus Lainaus käyttäjältä: liinalaani - tänään kello 09:27:31 
. . Mutta oletko koskaan selvittänyt m i k s i ja mistä s y i s t ä on kyse?. . . 
           -- 
Juu, ymmärtääkseni loppuun palaneen loisteputken liitäntäpäiden sekä valaisimessa sijaitsevan 
kuristimen lämpötila nousee hyvin korkeaksi (reilusti yli 100 oC), jolloin ne saattavat jopa sytyttää 
valaisimeen kertyneen pölyn palamaan. Tästä syystä loisteputket tummuvat päistään vanhemmiten. 
          -- 
*Hyvä, että tuli tämäKIn harhaluulosi puheeksi. Eli loistelamppuuni olenkin jo pitkään kytkenyt tällaisen 
suojalaitteen. Eli Osramin j u u r i  esim. tuota ongelmaa vastaan kehittämänsä laitteita säästävän 
elektronisen sytyttimen. Huomautan tarkkailemaan e r i t y i s e s t i  tuota mm. punaista kuittausnappia! 
Se siis laukoo h e t i  ongelmissa lampun pois päältä. Eli tutusti sulle 0-pistettä ja täydet 12 bojoa mulle. 
Koska hei, kuka edes yllättyi, jätä mulle nää hommat ammattilaisena o s a a n.. . Jaa niin ja 
kuvadokumenttia toki, toki:) 
http://kuvaton.com/k/YI1P.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YI1P.jpg[/img] 
                      -- 
 
Apache foorumi. 21.07.2011Kirjoittanut: LeX 
 
« : tänään kello 11:18:17 » Lisää lainaus. Oli sytkäri mikä hyvänsä, niin loisteputki tummuu käytön 
myötä, ja viimeisillään ennen kuin palaa loppuun voi mennä aivan mustaksikin päästä / päistä... 
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                   - 
* Nyt tullaankin siihen ISOON osaan. Eli kuten huomasit loistelampun mustuneessa osassa oli s u u r i  
kanavasäteilyn polttama säteilyeroosiokolo! Koska loistelampussa on v a h v a sätyeilytuotoksia  
kokoava plasmavirtakenttä, se kokoaa kuin TVO:lle suunnattu a n t e n n i etuosaansa tuollaisia TVO:n 
lähettämiä ja mm. JO v.1956 TV- alan ammattikirjallisyydessa varoitettuja. Valokuvattuja Pu-239 
tyyppisiä luontoon lainkaan  kuulumattomia aineita kasaavaa karstakertymää. Eli seuraavaksi muistin 
virkistykseksi suora kopio Englannin ydinvoimaloiden synnyttämästä vastaavasta 
ISOOOPPIKARSTASTA.  Sielä mitattiin jo 2kk TV:n käytöistä vastaavia. Yllätys yllätys yksittäisiä TV:n 
kuvaputket pilalle polttamia karppukasoja kooltaan jopa 50mm. Ja kuvaa esiin kansan vaateista. . .  
http://kuvaton.com/k/YI1c.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YI1c.jpg[/img] 
 
JOPA minä mykistyn kun vertaan näitä kuviani loistelampusta ottamaani Pu-239 tappokertymäläiskiin 
TVO:n kanavasäteilypommituksista. Eikä tässä t o k i kaikki. Radioaktiivinen kertymätonnisto tietysti 
aiheuttaa loistelampun vastaanottopäähän voimakkaan pois ionisoivan säteilyeroosion efektin. Joka 
alati lisää puhaltaa hehkulangan ympäriltä sitä suojaamaan tarkoitettuja elektronikylläisempiä 
cesiumpulveria ja elohopeahöyryjä. Onkin päivän selvää, miten j u u r i se on kihdyttänyt loistelampun 
ennenaikaista rapautumista 5-kertaa n o r m a a l i a  nopeammin! Ketä ihan oikeasti totuus tästä 
englantilaisesta häkellyttävästä löydöksestä kiinnostaa. Niin täsmällisempää kuvadataa vielä 
aiheestamme tästä. 
http://kuvaton.com/k/YI1K.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YI1K.jpg[/img] 
                            *------------------* 
 
Lopputulemaan  
( Teknisesti jatko ehkei inspiroi, mutta ihan vaan varottavaksi esimerkiksi POLIISILLE, ettei 
sisäministeriön sanankäyttötasoon a u t a kun vetää heidän rimananalituksissakin ronsosesti yli ja jyrätä 
heidät.) 
 
** Ehkä t e k n i s e  s t i voitin asiallani SUPO- miliisit jo tähän luvuin 6- nolla. Mutta tekstuurisanallisesti 
sitten. . Noh. . täytyy sanoa, että klassisen "revittävästi" aihe lipesi lipeän puolikkaalle. Mutta mielestäni 
sana- antoisasti niin passelisti, että hei pitäähän se tähän lopetukseksi panna: 
 
 Apache- foorumi 21.07-11. omglolnoob  tissipää 
 (= NAISPOLIISI riensi apuun uroaan auttaakseen. .Öö. .no tai siis. . ).) 
 
Sukupuoli:  pupuzela (muista laittaa messenkeri päälle!)  
 
   Vs: oo SWE caves 2011  
« Vastaus #170 : tänään kello 11:47:47 »Lainaus Kännykkäaaltojen säteilyeroosio on tainnu kuluttaa 
jonkun harmaata kudosta kallon sisältä 
                  -- 
 liinalaani  
 
Vs: oo SWE caves 2011  
* « Vastaus #171 : tänään kello 12:00:41 »Lainaus Muokkaa Poista  
* HupsanSAA!  Kun SUPO huomaa "karvakarjujensa" ottavan kiihtyvästi multa terkkuja 
inessiviintensiivisemmin näköönsä. . .  
 
* . . juoksutetaankin tangaisempia, "tammaisampaa" revittäjähoroa  kuseksimaan nurkkiin. . ) 
 
* . . Jo vain seKIN passaa. Mutta t o t u u t a h a n ei  "tissikkäämpikään" valheenne luonolisesti POIS 
pyyhiytä. Englannin tekstuuri siis P Y S Y Y . .)) 
           -- 
 Kumimuna. Koukussa Apacheen  
  
Sukupuoli:  En minä mutta pojat...  
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   Vs: oo SWE caves 2011  
« Vastaus #172 : tänään kello 12:03:53 »Lainaus Revittäjähoro mainittu . .!  
                                -- 
 
* Viimeistään tässä vaiheessa nauroin jo raukean kippurassa ihan tekstuuriin asti. Meikäläinen oli t a a 
s tutun turvaisasti selättänyt SUPO- poliisiosastolaiset 10+ ja nulle, kun nauriin naulaan. . !))) 
Hyvin, hyvin kuvaavaa, että SUPO- POLIISIT määräsi edelläkerrotusti hävittyään raivostaan bannit! . 
.Kuten todistettua säteilyueroosin mekanismien dokumentoitu paljastaminen luokitellaan maassamme 
siis POLIISIRIKOKSEKSI! . .  
             ------ 
 
Säteilypaine varastoituu atomirakenteisiin 
 
*Eräs tiukummin SUPO:n sensuroimista kvanttiydinfysiikan salaisuuksista perustuu tiedostoihin siitä 
miten säteilyfotonoinnit varastoituvat, kompressoituvat ja viivein vapautuvat arkisissa atomeissa. Näistä 
kuuluisimmat ovat Malenkan- , Lauritsenin- ja Ajzenbergin- kuorimalliteoriat. Myös STUK:n tarkoin 
julkisuudelta salaamat laajat lisäyskerrointaulukot pohjaavat tällaisiin atomien kiistattomiin kykyihin. 
Aihe ON erittäinkin mielenkiintoinen. Siksi olen ottanut tavakseni taltioida aina kun kvanttiydinfysiikan 
kirjallisissa julkaisuissa asian todistetaan olevan näin.  Valppalla mielellä löysin jälleen erään selkeän ja 
kiistattoman dokumentaation aiheesta. Joka saa SUPO- tietourkkijamilitäärit repimään raivosta 
pelihousunsa. 
 
http://kuvaton.com/k/YInz.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YInz.jpg[/img] 
                  --------- 
 
Viikko mennyt 23.7.2011 
 
Keskusteltuani velipojan kanssa säteilyeroosion ja reaktorien vuotaman Pu-239 tonnistojensa 
vuotamisen dokumentoinneistani. Aloin oivaltamaan, että eräs keskeinen dokumenttini materiaali oli 
tosiaan tekemättä yhä! Löytyisikö uudesta loisteputkestani välittömästi TVO:n reaktorien kanavasäteilyn 
ionisoiman eroosion merkkejä? Toden totta, muuta kuin loistelampun vaikeasti toteutettava uusi 
valokuvaaminen. . Juu monikin saattaisi epäillä, ettei mitään kun on palo paikalla ollut tuskin viikon. No 
ei kerrota, vaan katsokaa kattavaa kuvakavalkadiani. Ensikontakti valkeampaan TVO:lta poispäin 
olevasta päästä. Jossa en viime loistelampussa säteilyn eroosiota Jurkkaan dokumentoinut tässä 36W 
Philipsin perusloistelampussa. Jonka ikäoletus näköjään valmistajalta 15 000h: 
 
http://kuvaton.com/k/YIxc.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIxc.jpg[/img] 
Justiinsa. Nyt pureudutaankin kohtalokkaampaan ja kalmarisempaan: 
http://kuvaton.com/k/YIxK.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIxK.jpg[/img] 
 
Näyttö, dokumentaatiot iski kuin salama. Homman laboraation toistettavuus omaa huippuluokkaansa! 
Kyse tällaisissa onkin v a i n  siitä saako näin täydellisen dokumentaation läpi maailman 
rappeutuneimman sisäministeriön poliisimerien. Sisään maailman korruptoidumman ledistön ja TV:n  
Suomessa. Hyvät ystävät huikeista n ä y t ö i s t ä  se ei todellakaan ole enää kiinni! 
              ------- 
 
US-blogistani 
 
23.7.2011 21:52 Veikko Kukkonen. Aseta tuon hehkuputken rinnalle toinen samanlainen putki, joka on 
180 astetta eri suunnassa (tyristori toisessa päässä) ja toista koe. 
                    -- 
* Ei toki tämäkään ongelma. Muutaman metrin päässä aiemmin kuvaamastani säteilyn eroosoimasta 
36w loistelampustani on keittiön vastaava valaisin. 2* 36W lamppu. P o i k i t t a i n TVO:n 
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säteilysuuntaansa lännestä. Eli valaisin on etelä- pohjoissuunnassa palanut jo vuosia. Kuvasin 
vertailuksi tämän. Ensin yleiskuva niin, että oikealla on etelän suunta 90 asteen kulmassa 
ydinvoimaloihin: 
 
http://kuvaton.com/k/YIN3.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIN3.jpg[/img] 
Pohjoispääty on tässä kuvassa: 
http://kuvaton.com/k/YINn.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YINn.jpg[/img] 
Eteläinen pääty: 
http://kuvaton.com/k/YIND.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YIND.jpg[/img] 
 
Ja kuten huomasimme ei h a j u a k a a n aiemmasta karstakolmioista. Itse asiassa vuosienkaan 
poltosta ei loistelampun päätyjen välillä ollut mainittavaa säteilyeroosion muutospoikkeamaa. Pientä 
tummumista toki molemmissa päissä. Koska säteilyn paine ei ollut vaikuttanut pituussuntaan. Tulos 
yllätti selkeydellään jopa minut. Kovasti kyllä katsottuani asiaa näyttää siltä, että nimenomaan lampun 
palosunnalla on selkeä merkitys. Ilmeisesti aktivoitunut ja ionisoitunut elohopeahöyry kokoaa nin rajusti 
kanavasäteilyn plutoniumeja, että juuri s i k s i  EU pikakieltää elohopeahöyrylamputkin. Ainakin juuri 
niissä elektrodien mustumiset on ihan omaa luokkaansa! 
               -------- 
 
Tyhjiölamppujen synkkä Pu-239 sisus 
 
Nyt alat varmaan tajuta miksi EU paniikissa kielsi niin elohopeahöyrylamput, kuin tyhjiössä olevat 
hehkulamput, kuin esim. TV- tyhjiöputkikin haluttiin käytännössä pika pikaa pois ihmisten kodeista! SYY 
kauhistuttavan selkeä. KAIKKI tyhjiöputket dokumentoimallani tavalla kokoavat säteilyn raskasmetallisia 
ionisaatiokertymiä sisuksiinsa silmin nähtäviksi karstakertymikseen! Mietis vaikka m i k s i 
loistelamppujen valtion kontrolloima ongelmajätelain mukainen kokoaminen tuli EU- määräyksin 
pakolliseksi yhtäkkiä. Kun niitä oli ensin surutta ajettu kaatopaikoille laivanlasteittain 80v putkeen!  
 
Hupaisaa näissä ns. "elohopean" kokoamistalkoissa onkin, ettei putkista l ö y d y  gramman grammaa 
enää niistä käytössään ulos ja pilalle ionisoitunutta elohopeaakaan. Siksi lamppu j u u r i  sammuu kun 
elohopea niistä kokonaan loppuu!) Miksi aiemmat jykevämmät olisivatko olleet 40mm paksut 
loisteputket korvattiin näillä ohuemmilla 25mm luokkasilla. Tuskin yllätyt, että esim. TVO muuttaa ja 
muutti kaikessa hiljaisuudessa ydinvoimalansa tuhannet säteilyjä erityisen tappavasti imuroineet 
loistelamppunsa mystisesti v a i n 10mm paksuiksi huippukalliilla erityisiesti ydinvoimaloille 
kustomoiduilla elektronikuristimilla varustetuiksi erikoisloistelampuikseen. Totaalissa uutispimennossa, 
kuinkas muutenkaan!  
 
Syyt alkaa karuin viranomaistoimin myös meille asti paljastua. Jokainen tyhjiöputken 
kuutiosenttimetrilisänsä kokoaa ne plutoniumkiintiöönsä sumeilematta ydinvoimaloista tulleilleista  
lävistävistä plutoniumisista kanavasäteilytonnistoistaan! Seuraavaan lähetteeseeni selitän 
oleellisimman kvanttiydintasoin. Mikä on tuo tarkkaa tarkemmin salattu mekanismi, joka muuntaa 
elohopeaiset, erityisesti siis tyhjiöputket plutoniumin ja vastaavien uraanijohdannaisplasmojen, 
kanavasäteilyjen keruukaatopaikoiksi. Tavalla josta USA:n Interpol juttututkintani nähtyään karkasi 
kimppuuni kuin hyeenat 07.2011. Syväluodataan asiaa lähemmällä, opastavalla grafiikalla; 
       
http://kuvaton.com/k/YINS.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YINS.jpg[/img] 
               ------------ 
 
Säteilypainetta EI ymmärretty edes Fukushimassa. 
 
*Niinpä sulta huippudataa taas Anja. Eli a i e m m i n on tosiaan ydinherrat luullut, että jos ja kun 
pohjolassa paukkuu oltaisiin ikään kuin eteläisellä maapallolla jatkossa ongelmitta turvassa. Tässä on 
NYT se "huippuhieno asia". että rikkaimmatkaan EI ole enää turvassa missään!) Tämä saattaa olla jopa 
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a i v a n keskeinen pointti siihen, että ydinhulluimmatkaan ydinlobbarit eivät siis enää löydä m i t ä ä n 
illuusiomaansa turvapaikkaa aiheuttamissaan tahallisissa ydinmegatuhoissaan. Muistat varmasti miten 
olen a i n a korostanut, ettei ydinvoimasta OLE OLEMASSA TURVAPAKKAA! Ihan sama onko 10km 
päässä ydinsekosta tai 100km, tai 1 000km aina sattuu ja kuoleentuu kosmisen nopeasti sinkoutuvasta 
säteilystä.  Nyt tästä sinun hienosta materiaalista sen kuulevat kaikki.) 
Miksi säteily levisi niin nopeasti eteläiseen pallonpuoliskoon  
 
Researchers call for nuclear data release 
http://www.nature.com/news/2011/110613/full/news.2011.366.html 
 
Oliko suhde ksenon isotoopeissa epätavallinen koska reaktorifysiikkaa tunnetaan IAEA:ta myöten 
tavattoman h u o n o s t i  ! !!. . , tai mittalaittein. osataan huonosti mitata. miscalibrated? Vastaaminen 
näihin kysymyksiin auttaisi verkossa joilla jäljitetään tulevaisuuden ydinaseitten testejä. "On asioita, joita 
ei ymmärretä täysin(??) ja [tiedot] olisi saatava tieteelle käyttöön", Weiss kertoi tutkijoille 9 kesäkuu 
paneelissa. ( Olen a i n a  korostanut, että IAEA ei tunne 80 % siitä kvanttiydinfysiikasta joka perustuu 
mm. Malenkan- kuorimallifysiikkaan, kanavasäteilykaasuplasmaan,  lisäyskerrointaulukkoihin ja 
valehtelee tieten mm. reaktorien spallaationeutronit yms. IAEA:n määräyksin 10 % = olemattomaksi.) 
 
Verkko itsessään voisi olla myös mielenkiintoinen tieteellisesti, sanoo Gavin Schmidt, ilmasto mallintajat 
NASA: n Goddard Institute for Space Studies in New York.sa.  Ilmasto tutkijat käyttävät joitakin 
lyhytaikaisia radioisotooppeja testimateriaaleinaan, kuten berylliumia tutkiessaan miten säteilyenergiat 
sekoittuvat ilmakerroksien atomirakenteisiin varastoituen esim. "neutronien spinhyrriin". Ja 
radioaktiivisen roskat Fukushimasta voisi auttaa meteorologeja kehittämään malleja siitä, miten ilma 
kiertää lähempänä Maan pinnalla.  "On selvää, että siellä oleva potentiaali on hyödyllinen", Schmidt 
sanoo.  "On useita mielenkiintoista tiedesektoria sieltä. Ei ymmärretty painopisteitä joukoissa, jotka ovat 
suunnittelemassa säteilysuojelun verkkoja."  
                  ----------- 
 
Kokeita korkealla ydinvoimalla. 
 
*Olen useissa foorumeissa kertonut jo vuosien ajan, miten parhaillaan päällämme punertuvat taivaat 
johtuvat nimenomaan sinne ydinvoimaloista varastoituvista SÄTEILYionisaatioiden energioista. Juu 
aika vaikeaahan sitä on ollut useiden mielestään uskoa. Ja kertoillaan miloin minkäkin tulivuorituhkan 
tai vaikka chemikemikaalien punaavan taivaamme. On ollut tosiaan vaikeaa saada a i t o a  demottua 
kuvaa tästä kaikesta. Miten säteilyn energiakertymät ydinvoimaloista sen arkisen ilmakehämme hapen 
saa väitteitteni mukaan loistamaan monokromaattisen punasävyinsä. Kiitos erinomaisen Anjan VIIMEIN 
minulla on esittää aiheesta tömäkkää jenkkienkin tunnustamaa demodataa! Ensin kuva siitä miten 
säteilyn kertymäenergiat verenkarvaalla juuri PUNAAVAT taivaan kanttamme. Kuten 
maailmankulussa,(Styrge beetasoihtukuva Loviisasta. 
 http://www.youtube.com/watch?v=P_a19RRo2gY ) : 
http://kuvaton.com/k/Yuha.jpg 
 
* Huikeaa punaa vai mitä, kummassakin samana! Esim. Vesa kuvasi puolestaan Fukushiman 
onnettomuudesta otetuista kuvista myös monokromaattisen TYPEN sinistä valonkajoa. Siitäkin 
saamme iloksemme viimein vallan häkellyttävää aitoa säteilyionisaationdemokuvaa taasen vaikka 
tästä: 
http://kuvaton.com/k/Yuhy.png 
                        -- 
http://en.wikipedia.org/wiki/High-altitude_nuclear_explosion  
Luettelo keinotekoisen säteilyn vyöt  
 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_artificial_radiation_belts  
Korkeilla ydinräjähdyksiä  
WM. Robert Johnston  
Päivitetty 28 tammikuu 2009  
Vaikutukset korkeilla ydinräjähdysten, yhteenveto:  
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Tuttuja välittömiä vaikutuksia alhaisessa korkeudessa tehdyillä ydinräjähdyksillä ovat flash, räjähdykset, 
ja nopeat säteilyt sielä. Vaikutukset ovat huomattavan erilaiset räjähdysten edellä aiheuttaen useimpia 
tunnelmia. Koska räjähdysten paineaalto tarttuu ilmaan on sen vaimennettuessaan korkeuteen ja on 
poissa räjähdysten jälkeisestä tunnelmasta. Flash on näkyvä osa ja infrapunavaloa pulssin tulipallona 
muodostuu lämmitetty ilma. Tulipallon muodostuminen on muuttunut merkittävästi ja 
seurausvaikutuksina on flash. Kyseinen säteily sisältää ionisoivan säteilyn ydinreaktiot taistelukärjen ja 
rappeutuminen fissiotuotteiden vasemmalle räjähdys. Nämä säteilyn, erityisesti neutronisäteilyn, jotka 
ovat merkittävästi lieventyneet ilmapiiriin jo matalalla murtuessaan. Räjähdysten edellä etenee 
useimpia vyöhykkeitä, valikoiminaan nopeat säteilyn vaikutukset ovat suuremmat kuin ilmakehän 
murtuu. Useat vaikutukset ovat suhteellisen yksilöllisiä korkealla murtuessaan:  
 
• Sähkömagneettinen pulssi (EMP) on tärkeä vain korkealla murtuessaan. Tällaisille räjäytysten, 
ionisaatio ylempään ilmakehään voi tuottaa lyhyen intensiivisen pulssin radiotaajuista säteilyä, joka voi 
vahingoittaa tai häiritä elektronisia laitteita. Räjähdysten edellä useimpia reaktiovyöhykkeitä, EMP voi 
vaikuttaa laajoilla alueilla.  
• ionisaatio ilmakehän räjähdyksistä ilmakehässä voi häiritä tutkaa ja radioliikennettä lyhytaikaisesti.  
• varattuja hiukkasia tuottaman räjähdykset yläpuolella maapallon ilmakehään voidaan kerätä Maan 
magneettikenttää, tilapäisesti keinotekoisten säteilyn vyöt joka voi vahingoittaa avaruusaluksia ja 
vahingoittaa astronautteja / kosmonautit kiertoradalla.  
http://www.johnstonsarchive.net/nuclear/hane.html  
 
Jebus  
29 elokuu 2011 klo 00:11 Kirjaudu sisään Vastaa  
Ranska ymmärtämätön on Fukushima herätys  
Kirjoittaja: David Cronin  
28 elokuu 2011 - numero: 950  
 
Back in 1990, minulle annettiin opastettu kierros Sellafieldin, surullisen ydinvoimalaitoksen reunalla 
Englannin uskomattoman kaunissa Lake Districtssa. Yksi ensimmäisistä asioista huomasin kylttin, 
jossa luki "Mr Bean vapaa vyöhyke" laitos sisältää Käytettyä ydinpolttoainetta. Vuosia myöhemmin, 
ajattelin kömpelö hahmo vahingot voisi tehdä laitoksessa niin. Tänään minä päätän, että Mr Bean 
tarjoaisi turvallisempaa käsiparia kuin ihmiset jotka ajaa ydinvoimateollisuuden ertuja ....  
 
http://www.neurope.eu/articles/France-heedless-to-Fukushima-wakeup-call/108076.php  
 
 
 
 
 

806. Ydinalan imagosta. 
 
Ammattiylpeys. 
 
Ne jotka nettikirjoituksiani ohi viranomaisvuorien pääsevät tutkailemaan. Aivan varmasti, olen tästä 
täysin vakuuttunut ihmettelevät sitä ylivoimaista osaamisen tasoa, jolla kampitan kuukaudesta toiseen 
ydinvastapuolen lobbarit ihan miten parhaaksi näen. Vaan en tiedä moniko tämän ylivoimaisuuden 
taustoituksia tuntee? Juu on tosiaan niin, että ylittämättömyyteni syyt ovat v a r s i n yksiselitteisiä 
nojaten aivan muutamaan keskeiseen teräspilariin. Moni ydinlobbari, nettien poliisit ja poliitikot ovat 
hikoilleet ämpäreittäin verta miettiessään m i k s e i  TVO/ Posivan kaltaisista satapäisistä ydinalan 
ammattilaisista t o s i a a n k i n koota muutamia. Niin tai peräti tehdä ihan t i i m i  jonka ydinalan 
professorit, ja DI insinöörit pistäisivät "oikein kunnolla" kampoihin Arton ammattiosaamisen 
ylivertaisuutta kyseenalaistamaan. . . 
 
Edes siis suuren yleisön edessä h i u k a n ? Niinpä. Vastaus ei olekaan niin äkkijyrkkä ja helppo kun 
tällaisia kehittelevät tusinapoliitikot ja poliisikomissarofit luulottelee pienissä päissään. Annanpa 
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esimerkin. Vuosia, vuosia sitten Suomessa t o s i a a n  toimi, vaikkei nykydiktatuurissa uskoisi. ihan 
ydinalan ammattilaisiakin paljon sisällään pitänyt nettifoorumi. Nimeltään ehkä kuuluisin oli 
"sfnet.keskustelu.energia". Nykyään se toimii koko foorumin osaamisellani vallattuani minun yksityisenä 
SUPO- suojattuna ydinfaktojen arkistona. Mutta näin e i  toden totta ollut vielä mitä lie 7 vuotta sitten. 
Kaikkea muuta. 
 
 Silloin foorumien klassisia huippuydinkärkiä olivat mm. Paanaset, Inkiset, Laakksoset yms. ja lukuisat 
muut ydinalan insinööristöistä ja aina Cernin kvanttiydinfysiikan professoreja myöten. Toki siellä jo 
silloin oli myös nettipoliiseina mm. Kim Fallström, Ilkka Karailata, Zäppi- miliisit ja monet muut ydinalaa 
kouluttaneetkin lehtorit ja vastaavat. Silloin tulin joukkoon harjoittelumielessä. No minut leimattiin 
lähinnä kettutytöksi. Jota oikein halulla alan ns. "o i k e a t  ammattiosaajat" pesevät 6- 0! No eivät t o k i 
pesseet.) Vaan varsin pian keskustelijat jakaantuivat kahteen selkeään linjaukseen. Ydinalavalla 
vuosikymmenet olleet aidot huippuammattilaiset. Niin ja sitten populistisiin ydinteoreetikkoihin. Joilla EI 
laillamme olut päivänkään oikeaa ydinammattiosaamista. S e l k e ä jako ihmetytti minua JO silloin. 
Vain teoreetikot= amatöörit kannattaa ydinalaa! 
 
Mutta niin se vaan oli, ja on y h ä. Yhden yksikään ydinalavalla töitä k o n k r e e t t i s e s t i  tekevä 
ihminen. Joka päivittäin näkee ydinvoimaloitten silmille räjähtelevät epävarmat laitteistot. Huomioi 
viikoittain ympärillään säteilyyn ennen eläkeikäänsä silpoutuvat sadat työkaverinsa. EI yksinkertaisti 
ammattilaisina KANNATA YDINVOIMAA!. . .Vaikea alaa tuntemattomien politiikkojen, poliisien ja 
vastaavien illuusiotaivaanrannan maalarien uskoa. Mutta näin se on! Opastava esimerkki. 
Keskustelijoiden joukkoon tuli eräs itsensä ydinalan Di- mieheksi lukeva innokas ydinlobbari. No yhtä 
kaikki ME alalla vuosikymmenet olleet sitten varottelimme, että mielialat kaverilta kääntyy kun näkee 
fyysisesti miten tuhoisaksi ydinvoima työn realiteettien iskiessä käsiinsä osoittautuu. Mitä vielä, kaveri jo 
kuukausien ajan suitsutti, kun oli saanut TVO:lta revisiohuoltotyötä. Sitten hän kertoisi elämänsä 
ydinautuudestaan mitään salaamatta ja ilon kyyneleensä syyt. No s e  päivä toki tuli! 
                      ------ 
 
Tajunnan virvatulista TVO:lla 
 
Vielä pari päivää ennen kaverin pääsyä TVO:n turbiinihallin hommiinsa varoittelimme. Minä erityisesti, 
että kaveri tulee pelkästä pelostaan laskemaan alleen TVO:n "kusilammikkovaara- alueella" peltisellä 
siniharmaalla  v i i m e i s e n  rannan palo- ovella. Jonka takaa korvia särkevä tappava turbiinien ja 
generaattorin säteilyjytkeet lamaavat mielen ja kielen. . .Niin se lamasi kielenkin tältä innosta 
hehkuvalta alan insinöörismieheltä. Saimme me ydinalan oikeat kaltaiseni odotella päivittäisraporttia 
päivän, saimme kaksi. Viikko meni. Pian kuukausi. . kyselin tavan takaa tämän ydinlobbarin elämänsä 
viisastumariittiä. Mitään ei vaan kuulunut, ei tippunut. Aikaa kului toista vuotta. Kunnes kaveri vihdoin 
viimein alkoi murentuen rapista olomuutostaan TVO:n aidossa a m m a t t i työssään julki. Juu kyllä 
hänellä olikin YDIN- intonsa pohjana olut vankka ydinalan DI- paperikeissi. Puhkua ja tarmoa merittäin. 
No annetaan hänen kertoa: 
 
"Olin palaa onnesta nähtyäni nuo jumalaisen kauniit ihmisosaamisen ikonit. TVO:n orgastiset 
horisonttaaliset sähkökirnut ja vermeet. Oli kuin olisin kohdannut rakastettuni hääyönä auoa odotellen 
hivellessäni ferreksin punaamia voimalan neitsyen helmahulmeita. Kaikki se DI- opiskelun kliimaksi ja 
onnen tunne täytti pakahtumiseensa odotellessani "neitsyen sisäänkäyntiä" noista maailman 
suljetuimmista TVO:n ydinonnelan paratiisipotrista. .Oh ja AH!. ..  
 
Yhtäkkiä käsiini mätkäisi tuimankarvas porttivahti metrin vakuuteluprosyyrejaan! Joissa kiertelemättä 
kysyttiin minusta irti ruuvaten kaikki. Aina sulkupuolista suuntavakauttani ja isoäitini kengännumeroa, 
lompakkonsa laajuuttakaan unohtamatta myöten. Ei helkatti m i k s i minua jo TVO:n pihalla kutsutaan 
tunkeutujaksi, vammaiseksi  rikollisuuden uusijaksi, jolla on pommeja viis ja paukkuja kuus v a i n 
räjäyttääkseni ydinvoimalat? Kurssitusta siitä miten säteily tappaa a r m o t t a kaikki ja kerralla! Ei o k s 
e t e ! Minua jalosukuista DI:tä epäiltiin vähintäänkin ryöstömurhaajaksi ja taparikolliseksi vähintään 
kymmenessä DDT Stasi tyyppisessä tarkastuspisteessä. Vihdoin ja vimein sain rintaani pikkuruisen 
dosimetrin. Mutta en siitä iloa vääntänyt. 
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 Kun tuli päälle sekä oikealle, että vasemmalle taskulle ilkeästi piippuaavat TLD- numerodosit. 
Venäläistä anabolisia steroideja työkseen syövä säteilystä kasvonsa syövyttänyt naiskuulamörssärin 
näköinen kauhistus ilmoitti. "Että kun menevät TLD:t punaiselle elonpäivät on luetut samalla seisomalla 
katoat myös TVO:n kirjoilta!" Siltapaa ajattelin ja muuta kun kalmankulverttiin ja sekopäisiin 
rättisulkeisiin kenkärajalle. Siellä DI-kuoreni alta kaavittiin häpeämättömästi se viimeinenkin 
ihmismäinen illuusioni. Nakuksi, pesulle ja pellelypsyin ja kallella kypärin valkohaalarein 
kalmonkäytävää myöten satojen kameroiden ristitulessa D-turbiinisalin oven taa. . "RYSK, PAUKE, ja 
RÄISK!!" 150 desibelin korvia huumaavaan katatoniseen meluun uinti. . ja keltalirit alle. Kaveri kertasi 
näin elämänsä "ensikertaa" vierekkäin jumaloimansa ydinalansa kanssa. 
                              ---- 
 
Eikun tästä se vasta alkoikin! 
 
Nolona, häväistynä DI-insinööripaperein. Vaappuvin askelin hilauduin tuon kivitalon kokoisen kaiken 
tappavan säteilyn hirveyden reunustoille. Tasaisena kuorona j o  oven takana huutamaan alkaneet 
povieni dosimetriat panivat hehkukuumana parasta polskaansa. Kahta lukemaani ensimmäistä 
numeroa ei kasvuvilinästään ehtinyt edes erotta. Mutta jo kolmannet numeroparit kertoivat laukkaavista 
säteilykasvukertymistään. Tuli, tulihan sinä mieleen jotain oppimaani. . "Ä i t i  hae poikasi pois!" No 
läiskäsy selkään ja TVO:n vuorossa oleva perusasentaja nauraen avokasvoillaan avoimesti DI-
amatöörin kauhun kaarneiluille. Töni ja potkiskeli DI-inssiä hommiensa  äären. Nyt saisi siis maistaa 
neteissä mainostamaani ydinalan sitä itheänsä. 99,99 % Y- nektariinia! Eikö mitä. TVO:n j o faktat 
oppinut asentaja jäi loitomma ja huuteli iskemään minua kiinni turbiinin rähjäisenpaskaiseen 
öljylauhduttimen lämpövastukseen. No muuta kun kiinni, kun sika taikinakulhoon.  
 
 Juu työkalujen hakuun menetin tunteja tiun. Kukaan ei t i e t y s t i k ä ä n tiennyt saati neuvonut mitä 
piti ja sopi mihinkin ja noin. Yhtä kaikki DI  näytti ja ruuvit auki. Tappavan säteilyhuurujen dosimetrien 
korvat verelle puskevan kakofonian yli raotin mitä lie laippaa sentin. Ja teoriassa ja käytännössä 
oksensin! Olisittepa vaan nähneet. Niin kiinni talmaantunut säteilyeroosiosta, ettei ikinä. Koetimme 
saada laippaa auki jopa kymmenien tonnien nosturilla repien. EI IRTI! Pian turvastaan 10m päästä 
huuteleva asentaja tokaisi. " Juu anna vaan olla. Ei se ole täällä ydinvoimalassa voidellun STUK:n 
kameroiden alla niin väliä. Ei se ole suostunut aukeamaan vuosikymmeniin." sainkin vikkelät sormet. 
Dosimetrissäni oli siinä vaiheessa sellaiset lukemat, ettei lukupääni riittänyt. Mutta p a l j o n  oli 
remelleitä, Röntgeneitä ja Sieverttejä erämaainssin ensivisiittiaikana tulossa. 
 
 Ja lisää pukkasi kun perhana. Vikkelästi säteilypulteistani irti ja kahvipaussille henkeään pelastamaan. 
. . Mitä vielä jäljellä "lapsentekokyvyistäni" olikaan. . Juostessani vapauteen sain TVO:n kippurassa 
nauravan asentajan hoputtamaan poistumistani TVO:n katedraalistaan. Juodessamme sitten 
hikivapinoiden kahvia. TVO:lla jo kuulema vuosikymmenet itseään hengissä pitänyt kaveri otti ohjat. Ja 
opasteli niitä keskeisiä keinoja miten TVO:lla  hengissä pysytään. Niin j o s  ja ketkä sitten siihen 
oikeuttavat säteilyä "paremmin kestävät sukugeeninsä" omaa. Sana sousi ja tietovuo levisi. Kaveri 
aivan avoimesti kertoili. Ettei ydinalan väestä yli 98 % suostu kirveelläkään menemään kenkärajan 
säteilevämmälle tappavammalle puolelle. Töitä e i  järkiään "Tee" kukaan muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta!  TVO on maksavinaan palkkaa ja työväki ‖tekevinään‖. Tasasen markan jaolla edetään. Juu 
ON siellä toki TVO maalattanut jokaiseen oviin kauniit vihreät säteilytasomerkinnät, ettei gammamaisia 
ja röntgeneitä ole. Mutta  j o k a i n e  kyllä tiesi nuo vitsiksi. 
 
 Säteily vaan EI näy näissä STU/ IAEA kustomoiduissa TLD dosimetreissä! Niitä sanotaan leikkisästi 
"rautanauladoseiksi" kyvyistään olla ilmaisematta mitään. Varsinkaan, säteilyä. . Ja alati helmeilevän 
hirtehinen naururaina päälle. Kyllä TVO:n työssä olevista 99,99% osaakin v i h a t a  ja pelätä 
ydinalaansa. Jos siis joku niin ydinalan ammattipiireissä vastustetaan ydinvoimaa kuin ruttoa! Insinöörin 
kivisydämeenkin upposi kuin tikari kylmäävä totuus. Kaikki se mistä Arto oli neteissä opettanut oli t ä y s 
i n sliipattua! Tajusin, ettei juuri m i k ä ä n , edes kärkkäinkään hänen esittämänsä ydinkaameus olut 
kuin v a l j u  projisio siitä mitä paikanpäälle osuva ammattilainen ydinbenjiihypyssään ilman narua 
TVO/ Posivan laitteistojen äärellä kontaktoi itseensä. Syy miksen kirjoittanut näistä netteihini aiemmin 
aiemmin oli se silkka synkeä häpeä aiemmista kauniista ydinilluusioistani. Kylmäävä kalma, sai minut 
lamaantumaan. Mittaamaton pettymys ammattilaisena ydinalan r e a a l i m a a i l m a a n  sai minut 
järkiinsä. Tätä enempää ei koko DI- ydinkouluttautumiseni olisi voinut pettää. 
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                 ---------- 
 
Cesium riisiä kansalle. 
 
Heippa Arto 
 
Nyt on pakko sanoa voi jumakauta ne on hulluja. Ihmisten manipulointi on mennyt ihan älyttömyyksiin. 
Kaikkeen minäkin olin varautunut, mutten tälläiseen soopaan. Cesiumin kestävää riisiä, jota on kaiken 
lisäksi turvallista syödä. Tällä saadaan mielistä häivytettyä ne ainakin 500 muuta isotooppia ( onko 
oikea termi?), joita Fukushiman onnettemuudesta  on vapautunut ja vapautuu yhä edelleen. 
 
Anja 
 
*Järkyllä otsaan! Sen sijaan että hullut ydinpoliisipellet luopuis ydinsikavoimastaan millinkään järkeä 
käyttäen. Aletaan kasvattamaan jo Stalinin aikoinaan unelmoivaa ihmusrotua "uranushumanus" s a i r a 
s t a, o k s e t t a v a a  ! Ja kertoo miten paha tilanne ydinalan tappamassa maailmassame tosiaan jo 
on. . .( 
 
Japanese scientists attempt to breed radiation resistant rice 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8717373/Japanese-scientists-attempt-to-breed-
radiation-resistant-rice.html 
-- 
Japanilaiset tiedemiehet yrittävät kasvattaa säteilyä kestävää riisiä  
Tutkijat tässä testataan yli 100 riisilajikkeiden, jolla pyritään rodun kanta Japanin tärkein viljelykasvi, 
joka on vastustuskykyinen radioaktiivista cesiumia. Fukushima Prefectural virkamiehet keräävät 
maaperän tarkistaa, jos se on saastunut radioaktiivisen materiaalin Kuva: AP   Julian Ryall Tokiossa   
12:01 BST 23 elokuu 2011  
 
Kanssa korjuukauden lähestyy, laajoille maa riisiä viljelykasvien poikki koillisessa Japanissa on 
tuhottava jälkeen saastuttamia radioaktiivisuuden että on vuotanut Fukushima Dai-Ichi ydinvoimala, rujo 
mennessä 11 maaliskuu maanjäristys ja tsunami, että se laukeaa.  
 
Tuhansia hehtaareja, jotka kuuluvat 18 meripeninkulmaa no-go ympäröivä vyöhyke kasvi ei edes 
korjataan radioaktiivisuus ovat liian korkeat viljelijöiden palata paddies. Viranomaiset ovat myöntäneet, 
että se vie vuosikymmeniä puhdistamaan alueet suojavyöhykkeen, kuten maatalousmaan, mutta tutkijat 
Fukushima maatalouden Technology Centre toivoa uusi kanta cesium-kestävä riisi ansiosta paikalliset 
maanviljelijät palata maahan.  
 
Työskentely maatalouden asiantuntijoita Tokion yliopiston tutkijat testaavat yli 110 riisilajikkeita ympäri 
maailmaa - mukaan lukien alkuperäiskansojen Intiaan, Bangladeshiin ja osissa Etelä-Amerikkaa - onko 
mitään ole luontaista vastustuskykyä imevää cesium alkaen maaperään.  
 
Ne on tarkoitus harjoittaa mitään kantoja, jotka näyttävät lupaavilta luodakseen kasvi, joka kestää 
pitkäaikaista altistumista radioaktiivisuuteen ja pysyä turvallinen ihmisille kuluttaa. 
 
Aiheeseen liittyviä artikkeleita. Rice: kulttuurinen symboli nykyajan Japanissa  
 
23 elokuu 2011 . Säteilyä kestävistä riisi, neliö vesimelonit ja Blue Roses: Viisi outoa elintarvikkeet  
 
23 elokuu 2011. Japanin maatalousministeriö on aikaisemmin opiskellut vaikutus 
radioaktiivisuusmittausten ydinasekokeita viljelyksiä, riisi mukaan lukien, mutta tutkijat kertoivat 
paikalliset tiedotusvälineet, että tämä on ensimmäinen kerta, näitä testejä on suoritettu riisi istutetaan 
paddies alttiina kovalle radioaktiivisuuden.  
 
Maataloustuotteiden laitos - joka on myös syytetty testaus lehmiä esille prefektuurin onko niihin on 
kohdistunut liiallista Säteilypitoisuuksien ja ei voi myydä teuraaksi - on kirjattu 3700 becquereliä kilossa 
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(2.2lbs) maaperän sen riisipelloilla. Hallitus on asettanut 5000 becquerelia kuin raja viljelijät kasvattavat 
riisiä.  
 
Radioaktiivisuus on aiemmin löydetty vesihuolto Koillis-Japanissa ja niinkin kaukana kuin Tokiossa, 
sekä lehtivihannesten kasvanut kärsineillä alueilla sekä kala-ja meren saaliiksi rannikolla. 
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japa
n/8717373/Japanese-scientists-attempt-to-breed-radiation-resistant-
rice.html&ei=NLNUTu26Bc_rsgaNh_H8Dw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ7gE
wAA&prev=/search%3Fq%3DJapanese%2Bscientists%2Battempt%2Bto%2Bbreed%2Bradiation%2Bre
sistant%2Brice%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dkvo%26rls%3Dorg.mozilla:fi:off 
icial%26channel%3Dnp%26prmd%3Divns 
 
 
 

807 IAEA  
 
Mietitäänpä vähän laajempia taustoja. 
 
Kun Fukushimassa räjähtelevät y h ä  ydinvoimalat 2011. Saksa sai hetkessä ydinvastaisuuden 
vaihteen päälle. Sveitsi, Itävalta, Irlanti, Italia, Espanja, Portugali yms.. . . No kuka näitä enää edes 
laskemaan kun Japania myöten lähdettiin 100 % ydinkielteisyyden portinvalantaan uudelle ydinalasta 
vapaalle maailman tulevaisuudelle. 
 
No vastauksia EI tarvinnutkaan kauan odotella kun POLIISIT komennettiin systemaattisesti IAEA:sta 
tappamaan ydinvastamielenosoittajia. Kuolemien viestit alkoivat kiiriä mm. Intian ydinrakennustyömailta 
yms.  
 
EU aikoo toteuttaa ydinvapaan energiamallinsa selkeästi. 
– 20 % Maiden energiasäästöstä julistettiin ja allekirjoitettiin 2011 keskikesällä EU- sopimuksin vuoteen 
2020. Tiedotusvälineet shokkisensuuriin tästäkin, koska kuoleman kellot näissä soi j u u r i  
ydinvoimalle! Venäjän uraani vaihdetaan tuhannesti parempaan Venäjän kaksoiskaasuputkeen. Joka 
vahvistetaan Norjan Pohjanmeren suunnattomilla vakauttavilla kaasutuotoilla. Norjan myös keskeinen 
vesisäätövoima kytkettää pysyvyystakuut niin ikään Pohjanmeren. 46% EU:n energiat (2020. +75% 
2030) tuottavaan tuulivoimalakapasiteettiin v a h v a s t i . . Kuka edes yllättyi rauhallisuudestaan, 
rikkaudestaan, investointikyvyistään tunnetusta Norjasta on näin monipuolisesti tulossa maailman m e r 
k i t t ä v i n voima saada ydinvoimasta murskaavin yliote. .  
 
IAEA/ USA vastaa v ä l i t t ö m ä s t i tapansa mukaan. Verisesti, väkivaltaisen julkisesti saamaansa 
haasteeseen. Mitään kursailematta suoralla pommi- iskulla keskiönä tomineeseen Norjan 
ENERGIAMINISTERÖÖN 22.7.2011! Aamun YLE radio kertoo kuolonuhreja atakteista kertyneen jo 
87kpl! Ydinenergia On siirtänyt suoraan sotatilaan koko maailmamme! 
                       -- 
US- blogi. 23.7.2011 10:30 Arto Lauri  
 Eikö se nyt ole s e l v i ö , että maailman tehokkaimmin jatkoterroristeille toimiva paikka ON tietysti  
 
herkkäräjähteisyyksistään laakereita niittäneet. . . 
 
USA:N Obamankin maailmakaikkeuden pahimpina riskeinä No:1 mainostamat. . . 
 
Valmiina pommina sadoissa paikoissaan odottelevat.. .  
 
IAEA:n YDINVOIMALAT! 
______________________ 
                               --- 
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Kuinka ollakkaan Norjan ydinkytkeytymisfaktaamme asiaan h e t i kiini perustelematta kuin raivohärät . . 
. Sisärata ja sisäministeriön SUPOjohtoiset "voidellut" jukkimot!. . Öö kun osuu arkaan niin o s u u ! 
 
23.7.2011 10:57 Ossi Mäntylahti  
 Poikkeuksena blogin moderointilinjaan ilmoitan näin etukäteen jatkossa bannaavani armottomasti Arto 
Laurin tai Sir Henri Ristin ydinvoiman vastaiset julistukset. Viekää ne betasoihtunne muualle. Ne eivät 
kuulu tähän keskusteluun. 
                     ----------- 
 
(Juttu kieliasultaan nyt parannettuna, joka aiheutti sensurointia, banneja ja sisäministeriön kataatonista 
vaikenemista kaikkialla jonne juttua esitin 07.2011.Jopa kokonaisia foorumeja tuhottiin hetkessä tämän 
huikaisevan paljastusten alta. NSA ei toden totta halua, että julkaistaan tällaisia ennennäkemättömiä 
sisäpiirin nimillä varustettuja IAEA:n korruptiodatoja. Jotka räjäyttävät kansan silmissä IAEA:n 
illuusiolinnakkeitaan.) 
 
IAEA:n toimintasisäpiiristä 
 
Widespread Corruption at the International Atomic Energy Agency (IAEA)   http://www.jm-rico.at/ 
  
 Julkaistu: 03 syyskuu 2007  Viimeksi päivitetty: 11 heinäkuu 2011  
Tämä sivu on optimoitu Internet Explorer 8 tai uudempi  Español | Deutsch | Français   
  
"USA käyttää ydinaseita valtioita vastaan, jotka ovat rikkoneet tai luopunut NPT:stä" (Barack Obama) - 
Sen tehtävänä on saada IAEA:n irtisanomaan kyseiset valtiot!  Laajalle levinnyt korruptio kuluu 
Kansainväliseen atomienergiajärjestöön (IAEA):han  
"En luovu ydinaseista" joiden takaajana on kansallinen turvallisuus "Ranskan" (Nicolas Sarkozy)  
" Fake järjestö, joka on riippuvainen ydinteollisuudesta ja siksi voi asianmukaisesti tilanteet hoitaa. "  
(Iouli Andreev, Venäjän ydinonnettomuus asiantuntija) - Wikileaks vahvistaa myös herra Andrejevin 
väitteet!  
  
IAEA, WHO ja TEPCO tulisi joka tapauksessa kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi  
 Atoms for Peace  
= Määrääminen, (olematon) rauha ydinaseilla!  
 
Mistä IAEA:ssa on kyse  
  
Tyypillinen työpäivä keskimäärin IAEA toimihenkilöllä  
  
  "Salainen / luottamuksellinen" diplomaattisen kytköksen USA Mission Wienissä julkaisujensa 
Wikileaks vahvistaa useita väittämiä tässä sivussa, jotka liittyvät erityisesti herra Yukiya Amano:toon. 
Lue tiivistelmä täällä!  
Japanin Nuclear ja työsuojelutoimisto (NISA.ssa) päivitetty vakavuusaste Fukushiman 
onnettomuudessa seitsemään. Mikä tarkoittaa, että tämä onnettomuus on yhtä vakava kuin Tsernobylin 
vastaava! Tämä on ristiriidassa Nisan herra Yukiya Amano:n, lausuntoon joka ilmoitti olevan erittäin 
epätodennäköistä, että onnettomuus Fukushima:ssa olisi muuttunut vastaavaksi kuin Tshernobyli. 
Herra Amano antoama aiempi lausunto, että " Fukushima:n onnettomuus ei tapahtunut, inhimillisestä 
erehdyksestä" on täysin väärässä! Ensimmäinen ihmisen tekemä virhe oli rakentaa nämä ydinvoimalat 
maanjäristysalueelle. Toinen inhimillinen erehdys oli rakentaa nämä ydinvoimalat turvamääritykseen 
maanjäristysten suuruusluokkaan 7 Richterin asteikolla. Oli hyvin tiedossa, että nyttemmin tapahtunut 
maanjäristyksen suuruus oli 9 ... Tuoden tuloksenaan tsunamin, joka vie meidät kolmanteen 
inhimilliseen virheeseen, joka oli rakentaa nämä ydinvoimala hyvin lähelle rantaa! Kuten tapahtui 
Tshernobylin onnettomuudessakin, IAEA voi nyt tehdä saman virheen onnettomuus ydinreaktoreilla 
Fukushimassa ja Onagawassa: Minimoiden tieten todellisia katastrofeja ja tuottaen raporttejaan täynnä 
valheitaan! IAEA teki todellakin juuri tämän mietintönsä Fukushimassa   
  
lue lisää....... 
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 Esittely:  
1. Tämä tarina kertoo laajalle levinneestä korruptioista, vallan väärinkäyttöistä ja mielivaltaisista 
sääntörikkomuksista. Tahallisista valheista, ihmisoikeusrikkomuksista ja rikkomuksista IAEA: n 
henkilöstösääntöjen ja henkilöstösääntöjen IAEA: n hallintoneuvostossa ( IAEA: ssa, vain IAEA:n oma 
johto voi rikkoa IAEA: n henkilöstösääntöjään muokaten henkilöstösäännöt mieleisekseen... Ja päättää, 
kuka voikaan tehdä samoin! ) Ja nepotismista [(godfatherism), katso viimeisin räikeä todiste 
nepotismista ]. IAEA: n johtoryhmineen tarkoitan tässä tarinassa vain kolmea keskeistä henkilöä: 
entinen pääjohtaja Mohamed ElBaradei , apulaisosastopäällikkö, johtaja Johtamisen laitoksesta, David 
Barclay Waller ja entinen erityisavustaja pääjohtajalle, hallinnointi-, Herra Verasak Liengsririwat .  
  
2. Tämä tarina on ensinnäkin minun henkilökohtainen tarinaani. Mutta se on myös tarinana maailmalle 
julkinen. Koska se on kansainvälinen järjestö, joka on olemassa niistä rahoista ja kannanotoista (veron 
maksajilta) IAEA: n jäsenvaltioilta {tällä hetkellä yhteensä noin 490.000.000 dollaria [390 000 000 
dollaria (säännöllisestä budjetista) ja noin $ 100 miljoonaa (vapaaehtoisilta jäsenvaltioilta)], jotka ovat 
määriltään noin € 370 miljoonaa}. Lisäksi tämä tarina tapahtui samaan aikaan IAEA ja sen 
pääjohtajalle. Tuolloin, Mohamed ElBaradei , jolle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto.  
  
3. Lisäksi tämä tarina ei ole vain minun henkilökohtaista juttuani, koska se on kaikin puolin vain 
jäävuoren huippua: tarinan tapauksessa vallan väärinkäyttöön. Mielivaltaisia sääntöjä, tahallisia 
valheita, ihmisoikeusrikkomuksia ja rikkomukset IAEA: n henkilöstösääntöihin ja henkilöstösääntöjä 
vastaan. Ja muissa tapauksissa, joissa korruptio ja nepotismi on  mainittu tällaiset eivät ole lainkaan 
yksittäistapauksia. Tämä tarina on myös osittain tai kokonaan [riippuen siitä kuinka paljon kunkin 
toimihenkilön viestit meni läpi. Jota on kestänyt vuosia ja olen hahmotellut tässä tarinassa yhteenvedon 
monista IAEA henkilökunnan jäsenistä. Joilla ei ollut myöskään mahdollisuutta, tai rohkeutta tai voimaa 
kertoa siitä yleisölle.  
  
4. Lopuksi tämä tarina paljastaa Näppärän järjestelmän sorron kyvyin, uhkailuin toteuttaa IAEA:n 
hallintoneuvoston vuosikausia peittelemiä virheitään. Ollen korruptoitunut ja rikollinen tekoineen. Sen 
lisäksi, että suurin osa ongelmista on organisaation itse luomia IAEA: n hallintoneuvostoon itse. Koska 
niillä ei ole tutkintotodistuksiin kantaansa. IAEA: n johto on myös lähde useimmille korruptoinneille, 
niihin joilla on ehdoton valta. Tehden kaikkensa kiinnostumisistaan. Piilottaen hinnalla millä hyvänsä 
niin, ongelmat kuin korruptiot joita he itse tuottavat. Ihannetapauksessa tällaisessa organisaatiossa 
johdon tarkoitus on vahvistaa menettelyt. 
 
 (Kuten, ilmoitetut virheet) ja politiikkojen (kuten ilmiantajat) joiden näin annettaisiin ratkaista ongelmia 
joilla torjuttaisiin varsinaista korruptiota. Nyt IAEA hallinto kuitenkaan ei halua luoda tällaisia menettelyjä 
ja politiikkaa. Vain tunnistaakseen toimijat (ongelmiin, tai rikkomukseen) ja niiden ilmiantajat niiden 
vähentämiseksi. Vaientaakseen ja / tai hyökätäkseen heitä vastaan. [Esimerkiksi syyttäen heitä mistä 
tahansa ilman mitään todisteita (joiden tapauksessa IAEA: n johto käyttää perusteluinaan sanaa 
"perustettu") ja pakottavat heidät kafkamaisiin (loputtomiin) prosesseihin. Luoden ainoan tavan, josta on 
sitä varten (tästä lähtien) vaatien syytteistä luopumista joka tapauksessa!]  
 
Tarvittaessa (jos annetut perusteet kestävät), hävittävät todisteita. Kenenkään muun tietämättä siitä. 
Tästä tavasta tuli heidän tärkein toimintansa väline. Luottamuksellisuus. IAEA: n hallintoneuvostoon on 
jopa vahvistettu näiden menettelyjen kanssa äskettäisestä täytäntöönpanosta "Reverse Appraisal 
Report:issa ". Jossa työntekijä" pystyy "arvioimaan hänen / häntä suoraan valvojien" taitoja ja 
ominaisuuksia ". Ennen, vain esimiehet pystyivät arvioimaan suorituskykyä henkilöstön kautta 
"Performance Review Reports". Mutta jälleen kerran tällä, sen sijaan arvioidaankin valvojien "taitoja ja 
ominaisuuksia". Ainoa tavoite näistä "Reverse arviointikertomuksissa" on sama kuin menettelyt ja 
toimintalinjat tässä kohdassa: Tunnistaa henkilökunta joka valitti esimiehelleen.  
 
Tapausten vähentämiseksi ja hiljentämiseksi ja/ tai hyökätä heitä vastaan. "Sinun pitäisi välittömästi 
poistaa tämä henkilö!" On viesti mitä Anthony Watson:in ("henkilöstön edustajaan") pitää sanoa 
henkilökunnan jäsenestä, jotka kirjoittavat esimiehiään vastaan. Vaikka hänen ei pitäisi tietää, mitä he 
kirjoittavat tällaisissa kertomuksissaan. Koska ne ovat "luottamuksellisia"! Toimihenkilön raportoinnin 
laiminlyönnistä, tai jostakin muusta ongelmasta, tai korruptioista. Materiaali on kadonnut heti 
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riippumatta siitä, onko hän esittänyt päteviä todisteita. [Jolloin IAEA: n hallintoneuvostoissa on vakio 
taikasana: "perusteeton" (Tämä näkyy useissa tuomioissa ja ILOAT )]. Tai ilman pätevää näyttöä 
(jolloin raportti on muutenkin "perusteeton"). Näin IAEA: n hallintoneuvosto siivoaa järjestön toimittajat. 
(Ongelmista, tai rikkomuksistaan) ja ilmiantajistaan ja samalla se antaa hyvän vaikutelman 
jäsenvaltioille. Että on ryhtynyt toimenpiteisiin ongelmien ratkaisemiseksi ja taistelemaan 
vastustaakseen korruptiota.  
  
Tietoja kirjoittajasta:  
5. Valmistuin Fysiikan (MSc ydinfysiikan) on Wienin yliopistosta olen työskennellyt monta vuotta 
IAEA:ssa jossa Kirjoitin myös opinnäytetyön. Minulla on  Itävallan ja Meksikon kansallisuus.  
  
Tarina yhteenvetona :  
6. Tämä tarina alkoi vuonna 2003 Division konferenssin ja Document Services (MTCD) kanssa (...) 
Osaston johtaja, herra Magnus Olafsson ja ryhmän Amanuenssi (AA), Cristina Vilaplana Milla , ja 
Cristina Vilaplana Milla  oli merkittävä nopea urakehitys (...).  
  
7. Tämä seikka ei kiinosta unperceived IAEA: n johtoa ja muuta henkilökunnan jäseniä, joista useimmat 
eivät halunneet edes puhua. Jotkut näistä henkilökunnan jäsenistä, eivät kuitenkaan epäröi käyttää 
tilaisuutta hyväkseen. Tämä oli kyseessä tapaus Raymond Nader:lla. Joka antoi tietoja IAEA: n 
hallintoneuvoston toimintatavoista. Hän tiesi sen (ja todennäköisesti on jopa ollut todisteita siitä), joita 
onnistuimme saamaan ylentämisestään palkkausluokkasta G-5 luokkaan G-6 .  
  
8. Mutta Raymond Nader, vain muutaman kuukauden kuluttua hänen ensimmäisestä 
palkkaluokkanousustaan, halusi saada toisen korotuksensa, tällä kertaa luokasta G-6 palkkaluokkaan 
P-3. Tuli mukaan tilanteeseen, kun Raymond Nader ei täyttänyt pätevyysvaatimuksia tähän toiseen 
arvokorottamiseensa. Ja herra Magnus Olafsson ja Cristina Vilaplana Milla , henkilöstön järjestämisestä 
vastaavat näistä kampanjoista. Oli ajatellut, että he voisivat ottaa minun pätevyyden mukaan Raymond 
Nader toiseen palkkaluokansa korottamiseensa. Mikä sinänsä olisi mahdollista. Totesi hänen suora 
esimies ( Ms Corinne Foote ) 's ylentämisestään luokasta P-4-luokaan P-5 . Tämä tehtiin siirtämällä 
minut Kokouspalvelut § ja ottamalla Raymond Nader "koordinoimaan työtäni" siellä. Jossa minun 
täydellinen työn tuki jää Publishing § mahdollistaen Markus Lane.n ylentämisensä luokasta G-5-
luokkaan G- 6. Lopussa avullani pätevyys ylitettiin kun, kolme henkilöstön jäsentensä oli saanut 
tarjouksensa, en minä.  
  
 Lue lisää... 
  
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.jm-
rico.at/&ei=huooTtuuA47VsgbLkt2BDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ7gEwAA
&prev=/search%3Fq%3DIAEA%2Bcorrupt%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DtlR%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Divns  
                  ------------ 
 
Japani aikeissa sensuroida uutisia Fukushimasta (Nuclear News) 
 
Vapaa tietoyhteiskunta on voimissaan. Japanin kauppa- ja teollisuusministeriö METI on tehnyt 
tarjouspyynnön alihankkijoille. Hankintapyyntö koskee blogien ja linkkivinkkien sensurointia.  
 
Japani aikeissa sensuroida Fukushima-uutisia 
 
Hankkeen tarkoituksena on monitoroida ja sensuroida kaikkia niitä tietolähteitä, jotka sisältävät 
atomivoimaa ja säteilyä koskevaa materiaalia. Alihankkijan edellytetään kykenevän 
ympärivuorokautiseen sensurointiin. Maaliskuusta lähtien internetistä on sensuroitu esimerkiksi 
YouTube-videoita, joissa esitetään mitä tahansa kritiikkiä Japanin hallitusta tai Fukushiman 
ydinvoimalaa pyörittänyttä TEPCOa kohtaan. 
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Sensuroinnin syyksi riittää nurja huomautus joltakulta videossa esiintyvältä tahi kuvassa näkyvä 
voimalaitoksen reaktoreista nouseva savu. Twitter-tilejä, joissa on viitattu ydinvoimaan tai säteilyyn, on 
suljettu. 
 
Kesäkuussa Japanin hallitus sääti uuden lain nimeltään "The Computer Network Monitoring Law", joka 
säätelee tietoverkon hallintaa. Lakiprofessori Ibusuki Seijon yliopistosta kommentoi uuden lain 
mahdollistavan sen, että poliisi voi seurata kenen tahansa internet-toimintaa ilman rajoitteita. 
 
http://www.ukprogressive.co.uk/new-japan-law-cleanses-bad-nuclear-news/article13589.html 
 
http://nuclear-news.net/2011/07/24/japan-about-to-censor-internet-news-on-nuclear-radiation/ 
 
Riikka Söyring @ 26.7.2011 14:25 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=717  
                      --------- 
 
Faasebook Eeva Pirilä 11. elokuuta 2011 20:40   
 
Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraneuvosto lakkautetaan. Taitaa uraaninkaivuu olla 
alkamassa? 
 
 
 
 

807. YDIn maailman katastrofeista. 
 
* PS. kuten huomaamme SUPO ja SÄPÖ tekevätkin tällä hetkellä apinan raivolla töitä estääkseen k a i 
k e n asiallisen ydinvoimakriittisen keskustelun maailmassa . Lukaiskaapa vaikka malliksi tätä. Niin 
tajuatte m i k ä rahan ja tuhon mahti prässiä tännekin parhaillaan puserruttaa: 
                         --------- 
Verkko media ja tosiaan 27.07-11 
 
Japani aikeissa sensuroida Fukushima-uutisia 
 
Hankkeen tarkoituksena on monitoroida ja sensuroida kaikkia niitä tietolähteitä, jotka sisältävät 
atomivoimaa ja säteilyä koskevaa materiaalia. Alihankkijan edellytetään kykenevän 
ympärivuorokautiseen sensurointiin. 
 
Maaliskuusta lähtien internetistä on sensuroitu esimerkiksi YouTube-videoita, joissa esitetään mitä 
tahansa kritiikkiä Japanin hallitusta tai Fukushiman ydinvoimalaa pyörittänyttä TEPCOa kohtaan. 
 
Sensuroinnin syyksi riittää nurja huomautus joltakulta videossa esiintyvältä tahi kuvassa näkyvä 
voimalaitoksen reaktoreista nouseva savu. 
 
Twitter-tilejä, joissa on viitattu ydinvoimaan tai säteilyyn, on suljettu. 
 
Kesäkuussa Japanin hallitus sääti uuden lain nimeltään "The Computer Network Monitoring Law", joka 
säätelee tietoverkon hallintaa. Lakiprofessori Ibusuki Seijon yliopistosta kommentoi uuden lain 
mahdollistavan sen, että poliisi voi seurata kenen tahansa internet-toimintaa ilman rajoitteita. 
 
http://www.ukprogressive.co.uk/new-japan-law-cleanses-bad-nuclear-news/article13589.html 
 
http://nuclear-news.net/2011/07/24/japan-about-to-censor-internet-news-on-nuclear-radiation/ 
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Riikka Söyring @ 26.7.2011 14:25 
                  ------------- 
 
T&T. (Lyh.) Raportti Soili Semkina, 26.7.2011, 11:09 Japanin ydinvoiman tulevaisuus tarkastelussa - 
eliitti puolustaa, kansa vastustaa. Asiasta kirjoittaa uutistoimisto Reuters.  
 
Fukushiman maaliskuinen onnettomuus, pahin ydinvoimaonnettomuus 25 vuoteen, on kuitenkin saanut 
monen kansalaisen ja yrityksen vakuuttuneeksi, että ydinvoimalle täytyy tehdä jotain. Uutistoimisto 
Kyodo Newsin kyselyn mukaan yli 70 prosenttia äänestäjistä tukee nykyisen pääministeri Naoto Kanin 
ehdotusta ydinvoimattomasta tulevaisuudesta.  
______________________________________________________________________________ 
 
"Japanilla vuosi aikaa päästä uusiutuvan teknologian kärkeen". Jesper Koll, JP Morgan -pankin 
analyytikko Tokiossa varoittaa, että Japanilla on noin vuosi aikaa nostaa itsensä uusiutuvan teknologian 
globaaliin kärkeen. Nykyiset tuotteet ovat vielä kilpailukykyisiä, mutta uusia tulee jatkuvasti. Kollin 
mukaan hallituksen tukipolitiikka auttaisi kehitystä. Reutersin mukaan uusiutuvaa energiaa tukeva laki 
on kehitteillä ja hyväksytään todennäköisesti muutaman viikon sisällä. Laki velvoittaisi yhtiöitä 
ostamaan sähkönsä erilaisista lähteistä, mitä olisi tukemassa syöttötariffi. 
 
* Mielenkintoista miten Japanikin järkiydyttyään nojaa koko megamuutoksen pois ydinvoimasta vievällä 
Saksan mallilla. Ilmeisesti juuri koska SE ON toimnivaksi osoittautunut malli! Vaikkei sitä saa edes 
sanoa Suomen ydinterrorissamme! Japanin poliittisia, liike-elämän ja hallinnon intressejä edustava, 
ydinvoimaa puolustava siipi vastustaa luopumista energiantuotantomuodosta kokonaan. Pallo 
yksityissektorilla . 
 
 Asiantuntijoiden mukaan suuria linjamuutoksia ei ole hallituksen tasolta odotettavissa, etenkin kun 
pääministeri on luvannut erota ja ydinvoimakerho seuraa tarkasti vallassa olevan ja oppositiopuolueen 
toimia. Aloite jää paikallishallinnolle ja yksityissektorille. Yksityissektorilla onkin monenlaisia aloitteita. 
Muun muassa teleyhtiö Softbankin puheenjohtaja Masayoshi Son on käynnistämässä 35 maan 
prefektuurin kanssa yhteistyötä uusiutuvan energian parissa.  
                  ------------ 
 
T&T. UutisetSoili Semkina, 10:12 Fukushiman voimalassa mitattiin taas kuolettava säteilytaso 
 
Fukushiman Dai-ichi -voimalan omistava Tokio Electric Power (Tepco) kertoi eilen tiistaina, että 
ykkösreaktorin rakennuksessa mitattiin viiden sievertin eli 5 000 millisievertin säteilymäärä tunnissa, 
kertoo uutistoimisto Bloomberg. Maanantaina Tepco oli mitannut toisella alueella 10 sievertin 
säteilymäärän tunnissa. Maailman ydinvoimajärjestö WNA:n mukaan määrä riittää tappamaan ihmisen 
muutamassa viikossa yhdestä säteilyannoksesta.  
 
Säteily haittaa yrityksiä saada kolme sulanutta ydinreaktoria ja neljää vahingoittunutta käytetyn 
polttoaineen sauvaa hallintaan. Viiden sievertin tulos saatiin ykkösreaktorirakennuksen toisessa 
kerroksessa tehdyissä mittauksissa. Säteilyarvot ovat niin korkeita, että tuolle alueelle ei voi nyt 
päästää ihmisiä. Maanantaina otettu 10 sievertin eli 10 000 millisievertin tulos on suurin, mitä säteilyä 
mittaava Geigermittari voi mitata. Säteilytasot ovat voineet siis olla sitäkin korkeammalla. 
 
*Se mikä minua näissä uutisissa alkoi kauhistaa. A/ Reaktorit on olleet 5kk seisokissa JO. Ja IAEA on 
jo p i t k ä ä n tieten vaöehdellut k a i k e n olevan hallinnassa ja tilanteen ohi! B/ Jos klassinen 
säteilymittari vetää "pohjat". On kyseessä jotain vallan muuta, kuin jälkihehkuvia kuumia hiukkasia. 
Tarkoitan, että uutisessa mainittiin säteilyn niin korkeaksi, että tappaa ihmisen sekunneissa! Arvo ON 
niin musertavan iso, että tällaiset tasot mahdollistaa v a i n kerran sammuneen ydinjätteen u u d e l l e e 
n   fissioiotuminen! 
 
 C/ Miten on ylipäätään mahdollista, että tavallinen ydinjätetanko kykenee menemään säteilykriitiseen 
tilaan joita tavataan VAIN ydinpommiräjähdyksissä!! Halloo, h a l l o o o ! Esitin täällä aiemin Otaniemen 
lehtorin Kim Fallströmin väitteen siitä, että ydinjäte v o i  hikoilla pintaansa ylikriittisen nopeammin 
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sulavaa Pu-239 helmeilylinssejä. Tästä nimittäin nyt ON kyse! Ei tosiaan mikään ihme, että juttua ei 
uskalleta julkisesti enää kommentoida. Korostan, että tilanne on kaiken aikaa pahentumassa lisäksi! 
               --------------- 
 
T&T. UutisetTuomas Hyytiä, 2.8.2011, 12:11 Ydinvoimaloiden käyttöaste putosi ennätyksellisen alas 
 
Japanin ydinvoimaloiden keskimääräinen käyttöaste putosi heinäkuussa 33,9 prosenttiin. Lukema on 
alhaisin ainakin 32 vuoteen, kirjoittaa Reuters. Heinäkuun käyttöaste tippui kesäkuun 36,8 prosentista 
ja oli alle puolet vuodentakaisesta 70 prosentista. Käyttöaste alitti myös vuoden 1979 toukokuun 34,2 
prosentin käyttöasteen, mikä oli vanhin saatavilla olevista tiedoista.  
 
Käyttöastetta on alentanut huoltokatkosten jälkeen käynnistämättä jääneet ydinvoimalat. Pitkittynyt 
ydinkriisi on saanut japanilaiset varpailleen ydinvoiman suhteen, minkä seurauksena paikallishallinnot 
eivät ole antaneet lupia käynnistää uudelleen huoltokatkojen ajaksi suljettuja ydinvoimaloita.!!? 
 
Ainoastaan 16 niistä 54 reaktorista, jotka tuottivat sähköä Fukushiman ydinonnettomuuden sattuessa 
viime maaliskuussa, ovat yhä toiminnassa.(1/3 Osa ylipäätään yhä siis käy.) Hallituksen kerrotaan 
suunnittelevan reaktoreille toteutettavia uusia turvallisuustestejä ja arvioivan uudelleen maan 
energiapolitiikkaa energiapulan uhatessa Japania. 
 
* Kyllä ydinala hommansa tosiaan osaa. Vanha 70% käyttöaste enemmän kuin puolitettu! Sopii 
toisaalta kysyä miten näin hintansa triplannut ydinenergia sitten näyttäytyy ydinhankkeitaan 
puolusteleville. Huomautan, että esim. tuulivoimaloille kyetään esittämään tuollaisia reippaasti yli 50% 
pysyvyysasteita. Naurulle menee kun ydinala on tiiviisti vaatinut säätö-, hätävoimaloita j u u r i  noille 
tuulivoimaloille. Eli totuus ON täysin jotain muuta, mitä meille on asioista valehdeltu. Ei mikään ihme, 
että ydinalasta eivät ydinrikolliset salli enää kaltaistani ydinkriitikon ammattifaktaa netteihin esittää.  
            ------------ 
 
Mox ydinpolttoainelaitos Sellafieldissä kiinni 03.08.2011 iltapäivällä, menettäessään 600 työpaikkaa. 
 
Sulkeminen on seurausta Fukushimassa sattuneesta ydinonnettomuudesta Japanissa maaliskuussa 
11, mikä on lopettanut paljon ydinteollisuutta siellä ja johti uudelleenarviointiin ydinvoiman suhteen 
ympäri maailmaa. Tehtaan työntekijöille kerrottiin keskiviikkoaamuna, että "työllisyys vaikeutui 
huomattavasti". Tilanne muualla ulkopuolella Sellafieldin on monimutkaistunut rajusti. 
 
Kestää useita kuukausia sulkea tehdas kokonaan. West Cumbrian mixed- 
oksidisekoituspolttoainevoimala laitos on maksanut veronmaksajille (Miljardiluokkaa) £ 1,4, kun se 
otettiin käyttöön 1990-luvun alussa. Toimintaa operoi valtion omistama NDA (NDA). Se perustettiin 
luomaan seos mixed-oksidisekoituspolttoainevoimalla käytettäväksi ydinvoimaloissa, joissa sen tärkein 
asiakas oli Japanin ydinvoimateollisuus, kuten Fukushima. 
 
Tehdas rakennettiin vuonna 1996 ja aloitti toimintansa vuonna 2001. NDA kieltää toimella olevan 
mitään vaikutuksia levottoman Thorpin jälleenkäsittelylaitokselle, vaikka Thorp on mukana myös 
tuottamassa MOX- polttoainetta, jossa on valmistettu plutoniumia ja uraaniseosta. Tony Fountain, 
toimitusjohtaja NDA, kertoi työntekijöilleen keskiviikkoaamuna: "Syy tähän [sulkemiseen liittyy suoraan 
traagisiin tapahtumiin Japanissa hyökyaallon jälkeen ja sen jatkuvaan jälkivaikutuksiin valtavilla 
ydinalan markkinoilla. Tämän seurauksena meillä ei enää ole asiakkaita tässä laitoksessa, tai 
rahoitustakaan. " 
 
Hän myönsi, että laitos oli kärsinyt "monen vuoden pettymykset suorituskyykyvyissään", jota on 
rahoittanut veronmaksajat. Hän sanoi avainasemana yrittää pelastaa tehtaan viime vuosina, ollut 
sitoutuminen Japanin apuohjelmiin uudelleenkäyttäjäkseen ydinpolttoainetta. Niiden tukemisessa 
pidettiin Britanniaa "osaamiskeskuksena". Mutta kriisi Japanin ydinteollisuudelle aiheutti, ettei tämä reitti 
ole enää kannattavaa. 
 
Fountain sanoi: "Hamaoka tehtaan omistama Chubu ensimmäisen polttoaine- erän vastaanottaja, on 
tällä hetkellä suljettu odottamaan laaja vahvistamisensa työtä. Jälkeen kerran Chubu, Tepco oli 
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tarkoitus ottaa 50 % laitoksesta tuottoon omistajana. Fukushimalla ovat toimissaan selvästi edessään 
kaikkein äärimmäisimmät haasteet." JM sanoi tavoitteekseen tallentaa Japani plutoniumia turvallisesti, 
ja "kehittää keskusteluja japanilaisten asiakkaiden vastuusta tukea Japanin Utilities" politiikalle 
uudelleenkyttää niiden materiaalia ". Erikseen, hallitus on ollut konsultoimassa toimintavaihtoehtoja 
käsitellä Britannian plutonium varastoja, mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan käytetään niitä 
uudelleen kuin MOX- polttoaineeksi. 
 
Paikallinen MP, Jamie Reed työ, vaati hallitusta hahmottamaan yksityiskohtia mahdollisuuksiin 
suunnitelmaan rakentaa uusi MOX- laitos Sellafieldiin. Hän sanoi: "Nyt on ehdottoman tärkeää, että 
uusi MOX laitos aikaistetaan mahdollisimman nopeasti. Markkinat MOX- polttoaine on olemassa ja 
kasvavasti, meidän plutonium disposition strategia tukeutuu tällaista palveluun, teollisuus tarvitsee sitä." 
Hän varoitti, että "vahingonilon korppikotkat" voisi tarttua päätökseen sulkea tehtaat ja inttävät 
vastustaen "kriittistä kansallista tarvetta tuottaa uutta MOX polttoainetta". 
 
* Koko artikkeli huokuu uhmaa siitä, ettei MOX- polttoaineeseen, joka sammumattomana Japanissa oli 
oleellinen tuhon aiheuttaja salaluokassa ydinvoimaloita. aivan uskomatonta, ettei e d e l l e e n k ä ä n 
haluttaisi ottaa m i t ä ä n oppia siitä, ettei MOX- polttoaineesta ole mihinkään. Miksi MOX- 
polttoainetaloutta halutaan aina vaan kasvattaa? Koska uraanipolttoaineen teko on 2008 eteenpäin olut 
energianegatiivista. eikä yksikään uraanintuottajamaa haluakkaan enää tuottaa ylikallista uraaniaan 
enää lainkaan! 
                 --------- 
 
Vai ei Fukushimasta löydy beettasoihtuja.) 
 
4.8.2011 19:25 Henri Lentonen ydinvoima, fukushima, daiichi, japania,Tässä videossa näkyy 
järkyttävää kuvamateriaalia, kun Fukushiman voimala savuaa 2:23 alkaen näkyy todella isoja 
savupilviä: 
 
Styrge filmin klassiko on saanut, ilmeisesti Saksassa arvoisensa seuraajan. Vaan hei annetaan 
"maestron itse" esittää tuotoksensa. Ei ole epäselvyyttä, kaveri on tutustunut maailman 
sensaatiomaisimpaan Loviisasta ottettuun pinkkiin kilometriluokaiseen beettasoihtukuviin:  
 http://www.youtube.com/watch?v=NVFm95Wd5ck&feature=related 
                  ----------- 
 
Siniliekkiä No:4 
 
Toivoisin, että kävisit lukemassa ja sitten kertoisit minulle mitä mieltä olet sivuilla olevista tiedoista? 
Nuo molemmat linkit samasta aiheesta, mutta tuo ekaa on helpompi lukea. 
 
Anja 
 
*Arto hei 
*Hyvää parempaa materiaalia sulta, kuten olemme tottuneet kuulemaan. Kaksi keskeistä asiaan 
liittyvää alkuun. No:4 reaktorin räjähdys EI taatusti ollut mikään luonnollinen tapahtuma. Ja niin. . 
.israelilla tosiaan ON vahvakin kokemus ydinvoimaloitten räjäyttelystä pitkin maailmaa. Mutta , mutta 
 
* Räjähdysj ä r j e s t y s ! Eli ensin paukkui 1 reaktori, pitkä väli ja sitten räjähti 3 masiina. Ja vasta 
kolmantena päivien kuluessa numero 4 ja 2 vartin välein. Miksi h i t o s s a  Israel olisi halunnut 
räjäyttää reaktorit savuttamaan suihkuvirtauksiin näkemällä tappavaa plutoniumiaan miljoonia jenkkejä 
tappamaan? Ennenaikainen ja turhat pommit, jos sellainen olisi ollut olisi ehditty neutraloida 
tapahtumien alettua hälytysten alettua japanilaisvoimin päivien ajan 4 reaktorista. Toinen outous. Miksi 
h i t o s s a  tonnien atomipommi. Kun TVO opetti, että ydinvoimalaan tarvitaan täystuhoon kaksi nyrkin 
kokoista tavallista käsikranaattia! Ihan perusalkeisiin kun kuuluisi pitää räjähdyspilvet sisällä suojakuvun 
alla jotta saastumis efektit ydinvoimalassa optimoituisi ja voimala suljettaisiin täyssaatuneena pommin 
varmasti. 
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* Miksi tällaisissa jutuissa muuten a i n a  tarkoin vaietaan kertomasta noissa Fukushiman ensipäivissä 
näkyneet satojen metrien maan alta pitkin kaupunkeja nähdyt  leiskahtaneet siniset 
metaanikaasuklatraattisuihkut? Meinaan kuten muistat niitä näytettiin alkupäivinä useassakin kuvassa. 
IKINÄ tarkoituksellisesti aiheeseen EI olla uskallettu mystisesti palata. Syy, koska 
metaanikaasusuihkujen räjäyttämistä reaktoreista n y t puhutaan. Erityisesti No:4 pidetään tarkoin 
täjähdyskuvineen piilossa. Koska tuon 14m paksun pbetonivalliinsa reikiä polttanut sininen maaliekki 
eteni kosmisella nopeudella. Sen polttokuvassa monokromaattisen sininen suihku 100% varmasti myös 
näkyy. Siksi ja nimenomaan siksi aihe tarkoin pidetään filminäkin alati piilossa. 
 
PS. Mahtaako noita 03.11 illan Japaninissa kuvattuja valoväläytyskuvvien yotubeja löytää enää 
mistään? 
 
Fukushima: Oliko Dimona Dozen Murder Fukushima 50? 
Fukushima voi itse asiassa ovat johtuneet sotatoimesta turvin  
ympäristökatastrofi 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://educate-
yourself.org/cn/stonefukushima30may11.shtml&ei=TFk6TvPVHYf1-
ga5tui9Ag&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CEcQ7gEwBA&prev=/search%3Fq%3DDi
mona%2BDoze%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DTzE%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Divns 
 
 
http://educate-yourself.org/cn/stonefukushima30may11.shtml 
                     --------- 
 
"Merkitsevä aallonkorkeus Itämerellä 2,5m" 
 
8.8.2011 Ammutuimman YLE uutisankkuri lukee kuin arkikamaa:" Kovantuulen varoitus, merkitsevä 
aallonkorkeus Itämerellä 2,5m". No tuskin k u k a a n suoraan ymmärtää mistä tässä oikeasti on kyse. 
Tai ainakin niin viranomaiset kovasti haluaisivat toivoa. Mutta tarkistetaanpa nyt mistä on kyse. 
Itämerelle on ennusteessa annettu, no ei edes mitään myrskyvaroitusta. Vaan ihan liki jokaviikkoiset 
kovan tuulen varoitukset. Tämähän on jotain järkyttävää jos tuntee ydinvoimaloiden keskeiset 
heikkoudet yhtä hyvin kuin meikäläinen. Esim. Loviisan ydinvoimalan keskeisin elinhermo ja yhden 
kortin varassa oleva merivesijäähdytys kun perustuu meriveden maksiminoususietoon 1,7m. . Jos tämä 
ylitetään alkaa ydinvoimalan sisätiloihin valtoimenaan virrat suolaista merivettä pitkin lattioitaan.  
 
Eikä tässäkään kaikki. 1,7m kohdalla kun k a i k k i keskeisimmän lauhteen hoitavien ns. 
lappopotkuripumppujen toiminnat estyvät. Nouseva vesi kun yksinkertaisesti estää ydinvoimalan 
totaalisen lauhdehuollon. Kun jo peruspuuskissa ydinvoimalan rantaan lyövät aallot ylittävät 
keskeisimmän ydinturvarajan heittämällä +70cm verran aletaan ymmärtää ydinvoimalan olevan paniikin 
edessä. No jotain kertokoon se, että ilman lauhteitaan jäävä reaktori menee Fukushimaksi 30sekunnin 
varoajassa! . . . Toki toisaalta on tajuttava, että rantamatalikkoon iskeytyvät miestä korkeammat aallot 
nousevat rullatessaan mäkeen ilmoitettua ylemmä. Toisaalta pikku tuulessa merivesi nousee aallon 
2,5m päälle +50- jopa + 100cm varsin varoittamatta.  
 
Yhtä kaikki esim. TVO:n ydinvoimaloittenkaan merivesinousurajan katto on 2,5m jolloin 
lauhdevesisysteemit ovat kriisissä. Eli tämä rajansa ylittyy tällaisissa perustuulissakin helposti 
metriluokkaa, jossei enemmän. On aivan keskeistä, että viranomaiset tällaisten ongelmiensa 
pimittämisten edessä kykenevät ydinasiantuntijoiden lausunnot t a r k o i n sensuroimaan 
tiedotusfoorumeistaan poliisipuuttumisiinsa. Tai kansa alkaisi tajuta ydinvoiman megariskejä uusin 
arvoin. Jatketaan siis. Fukusfiman (maailman tasokkaimman japanilaisnormituksen mukainen) ns. 
tsunamaaltoivallin korkeus Tyynen valtameren pyörremyrskyjen hirmumyrskyalueilla oli ydinturvalain 
mukaan hyväksytetty tasolleen 4m. Oups. . . olisikohan pikkaista enemmän nyt lahjottu viranomaisia 
tässäkin. Jos kerran Suomen lammikkoliplatukset jo menee tästä yli ihan heittämällä! Tämähän alkaa 
kuulostaa ihan harkitulta ydinkatastrofien hankintatalkoilta maailman laajuisesti!  
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Miksi h i t o s s a ydinala laistaa ja luistaa ihan järjettömästi kaikkein keskeisimmistäkin 
ydinturvavaateistaan? Oikeesti Fukushiman ongelmat olivat IHAN TIETOISET ja tarkkaan haluttuja!. . 
Pyörremyrskyjä on iskeytynyt Fukushiman rantavalleihin kymmeniä, kymmeniä kertoja! Useita kertoja 
vuosittain ja j o k a is e s s a aaltojen merkittävä harjakorkeus käynyt 6-10m-12m tasoillaan. Olen tästä 
a i v a n varma.. Kovantuulen varoituksia  alueella päälle laskemattomat määrät. Eli pelkästään Japanin 
54kpl ydinvoimaloitten niin pihat, kuin voimalan sisätilat ovat velloneet suolameriaaltoja JO ennen 
tsunamia varovaisestikin laskien salaluokkia! MITÄÄN EI OLE silti ongelmista kerrottu. Viranomaistahot 
ovat vaan naureskelleet, että t a a s selvittiin kuin ihmeen kaupalla. Tällaisen t ä y t y y olla ihan rutiinia 
maailman k a i k i s s a  ydinvoimaloissa!. . .Huhhuh ja pääasia, että poliisit saa nämä faktadokumentit 
sensuroitua lehdistöistään. . .Ei hyvänen sentään! 
                        --------- 
 
Osa 2. Liekkien alla. 
 
Turun sanomat. Niinkin äskettäin kuin 4.8.2011:"Rekan renkaat räjähtivät voimalinjojen alla Eurajoella. 
Rekka- auton renkaat syttyivät palamaan keskiviikkona Eurajoen ja Luvian rajalla. Tiellä 8 hiukan 
Kaffeetuvalta Poriin suuntaan sattuneesta onnettomuudesta selvittiin, vaikka ajoneuvon etuakselistot ja 
renkaat räjähtivät. Rekan renkaat syttyivät kesken ajon, kun perävaunun etuakselisato ylikuumeni 
laakerivikaan. Takarenkaista palo eteni ajoneuvon kaikkiin renkaisiin. *Kuljettaja pysäytti autonsa 
ongelmapaikkaan. – Rengaspalossa on aina räjähdysvaara. Ajoneuvo oli pysäytettynä TVO:n 400kV 
ydinvoimalinjojen alle. Mikä vaikeutti tilannetta entisestään. Jännitteiset johdot on a i n a ongelma 
kertoo palomestari Jorma Virtanen. Tie oli poiki kolmatta tuntia raivaustöiden takia." 
 
Ja t a a s, huhuh vaietaan megariskeistä. Fukushiman keskeinen ongelma oli j u u r i  saman oloinen 
pääsähkölinjojen syöttösähkön katkeaminen. TVO (edesvastuuttomana), vastaa kohta suurimman osan 
koko Suomen sähköstä. Systeeminsä yksisilmäinen täysin seinähullu malli onkin keskittää maamme k a 
i k k i  ydinvoimalat yhteen hotspottiin Olkiluotoon. Tuoda sieltä k a i k k i sähkö yhden ainoan 
linjaryppään kautta. Juuri tuon 8 tienkin yli. No TVO onkin tästä JO järkälemäisesti kärsinyt. Milloin 
arkinen metsäpalo, rankkasade,  merikotkapesue palosoihtuna, nurmikkopalo tai vaikka vain pellolta 
linjoille pelmahtanut peiteharso. 
 
 Yhtä kaikki k o k o voimasyöttö on ollut ajettuna alas puolisen tusinaa kertaa! Ja tilanne jokaisen 
lisäydinvoimalan jälkeen vähintään kaksinkertaisesti vaikeutuu vaan. Olen itse ollut näkemässä kun 
Olkiluodon tavalliset kaislikkopalon sähköä johtavat hiilijäämät ilmaan noustuaan ovat ampuneet TVO:n 
k a i k k i  ydinvoimalat hätäseisokkiin rivissä valokaarien lenneltyä! Ainoa asia jonka TVO on 
tilanneshokin hyväksi tehnyt. . Niin poliisisensuroimien lehtiensä lisäksi toki, on määrätä laki. Että tuokin 
rekkakuski, tai maanviljelijäpolo joka harson omistaa maksaisi i t s e  k o k o miljoonien menetykset! 
Ihan seinästä reväisty ydinalan ruhjoma laki. Kuka ihan tosissaan uskoo, että tilanteessa jossa 
puukuorma- auton, tai bensarekan räjähtäminen, palaminen ydinvoimaloitten sähkösyötöt romahduttaa, 
jolloin koko Suomi jää ydintyhmyyttään sähköttä.  
 
Tilanteen seurauksena parikin reaktoria tekee Fukusihimat. Että tällaistako hyperlaskua maksaa joku 
sähköpylväät autollaan nurin nakannut juppokuski? Aivan FIN- pelletoimintaa taas. Ydinalalla oikein k e 
r j ä t ä ä n systemaattisesti toinen toistaan perustavanlaatuisempia ongelmiaan. Mitään EI toki 
yritetäkään korjata. Vaan nämä mokat kuitataan tupla- tai triplamokilla. Eli nyt TVO täyttää 
ydinuudishankkeillaan, sähkölinjamerillään koko Turun ja Porin läänitykset. Auta armias sitä lasta joka 
märän naruleijansa nykii ydinverkkoon ja sammuttaa puolet Suomesta ja polttaa siinä sivussa 
ydinpommiksi pari reaktoria. Siinä piisaakin isällään ja äidillään maksamista seuraavat vuosimiljoonat.. . 
             ------------------- 
 
05.09.2011 Fukushima päivitys. 
 
Viime hälytys osoitti, että Greenpeace säteilymittaukset Fukushima kaupungin kriisipesäkkeisiin näkyy 
osoitteessa 500-700 kertaa normaalia!  
 
Jälleen yli 290000 ihmistä on vaarassa.  
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Inhimillisiä virheitä tuhoisia seurauksia [...] Lähde: Salem Uutiset  
                   ---------- 
 
ESTONIAN TORPEDOINTI viimeinkin JULKI. 
________________________________ 
 
http://nwohavaintoja.blogspot.com/2011/09/ms-estonian-mysteeri.html 
 
Aluksen toinen päällikkö Avo Piht tuotiin ensimmäisten helikopterilla 28. syyskuuta 1994 ensimmäisten 
pelastuneiden joukossa Utöön ja sieltä Turkuun sairaalaan. Tiedon vahvisti muun muassa ruotsalainen 
helikopteripelastaja, Viron liikenneministeriö, viralliset listaukset eloonjääneistä, Estlinen osaomistajana 
vaikuttanut ruotsalaisyhtiö, Ruotsin merenkulkuviraston turvallisuuspäällikkö Bengt-Erik Stenmark, 
Reuters ja Viron silloisen pääministerin Mart Laarin edustaja. Baltic News Service uutisoi Mart Laarin 
jopa keskustelleen sairaalassa Turussa Pihtin kanssa mahdollisesta terrori-iskusta, jonka epäilyksen 
Piht oli tuonut pääministerin tietoon. 
 
 Saksassa ja Virossa on nähty myös saksalaisen ZDF -televisiokanavan uutiskuvaa, jossa Pihtin 
tuttujen ja sukulaisten mukaan on varmuudella näkynyt Pihtin sairaalaan tuonti. Uutiskuvamateriaalia 
kysyttäessä se on ilmoitettu kadonneeksi. Avo Piht kuitenkin katosi seuraavien päivien aikana 
jäljettömiin, eikä häntä ole löydetty. Myöhemmin Interpol etsintäkuulutti hänet. Toinen merkittävä tapaus 
on Estonian ruorimiehen Kalev Vahtrasin katoaminen ja kuolema. Kansainvälisen tutkijalautakunnan 
tähtitodistaja Estonian matruusi Silver Linde on ollut Turun sairaalassa samassa huoneessa 
alilämmöstä kärsineen Vahtrasin kanssa. Kun Linde meni tapaamaan muita pelastuneita olikin Vahtras 
kadonnut huoneesta sänkyineen päivineen.  
 
 
 

809. Videoitu Ydinkatastrofi 
 
Miten paljon No:4 fukusfiman räjähdystä kuvattiin? 
 
Olen kovasti yrittänyt etsiä tuota nimenomaan reaktorin numero 4 räjähdysvideota. No joo jotain perin 
poikkeuksellista hommassa täytyykin olla. Koska juuri t u o  räjähdyskuva puuttu kaikista perusseteistä 
Yotubessa. Hämmästyttävä Japanin öljyterminaalipalosta kertovan kuvan. Mutta kukaan EI taas kerro 
miksi jo päiviä e n n e n tsunamia suuri teollisuuspalo tapahtui? Yhtä kaikki j o s  tämä tosiaan ON 4 
massiiviräjähdys. Niin en kyllä ihmettelekkään miksi Japanin hallinnonkin mukaan kaikkein selkeimmin 
rikki räjähtäneen t y h j e n n e t y n reaktorin räjähjdyskuat eivät sovi klassisempiin 3kpl reaktorin 
vetyräjähdyskuviinsa: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Jx_oSWEKZAY&feature=share 
                -- 
 
US- bloki. 28.7.2011 17:51 Tuomas Heikkilä 
 Toi räjähdysvideo oli kuvattu Japanilaisella öljynjalostamolla eikä fukushimassa huomakkaa videolla 
edustalla olevat petroolitankit, sellaisia harvoin näkee ydinvoimalassa, kyseisestä räjähdyksestä on 
tonnittain videoita eri kulmista missä näkyy että kyseessä ei ole Fukushima. 
 
Tässä yksi eri kulmasta: http://www.youtube.com/watch?v=slcIFEuj1vw 
 
tässä toinen: http://www.youtube.com/watch?v=xxNivz3APdc 
                             -- 
28.7.2011 19:11 Henri Lentonen  
 Ok. Onko lähteitä tälle? Miksi youtube poistaisi tätä videota niin ahkerasti, jos olisi kyse vain 
öljyjalostamon räjähdyksestä, hmm.. 
                    -- 
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Fasebook. Henri Lentonen. Vastaukseni 28.07.2011. Katsoin noita esiin kaivamiasi Fukushiman No:4 
räjähdyskuvia. Sielä jo nettipoliisit asiaa vetivät öljypaloksi ja ties miksi. (Chiba öljysatama) Siksihän 
ydinala juttuja ydinvastasta sensuroi, ettei asioista kansa saisi selvää. A/ Jos t u o  tosiaan ON öljypalo. 
Niin B/  m i k s e i  Fukushima 4 laitoksesta muka ole ainoaakaan videota? . . . Tämä on t o d e l l a  
outoa. Koska kolmesta muusta räjähdyksestä on! Eli kamerat o l i  paikalla No:4 paukkuessa 100% 
varmasti! Lisäksi 4 reaktori on palanut kaikkein p a h i t e n! C/ M i k s e i 4 reaktorista sitten a n n e t a  
kuvan kuvaa, mitä n i i n erikoista, käsittämättömän paljastavaa  siinä sitten on?? 
Metaanikaasuklatraattiräjähdystä e i  yksinkertaisesti saa No:4 reaktoripalossa näyttää päättivät 
sensuroivat viranomaiset. 
                  ---------------- 
 
Paloja kahdessa e r i paikassa? 
 
Tämä on eritäin mielenkiintoinen video ihan lopupuolestaan. Siinä nimittäin on hätkähdyksekseni kaksi 
ja täysin erillistä palopesäkettä kilometriluokan päässä t o i s i s t a a n. A/ Miksi paloja on noinkin  
kaukana toisistaan ja samanaikaisesti? B/ Joka tapauksessa palot o v a t yhteydessä Fukushiman 
ydintuhoon ainakin ajallisesti. Toisaalta satamassa laivat vielä palon aikana kunnossa. Tsunami e i  ole 
vielä selkeästi iskeneenä. 
Joku väitti, ettei reaktorit ole lähimaillakaan palopaikkaa. Mutta miksi tätä kaksoispalosta kertovaa 
yotubea sitten sensuroidaan viranomaisten kiivaudella, jossei niissä ole jotain outoa?  
 
Olen nähnyt myös videopätkiä jossa yön keskellä räiskii maasta sinisiä kuin TIG plasmakaasusoihtuja 
suoraan Japanin kalliotektoniikoista. Niistä tulee automaattisesti mieleen, että Japanissa 
maanjäristyksen halkaisemista rotkovajoamista syöksähteli ylös mielettömän rajuja 
metaanikaasuklatraattien soihtuja. Nämä ovat opastava syy miksi tällaisia kaksoispaloja samaan aikaan 
syttyi. Jatkokysymys. Jos kerran nämä "maametaanisoihdut" polttivat öljytankkeja kilometrien päässä 
toisistaan. Niin miksei tosiaan salattua numero 4 reaktoriakin Fukushimassa. Jossa olevien mm. 
dieselien suurtankkien kohtalosta mystisesti vaietaan. Vaikka juuri varadieselien öljyn loppuminen 
ennen aikojaan on keskeinen onnettomuuden aiheuttajana.  Vielä paloivat sellaisella tavalla, että katon 
läpi suihkuavat metaaniplasmakaaret näkyvät "liikaa" palokuvissa. Jotka juuri tällaisine kuvineen on s i 
k s i  ydinviranomaisten tarkoin sensuroimia. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=xxNivz3APdc 
                     ------ 
 
Täähän menee Arto pian hurlumhei- meininkiin koko helahoito! 
 
Norja 07.2011 -Brejvikin eräs osoitehan oli ydinvoimalamme (Loviisa, TVO) tuhottavien listalla - 
ootahan vaan... 
 
t. Ilkka 
 
*Olet oikeassa! 
Miksi t o s i a a n norjalaisia kiinnostaisi Suomen ydinvoimalat? Kun puolta lähempänä on kymmenet 
vaaralliset Ruotsin ydinvoimalat? Tämä menee t ä y s i n yli ymmärryksen. Ellei, e l l e i  sitten asiaan 
haluta kytkeä SÄPÖ, SUPO:n n i m e n o m a i s e s t a  halusta esim. j u u r i näitä meikäläiseltäkin 
leviäviä sisäpiirin ydinvoimafaktoja?! Tärkeä ja terävä huomio sulta taas. Kaikki tällaisissa viittaa juuri 
siihen, että A/ tekojen taustoilla lymyää etukäteen harkitut suurenluokan viranomaisoffensiivit. B/ 
Ilmeisesti US- blokissa suoraan päällenikin tullut kansainvälinen USA Interpolin kaverit halusivat 
lopettaa keinoja kaihtamatta Pohjolasta tulevan "poikkeuksellisen syväluotaavat" ydinkritiikinmateriaalit. 
Koska, niin tosiaan k o s k a niihin alettiin laajemminkin näyttöjensä ja toteennäytettävyyksiensä takia 
uskoa. Jos kuulostaa hiukan kaukaa haetulta. Niin otetaan valaiseva esimerkki. Kaveri tilasi tavallisen 
10kg puutarhalannoittajan salpietaripussin Puolasta. Ja saa nyt selitellä yhä uudelleen poliiseille, 
lehdistöihin ja TV:n ns. suurtuhotekojaan! Suomi ON ydinhysteriassaan täysin sairas mies. Jos tällaisiin 
SUPO puuttuu moisella raivolla. Niin arvaa vaan miten sitten suhtautuvat "oikeasti ydinpaljastaviin" 
meikäläisenkin ydinalan vuosikymmenten paljastusdataani. Itse olen varma siitä, että esim. 
paljastusdokumentti miten ydinvoimaloista TVO/ Posivoilta karkaavat plutoniumiset 
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kanavasäteilytonnistot kertyvät esim. TV- ja loisteputkiin ja kiellettyihin elohopeahöyrylamppuihin 
ongelmajätelaiksi asti on NSA:ssa asti  k o v a a  dataa! Joka halutaan pomminvarmasti pois kansan 
tietoisuudesta keinoja kaihtamatta!  
              --------------- 
 
Numero 4 täsmä tietoa. 
 
"Kabinettipäällikkö Edano sanoi tuolloin, ‖ ettei tapahtuvalla ole välitöntä vaikutusta terveyteen ‖. Olen 
itse ajatellut tästä olisi tulossa iso, iso ongelma." Se oli todellakin uutinen että 5 mikrosievert / tunti 
säteilytaso havaittiin Tokai-Mura in Ibaraki prefektuurissa 15. maaliskuuta aamulla. Mutta tuskin 
kukaan, muu kuin ydinenergia asiantuntijat, hänen kaltaisensa, ymmärsi yhteydet, että samalla 
uutisoitiin kohonnut säteilytaso Tokiossa. Asukkaat Tokiossa ei edes tiedä siitä. 
 
-- Mitä tapahtui aamulla maaliskuun 15? No, Reactori 4: Fukushima I ydinvoimalassa oli ollut "Big 
Noise" (iso meteli), joka puhalsi katon reaktorin päältä klo:6 aamupäivällä,-- 
 
*Erittäin mielenkiintoinen yksityiskohta! Mysteeriksi jäänyt reaktori No: 4 t o d e l l a k i n siis räjäytti 
näyttävässäkin räjähtämisessään reaktorinsa katon. Kamerat OLI 100 % paikalla koska aiemmin 
räjähtäneen No:3 reaktorin kattoräjähdyskuvat on ongelmitta löydettävissä. Toisaalta jos näin on 
Yotuben öljyterminaaleistakin kertovat suurkeltapilvikuvat joissa laivat on ehjinä satamissa eivät sovi 
tilanneajoitukseen nyt ainakaan suoraan. Koska Fukushumassa on jo tuolloin ollut tsunami- isku paljon 
aiemmin 3.11 päivä.   
 
 ja Reaktorilla No: 2 oli räjähdyksen Suppressio altaassaan heti perään klo:06:14. 
 
*Aivan uskomatonta tämäkin. Vain 14 minuutin päässä mystisestä salatusta 4 reaktorin räjähdyksestä 
olivat kamerat taas pikapikaa kiltisti kuvaamassa reaktorin No:2 Yotubessa näytettyä räjähdystä. Mikä h 
i t t o  on se mekanismi joka silpoutui sekä kuvaamattomaan 4, että kovinkin kuvatun 2 reaktoreihin 
miltei peräperää? Olen alusta asti ihmetellyt asioiden ajallisia keskinäissuhteita. Nyt alkaa näyttää 
todella oudolta. A/ Ensin siis r ä j ä h t ä ä  katto 2 reaktorista ulospäin maasta. Jossa EI ole edes 
polttoainetta, saati edes teoreettista painesuljettua räjähdysreaktoria. Koska reaktorikin ON revisionsa 
takia typö tyhjä. Mutta niin v a l t a v a  räjähdys siitä nyt sitten seuraakin. Että se paukuttaa muassaan 
3 reaktorin y l i t t ä e n sen, myös 2 reaktorin maan alta mukaansa. Siis sen ainoan reaktorin jossa on 
yhä tapahtumat peittävä kattokin. Vain suunnaton reikä sivustassaan.  
 
Tai se voisi olla reaktorista No:3 jolla oli räjähdys edellisenä päivänä klo 11:01 14. maaliskuuta.    
 http://translate.google.com/translate?hl=fi&prev=/search%3Fq%3Dex-
skf.blogspot.com%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3D0Gz%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds%26biw%3D1600%26
bih%3D684%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.fi&sl=en&u=http://ex-
skf.blogspot.com/2011/07/professor-tatsuhiko-kodama-of-tokyo.html 
 
*Mitä jää käteen? Jos reaktoreiden väli on vaikka 200m. Niin aamun klo: 6 aikoihin Fukushiman 
kallioperän a l l e  räjähti vähintään puolikilometriä laaja tektoninen liikuntarailo. Joka muodostui No:4 
reaktorin alle ensin. Sieltä iski noita useissakin Yotubekuvissa vilahdelleita mystisiä sinisiä TIG-
kaasuplasmapolttimen kaltaisia suoraan maasta kilometrisyvyydestä räjähtäneitä 
metaanikaasuklatraattien räjähdyspatsaita. 4- Reaktorin alla muodostuma oli lisäksi niin suuri ja r a j u, 
että reaktorin pelättiin viikkoja suistuvan tuohon muodostuvaan onkaloonsa. Koska katto lensi 
nimenomaan y l ö s  oli painepuhallus tultava tykkinä maan a l t a  valtavana sinisoihtuna. Jonka 
mykistävä nimenomaan rajuus kuvissa aiheuttaa No:4 otetun filminsä sensuroimisen. Tuo 
metaaniräjähdys oli n i i n iso, että tuho levisi puolisen km päässä olevaan reaktoriin 2 saakka. 
Aiheuttaen senk i n  tuhoutumisen. Mutta sen kuvaa ei enää sensuroitu. Koska sininen soihtu oli jo 
vartissa laantunut kuvassa huomaamattomammaksi. 
 
Oudosta 4 reaktorin vallissa olevasta reijästä kuva mm. tässä videossa vielä. 
http://www.youtube.com/watch?v=okyLUPYqdGA&feature=related 
                    -------- 
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magneettikenttien ajallisia muutoksia, jotka kiihdyttävät varattuja hiukkasia. Tutkimalla näitä hiukkasia 
voidaan saada tietoa magneettikehässä tapahtuvista ilmiöistä.  
 
Väitöstyössä on tutkittu Maan magneettikehän korkeaenergisiä hiukkasia aivan Maan ilmakehän 
yläpuolelta aina magneettikehän ulkoreunoille asti. Uusia merkittäviä löytöjä tehtiin kaikissa tutkituissa 
alueissa. Työssä käytettiin mittauksia mm. Euroopan Avaruusjärjestön ESA:n uudesta Cluster-II -
satelliittiohjelmasta sekä amerikkalaisista NOAA satelliiteista.  
 
Eräs väitöskirjan päätuloksista liittyy ns. Etelä-Atlantin Anomaliaan, jonka kohdalla Maan 
magneettikenttä on poikkeuksellisen heikko. Heikon magneettikentän takia lähiavaruudessa maapallon 
ympäri ajautuvat energeettiset varatut hiukkaset pääsevät lähemmäs Maata ja merkittävä osa niistä 
hukkuu törmäyksissä Maan ilmakehään. Väitöstyössä osoitettiin, että Etelä-Atlantin Anomalia pystyy 
ainakin magneettisesti häiriöisinä aikoina myös vangitsemaan korkeaenergisiä elektroneja sisäänsä 
ikään kuin pysäyttäen näiden hiukkasten ajautumisliikkeen maapallon ympäri. Tämä on ensimmäinen 
kerta kun kyseinen ilmiö on havaittu. Havainto muuttaa merkittävästi käsitystä Maan lähiavaruuden 
ominaisuuksista.  
 
Väitöstyössä tutkittiin myös laajamittaisesti energeettisten hiukkasten esiintymistä Maan päiväpuolisen 
magneettikehän ulkoreunamilla ns. nielussa. Näiden hiukkasten alkuperää ei ole vielä tyydyttävästi 
pystytty selittämään. Työssä tutkittiin nielun ja sen lähialueiden hiukkasten ominaisuuksia sekä 
tilastollisin menetelmin että yksityiskohtaisten tapaustutkimusten avulla. Aineiston perusteella kehitettiin 
varsin luotettava malli, joka selittää hiukkasten kiihdytyksen ja kulkeutumisen Maan magneettikehän 
sisältä nieluun ja sitä ympäröiviin alueisiin. Toisin kuin aikaisemmat teoriat työssä esitetty malli selittää 
kaikkien hiukkaslajien ominaisuudet saman yksinkertaisen mallin puitteissa.  
              ----------- 
 
Fukushima No:4 räjähdysdemo!!!!!!! 
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__________________________________ 
 
Olen jo kuukausia koettanut metsästää aitoa kuvaa siitä miten Fukushiman reaktori No:4 todellakin 
räjähti. Nyt viimein sain käsiin videoinnin siitä. Mutta koska IAEA on systemaattisesti sensuroinut tästä 
100 % varmasti tapahtuneesta räjähdyksestä otetut videoinnit. On tässäkin kyse v a i n demosta! 
Kuitenkin jo pelkästä demosta lyö ällikälle se v a l t a v a energiamäärä ja suunnaton räjähdyksen 
mystisen iso voima! Joka selkeästi lyö vertaansa No:3 reaktorin kilometriluokkaisille 
räjähdyspilvikorkeuksille. Vaikkei edes demossa näytetä pilvikorkeutta, saati mikä kaiversi voimalan 
ontoksi maan alta, taktisesta kieltosyistä. Olen jo pitkään tiennyt, että täysin tyhjän, aukinaisen reaktorin 
mystinen räjähdys tapahtui tavoilla ja voimalla. Jonka takia se pidetään raivoisasti salattuna. 
 
 Kyse on siitä, että kilometrin syvyydestä maan alta kosmisella nopeudella kohonnut sininen TIG- 
plasman kaltainen metaanikaasuklatraattiräjähdys tapahtui. Kaiversi koko No:4 reaktorin alle 
kilometrisen onton onkalon. Useissa kuvissa 4 reaktori onkin jo uhkaavasti kallistumassa tähän maan 
sisus onkaloonsa. Suurelle yleisölle j u u r i  tämän reaktorin tuhoutumisesta on tullut se k a i k k e i n 
salatuin yksityiskohta. Edes sitä maanalaista aukkoa, johon voimala uhkaa sortua EI ole uskalleltu edes 
robotein muka ikinä kuvauttaa! Mutta tosiaan katsokaa tarkoin ja pieteetillä juuri tuo tiukkaan salattu 4-
reaktorin kosmisen isoksi kuvattu räjähtely. Jossa voimalan koko katto kerrallaan ponnahtaa ylös kuin 
vain kosmisen rajussa metaanikaasuräjähdyksessä voi tapahtua. Ja miettikää m i k s e i sen 
alkuperäiskuvia julkaista kirveelläkän. Mitä erikoisuuksiaan näyttäviä yksityiskohtia siitä ei haluta 
näyttää? 
 
http://www.examiner.com/human-rights-in-national/dial-m-for-meltdown-video 
                  --- 
 
Metaanikaasuja Fukushimasta 
 
* Nämä kaikki videot olivat pitkään sensuroituna. Mutta nyt ne taas on hämmästyttävästi palautettu 
25.08.2011. En todella tarkkaan tiedä miksi kaikki tämä. Nyt niitä siis uskalletaan näyttää, kun IAEA:n 
määräyksestä päälle on leimattu tekaistut UFO-kyltit! Kuten aina ydinala disinformoiden faktoja peittää 
totuuksia maailmastamme juuri UFO-myytteinsä. Joka tapauksessa näissä videoinneissa näkyy livenä 
ne metaanikaasujen räjähdyksestä kertovat energiapurkaukset syvältä maan alta, jotka räjäyttivät mm. 
No:4  reaktorin yhä piilossa olevassa räjäytysvideossaan. 
 
Methanflare in Fukushima. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=y196J86YrRU&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=tKmPRGU-Psk&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=R8kgCEEJe0Y&feature=fvwrel 
 
Best, it is methangas efekt. 
http://www.youtube.com/watch?v=2m5pGW7qrLs&feature=relmfu 
                  
. . .Vaan antakaas olla kun Interpoli keksi liimata puoli miljoonaa katsojaa koonneet UFO 
harhautusvideonsa. Niin johan alkoi lyyti kirjoittaa. Suureen ääneen ja mahtavin psykologisesti mietityin 
musiikein saadaan kansa uskomaan, että UFOT ne kintokallioista hyppiikin kun IAEA nin ON 
PÄÄTTÄNYT: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=azynXp7oREY&feature=related 
                 ------- 
 
Arto he. 
 
* Konkretisoivaa reaktiota Mörneriltä. Aivan h ä m m e n t ä v ä ä , ettei edes Mörnerin tasoinen kaveri 
kykenisi suorasta videoinneista saamaan selville onko kyseinen aine yössä kosmislla voimalla maan 
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sisältä pursuavaa metaanikaasuklatraatin paloa. Häneltä pitäisikin kysyä, että ovatko laboraatioilla 
kyenneet tekemään vertailevaa koetta miten kilometrin kallion läpi tulleen metaanikaasun sitten p i t ä i 
s i palaa? Minusta kun umpikalliosta EI voikkaan pursuta ylös muuta kuin ultratiivistä plasmoittunutta, 
juuri t u o l l a i s t a ! PS. Mielenkintoista, että hän puhuu myös täysin säteilyperustaisen mm. heliumin 
olemassaolosta kuvissa. Koska SE taas kertoisi suunnattomista säteilyvuodoista (alfasäteilyjätteestä) 
reaktoreista maaperään! angelica puhuu mm. uraaniperäisen radonin selkeästä mukanaolosta 
metaanikaasuklatraattiräjähdyksissä myös. Eli kyllä Mörner taas tietää jotain mitä ei suoraan ilmeisesti 
uskalla kertoa. No tässä kirjeenvaihtoamme: 
 
Dear Arto, 
 
Yes, what could it be? Methane, helium or what? 
Of course, I don't know. At the same time is is something real. 
But what? 
 
Niklas 
 
25 aug 2011 kl. 16.40 skrev Art: 
 
> Methanflare in Fukushima. What yo think that is or not? 
> 
> http://www.youtube.com/watch?v=y196J86YrRU&feature=related 
> 
> http://www.youtube.com/watch?v=tKmPRGU-Psk&feature=related 
> 
> http://www.youtube.com/watch?v=R8kgCEEJe0Y&feature=fvwrel 
> 
> Best, it is methangas efekt? 
> http://www.youtube.com/watch?v=2m5pGW7qrLs&feature=relmfu 
 
In english methan ice 
http://www.youtube.com/watch?v=gplOSx0762M 
                 ---------- 
 
PÄIVITYS 21.09.2011: 
 
 Jo 10 ydinreaktoria suljettu pysyvästi Japanissa 
Blogpost by Jehki Härkönen - syyskuu 21, 2011 at 17:18 Lisää kommentti   
 
 
 

810 SAINT. 
 
Mennään mielenkiintoisia aikoja 2.8.2011. Minulle on sanottu, että suojelustakin on. Jälleen kerran se 
tuli todistettua ihan paikan päälle. Minulla on tämä tiistai aika vakio keissi käydä vesivoimalassa siinä 
puolelta päivin. Kuinka ollakaan tänään kun lähdin tuli mieleeni, etten vaan "saisi kulkea" klassista 
reittiäni. Pienellä tielläni oli samaan aikaan kun sitä kiersin poikkeuksellista reittiäni. .  kuolonkolari ja tie 
jumissa suuren osaavat päivää. Eli minun EI selkeästikään haluttu tekevän tätä kertomaani 
"tutkimusmatkaani." Joka alkoi Lappi TL:stä Säkylän Pyhäjärveä viistosti seuraten Olkiluodon 
lävistänyttä Litoraanitektonisaumaa, Ylänteelle asti. Huikea suksee! Löysin enemmän kohahduttavaa 
mulle täysin tuntematonta luokkaa 10m korkeaa tektoniikkaseinämää. Linjasilpoen tutkimani seudun 
luokkaa 40km matkalta kertoillen osaavalle tulkille lävistävistä tektoniikkaliikunnoistaan. Aivan 
huippumielenkiintoista kaikkineen. Ja kuvia näistä. ekana koskenkylän kohdalta. huomatkaa miten 
seinämässä on metaanikaasunsyöjien olkiluodon 300m syvyydestään lähtien tuttua bio- orgaanista 
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toiminnan jäljiltä rajusti rapaumaa ja mm. orgaanista rautarustetta. Tektoniika on silponut kiven kuin 
tiiliksi: 
 
http://kuvaton.com/k/Yk1U.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1U.jpg[/img] 
Sama Olkiluotoa silpova Litoraanitektoninen seinä kuvattuna mm. Sieravuorelta 
http://kuvaton.com/k/Yk1z.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1z.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yk1o.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1o.jpg[/img] 
 
Otin lukuisasti valokuvia. Mutta, mutta kun tulin kotiin tuli h e t i  kotiini astuessani salaperäinen 
"hiljainen toistumaton soitto". Äiti vastasi ja ihmetteli kovin mistä on kyse. No matkaani auton 
"varashälyttimillä" ja satelliiteilla kännyäni seuranneet arkiviholliset ne vaan tutusti ilmoittaa klassisesti, 
että olin ollut seurannassa aggressiivisesti koko päivän. Ai niin h e t i  kotiini tultuani modeemini myös 
nuijittiin tunneiksi toimimattomaksi. Tällaista aika klassista armeijan ja sisäministeriön terroria. Kuten 
odottaa sopii. Kun tietää m i s s ä mittailin ja päivän tutkimusdatojani tein.  
             -------- 
 
Yläne 
 
Yläneeltä kartoitin aivan u p e a n  70m halkaisijaisen ja noin 20m korkean JO Ruotsissa Nils- Axel 
Mörneriltä malliksi näkemäni klassisen metaanikaasuventtiilin, jopa useammankin. Otin Suomen oloissa 
a i v a n poikkeuksellista salattua dataa pitkin matkaani tuosta Litoraanitektoniikkasaumasta. Joka 
Yläneellä liikkui 54cm matkan mm. silminnäkijälausunnoin 2008 lopussa. Millilleen saman matkan joka 
tuhosi TVO:n ja Posivan ydinvoimaloita ja koepetrausreikiä. Julkaisen varmasti kuviani, tai ainakin osan 
niistä. Kunnes sisäministeriö vapauttaa kännykkäni liikenteeseen. Nyt tätä kirjoittaessani laite on kuin 
lekattuna mykäksi. Nimenomaan ulkoa päin. No viimein kuvia kykenen teille esittämään ja sensurointi 
suistui. Eli Suomen ensi- illassa metaanikaasuklatraatien purkausaukko, eli metaaniventtiili: 
 
http://kuvaton.com/k/Yk1m.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1m.jpg[/img] 
Oli leimallista, että tektoniikan silpomat kivetolivat uudelleenmetamorfoituneet. Josta kertoo niissä 
runsaasti näkyneet 2granaatit" Granaatit kertovat, että kivi on noussut tektonisesta 
subduktiovyöhykkeestä. Jopllainen olkiluodon Litoraaniset tulivuoripohjat ovat. Tärkeä lisätieto myös 
tämä tummanpunainen osin läpikuultava kiviaines siis on: 
http://kuvaton.com/k/Yk19.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk19.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yk1V.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1V.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yk1M.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1M.jpg[/img] 
 
Särmättyä  ja rikki räjähtänyttä kiveä löytyy: 
http://kuvaton.com/k/Yk1d.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1d.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yk1w.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1w.jpg[/img] 
Kivien alta purkautunut metaanikaasu onn selkeästi puhallellut hiektat pois. Ontelorakenne näkyi 
selvästi. 
http://kuvaton.com/k/Yk14.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk14.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/Yk1F.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1F.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yk1P.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1P.jpg[/img] 
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Tästä tie on tektonikasta liikunut Olkiluodosta tutun 54cm kuvassa ylhäältä oikealle, itään. Pohjoinen 
ylhäällä 
http://kuvaton.com/k/Yk1Z.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1Z.jpg[/img] 
Löytyy Ylänteeltä Litoraanitektonikasta toki useitakin kalionouseman kielekkeitä: 
http://kuvaton.com/k/Yk1L.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1L.jpg[/img] 
               ------ 
 
Kyltti kutsui Raasiin 
 
Kuka edes yllättyy nettiterrorista yms. kun kerron minne Yläneen maamme salatuimmalta tektoniikka- 
alueelta suunnistin. Aivan oikein, armeijan salatuille seuduille Pyhäjärven, Yläneen suunnasta 
lounaaseen, kohti Mynämäkeä. Kun ajatte sieltä korpeen tulee vastaan kylttimeri. Armeija uhkaa 
avoimesti, ettei koko laajalla alueella saa pysähtyä, eikä nousta autosta vangitsemisen, edesvastuun 
uhalla! 
http://kuvaton.com/k/Yk1r.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1r.jpg[/img] 
 
 Juuri sopivan vaaralliseksi tehtyä tutkintaa mulle. Suojelevat siis verissäpäin seudun tektoniikkaa. 
Muuta kun läpi vaan puomiteille kaluunaherroja morkkaamaan, että savuverhot lentävät!) ERITÄIN 
mielenkiintoista valokuvauskohdetta tosiaan autosta antaa paahtaa. Pojilla näytti olevan Pasi autoaan, 
yms. SAINT rekvisiittaa kenttätöissä ja kovapanosammuntaa, oikein kunnon tykitystä. Miinakenttää, 
käsikranaattialueita ja koepanosammuntaa. Oikein uteliaisuutta herkistävää toki. Eivät varmaan 
tykänneet inttimiehet kun meikäläinen ajoi useat kerrat läpi. Niin ja t ä y t y y h ä n mun paljastaa, että 
heitin tuntien "metsäkeissitkin". No näistähän toki e i  puhuta ainakaan neteissä julkisesti.                    
 
Susien ja vastaavien petoihmisten vaarojen syötäväksi 
 
Tai ainahan minä nyt "jotain" silti julkaisen näistäkin reissuistani. Ehkä suurin "harmini" oli, etten aluetta 
tuntenut entuudestaan. Mutta n y t siis tunnen. Oikein mielenkiintoisia salaisuuksiaan paljastettuaan 
seutu kukkeimmillaan on. Taloja, eli siis todistajia ei likimaillakaan. Alue tunnetaan susilaumoistaan, 
joita on rajummin koko Länsi- suomessa juuri siellä. Karhuja, ilveksiä. Just passeli pyöriä kilometrien 
salaisissa valokuvaushommissani! Varsin hauskaa, koska alueen armeijan rajat metsien kätköissä on 
kun juosten kustua. Fasinoivaa siis! Täytyy varmaan. .. . 
 
Eli löysin alueelta v a l l a n näyttävää tektonista hautavajoama- alueelta. Valtavia kalliokatkeamia itä- 
länsisuuntaan. Ja poikittaista valtavaa hautavajoamarotkoa. Olin kertakaikkiaan sanaton. 
http://kuvaton.com/k/Yk1q.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1q.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yk1b.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1b.jpg[/img] 
Syvään ja pimeään tektonionkaloon kurkistus: 
http://kuvaton.com/k/Yk16.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk16.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yk1e.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1e.jpg[/img] 
Rotko luoteeseen ja syvä leikkaus lounaaseen. Huomaa metrin mitta. 
http://kuvaton.com/k/Yk1c.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1c.jpg[/img] 
                        ------ 
 
Raasin luolia 
 
 Niin ja ainakin k a k s i  luolastoa löytyi Raasintien, Takalevon kirkkoa. Siis "Pirunkirkkoa" ja 
"Luolavuorta". Taitavat olla tuttuja alan harrastajille. Muttei näköjään juuri muille maalikoille. Useiltakin 
paikallisilta kyselin ja kartoitin näistä lisädataa. Kuulustelin radiota. Kuinka ollakaan kerrottiin myös 
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Fukushimasta poikkeuksellista tietoa. 5kk ns. "hallinnassa" olevilta reaktoreilta oli löytynyt säteilytasoja 
joissa mittarit nykäisi säteilystä pohjat.(10Sv sieverttiä ja yli!) Säteily noissa ydinvoimaloissa tappaisi 
kuulema muutamassa sekunnissa!. . . 
 
Siltappaa ja tosiaan reaktorista, joka on ollut alas ajettuna 5kk turvallisesti. Radio mäikkää tilanteen 
pahenevan tästäkin. Kuulema lisää vastaavia tapposäteilyjä tulossa. Hupsistahuijjaa ajattelin ja eriydyin 
luolastojen tutkintaan. Oli tosiaan virkistävä reissu. Öksyilin toki. Mutta maakunnissa ihmiset ovat 
enemmän kuin avuliaita! Oikeasti o i k e i n virkistävää keskustella ja uittaa mukaan yhtä sun toista 
ydinkriittistäkin mukaan. Kansat j u u r i  sellaisesta silminnähden pitää laillani. Autoon kertyi pitkälti 
kolmattasataa kilometriä. Mutta täytyy sanoa, että huomatessani millaiseen paniikinjenkaan maamme 
tarkimmin sotilasvoimin salatuilla Olkiluodon tektoniikkaseuduilla viranomaiset joutui, oikein makhiasti 
lämmitti! Varsinkin kun tajusin, että reissuni oli alleviivaten vastatoimilla noteerattu vahvasti. Vaan 
kuvaa Takalevon tien luolasta: 
http://kuvaton.com/k/Yk1K.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk1K.jpg[/img] 
Sisäkuvaa samasta luolasta: 
http://kuvaton.com/k/Yk17.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yk17.jpg[/img] 
 
Nyt jännäämään milloin saan e d e s kännykkäni auki. Asettakin tuollaisilla tiettömien aarnien seuduilla 
taivallettuaan kaivattaisiin. Varsinkin kun liikkuu ihan yksin alueilla jossa missä tahansa saattaa kohdata 
niin susilauman kuin karhuperheen. Eksymistä vastaan mulla puolestani ei juuri kompassia 
kummoisempaa ollut matkassani. Vaan valokuvia varmaan jo odottelette. Niin odottelen minäkin. Mutta 
SUPO pitää nettilinjani jumissaan tunnista toiseen. . . Raasinkorpi, Kurjenrahkan kansallispuistossa, 
Yläneen Valasranta, Sierravuori, Koskeljärveä. Että nautin joka hetkestä. Juu huomasi kyllä, että kun ei 
matkaani juuri muut nyttemmin uskaltele on hommassa vielä omat lisäriskinsä. Varsinkin kun apu on 
kymmenien ja kymmenien km päässä.  
                 --------- 
 
Ilta sanomat03.09.2011 
 
*Nettisota alkaa saamaan alati päällekäyvempiä muotojaan. USA muuttamassa netin sotatantereeksi! 
 
Paljastus: Yhdysvaltain armeijalla salainen operaatio Facebookissa 
 US Central Commandin komentajan James Mattisin mukaan operaatiolla pyritään syömään vihollisen 
kertomusten uskottavuutta.CHRIS KLEPONISJulkaistu: 18.03.2011 07:38  
Sosiaalisessa mediassa oikeilta vaikuttavat henkilöt voivatkin olla Yhdysvaltain armeijan 
propagandakoneistoa. Asiasta kertoi The Guardian. 
 
Yhdysvaltain armeija on kehittämässä ohjelmistoa, jolla se pyrkii vaikuttamaan keskusteluihin 
sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa ja Twitterissä. Kalifornialainen Ntrepid-yhtiö on tehnyt 
United States Central Commandin (CENTCOM) kanssa sopimuksen ohjelmiston kehittämisestä 
propagandatarkoitukseen. Sopimuksen arvo on  noin kaksi miljoonaa euroa. 
 
Ohjelmistolla yksi henkilö voi hallita kymmentä erillistä verkkoidentiteettiä, jotka sijaitsevat näennäisesti 
eri puolilla maapalloa. Sopimuksessa määritellään, että jokaisella verkkoidentiteetillä on oltava 
uskottava tausta, historia ja persoonallisia yksityiskohtia. Näitä profiileja ohjaa 50:n ihmisen ryhmä 
Yhdysvalloissa. Heidän täytyy pystyä toimimaan ilman pelkoa paljastumisesta. 
 
Verkko-operaatio on suunnattu lähinnä arabiankieliselle alueelle, sillä Yhdysvaltain lainsäädännön 
mukaan psykologisia operaatioita ei saa kohdistaa oman maan kansalaisiin. Maailmalla pelätään, että 
mikäli Yhdysvallat alkaa käyttää sosiaalista mediaa tällä tavalla, pian muut valtiot ja yritykset seuraavat 
perässä. 
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811. Chemtrailerin uusi aalto 
 
Euroopasta huikeaa reaaliaikadokumenttia! 
 
Olen alusta asti huolestuneena seurannut. Miten systemaattisesti sisäministeriön kaksoisagentuurit 
ovat maassamme hartiavoimin tehneet myyräntöitään peitelläkseen chemtrailaamisen o i k e a n 
ydinvoimaan liittyvään kalmaisan kytköksen. Mikä t a h a n s a  muu kuin ydinvoimaselitys käy aiheen 
selitykseen. Siitä huolimatta, että totuus on jotain v a l l a n  muuta. 
 
Sain 03.08-11, kello 22:15 Angelica S. ja Ulla- Riikka V:ltä päivitetyn reaaliaikaisen silminnäkijäraportin 
suoraan Euroopan nykytilasta. (Terveisiä heiltä koko Fasebook foorumiin samalla.) Saksassa, jossa 
ydinvoimalat on ajettu alas, tuskin kukaan enää yllättyy, oli puhdas ja ihanan hengitettävä ilma. 
Chemtrailaamista ei taivaalla näy kuulema enää lainkaan! Kaikkialla eko- energialaitoksia, komeita 
tuulimyllyjä. Jopa hehtaarien kokoiset pellot täynä uudenihania aurinkopaneeleita. Nautittavaa! . . .  
 
Heti kun menivät Ranskan puolelle ydinvoimaloiden päällä aivan j ä r k y t t ä v ä n isot ja 
läpitunkemattomat chemtrailaamisten tauottomat vanalennot. Valtaisat helvetilliset säteilyn kyllästämät 
vesihöyrylaitokset kuulema vastassa puskemasasa kuolemaa jo Saksan rajalla. Näky oli kuin suoraan 
Dantelta. Ei voinut sanoin kuvata mikä kontrastien ja tuhojen ero heti rajalta alkaen. (Lupasivat toimittaa 
aiheesta myös kaameuden dokumentoivaa valokuvadataansa. Joten disinformaattoreille tulossa 
Euroopasta myös näin kaaressa konkreettisesti chemtrailaamisen ja ydinkytkökset saumaavaa, 
ammattijuttuuni todistavaa dataa. Eli suomeksi ympäri korvia totuudella saavat silmilleen. Kiitos näitten 
ystävällisten naisten valveutuneisuuden.) 
 
 En tiedä mikseivät ihmiset ihan oikeasti halua nähdä ympäristönsä menoa, mikä tässäkin taas aivan 
järkyttävästi korostuu. Ydinvoimalat v a a t i v a t tauottoman ja jatkuvan chemtrailaamisen, tai 
räjäyttävät tauottomilla säteilypäästöillään yksinkertaisesti ylälamakehämme. Minua myös tässä 
kauhistuttaa, eikö t o s i a a n Suomesta käy Euroopassa paikan päällä kukaan, edes turistina 
katsomassa mitä siellä näin konkreettisesti kuuleman mukaan tapahtuu? Tätä e n  toki usko vaan aihe 
on salattu TABU, josta ei uskalleta suin surmin ohi viestinnän viranomaiskontrollointien raportoida! 
Kuten minä taas ystävieni voimalla onneksi kykenen tekemään. Yhteenvetona vielä kerran: Saksa 
luopui ydinvoimasta ja m y ö s  chemntrailaamisestaan. Ranska ja Suomi taas EI luovu ydinvoimasta, ja 
chemtrailaa pakkopullanaan ihan hullun lailla. Onko tässä yhtälössä olemassa jollakin jotain epäselvää 
ihan o i k e a s t i ? 
                            ----- 
 
H.A.A.R.P  ongelmissa? 
 
3.8.2011. Oli ennennäkemättömän r a j u  chemtrailauksen päivä erityisesti Olkiluodolla. Fukushimasta 
tuli eilen hälyttävää tietoa, että sieltä alati valtoimenaan vuotavat ydinjätetonnistot ovat alkaneen 
uudelleenfissioimaan! Edes ahkerat USA:n HAARP systeemiensä käyttelyt eivät ole saaneet 
ydinjätteitten säteilyionisaatiopilviä alas. Saati hiljentämään säteilyionisaationsa voimaa. Albert 
Einsteinin ikuiseksi julistamansa säteily. Sen taustamme kasvuennakko on tullut tilaansa jossa 
typpikehämme saadusta säteilykuormastaan uhkaa happipalaa typpioksidiseksi valkopulveriksi 
päältämme. Suuremmalla todennäköisyydellään kuin tosiaan koskaan. Ja hälytetyt lentokoneet heti 
vaan ilmaan! 
 
 Kuvaavaa ettei chemtrailaamista ollut ydinvoimaloitten päästöjen alueitten ulkopuolella! . .  Eipä 
tietenkään. Koska chemtrailaamisen määrärahat on n i i n loppu USA:ta myöten, että maa joutui 
hakemaan velkakattonsa laajentamista kovalla tohinalla. N y t  siis rahan puute aiheuttaa sen, että 
chemtrailaamista tehdään painottaen  siellä, jonne se On tarkoitettu. Eli patovallittaen ydinvoimaloitten 
ympärille! Ihmisille on toki kerrottu viranomaisvalhein chemtrailaamisille syitä ties mitä. Aikoinaan 
yleisin valhe oli selittää sitä CO2 poistoon ja kaupunkien ties mihin "pilvisuojaamisiin". No nyttemmin 
edes JIM dokumentissakaan ei enää heinäkuussa moista potaskaa kehdattu edes esittää. Koska siihen 
EI usko enää kukaan. 
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Toinen väite tämän väistyessä oli esittää chemtrailaamista esim. GMO geenimanipuloitujen kasvien 
markkinointiin. No Suomen pelloissa nyt EI geenimanipuloituja kasveja ole koskaan ollutkaan. Koska 
EU sen laajemmin kieltää. Mutta kun kaikkea mahdollista ja mahdotonta m u u t a  kuin totuutta pitää 
etsiä, niin sisäministeriön, Laguksen disinformaattoriryhmittymät on tätäkin vedätystä koettanut esiin 
mätkiä. No nytkin koko päivän näkemämme piirilentoa TVO:n ydinvoimaloitten ympärillä. Täytyy sanoa 
että on mykistävää! Kerta kaikkiaan jo siksi, ettei alueella ylipäätään o l e  enää mainittavasti edes 
peltoja. Nytkin myrkytetty alue on 50 % v e t t ä  ja merta. No toki mm. Rauman, saati Tampereenkaan 
päälle nyt myrkkyjään levittäneet koneet t u s k i n peltoja löytää.  
 
Chemtrailaamisen Olkiluodolla aloitti kaksi pienempää Tampereelta lähtenyttä 2 -vanaansa piirtävää 
sotilaskonetta. Puolenpäivän jälkeen leikkiin yhtyi massiiviset Pietarin lähistöltä toimimaan Suomen 
rahoin palkatut venäläiset 4- vanaiset suursotilaskoneet. Ilmakehä oli sankkanaan tukehduttavaa 
nanolasikuulaa, joka on alumiinein pinnoitettu Kiinassa asti. Tähän tappaja- aineeseen sitten 
säteilyionisaation elektronivajaat kanavasäteilyjen, neutronvoittensa kertymät iskostuu kuin tauti. 
Pudottaen plutoniumiset neutronikertymät ihmisten päälle pikapikaa. Kyytipoikina käytetään sitten 
strontiumia, polymeerejä, akkujen lyijysilppua yms.. Jopa orgaanisia aineita.  Kymmenenkin vanaa 
samassa kuvassani kertoo IAEA:n ydinpaniikkinsa syyt ja synkeydet. 
 
http://kuvaton.com/k/YkWb.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YkWb.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YkW6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YkW6.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YkWc.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YkWc.jpg[/img] 
                  -- 
Fasebook satoa. 
 
Satu Kauramäki Tampere-Kangasala-akselilla laskeskelin tänään (03.08.2011) parhaimmillaan noin 12 
vanaa yhdeltä näkemältä... Näky oli aivan järkyttävä ja nyt on taivas iloisen usvainen... mukamas 
kauniita pilviä. Argh. 
Mutta miksi ihmeessä tuolla suunnalla niin kovasti trailataan kun tietääkseni sielä ei ydinvoimaloita ole? 
                 -- 
Reija Hirn-Brazewski Täällä Heinäveden ja Savonlinnan välillä hiljaista, ehkä pari vanaa. 
noin tunti sitten · En tykkääkäänTykkää · 2 henkilöä 
                 -- 
* Tärkeä tieto! Eli chemtrailerit seuraa t a r k o in  ydinionisaatiopilvien likkeitä! Kiitän juuri tällaiset on 
huippuarvokasta tiedostaa ja referoida. 
                    ---- 
 
Ulkomaan chemi- osaajalta. 
 
*Tuoreen ulkomaan kontaktini lähettämää dataansa. Pätevä, osaava kaveri. 
 
No Iltaa taas! 
  
No laitan sinulle tästä jonkun linkin näistä vanoista niin saat välillä oikein yllätys yllätys informaatiota 
aika lähelle reaaliaikaan esimerkiksi eumesatin sivuilla on todella hyvä seurata koska nämä vanat ovat 
oman asuinalueen yllä. Itse käytän sitä useasti koska siinä on näitä valikoimia enemmänkin. 
  
Eilispäivän vanat suomessa näin Eumesatin kautta ja kuten itsekkin sanoit ne tulivat myöskin sieltä 
Venäjän yli Suomen puolelle Eumesatin kuvia voi katsoa jälkeenpäin sellaisena arkistofilminä kolme-
neljä päivää taaksepäin. Tässä meinaan sitä mennyttä aikaa 
  
Ensin klikkat Eumesatin pääsivulle josta valitset  I.Real time imagery (kartta oikeassa reunassa) 2. 
sitten tulet sivulle jossa löytyy kolme maapallokarttaa siitä sitten sen RGB Composites(klikkaa meteosat 
0 degree sininen teksti) sen jälkeen tulet sivulle missä on vasemassa laidassa nämä vaihtoedot valita 
näitä nappeja 
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minä käytän usein näitä RGB Composites kahdeksan eri nappia täältä löytyy usein yllätys yllätys (esim 
ewiew nappi näyttää reaalikuvan maiden yli.dust näyttää selvästi vanojen paikat väreissä ensin 
tummana musta sekä vihreä väreissä ja sitten se menee punaiseksi kun vanoja on levitetty tarpeeksi 
paljon  tästä löytää tämä napin 24:n tunnin näytön josta voi katsella näitä normaali pilviä sekä vanoja 
joita mätkitään sinne aika reilusti ajoittain 
  
Suurenna kartta näin paina ja pidä CTRL alhaalla ja samaan aikaan kun painat plus nappia niin saat 
isomman kartan katsottavaksi 
  
Minun mielestä tavalliset alemmat pilvet pysyvät enemmän keltaisen väreissä kuin punaisissa väreissä  
muista myös että tämä punainen väri voi olla myös sadetta se riippuu aivan mitä sinne on ruiskutettu 
lentokoneista  nämä vaaleat pilvet tässä ewiew napissa ovat usein näitä omituisia vanapilviä mitä 
sinäkin olet usein nähnyt 
vain tiedoksi tässä. Itse olen mittaillut näitten vanojen pituuksia tämän google earthin maapallo 
ohjelman kanssa ja monesti pituudet ovat kolmesataa kilometriä pitkiä vanoja ajattele itse mitä niillä saa 
tuhottua Euroopassa paikkoja (varsinkin aamulla joskus neljän viiden aikaan niitä löytää vedettynä 
viistoon Ruotsin rannikolla 
juuri sopivasti ennenkuin ihmiset heräävät ylös töihin  Saa....a 
  
Muista käydä katsomassa nämä Eumesatin arkiivikuvat niin huomaat että se piti paikkansa mitä 
Angelica S kirjoitti 
  
Toinen juttu tässä vielä tuli mieleen jos näiden vanojen tarkoitus on vain tämä atovoiman säteily niin 
minkä ihmeen takia nämä vanat löytyy niin usein tällaisten juomavesi alueitten yllä laskemassa 
myrkkyjänsä alas esim. meillä tässä on viiden aikaan aamulla vedetty vanat juuri tämän vedenotto 
(vesilaitos) ainakin tänä kesänä on ollut monet kerrat aamuaikaisin vanat siellä viiden aikaan 
vesialueen yllä eikä tässä ole mitään atomivoimalaa lähellä  sama juttu kartoissa aina vesialueen yllä 
näkyy vanat  myös nämä isot sisäjärvet täällä Ruotsissa vanat samalla tavalla ja tämä vesibakteeri 
mikä löydettiin talven aikana pohjoisruotsissa  juuri sisäjärvestä. 
Kuvia vesilaitoksen yläpuolelta tässä meidän vieressä mukana tässä 7 kpl +yksi kuva vanojen 
pituuksista 416 km pitkä  tämä joka riittää tanskaan asti 
  
http://www.eumetsat.int/Home/index.htm 
 
* Ydinteollisuus haluaa mätkiä säteilyionisaatiopilvensä t i e t y s t i  erityisesti sellaisiin paikoihin. Josta 
radioaktiiviset pölyt ja kaasut eivät tule heille heti takaisin, Esim. ydinvoimaloitten tuuletuskanavista 
tuulilla sisälle. IAEA onkin määritellyt erityisesti vesistöt, joet, järvet, kosteikot sellaisiksi suotaviksi 
chemtrailauskohteikseen, alueiksi sitomaan säteilytappajaansa. Eurajoella se on esim. keskeiset 
juomavesijoet chemtrailerien ylilentopaikkoina, esim. Lapijoki, Eurajoki. H y v i n kuvaava hommassa 
onkin, ettei esim. meri ydinvoimaloitten lähistöillä chemtrailaamisen alasmätkintään missään 
tapauksessa taas kelpaa. 
 
* Koska ydinvoimaloiden suunnattomat lauhdeimut toisivat chemtrailerien alas ajattamat plutoniumit 
pikapikaa takaisin ydinvoimalainsinöörien säteilyltä suojeltaviin koneisiinsa takaisin. Julkean julmaa 
ajattaa säteilyt mieluumin ihmisten juomavesiinkin kun reaktorien lauhdevesiin. Mutta n ä i n IAEA on 
suunnattomassa viisaudessaan päättänyt! Kuvittele, että esim. Eurajoella TVO sai myrkyttää surutta 
pohjavesikaivotkin paikkakunnan ihmisiltä. Nyt kaikkien onkin p a k k o  ollut juoda kalliit kunnan 
kaukotuontivedet. On aivan turha kuvitella, että ysdnalan kansainväliset rikolliset miettivät paskan 
vertaa, kun säteilymyrkkyihinsä näin tuhansittain ihmisiä tappaa. Asiasta on rahavoiteluin ja 
viranomaipäätöksin tehty toimintamallit ja k u k a a n ei kyseenalaista näitä viranomaisten suojaamia 
ydinkansanmurhaamisia.  
                      ----- 
 
Eurooppa räjähtämispisteessä 
 
Kirjoitan juttuani nyt sattuneista syistä lennosta, ilman nettiyhteyksiä mihinkään suuntaan. Sähköiset 
yhteyteni ovat sisäministeriön sinisoikiopäät suuressa viisaudessaan paniikissa paukuttaneet alas. Ai 
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miksikö tällä kertaa. Eli alla keskiviikko, 10.8.2011. Angelica Skywolf soitti juuri aamulla kello 9:50. 
Olivat ajamassa Luxemburgissa. Kertoivat kauhuja reaaliaikaisesti suoraan Euroopasta. Kertoivat miten 
päällään on 30 chemtrailerin vanaryppäitä. Kuulema luokkaa s a t a  lentokonetta puskee 
horisontissaan tauotta uutta chemtrailaushelvettiä pääittensä päälle.( Minulta meni käytännössä koko 
loppupäivä saada materiaalini SUPO-pellejen laittomien sensurointitapojensa ohi.) 
 
 Angelica koitti soittonsa perään useasti kesikipäivemmällä yhteyttä minuun. NSA oli kuitenkin sitä 
mieltä, että lausuntonsa EU:n ydinkatastrofista EI saa päästä kansan korviin. Linjamme katkottiin 
toistuvasti lennosta. No naispari eivät olleet i k i n ä nähneet moista chemi- helvettiä! Siis i k i n ä ! 
Sama tilanne on niin Belgiassa, kun erityisesti Ranskassa. Nyt hyvät lukijani pääsette kuulemaan 
sellaista reaalimaailmaa jota mustinkaan poliisimaakari ei lehtiimme päästäisi. Eli olivat Ulla- Riika V:n 
kanssa nähneet Ranskassa ei yhtä vaan u s e i t a tauotta ja hillittömästi jopa kuukausia 
onnettomuuksiensa jälkeen savuavia reaktoreita! . . Esim. viimeisin oli olut Lyonissa ihan valtatie A 3 
varressa. Voimalassa puski biosfääriin sankka säteilysavu ulos reaktoristaan auki räjäytetyistä 
kattoluukuistaan.  
 
Mukanaan olut meluisa geigeri oli kertonut karuna viestinään mistä oli kyse. Arevan Fukushimasta 
kuuluisa sammumaton MOX- Pu-239 polttoaine tekee maailmalla nyt visvaista massatuhoaan! 
Reaktorit revisioonsa astuessaan vaan EI sammu. Kun jälkihöyryntuotantoa ei saada sopimaan 
vetweltiloihin, eikä dryweltiloihinkaan niin kaikki vaan surutta polkien pumpataan suoraan ilmakehään 
säteilyionisoimaan. HE siis olivat nähneet ainakin 2kpl näitä tapauksia JO Ranskassa! Suomessahan 
näistä ei ydinkorruptoiduissa lehdistöissä näy. Koska SUPO vaanii pedon lailla rahoittajiensa etuja 
näissä. 
 
Eli chemtrailerereille on tullut hälytys, miten Ranskan ilmatilassa on kriittisen korkeita säteilyarvojen 
hotspotteja. HAARP ja erityisesti chemtrailaajat on hätäkutsuttu hajottamaan näitä säteilyionisaatioiden 
pilvikertymiään takaisin ihmisten päälle maahan. Ennen kuin kiihtyvät ilmassa tappavaan typpipaloonsa 
asti. Ihmisten päälle, minnekäs muuallekkaan. Ja tulosta, tulosta sitten on kertynyt. Kertoivat arvostetut 
silminnäkijäni, miten maanteillä on kymmenittäin ja kymmenittäin säteilysaastasta ja muusta tästä 
loputtomasta myrkytyksestä palamaan moottoreistaan räjähtäneitä autoja. Aina kestävämpiin järeisiin 
rekkoihin asti. Ilma on kautta linjan kuulema sakeanaan hengenahdistavaa saastaa ja pölyusvaansa 
kuin Danten ydinhelvetissä viranomaistoimin toki kuuluukin olla. 
                     ---- 
 
Osa II 
 
 No Ranskan ruokavarat. Viljapelloissa olevat viljantähkät on lakonisesti mustaa tatinaa täynnä. 
Luokkaa puolet Euroopan viljasadosta on silminnäkijöiden mukaan säteilytuhot vienyt. Tähkiä ei edes 
yritetä puida vaan kynnetään suoraan mustaksi mullokseksi. Näky oli kuolettavan järkyttävää. Juu 
mietitte, jospa vaan tilanne on yleistäen niin kautta EU:n? No EI. Tämä onkin äärimmäisen paljastavaa 
kietoen kaiken keskeisen tuhon tuojaan juuri ydinvoimaan. Ranskasta menevät Saksaan. Taivas on 
ilman kemikaalivanojaan siellä ilman ydinvoimalakäyttöjään puhdas ja pyyteetön. Sama tilanne kun 
Ranskasta tullaan esim. Itävaltaan, Italiaan. Jopa Espanjaan, joka niin ikään päätti luopua 
ydinvoimastaan. Siellä kuitenkin Etelä- Atlantin anomaliaan päin Ranskasta imeytyvät paukkuvien 
ydinvoimaloitten säteilykylläiset kanavaionisaatiopilvet täyttävät maiden rajaseutuja Pyreneillä. 
 
 Kauhukuvan sanoma oli kaaottisen selkeä ja tyrmäävän rajua. YLE/ MTV:n on nyt annettu tuottaa 
talouskauhukuvia ja ties mitä "poliisi-ikkunalasileikittelyä" Englanneista. Jottei kansa tajuaisi Arevan 
ydinvoimaloitten räjähtelevän holtittomasti parhaillaankin Ranskassa yms.. On itsestään selvää, ettette 
näistä sitten lisäkseni muilta kuule. Euroopan alati paheneva ydinkatastrofi pyritään SUPO- terrorein 
pitämään poissa kansalta keinoja kaihtamatta. Kun Katainen sanoi, tilanteen maailmalla olevan e n n e 
n ä k e m ä t t ö m ä n  p a h a n . Hän tarkoitti j u u r i  tätä mistä teille nyt privaatisti kerroin. 
Euroopassa, USA:ssa ja Kanadassa. 
 
 Ennen kaikkea myös Japanissa asti sammumattomiin Arevan MOX ydinpolttoaineisiinsa kymmenittäin 
laukeavat ydinvoimalat on t o d e l l a  kusessa. Ennen kaikkea valtiomahdit jotka ydinvoimaansa nyt ja 
näissä ovat maailmalla virheisiinsä hukuttamassa koko Maapallomme. . .Heti kun SUPO:lta vaan 
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saumaa minulle tulee saatte tään luettavaksi. Lentävät valloittavantaitavat tietolähteeni maailmalta o h i 
sisäministeriöterroriaallokon Angelica Skywolf ja totta kai Ulla- Riikka Vuorinen lupasivat myös toimittaa 
dokumenttikuviaan ohi päällään estellen huseeravien poliisisensorien. Pari kuvaa, joissa elokuiset 
Ranskan chemtrailausalueet viivasuoraan pinoutuvat sikäläisten ydinvoimala- alueitten päällle, 
karmean suoraan paljastaen mistä on kyse. 
 
http://kuvaton.com/k/YkLX.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YkLX.jpg[/img] 
Vieläkin tarkennetummin: 
http://kuvaton.com/k/YkLf.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YkLf.jpg[/img] 
 
http://www.youtube.com/watch?v=tKpFmpamqZw 
US- blogissa tämän videon pelkästä nettiosoitteen antamisesta sai bannit! Mikä vahvasti alleniivaa, 
ettei tässä palakkaan pelkkä ydinvoimalan muuntaja kuten yleisölle valehdellaan. Mysterit kasvavat 
jatkuvasti. Miksi päivässä sammutettava muuntajan palo siis riehuu kukausia kuten Fukushiman Arevan 
toimittamat sammumattomat MOX palot? 
                    ---- 
 
Feisbook 08.2011 
 
Aivan l o i s t a v a a  työtä jälleen kerran sulta Henri.) Olet se elämän lanka, joka kanavoi nyt totuutta 
sellaisiin foorumeihin, joissa sitä EI siedetä. Nostan vahvasti myös hattua sille, että kaikesta SUPO 
terrorismista huolimatta maassamme on kaltaisiasi uskalikkoja, jotka kertovat kaikesta siitä mitä 
ympärillämme t o d e l l a  tapahtuu. PS. Tässä Ranskan ydinvoimaloitten paloissa on jotain t o d e l l a  
outoa jo se, että ns. "muuntajapalot" tapahtui kuukausia sitten. Nyt e d e l l e e n  kuten 
Fukushimassakin noita savuavia ydinvoimaloita näyttää olevan ja vielä lukuisia, kuten luotettavat 
silminnäkijämme yllä olevassaan kertoivat. Jos YDINvoimalan muuntajat palaa, kuten näin TV:ssakin 
tapahtuvan. Se kyllä sammutetaan muutamassa TUNNISSA! Eikä TVO:nkaan käsiin räjähdelleitten 
muuntajien jälkeen reaktoreista päästetty suunnattomia savusäteilytonnistojaan kuukausien päästä.  
 
MITÄ jää käteen. Arevan MOX jossa on 6 % Pu-239 lisärikaste siellä savuaa revisiossa aukaistusta 
pysähtymättömistä reaktoreistaan. Juuri kuten on tilanne Japaninkin sammumattomien reaktorien 
kohdalla. Ydinala levittelee käsiään. Koska energianegatiivista "sammuvaa polttoainetta" ei 
yksinkertaisesti OLE tilalle uudislatauksiin saatavilla kertakankiaan mistään! Kauhun tilastaan ydinalalla 
kertoo suoraan, että Arevan MOX- jupakan aloittanut silloinen pääjohtaja Atomi- Anne erotettiin 
suorasäärisesti! Tasan tarkkaan siitä syystä, että hänen maailmalle. Erityisesti Japaniin toimittamien 
suurlaivanlastillisten MOX- tappajansa takia maailmassa on raunioina yli 50kpl ydinvoimalaa. Herra 
yksin tietää mitä megaydintuhoja päälle. Koska esim. Japanissa näistä MOX- jätteistä tehtyjä miljoonien 
kilojen aukinaisista altaisista ydinjätevarastoistakin räjähti uskomattomat 4 kpl. Emme saa 
korruptoidulta lehdistöltä totuutta ydinkatastrofeista koska sisäministeriöiden ydinomertat päästävät 
totuudesta verta ihan massamurhatasollaan nyt. 
 
Fukushiman 4 reaktorin kaltaisten aukaistujen ja revisiossaan räjähtäneitten reaktorien mysteerioon 
kietoutuu nyt niin paljon salaisuuksia. Ettei asiasta saa enää näyttää ainoaakaan toimivaa kuvausta. 
Saati videointiakaan. Miksi suomen SUPO räjähti kun menimme tutkimaan Posivan käsiinsä 
räjähtäneitten kolmen Onkalon metaanikaasuräjähdysten jälkiä olkiluodossa? Miksi tosiaan suoraan 
IAEA:lta vaadittiin minun tekstiarkistojeni poistoa maamme neteissä joissa yksityiskohtaisesti kerroin 
Nils- Axel Mörnerin SWE graniittisten luolien 2011 kokouksiemme ammattifaktaa siitä miten 
metaanikaasuklatraattien räjähtelyt on maailman ydinteollisuuden kärkituhoajia tässä ja todistetusti n y t 
! Miksi Fukushiman Yotubeista on systemaattisesti IAEA:n toimesta poistettu ne kilometriset yökuvien 
metaanikaasuklatraattisoihdut. Jotka todistetusti räjäyttivät useitakin ydinvoimaloita esim. Japanissa. 
Juuri niin koska asia ON todellakin totta! Koska aiheesta kertynyt data ei jättänyt ilmiölle muuta kuin 
murskaavaa todistusvaihtoehtoa.. . 
                   ----- 
 
URAANIA ilmastamme! 
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* Löytyi h e m m e t i n mielenkiintoinen pätkä chemitrailaamiksesta: 
 
"Idaho Observer on raportoitu tulokset chemtrailausten kemikaaleista. 26 Eri  metallilajeja löytyi 
chemtrailauksista kuten barium-, alumiini ja uraani, erilaisten tarttuvien patogeenien sekä kemikaalien 
ja lääkkeiden joukkoja kuten rauhoittavien lääkkeiden kemikaaliilmiöt laskeumasta. Dr. R. Michael 
Castle raportit totesi" 
http://imageevent.com/firesat/strangedaysstrangeskies 
 
*Hulppeaa tällaisista analyyseistä on huomata että eikun helkatti, u r a a n i a ! Mistä hitosta luulisitte 
sitten chemipilviin uineen niin p a l j o n hyperkallista kultaakin tyyriimpää uraania, että se on listan 
tonnistoissaan ihan kärkiaine? Halloo, TVO ilmoittaa syytävänsä ulos ilmaamme vuosittan pelkästään 
kahdelta laitokseltaan 2 200kg/v raakaa kanavasäteilyuraaniaan. Elektronikylläisinä sitten nuo bariumit, 
alumiinit ja ties mitkä polymeerit mätkitään sitomaan yläilmakehistämme itseensä ++..ionisoitunutta 
uranikaasuplasmaa ja alas. Mielestäni h u i p p u a  tässäkin julkaisussa tosiaan On, että uraanin 
suunnaton ylitonnisto- osuus laskeumatuotoksista edes uskalletaan viranomaispeloista huolimatta 
mainita. 
             ----- 
 
Julkaistu 03 heinäkuu 2011  
 
Paksu musta savu ranskalaisesta ydinvoimalasta näkyi A7-moottoritien päästä, jossa tuhannet turistit 
ovat pysähtyneet tietauolle. Siitä tuli keskeinen huomion kohde tänä vuona. Lauantai, 15 30, muuntaja 
räjähti ja aiheutti tulipalon.  
http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=fr&u=http://lechatnoiremeutier.wordpress.com/tag/anti-
nucleaire/&ei=wntGTpr2L4X1sga0jcG1CQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCYQ7gE
wAQ&prev=/search%3Fq%3Dsabotage%2Bsur%2Bnucl%25C3%25A9aire%2Bfran%25C3%25A7aise
%2Bdu%2BTricastin%26hl%3Dsv%26rlz%3D1T4ACAW_svSE405SE379%26prmd%3Divns 
                ---- 
 
*Artolta. Kiinostavaa materiaalilähetettä tulee. . . ! 
 
Moro! 
 
Liitteenä pari kuvaa. Ihmiset ajattelivat, että olipa sunnuntaina 14.8.2011 vilkasta lentoliikennettä Porin 
ilmatilassa. 
 
Huom! Kuvissa näkyvät tummat pallukat ovat kameran kennolla olleita pölyhiukkasia, jotka 
tämäntyyppisissä kuvissa tulevat aina kuvatuiksi. Jostakin niitä pölyhiukkasia kameran ja optiikan 
sisään vain tunkee.  
 
*Hype kamaa thänks! . 
Tässä viime sunnuntaista mahtavaa peruschemidataa ammattikuvaajatasoilta Porista. Ai mikäkö siitä 
tekee nin erikoisen, sen lisäksi, ettei Porin tilanneta ole ennen dokumentoitu näin pahana. Koska jopa 
asiansa osaavat a m m a t t i kuvaaja kertoilee tuskailevansa kun kamerat alkaa olla pullollaan 
chemitrailerien kylvämiä TVO:n säteilystä hyperagressoituneita alumiinisia valoa erityisesti absorboivia 
lasikuulia! Katso kuvia tarkemmin kymmenittäin selkeitä pyöreitä pienpalluroita kuvissaan! Porin tilanne 
alkaa TVO:n ydinpäästöistä räjähtää käsiin kaikineen. Yyterin turistien kansoittamat mäntymetsät on JO 
niin säteilytapettua. Ettei sisäministeriöstä Porin kaupungille annettu tänä kesänä lupaa viedä ihmisiä 
Yyteriin näkemään metsiensä satojen, satojen hehtaarien täystuhoutumisia! Paniikkia ihan kybällä 
50km Olkiluodosta pohjoiseenkin jo. Tuhot etenevät TVO:sta ympyräkehällä. Säkylän Pyhäjärvi, 
Selkämeri menehtymässä. Nyt kuolonkaareensa tunkeneet Pori, Turku, Nokia ja Tampere  ihan hollilla 
myös. Jänskäksi menee kuoleeko Läntinen Suomi TVO/ Posivan säteilyynsä tappamana lähivuosiin. .  
http://kuvaton.com/k/YGTQ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YGTQ.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YGTl.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YGTl.jpg[/img] 
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Chemi 1! 
 
http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/imagery/subsets/?area=eu 
 
 
 

812. Transmutaatiotekniikkaa. 
 
US Patent # 5076971 
Menetelmänä vähentää Alfa- aktiivisen säteilyn aineiden deaktivointia 
 
(12-31-1991) 
William Barker 
 
Kantaja: ALTRAN CORP (US) 
Luokittelu: - kansainvälinen: G21K1/00, G21K1/00, (IPC1-7): G21F9/00; G21F19/42, G21G1/00; 
G21G1/12 - Euroopan: G21K1/00 
Sovellus numero: US19890400180 19890828 
Prioriteetti numero (t): US19890400180 19890828; US19870112854 19871023 
 
Tiivistelmä ~ Laitteet ja menetelmät puhdistusmenettelyistä radioaktiivisten aineiden stimuloimiseen 
Atomic järjestelmällä radioaktiivisten aineiden deaktivoimiseen. Ärsykettä pidetään radioaktiivisiin 
aineisiin ennalta määrätyn ajan. Näin määräävä T½ säteilypuoliintumisaika radioaktiivisissa 
materiaaleissa on huomattavasti nopeutettu ja materiaalit ovat siten puhdistettavissa paljon nopeammin 
kuin normaalisti. Ärsykettä voidaan soveltaa radioaktiivisten aineiden laittamisella piirissä tai 
terminaaliin Van de Graaf-generaattoriin ja annetaan tuottaa sähköinen energiakenttä 
säteilymateriaaleille tällä generaattorilla, 50 kilovoltin 500 kilovoltin välillä, vähintään 30 minuutin ajan 
tai enemmän. 
 
* Uskomattoman näppärää siis. Ei tarvita kun ionisoida esim. alfa- aktiivista ainetta puolisen tuntia 
ionisoivan rajulla suurjännitekentällä. Ja revitään ionisoitumaan pyrkivät alkuaineet pois 
viritysionisaatiostaan potkimalla jo valmiisiin epävakaisiin atomeihin lisäenergiavarastoitumaa röntgeniä 
tuottavalla tasasähkökenttävirittämisellä. 
 
-- Ensimmäinen patentti 5076971 (jenkkikeksijä) on tieteellinen koe, jossa Von Graafin generaattorin 
potentiaalipallon sisään laitettu radioaktiivinen materiaali on saatu hiukan nopeammin puoliintumaan. 
Tietyllä jännitteellä ja tietyillä aineilla puoliintuminen on saatu likimain kaksinkertaistumaan kun on 
myllytetty viikon. 
-------------------------------------------------- ------------------------------ 
 
Venäjän Patent # 2169405 
Menetelmä transmutaatioon pitkäikäisten radioaktiivisten isotooppien muuntamiseksi lyhyt-elinikäisiksi 
tai Stable Ones (kokonaan stabiloiduiksi.) 
 
(6-20-2001) 
V.S. Buttsev, et al. 
 
Luokittelu: - kansainvälinen: G21G1/12, G21G1/00, (IPC1-7): G21G1/12; G21F9/00 - Euroopan: 
G21G1/12 
Sovellus numero: RU20000107659 20000330 
Prioriteetti numero (t): RU20000107659 20000330 
 
Julkaisuja: 
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EP1274099 (A2) 
WO0173474 (A3) 
WO0173474 (A2) 
US2003138068 (A1) 
 
Abstract ~ Ydinfysiikka; puhdistamistapa radioaktiivisille jätteille myös suoraan pitkäikäisille 
radioaktiivisille isotoopeille. Aine: transmutaatio pitkäikäisten radioaktiivisten isotooppien muuntaminen 
lyhytikäisiksi tai vakaiksi. Näitä tehdään pommittamalla säteilylähteitä sähkömagneettisilla säteilyillä. 
Tässä prosessissa erittäin ionisoituneitten atomien energiaa poistetaan ratkaisuna reikä- injektoimalla 
nopeutetuin beeta-hajoamisin. Jossa tuotetaan pitkäikäisten radioaktiivisten isotooppien atomeja 
pidettiin ionisoituneessa tilassaan, kunnes transmutaatioitavat äiti ytimet muuntuivat lyhyt ikäisiksi 
tytärytimiksi tai vakaantuivat. Kun kerroin käyttöaika k tulee valmiiksi muodostuvat tytärytimet. 
Pitkäikäiset isotooppien radioaktiiviset isotoopit pidetään erittäin ionisoituneena. Tuottaakseen 
vähintään kerran beetan, jossa beetan eliniän äiti ytimet tuottaa nopeutetusti beeta-hajoamisen 
tehdyissä olosuhteissa. Sähkömagneettinen säteily voidaan toteuttaa säteitä kiihdyttäen varatuilla 
hiukkasilla kuten (elektronein, protonein, tai ionein) tai fotonin muutostiloin. Säteilyn energian 
varastoimisen -Hiukkassuihkujärjestelmät voidaan yhdistää photonflux säteilyihin. Vaikutus: Tiiviimpi 
transmutaatio. Tehokas tapa lopettaa ydinreaktioitten törmäysten luonne ja välttää näitten tuottamat 
sivutuotteet. 7 cl, 1 dwg 
-------------------------------------------------- ------------------------------ 
 
US Patent Appln. 20040238366 
Vladimirovitš, Kinderevich, et al. 
 
(12.2.2004) 
 
Menetelmä ja järjestelmä, jossa Laitteelta vauhdittaan aktiivisuuden poistokykyä ja aineiden 
deaktivointia 
 
Abstract ~ Radioaktiiviset aineet voidaan käsitellä laitteella, jossa on lieriömäinen ulkokuori elektrodi, 
sisempi elektrodi, ja moniprismanmuotoiset ferromagneettisten elementtien välissä ulommat ja 
sisemmät elektrodit. Prismanmuotoiset ferromagneettiset elementit on sijoitettu kauttaaltaan sisempään 
metalli sylinteriinsä. Sisemmän elektrodin komponentit sijaitsevat metallisylinterissä ja ovat konfiguroitu 
kattamaan sisäisesti osoittavin osinsa Prismanmuotoisesta ferromagneettisista elementeistä. 
Radioaktiivisen aineen säiliö on sijoitettu laitteen sisälle, ja AC jännitteinen heräte signaali kytketään 
elektrodeihin laitteen hoidon aikana materiaaleihin. Magnetointi signaalin taajuudet valitaan 
(materiaalikohtaisesti, magnetoimaan tai demagnetoimaan) structurization tai taajuus destructurization 
sopimaan ferromagneettisille materiaaleille. säteilyn purun prosessia voidaan seurata ja ohjata 
käyttämään alfa, beeta ja gamma säteilyn voimakkuuden mittauslaitteita. 
 
-- Toinen patentti 04238366 on venäläisen keksimä ja ihan toista maata. Laite koostuu 
kondensaattorista, suurjännitevirtalähteestä ja kammiosta, jossa on ferromagneettista ainetta 
prismamaisesti ja transmutatoitavasta aineesta kammion sisällä. Laite toimii kuin magnetroni ja 
myllyttää Cs137 olemattomaksi kymmenessä vuorokaudessa. Periaate NMR eli ydinmagneettinen 
resonanssi. Aivan ultrahienoa tekniikkaa, en tiedä hallitaanko länsimaissa.... 
 
Löytyvät osoitteesta: 
http://www.rexresearch.com/coldfusn/nukwast.htm 
 
*Näissä kaikissa laitteissa on selkeä teema. Nostetaan säteilystä aktivoituneitten atomirakenteitten 
"viritystilaa" ulkoisella energian syötöillä niin, että virittynyt atomi "kvantittuu yli comptonvallinsa" eli 
tuottaa ikään kuin kesken jääneen kvanttikynnyksen ylittävän purkusäteilysykäyksen. Aivan klassista 
ultrasalattua, mutta siis tunnustettua malenkan- kuorimallitekniikkaa. Nerokasta näissä onkin, että 
purkuenergiana j o k a i s e s s a  riittää näissä patenteissa atomeihin kasautuvat sähkökenttien 
ionisaatioenergiat, magneettiresonanssiaallot, fotonikertymien energiat. Maallikko ymmärtää asian 
vaikka näin: Säteilystä virittynyt atomi on kuin uhkaavasti roikkuva kivi kallion laella. tässä 
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transmutaatioissa kiveä vaan käydään "potkimassa" lisäenergialla alas. Ja uhkaava tilanne purkautuu 
kiven rymistessä alas luovuttaen potentiaalienergiansa. Simppeliä ja hyvin loogista. 
                  -------------- 
 
Ehkä sairaimpia ydinjätteen käsittelykemikaalihirviön jälleenkäsittelyn sivustoja jota olen eläissäni 
nähnyt! 
___________________________________________________ 
 
*  TRUEX , DIAMEX, SANEX, Unex / 
 
 Sähkökemiallinen menetelmät  
 
Vanhentuneet. Vismutti fosfaatti prosessi on vanhentunut prosessi, joka lisää merkittävästi tarpeetonta 
materiaalia lopulliseen radioaktiivisen jätteeseen.  
 
Hexone tai Redox  
 Tämä on neste-neste uutto prosessi, joka käyttää metyyli-isobutyyliketoni kuin uuttoliuottimessa. 
 
Pyroprocessing Pyroprocessing  
 Pyroprocessing on yleisnimitys korkean lämpötilan menetelmiä. Liuottimet ovat sulaa suolat (esim. LiCl 
+ KCl tai LIF + CaF2) ja sulan metallin (esim. kadmiumia, vismuttia, magnesium) sijasta käyttää vettä ja 
orgaanisia yhdisteitä. Elektrolyyttisessä , tislaus ja liuottimella-uutto ovat yleisiä ohjeita.  
 Nämä prosessit eivät ole tällä hetkellä merkittävää käyttöä maailmanlaajuisesti, mutta ne on tutkittu ja 
kehitetty Argonne National Laboratory ja muualla.  
 
Elektrolyysi PYRO-A and -B  
 Nämä prosessit ovat kehittäneet Argonne National Laboratory ja käytetään Integral Fast Reactor 
projekti.  
Pyro-on keino erottaa aktinidien (elementit aktinidimetalleja perheitä, yleensä raskaampaa kuin U-235) 
ei-aktinideja. Käytettyä polttoainetta on sijoitettu anodi kori , joka on upotettu sulaan suolaa 
elektrolyyttiin. 
 
Voloxidation Voloxidation  
 Voloxidation (volumetrisen hapetus) sisältyy lämmitys oksidisekoitus polttoainevoimalla hapen kanssa, 
joskus vuorotellen hapettumista ja vähentää, tai vuorotellen hapettumista otsonin ja uraani trioksidi 
jolloin hajoaa kuumentamalla takaisin triuranium octoxidiksi. Suurin tarkoitus on kaapata tritium kuin 
tritiated vesi höyry vapautuu ennen jatkokäsittelyä, jossa sen olisi vaikea pitää tritiuminsa. Muut 
haihtuvat elementit jättävät polttoaineen ja on perittävä takaisin, etenkin jodi , teknetium , ja hiili-14 . 
Haihtuminen erillään  
 Yksinkertaisesti lämmitykseen käytetyn oksidisekoituspolttoainevoimalla inertissä ympäristössä tai 
tyhjiössä lämpötilassa +700 ° C ja 1000 ° C ensimmäisenä jälleenkäsittelyä askel voi poistaa useita 
haihtuvia elementtejä, kuten cesium jonka isotoopin cesium-137 säteilee noin puolet tuottamastaan 
lämmöstään käytetään polttoaineen seuraava 100 vuotta jäähdytysaikaan!! 
 
Fluori volatiliteetti  
  
 Blue elementit ovat haihtuvia fluorideja tai ovat jo valmiiksi tulenarkoja; vihreä elementit eivät vaan ole 
haihtuvia kloridit, punainen elementtejä joilla ei ole, mutta elementit itse tai niiden oksidit ovat haihtuvia 
erittäin korkeissa lämpötiloissa. Beta Tuottojen 10 0,1,2,3 vuotta fission jälkeen , ei myöhemmin. 
Samalla fluoridi volatiliteetti prosessi, fluori annetaan reagoida polttoaineeseen.  Fluori on niin paljon 
enemmän reaktiivista kuin edes happi , että pieniä hiukkasia maahan oksidisekoituspolttoainevoimalla 
tuleva näyte palaa liekillä, kun on pudotettu tilaan täynnä fluoria. Tätä kutsutaan liekki fluoraamalla; 
tuottamalla lisää lämpöä autetaan reaktion etenemistä. 
 
Taloustiede  
 Suhteellinen Economics jälleenkäsittely-jätehuolto ja välivarastointi-suoran loppusijoituksen on 
herättänyt paljon keskustelua viime kymmenen vuoden aikana. Tutkimukset. Malline: Muut? on 
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mallinnettu koko polttoainekierron kustannuksia jälleenkäsittely-kierrätysjärjestelmä perustuu 
kertaluonteiseen kierrätysajatteluun plutoniumin nykyisten termisessä ydinreaktoreissa (toisin kuin 
ehdotettu hyötöreaktori kierto). Ja verratessa tätä kokonaiskustannuksista avoimen polttoainekierron 
kanssa. Valikoiman tuottamat tulokset näistä tutkimuksista on hyvin laajoja, mutta kaikki ovat sopineet, 
että nykyisten (2005) taloudelliset olosuhteet jälleenkäsittely-kierrättää vaihtoehdot ovat nykyistä 
kalliimpaa.  
 
Jos jälleenkäsittelyssä on sitouduttu vain vähentämään radioaktiivisuuden tasoa käytetyssä 
polttoaineesa. on huomioitava, että käytettystä ydinpolttoaineesta tulee vähemmän radioaktiivista. 40 
vuodessa sen radioaktiivisuus laskee 99,9%. Vaikka se vielä vie yli tuhat vuotta 
radioaktiivisuustasostaan lähestyä luonnonuraanin tasoa. Kuitenkin taso transuraanien, mukaan lukien 
plutonium-239 , on edelleen korkea yli 100 000 vuotta. Joten jos näitä ei prosessoida uudelleen 
ydinpolttoaineeksi, nämä seikat lisäävät turvallisempaa hävittämistä, koska ehkäisevät ydinaseiden 
leviämisen syitä sekä säteilyvaaraa.  
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_reprocessing&ei=
qtdwTquhKsjd4QTcqtSOCQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCMQ7gEwAA&prev=/se
arch%3Fq%3DNuclear%2Breprocessing%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DXPt%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns 
 
 

813. S U P O : n omat. 
 
Helsingin/ Rauman/ Vuojoen ydinturvan SUPO:n karhuryhmäläiset vauhdissa. Lue ja oksentele toki 
vapaasti. Eli Keskustelut - Tiede.fi sivu 223. 
______________________________?____ 
 
**( Kirjoitan välikommenttejani asteriskien taa selventääkseni yksityisempiä verilauttumia jutuista.) 
 
PSYbuse 
Viestin otsikko: Re: Japanin tsunami ja ydinvoimalaonnettomuus sen jatkona & nbsp; Lähetetty: Ke Elo 
03, 2011 12:54 pm  Hommat hanskassa tuhoalueella? 
http://www.uusisuomi.fi/ulkoma?at/114413 ... kushimassa 
 
kfa 
 
* Tämä Kim Fallström on siis "historiallisen" YDIN- pahan ruumiillistuma. Jotakin sellaista nettien 
"suuren ydinkorruptoituman" ydindisinformaattorien saastasinelmien keskuudesta, etei saisi pitää 
irrallaan sisvistysvaltioissa. Diktaturiassa ja FIN ydinrikollisuudessamme suorastaan visvainen 
Ydinkarhuryhmien ehtymätön POLIISIen työkalu pahuuden käyttöön toki! Tosiaan on kautta aikain 
kuuluisimpia nettien ydindisinfoilijoita Kim Fallström. Nettipoliisipiru pahimmillaan. Tavaramerkkinsä on 
valehdella systemaattisesti virkansa ja palkkansa eteen. Vaikea ihmiseksi edes myöntää. 
 
Viestin otsikko: Re: Japanin tsunami ja ydinvoimalaonnettomuus sen jatkonaLähetetty: Ke Elo 03, 2011 
2:25 pm 
 
PSYbuse kirjoitti: 
Hommat hanskassa tuhoalueella?  http://www.uusisuomi.fi/ulkoma?at/114413 ... kushimassa 
 
Uutinen oli Uudessa Suomessa /*/ otsikoitu "Uusi tappava vuoto Fukushimassa". Olisiko jollakulla tietoa 
siitä että kyseinen säteilevä alue on a) uusi eli ei muodostunut parin viikon kuluessa onnettomuudesta 
ja että kyseessä on b) vuoto eli että sieltä leviäisi paraikaa jotakin ympäristöön?  
 
*. . .Ihan siis s a i r a s t a propakointia kun satojen metrien savupilvet näytetään j o p a fukushiman 
webbikameroissa. 
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Alkuperäiset cesiumpäästöt ovat tulleet ulos reaktorirakennuksesta jotakin reittiä pitkin, jonka varrelle 
on voinut jäädä säteilevää ainetta varsin paljon. Ottaen huomioon sen mitä Fukushimassa on 
tapahtunut on aika todennäköistä, että vastaavanlaisia yhtä voimakkaasti tai jopa voimakkaammin 
säteileviä alueita löytyy paineastian läheisyydestä lisää. Näin varsinkin, jos jossakin löytyy sulanutta 
polttoainetta (corium) ulos valuneena.  
 
* Samainen Kim kirjoitti salaisemmassa sfnet.keskustelu.fysiikassa, että herkemmin sulava Pu-239 
plutonium voi ongelmtta muodostaa vaikka fissioräjähtäviä sulaplutoniumlammikoita. Toin jutun julki ja 
NYT kaveri ei edes uskalla toistaa sanomaansa enää! 
 
/*/ Uuden Suomen tietämillä on viime aikoina tapahtunut vakiobloggareiden kirjoittelun rajoittamisia ja 
siitä seuranneita muidenkin kirjoittajien vapaaehtoisia poislähtöjä liittyen keskusteluun Norjan 
tapahtumista ja Perussuomalaisista. Ehkäpä siellä tarvitaan jatkossa repäisevämpiä otsikoita 
lukijakunnan säilyttämiseksi. Hesarissa sama uutisoitiin asiallisemmin 
 
* Kim Falström, Ilkka Karailaja poliisitukioppilaansa Zäp ovat eräitä sairaimmin maasamme 
sananvapautta vastaan hyökänneitä SUPO:n ydinturvakarhuryhmän päävetäjiä. ja tässä nautiskelevat 
terrorinsa tuloksista. saatuaan IAEA:n USA:n apujoukkonsa Suomeen. Täysin sairasta ja demokratialle 
totaalisen vierasta siis. 
 
"Fukushiman voimalalta löydettiin uusia säteilykeskittymiä " 
http://www.hs.fi/ulkomaat/arti?kkeli/Fuk ... 5268230010 
Pienen selailun jälkeen selvisi alkuperäinen raportti Hesarin lukijapalautteen perusteella: 
 
Earthquake report - JAIF 2.8.2011 
http://www.jaif.or.jp/english/?news_imag ... 60233P.pdf 
 
Siinä sanotaan, että 
"The operator of the Fukushima Daiichi nuclear power plant says it has detected 
10,000 millisieverts of radioactivity per hour at the plant. The level is the highest 
detected there since the nuclear accident in March." 
 
Kun tappava säteilyannos on luokkaa 4...10 Sv niin saadakseen kuolettavan annoksen on tuolle 
raportissa mainitulle annosnopeudelle altistuttava yli 20 minuutin ajan. Yhdessä sekunnissa sieltä saisi 
vuoden normaalin taustasäteilyannoksen. Sata millisieverttiä tulee toki täyteen tunnin sadasosassa eli 
alle minuutissa. 
 
* Typillistä Kim Falströmin nettioksennusta verirahasta. Todellisuudessa esim. 10mSv säteilyssä iminen 
saa 100% v a r m a n säteilysairauden 6 minuutissa! Kuten huiomaatte silkkaa disinfoa alusta loppuun 
asti suurelle yleisölle luotua harhautusta. Kim Otaniemen lehtorina 100% varmasti t i e t ä ä 
valehtelevansa systemaattiseen tyyliinsä. 
 
_________________ 
kfa . . . Kim Fallström, kfa+news @ iki.fi Kim Fallström, kfa+news @ iki.fi tiede fi Kim Fallström, 
kfa+news @ iki.fi tiede fi profiili Kim Fallström, kfa+news @ iki.fi tiede fi Kim Fallström 
fi.linkedin.com/pub/kim-fallst?r-xf6-m/2b/740/88  
 
Zäp 
*Tämä on noitten helsingin otaniemen lehtorien Fallströmin ja Karaillan oikea käsi. Nettikeskustelujen 
kruunaamaton POLIISI-terroristipomo! Erittäin petolinen ja puheissaan silkkaa käärmeen sappea 
rahasta tuottava 100% varma POLIISI. Toimii suoraan SUPO:n palkkalistoilla. 
 
Viestin otsikko: Re: Japanin tsunami ja ydinvoimalaonnettomuus sen jatkonaLähetetty: Ke Elo 03, 2011 
2:41 pm 
 



1489 
 

Siinä 10,000 mSv:n annosnopeudessa oli minun ymmärtääkseni kyse ykkös- ja kakkosyksiköiden 
yhteiseen ilmanvaihtojärjestelmään kuuluvasta filtteristä, jonka läpi onnettomuuden alkuvaiheessa 
päästetty höyry on kulkenut kun suojarakennusten paineita on alennettu. 
 
* Silkka vitsi puhua "filtteristä" kun ydinvoimalan katot ja seinätkin on menetetty! Tahallista disinfoa 
vailla totuuden rihmaa. Lisäksi nuo kerrotut säteilytasot ovat 5kk pysäytetyssä reaktorissa täysin 
käsittämättömän isot. Eli kYse on plutoniumia tuottavan UUDELLEEN käynnistyneen kriitisen massan 
fissiopesäkkeistä! Tämä on e r i t t ä i n huolestuttava löytö, koska uudellenfissiossa tilanne pahenee 
hetki hetkeltä. Eikä siis prosessi ole sammumassa vaan päin vastoin säteilytasot on n o u s e m a s s a 
ja ryöstäytymässä totaalisti ylöspäin! Tämä on erittäin tärkeä ero Tepcon väittämään, ettei yli +100C 
hotspotteja muka enää olisi. 
_________________ 
"Erikoisen merkityksen saa juuri neutronien aikaansaama fissio, kun havaitaan että esim. U-235 -ytimen 
halkeamisessa vapautuu keskimäärin 2,5 uutta neutronia." 
 
- Atomi- ja ydinfysiikka, P. Jauho 1961  
 
sapetix 
 
*Keskustelussa se kaveri, joka tuo reunat ja järkeilyä mukaan. 
 
Viestin otsikko: Re: Japanin tsunami ja ydinvoimalaonnettomuus sen jatkonaLähetetty: To Elo 04, 2011 
1:03 am 
 
http://www.tekniikkatalous.fi/?energia/j ... so/a662171 
 
Fukushiman voimalassa mitattiin taas kuolettava säteilytaso. Fukushiman Dai-ichi -voimalan omistava 
Tokio Electric Power (Tepco) kertoi eilen tiistaina, että ykkösreaktorin rakennuksessa mitattiin viiden 
sievertin eli 5 000 millisievertin säteilymäärä tunnissa, kertoo uutistoimisto Bloomberg. 
 
Maanantaina Tepco oli mitannut toisella alueella 10 sievertin säteilymäärän tunnissa. Maailman 
ydinvoimajärjestö WNA:n mukaan määrä riittää tappamaan ihmisen muutamassa viikossa yhdestä 
säteilyannoksesta. 
* Silkkaa sulaa valhetta. 1 Sievertin kertymä aiheuttaa siis 100% varman säteilyyn sairastumisen. siihen 
kuolleisuus 505. eli 2Sv taso säteilysairastuttaa JO kahdesti ja tappaa a i n a . 
 
Säteily haittaa yrityksiä saada kolme sulanutta ydinreaktoria ja neljää vahingoittunutta käytetyn 
polttoaineen sauvaa hallintaan. Viiden sievertin tulos saatiin ykkösreaktorirakennuksen toisessa 
kerroksessa tehdyissä mittauksissa. Säteilyarvot ovat niin korkeita, että tuolle alueelle ei voi nyt 
päästää ihmisiä. 
 
Maanantaina otettu 10 sievertin eli 10 000 millisievertin tulos on suurin, mitä säteilyä mittaava 
Geigermittari voi mitata. Säteilytasot ovat voineet siis olla sitäkin korkeammalla.  
 
Tämähän uutinen on hauska, sopisi ennemminkin Simpsons-sarjaan . Puhutaan 10 sievertin määrästä 
ja toisaalta ilmoitetaan että mittarit menivät tappiin . Parodiaa parhaimmillaan? Fukushiman alue on 
joutumassa anarkiaan, kukaan ei ota vastuuta asukkaista. Lapset tarhaan säteilymittarit rinnassa jne. 
 
"Neljää vahingoittunutta käytetyn polttoaineen sauvaa hallintaan"?  
_________________ 
―Give me control of a nation's money and I care not who makes it's laws."  
 
http://www.tiede.fi/keskustelu?t/geologia-maa-meri-ja-ilma-f7?/japanin-tsunami-ja-
ydinvoimal?aonnettomuus-sen-jatkona-t5003?1-3330.html 
http://www.uusisuomi.fi/ulkoma?at/114413  
www.uusisuomi.fi 
                ----------- 
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Pu- 239 plutoniumtalouteen tulossa tappopolttoaineet tästä. 
 
Kun energiapositiivinnen uraani lopui 2008 siirrytään plutoniumtalouteen vaikka valtioväkivalloin. USA 
tapansa mukaan etunenässä kippaamassa surutta käsiin räjähtelevät plutoniumjätteensä ydinkiimaisille 
Eurooppaan ja Suomeen. Millään EI ole enää väliä, kun tätä MOX kierrätyspaskaa palaa kohta Lappia 
myöten. Lapsemme ovat enemmän kuin pulassa!. . .  
 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fi&prev=/search%3Fq%3Dhanfordnews.com.%2
6hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3D2js%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Divns&rurl=translate.g
oogle.fi&sl=en&u=http://www.hanfordnews.com/2011/07/13/16784/us-russia-reaffirm-
commitment.html&usg=ALkJrhi2qAJ4sCSe9Mzp_8fdEYozIBWDJw 
---- 
http://www.hanfordnews.com/2011/07/13/16784/us-russia-reaffirm-commitment.html 
                    ----------- 
 
Hienoa kohta paukkuu reaktorit näinkin! 
____________________________________ 
 
* Hienoa kohta paukuuu reaktorit muuten näinkin!) 
_____________________________________________ 
 
New cybervirus found in Japan / Stuxnet designed to attack off-line servers via USB memory sticks 
( Oct. 5.2010) 
http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T101004003493.htm 
----- 
 
Uusi cybervirus löytyy Japanissa / Stuxnet suunniteltu hyökkäämään off-line palvelimien kautta USB-
muistitikut  
Yomiuri Shimbun. Stuxnet, tietokonevirus suunniteltu hyökkäämään palvelimet eristetty Internetistä, 
kuten voimalaitoksissa, on vahvistettu 63 mikrotietokoneiden Japanissa heinäkuun jälkeen, mukaan 
suuret vartiointiliikkeeseen Symantec Corp.  
 
Virus ei aiheuta vahinkoa verkossa, mutta kun se tulee teollisuuden järjestelmä, se voi lähettää tietty 
ohjelma käsistä. Symantec sanoo virus pääsee palvelimien kautta muistitikkuja ja varoittaa huolimaton 
käyttämään kyseisiä laitteita.  
 
Systems voimalaitoksilla, huoltoasemien ja vesi tilat eivät ole yhteydessä Internetiin suojelemaan heitä 
tietoverkkohyökkäykset. Symantecin insinööri, joka on analysoinut virus sanoi, että se tehtiin 
kehittynyttä tekniikkaa, ja on erittäin todennäköistä, hyvin rahoitettu organisaatio, ei yksittäisiä, 
tuotetaan sitä. Virus on levinnyt ympäri maailmaa internetin kautta.  
 
Kun Stuxnet päätyy tavallinen tietokone internetin kautta, se kätkee siellä odottamassa USB-muistitikku 
voidaan liittää tietokoneeseen, jolloin se siirtää itsensä muistitikulle. Kun USB-laite on sitten liitetty 
tietokoneeseen yhteydessä eristetty palvelimelle, se voi tulla ja ottaa sen hallintaansa.  
 
Kuin tietokoneet satama Stuxnet eivät toimi omituisesti, virus voidaan siirtää muistitikulle vahingossa. 
Mukaan vartiointiliikkeen, virus on suunniteltu kohde Saksalaisvalmisteinen ohjelmaa käytetään usein 
järjestelmissä vesihuollon, kaasu-ja öljyputkia. Ohjelma käyttää julkisia palveluja eri puolilla maailmaa, 
myös Japani.  
 
Virus voisi aiheuttaa mainittuja järjestelmiä toimimaan virheellisesti, ja se voi kestää kuukausia 
palauttaa ne normaaliksi. 63 saastuneet tietokoneet löytyi Japanissa olivat todennäköisesti tartunnan 
joskus kesäkuun jälkeen.  
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Yhtiön mukaan noin 60 prosenttia tietokoneista, jotka on virustartunta löydettiin Iranissa. Syyskuusta 
alkaen noin 30000 tietokoneita siellä on todettu virustartunta. Maan teollisuus ja kaivokset ministeriö on 
kutsunut virus sähköisen sotatoimi. Jotkut tietokoneet Iranin Bushehr ydinvoimala, joka on tarkoitus 
aloittaa toimintansa lokakuussa, on virustartunta.  
 
Ohjaajan tehtaan sanoi virus ei ole vaurioitunut laitoksen tärkein tietokonejärjestelmään ja ettei se 
vaikuttaisi sen on tarkoitus avata. Japanissa ei yleishyödyllisten ole virusta esiintyy. Kuitenkin Cabinet 
Office National Information Security Center on kehottanut sähköä yritykset käyttää äärimmäistä 
varovaisuutta, kun käytät USB-laitteita, ja skannata kaikki ohjelmat, jotka saattavat olla kajottu.  
 
( 05 lokakuu 2010 )  
Govt silmät N-vaurioita riita keskus (Aug.18)  
Vähentynyt lastenkasvatusavustus alkaa lokakuussa (Aug.18)  
Death korvausvaatimukset nousevat / Disaster-osuma läänien hallitusten edessä 1500 työperäisten 
maksuja (Aug.18)  
Tokion govt arvosanoin 4 Nadeshiko pelaajaa (Aug.18)  
Paikallinen govts edelleen varovaisia ??uudelleenkäynnistyksen N-reaktorit (Aug.18)  
40% tsunamin perhe ei evakuoida nopeasti (Aug.18)  
Nuclear viraston suunnitelman ryntäsi (Aug.18)  
Uusi N-turvallisuusvirasto on vaikeuksia (Aug.18)  
Jatkaminen Tomari reaktori pitkällinen prosessi (Aug.18)  
Hallituksen silmissä nostaa tuloja, yhtiövero (Aug.17)  
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T101004003493.h
tm&ei=uSNNToGhJc7Q4QSQl4y5Bw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CB4Q7gEwAA&
prev=/search%3Fq%3DNew%2Bcybervirus%2Bfound%2Bin% 
 
 

814. Röntgen vs sähkö. 
 
Lääketiede ei ole omimpiani. Mutta asia tässä on esitetty niin järkyttävällä tasollaan, että tähän 
Ruotsista Timolta saamani materiaaliin oli pakko puuttua. Eli törmäsin aivan sattumalta tähän tapaan 
tuhota syöpää suurjännitesähköikuin alan kirjassa joka oli kirjoitettu Suomessa JO Venäjän vallan 
aikaan. Eli siloin 30-luvuilta jo tehtiin päätös eliminoida syövän sähköinen hoito USA:n taholta. Jotta 
syrjäyttävä radioaktiivinen säteilytyshoito toisi ihmisille mielikuvan "säteilyn hyväätekevyydestä! Aivan 
tyypillistä ydinalalla toimia j o k a tasolla kansan etua vastaan ja USA:n ydinalansa puolesta keinoja 
kaihtamatta."  
 
http://translate.google.com/translate?hl=sv&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.se&sl=en&tl=sv&u
=http://presscore.ca/2011/%3Fp%3D2716 
                      ------ 
 
Fulguratsioni 
 
*Tosiaan oiva kontaktini Timo Ruotsista lähetti ylläolevan materiaalin. Ilmeistä, että halutaan 
yleisemminkin tutkailla k u i n k a  mahdottoman kattava arkistointi minulla ydinvastamateriaaleissani 
on? No ei siinä mitään. On minulla keissi poikineen. Mutta ei herranen aika mullakaan nyt v o i  ihan 
kaikkea löytyä. Kun tämä lääkeala ei ole ydinoppimateriaalini pintakamaa sentään. Mutta haaste yhtä 
kaiki otettu vastaan. Eli voisinko edes teoriassa löytää tähän satavuotiaaseen dilemmaan, taisi vilahtaa 
mm. vuosiluku 1934. Liittyvään juttuun materiaalia?  
 
Jos vaikka olisikin niin pitää turvautua v ä h i n t ä ä n  historiallisiin parhaimpiini. Eli WSOY ja Suomen 
ymmärtääkseni kaikkein vanhin teollisesti painettu tietosanakirjaharvinaisuus. Yhtä kaikki onneksi aihe 
On ydinvastainen, niin venyn parhaimpiini.) Eli sytyttää kun kuulin, että USA/ IAEA akseli on t a r k o i n 
koko aiheeseen liittyvät materiaalit poliisiviranomisterroreinsa polttanut, ja hävittänyt. Eli tässä 
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saksalaisideassa t ä y t y y  olla pelottavan paljon toimivuutta ja funktioEaalisuutta. Jos kerran Suomen 
viranomaiset ovat katsoneet parhaksemme pimittää tästä niin tarkoin kaiken. että lähtövinkkikin asiaan 
pitää koukata vapaamman Ruotsin kautta. Mitäs pidätte näintullen seuraavasta kuvamontaashistani 
alla: 
 
http://kuvaton.com/k/YkXr.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YkXr.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YkXq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YkXq.jpg[/img] 
                 ----------- 
 
Antimmateriaa Maapallolla 
 
Satelliittihavainto: Maapalloa ympäröi antimateriavyö. julkaistu su klo 16:22  
 
Maapalloa ympäröi ohut vyöhyke, jolle on kertynyt runsaasti antimateriahiukkasia. Löydön teki 
antimateriaa tutkiva satelliitti. Löydön myötä avautuu mahdollisuus käyttää valtavasti energiaa 
sisältävää antimateriaa tulevaisuuden avaruusmatkailussa.  Fyysikot ovat jo kauan uumoilleet, että 
maapallon magneettikenttä vangitsee avaruudessa liikkuvia antimateriahiukkasia. Konkreettisesti asia 
saatiin varmistettua monikansallisen Pamela-satelliitin avulla.  
 
Satelliitti löysi antimateriaa maapalloa ympäröiviltä ns. van Allenin vyöhykkeiltä, joihin myös tavalliset 
materiahiukkaset jäävät magneettikentän vangeiksi. Erityisen paljon antimateriaa löytyi alueelta, jota 
tutkijat kutsuvat Etelä-Atlantin anomaliaksi. Avaruustutkijat ovat harkinneet, että antimateriaa voisi 
mahdollisesti hyödyntää avaruusrakettien käyttövoimana. Kun antimateriakappale koskettaa tavallista 
materiaa, molemmat tuhoutuvat ns. annihilaatiossa, jolloin muodostuu suuri määrä gammasäteilyä. 
Pienikin murunen antimateriaa antaisi valtaisan määrän energiaa, joka olisi vain kyettävä hallitsemaan.  
 
Antimateriaa on myös kyetty luomaan koeolosuhteissa, mutta yhdenkin atomin luominen on 
äärimmäisen vaivalloista.  
Antimateria muistuttaa tavallista materiaa, mutta sen varaus on vastakkainen. Löydöstä kertoo 
tiedelehti Astrophysical Journal Letters ja siitä uutisoi BBC.  YLE Uutiset  
 
* Säteily muodostaa antimateriaalia. Tavallinenkin ydinvoimala tuottaa n. 3% energiastaan 
tappavimmalla tunnetulla aineella, eli antimaterialla. Van Allenin vyön antimateriaali ei siis 
todellisuudessa ole mitään "mystistä". Vaan tällaista antimateriaalin tuotantoa tapahtuu ihan missä 
vaan on radioaktiivista säteilyä. Se. että antimateriaali ylipäätään säilyy ko. alueella johtuu tyhjiöstä, 
jossa ei ole ainetta tuhoamaan antimateriaa. Kun aine ja antiaine kofhaavat, muodostuu tappavaa, 
ongelmallista gammaenergiaa. Eikä kuten tuossa väitettiin "ilmaista energiaa." Hurja viitekehys tässä 
on myös kertoa, että lentokoneitakin lennosta tappava Etelä- Atlantin anomalia tekee sitä mm. 
antiaineillaan. 
            --------- 
 
Hannes Alfvén, ruotsalainen plasma fyysikko, joka sai Nobelin palkinnon vuonna 1970 teorioihin 
magneetto hydrodynamiikassa vaikuttavista tiedoista ydinreaktiossa. Oli sota professori 
sähkömagneettisen teorian ja sähköiset mittauksissa KTH Tukholmassa. Myöhemmin työskenteli 
elektroniikka ja plasmafysiikassa. Jäsenenä Atomic komiteassa.  
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/article3208223.ece#.Tj__grcvM9w.facebook 
                 ------------- 
 
400kV linjatarpeista 
 
F.B. 02.09.2011. Matti Adolfsen Nyrkkisääntö 400 kV linjassa on, että yksi linja (kaksoisjohtimilla) 
pystyy kuljettamaan 1.6 GW tehon. Mutta vain 160 km etäisyydelle. Sitten pitääkin rakentaa 
rinnakkainen linja viereen. Häviöihin homma ei sinänsä kaadu, mutta pitkän linja...n stabiilisuus 
heikkenee. Se käyttäytyy vähän kuin "ruoska", eli jos toisessa päässä tapahtuu heilahdus, se näkyy 
suurempana toisessa ääripäässä. Verkon jännite ja taajuus saattavat heilahtaa liikaa, äärimmäisessä 
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tapauksessa koko valtakunnanverkko saattaa romahtaa jos heilahtelua ei saada tasattua. 500 km 
päässä kapasiteetista on enää 10% käytettävissä, eli jos Fennovoiman laitoksen 1.6 GW teho 
haluttaisiin siirtää vaikkapa Simosta Tampereelle, nykyistä verkkoa pitäisi kasvattaa vähintään 3-4 
uudella linjalla. Maksimi siirtoetäisyys 400 kV linjalle on luokkaa 700 km. Fingrid on ilmoittanut, että 
tietyissä paikoissa olemassaolevan verkon siirtokapasiteettia pitää mitoittaa pienemmäksi OL-3:n 
käynnistymisen varalta.Näytä lisää. 
               ----------- 
 
Outolintuiset  kWh:t? 
 
Meidän vesivoimalassamme on eräs mittauslaite, joka on keskeisimmällä paikalla siellä. Luonnollisesti 
kilowattituntimittari, koska sen pyörittämät lukemat ovat kaiken energiantuotannon keskeinen triumfi. 
Mutta jos ja ken menee TVO:n valvomoon sieltä puolestaan ET löydä lainkaan tällaista mittalaitteistoa. 
Mitä itsekin usein ihmettelin. Juu löytyi kyllä epämääräinen tehosuuntamittaus, muttei siis 
kertymälaitteita siitä paljonko megawattitunteja ydintiinu oli täpännyt itsestään ulos.  
 
No jossain hemmetin kaukana Olkiluodon salaisimmissa metsäpiilojakokeskuksissa sitten näinkin jotain 
viitepiirtureita ja vastaavia joista sitten voitiin suunnilleen l a s k e a  paljonko ydinvoimaloitten 
summavuosituotot saattaisivat olla. Todella, todella outoa! Juu voimalan tuotantoarvojakaan ei kerrota 
esim. vierailukeskusten pellemittareissa missään. VAIN ja ainoastaan kulloisenkin hetken satunnainen 
ketään kiinnostamaton heittelehtivä tehon jakauma muka ulos. Jopa Porin tuulipuistoissa mainostetaan 
nimenomaan oikeaoppisesti kiinnostavin tuotettu kWh määriä. Mutta TVO ei hiisku niistä! 
 
Englannin parlamentista Angelican kautta kuulin mistä on kyse moisiin. Salainen äänitys kertoo 
alahuoneen istuntosalissa karmean totuuden. Englannin ydinvoimaloiden. Korjataan 
energianegatiivisten ydinvoimaloiden tilanne esim. 1982 oli seuraava: ydinenergiasta siviileille menee 8 
% ja teollisuuskäyttöönkin pelleluku 11 %! Mitä hittoa, m i h i n sitten ydinsähköt meneekään? Aivan 
oikein jo silloin reippaasti yli 80 % ydinenergian sähköistä tuhlataan yhä uusien MOX-, ja uraanin 
jalostamisten isotoopilaitosten pyörittämisiinsä. Sotilaallisiin toimiin ja ydinkärkien puhdistelurumbaan 
5v periodein mm. Sellafieldiin! Tässä tiedossa tilanne on tramaattisesti v a i n pahentunut. Koska 
uraanimalmien silloinen 30 % pitoisuus on kirjaimellisesti räjähtäen romahtanut nykyisiin 0,1 % 
hyperhaaskuu osuuksiinsa. Asiaa peitellään mm. jalostuttamalla energialoistuotannot piilotettuna 
Venäjällä. 
 
 TVO:n tapauksessa toki esim. omakäyttötuhlaus suunnilleen poistaa tuotannosta reippaan - 5% - 10 
%. No eräs tuhlauskohde on 1970- luvun salainen IAEA:n Jimmy Carter lain mukainen.  1 000 MW 
reaktorin rinnalla haaskataan varahätäenergiareservejä tauotta "jos" reaktori menee alas tätä alati 
käyvän laitoksen rinnalla tuhlattavaa sähköä tarvitaan kiinailmiön eston 100 MW= 10% 
jäähdytyspumppumeriin ydinvoimalassa ja h e t i ! No totta kai esim. ylipitkissä ydinvoimaloitten 
sähkölinjoissaankin haaskuut 5-10 % osuus päälle. Hupaisintahan tässä on, että ydinala tietää 
käyttävänsä 5kWh energiaa tuottaakseen vaivaisen 1kWh ydinsähköään! Suomennettuna tämä 
tarkoittaa sitä, että ydinvoimaloitten on ihan turhaa ylipäätään laskea tuottamiaan kWh kertymiä. 
Yksinkertaistettuna koska niitä EI erityisesti 2008 eteenpäin enää EDES OLE!) 
                       ------- 
 
Y-kalmoa kansalle. 
  
Seuraava juttu on tuttuun tyyliini ensinnäkin aivan uskomaton. ..No kuka edes yllättyy osa tiedoista 
myös on Angelicalta. Sain haltuuni muutama vuosi sitten TEM:n salaisen raportin ydinvoimaan 
liittyvästä mm. transmutaatiotekniikoista. Kirjan reitti minulle olkoon edelleenkin tutkimaton. Luvin 
tutkintaraportista siitä kuitenkin ronkittuna tiedon siitä, että Suomessa Ilomantsissa on käytössä 
täysipainoinen...niin tosiaan YDINreaktori! Tällaiset tietovuodot tietysti pistin laajaan jakeluun. Sopii 
tosiaan kysyä m i k s i  Ilomantsissa on käytössä salainen ydinreaktori? Yhtä kaikki varsin pian tuotuani 
asian laajempaan tietoisuuteen ilmoitettiin lehdistössä, että laitos oli "mystisesti" hävinnyt maamme 
kartalta tuosta vaan! Tuskin nyt sentään ilmaankaan haihtuen ja tuskin lopullisesti. Vaan siirretty 
armeijan haluamaan uuteen sijaintipaikkaansa pahojaan tekemään. 
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Ruoka on siitä mielenkiintoista, että kalliskin raaka-aine on silkkaa ilmaista moskaa heti sen järkeen kun 
päivämäärä sen yli- ikääntymiseksi on ylitetty. Niin tai niin m e i l l e  ainakin annetaan ymmärtää. Väärä 
luulo myös tuo! Pitkin eteläistä Eurooppaa rahdataan autonlasteittain valmiiksi pilantuneita ruokaeriä. 
Kaikki käy kuulema tomaateista lastenruokapurkkeihin, kuinka ollakaan. Valtavat rekkakolonnat 
vyörytetään sieltä Pohjolan markkina- alueilla. ..Rekka tuodaan kolminkertaisesti aidatulle alueelle. 
Yhtään työntekijää ei tässä valtavassa kompleksissa kuitenkaan ole. Puhelimesta saaduin koodein ja 
ohjein portti toisensa perään aukeaa erikoiskoodein.  
 
Koko laitoshirviö herää kuskin käyttämänä vihreästä napista kuin robotti. Pitkälle kuljetushihnalle 
ladotaan tuotavat ja mätänevät elintarviketonnistot. Juu työnjohtajat ei näihin 4- 5kpl ruotsalaislaitoksiin 
lähetä kuin venäläisiä, suomalaisia, Jugoslaaveja yms. B- kansaansa, ei ainoaakaan 
ruotsalaiskuskejaan kuolemaan. Siitäkin huolimatta, että laitos on kuulema"vain" 
kaasutusdesinffioimislaitos. Kuskeille annetaan intensiivinen tunnin käyttöohjeitten lukukokemus ja 
kieltojen kavalkadit siitä mitä saa tehdä ja ennen kaikkea hengen pitämiseksi mitä ei saa tehdä. 
Ruokatonnistot katoavat tämän ytimestään 200m pitkän huippumystisen paksujen suojiensa ja 
pressujensa taakse lymyävään jättikitaan kolinoiden säestämänä. Vastaanottopäähän ei ole kuulema 
mitään asiaa tuntiin! 
 
 Onpa ruokatarpeiksi aiotuissa aineissa siis annettu tässä laitteessa hurjat potkutappoaineet 
kyytipojikseen. Vastaanottopäässä tuuletus on niin rajua, että tukka päästä lähtee. Tuttua mm. TVO/ 
Posivan laitoksistaan. Mutta ovatpa laitoksen pois oksentelemat tomaatit tulleet kuin tuoreiksi jälleen! 
Puhumattakaan miten myös haisevat, mätävaippaiset lastenruokapurkit ovat kuin taiottuna muuntuneet 
pilttipöperöksi, joka ei lahoa enää käsiin vuosiin! Onpa ihmeitä tekevä tämä aikakone, kyllä pitää aidosti 
hämmästellä. Esim. Ruotsissa näitä laitoksia joissa ei ole yhtään työntekijää, koska kuolisivat 
muutamissa kuukaudessa. Siellä näitä mystery hirviöitä tiedetään olevan 4- 5 kappaletta. Suomessa, 
no niinpä niin eihän meillä tällaisia.) Ei sitten millään sanoo STUK ja muut ydinrikolistahomme niskat 
punottaen hikihelmeilyinsä. 
                  ------- 
 
Y- kalmoa 2. 
  
Rekkakuskit ihmettelevät kun laitoksessa esim. jopa käytettävä trukki piti olla erityisuojissaan koko ajan 
kun laitosta käytetään. Muutakin ihmettä siellä tapahtuu. Käytetyt rekat ruostuvat poikkeuksellisen 
nopeasti. Jotain erityistä kertoo jo se, että esim. voiteluöljyt koneista tuhoutuvat kaasuuntuen rekoista 
joiden lähelle ruokatarpeet hihnasta tuodaan. Jopa rekkojen kiinnitystappien jouset saavatkin pysyviä 
vaurioita ja hilavirheistään ne tuhoutuvat säännöllisesti poikki napsahtaen jopa kuukaudessa parissa. 
No nyt tärkeintä. Mitä erilaisimpia mystisiä lasteja kuljettaa tällaiset käsiin erosoituvat rekat? Ennen 
kaikkea voisin jo paljastaa m i t ä  tapahtui tuolla huippusalaisella tripla- aitojen laitoksessa. 
  
Kyseinen laitos on täysimittainen.. niin tosiaan uraanikäyttöinen reaktori!.. Kun rekkalastillinen 
pilaantunutta ruokaa tuodaan saataville. Äärimmilleen fissiokiihdytetystä reaktorista kaukoaukaistaan 
kansi. Täysin aktivoidut raskaat uraanijätetangot kohotetaan miltei koskettamaan 
pyörintäkarusellissaan.. Juu sitä samaa pikkupilttien ruokapurkkia joka jo viikon päästä on lastesi 
huulilla! Ankara säteilymyrkytys silpoaa ruokapurkissa muhivat bakteerit, toksiinimyrkyt, homeet ja 
sienet säteilyeroosiokaasuikseen ja kanavasäteilymössökseen. Näin saadaan ilmaisesta jätteestä 
taikaiskusta hienointa kalleinta gurmeetuotetta s i n u n ruokapöytääsi! Tosiaan säteilyttämällä sitä 
ankarasti uraanireaktorin näkemällä tappavalla sisällöllä kuoleentuu jopa virkeinkin virus. 
 
 Toki asia on TABU, etteivät ihmiset tajuaisi mitä syövät valmiseineinään esim. pizzoissaan ja muusakin 
ulkomailta raijatuissa elintarvikkeissaan. Jätteenä haettu paskaruokahan on tietysti sitä mitä EU lupasi 
h a l p o j a !) Mitä sen onkaan väliä täällä reaktorien tuhoamassa Suomessa kuollaanko 
radioaktiiviseen ruokaan, ilmaan tai tritiumisiin TVO:n vesiinsä. Pääasia, että tätä paskaansa meille 
pakkosyöttävien ydinherrojen ruoka on säteilymyrkyttämätöntä. Kun rekat sitten näiltä ydinjätteitten 
kyllästämiä lastejaan tuovat kauppoihimme. On kaupan vastaanottopäässä olevilla tälle 
erityisriskituotteilleen ihan erilliset suojavarastonsa. Saturnus-kypärät, suodattimineen, 
suojahaalareineen kaikkineen. 
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 Ruokaimperiumimme, niinpä niin ydinteollisuutta rankasti kannattavat elintarvikeimperiumit ovat 
kantapään kautta oppineet, että tällainen efellä kertomani säteilytys tarttuu ja tappaa suojattomat 
varastotyöläisensä. Tosin suojattomista kuskeista ei taas  ole väliä sanovat. Säteilytettyä ruokaa ei 
saanut missään nimessä tuoda myrkyttämään kaupan muita elintarvikkeita. Turvamääräykset olivat 
ehdottomia, jotta asiakkaat eivät kuolisi ainakaan liikaa. Tosiaan kaikkein tärkeintä tällaisen 
moraalittoman ydinteollisuuden tukemisessa onkin, ettei niin kaikkia ties minkä armeijan ydinreaktoreita 
ja ydinasekärkiensä sijainteja saa julkisesti kertoa. Antaa tietoja siitä millä meitä IAEA:n ydinteollisuus 
on milloinkin päättänyt "steriloiden säteilyynsä jalostaa". Hyi häpeä, vaatia jopa virannomaisilta 
moraalista vastuuta kansamme tahallisesta säteilytappamisesta. No tähän vastaa valtion ydinrikolliset 
kuten aina, lisää POLIISEJA ja lisää sensurointia ja lisää säteilytettyä ruokaa. Jottei tieto näistä kulkisi 
julkisuuteen. 
 
 
 
 

815. HAARP ase. 
 
UUSIN ASE ‘JOKA JYRISEE KAUKAA‘  
 
Lisäksi todisteita on juuri tullut esiin, että hänen joukkonsa kohtasivat kaikkein epätavallisimman uuden 
massatuhoaseen. Kun kuvailemme sinulle tätä uutta asetta, ymmärrät sen merkityksen tälle artikkelille 
koskien Oslon sopimuksia ja erikoista olettamustamme, että tämä suunnitelma on harkittu ansa 
palestiinalaisille arabeille. Olemme velassa New Age kirjailijalle ja tiedemiehelle Jerry Smith‘ille tästä 
viimeisestä informaatiosta. Kirjassaan ‖ HAARP: The Ultimate Weapon of the Conspiracy (HAARP: 
Salaliiton äärimmäinen ase)‖ Smith puhuu paljon tästä uudesta miltei käsittämättömän kauhun ja tuhon 
aseesta, ELF-aseesta (Extremely Low Frequency, suom. Äärimmäisen matala taajuus).  
 
‖Voit laukaista kohteeseen säteilypurkauksen, joka on yhtä tappava kuin ydinpommi. Ei ole mitään 
räjähdystä, ei vahinkoa rakennuksille eikä laitteille. Kuitenkin jokainen elävä olento alueen sisäpuolella 
on kuollut tai kuolemassa.‖ (Ibid) Oslon sopimusten suurin vaikutus on, että se rohkaisee 
palestiinalaisia arabeja keskittämään väestönsä tarkasti rajatulle alueelle Israelissa. Lisäksi 
väestöepäsuhta juutalaisten ja arabien välillä vastaluodussa arabilainsäädännössä on suunnaton 
arabien hyväksi. Esim. Hebronissa joka äskettäin luovutettiin PLO:lle, arabiväestö on noin 140 000, 
mutta juutalainen väestö alle 700! Jos klikkaat Israelilaisen TV ja radioaseman Arutz-7:n tekemää 
karttaa voit nähdä tämän keskityksen itse. http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/59...]  
                        -- 
 
Israel voisi käyttää HAARP-, ELF-aseita alueen säteilyttämiseen tappaen kaiken elävän paistamalla 
kaikkien ihmisten aivot kolmessa minuutissa. Luulen että sellaista asetta käytettäessä yliruiskutuksen 
hallitseminen olisi paljon helpompaa. Joulukuun alussa 1998 lähetin sähköviestin Jerry Smithille 
kysyäkseni häneltä olisiko tämä skenario mahdollinen HAARP-aseistuksella ja liitin mukaan linkin tähän 
tuhokarttaan. 16.12.1998 sain häneltä vastauksen, jossa hän ilmoitti:  
 
‖Kysyit: ‘Voisiko HAARP-teknologiaa käyttää tämän tyyppisessä tilanteessa tuhomaan miehet, naiset ja 
lapset tällä alueella?‘ Vastaan yhdellä sanalla KYLLÄ. Pakottava todistusaineisto on levinnyt, että 
HAARP-in kaltaisia sähkömagneettisia aseita käytettiin persianlahden sodassa. Tulemme luultavasti 
näkemään niitä käytettävän taas muutaman viikon päästä (puhuen amerikkalaisten ja brittien 
hyökkäyksestä Irakiin joulukuussa 1998)‖. 
 
Kun luin, että ELF-aseita oli testattu 8 vuotta sitten 1991 persianlahden sodassa, tunsin henkeni 
salpautuvan! Jos ELF-aseita käytettiin jo 8 vuotta sitten, niitä on sen jälkeen paljon viimeistelty. Se 
tarkoittaa että niitä luultavasti voidaan siirtää suurilla armeijan kuorma-autoilla tai muilla pyörällisillä 
kuljetusvälineillä. Tämä tarkoittaa, että yksi kuorma-autorivi varustettuna ELF-aseilla voisi pysäyttää 
100 000 miehen armeijan, vaikka vihollisvoima olisi aseistettu panssareilla ja raskaalla tykistöllä! 
Teknologia on tehnyt sellaisen ‖kvanttihypyn‖ eteenpäin, että olemme nyt taas samanlaisessa 
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skenariossa kuin brittiläiset joukot vuonna 1893 taistellessaan Ndebele-sotureita vastaan 
Omdurmanissa. Historia näyttää toistavan itseään, miksi meidän pitäisi olla hämmästyneitä? Kun 
periaate on opittu, että teknologia voi niin suuresti edistyä, että lukumäärältään heikommat voimat 
voivat tuhota suunnattomiä vastustavia armeijoita vain mitättömin menetyksin, niin silloin kaikkien 
johtajien on sekä pyrittävä sellaiseen teknologiseen ylivoimaan ja huomattava se silloin kun se tulee 
esiin.  
 
VAADITAAN SUUNNATTOMIA IHMISUHREJA MAAILMANLAAJUISESTI  
                  ------------ 
 
Maa järisee Olkiluodossa, HAARP 
 
27.8.2011. Havahdun pilkkapimennettyyn huoneeseeni. Katson kellon olevan perjantain illassa. Niin tai 
tarkemmin ottaen tiukussa on lukemat 00.40. Ihmettelen m i k s i heräsinkään? Huomaan miten koko 
sänkyni hytkyy hyytelönä. Tajuan vironneeni maanjäristykseen! Viikolla 34 oli Atlantin selänne painanut 
USA Itäisrannikkoa aina New Yorkia myöten 5,6 Richterin voimallaan. Vuosikymmeniin rajuimmalla 
maanjäristyksellään. Jälleen olivat täysin maanjäristyksiä kestämättömät USA:n reaktorit ryskineet 
hätäpaniikissa alas (-2kpl). Tämän tietäen olin 100 % varma siitä, sama allani mouruava Litoraaninen 
tektonisauma silpoaa jälleen lisää alati raunioituvampia TVO ydintappajaemolokkeja. 
 
 Vasta keväällä OL-1 reaktorista oli tektoniikka räjäyttänyt mm. kaikki päälaakerit. Myös turbiini nilkutteli 
20MW pienemmin tehoinsa. OL-2 puolestaan oli polttanut generaattorinsa heti uutena tektonisen 
sauman liekkuessa ja ties mihinkä loputtomiin räjähtelevien venttiiliensä mokiin. Aamulla  krahmaisen 
TVO:n omistaman Länsi- Suomen. Ja kas, sieltähän se taas iskee ohimoon! "TVO joutunut ajattamaan 
alakuloon vuorokauden vaihteessa tällä kertaa taas OL-1 voimalansa paskana. Elintärkeä reaktorin 
sisällä oleva pääkiertopumppu oli alkanut täristä ja räjähti tektoniikasta reaktoriin tuhannen päreiksi!" 
siltapaa hyvinpä näyttää ydinpelleillä hommat taas etenevän. Ja pokkana vaan reaktorit MOX 
pommeineen pyörimään kohta taas. 
 
 OL-1 reaktori sai tektonista liikuntaa näin JO valuvaiheessaan. Reaktori On kiilautunut tektoniikasta 
niin, että menetti betonikammionsa elintärkeät lämpöliikuntavaransa JO 70- luvuilla! Laitos on siitä 
lähtien ollut räjähtämäisillään. Kun Litoraanitektonisauma on väännellyt reaktoripönttöä kuin 
pihdeissään. Nyt siis herättämäni tektoninen maanjäristys oli vääntänyt elintärkeitä jäähdytyspumppuja 
tärviölle hengenvaarallisesti. Atlantin selänne liikuttaa Olkiluodon tektoniikkoja huikeaa 50mm 
vuosivauhteja, joten on v a i n ajan kysymys milloin laitokset leviävät Fukushimana. Ja niin GTK kuin 
TVO/ Posiva tietää hasardinsa vääjäämättömyydet. Mutteivät halua välittää. Koska poliisiväkivallalla 
voidaan aina järki ohittaa. . . 
 
Sananen itse maanjäristyksestä vielä. Minua hämmästytti miten tämä maanjäristystuntuma oli t o d e l l 
a  oudon harmoninen! Siinä oli jotain t o d e l l a  luonnotonta äänetöntä soljuvuushytkettä ja outoutta 
paljon! Vuosia aiemmin kuulemani vastaavat maanjäristykset Olkiluodossa olivat olleet väkivaltaista 
kuin metromerien raatelemaa raavintaääntä kilometrin syvyyksiltä. Nyt mentiin i h a n eri tavalla! Miten 
sitä osaisin kuvata mitä selkärangallani aistin, hyvät hyssykät. No kuin ohjatulla 2,5Hz 
pietsokvartsijärvien modulaatiolla, öljyistä u i m i s t a ! Kuulin, että USA on alkanut systemaattisesti 
pomittaa (2,5Hz) HAARP:eillaan maailman joka i k i s t ä  ydinvoimalan alla olevaa tektonista, tappavan 
metaanijääklatraattien täyttämää saumaliikuntoa aktiiviseksi.  
 
En tarkoin metodein tiedä m i k s i ! Mutta voin taata ja alleviivata, että mikä murskaa n y t TVO:n 
reaktoreita ilmentää jotain minulle ennekokemattoman keinotekoista HARP simulointia!. . Japanista 
kerrottiin ennakkoon kansaa varoitetun, että k o h t a  rytisee ja paukkuu. Suomessahan EI paskan 
vertaa uskalleta kertoa. Mutta omine ammattilaisen kokemuksineni olen nyt 100 % vakuuttunut siitä, 
että Pohjolan ydinvoimalaitosten alla olevaa metaanijääpommimerinen Litoraanitektoninen sauma ON 
LAUKAISTU LIIKKEELLE KEINOTEKOISESTI! Miksi? . . kysytte varmaan. Ainakin se on selvää, että 
USA tekee nyt paniikinterroriaan jotta energianegatiiviseksi 2008 muuttuneen uraanipolttoaineensa 
kysynnät maailmalla romahtaisivat! Englannin surullista käsiin räjähtävää Sellafieldin Arevan MOX 
tuotantoaan nyt pari viikkoa sitten ilman jääneet Euroopankin ydinvoimalat uhkaa pysähtyä kohta suurin 
osa. USA tajuaa ydinvoimaloitten alla tikuttavien neutronieroosion kaltiopohjien ja Fukushiman 4 ja 2 
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reaktorien räjähdysten taimerit Saksan lailla olevan ydinvoimalleen kohtalokkaimpia venäläisiä 
ydinruletteja.. Verevää! 
          -- 
Ruotsi vahvistaa 
 
Moro arto! 
 
No eikö siellä enää nukuttua saa kun maa alkaa tanssia jalkojen alla kesken yötä. 
Olen etsinnyt näistä seismograafeista sitä järistystä mutta ei missään näy mitään 
ja ainoa järistys missä nuo ajat ovat suhtkoht sinun mainitsemat löytyvät täältä Ruotsin Malmivaarasta 
 
*VAU, että löytyy dataa. Ei täällä Suomessa ainakaan tektoniikkoja tunnusteta Olkiluodossa. 
              ------------- 
 
HAARP flash 
 
*Kun kerroin 2 viikon takaisessa videossani(15.08.2011). Että USA mm. kontroloi HAARP 
systeemeillään hurrikaaneja. En todellakaan enää y l l ä t t y n y t, että videoni julkaissut "Dutshince= 
hollantilainen". Löysi juttuni perusteella tämän seuraavan sääsateliittivideon. Tuskin olisi selvempää 
HAARP- flashia kyetty deomoamaan. Eli v a h v a  jenkkien allekirjoittama vahvistus jälleen löytyi 
videossani esittämiin faktoihin. Katso ja hämmästele: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=WKtxWP0haAw&feature=related 
            ------------- 
 
HAARP ydinaavikoitumisläikkä Norjassakin 
 
http://ilmatieteenlaitos.fi/sade-pohjoismaat?doAsUserLanguageId=fi_FI 
                ----------- 
 
Fukushimasta 3.11.2011 
 
―Japania 11. maaliskuuta ravistelleen tuhoisan maanjäristyksen keskuksen yläpuolella elektronien 
määrä ionosfäärissä kasvoi huomattavasti päiviä ennen järistystä, kertoo Technology Review. Nasan 
tutkijoiden mukaan elektronien määrä saavutti huipun kolme päivää ennen järistystä. Elektronimäärän 
lisäksi satelliitit havaitsivat myös infrapunasäteilyn huomattavaa kasvua järistyskeskuksen yllä tunteja 
ennen järistystä. Kiinalaistutkijat puolestaan raportoivat havainneensa maanpäällisillä mittausvälineillä 
epänormaaleja sähkömagneettisia signaaleja kaksi päivää ennen Japanin maanjäristystä.‖ Tiede 
19.5.2011, 10:48 
 
http://erilainen.wordpress.com/2011/05/19/pyhimyksen-ydinsaastutus-yes-vat-i-can/ 
           ------------------ 
 
Eläinkuolemille jatkoa 24.10.2011 
 
Mystiset eläinkuolemat saivat jatkoa nyt kun Kanadan, Ontariossa löytyi rannalta yli 6000 kuollutta 
lintua. Alueelta löytyi muutamia viikkoja sitten kuolleita kaloja. 
 
Vietnamista löytyi yli 7000 kuollutta lehmää aiemmin tänä vuonna. Lintujen ja kalojen massakuolemia 
oli myös Arkansasissa, Louisianassa, Alabamassa, Etelä-Dakotassa ja Kentuckyssa. Kazakstanissa 
kuoli 12 000 saiga-antilooppia. Tämä viittaa hyvin vahvasti HAARP skalaariaseen käyttöön ja 
testaukseen. Missä eläimet ovat oiva testauskohde ennen ihmisiä. 
 
http://nwohavaintoja.blogspot.com/2011/10/mystiset-elainkuolemat-saivat-jatkoa.html 
                   --------- 
 
06.11.2011 HAARP 
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Suomessa nähtiin Haarp isku 2010.10, kun NATON Norjan HAARP asemasta iskettiin keijusalamalla 
kaikki Suomen  4 ydinvoimalaa alas. Fukushimat oli t o d e l l a  niin lähellä, että esim. OL- 2 
ydinvoimalan 2 laitoksen pääkiertopumppu romahti alas! Kuulin silminnäkijältä, että HAARP isku oli 
koukattu länsirannikon kautta porkkanan punaisella soikioplasmapilvellä Helsingin yläpuolella olevaan 
400kV ydinvoimaloitten päärunkoverkkoon. HAARP:n tahalliset keinotekoiset iskut näyttävät tulleen 
jäädäkseen. USA haluaa s e l v ä s t i  hyökätä toistuvasti maailmalla ydinvoimaloitten kimppuun. 
Samalla mm. tehden keinotekoisia maanjäristyksiä yms.. Nyt näistä iskuista on saatu tällainen 
harvinainen valokuva HAARP "plasmasoikiopilvistä" joita nähdään vaikka tässä uutisessa: 
 
F.B. 06.11.2011. Eeva P. Kemikaalivanapalstalla pyöreen pilven kuva ;)..Espoossa joku ottanut 
senhttp://www.iltalehti.fi/uutiset/2011110614705901_uu.shtml?fb_ref=flb&fb_source=home_oneline 
sitten Iltalehti selittelee 
               -- 
 
F.B. 06.11.2011. John Hodgeman 
Magnetosfäärin  lukemat viime yönä oli tullut hulluksi. Samaan aikaan maanjäristyksiä .. Järistykset 
olivat myös klassiseen tapaan matalahkoja joita on luonnollisissakin tapahtumissa .. Ja aion etsiä 
videon .. Arto pääsen takaisin todisteineni .. 10 min sir! 
                   
John ei toistaiseksi ole palanut videosaitteineen. Minulle ei vielä täysin selvinnyt mikä oli hyökännyt 
magnetosfäärimme kimppuun. Mutta olen kuullut, että skaalerila. Eli täsmättävillä 
radioteleskoopilaitteillaan USA ampuisi sillä maapallon sisuksien magnetoanomalian generaattoriamme 
palasiksi!.. Kyllä alkaa kuuppa himmenemään nykyiseltä maailmamman hallinnota jos ja kun tällaisiin 
mennään..  
 
* Fukushimasta kuulin uutisia. Sielä siis 6 reaktorin kiinailmiösulaa ja niiden ydinjätealtaat sulavat maan 
sisään + 3 000C hehkupalloina 17m/vuodessa alaspäin kalioperään. Tästä paikasta on v a i n 55m 
suoraan 11km syvään Mariaanien hautarinteeseen ja vapaaseen mereen. Miksi meri on merkittävä? 
Koska nuo kiinailmiömöykyt porautuvat jatkuvasti lähemmäs rikkonaisempaa seinämää ja merta kohti. 
Lisäksi nuo kiinailmiöpallot luokkaa 100t reaktoriaan kohden. Uraanisulapallot käyttäytyvät kuin 
maapallon sisusmetallilaavat. 
 
 Eli muodostavat ympärilleen ydinenergisen magneettipallon N- ja S napoineen. Nuo magneettivoimat 
ajattaa näitä nyt agressoituvia kiinailmiöfissiosulia myös yhteen toisiaan kohden "super kriittiseksi 
massakseen". Tshernobylissä on tutkittu kiinasulan jatkoreaktiota. Kun ne kohtaavat vettä.. Sulan 
neutronitiheys räjähtää samalla milisekunnilla pilviin. Ja Tshernon voima olisi jo pyyhkäissyt k o k o  
Euroopan autioksi. Nyt lähtisi Aasiaa ydinpommien kuninkaan räjähdyksessä. Jonka rinnalla 
tähänastiset ydinpommikokeet on kuulema kuin tippa meressä. Sillä tapaa, elämme siis jännitävää 
aikaa.. 
             ------ 
 
F.B 02.11.2011. Angélica Skywolf 
 
USA ON SEONNUT !!! Ajaa haarpilla saksan ydinvoimaloihin!!! 3,2 rih. ajavat ysean ydinvoimala 
rykelmän ympärille!!! 
RSOE EDIS - Preliminary Earthquake Report  
hisz.rsoe.hu 
 
Angélica Skywolf USA HYÖKKÄÄ HAARPILLA SAKSAAN 
 
Arto Lauri Angelica eihän nyt toki. Saksahan ON USA:n ydinkiiman SUURIN vastustaja maailmalla! 
Pitäähän USA:n loputtomiin kostaa IAEA:nsa alas polkijoille?.. 
             ------------ 
 
Tapaninpäivän HAARP- iskut Suomeen  
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*2011.12. 26 Ja 27 päivä maassamme saatiin neljännesmiljoonaa maakuntien sähkötöntä taloutta. 
Homma hoidettiin tieten harkiten ja suuressa yhteisymmärryksessä Norjan Tromssan HAARP 
laitteistolla. Hyvin ajoitettuja neljää HAARP- peilausta harvat ehtivät suoraan taivaaltamme näkemään. 
Koska kukin isku kesti vain sekunnin kestävät väläykset. Mutta kuin ihmeen kaupalla pääsin itse 
näkemään iskun livenä. En ehkä kaikkein optimistisimmalla linjallaan. Mutta sain sen suoraan taivaalta 
peräti 4- kertaa kahdessa eri jaksossaan nähneen aidon silminnäkijän kertomana kuulla kaikki 
herkullisinta yksityiskohtaansa myöten. Mikä kaikkein hulppeinta. Sain tapahtuneesta jopa spontaanisti 
otetun valokuvankin! Ydinala tilasi koko kaameuden kimppuumme. 
 
Saadakseen ydinterrorismilleen kansalta puserretun väkipakoisen hyväksynnän. Paineet ovat 
ydinrikollisuudelle kasvaneet tulipunaisin asti kun Saksa sai toista kymmentä ydinalansa lopettavaa 
viisastunutta maata. Ehkä kaikkein merkittävin on Japanin kansan jyrkkä EI ydinsekoilulleen! 
18miljardin tukiaisrahoin konkurssiin kaatumassa ollut Tepco on ajautumassa epäonnisine 45kpl 
ydinromuraunioineen tutusti kansan maksettavaksi. Kuten HAARP laitteillaan USA ja IAEA kauppaakin. 
Ideana on räjäyttää kansojen maksettavaksi satamäärin käsiin lahoavia reaktoreita omistajien 
tilauksista. Näin 5- kertaa uuden tekemistä kalliimmat ydinvoimaloitten purut aiotaan siis hoitaa. Vaan 
katsokaa kaiken kattavaa kerrontaa: 
 
http://kuvaton.com/k/YfIx.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YfIx.jpg[/img] 
                -- 
HB.2011.12 Kari Lehikoinen 
Kysynpä tässä asiaa minua paremmin tuntevilta enkä astu liikaa toisten tontille. Liittyykö asiaan tähän 
ydinhommaan ja miten tässä kaksi päivää tästä viestistä näkemäni taivaalla näkemäni siniset 
välähdykset? Se oli iltaa ja muuta ympäristöä korkeammalla jolloin näkyvyttää ei haitannut katuvalot tai 
muukaan keinovalo. Kyseessä oli sitä aikaa kun kuten muistamme oli näitä sähkökatkoksia ja muuta. 
Sinä tykkäät tästä. 
 
Arto Lauri Juu sisäministeriön kautta olivat ydinalalta pyytellet "vähän tömäkämpää HAARP- iskua 
Suomeen!" Haluaisivat kuulema TEM:n herrat painostaa sähköterrorillaan kansalta alati vaan lisää 
uraanikaivoksia, uraanirikastamojaan, ydinvoimaloitaan yms.. niille ydinaseen toimittamisoikeuksia 
lupaavat NATO- jäsenyydet päälle. No näkemäsi välähtelyt tulivat Norjan Tromsöstä kerrottiin 
alleviivaten ketä totuus kiinnostaa.. Ei siis vielä Kilpisjärven HAARP:sta. . . 
               -------- 
 
SWE Timo. Moro Arto! 
  
Katso tämä haarp rinki ranskan kohdalla tsekkaa tämä mukana tuleva kuva ja katso eumesat. Pölykuva  
samalta kellon ajalta kuin kuvassa 2011-02-02 klo.9:00 ja siitä eteenpäin niin huomaat että pilvet liukuu 
sen haarp ringin ympärillä pääsemattä suoraan läpi. Elikkä tämä on aitoa sään manipulointia jälleen. 
  
Laitan myöhemmin lisää kiinnostavaa uutta infoa. No moro taas. 
 
http://kuvaton.com/k/YDUz.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YDUz.jpg[/img] 
                  ------------- 
 
Facebook 02.05.2012 
 
E. 
Mitäpä tässä tapahtuu?  
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3346428451892&set=o.165962596798648&type=1&theater 
 
WTF''¡ 
Käyttäjältä: A. 
Tykkää ·  · Älä seuraa julkaisua · 27 minuuttia sitten 
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Anna Lampi Ihan siis s a i r a s kuva! Tuo valkea palkki näyttää olevan varinainen t ä s m ä i s k u jen 
täsmäisku, taivaasta maahan. Tuo violettinen osuus näyttäisi irtoavan varsinaisesta tuhon palkista taas 
alatuuleen. Kyllä USA näin täsmällisillä laitteillaan mainostaa tappavansa minkä tahansa ydinvoimalan 
maailmalla kun vaan huvittaa. Idea tällaisilla kuvilla ONKIN todistaa juuri TUO! Mainostavat, että 
HAARP on kehitetty niin tarkaksi tappolaitteeksi, että sytyttävät vaikka tupakin suusta. Kyllä, kyllä 
tällaisilla Fukushiman YDIN-helvetti siis on VASTA ALKUA sanoo ja lupaavat näin! Kyllä alkavat 
tällaisen uhan edessä muuten sähkölinjat upota pakolla ja s y v ä l l e maahan! 
 
Anna Lampi Ai jaa, tämä olisikin tehty IONIsoivalla laserilla! Siksi pääpurkukanava onkin niin suora. 
Lähjettävä laser on myös maassa tässä kuvassa. 
9 minuuttia sitten · Tykkää 
 
E. Niin, luulisi että haarpilla tulisi eri kulmassa.. 
7 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Anna Lampi Joo tuossa puhuttiin mm. hiukan oudosta "kuparilaserista". Laser siis lähtee koemastosta. 
Ionisoi suoraan ilmakehään johtavan "ukkosenjohdattimen". Nuo violetit valokaaret on suoraan 
yläilmakehästä mastoon johtuneita "ukkosen kaltaisia askeljännitepurkauksia". Laitteella siis voidaan 
tulevaisuudessa s u o r a a n ajaa vaikka yhteen ainoaan sähkölinjaan koko miljoonien volttien 
supersalamien sähköinfernot täsmäiskuin alas! Kyllä tällaisilla paukuu kohta k a i k k i maailman 
ydinvoimalat! USA mainostaa suoraan sotilasuhkaansa näillä Iranille ja miksei tosiaan NYT jo 
räjäjhtelevien TVO:n ydinvoimaloittensa Suomen kaltaisille valtioille. Kyllä on kohta kyyti kylmäävää! 

 

 

816. 300 Tshernoa Japanissa. 
 
300- 1 000 Tshernoa jo. 
 
Minua on henkilökohtaisesti häirinnyt. Kun en ole saanut oikein selvää kuinka rajua säteilypäästöt 
Fukushimasta on. Tarkoitan tällä sitä, että Suomesta en ole saanut henkilökohtaiksesti selville kuin 
+150% säteilytaustakasvun tiedot Porista. No nyt olen kuitenkin saanut Anjan kautta aivan 
varteenotettavaa uudisdataa. Tämäkin on toki alakanttiin todellisesta mutta sykähdyttää jo määrillään 
300- kertaa Tshernon vastaavat päästöt! 
 
(Henri on siis olut koko ajan lähempänä totuutta. Koska tässäkin saamassani datan materiaalissa 
puhutaan tavan heikoudet huomioiden 300- 1 000 kertaisista Tshernon päästöt ylittävistä arvoista 
varovaisestikin arvioiden!) 
             -- 
http://www.agoracosmopolitan.com/news/health/2011/08/05/416.html 
Japanin ilmasta mitattu: 300 kertaa enemmän radioaktiivista päästöä kuin Tshernobylin vastaavat arvot. 
 
Date: 05 elokuu 2011   Posted By: Bob Nichols. Japanese Air to be at Least 300 times Worse than 
Chernobyl (Chris Busby)1/5  
Lataaja: MsMilkytheclown, 2.08.2011 
http://www.youtube.com/watch?v=42CMvo4AA30&feature=player_embedded 
 
San Francisco - Dr. Chris Busby, maailmankuulu fyysikko, sanoi testit ajetun arvostetulta Harwell 
Säteilylaboratoriolla Englannissa osoittaen ilmassa säteilykasvut Japanissa on 1000 kertaa suurempi 
kuin radioaktiivinen "laskeumien aiemmalla" huipulla vuonna 1963 vepommikokeitten räjäytysten jäljiltä. 
Laskelmat perustuvat radioaktiivisen cesiumiin 137.  
 
Busby todistaa löytäneensä myrkyllisiä, radioaktiivisia aineitten määrä Japanin ilmassa oli ainakin 300 
kertaa pahempaa säteilytasoa kuin ilma Tshernobylin ydinreaktorin katastrofissa. Dr Janette Sherman, 
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arvostettu lääkäri ja tunnustettu asiantuntija säteilyaltistumista, on arvioinut maailmanlaajuisen 
Tshernobylin tappaneen ainakin miljoona ihmistä tähän mennessä. Tšernobylin katastrofi tapahtui 26 
huhtikuu 1986.  
 
Dr. Busby:lta saatu data perustuu lahjoitettuihin autojen ilmansuodattimiin ajoneuvoista Fukushimasta 
ja Chiba Lääninhallitukselta samoin kuin Tokiosta, Japanista saatuihin materiaaleihin. Busby totesi 
säteilyn kuutiometrissä ilmaa Japanissa. Lasketuiksi arvoiksi suhteutettuna koko moottoreilla ajetun 
ajokilometrimääriin.  
 
Arvioita on pidettävä silti konservatiivisena tai alhaisena, koska pienimmät hiukkaset ajautuivat läpi 
auton ilmansuodattimien ja kulkeutuvat ulos auton pakoputkeen. Pienin radioaktiivisten hiukkasten 
yksinkertaisesti mene läpi ihmisen ihon tai menee ihmisen keuhkon pohjiin pysyen siellä. Myrkky 
säteilee solujen määrän ulottuen soluihin syvällä kaikkiin suuntiin. Kuolleita ja kuolevia tai mutantit solut 
tuottavat syöpiä ja satoja muita säteilyn aiheuttamiin sairauksia.  
 
Maan harvoista ydinasevaltioissa tiedetään räjäytetään yhteensä 2045kpl atomi ja vetypommeja. 
Vuosinaan ennen kansainvälisten sopimusten. Ennen kun ne jouduttaisiin lopettamaan. USA räjäytti yli 
1300 ydinasetta "testeissään", ensin Japanissa Hiroshimassa ja Nagasakissa. Seuraavat eteläisellä 
Tyynellämerellä, sitten paljolti Nevadassa, USA. Nevadan alueilla Lounais-Yhdysvalloissa 60 mailia, tai 
96.5 km, Las Vegasista.  
 
Vuonna 1963 Osittainen ydinkoekieltosopimus läpäisi Yhdysvaltojen senaattin ja useimmat maailman 
maat. Kielto ulotettaisiin koskemaan vain ilmakehän yläpuolisia ydinräjähdyksiä. Kuitenkin noin 25% 
maanalaistenkin räjäytysten todettiin murtautuvan pintaan tai "tuuletettuvan ulos".  
 
Käynnissä oleva maailmanlaajuinen ydinaseiden lopetus olisi kaikkein järkevämpää, jos massiivinen 
sotaisa Fukushima Daiichi ydinvoiman hyökkäys olisi hyökkäys ulkoavaruudesta. Mutta ei, ei ole 
selityksenä niin yksinkertaista. Tämä "tappaa heidät kaikki" vaikutus on päätösten seurauksena 
keskuudessamme, sotilaallisen eliitin ja rikkaitten yrityksillään tuottama tuhonamme 
maailmanlaajuisesti.  
 
Tappava radioaktiivinen tulos.  Fukushima Tapaa, kuormittaen koko  maailmaa tavalla josta ei voi 
erehtyä ollen väistämätön tuhonaalto.  
 
Internet-sivuston Viite: http://www.shoah.org.uk/2011/08/02/fukushima-radiation-1000-times-h-bomb-
peak/ 
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.agoracosmopolitan.com/news/health/2011/
08/05/416.html&ei=X68-Toi_BYv1-
gbl6I2bAg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CDkQ7gEwBA&prev=/search%3Fq%3DJap
anese%2BAir%2Bto%2Bbe%2Bat%2BLeast%2B300%2Btimes%2BWorse%2Bthan%2BChernobyl%26
hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DRal%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Divns  
                  ------------- 
 
FB Johannes Kuorikoski 
 
 Wikipedia "2006 julkaistussa raportissa ennakoitiin 30 000 ja 60 000 syöpäkuolemia seurauksena 
Tshernobylin laskeumasta. [12] Greenpeacen raportti asettaa tämän lukuarvoksi 200 000 tai enemmän. 
[13] Venäjän julkaisu, Tsernobylistä, toteaa 985 000 ylimääräistä syöpäkuolemaa tapahtui vuosien 
1986 ja 2004 välissä, kun radioaktiivisen saastuminen vaikutti. "... aiheesta löytyy myös Dokumentti. Yle 
lähetti SEN viime talvena. 
            ----------- 
 
Henri Lentosen US-blogi 19.08.2011 
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Mutta yhä uusia ongelmia ilmenee. Maa Fukushiman reaktoreiden alla on alkanut rakoilla ja railoista 
suihkuaa radioaktiivista höyryä. Työntekijän mukaan "maan alla tuntuisi tapahtuvan jotain". Muista 
lähteistä on myös varmistettu asiantuntijalausunnoilla, että todennäköisesti maan alla tapahtuu nyt 
spontaanisti ydinreaktioita. Vesihöyry johtunee siitä, että sulanut ydin on sulattanut itsensä maan läpi 
pohjaveteen asti. Tilanne on todella vaarallinen, koska se voi johtaa uuteen räjähdykseen. Aikaisemmin 
voimalassa on räjähdellut useita kertoja ja syttynyt useita tulipaloja, mitkä ovat nostaneet 
säteilylaskeuman yläilmakehään jonka seurauksena se on levinnyt koko maapallolle. 
 
Fukushiman voimala-alueella on useita yli 10 sievertin säteilykohteita. 6 sievertin säteily aiheuttaa 
kuoleman hetkessä, joten työskentely alueella on hengenvaarallista jos vahingossa työntekijä joutuu 
alueelle, missä säteilee kovaa ja mitä ei ole vielä eristetty. Työntekijät merkkaavat alueelta löydetyt yli 
10 sievertin säteilykohdat jotta niihin ei ketään kulkisi. Säteily ylittää mittarien mittauskyvyn, mikä on 10 
sievertiä, joten todellisuudessa säteily voi olla hyvinkin paljon korkeampaa. Alueelta on myös evakuoitu 
työntekijöitä koska siellä ei voi enää työskennellä edes suojavarusteiden kanssa. Tämä johtuu siitä, kun 
radioaktiivista höyryä on alueella ollut tuolloin suuria määriä. Jos tuuli muuttaa suuntaansa kesken 
töiden, joudutaan evakuoimaan. Voimalan "kuiva-kaivossa" (dry-well) on mitattu jopa 412 sievertin 
säteily, mikä on tähän mennessä korkein säteily, mitä on koskaan paikalta mitattu. 1 sievertin annos 
aiheuttaa jo pahoinvointia ja muita säteilysairauden oireita. 
 
Fukushimasta vapautuu edelleen 10 triljoonaa Bq tunnissa säteilylaskeumaa. Tämä on todella suuri 
luku: 10 000 000 000 000 000 000. Lihan sallittu Bq arvo on 500, joten siitä voi päätellä kuinka suuria 
määriä radioaktiivisia aineita vapautuu ympäristöön. Näitä aineita kulkeutuu myös Suomeen, minkä 
STUK on myös varmistanut. Kuten tutkijatkin painottavat, niin vaikka säteily olisi matalaa, niin nämä 
aineet ovat biologisesti todella vaarallisia pieninäkin määrinä, koska ne kerääntyvät kehoosi esim. 
luuhun tai kiveksiin ja aiheuttavat siellä tuhoja pitkän aikaa. Joskus nämä tuhot ilmenevät syöpänä. 
 
Radioaktiivisia aineita syntyy ydinonnettomuudessa noin 500. Mediassa puhutaan kuitenkin vain 
cesiumista ja jodista, vaikka plutoniumia on myös vapautunut onnettomuudessa. Myöskään Suomessa 
ei olla tehty mittauksia, että onko ilmassamme plutoniumia. Todennäköisesti ilmassamme on myös sitä, 
koska Japanista kulkee erityinen suihkuvirtaus suoraan Suomeen. Kyseinen ilmavirta on niin voimakas, 
että on suunniteltu jopa pienen lentokoneen kokoisia tuulivoimaloita leijumaan siellä. Plutonium voi 
aiheuttaa sisäänhengitettynä syövän gramman miljoonasosan annoksella. 
 
Ydinalan ammattilainen Arnie Gundersen kertoo, että radioaktiiviset aineet tulevat satamaan sateiden 
mukana ainakin vuoden verran vielä. Tämä vahvistaa aikaisemmat tiedot siitä, että säteilylaskeuma voi 
pysyä ilmakehässä vuosia. Kanadassa ja USA:ssa on satanut vaarallisia määriä ydinjätettä jo pitkän 
aikaa. Mittaukset ovat osoittaneet jopa 20 tuhatta kertaa normaalia suuremmat arvot. Gundersen myös 
varmistaa aikaisemmin esittämäni väittämän, että myös Suomessa sataa ydinlaskeumaa: kyseessä on 
maailmanlaajuinen ongelma. Suosittelen siis ihmisiä pysymään poissa sateesta myös täällä Suomessa. 
Paras tapa mielestäni suojautua ilmassa olevaa laskeumaa vastaan on syödä terveellisesti. Tällöin 
kehon omat puolustusmekanismit toimivat tehokkaasti ja estävät syövän syntyä, myöskin korjaten 
vahinkoja joita ydinjäte aiheuttaa kehossasi. 
 
Tokion läheisyydessä säteilysairaudet ovat lisääntyneet. Aikaisemmin sairaanhoitaja raportoi 
elokuussa, että potilailta on lähtenyt hiuksia ja heillä on ollut selittämätön vaje valkosoluissa. Ilmiselvästi 
myös nämä ihmiset ovat sairastuneet säteilystä. Nyt uusi raportointi aiheesta kertoo, että kasvava 
määrä ihmisiä hakeutuu hoitoon säteilysairauden takia. Siihen liittyy nenäverenvuotoa, päänsärkyä, 
nauseaa. Tohto Yanagisawa tilittää: 
 
- Japanin hallitus aliarvioi säteilyn vaikutuksia eikä suostu lisäämään evakuointirajaa samalle tasolle, 
mitä Tshernobylissäkin oli. Ihmisten henget ovat vaarassa, varsinkin lasten ja on ilmiselvää, että hallitus 
ei tee parastaan pelastaakseen ihmisten henkiä. 
 
- Syövät tulevat ehdottomasti lisääntymään. Lasten tapauksessa, kilpirauhasen syöpä ja leukemia 
alkavat esiintyä parin vuoden jälkeen. Aikuisten tapauksessa, erilaiset syövät lisääntyvät 
vuosikymmenien kuluessa. 
                ------------ 
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UFO:illa ydinvoimaa! 
 
* Mitä t a h a n s a  ydinala onkaan päästämässä julkisuuteen, että ihmiskunta olisi valmiina uhraamaan  
aivan k a i k e n ydinrikolistensa sekoilujen tukemiseksi. Tämä osaleikkaus aamun uutisoinnista 
kertokoon miten avoimesti r i k o l l i s e s t i  IAEA:n ydinala kauppaa itseään maailmamme ns. 
"pelastajana! Tuska ydinalojen alasajosta alkaa olla siis tätä luokkaa, huhuh". . . Ei  herttinen sentään 
tällaisen paskan edessä olen mykistynyt. . . ! 
 
T&T. 19.08.2011. Uutiset Tuomas Hyytiä, 10:03 Nasan raportti: Avaruusoliot saattavat tuhota 
ihmiskunnan suojellakseen muita sivilisaatioita 
 
Kasvihuonekaasujen vähentäminen saattaa pelastaa ihmiskunnan avaruusolioiden ennaltaehkäisevältä 
iskulta, paljastaa Nasalle toimitettu raportti.  Avaruusoliot saattavat nimittäin nähdä Maan ilmakehän 
muutokset merkkeinä sivilisaatiomme hallitsemattomasta kasvusta, minkä johdosta ne saattaisivat 
ryhtyä dramaattisiin toimenpiteisiin estääkseen kehittymisemme entistä suuremmaksi uhaksi, raportissa 
todetaan.  
               --------- 
 
21.08.2011 Jo 39 reaktoria palasina. 
 
Japanin 54 reaktorista 39 on Fukushiman onnettomuuden takia käyttökiellossa ja odottamassa 
tarkempia testauksia.  
 
Reuters  
http://yle.fi/uutiset/teemat/japanin_tsunami/2011/08/fukushiman_voimalan_jaahdytys_viivastymassa_27
96690.html?origin=rss  
                ------------------ 
 
Verkkomedia 100 000km2 
 
Tänään on tiistai, 23. elokuuta 2011. Sivu on ladattu klo 19:24   
Kiinalaistutkimus: 100 000 neliökilometriä Tyyntä Valtamerta ylittää 300-kertaisesti normaalit 
säteilyarvot  
 Kiina ilmoitti radioaktiivisen saastumisen Tyynellä valtamerellä olevan Fukushiman ydinonnettomuuden 
johdosta paljon pahempi ja laajemmalle alueelle levinnyt kuin mitä Japanin hallinto on aiemmin 
ilmoittanut. Koko Tyynen Valtameren alue on tietojen mukaan vahingoittunut tai vahingoittumassa. 
 
Lähde: myweathertech.com 23.8.2011, Verkkomedia.org  100 000 neliökilometriä Tyyntä Valtamerta 
ylittää 300-kertaisesti normaalit säteilyarvot. Kiinan viranomaisten suorittamassa tutkimuksessa on 
selvinnyt, että 100 000 neliökilometriä valtamerta aina 800 kilometrin päässä Fukushimasta on 
saastunut cesium-pitoisuuksilla, jotka ylittävät jopa 300-kertaisesti normaaliarvot ja strontium-
pitoisuuksilla, jotka ylittyvät normaaliarvot 100-kertaisesti. 
 
Kiina kertoo saaneensa tulokset valtiollisesta valtameritutkimuskeskuksesta. Tietojen mukaan 
kohonneita säteilyarvoja on löydetty koko Tyynen Valtameren alueelta. Tutkimusta tehneiden 
viranomaisten mukaan saastuneiden alueiden tiedot ovat paljon suuremmat kuin mitä Japanin hallinto 
on aiemmin ilmoittanut. 
 
Tutkimustulos valmistui heinäkuun 4. päivä. Julkistetussa Kiinan Valtameritutkimuslaitoksen (Chinas 
Ocean Administration) raportissa sanotaan "Emme voi poissulkea mahdollisuutta, että radioaktiiviset 
aineet ovat kulkeutuneet myös Kiinan merialueelle." 
 
Kiinan ympäristöturvallisuuden laitos varoitti huolestuneesti, että "cesium-137:n ja strontium-90:n 
puoliintumisaika on 30 vuotta, ja siksi on entistä todennäköisempää, että ne päätyvät ravintoketjuihin ja 
vaikuttavat kansalaisten turvallisuuteen". 
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Kiinan viranomaiset ilmoittivat, että he tulevat julkistamaan suoritetun tutkimuksen tulokset ja laativat 
suunnitelmaa siitä, kuinka saasteiden leviämisestä voidaan luoda simulaatioennuste koko Tyynen 
Valtameren alueelle. 
 
Viralliset tutkimustulokset näyttävät olevan yhtäpitäviä aiempien ja netissä jo Fukushiman 
onnettomuuden alkuvaiheessa esitettyjen sekä saasteista ankarasti varoittaneiden ja niiden 
leviämisestä kertovien ennusteiden kanssa.    http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=968 
               ------------ 
 
Sukupuuttoputkeen! 
 
Osaisitko sinä suomentaa mitä tarkoittaa selkokielellä tuossa taulukossa saastumisen määrät. Katso 
niin näet. 
Sen mistä tuon nappasin sanotaan, ympäri maailmaa levinneitä radioaktiivisia pitoisuuksia, aika Fuku  
toukokuun 31. 
http://www.cpdnp.jp/pdf/002-07-yone002.pdf 
 
Anja 
 
* Yleisemminkin tällaisissa taulukoissa kannatta oikoa niin paljon kun mahdollista. Koska yksinkertaisen 
v a l i t e t t a v a s t i  näissä on merittäin disinfoa! .Vain ripaus totta syvästi piilotettuna. Otetaan 
mallinnus sulle vaikka  taulukosta No:8 . . 
 
*Ksenon 138 on klassinen reaktorin tuottojäte, jalokaasu. Hiukan ennen sen arvoksi on mitattu luokkaa 
5 mBq/m3 arki-ilmakuutiossa No se OLI toki kohonnut luokkaa 10 miljoonakertaisuuksiinsa 
onnettomuuden aluksi!!! 
 
* Mutta, mutta. laskenut 2,5kk tasoonsa 10 mBq/m3 arkista ilmaa.  
 
* Mitä jää käteen? Hyvin samoja lukuja, joita mittaamme suomessakin. Suomessa nousuprosentti oli 
+50%. Nyt TÄMÄ nimenomainen aine antaa muutosprosentiksi Japanissa puolestaan  +100%. 
Taustasäteily siis on "tämän teorian mukaan" aika loogisesti kaksinkertaistunut. Paljon toki, muttei 
ainakaan äkkiseltään hirmu hälyttävää. Tällaista tämä vaan on! H y v i n veteen piirrettyjä viivoja. 
 
* Jos kerrot tällaisia "aktivisteille", jotka miettii mielissään tuhatkertaistuneita arvoja. HE pettyvät ja 
lakkaavat kenties uskomasta juttujasi(. Jos kerrot taas asiaa tarkemmin tunteville tajuaa taas hän, että 
1930 luvun taustamme oli 0,6mSv tasoa. Kohosi 2010 tultaessa 10- kertaisuuksiin 6mSv. Ja on siis 
Japanissa huikean ISO 20- kertainen tällä taulukon periaatteella luokkaa 12mSv. ja Suomessakin 9mSv 
tasoissa!! (Sama tuplautumisen teema löytyy vaikka taulukosta No. 4 myös. Jos katsot tarkkaan.) 
 
* Mitä tämä konkreettisesti sitten kertoo? Ennen Fukushimaa kansalainen sai 100% varman 
säteilysairauden luokkaa 80 vuotiaana. Onnettomuuden jälkeen Japanissa säteilysairastuukin huikean 
nuorena 40 vuotiaina!! Suomen arvoillakin taas 60 vuotiaina. Eli n y t alat tajuta, että ihmiskunta alkaa 
olemaan esim. Japanin tapauksessa i h a n  varmasti sukupuuttorajoillaan! Jos ja kun  tilanne pysyy 
tällaisena. Homma alkaa olemaan siinä luokassa, että ihmiskunta kokonaisuudessaan on kuolemassa 
ydinkatastrofien sterilisoidessa maailmamme. Tällaiset romahtamiset tulevat vuoren varmasti 
laskemaan ihmiskunnan jopa lisääntymiskyvyt sellaisille tasoille, ettei kansat kykene pitämään edes 
halutessaan alkuunkaan uusien lastensa määriä kuolemisia korvaavina enää missäänpäin maailmaa! 
Ydinvoima tuleekin 100% varmasti tappamaan käyttäjänä m y ö s  näin. . .  
              -------- 
 
26.08.2011. 
 
* Tässä sulle puolestaan professoritason pohdintaa Fukushima/ Tshernobylipääsrömäärät kysymästäsi 
aiheesta FB:stä. Kuten huomaat asia ei todellakaan ole mitään pilkuntarkkaa. Vaan muuttujat on 
tarkoitushakuisesti tehty hyvinkin hankaliksi. Yksi piikki jutussaan kuitenkin ON. Niin Tshernokin ylittyy t 
u p l a s t i !  
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Jari Natunen Henri. Toronton sateiden pitoisuudet ovat mielenkiintoisia yksikkä on ilmeisesti cpm per 
litra? 10 000 cpm (mitattu hajoaminen per minuutti) on noin 2 000 Bq (hajoaminen per sekuntti). 
Korjasin laskuviheen cpm:t pitää tietysti jakaa 60lla j...otta tulisi per sekuntti, cpmiin voi yleensä laskea 
noin 10-20 (jopa50) % % lisää johtuen mittauksen (count) laskentatehosta. Toisaalta Henrin lainaama 
mittaus taisi olla per neliometri (square meter), jolloin voi olla 4000 + 2000 Bq laskeumaa/m2 Ilmeisesti 
Jos sateet ovat tulleet samalla alueella niin laskeumat pitää laskea yhteen. Viite olisi hyvä laittaa. 
Vaikuttaisi siltä, että laskeuma voisi useammasta sateesta olla samaa luokkaa kuin mitä tuli 
Pohjoismaihin Tsernobylistä. Esim. Suomen luokka 2 alkaa 6000 Bq /m2 ja suurin laskeuma luokka 5 
oli 78 000 Bq/m2, kartta näkyy täällä  
 
http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateily_ymparistossa/tshernobyl/cesiumlaskeuma/ Vertailun vuoksi 1000 
syöpää/miljoona altistunutta 10 vuoden aikana samanlaisesta laskeumasta Ruotsissa, keskim annos 1-
2 mSv, Tondel M et al http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15547062 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16421911Näytä lisää 
noin tunti sitten · TykkääEn tykkääkään 
 
Jari Natunen Tepcon kuvassa oli vain maaliskuun laskeuma, ilmeisesti aliarvioitu, mutta pienin luokka 
tuli jo silloin Tokion lähelle. STUKin sivuilla on IAEA:n kuva, jossa on sekä Cs-134 että Cs-137 
(arvioisin karkeasti että 50 % -50 % uudesta laskeumas...ta?? tähän tarvitisisi tiedon). IAEAn 28.4. 
lukemat ovat olivat Tepcoa huomattavasti suuremmat, kartta on valitettavan pieneltä alueellta, ja 
alimman luokan yläraja niin suuri,  
_____________________________________________________ 
 
että se esim. sisältää noin kaksinketaisesti Pohjoismaiden kaikkein pahimmin Tsernobyl- laskeumankin, 
_________________________________________________ 
 
 joten siitä ei voi päätellä sinisen laskeuma-alueen arvoja 
http://www.säteilyturvakeskus.fi/sateilytietoa/sateily_ymparistossa/fukushima/fi_FI/fukushima_10-06-
2011/Näytä lisää 
             ---------- 
 
Fukushiman säteily vastaa 168:aa ydinpommia | Japanin katastrofi | Iltalehti.fi  
www.iltalehti.fi 
Tuhoutuneen Fukushiman ydinvoimalan säteilypäästöt vastaavat 168:aa Hiroshiman pommia. 
 
Henri Lentonen Kyseessa on viralliset mittaukset, aikasemmin oli arvio että 29 Hiroshimaa.. 
 
Arto Lauri Lasketaampa Sakari. Yksi Hiroshiman ydinpaukku sisältää luokkaa 55kg U-235 paskat. Se 
ilmoitettu 168 kertaa= 9 300kg. Tämä merkkaa jo 12 Tshernoa!(800kg) Eli nyt ainakin myönnettiin, että 
Tsherno EI ole enää mitään! 4 räjähtänyttä reaktoria sisälsi kukin 85t uraania. Määrä pelkästään 
kuolevina reaktorreina tästä vielä kaikkein varovaisemmankin mukaan 30 kertaistuu. . . 
                -------------- 
 
YdinPOMMI laskentaa FB.26.08.2011 
 
Angélica Skywolf D+T -> 4/He+n +17.588 meV =Vetypommi 
4 tuntia sitten · TykkääEn tykkääkään 
Angélica Skywolf Hiroshiman uraani pommista paloi vain 2% ! Pommin kokonais paino oli 4000Kg ja 
uraanin määrä oli noin 65 kg josta ammuttiin 25 kg pala 40kg palan sisälle tykillä kriittiseksi massaksi. 
Uranin rikastus aste oli noin 85% 
4 tuntia sitten · TykkääEn tykkääkään 
Angélica Skywolf ?168 X 65kg uraania = 10920 KG Uraania on ilmaan mennyt Japanissa. 
4 tuntia sitten · TykkääEn tykkääkään 
Angélica Skywolf Nakasakin pommi oli: 95% puhdasta Pu 239 tasan 10 kg. ja palo eli oli 20% eli 
teoreettisesti täydellinen. Pommi räjäytettiin imploosio menetelmällä 32 nallia ja lisäksi räjähdys hetkellä 
ammuttiin siihen neutrooni pulssi. 
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4 tuntia sitten · TykkääEn tykkääkään 
 
Arto Lauri Angelica on kyllä p a r a s tuntemani spesialisti nimenomaan näissä ydinPOMMI asioissa. 
Laskee näitä arvoja ihan huippuammattilaisena. Minä takkar ja pokkar. Näin se tosiaan meni. Kiitos että 
olet olemassa Angelica, niin saimme nyanssintarkat arvot tähän lopuksi. 
        ----------- 
 
Maan vajoamismäärät Fukushimasta. 
 
2011 Tohoku maanjäristys ja tsunami 
maan vajoaminen  
  
 Maan vajoaminen ja maaperän nesteyttäminen lähellä Shin-Urayasu Station hissikuilu  
Paikkatietoja Authority of Japan ilmoitti maan vajoaminen on korkeus triangulaatio asemalla mitattu 
GPS aikaisemmista arvo 14. huhtikuuta 2011. [147]  
 
Miyako, Iwate -             0,50 m (1,64 m)  
Yamada, Iwate -             0,53 m (1,73 m)  
Otsuchi, Iwate -            0,35 m (1,14 m) [148]  
Kamaishi, Iwate -           0,66 m (2,16 m)  
Ofunato, Iwate -            0,73 m (2,39 m)  
Rikuzentakata, Iwate -      0,84 m (2,75 m)  
Kesennuma, Miyagi -         0,74 m (2,42 m)  
Minamisanriku, Miyagi -     0,69 m (2,26 m)  
Oshika niemimaa , Miyagi -  1,20 m (3,93 m) [148]  
Ishinomaki, Miyagi -        0,78 m (2,55 m)  
Higashimatsushima, Miyagi - 0,43 m (1,41 m)  
Iwanuma, Miyagi -           0,47 m (1,54 m)  
Soma, Fukushima -           0,29 m (0,95 m)  
Tutkijat sanovat, että vajoaminen on pysyvä. Tämän seurauksena yhteisöjen kyseessä ovat nyt 
alttiimpia tulvien aikana vuoksivirtausten. [149]  
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/2011_T%25C5%258Dhoku
_earthquake_and_tsunami&ei=TldXTurtCOHk4QTMmN3ADA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1
&ved=0CB8Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DTohoku%2Bquake%2Band%2Btsunami.%26hl%3Dfi%
26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DWxX%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Divns  
                ---------- 
 
29.08.2011 Fukshimapäivitys 
 
Mr. Hisashi Ouchi oli altistunut 17 sievertin säteilyyn, ja Mr. Masato Shinohara oli altistunut 10 sieverts 
säteilyn. Mr. Ouchi oli elänyt 83 päivää ja Mr. Shinohara pysyi hengissä seitsemän kuukautta. Kun näet 
kuvia siitä, miltä nämä köyhät näytti ja millaisiksi oli tullut (ei heikkohermoisille ja sydämisille). Voit 
todeta nopeasti, että laajentamalla heidän elämänsä tapahtumia olisi esittämässä negatiivisen PR:n. 
Kieroutunut halu tietää kuinka kauan ihmisen hengissä massiivinen säteilyaltistumasta. Hyvin paljon 
mentaliteetti Yksikkö 731. NHK teki dokumenttielokuvan Ouchi, nimeltään "Slow Death".  
 
30 elokuu 2011 07:59  
                 --- 
 
HAARP säteilykeitin 
 
radiation bird clip 
0:43 min 
http://www.youtube.com/watch?v=RoIYA5nKYoU  
-- 



1507 
 

 
Fukushima Is Interferring With The Earth‘s Electrical Field. Is It A Slow Cooker Version Of HAARP?  
http://www.crockslowcooker.net/fukushima-is-interferring-with-the-earths-electrical-field-is-it-a-slow-
cooker-version-of-haarp.html 
----- 
Fukushima on häiritsemässä maan sähkökenttää. Onko se hidas (verkkainen) keitin versio HARP:sta? 
----- 
 
Fukushima on  häiritsemässä  maan sähkökenttääkin. Onko se hidas (verkkainen) keittimen versio 
HAARP:sta? Kun hengenvaarallisen äteilyn energiapäästöt kasautuvat tappavaksi kriittiseksi 
massakseen typpikehäämme. 
kesto 2:32 min 
http://www.youtube.com/watch?v=Jxug5voVCC8&feature=player_embedded 
Lataaja: BannedUfos, 27.08.2011 
 
Fukushima on kuin hidas liesi versio HAARPsta. Ydinpommi kuluttaa suurimman osan sen energiasta 
alkuperäisen räjähdykseensä, mutta suuri reaktorin sulamisen  meltdowns, kuten kanssa Fukushimaa 
nyt kutsuu, antaa jatkuvasti ulos paljon enemmän säteilykertymäänsä.  
Tämä on erinomainen raportti Thom Hartmannilta jota eivät saa haudattua ja jätettyä huomiotta, vaikka 
ei toistuisikaan. Jos uraanijätteen sula intergoituu maahamme, se intergoituu sään mukaan myös.  
Tagged  
 
Filed under: Slow Cooker koot 
                  --- 
 
Aimelle sanoi ...  
Kiitos tiedoista Ano 07:59!  
Tästä video "Slow Death" on avalaible saksan kielellä täältä:  
http://videos.arte.tv/fr/videos/tokaimura_1999_lehrstueck_ohne_folgen-3992712.html  
 
*Fukushimassa ilmoitettiin säteilyyn kuolleita aiemmin 8649 vainajaa. Nyttemmin lisää säteilyyn 
kuolleita on ilmoitettu 40 henkeä. Kuulin tämän jatkoksi, että raunioista on nyttemin löytynyt vielä päälle 
säteilyun saastuttamia. heitä ei ydinongelmajätteenä voitu edes haudata. Vaan poltettiin ulkona 
krematorioiden. Heidän määräkseen Japanista ilmoittivat 1 260 henkeä. Eli yhteensä Fukushimassa on 
h e t i  megasäteilyräjähdyksissä kuolleitten tarkennetu määrä  
9 949 henkeä. Muistakaa on nimenomaan Japanin  h a l l i t u k s e n myöntämä säteilykuolleitten 
määrä jo nyt. 
 
 
 
 
 
 
 

817 HUIPPu filmejä. 
 
Chemiä livelumena 
 
Hei Arto unohdin tässä tämän sinun mainitsemasi oudot jutut kuvissa  
sehän on sitä alumiini sadetta mitä leijuu sieltä alas olen itsekkin videoinnut sen 
ja sieltä sataa alas myös niitä pitkiä hämähäkin rihmoja tämä materiaali on niin erikoista 
että sitä ei tavallisella silmällä eroita laitan hyvän video linkin mukaan niin allistyt kunnolla 
 
http://www.youtube.com/watch?v?=0MAIEZIoYFw&feature=related 
sekä 
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http://www.youtube.com/watch?v?=weGPhjvbAZI 
                   -- 
 
- Ehkä eniten minusta löytyy silti videoita Styrgen tekemänä. Niistä pääset kiinni ehkä nopeimmin 
vaikka tällä osoitteella: 
 http://www.youtube.com/watch?v=X3iuLxfGp-8 
                     -- 
 
Olkiluoto 14.08.2011 J. Sopanen. 
 
Voisitko kertoa kuka sinua tuli haastattelemaan ja mistä aiheesta 
ydinvoimastako mahdollisesti?  Ja milloin tulee ulos ja missä? 
 
A. 
 
* 15.08.2011.Ensin alkuviikosta Kari Kuisti Satakunnan työ.  Meidän omasta Lappi TL:n  
omasta vesivoimalastamme. (Toki myös ydinasiaa.) 
 
*Eilen taas filmaajana oli Jouni Sopanen ja yksi jutuista on jo tässä  
valmiina:  http://vimeo.com/27713283    Pelkkää ydinvoimaa. Ei muuta kun  
tietoon ja  kiertoon vaan.)  
                 ------------ 
 
****YLE TV2 Silminnäkijäraportti Olkiluodolta ikuisuuteen.*** 
__________________________________________________ 
 
Mutta hei sitten oikein j y t k y !  Nyt saat imuroitua maailman erään tarkimmin sensuroidun filmini. Se 
on ovelasti ujutettu ulkomaan kautta palvelimiin. Kokeile nyt ihmeessä hakea itsellesi ja parille 
tutullekin. Kerro onnistuitko? 
 
YLE TV2 Silminnäkijäraportti Olkiluodolta ikuisuuteen v i h d o i n k i n nähtävissä. Pankaa osoite 
kiertoon: 
http://www.multiupload.com/XZSR1DIPWS 
                    -- 
HEUREKA! Nyt myös Yotubessa: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=pexNt7uzbok 
                   ------------ 
 
CIA SENSUROITU 02.2012 koita näitä! 
_______________________ 
 
Fukushima theorema 
http://www.youtube.com/watch?v=8l947Cw0fsY 
 
Haastattelu TVO:lla. + Englanniksi 
http://www.youtube.com/watch?v=XuCYbEqCN3o&feature=watch_response 
 
Fukushima theorema: 
http://www.youtube.com/watch?v=JAUY-Y3Kiek 
 
http://www.youtube.com/watch?v=lzwBDlLgnm8 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fMxOdBZESrY&feature=related 
 
               --------------- 
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3 kpl Arto/ Olkiluodosta huipputason videointia FB:n sivuilta. 
________________________________________ 
                  
Jouni Newsfeed Sopanen 
http://www.youtube.com/watch?v?=36VrXtAS2uE 
 
Nyt Full-HD-laadulla! Youtube ei ole ehtinyt vielä prosessoida videota joten laatu voi olla heikkoa. 
Arto Laurin haastattelu (Ydinvoimasensuuri, Fukushima)  
www.youtube.com 
Kävin haastattelemassa entistä ydinvoima-alan työntekijää, nykyistä ydinvoima-aktivistia Arto Lauria 
Eurajoen Olkiluodossa 14.8.2011. 
                     -- 
Jouni Newsfeed Sopanen 
http://www.youtube.com/watch?v?=Wlqrg1zieP0 
 
^^ 
Evasretkella¨ Olkiluodossa [1/2]  
www.youtube.com 
Kuvattu 14.8.2011 
                   -- 
Jouni Newsfeed Sopanen 
http://www.youtube.com/watch?v?=lzwBDlLgnm8 
 
Teoria Fukushimasta, enkkusubeissa menee varmaan pari päivää. Nyt nuskumaan! 
A THEORY OF FUKUSHIMA (English subtitles coming soon)  
www.youtube.com 
A nuclear power expert Arto Lauri explains his theory based on the research he has done on the 
Fukushima accident. 
              ------------ 
 
4+ 1 Loistavaa videota tekijä Jouni S. ja Arto Lauri Yotube. 
 
*Joita SUPO alkoikin heti lennosta sabotoimaan laittomasti, koska olivat liian  tehokkaita ja vaarallisen 
totuudenmukaisia. Eli sabotoimattomammat osoitteet tutusti  sfnet.keskustelu.energia 
 
Haastattelu ydinvoimasensuuri, Fukushima 
http://www.youtube.com/watch?v=36VrXtAS2uE 
 
Eväsretkellä Olkiluodossa 1 
http://www.youtube.com/watch?v=Wlqrg1zieP0&feature=related 
 
Eväsretkellä Olkiluodossa 2. 
http://www.youtube.com/watch?v=lMIudvss5V8&feature=related 
 
A Theory of fukushima. 
http://www.youtube.com/watch?v=lzwBDlLgnm8&feature=related  
 
A theory of Fukushima in english! 
http://www.youtube.com/watch?v=fMxOdBZESrY 
                    -- 
 
Englanniksi käännetty video löytyy myös turvattuna täältä: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=8l947Cw0fsY 
 
Hollantilaissivuilta. 
http://www.dutchsinse.com/blog/?p=1365  
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!!( CIA tuhosi 2011 lopulla)!! 
___________________________________ 
                 --- 
 
Yotube palautetta ko. videosta 17.08.2011. 
 
*55kpl palautetekstiä Amerikoissa hetkessä, miltei 98% myönteisenä. Vai EI teoriani muka kelpaa?)) 
Interpol sensuroinutkin paniikissa suurimman osan suitsuttavista palautteista lennosta. . Mopo alkaa 
siis "lupaavasti" karata käsistä niin SUPO:lta kuin Interpolilta. Undergroundi rules.! Malliksi vaikka tää. . 
. 
 
 -TEW 
 
 Theeastwatch 5 tuntia sitten 
 Kokonaan FUCK THIS IS vitun todellinen tarina TÄSTÄ !!!!! Tästä syystä ihmiset näkevät HAARP 
reaktioiden ALLEKIRJOITUKSET taivaallaan kaikkialla Yhdysvalloissa, ja Kanadassa, missä reaktorit 
on, koska ionisaatio on niin huonolla tasolla kaikkialla. Kaikki linnut kuolemassa kaikkialla kuolleita 
eläimiä, Jumalani Tämä kaveri kertoo totuuden, TÄMÄ ON VASTAUS!! Tämä keroo, siksi ne ovat 
CHEMTRAILAAMASSA jokaisessa maassa koska meillä kaikilla on YDINVOIMAA |! Kaiken kansalle 
joka haluaa tietää, HAARP tosiaan juoksi samaan aikaan JAPAN maanjäristyksen kanssa. Lataa tämä 
video, jossa tietotekniikka; on turvallista! 
                -- 
YOUTUBESSA sensuuroidaan Gotta Love it, 55 tykkää, 1 vastenmielisyyttä osoittanut 55 +1 = 56kpl 
VAIN muka 10kpl silti katselut, WTF? YouTube on sensurointia. Tässä videossa esitetty miellyttää 
kaikkia. Lähetä tämä kaikkille joita tiedätte, ja kertokaa heille, käskien tekemään samoin! ~ 
YOUTUBESSA Voisitteko vain pysähtyä? Kuten me Don; t, on muutenkin tarpeeksi vaikeaa aikaa 
saada irti oikeita tietoja. 
              -- 
IExposeMormonism 8 minuuttia sitten 
 Että oli hyvä video .... Toivon koko maailman saavan nähdä tämän !.... Tämä teoria melko tarkoin 
kiteyttää kaiken mitä ihmiset on asiassa ihmettelleet, ja se on erittäin järkevää ..Kiitos ajastasi 
tehdessänne videon. .... 
 
* Kun tein näitä vidoitani tiesin olevani  kenties Pohjoilan pelätyin ydintietovuotaja. Toki selvää, piti 
päästä laajempaan julkisuuteen. Ja eikun kaikkien aikojen pelätyimmän videon luojaksi ydinrikolisten 
malkaksi. Heti saatuamme nimenomaan tämän englanninkielisen videon liikenteeseen huomasin sille 
kertyvän tuhatpäistä lukijakuntaa jo p ä i v ä s s ä ! No ei siinä mitään, mutta kun 77 kommentoijaa oli 
puoleasta ja v a i n 1-2 vastaan oli vastaanottokin ruhtinaallista. Hyvin pian alkoil CIA toimia ja 
kertoilivat USA:sta että esim. lukulaskurista tipautettiin poliisipainostuksista nollaa pois. Koska suosiota 
tuli hetkessä a i v a n  liikaa. 
 
* Seauraavana päivänä laskurin laskiessa siitäkin huolimatta tuhansissa. Kävi selväksi miksen edes 
minä itse kyennyt filmejä katsomaan käytännössä lainkaan. CIA oli korruptoinut filmimme sellaisiksi, 
että katsominen oli liki mahdottomaksi tehty. No onneksi jenkkilässä osataan m y ö s  tehdä "poliisilta 
suojattua filmitarjontaa" Näitä rinnakkaisfilmejä laskeskelinkin sitten seuraavana päivänä j o  puolisen 
tusinaa! Täytyy avoimesti sanoa, etten i k i m a a i l m a s s a  ole kyllä nähnyt Yotubessa vastaavaa 
nettisodankäyntitasoa! . . Kun sen keskisimmässä myrskyn silmässä on videoinneillaan, niin ohan se 
hei jotain!) Jaa niin vielä eräs yksityiskohta. Filmi oli erityisen suosittu esim. Malajilla Afrikassa. En tiedä 
kyllä miksi. Myös mm. Turkissa. No toki Kanada, USA ja Australia niinikään. Ekana päivänä 
Euroopassa Ranskaan EI päästy lainkaan. Mutta jo seuraavana päivänä hyvät ystävät olivat murtaneet 
Arevankin tylyn omertan. Ja hyvä niin. Päiväyksiä, ja tosiaan noita suojatumpia viodeoita näkyy olevan 
iloisesti pilvin pimein pitkin Yotubea NSA:n ydinturvapoliiseilta suojattuna. 
                    ------- 
 
2Vrk jälkeen julkaisujen mennään Jo näin rajussa sensuroinnissa 
 
Kiitos, Grazie! 
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 19.08.2011. spikelive 1 tunti sitten 
 YouTube on sensuroinnut TÄMÄN VIDEON järjestelmällisesti. Minulla on ollut yli 10 henkeä 
kirjoittamassa minulle ja sanoa VIDEO SANOO ettei toim yksityisille? JA se tosiaan EI TOIMI! Siten 
Olen lähettänyt jokaiselle oman kanavansa. Tulos täsmälleen samoin! 
 
* AIVAN USKOMATONTA. Millä vihan kiivaudella IAEA/ CIA estää totuuden leviämisen maailmalle. 
Arvatkaas tykönänne sulutetaanko tässä nyt v a i n  sitä, että video kertoo kylmäävän, hyytävän 
totuuden. . ! 
              ------- 
 
Jeepä jee 10 000hittiä/vrk!20.08-11 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JAUY-Y3Kiek&feature=related 
 
Haastattelun TVO:lla englantilaistekstein: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=iCl3QkRU-tg 
           - 
 
Dutchinse Fukushima yotube 
__________________________ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JAUY-Y3Kiek 
 
**2011.11 Pelkästään tälle videolle ylittyi 40 000 katsojan lukemat, yhteensä n. 100 000 ylityksiin. 
Tulikin mukaan tällainen mystinen videoni kielto. Kun filmi alkoi yhtäkkiä levitä rajusti Pohjois- 
Ameriikkaan:  
Kaikki kommentit. Kommenttien lisääminen on poistettu käytöstä tältä videolta.!!!  
     _______________________________________________________________________ 
 
** Eli k a i k k i nämä alle dokumentoimani hävitettiin INTERPOLIN toimesta! Miettikääs minkä takia 
totuus alkoi polttaa maata? 
                     ------ 
 
03.09.2011  
"Se polttaa keuhkot" (täällä Amerikassa tekevät tuntuvaa hinkuyskämäisyyttä, joka on taas noussut, 
mutta se on todella näin ilmasta palavat meidän keuhkot ..) On niitä paljon täällä, jotka kärsivät 
satunnaisista yskänpuuskista & kurkun ärsytyksistä, puhumattakaan linnuista ja kala kuolemista 100: n 
@ aika ... No, tämä (video) selittää kaiken!  
 
gsgrl2000 1 viikko sitten 8  
Tämä video on lähetetty asiantuntijoille kuten Christopher Busby ja Arnold Gunderson. On 
mielenkiintoista. En tiedä En ole ainoa, joka olen lähettänyt näitä videoita asiantuntijoille.  
 
Sain neronleimauksen ja tajusi - että maan halkeiluja ylös suunnilleen samaan aikaan on tosiaan 
raportoitu enimmäkseen Japanissa ja Venäjällä. Ilmiö on seurausta metaanin tulosta kaasuksi. Jos joku 
muu mainitsi sen ennen - anteeksi - eivät lukeneet läpi kaikkia kommentteja  
                 - 
JPI280978 12 tuntia sitten 11 
Tämä haastattelu on aivan upeita - Tämä kaveri kertoo totuuden - On ilmeistä, kun vain katsella häntä 
ja älä lue käännös - hänen sävy - hänen elekieltä ja silmiin - hän vain kertoo asiat niin kuin ne on. 
                 - 
N0A1D 1 tunti sitten 
sinun pitäisi nimetä tämän videon "BEST teorian Fukushima" 
             - 
Whitejon214eva 6 tuntia sitten 
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 wow, joka oli uskomaton video olisi televisioitava kaikkien nähtäväksi. Kuka tahansa voi kertoa tämä 
kaveri tietää todella paljon. Tämä on paras tieto Olen saanut ajan. Kiitos tekstityksen i dont puhua 
lanuage. God Bless 
            - 
 Tuonut Alex Higgins:lle huomiota, hollanti liian ... Higgins.lle Lähetetty anamolie mutta en jatkaa sitä 
edelleen. 
          - 
Tämä mies näyttää olevan hyvin koulutettu liittyen teknologiaan ydinvoimaloista ja HAARP.sta. Hän 
sanoi paljon hyvin mielenkiintoisia asioita, ja näyttää sisäpiiriin näkemyksiä todellisuudesta joka on 
käynnissä Japanissa ja ydinteollisuudessa. En voi mitenkään juuri nyt vahvistaa, mitä hän sanoo, niin 
totta vai tarua. Mutta hän näyttää hyvin vilpitömältä, rehelliseltä ja knowledgeable.Who tiedä, mutta 
tämä on erittäin mielenkiintoinen, jotain lisätä ja pitää mielessä. Epäilen sota on siirtynyt pommeista 
HAARP:eihin .. 
            - 
pamelaj1959 1 tunti sitten 
Tämä video tarvitsee julkaistavaksi Steve Beckow n "2012 Scenario" verkkosivu. 
               - 
 MathewTitus 1 Päivä sitten 
 @ MathewTitus venäläinen poliitikko myönsi että he käyttävät HAARP:ia aiheuttamaan 
maanjäristyksen ja tsunamin että olivat näin vaurioitanut Fukushiman ydinvoimalaa .... Mielestäni he 
aiheuttivat maanjäristyksen myös vaurioittaessaan  Anna järven ydinvoimalan Virginiassa myös ..... : P 
 
 ToxicDreamer 1 Päivä sitten 
 @ skunkjobb lol Jokainen, joka uskaltaa kertoa totuuden on sekopää. : P 
 
                ---------- 
 
23.08.2011 Päivitys 
 
Pari sanaa Fukushima theorema videostamme tännekin. L.S-lehti uutisoinnista seuraavaa, 
23.08.2011."Eurajoella ei pelkoa herätä mahdollinen ydintuho ja sen seuraukset. Ei ei- Eurajoella 
pelkoa herättää ydinvoiman vastustaja!" Öyh, siis m i t ä ?  
 
Kävin tuon luettuani pikapikaa päivittämässä loisteliaasti 20 000 kattoa parhaillaan puhkovan Sopasen 
Yotubeprojektimme edistymistä. Ällistys iskee offesiivisia hyökkäilyjä kaytta rantain. Hyvät ystävät, 
offensiivimme totuuden saattamiseksi esille on jo nyt tuottanut sellaisen tuloskarman, etten olisi iki 
maailmassa uskonut mahdoliseksi. 
 
Ei herranen aika levinneisyyskarttanappula Yotubessa kertoo kaikkein oleelisimman.  Intiaa, Brasiliaa, 
Väli-  Etelä- Ameriikkaa, Afriikkaa jne. . ! Olin t o d e l a  pudota istuimeltani kun katsoin tarkemmin 
kartaa. On tämä u p e e t a ! 
              -------- 
 
babymalai 1 Päivä sitten  
@ Chavspotter ok twatbag, alle 10 minuuttia, olen löytänyt paljon tietoa sen osoittamiseksi, että mitä 
tämä mies sanoi, pitää paikkansa, 2006 World uraanin tuotanto väheni 5%. Vuonna 2006 maailman 
uraanin tuotanto 39655 T U oli 5% pienempi kuin vuonna 2005 (41702 T U). 
 
Mistä voisin löytää lisää subbed tai kääntää tieto, että kuka tämä suomalainen tiedemies on? Hän on 
mahtava. 
 
JarMarkono 2 päivää sitten 
 Tämä on erinomainen video. On täysin selvää ja hyvin selitetty - tieto näyttää olevan erittäin uskottava. 
GREAT 
 
Yksi parhaista selityksistä mitä olen kuullut. Pidin erityisesti siitä mitä hän sanoi "maadoitus" 
ionoshphere - ja se käynnistää pietsosähköiset vaikutuksia kvartsikallioon. 
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 Joten HAARP:n oli todella tarkoitus "auttaa" vähentämään ionisaatiota ilmakehässä maanjäristyksen 
jälkeen .... - Se on mielenkiintoista - ja hän ei epäile että se ei olisi voinut aiheuttaa sitä. 
 
                 ------- 
 
HAARP ja aurinkoflaret 
 
Presscore: Tiede todistaa auringonpilkut / Super Moons eivät aiheuta maanjäristyksiä, HAARP Related  
Kirjoitettu 16/03/2011 by Clare Swinney On runsaasti hyödyllistä tietoa löytyy Prisonplanet.com 
foorumissa  
 
Presscore NASA oli julkaissut raportit, että aurinko oli aiheuttanut massiivisen auringonpurkaus tai CME 
vain muutamaa päivää ennen kin 8,9 richterin maanjäristys iski Japaniin. NASA ilmoitti, että "tapahtui 
10 maaliskuu 2011 noin 0630 UT, CME teki lakon vilkuillen iskuin Maan magneettikentän. Tämä oli 
seurausta M3 leimahtaa, joka tapahtui myöhään 7. maaliskuuta 2011. 
"Http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/News031011-xclass.html  
 
NASA: n ajoitus auringonpurkaus törmää Maan ilmakehään mukaan aiheuttaen auringonpurkauksin 
Japanin maanjäristyksen. Jopa PRESS Core ilmoitti, ettei auringonpurkaus voinut laukaista Japanin 
maanjäristyksestä, mutta tutkimus auringonpilkut ja niiden vaikutuksiista maapallon paljastaa, että 
auringonpurkaus ei olisi voinut eikä aiheuttanut Japanissa maanjäristystä. Auringonpurkaus tapahtumia 
ja NASA varoitukset käytettiin harhautuksena.  
 
Mukaan USG verkkosivuilla 
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc0001xgp.php Japanissa 8,9 richterin 
maanjäristys iski vuonna 2011 11 maaliskuu 05:46:23 UT. CME oli jo iskenyt Maahan lähes 1 
kokonaisen päivän aikaisemmin. Se todistaa, että CME vaikutus ei aiheuttanut maanjäristystä. Miten? 
Kuten me kaikki tiedämme, maapallo on jatkuvasti pyörivä. CME ei ollut voinut aiheuttaa 
maanjäristyksen takia siitä. Maa ei pysäyttänyt pyörimistään, jolloin voima CME käynnistää 
maanjäristyksen yhdellä paikalla on Earth 38.322 ° N, 142.369 ° E. CME voivat aiheuttaa laajaa 
sähkökatkoja, säämuutosten tai yksinkertaisesti luo Aurora revontulet, mutta ei aiheuta maanjäristyksiä. 
Jos on auringonpurkaus auringosta ei se silti aiheuttanut maanjäristystä, miksi ei?  
 
 
Amerikan kansan tietämättä, on täsmälleen sama päivä kuin Japanin maanjäristys Yhdysvaltain ja 
Etelä-Koreassa äkillisesti lopetetaan yhteinen merivoimien harjoitukset nimeltään Key Ratkaise 2011. 
Key Resolve oli komento-post liikunta - atk-pohjainen simuloitu sota peli. Ydinkäyttöinen USS Ronald 
Reagan ja sen iskuryhmä osallistuivat Key Resolve / Varsa Eagle harjoituksia rannikolla Japanissa, kun 
maanjäristys ja tuloksena tsunami iski Japaniin. Samanlaista harjoitusta tapahtui samana päivänä kuin 
Haitin maanjäristys. Haiti katastrofiavun skenaario oli suunniteltu päämajassa USA Southern Command 
SOUTHCOM Miamissa päivää ennen maanjäristystä.  
 
Päivänä ennen maanjäristystä, "maanantaina [11 tammikuu 2010], Jean Demay, DISA n tekninen 
johtaja viraston monikansallisen tiedottamista jakaminen yhteistyöhanke, sattui olemaan päämajassa 
USA Southern Command Miamissa valmistautuminen on testi Järjestelmä on skenaario, että mukana 
lievittämiseksi Haiti vanavedessä hurrikaani. "  
 
Torstaina 10 maaliskuu 2011 Etelä-Korean ja Yhdysvaltain joukot olivat keskellä Key Resolve / Varsa 
Eagle harjoituksia. Key Ratkaise on uusi nimi pääsotaharjoitukseen entinen RSOI, joka tarkoittaa 
vastaanotto, lavastus, Onward Movement, Integration.  
 
Sekä US / Haiti sotaharjoituksen ja USA / Etelä-Korean sotaharjoitukset pidettiin juuri ennen suuri 
maanjäristystä. Molemmat harjoituksien mukana tietokonesimulaatioita. Sekä Haiti ja Etelä-Korean 
harjoituksia mukana käytössään erittäin voimakas tutka - molemmat mukana käyttöt merellä tapahtuvan 
X-Band tutkan alustoilla.  
               -------------- 
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Julkaisua beforenews.com (otettu hollantilaisen sivuilta, dutchine)  
 
Raport of news! 
 
http://beforeitsnews.com/ 
 
Japan EarthquakeNew Data Supports Previous Fairewinds …  
Fukushima Pacific Radiation Warning: …  
Evacuate FUKUSHIMA - ????????  
Scientists Find March 11 Japanese …  
Fukushima Radioactive Seawater Plume <<<<<<<<<<<<<< 
THEORY OF FUKUSHIMA -- Finnish Scientist …  
Expert's Amazing Theory: HAARP & …  
906 more stories…  
 
Haluatko jakaa tarinasi meidän dynaaminen ja nopeasti kasvava yleisö? 
 
 Lue lisää Japanissa Maanjäristys 
 Uudet tiedot tukevat Edellinen Fairewinds Analysis, koska likaantuminen leviää Japanissa ja muualla 
maailmassa 
 Fukushima Tyynenmeren Säteily Varoitus: Video "Seafood Caught in Tyynenmeren Pitäisikö beTested 
työturvallisuus ennen syömistä." 
 Evakuoida Fukushima - ?? ? ?? ? ?? 
 Tutkijat Etsi 11 maaliskuu japani Quake Tore Deep halkeamia Ocean Floor 
 Fukushima Radioaktiiviset Meriveden Plume 
 TEORIA Fukushima - suomalainen tiedemies (HAARP järistys, metaani, ja 
säteily)<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 Expertin Amazing Teoria: HAARP & Fukushima 
 Toinen: vahva maanjäristys 6,8 Richterin asteikolla on poistettu Japanin pohjoisrannikolla sijaitseva, 
Japanin ilmatieteen laitos ilmoitti perjantaina. 
 Fukushima työntekijän Kamera: reiät ja halkeamat Ground ovat kauhistuttavia 
 Fukushima Säteily Hälytykset Lääkärit 
               ------- 
 
22 154 katsojaa 25.08.2011 
648 pitää, 24 ei pidä. Pitäjiä yli + 96%!! 
 
Videon saamat kunniamaininnat (5)  
#50 - Keskustelluimmat (Tällä viikolla) - Tiede ja tekniikka - Koko maailma 
#52 - Useimmin suosikeissa (Tässä kuussa) - Tiede ja tekniikka - Koko maailma 
#6 - Useimmin suosikeissa (Tällä viikolla) - Tiede ja tekniikka - Koko maailma 
#27 - Eniten tähtiä saaneet (Tällä viikolla) - Tiede ja tekniikka - Koko maailma 
#68 - Katsotuimmat (Tällä viikolla) - Tiede ja tekniikka - Koko maailma 
              -- 
#51 - Useimmin suosikeissa (Tässä kuussa) - Tiede ja tekniikka - Koko maailma 
              ------ 
 
Jouni Newsfeed S. 
http://www.youtube.com/watch?v=36VrXtAS2uE 
 
Nyt Arton haastattelu enkkuteksteillä! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=iCl3QkRU-tg&feature=related 
           ---___________--- 
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*Jos joku vielä luulee, että neteissä ei k a i k k e a ydinala ja SUPO:n tyyppiset rikoliset kontroloisi, niin 
lukekaas vaikka tää:  
  Nina Maarit Tuomikoski 25. elokuuta 2011 13:30   
 
Heh just laitoin (yotubeen) kommentin että Cesiumilla ja Tippitapituksella ei ole youtubeprofiileja - 
SUPO! :D ja sensuroitiin välittömästi :D . .* Ja hei Yotuben sentään pitäisi olla SUPO vapaa monellakin 
tasollaan!. . .  
            ----------- 
 
*Siis ällikkä! Kaveri seurasi USA:ssa esiin nostamaani teoriaa ja osasi jopa n i m e t ä  mainitsemiani 
kymmenisen "ongelmallista" jenkireaktoria! Jos ei valtamedia olisi umpiluuta luulisi JO tällaisen 
herättävän kenet vaan!! 
 
Energia Healing Aurora TechnicalAdvisor Fallout Facenotes: Susquehanna, PA (570-389-572) 
 
/ Limerick, PA (6106316530) 
 
/ Salem, NJ610-337-5330-1 3018165100 
... 
/ Hope Creek, NJ 
 
/ Oyster Creek, NJ 
 
/ Calvert Cliffs, MD 
 
/ Peach Bottom, MD 
 
/ North Anna, VA 
 
/ Surry, VA 
 
Ok, niin kyse on mielenkiintoisin teoria mitä olen kuullut tästä Fukushimasta. Katsotaanpa lyhyesti, mitä 
Arto sanoo. 
 
1. Euroopan ja länsimaiden täytyy käyttää enemmän korkeasti rikastetua polttoaineita, ja MOX-
polttoaine, koska Venäjä katkaisi tarjonnan  uraanissa. Ranska (Areva) tehostaen osaamistaan levittää 
sanoen "täällä kaverit, käytä tätä". 
2. Ainoa asia on, että reaktoreilla ei voi käsitellä sitä. He huomasivat ja havaitsevat ongelmia 
jälkihöyrylämpökysymyksessään, ylimääräinen höyry aiheuttaa ongelmia. Joita ei voitu hoitaa niiden 
järjestelmien (ei sovi "ajureihin" tai "vetvel tiloihinsa"), joten he avasivat reaktorit vapauttaen 
muodostuneen radioaktiivisuuden höyryt ilmaan. He tekivät näin useita kertoja. Tämä lisää enemmän 
radioaktiivisuutta (ionisoiden) ilmakehään. 
3. Nato ja IAEA havaitsee huolestuneena lisääntyneen ionisaation ilmakehässä. Japani yrittää käyttää 
kemikaalivanoja työntääkseen ionisaatiota alas niin, että "nitrogenesphere" typpikehä ei räjähtää. 
4. Tämä ei toimi, niin he käyttävät HAARP:ia. 2,5 päivän yrittäen hallita tätä ylimääräistä 
ionisaatiokertymää satamaan ulos. Vaan tämä on huono idea, he eivät ymmärrä. Käyttäessään tätä 
1000MW HAARP laitettaan työntämään kaiken tämän energian maaperään. Tämä toimii kuin "Iron Nail" 
teräs naula maadoittaen sitä. Tämä energia joutuu piezoactiviseen kvartsikiteisiin kallioon ja ne alkavat 
värähdellä. 
5. Nämä värähtelyt aiheuttaa massiivista tektonista tektoniikkaa. 
 
6. Mutta, voi EI, Nuke voimaloissa ei ole sähköä pumppujensa jälkilämmölle päästää se reaktoreista 
mereen ja he olivat päättäneet puhaltaa höyryt ylös. (On käännös ongelmia ... eetteriin? Really? On 
vain liian paljon sitä toimiakseen.) 
7. Kun he alkoivat tehdä tätä reaktori alkoi hengittää, se imi happea joka johti vety räjähdyksiin. 
Reaktori # 1 räjähti. 
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8. Mutta peruskalliossa reaktorin alla kalioperäon tektonisesti aktiivinen, kun se räjähti se lähetti 
massiivisen energiapulssin alaspäin peruskallioon. Jossa odotti 600m maan alla 1 km paksu "metaani 
jää kerros" (Tätä on itse asiassa kaikkialla maailmassa ja siksi Saksa kiirehti sulkemaan reaktorit 
jälkeen Fukushiman). Joka on eräänlainen metaania jäätä, joka on herkkässä tasapainossa paineella ja 
vain pysyy tässä tilassa 2 asteisena. 
9. Neutronien vuoto reaktoreista oli porannut reiät tai putkia kalliomuodostumiin aiemmin jo. Kun efekti 
iski metaani sotkuun reaktoriin # 4 alle. Se laajeni 168 kertaa sen normaalin tilansa määrän (mukaillen 
teoriaa Nils-Axel Mörner). Keskittyi yhteen näistä putkista "kosmisin nopeuksin". Luoden massiivisen 
1km korkean sininen liekin läpi reaktorin (joka oli tyhjä kun räjähti). 
 
10. Tämä räjähdys loi myös 0,5 km halkaisijaltaan kaistaa alle reaktorien. Hän näki kuvan 14 meter 
paksusta betoniseinästä, joka oli räjähtänyt voimaalla (at Fukushimassa? Haluaisin nähdä sen myös - 
se on aika vaikuttavaa). 
11. Ok, niin takaisin reaktoreitten räjähdyksiin. Hän ei sano miten reaktori # 3 räjähti. Mutta sanoo, että 
15 minuutin jälkeen kun No.4 räjähti, meni mukana myös No: # 2. 
12. Hän sanoo, että Amerikassa he ovat "kadottaneet" noin 10 reaktoria ja Ranskassa 2 savuttaa. 
13. Hän jatkaa puhuen HAARP:sta. Mitä sillä tehdään, ja että Katrina oli luultavasti Venäjän / Kiinan 
valmistettu hurrikaani. 
 
Jo Etelä-Carolinassa valmistuslaitos on etenemässä kohti käynnistymistään, tulevaisuus MOX 
sekaoksidipolttoaineella jää hieman epävarmakasi Yhdysvalloissa. "Energiaministeriö ei vieläkään 
löydä apuohjelmoijaansa, joka olisi halukas ottamaan tätä kamaa", Alvarez sanoo. Duke Energy:ssä 
ovat allekirjoittaneet sopimuksen DoE:lla ladaten sen neljään reaktoriinsa myös sekaoksidipolttoainetta, 
mutta apuohjelmoija ei anna lupaa ja sopimus raukeaa vuonna 2008. Liittovaltion omistama Tennessee 
Valley Authority (TVA), joka toimii Browns Ferry Nuclear Plant ja kaksi muuta ydinlaitosta, on ilmaissut 
jonkin verran kiinnostusta yrittää MOX:lla. Jolla voi tehoa nostaa ja ottaa polttoaineen MFFF. Mutta 
Lyman epäilee, jopa TVA on valmis ottajalle. "En näe yhtään hyötyä, vaikka valtion omistama yhden 
samankaltaisen TVA, haluaisi harrastella tätä kamaa", hän sanoo. Näytä lisää. 3 minuuttia sitten  
                 ------- 
 
Dutchince FB: 
https://www.facebook.com/dutchsinse 
 
https://www.facebook.com/groups/215092401856180/ 
 
Priva 
michaelyjanitch@yahoo.com  
 
 
 

818. Ydinmystiikkaa. 
 
Sini Eveliina Aurora Pukero 22. elokuuta 2011 16:48   
 
ps koulukirjoissa uusimman tiedelehden mukaan käydään läpi noin 100v vanhoja juttuja ja paljon 
vihreellistä tietoa. 
 
*Eli vanhojen kirjojeni lainaamiset on alettu huomata h y v i n vahingolisisiksi ydinalan salaisuuksille! 
           -------- 
 
 
Törmäsin asiaan ja haluaisin tuoda sen tännekin parista ydinvoimaan liittyvästä syystä: 
 
 Pekka kirjoitti...  
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Ydinpommeihin liittyy yksi hyvin mielenkiintoinen ominaisuus, joka on visusti pidetty salassa jopa alan 
asintuntijoilta. Ydinpommi on monimutkainen geometrinen laite, jota ei voi räjäyttää koska tahansa ja 
milloin tahansa. Se on mahdollista räjäyttää vain, kun se sijaitsee oikeassa suhteessa maanpintaan ja 
aurinkoon nähden eli vain kaksi kertaa vuodessa. Tämän johdosta "terroristit" eivät ole niitä räjäytelleet. 
Ydinaseet ovat täten pidemminkin keinotehoinen uhka kuin todellinen. Uusi-Seelantilainen tiedemies 
Bruce Cathie keksi tämän ydinpommeja koskevan ominaisuuden kirjoittaen siitä myös kirjoissaan. Hän 
myös pystyi laskemaan etukäteen maailmalla räjäytettävät ydinkokeet.  
 
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9797387&postID=2329163904385201969 
 
 * Tuo väite, että ydinpommin voi räjäyttää vain tietyissä olosuhteissa on jopa minulle osin uutta. Voisi 
teoriana perustua auringon lähettämän neutriinojen ja esim. protonivuon vuorovaikutuspuhalluksiin ja 
säteilypaineisiin. Jolloin ydinpommin herkäksi esitetty kriittisen massan kaava toteutuu vain tietyissä 
olosuhteissa. Kuulin itse asiassa tänään väitteen, että Hiroshiman pommista räjähti vain luokkaa 3%. 
Koska neutronivuo muodostui epäsymmetriseksi ja puhaltui pommin keskiön ulkopuolelle. Tämä 
muodosti suhteessa liikaa nopeita neutroneita jotka sytyttivät Hiroshimassa ultrasalatun ns. "mustan 
sateen". Jossa ilmakehän ylempi typpikerros paloi oksidiksi viikon verran hallitsemattomasti. Pudotellen 
raakaöljymäistä, tipasta kohteensa tappavaa ainetta maahan. Kuulin myös USA:n pudottaneen 
kolmannenkin ydinpommin 40- luvulla Japaniin. Joka puolestaan ei räjähtänyt lainkaan. Mutta tappoi 
100 000 päisen saarellisen ihmisiä "likaisena  pommina kaamein seurauksin". USA ei olisi julkaissut 
tätä epäonnistumistaan koska sellaisista ei ydinala tunnetun rikollisena halua puhua julkisesti. 
 
*Miksi asiaa pidän niin tärkeänä? Säännöllisesti ydinvoimaloita sijoitetaan aivan seinähulluihin 
paikoihin, keskelle tektonisia anomalioita, tulivuorisaumoihin esimerkiksi. Koskaan EI olla kerrottu mikä 
hulluus pakottaa latomaan esim. Suomessa ydinvoimalat yhteen ainoaan kasaan keskelle maailman 
syvintä Olkiluodon tektonista Litoraanisaumaa? Tämän esitetyn teorian mukaan nimittäin Suomessa EI 
olisikaan juuri lainkaan sellaisia alueita josissa ydinreaktorit suostuisivat fissioiden palamaan edes osin 
siedettävästi! Vaan reaktoreille kävisi kuten Ruotsissa tiedän käyneen. Valtava ASEA- atomin reaktori 
alkoi heti ensi startista lepattaa, resonoiden tehollaan hillittömästi  kuin sammuva kynttilä 
hegenvaaralisesti. ASEA koetti kuukausien ajan epätoivoisesti vakiinuttaa reaktoriaan onnistumatta.  
 
*Lopulta Ruotsi vaan kylmästi salasi uuden reaktorinsa täydellisen epäonnistumisen ja purki sen 
valtavin kustannuksin. Miksi reaktori sitten lepatti? Koska magneettianomaliat olivat polttovakauden 
kannalta suuniltaan ja sijainneiltaan päin seiniä. Reaktoria olisikin vaivannut mystinen ja salattu 
"maasäteily"!  Näyttäisi siltä, jotta reaktorit ylipäätään saadaan toimimaan ne pitää laittaa nimenomaan 
aktiivisen epävakaisiin tektonisiin saumoihin!  Näissä vain harvoissa paikoissa reaktoritkaan suostuu 
palamaan edes osittain kunnolla! Nyt kun maapalon magnettikentät ja tektonikat on liikkeissään ja päin 
seiniä tulee s u u n n a t t o m a s t i  uutta lisäharmia käyville reraktoereille! Tämä olisi vallan hurjaa 
uutta asiaa, josta ei kerrota missään. Onko tosiaan niin, että reaktorien paikat pitää katsoa 
"kaivonkatsojan varvuin" jotteivät räjähdä kättelyssä käsiin! 
 
*Aivan uskomattomasti alkaa myös näyttää että maan sisään reaktoreista vuotavat holtittomat 
neutronivuotonnistot eivät s a a  kohdata maan sisuksista normaalia kiintokalliota lainkan!  USA:n 
ensimmäinen ydinpommikoe tehtiin aivan käsittämättömästi korkeassa rautatornissa. Miksi? Koska 
Alamosissa jo silloin tajuttiin, että kiinteä maa ydinreaktion alla epäsymmetriallaan peilaa ja puhaltaa 
ydinpommin sisältä kriiittistä massaa hakevan fuusiosäteilyn energian ylöspäin ja ulospäin. Niin, ettei 
edes ydinpommit räjähdä! Sama ongelma sijoittaa y h ä  reaktorit ihmeteltävästi 35m korkeuteensa 
maan pinnalta. Miksi reaktori on sijoitettu näin seinähulluun paikkaansa? Koska kiinteä maa peilaa 
linssin lailla vuorovaikuttaen säteilypainen säteilyfissioenergiat u l o s ja ylös  reaktorista. Ratkaisuna 
mystinen sijoitus  korkeallakaan ei näy riittävän. Vaan reaktorit pyritään sijoittamaan uhallakin 
konkreettisesti k u i l u n  partaalle! . . . Olkiluiodossakin paikaksi käy siis v a i n hengenvaarallinen 
1000m syvä tektoninen epävakaa maaailman syvin maanpäälinen 2 100km pitkä Litoraaninen  
hautavajoama!! Fasinoivaa tietoa! 
                 ----------- 
 
Vuosijuhlat SUPO:lla 22.08.2011 
_____________________ 
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Eli ainakin osa muistaa, että norppasähköiseen Wanhaan vesivoimalaamme iski SUPO:n 
ydinturvaosasto puolisen vuotta sitten. Mätkivät 3 kpl turvalaitteitamme paskaksi ja ajoivat mm. kovalla 
uralkalla metrisen 10cm levyisen k u s t o m o i d u n raudan käyvään koneeseen. No jo yhä e d e l l e n  
sisäministeriö on onnistunut laittomuuksinsa estämään tämän viikossa normaalissa demokratiassa 
laitteiston kuntoon saattamisen. Eli ensin SUPO esti koko seutukunnan firmoja kunnostamasta tuota 
potkuriamme.  Olemme hakeneet siis t a v a l l i s e n 65cm kokoisen potkurin kunnostajaa aina 
Australian naapurustoon asti!. .  Yhä edelleenkin TVO kumppaneineen pitää huolen siitä ettei tätä 
Häkämiehen TEM:n ohjaileman roskaydinvoimasakin ohi saa apua maahamme kirveelläkään! No ei se 
toki tähän jää. TVO julisti, ettei y h t ä ä n  esim. eko- tuulivoimalaa koko Turun ja Porin alueelle Porista- 
Turkuun.  
 
Kulin juuri, että SUPO säföörit olivat estäneet yksityisen tuulivoimalan mm. Turkuun. 2km 
yksityisalueelta naapuriin ja EI saa vaan tehdä! POV on poistanut niinikää k a i k k i 
tuulivoimalahankkensa h e t i  TVO/TEM:n käskystä. Tampereella jo sakotetaan ankarasti 
ydinvastaisista lämpöpumpuista. Porin kaatopaikankin tuulihankkeet takuaa pahoin. . Olemme 
koettaneet ajaa tuulivoimaloitamme PORI- Rauma- Uusikaupunki. Puolisen tusinaa TVO:n terrorista 
alasajopäätöstä tuosta vaan! Taistelu jatkuu toki. Mutta alkaa toden totta tulemaan selväksi, että 
maasamme on suurin rikolinen valtion POLIISEILLE ja TEM:lle se joka aidosti uskaltaa ajaa EI 
ydinvoimaista energiamuotoaan! POV Pohjolan voiman johto ilmoittikin Häkämiehen käskystä. 
"Satsaamme k a i k e n  liiikenevän energiamme pelkästään ja v a i n ydinrikolisiin hankkeisiin!" Hyvät 
ystävät FIN on kusessa viimeistä karvantupsuaan myöten! Enkä todellakaan hyväksy en millään tasolla 
tätä NYT ajettavaa Pu-239 plutoniumydinmonopolia maahamme! Olemme yksinkertaisesti TÄYDESSÄ 
SISÄLLISSODASSA YDINHERROINEMME!. . . . 
                    ------------ 
 
NYT paukkuu totuuksia 31miljoonaa!! 
___________________________ 
 
Moni täälläkin v a r m a a n  haluaa kulla milaisia verirahoja esim. USA:n presidentit suoraan saavat 
myydessään kansansa ydinrikollisille. Aihe tasan ON tabu. Mutta minun mestarilöytäjä "A." siihenkin 
alkoi lukuja löytää. Lukekaa ja oksentakaa mikä tosiaan ON IAEA:n toimintaterrorin hintaluettelot: 
 
"Vain kuukautta sen jälkeen kun Kazakstanin sopimus viimeisteltiin, herra B. Clinton 
hyväntekeväisyyssäätiö sai oman windfall: 31.300.000 dollaria lahjoituksen Mr. Giustra että uraani 
kaivoshankeasiat oli pysynyt salassa, kunnes hän tunnusti sen viime kuussa." 
 
Bill Clinton Linked To Uranium Scandal  
Joe Weisenthal | May 27, 2009, 5:11 PM | 10,104 | 32  
http://www.businessinsider.com/major-bill-clinton-ally-and-donor-in-kazakhstan-uranium-scandal-2009-
5 
 
Bill Clinton liittyy uraani Skandaaliin  
Joe Weisenthal | May 27, 2009, 17:11 | 10104 | 32  
 
Lue lisää.... 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.businessinsider.com/major-bill-clinton-ally-
and-donor-in-kazakhstan-uranium-scandal-2009-5&ei=hBxRTqH2Do-
38QOX0NWeBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBsQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%
3DBill%2BClinton%2BLinked%2BTo%2BUranium%2BScandal%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3D24U%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Divnso  
              ----------- 
 
SUPO muuntelee strategiaansa. 
 
Jennyn paljastumisten jälkeen NSA onkin lähettänyt tänne lähinnä selkeästi jo kättelyssä provosoivasti 
käyttäytyviä miehiään. Useampiakin. Juuri äskenkin tapasin mieshenkilön. Jota Vuojoen väki selkeästi 
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käytti "kuormamuulinaan" ja todennäköisesti vielä niin, ettei muuli edes välttämättä tajunnut olevansa 
sisäministeriön suojaamana ydinvastaisuuden muulina! 
 
Sinna tarkkana näissä! Kaveri oli todella kierästi likkeellä. Ottikin foorumimme sijaan suoraan kontaktia 
raumalaiseen uudempaan ydinaktivistiin Hannamari Mäkisen yksityiseen profiiliin. Tarkoin suunniteltu 
juttu. Eli alkoi siellä pulleasti kertoilla miten tuulivoimaloilla EI teollisuutta muka pyöritetä. Kaveria EI 
paskan vertaa kiinnostanut se fakta, että Euroopassa 46 % sähköstä tuotetaan tuulivoimalla EU:n jo 
tehdyin s o p i m u s t e n  mukaan jo 2020! Tai halunnut eteensä vaikka tätä dataani. Jonka mukaan 
tuulivoimasähköllä pyörii 142 maapalloamme. Yhtä kaikki kierous oli siinä, että Vuojoen erikoisosasto 
piti nettini tarkoin alhaalla niin kauan kun kaveri riehui foorumissamme valheitaan latoen. Kymmenistä 
yrityksiltäni huolimatta en saanut kirjaimen kirjainta perille! Ilmeinen tarkoitus tällaisilla 
magaaberiuksillaan onkin luoda epäluottamusta foorumimme hyvään ilmapiiriin. Näin ei t o d e l l a k a 
a n  ole, vaan teko on tahallista mustamaalaamista. Haluan, että Hannamari kumppaneineen saa 
jatkoon tietoonsa kuinka likaista peli FIN- ydinpoliiseilla nykyään on. 
 
http://kuvaton.com/k/YGZg.jpg 
 
Arto hei. 22.8.2011 kello 20.00. Tämä tapaus on niin merkittävä, että haluan sen julkaista heti kun 
SUPO poistuu linjojani katkomasta. Eli ydinvastaisessa feisbuukissa ilmoitti Hannaimari M., että 
haluaisi minun vastaamaan henkilökohtaiseen profiiliinsa hyökänneen mystisen mustissa 
poliisilaseissaan esiintyneen Jyrki V:n kommenttiin. No tottahan minä nyt naista tällaisessa autan. 
Alustavasti juttelimme chätissään missä keskustelu tarkkaan ottaen tapahtuu ja noin. Pian löysinkin 
keskustelun profiilistaan. Ei muuta kuin ensimmäinen kommentti haastajaa vastaan. Mutta, mutta, nyt 
tuleekin se oleellisin. Eli Hannamarin profiili on hehkuvan kuumassa ydinhornassa Raumassa! Tämä 
tarkoittaa silloin sitä, että SUPO:n ydinturvaosastolainen Jyrki oli porautumassa aloittelevan 
ydinaktivistin profiilin kimppuun poliisien palkan raivolla. Ja jos pääsisin väliin putoaisi SUPO:n 
ydinturvaosaston Jyrki kuin mätä omena virkavalheineen.  
 
Eli arvasitte ihan oikein. J u u r i  sillä hetkellä kun lähetin vastaukseni katkoi Vuojoen ydinturvaosasto 
linjani lennosta. Olen nyt tunnin verran mätkinyt linjojani auki. Ei onnistu kirveelläkään! Mitä siis on 
menossa. TVO:n ydinturvaryhmä on vyöryttämässä saastapoliisejaan näköjään ihan henkilökohtaisesti 
rekrytoituvien yksittäisten ydinkriitikkojen palstoille. Ainoana keskeisenä tarkoituksenaan estää esim. 
avunpyynnöt suoraan minulta. Näin tarkoitus on antaa mm. minusta mustamaalaavaa kuvaa 
aloitteleville ja pitemmällekin ehtineille ydinvastustajille. Huomatkaa nyt rakkaat ystävät tämä SUPO:n 
strategian tarkoitus.  
 
Pyydän anteeksi, että Suomesta on tullut ydindiktatuuria, jossa n ä i n k i n henkilöön käyvillä 
sikailuillaan ydinala koettaa kaikin keinoin estää asiallisen ydinkriittisen materiaalin kulut. Omasta 
puolestani voin vain dokumentoiden kertoa teille näistä. Jotta todella ymmärrätte kuinka piinkovien 
ydinlobbyjen kanssa tiedätte toimia! Kysykää siis aivan vapaasti neuvoja ja apuja myös jatkossa 
minulta. Niitä ilman muuta myös annan. Mutta muistakaa, että POLIISI ON KANSANSA VIHOLLINEN. 
Salakavala ja häijy kuin kalkkarokäärme. Jaksamisia hyvät ystävät yhdessä olemme vahvempia tätä 
maailman julminta kansansa ydinmurhaorganisaatiota vastaan. PS. Erikoiskiitos Ukolle joka tuli hienosti 
tilanteessa hätiin.) 
              ----- 
 
"Sondi" 26.08.2011  
 
* Todella mielenkiintoinen otos. Minusta myös osoittamaan, ettei likikään kaikki ympärillämme nykyään 
mystisesti "välkehtivien" ilmiöiden tarvitse olla UFO:ja. Vaikkka IAEA niin mieluusti väittäisikin 
omistamassaan lehdistössä. Haluan osaltani teille pala kerrallaan osoittaa, että kannattaa asettaa 
tiettyjä "suotimia" itseensä. Eikä suinpäin rientää ydinalan himokkaasti m e i l l e  kauppaamansa 
"OFFO-maan" korttivetopeliinsä. 
 
* Ymmärrän o i k e i n hyvin, ettei tällainen tutkintatapa tunnu kovinkaan "seXyltä" äkkiseltään. Mutta 
miettikääs kukin tykönänne kumpi on hedelmällisempää. Kuitata vaan k a i k k i  nähty paljonkaan 
lisäarvoa antavalla UFO- tulkinnalla. Vai. . niin tosiaan miettiä tapauksittain, että m i k s i valtamedia niin 
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systemaattisesti haluaa haudata ydinfysiikkaan elimellisesti kuluvat usein hyvinkin loogiset ilmiönsä 
aina ja kaikialla? 
 
Sirpa Tikander 
Mitäköhän nää pössähdys pilvet on hmm.. 
Weird Video Shoot (Part 2 - again!)  
www.youtube.com 
This is another recording of an earlier video which leads into the previously uploaded video I published 
a few days ago http://www.youtube.com/watch?v=E4sY98... 
15 minuuttia sitten ·TykkääEn tykkääkään ·  · Jaa · Näytä kaverisivu 
 
* Arto Lauri Näppäriä, teknisiä liki hupaisia. ..) Ihan mutuna ihan liian pienimuotoista ollakseen 
klassinen HAARP. Veikkaisin, että USA:n säteilyionisaatiotasoja mittaava armeijan/ poliisiston "sondi". 
Laite siis lähettää ilmeisesti koeluontoisesti säteilyä ilmakehään mitatakseen sen aiheuttamaa 
reaktiovasteita typpikehäilmasta. Kuinka korkea säteilykerrytys yms. alueella havaitaan. Palmusta 
päätellen eteläisellä pallonpuoliskolla? Jolloin täsmättynä etsitään tiedepiirejä erityisesti kiinnostavaa 
tietoa siitä m i k s i Fukushiman saastat  ylitti päiväntasaajan tuulirajat niin nopeast. Jota IAEA haluaa 
nähdysti tutkituttaa. 
 
*Olen myös kuulut, että videossa esiintyisikin auringon kiloa märistä lehtipinnoista ja yms. 
valaisinpylväästä. 
                     -- 
* Kuten kuvaan sopii. Interpoli eliminoi t o t a a l i s e t i  tämänkin filmin h e t i  pois Yotubesta kun olin 
hyysännyt sen UFO-peittelyn ulkopuolelle! Olin siis t u t u s t i  taas osunut oikeaan arvellessani 
kyseisen laitteen säteilymittaussondin liikehtimiseksi. Jestas, että mää näitä poliiseja koukkia osaan!) 
 
FB. Henri Lentonen Laitatko uudestaan tuon videolinkin, ei toimi 
noin tunti sitten · En tykkääkäänTykkää · 1 henkilö 
Sinä tykkäät tästä. 
                 --------- 
 
T&T Sveitsi jäädytti ydinvoimahankkeet 
 
Japanin maanjäristyksen ja tsunamin aiheuttamat vaaratilanteet ydinvoimaloissa ovat alkaneet näkyä 
myös muualla maailmassa. Sveitsi ilmoitti maanantaina jäädyttäneensä ydinvoimahankkeet maassa. 
Taloussanomat 14.3.2011 14:26 
 
Sveitsin enegiaministeri Doris Leuthard ilmoitti maanantaina, että uusien ydinvoimaloiden lupaprosessit 
on keskeytetty, uutistoimisto Reuters kertoi. 
 
– Turvallisuus on kaikkein tärkein asia, Leuthard sanoi. 
 
Sveitsissä pohditaan lupia kolmelle uudelle ydinvoimalalle. Viisi nykyistä ydinvoimalaa kattavat noin 40 
prosenttia maan sähköntuotannosta. Osa nykyisistä voimaloista on niin vanhoja, että ne pitää sulkea 
lähivuosina. Uusista voimaloista oli määrä päättää ensi vuoden puolivälissä. Ydinvoiman 
turvallisuudesta vastaava virasto on pyydetty tekemään turvatarkastukset toiminnassa olevilla 
laitoksilla.  
                      ------- 
 
Tsherno vs. Fukushima 
 
Minulta on useaan kertaan kyselty niiltä keskeisiä syitä. Miksi Tshernobylin hirveä ydinonnettomuus on 
vaikutuksiltaan promilleluokkaa siitä, mitä Fukushimassa päästettiin tapahtumaan? Miksi Tshernobylin 
onnettomuus tuotti viime kädessä ympäristöömme nyt vain luokkaa prosentin säteilyn taustakasvun? 
Päästäen eetteriin v a i n 800kg uraanipolttoainetta. Kun taas Fukushima on todettu tiedepiireissä 
uskomattomat 300- 1 000kertaa vaarallisemmaksi? Heti aluksi on ymmärrettävä, että esim. TVO 
päästää ihan ns. normaalisti toimivasta kahdesta ydinvoimalastaan mittaamattoman suuret määrät 
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tismalleen samaa Pu-239 plutoniumvuotoaan. 2 200kg/v kahdesta reaktorista kun tarkoittaa, että yksi 
Tsherno vuoti TVO:n vajaan 5kk plutoniumpäästön verran vain. kristalloidummin sanottuna tavallinen 
uraanireaktori on ympäristölleen käytännössä liki yhtä tappava toimii se kunnollisesti, mitä se sitten 
onkaan. tai räjähtää kuten Tshernossa. Syitä siihen m i k s i  Fukushima on 1000- kertaa tuhoisampi 
onnettomuus kuin Tsherno onkin haettava laajemmasta skaalastaan. Erojen keskeisiä syitä on useita, 
mutta tässä muutamia keskeisiä. 
  
– Japanin räjähtäneistä reaktoreista vapautettiin taivaalle pelättyä Pu-239 polttoainetta. Joka on jo 
aineena 1 000- kertaa vaarallisempaa kuin Tshernobylin U- 235 polttoaine. 
  
– Japanissa on palasina 39kpl reaktoria! Niistä lopullisesti täystuhottuna luokkaa 10kpl mm. 
julkisuudesta täysin piilotettu pelätty Pu-239 hyötöreaktori Etelä- Japanista. Kiinailmiössä on 4kpl 
vajaan 100t peruspolttoaineillan toimivaa reaktoria. Päälle 4kpl karkeasti 500 000kg ydinjätevarastoa. 
  
– Tshernobylissä kansaa alettiin alkuviiveestä evakuoida säteilyn kasvun tieltä. Japanissa EI! 
  
– Venäjällä alettiin reaktorien säteilyvuodon reikiä peittää räjähdysriskeistäkin huolimatta lyijyllä, boorilla 
ja hiekalla. Japanissa EI! Koska maailmassa EI enää ole booria sen ydinvoimaloille sopivien 
malmioiden loputtua muutama vuosi sitten. Lisäksi Japanissa pidettiin uraanimassan räjähdysvaarat 
niin mielettömän suurina; että IAEA päätti mieluummin päästää uraanisulasta vapautuvat Pu-239 
kanavasäteilytonnistot ilmaan. Kun jättää ne maaperään. Uraania nopeammin möykystä pintaan sulava 
Pu- 239 kuori olisi muuten räjähtänyt varmana ydinpommina muuten. 10kg kriittinen plutoniummassa 
kykenee räjähtämään plutoniumaseena. 
  
– Meri. Tshernobylin lähellä oli vain padottu joki. Joka ei kyennyt kuljettajaan vuotavia säteilytonnistoja 
massiivisessa mitassa. Fukushimassa taas voimalaitos ensin kokonaan hukkui 10m meren alle. Alkoi 
vuotaa hallitsemattomasti altaan haljenneista rakenteistaan vieressä olevaan keskimäärin 3,5km 
syvään Tyyneenmereen. 100 000km2 kokoinen merialueen tuhoutuminen ikuisesti elinkelvottomaksi 
hakee ekotuhona jo niineen ihmiskunnan mitassa vertaistaan. Saati, että meri tuotti kolmanneksen 
miljardien ihmisten ruuasta. 
  
– Dutchinsen esiin korostama fakta siitä, että Tshernon reaktorissa tektoniikka ja edes kosmisella 
voimalla maan alta räjähtävät metaanikaasuklatraatit eivät aktivoituneet. kuten taas koko tuhon 
keskeinen toiminta perustui tektoniseen liikkeeseen, mm tsunamihuuhdontana. Korostettuna myös sillä, 
miten metaanikaasuplasma ruhjoi uraanimassat liikkeelle pitkin ympäristöä välittömästi. G. Andersen 
korostikin miten rikkoutuneitten ja räjähtäneitten uraanisäiliöitten näkemällä tappavaa plutoniumjätettä 
lensi kilometriluokkia ympäriinsä Fukushiman vuorille. ja huuhtoutui silvottuna suojien pettäessä 
merimassoihin. kaikkea tätä tehostikin se, että myös ihmiset alueella yksinkertaisesti kuolivat kymmenin 
tuhansin. Laitos jäi oman onnensa nojaan menettäen ulkoiset sähköt, huoltotiet ja henkilöstöhuollon.  
             --------- 
 
Ranska ydinvastaistuu 
 
Katselen tässä Turun Sanomaa sivu 17:" Ranska on liian riippuvainen ydinvoimasta. Ranskassakin 
neljä viidestä haluaisi vähentää ydinsähkön osuutta. Mielipidetutkimuksen mukaan 62% kansalaisista 
kannatti ydinvoimasta luopumista 25 vuodessa. Sosialistinen presitenttiehdokas Francois Hollande on 
luvannut vähentää Ranskan ydinsähkön tuotannon  riippuvuuden alle 50% vuoteen 2025 mennessä!" 
                 ------- 
 
16.09.2011 10- 113 Kertaisia taustoja. 
 
Ranskasta löytyy tietoa siitä, että sikäläinen taustasäteilyn taso on 10- kertaistunut. Syynä joko 
Fukushima tai salattu Etelä- Ranskan ydinjätteenkäsittelylaitoksen 3,8 Richterin maanjäristyksen 
aiheuttama räjähdys. Myös Kanadasta kerrotaan radioaktiivisista sateista ja 113 kertaistuneista 
taustasäteilykasvuista. Tilanteelle on ominaista, että STUK vaikenee tutusti kuin muuri. 
Ranskalaislähde uutisoi että radioaktiivisuuden määrä ylittää 10 kertaisesti päivittäisen mittausarvon 
Avignon alueella ja se on 4 kertaa korkeammalla kuin Mont Ventouxissa. Lähdesivuston julkaisijan 
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mukaan epänormaali nousu Gamma ja Beta partikkeleissa on mitattu 120 km säteellä Marcoulesta. 
Dramaattinen onnettomuus tapahtui myöhään aamulla Ranskassa syyskuussa 12 asennus Centraco 
qu'exploite la société SOCODEI sur le site nucléaire de Marcoule. Operoimassa SOCODEI 
Marcoulessa ydinvoimalalisenssein toimivassa laitoksessa. Jossa tehdään matala-aktiivisen jätteen 
käsittely sulattamalla ja polttamalla se. 
            ------ 
 
Tieteen kuvalehti No:10 
 
Sivu 65: "Nykyiseen maailmankuvaan sisältyy tieto, jonka mukaan energiaa ei synny tyhjästä eikä sitä 
voi hävittää tyhjyyteen vaan ainoastaan muuttaa muotoaan". SILTI STUK kertoo säteilyn energian. 
.mystisesti vaan absorboituvan 8- ulottuvuuksiiinsa! Eikä KUKAAN kyseenalaista! "Alun ajatusta 
kutsutaan lämpöopin ensimmäiseksi säännöksi." 
 
T.K. 10 Kaikki Himalajan jäätiköt eivät sulakkaan 
 
"Kalifornian yliopiston ja saksalaisen Potsdamin yliopiston yhteishankkeessa on tutkittu sateliitikuvista 
jäätiköiden kehittymistä. Karakorumin alueella Pakistani, Intia ja Kiinan rajaseuduilla 58% jäätiköistä on 
pysynyt vakaina ja jopa kasvanut 8- 12 metriä vuodessa. Syyksi esitetään jäätiköitten päälle 
kasautuvaakiveä ja soraa." 
 
*Aivan uskomatonta tässä onkin, että ydinalan ikonostaashit kaikkien erityisesti Himalajan jäätiköitten 
sulamisen tiedotkaan eivät pidä dokumentoituna paikkansa. Sopiikin kysyä miksi tällaista tietoa vuotaa 
julki heti kun ydinalan MOX ongelmat alkavat lyödä alalta pohjarahoitusta pois?  
               --------- 
 
T&T. Uutiset 19.09.2011 Kia Kalliola, 10:21 Puolet Ruotsin ydinreaktoreista pysähdyksissä 
 
Ringhalsin ydinvoimalaitos. 
 
Ruotsalainen Ringhalsin ydinvoimalaitos ei saa käynnistää uudelleen kolmea reaktoriaan, ennen kuin 
perusteelliset turvallisuuden lisätestit on suoritettu. Viisi Ruotsin kymmenestä ydinreaktorista on nyt siis 
pysähdyksissä.  
 
Reaktoreita on pysäytetty myös Ruotsin muilla ydinvoimalaitoksilla Oskarshamnissa ja Forsmarkissa. 
Tällä hetkellä Ringhalsissa on käynnissä vain laitoksen ainoa kiehutusvesireaktori. Sekin kuitenkin 
pysäytetään 25. syyskuuta rutiinitarkastuksia varten, Ny Teknik kertoo.  
 
* Kukahan nää ydintappiot maksaa? Miksi MOX jupakan ilmitulot Fukushimassa  romutti Suomen 
ydinvoimalakapasiteetistä heittämällä -15%.  Japanissa 2/3 osa alhaalla reaktoreista. Ja nyt sitten 
Ruotsissakin vuodesta toiseen putkeen puolet ydinvoinmaloistaan alhaalla. Ei tarvitse olla kovinkaan 
kummoinen guru. Tajutakseen, että ydinsika- alalla on loppukuiluun putoamiset liki! Ja valhepussinsa 
täynä! 
 
 
 

819. Ylitehohuijaus! 
 
Reaktorien tehonkorotuksissa mätää? 
 
hasebook 26.08.2011 satoa. 
50 sekuntia sittenLähetetty KeskustelustaJarno Jaskari 
Huomenta Arto. Eilen illalla ryhmän chat-keskustelussa angelica väitti ettei Olkiluoto aja ylitehoilla 
patojaan, koska se on kuulemma mahdotonta. Kyselin etteikö padat käy yliteholla vaikka siellä olisi 
MOX sauvat niin Angelica sanoi että ei käy yliteholla. Erimielisyyttä oli myös siitä että voiko 
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generaattoria vaihtamalla parantaa sähkötehoa. Minun mielestä voi jos toisessa genussa on parempi 
turbiini jolla saadaan parempi hyötysuhde, mutta Angelican mielestä ei. Harmi kun et ollut paikalla, 
olisin niin mielelläni kuullut sun mielipiteen. 
 
* Moi. Angelica On siis nimenomaan ydinASE spesialisti. Ja t o d e l l a k i n näistä tietää vallan hurjasti! 
Olkiluoto ajaa luokkaa +135% tehoilla. Kutta Ruotsissa muutama reaktori huurtaa "muka"300% 
ylitehoilla!! Alkujaan turbiinien hyötysuhde oli luokkaa 25%. Nyt taitaa olla hyötysuhde about 32%. Eli n 
ä i n laskien olet  kyllä siltä osin oikeassa että Saksassa tosiaan o n kyetty optimoimaan turbiineitten 
tehoon muutama prosentti lisähyötysuhdetta. Itse asiassa kivihiilivoimaloissa hyötysuhde on saatu 
luokkiiin 52-54%. Tämä taas EI onnistu ydinvoimalassa toki noin ylös. 
 
 Angelica On taas oikeassa siinä, että reaktoria EI saada juurikaan YLI tehoille. Olkiluodossakin tuo 
tarkoittaa v a i n käytönnössä sitä, että sama polttoaine palaa vuoden sijaan jopa 5 vuotta raakana 
plutoniuminaan. Mitä sitten kätkeytyy noitten Ruotsin mystisen isoihin lukuihin? . . Angelican kommentti 
sai minut ajattelemaan, että kyse voi h y v i n k i n olla silkasta HUIJAUSKUVASTA ulospäin. Koska 
99% maailman reaktoreista tällainen EI onnistunut ole. EI jopa ykllättäen edes Olkiluodossa. Ja kuten 
tiedämme Ruotsille määrättiin jo vuosia sitten ottamaan tehojaan -20% ALASPÄIN! Koska suuria 
ongelmia oli noista ns. "ylitehoistaan" tullut kautta Ruotsin. Angelica oli siis tapansa mukaan s e l k e ä 
s t i  osunut sellaiseen ydinvoimaan liittyvään lasikattoon, jossa ON jotain todella, t o d e l l a  
hämärrytettyä nyt! Käänän asian Angelicalle. Hänellä on varmaan jotain kriittistä salattua lisätietoa 
näistä. 
                ---------- 
 
Osa 2 
 
Angelica on ihan oikeassa siinä, että perusreaktorin tehoa EI voida merkittävästi nostaa, vaikka sen 
polttoaineen plutoniumpolttoa pelkästään lisättäisiinkin. On syytä tutkailla lähemmin mistä tässä on 
kyse. Ja ennenkaikkea kuinka paljon tästä mainostetusta ns. "tehon lisäyksestä" olisi voitu toteuttaa? 
Ennen kaikkea kuinka hengenvaarallisiksi voimalat on asiattomilla muutoksillaan jo saatu. 
 
Asea väittää kyenneensä nostamaan kahden reaktorinsa tehoja +330 %. Mutta tämä ei missään 
tapauksessa voi pitää paikkansa! Koska alkujaan 660MW laitosten tehot on nostettu Ruotsalaisten 
tiedoin todellisuudessa luokkaan 1 200MW. Näinollen toteutuneet lisätehot ovat luokkaa +182 %. Miten 
tämä sitten on ylipäätään tehty? niNn siis sen lisäksi, että turbiineista on puserrettu muutama 
lisäprosentti. ASEA myydessään esim. OL-1 ja OL-2 reaktorit varustivat sen polttoaineet 8* 8 kpl 
nippujen polttoaineilla. 
 
 Pian tehoja nostaessaan ne muutettiin 9* 9kpl nippuihin. Nykyään lopulta 12* 12kpl samankokoisiin 
nippuihin. Kun veden ja polttoaineen välinen energiasiirron rajapinta- ala näin kasvoi kyettiin 
polttoaineesta veteen lämpöä johtavien massojen tehoja nostamaan luokkaa +30 %. Miten loput tehon 
lisärevitykset siis toteutettiin? Kiehutusreaktorin tehosta saamieni tietojen mukaa 50 % voidaan nostaa 
lisäämällä rajusti vesivirtaamaa joka laskee ns. "polttoaineiden aukkojen määrää". Viimeksi tänään 
27.08 TVO:lta räjähti juuri tällainen ylimitoituksestaan rajusti kärsivän reaktorin sisällä toimiva veden 
kierrätykseen tarkoitettu pumppu. Mikä kertoo karua kieltään myös siltaosin, että metsään menee 
ydinalalla näissäkin.  
 
Kuulin juuri, maailmalla Japanissa, USA:ssa yms. nyt rivissä räjähtävien reaktorien on huomattu 
kärsivän loputtomista vioistaan myös muuten. MARK 1 reraktori oli aikoinaan USA:n tuottaman 
ydinimperiumin lippulaiva. Suorastaan myös se on osoittautumassa Titaniciksi! Nyt tämän reaktorin 
lukuisista virheistään ollaan IAESSA tekemässä uskomatonta ulostuloa. Koska "mopo ei kestä" vaan 
räjähtelevät yksi toisensa perään. On IAEA kehittämässä tästä vallan hurjaa "lopullista ratkaisuaan". 
 
 Eli kun ydinalalla mokattiin Arevan sammumattoman MOX polttoaineensa kanssa on ratkaisu 
tyypillinen. Syylliseksi EI julistetakkaan oikeampaa syyllistä huonoa polttoainetta itsessään. Vaan 
syyllisenä uhrataan reaktorit jotka eivät tätä plutoniumia 6 % sisältävää hengenvaarallista polttoainetta 
kestä. Melko tyyris n. 1 000 miljardin ratkaisun yritys taas. Kerralla IAEA julistanee jatkoon tuhottavaksi 
tästä syystä maailmalta sataluokkaiset MARK 1 reaktorisukupolvensa! Että tällaista, arvatkaa mitä 



1524 
 

tekee taas ydinvoiman kannattavuuksiin.?) Mikään ei kuitenkaan ole liikaa maksava ydinrikollisuuden 
loputtomien epäonnistumisiensa peittelyjen alttarille. 
                  ------------ 
 
T&T 1.09.2011 
 
*Nykyään lehdistössä olevassa uutisoinnissa on silkkaa IAEA:n pakottamaa ydinpropagointia niin 
paljon, että on syytä julkaista vaan asiallisimmat osat , mitä kertovat "rivien välissä". Kiinassa 
valmistetaan liki puolet maapallolle aiotuista ydinvoimaloista 42%. Mutta kas kas, nyt alkaa sieltäkin 
tulemaan tällaista asiallisuuteen kallistumista! 
 
T&T. 1.09.2011. Uutiset Kari Kortelainen, 7:30 Kiina jarruttaa ydinvoimarakentamistaan, mutta 
vahvistaa alan teollisuutta 
 
Kiinan ydinvoimarakentaminen hidastuu, mutta maan energiahallinnon entinen johtaja varoittaa 
tekemästä äkkikäännöksiä politiikkaan. (Pojiilta putos siis ydinilluusiot sellaista vauhtia kun saivat 
energianegatiivisuudet yms. selville. Että kansa haluaisi täystopin!)  ‖Kiinan ydinvoimateollisuuden 
pohja on edelleenkin heikko. Zhang Guobao sanoo Kiinan ydinvoimayhdistyksen verkkosivulla 
julkistetussa puheessaan. Hän on merkittävässä asemassa maata hallitsevassa 
kommunistipuolueessa.  
 
Fukushiman onnettomuuden jälkeen Kiinan valtioneuvosto ilmoitti keskeyttävänsä uusien 
ydinvoimalalupien myöntämisen ja määräsi kattavat turvallisuusselvitykset tehtäviksi kaikissa toimivissa 
ja rakenteilla olevissa yksiköissä.  Selvitykset valmistuivat elokuun alussa, mutta tuloksista ei ole 
toistaiseksi tiedotettu. 
 * !!! 
 
Tämän vuoden aikana maassa ei ole hyväksytty yhtään uutta ydinvoimaprojektia. Zhang sanoo alan 
kehityksen hidastuvan edelliseen viisivuotiskauteen verrattuna.  
Neljä aiemmin luvan saanutta projektia, joita ei ole vielä aloitettu on myös pysähdyksissä 
turvallisuusselvitysten teon takia. Sama on tilanne kymmenessä suunnitteluvaiheessa olevassa 
hankkeessa, joissa käytetään Westinghousen AP1000-teknologiaa. Jäädytys merkitsee suuria 
menetyksiä osatoimittajille.  
 
Zhangin mielestä Kiinan pitää käyttää rakentamisen hidastumista hyväkseen vahvistaakseen 
ydinvoimateollisuutensa heikkoja kohtia, muun muassa valmistuskapasiteettia ja tuotekehitystä.  
Uusiutuvan energian käyttö kasvaa kohisten. Kiinan pyrkiessä tavoitteeseensa tuottaa 15 prosenttia 
sähköstään ilman fossiilisia polttoaineita vuoteen 2020 mennessä. 
                    ----- 
 
F.B.03.09.2011 
 
Angélica Skywolf Me rekka-alalla joudumme varomaan määrätyillä alueilla nukkumista ja auton p-
paikan pysähtelyä ja aina on se vanha kysymys: ai miksi ei voi siellä tai siellä yöpyä niin silloin 
määrätyissä rekkapiireissä leviää salaista tietoa miksi ja juuri tuo Italian mafian ampumiset ja 
tuhoamiset ydinvoimaloita ja henkilökunnan päälle hyökkäämiset ovat levinneet meidän tietoon ja 
neuvoista otamme vaarin! Eli pitää olla varovainen (ydin-) arvokuljetusten kanssa , Josku joutuu vain 
ajamaan vaikka tunnit ovat täynnä koska lastina on sellaista mikä ei salli pysähtelyä muuallakuin 
vartioidulla ja aidatulla rekka p-paikka alueella.  
 
Pahimmat maat rekoille ovat Belgia, Italia, Espanjan suurkaupunki alueet samoin Portukalin 
suurkaupunki alueet . Ja jokeri maa mikä todella on noussut ylös on R U O T S I !(Venäjän mafia). 
Siellä on pakko mennä vain isoille avoimille yö huoltamoille ! Ei voi yöpyä enään pienillä tienvierus P-
paikolla kun sinne tulee yöllä kaasuttajia! Laittavat jotain kaasua auton Webaston kautta tai oven raosta 
typpikaasua autoon ja murtautuvat auton sisälle vieden auton jättäen kuskin joko tajuttomana tai 
raatona p-paikan ojaan koko auton, Kuuluvat eri mopojengiläisiin melkein aina ja heidän on siksi 
näyteltävä kovempaa ja silloin käy vahinkoja ja kuskeja kuolee. 
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                --------- 
 
Kuin shamppanjajään päällä 
 
USA, Dutchsince koneen päälle 5.9.2011 hyökänneet IAEA/ Interpolin viranomaiset eivät todellakaan 
olleet liikkeellä "sensuroinnin tavan mukaan". Vaan ihan tietystä erityissyystään. Kävin nimittäin 
lukemassa maanantaina ennen suurhyökkäystä, mistä tämä Hollantilainen oli kiinnostunut. Aika 
oudosta asiasta. USA:ssa oli nimittäin useitten ydinvoimaloitten paikka k e s k e l l ä  maan suurimpia 
tektoniikkasaumoja. Joissa oli alkanut esiintyä "mystisesti" melko pieniä 2- 3 Richterin maanjäristyksiä.( 
3,7 Richteriä kuulema tuhoaa voimalan jo kertoivat.) Miksi aihe oli megahyökkäyksen palvelimilleen 
aiheuttama TABU? 
 
Ydinvoimalat laitetaan t i e t e n  tuollaisien onttojen tektonisaumojensa päälle! Idea on äkkiseltään 
looginen. Yhdestä reaktoristaan esim. TVO ilmoittaa menettävänsä 1 100kg Radioaktiivista 
neutronivuota ja Pu-239 kanavasäteilytonnistojaan vuosittain. Ja minnekäs ne onkaan kaikkein 
helpointa ajattaa ihmisten elinpiireistä reaktoriaan saastuttamasta kertymillään. Kuin voimalan pohjan 
läpi odottavaan suunnattoman syvään tektoniseen saumaansa! Sekä Loviisan, että ennen kaikkea 
Olkiluodonkin alla ON tällaiset megaisot tektoniset saumansa, Litoraanitektonisauma. Myös 
Fennovoiman tulevilla reaktorialueillaan! Aihne tietysti on TABU, mutta ei haittaa alan osaajaa 
selvityksistäni toki.  
 
Japanissa on todettu mystistä maan vajoamista. Onnettomuuden jälkeen maan reaktoreista on 
pysäytettynä 39kpl. Mutta k u k a a n ei uskalla kertoa miksi! Anjalta sain dataa missä Japanin koko 
rannikot ovat alkaneet kiihtyvästi yksinkertaisesti luisua mereen. Useasta metreistä metri- Luokkiin asti. 
Eikä pysähtymisestä vajoamisissa tietoakaan. Vain Uuden- Seelannin tsunamimaanjäristyksissä täysin 
tuhoutuvan kaupunkinsa juttu pääsi vaivoin läpi. Perus reaktorien valtava vesitarve asettaa ne varmana 
n y t etenevään tuhoonsa. Normaali OL-1, OL- 2 tyyppinen reaktori sietää toimintansa menettäen 
korkeintaan 2,5- 3,5m vesinousun. Mutta nyt ei puhutakaan siitä vaan rannan vajoamisesta, 
ligfikaatioon eli v e s i t t y m i s e e n ! Japanin 39 reaktoria USA:n, Kanadan ja Ranskan vastaavien 
lailla ovat yksinkertaisesti v a j o a m a s s a ! 
 
Ai hurja miksei tällaisia kerrota! Koska asialle e i  voida mitään! Reaktorin alle muodostuu 
neutronisäteilyn gravitaation vetämästä säteilyenergiavirrastaan kaltioperään säteilyeroosoituvaa 
huokosluolastoa, a i n a! Kun tuo huokoluolasto on reaktorin noin 20- 30v käyttönsä aikana holvannut 
tarpeeksi, tapahtuu POX! Kuin shampanjapullon korkkia olisi ruuvailtu auki. Ja tässä vaiheessa 600m 
syvyydestään lähtien odotteleva kaikkialla maan alla pohjolassa jemmautunut metaanijään 
kilometriluokan patja alkaa muuntua kaasuksi. Laajeten Nils- Axel Mörnerin tiedoilla 168 kertaiseksi. 
Fukushimassa tapahtui videollakin kerrottu m e g a  räjähdys. Mutta ei se näin "aina" toki tarvitse 
mennä. Päällä olevan ydinvoimalan v a r m a  tuho voi tulla muillakin tavoin. Eli ydinvoimalassa on 
allaan valtavan sorakasatektoniikkansa ja hiekan, rantaliejukkosavien ja vesien seosta. Se osin 
"saattaa vaimentaa" reaktiota kuin hidastetussa filmissä. (Sama tuho koskee vaikka huokoista 
kiintokalliotakin. Josta alkaa vakaus murtua kannattavan jään kiehuessa tuhoisasti 
kevytmetaanikaasuksen.) 
 
 Kaasu alkaa kuplia metaaniksi tullessaan jäästä ylöspäin kuin shamppanja konsanaan. Tuo muassaan 
lisää vettä, liejua. . No Japanin videoista näitte miten. Maaperä alkaa toimia kuin juoksuhiekka 
tilassaan. Mielettömän raskas ydinvoimala alkaa metri metriltä kylmästi vajota maaperäänsä. MITÄÄN 
EI ole tehtävissä.) Kerran kaasuuntumaan lähtenyt epävakaa metaanijää jatkaa onteloihinsa 
purkautumistaan päivä päivältä. Hauskintahan tässä onkin, että ydinyhtiöt vaan näkevät reaktoriensa 
vajoavan. Oletteko nähneet miten esim. Fukushiman No:4 reaktori on vajotessaan alkanut kallistua 
kymmenin astein hakien murtumapistettään? Maan alla tapahtuvat jatkuvat maanjärähtelyt vaan 
kertovat, että maa pettää lisää, ja lisää ja lisää. Dutchsince ystävineen olikin päässyt todistamaan 
tällaisia ydinvoimaloitten lukuisia vajoamisstarttejaan juttuani seuratessaan. IAE ei suin surmin halua 
keskustelua aiheesta. Mutta turha vaiva, tässä sen nyt kerron. Ja k o v a s t i hienoa jos tämäkin raportti 
pääsisi maailmalle käännettynä.  
                     ------------ 
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EU Tsherno! Ongelmia ja käytöstä poistaminen Der THTR-300 
 
Tällainen TVO:n Ytimekkäässä mainostettu heliumkaasujäähdytteinen Etelä- Afrikkalaisten kehittelemä 
ns. "kuulakekoreaktori" räjähti ja tuhoutui Saksassa 1980- luvun lopulla. Asia on totaalisesti vaiettu. Ja 
päästöonnettomuus on tarkoin peitelty Tshenobylin päästöjen alle. 
http://kuvaton.com/k/Y2D8.jpg 
http://kuvaton.com/k/Y2DT.jpg 
 
 THTR-300 johti toimintaperiaatteeseen, jossa ei reaktorin sulamista voi tapahtua. Koska tätä pidettiin 
niin paljon turvallisempana verattuna muihion reaktorionnettomuuksiin. Jo 1984 kuitenkin laitokselta 
ydinturvallisuuden tutkimuksen ja Forschungszentrumkokeissa olivat osoittaneet, että menetetyssä 
jäähdytysnesteessä THTR-300 johtaa erittäin korkeisiin lämpötiloihin (2300 ° C). Jolloin ei kyetä 
estämään sydänsulan massiivisen radioaktiivisuuden pääsemistä ulos. Tilanne osoittautui erittäin 
epäedulliseksi. Näin myös betonipalkkien tankkien osalta, koska betoni hajoaa kuumennettaessa 
vapautuneeseen vesihöyryn ja vesihöyryn reagoidessa kuuman grafiittini kemiallisesti.  Lisäksi oli 
ongelmia luotettavuudessa. Muun muassa selvisi vaimentimen säätösauvavikoja, jotka työnnetään 
pallomaiseen tähtijoukkoon. Ongelmia oli ollut paljon useammin kuin oli ennustettu rikkoutuvam 
polttoainetta. Yhteensä 18 000 polttoaine-elementtien havaittiin vaurioituneen, ongelmia oli tuhat kertaa 
odotettua enemmän. Korkea murtumia oli oletettavasti aiheutunut kitkasta heliumin epäsuotuisista 
ominaisuuksista, joita ei oltu THTR-300:lle riittävästi tutkittu. Vaikka ajamalla prosessiin ammoniakkia 
voitaisiin vähentää kitkaa säätösauvoissa, mutta kustannus oli liian korkea korroosio metalliosiin.  
 
 Tuloksena pallo-breakingeja uhkaa tukkeutuminen. Jäähdytyksen kaasun porautumat pohjalla 
heijastimeen reaktorin jäähdytysjärjestelmään huononevat. Myöhemmin laitoksissa oli siis vähemmän 
tukoksia. Tulkinta eristyksen betonista oli ajoittain riittämätön, niin että hän olivat liian kuumia, jolloin 
korjaukset eivät olleet mahdollisia. Vaurioitunut alue oli tarkastettava säännöllisesti, lisäksi reaktori 
jouduttiin silloin sulkemaan. Koska oli edellä mainitun kitka ongelmia ja koska pallomainen rakenne 
romahtaa virtaukseen. Pallot eivät toimineet odotusten mukaisesti. Keskellä virtausta kertoimella 5-10 
oli liike nopeampi reunasta. Tämä tarkoitti sitä, että reaktori oli liian kuuma keskustassaan. Liian 
kuumaa kaasuvirtausm oli 36 kuumakaasun linjassa, niin että rikkouivat (1988). Bullet- kuulien poisto oli 
mahdollista vain vähennetyin tuotannoin ja voisi siten suorittaa vain sunnuntaisin.  Lisäksi tuotannossa 
jälleenkäsittelyyn polttoaineen palloilla ei ollutkaan taattua mahdollisuutta. Siksi tällä välin lopetettu 
korkean lämpötilan reaktoreiden Etelä-Afrikassakin suunnitellaan ilman jälleenkäsittelyä. Tämä haitta 
tuotti paljon korkeampia eroosiohaittoja verattaesa parempiin  hyödyntämisreaktoreihin. Verrattaessa jo 
käytettäviin ydinpolttoainemalleihin, verrattuna tavallisiin burn-in wassermoderierten kompensio 
reaktoreihin.  
 
Tapahtuma , johti radioaktiivisuuksien vapauttamisiin 4. Mai 1986. Toukokuu 1986 aluksi johtaen 
umpikujaan ydinvoimalassa. Tapahtumassa levisi säteilypäästöjä tehtaan kautta ilmanvaihtoon. Jolloin 
savusi lyhyessä ajassa suuri määrä radioaktiivisia aerosoleja. Tämä oli edessä seuraavana päivänä. 
Samalla kaudella kun levisi Tshernobylin onnettomuuden ympäristön radioaktiivisuutta. Näin ollen 
kasvu radioaktiivisuuden sisällä ydinvoimalasta ei täysin hahmotettu tapahtuman yhteydessä 
maailmalla. Arviointi aerosoli suodattimessa ongelmia ilmeni ilmeni, viikolla 
kahdeskymmeneskahdeksan. Mai 1986 / 3 noin kaksi Aerosolisumupäästöjen toiminta oli tapahtuma 
joka voidaan hahmottaa määräyksistä joista on hyväksymispäätöksien merkintöjä 180 peräkkäisistä 
kalenteripäivistä. Operaattorit kuitenkin oli aluksi väittänyt, että se oli normaali jakauma 
radioaktiivisuudessa sen  sallimissarajoissa. Am 3. 3. Juni 1986 julisti toimijoiden lopulta aiheuttaen 
radioaktiiviset päästöt, toimintahäiriöineen. Tämä paljastuva maksujärjestelmähuijaus oli reaktorin 
loppu.  
 
 Toinen pidätys vaihe tuli vaurioituneiden kiinnityspulttien kuuma kaasuputki HKG tuli elokuussa 1989 
toikin yhtiön jo konkurssin partaalle. Samana vuona emoyhtiöt HKG lisämaksujensa taustalla on 
liittovaltion hallituksen 92.000.000 DM tukirahat. THTR polttoaineen tehtaan Hanau vuonna 1988 
jouduttiin sulkemaan niinikää turvallisuussyistä. Laitos oli vain polttoaineensa takia kaksi vuotta 
toiminnassa. Ollen tapahtumana merkittävä, vaikka taloudellinen riski haittasi THTR-toimintaa, 
operaattori oli myös halunut kaksi vuotta vanhan toiminnan jatkamista pitäen rahastoitavaa 650 
miljoonan DM tarpeellisena. Kahden väliset neuvottelut liittohallituksen, Nordrhein-Westfalenissa ja 
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sähköteollisuus ajautui näihin varauksiin. Neyuvottelu epäonnistuivat eikä niitä haluttu tehdä, koska 
kummalakin osapuolella Nordrhein-Westfalenissa on merkittävä panos sähköalalle. Koska turvallisuus 
ja taloudelliset näkökohdat ja koska atrophiedlla oli kiinnostusta energiateollisuudessa Pebble Bed 
(kuulakeko) reaktoriin. Syyskuuta 1989 tehtiinkin käytöstäpoiston päätökset THTR-300.sta.  
 Vuodesta 1985-1989 THTR-300, oli ollut 16 410 käyttötuntia, tuotettuna 2.891.000 MWh 
sähköenergiaa. Tämä vastaa 423 täydellä teholla päivää. Tavoitteena saatavuus 70% saavutettiin 
toimintavuotena.  
 
 Lokakuusta 1993 huhtikuuhun 1995 polttoaine-elementit olivat Castor konteista kuljetussäiliöissään  
Ahaus kuljetettavana.  Itse reaktorin oli vuoteen 1997 niin sanottusti " turvalliseti koteloituna "siirretty 
aiheuttaen enemmän kuluja, kun € 6.500.000 vuodessa. Vaikka nämä kustannukset oli kannettu 
vuoteen 2009 vain julkisista varoista, omistaja sai EU verohelpotuksia sulkemisensa vuoksi jatkuvan 
uudistamisen hakemukseen. Nämä verohelpotukset tuli vuonna 2011 osaksi poliittista kiista. Sisältäen 
reaktorin noin 390 tonnia radioaktiivisen ydinvoimalan komponentteja.   Aikaisintaan 2027, alittaessaan 
asianomaiset kynnysarvot, voi lopulta alkaa purkutoimet. Ajan arvioidaan olevan noin 20 vuotta.  
Kustannukset jätteille ilman omistajaa vuonna 2007 noin € 350 miljoonaa on arvioitu. Nyt (2011) 1 000 
000 000 € siihen annetaan.  
 
Jo vuonna 1982 suunnitellut ryhmä Brown, Boveri & Cie und Hochtemper ja korkean lämpötilan 
reaktoriin Technology GmbH (HRB) ja HTR-500 varten seuraaja THTR-300. Antaen 1250 megawattia 
ja sähköteho 500 megawattia.  
 Lisäksi THTR-300 oli ydinvoimalaitoksen Hamm aiottiin yhä rakennetaa. Suunnitelma kuitenkin 
hylättiin.  Välittömässä läheisyyteen THTR-300 voimalaitosta Westfalenissa .  Vaikutus sulkemisessa 
esti HTR kehitystyön. Ongelmat käytöstäpoistoon THTR-300:ssa johti laajaan loppumiseen 
pikkukivivyöhykkeisen, (kuulakekoreaktorin) leijupetireaktorin kehittämisessä Saksassa. 
Energiekonzern Brigitta & Elwerath , 1988 ergebnislos abgebrochen. 
 
Kernkraftwerk THTR-300 – Wikipedia - [ Käännä tämä sivu ]  
de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_THTR-300 - Välimuistissa 
Das Kernkraftwerk THTR-300 (Thorium-Hoch-Temperatur-Reaktor) war ein heliumgekühlter 
Hochtemperaturreaktor mit einer elektrischen Leistung von 300 ... 
 
THTR-300 - Wikipedia, the free encyclopedia - [ Käännä tämä sivu ]  
en.wikipedia.org/wiki/THTR-300 - Välimuistissa 
The German state of North Rhine Westphalia, in the Federal Republic of ... 
 
 
 
 
 

820. Videointisatoa. 
 
http://www.dutchsinse.com/blog/?p=1365 
 
 krsanna sanoo:  
20 elokuu 2011 klo 13:30  
Southern Californiasa on paljon metaanista johtuvia maaperäongelmia. Noin 1985, metaani leimahti 
ylös vaatekaupasta mistä kaasutuotto tektoniikkarailoista lähellä La Brea tervahautoja ja poltti viikkoja. 
Terva imeytyy ylös maasta La Tauko tervahautojen in Los Angeles. Kaikki tämä on noin 100 kilometriä 
pohjoiseen San Diegosta. KIITOS lähettämästäsi materiaalista!! Nyt ihmettelen millainen ilmiön 
radioaktiivisista tapahtumista saattaa olla tapahtunut vuonna 1998, kun Axial merenalaisten vuorten 
siitä Juan de Fuca levy purkautui. Millaisia ??ydinreaktorit ovat käynnissä Oregon-Washington-Nevada 
alueilla? Utah on täynnä rajoitetuilla alueilla Ydinvoimalla varoituksia.  
 
 krsanna sanoo:  
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20 elokuu 2011 klo 13:36  
Hanford Nuclear Reserve on noin 119 läntistä pituutta pohjoispuolella sivustoja, jotka osoittivat tuuletus 
Kaliforniassa ja Nevadassa. Ydinvoima tuotanto lopetettiin Hanfordissa vuoteen 2000 mennessä, mutta 
se pysyi # 1 Supersalattuna pitkään. Noin 1998, kun he olivat aloittaneet sammuttamisen Hanfordssa, 
paikallinen sanomalehti julkaisi tarinan selittämätömästä palosta, joka syttyi tuona vuonna 
käyttämätömällä alue. Episentrumi Northridge Maanjäristys oli vähemmän tutkinnon Hanford n 
??pituutta. Olen etsinyt pohjoisen ja etelän välillä pitkittäin suhteita jo jonkin aikaa. En osaa selittää 
niitä, mutta näen yhtäläisyydet.  
 
 Miguel sanoo:  
20 elokuu 2011 klo 18:08  
Tämä on super-tärkeää. Ihmisten täytyy tietää!  
 
 Pacific Northwest sanoo:  
20 elokuu 2011 klo 22:55  
Yksi askel lähemmäksi totuutta  
 
Kirjaudu sisään Vastaa  
Pingback: 19.08.2011 - TEORIA Fukushima - suomalainen tiedemies (HAARP järistys, metaania ja 
säteily) | 2012: Mitä "oikea" totuus?  
 
Pingback: HAARP Ring "3D kartion muotoinen spiraalit" näkyy laivasto. Milj sivustolla! |  
                 ------------ 
 
TEPCO tiesi 15m tsunamin tulosta jo 4vrk ennen! 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=1003 
 
Oliko taustalla sattumaa vai viranomaisten hyvin ajankohtainen huoli tulevasta? 
 
Vahvistaako tämä paljastus myös tiedot joiden mukaan Japanin hallitusta olisi kiristetty ulkoisten 
hallitsijapiirien toimesta "luonnonkatastrofilla" ennen 11.3. täystuhoa? 
 
11.3. tapahtumien jälkeen liikkeellä onkin ollut paljon epäilyksiä siitä, ettei voimakas järistys Japanin 
edustalla ei kenties ollutkaan "luonnon luomaa sattumaa", vaan että maailman kolmanneksi suurin 
talousmahti pakotettiin polvilleen poliittisista syistä. Teoriat ovat vaihdelleet HAARP-aseen käytöstä 
mm. ydinpommin merenalaiseen räjäytykseen. Ennakkotiedon olemassaolon vahvistuminen pakottaa 
meidät kysymään näitä kysymyksiä: sillä joku tiesi, mutta mitä? 
 
* Oliko USA:lla ja Japanilla keisarin kanssa riideltyjä ongelmiaan keskenäisistä rahasysteemeistään 
ennen onnettomuutta? Aivan varmasti oli! Totta kai USA tiesi miten suunnattoman riskin Japanin 
ydinvoimalat olivat ottaneet lataessaan reaktoreihinsa Arevan  6% plutoniumista MOX polttoainetta. 
USA:n sateliitit kun olivat JO tuolloin mitanneet voimalan säteilyionisaation päästöissä moninkertaista 
jälkisäteilylämpökertymää. Tiesi, ettei reaktoreihin tulisi mahtumaan revisioonsa ajettuna jälkihöyryistä 
kuin murto- osa. Tiesi, että voimalat on hengenvaarallisesti tuuletettava räjähdysvaaran alle. 
Ymmärsivät tilanteessa NATO:n automaattisesti käynnistyvistä chemtrailaamisongelmista ja sitä 
seuraavasta megariskien HAARP-toimista. Tiesivät niin yli- ikäisten voimaloiden 
neutronieroosiotunneleista metaanikaasuklatraattitaskuihin syvälle kilometriin maan alle. Tunnistivat 
myös Japanin tektonisen herkkyyden luomat todennäköiset tsunamien laukomisensa riskit yms.. Mitä 
USA taas e i  tiennyt. Oli esim. kiistatta tarkat arvot. Malliksi vaikka tsunamin aallon korkeudesa tehtiin 
luokkaa 50% suurvirhe- ennakko, todennäköisesti kohtalokkaan suuri virhe jo tuokin USA:lta! 
                     ------- 
 
Pu-239 maailma tulee oletko valmis nöyrtymään POLIISIVÄKIVALTAVALTIOLLE? 
 
* Kiva kuva siitä miten USA pommittaa selkeästi risteilyohjuksillaan omiaan mm. WTC 911 yhteydessä!. 
. .Sopii tällaisten jälkeen kysyä m i k s i ? Vähän samaa kamaa miksi poliisit halusi Norjassa pysyä 



1529 
 

poissa lähinnä vaan tieltä kun ampumistilanne oli päällään. Kaikesta lyö läpi, että maailmalla 
viranomaiset tappaa toisiaan tai kehittelevät tekaisemiaan sotatilaongelmia saadakseen kansalta rahaa 
ja nöyryyttä sikailuilleen. Ennenkaikkea hyväksyntää tulevalle sotilaallisen kurin Pu-239 maailmalleen! 
 
Tiedäthän Arto että sana leviää: 
http://nwohavaintoja.blogspot.com/2011/01/supo-rekrytoi-lisaa-nettivakoojia.html 
 
tämänkin infon sain Uuden Suomen blogisivuilta 
http://markuslehtipuu.puheenvuoro.uusisuomi.fi/81663-pentagon-ja-wtc7-uudella-videolla#comment-
1114495 
               ------------ 
 
Jupiterin räjähdys 31.08.2011 
 
Videokuva siitä miten Jupiter räjähtää massiivisesti ja työntää selkeästi Elien komeetan radaltaan. Eka 
video. Kuvaavinta, ettei lehdistön anneta kommentoida sen saatiotapahtumasta pätkän vertaa. Miksi 
ihmeessä? 
 
http://henrilentonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/81914-komeetta-elenin-muutti-kurssiaan-matkalla-kohti-
maata 
        -------------------- 
 
04.09.2011. F.B. 10 tuntia sittenNina Maarit Tuomikoski 
 
Hei Arto, 
Dutchsince mainitsee sinut jälleen tämän päiväisessä viestissään kahdesta maanjäristyksestä lähellä 
ydinvoimaloita amerikassa, ajattelin että haluat kuunnella tämän :) 
http://www.youtube.com/watch?v=lLssdflnOww&feature=feedu 
 
51 minuuttia sittenArto Lauri 
Hei Nina. Onkin erinomaisen arvokasta saada näistä tietoa. Thänks koko sylyllisellä.) . .Hiukan 
kieliongelmaa missä tarkemmin. Eli videossako? Vai lisäkommenteisa. . Katsominen mulla vielä 
kesken. . . 
 
muutama sekunti sitten Arto Lauri 
WohOO! Dutchine tosiaanKIN kommentoi näyttävästi Sopasen ja minun videoitamme. Ja löysin 
useammastakin jälkikirjoituksesta videota kyseleviä kommentteja myös. Interpol olikin selvästi jälleen 
poistanut niitä USA:ssa raivoisasti IAEA:n käskysstä. Koska niiden sanomat olivat herättänyt aivan 
liikaa kiinnostusta! Myös tätä kirjoittaessani SUPO katkoi ja pätki linjojani ihan sikana myös Suomessa!. 
. Siltapaa totuus kirpaisee.. ! 
                      -- 
Dutchinen uusin maanjäristysvideo.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=lLssdflnOww&feature=feedu 
 
ja yhä vaan suomalaisesta HAARP ydionvideosta puhuttiin: 
 
gogogodancer 7 tuntia sitten  
@ Finallykickinback TEORIA Fukushima - suomalainen tiedemies (HAARP järistys, metaani, ja säteily)  
 
barroyo2 7 tuntia sitten  
Olen etsinyt (onnistumatta) ja artikkeli teorian suomalainen tiedemies uudelleen kaasu / metaani kerros, 
Nuke kasveja ja maanjäristyksiä. Voisiko joku lähettää minulle linkin? 04.09.2011. F.B. 10 tuntia 
sittenNina Maarit Tuomikoski 
 
13billbo 1 minuutti sitten  
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@ MrScar1988 hän ei sanonut maanjäristyksiä itse olivat outoja, hän sanoi, että läheisyys sekä 
järistyksiä on lähellä / vieressä ydinvoima uunit / reaktorit oli outoa / pakottavia. Minun pitäisi nähdä 
enemmän korrelaatiota kuin kaksi maanjäristystä antamaan lausuman kaltainen, mutta olen silti utelias, 
vaikka toistaiseksi vain kaksi järistystä. Hän viittaa teoriaan että ruotsalainen tiedemies kuvattu noin 
Fukishima reaktorit räjäyttäminen seurauksena on hyödyntänyt "metaanin kerrokset" maan alla.  
              -- 
2 tuntia sittenNina Maarit Tuomikoski 
Kyllä juu itse videossa hän mainitsee, suomennan sen osion tähän: "Suomalainen tiedemies joka esitti 
vahvan teorian, että Fukushiman aiheutti metaani ja luonnollisten kaasujen kerrosten tiivistyminen 
syvällä maan sisässä, johon kaikki ydinvoimalat ovat kosketuksissa, johtuen siitä että voimaloiden alle 
on kaivettu syviä kuiluja, jotka ulottuvat näiden metaani ja luonnonkaasukerroksien läpi." 
 
Dutchsince kehottaa ihmisiä tarkkailemaan maanjäristysten sattuessa onko ydinvoimaloita lähistöllä, 
koska hän epäilee että ydinvoimalat saattavat olla syy näille järistyksille. Amerikassa siis sekä se iso 
järistys länsirannikolla, ja pienempi nyt itärannikolla ovat molemmat vain muutaman mailin päässä 
ydinvoimaloista.  
 
Postitan sinulle linkkejä lisää sitä mukaa kuin törmään niihin. 
 
noin tunti sittenNina Maarit Tuomikoski 
Dutchsince julkaisi juuri videon jossa hän sanoo että häneltä oli jäänyt edellisessä viestissä 
huomaamatta (itärannikolla) on tällainen paikka Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory 
aivan ydinvoimalan lähellä. Hän pyytää ihmisiä tutkimaan mitä tämä paikka touhuaa. 
http://www.ligo.caltech.edu/ 
 
dutchsinse 2 tuntia sitten 
@ Dutchsinse nähdä säteilyn verkon kartan perusluetteloon sijoitetut ydinlaitokset .. sitten vertasin 
rajalinjan karttaan .. ei kaikki ---- mutta useat ydinvoimalat ovat kirjaimellisesti aktiivinen hot spotteja tai 
hyvin lähellä niitä .... Myös varrelle tektonisten jakolinjojen .. jostain oudosta syystä. 
 
dutchsinse 2 tuntia sitten  
@ MrScar1988 jos se oli vain WA .. ole ongelma .. mutta VA, pohjoisessa lähellä Kanadan rajan myös 
ongelmia! Ja Fukushima .. ja raportit suomalaiselta tiedemieheltä .. "ongelmat" toisessa Kanadan 
reaktorissa myös .. En tiedä mitä ajatella .. nämä muut alueet eivät ole aktiivisesti tunnettuja alueita 
liikkeelle .. ja sen outoa klusterin järistyksiä todella on paikalla kyseisellä WA.lla .. jos tarkastellaan 
Google Earthilla se näyttää klusterin alueella .. vain kaakkoispuolella ydinvoimala .. ydinvoimaloiden 
sivustoissa = vikaa sivustoissa mutta miksi?  
 
MrScar1988 1 tunti sitten  
@ Dutchsinse-Fukushima on hyvin kaukana episentrumi järistyksen että osuma Japanissa. Japani on 
erittäin aktiivinen seismisesti, missä ydinvoimala, ydinvoimala tulee olemaan seisminen vyöhyke. 
Järistyksiä in Washington ei outoa. 3.7, ei ole kummallista missään Washington. Miksi ne rakentaa 
ydinvoimaloita, jossa yli 3,7 's esiintyy? Koska 3.7: n on hyvin pieni, ja ydinlaitokset pääosin yllä 6.0 tai 
uudempi maanjäristyksiä. Vain sinä kääntäisi 3,7 maanjäristys osaksi kohtalokasta päivää.  
           ----------- 
 
Maanantai, syyskuu 05, 2011 Dutchsince youtube käyttäjätili poistettu  
__________________________________________________________ 
  
Erään dutchsinse nimimerkillä Yotubessa kanavaa pitänyt käyttäjätili on poistettu. Syynä oli mm. se, 
että tämän kaverin sinne postaamat videot tavoittivat n. 50 000 ihmistä per päivä ja hän oli mm. 
ladannut tämän tuoreimman Jouni Sopasen tekemän Arto Laurin Englanniksi tekstitetyn haastattelun ja 
tämä video tavoitti jo kahdessa päivässä yli 15 000 silmäparia.  
 
 Youtube ilmoitti käyttäjätilin sulkemisen syyksi, että se rikkoo mm. youtuben tekijänoikeuksien 
käyttäjäehtoja;  
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"his account has been terminated due to repeated or severe violations of our Community Guidelines 
and/or claims of copyright infringement."  
 
Kun todellisuudessa kyseessä oli se, että kyseinen Youtube kanava alkoi jo tavoittaa liian monta 
silmäparia joten tämän vuoksi se täytyi sulkea ja se tehtiin härskisti vetoamalla tekijänoikeuksiin.  
Lähde: 
http://beforeitsnews.com/story/1053/141/News_Alert:_Dutchsince_Youtube_Account_Shut_Down.html  
 
*A i v a n  uskomatonta! viimeeksi laskin levikin tälle maailman pelätyimmälle videollemme hipovan Jo 
50 000 hitin paalupaikkaa. Kuulin, että tätä videotani oli lainailtu jo Venäjän duumassa asti. Myönsivät 
HAARP:n aiheuttamat maanjäristykset Fukushiomassa yms. Nyt siis Interpol puuttui USA:n erään 
tunnetuimman supersuositun Yotube videosaittien ylläpitäjän materiaaliin sen jälkeen. On päivän 
selvää, että t ä l a i s t e n kansainvälisten selkkausten jälkeen minun ei tarvite todistella enää yhtään 
mitään! Materiaalini ja kvanttydinfysiikan tietotasoni on maailmalla rankattu kylmästi alansa ykköseksi! 
On itsestään selvää, ettei n ä i n massiiviseen ydinturvaoffensiiviin lähdetä miljoonapäisen 
kansainvälisen yleisön edessä. Jollei tietoni o s u v u u s olisi häikäisevyydellään vakuuttanut 
yksinkertaisesti k a i k k i  viranomaisia myöten! Otan tämän avoimin sydämin kultamitalliksi. Meriitisksi 
ydintiedosta tasolla, jota Pohjolassa EI ola edes unelmoitu ennen nähtävän! 
               ------------- 
 
06.09.2011 Dutchsinsen 
 
3 tuntia sittenNina Maarit Tuomikoski 
Dutchsinsen saitti on hakkeroitu, sieltä ei varmaan ei muutamaan päivään tule 
viestiä.http://www.youtube.com/watch?v=Pq8aWJ0RqBA&feature=feedu 
 
*Kuulema vastaavaa hyökkäystä USA:n suurseveröijää vastaan ei olla koskaan ennen nähty! Mikä 
korostaa, että hänen saamansa videomateriaalimme on i h a n  poikkeuksellisen ammattipätevää. 
Koska ydinalan huippuosaajat komennettiin terroritekoihin. Jottei tieto vaan leviäisi! 
 
Reply To SheilaAliens On DutchSinse Possible Website Hack  
www.youtube.com 
LINKS BELOW: Normally Servers Provide Overload Messages.... Also... apparently some URLs are 
still working... this means someone probably hacked it and went ... 
 
3 tuntia sittenNina Maarit Tuomikoski 
Sen youtube tiliäkään ei enää ole! 
 
2 tuntia sittenNina Maarit Tuomikoski 
Hei löysin juuri uuden videon Englannista joka on omistettu sinun videollesi elokuulta, videosi on 
sisällytetty tähän, tieto leviää! http://www.youtube.com/watch?v=y-Kp0L235DI 
 
* Kyse on siis n i m e n o m a a n minun yinfaktatiedostoistani noussut kohu. Eikä mistään muusta, mikä 
nostaa materiaalimme arvoa pilviin! 
 
Fukushima MUST WATCH Nuclear ALERT Insider tells his take on it  
www.youtube.com 
Fukushima MUST WATCH Nuclear ALERT Insider tells his take on it, why HAARP was used and why 
Germany shutdown there Nuclear plants http://www.nibiru-elenin.co/... 
Jaa 
2 tuntia sittenNina Maarit Tuomikoski 
ja tämä on Amerikasta :) http://www.youtube.com/watch?v=5zj1OoprE7w 
 
A Theory About Causes of Fukushima Explosions, subtitled  
www.youtube.com 
Keeping an open mind. This sounds plausible, so I am sharing. You have permission to mirror and post 
on your channel. If you speak Finnish, please drop a not... 
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* Ihan h y s t e e r i s t ä  IAEA viranomaispaniikkia kaikki tyyni.  31 minuuttia sittenArto Lauri 
Olen nyt jo tämän aamun tapellut kolmatta tuntia päästäkseni e d e s koneellesi. Eli kymmenien 
SUPO:n kaatojen jälkeen pelkästään tänään sain vaivoin ja vaivoin nämä pari riviä käpi. Mikä kertoo 
ydinrikolisten POLIISIEN olevan hehkukekäleinä juuri nyt ja tän videon takia. Koetan saada edes jotain 
esiin. Taistelu ihmiskunnan pelastamiseksi ydinrikollisilta siis jatkuu ja pahenee päivä päivältä. IAE ei t 
o d e l l a k a a n ole luovuttamassa, vaikka kaikki ydinalastaan  on tuhoutumassa.( 
            -- 
06.09.2011. Eetu Uravuori Yli 65000 kertaa oli katottu ku näytin toissapäivänä sitä kamulle 
               
           -- 
* Vai tekijämoikeuksistako ammutaan suoraan? Hei luveppa tää ja aukaise totuudelle silmäs...IAE t a p 
p a a ! 
http://nwohavaintoja.blogspot.com/2011/09/dutchsinse-kanavan-pitajan-haastattelu.html 
 
Australialainen Project Camelot haastatteli Dutchsinse youtubekanavan ylläpitäjää Elokuussa. Hän 
kertoi olevansa oikealta nimeltään Michael ja kotoisin St. Louisista ja sanoi, että hän on saanut 
jatkuvasti tappouhkauksia eripuolilta.  
 
Hänen ystävänsä melkein tapettiin hyvin brutaalilla ja julmalla tavalla vähän aikaa sitten, kun 2 
mustapukuista miestä ilmestyivät hänen asunnolleen ja ampuivat tämän kaverin AK-47 
rynnäkkökivääreillä suoraan sänkyyn. Paikallinen poliisi kuitenkin ajoi heitä takaa ja sai toisen miehistä 
kiinni. Mutta toinen miehistä pääsi pakenemaan. Tapaus joutui myös välittömästi täydelliseen 
uutispimentoon, eikä siitä raportoitu missään mediassa. Tämä hänen kaverinsa on nyt sairaalassa 
kriittisessä tilassa. 
 
Dutchsinse youtube kanavan pitäjä ihmetteleekin, että mikä yhteys tällä hänen kaverinsa 
murhayrityksellä on siihen, että juuri samalla viikolla poistettiin hänen erittäin suosittu Youtube-
kanavansa. Joka oli jo tavoittanut satoja miljoonia katsojia eri puolin maailmaa. Siellä hän oli erityisesti 
kertonut mm. HAARP ja Fukushimasta juttuja. Myös Arto Laurin haastattelu tavoitti tämän kanavan 
kautta yli 40 000 ihmistä muutamassa päivässä. 
 
Kuitenkin nämä Dutchsinse kanavalla olleet videot ovat edelleen lukuisien käyttäjien kautta kopioitu ja 
tallessa. Että siinä mielessä NSA:n kautta ajettu sensuuri kusee vain heidän omaan nilkkaan. Sillä he 
eivät koskaan saa hävitettyä mitään videoita kokonaan Youtubesta. Koska aina on joku joka lähettää ne 
sinne uudestaan ja uudestaan. 
                 ------------ 
 
 
Videointimme horjuttaa ydineliittiä jo tosissaan! 
 
KA47 tulituksia ja STUX viruksia 65 valtion voimin. Valtioydinrikolisuuden tapa sotia ydinvastasiviileitä 
kohti. 
 
Duttchinec Australia 06.09.2011 
 
sinun täytyy nähdä tämä haastattelu, täytyy! 
F.B. Eetu Uravuori. Lainaa Artoo 20 minsan kohal kun puhuu suomalaisesta fyysikosta :D.. Tää on 
hyvä kandee kuunnella jos sen verran enkku menee... 
 
http://nwohavaintoja.blogspot.com/2011/09/dutchsinse-kanavan-pitajan-haastattelu.html 
 
F.B. Eetu Uravuori tossa taas Artoa 7 minsan kohalla alkaa, mut kuunnelkaa alusta !.. tossa 3/3 Project 
Camelotis..  
 
http://www.youtube.com/watch?v=uo3NQjYPqRM&feature=relmfu 
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Itävaltalaisten juttu ja vuorossa venäläistutkija: 
http://www.youtube.com/watch?v=IahAkgAvOq4 
              ------------- 
 
29.09.2011 TVO  
 
Sain Thaimaan pää TV:lle läpi viimein tykki materiaalia ydinrikollisuudesta Suomessa. Myös esim. 
Vietnam oli kivasti mukana samalla oven avauksella. Ja filmi tuleekin saavuttamaan SATOJA 
MILJOONIA ympäri Aasian!  Enkä siksikään paljon säästellyt. Onneksi oli pohjana tätä englannin 
kielikylpyäkin niin avitti se kivasti tiedonvaihtokykyä lisää. 
 
Kerroin sitten niin kakki kun osasin. TVO:n puolalaisjugoslavialaiset 2e/h orja- slavertyöläiset. TVO:n 1 
100kg/v plutoniumkanavasäteilyvuodot reaktoriaan kohden. Beettahajoavat savuavat pikkulinnut 
savupiipuissaan. Posivan käsiin haljenneet Veikko Ryhäsen 7,4t Onkalon kuparikapselit, joiden piti 
kestää 100 000 vuottaan. Kuin TVO:n tappaneen ja kiehuttavan 360- kertaisine tritiumtasoineen koko 
suuren Selkämeren olemukset. En unohtanut 2008 eteenpäin alkanutta 5-kertaista uraanin 
energianegatiivisuutta luonollisesti. Kun en maailman taustasäteilytason 10- kertaistumista ja väestön 
10- kertaistuneita säteilysyöpäsairauksiaan. Jopa sen sanoin, että Einstein varoitti ydinvoiman 
tappavan käyttäjänsä 100% varmasti. 
 
 Tove  toimi hyvänä kääntäjänä myös. SUPO saa kärvistellä näitä katsellessaan t a k u u s t i . Joo TVO 
kyttäytti tekemisiämme muuten JO 3kpl vartijan voimin. Jota ulkomaan vieraani k o v i n  kummastelivat 
tätä SUPO:n agressivisuutta mua kohtaan. Kerroin 100 miljoonajatsojille suoraan olevani Pohjolan 
pelätyin ydinvastustaja ja meriittejä kaikkineen piisaa. Myös TVO:n työkavereitakin tapasin ja terveisiä 
sieltä päin. Reissu OLI onnistunut toki. Totuus kansainvälisestä ydinrikollisuudesta tuleee 
saavuttamaan Aasian suuriväestöisempiä mukavin osia jatkossa mm. filmieni avulla. Tästä ON hyvä 
jatkaa.) 
                -- 
Satu tätä multa ehtikin jo kysellä F.B:ssä, enenkuin minut pudotettiin taas linjoilta. Eli kun ei kelpaa 
oikein privana niin esitellään sitten julkisemminkin tää kenen kanssa teen yhteistyöfilmiä tänään: 
 
Siemenpuu. Siemenpuu on 15 suomalaisen ympäristö- ja kehitysjärjestön perustama säätiö, jonka 
tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua, ihmisoikeuksien toteutumista sekä demokratiaa 
kehitysmaissa. Säätiö tarjoaa tukea ja rahoitusta suoraan näillä aloilla toimiville etelän 
kansalaisjärjestöille, - liikkeille ja tutkimuslaitoksille ja niiden paikallisesti suunnittelemille ja toteuttamille 
hankkeille. Se myös tukee eri maanosien kansalaisliikeiden välistä yhteistyötä.   Tove Selin 
 
http://kuvaton.com/k/YSvF.jpg 
http://kuvaton.com/k/YSvP.jpg 
http://kuvaton.com/k/YSvr.jpg 
29.09.2011 TVO  
 
Sain Thaimaan pää TV:lle läpi viimein tykki materiaalia ydinrikollisuudesta Suomessa. Myös esim. 
Vietnam oli kivasti mukana samalla oven avauksella. Ja filmi tuleekin saavuttamaan SATOJA 
MILJOONIA ympäri Aasian!  Enkä siksikään paljon säästellyt. Onneksi oli pohjana tätä englannin 
kielikylpyäkin niin avitti se kivasti tiedonvaihtokykyä lisää. 
 
Kerroin sitten niin kakki kun osasin. TVO:n puolalaisjugoslavialaiset 2e/h orja- slavertyöläiset. TVO:n 1 
100kg/v plutoniumkanavasäteilyvuodot reaktoriaan kohden. Beettahajoavat savuavat pikkulinnut 
savupiipuissaan. Posivan käsiin haljenneet Veikko Ryhäsen 7,4t Onkalon kuparikapselit, joiden piti 
kestää 100 000 vuottaan. Kuin TVO:n tappaneen ja kiehuttavan 360- kertaisine tritiumtasoineen koko 
suuren Selkämeren olemukset. En unohtanut 2008 eteenpäin alkanutta 5-kertaista uraanin 
energianegatiivisuutta luonollisesti. Kun en maailman taustasäteilytason 10- kertaistumista ja väestön 
10- kertaistuneita säteilysyöpäsairauksiaan. Jopa sen sanoin, että Einstein varoitti ydinvoiman 
tappavan käyttäjänsä 100% varmasti. 
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Siemenpuu. Siemenpuu on 15 suomalaisen ympäristö- ja kehitysjärjestön perustama säätiö, jonka 
tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua, ihmisoikeuksien toteutumista sekä demokratiaa 
kehitysmaissa. Säätiö tarjoaa tukea ja rahoitusta suoraan näillä aloilla toimiville etelän 
kansalaisjärjestöille, - liikkeille ja tutkimuslaitoksille ja niiden paikallisesti suunnittelemille ja toteuttamille 
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Filmiryhmässä oli siis Toven lisäksi kaksi naista. Ja kolme miestä. Thaimaan vanhemman TV johtajan 
kanssa puhuinkin kaikkein eniten ydinvoimaan liittyvistä lukuisista ongelmista. Ilmeisesti i h a n liikaa 
kun 3kpl meitä kytänneen Cekuritas/ SUPO vartijan vanavedessä vielä illallakaan EN tahdo pysyä 
linjoilla.. Eli vaihdoimme osoitteita ..Tällä kertaa siis Thaimaan TV:n johtajiston kanssa! Luulisin, ettei 
SUPO tykkää kun kuivaa ruutia Aasiaan lisää luotiin.) 
 
 
 

821. Uraanikaivoksista. 
 
Eilen Ulla Riikka soitti selkeästi hätääntyneenä niistä tiedoista joita oli saanut mm. ystäviltään 
Kuusamon suunnalta. Kyse on eräästä Suomelle historiansa rajuimmasta tuhohankkeesta, jota 
maamme on elämänsä aikana kohtaamassa. Suomeen ollaan tuomassa kansainvälistä 
uraanikaivostehtailua. Siitäkin huolimatta. Tai itse asiassa koska Suomessa ei edes ole uraania! Ulla- 
Riikka kysyikin sydäntäni särkevän keskeisen tuskan kysymyksen, m i k s i ? Miksi kaivaa 
energianegatiivisesti kannattamattomasti satojen ja tuhansien neliökilometrien 
uraanikaivoskonkurssipesistä muutamia häviävän kannattamattomia uraanitonneja. Eiheän tässä 
äkkiseltään ole mitään järkeä. Mutta koska ydinala sitä himoaa niin näin hommaa ovat ajamassa 
eteenpäin kuin käärmettä pyssyyn. 
 
Talvivaara ydinlippulaivana aloitti homman kymmenien neliökilometrien kaivosraiskioissa. Yhtiö 
taloudellisesti pärjää nikkelin tuotannollaan, mutta teki v a l t a v a t tappionsa nyttemmin kaivellessaan 
alkujaan 400 tonnin vuosituotannostaan valmiista uraanituotettaan Harjavallan antamien tietojen 
mukaan pellemäärän 350kg 4 vuoden aikanaan! Siis m i t ä ä n järkeä! Kaikki sai alkunsa kun M. 
Koivisto sopi Ranskan Aravan edustajan sikäläisen presidentin Fransoi Mitterrandin kanssa, miten 
Suomesta tulee kerta iskusta EU:n ydinsaastatuotannon keskus. Sopimus allekirjoitettiin 1986 juuri 
ennen Tshernobylin ydinalan romahdusta. Ja peittyi vuosikausiksi onneksemme. Lipponen nosti 
hankkeen uuteen elämäänsä TVO/ Posiva/ GTK:n mukana kynsin hampain. TVO:n silloinen pääjohtaja 
Pertti Simola sanaili YVA:ssa, että 5 vuotta ja Eurooppa elää jatkossa suomalaisten uraanikaivoksin.  
 
M. Koiviston ja F. Mitterandin välinen sopimus perustui uraanimalmioihin jotka lepäävät tähän alettuun 
maamme sen aikaiseen huippusalaiseen uraanimalmiotutkinnan GTK:n antamaan ennakkotietoon: 
http://kuvaton.com/k/YuhT.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YuhT.jpg[/img] 
 
Kun homman vetovastuut siirreltiin TVO:n ja Posivan johdolle, Pertti Simola TVO:n pomona 
lanseerasivat maamme uraanivarannoista JO näin mahtipontisia karttojaan. Huomatkaa miten Suomi 
tällaisissa kartoissa suorastaan t u r s u i uraanipotentiaalia. Jonka tarkoituksena oli houkutella 
maahamme runsain mitoin EU- pakkosopimuksen runnomalle Suomen kansalle sellaiset 
uraanikaipuutuiskeet. Ja ydinjätecembalot, että oksat pois.  
http://kuvaton.com/k/Yuhp.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yuhp.jpg[/img] 
 
Lipponen kävi ottamassa uraanin malmin kaivutavoista oppia aina DDR Ronneburgia myöten maailman 
suurimmat ydintuhot kautta aikain hommanneellta Wismunt yhtiöltä. Jolla oli historiallisen maailman 
julmimmaksi rankatut kokemukset siitä miten uraanilla tapetaan miljoonaiset kansat hetkessä. Aihe On 
yhä totaalinen tabu. Mutta on minulla kuvauksia tästä maailman tuhoisammaksi rankatusta "tavastaan 
käsitellä uraania". 
http://kuvaton.com/k/Yuhh.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yuhh.jpg[/img] 
                      ----------- 
 
Osa 2. 
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Tällä saatiinkin Areva kumppaneineen kiinnostumaan tavastaan kaivaa kolmannes Suomen pinta- 
alastaan silkaksi 20m paksuudelta. Rikkihapotetuiksi 400m korkeitten kekojen tappaviksi 
pölyliejukkovuoristoikseen jossa elämää ei radonisten thoriummaksamyrkkyisten ydinjätteen keskellä 
ole! Hanketta varteen luotiin 142 maajaloustukiraja, jonka k o k o eteläpuolinen uraanialue TVO:n 
anteliaan karttansa mukaan pitää kaivaa EU:n himoamaksi uraanikaivannaiskentäkseen. Aivan 
seinähullu hanke, kuten IAEA:lta saattaa odottaa. Mutta mikään uhraus EI tietystikään ole 
uraanitehollisuudesta liikaa. Tietävät hankkeen nykyiset päägurut Katainen, Häkämies, Lipponen ja 
hankkeen hyväksyneitä mm. Halosia myöten. Euroopan nousevan ydinasemahdin eteen on Suomi 
haluttu tuhota. kaikki starttasi vuosituhannen vaihteessa ja lippulaivaksi nostettiin OL-3 hanke. 
Tulevaisuuden Pu-239 maailmansa energiamonoliittina. . . 
 
Ranska EI aikaillut. Saatuaan hullut Suomen johtajat korruptoitua vasallikseen. 2008 On 
kulminaatiopiste. Koko Euroopan suunnattomat mm. Ranskan uraanikaivokset suljettiin kuin seinään. 
Uraanimalmiota Ei enää kannattanut pyörittää sen muututtua energianegatiiviseksi. Kanadan 29 % 
uraanin tuotanto kolmasosittui vuodessa 9 %. Australian 30 % romahti puoleensa. USA:n aikoinaan 50 
% maailman uraanintuotannosta vastannut kaivostoiminta loppui kokonaan. 3% USA:n uraanista tulee 
enää ylipäätään itseltään. Venäjä sulki 70 % uraanin jälleenjalostamonsa. Samalla tehtiin erittäin tärkeä 
lakimuutos. 2008 asti USA kumppaneineen edellytti, että heidän kaivostensa uraanit poltettuna jätteenä 
hoitaa maa joka malmin ostaa ydinvoimaloilleen. Mutta 2008 eteenpäin asia muutettiin peilikseen! 
Muutos on Suomen kannalta keskeistä! 2008 eteenpäin se maa joka t u o t t a a  uraanimalmioissaan 
uraanit. Joutuu ottamaan käytetyn ydinjätteen t a k a i s i n maahansa! Tämä lakisalaisuus kertoo pian 
teille m i k s i Suomi himoaa uraanikaivoksiaan. . !  
 
Suomessa siis seuraavaksi Areva totesi, ettei Suomessa o i k e a s t i olekaan uraania! GTK oli julkean 
julmasti valehdellut maamme uraanivarannot kymmenkertaisiksi. Areva heitti protestoiden 
uraanilöydösten kartat julkisuuteen. Näitäkään karttoja ette näe missään. No ainoastaan minulta. Nyt on 
kyyti kylmää. Katsokaa miten uraani-illuusiot romahtivat. .  
http://kuvaton.com/k/t/Yuh3.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/t/Yuh3.jpg[/img] 
(Alkuperäinen huippusalattu kartta vielä.) 
http://kuvaton.com/k/Yuhx.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yuhx.jpg[/img] 
 
Mitä i h m e t t ä ? Suomen uraanivarannot osoitettiin totaalisiksi kupliksi. Mutta, mutta jotain jäi nyt 
huomaamatta. Koska TEM:n uraanikaivoshankkeet senkun etenevät. Sain tämän kartoituksen 
Olkiluotobloggade tilaisuudesta. Jotain todella outoa tässä siis on, mutta mitä? 
http://kuvaton.com/k/YuhP.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YuhP.jpg[/img] 
                        ------------ 
 
Osa 3. 
 
Mihin Suomen ydinteollisuus tähtää, koska uraania ei missään nimessä voida kaivaa maamme 
olemattoman heikoista malmioista energiapositiivisesti enää? Itse asiassa kautta maailman uraania 
kaivetaan Jo 5- kertaa energianegatiivisesti. Mistä ihmeestä TEM luulee maahamme saatavan rahaa 
moisella sekopäisyyden perikuvalla? Ydinherroilla on a i n a käärme kainalossaan lapsiemme pään 
menoksi. Itse asiassa vastaus löytyy seuraavasta Kauppalehden artikkelista: "Kauppalehti perjantai 
26.8.2011. Pohjolan peruskallioon kaavaillaan ydinjätettä. Suomen ja Ruotsin peruskallio kiinnostaa 
Euroopan ydinvoimateollisuutta mahdollisena ydinjätteitten loppusijoituspaikkana. Nykyään Suomen ja 
Ruotsin lainsäädäntö kieltää ulkomaisten ydinjätteiden tuonnin ja lopunsijoituksen. 
 
 Ruotsin energiavirnanomaisen Energimyndighetenin vastikään eronnut pääjohtaja Thomas Kårberger 
vahvistaa Ruotsin radion tiedotuksella, että taloudelliset seikat puhuvat vahvasti ydinjäitten keskitetyn 
käsittelyn puolesta, Toistaiseksi liikkeellä on kuitenkin vasta itse teollisuus. Kårbergin mukaan poliittista 
painostusta ei ole vielä ilmennyt. Myös Ruotsin keskustapuolueen meppi Lena Ek vahvistaa radiolle 
kuullensa ydinvoimayhtiöitten edustajien pohtivan vientimahdollisuuksia Ruotsiin. Ek arvelee 
keskustelujen johtavan myös poliittisiin paineisiin. – Mielenkiintoista, työ- ja elinkeinoministeriön 
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virkamies Jaana Avolahti kommentoi. Suomessa Fennovoimankaan ydinjätteille ei ole vielä järjestynyt 
loppusijoituspaikkaa." 
 
Kiteytetään nyt oleellisin. Suomessa käynnistetään nyt Tem:n paineistuksin suunnattoman laajoja 
kaivoshankkeitaan kaikkialle. Itse asiassa on ihan yhdentekevää ydinheroista paljonko alueilta tulee 
malmia. Pääasia että uraania niistä saadaan talteen edes kosmeettisesti. Talvivaaraa onkin jo kaupattu 
vuosia silkkana uraanikaivoksena. Vaikka lopulta suunnattoman kallista uraania on saatu talteen 
pellemäärä 350kg. Idea on m i t ä pirullisinta. Suurella tällaisella äänenpidolla saadaan aikaan illuusio, 
että maailmaan viedään v a l t a v a t  määrät FIN- uraanitonnistoja! Kaikkialle kun on toitotettu, että 
mm. Talvivaarnan uraania viedään ulos 450 000kg! Kohta yhä uusien uraanikaivosten starttaillessa 
määrään "puffataan" nollia perään. Ihan sivuseikka vaikka koko Suomen o i k e a  tuotettu uraanimäärä 
mahtuisi yhteen kuorma- autoon myös jatkovuosikymmeninä. 
 
 Nimittäin nyt ydinherramme iskevät mielestään kultasuoniin. Yli 10v Suomi ON suunnitellut saavansa 
kaikki EU:n ydinjätteet maahamme kyseisen Ruotsin kautta. Ensin kuntaliitosmerin estetään, etteivät 
kupattavat pienkuntalaiset pääse valittamaan maitaan tappavista uraanikaivoshankkeistaan. 
Maakunnat tyhjennetään tuhoamalla peltokasvatus ja mahdollisuudet elättää niissä ylipäätään ihmisiä 
siellä. Uhrattavat alueet tyhjennetään lähinnä Vapaavuorimallein Helsinki-keskittymään. Nyt 
uraaninkaivajat pääsevät tuhoamaan rajoituksitta maakuntia mielin määrin poliisisuojelussa. Kun 
uraanikaivokset ovat pyyhkäisseet pintamaat, vedet ja järvet täystuhoon. 
 
 Voidaan aloittaa v a r s i n a i n e n rahastus. Eli Helsingistä toimiva ydinerikosteollisuus voi pumpata 
vähin äänin rahaa vastaan maamme maailman suurimmaksi ydinjätetunkiokseen! Sikamaista laitonta 
kansan etnistä tuhokulttia, kuten vain Suomessa poliisisuojeluissa osataan ydinkorruptiorahoin tehdä. 
Kaiken kruunaa se, miten maailmalta laivanlasteittain tulevassa uraanijätteessä On suomaloistatus! Se 
ikään kuin "on yhtäkkiä suomalaista" uraanimalmia! Ja kansainvälinen laki velvoittaa vastaanottamaan 
sen kansan mielipiteistä piittaamatta. Tässä koko Suomeen suunnitellun 
ydinkansanmurhaamishankkeen visvainen raato kaikkien nähtäville ja levitettäväksi maailmaan. 
                    ------------- 
 
LASER EROTUS FLOPPI! 
___________________________ 
 
http://www.wise-uranium.org/epfr.html 
 
*Vielä muutama vuosi sitten uraani- isotoopien erottamisen lasererotustekniikkaa pidettiin aivan 
keskeisenä ydinenergian nousun tekniikkana. Teksasiin suunitellusta laserisotoopierotinlaitteistosta 
odotettiin 90% saantoa. Todellisuudessa se oli Cernin salatuin kokein luokkaa 11%. Mikä muutti 
tämänKIN tekniikan kerrasta energianegatiiviseksi. Aihetta EI olla uskallettu uutisoida missään. Itse 
asiassa tämä uutinen oli ainoa aiheesta: 
 
"Ranska luopua kehittämiseen Atomihöyryn laser rikastamistekniikkaa  
Kehittäminen Silva Atomihöyryn laser isotooppierotuslaitos prosessi päättyy vuoteen 2003, 
Commissariat à l'Energie Atomique (CEA)  ilmoitti. Sen sijaan, CEA jatkaa t & k-työtä 
kaasusentrifugirikastukseen teknologiaa, keskeytettiin vuonna 1983, jolloin tutkimukset olivat 
keskittyneet laser rikastamistekniikkaan. CEA Ylläpitäjä Yleiset Pascal Colombani sanoi että Silva 
osoittautui "vaikeaksi toteuttaa ja oli epävarma kaupalliseen tulevaisuuteen". (UI Uutiset Briefing 01.07, 
14 helmikuu 2001)  
 
*Lasererotustekniikasta on palattu hyvin pettyneinä takaisin vanhaan energianegatiiviseen myös 
Arevalla. Minkä todistaa tämäkij jatkoartikkeli: 
 
Areva kiihdyttää kotimaisen sentrifugin rikastamon projektiaan.  
Areva on tehnyt päätöksen käynnistää rakentamisensa toiseen yksikkönsä Georges Besse II sentrifugin 
rikastuslaitoksessa projektista muutaman viikon, eikä vuonna 2012, kuten aiemmin oli suunniteltu. 
Yksikkö kapasiteetti on 3,2 miljoonaa SWU; loppuaikatauluksi on nyt varattu 2016, eikä 2018. (Les 
Echos 11 joulukuu 2008)  
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AREVA turvaa Urencon kaasusentrifugien tekniikkaan ja tuo markkinoille uuden rikastamon projektin.  
Cogeman emoyhtiö AREVA Group allekirjoitti URENCO osakkeenomistajat 24 marraskuu 2003, jonka 
mukaan se ostaa 50% omistusosuuden vuonna Enrichment Technology Company (ETC). ETC sisältää 
kaikki Urencon sentrifugin suunnittelu-ja valmistustoiminnat sekä T & K-alalla sentrifugin välineet ja 
laitteistot uraanin rikastamiseen tuottaa ydinpolttoainetta. Uusi rikastuslaitoksessa, jonka nimeksi 
annettiin Georges Besse II, rakennetaan Tricastinissa. Kokonaisinvestointi kustantaa noin 3 miljardia 
euroa. Tuotantokapasiteetti kasvaa asteittain vuodesta 2007 ja oletetaan olevan sen nimellisellä 
tasollaan noin 2016. Varsinainen rakentamisen odotetaan saadaan alulle vuoden 2005 alussa, kun 
hallituksen luvat on saatu ja asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia on muutettu mahdollistaa se 
AREVA ottamaan pääomaosuuksia ETC:tä. Tämä on tarkoitus tehdä 4. neljännes 2004. (Areva 26 
marraskuu 2003) 
             --------- 
 
Talvivaara päivitys 26.9.2011 
 
YLE aamun radio. Kertoivat liki uskomattomat tiedot Talvivaaran uraanikaivoshankkeesta. Vielä reilu 
vuosi sitten lehtiartikkeleissa kerrottiin sikäläisen uraanikaivoksen valtaviksi mitoiksi 20km2. Nyt 
kaivoksen koko on siis kasvanut siitä megalomaanisiin mittoihin hetkessä. 60km2! Ja kävi selväksi, että 
vauhti tästä senkuin kiihtyy. Siis onko ihmiskuuta t ä y s i n seonnut? Jos hiukankin tehdään 
nykymenosta lisälaskelmia. Energianegatiivisen uraanimalmin raja on 0,4 % pitoisuuksissa. Apu 
lehdestä saamani tiedon mukaan Talvivaaran uraanin energiansa negatiiviosuuden suhde on 20kWh 
energiaa kaivuuseen ja 1kWh ylös! 
 
 Koska homma on silkkaa konkurssitoimintaa jo. Ja ennen kaikkea uraania EI tule, niin epätoivoissaan 
on kaivoksen alta totaalituhottu v u o d e s s a  30km2 kokoinen isiemme verissään taistelemaa maata. 
Ei oliosi nyky-ydinalalalle ehkä edes kannattanut.. No lasketaan lisää. Tällä 30km27v kokoisella 
kaivosterrorismilla EI ole kyetty pitämään uraanissa silti edes yhtä OL-1 voimalaa. Kaikkea muuta. 
Harjavallan uraanikertymäksi TV ilmoitti talvivaaratuotoin 350kg ja siihenkin mennyt kolmisen vuotta! 
No uraaniahan Ei hommalla tullakaan saamaan. Mutta sen varjolla EU:n ydinjätteen 
kaatopaikkahankkeita Suomeen sitäkin enemmän!  
 
USA ja Ranska kun laativat näppärän lain. Joka uraania tuottaa j o u t u u  sen poltettuna takaisin 
ottamaan sanoo salainen IAEA:n ydinlakimuutos parin vuoden takaa, jotta ydinherroilla verirahaa tulisi. 
Mutta, tosiaan 30km2 on jotain uskomatonta. Nimittäin tämä ON vasta ihan alkulämmittelyä. TEM:ssä 
kun oli uusia uraanikaivoshankkeita viimeksi vuotaneen tiedon mukaan 1 200kpl. Lasketaanpa mitä 
ydinala oikeasti haaveilee vuosittain kaivavansa?...Nyt kyyti kylmää ja hatuista kiinni. 1 200kpl * 
30km2= 36 000km2. . Aika veret seisauttava luku muuten. Suomiala (330 000km2), silkaksi TVO/ GTK/ 
Areva:n uraanikaivoslaakioksi revassa 10v kaivelussa... .! Nyt alko oksettaa sen verta ankarasti etten 
jatka. Miettikää ihmiset missä kohta asutte ydinvoiminenne.. 
                   ---------- 
 
Presidenttikeskeistä 
  
(Seuraavat tietoni perustuvat lehtiartikkeleihin, mm. suomalaisen ydinalan kirjailija Kojo, Matti (2004): 
Eurajoki – ei paras mahdollinen, mutta poliittisesti sopiva. Teoksessa Kojo, Matti (toim.) Ydinvoima, 
valta ja vastarinta. Like. Helsinki. s. 127–158. . mm. omiin TVO:n ydinsisäpiiritietoihin ja yksityisiltä 
saamiini tarkkoihin tiedotteisiin. En tarkentamaan mistä mikin, jotta jänne säilyisi.) 
  
TVO:lla olin lukuisasti tekemisissä SUPO karhuryhmän erikoisosastolaisten kanssa. Ylikansallisten 
naamansa a i n a peittävien ammattipsykopaattien kanssa. Joille moraali oli käytännössä tuntematon 
käsite. Miehien kanssa , joilla oli o i k e a s t i lupa tappaa ydinasiaansa suojellakseen. Itse a i n a 
korostivat olevansa erityisasemassaan, jossa edes Suomen perustuslaki ei heitä koske. He 
alleviivasivat olevansa "vain presidentin suorassa käskyvallassa.." Ja vastaavansa vain mystiselle 
ylikansalliselle (IAEA) ydinjohdolleen tekemisistään kansan tuhoksi. Miten tällainen valtioterroristinen 
osasto oli maahamme luotuna? 
  



1539 
 

Kuuban ohjuskriisi oli viedä maailman Kennedyn ja Hrustsovin johdolla täystuhoonsa. Vain ihme pelasti 
maailman silloin. Kumpikin johtajista saikin maksaa tilanteen pääsemisestä noin pahaksi hengellään tai 
täystuhoutumisellaan. Maailma vaan EI tiedä miten tästä päästiin ydinsulkusopimuksiin, Start 
rauhanneuvotteluihin. Suomen silloinen presidentti Urho Kaleva Kekkonen kutsutti molempien maiden 
johtajat kriisin jälkeen saunaansa. Tehden selväksi, että löylyä piisaa kunnes maiden välit 
normalisoituvat! Hurja teko, joka johti kaikkien ihmeeksi liennytysten aikakausiin keskelle kylmää sotaa. 
  
USA ja silloinen CCCP ilahtuivat käänteestä niin paljon, että palkkiokseen Kekkonen sai vapaat kädet 
hoitaa Suomen ydinasiat maamme presidentin haluamalla tavalla. Kekkonen otti haasteen vastaan, 
tavalleen uskollisesti. Perusti IVO= Fortumin jonka koko uraanitalous perustui venäläiseen 
ydintalouteen. Kekkonen oli kaukaa viisas kuitenkin siltä osin, että CCCP velvoitettiin huoltamaan 
ydinvoimaloitten asetuotantojätteet. Eli kaikki pelätyt ydinjätteet sovittiin vietäväksi maastamme. Ettei 
Suomi sotkeentuisi ydinalan kansainväliseen asesekoiluun. Itse asiassa päätös oli Suomen silloisen 
muun johdon mielestä vikatikki. Koska Suomen valtaeliitti nimenomaan HALUSI maahamme tappavan, 
ydinASE tehtailun ja verirahat siitä. 
  
Varsin pian IVO- ratkaisustaan tyytyväinen UKK sai valtuuskunnan riesoikseen. Mauno Koivisto ja 
Kalevi Sorsa ottivat yhteyttä. K. Sorsa halusi, että Suomi pääsee osalliseksi Ruotsin erillisestä Olof 
Palmen ydinASEtuotannoista. Joka oli jo sotatilassa taas Koiviston kannattamaa Ranskan, Englannin 
Arevan EU:n ydinaseteollisuutta vastaan. Koivisto ja Sorsa vaativat Kekkosen kanssa salaisen 
kassakaappisopimuksen TVO:sta.  
Perustettaisiin Ruotsin kanssa yhteistyössä ydinASE teollisuuden hanke.  ikeniin asti! Ei hyvänen 
sentään. Videomme on j o  suositumpaa Kanadassa, erityisesti USA:ssa kuin kotimassaan Suomessa! 
Huomasin myös erään keskeisen täälläkin ihmettelemäni loogisuuden. Videon ehdottomasti imuttavin 
kohderyhmä on laskurien mukaan kansankerroksen viisain osa 45- 55 vuotiaat n a i s e t! . . Enkä öh 
tässä todellakaan usko, että syynä on "pelkästään ikäryhmääni" iskevä karismani.  Vaan tosiaan 
oivallan, että naiset joita kansan keskuudessa voidaan syystäkin kommentoida "nuoriksi nouseviksi 
isoäideiksi" osoittautuvat. Kuka edes yllättyi maailman omantunnon ääniksi miehien ydinsekoiluin 
rikkomassa maailmassa. Toivomme maailman pelastumisesta lepää heräävässä naisenergiassa 
pääkohderyhmänä! 
 
Vuojoen SUPO:n ydinturvaosastolaisten keskeisin huoli tulee läpi rajusti. Kun tällaisia videointeja 
rantautuu maihin, joissa heidän kontrolointikykynsä ei enää riitä. Alkaa selkeä epätoivon hiki virrata 
näissä maamme punaniskaisissa ydinlobbareissa. Siksi näemmekin pitkin foorumeita näitten 50v 
kahden puolen olevien ydinrikosmilitäärien epätoivostaan kertovia lukkiutuneen ajatusmaailmansa 
tuottamia TVO:lle taattiin joka tilanteessa yli 50% valtion ylivaltaosuus, koska hanke oli 100% ASE 
hanke. Jolla suomen ydinteollisuus alkoi varastoida ydinaseen  
nektariinia, pelätyimpiä Pu- 239 plutonioumvarastojaan Olkiluotoon. 
  
Pian USA ja Venäjä saivat selville, että O. Palme sooloili Suomelle annettujen meriittien varjossa 
riippumatonta ydinasemahtiaan. Eikä tässäkään kaikki. Olof Palme oli haastamassa koko maailman 
ydinalan kärkinimet aikomalla vaatia USA:n äärimmäisen vaarallisten Fukushimassakin rivissä 
räjähtäneitten Mark 1 ja 2 laitosten tilalle paljon turvallisempia itsekseen sammuvia reaktoristandardeja. 
Tällaiset olivat aivan liikaa suurvalloille ja Palme ja koko ASEA konsenit päätettiin kylmästi tappaa ja 
eliminoida. Kuten monet muistavat. 
 --------- 
  
Koiviston kausi 
 
Kekkosen ja Koiviston välinen valtataistelu perustui ydinvoiman suuntatavoitteisiin Suomessa. 
Kekkonen halusi pitää ydinvoiman, mutta pitää Suomen ydinkiimaiset vallasherrat irti ydinjätteistä. Hän 
piti tärkeänä ettei maamme hetkessä tuhoavaa uraanin kaivuuta, saati isotooppijalostamistakaan 
maassamme sallitaisi. Koivisto sitävastoin EI luottanut Kekkosen venäläisydinvoimaan lainkaan. Hän 
kammosi myös Kalevi Sorsan ja mm. Ulf Sundqvistinkin suosimaa ruotsalaisydinteollisuutta. Koivisto 
sai janoamansa tilaisuutensa EU- ydinteollisuussuuntauksilleen Kekkosen kuoltua. Keskeistä tulevaan 
ydinhevosenleikkiin antoi lisää pontta kun Olof Palme murhattiin ja USA tuhosi ASEA-atomin. Nyt 
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presidentiksi vallan pääkahvaan päässyt M. Koivisto alkoi tuhotyön koko Suomen muuttamiseksi 
Arevan ja Englannin eli EU:n ydinjätetunkioiksi ja uraanikaivosalueiksi. 
  
Koko hankkeen alkupaukuksi voidaan sanoa Suomen yksipuolinen päätös k i e l t ä ä Venäjää enää 
jatkossa saamasta edes Loviisan pelättyjä plutoniumydinasejätteitä, näin varmistettiin 
venäläisvaikutteisen IVO:n alasajoa. Samalla Koivisto eliminoi varmistaen yksinvaltaansa silloin kansan 
suosikkina olleen ruotsalaismyönteiset puolueensa kilpailijat Sorsan ja Sundqvistin. Kaiken 
ydinrakennuttamisen keskittymiseen jatkossa ainokaisen TVO:n käsiin. Ennenkaikkea EU:n suuntaan. 
Suomi ruhjottiin väkivalloin Koiviston haluamaan EU:n jäsenyyteen. Venäjän suhteet silvottiin 
lopullisesti. IVO lamaannutettiin ydinalasta silkaksi Fortumin kulissiksi. Kaiken kruunasi Ranskan 
silloisen presidentin Francoise Mitterrandin ja Mauno Koiviston 1986 allekirjoittama salainen sopimus. 
Siitä että Suomen alistettua itsensä EU:n vasalliksi Areva voisi kaivaa estämättä k o k o  Suomen 
uraanivarat. 
  
Sen tuhottuaan muuttaa raunioitetun isänmaamme EU:n, ja tietenkin koko maailman ydinjätevarikoiksi! 
Alueeksi jonka uraanivaroilla saataisiin EU:sta ydinASE mahti vailla vertaa. Lehdissä luki noihin aikoihin 
mm. Englannin haluavan suomalaisuraanista itselleen 4kpl thridentsukellusveneistöt 17kpl 
mannertenvälistä ohjusta kuhunkin yms. käsittämätöntä. Ei siis mitään näpertelyä! Ennen kaikkea 
Helsingin ydinvallaseliitti saisi verivoitelurahansa. Ei toki olemattomista uraanimääristä. Vaan 
ennenkaikkea YDINJÄTTEITTEN käsittelystä ja loppusijoitteluista maahamme. Sitten Jumala puuttui 
hulluuteen mitä lamaannuttavimmin. Tshernobyli räjähti kiihkeimpään Suomi- uraaniksi hankkeeseen. 
Koivisto ei koskaan toipunut tilanteesta. Koska kaikki romahti yhdessä päivässä liki nolliin. 
 ------- 
  
Fenixefekti 
  
Mutta kuten elämässä usein käy. Aloitti loputtoman reservinsä IAEA systemaattisen ydinkuolleen 
ruumiinsa herättämiset. Avuksi päätettiin keksiä CO2 päästöt ja kasvihuoneilmiöt. Aikaa tuhraantui 
vuosikymmenet. Mutta  
Suomen uusi ja uljas ydinvoimin tuhoamisen aalto pyyhkäisi pöydän. Kunniakkaan glorian ja 
onnistumisen synonyymillä. "Uudenpolven OL-3 hanke"! Puuhamieheksi saatiin mm. Paavo Lipponen 
ja ennenkaikkea aina kiivaan ahne kokoomus hallitukseen antamaan vaadittua raamikkuutta ja pontta. 
Koiviston aika muuttui toisen vahvan presidentin Martti Ahtisaaren valtakaudeksi. Pian alkoi tulla ryppyä 
rakkauteen. Martti Ahtisaari EI halunnutkaan Suomesta uraanihelvettiä! Vaan halusi sitävastoin 
muuttaa Namibian maailman ydinvoimatuotannon ykköstykiksi. Ahtisaari oivalsi, että sitä mitä 
Suomessa Ei ollut, eli oikeasti kaivettavaa uraania. Oli selkeämmin Namibiassa. Martti Ahtisaari satsasi 
niin paljon EI suomalaiseen uraanikohdemaahansa Namibiaan, että joutui maksamaan erheestään. 
  
Helsingin vallaseliitti kun HALUSI ydinalan ydinasetuotannot Suomeen. Kosti Ahtisaarelle verisesti. 
Mm. estämällä hänen toisen valtakautensa, ja haittaamalla mm. Nobel palkinnon saantiaan 
ratkaisevasti. Suomi poltti entistä rankemmin välejään Venäjään. Vaatimalla esim. Venäjältä koko 
Uudenmaan tulevan uraanikaivosalueen liittämistä Venäjälle jatkuvan Karjalankin liittämistä Suomen 
uraanikaivosten hornankitaan. Venäjä äänestytti asian sivistyneesti kansallaan. Venäjän kansa tuomitsi 
Suomen hankkeen jyrkästi hulluutena ja kieltäytyi tervehenkisesti. Suomen ydinala taas puhisi 
saamistaan iskuista raivoten. 
 
Taustalla siirryttiin vahvan presidentin ydinhankkeen edetessä Halosen valtakausiin. Halonen oli 
kaukaa viisaampana oppinut, ettei kannata vastustaa Helsingin ydinvallaseliittiä. Varsinkin toiselle 
kaudelleen hänet päästettiin vain, jos lupautui olemaan puuttumatta ydinalan sekoiluihin. TVO:n 
toimitusjohtaja Pertti Simola kertoikin YVA tilaisuudesaan, että Euroopan ydinvoimalat seisahtuu 
energianegatiivisuudesta 2008 eteenpäin. JOS ei Suomeen saada maamme kattavia 
uraanikaivosimperiumeja ja suunnattoman laajoja uraanin isotooppierotinlaitteistoja mm. Askolaan. 
  
Tätä EI olisi saanut paljastaa kavallettavalle kansalle. Taas ydinherroja pantiin romukoppaan 
kymmenluokissa! TEM Pekkarisella tehtailtiin paniikissa yhä uusia ydinvoimalahakemuksia. Mukaan 
saatiin mm. Fennovoimahankkeita. Fortumilta kiellettiin ydinteollisuus lopullisesti. Nyt 2011 aletaankin 
olla vaiheesaa, jossa Suomi asuinkelpoisena maana yksinkertaisesti ydinteurastetaan muutamina 
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tulevina vuosina. Tälle halutaan vanhan tavan mukaan taas vahvan presidentin takaukset Helsingin 
vallassaleista. Jotta Suomen ydinaseteollisuus voitaisiin virallistaa. Tulevan presidentin on taattava 
Suomen pakkoliittyminen NATOO:n. Jotta myös USA hyväksyy kaiken  tulevista ydinrikollishankkeista.  
               ----------- 
 
F.B. Satu Kauramäki. Aamulehti | Kainari: Talvivaaran kaivoksen ‖mammuttimaiset‖ päästöt uhkaavat 
vesistöjä  
 
www.aamulehti.fi Sotkamossa sijaitsevalta Talvivaaran nikkelikaivokselta tulevien vesien 
pitoisuuslukuja voidaan pitää yhtiön anomilla raja-arvoilla suorastaan mammuttimaisina, arvioi Suomen 
ympäristökeskuksen tutkija Matti Vuori Kainuun Sanomille. 
 
Eeva Pirilä Sotkamossa on tullut käytyä. Upea paikka. Pilaavat sen nyt.. 
2 tuntia sitten · En tykkääkäänTykkää · 2 henkilöä 
 
Arto Lauri: Just, eli ne tosiaan TIETÄÄ, että kaivoksesta valtoimenaan vesiin liukenevat 
uraaniraskasmetalliset jätteet tulevat tuhoamaan tieltään liki kaiken elollisen. Kuten ydinvoimaan 
olemmekin tottuneet liittämään aina. 
                --- 
 
SWE Timo L. Ole hyvä tässä hyvä linkki  yhteen  uraani filmiin 
  
http://topdocumentaryfilms.com/uranium-is-it-a-country/ 
 
 

822. Chemidemoja. 
 
Sent: Wednesday, August 31, 2011 11:07 PM 
Subject: Ranska 
 
Oli aivan pakko lähettää tämä kuva sinulle koska näen nämä vana vaikutuset  noihin sienennäköisiin 
pilviin jo suoraan kuvassa. Huomaatko arto kuinka nämä sienenäköiset tatit alkaa kasvaa vieri vieressä 
vanamyrkyn vaikutuksesta. Selvempää kuvaa ei tarvi ajattele jos noista tulee sellainen kaatosade alas. 
Ainoa mitä meidän pitää tutkia netistä on minkälaista säätä oli juuri tuolla kohdalla, jotta näemme 
minälainen vaikutus näillä tateilla oli. öitä! 
 
* Hulppeita kuvia! Saderintamaahan se ukkospyörteet. Näkee miten Pyreneitten chemivallin 
kumpaankin päähän alkaa muodostua aivan omanlaisensa outo kaksoispilviparit.  Asia on pläkki. Eli 
chemivana toimii kuin pitkä Ranskan ydinvoimaloiden säteilyionisaatiota pyydystävä verkkohaavi. Sitten 
"saalis" eli säteilyionisaatioiden  plutoniumiset kanavasäteilyn kyllästämät massat suorastaan r o m a h 
d u t e t a a n  verkon kummastakin päästä alas. (Ilmeisesti osin HAARP- avusteisesti.) Hemmetin hyvä 
kuva sulta taas. 
Jupiterin räjähdys 31.08.2011 
 
Ensin kuva miten Pyreneitten chemivana menee pitkin Ranskan ja Espanjan rajaa. 
http://kuvaton.com/k/YuiA.jpg 
 
Sitten dokumentaatio siitä millaisen "kaksoisviemäröinnin säteilyionisaatiopilvet alas huuhtelut 
tarvitsee." 
http://kuvaton.com/k/YuiO.jpg 
                 --------- 
 
Chemikuolemiset on kohta pientä kun ydinsikaniskojen tavoitekorkeuksiaan kohotellaan JO. 
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*Tie YDINhelvettiin on silattu tällaisilla toinen toistaan pitkäikäisemmillä ja alati korkeamalle 
rakennetavilla YDINionisaatiosiepparien pilvientekovehkeillä. Kun lentokonein ei enää saada 
maapallosta kohoavia uraanikanavasäteilyn ydinvoimaloiden karkulaisia kiinni. Päättikin USA suuressa 
viisaudessaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Täytetään chemipaskalla saman tien koko lähiavaruus!! . 
. Hei hulinaa v a r m a a n fiksua ruveta tällaisiin sen sijaan, että poistetaan ongelmat aiheuttava 
ydinteollisuus. Ja huomatkaa tällaisissa korkeuksissa ei ole enää puhe edes keinosateista! Vain ja 
ainoastaan siitä, että alati korkeammalle kumuloituvat säteilyionisaatiot uhkaavat sielä teurastaa meitä 
suojaavat otsonikerrokset ja muut elintärkeät kaasukerroksemme. Eli "hyvin varmaan käy". Muuta kun 
lisää vaan ydinvoimaa ja säteilyä Kuuhun asti! 
 
Night Time Artificial Cloud Study Using NASA Sounding Rocket  
* Reuters is not responsible for the content in this press release.  
Wed Sep 9, 2009 3:42pm EDT 
http://www.reuters.com/article/2009/09/09/idUS215204+09-Sep-2009+PRN20090909 
- 
 
Night Time Keinotekoinen Cloud jossa käytettiin NASA Sounding Rocket  
* Reuters ei ole vastuussa sisällöstä tässä lehdistötiedotteessa.  
Wed 09 syyskuu 2009 15:42 EDT  
 
  Wallops Island, Va, syyskuu 9 / PRNewswire-USNewswire / - raketti kokeilu 
 jotka voivat valaista suurin pilvet Maan ilmakehässä on 
 tehty 15 syyskuu NASAn Wallops Flight Facility Virginiassa. 
 
 (Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20081007/38461LOGO)  
 
 Charged aerosolien vapautuessa Experiment (CARE) käydään Naval 
 Tutkimuslaboratorio ja puolustusministeriön Space Test Program käyttäen 
 NASA nelivaiheinen Musta Brant XII suborbital kuulostava raketti.  Käyttäminen maa 
 välineiden ja STP / NRL STPSat-1 avaruusalus, tutkijat tutkii 
 keinotekoinen noctilucent pilvi muodostuu pakokaasujen hiukkaset 
 raketin neljäs vaihe, noin 62 mailin korkeudessa. 
 
 Käynnistäminen on ajoitettu 7:30-57 yli 19 EDT.  Varmuuskopiointi käynnistää 
 Päivät ovat 16 syyskuu kautta 20.  Raketti lento ja tuloksena pilvi voi 
 on nähtävissä Keski-Atlantin alueella.  Keinotekoinen noctilucent pilvi 
 myös saattaa näkyä seuraavana aamuna juuri ennen auringonnousua. 
 
 Maassa sijaitsevia kamerat ja tutkat perustuvat eri havaintopaikoilla 
 Atlantin rannikolla ja Bermuda.  Koska optisen havaintoja, 
 käynnistää edellyttää selkeä taivas paitsi Wallops vaan myös 
 Useiden havaintopaikoilla. 
 
 Spatial heterodyne Imager varten MEsospheric radikaalit väline 
 STPSat-1 avaruusalus seuraa CARE pölypilven päiviä tai jopa kuukausia.  
 Shimmer väline on aikaisemmin katseltu luonnollinen noctilucent pilvet 
 viimeisen kahden vuoden aikana.  CARE on ensimmäinen avaruudessa katsella keinotekoinen 
 noctilucent pilvi. 
 
 Tiedot kokeilun aikana kerättyjä antaa käsityksen muodostumista, 
 evoluutio, ja ominaisuudet noctilucent pilvet, jotka ovat tyypillisesti havaittu 
 luonnollisesti korkeilla leveysasteilla.  Lisäksi ymmärrystä noctilucent 
 pilvet, tutkijat käyttää kokeiluun vahvistamaan ja kehittämään simulointi 
 ennustavat jakelu pölyhiukkasia raketti moottorit 
 yläilmakehän. 
 
 Natural noctilucent pilvet, tunnetaan myös napa mesospheric pilvet, löytyy 
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 yläilmakehässä kuin näyttäviä näyttöjä, jotka ovat helpoimmin nähdään vain 
 auringonlaskun jälkeen.  Pilvet ovat korkeimmat pilvet maan ilmakehään, 
 sijaitsevat mesosphere noin 50 kilometriä korkeudessa. 
 
 Ne ovat yleensä liian himmeä nähtäväksi paljaalla silmällä ja ne näkyvät vain 
 kun valaistaan ??auringonvaloa horisontin alapuolella taas maanpinnalla 
 on pimeydessä. 
 
 Joukkue valtion virastojen ja yliopistojen johdolla Naval Research 
 Laboratory, tekee kokeen.  Lisäksi Naval Research 
 Laboratorio, johon osallistuu sekä DoD STP, NASA, University of Michigan, 
 Air Force Research Laboratory, Clemson University, Stanford University, 
 University of Colorado, Penn State Universityn ja Massachusetts Institute of 
 Teknologia / Haystack Observatory. 
 
 Käynnistää tulee web cast, alkaa tunti ennen avaamista 
 käynnistää ikkuna kello  
 http://sites.wff.nasa.gov/webcast 
 
 Lisäksi käynnistetään tilaa voi seurata Twitterissä osoitteessa:  
 http://twitter.com/NASA_Wallops       SOURCE NASA 
 
 Keith Koehler, NASA Wallops Flight Facility, Va, +1-757-824-1579, 
 Keith.A.Koehler @ nasa.gov, Richard Thompson, Naval Research Laboratory, 
 +1-202-767-2541, Richard.thompson @ nrl.navy.mil tai Tonya Racasner, SMC Public 
 Asiat, +1-310-653-2369, tonya.racasner @ losangeles.af.mil  
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.reuters.com/article/2009/09/09/idUS21520
4%2B09-Sep-2009%2BPRN20090909&ei=40RfTs-
qJaL64QSJk7RE&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ7gEwAA&prev=/search%3Fq
%3DNight%2BTime%2BArtificial%2BCloud%2BStudy%2BUsing%2BNASA%2BSounding%2BRocket%
26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3Dz7i%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Divns  
             ---------- 
 
Arto hei 
 
Tän pitäis olla nyt chemimyrkyn kaava: 
 
- Nano TRIMETHYLALUMINUM oxide 1000 grit. Noin 4-12% 
 
* Euroopan unionin yhteinen puolustustarvikeluettelo. 18. maaliskuu 2010 ... DDPO (2,6-diamino-3,5-
dinitropyratsiini-1-oksidi, PZO) (CAS ..... Trietyylialumiini (TEA) (CAS 97-93-8), trimetyylialumiini (TMA) 
. Soluviljelmät kehitetty erityisesti "biokatalyyttien tuotantoon". Biokatalyytit ovat erityisesti suuniteltu 
puhdistamaan ja hajoittamaan kemiallisia taisteluaineita jotka on t u o t e t t u  laboratorio-olosuhteissa 
tai biologisten järjestelmien geenimanipuloinneilla!. . ._ Ei herranen aika niiltä on k a r a n n u t  
ympäristöömme jotain! !! Ilmakehässämme on geenimanipuloitua säteilyä aktiivisesti kokoavaa 
"kasvustoa" josta Tshernobylissä jo puhuttiin. Kuulinkin, että ydinvoimaloitten reaktoreissa kasvaa 
säteilyä aktiivisesti muuta biota vastaan hyväkseen käyttävää homesieniä. . . ! Nyt näitä muuttuvia 
kasvustoja vastaan pitää väestöt rokottaakin jo. 
 
-POLYMER METALS = tutkaa varten. Noin 30-60 % 
Ionic Polymer Metal Composite (IPMC) ovat synteettisiä komposiittimateriaaleja että myös 
keinotekoinen liikkuva lihas testijännitteen saadessaan. IPMCs koostuvat ionisista polymeereista kuten 
Nafion tai Flemion joka on päällystetty johtimin, kuten platinalla,(alumiinilla) tai kullalla. Alle jännitteen 
(1-5V), ionin muuttoliike ja sähköstaattinen vastenmielisyys johtaa taipumiseen sähkö ohjaustuotosta. 
IPMCs ovat eräänlainen electroactivinen polymeeri.  
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-Nano BARIUM CLORIDE HG= Elohopeaa /T=Titanium 1617 (Kiinassa valmistettu) radioaktiiviseksi 
säteilytetty. Noin 2-5% 
 
*Lämpökäsittelytutkikuksessa selvisi, että titaanipassivointimenetelmällä atomikasvatuskerrokset 
passivoidaan kestämään luokkaa +300C lämpötiloja. 
 
-Nano molecular mycoplasma / genetik/teknig Stealth=(näkymätön) Mikrobit. Noin 10%... 
 
*Mykoplasma (lat. Mycoplasma) on pieni pallomainen soluseinätön esitumainen bakteeri. Ne ovat 
monesti pienikokoisia, läpimitaltaan noin 0,25 mikrometriä[1] ja yleensä loisia. Geenimaniopuloitu 
muuten t u n k e u t u m a a n elimistöömme! Jotkut mykoplasmat aiheuttavat ihmisille sairauksia, muun 
muassa Mycoplasma pneumoniae. Soluseinän puuttuminen aiheuttaa sen, etteivät monet antibiootit 
tehoa mykoplasmoihin. Mykoplasma-bakteeri voi aiheuttaa hankalia oireita, kuten mm. 
keuhkokuumetta, keuhkoputkentulehdusta ja pahaa hengenahdistusta. 
                    -- 
 
REAKTORIkarkulaisista suuri hätä: 
 
Maailmalla on tälläkin hetkellä savuavia reaktoreita varovaisestikin arvioiden viitisenkymmenissä 
kappaleissa. Arevan MOX polttoaineitten kolminkertainen jälkisäteilyenergia onkin tullut lähivuosina 
barbaariseksi tavaksi suihkuttaa vetwel- ja dryweltilojensa totaalisessa alimitoituksessaan surrutta 
biosfääriimme. No jo näin vapautuvat säteilyjen kylläiset plutoniumtonnistot on shokki. Mutta nyt on 
alettu ymmärtää jotain vieläkin uskovampaa. Maailman näissä aukeavissa reaktoreissa kun elää ja 
kaiken kukkuraksi elää h y v i n tappajiksi mutatointuneita toinen toistaan uskomattomampia mm. 
home- sienirihmastoja. Jotka ovat aggressiivisesti oppineet käyttämään elintilansa valtaamiseksi 
säteilymyrkkymekanismeja. Tappaakseen itseään uhkaavat arkisemmat biokasvustot. 
 
 Nyt kun miljoonia kiloja tätä sieni- itiöitä on päästetty karkaamaan edesvastuuttomasti reaktoreista. 
Ihmiskuntaa on oltu ajamassa ennennäkemättömään ydintuhokierteeseensä m y ö s  tällä sektorilla. 
Kiitos IAEN toimien alkavat nämä liki 100 % varmasti tappavat "säteilysuosijakasvustot" rappeuttaa 
koko maailmamme elinoloja. Tämä tietysti on vaikein vatsoin viimein huomattu. Ilmeisesti kuitenkin 
hälyttäviin kasvaneena megauhkana vasta 2000- luvulta lähtien. Lukekaa vaikka seuraava aiheesta 
kertova pysäyttävä tarkoin salattu raportti. Jonka sain taannoin Vesalta. Nyt alkaa selvitä yksi ja toinen 
syy- yhteys. Myös se miksi nykyinen tauoton säteilyn alasmätkintä chemitrailereilla päällemme on 
tehnyt tästäkin ongelmasta maailmanluokan totaalipelkotiloja hallinnoille. Hups, kas kun veronmaksajat 
ydinorjat tuppaavat kuolla käsiin herrojen ydinvoimastaan näinkin. 
 
http://kuvaton.com/k/YuUI.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YuUI.jpg[/img] 
                   -- 
 
Radiotrophic fungusFrom Wikipedia, vapaa tietosanakirja 
Loikkaa: valikkoon, hakuun 
http://en.wikipedia.org/wiki/Radiotrophic_fungus 
  
Cryptococcus neoformans valotuottoiset Intian inkRadiotrophic sienet ovat sieniä, jotka näyttävät 
käyttävän melaniinia muuntamaan gammasäteilyä [1] kemialliseksi energiaksi kasvuunsa. [2] Tämä 
ehdotettu mekanismi saattaa olla samanlainen anabolisen väylien synteesi orgaanisen hiilen 
tuottokäyttöön (esim. hiilihydraatteihin) phototrophic organismeihin, jotka vangitsevat fotonit näkyvän 
valon kanssa pigmentteihinsä kuten klorofylli jonka energia käytetään sitten fotolyysiin vettä tuottavan 
käyttökelpoiseksi kemialliseksi energiaksi (kuten ATP) photophosphorylation fotosynteesi. Kuitenkin 
myös melaniinia sisältävät sienet käyttävät samanlaista monivaiheista polkuaan kuten fotosynteesi, tai 
jotkut chemosynthesit joiden polkuja, ei tunneta. 
 
Nämä löydettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007, kun musta uraanimuotit tutkittiin sisältä ja ympärillä 
Tšernobylin ydinvoimalassa. [1] Tutkijat Albert Einstein College of Medicine osoitti, että kolme 
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melaniinia sisältäviä sieniä, Cladosporium sphaerospermum, Wangiella dermatitidis ja Cryptococcus 
neoformans, kasvattivat biomassaa ja kertynyttä asetaattia muodostui nopeammin ympäristössä, jossa 
säteilytaso oli 500 kertaa suurempi kuin normaalissa ympäristössä. Altistuminen C. neoformanssa 
näiden soluihin annosnopeuksille nopeasti (20–40 minuutin altistuminen) muuttaa kemiallisia 
ominaisuuksia sen melaniiniin. Lisäten melaniinin-välitteisen rasituskannoista elektronin siirtoon 
(mitattuna vähentämissuhteessaan ferricyanide by NADHn) osoittautui 3-4-kertaiseksi verrattuna 
valottamattomiin soluihin. [2] Samanlaisia??vaikutuksia melaniinin elektroni-liikenteen ominaisuuksiin 
havaitsivat tutkijat altistumisen jälkeen ei-ionisoivaan säteilyyn, mikä viittaa siihen, että melanotic 
sienillä voi olla mahdollisuus käyttää valon tai lämmön säteilyä kasvuunsa. 
 
Kuitenkin melanization saattaa tulla myös jossain aineenvaihdunnassa myös rasitteeksi sienisoluilleen. 
Ilman säteilystä joillekin EI melanisille sienille (jolla oli muuntunut melaniinin reitti). Kasvoivat 
nopeammin kuin niiden melanisoituneet kollegansa. Rajoitettu ravinteiden käyttöönoton vuoksi 
melaniinisten molekyylien sienen soluseinän tai myrkyllisiä välituotteita muodostavien melaniinisten 
biosynteesiä on ehdotettu edesauttamaan sitä ilmiötä. [2] Se on johdonmukainen sen havainnon 
kanssa, että huolimatta siitä, että pystyy tuottamaan melaniinia, monet sienet eivät kykene 
syntetisoimaan melaniinia konstitutiivisesti (eli koko ajan). Usein vain vastauksenaan ulkoisiin 
ärsykkeisiin tai eri kehitysvaiheissaan. [3] Tarkoissa biokemiallisissa tutkimuksissa ehdottivat 
melaniinista synteesiä orgaanisia yhdisteitä tai muita metaboliitteja sieni kasvuun, mukaan lukien 
kemialliset välituotteet (kuten natiivi elektronin luovuttajat ja hyväksyjä molekyyleja). Edelleen 
sienisolujen ja sijaintia ja kemiallisten tuotteiden tätä prosessia ei tunneta. 
 
[Edit] Katso alsoChernobyl katastrofi (osa: kasvit ja eläimistö) Sienet portaali 
                ----------------- 
 
Chemikuiduista SWE Timo 05.09.2011 
 
Kiitos Arto hyvästä tosi hyvästä artikkelista sinulta hieman selkää karmivaa aihetta kun huomaa mitä 
kaikkea tämä nanopaska aiheuttaa väärissä käsissä tuntuu aivan hurjalta touhulta,sain sellaisen 
kontrollitunteen esille näissä nanosysteemeissä. Siis mätkitään alas nanoja letokoneista ihmisten 
niskaan jotta voidaan kontrolloida heitä ja jos halutaan pitää ihmisiä sairaana näillä nanoilla niin 
vaikuttaa tämäkin toimivan siihen Ja ihmiset uskoo vielä median sontajuttuihin kun ei ole kiinostusta itse 
ottaa asioista selvää. Siis todella outoa moni näkee asiat liian kapeasti kuljetaan elämä silmälappujen 
kanssa rautakanki selässä. Ajattele mikä vastavaikutus olisi jos sais ihmiset ulos torille protestoimaan 
sensijaan ehkä ne herää joskus. 
  
http://d1027732.mydomainwebhost.com/charts/our%20charts/phx_blood_tests_2011.htm alumiinin 
määrät veressä 
http://www.youtube.com/watch?v=I76Bom071bA&feature=related  
Näitä olen myös itse filmannut huomaa ne pitkät  polymerit videossa   
http://exoticwarfare.com/ vedä sivua alas niihin nanovideoihin  löydät ne kristallitjutut siitä videosta 
  
Tilanne taivaalla: eilen yöllä Eumesatin mukaan vanat levitettiin hieman ennen Tanskaa josta ne levisi 
Ruotsiin yön aikana levitys  jatkui eteläruotsissa aamulla seitsämän aikaan sitä edellisenä iltana ne oli 
täällä Tukholmassa illalla 17-19:30 laitan yhden kuvan mukaan meidän takapihalta taivas näyttää myös 
harmaalta vanan taustalla. Tämä vana oli niin pitkä  että en  nähnyt sen alkua ja loppua, toinen kuva  
on 2011-08-21 talon etupuolelta myös harmaa tausta. 
  
http://lance-
modis.eosdis.nasa.gov/imagery/subsets/?subset=Southern_Norway_and_Sweden.2011247.terra.250m  
Katso tämä iso vanapilvi oskarshamnin voimalan  päällä. 
http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/imagery/subsets/?subset=AERONET_Helsinki.2011247.terra.250m 
Helsinki kuva tänään 2011-09-04 9-12 välillä. Nyt saat vain linkit etkä  kuvia minulta  tästä rapidi 
kuvastosta  
                  --------- 
 
Subject: Italia vuorossa 
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Haloi arto! 
 
Yllätys taas italiasta perjantaina  16/9. 2011  
Puoli italiaa peittyi vanojen alle kun helvetillinen levitys aloitettiin jo aikaisin aamusta ja lopetettiin 
iltamyöhällä. Katso näitä  Kuvia ja ihmettele hulluuden palvelioita aivan mieletöntä touhua. Zoomaa auki 
kunnolla nämä terra kuvat niin näet kaiken paremmin. 
Taivas oli täynnä myrkkyä webbilinsseissä myöskin. Pisimmät vanat olivat lähes 300km pitkiä. (Mittasin 
se yhdellä webbi työkalulla.) Kuinka voi ajaa koneita tuossa myrkkymäärässä ilman että koneen pilotti 
ei tukehdu siellä 
kummallista täytyy sanoa? Tuo sininen rinki tuossa (ispra) kuvassa on se kuvantulkkaus vastaanotin 
maassa  
 
*On sulla Ruotsin Timo h e m m e t i n päräyttäviä kuvia taas! Italiassahan EI ole ainoaakaan 
ydinvoimalaa toiminut vuosikymmeniin. Mutta tuossa Etelä- Ranskassa räjähti n.3,8 Rihterin 
maanjäristykseensä mennäviikolla (37.2011) ydinjätelaitos. Säteilytausta pärähti hetkessä kuulema 10- 
kertaiseksi. . .Ja kuinka ollakkaan nyt alatuuleen Italiaan piti Ranskan ydinjätemyrkyt NATO- konein 
mätkiä klassisesti maahan chemitrailerein. Juuri ja nimenomaan tällaiset kuvaukset kertovat asiaa 
ymmärtäville miten chemitrailaus on 100% ydinvoimalapäästöihin liittyvää. (Tänäänkin Olkiluodossa 
18.09 taivas chemimyrkkyjä täynä!)( Thänks Timo. Pistän tään F.B:hen: 
http://kuvaton.com/k/Y2oV.jpg 
http://kuvaton.com/k/Y2oM.jpg 
                     ----------- 
KelaatioWikipedia 
Loikkaa: valikkoon, hakuun  
  
EDTA on yksi yleisimmin käytetyistä ligandeista. Kuvassa EDTA:n ja metalli-ionin muodostama 
kelaattiKelaatio on ilmiö, jossa Lewis-hapan metalli-ioni tarttuu saman molekyylin useampaan Lewis-
emäksiseen ryhmään, muodostaen metallikompleksin. Syntyvä aine on kelaatti. Tavallisia kelaatteja 
ovat hemoglobiinin hemi (raudan ja porfyriiniryhmän kelaatti) ja vitamiinin B12 eli syanokobalamiini 
(koboltin ja porfyriininsukuisen ryhmän kelaatti). Kelaation tehtävänä on joko viedä metallikationi 
reaktioon tai poistaa se; kyseessä on siis faasinsiirtokatalyysi. 
 
Farmakologiassa kelaatiolla voidaan parantaa annostellun metallin imeytymistä tai poistaa myrkyllistä 
metallia elimistöstä. Kalsium esimerkiksi imeytyy paremmin sitraattina, joka on "kolmihampainen", 
koska siinä on yksi hydroksyyli- ja kaksi karboksyylihapporyhmää, joiden avulla kalsium kulkeutuu 
paremmin suolistosta verenkiertoon. Metallin poistamisesta esimerkki on EDTA-hoito lyijy-, elohopea-, 
tms. myrkytykseen. Kelaatio voi olla myös yhteisvaikutus, jossa metallin ja lääkeaineen kelaatti ei toimi 
tai imeydy suolistosta.[1] 
 
Kelaatiota tapahtuu myös luonnossa maaperässä, jossa kelaatteja muodostavat eniten sienijuuret ja 
mikrobit. Kelaatio edistää mikroravinteiden (mm. kupari, sinkki) liukenevuutta mutta myös estää 
joidenkin metallien (ainakin kadmiumin ja elohopean) toksisuuden ja siten estää niiden päätymistä 
kasveihin.[2] Tämä kenties selittää että tuhkalannoitetun metsän marjojen, sienten tai kasvien 
raskasmetallipitoisuudet eivät poikkea merkittävästi normaalista.[3] 
                   ------- 
 
Chemtrailertaustaa. 
 
Lyybek on Euroopan kemikalikeskus chemtrailerikemikaaleille. Lisenssimonopolit hommassa USA 
Exxon chemi. Kuljetukset hoitaa EU:ssa rekoilla Suomi, Viro ja Venäjä. Lyypekissä olevan cemitehtaan 
päästöjen takia. Sielä mm. sataa a i n a ! Sataa koska chemin eräs tärkein tehtävä ON aiheuttaa 
keinosateet säteilyn ionisaatiota kiinni saadakseen ilmasta maahan. Chemi kulkee ohuina kalvorullina, 
jonka kaltaisia on keittiössämmekin. Jotka röntgensäteilytetään koneitten ulkopuolella vasta 
varsinaiseksi chemipaskaksi. Koska aineen käsittely muuten on liian vaarallista irtoaineina. Tekijämaa 
tälle alkuperäiselle pääaineelle on puolestaan Kiina. Tässä asiaan liittyvää kuvadataa. Koneitten 
reiteistä ja huoltosopimuskeskuksessaan mm. Tampereella http://kuvaton.com/k/Y2Lb.jpg                   
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                    ---------- 
 
Ranska. Haloi Arto!   
  
Ranska on taas kemikaalisonnan alla täydellisesti 
Se aloitettin eilen illalla Esp/Port rajalla kello 18:00 illalla 
kello viisi aamulla pystyi näkemään ensimmäisen kuvan siitä 
vanhat rieppeet näkyi jo kolmen aikaan aamulla dusti kuvassa 
edellellisestä illasta.Kuvat seuraa mukana tästäkin sopasta. 
  
Maajussit eivät ole iloisia täällä ruotsissa kun viljat mätänee 
pelloille kaiken sateen takia,mutta koska ne ei ole vielä tajunneet 
tätä meidän jo tiedostamaa kemikaalivana touhua.Nyt tarvis tosiaan 
massiivinen kampanja tähän informaatio levitykseen jotta saatais jollain 
tavalla tätä juttua eteenpäin.ajattele mikä vaikutus näihin viljahintoihin 
tulee olemaan näiden sateiden takia. 
  
Humoristisesti ajatellen olemme kohta läpinäkyviä kaiken säteilyn tuloksena 
Tuolla verkkomedialla on aika hyviä juttuja kaikesta tällaisesta omituisuuksista 
he olis kyllä hyvä tiedon levittäjä sellaiseen jos ne vain uskaltasi tehdä sen 
varsinkin tästä säiden manipuloinnista koska siitä olen 100% varma  
että sitä tehdään jatkuvasti.(ehkä tämä on eliitin tarkoitus tehdä juuri näin) 
  
Myös tämä hollantilainen kaveri oivalsi tämän haarpin/ilmasto manipulointi 
ohjeman tarkoitus  
 
http://kuvaton.com/k/Y2RM.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y2RM.jpg[/img] 
              ------------ 
 
Christina Hamilton keskustelusta 22.09.2011 
 
. . .Nin joo on t o d e l l a paljastavaa, että Australia. Suuri e r i t t ä i n aurinkoinen manner. Maa jossa 
kivihiili on pääenergiana. . Ja kuka edes yllättyi. EI LAINKAAN chemtrailata. Paskat chemitrailausta siis 
EI käytetä sielä sen enempää keinosateisiin, kun CO2 poistoon. Eikä ainakaan auringon 
peittämiseenkään! Tämä on musta a i v a n huipputietoa. Kuten Satukin sanoi. Kytkee 
chemitrailaamisen tykkivarmasti ydinvoimaloitten savupiippupäästöihin ja ilmakehän ionisoitumisiinsa! 
               ------- 
 
FB. 2011.10 Kari Lehikoinen Niitä pilviä olen tässä useamman vuoden seurannut ja havainnut, että niitä 
kehitetään paljon. Aina ne ei enää kuten muutama vuosi sitten riko pilveä samoin. Ennätys mitä olen 
laskenut eri koneita levittämässä sitä 20 neliökilometrin alueella oli 25. Tarvittaessa voin tarkistaa 
tarkan määrän ja päivämäärän muistiinpanoistani. 
 
Kari Lehikoinen Olen joo. Kiva ois tietää mitkä firmat suomeen ja muualla tuottaa hiilikuitu ja 
titaanisuuttimia niihin koneisiin. Ovat kuten tiedetään ainoita aineita jotka kestää sen kuumuuden kun 
ne tarvittavat aineet muutetaan kaasuksi. 
 
Kari Lehikoinen Ennen tein yötyötä ja sillion vasta sitä näkikin. Monta asiaa jotka piilotettiin tavallisilta 
päivätyöläisiltä. Lopulta en jaksanut yötyötä. Muistanpa vaan kun kerran menin matkalla olevan pellon 
ohitse jolle ruiskutettiin. Ojan vieressä olevat puut lehtineen oli ihan tahmassa. Otin lehden talteen ja 
kaksi vuotta siinä oli kunnon vahapinta 
 
Arto Lauri Mitä hemmettiä! Ettei kestä kuin titaani, tai hiilikuitu? Olen kuullut, että 
chemisumusuuttimessa käytetään ankaraa säteilyä, joka pumppaa aineen mm. täyteen 
elektroniylijäämän. Jotta ydinvoimaloitten ++..ionisoitunut kanavasäteilyn sähkö saataisiin edes 
kosmeettisesti kumottua. Ymmärtääkseni röntgensäteilyä kyseessä olisi? Siksi kertomasi suuttimet 
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tuhoutuu säteilyeroosiossa kanavasäteilyksi. Osaatko tähdentää?..Puiden lehtien vahapinta onkin 
varmaan polymeeria, jota käyttävät chemikyrkyissään. 
                    ------- 
 
Henri Lentosen koosteita 
 
Kemikaalivana- eli chemtrails tietoisuuden räjähdys on tapahtunut. Ihmiset ovat viimeinkin alkaneet 
puhua laajamittaisesti myös täällä Suomessa kemikaalivanoista taivaalla. Miksi hallituksemme 
ruiskuttaa salaa kemikaaleja merkitsemättömistä, valkoisella ylimaalatuilla "päivähäivekoneillaan" 
lentokoneista kansalaisten päälle? Arto Lauri, suomalainen tiedemies ja entinen ydinvoimalan työntekijä 
kertoo, että kemikaalivanoilla sidotaan ydinvoimaloista karannutta säteilyionisaatiota pois ilmasta. 
Tämän takia kemikaalivanoissa käytetään mm. alumiinia ja bariumia, koska se sitoo itseensä 
säteilyionisaation. 
 
http://ytimessa.org/kemi.html 
 
 
 

823. Meristämme. 
 
Pari sanaa meristämme 
 
Koetin jo aamupäivällä tuoda tätä asiaa esille, mutta Vuojoen kontrolerrit pistivät linjani taas puoleksi 
päiväksi poikki. Eli keskeisin sanomani tulee tässä. Ihmisillä ei ole käsitystä siitä mikä oikeasti On 
Itämeremme tila. Täällä Olkiluodossa ei ole näkynyt esim. kalojen kuturantautumista viimeisen 7 
vuoteen! Paikallinen lehti Länsi- Suomi ilmoittikin lakonisesti, että kaikkien keskeisten kalalajien kuten 
siian, lohen, taimenien, kuhan, mateen, hauen, silakan kannat ovat romahtaneet punaiselle. Ahven 
sinnittelee vielä jokisuiden kutualueillaan. Ongelma siis EI tule jokivesistä. Vaan siitä, että 
ydinvoimaloitten eli TVO:n meriveden vetyisotooppien deuteriumin ja säteilevän tritiumien määrät ovat 
räjähtäneet käsiin. 360- kertaiseksi luonnon tasosta. Meressä olevien kalojen mätimunat 
säteilysterilisoituun kasvavasti.  
  
Ratkaisu ongelmaan olikin klassinen. Merentutkimuslaitoksen alueella ollut 90v toiminta lopetettiin kuin 
seinään. Heti kun alkoi selvitä, että ydinvoimaloitten lauhdelämpöpumppu aiheutti alueella 200km 
halkaisijaisosia lämpökummutus alueita. Joista merisyvänteitteen anaerobiset biomassat kasvattavat 
alueelle ilmestyneet suunnattomat sinilevälautat. Kalastus, kalankasvatus yms. kiellettiin koko 
säteilykuolevassa Selkämeressä samalla. Itse asiassa alueelle ei ole päästetty tutkijoita lainkaan! 
Lehdissä tutkijat pyytävät kansalaistottelemattomilta kalanäytteitä tietääkseen missä mennään.  
 
No kukaan ei toisaalta saakaan kalastaa alueella, jonne luotiin ydinalan vaatimuksesta Selkämeren 
kansallispuisto. Jottei sinne kukaan menisikään seuraamaan ydintotaalituhoa. Selkämeri on t ä y s i n 
tritiummyrkyttynyt ja kuollut! Hyvin yksinkertaista täältä Selkämeren rannalta katsellessaan sen näkee. 
Yhdessäkään meressä ei enää kalasta. Koska siellä ei ole kalaa ollut enää 7 vuoteen. Lehdistö 
vaiennetaan. Kukaan ei julkaise aiheesta kuvan kuvaa. Saati tee mittauksiakaan. Meressä ei ole juuri 
muuta biotoimintaa kuin meduusat, runkopolyypit ja maneettipopulaatiot. Jotka syövät loputkin kalan 
mädit, planktonistot ja kalapoikaset. 
  
Euroopassa tehtiin Englannin, Ranskan, Saksan, Hollannin, Norjan, Tanskan, Belgian välillä sopimus 
jonka mukaan Pohjanmerelle rakennetaan Euroopan ydinvoimalat korvaavat 
offshoretuulivoimalapuistot. Rakennustahti on hurjaa 2020 mennessä EU:n energiasta 46 % tehdään 
JO tuulivoimalla. 2030 tavoitellaan jo 75 % tuulivoimalaosuutta. Ja ydinvoimalaitokset 
energianegatiivisena jatkavat alasajoaan. Tuulivoimaloitten ns. "meluongelmista" on paljonkin 
keskusteltu. Samoin tuulivoimaloitten esim. lintukuolemista. Luontoliitot tutkivat asiaa ja totesivat, ettei 
tuulivoimalaa kohden kuole kuin 1kpl lintu vuodessa.  
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Kun vastaavasti esim. TVO tappaa vuodessa luokkaa liki 10 000 000 kalaa! 27 400 tappoa päivässä, 1 
142 kalaa tunnissa, 20 kalaa m i n u u t i s s a. Eikä kukaan puhu mitään! Olen itse ollut näkemässä 
miten TVO:n purkukanavassa oli lahdattua kalamassa silmänkantamattomiin. Ketään ei silloinkaan 
kalat kiinnostanut paskan vertaa. Niinä vuosikymmenien aikana, jona tätä TVO:n rannoilla todistin.  
Nyt hälistään siitä, että kalat kärsivät tuulivoimalameluista. Niin jos niitä kaloja ydinvoimalan jäljistä 
edes olisi! Niin pari sanaa tuulimyllyjen mekaniikasta. Olen ihmisiä kehottanut k ä y m ä ä n itse 
kuulustelemassa tuulivoimaloitten melutasoja esim. Porissa. Kävin itse. Ja yksinkertaisesti j ä r k y t y i 
n! Laitosten ääni oli niin olematonta.  
 
Eikä tässäkään kaikki. Itse asiassa tuulivoimalan äänet eivät ylitä koskaan edes viereisen meren 
aaltokohinan ääntä saati puiden lehtien kahinaa rannoissa. Mielikuvaharhat sopivat ydinalavalle. 
Eivätkä ihmiset halua tutkia totuutta itse. Koska se EI ole trendikästä. Eikä tässäkään kaikki. Joskus 
tuulivoimaloissa tosiaan oli ääni. Ei toki iso, mutta oli. Tuulivoimaloissa kun oli metallivaihteet. ja niissä 
olevat hurinat. Ei ole e n ä ä ! Tekniikkaa on oleellisesti muutettu. Nykyään tuulivoimaloissa on 
suoravetogeneraattorit kestomagneetein. Haluaisin tosiaan viedä tuulen äänistä valittavat 
kuuntelemaan merirannan aaltopauhuja. Siis sitä millainen paikka meri ON kun siellä tuulee ja aallot 
käyvät. Ei meri tosiaankaan ole mikään äänetön ulappa. Toki suurin häiriömelu siellä silti on tauotta 
rannoissa risteilevät suurmatkustajalautat ja konttialukset.  
  
Meren aavat on kalojen asuinpaikkoina pitkälti tyhjää täynä. Jos sinne rakennetaan esim. reimareita. 
Ne ovat hetkessä yltä päältä simpukoissa, levissä ja kalojen turvapaikkariuttoja ja keinokoralliriuttoja. 
Näin käy kun rakennetaan tuulipuistoja korvaamaan ydinvoimaa. Luontovaikutuksien tutkinnassa juuri 
ja nimenomaan tuulivoimalat päästöttöminä, saastuttamattomina on todettu kaikkein vähiten 
ympäristöään kuormittaviksi. Jopa ylittäen erinomaisen puhtaat aurinkokehräimet vakuuttavuudellaan. 
Maailmamme tuulivoimalan kapasiteetti on täysin rajaton 142kpl nykyisen maapallomme pyörittämiseen 
riittävät. 
 
 En väitä, että meriin keinokorallejaan muodostavat tuulipuistot olisivat täydellisiä rakenteita. Mutta 
kuten jo kerroin valovuossa ydinvoimaloita parempia! Ja viimeisimmän japanilaistiedon mukaan 3- 
kertaa halvempia ydinvoimaloita. Lisäksi tuulivoimalat voidaan siirtää ja purkaa miten huvittaa. Se mikä 
on vaihtoehtona ovat 20m paksuudeltaan koko Suomen kattavat uraanikaivosraiskiot. Joista riittää 10v 
Euroopan tarpeiksi ja sitten lisää. Tai Saksan malliset tuulihankkeet. Saksa tekee j o yli 20 % 
energiastaan tuulivoimalla ja auringolla. Ihmiset haalaavat janoten yksityisenergiaansa kiihtyvästi sitä 
lisää. Saksa jonka k o k o DDR kaivettiin uraanitunkioksi oppi kerrasta vaihtoehdot tällaisiksi. Eikä 
Euroopan ydinvastaisuutta enää sieltä haluta muuksi. Ydin Suomi sikailee vastaan kaikin mahdollisin 
keinoin. mutta 2/ 3 osaa kansasta on ydinvoimaansa vastaan kaikkialla! 
                 --------- 
 
National geographic fukuishima meri. 
 
http://natgeo.fi/luonto/ympaeristoe/vahingoittaako-saeteily-merten-elaemaeae 
 
Japanin merivesinäytteiden säteilypitoisuudet ovat vaihdelleet viime päivinä, mutta muutama päivä 
sitten jodipitoisuus kohosi 3355 kertaa meriveden turvallisena pidettyä rajaa korkeammaksi. 
 
Aiempaa selvästi korkeampi lukema viittaa siihen, että mereen vuotaa enemmänkin radioaktiivista 
ainesta. New York Timesin mukaan myös cesiumpitoisuus ylitti turvallisena pidetyn rajan 20-kertaisesti 
28. maaliskuuta. 
 
Säteily voi aiheuttaa ‖outoja mutaatioita‖ 
Säteily voi vahingoittaa merieläimiä monella tavalla. Se voi tappaa eläimiä saman tien tai aiheuttaa 
jälkeläisissä ‖outoja mutaatioita‖. Radioaktiivinen materiaali voi myös kulkeutua ravintoketjussa 
eteenpäin, sanoo Joseph Rachlin, newyorkilaisen Lehman Collegen meri- ja jokisuistolaboratorion 
johtaja. 
 
‖Kuolleisuus saattaa lisääntyä elävissä organismeissa jonkin verran, mutta se on vähemmän 
huolestuttavaa kuin mahdolliset seuraukset altistuneiden eläinten perimälle‖, Rachlin sanoo. 
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‖Minun nähdäkseni säteilyn suurin ongelma piilee siinä, että se muuttaa eläimen perimää ja häiritsee 
lisääntymistä.‖ 
                       -------------- 
 
Merien metaanijäistä 
 
Metaanijäätä ruokkii ylhäältä päin jatkuvasti tuleva orgaaninen aine. Esim merissä tätä BIO virtausta 
kutsutaan valkeitten hiutaleittensa takia "merilumeksi". Metaanijää on yksinkertaisesti metaanibakterien, 
arkkien ja sienien ruokavarastoinnin tapa. tapa suojata se muilta kilpailijakasvustoiltaan. Suojavyöhyke 
yläpuolisien happea suosivien kasvustobakteerien jatkuvilta hyökkäyksiltä. Jota pitävät koossa 
yksinkertaisesti h a i h d u t t a m a l l a siitä jatkuvasti kylmäpakkaseensa ruuakseen metaanikaasulla. 
Juuri kuten jääkaapissakin. Just sitä samaa metaanikaasua, jota Olkiluodon altakin tulee alati ja tauotta. 
 
 Tästä haihdutusmetaanista muodostuu kyseisen jään alle maailmalla poratut öljy- ja kaasutaskut myös. 
Sielä haihdutettu kaasu kun ei voi paeta niinkään ylöspäin. Niin kallioperän jäähdytyskaasu 
kompressoidaan suoraan öljyiksi. Jo +40C lämpö riittää prosessin ylläpitoon tektonisella energiallan. 
Suomessa on noin 5km syvyydessä jo +90C. Josta astemäärät jäähtyy systemaattisesti ylöspäin 
tultaessa. Tätä metaanijäästä jatkuvasti kompressoituvaa muodostuvaa öljyä taas on Itämeren 
orgaaniset sinne painuineet pohjasedimenttikerrokset pullollaan. Sama periaate mikä muuttaa 
käyntibakteerien haluaman esim. marjan biomassan  puissa viinanhuurumyrkyn suojaamiksi. Jos linnut 
syövät liikaa alkoholimarjoja ne kuolevat törttöillessään ja kykenemättöminä väistelemään petoja 
kunnolla silloin. Hyvin perusbakteerien yms.  suiojaamisistavoista viimekädessä tässä on kyse. 
               ------- 
 
M.T.23.9.2011 Lohikadot 
 
"Lohisaalis pienenee, istutukset kielletään. Itämeren lohen tulevaisuus näyttää huonolta. Lohijoet 
tuottavat kyllä entistä enemmän poikasia, mutta entistä harvempi niistä selviää vaelluskalan 
merimatkasta. EU- komissio esittää jyrkkiä toimia. Niihin kuuluu istutusten kieltäminen.. . Poikasista yhä 
pienempi osa selviää mereltä takaisin kotijokeensa. "Meri ei nyt elätä lohia, ei villejä eikä viljeltyjä." 
Vielä 90- luvulla puolet villilohen poikasista selvisi takaisin kotijokeensa, mutta nyt osuus on romahtanut 
hädin tuskin 10 prosenttiin". Tutkimusjohtaja Jaakko Erkinaro kertoi eilisessä vaelluskalafoorumissa 
Keminmaalla. Villilohen poikastuotanto on kyllä kasvanut ilahduttavasti, mutta se ei paljon ilahduta, jos 
poikaset tuhoutuvat meressä. 
 
 Aikaisemmin istutuslohta oli saaliista yhdeksän kalaa kymmenestä. Nyt suhteet ovat samat mutta toisin 
päin. Villilohi vastaa 90 prosenttia ja istutettua on vain kymmenesosa. . . Ohjelmapäällikkö Matti 
Salminen RKTL:ssa pohdiskeli viljeltyjen poikasten huonoa menestymistä merellä. Eloon jäävien osuus 
romahti 90- luvulla eikä ole siitä juuri toipunut. Syitä on monia. "Meri ei nyt elätä lohia, ei viljeltyjä eikä 
luonnonlohia. Yleisö kuunteli esitystä vakavana. Kalevi Numminen puki ajatuksekseen: "Pelkkää 
tuhlausta, istutukset voisi lopettaa kokonaan." 
 
*Jotain niin järkyttävää, että pitää julkaista klassinen kuva siitä MIKÄ oli se mystinen tekijä joka 
romahdutti nimenomaan EI jokien vaan Itämeren kalatuotannot punaiselle? Juu kyse ei tosiaankaan ole 
jokien likaantumiset vaan jotain sellaista jota on VAIN merien riesana: 
http://kuvaton.com/k/YSLK.png 
 
Jotta t a r k o i n tajuttaisiin mistä on kyse. Niin esim. hiukan TVO:n laitoksia vanhemmassa Loviisassa 
tämä tritiummeripäästöjen räjähdysmäinen kasvu 360- kertaiseksi tapahtui siellä muutama vuotta 
aiemmin. Jotta Itämeren tuhon syyt o i k e i n aukeaisivat. Niin kuinka ollakaan muutamia vuosia 
vieläkin vanhemmista Ruotsin TVO:n tyyppisistä ydinvoimaloista räjähtäneet säteilysterilisaation kasvut 
alkoivat pitkin 90-lukua. Ei todellakaan ole mikään sattuma, että juuri Ruotsin ydinvoimaloitten 
lauhteesta tätä "mystistä" yli 90 % varmaa  M74 kalapoikaskuoleman kaivua tavattiin 1974 lähtien. Siitä 
tämä ydinvoimaloitten tappajatauti on nimensäkin saanut. 
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 Kattavaksi uutisen tekeekin se, että saman uutisen vieressä kerrotaan Perämeren tuhoavan 
ydinvoimalahankkeen saaneen hyväksyntänsä. Kaikki EU:ta myöten tietävätkin, että ydinvoimalan 
tuominen viimeisillekin Perämeren kutumatalikoille tulee 100 % varmasti (12,3v T½ säteilevän) 
tritiumsäteilyin tuhoamaan KOKO Itämeren lohikalatuotannot lopullisesti! Asiaa pidetään kaikkialla niin 
varmana, ettei valtio halua istuttaa yhtään lohen poikastakaan varmasti kuoleviin Itämeremme 
lahtiin!...Järkyttävää! 
              -------------- 
 
FB.11.2011 
 
Minna Tenkanen Se säteilyyn tuhoutunut päästöalue Fukushimasta oli niin iso, että lähes kosketti 
USA:ta. Värit olivat punainen, keltainen, sininen ja mahdollisesti siinä oli myös vihreä ja oranssi. Se oli 
järkyttävä. En syö nyt Tyynenmeren kalaa. Alue oli niin iso, että tuli mieleen, ettei mikään meressä voi 
selvitä enää hengissä. 
 
Arto Lauri Kuulema enää 8% Tyynenmeren kalasaaliista on syötäväksi kelpaavaa 10.2011 tultaessa. 
STUK lahtari Laaksosta vapaamuotoisemmin lainaten: "Paskat onhan meillä vielä Atlantikin!" Vekkulin 
tuo lahtari käänteissään. 
                 ----------- 
 
F.B. 07.11.2011. "Veden parantava voima." 
 
Arto Lauri 
Satu hei sain sen "Veden parantava voima" vesikirjan, jota useasti suosittelitkin. Aika shokki jo sivulla 
100. " Vesi muistaa matkansa varrella kokoamansa ympäristönsä sähkömagneettista tietoa". Ikäänkuin 
vesi olisi elävä asia... Tiedätkö miten sydänalaa viilsi kun muistin miten salatuin kvanttiydinfysiika kertoo 
malenkan- kuorimalleista ja lukuisista tavoista miten valittava vesi varastoikaan saamaansa huonoa 
kohteluaan reaktoreissa. 
 
Säteily muuttaa H2 O veden ensin D2 O= deuteriumraskasvedeksi, Myös T2 O= 
tritiumsäteilytappajaksi. Vedeksi joka voi näyttää tavalliselta kirkasvedeltä, mutta säteilutapppaa 123 
vuottaan käytyään reaktorissa kuolemanpyörteissään! Joo äkkiseltään kirjasi voi vaikuttaa Gaija 
hörhöilyltä. Mutta niin siinä vaan on heti alkumetreiltä viiltävän karua fakta jonka edessä raskaan 
kvanttiydinfysiikanikin on kumarrettava! Kai mää juuri siksi näitä "juttujasi" jaksan seurailla...) 
                           -- 
F.B.11.10.2011. Lauri Hannes Antero Leinonen http://www.michaelkirjat.fi/Veteen.htmNew Page 1  
www.michaelkirjat.fi 
Tämä kirja tulee muuttamaan käsitystäsi vedestä ja sen olemuksesta hyvin ratkaisevasti ja on 
herättänyt valtavaa kiinnostusta kautta koko maailman hyvin lyhyessä ajassa. Kirjassa on runsaasti 
värikuvia vesikiteistä, joiden koostumus muuttuu sanojen, musiikin ja jopa ajatusten vaikutuksesta. 
                      -- 
F.B.2011 Sirpa Tikander 
Japanilaisen tiedemiehen tutkimuksia veden muistista.. Laitan tänne kun hävis sun facebookin 
etusivulta laittamani linkki 
 
Is Masaru Emoto For Real?!! | Open minded critical analysis of Masaru Emoto  
is-masaru-emoto-for-real.com 
When I first heard of Dr. Emoto‘s amazing work with water crystals through his book ―The Hidden 
Messages in Water‖ I was absolutely stunned. I then saw the movie ―What the Bleep do we Know‖ and 
became thoroughly intrigued. I set off to conduct a research project in the chemistry department of 
Castle... 
                  ------------ 
 
Viesti: hei arto, 
 
katos tätä. laitoin jo kerran linkin mutta meni väärään mailiin. laitas   
vähän naamakirjaan faktaa tosta. aika paniikki päällä viranomaisilla nyt   
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meinaan kalat ei taida olla syötäviä enään kaikki??? 
Linkki: http://keskustelu.suomi24.fi/node/10236026 
                                -- 
 
Miksi kalasaaliin säteily pitää raportoida heti viranomaisille? 
 
 Ugi89 8.11.2011 11:16 +14 Erityisen kiinnostuneita viranomaiset tuntuvat olevan Loviisan ja 
Uudenkaupungin kalastajien kalansaaliista. Ugin satamassa oli nähty viranomaisia, jotka kävivät 
katsomassa paikkoja. Myös Loviisassa on käyty, mutta EI MUUALLA! Sitten vielä sellainen detalji, että 
tästä sovelluksesta on testiversio otettu käyttöön Kokkolassa toimivalla aluksella, eli sama satama 
mistä Arctic Sea lähti!!! 
 
Aiemmin kalastustiedot on toimitettu paperilla viranomaisille kalastuksen jälkeen, mutta lähiaikoina on 
tulossa käyttöön sähköinen sovellus, joka on lain nojalla säädetty kalastajille pakolliseksi. Tehty siis 
aivan helvetillisellä kiireellä lainsäädäntö ja softat ja ilmeisesti joku firma on kuitannut tästä hyvät rahat. 
Miksi tällaista tehdään noin 20:lle ammattikalastajalle järjestelmä sähköiseen tiedonkeruuseen, joka 
tapahtuu satelliittien kautta, että tiedot saadaan heti? Paljonkohan maksaa per alus tällainen pelleily ja 
mikä on siitä saatava hyöty? 
 
Epäilen, että merissä on nyt jotain ydinjätettä tai kemikaalia, joka yritetään salata. Esimerkiksi paperi-
ilmoitusta ei jatkossa enää sallita ollenkaan, vaan SAALIS PITÄÄ RAPORTOIDA SUORAAN 
MERELTÄ. Puhutaan mittauksesta. Mitä sieltä mitataan muuta kuin radioaktiivisuutta tai kemiallisia 
päästöjä kaloista, joka raportoidaan välittömästi viranomaisille. 
 
Aivan päätöntä on, että mikäli kalaa on enemmän tai vähemmän rannan punnitukseen verrattuna, 
TÄSTÄ TULEE RANGAISTUS! Ja tämä määrä pitää ilmoittaa mereltä, jossa ei ole minkään 
valtakunnan vaakoja!!! Maihintulosta pitää myös ilmoittaa monta tuntia ennen ja maihin saa tulla vasta 
kun viranomaiset antavat luvan.  
 
Eli kalan määrä ja sen säteily ilmoitetaan viranomaisille, jotka sitten tarkastavat, ettei kalaa ole heitetty 
takaisin mereen, jos se esimerkiksi säteilee liikaa. Varmaankin jotain muuta tapahtuu, jos viranomainen 
ei annakkaan lupaa tulla rantaan, mitä? Tuleeko rantaan joku joukko, joka nappaa kalat pois ja lupa 
rantautumiseen annetaan vasta sitten kun joukot on saatu paikan päälle? 
 
Kuinkas moni tiesi tästä? Hyvin on salattu koko toiminta. Itsekkin kuulin yhdeltä tutulta, joka tuntee 
kalastajan. Chemtrailia Uudenkaupungin yllä ja kalastajat pakotetaan ilmoittamaan meren säteily heti 
viranomaisille satelliittisovelluksella. Florense-laivakin upotettiin oikeasti, koska siellä oli liian säteilevää 
kalaa. Yllättäen oli koko virolainen miehistö pelastuslautalla odottamassa, eikä kukaan hukkunut, koska 
upottivat aluksen itse. Sinne meren pohjaan jää, eikä sieltä kukaan sitä tule nostamaan. 
 
Mikäs viranomainen asiasta on vastuussa, onko tietoa?  
 
Stana!!!8.11.2011 15:54 +4 Avaa Sulje Ton takia siis kalastusaluksille hankittiin tietokone-käyttöiset 
säteily mittarit!!!  
 
Stana!!!11.11.2011 16:58 +1 Joo, nyt on kaloista sitten mitattu radioaktiivista jodia, eli ydinreaktori 
vuotaa paskat mereen. Selvisi tämäkin mysteeri: http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/117745-mystista-
radioaktiivisuutta-havaittu-euroopassa  
 
* Joo EI tarvitse ihmetellä mistä on kyse. TVO ilmoittaa yhteiskuntavastuuraporteissaan nostaneensa 
Selkämeremme tritumsäteilytasot 360 kertaiseksi! Nyt kun TVO:n ydinsaastat alkaa tunkea 
ydinherrojen pöydälle alkaa paniiki pukata silmille tehdyistä ydinrikoksistaan. Samaan aikaan taustalla 
muuten Porin kaupunki kielsi esim. samaisen TVO:n säteilypäästöinsä ja Pu- 239 kanavasäteilyin 
myrkyrttämien maitojen ja voidenkin myynnit. Kaikki Satakunnan kaupat on myyneet siitä asti "ei ole 
maitoja kun säteilevät".. tänään SUPO sitten kirjoiottikin röyhkeästi Länsi Suomeen, ettei maitoja ja 
lihoja kenellekkään tarvitakkaan . Kuolkon nälkään. TVO:ta ei saa estää pahuuksistaan!"Täysin 
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yhtäpitävää ja hermeettistä. Rikolionen näissä on aina IAEA:n vasallit ja TVO/ Posivat kärjessä. Mutta 
STUK:han toki tietää sanoa, että uutisointiin lisää POLIISIKONTROLLIA, ettei kansa saa tietää! 
                -------- 
 
SWE Timo. Arto hei 
 
Tuli tässä mieleen netistä siitä jodista jota on löydetty euroopassa pienempiä määriä 
ajattelin että onko tämän päivän trailit niitten kanssa jotakin tekemistä koska ne juuri  
ovat niiden maitten suunnilla nettitietojen mukaan. 
 
Jos ne vaikka yritettiin saada sieltä alas chemien kanssa koska vanat oli vedetty  
niin tiivisti taivaalle. Öitä taas ja ota nyt rauhallisesti vaikka tilanne on huonostunut. 
 
*2011.11.15 Jodia vedetään taivaalle kuulema Englannin korkeapaineen nujertamisen takia. Siis 
hopeajodidia, jotta Englannin sitkeä korkeapaine saataisiin kaadettua, mutta kuulema ei onnistu. Nyt 
alkaa näyttämään siltä, että valtamerien pohjalle kasvavasti kertyvät sponttaanisti fissioivat 
ydinvoimaloitten tritium ja deuteriumvedet sekottaisivat niin kohtalokkaasti laajempaa 
ilmakehämuutosta niin pahoin. Ettei enää edes USA:n HAARP systeemeillä saati chemitrailaamisilla 
saada muutoksia ilmaskehässä hallintaan. Eli tuo n y t  havaittu jodi ei olisikaan säteilyjodia, vaan 
chemitrailerien jodeja. Mutta salattu juju onkin m i k s i  Golfvirta kummuttaa nyt Englannin ympärille 
poikkeukselisen kuuman hotspotin? Kuulema pohjoisnavan on Venäläiset huomanneet sulatetun USA:n 
toimin ! 
 
* Siis jotain ihan outoa meneillään. Ilmeisesti Fukushiman tritiumvedet ovat valumassa pohjoisnavalle, 
jossa maapallo on litistyneenä suurin syvänne jonne raskasvesikertymät ydinvoimaloista nyt uppoaa. 
On kerrottu, että USA silpoaa tällä hetkellä raivoisasti pohjoisnavan jäitä tämän kasvavan  tritiumlinssin 
päältä. Ilmeisesti on tarkoitus estää pystysuuntaisia konverssiovirtauksia nostamasta tritiumkertymiä 
ylös. Viileimmät jäät poistamalla pintavesi lämpiää ja raskasvesi ei kiertyisi kylmyyttä kohti kummuten. 
Eli mitä pienempi on napa-alueitten syvänteitä sponttaanilla fissoenergiallaan lämmittävien tritiumvesien 
ja pinnalla olevien viileitten valkeitten jäälauttojen lämpöerot. Sitä vähemmän kummuttuu säteileviä 
ydinvoimaloitten raskasvesitonnistoja haihtumaan Pohjoisnavan meripinnoista ilmakehäämme. 
Veitsenterällä on koko ihmiskunnan selviäminen ydinvoimalaongelmineen tässäkin tutusti. 
 
 
 

824. Suomalaisydinvoima -13% vuodessa. 
 
* Nyt alkoi löytyä niin mielenkiintoista tietoa ydinalalta ettei tottakaan. Suomalaisten ydinvoimaloitten 
käyttökertoimet romahtaneet uskomattomat määrät. Liki -15% vuodessa. Hallo onko tosiaan nin että liki 
Loviisan tehojen poistuminen Suomen käsiin nyt räjähtävistä ydinvolimaloittemme kapasiteetistä on niin 
jättimäinen ydinalan tappio, ettei siitä uskalleta edes kertoa mitään? Olkiluoto 1 räjäytti laakerinsa 
keväälä 2011. Olkiluoto 2 poltti syksyllä päägeneraattorinsa. Olkiluoto 1 menetti 
turbiinitehomuutoksiinsa tektonnisten liiketuhojensa takia - 20MW. Olkiluodon voimaloissa suunattomia 
ongelmia. Tällä kertaa syksymmällä paukahti mm. eristysventtiileitä. Mutta SE mistä näissä uutisissa 
tarkoin vaietaan on, että ydinvoimaloitten alla oleva Litoraanitektoniikka on olut Fukushimasta lähtien 
liki viikottain liikkeellä. Tai se, että Suomen ydinvoimaloita vaivaa samat Arevan sammumattomien 
MOX Pu-239 polttoaineitten ja maaperän metaanivuotojen megaongelmat. 
 
Nuclear Power in Finland -13%/ vuodessa. 
 
http://world-nuclear.org/info/inf76.html 
Ydinvoima Suomessa. (Päivitetty kesäkuuta 2011) 
 
Polttoaineen syöttö. TVO on ostanut uraania Kanadasta, Australiasta ja Afrikasta, oli se muuntaa UF 6 
Kanadassa ja Ranskassa, ja  
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>>>rikastettu Venäjällä. <<< TÄSTÄ EI MISSÄÄN KOSKAAN PUHUTA. 100% venäläisriippuvuus 
ydinvoimalle k o k o  Euroopassa!! 
 
Polttoaineen valmistus on Saksassa, Ruotsissa ja Espanjassa. Fortum edeltäjä yritys IVO  K 
sopimukset koko polttoainejärjestelmä palvelun Venäjältä Loviisan laitoksen l .  
 
Ei uraanikaivoksia Suomessa, mutta Areva Resources Suomi on hakenut uraaninlouhinnan väittävät 
Ranualla, vain etelään Rovaniemelle. Aikaisemmin jätetyt hakemukset uraanin etsintä lisenssit Etelä-
Suomessa evättiin vuonna 2007.  
 
Käytetyn  polttoaineen hävittäminen  
 
Loppusijoitus käytetty ydinpolttoaine hoitaa Posiva Oy, joka perustettiin vuonna 1995 yhteisyritys - 60% 
TVO: n ja 40% Fortumin. Se on hyvin edenneitä suunnitelmia varten syvälle kallioperään tietovarastona 
kapseloitu käytetty polttoaine Olkiluodon saarelle Eurajoen, noin 400 metriä alas 2000000000-vuotias 
>>vulkaaninen kallio.<<  
MIKSI AINA SALATAAN, ETTÄ OLKILUOTO ON SILKKAA LITORAANISEN MEREN 
TULIVUORITEKTONIIKKAA! 
 
Vuonna 2009, Suomen reaktorit saavutettu keskimääräinen vuotuinen käyttökerroin on 98%. Toiminta 
ydinreaktorit Suomen neljä nykyisten reaktoreiden (noin 2700 MWe netto) ovat maailman tehokkaimpia, 
joiden keskimääräinen käyttöikä keskimääräinen käyttökerroin on yli 85%  . 
 AIVAN USKOMATONTA TAAS. SUOMEN YDINVOIMALOITTEN KÄYTTÖASTEET ROMAHTANEET 
-13% JA KAIKKI LEHDET VAIENNETAAN AIHEESTA MIKSI?. . . 
               ---------- 
 
HS 12.09.2011 
 
Pääministeri jyrki kataisen vartiointia vahvistetaan runsaasti SUPO:n suosituksesta. Katainen oli 
kertonut tavanneensa vaalien maakuntakierroksillaan maakunnissa selvästi hänrä vastustavaa 
kansalaiskäyttäytymistä. Jonka johdosta kataisen poliisivalvontaa ja turvallisuustasoa nostettiin 
runsaasti." Aivan uskomatonta tässä uutisoinnissa olikn, että vielä 6kk sen jälkeen kun nollasin kataisen 
ydinvoiman energianegatiivisuudesta kertovilla kysymyksillä Eurajoella. Ja Katainen poistui puolet 
suuniteltua aikataulua nopeammin eurajoen kk. hän potee nolatuksi tulemisestaa kasvavaa kaunaa 
tapahtuneesta! 
                  ------------ 
 
Korruptio määrää turvarajatkin! 
____________________ 
 
September 14, 2011 6:25 PM Subject: Pitävätkö nämä Vattenfallin sivulla olevat tiedot paikkaansa? 
Juttu taitaa olla muutaman vuoden vanha, mutta periaatteessa ei kai nuo tiedot radioaktiivisuuden 
väheneminen  vesisäilytyksessä ole sinä aikana muuttuneet. Eli siis riittääkö tuo 9 kuukautta 
vesialtaassa, että 90% radioaktiivisuudesta sinä aikana vähenee? 
 
* Katoaa suunnilleen noin. 
 
Nuclear waste management 
http://www.vattenfall.com/en/nuclear-waste-management.htm 
 
Ydinjätehuolto  
Koska ydinvoima operaattori on meidän velvollisuutemme on olla luotettavia ja hyväksyttäviä ratkaisuja 
ydinjätteen meidän voimalaitoksista. Vattenfall tukee tutkimusta ja kehittämistä ydinjätteen 
loppusijoituksessa. Meillä voimalaitosten hoidamme kaikenlaisia ??jätteitä mukaan tiukempia normeja.  
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SKB, Ruotsin ydinpolttoaine-ja jätehuoltoyhtiön, tehtävänä on hallinnassa ja käsittelyssä käytetty 
radioaktiivisen jätteen Ruotsin ydinvoimalaitoksilla. Yhtiön omistavat ydinvoimayhtiöt.  
 
Lyhytaikainen varastointi Ratkaisuja loppusijoitus Prepaid loppusijoituslaitoksen  
 
Ydinjäte - lyhytaikaista varastointia  
Ydinpolttoainetta käytetään reaktorissa noin viisi vuotta. Sen jälkeen pidetään veden alla vähintään 
yhdeksän kuukauden sisällä ydinvoimalan. Tänä aikana polttoaineen menettää 90 prosenttia sen 
radioaktiivisuudesta.  
 
Ennen loppusijoitusta korkea-aktiivisen käytetyn polttoaineen tulisi kuluttaa noin 30 vuotta 
välivarastoihin, jotta radioaktiivisuus ja lämmöntuotto pienenee entisestään. Loppuun mennessä tämän 
kauden, jäte on menettänyt toisen 90 prosenttia sen radioaktiivisuus.  
 
* Tässä alkaa olemaan enemmän kuin epäilyttävää klappia. TVO kun kertoo IAEA:n ydinturvalain 
vaativan 40v minimisäilytyksen! Arevan johtaja puhuu 60v jopa 100v minimiturvarajoista! Hyvä huomio, 
että homma alkaa haisemaan näköjään kuuhun  vuosi vuodelta enemmän. Kysyinkin TVO:n YVA 
tilaisuudessa miten ydinjätteen minimissä lakimääräisessä säilytysajoissa voi olla näin paljon klappia jo 
TVO:n osalta. Nyt siis Ruotsi alitti senkin rikolisen rajan taas 10 vuodellaan! Lahjushommaa, korruptiota 
siis ja avointa ydinturvarikollisuutta! 
 
Ruotsi  
 
Ruotsissa käytetty polttoaine Vattenfallin ydinvoimalan toimintaa, samoin kuin kaikki muut ruotsalaiset 
korkeatasoista radioaktiivista jätettä, pidetään Keski välivarastoon Oskarshamnissa. Polttoainetta 
varastoidaan syvälle vesilammikoita 30 metriä maanpinnan alapuolella.  
 
Saksa  
 
Saksassa välivarastoihin sijaitsevat ydinvoima sivustoja. Vuonna 1999 energiayhtiöt, jotka omistavat 
ydinvoima toiminnan sovellettu Saksan liittovaltion säteilysuojelun (BFS) toimiluvista onsite 
välivarastoihin, jotka kaikki myönnettiin vuonna 2003. Tällä Brunsbüttel kasvi, välivarastoon otettiin 
käyttöön helmikuussa 2006. Välivarastoihin klo Krümmelin ja Brokdorf kasveja otettiin käyttöön 
marraskuussa 2006 ja maaliskuussa 2007.  
Takaisin alkuun  
 
Ratkaisuja loppusijoitus  
Korkea-aktiivista jätettä, joka koostuu pääasiassa käytettyä ydinpolttoainetta, on huolellisesti suojattu 
aikana käsittelyn ja kuljetuksen vaiheissa. Kestää satatuhatta vuotta varten radioaktiivisuus laskee 
tasolle, joka tapahtuu määrä uraanimalmi josta polttoaine on alunperin valmistettu.  
 
Ruotsi  
 
Ruotsissa jäte on tarkoitus sijoittaa terästä ja kuparia kanistereihin ennen hävittämistä kallioperään, 
syvyydessä noin 500 metriä. Päätös siitä, missä lopullinen Ruotsin arkiston tulee sijaitsemaan otetaan 
2009-2010. Vuonna 2002 tutkimukset aloitettiin Östhammar ja Oskarshamn kuntia, jotta saadaan 
kerättyä yksityiskohtaista tietoa edellytyksiä loppusijoituspaikkaa. On olemassa useita tekijöitä, jotka 
katsovat, kuten kallioperä on täytettävä laajat vaatimukset ja huomioon on otettava paikallisen 
yhteiskunnan ja infrastruktuurin sekä yleistä mielipidettä alueella.  
 
SKB, Ruotsin ydinpolttoaine-ja jätehuoltoyhtiön, aikoo jättää lupahakemuksen rakentaa 
loppusijoituslaitoksen vuonna 2009. Vuonna 2020 aikaisintaan, ensimmäinen ruotsalainen ydinjäte 
saattaa talletetaan syvälle peruskallioon.  
 
Ruotsin radioaktiivinen voimalaitosjätteeseen on tallennettu loppusijoitus SFR. Se on keskeinen laitos 
hävittämisestä lyhytikäinen matala-ja keskiaktiivisen jätteen. SFR sijaitsee Forsmarkin ydinvoimalan, 50 
metriä alla pohjaan Itämerellä.  
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Saksa  
 
Saksassa on tutkittu mahdollisuutta käyttää suolakaivos Gorlebeniin kuin loppusijoituslaitoksen 
korkeasti radioaktiivisen jätteen kuitenkaan enää ole tehty tutkimuksia vuodesta 2000. Saksan 
ympäristöministeriö aikoo tutkia vaihtoehtoja Gorlebeniin ja vuonna 2008 se asettaa uusia 
turvallisuusvaatimuksia lopullinen varastointi.  
Takaisin alkuun  
Prepaid loppusijoituslaitoksen  
Kaikki kustannukset lopullinen ydinjätteen nykyisestä sähköntuotannosta lankeavat tänään. Se on 
otettu huomioon, että merkittävä osa kustannuksista syvälle korkea-aktiivisen jätteen tapahtuu vuosia 
sen jälkeen tuotanto on lakkautettu.  
 
Ruotsi  
 
Ruotsissa ydinvoimayhtiöiden jatkuvasti suorittaa maksuja valtion määräysvallassa rahasto (Ruotsin 
Ydinjätehuoltorahastosta) ja tämä kattaa kaikki kustannukset jätteiden varastointiin ja ydinreaktoreiden.  
 
Saksa  
 
Myös Saksassa, kaikki kustannukset lopullinen ydinjätteiden katetaan jotka tuottavat radioaktiivista 
jätettä. Säännökset rakennettu ydinjätehuollon ja käytöstäpoiston kuitenkin pysyvät 
ydinvoimateollisuus, että on, sähköyhtiöiltä, ??energiayhtiöt ja tutkimuskeskukset. Nämä säännökset 
raportoidaan niiden tilinpäätöksessä.  
Takaisin alkuun 
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.vattenfall.com/en/nuclear-waste-
management.htm&ei=YL1wTpHQCobd4QTw__CQCQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=9&ved=
0CGkQ7gEwCDgK&prev=/search%3Fq%3DRadioactive%2Bwaste%2BTreatment%2Bplant%26start%
3D10%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26biw%3D1600%26bih%3D707%2
6prmd%3Dimvns  
              ----------- 
 
49% Fennoskandiaan 
 
Tämä uutinen sopisi ennemmin tuonne Iloisten uutisten ryhmään. Mutta koska tämä foorumi on avoin 
niin pannaan se tänne. Turun sanomat 27.09.2011: Pohjoismaiden ydinvoimaloitten käyttöaste on 
pudonnut jo 49%!......Juu kuulitte oikein ydinvoiman lobbarilehti tulostaa: Vuosihuoltojen, teknisten 
ongelmien vuoksi tuotannosta pois 6 000MW. Puolet Pohjoismaiden ydinvoimaloista pysäytetty. 
Ruotsissa on pysäytettynä Forsmarkin No3, 1170MW, Oskarshamnin No2, 638MW, Ringhalsista No1, 
854MW, No2, 865MW, No3, 1048MW, No4, 934MW ja Loviisa 2, 485MW.  Mm. Ringhals on seissyt 
huhtikuun palostaan asti.  
 
( Se mistä lehti taas EI uskalla kertoa on, että mm. Ruotsissa reaktoreista on löydetty sielä jopa 20v 
pyörineitä romun osia ja erinäisiä voimaloitten silpoutuneita muita tarpeellisempia osia. Eikä myöskään 
sitä, että ydinvoimaloitten k e s k e i s i n  ongelma maailmalla on niihin laitetut Arevan MOX polttoaine- 
erät. Kuuluaa Fukushimassa käsiin räjähtävää sammumatonta reaktorinsurmaa. Onkin päivän selvää, 
että reaktorien räjähdykset ja jutussakin vihjaistut tuleen syttymisten syyt  pidetään tarkoin salassa.  
 
Myös se osuus, että ympäri maailmaa on reaktorien alta alkanut vuotaa Fukushimasta tuttua 
kilometrisyvyyksien metaanklatraattijäitä mm. USA, Florida yms Japanin reaktorit.) Mutta sen artikkeli 
edes kertooo, ettei kukkaan oikeasti kaipaakkaan starttiin näitä 2008 eteenpäin energialoisiksi 
muuttuneita ydinvoimaloita. Koska polttoainettakaan ei enää näihin energiapositiivisina maailmalta 
laittaa. Hyvästit siis TVO:n valehtelemille ydinvoimaloiden 98% käyttöasteille k o k o  Pohjolassa eivät 
voisi olla hilpeämmät. Toisaalta hetkessä yli tuplasti kallistunut ydinsähkö odottaa ilottomia maksajiaan 
veronmaksajistamme! 
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                        ----------------- 
 
Fasebook 10.2011 
 
Ukko Metso Ydinvoima on jälleen kerran turvallisempaa kuin koskaan ennen. Loppuunkuluneen 
atomivoimalan purkukustannusten varovainen arvio: 18 miljardia euroa. Siihen ei vielä kuulu säteilevän 
rojun loppusäilytys, puhumattakaan muusta sen aiheuttamasta harmista. Leukemiat, perämeren 
eliöstön kuoleminen, lähellä asuvien asuntojen hinnan alenemat, ym ym ym Miksi ydinvoima on muka 
niin halpaa? 
              ------------ 
 
F.B. Ukko Metso Sähkön kulutus ei Suomessa ole kasvanut vuoden 2004 tasosta. Tästä huolimatta 
tarvitsemme muka lisää ydinvoimaa ja äkkiä. 
 
http://www.stat.fi/til/salatuo/2010/salatuo_2010_2011-10-06_tau_003_fi.html 
Tilastokeskus -   www.stat.fi 
Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].ISSN=1798-5072. 2010, 
Liitetaulukko 3. Sähkön tuotanto ja kokonaiskulutus, GWh . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 
11.10.2011].Saantitapa: http://www.stat.fi/til/salatuo/2010/salatuo_2010_2011-10-06_tau_003_fi.html. 
 
Sinna Starwhispershaman mitä ideaa.... 
 
Jore Virtanen Mulla oli viimeistä edellinen ja aikaisemmat sähkölaskut noin 35 euron luokkaa, nyt tuli 75 
euroa ja seuraavat alkavat olla samaa luokkaa. 
 
Angélica Skywolf Ydinvoimaloiden sähköt menee pieniin kontti rekoihin joilla tehdään rikastettua 
uraania Atomipommeja varten!!! 
 
Arto Lauri Systeemi pitää sisällään lukuisten pienkuntien riesoiksi sälytettyjä konttisysteemejä. Mm. 
MTV 45 minuutia on i k ä v ä s t i alkanut päästä tämän valtiohuijaukseen kiinni... Muistatte miten pitkin 
Suomen armeijan alueita on myyty mm. venäläisille erittäin tarkoin suljettuja, kameravartioituja 
varikkoalueita. Joiden toimia ihmetellään laajasti jo julkisuudessakin. Näissä tiloissa suomalaissähköllä 
pitkin maakuntia salaa jalostetut rekkakontilliset sitten kaikessa hiljaisuudessa puretaan, 
uudelleenladataan ja levitetään lukuisiin eri kuntien hämäriin teolisuuussuuleihinsa "uudelleen 
pörräämään"! Huomatkaa, että uraanista aseisiin toimii jalostavan SAINT järjestelyjen erityissujelussa. 
                        --------- 
 
OL-3 Taas lisävuoteen 2014 
 
*T&T julkaisu jonka mukaan OL-3 hankkeelle haetaan jo mukavan letkeästi 5 myöhästymisvuosi. Joten 
1,59e/h hintaisille puolalaissähkömiesorjille riittää töitä. Yksinkertaisesti kukaan ei enää edes uskalla 
arvailla laitoksen oikeita sähkön hintoja. Häkämies puolestaan otti viimeisenkin rahoitusmurenan 
kaikista ydinvoiman kilpailusähkömuodoista hiirihiljaisuudessa! Teema selvä. Ydinvoimaa hinnalla millä 
hyvänsä, maksoi mitä maksoi. 
 
UUTISETHeikki Siljamäki, 12.10.2011, 10:21 Olkiluoto 3 viivästyy edelleen 
Olkiluodon uuden ydinvoimalan käyttöönotto on viivästymässä jälleen. Teollisuuden Voima arvioi 
laitostoimittajilta saamansa edistymistiedon perusteella laitoksen valmistumisen voivan siirtyä vuoteen 
2014.  OL3-ydinvoimalaa rakentavat konsortiona Areva ja Siemens. TVO on pyytänyt laitostoimittajaa 
tarkentamaan kokonaisaikataulun ja ajankohdan, jolloin laitosyksikkö valmistuu säännölliseen 
sähköntuotantoon.  
 
"Suurin osa rakennustöistä on saatu valmiiksi, ja reaktorirakennuksen primääripiirin asennukset ovat 
lähes valmiit. Laitostoimittaja on kuitenkin ilmoittanut lisäviiveestä laitoksen automaatiojärjestelmien 
suunnittelussa, millä on merkittävä vaikutus kokonaisaikatauluun. Tämän lisäksi reaktorilaitoksen 
putkistojen ja sähköjärjestelmien asennustyöt ovat vieneet aiemmin ennakoitua pidemmän ajan, ja 
näiden viiveet vaikuttavat käyttöönottovaiheen aloittamiseen. Laitosyksikön valmistuminen 
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säännölliseen sähköntuotantoon voi siis siirtyä vuoteen 2014", kertoo OL3-projektin johtaja Jouni 
Silvennoinen yhtiön tiedotteessa.  
                   ----------- 
 
Ennustus 1920- luvulta 
 
Tämä kooste on hyvä esimerkki siitä, miten ihmiskuntaa ON vuosituhannet osattu varoittaa tästä 
nykyisestä erittäin pahasta ajastamme. Ja sen ihmisvoimin tehdyistä uskomattomista vaaroista: 
http://kuvaton.com/k/YJKw.png 
[img]http://kuvaton.com/k/YJKw.png[/img] 
                 --------- 
 
Salaperäinen AUTOMAATIO. 
 
Ylivirtareleet, alivirtareleet, ylijännite, alitaajuusrele, differenttiaalireleistöt, nollapistesuoja, 
ylimagnetointisuoja, alimagnetointilaitteistot. No mitä näitä nyt sitten onkaan. Itse asiassa satamäärin 
ydinvoimalan elossa pidolle täysin korvaamattomia laitteistoja. Mystisiä kojeistoja miehenkorkuisissa 
siniharmahtavissa kaapeissaan. Tekijäleimanaan oranssitekstein ASEA, tai vaikka Siemens, BBC. Voin 
omasta kokemuksestani sanoa, että yhdenkin tällaisen suoja- automaatiolaitteiston pettäminen on 
suora tie Fukusimaakin pahempaan maailman ydinhelvetattiin. Enkä luvalla sanoen liioittele sitten 
yhtään...! 
 
OL-3 ongelmista tuli 17.10.2011 YLE TV1 studiossa ohjelmaa A- studiolta. Juu kansalle kyllä laveasti 
kerrotaan miten vuodesta toiseen kaikki MUU ydinvoimasta ollaan hallitsevinaan. Mutta mystistä 
ydinvoimaloitten "automaatiota" ei hallita, ei sitten millään! Sopisi kysyä, m i k s e i ? Ja minun sopii 
kysellä erityisesti koska jo 1980- luvulla aloin olla a i n o a  ihminen koko Suomessa joka TVO:n nämä 
sadat ja sadat erikoissuojalaitteet kykenin vuodesta toiseen huoltamaan, koesimuloimaan ja pitämään 
kunnossa josta ei valituksia tullut. Tietenkään hiljainen ammattihuippuosaaja ei saanut kuin 
pelonsekaista ydinhallinnon halveeraavaa minimipalkkaa, ylenkatsetta jokaiseen pyyntööni siitä, että 
tietoni oli elintärkein elivoima laitoksilleen. 
 
Ydinvoimalaitoksen hermot ovat juuri nuo laitoksen hengissä pitävät erikoissuojalaitteistot. Meitä oli 
1980-luvun alussa tusinan verran insinööreistä teknikoihin oppimassa noihin "sähkömekaanisiin" 
ihmekojeisiin. Vielä silloin maailmalta löytyi pilvin pimein suunnittelijoita ja osaavia asentajiakin 
ydinvoimaloitten keskeisille automatiikkakojeistoille. Tuskin koko ydinvoimalaitoksissa olikaan ketään 
niin arvostettua, kun tämä "ulkomainen ASEA:n" erityisväki. Aika kului. Pian alkoivat tietokoneet 
syrjäyttää turvalaitteistoja kaikkialla maailmalla. Mutta eivät koskaan kyenneet siihen ydinvoimaloissa! 
ASEA piti sellaista vaihtoehtoa sulana hulluutena! Ilmoitti, ettei tule koskaan hyväksymään Siemensin 
kanssaan toimien, tietokoneella epävarmasti ohjattuja ydinvoimaloita. ... Päästiin 1990-luvulle. USA 
yksinkertaisesti tuhosi ASEA atomin ja pian sai mennä mukana myös Siemenssin ydinturvaosastotkin.  
 
1990- luvun alussa huomasinkin olevani koko Suomessa ihan konkreettisesti ainoa ihminen maassa 
joka hallitsi sekä OL-1, että OL-2 ydinvoimaloitten ehdottomasti tärkeimmät ja keskeisimmät nuo 
yksinkertaisesti täysin varmistamattomat laitteistot! TVO oli vähin äänin tausoilla kokeillut korvata 
osaamiseni peräti 7 teknikoilla ja insinööreillään. Epäonnistuen luonnollisesti totaalisesti. Itse asiassa 
TVO ajoi laittomasti laitoksiaan 10v ilman minkäänlaisia näiden täysin yksinkertaisten 
varmistamattomien elintärkeitten suojalaitteittensa koestamisia, saati testaamisia. Tein aikanaan tästä 
ilmoitukset ydinturvavastaaville, aina EU:ta myöten. Sain lain vaatimasta kansalaisvelvoitteen 
noudattamisestani ydinturvarikollisten paljastamisesta palkkioksi vain sisäministeriön härskit vaateet. 
Liian tarpeellisena TVO:lle minusta oli kuulema TVO:n päästävä eroon hinnalla millä hyvänsä. Vaikka 
tappamalla! SUPO oli sitä mieltä, eikä salaillut tätä millään lailla.  
              -- 
 
Salaperäinen automaatio II 
 
Kaikki ne tuhannet vuosieni aikana tekemäni ydinturvapöytäkirjani, raporttini, ohjeeni laitteistojen 
ylläpidolle välttämättöminä SUPO yksinkertaisesti varasti ja takavarikoi TVO:n johdoltakin! Tällä oli 
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enemmän kuin synkkä seuraamus! Näin SUPO varmisti kaksin kerroin, ettei TVO:lla enää k u k a a n 
ymmärtänyt mitä sen sadoissa ja sadoissa keskeisissä turvalaitteistoissa tapahtui! Kuvaavaa onkin, että 
TVO:n laitokset kestivät asetteluissani aikansa. Mutta nyttemmin ydinvoimaloissaan TVO kuittaa jopa -
15 % käyttöasteromahduksia. Tilanne pahenee vuosi vuodelta mitä kauemmin ydinturvalaitteistoja 
ajetaan testaamatta ja toimintatapojaan ymmärtämättä. Koska sitä ei väkivaltaisten erottamisteni ja 
materiaalieni takavarikoinnin jälkeen hallita enää nimeksikään!  
 
Tilanne paheni kun takavarikoidut maamme ydinturva- arkiston materiaalit päätettiin vielä asiaa julki 
tuodessani peittelyn takia hädissään Helsingissä polttaa SUPO poliisien toimesta. ASEA:n kaatamiseen 
katosi m y ö s Ruotsin ydinturvaosaamiset ydinvoimaloitten automaatioista. Siemenisin 
ydinturvaosastolta TVO sai vielä hetken vajaata tekohengitystä. Mutta nyttemmin sekin tuhottiin. Aivan 
uskomatonta siis kaikkineen. Alkujaan ydinvoimaloitten keskeinen tuhansien muuttujien ajoalgoritmiikka 
suojattiin nerokkailla mittalaitteistoilla, joita alkutekstissäni luettelin. Tietokoneinsinööristön käsiin kaikki 
tämä sälytettiin. Mutta täysin ilman arvokkaita arkistotietoja siitä mitä suojaamiskojeistoilta oikeastaan 
vaadittiin.  
 
Juuri mm. näitten TVO:n elintärkeitten arkistojeni tahallisiin tuhoamisiinsa TVO menetti viimeisenkin 
mahdollisuuden hallita ydinvoimaloitaan oikealla ammattiosaamisella. Tämä moka peitettiinkin ankaralla 
poliisiterrorilla ja koko maamme tiedotuskanavien julkealla sensuroinnilla siitä, etten kykenisi tuomaan 
synkimpiä totuuksia kokemastani ja näkemästäni maailman tietoisuuksiin. Mutta edes tämä EI riittänyt. 
Nyttemmin suruisan kuuluisaan OL-3 laitokseen maailman ainoan ja ensimmäiseen ydinvoimalaan 
pitkiin aikoihin ei ole toimivaa sähkömekaanista suojasysteemiään. Mutta, mutta eipä ole keksitty 30 v 
aikanaan myös toimivaa tietokoneistettuakaan suojalaitteistoja! Minkä ASEA, Siemens ja minä sen toki 
hallitsemme ja tiedämme, että mahdottomia vaaditaan. 
 
Jokainen kaatuilevien tietokoneitten kanssa tapellut tajuaa, ettei tule kyllä mitään myöskään jatkossa. 
Mutta ydinalassa ei tunnetusti paskoja välitetä. On hyvin h y v i n kuvaavaa, että tällä hetkellä k o k o  
Pohjolan ydinvoimaloitten vuosikäytettävyysasteet ovat romuttuneet alle 50 % ! Itse asiassa 
käytännössä  p u o l e e n siitä mitä kykenin tuottamaan OL-1 ja OL-2 ydinvoimaloitten 
sähkömekaanisilla huippukojeistoilla aikoinani. NYT ydinteollisuus saa maksaa historiansa katkerinta 
kalkkiaan siitä mitä pyytänyt on! Maailmalla on käsiin räjähtämässä yli 450 vastaavantyyppistä 
ydinAUTOMAATION ongelmakerää. Ilmeisesti ihmiskunnan julmimpia satoja teollistuneen 
maailmamme alamäestä. Ja tiedättekö muuten. En kadu kyllä y h t ä ä n, että saan olla tässä 
synkimmissä sisäpiireissään juuri se viimeinen olki. Joka katkaisi tämän IAEA ydinkamelin selän. 
               -------     
 
Kerran vuodessa. 
 
Kirjoittelin, että TVO:n suojareleistöt koeajettiin revision yhteydessä. Täällä neteissä kerrottiin, että 
esim. Paperitehtaitten kesakeinen automaatio, suojareleistöt ja vastaavat koestetaan 2- 5 vuoden 
välein. Tämä pitääkin paikkansa paperitehtaitten ja vastaavien vähäriskisten automatiikojen ja 
suojareleistöjen osalla.  
 
Muta ydinvoimaloissa tilanne oli heti alkustartistaan lähtien täysin toinen. IAEA:n keskeinen 
ydinturvalaitteistojen koestuksien vaade oli selkeä. Kaikki keskeiset ydinvoimaloitten suojalaitteistot. Ja 
releet vaadittiin koeajamaan kerran vuodessa. TVO:n kohdalla revision ajoittuessa alkukevääseen 
aloitettiin a i n a  myös turvareleistöjen rutiininnomaiset ajamiset koko revision viikojen ajan. Tästä 
turvamääräyksestä ei tingitty niinä yli 10 vuotenani joina OL-1 ja OL-2 laitoksien tuevalaitteistojen 
kohdalla ikinä! 
 
Mutta kuten kerroin heti kun minä en ollut TVO:n releitä enää ajamassa siirryttyäni sielä turvaosastoon. 
TVO laisti mistään piittaamatta näitten kaikkien keskeisimpioen IAEAN määräysten mukaisista 
koestussimulaatioista yli vuosikymmenen! Kun puolestani asian otin  julkisuuteen sain SUPO:n 
ydinerikoisosaston kimppuuni. Yhä tänäkään päivänä näitä ydinturva- arkistoista viranomaistoimin 
takavarikoituja poliisien piilottamia maamme katastrofaalisia ja laittomia ydinturvarikosten tietojani 
TVO:sta sisäministeriö ei sallisi minun kertoa suurelle yleisölle. Ei missää nimessä, kertoo SUPO!.. 
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825. YDINJÄTE kierrätystä. 
F.B. Jarno Jaskari 
GP: Romua Ringhalsin ydinvoimalan hätäjäähdytysjärjestelmissä – kaikki reaktorit ajetaan alas 
 
Länsi-Ruotsissa Varbergin kunnassa sijaitsevan Ringhalsin ydinvoimalan kakkosreaktorista löytyi 
viimekeväisen palon vuoksi 29. elokuuta tehdyssä tarkastuksessa hätäjäähdytysjärjestelmistä 
hitsaustöiden jäljiltä unohtunutta romua. Viime viikolla tehdyssä tarkastuksessa samanlaista romua 
löydettiin myös nelosreaktorin hätäjäähdytysjärjestelmistä. Laitoksella ei ole tehty hitsaustöitä 1980-
luvun jälkeen, joten romu on ollut järjestelmässä todennäköisesti noin 20 vuotta. 
 
Myös Ringhalsin kolmosreaktori suljetaan hätäjäähdytysjärjestelmien tutkimiseksi. Ringhalsin 
ydinvoimalan neljästä reaktorista kolme on painevesireaktoreita, mutta myös kiehuvavesimallinen 
ykkösreaktori suljetaan ensi viikon alussa jo aiemmin päätettyä turvallisuustarkastusta varten. Löytöjen 
jälkeen Ruotsin ydinturvallisuusviranomainen SSM ilmoitti, ettei yhtään reaktoria saa käynnistää 
uudelleen ennen kuin tilanne on selvitetty huolellisesti. 
 
SSM vaatii myös selvitystä siitä, miksi ongelmaa ei ole havaittu laitoksella normaalisti tehtävien 
turvallisuustarkastusten yhteydessä. ‖Onneksi laitoksen hätäjäähdytystä ei ole viimeisen 20 vuoden 
aikana tarvittu. Tapauksen todelliset vaikutukset ovat vielä selviämättä‖, kommentoi Greenpeacen 
ydinvoimakampanjasta Ruotsissa vastaava Isadora Wronski. 
 
Ringhalsin ydinvoimalan omistavat ruotsalainen energiayhtiö Vattenfall ja saksalainen energiayhtiö 
E.ON, joka suunnittelee ydinvoimalan rakentamista myös Pohjois-Suomeen Simoon tai Pyhäjoelle.  
 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Myndighetshandling/Beslut/2011/forelag
gande-om-genomgang-och-vardering-av-driftklarhetsverifieringar-av-sakerhetssystem-och-fu.pdf 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Myndighetshandling/Beslut/2011/forelag
g  
www.stralsakerhetsmyndigheten.se 
 
Eeva Pirilä ja Matti Adolfsen tykkäävät tästä. 
 
Henri Turpeenoja Suljetaan, suljetaan, suljetaan..... hyvä hyvä. Sulkisivat kaikki laitokset ympäri 
maailman niin se olisi jo jättiharppaus parempaan päin. 
 
Ohan se tietysti tae siitä että ydinalan laatukontroli pitää. Jos kerta rakennuistelineet ja muut 
autonromut EIVÄT saa olla reaktoreissa kuin maX 20 vuotta! Kattokaas kun jos olisivat olleet vähänkin 
enemmän, olisi JO tapahtunut selkeetä "ydinturvariskiä")) Ohan se tietysti tae siitä että ydinalan 
laatukontroli pitää. jos kerta rakennuistelineet ja muut autonromut EIVÄT saa olla reaktoreissa kuin 
maX 20 vuotta! Kattokaas kun jos olisivat olleet vähänkin enemmän. Olisi JO tapahtunuit selkeetä 
"ydinturvariskiä")) 
                    ----------- 
 
Kiinailmiölaskentaa 
 
(Julkaistu myös Verkkomediassa: http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=1276) 
 
Fukushimasta on viimeinkin tullut lisää kohahduttavaa tietoa. Ainakin 10kpl Japanin reaktoreista on 
menetetty räjähtäneinä yms. purkukuntoon. Ja näistä 4kpl on kiinailmiössä vähintäänkin. Voimalat ovat 
Japanin hallituksen tiedoin liikuneet 2m paikoiltaan ja uponneet mereenpäin 50cm kerallaan. 
Kiinailmiössä oleva vajaan 100 000kg uraanin ja plutoniumin möykyt/reaktori fissioi spontaanisti 
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tuottaen kiihtyvällä nopeudella Pu-239. Kunnes polttoaine kiehuu ++..ionisoituna kaasuuntuneena 
kanavasäteilynä loppuun tai räjähtää vähintäänkin likaisena ydinpommina. Edes peittämään ei reaktorin 
holeja pystytä. Koska sulamontusta kohoaa ilmakehäämme tauotta tonneittain näkemällä tappavaa k a 
a s u u n t u v a a  kanavasäteilyä. Peittäminen heikentäen haihdutusta, räjäyttäisi helpommin sulavan 
Pu-239 kuorimateriaalikertymän kriittisenä plutoniumydinpommina hetkessä. 
 
Alla kerrotaan miten jokaisen reaktorin läpi n. 40m korkeudesta alas pudonnut uraanilaava on 
syövyttänyt tiensä uskomattoman nopeasti jo 12m syvyyteen peruskiintokallioon. Tämä tieto on jotain 
aivan uskomatonta! Tähän asti esim. TVO:n OL-3 laitoksen alle kun on kumottu iso kokoava kuuppa 
jonka kerrotaan ongelmitta pysäyttävän siihen valuvat kiinailmiösulat. . No nyt illuusiot ovat t o d e l l a 
katoamassa tästäkin. Koska Japanissa on hetkessä pettänyt k a i k k i keskeisimmätkin suojakeinot. 
25cm paksu reaktorin hiilivaluraudat. Monien metrien paksut erikoisbetonit. Ja nyt jopa ikuiseksi 
Posivan Onkaloissa väitetyt peruskalliotkin pettää muutamassa kuukaudessa kun olisivat pelkkää 
vahaa! 
 
100 % tietopimennossa on pidetty m i t e n säteily eroosioi tieltään kaikkein kestävimmätkin mm. 
keraamiset aineet. Vahva peruskalliokaan ei tunnu missään. Lasken seuraavaksi niitä tietoja joista et 
mistään muualta edes kuule. Reaktorin leveys on luokkaa 5m. Kun sen koko pettäneen pohjan läpi 
tulee kuin lettutaikinana sulanut uraanioksidi. On kyyti kylmäävää tällä näkemällä tappavalla aineella. 
Voidaan lähteä liikkeelle, että Fukushimassa jokaisen reaktorin alla on aarin 10m* 10m kokoinen 
plutoniumpallo painumassa alati syvemmälle. Nopeus Maapolomme keskushermostoon on 
infernaalinen 17m/v. Työlämpötila tällä kaiken tuhoajalla vajaat +3 000C. 
 
– Paljonko säteily näin ollen kaasuttaa peruskiveä vuodessa?: 17m* 100m2= 1 700m3/v! 
 
– Kivi painaa 3,5t/m3* 1 700m3= 5 950 000kg/v! Tämä on pelkästään se radioaktiivisuuden kyllästämä 
++..säteilyionisoitu kanavasäteilytonnisto jonka Fukushima parhaillaan säteilyueroosioiden laskee 
tauotta niineen ilmakehäämme reaktoria kohden kivestä. 24 miljoonaa kaasuplasmakiloa vuodessa/ 
4kpl. Plutoniumit ja uraanikaasut yms. päälle. 
 
Jos tilannetta verrataan esim. oleellisesti pienempään onnettomuuteen, Tshernobyliin. Josta on aikaa 
luokkaa 25v. Saadaan lisää mielenkiintoista.  
 
– 25v* 17m= 425m. Fukushiman voidaan laskea upottaneensa 4 sulaa reaktoriaan ja 4kpl parhaillaan 
kiinailmiöevät miljoonien kilojensa Pu-239 sulansa laskettuun 425m syvyyteen tässä ajassamme. 
Edellyttäen, etteivät ole yhtyneet jo matkallaan muodostaen ylikriittisen räjähtävän HYPER- likapommin. 
Ollaan kuitenkin optimistisia ja lasketaan v a i n, että nykyinen teurastus jatkuu. 
 
- Tämä 425m on reilusti YLI sen matkan jonka esim. Posiva virheellisesti laskee Olkiluodossa riittävän 
pitämään Suomen ydinjätteet kalliosisuksissaan vuosimiljoonansa. Siis Fukushimassa k a i k k i en 
ydinjätteen myönnetään murtautuvan moisen massakallion läpi vajaassa 25vuodessa! Hurjaa, hurjaa. 
 
– Paljonko Olisi tuona aikana päästetty tauotta näkemällä tappavaa raakasti plutoniumista 
kanavasäteilytonnistoa käsittelemättömänä ilmakehäämme? . . Niin tätä et tietystikään kuule, saati saa 
mistään laskettuna. Mutta tässä se nyt vaan tylysti on. 600 000 000 kg!!!! Lukuhirviö ylittää kaiken niin 
täysin, että voin vain vaieta. Tarkoin tietäen, että tämäkään EI ole kuin pintaraapaisu niistä uhista joissa 
liikutaan ydinsekoilun nykytilassamme. . . 
                 -- 
 
18:29 EDT on 21 syyskuu 2011 
Japani Nuke asiantuntija: Sulanut polttoainesauvojen arvioidaan olevan 12 metriä maan sisässä 
Reaktoreissa nro 1-3 - on 100 metriä syvä vuodessa (AUDIO)  
Sarake Päivän: Mitä tapahtuu Fukushimassa?  
 
Fukushima Diary, 20 syyskuu 2011: Koide  
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[Hiroaki Koide, apulaisprofessorina Kioton yliopiston tutkimusreaktori Institute] arvioi 
ydinpolttoainesauvojen voidaan nyt olettaa olevan 12m syvyydessä maanpinnan  alapuolella 
reaktoreissa 1-3. Vain Jumala tietää reaktorin No: 4 tilasta. Sulaneita sauvoja ei voi ottaa pois 1 ~ 2 
vuoteen. Yksi pala polttoainesauvoja arvioidaan vaipuvan maahan nopeudella 17m vuodessa. Siksi, 2 
vuoden päästä, he voivat olla 34 m maan alapuolella!  
 
20110919 Kasvava ki ji NE TA??? Hikaru Kioton yliopiston ydinreaktorin??avustaja Koide Hiroaki , 
tacc77, 19. syyskuuta 2011:  
 
Google Käännös  
 
http://hiroakikoide.wordpress.com/2011/09/20/tanemaki-sep19/? ????alkuperäinen Lähtö kokoonpano 
"6 miljoonaa ihmistä osallistuu pelata???Koide Hiroaki Jäähdytä reaktori vuoden sisällä voit todella. 
 
lue lisää..... 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fi&prev=/search%3Fq%3Denenews.com%26hl%
3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DgGP%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds%26biw%3D1600%26
bih%3D684%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.fi&sl=en&u=http://enenews.com/japan-nuke-
expert-fuel-rods-estimated-be-12-meters-underground-reactors-1-3-be-100-feet-deep-
year&usg=ALkJrhhutPhw9vaRLVmNRRJVNzt4ptxu-w 
                       ------------ 
Toimittajan kommentti 
 
Aikoinaan Aku Ankan taskukirjassa oli tarina, jossa Pelle peloton kehitti aineen, joka imee kaiken 
itseensä. Pelle pystyi heittämään kaikki roskat aineella täytettyyn "roska-astiaan", ja ne vain hävisivät. 
Tämä aine kuitenkin piti pitää sille suunnitellussa astiassa, jotta ei kävisi siten kuin lopulta tietenkin 
kävikin: aine nimittäin lähti porautumaan maan keskipistettä kohden. 
 
Tässä näytetään olevan samanlaisen ongelman kanssa tekemisissä, liike vain on paljon hitaampaa. 
Myös aineen porautumisessa on suuria eroja. Millä perusteella esimerkiksi tulisi olettaa, että kaikki 
kiviaines olisi kadonnut? Eikö olisi paljon odotettavampaa, että polttoaine leviäisi valumalla rakoihin ja 
porautumalla rakojen pohjalta entistä syvemmälle? Olisiko niin, että kiveä ei olisikaan kiehunut 
laskelmissa annettuja määriä vaan vaikkapa yksi kuutio? Ei ole kovin uskottavaa, että kaikki tuo aine 
edes olisi vielä vajonnut 12:ta metriä vaan vasta ainefaasin alin osa. 
 
Jutussa puhuttiin siitä, että nämä eri reaktorien sisällöt voisivat yhtyä ja aiheuttaa räjähdyksen. 
Todennäköisempi vaihtoehto tuntuisi kuitenkin olevan, että koska rakosia on useita, aine oikeastaan 
hajaantuisi ja levittyisi maaperässä, eikä suinkaan kerääntyisi yhteen yhteiseen "kuoppaan". 
 
Lisäksi tässä on unohdettu, että aineen reaktiivisuus muuttuu ajan kuluessa. Jos aine esimerkikisi 
levittyy laajalle peruskallioon, voi reaktio jopa hiipua ratkaisevasti, kun polttoainetta ei enää ole riittävän 
tiheästi. Ehkäpä tilanne ei kuitenkaan johda maailmanloppuun? 
 
Artikkeli on mielenkiintoista pohdintaa, mutta valitettavasti pidän itse sen sisältöä sen verran hatarana, 
ettei siihen voi kirjaimellisesti lähteä luottamaan, edes teoreettisena mahdollisuutena. Elämämme ei ole 
Pelle Pelottoman käsissä, onneksi. 
 
Hansi Harjunharja 
 
Janus Putkonen @ 24.9.2011 3:31 
 
  
                   
 Ote alkuperäisestä uutisesta: 
Japan nuke expert: Melted fuel rods estimated to be 12 meters underground Reactors No. 1-3 — To be 
100 feet deep in a year (AUDIO) 
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[Hiroaki Koide, assistant professor at Kyoto University's Research Reactor Institute] estimates nuclear 
fuel rods may be now 12m deep under ground at reactor 1-3. Only God knows about reactor 4. 
 
Melted rods can not be taken out for 1~2 years. One piece of the fuel rods is estimated to sink into the 
ground at a rate of 17m per year. Therefore, 2 years from now,they may be 34m underground. 
  
   kommentoitu 4 kertaa   -   luettu 1437 kertaa   -   kommentoi 
   
Arto Lauri @ 25.9.2011 0:03:40 
 
Huomaa kyllä ettei nyt olla tietoinen mekanismeista miten kvanttiydinfysiikassa säteilyeroosio oikeasti 
toimii? Todellisuudessa kun sulan tahmean aineen sisäiset van der Waalin sidoksen mekanismiin 
kannattaisi nyt ensihätään tutustua. Nimittäin tällä perustallaan pallo senkuin tiivistyy ja pitää itsensä 
kovinkin ikäväasti kasassaan. Viskositeetti tuolla aineella kun on asvaltin luokkaa eikä mikään neste. 
Kannattaa katsoa vaikka Tshernobylin sulauraanikuvia, jossa aine kiertyy kuin köysi itseensä 
valuessaan kallioiden sisään. Olisi nyt syytä myös perehtyä kanavasäteilyn salattuun maailmaan myös. 
Ruotsalainen Edler kertoo esim. Hylleraasin "Atomit" kirjassa m i t e n kovinkin kiintoaine muuntautuu.. 
Yllätys yllätys säteilyionisaation silvottua valenssielektronit suoraan ++..ionisoituneeksi kanavasäteilyn 
kaasuplasmaksi. 
 
 Ai mitäkö kaasuplasma on? Lasketaan, että maailmankaikkeudessa on säteily eroosoinut 
kiintoaineeksi  JO yli 99% aineista ympäriltämme. Ja KUN näitä ydinalan Fukusimoja tuntuu 
pöllähtelevän kiihtyvästi. Niin tahti senkun kiihtyy. Mitä tulee toiveisiin siitä, että kiinailmiö loppuu. Niin 
Pu-239 puoliintumisaika luokkaa 24 000v .Ei siis ihan heti ole loppumassa. Säteilyn neutronivuot 
tuottaa sitä U- 238 materiaalistaan alati hurjasti lisää. . Ai niin U-238 säteilyn puoliintumisaika T½ 
hiukka kinkkisempää maapallon elinikäluokkaa 4,5miljardia vuotta! Että kannattaa tosiaan hiukan 
tutustua ydinfysiikkaan myös opettavassa mielessä. Mielelläni valaisen toki aiheesta lisää jos totuus 
aiheesta kansaa kiinnostaa ja viranomaiset antaa m y ö s oikealle totuudelle tilaa. . . 
 
 
Ellunkana @ 24.9.2011 23:58:04 
 
Mikäs tämä artikkeli on.. tai pikemminkin toimittajan kommentti tuossa loppupuolella.  On epäeettistä 
toimittajantyötä ottaa negatiivisesti kantaa kirjoitukseen, jonka on itse lehdykkäänsä valinnut.  Fiksu 
tapa edellyttää ensinnäkin ennakkoarviota, sen jälkeen sovitaan kirjoittajan kanssa julkaisusta ja sen 
tyylistä ja sen jälkeen ollaan puolueettomia, annetaan lukijoiden kommentoida, ei ohjata näiden 
mielipiteitä tai kannanottoja ennenaikaisesti jne.  Tässä on toimittu hätäisesti ja vastoin journalistiikan 
perusasioita.  Onko tarkoituksena henkilön mustamaalaaminen vai mikä?  Oletteko itse ydinfyysikkoja 
kenties? 
 
Janus @ 24.9.2011 11:38:00 
 
Kyseessä on kuten jutusta ilmenee: "lukijakommentti", ei asiantuntijalausunto. Kansalaismediassa 
julkaisemme näitä mieluusti, jos niitä perustellusti meille toimitetaan. Kommenteissa toki voi vastata tai 
esittää oman vastakommenttinsa. 
 
Päätoimittaja 
 
Tomi @ 24.9.2011 10:15:15 
  
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=1276 
'                 --------- 
 
FB: 
 
Mikael Pekki vitun pellet!!!!!!!!!!!! 
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19 tuntia sitten · TykkääEn tykkääkään 
Mikael Pekki kyllä porukka siristelijöistä huutelee, mutta missä me maidot ollaa? Me ollaan ja yritetää & 
toivotaan lotto voittoa mikä ei todellakaan ole millään tavalla "annettu".. se pitäis ansaita ja se kuka sen 
ansaitsee,ni on... 
 
19 tuntia sitten · TykkääEn tykkääkään 
Samuli Ketola Pahalta kuulostaa. Ihmetyttää silti kun suomen eliitti näytää hirttäneen itsensä lopullisesti 
ydinmiilujen polttamiseen. Japani osoittaa ettei prosessi ole hallittavissa. 
18 tuntia sitten · TykkääEn tykkääkään · 2 henkilöä 
Satu Kauramäki ja Eeva Pirilä tykkäävät tästä. 
 
Merkitse roskapostiksiIlmianna loukkaavana...Merkitse roskapostiksiAiri Valve Pelottavaa tietoa, jota ei 
todennäköisesti muualta kuule. Koemmeko uudestaan Atlantiksen tuhon ? 
16 tuntia sitten · TykkääEn tykkääkään · 2 henkilöä 
2 henkilöä tykkää tästä. 
 
Oliver-Henri Parviste Normipäivä telluksella luulen... 
14 tuntia sitten · TykkääEn tykkääkään 
Merkitse roskapostiksiIlmianna loukkaavana...Merkitse roskapostiksiHansi Harjunharja Jonkun ajan 
päästä tulossa tämän toimittajan kommenttia. Sanotaanko, että rakentavaa kritiikkiä. 
10 tuntia sitten · TykkääEn tykkääkään · 1 henkilö 
 
Ladataan... 
Satu Kauramäki Siis mikä ihme tämä kommenttisi oikein on, Hansi?  
Tietämyksesi perustuu Aku Ankkaan? Missä se rakentava kritiikki on? 
Jos uutisoidaan jotain, kuuluuko uutisointiin se että toimittaja lyttää asiantuntijan lausunnon Aku Ankan 
pohjalta?  
On muuten sitten Verkkomedialla hieman korjattavaa tuossa.... kommentti helvettiin ja anteeksipyyntö 
Arto Laurille olisi suositeltava alku. 
noin tunti sitten · En tykkääkäänTykkää · 2 henkilöä 
 
Ladataan... 
Eeva Pirilä Harjunharja.. miksi teet epäeettistä toimittajantyötä? Mitä tiedät ydinfysiikasta? Avaa silmäsi 
;)... Cernistä kuuluu kummia myös. Mitä luulet valoa nopeampien neutronien tarkoittavan? 
noin tunti sitten · En tykkääkäänTykkää · 2 henkilöä 
Ladataan... 
Eeva Pirilä Nyt romahti Verkkomedian maine asiallisena tiedotusvälineenä. Pistäkää nyt korvan taakse, 
että jos aiotte olla valtavirrasta poikkeava informaatiokanava, niin teidänkin tulee seurata tiettyjä etiikan 
sääntöjä. Tai menkää Hesariin tai Aamulehteen duuniin, iltapäiväläpyskät toisaalta voisivat sopia 
paremmin. 
53 minuuttia sitten · En tykkääkäänTykkää · 2 henkilöä 
 
Ladataan... 
Satu Kauramäki No kyllä todellakin romahti.  
Toivottavasti jatkossa saamme lamppuharja-vapaata luettavaa joka perustuu asiantuntijoiden - kuten 
Arto Lauri- lausuntoihin sillä nimellä eikä "lukijakommenttina".  
Eikä mitään Aku Ankkaan pohjautuvaa höpönlöpinää tyypiltä joka jo profiilikuvassaankin hyssyttää 
kansaa sulkemaan silmänsä ja olemaan hiljaa. Toimittajat ovat toimittajia, opetelkaa ensin edes oma 
työnne. 
34 minuuttia sitten · En tykkääkäänTykkää · 2 henkilöä 
 
Ladataan... 
Eeva Pirilä Kyse on nimenomaan toimittajan työn etiikasta. Täällä on siitä nyt "hieman" horjahdettu 
sivupolulle. Toimittajien on kohdeltava asiallisesti niitä, joita he itse pyytävät kirjoittamaan julkaisuunsa. 
Kysyttekö koskaan, miksi koulujen fysiikan opetus on jämähtänyt sadan vuoden takaiseen? Miksi se on 
nykyään täysin ala-arvoista ja sekavan sirpaleista? Miksi Olkiluoto 3 ei kenties koskaan tule 
valmistumaan? Miksi Olkiluoto 4:n kustannusarvio on jo kaksinkertaistunut? Miten MOX-polttoaine 



1565 
 

sammutetaan? Testattiinko sitä Ranskassa kun ydinjätteenkäsittelylaitoksella räjähti ja radioaktiivinen 
säteily kymmenkertaistui CRIIRAD:in mukaan? Sammuttaminen ei ole nähtävästi vieläkään onnistunut, 
siksi Olkiluoto 3:n työmaa ei valmistu. 
25 minuuttia sitten · En tykkääkäänTykkää · 1 henkilö 
Sinä tykkäät tästä. 
              --------------- 
 
Seuraavan päivän postia: 
 
----- Original Message -----  
From: janus putkonen  
To: Art  
Sent: Sunday, September 25, 2011 1:58 PM 
Subject: Re: aaa 
 
Olen tosi pahoillani, korjasin tilanteen heti kun palasin vuorokauden tauon jälkeen koneelle ja töihin... 
 
Tässä julkaistu teksti: 
 
Julkinen anteeksipyyntö, 
 
On tapahtunut eritäin ikävä toimituksen työvirhe tämän uutisjutun toimittamisen ja sen päivityksen 
yhteydessä. Julkaistu juttu on nyt luettavissasi alkuperäisessä asussa, ja kuten se oli tarkoituskin 
uutisoida. Mutta kuluneen vuorokauden aikana olin poissa työtehtävistä - ja juttua olikin muokattu 
minun tietämättäni.  
 
Hansi Harjunharjan henkilökohtaisella kommentoinnilla ei ole mitään tekemistä toimituksen yhteisen 
näkemyksen kanssa - hänellä ei ole ollut myös mitään tekemistä varsinaisen uutisen toimittamisen tai 
sen julkaisupäätöksen kanssa - enkä allekirjoita hänen kommenttinsa sisältöä itse. 
 
Pyydän anteeksi henkilökohtaisesti Arto Laurilta, joka oli hyvässä tahdossa kirjoittanut minulle osoitetun 
sähköpostin. Aiempi Harjunharjan kommentin liittäminen heti tilannearvion ja laskelmien perään - 
uutisen sisälle, oli väärin - ja olen antanut menettelystä toimituskunnalle asiaan kuuluvan palautteen.  
 
Hyvää syksyn jatkoa lukijoille! 
 
Janus Putkonen 
Päätoimittaja, Verkkomedia.org 
 
*Kiitän saamastani tästä asiallisesta palautteestasi Janus. Meidän osaltamme asia olkoon tällä selvästi 
kuitattu. Kitän syvästi myös niitä lukuisia henkilöitä jotka asiaan sen korjaamiseksi puuttuivat. 
 
 Mielestäni ydinalan toimet ja työskentelytavat ihmiskuntamme tuhoamiseksi on saatettava 
päivänvaloon. Ja juuri s i k s i  tietoa ja ennenkaikkea teitä aktiivisia kanssakulkijoita tarvitaan 
kasvavasti myös jatkossa. Tai kohta tällaisten ydinkauhujen, Fukushimojen alati levitessä 
maailmaamme tuhoamaan ei ole maailmaa jota elää. Parahin terveisin Arto Lauri Eurajoella 25.09.2011 
                      ----------- 
 
Pari sanaa kuntaliitoksista 28.09.2011. 
 
Nyt juuri eduskunnassa käydään TV:ssä kovaa keskustelua siitä pitääkö Suomessa olla kuntia 
ylipäätään? Valitettavasti tällaisisakaan keskusteluissa ei hiiskuta sanan sanaa miksi kunnnat halutaan 
tuhota. Ei koska syy on päivän selvää. Kertaalleen uudistettuunkin kaivoslakiin jäi ydinalalle ikävästi 
lauselma jonka mukaan kunnilla ON edelleen oikeus päättä maistaan. Ratkaisu tämän estämiseksi on 
kuten ydinvaltiorikollisilla tapana on,  selkeä.. tapetaan kylmästi kunnat alta! Tällöin pienen kunnan 
maiden muuttamiset uraanikaivoksiksi selkeästi helpottuvat. 
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Kun kaikki pienten kuntalaisten valitukset keskitetään muutamalle suurkaupungille. Jää maiden 
muuntaminen Arevan urraanikaivoksiksi ratkaisevasti helpommaksi tehdä. Tähän juuri Kokomuksen 
ydinrikollisuus pyrkiikin.  On täysin yhdentekevää jollekin Helsingin korruptoidulle kunnan virkamiehille 
jos jonkun pienen pakkoliitännäiskunnan Takahikiän kuntalaisten maat muutetaankin 
uraanikaivostunkioiksi. Aivan uskomatonta jälleen kerran huomata. Miten kaikki maamme nykyiset 
päätökset ja Virkkusten yms. megakuntakokeilut on valjastettu vain ja ainoastaan yhteen 
tarkoitukseensa. TVO/ Posivoitten ydinhankkeitten käsikassaroiksi! 
                    -------- 
 
Pu- 239 hinnoista 2011 
 
Usein puhutaan miksi energianegatiivisesti kannattamatonta ydinvoimaa maailmalla himoitaan? On 
tosiaan aika tuoda julkisuuteen se hintataso mitä siviiliydinvoioman himoituin kuolemankaupan Pu-239 
pommitappaja oikeasti maksaakaan. Chicago office- new bunswick laboratory 2011. Plutonium 239 
isotoopi nitraatti (0,99937 Pu- 239/ pu- 242) 0,001g Pu 3,99 dollaria. 3 990 dollaria 1 gramma. 3 990 
000 dollaria kilo. 3 990 000 000 dollaria tonni! Halloo 3,9 miljardia/ tonni. Eli TVO kykenee tuottamaan 
vuodessa 100t reaktorissaan 2% Pu-239 plutoniumia. Tästä saadaan vuoden lopussa kokonainen t o n 
n i  talteen ydinjätteenä! Aika kova juttu, että ydinaseteollisuus on valmis maksamaan TVO:n n 
näkemällä tappavaa paskaa 4 miljardia/ vuosi!! 
 
http://www.nbl.doe.gov/htm/lists/plutonium_certified_reference_materials_price_list.htm 
 
 
 
 
 

826. YDINfysiikka uusiksi! 
 
*Olen tarkoin salattujen sensuroitujen kirjojeni kvanttiydinfysiikan tietojeni perusteela kertonut, liki suu 
vaahdossa. Että ydinvoimaloiden säteilypäästöjä ei edes kyetä mittaamaan. Koska nykyiset laitteet, 
TLD- dosimetriat eivät siihen lainkaan sovellu. Eräs keskeinen syy on se, ettei vaolon nopeus ole m i n 
k ä ä n l a i n e n  perusvakio! Vaan valon nopeus ylitetään reaktoreissa mm. tsherenkovin valossa, 
samoin esim. mustien aukkojen tapahtumahorisonttiin uppoavassa aineessa, alffan YLI valonnopeasta 
tunnelointikvantittumisessa ulos "Columbin vallistaan , (P. Jauho Atomi ja ydinfysiikka s.236-237)  
atomisidoskaivostaan yms. . Valon nopeuden yleinen ylittyminen on vain IAEA:n vuosikymmenet 
rikollisesti salaama TABU! . 
 
* No nyt t u o k i n keskeinen väitteeni alkaa saada viimein ihan uutta näyttöä. Vihdoin kykenin 
murtamaan jatkuvilla tietovuodoilla ja IAEA:n valhepaineita painostaen tämänkin lasikaton. Aivan 
huikeaksi homman tekeekin se, että mm. yli valonnopeudelle on mitattu mm. NEUTRIINOT! Fyysinen 
hiukkassäteilytyyppi jota vuotaa virallistenkin tioetojen mukaan esim. 1000MW reaktorista ulos 
hallitsemattomana yli 500MW!! Löydös jo tällaisenaankin hakee historiallista jälkeä. Voin jälleen kerran 
tehdä i s o n  ristin siitä. Että väitteeni on jälleen todeksi viimein osoitettu. Ydinvoimaloista vuotaa 
silmittömästi enemmän tappavaa tuhoa ympäristöömme, kun tiedeyhteisöt on i k i n Ä uskaltaneet edes 
synkimmissä peloissaan epäillä! 
 
T&T. Tiede Raili Leino, 23.9.2011, 10:43 Cern valoa nopeammista hiukkasista: "Tämä on niin 
mullistava löytö, että nyt on pidettävä pää kylmänä" 
 
Cernin tutkijat ilmoittivat eilen havainneensa neutrinoja, jotka liikkuvat valoa nopeammin. Löytö voi 
pakottaa tarkastelemaan uudelleen Einsteinin muotoilemia teorioita, joiden mukaan 
maailmankaikkeuden on ajateltu toimivan. Kyseessä olisi samanlainen harppaus kuin hyppy Newtonin 
mekaniikasta Einsteinin suhteellisuusteoriaan. Harppaus ei varsinaisesti kumonnut siihen asti todettuja 
luonnonlakeja, mutta tarkensi niitä siltä osin kuin uusilla ja tarkemmilla menetelmillä kyettiin 
havaitsemaan.  
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Cernistä pumpattiin neutrinoita havaintoasemalle Italian Gran Sassoon. Neutrinot olivat saapuneet noin 
60 nanosekuntia nopeammin kuin jos ne olisivat liikkuneet valon nopeudella. Tuloksista eilen 
Reutersille raportoinut Bernin yliopiston tutkija Antonio Ereditato sanoi ryhmän olevan tuloksistaan 
varma. ‖Olemme tarkistaneet kaiken moneen kertaan. Emme ole löytäneet mitään, mikä olisi voinut 
vääristää tulosta.‖  
 
Nyt tutkijat odottavat jonkin toisen tutkimusryhmän toistavan saman kokeen. Standardimallin 
hautajaiset?  
Jos tulokset varmistuvat, ne kumoavat Albert Einsteinin vuonna 1905 muotoileman erityisen 
suhteellisuusteorian, jonka mukaan valon nopeus on universaali vakio, eikä mikään voi liikkua sitä 
nopeammin.  
 
Periaate on yksi fysiikan niin sanotun standardimallin kulmakivistä, eikä minkään ole aikaisemmin 
havaittu sitä horjuttavan. Standardimalli on kuvaus siitä, miten maailma on muodostunut ja toimii. 
Yllättävä neutrinohavainto tehtiin Opera-kokeessa, joka on kestänyt jo kolme vuotta. Kokeen aikana 
Cernistä lähetettiin yli 15 000 neutrinosädettä Italian Gran Sassoon 730 kilometrin päähän, missä niitä 
tarkkailtiin jättimäisillä havaintolaitteilla.  
 
Valo matkustaa tämän etäisyyden 0,0024 sekunnissa, mutta neutrinoilta meni matkaan 0,000 000 06 
sekuntia vähemmän. Fyysikot ovat mitanneet Cernin ja Gran Sasson välisen etäisyyden 20 senttimetrin 
tarkkuudella, ja he pystyvät mittaamaan matkaan kuluneen ajan kymmenen nanosekunnin tarkkuudella.  
 
‖Ero on pieni, mutta äärettömän merkittävä‖, Ereditato sanoo. ‖Tämä on niin mullistava löytö, että nyt on 
pidettävä pää kylmänä.‖ Valoa nopeammin matkustavat hiukkaset tekevät teoriassa esimerkiksi 
aikamatkustuksen mahdolliseksi.  
 
Supernovahavainto epäilyttää. Valoa nopeampia neutrinoita havaittiin jo Yhdysvalloissa Minos-
kokeessa 2007, mutta tulokset olivat niin epävarmoja, ettei niitä julistettu maailmalle. Toisaalta tulosten 
kanssa ristiriidassa ovat supernova 1987a:ta koskevat havainnot. Jos kaikki neutrinot matkustaisivat 
valoa nopeammin, supernovan neutrinoryöpyn olisi pitänyt saavuttaa Maa jo vuosia ennen kuin 
räjähdys näkyi valona. Aikaero oli kuitenkin vain muutamia tunteja.  
 
Neutrinot ovat äärettömän pieniä alkeishiukkasia. Niillä ei ole sähkövarausta, niitä kuvataan ‖lähes 
massattomiksi‖ ja niiden sanotaan liikkuvan lähes valon nopeudella. Neutrinoita syntyy runsaasti 
auringon ja ydinvoimaloiden ydinreaktioissa, mutta ne vuorovaikuttavat muiden hiukkasten kanssa vain 
niin sanotun heikon ydinvoiman kautta, minkä vuoksi niitä on äärettömän vaikea havaita.  
 
Fyysikkojen suurimpia toiveita on Gran Sassoa suurempi ja merkittävämpi neutronien havaintolaite, jota 
on kaavailtu rakennettavaksi Suomeen Pyhäjärven käytöstä pois jäävään kaivokseen. Pyhäjärven 
etäisyys Cernistä on mittauksien kannalta ihanteellinen. Suomen etuna Etelä-Eurooppaan verrattuna on 
myös ydinvoimaloista tulvivan taustasäteilyn vähäisyys.  
 
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-15017484 
 
                 ------------ 
 
Lisää mysteereitä rikki. 
 
Olen saanut tietooni, että Suomessakin olisi käytössä mm. chemtrailauksessa mystisiä 
"häiveverhokoneita"? Tai ei laite niinkään mystinen ole, vaan perustuu aika simppeliin 
perustekniikkaan. Muutamia vuosia sitten TV:ssä mainostettiin suomalaista keksintöä. Siinä oli 
tavalliseen oviaukkoon asennettu yläpuolelle 1m reikäputki. Siitä valui alas kymmeniä kapeita 
vesisumusuihkuja. Ovesta ei näkynyt läpi, vaan verhous oli valkea ja läpi käveltävä seinä. Ovelaa 
hommassa oli kun verhoon voitiin projisoida vaikka liikkuvaa mainoskuvaa. 
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Yhtäkkiä laite katosi julkisuudesta. Armeija oli innostunut ideasta. Nyt siis Suomenkin ilmatilassa lentää 
lentokoneita, joiden etuosassa on tällainen savuverhoputken tuottava eturengas. Lentokone peittyy 
omaan usvaputkeensa. Tällöin usvaputkeen koneesta taas monitoroidaan yläpuolinen taivaan kuva. 
Näin kone on ulkoa käytännössä silmiin näkymätön. Lisää kummallisuuksia aiheesta. Etelä Suomessa 
päin on alettu tuottaa ns. "viivästettyä" chemtraileersumuja. Edellä kerrotusti katseilta peitetty kone vain 
kuuluu muttei näy. Laite kylvää ilmaan kapean vain kemiallisen nestevanan. sitäkään ei näy. Vasta kun 
kone on aikoja sitten häipynyt chemivana agresoituu ja alkaa muodostaa pitkää klassista chemi 
utupilvimassaansa. Nerokasta!  
 
Eikä tässäkään kaikki. Koska liiallista julkisuutta halutaan todellakin näin välttää. Ydinsäteilyn 
chemtrailaamisesta on alettu tehdä huipputiedettä. Seuraava on niin salaista, että minullakin on hyvin 
vähän tietoa. Mutta kerrotaan mitä tiedän. Chemimyrkkypilvessä on melko lyhyitä bolymeerikuituja 
myös seassa. Niihin on ympätty sähköä aktiivisesti johtavia metalli- ionirakennekalvoja. Joilla 
bolymeerikuitu muutetaan ensin säteilyionisaation energiaa itseensä kokoavaksi antenniksi. Kun 
sähköenrgiaa on tarpeeksi alkaa kuitu pietsosähköisesti "värähdellä ja taipuilla". Muuttaen yläilmakehän 
säteilyenergiakertymää fyysiseksi liikkeeksi. 
 
 Edes tämäkään ei riitä. Olen itse nähnyt Ruotsista tulleen salaisen dokumentin. Siinä näytettiin miten 
tämä kuitu pystyy myös muuntamaan ilmasta keräämäänsä säteilyionisaation energiaa sekundääriseksi 
valofotonoinniksi. Tämä taas perustuu silminnäkijäraporttiin, jonka sain. Kuitu on kustomoitu niin, että 
chemtrailerien pilvet kerääntyvät tiiviiksi pilvipalloiksi. Tässä tilassaan ne alkavat aggressiivisesti 
loistaen tuottaa tarkoin harkitusti valoa. Valkokeltainen valaiseva pilvimuodostelma toimii tietyssä 
laskevan auringon fotonipommituksissa. Valontuoton väri on kustomoitu peittymään luonnon 
taustavaloon tarkoin. Sanoisinpa, että IAEA:n toimesta p i r u l l i s e n  tarkoin! Katselkaa rakkaat 
lukijani taivaitanne oppineina ja uusin silmin. Siellä ydinherrat peittelevät säteilykansanmurhiaan t o d e 
l l a  älykkäin rikosvälineissä jo! 
                 ---------- 
 
Plasma Laser: UFO Maker? By David Hambling  14 toukokuu 2007 | 15:02 | Luokat: Aseet ja ammuksia  
 
Sotilaalliset tutkijat ovat nyt työstämässä tapaa puolustaa sotilaita erittäin nopeilla laserpulssein ja 
ilmassa plasma murtuu . Mutta samanlaisin tekniikoin on voitu hahmottaa mahdollisuuksia 
puolustusministeriöön vuosia - ja siitä voitaisiin jopa tehdä lähde muuttamalla se UFO 
pelotetekniikoihin.  
 
Joitakin vuosia sitten, Justin Mullins at New Scientist raportoi huhuja 1980 ilmavoimien hankkeesta, 
jolla luotiin plasma kuulia laserein:  Tutkijat työskentelivät suuritehoisin laser asein ja huomasivat, että 
he voisivat luoda hehkuvia tulipalloja taivaalle laittamalla sätein ristiin kaksi voimakasta infrapuna 
laseria ... Siirtämällä lasersäteet ympäri taivasta, tutkijat huomasivat voivansa siirtää plasma pallojaan 
edestakaisin suurella nopeudella .... Öisin he osoittivat taitonsa, alla hehkuvien luomuksia 
muodostumien korkealle kylmissä aavikon taivailla.  
 
Plasma palloilla ei näytä olevan mitään suoraa sotilaallista käyttöä. Mutta oli ehdotus, että niitä voitaisiin 
sovittaa psykologiseen sodankäynnin työkaluksi. Pihahdus tuotettua plasmaa voitaisiin mukauttaa 
kuljettamaan näköaistumuksen mutta myös signaaliksi - puhumaan ymmärrettävästi tulipallosta. Laite 
sai lempinimen "Jumalan ääni". Ehdotusta käyttää sitä 1991 Persianlahden sodassa ei hyväksytty. ("Se 
kuulostaa projektilta, jolla ei ollut hyötyä aikuisen valvonnassa", totesi John hauki GlobalSecurity.org )  
 
Tekniikka on mainittu 1997 Air Force paperi avaruuteen perustuvilta laserit. Sen todetaan 
mahdollistavan ulkonevat jättiläismäiset holograaffiset kuvat, mutta lisää:  
 
Kuulo projekti on kuitenkin teknisesti mahdollista. Ja toteutettavisa, mutta luultavasti ei tehdä. 
Tuottamaan avaruudessa alustan, jonka annetaan vaikutelma valvotusta alueesta ilmaan että se on 
moduloitu. Onko kukaan koskaan käyttänyt tällaista laitetta? On paljon tietoja salaperäisistä tulipalloista 
Racingssä ympäri taivasta, joka voidaan toteuttaa vain kuvattujen toimien tekemiseen kuten juuri 
"tunnistamattomia lentäviä esineitä." Ja jotkut niistä jopa puhuu ...  
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Outo ja ihmeellinen Fortean Times  
 
("Lehdessä Selittämätön Phenomena") Raportoi 1988 kohtaamisesta mies Tetbury, Englannissa, ja 
jalkapallon muotoinen leijuu kevyt. Valo puhui luonnottoman "pienellä äänellään" ja toimittaen tietoa 
klisein. Luultavasti peräisin scifi-B-elokuvista: "Olemme vain havainnoimassa maailmaanne" (piirros 
vastaukseen "Et ole nähnyt mitään!" ), ja "Olet saanut tiedon niin nopeasti ja pääsit hyvin perusteellisen 
syvälle asiastamme ja voisit aiheuttaa kertomalla näistä mittaamatonta haittaa, jos et tiedä mitä olet 
tekemässä."  
 
Luultavasti vain yksi naurettava lentävä lautanen tarina. Mutta olisi mielenkiintoista, jos se oli 
psykologista  oikeudenkäyntiä kuinka hyvin petokset ovat toimineet? Koska eri yhteydessä puhuva 
valopallo saattaa esittää erilaisia ??rooleja. Tällä on kirkko tai pyhä paikka, se voisi esittää enkelien tai 
jumalallien läsnäoloa. Milloin haudasta tai hautausmaalla se voisi jäljitellä aaveita. Koska on myös 
kasvillisuudessa, se voisi jopa tekeytyä puhuumaan palavasta pensaasta. Toisaalta, ehkä laser 
kaverien pitäisi palata yrittämään tehdä jotain hyödyllistä.  
 
MYÖS:  
 
* Plasma Shields varten Soldier Defense  
* Real-Life Laser Rifle: Army Goal  
* Plasma Shield: Missile Suljetaan?  
 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fi&prev=/search%3Fq%3DNasa%2Bto%2Bbuild
%2Bthe%2Bufos%2Blike%2Bthe%2Bvessels%2Bfly%26start%3D10%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds%26prmd%3Dv&rurl=translate.google.
fi&sl=en&u=http://www.wired.com/dangerroom/2007/05/plasma_laser_uf/&usg=ALkJrhhfseJY64iwuRca
vrTDRTpKh0Ev6w#previouspost  
               ---------- 
 
T&T 28.09.2011 Avaruus ei laajenekkaan? 
 
Tiede Raili Leino, 10:02 Uusi vakuuttava teoria: maailmankaikkeuden laajeneminen ja pimeä energia 
ovatkin puppua 
Uusi teoria sanoo, että maailmankaikkeuden laajeneminen ja pimeä energia ovat pelkkä illuusio. 
Nykyisen maailmankuvan mukaan pimeä energia, joka on vastuussa maailmankaikkeuden 
laajenemisesta, on 74 prosenttia maailmankaikkeuden aine-energiakokonaisuudesta.  
 
Maailmankaikkeuden laajeneminen on askarruttanut tutkijoita aina vuodesta 1929 lähtien. Kaukaisten 
galaksien valossa nähtiin punasiirtymä, jota ei osattu selittää muuten kuin olettamalla niiden etääntyvän 
meistä. Mitä kaukaisempi kohde, sen suurempi nopeus. Maailmankaikkeus laajenee kuin ilmapallo, 
johon puhalletaan lisää ilmaa.  
 
Vuonna 1998 teoria mutkistui vielä lisää, kun supernovista maahan saapuvan valon ominaisuudet 
selittyivät vain sillä oletuksella, että maailmankaikkeus laajenee yhä kiihtyvällä nopeudella. Kiihtyvä 
laajeneminen johtaa teoreetikkojen mukaan lopulta maailmankaikkeuden lopputuhoon (Big Rip), jossa 
kaikki materia hajoaa.  
 
Jos maailmankaikkeus laajenee, myös luonnonlakeja koskevat teoriat täytyy kirjoittaa uudelleen. Koska 
gravitaatio saa kappaleet vetämään toisiaan puoleensa eikä hylkimään toisiaan, kosmologit arvelivat, 
että maailmankaikkeuden laajenemisen pitäisi hidastua eikä kiihtyä. Laajenemiselle ei löydetty järkevää 
syytä, joten sen selittämiseksi keksittiin ‖pimeän energian‖ käsite.  
 
Kokeellisesti pimeää energiaa ei ole havaittu, eikä kukaan ymmärrä, mitä se voisi olla. Teorian kehittäjä 
on kreikkalaisen Aristoteleen yliopiston tutkija Christos Tsagas. Meidän suhteellinen liikkeemme saa 
maailmankaikkeuden näyttämään kiihtyvästi laajenevalta, kun todellisuudessa laajeneminen hidastuu 
jatkuvasti. Näin avaruuden pitäisi painovoimalakien mukaan käyttäytyäkin.  
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Jos Tsagasin teoria on oikea, kosmologia pääsisi pimeästä energiasta, joka on ollut sille suurin 
päänsärky. Se myös muuttaisi laskelmat maailmankaikkeuden kohtalosta. Edessä ei olekaan kaiken 
repivä lopputuho, vaan laajeneminen pysähtyy ja avaruus alkaa jälleen hitaasti kutistua.  
 
Tsagasin teoria on julkaisu juuri Physical Review D:ssä, joka on vertaisarvioitu tieteellinen lehti. Teorian 
pohjana ovvat Nasan kosmologin Alexander Kashlinskyn tuoreet havainnot. Kolmen viime vuoden 
aikana julkaistuissa artikkeleissa Kashlinsky kollegoineen osoittaa, että valtava avaruuden alue, jossa 
elämme, liikkuu huimaa vauhtia muun avaruuden halki. Liikkuvan alueen halkaisija on 2,5 miljardia 
valovuotta, ja se kiitää yli kolmen miljoonan kilometrin tuntinopeudella avaruuden halki. Ei Kashlinsky 
eikä kukaan muukaan osaa selittää, miksi näin on.  
 
Jotkin kosmologit epäilevat tätä uutta ‖pimeää liikettä‖ ja odottavat asiasta lisätodisteita. Kashlinskyn 
näyttö kuitenkin perustuu kaukaisista galaksiklustereista kerätyn valon ominaisuuksiin ja on vakuuttava.  
 
Ketun suunnassa kiihtyy eniten  
Tsagas selittää, miten tällaisen liikkuvan kuplan sisällä asuvat havainnoitsijat voivat päätyä uskomaan, 
että avaruus laajenee, vaikka se todellisuudessa kutistuu. Myös mikroaaltotaustan perusteella 
laajeneminen näyttää olevan Ketun suunnassa nopeinta. Kashlinskyn mukaan Tsagasin teoria on 
mielenkiintoinen, mutta ei selitä kaikkea havaittua. Tsagasin teoriasta raportoi Space.com -sivusto.  
 
http://www.tekniikkatalous.fi/innovaatiot/avaruus/uusi+vakuuttava+teoria+maailmankaikkeuden+laajene
minen+ja+pimea+energia+ovatkin+puppua/a693844?s=u&amp;wtm=tt-28092011 
               --------- 
 
BEETTASOIHTUKUVALAITE 
_______________________ 
 
http://areena.yle.fi/video/1319738140837 
 
Oululainen Specim OY on erikoistunut erittäin kapeakaistaiseen kuvasta otettuun spektrianalysointien 
tekniikkaan. Systeemi tunnetaan nimellä, "hyperspektraalikamerana".  Tämä SWIR kameratekniikka 
ottaa 3D mallinnuskuvaa pikseli pikseliltä äärimmäisen tarkasti. Laitteen kerrotaan mm. tunnistavan 
kasvien indusoiman fluorisenssin spektrin analysointikyvyillään. Jolloin sateliittikuvasta suoraan voidaan 
tarkentaa paljonko esim. ohrapelto kykenee sitomaan hiiltä itseensä. Samoin kameralla voidaan kuvata 
esim. kairausnäytettä. Jolloin kukin pikseli kertoo tarkoin paljonko ja mitä mineraalia missäkin kohtaa 
näytettä voidaan mitata olevan. 
 
Juuri tällaisella kojeistolla kyetään tarkoin tarvittaessa analysoimaan erittäinkin tarkoin ydinvoimalasta 
otetusta pelkästä kuvasta sen ympärille siromaa säteilyionisaation lähettämää valoenergiaa. Ja mikä 
mielenkiintoisempaa tulostamaan kuva myös 3D datana kaikien nähtäville.   
http://www.specim.fi/ 
               -- 
 
Tervehdys Arto! 
 
Ja kiitoksia yhteydenotosta!  
 
Jos osaan arvella sovelluksenne oikein, niin pelkään pahoin että laitteidemme herkkyys ei aivan sovellu 
tuohon käyttöön. En tietysti tarkasti osaa sanoa, että mikä on se tarkka aallonpituus, jolla tuota ilmiötä 
mitataan, mutta mitä luultavammin signaali on näkyvissä UV alueella jossain 200 ja 400 nm välillä. 
Vastaavien sovellustestien perusteella integrointiaika jää normaaleissa olosuhteissa hieman liian 
pitkäksi, mutta varmempi vastaus vaatisi hieman enemmän selvittämistä. 
 
Joka tapauksessa laitteemme pystyvät muodostamaan emissiosta ainoastaan kuvan, 3D informaatiota 
ei näiden mittausten perusteella saada esille. 
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Jos pystyt valottamaan sovellusta ja sen vaatimuksia hieman tarkemmin, niin olisimme kyllä 
kiinnostuneita jatkamaan keskustelua. 
 
Terveisin,  Jouni 
 
Jouni Jussila 
Product Manager / Core products 
 
SPECIM, Spectral Imaging Ltd. 
Teknologiantie 18 A, FIN-90590 Oulu, Finland 
tel. +358 (0)10 4244 400 
direct. +358 (0)10 4244 413 
fax +358 (0)8 388 580 
 
email. jouni.jussila@specim.fi 
skype. specim.jouni.jussila 
www.specim.fi 
                      -- 
 
Hei Arto, 
 
Kiitoksia vastauksestasi! Ikävä kyllä uskoisin, että laitteidemme herkkyys ei riitä kuvaamiesi ilmiöiden 
tunnistamiseen ja havaitsemiseen.Testejä olemme tehneet ydinvoimalan sisällä aktiivisesta 
proesessista, jossa mittauksia voidaan tehdä. Kuitenkaan prosessin ulkopuolella havaittavat ilmiöt eivät 
ole mahdollisia mitata.  
 
Täten pahoittelen, että meidän laitteistamme ei ole hyötyä tapauksessanne. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
   Jouni 
 
                      ------------ 
 
Voiko rauta muuntua kaasuksi. 
 
Tieteen kuvalehti No:13.2011. Voiko rauta muuttua kaasuksi? Kaikilla aineilla on 4 olomuotoaan: 
kiinteä, neste, kaasu ja plasma. Aine muuttaa tässä järjestyksessä olomuotoaan kun lämpötila nousee. 
Kiintorauta sulaa +1 540C. Kun rauta kuumenee +2 861C se alkaa höyrystyä kaasuksi. Tästä ylöspäin 
kaasu alkaa muuttua plasmaksi kun atominsa ovat ionisoituneet menettäessään elektronejaan. Plasma 
koostuu positiivisista ja negatiivisista ioneista ja elektroneista. Muutos on aika hidasta, Auringon 
pinnalla +6 000C rauta- atomit ovat menettäneet vain muutaman elektronin. Auringon uloin korona on 
+3 000 000C. Mutta sieltäkin rauta on menettänyt vain 6- 8 elektronia. 
 
*Tällaiset ydinalan tarkoitushakuiset virheelliset uutisoinnit leviävät paniikilla lehdistöön. Heti kun 
ihmisille on alkanut selvitä tietojani siitä miten säteilyionisaation energia muuntaa suoraan kiintoaineita 
kaasuplasmaionisaatioiksi. Tämänkin artikkelin pojalta paistaa juttuni siitä miten kerroin säteilyeroosion 
muuntavan kiinteän raudan suoraan säteilyionisaatiokaasuksi. No tässä esitelläänkin klassista 
sisäministeriön viljelemää skeidaa suoraan. Tehdäänpä parikin henkeäsalpaavaa korjausta näihin yllä 
oleviin valheisiin. 
 
A/ Esimerkiksi ydinreaktorin hiilirauta muuntuu kaasuksi p a l j o n tässä mainittua ennen! Itse asiassa 
sen hiili alkaa muuntaa kiintorautaa suoraan metaanikaasuksi +300C kohdalla kertoo insinöörien 
käsikirja yksiselitteisesti. Hiiliteräs voi tässä lämpötiloissaan tuottaa palavaa metaanikaasuuntumistaan 
niin rajusti, että jopa räjähtää hallitsemattomasti. Tämänkin takia ydinreaktorien valmistamista 
nykytyyliin valuraudasta pidettiin jo 1950- luvuilta asti hengenvaarallisena ja reaktorit tehtiin alkujaan 
turvallisemmista aineistaan esim. alumiinista.  
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B/ Säteilyeroosio muuntaa kiintoaineen suoraan valenssielektronien sidokset murskaten vaikka 
kädenlämpöisen reaktorimetallin säteilyionisaatiokaasuikseen. Juuri tällaisen asian peittämiseksi 
Tieteen kuvalehti asiaansa näissä valehteleekin. Säteilyn energiassa yksittäinen atomi sitouttaa 
itseensä niin valtavan energian, että kaasuuntuu juuri tällä säteilyn Malenkan kuorimalliviretilallaan 
suoraan kaasuplasmoiksi ilmaan. Artikkelissa tarkoin varotaan kertomasta näitä kumpiakaan tässä 
kertomiani tapoja miten kiintoaine muuntuu hyvinkin viileässä suoraan kaasuionisaatiokseen ja 
plasmaksi. Ruotsalaistutkija Edler on se nimi, joka on syytä muistaa tällaisien viranomaisten TABU:jen 
kohdalla. Alfasäteily on käytännöissä ainoita säteilyatomeja joita STUK retoriikka edes myöntää olevan 
huoneenlämmössä. Eli heliumatomi joka on pysyväisesti menettänyt kaikki valenssielektroninsa. Lisäksi 
mm. protonisäteily on tunnetumpi täysin ionisoitunut vetyatomi. 
              ------- 
 
Harva ymmärtää, miten l ä h e l l ä  suurjännite arki-ilmassamme on säteilystä. 
 
T.K 13.2011. Gammasäteily uhkaa lennoilla. Yhdysvaltaisen Floridan teknisen korkeakoulun tekemien 
mittausten mukaan salaman iskiessä lentokoneeseen sen sisällä altistutaan 0,1 sievertin 
gammasäteilyannokselle alle mikrosekunnin kuluessa. Altistus vastaa enimmäismäärää, jonka ihminen 
voi ottaa vastaan koko elämänsä aikana ilman merkittävästi kasvavaa säteilysairastumisriskiään. 
 
* Huomatkaa, että nyt puhutan jo ylienergisestä GAMMASTA! Esim. suunnattomat  ydinvoimaloitten 
suurjännitelinjojen tuottamat röntgenit, beetaelektonit, kanavasäteilyt ja vastaavat gammat aiheessa 
tarkoin vaietaan näissä yhteyksissä tarkoitushakuiseti. Kuvaavaa tällaisissa artikkeleissa on, että 
taivaallemme lisääntyvät ydinvoimaloitten säteilyenergiakertymät ailkoivat aiheuttaa vaaralliseksi 
osoittautunutta mm. röntgenlisää. Joka mitattin ensimmäisiä kertoja joskus 1980- luvuilla maailmassa. 
Koska reaktorien säteilyionisaatioitten kertymät kasvavat yhä. On alettu mitata näitä gammapurkauksia 
ja tosiaan nyt ihan tappavissa tasoissaan jo!..Huomatkaa, että epätoivoinen 
säteilyionisaatiopesäkkeitten IAEA:n chemtrailaaminen käynnistyi j u u r i täälaisten tietojen 
levittyämaailmalle mm. toimestani!  
                ----------- 
 
Kiinailmiöreaktori räjähtää ydinpommina venäjä kertoo! 
 
 Julkaistu: 31 lokakuu 2011 at 06:29 EDT |  Email Article Lähetä artikkeli  
By ENENEWS Staff By ENENEWS Staff  
 
 10/28/2011. 30 lokakuu - "Tepco ilmoitti ne alkoivat rakentaa läpäisemätöntä seinään (LÄHDE: Sankei, 
MSN ) meren puolella reaktorin 1 ~ 4 28.10.2011. Sanotaan, että sen tekeminen kestää 2 vuotta 
rakentaa, " Fukushima Diaryyn .  
‖ Hiljattain lehdistötiedotteessa TEPCO sanoi , "28. lokakuuta, aloimme asennukset vedenpitävälle 
seinälle meren puolella, aie on edessä nykyisten Rantojen suojeluohjelmalle, yksikköjen 1-4 
hillitsemiseksi meren pilaantumisen pohjavesiin."  
 
Vuoden 2006 elokuvan Battle of Chernobyl , joka ilmestyi Discovery Channel, Neuvostoliiton 
virkamiehet olivat erittäin huolissaan - paitsi saastuvasta vedestä - mutta että massiivinen räjähdys 
tapahtuisi, kun sulanut ydinpolttoaine joutui kosketuksiin reaktorin alla olevaan veteen. 
 Tämä räjähdys "olisi pyyhitty pois puolet Eurooppaa" virallinen haastateltu elokuva kertoo - tosiasiaa 
on  hallituksien toimin  ympäri maailmaa pidetty salassa vuosikymmeniä. Minsk, 320 km päässä, olisi 
ollut razed ja Euroopa muutunut asumiskelvottomaksi. Tokio, maailman väkirikkain kaupunki, on vain 
250 km päässä Fukushima meltdowns. Täällä on 5 minuutin videon asiaan pätkiä "Battle of Chernobyl": 
Japanin hallitus teki videon simuloida miltä sulanut polttolaitteiden kautta suojarakennuksen näyttää:  
 
http://translate.google.com/translate?hl=fi&prev=/search%3Fq%3Denenews.com%26hl%3Dfi%26client
%3Dfirefox-
a%26hs%3DgGP%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds%26biw%3D1600%26
bih%3D684%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.fi&sl=en&u=http://enenews.com/media-guide-
happens-next-fukushimas-triple-meltdownsmelt-throughsmelt-outs-videos 
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827. Metaanijäästä 
 
25.09.2011. Nyt toinen juttu tähän. Oletko lukenut näistä reijistä (sinkhole) amerikassa  
Niitä reikiä on lisääntynyt julmetusti  siellä floridan ympäristössä.laitan linkin mukaan  
sinulle niin voit ihmetellä aihetta. ajattelin itse että jos maa alkaa liikkua likaa niin se vois  
aivan hyvin aiheuttaa isommankin liikahtamisen sen takia Tulee niitä jännityksiä maahan 
jotka ajan mukaan antaa kunnolla periksi.meinaan jos revitään talon alta osa perustuksista 
pois niin luulis lopun taloa myös romahtavan kasaan seurauksena tästä.  
 
*Näyttäisi sieläkin alkaneen maanalaiset metaanijääklatraatit muuttua epävakaiksi. Hurjaa tekstiä sulta 
taas kerran thänks kovasti. Saas nähdä kuinka kauan kestää jenkeitä tajuta, että ydinvoimaloista 
vuotavat neutronivuot, HAARP laitteistonsa on syynä. No USA:ssa Ei tietystikään näitä haluta helpolla 
tajuta. 
 
Plant City (Bay News 9) - Plant City nainen Trapnell Ridge yhteisöstä sanoi ilmestyneen maareijän 
hänen takapihallaan lähettäneen hänet sairaalaan.  
Carla Davis-Chapman sanoi. Hän  alkoi kuulla rikkoutumisääniä ja huomaamatomia halkeamia hänen 
talossaan viime joulukuussa.  
Hän sanoi vakuutusyhtiönsä tekevän testauksiaan ja kertoi sen olevan silti turvallinen. Perjantaina 
Davis-Chapman meni vetämään rikkakasveja takapihalleen ja hän sanoi maan vaan taipuneen altaan.. 
"Olin menossa alas aika kovaa, maan avauduttua", hän sanoi. "Liuuin sisään ja välillä vesi, hiekkaa, 
laastia iski vastaan. En tiedä jotain tapahtui, jotain niin uskomatonta."  Davis-Chapman sanoi hänen 
viettäneen lähes kaksi tuntia huutaen apua ja yrittää kaivaa tiensä ulos reiästä.  
Hän sanoi peittyneensä likaan ja potkineensa ulos itseään molemmilla jaloillaan. Naapurit vei hänet 
ensiapuun, mutta sairaalassa vain antoivat hänelle lääkkeitä rauhoittaakseen häntä. Chapman sanoi, 
että on vaikea pysyä rauhallisena, kun hän näkee jo toisen pienen aukon pihallaan talonsa vieressä.  
Hänen vakuutusyhtiö maksaa korjaten 10-jalka-leveä ja 10-jalka-syvän montun ja tulee takaisin ulos 
tekemään lisää testauksiaan siitä.  
Lue lisää tästä Sinkhole Damage.   
http://www.sinkhole.org/sinkholeblog/?cat=1 
           ----------- 
 
Pöytyällä 31.10.2011 
 
Pöytyän lävistää sama Litoraanitektonisauma joka survouttaa myös Olkiluodon ydinvoimalat. 2 400km 
Pitkä ja 1 000m syvänä maailman suurin 30km leveä tektonisauma on antanut raskaita varoituksiaan 
siitä suuresta tulevasta tuhoamisestaan. Jonka jäljiltä ennen sitä maamme mahtavin TVO menettäisi 
kruununjalokivensä. Odoitamme kiinostuneena mitä jatko ja USA:n NYT jatkuvat HAARP iskut 
maamme ydinvoimaloita vastaan tuottavatkaan? Kulkaas silminnäkijäkommenttia: 
 
Angelica. Ja ääni oli todella iso kuin olisi ollut tykki keskellä Pöytyän keskusta mutta ääni tuli 
epämääräiseltä kohdalta ...ilmasta ...maasta ...en tiedä mistä...??? 
 
* Syvältä tullut ne mitä Olkiluodossa olen itse kullut vuosia sitten tektoniikan liikkuessa muutama vuosi 
sitten Olkiluodossa. 
 
Angelica. Siis syvä matala KOVA paukahdussia aina 2 tai 3 peräkkäin oli niitä varmaan 30 kpl ei 20 riitä 
kesti noin 5-8 minuuttia  
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* Ajoitus viikon takainen maamme jokaisen ydinvoimalan hetkeksi pimentänyt HAARP isku Suomen 
ydinvoimaloille oli vasta orastavaa aloituksia. USA näyttää ottavan niskaperseotetta maailman 
ydinvaltioista ihan tosissaan! Noinkohan muuten Ritva J:n  30.10.2011 kuvaama 
säteiltyionisaatiopylväskin TVO:lta enteilee jättimäistä maanjäristystä myös. Ilmeisesti eilen 
kallioperästään kuulemani paukahdukset Olkiluodossa kertovat, "kohta lähtee!"..  ...Noo eipä nuolaista 
ennenkuin tipahtaa. Mutta yksi on varmaa. Viikon takainen Norjasta HAARP- laitteillaan USA sammutti 
4 FIN- reaktoria alkulämmittelynä siitä mihin jenkit nyttemmin pyrkivät. Sopii nyt Suomessa tarkoin 
miettiä miksi ?USA haluaa hallita maailman hiipuvat uraanivarannot näköjään mistään uhrinsa 
kohtaamista uhrauksista piittaamatta! 
                      -- 
 
F.B. Sirpa Tikander Kuulin sellaista pauketta täällä Turun pohjoispuolella (10.2011 loppukuusta). Ja tuli 
heti mieleen että ei ole normaalia. Vaikka vieressä onkin teollisuus alue niin sellaista sieltä ei ole 
koskaan kuulunut.. 
 
* Siis Turun Pohjoispuolella maan ALTA kuullut myös tektonista pauketta? Siltappaa...eli ovat 
saamassa Olkiluodon alla olevan maailman suurimman Litoreaanitektoniikan  Siperian tulivuorisauman 
liikkeelle..Kohta saattaa tosiaan tulla t o i m i n t a a , jota ydinrikolliset hakevat.. 
                  -- 
F.B.  02.11.2011. Ulla-Riikka Vuorinen voi ei... sitä pauketta kuulee nyt monissa paikoissa 
eteläsuomessa... :-/ 
                ----------- 
 
Pirullisen tarkkaan laskelmoitua! 
_______________________________ 
 
USA Harrisburgin onnettomuudessa 70- luvulla reaktori alkoi kyllä kiinailmiöiden sulaa. Mutta sisällä 
tapahtuneet vetykaasupalot eivät murskanneet keskeisiä betonisuojakuoria. Toisaalta reaktorin paine 
nousi hallitsemattomasti survoen kaikki keskeiset paineputkistot, suojalaippoineen tieltään. Kysymys 
kuuluu, miksi Fukushimassa joka a i n o a  reaktori räjähti samantyyppisessä tilanteessa puskien 
reaktorisisältönsä ja kaikki mahdolliset betonisuojakuoret tieltään. Miksi kukaan ei ihmettele asiaa 
julkisesti? Nimittäin kuten Harrisburg osoitti USA:ssa suunnitellun reaktorin p i t ä i s i  ongelmitta 
kestää vetykaasupalojen synnyttämät räjähdykset. Ja vaikka painetta tulisikin liikaa sen pitäisi 
purkautua o n g e l m i t t a laskettujen painesuojan sokkolaippojen ja vastaavien periksi antaessa. Mitä 
i h m e t t ä!? 
 
Ensimmäinen selkeä outous oli siinä, että Fukushiman reaktorin sanottiin kestäneen 2- kertaisen 
paineen ongelmitta. Esim. Loviisan reaktorin kesto on 123 ilmakehää. Eli reaktorin paine oli liikkunut 
200 ilmakehän paikkeilla. Miksei sokkolaipat ja ylipaineventtiilit päästäneet halitusti kaasukertymää ulos 
jo paljon aiemmin niin kuin Harrisburgissakin. Jolloin reaktorien elintärkeät suojabetonikuoret olisivat 
pysyneet helposti ehjänä. Mikä ihmeen järki olikaan päästää terssit 180 baarin yläpuolelle? 
 
 Miksi ihmeessä kerätä tällainen pommikuorma, koska siinä ei tuhon seurauksien kasvusta ollut 
selvästikään mitään järkeä? Tahallisuutta on minulta usein kysytty tässä onnettomuudessa. Harva 
saattaakaan uskoa, että USA olisi harkiten myynyt Japaniin 54kpl tarkoituksella räjähtäviä 
ydinvoimaloitaan. Vaan odottakaa, vielä kauhistuttava luku. Jos uraanipolttoaineeseen isketään 161 
ilmakehän paineella. Se rusentuu ydinPOMMINA räjähtäväksi ylikriittiseksi (likapommiksi)!..Mitä, mitä 
ihmettä tässä nyt tapahtumassa? Lisää vettä myllyyn tulee tässä. 
 
 Nils Axel Mörnerin kirjasta Paleoseismicity of Sweden 2003: "Metaanijää pysyy vielä +2 asteensa takia 
kasassa, mutta kun se on lämmitetty +3C asteiseksi se laajenee noin 168 kertaiseksi (168 ilmakehään), 
kosmisella nopeudellaan palamaan.!" Ei hyvää päivää taas. Miksi ihmeessä IAEA himoaa rakennuttaa 
ydinvoimaloitten polttoaineet noin? Että a i n a  kun reaktoriin, tai vaikka Posivan Onkalon 
uraaniydinjätteisiin iskee maan sisästä vetypalot/ epävakaat metaanikaasuklatraatit. No kuten 
Fuklushimassakin kävi esim. numero 2- 4 reaktorien alle. Muodostuu a i n a  ylikriittinen 161 ilmakehän 
paineen ylittävä pulssi. Ja n y t  tullaan oleellisimpaan!.. 
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Fukushiman reaktorien suojaksi rakennetut sokkoräjähdyslaipat, ja erinäiset painesäätöventtiilit siis t o i 
m i v a t k i n! Mutta...Ne on viritetty v a i n vetykaasuräjähdystasoille, ja niiden 
tuottoenergianopeuksille. Mutta kun reaktorit Fukushimassa tuottivat jotain paljon energisempääkin! 
Tämä on selkeä asiasta vaikenemisen syy. Eli USA oli pirullisen tarkoin laskelmoinut ei Harrisburgiin 
toki yhteen omaansa. Mutta nimenomaan Japanin k a i k k i i n reaktoreihin yli 180 ilmakehän 
täsmäiskun kestot. Räjähtäneen vetypalon ja myös metaanikaasuiskun osuessa reaktorien alle. 
Tapahtui ydinvoimalan näin todistettu "ydinpommiräjähdys!" Kuulitte ihan oikein. Näkemämme k a i k k i 
Fukushiman 4 reaktoriräjähdystä olivat mitä tarkimmin jo IAEA/ USA:n vaatimuksin kehitelty ja optimoitu 
räjähtämään. Tuhoten koko Japanin valtiota. M i k s i  USA IAEA- paholaisineen sotii maailmamme 
tuhoksi näin?!... 
             ------- 
 
Chemi- ja metaanivideointeja 
 
-  Turkissa sataa valkeaa myrkyllistä mönjää taivaalta 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=1887#kommentit 
 
* On sulla kyllä hyvää materiaalia! Tää videokin oli t o d e l l a pätevä dokumentaatiota chemitrailerien 
säteilytappavista polymeeripäästöistä. 
 
- Tässä lupaamani dokumentaatio siitä mitä tapahtui mm. Meksikon lahdella kun porasivat 
epävakaaseen metaanijääklatraattiin. Tämä vaan oli tuntemattomampi vastaavan tyyppinen tilanne 
jossa kintoanie alkaa muuntua kiintoainejäästä hallitsemattomasti ontoksi maaksikaasuuntuen kuten 
mm. Posivalla Olkiluodossa 2003. Jossa 3 porausreikää tuhoutui ja räjähti tuhoten porausyksikönkin 
samalla : 
 http://www.youtube.com/watch?v=ddlrGkeOzsI 
           ---------- 
 
35v palanut metaanijään ovi helvettiin. 
 
Katso tämä video metaanijään räjähdys! Tajuat miten epävakaan metaanijään muodostaa 
uudisenerginen BIO-prosessi.  
 
The Door to Hell   (Ovi helvettiin) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Ws9W2J1OwyY&NR=1 
Lataaja: MyDes18 , 26.08.2011 
Tämä paikka on Uzbekistanissa  paikalliset kutsuvat sitä   "Oveksi Helvettiin ". Sen sijainti on  lähellä 
Darvazin pikkukaupunkia. Tämän paikan tarina kestänyt  jo 35 vuotta.Aikoinaan geologit olivat 
poraamassa kaasua ..  Sitten yhtäkkiä porauksen aikana  he olivat  löytäneet maanalaisen luolan, se oli 
niin iso, että kaikki porauspaikan  laitteet ja leiri joutuivat  syvälle syvälle maan alle.  Kukaan  ei 
uskaltanut mennä sinne alas, koska luola oli täynnä kaasua.  
 
Siksi he sytyttivät sen,  niin että myrkytön kaasu voisi tulla ulos reiästä, ja siitä lähtien se on palanut jo 
35 vuoden ajan tauotta. Ei kukaan tiedä kuinka monta tonnia erinomaista ??kaasua on poltettu kaikki 
nämä vuodet, mutta sitä  vain näyttää olevan äärettömästi siellä. 
               ------------- 
 
METAANIJÄÄT SULAMASSA YDINmaailmankatastrofissaan 
_________________________________________________ 
 
* Minua tässä esitetyssä kartassa ensimmäiseksi kiinnosti eräs yksityiskohta. Miksi i h m e e s s ä 
metaania alkoi purkautua vain siitä paikasta, johon Fukushiman räjähtäneet ydinvoimalat on nyt 10kk 
putkessa syytäneet raskasvesiään ja säteilyenergiaansa sponttaanisti fissioimaan liikaenergioitaan? 
Niin t u s k i n on mikään yllätys, että meren pohjassa metaanijää on erittäin herkässä +2C 
ballanssissaan. Ja kuten TVO:n Itämeren  mettanikaasujen vastaavista räjähdyksistään TVO:n 
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ympärillä mm. Turun edustalta jo 80- luvoilta tiedämme. Ydinvoimaloitten lämmin ja säteilyn 
energisoima lauhdesaasta on Suomesakin metaanikuplinnan syy. 
 
* Artikkeli alleviivasi, ettei ilmiötä ole havaittu tällaisena ENNEN Fukushiman syytämiä ydintuhoja! 
Hyvät kansalaiset. Fukushimavideo jossa seikkaperäisesti kerroin miten Japanin maan alla ja merissä 
odottelevat metaanijääklatraatit on saatu epäbalanssiin etenee säteilytuhoonsa. Ei todellakaan enää 
mikään ihme. Että maailman 3 suosituin Dutchinsen videoni CIA sensuroi nyt paniikissa. Koska kaikki, 
jota siinä esiin toin ja ennustin näyttää toteutuvan vääjäämättä. Kaksi aiheesta kertovaa karttaa. Ensin 
miten merivirrat alkoivat jo kuukausia sitten viedä fissioivaa säteilyn kyllästämää lämmittävää 
raskasvesi-, yliraskasvesilasteja syviin merenpohjiinsa Fukushimasta koilliseen: 
http://kuvaton.com/k/Y1dK.png 
[img]http://kuvaton.com/k/Y1dK.png[/img] 
 
Sitten T&T:n kuvaa siitä mitä on alkanut tapahtua kun säteilyn lämmittämät ja säteilyerosoimaan 
alkaneet tritiumien ja deuteriumien raskasvedet uittavat energialisiään erittäin herkästi sulamaan 
ruvenneille  metaanijääsyvänteille tietän raivaten kohti hotspottia. Eli Pohjoisnapakalottien suurmerien 
metaanijääklatraattivuoria!Jahas ja jo n y t  on alkanut paniikki tiedepiireissä miten hallitsemattomaan 
YDIN- tuhoon Maapalloamme ollaan suistamassa. Jupa juu poistetaan Arton tästä kertova video! sillä 
ongelma v a r m a a n  poistukin.))  
http://kuvaton.com/k/Y1d7.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y1d7.jpg[/img] 
                         -- 
 
T&T.16.12.2011 UutisetRaili Leino, 7:39 Tutkijat kiistelevät äskettäin havaituista hurjista 
metaanipurkauksista Itä-Siperian merialueella 
 
Venäläinen tutkimusalus on löytänyt ennennäkemättömän valtavia metaanipurkauksia merenpohjasta 
Itä-Siperiassa. Tutkijat kiistelevät nyt siitä, onko ilmiö seurausta ilmaston lämpenemisestä vai onko se 
ollut aina olemassa, mutta havaittu kaukana asutuksesta olevilla seuduilla vasta nyt.  
 
Akateemikko Lavrentjev -tutkimusalus on purjehtinyt noin 25 000 neliökilometrin alueella itäisellä 
Siperian pohjoisrannikolla. Tutkijat tekivät retken aikana hyytävän havainnon: mannerjalustan 
merenpohjasta pulpahtelee ilmaan valtavia metaanituprahduksia, joiden kaltaisia ei ole ennen nähty.  
 
Metaani on noin 25-kertaisesti pahempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Aiemmin merialueelta on 
löydetty soihtumaisia tai suihkukaivomaisia metaanipurkauksia. Nyt Igor Semiletovin tutkimusryhmä 
havaitsi ensimmäisen kerran voimakkaita jatkuvia metaanivuotoja.  
 
Metaanilähteitä on yli sata, ja suurimpien halkaisija on yli kilometrin. Semiletov toteaa Daily Mail -
lehdessä, että kaikkiaan lähteitä saattaa olla jopa tuhansia. – Kartoitimme vain pienen alueen. Koskaan 
aikaisemmin emme ole nähneet mitään tällaista.  
 
Itä-Siperian rannikolla Laptevin meren ja Tsuktsien meren välillä on kahden miljoonan neliökilometrin 
suuruinen veden peittämä ikiroutainen alue, joka on keskimäärin 50 metriä syvä. Mannerjään määrän 
vaihdellessa alue on ollut vuoroin kuivaa maata, vuoroin veden alla. Jääkauden aikana se oli arktista 
tasankoa, ja metaani pysytteli ikiroudan vankina. Nyt ikiroutaa peittää vesi, jonka lämpötila on 12–15 
astetta korkeampi kuin ilman keskilämpötila samalla alueella.  
 
Meri on suurimman osan vuotta jäässä, ja metaani purkautuu jäähän muodostuneiden avantojen 
kautta. Ilmakehän metaanimäärä noussut.  
Metaania on kaikkialla merenpohjassa, mutta valtamerialueella se hapettuu hiilidioksidiksi ja vedeksi jo 
ennen pintaa. Itä-Siperiassa vesi on niin matalaa, että kemiallista reaktiota ei ehdi tapahtua ja metaani 
pullahtaa ilmakehään sellaisenaan.  
 
Aiemmin Semiletov arvioi Itä-Siperian merenpohjan metaanipäästöt kahdeksaksi megatonniksi 
vuodessa, mikä on suunnilleen yhtä paljon kuin kaikkien muiden merenpohja-alueiden päästöt 
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yhteensä. Nyt Semiletov uskoo vanhan arvionsa menneen pahasti alakanttiin. Tutkimusryhmä etsi 
metaanikuplia seismisten ja akustisten havaintolaitteiden avulla.  
 
Nykyarvioiden mukaan arktisella alueen ilmakehässä on 1,85 ppm metaania, mikä on korkein arvo 400 
000 vuoteen. Ppm on miljoonasosa, kuten prosentti on sadasosa. Ilmakehän metaanipitoisuus on yli 
kaksinkertaistunut esiteolliseen aikaan verrattuna.  
 
Semiletovin viime viikolla Amerikan geofysiikan seuran kokouksessa San Franciscossa julkistamat 
tulokset ovat herättäneet vilkasta keskustelua. Osa tutkijoista pelkää ilmiön johtuvan ilmaston 
lämpenemisestä. Osa uskoo, että metaania on purkautunut merestä aina, mutta ilmiön laajuus on 
havaittu vasta nyt.  
 
Routainen biomassa on tuntematon riski  
Laajemmin tunnettu metaaniriski koskee Siperian mantereen ikiroudan sulamista. Routa on säilönyt 
valtavat määrät lahoamatonta biomassaa, joka alkaa hajota, jos se sulaa. Lämpötila- ja kosteusoloista 
riippuen biomassa voi hajotessaan tuottaa ilmakehään erilaisia määriä hiilidioksidia ja metaania – 
pahimpien skenaarioiden mukaiset seuraukset ovat ihmiskunnalle katastrofi.  
 
Esimerkiksi Yhdysvaltain Meri- ja ilmatieteen laitoksen tutkija Ed Dlugokencky arvelee The New York 
Timesissa, etteivät merialueen päästöt ole uusi ilmiö. Dlugokenckyn mukaan ilmakehän 
metaanipitoisuus arktisella alueella nousi kesällä 2007. Todennäköinen syy oli, että lämmin sää sulatti 
ikiroudan säilömää biomassaa, joka hajotessaan tuotti metaania ja hiilidioksidia.  
 
Vuonna 2008 samanlaista nousua ei havaittu.  
Pohjoisen ja eteläisen arktisen alueen metaanipitoisuuksien erot eivät ole myöskään kasvaneet viime 
vuosina. Suuri ero havaittiin vuosina 1991–1992, jolloin Neuvostoliiton talous romahti.  
 
Lisätutkimuksia tarvitaan  
Dlugokenckyn näkemyksen mukaan metaani voi kuitenkin nopeuttaa ilmastonmuutosta positiivisen 
takaisinkytkennän kautta: lämmin sää vapauttaa lisää metaania, joka puolestaan lämmittää ilmastoa 
lisää. Dlugokencky ei kuitenkaan näe tämänkertaisia havaintoja minään käännekohtana tai katastrofina.  
 
Lontoon yliopiston tutkija Euan Nisbet pitää tärkeänä paikan päällä tapahtuvaa havainnointia, koska 
arktisella alueella on talvisin niin pimeää, etteivät satelliitit pysty tekemään kaikkia havaintoja. Moni ei 
kuitenkaan halua matkustaa Itä-Siperiaan – varsinkaan talvella. Nisbet myös valittelee, että Euroopan 
unioni peruutti hankkeen, jonka avulla olisi mitattu arktisen alueen metaania nimenomaan sen 
perusteella, tulevatko päästöt soista, kaasukentiltä vai merenpohjasta.  
 
 
 
 
 

828. Chemikemikaaleista 
 
Jeff McMahon,  Teknologia  
04.25.2011 @ 09:35 | 12837 views 
 
Ranskan järjestelmä Fukushiman veden puhdistamiseksi, jota on syytetty leukemiasta, saastutti rantoja 
Euroopassa 
 
Prosessia ranskalainen yritys käyttää puhdastamaan Fukushimassa radioaktiivista vettä, jota on pidetty 
syyllisenä leukemioihin klusterin Ranskassa ja saastuneihin rantoihin ja säteilytettyihin vesiin Englanti 
Kanaalissa Pohjanmeressä.  
Areva SA on luvannut poistaa jopa 99,99 prosenttia radioaktiivisesta epäpuhtauksista 67500 tonnista 
vettä. Joka tulvii tuhoutuneesta Fukushima-Dai-Ichi ydinvoimalasta. Se käyttää yhteistyössä sadeveden 
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puhdistamisen menetelmänä  samaa kuin La Haguen ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyn laitoksessa 
Normandiassa.  
 
Tämä prosessi on dokumentoitu yksityiskohtaisesti Ranskan ydinaseiden asiantuntijoilla ja Yhdysvaltain 
hallituksella, jota vierasti jo Ranskan ydinpolttoaineen jälleenkäsittely-menetelmänä, koska 
"asesulkusopimus aiheuttaa huolta ympäristönäkökohdissaan," sanoo Nuclear Regulatory Commission 
puheenjohtaja Gregory Jaczko.  
 
Vedenkäsittely prosessia on valiteltu tähän mennessä ympäristöjärjestöjen kuten Greenpeacen ja 
Physicians for Social Responsibility osittain siksi heikkolaatuista puhdistettua vettä systeemi tuottaa:  
 
Ranskassa jälleenkäsitellään reaktorin polttoainetta valtavalla La Haguen laitoksella, Normandian 
rannikolla. Niin sanottu matalan tason nestemäiset jätteet jälleenkäsiteltäväksi päästettyään Englannin 
kanaaliin ja ilmaan. Nämä "matalan tason" jätteet sisältävät yhä erittäin radioaktiivisia ja usein 
pitkäikäisiä isotooppeja. Upottamisineen nämä samat jätteet mereen konteissa rikkoisivat 1970 Lontoon 
Polkumyynti yleissopimusta. "  
 
Physicians for Social Responsibility (pdf)  
 
Areva kohtelee huonosti saastuneen veden reaktorien jäähdytysjärjestelmiä pistämällä niihin 
kemikaaleja, jotka sitoutuvat radioaktiiviset isotooppeihin tuoden niitä ratkaisevasti ulos.  
 
Areva ei ole paljastanut, mitä kemikaaleja se käytössä Fukushimassa, mutta 1995 teettämän 
selvityksen US Department of Energy ( PDF ) yksityiskohdissa prosessi se käyttää samaa Haagissa. 
DOEn mukaan, Areva käyttää:  
 
*(Luettelo on mielenkiintoinen dokumentaatio siitä m i l l a i s i a kemikaaleja tosiaan salaisissa 
prosesseissa käytetään radioaktiivisuuden poistamiseksi vedestä. Koska mm. chemtrailaamisessa 
pyritään osin samanlaiseen vesihöyuryspilvistä säteilyaineiden ja ionisaation poistamisellaan. Prosessi 
ei ole sama mutta vertailuna mielenkiintoinen.) 
 
nikkeli ja kaliumferrosyanidia kaapatakseen cesiumia  
bariumsulfaatin kaapatakseen               strontium  
koboltti rikkivetyä ja rutenium  
titaani sulfaatti ja antimonia ja muita aiheuttajat alfasäteilyä vastaan  
Areva myös käyttää natriumhydroksidia, 8lipeää), mangaania, titaania ja rautaa, muiden lähteiden 
mukaan. Kemikaalit ja radionuklidit poistetaan vedestä erittäin radioaktiivisten kemiallinen lietteeseen.  
 
Liete sekoitetaan tai koteloidaan ja bitumin-öljytuotteiden samanlaiseen asfalttiin-joka on vedenpitävä ja 
korroosionkestävä. Tämä seos kaadetaan rumpuihin, jotka ovat sinetöity ja haudattu DOE mukaan. 
Mary Bird Davis, kirjailija ja asiantuntija Ranskan ydinteollisuudesta sanoo, että Areva on vähentänyt 
bitumin käyttöä ja vuodesta 2008 säilytetystä suurin osa lietteestä valettiin lasiin että hylättiin Rummut 
ja haudattiin.  
 
Puhdistettu vesi puolestaan ??johdetaan Englannin kanaaliin:  
 
Hoidon jälkeen jätevesi suodatetaan ja valvotaan ja päästettiin Englannin kanaaliin putken avulla, jonka 
päässä sijaitsee Raz Blanchardin nykyisestä. Putki kulkee maan alla maalla on 2500 metriä ja meressä 
5000 ylimääräistä metriä.  
 
Mary Bird Davis, Nuclear Ranska  
 
Siellä Areva toimi riitautui Greenpeacen ja PSR: "nestemäisten aineiden päästöt Haagista ovat 
johtaneet saastumiseen alueen rannoilta ja meriin Napapiiriin asti ja sitä pidetään Kymmenestä merestä 
eniten saatuneena ihmisen lähteistä radioaktiivisen saasteitten maailman valtameristä. "  
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Terveys tutkijat ovat dokumentoineet korkeampia leukemiamääriä lähellä La Haguea, ja Greenpeace 
on tehnyt kiistasta osaksi videopelin nimeltä Block että putki:  
 
Ohjaa Greenpeace upotuksen estää poistoputken ja La Haguen ydinjätteen jälleenkäsittelyn laitoksen. 
Mutta varo! Ei radioaktiivista jätettä ja muita vaaroja kaikkialla! "  
 
kautta Play La Haguen: Block, että putki! | Greenpeace International .  
 
Japanissa Areva ei maininnut Ocean vastuuvapauden-hävittämismenetelmä jo palveluksessa Tokyo 
Electric Power Company päästä eroon tuhansista litroistaan mitä se kuvasi "vähiten saastuneeksi 
vedeksi." 
 
 
Fukushima 1 ydinvoimala. Kuvan kautta Wikipedia  
 
Areva on sanonut puhdistettu vesi voidaan kierrättää jäähdytysnestettä reaktorin ydinten miehistöt 
työskentelevät ne jouduttaisiin sulkemaan, prosessi kestää kuukausia ja voi kestää vuosia. Mutta paljon 
enemmän vettä on tulvinut Fukushiman tehtaasta kuin on tarpeen jäähdyttää sitä.  
 
Fukushima tehdas tulvi kun TEPCO joutui pumppaamaan merivettä osaksi reaktorieihin pitääkseen 
ydintä sulamattomana altaasa.  
 
Ilmoittaessaan siivottiin torstaina Areva sanoi muuta "prosesseja voitaisiin käyttää rinnakkain 
yhteistyötä sademäärään." Ranskassa yleisin rinnakkainen prosessi on haihduttamista: saastunut vesi 
on lämmitetty, ja haihtunut, ja epäpuhtaudet tulee erittäin tiivistyneiksi .  
 
Koska jotkut epäpuhtaudet ovat kaasumaisia-kuten isotooppien jodi-vapautuva höyry on myös 
suodatettava. Davis näkee riskejä tässäkin lähestymistavassa:  
 
Joka kerta, jätteet käsitellään lämmöllä, onko vähentää höyryvuotoja tai muusta syystä, on olemassa 
riski, että radionuklidien ja / tai muita myrkyllisiä aineita mukana radionuklideista, tulee epävakaa ja 
pakenee ympäristöön. Suodatus järjestelmät eivät ole koskaan 100% tehokkaita.  
 
Areva puheenjohtaja Anne Lauvergeon sanoi vedenkäsittelyn Fukushimassa voivan alkaa toukokuun 
lopulla. Areva on perustamassa vedenpuhdistamon yhteistyössä Veolia Water, brittiläinen 
vedenkäsittelyn yrityksen kanssa. Se käsittelee 50 tonnia vettä tunnissa.  
 
Related Post:  
Miten poistaa Jodi-131 ja cesium-137 juomavedestä  
 
http://translate.google.fi/translate?sl=en&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-
8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fsites%2Fjeffmcmahon%2F2011%2F04%
2F25%2Ffrench-plan-to-clean-fukushimas-radioactive-water-detailed-including-risks%2F  
                  ---------- 
 
Fasebook 05.10.2011 
 
Angélica Skywolf Politiikko EI normaalia säätä ole ollut maapallolla sitten vuoden 1972 lähtien, kun 
jenkit aloittivat ilmaston muutoksen eli cloud manipulation . Sana ilmaston muutos tuli hyvinkin 
populaarisiksi tuossa 1990 luvun vaihteissa ja ymmärrettiin väärin.. oikein ja alettiin sanaa johtamaan 
harhaan kuten muitakin asioita tässä mailmassa . Ensin oli tarkoitus vain sotilaallisesti manipuloida 
säätä 1951 mutta kun tajusivat että sillä saa tehtyä saatanallista R A H A A!! niin aloittivat pilaamaan 
maapallon koko ekologiaa ja tahallisesti tuhoamaan maapallon normaalia sateen ja lämmön säätely 
systeemiä ! 
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Huomasivat heti alkujaan että ydinvoimaloiden +ionisaatio pilvet veivät alueet joihin tämä saaste levisi, 
pois normaalin sadetuksen, ja alkoi autioittamaan maata sateettomuudella! Pitkän tähtäimen 
kapitalistinen listiäminen oli siis aloitettu! 
 
Nyt 2011 on maapallon normaalista sadetuksesta eli : auringon protoneiden pommituksesta otzooniin 
muuttuen vedyksi palaen revontulena H2O ytimeksi eli vesiytimeksi ja sitten saaden merien haidutus -
ionisaation myötä vesipisaroiksi , on valitettavaksi ehtynyt ydinvoimien tuottaman +ionisaation ansiosta 
koko maapallolla enään noin 6% alkuperäisestä! 
 
Jos kaikki ydinvoimaloiden +ionisaatiot saataisiin lopetettua ionisoimasta niin se tekee tuhansia vuosia 
enen kuin maapallon pilven muodostus palautuisi normaaliksi! KIITOKSIA  Y D I N V O I M A A N 
perustuvaan + IONISAATION levittämiseen. 
 
Sadetus hoidetaan nykyään Baarium / Jodi 131 jolloin samalla ihmiset saavat jodi kyllästettä ilman 
kautta kilpirauhasiinsa samalla kun jodi 131 sitoo vesipisarat sateiksi!!! Kilpirauhasen jodin 
(ylikyllästyksen) saanti on näin turvattu kun ydinvoimalat possahtelevat ylt ympäri mailmassamme! 
Maidemme hallitukset maksavat USAn ilmaston muutos eli muokkauksesta verorahoistamme sievoisen 
summan sadetuksestamme erillaisilla tekaistuilla veroilla tai muilla kaveruus maksuilla ! 
                  - 
Kiitokset Angelica ja Eeva jälleen. Olen aivan  äimänä. Onko tosiaankin jo tilastoituna, että vain ja 
ainoastaan 6% maailman sadantamekanismeista on ylipäätään tuhoutumatta. Kaikki oleelisin, mitä 
Angelicallta luinkin pitää paikansa sen tiedon mukaan. Mitä multa on vuosikymmenten dataa 
tallennettuna kaikesta tästä ydinaavikoitumiskehityksestä maailmalla. Ja kluten nykyään tapana on 
SUPO estää tämänkin sivun komentoinnit keinoja kaihtamatta. Koska sisäministeriön mielestä kansan 
EI tarvitse totuutta edes tietää vaan luottaa sokeasti ydinherroihinsa näissä! 
          ---------- 
 
FB. 17.10.2011 Jesse Leppänen 
 
http://www.findance.com/uutiset/16700/todella-upea-auringonnousu-nasa-ymmallaan 
Todella upea auringonnousu - NASA ymmällään  
www.findance.com 
Argentiina sai kokea jotain poikkeuksellista. 
 
Ulla-Riikka Vuorinen aurinko hajonnut vai piviä edessä? 
 
Arto Lauri Katsokaas tuota taivaan säteilyionisaation VERENpunaa!..Siinä kuulkaas sellainen määrä 
Pu-239 plutoniumkanavasäteilyä tunkee inessiiviin. että on liki i h m e , että moisen MOX, 
säteilyinfernon läpi näkyy edes "sinnepäin Aurinkoa"! . .Pistäkääs mieleen, että tämä ei jää tälle 
asteelleen. Jahka ydinvoimaloita alati lisää paskaantuu.  
Arto Lauri Ilmeisesti Auringon protonisäteily alkanut ionisoimaan maan ulkopuolelle karannutta 
ydinvoimaloitten säteilyplasmoja...!Tiesitkö, että j u u r i Argenttiinan edessä meressä Atlantilla etelässä 
on maailman vaarallisin säteilyanomaliakertymä Ranskan ydinvoimaloista ja USA:n reaktoreista 
tulleena. NASA tietää 100% varmasti tämän. 
 
Arto Lauri Tuollaisaet kuvat kertoo kylmästi sen, ettei chemtrailaaminen enää toimi! Säteilyionisaatio on 
karkaamassa liian ylös chemikoneitten lentomaksimikorkeuden 15km saavuttamattomiin jo! Elämme 
todella jännää aikaa ydinvoimin, tuhon rajoilla... 
                ----------- 
 
FB 19.10.2011. 
 
Janne Erik Takasalo ?Arto Lauri Olen tässä Objektiivisesti tarkkailut näitä kemikaalivanoja jo toista 
vuotta. Olen huomannut että 1.Vanat kylvetään juuri tuon suuntaisesti kuin tuossa kuvassa on 
illustroitu. 2.Vanat pyritään aina kylvämään niin että pilvikerros muodostuu olkiluodon päälle 
ilmavirtauksia hyödyntäen. 3.Vanat jättävä kone on aina todella korkealla 4.Kyseinen kone on suht iso 
suihkukone meidän mittakaavassa 5.Kyseinen lentokone on Vitivalkoinen ilman havaittavia merkintöjä 
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Janne Erik Takasalo http://www.rense.com/politics6/chemrl.htm 
 
Janne Erik Takasalo kyseessä on jenkkien E-6 TACAMO kone (sotilas lentokone).Ja Jenkithän meinaa 
nyt rakentaa Humppilaan Lentotukikohdan. 
 
Arto Lauri Arto Lauri Janne Erik. Annoit jä 
 
                      --------- 
 
FB. Unilääkkeitä kansan silmille chemitrailaamalla! (Christine Hamilton Australia.) 
 
http://theintelhub.com/2011/10/19/pilot-speaks-out-about-chemtrails-and-haarp/ 
 
Aluksi 1990-luvun lopulla tai ehkä aiemmin, alumiinioksidia oli kokeeksi osa kemikaalivanoissa käytetty 
heijastamaan auringonvaloa ja auttamaan viilentämään maapallomme projektissa, joka on tullut 
tunnetuksi peitenimellään geo-engineering. Tutkijana sittemmin tulin uteliaaksi ja aloin suorittaa 
laboratoriokokeita ilman näytteistä tarkemmin. 
 
Seuraava ainesosaluettelo syntyi: 
 
 alumiinioksidi 
 
 ---Bariumoksidi (ks. hiljattain tehty tutkimus tästä) 
 
 Bakteerit, kuten Anthrax ja keuhkokuume Nine kemikaalit, kuten Asetyylikoliinia kloridi 
 
 Kaksikymmentä kuusi raskasmetallia kuten arseeni, kulta, lyijy, elohopea, hopea, ---uraani ja sinkki 
 
 Neljä muotit ja sieniä 
 
 seitsemän eri virusta 
 
 kaksi syöpälajia 
 
 kaksi rokottelajia 
 
 kaksi unilääkkettä 
 
 E.coli Salmonellaa 
 
 ---torium 
 
 Tiedän, että paljon muita kiellettyjä ainesosia on raportoitu samoin. 
 
 Luulen, rehellisesti sanoen, ihmisten täytyy kysyä, mitä suurin osa näistä aineista on tekemistä 
auringon heijastukaen kanssa? Itse koen nämä aineet ovat matkalla tehdäkseen Maan ja valtamerien 
steriiliksi. 
 
 Aineitten syöminen vihanneksissamme saastutettuna yllä olevalla luettelollaa hyvin lyhentää miljoonien 
ihmisten elinolosuhteita. Tiedämme, että jotkut eliitit maailmalla haluavat vähentää väestöstä rajusti. . . 
onko tämä kaikki osa pyrkimyksiä siihen? 
 
*Kuten merkkasinkin chemtrailaamisen keskeinen tehtävä on tuoda, (myös keinosateillaan). Kuka edes 
yllättyy enää ydinvoimaloitten syytämää säteilyionisaatiota alas keskuuteen ja päällemme...Juu 
säteilysitojia bariumia, ja reaktorien säteilyissä ++..ionisoituja kanavasäteilyjä lakastuttavaa 
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elektronikylläistä alumiinia. Plutoniumkanavasäteilyä, uraania ja uraanimetalleja esim. toriumeja 
päällemme mätkittävänä ydinvoimalapäästöistään kuin viimeistä päivää. 
                         -- 
 
FB.2011.10,Minna Tenkanen kaksi syöpää? Mitä aineita ne on? 
 
Arto Lauri Uskon, että joitain geenimanipuloituja syöpiä aiheuttavia viruskantoja. Ainakin 
karsinogeenisiä biomateriaaleja kuitenkin. Sopii kysyä m i ksi? No jotta kansa sairastuisi ja VALTION 
ote ihmisistä kasvaisi tautien puhjetessa. Eli kyseessä on kikka 2. Annetaan tauti ja paranneetaan v a a 
n niitä joilla on rahaa tai oikeus terveyteen 
 
                    ----------- 
Arto hei 
 
*Haluttuja chemikone-esittelyjä! 
 
http://www.rense.com/politics6/chemrl.htm 
                        ------ 
 
Chemtrailaus alastomasti 
 
Mitä ihmettä. Päällemme spreijattavassa chemtrailauspilvissä on 26 erilaista pelkästään 
raskasmetallilajia? Mitä, mitä tolkuttomimpaa tämä voisikaan tarkoittaa. Eihän tuosta luettelosta taida 
enää puuttua ainoakaan myrkyllinen raskasmetallityyppi. Miksi kysyy kasvava määrä ihmisiä, miksi 
ihmisiä myrkytetään tällaisilla tonnistoilla? 
 
Moni luulee, että kyseessä on kovinkin hienostunut suunnitelma miten ihmiskuntaa aletaan eri 
sofistikoiduin kemikalioseoksin harventaa. Vaan mikä lieneekään todellisuus tämän takana. Raotetaan 
verhousta hiukan lisää. Chemtrailauksen keskeinen tekijämonopoli maailmalla USA Exxon chemin 
tavoite on melko lakonista magaberiutta. Tuottaa mahdollisimman suuria miljoonien tonnien 
raskasmetallipäästöjä tuonne yli 10km korkeuksiin ajautuviin YDINvoimaloitten säteilyionisaatiopilviin 
sitouttamaan sen säteilyenergiat putoaviin raskasmetalleihin termisiin, isomeerivireisiin. Ensi alkuun 
ajettiin maailmalla tunnettua boorikemikaaleja sitomaan säteilyn energiavuota sieltä ja sadattaen se 
alas. 
 
Tämä toimi muutaman aikaa pienellä lentokoneistojen määrällä. Sitten loppui maailmalta boori ja 
siirryttiin bariumiin. Ruiskutettava tonnistomäärä kasvoi alinomaa. Nyttemmin USA IAEA:n johdolla 
mobilisoi luokkaa kolmanneksen maailman lentotoiminnasta saattaakseen yläilmakehäämme 
mahdollisimman halvalla ja mahdollisimman maksimaallisen säteilyä Malenkan kuorimallilla imuroivaa 
raskasmetallitonnistoaan. Tästä on kaksi selkeää seuraamusta. A/ Lentokaluston laatu ja käyttöväki on 
heikkotasoisinta mahdollista. B/ Niin myös tuo chemtrailaamiseen käytetyn aineen puhtausvaatimukset 
romuttui täysin! Tiedättekö muuten miksi? Koska nyt USA on kilpailuttamassa tilannetta siihen 
suuntaan, että raaka- aineet noihin kemikaaleihin haetaan ihan mistä vaan! 
 
Posivan halutessa Euroopan katoavat kuparit kertakäyttöiseen Olkiluodon Onkalointiinsa 
säteilytuhottavakseen. On rekrytoitu maailmalle laumoittain rosvoja jotka varastavat kaiken kuparin 
oloisenkin. Sinne kelpaa niin pronssiset muistomerkkimetallit. Kuin yksityisten sähkökuparit kuin 
kuparikatotkin. Sama tilanne on suuremmassa mitassa menossa USA/ IAEA:n chemtrailausväellä...Nyt 
hatusta kiinni! Kautta maailman erinäiset rosvoparonit ovat alkaneet uittamaan loputtomia määriään 
toinen toistaan suurempien ja vaarallisempien ongelmajätekaatopaikojen sisältöjä juuri 
chemtrailaamiseen. . Taivas varjelkoon, kuulitte aihan oikein! 
 
 Aikoinaan Englanti haki halvimmat margariinitehtaittensa luunsa Intiasta. Sitä saatiin todella halvalla 
Intian Gangesin hautatavan ihmispolttojen jätekasoista. Nyt vastaavanoloisessa ollaan pääsemässä 
tässä ydinteollisuuden ostamassa chemtrailaamisessa. Tulin juuri sisään 23 10.2011 kello 17:30. 
Massiivinen USA:sta rekrytoitu maksimaalisen isot 4 chemivanaa perässään vetävää koneita 
katsomasta. Ruotsista kuulin, että 747 on eräs yleisin chemtrailausalustyypeistä nykyään. Samainen 
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kone ajanut ympyrää TVO:n säteilytuottolaitoksen päällä 12h putkeen koko näkyvän päivän jälleen 
kerran.  
 
Nyt tiedämme mitä ne päällemme mätkii. Kaikkea mahdollista maailman romumafiosojen kaivelemia 
kuolettavia raskasmetallikaatopaikkojen jätemoskia. Näppärästi sinne kippaantuu niin venäläiset 
Krasnajarskilaiset säteilysuojalyijyt, kuin muukin uraanijalostamisen ns. "köyhdytetyt uraaninkaivuun 
jätevuoret" USA:n Aritzonasta. Kuin vaikka Rooman tuotteliailta kaatopaikoilta mafian voimin 
tiiviimmäksi poltellut jätevuoret. Vielä hetki tätä räävittömyyttä. Niin jäteongelmatkin hoituvat käden 
käänteessä maailmalta. Kun se vaan levitellään kysymättä IAEA:n ydinteollisuuden säteilypäästöjen 
kaapimiseksi typpikehää polttamasta päällemme.. 
             ------- 
 
FB.  Ossi Vainio ?23.10. Itä-Uudellamaalla pohjois-etelä suuntaista kemikaali-sumutusta, näytti olevan 
747-kone... 
                 ------ 
 
Mitä päällemme sumutetaan viimein suomeksikin. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=a0v5qtR-0NE  
                  -------- 
 
Subject: Lisää vanoja sekä sadetta tulossan. Ruotsin Timo Laakso. 
 
Moro Arto! nyt on erikoinen kuva mukana missä vanapellet näyttää olevan  
kyllästyneitä näihin suoriin vanoihin. 
  
joo lisää vadua on tulossa alhaalta ruotsista tukholman suuntaan yön yli 
joka minusta näytti selvästi olevan niitä tehtyjä sateita koska niissä näkyi niitä vanakoneita  
saas nähdä tuleeko sade suomen puolelle myös. 
  
kummallista tällä kertaa vanat löytyi marokon alueelta joka on harvinaista minun mielestä 
  
No nyt alkoi väsyttää,joten pitää laittaa kroppa vaakatasoon taas öitä vain.  
  
* Kylläpäs Libyan rannikolle onkin vedetty vieterivanaa!) Mahtaako tuollainen kertoa siitä, että suorien 
vanojen chemtrailaajilla alkaa käämit palaa lopullisesti tässä loputtomassa YDINhullutuksessa? Vai 
kertooko nyt siitä, että USA saa v i i m e i n k i n chemtrailausmyrkyttää Libyankin ilmatilaa kun Gadafin 
ilmatorjuntatulta ei enää ole. Lueppas muuten tää lopetustekstini tritiumeistakin ja hämmenny!!....... 
Ensin maistiaiseksi arkisempaa punataivasta tältä päivätä 27.10.2011 Olkiluodosta itään aamulla. Kyllä 
meinaan Pu-239 pilviä ON! 
http://kuvaton.com/k/YHee.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YHee.jpg[/img] 
 
Tämä Libyan taivaan "korkkauskierteet" paan ihan tähän myös. Kyllä taitaa chemitrailereilla pyöriä 
muutkin kun koneet tällaista sekoilukuviota tehdessään: 
http://kuvaton.com/k/YHec.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YHec.jpg[/img] 
                   -- 
* Ruotsin Timon ennusteen mukaan Suomessa tosiaan alkoi 27.10 keinotekoinen tuhruttava Pu-239 
pitoinen sade Olkiluoitoseudulla 12:00 keskipäivällä. Joten hyvin näyttää mies asiansa näissäkin 
Chemiasioissa hallitsevan. 
               ------ 
 
Henri Lentosen seinästä bongattua. 
 
* Nyt niin yksinkertaisesti asia ja konkreettisesti kun olla ja voikirnusta esseet irti saa: 
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Näillä laitteillaan: 
http://kuvaton.com/k/YH5m.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YH5m.jpg[/img] 
 
Näillä häivervalkokoneillaan: 
http://kuvaton.com/k/YH59.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YH59.jpg[/img] 
 
Tämmöisten titaanisten tai hiilikuitusuuttimiensa läpi. Kun muut aineet rikki säteilyerosoituisi: 
http://kuvaton.com/k/YH5V.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YH5V.jpg[/img] 
 
Tätä murskaavanselkeää pilvivanatonnistoa ihmisten tuhoksi chemitrailaten ydinvoimaloitten päästöjä 
niskaamme: 
http://kuvaton.com/k/YH5d.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YH5d.jpg[/img] 
                 ------ 
 
Polymeeria by TVO. 
 
12.11.2011. Nähty Eurajoen ydinvoimalaitosten katveessa klassista säteilyn  
lentokoneesta alas mätkimiseen käytettyjen kemikaalien, ilmeisesti juuri  
polymeerikuitujen alasputoiluja. Ydinvoimaloitten säteilyn imuroimiseksi  
IAEA käyttää tällaisiakin juttuja: 
 
Jii Lanelta terveisiä: Ajoi tänään Raumalta Poriin ja vähän ennen Olkiluodon risteystä sade muuttui 
oleellisesti, epänormaalin harmaaksi.Tätä kesti n. Eurajoen keskustaan saakka. Vaikea kuvata 
näkemättä itse (saa kuvata itse paremmin aikanaan) mut auto kuin homeen tai paperimössön..harmaan 
klöntiksi kasautuvan aineen peitossa. Kuvia on tulossa ja mietintä mihin mönjää pitäisi kerätä ja missä 
testata jos sikses? 
 
Jii Line. Videoa töhnästä, laatu imee:  
https://www.facebook.com/video/video.php?v=10150393939479461 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150393951979461&set=a.10150319066209461.360164.
553964460&type=1&theaterhehe,  
Juu ja 2 vk sit kaiketi samaa, mitä isä näki, ihmetteli sitä, itse olin  
unohtanut koko jutun kun lähdin autoilemaan enkä tajunnut tsekata. 
 
http://kuvaton.com/k/YgWF.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YgWF.jpg[/img] 
                 ------------ 
 
Australia chemiaktiivistui 2011 lopppuvuoteen. 
 
Eeva Pirilä 
http://www.youtube.com/watch?v=D7z8NRse1RQ 
Chemtrails over Melbourne...CREEPIEST Chemtrails The World has seen....Qantas QF64 9th Dec. 
2011  
www.youtube.com 
?**Please Watch "Chemtrails over Melbourne...Proof that Major Airlines are Targeting Major Cities" 
http://www.youtube.com/watch?v=ynAbkLu13cQ before anything ... 
 
Arto Lauri Just! Eli kun Fukushima paukkui alkuvuonna naapuristossa pitää Australiankin aloittaa 
massiivinen chemtrailaus uraanikaivospölyjensä päälle loppuvuoteen lisäten. Hei hittoja, kuka siis enää 
epäilee, ettei chemtrailaaminen liittyisi saumattomasti ydinvoimalapäästöjen säteilyionisaatin 
pommittamisiin! Ai niin Australiassa tosiaan ounasteltiin, etti tarvii liiemmälti chemtrailata. Koska 
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päiväntasaajan yli ei säteilymyrkyt lennä. No kuten Fukushimasta muistamme yli paukui 
plutoniumpoilvet syksyyn. Ja hei...tässä säteilyloogisin seuraamus ja tulos vuoden loppuun tiukentuvaa 
chemtrailaamista, myös Australiassa asti! 
           ------------ 
 
SWE Timo. 
 
Arto hei! 
  
* Jenkkikone vetää ihan pinnassa chemitrailer lennon härskeimän päälle! Tasokkaat kuvakulmat. 
 
Löysin juurin tämän linkin, sorry vain! Se filmi oli jo vuodelta 2009 en ole varma mut nyt taisin mennä 
itse lankaan tässä. 
outo on se miksi se poitettiin jos ei siinä ollut mitään kummallista???? 
  
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1774891/pg1 
                 ----------------- 
 
Totuuden etsijöiden ryhmä FB. 28.02.2012 
 
Eeva Pirilä 
Ohhoh.. nytkö jo?  
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011110814719016_uu.shtml 
 
Katainen: Mitta tuli täyteen | Kotimaan uutiset | Iltalehti.fi 
www.iltalehti.fi 
Pääministeri Jyrki Katainen (kok) korostaa euroalueen kriisimaiden omaa vastuuta. 
Tykkää ·  · Älä seuraa julkaisua · Jaa · 57 minuuttia sitten 
 
Anne Maria Oikarinen Ärsyttää, että syysää syyn muiden niskoille, vaikka yksityiset pankit on tämän 
juonen takana :( 
 
Henri Turpeenoja No tottakai, pitäähän marionetin toimia juuri niinkuin isot pamput sanoo 
17 minuuttia sitten · Tykkää ·  1 
 
Anne Maria Oikarinen Niin... 
16 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Kyllä nää rahat menee nelikirjaimiselle. IAEA syytää sadat miljardit suoraan ja 
lyhentämättömänä jokapäiväisiin YDINalan chemtrailaamisiin. Eilenkin 27.02.2012 olimme katsomassa 
miten Ylänteelle ajettiin 3 kpl 747 lentokonetankereilla chemimyrkytyksiään päällemme. Kukin tuollainen 
TVO:n ydinsaastatonnistojen ionisaatioita taivaalta maahan mätkivä megaiso kone maksaa miljoonia/ 
tankkaus. Sinne menee kaikki ns. "EU- tukirahamme!" No eilen kun lentoruiskutus oli tykeimmillään. 
YLE jo ennakoi sen aiheuttavan koko Suomen peittymisen kemikaalien luomiin keinolumimyrskyihin. Ja 
kas kun USA myrkyttää niin tänään koko päivä onkin tullut hienon hienoa säteilyä maahan tuovaa 
loputonta keinolumiaan. Sinne, sinne menee ydinvoimalaitospäästöjen jälkihoitoihin nyt kansan 
verorahoistamme suurimmillaan kaikki! Fukushiman ++..ionisoitunutta kanavasäteilykaasujen 
uraanitonnistoa on talojenne pihat piukassa. Kiitos TVO:n ja IAEN:n kaltaisten ydinimpperialistien. 
 
 
 
 

829. Fukushima alati räjähdysvaarassa! 
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* Ensin paljastava uutinen mahdollisesta esim. epäilystä metaanikaasulöydöstä Fukushimalla alkaa 
näin: 
             -- 
TEPCO ei voi tunnistaa herkästi syttyvää kaasua putkessa Fukushiman ydinreaktorissa  
Kansallinen 25 syyskuu 2011 - 11:30 JST ( 48    TOKYO -  
 
* Sitten jatkojolkaisu muutaman tunnin päästä: 
            -- 
Vety kerääntyy putkiin Fukushiman nro 1 reaktoriin  
 
24 syyskuu 2011  By Hidenori TSUBOYA / Staff Writer 
 
*Fukushiman reaktorit edelleen välittömässä räjähtämisvaarassaan! Ilmankos asiasta EI ole saanut 
hiiskua mitään. Kuvaavinta tällekin uutiselle oli. Ettei alkuun edes tiedetty m i t ä  palavaa kaasua oli 
putkistoissaan? Eli JOPA TEPCO tietää tarkoin, että maan alta tihkuvaa metaanikaasuklatraattia 
voimalaitosalueilla ON! Tämä oli h y v i n  tärkeä lipsahdus muuten esittämiini videoihinkin täsmättynä! 
 
Vetyä on kertynyt korkeammalle tasolle kuin aiemmin on ajateltu putkissa liitettyen nro 1 reaktorin 
suojarakennuksen alaosiin Fukushima nro 1 ydinvoimalassa laitoksen operaattori sanoi 23 syyskuu.  
 
Mutta Tokyo Electric Power Co virkamies sanoi räjähdys oli epätodennäköistä, koska palamaton typpi 
oli pumpattuna sisään estää hapen pääsyn suojarakennuksen aluksen ja käynnistää räjähdys. TEPCO 
sanoi myös löytö vety kertyminen ei vaikuta tiekartan kohti saavuttaa kylmä sammutus ja muita 
aikatauluja. TEPCO sanoi, että se tutkii mahdollisuutta, että vety on kertynyt myös samalla tavalla 
laitoksen nro 2 ja nro 3 reaktoreihin myös!.  
 
Yhtiö kuitenkin myönsi ettei ollut tapaa selvittää, onko vedyt putkeen luotu heti alkuun kriisissä 11. 
maaliskuuta tai myöhemmissä vaiheissa. Myöskin TEPCO voisi mitata kuinka paljon vetyä on voinut 
syntyy suojarakennuksen alle. Typen injektionesteisiin uskotaan alentaneen vetypitoisuutta 
huomattavasti, mutta vety kevyempänä kuin typpi, voidaan kerätä yläosasta suojarakennuksestaan, 
kun ilman ajetaan pois.  
 
Löytö vedyn kerääntyminen tuli, kun TEPCO alkoi analysoida kaasun liitettyjen putkistojen sisätilojen 
nro 1 reaktorin suojarakennuksen alustassa, kun asennettiin laitteita vähentämään radioaktiivisten 
aineiden vuotamisesta alustassa.  
 
Vetypitoisuus todettiin ylittävän 1 prosentin, kynnysylittyi mittalaitein. TEPCO sanoi, että se oli 
suorittamassa analysointia tarkemmista pitoisuuksista. TEPCO sanoi useimman kertyneen vedyn 
syntyneen reaktion korkeassa lämpötilassa välillä vesihöyryn ja pinnan ydinpolttoainesauvoissa jotka 
olivat altistuneet sen jälkeen kun vesi katkesi seuraavat 11 maaliskuu maanjäristyksen ja tsunamin.  
 
Nytkin vaurioituneet reaktorit tuottaa pieniä määriä vetyä vedestä hajottaen sitä läpi säteilytettynä 
päässä sulaneiden polttoainesauvojen. Räjähdys voi tapahtua kun kaasua on yli 4 prosenttina vetyä ja 
yli 5 prosenttia happea.  
 
TEPCO on pumppannut typpeä nro 1, nro 2 ja nro 3 reaktorin astioista ajattaen ulos vetyä niiden 
sisätiloista. Injektio typen tarkoituksena on myös luoda suurempia paineita tasolle kuin ulkopuolella 
estää hapen pääsyn astioihin. Alkuvaiheessa katastrofin, Fukushima ydinvoimala räjähtelikin vedyllä 
räjähdyksin että kylväen radioaktiivisia aineita ympäristöön.  
 
By Hidenori TSUBOYA / Staff Writer  
Fukushima nro 1 ydinvoimala         Nro 1 reaktorin       TEPCO       vety  
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ
2011092411943&ei=mguATuajL6mj4gSfzsS9Dg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCU
Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DHydrogen%2Baccumulates%2Bin%2Bpipes%2Bat%2BFukushima
%2527s%2BNo.%2B1%2Breactor%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DNHP%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns  
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               ----------- 
 
29.09.2011 fukushima No: 4 taas tulessa! 
 
http://fukushima-diary.com/2011/09/breaking-news-reactor-4-on-fire/ 
               ----------- 
 
TEPCO huolto, korjaus ilmastointiteippillä, pelastamalla langoilla Ja Lisänä orvot Kengät 
  
September 28th, 2011 | Add a Comment 28 syyskuu 2011 | Lisää kommentti  
 
 Tämä TEPCO valokuva jalustan alueen yksikön 5 laitosnumerosta Fukushima Daiichiista. Yksikkö 5 on 
sama design kuin yksiköiden 1-4 joka rakennettiin viimeinen BWR yksiköinä Fukushima Daiichissa. 
Valokuva on mielenkiintoinen, sillä se osoittaa miten harvoin on valokuvattu alapuolelta reaktoriastiaa. 
Tämä alue on todennäköisesti vaurioitunut pahasti yksiköissä 1-3 polttoaineena sulattua pois reaktorin 
alle. Laitteet tässä ovat nähtävänä reaktorin  alapintaa säätösauvan järjestelmistä.  
 
Joitakin korjauksia on tehty. Yksi osa putkista paikataan palalla muovilevyä ja ilmastointiteippillä. 
Toinen jonkinlainen laastari ja jonkinlainen selkeä muovikalvo tai teipillä. Paikattu osa on tuettu langalla. 
Järjestelmät jalustan sisällä ovat säätösauva järjestelmiä, mikä antaa niille mahdollisuuden valvoa ja 
pysäyttää reaktori. Määrät korroosioiduista pulteista ja muut järjestelmän osat on huolestuttavaa jälkeä 
neutronivuon säteilyeroosioista. Tämä on uusimmasta BWR yksiköstä, mikä oli kunto paljon 
vanhemmilla yksikköillä ennen onnettomuuksia?  
 
* Kovin oli samaa mitä TVO:ssakin ollut jo pitkään. Tosiaankin koska 70- luvun yli- ikäisiin reaktoreihin 
ei enää saa mistään varaosia. Niin TVO:nkin vastaava klassinen tapa tulee tässä hyvin tuotu esille. 
Ilmastointiteipit, rautalangat, muovibannit ja vastaavat vippaskonstit on t i e t y s i aivan keskeinen 
korjaus maailman yli- ikäisillä ydinvoimaloilla. Samoin möykyiksi parissa vuodessa huimaavissa 
säteilyeroosioissa muuttuvissa koneissa on nähtävissä TVO:lla kaikialla minne silmä näkemään vaan 
päästetään. En todellakaan ymmärrä miksi Japanin "huippuosaaminen" ydinvoimloissa häpeäisi 
Suomen paljon heikompitasoisesta nykyisestä ydinvoimaloittemme realiteeteistä? Tällaista se oli 
TVO:lla aina, voin taata silminnäkijänäkin avoimen rehellisesti. 
http://translate.google.com/translate?hl=fi&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fi&sl=en&tl=fi&u=htt
p://houseoffoust.com/group/%3Fp%3D3376 
                ------- 
 
30.09.2011 Fukushimapäivitys 
 
Sain Australian kautta olevalta kontaktiltani viimeisimmät päivitykset säteilyn taustoista. Suomessa tälle 
päivälle Raumassa taustaksi ilmoitti STUK.sta 0,12ySv tasot. Kun taas esim. jatkuvan evakointiuhan 
alla oleva suurkaupunki Tokio kerrotaan kärvistelevän liki 100 kertaistuneessa taystasäteilytään. Eli 
10ySv tasoista on kyse. Todella vaikea hyväksyä, että Fukushiman ydintuhokatastrofista vielä 
kukausienkin perästä jatkuvasti plutonimejaan syytävät Japanin totaalisti tuhoutunutta 10 reaktoriaan 
annetaan esteittä myrkyttää koko maapallomme elämät tuosta vaan. Edes noita vinyylipressuja EI ole 
reaktorien ylle vaivauduttu edelleenkään laittamaan. Tilanne on on sielä tosiaan niin paha ettei 
ratkaisuja odotella parempaan kuulema seuraavaan 20 vuoteen, jos silloinkaan. Amerikan mantereelta 
mittailevat 133 kertaistuneita nousseita säteilytaustojaan myös. Joten mistään satunaisesta säteilyn 
nousupiikeistä ei japanissa tosiaankaan ole kyse. Vaan ennemmin siitä paljonko virannomaiset meitä 
alinomaan asiassa vedättävät IAEA:n korruptoimana. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=FRLabU6TVRY 
Ja musaa perään tunnelman mukaan suoraan Floridasta. 
http://www.youtube.com/watch?v=di3CLFj6_Ag&feature=related 
           ---------------- 
 
Tasa luku - 40kpl! 
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Japanissa automaattisulku pysäytti ydinreaktori. julkaistu eilen klo 14:35, päivitetty eilen klo 18:36  
Japanin länsiosassa automaattijärjestelmä on sulkenut Genkain ydinvoimalan yhden reaktorin, kertoo 
voimalayhtiö. Tarkka syy ei ole toistaiseksi tiedossa, mutta järjestelmä ilmoitti ongelmasta 
höyrylauhduttimessa. Säteilyarvojen ei ole havaittu nousseen.  
 
Voimalayhtiö Kyushu Electric Power kertoo, että automaattijärjestelmä sulki Sagassa sijaitsevan 
Genkain voimalan nelosreaktorin iltapäivällä paikallista aikaa eli noin kello 7.40 aamulla Suomen aikaa. 
Automaattihälytys ilmoitti viasta höyrylauhduttimessa ja sulki turbiinin ja reaktorin. Automaattisulun 
täsmällistä syytä tutkitaan edelleen.  
 
Lauhduttimen lähellä on tehty korjaustöitä, ja työntekijät selvittävät, liittyykö tämä asiaan. Yhtiön 
edustajan Yuki Hiranon mukaan he eivät ole havainneet poikkeavuuksia, kuten muutoksia säteilyssä. 
Sulun vuoksi vain yksi voimalan neljästä reaktorista on toiminnassa, sillä kaksi muuta oli suljettu 
aiemmin säännönmukaisia tarkastuksia varten.    AFP, YLE Uutiset  
 
*Japanin ydinalansa alasajo savuttaa tähän merkittävämpiä merkkipaalujaan  nyt päästiin jo 40kpl 
tuhoutuneen ydinreaktorin rajan yli. Tällä tyylillä on ilahduttavaa jatkaa Japanissa! Varsinkin kun 40 
reaktorin paneminen pois käytöstä ei kuulema ole vaikuttanut millään tavalla talouteensa saati esim. 
sähkön kapasiteettiinkaan maassa. Mikään ihmehän tämä ei ole, koska kuten muistamme 2008 
eteenpäin ydinvoima on ollut silkka energialoinen! 
               ---------- 
 
Osasto: Talous ja politiikkaEtusivu > Talous ja politiikka > Artikkeli  
 
IAEA: Ydinvoiman osuus sähköntuotannosta romahtaa 
 
julkaistu 20.09. klo 21:01  
Ydinvoiman osuus maailman koko sähköntuotannosta voi laskea alle puoleen nykyisestä vuosisadan 
puoliväliin mennessä, arvioi Kansainvälinen ydinenergiajärjestö IAEA. Tärkein syy ydinvoiman suosion 
laskulle on Fukushiman onnettomuus. Tällä hetkellä ydinvoimalla tuotetaan 13,5 prosenttia maailman 
sähköstä. IAEA:n ennusteessa osuus voi laskea 6,2 prosenttiin vajaassa 40 vuodessa. 
 
 Parhaassakaan tapauksessa ydinvoiman osuus ei kasva, mutta se säilyttäisi nykyisen osuutensa. 
Vuosi sitten IAEA ennusti, että vuonna 2050 ydinenergialla tuotetaan 7,1 - 17 prosenttia maailman 
sähköstä. IAEA uskoo, että maailman sähköntuotanto jatkaa nopeaa kasvuaan. Vuonna 2050 sähköä 
tuotettaisiin kolme kertaa nykyinen määrä.  
 
IAEA ei usko, että suosion laskusta huolimatta ydinenergia ei tule katoamaan. Ydinvoiman käyttöä 
puoltavat tekijät ovat edelleen olemassa: maailman sähköntarve kasvaa, ilmastonmuutosta 
kiihdyttävien päästöjen määrä on saatava laskuun ja öljy- ja kaasuvarannot hupenevat. Reuters, AP  
 
* Tämä on ihan s e l v ä ä , että ydinvoiman osuus vähintäänkin puolittuu. Uraania kun EI kyetä 
tuottamaan energianegatiiviseksi 2008 hiipuneista kuin maailman puolelle reaktorivalikoimalle edes 
nykyään! Tässsä realisoidaan lähinnä vain se, että nyt 50% maailman uraaneista tuottava sotapurku- 
uraani katoaa maailman kartalta lopullisesti. Kun jopa Japanin kaltainen maa on menettänyt totaalisti 
44kpl reaktorivolyymestaan v u o d e s s a. Ei kai kukaan enää ole niin hullu, että tämän 
megatuhopettymyksen jälkeen mikään järkevä maa luottaa noin epävarmaan energiahuoltomalliin kuin 
ydinvoima on.  
 
* Koko tekstistä siis oikeasti puuttuu se keskeinen reaali, että ydinvoimaan 100% kieltäytyvien maiden 
määrä maailmalla on räjähdysmäisesti kasvanut! Japanin hallituskin kertoi, että esim. tuulivoima on 3- 
kertaa ydinvoimaa halvempaa. vain talouttaan ydinhirttävät Suomen kaltaiset diktatoriset maat voivat 
tällaiset faktat ohittaa. On aivan turha Suomen kuvitella myyvänsä triplakallista asiakkaitten kautta EU:n 
hyljeksimää säätökyvytöntä ydinylijäämäähköään. Kun muista maista tulee halpa ja ehtymätön 
uudisenergia tilalle. 
                 --------- 
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05.10.2011 Fukushima päivitystä 
 
Mua kuvissa hitsasi silmiin esim. maininnat siitä, että kuivavarastointipulloissa ON boorineutronivuon 
suojat! Tämä on jotain aivan USKOMATONTA! Nimittäin TVO:n vastaavassa jaloteräksisessä 
kuljetuspullossa en ole ikinä kuullut tällaisia olevan! Lisäksi edes käyvässä reaktorissakaan ei tällaisia 
neutronivuon estäjiä ole kuultu ei nähty. Tulos, TVO/ Posiva  vuodattaa surutta neutronivuonsa 
ympäristöön sumeilematta jättämällä tappavat neutronivuot vain kylmästi mittaamatta. Asia on erityisen 
arka koska vielä mm. 1950 kuvun reaktoreissa olivat samanlaiset jopa 50cm paksutneutroniestinten  
lisäerikoissuojaulset. Nykyään ne vaan jätetään kylmästi pois. Ja ihmisille EI anneta mitään tietoa tästä, 
ettei nykyinen reaktoripönttö pidätä kun luokkaa 10% niistä neutroneistaan joita tuottaa! Neutronisuojaa 
ei myöskään tunnusteta esim Posivan Onkalon kuparipullosissa olevan edes harkintana.     Oli myös  
aivan uskomatonta ettei edelleenkään kerrota onko Fukushimassa 6% vai peräti 30% MOX Pu-239 
pitoisuudet. Ilmeisestikin räjähtämään ydinpommina s u o r a a n pystyvä 30% pitoisuus ON koska 
kiinasulaa EI uskalleta selkeän räjähtämisvaaransa takia edes peittää! 
 
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=auto&tl=fi&u=http%3A%2F%2Ffukushima.over-
blog.fr%2F 
                 ---------------- 
 
Kun radoniin ei enää kansa usko turvaudutaan ekstemporee Fukushimaapäästöselityksissä 
avaruussäteilyyn. 
 
T&T. Tiede Laura Lähdevuori, 6.10.2011, 14:23 Avaruussäteily voimistumassa tulevina vuosina - voi 
haitata lentomatkustajia 
 
Avaruussäteily saattaa lisääntyä tulevina vuosina niin paljon, että lentomatkustajille ja avaruuslennoille 
voi aiheutua haittaa. Säteilyn voimistuminen voi aiheuttaa astronauteille, lentomatkustajille ja 
lentohenkilökunnalle säteilyvaaran sekä vahingoittaa lentokoneita, avaruusaluksia ja satelliitteja. Syynä 
on auringon aktiviteetin muutos tulevien vuosien aikana.  
 
Aurinko lähestyy huippuvaihettaan, joka Nasan mukaan sattuu vuodelle 2013. Auringon toiminnan 
vahvistuminen lisää myös aurinkomyrskyjen voimakkuutta. Kun vahvat aurinkomyrskyt suuntautuvat 
kohti Maata, astronautit ja kiertävät taivaankappaleet saattavat olla vakavassa vaarassa, satelliitit voivat 
vahingoittua ja viestintäjärjestelmät ja voimalat voivat kärsiä häiriöistä.!!!YDINVOIMALAT VAARASSA 
SUURTEN SÄHKÖLINJAPITUUKSIENA PÄÄSSÄ!  
 
Maata suojaavat magneettikentät torjuvat avaruussäteilyä, mutta niiden toimintakyvyn odotetaan 
heikkenevän tulevaisuudessa.  
 
*Miksi, sitähän uutisessa EI kerrota. Koska ydinvoimaloitten säteilyionisaatiot on tuhonneet miltei k o k 
o n a a n tärkeimmät meitä suojaavat sähkökentät van Valssin kentistä yms! Erään tiedon mukaan 
näistä elintärkeistä suojaavista kentistämme ydinvoimalapäästökertymät olisivat tappaneet j o p a  94%! 
 
Tulevia avaruussäteilyn tasoja analysoidessaan tutkijat kävivät läpi yli 9 000 vuoden ajalta löytyviä 
tietoja avaruussäteilystä ja auringon aktiivisuudesta. Tiedot perustuvat jään sulamiseen 
Etelämantereella Grönlannissa.  
Tutkijoiden mukaan vanhojen tietojen pohjalta voidaan ennustaa, että riski vaarallisen avaruussään 
esiintymisestä nousee merkittävästi seuraavan vuosisadan aikana.  
 
‖On hyvä olla tietoinen siitä, että altistuu suuremmalle säteilymäärälle, etenkin napojen välisillä 
lennoilla. Hyvin säännöllisen lentomatkustuksen osalta voisi olla hyvä käyttää työntekijöitä useammin 
terveystarkastuksissa. On myös mahdollista että lentoja joudutaan ohjaamaan matalammille 
lentokorkeuksille ja leveyksille mikä aiheuttaa myöhästymisiä ja kustannuksia", sanoo tutkimusta 
johtanut Michael Lockwood.  
 
Asiasta kertoo Space.com.  
                 -------- 
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08.10.2011 Päivitys  FB. 
 
Angélica Skywolf  TAASEN PAUKKUI YDINVOIMALA ! 
 
Nuclear Event in United Kingdom on Saturday, 08 October, 2011 at 03:43 (03:43 AM) UTC. 
Base data 
EDIS Number: NC-20111008-32605-GBR 
Event type: Nuclear Event 
Date/Time: Saturday, 08 October, 2011 at 03:43 (03:43 AM) UTC 
Last update: --- 
Cause of event:  
Damage level: Minor  
Geographic information 
Continent: Europe 
Country: United Kingdom 
County / State: Scotland 
Area: Dounreay Nuclear Plant 
City: Caithness 
Coordinate: N 58° 34.675, W 3° 45.192 
Number of affected people / Humanities loss 
Foreign people: Affected is unknown. 
 
Ukko Metso Tämäkin laitos on suljettu jo 17 vuotta sitten (lopettanut sähkön tekemisen) ja vieläkin se 
voi aiheuttaa onnettomuuden. 
 
Ukko Metso Montako vuotoa/onnettomuutta on nyt maailmalla ollut vuoden sisään? Minä olen jo 
laskuissa sekaisin, mutta veikkaisin että 10 on jo aika lähellä. Aika iso luku vuoden ajalle... Fukushima, 
Marcoule, Caithness, ranskan muuntajapalot, Ruotsin Ringhals, jenkkilän tulvien aiheuttamat ym ym... 
 
Arto Lauri Kyllä Ukkometso on a i v a n liian optimistinen nyt. Japanissa paskana 44kpl. Ruotsissa 5 
Ranska 3, Espanjassa, Belgiassa, Saksassa, Amerikassa ja Kanadassa 10 kpl. Tähän päälle mm. 
TVO:n räjähtäneet molemmat voimalat keväällä. Kun huomioidaan salauskerroin niin 100kpl tuskin on 
kovinkaan kaukana totuudesta. 
                    -- 
FB 08.10.2011. Angélica Skywolf 
Aivan ja vielä pahempaa näissä ydinvoimaloissa on se että kuten tämäkin laitos on ollut kiinni jo 
vuodesta 1994 lähtien .... niin metaani eli metaani klatraatti räjäyttelee nämä laitokset neutrooni 
vuotojen takia ilmaan heti kun stapiilinen +2 jää lämpeneen 1km stvyydessä maan alla 2 astetta eli 
yli+4 astetta niin silloin lähtee reaktori kuin reaktori!!! Kaikkien ydinvoimaloiden tähänmennessä 
räjäykset koko mailmalla on ollut juuri metaanijään lämpeneminen ja sen 168 kertainen koskminen 
laajeneminen joka on sitten kuumentanut metaaniin plasmaksi ottaen mukaansa maakerrosten 
jalokaasun RADONIN ja sen kanssa yhdessä muuttuen valtavassa paineessa kosmisella nopeudella 
polttaen plasmaleikkurin tavoin maahan reijän suoraan ylöspäin olevan ydinreaktorin pöntön läpi 2-3 
metriä suuren reijän kilometrien syvyydestä näin räjäyttäen ydinvoimalat menneisyyteen! 
 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-15222259 
Radioactive leak at nuclear plant    www.bbc.co.uk 
               ----- 
 
Vanhat pommeiksi 
 
Minna Tenkanen  Mitä vanhoille ydinvoimaloille tehdään? Ydinvoima alkaa olla historiaa, paitsi ne 
jätteet on ihmiskunnan harteilla aina, jos keksitä muuta tekniikkaa kuin hautaaminen mikä on ehkä 
huono idea. 
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Arto Lauri  Ydinvoimalat aiotaan esim. Suomessa ajaa systemaattisesti surutta kunnes räjähtävät 
iloiseti käsiin! Näin tietoisesti TVO ja muut ydinrikoliset säästää 5 kertaisen uuden voimalan suuruisen 
purkukustannukset. Koska kiinailmiön megakatastrofin maksaa luonnolisesti 100% veronmaksajat. Nyt 
kun maailmassa on laittomilla MOX polttoaineilla saatattu reaktorit kaikkialla räjähdyskuntoon. Onkin 
helppo räjäyttää yhä lisää joukkoon reaktorinsa koska IAEA vaatii näistä parhaillaankin maailmalla 
räjähtelevistä kymmenistä ja sadoista voimaloista täydellisen tietopimityksen poliisivaltiovoimin. 
                  ----------- 
 
TABUJA/ REAKTORI 4 RÄJÄHDYSKUVA JULKI! 
_______________________________ 
 
1// 3/15 Vahvistamaton Raportti: 4. reaktori oli myös valtava räjähdys. Tätä ei ole ilmoittanut JP gov 
kuten aina ennen, mutta NHK näyttää saaneen kiinni räjähdys kohtauksen. On uskottu, että neljäs 
reaktori on pahasti vioittunut jostain syystä, mutta kukaan ei ole nähnyt mitään räjähdyksestä. Niin 
kauan kuin näemme tämän videon, se oli tosiaankin suuri räjähdys! 
 
*Jatkokysymys onkin m i k s e i  tätä salaperäistä selkeästi poikkeuksellista metaanikaasuklatraatin 
aiheuttamaa räjähdystä ole uskallettu julkaista koko länsimaissa? Miksi IAEA haluaa pitää asian 100% 
sensuurissaan yhä? 
 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fi&prev=/search%3Fq%3Denenews.com%26hl%
3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DgGP%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds%26biw%3D1600%26
bih%3D684%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://fukushima-
diary.com/2011/09/unconfirmed-report-4th-reactor-also-had-a-huge-explosion-on-
315/%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Dfeed%26utm_campaign%3DFeed%253A%2
BFukushimaDiary%2B(Fukushima%2BDiary)&usg=ALkJrhjkGUGlChO5yjTzcMRR4Ek6GwADcQ 
 
2// *Myös Fukushiman valuvista uraanitangoista muodostuneesta kiinailmiösulasta on ollut liikkeellä 
100% sensurointi. On esitetty  esim. väitteitä siitä miten tämä uraanisula muka hajoaisi kuin vesi 
virraten kaikialle kallion rakoihin kadoten kuin tuhka tuuuleen. Todellisuus on jotain ihan muuta. Kun 
katsotte tätä asvaltin kaltaisena jykevänä kasassa pysyvää ja pinnalleen herkkäräjähteistä Pu-239 
tappajaa  hikoilevaa massiivimöykkyä. Alatte ymmärtää miksei tätä ennen ole uskallettu näyttää miten 
tällaisena 17m vuodessa peruskalliota kanavasäteilykaasuttavaa  uraanisulatappajaa ole uskallettu 
näyttää: 
http://kuvaton.com/k/YJVM.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YJVM.jpg[/img] 
 
3//   YLE TV2 Silminnäkijäraportti Olkiluodolta ikuisuuteen. 
__________________________________________________ 
 
Mutta hei sitten oikein j y t k y !  Nyt saat imuroitua maailman erään tarkimmin sensuroidun filmini. Se 
on ovelasti ujutettu ulkomaan kautta palvelimiin. Kokeile nyt ihmeessä hakea itsellesi ja parille 
tutullekin. Kerro onnistuitko? 
 
YLE TV2 Silminnäkijäraportti Olkiluodolta ikuisuuteen v i h d o i n k i n nähtävissä. Pankaa osoite 
kiertoon: 
 
http://vimeo.com/28425012 
                    -- 
HEUREKA! Nyt myös Yotubessa: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=xSSRkddjieI&feature=related 
                  ------------- 
 
5 Ja 6 reaktori sulanneet myös! 
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http://enenews.com/report-fukushima-reactors-no-5-6-now-in-crisis-cesium-outside-release-points-up-
1000-in-recent-days-local-says-hitachi-engineers-coming-to-help-
video?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 
              -- 
Henri hei Japanin hallitus on taanoin myöntänyt vahingossa menettäneensä 10kpl reaktoria 
purkukuntoon. Eli ylllätys, yllätys 4 kpl räjähtäneitä luuraa jossain odottanassa päivänvaloon tulemista. 
Esim. mitään syytä ei ole kerrottu miksi länsimaiden viimeinen hyötöreaktori Japanissa sammutettiin? 
Eli täänkin jälkeen 3 reaktorin romua on piilossa Japanissa yhä.   
                    ------ 
 
Face book. 2011.10 Sinna Kreeta Maria 
 
Fukushiman turmavoimalan purkaminen kestää 30 vuotta  
yle.fi 
Ydinvoimaoperaattori Tepco tarvitsee ainakin 30 vuotta tuhoutuneen Fukushiman ydinvoimalan 
purkamiseen, sanoo Kansainvälinen atomienergiakomissio. Tepco pyytää 10 miljardin euron avustusta 
selvitäkseen ydintuhon korvauksista. 
 
*Ensin oli vuosi. Sitten 2v, pian  10vuotta. No nyt puhellaan JO 30 vuodesta ja hinta nousee samalla 
ydinharhalle pilviin. Todellisuudessa esim. Englanti laskee purkuaikaa ydinvoimalle JO 100v! 
               -------- 
 
1, 2 ja 3 ryöstäytymässä ydinpommmiksi! 
 
T&T 02.11.2011. UutisetLaura Lähdevuori, 11:38 Huonoja uutisia Fukushimasta: Fissio käynnissä? 
 
Tokyo Electric Power, eli Tepco, on havainnut Fukushiman ydinvoimalaitoksellaan merkkejä 
fissioreaktiosta. Se tarkoittaa uuden säteilyvuodon riskin lisääntymistä. Tepco aloitti viime yönä Japanin 
aikaa boorihapon ruiskuttamisen reaktoriin estääkseen ketjureaktioiden syntymisen. Japanin 
viranomaisten mukaan tilanne on hallinnassa, kertoo Bloomberg.  
 
Tepcon mukaan ydinfission yhteydessä esiintyvää xenonia on saattanut löytyä yhtiön tutkiessa 
reaktorista 2 talteen otettuja kaasuja. Tepco ja Japanin atomienergiajärjestö tutkivat kaasuja nyt 
uudelleen. Tepcon mukaan merkit viittaavat siihen, että fissiota tapahtuu. On myös mahdollista, että 
fissiota tapahtuu myös reaktoreissa 1 ja 3. Fissioreaktriossa atomit hajoavat, mikä tiettyjen uraanin 
isotooppien kanssa voi johtaa hallitsemattomaan reaktioon.  
 
*Huomatkaa! tässä uutisessa IAEA salli Japanin hallituksen maailman ensi- illassa myöntää, että 
tuloillaan on ennen ehdottomasti kielletty ydinreaktorin muuttuminen räjähtäviksi ydinPOMMEIKSI! Nyt 
kun säteilykertymät on aluieella malenkan- kuorimalliteorian mukaan lisänneet maaperän 
säteilyvarastoitumaa lähelle kriittistä massaa. On tämäkin kylmäävä fakta alettu myöntää! 
 
Uutinen lisää kasvavia huolia siitä, että Fukushiman ydinonnettomuus on aiheuttanut maaperän 
saastumista. Tokiossa löydettiin mahdollinen saastunut alue muutama päivä sitten. Mereen on vuotanut 
radioaktiivista ainetta 20 kertainen määrä Tepcon arvioihin nähden ranskalaisen 
säteilyturvallisuusjärjestön mukaan.  
       --------- 
 
02.11.2011 Päivitys ydintuhoista. 
 
FB. Matti Adolfsen 
 Tuurilla mennään taas. USA: ssa ammoniakkivuoto ydinvoimalassa, väkeä evakuoitu. Kakkostason 
hälytystila. 
 
 http://www.huffingtonpost.com/2011/11/01/san-onofre-power-plant-ammonia-leak_n_1070583.html 
 San Onofre Power Plant Emergency: Ammoniakki Vuoto havaittiin, kehotukset Alert 
 www.huffingtonpost.com 
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 SAN Onofre, Kalifornia - Viranomaiset sanovat, että ei-radioaktiivinen ammoniakki vuotaa San Onofre 
Nuclear Generating Station Etelä-Kaliforniassa. Kehotukset matalan tason hätätilanteeseen ja hälytys 
laitoksella. Laitoksen operaattori, Southern California Edison, sanoo hälytys julistettiin noin kello 
viisitoista. 
 
 
 
 

830. BIO, DNA. 
 
DNA surffaa, ihan uskomatonta. 
 
Kuten hyvin tiedämme Fukushiman kaltaisen näkemällä tappavan plutoniumjätteen on annettu esteittä 
levitä kautta maailman. Puhumattakaan siitä megatuhosta jonka 1950- luvuilta startanneitten reaktorien 
päivittäiset tahalliset kanavasäteilyjen, neutronien, termivireitten yms.  neutriinojen vuodot ovat 
aiheuttaneet. Yleinen taustasäteilymme onkin näin jo 10 kertaistunut. Nyt siihenkin odotetaan jälleen 
hype piikkiä. Kautta maailman puhutaan jo taustamme vinssaamisesta 100- kertaisiin säteilyarvoihin 
ydinvoimin. No varmaan "hyvä" koska myrkyttämällä ympäristömme tällä tavoin totaalisen 
elinkelvottomaksi IAEA saa mitä tahtoo. Käytännössä rajoittamattoman oikeuden vuodattaa kalmaista 
ydinhirviöittensä sisältöä kansansa tuhoksi loputtomiin. 
 
No on tässä tietysti pari mutkaa. Ihmiset, eläimet, ruokakasvimme sterilisoituvat 100 % 
lisääntymiskyvyttömäksi. Nekin ani harvat ihmispolot, jotka valtion koeputkihedelmöityksien 
kontrolloimana aikovat vielä lisääntyä saavat harmikseen mielettömät ryöpyt maailman pelätyintä. Eli 
perinnöllisiä mutatointumisia. No onneksi IAEA:lla ON tällaiseenkin "pikku ongelmaansa" varsin 
yksioikoinen vippaskonsti. Kädessäni on eräs oksettavampia julkaisuja tehtynä hetimiten Fukushiman 
kauhutuhon jälkilaskivesiin. En edes yritä kertoa kuin muutamalla lauseella mitä tulevista 
siviiliydinvoimaloitten MOX säteilytuhoutumisen peittelyistä lehti kertoo, mutta pieniä paloja: 
 
"Tieteen kuvalehti No:11 2011. DNA muuttuu koko ajan. Ihmisen perintöaines ei olekaan yhtä vakaata 
kuin on totuttu ajattelemaan. Siihen kuuluu liikkuvia dna:n osia, jotka sekoittavat geenejä ja tuottavat 
uusia perinnöllisiä ominaisuuksia! Nämä ns.,  t r a n s p o s o n i t  voivat sekä heikentää että parantaa 
yksilön- ja myös lajin- elinkelpoisuutta. Tapahtumaa voidaan verrata siihen, että moottorin ja istuimen 
piirustukset sekoittuvat.  (1. Transposoni kuuluu kromosomin dna- rihmaan. 2. Transposoni taittuu ja 
irrottaa itsensä. 3. Leikkauspinnat dna- rihmassa yhdistyvät ja dna- rihma yhtenäistyy. Tranposoni jää 
irralleen. 4. Transposoni päätyy uuteen kohtaan samassa tai toisessa kromosomissa, Se asettuu dna- 
rihmaan syntyvään aukkoon. 5. Jos transposoni lomittuu merkitykselliseen dna- jaksoon, se voi häiritä, 
tehostaa tai vaimentaa geenin tai geenien toimintaa.)" 
 
Putsataan nyt tätä IAEA:n ostaman lietelantalan pohjakariketta näytille: Jos nyt ylipäätään onnistutte 
tuottamaan lapsen säteilytaustakasvussamme. Ja lapsenne vaikka nyt pään tilalla kasvaa norsun pää. 
Olkaa tyytyväisiä. Koska poliisien suojaaman IAEA:n ydinherrojen syväluotaavien tutkimustensa 
mukaan syynä EI herra nähköön voikaan olla säteilyn perinnöllisyyksiinne vaikuttavat räjähdysmäisesti 
lisääntyvät mutaatiot. 
 
 Vaan kyse on kuulkaas ihan teistä itsestänne! Heikosta kyvystänne kestää terveellisesti säteilyä. 
Muutokset perimässännne gammaavassa säteilyhornan maailmassamme johtuvat hulppeasti 
villiintyneistä omien "transposoninne" arvaamattomistamellakoinneista genomissanne! .. Odotammekin 
nyt jännittyneenä koska saamme hallituksemme päättäjiksi avoimesti ihmislihaan mieltyneitä raptor- 
liskoja tai kenties torakoitten geenejä kantavia pääministereitä. Joita yhdistää näihin nykyisiin IAEA:n 
vasalleihin toki yksi keskeinen koohotus. Halu rakentaa TVO:lle Olkiluodon ydinkasaansa ydinvoimalat 
numerot  6- 666! 
                   ------------ 
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T&T. Uutiset Kia Kalliola, 10:34 Pohjoisnavan otsoniaukko kasvoi keväällä ennätyssuureksi 
 
Tiedelehti Naturen julkaiseman tutkimuksen mukaan Pohjoisen arktisen alueen ilmakehässä havaittu 
otsoniaukko levisi tänä keväänä ennätyssuureksi. Alueen laajuudeksi mitattiin noin kaksi miljoonaa 
neliökilometriä.  
 
Pohjoinen otsonikato oli ensimmäistä kertaa kokoluokaltaan samassa sarjassa Etelämantereen yllä 
havaitun otsoniaukon kanssa. Tavallisesti otsonikato on Pohjoisnavan ympäristössä ollut pienempi kuin 
Etelämantereella, koska olosuhteet pohjoisessa ovat lauhkeammat.  
 
Viime keväänä havaitun aukon uskotaan syntyneen, sillä viime talvena pohjoisen stratosfääri kärsi 
poikkeuksellisen pitkästä, normaalia kylmemmästä jaksosta. Otsonia tuhoavat klooriyhdisteet pysyivät 
kylmän jakson vuoksi ilmakehässä tavallista kauemmin. Otsonikerros suojaa Maata Auringon 
haitalliselta uv-säteilyltä. 
 
*Katsokaa tätä selostusta siitä miten otsoniaukon synnyttäjäksi väitetty deodoranttien CFC tuotanto on 
olut jäissä luokkaa 25vuotta jo: 
http://kuvaton.com/k/YJYx.jpg  
 
* Jokin hommassa mättää nyt todella pahasti! Koska jo silloin kerrottiin, että vapautuneista 
deodoranttien yhdisteistä aletaan päästä eroon muutamassa vuosikymmenessä ja otsoniaukko 
palautuu varsin pian. No kuten huomaamme näin EI selkeästikään ole käynyt. Syykin on selkeä. 
Alkujaankaan reproranteilla ja jääkaappien freoneilla EI ole ollut osaa ei arpaa koko ongelmaan. Vaan 
ihan jossain muussa. Todellisuudessa nimittäin freoneista luokkaa 95 % käytetään, kuinkas ollakaan 
uraanifeksafluridin jalostuksessa centrifugien suojakaasuina. No säteilyn takia uraaninen aine ei saa 
syttyä tuleen. Tarvitaan alinomaista hapen poistoa suojakaasuin. 
 
 Freoni säteilyerosoituu kuitenkin pian. Säteilevää kaasua ajetaankin isotoopijalostamoista laivan 
lasteittain surutta ulos tänäkin päivänä. Ja uutta freonia surutta prosessiin lisää. Kuten huomaamme 
otsoniaukko senkun vaan kasvaa, vaikka olisi tässä ajassa pitänyt vähintäänkin puolittua. Mutta 
tällaisissa uutisissa ei tänäkään päivänä uskalleta totuutta esittää. Että elintärkeä otsonisuojammekin 
on tuhoutumassa kohtalokasta vauhtia. Jälleen kerran tarkoin salattu syyllinen on ydinvoimateollisuus, 
joka polttaa toimillaan ihomme, silmämme ja lapsemme. Mutta kuten olemme kuulleet mikään uhri 
ydinalan käenpojalle ei toki päättäjistämme tunnu liialta. 
               ------------- 
 
Kaasuenergiaa selättämään ydinvoiman T.S.5.10.2011 
 
Lyhennelmä Veli Phjonen artikkelista, kaasuenergian lisäkäytön puolestapuhuja oli kuulema Matti 
Vanhanen. Siksi Vanhasesta ydinala halusikin eroon keinolla millä tahansa. Myös uudisenergisesti BIO 
kaasusta haluttiin ydinalan toiveesta eroon vaikka väkisin. Nyt kuitenkin Kouvolaan valmistui 
toukoakussa ydinalan vaalimassa tietopimiössä iso BIOkaasutuslaitos jonka Gasumkin hyväksyi sen 
maakaasuverkkoonsa sekoitettavaksi luonnon kaasuun. Gasum on tehnyt sopimuksen myös Helsingin 
Energian kanssa jonka mukaan syntetisoitua puubiokaasua aletaan pumpata ensin Joutsenosta hyviltä 
metsäalueilta putkessa puubiota Gasumin linjassa mm. Helsinkiin. Teholtaan laitos on merkittävä 
200MW! Eräs suurvaltti tässä on rekkaralliton energian kuljetus valmiissa kaasuputkessaan. 
Uusiutuvan kaasun läpimurto näin uusii ajatteluamme myös kaasuverkosta. Kaasusta voi tehdä 
ongelmatonta sähköä ja käyttää hyvällä jopa 3- kertaisella hyötysuhteella verrattuna ydinvoimaan 
esim.. teollisuudessa. Lisäksi kaasuverkko sekä varastoi, että on ydinvoimasta 100 % poiketen s ä ä t ö 
k y k y i s t ä ! 
 
Japanin Fukushiman ydintuhon jälkeen kiinnostus maakaasumuotoihin on kasvanut kaikkialla 
maailmalla. Ei vähiten Japanin mainostaman uudisenergisen metaanijään osalta! Esimerkiksi Suomea 
selkeästi vapaampien energiamarkkinoiden  Yhdysvallat on LUOPUMASSA LISÄYDINVOIMAN 
RAKENTAMISESTA... Vakuutusyhtiöt eivät enää Fukusfiman jälkeen myy siedettävän halpoja 
vakuutuksiaan ydinenergialaitoksille! Maakaasua tuntuukin löyhtyvän pohjoiselta leveysasteelta 
jatkuvasti lisää, sekä Amerikasta, että Siperiasta. Kaasu on Saksankin vaihtoehto yhdessä Venäjän 
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kanssa. Itämeren tuplakaasuputket alkaa olla valmiita sammuttamaan Saksan viimeisimmätkin 
ydinvoimalat.  
 
Ykköskaasuputki aukesikin syyskuussa, vaikkei Suomi asiasta uskaltanut ydinalan toiveista kirjoitella. 
Niin ydinalan kuolinkamppailut on  j o  alkaneet! EU mannerputki  virtaakin jo loka- marraskuussa. 2- 
osa vuoden päästä. Saksan päätös lopettaa ydinvoima 2020 onnistuu osin tällä ongelmitta. Myös 
Gasum on alkanut innostua 100 % puhtaasta puuBIO kaasun tuotannosta. Uusiutuvan pohjoisen 
energian tulevaisuus onkin pohjoisen metsävyöhykkeen puista tehdyssä metaanissa, eikä 
ydinharhoissa. 
 
* Todellisuudessa tässäkään artikkelissa ei käsitelty kuin aivan jäävuoren huippua. Siinä kun 
ydinvoimalaitokset tahkoavat 3- kertaa tuulisähköä kalliimpaa vain 30 % hyötysuhteen hankitaan 
aletaan tuota kaasua polttaa muissa sivistysmaissa 75 % hyötysuhteen polttokennoilla. Puhumattakaan 
96 % hyötysuhteen CHP polttolaitosihmeistä. Maakaasun reservitkin ovat jo loppuneen 
energianegatiivisen uraanin rinnalla valovuosia paremmat. Alkuviikosta mm. MOT ilmoitti uuden 
kivihaililiuskekaasutekniikan riittävän 200v maapallon pyöritysresursseihin! Myöskään esim. merilevien 
100 % BIO kaasutuksen rajattomia resursseja ei tule unohtaa. Tuottajan merilevä elintärkeän loppuvan 
merifosfaattienkin uudistuotoksen samalla ruokatuotantoomme. 
 
 Myöskään Japanin aukaisu siitä, että BIO uudistuva 2km syvien meripohjien ja kaikkialle jääkauden 
maan allemme injektoimat 600m- 2000m syvyyksien metaanikaasuklatraattien loputon reservi edustaa 
maailman kaikkia energioita yhteensä! Kyse tässä mullistuksessa onkin v a i n siitä kykenemmekö 
yhteisvallankumousvoimin kaatamaan ydinalan IAEA:n poliisivahvistetun hulluuden. Ennen kuin tämä 
ihanasti orastava kaasuvallankumous saadaan oikein r y t i n ä l l ä  kaatamaan ydinvoimasekoilut 
maailmalta. yksi on toki selvää jo nyt. Suomi tulee ansaitsemaan tässäKIn pelissä YDIN- 
erhediktaturiana kaikkein synkimmän Y- Mustanpenkan. Pian saamme turhaan tyrkyttää EU:lle 
maailman kalleinta ja maineensa loannutta ydinsähköämme, jota siellä EI hyväksytä lainkaan. 
                -------------- 
 
Näin meitä huijataan. 
 
1980- luvulla kun TVO:n kaksi reaktoria startattiin 1978 ja 1980 huomattiin, että kahdelle 660MW 
reaktorille ei löytynyt lainkaan markkinoita. TVO joutui myymään vuosien ajan silloin 2 penniä/ kW 
hintaista sähköään pitkin hampain - 50% omakustannushintansa alle suurtappiolla Ruotsiin 1 penni/ 
kWh hinnallaan. Asia vaiettiin julkisuudesta täysin. Mutta säätökyvytön ydinvoimalayhtiö TVO teki 
megatappiota starttivuosinaan uhaten mennä konkurssiin heti! No miten ongelma ratkottiin? Valtio syyti 
miljoonia valtion tukirahoituksia, että 2 miljoonan hengen öljylämmitystaloutta muutetaan 90 % 
hyötysuhteen öljylämmityksestä monta kertaa kalliimman 25 % hyötysuhteen ydinenergian 
sähkelämmityksen maksumiehiksi. Hommaan meni aikaa vain 2 vuotta kun TVO sai maksajansa.  
http://kuvaton.com/k/YJpu.jpg 
 
5.10.2011 tehtiin jälleen päätös rakentaa ydinvoimala maahamme Pyhäjoelle. Seuraava kysymys on, 
mistä tällä kertaa raavitaan pakolliset maksajat tälle täysin turhalle ylimääräiselle säätymättömälle 
ydinsähköntuotannolle? Eli mistä tällä kertaa revitään miljoonan lämmityskapasiteetit pois? Ja kas moni 
onkin sanonut, että Vihreät ovat vastustavinaan ydinvoimaa. Mutta todellisuus on ihan jotain muuta 
koska IAEA pitää valtaa maassamme. Maaseudun tulevaisuus 5.10.2011: "Ympäristöministeriö 
kehottaa luopumaan turpeen poltosta. Turpeen poltosta on päästävä eroon mahdollisimman pian, 
sanoo ympäristöministeri Ville Niinistö (Vihr.). Linjasi tiistaina Keuruulla, missä Niinistö tutustui 
alueeseen. Vapon ympäristöjohtaja Mia Suominen muistutti, että nykyään miljoonan suomalaisen koti 
lämpiää turpeella. Niin mittavan energiamäärän korvaaminen ei onnistu hetkessä." 
 
Juuri tällaisista samana päivänä tehdyistä päätöksistä siis ydinrikolliset pumppaavat hankkeisiinsa 
"kannatuspohjaa". Suomi vaihtaa lennosta miljoonan talouden kotimaisen turpeen tuotannon 
sumeilematta IAEA:n käskystä h e t i  kun tehtiin lisäydinvoimalapäätöksiään! Todella röyhkeää ja 
päivän valoa kestämätöntä toimintaa koko valtion likasankosysteemeiltä. No kuten muistamme viikko 
sitten YLE:n annettiin esittää ohjelmansa jossa tämä samainen vuosikymmenet suomalaista bioturvetta 
käyttänyt voimalaitoskapasiteetti manattiin valtiotiedotusmonoliitein yhteistuumin alimpaan hornaansa. 
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Että jo systeemi toimii kuin giljotiini. Toisesta päästä katkotaan elävien päätä jotta maahamme saadaan 
mahtumaan uutta loputonta YDIN voimarakentelua! Sikakulttuuria tyypillisimmillään. 
 
No onko meillä sitten valittava sinällään ydinvoimaa kertaluokkia puhtaamman kotimainen turve tai tätä 
valovuosia tuhoisampi ydinvoima? No EI tietenkään. Saman artikkelin vieressä kun lukee ihan 
asiallinen ratkaisu kuin yleisöä pilkaten." Polaris tekee keräimet teräksestä. Aurinkolämmitysjärjestelmiä 
tuottava Polarsol juhli tiistaina tuotantonsa käynnistämistä entisen Perloksen tiloissa Joensuussa. 
Yrityksessä on 6 työntekijää, kertoo kehitysjohtaja Elene Suonne. Teräskeräin kestää 40v. Teräskeräin 
ja tiuha putkisto soveltuu hyvin Suomen mataliin lämpötiloihin. Tuotetun kilowattitunnin hinta on vain 4 
senttiä, Suonne kehuu." 
 
*Juupa juu meille ajetaan kuluttajille jälleen kerran ydinrikollisten pakottamana puhdasta ja 
vuosikymmenet toiminutta turvepolttoamme alas ajaen sitä 5 kertaa kalliimpaa ydinsähkökapasiteettiä. 
Juuri kuten kävi TVO:nkin kohdalla 1980-luvuilla. Hommaa on ajamassa siis k o k o läpi korruptoitu ja 
rikollinen hallitus! Mikä tekee hommasta erityisen oksettavan niin maakunnissa tuhansia työpaiskoja 
antaneen turvetuotannon sijaan siis olisi ongelmatta maakunnissa kehitetty 5- kertaa ydinsähköä 
halvempaa ja valovuosia puhtaampaa aitoa EU:n haluamaa ikuisesti kestävän kehityksen 
aurinkolämpövoimaa. 
 
* Mutta sen enempää kokoomusta, SDP:tä kuin edes Vihreitä ei pätkän vertaa kiinnosta startata aitoa 
vaihtoehtoista EKO aurinkovoimaakaan.Kuin murhaa makkaraan ajetaan vain ydinmonokulttia. (Kaiken 
muuten kruunaa, kun nyt turvesuojelun nimissä rauhoitetut suot kaivetaan seuraavien vuosien aikana 
puolestaan uraanikaivosaavikoiksi kenenkään suuttumatta!)! Juuri tällaisista viiltävistä analyyseistani 
minua SUPO niin kivaasti vihaa. Koska näistähän ei saisi puhua. Koska kansan pitää vaan tyhmänä 
maksaa Helsingin herrojen ydinterrorismia maahamme. 
                    -- 
Arto Ristolainen Joo Aurinkovoima olisi tosi viisasta, jos on yhtään seurannut mihinkä aikaan 
kulutushuiput ovat. Eli keskipäivän aikoihin. 
 
Arto Lauri Arto R. Hei auringosta saatavaa lämpöä tietysti v a r a s t o i d a a n myös. Niin yölle kun 
pitempäänkin aikaan. Kaukolämpöön kunnat kytkevätkin suursäiliötekniikkaa joka kulkee esim. 
Ruotsissa "kaukokylmätekniikkana". Idea on simppeli. Kesä kootaan kaukolämpöverkolla talojen 
keräämää lämpöä suurtilaan maanalle vaikka vesivarastoon. Josta talven pakkasilla taas se saadaan 
käyttöön. Toisaalta näin kylmenevällä varastolla myydään sitten jäähdyttimiin KYLMÄÄ koko kesä 
hyvällä tuotolla jäähdyttämiseen. Systeemi toimii ja tuottaa kesät talvet haluttua 6 kk viiveellään. Erittäin 
hyvää tekniikkaa. Siksi Suomessa tästä ei saa ydinalan haluamana hiiskuakkaan ihmisille mitää, ettei 
ydinsekoilun tarpeettomuus paljastuisi! 
                 --- 
 
Suot sileiksi 8 kuukaudessa. 
 
Koetin eilen kristalloida sitä ydinalan tekniikkaa miten kansainvälisenä organisaationa käyttävät täysin 
konstailematta hyväkseen eri asteisia luonnonsuojelun metodejaan saadakseen maailmaan loputtomiin 
lisää ydinvoimaloitaan. Koska kaiken painostamisensa takana tosiaan on itsessään juuri tämä. 
"Ydinvoimaloita hinnalla millä hyvänsä". Suomen ympäristöministeriöt suureen ääneen mainostaa, että 
pitää luopua mm. turpeen poltosta, jotta maassamme säilyisi ns. "suoluonnonsuojelualueet 
koskemattomina". Toki ideaa kaupataan ns. puhtaalla ydinvoimalla kaksin käsin. Hiilidioksidipäätöistä ja 
kasvihuoneilmiöpaatoksia unohtamatta. Tässä EI tietenkään kerrota, että luontainen suo muuntaa 
vuotuisen kasvunsa 21- kertaa pahemmaksi kasvihuonekaasupäästöksi. Anaerobiseksi hapettoman 
suon kuplittamaksi metaaniksi. Ikävää, eihän tästä nyt kannata mitään puhuakaan. 
 
Mutta on tässä "säästetään luontoa ydinvoimalla sormet verissä ajatelluissaan". Toki toinenkin mustaa 
mustempi mutta. Katsokaas mitä tässä o i k e a s t i  puhutaan: 
http://kuvaton.com/k/YJWJ.jpg 
Niinpä niin. Eli kun silmä välttää ollaan j o näille ydinvoimin suojelluilla soissa tekemässä tällaista! Juu 
näette aivan oikein. Valtavan Talvivaaran alkuun 70km2 kokoisia uraanikaivoshankkeita ollaan 
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ajattamassa luonnollisesti loputtoman uraanin tarpeemme täyttämiseksi tuhatmäärin suomessa 
uraanikaivoshelveteiksi. 
 
 Näette miten jättimäiset myös uraanikaivokset pyyhkäisevät kymmenin, sadoin neliökilometrein pois 
tieltään k a i k e n ! Juuri tästä tässä onkin kyse. Säästetään ns. "suoluonnot ja aarnimetsät valtion 
käsiin ilmaiseksi varastaen. Jotta niihin väestön näin poistuttua maitaan puolustamasta saadaan tilalle 
20m paksut ikuiset uraanikaivosliejukot. Tulette vielä karvaasti huomaamaan, että kun jänistä mentiin 
karkuun tulee ydinlohikäärme vastaan. Älkää ainakaan minulle tulko jatkossa sitten sanomaan ettette 
"aavistaneet tätä"! Hallituksessa huseeraavat tietävät tasan tarkkaan näin käyvän. Siksi näitä viiltävän 
osuvia tekstejänikään ei missään sallittaisi poliisivoimaestelyin näkyvän. totuus, kun se on tällaista 
halutaan terässaappain polkea ensimmäiseksi..niin todellakin konkreettisesti s u o h o n ! 
                      -------- 
 
Talvivaarasta kauheita. 
 
Eilen 7.10.2011 Talvivaara osakeyhtiön ongelmat kulminoituivat jo pääjohtajan eroamiseen.  Osake 
niiasi ihan kunnioitettavat määrät samana päivänä - 20 %. Tämä maailmalle Euroopan ainoana 
uraanikaivoksena kaupattu hirviö saa lunta tupaan ihan ansiostaan ja kukkurapäin. Suomessahan 
Talvivaaran uraaninihmeestä jo ehdittiin povata Nokiaakin mahtavampaa pelastajaa.  
 
No ongelmana oli myös, että bakteeriliuotusten prosessi on tuotannoltaan vain 50 % siitä mitä 
odotettiin.  Ongelmia kasapäin pieni sade, paistejakso ja tuotanto puolittuu hetkessä.. 
Energianegatiivisen uraanin tuotantopakko onkin romuttamassa heti kättelyssä koko yrityksen. Juuri 
kuten olettaa sopii.Muutenkin ydinalan ongelmiinsa sotkeutuva Talvivaara edustaa jotain aivan 
uskomattomia. Antakaas kun kerron.  
 
Nelisen vuotta sitten Talvivaaran kaivoksen kokoluokaksi ilmoitettiin ensin 12km2. Pian kaivosala oli 
25km2. 2008 tultaessa ala oli räjähdysmäisesti kasvanut 60km2. Viimeisin tieto 2011 kertoo. . . Nyt 
penkistä kiinni 140km2!! Juu kuulitte aivan oikein kaivoksen logaritmisesti kiihtyvä vuotuinen pinta- alan 
kasvuvauhti on ehtimiseen 30-40km2/v.  
 
TEM:ssä odottavat 1 200 tällaista kättelyssä konkurssikypsää koko Euroopan ainoaa uraanikaivosta. 
Näihin katoaa hetkessä Suomi kaivettuna 10 vuodessa, ja EU:n kriisirahastot uraanitappioillaan. 
Puhumattakaan tosiaan pinta- alan tuhon nopeudesta. Siinä ei paina pätkän vertaa onko nyljettävänä 
maat Kolista tai muu suojelusuo tai metsä. Kun kuulema 8kk kyetään tuhoamaan totaalisesti k a i k k i 
luontoarvot.  Niin katoavat hetkessä koko kymmeniltä neliökilometreiltä noilla megawattien 
uraanihirviökaivoksien laitteistoilla. 
            ------- 
 
Van Allenin kalamaljaefekti 
 
Maapallon yläilmakehään vuosikymmenet kokoontuvat ydinvoimaloiden säteilykertymäpäästöt ovat 
aiheuttamassa jatkuvasti lisääntyvästi ongelmia. NASA on mm. esittänyt, että 2013 ennustetut Auringon 
flarepurkaukset aiheuttavat ensi vuona suuria ongelmia ja erityisen suuria vaaratilanteita. Erityisesti 
pitkien syöttöjohtojensa päässä oleville ydinvoimaloille povataan niin kohtalokasta tuhon iskuja, että 
esim. USA:ssa vakuutusyhtiöt kieltäytyvät rahoittamasta ydinvoimaloita kokonaan jatkossa. Uutinen EI 
IAEA:n vaatimuksesta kerrottukkaan miksi ongelma on nimenomaan nykyiselle Maapallolle kasvanut 
noin kestämättömän  tuhoisaksi: 
 
http://kuvaton.com/k/YJNL.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YJNL.jpg[/img] 
                    ----------- 
 
"Kun mikään ei riitä!" 
_________________ 
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Uraanikaivosten räjähdysmäisesti kasvavista pinta-aloista vaietaan tarkoin. 2008 eteenpäin 
energianegatiiviseksi muuttunut uraanitalous tulee raunioittamaan sellaiset määrät Maapallomme nyt 
asuttavasta pinta- aloista, ettette saata uskoa. Siksi piirsin hiuksia nostattavan tulevaamme asiaa 
havannoivan kartan: 
 
http://kuvaton.com/k/YHiW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YHiW.jpg[/img] 
                      --------- 
 
FB. Minna Tenkanen 2011.10 
 
Minna Tenkanen Myrkkyjä tulee myös elintarvikkeissa, kosmetiikassa, vaatteissa, astioissa jne. Mikään 
instanssi ei pysty kaikkea valvomaan vaikka haluaisi. Kalat säteilymereltä saattaa uida Japanin 
naapuriin ja sen maan tuotteita ei tutkitakaan säteilyn varalta.  
Minna Tenkanen kosmetiikka on sellanen mitä ei kannata ylettömästi käyttää. Niissä on nykyään niin 
paljon variaatiota, alkuperämaat on epäselviä jne. Ei nykyään ole alkuperämerkintöjä. Agentit ostaa ja 
myy. Eikä ne ole tärkeimpiä tutkittavien listalla. 
Minna Tenkanen Se että minkä takia myrkkyjä lisäksi kylvetään ilmaan niin se menee jo yli hilseen. 
 
* Minna kyllä sulla nyt suhteet pikkasen vaativat "hioutumista" Joku sinällään esim. kemikalipäästö 
ympäristöö...Juu ohan se toki paha juttu paikallistasoillaan. Mutta katsotaanpa ihan ATOMI tasolta 
missä tässä on suhteet YDINtuhoihin. Esimerkiksi kemiallisesta energiasta. Eurooppa oli kuolemassa 
Rikihappoon vielä 1980- 90 lukujen vaihteessa kuten muistanet? Ihan hillitön mediamyrsky siitä. Nyt 
Euroopan metsät niissä alueilla eivät  e d e s muista rikkihappojaan. Tilalla on ihan jotain muuta 
valovuosia säteilytappavampaa.  Siis rikihapot katosivat biohajoten luonnon myötäkierrossa 
vuosikymenluokassa tuosta vaan. Kun vaikka nyt rikkihapon atomikohtainen "tappoteho" on 9,62eV.  
Siis valenssielektronin tehonsa rikille. 
 
* No esim. TVO:n reaktorista purkautuvan gamman vastaava tuhoeroosiotaso 1 000 000eV! On jo 
SATATUHATKERTAINEN! No reaktoripöntössä maapalloamme tuhoavan fissiohalkeamisen teho 200 
000 000eV! 20 miljoonakertainen tappoteho kuin rikihapolla. No siinä kun rikkihappo katosi 10v aikana. 
Niin TVO:n vuotama Pu-239 tappaa seuraavat 24 000v T½ tasoillaan! No jos kuulosti paljolta niin 
TVO:n reaktorissa nyt hurraava U- 238 T½ säteilypuoliintumisaika on luokkaa maailmamme elinikä 4,5 
MILJARDIA VUOTTA! En nyt t ä l ä  kertaa kertaile enempää miksi koen ydinvoiman 
megahypergikauhkana jonka rinnalla kaikki muut. Anteeksi rehellinen suoruuteni on liki silkkaa 
kirppusirkusta. . .  
           ------------ 
 
T&T. UutisetVeli-Matti Jalovaara, 19:35 Teleskooppisiivet voivat kasvattaa tuulivoimalan tuotantoa 
 
Muun muassa Aucklandin yliopiston tutkijat Uudessa-Seelannissa ovat jo usean vuoden ajan 
selvitelleet teleskooppiperiaatteella toimivien turbiininlapojen käyttämistä. Vielä tulokset ovat olleet 
rohkaisevia.  
Tuuliturbiinin siiven pituus on tarkoitus optimoida automaattisesti moottoreiden avulla kulloiseenkin 
tuuliolosuhteeseen. Kun tuuli yltyy, siiven pituutta kasvatetaan.  
 
Hyötyjä ratkaisussa saadaan muun muassa siinä, että tuulivoimalaa voidaan käyttää aiempaa 
paremmin ja turvallisemmin myös tilanteissa, joissa tuuli on muuten vaarallisen kovaa. 
Teleskooppisiivistä on tutkijoiden mukaan etuja myös leudossa tuulessa, jossa pitkistä siivistä ei 
muuten ole hyötyä ja jolloin ne ovat vaan turhaan rasittamassa turbiinin mekanismia.  
 
Tutkijat ovat saaneet rakennetuksi hyvin pienen koevoimalan. Siitä saatujen havaintojen perusteella 
teleskooppiratkaisu tuotti sähköä kovassa tuulessa saman verran perinteisten siipien kanssa, mutta 
heikommassa tuulessa teleskooppilavat tuottivat selvästi enemmän sähköä. Yksi etu teleskooppisiivistä 
tulisi siinä, että se mahdollistaisi tuulivoimalan sijoittamisen myös moneen sellaiseen paikkaan, jossa se 
ei muuten olisi kannattavaa.  
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Tutkijoiden laskelmien mukaan teleskooppiratkaisu olisi kustannustehokas siltikin jos niiden valmistus 
tulisi perinteisiä siipiä neljä kertaa kalliimmaksi. Vielä ratkaisua ei ole kokeiltu oikeissa suurissa 
tuulivoimaloissa.  
 
* Hämmästyttävää miten monia mahdollisuuksia kehittää alati parempaa ja toimivampaa EKO 
tuulienergiaakin vaan on. Ei tosiaankaan mikään ihme. että IAEA ydinrikolliset turvautuvat jatkuvaan 
poliisiterrorismiinsa. Koska mitään oikeaa perustetta yli 3- kkertaa kalliimmalle ydinenergialleen ei enää 
pitkiin aikoihin ole olut nähtävissä.  
 
 
 
 

831. YdinASEET. 
 
Suomen ydinASEET! 
 
Reippaasti vaan kissa pöydälle. Luvattoman harvat tosiaan tietävät m i k s i  Suomessa on ylipäätään 
ydinvoimaloita? .. Ei siis leikisti vaan ihan o i k e a s t i ! Ruotsin ASEA kehitettiin sitä varten, että maa 
halusi Pohjolaan oman riippumattoman ydinASE tuotannon. No ASEA on muisto vain. Koska sen 
päävetäjäkin U.P. murhattiin. Mutta se mistä vähän puhutaan on sen Suomeen sieltä tuotu perintö. 
TVO/ Posiva konsortio on olemassa vain ja ainoastaan yhtä keskeistä tehtäväänsä varten. 
Ylläpitämässä maassamme olevaa ydinasevarastoamme hengissä. Kyllä tosiaan kuulitte aivan oikein. 
Suomessa on TVO:n ympärille kehitetty "pienimuotoista", etten sanoisi ultrasalattua ydinmateriaalien 
käsittely/ jalostusteollisuutta. Lisäksi varsin kunnioitettavassa mitassa. 
 
En tässä nyt ala luettelemaan niitä teollisuusyksiköitä ja armeijan varikkojakaan missä tiedän tätä 
hypersalattua ja laitonta toimeaan ylläpidettävän. Koska koko nykyinen hallintomme sen on joka 
tapauksessa sinne halunnut ja ylläpitää hyvässä yhteishalussaan. Perus ongelma tälle Suomen 
ydinasetuotantolaitteistolle on tämä. Ydinasekärjen 93 % uraani uudelleenfissioituu spontaanisti. 
Tuhouttaa itsensä luokkaa 5v sisällä pilalle. Silloin tälle ydinjätteelle ei tehdä enää mitään, koska ei 
silloin edes räjähdä. Räjähdysaktinidit pitää saada hyvin pikaisesti TVO:n/ Loviisan ydinreaktorien 
kitaan ns. "siviilikiertoelvytettäväksi" ja tuottamaan yhä lisää Pu- 239 plutoniumia ydinaseisiin.  
 
TÄMÄ onkin se keskeinen syy miksi ydinvoimaa ylipäätään siedetään. Siviiliydinvoima on tapa 
jatkokäsitiellä ydinasevarikoistamme pitkin Suomea kuljeteltavaa yli-ikäistä uraaniaseitten 
uraanikierrätystä. Mukaan tarvitaan myös mm. uraanikaivosta ja isotooppijalostusta. Jota Suomi on 
massiivisesti nyt taas lisäämässä. Nyt lukkoon lyöty Pyhäjoen ydinvoimalahanke puolestaan rakentaa 
sinnekin tätä Loviisan ja ennen kaikkea TVO/ Posivan ylläpitämää salaista Suomen ydinaseteollisuutta. 
Suomi haluaa varastoida näin ydinohjuksiaan kasvavasti myös Lappiin. Koska EU:n ydinaseohjelmat 
halutaan painottaa salaisin sopimuksin sinne.  
 
Siellähän kasvavan energiantuotannon pohjoiseen ulottuvuuteen armeijan kapiaiset malttamattomasti 
odottavat saadakseen pohjoiseen omat kymmenet ja kymmenet ydinaseensa reaktorihuolintaansa. 
Pohjolan energiapainotus on EU:lle n yt selviö. Maakaasut mm. tuodaan jatkossa sieltä Suomi tarvitsee 
satoihin kasvavan ydinohjustensa 5 vuodessa käsiin lahoavien ydinohjuskärkiensä ylläpitoon 
kasvavasti myös neitseellisen uraanin kaivuun tuhatluokkaiset uraanikaivoksensa myös. Kaikki 
loksahtaa uriinsa nyt kuin Lego- palikat. Kun hetkenkin mietitte oleellista "miksi" hallituksellamme on 
tämä hekumallisen raivoisa uraanikiihkonsa! 
                           ---------- 
 
Hiiripolskaa pärekatoilla 
  
Liikutaan kesää 2011. Sain useilta tutuiltani hätääntyneitäkin viestejä vähintään oudoista 
poliisivierailuista ihan kotipihoille ja talouksiinsa. Onpa mennyt mahdottomaksi kun ei edes kotonaan 
saa ydinvastustajat rauhassa olla. Poliisit tulivat aamutunneilla usean auton voimalla kuulema paljoja 
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lupia kyselemättä. Viesti oli heti alusta selvää, laiton kotietsintä suoritetaan vaikka läpi seinien 
väkivalloin rymistellen. Mistä hitosta olikaan kyse? 
  
Pian sain lehdestä lukea että ydinkriittisistä kirjoitteluista tulistuneet mm. kunnanjohtajat olivat 
joudutetut välikädeksi. Jonka tarkoituksena oli tehdä ns. "tehostettuja huumeratsioita". Näppärästi 
kohteena olivat kuitenkin nimenmenomaan YDINvastustajien kotitaloudet pitkin maakuntia. Poliisit 
tekivät näitä luvattomia koti- iskujaan ja ratsioitaan pitkin kesää. Vierailut olivat kuulema olleet 
vihamielisiä ja massiivisia. Tunti kausia SUPO:n ydinv.. korjaan huumevastaosastolaiset 
ristikuulustelivat ja tarkastivat laittomasti ties mitä tietokantoja systemaattisesti. Olin JO keväästä 
kuullut, että POLIIST olivat ennemmin varkain murtautuneet näihin samaisiin talouksiin tuhoten 
ihmisten lukkoja, huonekaluja, varastaen tietokonemuisteja yms... No ylipäätään riehuen ja hävittäen 
kuten vaan VT poliisit osaa. 
  
Vaan nyt tulikin alleviivaus siitä, että systemaattisen tuhoaallon päätekijät olivat nimenjonomaan 
POLIISIT! Ristikuulusteluissaan Sisäministeriön tuhoiskua vetävät puolisen tusinaa poliisia kertoivat 
tarkkailleensa jo pitemmän aikaa kameravalvonnoin ja satelliitein yms. keinoin niin pihapiirejä, pihojen 
liikennettä kuin erityisesti myös tietoliikennettä. Niissä olikin korostetusti huomattu viestinnän 
liikenöinnin viitoittaneen ydinvastaisille nettipalstoille. Poliisiosastot rymisteltyään kaappeja kasaan ja 
sotkiessaan, sänkyvaatteita, taloja aimo ammattiterroristien ottein. Poistuivat silminnähden pettyneinä 
siitä, että huumeita luonnollisesti ei löytynyt. Ei vaikka kohdetaloudet olivatkin selkeän ydinvastaisiksi 
tihutyöataktikohteena todettuja. 
  
Myös minua on lukuisasti haluttu toistaan selkeimmillä kontakteilla nimelläni puolustelemaan 
huumetoiminnan vapauttamista. Kohteliasta kieltäytymistäni ei selvästikään otettu ilosilmin vastaan 
saalista janoavissa samaisissa vt. ratsiaporukoissaan. Eilen (09.10.2011) useat saivat taas nähdä 
ihmeteltävää ahkeruutta siihen että totuus ydinvoimasta osastolaisten tulisi varta vasten lokautua 
avoimilla humausainekampanjoinneillaan. Ainakin minua erityisesti huvitti, että kieltäytymisemme johti 
vain yhteen keskitettyyn mielipiteeseen:" Koska Arto ei suostu ottamaan huumeviittaa harteilleen. 
KAIKKI se mitä sanot ydinvoimaa vastaan on silkaapelkkää HUHAATA!"... 
  
Juupa juu varmaan hyvä homma sitten. Ainakaan kaikki tämä kylmäävä tapahtumafaktat yhdistettynä 
EI jättänyt mitään epäselväksi mikä TAHO ja nimenomaan miksi on minua pommittanut näillä 
huumekytköspakoillaan. Ydinturvaosastossa kun on näköjään päätetty, että jos eivät saa toimea jumiin 
YDINaiheesta, niin koetetaanpa sotkea edes HUMEASIOIHIN kaveri hiljaiseksi. Rakkaat lukijat. Minulla 
on h y v i n ikävä tapa kertoa kaikesta tällaisestakin asiasta julkisesti ja avoimesti. Juu tiedän 
vihastuttavani myös tällä tekstuurillani tutusti Vuojoen ydinturvaosastolaiset, mutta tähänhän olemme jo 
saaneet tottua. Päivänjatkoja.. 
                  ------------- 
 
Konttiydinasetuotantoa 
  
Eilen 11.10.2011 kuulimme miten Suomi, DDR STASI ja KGB ovat tehneet vuosikymmenet tiivistä 
yhteistyötä keskenään. Tässä paljastettiin miten Mauno Koivisto, Kalevi Sorsa ja SUPO olivat 
systemaattisesti sotkeneet koko Suomen virkamieshallinnon outoon salailuverkostoon. 
Vahingossakaan tästä kassakaapissa jo 21 vuotta olleesta Tiitisen listan syistä tai motiiveista ei 
paljastettu yhtään mitään. Miksei? DDR oli v a i n yhtä keskeistä tehtävää varten. Tuottamassa 
maailman heikkolaatuisemmasta uraanimalmista maksimaalisen määrän ydinASEmateriaalia tauotta. 
 
 Pirkko Työläjärvi tunnustikin olleensa mm. Paavo Lipposen ja Suomen nykyhallinnon kanssa jo 70- 
luvuilla opiskelemassa miten tämä ydinasetuotannon tiivis systeemi siellä pyöritettiin. Koska jo silloin 
Suomen tiedettiin haluavan oppia Ruotsin ydinasetuotannon niksit. Muistan aina ihmetelleeni TVO:n 
OL-2 laitoksen eteläpäädyssä F-ydinjäterakennuksen ulkopuolella olevaa hurraavaa synkkäväristä 
outoa auto- konttia. Se oli suunnattoman raskaasti lyijyllä päällystetty. Sen valtavan painava 
radioaktiivisten aineitten sisältö upotti sen kymmenin sentein suoraan asvaltin sisään.  Vain ruotsalaiset 
sen sisuksiin sallittiin mennä.  
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Minua aina ihmetytti m i t e n. Koska ovia saati mitään kulkua sinne ei edes ollut. Tuoni haisi, 
kohdistaen epäilyt tuohon tummaan kiinni hitsattuun konttiin. Ihmeellistä, kontti oli jaloillaan irti maasta 
valmiina rekkakuljetusottoonsa, täynnä säteilyaineita, joista meitäkin varoitettiin ettei saa mennä liki! 
Mutta silti vartioimattomana ulkoilmassa vuodesta toiseen. Kun kontin ympäristössä tapahtui 
hengenvaarallisten säteilymäärien mittausepisodi ulkopuolisen mitattua sen ympäristöstä kuolettavan 
isoja säteilymääriä. Kontti raijattiin vähin äänin 100m syvään keskiraskaitten ydinjätteitten luolaston 
ihan pohjalle. Siellä kontti sai kylkeensä kymmenittäin mystisiä "näytteenottoputkistoja".  
                         -- 
 
Osa II. 
  
Usein kyselin miksi laite siis tuottaa radioaktiivisia analysoitavia kaasuja? Miksi siinä oli selkeästi 
ainakin kymmenluokissa noita kaasuportaitaan? Miksi laite haluttiin pitää aina lähellä sähköverkostoa, 
jos siellä säilytettiin v a i n passiivista mystistä säteilevää puolittuvaa kaasufaasejaan? Hyvin outoa 
kehittelyä tässä autokontissa selvästikin tehtiin. Kunnes sain Angelican kautta lisävalaistusta. Kyse on 
jo DDR:ssä kehitetty "taskuydinasejalostuskontti". Tuollaisessa konteissa DDR:ssä ja Ruotsissa 
tehdään sadoilla paikoilla kunnissa "kotitalousuraaninjalostustoimintaa". 
 
 Idea on varsin perverssi. Kuntia pakotetaan tekemään valtavat määrät teollisuushalleja. 
Sattumanvaraisesti sitten Suomen armeijan kontrolloimana näitä uraanikonttilaitteistoja tuodaan 
liitettäväksi siellätäällä valtakunnanverkostoihin. Idea on pirullisuudessaan ovela. Nyt kun salaisuus 
pienkunnista alkaa vuotaa ydinhallinto vaatii H. Virkkusen sitouttamaan kuntia nippuun, jotta salaisuus 
pysyisi vankassa sisäministeriökontrolloinnissaan. Tämä on summittainen arvio laitteen toiminnasta. 
Kussakin kontissa luokkaa 10- 50kpl klassisia uraaniheksafluoridikaaasucentrifugia. Paikkaansa vaikka 
1- 5kpl tällaisia hitsaamalla suljettua konttia. Ottotehot luokkaa 100kW per kontti tai konttiyksiköt. 
Laitteen voidaan laskea jalostavan 100kg uraanijohdannaisia vuodessa. Tuotto pelleluku 800g per 
yksikkö/v. 
  
Määrät halutaan pitää näin olemattoman pienenä, jotta suojattomia kontteja ei alettaisi huomata, tutkia 
tai peräti varastaa ydinterroristien käsiin. Ja ennen kaikkea, että kukaan EI huomaisi paikkakunnan 
sähköverkoston liiallista sähkövarkautta näihin kontteihin. Tiitisen listalla on koko tämän toiminnan 
Mauno Koiviston, Kalevi Sorsan kumppaneineen startanneen toimenkuvan kontaktinimet. Paavo 
Lipposta myöten siitä miten systeemiin kuuluvat mm. venäläiskontaktihenkilöt sijoitettiin peittelemään 
näitä suomalaisen ydinasetuotannon lonkeroita silloin ja nyttemmin. Systeemi onkin tuottanut 
vuosikymmenet suoraan ASEkelpoista uraaninjalostusta. 
 
 Suomi on ydinasevaltio kertoo IAEA. 25kg hallussamme olevaa puhdasta U-235 tai 8kg TVO:n Pu-239 
plutoniumpaskaa riittää leimauttamaan Suomen vapaasti toimivaksi ydinasemahdiksi. Sen 
tuotannollinen toiminnan selkäranka onkin näissä sadoissa ja sadoissa pitkin maatamme kylvetyissä 
uraaninjalostuskonteissa! Minne tuotanto sitten venäläisavuin koukitaan? Hyvä kysymykseen annettu 
vastaus on tietysti. Suomen armeijan ydinasevarastoissa vain 5vuodessa käsiin tuhoutuvien 
spontaanisti fissioistuvien ydinasekärkien j a t k u v a a n  uudelleentäyttöön! Kuka systeemillä sitten 
rahastaa? Tietysti hallinnon läpi korruptoidut virkaportaat ja ydinvoimalobbarit. Joille annetaan tässä 
vain yksi vaihtoehto, pitää suut supussa kun maahamme alati lisätään näitä ydinvoimalonkeroitten 
loputtomia kasvatuksia maamme tuhoksi! 
                   ----- 
 
F.B jälkikirjoitus.J. T. Oivalsin jotain mitä en uskalla kirjottaa 
 
Eeva Pirilä no mikset uskalla? 
 
Arto Lauri J. T. hyvä. S i k s i p ä näistä jaksan uhankin alla kirjoittaa! ..Vaikka raakaraivoisa SUPO 
iskikin HETI sensuroiden tietouyhteyteni tuon perään ja kirjoitteli uhkaukaasejaan tietojensa 
paljastamisestaan koneellani seuraavat liki 3h niin että savu nousi kuhilaistaan hornastaan asti...! 
                --------------- 
 
Aluuminia ja KULTAA. 
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14.10.2011. Suomessa kiiri uutinen, että maamme ylimääräisellä ja suunnattoman kalliilla 
ydinenergialla aiotaan käyttää kaikkein halvinta ja energiaa vaativinta peräti, ja kahta alumiinin 
tuotannon laitosta. Aivan uskomatonta, että ensin ydinvoimalla tuhotaan säteilykertymillä typpi-
ilmakehämme. Sitten sitä ruvetaan suurella verotukiaisella mätkimään maahan ilmasta 
nanopartikkelisilla lasikuulilla, baariumilla ja alumiinikalvoilla päällystettynä. Ja siksi maailman alumiinin 
tarve räjähtää käsiin. Siihen vastataan tekemällä alumiinia Suomessa ydinvoiman kiskurikallilla 
lisärakentamisella. 
 
Mutta ei toki mitään niin hullua, ettei ydinalalta lisääkin. Suomessa on jo koko vuosi 2011 
kamppanjoimalla koottu kansalaisten kultakoruja. Ei vaan olla kerrottu mitä varten? FB:ssä Eeva P. sen 
keksi. Lukekaas tämä: 
" Plutoniumpommin pohjamateriaali on myrkyllistä ja kemiallisesti reaktiivista ja siksikin vaikeaa 
käsitellä. Plutoniumiin lisätään yleensä galliumia, jotta se säilyisi sopivassa metallin muodossa, delta-
faasissa, ja se kuorrutetaan sopivalla aineella, esimerkiksi kullalla, jottei gallium reagoisi ympäristön 
kanssa. Plutonium-240:n itsestään tapahtuva eli spontaani hajoaminen lämmittää plutoniumia. 
Lämpeneminen voi olla pommia rakentavalle ongelma, jos lämpöä ei johdeta pois." 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ydinase#Imploosioperiaatteinen_plutoniumpommi 
 
Toden totta Suomessa ydinvoimaloilla aletaan kihtyvästi tehdä EU:n ydinasetuotantoa. Jatkuvasti 
kasvatettavat suomen ydinjätevuoret tullaan muuntamaan selkeästi Pu-239 ydinasetuotannon 
tehtailuiksi. Siihen Suomen salainen ydinasekonserni vaatii konkreettisesti kultamme, jopa 
kultahampaat kansansa suusta. Voiko ydinalan sekoilu enää hullummaksi mennä!"Parhaaksi 
plutoniumpommin kuoreksi on todettu duralumiininen kuorimateriaali". Niinpä Suomi aikookin tarjota 
juuri t ä t ä  parastaan EI:n tulevaan plutoniumasetuotantoonsa.. 
               ----------- 
 
15.10.2011. Angélica Skywolf 
 
Suomen ydinase on julkinen salaisuus 
 
Skandinavian ainoa ydinasevaltio, Suomi, ei sekään kuulu virallisesti ydinasekerhoon. Maa ei ole 
koskaan myöntänyt kehittäneensä ydinräjähteitä. 
Kyseessä on kuitenkin varsin julkinen salaisuus, arvailujen varaan jää vain Suomen hallitsemien 
ydinkärkien määrä, Joidenkin arvioiden mukaan noin 130 kpl. Yleisesti arvioidaan, että niitä on 100–
200. 
 
Suomen ei ole ollut kiirettä myöntää asiaintilaa virallisesti. Muun muassa presidentti Koiviston, 
Ahtisaaren ja Halosen on todenneet epätietoisuuden vain vahvistavan Suomen pelotetta. Samalla kun 
Suomi on kehittänyt oman ydinpelotteensa, se on yrittänyt pitää huolen siitä, etteivät muut tee samoin. 
Suomalaiset Hornetit ovat tankattu ja ajatettu pitkin Venäjän rajaa, siipiä heilutellen ja kovaa ääntä 
pitäen! 
                 - 
Janne Erik Takasalo Tottakai suomella on Y-aseita sehän nyt tottakai käy järkeen kun vieressä on 
Venäjä ja USA on niiiiin maaan perusteellisen hyvä ystävä meille(uskoo ken tahtoo)Pirulle kun antaa 
sormensa... 
               -------- 
 
YLE Leaks 15.10.2011 
 
" Suomen ydinasioista vastaava kari Häkämies. On keksinyt ratkaisun Suomen alati kasvaviin 
talousongelmiin: RAKENNETAAN LISÄÄ OMAA YDINASETEOLISUUTTA . . !"   
 
Toi, toi. Ketkähän YLE toimittajista käyvät lukemassa näitä meidän TVO/ Posivan Suomen armeijan 
ydinasehankkeitten tietoja. Jotka on täältä kansan tietoisuuteen lainailtua salaista faktaa? 
                 -------- 
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Saksan ydinASEET. 
 
Toisen maailmansodan loputtua keskelle Eurooppaa USA loi äärimäisen kriisipesäkkeen tieten. USA 
halusi ajattaa CCCP vastakkainasettelun alueelle niin kriittiseksi. Että miehitetyt Euroopan maat 
pakotettaisiin näin ottamaan vastaan vastentahtoisuudestaan huolimatta USA:n hallinnoimat ydinaseet. 
Eräs keskeisin keino oli kriisi, joka tunnetaan "Berliinin saartona." Koko Berliinin miljoonakaupunki 
pidettiin kuukausimääriä hengissä liittoutuneiden lentokoneiden avulla. Tällä hankkeella oli 
pitkäkestoinen seuraamus. Näin miehitettyyn Saksaan luotiin tyhjiö, joka täytettiin USA:n vaateista, niin 
kuka edes yllättyi ydinaseillaan! 
 
 Saksa ei siis "virallisesti" ollut näitten sinne juntattujen ydinaseitten haltija, ei toki. Mutta USA pakotti 
silti näin Saksaan härskimmän päälle ydinaseteollisuutensa 5 vuodessa käsiin fissiopilaantuvien 
ydinkärkiensä huolintakoneistokseen maksajaksi! Saksassa olevan USA:n ydinASEarsenaalin 
huoltamiseen vaadittiin 18 reaktoria. Niissä tuotettiin vuosikymmenestä toiseen läpi kylmän sodan 
Saksan epävirallisesti olemattomat ydinkärjet tuottamaan yhä uudelleen ja uudelleen vaadittavat Pu- 
239 latausvaihdot. Mutta Saksan viimein vapautuessa 03.10–1990. Valistunut kansa nousi DDR:n 
raunioille ja vaatimalla vaati tuhoamaan maastaan kaiken tämän ydinhulluuden. Käytännössä Saksa 
kustannuksista piittaamatta räjäytti pois, tuhosi ja peitteli kaiken sen silmittömän ydinhulluuden, jonka 
alle DDR yksinkertaisesti kuoli!  
 
Koko SEV alueelta Saksa tuhosikin hetkessä kaikki alueen ydinreaktorit. Kansa olisi jo silloin vaatinut 
Länsi- Saksaan samaa kitkeäkseen pois myös USA:n ydinASEhulluuden. Mutta Germania oli siinä 
vaiheessa vielä niin heikko, ettei USA:n päätä saanut käännettyä suurillakaan kansan 
mielenosoituksilla. Kun USA lähetti 10 000 poliisia kahlitsemaan kansan vaateita. Kansa lähetti 100 000 
mielenosoittajaansa ruhjomaan miehittäjävallan poliisistot hiljaisiksi. Näin ensimmäisessä aallossa maa 
vapautti itsensä myös Ranskan Arevan plutoniumorjuutuksestaan. Mutta USA:lle kiusattu Almania EI 
vielä silloin mahtanut mitään. Reaktorit piti jättää koska USA:n ydinaseet maassaan vaativat sen. 
                    -- 
 
Saksan ydinASEet II. 
 
Tilanne on yhtä hullua USA:n toimesta vaikka Etelä- Koreassa. Jossa ahtaasti asutettu valtio on täyttä 
päätä kuolemassa USA:n armeijan ydinkärkien huolintaan pakotettujen kymmenpäisten 
reaktorimeriensä päästötuhojen alle. Saksassa kuitenkin kansa pystyi pitämään pintansa. USA:n 
kauhukuvat toteutuivat kun teutonivaltio teki viimein kovalla taistelemisellaan maastaan 
ydinaseettoman= reaktorittoman sopimuksensa. Yksi keskeinen ongelma tässä oli. EU:n 
ydinasemahtivaltion saksalaiset ydinaseet vaatisivat ratkaisua, mutta millaista? EU halusi painostaa 
jonkun Pohjoismaan vastaamaan ydinaseillaan energiamielessä nousevan Pohjolan 
ydinasehuolintaansa. Ruotsilla oli seinät noussut pystöön, kun Ulof Palme meni USA:n kanssa 
ydinaseillaan niin ristiin, että Ruotsin ydinasetuotanto murhaten U.P. siirrettiin. Itse asiassa sen lonkerot 
juurrutettiin Palmen murhan jälkeen Suomeen.  
 
Koko Euroopan viimeiseen maahan, joka ylipäätään kykeni tuottamaan maansa tuhoten neitseellistä 
ydinaseuraania kansaansa kuulustelematta hetkenkään vertaa! Diktatuurinen poliisiterrori on ollut 
Suomelle ominaista vuosikymmenet. Juuri SUPO:a julkeammin toimivaa PU- 239 
plutoniumtalousmaaperää ei Euroopan vapaammista maista muuta edes löydy. Tanska, Norja ja Islanti 
ryhdikkäinä kansakuntina vetivät USA:n ydinasemahtimiehille luun kurkkuun. Vain Suomi on maa jossa 
ihmisoikeuksille EI perinteisesti anneta minkäänlaista arvoa! Siksi EU määräsi myös Saksan 
tuottamaan maaperänsä ydinasehuolintalaitteistot Suomeen. Perustettiin häthätää kokoon harsittu 
saksalainen Fennovoima. Itse asiassa, "EU Saksan Fennoskandian ulottuvuuden ASEa- atom"! 
 
 Ainoat syyt miksi Germania joka kieltäytyy järkevästi ydinvoimasta. Rantauttaa nyt NATO:n hallusta 
perimänsä massiivisen ydinasearsenaalinsa jälleen ja perinteikkäästi Lappiin! Perustuu pelkästään 
ydinASEITTEN huolintatarpeisiin polttaa hetkessä ydinkärjissä pilalle fissioituvat ydinpolttoaineet 
uudelleenkierrätyksin Pu-239 pommiaineiksi. Viime kerralla koko silloinen miehitetty Lappi paloi. Mutta 
nyt Fennovoima on pontevasti taannut, että kun Lappi seuraavan kerran räjähtää roihuunsa. Ei jää 
eläviä haikailemaan yhtään mitään. Tätä en epäile yhtään! Koko Suomi muilutetaan niin täyteen EU:n 



1604 
 

ydinaseita, että tässä FIN ruutitynnyrissä kun tulitikun sytyttää. Katoaa maailman kartalta koko Pohjola 
EU ulottuvuuksineen päivineen! Mauno Koiviston 1986 EU:ssa salaisesti allekirjoittama kalmainen 
ydinASEsopimus tulee olemaan samaa kuin kuolemantuomiot koko Pohjolalle. 
              ------------ 
 
ETUSIVU UUTISMONITORI KOTIMAA ULKOMAA TALOUSMONITORI MEDIAMONITORI VIIHDE 
BLOGIT REKISTERÖIDY KOTIMAAN UUTISET Tänään on tiistai, 18. lokakuuta 2011.  
 
Yli sadan miljoonan euron lentotukikohta suunnitteilla Humppilaan  
 
 Humppilan kunta on kaikessa hiljaisuudessa jatkanut vuonna 2008 alkanutta suurta Eco Airport -
lentokenttähanketta, jonka tarkoitus ja motiivit herättävät epäilyksiä. EU:n aluekehitysrahasto on 
päärahoittajana projektissa, jonka tavoitteena on rakentaa maailman suurimmille rahtikoneille sopiva 
lentotukikohta Humppilaan.  
               - 
* On ilmeistä, että lentokenttää tullaan käyttämään Humppilassa kaikessa hiljaisuudessa JO parisen 
vuotta koekäytetyn suomalaisen ydinjätejalostamojen Pu-239 pohjaisten ydinaseitten huoltoihin. TEM 
on suunnittelemassa ja jo koekäyttämässäkin TVO/ Posivan toimittamien ydinaseiksi sopivien 
ydinjätemateriaalien jatkojalostustointa. Kun Suomi aikoo käyttää ydinaseisiin nimenomaan Pu-239 
ydinjätekertymiään ydinvoimalajätteistään. On juuri tällaisen tappavimman plutoniumtuotannon 
polkaiseminen nykyiseen starttiinsa hyvinkin riskialtis, samalla julkea teko. Mutta koska uraanista on 
hyvin helppo kemiallisesti erottaa sotilasplutoniumit on hanke ollut varsin helposti näköjään 
startattavissa POLIISIVERHOILUIN!  
 
Lakimme sen toki kieltää. Mutta nyt aiotaan siirtyä muutamassa vuodessa. Kuten mm. TVO:n 
toimitusjohtaja Pertti Simola asian valaisikin kolmisen vuotta sitten:" 5 v sisällä pitää Suomessa olla 
kansainväliset ydinalan sotilaalliset normit täyttävää Pu-239 plutoniumtuotantovolyymi. Niin paljon, että 
sillä voidaan. Kuuleman mukaan Askolassa?  Mutta nykytodisteiden mukaan ainakin Humppilan 
ydinasejalostamoissa tehtailla satojen ydinasekärkien NATO huolintaa!" Ihan konkreettisesti siis 
LENNOSTA, jättilentokoneisiin! 
 
*On syytä korostaa, että n y t  salaa Suomessa pyöritettävä Pu-239 talous perustuu siis kemialliseen 
erotustekniikkaan. Ja puolestaan taas tuleva varsinainen massiivinen 3 000MW ja 3 000ha kokoinen 
isotooppierotinlaitteisto centrifuugineen tarvitaan nimenomaan neitseellisen suomalaisuraanikaivosten 
uraanimalmin jälleenkäsittelyyn. Nythän esim. Talvivaaran ASEuraanien koerikastamoja on mm. 
Harjavallassa. Pienempiä ASEA:n ja "venäläistyyppisiä‖ koekonttilaitoksiaan on startattu ja 
starttailemassa kiihtyvästi lisää taas hiljaisuudessa pitkin maakuntiamme. Koko tämän kansainvälisen 
lain mukaan laittoman ydinasetuotannon loppuun runnominen poliisivoimin perustuukin hajautettuun ja 
osin keskitettyihin laitoksiin. Mutta tosiaan tämä Humppilan ydinasehuolintayksikkökenttä toimii siis 
NATO:n ja EU:n rahoittamana. 
               ------ 
 
MTV3 Lyhyesti.27.10.2011 
 
"Yhdysvalloissa on ryhdytty purkamaan viimeistä suurimmista kylmän sodan aikaisista 
atomipommeista. Viimeinen B53- pommi puretaan Amerillossa Texasissa, missä sijaitsee nykyisin 
Yhdysvaltain ainut ydinaselaitosa." 
http://kuvaton.com/k/YHRW.jpg 
 
* Aika mielenkiintoista tässä uutisessa on että todellisuudessa tällainen ydinase on satapäisen 
huolintajoukkonsa jatkuvassa 3- vuorotöissään alati oltava hoidettavana. Kuten mikä tahansa 
sponttaanisti alinomaa fissioiva ydinreaktori säätösauvaohjauksineen, stabilointihuolintoineen yms. . 
Jotta pommi olisi "minutmanien" käsistä saatavissa räjähdyskuntoonsa 7 minuutissaan. Kuten USA-
armyn ydinaseitten kuuluisi olla alati valmiina. Vain kaikkein vanhimmat 4 tonnin ydinaseet kyettiinkin 
pitämään näin valmiudessaan nämä huikean pitkät 8 vuottaan. Mutta suunnattomalla miestyömäärillään 
ja siloinkin vaivoin.  
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Nykyään n. 400kg kevytaserakennetut ydinkärjet kertakäyttöisinä tuhoutuu 5 vuodessaan, jopa 
vuosiakin aiemmin. Koska alkuperäisten ydinaseitten massiivisten resurssien jatkuvaa huolintaa ei ole 
varaa pitää yllä. Koko tuo artikkeli onkin pitkä silkka IAEA:n disinfojen feikki. Koska 1950- luvulla tehdyt 
pommitkin tuhoutuivat käyttökelvottomiksi jo seuraavalla vuosikymmenellään vääjäämättä, ei tällaisia yli 
60v säilyneitä ydinaseita ainakaan minkäänmoisessa kunnossa voi olla. 
 
 8v Varastossaan olleena tällaiset USA:n ydinaseet rikottiinkin robottiohjauksissa suoraan 
boorivesialtaisiin. Sielä ydinaseen materiaalia pieniä senttiluokkaisia mustia uraanisia ja Pu-239 
pellerttejä jäähdyteltiin seuraavat 30 vuottaan. Josta nestesäilytyksestään lopulta murskattiin 
ydinvoimaloitten polttoaineikseen kovalla kustannuksellaan. Kuvaavaa, että IAEA laskee tällaisia 
laskelmoituja valheitaan hetimiten, vain muutamia päiviään sen jälkeen kun olemme Angelica S. Ja Arto 
L. alkaneet kertoa näistä kaikkein tarkimmin salatuista ydinasesysteemeistä, joita olemme toki omin 
silmimme nähneet maassamme. 
 
 
 

832. Fukushima II: 
 
(Hälyttävästi sisäministeriö on 10.2011. alkanut "muunnella" tiedostojani myös sisältä päin lennosta. 
Ilmeisesti alan olla liian lähellä totuutta!) 
 
Angélica Skywolf Politiikko Anteeksi aivan tuo oli Japanin ! Tuota USAn raportin ottivat yhtäkkiä pois 
!??! Nimittäin siellä oli eilen 3,8 rihterin maanjäristys Virginian ja Pohjois Karolinan alueella jossa 
ilmoitettiin ydinvoimalan paukkuneen ja päästöt olivat 2 luokkaa 5 destä. Mutta nyt on tieto tosiaan 
poistettu kokonaan pois. 
                  -- 
Angélica Skywolf Politiikko 
Uusin ydin onnettomuus Belgiassa! 
 
Base data 
EDIS Number: NC-20111005-32558-BEL 
Event type: Nuclear Event 
Date/Time: Wednesday, 05 October, 2011 at 14:04 (02:04 PM) UTC 
Last update: --- 
Cause of event:  
Damage level: Minor  
Geographic information 
Continent: Europe 
Country: Belgium 
County / State: Province of Antwerp 
Area: Belgoprocess Nuclear Facility 
City: Dessel 
Coordinate: N 51° 14.286, E 5° 7.018 
                       -- 
Angélica Skywolf Politiikko 
Tässä paukkusi eilen yhdysvalloissa ydinvoimala!!! 
 
Base data 
EDIS Number: NC-20111004-32546-JPN 
Event type: Nuclear Event 
Date/Time: Tuesday, 04 October, 2011 at 13:18 (01:18 PM) UTC 
Last update: --- 
Cause of event:  
Damage level: Minor  
Geographic information 



1606 
 

Continent: Asia 
Country: Japan 
County / State: Saga Prefecture 
Area: Genkai Nuclear Power Plant 
City: Genkai 
Coordinate: N 33° 30.990, E 129° 50.124 
Number of affected people / Humanities loss 
Foreign people: Affected is unknown. 
                          -- 
 
Angélica Skywolf 
Nuclear Event in USA on Friday, 07 October, 2011 at 08:26 (08:26 AM) UTC. 
Base data 
EDIS Number: NC-20111007-32584-USA 
Event type: Nuclear Event 
Date/Time: Friday, 07 October, 2011 at 08:26 (08:26 AM) UTC 
Last update: --- 
Cause of event:  
Damage level: Unknown  
Geographic information 
Continent: North-America 
Country: USA 
County / State: State of New Hampshire 
Area: Seabrook Station Nuclear Power Plant 
City: Seabrook 
Coordinate: N 42° 53.939, W 70° 51.050 
Number of affected people / Humanities loss 
Foreign people: Affected is unknown. 
 
Arto Lauri Eli pikkasen evidenssiä. Eli USA:ss taas paukkunut tällainenkin reaktorit? Jonka tietää 
todeksi JO siitä, että Suomessa asia on tuttuun tyyliiin 100% SALAISUUS!Jjota Supo ei halua  
                           ------ 
 
Feisbook satoa 05.102011 
 
Ukko Metso 
http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/10/japanissa_automaattisulku_pysaytti_ydinreaktori_2922630.html 
Japanissa automaattisulku pysäytti ydinreaktori www.yle.fi 
Japanin länsiosassa automaattijärjestelmä on sulkenut Genkain ydinvoimalan yhden reaktorin, kertoo 
voimalayhtiö. Tarkka syy ei ole toistaiseksi tiedossa, mutta järjestelmä ilmoitti ongelmasta 
höyrylauhduttimessa. Säteilyarvojen ei ole havaittu nousseen 
 
Ukko Metso Japanissa on nyt vain 10 ydinreaktoria 54:stä käytössä! 
16 tuntia sitten · En tykkääkäänTykkää ·  2 henkilöä 
 
Ukko Metso Tuolla lisätietoa automaattislun syystä.: http://enformable.com/2011/10/rsoe-edis-nuclear-
event-in-japan-on-tuesday-04-october-2011-at-1318-0118-pm-utc-edis-code-nc-20111004-32546-jpn/ 
 
Arto Lauri MITÄ MITÄ!? Onko jo 44 ydinreaktoria tosiaankin paskana. KOVASTI:kin kiinnostaisi tietää 
onko syynä pelkästään jatkuvat metaaniklatraattijääongelmien kasautumiset ja sammumaton MOX.) 
 
Ukko Metso ?"After Tuesday‘s shutdown, only 10 of 54 reactors remain on the grid, threatening to 
deprive the nation of the source of almost a third of its electricity." Tämä lainaus ylläolevasta linkistä. 
Jos nyt oikein ymmärsin niin kolmannes Japanin koko sähköntuotannosta on pois pelistä. Eikö olis ihan 
sama sammuttaa loputkin 10? 
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Arto Lauri Ukkometso tää sun juttus onkin v ä n k ä ä ! Kolme kertaa sen olen tiedostoihini laittanut ja 
se katoaa sieltä itsekseen sisäministeriövoimin!! Eikä tässäkään kaikki nyt estetään myös sivustosi 
aukaisujen y r i t y k s e t k i n jo täällä!...! Hurjaksi alkaa Interpolien nettikontrolit äitymään kun 
tiedostoja muokataan sekä aukeamattomiksi, että kopioitumattomiksi. Kaiken kruunaa se, että kun ko. 
juttua yrittää edes kommentoida sisäministeriö estää senkin! Sopii tosiaan kysyä onko tämä maailman 
ydinvoimaloitten rivissä paukkumisen tilanne siis n ä i n totaalisesti poissa konterolistaan jo?.. 
                 --------- 
 
20 USA:n reaktoria tektoniuhattuna. 
 
Mielenkintoinen tämäkin Dutchinsen video. Ennustusten mukaan pitkin maailmaa tektonisten 
saumojensa päälle rakennetut ydinvoimalat tuhoutuvat kuin "papatit". Ja näin, kuten 
suomalaistiedemies kertoi t o s i a a n  parhaillaan on tapahtumassa! Metaanijään epävakaa kerros 
räjähtelee 168 kertaa laajemmaksi plasmakaasupilvikseen säteilyeroosioinnin repimiin 
reaktorialustoihin ja radonkertymäkuiluihinsa. Niin että tektoniikat saavat kyytiä. Ilmiö repii päältään 
surutta jopa kilometriluokkaisia kallioita ja ydinvoimaloita kuin tyhjää vaan! Katsokaa ja ihmetelkää 
mistä IAEA vaikenee tarkoin: 
http://www.youtube.com/watch?v=wEtJp7weq3U&feature=share 
                  ----------- 
 
Pu-239 vaarakerroin 
 
http://www.freshrant.com/blog/media-blind-to-fukushimas-toxic-plutonium-burps  
 
Excerpt: Ote:  
 
Fukushima's Dragon Wind Fukushima Dragon Wind  
 
Taas loput viisi ydinvoimaloiden sivustolla käyttää uraania, jossa plutoniumia voi johtua fissio prosessi 
ja siksi sivutuotteena samoin, MOX on paljon myrkyllisempää kuin  plutonium-uraani polttoaineseos - 
yksi milligramma (mg) MOX on yhtä tappavia kuin 2000000 mg normaaliin  rikastettua uraania. 
Matematiikka on sekä yksinkertainen että kauhistuttavia: MOX on 2.000.000 kertaa vaarallisempaa 
joutuessa ympäristöön.  
           ---------- 
 
3 reaktorissa outoutta? 
 
* Mutta tarkaanottaen mitä outoutta? 
 
http://www.youtube.com/watch?v=B_ZgeZjd5dM&feature=share&noredirect=1 
 
 Joo mutta!,...Jos kyse olisi ollut, kuten väitettiin esim. altaissa olleen ydinjätteen räjähdys eivät altaat 
voisi olle ehjänä paikoillaan hän kertoi. Samoin niiden päällä oli kattoraudat ehyet. Katon k e s k e l l ä 
on suuri reikä. Eli räjähdys sattui nimenomaan reaktorissa! JOS olisi vaan vetyräjähdys niin kaikki olisi 
vaan levinneet ympärilleen reaktoristakin. Tuo selkeä viikkojen päästä yhä höyryävä kapea reikä EI sovi 
näihin sitten kuulema yhtään! Myös väitetty pommi olisi vaan truiskinut kaiki ylös ja ulospäin. Keskeistä 
olikin mikä selkeästi syvällä maan alla höyrysi? Kiinailmiösulahan se v o i s i olla. Mutta mistä sula olisi 
tullut, kun reaktori on sisältöineen levinyt kuulema kilometrien päähän räjähdyksessä? Loogisimmalta 
kuvan mukaan näyttäisi, että reaktoriin on maan alta iskenyt metaanikaasun muodostama kosmisen 
nopea polttosuihku. Joka olisi räjäyttänyt reaktorin päältään ja sulattanut uraanilatauksen reikäänsä 
pudonneeksi uraanisulaksi. 
 
Niin, mikä sitten joko sulatti, räjäytti tai kadotti reaktorin? Nuohan ne vaihtoehdot taitavat olla..ja 
tuloksista sen varmaan voi päätellä jotenkin.. Itse en kyllä tajuu :D 
  
*..Siis JOS kyseessä olisi kuten 1 ja 2 reaktorien "kevyemmät kiinasulamisvaiheet". Ei Gundersen olisi 
asiaa edes ihmetellyt. Häntä hämmästytti miksi palon pilvessä oli valtava poikkeava 
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"plasmarengaspalo" joka videolla jo heti hämmästytti. Samoin räjähdyksen valtava lisävoima ylöspäin 
500m korkeuten jopa kilometriluokkiin. Täytyy myös muistaa, että 3 räjähdys oli v a s t a numero 3! Mitä 
j ä r k e ä olisi esim. panostaa pommia joka laukastaan vasta kun parit 1 ja 2 oli jo räjähtänyt? 
Metaanijää tuhosi URAANITTOMAN 4 reaktorin. Miksei saman tien viereistäkin? Kosmisella nopeudella 
lähtenyt reaktoripönttö olisi puhaltanut sitten uraanisulansa valmiiseen kallioreikään kuin raketti vaan. 
Keskeinen kysymys lieneekin miten tämä plutoniuminen "likainen pommi" sitten räjähteli .. 
             --------- 
 
Montako tonnia? Eeva Pirilä FB. 10.2011 
 
Laskepa jonnekin, mikä tulee olemaan kuuden sekä kymmenen reaktorin ytimen sulamisen aiheuttama 
saaste.. voikos sen laskea..? Entäs eri skenaariot.. pohjavesi jne.. Jokin haarukka sitten.. Minimi ja 
maksimi.. siis todelliset arvot.. Kylminä faktoina, ei hehkutettuina ;)..Me ei tarvita mitään propagandaa 
ees enää sen jälkeen, kunhan todellinen tilanne saadaan tietoon.. Tietysti IAEA yrittää pitää 
tiedotuspimennon, ne typerykset.. 
 
* Eeva tuollaisen perusreaktorin sisällä esim. TVO.ssa on 86 000kg/ reaktori näkemällä tappavaa 
uraania ja plutoniumia. Se sitten sulavan japanilaisreaktorimäärien kanssa 10 kertaa on miljoona kiloa. 
Tähän päälle ainakin 4 ydinjätevarastoa päästään 4 miljoonaan kiloon silkkaa uraanijätettä.   
 
* Mutta tää ei toki riitä. Jokainen sulava reaktori kaasuttaa aarin alan ja 17m/v matkan raakaa kiveä 
peruskalliosta. Kertoo japanilaiset mitanneensa kiinailmiökoneiltaan. Tulos on 1 700m3, se kertaa 
kivikuution paino 3,5t= 5 950t. Eli 10 parhaillaan Japanissa sulavaa reaktoria kaasuttaa vuodessa 
kanavasäteilykaasuksi 60 000t/v. Pelkästään joka 10 vuosi radioaktiivista näkemällä tappavaa 
kallioperätonnistoakin saadaankin 600miljoonaa kiloa! Hyvä nyrkkisääntö, että miljardi kiloa näkemällä 
tappavaa pelkkää kanavasäteilykaasua joka 17 vuosi tästä eteenpäin hengitysilmaamme. 
 
 Tähän päälle tosiaan kiinailmiöivät 4 ydinjätevarastoa. Tai pelkästään säteilytetyt vesitonnistot. Jotka 
karttasikin mukaan ovat JO 7kk aikana täyttäneet Tyynen meren deuteriumein ja tritiumensa USA:n 
rantaan asti. Eeva hei alat tajuta, että ihmiskunta on JO menettänyt kaiken otteensa tästä ydinjätteen 
hallinnastaan. Kyse on oikeastaan vaan siitä kulminaatiopisteestä. Jonka jälkeen kaikki maailman 
eläimistö on lisääntymiskyvyttömäksi säteilysterilisoiden saatu. Tällaisilla IAEA:n vuosituottokertoimilla 
ei kauoja tarvitse odotella.. 
                      -T 
Matti Adolfsen Hamaokan 4 reaktoria pysäytettiin heti kohta onnettomuuden jälkeen: tsunamivaara + 
seismisesti ongelmallinen paikka. Lisäksi Fukushima Daini on myös pois käytöstä (4 reaktoria lisää), 
merivettä kellarissa, ruostevaurioita, jäähdytysjärjestelmän pumput kastuneet. 10 on siis totaalisen 
pilalla, tuon Hamaokan uudelleenkäynnistystä suunnittelevat (jos uskaltavat ja jos turvavalli joskus 
valmistuu) 
              ------- 
 
Olisiko numero 45 totaalirikki jo? 
 
Angélica Skywolf 
Nuclear Event Japanissa keskiviikko 26 lokakuu 2011 at 07:57 (07:57) UTC. 
 
Radioaktiivisia aineita sisältävää vettä on vuotanut reaktorin paineastia on Tokai nro 2 voimalaitoksen 
Ibaraki prefektuurissa. Vaikka ei ollut myrkyllisten aineiden pääsyhavaintoja ulkopuoliseen ympäristöön, 
hallituksen ydinturvallisuuden virasto sanoi keskiviikkona. Noin 64 tonnia vettä voi olla karannut 
paineastiasta ulkoiseen alkuperäispakkauksessa on tehtaan Kiehutusvesireaktorissa joka käy 
tekemässä säännöllisissä tarkastuksia, virasto totesi. Tapaus ei ole vaikuttanut jäähdytykseen  
ydinpolttoaineessa, se sanoi. Laitoksen käyttäjän mukaan Japanin ydinvoimaa Co, työntekijät olivat 
virheellisesti irronnut ruuvin alareunasta osasta paineastiaa, jolloin tapahtui vesivuoto. Vesi roiskui neljä 
työntekijän päälle, mutta he eivät ole altistuneet säteilylle. 
 
 Operaattori sanoi, että hälytys laukesi kello 10:20 keskiviikkona. Varoitus oli vuoto ensisijainen 
suojarakennukseen voimalassa. Vuoto pysähtyi noin kello kolmetoista Nuclear ja työsuojelutoimiston 
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mukaan. Tokai nro 2 Power Station automaattisesti keskeytti toimintansa, kun tuhoisa 11 maaliskuu 
maanjäristys iski Koillis-ja Itä-Japanissa. Koska ydinvoimala on sittemmin tullut sen tarkastettua 
ydinpolttoaineen yleensä pidetään sisällä paineastia on siirretty käytetyn polttoaineen altaaseen. 
Vedenpinta altaan on säilytetty, Japani ydinvoimasta sanoi. Kiristyvä huoli turvallisuudesta maan 
ydinvoimaloita, pormestari Tokai kylässä kertoi valtiolle aiemmin tässä kuussa, että Tokai nro 2 voimala 
pitäisi romuttaa, koska se ikääntyy ja on lähellä tiheään asutulla alueella. 
 
* Osaako kukaan kertoa monesko MOX ydinvoiomala meni Japanissa tässä paskaksi. Oliko numero 
45?  
                     ------ 
 
Otteita Arnie Gundersen. 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=1661 
 
TEPCO luultavasti tarkoittaa "kylmällä sulkemisellaan", että radioaktiivinen vesi on saatu imettyä pois 
reaktorialustasta, suodatettua ja pumpattua takaisin. Vesi on pakko suodattaa, koska muuten sen 
radioaktiivisuus syövyttäisi putkistot ja aiheuttaisi tarpeettoman säteilyvaaran operaation työntekijöille.  
 
* Säteilyeroosion tutkiminen onkin Suomessa rikos, kertoo sisäministeriö. On systemaattisesti estänyt 
mm. minun tekemieni säteilyeroosion materiaalien jatkotutkimukset yliopistoissa, korkeakouluissa ja 
professoreilta. Itse asiassa säteilyeroosiota "ei virallisesti edes ole!" Vaikka kuten tästä luemme, että 
ON! Vieläpä hälyttävän runsaasti. Kuvitelkaa, että radioaktiivista säteilyn aktivoimaa vettä yritetään 
jatkuvasti kaupata mm. TVO:n toimin ihmisten koteihin kaukolämpönä! Ikään kuin deuteriumien ja 
tritiumien säteilytetty vesi olisi puhdasta. Eikä sanallakaan kerrota, että tämän kieltää mm. IAEA 
yksiselitteisesti! 
 
 Yhdysvaltain vanhat ydinvoimalat maksoivat enintään noin miljardi dollaria. Vermont Yankee -voimalan 
kustannukset olivat noin 200 miljoonaa dollaria. Nyt vastaava voimala maksaisi noin 20 miljardia. Hinta 
on siis 10–50-kertainen entiseen verrattuna. 
 
*Kuvaavaa maamme tavalle valehdella, myös ydinvoimaloitten keksittyinä hintoina on kaupata esim. 
Fennovoiman reaktorien, OL-4 laitoksien hinnaksi luokkaa kolmasosa 6 miljardia! 
 
Paikallisenergian myötä myös verkon siirtohäviöt vähenevät. Keskusvoimalaverkossa noin 10 % 
energiasta menetetään siirtohäviöinä. Polttokennovoimaloiden hyötysuhde on myös korkea, 80 %, kun 
ydinvoimalan hyötysuhde tyypillisesti on vain 30 %. Yhteenvetona voidaan sanoa, että vähemmällä 
ympäristörasituksella voidaan tuottaa kaksin- tai kolminkertainen määrä sähköä. Minun nähdäkseni 
energian hajautettu aluekohtainen tuotanto alkaa korvata suuria voimalaitoksia. Käsittääkseni ollaan 
käymässä viimeistä taistelua keskitetyn sähköntuotannon kanssa. Mieleeni tulevat ranskalaiset, jotka 
rakensivat Maginot- linjan. Se oli erinomainen ratkaisu I maailmansodan uusiutumisen varalta, mutta se 
ei silti tuottanut saksalaisille sanottavaa estettä II maailmansodassa. Tekniikka on ajanut ohi suuresta 
keskustuotannosta, samoin taakaksi käynyt rahoitustarve. Vuosisadan loppuun mennessä 
keskusvoimaloita ei enää luultavasti tarvita lainkaan, ja niiden aika on ohi. 
 
JC: Kuulostaa hyvältä ja tavoittelemisen arvoiselta. Luulen kuitenkin, että ydinvoimapapisto yrittää 
taistella kaikin keinoin vastaan. 
 
AG: Epäilemättä. Fukushiman jälkeen voi hyvinkin olla, että enää vain atomipapisto haluaa ydinvoimaa, 
suuri yleisö ja rahoittajat eivät. 
 
* Olen JO pitemmän aikaa kertonut, etteivät ydinvoimaloitten hyötysuhteet ole alkuunkaan niitä tasoja, 
joita Suomessa kerrotaan. TVO valehtelee mm. 45 % hyötysuhteistaan. Tässä ilmoitettu v a i n 30 % on 
hyvin samaa, jota itsekin olen kertoillut. Huippua tässä on myös se, että - 10 % v a i n ydinvoimaloitten 
sähkönsiirrolle ominainen siirtohyötysuhde on pilkulleen se sama, josta olen informoinut kauan. Tämä 
kun romahduttaa ydinvoimalan hyötysuhteen ensin 27 % tasolleen. Mutta tämäkään e i  riitä. IAEA:n 
1970- luvun Jimmy Carter-lain mukaan kun 1 000MW reaktorin rinnalalla pitää olla 100MW 
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hätävesivarasto, jossa tuhlataan t o i s e t - 10 % päälle. Siitä kuvaava luku. Että jo näillä 
ydinvoimaloitten hyötysuhde alittaa uskomattomasti 24 % hyötysuhteensa kevyesti! 
                      -------- 
 
Revontulet Fukushiman säteilyn kiihdyttäminä. F.B. J. Savelin.11.2011. 
 
Fukun yhteydestä revontuliin ja spallaatiostakin puhutaan.. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=lPvo9Whxi2g&feature=channel_video_title 
 
http://www.potrblog.com/ 
 
Portblog asuu, live in St. louisissaSt. Louis, Missouri 
 
Tämä video on Yhdysvalloissa, siellä on vapaampaa. Tämä vaikuttaa myös säteilytuhoillaan 
aurinkomyrskyjen tuloon maahan. Samaan tapaan kuin immuunijärjestelmä altistuu viruksille, maan 
yläilmakehä ohenee ja auringonpilkut tuovat tänne aurinkotuulta ohentuneen ilmakehän läpi nähdään 
hurjia revontulia ja yötaivas tulee punaiseksi.. 
Huomaa suihkuvirtauksen mutka Missippin laakson kohdalla, sinne se varisee..tai on jo varissut 
Mississippin uomaan. 
              -------- 
 
Fukushiman kakkosreaktorista 2011.10.22 17:00-18:00 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yfUBMkddhE8 
 
kohdassa 01:10 alkaa http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yfUBMkddhE8 
 
21:04:(Erittäin kolkon näköistä katsottavaa 
 
*Just niin näyttää tämä 8kk "kylmäpysäytetty" Fukushiman reaktoririvi toimivan kun kunnon kiuas. Eli 
saa siinä pressumuovit kyytiä! Onneksi STUK kuitenkin tietää ettei ongelmaa ole. Pojilla on siis 
löylypäivät...! No toisaalta Itävallasta asti ilmoitetaan Euroopan taivaalle kerääntyvistä säteilyjodien 
yms. plutoniumien kertymistä.  
                    ------------ 
 
Vesa Styrge ja Fukushima 11.2011 
 
http://www.youtube.com/watch?v=EU_IMe5_oLA 
 
Eikun leviämään! 
                --------- 
 
fukushiman 3- reaktorin arkkitehti varoittaa sen alle muodostuvasta massiivisesta hydrovolcanic 
räjähdyksestä. 
Postitettu by Mochizuki on 19 marraskuu 2011 ° 58 Comments 
 
Arkkitehti Fukushiman Daiichi Reactorilta 3, Uehara Haruo, entinen presidentti Saga yliopisto:lta oli 
hänet haastattellut 11.17.2011. 
 
Tässä haastattelussa hän myönsi. Tepco selityksessä ei ole mitään järkeä, ja että Kiina-ilmiö on 
väistämätön. 
 
Hän totesi, että ottaen huomioon kuluneet 8 kuukautta jotka on kulununeet onnettomuudesta 3.11 ilman 
mitään parannusta. On seuraus väistämätöntä, että sulanut polttoaine upposi maan allle ilmiönä, jota 
kutsutaan Kiina-ilmiö:ksi. 
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Hän lisäsi, jos polttoaine on saavuttaa pohjaveden suonen, se aiheuttaa saastumista pohjaveteen, 
maaperään saastumisen ja meren saastuminen. Lisäksi, jos pohjavesiä näin lämmitetään pitkään, 
seuraaa siitä massiivinen hydrovolcanic räjähdys. Joka lisäksi on siloin tahallinen! 
Hän varoitti myös radioaktiivista roskista jotka myös leviää Tyynellämerellä. 
 
http://fukushima-diary.com/2011/11/architect-of-reactor-3-warns-massive-hydrovolcanic-
explosion/#.TsfHsBvkrDc.twitter 
               --- 
 
1) Vaikka se oli suuri maanjäristys, se oli asteikkolla 5 + vain noin Fukushima ys.in voimaloitten. 
 2) Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan, Järistyksen keskus oli "erittäin matala". Niitä ei voi edes 
määritellä, kuinka syvä se oli. 
 
 3) Vaikka Fukushima Kaupunki on samassa läänissä se oli vain mittakaavaa 1 siellä. 
 
 4) Monet ihmiset kuulivat kovan brontide, mikä on harvinaista normaalila maanjäristyksellä. 
              ------ 
 
Fukushiman reaktoreita ei voi avata vuosiin 
 
YLE. Julkaistu tänään 30.11. klo 18:54, päivitetty tänään 30.11. klo 18:58  
Ydinvoimayhtiö Tepcon tekemät tutkimukset Fukushimassa paljastavat, että reaktoriydinten sulaminen 
pääsi luultua pidemmälle. Ydinpolttoainetta syöpyi ehkä vain 30 sentin päähän kriittisestä terässeinästä.  
 
__________________________________________________________________________________
___________ 
 
* Hahah!  Koko juttu on silkkaa IAEA:n paskaa. Koska KOKO reaktorinkaan paksuus ei alkujaankaan 
ole kuin 25cm esim. OL-3 reaktorissa! Eikä vapaasti tippuvan uraanisulan edessä muten muuta suojaa 
olekkaan! Kuvaavaa onkin , että kas, kas reaktoria EI voida avata vuosiin. Todellisuudessa kun kaikkien 
Tepcon reaktorien kiinailmiösula uppoaa laskujen mukaan 17m/  vuositasossa maan kallioperään! Nyt 
vaan odotetaan kunnes se kohtaa megapommina pohjavedet. En todellakaan ymmärrä miksi tällaista 
yhä ihmisille valehdellaan? 
 
Tepcon mukaan ykkösreaktorin sulaminen on saattanut syövyttää suojakuorta, mutta polttoaine on 
sittemmin jonkin verran jäähtynyt. Asiantuntijoiden mukaan kukaan ei tiedä, kuinka kuumaa tai 
tarkalleen missä sulanutta ydinpolttoainetta on, sillä sauvat romahtivat kuoren pohjalle 
ylikuumennuttuaan.  
 
Tepcon mukaan tutkimukset on tehty parhaan tiedon mukaan, mutta tulokset eivät välttämättä vastaa 
todellisuutta. Reaktoreita ei pystytä avaamaan vuosiin. Viime maaliskuussa maanjäristys ja tsunami 
aiheuttivat Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden, joka oli maailman pahin sitten Tshernobylin turman 
vuonna 1986.  
http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/11/fukushiman_reaktoreita_ei_voi_avata_vuosiin_3070987.html 
            ----- 
 
REFILE-TABLE-Japan nuclear plant ops (Takahama No.2 to go offline) 
Thu Nov 24, 2011 2:56am EST 
http://www.reuters.com/article/2011/11/24/nuclear-japan-status-idAFL3E7L708120111124 
------- 
 
Hei  
 
Niinkuin sanoin olen muokannut tätä googlen käännöstä luettavampaan muotoon. Linkki löytyy lopusta 
voit tarkistaa jos haluat.  
 
KAUPALLINEN - taulukko -Japanin ydinvoimala OPS (Takahama No.2 mennä offline) 



1612 
 

 
Thu 24 marraskuu 2011 02:56 EST  
(Refiles lisätä vuosi taulukossa Kyuchu Genkai No.4 reaktori) 
  
 24 marraskuu (Reuters) - Kansai Electric Power Co sanoi torstaina se alkaisi neljän kuukauden 
säännöllinen ylläpito 826 megawatin No.2 reaktoriin sen Takahama ydinvoimalan Luoteis Japanissa 
perjantaina suunnitellusti. 
  
 Kun laitos on suljettu, vain 10 reaktoria on verkossa Japanissa kapasiteettillaan 9038 MW, jolloin vain 
18 prosenttia maan koko ydinvoima kapasiteettista on käytössä.  
  
 Julkista pelkoa ydinturvallisuudesta sai alkunsa Fukushima säteilyn kriisit. Jota ovat kyseenalaistaneet 
kansan ydin vahtikoirat vaatien apuohjelmia tehdä stressitestejä kuin edellytys uudelleenkäynnistyksiin 
reaktoreita pysäytetään rutiinihuolloin. 
  
 Mutta on epäselvää, milloin Nuclear ja työsuojelutoimisto tai hallitukset hyväksyy stressitestin 
raportteja tai kun hyväksyntä annetaan paikallisille, jollin viranomaishyväksynnöin reaktori käynnistyy 
uudelleen.  
  
Japani on maailman kolmanneksi suurin ydinvoiman käyttäjä. Maassa on 54-reaktoria kaupalliseen 
käyttöön, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 48.960 MW.  
 
Alla olevassa taulukossa, kapasiteetit näkyvät megawatteina.  "P" edustaa suunnitteilla säännöllistä 
tarkastusta sammutettuna ja "U" suunnittelematonta shutdown- alasajotilaa.  
 
      
  Yritys                 laitos                 yksikkö           MW             nykytilanne 
 
  Tokyo Electric         Fukushima-Daiichi       1                460            U 11 maaliskuu 2011 
 
  Tokyo Electric         Fukushima-Daiichi       2                784            U 11 maaliskuu 2011 
 
  Tokyo Electric         Fukushima-Daiichi       3                784            U 11 maaliskuu 2011 
 
  Tokyo Electric         Fukushima-Daiichi       4                784            P 30 marraskuu 2010 
 
  Tokyo Electric         Fukushima-Daiichi       5                784            P 03 tammikuu 2011 
 
  Tokyo Electric         Fukushima-Daiichi       6               1100            P 14 elokuu 2010 
 
  Tokyo Electric         Fukushima-Daini         1               1100            U 11 maaliskuu 2011 
 
  Tokyo Electric         Fukushima-Daini         2               1100            U 11 maaliskuu 2011 
 
  Tokyo Electric         Fukushima-Daini         3               1100            U 11 maaliskuu 2011 
 
  Tokyo Electric         Fukushima-Daini         4               1100            U 11 maaliskuu 2011 
 
  Tokyo Electric         Kashiwazaki-Kariwan     1               1100            P 06 elokuu 2011 
 
  Tokyo Electric         Kashiwazaki-Kariwan     2               1100            U 16 heinäkuu 2007 
 
  Tokyo Electric         Kashiwazaki-Kariwan     3               1100            P 19 syyskuu 2007 
 
  Tokyo Electric         Kashiwazaki-Kariwan     4               1100            P 11 helmikuu 2008 
 
  Tokyo Electric         Kashiwazaki-Kariwan     5               1100            Toimiva  18 marraskuu 2010 
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  Tokyo Electric         Kashiwazaki-Kariwan     6               1356            Toimiva 23 tammikuu 2011 
 
  Tokyo Electric         Kashiwazaki-Kariwan     7               1356            P 23 elokuu 2011 
 
  Kansai Electric        Mihama                  1                340            P 24 marraskuu 2010 
 
  Kansai Electric        Mihama                  2                500            Toimiva  23 lokakuu 2010 
 
  Kansai Electric        Mihama                  3                826            P 14 toukokuu 2011 
 
  Kansai Electric        Ohi                     1               1175            U 16 heinäkuu 2011 
 
  Kansai Electric        Ohi                     2               1175            Toimiva  21 lokakuu 2010 
 
  Kansai Electric        Ohi                     3               1180            P 18 maaliskuu 2011 
 
  Kansai Electric        Ohi                     4               1180            P 22 heinäkuu 2011 
 
  Kansai Electric        Takahama                1                826            P 10 tammikuu 2011 
 
  Kansai Electric        Takahama                2                826            P 25 marraskuu 2011 
 
  Kansai Electric        Takahama                3                870            Toimiva 22 joulukuu 2010 
 
  Kansai Electric        Takahama                4                870            P 21 heinäkuu 2011 
 
  Chubu Electric         Hamaoka                 3               1100            P 29 marraskuu 2010 
 
  Chubu Electric         Hamaoka                 4               1137            U 13 toukokuu 2011 
 
  Chubu Electric         Hamaoka                 5               1380            U 14 toukokuu 2011 
 
  Tohoku Electric        Onagawa                 1                524            P 10 syyskuu 2011 
 
  Tohoku Electric        Onagawa                 2                825            U 11 maaliskuu 2011 
 
  Tohoku Electric        Onagawa                 3                825            P 10 syyskuu 2011 
 
  Tohoku Electric        Higashidori             1               1100            P 06 helmikuu 2011 
 
  Kyushu Electric        Genkai                  1                559            Toimiva 05 lokakuu 2010 
 
  Kyushu Electric        Genkai                  2                559            P 29 tammikuu 2011 
 
  Kyushu Electric        Genkai                  3               1180            P 11 joulukuu 2010 
 
  Kyushu Electric        Genkai                  4               1180            Toimiva 01 marraskuu 2011 
 
  Kyushu Electric        Sendai                  1                890            P 10 toukokuu 2011 
 
  Kyushu Electric        Sendai                  2                890            P 01 syyskuu 2011 
 
  Chugoku Electric       Shimanen                1                460            P 08 marraskuu 2010 
 
  Chugoku Electric       Shimanen                2                820            Toimiva 02 joulukuu 2010 
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  Shikoku Electric       Ikata                   1                566            P 04 syyskuu 2011 
 
  Shikoku Electric       Ikata                   2                566            Toimiva 12 marraskuu 2010 
 
  Shikoku Electric       Ikata                   3                890            P 29 huhtikuu 2011 
 
  Hokkaido Electric      Tomari                  1                579            P 22 huhtikuu 2011 
 
  Hokkaido Electric      Tomari                  2                579            P 26 elokuu 2011 
 
  Hokkaido Electric      Tomari                  3                912            Toimiva 07 maaliskuu 2011 
 
  Hokuriku Electric      Shika                   1                540            P 08 lokakuu 2011 
 
  Hokuriku Electric      Shika                   2               1206            P 11 maaliskuu 2011 
 
  Japan Atomic Power     Tokai Daini             1               1100            P 21 toukokuu 2011 
 
  Japan Atomic Power     Tsuruga                 1                357            P 26 tammikuu 2011 
 
  Japan Atomic Power     Tsuruga                 2               1160            U 07 toukokuu 2011 
   
  
  (Raportointi Osamu Tsukimori ja Risa Maeda; muokkausta Michael Watson )  
http://translate.google.fi/translate?sl=en&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-
8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Farticle%2F2011%2F11%2F24%2Fnucle
ar-japan-status-idAFL3E7L708120111124 
 
 
 

833. INTERNETsotaa. 
 
SHAKKILAUTAA 
  
Mihin tätä vertailisin? ..Niin siis tällaista täyssynteettisen keinotekoista ylettömästi ylimainostettua 
fasebook- maailmaa? Yhtä kaikki CIA:n luoma tarkoin kontrolloitu ja suljettu pienoisshakkilauta. Niin, tai 
ehkä tunnetta siellä voisi verrata konserttihallien tilaan jonne on suollettu ihmisten ylle valtavasti 
keinotekoista saippuavaahtoa metrien paksuudelta. KOKO keskeisestä alustastaan vastaa USA:n 
hallinnoima Interpolin massojenkäsittelyt... Niin tuskin kukaan yllättyi, POLIISISTONSA. Yhtä kaikki 
minua heti alkuun varoitettiinkin ennakkoon vahvasti tästä. Mutta oli suuri yllätys miten IAEA sen 
sisusuolistoissa kykenee toimimaan.  
  
Arviolta käytännössä koko koneiston ihmismassasta 10 % on virkaa tekeviä sotilas-, poliisiviranomaisia. 
Systeemi on luonnollisesti pirullisen tarkoin ylhäältä ja rahoittajiensa ohjelmoima. On täällä tietysti niitä 
aitoja ihmisiä, paljonkin on. Mutta heidän raikkaat ajatuksensa ja oivaltamisensa koko FB yhteisöä 
mustasukkaisesti vartioivat VT:t eivät lainkaan päästä ulos hengittämään. Koko ajan ja tarkoin yhteisöt 
pidetään anaerobisen tukahtuneena kuin makkarat mätänevässä muovisuolessaan. Aukeamaton 
avainsana näyttää olevan "suljettu foorumointi". Jos ja kun yleisön paineesta foorumi saadaankin 
hetkeksi auki. Sinne rekrytoidaan SUPO militäärejä härnäämään foorumin valtioväkivalloin kiinni. 
Minkäänlaista aitoa avoimuutta nimenomaan ULOSpäin ei todellakaan sallittaisi! 
  
Mihin FB sitten pyrkii toimellaan? Tämä on oiva kysymyksenasettelu? A/ Ensinnäkin a i d o s t i  
vaarallista aineistoa tuottavat henkilöt imeytetään foorumiin imupaperistoon,  kuin kärpäset 
kärpäspaperiin. Loputtoman keinotekoisia saippuakuplatonnistojaan suoltavat systeemit piinaavat 
ihmiset viranomaisten viljelemiin erilaisiin "sisäpiirileikkeihinsä". USA army, IAEA:n keskeinen tavoite on 
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antaa näille kohdeuhreilleen tuntuman siitä, että paljon tapahtuu. Vaikkei sitten t o d e l l i s u u d e s s a   
tapahdukaan yhtään mitään! B/ FB. on ennen kaikkea ydinturvaosastojen ja poliisistojen jatkuvien 
uusien virustuotoksiensa, troijalaistensa koelaboratoriona oloa. Itse asiassa ihminen joka edes yrittää 
toimia FB:ssä huomaa kuluttavansa 2/3 osa ajastaan koneitaan kaatavien psykopaattisten, mistään 
piittaamattomien poliisiosastojen tahallisen ja avoimesti rikollisten, laittomien valtion hyökkäilyjen 
torjunnassa. 
  
C/ Mihin tässä sitten sisäministeriö erityisesti pyrkii? No tietysti sen lisäksi, että saavat imuroitua 
ihmisten tietokannat itselleen mitä tarkimmin? No esim. minähän en tietokoneissani salaisuuksia edes 
kanna! Vaan kaikki siellä olen aina pitänyt täysin avoimesti kaikkien nähtävillä kuin akvaariossa. Ja 
SUPO psykopaatit tämän aina ovatkin saaneet todeta. Syvimmät tietoni pidän a i n a  reservissäni, totta 
kai! D/ FB. poliisiviranomaisilla on v a i n  yksi keskeinen A1 tehtävänsä! Luoda koukuttavilla 
ihmiskontaktiverkostoillaan, ihmisuhreilleen suuria pilvilinnailluusioitaan. Polttaa ydinvastakarvaajistoa 
kaikilla tasoillaan liki loppuun tämän unelmainsa saavuttamiseen. Ja pirullisia kun ovat. AINA 
kalkkiviivoilla vetäistä matot alta pois. Joo psykopaattista in deed! 
  
Interpolin ihmisraunioittamisen tehdas syö uhrejaan, totta järrissä kuin teollismaisesti. Sitä varten se 
onkin luotu, tuotannollinen "IAEA ihanainen 666". Mutta niin se syö FB:n yhteisöissä huseeraavia 
POLIISEJAkin hylsyiksi ja henkisesti totaalin ontoiksi. Siksi on tehty tavaksi, että h e t i  kun VT:lle alkaa 
kontaktit tulla liian...Öö..no miten sanoisin "henkilökohtaiseksi". Vaihdetaan painotusta ja uutta 
paatuneempaa miliisiä remmiin. Mitä FB- yhteisöt nykyisellään siis ovat? Tai siis toimintatramboliinina 
edustaa? Ydinrikollisten maksamia. VT poliisien ylläpitämiä. Saippuaunelmatehtaita. Joissa suuri ja 
rikollinen ydinaASE tuotantoaan EU:lle toimittavat FIN- SUPOydinerikoisosastolaiset työkseen 
murskaavat ihmisten tarkoitusperiä. Muuttaa edes lapsilleen maailmaamme elinkelpoisemmaksi... Juu 
kuulen kasvavaa murinaa ja kysymyksen tulvintaa siitä m i k s i  tällaista kirjoittelen?...Niinpä s i i n ä  
monelle lisää pohdittavaa. Mitä on paljastettuna, keneltä, miksi..? No keksikää itse lisää avoimia 
kysymyksenaseteluja herättelemääni.. .) Kauniita unelmia VT:illekin vaan, nimittäin k o h t a !...) 
              ---------- 
 
SWE Timo 15.10.2011. 
 
Iltaa taas arto! 
  
Tässä linkki näistä atomivoima tuhoista  jälleen. Merkillistä että näihin törmää vasta nyt vaikka ovat 
olleet jo hajalla aikansa 
  
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/sep/21/scottish-nuclear-leak-clean-up?intcmp=122 
  
Muistatko kun kerroit siitä matkapuhelin jutusta sen ettei pystynyt sillä saamaan kontaktia Suomeen 
täältä Ruotsista ? Nyt sitten yks toinen bloggari kirjoitti sivullansa samankaltasia tapahtumia täällä 
Ruotsissa. Erona oli vain että he bloggaavat 
laptop koneilla joilta yritetään katkoa yhteys nettiin koska heidän materiaalit ovat niin arkoja näyttää 
muille ihmisille. 
 
Sen on se fra laki millä saa ilmeisesti tehdä näitä tietokannan hävityksiä jos on arkoja asioita liikaa 
esillä. Levitin hänelle tietoa vanoistakin. Kaveri hätkähti kun huomasi miten paljon sitä on meidän 
ympärillä jatkuvasti. 
                     ------- 
 
Nettisota kiihtyy vaan 
 
Aivan uskomattomia tapahtuu taustalla. Siis aivan Suomen sananvapauden historiassa sellaisia asioita, 
jotka ovat verrattavissa maailmansodan aikuisiin, jossei synkempiinkin aihekoosteisiin. Kerronpa 
muutaman. Eilen 15.10.2011 YLE Leaks. TV 1 kanavillaan kertoi jotain uskomatonta. Jyrki Häkämiehen 
ydinrikoskumppaneineen tiedetään kehittävän maamme ydinasiavastaavana Suomeen EU:n 
ydinasetuotannon turvotettua keskusta! Tieto oli vuotanut minun ja Angelican nettitiedostoistamme ja 
kopioitu julkisuuteen niineen! Aivan huikeaa siis.  
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Kiirehdinkin seuraavaksi katsomaan miten tällainen uutisointimme oli sitten otettu SUPO:ssa vastaan? 
No jopas, jopas. Huomasin, että kaikkiin kymmeniin maamme lehtien foorumeihin joihin olin saanut 
ongelmitta vuosia aiemmin kirjoitella. Oli suljettu salamana!...Ai perhana asia olikin n o i n vakava 
paljastus sitten! Arvuutelkaas ryhdytäänkö tällaisiin hypermegatoimiin, j o s  jutuissa ei olisi 100 % 
perää?! 
 
Seuraavaksi vaikka asiaa sivuava kylmäävä totuus. Kaverilta jonka lähipiiriä on ammuttu hengiltä 
jutuistani.. Angelican kanssa esiin ottamastamme ydinvoimaloitten metaanikaasutuhoista kertokoon 
vaikka tämä. USA:ssa oli parisenkymmentä ydinvoimalaa saanut tuhoiskuattaktin.  
(SUPO vaihtoi täänkin osoitteen omalta koneeltani lennosta! Aivan sairasta terroria siis alati..): 
 
http://www.youtube.com/watch?v=wEtJp7weq3U&feature=share 
 
FB. Angelica Skywolf Tämän videon reportteri mainitsee Arto Laurin suomalaisena ydin asiantuntijana 
myös videossaan! Hyvä Arto äänesi on mennyt perille koko maailmalle! 
17 tuntia sitten ·  
Arto Lauri Arto Lauri Kuvaavaa, että ON! SUPO kaatoi myös tämän asian takia k a i k k i mm. 
lehdistöfoorumikontaktini asian takia VÄLITTÖMÄSTI nyt loppusyksystä!! Miettikääs tosiaan m i k s i? 
Olen VARMA siitä, että näin törkeää maamme kattavaa yksilöön kohdistuvaa sananvapauden 
sensurointia koko Suomessa EI ole tehty ikinä! Hyvin kuvaavaa, että jopa ihmisoikeusjärjestöt kuten 
Amnesty, puhumattakaan YLE ja lehdistöt vaikenee suojaten tällaista valtiorikollisuuttaan verirahoin! 
 
*Hei kamAAN SUPO PELLET! STASI, DDR jopa CCCP on pian paperia terrorisminne Suomen 
rinnalla.. 
                  ------------- 
 
FB. Sinna Starwhispershaman 
Huomenta ihanat ihmiset <3 16.10, sunnuntai  
Tuli tarve kirjoittaa hetken pitempään... Elämme muutosten aikaa.. niiin vahvana. Maailma muuttuu, 
totuudet tulevat julki, vuosisatoja salatut asiat tulevat julkisuuteen, 3 maailmansotaa oodtellaan...  kaikki 
se mihin ollaan uskottu on  romuttumassa. Huo... 
 
Arto Lauri Sinna hyvä m i k s i? SUPO:han kertoo olevansa maailmamme luonut jUMALUUS 
aikkeutemme A ja O..Tietävänsä suuressa Pu-239 kiimaisuudessaan KAIKEN minkä ihmisen pitääkin 
tietää.. ! Mikään mahti maailmankaikkeudessa EI luonnnollisestikaan VOI ylittää paskansinisten 
miliisien ylivaltaa ihmislihastamme..Jos ja ken ajassamme muuta edes uskaltaa epäillä syyllistyy 
ankarasti tuomittavaan aikamme IAEA= ydinantkristuken halveeramiseen ja ansaitsee toimenkuvallaan 
sisäministeriön "syanidisen hopeavaippaluodin sydänalaansa" sanoo maamme julkeanjulma nykylaki.. 
..SUPO omistaa k a i k e n ympäriltämme! Sillä on oleva ikuisuuksiin oikeus päättää niin säteilyn 
raateleman ilmamme, tritumpäästövesiensä, kuin lastenlastenlastemmekin oikeuksista elää ja 
mutatoitua ajastaikaan vuosimiljooniin! Koskaan, korostan k o s k a a n ei vastaavaan valtainfernoa ole 
maailmassa haaveiltu ihmislihalle..Synkkyyttensä ylistetty siis olkoon kaiken tämän mahdollistava IAEA! 
Pahan suonut USA:n Obamat ja muut kyydittäjäryydittäjämme aina himmeintä tähteään Häkämiestä 
myöten.. 
           ------------ 
 
*****IAEA Ongelma No.1!***** 
 
Ehei, ei minulla mitään turvailluusioita ole. Jos sisäministeriön rikolliset ovat JO lähteneet sille maamme 
ja koko Euroopankin mitoissa poikkeuksellisen historialliselle tielle, että yksilö eristetään j o p a 
maamme kymmenistä lehdistöistäkin 100 % tasollaan. Kyse ei ole mistään muusta kuin valtiohallinnon 
avoimesta sisällisotsajulistuksesta itselleen hengenvaaralliseksi osoittautuvien ydinturvatietojen 
vuotajatahoa kohtaan. Onkin tehty täysin selväksi. Että vaihtoehtoja on vaivoin kaksi. Valtio tulee 
epätoivossaan umpioimaan tietovuotojani hinnalla millä hyvänsä. Ja jos ja kun tämä ei onnistu. . . 
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Niin sitten SUPO ydinkarhuryhmäläiset lähetetään valtiomurhalamaamisen tielleen.. . Tätä onkin jo 
jonkinaikaa pohjustettu. Maamme kulttuurissa poliittiset murhaamiset eivät ole ainakaan yleisesti olleet 
tapa toimia. Mutta jo esim. Ranska, Englanti jotka on tuomassa EU ydinasetuotantoaan voimalla 
Suomeen on rutinoitunut valtiomurhakulttuurimaina. Puhumattakaan Obaman johtamasta USA:n 
tavoista. SUPO onkin JO systemaattisesti pohjustanut tätä verisempää vaihtoehtoaan. Juu ei minulla 
ole illuusioita, koska tunnen piirun tarkoin ydinrikollisten tavat toimia. Sisäministeriö onkin 
systemaattisesti levitellyt mm. maamme foorumeille tekaisemiaan juttuja mm. "skitsofreniastani yms.". 
 
 Tällä nimenomaan halutaan tuoda esille tekaistua "itsetuhomallia suuremmalle yleisölle tieten". Eli jos 
uhrattava löydetään "mystisesti" kuolleena, voidaan julkisuuteen uutisoida valtiovalheensa tältä 
pohjalta. Juu EN todellakaan kirjoittele tällaisista kevyin mielin, en edes helposti. Mutta tapanani on 
kirjoittaa k a i k k i  avoimesti julki! SUPO ei tasan tarkkaan näistä pidä, ei oikeastaan edes siedä. Mutta 
kerrotaan avoimesti. Tai no tulkoon tämä kansan herkistyville korville. .. 
 
Jos saatte tietoonne, että olen kuollut. Tiedätte 100 % varmasti, että minulla EI ole ollut pienintäkään 
aikomusta lopettaa, saati luistaa ydintiedotuskanavilta vuosikymmeniin millään toimintatasollani! Jos 
olen näin häivytetty tiedätte 100 % varmasti, että asialla on sisäministeriön, IAEA:n murhaajat... Kiitos 
ei tältä erää muuta. Kirjoitan tämän memon ja muistion Eurajoella talletukseksi tuleville 16.10.2011. 
Hyvissä ruumiin ja sielun voimissani. Tasan tietoisena siitä mitä pääni menoksi Suomen ydinhallinto 
parhaillaan kehittelee! SUPO on vuosikymmenen synkät mielessään ihmetellyt sitä tietokanavistoa, 
jonka varassa kirjoittelen. Saavat sitä ihmetellä m y ö s  jatkoon! Koska sitä en paljasta julkisesti i k i n 
ä. .. 
            ------------- 
 
perjantai, marraskuu 04, 2011CIA myöntää facebook ja twitter vakoilunsa  
 
Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on myöntänyt uutispalvelu Associated Pressille 
tarkkailevansa tavallisten käyttäjien Twitter- ja Facebook-viestejä. Tiedustelupalvelulla on toimintaan 
oma, usean sadan hengen ryhmänsä, joka työskentelee salaisessa osoitteessa. Toimistotalon sijaintia 
ei paljasteta turvallisuussyistä. 
 
Ainakin yksi työntekijä heiltä oli Suomalainen jonka käyttämä vakoiluprofiili paljastui tänä vuonna, jonka 
johdosta se sitten poistettiin facebookista vähin äänin. 
 
Associated Press ei kuitenkaan suostunut paljastamaan, että ne henkilöt joita tarkkaillaan facebookissa 
ovat vääjäämättä enemmän tai vähemmän kansalaisaktivisteja. Joten nämä mahdolliset vakoojaprofiilit 
tunnistaakin hyvin helposti tästä syystä. Eli sen huomaa siitä, että jos jonkun Jenkkiläisen 
viehättävännäköisen nuoren naisen kaverilistalle otetaan yhtäkkiä tusinallinen Suomalaisia yhteiskunta-
aktiiveja niin kaikki ei kyllä ole silloin kohdallaan. Sillä jos henkilö ei vieläpä puhu lainkaan Suomea niin 
mistä ihmeestä hän yhtäkkiä osaisi yhdistää Suomalaiset profiilit juuri yhteiskunta-aktiiveihin jotka ovat 
monessa Suomalaisessa aktivistien facebook-ryhmässä mukana. 
            ----- 
 
Kansalle demokratia takaisin. 
 
' Sen verran nopsaan katosivat nää tiedot, että pannaan muutamaan lisäpaikkaan. Minusta vaan revasti 
kissa pöydälle. Kylmääviä ehdotuksia siitä m i t e n voitamme tämän IAEA:n ydinsisällisodan. Jolla 
taistelemme takaisin ihmisoikeudeutemme seinähulluilta POLIISEILTA maassamme. Ensi torstaina 
saamme kuulla miten TVO/ Posiva aikovat muuntaa suomen EU:n ydintunkioksi. Eli maahamme 
10.11.2011.klo 21.50 YLE julistetaan avoin anarkistinen sotatila! Eli kansaa kutsutaan jo sotimaan 
menettämämme demokratiansa takaisin. Avoin Posiva/ TVO- anarkismi siis on JO julistettuna! Nyt vaan 
ideoita miten sotamme voitaisiin voittaa ydinherrojamme vastaan.. 
 
F.B.2011.11 Satu Kauramäki 
Tääkin pitäs varmaan kytätä... 
Sadan tuhannen vuoden ongelma | yle.fi  
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Kivasti katoo karmivammat kommentit multakin IAEA- POLISIATTAKTEIN..!..Eli Ranskassa kaveri 
kertoi julkisuuteen miten maailman k a i k k i reaktoripöntöt on niin ohkasella kuorella.( Sai totuudestaan 
vuosikymmenten linnatuomiot!) Että tuollaisella hollannin poliisien peruskiväärillä. Ei ammu pelkästään 
sisälle reaktoriin. Vaan lopsauttaa koko tiinun seinän l ä p i ! Koko hommahan lähtisi liikkeelle siitä, että 
kuka tahansa voisi koskka vaan huvittaa reijittää i t s e ä ä n häiritsevät ydinreaktorit kuuta kiertävälle 
radalle. Toivon syvästi, että näitä kivääreitä alkaisivat salakuljettaa ympäri maailmaa massoittain. Saisi 
IAEA ydinkuumapäät kivasti lisämietittävää. Että kannattaako kansan demokratiaa rankaisematta 
polkea nykytyyliin. Reaktorireijittäjät kansan kuumentuville riveille! Ja hyvä heiluu..)  
 
PS. Ydinvoimaloitten varmistamattomat 400kV linjojen tuhannet pylväät voi kanssa kaadellen räjäyttää. 
Oikosulkea linjat ihan vaijerein. Jopa hyvä palopesäke ydinlinjojen alle tappaa reaktorit tuosta vaan 
näkemiimme Fukushimoilleen...Eurajoella koettiin kauhun hetket TVO:lla kuu sitten viimeeksi kun 
tavallinen öljyrekka paloi ydinlinjojen alle. VAIN ihme pelasti TVO:n sillä kertaa...!Italia menetti 
reaktorinsa kun valpas MAFIA alkoi varastaa uraanirekkoja ja tappaa ja kidnapata 
ydinkeisarijohtajiaan.. Näin IAEA menetti otteen myös mm. Espanjassa. Eli kyse on siitä, että kansalta 
vaan ideoita. Niin saamme takaisin meiltä IAEA:lle varastetun demokratian.. 
                ------ 
 
Näin toimii SUPO nettisota..2011.11 
_____________________ 
 
 
*Otan tämän esimerkiksi siitä, että oivallatte millaisessa viranomaispaineessa toimitaan... 
 
- Tässä foorumin osoite..http://pemari-turku.net/index.php/board,29.0.html 
 
Tässä taas Sisäministeriön kommentti:  "Sinulla on porttikielto tälle keskustelualueelle! 
Spämmääminen monelle foorumille  Porttikiellollesi ei ole määritetty päättymishetkeä." 
 
Haluatte varmaan kulla myös ne perusteet miksi POLIISI rikollisesti puuttui tähän foorumin 
kirjoittamiseeni: " Kyseisen kirjoitajan materiaalia löytyi foorumeista gigabittien luokkaa valtavat määrät. 
" 
 
*Kuvaa tällaisille asiattomille jatkuvilla perustelemattomille bannaamisille onkin, että mitään syytä tai 
selitystä bannaamisiinsa viranomaiset eivät voikkaan koskaan esittää. Eli vähän sama kun jos Helsingin 
Sanomia alettaisiin sensuroimaan sen takia että sitä luetaan l i i k a a ! )) 
 
*Mitä komentoisin? Kiitän t i e t y s t i nöyrästi teitä kaikika ytäviäni täällä. Olette saaneet 
ydinvastaisuuksien juttuja levittämällä s e l k e ä s t i  aikaan sen, että materiaalejani tosiaankin, kuten 
tässä kertoi alati hermostuvammat poliisit huomaa leviävän hallitsemattomasti valtavina määrinä 
kaikialle..KIITOS YSTÄVÄT!) Todella tähän pyritään..) 
            --------- 
 
SUPO Vuojoki ILMO häriköinnistään! 11.2011 
__________________________ 
 
- Viime viikolla tuli keskellä yötäkin häirikkösoittoja, soi pari kertaa ja loppuu sitten. Jos jollaan olis 
oikeesti asiaa niin se laittais viestin.;(  Huoh... 
 
Arto Lauri 
- Tuttua myös mulle SUPO:n kaverit teki tota. Alkuaikoihin pistivät avoimia tappouhkauksiaankin useita 
päivässä. Otin kopioiden niitä tavakseni ilmoitella aivan avoimesti neteissä, että Vuojoen SUPO poliisit 
uhkaili kello silloin ja siloin henkeäni. Ja tein niistä ilmoituksia jopa oikeuskanslereille asti. Sillä 
seurauksella, että oikeuskansleri ilmoitti härskisti ettei ota yhtään valitustani enää vastaan... Mutta 
yllätys, yllätys tuo SPO tappouhkailutkin lopui!.. Eli olin ollut oikeassa koko ajan!.. Viime viikolla? 
HallOO! hetikö sen jälkeen kun aloimme kirjoitella??!.. 
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Arto Lauri..Vuojoen ydinturvaosastoon viittaa kyllä v a h v a s t i kaikki tuollainen! Voit olla v a r m a 
siitä, että kun kanssani olet tekemässä sisäministeriö ottaa tehotarkkailuunsa.. 
 
- Viikon verran tätä nyt on ollut, pelkkiä soittoja ilman mitään muuta. Ihan sama vaikka puhelin soi, 
mutta öisin se ärsyttää koska puhelin on aina käden ulottuvilla öisin...pakko pitää äänettömänä. 
 
Arto Lauri. Ei hemmetti siis tasan sen ajan kun olemme keskustelleet aktiivisti! Oi hemmetin hemmetti 
kun punaniseskapoliiseilla ole muuta tekemistä kun kytätä nja terrorisoida syyttömiä ydinvastustajia...!! 
                 ---------- 
 
"SUPO kaistapäästösuotoa 08.12.2011!" 
__________________________________ 
 
*Arto hei katoppa mitä SUPO heitti kun koetin lukea mm. näitä linkkejäsi! ... 
" Kaistanleveys ylitetty The server is temporarily unable to service your request due to the site owner 
reaching his/her bandwidth limit. Palvelin on tilapäisesti pystynyt hoitamaan Pyyntöä sivuston omistaja 
päätymästä / hänen kaistanleveys raja. Please try again later. Yritä myöhemmin uudelleen. "  
 
**Lukekaas näitä J o s  Sisäminisateriö suo... 
 
----- Original Message -----  
To: Art  
Sent: Saturday, December 03, 2011 6:53 PM 
Subject: Luettavaa sinulle 
 
Hei Arto 
 
Tuossa on aikamoinen lista otsikoita. 
A 
 
Kaikki Otsikot: 30.11. - 3.12.2011 
 
05:30 EDT 3. joulukuuta 2011 | 31  kommenttia 
Fukushima työntekijä: aavemainen, syvä poksahdusäänet pohjasta reaktorin ennen saappaat suli - 
Kyodo edits ulos tärkeitä yksityiskohtia 
23:25 EDT 2. joulukuuta 2011 | 98  kommenttia 
CBS Animaatio: Fukushima "paljon huonompi kuin luulimme" - Jos polttoaineen kautta "Kukaan ei tiedä 
kuinka pitkälle se olisi levinnyt" (video)  
16:48 EDT 2. joulukuuta 2011 | 159  kommenttia 
Nuclear Asiantuntijat: "Meidän on varauduttava pahimpaan" - 5-10 metrin este on asennettava alla 
Fukushima reaktorit  
15:08 EDT 2. joulukuuta 2011 | 40 kommenttia 
Venäjän TASS: "Fukushima Falling Apart: The Guardian" - Sulanut polttoaine on todennäköisesti 
"täysin tuhottu suojaava betoni kansi"  
12:10 EDT 2. joulukuuta 2011 | 82  kommenttia 
Guardian: Tepco nyt sanoo konkreettisia "olisi voitu tunkeutuneet" - Fukushima "voi" olla ahtaasti 
vältyttiin Kiina-ilmiö  
10:59 EDT 2. joulukuuta 2011 | 23 kommenttia 
Bloomberg auttaa Tepco, muistuttaa heitä oli Quake että vaurioitunut reaktori ja aiheuttanut säteily 
vuotaa - ENNEN tsunami iski  
10:16 EDT 2. joulukuuta 2011 | 16  kommenttia 
Mainichi: Gov't istunnonpituuden paljastaa 400000 kertaa normaalia radioaktiivisen xenon-133 
pitoisuuksia Chiba - Todellinen luku voi olla paljon suurempi  
02:33 EDT 2. joulukuuta 2011 | 39  kommenttia 
Uudelleen: Tepco tutkimus kertoo käytetyn polttoaineen Reactor nro 4 suppeasti välttää altistuvat - Kun 
väittäen sulanut polttoaine pysähtyi vajaat polttava hillitsemällä 
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20:03 EDT joulukuun 1. päivänä 2011 | 49   kommenttia 
Reuters: Fukushima, Tshernobylin näyttää kuinka laajoja alueita voidaan muuntaa ydinvoima 
joutomailla 
18:19 EDT joulukuun 1. päivänä 2011 | 68   kommenttia 
Tepco: 68 tonnia ydinpolttoainetta sulivat Fukushima Reactor nro 1 
17:31 EDT joulukuun 1. päivänä 2011 | 21  kommenttia 
ABC otsikon: "Fukushima polttoainesauvojen syömisen kautta kiinteä betoni" - vain 37 senttimetrin 
päässä ulkokuoren 
16:29 EDT joulukuun 1. päivänä 2011 | 20 kommenttia 
IEEE otsikon: "Fukushima n Reactor 1 Meltdown oli pahempi kuin tajusimme" - Innolla selvittää, mitä 
TEPCO tiesi ja milloin he tiesivät sen 
15:31 EDT joulukuun 1. päivänä 2011 | 29  kommenttia 
MBS Radio (japani): Ihmiset eivät ole koskaan kokenut tällaista kriisiä sanoo Koide - Tepco oletus 
37cm betonin jää on "perusteeton" - Epäillyt kontti rikki (AUDIO) 
13:18 EDT joulukuun 1. päivänä 2011 | 23  kommenttia 
Kiina-ilmiö käsitellään useita uutisia: lähempänä kuin aiemmin uskottiin polttava kautta maan alla 
reaktorin 
11:45 EDT joulukuun 1. päivänä 2011 | 23  kommenttia 
Yahoo: Huhu leviää Japanissa sanoo leukemian jopa 7 kertaa viime vuodesta - Champion painija joka 
koulutettu Fukushima diagnosoitu akuutti myelocytic leukemia 
10:02 EDT joulukuun 1. päivänä 2011 | 212  kommenttia 
LIVE: Mahdollinen tulipalo lähellä reaktori on TBS / JNN Fukushima webcam? (VIDEO) 
08:01 EDT joulukuun 1. päivänä 2011 | 34 kommenttia 
NYT asiantuntijat: "Danger laajempaa säteilyn vuoto" - Jäähdytysjärjestelmä ei voi työskennellä 
polttoaineen sulanut konkreettisiksi - Tepco "ole huolissani" 
07:05 EDT joulukuun 1. päivänä 2011 | 11 kommenttia 
Kioton U. Prof: Olen aina väittänyt, että eristäminen on rikki - sanoi sulanut polttoaine saattaa jo olla 40 
metriä maan alla. 
 
06:08 EDT joulukuun 1. päivänä 2011 | 5  kommenttia 
AP: Uusi Gov't tutkimus rasies mahdollisuutta "rakenteellisia vaurioita reaktorin Foundation" - Eroosio 
konkreettisia voisi olla syvempi kuin Tepco väittää 
01:27 EDT joulukuun 1. päivänä 2011 | 43  kommenttia 
NYT: "Yhä hauta skenaariot" at Fukushima - Tepco myöntää sulanut polttoaine voi olla yksi jalka pois 
ratkaiseva teräs este - "liian optimistinen simulointi", sanoo Kioton asiantuntija 
00:14 EDT joulukuun 1. päivänä 2011 | 95 kommenttia 
"Käytännön Attack by Corium" sanoo harvinainen Englanti-kielen malli 200 sivun Tepco moniste alkaen 
30 marraskuu - "Aika repeäminen"? (Kuvia) 
20:22 EDT 30. marraskuuta 2011 | 13 kommenttia 
Reportteri yrittää säteily uudelleenjärjestäminen: "Tunsin henkisesti uupunut ja lihakseni särki" jälkeen 
ei kovaa fyysistä työtä - 2 päivää myöhemmin, riisiä ilmoitettu pinta saastuneen 
19:42 EDT 30. marraskuuta 2011 | 7 kommenttia 
Opiskella? Ei lämpötilan lukemat betonilattiaan - tulokset perustuvat Tepco "ennusteet" jälkilämmön & 
käyttää tietokoneen malli Westinghouse 
16:37 EDT 30. marraskuuta 2011 | 45 kommenttia 
* UUSI 1 joulukuu Yomiuri * Gov't Tutkimus: Reaktorin paineastia voi olla "kallellaan" jälkeen corium 
sulanut läpi betonilattialle jopa 200 cm syvä 
15:53 ??EDT 30. marraskuuta 2011 | 17 kommenttia 
AP paljastaa epäilykset ydin-asiantuntijat: "polttoaine ei enää ole" - Measuring temps tyhjien hylsyjen 
"merkityksetön" - "Kukaan ei tiedä missä ja miten kuuma sulanut polttoaine todella on" 
15:12 EDT 30. marraskuuta 2011 | 19 kommenttia 
NHK: "Tämä on hyvin vakava onnettomuus" - Ydinpolttoaine at Reactor nro 1 saattaa olla sulanut läpi 
65 cm konkreettisia ... Vain 37 cm ohuimmasta kohdasta (Kuvia) 
14:14 EDT 30. marraskuuta 2011 | 8 kommenttia 
Lab etsii kala cesium 30 kertaa Gov't raja - "Se oli ensimmäinen ajatus virtaukset olisivat nopeasti 
laimentaa säteily" (video) 
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10:48 EDT 30. marraskuuta 2011 | 47 kommenttia 
Vasta kelattuja Video: "jonkin aikaa" UVM henkilökunta on pohtinut, että kaikki reaktorin ydintä "ex-
alus", koska aikaa ilman jäähdytystä 
10:09 EDT 30. marraskuuta 2011 | 17 kommenttia 
Yhdysvaltain media mainitaan vain raportin sula-kautta osoitteessa Reactor nro 1, ei nro 2 ja 3 
09:39 EDT 30. marraskuuta 2011 | 23 kommenttia 
NHK: Yli puolet polttoaineen on sulanut ulos Reaktorit nro 2 ja 3, sanoo Tepco n oletetaan pahin 
skenaario (VIDEO) 
              -- 
10.12.2011 Otto Gustafsson SUPO 
Jos olet (Eeva Pirilä) Arton opetuslapsi, niin tiedän sinusta jo sillä kaiken. Hän näyttää tykkäävän siitä, 
että saa vietyä mahdollisimman paljon naisia pimeälle puolelle. 
Minulla on ryhmässänne myyrä, joka haluaisi siitä eroon, mutta ei tunnu pääsevän. Sinustakin hän on 
kertonut yhtä ja toista. 
 
 
 
 
 
 

834. YDINautomaatio. 
 
Presidentinlinnan korttelissa paloi - katso kuva ja video liekeistä! 
 
 Julkaistu: 13.06.2008 13:20, päivitetty: 14.06.2008 07:13  
Työ- ja elinkeinoministeriön rakennuksessa perjantaina riehunut tulipalo sotkee ministeriön arkea 
pitkään, sillä osa ministeriön tiloista on poissa käytöstä viikkoja. Maanantaina rakennukseen ei pääse 
vielä lainkaan, vaan koko henkilöstö siirtyy väliaikaisesti sisäministeriön tiloihin.  
 
Sammutustyöt on saatu päätökseen. Päivystävän palomestarin mukaan jälkivartiointi palopaikalla 
jatkuu kuitenkin koko lauantain. Myös liikenne rakennuksen ympärillä on poikki koko 
jälkisammutustöiden ajan. 
 
Ministeriörakennus kärsi mittavia vesi- ja savuvahinkoja perjantai-iltapäivänä roihahtaneessa 
tulipalossa. Palo sai alkunsa rakennuksen Mariankadun puolella kolmannessa kerroksessa 
sijaitsevasta työhuoneesta, mistä tuli levisi ullakolle ja kattorakenteisiin. Ministeriön turvallisuuspäällikön 
Raimo Hintsalan mukaan ministeriössä työskentelee noin 260 ihmistä, joista arviolta parisataa oli 
tulipalon syttyessä sisällä rakennuksessa. Henkilöstö evakuoitiin eikä kukaan loukkaantunut. 
 
Ministeriön vieressä sijaitsee Presidentinlinna, jonka henkilökunta poistui myös työpaikaltaan. 
- Presidentti Tarja Halonen oli palon syttyessä virka-asunnossaan Mäntyniemessä, kertoo 
lehdistöavustaja Liina Aulin. 
 
Ministeri Pekkarisen huone lainehti.  Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle liekit löivät ulos ministeriön 
yhden työhuoneen ikkunasta. Savunmuodostus oli erittäin sankkaa, minkä vuoksi pelastuslaitoksen 
savusukeltaja tarkisti kerrosten olevan tyhjiä. Palo saatiin nopeasti hallintaan, mutta palopesäkkeitä ehti 
levitä ullakolle. Kattopeltien irrotus sai liekit ajoittain lyömään useiden metrien korkeuteen. 
 
Palovahingot rajoittuvat rakennuksen sisätiloissa pääasiassa vain yhteen täysin tuhoutuneeseen 
huoneeseen, mutta palomestari Reima Roslöfin mukaan vesivahingot ulottuvat lukuisiin työhuoneisiin. 
Niistä yksi on elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen huone, joka sijaitsee palosta kärsineen 
kolmoskerroksen kulmassa. Pekkarinen ei ollut palon syttyessä rakennuksessa. 
 
Palon syttymissyytä tai rakennuksen aineellisten vahinkojen hintaa ei vielä osata arvioida. Ministeriöön 
on sijoitettu muutamia Ateneumin arvotaideteoksia, jotka saatiin tulelta turvaan. - Mitään arvokasta ei 



1622 
 

ole palanut, esimerkiksi ministeriön arkisto sijaitsee maan alla, Roslöf sanoo. Helsingin keskustaan 
saakka näkynyt savupatsas houkutteli paikalle runsaasti yleisöä. Palo ei uhannut lähirakennuksia, 
mutta liikenne korttelin kaduilla oli poikki pitkälle iltaan. 
 
Eeva Pirilä seurataan nyt kiinnostuksella minkälaisen keskeneräisen automaatio-suden ne OL-
kolmoseen väkipakolla vääntävät. Sehän niiden taitaa olla pakko saada aikaan pian. 
 
*Just m i t ä ä n arvokasta EI palanutkaan.) Ainoastaan se kaikki keskeinen ydinturvatiedosto. Jonka 
puutteesta mm.  OL-3 työmaata myöten EI saada ydinvoimala-automaatioitakaan toimimaan. Ja OL- 3 
työmaata uhkaa YLE Juha Granathin ohjelman mukaan lopettamisuhkakin taas 2011.10! 
 
FB. Charlie Brown Muistissa on arkiston tuhoomiset, tosin kansa ei tästä uutisesta saanu mitään irti 
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/presidentinlinnan-korttelissa-paloi---katso-kuva-ja-video-liekeista/art-
1288337029408.html 
                    -- 
 
Matti Adolfsen Paperitehtaan suurjännitejakelun suojareleistys on kovin yksinkertainen ydinvoimalan 
vastaavaan nähden. Niiden perusteelliseen koestamiseen menee vajaa viikko. Tehdään määräajoin, 
muistaakseni n. 5 vuoden välein. Jos releistys ei pelaa oikei niin, seurauksena on pienimmillään pimeys 
ja tuotantokatko, pahimmillaan muuntajapalo.  
 
Paperitehtaan prosessi on siinä suhteessa kiitollinen, että jos se karkaa hallinnasta automaation 
pettämisen seurauksena, loputuloksena on vain muutama rekkalasti paperinsilppua lattialla. 
Ydinvoimalan prosessi taas ei ole stabiili, se karkaa hallinnasta heti kun automaatio pettää käynnin 
aikana. Pysäytetyn voimalan ongelmatkin tunnetaan, valitettavasti. 
 
Arto Lauri Noin. .Matti selkeästi tuntee asiaa. Nostan hattua. Nyt alatte tajuta m i k s i näitten tietojeni 
takia SUPO suunnitteli jo silloin kylmästi asiaa tuntevan kaverin eliminointeja, 100% 
POLIISITIETOSARTOJANI ja kylmänviileää murhaamista! No ainakin ydinturva- arkiston tahallinen 
tuplapolttelu iski POLIISEILLE nilkkaansa jo murskaavasti. Totesi pääpuuhamiehistä Lahtari laaksonen 
eilen YLE TV1 ...Ei nyt mene sisäministeriöllä ydinrikostensa hommelit putkeen.. 
                    --------- 
 
FB.2011.10 Tuomas Starwalker Santakallio  
 
Mina olen huoltanut paperikonetta ohjaavaa tietokonetta. Oikeastaan se on sarja tietokoneita, jotka 
toimivat kuin ne olisivat yksi tietokone, seka muutamia mikrosiruja, jotka tekevat mittuaksia ja 
kalibrointeja. Nama tietokoneet toimitetaan... paperitehtaalle kerran kahdessa vuodessa, ja niita 
huolletaan jatkuvasti. Ohjelma, joka pyorittaa paperikonetta saattaa olla teknisesti edistynyt, mutta 
nykyinen insinoorikulttuuri on romahduttanut ohjelmiston laadun. Itseasiassa firma laskee saavansa 
enemman rahaa toimittaessaan paskan softan. Toivittavasti nain ei ole ydinvoimalan keississa. 
 
Arto Lauri Tuomas tajuaa selvästi asiaa! Juuri tästä onkin kyse. Ydinvoimalaan ei saada i k i n ä edes 
siedettävästi toimivaa automatiikkaa. Noi minun käyttämäni laitteet sellaisia olivat. Mutta kuka sitä nyt 
enää kunnolisia laitteistoja, ...kun voi laittaa tilalle ihan aidosti ydinvoimalat käsiin räjähtävän 
paskankin? Ei ole todellakaan sattumaa, että OL- 3 laitos on maailman ensimmäinen 
tietokoneohjaukseen epätoivoisesti yriteltävä.. Muuten TVO:n sähkömekaanmisilla oli lakisääteinen 
koestus kerran 1 vuodessa! No TVO laisti tän yli 10v ketään kiinostamatta muuta kuin mua. 
 
Adolfsen Kuvaava tapahtumasarja 80-luvun alusta: salama iski voimalinjaan, 110 kV linja putosi pois 
päältä. Koko saari jäi ilman sähköä, kunnes Isohaaran voimalan pikauudelleenkytkentä löi virrat 
uudelleen päälle. 10 sekunnin katkos siis. Seuraukset...: Valot sammuivat, pimeässä hallissa yksi 
paperikone jossa oli moderni automaatio, putosi kokonaan pois päältä. Vieressä 1963 rakennettu kone 
jatkoi paperin tuotantoa keskeytyksettä, mutta tuotetun paperin laadusta ei olllut varmuutta ennenkuin 
neliömertripainoa kontrolloiva tietokone saatiin uudelleen päälle. Ennen oli kunnollista! 
                 ------------ 
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Ei mikään perussalama! 
 
Välähtikö kotonasi kello 19.25? - Tästä se johtui! Keskiviikko 19.10.2011 klo 21.20  
Monet suomalaiset ympäri maata kokivat tänään välähdyksenomaisen pimeyden. 
 
Monissa suomalaiskodeissa havahduttiin illalla pieneen välähdykseen. (COLOURBOX / MV 
PHOTOS)LUE MYÖS 
Sähkökatkos pelästytti Vermossa - hevoset juoksivat pimeydessä maaliin. Salaman sähköistämä 
kaapeli iski kolmeen varusmieheen. Kolme lentokonetta kääntyi ukkosen takia. Valot välähtivät monissa 
kotitalouksissa tarkalleen kello 19.25.  
 
Helsingin sähköverkko Oy:n vanhempi asiantuntija Rauno Olkkonen kertoo, että alle sekunnin pimeys 
koettiin laajalti Etelä-Suomessa, lännessä Olkiluodon alueella, sekä myös monin paikoin Keski-
Suomessa. Tarkkaa rajaa välähdyksen vaikutuspiirille on kuitenkin vaikea asettaa. 
 
Olkkosen mukaan Suomen sähkön kantaverkossa näkyy selkeä notkahdus kyseisenä aikana. 
Jännitekuoppa aiheutui Kopulan muuntajan häiriöstä Espoossa, kun alueen yli oli pyyhkäisemässä 
ukkosrintama. 
- Kyseessä oli salama, joka iski valtakunnan pääverkkoon, Espoon ja Hyvinkään väliseen 400 kilovoltin 
johtoon, selventää Olkkonen. 
 
Asiantuntijan mukaan salama ei normaalisti pääse kajoamaan pääverkkoon. 
- En ainakaan itse muista, milloin viimeksi näin olisi käynyt ja vieläpä näin myöhään syksyllä, Olkkonen 
sanoo. 
 
Kantaverkon jännite laski iskun takia hetkellisesti 40 prosentin tasolle laajalti Etelä-Suomen alueella.  
JENNA HEINO  jenna.heino@iltalehti.fi 
 
*Joo mikään n o r m a a l i ukkonen ei pane ydinvoimaloitten 400kV superjäreää kantaverkkoa 
ydinvoimaloitten kannalta hengenvaarallisesti polvilleen! Ei siis TASAN! Kyse oli ilman muuta 
yläilmakehän säteilyionisaatiosta sinne kertynyt liian runsaista sähköionisaatioenergioista. No todella 
vaarallista, että yläilmakehästämme alkaa purkautumaan toistuvasti nin rajua energiapiikejä, että 
ydinvoimaloitten elinverkotkin lakoaa. Päivän selvää, tilanne alkaa tästä vain paheta. On myös varmaa, 
että tällaiset megavaarat ovat totaalinen uhka ydinvoimaloitten turvallisuuksille. 30s Ilman sähköään 
ydinvoimala on yhtä kuin Fukushima! Mitä ilmeisemmin myös useitakin ydinvoimaloita on JO menetetty 
näissä. Huomatkaa, että NASA on jo varoittanut, jatkovuosina ydinvoimalat ovat megariskeissä mm. 
Auringon flarepurkausren ja näköjään alati kasvavan "keijusalamoinnin" ja säteilyionisaatopurkaustensa 
takia. Muistellaampa vaan vaikka tätä tapahtumaa 2009 Selkämereltä ihan lähiaikoina: 
 
http://kuvaton.com/k/YHip.jpg  
                          -- 
 
INES ja alas mennyt OL-2 
 
Eeva Pirilä ?(Norkola) Kello 22.41 se sitten tapahtui. Näyttöruutu vain naksahti valkoiseksi ja sammui. 
Kauhistuin: Nyt se sittenkin meni rikki. Suljin koneeni ja odotin pari minuuttia. Yritin aukaista koneen 
uudelleen. Ei tulosta. Virta tuli modeemin kautta ja näyttöruutu ilmaisi olevansa toiminnassa, mutta 
kone oli mykkä... 
 
* Eeva kenraali ei taitanut majuri evp.kuulla sitäkään, että tuo ukkonen lamaannutti kaikki 4 Suomen 
ydinvoimalaa kerrasta HAARP hyökkäyksellään 19.10.2011. Ja tiedätte tuskin sitäkään, mitä tapahtui 
esim. TVO:n OL-2 laitoksella tuon iskun kohtalokkaimpampana hetkenään. Aivan, kyseessä oleva 
täysillä pyörinyt reaktori menetti aivan keskeisimmän turvalaittensa kiinasulamistaan vastaan! No tässä 
asia maailman ensi- illassa sitten..  . Eli TVO:n OL-2 laitoksen reaktorin päävesikiertopumppu laukoi 
lennosta häirintäiskun takia ns. "tyhjäkäynnilleen! Eli kyseessä on paljon suurempi ydinkatastrofin 
läheltäpititilanne kun tiedetäänkään! Kyseessä on nimittäin ns. "ukkosen" takia toiminnastaan 
romahtaneen ydinvoimalan INES luokiteltu ydinkatastrofi! Jonka rikollisesti SUPO liian vaarallisena 
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peitti jatkettuna rikoksena julkisuudesta jälleen erittäin raskauttavista syistään! Sopii kysyä miksi IAEA 
tällaiseen totalitärismivalehteluun aiheesta menee? Ilman muuta koska kyseessä oli erittäin vaarallinen 
erikoisattakti! 
                 -- 
Mielenkintoistahan tässä asiassa on, että de facto: 
 
- Maahamme tehtiin ulkovaltojen toimesta. Ennen kaikkea o n n i s t u n u t  täysvaltainen HAARP 
sotilasisku sähköhuoltomme päävaltimon katkaisuin. Joka oli "täsmättynä" varoituksena viritetty 
valtiomahdillemme juuri sille tasolleen. Että maamme kaikki 4 reaktoria saatiin 29 sekunnin päähän 
Fukushimasta! . . 
 
- Tämän tehoiskun todellinen vaara piilikin siinä, että TVO:n reaktorien keskeisimmät suojalaiteistonsa 
totaalisti myös ROMAHTIVAT! Minkä Sisäministeriön tännekin US- blogiin aktivoitumiset selkeästi 
osoitti tapauksen erityislisävaaraksi. 
 
- Suoranaista kansanmurhaamisen tavoitetta hommassa paksusti alleviivaattiin. Miten jopa INES- 
luokiteltu megaisoKIN ydinonnettomuuksien sarja vaan kylmästi kyetään pitämään 
valtioväkivaltakoneistolla poissa maamme kaikista uutisista!!! Aivan magaaberia kaikki tämä..! 
                  -- 
 
 
 
 

835. Kirjeitä Sadulle... 
 
Ja tässä loput!  
 
Olishan tuolla vaikka ja kuinka paljon näitä tuhoja kuvattavaksi... en tiedä kuinka hyvin tää tuhon määrä 
näistä kuvista oikein välittyy ulkopuoliselle... itselläni on vahvasti sellainen olo tuolla metsässä 
liikkuessani että kävelen kuoleman keskellä.  
 
*..Niin Satu hyvä. Tästähän tässä tosiaankin ON kyse! Edustamme sitä harvaa joukkoa, jolle elämän 
arvot ovat pyhiä ja säilyttämisen arvoisia elämän välttämättömyyksiä. Valitettavasti aikamme on nyt niin 
paha, että heille näyttää olevan yhdentekevää, vaikka maansa ympäriltään kuolisi. Koska HE näkevät 
maamme tulevaisuudessa olevan vain ja ainoastaan 20m paksujen rikihapotettujen uraaniliejukkojen 
silmän kantamattomina automainaan. HEILLE siis ydinkiimaisille on täysin yhdentekevää mitä metsille 
ja sielä eläville ylipäätään tapahtuu. Koska v a l m i k s i  tapettu metsä on sitten helppo polttaa pois 
häiritsemästä puskutraktoriarmeijoillaan. Näin se Satu hyvä vaan on!..  
 
* Katso viimeisimmät postaukseni siitä mitä IAEA on maailmallemme JO suunnitellut. USA haluaa 
tänään vaan lisää, lisÄÄ ja LISÄÄ uraania ja sille on täysin yhdentekevää, jos sen takia uraanikaivosten 
pinta- alat MILJOONAKERTAISTETAAN!.. . Juu Satu kaunis, jos sinulla on JO NYT vamma 
sydämessäsi, mitä olet tajunnut. Niin katsoppa millaiseen maailmaan olevaiset ydinherrat ajattaa 
lapsemme jo!... Kuulit varmaan, että 19.10.2011 USA/NATO:n HAARP laitteistot ajoivat eilen k o k e e k 
s i  kaikki maamme 4 ydinvoimalaa ilman sähköä. Kivaa tästä tekee se, että v a i n 30 sekuntia 
vastaavaa ja meillä olisi tänään täysmittainen Fukushiman kopio. 4 reaktoria sulaamassa! USA antoikin 
näin Suomelle niitä viimeisiä varoituksiaan siitä, että maamme FB:ssä käsitellään IAEA:n 
huippupeiteltyjä ydinasesalaisuuksia aivan liian vapaasti!  
 
* USA haluaa tuhoamalla Suomen rataliikenteet, prosessiteollislinjat, ja ampumalla alas muuten k a i k 
k i  maamme lentokoneet, myös chemtrailauskoneet 10kpl kerrasta. Vahvasti alleviivaten ilmoittaa 
painottavansa sitä, ettei USA:n ydinhankkeistaan tulla sallimaan minkäänlaisia tiedotuksia myöskään 
Suomessamme! Näimme jo eilen ehtoolla HAARP attaktin jälkivanoissa miten Interpol sotkien ja 
sensuroiden törkeän avoimesti  FB yhteisöämme. Varoittaakseen, että ME olemme tulilinjalla! No tuskin 
kauaa tarvitseekaan odottaa, Että SUPO tulee raamit kaulassa tuhoamaan ja hävittämään YDIN Baal- 
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epäjumaluuksiensa nimeen kaikkea likkuvaa ja miksei liikumatontakin! Jo tänään sisäministeriössämme 
valvotaan ja yötämyöten vasten tuumaillaan. Juu ei heitä kiinnosta pätkän vertaa se, että 
ydinvoimalaitoksemme olivat hiuskarvan varassa räjähtää sähköittä, tai vaikka sinulle rakas metsämme 
kuolee säteilyyn todistetusti. . .. Vaan kuten aamun YLE sen jo kertoi. KAIKKI keskeisimmät tiedot 
ydinvoimaloittemme totaalisesta sähkökatkemisista vaiettiin hermeettisesti. Kun POLIISIT ne vaan 
tietää, ettei kansan pidäkkään ymmärtää mitään tulevista ydinkauhuista. SUPO:lla on siis v a i n se yksi 
keskeinen ongelma. Miten saada ydintotuuksia maailmalle suoltavat pari ylläpitämäämme 
nettiyhteisöämme murjottua hiirihiljaiseksi, niin k a i k k i  on taas hyvin! 
                 ---------- 
 
Fluorista 
 
F.B. Satu Kauramäki Hammastahnoissa käytetty fluori on natriumfluoridia, alumiiniteollisuuden jätettä. 
Veteen lisätään (esim. Irlannissa, USA:n ja Englannin joillakin alueilla ja Kiinassa) hydrofluoropiihappoa 
tai silicofluoridia, jotka ovat lannoite- ja lasiteollissuuden jätetuotteita. Esimerkiksi tämä fluori on 20-25 
kertaa myrkyllisempää kuin pohjaveden kalsiumfluori. 
 
Arto Lauri ?..Lainasin tän tiedoston eteenpäin. Tiesin kyllä, että fluori on jätettä. Mutta en ennen 
tiedotustasi tosiaankaan minkä jätettä... 
                --------- 
 
Satu Kauramäki Mitä sitä ennen tapahtui? 21.10.2011 
 
Gaddafi valmistautui ottamaan käyttöön kultadinaarin öljykauppaa varten. Dinaari oli tarkoitus käyttää 
vaihdon välineenä sekä Afrikassa että muiden kiinnostuneiden maiden kanssa. Gaddafi oli 
työskennellyt Malesian kanssa vuodesta 2002 valmistellen dinaarin käyttöönottoa dollarin sijaan. 
Mukaan ilmoittautuneita maita olivat Sudan, Burma, Indnesia, yhdistyneet Arabiemiraatit, Iran sekä Irak 
ennen Irakin sotaa. Irak oli juuri sopinut Ranskan ja kenraali de Gaullen kanssa vaihtavansa öljyä 
euroihin dollarin sijaan, kun Bush saapui vapauttamaan irakilaisia. 
 
Ranskan nykyinen presidentti Nicholas Sarkozy on luonnehtinut Gaddafin dinaari-suunnitelmaa 
―uhkaksi ihmisen taloudelliselle turvallisuudelle‖. 
 
Libyan keskuspankki oli ennen hyökkäystä Libyaan muista valtioista poiketen sataprosenttisesti valtion 
omistuksessa ja siten monikansallisen BIS:n (Bank of International Settlements) kontrollin ulkopuolella. 
Libya kykeni rahoittamaan projektinsa ilman ulkopuolisten sekaantumista sekä nollakorolla. Libyan 
keskuspankilla oli ennen lännen aloittamaa demokratisoimista 144 tonnia kultaa holveissaan. Ranskan 
ja lännen tukemat, Gaddafia vastustavat Benghazin kapinalliset perustivat ensi töikseen uuden 
keskuspankin, joka saman tien tunnustettiin Pariisin pörssissä ja heti sen jälkeen muissa lännen 
pörsseissä. Kapinalliset perustivat pankin ennen hallituksen tai armeijan perustamista. 
 
On olemassa todistusaineistoa siitä, että Ranska alkoi valmistella Benghazista alkavaa kapinaa 
Gaddafia vastaan jo marraskuussa 2010. Yhdysvaltalainen kongressiedustaja Dennis Kucinich 
vahvistaa epäilyn. 
 
Amerikkalainen kenraali Wesley Clark puolestaan kertoi Democracy Now-organisaatiolle jo vuonna 
2007, että Bushin hallinto oli päättänyt hyökätä Irakiin, Libyaan, Syyriaan, Libanoniin, Somaliaan, 
Sudaniin ja Iraniin. Yhteistä hyökkäyksen kohteeksi valituille maille on, että maiden keskuspankit eivät 
kuuluneet BIS-järjestelmään ja olivat siten kontrollin ulkopuolella. Tietenkin maissa on myös runsaasti 
öljyä. 
 
Tärkeämpää lienee kuitenkin se, että Libyassa on vettä. Gaddafi käytti Libyan keskuspankin kautta 33 
biljoonaa dollaria rakentaakseen 4000 km pitkän putkijärjestelmän nimeltä Great Man-Made River. 
Tekojoen avulla oli tarkoitus tuoda vettä 70% väestöstä. Libyan keskuspankki rahoitti myös Afrikan 
ensimmäisen telekommunikaatiosatelliitin. Satelliitti aloitti toimintansa joulukuussa 2007, ja riisti samalla 
Euroopan teleyhtiöiltä 500 miljoonan vuosimaksun, jonka ne olivat aiemmin veloittaneet Afrikan 45 
kansalta palveluksistaan. 
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Suomessa ei tarvitse pelätä vapauttajia. Pohjavesivaramme lienee jo luvattu IMF:lle lainojen 
vakuuksiksi, ja muutenkin niiden hallinta on siirtymässä EU:lle. 
                                  -- 
 
*Olin aivan ä l l i k ä s s ä  luettuani niitä taustatietojasi, joita seinällesi Libyaan suunniteltavasta USA:n 
ja Arevan hankkeista tiesit. Musta tuo kosteesi on NIIN hyvin koottu, että haluan laittaa sitä eteenpäin. 
Oikeesti Satu olen kyllä tiennyt, että asioita ymmärräy hyvinkin. Mutta tämä oli todella hyvin tehty!) 
..Toki pienen lisäyksen siihen osaltani. Eli USA halusi kaataa hallinnon toki, jottei öljyn 
dollarikauppasysteemi kaatuisi. Mutta aivan keskeistä on ollut muuttaa maa Gadafin rakentamien 
vesiputkistojen ja ennenkaikkea Niilin veden avulla maailman suurimmaksi valmiin uraanihietikon 
käsittelyhelvetiksi. Josta uraania tullaan jatkossa kaivamaan maailman loputtomiin uraanitarpeisiin jo 
kertomallanikin tavalla koko Saharan kattavilla mielettömän suurilla uraanikaivoksilla. 
                -------- 
 
Metsätuhoista 
 
Kangasalan metsätuhot ovat saamieni tietojen mukaan alkaneet räjähdysmäisesti kasvaa luokkaa 2011 
aluiltaan. Kuulin tästä silminnäkijälausuntoja suoraan mm. asiaa tutkineen Satu Kauramäen kautta. 
Silminnäkijälausunnon ja nyttemmin laajojen kuvien karu kertoma on täysin selvä. Paikkakunnan 
biodiversiteetin männyt, kuuset, jopa koivut ovat alkaneet kuolla harjuseudun maaperästä totaalisesti 
lopullisesti hiipuen. Surullista tässä asiassa on tuttu ydinalan salailumentaliteetti. Kerrotaan nyt jotain 
viitekehystä tuhon leviämisnopeuksistaan.  
 
Turun yliopisto ja metsäntutkimuslaitoksen julkaisema SYKEsarja B7 sittemmin 14v salattu tutkimus 
joka lopetti ydinvoimaloista lähteneen ydinsäteilytuhojen etenemisvauhtien tutkinnan tehtiin 1993. 
Silloin luokkaa - 50 % biomassan metsäharsuuntumista todettiin Euroopan ydinvoimaloista tutulla 
kaavalla TVO:n ydinvoimaloitten ympäriltä levinneen jo uskomattoman laajalle 33km säteelle. Jo silloin 
laskennallisesti ydinvoimaloista karkasi mm. Pu-239 kanavasäteilyä vuosittain sadoissa kiloissa. Pinta- 
ala silloin tuhoalueelle n. 3 420km2! Määrä JO silloin oli niin mykistävä, että tämä paljastava tutkimus 
salaattiin maailmalta viranomaismääräyksin. 
 
Nyt sitten saamani Satu K:n silminnäkijäraportointi ilmoitti metsätuhojen TVO:lta levinneen 2011 
tultaessa 136km päähän! Aivan uskomaton leviämisvauhti. Ja laskennallinen ydinvoimaloittensa TVO:n 
tuottama plutoniumin Pu-239 vuosipäästötasot kohonneet 2 200kg/v. Nyt metsäromahdusten alueen ja 
biodiversiteetin megatappoalat kertautuvat jo 58 100km2! (Laskennallisesti 18 % koko Suomen pinta- 
alastamme muuten!) Tuhon laajuus räjähtänyt megapinta- aloiksi. . . Mykistyttävää kasvuvauhtia TVO 
on kyennyt pitämään tämän 18 v aikanaan. Tuhosäde venyy etäisyyden neliöön luokkaa 6km/v. Ja hei 
oikeasti viranomaiset tietävät tasan tarkkaan asian! Koska kyseessä on nimenomaan YDINtuho ja 
säteilyenergian varastoitumapäästöjen, pumppautumisen M74 kalataudin tapainen kaiken biomassan 
tieltään tuhoama yleismyrkyttyminen. 
 
 Niin steriloituvaan Selkämereemme kuin näköjään Porin Yyteriin.  Turun Ruissalon, kun kauas ohi yli 
Tampereen aina Kangasalalle ja Pohjanmaan eteläosiin asti jo. Muistamme milloin tuhoalue kohtasi 
esim. Nokian muutama vuosi sitten, jolloin alueen säteilytuhottuun pohjaveteen oli pakko lisätä 
erityissuodatuksiaan lennosta paniikissa. Täysin sama pohjavesien tuhoutuminen tapahtui paljon 
aiemmin mm. Raumalla, Turun-seuduilla, Eurajoella. Jossa TVO:n säteilykertymät tuhosivat myös 
keskeisemmät vesipisteet Pu-239 päästöillään, neutronivoillaan ja Malenkan kurimallikertymillään.  
 
Jopa niin totaalisesti, että paikkakunnan yksityiskaivot oli pakko sulkea pysyvästi. Tätäkin vesiongelmaa 
silloin yritettiin peitellä viranomaismääräyksin. Alueita mm. vesialueita kalkittiin onnistumatta 
pelastamaan niitä. Eurajoen keskeisen vesihuollon totaalinen romahtaminen 2000- luvun aluilla johtikin 
siihen, että alueen pohjavesien turvarajat ylitettiin vuosikaudet Rauman tietojen mukaan 10- kertaisesti. 
Useita TVO:n säteilyeroosioillaan myrkyttämiä pohjavesipisteitäkin suljettiin. Lopulta mikään muu ei 
auttanut kuin tuotattaa alueelle Kokemäen joesta juomavesi TVO:n myrkyttämille alueille. Nyt mikä 
kauheinta Satun tietojen mukaan kohta k o k o  miljoonaväestön Kokemäenjoen Läntisen Suomen 
tärkein vesivaluma- alue on myös TVO:n ydinsaastepäästöinsä tappamaa! 
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           -- 
 
Satu Kauramäki. Moikka!!  
 
Juu en tiedä missä mättää, mutta ilmeisesti mun profiili on kaapattu? Voisko noi metsäkuvat tosiaan 
olla syynä...vaikea uskoa? Mutta tuon Robert Jungkin kirjankin myötä, kaipa tässä on pakko alkaa 
uskomaan jo melkein mitä hyvänsä. Konekin kaatu päivällä kolme kertaa. Huoh. 
 
* Satu kyllä kun paljastat TVO:n tappavan säteilyllään metsää 136km päässä. Ja kiistattomin 
dokumentoiduin valokuvin todistat 58 000km2 alan tuhoutuneen. Niin ymmärrät varmaan itsekin. Että 
olet erään ihmiskunnan suurimman tahallisen tuhon korvissa kiinni. Niin tuntuu oivaltaneen 
sisäministeriökin. Ja oli jopa mulle yllätys millaisella raivollaan sun nettialiaksesikin heti vallattiin 
lennosta 10.2011. Yli satakiloiset poliisijärkäleet näissä ydinasioissa iskivät kiinni kaltaiseesi pieneen 
ihmiseen. Kyllä tajuaa, miten "pinnassa" tämän maan hermotus oikeasti nykyään toimestamme on..! 
Hatun nosto pippuriselle Satulle!*) Nyt kuulut tekoinesi kuule kunnioitettavaan HAART CORE KASTIIN! 
                     ------- 
 
Kamera NÄKEE SÄTEILYN! 
_________________________ 
 
Sent: Monday, October 31, 2011 2:41 AM  Subject: Hyperspectral camera / Hyperspektraalikamera 
 
Moi, käänsin sen sun meilisi tekstin tuosta kamerasta.. laita menemään Christinelle jos 
haluat.. itse en ole tätä minnekään muualle lähettänyt kuin nyt sulle..  Laitoin tuohon passelit 
linkit, sillä Christine ei varmaankaan tiedä kaikkia yksityiskohtia..  niihin on ehkä hyvä tutustua.. 
poista jos mielestäsi tarpeettomia.. 
Käännös on tehty niin sanasta sanaan kuin mahdollista.. ei varmaan ole täydellistä, mutta.. 
miltei ;) 
  
*Kiiitos kukuroin Eeva tasas. Kyllä sää vaan näitä osaat.!) Thanks.. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
"The Beta Flare Camera" 
http://www.thescienceforum.com/physics/13472-beta-flare.html 
 
A Finnish company Specim Oy from Oulu   http://www.specim.fi/applications.html 
is specialized in very narrowband  hyperspectral imaging and analysing. The system  
is called hyperspectral camera.  This camera technic, SWIR, takes 3D modeling pictures/photos  
pixel by pixel extremely precisely.  They say that the equipment identifies for example 
the spectrum of the fluoresence induced by plants.  http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescence 
 
Hence it is possible to check from a satellite image how much for instance a barley field 
is able to absorb carbon. The camera can also be used to film for example drilling samples 
when the pixels show precisely how much and what minerals there are to be measured and 
in which part of the sample. 
 
With just such equipment it is possible when needed to analyse from a photo of 
nuclear power plant how it is scattering  the light energy caused by radioactive ionisation.. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Scattering 
and still more interesting: to print out the 3D picture for everyone to see. 
                 -------- 
 
 Veden parantava voima 
 
Satu hei sain sen "Veden parantava voima" vesikirjan, jota useasti suosittelitkin. Aika shokki jo sivulla 
100. " Vesi muistaa matkansa varrella kokoamansa ympäristönsä sähkömagneettista tietoa". Ikäänkuin 
vesi olisi elävä asia...   Tiedätkö miten sydänalaa viilsi kun muistin miten salatuin kvanttiydinfysiikka 
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kertoo malenkan- kuorimalleista ja lukuisista tavoista miten valittava vesi varastoikaan saamaansa  
huonoa kohteluaan treaktoreissa. 
 
 Säteily muuttaa H2 O veden ensin D2 O= deuteriumraskasvedeksi, Myös T2 O= 
tritiumsäteilytappajaksi. Vedeksi joka voi näyttää tavalliselta kirkasvedeltä, mutta säteilutapppaa 123 
vuottaan käytyään reaktorissa kuolemanpyörteissään! Joo äkkiseltään kirjasi voi vaikuttaa Gaija 
hörhöilyltä. Mutta niin siinä vaan on heti alkumetreiltä viiltävän karua fakta jonka edessä raskas 
kvanttiydinfysiikanikin on kumarrettava! Kai mää juuri siksi näitä "juttujasi" jaksan seurailla...) 
              ---------- 
 
21.11.2011 
 
Kirjoittelen juttujani fasebookkiin taas parin viikon totaalisen tauon jälkeen. uhkailut olivat pakottaneet 
varoreaktioon.. Uups... ja kuinkas ollakaan. Koemailaan päivän aikana koepostauksiani, joissa 
lähettelen itselleni lyhyitä koodijonoja. Kokeillakseni miten SUPO sensuroi tauon jälkeen. näissä 
koodijonoissa on oikeasti vain fasebookin sivujen osoitteistoja. mutta kuinka maa allamme onkaan 
korruptoitunut. Yksikään koodiposteistani EI kykene ohittamaan Vuojoen sinisoikiopäitten 
kontrollointeja. NSA:n mukaan siis mitään sellaista materiaalia, joita ei lennosta laittomasti seuraava 
poliisi "ymmärrä" ei päästetä läpi! 
 
Olisiko sitenkin vaan sattumaa ja kuulua OL-3 ydinosaamista maassamme? Enpä usko. Seuraavaksi 
Satu ihmettelee minne ovat kadotetut yksityissähköpostimme väliltämme? Niinpä niin päivän aikana 
lähetän hänelle useita kertoja eri teitä sähköpostauksiani. Mutta ilmeisen "viisaina" sisäministeriön 
matoisat joukkiot maassamme tiedostavat. Että satun kauneus on minulle t i e t y s t i liian kovaa 
materiaalia ja jokainen postaukseni sensuroituu. 
 
Mahtaneeko kaikki vaan olla ihastujan mielen mataamaa mustamaalausta? Kokeillaanpa mielenkiinnon 
takia myös suoralla chättikeskustelulla. Puhelen tuntien ajan suuremmitta ongelmitta foorumissamme 
monen muun hienon ihmisen kanssa. Kunnes kolahtaa. Satun tekstistä kerkiän näkemään vain "32". Ja 
taas kerran Vuojoen SUPO:n karhuryhmäläiset punaniskat uivat väliin. Huomatkaa, k a i k k i  mitä 
FB:ssä liikkuu on USA:n CIA:n tarkassa kontroloinnissa! Psykoprofiiliseurannassamme on tietysti 
mittailtu kohteitten välillä "tiettyä sähköä". Mikä tietysti rajattoman valtioväkivallan FIN- ydinlandiassa 
tarkoittaa sitä? Että POLIISI saa määritellä jopa yksittäisten ihmisten välistä tiedonvaihtoa. Liikkui se 
sitten millä tasollaan vaan! 
 
Eli se mitä minä näen koneellani tarkoittaa sitä, että kaikki m u u  linjaliikennepostaus kyllä näkyy, 
liikkuu ja toimii kuten ennenkin. Mutta heti Satun vastaukseen vastatessani. Näyttäisi koneellani siltä 
kuin kaikki vastaajat olisivat "ikään kuin vihoissaan" poistuneet reagoimatta yhteenkään chättiin 
pinoamaani kysymykseen. Mihin tällaisella SUPO sitten psygojonglööraa? Isku tunnetaan 
koodinimeltään "susiaitaus". Tarkoitus on t i e t y s t i  antaa minulle illuusionsa siitä, ettei kukaan viitsi 
lukea, tai vaivaudu vastatakkaan yhteenkään kommenttiini!.. T o d e l l a    t ö r k e ä ä ! 
 
 CIA ja NATO ovat vieneet POLIISIN nettiterrorisminkin sellaiselle magaaberille yksilöön käyvällä 
ydinsotailuillaan, ettei sanat riitä. Eli kaikille jälleen tiedoksi. Tilanteen sain purettua vasta kun kaadoin 
koko koneeni. Sitten sain selville, että chättikeskutelu oli taustallani toki jatkunut ja minun kysymykseni 
olivat kyllä menneet ihmeteleville läpi! Haluan tarkkaa tarkemmin tällaisilla kertoilla myös teille. 
Ilmoittakaa tällaisista POLIISI- animaliakytköksistä surutta muillekin. Sikaniskat tekevät kaikki 
mahdolliset psykologiensa sodankäyntimuodot rikkoakseen foorumimme ihmisistä välittämisen 
kuviot!...Meitä POLIISI laittomasti kontroloi, paimentaa lahtivajoihinsa miljoonapäisinä määkivinä 
lammaskatraina ydinherrojensa käskykorruption tahdottomina robotteina. Terrorin muoto on hiottu 
henkilöönkäyviin yksilökohtaisesti kustomoituihin reliikiohjelmiinsa. 
              ------- 
 
27.11.2011  
 
Satu onko Tampereella muuten säteilyn kasvut vieneet mystisesti voin kaupoista?... 
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Satu Kauramäki Voit kaupoista?? En oo pistäny merkille... mikä juttu toi on? 
 
Etkö ole kuullut? Eli liittyy näihin sun Tampereen - Kankaanpään TVO:n aiheuttamiin jo 136km päässä 
dokumentoimiisi mettätuhojen räjähdysmäisiin kasvuihin. Eli nyt TVO/ Loviisa polttelee jo 
uskomattoman tuhoisasti laittomia luokkaa 40% MOX plutoniumpaskojaan. Sen takia  säteilypäästöt 
nousseet alatuulessa ja Satakunnassa erityisesti pilviin. Keväällä Satakunnassa Pori jossa maidosta 
tehdään Seutukunnan voit. Ilmoitti keväällä lopettavansa koko VOIN tuotannot. Koska Porin johtajat 
pelästyi  Porin saamista säteilykasvoista ruuassaan. 
 
 Samalla katosi mm. Raumalta kaikki lasivarastot keväällä niinikään 2011 säteilyn niihin 
kertymiskasvujen takia. Nyt päätettiin mm. lopettaa myös Satakunnan seudun 
sokerijuurikaskasvatukset paniikin levittyä. Satakunnan kaupoissa ei ollut kuukauteen grammaakaan 
mm. voita. Nyt katoamassa myös, kas kummaa maidot. Lehmien rehut kun kootaan laajalta alalta. Ja jo 
50- luvuilla Englannissa, pitkin Eurooppaa alkaneissa säteilypäästökasvuista maidot tuhottiin sen takia 
ensimmäisinä. Australiassa säteily huomattiin mm. lampaan maksoista.Kuulin, että mm. maailman 
tuottoisimmassa Säkylän Pyhäjärvessä Eenokin rannoilla nähty satojen kalojen toistuvia 
joukkokuolemia. 
 
 Syynä jälleen TVO:n säteilykasvut Pyhäjärvi kuolemassa käsiin. Viime vuona jo  alkaneet, Nyt 
tuottoisat muikku ja siikakanta romahtaneet alemmaksi kuin ikinä! Yhdenkään lehdistöissä  edes 
hiiskumatta asiasta. Kuten kuvaan sopii myös TVO:n ja Loviisan tritiumpäästöjen takia kaikille 
kalastajille määrätty poliisi tutkimaan jokaisen kalagramman jonka maihin saavat tuoda. Geigerit 
sateliittiviestimet niinikää pakoliseksi kalastajille. Kuulit oikein geigerit! Eli säteilystä kyse. Määräys niin 
ikään tämä kesänä. Loviisan Kymijoen laaksossa MT:n mukaan hallitsemattoman isot kuusien ja 
mäntyjen massakuolemat  yms.  Aina samat juttut siis. Koko Satakunnan elintarviketuotannot 
loppumassa pakkoraossa kuin seinään. Syy TVO/ loviisan radioaktiiviset Pu- 239 säteilypäästöt täysin 
poissa kontroleista..   
         ------ 
28.11.2011 Reija Hirn-Brazewski En tiedä, liittyykö säteilyyn, mutta välillä voi on loppu Savonlinnassa, 
Liperin meijerin myymälässä ei kahteen viikkoon ollut voita ja pojan mukaan voi oli tänään lopussa 
myös Viialassa. Ehkä ihmiset ovat alkaneet ostaa voita paskamargariinien sijaan. 
                 --------- 
 
Ydinenergiaa ja materialismiatekijä: Satu Kauramäki päivä: 3. marraskuuta 2011 kello 13:58 
Henkitieteilijä ja luennoitsija Tapio Kaitaharju kirjoitti seuraavasti jo vuoden 1985 joulun alla, ennen 
onnettomuutta jonka viimeistään olisi pitänyt herättää meidät. 
 
Kas tässä:YDINENERGIA 
 
Äly on vienyt ulkoisen kehityksen elämän useilla osa-alueilla niin pitkälle, että hallinnan pettäessä 
ihmiskunnan tulevaisuus tuhoutuu tai vaaraantuu. Hallinta perustuu pelkästään tietoon, siitä puuttuu 
viisauden osuus. Ehkä näkyvin esimerkki tälläisesta on ydinenergia sekä sotilaallisiin että 
rauhanaikaisiin tarkoituksiin käytettynä.Sen tieteen tasolla jo eritellyt tuhovaikutukset ovat monenlaiset. 
Tavallisen kansalaisen kannalta katsottuna tilanne vaikuttaa toivottomalta, jos ydinaseita käytetään tai 
tapahtuu jokin koko ihmiskuntaan vaikuttava ydinkatastrofi. Siksi ihmiset eri puolilla maailmaa ovat 
nousseet vastustamaan ydinvoiman kaikkinaista kättöä. Kysymys on tämän päivän ja huomispäivän 
maailmasta. Tieteen tasolla ydinvoimaa koskevassa tutkimustyössä joudutaan ilmeisesti selvittelemään 
vielä useita tuntemattomia 
 
tekijöitä. Näyttää siltä, että aineen tasolla voimakas radioaktiivinen säteily muuttaa myös jälkitilassa 
ollessaan jollakin tavoin sitä ympäröivää ainetta. Se ikäänkuin veltostuttaa, hajottaa, sekoittaa 
ympäröivässä aineessa olevia järjestelmiä, mikä ajan mittaan saattaa johtaa aineen romahtamiseen.  
 
Ihmisessä se näyttää aineellisen tason vaurioiden lisäksi vaikuttavan hajottavasti eetteriseen 
olemuspuoleen. Edelleen se näyttää vaurioittavan myös ihmisen korkeampia olemuspuolia, sillä 
radioaktiivinen säteily on värähtelytasoltaan hyvin korkeaa ja terävää, ja lisäksi vielä monessa tasossa 
toimivaa.  
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PIMEÄT VALLAT 
 
Miksi materialistinen elämäntapa kiehtoo vastustamattomalla voimalla suurinta osaa ihmiskunnasta siitä 
huolimatta, että se yhä selvemmin vaarantaa ihmiskunnan tulevaisuuden? Elämä kaikilla tasoilla on 
rakennettu kahden toisilleen vastakkaisen perusvoiman varaan. Ne ilmentävät ja ylläpitävät toisensa, ja 
ihmisen ja ihmiskunnan tulee myös oppia käyttämään niitä oikealla tavalla hyväkseen. Aineen läpäisee 
ja sen kautta vaikuttaa ihmiseen eräs kaikkiallinen energia, tai oikeammin ilmaistuna vastavoiman 
korkean tason järjestelmä. Se on perusluonteeltaan ihmistä ja elämää tuhoava silloin, kun se pääsee 
työskentelemään ihmisessä ilman rakkauden voiman luomaa suojaa. Rakkaus -oikealla tavalla 
ymmärrettynä- rakentaa tuon tarvittavan suojan ja antaa myös viisautta käyttää ja hallita tätä energiaa 
ja siten ainetta oikealla tavalla. Tapio Kaitaharju - edessämme ratkaisujen ajat 
 
Arto Lauri Satu se nää osaa. . . . Tuohan on klassinen Malenkan- kuorimalliteoria..henkisessä 
moodissaan..Ai mitä se Satu osaakaan näillä.. .saada tekstillään raavaankin miehen kyyneliin((.. Kun 
tajuaa näistä, minne ihmiskuntaa ollaan viemässä ydinvoimin..Isolla tiellä suoraan YDINHELVETTIIN.. 
.. .. 
                      ----- 
 
19.12.2011 Kukka  
 
Satu rakas. . Itse asiassa teille kaikille ihanille siitä nöyrä kiitos että olette olemassa... Niin tosiaan olen 
kuullut nyt  monelta henkilöltä a i n a  tämän saman jutun. Heti kun ovat tekemisissä, tapaamassa  tai 
tekstailemassa kanssani. Alkaa sisäministeriön koneet huutaa punaisenaan hoosiannaa. Estäen kaikilla 
tasoilla yhteydenottojaan ,.. niin nimenomaan torpaten yhteytensä m i n u u n  ! Juupa juu olen siis 
Pohjolan pelätyin ja synkeästi merkitty mies.. .. Tämä siis tosiaan ON asian sokkelirautana!.. 
 
 Kuulin tänään, että eräs ihminen jota pidän  suuressa arvossaan. Olen hänen kirjoihinsakin paljon 
tutustunut ja ajatelmiinsa ihmisten oikeusvapauksistaan elää  ihastunut. Tsekkoslovakian viimeinen 
suuri presidentti Vaclav Havel on kuollut. Hänen tapansa nousta maansa mielipidevankiloista maansa 
johtoon. Kertoo ainakin sen viestin, että synkimmälläkin pilvellä on onneksi edes joskus oikeuden 
hopeareunat. . . 
 
Ehei, en minä tällaisiin tasoihinsa edes pyrikkään. Mutta jos ja kenties joskus joku muistaisi tuoda 
näistä nyt etenevistä tiedonkultapisaroistani pienen puhtauden kukan symbolin haudalleni...Silloin 
"joskus" kun maailmaamme on saatu takaisin nyt IAEA:lle menettämämme demokratiat.. Niin sellainen 
ihan p i e n i siro puhtaanvalkea yksittäinen kukkanen... Niin ei olisi nämäkään vuodet elämämme eteen 
menneet hukkaan... Joskus, joskus kun sisäministeriön paineet käyvät korkeina kuin 30m korkea 
tsunamit Japanin salatuille ranikoille. Tällaisiakin pitäydyn ajattelemaan. Että toivo ja valoa.. Niin ne on 
tuolla jossain edessämme parempana ydinvapaana maailmana tulla.. 
 
 
 
 

836. TVO ongelmaa. 
 
TVO:n salaisuustietoja 
 
* TVO on tuhonnut, romuttanut 2 kpl ASEA:n ns. vetygeneraattoreitaan.  Näitä siis säilytettiin kaikessa 
hiljaisuudessaan kolmisenkymmentä vuotta  täysin tappioksi "tullittomassa erillisvarastossaan" 
voimalaitosalueella etelärannassa. Lopulta pohjoisesta pojat tulivat romuttamaan nämä miljoonien 
TVO:n hukkainvestointilaitteet gaeneraattorit TVO:n megatappioinaan. Vähän myöhemmin TVO menetti 
näitten päälle mm. OL-2 laitoksensa generaattorin 50mm tektoniikkaliikunnan irrotettua generaattorin 
täystuhoten kokonaan pediltään. Vain 15min lisää ja generaattorin ankkuri olisi lentänyt läpi voimalan 
seinämän. Sekin siis tuhottiin ja uutta tilalle. 
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* No ei tässä mitään nyttemmin TVO tilasi jälleen kerran kaksi uutta generaattoriaan OL-1 ja OL- 2 
voimaloilleen vaihteeksi siis Puolasta. Kesän 2011 tuloksena olikin, että esim. OL- 2 reaktoriin nyt 
uutena asennettu generaattori täristää holtittomasti pohjarakenteittensa petettyä tektonikan takia. 
Mitään ei kuulema ole tehtävissä. Hauskemmaksi homman tekeekin se, että myöhemmin todettiin  OL- 
1 generaattorinkin olevan samanlainen puolalaispaska. Jotka väärin suunniteltuna sekä ylikuumenevat 
holtittoman vaarallisesti, että täristävät itseään käyttökelvottomiksi hetkessä. Mitään ei ole taaskaan 
ongelman eteen tehtävissä. Veromiljardejamme siis palaa paukkuen myös jatkossa rajattomiin.. 
 
Turun Sanomat 23.10.2011."Olkiluodon kolmosen maksuliikenne hiljeni. Jari Rantanen. TVO:n 
osavuosikatsauksen mukaan  yhtiön inveastoinnit olivat vuoden 9 kuukauden aikana 240 miljoonaa, ja 
siinäkin OL- 3projektiin vain 186 miljoonaa! Tämän projektin pitikin valmisua huhtikuussa 2009. Nyt 
TVO maalailee 5v viivein starttaavansa kenties, mahdollisesti 2014.) Tämän vuoden investointivarat 
TVO pistääkin megatappioin 1 ja 2 yksikköjensä uudishuoltoihinsa. Kakkoyksikön huoltoseisokkinsa 
olikin tähän mennessä suurin huoltoseisokki." 
 
* Homma tarkoittaa sitä, että jatkuvissa säteilyeroosion runtelemissa koneikoissaan on menossa 
laitteistojensa neljännettä vuosikertaa. Siitäkin huolimatta jatkuvissa huolloissaan systemaattisesti 
jokainen ylitehossaan ja kanavasäteilypommituksissaan hetkessä lahoavat ydinreaktorinsa tekevät 
silkkaa tappiotaan vuosikymmenestä toiseen. Täysin selvää, ettei yli- ikäänsä ajettavilla reaktoreilla 
Suomessa ole koskaan taattua turvallisuuttaan. Lehdistö kaikesta näistä toki tarkoin vaiennetaan. Mutta 
kautani hahmotatte mitä verhotun takana todellisuudessa tapahtuu. Ei siis mikään ihme, että 
Pohjoismaissa ydinvoimaloitten käyttöaste alittikin kivasti 50% käytettävyysasteensa. 
 
 Ai niin viikolla 42. 2011 Ydinala kielsi lakot maamme kaikissa uraanikaivoksissamme. Koska maailman 
ydinala ei kestä kulema ainoaakaan tappiokautta uraanin maailmalta olessa käsiin lopumassa! Tosiaan 
kun teollisuudessa mentiin lakkoon. IAEA sanoi, että Suomen uraaninkaivuun loppumista ei sallita. 
Lakko- oikeus on siis menetetty  
sekä ydinalan laitopspuolella. Että levitettiin kavalasti nyt samalla kaivospuolelle törkeästi ja salaa. 
                     ------ 
 
Ruotsista samaa 
 
* Eipä näy TVO:n sisarydinvoimaloillakaan hyvin menevän. Eilen 22.10.2011 illalla räjähti jälleen yksi, 
tälläkertaa  ruotsalainen ydinvoimala palamaan. Turbiinisalissa oli ollut raju tulipalo. Uutisiahan 
tällaisista tapahtumista ei Suomeen asti juurikaan toki anneta. 
 
Ruotsin ydinreaktori suljetaan tulipalon jälkeen  
 
Ydinreaktorin Etelä-Ruotsissa suljetaan jälkeen öljyvuodon aiheuttaman tulipalon. Sunnuntaina 23 
lokakuu 2011, 06:24 EDT. TUKHOLMA (AP) - ydinreaktori Etelä-Ruotsissa on suljettu tulipalon jälkeen 
tehtaalla.  
 
Ydinvoimaloiden operaattori OKG n tiedottaja Anders Östbergin sanoo Palo alkoi turbiinihallin 
Reaktorilla 2 puoliyöllä lauantaina mutta saatiin nopeasti sammutetuksi Paikallisin pelastustyöntekijöin. 
Östbergin sanoi sunnuntaina Blaze syynä näyttää olleen öljyn vuoto kuumalle pinnalle.  
 
Mutta hän sanoi lisätutkimuksia tarvitaan määrittämään, mikä aiheutti öljyvuodon ja ettei tilanne ollut 
heti selvää. OKG toimii 3 ydinreaktoreillaan kaupungin Oskarshamnissa Kaakkois Ruotsissa. 
Pohjoismaat saa lähes puolet sähköstään 10 ydinreaktorista.  
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://biz.yahoo.com/ap/111023/eu_sweden_nuclear.h
tml%3F.v%3D1&ei=xwWkTtSlJcvN4QSs0MzpBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCk
Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DSwedish%2Bnuclear%2Breactor%2Bclosed%2Bafter%2Bfire%26hl
%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DmfI%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns  
                    ------- 
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Viikolta 43. 2011. 
 
Aivan outoja taustatietoja äkkiseltään selvinnyt taas. Rauman seuduilla oli peräti 3 suurempaa lasi-peili 
ja termolasiliikettä. Mutta kevääseen mennessä ne on yksi toisensa perään pikaisesti lopetettu 
suureelta yleisöltä salassa, miksi? TVO:n säteilytaustan lisääntyminen on aiheuttanut hätääntymistä 
siitä, että valtavat lasivarastot ja niiden natriumpitoinen lasi lisääntyvästi kasvattaisi säteilymääriä 
alueella. TVO:lla näin miten säteily muuntaa arkisen kirkkaan lasin läpinäkymättömäksi jopa vuodessa! 
Kuin tupakin kellastamana hilavirhekertymistään natriumin hilarakenteisiinsa. TVO joutuu vaihtamaan 
lasejaan tonneittain tämän takia vuosittain. Jopa TVO:n alakerran käytävien paksut erikoispanssarilasit 
peitettiin kellastumisensa näkymisten takia muovivärikalvoilla jo vuosikymmeniä sitten. 
 
 Lasi on kierrätystuote. Pelästyivät selvästi siitä, että pian säteilyn läpi tappajaksi tekemää kierrätyslasia 
on ihmisten käytössä kaikkialla. Esim. asuntojen seinien eristyslasivillasta halutaan samasta syystä 
eroon systemaattisesti, muttei se tähän jää. Suomessa oli maailman toimivin kierrätyslasisysteemi 
vuosikymmenet. Yhtäkkiä homma piti lopettaa muovipulloin kuin seinään! Miksi? Koska säteilyn 
saastuttamaa lasia alkoi tulla hengenvaarallisesti kansan elintarvikekäyttöihin. Samalla kauppojen 
tuhannet lasipurkit elintarvikkeista poistettiin hetkessä. Jälleen samasta syystä. säteilyn taustan 
kasvukertymä alkoi tehdä tappajia niistäkin!  
 
Sama tilanne on vaikka silmälasienkin kohdalla. Silmiemme erittäin arkaa säteilytuhoaluetta on mykiö. 
Säteily aiheuttaa siinä kaihen. Jos silmien edustalla on nimenomaan LASIlinssit, ongelma kärjistyy 
säteilyn energioiden kertyessä ydinreaktoripäästöistä niihin. Lasilinssit oli pika pikaa vaihdettava 
muovilasein. Tai peräti laserleikkauksiin. Olin Raumalla silmälääkärissä. TVO:n ympärillä käytännössä 
kaikilla yli 50v on Jo säteilyhairauksena tunnettu kaihi. muutama vuosi sitten alueella 40v todettu kaihi 
oli vielä kauhistus.. Kuulin vielä jotakin paljonkin hirveämpää. Raumalla, Porissa, Tampereella on alettu 
diagnosoida säteilysairauksista tuttua kaiheja jo kouluikäisillä! Eikä tässäkään kaikki. Jopa 
syntymättömillä lapsilla todetaan jo kaiheja yleisesti. 
 
 Yritti kertoa mulle asiaa lipsautellut ammattilainen, että kaihi tulee jostain UV- säteilystä. juu ei tasan 
tule syntymättömien lasten silmiin UV:tä korostin ja sain lääkärin ihan paniikkiin. koska hän tajusi 
hetimiten, että tiesin 100 % syylliseksi TVO:n säteilykasvut. Viikolla 42 Porin satakunnan osuusmeijeri 
oli niinimuodoin tapetilla. Porissa on alettu huolestua kun TVO:n säteilypäästöalueen maitotuotteissa on 
kasvavasti ydinlaskeumaa. Ja Porissa suositaan Satamaidon tuotteita lapsille ja päiväkoteihin. Nyt 
kaupunki runnoi viranomaisten vaateista perustelematta läpi lain, jonka mukaan paikallismaiton 
säteilykasvua pitää laimentaa kauempaa tuoduilla ydinvapaammilla maitotuotannoilla. TVO:n 
syyllisyydestä EI sallita taaskaan keskusteluja lainkaan! Tilanteet pahenevat alinomaa TVO:n 
ydinvoimalaitospäästöjen logaritmisesti kasvaessa. Saa nähdä koska kansa tajuaa ydinvoiman 
syyllisiksi kaikkeen? Vai kuoleeko kaikki vaan ymmärtämättä viranomaisvalehtelujen meressä säteilyyn. 
                 --------- 
 
T&T. UutisetKia Kalliola, 14.11.2011, Yle: 200 miljoonaa euroa maksanut virhe - imuri unohtui reaktoriin 
Ruotsissa. 
 
Ringhalsin ydinvoimalaitos. 
 
Ruotsalaisesta Ringhalsin ydinvoimalaitoksella on löytynyt reaktoriin unohtunut pölynimuri. Ylen 
mukaan imuri aiheutti reaktorin putkistoihin tulipalon, joka aiheutti voimalan omistajille ainakin 1,8 
miljardin kruunun eli vajaan 200 miljoonan euron vahingot. Pölynimuri syttyi palamaan kun reaktoriin 
tehtiin paineistustesti. Samalla laite sytytti lähellä lojuneet roskat liekkeihin.  
 
Yle kertoo, että reaktorin putkistot oli ydinvoimayhtiön mukaan tarkastettu ennen paineistustestiä, mutta 
imuri jäi reaktoriin inhimillisen virheen vuoksi. Voimalaitoksen 70-prosenttisesti omistava Vattenfall 
vahvistaa, että tulipalo kaikkine seurauksineen aiheuttaa yhtiölle lähes 200 miljoonan euron 
tuotannonmenetyksen. Tulipalon jälkeiset puhdistus- ja korjaustyöt kestävät vähintään seitsemän 
kuukauden ajan.  
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Ringhalsin ydinvoimala sijaitsee Ruotsin länsirannikolla. Laitoksen reaktoreista yksi on 
kiehutusvesireaktori ja loput painevesireaktoreita. Myös tulipalosta kärsinyt 2-reaktori on 
painevesireaktori.  
 
*TVO:ssa totuin siihen, että reaktorihuollon jälkeen putkistoissa soljui iloisesti helisten revision jäljiltä. 
Vähintäänkin jakoavaimia. No klassikko oli esim. OL-3 työmaan superkriittisiin betonivalleihin valettu 
kutiomet´rin kokoluokan Tylarcin hitsauskoneet. Muuta kun kirveellä yhä valun jälkeen seinällä kiinni 
olut kumikaapeli poikki ja STUK:lle klassiset iltaviinalahjukset toki. No joo toisinaan reaktoriputkistoissa 
purjehti neliömetreittäin kumimattoja. Eräs hauska juttu oli kun putkistoon oli TVO:n tyyliin jäänyt korkea 
rakennusteline. Muuta kun usvaa putkeen ja ketään kiinnostanut. No joo ehkä klassiko oli kuitenkin kun 
reaktoriin ujutettin satoja kiloja hiekkaa ja metallipurua. Ja jännäksi homan teki kun 80% kaikein 
keskeisimmistä elintärkeistä reaktorin säätösauvakoneistoista oli vuoden lainkaan toimimattomina kiinni 
leikautuneena. Niin, että reaktorin piti pysäyttää lähinnä ajamalla uraanisauvat hauskasti vaan piippuun. 
Taas lahjuksia ja voitelua, niin eipä STUK poliisipellejä häirinnyt. 
              --------------- 
 
Arto Lauri Villellä muuten Ranskan Arevan lippu! "Rahat j a henki" teemoin!) 
 
Ville Raittinen ? Ei liity arevaan kyllä.. ehkä en vaan tajunnut kommenttisi "viestiä" joten...? ?? P.s ja 
Arevan kyllä tunnen.. 
 
Arto Lauri Pikkasen kuule kun muokkasen tykimmäksi tota juttuas..niin)  
http://kuvaton.com/k/YXTn.jpg     
[img]http://kuvaton.com/k/YXTn.jpg[/img] 
Täh tykkäät?)) 
             ----------- 
 
TVO Ytimekäs 2 2011 
 
Teollisuuden voiman työpaikkalehti on oivaisa sontaluukku, jos haluaa kuilla ydinvaltiorikollisuuksiin 
liittyvät uusimmat ammattilaisvalheet. Katsotaanpa: 
 
_ Olkiluodon slogani on aina ollut. Ettei Olkiluodossa tarvitse huomioida maanjäristyksiä. Koska 
sellaisia ei ole! No kun maanjäristykset ja Olkiluodon jatkuvat tektoniset liikunnot tulivat kauttani tietoon. 
Niin J. Tanhua puhuukin paniikkia: "Muun muassa maanjäristyskestoisuutta jäähdytysveden 
saatavuutta ja sähkön syöttöjen saatavuutta on paranneltu. Öljyntorjuntakalustojen asentaminen 
Olkiluodon lähi saariin. (Kas kun pelkkä imuveden tahriintuminen öljyyn estäisi ydinvoimalan 
varmistamattoman jäähdytysjärjestelmän, johtaen kinailmiösulaan! Tämä on eräs megariski, jota TVO 
ei ole myöntänyt 40 vuoteensa koskaan ennen!) Vahvistamme myös käytetyn polttoaineen välivaraston 
rakenteita.(Tämäkin vasta kun kerroin Silminnäkijäraportissani YLE TV2. Kun STUK ja SUPO oli 
korruptoituna salanneet asiaa 8 vuottaan. Kerroin KPA- varaston tuhoutuneen ja katon pettäneen 
nimenomaan maanjäristyksissä!) 
 
_ Lisää valheita TVO:lta mm. sivu 17:"Vaikka Fukushiman onnettomuus johti laajoihin sydänvaurioihin, 
ohjaajien puutuminen asioihin esti paineastian rikkoutumisen." Juupa juu kaikki 6 reaktoria ja niiden 
kinauraanisulat porautuvat 17m maan alle vuodessa parhaillaan maan sisuksiin. Puhkottuaan 
reaktoriastiansa satojen metrien korkeilla kaikkien näkemin räjähdyksin. 
 
_ Sivu 18:"Ydinjätevaraston surullisen kuuluisan KPA varastorakennuksen ulkoisia= jo romahtaneita 
rakenteita on pakko vahvistaa. Myös aiemmin täysin suojattomat avoimet varastoaltaat varustetaan 
betonikansin. Myös riittämättömiksi osoitautuneitten lisävesisyöttöjen systeemeitä varmistetaan uusin 
ratkaisuin. "Näihinkään ei ikinä oltaisi ryhdytty, jos en minä olisi rohkeasti tuonut kammottavia selkeitä 
puutoksia ohi SUPO- poliisimuurien! Otan syystäkin kunnian asiassa. Kas nyt ydinvoimaloitten sähköt 
mm. 110kv linjoilta hätäaputurbiinistaan tuodaan tiunamipeloista maakaapelein! Yhtäkkiä TVO:n 
illuusiot m y ö s Itämeren 100m korkeita metaaniklatraatien ja tektoniikkojen tiunameistakin ovat 
alkaneet osin upota!.. Totta kai 2,5m maan päällä käsiin nytkin hajoavat läpipaskat ydinvoimalat ovat 
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yhtä vaarallisia kuin ennemminkin. muta nyt on historiallinen totuus, että esiin. ottamat kylmäävät faktat 
aletaan pakkoraossa tunnustaa. 
 
Ai että onko TVO sitten oppinut muka virheistään? Kuulustelkaa pääjohtajan räkävalheita sivulta 31:" 
Fukushiman ympärillä kuoli 27 500 henkeä.(Mutta kuunnelkaapa mitä valehdellaan.) Euroopassa levisi 
ydinpaniikki, energiakomissaari Oettinger kertoi lähipäivien tuovan kymmeniä tuhansia säteilyn 
kuolonuhreja.... Onneksi säteilyn kuolonuhrien lukumäärä on edelleen nolla!.....Voimamies pyytää 
iltarukouksessaan politiikoilta.."  
* Tässä vaiheessa alkaa oksennus todella kiertää. Ai ydinjohtajat RUKOILEVAT ydinvoimaloittensa 
pysyvän kasassa edes hetken vielä. RUKOILEVAT politiikoilta...Ai millä, ilmeisesti rahalla! Tämähän on 
avoin tunnustus siitä miten maamme korruptoituminen ydinrikollisvoimin toimii! 
             -------- 
 
12 Lisäydinvoimalaa.. 
____________________________ 
 
Jos joku on siinä luulossa, että ydinherroillemme nykyiset ydinvoimalat riittäisivät. Saatte hieraista 
silmiänne, jos erehdytte aukaisemaan 8.12.2011 Turun Sanomien kirjoituksia. Tässä muutama 
vapauttavampi lainaus:" Pelkästään korvatakseen nykyisen fossiiliöljyn käyttönsä pitäisi Suomen 
rakentaa sitä varten ..7 uutta ydinvoimalaa. Korvatakseen taas kivihiilivoimalansa pitäisi TVO:n 
rakennuttaa 3 uutta ydinvoimalaa. Ja koska mikään ei tunnetusti riitä pitää Suomen korvatakseen 
fossiilikaasuvoimalansa rakentaa vielä 2 uutta ydinvoimalaa.. . ." 
 
Huomatkaa, ettei tästä listasta löydy myöskään esim. 2miljoonan turvelämmittäjänkään 
korvaamistarpeet. Eikä muuten paljon muutakaan olevaa energiamuotoamme. On siinä siis 
ydinherppeisillemme työmaata kerrakseen. Hupaisinta näissä ympäristöministeriön ja TVO sisäsiitto 
suunitelmissaan on, ettei niissä paljon numeroita käytellä. Ei lasketa energianegatiivisen uraanin 
jalostus/ kaivuitten kustannuksia. Muutamia viitekehyksiä:  
 
Suomen energian tarve on tällä hetkellä luokkaa 13 000MW. EU on JO antanut Duomelle sanktioidun 
määräyksen laskea energiatarvettamme tuosta - 20 %! vuoden 1995 tasoille. Aihe ON toki 
arkaluontoinen. Mutta niin on aihe myös siitä, että Suomen uudisenergian osuus pitäisi olla 2020 
mennessä +39 % luokkaa. Ja nousta siitäkin 2050 paikkeilla reippaasti yli 70 %. Mutta herroja eivät 
realiteetit ja sakot pätkää kiinnosta. Koska ydinkiima on silmitön ydinASEtuotantoonsa. Suomessa on 
ydinvoimaa Lo- 1 ja Lo-2 2* 520MW+ OL-1 ja OL-2 2* 890MW= 2820MW. 
 
OL- 3 päälle 1 600MW. Fennovoimalle annettu luvat ovat taas 2* 1250MW. Tänään Turun sanomissa 
TVO ilmoitti hakevansa OL- 4 hankkeelleen 1 750MW laitostehoa. Kaikki nämä yhteensä tarkoittaa= 8 
670MW!! Keväällä Fortum on tuomassa vielä 2 000MW ydinvoimalahankkeensa kansan 
läpikorruptoinnillaan hurrattavaksi. Nyt on poikien yhtälössä jotain perin outoa tekeillä?.. Ei ihme, ettei 
näitä julkislehtiin uskalleta enää edes laskea. Tässä nimittäin on käytännössä 100 % k o k o  Suomen 
energiatarpeista pelkästään ydinvoimaloilla!!. .  
 
Juu ei tällaiseen yhtälöön tasan tarkkaan mahdu EU:n ainoakaan 2 500MW tuulihankkeista. Saati esim. 
Suomen luokkaa 2 500MW vesivoimalaitostehoistaankaan watin wattia. (No toisaalta Suomen 
vesivoimasta haaskataankin JO 1970- luvun IAEA lakisääteisen Jimmy Carter lain vaatiman 
ydinhätäsäätösähkön 1 000MW reaktoria kohden 100MW varavesisäätövoimaa tuhlaukseen= -10 % 
haaskuunaan.) No eipä siinä näy silti sen enempää haituvia maakaasuistamme kuin vaikka puubion 
prosenttienkaan sanomaa. Turpeen 2 milj. lämmittäjää katosi kuin pieru Saharaan.  
 
Mutta eniten mua tässä kyllä ihmetyttää paljonko Suomi aikoo maksaa sakkoja EU:lle jatkossa 100 % 
kokonaan tekemättömistä 39 % uudisenergiamääristään? Tai antaa olla. Ilmeisesti SUPO on jo 
lahjuksiinsa ja poliisimätkintäterrorein järjestämässä tätä taustoillaan TEM:n korruption laajennuksin. 
Hups tosiaan. Ai niin melkein unohdin Turun sanomissa Suomen YDIN- armeijan nimissä esiintyneen 
lippuamiraali Bo Österlundin  12 000MW ydinASEtuotantoukaasit kaiken tämän ydinsekoilun päälle! 
Aika vänkää, että Suomen pitäisi siis vähentää energiansa kulutusta roimasti. Mutta päättääkin 



1635 
 

käytännössä nelinkertaistaa ydinASEtuotannollaan..) Tuleeko tästäkin paljastuksestani SUPO POLIISIT 
tutusti silmille ?.. 
                       ---------- 
 
2011.12 OL-3-4 projekteista 
 
TVO on tunnettu siitä, ettei sen tekemisissä kansainväliset IAEA lait paina yhtään mitään. En 
todellakaan tiedä miksi tällaisia kansainvälisiä ydinturvan lakia ylipäätään luodaan. Koska niiden 
noudattamatta jätämisestä on TVO:n kaltaisille ydinrikollisille tullut tavaramerkki. Otetaanpa muutama 
salainen tieto aiheesta. 
 
– Jo OL- 3 hankkeen aikana TEM ilmoitti, jo ihan lehdessä. Ettei Olkiluodon saarella oleva 120MW 
kevytöljykaasuturbiini riitä turvaamaan TVO:n ydinvoimaloitten hätä-, apu-, paniikinvoimaloita 
alkuunkaan. Minimissään noita koneita tarvittaisiin Olkiluotoon TEM:n mukaan varmistamaan hallitut 
alasajon jälkijäähdytysenergiat ainakin 2 kpl uusia lisää! Ratkaisu oli jälleen rikollinen. Eli Forssaan 
130km päähän TVO:lta tehtiin yksi 250MW kevytöljyturbiini. Yksi.. Jonka fossiilidieselhuoltoon 
tarvittaisiin useampi tankkeri...Siis sisämaahan minne ei onnistu öljyhuollotkaan! 
 
– Ydinturvalaki vaatii ydinvoimalan valtakunnanverkon liitäntään ainakin kaksi kunnon erillistä 400kV 
erityislinjaa. Jotta kytkinkentällä voidaan esim. tuhoutunut linjalenkki poistaa ja syöttää vain erottaen 
toiselta suunnalta. Jottei tule Fukuishimaa. Mutta TVO koska haluaa tällaisissakin tehdä surutta 
megariskejä tekee jotain aivan uskomatonta tässäkin tapauksessa! Ydinvoimala kytketään y h d e n  
ainokaisen jäykän kytkimettömän 15km pitkän linjan suojattomaan päähän. 
 
TVO:n ydinvoimaloita onkin pudonnut useita kertoja holtittomasti valtakunnan verkosta. Milloin 
metsäpalojen, milloin ukkosen, aurinkoflarejen, revontulien, tai milloin minkäkin "muoviharson" 
lennettyä voimalinjoihinsa. Mutta Jatkossa homma ajatetaan hetkessä TIETEN Fukushimalle! Eli pieni 
kynsituli vaan näiden uusien voimalinjojen alle. Tai kuten viimeksi 2011 kesällä kävi. Valtatie 8 palava 
auto päälinjan alle ja TVO:n ydinvoimalat jäisivät TÄYSIN ilman alkeelisinta lakisääteistä 
sähköapusyöttöään jälkijäähdytyksenergin valtakunnanverkkovarmistuksia. Fukushimasta opimme, että 
ilman sähköä reaktorit systemaattisesti sulaa kiinailmiöön uskomattoman nopeaan 30 sekunnissa!!! 
 
 Tajuaako enää ylipäätään k u k a a n miksi TVO haluaa varta vasten räjäytellä tieten voimalansa?! 
Haluan nyt v i e l ä  korostaa, ettei esim. Forssan hätävoimalasta ole m i t ä ä n apua TVO:lle koska se 
siis jää ongelmatilanteissa täysin ulkopuolelle syöttääkseen elintärkeää energiaansa hätään ajettuja 
voimaloita. Kun kuulin asian ensimmäisen kerran pidin sitä vitsinä. En pidä tosiaan enää. Kaikki viittaa 
siihen, että heti jo alkujaankin ydinvoimalat tehdään niin. Että ne voidaan ongelmitta kaukaakin 
räjäyttää ilmaan äärimmäisen helposti ydinASEENA!. . .Eikä tässä todella kaikki. Kun Olkiluodon 
saaressa on miljoonin kiloin Posivan Pu-239 onkalojätettä ja päälle miljoonan kilon verran reaktorien 
polttoaineitakin. Kyseessä on samanlainen ylikriittisyyden suma joka tuhosi kertaiskusta koko 
Fukushimankin. Näyttöä siis ON! mutta ei selityksiä miksi sama hulluus tehdään Suomeen? 
              ---------- 
 
HS. Myrsky sulki generaattorin Sosnovyi Borin ydinvoimalassa 
28.12.2011 12:12  |  Päivitetty 28.12.2011 14:47  | 23 | A A 
Matti Huuskonen  HELSINGIN SANOMAT 
 
Myrsky on pakottanut Pietarin lähellä sijaitsevan Sosnovyi Borin ydinvoimalan sulkemaan yhden 
generaattoreistaan. 
Syynä ovat myrskyn liikkeelle mylläämät mudat ja levät, jotka häiritsevät jäähdytysveden 
pumppaamista Suomenlahdesta voimalaan. Säteilyturvakeskuksen mukaan vesiongelmat eivät uhkaa 
reaktoreita eivätkä voimalan turvallisuutta. Sähköä voimala ei kuitenkaan pysty tuottamaan täydellä 
teholla. 
 
"Paha juttu, jos jäähdytysveden saanti Suomenlahdesta estyisi kokonaan. Kaikki generaattorit pitäisi 
pysäyttää ja reaktorit ajaa alas. Projektipäällikkö Kim Söderling Stukista kertoo. Voimala sulki yhden 
kahdeksasta generaattoristaan tiistaina kello 13.05. Siitä, milloin generaattori taas saadaan käyttöön, ei 
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ole arvioita. Jäähdytysvesi otetaan Suomenlahdesta. Kanavassa on ennen pumppuja siivilät, jotka 
puhdistavat merivedestä roskaa. Nyt myrskyn irrottamat mudat ja levät ovat osin tukkineet siivilöitä, 
joten pumppaamolle ei tule tarpeeksi vettä. Voimala on reagoinut vesipulaan, pysäyttänyt generaattorin 
ja samalla alentanut sähköntuotantoaan. 
 
Söderling luki generaattorin pysäyttämisestä ja mudan pakkautumisesta jäähdytysvesikanavaan 
voimalan verkkosivuilta. Käyttöongelma. Niistä Sosnovyi Bor ei meille raportoi. Olemme joskus 
kysyneet, että voisivatko raportoida. He sanoivat, että heillä on joka päivä sen verran tapahtumia, 
etteivät muuta ehtisikään kuin meille raportoida", Söderling kuvaa. 
 
*Just kuinka vakuuttavaa! Ydinvoimaloissa niin paljon ongelmia, ettei niistä ehditä edes raportoida! 
Ilmankos Suomessakin ydinvoimaloitten ongelmista halutaan lehdistöissämme kaikin keinoin vaieta 
lopulisesti viranomaispainostuksin. Ai kun mielenkiintoista. JÄLLEEN uusia tapoja pysäyttää pitkiksi 
ajoiksi hallitsemattomasti ydinreaktorit hengenvaarallisesti. Pari aallossa irronnutta mutapaakkua ja  
kaislanpätkää riittää!)) 
                      ------------- 
 
OL-3 maailman 7 kallein. Numero 3/2011 
 
http://www.ydinlehti.fi/ydinjutut/olkiluoto-3-maailman-7-kallein-rakennelma 
PolitiikkaYhteiskuntaUlkomaatKulttuuriYdin-blogi  
 
 Olkiluoto-3 maailman 7. kallein rakennelma 
Ytimen toimituskunta  24/05/2010  
Suomessa ei ole kilpailevaa maamerkkiä Kheopsin pyramidien tai Eiffel-tornin kanssa. Silti maahamme 
on saatu yksi rakennelma, joka ainakin kustannuksiltaan on maailman huippuluokkaa.  
 
Olkiluodon kolmas ydinvoimala on Wikipedian mukaan maailman seitsemänneksi kallein rakennelma, 
joka on maksanut tähän mennessä jo yli 7 miljardia dollaria. Koska voimalan valmistuminen kestänee 
vielä pari vuotta, voidaan jännittää, kipuaako sen hinta listalla seuraavina olevien Alaskan öljyputken (8 
miljardia) sekä Yhdysvaltojen CVN-78 lentotukialuksen (8,1 miljardia kappale) ylitse. Neljäntenä listalla 
olisi Quebecissä sijaitseva vesivoimaa tuottava pato, jonka hinta on 13,8 miljardia dollaria. Näihin 
lukemiin Olkiluoto 3:n kustannukset eivät toivottavasti yllä. Sijoilla kaksi ja kolme on myös 
vesivoimaloita.  
 
Maailman kallein yksittäinen objekti on Kansainvälinen avaruusasema, jonka hinta on täysin omassa 
luokassaan: 157 miljardia dollaria. Muita ydinvoimaloita ei Olkiluodon voimalan lisäksi 
kolmenkymmenen kärjessä ole.  
 
 
 
 
 
 
 
 

837. Tritium  
 
* Rakkaat lukijani. Eilen 25.10.2011. oli pelottavan polttava keskustelu tästä aiheestamme mm. 
Angelica Skywolfin  kanssa...Juu ei aikomuksenikaan ole päästää teitä helpolla, ehei toki! Vaan aion 
juoksuttaa näitä hyper salattuja tiedostoja niskaanne yhä lisää. Maailmamme on totaalisessa ydintuhon 
kierteessään, de facto. Ettekä, niin ettekä ole nähneet oikeastaan vielä mitään IAEA:n 
tulevaisuudestaan ydinvoiminsa!... 
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Fukushiman maailmanhistorian rajuimmasta ydinonnettomuudesta levisi 2011.10 kuun lopulla 
tietokuvaa. Totuus on karmaiseva. Japanissa on viitisenkymmentä reaktoria tuhoutuneena. Viimeksi 
eilen kuulin, että yksi ydinvoimala Japanissa oli taas romahtanut. Samoin muistaakseni Ruotsissa, 
Pakistanissa ja sammumattomista MOX-polttoaineistaan kuulussa Ranskassakin  neljäs. Tällaista se 
maailmalta on ollut jo liki päivittäin! No todellisuus on jos mahdollisia valovuosia pahempi kuin mitä 
sensuroitu lehdistö enää uskaltaa kertoa. Kuulin nimittäin, että esim. Fukushiman 5 ja 6 reaktorin 
täyssulamista oli salattu lehdistön sulalla suosiolla 7kk! Eli katsokaa kuvaa miten radioaktiiviset 
deuteriumiset, tritiumiset plutoniumvedet ovat täyttäneet koko Tyynenmeren altaan USA:lle asti: 
http://kuvaton.com/k/YHPt.png 
 
Veden vety sisältää vain raskaamman protoniytimen ja elektronin. Kun sitä ydinvoimaloitten 
neutronivoissa tai ydinsaastassa säteilytetään se sitouttaa itseensä tappavan neutroniylijäämän 
säteilyenergian varastoituman. Muuten 2- kertaa painavammaksi deuteriumiksi eli raskasvedeksi myös. 
Kun se säteilyttyy vaikka TVO:n, tai Loviisan reaktorijäähdytyksessä edesvastuuttomasti lisää se saa 
toisenkin neutronin. Muuntuen puolestaan 12.3v T½ puoliintumisajallaan tehotappajasäteilyksi. 
Pelätyiksi bioaktiivisiksi tritiumvesiksi. 
 
 Se, että vety on tässä tilassaan peräti 3- kertaa raskaampaa tarkoittaa, että tällainen ydinvoimaloitten 
tauotta tehtailema vesitappaja valuu...Niin kuinka ollakaan karttakuvankin mukaan syvimpiin vesipohjiin 
tappavaksi kriittiseksi matoksi steriloimaan koko meren pohjaelämän samalla täystuhoon. Kalatkin 
katoaa ja pohjaeläimistöt myös! Eikä tässä kuin alkupaloiksi. Aikoinaan ydinjätteitä ajateltiin dumpata 
syvimpiin merenpohjiin maailmalla. Itse asiassa asia kiellettiin. Koska, niin koska tajuttiin, että 
syvänteisiin ydinvoimaloista valuva kaikkein raskain vesi, tulee näin muodostamaan jotain uskomatonta 
vaaratilannetta koko maailmallemme! 
 
 Japanin edustalle Mariaanien hautaan yli 11km syvyyteen onkin alkanut sikäläisistä ydinvoimaloitten 
päästöistä kertyä suunnattomat raskasvesien ylikriittisiksi spontaanisti fissioimaan lähtevät 
tappajasäteilytonnistot. Siinä Japanin metaanijääklatraatit myötään ovatkin alkaneet sulaa. Kun ylhäältä 
alas valutettavat reaktorien neutronivuot ja alhaalta Mariaanien- haudassa lämmeten fissioimaan 
spontaanisti lähtevät säteilykertymät lämmittävät maailmaansa kiihtyvästi yhteistuhoin. 
                ----- 
 
Entä napa- alueilla? 
 
Kaikkein raskain vesi on napa- alueittemme meripohjillaan ympärillä. Radioaktiivinen deuteriuminen ja 
tritiumvesitonnisto napojen syvänteissä yhtenä murskaavana kertymiensä merenään. Nyt on suureen 
ääneen alettu ihmetellä miksi sekä Antarktis, että erityisesti pohjoisnavan jäät ovat mystisesti 
kadonneet? Itse asiassa se lääke kasvihuoneilmiöön, eli ydinvoima. On todellisuudessa 
osoittautumassa pääsyylliseksi tuonkin taudin pahenemisiin. Tiedepiirejä on ihmetyttänyt arktisten 
vesien jäätikköjen ennenaikainen katoa jo pitkään. Koska kasvihuoneilmiöstä lisääntyneen 
lumisadannan oikeasti p i t ä i s i  tuoda napa- alueille yhä enemmän lisää jäätä, eikä kuten nyt. Joku EI 
täsmää sitten yhtään!  
 
Mitä sitten katseilta piilossa tapahtuu, nyt ensin vaikka Antarktiksessa? Maailman ydinvoimaloista, 
ydinjätteistä, uraanikaivoksilta ja globaalin taustasäteilykertymiemme jo 10- kertaistuminen tuottaa 
valtavat määrät radioaktiivista deuteriumista- ja tritiumvesiä meripohjaan. Se valuu syvänteisiin 
linsseiksi. Päätyen lopulta sateinakin jäätiköille. Sieltä se valuu kiihtyvästi merisyvänteisiin. Ollen niiden 
maksimaallisissa kylmyyksissä maailman ehdottomasti raskainta vettä. Nyt alkaa tapahtua jotain perin 
peruttamatonta. 
 
 Koska aine on itse asiassa radioaktiivista isotooppia. Niin s u u n n a t t o m i n a  tuhansien 
neliökilometrien keskittymänä nämä vedet alkavat spontaanisti... Niin tosiaan FISSIOIMAAN! Prosessi 
ruokkii itse itseään kuten maailman reaktoreissakin. Iso kasa radioaktiivisuutta alkaa tuottamaan yhä 
lisää raskasvesiään ja yliraskasvesiään itsekseen. Samalla alkaa vapautua valtavat määrät lämpöä. 
Meri alkaa laajeta kuten olemme huomaamassa Totta kai lämmin alkaa kierrättää lämpöään myös 
ylöspäin. Mutta, mutta. Antarktiksen suunnattoman isot "hyllyjäät" kantenaan estävät lämmön 
poistumisen. Meren pohjalta ylöspäin kumpuava kierrätys nostattaa tritiumtonnistot alkavat imeytyä ja 
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porautua ikijään sisään. Sulattaen, murtaen kasvavasti säteilypaineillaan ja säteilyeroosioillaan sen 
herkkiä rakenteita.  
 
Jäät alkavat muuntua myös liian raskaiksi kelluakseen entiseen tapaansa. Yhtäkkiä jää sekä sulaa, että 
ei enää kykene perusfysiikkansa mukaan kellumaan kuten ennen. raskasvesijää EI edes kellu! 
Tiedeyhteisöt ovat ällikällä lyötyjä minne katoavat suunnattomat määrät ikijäitämme tuosta vaan? 
Lehdistöissä kerrotaan jättimäisistä jääkenttätuhoutumisista pitkin maailmaa. Siitä lehdistö tarkoin 
vaikenee, että noiden jäätikköjen alla vaanii t o d e l l i n e n ylikriittiseen fissiointiinsa suistettu kasvava 
ydintuhokertymät. Nyt enää ajan kysymys, kun tuo ryöstäytynyt ydinvoimaloitten lämpiävä tritiumien ja 
deuteriumien matto pääsee t o d e l l a  irti! 
 
 Eli jäiden kadottua se alkaa, aivan oikein sulattamaan meren alla pohjissaan olevaa 
METANIJÄÄTONNISTOJA! Japanin tuhot ovat hyväo soitus miten epävakaaksi ydinvoimin saatetut 
metaanijääklatraatit upottelevat maailmalla kokonaisia ydintalousimperiumeja. Mutta kun päästään 
vaiheeseen, jossa 21- kertaa CO2 kasvihuonekaasuja aggressiivisemmat metaanijääklatraattikerrokset 
alkavat ydinvoimin kummuta ilmakehäämme. Ihmiskunta on ydinvoimin sellaisessa pinteessä. Että 
selviytymisemme on tuskin yhdenkään säikeen varassa. totaalinen ja pikainen luopuminen 
ydinharhastaan! Huomatkaa lukijani IAEA tietää tämän kaiken TASAN TARKKAAN ydinvoimansa 
syyllisyyksistä. Ja vain ydinvoimansa aiheuttamaksi. Koska täystuho ydinvoimin rantautuu, vai 
rantautuuko se JO NYT kun eläinkunta kuolee mystisesti ympäriltämme ydintuhon tullessa 
päällemme..! 
                       --------- 
 
Maailman tritiumstandardit 
 
*Sain tämän järkyttävän taulukon jo jokin aika sitten. Mutta aihe on niin kipeä, etten ole saanut sitä 
käsiteltyä kuin nyt vasta. Oleellinen viesti tässä alkaa aueta ihmisille 10.11. 2011 nähetettävässä YLE 
Ulkolinjassa. Eli Suomeen aletaan tuomaan TVO/ Posivan toimin laivanlasteittain ydinjätteitten 
isotoopijalostustonnistoja. Koko maamme tullaan muuttamaan uraanikaivoshelvetiksi. Siinä kun esim. 
ruotsalaisydinvoimalat tuottaa jopa 100 000 kertaista merijätepäästöä ja suomalaisydinvoimalatkin 1 
000 kertaa enemmän venäläisydinvoimaloita (MILKAS 2005). Niin Ruotsille riittää maailman 
perustritiumpäästönsä 100 Bq Becquerellin rajatasot. Kun mennään maailmanluokan 
uraaninkaivajamaahan numero ykköseen Australiaan on arvo murskaavan iso ja kaiken paljastava  75 
000Bq Becquerelliä.  
 
* Ja kuinka ollakkaan JO vuosia ennakkoon arvot myös Suomessa maailmanennätyskorkeita 30 000Bq 
Becquerellia. Australiassa uraanikaivosten käsittämättömän iso systemaattinen valtion pohjavesien 
säteilymyrkyttäminen vaatii nämä arvot. Jotta ihmisten pilatut pohjavedet saadaan pakkojuottaa. 
Aavikossa vesi kiertää tarkoin takaisin pohjavedet pilaamaan suunnattomissa kymmenien tuhansien 
neliökilometrien alueissaan. Sopii kysyä sitten m i k s i Suomen arvot ovat yhtä käsittämättömän isot? 
Vaikka täällä pintavesi Australian sadantaan verrattuna valuu ja laimenee tauotta? Ai niin kun koko 
Suomeen suunitellaan koko EU:n ydinjätteitten ja Pu-239 plutoniumkäsittelykeskusta. Katsokaa miten 
selkeä piikki arvoissa hiertäen kertoo tämän kaiken: 
                    -- 
 
Standard and Guidelines for Tritium in Drinking Water (Info - 0766) 
http://nuclearsafety.gc.ca/eng/readingroom/healthstudies/tritium/ 
 
Tritium Studies  
Standardit ja suuntaviivat Tritium juomavedessä (INFO-0766) 
VASTUUVAPAUSLAUSEKE  
Sisältämät tiedot tässä asiakirjassa ei ole kattava, mutta sitä voidaan pitää kohtuullisen täydellinen 
osalta suurimmat aiheuttajat tritiumin maailmassa. Tietojen ajanmukaisuus ja syyskuussa 2007. 
Tämä tosiasioihin dokumentti ei pyri analysoimaan tietoja tai johtopäätöksiä. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
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Taulukot Lyhenteet Sanasto Tiivistelmä  
1. Johdanto  
2. Säteilysuojelu perusta Juomaveden ohjeet  
3. Sääntelymenettelyjä  
4. Erot Kanadan ja kansainvälisiä lähestymistapoja  
5. Nykyinen tritium-pitoisuuksia juomavedessä  
Referenssit  
Liite  
 
Taulukko 2.International rajat Tritiumkaasulle juomavedessä 
 
 Tehoreaktoreita  Tritium Limit (Bq / l)   
 
 CANDU  Yhteensä  Kanada  
 18       18    7000  
  
EU  
 2       126     100  
  
Suomi  
 0         4   30000  
  
Australia  
 0         0   76103  
  
Venäjä  
 0        31    7700  
  
Sveitsi  
 0         5   10000  
  
Yhdysvalloissa  
 0       103     740  
  
WHO  
 n / a  n / a  10000  
 
3.3.1 muutos ETK (tai efektiivisen annokseen)  
Useimmat maat toteuttavat ETK tai efektiivisen annoksen 0,1 mSv WHO: n suosittelemaa, harvat maat 
ovat päätyneet eri arvoihin kuin ETK, jolloin eri ohjenuorana tason käytettynä GL yhtälöä:  
 
Australia: 1 mSv vuodessa = 76 103 Bq / l [NHMRC, 2004]  
Suomi: 0,5 mSv vuodessa = 30 000 Bq / l [STUK, 1993] (Huom sama vuosi jolloin TVO:n salainen 
SYKE sarja B7 totesi tritiumkasvuräjähdyket JO tapahtuneen! Ei näissä ole sattumaa!) 
 
Yhdysvallat: 0,04 mSv vuodessa = 740 Bq / l (tai 2253 Bq / l, ks vaihtelu 3.3.4) 
 
3.3.2 vaihtelu täydentämällä päätöspöytäkirjan Criterion  
GL Edellä esitetty laskelma johtaa arvon 7 610 Bq / L.However, tämä arvo on pyöristetty kolmella eri 
tavalla: WHO ja Sveitsi pyöristetty arvo jopa 10 000 Bq / l, kun taas Venäjä ja Kanada pyöristetty se 
ulos 7 700 ja 7 000 Bq / l, vastaavasti. [WHO, 2004; DFI, 2006; NRB-99; Kanadan terveysministeriö, 
2007]. ISTISAN (2000) raportoitu arvo 7600 Bq / L käyttäen vain kaksi merkitsevää numeroa.  
 
3.3.3 Euroopan unionin erityisedustajan asia johti: 
Juomaveden kaikkiaan ohjeellinen annos (TID) kriteeriin (0,1 mSv / vuosi) Euroopan unionin (EU) 
neuvoston direktiiviin tarkoitetun veden laadusta ihmisravinnoksi 98/83/EY [EU, 1998] ei ole selitetty 
direktiivissä tai ala- asiakirjoja ennen julkaisemista directivi. However, se on perusrakenteeltaan WHO 
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logiikkaa kuten kohdassa 2.2. Johdettu aktiivisuuspitoisuuksista sittemmin laskettiin jälkeen direktiivin 
julkaisemiseen käyttäen parametreja 96/29 Euratom Directive. Vastaava kriteeri aikuiselle 7 600 Bq / l, 
kriittinen pitoisuus 6 000 Bq / l 1-2 vuotta vanha [ISTISAN, 2000]. sisällyttää kriteerit radioaktiivisuudelle 
direktiivissä ei kuulunut alkuperäiseen ehdotukseen EU: n komissiolta [EU, 1995] Nämä kriteerit 
sisältyvät kehittämisen aikana lainsäädännön pyynnöstä Euroopan parlamentille.  
 
Lausunnon jälkeen Euroopan parlamentin 12. joulukuulta 1996, neuvoston yhteinen kanta 19 päivänä 
joulukuuta 1997, ja päätös Euroopan parlamentin 13. toukokuuta 1998 EU: n komissio ei tehnyt 
vaatimuksiaan radioaktiivisuudesta pakollisiksi, vain indikoivia. Tritium mainittiin osoitin muuttujanaan 
arvoin on 100 Bq / l, ja koko ohjeellinen annos oli mainittu indikaattorina muuttujan arvo on 0,1 mSv / 
vuosi [ISTISAN, 2000].  
 
100 Bq / l parametri on tehokas seulonta-arvo, joka tarjoaa maininnat mahdollisista muista, joista 
mahdollisesti on enemmän haittaa, keinotekoisina radionuklideina päästettynä environment. Both 
tritiumin pitoisuus ja koko ohjeellinen annos on samanlainen asema, joka osoittaa mahdolliset 
radiologisien ongelmia ylittyessään eikä sitä tule pitää raja- arvoina [ISTISAN, 2000].  
 
Esimerkiksi näiden periaatteiden toteuttamista Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jos taso tritiumilla 
menee yli 100 Bq / l, lisätutkimuksia laukeaa ja toimia saatetaan tarvita [DWI, 2005]. Alan ohjausta 
toteaa:  
 
"Tritium voi myös olla osoitus saastumisesta ollen keinotekoisista lähteistä peräisin ja vesiyhtiöiden 
pitäisi toimia tutkijoina mistä tahansa ylittymisten ilmaisemisista alueillaan. Jos indikaattorin arvo ylittyy 
lisäanalyysit olisi tehtävä. Selvittäen mitkä isotoopit ovat läsnä ja koko ohjeellinen annos lasketaan 
yksittäisten isotooppi koncentraatioista. Jos koko ohjeellinen annos ylittää indikaattorin arvon 0,10 mSv 
/ vuosi, asianmukaiset lääkärikontaktoinnit pitäisi tehdä. Eritelmään koko ohjeellinen annos ilmaistaan 
??annoksesta vuositasolla. Tutkittavat radioaktiivisuusvalvonnan tulokset on otettava huomioon 
vaihteluna aktiivisuuden ylitysjatkumona. Jotkin vesilähteistä ovat todennäköisesti osoittamassa 
kausivaihteluista johtuen luonnon prosesseseista. Lisäksi mahdollisesti saavutettavat lyhytaikaiset 
kasvupiikit radionuklidideissaan. Joka voi aiheutua radiologisia muutoksia tapauskohtaisesti tulisi 
arvioida vastaamaan??ohjeita ruoalle ja nesteitten sisällä. Ohjeet julkaissut entinen ympäristöministeriö 
(Civil hätätilanteissa, joissa on radioaktiivisia aineita kasvavasti). "  
 
Useimmat EU-jäsenvaltiot ovat saattaneet 1998 EU-direktiivin voimaan tehdä osaksi kansallista 
lainsäädäntöään, määräyksestä tai standardista. Useimmat ovat seuranneet logiikkaa käyttäen 100 Bq 
/ L-arvo tritiumille vain seulonta arvona (ks. lomakkeet liitteenä).  
 
lue lisää...... 
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://nuclearsafety.gc.ca/eng/readingroom/healthstudi
es/tritium/&ei=_M2vTrShK-
2Q4gTij_27AQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CB0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3
DStandard%2Band%2BGuidelines%2Bfor%2BTritium%2Bin%2BDrinking%2BWater%2B(Info%2B-
%2B0766)%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DVDs%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns  
            ------------ 
 
FB.30.03.2012. 
Jari Natunen Tritiumin puoliintumisaika on 12 vuotta, joten päästöt kumuloituvat. Ilmeisesti päästöjä 
koetetaan vähentää vanhentamalla jätevesia altaissa, mistä tulee kustannuksia. On myös 
radioaktiivisten metallien päästöjä. Olkiluoto 3n tritium päästöt ovat pap-hakemuksen mukaan 10-
kertaiset ja ylittävät nykyiset turvaraja ja jos OL-4 on samaa tyyppiä niin tuplaantuu edelleen. 
 
Arto Lauri Just tritiumilla tapetaan koko Suomi takaa TVO! 
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838. BIO maailmanvalloittajana. 
 
T&T. TutkimusLaura Lähdevuori, 27.10.2011 Jopa 10 kertaa nykyinen hiilituotanto: Maansisäinen 
energia laitettiin kartalle Yhdysvalloissa 
 
Yhdysvalloissa on geotermisen energian potentiaalia 10 kertaisesti nykyiseen hiilivoimaan verrattuna, 
väittää Googlen rahoittama tutkimus. Tutkimuksen on toteuttanut Southern Methodist -yliopiston 
geoterminen laboratorio.  
 
Opiskelijat ja professorit laittoivat kartalle Yhdysvaltain kaikki maansisäiset lämpövarat, jolloin 
huomattiin, että geotermistä energiaa on Yhdysvalloissa muuallakin kuin tektonisesti aktiivisilla alueilla. 
Tutkimus paljasti esimerkiksi, että West Virginian osavaltiossa on geotermistä energiaa niin paljon, että 
sillä voitaisiin korvata koko osavaltion kivihiilivoimaloiden tuotanto.  
 
Koko maan laajuisesti Yhdysvalloilla on tutkimuksen mukaan geotermistä energiapotentiaalia 
kymmenkertaisesti verrattuna siihen määrään energiaa, joka saadaan nykyisellä kivihiilituotannolla. 
Tutkimus olettaa myös, että olemme löytäneet vain pienen osan maankuoren lämpövaroista. 
Mahdollisuuksien maansisäisen lämmön talteen ottamiseen odotetaan kuitenkin kasvavan merkittävästi 
nykyisen energiakeskustelun ja uusien teknologioiden ansiosta.  
 
*Tämäkin uutinen on ydinalan alasajon selkeää merkitsemistä USA:n jatkotavoitteina. Todellisuudessa 
USA pyörisi ongelmitta vaikka seuraavta 1 000v pelkästään geotermisella energiallaan. Mutta Ydinala 
ei ole sitä sallinut koskaan aiemmin. 
             ------- 
 
Kivihiilestäkin EKO varteenotettavampaa. Mutta IAEA:n ydinalakilpailijaansa kateuspuhtaampana 
kuumottavaa 
 
* Uutisessa alaliitteessä oli v a h v a  IAEA:n ydinteollisuuden propagoinnin ostettua makua. Tosiaan 
olen ollut tietoinen siitä miten ydinteollisuus on tehnyt k a i k k e n s a mustamaalatakseen jokaisen 
ydinenergian kilpailijat yksi toisensa perään. No nyt suurin uhkaaja IAEA:n ydinsekoiluille näyttää 
nousseva maakaasun tuotanto. Eikä pelkästään Fukushiman vaikutuksista olla massiivisesti 
siirtymässä tappavan vaarallisesta ydinenergiasta käytännössä "puhtaaseen" rajattoman resurssien 
maakaasuenergiavaihtoehtoon. Näköjään syystä, että ennen kaasuliuskeet kaivettiin suoraan 
myrkkyineen kasoihin maanpäälle sateisiin ja tuuliin liukenemaan esiin. 
 
 Mutta nyttemmin oivallettiinkin, ettei näin tarvitse enää välttämättä tehdä vaan energia irrotetaan 
jättämällä 99 % ongelmakemikaaleista löytymispaikkoihinsa koskemattomiksi. Ei synny 
ydinvoimajätevuorista tuttuja valtavia jätevuoriongelmia. Ei tarvitse purkaa kokonaisia kaupunkeja 
kivihiiliesiintymiensä päältä, kuten uraaniavokaivoksissa. Kun maakaasussa talteen otetaan lähinnä 
pelkät energiakaasut. Eli näkee miten ydinrikollisuus tekee kaikkensa JUURI silmittömässä vihassaan 
mustamaalatakseen kilpailijoitaan vailla mitään todellista taustoitustaan. Juu en tosiaan väitä, että 
tämäkään hydraulinen maan murtaminen olisi puhdasta tekniikkaa. Mutta todellisuudessa tämä 
tekniikka p a r a n t a a  saastuttavaa kivihiililouhintaa niin tramaattisen paljon. Että haitat ja haitta-
aineiden tuotto romahtaa 99 % klassiseen kaivuunsa nähden!  
 
Itse asiassa juuri tämä vallankumouksellinen tässä parjattu tekniikka tekee entisestä saastuttavasta 
avolouhostekniikasta historiaa. Niin tramaattisesti puhtaammaksi tekniikkaa on näköjään saatu JO 
muutettua. Että ydinteollisuus haluaa estää syrjäytymisensä tällaisen vallankumouksellisesti 
puhtaamman energiantuotannon käytön keinojaan ja rahojaan säästämättä. Tämä poraustapa siis on 
saanut "vihreän energian statuksensa" syystään. Juuri siitä, että se on niin paljon ja tramaattisesti 99 % 
puhtaampaa alkuperäiseen avokaivantoonsa. Että paljon, paljon ydinenergiakilpailijaansa halvempaa, 
säästää kiistatta tuhansia kaivosmieshenkiä. Kykenee hyödyntämään käytännössä ehtymättömänä 1 
000v kestävää kivihiilienergiaa myös aiemmin mahdottomilla esiintymisensä alueilla toimien. 
 
 Kun kivihiillen poltto tuottaa luokkaa 100 % CO2 päästöt. Maakaasun vastaavat CO2 tuotot 
laskeskellaan kolmasosaansa 30 % luokkaan! Mm. energian tuotanto tässä systeemissä onnistuu 
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meren altakin. Vertaa näitä kilpailevaan loputtoman laajoihin ydinvoiman uraaniraiskiokaivantaan. 
Siihen tätä edistystekniikkaa EI voi soveltaa onneksi lainkaan. Olisiko mukavampaa katsella sitten 
Arevan tuhansien neliökilometrien 20- kertaiset radonsäteilymäärät tekeviä uraaniaviokaivoksia 
thoriummaksamyrkkypäästöineen, näkemällä tappavine säteilyjättevuorijonoineen? Mietis tovi kun 
ydinvoima tuottaa vuosimiljoonien silmänkantamattomat säteilyjätevuoret. Niin tässä jätteestä EI EDES 
KLASSISINA KASOINAAN VOI PUHUA! Koska käytännössä kaikki kuona- aineet jäävät luonnon 
omaan kerrostumaansa entisilleen.  
  
The Dirty Truth Behind Hydrofracking 
 
www.environmentalgraffiti.com/.../news-natural-ga... - Käännä tämä sivu 
Hydraulic fracturing, also known as hydrofracking, a.k.a. fraking or fracking is a process of extracting 
natural gas in gas shale deposits, and at some point drilling ... 
                     ------------- 
 
T&T. TiedeJukka Lukkari, 29.10.2011, 12:06 Uusi ihmeakku tekeillä - moninkertainen kapasiteetti 
verrattuna litium-akkuihin 
 
Uusi akkumateriaali kykenee varaamaan huomattavasti litium-ioni-akkuja enemmän energiaa ja 
lupailee siten älypuhelinten ja muiden laitteiden käyttäjille moninkertaista toiminta-aikaa 
nykytilanteeseen verrattuna. Saksalaisen Karlsruhen teknillisen yliopiston tutkijat esittelevät 
fluoridiakuilla saamiaan lupaavia tuloksia Journal of Materials Chemistry -lehdessä. Akun energiatiheys 
voi tutkijoiden mukaan olla jopa 10-kertainen tavanomaisiin litium-akkuihin verrattuna.  
 
Älypuhelinten, sylimikrojen ja tablettitietokoneiden akunkesto korostuu, kun laitteita käytetään yhä 
enemmän verkossa. Tuloillaan olevat entistä nopeammat 4g-verkot asettavat akuille lisää haasteita. 
Saksalaiskokeiden akussa on metallianodi ja metallifluoridista tehty katodi, joiden välissä on fluoridia 
johtava elektrolyytti. Katodin metallimateriaalina kokeiltiin muun muassa ceriumia. Tutkijoiden mukaan 
periaate sopii myös sähköautojen akkuihin.  
 
*Erittäin suuri tehon lisän parannus tuo 10-kertaistuminen. Suomalainen litiumkaivosten toiminta saa 
tässä myös huutia ja kylmää kyytiä. Sähköatoon voidaan yhtäkkiä laittaa fluorista 10- kertaistetut 
matkakyvyt.   
               ------------ 
 
Aurinkoenergian hinta laskee vahvasti 
 
*Tässä näkee miten epätoivoinen IAEA:n ydinala on kun ydinsähkön hinta on 10- kertaistunut. Ja 
samalla esim. aurinkoenergian hinta suorastaan romahtelee. On Suomen tuhoon tuomittujen ja 
kannattamattomien ydinvoimalahankketten näköjään elinehto muuntaa tällaisia hyviäkin uutisia 
mahdolisimman mustilla laseilla katsotuksi: 
 
RaporttiSoili Semkina, 9:51 Synkät pilvet kasautuvat aurinkovoiman taivaalle 
 
Synkät pilvet kasautuvat aurinkoenergia-alalle, kun hintakilpailu koventaa asenteita. Saksalainen 
aurinkoyhtiö syyttää Kiinaa aggressiivisesta hintakilpailusta Yhdysvalloissa. Eräiden toimijoiden 
mielestä halvemmat aurinkopaneelit tekevät vain hyvää alalle. Syntyneen taistelun ytimessä on 
saksalainen SolarWorld, jonka syyttää kiinalaisia alan yhtiöitä siitä, että ne ovat ryhtyneet 
aggressiiviseen hintakilpailuun tukemalla omaa tuotantoa ja syövyttävät kilpailijoiden hintoja, kertoo 
uutistoimisto Reuters.  
 
Saksalaisyhtiön Yhdysvaltain-siipi teki valituksen Kiinaa vastaan. Yhdysvalloissa nostetussa 
valituksessa oli mukana kuusi muuta yhtiöitä, jotka halusivat pysyä nimettöminä, mahdollisesti siksi, 
että pelkäsivät asemiensa huononevan Kiinan markkinoilla. Seitsemän valituksen nostanutta yhtiötä 
ovat pyytäneet, että Yhdysvaltain kauppaministeriö vertaa aurinkoenergian hintoja kolmannessa 
maassa, Intiassa, varmistukseksi, että Kiina ei käyttäydy kilpailunvastaisesti.  
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Kilpailu tekee hyvää, vaikka kipeää?  
Kiina vastasi SolarWorldin haasteeseen virallisesti kauppaministeriönsä internet-sivuilla. Vastauksessa 
todetaan, että mikäli Yhdysvaltain hallitus ryhtyy toimiin Kiinaa vastaan ja osoittaa protektionismin 
merkkejä, se synkentäisi maailmantalouden elpymistä. Kauppaministeriö kieltää rikkoneensa mitään 
kauppasääntöjä ja toivoo Yhdysvaltain hallinnon vastustavan protektionismia ja jättävän kiinalaiset 
aurinkopaneelit rauhaan.  
 
Technology Review‘n mukaan oikeuskiista jakaa mielipiteitä jopa Yhdysvaltain aurinkoenergia-alalla. 
Osan mielestä kiinalaisilla tuotteilla on ollut positiivisia vaikutuksia, sillä ne ovat laskeneet 
aurinkopaneelien kustannuksia Yhdysvalloissa. Tämä on helpottanut niiden yritysten toimintaa, jotka 
eivät kehitä varsinaisia aurinkovoiman teknologioita, vaan toimivat seuraavalla tasolla, 
aurinkoenergiajärjestelmien kehittämisessä ja rahoittamisessa.  
 
Tällä hetkellä Eurooppa on aurinkoenergian suurin markkina. Maailman aurinkopaneeleista 80 
prosenttia asennetaan Euroopassa, Yhdysvalloissa vain viitisen prosenttia. Aurinkoenergiayhtiöt 
uskovat kuitenkin, että Yhdysvallat kipuaa lähivuosina ykköspaikalle. 
                 ------ 
 
Belgiasta YDINvapaa  
 
Belgian hallituspuolueet ovat päässeet sopimukseen suunnitelmasta sulkea maan kaksi ydinvoimala-
aluetta mutta päivämäärää ei ole vielä sovittu. Uusi hallituskoalitio on muodostettu ja voimaloiden 
sulkeminen kuuluu hallitusohjelmaan. 
 
Lähde: BBC  Toimittaja: Janus Putkonen  1.11.2011, Verkkomedia.org 
 
 Belgia teki päätöksen ydinvoimaloiden sulkemisesta 
 
Jos vaihtoehtoinen energia saadaan täyttämään maan energiatarpeet, kolme vanhinta reaktoria 
suljetaan vuoden 2015 aikana. Saksa on suurin maa joka on on aiemmin jo ilmoittanut luopuvansa 
voimaloistaan Fukushiman katastrofin jälkeen. Belgialla on yhteensä seitsemän reaktoria kahdella eri 
voimala-alueella. 
 
Päätös saatiin aikaiseksi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Voimaan astunut päätös kumpuaa 
vuodelta 2003, jolloin päätökset jäivät lukkotilanteeseen edellisen hallituksen kaaduttua vuonna 2010. 
Belgian tulee korvata 5 860 megawattia energiaa, mikäli se toteuttaa nyt tehdyn ratkaisun. 
 
*Se mistä tässäkin riemu- uutisessa vaietaan tarkoin. On keskeinen s y y  miksei 2008 eteenpäin 
energianegatiiviseksi muuttunut ydinvoima kiinnosta vaan suorastaan kauhistaa maailmaa? 
               -------- 
 
T&T.1.11.2011 
 
UUTISETLaura Lähdevuori, 9:44 Väestö kasvaa - Nämä 6 luonnonvaraa ovat koetuksella 
 
YK ennustaa miljardien ihmisten kärsivän veden puutteesta vuonna 2025. Guardian on listannut kuusi 
luonnonvaraa, jotka ovat nykykulutuksella jo kovalla koetuksella.  
 
1. Vesi  
Maailman kaikesta vedestä makeaa vettä on vain 2,5 %. Lisäksi 70 % prosenttia tästä määrästä on 
jään tai pysyvän lumen muodossa. YK:n ennusteen mukaan vuoteen 2025 mennessä 1,8 miljardia 
ihmistä elää pahassa veden puutteessa.  
 
4. Fosfori  
Ilman fosforia kasvit eivät kasva. Maapallon 7 miljardia ihmistä tarvitsee ruokaa niin paljon, että ruoan 
tuotantoon on fosforivaroja luonnossa 50-100 vuodeksi, jollei lisää esiintymiä löydetä. 
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Seitsemän miljardia ihmistä kuluttaa 1,5 maapallon luonnonvarat, sanoo ympäristöjärjestö WWF. 
Avainasemassa kestävän kulutuksen saavuttamiselle ovat energiansäästö ja uusiutuvan energian 
tuotannon lisääminen. WWF:n Energiaraportin mukaan maapallon energia olisi mahdollista tuottaa 
vuonna 2050 lähes kokonaan uusiutuvalla energialla. 
 
* Voisivat kestämättömän kehityksen (60v käyttöönsä) ydinreaktoreitaan yhä maailmalle suunittelevat 
tusinaydinlobbarit tutustua juuri tällaiseen yksiselitteiseen dataan maailmamme kylmäävistä 
realiteeteistä.  
              -------- 
Tulevaisuuden akku on vauhtipyörä 
 
Tieteen kuvalehti No:14.2011. Vauhtipyörästä voi tulla säätövoimavarasto sähköverkkoihin. Kun 
päästötöntä energiaa varastoidaan kieppuviin pyöriin, kulutushuippuja ei enää tarvitse tasata kaasu-, tai 
hiilivoimalla. Uusien vauhtipyörien roottorit ovat sylinterimäisiä. Ne on tehty lujasta hiili- ja 
lasikuitumateriaalista jotta ne kestävät valtavat keskipakoisvoimat. Vauhtipyörässä energia varastoituu 
pyörivään moottoriin. Nykyaikaisissa vauhtipyörissä roottori voi olla vaikka sylinterin muotoinen. 
Roottorin panee pyörimään sähkömoottori. Kun pyörän liike- energia halutaan käyttöön, moottori 
muuttuu generaattoriksi. Vauhtipyörälaitos on lyhyen reaktioaikansa ansiosta 2-16 kertaa tehokkaampi 
sähköverkon taajuudensäätötapa kuin tavanomaiset menetelmät.  
 
Tähän asti suurin energiavarastona käytettävä vauhtipyörälaitos on koekäytössä Stephentownissa New 
Yorkissa. Rakentajanaan Beacon Power- yhtiö. Toinen tekeillä Hazle Townshipiin Pensylvaniaan. 
Laitoksia pyöritetään vähäisen kulutuksen ylijäämäsähköllä vauhtipyöriään tyhjiössä. Kun kulutus 
kasvaa, vauhtipyörien liike- energia otetaan generaattorien käyttövoimaksi eikä säätövoiman 
saamiseksi tarvitse polttaa hiiltä tai kaasua. Jos vapaasti magneettilaakereillaan leijuvan vauhtipyörän 
rakentaminen onnistuu, energian varastoimisen hinta laskee kahdeksasosaan nykyisestä. 
 
 Vauhtipyörän hyötysuhde onkin erittäin hyvä 85 % roottorin liikkeestä varastoidusta energiasta 
saadaan hyötykäyttöön. Niin tuulivoimaloiden kuin muidenkin laitosten tuottaman ylijäämäsähkön 
varastointi helpottuu suuresti, jos Beacon Powerin suuri suunnitelma toteutuu. Systeemissään jossa 
vauhtipyörään upotetaan magneettisia hiukkasia, niin että se leijuu vapaasti magneettikentässä 
tyhjiössä sanoo Chet Lyons. Yksittäinen vauhtipyörä voisi vapauttaa energiaa 100kW tehollaan tunnin. 
Vauhtipyörät pyörivät 8 000- 16 000 kierrosta minuutissa 2 400km/h ulkokehänopeudellaan. 
 
*Tässä artikkelissa tarkoin kierretään sitä totuutta, että hätäsäätöenergiaa tarvitaan nimenomaan 
ydinvoimaloissa! Niissä kun valtavien reaktorien muuttuessa sekuntiluokissa -10 % energiasyöpöiksi 
jäähdytyspumppujensa epätoivoisesti estäessä 30 sekunnin sisällä reaktoreita muuntumassa 
kiinailmiösiulakseen. Nimenomaan ydinenergian loputon tarve salamannopeasti saatavaan 
säätöhätäenergialle yritetään edes osin korvata tällaisillakin ratkaisuilla. Esim. USA:ssa ydinvoiman 
kalliisti kaipaamaa hätäsäätövoimaa varastoidaan New Yorkissa maan alle sijoiteltuina 
200vauhtipyöränä teholtaan 20MW. Toki vauhtipyörillä voidaan säätää nopeasti myös esim. 
tuulivoimaloiden ja aurinkovoimaloidenkin tehoja. Mutta ydinvoimassa säätöhätävoimaa tarvitaan 
nimenomaan kinailmiöestoon 30s viiveillään! 
              ------------ 
 
Promille 3MW tuulihankkeista tehtynä 
 
Totuus on kuitenkin magaaberi...MaaseTulevaisuus. 02.11.2011: "Tuulivoimahankkeet ovat 
mahdollisuus maaseudulle. Suomessa on vietetty kiivasta vuotta tuulivoiman suhteen. Valitettavasti 
tämä tarkoittaa sitä, että uusia tuulivoimaloita olisi saatu juurikaan rakennettua tai että käyttämistämme 
sähköstä merkittävä osa olisi tullut tuotetuksi tuulen avulla. Suomeen on vuoden 2011 aikana 
rakennettu vain kolme megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia. Virallisena tavoitteena kuitenkin on 
rakentaa 2 500 megawattia (MW) uutta kapasiteettia. Kiivasta on siis ollut maasamme vain tuulivoiman 
vastustaminen ja arvostelu, näkyvää jälkeä on syntynyt vain yhä uusien toteuttamisen esteiden saralla. 
Tuulivoimaloiden merkittävyyttä maaseudun elinolosuhteiden ja toimeentulomahdollissuuksien 
ylläpitäjänä ei ole haluttu ymmärtää."  
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 *Kyse on siitä, että TVO/ Puosiva / TEM ovat systemaattisesti lanseeraneet kaikki, niin armeijan VR:n 
kuin vaikka lentokentätkin estämään kaikkea mahdollista ydinvoimaa valovuosia paremman 
energiamuodon tuloa markkinoille. Kuvitelkaa promnille siitä on toteutettu mitä pyhästi on luvattu EU:n 
painostuksesta maassamme tehdä!.. 
                   ---------------- 
 
Aikamatka kävyn seurassa 
 
*Mikä eläin syö kokonaiset kuusen ja männyn kävyt suoraan puista kokonaisina. Mikä lilluu suossa 
syöden hehtaareittain kasvavaa ja alati uudistuvaa suosammalta? Ihminen on nähnyt miten valtaisat 
eläinlaumat laiduntavat ruohoniityillä, muttei ymmärrä, että kautta aikain eläinten laitumina ovat 
toimineet niin valtavat havumetsät, kuin suon kasvusammalta laiduntaneet suuret eläinlaumat. Jotain 
suurta taantumaa on luonnossamme täytynyt tapahtua kuin pohjoiset suunnattomat havumetsien 
kuusikot ja suot ovat menettäneet arvonsa minkään eläimen uudistuvana ruokinta- aittana, mutta mitä? 
 
9.11.2011. Maaseudun tulevaisuus. Aikamatka kävyn seurassa. Kova käpy suojaa siemeniä niin, että 
vain erikoistuneet eläimet, käpylinnut ja oravat, pääsevät kävyn siementen kimppuun niiden ollessa 
puussa. Eivätkä nekään kuljeta niitä juuri lainkaan uusiin levinneisyysalueihinsa. Alun perin käpy lienee 
kehittynyt suojaamaan siemeniä paljon suuremmilta eläimiltä dinosauruksilta. Useimmilla havupuilla 
siemenet kehittyvät puutuneen kävyn sisällä. Vaikka käpy on kova ja eläinten kannalta liki sulamatonta 
ainesta, se ei ole siementen murtamaton suoja. Käpylinnut, käpytikat ja oravat syövät siemenet jo 
puussa ja maahan karisseista kävyistä myyrät ja hiiret jyrsivät siemenet. Vähimmällä työllä siementen 
kimppuun pääsevät hyönteiset. Naaras sijoittaa munansa käpyyn silloin, kun se on vielä pieni ja 
pehmeä.  
 
Jos käpy ei anna siemenille sen parempaa suojaa, miksi useimmilla havupuilla kuitenkin on kova käpy? 
Valtaosa kukkakasveista selviää paljon keveämmällä varustuksella ja paremmalla menestyksellä. 
Havupuita on 600 lajia, kun kukkakasvien lajimäärä lähentelee puolta miljoonaa. Siemenkasvit jaetaan 
kahteen pääryhmään, paljas- ja koppisiemenisiin. Havupuut ovat paljassiemenisten suurin ryhmä, muut 
kymmenkunta lajia, ovat vähämerkityksellisiä harvinaisuuksia. Nimi viittaakin kukkimiseen. Havupuilla 
siemenaiheet ovat paljaina emilehtien pinnalla, mutta koppisiemenisillä emilehti on kiertynyt 
siemenaiheiden ympärille suojaavaksi kopiksi. Useimmilla koppisiemenisillä kypsien siementen 
ympärillä ei ole kummoisia suojia. Esimerkiksi voikukan siemenet näyttävät maallikon silmin olevan 
"paljaina". 
                  -- 
 
Dinosaurusten ruokana 2. 
 
Kasveillakin on oma historiansa, kaikki rakennepiirteet eivät suinkaan ole kehittyneet nykyisissä oloissa. 
Käpyjen merkitystä pohdittaessa on syytä katsoa muinaisuuteen, aikaan, jolloin havupuut olivat 
kasvikunnan valtiaita. 200 Miljoonaa v sitten havupuut muodostivat valtaosan maailman metsistä. Vasta 
viimeksi kuluneiden vajaan 100 miljoonan vuoden aikana kukkakasvit ovat työntäneet paljassiemeniset 
sivuosaan. Tuolloin eläinkunnan valtiaita olivat dinosaurukset. Petoliskot karppasivat, mutta suurin osa 
dinosauruksista oli kasvissyöjiä ja petojen ravintoa. Dinosaurusten valta- aika on sama kuin, jura- ja 
liitukausi. Kasveja syövät dinosaurukset kehittyivät valtaviksi. Pituutta saattoi olla yli 30m ja massaa 
kymmeniä tonneja. Pitkän kaulansa avulla ne ylettyivät syömään puiden latvukset vielä 15m 
korkeudelta. 
 
Valtavan ruhon ylläpito vaati suunnattomasti ruokaa. Kun kasvit ovat vaikeasti sulavaa ja lihaan 
verrattuna heikkoa ravintoa, bronttosarukset sukulaisineen joutuivat ahmimaan kasveja koko 
valveillaoloaikansa. Meitä neuvotaan puremaan ruoka hyvin. Suurilla dinoilla ei ollut siihen aikaa, vaan 
suolistoon työntyivät karkeana silppuna niin havut kuin kävytkin. Osaltaan ravinnon pilkkomisesta 
vastasi lihasmaha, jossa suuret kivet hienonsivat ruokaa. Samoin toimii nykylintujen kivipiira. Linnuthan 
ovat liitukauden lajituhoista selvinneitä dinosauruksia. Kävyt kehittyivätkin suojaksi suurempia syöjiä 
vastaan, jotka rouskuttivat kerralla koko latvuksen. 
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Elävänä läpi dinosauruksen mahan. Kun dinosaurukset ruhjoivat latvuksen, puu usein kuoli mutta laji 
säilyi, jos siemenet selvisivät hengissä. Siinä käpy näytti voimansa. Sukkulan muotoinen, 
sulamattomasta aineksesta muodostunut käpy, joka pysyy kosteana ollessaan tiukasti suljettuna, kesti 
lihasmahan ankaran myllytyksenkin. Kun dinon ulosteet kuivuivat, kävyt avautuivat ja siemenet 
vapautuivat. Matka dinosaurusten suoliston läpi kesti vuorokauden pari, joten siemenet päätyivät pois 
emopuun lähistöltä. (Dinot levittivät havupuiden genomaa joka ei degeneroitunut.) Kaikkea tätä 
käsitystä tukee, että monilla muillakin tuon ajan kasveilla oli tukevia käpyjä siementensä suojana. 
Nykyisin tällaisia käpypalmuja on enää satakunta lajia. Eikä missään enää valtalajina nykyään 
taannehtivina. 
                 –- 
 
Dinoruokaa 3. 
 
Dinosaurukset hävisivät liitukauden päättyessä 65,5 milj. v sitten. Samaan aikaan hiipui myös 
käpypalmujen ja havupuiden valta kukkakasvien häätäessä havupuita ja käpypalmuja parhailta 
paikoilta. Osasyy oli myös ilmastolla. Liitukaudella maailma oli paljon lämpimämpi. (CO2 tasot 8- 
kertaisia nykyiseen). Vielä Kanadan arktisessa saaristossa koko vuosi oli niin lämmin, että siellä kasvoi 
punapuumetsiä ja allikoissa polskivat krokotiilit! (Maapallolla keskisadanta 2m/v ja esim. keskilämpötila 
+15C, eli 10 C nykyistä Suomea lämpimämpää. Ikijäätä saati kuivuusaavikoita ei käytännössä 
missään.)  
 
Erityisesti  5 miljoonan viime vuoden aikana ilmasto on viilentynyt niin, että trooppisiin oloihin 
sopeutuneet havupuut hävisivät pohjoisilta alueilta. Havupuista erityisesti männystä ja sypresseistä 
kehittyi uusia, talvi- ilmaston sietäviä lajeja. Kun havupuut olivat liitukauden alkupuolella valtiaita 
kaikkialla maapallolla, nyt ne ovat sitä maapallon viileillä alueilla ja vuoristoissa. On usein makuasia, 
puhutaanko lajeista vai alalajeista. Voimakas muuntelu osoittaa, että männyt, kuuset, pihdat ja 
lehtikuuset sopeutuvat yhä uusiin oloihin. Eivät ole auringonlaskun lajeja, muistoja menneisyydestä, 
vaan edelleen kehittyviä ja elinvoimainen osa luontoa. Kävyt ovat kuitenkin säilyttäneet dinosaurusten 
hallitsemassa maailmassa hioutuneen rakenteensa.(Huomaamatta, että niiden tuhoajalajit 
dinosaurukset poistuivat aikoja sitten). Seppo Vuokko. 
 
*Artikkeli kiteyttää oleellisen muutoksen ympäristössämme. Vielä silloin kun maailmassamme ei ollut 
nykyistä meneillään olevaa jääkautta. Olivat havupuumetsiköt jatkuvasti niissä laiduntavien eläinten 
"nuorennusleikkausten alaisina". On syytä huomata, että esim. sadantamäärät olivat nykyistä valtavasti 
runsaammat. Itse asiassa kaikki tasamaastot vuorten välissä olivat höllyvää vesihetteistä suota! Siksi 
kivihiilikerrostumat peittävätkin entisinä soina maailmaamme kauttaaltaan keskimäärin 2m paksuisina. 
Miksi suoluonto sitten oli niin vahvoilla silloin? Kaksi keskeistä syytä. Runsaat sadannat. Mutta ennen 
kaikkea se, että suokasvustot eivät tuhonneet itseään kuten nyt muuttumalla kiinteiksi rahkasammaliksi 
ja sitä kautta lopulta metsiksi. Vaan suot pysyivät aukinaisina soistuvina järvinä vuosimiljoonista toisiin. 
Koska suunnattomat vesielämään sopeutuneet dinosaurus laumat laiduntaen poistivat niihin kertyneet 
sammaleet ja muut kasvustokertymät. 
                     -------- 
 
VapaaENERGIA sovellutus. 
 
Arto hei. 
 
 Tällainen Hollannista: Katso mitä löysin eräänä päivänä. En voi olla  olla kuin unta, se näyttää kauhean 
todelliselta, kerro mitä mieltä olet:  Stella 
 http://www.youtube.com/watch?v=JGqyzWQ8xwY 
 
* Siis tottakai pyörivä liike kitkoineen moottorin tehoa muuntaa suoraan nähdysti vesipyörteensä 
höyryksi. Se on totta. Mutta että tuottaisi väitetysti +170% energiaa e n e m m ä n, kun pistetään sisälle. 
Jos se  
toimisi kuten väitetään käytettävä energia voisi tulla sisään laitteeseen kvanttimoottorien, eli Casimirin 
gravitaatioenergiavärähtelyjen avulla. Teknisteoreettisesti siis on mahdollista! Taas se, että voidaanko 
näin  
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yksinkertaisella laitteella ottaa todistetusti lähinnä atomitasolla toimivaa Casimir- efektin energiaa 
talteen on huomattavasti vaikeampaa uskoa suoralta kädeltä. En siis romuta ideaa suoralta kädeltä 
ainakaan teorettiselta pohjaltaan. 
                 -------- 
 
FB. 23.11.2011 
 
Eeva Pirilä 
Madagaskarilla ollaan kehittyneempiä kuin Suomessa :) Koko saari tuulivoimalle.. 
 
Tuuli maatilat on ensimmäinen askel kohti suurempaa ohjelmaa: Tavoitteena on tarjota 
tuulienergiavaihtoehto koko saaren energiaksi. Joka sijaitsee Intian valtameressä, laturien tuuliturbiinit 
on korkealaatuisia, ja että kyseisten tuotteiden turbiinien asennukset tapahtuu pitkälti alueella. Tämä 
tekee hankkeen Ramena lähtölaukaus teknologian siirrolle sinne. 
 
 http://www.myclimate.org/carbon-offset-projects/international-projects/detail/mycproject/3.html 
 Tuulivoima Antsiranana, Madagaskar: myclimate 
 www.myclimate.org 
 myclimate kehittää ja tukee projekteja ympäri maailmaa, jotka suoraan vähentävät kasvihuonekaasuja 
ja siten suoraan suojelevat ilmastoa. 
 
* Juu TVO:n käsiin räjähtävän ydinterrorismin tuntien ei t o d e l l a k a a n  ole jatkossa pelkoa, että 
Suomen ydin- Japani olisi muutumassa aidon EKO- energian Madakaskarian mallimaaksi ! 
 
 
 
 
 
 
 

839. Y-Aseet... 
 
Siis TVO alotti ruotsalaisvahvistettuna näköjään aktiivisemman YDINASE tuotantonsa Suomessa 1991. 
Koska sen ydinmateriaalin käsittelyyn tehtyjä erikoiskontteja armeijan värein on tehty nämä 20 
vuottaan. Tekijöinä kunnostautuneena haltuuni saamieni varmistettujen tietojen mukaan mm. Nokian 
Metallirakenne. Posiva perustettiin ydinasemateriaalin bulvaaniksi sen takia puolestaan 1995 armeijan 
ydinasevarikoiksi. Nyt on hommat jo Suomen ydinasepuolella niin rasjusti sisään ajettuna, että YLE 
TV1 10.2011 ilmoitti, että Ruotsista Suomeen  tuotu ydinasetalous tulee olemaan Suomen 
päätoimintarahottaja Häkämiehen suunitelmien edetessä! 
 
 Huomatkaa, että ARMEIJA siis hoitaa näitä maakuntiin nyt vuosikymmeniä piilotettujen venäläisten 
uraanierotuskonttien centrifugikonttien ja ydinasekärkien säilytyslaitteitten hommat! Siksi myös  Armeija 
myi T. Halosen avittamana näitä ihmeteltyjä "teolisuushallejaan" nimenomaan armeijan liepeiltä. Joita 
MTV 45 minuuttiakin ihmetteli ja ihmetteleem TV:ssä, että miksi juuri armeijan suojaamilta alueilta? No 
nyt selvisikin, että IAEA vaatii näille NATO:n uraanimateriaaleja venäjän kautta huollettaville toimille 
suoraan suomen armeijan erityisvartioinnit! Tässä ratkesi sekin selitys kerrasta. 
                       ------ 
 
Uraani on "kiva kaivettava!" 
 
Independent Australia | Uranium mine expansion to unleash radioactive dust storms across Australia  
www.independentaustralia.net 
Environment correspondent Sandi Keane takes an in-depth look at the troubling implications of the 
Olympic Dam uranium mine expansion before asking: ―Is Occupy Roxby Downs a possibility?‖ These 
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are the two take-home messages that will haunt you after watching David Bradbury‘s new shocker, 
Wake Up Jaksonwille... 
 
Arto L. Australiaan 12 kuutiokilometrin uraaniavokaivos!! Moniko olisi pitänyt mahdolisenakaan?....Nyt 
homma on ihan rutiininomainen itsestäänselvyys.. 
 
Eeva P. En tiedä noiden mittasuhteita.. Siis yleensä kaivosten.. Mutta hullulle kuulostaa.. Toisaalta 
nehän aikoo ruopata miltei koko Australian auki.. Ja se on iso alue.. Entäs sitten Iran, sekinkö 
kokonaan?? Siksikö sotaa sinne kehitellään? Köyhdytetty uraani Irakissa..?? Eiköhän vaan olekin 
ruopattu sielläkin jo, eikä olekaan mistään pommeista tullut, vaan kaivoksista?? 
 
Arto L. No hei Australian t ä m ä  malmio on 0,4% malmipitoisuuksille v i e l ä . No Talvivaara luokkaa 0, 
02%. Sama uraanimäärä vaatisi Suomeen 20 kertaistuksen! 240m2* 1000m syvänä! No sateitten takia 
syvyys nostetaan pakkoraossa, etei hukkuis vesiinsä vain 20m. Näinollen 1 000m/ 20m= lisää 50 
kertainen. 240km2* 50 kertaa= 12 000km2! HALLOOOO! Siis y k s i uraanikaivosala! Hahmotatko siis 
enää mistä puhutaankaan! Ja noitahan pitää olla maailman uraanitarpeiksi s a t a m ä ä r i n, ellei kuten 
Suomessa haaveillaan tuhansissa TEM:ssä odottamaassa.. 
 
Eeva Pirilä. Sata kilsaa kertaa satakaksikymmentä.. Joo, mikä rikos jo Suomen luontoa 
kohtaanIlmianna. 
 
Arto L. Huomaa Eeva, myös että tällaisen kaivosalan eliniäksi lasketaan ehkä reilu vuosikymmen ja 
sitten LISÄÄ!. Koska 60v on valehdeltu ydinreaktorin käyttöiät jatkoon! Eeva hei tuossakin uutisessa on 
siltikin IAEA:n tieten viljelemää selkeää disinformaatiota. Ei Australian mielettömän iso 12km pinta- 
alaltaan oleva uraanikaivos ole mikään edes lajinsa jättimäisin siltikään. Esim. Talvivaaran Suomen 
uraanikaivoksen ala on yli 11 kertainen 141km2! JO heti alkuvuosistaan. Riippuu toki tietysti 
laskentaperusteistaan, mutta pian Talvivaaran kaltaiset edustavat uraanikaivosten mopoluokkaa myös.. 
                     ---------- 
 
On vähemmän "salaisuus" kuitenkin kyseinen jälleenkäsittelylaitos.  
 
 Heinäkuun 17. päivänä 1988 Japanissa on toteutettu korjauksia Japanin ja USA Nuclear välisistä 
sopimuksista, joka sallii Japanin rakentaa ydinpolttoaineen jälleenkäsittelylleen laitoksia huolimatta 
voimakkaasta vastustuksesta Yhdysvaltain kongressissa. Käyttäen omaa rikastamistekniikkaansa, sen 
olisi nyt mahdollista Japanissa, tuottaa tarvittavia raaka-aineita rakentaakseen ydinpommin.  
 
* Suomessa miltei välittömästi tästä, eli 1991 alkoi Suomen armeija tekemään mm. Nokian 
Metallirakenteella kustomoituja erikoisia uraanimateriaalin käsittelykonttejaan. Juuri samaisia kuin 
kerroin nähneeni mm. TVO:lla ja joita oudosti käydään täyttämässä nyttemmin venäjällä rekka-ajoin. 
Näitä myös tuodaan maakuntiimme oudon salaisiin hankkeisiinsa. Tämä tässä kiistatta 1988 
Japanillekin annettu lupa tehdä ydinasetuotantoa kertoo kaiken loksahtavan myös Suomen toiminta- 
aikataulun kanssa kuin hanska käteen. Suomessa ydinjäteyhtiö Posiva tehtiin taas TVO:n 
ydinasesplutoniumien tuotantoyksiköksi 1995. Ei myös sattumaa, että Posiva sai tätä varten valtiolta 
huimaavn yli 3 miljardin rajattomat rahavarannot hämäriin ydinasehankkeisiinsa. Näillä posiva leveili 
lehdistössä tekevänsä kenelle vaan 2 vuodessa ydinaseita kenelle vaan. 
 
 Vuoteen 2005 mennessä vuoden viimeksi käynyt Rokkasho, laitos oli joutunut 11kertaa  
rutiinitarkastuksiinsa ja 14 yllätystarkastuksiin Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA:lle). Jonka 
tavoitteena oli varmistaa, että tehdas ei tuota tällaisia ?ydinasetuotannon ?aineita. Huolimatta 
nonnuclear (ei ydinasetuotantojen) aseita valtiolle Japanilla oli nyt "piilevä" ydinaseitten tuottajan 
tilassaan. Japani väittää, että se on suojattu uhkia vastaan muista maista USA: n ydinaseiden 
sateenvarjolla. Mutta muu maailma näkee Japanin valtiona, joka ei epäröisi käyttää hallussaan olevia 
ydinaseitaan jos olosuhteet vaativat sitä.  
 
Tietoyhteys poistaa riippuvuutemme ydinvoimasta on yleistynyt vuodesta jolloin kriisi Fukushima nro 1 
ydinvoimalassa alkoi. Ja kuitenkin, johtajamme eivät ole maininneet julkisesti lainkaan maan piileviä 
ydinaseittemme tuotannon kapasiteettia. Totta riippuvuutemme poistaminen ydinvoimasta on tärkeää, 
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mutta on myös saatava meidän luopumaan ydinaseiden hallussapidostamme. Päätöksiä on 
edessämme avainasemassa turvallisuudesta maamme eduksi. (By Taro Maki, Expert Senior Writer) 
(By Taro Maki, Expert Senior Writer) (Mainichi Japan) October 28, 2011 (Mainichi Japani) 28 lokakuu 
2011  
                     ------------ 
 
2011.10 Australian uraanikaivoksista 
_______________________________________ 
 
Australiassa uraanimalmia kaivettiin jokin vuosi sitten 4 % uraanimalmiostaan. Nyt se on tyhjä kuin 
ydinlobbarin pääknuppi ja jouduttiin siirtymään energianegatiiviseen 0,4 % malmioon. Samalla 
uraanikaivoksen tilavuus muuntui heittämällä Australiassakin 10 kertaiseksi. Mitat ovat 4km* 3km ja 
syvyys 1 km. Näppärä äkkiseltään "pieni" 12km2 vain 11 osa esim. Talvivaaraamme verrattuna. Uutista 
onkin luonnehdittu hankkeeksi jossa Australiaa aletaan kiihtyvästi kaivamaan maailman suurimman 
tilavuuden uraanikaivoksella "ontoksi". 
 
 Ontoksipa hyvinkin. Mutta lasketaan MITEN tuhoisa hanke aboriginaaliaavikolle koko valtionsa 
olemassaololle oikeasti on? Juu siis uraanin jätettä kertyy 12km2 kokoisen kallion pulveriksi 
muuntamalla kosmiset mitat luokkaan 20km3. Juu huomasitte, kyseessä alkaa olla maailman 
massiivisin uraanikaivoshanke toistaiseksi. Muodostuvia jätteitä on opittava laskemaan 
kuutiokilometroissa. Jo aiempi kymmenesosan kokoinen kaivos Australian uraanin tuottajana tuli 
kuuluisaksi siitä, että oli koko maailman eteläisen pallonpuoliskon suurin makean veden tuhoaja kautta 
aikain! 
 
 Nyt JO valmiiksi makeaa vettä tarvitaan tähän uuteen hankkeeseen 10 kertainen määrä. Pelkästään 
tuon jätevuoren kertaalleen kostuttamiseen menee vettä 20km3. Hehkuvan kuumassa aavikossa 
uraanipölykeot alkavat mm. tuottaa tappavaa radonkaasuaan 20- kertaistaen Australian ilmakehän 
tuhoisat säteilykaasutusmääränsä. Tämän tiedämme mm. Krasnajarskisssa venäjällä mitatuista 
aiemmista tuhokertymien tiedoista. Mutta se mikä tässä on huikaisevaa päälle on mm. Australialle 
elintärkeitten vesien ja pohjavesien kohtalokas totaalituhoaminen ennestään maailman kuivimmilla 
seuduillaan. 
 
 Uraani kasataan monikymmenmetrisiksi keoiksi. Niitä rikinhapposprinklereillä ruiskutetaan +50C 
aavikkotuulien lämmössä pitäen niitä tauotta märkinä 2kk. Näin muodostuvien avo- ojien vedet 
kuljettavat kertyneen yellovshake uraanin sitten laajalta pölyaavikoltaan sakokaivoihin koottavaksi. 
Koska käsiteltävät malmimäärät on näin mielettömät suljetuista kalleista teollisuusprosessoinneista 
massiivisyystään luovutaan. Uraanin saantisuhteet romahtavat samalla 8- osiinsa, mutta ketä 
kiinnostaa, koska ydinala on silkkaa tuhlausta aina. No vettä imeytyy avoaumoistaan maaperään ja 
haihtuu ilmaan järjettömine rikinhappovesitonnistoineen. Prosessin vesikulutuksista vaietaan tarkoin. 
Mutta varovaisestikin arvioiden yli 10 kertainen aiempaan.  
 
Otetaan näin ollen varovaiseksi määräksi 10 kertaa malmion tilavuus 200km3 raakaa rikinhappoa ja 
säteilevää raskasmetalleja tirskuvaa uraanimalmioliejua. Nyt penkistä kiinni. Normaaleille 
teollisuussaumauksille on tyypillinen taloudellisuutensa kasaamiskorkeus n. 20m. 
Metsähorisonttikorkeutta toki ylemmä. Mutta silti JO tuonkin kasan päälle pumpuin vivuttuna raskasta 
uraanilietekiveä vastaa 6 ilmakehän vastapaineen peruspumpuilla. Tyypillinen perusvesipaine siis. Näin 
voimme laskea sen pinta- alan jonka Australian uraanikaivostensa jätemeri tasaiseen ympäröivään 
aavikkonsa peittelisi. 1 000m/ 20m= 50 kertainen leventyminen. Alkujaan meillä oli kasattavana 
kilometrin korkuinen ja 200km2 kokoinen säteilysaastavuori. Siis paino sanalla v u o r i !.. 200km2* 50= 
10 000km2 kokoinen pelkkä hujakasti alkukaivosalaa pilkkanaan pitävä jäteaavikko. Aika tuhti alue, 
jopa Australian laajoille peilitasaisella aavikolle viskottuna. Eikä tässäkään tutusti toki kuin alkupaloiksi. 
                 -- 
 
U-238 "Jätemeri" 
 
Suomen eräs suurimmista joistamme Kokemäenjoki valuu Tampereen seutukunnista Poriin n. 30 
000km2 kokoiselta valuma- alueeltaan. Vesituotto karkeasti 250m3/sekunnissa. Kauanko tältä Suomen 
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vesirikkaalta joelta menisi sitten tuottaa Australian himoamaa pelkkää raaka-ainevettään? Tulos on 
0,0216km3 vuorokaudessa. Vuodessakaan tämä mahtijokemme ei tuota kuin 7,9km3 elinmakeavesiä. 
200km3 vesitarve jaettuna 7.88km3 vuosituotollaan= 25v!.. Aikaa menisi pitkälle kolmattakymmenettä 
vuotta, juu eipä riitä tuokaan kuin homman tuhtoiseksi hiukopalaksi.  
 
Kuvitelkaa mielessänne, että Suomi yksinkertaisesti salpaisi vaikka suunnilleen vastaavan kokoisen 
Kymijokemme ja alkaisi vaan tulvittaen mätkiä sen rikinhapposäteilytappajaksi säteilyin muunnettavaa 
patovesiä ympäröiviin Uudenmaan maakuntiin vuosikymmenestä toiseen. Jätemeri vailla vertaa siitä 
muodostuu. Jätevaltameri joka imeytetään tauotta hehkuvan myrkkyisenä tappamaan kaikki alueen 
pohjavedet vuosimiljooniksi. Tuottamaan jok i k i s e l l ä  aavikkotuulellaan tappavan pölymyrskyvuoren 
Australiassa sinnittelevien ihmisten pelloille, ruokapöytiinsä kaupunkeihin ja keuhkoihinsa asti. 
 
Prosessi on luonnollisesti heti alkujaan ankarasti myös energianegatiivista. Palvellen vain Kiinan, 
TVO:n kaltaisten ydinasetuotantojaan. Kaivos käytetään myös loppuun luokkaa vuosikymmenessä 
parissa. Mutta kun se on ohi ja aavikolla kahden Uudenmaan läänin kokoinen jätesäteilyliejukko. Sen 
tauotta tuomat tukehduttavat legendaarisen pahat säteilysaastapölymyrskyt. Kukaan ei silloin enää 
kyseenalaista tällaisten hankkeitten kaikkinaista mielettömyyttä! Ei aivan varmasti. Siinä vaiheessa 
Australian hiipuvat vesivarannot on totaalisti tuhottuna. Ja koko valtava saarimanner kauttaaltaan 
elinkelvotonta.  
 
Eikä tässä toki kaikki. Silloin vielä pyöriville ydinvoimalahirviöille on jälleen kerran ä k k i ä  saatava 
uusia kokonaisia mantereita tuhottavakseen. Jotta niiden yliasetuotannon loputtomille Molokin 
kidoilleen löytyisi yhä uutta tuhottavaa. Tässä vaiheessa katseet suunnataan siihen 73 % maapallomme 
pinta- aloista joita IAEA ei vielä ole saanut tuhottavakseen totaalisti. Eli merien kaikki vesi on 
prosessoitava ydinvoimaloitten uraanitehtaisiin niissä piilevine uraanihitusineen. Mutta tässä vaiheessa 
onneksi luonnolle säteilyynsä kuolevaa ihmiskuntaa tuskin enää uraaninakaan kiinnostaa nämä IAEA:n 
tekokiimat pätkän vertaa. 
             ---------- 
 
Suomi julistautunut virallisestikin YDINASEvaltioksi 11.2011. 
 
http://www.kainuunetu.fi/UserFiles/d763e312-4069-4815-82bd-
f6886b1871ca/Web/Kivi%20ja%20kaivos/Suome  
www.kainuunetu.fi 
 
Pasi Nurmi Hyvä että laitoit "virallisen totuuden" siihen on hyvä verrata muita tietoja. Torikokouksessa 
juttelin ydinvoimasta ja uraanin louhinnasta, jännää oli että suomea pidettiin ydinase maana. 
 
Eeva Pirilä eikös me olla se oltukin epävirallisesti jo kauan.. ;)? Kuten Israelkin. 
                      ----- 
 
UFO? 
 
Janne Erik Takasalo 
http://www.youtube.com/watch?v=iFRKJ6PZZ3c&feature=related 
If You Dont Believe in UFOs? Watch This! - Recent Mass UFO Sightings 2011  
www.youtube.com 
UFO Video Compilation 2005-2011 AMAZING FOOTAGE! Real or Fake? It doesn't get any better than 
this! Link to the caller calling back http://www.youtube.com/wa... 
 
* Eräs tramaattisemmin tehtyjä UFO videointeja kyllä. Minun arvioni tästä  on kuitenkin se, että 
väläytelty tulossa oleva ennustettu katastrofit ja tällaiset on ihan jotain muuta kuin UFO totuuksia. Päin 
vastoin näin HAARP, ydinionisaatiota, maanpäällistä sotakokeilua. Luokkaa 90% näistäkin oli siis 
ihmisten ITSE tekemää!  
               ------ 
 
Vaiheeseen B. Satakunta Y-tunkioksi TVO:lle 
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Tuolla Hannamari jo kommentoikin ihmetelyään siitä miksi todellakin tarvitaan ydinpaskan 
alasmätkintään pelkästään Pohjoismaihin liki 500 uutta lentokonetta, kuten T&T 23.11.2011 kertoili? No 
pojillahan IAEA:ssa ON tietysti kovat piipussa. Katsokaa mitä Ville Niinistön "ympärisöministeriön 
YDINvoimalle kaikki pyhätössään" seuraavaksi tarvitaan? 
 
 Siis TEM on pannut tilauksensa JO sisälle. Lahjukset annettuina ja poliisivarustelijat täpinöissään 
hankkeen edetä.  Volaa...! Ja 3 000ha/ 3 000MW kokoinen koko Satakunnan seudut EU:sta tulevaksi 
himoituille Pu-239 perskoillehan ollaan valtaamassa TONTIMAAKSEEN! Ja milläs se parhaiten 
onnistuisi. Kun muutamalla seutukunnat e n s i n ns. "luonnonsuojelualuesilppureiksi". Katsokaa 
mustanpuhuvien valtausneliöiden peittomääriä.. Sinne sitten on etniset ihmiset korvauksitta 
valtioväkivalloin pois häädettyään Arevan atomikeisarien on lystin kiva ydinlinnakkeitten aitauksiaan 
ruhjoa poliisimerien suojaamana. No, miten hämmästyttävän t a r k k a a  työtä valtio synkronoi 
tappaakseen kokonaisia läänejä huvikseen jatkossa YDIN- MOLOKILLEEN!   
 
[img]http://kuvaton.com/k/YgNt.jpg  [/img] 
http://kuvaton.com/k/YgNt.jpg   
             ----------- 
 
Operaatio IAEA:n Marssin uraaniattakti 
 
Curiosity= 900kg/ 80kg Pu- 239 avaruus kalmoksi. 
 
Luvin juuri, että nyt ihmiskunta EILEN 26.11.2011 terästi sekoilunsa lähettämällä ensimäisen 80kg 
näkemällä tappavan Pu-239 erän Marssiin...siis i h a n SAIRASTA!! IAEA on päättänyt tappaa 
saastoillaan... kaikki elinkelpoiset planeetatkin! Siellä äärirajoillaan kituva elämän hiilloskin siis 
yksinkertaisesti murhataan! . Kun tuollainen hetkessä säteilyerosoituva plutoniumsäiliö rikotaan 
totaalisen suojattomaan Marsin tyhjiöön. Se muuttuu hetkessä ilman puskurointia planeettana 
elinkelvottomaksi...Onko TVO/ Posivoiden ydinhulluuksilla enää mitään järkeä missään?!  
 
Tästä uraanisekoilusta, joka tämäkin teko oli luonnollisesti vastoi avaruuslakeja tyystin. Tästä ON 
päästävä, tai kuolemme kaikki! Kuvittele vuosikymmenten päästä niin Maa, kuin Mars, ja varmaan 
myös vaivoin elinkelpoinen Kuukin on niin ydinsäteilyn sortama, ettei kukaan enää edes tiedä mikä on 
aidosti puhdasta lähtösäteilytasoa. Tähän näillä siis pyritäänkin! Kuvaavaa koko homman 
mielettömyydelle, että tuossa on näkemällä tappavaa ydinsaastaa 8- kertaa ydinpomiksiki. Ettei vaan 
tuhoamisen tarkoitusperät jää epäselviksi. 
 
Matti Adolfsen Kiertoradalla odottelee myös 16 neuvostoliittolaisvalmisteista reaktoria. Putoavat 
maahan sitten joskus. Yksi putosi jo 70-luvulla Kanadaan. (Kosmos 954). 
 
Arto Lauri Joo SOTAkoneita noi. Mutta tässä on nyt y k s i keskeinen muutos. Laitteet joista kerroit on 
siis tuollaisia periaatteessa tyhjiöputkia, joissa on sadoissa grammoissa pieni kiinteä liikkumaton 
metallisäteilytanko. Atomiparistoja, jotka tuottavat 3 000V DC tasasähköä pienillä tehoillaan. Mutta 
kauan, vuosisatoja. Nyt tämä uusin HIRVIÖ on siis luokkaa satoja kertoja suurempi. Tekniikka on i h a n 
eri! Eli nyt puhutaan vähintäänkin atomilämpöparistoista joissa plutonium EI ole aiempi alikriittinen 
massa ja tuottamassa helpommin lukittavaa luokkaa alfaa ja beetaa esim. atomiparistoilleen. Vaan nyt 
puhutaan ylikriittisen ISOSTA massasta jossa SPONTTAANI fissiointi lämmittää sen moniin satoihin 
asteisiin! Tulee ankaraa ja läpitunkevaa gammaa läpi kaiken ja kaikkialle ympärilleen! 
 
 Eikä tässäkään nyt kaikki. Nämä hullut ovatkin tehneet siis reaktorin joka kuumentaa ilmeisesti 
heliumia tai hiilidioksidia kuten keitin turbiinipyörityksiinsä. Kerrottiin, että reaktorin valmius on vain 
luokkaa vuosi. Atomiparistoilla vuosisatoja! Täysin eriä siis nyt taas. Miksi Curiosity sitten kestää v a i n 
vuoden? Vaikka Pu- 239 paskan puoliintumisaika T½ on luokkaa 24 000v? No hemmetti, kun reaktori 
muuntaa k a i k e n sisällään olevat, jäähdytyskaasut yms. säteilyvarastoinnin läpitunkevaksi Pu- 239 
kylläiseksi kanavasäteilytonnistoksi. Itse asiassa siis tuo Marssiin ryynätyn reaktorin k o k o sisältönsä 
lasketaan säteilyeroosiossaan reikiytyvän VUODESSA! (Huomaa TVO/ Posivan Onkalon valheet 
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vuosimiljoonakestoista!) Ja oksentavansa k a i k e n sisällystonnistonsa plasmakaasuina surutta 
neitseelliseen Marssin maaperään.. Ei helkutti mitä hommaa...! 
 
Eli tahallinen tarkoitus on tällä plutoniumisella likaisella pommi ataktilla kylmätä k o k o Mars planeetta 
steriiliksi!!! ...Jotta ihmiskunta uskaltaa sinne hyökätä. Kyseessä on vähän samaa toimia kun USA 
invaasio ydinsota- aseineen Japaniin jo, oikeastaan Fuksuhimoineen kahdestikin!!. . Mars vallataan 
IAEA:n uraani- invaasiotarpeille! USA suunnittelee myös sinne himokkaasti uraanikaivoksiaan. Mutta 
pelkää, että marssissa JO olevat elämän idut estävät hanketta. Juu luonnonsuojelun nimissä, tai ja no 
ehkä puolustautuvat tappaen uraanimainaroinnin väen. Maailman uraanit kun ON finaalissa niin IAEA 
haluaa kaivamaan sinnekin näköjään hinnalla millä hyvänsä..! Poistamalla näin härskisti 
varmistuksekseen paikallisen elämänpopulaation, USA varmistaa saavansa näin vallattua planeetan 
biotoopit haluamikseen jatkossa.. IAEA:lleen! 
                --------------- 
 
 
 
 
 

840. Chemisotaa II 2011 
 
31.10.2011 Tampereen chemi- iskut 
 
videolla 
 
Norjan H.A.A.R.P. 
http://www.youtube.com/watch?v=wilTf3zPeoE 
                     -- 
Ritva Junkkari otti tämän TVO:sta vajaa vuorokausi e n n e n H-hetkeään TVO:n päältä lähteneen 
beettasoihtupurkauspalkin: 
http://kuvaton.com/k/Yi2l.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yi2l.jpg[/img] 
 
Lokakuun loppu 2011 Jää historiaan poikkeuksellisen rajuna säteilyionisaation kasvuhälytyksenä 
Olkiluodossa. Jo aamusta lähtien  TVO:n ydinvoimaloita chemtrailattiin rajusti. Mutta iltapäivällä jälkeen 
14:00 tapahtui jotain hyvin poikkeuksellista. Kaksi Tampereen lennoston armeijan konetta veti 
ympyrämeren TVO:n ydinvoimaloitten päälle määrin, joita en ole nähnyt. Vain päivää aiemmin olimme 
mm. sopineet, että Tampereen lennoston käyttämään armeijan lennoston toimintaa tulisi dokumentoida 
oleellista tehokkaammin kameroin ja videoinnein. Lennoston raivo oli käsin kosketeltavaa Selkämeren 
rannalla heti seuraavana päivänä. 
 
 Kuukauden viimeinen päivä olikin erittäin vahvan auringonpaisteen aikaa. Joka generoi taustalla aivan 
poikkeuksellisen rajua lentotoimintaa. Se mikä herätti erityistä huomiota oli k o k o  alueen 
chemtrailaamisen keskittyminen vain ja ainoastaan TVO:n ydinvoimalaitosten päälle. Tapa jolla 
Tampereen Pirkkalan kaksi konetta piirsivät kymmeniä lenkkejään ydinvoimalan päälle oli 
poikkeuksellista. Koko tilanteen kruunuksi NATO:n raskas 747 nelivanakoneen massiivinen ylilento 
kolmannella koneellaan päälle. Katsokaa ja hämmästelkää näitä myrkkyorgioitten valokuviani suoraan 
Olkiluodon ydinvoimaloitten päältä, niin ymmärrätte MIKSI ylipäätään ja missä chemtrailataan. Syynä 
on nimenomaan ydinvoimaloista karkaavien säteilyionisaatioenergioiden alas mätkiminen. Koska 
typpikehän palo näissä hotspoteissa olisi kohtalokasta: 
 
http://kuvaton.com/k/YikL.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YikL.jpg[/img] 
 http://kuvaton.com/k/YikF.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YikF.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YikP.jpg 
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[img]http://kuvaton.com/k/YikP.jpg[/img] 
 
Nyt useampikin neteissä ja silminnäkijä myös ON sanonut, että Olkiluodossa heitä hämmästytti jokin. 
En täysin jäsentänyt m i k ä ? Itse tiedän, että alueella "jokin vaimeasti paukahti" luokkaa 14:00. Sitten 
ihan hysteerista chemtrailausta mikä kuittaa varmana  säteilytason nousuun alueella! En siis usko, että 
reaktori olisi suoraan räjähtänyt. Mutta s e l v ä s t i  alueen ainakin säteilyionisaatiotason kasvut 
selkeästä reaktorien päästökasvuistaan  toivat EU:sta hälytettynä peräti 3 chemtrailauskonetta TVO:n 
ja nimenomaan v a i n TVO:n ylle ! Ilmiö EI kuulema liity myös Uudenkaupungin apulantatehtaan 
paloon joka sammui jo aamulla 8.30 paikkeilla. 
 
Parisen vuotta (2009) sitten tähän samoihin aikoihin massiivinen Olkiluodon chemtrailaus räjäytti 
269km halkaisijaisen säteilyenergian keijusalamapotkun Selkämeren yltä 60km korkeuksiin. Jolla 
NATO purkasi alueen säteilyionisaation kertymäenergiaa avaruuteen päin. Tosiaan samaa taas 
yritettäneen myös nyt. 
 
F.B. Hannamari M. "Siis tämä Olkiluotoseudun chemisotatila jonka veroista en ole nähnyt ikinä enkä 
missään, edes maailmanlaajuisesti otetuissa videioissa tai kuvissa.!" 
 
Fukushiman kiinailmiösula näyttäisi murtaneen uhkaavia reikiä maahan! Eli ainakin säteilykasvua alkaa 
taas hahmottua sieltä lisää! 
http://www.youtube.com/watch?v=14GnK9MhzIQ&feature=related 
                              ------------- 
 
31.10.2011 Tampereen chemi- iskut. Osa II 
 
Ritva Junkkari otti tämän vajaa vuorokausi e n n e n H-hetkeään TVO:n päältä lähteneen 
beettasoihtupurkauspalkin: 
http://kuvaton.com/k/Yi2l.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yi2l.jpg[/img] 
 
*Kuva on otettu noin 10km päästä Raumalta luoteeseen päin  TVO:lta. Tuo selkeästi ylöspäin savuttava 
punainen tappavan säteilykertymien  palkki osoittaa karusti allaan olevan TVO:n reaktoreista puretun 
silloin e r i t t ä i n rajun säteilyenergiapurkautumisen paikan! Huomatkaa miten alatuuuleen kuvassa 
vasemmalle palkin energian osuessa ylhäällä pilvieen värit alkaa säteilystä purkautumaan 
sekundäärisenä hapen punavärituottoina. Kaikki nämä kertovat, että TVO:llaKIN on Fukushimasta 
tuttuja suunattomia vaikeuksia pitää 20% reaktorissaan palavia ja tunnetusti sammumattomia Arevan 
plutoniumpolttoaineitten tuotoskaasuja pöntössään. 
 
 Ammattilaisena näen tässä kuvatun klassisen, hyper salatun räjähtävän vaarallisten 
kanavasäteilyplutoniumien ja plutoniumpolttojen moraalittoman "ohipuhalluksen hengitysilmaamme!" Eli 
JUURI TÄMÄ aiheutti sitten kansan kauhisteleman seuraavan päivän kestäneen superrajun NATO- 
koneitten chemitrailausinvaasion. EU- sateliitit olivat antaneet säteilyhälytyksen Eurajoen reaktoreista. 
Tämän harvinaisesti 30 päivän aamulla 9 dokumentoinnin mulle lähetetty megatappajapurkauskuva 
aiheutti paniikinomaiseen alas mätkintäänsä. 3 Lentokoneen täsmäkemikaalilennot ydinvoimala- 
alueella! Jälleen vankkaa vankempi todiste siitä mistä kerron: Chemtrailaamisen aivan keskeisenä 
tehtävänä on ydinsäteilytystonnistojen alas repiminen! 
               --- 
 
Timo SWE. Sent: Wednesday, November 02, 2011 1:38 PM 
Subject: sinun kuvia vai? 
 
Arto onko tämä tarkoituksella laitettu herjaksi vai? Eksyneitä reittikoneita joopa joo. 
 
*Kuvat EI ole edes teoriassa minulta. Koska niitä ei SUPO salli esittää missään, missään tapauksessa. 
Tämäkin julkaistiinkin v a i n koska tässä kaikin tavoin kiistettiin, että tässä olisi m i t ä ä n   
epänormaalia! Hui kauhistus tai aavistustakaan ydinsekoiluun liittyvää! Uskomattominta tässä olikin, 
että kuvat lähettänyt henkilö tivatessani t a r k o i n kiisti  m u n väitteeni , että nämä rinkulat tehtiin koko 
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PÄIVÄN vain ja pelkästään ydinvoimaloitten päälle. Juupa juu!  Tässähän taas EI vaikuta vaikka minä 
kuvasin samat rinkulat KYLLÄ TVO:n päällä!.  
 
* Voisihan sitä optimistisesti luulla, että "sarkasmia kuvateksteissä..". Mutta kun jututin lähettäjätahoja ja 
k y s y i n miksei edes kerrottu mitä vanalenkkien alla on? Suorastaan tuohduttiin siitä, että 12km 
päässä TVO:lta olevalta RAUMALTA kuvat otettu. Eikä ydinvoimalasuunilta muka!..No taustana on 
tietysti se, että kuvat ottanut menee paniikkiin, kuin kauttani täsmätysti selviäisi, että lenkurat tehtiin 
systemaattisesti ydinvoimalaan sen päästäessä päivää aiemmin kuvadokumentoituna 
säteilyionisaatiopilven TVO:n ylle. Tällaista täällä siis. Ihmiset ON valmiita mieluummin kuolemaan 
säteilyyn, kun myöntämään, että Chemtrailaamista tehdään yhtään mitään vain ydinvoimalan takia..! 
                      ----- 
 
Mikä i h m e e n  "EU- stressitesti?" 
 
2011.10 Kuun loppuviikolla STUK alkoi kohista siitä, että Fukushimassa kymmenluokissa 
ydinvoimaloita räjäyttäneen ja kiinailmiöön  sulattaneet tapahtumat vaativat tutkimuksia? Mitä hittoa 
tässä nyt tarkoitetaan. Eli Areva levitti kautta maailman sammumatonta ja äärimmäisen tuhoisaa 
satakunta reaktoria maailmalla jo tuhonneen MOX Pu-239 pitoisen reaktoripolttoaine- eränsä. Kävi 
varsin suoraan selväksi, ettei esim. MARK1 ja MARK 2 USA:n reaktorityypit kestä tallaisia epävakaan 
palaman Pu-239 latauksia.  
 
Mutta mitä voitaisiin antaa tilalle uraanipolttoaineeksi, kun tuota räjähtäneen Superphenixin ranskalaista 
uraanipolttoainetta oli Eurooppa pullollaan puretuista ydinaseista? IAEA on laitosmonopoli joka ei 
koskaan halua oppia virheistän. Niin tässäkin tapauksessa, tuskin kukaan Y- alaa tunteva edes yllättyi. 
IAEA päättikin, ettei 6% hengenvaarallisen MOX plutoniumpolttoaineen polttoriskeistä luovuta. Eihä nyt 
toki! Vaan siinä kun esim. TVO JO räjäytti molemmat reaktorinsa 2011 kevääseen 20% ranskalaisella 
MOX latauksellaan. 
 
 Päätettiin tämmöiset riskit kiertää IAEA:n klassisella tavalla:" kun tulee riskeistä vaivaa, niin vanha 
ongelma tehdään "entiseksi" vähintäänkin triplaamalla se uudella unohdettavaksi "pikku ongelmaksi". 
Eli nyt TVOI ja Fortum saivat tässä IAEA:n stressitestipaperillaan luvan siirtyä hengenvaarallisesta 20% 
MOX- polttoainelatauksestaan 50% MOX polttoon! Ja jos ja kun koneet ei tätä kestä se ei ketään 
kiinnosta. Katsokaa tätä Hannamari mäklisen ottamaa dokumentaatiota Raumalta Olkiluodon päälle 
otettua kuvaa siitä mitä tilanteesta kevään revision jälkeen Olkiluodo:lla seurasi. TVO siis sai 
vartavasten l u v a n  tällä tekaistulla EU:n stressitestillä surutta tuuletella reaktorin MOX- polttoaineen 
pelätyimmät säteilykaasutukset suoraan suotamatta ylös ja ulos. Näin reaktorin ounastellaan kestävän 
räjähtämättä talven yli. 
 
http://kuvaton.com/k/Yi20.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yi20.jpg[/img] 
                    -- 
 
Saksaan HAARP manjäristyksiä USA:n tuhotehoin. 
 
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/read/index.php?pageid=seism_read&rid=216662#.TrB2SuTyQ68.facebook 
            ------ 
 
F.B.2011.11. Eeva Pirilä.  
 
* Säteilyn vaikutuksista ilmakehäämme viimein myös kommenttia. 
 
http://www.infowars.com/the-government-is-already-geo-engineering-the-environment/ 
 
Ilmakehän Säteilymittaus (ARM)-ohjelma perustettiin vuonna 1989. Rahoitusta antaa US Department of 
Energy (DOE) ja sponsoroi DOE Office of Science ja hallinnoinnin toimisto Bio-ja ympäristötieteiden 
tutkimus. 
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D v e r t i s e m e n t 
Toinen ohjelma Department of Energyn Ilmakehän Science Program on suunnattu, "kehittämään 
kattava kuva ilmakehän prosesseista, jotka hallitsevat liikennettä, transformaatiota, ja kohtalokkaimpia 
energiaan liittyvien jäljitettävien kemikaalelien liikeitä ja hiukkasia." 
 
DOE verkkosivuilla todetaan, että "nykyinen painopiste ohjelmassa on aerosolien säteilyn pakote 
ilmakehämme ilmastoon: aerosolien muodostuminen ja kehitys ja aerosolien ominaisuuksista, jotka 
vaikuttavat suoraan ja epäsuorin vaikutuksin ilmastomme erinäisiin muutoksiin. 
               -------- 
 
F.B.10.11.2011 
 
Ossi Vainio 
Tuli käytyä Pariisin kautta Las Vegasissa ja mitä näikään..... 
Ensin Pariisissa kohtuullista Kemikaalisumutusta, no tämä tiedettiin..., 
Mutta Las Vegasissa eräs kaunis aurinkoinen aaamu, taivas aivan kirkas klo 9.00 mutta klo 10.00 
taivaalle ilmestyy koneita ja kemikaalivanoja, no seurasin tilannetta 4 tuntia kun ajelin Vegasista Los 
Angelesiin ja laskin n. 20 konetta suihkimassa kemikaalivanoja taivaalle ja noin 15.00 taivas oli aivan 
kemikaalipuurossa kauttaaltaan, siis aivan käsittämätöntä Kemikaalisuihkuttamista....No kai tämä on 
meidän parhaaksi???????? 
 
* Arto Lauri Ossi h y v i n tärkeää taustadataa! Thanks otetaan tateen. USA:n ydinvoimalatiheydet 
tuntien en t o d e l l a k a a n yllättynyt, että sielä chemisekoilu maailman kärkeä. 
 
Ossi Vainio joo kun tottunut että muutama kone silloin tällöin mutta tämä oli käsittämätöntä tykitystä, 
muutamat koneet meni ihan peräkkäin ja näytti että nousivat samasta tukikohdasta, lopputulos oli 
todellinen kemikaalipuurotaivas. tämä siis välillä Las Vegas-Los Angeles ja sumutus kesti noin 5 tuntia. 
 
Vainio joo tuntui oudolta kun on tottunut että muutama kone suikuttaa... mutta tämä älytön määrä 
kemikaalia kerralla, koneet näyttivät tulevan samasta tukikohdasta ja välillä pari konetta meni ihan 
peräkkäin/rinnakkain samaan suuntaan kuin aikaisemmat koneet, kai niillä oli tietty kiintiömäärä mikä 
piti n. 5 tunnissa levittää aika suurelle alueelle joten tarvittiin n. 20 konetta moiseen puuhaan. 
 
* Arto Lauri Ossi arvokas juttu viestissäsi On,että tilannehan On räjähtänyt parissa vuodessa kevyt 
lentelyn satunnaisesta sahaamisestaa teolliseksi liukuhihnahommaksi! Seuraava kysymys. Jos kerran 
Jo 70- luvulla CO2 tuotanto ja smogit olivat huipussaan esim. SEV mailla niin miksei SILLOIn tällaista 
tarvittu? No kas kun chemtrailaamisen syyt on i h a n säteilykertymissämme! 70- luvun smogit on 
mennyttä, kun 98% saasteista suodatetaan. Mutta a i n o a johon ei ole puututtu lainkaan On 
ydinrikolisten säteilyionisaatiopästöt!! Siksi ja nimenomaan siksi chemtrailaus kasvaa logaritmisesti. 
Koska ONGELMA kasvamistaan kasvaa IAEA:n ydinhankkeistaan! 
                    -- 
Ossi Vainio 
Tässä dokumentti Chemtrailauksesta jota olin sattumalta itse näkemässä 
3.11.2011 klo 10.00-15.00 välisenä aikana matkalla Las Vegasista Los Angelesiin, 
kiva että jotkut muutkin olivat tämän massiivisen n.20 koneen voimin tapahtuneen 
suihkutuksen huomanneet........ 
http://www.youtube.com/watch?v=cGFwV2R8JiE 
http://www.youtube.com/watch?v=cGFwV2R8JiE  
www.youtube.com 
           -------- 
 
Norjan taivas l i e k e i s s ä ! 
Apache foorumi. Kirjoittanut: Juku « : tänään kello 17:38:08 » Lisää lainaus  
Mitä tehdään jo olevalle käytetylle polttoaineelle?  Kun ei tehdä mitään, se häviää itsestään  
 
* TVO päästää reaktoriaan kohden vuodessa biodiversiteettiimme 1 100kg Pu-239 saastaansa. (TVO:n 
virallinen yhteiskuntavastuuraportti). Reaktori sisältää noin 86t ydinjätettä. Eli tämän 
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yhteiskuntavastuuraporttinsa kertoman antaman TVO:n oman tiedotteen mukaan saadaan kaavaa: 86t/ 
1,1t=  80 vuodessa TVO pumppaa teoriansa mukaan k a i k e n liikenevän ydinjätetonnistonsa m e i h i 
n, keuhkoihimme jotka heidän saastojaan elimistöömme hengitämme! 
                         -- 
 
Norjan taivas l i e k e i s s ä ! 
 
Apache foorumi 2011.11. Kirjoittanut: Juku « : tänään kello 17:38:08 » Lisää lainaus  
Mitä tehdään jo olevalle käytetylle polttoaineelle?  Kun ei tehdä mitään, se häviää itsestään  
 
* TVO päästää reaktoriaan kohden vuodessa biodiversiteettiimme 1 100kg Pu-239, neutronivoiden 
saastaansa. (TVO:n virallinen yhteiskuntavastuuraportti). Reaktori sisältää noin 86t ydinjätettä. Eli 
tämän yhteiskuntavastuuraporttinsa kertoman antaman TVO:n nimenomaan oman tiedotteen mukaan 
saadaan kaavaa: 86t/ 1,1t=  80 vuodessa TVO pumppaa teoriansa mukaan k a i k e n liikenevän 
ydinjätetonnistonsa m e i h i n, keuhkoihimme jotka heidän saastojaan elimistöömme hengitämme! 
                         -- 
Jo 2002 Tieteen kuvalehdessä hämmästeltiin ilmiötä. Keskisesssä Norjassa säteilykertymät synnyttivät 
kokonaisia vuonon täyttäneitä pakkautuneita inverssiokerroksien syytäen taivaan typpejä ja happeja 
säteilypaloonsa. Mekanismit ovat nyt liki 10 vuotta myöhemmin toki selvillä Edlerin säteilyn 
ionisaatiotutkimuksisen takia. Ruotsalainen tiesi mitä säteily ionisoidessaan arkista ilmaamme 
todellakin tekee. Ydinvoimaloista tauotta typpikehäämme  alati kiihtyvästi kasautuvat 
säteilyionisaatiotonnistot ja Pu- 239 kanavasäteilypäästöt tulevat tuhoamaan 100% varmuudella 
Maapallomme elämän. Kuten JO Einstein osasi kertoa. Nyt IAEA:n ydinrikolisten keskeisin tehtävä on 
lähinnä peitellä rikoksiaan ihmiskuntaa vastraan HAARP- laittein, ja laskea milloin palo karkaa 
lopullisesti hallinnasta. No lukekaa ja katsokaa itse: 
 
http://kuvaton.com/k/YgUy.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YgUy.jpg[/img] 
                     ----- 
 
Chemitrailerien nanolasikuulalle vaihtoehtoja Suomesta. 
 
T&T. UutisetKari Ojanperä, 15.11.2011, 12:53 Uusi metsäteollisuus rakentuu vauhdilla - UPM:n 
keihäänkärkinä nanoselluloosa ja uusi komposiitti. Metsäyhtiö UPM on vauhdilla kaupallistamassa 
uudentyyppisiä luonnonkomposiitteja ja kolmisen vuotta kehitteillä ollutta fibrilliselluloosaa eli lähinnä 
nanosellua.  
 
UPM Formi -nimellä kulkeva komposiitti soveltuu sekä teollisuus- että kuluttajatuotteiden 
ruiskuvalutuotantoon. Ruiskuvalugranulaatit valmistetaan sellukuidusta ja puhtaasta muovista, 
esimerkiksi polypropeenista. Uusiutuvan kuidun osuus on sovelluskohteesta riippuen 20–60 prosenttia. 
Johtaja Stefan Forsin mukaan työn alla ovat jo seuraavat sarjat eri muoveilla.  
 
Formi- komposiitti.( Pakko, koska kaikki liikenevät lasitäytemateriaalit menevät JO chemtrailaamiseen!) 
 
UPM on tehnyt jakelusopimuksen Formista. Telko myy UPM:n kehittämää luonnonkuitukomposiittia 
kansainvälisen jakeluverkoston kautta. Asiakkaita ovat muun muassa huonekalu, auto- ja 
elektroniikkateollisuus sekä kuluttajatuotteita valmistavat muoviteollisuuden yritykset. Yksi käytännön 
esimerkki on Iskun valmistama koulutuoli. Materiaalista voi valmistaa myös erilaisia keittiö- ja 
kotitarvikkeita kerta- tai pitempiaikaiseen käyttöön.  
 
Kaupallinen tuotanto UPM Formi -nimellä kulkevilla tuotteilla on tarkoitus aloittaa tammikuussa. Uudet 
komposiitti granulaatit valmistetaan Lahdessa. UPM on varovainen arvioidessaan komposiittien 
markkinapotentiaalia. Tarkoitus on kuitenkin tunkeutua muovien hallitsemille tuotemarkkinoille. 
Euroopassa muovien kokonaismarkkinat ovat noin 50 miljardia euroa.  
 
Forsin mukaan uudesta materiaalista ei haluta tehdä mitään puujäljitelmää. Materiaalin etuja on sen 
kierrätettävyys ja poltettavuus. Se on myös hajuton, mikä on Forsin mukaan etu autoteollisuudessa. 
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Uuden komposiittimateriaalin hiilijalanjälki on pienempi perinteisiin muoveihin verrattuna. 
Hiilidioksidipäästöt ovat 30–60 prosenttia pienemmät vertailumuovista riippuen. Forsin mukaan uuden 
materiaalin markkinoinnissa on tarkoitus edetä todella nopeasti ja rakentaa tuotantokapasiteettia sen 
mukaan.  
 
Fibriselluloolassa tehty koe Tervasaaressa. ( Tämä tuote korvaamaan mm. polymeerikuituja 
chemitrailaamisessa.)  
Toinen uuden metsäteollisuuden tuote on fibrilliselluloosa, joka paremmin tunnetaan yleisnimellä 
nanoselluloosa. UPM:n fibrilliselluloosatuotteet ovat puukuiduista valmistettuja mikro- ja nanoluokan 
selluloosafibrillejä eli kuidun rakenneosasia sisältäviä tuotteita. Nanosellua on kehitetty kolmisen vuotta 
UPM:n, VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteisessä Nanoselluloosakeskuksessa Espoon Otaniemessä. 
Fibriselluloosa on yksi tuotteista, joiden varaan UPM rakentaa tulevaisuuttaan. 
 
Materiaalia voidaan hyödyntää erittäin tehokkaana lujitteena erilaisissa komposiittituotteissa. Tällaisia 
ovat esimerkiksi paperi- ja pakkaustuotteet ja muovikomposiitit. Materiaalilla on johtaja Esa Laurinsillan 
mukaan tehty tehdasmittainen koe UPM:n Tervasaaren paperitehtaalla. Näin on onnistuttu 
valmistamaan aikaisempaa ohuempaa paperia, ilman että sen lujuus- tai muut ominaisuudet ovat 
heikentyneet.  
 
Uutta tuotetta voidaan käyttää myös vesipohjaisten tuotteiden olomuodon ja toiminnallisuuden 
säätämisessä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi maalit ja pinnoitteet, betonituotteet ja 
öljynporausnesteet. Nyt fibrilliselluloosaa valmistettaan pilottilaitteilla. Kaupallinen tuotanto alkaa 
Laurinsillan mukaan lähivuosina.  
 
*Chemtrailaamisessa nykyään käytetyt nanolasikuulat ja polymeerikuidut ovat aiheuttamassa 
monessakin tasossa globaalin suurtuhoaallon. Säteilyionisaation ydinvoimalaitospäästöistä jatkuvasti 
kasvaessa. On alettu oivaltaa. Että sen alas mätkimiseen käytetyt biohajoamattomat nanolasikuulat 
tukkivat elimistöt niin ihmisillä, kasveilla kuin eläimilläkin. Lisäksi lasin käyttö on nykyään niin 
suunnatonta ja teollista, että niin hinta, riittävyys kuin vaikka kuljetuspainokin ratkaisee jo miljardi- 
investointitasoillaan. Suomi onkin pitkään ollut edelläkävijä miljardien säteilymyrkyttämisessä.  
 
* Exxon chemin ja suomalaisvenäläisen yhteismyrkytyskampanjan vanaveteen isketään nyt raivoisasti 
tällaisilla. "Ekotappomateriaaleilla". Eli kun seuraava perheenjäsenesi taas saa diagnostiikkaan. Että 
TVO/ Posiva:n kylvämät Pu- 239 kanavasäteilytonnistot ovat syynä säteilykuolemansairastumisiin. Niin 
voimme olla jatkossa varmoja, että meitä on myrkytetty piankin mainostetuilla EKO- nanopaskoilla. On 
syytä olla ylpeä siitä, että näillä säteilyyn suunnitelluilla chemitappajilla IAEA aikoo tehdä 
chemtrailaamisesta ihmiskunnan julmimman, massiivisimman rikoksensa tappaa poliisivaltuuksin 
ihmiskunnasta pois m i l j a r d e j a! 
                  ------ 
 
FB. 23.11.2011 
 
Niin, sellaista se on tietysti äidin osa. Arkista puurtamista ja p a l j o n...Tule kuule Teija kirjoittelemaan 
foorumeille vaan. Onko näkynyt teilläpäin chemitrailaamisia lisääntyvästi? Juuri kuulin, että esim. 
Ruotsissa vetävät Tukholmankin päälle valtavia shakkilautamyrkytyksiään jo! Aina vaan 
lisää..Tampereella metsät kuolemassa käsiin, koska siellä homma niinikään muutunut teolliseksi 
massasäteilytuhoamiseksi. Ja tiedätkö Teija hyvä mitä justiin luvin...? T&T Marko Laitala, 21.11.2011  
 
Pohjoismaissa valtava lentokonetarve  
Pohjoismaisiin lentoyhtiöihin tarvitaan seuraavien 20 vuoden kuluessa 424 matkustajalentokonetta, 
ennustaa lentokonevalmistaja Airbus. » 
 
* TÄ?!!... Jos pientä Pohjolaamme aletaan myrkyttämään puolella tuhannella myrkkytrailerilla, niin 
helvetti...korjaan YDINhelvetti on tulossa. Monikohan tästä, tai meistä pääsee tuon jälkeen hengissä 
täältä? 
               -- 
Arto Lauri 
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http://aircrap.org/chemtrails-list-of-countries/33349/ 
Katon sun videotas. Eipä chemipaakota kun EU- USA-Australia- Japani! Mitäs tuumaat kun 
ydinvapaammat valtiomahdit loistaa poissaolollaan kuten olen noista säteilyn ionisaatin poiston 
syistään kertoilut?.. 
 
 KeskustelustaEeva Pirilä 
siitä kannattaa laittaa kommenttia ;).. Ja morgellons taitaa seurailla samoja linjoja kuin chemit.. Otan 
kohta vertailuun sen 
               -- 
 
Eeva Pirilä Chemilennot = morgellons= ydinvoimalat 
 
http://kuvaton.com/k/YgNs.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YgNs.jpg[/img] 
 
http://aircrap.org/chemtrails-list-of-countries/33349/ 
Chemtrails - List Of Countries | AirCrap.org aircrap.org 
List of countries spraying toxic chemicals on their population,providing evidence of a worldwide geo-
engineering effort. 
 
Eeva Pirilä Ja nyt sitten tietenkin perään toinen kartta.. Morgellons ja sen esiintymisalueet:  
 
http://kuvaton.com/k/YgNo.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YgNo.jpg[/img] 
 
http://aviewfrommybalcony.files.wordpress.com/2008/01/chemtrail-morgellons-map-
small.jpghttp://aviewfrommybalcony.files.wordpress.com/2008/01/chemtrail-morgellons-map-small.jpg  
aviewfrommybalcony.files.wordpress.com 
 
Sinna Kreeta Maria tuon voisi laittaa vaikka totuuden etsijöihinkin... 
 
Eeva Pirilä molemmat sinne sitten.. Mutta Tadaa.. eikös ole aikamoinen vastaavuus.. 
 
Arto Lauri Ihan h u i p p u a. Jopa Etelä- Afriikan, Australian ydinteolisuus tuli noukittua tarkoin mukaa. 
Mehiläistuhot, metsän säteilykuolemat, kalakalmot.. alkoi ydinvoimamaasta USA:sta. On aina h u i k e a 
a nähdä miten maailmamme k o k o omenakorin mädättää yksi ainoa läpimätä YDINOMENA 
              ---------- 
 
Huikeeta beettasoihtudataa Suomen osaajalta! 
 
* Heti kuva ei edes aukea. Mutta sitten alkaa hahmottamaan kuinka a  g r e s s i i v i s e s t i  
chemikemikaalit vuorovaikuttaa imuttaen peräänsä noista säteilykentistä materiaaliaan! 
 
http://kuvaton.com/k/Y10u.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y10u.jpg[/img] 
 
Tarkentukaa yksityiskohtiin. Vanha pienempi vana on JO selkeästi alkanut imetä itseensä ydinvoimalan 
säteilyionisaatiota . Joka punamustaa vanaa jo selvästi. Sitävastoin tuo isompi uudempi vana ei ole 
vielä ehtinyt imeyttämään mm. baariumiensa, alumiiniensa ja lasinanokuulasten meriin paljonkaan 
ympärillä tappavana leijuvaa säteilyionisaation energiameriä. Erojen tajuaminen vaatii hetken 
keskittymistä. Mutta aukeaa palat kerrallaan kyllä. 
 
Todellakin. Hämmästyksekseni huomaan, ettei chemikemikaalien vuorovaikutuksia taivaalla oleviin 
ydinvoimaloitten Pu-239 tonnistojen säteilyionisaatiomassoihin yms. ole juurikaan uskaltauduttu 
pureutua. Joten siinäkin mielessä tämä kuva on loistavan uraauurtavaa! 
                  -- 
Etusivu foorumin satoa. 13 December 2011, 10:29 #463 cosmichd   
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Posts 21,619 Ylemmässä kuvassaan näkyy haljennut lamppunsa lasi vai hillopurkkinsako se on 
umpioidessaan kuumuuteensa haljennut? Tieteellisten kuviensa tulkitsemisensa on vaikeutensa ilman 
kuviensa tarkenpaa selostustaansa. Miksiköhänsä cheminanometalliensa vanansa muuttavat värinsä 
aikansa kuluessaan? Liekö syynänsä vanan vesihöyrynsä haihtuminensa ohuemmaksi kunnes 
lopultansansa kokonaansa katoavat näkyviltään?  
 
13 December 2011, 11:08 #464 raijasivu   
 
Posts 180 Kas kas!) Ai huomasit, että säteilypaineessaan oleen kuplan läpi lentänyt chemikone t o s i a 
a n tuottaa dataa joka näyttää miten säteilypaineet uittautuvat konkreettisesti ulospäin 
chemikemikaaleihin sitoutuesaan. Niin, valhetta taas on väitteesi vesihöyryjen ns. "haihtumisista"! 
Kuvahan j u u r i näyttää miten uusi chemivana on likimain ONTTO!. Kun taas vanhaan chemivanaan 
on suorastaan raskaasti pakkautuneena sielä säilyneet säteilyn energiat! Se tässä kuvassa onkiin 
huikeaa, että silmille näyttäisi uuden chemivanan olevan liki tyhjiön. Kun taas hiipuva vanhempi vana 
on beettaionoisaation tuottajana täynnä kuin rautakanki.  
 
 
 

841. Maan alle. 
 
2.11.2011. Uutislähetys pullistelee suurta uhoa siitä, että maastamme on löytynyt kansainväliset mitat 
täräyttävä nikkeliä ja kuparia sisältänyt kaivos sodankylästä. Huippua tässä tietysti onkin, että a i n a  
kun Posiva tarvitsee kertakäyttötuhottavakseen esim. kuparia. Sitä ikään kuin löytyy tuosta vaan. Ja 
kun Talvivaaran nikkelin tuotanto romahti puoleen... Niin kas vain NYT kuin taivaan lahjana löytyi 
merittäin myös nikkeliä. Uskokoon ken haluaa, mutta Häkämies tuskin innostaan pysyi 
haastattelutuolillaan MTV:ssä 
 
Mistä tässä todellisuudessa oli kyse? Fennovoiman jaloterässähkön tuotantoon piti häthätää keksiä 
vippaskonstina ikään kuin motiivi. Ylimääräiseen ydinsähkönsä tarpeille. Posivan kuparirosvous 
maailmalta tyssäsi kuin seinään. Kun kiinalaiset veivät Suomalaiselta ydinyhtiöltä 2/3 osa maailman 
kupareista turvaan tyhjentämällä maailman kuparivarannot. Nyt ei tarvitse tällaisen kuparikikkailun 
kehittelyn varjossa peruttaa seinähulluiksi tituleerattuja Posivan Onkalon 7,4 tonnisten/ pala tuhansien 
ja tuhansien kuparitonnistojen järjettömään uraanin lopunkapselointiaankaan Olkiluodossa. AIVAN 
LIIAN läpinäkyvää ja tarkoitushakuista huijausta taas toki! 
 
Kuulin, että suunnattomissa vaikeuksissaan Euroopan suurimmaksi uraanintuottajaksi turvotettu 
Talvivaara tarvitsee talvipakkasina jo uskomattomat energiamäärät. Siis aivan h i r v e ä n  suuret. 
Laskin aikoinaan tuon yhden kaivoksen ottotehoiksi 420MW. Nyttemmin kaivoksen pinta- ala on 
kasvatettu lisääntyen uskomattomiin 141km2 kokoluokkiin. Mutta talvi teki samalla tästä 20- kertaa 
energianegatiivisesti uraaniaan kaivavasta hirviökaivosalasta maailman suurimpiin kuuluvan sähkön 
tuhoajan samalla. Kylmimpinä talvijaksoinaan ja kuukausinaan tehon tarve on ylittänyt kaikki laskelmat. 
Yli 8 000MW tehollaan se holtittomana kadottaa yhden TVO:n reaktorin tehot! 
 
 Aivan uskomattoman tuottamatonta hommaa ja tästä energiatuhlauksestaan valtakuntamme 
energiasyöppö pystyy palauttamaan 0,02 % malmistaan tuskin 20- osan uraanivoimana. Eli Sodankylän 
kaivoshirviöstä suunnitellaan t o d e l l i s u u d e s s a  tämän luokan energiasyöppöä ydinvoimaloitten 
energianegatiiviseen uraanikaivokseen. Sodankylästä kyetäänkin tuhoamaan mm. koko Tornionjoki 
hetkessä kalmonvirraksi ja paljon, paljon muuta. Suomihan tästä täysin ulkomaalaisille menevästä 
silvontakaivoshommasta ei saa mitään. Muutamia työpaikkoja edes toivotaan. Niitäkäkään tuskin 
saadaan. Vaan JO NYT kerrotaan, että ulkomaalaiset orjat TVO:n tyylin tulevat alueen luonnonarvot 
säteilysaastoillaan ja myrkyillään ikuisesti raiskaamaan. 
                    ------ 
 
Näin homma tehdään. 
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*Ydin- synnin systeemit ovat niin herttisen yksinkertaisia. Ensin viedään ihmisten maat 
pakkojulistamalla ne luonnonsuojelualueiksi mm. Vihreitten haluiamalla tavalla. Kas kun ikimetsiä ja 
turvesoitamme ei suin surminkaan saisi kaivaa ydinvoiman kanssa kilpailemaan. Kaikki on olevinaan 
siis hyvin. Vai onko? Ja mitä vielä! Heti kun häly soiden ja aarnimetsien ympärillä laantuu. Tuodaan 
aina paikalle Arevan himoamat puskutraktorit. Aarnimetsät katoaa huokaisten henkensä elot ikuisesti ja 
turvesuot, ah niin tosiaan nuo kaikkien rakastamat biosuot kadotetaan ikikekoihinsa. 21- kertaa CO2 
polttoakin pahempi metaanikaasut saavat aivan vapaasti kohota kasvihuonekaasuina.  
 
* Koska eihän se e n ä ä korruptoitua lehdistöämmekään kiiinnosta. Pian katoaa taas satojen ja satojen 
neliökilometrien uraanikaivosten, niiden ikisäteilyjätekasojen  niin ja tosiaan turvekasamegatonnistojen 
alle kokonaisia kuntia. Mutta kuka niistä piitata oikeasti tahtoo. Koska Virkkuset ovat nekin yhdistäneet 
suuriin kaupunkiliittoihin. Eikä paikalliset harvat saa ääntään enää kuuluville. 666 on pahan ydinluku, 
joka on ikuisuuksiin tekevä ajastamme pahimman koko ihmiskunnan historiassamme. . . . 
 
Lappilaiset huolissaan myönnetyistä uraani- ja kultakaivosvaltauksista  
 Lappilaiset uraanivoimaa vastaan ry ei hyväksy uraanivaltauksen myöntämistä Mawson-yhtiölle 
Romppaan, Kaunismaan ja Karsikkovaaran alueille Rovaniemelle ja Ylitorniolle. 
 
Teksti: Eero Purunka, Leena Koivunen  
Tiedote: Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan ry  4.11.2011, Verkkomedia.org 
 
Lappilaiset huolissaan myönnetyistä uraani- ja kultakaivosvaltauksista 
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto myönsi yhtiölle valtauksen yli 100 neliökilometrin suuruiselle alueelle. 
Valtausalueella on Natura 2000-verkostoon kuuluvia soiden- ja lehtojensuojelualueita. Valtauslupa 
oikeuttaa yhtiön tutkimustoimiin, mm. syväkairaukseen. Valtaushakemuksessaan yhtiö kertoi 
suunniteltujen tutkimustoimien olevan mittavia, syväkairausta on suunniteltu tehtäväksi kymmeniä 
kilometrejä. 
 
Yhdistys kritisoi tapaa, jolla asiaa on käsitelty tiedotusvälineissä. Valtauksesta on puhuttu 
kultavaltauksena, eikä uutisoinnissa ole tuotu riittävästi esille alueen erittäin korkeita uraanipitoisuuksia. 
Tutkimustoimet alueella alkoivat Areva-yhtiön uraaninetsintöinä. 
 
Yhdistys muistuttaa uraaninlouhinnan haitallisista ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Maailmalla myös 
korkeaa teknologiaa käyttävillä uraanikaivoksilla on tapahtunut useita ympäristöonnettomuuksia, joiden 
myötä myrkyllisiä ja radioaktiivisia jätteitä on päässyt leviämään ympäristöön. 
 
Jo pelkät uraanipitoisen malmin tutkimustoimet ovat riski vesistöille, jos valtauslupaan kuuluu oikeus 
syväkairaukseen, koelouhintaan ja koerikastamiseen. Alue on runsasvesistöinen ja suovaltainen. 
Alueen joet laskevat Kemi- ja Tornionjoen vesistöihin. 
 
Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan ry toteaa, että valtausluvan myöntäminen on tappio alueen 
ympäristölle, elinkeinoille ja Lapin matkailun imagolle. Kyse on hyvin kauaskantoisesta päätöksestä, 
josta ei ole käyty riittävän laajaa ja syvällistä keskustelua.  
 
Lisätietoja:  http://www.uraanivoima.com/   
                     --------- 
 
3 Ruotsin uraanin louhinta 
 
Ruotsi on uraanin sisällön keskimääräinen pitoisuus samaa kuin maailmassa yleensäkin. Tämä kurssi 
tarjoaa teoreettisia mahdollisuuksista Ruotsille tuottaa tarvitsemansa ydinpolttoaineen. Uraani 
Ruotsissa esiintyy pääasiassa öljyliuskessa!.... (ks. taulukko 2). Rikkain uraaniesiintymiä maassa on 
suurjärvissään keskellä tektonisaumaa Vättern ja Vänern, ja taskuissa Norlanti:n kalliota: 
 
Taulukko 2. Ruotsin uraanin talletuksia shale 
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Alue/ Uraanin pitoisuus g / t 
 Arvioitu uraanin määrä (tuhatta tonnia) 
  
Jämtland 150-250 
 1 0000 
  
Narke 150-200 
 220 
  
West Yorkshire 100-200 
 1600 
  
Uusimaa 200-300 
 1440 
  
Oland 50-90 
 700 
  
Skane 50-150 
 17 500 
 
Lähde: Törnqvist (1991) sid.23 
 
Kuten taulukosta käy ilmi, Ruotsi:ssa on melko laajoja ja helposti louhittavia uraaniesiintymiä. 
Yhteenlaskettu uraanivarantojen määrä uraanin palavankivessä!.... noin 31milj. tonnia uraania 
 
* Hetkinen, hetkinen!... Olen  kyllä kuullut, että Ruotsissa on ollut helpoti kaivettavia ns. 
"ALUNAMINERAALIKESIINTYMIÄ!" Näin siis kirjoitettiin mm. Vahtera:n kirjassaan Ydinenergian 
uhkapeli. Jo silloin ihmetelin mitä ihmeen malmioita voisi olla vesiliukoisena alunana sateisen Ruotsin 
kallioissa? Nyt vasta tästä Ruotsin Timon 2011 lähettämässä materiaalissaan alkoi hurjan tarkoin 
piilotettu totuus valaistua kunnolla. Kun ihmeekseni konekielikääntäjä käänsikin tämän mystisen 
Helsingin sanoman toimittajan tahallisen "alunahuijauksen" aidoksi ÖLJYliuskeeksi! Kaiken hommassa 
kruunaa ettei aine ole suomalaisille 60- luvulla esim. Virosta väärin kirjoitettua KIVIHIILIliuskettakaan. 
Vaan nyt vihdoin viimein ainetta, josta mm. Viro on porannut vuosikymmenet surutta miljoonat barrelit 
anairobista pohjasedimentiensä metaanijääklatraateistaan Itämeren tuottamaa öljyään!  
 
* Massiivinen megapommi tästä muodostuu. Tajutaan, että tätä rikasta öljyesintymää suorastaan 
pursottaa pinnalle pitkin Olkiluodonkin lävistävää Posivan Olkiluodossa poraamaa maailman syvintä 
Itämeren öljysedimenttiallastakin kulkevasta Litoraanitektonisaumasta. Yli 3 000 km pitkänä se kulkee 
Keskisiperiasta, Laatokasta, Olkliluodon läpi. Halki  Ruotsin suurten järvien, Skotlannille asti. 1 000m 
syvänä ja Olkiluodossa 30km leveänä. Tämä maailmanhistorian kaikkienaikojen suurimpaan Siperian 
tulivuorilaakiojonoon liittyvä maailman jättimäisin tektonisauma suorastaan pursottuu myös öljyihinsä. 
Olkiluodon kohdalta löytyneet suunattomat jatkuvat maakaasupurkauksetkin saavat selkeän 
olemassaolonsa kiistattomat viitekehykset. Sopii kysyä miksei asiasta olla keskusteltu sen oikeilla 
nimillään näinä vuosikymmeninä ydinalan pakottamana? 
 
 Lisäksi uraania läsnä Northern Rock, 50-100 000 tonnia (6). Nämä uraanivaranot, eivät kuitenkaan ole 
edes teoreettisesti mielenkiintoisia, koska ne ovat pieniä taskuja. Koska ovat olemassa, 
uraaniesiintymiä ilmeisesti on myös yritettävä hyödyntää. Ensimmäinen vakava yritys oli uusimaa, jossa 
Ranstad Board, joka valmistui vuonna 1965. He halusivat kaivaa 120 tonnia uraania vuodessa. Jo neljä 
vuotta myöhemmin, vuonna 1969, lopetettiin toiminnat. Koko hanke oli kannattamatonta alusta alkaen 
ja koko mainarointi 200 tonnia uraania Ranstad (7). Tuona aikana oli myös miljoona tonnia uraanijätettä 
lakrester muodostuu sivutuotteena (8). 
 
Kun öljykriisi tuli samalla 70-luvulla, ja öljyn ja uraanin hinnat kohosi meni läpi katon, uskottiin, että 
Ranstad voisi toimia kannattavasti. LKAB tuotettu vuonna 1975 sovelluksen toimimaan uraani kattaa 
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koko Ruotsin uraanin kysynnän. Tämä tarkoittaisi, että kuusi miljoonaa tonnia palavankiven massaa 
olisi louhittu joka vuosi. Paikallinen vastustus oli liian voimakas ja vuonna 1977 oli projekti alas 
vedettävä sen jälkeen kun kunta käytti veetto- oikeuttaan. 
 
Joitakin pieniä projekteja kokeiltiin tämän jälkeen. Muun muassa pohjoisessa ja Jämtlandin. Kaikki 
projektit on lopetettu eikä uusia ole enää suunnitteilla. Kielteisien ympäristövaikutuksiensa takia 
.ruotsalaiset uraanikaivoshankkeet lopetettiinkin kaiki. 
  
http://biphome.spray.se/monetar/m2/uranbr/uranbryt.htm 
                -------------- 
 
EMMA- koe kosmisiasäteitä maan alla tutkiva CUPP 
 
Grégoire-Pierre OCR 
"Suomen mahdollisuudet ovat osoittautuneet poikkeuksellisen hyviksi. Suomen peruskallio on 
rakennettavuudeltaan maailman parasta!?! Ja sinne voidaan louhia paljon edullisemmin paljon 
suurempia kalliotiloja kuin minnekään muualle. Ydinvoimaloista tuleva taustasäteily on Pohjois- 
Suomessa vain murto- osa siitä mitä Keski- Euroopassa. Avaruushiukkasfysiikka, eli maan ulkopuolelta 
tulevien hiukkasten havainnointi. Maan sisäpuolelta tulevien hiukkasten havainnointi 
geohiukkasfysiikka. Myös laboratorioissa tuotettujen hiukkasten tutkimus maanalainen fysiikka. 
Luotettavampia tutkimuksia voidaan tehdä vasta kilometrien syvyydessä maan alla.  
 
Myonit ovat jopa 200- kertaa elektronin suuruisia ja tunkeutuvat jopa satojen metrien syvyyksiin. 
Neutriinot äärimmäisen pieniä alkeishiukkasia. Protonit jotka  hajoavat myös pelkäksi energiaksi. 
Pimeän aineen säteily. Joissakin tutkimuksissa havaittiin vaarallisia geenivaurioita säteilysuojatuissa 
ympäristöissä enemmän kuin normaalisti. Yksi selitys oli, että solukorjausmekanismit surkastuvat 
harjoitusten puutteesta!?. . .Myös Olkiluodon Onkalo ulottuuu 600 metriin. Se EI kuitenkaan sovellu 
missään nimessä matalan taustan laboratoriolle!" 
 
Puretaampa tätä tiedostodataa hiukan väärinpäin: 
 
- Olkiluodon Onkalo, vaikka tosiaan onkin 600m syvyydessä peruskaliosta. TODETAAN olevan niin 
saastunut ydinvoimaloista kilometrien päästä sinne säteilyeroosoituneista neutronivoista, neutriinoista, 
suorista säteilyistä sinne k e r t y n e i s t ä  energioista. Että alue on tässäkin todettu t ä y s i n  
ydinvoimaloitten vuotojen pilaamaksi! Aivan kuten tekstissä todettiin käyneen kautta Euroopankin! 
Tämä tieto sotiikin k a i k k e a  sitä vastaan. Mitä STUK ja IAEA kertovat nykyisten ydinvoimaloitten 
kyvyistä pidättää säteilyvuotojaan ylipäätään!! 
 
- Jos tilassa jossa EI ole "virallisen" STUK/ IAEA tietojen mukaan säteilyä. Mitataan poikeuksellisen 
paljon ja rajuja säteilytuhoja. Syy on selkeästi se, ettei kaikkia säteilyn mittareissa näkymättömiä 
energiamuotoja hallita nykyajan heikotasoisella  TLD- dosimetrialla. Kuten olen aina korostanut. 
Muistamme miten esim. YLI valonnopeaksi osoittautuneet ja mitatut neutriinomuodot kohahduttivat 
maalilmaa 2001 aikana!. Ei todellakaan näytetä hallitsevan. Jos TVO kykenee edelläkerrotusti 
säteilykerrytyksillään tuhoamaan t u n n u s t e t u s t i  kilometriluokkaisten kalioluolastojensa 
suojatuimmatkin onkalot ja sopukat Posivan onkaloissa. On päivän selvää, että säteilyn energiat sinne 
varastoituessaan näin. Kykenevät myös säteilyeroosioillaan kaivautumaan läpi ydinvoimaloitten täysin 
heppoisten 25cm paksujen peltireaktoriensa seinämien läpi kuin tyhjää vaan! 
                  ------- 
 
T&T. UutisetSoili Semkina, 14.12.2011, 7:39 Tulipalo Talvivaaran kaivoksella 
 
"Talvivaaran kaivoksen tehdasalueella Sotkamossa syttyi tiistaina tulipalo, uutisoi Yle Kainuun uutiset. 
Tulipalo syttyi, kun rikkivetykaasu purkautui kaasulinjassa olevan vuodon takia. Ihmisille ei aiheutunut 
vaaraa. Tulipalo saatiin sammutettua noin tunnin palamisen jälkeen."  
 
* Ohhos, ollaampa sitä t o d e l l a  lyhytsanaisia, kun ydinteollisuuden uraanikentillä tapahtuu, palaa ja 
räjähtelee! Vain muutama päivä aiemmin kerrottiin mm. miten Talvivaaran uraanijätteitten runtelemista 
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suurista järvistä alkoi pulputa metaaneja ja vetyrikkikaasuja. Kuten kuvioon sopikin nyt niitä alkaa 
räjähdellä palamaan jo! Mutta yksi on varmaa. TVO:n uraaninkaivajien loputon mokailu sallitaan 
estelemättä Niinistön ympäristöministeriössä kyllä. Ai miksikö? No ydinalan eteen nyt ollaan valmiita 
uhraamaan surutta k a i k k i ! 
               ------------- 
 
FB Totuus ydinvoimasta ja sen salaisuus 01.2012 
 
Urho Masto 
Mika Huhtanen 
Ydinvoimako päästötöntä hiilidioksidin suhteen? Vastauksia tähän antaa Jan Willem Storm van 
Leeuwen ja edesmennyt Phil Smith tutkielmassaan ydinvoiman kasvihuonepäästöistä.  
 
Lainaus: "..ydinvoiman kasvihuonekaasupäästöjen suuruus riippuu kriittisesti käytetyn malmin 
uraanipitoisuudesta. Rikkaita malmeja (lähinnä nykyään Kanadasta ja Australiasta löytyviä*) käyttäen 
ydinvoiman päästöt koko elinkaarta huomioonottaen voivat laskea arvoon 100-140 g CO2/kWh(e). 
Mutta jos polttoaineen raakaaineena käytetyn malmin U3O8-pitoisuus laskee alle n. 0,02 
massaprosenttia, koko ydinvoimahanke syö enemmän energiaa kuin mitä se tuottaa, ja 
kasvihuonekaasupäästöt ylittävät reippaasti kaasulla tuotetun sähkön." 
 
*Uraanipitoisuuksia Suomen kaivoksissa: 
Kuusamon Käylän Juomasuo 0,3% - 2.0% 
Kuusamon Sivakkaharjun kaivos 0,12% 
Sotkamon Talvivaara 0,0015-0,0020% --- 
Tekniikka elämää palvelemaan » Ydinvoiman kasvihuonepäästöistä 
tep.kaapeli.fi 
Claus Montonen, FT, dosentti ja tutkija Fysikaalisten tieteiden laitoksella Helsingin yliopistossa. Hän on 
toiminut INES:in puheenjohtajana ja on INES:in hallituksen jäsen. 
 
Arto Lauri Mielenkiintoista, että sitä mukaan kun uraanimalmien prosentit maailmalla putoaa. Lasketaan 
myös prosessin energiatasetarpeita. Saas nähdä kun tuonkin taulukon mukaan Suomen käyttämän 
uraanimalmin taseet on 10- kertaa energianegatiivisia. Mites sen kaivuut sitten järkevästi voi 
perustella? Oikeasti uraanimalmin nollaraja on ja pysyykin 0,4% tasolla! 
 
 
 
 
 
 

842. Ydinsairauksista. 
 
Ydin-AIDS 
 
F.B. Arto Lauri Jaakko se nää itäydinasiat sitten oikeasti osaa! Saamme jälleen uuden tärkeän 
suuntauksen tänne foorumiimme kaverilta joka t o d e l l a tietää näistä spesiaaliasioista.. 
 
Jaakko S. http://fukushima-diary.com/2011/11/fukushima-aids/Fukushima AIDS | Fukushima Diary  
www.fukushima-diary.com 
In Chernobyl, Radioactive fallout destroyed children‘s immune system. That was c...alled Chernobyl 
AIDS and caused catastrophic damage for the people living there. 
 
Jaakko S. Siinä se tuli; Fukushima AIDS on todettu, samanlainen kuin oli Tshernobyl AIDS. 
 
Arto Lauri Kerrotaan asiaa vähän muillekin. Eli Tshernobylissä säteily laskee ihmisten valkosolumääriä. 
Eli ns. "immuunivasteita" rajusti. Tästä seuraa ilmiö, että miljoonat ja miljoonat säteilyaltistuvat saavat 
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HIV- positiivisen diaknostiikkatuloksen. Vaikkei heillä siis olekkaan "oikeaa" AIDSIA. Lääkäritkin tietää 
tämän, ettei Tshernossa ja Japanissa enää voi luottaa AIDS testeihin lainkaan. Asia on IAEA:n 
vaatimuksesta aivan rikolisesti TABU, ja siitä EI saiasi lainkaan kertoa mitään julkisuuteen sanoo 
IAEA:n korruptoimat POLIISIVIRANOMAISET kuorossa. 
                     ----------- 
 
18.11.2011 Saksan ydinvoimaloitten leukemiatutkimuksesta 
 
Saksan IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear  
War) -järjestö sai saksalaisen Gundremmingenin ydinvoimalan  
päästömittausdataa haltuunsa kinuttuaan sitä tarpeeksi kauan. Tarkemmin  
kyseessä on radioaktiivisten jalokaasujen päästöt: ne ovat revision  
aikana pahimmillaan 500-kertaisia käytönaikaisiin päästöihin nähden  
(huippuarvo: 1470 kBq/m³, tavallinen: 3 kBq/m³). Tieto ei sinänsä  
yllättänyt, mutta ensi kertaa maailmassa näistä mittauksista on  
julkaistu muutakin kuin pitkän ajan keskiarvo. 
 
http://www.styrge.com/pic/jalok_paastot_saksaydin_net.jpg 
 
Alkuperäinen tiedote julkaistu 22.6.2011 otsikolla Ydinpolttoaineen  
vaihto luultua vaarallisempaa: 
http://www.ippnw.de/index.php?id=597&expand=4600&cHash=0bedb3e4be 
                                 -- 
 
IPPNW lehdistötiedote 22.6.2011 
 
Latausseisokki vaarallisempi kuin aikaisemmin on luultu. 
Päivittäisen päästön piikit huippukuormitukseen ydinvoimalan latauksseisokissa 
 
22.06.2011 Schon yhdessä latausseisokissa on tuuletettu ulos jopa kolmasosa vuotuisesta toimitetuista 
määristä radioaktiivisista jalokaasuista ja jopa 50% vuosittaisesta tilastoiduista radioaktiivisista 
jodipäästöistä jotka ydinvoimalan savupiippuusta levitetään ympäristöön. Arvot lasketaan latistaen piikit 
vuorokauden keskiarvoina. ARD tutkimus rakentuu tutkimuksiin IPPNW ja vahvistavat oletusta, että 
polttoainelataus on vaarallisempi kuin aiemmin on ajateltu. 
 
Päivittäin huippukuormituksen lähtötasoista  radioaktiivisen ydinvoimalan paloajotasoistaan kasvt ovat 
muutoksina jopa 160 kertaa suurempaan kuin "normaali" ydinvoimalan ajon tilastoissa. "Nämä arvot 
muodostavat uuden ulottuvuuden tieteellisen keskusteluun ja viittaavat oletettua paljon korkeampiin 
vaaroihin meidän ydinvoimalaitosten normaalissa toiminnasta saatuihin tietoihin", sanoo hallituksen 
jäsen Reinhold Thiel. 
 
"Mittaukset jalokaasujen pitoisuuksissa (puoli tunnin keskiarvoissa) on mitattu pakoputkesta 
ydinvoimalaitoksella Gundremmingenissa, joka on antanut tutkintaluvat Baijerin osavaltion toimiston 
Ympäristönsuojelun käytettöön. Tulos voisi olla osaltaan avain ymmärtää kohonneita leukemiamääriä 
vauvoilla ydinvoimaloiden läheisyydessä. Tiedot osoittavat, että radioaktiiviset päästöt ovat keskittyneet 
lyhyeen aikaan polttoainelatausten revisioihin. Olettaen, että säteilyn vaikutus ei ole lineaarinen, vaan 
suhteettomasti kasvavaa altistumisesta, jotta voidaan määritellä riskit säteilyn huippujen mukaan. Tätä 
lähestymistapaa voidaan pitää sopivampana parametrien suuruuteen, verrattuna osaselityksinä 
havaittuihin leukemian riskeinä ydinvoimalan lähellä ", sanoo tutkija, tohtori Alfred Körblein. 
 
Edellinen julkaisu tehtiin keskiarvoista, jotka ovat aina oleellisesti pienempiä kuin päivittäinen 
huippuarvo. Näin on Atom-kriittisiä lääkinnällisiä järjestön mukaan tulos lopussa. Kaikki päästörajat 
lasketaan päivän huippu arvoista, jotka olivat aiemmin pidetty salaisina! Ydinteollisuuden 
toimioperaattorien tulisi seistä yleisönsä edessä vastaten kriittisestä tutkimuksesta. IPPNW kehottaa 
liittovaltion hallitusta luomaan oikeudelliset puitteet sille. IPPNW vetoomus Säteilysuojauksen 
parantamiseen ottamalla käyttöön "Reference-alkio", joka on sanut 5400 liittovaltion julkiset tuet, on 
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vastattava vihdoin pätevästi. IPPNW puheet, nykyisten rajojen vaikutuksista suojeltavaan väestöön 
sopeutettuna nykytilaan ei tiedettä. 
 
Muistutus: Vuodesta 1998 IPPNW tekee lasten syöpäkasavuista enemmän huomiota ydinvoimaloitten 
läheisyydessä. Kun syntyi massiivinen mainoskampanja IPPNW vuonna 2001 kohonneiden 
lapsuusajan syöpä ohjauskorottumisista. Jotka Baijerin ydinvoimaloilleen on hyväksynyt liittovaltion 
Radiation Protection, tieteellinen tutkimus. Jonka tutkimuksessa "lapsuusajan syöpäkasvuista 
ydinvoimaloitten läheisyydessä (KiKK tutkimus)." Sen on erittäin merkittävä, tulos oli: "mitä lähempänä 
lapsi asuu saksalaista ydinvoimalaa, sitä suurempi on riski lapselle, sairastua syöpään ja leukemiaan". 
Ydinvoimalaitosten operaattorit ja teollisuus-ystävälliset tiedemiehet kieltävät kuitenkin vielä vaikutukset 
säteilystä aiheutuvista lisääntyneistä taudin esiintyvyyksistä. Oletettavasti säteilystä ydinvoimaloista on 
kainittu kasvun tekijänä 1000- kertaistuminenkin liian pieni aiheuttamaan sairauskasvut. Tämä väite on 
annettu lieventämään voimistuvaa kritiikiä tutkimuksista päivittäisistä huippuarvopiikeistä plolttoaineen 
latauseisokkikatkoksien yhteydessä. 
 
* Mielenkintoista, että ydinvoimaloitten savupiippujen päästöt huomataan yhtäkkiä olevankin luokkaa 1 
000 kertaisia. Kun beettasoihtuvideomme  ja TVO:n savupiippujen päällä säteilyyn koppuroituvista 
linnuista kertovat tietomme yms. pääsivät ensi kertaa julkisuuteen ohi NSA:n POLIISIkontrolerien! Nyt 
odotamme jännittyneenä. Milloin vihdoin viimein saadaan myös aitoakin vastaavaa tutkimusdataa. 10- 
kertaaa laskettua suuremmista ydinvoimaloitten neutronivuopäästöistään. Milloin kerrotaan TVO:n 
yhteiskuntaraporttien 1 100kg/v Pu- 239 kanavasäteilypäästöistään. Milloin tutkitaan sähkölinjojen 
hurjista koronarengasvuodoista. Milloin aletaan vihdoin ja viimein päästään tutkimaan ydinvoimaloista 
lähtevistä tarkoin salattuja deuteriumsäteilypäästöjä, malenkan- kuorimnallivuodatuksia. 
Lisäyskerroinvuotojen huippusalailuja. Tai isomeeristen.- , termivireitten - ja hilavirheitten mittaamaatta 
jätetttyjen päästöyonnistojen arvoista saadaan tiedotuksia julkisuuteen. Tai vaikka valoa nopeammin 
sinkoilevien muuttuvien vuorovaikuttavien massiivisten neutriinovuotojen ydinvoimaloitten päästöjen 
nostavan tuhokertoimet väitettyjä miljonaluokkaisimmaksi! 
 
ARD-Plus-miinus osuus 21 Kesäkuu löydät osoitteesta 
 
IPPNWfactsheet "Ydinvoima: Riskit jopa normaalikäytössä" on saatavilla osoitteessa 
http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomenergie/factsheet_risiken_normalbetrieb.pdf 
Piirretään kuvaaja keskimäärin huiput korjauksista löytyy 
http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomenergie/brennelement_wechsel.pdf 
IPPNW elokuva "Lasten Cancer lähellä ydinvoimaloita": # 
http://www.youtube.com/user/IPPNWgermany p/f/2/2PiQTr0noL4 
 
Yhteystiedot: Lääkärit ehkäisemisestä Nuclear War / Lääkärit sosiaaliseen vastuuseen, Körtestr. 10, 
10967 Berlin, Angelika Wilmer, 030-69 80 74 15, sähköposti: Wilmer [at] ippnw.de, www.ippnw.de 
                ------------ 
 
Fasebook 22.11.2011 YDIN aura on punaista 
 
Sinna Kreeta Maria Olkiluodossa on puiden aurojen väri punainen ... 
 
Joona Jaakola ?"Punainen on vahva väri, eikä se auraan ilmestyessään tee poikkeusta. Punainen aura 
kertoo usein voimakkaasta vihasta, jota sen kantaja tuntee. Fyysisellä tasolla punainen kuitenkin viestii 
eloisuudesta, elinvoimasta ja vahvasta terveydestä. " :) 
 
Arto Lauri Sinna kerro lisää punainen aura? Ei varmaan happi-ionisaation tunnusväri tässä tarkoittane 
"eloisaa"?? 
 
Sinna Kreeta Maria Jokaisella elollisella on omanlainen aura.. Vaihtelevat värit jokaisella.. Ja jokaisella 
omanlainen merkitys.. Koen noiden puiden ja kasvillisuuden punaisen hyvin negatiivisenä.. En 
hyvinvoivana.. Sairaita ne puut ovat .. vihaisia.. surullisia... 
           --- 
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Puhelinsoitto jälleen.. . . 
 
Kun asioita ydinvoimasta selvittää. Saa kuulla luvattoman paljon sellaistakin, josta sydän herkkänä 
verestää. Siis ihan oikeasti sellaista. Muistatteko miten Japanissa reagoitiin siihen kun 4 reaktoria 
oksensi satatonniset näkemällä tappavat plutoniumsisuksensa ihmisten päälle? Ai niin eihän siitä 
kerrottukaan edes täällä. 
 
No toisaalta Helsingin ydinalan IAEA:n maharikkaat kyllä puuteroi sielunsa talkilla valehtelemalla 
vahvennetun poliisivartiomuurinsa takaa, ettei tietenkään mitenkään. No siinä juuri se vika olikin. 
Miljoonat japanilaiset menivät stoalaisen tyynenä kouluihinsa ja lastentarhoihinsa. Ilman huolta siitä, 
että ympärillään ilmakehä kiehui valtoimenaan tappavaa Pu- 239 kuumaahiukkasta suoraan 
reaktoriräjäytyspilvistä. Kivasti sadannan chemiveden alas ajamana. 
 
Meillä TVO:ssa kun raavas 45 vuotias mies imaisee sisukseensa neulan kärjen kokoisen 
näkymättömän vastaavan kuuman reaktoriroson tuottaman hiukkasen. Määrittelee lääkäri miehelle 
synkistyvässä iltatutkinnossaan 2-20v sisällä 100 % varman kuolemisen keuhkosyövän ryydittämään 
säteilyleukemiaansa. Omaan verenpurkaukseensa tuskaisen hitaasti tukehtuen. Ympäriltäni näitä 
lähtijöitä onkin lukuisia jokaiselle vuodelle systemaattisesti alle 65v ikäänsä käpertyen. Kuka meitä 
muistaa, kenen sielunkannel edes kerran toivonhelinän heittäisi? Minulle oli vavahduttavaa kun 45v 
nuori kaunis tuttavani, lastensa äiti menehtyi yhden ainokaisen TVO:n siivouspölypartikkelin 
suistamana. Olin varoittanut häntä TVO:n ansoista, mutta oi niin turhaan. Orpoja jäi vesihelmikyynelin 
odottamaan enää äitinsä auoin sammunutta askellusta arkiaskareisiinsa...  
 
Nyt jotain sellaista, jota en soisi teidän tietävän. Mutta haluan sen karheasti kertoa, vaikka yöunianne 
ystäväni menettäisitte. Totuuden piinaavuutta, se on juuri tätä, tätä. Se raapien riipii liitukynsin taulunsa 
julmuuden äänellään esiin... Japani 11.3.2011. Kadut täyttyvät miljoonista 1-11 vuotiaistaan. Jokainen 
ilon kirjoma nauru, jokainen kikatus, käkätys tuo kosteisenkasteisen kuoleman ydinvoiman mustina 
päivinään. Lapsen mieli ei voinut tajuta. Paksujen sadetuspilvien yllä ja alla jytäjävänä leijui 
tepcolaisuuden syvin olemus. Japanilaisuuden hiroshimaanisin demoni punakiilusilmin.. Koskaan 
katoamaton kuolon karma. Joka poltti lasten olemukset sieluun, luihinsa asti. Kuuma plutoniumpöly 
polttaa tiensä keuhkoihin vaikka läpi rintakehän raivollaan. Työnsä, pahuutensa tehtyään alkaa tämän 
1- 20v odotusten kuolemankellon tikitykset.  
 
Mikään mahtikäsky, ei korkeinkaan lahjus ydinherroilta tätä jatkoaan poista. Seuraavina vuosina Japani 
menettää pelkästään näin kuolevia pienokaisiaan laskettujen kaavojen verivanaan...2 000 000 lasta! 
Pelkästään 2 miljoonaa Fukushiman aikana alakouluikäistä eivät pääse ikinä IAEA:n ydinherrojen 
käskemänä kokemaan perheensä perustamisikänsä onnea. Niin ja muistakaa, tämä on vasta pieni 
otanta siitä kaikesta muusta, jota ydinkuolema tulee niittämään. Tshernobylissä uhrilukujen 
kumpumeret liikkuu jo 5,5miljoonan määrässä. Ollen vasta murto- osia siitä mitä väestörikas Aasia 
tulee Fukushimakauhuinsa menettämään..Entä me muut? Niin lisää, l i s ä ä tätä kirkuvat hallinnon 
lehtereissään. Kun m i k ä ä n ei riitä, kun koskaan ei ole tarpeeksi..7 Kuukatta lupaavat lehdet, 
odottakaa armoa. Vaikkei sitä ydinaloin ansaita, päivänä jolloin Japani kokee loppun räjähdyksen.. 
                   -- 
Angélica Skywolf Laskeskelin itsekkin näin että noin puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen ja sitten 
kun pohjavesi saa kosketuksen sulavaan u235, u238 ja pu239 laavaan joka on silloin yhtyneenä noin 
35 000 tonniin maan alla noin 20-30 metrin syvällä niin silloin tapahtuu tuo pyhä jysäys mitä tämä 
maapallo ei ole sitten ikinä aiemmin kokenut! Uskon että koko : Japani, Kiina, Kaikki maat noin 3 000 
km etäisyydellä Fukuhima keskipisteenä eli harpin pää Fukuhimaan ja 3000 km ulos tuloo reikä joka 
muuttuu mereksi mutta sitä ennen koko maapallon ihmiset kuolevat ketkä eivät ole silloin maan 
povessa suojassa tai Jeesuksen Herramme luona uudessa valtakunnassa! 
 
Tuo likainen ydin vety pommi vastaa : 35 000 tonni laavaa jaettuna 65 =538 kpl Hiroshiman pommia yht 
aikaa !!! 
 
Kun lasketaan tällaisen pommin TNT määrää iskuna vaikka se tapahtuukin maan päällä eikä 5 km 
korkeudessa on se valtava!!! 
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Pommin räjähdysvoima vastasi noin 13 TNT-kilotonnia ja tämä Fukuhiman pommi tulee olemaan 538 x 
13 = 6994 TNT TONNIA !!! 
 
6 9 9 4 T N T tonnia hyvät ihmiset! Paljonko on TNT ? :Kilotonni (kt) on energian yksikkö, jolla yleensä 
mitataan ydinaseiden räjähdysvoimaa. Kilotonnin voima on tuhannen trotyylitonnin räjähtäessä syntyvä 
energia. On sovittu, että trotyylin räjähdysvoima on 4,184 MJ/kg, joten yksi kilotonni tarkoittaa 4,184 
terajoulea (4,184 × 1012 joulea). Ja 6994 x 4,184 terajoulea =29263 tera joulea ......... Mikä leka !!! Voi 
olla että maapallo halkeaa kahteen osaan voi olla!!! 
 
 
              ---------- 
 
Tuskaa... 
 
Kuule Amina...Teitä upeita, paljolti ja sattuneesti naisia. Joilla on syän kohallaan on aina ilo kuunnella. 
On kylmäävä totuus meille miehille, että 2/3 osa ukkeleista  haistattaa pitkät elämälle, eli kannattaa 
ydinvoimaa..( Mut elämäntoivon vastapainoksi taas 2/ 3 osa naisista kannattaa siitä ydintuhon 
luopumista). Eh...No te vaan tajuutte puolesta vihjeestä!. . . Olen useasti koettanut tätä pukee sanoiksi. 
Jokin viitekehys tuiskahti esiin kun katsoin, että esim. maailmalle levineen Fukushiman videoni 
kiinnostunein katsojaryhmä oli luokkaa 45- 55 ikäiset naiset. Juupa mummuikäänsä just vihkiytyvät. 
Joilla on sydän tulvillaan tulevan tuskaansa lastenlapsistaan! Just sellaiset immeiset, joilla o l i s  sitä 
valtaa yli ukkojensakin, mutteivät vaan kiipusta vallankäyttöön. En mää oikeen tiiä miten kuuluis 
menetellä.... Minut nimesikin eräs tuntemani "meedio" tiedon miekkojen haltijaksi. Ehkä siinä onkin 
perää, enemmän kuin paperipussillinen. Mut ainoa mitä voin maailmaamme tuoda. On ne "aseastalot". 
Just, just ne joita teillä upeilla välittäjillä, naisilla ei v i e l ä  ole ollut. Sysivesien sisäpiirinen 
sykkivänkalmon sappi. Siitä ja hei, tästä kaikesta mitä minä liki 30v TVO:n työrupeamanani näin koin ja 
anturoin. Olen vanha mies ja menettänyt ydinalan Molokille miltei kaikki ympäriltäni. 
 
 Selkäni takana heidän syrjityt turhaan riistetyt sielut vaativat juuri m i n u t astumaan tuleen. Sinne 
eturintamaan jossa kalma kaasuunnuttaa tienoot. Juu yleisin kysymys toimistani onkin, että miksi 
ihmeessä IAEA on antanut jättää mun eloon?.. Eloon?! Enkelit ovat suojelleet hentoa itua..Sydämeni 
kuoli ydinpahuudesta jo aikapäiviä sitten. Itkun turruttamat  silmälammet ehtyivät jo elinehtoonsa.. Olen 
enää pelkkä kuori. Mutta siellä kuoren sisällä sykkii vielä välittämisentoivon lämmin sydän. Tasan 
tarkkaan tiedän, että minulla on teille antaa v a i n sen tärkeimmän. TIEDON, nyt en puhu mistään 
hyvän ja pahan tiedon puusta. Vaan raskaan pelkästään PAHAN ydintiedon visvakranaattihedelmästä. 
Sen haukkaamiseen en lupaa kuin katkeraa kalkkia! Se on jo tuhannesti nähty. Rinnalleni tässä 
taistelussa hivuttautuvat tulevat saamaan maailman kaikkien aikojen rikkaimman, vahvimman ja 
tappavimman miljoonapäisen valtioterrorismin! Jonka veroista kuninkuuskruunautettua ihmisvihamerta 
ei aika tunne... Ei rakkaat kuulijani, en voi luvata edes sitä että voitamme. En voi luvata edes sitä, että 
saisimme tästä käteemme edes lastenlastemme suukkoa tekemisistämme. Ehkä vain poliisipamppua ja 
kyynelkaasua, tai salaisen poliisin toimensa tritiumkuolon. Minulla ei ole antaa teille toivottamaanne 
mitään varmuuden toivoa. Mutta hyvät ystävät, yhden voin luvata. Vielä tulee myös aika, jolloin 
uhriamme hyvän eteen tullaan kukkamerin kiittämään!.. Ei minulla muuta, ja kaikkea hyvää..) 
                ----------- 
 
ELINTARVIKKEET vs. säteily 
 
FB. On todella outoa miten vähän puhutaan niistä varsinaisista s y i s t ä. Joiden takia maitot, voit ja 
pian myös kalat ja säteilyjen pilaamat jopa sokerit haihtuu maailman kaupoista totaalisti 2011. 
 
Ja paskat mikään karppaus EI vie voita niin, ettei näy pakettiakaan kuukausiin! Mutta säteilyn 
kertymiset TVO/ Fortumien säteilypäästöistä Fokushimoineen kyllä vie. Ja onkin vienyt! 
   
Reija Hirn- Brazewski Luuletko niiden tosiaan välittävän niin paljon ihmisten terveydestä, että jotain 
vedettäisiin pois myynnistä säteilyn takia? 
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Arto Lauri No eihän siis g r a m m a a k a a n säteilypaskaisesta ruuasta Suomessa TOKI poisteta! 
Mutta se viedään siis "sekoitettavaksi", laimennetaan ulkomaalaisiin ruokiin pakkosyötettäväksi sen 
jälkeen! Jos saastaa on todella paljon sitä pakastetaan säteilytason laskemiseksi T½ 
puoliintumisaikansa suhteen. Luitko asiasta vaikka MT. 18.11.2011. Suomi opettamaan Aasialaisia 
pesemään ja keittämään Fukushiman pilaamia riisitonnistoja. " Evira on edelläkävijä arseenin 
tutkimusmenetelmän kehittäjänä. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimuksissa on osoitettu, että 
riisi sisältää runsaasti syöpää aiheuttavan raskasmetallin arseenin epäorgaanista muotoa.  
 
Siitä jää keittoveteen 42- 79 %. Joten keittäminen väljässä vedessä saattaa olla tulevaisuudessa riisin 
suomalaisten Aasiaan tuoma valmistusohje! Aihe on tärkeä tutkimusaihe Evirassa, koska siellä on 
kehitetty menetelmä, jolla arseenin eri esiintymismuotoja voidaan erottaa ja määrittää. Missään muualla 
tutkimuslaboratoriossa Suomessa ei ole vielä vastaavanlaista tekniikkaa käytössä eikä kovin paljon 
muualla maailmassakaan. Olemme siis edelläkävijöitä tällä saralla". Kertoo erikoistutkija Eija- Riitta 
Venäläinen Eviran Kemian ja toksikologian tutkimusyksiköstä. Menetelmä kehitettiin ensimäisenä 
soveltuvaksi riisille, sillä siinä on havaittu olevan erityisen paljon epäorgaanista arseenia.."  
 
Teksti menee niin härskiksi, ettei ole edes kopioimisen arvoista. Milloinkahan tämä tuhansia vuosia 
vanha arseeniton riisi on ns. arseeninsa mahtanut mittauttaa? Kyllä ON läpinäkyvää valehtelua.. Just 
juu. Fukushiman ydinonnettomuus tuhoaa 2011.3.11 säteilyillään ja Pu- 239 päästömassoillaan 
miljardien ihmisten riisivainiot. Ja hups huijaa Suomessa keksitään kuin tilauksesta. MITEN tätä 
näkemällä tappavaa säteilysontaa voidaan alkaa uittaa ja ujuttaa kenenkään huomaamatta ihmisten 
ruokin ja elimistöihin! Kyllä on Suomalaiselle niin kova paikka, että saa miettiä vaihtaako 
kansalaisuuttaan! Voiko enää harkitumman massamurhaavammaksi mennä?!... 
                 --------- 
 
09.12.2011 Sairaskertomuksia by TVO. 
 
09.12.2011. Aamulla isä kävi säteilykaihileikkauksen alkutarkastuksessa Porissa. Veli, jolla niinikää 
säteilykaihet leikattu vei.Ja äiti (niinikään säteilykaihileikattu kuten TVO:n ympärillä nyttemmin liki 
kaikki!) Kävi puolestaan nivelreumatarkastuksessa myös. Lääkärit anto tylysti 32e sakkolapun käteen ja 
käski tulla joskus myöhemmin jos siltä tuntuu! Ai miksikö näin? No katos Eurajoella EI saa tulla 
tilastomerkintöjä siitä, että ihmiset käy valittamassa tällaisia 100%säteilysairauksiaan. Näin 
tilastomerkintöjä tunketaan systemaattisesti väkisin seuraaviiin vuosiin, etteivät tule häiritsemään 
TVO:n  nyt alkavia ydinvoimalahankkeita... Öö korjaan ydinASEhankkeita tämmöisin 
sairaskertomuksinsa! Äiti vielä soittikin terveyskeskukseen, että mitä ihmettä?...Juupa juu, uups oli 
kuulema joku tietokone- erhe. Paskat oli! Kun Vuojoen ydinpoliisit haluaa terrorisoida tasan kaikia , ja 
kaikkea tääläpäin, jotka liittyy TVO:n ydinrikolisuuksien aikaansaanteihin.! Tarkastettiin vielä lapustakin, 
100% "mystinen tietokonemuutos Eurajoen kunnan koneissa. "! No joo Vuojoen ydinturvaosaston 
kriminaaleilla on mm.  ihan omat tietokoneohjelmien kauppiaansakin tällaista. 
 
 
 
 

843. Fukushimasta POMMIIN. 
 
**Fukushimasta ydinPOMMIKSI*** 
 
Here is the same article in English, fabulous article and some interesting comments on saline solutions 
http://www.economic-undertow.com/2011/11/07/non-battle-of-fukushima/  
 
Arto hei 
 
*Luki näitä sinun juttujasi miltei mitä tahansa. Niin a i n a yllättävät rajuudellaan. Kuten nyt vaikka 
tämäkin. Täysin uniikkia juttua siitä, miten Tshernobylit, kuin Fukushimatkin kykenevät räjähtämään 
ongelmitta ydinpommina! Tällaista materiaalia EI juuri missään muualla kyllä julkaistakaan. Hei 
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spesiaalihommana vaikka tämä. Fukushiman maailmalle levinneessä videossani kerroin miten HAARP 
isku pani värähtelemään Japanin reaktorien alla olevan PIETSOkiteisen kvartsikallioperän. Joka 
kohtalokkaasti edisti koko maailman suurinta Fukushiman ydinkatastrofin maajäristyslaukaisua.. Lienee 
videoni jo niin tuttu maailmalla?..  
 
* Yhtä kaikki tässä maailman ensi- illassa jutun puolivälissä myönnetään suoraan tämäkin 
tiedemieskommenttini todeksi!.."Suurin osa Fukushiman alla olevasta kallioperästä on todellakin nyt 
todettava olevan pietsoaktiivista kvartsikiderakennetta!" Tuskin tällaista kerrotaan muustakaan syystä 
kuukausien perästä. Kun videostani otetuista kommenteistani! Todiste siitä miten 
vetykaasuräjähdyksen 161 ilmakehän paine riittää sytyttämään ydinjätteen suoraan puristaen 
ydinPOMMINA! Aivan huikeaa ja ennen maailmalla dokumentoitua kylmäävää faktaa 
ydinsalaisuuksista.) 
 
Sent: Tuesday, November 08, 2011 9:58 PM 
Subject: Fukushiman taistelu ei loppunut! ... 
 
The Non-Battle of Fukushima … 
http://www.economic-undertow.com/2011/11/07/non-battle-of-fukushima/ 
----- 
 
Fukushimassa ei taistelu loppunut...  
Kirjoitettu 07 marraskuu 2011 by Steve Virginia 
 
Kuva 1: yleistynyt käsitys siitä, mitä on tapahtumassa Fukushima reaktorien alla, erittäin korkeissa 
lämpötiloissa uraanijätteitten polttaessa tiensä maahan. 
 
Suuret ongelmat. Vaanimassa suurempina Fukushimassa kuin raportit lyhytikäisiä radioaktiivisia 
fissiotuotteista havaitaan TEPCO reaktorissa numero 2:  
 
– On ollut aivan liian monta itsekästä oletusta liittyen operaatioihin neljässä reaktorissa vallitseviin 
olosuhteisiin. Oletuksena on, että ytimet ovat kaikki alikriittisiä suunnitellulla tavalla ja niissä voidaan 
edetä apuohjelmatasoille. Havaitut lyhytikäiset fissioinnin tuottamat tytäratomit osoittaa olettamuksien 
olleen väärässä ja että ytimet ovatkin kriittisiä yhä!  
 
– Jos ytimien materiaali on levittäytynyt laajalle alueelle tai reaktorin sisällä rakennuksissaan ytimet 
olisivat todennäköisesti alikriittistä ja kykenemättömiä tuottamaan näitä fissiotuotteitaan enää.  
 
– Fissiotuotteitaan lähettävä ydin on reaktorin 2 alle keskittynyttä massaa. Ratkaisevaa on, voiko ytimet 
tulla jatkossa super- kriittisiksi aiheuttaen räjähdyksen.  
 
– Kylmä shutdown on abstrakti (mainonnan harhan) käsite joka ei liity tapahtumiin joka tuhosi reaktorit 
Fukushimassa.  
 
– Tämä on tyypillinen "moderni" lähestymistapa. Vaatien, että ongelmat fysiikassa kohdistetaan 
suhdetoimintaan.  
 
– Toisin kuin neuvostoliittolaiset Tshernobylin tapauksessa sen räjähtäessä ja jälkeen sulamisensa. 
Japanilaiset eivät ole vaivautuneet lähettämään ydinvoimatutkijoitaan reaktoreilleen määrittelemään 
niiden kuntoa ja kolmelle reaktorilleen sijaintikuntotarkastuksia nyt. Näin ollen kukaan ei tiedä mikä 
ytimiä nyt vaivaa. 
 
 
Kuva 2: Kaaviokuva kiehuvasta vedestä reaktorista on samanlainen jota käytetään Fukushima Dai-
ichissa. Tämä on Mark 1 eristämisperiaate reaktorin yksikössä 1 (Klikkaa kuvaa suuria.) 
 
Kun polttoaine ydin suli kautta paineastian sen toiminnat lopetettiin kokonaan paineastioineen. Mistä 
keskustellaankin seuraavaksi?  
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Reaktorin sisään on keskittynyt hyvin paljon energiaa pieneen tilaan. Tämä suurenergiatihentäminen on 
olennaista kaikissa reaktoreissa muuten ne eivät edes toimisi.  
 
– Koska reaktorit ovat hyvin pieniä suhteessa suureen määräänsä energiaansa jota ne vapauttavat. Ei 
ole virhemarginaaleille varaa onnettomuustapauksissa. Kaikki reaktorit toimivat äärimmilleen viritettyinä 
(1960- lukulaisine) muotoiluineen ja materiaalitekniikkansakin osalta. On mahdollista, että yksikään 
neljästä Fukushima reaktoreista olisi voitu pelastaa maanjäristyksen jälkeen vaurioitumisestaan ja 
luontainen reaktorien epävakaus laitteiden ylikuormittuessa suisti ongelmatilanteeseen ilman 
turvamarginaalejaan heti!  
 
Vettä on kaadettu holtittomat määrät reaktorirakennuksiin. Ei ymmärretty riskilisien vaikutuksia 
ydinreaktoreihin injektionesteisiin yhdessä tavallisen pohjaveden kanssa. Maaperässä voimalan alla, 
joka on kyllästyneessä tilassa. Koska siellä vesiin imeytyvät Radionuklidit ovat Voimakkaasti 
radioaktiivisia. Seurauksena on, että työntekijät eivät pysty enää kaivamaan tarvittavia tunneleita 
maahan reaktorien alle kontrolloidakseen Tshernotyyliin kiinailmiösulaa. Eivätkä näin määrittää edes 
ydinsulien sijainteja tai kuntoa. Maan alle kaikkialle injektoitunut säteilyvesi oli muuntunut ytimien takia 
vaarallisen korkeaksi radioaktiivisuudesta.  
 
Ydinsulien keruutunnelistoja olisi pitänyt suunnitella junaratoineen, ja keruujunineen etusijalla TEPCO 
toimijoiden ja Japanin hallituksen toimin. Mutta toistaiseksi mitään ei ole yritetty. Tämä on karu 
katastrofaalinen tilanne kahdeksan kuukauden ajan jälkeen katastrofin!  
 
Battle of Chernobyl (2008)  
 
Seuraamme seitsemän kuukautta... viisisataatuhatta miestä on saanut vain palkkansa kädestä käteen 
torjuakseen sokkona näkymätöntä vihollista. Tähän taisteluun, joka on unohdettuja joka vaati tuhansia 
nimeämättömiä ja nyt lähes unohdettuja ydinsankareitaan. Silti kiitos näille miehille olkoon että pahin 
vältettiin... Toinen räjähdys, kymmenen kertaa tehokkaampi kuin Hiroshima, olisi samalla pyyhkäissyt 
pois puoli Eurooppaa... @ 3.04  
 
Tämä "toisen räjähdyksen ongelma" on se, mitä japanilaiset eivät toistaiseksi ole kokeneet. 
Saadaksemme ymmärrystä, edes jonkinlaisen käsityksen siitä, miten reaktori toimii on opastus tarpeen: 
 
 
Kuva 3: (General Electric). Kaavamaisesti mainitaan keskeisimmät osat BWR reaktorista. Ydin vie 
keskeisen tilan koko linjasta. Tämä suljettu tila sisältää noin 150 tonnia matalasti rikastettua 
ydinpolttoainetta. Huomaa ristikot. Ydinkohdat on rakennettu siten, että vesi voi virrata polttoaine- 
elementtien välistä ja kuljettaa pois lämpöä. Vesi toimii myös moderaattorina hidastaen neutroneita 
siten, että ne imeytyvät uraani-235 atomien polttoainesauvoihin, josta voivat myöhemmin jatkaa ja 
samalla vapauttaa lisää energiaa. 
 
 
Fissioreaktio on Atomi osasien reikiintymistä. Beeta (miinus) hajoaminen lähettää myöhästyneitä 
neutroneja.  
 
Tavallisöisesti reaktori toimii tuskin kriittisessä tilassaan rajoitetusti päästäen nopeita neutroneja. Tämä 
ohjataan rikastamaan polttoaineen tasoa ja rakenteitten polttoaine-elementtejä. Syntyvät ytimet ovat 
"viivästyneitä neutroneja". Viivästyneiden neutronien vuota voidaan hallita neutroneja absorboivin 
säätösauvoin tai muilla "myrkyin" kuten boorihappoa lisäten se jäähdytysveteensä. Säätämällä 
viivästyneiden neutronien vuota, käyttäjä voi säätää jonkin verran reaktorien tehoja.  
 
Jotta moderoitu reaktori saataisiin ylipäätään töihin, kaikki halkeamiskelpoisten komponenttien ja 
moderaattoriaineiden on oltava tiukassa synkronisia fyysisessä hallitussa suhteessa toisiinsa. Tämä on 
erittäin tärkeää pitää mielessä: kun reaktori lakkaa toimimasta termisenä reaktorina vian takia ja 
"uudelleen konfiguroituu".(Uudelleenkäynnistys) on keskeisistä, siitä tulee vahingossa nopea 
ydinreaktori!  
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__________________________________________________________________________________
_________________________ 
 
"Pelkäsimme, koska se olisi voinut aiheuttaa tapahtuessaan toisenkin räjähdyksen. Se olisi ollut 
kauheaa. Tutkijat tulivat ja ottivat lukemia. He olivat hyvin huolissaan. He pelkäsivät koska kriittinen 
lämpötila olisi saavutettu, ja se lähtisi silloin toiseen räjähdykseensä. Jolloin olisi seurauksena olisi ollut 
hirvittävä tragedia "! Kenraali Nikolai Antochkin Neuvostoliiton ilmavoimat.  
Sementti laatan alla reaktorisydän on lämpenemässä ja vaarassa halkeilla. Magma uhkaa tihkua läpi. 
Vedet jotka palomiehet kaatoivat ensimmäisen tunnin aikana katastrofissa yhdistyivät lattialaatan alle. 
Jos radioaktiivinen magma koskettaa tilanteessa vettä se voisi laukaista automaattisesti toisen 
räjähdyksen jopa paljon tuhoisamman kuin ensimmäinen.  
 
Maan huippuasiantuntijoita kutsutaan teoreetikoiksi. Vasili Nesterenko oli yksi heistä, tuolloin hän oli 
työskennellyt parantaen Neuvostoliiton mannertenvälissä ydinohjuksia.  
 
"Jos lämpö onnistuisi murtaa sementti laatan. Valuttaen läpi vain neljätoista -satoja kiloja uraania. 
Grafiitin seokseen olisi tarvinnut lyödä lisää vettä kuittaamaan pois uusi räjähdys."  
 
Seuranneessa ketju-reaktiossa olisi lähtenyt räjähdys joka olisi verrattavissa jättimäiseen 
atomipommiin.  
 
"Asiantuntijamme tutkivat mahdollisuutta, ja päättelivät, että räjähdys olisi ollut voimaltaan kolmesta 
viiteen megatonnia..." sanoi Nesterenko.  
 
Battle (taisteklu) Tshernobylistä @ 32'35  
 
Maaliskuun 11, ei ole ollut ydinvoiman tutkijoita Fukushimassa. Parhaillaan pyritään valvomaan median 
hiljaisuutta tarkoituksenaan vaan peitellä mitä on tapahtunut tai ei tapahtunut. 
 
 
Kuva 4: Suolattuaan läpi reaktoripohjarakennusten ytimet olisivat konsolidoineet amorfisen 150 tonnin 
läiskän metallista uraania, toriumia ja plutoniumin isotooppeja. 
 
 
Toteutuva jälkilämpöreaktio johtuu radioaktiivisena jatkuvasta hajoamisen jälkireaktioista. Tätä 
radioaktiivista hajoamista ei taas pidä sekoittaa perusreaktorin fissioon, joka vaatii ketjussa etenevää 
atomien halkaisemista.  
 
On olemassa monia erilaisia radionuklidien hajoamisprosesseja joita tapahtuu kolmessa ytimessä.  
 
- Tämä "jälkihehkun" säteilyreikiintyminen ei tuota fissiotuotteita kuten xenon-135 tai jodi-131.  
 
– Koska kyseessä on hyvin lyhytikäiset puoliintumisajat on selvää, että fissiota tapahtuu juuri nyt sisällä 
ainakin yhdessä reaktorin kiinailmiösulassa edelleen.  
 
– Uudelleen lämmennyt ydin olisi seurausta nopeista fissioinneista. Koska ytimen säteilevät 
fissiotuotteet eivät voi olla alikriittisistä, alhainen tunnistustaso näille kaasuille sen sijaan muodostuu 
todennäköisesti koska halkeavat ytimet ovat maan alla.  
 
 
– Jotta fissio tapahtuu siellä on oltava läsnä neutronivuon. Koska moderaattorit puuttuu sieltä neutronit 
olisivat "nopeita" tai ovat hyvin korkeassa energiatasossa. Nämä korkeat energian neutronit eivät kuulu 
varsinaiseen ydinreaktorin toimintaan. Kaikki olisi tulosta epäpuhtauksista kuten polttoaineen 
massastakin tai neutroni heijastuksista. Molemmat lisäisivät silloin lämpöä. Nopeiden neutronien 
imeytyminen riippuisi neutronien poikkileikkausten suhteesta kohde-elementin massaan, joka on 
suurelta osin U-238:aa.  
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– Toisin kuin kaupallinen reaktori joka toiminnassaan nojaa moderaattori aineitten terminopeisiin 
hitaisiin neutroneihin. Niiden imeyttämiseen nimenomaan U-235 fissiouraaniinsa. Nopea (hyötö) 
reaktori perustuu korkean energian neutronien imeyttämiseen suoraan U-238:een. Tämä fissio 
tapahtuu korkeamman energian tasoilla kuin mikä esiintyy kaupallisessa reaktorissa.  
 
– Fissioita tapahtuu nyt "nopeana". Neutronit tuotetaan fissioonsa polttoaineen ytimeen eikä halkaisten 
ytimiä suoraan.  
 
– Ketjureaktion vuoksi nopea neutronit voivat itsekin rikastuen levitä erittäin nopeasti oikeissa 
olosuhteissa.  
 
– Muita pieniä määriä lisääviä neutroneita tuottaa ytimet, jotka ovat seurausta spontaaneista 
jakamisista fissioituvista atomeista kuten Pu-240.  
 
Koska ytimet ovat alikriittisiä kaavan (k <1) nojalla niiden taso rikastamiseensa ovat alle "normaali" 
paine- ja lämpötila ei kasvata ketjureaktiokasvua. Vahvistuessaan tehokas neutronivuo toisi 
ydinpolttoaineeseen lisääntyneen kriittisyyden (k> 1). Compressio tekee tämän. Se tehdään säätämällä 
polttoaineen materiaalin vieressä neutronien heijastimia. Tämä on se mitä Arnie Gunderson ehdottaa 
tapahtuneen 14. maaliskuuta reaktorissa 3 käytetyssä polttoaineen altaassa: puristus alikriittisessä 
ydinpolttoaineessa jonka aiheutui paineaallosta vety räjähdyksestä polttoaineen yläpuolella. Tämä 
pakkautumisilmiö -  Gunderson mukaan - täydennettynä flux:in nopeilla neutroneilla, olisi lisättynä ja 
tehostanut ketjureaktion joissakin kohdassa käytetyssä polttoaineessa aiheuttaen siinä uudelleen 
räjähdysmäisen palon.  
 
– Vasili Nestorenko oli huolissaan yhdessä muiden Tshernobylin teoreetikkojen kanssa noin sekunnin 
nopeasti kriittisyyden saavuttavasta polttoaineesta, joka oli sulanut pois reaktorista.  
 
– Tästä on kysymys nyt, onko mahdollista toteuttaa ydinjätepolttoaineessa superkriittisyysräjähtäminen.  
 
Koska ydinmateriaali fission, tuottamana on Xenon-135. Tämä isotooppi on voimakas neutroni 
myrkkyä. Koska polttoaine materiaali fissiossaan, tuotoksen tuloksena on Xe-135. Se taas imee 
neutroneja tukahduttaen ketjureaktion, kunnes Ksenon "polttaa pois‖ imeytyvät neutronit jolloin fissio 
jälleen tiivistyy luomaan enemmän Ksenonia. Koska polttoaineen massa on rajatapauksessa kriittinen, 
Xenon-135 luominen tapahtuu samaan tahtiin kuin fissio prosessi etenee estetään reaktiota tulemasta 
destruktiivisesti super-kriittiseksi.  
 
Being on lähellä merta, maapohjassa reaktoreilla on enimmäkseen kvartsihiekkaa. Hiekka sulaa ydin 
nielun lävistämänä. Yläpuolella ja ympäröivänä ytimen materiaalinaan on lasimainen aine, joka sisältää 
myös ei-fissiomateriaaleja koostuen ytimen rakenteista: boori- Carbide ohjaus terät, zirkonium 
polttoaineen suojakuoresta, ruostumatonta terästä polttoaineen telineistä, virtaus suuttimet, höyryn 
kuivaimet, Rod asemat sekä betoni. Tämä kaikki materiaali muodostaa kuonaa. Polttoaine ei "polta 
pois" kaikkea maaperää sen tieltä vaan vajoaa läpi jättäen jälkeensä "sulatulpan" joka koostuu 
kuonasta ja muista roskista.  
 
Tämä tulppa estää vettä pääsemästä kiinasulaan jäähdyttämättä sitä. Kaikki jäähdytys kun estyy 
lämpiävä ydin muodostuu näin useammasta kuonakerroksesta. Pistosulakohta, kuona ja muut roskat 
ovat voimakkaasti radioaktiivisia, jos ydin on edelleen kosketuksissa sen kanssa.  
 
Vesi kaadetaan reaktoriin josta se imeytyy maahan. Loput vesistä täyttää reaktorin rakennukset josta 
se lopulta virtaa mereen.  
 
Vaikka hiekka imee neutroneja ja on huono heijastin, kallioperä muutaman metrin alapuolella 
reaktorista on todennäköisesti hyvä. Kaikki on kovaa, tiheää materiaalia. Se voi olla hyvä neutronien 
heijastin (kuten vesi). Mikä kykenee pompauttamaan neutroneja takaisin fissiomateriaaliin lisäten 
neutronivuota samanaikaisesti? Näin halkeamiskelpoiset U-235 atomit voivat myös saada lisää 
neutroneja ja lisäkriittisvoitua.  
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Lisää fissiontia tuottaa kun Vapautuva energiamäärä pakkaa polttoainetta. Polttoaineen paino lisääntyy 
kiinailmiökoloonsa, ja kasvavat kuonatonnistot nostaisi fissiomateriaalin prismaansa aiheuttaen 
nopeasti kriittisyyskasvua. 
 
Kuva 5: Super-kriittisyydessä on kysymys ajasta: kun ytimen neutronikasvu on voimakasta, on atomien 
taipumus lentää poispäin toisistaan. Materiaali erottuu ja reaktiot lakkaavat. Ongelma syntyy, kun ei ole 
tilaa atomimassan laajeta. Ketjureaktio voi sitten levittä sukupolvi toisensa jälkeen ja mukana on 
energiaa. Näin kertymällä voitetaan ajan kanssa inertian hajottava vaikutus! 
 
– On ollut lukuisia ylikriittisyyden tapahtumia alusta lähtien kautta ydinaseiden aikakauden. Ja moni 
näkee tämän mahdollisena neutroniheijastimen läsnä ollessa. 
 
– Alhaisen energiankulutuksen reaktio aiheuttaisi polttoaineeseen geysirin, joka puhaltaa keskeisen 
reaktorisisällön ja piston katon läpi reaktorirakennuksen, aivan kuten tapahtui räjähdyksessä 
reaktorissa 3. Tämä edellyttäisi vain muutaman sukupolven ketjureaktioita super-kriittiseltä ytimeltä. 
  
– Korkea reaktion energiassa monien hajoamisketjujen sukupolvissa aiheuttaisi merkittävän ydinaseen. 
Kriittiset komponentit olisivat: aineiston riittävä massa, tämä materiaalin pidättelevä voima (hiekkainen 
maaperä), paino ytimelle joka kytkee sen yhteen yläpuolella painamallaan ydintä vasten neutronien 
heijastinta. Yli viisikymmentä sukupolvea ketjureaktioita aiheuttaisi monen kilotonnin räjähdyksen 
reaktorin alla.  
__________________________________________________________________________________
_____________ 
 
* (USA:sta suoraa salaista mielenkiintoista sotilastieto tähän aiheesta. 1004 ilmakehän paine 
neliötuumalle vastaa 161 ilmakehän painetta neliösentille. Altistamalla riittävä määrä uraania tällaiseen 
paineeseen. No vetyräjähdyksellä, tai vaikka tavallisella tunkilla. Aiheuttaa niin suuren vastapaineen 
uraanipolttoaineessa. Että se pystyy räjähtämään ydinaseena mahdollistaen ylläkerrotun 
ydinräjähtämisen.) 
 
– Voimakas räjähdys levittää paineaaltoa, joka matkustaa läpi maan pakaten muut ytimet, jotka ovat 
palaneena sisään maahan. Tämä pakkausefekti aiheuttaisi vieläkin tehokkaampia ydinräjähdyksiä. 
Tämä oli opetus siitä miten pieni määrä polttoainetta Tshernobylissä aiheutuneesta paineaallosta. 
Kyeten tuottamaan muun ydinmateriaalin osaksi super- kriittistä tilaansa. 
 
Muista, kolme muuta reaktoria Tshernobylin kanssa. Niistä jokainen sisältää 195 tonnia korkea- 
aktiivista ydinpolttoainetta!  
 
– Alhainen rikastamisen suhde fissiomateriaalin ytimien sällä korvataan ytimien "massalla". Fissio ja 
jopa vain pieni osa ytimestä merkitsisi valtavasti vapautuvaa energiaa.  
 
– Suhteellinen puutos räjähtävää energiaa korvataan lisättävällä määrällä radioaktiivista materiaalia 
sivustoillaan. Eikä mitään muuta kuin kaikkein vaatimattominkin säteilypäästö olisi poikkeuksellisen 
tuhoisa johtuen radioaktiivisesta laskeumastaan.  
 
– Suurin fissio ydinkokeissa oli @ 500 kilotonnia (Operation Ivy King, 1952). Fukushima räjähdys olisi 
varmasti vähemmän tehokkaita. Ivy Kuningas "gadget" oli vaarallisesti massiivinen ja 
luonnostaan??super-kriittinen (k = 2) kun Fukushima polttoaine on luonnostaan??alikriittisistä.  
 
– Yli tuhat tonnia ydinmateriaalia reaktoreilla ja käytetyn polttoaineen altaita. Multi-kilotonnin 
räjähdyksenä tuhoisivat reaktorit jättäen meren täyteen kraatteria ydinvoimalan sijaan.  
 
– Ydinreaktorit yhdessä ytimineen ja käytettyine polttoaineineen tulisi osaksi laskeuman pilveä.  
 
– Alas ajetut Reaktorit viisi ja kuusi olisi Dai-ichi:ssa yhteydessä monimutkaista tuhoa, niiden ytimet 
sulaisivat reaktoriinsa toistaen saman super-kriittisyys prosessin myös muutamaa kuukautta 
myöhemmin.  
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– Vaatimattominkin näkemämme räjähdyksen aikana pahimpaan skenaarioonsa asti olisi pienehköjä x-
ray päästöjä ja erittäin korkeita lämpötiloja. Kaikki Fuusion komponenttien osuminen on 
epätodennäköisempää, vaikka tritium isotooppipäästöistä ei olisi epäilystäkään sisällä olevasta 
reaktorin polttoaineesta.  
 
– Säteilyn ja sen laajuutta on vaikea arvioida, mutta varmasti yhtä suuri kuin likaisimmat 
maanpäälliseen aseitten testeissä. Määrä laskeumalle Fukushimasta olisi suurempi, koska polttoaineen 
tonnisto leviäisi suppeammalle, koska ei ole räjähtävää voimaa. Aseitten testissä ruiskutetaan 
materiaalia korkealle stratosfääriin levittämään laskeumaa laajoilla alueilla. Castle Bravo 
Thermonuclear koe pidettiin helmikuussa 1954:  
 
Bravo testi loi pahimman radiologisen katastrofin Yhdysvaltain historiassa. Johtuen epäonnistumisesta 
ennustamisissa ja analysoinneissa sääilmiöissä, ettei lykätty testiä seuraavaan epäsuotuisaan säähän. 
Yhdistettynä yllättävän suureen tuottoon ja laiminlyönteihin suorittaa ennen testiä evakuoinnit 
varotoimena Marshallese Islanders on Rongelap, Ailinginaessa. Atollit olivat peittyneet laskeumaan. 
Yhdysvaltain sotilaita oli asemissa Rongerik:ssa. 15 minuutin kuluessa testistä säteilytaso alkoi kiivetä 
Eneu Islandlle, paikalle jossa testauksen kontrollointi bunkkeri oli. Jonka piti olla hyvissä 
tuuliolosuhteissa testissä ja siten immuunille laskeumalle. Tunnin kuluttua laukauksesta taso oli noussut 
40 R / h, ja henkilöstö joutui vetäytymään valvomoon joka antoi eniten suojaa huoneessa 
bunkkerissaan kunnes heidät voitiin pelastaa 11 tuntia myöhemmin.  
 
Tunnin jälkeen ammunnasta laivaston alukset 30 kilometriä etelään Bikinistä on unohdettu saadessaan 
laskeuman kannelleen säteilyn tasojen noustessa 5 R / hr. Merivoimien henkilökunta joutui 
perääntymään kannen alle ja laivasto vetäytyi kauemmas atollilta.  
 
Laskeuma ajelehti idässä Yhdysvaltain evakuointi alueelle. At Rongerik, 133 Nm Ground Zero, 28 US 
henkilöstön miehityksestä sääasemasta evakuoitiin 2. maaliskuuta, mutta ei ennen kuin alueen 
riskisijainti sai merkittäviä vastalauseita aikaan. Evakuoinnit 154 Marshallese Islanders vain 100 Nm 
laukauksesta alkoi vasta aamulla 3. maaliskuuta. Säteilyturvallisuus henkilöstössä lasketaan että 
saarelaisen saama koko vartalon säteilyannokset oli 175 rad on Rongelap, 69 rad on Ailinginae, ja 14 
rad on Utirik.  
 
Japanilainen kalastusalus Daigo Fukuryu Maru (viides Lucky Dragon) oli myös voimakkaasti 
pilaantuneella alueella 23 miehistönsä vastaanottaessa riskikeskittymän 300 R, joista yksi mies kuoli 
myöhemmin - ilmeisesti säteilystä johtuviin komplikaatioihin. Tämä tapahtuma loi kansainvälistä kohua, 
ja diplomaattisen kriisi Japanin kanssa.  
 
Koko Bikini Atolli oli saastunut vaihtelevassa määrin ja luovuttava suunnitelmista suoritettavista 
koekäyttöistä saarilla, mukaan lukien ampumiseen bunkkerissa, oli luovuttava. Kaikki ylimääräiset 
Castle testit ohjattiin radio-linkkistä USS  Estes:tä.  
 
Tämän testin jälkeen suojavyöhykkeen ympärille Castle testit nostettiin 570000 neliökilometriin, 
ympyrään halkaisijaltaan 850 kilometriä ympäri (vertailun vuoksi tämä vastaa noin 1 % koko maapallon 
pinta-alasta).  
 
850 kilometrin ympyrä kattaa suurimman osan Japanista.  
                                   -- 
 
Tarve mihin ydinalan tiedemiehiin on ryhtymässä. Juuri nyt painopiste on kohti suhdetoimintaa. Havaitut 
kaasutuotokset fissiotuotteineen osoittaa miten on syytä ryhtyä toimiin Fukushiman ongelmien 
lopettamiseksi.  
 
Mitä voidaan tehdä:  
 
– Japanin hallituksen on tartuttava ongelmiin ja poistettava välittömästi Tepco:n rooli ydinvoimalatuhon 
talteenoton prosessissa.  
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– Laajentaa suojavyöhykkeet 50 kilometrin päähän reaktoreista kunnes ytimet on saatu vakiinnutettua.  
 
– Etsiä kiinailmiöivät ytimet NYT keinolla millä hyvänsä: poraus, robotit, putkin, kameroin. Jos tämä 
altistaa työntekijät säteilylle, olkoon niin. Jos ytimet ovat hajallaan tai sisällä reaktorissa rakennuksia on 
tilanne vähemmän kiireellistä ja toimenpiteisiin voidaan ryhtyä hoitamalla reaktorisulat kuin olisivat 
käytetyn polttoaineen sijasta alkavia ydinpommeja!!!! 
 
- Vaaka poraus laitteita pitää käyttää poraten reaktoreitten alle. Reiät voidaan sitten täyttää boorilla. 
Nestemäinen typpi voidaan myös tulvittaa ydinten alle, jäähdyttää maan alla ydintä tarjoten neutronien 
absorption.  
 
– Käytetyn polttoaineen kaikki reaktorit, sivultakin, ydinjätteineen Dai-ichi voimaloista 5 ja 6 on 
poistettava pois keinolla millä hyvänsä ja hinnalla millä hyvänsä mahdollisimman nopeasti.  
 
– Jos ytimet sijaitsevat yhä reaktorissa ja voidaan pitää paikallaan. Booria tai jauhettuna 
jäädyttämiseen, sivustot voisi ympäröi uppoarkuin teräksestä ponttiraudasta. Tämä uppoarkku olisi 
pitänyt rakentaa jo. Kaivo voidaan porata sisälle uppoarkkuun ja pohjavedet imetään ja käsitellään 
poistaen niistä radioaktiivisia aineita. Vesi on neutroni heijastin, mitä vähemmän vettä sen paremmin.  
 
– Jos ytimet ovat porautuneena rakennuksien alle on todennäköistä haitallisempaa lisätä vettä tai 
boorihappoa rakennuksiin.  
 
– Hankkia ryhmä kansainvälisiä ydinaseiden asiantuntijoista paikalle selvittämään, mitä todella 
tapahtuu jotta asianmukaisiin toimiin voidaan ryhtyä.  
 
Tämä artikkeli kirjoitettiin Fukushimasta, Uncategorized . Bookmark permalink .  
? UPDATE:  
3 Responses to Non-taistelu Fukushima ...  
 iguanaisland sanoo:  
07 marraskuu 2011 klo 19:09  
Kiitos, Steve, kun kirjoitat tästä. Mielestäni tapauksella on paljon kielteistä mainetta kaikkialla 
maailmassa. Fukushimalla oli pelkästään kielteisiä vaikutuksia ydinvoimalle maailmassa. Japanissa, 
missä uhrit valitettavasti asuvat, on kokonaisefekti massiivisen kieltämisen. Ihmiset voivat vain voi 
uskoa, että asiat voisivat yhä pahentua. Ihmiset ovat yrittäneet olla niin optimistisia ja toiveikkaat täällä. 
On kulttuurinen kielikuva tarjota hymyä ja rohkaisevia sanoja. On kuitenkin selvää, että massiiviset 
ongelmat räjähdyksistä kasaantuvat ja kukaan ei ole valmis kohtaamaan niitä. Asun lähellä Fukuokaa. 
En ehkä kuitenkaan tarpeeksi kaukana, mutta jos asiat alkavat saada hyvin paljon pahempaa luonnetta, 
toivottavasti voimme lähteä maasta. Kamala asia on, että säteily puhaltuu nyt ympäri maailmaa: missä 
olisi turvallistakaan? USA Manner on niin ikään saanut paljon radioaktiivista laskeumaa Fukushimasta.  
 
Ihmiskunta on varmasti saanut tapauksesta / itsensä osaksi enemmän ongelmia kuin / hän olisi 
koskaan ajatellut mahdolliseksikaan.  
 
 Misitu sanoo:  
08 marraskuu 2011 klo 10:51  
Kiitos tästä loppuun asti mietitty ja esitetystä artikkelista.  
 
Ross sanoo:  
08 marraskuu 2011 klo 11:00  
Steve, sinä olet alusta lähtien sanonut, että tämä lopulta tapahtuu, jos mitään ei tehdä. Voitteko arvioida 
aikataulua milloin uusi räjähdys tapahtuu? Mikä reaktori on heikoimmassa asemassa? Kaikki kuusi 
"menossako", jos vain yksi ydin räjähtää ylös ja ulos tapahtuen vastaan ??peruskallioita?  
 
Jos ytimet, jotka ovat uppoamassa räjähtää vastaan ??kallioperää. Japani, Kiina, USA, eurooppalaiset 
pysyvät sisällä paossa säteilypäästökasvuja viikkoja tai kuukausia?  
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http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.economic-undertow.com/2011/11/07/non-
battle-of-
fukushima/&ei=Noi5TpDaPM3N4QSw5JSnCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CB4Q7
gEwAA&prev=/search%3Fq%3DThe%2BNon-
Battle%2Bof%2BFukushima%2B%25E2%2580%25A6%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DPjs%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns 
 
 
 
 

844. USA Dutchinse Fukushimavideo. 
 
** Japanilaistahot ovat vihdoin viimein myöntäneet, pitkin Fukushiman rantaa kulkevan miltei puhtaan 
pietsovärähtelylle alttiin kvartsikalliojuonteen! Tätä parempaa todistusta en olisi osannut tämän videoni 
vakuutukseksi edes unissani toivoa! Eli pietsoaktiivinen HAARP:n virittämä tektoniikkaliikunto 
ydinvoimaloitten säteilyionisaatiosta rautanaulaksi ilmaan beetasoihtua pitkin maahan maadoittaminen 
on mitä selkeimmin todistanut! Säteilypäästöistä palaneet lintuparvijuttuni päälle oli musertavaa faktaa 
jota EI haluttu todistettavan näin. En tiennyt videota esittäessäni täysin varmistettuna 
kvartsikalliofaktaa. Eikä tienneet näköjään muutkaan tahot. Asia on videoni takia selkeästi 
viranomaistoimin haluttu varmistaa! 
 
** Hyvin vahva ennakkokäsitys siitä minulla toki jo oli. Käytännössä 100% varma kun asia viimein 
varmistui. Japanin tektoniikka käynnistettiin juuri kuten kerroin kvartsikallion oleellisella avustuksella. 
Asia tuli yleiseen tietoon näköjään juuri videollani maailmalle. Tilanteen paljastuttua se aiheutti selkeän 
videon katsojapiikin. Ja Interpolin oli paniikissa pakko sensuroida aiheesta kertovat jatkokommentit 
salaman nopeasti. Ennen kuin totuus leviäisi liikaa julkisuuteen. Olen ottanut tavakseni mennä 
katsomaan nimenomaan niitä kommentteja joita Dutchinsen videolleni annetaan. Jotain t o d e l l a  
outoa oli sieltäkin tapahtunut.  
 
** 100 % samaan aikaan kun foorumiimme hyökättiin viikko sitten suurella poliisivolyymilla viikolla 45. 
2011! Eli nyt olivat Interpolin ydinmurhamiehet poistaneet jostain syystä selittämättä k a i k k i  videooni 
liittyvät lisäkommentit! En täysin tiedä millaiset kommentoinnit olivat olleet liikaa USA:n 
vastuuviranomaisille. Mutta yhtä kaikki huomasin terävän kasvupiikin katsojamäärissä juuri Pohjois- 
Amerikoissa. Samalla CIA iski! Ladon tähän alle vielä kaiken sen, jonka ehdin taltioimaan. Tarkoin en 
tiedä mistä pulttia ottavat paljastuksissani. Mutta on t ä y s i n itsestään selvää. Nimenomaan Pohjois- 
Amerikoissa alkoivat videon ennustamat HAARP/ MOX papattiräjähtelevät reaktoritotuudet olla aivan 
liikaa! Myös tämän vuoksi siis Suomen ydinvastan foorumiimme tulivat voimalla. Tosiaan kaikki tässä 
alla oleva on Interpolin ja IAEA:n käskystä hypersalattua: 
                    -- 
 
 KarriKoivusalo 1 kuukausi sitten 
 @ KarriKoivusalo, kiitos kärki. Voitko kertoa enemmän tästä miehestä joka on asukas Suomessa? 
Haluan vain kysyä, koska on olemassa hyvin vähän uutisia Fukushimasta Yhdysvalloissa ja 
Kanadassa. Joten useimmat ihmiset luottavat siihen, sanojina vain 1 tai 2 henkilöä. Arnie Gunderson 
näyttää olevan ainoa amerikkalainen joka näyttää uskaltavan puhuvan ydinvoiman vaaroista. 1 Ei 
muuta. Monet ovat arvelleet, että Fukishiman tapahtuma ei ollut onnettomuus, joten siksi tämä video on 
niin suosittu. Monet myös puhuvat Podcasts (heittävät kommenttejaan neteissä) noin Arto & tästä 
videosta myös. 
 
samoanmofo 2 viikkoa sitten 
 Kiitos! 
 
 wakeupjacksonville 1 kuukausi sitten 
 Tämän pitäisi olla paljon enemmän katseltua. 
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(samaa filmivideosarjaa sensuroitu mm. näin:) 
@Pakkaspyry 
Mitähän STUKkelot ovat tältäkin em. palstalta sensuroineet? 
Arton tekstien alla lukee jotta "Viimeinen muokkaaja Plaza-tiimi;? 27.06.11 09:07. " 
                             ----- 
 
* Yotube palautetta ko. videosta 17.08.2011. 
 
* 55kpl palautetekstiä Amerikoissa hetkessä, miltei 98% myönteisenä. Vai EI teoriani muka kelpaa?)) 
Interpol sensuroinutkin paniikissa suurimman osan suitsuttavista palautteista lennosta. . Mopo alkaa 
siis "lupaavasti" karata käsistä niin SUPO:lta kuin Interpolilta. Undergroundi rules.! Malliksi vaikka tää. . 
. 
 
 -TEW 
 
 Theeastwatch 5 tuntia sitten 
 Kokonaan FUCK THIS IS vitun todellinen tarina TÄSTÄ !!!!! Tästä syystä ihmiset näkevät HAARP 
reaktioiden ALLEKIRJOITUKSET taivaallaan kaikkialla Yhdysvalloissa, ja Kanadassa, missä reaktorit 
on, koska ionisaatio on niin huonolla tasolla kaikkialla. Kaikki linnut kuolemassa kaikkialla kuolleita 
eläimiä, Jumalani Tämä kaveri kertoo totuuden, TÄMÄ ON VASTAUS!! Tämä keroo, siksi ne ovat 
CHEMTRAILAAMASSA jokaisessa maassa koska meillä kaikilla on YDINVOIMAA |! Kaiken kansalle 
joka haluaa tietää, HAARP tosiaan juoksi samaan aikaan JAPAN maanjäristyksen kanssa. Lataa tämä 
video, jossa tietotekniikka; on turvallista! 
                -- 
YOUTUBESSA sensuuroidaan Gotta Love it, 55 tykkää, 1 vastenmielisyyttä osoittanut 55 +1 = 56kpl 
VAIN muka 10kpl silti katselut, WTF? YouTube on sensurointia. Tässä videossa esitetty miellyttää 
kaikkia. Lähetä tämä kaikkille joita tiedätte, ja kertokaa heille, käskien tekemään samoin! ~ 
YOUTUBESSA Voisitteko vain pysähtyä? Kuten me Don; t, on muutenkin tarpeeksi vaikeaa aikaa 
saada irti oikeita tietoja. 
              -- 
IExposeMormonism 8 minuuttia sitten 
 Että oli hyvä video .... Toivon koko maailman saavan nähdä tämän !.... Tämä teoria melko tarkoin 
kiteyttää kaiken mitä ihmiset on asiassa ihmettelleet, ja se on erittäin järkevää ..Kiitos ajastasi 
tehdessänne videon. .... 
 
* Kun tein näitä vidoitani tiesin olevani  kenties Pohjoilan pelätyin ydintietovuotaja. Toki selvää, piti 
päästä laajempaan julkisuuteen. Ja eikun kaikkien aikojen pelätyimmän videon luojaksi ydinrikolisten 
malkaksi. Heti saatuamme nimenomaan tämän englanninkielisen videon liikenteeseen huomasin sille 
kertyvän tuhatpäistä lukijakuntaa jo p ä i v ä s s ä ! No ei siinä mitään, mutta kun 77 kommentoijaa oli 
puoleasta ja v a i n 1-2 vastaan oli vastaanottokin ruhtinaallista. Hyvin pian alkoil CIA toimia ja 
kertoilivat USA:sta että esim. lukulaskurista tipautettiin poliisipainostuksista nollaa pois. Koska suosiota 
tuli hetkessä a i v a n  liikaa. 
 
* Seauraavana päivänä laskurin laskiessa siitäkin huolimatta tuhansissa. Kävi selväksi miksen edes 
minä itse kyennyt filmejä katsomaan käytännössä lainkaan. CIA oli korruptoinut filmimme sellaisiksi, 
että katsominen oli liki mahdottomaksi tehty. No onneksi jenkkilässä osataan m y ö s  tehdä "poliisilta 
suojattua filmitarjontaa" Näitä rinnakkaisfilmejä laskeskelinkin sitten seuraavana päivänä j o  puolisen 
tusinaa! Täytyy avoimesti sanoa, etten i k i m a a i l m a s s a  ole kyllä nähnyt Yotubessa vastaavaa 
nettisodankäyntitasoa! . . Kun sen keskisimmässä myrskyn silmässä on videoinneillaan, niin ohan se 
hei jotain!) Jaa niin vielä eräs yksityiskohta. Filmi oli erityisen suosittu esim. Malajilla Afrikassa. En tiedä 
kyllä miksi. Myös mm. Turkissa. No toki Kanada, USA ja Australia niinikään. Ekana päivänä 
Euroopassa Ranskaan EI päästy lainkaan. Mutta jo seuraavana päivänä hyvät ystävät olivat murtaneet 
Arevankin tylyn omertan. Ja hyvä niin. Päiväyksiä, ja tosiaan noita suojatumpia viodeoita näkyy olevan 
iloisesti pilvin pimein pitkin Yotubea NSA:n ydinturvapoliiseilta suojattuna. 
                    ------- 
 
2Vrk jälkeen julkaisujen mennään Jo näin rajussa sensuroinnissa 
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Kiitos, Grazie! 
 
 19.08.2011. spikelive 1 tunti sitten 
 YouTube on sensuroinnut TÄMÄN VIDEON järjestelmällisesti. Minulla on ollut yli 10 henkeä 
kirjoittamassa minulle ja sanoa VIDEO SANOO ettei toim yksityisille? JA se tosiaan EI TOIMI! Siten 
Olen lähettänyt jokaiselle oman kanavansa. Tulos täsmälleen samoin! 
 
* AIVAN USKOMATONTA. Millä vihan kiivaudella IAEA/ CIA estää totuuden leviämisen maailmalle. 
Arvatkaas tykönänne sulutetaanko tässä nyt v a i n  sitä, että video kertoo kylmäävän, hyytävän 
totuuden. . ! 
              ------- 
 
Jeepä jee 10 000hittiä/vrk!20.08-11 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JAUY-Y3Kiek&feature=related 
 
Haastattelun TVO:lla englantilaistekstein: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=iCl3QkRU-tg 
           - 
 
Dutchinse Fukushima yotube 
____________________ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JAUY-Y3Kiek 
 
**2011.11 Pelkästään tälle videolle ylittyi 40 000 katsojan lukemat, yhteensä liki 100 000. Tulikin 
mukaan tällainen mystinen videoni kielto. Kun filmi alkoi yhtäkkiä "uudelleen" levitä faktaustiedoista 
rajusti Pohjois- Ameriikkaan:  
Kaikki kommentit. Kommenttien lisääminen on poistettu käytöstä tältä videolta.!!!  
     _______________________________________________________________________ 
 
** Eli k a i k k i nämä alle dokumentoimani hävitettiin INTERPOLIN toimesta! Miettikääs minkä takia 
totuus alkoi polttaa maata? 
                     --- 
 
03.09.2011  
"Se polttaa keuhkot" (täällä Amerikassa tekevät tuntuvaa hinkuyskämäisyyttä, joka on taas noussut, 
mutta se on todella näin ilmasta palavat meidän keuhkot ..) On niitä paljon täällä, jotka kärsivät 
satunnaisista yskänpuuskista & kurkun ärsytyksistä, puhumattakaan linnuista ja kala kuolemista 100: n 
@ aika ... No, tämä (video) selittää kaiken!  
 
gsgrl2000 1 viikko sitten 8  
Tämä video on lähetetty asiantuntijoille kuten Christopher Busby ja Arnold Gunderson. On 
mielenkiintoista. En tiedä En ole ainoa, joka olen lähettänyt näitä videoita asiantuntijoille.  
 
Sain neronleimauksen ja tajusi - että maan halkeiluja ylös suunnilleen samaan aikaan on tosiaan 
raportoitu enimmäkseen Japanissa ja Venäjällä. Ilmiö on seurausta metaanin tulosta kaasuksi. Jos joku 
muu mainitsi sen ennen - anteeksi - eivät lukeneet läpi kaikkia kommentteja  
                 - 
JPI280978 12 tuntia sitten 11 
Tämä haastattelu on aivan upeita - Tämä kaveri kertoo totuuden - On ilmeistä, kun vain katsella häntä 
ja älä lue käännös - hänen sävy - hänen elekieltä ja silmiin - hän vain kertoo asiat niin kuin ne on. 
                 - 
N0A1D 1 tunti sitten 
sinun pitäisi nimetä tämän videon "BEST teoriaksi Fukushimasta" 
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             - 
Whitejon214eva 6 tuntia sitten 
 wow, joka oli uskomaton video olisi televisioitava kaikkien nähtäväksi. Kuka tahansa voi kertoa tämä 
kaveri tietää todella paljon. Tämä on paras tieto jota olen saanut koko aikana. Kiitos tekstityksestä minä 
kun en puhua lanuage. God Bless 
            - 
 Tuonut Alex Higgins:lle huomiota, hollanti liian ... Higgins:lle Lähetetty anamolie mutta en jatkaa sitä 
edelleen. 
          - 
Tämä mies näyttää olevan hyvin koulutettu liittyen teknologiaan ydinvoimaloista ja HAARP:sta. Hän 
sanoi paljon hyvin mielenkiintoisia asioita, ja näyttää tietävän sisäpiiriin näkemyksiä todellisuudesta joka 
on käynnissä Japanissa ja ydinteollisuudessa. En voi mitenkään juuri nyt vahvistaa, mitä hän sanoo, 
onko totta vai tarua. Mutta hän näyttää hyvin vilpitömältä, rehelliseltä ja knowledgeable. Joka tietää, 
mutta tämä on erittäin mielenkiintoinen, jotain lisätä ja pitää mielessä. Epäilen sota on siirtynyt 
pommeista HAARP:eihin .. 
            - 
pamelaj1959 1 tunti sitten 
Tämä video tarvitsee lähettää julkaistavaksi Steve Beckow n "2012 Scenario" verkkosivulle. 
               - 
 MathewTitus 1 Päivä  
 @ MathewTitus venäläinen poliitikko myönsi että he käyttävät HAARP:ia aiheuttamaan 
maanjäristyksen ja tsunamin että olivat näin vaurioitanut Fukushiman ydinvoimalaa .... Mielestäni he 
aiheuttivat maanjäristyksen myös vaurioittaessaan  Anna järven ydinvoimala:ssa Virginiassa myös ..... : 
P 
 
 ToxicDreamer 1 Päivä  
 @ skunkjobb lol Jokainen, joka uskaltaa kertoa totuuden on sekopää. : P 
 
                ---------- 
 
23.08.2011 Päivitys 
 
Pari sanaa Fukushima theorema videostamme tännekin. L.S-lehti uutisoinnista seuraavaa, 
23.08.2011."Eurajoella ei pelkoa herätä mahdollinen ydintuho ja sen seuraukset. Ei ei- Eurajoella 
pelkoa herättää ydinvoiman vastustaja!" Öyh, siis m i t ä ?  
 
Kävin tuon luettuani pikapikaa päivittämässä loisteliaasti 20 000 kattoa parhaillaan puhkovan Sopasen 
Yotubeprojektimme edistymistä. Ällistys iskee ikeniin asti! Ei hyvänen sentään. Videomme on j o  
suositumpaa Kanadassa, erityisesti USA:ssa kuin kotimassaan Suomessa! Huomasin myös erään 
keskeisen täälläkin ihmettelemäni loogisuuden. Videon ehdottomasti imuttavin kohderyhmä on 
laskurien mukaan kansankerroksen viisain osa 45- 55 vuotiaat n a i s e t! . . Enkä öh tässä todellakaan 
usko, että syynä on "pelkästään ikäryhmääni" iskevä karismani.  Vaan tosiaan oivallan, että naiset joita 
kansan keskuudessa voidaan syystäkin kommentoida "nuoriksi nouseviksi isoäideiksi" osoittautuvat. 
Kuka edes yllättyi maailman omantunnon ääniksi miehien ydinsekoiluin rikkomassa maailmassa. 
Toivomme maailman pelastumisesta lepää heräävässä naisenergiassa pääkohderyhmänä! 
 
Vuojoen SUPO:n ydinturvaosastolaisten keskeisin huoli tulee läpi rajusti. Kun tällaisia videointeja 
rantautuu maihin, joissa heidän kontrolointikykynsä ei enää riitä. Alkaa selkeä epätoivon hiki virrata 
näissä maamme punaniskaisissa ydinlobbareissa. Siksi näemmekin pitkin foorumeita näitten 50v 
kahden puolen olevien ydinrikosmilitäärien epätoivostaan kertovia lukkiutuneen ajatusmaailmansa 
tuottamia offesiivisia hyökkäilyjä kaytta rantain. Hyvät ystävät, offensiivimme totuuden saattamiseksi 
esille on jo nyt tuottanut sellaisen tuloskarman, etten olisi iki maailmassa uskonut mahdoliseksi. 
 
Ei herranen aika levinneisyyskarttanappula Yotubessa kertoo kaikkein oleelisimman.  Intiaa, Brasiliaa, 
Väli-  Etelä- Ameriikkaa, Afriikkaa jne. . ! Olin t o d e l a  pudota istuimeltani kun katsoin tarkemmin 
kartaa. On tämä u p e e t a ! 
              ---- 
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babymalai 1 Päivä sitten  
@ Chavspotter ok twatbag, alle 10 minuuttia, olen löytänyt paljon tietoa sen osoittamiseksi, että mitä 
tämä mies sanoi, pitää paikkansa, 2006 Maailman uraanin tuotanto väheni 5%. Vuonna 2006 maailman 
uraanin tuotanto 39655 T U oli 5% pienempi kuin vuonna 2005 (41702 T U). 
 
Mistä voisin löytää lisää subbed tai kääntää tieto, että kuka tämä suomalainen tiedemies on? Hän on 
mahtava. 
 
JarMarkono 2 päivää sitten 
 Tämä on erinomainen video. On täysin selvää ja hyvin selitetty - tieto näyttää olevan erittäin 
uskottavaa. GREAT 
 
Yksi parhaista selityksistä mitä olen kuullut. Pidin erityisesti siitä mitä hän sanoi "maadoitus" 
ionoshphere - ja se käynnistää pietsosähköiset vaikutuksia kvartsikallioon. 
 
 Joten HAARP:n oli todella tarkoitus "auttaa" vähentämään ionisaatiota ilmakehässä maanjäristyksen 
jälkeen .... - Se on mielenkiintoista - ja hän ei epäile että se ei olisi voinut aiheuttaa sitä. 
                 ------- 
 
HAARP ja aurinkoflaret 
 
Presscore: Tiede todistaa auringonpilkut / Super Moons eivät aiheuta maanjäristyksiä, HAARP Related  
Kirjoitettu 16/03/2011 by Clare Swinney On runsaasti hyödyllistä tietoa löytyy Prisonplanet.com 
foorumissa  
 
Presscore NASA oli julkaissut raportit, että aurinko oli aiheuttanut massiivisen auringonpurkaus tai CME 
vain muutamaa päivää ennen kin 8,9 richterin maanjäristys iski Japaniin. NASA ilmoitti, että "tapahtui 
10 maaliskuu 2011 noin 0630 UT, CME teki lakon vilkuillen iskuin Maan magneettikentän. Tämä oli 
seurausta M3 leimahtaa, joka tapahtui myöhään 7. maaliskuuta 2011. 
"Http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/News031011-xclass.html  
 
NASA: n ajoitus auringonpurkaus törmää Maan ilmakehään mukaan aiheuttaen auringonpurkauksin 
Japanin maanjäristyksen. Jopa PRESS Core ilmoitti, ettei auringonpurkaus voinut laukaista Japanin 
maanjäristyksestä, mutta tutkimus auringonpilkut ja niiden vaikutuksiista maapallon paljastaa, että 
auringonpurkaus ei olisi voinut eikä aiheuttanut Japanissa maanjäristystä. Auringonpurkaus tapahtumia 
ja NASA varoitukset käytettiin harhautuksena.  
 
Mukaan USG verkkosivuilla 
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc0001xgp.php Japanissa 8,9 richterin 
maanjäristys iski vuonna 2011 11 maaliskuu 05:46:23 UT. CME oli jo iskenyt Maahan lähes 1 
kokonaisen päivän aikaisemmin. Se todistaa, että CME vaikutus ei aiheuttanut maanjäristystä. Miten? 
Kuten me kaikki tiedämme, maapallo on jatkuvasti pyörivä. CME ei ollut voinut aiheuttaa 
maanjäristyksen takia siitä. Maa ei pysäyttänyt pyörimistään, jolloin voima CME käynnistää 
maanjäristyksen yhdellä paikalla on Earth 38.322 ° N, 142.369 ° E. CME voivat aiheuttaa laajaa 
sähkökatkoja, säämuutosten tai yksinkertaisesti luo Aurora revontulet, mutta ei aiheuta maanjäristyksiä. 
Jos on auringonpurkaus auringosta ei se silti aiheuttanut maanjäristystä, miksi ei?  
 
Amerikan kansan tietämättä, on täsmälleen sama päivä kuin Japanin maanjäristys Yhdysvaltain ja 
Etelä-Koreassa äkillisesti lopetetaan yhteinen merivoimien harjoitukset nimeltään Key Ratkaise 2011. 
Key Resolve oli komento-post liikunta - atk-pohjainen simuloitu sota peli. Ydinkäyttöinen USS Ronald 
Reagan ja sen iskuryhmä osallistuivat Key Resolve / Varsa Eagle harjoituksia rannikolla Japanissa, kun 
maanjäristys ja tuloksena tsunami iski Japaniin. Samanlaista harjoitusta tapahtui samana päivänä kuin 
Haitin maanjäristys. Haiti katastrofiavun skenaario oli suunniteltu päämajassa USA Southern Command 
SOUTHCOM Miamissa päivää ennen maanjäristystä.  
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Päivänä ennen maanjäristystä, "maanantaina [11 tammikuu 2010], Jean Demay, DISA n tekninen 
johtaja viraston monikansallisen tiedottamista jakaminen yhteistyöhanke, sattui olemaan päämajassa 
USA Southern Command Miamissa valmistautuminen on testi Järjestelmä on skenaario, että mukana 
lievittämiseksi Haiti vanavedessä hurrikaani. "  
 
Torstaina 10 maaliskuu 2011 Etelä-Korean ja Yhdysvaltain joukot olivat keskellä Key Resolve / Varsa 
Eagle harjoituksia. Key Ratkaise on uusi nimi pääsotaharjoitukseen entinen RSOI, joka tarkoittaa 
vastaanotto, lavastus, Onward Movement, Integration.  
 
Sekä US / Haiti sotaharjoituksen ja USA / Etelä-Korean sotaharjoitukset pidettiin juuri ennen suuri 
maanjäristystä. Molemmat harjoituksien mukana tietokonesimulaatioita. Sekä Haiti ja Etelä-Korean 
harjoituksia mukana käytössään erittäin voimakas tutka - molemmat mukana käyttöt merellä tapahtuvan 
X-Band tutkan alustoilla.  
               ------- 
 
Julkaisua beforenews.com (otettu hollantilaisen sivuilta, dutchine)  
 
Raport of news! 
 
http://beforeitsnews.com/ 
 
Japan EarthquakeNew Data Supports Previous Fairewinds …  
Fukushima Pacific Radiation Warning: …  
Evacuate FUKUSHIMA - ????????  
Scientists Find March 11 Japanese …  
Fukushima Radioactive Seawater Plume <<<<<<<<<<<<<< 
THEORY OF FUKUSHIMA -- Finnish Scientist …  
Expert's Amazing Theory: HAARP & …  
906 more stories…  
 
Haluatko jakaa tarinasi meidän dynaaminen ja nopeasti kasvavassa yleisössä? 
 
 Lue lisää Japanissa Maanjäristys 
 Uudet tiedot tukevat Edellinen Fairewinds Analysis, koska likaantuminen leviää Japanissa ja muualla 
maailmassa 
 Fukushima Tyynenmeren Säteily Varoitus: Video "Seafood Caught in Tyynenmeren Pitäisikö beTested 
työturvallisuus ennen syömistä." 
 Evakuoida Fukushima - ?? ? ?? ? ?? 
 Tutkijat Etsi 11 maaliskuu japani Quake Tore Deep halkeamia Ocean Floor 
 Fukushima Radioaktiiviset Meriveden Plume 
 TEORIA Fukushima - suomalainen tiedemies (HAARP järistys, metaani, ja 
säteily)<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 Expertin Amazing Teoria: HAARP & Fukushima 
 Toinen: vahva maanjäristys 6,8 Richterin asteikolla on poistettu Japanin pohjoisrannikolla sijaitseva, 
Japanin ilmatieteen laitos ilmoitti perjantaina. 
 Fukushima työntekijän Kamera: reiät ja halkeamat Ground ovat kauhistuttavia 
 Fukushima Säteily Hälytykset Lääkärit 
               ------- 
 
22 154 katsojaa 25.08.2011 
648 pitää, 24 ei pidä. Pitäjiä yli + 96%!! 
 
Videon saamat kunniamaininnat (5)  
#50 - Keskustelluimmat (Tällä viikolla) - Tiede ja tekniikka - Koko maailma 
#52 - Useimmin suosikeissa (Tässä kuussa) - Tiede ja tekniikka - Koko maailma 
#6 - Useimmin suosikeissa (Tällä viikolla) - Tiede ja tekniikka - Koko maailma 
#27 - Eniten tähtiä saaneet (Tällä viikolla) - Tiede ja tekniikka - Koko maailma 
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#68 - Katsotuimmat (Tällä viikolla) - Tiede ja tekniikka - Koko maailma 
              -- 
#51 - Useimmin suosikeissa (Tässä kuussa) - Tiede ja tekniikka - Koko maailma 
            ----------- 
 
*Siis ällikkä! Kaveri seurasi USA:ssa esiin nostamaani teoriaa ja osasi jopa n i m e t ä  mainitsemiani 
kymmenisen "ongelmallista" jenkireaktoria! Jos ei valtamedia olisi umpiluuta luulisi JO tällaisen 
herättävän kenet vaan!! 
 
Energia Healing Aurora TechnicalAdvisor Fallout Facenotes: Susquehanna, PA (570-389-572) 
 
/ Limerick, PA (6106316530) 
 
/ Salem, NJ610-337-5330-1 3018165100 
... 
/ Hope Creek, NJ 
 
/ Oyster Creek, NJ 
 
/ Calvert Cliffs, MD 
 
/ Peach Bottom, MD 
 
/ North Anna, VA 
 
/ Surry, VA 
 
Ok, niin kyse on mielenkiintoisin teoria mitä olen kuullut tästä Fukushimasta. Katsotaanpa lyhyesti, mitä 
Arto sanoo. 
 
1. Euroopan ja länsimaiden täytyy käyttää enemmän korkeasti rikastetua polttoaineita, ja MOX-
polttoaine, koska Venäjä katkaisi tarjonnan  uraanissa. Ranska (Areva) tehostaen osaamistaan levittää 
sanoen "täällä kaverit, käytä tätä". 
2. Ainoa asia on, että reaktoreilla ei voi käsitellä sitä. He huomasivat ja havaitsevat ongelmia jälkihöyryn 
lämpökysymyksessään, ylimääräinen höyry aiheuttaa ongelmia. Joita ei voitu hoitaa niiden järjestelmin 
(ei sovi "ajureihin" tai "vetvel tiloihinsa"), joten he avasivat reaktorit vapauttaen muodostuneen 
radioaktiivisuuden höyryt ilmaan. He tekivät näin useita kertoja. Tämä lisää enemmän radioaktiivisuutta 
(ionisoiden) ilmakehään. 
3. Nato ja IAEA havaitsee huolestuneena lisääntyneen ionisaation ilmakehässä. Japani yrittää käyttää 
kemikaalivanoja työntääkseen ionisaatiota alas niin, että "nitrogenesphere" typpikehä ei räjähtää. 
4. Tämä ei toimi, niin he käyttävät HAARP:ia. 2,5 päivän yrittäen hallita tätä ylimääräistä 
ionisaatiokertymää satamaan ulos. Vaan tämä on huono idea, he eivät ymmärrä. Käyttäessään tätä 
1000MW HAARP laitettaan työntämään kaiken tämän energian maaperään. Tämä toimii kuin "Iron Nail" 
teräs naula maadoittaen sitä. Tämä energia joutuu piezoactiviseen kvartsikiteisiin kallioon ja ne alkavat 
värähdellä. 
5. Nämä värähtelyt aiheuttaa massiivista tektonista tektoniikkaa. 
 
6. Mutta, voi EI, Nuke voimaloissa ei ole sähköä pumppujensa jälkilämmölle päästää se reaktoreista 
mereen ja he olivat päättäneet puhaltaa höyryt ylös. (On käännös ongelmia ... eetteriin? Really? On 
vain liian paljon sitä toimiakseen.) 
7. Kun he alkoivat tehdä tätä reaktori alkoi hengittää, se imi happea joka johti vety räjähdyksiin. 
Reaktori # 1 räjähti. 
8. Mutta peruskalliossa reaktorin alla kalioperäon tektonisesti aktiivinen, kun se räjähti se lähetti 
massiivisen energiapulssin alaspäin peruskallioon. Jossa odotti 600m maan alla 1 km paksu "metaani 
jää kerros" (Tätä on itse asiassa kaikkialla maailmassa ja siksi Saksa kiirehti sulkemaan reaktorit 
jälkeen Fukushiman). Joka on eräänlainen metaania jäätä, joka on herkkässä tasapainossa paineella ja 
vain pysyy tässä tilassa 2 asteisena. 
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9. Neutronien vuoto reaktoreista oli porannut reiät tai putkia kalliomuodostumiin aiemmin jo. Kun efekti 
iski metaani sotkuun reaktoriin # 4 alle. Se laajeni 168 kertaa sen normaalin tilansa määrän (mukaillen 
teoriaa Nils-Axel Mörner). Keskittyi yhteen näistä putkista "kosmisin nopeuksin". Luoden massiivisen 
1km korkean sininen liekin läpi reaktorin (joka oli tyhjä kun räjähti). 
 
10. Tämä räjähdys loi myös 0,5 km halkaisijaltaan kaistaa alle reaktorien. Hän näki kuvan 14 meter 
paksusta betoniseinästä, joka oli räjähtänyt voimaalla (at Fukushimassa? Haluaisin nähdä sen myös - 
se on aika vaikuttavaa). 
11. Ok, niin takaisin reaktoreitten räjähdyksiin. Hän ei sano miten reaktori # 3 räjähti. Mutta sanoo, että 
15 minuutin jälkeen kun No.4 räjähti, meni mukana myös No: # 2. 
12. Hän sanoo, että Amerikassa he ovat "kadottaneet" noin 10 reaktoria ja Ranskassa 2 savuttaa. 
13. Hän jatkaa puhuen HAARP:sta. Mitä sillä tehdään, ja että Katrina oli luultavasti Venäjän / Kiinan 
valmistettu hurrikaani. 
 
Jo Etelä-Carolinassa valmistuslaitos on etenemässä kohti käynnistymistään, tulevaisuus MOX 
sekaoksidipolttoaineella jää hieman epävarmakasi Yhdysvalloissa. "Energiaministeriö ei vieläkään 
löydä apuohjelmoijaansa, joka olisi halukas ottamaan tätä kamaa", Alvarez sanoo. Duke Energy:ssä 
ovat allekirjoittaneet sopimuksen DoE:lla ladaten sen neljään reaktoriinsa myös sekaoksidipolttoainetta, 
mutta apuohjelmoija ei anna lupaa ja sopimus raukeaa vuonna 2008. Liittovaltion omistama Tennessee 
Valley Authority (TVA), joka toimii Browns Ferry Nuclear Plant ja kaksi muuta ydinlaitosta, on ilmaissut 
jonkin verran kiinnostusta yrittää MOX:lla. Jolla voi tehoa nostaa ja ottaa polttoaineen MFFF. Mutta 
Lyman epäilee, jopa TVA on valmis ottajalle. "En näe yhtään hyötyä, vaikka valtion omistama yhden 
samankaltaisen TVA, haluaisi harrastella tätä kamaa", hän sanoo. Näytä lisää. 3 minuuttia sitten  
                 ------- 
 
Dutchince FB: 
https://www.facebook.com/dutchsinse 
 
https://www.facebook.com/groups/215092401856180/ 
 
Priva 
michaelyjanitch@yahoo.com  
                   
 
 
 
 

845. KRIITTINEN massa. 
 
Kriittinen massa paljaalle pallolle 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_mass  
Jos pallo fissiomateriaalille on liian pieni, jotta ketjureaktiosta tulisi omavarainen, kuin neutroneja syntyy 
fissioista voi niitä liian helposti paeta. 
 
Ratkaisuna: Lisäämällä massaa palloon kriittinen massan, reaktiosta voi näin tulla omavarainen 
neutronien suhteen. 
 
Pohja: Ympäröivät alkuperäisen pallon neutroni heijastimin tehostamaan reaktioita, se mahdollistaa 
myös reaktiota ryhtymään itsenäisiksi. Muoto pienellä kriittisellä massalla ja pienin fyysinen koko on 
juuri pallo. Bare- pallon kriittisiä massoja normaalissa tiheydessä aktinideille on lueteltu seuraavassa 
taulukossa. 
 
Nuklidin Critical Massa(Kg)/ Halkaisija(Cm)/   Ref 
uraani-233              15              11     [1] 
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uraani-235              52              17     [1] 
neptunium-236            7              8,7    [2] 
neptunium-237           60              18     [3] [4] 
plutonium-238       9,04-10,07       9,5-9,9   [5] 
plutonium-239           10              9,9    [1] [5] 
plutonium-240           40              15     [1] 
plutonium-241           12             10,5    [6] 
plutonium-242         75-100          19-21    [6] 
amerikium-241         55-77           20-23    [7] 
amerikium-242          9-14           11-13    [7] 
amerikium-243        180-280          30-35    [7] 
curium-243          7.34-10           10-11    [8] 
curium-244       (13,5) -30      (12,4) -16    [8] 
curium-245          9.41-12.3         11-12    [8] 
curium-246            39-70.1         18-21    [8] 
curium-247          6,94-7,06          9.9     [8] 
kalifornium-249          6               9     [2] 
kalifornium-251          5             8,5     [2] 
kalifornium-252       2.73             6.9     [9] 
 
Kriittinen massa uraanille riippuu voimakkaasti rikastamisarvosta: 20 % U-235 on yli 400 kg; 15 % U-
235, se on reilusti yli 600 kg. 
                         -------- 
 
Kriittinen massa osa 2 
 
* (Seuraava ongelman lähestymistapa on toki viitteellinen, mutta äärimmäisen mielenkiintoinen. 
Fukushimassa ydinpommina räjähtäneen No:3 reaktorin Pu-239 pitoisuus oli luokkaa 6 % ja U-235 
pitoisuus päälle 3,5 %. Eli fissioivien aineiden yhteismassa n. 10 %. Lasketaanpa millä määrällä 
tällainen seos tuon kaavan mukaan suunnilleen teoriassa kykenisi räjähtämään: 10 % 900kg. 
Noin 800kg on kuinka ollakaan t i s m a l l e e n  se sama määrä, jonka Tshernobylin reaktorin r ä j ä h t 
ä m i s e n lasketaan vapauttaneen kriittisenä massanreaktoristaan! Tuskin pelkkää sattumaa. Nimittäin 
Tshernobylin reaktorin on kerrottu olleen myös salainen epävakaa MOX polttoainereaktori. Jatketaan 
vielä TVO:n räjähdysarvot suunnilleen OL-3 räjähdyksilleen tulevaisuuteen:  5,(5) %   1350kg) 
 
* Asiassa on nyt montakin erittäin mielenkiintoista yksityiskohtaa. Virallisessa STUK/ IAEA laskennoissa 
tunnustetaan vain 2 ydinpommina räjähtävää ainetta Pu- 239 ja U-235. Yhtäkkiä aineita ilmoitetaan 
olevan kymmenittäin! Ikään kuin miltei mistä tahansa radioaktiivisesta aineesta saataisiin ydinase, 
mielenkiintoista. 
 
* Vielä eräs erittäin kiinnostava yksityiskohta. Katsokaapa tarkemmin alkuosoitteen liitteen oikealla 
puolella olevaa kuvaa. Jossa ydinpommipallo peitetään, "niin sanotulla" neutronipeilaimella. Kuvassa 
on jotain  outoa ollakseen peilain. Peilinhän me ymmärrämme laitteena joka palauttaa esim. valon 
takaisin. Mutta tässä peilaimessa on jotakin pahasti pielessä. Olenkin aina ihmetellyt miksi reaktorin 
moderointiaineitten grafiitin, veden, boorin yms. väitetään olevan peilain. Koska neutronin 
perusominaisuus on juuri sellainen, ettei sen liikesuuntaan voida vuorovaikuttaa lainkaan neutraali kun 
on! 
 
*  Elektroni on taas negatiivinen ioni ja voitaisiinkin palauttaa miinussähkökentillä muttei siis neutronia. 
No kuvaa katsomalla huomaamme m i t ä  tuo ulkokuori oikeastaan neutronivuolle tekee. Neutronien 
liike vain hidastuu ja ahtautuu siinä! Tapahtuu vähän sama tilanne kun ruuhkautuva liikenne tiessä 
jatkuu yhä samaan ulospäin. Mutta ahtautumassa autojen liike hidastuu ja vain hidastaa takanaan 
olevien ulospäänliikuntaa. Eli STUK/ IAEA:n väitteet mystisistä neutronien PEILAIMISTA ovatkin 
harkittua disinformaatiota! Liike ulospäin säteilypainelähteestä jatkuu pitkälti entiseen suuntaan, mutta 
neutronien kulkureittiään ulos vain kyetään korkeintaan hidastuttamaan! 
                        --- 
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Kriittinen massa on kääntäen verrannollinen neliön tiheyteen. Jos tiheys on 1 % enemmän ja massa 2 
% vähemmän, määrä on 3 % vähemmän ja halkaisija 1% vähemmän. Todennäköisyys neutroni per cm 
kulkevalle neutronille osumansa ytimeen on verrannollinen tiheyteen. Tästä seuraa, että 1 % suurempi 
tiheys tarkoittaa, että matkan ennen lähtöä järjestelmässä on 1 % vähemmän. Tämä on jotain, joka on 
otettava huomioon, kun yritetään tarkempia arvioita kriittisille massoille plutoniumin isotoopeille 
likiarvoille yllä. Koska plutoniummetallissa on suuri määrä erilaisia kiteytymänsä vaiheita, jotka voivat 
olla hyvin erilaiselta tiheydeltään. 
 
* Tämä epävakausmassan ominaisuus taas kertoo miksi uraanin fyysisen muotonsa ja kidetiheyden 
romahtaessa lasketussa 161 ilmakehän puristuksen paineessaan on niin kriittinen. Tuon suuruinen 
paineen kasvu näyttää myös muuttavan uraanioksidin niin kuumaksi, että aine sulaa rakenteensa 
romahtaessaan nestefaasiinsa. Näistä seuraisi, että paineiskun energiakertymät samalla syöksee 
välittömästi uraanimassan kriittiseen räjähdystilaansa! 
 
Huomaa, etteivät kaikki neutronit osallistu ketjureaktioon. Vaan pakenevat säteilypaineesta ulospäin 
ym. vähentäen säteilyvaikutusta kaapattuina ulos prosessista. 
 
Q:lla Merkitään todennäköisyyttä, että tietty neutroni aiheuttaa fission ytimessä. Mietitäänpä vain 
nopeaa neutronia. Annetaan ilmaisevan määrän nopeina neutroneina syntyvään fissioon. Esimerkiksi: ˜ 
2.5 uraani- 235. Sitten, kriittisyys tapahtuu, kun  · Q = 1. Riippuvuus yhteyteen geometriaan, massa ja 
tiheys näkyvät läpi tekijänä q. 
 
Koska kaikkiaan vuorovaikutus poikkileikkaus s (tyypillisesti mitattu barns), keskimääräinen vapaa 
matka nopealla neutronilla on missä n on ydinvoiman numero tiheys. Useimmat yhteisvaikutuksia 
sironta tapahtumiin, niin että annetaan neutronin radan totella satunnaiskulkua kunnes se joko pakenee 
keskipisteeltä tai aiheuttaa fission reaktion. Niin kauan kuin muut menetys mekanismit eivät ole 
merkittäviä. Sädemuotona pallomainen kriittinen massa on melko karkeasti antamassa tuotteen 
keskimääräisen vapaan matkan ja neliöjuuri yksi plus määrä sironta tapahtumaa kohden fission 
tapahtuma (tätä kutsutaan). Koska netto matkan sisäinen satunnaiskulku on verrannollinen neliöjuureen 
seuraa useita toimia: Re = l neliöjuuri s = neliöjuuri s/nQ. 
            ------- 
 
FB. 22.11.2011 
 
Sinna Kreeta Maria 
Architect of Fukushima‘s Reactor 3 warns of massive hydrovolcanic explosion  
theextinctionprotocol.wordpress.com 
November 21, 2011- TOKYO - Architect of Fukushima Daiichi Reactor 3, Uehara Haruo, the former 
president of Saga University had an interview on 11/17/2011. In this interview, he admitted Tepco‘s e... 
 
Tässä taas näkee miten tajutonta toimintaa ydinala harrastelee. Eli 8 kk katsotaan tumput suorina miten 
6 reaktoria  yjätetonnistoineen disulaa maan sisään. Sitten kun asiantuntija laskeskelee seuraavan 
puolivuotiskauden saldon olevan hypermegapommi, joka silpoo puoilet Aasiaa ja upottaa koko Japanin 
kukaan ei e d e l l e e n k ä ä n tee mitään..Paitsi huokaisee..."hohoijaa lisää POLIISEJA estämään 
aiheesta nettikeskustelut ohi No:2 reaktorin päälle. Mutta JO sekin alkoi estellen Pu-239 tuulettmiosta 
ilmakehäämme kanavasäteilynä peilailemaan säteilytuhoenergioita maan sisuksiin takaisin niin 
vaarallisia määriä. Että punahehkuista maaperän halkeilemista  kuvaavat webbikameratkin vaiennettiin. 
Hyvin menee sanoo IAEA ydinrikolliset ja vaativat lisää ydinvoimaansa...! 
 
 
 

846. Dutcinse sensaatiovideo. 
 
Sensaatio! 
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2011.11. Kuulin Australian kautta aivan uskomattoman tiedon tästä Fukushiman tapahtumien 
videostani. Se oli ollut kuulema Twitterin listalla maailman kolmanneksi suosituin video!!..Aivan huikeaa! 
Tuskin suomalainen tekstitetty video tehnyt tuollaista ennätystä. Saati periaatteessa puhuva pää joka 
esittää pelkkää ydindataa.. . 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JAUY-Y3Kiek&feature=related 
 
Tiesin, että video oli käväissyt Yotuben listoilla 50 paikkeilla kahdesti. Mutta tämä viimeisin listaus oli 
aivan mykistävä. Nyt onkin epäselvää MITÄ Interpol poisti siihen liittyvistä kommenteista sellaista uutta 
materiaalia joka oli räjäyttänyt sen suosikiksi globaalisti juuri Pohjois- Amerikassa. Kaikki viittaa siihen, 
on tullut todistuksena maailmalta, että väitteeni tuossa videossa olivat todistettuna olleet t o t t a ! CIA ei 
tasan tarkkaan puuttuisi videooni, jos ei olisi paljastunut jotain aivan uniikkia, mykistävää ydinalan 
salaisuutta. 
              -- 
 
Lehtitiedefoorumi Iltalehti 
 
Iltalehti 20.11.2011. "Näyttökertaa, joista 500 000 kappaletta tapahtui julkaisupäivänä. Eikä se edes ole 
kaikista suosituin video. Jos videosi olisi supersuosittu, sen katselukertojen määrä pitäisi olla vähintään 
miljoonan kieppeillä, kun näin vanhasta pätkästä puhutaan. Vai meinaatko, että Interpol olisi poistanut 
videostasi 2 500 000 katselukertaa saadakseen sen pois näkyvistä?" 
 
* NiinPÄ!... Kuvan kaappaimella tämä Twitteristä maailman vapaammassa maassa Australiassa otettu 
Fuklushima theoreman kolmossijan tieto yllätti todella myös rajuudellaan minutkin! En yhtään 
ihmettelekään, että puhellaan CIA:n miljoonaluokan sensurointiäänimääristä. Minua puolestani 
kiinnostaa lisäksi miksi satamääräiset m u i d e n asialliset ja dokumentin todennetuista totuuksista 
kertovat kommentit kaikki haluttiin yhtäkkiä poistaa? Nimittäin normaalistikin jos joku yksittäinen 
kommentti menee poliisien tajunnan ulkopuolelle, niin sensuurit iskevät silloin vain yhteen. Erityisen 
mielenkiintoista oli miksi juuri se kommentti, joka kasvatti vanhan videoni suosion pilvin poistettiin? 
Miksi, mitä todistusta oli kommenttiin Japanista saatu? Ai niin, että kaikki videotioetoni olivat totta. 
Niinpä niin!) 
                    -- 
 
* Jälleen arvokasta lisädataa Australiasta. On laskettu julkisuuteen videostani todennäköisyyksiä sille 
mitä mm. A. Gundersen on sanonut Fukushimassa tapahtuvan jatkossa. Puhutaan siitä miten 
Fukushiman ytimen jatkuvasti maan sisään etenevä kiinasulaydin tulee aiheuttamaan vääjäämätttä. 
Paljon kertova termi on "HYPERHYDROPOMMI". Kuulitte aivan oikein. Neutronivuotojen 
eroosioreiässään parhaillaan valuvat 4 reaktorin ja ydinjätevarastojen massat kohtaavat 
samanaikaisesti toisensa alla odottavassa pohjavesikertymäkerroksessaan. Kaikki kiinailmiösulat 
suistuvat samanaikaisesti neutronivuota estävään räjähdysaltistavaan materiaalikerrokseen 
kuukausienn edetessä. Muodostuu käsittämättömän iso kriittinen massa, jossa räjähtävät surutta 
mukaan mm. 5 ja 6 reaktorienkin materiaalit.  
 
* Normaalissa Hiroshiman ydinpommissa fissioi luokkaa 52kg uraania. Nyt tässä tulevassa Fukushiman 
CIA:n sensuroimissa videoteksteissäni ja jälkikommentoinneissa on puhuttu kuulemani mukaan yli 
miljoonan kilon kriittiseksi tulevasta kiinailmiön uraanipommimassoista. Jonka seurauksena mm. Japani 
katoaa 54kpl reaktoreineen. Mukana menisi puolet Aasiaa. Koko maailma saastuisi seuraavassa 
käsittämättömän isossa ydinpommiräjähdyksessä. Minkä ydinpommiräjähdyksen tuloa on 
videokommentissa pidetty väistämättömänä!? .. Nyt siis tiedätte m i k s i videoni satapäiset kommentit 
olisi sensuroitu hätäpaniikissa. Juttuni olivat aivan liian totuudellisia.. Ja mikä Interpolista pahinta 
ihmiset alkavat näin itsekin tajuta mistä kertoilin jatkotuhojen lähtevän liikkeelle. 
                  --- 
 
Jouni Newsfeed S. 
http://www.youtube.com/watch?v=36VrXtAS2uE 
 
Nyt Arton haastattelu enkkuteksteillä! 
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http://www.youtube.com/watch?v=iCl3QkRU-tg&feature=related 
           ---___________--- 
 
*Jos joku vielä luulee, että neteissä ei k a i k k e a ydinala ja SUPO:n tyyppiset rikoliset kontroloisi, niin 
lukekaas vaikka tää:  
  Nina Maarit Tuomikoski 25. elokuuta 2011 13:30   
 
Heh just laitoin (yotubeen) kommentin että Cesiumilla ja Tippitapituksella ei ole youtubeprofiileja - 
SUPO! :D ja sensuroitiin välittömästi :D . .* Ja hei Yotuben sentään pitäisi olla SUPO vapaa monellakin 
tasollaan!. . .  
               ---------- 
 
"Jumalkuvia taivaalle!" 
 
 
http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&tl=fi&u=http%3A%2F%2Ffunvax.wordpress.com%2F
%26usg%3DALkJrhhaI62COtQhcV7YIBLuYnR-88G1OQ 
  
Moro Arto! 
  
Seuraavan sivun löysin netistä joka toimii näin  ensin sivu sanoo etsimääsi sivua ei löytynyt  
klikkaamalla tuota tummaa päätekstiä yhden kerran niin sivu avautuu sen jälkeen suomeksi 
tämän sivun lopussa on kiinnostavaa lukua (lue itse ja tulkitse oman mielen mukaan) 
  
No oletko sinä koskaan lukenut tästä project bluebeamista  usa ohjelma millä pystytään ajamaan  
sellaisia hologramikuvia taivaalle se on yhteydessä siihen lavastettuun alien invaasioon  
(jos se ylipäätään pitää paikkaansa) kummallista näissä jutuissa on että näissä minun lähettämissä 
linkeissä  otetaan juuri tämä uskonto asia esille,siis että halutaan keinotekoisesti tuhota kaikki uskonto 
jotta jäljelle jäisi vain yhdenlainen uskonto kansalaisille????? kulostaa aika erikoiselta hmm... 
  
Tässä linkki http://educate-yourself.org/cn/projectbluebeam25jul05.shtml 
no jos tuo tekniikka toimii niin saamme katsella taivaalta aivopesua oikein 
kunnolla 
  
*Hyvä Ruotsin Timo. . .  
  
*Olen aina vankasti epäillyt, että olet hemmetin terävä kaveri. tTedätkö nyt t i e d ä n , että olet! Tuo yllä 
oivaltamasi asiat on n i i n rankasti totta, mutta valitettavan harva sen eläissään oivaltaa! Niin oppi jota 
maailmaan ajetaaan voi kiteyttää näin. "YDINateismi". Usko siihen, että v a i n äärimmäinen 
ydinkansanmurhaan kykenevä leegio pahaa voi hallita maailmankaikkeuttamme! Ne ei tajua, Timo hyvä 
ne EI tajua. Että ihmisen yläpuolella on PAKKO olla jotain ja SUURTA! Muuten elämisellämme EI olisi 
toivoa, eikä valon tarkoitusta. MINUN asiani ei ole sinulle tyrkyttää yhtään mitään. Vaan antaa sinun 
oppia elämästäsi, elämistämme ja lastesi tulevaisuuden tasoista. Kaikkea hyvää sinulle Timo myös 
jatkossa.) 
 
 
 
 

847. BIO 
 
T&T. 25.11.2011. UutisetSoili Semkina, 9:27 IEA: Uusiutuva näyttää kyntensä - mutta vielä saa tukea 
 
Uusiutuvan energian teknologia muuttuu yhä kilpailukykyisemmäksi hintojen ja kustannusten osalta. 
Vihreän energian kasvulukemat näyttävät myös tavoitteiden mukaisilta, sanoo Kansainvälinen 
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energiajärjestö IEA tuoreessa raportissaan. Raportin mukaan vihreän teknologian tuet ovat perusteltuja 
niillä aloilla, jotka eivät vielä ole kilpailukykyisiä. Tukien avulla houkutellaan investointeja. Asiasta 
uutisoi Reuters.  
 
IEA:n mukaan uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus on kasvanut voimakkaasti viiden viime 
vuoden aikana, ja nyt se kattaa jopa 20 prosenttia maailman energiantuotannosta. Uusiutuvaan 
energiaan suhtaudutaan usein pessimistisesti ja sanotaan, että teknologia on kannattavaa vain 
valtiontuilla eikä sen tuotanto ole tarpeeksi luotettavaa kysynnän tyydyttämiseks. IEA on eri mieltä.  
 
Järjestön mukaan uusiutuva energia muuttuu yhä kilpailukykyisemmäksi ja kriittiset teknologiat kuten 
aurinko- ja tuulivoima muuttuvat vielä halvemmiksi. Uusiutuvan energian osuus kasvaa nopeimmin 
rikkaissa OECD-maissa ja nousevissa talouksissa kuten Kiinassa, Intiassa ja Brasiliassa.  
 
* Joopa joo, jopa ydinkiimainen IAEA tajuaa, että uudisenergiassa vain on tulevaisuus. Mutta näähän ei 
mitkään realiteetit kosketa Suomea. Koska me elämme keskellä POLIISIDIKTATURIAN mustinta TVO/ 
Posivoiden YDINkeskiaikaamme. Emmekä edes samassa ulottuvuudessa muun maailman kanssa. 
Meillä vietiin juuri kaikki mahdoliset rahoitukset EI ydinvoimaenergioilta. Ai miksikö? No koska ydinalan 
ASE- tuotannot on ihmisiämmekin tärkeämpiä antaessaan loputtomiiin voitelulahjuksiaan maailman 
korruptoituneemmille politikoillemme ja vastuuviranomaisille. Pääasia elämälle onkin lahjukset IAEA:lta 
joiden takia Suomi kuolee EU:n Pu-239 saastaan. Kiitos Eeva- Riitta Korhosille ja muille maamme 
ydintunkioiksi ja uraanikaivoksiksi myyneille! 
             -- 
Yhdysvaltalainen GT Advanced Technology kertoi hiljattain kahdesta uudesta tekniikasta valmistaa 
kiteistä piitä. Uudet tavat laskevat huomattavasti kustannuksia valmistaa piitä erittäin tehokkaisiin 
aurinkokennoihin, kertoo Technology Review.  
 
Uudella teknologialla säästää rahaa  
Ensimmäistä teknologiaa yhtiö nimittää Monocastiksi. Sen avulla monikiteisen piin valmistuslaitteet voi 
muuntaa sopiviksi yksikiteisen piin valmistukseen. Yksikiteinen pii on parempilaatuista kuin 
monikiteinen pii. GT tarjoaa teknologiaansa markkinoille jo ensi vuonna. Samantyyppistä kehittää 
useampi muu yhtiö.  
 
Yhtiön toisella HiCz-nimisellä teknologialla voi kuitenkin olla pitkällä aikavälillä enemmän vaikutusta. 
Siinä yksikiteiseen piihin lisätään pieniä määriä fosforia, mikä tekee aurinkopaneeleista entistä 
tehokkaampia. HiCz-teknologialla tällaisen piin valmistus on entistä halvempaa. Nykyisin tämänlaisen 
yksikiteistä piitä käytetään vian 10 prosentissa aurinkopaneeleista, sillä se maksaa paljon. GT:n 
teknologia supistaa kustannuksia jopa 40 prosenttia ja tulevaisuudessa tämänlaisen piin käyttö saattaa 
yleistyä. GT lupaa teknologian saataville ensi vuodeksi.  
 
Fosforilla kastettu tuottaa enemmän  
Tavallinen monikiteisestä piistä valmistettu aurinkopaneeli voi tuottaa noin 230 wattia täydessä 
auringonvalossa. Samankokoinen yksikiteisellä piillä varustettu paneeli tuottaisi 245 wattia. Sen sijaan 
fosforilla kyllästetty yksikiteinen pii nostaa paneelin energiantuotantoa jopa 320 wattiin.  
 
* Monikiteisen hyötysuhde on luokkaa 8% ja yksikiteisen aurinkokennon 16%. Joten annetuissa 
arvoissa hiukan klappia. 
 
Suurin osa kiinalaisvalmistajista käyttää monikiteistä piitä paneelien valmistukseen. Osa 
yhdysvaltalaisista, kuten Sunpower, tuottaa paneeleja yksikiteisestä piistä. Technology Review 
toteaakin, että yhdysvaltalaiset firmat voivat hyötyä, kun yksikiteinen teknologia muuttuu halvemmaksi.  
              ------------- 
 
24.11.2011.T&T 
 
Ei kuulosta loogiselta, mutta toimii: Aurinkorasva tuplaa aurinkokennojen tehon. Aurinkorasvalla voi 
suojata ihoa ja kennoja.Ensikuulemalta ei kuulosta loogiselta suojata aurinkokennoja aurinkorasvalla. 
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Aurinkorasvan tehtävänähän on estää auringonsäteitä tunkeutumasta iholle asti, jotta iho ei palaisi. 
Aurinkokennolla tavoite on päinvastainen: sen pitäisi kerätä mahdollisimman paljon auringonsäteitä.  
 
Oslon yliopiston kemisti Per-Anders Hansen on selvittänyt väitöskirjassaan aurinkokennojen 
energiatasetta. Hansenin mukaan ongelma on, että aurinkokennot kykenevät kaappaamaan vain 
pienen osan auringonsäteilystä eli vain punaisen valon. Auringosta kuitenkin saapuu energiaa 
valkoisena valona, jolla on hyvin laajataajuusspektri. Osa säteilystä on silmälle näkymätöntä kuten 
ultravioletti- ja infrapunavalo.  
 
Valo saapuu auringosta fotoneina, ja vain punaisen valon fotoneilla on sopiva energia tönäisemään 
elektroneja irti aurinkokennon puolijohteesta. Yksi fotoni irrottaa yhden elektronin, joka lähtee liikkeelle 
sähkövirtana.  
Ultraviolettisäteilyn fotoneilla on paljon energiaa, mutta ne eivät tunkeudu tarpeeksi syvälle 
aurinkokennoon. Niiden energia menee nykyisissä aurinkokennoissa hukkaan.  
 
Sininen valo punaiseksi  
Tilanne muuttuu, jos aurinkokennon päälle asetetaan ultraviolettisuodatin keräämään talteen enemmän 
energiaa. Sininen ja ultravioletti valo voidaan muuttaa punaiseksi ja siten aurinkokennolle soveliaaksi.  
 
Aurinkorasva sisältää titaanidioksidia, joka absorboi eli kerää itseensä ultraviolettivalon, jonka energia 
sitoutuu rasvan atomeihin. Hansen lisäsi suodattimeen europiumia, joka on harvinainen maametalli. 
Europiumin ominaisuuksiin kuuluu kyky muuttaa suodattimeen tuleva ultraviolettivalon punaiseksi 
valoksi.  
 
Auringon ultraviolettisäteily sisältää yhtä paljon energiaa kuin punainen valo, joten menetelmä 
kaksinkertaistaa aurinkokennojen tehon. Menetelmä ei Hansenin mukaan nosta aurinkokennojen hintaa 
tähtiin. Titaanidioksidi on halpaa. Europium on nimensä mukaan harvinaista, mutta sitä tarvitaan vain 
vähän. Jo 30 nanometrin paksuinen kerros riittää.  
 
Seuraavaksi Hansen metsästää menetelmää, jolla myös auringon infrapunasäteily voitaisiin hyödyntää 
aurinkokennoissa. Infrapunaiset fotonit tunkeutuvat aurinkokennossa puolijohdekerroksen läpi ja liian 
syvälle, joten myös niiden energia menee nykyisin hukkaan. Infrapunasäteilyn fotonilla ei myöskään ole 
riittävästi energiaa irrottamaan puolijohdeatomista elektronia.  
 
Infrapunavalokin hyödyksi?  
Hansen etsii materiaalia, joka absorboisi infrapunafotonien energian ja varastoisi sitä niin kauan, että 
energia riittää survaisemaan elektronin liikkeelle. Mahdollinen ainekandidaatti on ytterbium, joka myös 
kuuluu harvinaisiin maaametalleihin. Ytterbiumia ei ole tutkittu tässä yhteydessä.  
 
Hansenin tutkimuksesta kertoi norjalaislehti Ingenjören. Samankaltaisia tekniikoita on kehitetty myös 
esimerkiksi Stanfordin yliopiston apulaisprofessori Nicholas Melosh, joka on tutkinut cesiumin kykyjä 
muuttaa aurinkokennoihin osuva lämpösäteily sähköksi. Meloshin mukaan aurinkokennojen hyötysuhde 
voisi näin nousta jopa 60 prosenttiin, ja samalla niiden jäähdytyksen tarve vähenisi.  
 
* Juupajuu. Juuri tällaiset artikkelit kertovat aika hyvin miten IAEA sensuroi ekoenergioitten tutkimukset 
maailmassa vuosikymmenet. Eli 1960- luvun piikennojen hyötysuhteen taso oli 16%. sitten alettiin 
oikein u r a k a l l a  kehittää tekniikkaa ja saatiin 8% hyötysuhteen amorffisia kennoja. No 2011 
paikkeilla annettiinkin sitten innovaatiopalkintoja Suomessa hymyillen miekkosille jotka  olivat 
keksineet..Yllätys yllätys IAEA:n riemuksi 4% hyötysuhteen aurinkokennoja!) No nyt IAEA:n pojilta 
alkaa mopo karata pahasti käsistä. Kun IAEA:n ydinalasta riippumaton Norja uhkaa tuottaa uhmaten 
ydinalaa markkinoille 60% hyötysuhteen aurinkokennoja. Jäämmekin jännäämään rytätänkö tämä aie 
vanhaan tyyliin USA:n= IAEA:n julistamalla sodalla Norjaa vastaan. Vai, ..niin tosiaan sponsoroidaanko 
mullistava 2% hyötysuhteen suomalaiskennoihmeet? Ihanko siis t o s i s s a a n tuhannet tiedemiehet 
eivät ole tajunneet, että aurinkokennon toimiva valotaajuus on punainen. Ja sitä EI muka oltaisi tajuttu 
muuttaa värikalvolla korkeammista valkoisista taajuuksista alaspäin suotamalla punaisemmaksi? 
HallOO? 
                ------------ 
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T&T. 30 000 latauskertaa 
 
 27.11.2011, 19:20 Uusi materiaali kehitetty: Akkujen käyttöikä jopa satakertaiseksi nykyisestä 
 
Tutkijat ovat kehittäneet uuden materiaalin, jonka avulla akkujen käyttöikä kasvaa jopa satakertaiseksi 
nykyisestä. Stanfordin yliopiston tutkijoiden keksintö perustuu nanopartikkeleihin, jotka ovat edullisia 
valmistaa ja joiden käyttöikä on pitkä.  
 
Tutkijat ovat vasta onnistuneet kokeilemaan tekniikkaa laboratorio-olosuhteissa. Näiden testien 
perusteella tulevaisuuden akut kestävät 40 000 kertaa uudelleenlatauksen. Nykyiset litiumioniakut 
jaksavat arviolta 400 lataussykliä. Sähköverkkokäytössä keksinnön arvioidaan pidentävän akkujen 
käyttöiän 30 vuoteen.  
 
‖Teknisiä esteitä akun rakentamiseen tarpeeksi isossa mittakaavassa ei ole‖, sanoo tekniikkaa 
kehittänyt Colin Wessells Stanfordin tiedotteessa. Lähde: MikroPC  
 
*Vanhoilla nikkelikadmiumakuilla latauskertokestot oli luokkaa 3 000. Nykyään niiden kyvyt on 
romautettu 400 layauskertaan. Tuo 30v tarkoittaa myös sitä, että periaatteessa sähköauton akkuja ei 
tarvitsisi uusia koko auton elinikänä! 
               ------- 
 
"Kuollutta" taivaaltamme. 
 
Mennään ajastaikaa 8.12.2011. *Joulun alusviikot toivottivat meille ensimmäisiä hentosia lumipatjojaan. 
Vaan kun katsoin tarkemmin kauhistus lepäsi sieluuni! Olen juuri lukenut kirjasta "Veden parantava 
voima". Miten arkinen vetemme tulee kostamaan kaikki kokemansa kaltoin kohtelunsa ydinvoiman 
säteilyt atomimuisteihinsa imettyään. Aivan oikeassa kirja olikin tässä. Miten kuvailisin näkemääni? 
Alas tuleva lumi on kuin täysin kuolleita puolimillisiä persoonattomia jääkiekkoja. Niin tai ilmeettömäksi 
riutuneita pieniä paperilävistimen kiekkosia... Hui kauhistus! 
 
Vielä ennen atomiaikaa suomessa 60- 70- luvuille asti olivat ensimmäiset lumisadeyritelmät ihania. 
Taivaalta leijui toinen toistaan elovoimaisempia jättitähtiä. Lapset vertasivat niitä hauskasti "rukkasiin". 
Nyt loputtomiin vesikierrossaan Fukushimaa, Tshernoa, TVO/ Posivoita atomimuisteihinsa 
säteilytappajaa imuroituaan. Kohtalo näyttäytyy kalmonvalkeina vahakuolleen kuolinnaamion lailla 
ihmiskunnalle. "Tällaisen säteilytuhojen maailman itsellenne loitte meistä. Muistakaa, että kosto on 
ydinrikoksista oleva kyltymätön"! 
 
Hui kauhistus sanon vaan! ..Jaa, että ylireagoinko näissä? Katsotaan. Olen jo pitemmän aikaa valaissut 
maailmalle tietoa siitä miten jokainen ydinreaktori survoo sähkölinjojaan myöten tonniluokkaa Pu-239 
++..ionisoitunutta kanavasäteilyään. Olen antanut julkisuuteen mekanismeja, joiden takia jo 50-luvulla 
kodin TV muutettiin plutoniumaseeksi siviiliväestöä vastaan. Turun Sanomasta 
6.12.2011:"Suomalaistutkimus selvitti sähkökenttien yhteyttä syöpään. Sähkölaitteitten "säteily" lisäsi 
vauriota! Tuore tutkimus antaa viitteitä sähkölaitteitten yleistä yhteyttä syöpään. Voimakkaita 
sähkökenttiä on mm. sähkövetureissa. Itä- Suomen yliopiston tutkija, filosofian maisteri Jukka 
Luukkonen selvitti sähkömagneettisten kenttien vaikutusta syövän kehittymisen prosesseihin." 
 
* Tutkimuksissa korostetaan kuitenkin, ettei ongelma ole sähkökentät itsessään! Vaan niiden "mukana" 
tapahtumapaikalle tuodut sekundääriset tuntemattomat prosessit. Mitä ihmettä voi olla kyseessä kun 
asiaa kierretään kuin kissa kuumaapuuroa näin:" Luukkosen tekemissä kokeissa kävi ilmi, että 
pientaajuiset magneettikentät eivät yksinään muuttaneet solujen jakautumista tai edes perimää. Sen 
sijaan magneettikentät muuttivat menadionin, synteettisesti valmistetun K-vitamiinin, aiheuttamia 
soluvaikutuksia." 
 
 Hetkinen, hetkinen tässä lähestymistavassa on jotain k o v i n tuttua menneestä. 1974 ruotsin 
ydinvoimaloitten lauhdevesiin ilmestyi pelätty M74 nimen saanut kalat tappava säteilyhivutustauti. Sen 
salaisuuksia auotessa kytkös ydinvoimaloissa käyneeseen ja säteilyvarastoituneeseen pelättyihin 
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tritiumsäteilyvesiin osoitettiin kiistattomasti todeksi! Itse asiassa puhuttiin miten 93 % lohikalojen 
poikasista alkoi kuolla kautta ydinvoimaloitten säteilyttämissä päästövesien maailmoissa. Silloinkin 
kerrottiin K- tiamiinin olevan oleellinen merkkerimuutuja! Tässä vaiheessa IAEA kielsikin koko asian 
tutkimiset seinään!  
 
Tämän saman huomaamme tapahtuvan 100 % varmasti myös tässä "ydinsähkö tappaa käyttäjänsä" 
tutkimuksissa. Vaikuttavat ++..ionisoituneen Pu-239 tonnistojen kulkeutuminen kaikkialle sinne missä 
ydinsähköä rajuinten käytetään on olut Jo tiedossa n. 60vuoden ajan! Mutta koska aihe on ydinalan 
salaama ja tarkoin peittelemä dilemmaan ei edes yritetä mitään ratkaisua. Ydinvoimalasulku se olisikin 
ainoa järkevää. Koska alati vanhenevista ja käsiin reikiintyvistä esim. TVO:n reaktorien Pu-239 
tonnistoista kertyy talouksien sähkölaitteisiin vuosittain kolmatta tonnia Pu-239 mittaamattomia 
kanavasäteilyplasmoja. on yhteys myös tässä 100 % varmennettuna. Siellä säteilykukollaan. Jonne 
ydinsähköä pakolla rantautetaan! 
                 ---------- 
 
USA:n ydinvoimaloiden tehotuhoista 
 
*2011 Valtaisa "kuumeduusojen" parven imeytyminen ajatti USA:ssa jälleen ydinvoimalan vuorokausien 
hätäseisokkeihin. Koska varmistamaton elintärkeä merivesikanava tukkeutui hallitsemattomasti 
meduusamassaan. Nyt myöhemmissä tarkemmissa tutkimuksissa on todettu miten ydinvoimalat 
tappavat lisäksi mm. satamäärin rauhoitettuja yli 200kg painoisia goljath grouper kaloja. Mutta ei 
tässäkään kaikki. USA:ssa on todettu ydinvoimaloitten imukanavistoihin kuolevan miljardeittain kaloja ja 
loputtomiin muutakin  pienvesieläimistöä! 
 
"Angélica Skywolf 
 Nuclear Event in USA torstai 08 joulukuu 2011 at 09:05 (09:05) UTC. 
 "Tämä tapahtui 22th. Augustus, 2011:] Silloin saapui valtavasti meduusoja sammuttamaan St. Lucie 
ydinvoimalan elokuun lopulla. Mutta vasta nyt selvitettiin, että ydinalan sääntelyviranomaisten, 
villieläimien virkamiehet ja merentutkijat ovat huomanneet, tapahtuman. Todeten myös ydinyhtiöiden 
tappaneen useita tonneja suojattuja jättiläis Grouper kaloja! Tiedottaja kanssa Florida Power & Light:sta 
sanoi ettei yleisölle ollut vaaraa 22 elokuu tapahtumien aikaan. 
 
Piti laskea kuinka monta Goljatin Grouper:sia on kuollut vai onko ylipäätään tehty merkintöjä 
tutkimushankkeista, sanoi Jonathan Gorham varatoimitusjohtaja Inwater. Kuolemia oli ydinvoimaloissa 
todettu jälleen 50 ja 75, hän sanoi. Tutkija Florida Fish and Wildlife Conservation komissio sanoi, 
jättiläis Grouper oli arviolta painoiltaan jopa 200 kiloisiksi. "Kaikki työvoima, joka voitiin koota tänne oli 
käsketty töihin pinotakseen esteitä ja verkkoja merikilpikonnien suojelun takia" Gorham sanoi. Etteivät 
kilpikonnat kuolisi kaikki. FPL:lle on raportoitava kun uhanalaiset lajit, kuten merikilpikonnat, jättiläis 
grouper kalat ovat jääneet ydinvoimalasssa kiinni, loukkaantuneet tai kuolleet. Imeytyessään laitoksen 
jäähdytyskanavistoihin. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole mielestäänkään velvollisuutta ilmoittaa 
vaaratilanteista, joissa "kiellettyjä" lajeja, kuten Goliath Grouper:ta - on kielletty kalastella valtion ja 
liittovaltion vesistä - Ja niin yhtiö ei tehnyt mitään mainintaa lukuisista Goljatin Grouper kuolemistaan. 
Raportit on jätetty Nuclear Regulatory Commission ja Fish and Wildlife Conservation komissiolle." 
                 -- 
Jari Natunen Meduusat tukkivat veden sisäänoton floridalaisessa ydinvoimalassa niin, että se piti 
sulkea 4 päiväksi, samassa kuoli suojeltua goliath grouper kaloja, mutta kilpikonna verkot onnistuttiin 
pitämään pystysttä ja ne selvisivät.  
Sanotaan, että on harvinaista mutta viime tai toissa kesältä oli ainakin kaksi samantyyppistä uutista, 
yksi skotlantilaisesta ydinvoimalasta ja toinen Israelista, joka ei välttämättä ollut ydinvoimala. Olkiluoto 
on ainakin kerran pysäytetty suolilevän takia. Olkiluodon ydinjäteallas on ollut helisemässä simpukoiden 
takia. Ydinvoimaloissa kuolee valtavia määriä kaloja, esim EPR ottaa 55 kuutiometriä vettä sekunnissa. 
Pienempien simpukka ja oliko se kaspianpolyyppi kasvustojen estämiseksi käytetään veden kloorausta, 
jolloin tulee meri klorattua isolta alueelta ja ympäristölle haitallisia, tai vaarallisia biologisesti kertyviä 
lähes hajoamattomia halogeeniyhdisteitä kuten bromoformia. 
                      ------- 
Jari Natunen Korjauksena vielä, että voimala oli ilmeisesti kaksi päivää kiinni. Loviisassa ja 
Olkiluodossa tarkkaillaan meduusaesiintymiä uhkana jäähdytyksen pysähtymisen varalta 
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http://itauusimaa.vartti.fi/itauusimaa/uutiset/meduusat_uhkaavat_maamme_y...dinvoimaloita/ ja 
Skotlannissa oli Torness ydinvoimala kiinni meduusojen takia kesäkuun lopulla 2011 
http://yle.fi/uutiset/teksti/ulkomaat/2011/06/skotlantilainen_ydinvoimala_suljettiin_meduusoiden_vuoksi_
2696790.html  
-samoin kesäkuun lopulla Japanin Shimane voimala oli meduusahyökkäyksen kohteena 
http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFL3E7HO0GO20110624 Israelissa Orot Rabin 
ydinvoimalan vedensaanti keskeytyi kesäkuussa 2011 meduusojen takia 
http://www.ibtimes.com/articles/175273/20110706/nuclear-reactor-orot-rabin-nuclear-power-plant-
israel-hadera-scotland-torness-power-reactors-edf-jap.htm Epidemian arvella johtuvan merien 
happamoitumisesta, joka voi liittyä kasvihuoneilmiöön. 
                       ------------- 
 
T&T TekniikkaKari Peltonen, 8.12.2011, 20:11 Uusi keksintö: Rillit puhdistavat itse itsensä 
 
Pisarat pomppaavat nanorakenteisesta lasipinnasta kuin kumipallot. Pallon muotoisesta 
nanorakenteesta muodostettu silikaattipinnoitus tekee lasista supertehokkaasti vettä ja öljyä hylkivän. 
Tuloksena voivat olla silmälasit tai vaikka auton tuulilasi, joita ei tarvitse puhdistaa.  
 
Saksalaisen Max Planck -instituutin polymeeritutkimusyksikkö Mainzissa ja Darmstadtin teknillinen 
korkeakoulu ovat päässeet lähemmäksi edellä mainittua tavoitetta. Tutkijat ovat onnistuneet 
valmistamaan molemminpuolisen niin sanotun superamfipaattisen lasipinnoitteen. Sekä oljy että vesi 
helmeilevät tutkijoiden mukaan täydellisesti pois pinnoitteen päällyspuolelta. Pinnoite pysyi lisäksi 
vahingoittumattomana, vaikka sitä hierottiin hiekkapaperilla. Tällaista lasipintaa voitaisiin tutkijoiden 
mukaan soveltaa kaikkiin laseihin, joissa likaantumisesta on haittaa tai pelkästään vesikalvon jääminen 
lasin pinnalle häiritsee.  
 
Likaantumattomalle lasille löytyisi käyttöä esimerkiksi lasisten julkisivujen tai lääketieteellisten 
instrumenttien pitämiseksi puhtaana. Kuten tavallisessa lasissakin, uuden pinnoitteen perusmateriaali 
on silikaatti eli piin ja hapen yhdiste. Tavallinen lasi on sulatetusta silikaatista muodostunutta amorfista 
massaa. Pinnoitteen silikaatti on käsitelty fluoripitoisella piillä, joka jo sellaisenaan tekee pinnasta 
teflonpannun tapaan vettä ja öljyä hylkivän. Huokoinen labyrintti  
Keksinnön juju on fluoripitoisen piin rakenteessa. Kerros muodostaa epäsäännöllisten huokosten 
muodistaman labyrintin samaan tapaan kuin pesusienessä. Öljypisarat kimpoavat irti pinnasta kuin 
kumipallot, kuvailee tutkija Doris Vollmer Max Planck -instituutin tutkimustiedotteessa.  
 
Huokoisen nanorakenteen mallin mainzilaistutkijat löysivät kynttilän avulla. Pitämällä lasilevyä kynttilän 
liekissä lasin pintaan siihen noin 40 nanometrin nokihiukkasista huokoinen rakenne (yksi nanometri on 
miljoonasosa millimetriä). Rakennetta höyrytettiin nestemäisellä piiyhdisteellä ja ammoniakilla. Lopuksi 
onttoa silikaattirakennetta höyrytettiin fluoripitoisella piiyhdisteellä. Seuraavaksi tutkijat keskittyvät 
kehittämään pinnan mekaanista kestävyyttä. Pinnoite kestää jonkin verran kulumista, mutta kun sen 
paksuus ohenee alle mikrometriin, itsepuhdistavat ominaisuudet häviävät.  
 
* Tällaisien rakentteitten suurin etu on tietysti esim. aurinkokennotalouksisa. Tuulivoimaloitten puhtaana 
pysyvissä pinnoissa ja vaikka energiatejhokkaitten valaisimien pinnoilla. Mutta eihän T&T lehteä tietysti 
t ä l l a i s e t  uudisenergiafaktat jaksa ydinlobbareina kiinnostaa. Saati että kirjoittaisivat niistä 
riviäkään. 
             ------------- 
 
2011. Voi loppu! 
 
FB. 2011.12. Eetu Uravuori Lielahden Prismassa ei oo ainakaan voita eikä valintalossa se on ihan 
varma ku kävin eilen katsomassa enkä saanut voita mistään ei ollut huoltoasemilla, siwassa tai 
kioskilla.. Voin kohdalla oli lappu et valiollla toimitus katkos tai jotain et ens vuonna sit tulee taas !! 
 
Julia Kivilahti Olin Hurtig Yle antaa jo ohjeistuksia - voita ei siis ole näkyvissä muuta kuin itse tekemällä 
:) paitsi lopussa muistutetaan että itsetehdyn voin kilohinnaksi tulee 25euroa (liiottelua ja vääristelyä) ja 
että mikään resepti ei välttämättä tarvitse voin tekoon - olisiko siis sittenkin kyseessä itse aiheutettu 
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voipula? Margariinihan tässä muuten jää hyllylle ja sehän se olis kamalaa .. Mutta kun kuitenkin joka 
päivä sitä maitoa lehmistä saadaan niin luulisi voin valmistajat siitä voita meille siitä tekevän kun 
kysyntääkin kerran on... Mutta eivät valmista ja kyllä vaan punainen maitokin on aika-ajoin loppu - tarvii 
vissiin rasvattomat vaihtoehdot ostajia - seuraavaksi siirryn hakemaan suoraan tilalta ::) Rasvattomat 
tuotteet jääkööt hyllylle.  http://www.yle.fi/alueet/keski-
suomi/2011/12/loppuiko_kaupasta_voi_tee_se_itse_3102490.html 
 
Elli Rantala ?:D noin tehtiin jo aikaisemminkin...suomesta "myytiin" venäjälle voita 50.pennin kilo 
hintaan.. eli 25 penniä puolenkilon löntti.. Kyllä Venäjä ja Suomen päättäjät on kusettanu reilusti 
suomen maataloustuottajia. 
 
Julia ottti nyt esille aran aiheen. Eli m i k s e i  voita saisi tosiaan itse sitten tehdä suoraan maatiloilta 
ostetusta maidoista?... Miettikääs tosin, JOS syynä olisi esimerkiksi aluksi valehdeltu karppausten 
lisääntyminen? .. Ai niin perhana. KOSKA TVO:N YDINSAASTAT KERÄÄNTYY TVO:n tuhoamissa 
KOTIVOISSAKIN!. . . MIKSEI KALLAA SAA TUODA MERELTÄ ILMAN POLIISIN SÄTEILYN 
TARKASTUKSIA!? Ai niin koska TVO:n ydinvoimalasaastat on siinäkin! Lista on ihan loputon. Miksei 
Satakunnassa saa käyttää omaa kaivovettäkään? Ai niin kun TVO myrkytti nekin!. . Miksi kaupoista 
ilmoitettiin kadonneen jopa kasvihuonekurkutkin? Ai koska siihenkin kertyvät Fukushiman säteilykasvut 
kuin sieneen. Miksi katosivat riisit, jopa maapähkinät kaupoista..Koska Fukushiman saastaa 
chemtrailataan niiden keinokastelualtaisiin... Ei rakkkaat ihmiset olemme kusessa. Olemme 
YDINkusessa ja Ydin- nälänhädän partaalla! !! !!! Elli.. Olet enemmän kuin oikeassa kusetettu on niin 
maalaisia kuin koko kansaamme! Tosin vaatii rohkeutta sanoa se n o i n  valloittavan 
vastaansanomattomasti ... 
              ----------- 
 
T&T Kaasuvarannot 200v  
 
MAAKAASUVeli-Matti Jalovaara, 12.3.2012, 14:05 
Kiina: Meillä on liuskekaasua 200 vuodeksi - tuplasti enemmän kuin USA:lla 
Yhdysvaltojen energiamarkkinoille on ollut viime vuosina iso asia se, että maassa on innostuttu 
hyödyntämään kotimaista liuskekaasua. Nyt Kiina on ensimmäistä kertaa kertonut arvionsa omista 
varannoistaan. 
 
Kiinalaisten mukaan Yhdysvaltojen kenties 14 000 miljardia kuutiometriä liuskekaasua ei ole suinkaan 
eniten maailmassa. Kiinalla on lähes tuplasti enemmän. Kiinalaisten mukaan noin 25 000 miljardia 
kuutiometriä liuskekaasua olisi nyt teknisesti ja taloudellisesti järkevästi hyödynnettävissä. Sen pitäisi 
riittää Kiinalle 200 vuoden tarpeisiin. 
 
Kiinassa on inventoitu lisäksi 134 000 miljardia kuutiometriä liuskekaasua, joka ei vielä nykyisillä 
tunnetuilla tekniikoilla ole järkevästi otettavissa talteen. Määrät ovat hämmentäviä etenkin, kun Kiina ei 
vielä nykyään hyödynnä liuskekaasua lainkaan kaupallisesti. 
 
Liuskekaasun CO2 tasot ja puhtaamman polttonsa päästömäärät ovat osia suorasta kivihiilipoltosta. 
Pitkään ollaankin kyselty, että mitä kannattaa käyttää kun ydinvoimaan ei enää mikään "järkimaa" maa 
satsaa. Kiinaa onkin usein povattu ydinalan Eldoradona. No tässä artikkelissa tulikin maan vastaus. Eli 
200v varannot maakaasua tulevat antamaan ennennäkemättömän ongelmattoman ratkaisun hylätä 
Fukushiman ryvettämät ydinvoimalahankkeet kerralla. Japanille se on paljolti samaa, eli 
metaanikaasuklatraattien polttoa. Ja mikä parasta tässä puhutaan myös jatkuvasti luonnon BIO- 
kierroissa uudistuvista volyymeista. 
 
 
 
 

848. Historik. 
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Lukekaa sivut pieteetillä. Tällaista materiaalia ette näe sensurointien takaa käytännössä missään 
maasamme! 
Löytyy mm: 
http://www.scribd.com/doc/75323849/Fajans-Radioaktiivisuus 
Myös: 
http://www.scribd.com/doc/75328012/Mita-on-Radium-Luonto-Tieteen-Valossa 
               -- 
Fajans, Saksankielinen kuvaversio - hakukone ei siis pure... Lataa se. 
 
http://www.archive.org/details/radioaktivittun00fajagoog 
 
http://ia600304.us.archive.org/21/items/radioaktivittun00fajagoog/radioaktivittun00fajagoog.pdf 
              -- 
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Vuotta 2011 leimaa IAEA:n levittämät materiaalinsa. Siitä miten ns. "kolmannen sukupolven" 
uraaniydinvoimalat ja erityisesti Pu- 239 plutoniumydinvoimaloitten uudisenergiamallit tulevat olemaan 
ne mystiset parannukset epäonnistuineille Harrisburgissa, Tshernossa ja ties missä Fukushiman 
loputtomina nauhoina käsiin räjähtävien ydinvoimaloitten korvaajina. Tässä asetelmassa on montakin 
selkeää ja tietoista valhetta. Todellisuudessa kyseessä on jo menossa alinomaan epäonnistuneitten 
toinen toistaan kalliimpien ja vaarallisempien ja epäonistuneitten säteilymateriaaliensa 
polttolaitoskyhäelmien romuttumiset. Paljon mokasit, paljon pilasit, viimein kolvisi kylmeni. Luetuanne 
tuon historiallisen artikkelini. Katsokaa e r i t y i s e s t i  lopussaan olevaa shokeeraavaan vuosilukua. 
Alkakaa tajuta miten aika ei loputtomien ydinkyhäelmien kohdalla ole armoa antanuit, Päinvastoin! 
               -------- 
 
Onko "lehdistöä" edes keksittynä? 
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__________________________________ 
 
2011. Kuvaavaa, että Angelica on harvoja, liki a i n o i t a  lisäkseni koko maassamme jotka näistä 
loputtomista ydinvoimaloitten nykyisistä ongelmista uskaltaa, osaa edes julkisuuteen kertoa! Haloo 
pitäisikö alkaa keksiä ihmisten tiedon tarpeeseen siitten esim. "LEHDISTÖÄ!?.. Entä sähköinen 
tiedotuskanavisto?. Ehkä Marconin morsetuslaitteesta voitaisiin alkaa VTT:n kaltaisissa 
teknismaailmoissaan  kehitellä mystistä tiedotuskonetta nimeltään "RADIOFONICA"!?)))  
 
Ehkäpä todella vielä j o n a i n päivänä kotiovellesi tulee ohut lehdykkäinen kertoillen "tekstuureinsa" 
kansalaisille, hei meillä on ympärillämme maailmaa. Jossa tapahtuu erinäköisiä POLIISIsensuroinneista 
piittaamattomiakin "informazuuneja". Joista kansa ei nykyisessä IAEA 2010- lukujen 
viranomaissensuroinneissa  ole kuullut k o s k a a n, saati mitään? 
(Klassiseen tyyliin SUPO vapaammin kuvat aukaistavissa sfnet.keskustelu.energia nuori FeT 
15.12.2011) 
 
Luonto tieteen valossa 1911. Sähkö ihmisen palvelussa: 
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Lipposen blogista 12.01.2011. 
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(Nyt ajetaan suurella foorumille.) 
___________________ 
 
Arto Lauri Koska avoin ja rehelliseti avoin ydinkansan klusteri onkin maamme nykyinen hallinnon 
elinehto! Voisiko globaali ydinrikollisemme Paavo lipponen kertoa MIKSI koko Suomi pitää 
säteilytappaa, jotta sinä saat korruptiosi TVO/ Posiva:n kaltaisilta valtiorikolisilta ja Suomen kansa saisi 
kuolla sen vuoksi säteilysaastoihinnne? Minusta paavo lipponen on kunnostautunut oikein erityisen 
hyvin IAEA:n ammattilobbaarina. Kerroppa paljonko esim. maailman ala-arvoisimmaksi rankattu OL-3 
hankkeesi tuotti sveitsin tileilleille? Nimittäin sen maksavaa kansaa varmaan kiiinnostaisi tietää?. . On 
maksuistasti sovittu SUPO:n kanssa myös provisiot? Kerro vaan avoimin mielin paavoseni. . . 
5 tuntia sitten · Tykkää 
 
Paavo Lipponen 2012 Kummallista propagandaa Arto Laurilta. Väitteissä ei ole perää. 
2 tuntia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Niin paavo tosiaan kävi Sinikka Mönkäreen kanssa maailman suurimman ja 
epäonnistuneimman, sanoisinko OL-3 laitoksen "raunioilla". Kerroppa meille, koska haluamme tietää 
miten monta kymmentä miljardia tähänkin mustaan aukkoon yhteiskunnat tukiaisia aikoo PAAVo virelä 
upottaa presidenttiaikeissaan? Kerro meille myös millä oikeudella TVO ja Posiva EI maksa edes 
verojaan Mankkalallaan? Kun jopa Fortum maksaa? Vielä lisäkysymys. Miksi Matti Vanhaselle 
vaalikyselyssä kerrottiin, TV:n suorassa vaalitentissä että ydinvoimalahanke Helsinkiin on poliittinen 
itsemurha? Voisitko Paavo valaista miksi haluatte näitä ydinterroreitanne AINA kauas omilta 
asuinalueiltanne Helsingistä? .. Entä Suomen armeijan ydinaseittensa nykymäärät, montako sataa? 
Entä aiotaanko Suomi hukuttaa EU: n ydinjätteisiin ja 2008 eteenpäin energianegatiivisin 
uraanikaivosmeriinsä? Kerros nyt pavo ihan suoraan kun ydinuhrisi haluavat varmaan tietää!? 
Tykkää ·  · Älä seuraa julkaisua · 38 minuuttia sitten 
Jasu Juutinen ja Terho Toivanen tykkäävät tästä. 
 
Arto Lauri Paavoi kuten h y v i n näe kysymysksessä on sponttaanin äänestäjäehdokkaan k y s e l y , 
eikä mikään väite. Kansa haluaa tietää miksi esim. näiden toimiesi aikoina anne holmlundin kautta 
runnottiin lakia läpi siitä, ettei YDNalan antamia korruptioepäilyjä saa edes tutkia. Ydinalan kaikki toimet 
haluttiin tällaisilla lakimuutoksilla muuntaa "suojatuiksi". Kysynkin siis m i k s i? Miksi ydinalasta 
löydettyihin lukuisiin EU:ssa tutkintaan menneisiin korruptiotutkintoihin vastattiin vain Suomessa näin?  
Jossei syntyneestä "tarpeesta". Eli kristaloidaan nyt vielä kerran. Olet Paavo esiintynyt OL-3 hankkeen 
1, mannekiinina. Miksi tänä sisäministeriön lakimuutos kun OL-3 korruptioepäilyt pitkin Eurooppaa 
julkaistiin aloitetun? 
 
 
 

849. YDINSOTA 
 
IRANISSA RÄJÄYTETTY ATOMIVOIMALA !!! 
 
Räjähdys Iranissa keskiviikko 30 marraskuu 2011 at 04:14 (04:14) UTC. 
 
Kuvaus 
Iranin ydinlaitos on kärsinyt valtavan räjähdyksen. Jo toinen tällainen räjähdys todettiin tässä kuussa, 
spekuloidaan, että Teheranin sotilaallinen ja Atomiteollisuutensa ovat sotilaallisella iskulla uhattuna. 
Satelliittikuvissa nähdään tapahtumat. Times vahvisti, että räjähdys, joka iski kaupunkiin nimeltään 
Isfahaan maanantaina kohdistettiin uraanin rikastamisen laitokseen siellä, vaikka tapaus kiistettiin 
Teheranissa. Kuvat osoittivat selvästi rojua, savua ja tuhoa. Iranin väittää eilen, ettei tällaista räjähdystä 
olisi tapahtunut. Israelin tiedusteluviranomaiset kertoivat The Timesille että "epäilemättä" räjähdys iski 
ydinlaitokseen joka on Isfahan:ssa ja ettei ole myös "sattumaa". 
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 Räjähdys Iranin kolmanneksi suurimpaan kaupunkiinsa tuli satelliittikuvina. Iskut synnyttivät vahingot 
erään sotilastukikohdan ulkopuolella Teheranissa kaksi viikkoa sitten, joka tappoi noin 30 henkeä. 
Muslimivallankumousjohtaja Hassan Moghaddamin, johtaa Iranin ohjuspuolustuksen ohjelmaa. Iran 
väitti, että Teheranin räjähdys tapahtui testattaessa uusia asejärjestelmiä joita on kehitelty suunnitelmiin 
iskeä Israeliin. 
Mutta useat Israelin viranomaiset ovat vahvistaneet, että räjähdys oli tahallinen ja osana pyrkimyksenä 
myös kohdentaa Iranin ydinaseohjelmaan. Maanantaina Isfahan asukkaat raportoivat räjähdyksen, joka 
ravisteli tornitaloja kaupungissa noin 14:40 ja nähtiin savupilven nousevan yli ydinlaitoksen kaupungin 
laidalle. "Tämä aiheutti vahinkoja Isfahanissa. 
 
 Erityisesti tämän osaelementtiin uskomme olevan mukana raaka-aineiden varastoimisissa," sanoi eräs 
sotilastiedustelun lähde. Hän ei vahvista tai kiellä Israelin osallistumista räjähdykseen. Vaan sanoi että 
oli "useita eri osapuolia, jotka haluavat sabotoida, pysäyttää tai pakottaa Iranin osaltaan pysäyttämään 
ydinaseohjelmansa". Iran kiihkeästi kielsikin eilen uutisen räjähdyksistä Isfahadissaan. Alireza Zaker-
Isfahani, kaupungin kuvernööri, väitti, että räjähdys oli aiheutunut sotaharjoituksista alueella. Valtion 
virastojen tiedetään Teheranissa pian poistaneen tiedotuksistaan tämän tarinan. Antaen hallituskäskyin 
kiistämisen, että räjähdystä olisi tapahtunut lainkaan. Maanantaina Dan Meridor:ssa.  
 
Israelin tiedustelun ministeri sanoi: "On olemassa maita, jotka määräävät talouspakotteita ja on maita, 
jotka toimivat muilla tavoin käsitellessään Iranin ydinohjelman aiheuttamaa uhkaa." Kenraalimajuri 
Giora Eiland, Israelin entinen johtaja kansallisen turvallisuuden osastolta. Kertoi Israelin armeijan 
radiossa, että Isfahan räjähdys ei ollut sattumaa. "Ei ole olemassa, ei edes monia yhteensattumia. Ja 
kun on niin monia tapahtumia on kyse luultavasti jonkinlaisesta opastavasta ulkopuolisesta kädestä. 
Vaikka ehkä se onkin "Jumalan käsi", hän sanoi. Entinen Israelin tiedustelupalvelun virallinen maininta 
ilmoitti havaitun ainakin kaksi muuta räjähdystä. Jotka ovat " onnistuneesti neutraloimaan "Iranin 
perusteita liittyen Shahab-3, keskipitkän kantaman ohjushankkeisiin. Joita voitaisiin mukauttaa 
kuljettamaan ydinkärkiä. "Tämä on jotain mitä länsi halusi nähdä tapahtuvan", hän lisäsi. Iranista on 
toistuvasti kiistetty väitteet ydinaseohjelmastaan. Ja tuomitsivat Iranista voimakkaasti Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön raportissa viime kuussa, että syytetty Iran yrittää rakentaa ydinasetta. Angélica 
Skywolf 
                --------- 
 
..SUOMEN YDINASE!... 
____________________ 
 
Suunnilleen kolmisen vuotta sitten Länsi- Suomen sunnuntain keskiaukeamalla Posivan silloinen 
pääjohto ilmoitti pollean rehvastellen tekevänsä 2v aikavaateella muutamilla sadoilla miljoonilla TVO:n 
ydinjätteistään maallemme ensimmäisen ydinPOMMIN! Kuulitte aivan oikein. Varmistin vielä 
seuraavassa Posivan YVA tilaisuudessa suoraan suusanallisesti siellä esiintyneitä Posivan johtajilta, 
että aie oli nimenomaan ydinASE! 
 
Varsin pian paljastuksieni vuodettua Suomen ydinalalla silloin huseeraavat keskeiset johtajat 
haihdutettiin taustoille ja hyllyteltiin kuten vain TVO/ Posivakonsernissa osataan. Aleksand Stubb 
hilattiin samalla julkisuuteen liki maamme varmana presidenttinä. Niin kova oli meno hänellä, että 
jatkuvat vierailunsa USA:n C. Ricen  vieraaksi YDINASEteollisuuden korskeasta Suomesta olivat 
kuukausien vakiotavaraa. USA:n kiinnostus Suomen aikeista kohotettiin liki taivaisiin asti.  
 
Eihän ydinpommeja haluttu tehdä ydinjätteestä. Vaan tarvittiin pikaisesti uudismalmia ja nimenomaan 
Varsinaissuomesta TVO:n naapurustoista myös. Kuulin, että jopa 2km* 2km* 20m paksuja punaista 
uraanimalmien vuoria kadotettiin. Luokkaa 0,1% uraaniköyhänä haluttiin ostaa pitkin maakuntia niissä 
aloitetuista "ns. sorastamoista". 0-10 Luokkaisena sepelinä tämä häthätää sittemmin Harjavallan 
venäläisomisteiselle uraaninjalostamoille maakunnista kuskattava malmi jälleenrikastettiin ja hapotettiin. 
TEM oli antanut rahoitussinauksensa myös. 2v aikaraja painoi päälle. Myös mm. Talvivaaran 
uraanilastit tykitettiin kaikki aina pohjoisimpia uraanilöydöksiään myöten Harjavaltaan. Suomi oli 
armeijan toimintavallan alla päättänyt toteuttaa Posivan ydinaseunelman tässä mitään säälimättä. 
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Kuulin, esim. Varsinaissuomen kymmenistä salaisista punakivigraniitin louhimoista kaikkialle leviävät 
tappavan vaarallinen torium maksamyrkytykset. Erityisesti radonit ja uraaniset säteilypäästöt myrkyttivät 
valtavat kaivoskunnat hetkessä. Itse asiassa kilometrien päähän puolestaan ympäristöministeriön 
kautta määrättiin maitotilakiellot. Valtaisat alat peltoja, metsiä säteilymyrkyttyvät. Nyt samaan hyömyyn 
loppuivat maidot, voit, jopa sokerinjuurikkaan viljelyt. Valtavat kalaisat järvet ja joet säteilymyrkyttyvät 
saastevesistä ja TVO:n säteilykasvatuksistaan. Jotka TVO:n tapauksessa liittyivät NYT etenevään 
reaktoriensa nimenomaan Pu-239 plutoniumin EU:n siumaamiin salaisiin masetuotantohankkeisiinsa! 
 
YLE mainostajaryhmät kävi vierailulla suoraan Harjavallan uraanihankevastaavia kuvaten. Sattuneesti 
ohjelman näin. YLE toimittaja kysyi paljonako Suomi kykeni näin 2v koerikastuserissään tekemään 
ydinpommiaineitaan? Hetken hämillinen venäläissomisteisen Harjavallan ydintunkiovuorensa juurelta 
yhytetty johtaja pälyili ympärilleen epäluuloisena. Sitten toimittaja sai mitä hekumoi. Näytettiin 
valkomuovinen noin 200kg uraaniliejuerän pönttöä. "Siinä nyt sitten kaikki 2v. saatu on tallennettuna!" 
Onni suorastaan paistoi ydinsuomen saatua kursittua kasaan vaivoin vaaditun ydinpommin 
peruskertymät. Mutta toki TVO polttelee Jo parhaillaan tämän U-235 neitseellisen uraanipommin 
seuraajia. Tulevia plutoniumpommipaukkumassojaan.  
                      -- 
 
Afganistanin vuoristoissa 
 
Seuraava jatkonäytös toteutettiin Afganistanissa. Aleksander Stubb oli haluttuna USA:n ja 
kutsuvieraiden joukkossa. Nyt suomalaisuraaneista käsiin harsittu miniydinpommi koeräjäytettäisiin. 
Kuten Suomi oli alusta asti jo Mauno Koiviston, Martti Ahtisaaren, T. Halosen haluamilla tavoillaan 
himoinnut. Suomen ensimmäisen ydinaseen koeräjäytys aloittaisi realisoidun todellisen 
ydinkansanmurhaamisen euforian. Ei missään kuivassa aavikossa halvasti. Vaan paikassa jossa se 
päästettäisiin aidon ihmislihankin makuun! Yhtä kaikki pian uutisoitiin suunnattomasta yli 5 Richterin 
pommi-iskusta Talebanien vuoristoluolastoissa. Kokonainen jättivuori sorrettiin alas. Ajoitus sovitettiin 
tarkoin Fukushiman säteilyvuotoon. Vain ja ainoastaan Pakistan alkoi julkisuuteen protestoida ns. 
"ydinkoeräjäytysten" maansa rajalle vuodattamista mystisistä säteilykasvupiikeistä. 
 
 Joiden alkuperän tiedotusmonopolit tarkoin peitteli. A. Stubb sai mitä TVO/ Posiva konsortiot olivat 
janonneetkin. Mantelista mainetta ja kunniaa Suomen ensimmäisen ydinaseen tuottajamaskottina. Ja 
kuten aina rankan työrupeamansa kunniansa kukkuloilta Stubb katosi kuin taiottuina julkisuudesta. Nyt 
tilanne on se, että TVO on siirtämässä maahamme jo suureen ääneen Posivan kanssa yhä lisää EU:n 
tuottamia Pu-239 pitoisia ydinjäteteolisuuksiaan.Pyhäjoen ja Simon kunnanjohtajat TV- maskotteinaan. 
Tämä uusi ja uljas Pu- 239 talous tullaan laukaisemaan Häkämiehen ja USA:n Helsingin 
"kehittämiskeskuksien" siivittämänä huippuunsa keväälltä 2012. 
 
 Suomi kykeni tuottamaan toimivan ja koestetun ydinaseen kuten lupasi oman maansa 
energianegatiivisista uraanimalmivaroistaan. 20- kertainen energianegatiivisuus ei paljoja kiinnosta. 
Koska EU/ USA on luvannut alustavasti maksaa TVO:lle yhdessä vuodessa 1 reaktoristaan 
tuottamastaan Pu-239 tonnistostaan tähtitieteellisen 3,6 miljardin tonnistohinnan! Humppilan 
ydinasekärkien huoltoon suunniteltu NATO-lentokonekenttä on maailman suurinta 3,15km pitkänä 
valmistumassa TVO:n tuotoksia kieli pitkällä odotellen. Sodankylä, Saariselän UKK-
luonnonsuojelupuistojen uraanikaivokset. Kaikki on nyt kaupan 142-maataloustukirajan 
eteläpuoleltakin, Kuusamon kulttuurimaisemia myöten EU:n ydinaseteollisuutta varten, sen tarpeisiin.  
 
Suomi on siinä pahuuden akseli. Jota USA/ IAEA tulee pyörittäminään. TVO varaa taustoilla jo koko 
Eurajoen uraanirikastamohankkeilleen tekaistuin "luonnonsuojelualoinsa". Askolan 
uraanijalostamiskeskus tulee kaivattamaan vuosikymmenluokassa koko Uudenmaan keskeisimmät 
uraanimalmiot niinikään tekaistuin luonnonsuojeluhankkeissa alueella. Kansa siinä saa mutaa, muuttaa 
ja kuolla. Mutta kukaan ei uskalla vastustaa korruptoituja IAEA- poliisimerien painaessa koko Suomen 
säteilykuolemaansa. Suomen armeijalle siirretty uraaniasetuotannosta suunnitellaan maamme a i n o a 
a  sallittua teollisuuden alaa. valtiomonopolin, DDR Ronneburg Wismuntin tyyliin. 
                   -------- 
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*** Sama uskomaton jatkuu. SUPO hyökkäsi bannaten kimppuuni tosiaan 2011.12 kuun puolivälissä 
aivan ennenkokemattomalla raivollaan. Pian sainkin selville jotain TOTAALISEN outoa!!  Eikun siis 
TOTAALITÄÄRISEN outoja! Minun Fukushimma theorema Yotube video jossa kerroin suorasanaisesti 
USA:n HAARP iskuin käynnistäneen koko Japanin ydinkatastrofin. On nyt sitten poikinut ihan 
uskomattomia. USA:n hallitus on käynnistänyt SOTAHARJOITUKSET PALJASTUKSISTANI!. . . En 
oikeen tiedä itkeäkkö vai nauraa. Mutta tässä siitä kerrotaan:: 
 
 
Mr President we've lost control of FIFTY nuclear warheads: Obama told how his arsenal was hit by 45-
minute computer glitch 
Last updated at 8:19 AM on 28th October 2010 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1324190/Obama-told-nuclear-arsenal-hit-45-minute-glitch.html 
---- 
Arvoisa puhemies olemme menettäneet hallinnan viisikymmentä ydinkärkiä: Obama kertoi kuinka 
hänen Arsenal iski 45 minuutin tietokoneen glitch 
Päivitetty klo 08:19 on 28 lokakuu 2010 
Kommentit (51) 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.dailymail.co.uk/news/article-
1324190/Obama-told-nuclear-arsenal-hit-45-minute-
glitch.html&ei=NuHpToakKITO4QSm9aTuCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ7g
EwAA&prev=/search%3Fq%3DMr%2BPresident%2Bwe%2527ve%2Blost%2Bcontrol%2Bof%2BFIFTY
%2Bnuclear%2Bwarheads:%2BObama%2Btold%2Bhow%2Bhis%2B 
arsenal%2Bwas%2Bhit%2Bby%2B45-minute%2Bcomputer%2Bglitch%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DpMq%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns 
------- 
 
Terror threats rising as FEMA orders $1 Billion in dehydrated food 
http://www.examiner.com/finance-examiner-in-national/terror-threats-rising-as-fema-orders-1-billion-
dehydrated-food 
 
Terror uhkia nousee FEMA tilausten $ 1 miljardin kuivarehua 
Kenneth Schortgen Jr 
24 helmikuu 2011 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fi&prev=/search%3Fq%3DTerror%2Bthreats%2B
rising%2Bas%2BFEMA%2Borders%2B%25241%2BBillion%2Bin%2Bdehydrated%2Bfood%26hl%3Dfi
%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DYJV%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns&rurl=translat
e.google.fi&sl=en&u=http://www.examiner.com/finance-examiner-in-national/terror-threats-rising-as-
fema-orders-1-billion-dehydrated-food&usg=ALkJrhio80iqs7-W21i1dygwcf 6Ez8XwuA 
 
************************ 
 
Yhdysvaltain hallitus tietoisesti surmasivat yli miljoona siviiliä silti ei mitään YK: n pakotteita, kokeita tai 
sotilaallisia toimia.   Tätä sivua ei enää löydy 
----- 
 
FEMA/DHS uploaded remote access Trojans to communication system on November 9/11.     Tätä 
sivua ei enää löydy 
http://presscore.ca/2011/?p=5111 
----- 
 
FEMA / DHS ladataan etäkäyttö troijalaisia ??ja viestintäjärjestelmä marraskuuta 9 / 11.       Tätä sivua 
ei enää löydy 
 
Etusivu » World News »FEMA / DHS ladataan etäkäyttö troijalaisia ??ja viestintäjärjestelmä 
marraskuuta 9 / 11. 
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FEMA / DHS ladataan etäkäyttö troijalaisia ??ja viestintäjärjestelmä marraskuuta 9 / 11. 
 
Kirjoittanut PC World News maanantai 21 marraskuu 2011 
 
Todellinen tarkoitus marraskuun 9 / 11 valtakunnallinen hätä broadcast testi ja viestintä sammuttaa on 
vuotanut. Mukaan FEMA sisäpiirin marraskuun 9 / 11 DHS / FEMA toimensa oli ilkeä luonteeltaan.  
Yhdysvaltain varjo hallitus (Federal Reserve) käytetään tapahtuman ladata etäkäyttö haittaohjelman 
koodein Yhdysvaltojen viestintäverkkoon marraskuuta 9 / 11. 
 
Jokainen viestintäjärjestelmä, ilman valtiollisten ja sotilaallisten järjestelmien, Yhdysvalloissa on 
tahallisesti ja vihamielisesti vaikuttaa. Kunnallistekniset järjestelmät ovat vaikuttaneet. Jokainen 
viestintä riippuvainen järjestelmän ja liiketoiminnan vaikuttaa. Lennonjohtojärjestelmä vaikuttaa. Pankit 
joutuvat kärsimään. Uutisointi vaikuttaa. Jopa hätätilanteessa varoitusjärjestelmä vaikuttaa. Tärkeintä 
(anti-amerikkalainen FEMA ja DHS), ydinvoimalaitoksen järjestelmään on murtauduttu.  
On 19 marraskuu 2011 liittovaltion viranomaiset sanoivat tutkivansa raporttia vesipumpun vikaa 
Illinoisissa "pääkaupungissa. Paikalliset uutistoimistot ilmoittivat, että epäonnistuminen johtui 
tietoverkkohyökkäyksesttä. Hakkerit väitetään saaneen etäkäyttöoikeudet valvontajärjestelmään 
kaupungin vesilaitoksen Springfieldissä, Illinoisissa, ja tuhonneen pumput. Marraskuun 9 / 11 DHS / 
FEMA testi teki juuri niin - sai etäyhteyden kaikkiin Yhdysvaltain radio-ja televisiolähetyksien 
järjestelmiin eri puolilla Yhdysvaltoja ja ne suljettiin tilapäisesti alas.  
 
Miksi tämä viimeisin tapahtuma merkittävää? Varjo hallitus Yhdysvalloissa valmistautuu aloittamaan 
samanaikaisesti ydinvoimaloissa vääriä lipputoimien tapahtumia Yhdysvaltoja vastaan. Ne on jo tehnyt 
usein koeajoin, jotka laukaisee nämä ydinvoiman väärä lippu tapahtumia Yhdysvaltain maaperällä. 
Kesäkuussa 2011 he etäkäyttivät Salem yksikkö 2 ydinvoimalaa ja sulkivat reaktorin 
jäähdytysjärjestelmän pumpput. Tietoverkkohyökkäys laittaa tehtaan "kuumaan shutdown"-tilaansa. 
Reaktorin jäähdytysjärjestelmän pumppujen sammutus saattaa aiheuttaa ytimen sulaminen, kuten kävi 
selvästi ilmi  
 
 
----Japanissa sen jälkeen kun HAARP isku laukaisi maanjäristyksen 11. maaliskuuta 2011. 20 mpk 
leveä säde on pysyvästi evakuoitu sen seurauksena.--- 
 
***Tässä se siis tuli!! USA:n HAARP laukaisi Fukushimassa ydinvoimalatuhoon. Joka sulatti 
kymmenkunta ydinvoimalaa  kiinailmiötasoonsa. Ja Nyt 2011 lopussa 9kk päästä peräti 45 
ydinreaktoria on täysin tuhoutumistiloissaan! Huimaavinta tässä kaikessa on, että USA:n hallitus on 
siirtynyt tilanteen paljastettua Fukushimavideossani suoraan ja kylmän viileästi. Ottamaan esittämäni 
asian todistettuna maailmalle levinneenä faktana! Ei t o d e l l a k a a n  mikään ihme, että Australiasta 
asti kerrottiin videoni olevan maailman 3 suosituimman videon joukossa mm. Tvitterin tiedoin!! 
Suomalaivideo ei varmasti koskaan ole vastaaviin historiallisuuksiin päässyt!***  
 
Sitten 23. elokuuta 2011 jälkimainingeissa 2 maanalainen ydinräjähdys, he yrittivät aiheuttaa 
romahduksen Dominion Pohjois Anna reaktoria, 11 kilometrin päässä Virginia maanalainen ydinaseiden 
räjähdys. Pohjois-Anna ja kahdentoista muun ydinvoimalat New Jersey, Virginia, Pennsylvania ja 
Maryland julisti "Kutsun epätavallinseksi". "Kutsu poikkeuksellinen tapahtuma" julistettiin klo 13 
ydinvoimaloita, koska kaikki olivat samanaikaisesti, etäkäyttää niitä. Ydinvoimalassa virkamiehet 
reagoivat nopeasti katkaisten etäyhteyden linkkin niiden jäähdytyspumppujen järjestelmiin ja vakavin 
ydin väärä lipputuksen hyökkäykset vaivoin vältyttiin.  
 
Älä ajattele ohjelmiston lataaminen voisikaan laukaista merkittävän ydinkatastrofin Yhdysvalloissa? 
Juuri niin kuitenkin tapahtui 7. maaliskuuta 2008. Washington Post kertoi "ydinvoimalan Georgiassa oli 
äskettäin pakotettiin hätäsammutukseensa 48 tunnin ajan ohjelmistopäivityksen asennuksen yhteen 
tietokoneeseen. Tapaus sattui 7. maaliskuuta klo Unit 2 Hatch ydinvoimalan lähellä Baxley, Georgiaa. 
Ongelma alkoi, kun insinööri Southern Company, joka hallinnoi teknologian operaatioita laitoksen 
asennettu ohjelmistopäivitys tietokoneessa toimivan laitoksen kaupalliseen verkkoon. ... Kun 
päivitettävä tietokone käynnistetään uudelleen, se nollaa tietoja valvontajärjestelmäänsä, aiheuttaen 
turvajärjestelmiä errantly tulkita tietojen puutte aiheutti pudotuksen vesivarannoissa jotka viileä 
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laitoksen radioaktiivisen ydinpolttoainesauvoja. Tämän seurauksena automatisoidut turvajärjestelmät 
tehtaassa laukaisi shutdown kylmäseisokin ydinvoimalaan. "  
 
Automatisoituun turvajärjestelmään tehtaassa murtautumisen lopputulos olisi voinut olla täysin 
erilainen. Valmistautuminen aiheuttaa useita ydinvoimalan jäähdytysjärjestelmä seisokkeja oli todellinen 
aikomus marraskuussa joita 9 / 11 FEMA / DHS käyttää. 
 
Lue kommentit 
http://www.examiner.com/finance-examiner-in-national/terror-threats-rising-as-fema-orders-1-billion-
dehydrated-food 
 
PC  
20 marraskuu 2011 - 11:55  
FEMA ja DHS ovat tehneet suunnitelmansa tunnettu julkisesti osalta suunnittelun Nuclear Event 
Yhdysvaltain maaperällä vuodesta 2010. USA Today joulukuu 15/2011 
http://www.usatoday.com/news/nation/2010-12-15-nuclear-fallout-test_N.htm "LA kuivaharjoittelu 
osoittaa kaupunkien Nuke hyökkäys" hengissä tapahtuma '"  
 
24 helmikuu 2011 "Terror uhat lisääntyvät FEMA tilausten $ 1 miljardin kuivarehua" - Kansallinen 
Finance Kuulustelija |12 huhtikuu 2011 FEMA - "julkinen kokous suunnitteilla Selitä ydinvoimalaitoksen 
Liikunta Process" website http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=54282 "US Department of 
Homeland Securityn Federal Emergency Management Agency ( FEMA), Region VII, ilmoitti tänään 
Missourin osavaltiosta sekä Callaway, Montgomery, Osage, ja Gasconade maakunnat, osallistuu 
kanssa Ameren Oyj: n Callaway ydinvoimalaitoksen yhden päivän harjoituksen Toukokuu 11, 2011. 
Rutiininomainen testaa niiden kykyä suojella terveyttä ja turvallisuutta väestölle laitoksen 
läheisyydessä.  
 
Liikunta, joka on toinen vuosi (tarkoittaa tapahtuma kestää kaksi vuotta tai tapahtuu kahden vuoden 
välein) vaatimus määritellä riittävyyttä säteilyvaaratilanteessa valmius-ja toimintasuunnitelmiin, 
edellyttää aktivointi poikkeustilan tilat Missourin osavaltiosta sekä edellä lueteltu maakunnat. "  
 
Jos olet ihmetellyt, mihin nämä rotat piilottelee aikana ydinvoima väärä lippu tapahtumia - Mount 
Weather - Mount Weather Emergency Operations Center sijaitsee lähellä Bluemont, Virginia. Se taloja 
toimintaa ja koulutustilat maanpäälliset varten Federal Emergency Management Agency (FEMA) ja 
sisältää Maanalaisten tilojen suunniteltu talo avaintekijät American varjon hallitus (valittu vaaleilla 
jatkuvuus hallituksen jäsentä) tapauksessa ydinaseilla. Koordinaatit ovat +39 ° 3 '47.00 ", -77 ° 53' 
20.00" niille American Patriots työskentelevät Missile Defense Agency.  
 
PC  
20 marraskuu 2011 - 13:08  
He päättivät käyttää useita ydinvoimalan meltdowns sijaan räjähtävä ydinkärkiä seuraavassa väärä 
lippu hyökkäys Yhdysvaltoja vastaan, koska valtion virkamiehet ja Yhdysvaltojen armeija ovat 
aktiivisesti seurantaan ja havaita siirtää kaikki radioaktiivisen materiaalin. New Yorkin asennettu 
säteilyn sniffers lainkaan rajanylityspaikoilla ja muissa suurissa kaupungeissa ympäri Yhdysvallat ovat 
seuranneet perässä.  
 
Toinen syy, miksi he valitsivat ydinreaktori sulaisi yli ydinaseiden räjähdys on, että heillä ei ole 
täydellinen valvonta Yhdysvaltojen sotilaallinen ja, jos ydinvoima räjähdys joku USA mannertenvälistä 
ohjusta pohja voisi paniikkia ja pitää sitä ydinaseiden ensi-iskun vieraan valtion ja vahingossa 
käynnistää Yhdysvaltain ydinkärkeä.  
 
False flag iskuja on suunniteltu valvotusti massa uhri tapahtumia. Hyökkäykset ovat suunniteltu siten 
tuhota Yhdysvaltain demokraattisen (valittu) poliittinen rakenne. He haluavat kumota Yhdysvaltain 
perustuslain ja sen vaaleilla valitun hallituksen. He haluavat asettaa sotatilalain jälkeen seuraava väärä 
lippu tapahtumaan ja asenna diktaattori. Jos joku joutuu paniikkiin ja epähuomiossa alkaa kaikki ulos 
ydinsotaa ei olisi enää mitään hallita. He itse olisi ensimmäisenä kohteena Ulkomaiden sattuessa 
mitään ydinsodan. Ensimmäisistä kaupungeista, joka olisi tuhottu ensimmäisen aallon hyökkäykset 
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olisivat Washington, Moskova, Lontoo, Pariisi, Berliini, Rooma (41.902293,12.457248 - Vatikaani 
Obelisk), Tel Aviv, Beijing, Hong Kong, jne. ... et saada kuvaa.  
 
PC  
20 marraskuu 2011 - 13:48  
Miksi Vatikaani suunnattu ydiniskun? Jokainen ydinvoiman tila on se suunnattu - mukaan lukien 
Yhdysvallat ja Venäjä. Poliittinen eliitti tietää, mitä New World Order tarkoittaa. He tietävät, kuka johtaa 
New World Order - Vatikaani.  
 
Vatikaani on toiminut vuosisatoja perustaa maailmanlaajuinen Reich. Reich tarkoittaa Empire - 
erityisesti Roman Empire. Kaikki sodat viimeisten 100 sata vuotta on käyty rakentaa globaali Rooman 
valtakunta - eli New World Order, eli neljäs Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan, eli neljäs 
valtakunta. Eliitti on luvattu suuria rikkauksia ja valtaa, jos he menevät yhdessä Vatikaanin suunnitelma 
orjuuttaa maailma yhden hallitsijan - paavi. Eliitti pitävät Vatikaanin tähän lupaukseen. Pitäisikö 
Vatikaanin pettää ketään heistä, jokainen niistä on suunnitelma oman - pyyhi Rooman pois kasvot 
Maan kanssa ydinkärkiä. Lisäksi viimeisinä päivinä tämä on juuri sitä mitä olettaa tapahtuvan - Saint 
Malachy "-" Rooman istuin Vatikaanin, tuhotaan ja kauhea tuomari tuomitsee kansaa. " 
http://forums.catholic.com / showthread.php? t = 50988 - 112. profetoida toteaa: "Vuoden viimeisellä 
vainon Pyhän Rooman kirkko siellä hallitsee Petrus Romanus, joka ruokkii laumansa keskellä monia 
koettelemuksia, jonka jälkeen seitsemän hilled kaupunki on tuhottu ja kauhea tuomari tuomitsee 
kansaa. "  
 
Ilm. 18:21-24  
 
21 Ja väkevä enkeli otti kiven kuin suuri myllynkivi, ja heitti sen mereen sanoen: Näin väkivallalla on, 
että suuri kaupunki Babylon on heitetty alas, ja on löytänyt enää ollenkaan. 22. Ja ääni Harpers, ja 
muusikot, ja Pipers, ja trumpeters, on kuultava enää ollenkaan sinussa, eikä käsityöläinen, ja mitään 
veneet hän on, on löytänyt enemmän sinua, ja ääni myllynkivi kuullaan enää ollenkaan sinussa, 23 ja 
valo kynttilän saa loistaa enää lainkaan sinua, ja ääni sulhanen ja morsian kuullaan enää lainkaan 
sinulle: sillä sinun kauppiaita olivat suurista miehistä maan päällä; Sillä sinun sorceries olivat kaikki 
kansat petetyiksi. 24 Ja hänen todettiin veren profeettojen ja pyhien ja kaikkien, jotka olivat surmatut 
maan päällä.  
 
PC  
20 marraskuu 2011 - 14:20  
Vatikaanin pitäisi olla hyvin varovainen sen jälkeen. Tilaaminen hallitus heidän määräysvallassaan 
käynnistää ydinaseiden hyökkäys toisen valtion tai väärä lippu ydinasehyökkäyksen omalla 
maaperällään voitaisiin Vatikaanin oma kuolemantuomio.  
 
PAUL W Kincaid  
20 marraskuu 2011 - 19:20  
Etäkäyttö Trojan (RAT) on haittaohjelma ohjelma, joka sisältää takaoven hallinnollisen valvonnan 
kohdetietokoneeseen. Rotat ovat yleensä ladataan näkymättömästi käyttäjälähtöisesti pyydetään 
ohjelma - kuten peli - tai lähetetään sähköpostin liitetiedostona. Tällöin aikana FEMA / DHS testi 
Emergency Alert System (EAS) marraskuun 9 / 11.  
 
Kun isäntä järjestelmä on vaarassa, tunkeilija voi käyttää sitä jakaa rotat muiden haavoittuvien 
tietokoneiden ja luoda botnet.  
 
Koska RAT mahdollistaa hallinnon valvontaa ja se mahdollistaa tunkeutujan (cyber hyökkääjä) tehdä 
lähes mitä tahansa kohdennetuista tietokoneen lukien poistaa kiintolevyn osioita, alustaa asemia, 
poistaa, ladata, lähettää tai muuttaa tiedostojen ja tiedostojärjestelmien jotka valvovat ja ohjaus 
ydinvoimalan jäähdytysjärjestelmät, sähkö sähköverkkoon, aukko tai vuotaa radioaktiivista höyryä tai 
vettä, antaa vääriä hälytyksiä, ja jopa aiheuttaa Yhdysvaltain armeija menettää valvoa sen ydinkärkiä.  
 
Tämä viimeinen skenaario todella todella tapahtui viime vuonna. Lokakuussa 2011 väitetty sähkökatko 
aiheutti Yhdysvaltain ilmavoimat menettää valvonnan 50 ydin, mannertenvälistä ohjusta. 45-minuutin 
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yksi yhdeksäs Yhdysvaltojen ydinaseita meni offline. Useita virhekoodit ilmestyi tietokoneen 
valvontajärjestelmä FE Warren Air Force Base in Wyoming, Minuteman III ohjukset meni "LF Down" 
status, mikä tarkoitti, että virkamiehet eivät pystyneet kommunikoimaan heidän kanssaan.  Koko tarina 
löytyy täältä - http://www.dailymail.co.uk/news/article-1324190/Obama-told-nuclear-arsenal-hit-45-
minute-glitch.html 
 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fi&prev=/search%3Fq%3Dpresscore.ca%26hl%3
Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DDjT%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds%26biw%3D1600%26
bih%3D684%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://presscore.ca/2011/%3Fp%3
D5111&usg=ALkJrhjqDDNL06CdoA8HP3n5yMIHHkpxtw 
 
 

850. VESI 
 
Veden parantava voima WSOY Charlie Ryrie. 
 
Vesi ja elämä ovat aina olleet erottamattomat. Vesi on aina ollut elämän symboli. Kaikkialla 
yhteiskunnissa on kertomuksia siitä, kuinka maailma on syntynyt vedestä. Luomismyytejä on 
lukemattomasti. Veden ja hedelmällisyyden välinen yhteys on ilmeinen. Nykyinen teollistunut 
yhteisömme on etääntynyt maasta ja vuodenajoista. Kun sataa, valitamme kuinka hankalaa on. Mutta 
kun ei sada sen puute saa viranomaiset rajoittamaan veden käyttöämme.  
 
Kuullaan äänekästä valitusta niiltä, jotka eivät enää saa kastella puutarhojaan. Veden hedelmällisyyden 
välinen yhteys tunnustetaan vasta, kun se häiritsee omia henkilökohtaisia tarpeitamme. Teollistuneissa 
länsimaissa joudumme kärsimään vesipulasta. Sillä laadukasta vettä ei enää riitä pitämään yllä 
ihmisten ja ympäristön terveyttä. Olemme unohtaneet kuinka vettä kunnioitetaan. Jos emme opi 
kunnioittavampaa asennetta, vaarannamme oman henkemme ja planeetan, jolla elämme. 
 
* Sain tämän kirjan tietoisuuteen ihastuttavalta tuntemaltani Satu Kauramäeltä. Ihmiseltä jonka kaltaisia 
ajassamme enää harvoin tapaa. Kauan olen miettinyt miten kirjan sisältämästä "vesi on elävää 
teemasta" kertoisin julki. No tässä siitä nyt koetan ottaa kertomusta näinmuodoin irti. Juu myönnän 
avoimesti, että lähestymiseni tähän vesiaiheeseen on kvanttiydinfyysinen mekaanisen teknisempi kuin 
ihastuttavan Satun henkisen luontoystävällisempi lähestymistapansa. Alun alkaen oletin...niin tosiaan 
oletinkin. Että lienee enempi näitä henkimaailman "hömppäjuttuja painottuen naismaailmoihin". Totta 
kai TVO:ssahan oppii insinöörisen miesnäkokulman, että vesi on litkua jolla reaktorit sanoo h i u k a n  
harvemmin BOX!! Kun ihan ilman vesijäähdytyksiään. No joo itseironialla aloittaa kannattaakin. Toki 
tiesin tarkoin, että jo säteilytettynä kaukolämpövetenä reaktorissa käytetty vesi oli todettu 
hengenvaaralliseksi. Vaikkei sitä IAEA/ STUK haluakkaan todeksi, edes myöntää.  
 
* Heti alkuun löysin vesikirjasta kohdan, jossa kerrottiin veden "muistavan" saamansa jokaisen kolhun. 
Reaktorisäteilyssä vesikin kuolee. Ydinalalla aihe toki on tabu. Omissa tutkimuksissani olen löytänyt 
veden saavan säteilystä ihan omat koodinsakin. H2O muuntuu säteilystä D2O deuteriumvedeksi. Lisää 
kuoleman säteilyä ja muuntuu T2O tritiumvedeksi.12,3v. T½ säteilypuoliintuvaa silkkaa tappajavettä jo 
tuo!  
 
Malenka- Ajzenbergia- Lauritsenin- kuorimallivarastoenergiat on huippusalattuja klassikoita IAEA/ 
STUK ydinmaailman harhautusten yli. Voi kuinka pieneksi koinkaan itseni jatkaessani tämän Satun 
kirjan saloihin. Kerrottiin, että vaikka jokainen lumihiutale on täysin ainoalaatuinen. Niin sulatettuna 
tämä hiutale vesitippana ja uudelleen kiteytettynä t o i s t a a   saman tarkan lumihiutalemuodon 
atomimuistitasollaan! Tämä Satun ohjailemansa kirjanen taitaakin osoittautua suorastaan pelottavan 
henkiseksi ja syväluotaavaksi luennaksi.. Niin kenelle vaan..! 
                   ------ 
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T&T. TutkimusRaili Leino, 30.11.2011, 10:14 Celsius oli väärässä – vesi pysyy nesteenä vielä 
hirmupakkasessakin 
 
* Tähän alkuun teknisemmän datan lähestymistapaa noudattavasta alan lehdestä. Vesi.. niin tosiaan se 
ON jotain ihan muuta kuin arkista haileaa juomaa hanasta otettuna. 
 
Anders Celsius määritteli lämpömittarinsa veden jäätymispisteen mukaan. Aina vesi ei kuitenkaan jäädy 
nollassa asteessa. Tutkijat ovat jo kauan tienneet, että tietyissä olosuhteissa vesi voi pysyä 
nestemäisenä monen kymmenen asteen pakkasessa. Pilvistä on löydetty nestemäistä vettä jopa – 40 
asteen lämpötilassa, ja laboratoriossa on mitattu – 41-asteisen veden kiteytymisnopeutta.  
 
Nyt Utahin yliopiston tutkijat löysivät äärimmäisen rajan. He todistivat, että vesi voi pysyä nesteenä – 48 
Celsius-asteeseen asti. Apulaisprofessori Valeria Molinero ja tutkija Emily Moore ratkaisivat ongelman 
tietokonesimulaatiolla.  
 
Muun muassa ilmastotutkijoille on elintärkeä tieto, miten ja missä lämpötilassa vesi jäätyy, sillä jää imee 
auringon säteilyä eri tavoin kuin vesi. Maapallon ilmastoa koskevia ennusteita varten on olennaista 
tietää, paljonko ilmakehän vedestä on nestemäistä ja paljonko jäätä.  
 
Vesi on outoa  
Vesi poikkeaa kaikista muista nesteistä, koska se on kiinteänä kevyempää kuin nesteenä, joten jää 
kelluu vedessä. Veden tiheys riippuu lämpötilasta ja on suurimmillaan +4 asteessa. Vesihöyry tarvitsee 
tiivistymiskeskuksen, jonka ympärille nestepisara alkaa muodostua. Nestemäinen vesi taas jäätyy vain 
jonkin jäätymisytimen ympärille.  
 
Hyvin puhdas vesi jäätyy vain nesteen rakenteen äkkiä muuttuessa. Nestemäisessä vedessä 
vesimolekyylit ovat sitoutuneet löyhästi toisiinsa niin sanottujen vetysiltojen avulla. Molekyylin keskellä 
happiatomi on hiukan sähkövarautunut negatiivisesti, mikkihiirenkorvien näköiset vetyatomit ovat 
lievästi positiivisia. Näin happiatomi vetää puoleensa naapurimolekyylien vetyatomeja ja muodostuu 
pitkiä, löyhästi sitoutuneita molekyyliketjuja ja -verkostoja.  
 
Jäällä on 16 kidemuotoa  
Molineron mukaan vesimolekyyleillä on paineesta ja lämpötilasta riippuen 16 erilaista kidemuotoa eli 
erilaista tapaa, jolla molekyylit liittyvät toisiinsa. Jos mikroskooppinen vesipisara jäähtyy hyvin nopeasti, 
se muodostaa amorfista lasijäätä, jonka tiheys on pienempi kuin kiteisen jään.  
 
Superkylmässä vedessä vesimolekyylit asettuvat nelitahokkaiksi, joissa jokainen vesimolekyyli on 
löysästi sitoutunut neljään muuhun vesimolekyyliin. Jään joukossa on pieniä määriä nestemäistä vettä, 
joka kuitenkin jäätyy niin nopeasti, että sen ominaisuuksia ei ehditä mittaamaan. Jää voi olla joko 
amorfista lasijäätä tai normaalia kiteistä jäätä.  
 
– Halusimme tietää, missä olosuhteissa jäätymiskeskukset muodostuvat ja milloin ne ovat tarpeeksi 
suuria kasvaakseen, Molinero kertoo. Molinero käytti Utahin yliopiston supertietokonekeskusta 
superkylmän veden simuloimiseen ja todellisten mittaustulosten analysointiin.  
 
– Tietokone tarjoaa mikroskooppinäkymän sellaiseen, mitä kokeilla ei vielä voi todistaa, Molinero 
sanoo.  
 
Hurja laskentatehtävä  
Yhdenkin jäätymisytimen ympärillä tapahtuvan prosessin simulaatio on tietokoneelle niin raskas ja 
aikaaviepä tehtävä, että aiemmin sitä ei ole pystytty tekemään. Jotta tuloksista saataisiin kunnolliset 
johtopäätökset, tarvittiin tuhansien jäätymisytimien tapahtumat.  
 
Aikaa supertietokoneelta kului tuhansia tunteja 32 768 vesimolekyylin käyttäytymisen simuloimiseen. 
Samalla simulaatio paljasti, miten veden lämpökapasiteetti, tiheys ja kokoonpuristuvuus muuttuvat 
superkylmässä ja miten nopeasti 4000 vesimolekyylin ryväs kiteytyy jääksi. Simulaation perusteella 
Molinero ja Moore laskivat, että veden ehdottomasti viimeinen jäätymisraja on – 48 astetta.  
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Kun veden lämpötila lähenee rajaa, tiheys putoaa ja lämpökapasiteetti ja kokoonpuristuvuus nousevat 
jyrkästi ja nelitahokkaiksi järjestäytyneiden vesimolekyyliryhmien määrä nousi nopeasti.  
 
– Vesi muuttuu joksikin muuksi, joka on hyvin lähellä jäätä. Molinero kutsuu tätä muotoa puolijääksi, 
intermediate ice. Molineron ja Mooren tutkimus on julkaistu Naturessa. 
                       ------ 
 
* Vedestä on siis todella moneksi! Vaan palataan tähän aloitettuun kirjaseen veden voimasta: 
 
- (38) Tutkimuksin on selvitetty, kuinka vesi vangitsee, ja kuljettaa energiaa. On osoitettu että pyhä ja 
parantava vesi eroaa laadullisesti, että määrällisesti muista vesistä. Kaksi italialaistutkijaa analysoivat 
eri puolilla Eurooppaa, myös Lourdeissa, ja havaitsivat merkittäviä energiaeroja "tavanomaisiin" 
lähteisiin verratessaan. Ero ei pelkästään ollut esim. happitasoa nostavien germaniumien kaltaisista 
mineraaleista. Kyse oli myös kaksivuoroisesta vuorovaikutuksesta parannusta etsivien ja veden välillä. 
Jos veteen kohdistetaan rakkautta sen todetaan vaikuttavan veden laatuun. 
 
- (44) Veden ominaisuudet riippuvat tilanteesta. Veden rakenne sallii reagoida erilaisten molekyylien 
kanssa. Se pystyy säilyttämään jälkiä aikaisemmista kokemuksistaan. Joillakin alueilla ihmiset elävät yli 
100v, kuten hunzakansan asuinalue Karakorumin vuoristossa Pakistanin pohjoispuolella, Ecuadorin 
vuoristo. Hunzakansan käyttövesi on muinaisten jäätikköjen sulavesiä miljoonien vuosien takaa. 
Maailman puhtainta vettä. Tässä pitkän iän antavassa vedessä ei ole tavanomaisia mineraalisuoloja, 
kuten vuoristolähteissä yleensä. Hunzavesi ei ole koonnut kuin runsaasti hiiltä ja silikaatteja. 
Ihanteellinen koostumus elämän ylläpitämiseen.  
 
- (45) Tiedemiehet ovat keksineet 36 eri vesityyppiä. Joissa kaikissa on erilainen yhdistelmä vetyä ja 
happea. ja erilaisia "raskaita" ja "kevyitä" vesiä. Liikkuessaan vesi kerää mukaansa kohtaamiaan 
mineraaleja. Vain tislattu vesi on H2O:ta. Vesi on nestemäisenä aina kaaottisesti liikkeessä kaarina ja 
spiraaleina. Hajoten alinomaa uudelleen järjestäytyen. Silti vesi on myös äärimmäisen vahva rakenne. 
Muodot sitoutuvat ja purkautuvat miljoonia kertoja sekunnissa. Veden muoto on 104,5 asteen kulmassa 
kuin Mikkihiiren pää. Iso happiatomin pää - napana ja + päinään kaksi pienempää H- vetyatomikorvaa. 
Näillä vesi kykenee tarttumaan vastakkaisten ionien pintaan. 
 
- (48) Vesi on ainutlaatuinen, että se laajenee jäätyessään ja kykenee näin säilyttämään elämää 
jäätyessään pinnalta. +4C vesi on maksimaalisen energiansa ja tiheytensä suhteen laajeten molempiin 
suuntiin tästä. Jäässä veden tiheys kasvaa 9 %. Jäässä on siis huokoinen pitsimäinen rakenne. + 4C 
vesi on kuin kolmikulmarakenne, kuin kaksi tetraetriä asetettu yhteen. Vaatii paljon energiaa muuntaa 
kiintojää nesteeksi. Jolloin kevyempi muuntuu tiheämmäksi jään vetysidosten rikkoutuessa. Kaikkia 
vetysidoksia ei silloinkaan rikota.  
 
Sulanakin vesi säilyttää kolmanneksen jäässä olevista vetysidoksistaan. Terveellisin vesi tuntuu 
muistavan elämänsä jäänä! Avoimempana ja kevyempänä olleena. Suurin mahdollinen muutosmäärä 
on +37C hivenen alle ihmisen keholämpötilan. Tämä taas tekee ihmiskehoveden maksimaaliseksi 
vastustamaan suuriakin lämpövaihteluja. Myös veden kiehumispiste on kaikkien muiden nesteitten 
kiehumispistettä korkeampi, koska vetysidosten rikkominen vie paljoin energiaa. 
               -- 
 
- (58) Veden värähtely perustuu sen kolmiulotteisiin rakenteisiin, jotka ohjaavat elämän kaikkia 
prosesseja. Näitä mikrorakenteita muodostuu ja hajoaa miljoonittain sekunnissa. Näiden 
mikrorakenteitten voisi ajatella olevan värähteleviä energiakeskuksia, jotka alinomaa ottavat vastaan ja 
lähettävät energiaa kaikesta ja kaikkeen minkä kanssa joutuvat tekemisiin. Pyrkien alati vakaaseen 
olotilaan. Siksi ne pystyvät varastoimaan muilta molekyyleiltä saatua tietoa. Juodessaan ihminen saa 
veden kohtaamat mineraalit maan uumenista. Mutta myös veden elinvoiman ja energian. Vesi tuo 
fyysistä tietoa mutta myös monimutkaisempaa informaatiota kaikkialta ympäristöstään. Muuntuessaan 
ja värähdellessään miljardit kerrat sekunnissa se saa rytmistä aaltoliikettä jolla kerää fyysistä tietoa, 
sillä siihen vaikuttaa kaikki, mikä vastaan tulee. Kuljettaen näitä tietojaan. Vedellä on tutkitusti muisti 
kuten oppivilla elävällä, vaikka ihmisellä! Vesi on siis elävää. 
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– (63) Ympärillämme on energiaefektejään, joilla on mitattavia vaikutuskenttiään. Näillä kentillä on 
tiettyjä erityisominaisuuksiaan. Magneettikentät, sähkökentät, säteilykentät muuttavat esineiden ja 
aineiden värähtelytaajuuksia. Kaikki ihmiset tarvitsevat ympäröivien energiakenttien luonnollisia 
vaikutuksia. Ongelmia syntyykin kun teknologia muuntaa kenttiä ja ympäristön luonnollisia tasapainoja 
häiriten niitä. 
 
 Maapallon ympärillä on sähkökenttä maan pinnalta 160km korkeuteen. Se vaihtelee eri taajuuksin, 
mutta vakiintuu n. 7,83 Hz kohdalla ihmisaivojen värähtelytaajuudelle. Ollen siis vakaa ja häiritsemätön. 
Ukkosmyrskyssä jännite nousee muuttaen koko sähkökenttää. Paikoin kenttää häiritsevät voimalat ja 
niiden sähkökaapeloinnit.( Täysin omassa tuholuokassaan ydinvoimalat ja niiden kilometrien 
korkeuteen oksentamat säteilyionisaatiokertymät, beetasoihdut ja suurjännite ilmakaapeloinnit yms. 
tritiumsäteilypäästöt!) 
 
– Tramaattisin todista Maapallon sähkökentästä on ukkosmyrskyt. Josta putoavat vesipisarat keräävät 
ilmakehän sähkövarausmuutokset itseensä johtaen muassaan sen maahan. Positiivisia ioneja on silloin 
enemmän ja se elektroniköyhtyminen vaivaa tai hermostuttaa suoraan useampia ihmisiä ja eläviä 
olentoja. Myrskyn väistyttyä tulee hyvää tekeviä negatiivisia elektronikylläisiä ioneja. Joiden vaikutus 
taas on rentouttava!.. 
 
 Maan magneettikenttään ovat elävät olennot virittäytyneet. Esim. lintujen, kalojen muutonreitit ovat 
virittyneet noudattamaan niitä. Kuten vaikka mehiläistenkin kulkureitit. Linnut menevät sekaisin 
pienestäkin magneettikentän muutoksesta jo. Magneettikenttään vaikuttaa Auringon revontuletkin 
muodostava säteilyprotonien hiukkasvuot. Jopa planeettojen liikkeet. Voimakkaat myrskyt ovat näin 
suoraan vaikuttavina eläimiin. Sähkö ja magneettisuus ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa. 
 
* Kuvitelkaa millaista megatuhoa näihin ionitasapainotiloihin tuovat kun 1 000MW ydinvoimala syytää 
ympäristöönsä valonnopeita 500MW tauottomia säteilypainekenttiään. Säteilyn eräs keskeinen piirre 
onkin puhaltaa kaikista kohtaamistaan atomirakenteista niiden herkkäliikkeisimmät keveimmät 
pintaelektronit pois. Rajuimmissa Pu- 239 kanavasäteilyissä kaasuuntuvista säteilyatomeista puuttuu 
kymmenittäin elintärkeitä valenssielektronejaan. Kun tällaista tungetaan jokikisestä maailman 
reaktoreista biodiversiteetteihimme vuosikymmenistä toiseen. 
 
* Onko mikään ihme, että alati lisää elektroniköyhtyvään, antioksidenttien elektronipuutoksiinsa 
syöpäsäteilytettävä maailmaamme reagoidaan. Kuten nytkin näemme kaikkialla. Ihmiset ovat kun 
äärimmilleen virittyneitä väkivaltaherkkiä viulunkieliä. Jolle lähimmäistensä ja luontonsa 
säteilytuhoutuminen ei voisi vähempää kiinnostaa. Yhä vaatien lisää, lisää tätä tuskaansa kohottavaa 
ydinvoimaansa. Ja totaalituhon päävaltaväylä valmistuukin ydinvoimala kerrallaan, ydinASE kerallaan. 
Miettikää millainen muistijälki jää sille vedelle joka fossiloituu pohjavesiin muistona tästä 
ydintuhoutuvastaYDINuhrina menetettävästä kulttuuristamme? 
                 ----- 
 
Mutanttisia koivun lehtiä 2011 
 
Koivulehtikooste. Sama kuva eri arvoilla. Kaikki kuvat samoja, spektrin leikkausarvot erilaisia. Vas ylh 
alkuperäinen. Tämän syksyn lehtiä, alh. ennennäkemättömän kämmenen kokoisia. Vasen on 
päälipuoli, sen oikealla puolella käännetty lehti alapuolelta. Ylh oik kulma on  mahdollisesti terveempi, 
ainakin aito koko. 
 
Mitä tämä kuvasarja kertoo? 
 
http://kuvaton.com/k/YXws.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXws.jpg[/img] 
 
* Kun kasvi saa vahvan säteily- ylityksen. Se alkaa paniikissa tuottamaan näitä kuvaamiasi Tshernon 
punametsistäkin tuttuja mutatoituneita "hätäkasvustolehtiään". Huomaa, että nimenomaan koivu kestää 
säteilyä rajummin kuin muut puut. Koska siinä DNA on pieninä pilkottuina paloina. Toisin kuin muissa 
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esim. havupuissa herkästi katkeavina nauhoina. Eli mänty ja kuusi säteilystä sitävastoin kuolee 
helpommin. Ja tilalle tulee näitä hirviökoivikkoja Tshernossakin kaikialle! Itse kuvan spektrin, esim. 
vahva vihreä tuo esille, että lehdessä on YLIvirittyneen happi- ionisaation vihervaloa selkeästi esillä. 
Tämä on varmin viesti noista kämmenen kokoisista jättilehdistäsi tältä kesältä. 
               -------- 
 
USA:n VESI sodan uusi luonne 2011 
 
Katsoin Gris Angelsin taikaohjelmaansa 13.12.2011 illemmalla USA:n suurimmalla Hoowerin padolla 
tehdyssä filmissään. Siinä tämä kaveri näytti kävelevän pitkässä esiintymisensä pätkässä veden päällä. 
Se ei ollut silti tässä se tärkein asia. Mutta tiedätkö mikä m i n u a hommassa kauhistutti?.. 
 
Minua suunnattomasti kauhistutti kun katsoin mitä USA tekee koko valtionsa tärkeimmälle kymmenien 
miljoonien ihmisten korvaamattomalle juomavesialtaalleen parhaillaan? Juu shakkilautakuvioitua 
räikeää, röyhkeää chemtrailausta kautta koko alueen! USA on totaalitäärinen valtio joka 
systemaattisesti näin mätkii ydinvoimaloistaan syöksemänsä säteilykertymät kansalaistensa 
sisuskaluihin juomavesinä. En edes y r i t ä  ymmärtää mistä tällainen paholaismainen hulluus IAEA:n 
kotimaassa jopa omia kansalaisiaan kohtaan sikiää?  
  
Miksi ydinrikolliset haluavat säteilymyrkyttää reaktoriensa Pu-239 tonnistolla kaikki ja kaiken 
ympäriltään näin. Mitä tarkoitusta varten ihmisten juomavesiin halutaan nanolasikuulaiset aluminoidut 
chemtrailausten myrkyt? Bariumit, nukutusaineet, polymeerimyrkyt, manipuloidut biovirukset, Pu- 239 
näkemällä tappavat kanavasäteilyjen kertymät USA:n sadoista ydinvoimaloistaan. Ihan uskomatonta 
nähdä homma livenä noin. Taikuri j u u r i  siksi halusikin vaikuttaa TV:n kautta kansalaisten 
mielipiteisiin chemtrailaamisen estääkseen. Itse asiassa olen varma siitä! Angels haluaa olla meille 
avuksi, tiennäyttäjänä. Kuvaus osoitti  esitteli koko ajan kuin sormella taivaalle levitettyä 
säteilykuolemaa. Kysellen alinomaa. "Kuka kanssamme haluaa vastustaa IAEA:n esiin ruhjomia näitä 
rikollisia YDIN- hankkeitaan?" 
               ------------ 
 
Itämeren saastumisesta 
 
2011 Koko vuoden loppu on paasattu Itämeren saastumisista. Ketään ei julkisuuteen kiinnosta kertoa 
tietysti siitä miten ydinvoimaloitten tritiumpäästöt ja kanavasäteilyvuon Pu-239 vuodot ovat tehneet 
Itämeremme maailman ylivertaisesti saastuneimmaksi, kiitos TVO:n sekoilutoiminnan. Mutta mutterit 
irtoo kun TVO käynnistää hurjan talkoon kansalaisia vastaan siitä, että Itämereen päästetään kuulema 
pesuaineitten fosvaatit, voi rähmä. Se ei passaakaan, että TVO:n vesiä näin kansalaiset käyttää! Ei 
sitten lainkaan!! 
 
TVO ja Fortum taistelevat epätoivoisesti ydinvoimaloitten lauhdevesissään kasvavaksi uhaksi 
nousseitten meduusojen, vaeltajasimpukkojen ja kaspian runkopolyyppien massoja vastaan. 
Myrkyttäen kukausikaupalla meriä surutta kloorimyrkyin ja vastaavin. Tästä tässä pelkästään onkin 
kyse. TVO alkaa ymmärtää, että ydinvoimaloitten varmistamattomien ja käsiinsä kiehuvien 
ydinvoimaloitten lauhdevesissä tikuttaa hallitsematon bio- pommi. Syksyllä huomattiin valtavat 
ennekokemattomat mm. meduusalautat Itämerellä. Kautta maailman tuli huolestuttavia lukuisia 
ilmoituksia siitä miten ydinvoimaloihin imeytyneet mm. juuri meduusat olivat aiheuttaneet 
hätäseisokkeja ja "läheltäpiti tilanteita". 
 
 Fukushiman jälkeen ymmärretään myös, että ydinvoimalat sulavat kiinailmiöön 30 sekunnissa 
tällaisissa veden tukkeutumistilanteissaan. STUK on alkanut vaatia ydinvoimayhtiöiltä asiasta edes 
kosmeettisia vastauksia. Hätäpaniikinjäähdytystorneja Fortumin ydinvoimaloihin ja vastaavia kalliita 
varmistuksia. No vastaus on, että ydinvoimaloitten lauhdelämmöt ovat kummuttaneet Itämeren pohjaan 
10 000v ajalta sinne kertyneet biomassat pintaan. TVO:n rannikoilta mitataan säännöllisesti jopa 20 
000km2 kokoisia sinilevälauttoja samasta lämpöjen syystä. Syyllinen ongelmiinsa on yksiselitteisesti 
siis ydinteollisuus i t s e, eikä mikään muu!  
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Selkämeressä ydinlauhdelämmöt ovat JO vuosikymmenet ylittäneet kohtalokkaasti +30C 
maksimiturvarajat kenenkään puuttumatta reilusti yli kymmenellä asteella. Tappaen meduusoja ja 
polyyppeja syövät mm. kalakannat kauttaaltaan. 10 miljoonan kalan/v TVO:n myöntämät reaktoritapot 
ovat saaneet tuhojen kasvut aikaan. Kaikki TVO:n Selkämeressään kituvat kalakannat ovat punaisella. 
Nyt kun hätä alkaa näkyä. Vaikka TVO tuhosi tutkinnan Merentutkimuslaitoksenkin. Eivät ongelmat 
kadonneet. Nyt ydinherroilla luut paistaa läpi. Ja YLE.. Niin Ylessä TVO käynnisti nyt kansalaisten 
pelleluokan pesuainesyyllistämiset! 
              ------------- 
 
Vihreä lanka. VESI on KAIKKI3. .  
     
Tiistaina 13.3.2012 Etusivu » Uutiset 
 
(Tulee mieleen "vesi on kaikki" kirjoituksesi) 
? 
Vedestä tulossa ihmiskunnan suurin haaste – ratkaisuja etsitään tällä viikolla 12.3.2012 
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAN veden määrän ja veden tarpeen välille on venymässä syvä kuilu. Jo 
nykyisin makeaa vettä käytetään hieman enemmän kuin sitä on saatavilla. Vuoteen 2030 mennessä 
tämä epäsuhta kasvaa peräti 40 prosenttiin. 
 
TEHOKASTA? Suurin osa makeasta vedestä menee kasteluun. 
Ranskan Marseillessa alkaa tänään maanantaina maailman kuudes vesifoorumi, johon myös Suomi 
osallistuu. 
‖Vesiasiat eivät ole koskaan olleet näin näkyvästi esillä kansainvälisellä agendalla‖, kommentoi 
ympäristöneuvos Hannele Nyroos ympäristönministeriöstä. 
 
Suomen tavoitteita kokouksessa ovat muun muassa vesitehokkuuden parantaminen; vesi-, ruoka- ja 
energiaturvan yhteensovittaminen sekä vesivarojen kokonaisvaltainen suunnittelu. Pelkästään YK:n 
alaisuudessa toimii 26 vesiasioita käsittelevää järjestöä. 
 
Nyroos muistuttaa, että vesikriisi vallitsee jo nyt: 900 miljoonaa ihmistä on ilman turvallista juomavettä 
ja 2,6 miljardia ihmistä vailla kunnollista sanitaatiota. Cleantech Finlandin vesitilaisuudessa viime 
viikolla puhunut tieteis- ja tietokirjailija Risto Isomäki muistuttaa, että suurin haaste on kuitenkin 
muualla. 
 
‖Juomaveteen liittyvä ongelma on lopulta melko pieni ja helpoiten ratkaistavissa. Kuutiosta vettä riittää 
ihmiselle juotavaa vuodeksi, mutta maataloudessa sillä saadaan tuotettua vain 200 grammaa riisiä‖, 
Isomäki sanoo. Maatalous ja teollisuus käyttävätkin nykyään suurimman osan makeasta vedestä. 
Isomäki muistuttaa, että myös energiaratkaisuilla voidaan säästää vettä. 
 
‖Kaikki höyryturbiineja käyttävät energiantuotannon muodot, kuten hiiltä, maakaasua tai biomassaa 
polttavat lämpövoimalat, ydinvoimalat sekä keskittävä aurinkosähkö kuluttavat paljon makeaa 
vettä.‖Hänen mukaansa parhaita vaihtoehtoja ovatkin aurinkopaneelit ja tuulivoimalat.  
 
* Todellisuudessa näistä tuotantolaitoksista oikeasti v a i n ydinvoimalat on IAEA:n turvamääräyksin p a 
k k o  rakentaa jäähdytystornein ja tuhoamaan miljonien elinjuomavedet tauotta. Jokainen näkee miten 
polttomoottorivoimaloissa ei tarvita kuin ilmajäähdytys. 
            -------------- 
 
Radiohullut foorumi oh2jin "Säteilyä ilmassa" . IS lehti päivityksiä. 
 
* Loviisan ydinvoimala alkaa Fukushiman lailla räjähdellä 1,75m nousuun. TVO 2,5m merivesinousuun. 
Eli ei jotain niin tajuttoman hullua ydinhasardia, ettei muuallakin maailmaa samaa massaydinmurhaa jo 
kiivaasti haettaisi. 
 
Guardian: Tulvat uhkaavat suurinta osaa brittien ydinlaitoksista 
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Torstai 8.3.2012 klo 08.44 (päivitetty klo 10.54). Suurin osa Britannian siviilikäyttöön tarkoitetuista 
ydinlaitoksista sijaitsee tulvariskialueilla, kertoo sanomalehti Guardian. 
 
Muun muassa Sellafieldin ylivoimalakompleksi sijaitsee tulvariskialueella. (ZUMAWIRE) 
Lehti perustaa tietonsa maan ympäristöministeriön tutkimukseen. 
 
Sen mukaan peräti 12 maan 19 ydinlaitoksesta sijaitsee seuduilla, joita tulvat ja eroosio uhkaavat joko 
jo nyt tai tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen vuoksi. Joukkoon kuuluvat kaikki kahdeksan 
paikkakuntaa, joita on kaavailtu uusien ydinvoimaloiden sijoituspaikoiksi. 
 
Ympäristöministeriö arvioi, että laitoksista yhdeksän on jo nykyään alttiina tulville. Näihin lukeutuvat 
muun muassa Hartlepool ja Dungeness, joissa on toimivia reaktoreita sekä valtava Sellafieldin 
ydinkompleksi. Asiantuntijoiden mukaan suurin huoli on siitä, että tulvat voivat aiheuttaa radioaktiivisia 
vuotoja. 
 
- Merenpinnan nousu varsinkin Kaakkois-Englannissa merkitsee sitä, että monet näistä paikoista ovat 
sadan vuoden kuluttua veden alla, huomautti tulva-asiantuntija David Crichton.   STT 
 
 
 

900. BEETTASOIHDUSTA. 
  
SWE Timo.  
Moro Arto! 
  
No nyt sait kunnolla tukea sinun teoriaan tässä linkissä. Tässähän tehdään aivan kuten sinä olet 
selvittänyt posteissasi. Siitä vaan veivaat noita kellonaikoja tuosta sivusta. Niin näet sen miten se toimii 
tuolla taivaalla alota katsominen tuosta kl.7:00 aikaan ja siitä eteenpäin siis tämän parempaa linssiä en 
minäkään olisi uskonnut että olisin löytänyt. Perk...e tämä pitäis saada esille kunnolla johokin näkyvään 
paikkaan jos katsoo samaa kohtaa liian kauan niin kuva pomppaa takaisin tähän olevaan aikaan just 
nyt mutta se on vain mennä takaisin siihen haluttuun kohtaan. Bingoo!!!! 
  
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=temelin 
 
Parasta kertomusta asiassa tässä: 
http://kuvaton.com/k/YXPj.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXPj.jpg[/img] 
 
Kiva systeemi kokeilla m i t ä ydinvoimalat taivaankanteemme kalmoaan kylvää. Ensin uniikki 
2011.12.05. 6:55: 
http://kuvaton.com/k/YX6j.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YX6j.jpg[/img] 
 
Jaa niin, että mitä ydinvoimalaitoksen päälle sitten muodostuu sellaista, jota chemitrailerein pitää 
paniikissa baariumien, alumiinien ja lasikuulien yms.  kanssa alas säteeilyineen sieltä päällemme 
kuolettaa? 
http://kuvaton.com/k/YX6B.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YX6B.jpg[/img] 
 
Hurjaa kuvakollaashia! Huomatkaa, että tuo löytyy alkuperäisestä kuvasta jo valmina olevina muotoina 
spektrianalyysein. 
 
           -- 
* Tämä lähettämäs kellotettu webbikameran kuvasarjat ydinvoimalasta. On liki täydellisimiä taltiointeja 
ja tapa tutkia miten ydinvoimalasta aina ja tauotta vuotava säteilyionisaatiot, neutriinojen, neutronien ja 
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kanavasäteilyjen ilmaionisaatiot toimivat käytännössä. Nyt vaan pitäisi saada tästä kunnon 
kuvakollaashit alan osaajilta ja ammattilaisilta. Silloin sisäministeriön ydinturvaosastojen poliisirikoliset 
olisivatkin ansaitusti helisemässä ydinrikoksiaan peitellessään. hei pistetäämpä tähän eräältä alan 
HUIPPUOSAAJALTA saamiani beettasoihtukuvia. taolla joka todella häikäisee: 
 
Ensin alkuperäinen, sitten mitä sisältää. TVO 2009: 
http://kuvaton.com/k/YXmB.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXmB.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YXmj.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXmj.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YX9O.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YX9O.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YXm8.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXm8.jpg[/img] 
 
TVO:n OL-1 ja OL-2 ydinvoimalaitoksien kuvat:  
http://kuvaton.com/k/YXmU.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXmU.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YXmz.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXmz.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YXms.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXms.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YXm9.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXm9.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YXmC.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXmC.jpg[/img] 
 
Tällä kertaa Loviisan ydinvoimalat todella kaukaa: 
http://kuvaton.com/k/YXmm.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXmm.jpg[/img] 
 http://kuvaton.com/k/YXmo.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXmo.jpg[/img] 
 
Tarkempaan... 
http://kuvaton.com/k/YXm5.jpg 
 [img]http://kuvaton.com/k/YXm5.jpg[/img] 
Mitä ihmettä tuuliko on tähän täsmättyjä säteilyionisaatiopalloja rikonut kaikialle.. 
http://kuvaton.com/k/YX9a.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YX9a.jpg[/img] 
 
TVO:n ydinvoimalat todella vahvassa seisovassa merisumussa: 
http://kuvaton.com/k/YXmr.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXmr.jpg[/img] 
..Ja mitä todellakin siitä ammattitasoisella spektrianalyysillä on nähtävissä 500m päästä: 
http://kuvaton.com/k/YXmV.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXmV.jpg[/img] 
 
 Samaa tilannetta nyt 4km päästä idästäpäin: 
http://kuvaton.com/k/YXm6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXm6.jpg[/img] 
ammattiosaajan huikaisevaa dataa taas tästä: 
http://kuvaton.com/k/YXmN.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXmN.jpg[/img] 
 
 Fukushimaa ja Iranin ydinvoimaloitten ties mitä räjäytysjälkeä.. 
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http://kuvaton.com/k/YX9y.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YX9y.jpg[/img] 
 Tässä kuvassa tutkitaan mekanismeja siitä miten ydinvoimaloitten vieressä olevat satametriluiokan 
mystiset mastot dominoivat anodeina ainakin TVO:n tapauksessa selkeästi tuulen yläpuolella tutka- 
aaltosäteilijöillään vapautuvia fokusoitavia kanavasäteilypäästöjen tonnistoja: 
http://kuvaton.com/k/YX9j.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YX9j.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YX9Q.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YX9Q.jpg[/img] 
                ----------------- 
 
Taivaan SILPOJA 
__________________ 
 
Eräs tarkimmin ydinalalla salattu asia on, että ydinvoimaloista tauotta läpi seinämien ja ohuitten 
suojarakenteittensa vuotaa valtavat määrät radioaktiivisuuden eri energiakirjoja, neutroneja, neutriinoja, 
kanavasäteilytonnistoja ja kuulkaa.. Se näkyy myös kameran kuvissa! Tämä on todella vakava fakta. 
Jonka peittämiseen IAEA kumppaneineen käyttää miljardeja. Sain kontaktin kuvankäsittelyn 
ammattiosaajaan. Lähetin hänelle muutamia TVO:n ydinvoimaloista ottamiani kuvia. Katsokaa kuvan 
keskioikealla olevaa oudosti hämärtynyttä oksan kohtaa, siis. Erityisesti vaikka tämä kuva: 
http://kuvaton.com/k/YX60.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YX60.jpg[/img] 
Kuvaan oli osunut kameraani tutkasäteilyn ajattamaa säteilyionisaatiota. Tutkitaan lisää. 
 
Kuvassa arveltiin ensi alkuun olevan vesitahran. Mutta simuloinneissa tämä osoittautui mahdottomaksi 
ilmiön kohdalla. Lisää tietoa antoikin kun lähetin kaverille seuraavaa kaukaa Loviisasta otettua dataa. 
Erityisesti kuvasta löytyvät spektrisäteilydatat häikäisivät. 
http://kuvaton.com/k/YX6t.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YX6t.jpg[/img] 
Mitä ihmettä tässä Loviisan ydinvoimalassa vapautetut kymmenet pinkkiset säteilyvirittyneen hapen 
spektripallot tarkoittaa? Ja miksi ne näyttävät imeytyvän ydinvoimalan vieressä olevalle oudolle 
mastolle päin? 
 
http://kuvaton.com/k/YX6x.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YX6x.jpg[/img] 
Samasta tilanteesta ainutlaatuinen kuva myös TVO:lta: 
http://kuvaton.com/k/YX6o.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YX6o.jpg[/img] 
                          -- 
 
Taivaan silpoja 2. 
 
Kun 1978 TVO:n ydinvoimala OL- 1 starttasi. Sen käynnistyksessä kilometrien korkeudelle 
puskemansa suunaattomaan beettasoihtuun sähköä johtavaan ilmaplasmaan osui yhden ainoan päivän 
aikana uskomattomat 200kpl ukkossalamoita. Kertoi ASEA ukkossalamalaskurit TVO:n valvomossa. 
Ydinvoimalan kaikki ulkopuolellaan olevat kamerat. Palohälytyskaapelit, ylipäätään kaikki seinien 
pinallaan olevat sähkökaapelit tuhoutuivat. Näin itse niiden palavan vuorokausikaupalla TVO:n 
voimalan seinämillä. Muistan miten useita jopa ydinvoimalan ruskeita muovipäällysteisiä teräslevyjä piti 
palon edetessä poistaa ja vaihtaa viikkoja. Eikä tämä ollut kuin alkua. Pian TVO sai lisää harmia kun 
TVO:n ympäristöstä alettiin levittää ionisaatiosäteilyhuntujensa kuvia. Koska ilmoille tunkeavat 
beetasoihtuilmiöt saattoi kuvata jopa tavallisella kameralla osaava taitaja! 
 
2005 Uutisointiin Länsi- Suomessa jossa kerrottiin TVO:n asentaneen rannalleen säämaston 
tuntumaan erittäin rajun Suomen kaikienaikojen kalleimman tutkajärjestelmän. Laite ei kymmenien 
miljoonien arvoisena ollut tosiaankaan mikään normaali laite. Vaan kehitetty USA:ssa erityisesti 
ydinvoimaloitten käyttöön maailmalla. Laite pyyhkii suurenergisellä (mm. vajaan 3GHz) 
mikroaaltotaajuudellaan kilometrien säteellään yli koko ydinvoimalaseudun. Laitteen hallinnointi 
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annettiin monopolisesti Tampereen lennoston armeijan lentokoneille asti. Miksi siis tällainen erikoislaite 
tarvittiin?  
 
TVO:sta vallitsevaan ylätuuleen on kolmatta sataa metriä korkea outo metallimasto. Se kulkee 
"virallisessa" kielenkäytössä ns. "säämastona". Hämmentävää tuossa on se, että mastossa on luokkaa 
hupaisasti puolivälissä vain pari tuuliruusuketta.Eikä paljon mitään näkyvämpää. 2005 mastoon 
kytkettiin oleellinen osa tuota maamme kalleinta säteilypainesilppuria. Itse asiassa TVO:lle siis 
asennettiin ydintarpeiksi paikallinen HAARP. Laite jonka tehtävänä on ihan muut kuin toimia pelkkänä 
tutkana. Kiteytetään mitä laitteistoillaan TVO oikeasti tekee. 
                    -- 
 
Taivaansilpoja 3 
 
Elektroniputkessa on katodi, joka emittoi elektronipilven itsestään miinusmerkkisestä kohtiostaan 
positiivisesti varautunutta anodia kohden. Puolivälissä on kevyemmin positiivinen hilaverkko. Jolla tätä 
elektroniplasmaa ja sen liikkeitä, määriä ja suuntaa kontrolloidaan.  
Ydinvoimala puolestaan emittoi käänteistä positiivisesti ionisoituen varautuneita kanavasäteilyn 
plasmakaasuja, erityisesti sitä varten rakennettuja metallisavupiippujaan pitkin. Mutta nyt on ongelmana 
se, miten pilviplasmaa pitäisi voida tehokkaasti mitata, suunnata ja hallita. Tätä varten IAEA on 
kehittänyt joka ydinvoimalassa nähtävillä olevan metallimaston. TVO:ssa ydinvoimala itsessään on 
104m korkea. Mutta tämä ydinvoimaloista ylätuuleen länteen näkyy kertaluokkia korkeampi maisemia 
hallinnoiva lakisääteinen säämasto. Sillä luodaan ohjauskanavat säteilypurkuplasmoille. Sillä myös 
mitataan tarkoin ydinvoimalan ympäristössä vallitsevat kaasuplasman pilvimuodostelmat.  
 
Tämäkään ei riittänyt. Nyttemmin tuolla erityistutkalaitteistollaan TVO:n ympäristölle leviävästä 
säteilyionisaatiopilvestä skannataan armeijan hallitsema huippusalainen 3D mallinnus myös! Tutkan 
tehtävänä on puhaltaa säteilymikroaaltopainein beetasoihtua myös palasiksi ja huonommin 
havaittavaan muotoonsa. Juuri kuten artikkelin aluin Loviisan plasmapallokuvistakin huomasimme. 
Erityismainittavaa on, että beetasoihtupallojen kontrolloimiseksi TVO on luonut salatut mm. 10 000v 
kilometrien pitkät erityiset sähkölankarakenteensa maastoonsa!. Näillä hengenvaarallisilla kolmatta 
metriä korkeilla monilanka- aidoillaan yms. hilaohjaimillaan TVO optimoidaan tappavien 
säteilyplasmakaasujen liikunnat kohti haluttua Tampereen suuntaa TVO:lta. Estetään säteilyplasmojen 
putoamisia suoraan ydinvoimala- alueille hengenvaarallisille tasoilleen. Aivan uskomattomat on tähän 
käytetyt summat ja resurssit. Pelkästään jotta ydinvoimaloista tarkoituksella päällemme syydetyt 
säteilyionisaatiot saataisiin kontrolloitua edes vaivoin!  
                 --- 
 
Beeta PALLOSET 
 
Mutta nyt törmäsin näihin arkistossani ja päätin käännellä niitä. Arvaapa mitä löytyi? - zuumaa kuvaan. 
 
Siis tämä lentokoneitten konsertti - kaupungin yllä. Annapa lausunto pallosista. Niistähän ei näy 
alkuperäisissä kuvissa yhtään mitään... 
http://kuvaton.com/k/YXeS.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXeS.jpg[/img] 
 
Arto moi. 
 
*Hämmentäviä noi ‖palloset‖ tosiaan on! Klassisia beetasäteilyn aiheuttamia hotspottejapa JUURI! Tuo 
lentokoneitten paikalle osuminen vahvasti alleviivaakin. Että niistä olivat JO tullessaan saaneet 
tutkahavaintojaan ilmavoimille. Ja nyt tulivat tarkistamaan ovatko UFO:ja. No tutumpia TVO:n 
säteilypäästöjä musta. Joita näimme mm. taannoisessa Loviisan kuvissa ihan pilvin pimein. Tämä sun 
tyylisi näyttää tuovan esille aivan omanlaisensa beetasoihdun esiintymistavan "taivaansilpojien 
tuottamat" luokkaa 10-30m halkisijaiset pinkkiplasmapallot. Noi näyttää kuvissasi käyttäytyvän vähän 
kuin pallosalamat. Hakeutuvat kiivaasti kohden erimerkkisiä sähköisiä kenttiä ja ilmanvirtauksia. 
                 ----------- 
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6.12.2011 Ydinsokota Tšekissä "röpöttelee" 
 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=temelin 
Hei, tän kuvan jälkeen WEBBIKAMERAAN EI SAANUT YHTEYTTÄ.. Nyt pitää tsekata, vaihtoiko ne 
kuvat.. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150435394959749&set=oa.234302576639902&type=1&t
heater 
Beta flares. Käyttäjältä: Eeva Pirilä 
 
6.12.2011. Luvin lehdistä, että koko Suomen II- maailmansodan jälkeen venäjälle maksamat 
kauhistuttavan suuret sotakorvaussummat olisivat nykyrahaksi muutettuna 5 miljardia. Jotain 
mietittävää tässä varmaan on ns. "halvan ydinenergian illuusojille". Koska pelkästään maailman 
huonoimmin tehdyn OL- 3 ydinvoimalan hinnasta tämä lienee pelkästään ja vain. Luokkaa p u o l i k a s 
. . ! Mutta se kuoleman hinta, jota ydinenergia tekee maapallollemme...tässä.. 
 
Katsotaan nyt pieteetillä m i k s i  Eeva Pirilän tarkkailemat webbikamerat sammutettiin NSA:n toimesta 
mystisesti. Mitä hän olikaan onnistunut vangitsemaan? 
 
A/ Tästä homma lähti Tšekin ydinvoimalassa liikkeelle herran vuona 5.12.2011. Kello 16.35: 
 
http://kuvaton.com/k/YXeW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXeW.jpg[/img] 
 
Huomaa edellisessä kuvassa oli valoisaa, ja ydinvoimalan päällä ehyt pilvimatto. Yhtäkkiä homma 
suistuu synkän mustaksi ja hektiseksi. Kohtalokkain, juonen kristalloiva kuva saadaan näin ollen 16:50: 
http://kuvaton.com/k/YXeh.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXeh.jpg[/img] 
 
Kuvassa vapautuva vavahduttavan shokeeraava ilmiö pimentää koko kaupunkialueen niin paljon, että 
pitää kuvallisesti pinnistellä mitä ydinpahuuden ytimessä muhii. Mutta kun sen osaa, voitte 
vapaalennossa kauhistella: 
http://kuvaton.com/k/YXek.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXek.jpg[/img] 
 
. . . ! Tällaisen Fukushiman ydinräjähdysten vanavesissä puskeutuvan mielettömän kokoisen n. 800m 
korkean ydinhelvetin kuvaamiseen tarvitaan aimo annos viitseliäisyyttä! Kiitos SWE Timon, ennen 
kaikkea FB:n Eeva Pirilän valppauden tässä se nyt on maailman ensi- illassa! Koko massiivinen 
ydinvoimala pimentää maailmaansa kun puskee heittämällä ohuuttaan notkuvien seinämiensä läpi 
mykistävän säteilyinfernon julkisessa suorassa webkameralähetyksessään! Huomatkaa ja korostan. 
Vaikka näyttäisi koko ydinhirviö räjähtävän. Niin tästä EI ole kyse, vaan siitä mitä tapahtuu 
ydinvoimaloissa solkenaan. 
 
 Reaktorissa kuvassa resonoi ja paukkuu vetykaasupaloja hillittömästi sen se siis pannaan kestämään 
riskein. Ydinvoimala moikaa tässä vähän kuin käyttäisitte autonne kaasupoljinta vanhanaikaisessa 
koneessa. Jolloin jälkipoltto paukuttaa raatelevasti pakoputkessa. Tai kuin suihkukoneessa lyödään 
"jälkipoltto päälle". Katsokaa kauhistelkaa ja ihmetelkää miksei näistä kerrota i k i n ä julkisuuteen! 
Ydinvoimalan sisällä vapautuu tässä suunnattomat määrät ns. "viivästyneitä läpi tunkevia neutroneja". 
Vapautuu hallitsemattomissa tehon heilahteluistaan vaaralliset määrät reaktorimyrkkyinä tunnettuja 
ksenoninjalokaasuja, samariumeja ja hillittömät määrät säteilytappajia, säteilypainepuhalluksina liki 
valonnopeuksillaan. Säteilypaineen vaikutukset ympäristöön näkyvätkin sitten seuraavassa 
mykistävässä taivaan kannen kuvissa. Kun vaan silmät aukaisten uskallatte ja osaatte vapaasti katsoa: 
 
http://kuvaton.com/k/YXei.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YXei.jpg[/img] 
Epävakaan palamalimitin reaktorissa, kuten OL-3 laitoksessa kerrotaan v a i n - tai + 2% 
tehonmuutoksen ylös, tai alaspäin kertauttavan reaktorissa parin minuutin viiveellä hallitsemattoman 
peräti 20 000 kertaisen tehon nousuun aina y l ö s p ä i n ! OL- 3 reaktori on niin iso, (yli 1 200MW 
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painereaktori) ettei normaalisti sitä Fukushiman tyyliin enää räjähtämättä kestä. Siksi suunnattomat 
"STUK/ automaatiosäätöongelmat" laitoksesta julki tulivat. Mutta kuten huomamme samaa 
hirviöongelmaa näkyy olevan kaikissa 450 maailman reaktoreissa. Ne onkin asteta pienempinä vaivoin 
rakettu tuon vain osin hallinnoimaan. No ainakin tässä tapauksessa laitos ei täysin räjähtänyt 
Fukushimaksi kameran linsseille. Kuorostetaan, tätä sattuu reaktoreissa alinomaan ns. 
"normaaliajoissaan jo!" 
                 ----------- 
 
06.06.12.2011 
 
Ensin uniikki kuvaa: 
http://kuvaton.com/k/YX7y.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YX7y.jpg[/img] 
Sitten mitä filmiraina oikeasti tekee. Eli teemoin, "reikäporaa taivaisiin säteilyin!" 
http://kuvaton.com/k/YX7Q.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YX7Q.jpg[/img] 
Tykkiä, päräyttävää! Kuka tällaisen demon nähdessään voikaan jäädä, no ainakaan "kylmäksi".Tätähän 
voi kokeilla vaikka kuka ja miten vaan. Että onko ja mitä!) 
                          -- 
Joopa on! Eli selkee tapaus, ja löytyi kyllä 07.12.2011 klo 2:40. . Vaikkei ihan heti..Tässä kuvassa 
vihjaa vahvasti, että myös tuolla ylä oikealla olisi ydinvoimalaan liittyvää?..Uniikki ensin.. 
http://kuvaton.com/k/YX50.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YX50.jpg[/img]       
 http://kuvaton.com/k/YX5D.jpg  
[img]http://kuvaton.com/k/YX5D.jpg [/img]       
  Muoto on tosiaan poikkeava edellisistä. Rakenteelisuus keskustan useine "kekälerakenteineen" on 
myös selkeää. Huomaa, että kukin reaktoreista tuntuu tekevän oman kuvionsa yläpuolelleen. Koska 
uraanitangoista säteilykartiot ylös on hyvinkin rajatulla kuviollaan kvanttifyysisessä 
tuottokeskittymässään myös. 
                               -- 
Ei sen ydinvoimaloitten säteilypaineen toki nähdysti tarvitse mennä piiloon päivisinkään. Mm. Angelica 
Skywolf huomasi hetimiten tällaisen mielenkiintoisen pilviin asti porautuneeen säteolypainereijän 
päivänvalossa ja silmin nähden, 06.12.2011. Kello 7 jälkeen. Tilanne oin perusklassiko myös TVO:n 
ydinhirviöiden päältä minulle myös vuosien ajalta. Erityisesti pitkin kesäkuukausia pilvet 
systemaattisesti karttavat ydinvoimaloitten syöksemiä Pu-239 kanavasäteilytonnistoja. Ukkopspilvet 
erityisesti kiertävät ydinvoimaloitten ionisaatiot tarkoin. Nyt tämän ilmiön siis voitte omakohtaisesti 
seurailla tapahtuvan myös kaikissa muissakin ydinvoimaloissa. Siis Tshekistä: 
http://kuvaton.com/k/Y1YH.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y1YH.jpg[/img] 
                             -- 
SWE oskarsham 2011. 
 
*Olen julkaissut hyvinkin monia suomalaisten reaktorien beettasoihtukuvia. Mutta nyt tulee puolestaan 
kauempaa ruotsalaisen Oskarshamnin reaktorista otetusta yleismaisemakuvasta tehty 
säteilyionisaation kuva. Reaktorin synkänpunainen beettasoihtu hahmottuu jyrkästi tästä kuvasta 
vasemmalta reunalta, selkeänä klassisena punataivaan kajastuksen kuplana.  
http://kuvaton.com/k/Y1tg.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y1tg.jpg[/img] 
 
            ------------------------ 
 
Vesa kahdenkeskistä. 
 
Sent: Tuesday, December 06, 2011 11:11 PM 
Subject: Re: aaa 
> Edellinen betasoihtukuvakollaasi oli hiukan sekava, ei kertonut edes minulle  
> paljonkaan, mutta tässä on löytö, tuo Tsekkivoimalan webbikamera. 
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*Edellinen olikin löyhä kooste siitä. Miten kuvankäsittelyihin erikoistunut kaveri oli keksinyt kuulemani 
mukaan spektrisuotimen nimeltään: "_ Glimbin suodin_ "? Asiaa en nyt paremmin tunne, eikä 
kaverikaan lisää kertonut mistä tarkemmin on kyse. 
 
* Tshekkikamera on nyt ihan tykki. Kykenee tällä SWE Timon sydeemillä seuraamaan reality 
tapahtumia ydinsikavoimaloissa! Outoa tässä on, että tuuli ajaa AINA höyryt vakionopeudella 
vasemmalle. Ilmeisesti vuorituulta? 
 
> Eihän sitä nyt varmaksi voi sanoa, että revontuli se siinä loimottaa, lamppuheijastus  
> on kyseessä minusta siinä yht'äkkiä synkän mustaksi menneessä kuvassa.  
> Vaikka se on oudon punainen, se lähtee laajalta alueelta maasta -> ei siis  
> säteilyn sekundääri-ilmiö. 
 
*Houldi Vesa tässä! Siis katoppa mitä tekee Wilsonin sumukammioon tullut säteilyterssit? Aivan oikein 
alikyllästettyyn vesisumuun osuessaan säteilyn energia YLIkyllästyttää sumun hetkessä valkeaksi ja 
silmiin näkyväsi! Tässä näkee oikein hyvin miten homma etenee. Eli kun ydinvoimalan säteilytasot 
yskähtävät ylöspäin rajusti. NIMENOMAAN ydinvoimalan ympärillä maassa alkaa tiivistymään mystinen 
sumupilvi! Tämä on räikeän hieno homma, koska edes minä en ilmiötä demona aiemmin ole nähnyt. 
Huomaa, ettei sumupilvi pöllähdä klassisemmin sienenä yläpuolelle ylös. Vaan muutos on niin nopeaa 
seinät lävistävää säteilypainekasvua. Että voimala jää suoraan vahvasti kaiken pimentävän sumupilven 
keskelle tässä säteilykeskittymän kasvussa. No kaiken kruunaakin se. Että voimalan päällä olleeseen 
vahvaan pilvikattoon tulee säteilyn pusertamana..No kuten huomaat voimalan muotoinen ja kokoinen 
fyysinen reikä minuuttiluokissa! Niin kovaa kamaa, että selkeydestä jopa minä yllätyin. 
 
Se toinen kuva, 
> joka kirjeessä vaikuttavasti ensin tuli, mietityttää enemmän, että onko  
> valonkajoa vai ilmahehkua, mutta en näkisi, että ionisaatiovalo pärjää  
> päällä oleville valonheittimille. Loistava demo kuitenkin, että mitä tässä  
> haetaan. 
 
> Reikä pilvessä oli minusta aivan eri kohdassa. Ei vaikuttava. 
 
* Katoppa kellotuksia uudelleen. Pilvikaton reikiintymiseen kilometriluokkaan meni aikaa ehkä 
muutamia minuutteja! Vuoriston maasto tietysti suuntaa iskun haluamaansa kohtaan. Jos muuten 
vertailet aiempia  
kuvia voimalasta nin huomaat miten HOTSPOT on aina hiukan ydinvoimalasta oikealla . Täysin aina 
samalla kohdalla, jossa pilvetkin hajosi säteilypaineella todella nopsaan. 
 
> Hyvä, että on noita taistelijoita, jotka kaivavat tällaisia esiin. On jo  
> pakko todeta, että tässä on mukana taisteluväsymystä, ei pelkkää  
> olosuhteiden hankaluutta, kun en ydinrintamalla ole paljoa toiminut.  
> Fukushima oli varsinainen kulminaatiopiste, seurasin sitä niin tiiviisti,  
> etten sen jälkeen ole juuri aiheeseen koskenut, vaikka sehän on suorastaan  
> velvollisuus kun sivullanikin lupasin pitää ihmiset ajan tasalla. 
 
> Nyt päivät menevät duunissa alumiinia leikellessä. 20m purjeveneestä on  
> pikkuhiljaa pohjaprofiili valmis ja kylkikaarista pienet nysät paikallaan.  
> Mestari hoitaa hitsaukset, mutta enköhän minäkin saa kokeilla sitä jossain  
> välissä. Kun on kerran vain sadan metrin työmatka ja joustava pomo niin  
> eipä sellaisesta kieltäydytä!  
                -------------- 
 
Vielä BEETTASOIHTUVIDEOSTA 
 
Maailman eräs tarkimmin salattu video on Styrge filmissä Loviisassa 2007 lopulla otettu ydinvoimalan 
ylös ilmakehään puskemat pinkkiset beetaspihtujen säteilypalojensa rengastornit. Olen pitkään miettinyt 
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niitä lainalaisuuksia miten videossa päällekkäin ydinvoimalasta pinoutuvat "vorteks pyörteitten" renkaat 
muodostuvat. Sitten näin tämän videon. Jossa ensin näytetään miten delffiinien klaikuluotaintensa 
ultraääni- sonarit muodostavat samoin toimivia energiaiskusta akselinsa ympärillä pyöriviä donitsimaisia 
kaasurenkaitaan näppärästi . Puskien niistä myös eteneviä kaasurenkaita veteen. Siinä esitetään sitten 
miten tulivuori kykenee samaan... Mutta varsinainen YDIN- säteilypaineen muodostava enempi 
paikallaan pyörivä staattinen s h o k k i kuittaa kaiken oleellisimman. Tuttu vorteksrengasvälähdys on 
myös Fukushima No:3 reaktorin ydinräjähdyskuvistakin! Eli katsokaa tämä yotube ekana: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=2eo2hDEGYo8&feature=related 
 
Sitten Styrgen klassinen videonsa Loviisasta. Missä säteilypaine tekee samaa vorteksrenkaillaan! Ihan 
huikea oivalluselämys kun tajuaa m i t ä  siinä fysiologisesti todellakin tapahtuu. (Katsokaa tässä 
vaiheessa uudelleen ekan videon erityisesti pyörregrafikoitaan): 
 
http://www.youtube.com/watch?v=P_a19RRo2gY 
 
PS. Loviisan kuvasta kyllä erottaa siinä olevat atomipommin räjähdyksestäkin tutut akselinsa ympärillä 
pyörivät useammat laajenevat säteilyinfernon paineesta muodostuvat liikkeestään väpättävät 
donitsirenkaat. Oli todella vielä vuosien takaa yllätys tajuta tuosta 10 sekunnin filmistä näinkin selkeää 
ja todistettua klassista dataa. Kiitos Styrgelle siitä jälleen.) 
 
***Jotain t o d e l l a  tykkiä tähän Vesan videoon sisältyy. Sain 2011.12 bannit lukuisilta foorumeilta 
esitellessäni videolla miten delffiinit tuotti ja taituroi noilla ydinvoimasta näköjään liiankin tutuilla 
"vorteksrenkailla!" Miettikääs tosiaan m i k s i tällainen totuus niin kaihertaa SUPO- poliiseja 
maassamme?*** 
__________________________________________________________________________________
___ 
 
ESS foorumi pulinatori... Herra59   Viestin otsikko: Re: * Korjausdataa.Lähetetty: 16.12.2011 01:39   
  
 Iänikuinen  
 
Liittynyt: 05.11.2010 18:02 
Viestit: 2089  Tässä on paljon enempi säteilyä, kuin missäään. < d , >  
En vaan kerro missä ja miten tuota voit käyttää.  
 
Noin yksinkertaista ja tästä on tehty useita tutkintapyyntöjä poliisille. 
______________________________________________________________________________ 
 
 Aijahas kun ottaa ydinvoimaloista kymmenensekunnin tavallisen videodokumentaation. Niin saa 
USEITA poliisipelletutkintapyyntöjä. En edes yritä ymmärtää mitähän magaaberia POLISI- lakia tässä 
luullaankaan rikotun?!. :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  
              
 
 
 
 
 
 
 

901. Fukushima V 
 
Hei Arto 
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Käy lukemassa tuo blogi. Nuo kaksi alinta viestiä on suomalaiselta mieheltä, joka on jo pitkään asunut 
Japanissa. 
A 
 
Presidentti Halosen huoli  
7.12.2011 11:30 Risto Volanen 31 kommenttia 
 
8.12.2011 02:07 Atso Eerikäinen  
 
"Huhtikuun 26. päivänä 1986 tapahtui Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus. Olin silloin työssä 
Yleisradiossa ja saatoin seurata, miten itsepäinen Ylen pääjohtaja Sakari Kiuru  
sai turvattua tiedonvälityksen, vaikka sekoilevat viranomaiset yrittivät ottaa sen kontrolliinsa." 
 
Niin tapahtui, mutta kenenkään vastuulla ei ollut asiantunteva kansalaisten informointi. Olisi edes 
säätiedotus ilmoittanut, että valtava saastepilvi kulkee lounaasta yli maan ja matalapaineen takia saaste 
putoaa sateen mukana maahan. Lounais-Suomesta alkaen Koillis-Suomeen asti ulottuvalla noin 200-
300 km leveällä vyöhykkeellä on ihmisten hakeuduttava suojaan ja pysyttävä sisätiloissa. Sellaista 
informaatioita ei ajoissa tullut. Todettiin vain jälkikäteen, että älkää syökö kaloja. 
 
Olin silloin Pyhämaan kirkkoherra ja jouduin jälkien siivoajaksi. Nimittäin 700 asukkaan seurakunnassa 
kuoli sinä ja seuraavana vuonna kolme kertaa enemmän ihmisiä pitkän aikavälin keskiarvoon 
verrattuna. Syynä useimmilla oli akuutti leukemia. Kaikki loppuvuoden lapset syntyivät kuolleina tai 
vaurioituneina (esim. sydämen ja keuhkojen välillä ei ollut mitään yhteyttä). 
 
Täällä Japanissa tapahtui 30 kertaa Tsernobyliä pahempi ydinkatastrofi viime maaliskuun 11. päivänä. 
Asiasta vastuussa ollut ja vastuutaan paennut TEPCO syötti valheita  hyvässä yhteistyössä hallituksen 
kanssa. Uutisointi tapahtui pääkanavalla 24 tuntia vuorokaudessa kuukauden ajan. Jälkeenpäin voi 
vain todeta, kuinka kansaa voidaan sumuttaa perusteellisesti. Paikalla olleet työmiehet kyllä tiesivät, 
että polttoainesauvat sulivat ja menivät pohjasta läpi luontoon ja ettei mitään voida enää tehdä.  
Ydinreaktio jatkuu maan alla, saavuttaa pian pohjaveden ja aiheuttaa todennäköisesti valtavan 
atomiräjähdyksen. 
 
Ensimmäiset säteilyuhritkin on jo saatu: ihmisiä kuolee akuuttiin leukemiaan ja pikkulapset 
sydänhalvaukseen. 
 
Viimeinen uutinen hallitukselta kertoo, että noin miljoona katastrofista kärsinyttä saa korvauksia. Mihin 
he niitä tarvitsevat, hautauskuluihinko? Entä loput 125 miljoonaa ihmistä,  paljonko he saavat? Jos ei 
rahaa, niin ainakin cesiumia ym. säteilevää ydinjätettä vedestä ja ruuasta. 
vastaa  
 
linkki tähän kommenttiin  
8.12.2011 02:36 Atso Eerikäinen  
 
Kun siellä Suomessa on nyt tuo huoli: kuka päättää, milloin ja mistä? 
Pitäisi poistaa työttömyys ensimmäisenä asiana (jotta ihmiset voisivat päättää omista asioistaan). 
Annan neuvon, jolla työttömyys poistuu ikiajoiksi Suomen maasta.  
Ryhtykää rakentamaan tehtaita, joissa tuotetaan pullovettä globaalia tarvetta varten. Se työllistää 
vähintään miljoona ihmistä hamaan ikuisuuteen. 
 
Täällä Japanissa ei voi juoda enää omassa maassa tuotettua vettä. Siinä on heti 126 miljoonaa 
asiakasta. Ranskalaiset ovat sen jo oivaltaneet, ja Evian pullovettä (Seinestä puhdistettua)saa 
kaupoista. Pullovesi on vielä halpaa (2 litraa noin euro), mutta hinta moninkertaistuu ajan myötä, kun 
kysyntä kasvaa. Suomesta tulee vesivaltio. 
 
linkki tähän kommenttiin  
http://ristovolanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/90547-presidentti-halosen-huoli 
                      ------ 
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Metaanijäät kaasuuntunut Fukushimassa. 
 
 - vety olisi kyetty  turvallisesti polttaa hetkellään jolla se luotiin tulistetun sauvojen pinnalla. Ei olisi 
kyennyt vetyräjähtämään millään nähdysti. Polttoainesauvat olivat monia kertaluokkia alle kiriittisen 
massan siirtymään ylikriittiseksi suoraan myös, vaikka olisikin täysin sulanut. Räjähdys # 4 reaktorilla oli 
ehdottomasti mahdotonta. 
 
Reactor 4 n kupoli oli poistettu revisiossaan. Drone kuvat todistavat sen. Tämä hälventää huhuja jotka 
ympäröivät yksikön 4: n räjähdystä. Jotkut ihmiset ovat sanoneet, että tämä reaktori oli salaa 
toiminnassa rikastettua plutoniumia. Tämä kuva todistaa sen puretun suojakuoreensa. Tepco on 
menossa ansaansa yrittäessään selittää räjähdykset, erityisesti reaktorissa No: 4, koska ne todellakin 
tapahtui, niin selitys on tarpeen. Tämän seurauksena he antavat syitä joita ei voi tapahtua vain 
sanoakseen hämäykseksi jotain. Heidän täytyy nähdä tämä viesti ja saada Arava näkökulmasta (Arava 
on piiri Dimonan ympäriltä). 
 
3. Että tuhoamiset laitoksissa on niin vaikea se on voinut olla vain saavutettu ydinaseilla! Vety tuottaa 
ei-ihanteellisen matalaiskuisen räjähdyksen. Se ei voi kääntää betonia näin tomuksi. Se voi tuottaa 
korkeita paineita suljetussa tilassaan, mutta peltikatto kaikissa reaktoreissa olisi pitänyt antaa periksi 
helpotusta ja ollut ainoa asia joka tuhoutuisi. Korkean intensiteetin räjähde kuvanauhoissa konkreettisia 
poisti harjaterästä, todistaen paineaallon monta kertaa nopeammiksi kuin nopeammatkaan. Tämä 
merkitsee mitä tapahtui Fukushima ei ollut räjähdys ominaisuuksia, jotka sopivat "viralliseen" tarinaan. 
Jos vety räjähdys tapahtuu (vielä monta kertaa kuin on ylipäätään mahdollista, vaikka olisi 
suljettussakin tilassa), se ei olisi antanut noin suuria palojen tuhoja ikinä! 
 
Oli myös hyvin vähän pölyä. Pölyä on paljon mitä näet hylkynä Fukushimassa. Jos olisi monta tonnia 
C4 tuotu paikalleen ja räjähtänyt, se voisi tuhota sen myös. Mutta muista, että ydinlaitoksen Sinun pitää 
myös piilottaa kaikkki mitä olet sinne tekemässä. Jos aiot tuhota sitä, jolloin tarvitset jopa tuhat kiloa 
ase- tyyppistä ydinpommimateriaalia, mikä olisi paljon parempi. Varsinkin kun olet onnistuneesti ensin 
huijaamaan käyttökoulutuksen uskomaan sen olevan vain turvallisuus-kameran. 
 
 Jos et nähnyt sitä korkean resoluution valokuvaa joka tuhosi laitoksen. Otin esiin auton, joka makasi 
maassa ja vertailit sen kokoa reikään reaktorin 3 seinään, joka selkeästi antaa viittauksen, että seinät 
oli tukipilareineen vähintään 15 metriä paksuja. Fukushima oli rakennettu Mark 1 suojarakennuksen 
tarpeiksi. Mutta sen jälkeen Mark 1-standardein joka oli yleisstandardi päivitykseen (viittaus joka on 
mukana kuvassa, on selvää). On totta, että kaasuräjähdykset voivat olla erittäin tuhoisia, mutta vain 
tiloissa, joita ei ole suunniteltu käsittelemään niitä. Myös perus-merkki 1 suojarakennuksessa oli monta 
kertaa kestettävämpi kuin pahinkaan vety räjähdys. 
 
. .9/11, 4 / 11, 3 / 11? Katso kuvio? Älkäämme nähdä 6 / 11. Teidän aikaa ja vaivaa levittämään sanaa 
voi todella tehdä ero. Koska monet myönteiset sähköposteja noin saada totuuden, eikä jarruttaa aion 
laittaa alkuperäiset tiedot takaisin. Tästä seuraa alla. Järistys ei ollut sitä mitä meille kerrottiin. [?? ???? 
? ? ????] 
 
http://www.abeldanger.net/2011/05/japan-earthquake-registered-only-667.html 
                  ---------- 
 
Hälytys Fukushimasta: Nelosreaktori romahtamassa, laajat evakuoinnit mahdollisia  
 
 Natural News -uutisten äskettäin maanantaina saaman raportin mukaan Fukushiman reaktori neljä on 
mahdollisesti romahtamassa ja laajat evakuoinnit Pohjois-Japanista saattavat olla pakollisia mikäli 
pelätty reaktorin romahdus tapahtuu. Natural News ilmoittaa tietojen olevan ennakovaroitus, eikä 
raporttia ole toistaiseksi saatu varmistettua. 
 
Lähde: Natural News  Toimittaja: Janus Putkonen  12.12.2011, Verkkomedia.org  
 
Hälytys Fukushimasta: Nelosreaktori romahtamassa, laajat evakuoinnit mahdollisia. 
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Useita kuukausia jatkuneen täydellisen tietosulun jälkeen tiedot Fukushimasta ovat hälyttäviä. 
Vaurioitunutta reaktori neljää ollaan kaikessa hiljaisuudessa hoidettu TEPCO:n toimesta. 
Maanjäristyksen jälkeen useita viikkoja suurta yleisöä pidettiin pimennossa siitä mikä oli tilanne 
reaktorissa 4 - ja siitä, oliko reaktorin polttoainesauvat päässeet paljastumaan ja sulamaan. 
 
http://www.naturalnews.com/031758_Fukushima_nuclear_reactor.html  
Nyt näyttää siltä, että reaktori numero neljän jäähdytystorni, jonka on kerrottu kallistuneen ja olleen 
vaarassa kaatua jo pitkään, on kulkemassa kohti sen väistämätöntä kohtaloa ja se on vaarassa 
romahtaa kokonaan. 
 
enenews.com/very-very-serious-reactor-no-4-leaning-in-danger-of-falling-govt-confirms-stabilization-
efforts-underway-video  
 
Natural Newsin tietolähteen mukaan koko reaktoria neljä kuvaillaan parhaillaan erittäin epävakaaksi ja 
eteläinen seinä reaktorista on ajautumassa välittömään sortumistilaan. Tässä tapauksessa tilanne on 
erittäin vaarallinen ja sillä voi olla tuhoisat vaikutukset koko Pohjois-Japanille, kuten myös Pohjois-
Amerikalle. Sortumisen pelätään aiheuttavan laajoja evakuointeja Pohjois-Japanissa. 
 
Natural News seuraa tilannetta aktiivisesti ja tiedottaa saamistaan lisätiedoista välittömästi lukijoita: 
 
  http://www.naturalnews.com/034387_Fukushima_nuclear_reactor_collapse.html  
Myös Verkkomedia.org seuraa nyt tehostetusti uutisointia Fukushimasta.  
Janus Putkonen @ 12.12.2011 22:03  
 
* Outoa tässä uutisoinnissa on se, että miten  parin betoniseinän kaatumine, joka paljastaa lähinnä 
tyhjennetyksi väitetyn reaktorin pöntön. Voisi olla jotain suurta tuhon tuontia? .. Niinpä niin. Kuten 
olemme näissä Fukushiman uutisoinneissa tottuneet. Suurelle yleiosölle ei kerrota mitään miten 
homma on etenemässä. (Iso vihje oli kun Fukushiman webbikamera alkoi kuvata miten maan ALTA 
alkoi pilkottaa pinnalle kuin punaista kinailmiöivää laavaa. Kamera suljettiin paniikissa varsin pian. 
Toisaalta koko No: 4 reaktorin tyhjennetyn reaktorin ei pitänyt räjähtää millään ilmeellä. Myöskään 
reaktorien vetyräjähdykset eivät t a a t u s t i  riittäneet murskaamaan jopa 15m paksuja vovoimaloitten 
betoniseinämiä ohuitten peltikattojensa alta!  
 
* Syyksi on osoittautumassa  kilometrin paksut epävakaat metaanijään kosmisen nopeat 
kaasuuntumiset. Voimaloiossa joisatapahtui ydinvoimalle hypersalatun ylikriittisen ydinpommin 
lisähtämisvoiman ryydittämänä. Kerron tästä (tvitterin mukaan) maailman kolmanneksi katsotuimmassa 
Fukushima theoreman videoissani yotubessa. Kuulin lisääkin viitteitä 2011.12.. Koko Japanin kerrotaan 
vajonneen menneinä kuina jälkeen onnettomuuden kylmästi mereen 4,5- 
 6 metriä jo! Mitä maan alla siis poistuu jatkuvasti lisää sellaista joka näyttää sisuksiinsa imeyttävän k o 
k o 4 reaktorinkin? No ainakin sielä mellastaa miljonien kilojen +3 000C kiinailmiöiden sulamöykkyjä. 
Joka yllätys yllätys sulattelee sielä olevaa kilometyripaksua metaanijääkerrostumaa kaasuiksi alinomaa.  
 
Korruptopituneet IAEA Ydinherrat tosiaankin! Ehkä onkin parempaa, ettette valehtele meille mitään siitä 
mitä Japanissa tapahtuu. Antakaa tosiaan meidän ydinalan oikeiden osaajien kertoa kansalle miten 
homma tulee etenemään.   
             ------------ 
 
YHÄ Japanissa -45 ja linjat poikki. 
 
Muutamia viikkoja sitten kerrottiin suureen ääneen, että Japanin reaktoreita aletaan startata 
Fukushiman jälkeen käyntiin. Sitten kun illuusio oli luotu asia hiljeni taas kokonaan lehdistöistä. 
Katsokaa mikä onkaan totus. Yksi tai kaksi reaktori ruhjottiin väkisin käyntiin. Kuten nyt näemme 
tuhoisin seurauksin ja epäonnistuttiin täysin. Koska lisää EI uskallettu selvästi startata. Miksi Japani ON 
menettänyt nämä 45 reaktoriaan näinkin totaalisesti? 
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Todellisuudessa  kiihtyvyysarvojensa ylityksiin hetkessä tuhoutuivat k a i k k i  nuo 45kpl reaktoriaan. 
Japani siirtyi perusmaanjäristyksessä 2,5m paikaltaan ja menetti käytännössä kaikki reaktorinsa 
sekunneissa. Menetettyinä sähköinä ja vauriot luokkaa tuhannen  miljardin euron huikeaa, 
käsittämättömän isoa  megatuhotasoa. 
Luonto itsessään osoitti ydinvoimaloiden olevan totaalisen kestämättömiä arkisessa maanjäristyksessä. 
Kestämättömiä niin meriveden hyvinkin arkisiin muutaman metrin allokkokorkeuksiin. Ydinvoimaloitten 
akilleen kantapääksi osoittautuivat erityisesti valtavan onnettomuusalttiit sähköavokaapeloinnitkin.  
 
Reaktorit kestää 30 sekunttia ilman sähköä maksimissaan ja sulavat nyt demottuna hallitsemattomasti 
Japanin maan alle. Vain ydinvoimaloille rakennetut sähkökaapelit toki voitaisiin rakentaa meren alle. 
Mutta koska näin ei TVO saisi syötettyä koronarengassysteemeillään voimaloistaan ulos tonneittain 
vuodessa  2,2t/ v Pu-239 kanavasäteilykaasujaan sitä EI TEHDÄ! Juuri ilmestyneestä Fingridin 
julkaisuista näemme miten täysin tektoniikkoja, tsunameja, metsäpaloja, pyörremyrskyjä ja jopa 
aurinkomyrskyjäkin ulkona suojattomina kestämättömät ydinvoimaloille elintärkeät miljardeja 
maksaneet sähkölinjat haihtuvat olemattomiin myös Suomessa. Kymmenestä kohdasta poikki tuosta 
vaan!  Katso ja kauhistu: 
 
http://kuvaton.com/k/Y1z0.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y1z0.jpg[/img] 
 
Japanissa vain 10 reaktoria toiminnassa @ 13.12.2011 9:47:05 
 
Siis 54 kaupallisesta reaktorista on vain 10 enää  toiminnassa. Ja tuo nelosrektori oli pois toiminnasta 
katasrofin tapahtumahetkellä, niin ainakin tuossa alla olevassa uutisessa kerrotaan. 
 
Jutussa on lista reaktoreista siinä myös kerrotaan mitkä toimii ja mitkä ei toimi ja syy miksei ole 
toiminnassa. 
 
REFILE-TABLE-Japan nuclear plant ops (Takahama No.2 to go offline) 
Thu Nov 24, 2011 2:56am EST 
http://www.reuters.com/article/2011/11/24/nuclear-japan-status-idAFL3E7L708120111124 
                   --------- 
 
YDIN dominonappulat. 
_______________________ 
 
Eletään 2011 joulukuun 15 päivä. Juuri saatiin Olkiluodon atomisaarelle sähköt yllättäen liki 2h 
sähkökatkosten jälleen. Onkin syytä olla kiitollinen että saadaan edes pätkittäin tänne sähköä! Ai kuinka 
niin. No reilu viikko oli tosiaan leppeät tuulenpyörteet. Se laukoi pari puuta juurineen maasta ja sen 
seurauksena katosivat.. yllätys yllätys myös silloin sähköt tunniksi. No saimme sitten nauttia kotvan 
sähköistä. Ja sitä seurasikin muikean iso 5h kestänyt sähkökatkos. Eli kolmasti reilussa viikossa 
YDINsaarella Olkiluodossa olleet sähköt poiki. Ei mikään ihme, ettei asiasta ole julkisesti keskusteltu. 
Varsinkin kun opimme kädestä pitäen keväällä miten 30s Japanin sähkökatkosten ylitys suisti 
uskomattomasti sikäläiset 45 ydinvoimalaa täystuhoonsa. Joka jatkuu siis yhä kymmenettä kuutaan 
pienehkön kuulema v a i n 5,6 Richterin maanjäristyksensä jälkeen! 
 
Juu kuulitte ihan oikein Japanin reaktorien p i t i  kestää 8 Richterin maanjäristyksiä. Mutta 
tuhoutuivatkin todellisuudessa 5,6 Richterin pikku tönäisyyn kaikki! Jaa niin se pikku aaltoko? No 
Japanin rantakaistaleella kymmenisen ydinvoimalaa sai Tyynessä valtameressä tuiki tavallisen tuskin 
perusmyrskyaaltojaan korkeamman 10m pikku liplatuksen rantakiviinsä. Mutta t a r k o i n vaietaan 
miksi 35 muuta ydinvoimalaa räjähti käsiinsä? Asia on tuttua tutummin tabu. Johon n y t poraudumme. 
Jopa Itämerellä tuollaiset 10m korkeat aallot eivät ole harvinaisia. Vaan esim. Estonian ajasta (13m) 
muistamme paljonkin korkeimmista aallokoista kerrotun. Erityisesti kun aaltojen joukossa on noita 
hyvinkin yleisiä "superaaltojaan yllätyslisinään kulkema liki kuukausittain".  
 
1940 luvulla Japani iski onnistuneesti useammankin kertaan itse Amerikan mantereelle. Zero koneilla 
pommitettiin mm. USA:n rannikonkaupunkeja. Joista ei hiiskuta edes nykyisin julkisuuteen. Mutta 
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vieläkin salaisempaa tapahtui. Japani teetätti koululaisilla silkkipapereista, kummistakin 
vetykaasupalloja. Ne laskettiin ylätuulessa suihkuvirtauksissa USA:n mantereelle. Palloista roikkuu 
teräsvaijereilla sitten ajastettuja palopommeja ja sirpalepommeja. Ideana oli ajastaa ne summassa 
putoamaan vaan USA:han.  
 
Ja hyvin toimivatkin. valtaisat metsäpalot ja niiden riskimahdollisuus sitoivat USA:n miljoona- armeijaa 
vuosia enemmän kuin monetkaan Japanin offensiivit. Mutta nyt tulee varsinainen japanilaisten 
onnistumisen herkku! Tällainen pallo vaijereineen osui. Yllätys, yllätys USA:n Alamosin ydinvoimalaan! 
Oikosulki sen pääsähkölinjat ja aiheutti maailman ensimmäisen ydinvoivoimalaitostuhon 1945!! SE 
pommi siis oli aikaansa huimasti edellä ja näyttikin USA:n ydinvoimalaitosten räjähtelevän Akilleen 
kantapäänsä. 30s Ilman sähköään jäänyt ydinvoimala tekee Fukushimat ja räjähtää kuin ydinpommi 
käyttäjiensä silmille! ( Idea on nykyisinkin niin k u u m a a, kuumaa ydinsabotööreille, että kihertää..) 
                      -- 
Osa II 
 
Japanissa puolestaan on alkujaan 54 reaktoria. Muutaman metrin korkuinen vesiaallokko liplatteli 
laiskasti rantaan Fukushimassa sen pienuutta ydinvoimaloissa lähinnä naureskeltiin. Juuri ja juuri se 
sitenkin pääsi yli 4m olemattomien suojavallien. Mutta pian Tepcolaisten hymyt alkoivat hyytyä 
seuratessaan jatkoja monitoreistaan. Vaikka allikko ei ollut kovinkaan raju maalla. Se kokosi autoja ja 
roinaa pyörimään eteensä. Kauhun huutoja alkoi kulua kun.. Niin tiedättekö m i t e n nykyiset 
ydinvoimaloitten pääsähkölinjat seisovat paikoillaan? Kahden peukalonpään kokoisen rautatapin 
varassa. Jota tukevat juuri ja juuri kestävät muutamat harusvaijerit. 
 
 Naps, naps ja piU! Aaltorintamassa aina kun pikkuinen uiva Toyota osui ydinsähkölinjaan alkoi masto 
kaatua kuin dominopelissä. Hetkessä kymmeniä kilometrejä korvaamattoman heikkoja avosähkölinjoja 
sätki kuollen Japanin maaperässä. Ja sitten vasta alkoikin tapahtua! Sähköverkosta poistui v a i n 
muutama sattumalta jopa käynnissä ollut ydinvoimala. Suurin osa Fukushimassakin olevista 
reaktoreista kun oli valmiina huoltoseisokissa ja palasina. Muutaman ydinvoimalan putoaminen ei ole 
normaalissa sähköverkkovoimaloissa kuten kaasu- ja kivihiili, ei varsinkaan tulivoimalaverkossa mikään 
ongelma. Mutta ydinvoimalaitosten verkossa v ä l i t ö n ydintuho! 
 
 Jokainen alas rojahtanut ydinvoimala muuttui sekunnin osissa +100 % tuottajasta - 10 % 
jälkijäähdytyskuluttajaksi. Kun 1000MW ydinvoimala romuttuu se vaatimalla vaatii salatun Jimmy Carter 
lain mukaisen 10 % = 100MW jäähdytyssähkötehonsa vuorokausiluokkaa. JOS sitä ei saa se räjähtää 
30 sekunnissa. Kuten Fukushimassa kävi kymmenkunnalle reaktorille hetkessä. Mutta ei tässä kuin 
alkumaistiaisiksi. Nimittäin tämä EI vesihyökyaalto. Vaan sähköpuutosaalto lävisti koko Japanin 
valtakunnanverkon ja lopullisesti. Japani menetti tuhannen miljardin ydinvoimalaitoskalustot 
muutamissa hetkissään. Vieläkään Teppo ei uskalla kertoa. Että 9kk onnettomuuden jälkeen 
megahypertuho lasketaan 45 menetettynä reaktorina ja niiden tuottamattomina sähköineen summa 
kohoaa päivittäin! 
 
Tismalleen samoja ongelmia oli kuulun Kanadan Gebegin, USA:n ydinkantaverkkojen romahdettua 
muutamia vuosia sitten. Suomi jos mikä tulee kokemaan vastaavaa varmasti. Vain reilu kuukausi sitten 
Norjan HAARP laitteistolla ajettiin Suomen ydinkantaverkkoon keijusalama. Joka näytöstyyliin poisti 
maamme j o k a i s e s t a  ydinvoimalasta sähköt! OL-2 laitoksen vesikierron elintärkeä pääpumppu 
romahti. Rautatiet sammuivat ja paljon muuta salattua. Ensi vuodeksi onkin NASA varoittanut mm. 
rajujen Auringon flarepurkausten s u m a n! Maailman yksikään suojattomien satojen km pitkien 
varmistamattomien sähkölinjojensa päässä itse Luontoäidin tämänkin kertaista armoniskuaan on 
odottamassa 450kpl ja 30 sekunnissa ilman sähköään kiinailmiösulavaa valmiiksi Fukushiman lailla 
odottelevaa USA:n ydinasetta. Suunnattuna milloin minäkin valtionsa täys ydintuhoon. Jos mahdollista 
Japaniakin tuhoisammin seuraamuksin. Olkaatten hyvät IAEA:n ydinherkkuja alkumuusattuna JO 2012 
by NASA! 
                   -- 
Jarno Jaskari Suomen ennätysaaltojen korkeudet näkee kätevästi ilmatieteenlaitoksen sivuilta. 
Joulukuussa 2004 itämerellä on ollut 14m aaltoja parhaimmillaan. 
http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/yleiskuvaus/veden_liikkeet/aallot/fi_FI/aaltoennatyksia/Itämeriportaa
li : Aaltoennätykset Itämerellä  
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www.itameriportaali.fi 
 
Arto Lauri Kiitos jälleen asialöydöksestäsi Jarno. ITÄMERELLÄ! Huomatkaa nyt hyvänen sentään, 
pikku lammikossamme Itämerellä. Ja täälläkin arkinen myrskyaalto siis luokkaa +50% korkeampia kuin 
Fukushimat ja 45kpl Japanin ydinvoimalat tuhonnut p i k k u liplatus! Jo Pohjanmerellä on tilastoitu 
luokkaa 25m korkeita aaltoja tosiaan aika ajoin. Saati sitten jossain vuotuisten pyörremyrskyjen 
Tyynellä valtamerellä! Miksi h i t o s s a tällaisia perusfaktoja ei muka k u k a a n maailmalla ole mua 
ennen tajunut?... 
                 ------------ 
 
http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/fukushiman-purku-urakka-vie-jopa-40-vuotta/art-
1288436863469.html 
 
21.12.2011. USA:ssa Fokushiman saasteet on tappaneet sikäläisen viranomaisen mukaan 18 000 
ihmistä. Ja katastrofi on vasta alkamassa... Näin se oikeasti menee, vaikka muuta valehdellaan. 
                  -------------- 
 
Fukushima on raivoava hornankattila, mutta valtamedia vaikenee (Infowars)  
 
 Professori Christopher Busby kuuluu Euroopan säteilyriskejä kartoittavaan komissioon ja hän kertoi 
Russia Today uutistoimistolle, että reaktorit Fukushimassa ovat raivoavia hornankattiloita ja uskoo, että 
vähintään yksi reaktoreista on sulanut ulos reaktoritilastaan, ja se päästää nyt valtavia määriä säteilyä 
ilmakehään. 
 
Japanilaisen Asashi sanomalehden mukaan sulaminen olisi tapahtunut myös reaktoreissa kaksi ja 
kolme, sunnuntaina ilmoitetun ykkösreaktorin lisäksi. (Verkkomedia.org uutisoi asiasta monitorissaan 
eilen keskiviikkona, toim huom) 
 
Infowars ja muut vaihtoehtomediat ovat raportoineet reaktoreiden sulamisesta, mutta tämä on yleisesti 
jätetty huomioimatta lännen valtamedioissa. 
 
 Katso myös RT:n haastattelu Youtube-linkeistämme: 
http://www.verkkomedia.org/videolinkit.asp?show=11 
 
 Linkit verkkomedian uutisiin aiheesta 18.5: 
 
Fukushiman ykkösreaktorin ydin on sulanut ulos reaktoristaan (Kyoto University) 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=108 
 
Viranomaisvahvistus - Kaikki kolme räjähtänyttä reaktoria sulaneet Fukushimassa (Asashi.com) 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=111 
 
Uutismuistutus - 'On niin hyvää tilannekuvaa, ettei löydy mistään' (STUK / Jalonen 27.3. HS) 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=113 
 
Janus Putkonen @ 19.5.2011 16:23  
               --------- 
 
T&T 09.01.2012. Japanissa 48 reaktoria palasina jo. 
____________________________________________________ 
 
Fukushiman seuraus: Japani pistää ydinvoimalat säppiin 40 vuoden jälkeen. (Muttei kerro m i k s i?) 
 
http://www.tekniikkatalous.fi/energia/fukushiman+seuraus+japani+pistaa+ydinvoimalat+sappiin+40+vuo
den+jalkeen/a752156?s=u&amp;wtm=tt-09012012 
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Japanissa reaktoreiden käyttöikää ei ole rajoitettu. Ydinonnettomuuden jälkeen virkavalta on määrännyt 
rutiinitarkastuksessa olevat reaktorit uusiin testeihin ja saamaan lähiasukkaiden hyväksynnän ennen 
voimaloiden käynnistämistä uudelleen. Uusien rajoitusten vuoksi vain kuusi reaktoria on käynnissä. 
Japanilaisen Asahi-lehden mukaan maassa ilmenee sähköpulaa, jos 40-vuoden sääntö tulee voimaan. 
Se pakottaisi sulkemaan 18 reaktoria vuoteen 2020 mennessä ja toiset 18 vuoteen 2030 mennessä, jos 
mahdollisia porsaanreikiä ei lasketa.  
             ------------ 
 
Reaktorin sisältöjä Japanissa pitkin vuoria. 
 
* Totaalinen globaalisti ydinalan ostama ja poliisiväkivalloin ylläpitämä tietojen sensurointi, on  aikamme  
kuva. Kun kymmenet ja kymmenet reaktorit puskivat jälleen keran, nyt siis Japanissa esteittä 
sisältöjään luontoomme. Oli paikalla ensimäisenä IAEA ja sen lahjomat ja korruptoimat viranomaiset 
valheineen.  
 
* Mitään merkittävää EI heidän mielestään tapahtunut! Itse asiassa saadut mijoonalahjukset suoraan 
POLIISEILLE takasivat ettei ongelmaa edes tutkittu. Katsokaa ja kauhistukaa tätäkin piiloteltua 
videointia.  "Reaktorin sisustasta roihuten lentäviä Pu- 239 tonniston mustia nappeja löytyy 2,5km 
päästä jatkuneitten ydinräjähdyksien saattelemana!" Siis voiko suurempaa valhetta maailmalle STUK 
tovereineen tällaisen tietäessään kertoa. Kun verisin käsin antavat raporttejaan, kaikki hyvin!? 
 
http://www.youtube.com/watch?v=qnZi4DY_Dpo 
 
ALERT Japani Nuke asiantuntija Fukushima / Sulanut polttoainesauvojen arvioidaan olevan 12 metriä 
maan alla. 
http://www.youtube.com/watch?v=Lj-sLvCMFGs 
 
** Ahdistavin video tuo sisätilassa Japanissa kuvattu. Mitä olen eläisäni nähnyt. Samaa mitä koin 
TVO:lla livenä. Säteilyeroosoitua moskaa, pölyä, termivireitten ratkenneita rakenteita kaikkialla!! Oksetti 
oikeesti.. 
 
Japanin Monju ydinonnettomuuden osat 1-3 peittely-operaatio paljasti Wikileaks Pre Fukushima 
http://www.youtube.com/watch?v=axWudT8eEYk 
 
Fukushima katastrofi voisi olla apokalyptinen 
http://www.youtube.com/watch?v=kHAo_29HRrs 
 
 
 
 

902. NETttisotaa. 
 
Arto hei. 
* Katoppa nyt malliksi tämäkin keskustelutaltio pieteetillä. SUPO- ydinturvaosasto ei näköjään paljoja 
säästele palkatessaan miljoonapalkkaisia psykologejaan iskemään. Niin kuten tässäkin tapauksessa 
ihan yksityisten harkiten valikoitujen ihmisten kimppuun. Ja kuinka ollakkaan, yllätys yllätys 
motiiveinaan minun eteenpäin ja jo ulkomaille asti saamani kvanttiydinfysiikkaan liittyvät materiaalit! On 
syytä miettiä m i k s i ?.. 
 
Eeva Pirilä 10.12.2011. Katsopas, minkälaisia viestejä ihana Otto Gustafssonimme lähettelee minulle 
ensin häiriköityään minua Stukin seinällä parissakin ketjussa. Hienoa, että itse näin kirjallisesti 
tunnustaa muiluttaneensa ryhmäämme myyrän. Tämänhän tietenkin tiesimme jo aikoja sitten. Pitää 
meitä vissiin vähän tahvoina, se reppana .. 
 
noin tunti sitten Eeva Pirilä 
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Miksi tulet asialliseen aloittamaani ketjuun häiriköimään julkisen viranomaisen seinällä? Et tiedä 
minusta yhtikäs mitään, joten voit jättää nuo määrittelysi sikseen. 
noin tunti sittenEeva Pirilä 
Ja vielä toinen kysymys.. miksi puutut Mikon kanssa käymääni keskusteluun ja vielä esittämällä 
oletuksia ajatuksistani? Tiedätkö sinä ne siis? Osaatko lukea ajatuksiani? Kerropa siis, mitä ajattelen, 
niin voin heti sanoa, oletko oikeassa vai et. Koen käytöksesi häiritsevänä ja tarkoitushakuisena. 
Sentyyppinen käytöshän ei kuulu julkisen viranomaisen seinälle lainkaan. 
 
noin tunti sittenOtto Gustafsson 
Jos olet Arton opetuslapsi, niin tiedän sinusta jo sillä kaiken. Hän näyttää tykkäävän siitä, että saa 
vietyä mahdollisimman paljon naisia pimeälle puolelle. 
Minulla on ryhmässänne myyrä, joka haluaisi siitä eroon, mutta ei tunnu pääsevän. Sinustakin hän on 
kertonut yhtä ja toista. 
 
noin tunti sittenEeva Pirilä 
en ole kenenkään opetuslapsi eikä minua kukaan vie minnekään pimeälle puolelle. Onko sinun puolesi 
jokin valoisa muuten? Siitä en näe mitään merkkiä. Tiedän kyllä myyrät ja muut ja niidenhän annetaan 
tehdä hommeleitaan ihan vaan sen takia, että heillä on jotain tekemistä. Mitähän tämä henkilö on 
minusta kertoillut, voisit hieman avata sanaista arkkuasi, niin voisin sanoa, onko siinä perää vai ei. 
Mielipiteitähän mulla riittää laidasta laitaan, niistähän voitaisiinkin saada vaikka tässä juttua aikaiseksi. 
Koen myös, että minulla on oikeus mielipiteisiini, vai oletko kenties toista mieltä? 
 
noin tunti sittenEeva Pirilä 
Itse voisin .. ja varmaan olisinkin.. hyväksynyt ja uskonut kaikki esim. viralliset selitykset ydinvoimasta 
jne. Yksi asia estää sen minulta: se että näin chemtrailit, niiden muodostamisen.. ja kuvasin sen itse. 
Mikään muu ei minua saanut alkamaan pohtia näitä asioita. Eikä mikään, mitä sinä sanot, vaikuta 
minuun mitenkään, millään tasolla. Uskon näet mieluummin omien silmieni todistusta (joista asioista jo 
eksäni oli kertonut aiemmin ja minä leimasin hänet hörhöksi paremman tiedon vastaisesti) kuin minulle 
täysin tuntemattoman henkilön manipulatiivisia puheita. Asioiden vieminen henkilökohtaiselle tasolle on 
sinun taholtasi ala-arvoista, sitä ei voi mitenkään kunnioittaa. Motiivisi ovat minulle hämäriä, joten 
senkään perusteella en tajua toimintaasi. 
 
noin tunti sittenEeva Pirilä 
No, odotan niitä tietoja ja lärviäsi tuohon myös tasaveroisuuden takia. Kissako kielesi vei? 
 
Paukahti tuo toinenkin viestisi, joten vastataan siihen tässä samalla: 
 
noin tunti sittenOtto Gustafsson 
Tottakai sinulla on oikeus mielipiteisiisi, mutta kaikki niistä eivät näytä olevan omiasi. Arton jutut ovat 
täyttä sontaa alusta loppuun. Hän ei tiedä fysiikasta yhtään mitään (kehuu toki tietävänsä enemmän 
kuin muut). Enemmän ne ovat huonosti asioita oppineen mielenterveyspotilaan kertomuksia siitä, 
kuinka hän yrittää saada väärin ymmärtämät asiat sopimaan muihin teorioihinsa ja yleisiin havaintoihin. 
Perusteita hän ei ole opetellut ja jos olisi, ei esittäisi hölmöjä teorioitaan. 
 
En minä missään valoisalla puolella ole, vaan pikemminkin järjen ystävä. Jos et tiedä jostain asiasta, 
opiskele teoria, jonka pohjalle alat kasata tietämystä. Olen tehnyt erilaisia hommia ja huomannut, että 
alan kuin alan perusteiden tuntemuksella huomaa, ettei niitä asioita kunnolla tekemällä opi, ellei ole 
joku alan mestari vieressä opettamassa (kisälli-periaate, nykyinen oppisopimuskoulutus). 
 
Paukahti tuo toinenkin viestisi, joten vastataan siihen tässä samalla: 
 
Chemtrail on täyttä sontaa, parin mielenterveyspotilaan keksimä höpötys, kun eivät tienneet mitä 
tiivistymisjuovat olivat. Olivat omasta mielestään nähneet ne ensi kertaa vasta 90-luvulla. Niitä on ollut 
niin kauan kuin suihkukoneilla on lennetty yli 7 km:n korkeuksissa. Ne ovat tiivistymisjuovia, eikä niissä 
ole mitään lisättyjä kemikaaleja. Miksi jättää näkyvä jälki taivaalle, jos ruiskuttaa voisi alempaa 
näkymättömistä? Itse olen nähnyt 70-luvullla (77-78) koulun välitunnilla kauniin tiivistymisjuovan, joka 
oli taivaalla tuntikaupalla iltaan asti.  
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Silloin ei ollut isoja matkustajakoneita ja ylilentoliikennettä samaan malliin kuin tänä päivänä, joten 
juovia tuli harvakseltaan. Vasta viime vuosina ovat halpalentoyhtiötkin satsanneet uuteen kalustoon, 
kun sitä ennen lennettiin mahdollisimman halvoilla potkuriromuilla. Ryanair huomasi, että uudella 
kalustolla ylläpitokustannukset tulevat halvemmaksi, jonka jälkeen muutkin ovat satsanneet siihen. 
 
Sen verran voit valaista tästä myyrästä, että hän kertoi että olet levittänyt tuota chemtrail-teoriaa 
eteenpäin myös lähisukulaisille ja todennut, ettet ole mielisairas, koska muutkin näkivät juovan, eli 
chemtrail oli totta. (Huomaatko kehäpäätelmän?) 
 
Olitko se sinä, jonka kasvoille olivat kukat lentäneet maljakosta? 
 
PS. En ole pikakirjoittaja. Lärviä tai muitakaan kuvia ei tule, koska en halua niitä internetiin. 
 
59 minuuttia sittenEeva Pirilä 
olet ihan pihalla jutuista ja siitä kuka on mitäkin missäkin kirjoittanut. Mun naamalle ei ole mitään 
kukkasia lennellyt :D Olet ihan hauska, hitto vie.. 
 
52 minuuttia sittenEeva Pirilä 
Myyrälläsi ei taida aivot toimia tarpeeksi hyvin.. Monivitamiini voisi ehkä auttaa. 
 
noin sanoin Otolle ton jälkeen :D haha 
 
33 minuuttia sittenArto Lauri 
.. Syvä kunioituksen kumarrus sinulle Eeva taidoistasi .. Itse en olisikaan voinut parempaa 
vastustusvastausta edes suuresti yrittämällä antaa!) Kai siksi teistä tällää NIIN pidänkin!)... . .WoW, ai 
vien NAISIA pimeälle puolelle...)) . . Kyllä siis SUPO selkeästi seuraa laittomasti postailujani..Ai 
HITTO)). 
 
32 minuuttia sittenLähetetty KeskustelustaEeva Pirilä 
otan lisää talteen tuolta Otto-pojalta ;) Ei reppana tajua, että välitän nää sulle, Satulle ja Sinnalle myös.. 
Ja Vehkalan Teemullekin laitoin, sillä täytyyhän nyt jokaisen tietää, millaista kyytä povellaan ehkä 
elättää :) 
 
27 minuuttia sittenEeva Pirilä 
laitoin lisää tekstiä siihen yhteen ryhmäketjuun, jonka näet ;).. tyyppi yrittää KÄYDÄ KAUPPAA mun 
kanssa :D.. helevetin surkimus se on 
 
10 minuuttia sittenEeva Pirilä 
tässä lisää Otolta ;).. laitan sun tähän viestiketjuun nää kaikki 
 
noin tunti sittenEeva Pirilä 
olet ihan pihalla jutuista ja siitä kuka on mitäkin missäkin kirjoittanut. Mun naamalle ei ole mitään 
kukkasia lennellyt :D Olet ihan hauska, hitto vie.. 
 
54 minuuttia sittenOtto Gustafsson 
Se oli sitten joku muu sieltä ryhmästä. (Siksi en väittänytkään sitä, koska en jaksa nyt kaivella 
sähköposteja esiin.) Pitää mennä yhdeksitoista hommiin. 
 
Olet muuten kohtuullisen järkevä ja paljon fiksumpi kuin siellä olevat muut naiset, mutta hyvin 
manipuloitavissa. Esimerkiksi tuo chemtrail-juttu. 
 
Minulla ei ole sen kummempia motiiveja, kuin että en pysty katselemaan kovin hiljaa jos ihmiset 
uskovat kaikenlaiseen humpuukiin ja levittävät sitä eteenpäin.Jos laitat sen ja ydinvoimaryhmä 
ennalleen, niin voin käydä poistamassa viestini STUK-seinältä. (En aio ryhmiin kirjoitella, mutta en pidä 
siitä, että bännäys tulee jostain muusta kuin häiriköinnistä.) 
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53 minuuttia sittenEeva Pirilä 
en ole Kemikaalivanoissa valvojana, kai tiedät sen? Joku muu on sinut siis sieltä poistanut. Yritätkö 
käydä kauppaa kanssani muuten? Uskotko voivasi manipuloida minut tekemään kuten haluat? 
Haluatko Ydinvoimaryhmäänkin? Miksi? Ethän diggaa koko saitista. 
 
Sinun ei tarvitse poistaa viestejäsi STUKin seinältä.. enhän ole sitä pyytänytkään, vai olenko? 
 
Vedä siellä vielä vähän lisää vaan.. Facebook tykkää sellaisesta.. oletan 
 
Henkinen rakenteesi on jo selvinnyt minulle. Esität reilua ja fiksua ja olet kaikkea muuta. 
 
34 minuuttia sittenOtto Gustafsson 
En tiedä ketä siellä on valvojana, koska en näe koko ryhmää itse (myyrä ja kaverit näkevät). Lähinnä 
haluaisin ne normaalitilaan, eli ettei tarvitsisi vaivata muita pyytämään laittamaan jonkun viestin, jos 
ryhmään on viitattu muualla. Nyt joudun pyytämään heitä kopioimaan viestejä, koska tarkoitus on tehdä 
blogipostauksia siellä käsitellyistä aiheista (chemtrailit, ym.).  
 
Tein diilin, mutta et suostunut, joten jatketaan kuten ennenkin. Vaivaan edelleen ihmisiä viestien 
kopiointia varten. 
 
Fiksuudesta en tiedä. Töpätty on välillä pahastikin. Reilu koen olevani. Olen niitä ihmisiä, jotka menevät 
kauppaan valittamaan, jos saivat liikaa rahaa takaisin. 
34 minuuttia sittenOtto Gustafsson 
En tiedä ketä siellä on valvojana, koska en näe koko ryhmää itse (myyrä ja kaverit näkevät). Lähinnä 
haluaisin ne normaalitilaan, eli ettei tarvitsisi vaivata muita pyytämään laittamaan jonkun viestin, jos 
ryhmään on viitattu muualla. Nyt joudun pyytämään heitä kopioimaan viestejä, koska tarkoitus on tehdä 
blogipostauksia siellä käsitellyistä aiheista (chemtrailit, ym.).  
 
Tein diilin, mutta et suostunut, joten jatketaan kuten ennenkin. Vaivaan edelleen ihmisiä viestien 
kopiointia varten. 
 
Fiksuudesta en tiedä. Töpätty on välillä pahastikin. Reilu koen olevani. Olen niitä ihmisiä, jotka menevät 
kauppaan valittamaan, jos saivat liikaa rahaa takaisin. 
 
Sinusta olen hieman huolissani (en välitä, mutta olisit pelastettavissa takaisin totuuden pariin). 
Varsinkin intosi kemikaalivanoihin osoittaa, ettet tiedä niistä käytännössä mitään. Itse käyn lukemassa 
joka puolelta asioista, jotta saan monipuolisemman kuvan. Esimerkiksi mitä Greenpeace sanoo 
ydinvoimasta ja onko heidän väitteensä totta. Yritän itse etsiä vastauksia, en pure sellaisenaan 
kenenkään näkökantaa. 
 
Suosittelen kemikaalivanoista käymään täällä: http://contrailscience.com/about/ 
                   --------- 
 
SUPO YDIN- Tri Mengele= Otto Gustafsson 
______________________________________ 
 
* Kuulitko viimeisimmän SUPO törkeyden. Foorumiimme 10.12.2011 otti yhteyttä psykologian 
johtajalääkäri. Hän on mm. vastuussa kymmenistä ja kymmenistä ydinvoiman vastustajien laittomista 
salaisista sisäministeriön juonimista pakkohoitotapauksista maassamme! Kertoi pöyhkeästi 
foorumimme moderaattoria myöten uhkaillen. Että HÄN on määritellyt ydinvoiman vastustajat kaikki 
skitsofreenikoiksi! Esitteli "taitojaan" ihan pokkana STUK:n sivuillakin ja halusi kuulema toimittaa kaikki 
ydinvoiman vastustajat Nuivanniemeen mielisairaalaan pakkohoitoon! Jaa niin tosiaan tällä minuakin 8v 
kaikkialle, satojen bannaamistensa yms. terroin kera ahdistelleella tohtori "Mengelellä" on ihan nimi 
myös, Otto Gustafsson! Poliisivirkansa on mennyt saamistaan TVO:n miljoonista lahjustukiaisistaan 
muutenkin päähän. Kaveri ei julkaise edes kuvaansa Fasebuukissa vaikka terrorisoi ilmeisesti oikealla 
nimellään sielläkin. Mieletön kontakti siis kyseessä. Jotain on ilmassa, koska kaveri on yhtäkkiä alkanut 
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tulla vuosien piilokoloistaan julkisuuteen kehumaan tekosiaan. Vaan mitä sitä panttaamaan annetaan 
hänen itse puhua itsensä pussiin maksetuilla STUK kirjoituksillaan: 
 
STUK Otto Gustafsson 
Jos olet Arton opetuslapsi, niin tiedän sinusta jo sillä kaiken. Hän näyttää tykkäävän siitä, että saa 
vietyä mahdollisimman paljon naisia pimeälle puolelle. 
Minulla on ryhmässänne myyrä, joka haluaisi siitä eroon, mutta ei tunnu pääsevän. Sinustakin hän on 
kertonut yhtä ja toista. 
 
Otto Gustafsson 
Totta kai sinulla on oikeus mielipiteisiisi, mutta kaikki niistä eivät näytä olevan omiasi. Arton jutut ovat 
täyttä sontaa alusta loppuun. Hän ei tiedä fysiikasta yhtään mitään (kehuu toki tietävänsä enemmän 
kuin muut). Enemmän ne ovat huonosti asioita oppineen mielenterveyspotilaan kertomuksia siitä, 
kuinka hän yrittää saada väärin ymmärtämät asiat sopimaan muihin teorioihinsa ja yleisiin havaintoihin. 
Perusteita hän ei ole opetellut ja jos olisi, ei esittäisi hölmöjä teorioitaan. 
 
En minä missään valoisalla puolella ole, vaan pikemminkin järjen ystävä. Jos et tiedä jostain asiasta, 
opiskele teoria, jonka pohjalle alat kasata tietämystä. Olen tehnyt erilaisia hommia ja huomannut, että 
alan kuin alan perusteiden tuntemuksella huomaa, ettei niitä asioita kunnolla tekemällä opi, ellei ole 
joku alan mestari vieressä opettamassa (kisälli-periaate, nykyinen oppisopimuskoulutus). 
 
Chemtrail on täyttä sontaa, parin mielenterveyspotilaan keksimä höpötys, kun eivät tienneet mitä 
tiivistymisjuovat olivat. Olivat omasta mielestään nähneet ne ensi kertaa vasta 90-luvulla. Niitä on ollut 
niin kauan kuin suihkukoneilla on lennetty yli 7 km:n korkeuksissa. Ne ovat tiivistymisjuovia, eikä niissä 
ole mitään lisättyjä kemikaaleja. Miksi jättää näkyvä jälki taivaalle, jos ruiskuttaa voisi alempaa 
näkymättömistä? Itse olen nähnyt 70-luvullla (77- 78) koulun välitunnilla kauniin tiivistymisjuovan, joka 
oli taivaalla tuntikaupalla iltaan asti.  
 
Silloin ei ollut isoja matkustajakoneita ja ylilentoliikennettä samaan malliin kuin tänä päivänä, joten 
juovia tuli harvakseltaan. Vasta viime vuosina ovat halpalentoyhtiötkin satsanneet uuteen kalustoon, 
kun sitä ennen lennettiin mahdollisimman halvoilla potkuriromuilla. Ryanair huomasi, että uudella 
kalustolla ylläpitokustannukset tulevat halvemmaksi, jonka jälkeen muutkin ovat satsanneet siihen. 
 
Sen verran voit valaista tästä myyrästä, että hän kertoi että olet levittänyt tuota chemtrail-teoriaa 
eteenpäin myös lähisukulaisille ja todennut, ettet ole mielisairas, koska muutkin näkivät juovan, eli 
chemtrail oli totta. (Huomaatko kehäpäätelmän?) 
 
Olitko se sinä, jonka kasvoille olivat kukat lentäneet maljakosta? 
PS. En ole pikakirjoittaja. Lärviä tai muitakaan kuvia ei tule, koska en halua niitä Internetiin. 
 
Minulla ei ole sen kummempia motiiveja, kuin että en pysty katselemaan kovin hiljaa jos ihmiset 
uskovat kaikenlaiseen humpuukiin ja levittävät sitä eteenpäin. Jos laitat sen ja ydinvoimaryhmä 
ennalleen, niin voin käydä poistamassa viestini STUK- seinältä. (En aio ryhmiin kirjoitella, mutta en pidä 
siitä, että bännäys tulee jostain muusta kuin häiriköinnistä.) 
 
Tein diilin, mutta et suostunut, joten jatketaan kuten ennenkin. Vaivaan edelleen ihmisiä viestien 
kopiointia varten. 
 
Fiksuudesta en tiedä. Töpätty on välillä pahastikin. Reilu koen olevani. Olen niitä ihmisiä, jotka menevät 
kauppaan valittamaan, jos saivat liikaa rahaa takaisin. 
 
Sinusta olen hieman huolissani (en välitä, mutta olisit pelastettavissa takaisin totuuden pariin). 
Varsinkin intosi kemikaalivanoihin osoittaa, ettet tiedä niistä käytännössä mitään. Itse käyn lukemassa 
joka puolelta asioista, jotta saan monipuolisemman kuvan. Esimerkiksi mitä Greenpeace sanoo 
ydinvoimasta ja onko heidän väitteensä totta. Yritän itse etsiä vastauksia, en pure sellaisenaan 
kenenkään näkökantaa. 
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* Kuvaavaa kaverin POLIISIhomminsa onkin. Että sfnet.keskustelu.energia foorumilla puolestaan 
esiintyjäksi ilmoittavat olevansa sielä taas Matti Lehtiniemi. Hän on Uudessakaupungissa toimiva 
"ammatistaan" eläkkeelle jäänyt kaveri. Joka sanoo kannattaneensa Greenpeacea. Koska 
Greenpeacen ydinvoimamyönteisyys osuu ovelasti yhteen hänen ydinvoimamyönteisyyteensä kuulema 
hyvin. Mutta halusi tälle TVO:n maksamaksi virkaterroristiksi kostaakseen ydinvastustajille kukkurapäin. 
Nyt kun hänellä on, kiitos SUPO:n ja TVO:n avaran kukkaron aikaa ja rahaa siihen viljalti! 
 
* TVO:lla ollessani siellä toimi outo ja hämäräperäisin tarkoituksin esiintynyt ydinvoimalaitosväestä 
koottu "ns. mielenterveystyöläisosasto". Tämä suoraan sisäministeriön alaisuudessa toiminut TVO:n 
KA4 osaston hanke oli varsin näkyvästi esillä lehdistöissäkin vuodesta toiseen. TVO halusi mitä 
tarkimmin saada selville työväestössään mahdollisesti itävän ydinvastustajien tarkat tiedot ja mielipiteet. 
Tätä silmälläpitäen organisaatio pantiin virkatöihin. Useat aivan läheiset työkaverianikin toimivat härskin 
avoimesti tässä myyrän töissään. Saaden mm. itsenäisyyspäivien toistuvasti aikoihin mitaleja 
kunniamainintoja ja prenikoitaan vanhan CCCP tyyliin suurieleisesti.  
 
* Toimintaan oli kytketty kulissiin ns. Rauman "Ankkuripaikka". Siellä toimivien TVO:n kaverien 
puhelimet, jopa heidän asuinpaikatkin oli SUPO tarkoin määritellyt salaisiksi. Muistan miten tuohtuneita 
olivat nämä työkaverini, kun sain sattumalta selviä asuinpaikkojaan. Oli uskomatonta oivaltaa millaisen 
miljoonaprojektin ja psykologisen miljoonapalkkaisen valtioväkivaltakoneiston TVO/ Posiva haalii 
saadakseen tappaa ihmisiä rankaisematta säteilylaitteistoillaan. 
                  ----------- 
 
TVO:n neteissä tekemät jatkuvat poliisitutkintapyynnöt 2011. 
 
Siksi tuo mitä ydinrikoliset maailmalle ja heille tekee nyt on niin anteeksiantamatonta. Tiesitkö A, että 
minusta oli JO vuosia sitten tehty satamäärin poliisitutkintapyyntöjään nettiasiateksteistäni. Yhä 
edelleen 8v päästäkin tuo sekoilu jatkuu ja jatkuu. Niitä täytyy olla nyt jo tuhatmäärin. TVO:n johtajista 
mm. Anneli Nikula kertoi TVO:n palkanneen puolisenkymmentä tuomaria pelkästään yhtä tarkoitusta 
varten. Saadakseen MUT loppuelämäkseni vankilaan TVO:sta tekemistäni paljastuksista. Tästä on siis 
kyse nyt jo 8 v ajan. 
                      ------------ 
 
 
 

903. Fukushima 6 
 
Hei Arto 
 
Tuossa alla olevassa ketjussa täytyy olla jotain hyvin merkittävää, koska oli paljon ongelmia 
kopioinnissa ja sitten koko selaimeni  kaadettiin, niin että piti kopioida koko juttu uusis. Itse en ole 
ehtinyt tutkia tarkemmin  mistä on kyse.   A. 
 
08:13 AM EDT on December 14th, 2011 | 97 comments  
Newly released NRC email reveals radioactive technetium was detected outside Fukushima plant — 
Over 240 km from meltdowns — One of three principle radionuclides identified 
 
* Kopioin sinulle tähän erittäin mielenkiintoisen artikkelia siitä. Miten USA:ssa ihmettelemällä 
ihmetellään miten on mahdollista, että amerikkalainen lentotukialus USS Ronald Reagan sai 
Fukushiman räjähdyksessä päälleen niin nopeasti ja valtavat määrät Pu-239 plutoniumtonnistoja. Että 
laivalla ilmeisesti kaikki sielä olleet tuhannet sotilaat kuolevat plutoniummyrkytykseen 2-3 vuoden 
sisällä. Pohdinta keskustelussa liikkuukin koko ajan väärässä osoitteessa. Luullaan, että plutonium 
lensi fyysisinä pölyinä hetkessä 240km päähän jopa niin nopeasti. Ettei lentotukialus, joka on t o d e l l 
a  nopea laiva ehtinyt päästöä karkuun.  Luonnollisesti fyysikkona tiedän mistä on kyse.  
Ruotsalaistutkijan Edlerin ++..ionisoitumisen Pu.- 239 KANAVASÄTEILYISTÄ. Sitä kyetään tuottamaan 
mm. hypersalatussa J.J. Thompsonin laittteessa.  
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* Periaate on varsin selkeä ja yksinkertainen . Reaktorissa oleva uraani tarvitsee vain 5,7eV ja esim. 
radioaktiivinen thorium 5,6eV säteilykertymäenergiat  jotta se menettää valenssisidoeselektroninsa, 
jolla kiinnittyy metallikidehilaansa. Tällöin kiintometalli muuttuu perushuoneenlämmössäkin suoraan 
plamakaasuksi. Plutoniumin vaatimat energiat on hyvin samaa. No Kanavasäteily on IAEA:n vaanima 
eräs tarkimmin varjeltu TABU. Itse asiassa Suomessakaan ei 85vuoteen tunnettu edes koko s a n a a  
kanavasäteliy julkisesti. Ennenkuin minä sen ongin esiin 1927 julkaisusta Otava Radioaktiivisuus 6 
nimisestä salaisesta teoksesta. Ei oivalleta, että esim. radon jalokaasu on aineena liki yhtä raskasta 
kuin uraani. Mutta leijailee säteilyenergiaa kuljettaen kaansuna esteittä kaikialle yksittäisatomina. Sitä ei 
oivalleta, että sisäänsä saamansa ydinvoimaloitten säteilyenergian varastoimalla malenkan 
kuorimalliteorian mukaan kykenee ++..ionisoituneena kaasuplasma- atomina leijailemaan, mikä 
tahansa reaktorin perusmetalleista! Näköjään näitä ei maailmalla tunne kukaan muukaan! Katsokaa  
kommenttejaan: 
 
97 kommentit tuoreessa UVM sähköpostissaan paljastaa radioaktiivista teknetiumia oli havaittu 
karanneen Fukushiman ydinvoimalasta - yli 240 km päähän meltdownsta - Yksi kolmesta periaatteesta 
radionuklidien osalta tehty tunnisteet. .(Miten kiinteä metallinen reaktorijäte saattoi levitä yli 
lentotukialuksen nopeudella satojen kilometrien päähän hetkessä näin loputtomiin? Tämä on salatun 
uutisen selkäranka) 
 
Enenenews  JEC  
14 joulukuu 2011 at 08:16 Kirjaudu sisään Vastaa  
USS Ronald Reagan. Joten miten voidaan puhdistaa ilmat-aluksella harjoittajat / teräs? Ilma? Ja miksi 
tällainen viive raportoinneissaan, päivämäärä on jo maaliskuun 2011!  
 
 James2 .  14 joulukuu 2011 at 10:51   
Plutonium on erittäin raskas aine-raskaampi kuin kulta - se ei voi lentää ilman halki helposti.  On 
maassa hyvin hienoksi ja aerosolized. Plutoniumin MOX-polttoainetta reaktorista tehdään nanometrin 
maahan aseita plutoniumia. Ainoa tapa voin selvittää, miten saada plutonium ilmassa on, että 
nanometrin maa materiaali vapauttamaan räjähdyksessä.  Muut polttoaineen tehtaalla on pieni määrä 
plutoniumia, mutta se ei ole todennäköistä vapauttaa missä tahansa vaarallisia määriä aikana 
recriticality.  
Jos hajonta plutonium on yhdistetty oikein, niin voimme todella pahassa pulassa. Olin todella huolissani 
siitä. Ainoa tutkimus plutoniumia hengitettynä nisäkkäillä on tehty koirille - ja osoittivat lähes kaikki 
heistä kuolevat useita syöpiä 3-5 vuotta.  
 
 James2  
14 joulukuu 2011 at 08:59 Kirjaudu sisään Vastaa  
Tämä ei ole isoissa uutisissa USS Reaganista.  
Ajoitus mietintöön on mielenkiintoinen. Radioviesteistään Reaganilta sanotaan, havaittiin aamupäivällä 
maaliskuun 13.2011 - joka on välillä aika # 1 räjähdyksen ja # 3 räjähdyksen, ja Reagan näyttää 
mielestäni tehneen sen normaalina, koska kertootapahtumista osoitteessa Fukushima.  
Raportti annetaan 2200 EDT 13. maaliskuuta - joka on heti # 3 räjähdyksen jälkeen, ja aivan kuten 
Reagan oli kokemassa uutta tilannetta joka aiheutti sen häipymisen pois sieltä. Joten tiedot tässä 
mietinnössä on mielenkiintoiset, mutta ei kerro tarinaa siitä, mitä tapahtui räjähdyksessä reaktorissa 
numero # 3.  
Mitä se ei kerro minulle on, että NRC on todella seuranta asiat hyvin tarkkaan - mikä on todiste siitä he 
ovat toistuvasti rikkoneet liittovaltion lain vaatimaa puolustamiaan heidän turvallisuuttaan koskevia 
lupauksia - ja kaikkien pitäisi joutua ydinturvarikoksistaan vankilaan juuri nyt.  
 
James2  
14 joulukuu 2011 at 09:14   
PS - Olin katsomassa lähetykset realiaikaisesti kuin tämä tapahtui. Reagan kääntyi ja poistui paniikissa 
melkein heti laitoksen No: # 3 räjähdyksen jälkeen. 
Laivasto oli antanut lehdistötiedotteen 2 h sisällä sanomalla, että heillä Reaganin oli tarkoitus ottaa 
uudelleen pohjoisessa vastaansa humanitaarinen tehtävän - että he olivat kokeneet pienen säteily 
tapahtuman ja he olivat pesseet helikopterinsa. 
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Myöhemmin tilitettiin laivalta kertoen hyvin erilaisen tarinan.  
Ilmeisesti yksi heidän helikoptereitaan palasi laivaan ja käynnisti sielä yleisen säteilyn hätähälytyksen - 
mikä pakotti kaikki laivalla kaasunaamareihin ja menemään hyvin harjoiteltuun hätävalmiuden tilaansa.  
Alkoivat heti dekontaminoi helikopteria ja miehistöä - mutta ennen kuin he saattoivat jatkaa todettiin, 
että kaikki ilmaa ja lopulta vesikin laivalla oli tapahtumassa saastunutta. Kapteeni kertoi ydinvoiman 
insinöörien kertoneen että se Fukushiman ydinpommiräjähdys laitoksella oli ollut suuri tapahtuma - 
Ilmeisesti ei ollut lähellä täysi paniikki laivalla, joten he päättivät kääntyä pois hyläten heti annetut 
tehtävänäs auttaa. Viettäen seuraavat kaksi tuntia ulosajaen huippunopeudella ulospäin 
ydinvoimaräjähdysten pilvistä - Muista lentotukialus on erittäin nopea laiva - ja seuraavat 3 päiväänsä 
he pesivät aluksensa, ennen sen harjoittamista humanitaarisen avun käytössään.  
 
Oma erikoispanos on miten laivalle palanut helikopteri sai hyvän annoksen plutoniumia - ja hyvin 
todennäköisesti kuolevat syöpään kaikki sen sisällä olleet 3 vuodessa. Mielestäni osa, ellei peräti myös 
kaikki, merimiehet Reaganinssa ja muista taisteluosaston paikallaolleista tekee samoin. Toivon, ettei 
tämä ole totta, mutta olen melko varma, että se on! Olen aivan varma Navy ei uskaltanut keroa heille 
koko tarinaa."  
                    ------------ 
 
W. Kirjoitelmia Fukushimasta 2011.12 
 
Jeremian kirjan ennustuksthan ne näemmä nyt täyttyy.  
Ei ihme jos sensuurikin vapisee. Kansa jos tajuaa niin joutuu paniikkiin ja repii senssurilta silmät päästä. 
 
On monia eri videoita erilaisista valoilmiöistä japanin yllä tänä vuonna. Tässä yksi. Otinpa videosta 
yhden freimin käsittelyyn ja valitsin tiety värit näkyviin. Plasmapallot poimin erikseen ja ympyröin ne 
kahden pixelin valkoisilla viivoilla jotta erottuisi: aika yllättävää ... vaan näinhän sen täytyy mennä. 
Mitään muuta 'piirtämistä' en tehnyt, vain värienspektrin muokkaus ja pasteaminen alkuper kuvan 
päälle. Feikkikuva taas on jo käsitelty enemmän. 
 
Plasmapallot puristuksessa. Tämä ionisoitujen elektronikenttien eestaas-vellovat patjat ja niiden välissä 
muljahtelevat sähköisesti varautuneet plasmapallot selittävät yhden ilmiön. Vertaa kuvaa videon 
kohtaan 36 sek. Siinä alemman tumman patjan reiästä pallot pyrkivät vaalean ja tumman patjan väliin. 
Siellä lienee matalimman energian alue - kaikkihan energiahan haluaa aina lähimmäksi lepotilaa. 
Patjojen eläessä pallojen paikka muuttuu kokoajan. Kuin levoton ihmissielu rauhaa etsiessään. 
 
Jos olisi oikeat resurssit ja pystyisi videolta joka freimin käsittelemään (tahi viitsis) niin tulisipa 
järisytkyttävä video! 
 
[Mars/April 2011] UFOS/Balls of light/Jinn/devil above Fukushima, Japan  
http://www.youtube.com/watch?v=tWVhdic3bjA 
                      -- 
http://kuvaton.com/k/Y1wY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y1wY.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/Y1wy.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y1wy.jpg[/img] 
                   
*Hämmentävä tutkijakontaktini tässä äänessä. Moni..No miltei kuka tahansa IAEA:n 1970- lukujen UFO 
aivopesun lävistänyt kertoilisi videossa lentelevän luokkaa humalaisia UFFO- miehiä. Kepeillä 
aluksillaan pitkin taivohonkantta. Koska, kas aika on tullut pitkäksi, eikä mutakaan tekemistä ole kun 
pörräillä päivänvalossa  ylös, alas, ylös, alas..) No joo tällaisin disinfoihinsa IAEA tuon 
perusajatuksensa on ympännytkin. Mutta mitä löytääkään pätevöitynyt tutkija 
beettasoihtukuvantamisella o i k e a s t i  videoinneista? Fukushimasta karanneet radioaktiiviset 
ionisoituneet Pu-239 kanavasäteilypalloset ja muut tritiumplasmapallerot ne siinä. Ovat kuvan mukaan 
tosiaan jumitttunmeet pyydystettynä kahden erivarauksisen säteilyinfernokerroksen välitilaan. Olen i t s 
e  omin silmin vastaavaa TVO:lla katselut tuntikaupalla livenä ja t i e d ä n asiaa. Täytyy tosiaankin 
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nostaa hattua tällaista tutkimusta osaaville. Ei pelkästään sen takia, että SUPO ja IAEA repelee 
tällaisesta ilokiivaasti pelihousunsa.) 
                  -- 
 
Phoenix. Pohdintaa uusiksi:  
 
Ne aiemmin lähettämäni kuvat toimivat jos plasmapalloja on paljon ja pyörivät kuten tuo edellinen 
video/kuva osoittaa. Hmm. Siis rypäleittäin palloja... Kevään kuvia - sillon kun Fukushimapilvet olivat 
pahimmillaan päällä. 
 
Osa - vaiko kaikki - synnytetään kolmevaihepylonin langoista? Eli siis se merkitsee että ne 
herhiläisetkin oikeasti kykenevät pommittamaan plasmapalloilla. Kuten myös helikopterit. Sotkee tahi 
rikkoo tietokoneet, säteilyttää päät... Sen alassyöksyvän koneen "auran" täytyy liittyä synnytystuskiin. 
Minäpä tarkistan vielä tuon. 
 
UFOs over Phoenix (Mothership) April 2011  
http://www.youtube.com/watch?v=qGqtUt2a8Ow 
http://kuvaton.com/k/Y1wg.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y1wg.jpg[/img] 
 
Tässä videolla näkyy sitten se Phoneixin mastokin. Tässä kuvan editoija ehdottelee ufoa ... mutta kun 
on samaa pinkkiä kuin mastossa ja se 'takertuu' ionisaatiopatjan pohjaan kiinni kuin koirankarva 
housunlahkeeseen. 
Videolla on myös plasmapalloparvia, kameran kapasiteetti ei yöllä riitä taivaan kuvaukseen vaan tausta 
on tasan pelkkää mustaa. Siksi käsittelin vain tämän 'ufo' kuvan kun siinä se masto. 
 
No sitten toi Sakujarima videokuvasta klippi. Peitin kuvasta nyt jälkikäteen alaosan valopisteet kun ei ne 
ollukaan plasmapalloja...  Et sillee... 
http://kuvaton.com/k/Y1wX.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y1wX.jpg[/img] 
 
Itse video löytyy täältä: 
http://www.youtube.com/watch?v=A1tkKxroHT0&feature=related 
Japanin tulivuoreia moniajolla: 
http://www.youtube.com/watch?v=Pi1nMTNAkbw 
 
'*Sulla nää pohdinnat menee todella "hämärän rajamailla".) Ja siis ihan positiivisessa mielessä! Minäkin 
saan toisinaan ihan ponnistella pysyäkseni jutun jurtan sisällä mukana. Minusta tuo vertailu 
Fukushiman yksittäiseen "emoaluskuvaan" ja videossa näkyvät rakenteet saattaa hyvinkin olla 
olemassaolevan lentolaitteen tuottamia. Mutta jo se, että s a m a n  oloinen lentewlee sitten USA:ssa 
vie taas vinhasti USA NAVY tyyppiseen suuntaansa. Eli eipä välttämättä UFO sekään. Toisaalta 
näyttää videossas olevan liikumattomia rakenteita siinä. Mikä viittaa nimenomaan laitteeseen päin. 
Toisaalta noi oikealla olevat useammat päällekkäiset plasmapallot. 
                    ----------- 
 
Urho Masto 
On se halpaa tuo ydinvoima. 
 
http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/12/tepco_pyytaa_miljardien_avustusta_korvauksien_maksuun_31300
96.html 
Tepco pyytää miljardien avustusta korvauksien maksuun   yle.fi 
Japanilainen ydinvoimayhtiö Tepco on pyytänyt reilun 6,7 miljardin euron avustusta Japanin valtiolta, 
jotta yhtiö selviytyy Fukushiman onnettomuuden korvauksista. Jos pyyntö hyväksytään, nousee 
Tepcolle ydinonnettomuusrahastosta myönnetyn tuen määrä 16,6 miljardiin euroon. 
Ja vain murto-osa aiheutetuista vahingoista korvataan. Terveydellisiä haittoja ei voi edes rahassa 
mitata. 
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Terho Toivanen Pitääkö rikollisia avustaa jotta he voivat jatkaa rikollista toimintaa. 
                 ---------- 
 
STUK vastaa 2012 
 
Fukushiman plutoniumin aiheuttamaa vaaraa koskien lainaan seuraavassa 31.3.2011 sitä 
koskeneeseen Facebookin kautta tulleeseen kysymykseen annettua vastausta: 
  
"Plutoniumista yleisesti: kaikessa käytetyssä ydinpolttoaineessa on plutoniumia. "Perinteisessä", 
tuoreena väkevöityä uraania sisältävässä polttoaineessakin plutoniumia syntyy käytön aikana niin 
paljon, että kaiken kaikkiaan noin kolmasosa energiasta saadaan siinäkin plutoniumia halkaisemalla. 
Käytöstä poistetussa ydinpolttoaineessa on noin prosentin verran plutoniumia jäljellä, ja tämä voidaan 
"kierrättää" uuden ydinpolttoaineen valmistukseen niin, että vajaasta kymmenestä nipusta kerätystä 
plutoniumista saa väkevöidyn uraanin tilalle "käynnistysaineen" yhteen uuteen nippuun. Tällaista ns. 
MOX-polttoainetta on käytössä eräissä maailman ydinvoimalaitoksissa, mutta toistaiseksi uraani on 
ollut niin edullista, että taloudellisesti MOX-polttoaineen käyttö ei tähän asti ole ollut kannattavaa. 
Fukushima Dai-ichin kolmosyksikölle on viime syksynä ladattu ensimmäinen 34 nipun erä MOX-
polttoainetta sydämessä olevien runsaan 500 uraanipolttoainenipun sekaan. 
  
MOX-polttoaineeseen liittyy eräitä turvallisuushaasteita, joiden johdosta sen käyttöön ei voi suin päin 
rynnätä: 
  
1. Plutoniumin kierrätys vaatii käytetyn, voimakkaasti säteilytetyn polttoaineen kuljetusta 
ydinvoimalaitokselta jälleenkäsittelylaitokselle ja MOX-polttoaineena takaisin. Radioaktiivisten aineiden 
kuljetukset vaativat erityisjärjestelyjä turvallisuuden takaamiseksi. 
  
2. Jälleenkäsittely itsessään on vaativa prosessi, ja jälleenkäsittelylaitoksilla (Euroopassa La Hague 
Ranskassa sekä Sellafield Britanniassa) on paljon eri muodoissa olevia radioaktiivisia aineita, joiden 
pitäminen erossa ympäristöstä on oma turvallisuushaasteensa. 
  
3. Tuore MOX-polttoaine säteilee sen verran, että sen käsittely on vaikeampaa kuin uraanipolttoaineen, 
jota voi hyvin käsitellä ohuiden kangaskäsineiden kanssa (ja nämä käsineetkin ovat polttoaineen, ei 
käden suojaamiseksi). 
  
4. Loppusijoituksen kannalta MOX-polttoaine tuottaa jonkin verran enemmän jälkilämpöä, mikä 
edellyttää pidempää välivarastointiaikaa tai harvempaa pakkaamista loppusijoituslaitoksessa. 
(Onnettomuustilanteissa tärkeässä päiväskaalassa MOX-polttoaineen jälkilämpötuotto on toisaalta 
pienempi kuin uraanipolttoaineen.) 
  
5. Plutonium muuttaa jonkin verran reaktorin fysikaalisia ominaisuuksia (ns. 
reaktiivisuustakaisinkytkennät), joten laitoksen onnettomuusanalyysit on tehtävä uudelleen käyttäen 
uusia parametreja, jotta voidaan varmistua, että polttoaineen eheyden varmistamiseksi asetetut kriteerit 
täyttyvät kaikissa vaadituissa tapauksissa. 
  
6. Säätösauvojen tehokkuus on MOX-polttoaineella ladatussa reaktorissa heikompi, joten niiden 
tehokkuuden riittävyydestä pitää varmistua ennen MOX-polttoaineeseen siirtymistä. (Sivumennen 
sanoen puheet siitä, että EPR-reaktori olisi erityisesti "suunniteltu" MOX-polttoainetta varten 
pohjautuvat lähinnä siihen, että siinä on enemmän säätösauvoja kuin vanhemmissa vastaavan 
kokoisissa laitoksissa - ei siihen, että reaktorissa itsessään olisi mitään erityisesti MOX-
polttoainespesifistä.) 
  
7. Plutoniumpolttoaineen erilaisesta reaktiivisuuskäyttäytymisestä ja lämmönjohtavuudesta johtuen sen 
polttoainesauvan ja suojakuoren väliseen kaasurakoon kertyy ilmeisesti korkeilla palamilla hieman 
suurempi määrä kaasumaisia fissiotuotteita kuin uraanipolttoaineilla. Tästä johtuen eräissä 
mahdollisissa onnettomuustapauksissa polttoainesauvasta voi onnettomuuden alkuvaiheessa päästä 
ulos jonkin verran suurempi määrä fissiokaasuja. Ero poistuu onnettomuustilanteen pitkittyessä, koska 
syntyvien fissiotuotteiden kokonaismäärissä ei ole merkittäviä eroja uraanin tai plutoniumin välillä. 
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8. Nykyisillä ydinreaktorityypeillä (kevytvesireaktorit) plutoniumia ei pystytä kierrättämään loputtomasti, 
koska plutoniumiin kertyy ennen pitkää liikaa sen käyttöä haittaavaa 240-isotooppia. Tästä syystä 
laajamittainen plutoniumin kierrätys on sidoksissa seuraavan sukupolven nopeilla neutroneilla toimivien 
reaktorien kehitykseen, joka on viimeiset vuosikymmenet ollut lähes pysähdyksissä. Viime aikoina huoli 
uraanin riittävyydestä on johtanut siihen, että nopeiden reaktorien tutkimukseen on taas alettu 
maailmalla vähitellen panostaa. 
Koska MOX-polttoaineeseen liittyy useita edellä mainitun tyyppisiä lisähaasteita tavalliseen 
uraanipolttoaineeseen verrattuna, sen käyttö on luonnollisesti pykälää vaativampaa kuin 
uraanipolttoaineen, jotta sama turvallisuustaso voidaan säilyttää. Nyt puheena olevan kaltaisen 
onnettomuuden kannalta ei kuitenkaan ole mitään merkitystä sillä, onko reaktoreissa säteilytetty 
polttoaine ollut tuoreena väkevöityyn uraaniin vai kierrätysplutoniumiin pohjautuvaa, koska uhka syntyy 
tuoreen polttoaineen uraanin tai plutoniumin sijasta niiden halkeamistuotteista (jodi, kesium jne.), ja 
näiden määrissä ei uraani- tai plutoniumpolttoaineilla ole merkittävää eroa suuntaan tai toiseen." 
  
 Seuraavat lauseet: 
"Tästä syystä myös Suomessakin on säteilyvaara, vaikka määrät olisivat kuinka pieniä, niin jo gramman 
miljoonasosa plutoniumia voi aiheuttaa keuhkosyövän. Näin pienet määrät eivät näy säteilymittareissa, 
mutta plutoniumia kulkeutuu myös Suomeen." Toki voidaan aina sanoa, että yksikin Pu- 239 atomi 
periaatteessa VOI aiheuttaa syövän 
               --------- 
 
Fukushiman viimepössyttelyjä 8.1.2012 
 
Jos joku maailman tärkein uutinen on t a r k o i n  ja tieten pidetty pimennossa. Niin Fukushiman 
maailman suurin, tuhoisin ja koko elinplaneettamme olemassaoloa vaarantava megahyperydinongelma 
alleviivaa sen kattavimmin. Aivan omassa  peittelyluokassaan lisäksi. 
 
IAEA ja valtioiden ydinturvaosastot ovatkin jo pitkään vaatineet asian salaamiseksi mm. koko maailman 
nettiliikenteen poisräjäyttämistä! Vaikkei asiaa uskalla, saati kykene raportoimaan enää kuin lisäkseni 
kourallinen ihmisiä koko maailmassa!  
 
– Fukushiman viimeinen päivitys 16.1.2012 kertoo jotain mullistavaa. Japanin 54 reaktoreista 
uskomattomat peräti 49kpl on poissa käytöstä! Fukushimasta on kymmenisen kuukautta aikaa ja 
yksinkertaisesti m i t ä ä n syitä megatuhon laajuuteen ei siihen kerrota. Miten 10m perusaallokko 
arkisena rantautumana Tyynen valtameren hurrikaanialueella aiheutti kaiken tämän? Ei aiheutakaan. 
Vaan syynä on 20 000kertaistuneitten viivästyneitten neutronivuon kasvujen reaktorien EMP! Kaiken 
tieltään tuhonnut ja reijittänyt megasalattu säteilyterssi. Jonka olemassaolo globaalisti kaikin keinoin 
salataan. Vaikka sen j o  saamat säteilyuhrit lasketaan s a d o i s s a  miljoonissa.. 
 
– Miltei päivittäin neteissä kerrotaan miten ajetaan alas 3 uutta vaurioitunutta reaktoria. Milloin vähin 
äänin 1 lisäreaktori. Syitä moisiin EI kukaan uskalla edes kysellä lehdistöissä. 
 
– Alati pahempaa ilmaantuu. 8.1.2012. Japanissa on suljettu Tokion ympäristöjen päätiet. Ai miksi? 
Koska peräti 3 päivän ajan on Fukushiman suunnalla syvältä maan alta kuultu uhkaavaa 
maanjäristyksen kaltaista Richteriluokan "jytinää". On kerrottu, että 17m vuodessa maan sisuksiin 
uppoavat 3-6 Fukushiman kiinailmiössä sulavaa reaktoriaan. Olisivat hakemassa tosissaan sitä suurta 
ja pelätyintä "likaista hydrovetypommien ydinräjähdystään"! 
 
– Kansa on Japanissa paniikissa. Ja pakenisi koko saareltaan heti kättelyssä. Sitä pelätään 
viranomaistasoilla syystä maan suistumisena katastrofiin työväkensä kadotessa turvaan. Koska jopa 
koko Japanin (G. Anderson) laskeskellaan tuhoutuvan ydinvoimaloitten tulevassa massaräjähdyksessä! 
 
– Eikä tässä toki kaikki. 2003 Tapahtui TVO:n Posivan Onkaloissa jotain t o d e l l a  pelottavaa! 600m - 
1670m syvyydessä kaikkialla odottava kilometrien luokkainen metaanijääklatraatti räjähti. Räjäytti 
tiensä läpi peruskallion kosmisella nopeudellaan. Silloin alettiin päästä konkreettisemmin selvyyteen 
siitä m i t ä   t o d e l l a  maaperään ydinvoimaloista valuvat neutronivoiden kertymät ovat tekemässä. 
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Fukushiman HAARP- ongelmavyyhteittensä keskeinen pääsyy olikin erittäin epävakaitten valtavien, 
suunnattomien +2C lämpötiloissaan valtamerissä ja kaikkialla jääkauden kallioperissä lymyävän 
megapommin tehotuhojen kykyjen paljastuminen. 
 
– Kaikkein karmeimmaksi homma tuli kun minä ja Angelica Skywolf. Aloimme dokumentoida, kuvata ja 
raportoida mm. Olkiluodon Onkalotyömailtaan filmein siitä miten maailman k a i k k i e n 
ydinvoimaloitten alla kyti tämä kaiken tieltään silpovan metaanijääklatraatin salatuin faktapommien 
mmimeri! 45 asteen porausten klassikkokuvat nostattivat virannomaishiukset kattoonpäin. Saksa, 
Sveitsi, Italia, Espanja, Itävalta, jopa Japanin kansa alkoi paniikissa pelätä tämän Damoklen miekan 
silpovan maailman satapäiset ydinvoimalat tuosta vaan varoittamatta! IAEA / NSA pelaa nyt aikaa ja 
miljardeja tukkiakseen keinoja kaihtamatta materiaaliemme leviämistä videoineen maailman 
tietoisuuteen. 
 
– Venäläiset alkoivat 2011 loppupuolella julkaista maailmanlopun dataa siitä, että kilometrien kokoiset 
alueet Japanin ympäriltä olivat alkaneet purkaa holtittomasti pelättyä m e t a a n i j ä ä k l a t r a a t t e j 
a   suoraan ylöspäin ilmakehäämme. Kaikkialla 2km syvemmistä merien 400m- 1 000m paksuista 
metaanijään klatraattikerroksista oli saatu ydinvoimin epävakaita kuolemantuottajia maailmallemme. 
Kuten TVO:n ja Olkiluodon metaanijäähän  poranneet Posivan tuhoutuneet porausjoukot tietää. 
Ongelma kattaa k o k o  pohjoisen pallonpuoliskon kallioperän! Erityisesti paikat joissa ydinvoimaa on 
käytelty, tai käytössä. Viranomaiset voivat vain todeta "Pirun olevan merrassa!" Panoksena koko 
Maapallomme elinmahdolisuudet...! Joukkotuhoon jossa kaikki menneet tuhot ovat yhdessä ja erikseen 
"pientä". . . 
                  ---------- 
 
PV- Foorumin satoa. Re: *Kysymyksenasettelua. 
 
Kirjoittaja HSuomi » Ma Tammi 16, 2012 15:02  
Eikös suurin osa noista japanin sammuneista reaktoreista ollut huollossa ja siksi suljettuna jo ennen 
aaltoa? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kirjoittaja Mailisnuutinen » Ma Tammi 16, 2012 15:48  
 
- Niin toki sanotaankin. SIKSI on kaksinverroin o u d o m p a a  peruskansalaisille MIKÄ on se 
mekanismi joka kykenee rikomaan tyhjän kannet auki olevat reaktorit? 
 
_ No esim. Numero 3 reaktori räjähti k u i t e n k i n ydinpommina kilometrikorkeana liekkimerenä 
silmiemme alla. Vaikka reaktori oli täysin tyhjä!! Haloo, koko reakkltoripönttö haihtui silti 
kanavasäteilynä taivaalle!!  
 
Nyt yhtäkkiä käytännössä kymmenittäin samalla tavalla pysäytettyä reaktoria tuhoutui vaikka 
tsunamiliplatus jäi satojen km päähän niistä niin m i k ä  ne räjäyttti mielestäsi? 
 
Minulle toki on päivän selvää, että maaperästä ryöstäytynyt metaanikaasuklatraatti tuhosi lukuisia 
reaktoreita.  
______________________________________________________________________ 
 
Ei tasan mittailtu luokkaa 5,6 Rihterin maanjäristys!" Kuten Japanin hallituskin heti alleviivasi!!. Reaktorit 
kestivät todetun "pikku tönäsyn" koska olivat rakennetut 7- 8 Rihterin tasoille asti! 
 
JA tämä on syytä tajuta. Millisekunnissa KOKO Maapallon lävistänyt 20 000 kertaiseksi kasvanut 
Japanin alasputoavien reaktorien viivästyneitten neutronivoiden yhteisesti tekemä EMP!!!!!  
Se reijitti koko saaren reaktorit kuin haulikolla ampuen tuhoten ne! 
_____________________________________________________________________ 
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904. BEETTAsoihdusta II. 
 
spektrianalyysiä tee se itse kotona, vaikka typestä 
 
*Neteissä huseeravilla poliiseilla on tunnetusti heikot tiedot fysiikasta. Nyt pitäisi onnistua jopa 
tyhmemmältäkin miliisiltä tehdä mielenkiintoiset spektrivaloanalyysit ihan kotikonstein. Niin tosiaan olen 
usessa yhteydessä kertonut miten ydinvoimaloiten säteilyssä pinkki sekundäärinen spektri tulee 
virittyvistä happiatomeista. Myös typen sininen valo on mahdolista demota jopa kotikonsteillaan. 
Nimenomaan niilä poliiseilla jotka tekevät jutuistani poliisiensa tutkintapyntöjä siitä kun kuvaamme 
ydinvoimaloitten säteilyspektrejä, kuvistakin ongelmitta. Lukekaapa tämä artikkeli pieteetillä. Niin 
ymmärrätte miten helposti vielä. 
 
http://blogs.telegraph.co.uk/news/tomchiversscience/100124433/home-science-the-coolest-if-not-the-
safest-five-science-demonstrations-you-can-do-at-home/ 
 
Kun atomien elektronit ovat virittyneet, ne emittoivat pois valoa. Eri elementit emittoivat elektroneistaan 
valon eri värejä. Voit tehdä tämän siirtämällä sähköä niiden läpi - kuten natrium-tai argon lamput 
tekevät. Hehkuvan keltainen tai sininen vastaavasti, tai polttamalla ne, kuten strontium tai litiumin 
punainen liekki ilotulitusraketeissa. Voit osoittaa tämän eri tavoin jopa kotona, mutta hauskin tapa on 
lyödä sokerista palasokerikuutiota vasaralla pimennetyssä huoneessa. (Tai murskaukseen 
läpinäkymätöntä sokerisia makeisia). 
 
 Murruttuaan kiteet lentelevät positiiviset ja negatiiviset ionit molemmin puolin. Jolloin kipinät lentää 
tasaten muodostuneet varautumien aukot tasaten sähköenergiat. Tämä antaa erottuvia sini-valkoisia 
hehkuja - Samanvärisiä kuin salama: valon päästöjen kirjo seuraa virittynyttä typen sokeria. Ole 
varovainen, tietysti, kun isket vasaralla pimennetyssä huoneessa. Suuremmassa mittakaavassa, 
päästöjen spektrejä käytetään määrittämään kemiallista koostumusta kaukaisten tähtien spektrivaloista: 
Tarkkaillen aallonpituuksia joissa ovat erilaiset elementit ollen yhtä uniikkeja kuin sormenjäljet. Jota 
analysoimalla valoa muista galakseista, tiedämme, että niillä on sama kemiaa kuin Maalla. 
                 ------- 
 
Super-luokan beetasoihtudataa Tshekistä 
_______________________________________ 
 
Kyse on tästä kamerasta Tšekissä, joka seuraa ydinvoimalassa tapahtuvia beetasoihturäjähdyksiään. 
Reaktori ikään kuin "röpöttelee" tehojensa muutoksista paukutellen pakoputkeaan jälkipolttoisesti 
hidastetuilla neutronivoillaan. Se mikä minua ilmiössä häkellytti on ainakin toistumistensa yleisyys joka 
viikkoisena! Toisaalta ohjatusti öisin, jolloin todistajia räiskinnälleen livenä on minimimäärä! Lisäksi ilmiö 
systemaattisesti on ohi varttiluokassa. Jälleen 18.12.2011. Kykenimme dokumentoimaan maailman 
ensi- illassa jotain sellaista jota ei ole k o s k a a n näin hyvin fotojulkaistu viestimiin. Tässä esitettyjen 
kuvien kellonajat ovat 0:45, 0:50 ja 0:55. Reaktorista olemme saaneet viikoittain tällaisia "outoja 
voimalan valot pimentäviä blackout kuvia". Mutta tämä Eevan lahja maailman kansoille 
dokumentoitavaksi on kyllä näkemistäni yliveto tasoltaan. Eli osoite jossa kameran kuvat ovat otettuna: 
 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=temelin 
 
Kiitos Eeva näistä! AIVAN SUPERKUVIA! On aivan lahja, että viitsit seurailla näitä. Kuvassa näkee 
aivan selvästi miten tehonheilaus reaktoreissa nostaa viivästyneet neutroniarvot konkreettisesti ensin 
pilviin asti. Sieltä ne veden moderoimana ropisevat "veteen heitetyin leipäkivin" ydinvoimalan pihaan 
kuin rakeet. Pimentäen ydinvoimalan koko pihaseudun. Muodostamalla Wilsonin kammion kaltaisen 
tiivistymissäteilyionisaatiosumun.  Aivan huikea löydös on mm. tuon kuplintakaaren löytyminen 
klassisesta beetasoihtupolton 300m (200m korkeudelta savupiipusta), klassisen ASEA oppien mukaan. 
Mikä kertoo osaltaan, että tapahtuma on jatkuvaa tietoista ajoalgoritmia IAEA:n perusydinvoimaloilla 
kaikkialla sadoissa reaktoreissa! Aivan maailman ensi- ilta ja huippudataa miten homma vaiheittain 
etenee. Eli klassiseen tyyliini. Ensin täysin uniikit tilannekuvat 5min jaksoin aikajanassaan. Jota seuraa 
selityskuvat siitä minkä kuka hyvänsä voi kuvan spektrianalyyseistä kaivaa niistä esiin: 
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Sitten seuraa selitysosa "mitä kuvassa oikeasti tapahtuikaan?" 
 
http://kuvaton.com/k/Y1Lu.jpg 
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Miten peruskvanttiydinfysiikka pelkistettynä tuossa nähdyn tapahtumaketjun, joka tramaattisesti p i m e 
n s i  koko ydinvoimalatienoot sitten kristalloi? 
– Ydinvoimalan eräitä heikotuksia on sen kyvyttömyys säätää polttotehoaan lainkaan. Koska silloin 
muodostuu runsain mitoin pelättyjä "viivästyneitä neutronipalovyöhykkeitä uraanimassaan". Jotka 
saavat koko reaktorin soimaan tuskassaan kuin hyytelökasan tai kirkonkellon infra- ultralääninsä. Teho 
pyrähtää tällaisessa iskussa minuuttiluokassa STUK salaamien raporttikirjansa mukaan jopa 20 000 
kertaisiin pyrkiviin tehonsa kasvuihin. Kopio aiheesta tässä: 
http://kuvaton.com/k/Y1Li.png 
[img]http://kuvaton.com/k/Y1Li.png[/img] 
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Reaktorista läpi seinämiensä ja savupiippupuhallusten kohoaa valtavat energiansa nopeaan lentoonsa 
kiihdyttämät neutronivuoret läpi rakenteiden kuin paperisen kuoren. 
  
– Ensimmäisessä kuvassa kanavasäteilyjen, Ajzenbergin- kuorimallien mukaisesti virittyneet 
säteilypaineen ryydittämät atomit ja neutriinot. Ennen kaikkea myös neutronivuot kilpistyvät 
moderoituen osin voimalan päällä roikkuvien säteilyionisaatiokerrosten vastasäteilypainelinssin 
comptonsironnoista. Mutta ennen kaikkea neutronit "moderoituvat" veteen osuessaan aiempaa 
hitaammiksi. Ns. "termisiksi" neutroneiksi. Tämä näkyy osumakohtina pilvissä vyöhykkeittäin. 
 
– Hidastus ja säteilykasvun paineet puskevat välittömästi säteilyenergiaa ja "peilautunutta" 
neutronivuota takaisin jojomaisesti maahan. Tämä takaisintörmäys lisää rajusti ydinvoimalan yllä olevan 
vesihöyryn kastekyllästymispistettä. Kuten voitte nähdä vaikka TVO:n vierailukeskuksessa yleisölle 
esitetyssä Wilsonin sumukammiossa. Sumun laitteen altaassa muuttuvan säteilyn iskuista 
läpinäkymättömäksi. Kuvassa myötään ilmiö pimentää ydinvoimalan valot! 
 
– Viimeisessä tapahtumataltiossa kirjoo seutukuntia valtaisa jälkisäteilyn sekundäärinen fotonisointi 
punavalospektrinä kaikkialle. Huomatkaa erityisesti miten jopa 1 000 000eV beetahajoamisenergiansa/ 
neutroni 16min viiveellään räjähtelevät jälkikarmiininaan ilmassa. Huomatkaa myös miten paljon h i t a 
a m m i n tuo hidastuneitten (termisten) neutronien liike loppukuvassa on jälleen jojoilunsa 
laajentumissuuntaansa! 
 
ASEA- atom opetti, että ydinvoimaloista vapautuvan neutronivuon keskimääräinen polttoelinikä atomin 
ulkopuolella ON luokkaa 16min.(Myös Pekka Jauhon kirjasta Atomi ja ydinfysiikka). Koko tuo tässä 
näkemämme tapahtumajakso on nyt dokumentoitu useamman kerran Tshekin kamerassa. 
Tapahtumilla on lukuisia yhtenäisiä seutuja pimentäviä sumukuplintojaan ydinvoimalan ympärillä ihan 
maassa asti. Mutta nyt erittäin tärkeä lisäpointti. ILMIÖ KESTÄÄ TASAN TUON 16MIN!! Ja laantuu 
kuten näemme. Laiskistuneesti jojona taas ylöspäin pyrkivänä säteilyenergian pinkki- punakarmiinina 
sienihuntuna. Myönnän jopa itse hämmästyneeni miten t a r k o i n kaikki salaisimmatkin TVO ASEA 
saamani opit kyetään nykytekniikan välinein taltioimaan. Ja tosiaan niin vastaansanomattomasti, että 
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IAEA hyppelee seinille näistä dokumentaatioista pitkin maailmaa. Tämä kamera tekee todella hyvää 
työtä näyttäen mistä on kyse, kiitos tšekeille tästä.  
 
(PS. SUPO tehnyt parhaillaankin mm. beetasoihtujen paljastuksistani massoittain 
poliisitutkintapyyntöjään! Mikä kertoo juttujeni ammattiosuvuudesta oleellisen kyvykkyyteni 
tunnustuksensa.) 
                       -- 
 
Jotain jäi tuossa tshekkireaktorissa hampaankoloon. Koska vielä yli tunninkin päästä laitoksessa 
vellovat neutronvuot tekivät reaktorin ympärille nikotuksiaan. katsokaa seuraava kuva: 
http://kuvaton.com/k/Y1L5.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y1L5.jpg[/img] 
 
Miltei hiki tulee pintaan kun näkee miten koko ydinvoimala on kilometriluokkaisen säteilysumuputkensa 
sisällä vielä yli tunninkin päästä. Aivan käsittämätöntä asiasta tekee, ettei tällaisia jatkuvana hihnana 
toistuvien beettasoihtujen pilvien keskeltä ole ydinvoimaloita uskallettu aiemmin julkisuuteen 
dokumentoida. 
http://kuvaton.com/k/Y1Fa.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y1Fa.jpg[/img] 
                          ------------- 
 
Ydinvoimalan nikotus "sisältäpäin"! 
 
Minulta kyseltiin kovasti olenko itse ollut näkemässä tätä kuvaamaani tshekkiläisen ydinvoimalan 
kilometriseen säteilysumuunsa tyyppistä uppoutumista? Niin tosiaan ilmiöhän tapahtuu nyt 
todistetustikin tavan takaa ydinvoimaloissa. (On syytä heti korostaa, että tshekkiläisen reaktorin 
kohdalla EI ollut ainakaan todistetusti täysi alasajo, koska valot sumun seasta koko ajan näkyy!) Itse 
asiassa tiedän näistäkin tapahtumasta jotain klassisen luvatonta dataa lisää. Ja kerron siitä teille 
halukkaasti. 
 
TVO:n ydinvoimalan alasajo sisältä koettuna on sitä suuruusluokkaa shokkiterapiana että raavas mies 
paskoo sen erityisesti turbiinihallissa D- rakennuksessa kokemana kauhusta housuihinsa! Niin r a j u  
reaktorin pikasulku ainakin on.. Painekäyttöisen pääkytkimen megalomaaninen räjähdyksen paukahdus 
musertaa jo niinen ihmisen. Koska se tapahtuu ylhäältäpäin maassa olevaan ihmiseen kuin 
suurräjähdys. Pahin tilanne oli mm. silloin kun mitätön tulipalo kaukana metsässä oikosulki OL-1 ja Ol-2 
voimalaitoksien kaikki elintärkeät varmistussähkölinjat ulospäin kaksois- kylmäseisokkinsa 
päiväluokkaan. 
 
 Kun kaksi reaktoria lyö reaktorinsa hätäsulkuun. On muodostuva EMP ydinsäteilyneutronien 
energiaisku laajalti niin kova, että m o l e m p i e n  ydinvoimaloitten k a i k k i  valot ja sähköt iskusta 
katoavat noin 20 sekunnin ajaksi. Voimalaitoksen ulkovalot, ylipäätään kaikki ympärillään olevat 
sähkölaitteet kerrasta romahtavat. Romahtavat blackouttiin tavalla josta ei vahingossakaan hiiskuta 
ulospäin julkisuuteen. Miksi, toisaalta miksi rajatusti "vain" näin lyhyt pulssipimennys? No koska 10 
sekuntia lisää ja reaktorit räjähtäisivät Fukushimalla nähdyllä tavalla! . . . 
 
Fukushimassa yhteen samalla hetkellä kytkeytyvät reaktorien neutronivuoiskujen palopesäkkeet 
ruokkivat toinen toistaan luoden lopulta poikkeuksellisen rajun säteilyempin. Jonka tuhoefektejä Japani 
on korjaillut pian vuoden ajan. Asiasta ei kerrota yhtään mitään julkisuuteen. Koska kymmenien 
reaktorien yhteispulssin mahdollisuuttakaan ei uskottu tapahtuvan villeimmissäkään kauhukuvissa. 
Siksi Japanissa asiaan suhtaudutaan avoimen hätääntyvillä megasensuroinneilla. 
                     --------- 
 
Wilsonin kammiollakin näet säteilyn silmin 
 
* On useita eri tapoja saada säteilyionisaatio fyysisesti silmiin näkyviin. Tässä eräs, no ehkä 
klassisimpia tapoja tehdä se Nobelin arvoisella eleganssilla. Ja siitä erityisen mielenkiintoinen tapa, että 
senkin voi beettasoihtukuvien tapaan tehdä vaikka kotioloissa. Tarvitaan vaan alkoholin sumuksi 
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saattava kylmyys luokkaa -78,5C joka onnistuu tässä annetun ohjeen mukaan kuulema kuivajäällä 
Wilsonin kammiolla. Systeemillä näkyy ongelmitta miten säteilyionisaatio aiheuttaa chemtrailerien 
kaltaisia säteilysumun tiivistymisvanoja. 
 
http://www.madphysics.com/exp/building_wilsons_cloud_chamber.htm 
 
Pilvi kammiota käytetään havaitakseen hiukkasia ionisoivasta säteilystä. Sen on oltava ilmatiivis, super 
jäähtynyt, supersaturated ympäristö. Tänään näyttään, miten voit rakentaa tällaisen laitteen, ylellisyyttä 
omassa kotona yksinkertaisilla materiaaleja. 
 
Johdanto 
 
Skotlannin fyysikko Charles Wilson voitti Nobelin palkinnon vuonna 1927 työstään kehittää pilvi 
kammionsa (kutsutaan usein Wilson Cloud kammio). Hänen fyysinen tapansa näyttää korkeitten 
energioitten alfa-ja beeta hiukkasten avulla hiukkasien kulkusuuntiensa reittejä, esitellään tässä. Monet 
niistä muodostavat ioneja, jotka silpoessaan ilmakehäämme muodostavat selkeästi nähtäviä varattuja 
hiukkasiaan. Nämä ovat selvästi erottuvia silminnähtäviä muotoja. Wilsonin kammiossa käytetään 
vesihöyryä ja näytti tältä (valokuvan www.njsas.org/projects/atoms/cloud_chamber/): 
 
Käytämme erilaista parannettua menetelmää. Meidän kammio on enemmän kuin Alexander 
Langsdorf:in diffuusio kammio. Tässä systeemissämme käytämme kuivajäätä jäähdyttämään pohjaa 
kun alkoholi korvaa tässä vettä. 
 
Menetelmät 
 
Uusi toimivampi perussysteemimme liittyy ilmatiiviiseen läpinäkyvään astiaan.  Ostimme sen 
leipomosta paikallisesta ruokakaupasta. Ollen täysin ilmatiivis (kannattaa testata vedellä ennen kuin 
laitat alkoholia) jotta se olisi täysin toimiva nähdä onnistunut koe. Sinun pitäisi sitten tehdä paikka 
imeytysaineen päälle pitääksesi siinä alkoholia. Pohja tulisi sijoittaa kuivajään päälle metallilevyllä 
eristettynä. Perustan pitäisi näyttää suunnilleen tältä: 
 
Paras tapa kokeiluun saakka on sijoittaa alkoholi kammioon, sulje se ja laita se paikoilleen. Sitten taas 
pitäisi alkaa muodostua usvaa astiaan. Tässä vaiheessa sinun pitäisi odottaa noin 15 minuuttia. Ja 
sitten näet säteilyn aiheuttamia raitoja, jotka  muodostuvat ioneista. On huomattava, että paras tapa 
tutustua näihin on oikea valaistus (eli sinun pitäisi laittaa valonlähde laitteeseen edestäpäin  niin että se 
menee läpi astiaan). 
 
Tulokset 
 
Kun kammio on sumuna ja alat nähdä kappaleita voit dokumentoida nämä katsomalla näytöstä suoraan 
silmin. Kuten näette meidän set-up (bottom: upotus vasemmalla) tuottaa varjon, ja sisällä että tulee 
varjo on sielä olemassa tiettyjä säteilyn kappaleita, josta ilmaan muodostuvat ionit voidaan havaita 
(alhaalla: inlay oikealla). Lisätietoja katsomalla resurssejamme. 
 
Metanoli Turvallisuusja hauskuus 
 
Tämä laboraatio sisältää kaksi vaarallista elementtejä. Kuivajää on yksi vaarallisin elementti, se on -
78,5 ° C ja se on riittävän kylmä aiheuttamaan palovammoja. Sinun pitäisi tietää joitakin vaaroja meidän 
edellisestä laboraatiosta. 
 
Metanoli on myös erittäin hyvin ikävä kemiallina. Tämän laboraatioon tarvitset puhdasta etanolia tai 
metanolia ja käytimme yli 99,8% prosenttia metanolia, joka voi tehdä sinusta sokean tai tappaa sinut 
yksinkertaisesti kosketuksesta tai hengitettynä. Joten varmista käyttäen suojakäsineitä ja työskennellä 
varmistetuin ilmanvaihdoin. Tämä Laboraatio ei ole helppoa, joten jos et ole varma, älä tee sitä. 
 
Lisäresurssit 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_chamber 
http://www.lns.cornell.edu/ ~ adf4/cloud.html 
http://njsas.org/projects/atoms/cloud_chamber/index.php 
 
Cite Meidän Kokeet ja tutkimus 
Jos olet käyttänyt näitä tietoja tai mitään näistä kuvista mene eteenpäin ja lainata niitä lähdeluetteloa. 
Yksinkertaisuuden vuoksi tämä on mitä lainaus näyttäisi vuonna MLA-muodossa: 
 
Perhe, Afrooz. "Building Wilsonin Cloud jaosto." 27 kesäkuu 2005 Mad Physics. dd mmm. yyyy † 
<http://www.madphysics.com/exp/building_wilsons_cloud_chamber.htm"> 
                -- 
 
PV foorumin satoa 2011.12. 
 
 Re: *Kysymyksenasettelua. 
Kirjoittaja HSuomi » Ti Joulu 20, 2011 17:35     Miten se EMP pimentää kaikki lamputkin? 
 
* - Säteilypulssi muntaa hetkeksi mm. eristeet johtaviksi. Toisaalta ja tärkein, säteilypaine puhaltaa 
sähköä johtavien atomien keveimmät metallienkin elektronit pois. Näin simppelistä siis kyse. Ai kaipaat 
esimerkkiä? No tiedätkö miksi esim. ukkosen johdattimessa on määräys, ettei 6 - 16 neliömillin 
kaapeliaan saa taivutta jyrkemmälle kuin 20cm säteelleen? No koska ukkosen elektronit liian 
"nopeissa" mutkissaan puhaltuvat ulos kuparikaapeleistaan tuosta vaan! 
 
- Vähän sama ilmiö kun puhallat kynttilän sammuksiin ja se syttyy jälkihehkusta uudelleen. On todella 
kuvaavaa, ettei t ä l l a i s i s t a k a a n saa ydinalalta m i t ä ä n tutkittua dataa! Vaikka ilmiö tapahtuu 
tuollaisilla Tshekinkin ydinvoimaloillaan harvase viikko!.. 
                     ------------- 
 
Suomalaismestarin käsistä 2011.12 
 
Olen useammat kerrat ollut TVO:n erityisesti synnyttämässä tällaisissa "jälkipolttosumuissaan. Kun se 
tulee maan päälle ihmispoloja tappamaan. On ilmanala niin sakeana, ettet ihan o i k e a s t i  näe edes 
kättäsi. Normaalisti vesihöyryssä on hyvä hengittää. Mutta kun reaktorin ympärille tulee tämä 
säteilyionisaation Wilssonkamiosta tuttu säteilysumu. On tunne kuin hukkuisit siihen paikkaan! Kehoon 
inhottavasti liimautuva Wilsonin kamion sumu tukehduttaa kuin tappavaa savua olisi, kuten onkin. 
Vaikka TVO:n purkukanavalla matkaa rantaa sielä olevilla on vain satametriluokkaa. Katoaa 
säteilysumussa suunistuskyky sumun keskellä kammottavasti ja totaalisti.  
 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=temelin 
 
Aivan huikaisevaa kuvantamisen dataa jälleen. Kuvat eivät ole siis minulta. Vaan maamme 
huippuosaajalta. Ihan käsittämättömän kauaskertovaa dataa siitä, miten kunnon ohjelmalla 
spektrianalyysessa voidaan löytää ydinvoimaloitten ympäriltä. Tämä ensimmäinen dokumentaatio on 
minun ottamani. Kuvaa analysoiva kertoi, että kyseessä olisi tahallinen tutkapeilaus. Jolla on ajettu 
"pyloni" säteilypainepiikki tappamistarkoituksissa suoraan havaittua kuvaajaa kohden. Paljon 
mahdollista, jolloin tekijänä olisi ollut TVO ja sen alueella toimiva Tampereen armerijan lennosto 
maamme kalleimmalla tehotutkallaan. Kuvassa oksan "merkittävästi läpi" tulee sumeus jo 
peruskuvassani. Erityisen huolestuttavaa, miten energia sumeuttaa keilana vielä kilometriluokan 
päässä olevaa ydinvoimalan arki- ilmaa myös. Suorastaan hurjaa kuvassa on, että kaukaiset pilvetkin 
on selkeästi pyyhkäisyn säteilypulssista väistäneet. Tuo outo tutka on kuvan oikeassa reunassa poissa 
näkyvistä. Näyttää myös, että peilaus ei tapahtunut lyhyenä vaan pitemmpään koska on ehtinyt 
vaikuttaa myös pilven massaliikeisiin. 
 
http://kuvaton.com/k/YfQY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YfQY.jpg[/img] 
 
Ruotsista tullut Temelin tshekkiläisydinvoimalakuva. Ensin uniiki: 
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http://kuvaton.com/k/YfQy.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YfQy.jpg[/img] 
 
Mitä kuvasta suomalaisosaaja löytää 
http://kuvaton.com/k/YfQQ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YfQQ.jpg[/img] 
 
Uniikkia tshekeistä. 
http://kuvaton.com/k/YfQl.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YfQl.jpg[/img] 
Mitä suomalaistutkijat löytää kuvista. 
http://kuvaton.com/k/YfQA.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YfQA.jpg[/img] 
 
Tshekkiydinvoimala 
http://kuvaton.com/k/YfQO.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YfQO.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YfQj.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YfQj.jpg[/img] 
 
Tshekkiläinen alkuperäinen ydinvoimalan joulukuun blackout klo 16:50. 2011 
http://kuvaton.com/k/YfQB.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YfQB.jpg[/img] 
Nitä Suomen erityistutkija spektrianalysoi kuvasta. 
http://kuvaton.com/k/YfQ8.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YfQ8.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YfQT.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YfQT.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YfQp.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YfQp.jpg[/img] 
                         ---- 
 
Tshekin Themel 
 
Olen paljon esittänyt dataa tästä ydinvoimalasta. Joka on joko itseni tai ammattiosaajan 
spektrianalysoimaa. Nyt minulla on esittää ihan LIVE- kuvaa. Jossa sanoma on niin tykkiä. Ettei juuri 
selvitysdataa tarvitse. Tähän ensin aiheesta kertova FB- foorumin silminnäkijälausuntoa: 
Angélica Skywolf Jimillä tuli eilen eli 24.12 siinä 16.00 ohjelmaa talojen korjauksesta Englannista ja 
siinä oltiin kameralla kuvattu vähän ennen auringon laskua ydinvoimalan kohdalta rantaa ja maisemaa 
kaupungin yli siten että ydinvoimalaan oli matkaa noin ...50-60 km. Ja kuvassa näkyi 10 sekunnin ajan 
kuinka ydinvoimala puhalteli sekunnin tahdissa sellaisia 200-300 metriä halkaisijaltaan, 20- 30m 
paksuja verenkarvaan punaisia vorteks thori renkaita kuin mies tupakan savua suoraan ylöspäin. Ja 
jäivät kiinni energiaansa kasaten pilviin. (Noin 26min eteenpäin. Myös 36min kohdalla 
punarinkulapilviä.) 
 
http://www.ruutu.fi/video?vt=video_episode&vid=335685 
 
http://kuvaton.com/k/Yfl3.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yfl3.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yfln.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yfln.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YflD.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YflD.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yfl0.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yfl0.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/Yflt.jpg 
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[img]http://kuvaton.com/k/Yflt.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yflv.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yflv.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YflC.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YflC.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YflU.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YflU.jpg[/img] 
 
Total blackout!  
http://kuvaton.com/k/Yflz.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yflz.jpg[/img] 
Mitä kuvassa tapahtuu: 
http://kuvaton.com/k/Yfls.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yfls.jpg[/img] 
2011.12.23 klo 4:20 
http://kuvaton.com/k/Yflo.jpg  
[img]http://kuvaton.com/k/Yflo.jpg[/img] 
Vain päivää aiemmin oli valo 4:00 
http://kuvaton.com/k/Yflm.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yflm.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/Yfl9.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yfl9.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YflV.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YflV.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YflM.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YflM.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yfld.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yfld.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/Yflw.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yflw.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yfl4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yfl4.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YflZ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YflZ.jpg[/img] 
               -- 
 
Joulu 25.12.2011. Klo7:00 
http://kuvaton.com/k/YflL.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YflL.jpg[/img] 
Mystinen VALO välähdys 7:15... 
http://kuvaton.com/k/YflF.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YflF.jpg[/img] 
Mitä siinä tapahtuu säteilypainein: 
http://kuvaton.com/k/YflP.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YflP.jpg[/img] 
kaikki ohi klassisessa vartissa. Pimeys palaa: 
http://kuvaton.com/k/Yflr.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yflr.jpg[/img] 
 
Apache foorumi 28.12.2011. 
Kolme 5min välein otettua kuvaa s e l k e ä s t i  osoittaa tuo mystinen valopalo alkoi pimeästä kuvasta. 
Kesti vajaan vartin. Päättyi kolmanteen pimeään kuvaan. Kuten kuka hyvänsä huomaa valon valtaisa 
välähdys kameraan kesti klassisen viivästetyn neutronivuon beettaräjähdyksen T½ verran.  Sama 
ilmiösarjaa kuin aiemminkin. Nyt ilmakehässä oli niin vähän sitä Wilsonkammiomaisesti sitovaa 
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sumentavaa vesihöyryä, että palo näkyi raakana sokaisevana dokumentoituna välähdyksenä 
beettavalonsoihtuamisenaan. 
 
FB palautetta 2011. Angélica Skywolf Oli kuin olisi katsonut ydinpommin räjähdystä!!! 
 
Kari Lehikoinen Kuvat kertoo varsin paljon tässä tapauksessa. 
 
Arto Lauri Älykäs sen huomaa noista heti. Selkeä viivästyneitten neutronivoiden ydinräjähdys kiistatta 
demottuna. Läpikorruptoitu ostettu SUPO POLIISI ei totuutta kunniota. 
 
*Erikoiskiitos näistä Themelin tshekkiläisistä kuvista osoitetaan. Osoitteiston alkujaan minulle 
lähettäneelle Timolle Ruotsista. Tshekkiläiselle joka webkamerallaan dataa syöttää loistavasti. Eeva 
Pirilälle joka vaivojaan säästämättä on käynyt läpi tuhatmäärin näitä samoja kuva- arkistoja. 
Suomalaiselle kuvantamisammattilaiselle. Lukuisille muille. Kuten huomaamme. Olen vain pieni osa 
hienosti toimivaa tiimiä muutenkin. Meitä on pelkästään FB- Totuus ydinvoimasta foorumissamme jo 
sadoissa joita ydinalan IAEA:n salaamat totuudet ovat alkaneet kiinnostaa tämänkin kaltaisen maailman 
sensaatiomaisimman, ennen näkemättömän  dokumentaation tallentamismuodoin. 
 
PS.Supo sensuroi näitä paniikissaan jopa joulupäivät! Joten DATA ON KULTAA! 
        
 
 
 
 
 

905 BIO 5. 
 
Valkeaa seittikasvustoa ydinjätteissä. 
_____________________________________ 
 
*Ydinjätteissä kaikialta maailmasta löydetään kiihtyvästi yhä lisää säteilyä levittäviä ja siitä suorastaan 
kasvavia säteilyresistantteja kasvustoja. Ongelma onkin hälyttävä mkonestakin syystä. Ydinjäte leviää 
rajusti kiinnittyessään tutkimattomiin, mutta todettuihin bioprosesseihin näin. Samalla myös esim 
Posivan kaltaiset Onkalojen ydinjätteitten suojausten kestämisen tekaistut laskelmat haihtuvat savuna 
ilmaan. Koska bioprosessit muuntavat ydinjätteet, varastosuojarakenteet hetkessä reikiintyviksi ja 
liukeneviksi aineiksi ympäristöönsä. 
 
16 joulukuu 2011 14:50 69024 141 Osuus Facebook Twitter StumbleUpon Tumblr Instapaper Lähetä 
viesti Get meidän pääuutiset Seuraa io9.com 
  
  Salaperäinen "Valkoinen web" löytyi kasvamassa ydinjätteessä 
 
Tämä on yhtä kiehtovaa kuin se on järkyttävää myös. Tutkijat Department of Energy Savannah River 
Site - ydinvoima varauksen South Carolina - ovat määritelleet outoa, COB-web kuten "kasvu" (sanansa 
heiltä, ei meidän) ritilöillä ja laitoksen käytetyn ydinpolttoaineen kokoonpanoissa. Raportin arkistoi 
Defense ydinlaitoksissa Safety Board, "kasvua, joka muistuttaa hämähäkin seittiä. On vielä ominaisuus, 
mutta sillä voi olla biologinen luonne." 
 
Augusta Chronicle ilmoitti tänään, että "valkoinen, string-like" materiaali keksittiin keskellä tuhansia 
käytetyn polttoaineen kokoonpanoaltaita, jotka on upotettu syvälle ydinvoima varastointi-altaille sisällä 
SRS n L Area Complex:ia. (Kuva ylhäällä on samankaltainen ydin varastoaltaasta at Italian CAORSO 
Nuclear Power Plant, joka poistettiin käytöstä vuonna 1990.) 
 
Turvallisuus. Hallituksen toimintakertomuksessa väitti, että alkuperäinen otos kasvustoista oli liian pieni 
kuvaamaan asiaa, että "täydentävä arviointi on vielä saatettava päätökseen." Enemmän kiehtovaa - on 
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se, että "kasvu" muistuttaa hämähäkin seittiä, että sillä voi olla biologista luonnosta. Tai se, että (vaikka 
keräämällä näytteen kamaa) Emme vieläkään tiedä mitä se on tai mistä se tuli. 
 
Olemme jo yrittäneet saada yhteyttä niin Savannah River Site:een, sekä puolustusministeriön 
ydinlaitoksia Safety Board.iin. Mutta toistaiseksi ei ole voitu puhua kenenkään kanssa kysyen 
lisäkysymyksiä kasvustoista ja missä sitä esiintyy erityisesti. 
 
Full sizeCould me käsittelemme tuntemattoman lajin extremophile:ä? On mahdollista - Savannah River 
Site n varastossa (L Area Complex edellä) on ydinjätteen altaat. Jotka ovat missä tahansa 17-30 metriä 
syviä, ja kun taas vesi riittää suojaamaan sivuston työntekijöitä säteilyltä. Kasvusto oli kuulemma 
löytynyt vedenalaisena ollen sukelluksissa polttoainenippuissa itsessään. 
 
Ottaa sanoi, että on yhä epäselvää, kuinka paljon, jos yhtään, säteilylle tämä kasvu on todellisuudessa 
ollut alttiina. Organismien luonnollinen Säteilynsietotestin sanotaan olevan "radioresistantin." Ja 
varmasti on olemassa, Deinococcus radiodurans, esimerkiksi (Kuvassa) ei olekkaan vain yksin 
luonnollisesti radioresistant organismeja maan päällä. Olemme todella geenitekniikalla Deinococcus 
että kasvustoja voidaan käyttää radioaktiivisen jätteen käsittelyssä. 
 
Pidämme sinuun yhteyttä, kun opimme lisää tästä salaperäisestä kasvustosta. [Augusta Chronicle] 
Kuvat kautta Wikimedia Commons 
                  ------------- 
 
Vanha hiilikaivos näkee uuden elämän polttokenno voimaloissa.  
 
 Monday, November 03, 2003 Maanantai, 03 marraskuu 2003 by Mike Adams, the Health Ranger Mike 
Adams, Health Ranger Editor of NaturalNews.com (See all articles...) Päätoimittaja NaturalNews.com  
 
Tässä on kiva kuvaus harppautavasta fossiilisista polttoaineista polttokennoihin. Tämän tarinan raportit 
käynnistetään pienen polttokennon asemalle, joka muuntaa metaanikaasua sähköksi. Metaanikaasua, 
on tietenkin se kaasu joka vastaa hiilikaivoksessa räjähdyksistä. Harness kertoo että siitä on valtavaa 
etua kuitenkin, ja voit tehdä siitä sähköä. Paljon sähköä. Ja koska tämä artikkeli huomauttaa, tämä 
järjestelmä estää myös metaanikaasua pakenemasta osaksi ulkoilmaa.  
 
Useimmat ihmiset eivät ymmärrä, voit käyttää merisyvänteitten, jääkausien maaperään injektoimaa 
metaanijäitä ja metaanikaasua polttokennoissa. He ovat kuulleet vedyn käyttöstä tai propaanista, mutta 
ei metaanistaa . Tosiasia kuitenkin on, että lähes kaikki öljypohjaiset nesteet tai kaasut voidaan käyttää 
polttokennojen generaattoreissa.  
 
On humoristinen huomata, metaanikaasua on samaa kaasua jota vapautuu lehmistä . Jotkut ovat 
väittäneet, että lehmät ovat piereskelleet kaasua ulos, mutta käy ilmi, että kaasu pääsee ulos lehmien 
vatsasta monivaiheisen ruoansulatuksessaan.  Lauma lehmiä voi vapauttaa valtavan määrän 
metaanikaasua.  Voisivatko nämä samoista lehmistä nyt ottaa vallan energiahuolostamme 
kaupungeissamme? Analyysi: Tämä on enemmän kuin vain symbolinen mahdollisuus, se on todellista 
edistystä. Kun voimme muuntaa vanhan fossiilisia polttoaineita CO2 vapaiksi sähkövoimaloitten 
puhtaiden polttokennojen teknologialla , kaikki hyötyvät.   
 
Learn more: 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fi&prev=/search%3Fq%3Dnaturalnews%26hl%3
Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DTqr%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds%26prmd%3Divns&rurl
=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://www.naturalnews.com/013270_fuel_cells_cell_power_pl
ant.html&usg=ALkJrhjc4tpjWwBHWNIod87gqced2r-c9Q#ixzz1hLZ5nVt0 
                ----------- 
 
Tuulivoimaa, Kauppalehti 23.11.2011 
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"Suomesta löytyy 289 tuulivoimalatuotannolle soveltuvaa aluetta ja näille alueille rakennettavien 
tuulivoimaloiden tuotantokapasiteetti voisi helpostikin olla 12 600MW, ilmenee ympäristöministeriön 
yhteenvedosta. Yhteenveto perustuu maakuntien liittojen  vuosien 2000- 2001 tekemiin selvityksiin 
VTT:llä ja Suomen Tuulivoimayhdistykselle." 
 
* Nyt puhutaan siitä, että Suomen kokonaisenergian tarve on reippaasti a l l e  tämän esitetyn lukeman! 
Eli Suomen hallinto tasan tarkkaan tietää tämän, että koko maamme pyörisi ongelmitta tuulivoimalla, 
jos se vain sallittaisiin. Alkuosassa artikkelia kerrotaankin; että energiateolisuus olisi JO tekemässä 
innolla puolet tuosta potentiaalista. Koskia se heistä kannattaisi. Mutta TEM ydinvaltio ei anna! Täysin 
sairasrtta, ettei ilmaisen energian polttoainelaitoksia saada maahamme. Vaikka esim. Japanin hallitus 
pitää tuulivoimaa 3- kertaa halvempanakin kuin hengenvaarallista ja energianegatiivista 2008 eteenpäin 
olevaa ydinvoimaa. Miksei tällaisista uskalleta lehdistössämme kritiikein edes kirjoitella? 
                   ---------- 
 
T&T 30.12.2011 
 
55 Miljardia kuutiometriä maakaasua on energiaksi muutettuna 550 miljardia kilowattituntia. Kun 
maakaasua voidaan muuttaa sähköksi parhaimmillaan 60 prosentin hyötysuhteella, kaasusta irtoaa 
energiaa 330 terawattituntia vuodessa.  Saksan 17 ydinvoimaloiden tuotantoteho on ollut 20 339 MW ja 
32 prosenttia koko sähköntuotannosta, energiaksi muutettuna 180 TWh, joten jo nyt avattu 
ensimmäinen putki riittää ydinvoiman korvaamiseen. 
 
* Hupsista, ai jahas. Kohuttu Saksan kymmenien ydinvoimaloitten poisto kyettiin korjaamaan yhdellä 
kaasuputkella kin tyhjää vaan! Ja tätä pidettiin tätäkin 18 ydinvoimalan korvaamista 
vaihtoehtoenergioilla suomalaislehdistöissä täysin mahdottomana. Voiko IAEA:n ydinlobbarit enempää 
itseään julkisesti nolata?) 
              ---------- 
 
Moro Arto!  
 
* Joo h e t i  kun mainitsit näistä lintukuolemista. Niin kyllä l ö y t y y ,  tosiaan vapaammassa 
maailmassa puhutaan kokonaisista säteilyn tappamista valtioalueista! Suomessa vaan asia pidetään 
SUPO- voimin salaisuuksina. Tällaista se vaan ydinRIKOLLISmaasamme on! 
  
näissä viimepävän vanalevityksissä oli yksi ero siihen normaaliin  
levityksiin en tiedä jos itse huomasit eron. 
  
No normaalisti näkee näissä vanoissa että kosteusmäärät nousee reilusti 
juuri kun ne on levitetty sinne atlantille mutta ei ollut niin tällä kertaa 
vain reilusti aitoa vanamyrkkyä saatiin päällemme  
  
no jos siinä olis sitä lyijyä mukana niin se kyllä selittäis tämän  
tummenemisen jollaintavalla paremmin (siis metalli näkyy paremmin satelliittikuvassa  johtuen 
tiheydestä vai?) 
no jos katselee tavallisia pilviä (keltaista massaa) kartassa  niin useinmiten se punotus  on niissä aivan 
erilaista ulkonäöltään  
  
mahtaako muuten nämä lintukuolemat olla juuri aiheutettu  näillä myrkyillä koska saaristolintuja kuolee 
aika tiuhaan tahtiin täällä. 
tässä ruotsalaisia artikkeleita aiheesta 
  
http://sofnet.org/apps/nyheter/las_mer.asp?NewsID=517 
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.388688/oenighet-om-fageldoden 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=2912410 
http://www.lecarlsson.se/ 
  
Myös kalat ovat vähentyneet saaristossa 
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tulee tässä aivan tunne että joku haluaa aiheuttaa tahallaan tällaisia ruuan vähentämis opraatioita 
jotta saatais aikaan nälkää maailmalla ja silloin tulevat ihmiset sairaanmiksi  ravinnon vähentyessä 
meiltä 
  
no kuullaan taas. 
      --------------------- 
 
Poliittiset virkanimitykset ovat suomalaista korruptiota 
 
Kotimaan mediamonitorin on tarkoitus herättää keskustelua kotimaisesta mediasta ja sen tarjoamista 
uutisista. Alla ensimmäisenä mahdollinen uutistoimittajan henkilökohtainen kommentti artikkelista. 
Ihan vain muistutukseksi, että sitten kun asioille voi oikeasti ruveta tekemään jotain, niin tässä on 
luettelon kärkipäähän yksi: virkamiehistön valitseminen. 
 
"Suomen lainsäädäntö ei edes tunne korruption käsitettä." 
 
Silvo Kaasalainen ja nimitysruletti 
 
Virkanimitysruletti - kirjan kirjoittaja Silvo Kaasalainen haastattelussa  
12:39 min 
http://www.youtube.com/watch?v=DI8QtPdoeFo&feature=player_embedded  
Olisi mukava tietää, miten Suomen vitivalkoinen korruptiosijoitus on saatu aikaan ja kenen toimesta. 
 
13.1.2012 23:55 
 
lue lisää...... 
2 kommentia 
Poliittiset virkanimitykset ovat suomalaista korruptiota - VERKKOMEDIA 
 
----------------------------- 
 
* Palkkaamalla POLIISIvirkamies firmaan voitelee ja korruptoivat itsensä loisimaan ekoenergialaitoksien 
palkoilliseksi. Pakottavat ekotuottajat maksamaan virkapoliiseilleen verirahojaan. Maksamalla heille 
tonneja saa valtion energiatukiaisina satasia. Hullun hommaa jota TEM ja TVO haluaa tukea 
ydinrikollisensa Häkämiehen ydinvoiman pakkomyyntinsä eteen. 
 
Energiamarkkinavirasto on kovaa vauhtia tuhoamassa koko energiatukijärjestelmää. 
 
Maksaa kuulemma tuhansia!!! Pienet vesivoimatuottajat eivät ole anoneet enää tukia edes 
viimevuodelta kun varmennustarkastaja (joku viidestä) velottaa niin paljon! 
 
Perustuu kuulemma lakiin 1396/2010 pykälään 36. 
 
Virkanimitysruletti - kirjan kirjoittaja Silvo Kaasalainen haastattelussa 
www.youtube.com 
SUOMEA HALLITSEE COSA NOSTRAAN VERRATTAVISSA OLEVA POLIITTISIN 
VIRKANIMITYKSIN YLLÄPIDETTÄVÄ HYVÄVELIJÄRJESTELMÄ. Silvo Kaasalaisen haastatteluvideo 
on kuvat... 
               -------------- 
 
Outoja eläinkuolemia maailmalta. 
 
"Suomi TV luonnon salaisuudet 21.01.2012. Kenian Bogoriajärven pikkuflamingoja kuollut 50 000kpl. 
Syynä 9- 10 raskasmetallilajia elimistöihinsä imeytyneinä." (Hupaisaa vaan, että sarjassa väitetään 
asiat muka selvitetyn. Kukaan vaan EI OIKEASTI kerro miksi alueella alkoivat massiiviset 
eläinkuolemat samaan aikaan kun maailman päämme  päältä alkoi chemtrailerikoneitten 
raskasmetallitonistojen ruiskutukset.) 
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*Ohjelma tarjoaa mielenkiintoisia materiaaleja maailmanm chemtrailerien aihuttamita tarkoin salatuista 
eläinten masakuolemista. Joista ei Suomessa hiiskuta yhtään mitään julkisuudessa. Mikä saa delfiinit 
ajautumaan rantaan Englannissa? texasista löytyy selkäpiitä karmivaa verkkoa, jonka vertaista ei ole 
nähty. Dokumenttisarjaa kannattaa tosiaankin katsoa sillä silmällä, että näkee mitä ydinalan IAEA:n 
ydintuhonsa maailmastamme ovat tuhoamassa. 
                     ------------ 
 
Eurooppalaisia puheenvuoroja: Saksan energiapolitiikka poikkeaa eurooppalaisesta valtavirrasta. YLE 
Radio 1 
 
*Kiitos jälleen A. tästäkin materiaalista ! Siis jutussa i h a n huikeaa dataa! Näkee kyllä ettei Suomessa 
totuudesta haluta edes hiiskua. Eli Suomen energiapolitiikkahan se tässä poikkeaa maailman 
valtavirrasta. Japani pistää pois markkinoilta suunnattomasti ydinvoimaan pettyneenä kaikki 54 
laitostaan. Siis - 10% ydinvoimaloista tuosta vaan päreiksi hurmaavan nopeasti 08.04.2012 mennessä!  
Suomessa tiedä asiasta kukaan! No eipä sitä täällä uutisoida miten toinenkin teollisuusjättiläinen Saksa 
panee 18kpl reaktoriaan niinikää syystä päreiksi 2022 mennessä! Toi vajaa 4% maailman 
reaktorikapasiteeteistä. 
 
* Ihan huikean hienoksi homman tekee, että Italia, Sveitsi, Espanja, Itävalta, Norja, Islanti, Hollanti jopa 
Skotlanti ja Irlanti tulevat nöyrästi perässä. Joten kyseessä tosiaan on globaali ydinalan 
eganegatiivisuuden tiedostaminen. Jahas ja  kuunnelkaa lopussa miten ydinvoiman tiedetään alati 
tulevan vaan kallimmaksi, kun kilpailevat ekoenergiamuodot vastaavasti alati halpenevat. OL- 3 
hankkeita ei edes osata koska hengenvaarallisia laitteita ei hallita. Miksi muuten kaikineen näin 
ydinkielteistä kaikki? - Ydinvoima on 2008 asti ollut silkka energianegatiivinen loinen. - Ydinreaktorit 
tuhoutuivat kaikki Japanin neutronivuon EMP iskuihin. - Ydinvoimaloitten alla räjähtämään alkaneet 
metaanijääklatraatit eivät muuta vaihtoehtoa sulkemisensa lisäksi edes anna!  R. Andreas Kraemerin 
näkemyksiä. Näytteet lukee Pekka Kyrö. Haastateltava hämmästyy miksi Suomi sekoilee haaskaamalla 
loput rahoistaan ydinmustaanaukkoon. Kuunnelkaa hyvät ihmiset maailman salatumpia tietoja YLE: 
 
Eurooppalaisia puheenvuoroja: Saksan energiapolitiikka poikkeaa eurooppalaisesta valtavirrasta. 
 
YLE Radio 1    Kesto 00:13:52  
Jorma Mattila esittelee riippumattoman tutkimusinstituutin (Ecologic Institute) Berliinin-toimipisteen 
johtajan R. Andreas Kraemerin näkemyksiä. Näytteet lukee Pekka Kyrö.  
 
Julkaistu: 17.1.2012 klo 14.25  
Kuunneltu: 79 kertaa  
Poistuu: Esitysaikaa ei rajattu  
Kuunneltavissa ulkomailla  
Kieli: Suomi   Tekstitys: -  
Asiaohjelmat    YLE Radio 1  
http://areena.yle.fi/ohjelma/176066  
               ---------- 
 
T& T. AurinkomyrskytSofia Virtanen, 24.1.2012, 11:34 Valtava auringonpurkaus pommittaa Maan 
ilmakehää – lentokoneiden reittejä uusiksi 
 
Voimakas auringonpurkaus pommittaa paraikaa Maan ilmakehää, uutisoivat Los Angeles Times ja 
msnbc.com. Yhtä voimakas purkaus koettiin viimeksi toukokuussa 2005. Purkauksen maksimi osuu 
tälle päivälle. Sen vuoksi on kuitenkin jo eilen maanantaina muutettu joitakin lentoreittejä napa-alueiden 
lähellä, mihin purkauksen sähkömagneettinen vaikutus kohdistuu voimakkaimmin ja saattaa sekoittaa 
navigointijärjestelmiä. Osa koneista on myös siirtynyt lentämään matalammalla välttääkseen häiriöt.  
 
Auringonpurkaus aiheuttaa myös harvinaisen komeat revontulet. Mikäli pilvet eivät estä, revontulia 
nähtäneen Suomessa muuallakin kuin Lapissa, ja jopa etelämpänä monissa maailman maissa. 
Aurinkomyrskyn lähettämä säteily saavuttaa Maan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisenä, kahdeksan 
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minuutin kuluttua purkauksesta, ilmakehään saapuvat valon nopeudella kulkevat röntgensäteet. Ne 
saattavat häiritä radioliikennettä.  
 
Hieman valoa hitaammin kulkeva säteily saavuttaa Maan 20 minuutista tuntiin purkauksen jälkeen. 
Korkeaenergiset protonit saattavat aiheuttaa satunnaisia häiriöitä esimerkiksi satelliittisignalointiin. 
Kolmannessa vaiheessa, noin puolentoista vuorokauden kuluttua purkauksesta, Auringosta saapuu 
varautuneita plasmahiukkasia. Ne vaikuttavat Maan magneettikenttään ja mahdollisesti myös 
lentokoneiden navigointijärjestelmiin. Plasmahiukkasten ansiota ovat myös revontulet.  
 
Voimakkaita auringonpurkauksia on tiedossa lisää lähiaikoina, kun Auringon aktiivisuus saavuttaa 11-
vuotisen syklinsä huipun vuonna 2013. Tarkkoja purkausten ajankohtia osataan toistaiseksi ennustaa 
melko huonosti. Tarvetta ennusteille voisi olla, sillä purkaukset voivat pahimmillaan aiheuttaa laajoja 
häiriöitä sähköisille teknisille järjestelmille.  
 
*ASIAA! Ydinvoimaloitten satojen km pitkät voimalinjansa  oikein i m u r o i v a t  flareiden ongelmia 
ydinvoimaloille siis jatkossa kasapäin. Japani ja Saksan kaltaiset aidosti viisastuneet maat oivaltavat 
ydinvoimaloitten megariskit. 30 Sekuntia ilman sähköä ja Fukushiman kilometriset räjähdyspilvet 
kirjovat maailmaame jälleen ja megatuhoisasti. Japani näyttää esimerkkiään ja sulkee -10% maailman 
ydinvoimalansa meganopeaan. Ennen kuin ydinvoimalaitosten ongelma koknkreettisesri räjähtää 
käsiin. Eli 54 reaktorista viimeinen pannaan lopulisesti pärweiksi 08. ja kuu on tämänvuoden huhtikuu! 
Suomen tiedotusvälineet vaiennetaan asiasta tarkoin. 
         --------------- 
 
T&T. SimpukatJarmo Seppälä, 19.1.2012, 9:56 Saaristomereltä löytyi ydinvoimaloiden lauhdeputkia 
tukkiva simpukkalaji 
 
Turun yliopiston evoluutiobiologian sovelluskeskus on varmentanut aiemmin Saaristomerelle vieraan 
lajilöydön, valekirjosimpukan. Yliopiston mukaan lajin tiedetään suotuisissa olosuhteissa lisääntyvän 
miljoonien simpukoiden kasvustoiksi. Meksinkonlahdelta kotoisin oleva valekirjosimpukka (Mytilopsis 
leucophaeata) on Suomessa vieraslaji. Syyskuussa 2011 tehty löytö on ensimmäinen havainto lajista 
Saaristomereltä.  
 
Simpukat olivat todennäköisesti tulleet pohjoiselle Airistolle laivojen painolastivesissä. Ensimmäisen 
kerran valekirjosimpukoita on havaittu Suomessa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimaloiden alueilla 
vuonna 2003. Löydön varmistanut tutkija Meri Lindqvist evoluutiobiologian sovelluskeskuksesta kertoo, 
että valekirjosimpukan löytyminen luonnontilaiselta vesialueelta osoittaa lajin selviävän lämpimien 
lauhdevesialueiden ulkopuolella – ainakin kesällä.  
 
– Talvella kylmä vesi voi osoittautua kohtalokkaaksi. Simpukan lisääntymiskyvystä Saaristomerellä ei 
ole tietoa, Lindqvist sanoo tiedotteessa.  
 
Laji selvisi dna-vertailun avulla  
Turun yliopiston mukaan valekirjosimpukoiden löytötapa oli erikoinen. Yliopistolla vieraillut 
yhdysvaltalaistutkija Amy Fowler löysi ne toiselle vieraslajille, liejutaskuravuille, tarkoitetuista 
merroistaan. Valekirjosimpukka muistuttaa suuresti vaeltajasimpukkaa (Dreissena polymorpha), joten 
lajitunnistus ulkoisen olemuksen perusteella ei ollut mahdollista.  
 
Laji selvitettiin evoluutiobiologian sovelluskeskuksessa dna-testin avulla. Simpukkakasvustot viihtyvät 
vesiputkistoissa Airistolta löytyi kolme valekirjosimpukkaa, jotka kaikki olivat vain puolen sentin 
mittaisia. Muilla esiintymisalueilla nämä simpukat kasvavat 20 - 25 millin kokoiseksi. Ne voivat 
muodostaa kasvustoja, joissa on jopa miljoona yksilöä neliömetrillä.  
 
Valekirjosimpukka on Turun yliopiston mukaan yksi pahimmista ydinvoimaloiden lauhdevesiputkia 
tukkivista lajeista maailmalla. Loviisan edustalla yksilöitä on raportoitu olevan 28 000 kappaletta 
neliömetrillä. Nämä simpukkayhdyskunnat voivat kasvaa myös energiatuotantolaitosten jäähdytys- ja 
vedenottojärjestelmissä.  
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Valekirjosimpukalla on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia paitsi voimalaitoksille, myös paikallisille 
ekosysteemeille.  – Lajin merkityksen arvioimiseksi Suomen vesillä pitäisi tuntea lajin lisääntymiskyky 
kylmällä pohjoisella Itämerellä, sen nykyisen esiintymisalueen laajuus sekä leviämismekanismit sekä 
vuorovaikutukset paikallisten lajien kanssa, Amy Fowler sanoo.  
 
*Kuten olettaa saattaa minä löysin Olkiluodon vesiltä tämän samaisen valekirjosimpukan Jo 2005 
paikkeilla veneitten pohjasta! Eli taas vankasta IAEA pelaa vain aikaa suuren yleisön edessä. Jottei 
tarvitsisi kyseenalaistaa TVO:n ydinvoimalahankkeitten järkevyyttä. Eli Venäjä romutti 4 Sosnoviborin 
ydinvoimalaa näiden simpukkainvaasioiden totaalisen hallitsemattomuuden takia. suomessa pelataan 
vaan aikaa, lahjotaan ja taktikoidaan, jotta saisivat v i e l ä  tehtyä muutaman hengenvaarallisesti näistä 
simpukuista tukkeutuvan. Ja 30s jäähdytyskatkoksiinsa räjähtävän reaktorinsa. Täysin sairasta!. . .  
             -------------- 
 
T&T. TurvallisuusHeikki Siljamäki, 23.1.2012, 14:37 Ruotsin ydinvoimaloiden vartijoille halutaan 
pistoolit 
Ruotsin säteilyturvaviranomainen ja poliisihallitus esittävät selvityksessään, että maan ydinvoimaloiden 
vartijat aseistettaisiin pistooleilla.  
 
Selvitystyön taustalla on halu parantaa ydinvoimaloiden turvallisuutta muun muassa terrorismia 
vastaan.  
-Laitosten on saatava omat suojajoukot, jotka voivat häiritä ja viivästyttää terrori-iskua ennen poliisin 
saapumista paikalle, sanoo säteilyturvaviranomaisen edustaja Stig Isaksson asiasta kertovalle Ny 
Teknik -lehdelle.  
 
Yhtenä sytyttimenä selvitykselle voidaan pitää toissakesän tapausta, jossa kymmeniä ympäristöjärjestö 
Greenpeacen aktivisteja onnistui tunkeutumaan Forsmarkin ydinvoimalaan mentyään voimalan aidan 
yli vanhalla paloautolla. Tänä päivänä voimaloiden vartijoilla ei ole oikeutta varustautua ampuma-
aseilla. Toteutuessaan ehdotus edellyttäisi useita muutoksia lainsäädäntöön.  
 
Lisäksi selvityksessä ehdotetaan muun muassa voimaloita ympäröivien suoja-alueiden laajentamista 
sekä vartijoille oikeutta tarkastaa voimaloiden sisäänpääsyteille saapuvia autoja. Aseistettuja 
ydinvoimaloiden vartijoita on Isakssonin mukaan useissa Euroopan maissa.  
 
*Eli viesti on selvä. Maailmalla ydinvoimaloitten lähellä alkaa mennä henki sivullisilta myös muista 
syistä kuin säteilypäästöistä. Ammattitaidottomille parin viikon pikakoulutetuille tusinavartioille annetaan 
vapaat kädet ammuskella ydinvoimalaseuduilla kaikkea liikuvaa. Jotta kohta kukaan ei uskaltaisi tulla 
lähellekään. 
              ---------- 
 
T&T. Syöpien hoitoSofia Virtanen, 31.1.2012, 9:07 Viinirypäleiden siemenuutteesta uusi syöpälääke? 
Tappaa syöpäsoluja - vahingoittamatta terveitä 
 
* Ainakin tärkeä, vähintään kiva uutinen. Olen vuosien ajan juonut omien viinirypäleitten 
huomaamattomia siemenhileitä. Jotka mehumaijasta mukaan väistämättä kotikasvatusrypäleistä 
mukaan tulevat. Nyt ymmärsin uutisesta m i k s i   ydintuhoutuvassa maailmassamme tällaisetkin 
yksityiskohdat voivat tehdä elämän ja kuoleman erotuksen. 
 
Yhdysvaltalaistutkijat huomasivat viinirypäleiden siemenuutteen tuhoavan syöpäsoluja – mutta jättävän 
tavalliset solut vahingoittumattomiksi. Rypäleuute tepsii ainakin pään alueen syöpiin, kuten kurkku- ja 
huulisyöpään. Asiasta kertoi Medicalxpress.com.  Coloradon yliopiston tutkijat saivat saman tuloksen 
sekä elävillä hiirillä että ihmisen soluviljelmällä tehdyistä kokeista.  
 
- Syöpäsolut ovat hyvin nopeasti kasvavia soluja. Säilyäkseen elävinä niiden täytyy välttämättä kasvaa, 
sanoo tutkimusryhmän johtaja Rajesh Agarwal. – Siinä onkin keino niiden tuhoamiseen. Kun kasvu 
estetään, ne kuolevat nopeasti, Agarwal jatkaa.  Viinirypäleiden siemenuute sekä vahingoittaa 
syöpäsolujen DNA:ta että estää DNA:n korjausmekanismia toimimasta. Tämä estää solujen kasvun ja 
jakautumisen.  
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- Syöpäsoluilla on runsaasti viallisia aineenvaihduntareittejä, toisin kuin tavallisilla soluilla. Kun 
syöpäsolut saadaan kohdennettua toimimaan juuri viallisten reittien kautta, niiden tuhoaminen 
mahdollistuu, Agrawal selittää. Tutkimus julkaistiin viime viikolla Carcinogenesis –tiedelehdessä.  
         ----------- 
 
Saksan aurinkovoimalat 2012, 24 800MW! 
 
FB. Matti Adolfsen Tarkennus: verkkoon kytkettiin viime vuonna tuo 7500 MW. Kokonaiskapasiteetti oli 
vuoden lopussa 24.8 GW, vuosituotanto 18 TWh. http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Germany 
 
Solar power in Germany - Wikipedia, the free encyclopedia 
en.wikipedia.org 
Germany is one of the world's top photovoltaics (PV) installers, with a solar PV capacity as of 2011 of 
almost 25 gigawatts (GW). The German solar PV industry installed about 7.5 GW in 2011,[2] and solar 
PV provided 18 TW·h (billion kilowatt-hours) of electricity in 2011, about 3% of total electrici... 
 
 
 
 

906. YDINkonkkurssipesä. 
 
Kohta reaktoreita taivaan tulissa! 
___________________________ 
 
Aivan yleisesti on tiedossa, että OL-3 hankkeet ja Fukushiman piiitkät varjot ovat kaatamassa 
ydinrikollisuuden kautta maailmamme. Ei tämä ole edes salaisuus, jos pikkaisenkin viitsii tutustua 
ydinteollisuuden tapahtumiin. Chemitrailauksien viestiin siitä miten k o k o maailmamme on 
ydinkuolemankielissä.. Varsinkin salatuimpiin ydinalan tapahtumiin kantsii tutustua. Kohta maailman 
niskoilla kun on 450 kpl tuhansien miljardien loppuunajettu tuhoamistarveputket, oikea konkurssinen 
ydinkyynpesä.  
 
TVO sanoo. Ettei ole toimintansa aikana kyennyt e d e s maksamaan latostensa kustannuksiaan! Sama 
tilanne kaikkialla maailmalla ydinalalla! Nyt OL-3 megamokana kaatuu maksuun lähivuosiin. Ei tarvii 
kauoja odotella kun pesänselvitysten liekkimeriä alkaa loimotella. Eikä pelkästään TVO:lla. Vaan nyt 
maailmalle JO levitetty Fukshiman laittomat MOX ydinteurastuspolttoainetta viritellään sadoissa 
reaktoripesissä.  Lähinnä vaan jotta onnettomuudet saadaan näyttämään (mm. sitä varten IAEA:n 
komennuksesta sisäiänajetuilla HAARP- laitteistoilla) niin aidon oloisesti. Että kansa suostuu ne kohta 
maksamaan vaikka väkisin! Katsokaas hälyttävän muutoksen videoita joita aiheesta maailmalta tulee. 
HAARP sytyttelee kaikkialla ruuhkaan asti maanjäristyksiä, tsunameja, EMP:jä, päälinjaoikosulkuja 
ydinvoimalaseuduilla. Tavoite tuhota reaktoreita massoittain! Teijan linkki: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4NeBN6Hww1c&feature=watch_response 
Sitten aiheesta pari lisäpäräyttäjää: 
http://www.youtube.com/watch?v=eu04PR_VsNs&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=5nzpv21lKys&feature=fvwrel 
 
Mietitään.. TVO:lla on 2 täysin puhki ajettua OL-1 ja OL-2 reaktoriaan. Sitten on käsiin startista 
räjähtävä maailman mokatuin OL-3 laitos...TVO on JO epäonnistuneista ydinhankkeistaan ja mm. OL-3 
tappioistaan luokkaa 10 miljardia miinuksella! Mitäs muutakaan ne tuollaisella tekisi, kun kokoiksi vaan 
Harrisburgin, Fukushiman tyyliin. Surutta suomalaisten veronmaksajien piikkiin. OL-1 reaktori on siitä 
löytyneistä vikojensa peittelyistä onnistuneesti poltettu Suomen historian kalleimmassa tuhopoltossa jo 
kertaalleen 70- luvuillaan.  
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 Nyt TVO m y ö s  tietää, että koko Selkämeri ON JO tapettu! Ydinvoimalan lauhdevedet nostavat sen 
rannat käyttökelvottomaksi +50C laittoman korkeille lämmöille. Meri sikiää enää laitokset tuhoavaa 
kaspianmaneettia ja vaeltajasimpukkainvaasiota. Siksi mm. Sosnoviborinkin 4 reaktoria Itämerellä 
menetettiin jo!  Mikään salaisuus EI ole se, että 2008 eteenpäin ydinvoimatalous on ollut kasvavasti 4- 
kertaa energianegatiivista, pelkkää energialoistaloutta. Mm. Fukushiman takia ydinala t i e t ä ä  
olevansa vääjäämättä tuhoamassa niin itsensä kuin maailmansa ympäriltään. Itse asiassa KOKO 
MAAPALOMME!  
 
Mitä muutAKAAN voisivat suunnitella kun kaatavansa koko konkurssipesänsä ihmiskunnan maksuun!!. 
. Olen nimittäin yhtäkaikki vakuuttunut siitä; että tällaiset Fukushimojen selkeät kaikki vaan 
veronmaksajille iskut, tästä ydinkonkurssipesistä ovat tulevaisuuden arkea! Japanissa pantiin päreiksi 
45 reaktoria kerrasta! Hei halOO!!TVO ja IAEA kun tietää, että räjäytettyjen ydinvoimaloitten 
kustannukset o i k e i n hoidettuna maksaa 5- kertaa uusien ydinvoimaloiden hinnat. Mutta kunnon 
tuhopoltto, vau.. kuten taannoin TEM ydinturvavarastolla Suomessa tehtiin on jatkossa IAEA:n 
vakiinnuttama maailman tapa! Tulette näkemään!! Fukushima oli pilottihanke näistä IAEA:lle! 
                 ----------- 
 
21.12.2011 22 500MILJARDIN dilemma. 
 
Fukushiman 45 tuhottua reaktoria on siis PETOSTA! Tarkoituksena IAEA:n HAARP- ohjelman 
avulla"purattaa" ydinvoimalat Harroisburgin tyyliin kansan verovarojen vakuutusmaksujen käsiin. Koska 
oikea ja rehellinen purkaminen maksaisi ydinyhtiöt konkkurssiin kaikki. Purut on 5- kertaa uuden teon 
kustannuksien edestä. On härskisti päätetty vaan ajaa reaktorit tieten räjähtämään ydinkatastrofeina.. 
Abropoos muuten...TVO ilmoitti just YLE TV;ssä OL- 3 hankkeen siirtyneen... Kuka edes yllätyy 500 
000 000 tyyrimmälle eli puoli vuotta kauemmas taaaas 2014 loppuun!)))) Koska palaa, koska PALAA ja 
alkavat jälleen tutut vakuutuspetosrahastukset TVO:n konkkurssipesissäkin!! 
 
FB. 21.12.2011. Ritva hyvä. Maailmassaa On 450 kpl loppuun ajettua, energianegatiiviseksi tullutta 
reaktoria. Nyt IAEA myykin niihin ratkaisumallinaan "Fukushimaansa". Jossa 45 reaktoria Japanin 
veronmaksajat suostuu mukisematta pakotettuna  HAARP tuhottuna hoitamaan i l m a i s e k s i ! Kun 
reaktorin purkuhinta on ilman HAARP tuhoaan 3- 5- kertaa uuden hinta,. Niin USA:n IAEA:n hanke on 
kuin itseltään paholaiselta saatu ihana lupaus! Tässä että maailmalla reaktorit tahallisin kaukaa 
hoideluin tilatuin HAARP- iskuin räjäytetään ydinyhtiöt laskevat säästävänsä oksettavat 22 500 
MILJARDIA!! !! No joo meneehän hommassa ihmiskutaa sadoin miljoonin säteilyn ennenenaikaiseen 
hautaan. Mutta IAEA laskee, ettei munakasta saa rikomatta munia. Raha ratkaisee ja sillä selvä toteaa 
IAEA. Koska nyt tärkein! JOS USA ei kykene näyttämään todella h a l p a a  ydinyhtiöille olevaa 
ratkaisumallia  purkaa vanhoja reaktoreita. Sulkeutuvat kuin seinään uusien reaktorien teot. 
ydinasetruotantoon myös. 
                 ------------ 
 
Yhä lisädataa miten ydinvoimaloitten räjähdysaaltoa IAEA lisää tieten 
 
* Uusi- Seelanti haluttiin parisen vuotta sitten muuttaa uraanikaivosmaaksi. Jopa Tarja Halonen Kävi 
maassa vieraisilla ja varoitti. Etteivät missään nimessä saisivat päästää IAEA:n uraanikaivajia 
suunnattomiin luonnonsuojelualeihinsa Uudessa Seelannissa. Ihme tapahtui. Suurhankkeesta parisen 
vuotta sitten luovuttiin. Mutta IAEA ei halunnut jättää näköjään mitään sattumanvaraan. Koska 
maailman viimeinen ydinvapaa= myös chemitrailausvapaa maa saisi kohtuutonta erillisbonusta 
puhtaudestaan. Siksi IAEA halusi liittää maan vaikka väkisin kansainväliseen säteilylevitysten 
chemitrailaamisohjelmaansa. Ja millä volyymilla! 
 
* Fukushiman ydinvoimalat räjäytettyinä rantautuivat säteilyionisaatiokasvunsa rajusti maahan 2011. 
Kuka edes yllättyi miten nopeasti Pu-239 tulikaan tutuksi ko. maan uhrikohteille. IAEA on näköjään 
suunnitellut systemaattisesti ydinvoimasaastan kylvöt myös näillä aiemmin puhtaammilla 
ydinvapaimmilla maailman viimeisimmilläkin nurkilla. Miksi? Jotta puhtaitten ja liattujen maitten 
kontrastit väestöimureina eivät kasvaisi liian huomiota herättäviksi. Uutisia Uudesta Seelannista 2011: 
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"Uskomaton pilvi näkyy jäytävästi rumana rasvaisen ulkonäkönsä vuoksi ionisoituvina (säteilykertymien 
ionisoimina), metallisuoloissa joita suihkutetaan taivaalle kaikkialle kemikaalivanoin. Tutkija Clifford 
Carnicom on dokumentoinut asteittaista muutosta planeetan ilmakehästä tulevista lisääntyvistä 
säteilyionisaatioplasman kasvuista. Tämä plasma, joka sisältää bariumia, voidaan käyttää HAARP- 
teknologiaan. Viralliset asiakirjat osoittavat, että tämän tyyppisen teknologiat, joka perustuu Nikola 
Teslan ja Bernard Eastlundin työhön, voidaan käyttää aiheuttamaan maanjäristyksiä ja merkittävästi 
muuttamaan säitä, joukossa monia muita mahdollisia toimintoja hallita,(säteilyionisaatiokertymiä ja 
niiden liikkeitä.) Tällaiset värilliset pilvet eivät ole lainkaan epätavallisia nyttemmin Uuden-Seelannin 
taivailla. (Olen kuvannut ja kuvannut ne moneen otteeseen alkuvuodesta-2010, joista ylin Whangarei:lta 
on 19 helmikuu:lta 2011). Kirjoitti Karina, in e-mail päivätty 21 helmikuu: Hei Clare, Viime aikoina olen 
huomannut yhä enemmän kemikaalivanoja Rangiora (Waimakariri District:ssa).  
 
* FB.2011.12. Kiitos Ossi valaisevasta artikkelistasi. Mielenkiintoista miten säteilyionisaation 
säteilypaineet pyyhkäisivät taivaat tukkoon säteilykertymistään j u u r i  samana vuona kuin Fukushima 
haluttiin tieten räjäyttää sinne säteilykaasuhornaksi. Artikkelissa s e l k e ä s t i  viestitään. Että 
mittatilaustyönä j u u r i  Fukushiman ydinräjäyttelyjen näytöstyön myötä ja vielä chemitrailerien 
alustusennakoin! IAEA haluamalla haluaa kaupata HAARP- tekniikkaansa porsaanreiäksi jolla yli- 
ikäiset ydinvoimalat laitetaan "kuten hauskasti sanottaisiin kansan piikkiin veronmaksajille!" Uusi- 
Seelanti todellakin oli viimeisiä paikkoja maailmassa, jonne ydinvoimaloitten säteilykasvujen 
chemtrailaus rantautettiin väkipakolla IAEA:n voimin aivan viimeisenä. Nimenomaan Fukushimalla! 
                    -------- 
 
Norjan HAARP- Johtaja ennenaikaiseen hautaan 21.12.20. 
 
http://www.aber.ac.uk/en/imaps/staff-list/azb/ 
 
FB.22.12.2011.(Julialta.) Just just! Eli norjalainen Dr Andrew Breen senior Lecturer 47v avaruus 
ionosfäärifysiikkan tutkija. Joka tutki energiamuotojen vaikutuksia ionosfääriimme! Kuolee nuorena 
suorilta jaloiltaan mystisesti! Niinpä niin IAEA:n herroille kaverin löydökset olivat silkkaapelkkää 
myrkkyä. Kun kaveri EI suostunut ohjailtavakseen. Niin kylmän klassiseen ydinalan tapaan vaan henki 
poistettiin. Muistaako moni, miten SUPO varasti suomalaisilta avaruusionisaatiotutkijoilta Mynämäen 
vuosien ajan mitanneet Pohjolan ionosfäärin säteilydatan kokoma- arkistointipankin. Ja siihen kehitetyn 
laitteiston? Juu kone mittasi TVO:n lähistön säteilyionisaation kasvudataa maan pinnalta varsin 
sensaatiomaisella tavalla. Männyn neulasten koronailmiön akustisen äänen soinnuista. Poliisi Turun 
sanomissa vaan ihmetteli. Miksi varasteltiin juuri ennen kun Turkuun tulkivat USA:n NASA:n 
säteilyionosfääritutkijat, uniikki koneikko varastettiin? Norjan HAARP johtaja kuolee koska laitteen 
käyttö nimenomaan säteilyionisaatioon paljastetaan nettikeskusteluissa Suomesta. Ja IAEA haluaa 
peitellä ydinrikoksiaan kuten TVO:kin ihmishenkistä lainkaan piittaamatta. 
                 ------------ 
 
Sairaus poistuu näppärästi tutkimatta. 
 
*IAEA:n ylimaallinen valta ja oikeus tappaa ihmisiä ydinvoimallaan kuin kärpäsiä virannomaissiunauksin 
onnistuu todella kautta maailman. Lääkärien alettua tutkia ihmisten säteilykuolemien laatuja ja määriä. 
IAEA päätti puuttua asiaan ankatimman mukaan. Eli jos tavataan lääkäri tutkimassa ihmisten 
säteilysairastummisia, niin se on syy viraltapoiostoihin! Näin se homma etenee kun on ylikansalliset 
ammattirikolliset asialla! USA:ssa ilmoitetaan JO säteilyyn kuolleitten määrät kohonneen kymmeniin 
tuhansiin. Kun Japanissakin luku on onnettomuudesta jo 27 000 paikkeilla. Ja säteilyyn kuolemat 
alkavat vasta s t a r t a t a  tästä pilviin! 
  
ETUSIVU UUTISMONITORI KOTIMAA ULKOMAA TALOUSMONITORI MEDIAMONITORI VIIHDE 
BLOGIT REKISTERÖIDY UUTISMONITORI Tänään on torstai, 22. joulukuuta 2011. Sivu on ladattu klo 
11:12   
Japanin sairaalat eivät enää tutki säteilysairauksia.  Tokion sairaalat eivät enää ota vastaan potilaita, 
joiden oireet viittaavat säteilysairauteen. Teksti: Fukushima Diary. Suomennos: Olli Kingelin 
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Ei enää säteilyarvokokeita eikä säteilysairaushoitoja. Japanissa monet (elleivät useimmat) sairaalat 
kieltäytyvät ottamasta vastaan potilaita, joiden oireet viittaavat säteilysairauteen. Koska oireiden ja 
säteilyn yhteys ei ole selvä, siitä ei otetakaan selvää. 
 
Kuva on yliopistollisen sairaalan ovelta Tokiossa. Kyltissä lukee: "Emme tee kokeita säteilyaltistuksen 
toteamiseksi emmekä hoida säteilysairauksia." Japanin radiologisen yhdistyksen kiertokirjeessä 
sanotaan, että tämänhetkinen säteilytaso on niin matala, ettei se vaikuta terveyteen. Oleskelu 
sisätiloissa on turvallista jopa 20–30 kilometrin säteellä [Fukushimasta]. 
 
Evakuointi ja suojautuminen on turhaa seuraavin perustein: Äitien huoli on paljon pahempi kuin lasten 
saama säteilyannos. Nykyinen säteilyvoimakkuus ei ole haitallista. Jotkut vain haluavat rahastaa 
ihmisten pelolla.  
Alkaa olla vaikeaa löytää terveydenhuoltopistettä, josta saisi kelvollista hoitoa. 
                 ----------- 
 
FB.22.12.2011 
 
Ritva J. Juu, en ymmärrä vieläkään, kertokaa selkokielellä..KUKA HYÖTYY ELÄMÄN 
TUHOAMISESTA,JA MIKSI?'.Eihän mitään tehdä ilman että se jotakuta hyödyttää- YDIntuhovoimalla 
TAPPAA..Ei isomummu ymmärrä, että MIKSI? Jos itsekin tuhoutuvat?! Onko jotain mistä en 
ymmärrä..Missä mennään..SAATANAKO ITSE YLHÄISYYS KAI SITTEN HYÖTYNEE... 
 
* Ritva rakas...Ei sitä, näitä paholaismaisuuksia  kukaan "ymmärräkkään!".. Eikä kuulukkaan ymmärtää. 
Ydinherrat kuitenkin laskevat säästävänsä räjäyttämällä loppuunsa ajetut voimalansa sellaisia 
tuhatmiljardisummia, että SE jo itsessään sokaisee. Jos kylkiäisenä säteilyttämällä saavat pyyhkäistyä 
maailmansa tyhjäksi asukkaistaan,  laveaksi elää suuromaisuuksillaan. Sitä parempi heistä. Ritva, on 
tässä tahallisissa ydinvoimaloitten alkaneessa räjäyttelyissä muutakin. Kun auto varaastetaan jäljet 
peittääkseen rikolliset polttavat ryöväämänsä lopussa. Tässä on samaa! Räjäyttämällä reaktorinsa 
kukaan EI säteilyinfernojaan tutkimaan uskaltaudu. 
                --------------- 
 
FB.22.12.2011 HAARP 
 
Ossi V. IAEA on tykittänyt HAARP:lla christchurch:n kaupunkia Uudessa Seelannissa ja hyvin tuloksin, 
vuosi sitten 7,0 rihteriä, siitä 4kk ja 6,3 rihteriä...ja järistykset tulevat jatkumaan kunnes koko kaupunki 
on maantasalla...älykästäkö?!  
                ------------ 
 
ÄLÄ LUE TÄTÄ! 
________________________________ 
_______________________ 
 
Tein suurjännitekondensaattoreista, sellaisista tuumaluokan keraamisista napeista laitteen 28.2.2011. 
Laite pelasi ja toimi varsin hyvin ja näyttävästi suurjännitteellä. Syksyyn tultaessa jotain outoa tapahtui, 
koska laitteisto alkoi mystisesti vuotaa sähköä keraamiensa läpi. Kysymys kuuluikin m i k s i ? Velipoika 
testasi kondensaattoriton ja totesi, että 30 000V kondensaattorit vuotaa sentin keraamin läpi k u i n    r a 
u t a n a u l a ! Siis ei ole m a h d o l l i s t a ! Mikä olisi voinut tuhota käyttämättömänä maanneen 
laitteiston lattiallani noin?  
 
Pari päivää sitten kuulin oudon väitteen, että Suomessa mitattaisiin j a t k u v a s t i  peräti 100- 
kertaista taustasäteilyä (0,2 noussut 22ySv/h). Juu tuo mittari EI ole tavallinen STUK:n geigermittari. 
Josta sensuroidaan niin alfat, kuin tieten beetat ja liki kaikki muut säteilyn kirjot kuin raaka gamma. 
Vaan venäläinen sotilaskäytön erityisdetektori, jollaisia venäjällä eivät siviilitkään saa omistaa. Outoutta 
lisää myös se, että Suomessakin säteilymittarien tuonti, nimenomaan alfa ja beetamittaamisiin pystyvät 
on käytännössä totaalikiellettyjä. 
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USA:ssa tehtiin koe 50- luvulla. 10kg erä Pu-239 säteilypallo nykäistiin korkeaan mastoon USA:ssa ja 
kuinka ollakaan k a i k i s s a  maapallon mittareissa todettiin vastaavasti v ä l i t ö n  taustasäteilyn 
nousu, aina Maapallon vastapuolille asti. Mitä, mitä ihmettä?! Nyt voivat herkkähermoisimmat lopettaa 
lukemisensa tähän. Nimittäin teksti ei tule olemaan kaunista. Tai toivorikasta. . .  
 
Kun Japanin Fukushimassa 2011. 03. 11. Virallisien tietojen mukaan alkoivat räjähdellä reaktorit yksi 
toisensa perään. Aika ei ole tarkka, koska räjähtelyjen haarukaksi ilmoitellaan 08- 16.03 väliset 
aikajaksot. Yhtä kaikki tuhoutuneessa ydinvoimaloitten EMP- pulssissa samoin menetettiin 45 reaktoria 
Japanissa. Todennäköisemmin kaikki maan 54 reaktoria. USA menetti kymmenisen reraktoria, 
Ranska.. itse asiassa tämän vuoden aikana puhutaan jopa satakunnan reaktorin murtuneen tuosta 
vaan!  
 
Olen kuullut kenttätietona, että kvanttiydinfysiikan asiantuntijatahoilta ON esitetty jopa niin huikea väite. 
Että k o k o valtamerien. Erityisesti Tyynen valtameren suolassa oleva STRONTIUM- 90 olisi saanut 
sisuksiinsa niin valtavat säteilyenergian kertymät. Että ..Niin valtamerien lasketaan alkavan spontaanisti 
fissioimaan ylikriittisenä massana ihan lähivuosiin!. . Mutta MIKSI? Mistä ja miten on päässyt koko 
maapalloomme niin valtavat säteilyenergiapiikit. Että Olkiluodon saaressakin arkinen 
keraamiskondensaattori alkoi yhtäkkiä säteilyeroosiovirittymään johtavaksi rautanaulaksi? Niin tosiaan 
USA:n lentotukialuksella lasketaan saadun niin massiivinen säteilyn EMP- pulssi, että kaikki laivassa 
olleet ilmoittaa USA:n tietolähde kuolevan säteilysairauteen 2-3v aikana!  
 
Verkkomedia kirjoitti kalmantuoksuisesti miten Japanin 180miljoonan ihmisen sairaaloissaan roikkuu 
lappuja kesän jälkeen, ettei säteilysairastuneita edes hoideta! On t ä y s i n perusteltua, että koko tämä 
väestö lasketaan menetetyksi säteilylle. Mutta m i l l e  ihmeen säteilylle? Kun reaktorit toisensa perään 
syöksyivät alas Japanissa hätäseisokkiinsa. EI reaktori tule alas kuin silloin milloin ON kyse 
ydinhädästä. Koko Japanin saaren lävistikin e r i t t ä i n  lyhytkestoinen reaktorien neutronivuot tuhoava 
EMP- pulssi. Pulssi oli siitä ovela, että se lyö normaalin geigerputken vain "hetkeksi tukkoon" antaen 
yhen yhtäläinen mittanormaalin. Eikä mittari siis teknisesti e h d i  mittaamaan sen hyperrajuja 
säteilyarvojaan silloin! Näin yksinkertaista. Maaperässä olevat kiteiset keraamit varastoivat lävistettynä 
tuon säteilypulssienergian kyllä itseensä.  
 
Puskevat kyllä sekundäärisenergiaa parhaillaan nostellen taustasäteilyjä jopa näköjään maapallon 
toisella puolella asti. Säteilyn pulssi ei rajoittunut Japaniin. vaan kuten USA:n 50- luvun Pu-239 
kokeessakin. Koko Maapallomme säteilytaso terssasi mukana pilviin. Paljonkaan en osaa arvioida mikä 
vaikutus sillä on jatkossa satoihin miljooniin uhreihinsa. Mutta nyt ainakin tiedämme miksei kansaa 
edes y r i t e t t y  missään maailmassa suojella Fukushiman jälkisäteilyiltä. Ei kannata, koska säteilyn 
valonnopea pulssi kapseloi kuolettavaan syleilyynsä k o k o  Maapallomme elimistöihin. Niiksi 
kohtalokkaiksi millisekunneikseen. Jotka ovat JO RATKAISUT IHMISKUNNAN KOHTALOMME 
säteilyinfernossa!. . . . Noo nyt ennustetaan kinailmiösulien etenemisen toistavan saman pahempana 
uudestaankin.. 
            ------- 
 
23.12.2011 BUM Loviisassa. 
 
Länsi Suomessa pikku ilmoitus 23.12:" Kotkan tapauksessa oli räikeitä puutteita kansainvälisissä 
säädöksissä. Kauttakulkumatkalla olleessa Thor Libertyssä oli nitroguanidiinia 150 tonnia. 
Lastitiedoissa toivomisen varaa. Yleensäkin laivan ilmoittamista lastienkuvauksissa on toivomisen 
varaa, kertoo tulli. Kotkan ohjukset ovat näky tullitarkastajillekin. Luvat myöntää puolustusministeriö, 
kertoi rikostorjuntapäällikkö Petri Lounatmaa Tullista." 
 
* Mitä siis t o d e l l i s u u d e s s a  tapahtui? liki 10m aallokossa velloi laivanlastillinen patriotohjuksia 
sikin sokin ruumassaan rikkonaisine laatikoineen. Laiton aselasti täyttä päätä kohti Loviisan 
ydinvoimalan imukanavistoja. Jotain kertoo, kun tulli kertoi henkensä kaupalla kiivennensä auttamaan 
alusjohdon apuun pelinsä menettäneenä.. Haastateltu kertoi nähneensä laivan pohjalla särkyneitten ja 
irronneitten ohjuslaatikoitten hakevan enää vain sopivaa räjähtämisiskuaan! Kun armeija myöhemmin 
alkoi henkensä kaupalla purkaa tätä enemmän kuin läheltäpiti ydinkatastrofiin suunnattua lastia. Sieltä 
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löytyivät valtavat määrät kauaskantavia mm. patriot ohjuksia. Turvaraja pidettiin purkuaikana huikean 
isona kilometriluokassa.  
 
Joten tällaisen aselastin räjähdys olisi silponut hetkessä Loviisan reaktorin tuumanpaksuisen suojaavan 
peltikuupan ja aiheuttanut välittömät sähkölinjatuhot, ja holtittomat kiinailmiöt Loviisan ydinvoimalassa. 
No ensi kerralla nämä Itämeressämme ongelmitta Fukushiman ja Japaninkin 45kpl ydinvoimalaa 
tuhoamaan ylettyvät aallokkokorkeudet. Jo ihan y k s i n ä ä n k i n tuhoavat massoittain reaktoreita. 
Suomessa vaan ryydittäjiksi tuli ydinvoimaloitten tuhoamiseen varta vasten suunniteltuja raketteja! 
Puhutaanko tällaisista maassamme halaistua sanaa? Juupa juu kuten olemme tottuneet, vain 
palstoiltani löytyy ja SUPO- sensuroituina. Muttei kukaan virallinen lehti korruptoituna hiljaisiksi puhua 
pukahda näistäkään! No ehkä jo seuraava TVO:n 8 tie linjan alle sähkökipunointisytytetäänkin tällainen 
oikea SAINT ohjuslasti! Vastahan tenäkesänä siellä uhkasi ydinkatastrofilla niin ikään räjähdellyt rekka.. 
                      -- 
 
BUM TVO:ssa 24.12.2011 
 
Juuri ja juuri ehdin eilen ihmnetellä miten Loviisan ydinvoimala oli hiuskarvan varassa räjähtää silloin 
ohjuslaivalastein. Ja ei mennyt kuin vuorokausi. Nyt vuorostaan TVO:n eräs pelätty tapahtumauutinen 
alkoi. Kun ydinvoimalan imukanavaan ui öljylauttaa. Se tahmaa ja tukkii hengenvaarallisesti ohuet 
sentin paksut ydinvoimalan varmistamattomat merijäähdytyslauhduttimet. 30 Sekunnissa näimme 
Fukushimasta mitä siitä seuraa! MTV tekstikanavalta 24.12.2011: 
 
"Öljylautta ajautimassa myrskyssä kohti Suomea. 
 
Ruotsin itärannikolla tiistaina tapahtuneen öljyvuodon synnyttämä suuri öljylautta on Svenska 
Dagbladetin mukaan liikkeellä kohti Suomea. Öljynkeruutyöt on jouduttu keskeyttämään  Ruotsin 
puolella kovan tuulen takia. Länsituuli painaa nyt Selkämerellä Söderhamnin edustalla olevaa 
öljylauttaa kohti suomen aluevesiä kohti TVO:n ydinvoimala- alueita! Mereen pääsi tiistaina noin 800 
kuutiometriä öljyä Arizon Chemicalsin tehtaalta. Ruotsin rannikovartiosto on lehden mukaan ollut 
yhteydessä Suomen viranomaisiin ja pitää heitä tilanteen tasalla." 
 
* Kaikissa tällaisissa IAEA:n sensuroimissa uutisoinneissa onkin tyypilistä, että alisuojatut ydinvoimalat 
ovat polvillan ja ensimmäisinä tuhoutumassa tapahtui luonnossamme miltei mitä tahansa! Läheltäpiti, 
melkein ja h u p s - kun paukahtivat ydinvoimaloiden loputtomat tuhoutumiset ovat tulleet jäädäkseen 
nykypäiväämme. Energianegatiivisä ydinvoimaloita murskautuu ja palaa kiihtyvästi niin runsaasti, että 
uudistuotanto ei riitä alkuunkaan korvaamaan edes hävikkiä. Miljoonat ydinuhrit alkavat muuttua 
satoihin mijooniinsa Tshernobylin, Fukushimojen jälkeen. Aina sama kuvio. Yhä uusia ja uusia 
ydinuhkakuvia. Luonnolla on selkeä sanoma poistaakseen ydinsyövän päältään!.. 
                ----- 
 
28.12.2011. TVO punahälytys! 
 
MTV3 Teksti TV:" Suomen ympäristökeskuksen viestintäjohtaja Kirsi Norros. Ruotsista myrskyssä tullut 
mäntyöljylautta on todennäköisesti voinut painua osittain pinnan alle. Öljytrorjunta- alus louhi lähtee 
todennäköisesti huomenna tarkastamaan tilannetta." 
 
TVO johto ilmoitti hädissään puolestaan YLE radion aamun radiouutisissaan ongelmavastaavansa 
Kososen kommentin:" TVO: lla on siirrytty korkempaan punaiseen hälytysvalmiuteen ja 
valmistaudutaan odotettaviin tuotantoseisokkeihin ydinvoimaloissamme! Öljypuomit on jo vedetty 
reaktorien imukanavistoon. Toisaalta niillä ei pinnalla kelluvina tehdä käytännössä mitään, koska 
veteen upunneisiin öljytonnistoihin eivät olemattomat keinomme edes pysty. Siksi TVO antoikin 
hallitsemattoman epätoivoisesta tilanteestaan tämän tiedotteen, että tuotannon odotetaan 
ydinvoimaloissa katkeavan paniikissa miloin tahansa." 
 
Eli ydinvoimaloita uhkaavaan loputtomaan valikkoon saatiin tutusti TAAS yhä uusia motiveja joilla 
ydinvoimalat menettävät kontroloimattomasti kykynsä jäähdyttää varmistamattomia reaktoreitaan. Pieni 
tilkka öljyä imukanavistoon ja reaktorit lentävät Fukushimana sulaen taivaan tuuliin. Toisaalta kuka 
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ensinkään yllättyi. Olinhan minä asiasta jo vuosia sitten kirjoitellut ohi nettiterrorimiliisien! Mukavinta 
näissä onkin, että ydinvastustajat saavat tällaisista jutteludatoista "ideoita" ! 
                   --------- 
 
Arto Lauri ?"Ydinyhtiön sivuilta EI löydy MITÄÄN inhimmillistä!"Ainakin Minna on siis sisäistänyt TVO:n 
30v kokemuspohjani, Kiitos siitä Minna!.) 
                  ---------- 
 
  FB. Totuus ydinvoimasta ja sen salaisuus 16.01.2012: 
 
Angélica Skywolf. Heti ydinvoiman tulosta Suomeen laski raskaana olevien naisten määrä ja alkoi 
suoraan alamäki miesten siittiöiden määrästä samoin kansamme alkoi ydin säteilyn johdosta heti 
laskemaan! Eli kyseessä on ollut todellinen kansallinen murha ydinvoiman puolelta joko tahallisesti tai 
tahattomasti maamme kansalaisia ja kansaamme kohtaan ! Kyseessä ei enään ole kyse siitä mitä 
tehdään vaan HETI VÄLITTÖMÄSTI LAITETTAVA KIINNI JOKAINEN YDIN PÖNTTÖ SÄTEILEMÄSTÄ 
MAATAMME JA SOUMALAISTEN MIESTEN P A L L E J A, samoin NAISTEMME M U N A S A R J O J 
A !!! Suomaölaiset ovat kuolemassa sukupuuttoon ATOMIVOIMALOIDEN VUOKSI !!! 
 
 
 
 

907. Ydinkonkkurssipesä II 
 
Tapanin dokumentaatio 26.12.2011 
 
No hei, hyvin klassinen perustilanne atomisaarella Olkiluodossa tutusti. Tätä kirjoittaessani sähköt 
olleet poissa jo tuntiluokkia. Kuinkaa ollakkaan seuraavan päivän myös. Sisko soitti juuri peläten 
kännykkänsä akkujen pettämistä 50km päästä Porista. No joo sieltä ollut sähköt niin ikään poikki jo 
eilisestä asti. Laskin, että pelkästään Olkiluodon saaresta tässä kuussa jo neljäs kerta kun sähköt poikki 
tuntiluokissa. Leppeä arkinen hiukan päälle 20m/s perustuuli. (Tuulivoimala kestää käydä reilusti 32m/s 
tuulissakin!) Kuten talvella täälläkin aina. Tuulivoimalat kun meillä olisivat voisivat toki syöttää halpaa ja 
varmaa sähköään, mutta kun TVO:n yudinturvarikospoliisit ei tykkää. Niin eipä ole mistä luotettavaa 
ottaa. 
 
Eli nyt juuri tämä myrsky ajattaa merivesiä metrin (1,15m) ylikorkeuksiin. Ydinvoimaloitten tulvarajoja 
koetellaan muutenkin ankarin ylityksin. Itämerestä parhaillaan r e i p p a a s t i  yli Fukushiman 10m 
aallokot takovat suoraan lännestä Olkiluodon voimalakanaviinsa klassiseen Fukushiman 
megaräjähdykseensä. Kuten muistamme 30s ilman sähköä niin ydinvoimalat räjähtävät 
kilometrikorkeuksiin hetkessä pommina. No nyt niille ei tietysti sähköjäkään ole tarjota. Meren 
aaltokorkeudet ylittävät n. 4- kertaisesti pellekorkeuden 2,5m turvarajat merkittävällä 
aallonkorkeudellaan.  
 
Ruotsista tämän myrskyn tiedetään tuovan ydinvoimalat tukkivia öljypäästöjä. Vain sentin halkaisijaiset 
ydinvoimaloitten elintärkeät lauhdutinputket odotetaan tukkeutuvan myös tästä SVE terveisistään 
varmistamattoman varoittamatta. Tätä kirjoitellessani en tosin tiedä tukkiiko ydinvoimalat Selkämeret 
tritiuminsäteilystä kuolleitten kalojen takia miljardimääriin kasvaneet korvameduusatonnistot, maneetit. 
Tai kenties myrskyn irrottamat ydinvoimaloitten rehevöinnissä holtittomasti kasvavat suolilevätonnistot. 
Eipä paljon kiinnosta kun ei enää toimi ainoakaan ydinlobbarien tiedotusvälineistäkään.) Ydinauvoaan 
kehuskelemaan. Hauska tilanne ja en yhtään ihmettele, että Vattenfallkin myi toimimattomat avolinjansa 
paniikin kasvaessa tulevat tietäen viiko sitten! 245 000talouttailman sähköä ydinalan "järjestelemien ja 
ties keiden Virkkusten NATO HAARP tuli- iskujen silpoessa maatamme tuhonsa porteille. 
 
 Ydinyhtiöt kun tietää, ettei ydinvoimaloitten avolinjansa toimi juuri koskaan. Ai niin koitin katsoa aallon 
korkeustietojakin. Mutta eihän TV:kään toimi. Onkin hieno homma kun ympäristöministeriön ainoa 
homma on poistaa puun poltotkin. Ja vaatia 2 miljoonaa ihmistä lämmittämään talonsa luotettavan BIO- 
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puun, tuulisähkön, ja turpeen tilaan ydinsähköllä. Älkää tulko Satakuntaan. Täällä ei saa enää kuin 
atomin saastuttamia maitotuotteita. Nykyään enää edes maailman epäluotettavinta atomisähköäkään! 
2012 onkin ennustettu nostavan ydinvoimaloitten 400 000V erikoislinjojensa päässä odottavat sadat 
ydinräjähdysvoimalat Aurinkotoimien flarepurkauksien räjähdekeskuksiksi. Elli sitten 
energianegatiivinen sammumaton Fukushiman Arevan MOX polttoaine tuhoa jo sitäkin ennen.(Sähkö 
oli poikkim 33h putkeen! Tästä on hyväjatkaa toteaa ydinrikoliset.) 
                  -- 
A. Pian pitää alkaa lähettelemään vaan kirjeitä ja kortteja kun aina myrskyää ja katkaisevat sähköt. 
 
Mun yks kaveri seinällään kirjoitti menevänsä ulos kun on +6 lämmintä ja outo valoilmiö, (tapaninpäivä 
2011) pilkahtelee taivaalla. Ennen näitä myrskyjä, taivaalla näkyi täälläkin kuin välähteleviä valoja. 
Oliskohan samoja... Aamuyöllä olin hereillä kun en malttanut nukkua. Välillä näytti et koko olkkari ois 
ollut täynnä kirkasta valoa sekunnin ajan. Jotain valoa tullut myrskyn aikana taivaalta. Ja kattoikkunan 
kautta valaissut olkkarin. Välillä puut heilui ihan raivokkaasti ja yks kaks tyyntyi minuuteiksi. 
                       -- 
Terve Arto! 
  
Joulu on ohi ja niinkuin kirjoitit on tosi paljon puita kaatunut sekä paksuja oksia makaa maassa joka 
puolella nurmikoilla täälläkin.tuossa en voi muuta kuin ihmetellä miksi heillä on sellainen vimma saada 
nämä säät aivan perseelleen jotta mikään ei ole normaalia nykyään näissä ruotsalaisissa säävideoissa 
oli myös nähty outoja välähdyksiä taivaalla myrsky yön aikana eivät tietäneet mitä siellä oikein tapahtui. 
Katsoin juuri tämän aircrap.com sivun mitä on päivitetty hieman juuri näistä laittomuuksista luonnossa 
oli kiinnostavia lukuja siinä. 
                     -- 
Aamulehti | Outo sininen valokaari Nokian yllä - näitkö?    www.aamulehti.fi 
Illan aikana Nokian taivasta väritti kuitenkin omituinen sininen valokaari. Aamulehden lukija sanoo 
nähneensä kummallisen valoilmiön kahteen otteeseen illan aikana. 
                       --------------- 
 
--Hypersalattua-- 
 
 Tosiaan ehkä nyt alat myös ymmärtämään m i k s i sisäministeriön ydinturvaosastolaiset tekevät 
vaikka murhia estääkseen tällaisen tiedon tavoittamasta kansaansa! . . .Hätä ON niin järkyttävä. Ehei, 
ei t o d e l l a k a a n taivaillemme  levittäytyvät tuhatpäiset chemtrailauslentokoneet yms HAARP:it 
venuta sinne tuhansia miljardeja maksavia "säteilyn sieppauskemikaalejaan". Jossei maailmamme olisi 
JO ydinvoimalapäästöistä totaalituhoutumassa t ä s s ä  ja nyt! . . 
 
Kirja Veden parantava voima WSOY. Sivulta 100: "Kuumavesivaraajassa on alumiiniset anodisauvat. 
Veden käsittelylaitokset lisäävät puhdistusprosessissa veteen alumiinisulffaattia. (Kysymys kuuluukin 
miksi jopa chemtrailauksen keskiset lisämetallit on nanolasikulia, joissa on alumiinipinta, koska?) On 
kuitenkin muistettava, että vaikka alumiinilisä aiheuttaa ennenaikaista ikääntymistä ja Alzhaimerin 
tautia, ihminen tarvitsee hivenen verran aluminnia, koska: 
Se on hyödyllinen suoja SÄTEILYÄ VASTAAN!" 
___________________________________ 
 
* Nyt siis selvisi selkeästi jaa kiistattomasti m i k s i yllämme pörräävät chemimyrkytyskoneet keskittyvät 
tähän alumiininsa kylvöön vailla mitään muuta toimintansa selitystä. Kuin saadakseen ydinvoimaloitten 
SÄTEILYIONISAATIOvuodot edes osin hallintaansa.. TVO tunnustaakin vuodattavansa Pu-239 
kanavasäteilyjään kolmatta tonnia vuodessa. Saati, että 1000MW reaktorista karkuuntuu Einsteinin 
ikuiseksi ilmoittamaa säteilyenergiansa karkuutusta 1000MW edestä tauotta ja kontroloimattomasti 
kaikialle ympäristöönsä. 
 
 Mietippä tosiaan tovi ja enmmänkin m i k s i Euroopassa on yhtäkkiä kymenluokissa maita Saksan, 
Sveitsin,  Italian, Japani (YLE kertoi tänään 28.12-11,) ja Tanskan lailla toteamassa, etteri 
AINOAAKAAN REAKORIA ENÄÄ!. . .Arvoisa  kansalainen...ne t i e t ä ä !... Tietää minkä minäkin teille 
yritän esiin kaivattaa.. Tietoon suhtaudutaan vahvasti kahdella tavalla. Kuten Suomessa tehdään. 
Ammutaan viestintuojaa surutta. Tai kuten sivistyneemmässä Euroopassa, tehdään j y r k k i ä  ja 
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epätoivoisen äkäisiä luopumispäätöksiä. Juu ei Saksan ydinvastaisuuden päätöksen takaa löydy 
mitään muuta kuin rankin tajunta siitä missä jamassa ydinala ON! Ei maailman teknisesti ylivertaisin 
maa tee mitään päätöksiä ilman rankkaa pohjaymmärrystä ydinvoiman 
massatuhosaastustamisistamme. Tajuaa kuka hyvänsä.. Lukases vaikkka tää lopuksi:  Etusivu 
foorumin nettipoliisisatoa: 27 December 2011, 23:32 #499 Ville   
 
Joo, SUPOlta ja NSA:lta tuli juuri ohjeet sanoa: »Nämä kuvat ja analyysit on tosiaan kovassa 
huudossa. Ihmiset kaikkialla puhuu niistä. Jopa jouluostoksia tehdessään saattoi kuulla, miten ihmiset 
kassajonossa kyselivät toisiltaan: 'Oletko jo nähnyt viimeisimmät betasuihkuanalyysit? 
 
raijasivu   
 
Join Date Feb 2010 Posts 196 Ai puhuvat ihmiset kaikkialla siitä miten ydinvoimaloitten sisältä puskevat 
PALJAIN SILMIN NÄKYVÄT. Viivästyneitten neutronivoitten Wilssonsumukammiomaiset 
kilometriluokkaiset kuvantamiset leviävät maailmalle... ? 
 
Tämä tuskin olikaan yllätys kenellekkään koska, Jo käsitellyistäkin kuvista tuon kuka tahansa saattoi 
ennakoida! Ymmärrän oikeinkin , että paniikkia pukkaa CIA- sikapoliiseille:nne Jopa Siliconwalleynne 
toimipaikoille asti!)  
                   ----------- 
 
Punnittua FB:stä 2011.12 
 
Juha Rahkila 
Kun miettii kokonaiskuvaa tästä psykopaattisesta nykymaailmasta,  
niin näyttäisi siltä, että ydinvoima-uskonto on täysin tarkoituksellisesti 
lanseerattu halpana ja turvallisena energiantuottamistekniikkana,  
harhauttaen kansat hyväksymään sen. 
Tämä olisi täysin nwo-eliitin agendan mukaista; velkaannuttaa  
... kansat (kalliit rakennus- / ylläpitokustannukset hyötysuhteeseen nähden)  
ja samalla ns. "ylikansoitus-ongelman" hoitaminen. 
Se joka ollut tietoinen ydinvoiman vaaroista on jyrätty hiljaiseksi 
rahalla/pelottelulla/henki pois-taktiikalla. 
Maailmassa on aika kattava ydinvoimalaverkosto ja siten taustasäteily 
on saatu nostettua "riittävän korkeaksi", aika hoitaa loput. Ja mikäli 
tämäkään ei riitä, niin pistetään muutama ydinvoimala sieltä täältä 
haarpilla/muilla keinoin paskaksi. Nämä temput saavat kansat nöyriksi? 
Mielestäni ydinvoima on yksi psykopaattisen eliitin monista keinoista  
yrittää alistaa kansat velkaan/orjuuteen/ennenaikaiseen kuolemaan. 
Onko ketään kuka yhtyisi minuun... tai siis esittämääni näkökulmaan?  
 
Sinä ja Teemu von Boehm tykkäätte tästä. 
 
Arto Lauri Juha Rahkilan kommentti on NIIN kypsynyt . . .ja asiaan selkeästi faktoihin syvälle 
porautuneen henkilön ilmaisu. Että en voi kuin nyökätä. JUURI NÄIN! Ja jotka minun vuosikymmenten 
ydinalan sisäpiirin tietotaitoni tuntevat älyävät kyllä etten kommentoi näin kovinkaan helposti. Saati 
kevyin perustein. Nostan laajasti hattua tällaiselle oivalluskentälleen.) 
               ------------- 
 
Tapanin turinointia 2011+ laser. 
 
Paineet viranomaisten taholta ovat kyllä saatu ihan huippuunsa maamme ydinrikolistahoilta jo 2011 
luppuun tultaessa. Luvitko aamun lehdistä miten ihmiset ovat "vihdoin ja viimein" alkaneet puolustautua 
valtion chemitrailerien hyökkäilyjä vastaa sokaisemalla "surmasumuttavia" lentokoneita pois päältään? 
Avoin valtion ihmismiljooniiin kohdistama anarkismi alkaa saamaan ansaitsemaansa vastahyökkäyksiä. 
Lehdet savuttikin kissankokoisin kirjaimin 30.12.2011, että kohta rysähtää lentokoneita alas. 
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 Juupa juu kunhan RIITTÄVÄN moni uskaltautuu puolustautumaan tappajiaan vastaan niin...saataisiin 
IAEA/ armeijan valtiorikoliset helisemään. Ei varmaan menekkään kauaa aikaa kun lentokoneista 
alkavat ampua laserosoittimien käyttäjiä IAEA:n käskystä. Kuulin myös, että esim. Foortumin alueilla 
tapaninpäivän sähkökatkoksiin eteläisessä Suomessa sähkölinjojen korjaajat patistetaan 
huolehtimaaan v a i n  herrojen kesämökkien linjoista. Maakuntien rahvas ja muut saavatkin odotella 
tuollaisia 3,5vrk pätkiään jo. Härskiä kuin olla ja voi! No toisaalta eläkkeeltään olisivat ammattikorjaajat 
kaverit tulleet auttamaan paikkakuntalaisiaan. 
 
 Mutta siihen taas kuulema Fortum oli sanonut i l m a i s e k s i k i n apuaan tarjoaville jyrkän EI! Koska 
koko tällä tilatulla sähköjen katkonnalla HAARP iskuin, halutaan vaan painostaa ihmiset yhä 
vankemmin ydinvoimalahankkeitten kannattajiksi. Kuuleman mukaan vain ydinvoimaloitten kannattajille 
ja muille "Niinistön miehille" halutaan antaa jatkossa turvatut sähkönsaannit. Muutaman puun 
pilkkominen linjoilta ei vie viikoluokkaa. Sain selville selkeää viestiä siitä, miten suuria syöttömuuntajia 
oli räjähdellyt "mystisesti" näissä HAARP sähköpiikeissä tuhannen päreiksi. Kun oikosuluiltaan hyvin 
suojatut päämuuntajat tuhoutuvat noin. On kyse vallan muusta kuin "klassisesta puun linjoille 
kaatumisesta". Tästä olen täysin varma! 
 
Päivän uutistarjonta MTV 10 uutiset 27.12.2011: " 1vrk sähkökatkoksen kohteeksi joutunut talous saa 
hyvityksenään vuoden sähkölaskustaan -10%. 3vrk sähkökatkos taas oikeuttaa jo -50% hyvitykseen 
sähkölaskustaan. Kun 5vrk talous on ilman sähköään, se oikeuttaa -100% sähköyhtiön hyvitykseen 
automaattisesti sähkölaskuistaan. Kuitenkin maksimikorvaus on taloutta kohti 700e". Nyt harkiten tämä 
uutinen siis tieten kerrottiin sähkökatkosten aikana. Jottei yksikään oikea kohde kuulisi! Ottiko siis 
kukaan talteen tällaista uutista? 
                         --------------- 
 
Outoja räjähtelyjä vielä 30.12.2011 sähköjen yhä katkeillessa oudosti 
 
Tapaninpäivän HAARP- uutisvirrasta poimittuja: Pääjakelumuuntajia räjähtänyt suunattomista HAARP-
iskujen ylijännitepikeistä. Vihdissä jopa puiset sähkötolpat räjähdelleet vielä päivien perästäkin 
tulitikuiksi ihmisten kauhistellessa kuin olisivat panostettuja! Aina vaan oudompaa. Norjasta tullut 
NATO:n harmaa armeijan erikoiskone nähty hämärissä mittauauspuuhissa Etelä- Suomessa. 
Lentokorkeus kuulema uskomaton alle puiden korkeus! Mikä laittomana jo niineen kertoo asialla ollevan 
sotilaslenäjien valiot. Silminnäkijät kaikesta näistä outouksista liki shokissa. Näiden erikoismittausten 
tarkoituksena onkin jälkiseurata miten Norjan NATO Trömssan isku jätti toimintajälkiä , 
säteilyanomalioita ja sotilastuhoaan kaikialle Suomen alueille. 
                           -- 
FB. Totuus ydinmvoimasta ja sen salaisuus.31.12.2011. Henri Markku Mikael Lentonen 
Aijai, koittakaas ihan piruuttaan iltasatulehden keskustelufoorumille laittaa viestiä, missä mainitaan 
"nato, HAARP ja tämä Suomen myrsky" poistuu meinaan aika nopeaan.. Taitaa olla kuuma aihe nääs. 
http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/forumdisplay.php?f=328 
                     ----------- 
 
Etusivu foorumin satoa. 29 December 2011, 19:53 #512 cosmichd   
 
Join Date Nov 2000  
Location Helsinki, Mäntsälä  
 
Keskusrikospoliisin pääosaston 500 tietokonetta on toista päivää jumissa. 
- Vika alkoi eilen iltapäivällä ja se on jatkunut tähän mennessä koko torstaipäivän. Ehkä saamme jotain 
parannusta aikaan virka-ajan loppuun mennessä, kertoi rikosylikomisario Tero Haapala IS:lle. 
 
Vika saattaa liittyä viime päivien myrskyihin, jotka aiheuttivat eri paikkakunnilla paitsi sitkeitä 
sähkökatkoksia, myös häiriöitä puhelin- ja tietokoneliikenteeseen. 
 
- Vähän tässä on tilannetta ihmetelty, totesi Haapala. 
 
- Nyt vikaa korjataan. 
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Vantaan Jokiniemessä työskentelee puolisentuhatta henkilöä krp:n pääosaston ja eteläisen sektorin 
toimitalossa. Rikosten selvittely on nyt tilapäisesti keskeytynyt. 
                                ------- 
 
Tapaninpäivän koostekuvia 
 
Arto moi. 
 
* Vai ei Vesa uskalla lämmetä enää kunnolla HAARP juttuihin. Katoppa malliksi vaikka nää: 
 
http://erilainen.wordpress.com/2011/05/19/pyhimyksen-ydinsaastutus-yes-vat-i-can/hahhaa-rps/ 
 
http://erilainen.wordpress.com/2011/05/19/pyhimyksen-ydinsaastutus-yes-vat-i-can/ha-arppi/ 
 
http://erilainen.wordpress.com/2011/02/17/chernobyl-raporttivuoto/sweden-emapedit445w/ 
                  -------- 
 
Lahden energia korvausvalmiuksistaan.  
(Mm. Fortum pyristelee jo radiouutitensa mukaan täysillä vastuistaan!) 
 
Korvaamme pitkien sähkökatkosten aiheuttamat haitat asiakkaalleSähkömarkkinalain mukaan 
asiakkaalla on oikeus saada korvausta yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkosta. 
 
Mikä on vakiokorvaus? 
Vakiokorvauksen suuruus on riippuvainen käyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ja 
keskeytyksen pituudesta. Vakiokorvauksen enimmäismäärä on 700 euroa. Lain mukaan korvauksen 
keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon. 
 
Vakiokorvauksen määrä on käyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta: 
 
10 % kun katkos kestänyt vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin 24 tuntia  
25 % kun katkos kestänyt vähintään 24 tuntia, mutta vähemmän kuin 72 tuntia  
50 % kun katkos kestänyt vähintään 72 tuntia, mutta vähemmän kuin 120 tuntia  
100 % kun katkos kestänyt vähintään 120 tuntia  
 
Korvauksen hakeminen ja maksaminen 
Korvauksen hakeminen on tehtävä kirjallisesti. Täytetty ja allekirjoitettu korvauslomake tai 
vapaamuotoinen anomus palautetaan Lahti Energiaan. Korvaushakemus tulee olla Lahti Energiassa 
kolmen kuukauden sisällä yhtiön jakelualueella tapahtuneesta sähkökatkosta. Hakemuksen käsittelyn 
jälkeen korvaus hyvitetään sähkölaskun yhteydessä. 
 
Hakuohjeet: 
Lataa korvaushakemus alla olevasta linkistä: 
Vakiokorvaushakemus.pdf (59.71 kB)  
    
Tulosta ja postita hakemus osoitteeseen: Lahti Energia Oy, Vakiokorvaus PL 93, 15141 Lahti??  tai 
faksilla 029 000 8404 
            -------- 
 
Aamulehdestä ongittua HAARP- dataa. 
 
Päivitetty 28.12.2011 19:38, julkaistu 27.12.2011 20:51 
Outo sininen valokaari Nokian yllä - näitkö? 
Aamulehti Lähetä palautetta toimittajalle 
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Nokian Siurossa on vietetty tiistai-iltaa tuntikausia ilman sähköjä. Illan aikana Nokian taivasta väritti 
kuitenkin omituinen sininen valokaari. Aamulehden lukija sanoo nähneensä kummallisen valoilmiön 
kahteen otteeseen illan aikana. 
 
– Eukkokin näki sen. Ei ollut siis vain mun houreita, mieslukija kertoo. 
 
Lukija päättelee, että valoilmiön liittyvän myrskyn aiheuttamiin sähkökatkoihin. Myös Kangasalla on 
nähty erikoisia valoja puiden kaaduttua linjoille. Lukija kommentoi Aamulehden Facebookissa 
‖ukkosenomaisia välähdyksiä‖ näkyneen siellä täällä. 
 
Lue myös:  
"Puu rysähti tielle selkäni takana"  
Myrsky tuhosi kokonaisia sähkölinjanpätkiä tuusannuuskaksi  
Ei toimi, toimii, ei toimi - Pitkän katkon jälkeen palautuneet sähkö menivät taas Siurossa  
Helikopterilennot paljastivat: Joka puolella kaatuneita puita ja kaatumaisillaan olevia puita  
"Yhtä paha kuin Janika-myrsky" Ei näin!  
Kommentoi: Oletko nähnyt Tapaninmyrskyn jälkeen erikoisia valokaaria tai leimahduksia? 
              -------------- 
 
Arto moi. 
 
* Juu kaunista päivää teille kaikille 17.01.2012. Tässä on SUPO kyttäkeisseissä meikäläisenkin elämä 
mennyt kuin siivillä Bond filmirainana. Yhtä sun toista sellaista olen saanut kokea. Ettei sanat riitä 
kertomsan siitä miten IAEA panee poliisimerillään haisemaan. Rahanpaskaa tuntuu ties mihin 
"naurisvaraskyttäilyjen" keikkoihinsa riittävän". Varmaan olen ehtinyt j o  poltattamaan sisäministeriöltä 
erinäöiset miljardien summat. Kun SUPO polttelee ja räjäyttelee yksityisomaisuuksiammekin taivaan 
tuuliin kiihtyvästi lain varjollaan ei paskoja naurata. TVO:n avoanarkismi ja suora kansansa 
murhaamisvietti ei paljoja kehumisia heillepäin kaipaa, hemmetisinkeli!  
 
 Käyttävät  m e i t ä  rakkaat veroverimaksajani loputtomana rahoittajinaan pahuuden temppelien 
militäärit. Ja mikäs siinä kun kansa enempi kaulojaan kurkunkatkojamiliiseilleen ojentelee. Kas kun 
ensin ihmiskunnalle on on POLIISI ja sitten ei arvoasteikoilla kansalla TVO:n lisäksi muuta näy olevan. 
Sitä tulette siis saamaan mitä tilaatte. Ei maha mitään.! Jos sitten ei kansa tajua olevansa 
polisiviranomaisiten aloittamassa "sisällissodassa". 
 
 Äsken (17.01.2012). SUPO tiedotti lähettämässään sähköpostissaan huijanneensa EKO- energiatuet 
TVO:lle m y ö s  menneen vuoden lisäksi  seuraavan 4kk jaksoltaan! Kertoo lähettävänsä 
pommintuojaryhmiään maamme j o k a i s e e n ekovoimalaan jatkossa v u o s i t t a i n! Jotta TEM voi 
halutessaan räjäytellä ydinvoimaloitaan uhmaavia uudisenergistä sähköä tuottavia alinomaan! Joten 
ME jotka TVO:n ydinmonoliitteja uhmaamme olemme maailmanrikollisia, jotka pitää keinoja kaihtamatta 
poistaa muonavahvuuksistaan sanoo TVO! Joten paskaaks tässä ja kun 70% nettiväestä on 
POLIISEJA. Ei paljoja kiinnosta lisääkään nyt hehkutella. Muuten totta limppukeitossa lukekaas tää:    
 
    http://kuvaton.com/k/Y36b.jpg    
                 -- 
Energiamarkkinavirasto on hyväksynyt voimalaitostanne Lapin Patolammen voimalaitos koskevan 
rekisteröinnin. 
                
        Kiinteän tuen saamiseksi teidän on tehtävä maksatushakemus SATU-järjestelmässä ja 
toimitettava sen yhteydessä todentajan varmentama tuotantoselvitys kiinteään tukeen oikeuttavasta 
sähköntuotannosta Energiamarkkinavirastolle viimeistään 30.4. tukeen oikeuttavaa kalenterivuotta 
seuraavana vuonna. Lista todentajista on Energiamarkkinaviraston nettisivuilla ja SATU-järjestelmässä. 
 
        Todentajan tulee suorittaa ensimmäinen laitoskäynti sähköenergiamäärän seurantajärjestelmän 
vaatimustenmukaisen toiminnan varmentamiseksi viimeistään ennen ensimmäisen 
maksatushakemuksen tuotantoselvityksen varmennusta. Laitoskäynnin voi suorittaa siitä lähtien kun 
voimalaitos on rekisteröitynyt kiinteän tuen saajaksi. 
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        Ensimmäisen vuoden jälkeen todentajan tulee suorittaa laitoskäynti vähintään kerran vuodessa jos 
voimalaitos kuuluu päästökauppajärjestelmään, on monipolttoainelaitos tai on rekisteröitynyt  kiinteän 
tuen saajaksi metsähakkeen tai biokaasun osalta ja on sen lisäksi hyväksytty syöttötariffijärjestelmään 
eri energialähteen osalta. 
 
        Tuulivoimalaitoksilla, vesivoimalaitoksilla ja laitoksilla, jotka eivät käytä muuta kuin yhtä kiinteään 
tukeen oikeutettua polttoainetta (biokaasulaitoksen tuottamaa biokaasua, muuta biokaasua tai 
metsähaketta) ja näiden lisäksi vähäisen määrän käynnistyspolttoainetta, todentajan tulee suorittaa 
laitoskäynti ensimmäisen vuoden jälkeen kerran kolmessa vuodessa. 
 
        Lisätietoa löydätte kotisivuiltamme ja sähkön tuottajien tehtävien tueksi laaditusta 
seurantaohjeluonnoksesta http://www.emvi.fi/data.asp?articleid=2215&pgid=347&languageid=246. 
 
        Tämä on Energiamarkkinaviraston ylläpitämän tuotantotuen sähköisen asiointijärjestelmän 
(https://tuotantotuki.emvi.fi) lähettämä automaattinen sähköpostiviesti. Tähän viestiin ei voi vastata. 
Kysymykset voi lähettää osoitteeseen tuotantotuki@emvi.fi. 
 
 
 
 

908. Beettasoihtu III 
 
Sektrianalyysistä dataa 
 
* Spektrianalyysiä tehdessä suoraan kuvista. Toimitaan kuten Avaruuden tähtiäkin dokumentoitaessa. 
Kuvassa jo valmiina olevat erilaiset virittyneitten alkuaineitten. Sekundääriset fotonien 
monokromaattiset spektrit jäljelle vaan jätetään. Ja kuvaa sumentavat mm. keltaiset valo- osuudet 
jätetään pois niinikään. Tässä esittää alan ammattiosaaja minulle käyttämäänsä RGB- 
suodatintekniikkansa triumffia. Sanoisimpa huippuosaajan klassisen varmoin ottein: 
 
http://kuvaton.com/k/Yf1m.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yf1m.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Yf1V.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yf1V.jpg[/img] 
 
*Aiemmin en olekkaan saanut näin syväluotaavaa kuvadataa i t s e analyysin spektrikäyrästöistään. 
Mutta hyvin se tuosta hahmottuu kyllä kaikille. Tietyillä ilmakehän kaasuilla näkyy korkean 
intensiteettinsä edustama värinsä piikit. Kukin valon väri edustaa alkuainetta. Poistetaan vaan natriumin 
kellertävät ja vastaavat haalistavat ja peittävät väriosat kerrallaan. Ja jäljelle jää kuten kullan erottuessa 
vaskoolin pohjaan raudan ruosteista. Se keskeunen tavoiteltu väri. Väri taas kuva kuvalta paljastaa 
haittahäikäisyn poistuessa etsityn spektrivärin muotouttaman ionosfäärinsä fraktaaliset rakenteet. 
Samaa tekniikkaa mikä paljastaa vaikka revontulen happivireen ionisaation punaisuuden. Sinisenä sitä 
alkukuvassa peittävästä kuun valosta.  
 
            ------------- 
Etusivu foorumin nettipoliisisatoa: 27 December 2011, 23:32 #499 Ville   
 
Joo, SUPOlta ja NSA:lta tuli juuri ohjeet sanoa: »Nämä kuvat ja analyysit on tosiaan kovassa 
huudossa. Ihmiset kaikkialla puhuu niistä. Jopa jouluostoksia tehdessään saattoi kuulla, miten ihmiset 
kassajonossa kyselivät toisiltaan: 'Oletko jo nähnyt viimeisimmät betasuihkuanalyysit? 
 
raijasivu   
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Join Date Feb 2010 Posts 196 Ai puhuvat ihmiset kaikkialla siitä miten ydinvoimaloitten sisältä puskevat 
PALJAIN SILMIN NÄKYVÄT. Viivästyneitten neutronivoitten Wilssonsumukammiomaiset 
kilometriluokkaiset kuvantamiset leviävät maailmalle... ? 
 
Tämä tuskin oli yllätys kenellekkään koska, Jo käsitellyistä kuvista tuon kuka tahansa saattoi 
ennakoida! Ymmärrän oikeinkin, että paniikkia pukkaa CIA- sikapoliiseille:nne Jopa Siliconvalleynne 
toimipaikoille asti!)  
                      -- 
Etusivu- foorumi. 30 December 2011, 22:00 #516 cosmichd   
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Join Date Nov 2000   Location Helsinki, Mäntsälä  
Posts 21,762 Harjaantunut silmä erottaa tosiaan nyt nuo värit ilman kuvankäsittelyäkin jo tuosta 
alkuperäisestä kuvasta, ja mikä parasta, myös ulkona luonnossa ilmiö on selkeästi havaittavissa. Mitä 
sitä suotta kieltämään tosiasioita. Fakta on faktaa, ja superfakta käsiteltynä asiantuntijan laitteissa on 
hyperfaktaa. Viranomaistahot kiittävät. Kunhan saavat laitteensa toimimaan, SUOPO ja INTERPOL 
alkavat tutkia asiaa supertietokoneillaan.  
 
* Miksi oikeasti ihmetellen tutkisivat? Koska koko alkuperäinen idea on vuosikymmenten takaa 
SUPO:ltanne jo kuten aiemmin kerroin. 
                     -- 
 
Punk-Finlandin foorumin satoa. apu-urpo   Post subject: Re: raijasivu kertoo asioitaPosted: 29 Dec 
2011, 03:31   
  
Joined: 07 Nov 2005, 01:16   Posts: 1727 
 
Voisitteko käydä porukalla opiskelemassa jotkut kansalaisopiston kuvankäsittely- ja valokuvauskurssit? 
kiinnostais nähdä millasta jälkee näiden jälkeen syntyis? 
 
* Olet tosiaan oikeassa ehdotuksinesi parahin Joined. Miksi kansalaisten tosiaan pitäisikään tyytyä 
pelkästään jokusen huippuosaajan välittämään syväluotaavaan dataamme viranomaisten 
sensuroimassa beettasoihtuavien ydinvoimaloitten faktassamme? Koska voisivat itse itselleen toteen 
näyttää, että kaikki näissä kuvissa esiin kaivautuvat asiakokonaisuudet voi ihan ominkin konstein 
dokumentoida kansan nähtäville. 
             -------------- 
 
Konspiraatio foorumi 28.04.2012 
 
Super-Electric kirjoitti: 
liinalaani kirjoitti: 
Nyt beettasoihtuamisen ilmiön voi maallikko viimein ongelmitta kuvata ydinvoimalaitosten savupiippujen 
päältä jopa ihan peruskameralleen.  
 
Kyllä.. vakuuttavaa.. etten sanoisi karmaisevaa kuvamateriaalia. 
 
Ilmavirtaukset käyvät useimmiten lännestä itään niin tää Olkiluoto levittää tätä pinkkiä skeidaansa 
sairaaseen valtakuntaamme. 
 
 
*Annalampi. Niin? . . . 
 
* IAEA on se spitaali, joka maailmaamme NYT jäytää. Ja se SININEN visva, jota yhteisömme sylkee on 
se viranomaisten verinen meri. Joka tällaisten kiistattomien dokumentaatioitten edessä piiskaa 
maahamme ahneena, korruptoituna. Niin, mistään piittaamatta loputtomiin lisää näitä YDIN- 
HELVETINKONEITAAN!. .  
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* Evoluutiolla on VAIN YKSI sanottava tällaiseen Äiti maan vastauksena.. . ."POISTA PAHA 
KESKUUDESTASI .".  
 
  
  
 
 
 

909. Kanavasäteilystä 8 
 
Kun kertoo julkisuuteen miten radioaktiivisuuden fotonoinnit kiehauttavat hetkessä kovimmankin 
uraanisen kiintometallioksiditangon kaikkialle leijailevaksi ionisoituneeksi kaasuuntuvaksi plasmaksi. 
Saavat vain sisäministeriön joukkiot peräänsä estämään totuuden esiin tuonnin keinoja kaihtamatta. 
Mutta kuinka ollakaan, kun asia esitetään niin, ettei kansa tajua. Eli kuten tässäkin artikkelissa ja sen 
videoinneissa. Jossa ihmisen kovinkin hammasluu fotonikaasuuntuu säteilyionisoinnin vaikutuksesta 
hetkessä. Niin johan tulee julkisuuteen läpi! 
 
Eli kyse tosiaan on siitä mistä EI tällaisissakaan artikkeleissa kerrota suoraan. Kun säteilyfotonointi 
osuu kiintoaineeseen. Sen ikuiseksi tiedetty energia ei katoa, eikä absorboidu luonnollisesti mihinkään. 
Vaan varastoituu osumiinsa kiintoatomeihin. Ja kun varastointa on tarpeeksi. Sen energia murtaa 
valenssisidosten atomien vakauden. Kun kohteeksi joutunut alkuaine menettää sitä koossaan pitävää 
valenssielektronistaan ionisaatiossa. Se leijailee kaasuna kaikkialle. No nyt tiedämme tällaisten uutisten 
takaa karusti paljastuvan sen m i k s i TVO:n reaktoreista karkaa vuosittain virallistenkin tietojen 
mukaan kolmatta tonnia, (2,2t) mm. pelätyintä Pu-239 plutoniumista kanavasäteilyplasmaansa! Katso 
video myös: 
 
http://www.tekniikkatalous.fi/innovaatiot/hammaspora+ei+enaa+satu++mullistava+plasmaharja+paikkaa
+hampaan+nopeasti+ja+kivuttomasti/a748872?s=u&amp;wtm=tt-02012012 
 
T&T. Kliininen teknologiaMarko Laitala, 2.1.2012, 9:44 Hammaspora ei enää satu - mullistava 
plasmaharja paikkaa hampaan nopeasti ja kivuttomasti. Uudenlainen plasmahammasharja lupaa 
paikata hampaat kivuttomasti ja nopeasti. Miltä kuulostaisi kivuton hampaan paikkaus ilman poralla 
jyrsimistä? Yhdysvaltalaisessa Missourin yliopistossa kehitetään parhaillaan plasmaharjatekniikkaa, 
joka korvaa poran ja tekee hampaiden paikkauksesta kivutonta.  
 
Plasmaharjan aiheuttama kemiallinen reaktio puhdistaa ja desinfioi hammasmädän vaurioittaman 
alueen sekä muuttaa hampaan pintaa siten, että varsinainen paikka kiinnittyy siihen nykypaikkoja 
lujemmin. Asiasta kertoo The Gizmodo-verkkosivusto. (Plasma, plasma, mutta m i k s e i uskalleta 
kertoa, että kyseessä on fotonienergiavarastoinnin muodostumasta. Plasma on +..ionisoitunutta 
kiintoainetta, jossa valenssisidosten murtamisen energiatasot On ylitettynä! Muta koska IAEA/ SUPO 
pitää asiaa TABU:na, ei voida totuutta kertoa.) 
 
Operaatio kestää puoli minuuttia ja on lupausten mukaan kivuton nykyisiin paikkaustapoihin verrattuna. 
Lisäksi se on halvempi ja poistaa ainakin osittain ellei kokonaan puudutusaineiden tarpeen paikatessa, 
mikä laskee hampaiden paikkauskustannuksia entisestään. Aiempaa lujemman paikan etuna on myös 
pidempi kestoikä. Se on etu, sillä hampaan voi yleensä paikata vain pari- kolme kertaa uudestaan 
ennen kuin on ryhdyttävä järeämpiin toimenpiteisiin.  
 
Plasmaharja on toiminut hyvin laboratoriokokeissa eikä sillä ole havaittu sivuvaikutuksia. Seuraavaksi 
on tarkoitus aloittaa paikkaustestit potilailla, jotta prototyyppi saadaan hiottua valmiiksi. 
Hammaslääkärien käyttöön plasmaharja saattaa tulla jo ensi vuonna, mikäli Yhdysvaltain 
lääkintäviranomaiset hyväksyvät sen.  
                        -------- 
 
Kanavasäteily= anodisäteilyä! 
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_____________________________ 
 
* Hurjaa juttua läysin Pasi foorumista 2012 alkuun. Ihan sattumalta. Eli 1927 julkaistiin J.J. Thompsonin 
laitteesta maailmalle viimeinen kuva siitä miten "kanavasäteilyä" kyetään tuottamaan. No meni luokkaa 
85v ja koko termi unohdettiin siksi ajaksi viranomaispakoin ja IAEA:n kaltaisten vaatimuksesta! Viimein 
sain haltuuni tämän Otava luonnontieteet NO:6 kirjasen 1927 ja julkaisin erään maailman tarkimmin 
salatun asian IAEA:n kauhuksi.  
 
*Kuvaavaa asiassa oli, että tämä alla esiintuvä SUPO- poliisi zäp. Kiisteli vuosikaudet maamme 
sensuroimissaan nettikeskusteluissa siitä. Ettei väitteeni +..ionisoituvista säteilyenergian kertymistä 
plasmakaasuuntuvia alkuaineita olisi! Hän tyrmäsi sisämionisteriön pyynnöstä kaikilla maamme 
foorumeilla siis kuuluisan saksalaisen tiedekirjan. 
 
 Jota apuna käyttäen samaisella laitteella tehtiin Alamosin ydinaseet Einsteinin neuvomalla tekniikoilla. 
No kuten olettaa saattaa. Zäp kyllä t i e s i  alusta asti väitteeni olevan tarkoin totta! Ja uskaltaakin 
vasta tässä alla paljastaa valehdelleensa kovapalkkaisena väitettäni vastaan järjestälmällisen k o k o  
ajan! SUPO kun on tehty vääristämistä ylläpitämään vaikka väkisin. Lukekaas tosiaan: 
                -- 
Zäp Sr. Member 
Viestejä: 588 
 
  Vs: Arto facebookissa jatkaa asia linjaa:)  
« Vastaus #12 : Heinäkuu 18, 2011, 14:25:28 pm »   
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Tuo voimajohtojuttuhan liittyy Arton "kanavasäteilyteoriaan", josta on väännetty pitkät pätkät sekä täällä 
että Tiede-lehden puolella. Niin kuin monessa muussakin jutussa, Arto on lainannut oikean fysikaalisen 
termin (kanavasäteily on nk. anodisäteilyn vanha nimi), ja lisännyt siihen omaa päästä keksittyä 
tulkintaansa.  
________________________________________________ 
 
Idea on ilmeisesti se, että ionisoituneet plutoniumatomit liikkuvat voimajohtojen sähkökentän 
kuljettamina, ja niitä ohjataan tolpissa olevien "koronarenkaiksi" kutsuttavien metallirinkuloiden avulla. 
Koko touhussa ei ylipäänsä ole päätä eikä häntää, mutta noista asioista keskusteltaessa yksi Artolle 
esittämäni kysymys koski juuri sitä että miten ihmeessä vaihtojännitteen luoma edestakaisin 
värähtelevä sähkökenttä voi kuljettaa yhtään mitään. Vastauksena oli tuolloin samaa 
SUPOSUPOSENSUURI -uhoamista kuin kaikissa muissakin Arton kanssa käydyissä keskusteluissa. . . 
 
* Kuin lieju lätäkössään zäp- poliisi jaksaa kannatella valheitaan. Eli jälleen kerran tiedämme 
molemmat. Mistä on kyse. Tekniikka on 1950- luvuilla TV:n kaltaisten vaihtosähkökenttien lähettimille 
kehitetty fysiikkaa. Pintavirtalähetintekniikkaa. Jossa koaksiaalikaapelin uloimman plasmaputkivaipan 
korvaa TVO:nkin käyttämät "koronarenkaat". Kuten kaikki AC- radiolähettimet tekevät. Myös tässä 
tekniikassa tulosta syntyy juuri klassisemmin AC vaihtosähköresonanssilaittein. (Tai 
koronakipinälähetintekniikoilla DC:stä myös tarvittaessa.) 
 
Ensin "olemattomaks valehdeltu" J.J.Thompsonin laitteen esittely. Kun  paljastin sen 85v TABU- 
sensuroinneistaan: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YfrV.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YfrV.jpg[/img] 
 
Koronarenkaitten voimavirtajohtojen AC-sähkön tuottamasta koronaplasmahallinnan laitteistosta löytyy 
TABU:na tällaistakin: 
http://kuvapilvi.fi/k/YfrM.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YfrM.jpg[/img] 
                ---------- 
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FB. 26.02.2012 
________________ 
____________ 
 
Arto Lauri 
M. hei. .. Minulla on tässä maailmanajasamme oikeastaan lähinnä yksi keskeinen tehtävä. Paholainen 
ON päättänyt, tuhota k o k o maailmamme. Kun Jeesus aikanaan tulee perustamaan 1 000 vuotisen 
valtakunnan. Täällä EI säteilyn runtelemassa maailmassamme olisi a i n o a a k a a n pelastettavaa 
ihmistä perustamassa "uutta Jerusalemiaan".  
 
Se mikä tehtäväni tässä on on tehdä. . Mitä k u k a a n ei ole kyennyt 70 vuoteen tekemään koko 
ydinvoiman aikana. 
 
Pitää itseni kansainvälisen IAEA ydinrikollisten ja poliisien paineissa ylipäätään hengissä riittävän 
kauan. Että ehdin kertoa T I E T O N A , että paholaisen ydinvoiman nykyinen siviilikäyttö pyyhkäisee k 
o k o maailmamme totaalisen tyhjäksi, jossei sen ydinrikollisuuksien salaamaa totuutta tunneta ja 
tunnusteta. Tajuatko, jos EI elämää, ei sielujakaan? Näin paholainen hommansa meriitin tuumaa nyt. . 
.! 
 
Minna Tenkanen Uskon että Jumalan valtakunta ei ole riippuvainen katoavasta ja muuttuvasta 
maailmasta. Mutta haluaisin nähdä onnellisempia ihmisiä ja eläimiä. Siksi ei ydinvoimalle. 
 
Arto Lauri Juu ei Jumala olekkaan riippuvainen katoavasta maailmasta! Mutta ME OLEMME! . . Jos ei 
ole ylipäätään elinkelpoista maailmaa allemme, katoaa MEILTÄ OMASTA TOIMESTAMME KAIKKI! Se 
mitä EI haluta tajuta on, ettei ydinvoiman elinkelvottomaksi ruhjomassa maailmassa kasva m i k ä ä n, 
ei ihmissielujakaan. . . ! Tästä nyt vaan On kyse. 
                  -- 
 Arto Lauri Kuulinkin 26.02.2012, että SUPO on nyt Afganistanissa louluttamassa Suomen tarpeiksi 
historialliset e n s i m m ä i s e t ammattitappaja POLIISINSA! Suojatakseen näillä alati kasvavia TVO 
Posivan salaisia Pu- 239 armeijan plutoniumkaupustelujaan. Ja siitä kuorittavia sysimustia 8 miljardin 
vuosikorruptointejaan!... 
                    ------------- 
 
Pari sanaa lisää kanavasäteilystä. 
 
Aikoinaan kun toin julkisuuteen säteilyeroosion mekanismeista 85v salattua dataa. Alkoivat 
viranomaistahot hetimiten vääristää väittämällä tämän Otavan K.J. Fajanssin kirjassa väitetyn säteilyn 
++..ionisoiman kaasuplasman nimen "kanavasäteilyn" esiintyvän toisella nimellä "anodisäteily". Mutta 
klassisesti mitään kirjallista lähdettä eivät viranomaiset tuoneet todisteeksi. Ei edes pyydettäessä. Joten 
edelleen puhutaan virallisesta kanavasäteilystä myös jatkoon. Kanavasäteilyn mekanismi on aika 
simppeli. Kun esim. kiinteään hiilen atomiin varastoidaan luokkaa 11eV energiakvantti. Se menettää 
valenssielektroninsa. Eli kemialliset sidoksensa entiseen atomihilansa rakenteisiin kerasta. Kiinteä 
muttuu prosessissa kaasuksi kuten haihtuva.  
 
Nousee alustaltaan saamalla energiansa ammunnalla suoraan ilmakehään leijeilemaan puhtaasti 
kaasusa plasmaksi muuntuneena. Yhtyy +..ionina ryöstämänsä hapen - valenssielektroneihin.  
Katsokaa konkreettisena mallinanne miten esim. tavallinen puu käyttäytyy muuntuessaan palaessaan 
kiintoaineesta suoraan savukaasuksi. Palon hapettuminen tuo prosessiin jatkuvasti IR- fotonien 
kasaantuvaa energiaansa. Kyseessä on eräs klassinen tapa muntaa massiivisesti kiintoainetta 
+..ionisoituneeksi kanavasäteilyksi. Joskus fysiikan ymmärtäminen voi ola kovin helppoakin. Eli 
radioaktiivinen säteily tuottaa taas sitten paljon rajumpaa ja megaluokkaa tappavampaa ++.. 
ionisaatiota. Silti jo palonkin ionisoitu savu tappaa ihmiset, kuten tiedämme erityisesti ja pelottavan 
hyvin! Verratkaa tilannetta kun säteilyn energiat/ atomi on miljoonakertaiset! 
 
 
 
 



1766 
 

910. Keskusteluja Paavo 
 
Arto Lauri 
Paavo lipposen B. 
 
Arto Lauri Juupa juu h e t i kun tänne uskaltaa faktata kylmää totuutta, se sensuroituu 
edesvastuusttomasti pois. Siitä, että TVO rahoittaa, sponsoroi aivan härskisti, avoimesti. Sanootaan 
niin, että suoraan TVO:n kuulin hassaavan MILJOONIA vuosittain saadakseen maastamme pois kaikki 
muut energiamuodot kuin YDINSIKAILUNSA! Nyt mm. maailman korrptiokuningas Suomi by Lipponen/ 
Häkämies on ajattanut TVO "lippostensa" kautta täysin demiokratiattoman, EU:n vastaisen lain. Joka 
poisti etu ajassa k a i k k i valtiorahatuet muilta kuin v a i n YDINSEKOILUILTA!.. . Maailman tunnetusti 
korruptoptoitunein Suomen lehdistö vaikenaa SUPO- voimalla. Kommentoippa Paavo miksi maamme 
pitää sätelytappaa Lapista Helsinkiinne, jotta lihoisit ja rikastuisit alati lisää? 
5 tuntia sitten · Tykkää 
 
Seija Vuorenpää Arto Laurille: Kirjoituksessasi esität paljon sellaista tekstiä, joka on ihan 
poliisitutkimuksen arvoinen asia. Kun olet kuullut tuollaista, mitä edellä kerrot, eiköhän siihen olisi syytä 
puuttua viranomaisten ja oikeuslaitoksen taholta. Ja pelkästään jo siihenkin, että kerrot levittäväsi 
kuulopuheita, joiden paikkansapitävyys on saatettava tutkittavaksi. 
5 tuntia sitten · Tykkää ·  1 
 
Arto Lauri Kuuleppas nyt Seija hyvä! Kuka HYVÄNSÄ voi kyllä kysellä hallinnon taholta miten mm. 
Häkämies ON poistattanut niin nopeasti niin tuulivoiman, vesivoiman kuin vaikka BIO energian 
vuosikausia lakisääteisenä olleet vaihtoehtoenergioiden tuet. Että JOPA maamme virkamiehistö EI 
ymmärrä miten vastoin EU määräyksiä! Eivät tämänkaltaiset kylmäävät faktat ole mitenkään SALAISIA 
HUHUJA. Kuten erheelisesti väitetään! On tosiaan niin, että Suomen ydinrikolliset poistattivat 
yksipuolisesti kaikki tuet, de FACTO! Sopii nyt vaan kysyä paljonko tällaisten toteuttamisten takaa 
löytyy Saksassa ja pitkin EU:ta parhaillaankin etenevät OL-3 hankkeittennne todistetut kansainväliset 
Arevan ja TVO:n hankkeisiin liitetyt korruptuiotutkimukset? 
 
 Ei todella ole mikään salaisuus, että kaikialla Euroopassa OL-3 korruptiota paraikaa tutkitaan ja löytöjä 
ON!.. Kysyn asiakansalaisen ominaisuudessa oikeutetusti m i k s e i SUOMI TUTK!? Kyllä ydinsikalujen 
maksaja Suomen veronmaksajaa kiinostaa hemmettivie!. Ja OL-3 hankkeen ykkösmannekiinia Paavo 
lipposta saa ja kuuluukin puhututtaa että mitä HITTOA!! Luullaanko Seija SUPO:ssa ihan tosissaan, 
että kansa tykkää kaiken maailman salatuista Tiitisen listoista ja nyt tutkimattomista OL-3 sotkuista 
vallitsevaa avoimen epäilyttävää tapaa v a i n uhkauilla meitä jotka vaadimme asiasta tutkintaa !? M 
uuten m i k s e i vastaa ydinalan mannekini P.L. . itse? 
 
Paavo Lipponen 2012 Arto Lauri: tällä sivustolla ei hyväksytä perättömien väitteiden jatkuvaa toistoa. 
Kampanjatiimi toivoo asiallista keskustelua. Kriittisiäkin kommentteja saa ilman muuta esittää mutta 
herjausta ei sallita. 
 
HenryIlmari Niskanen Kohtuuden ja oiekudenmukaisuuden nimissä odottaisi Arto Laurilta myös muihin 
ehdokkaisiin kriittistä suhtautumista eikä vain Paavo Lipposen kohdalla. Vai onko Arto Lauri kenties 
maksettu rätkyttäjä? 
                        ------- 
 
Niinistön A blogini. 
 
Arto Lauri 
Kysyin asiallisesti Paavo Lipposelta miksei Suomen OL- 3 hankkeitten EU:ssa havaittuja mm. 
Siemenssin ydinkorruptioväitteitä tutkita lainkaan? No kysyin myös miksi maamme vaihtoehtoisten 
energioitten tukiaiset on poistettu ydinalan käskystä? Sain vastaukseksi pelkästään POLIISILLA 
uhkailuja ja herjaavia syytöksiä itseltään Paavolta. SUPO käski esittää asiani suoraan muille 
ehdokkaille. Otankin audienssia S. Niinistöltä. Kyetänkö vaihteen vuoksi ihan keskustelemaankin 
asiastani? Ilman että saatetaan SUPO kiihkoa silmille vain. Sauli vastaa jos osaat: Jos et osaa siirryn 
taas seuraaville presidenteille.. 
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Pete Pokkinen Edelleen: Suomeen ei ole kohdistunut yhtäkään lahjusepäilyä. Loppu onkin omaa 
ajatteluasi sekä vapaata ja vahvaa tulkintaa. Ja jätetään ne keskisormet piiloon, jos kerran asiasta 
halutaan keskustella. Rauhaa. 
noin tunti sitten · Tykkää ·  1 
 
Marjo Ollila Arto Lauri: tämä ei todellakaan liene se oikea foorumi mieltäsi askarruttavan kysymyksen 
käsittelyyn. Enkä hetkeäkään kyseenalaista Niinistön uskallusta vastata mihin tahansa kysymykseen, 
vaan pikemminkin kunnioitan järkevää harkintaa jättää jotkut kysymyksistä vastaamatta. On 
kysymyksiä, ja sitten on niitä, joihin jo kannattaakin vastata. ;) 
 
Arto Lauri Kerroppa nyt S a u l i kun suoraan kysyttiin! . . Jostain syystä POLIISIN vastaukset aiheessa 
ei pätkää kiinnosta. 
8 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Marjo Ollila Arto Lauri: Ja tämä ei kiinnosta sinun lisäksesi ketään muuta, joten annahan jo olla. 
Jookos? 
 
Arto Lauri Viranomaistiheys taitaa kasvaa, sikäli kun ymmärsin? Niin Sauliko tulee kuin pizzalähetti ja 
vastaa niin?! )) 
 
4 minuuttia sitten · Tykkää 
Arto Lauri Väittääkö neiti etsivämme ihan t o s i s s a a n, ettei ketään kiinnosta kun OL- 3 hanke 
maksattaa veronmaksajillemme toistakymmentä miljardia maailman huonoimpaan 
energiahankkeeseenne. Ja saman verran myös korruptiovoiteluina totesi POLIISIT mm. 
Siemenssotkuissanne..)) Äläppäs tee koko ydinturvaosastolaisistanne kansan silmissä pellettä.. . 
                           --------- 
 
Paavon C 
 
Onko tosiaan noin, että jos kansalainen avoimesti kysyy millä oikeudella Suomi häpäisee itsensä 
olemalla a i n o a  maa jossa OL-3 hankkeen ydinkorruptiota ei tutkita. syytellään vain herjaajaksi? Kun 
kanslainen kysyy millä oikeudella maamme ydinrikolliset poistaa mm. kaikien muiden aidosti EKO- 
energioiden tukiaiset Häkämiehen/ lipposien toimin. Jolloin vain ydinenergian saamat valtion EU:n 
määräämät tukiaiset jäävät. Edelleen en saa m i t ä ä n vastausta kuin silkkaa SUPO- korteillaan 
uhkailua! Paavon mielestäkö syyllistyn herjaamiseen? Mitä hittoa ajattelin, ja tein kuten SUPO täällä 
uhkailujensa lomaan palkkaa vastaan räksytti. Eli siirsin aktiviteettiä jälleen kerran Niinistön sivuille. Ja 
kas, KAS! Niinistö ei syyttänytkään minua herjaamisesta samaisesta artikkelistani!!! Seuraavaksi taidan 
kysyä asiaa vaikka paavoa luonikkaammilta  Arhinmäeltä, Soinilta. Tai vaikka Väyryseltä? Niin kansa 
saa tuntumaa lunastaako v a i n TVO:n oma mies lipponen SUPO- onginnan ja kiukuttelijan YDIN- 
voimaisimman ykköskiessit alleen tulevaan vaaliimme?)   
 
Arto Lauri SUPO täällä pyysi kysymään muilta. Päästiin nyt ainakin irti Paavon esittämistä 
poliisisolvailuistaan. Eli Niinistön materiaali on sentään "ihmiskelpoista") Jos vauhti paranee näin niin 
menenkin Arhinmäelle. Josko saataisiin ihan v a s t a u k s i a k i n!?  
 
Laura Andersson Mitä oikein ajat takaa? Sanot että Suomi on ainoa maa jossa ei tutkita korruptiota, 
vihjaat siis että korruptiota on. Ei ole Lipponen tuohon syyllistynyt mitä väität. Perustele, anna faktat 
pöytään jos haluat vielä jatkaa keskustelua. 
2 tuntia sitten · Tykkää ·  5 
 
Seija Vuorenpää Arto Laurille: Toivottavasti myös keskusrikospoliisin sosiaalimedian sivustoilla etsintää 
suorittavat kaverit puuttuvat kirjoittamaasi tekstiin ja perättömiin väitteisiin. Suomessa muuten saa 
tuomion herjauksesta. 
 
Arto Lauri Neidit etsivät siis näkevät asiallisen yksityiskansalaisen esittämä kysymys on miten 
sanoittekaan "herjaamista"? Tämäpä yllättää! Nimittäin kenenkään m u u n presidenttiehdokkaan 
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sivuilla noin ei väitetä! Älähtääkö asiallinen kalikka siis vain täällä. Edelleen odottelen SUPOn sijaan 
jonkun i h m i s e n vastaamista, nimenomaan Paavolle tuo kaksoiskysymys BIO energiasta ja OL-3 
korruptiosta kun puhututtaa EU:ssa kaikkia muita maita kuin Suomea. Ihan siitä riippumatta vaikka 
maailman korruptoitunein SUPO omiaan täällä suojeleekin. 
 
Arto Lauri No täällä saa vaan sinipamppua asiakysymyksistä. Eli otetaampa sitten malliksi miten v a p a 
a m m i s s a presidenttikyselyissä kansaa totuus korrupion selvittämiseksi puhuttaa. Ritva Junkkari 
Kyllä Arto olet oikealla asialla. On meillä veronmaksajina oikeus kysyä millä oikeudella ihmisoikeuksia 
loukataan, elmää ja lasten elämä terveys vaarannetaan..Kenen toimesta 
tahtomattamme..kotiseutu..maa tuhotaan..Oma korvausvaatimus ei ole pieni...Satakunnan väkiluku 
pienenee kuten Kainuussa..arvatkaa miksi? !Kuulin STT uutisista Häkämiehen ilmoittavan kaikkien 
kotimaisten energiatukien poistosta..faktaa kaikki..Hyvä Arto että ponnistelet siellä Olkivuodon 
seinävierustoilla totuuksia päivänvaloon-OIKEUS TOTUUDEllisiin tietoihin(MYÖs meillä 
SUOMESSA.*VOIMIA TAISTELUUN ,KERRAN VALHE JA PIMEYS POISTUU TÄSTÅ MAASTA* 
 
Arto Lauri Kuuleppas nyt <paavoseni! OL-3 Siemenssin ydinkorruptiojutut tietää koko Eurooppa 
TODEKSI! V 
ai väitätkö vastaan?.. 
2 minuuttia sitten · Tykkää 
Arto Lauri Tuomioita siitä on tulossa ydinuskovillenne kertoo EU:n lehdistö, vai väitätkö vastaan? 
2 minuuttia sitten · Tykkää 
Arto Lauri Kerroppa paavoseni miksei Tiitisen kiistatonta korruptiolistaa julkaista SUPO:n käskyistä? . 
Kansa tulkitsee kyllä mitä näkee ympärillään tapahtuvaksi. . Miksei listaa päästetä tutkintaan?.. 
2 sekuntia sitten · Tykkää 
-------------- 
 
Niinistön blogista 07.01.2012 
 
Pete Pokkinen Nuo korruptiosyytteet eivät ainakaan uutisoinnin perusteella koske Suomen hanketta, 
joten siinä mielessä tutkiminen Suomessa voi olla hankalaa. Ja varmasti keskustelu tästä(kin) aiheesta 
on paikallaan. Ja keskitytään tällä seinällä Niinistön asioihin, ei muiden sivustojen tekemisiin. 
10 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Hienoa himaan. Ei siis herjasyytteitä! Kummallista miksei sitten Niinistö USKALLA vastata 
suoriin kysymyksiini?.. Kansaa varmaan kiinnostaa hurjasti kuunnella millä oikeudella OL-3 
sekoilulahjuksia ei tutkita! Millä oikeudella TVO:n oma mies Häkämies korruptoi kaikki ydinvastaiset 
sadasti parempien energiamuotojen tukiaiset. Tuulivoima, vesivoima, BIO yms.. vastoin EU:n lakeja? 
Vai joko Ninistökin täällä nostaa SUPO. poliisipellesormen keskiosaa? 
           ---------------- 
 
TVO Posiva raatelee Onkalonsa säteilytuhottavat kuparit maailmalta vaikka väkisin. 
 
YLE TV 1 20:00 MOT punaisen kullan metsästäjät. Kyselee minne kupari häviää mafiosoiden, 
mottoripyöräjengien varkaitten ja vastaavien roistojen käsiin  maastamme itselleen vaikka väkivalloin. 
 
Posivan alettua metsästää Olkiluodon Onkaloihinsa kertakäyttöönsä valtavia , suunnattomia kuparieriä 
vuosi pari sitten. Jolloin alkoi kuparin hinta maailmalla hetkessä 5- kertaistua maailman  pörssien 
reagoidessa ydinteollisuuden ihmiskunnan vastaisiin aikeisiin. 5m pitkä ja metrin halkaisijaisiin 5cm 
paksuihin megamassiivisiin Onkalon ydinjätteen varastoihinsa katoaa 7 400kg neutseellistä kuparia. 
Kun tällaisia pullosia raastetaan jopa 6 000kpl Olkiluotoon metallisen kuparin hukka mielettömän iso, 44 
400 000kg. 
 
 Jotta tajutaan mistä o i k e a s t i  on kyse. Pitää tajuta että normaalisti kupari EI katoa, vaan kiertää 33 
000kertaa seuraaavien vuosituhansien aikana ihmisten sähköjohtimina, vesiputkina ja 
elektroniikkalaitteissa. Mutta kun Posiva ottaa kuparin kertakäyttöönsä katoaa k a i k k i tuo kymmenien 
tuhansien kierrätysmahdollisuus. Kupari yksinkertaisesti katoaa kuin mustaan aukkooon TVO:n 
ydinvoimaloihin.  
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Tällöin maailman kuparipörssit joutuvat kompensoimaan mielettömän isot hävikkikertoimet 1 465 200 
000kg!!! Ihmiskunnalta menee karkeasti arvioiden vuosisata kompensoidakseen tämän rikoksen 
ihmiskuntaa vastaan. Jonka Posiva tekee. Ilmiö on saanut aikaan maailmanlaajiusen rikosaallon kertaa 
YLE TV. Mutta kukaan ei ohjelmassa kerro, että pelkästään kansantaloudellinen tappio menetetystä 
kuparista maksaa ydinsähköön uskomattomat 128c7 kWh hinnat yhteiskuntatalouksille kaikkialla 
maailmaan! Miksi hitossa totuutta ei kerrota? 
              ------------ 
 
tiistai, tammikuu 24, 2012 Voimakkaat aurinkomyrskyt lisääntyvät  
 
Yhdysvaltain avaruussääkeskus ilmoitti, että maahan iskeytyi tiistaina hyvin voimakas aurinkomyrsky 
jonka arvksi ilmoitettiin kolme viisiportaisella asteikolla. Aurinkomyrsky saattaa häiritä satelliittien, 
sähköverkkojen ja radioliikenteen toimintaa. Myös GPS-paikannusjärjestelmä voi häiriintyä hieman. 
 
Aurinkomyrskyn vaikutus on voimakkaimmillaan napaseuduilla. Sen takia napaseutujen kautta 
tavallisesti kulkevia matkustajakoneita oli määrä ohjata muuttamaan reittiään aurinkomyrskyn aikana. 
 
2012 vuoden aikana nämä aurinkomyrskyt tulevat lisääntymään ja aiheuttamaan erityisesti 
napaseuduilla suuria häiriöitä mm. sähkönjakelussa. Joka automaattisesti tarkoittaa sitä, että 
siviiliväestön olisi hyvä varautua poikkeusolosuhteisiin. Sillä jos vaikka koko pääkaupunkiseudulta 
menee sähköt viikoiksi, niin tilanne muistuttaa jo nopeasti kaaosta. Josta seuraa hyvin nopeasti 
Suomen hallituksen julistama poikkeustila. 
 
Lähde: Iltalehti 9 Share  
 
* Vain YDINvoimaloissa on ylipitkät 400 000V sähkökaapelinsa, joita pitkin energiapiikit niitä tulevat 
tuhoamaan. Mikään MUU sähkövoimalatyyppi kuin YDINvoimala ei lisäksi vaadikkaan vuorokausien 
sähkösyöttönsä varmistuksiaan. Kuin malliksi viime syksynä Suomen kaikki 4 ydinvoimalaa menettivät 
katastrofaalisesti  sähkönsä kertapiikistä ja esim. OL-2 rektorista putosi pääjäähdytyspumpppu! 30 
Sekunnin sähkökatkos räjäyttää Fukushimana ydinvoimalan kilometrisena räjähdyspilvenään! Miettikää 
rakkaat ystävät näitä, kun kuulette noista kasvavista sähkökatkojen uhista. Siis 30 SEKUNTTIA 
RIITÄÄ!! 
                  -------------- 
 
Kalakadoista. 
 
24.2.2012 YLE aamun radion uutistarjonnasta Satakunnassa:" Valtion ympäristökeskus haluaa yleisöltä 
kalanäytteitä. Tarkoituksena on mitata laajan 250km leveän Selkämeren ja TVO:n ympäristön 
salakilometrisäteen järvien ja jokien kalanäytteitä. Ympäristökeskuksessa ollaan enemmän kuin 
ihmeissään siitä, ettei k o k o  menneen talven aikana tältä vesialueelta ole saatu sen vertaa kalaa, että 
a i n o a a k a a n  kalaa olisi päästy analysoimaan!. . . Tämä nykyinen tilanne hakee historiasta 
vertaistaan, koska ydinyhtiön TVO:n alueilta ei ole saatu ainoaakaan edes pilkkiahventa koko talvena 
koekäyttöön! Kaloja vain mitataan ja annettaisiin sitten lähettäjille takaisin." 
 
Pöyristyttävä aamutuiman uutisfakta! Eli toden totta Suomen itse asiassa maailman aiemmin 
kalaisimman esim. Säkylän Pyhäjärven kalakannat alkoivat jokin aika sitten enemmän kuin romahtaa! 
Selkämeren suuret troolaukset ja aiemmin runsaat kalasaaliit on TVO:n ydinvoimalaitosten päästöin 
nollattu nyt siis 100 % tarkoin! Muistan keskustelleeni 8 vuotta sitten alueen kalastajien kanssa. Että 
TVO:n yhteiskuntavastuuraportti kertoi ydinlauhteen vesien kasvattaneen säteilyn bioaktiivisia 
deuteriumpäästöjään 360 kertaisiksi.  
 
Silloin ensi kerran särjen kutukin Olkiluodossa loppui kun merien pohjasäteilystä steriloituen tästä 
tyystin. Silvoin kukaan ei vielä haluttu uskoa ennustuksiani 100 % kalakadoista jatkoon, että 
silmänkantamaton meri voi kuolla tyystin. No nyt tilanne on täystappo ydinvoimin!. 
Merentutkimuslaitoksen jo näin paha tilanne hävitti 90v olemassaolonsa jälkeen eduskunnan 
patikoituessa sen ydinvoimalalöydöksistään. Kun olivat löytäneet Ahvenanmereltä ydinlauhteitten 
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kumpuamiskalmot. Länsi Suomi julkaisi TVO:n lauhteitten 20 000km2 kokoiset kesän sinilevätuhot 
maailman ensi- illassa tämäkin murtama vuosi sitten1 asiat kaikki vaiennettiin sisäministeriön käskyistä. 
Ja niinhän siinä kävi, että tämäkin 62 500km2 kokoisen jättialueen pari TVO:n ydinvoimalaa tappoi, 
teurasti ja sterilisoi muutamassa vuodessa! Keitä tappavatkaan ydinherrat seuraavaksi? 
 
 
 
 
 
 

911. YdinASE- FIN. 
 
Suomi on EU:n maista a i n o a  maa jolla on omaa neitseellistä uraanin tuotantoa. Hyvin harva 
ymmärtää tämän erityispiirteen merkitystä. Koska nimenomaan ydinASEITTEN tuotannon ehdoton 
edellytys on saada käyttämätöntä neitseellistä U-235 tuotantoa ydinpommien teon ja huollon 
varmistukseksi tauotta. Klassinen ydinpommi tuhoutuu spontaanisti 2,5-5 tai 8v varastointinsa jälkeen. 
Kun Pu- 239- tai U-235 kärki on pakattu tiiviiksi ydinaseeksi.  
 
Se alkaa hetimiten menettää 93 % puhtausastettaan. Silpoutuen niin U-239 johdannaisekseen. Kuin 
muiksikin ydinpommiin sopimattomiksi spontaanisti halkeilleitten ydinatomien jätekuonaksi. Kun 
pommin räjähtäminen vaatii 93 % uraanin tai plutoniumin pitoisuutta. Lakkaa ase toimimasta siihen 
sisään palaneitten vierasaineitten pitoisuuden kasvusta. Ainoa tehtävä tällaisilla yli- ikäkärjillä on ajattaa 
se jälkipolttoon ydinvoimaloissa. Ja neitseellistä uutta uraania tilalle.  
 
Mutta mistä sitä EU ottaa, koska niin Saksan, Ranskan, Tšekin kun monen muun uraanikaivoksen 
malmivarannot on totaalisesti loppu? USA on varannut itselleen Kanadan hiipuvat energianegatiiviset 
malmiot. Kiina puolestaan on rahalla vienyt Australian uraanivolyymit. Kazakstanin uraanit menevät 
Venäjälle. Afrikan tuotantojen mahdollisuuksista ei tietoakaan. Lisäksi Kiina rynninyt myös sinne. Areva 
on menettänyt keskeisimmät uraanin tuotannon volyyminsa peruuttamattomasti. Koko EU:n katseet 
kohdistuvat siihen, kaikki sivistyneemmät Euroopan maat ovat yksiselitteisen viisaasti kieltäneet 
uraanikaivosten tappavaksi osoittautuneen toiminnan maissaan. 
 
Vain yksi on poikkeus. Suomi! Finland hehkuttaa maamme olemustaan ydinase diktaturiana. Kohteena, 
jossa ihmisarvoiselle demokratialle ei anneta pienintä oikeutusta poliisimerien alle haudattuna TVO/ 
Posivakonsortion valtiomonoliittisena diktaturiana. Luetutan tässä nyt pätkän Länsi- Suomesta. Jossa 
maamme armeijan mätä ylijohto amiraalin Juhani Kaskealan muodossa surutta suistaa maatamme 
ydinaseanarkiaan! Kuulitte aivan oikein. Koska Suomessa on JO satapäin (250+ 70 kpl Patriot 2) 
ydinaseohjuksia, alkaa SAINT ja armeijan päärikolliset tulla kaapeistaan murhaavine hankkeineen. Kuin 
ruttokalmot rottien mukana: 
 
13.1.2012.L.S."Konsultilta optimistinen ydinvoima- arvio. Suomen komentaja- amiraali Juhani Kaskeala 
on nimetty Japanilaisen  Toshiba- Westinghausen konsultiksi Fennovoiman ydin(ase)projektiin.! 
Käytännössä ison siivun saaminen suomalaisten hoidettavaksi uusissa ydinvoimalahankkeissa tuntuu 
utopistiselta. Tässä kuussa Areva jättää tarjouksensa Fennovoimalle Pyhäjoen ydinvoimaloille. 
Kaskelan kaltaisen valinta konsultoimaan ydinvoiman rakentamista kuulostaa yllättävältä. Hän seuraa 
Paavo Lipposen jäljillä. Lipposta onkin vaalikampanjassaan syystä ehditty moittia tekosistaan 
negatiivisessa sävyssä. KAHDEN . . .ydinvoimalan rakentamisen lasketaan merkitsevän uskomattoman 
kalliiksi tulevaa 20 miljardin investointilaskua maallemme! Amiraalin Juhani Kaskealan kerrotaan 
kykenevän avaamaan "sellaisia uusia ovia", joita muut suomalaisvaikuttajat eivät kykenisi!?..." 
                ------- 
 
Rikos ihmiskuntaa vastaan 2. 
 
Lehdessä suurieleisesti mainostetaan, miten sotilasjohtajamme on vetäissyt hymyillen siviiliasuiset 
salauskaapunsa päälleen runsaan korruptoivan rahantulon hauskuutuksen irrottamana. Mutta nyt 
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tärkein. MIKÄ ON se mystinen uusi aukaistava ydinalan "ovi" jota lehti suurieleisesti suitsuttaa 
maamme takinkäännön armeijan kapiaiset haluavan Suomeen? Annetaan t o i n e n vihje. Maamme 
tunnetuin ydinlobbari Paavo Liponen juoksutetaan julkisuuteen mainoksellaan, jossa hän kertoo. "Ei m i 
t ä ä n pelättävää?" Mikä on sitten se pelättävyyden punainen lanka, joka yhdistää ns. 
siviiliydinvoimatalouden pelottavaan uuden plutoniumtaloudellisen oven aukaisuun. Jota aukomaan 
rekrytoidaan valtavalla rahalla maamme nimenomaan pelätyintä sotilasjohtajistoa?  
 
Kyse On kylmästi siitä muutoksesta mitä maassamme tapahtuu ydinalalla. 2008 Eteenpäin 
energianegatiiviseksi muuttuneessa ydinplutoniumtaloudessa. Miksi tarvitaan esim. Humppilaan 
maailman kaikkein järeimmätkin lentokoneet TVO:n naapurustoon päästävä maamme kallein 
mahdollisin 3 150m pitkä sotilaslentokenttä! Miksi Humppilan kunta saa kymmenien miljoonien 
veronmaksajien tukiaisrahat jo kolmatta vuotta putkeen tällaisille hankkeilleen? Harjavallassa 
koerikastetut venäläisfirman uraanien neitseelliset erät saavat käyttäjänsä Kaskealan kaltaisten 
ostosyöttiläitten hankkeistaan. 
 
 Suomesta ja nimenomaan Suomesta on TVO/ Posivat tekemässä plutoniumtaloutensa maailman, ja 
EU:n ydinjätteitten ja ennen kaikkea neitseellisen uraanin ja kierrätysplutoniumien ASEtuotannon 
keskusta! Keskeinen kysymys kuuluu. Miksi IAEA kaltainen ydinalan inkvisitio voi ja kykenee 
käyttämään lobbarinaan sumeilematta maamme korkeinta armeijan johtoa tuosta vaan? Miksi 
ihmeessä tällainen avoin korruptio päästettiin parisen vuotta sitten Anne Holmlundin toimesta 
ajattamaan kategoriaansa. Jossa täysin avoimesti korruptioon perustuvaa ja kovapalkkaisin 
rahavoiteluin ydinalan korruptio muutettiin näppärästi lakimuutoksin ns. "sallituksi"...  
 
No yksinkertaisesti vapaalahjonnaksi, joka korruptiona ei maailman epäluotettavammaksi voitelemissa 
SUPO- turvaosastopoliisien estoissa edes uskalleta tutkia? Selitys on makaaberi ja kaiken kertovaa. 
Kun lahjuskäytännöt ja valtion tekemä rikollisuus voidellaan "riittävän" kattavasti ja laaja-alaisesti. Tulee 
sysimustasta ydinvoimaisesta kansansa murhaamisesta hyväksyttyä, ns. "liiketoimintaa". Tätä on 
maallikon vaikea edes hahmottaa. Joka tapauksessa JUURI tällaisia Lipposten ja Kaskealan kaltaisten 
maamme johtajien ydinalan voitelujen ja lahjomien tutkiminen on tehty varta vasten suuria 
perustuslakejamme polkevia lakimuutoksia. Kustomointi on ollut jo pitkään valtiohallinnossa 
systemaattista ja johdonmukaista. 
 
Ydinalan liiketoimintaa koskevat t ä y s i n  eri lait kuin kaikkea muuta liiketoimintaa. Syy on päivän 
selvää. Ydinala on tarkoin globaalisti IAEA:n suojaamaa monopolia, jossa yksityisillä firmoilla ei ole 
pienintä sijaa. Vain ja ainoastaan valtiomonopolien sallitaan toimia ydinalassa! Ydinalalla taas kaikesta 
uraaniin liittyvästä uskomattomat 94 % on valtioitten sotilassektoriin liittyvää. Kaskealan oloisille 
moraalittomille IAEA rekrytoi riveihinsä vain yhdestä selkeästä syystä. Jotta Suomi saisi 
ydinASEtuotannon huippuun! Suomi hakee epätoivoisesti kiertävää reittiä täysstartata 
ydinasetuotantoa, vaatien NATO- jäsenyyden, jota taas kansa EI sallisi! Nyt asiaa ruhjotaan läpi vaikka 
väkisin. Niin suurilla sotilasjohtajilla, ettei kukaan uskalla kyseenalaistaa hankkeitaan. Koska 
ASEtuotanto on ainoa syy siihen miksi energianegatiiviseksi 2008 eteenpäin muutunutta ydinalaa 
siedetään.  
                   ----------- 
 
Vielä tarkemmin! 
 
1980- luvun alussa Asea- atomin silloinen työnjohto. Joka sai valmiiksi TVO:n ydinasetehtaat. Muutti 
suurella joukolla, yllätys tai ei Saudiarabiaan ja muihin Arabiemiraattimaihin töihin. Tämä ihmetytti 
minua suuresti kuunnellessani ASEA insinöörien puhuvan aikeitaan. Koska rikkaissa öljymaissa ei 
taatusti tarvittu energiamielessä ydinteknologiaa. Nyt tiedän mistä oli kyse. Työtovereilleni oli itsestään 
selvää, että kasvavan Irakin ja Iranin ydinaseuhkaan haluttiin vastata Asea- atomin ydinasetuotannon 
ohjelmilla. Mutta, mutta. Öljyrikkaassa Saudiarabiassahan EI ole makeaa vettä. Merivesi on liian 
kuumaa ydinvoimaloitten max. +30C lauhdekatoilleen. Ruotsista asiaa tultiin varta vasten opettamaan 
sinne. Saudien öljymiljardeilla ei saataisi kaivattua Pu-239 tuotantoa aikaan edes väkisin. Mikä siis 
neuvoksi? 
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Ei U- 238 uraanin poltto neutronivuossa reaktorissa sinällään ongelma ole. Saavuttaa korkeita 
prosentteja itse tuotteelle eli ydinjätteelle. Fukushimassa Japani onnistui polttamaan uraaniin huikean 
isoksi 6- 20 % Pu-239 pitoisuuksiin asti. Ongelma siinä, ettei Pu-239 ja taas hajoamattoman 
haittaplutoniumin Pu- 240 välinen suhde ole o i k e a ! Tämä on hyvin tärkeä asia hallita jokaisessa 
uraanitangossa. Tai tulee ongelmia, s u u r i a  ongelmia! Nimittäin klassisesti plutoniumpommin 
kriittiseen räjähtävään massaan vaaditaan n. 10kg puhdasta Pu-239 räjähdysainetta. Mutta nyt tulee 
oleellisin salaisuus. Puhtaammillaan, pahimmillaan, miten vaan halutaan nähdä Pu- 239 ase voi 
räjähtää kriittisenä massana jopa muutaman sadan gramman eränä! Jos kuulostaa pikku ongelmalta, 
niin miettikää tarkemmin. Latauskoneen täyttäessä plutoniumkärkeä, se voi räjähtää spontaanina 
plutoniumpommina tehtaassa missä tahansa massassaan vaikka 0,3kg- 12kg välissä! Ja aina mukana 
menee henkilökuntine kokonainen miljardien teollisuuslaitos savuksi. 
 
No Asea- atom ja sen tekniikat maahan ostanut Suomen valtio ovat vuosikymmenet "kypsytelleet" Pu-
239 tuotantoyksikköjään. Joiden erikoiskustomoitu Pu- 239 räjähtää takuuvarmasti paljon pienemmässä 
haarukassaan. ASE- alan Suomen painoksessa myytiin suoraan mm. Israelin valtiolle TVO:n 30v 
"kypsyteltyjä" Pu- 239 pitoisia ydinjäte- eriään taaten, että pommi räjähtää esim. 8- 10kg kriittisenä 
massana. Ja tästäkö markkinat laukkasivat! Tai siis Ruotsi homman hioi. Suomi saatiin imuun mukaan 
erikoistekniikallaan. Japani tuotti myös pitkään maailman tasokkaimmat Pu- 239 tuottonsa 
Fukushimassa. Mutta maine meni kerralla. Ja Suomi haistaa veriset markkinat. Saudiarabia, Kuwaitit ja 
Arabiemiraatit yms. USA:n myötämielimaat ovat valmiit maksamaan miljardien summia kustomoidusta 
FIN- ydinaseplutoniumista.  
 
Japanin huippukorkeat Pu- 239 polttopitoisuustuotot perustuvat toki monimutkaiseen kvanttiydinalan 
mittausosaamiseen. Mutta myös siihen, että reaktorit, jotka on tieten rakennettu sikäläiselle erittäin 
epävakaille tektoniikkasaumoilleen. Kykenevät huippupolttoihin maaperän imiessä voimallisesti 
ylijäämäneutronit laavatektoniikkarailoihin. Polttamaan uraanitankonsa tasaisemmin. Alhaalta ei 
laavatuffi ja rikkonainen kivikallio heijasta paluuneutroneita. Ruotsi oivalsi Olkiluodon lailla 
Litoraanitektoniikkasauman edut joka lävistää Olkiluodon oivaksi polttopaikakseen myös Forsmarkissa. 
Rakennuskiveksi kelpaamaton mätäliejun kivettynyt kiillegneissi on huokoista ja haperinta niin 
Ruotsissa kuin Suomessa. TVO ja ASEA polttelevat maailman tarkimmin ennakkopoltettavat Pu- 239 
erät maailmassa! Ennustettavuustasoillan, joihin muut eivät kykene. Maksu on hirveä! 
 
 Ruotsalainen kiehutusvesireaktori saastuttaa 100 000 kertaa enemmän kuin peruspolton 
venäläisreaktorit! Mutta tässä jujuna on, että poliisit estävät kansaa tajuamasta megatuhovaarat millään 
tasollaan. Suomi on TVO:n siivin saamassa Saksan Pu- 239 tuotantoyksiköt myös Fennovoiman 
himoamaan tektonihautavajoamaan Perämerellä. Pari sanaa investoinneista valaisuksi. Kiinan kolmen 
rotkon pato tuottaa 18 000MW tehon ja maksaa n. 27miljardia. Suomi taas on pokkana investoimassa 
maailman suurinta ydinasetehdastaan TVO:lle ja Fennovoimaloihinsa. 20miljardin investoinnillaan. 
Oletetaan saatavan olemattomat 3 500MW energialaitokset. Täysin hullun hommaa sähkön kannalta. 
Varsinkin kun Kiina saa riskittömän 100 % puhtaan polttoaineensa ilmaiseksi pienellä 
henkilökunnallaan. Kun taas TVO maksattaa polttoaineestaan kolmanneksen ja tuhatluokan 
henkilökunnastaan vieläkin isommat kulunkinsa päälle. 
 
 2008 eteenpäin energianegatiiviseksi tiedetty ydinsähkö on yli kymmenen kertaa kilpailijoitaan 
kalliimpaa! Esim. tuulivoima Japanin hallituksen tiedoin 3- kertaa halvempaa heittämällä. Mutta 
ydinvoimaloihin Suomi investoi vain ydinase PLUTONIUMIA himoiten! Kun Saudiarabia, Israel, 
Arabiemiraatit yms. USA- liittolaiset maksavat ydinasejätteensä korkean laatuluokitukseksensa takia 
jopa 3,6miljardin summia/ tonni. Ei riskeillä ole pätkän väliä. Lisäksi Suomi kauppaa kokonaisvaltaista 
neitseellisen Talvivaaran uraaninsa kylkiäistä. Joilla ydinasetuotanto onnistuu maalta kuin maalta. 
Pääasia on, ettei asian laittomuuksiin puututa. Saati kerrota julki missään tiedotusvälineissä. Nyt 
kerrotaan, nimittäin tässä ja nyt! Kaskeala on maailman suurimman plutoniumien kuolemankauppiaan 
mannekini made by FIN! 
        ------i 
 
TVO:n kriisipalaverivideo. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=S8zb0TVKTpE&feature=youtu.be 
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               ------------ 
 
Kunnat alas, varuskunnat alas ! 
 
Seuraavaksi " false flag" isku suomalaiseen ydinvoimalaan, ja saadaan Nato turvamaan Suomea muilta 
terrori-iskuilta ja samalla turvataan Euroopan ydinjätekuljetukset Suomeen ? 
Suomen kolmannen sukupolven ydinvoimalat OL-3 ja Fennovoima käyttävät jälleenkäsiteltyä 
ydinpolttoainetta MOX:ia; mm. Venäjän ja maailman ydinasemateriaalia, josta Obama ja Lavrov ovat 
tehneet jo yhteisen sopimuksen. 
 
Saksa on luopunut kokonaan ydinvoiman käytöstä. 
Ydinjätettä miljoonaksi vuodeksi ei voida sijoittaa Saksan maaperään. 
EURATOM on määritellyt uudelleenkäsitellyn ydinmateraalin kauppatavaraksi. 
Olen tutkinut saksalaisen E.On:n energiasuunnitelmia ydinvoiman ja uusiutuvan energian suhteen. 
E.On:in tarkoitus on rakentaa uusituvaa energiaa ja mm. merituulivoimaa mahdollisimman paljon 
tanskan ja saksan rannikoille. 
Suomen kohdalla on tyhjä piste. 
 
Jo 80-luvulla olin huolestunut maailman ja Euroopan ydinjätteistä. 
Pahimmat pelot näyttävät toteutuvan:   
Kansainvälinen atomienergiajärestö IAEA on jo vuosikymmenet etisinyt sopivaa kolkkaa ydinjätteille. 
- Mikä muukaan kuin Suomi, jonka kallioperä on "kestävä", ja joka on tarpeeksi kaukana, ja jonka talous 
on romutettu ja maaseutu autioitettu vain"menninkäisten" asuttavaksi, jotka elävät pelkällä naavalla, on 
sopiva Merkelin ja Sarcosyn ja suunnitelmille sijoittaa Euroopan ydinjätteet Suomeen !? 
 
Halloo ? 
 
*Arto moi. Kuten olen tottunut. sinä kyllä t a r k o i n tiedät näistä huippusalatuimmistakin ydinalan 
datoista. Hieno homma, että saan näitä sulta. Pistän jatkoliikenteeseen toki.. Ai hemmetti, vai on 
EURATOM kaikessa hiljaisuudessa määritellyt Pu-239 pitoisen ydinjätteeen nyt asitten v i r a l l i s e k s 
i k i n kaupopatavaraksi Suomen armeijan myyntimateriaaleiksi. Ilmankos sitten olen vuodenvaihteesta 
saanut j u u r i tuon SAINT- systeemit niskaanni lukuisine agressiivisine  agentteineen, että minut 
haluitaan pois keinoja kaihtamatta pois kuulema koko Pohjoismaista! Viimeeksi eilen 09.02.2012 tulikin 
suoraan Suomen armeijalta karmiva lahjusrahapyyntö. Vaativat siis firmaltamme kylmän viileesti 20 
000e lahjusvoitelurahat edellisten viikon takaisten 5 000e lisäksi. Että ylipäätään saisimme 
energiayhtiönä toimia!  
 
*Siis kuvittele toi yhteensä 25 000e summa vaaditaan vaikka e m m e saisi sillä muuta kuin pitää 
sähköyhtiömme pystyssä! 5 000 menee tietojen mukaan lyhentämättömänä POLIISI- vakoilijoille. Ja 20 
000e eri armeijakuntien edustustoille kirjeessä kerrottiin pokkana! Tämän avoimen härskin ja 
kansainvälisen lahjusvoitelupyynnöt saa tänä päivänä k a i k k i jotka siis pyörittävät aitoa 
energiantuotantoa. Esim. niinkuin me erityisesti myös tuulivoimalayritykset! Täysin rikollista ja sairasta 
valtion viranomaistointa, ei voi muuta sanoa. Mksi tällainen avokorruptoitumat salitaan? Ai niin koska 
armeija sotkeutuu laittomasti sisäpolitiikkaan, suojatakseen 100% laittomia Pu- 239 ydinjätekauppojaan 
kolmansiiin maihin, mm. Ranska, Israel, Arabia, Kuwait, Arabiemiraatit yms..!   
                -------------- 
 
Radiohullut.net satoa 19.02.2012 Ydinvoimaloiden SOTAA! 
 
* SUPO tekee maassamme kaikkensa salatakseen sen perusfaktan, että a i n a  kun kriisi iskee 
kaikkein herkullisimmat ja haavoittuvimmat, luonolisesti tappavimmat sotakohteet on YDINVOIMALAT! 
Niitä on kaikessa salaisuudessa maailmalla räjäytetty kymmenittäin! Nyt kun USA räjäyttelee niitä 
HAARP iskuillaan systemaattisesti alkaa tuhottujen reaktorien määrä olla sadoissa. Japanin 54 
systeemihävitettyt reaktoria on siis vasta alkusoittoa! Katso ja kauhistu miten reaktorit  leviävät 
maailmassamme yksi toisensa perään nauhassa mitä erilaisimmin tavoin. Näitä siis ON 
KUVATTUNAKIN JO!: 
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meikäläinen   Viestin otsikko: Re: *SÄteilyä ilmassa.Lähetetty: 19.2.2012 23:39    
 
Viestit: 
Paikkakunta: Turvejunttikylä  Sopivasti kohdistettu isku ydinvoimalaan Suomessa pistäisi mm. Helsingin 
herrat hiljaiseksi... 
 
oh2jin   Viestin otsikko: Re: *SÄteilyä ilmassa.Lähetetty: 20.2.2012 0:02   
 
Paikkakunta: KP22IG, KP11VL, KP31OQ, Global Reach  Eli tällä tyylillä 
 
http://www.youtube.com/watch?v=cX-iUqyUhfY 
 
http://www.youtube.com/watch?v=YUJOCFK6IeY 
 
ja onhan sitä kai toinenkin hyökkäys ydinreaktoriin tehty 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Orchard 
_________________ 
"...Mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun ei onnistu? Onko niin ettei niittää voi sieltä, mihin koskaan ei 
kylvetty?..." 
 
Mobile: Ranger RCI-2950DX, whip 
Portable: Yaesu FT-817, dipole      
  
raijasivu   Viestin otsikko: Re: *SÄteilyä ilmassa.Lähetetty: 20.2.2012 0:26   
 
Liittynyt: 10.6.2010 13:36 
Viestit: 138  - JUST näin.  
 
- Tällaisista tavoista vaan mallia Suomalaisiin reaktoreihin myös. Pelkästään Libyaankin USA moskasi 
palasiksi 5 reaktoria, että tältapaa. 
 
- Mikään ei olekkaan kauniimpaa IAEA:sta kuin kunnolla "aukaistu vapaasti hengittävä perusräjähtänyt 
reaktori." Mites se lahtari Laaksonen tällaisiin kuvin vastaisikaan?... Ei mitään hätää! . . . 
_________________ 
Pätevimpiä ydinalan TVO/ASEA sisäpiirikouluputkilaisia. Kolmattakymmenettä vuotta toiminut FIN 
kvanttiydinfysiikan ammattilainen. Ylpeä rakentamistani 15v toimineista 3 EKO energiayksiköistäni 
miljoonien kWh tuotoin. 
                ------- 
 
. . . Kun OL- 3 räjähtää! !! . . . 
________________________________ 
 
Tämä on mielenkiintoista, niin ja t i e t y s t i huippusalattua silminnäkijädataa suoraan USA:n 
megaosapimitetyiltä ydinvoimateollisuuden koekentiltä saaduista datoista. Asia on niin totaalinen 
TABU, etten uskalla kertoa sattuneista turvasyistä paljonkaan itse tietolähteistäni. Mutta yhtä kaikki 
mutkatonta suorankäden tietoja kuulette seuraavassani siitä, niin ja nimenomaan virannomaisalattuna! 
Mitä tapahtuu ihmiselle paikassa jonne tulee suoraan säteilyn silpoman typpi- ilmakehän saaman 
Malenkan kuorimallien ja lisäyskerrointaulukkojen jälkisäteilyvarastoitumassa. Korostan, ettei tässä 
puhuta nyt mistään ydinasehyökkäykseen kuolevan kokemuksista! Vaan nimenomaan luokkaa TVO 
OL-3 päiviä jälkeen tulevan reaktorituhonsa jälkisäteilypilvien tiloista. Fukushimassa viikkoja jälkeen 
megatuhonsa peruskeissistä.  
 
‖Ensimmäisenä saavuttuamme hyvissä varusteissa paikalle huomasimme geigermittareinemme, että 
maaperässä oli selkeitä viitteitä ydinsäteilyn erinäisistä jälkisäteilyn eroosiovaikutteista. Sydäntäni 
kylmäsi kovin tarpoa näillä ystävämme aiemmilla viikoilla säteilyvammauttamilla alueilla. Kuolema oli liki 
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ja laskeutumassa myös säteilynä joukkoomme. Mutta dataa kaivattiin. Ja olimme todella 
ammattimaisesti varusteisiimme asti vyötettyjä tuleviin koitospäiviimme! Se kaikki oli kauheaa nähdä! 
Vaikea kuvata niin kokemanaan. 
 
 Äkkiä se tuli luo, valtaisa vuori valoa sokaisi silmiämme ja olimme kauhusta kusta alemme! Vaikea 
konkreettisesti kertoa se näkemämme kilometrien korkuista sinivalkovalonhehkun voimallisuutta. No h y 
v i n samaa jota näette valjumpana videoituna Moskovasta, kun 320MW reaktori räjähdys kuvattiin 
2012. 02 lopulla Pietari- Moskova tiellä. Kuolemaa se kaikki oli kokea. Ympärillämme vaikeni 
äkkiarvaamattomiksi sekunneikseen hetkeksi. Heittäydyin refleksinuomaisesti lähisyvänteeseen ja 
kiskaisin tshekkiläisen suojatakkini päälle. Sitten se tuli ja tykitti ikenet suusta! Vain 18 sekuntia ensi 
väläyksestä kuin taifuuni yli. Taas muutamia tovi ja ja valtaisa paluuaaltopuuska. Puun paloja, hiekkaa, 
kantoja, rapaa, soraa ropisi korviahuumaavasti useassa erässä yli. 
 
 Kaverini joka ei suojautunut heti poltatti käsivartensa jo tässä vaiheessa ja joutui sairaalakuntoon. Itse 
noukin ihoni alta pois sinne porautuneita heinän paloja pitkään jälkeenpäin. Kuvitelkaa tämä tuli 
pelkästä tuulen voimasta. Vetäydyimme kaksinkertaisen erikoisalumiinikankaan alle suojaan. Allemme 
laitoimme kolmannen alumiinipintatelttamme tulevien kauhupäivien varalle. Sitten se iski alati armotta 
lisää. Uskomattoman hirvittävä jälki- ionisaation herättämä hornan- kuumuus. Ei, ei se olut klassista 
kuumuutta. Vaan kuin hehkuvan raudan säteilyionisaation makaaberiuden poltetta, särkyä ja 
kihelmöintimerien tuskaa ihoillamme. Nivelsärkyihinsä asti. Tätä kesti tuskatunneista toiseen. Ei 
hetkenkään armoa antaneet IAEA:n ydinrikolliset meille. 
           -- 
 
Teknisspäräytys 
 
Mukanani oli pieni paristoradio. . .Pelkää "Hzzzzz!!" Valkoista kahinointia kaikilla taajuusalueillaan. 
Säteilyionisaatiot olivat kasautuessaan ilmakehään muuntaneet sen keuhkoja polttavaksi rautanaulana 
signaalit tappavaksi faradein häkiksi ympärillemme, päällemme. Itse asiassa meni liki viikko ja vasta 
poistuttuamme alueelta sain säteilyn silpomat signaalikadot radioon takaisin. Niin juu sitten iski se sade! 
Vaikka sade oli alueellamme enemmän kuin harvinaisuus. Säteilyn paineet ajattivat yllemme 
++..ionisoituman meren pallona. Jonka reunana olivat valtavat beetasäteilyelektronien ylijäämät 
pienhiukkasrovioineen. Satoi ja satoi kolmatta päivää Fukushimamaisesti ehtymättä. Emme voineet 
mennä ulos edes kuselle. 
 
 Muuta kuin kaikki kehomme tuotoslastit viskattava ulos teltan ovesta. Vettä olimme varanneet vain 3 L. 
Joten kuivuimme pelottavaa vauhtia. Saimme selville ja tiesimme koulutuksesta. Että t i p p a k i n tuota 
ulkona nyt valuvan sateen reaktoreista tuttua deuteriumista säteilykertymien vesitaltiota iholle. Ja henki 
menee! Oli tuskaa olla kuumuudessa tunteja, päiviä. Mutta jos erehdyit paljastamaan ihoasi hehkussa 
helpotukseen edes hetkeksi. Se alkoi säteilyvammantuen punakoitua jatkuvassa 
kanavasäteilyvarastoitumassa ja ilmaionisaatiossa kuolettavasti. Oli vaan kestettävä kuumuus, tuska, 
radiokohinat kaikki. 
 
 Halusimme mitata vesisateen säteilymäärät sotilastason erikoisgeigereillämme. Tuhdin turha vaiva 
tuokin. Ensimmäiseksi kun säteilyeroosiot tuhosi kaikki elintärkeät sähköiset säteilymittarimme! Vain 
peltisuojissaan olevat säteilyn TLD passiivikeräimet jäivät ehjiksi todisteiksi ja dokumenteiksi 
kokemastamme. Pian alkoivat säteilyeroosiot tuhota muita teknisiä vempaimiamme. Kädessäni ollut 
erikoisvalmisteinen armeijan takaama nestekidekellon näyttötaulu liukeni läpinäkymättömän mustaksi 
hyödyttömäksi levyksi. TOP- ceakrit tiedoille mennään. Tällaista dataa EI SAA KERTOA! Siksi sen 
kerronkin. 
 
Lisädataa 
 
 Eli paksun lasin alla oleva erikoissuojattu elektroniikka ikään kuin tuntien aikana "suli ja valui syliimme!" 
Aika kauheaa oli tutkia mm. radion säteilyeroosion etenemistä. Olen kertonut miten Fukushiman 
mystinen 02. 2012 "yotubedokumentoitu punainen välähdys" säteilypalonsa EMP kesti vain 
millisekuntteja! Värjäsi taivaankansia klassisin happi- ionisaation pinkkipunaansa useasti. Tuhosi 
Japanin kaikki (54kpl) valurautaiset 20- 25cm paksut reaktoritkin vuotaviksi seulaksi kuin haulikolla 
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ammuttuna. Tuhosi samaan iskuunsa Suomessa 30 000V keraamiset alumiinioksidien 
keramikondensaattorit Olkiluodossa. Sama päti myös radion polystyreenisiin ja esim. 
elektrolyyttikondensaattoreihin radiossani.  
 
Kondensaattorien eristävät muovit ja elektrolyytit kaikki muuttuivat säteilyn ionisoimana eristeestä 
johteeksi. Hilavirheitten takia alkoivat turvota ja näyttivät silmiini kuin paisukkaat nesteitään syytäväksi 
sanotaan pallokaloiksi. Kaikki teknisvempaimemme tuhoutui seuraavien tuntien aikana mitä 
totaalisimmin. Hampaan paikkani, niin tosiaan. Säteilyn kertymät muuntavat suussa olevan 
hammaskiilteen Tshernobylistäkin tutuksi tunnottomaksi pietsovärähtelijöiksi. Puret hampaasi yhteen, 
etkä tunne hampaitasi. Vielä kuukausien päästä tunsin alueella leijuvan säteilyionisaation esiin 
kaivattaman vankan "metallin maun suussa".  
 
Vaihdatin kaikki amalgaamipaikkani päästäkseni tuosta kuukausia jälkeenpäin kestäneestä 
kuvottavasta, etovastas säteilyn ++..ionisaatioinnin kanavasäteilykerroksistaan eroon. En yhä edelleen 
uskalla kertoilla kaikesta siitä tuskasuosta mitä näin ja koin säteilyalueella. Poistuimme usean päivän 
värjöttelymme jälkeen alueelta. Kun kuoleman sadepisaroinnit viimein kaikkosi yltämme. Ystävä joka 
poltti kättään vietiin kiidättäen sairaalaan. Emme koskaan enää hänestä kuulleet. Kun säteily polttaa 
punaansa iholle on se 100 % varmaa kuolemista seuraavien kuukausien aikana. Kuten kävi TVO:n OL-
1 reaktoriakin siivoamaan palkatulle RTK- kaverille. Ydinalassa, niin siellä reaktorialueilla kuolema on 
arkea. . Arto ainakaan minä en ikinä uskaltaudu näitä kirjoittaa! Kerro sinä jos kykenet ja kunniakseni..." 
 
 
 
 

912. FIN Pu-239 kaupat. 
 
Muistan elävästi miten aloin ahdistuneesti ihmettelemään miksi TVO jatkuvasti 1978 starttivuodestaan 
lähtien alkoi pidentää uraanipollttoaineittensa vaihtovälejä? suunnattomaksi kaummotukseksi nuo 
ydinvoimalat muuttuivat, kuin kävi selväksi, että TVO samalla alkoi nostamaan reaktoriensa ylitehoja 
yhä ylemmä. Nyt ylitehoajo on puserrettu +135% revitystasoon. Nyt alan viimein saadsa selvyyttä siitä 
mistä todella on kyse. OL-1 ja OL- 2 reaktorissa on pitkään ollut eri tehotasot. TVO ei ole koskaan 
kyennyt selittämään mistä tämä tehojen ero tulee. Nyt sekin selviää. OL- 2 reaktorin tuottama sähkö ei 
energianegatiivisena kiinosta oikeasti ketään. 
 
 Vaan se mitä muhii reaktorin sisuksissa. Tonnista Pu-239 aseplutoniumista maksetaan selvää rahaa 
uskomattomat 3,6miljardia! Ja SE on se  asia joka villitsee nykyisin Suomen uraanisyötttiläitämme. 
Antakaas kun reportoin. Suomen valtio on jo pitemmän aikaa myynyt plutoniumtuottoaan pimeästi 
maailman maksukykyisemmille valtioille. Aika hurja paljastus muuten. Muistatte miten Arktic Sea 
aluksesta kohuttiin jokin aika sitten. Alus oli siis kustomnoitu kuljettelemaan suomalaisomistuksessa, 
venäläismiehistöin ydinjätettä etelään "asiakkailleen". Homma kusi reisilleen, kun venäläiset pääsivät 
homman luonteesta liikaa selville. No nyt  on Suomen valtio halunutkin keskittää laittomat 
kansainväliset Pu-239 ydinasekauppansa Humppilan erikoisjäreälle tulevalle 3 150m pitkälle 
lentokentälleen. TVO:n ydinjätteet kuljetetaan jatkossa lentorahtina sen ostaville ydinasemaille. 
 
 Näppärää ja hemmetin tuottavaa kuoleman kauppaa kaikki tyyni, toteaa maamme korruptoidut 
ydinalan "puuhamiehet". Mutta m i k s i  vain Suomi ja Ruotsi kykenevät tuottamaan merkittävimmät 
mustan plutoniumin erät? Tekniikan erikoisosaajana kunnostautuu ruotsaqlainen ASEA-atom! Kyllä 
vaan Ruotsi on maailman merkittävimmän salaisen ydinasemateriaalin kätilö! Jonka tekniikka jytäjää 
TVO:n kahdessa asetehtaassaan. Kerrotaanpa lisää. Normaalissa reaktoriossa 3,5% U-235 palaa pois 
-2,5%. Mutta se mikä todella kiinostaa on U-238 muuntuminen maailman vaarallisimmaksi Pu-239 
ydinpommiaineeksi. Kirottua kultaa paljon kallinmpaa näkemällä tappajaa. 100t reaktorierä muuntuu 2% 
plutoniumiksi. Revisiossa siitä on jäljellä 1%. Tämä ei riitä alkuunkaan Suomen armeijan laittomille 
plutoniumbisneksilleen.  
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Vaan TVO:n ruotsalaiset Pu-239 tehtaat on nyt vuosien ajan hiottu tuottamaan tämä kertymnä 
"ylipolttamalla normaalin 1v jakson sijaan uraanitankoja jopa 5 järkkyä vuottaan! Teoriassa reaktorissa 
pitäisi saavuttaa näin 10% huikea Pu- 239 pitoisuus ydinjätteelle. Mutta tästä myötäpalaa pois puolet. 
TVO on kyllä ASEA-atomin kuuluilla laitteilla oppinut nostamaan Pu-239 pitoisuudet piikkiinsä. Sen 
pitäisi kyetä teoriassa 5% kertymiin ydinjätteissään. Mutta lopullinen saanto viimeisimmissä ajoissaan 
on jämähtänyt ikävästi 3,5% tasoihin, tuskin tuohonkaan. Apuun on nyttemmin huudettu Arevan 
hengenvaaralliset kuulut sammumattomat Fukushiman MOX koe- erät. Nyt TVO ajeleekin sillä 
ennenkokemattoman korkeat ydinjätteen koearvot. 
 
Osalle 2. 
 
 Tänä vuona 2011 kuitenkin TVO:lla ahneelle tuli paska käteen ja molemmat OL-1 ja OL-2 reaktorit ovat 
vaurioituneet koeajoissa. No TVO:n ihmeeksi reaktorit ovat kuitenkin vielä räjähtämättöminä. Ehkä 
hullunrohkeus palkitaan hurjilla mustan plutoniumkaupan voitoillaan piankin. Varsinkin kun varsinainen 
Pu-239 tehtaansa OL-3 räjähtää käyntiin! Sillä ydinala tahkoaa mieluisat miljardien vuosinettoamisensa. 
Mikäli mopo vaan kestää räjähtämättä plutoniumgrneraattorinaan. Mutta m i k s i  vain Ruotsin ja 
suomen reaktoreissa kyetään tekemään maailmanennätyskorkeita Pu-239 jälkipolttojaan? Selitys on 
veret seisauttava. reaktorin symmetrisen polton mahdollistaa... yllätys yllätys se, että reaktorin alla EI 
ole kintokalliota peilaamassa liki valonnopeita neutronivoita. 
 
Tämä taas vaatii maailman syvimmän, suurimman ja epävakaimman Litoraanitektonisen 
hautavajoaman alleen! Kuulitte aivan oikein. Suomen ja Ruotsin keskeisimmät rteaktorit on tarkoin 
mitottaen sijoitettu 30km leveän ja maailman syvimmän 1000m syvän oseaanisen 
litoraanitektonisauman sisäreunalle. josta holtittomasti kaikkialle sinkoilevat neutronivuot eivät saa 
jalansijaa kilpistyä uudelleen maan pintaan. Tämä järkyttävän epävakaa maailman suurimmalle 
keskisiperian ylängölle skotlannista ruotsin läpi, olkiluodosta laatokan pojoispuolta kaartuva tuhansien 
kilometrien suunnattoman massiivinen rotkohautatektoniikka on avainasemassa tuottaa maailman 
merkittävimmät Pu-239 erät. Siksi suomen kaiki reaktorit hakataan samaan tektonisaumaan. Ruotsi 
tuottaa vieläkin enemmän siinä plutonioumia kuin Suomi. Mutta ei kauaa, jahka Suomi saa 
plutoniumtuotantonsa piikiin yhä uusine ydinasetehtaineen. 
 
Ollessani TVO:lla kiinnitin huomiota siihen mitn näkemällä tappavaa Pu-239 tonnistoa TVO:lta vietiin 
jalostukseen ja myyntiin. Suomen armeijan erikoiskuljetuskalustojen kuraiset renkaanjäljet näin lukuisat 
kerrat KPA ydinjätevarastojen ovensuissa. Sieltä nime3nmomaan armeija vie laittoman 
plutoniumkaupan erät pienissä erissään eteenpäin. Säkylän uraanikuljetuskeskus on erittäin tärkeä 
solmupiste saattaa laiton materiaali merelle kansan huomaamatta. TVO:lla on lähtöpistesatamia sekä 
imukanavistoistaan, että Olkiluodon salaisesta ns. "eurajoen satama- altaastaan Olkiluodosta". on 
äärimäisen tärkeää, ettei näkemällä tappavaa Pu-239 ydinjätelastia nähdä liian selkeästi teillämme. 
siksi ydinvoimaloitten plutoniumsatamat on hurjan tärkeitä olleet alusta asti. 
 
Mitkä maat ovat TVO:n ja posivan ydinjätteen ostajina kunnostautuneet+ Erityisesti israel. joka on 
pääosakas ja rahoittaja OL-2 laitokselle. Tottakai IAEA välittää UA:n laskuun kenelle tahansa 
rahakkaalle maalle. mutta Suomi onm erityiskohde siis Israelin suhteen. Nyttemmin saksa onkin 
siisrtämässä laittoman Pu-239 tuotantokeskuksensa fennovoiman hankkeille. ja rahaa, rahanpätäkkää 
siis ei tehdä sähköllä. joka ei kiinnmopsta puuhamiehiä. Se mikä kiinostaa ja tuottaa on raaka ja 
häikäilemätön Pu-239 kauppa. TEM on STUK:n kanssa pääsuojelijat. Suomen armeija hoitelee 
offensiivin keskeisimpien salaisten kuormausteen fyysisen osan. 
 
 Niin ja mukana voideltuina olevat maamme hallitusministerit kuorivat ydinkimaisina rahakermat. 
SUPO:n tehtävänä on kontroloida asiassa nimenomaan lehdistöä. mutta päästessämme angelican 
kanssa liian "likelle totuuksia". On nimenomaan Suomen armeija saavuttamassa päävastuun. Toki esim 
GTK on vahvasti mukana toimittamassa kokonaisen ydinasehuollon vaatiman neitseellisen U-235 
mukaansorvaamisen mekanismit. mutta homma pelaa kuin helmitaulussa. Radioaktiivisuuden kertymät 
maaperässämme tulevat tappamaan maamme, kenties hyvinkin pian koko Pohjolan. Käy kuten 
japanissa, jossa Fukushima on irti päästyään tappamassa koko japanin. Koko maailmamme! Mutta 
paskaat tuollaiset ketään kinnostaa. koska Pu-239 bisneksestä tulee hyvin sveitsinb tilille hilloa! 
            ------------ 
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Angélica Skywolf FB. 2012 
 
Aivan elikä Toriumin tehtailulla EI saada ydinpommeille elintärkeää Plutonimia PU-239, on Torium 
ehdottomasti käyttömahdoton ydinpommien valmistajille , joka on elin ehto nykyiselle Suomenkin ase 
plutoniumin tuotannon kannalta ainoa keino saada jo 8-12 kertaa energia negatiivisestä uraanista 
jonkinkaanlainen voitto kun Suomen armeija myy ase plutoniumia Arabi terroristeille Algaidalle ja 
Muhajedeille!  
 
Ne jätkät maksavat hyvän hinnan Iranin markkinoilta Suomen Kokoomuksen Kataiselle ja Stubille 
suoraan pimeänä käteen miljoonia jotta saavat vain käsiinsä suomalaista hyvälaatuista PU-239 !!! Sitä 
ei myydäkkään millään 30€ Pauna vaan hinta on varmasti PU-239 tänä päivänä pimeillä Suomen 
markkinoilla joita Katainen pyörittää koko Suomen S U P O n avustuksella noin 6000€ pauna !!! 
Ydinpommin hinnaksi tuleekin sitten aika hyvä hintainen jos vielä Bons and skuld runkkari seura myy 
sen ilman sentrifykointia suoraan vain sauvoista samalla pois katseilta niin samalla pois mielestä!!!  
 
Jos on 9 sauvan paketti paljonko on PU osuus? noin 15% > kun sitten ajatellaan loput paskat niin terro 
ukot pistää sitä jenkkien juomavesiin ja pöllyttelevät ilmoille suurkaupunkien pilvenpiirtäjien parvekkeilta 
vesikelloja perseessään!!! Kiitos Suomalaisille TVO idiooteille!!! Samalla myyvät deuteriumi ja Tritiumi 
vettään suoraan reaktori pytyistään, muille saatanan palvojille, ketkä käyvät pilaamassa ihmisten 
kaivoja samoin myrkyttelemässä heidän ruokiaan ja tavaroitaan!!! Mikähän on saastalla litrahinta ? 
 
Noin 10€ litra? ...Kun vain menee jakoon on se hyvä TVO puolesta samoin SUPON !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

913. SUPO by sisäministeriö. 
 
Arto Lauri 
Heitetään nyt tänne teille koepallo. Sanokaa omat mielipiteenne siitä? En todellakaan tiedä miten 
tällaiseen enää voi järjellisesti suhtautua. Vai pitääkö muuttaa Suomeamme sananvapaampaampaan 
Pohjois- Koreaan turvaan? 
-------------- 
 
* 01.01.2013 Suomeen runnottiin lakimassaa. Jonka a i n o a  ja keskeinen tarkoitus oli lopettaa 
maastamme totaalisti kaikki sellaiset asiat. Jotka vähänkin liittyvät aitoon ja rehelliseen 
sananvapauksien kansain käyttöön. Homma räjähti avoimeksi hetimiten POLIISI- ANARKISMIKSI. 
Katsokaas millaista dataa löytyy esim. FB:n sivuilta näiden veriveroloistemme toimintatavoistaan: 
 
P 
W luvalla tässä teille uusinta uutta  Tuomas Tyrväinen on suorasukaisempi kuin "ystävämme" Otto. 
Tiedän senverran kaverista hänet tuntevan kautta saaduista tiedoista, että älkää alkako vääntämään 
mistään asiasta tämän kanssa (!!) eikä palstoille kannata laittaa huomautteluja tästä.. ottakaa nyt 
tosissaan se jokainen. Voi olla selkeästi jo vaarallinen .. puhui aseista Uuden Maailmanjärjestyksen 
ketjussa, oli tiettyjen henkilöiden kimpussa selvästikin. On lukenut molemmat Totuus-palstat aika 
tarkkaan ennenkuin pistin molemmista pihalle.  
 
Käyttänee amfetamiini-tyyppisiä lääkkeitä, käy Hollannissa pössyttelemässä. Nämä omien sanojensa 
mukaan, voi olla tietenkin paljon muutakin sitten. Tehnyt joskus töitä puolustusvoimille, oma firma lie 
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mennyt nurin. Tuskin tämä on tehnyt kuitenkaan mitään rikosilmoitusta, halusi kenties vain vähän 
hermostuttaa valvojaa Mutta.. kehuu jokapaikassa olevansa lainkuuliainen ja rehellinen.  Tuo, mitä W 
sanoo sananvapaudesta ja julkaisuvapaudesta pitää paikkansa, ne eivät ole vastakkaisia tai toisensa 
poissulkevia, jokaisella on sananvapaus, mutta ylläpitäjillä on vapaus päättää mitä julkaistaan. Eli 
viestien poisto ja palstalta bannaus eivät ole sanavapauden rajoittamista. Saahan sitä muualla 
meuhkata  
 
13. tammikuuta W 
Tässä lainausmerkkien sisällä on koko ketju tähän asti. 
 
" 
Tuomas Tyrväinen 
 
Hei W, 
 
voitko perustella poistamiseni Varjohallitus-ryhmästä? En voi sille mitään, mikäli ihmiset loukkaantuvat 
viesteistäni. Ketään en kuitenkaan ole henkilökohtaisesti loukannut joten on hieman omituista rajoittaa 
sananvapautta. 
  
__________________________________________________________________________________
_______________ 
 
Mikäli olen ymmärtänyt nyt oikein niin tämä on jokin valtion vastainen ryhmä, jossa suunnitellaan 
vallankumousta ja/tai nykyisten valtarakenteiden kumoamista. 
 
Näen tärkeänä, että ryhmässä on ainakin tarkkailija (mikäli sananvapautta rajoitetaan keskustelemisen 
osalta) myös suojelupoliisin puolelta. 
 
Ensimmäinen varoitus myös teidän ryhmällenne, koko ryhmä on mahdollista poistaa. 
 
Ehdotan, että lisäät minut takaisin ryhmään. Voin ottaa vähemmän vittumaisen roolin. Trollannut en ole 
missään tapauksessa. 
 
Terkuin Tuomas 
__________________________________________________________________________________
_________________ 
 
* Huomatkaa miten aiemmman skitsofrenikkometsästäjän poliisin Otto Gustafsonin. SUPO:n 
palkkaaman tohtori "Mengelen" pois paiskautumisiin sisäministeriö panikoiden reagoi!..  
- "Valtion vastainen" 
- "Suunnittellaan vallankumousta" 
- "Valtarakenteitten kumoamista" 
- "Tärkeää tarkkailijoin rajoitetaan keskustelua" 
- "Ensimmäinen varoitus kokonaan poistoon". . . 
 
* SUPO on NIIN varma terrorinsa purennastaan, että alkaa suorasukaisesti sanelemaan ehtojaan ja 
uhkailujaan. Kuvottavaa! Tähän listaansa POLIISI Tuomas lahtaa kuin sikoja omat tekaistut teesinsä 
siitä, miten YDINkriittinen kirjoittelu Suomessa heidän Vuojoen erityisryhmissään on automaattisesti 
täyttämässä ankarimman, ilmeisesti suoran valtiopetoksen kriteeristöt.. HalOOO! Ai on TVO:n 
ydindiktaturiaa vastaan asettuminen suoraa valtiopetosta! Missähän TVO:n voitelemissa gabinetissa 
tällaiset on päätetty? 
 
* Onko POLIISIEN siis p a k k o  polttaa aivonsa Hollannissa amfetamiinein ja LSD- trippiensä avulla 
tällaiseen kuntoonsa, kun tässä näemme? Ennenkuin pääsevät virkaan Suomessa.. . Sairasta, 
oksettavaa ja kertakaikkiaan uskomatonta. Eipä sitten mikään ihme, että halluusionaattiset 
sinivirkamiliisit sekoilevat kenttätöissään kuin simpanssit väkiviinasammiouinnillaan... 
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W 
5 tuntia sitten 
W 
 
Hei Tuomas! 
 
Sinulla on sananvapaus ja ryhmällä julkaisuvapaus eivätkä ne ole ristiriidassa keskenään. 
 
Tuomas Tyrväinen 
5 tuntia sitten 
Tuomas Tyrväinen 
Hyvä, voitko siis lisätä minut takaisin ryhmään? 
 
Tuomas Tyrväinen 
4 tuntia sitten 
Tuomas Tyrväinen 
Hei, tein ryhmänne toiminnasta rikosilmoituksen sekä muista kyseenalaisista ryhmistä. On aihetta 
epäillä, että siellä harjoitetaan vakoilua, maanpetollista yhteydenpitoa sekä valtiopetollista toimintaa. 
 
* !!!!! Paskalakki vetää LSD- trippiövereitään näemmä ihan palkkaansa vastaan. 
 
Palataan asiaan. 
" 
 
noin tunti sitten E 
Ai niin.. näetkö S. W:n viestiä.. Hän sanoi sinun ehkä estäneen hänet jostain syystä..? Jos et näe, 
kopsaan sen tähän muuten.. 
 
muutama sekunti sitten Arto Lauri 
Olipahan V- mäinen POLIISI! Sisäministeriön pellet vetäneet t ä y s i n överiksi 
asennevammaisuuksissaan. KelEET! 
 
* Oikeasti folksan! SUPO on maailman korruptoitunein vainoharhaorgia maailmassa. Tuleeko meidän r 
e h e l l i s t e n veronmaksajien ihan o i k e a s t i  sietää tällaisen tason ydinmassamurhaajiemme 
sikailuja ja POLIISIN sekoiluja rahoillamme!? 
______________________________________________________________________________ 
                     --- 
 
Ydinturvaosasto uhkaili näin yksinäistä naista malliksi Turussa. 
 
17.01.2012.FB. Angélica Skywolf Aivan oikein ! 2 Auton lastia paska porukkaa toisessa 4 tukkansa 
menettänyttä ja toisessa 6 tukkansa menettänyttä samoin omantuntonsa hävittänyttä idioottia. Ajoivat 
Turun Myllyn parkkipaikan ylimälle hyllylle yksi eteeni ja toinen autoni taakse. Etummainen näytti 
minulle käsiaseen laukausta sormillaan ja minä takaisin keskaria! Olin hyppäämässä ulos autostani ja 
aijoin kysäistä lähemmin rengasrauta kädessä mikä kavereilla on hätänä kun panivat mustien 4x4 veto 
autoihinsa vauhtia! Olisi ollut mielenkiintoista tietää olisiko kavereilla ollut rengasraudan kestävä 
jenkkiläinen millin tukka ... Harmi että kerkesivät pois alta! 
12 tuntia sitten · Tykkää ·  1 
                  ------ 
 
Välikommenttia. 
_______________ 
 
Nyt sisäministeriön ydinturvaosastossa käydään ihan hehkukekäleinä. Täällä Eurajolla homma menee 
nin, että kun lähden ylipäätään kotoani saan kaksi miliisipakua autoni eteen ja taakse! (10- hengen 
vainoolaismiehitys päällään!) Saattavat siis minut ovelta ovelle mustalasisine 4- vetopakuineen! V- 
mäinen keissi siis ilmanalassa kertoo jotta paniikkia pukkaa ihan hirven lailla. 
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Kuulin jos mahdollista vieläkin tulehtuneemmasta asetelmasta. Tasavaltamme presidentti Tarja 
Halonen on JO saanut pikavierailukutsun maamme ydinkeisarien hankkeitten FB- 
ydinasepaljastuksistamme uhkaukaaseineen ineen! Juu Venäjän Putin lupasi panna Tarjasen Katais- 
jengeineen senverran vahvan sotainvaasiouhan eteen, että alkaa s u u r e m m a t  atomikeisariemme 
kuuumotukset laimentua.  
 
Ja jos EI ala niin ruskit tulee kotoperäisiksi Helsinkiin! . . . Ei yhtään vähemmillä panoksilla nyt liikuta! 
Suomen sisäministeriön ydinbunkkereissa ei uni maistu lähikriisin ollessa tällä tasollaan. Ei taida 
Halosen sopimat open sky sopimuksen USA ja IAEA ydinvastustajien rahkeet riittää, jää nähtäväksi 
Putinin prässin alla.. Muuten vielä eilen Eurajoella mellasti mustat 4- vetoiset jenkkipiilit. Nyt 17.01 näin 
yllätys, yllätys v a i n arkipoliisiauton tilallaan! Muutosta, hyvät toverit, muutosta siis ilmassa. 
              --------- 
 
TVO:n napalmintuoksua 
__________________ 
 
"Ilmestyskirja nyt", nimisessä kuuluisassa Vietnamin USA:n seonneesta kenraalikomentajasta 
kertovassa filmissä M. Brando tähtiesiintyjä kertoo: "Rakastan aamuisin palavan napalmin tuoksua!". 
Mennään ajastaikaa 19.1.2012 ja aamuinen YLE radio soitatti "pahat pojat" teemalauluaan. Tämä 
tarkoittaa Suomessa nykyään sitä, että maailman korruptoitunein SUPO- ydinturvaosasto on jälleen 
päässyt veren makuun. Seuraava kysymys kuuluukin minne TEM johteisesti sisäministeriön 
erikoisydinturvaosastolaiset ovat iskeneet?. . .  
 
Seuraava jatkouutinen DNA:n kymmeniin tuhansiin serveriasemointeihinsa on TVO:n ja Asea- atomin 
käskyttämät IAEA:n erikois komandot tehneet avoimen, härskin sotilaallisen invaasion!. . .Kuulitte ihan 
oikein SOTA! . . Pari päivää sitten SUPO POLIISIjohdon näin lasettavan sumeilematta netti, FB 
maailmoissaan erillisiä peittelemättömiä avoimia uhkaukaasejaan:" Jos eivät ydinkriittiset 
kommentoinnit ja avoimesti IAEA:n ydinsalaisuuksia paljastelevat kirjoittajat katoa neteistä. Meillä ON 
KYLLÄ KEINOMME ja rahaa iskeä!" 
 
1.1.2012 Aamu alkoi YLE:n ilmoittamalla satojen kansainvälisten ydinturvaosastolaisten "open sky 
sopimuksensa" mukaisilla iskuilla Suomeen. 20 Erikoisautoryhmän ilmoitettiin rantautuneen vuoden 
alusta erityisesti Satakunnan alueelle satapäisin poliisi- iskuosastoinsa. Kohteenaan nimenomaan ydin 
vastaiset aktivistitoiminnat neteissä! Ulkomaan rantautetut agentit, armeijaosastot, ja POLIISIarmeijan 
EMP magneetti-iskulaitteitten EMP laatikot aloittivat verisen sisällissotainfernoon välittömästi. 
Yksityisten autoja, laitteistoja ja koneita SUPO on alkanut systemaattisesti silpoa. Sinitakkista ja 
kokomustalasista 4- vetoista jenkkimaasturia on siitä lähtien ollut tiestömme väärällään. SUPO:n TVO/ 
Posivan Vuojoen erikoisosastossa valvoo näköjään yötä päivää "likainen tusina".  
 
Eilen oli kriisipäivää maailmalla. IAEA oli vaatimassa läpi lakimuutosta, joka antaisisi CIA:lle oikeuden 
eliminoida lain voimalla alas minkä tahansa ydinturvaansa uhkaavaa materiaalia sisältävän serverin 
palvelimen. Laki sai kuitenkin USA:ssa liikaa julkisuutta =vastustusta. Nettiyhtiöt vastasivat 
ydinsotajulistukseen lakkoprotestein ja sulkemalla palvelimiaan vastalauseeksi. IAEA ei antanut periksi. 
Vaan vaatii yhä tiukemmin ydinasesalaisuuksilleen oikeutusta.  
 
Tänä aamuna kontrollitta maassamme riehuvat satapäiset SUPO:n suojaamat ydinturvapoliisilaumat 
olivat ryhtyneet avoimesti sabotoimaan sittemmin mm. DNA serverikeskuksia. DNA julisti hätätilan 
avoimen väkivallanteon edessä! Täysin seinähullu tilanne. Suomen valtion energiaosastot myös ilmoitti 
mm. eilen avoimen koruttomasti. Kaikki maamme EI- ydinvoimaiset energiatuet ovat ja pysyvät alhaalla 
Häkämiehen ja TVO:n käskemänä. Että k a i k i  ne energiayhtiöt, jotka ekoenergiaa tekevät joutuvat 
maksamaan tuhansien verirahat POLIISIvirkamiehilleen! Tai kaikki EU:n lain mukaiset energiatuet 
katkaistaan lainvastaisesti lopullisesti kaikilta muilta kuin ydinalalta! Maailman korruptoitunein FIN 
lehdistö klassisesti vaikenee POLIISIväkivaltapaineissa kaikesta näistä. Mutta m i n ä  e n  vaikene! 
 
Nykyinen SAINT ydinhallinto ruhjoi myös eilen 18.01-12 lain joka varmistaa Suomesta Talvivaaroineen 
ydinASEuraanien tuotannot! Tarja Halonen oli niinikää Venäjällä kertomassa miten FIN- 
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ydinasetuotannon Pu- 239 plutoniumtalous TVO/Posivallaan verisesti etenevät. Eli hauskaksi menee. 
Nettiyhtiöt jotka sallivat ydinvastaiset materiaalit servereillään saavat tuta kiihtyviin SUPO:n 
invaasioihin. Avoimen anarkistinen energiahuolto on ottanut pelin selväksi. ASEET, HAARP-iskut, 
silvotut linjat ja voimalat ja huumaavat pommien räjähtämiset eri kohteissa ratkaisevat sen kuka 
korruptoi FIN- POLIISIn ja armeijan puolelleen.  
              ------------- 
 
PROFETIA 2012. 
________________ 
 
Mutta vakavampaan aiheeseen! Katoppas tätä ja ällisty: 
 
Ari Dysterin saama sanoma Suomessa tapahtuvasta maanjäristyksestä on  
samankaltainen kuin Jukka T. Niemisen saama profetia Kouvolan  
keskuskirkossa 7.2.1990, joka on Profetioita-osiossa, mutta josta  
laitan tähän sen maanjäristysosan. 
 
"Ja katsokaa Minä taivutan tätä maata, niin kuin talon emäntä taivuttaa  
leipää. Ja te tulette näkemään murtuman yhdessä kohden tätä maata. Ja  
se alkaa Nastolan eteläpuolitse. Se ohittaa Kouvolan. Se ohittaa  
Luumäen etelästä. Se menee Lappeenrannan lähelle. Kääntyy 90 astetta  
oikealle ja menee läpi Ylämaan. Jatkaa idän puolelle matkaa. Ja tuon  
repeämän, niin kuin suuren vaon, leveys on yksi vakomitta 
(192 m) ja rajan toisella puolella sen leveys kolminkertaistuu. 
Minä suojelen teidät, Minä suojelen omani. Ja katsokaa, Minä rankaisen  
tällä tavalla tätä kansaa." 
 
Kopioin ylläolevan tekstin tällaisesta linkistä: 
 
http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?messageID=4270419 
 
Eikä tuo Nastola- Lappeenranta + itä viittaa tektooniseen saumaan?  :- 
o  :-o  :-o ??? Jos näin on, SE TAPAHTUU VIELÄ LÄHIAIKOINA!!! 
 
** HuHUH! Ainakin Lappenranta ja Kouvola on samaa TVO.n tektonisaumaa jonka tunnen TVO:n 
Litoraanitektonisaumasta t y y s t i n oikeaksi! Sopii vaan kysyä m i k s e i  sauman jatkumista TVO:n 
läpi Ruotsin järvien Skotlantiin ,megapommina u s k a l l e t a  mainita?...Ilmeisen selvästi Jumala ei 
anna vieläkään kaikkein pahimman ydinvoimalatuhon maassamme tuolla linjallaan tapahtua, vaan tuo 
on "viimeinen varoitus" sulkea tiellään olevat ydinvoimalat!! (Minä suojelen teitä!! Mutta r a n k a i s e n 
tällä tavalla kansaani!.. .** Vallan h u r j a a  toi!)  
 
Tiedätkö Ulla Riikka tänään sain myös postia siitä. MIKSEI tuo tektoniikka repeä i h a n läpi päälleen 
rakennettujen Loviisan ja TVO:n ydinvoimaloitten? Sain tänään vahvan signaali siitä, että 
"rukoustamme on kuultu katumuksen merkiksi!" Tiedät tarkoin mitä tarkoitan. Enkä kerro kaikkea. Mutta 
juuri aamulla sain tällaisen viestin siitä. että sydämensä paatunmuksesta aletaan heräillä 
ydinkuolemanlaakson maailmoissa. En taaskaan kerro kuin osan. Mutta lueppa tämä: 
http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/2012/01/1482296/apulaisoikeusasiamies-poliisi-salannut-
telepakkokeinoja  
 
Apulaisoikeusasiamies: Poliisi salannut telepakkokeinoja  
Julkaistu 23.01.2012 14:39 (päivitetty 15:53) 
  
Poliisi on jättänyt ilmoittamatta kymmeniä televalvontatapauksia, kertoo apulaisoikeusasiamiehen 
selvitys. Salaista tiedonhankintaa on jätetty ilmoittamatta sekä epäillyille että sisäministeriölle. 
Pakkokeinolaki mahdollistaa poliisin salaisen tiedonhankinnan vakavien rikosten selvittämiseksi. 
Telepakkokeinot voivat tarkoittaa muun muassa puhelimen kuuntelemista sekä viestiliikenteen 
tarkkailua. 
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Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja painottaa kuitenkin, että epäillyn tulee jälkikäteen saada tieto siitä, 
että hänen puhelinliikennettään on tarkkailtu. Täysi salaaminen on perusteltua vain 
poikkeustapauksissa. 
 
Esimerkiksi vuonna 2008 telepakkokeinojen käytöstä jätettiin ilmoittamatta epäillyille 35 tapauksessa ja 
ilmoittamista lykättiin 79 tapauksessa. Ministeriölle poliisi raportoi kuitenkin vain kymmenen lykkäystä ja 
vielä vähemmän ilmoittamatta jättämisiä. Poliisihallitus selvitti asiaa apulaisoikeusasiamiehen 
toimeksiannosta. 
 
(MTV3 - STT) 
 
* Suomessa on ollut automaattisesti SUPO:n eliminointilistalla ennenkaikkea myös meikäläinen jo 
vuosia. Koska kerroin TVO/ Posivan, SUPO:n toimistaan julkisuuteen karmeimman TOTUUDEN! Nyt 
on kuulema Arevan lahjomista TVO:n o m i s t a m i s t a poliisipääliköistä 200kpl syytetutkinnassa!. . 
Siis KOKO se Anne Holmlundin aliasleegio!!! Laittomia ydinvastustajien pidätyksiä ja sairaalaan 
pakkohoitoja, lainvastaisia puhelinten datalinjojen kuunteluja, urkintojaan, uhkailujaan, avoimesti 
rikollisia taltiointejaan. Agenttejaan kimppuunikin lähettänyt A.H:n ydinturvaPOLIISIlössinsä on 
suurennuslasin alla!. . . Lahjonta ja korruptiotutkimuksia sisäministeriö oli koettanut estää kaikin 
keinoinsa.  
 
Luotiin TVO:n tarpeista Suomeen jopa laki, joka salii ydinasioissa avoimen lahjonnaan joka rajattiin 
oikeudeksi lahjoa ydinalaan liittyviä asioita! Siksi on päivän selvää, että tutkintapyynnöt on tuotu 
Suomeen ulkomaan paineesta. Nyt kun Holmlund ei enää ole virassaan peittämässsä TVO/ Posivan ja 
Arevan välisiä sekoilusotkuja. On vihdoin ja viimein mahdolisuus Räsäsen alla aloittaa edes asioiden 
tutkinnat! 200 Ydinalalle ostettua poliisipäälikköä kertoo miten käytännössä koko Suomen ylempi 
virkamiehistö on uitettu piripintaan ydinherrojen lahjontaorgioissa. On jo nyt selvää, ettei maassamme 
olla nähty n ä i n massiivista korruptiosumaa koskaan aiemmin! On kiinnostavaa seurata tehdäänkö 
asiassa oikea ratkaisu ja tehdäänkö Suomen poliisistolle oma suurvankila täyteen heidän johtoaan 
varten?  
             -------- 
 
YLE Satakunnan aamuradio 25.01.2012. 
 
SUPO:n erikoisosatot ovat iskeytynet erityisjoukoillaan nimenomaan Porin seudulle. Tutkimuksiensa 
kohteina tällä ydinvoimaloiden naapurustossa on sinne soluttautuneitten erikoisryhmien toiminnan 
seuraaminen sielä ja laajemmin ulkomaille asti. Anne Holmlundin menneen sisäministeriön 
kotikenttäetu on pois pyyhkäistynä. Koska ei ole enää puolustamassa ydinalansa omiensa rikollista 
toimintaa. Uutinen oli muutenkin varsin olemattomasti todellista asiaa paljastamaton. Joka tapauksessa 
kerrotaan peräti 200 kpl poliisin ylintä johtoa sotkeutuneen mm. TVO:n ja Arevan väliseen 
järjestelmällisiin korruptiomeriin. 
 
 Suomessa siis POLIISI tekee kaikkensa peitelläkseen EU:sta tunkevia ydinala korruptionsa 
tutkintapyyntöjä. Itse olen tietysti tuossa myrskyn silmässä vahvasti mukana. Koska uutisointi antaa 
ymmärtää, että varsinainen päävyyhti koskee vain kourallista puhumaan uskaltautuneita aktivisteja! 
Tuossa siis toki on mukana muitakin ei suoraan ydinalan akltivisteja. Mutta varsinaiset suurimmat 
korruptiosummat koskevat nimenomaan ja vain työnantajaani TVO:ta! 
 
 Siksi olen vahvasti mukana kuvioissa. Olen vaikkeí  sitä uskalleta kertoa minuun kohdistuneitten 
POLIISIEN jatkuvien laittomuksien paljastumispeloista. Kuvaavaa tilanteelle on, että SUPO edelleen 
harrastaa kanssani systemaattista puhelimeni katkontaa. Laittomia kuunteluja. Rikollisia taltiointejaan 
datamaailmaani ja ihmisarvoa loukkaavaa päällekäymistään yleisesti! Vuojoen ydinturvaosaston 
POLIISEJA ei ole kukaan vaivautunut, saati uskaltanut valistaa asiasta. Eli SUPO pitää verhonaan 
toissijaisia urkintaohjelmiaan. Peitelläkseen tarkoin YDIN- osastojensa sekoiluja ja 
ihmisoikeusloukkaamisiaan hinnalla millä hyvänsä. 
             -------------- 
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 UFO hysterialla YDINsalauksiin. 
______________________________ 
 
Usein ja juurikin vaikka tänään taas aukaisin TVO:n hallinnoiman Porissa toimivan Satakunnan Kansan. 
On todella kuvaavaa lukea miten tieten ja harkitusti. Niin juuri IAEA ja CIA:n kaltaiset organisaatiot 
luovat globaalin tason harhojaan ihmisten mieliin. Tämä seuraava uutisointi sopi varsin vakuuttavasti 
osoittamaan miten ydinala lanseerasi 70- luvun ydinbuuminsa seuraamuksien tuottamien säteilyn 
ionisaatioiden peittelymafian. Juu siis liki kaikki taivaalla nähtävät säteilyionisaatiot. No tasolla ainakin 
luokkaa 95% on selitettävissä YDINvoiman päästötuotoilla!  
 
Mutta koska aihe on ydinalan ja SUPO:n kaltaisten takia pidettävä salaaisuutena. Oli USA:ssa ihan p a 
k k o keksiä UFO- mystiikka. Myytti jolla voitiin kuitata ydinvoimaloitten kuolettavat tahalliset päästöt. 
Tai sitten tässä esittämäni kaltaiset enemmän kuin tahalliset "OKSENNUSPALLOT! Siis hapen 
saadessa reaktorista säteilyn energiaa. Vaikka beettasoihtuavaa neutronivuota. Muodostuu jopa kuviin 
paljain silmin nähtäviää ionisoituneen hapen pinkkejä tässä täysin pyöreitä pysyväisempiä 
plasmapalloja. Ne sitten sinkoilevat kuin pallosalamat tuulissa ja sähkökenttien tuiskeissa pitkin 
ihmisten elinpiiriä tuhoisan peljättävinä. Kuten tästäkin enemmän kuin asenteellisesta kirjoituksesta voi 
päätellä. Sisäministeriö kontrolloi kaikkea tiedotusta eläimellisellä raivollaan. YDIN- totuus kansalle ON 
tietysti täysin poissa kuvioista: 
 
kuvaton.com/k/YUvy.jpg 
[img]kuvaton.com/k/YUvy.jpg[/img] 
               --  
 
Konspiraatio- foorumista. Vs: * Huippu videoita. 27.04.2012 17:10 #12814 Jukkis 
  Tossa ufo-teoriassa on mun mielestä ideaa. Ei siitä pitkä aika ole, kun Koivulan Tapani jossain 
luennolla mainitsi valopalloista. Vai oliko valokiilloista yöllisen meren yläpuolella. Epäili että saattas olla 
jokin armeijan asekokeilu tms, tutkanhäirintää ja sitä rataa. Mutta jäi mieleen että se olis raportoitu 
melko lähellä Olkiluotoa? Anyway, tämä plasmateoria saa kyllä paljon tuulta vielä alleen, jahka se tulee 
kirjan muodossa. 
 
*Hieno homma, että saadaan viimein aiheesta myös t o t u u t t a kansan luettavaksi toimestasi Jukkis.) 
 
 

914. Metaanijää III 
 
YLE. Tiedeuutiset 
 
* Kun Fukushiman ydinonnettomuuksien keskeisimmiksi tuhonsa syiksi alkaa kasvavalla huolella 
osoittautua  maaperässämme olevat valtaisat metaanijäävarannot. Alkaa tiederaporteissa näköjään 
aihe saada kasvavaa huolestunutta kirjoittelua. Kuten kuvaan kuuluu myös paljon vähättelevillä 
valheilla totuutta halutaan verhoilla. Korjataan vaikka nyt, että tässä artikkelissa vedätetään 
metaanijään määrä osiinsa oikeasta. Metaanijää on siis 21- kertaa kasvihuonekaasua CO2 
tömäkämpää. Volyyminaan vastaa 2- kertaa maailman kaikki energiavarannot yhteensä! Lisäksi, ja 
tämä On tärkeää! Metaanijäätä muodostuu v u o s i t t a i n yhä uutta merien anairobisina BIO- 
tuotantoina. Eikä ole kuin osin fossiilista, kuten tässä IAEA:n ydintoiveista valehdellaan. 
                    -- 
 
Merenpohjan metaanijää ei ollut viime jääkauden lopun ratkaiseva lämmittäjä  (24.04.2009 klo 07.00)   
Viime jääkauden lopulla, 11 600 vuotta sitten maapallon ilmasto lämpeni äkillisesti ja ilmakehän 
metaanipitoisuus kasvoi samaan aikaan 50%:lla, syistä joita ei ole tiedetä varmuudella. Science-
lehdessä julkaistu kansainvälisen tutkimusryhmän työ viittaa siihen, että lämpeneminen johtui 
metaanista joka oli peräisin jääkauden hellittäessä sulavista soista ja kosteikoista. 
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Ainakaan lämpenemisjakson alkupuoliskolla metaani ei irronnut napa-alueiden merenpohjassa olevasta 
metaanijäästä. Siltä osin tulos on rauhoittava. 
 
Metaani CH4 on erittäin vahva kasvihuonekaasu ja hiilidioksidin tapaan sen määrä ilmakehässä on 
noussut ihmistoiminnan seurauksena. Metaania on ilmakehässä nyt lähes kolminkertainen määrä 
verrattuna teollistumisen alkua edeltävään aikaan. Sen osuus on noin viidennes ihmisen aiheuttamasta 
ilmakehän lämpenemisestä. Metaania tulee ilmakehään mm. riisiviljelmistä, karjasta, metsän ja puun 
polttamisesta, kaatopaikoilta sekä kaasu- ja öljykenttien vuodoista. 
 
Merenpohjassa oleva metaanijää eli metaaniklatraatti on metaanin ja veden jään seos. Sitä on merissä 
valtavat määrät ja metaanijäässä olevan metaanin energiasisällön arvioidaan olevan samaa luokkaa 
kuin maapallon öljy-, kaasu- ja hiilivarat. Merenpohjan metaaanijää ovat hyvin vanhaa perua. 
 
Silti jotkut tutkijat ovat arvelleet että metaanijäät voivat alkaa sulaa napa-alueiden merien lämmetessä. 
Jos kymmenesosa niistä sulaisi äkkiä vapauttaen jäässä olevan metaanin ilmakehään, lämmittävä 
vaikutus maapallon ilmastoon olisi kymmenkertainen verrattuna ilmakehän nykyiseen 
hiilidioksidipitoisuuteen verrattuna. 
__________________________________________________________________________________
______________! 
 
Jääkauden loppuvaiheessa, ns. nuoremman dryaskauden lopulla lämpötila nousi maapallolla nopeasti 
ja pohjoisella pallonpuoliskolla paikoin lähes kymmenellä asteella 20 vuodessa. Samoihin aikoihin 
metaanipitoisuus nousi puolella. Yhtenä mahdollisena syynä on pidetty metaanijään sulamista. 
 
Tutkijat selvittivät metaanin alkuperää Grönlannin mannerjäätiköstä mittaamalla jäähän tallentuneen 
ilman sisältämän metaanin hiilen isotooppikoostumusta. Metaanijäät ovat niin vanhoja, että niissä ei ole 
jäljellä kasviperäistä C14-isotooppia. Sen sijaan tuoreemmissa lähteissä kuten soissa ja kosteikoissa 
C14-pitoisuus on merkittävä. 
 
Metaania on ilmassa absoluuttisesti vähän ja hiili-14-isotooppia tavallisen hiilen seassa myös vähän. 
Tonnista jäätä saadaan vain parisataatuhatta C14-atomia, joten eriaikaisia näytteitä varten jäätä piti 
louhia paljon. Sitä kerättiin tonneittain kaikkiaan viitenä vuonna. Mittaukset osoittivat että ilmakehään 
jääkauden lopulla tullut metaani on lähtöisin soista ja kosteikoista. C14-pitoisuus vaihteli eri vaiheissa, 
mutta varsinkin lämpenemisen alkupuolella metaani tuli orgaanista materiaalia sisältävistä lähteistä. 
 
Jääkauden aikana pohjoisten manneralueiden suot ja kosteikot olivat jäässä. Kun jääkausi hellitti ja 
ilmasto lämpeni, ne alkoivat sulaa ja vapauttaa ilmaan metaania. Myöhemmin merenpohjan 
metaanijäästä osa on voinut sulaa. Tätä mahdollisuutta mittaukset eivät sulje pois. 
 
(YLE tiede, Science.) 
         --------- 
 
T&T. YdinvoimaJanne Luotola, 1.2.2012, 9:20 Tutkijat: Yhdysvaltojen ydinvoimaloiden 
maanjäristysriskit aliarvioitu 
 
Tutkijoiden mukaan Yhdysvaltojen ydinreaktoreihin kohdistuneet riskit on aliarvioitu. Ne voivat olla 
pahempia kuin mitä reaktorit on suunniteltu kestämään, kirjoittaa The Scientific American. 
Yhdysvaltalaiset ydinvoimayhtiöt on ohjattu arvioimaan uudelleen reaktoreidensa kestävyys 
maanjäristysten sattuessa. Niiden on käytettävä uutta laskentamallia ja seismistä dataa, jonka hallinto 
ja teollisuus ovat yhdessä laatineet.  
 
Uusi laskentamalli perustuu seismisiin havaintoihin neljän vuoden ajalta Keski- ja Itä-Yhdysvalloissa. 
Mallin mukaan joillakin alueilla on suurempien järistysten riski kuin mitä reaktorit on suunniteltu 
kestämään. Uusi malli korvaa vuosina 1998 ja 1999 käyttöön otetut mallit. Riskit eivät ole kohonneet, 
vaan mallit ovat tarkentuneet, sanoo sähköntuotannon tutkimuslaitoksen (EPRI) projektijohtaja Jeffrey 
Hamel.  
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Tarve seismisten riskien arvioimiselle tunnustettiin yli vuosikymmen sitten, eikä Fukushimassa 
maanjäristyksen aiheuttama ydinonnettomuus vaikuttanut siihen. Uusi malli ei kuitenkaan sisällä tietoja 
viime elokuulta, jolloin Keski-Virginiassa sattui 5,8 magnitudin maanjäristys. Järistys pysäytti reaktorit 
Dominion's North Anna -ydinvoimalassa. Järistyksen voimakkuus ylitti tason, jonka voimala oli 
suunniteltu kestämään. Voimala kuitenkin kesti järistyksen, ja turvallisuusjärjestelmät toimivat.  
 
*Mieltäkääntävä uutinen sinällään muuten. Ydinala On kiistatta panikissa, kun tiedot mm. epävakaitten 
metaanijäääklatraattien olemassaoloista 600m- 1700m -2 000m merien ja  maan alla vuotivat 
julkisuuteen. Mikään EI siis ole yhtäkkiä laskelmien mukaista. Mutta koska hätä on suurin, ei loputtomia 
IAEA virheitäänkään myönnetä julkkisesti. STUK hakee Suomessa parhaillaan 2012 alusta  tektonisen 
geologian kallioperätuntijaa ensi kerran vuosikymmeniin. 
 
 Koska mm. Olkiluodon megavaaralliset porausreikien metaanijään räjähdystiedot, Litoraanitektoniikat 
alueellaan vuotivat julkisuuteen. Nyt päälle tämä kansainvälinen avopaniikki kun mm. Fukushimasta 
kertovat  Angelican ja minun julkisuuteen vuotama tiedotteet rikkoivat globaalisella tasolla 
tietosensuroinnin lasikatot. Fukushima- Videossani kristaloitui k a i k k i tämä vuosikymmenten salatuin 
ydintektoniikkojen megariskitieto. Nyt kyyti kylmää IAEA:ta. 
             ------------- 
 
Meren pohjassa tapahtuu! 
 
Zetatalk: Otteita ZetaTalk-päivityksistä (25.2.2012) - kanavana Nancy Lieder 
 
(Julkaistu 25.2.2012, kanavoitu viikon 8/2012 aikana, http://www.zetatalk.com/ning/25fe2012.htm , 
suomentanut Olli) 
NASA:n Terra-satelliitti (EOS AM-1) kuvasi 26.12.2011 valtavan pyörteen meressä Etelä-Afrikan 
rannikon lähistöllä. Pyörteen halkaisija on noin 170 kilometriä ja se sijaitsee muutaman sadan metrin 
syvyydessä merenpinnasta. Tiedemiesten mukaan pyörre on syntynyt, koska Intian valtamerestä on 
alkanut virrata vettä Atlantin valtamereen. Tiedemiehet eivät kuitenkaan osaa kertoa syytä siihen, miksi 
tällainen virtaus on syntynyt. Tällä virtauksella saattaa olla vaikutusta myös Etelä-Amerikan ja Etelä-
Afrikan ilmastoon sekä alueella havaittaviin laajamittaisiin delfiinien kuolemiin. 
(http://hainanwel.com/en/unusual-world/1546-whirlpool-south-africa.html , 
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2104279/Nasa-satellite-pictures-enormous-90-mile-wide-
underwater-storm-.html , http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Agulhas , 
http://en.wikipedia.org/wiki/Agulhas_Current) ... 
 
Maapallon kahdeksikon muotoinen vaappumisliike aiheuttaa suurimman liikevaikutuksen Maapallon 
napa-alueilla ulottuen myös Etelä-Afrikkaan. Ensin Maapallo siirtyy asentoon, jossa Etelä-Afrikka 
heilahtaa kohti itää ja sitten kun kahdeksikon muotoinen liikerata on valmis, niin Etelä-Afrikka heilahtaa 
kohti länttä. Tämä liikehdintä saa aikaan pumppausliikkeen nostamalla ensin painetta itärannikolla ja 
sitten länsirannikolla. Kun tämä liikehdintä on riittävän voimakasta, niin syntyvä pumppausvaikutus voi 
jopa muuttaa Agulhasin virtauksen suunnan, mutta näin voimakkaaksi liikehdintä ei vielä ole muuttunut. 
 
Normaalisti Agulhasin virtaus kuljettaa vettä suhteellisesti lämpimämmästä Intian valtamerestä 
eteläiselle Atlantille. Kun Maapallon vaappumisliike kasvattaa veden painetta Intian valtamerellä, niin 
virtaus voimistuu eli yhä enemmän vettä virtaa yhä suuremmalla nopeudella. Kuitenkaan pelkästään 
tämä virtauksen voimistuminen ei synnytä havaitun kaltaista pyörrettä, vaan pyörre syntyy, kun 
Maapallo vaappuu toiseen suuntaan ja Etelä-Afrikka siirtyy kohti eteläistä Atlanttia. Tässä vaiheessa 
virtaukset törmäävät toisiinsa ja coriolis-ilmiön vaikutuksesta syntyy pyörre kuten yleensäkin tapahtuu 
ilma- tai vesivirtausten kohdatessa. 
 
Me olemme jo ZetaTalkin alusta saakka (vuodesta 1995) varoittaneet siitä, että napasiirtymän aikana 
syntyy pyörteitä. Vuonna 2000 me varoitimme siitä, että valtamerissä voi alkaa syntyä suuria pyörteitä, 
sillä me tiesimme Maapallon alkavan vaappua. Kun Maapallo sitten alkoi vaappua ja pyörteitä kerrottiin 
havaitun Japanin ja Pohjois-Amerikan rannikoilla, me toistimme varoituksemme siitä, että Maapallon 
vaappumisliike ei vaikuta pelkästään ilmakehään ja säähän vaan myös valtameriin ja että tämä vaikutus 
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tulee vieläkin voimistumaan. Maapallon vaappuminen on AINOA tekijä, jonka avulla Agulhasin pyörteen 
syntyminen voidaan selittää. 
 
* Ilmiö on tarkoin pidettu julkisuudelta salassa. Eli asiaan liittyy paljon selittämätöntä. Etelä- Atlantilla 
kun on todettu 8 milj. km2 kokoinen magneettipoikkeaman anomalia. Jonne maailman reaktorien 
säteilykertymät imeytyvät parhaillaan tuhoisasti esim. Euroopasta. Useita lentokoneita ja esim. 
sateliitteja on alueella jo tuhoutunut. Chemtrailaamiset on keskitetty Biskajan lahdelle estämään 
jatkuvat sätreilyvuotojen ilmaionisaatioiden kertymät sinne. Meren pohjassa ydinvoimaloitten 
tritiumraskasvesien kertymät kasaantuvat pyörteen pohjalle kriittistä massaansa lisäten ja tällainen 
lisälämpö sulattaa alueen metaanijääklatraatteja kiihtyvään metaanikaasuntuotantoonsa. Jonkja 
nostevirtaus pahentaa itse itseään kuiten Japanin Fukushiman tritiumkertymät Siperian rannikolla tekee 
massiivisia havaittuja metaanipurkauksia myös. Kun pyörreon jo noin iso niin tilanne on riistäytymässä 
lopullisesti hallinnasta. Ydinvoimaloitten jatkuvat päästöt ovat viemässä näin maailmaamme kohti 
ydintäystuhoaan. . . . 
            ---------- 
 
Metaanijäät räjähtelee ydinvoimalaseuduilta lähtien 
 
* Niin . . .Kyse on tietysti siitä, että mm. Olkiluodossa ainakin k o l m e n koeporausreijän tiedetään 
iskeneen Posivan silmille 168- kertaa kosmisella nopeudellaan räjähtäneet METAANIJÄÄKLATRAATIT. 
No asiaa on useassakin filmissä alueelta dokumentoitu. Totuus vaan on sisäministeriön salaamaa. 
Mutta katsokaa näiitä videointeja samasta aiheesta.  Dutchinse Fukushima yotube 
 
_________________________ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JAUY-Y3Kiek&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Wlqrg1zieP0 
 
http://www.youtube.com/watch?v=lMIudvss5V8 
                        -- 
Mystisiä maanalaisia räjähdyksiä jo kahdessa kaupungissa USA:ssa 
                      
Maanalaiset räjähdykset, jotka ovat riivanneet jo neljä vuorokautta Clintonvillen kaupunkia 
Yhdysvalloissa, ovat levinneet nyt myös 80 mailin päässä sijaitsevaan Montellon kaupunkiin. 
Maanjäristyksen kaltaiset, voimakkaat maanlaiset räjähdykset ovat toistaiseksi vailla selitystä.  
 
Lähde: Infowars 
Toimittaja: Janus Putkonen 
22.3.2012, Verkkomedia.org 
 
Mystisiä maanalaisia räjähdyksiä jo kahdessa kaupungissa USA:ssa 
 
Maankuoresta kuuluvia räjähdyksiä, jotka heiluttavat taloja ja hermostuttavat ihmisiä, on yritetty selittää 
maanalaisilla töillä tai kaivauksilla, mutta turhaan. Montellon ja Castlevillen asukkaat ovat verranneet 
kokemuksiaan ja ilmeisesti ilmiö on molemmissa kaupungeissa hyvin samankaltainen. 
 
Nettihuhuna liikkeelle lähtenyt kertomus maanalaisista pamahduksista on nyt saamassa entistä 
enemmän huomiota kansallisessa mediassa, kun ilmiö on laajenemassa. Verrattuna netissä aiemmin 
tänä vuonna levinneeseen "mysteeristen äänien" ilmiöön, kokemukset maanalaisista räjähdyksistä ovat 
kiistattomia. 
 
Huoli maanalaisista räjähdyksistä aiheutti kansalaisten kokoontumisen Clintonvillen kaupungintalolle ja 
kokouksessa todettiin tarve seismisille tutkimuksille ja räjähdysten keskusta koitetaan selvittää 
hankkimalla erikoislaitteistoja. 
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Ilmiön alkamisesta vietetty neljäs yö oli muita hiljaisempi, mutta siitä huolimatta joitakin ilmoituksia tuli 
poliisille ja paikalliset toimittajat kuulivat maanalaisia räjähdysääniä 05 aikaan aamuyöstä. Viime 
sunnuntain ja maanantain välinen yö oli kaikkein aktiivisin. Tällöin poliisi vastaanotti satoja ilmoituksia 
ihmisiltä, joiden taloja räjähdykset vavisuttivat. 
 
Selitykset ja epäilykset äänien lähteistä ovat moninaisia. Asukkaat epäilevät kyseessä olevan salaiset 
maanalaiset armeijan testaukset tai suuret louhintatyöt, joissa käytetään voimakkaita räjähteitä. Armeija 
on jo kiistänyt olevansa vastuussa räjähdyksistä, mutta toisaalta se ei myöntäisikään vastuutaan, mikäli 
äänet johtuvat salaisesta toiminnasta. 
 
Yhdysvaltain seismologianlaitoksen USGS:n mukaan selittämättömiä räjähdysääniä on raportoitu satoja 
vuosia kaikkialla USA:ssa. Näitä räjähdyksiä ei kuitenkaan pystytä mittaaman tavallisilla seismisillä 
sensoreilla, joilla mitataan maanjäristyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että Clintonvillen ja muiden 
räjähdyksistä kärsivien kaupunkien ei odoteta kuulevan todellista selitystä kokemuksilleen 
             ------------- 
 
Metaanijääklatraatit rules! 
 
IAEA on jääräpäisesti  päättänyt kieltää puhumasta metaanijääklatraattien räjähtelyistä julkisesti. Koska 
olivat pääosassa mm. Fukushiman reaktorien tuhoissa. Mutta siitä näissäKIN uutisissa  oikeasti kyse 
on: 
 
http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Siperialaiskyl%C3%A4+uhkaa+romahtaa+ikiroudan+sulaessa/11352
36816184 
 
 
 
 

915. SENSAATIOITA 
 
* Vuosi 2011 jää historian kirjoihin vuotena jolloin ohi IAEA virallisen sensuroinnin alettiin vuotaa 
kvanttiydinfysiikasta jo kauan tiedettyä totuutta siitä. Ettei valonnopeuden ylittäminen ole mitenkään 
poikkeuksellista. Vaan kuuluu perusfysiikkaan. Keskeisen läpimurron teki tutkijaryhmät kun IAEA:n 
ydinalan kontroli petti Italian sanoutuessa viimein irti ydinvoimasta.  
 
* Reaktoreista karkaa suunnattomat säteilyn energiat muodoissaan jota ei vaan kyetä mittaamaan! 
Valon nopeuden ylittyminen mm. alfaytimen irrottuessa atomiytimen alffahajoamisesa tunnetaan 
"kanavoitumisena". Mikä on vain piiloilmaisu valonnopeuden ylittävän heliumytimen fyysisistä liikeistä. 
Paljon muitakin valon ylityksiä on teleportaatioista, gravitaation kautta aina mustan aukkojen 
singulariteetin valonnopeissa suistumisissaan. Nyt tässä mitataan ilmiötä neutriinoilla reaktorisäteilyn 
muotona. 
                 -- 
 sfnet.tiede.fysiikka 19.11.2011 
 
OPERA on saanut suoritettua toisen, edellisen kaltaisen, kokeen  
neutriinoilla ja jälleen on saatu tulokseksi valoa nopeampaa liikettä. 
 
http://www.wired.com/wiredscience/2011/11/neutrinos-screw-einstein/ 
 
Lyhyenä yhteenvetona: 
Koe suoritettiin lähes samankaltaisin järjestelyin kuin viimeksi. Nyt neutriinojen syntyhetki oli vielä 
tarkemmin määritelty kuin viimeksi. Tämän johdosta tällä kertaa kaikki tiimin jäsenet allekirjoittivat  
tulokset. Tulokseksi tuli sama kuin viimeksi, neutriinot olivat matkanneet matkan 60ns nopeammin kuin 
valonnopeus. Koska koe saatiin toistettua niin se rajaa yhden luokan systemaattisia virheitä pois,  
mutta jättää kuitenkin vielä kokeen lopputuloksen avoimeksi virheille. 
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               --------- 
 
01.11.2008  Pimeä aine saattaa loistaa pimeää valoa 
Sakari Nummila   
 
*Jälleen kerran löytynyt säteilyn laji, jota ala- arvoiset säteilymittarit vaan kykene mittaamaan. 
 
Tutkijoiden mukaan on mahdollista, että pimeänä aineena tunnettu outo materia säteilee "pimeää 
valoa". Kyse olisi meille täysin näkymättömästä säteilystä. Sillä saattaisi silti olla havaittavissa olevia 
vaikutuksia.  
Suurin osa maailmankaikkeuden aineesta on erikoista pimeää ainetta. Pimeän aineen uskotaan 
koostuvan tuntemattomista hiukkasista ja vaikuttavan tavallisen materian kanssa ainoastaan 
painovoiman välityksellä.  
 
Nyt Caltechissa työskentelevä tutkija Lotty Ackerman on ehdottanut, että pimeän materian 
keskuudessa saattaa vallita hieman omaa tuttua sähkömagneettista vuorovaikutustamme vastaava 
voima.  
 
Tämä vain pimeään materiaan vaikuttava voima voisi olla suuruudeltaan noin yhden prosentin verran 
sähkömagneettisesta voimasta. Tällöin pimeän valon vaikutus ei olisi liian suuri ollakseen ristiriidassa 
nykyisten havaintojen kanssa. Näin voimakas pimeä valo voitaisiin kuitenkin havaita. Pimeä valo 
nimittäin vaikuttaisi siihen, miten pimeä aine kasaantuu. 
 
Aiheesta lisää New Scientistin sivuilla (englanniksi) 
 
Kuvassa nykykäsitys universumimme koostumuksesta. Nyt ehdotettu pimeä valo ei ole pimeää 
energiaa, vaan kyse on ainoastaan pimeään aineeseen vaikuttavasta voimasta. Kuva Nasa 
 
http://www.ursa.fi/blogit/ta/index.php?m=2008 
                          --------- 
 
10.10.2008 
Tutkijat löysivät vain yhdestä lajista koostuvan ekosysteemin 
 
*Jo pitkään on tiedetty, että uraanin ympärillä elää salaperäinen ekosysteemistö. Mutta sitä ei olla 
aiemmin oivallettu, että Posivan Onkaloon olkiluodossa haudattavan kuparin suurin vihollinen 
sulffaattibakteerit joka syö kuparia Uudenmaan uraanikertymissäkin milin vuodessa. Perustuu JUURI 
uraanin säteilyn tuottamaan sulffaattibakterien kasvatukseen! Aivan uskomatonta siis. Mihin upotetaan 
säteilyenergiaa alkaa kasvaa tätä maaperässä syvällä valmiina odottavaa tuhoisaa 
sulffaattituotantokasvua. Joka kiihtyvästi tuottaa paikalle sulffaattibakterikasvustoja jotka syövät 
Posivan kuparit 50 vuodessa! Asia pidetään Suomessa todella salassa Posivaa suojatakseen. 
 
Sakari Nummila   
Tutkijat ovat löytäneet ekosysteemin, joka koostuu vain yhdestä ainoasta lajista. Sauvan muotoinen 
Desulforudis audaxviator -bakteeri elää yksinään täysin hapettomassa, pimeässä ja kuumassa 
ympäristössä syvällä maaperässä.  
 
Astrobiologeja on pitkään mietityttänyt se, millainen olisi yksinkertaisin mahdollinen planeetan 
asuttamiseen vaadittava ekosysteemi. Normaalisti kaikki maapallon eliöt nimittäin tarvitsevat ainakin 
jossain määrin myös muita lajeja selviytyäkseen. Nyt tutkitun bakteerin täytyy kuitenkin tuottaa kaikki 
elämän tarvitsemat orgaaniset molekyylit itse. 
 
"On jännittävää tietää, että kaikki mitä elämä tarvitsee, voidaan pakata yhteen genomiin", toteaa 
tutkimusta johtanut Dylan Chivian. Energiansa bakteeri saa radioaktiivisen uraanin vedestä irrottamasta 
vedystä sekä sulfaateista.(!!!!) 
 
Aiheesta lisää Lawrence Berkeley National Laboratoryn tiedotteessa (englanniksi) 
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2,8 kilometrin syvyydestä ja noin 60 celsiusasteen lämpötilasta kerätyt näytteet sisälsivät yli 99.9 
prosenttia vain yhden bakteerin DNA:ta. Lopun uskotaan olevan laboratoriossa ja näytteiden otossa 
tullutta kontaminaatiota. Tutkijoiden mukaan myös vesi, jossa olento elää, ei ole nähnyt päivänvaloa 
ainakaan yli kolmeen miljoonaan vuoteen. Kuva Thanya Suwansawad 
                -------------- 
 
Ydinaavikoitumisesta 
 
2011 Tuskin monikaan tietää miten paljon vettä jäi tänäkin vuona satamatta? Tietoni perustuu 320km2 
kokoiseenLlapijoen sadantadataan sen jokivirtaamiin. Tulos on shokki, miinus 26% jäi kastamatta 
maata elintärkeänä vetenä! Kertymädata vuodesta 1995 asti on uskomaton ja paheneva . 
Ydinvoimaloitten totaalisadannan kato 16 vuodelta on miinus 32,12 prosenttia! Asia on lehdistössämme 
IAEA:n määräyksistä klassisesti TABU. Mutta sentään joskus löytyy kirjoitettuna tarkkasilmäiselle jotain:  
 
Turun Sanomat 09.02.2012. Vesipula ajaa villieläimet kyliin Länsi afrikassa. Burkina Fason W. National 
Parkissa. Sen 10 000km2 luoinnonsuojeluala on maailmanperintökohde. Puistoa johtava Kafando 
kertoo, että vähäisten sateiden aiheuttama kuivuus on jo tappanut huolestuttavia määriä apinoita, 
pieniä antiloopeja yms. - W- puisto saa normaalisti 950 mm vuosisadannat. Mutta nykyään enää 600- 
650 millimetrin vuosisadannat. Kuivuus (ydinaavikoitumisen ) tilanne on katastrofaalinen, Kafando 
sanoo.  
 
*Uutisessa meitä kiinnostaa ensinnä paljonko sadannasta on kadonnut Afrikassa suhteessa vaikka 
Suomen saladataan? Hupsista! Keskiarvo on miltei prosentilleen samaa mitä mittaan vuosikymmenestä 
toiseen ydinaavikoitumisesta maassamme. Miinus 34 prosenttia! Miten i h m e e s s ä on sitten 
teknisesti mahdollista, lukemat ovat vuosikymmenistä toisiin. Ja ennenkaikkea tuhansien ja tuhansien 
km päässä identtiset? Niin identtiset myös siinä, että asia on 100% TABU kaikialla. Vastaus on tietysti 
älyttömän selvä. Ydinvoimaloista tauotta päästetyt huikeat alati kasvavat säteilyionisaatiopäästöjen 
kertymät globaalimaailmaamme tekevät sadantamekanismien kadon. Koska säteilypaine poistaa 
elintärkeät miinuselektronit taivaaltamme. 
 
Kun 1000MW reaktorista Albert Einstein ilmoitti ikuisen säteilyenergian kertymillään tuhoavan 100% 
varmasti ydinvoiman käyttäjät 1 000MW säteilyn päästöjen karkuutuksinsa. Systeemi, realismi ja 
mikään muukaan ei ole siitä muutunut ikinä. Ydinaavikoitumisten tasot ovat nykyään niin rajuissa 
kertoimissa, että ydinalan chemtrailauksien kemikaalien ruiskuttamisien kustannuksiin menee 
kokonaisien mantereitten valtiontalouksia jo... Mutta kuten huomaamme ongelma EI KATOA vaan 
ydinalan tuottamana pahenee hetki hetkeltä. Ollkoon miten TABU ja miliisisalattu tahansa! 
 
http://kuvaton.com/k/YDe7.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YDe7.jpg[/img] 
       ------------ 
 
 
100 Miljardia, ydinsähkön kWh hinta euroihin/ kWh! 
______________________________________________________ 
 
Turun sanomat 12.2.2012: "YLE. Venäjän ydinjätteitä aiotaan kaivaa Suomenlahden rantaan."(TVO 
upottaa samaisen haalarien ja suotonmassojen yms. jätteet 40m syvyyteen, kun Venäjällä toimitaan 
oleellisesti turvallisemmin ja  fiksummin. Eli varsinaista ydinjätteitä EI lainkaan kaiveta suomalaistyyliin 
vaarallisesti Itämeren rantaan vaan viedään pois sisävenäjälle! Lisäksi sekin mikä kaivetaan kaivetaan t 
u p l a s t i  syvempään ja 70m syvyyteen! Mikä vakuuttavinta ei halkeilevaan, toktonisesti 
epävakaaseen  Olkiluodon kiillegneissiin vaan paljon kestävämpään ja vakaampaan savikerrostumaan. 
Venäjälle siis tässäkin pisteet suhteessa seinätyhmään Suomen mokailuihin nähden.) 
 
"Erona venäläismalliin on toki myös se, että Olkiluodon korkea- aktiivista jätettä täytyy vartioida peräti 
200 000 vuotta!".. Hetkinen, hetkinen siis tämäpä tieto! Mitä sitten maksaa lisäkuluja maamme 
ydinteollisuudelle tuo mainittu 200 000v vartiointi oikeasti? Minimissään vaaditaan vartijapari ja hänen 
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pomonsa. Vähintään tuplana kaksivuorotyönä lisäksi. Pelkistetään, että vuotuinen palkkaminimi on näin 
ollen luokkaa 500 000e/ v. Eli saadaan: 500 000e* 200 000v= 100 000 000 000e/ 100 miljardia!!!!!!!!!!!!! 
Mitä hittoa m i k s e i tällaisista ydinalan kustannuksista hiiskuta missään?! Vai luulotellaanko ihan 
tosissaan, että vartiointien palkkamaksut ovat mystisesti ilmaisia. Ydinvoimalan kustannukset kohoavat 
tällaisissa pilviin maailman kalleimmaksi energioiksi heittämällä. 
      -- 
*Ilmankos sitten FB- sivustoilta löytyykin oirehdinnasta jo näinkin hälyttävää tietoa: 
Jari Natunen. TVOlla on jo neljä miljardia velkoja ja korkojen kanssa kulut ovat räjähtämässä. Pienin 
luottoluokittaja Fitch pitää kulissia yllä ilmeisesti isoja maksuja vastaan. Tuossa lukee ilmeisesti, että 
Standard & Poor on laskenut paljon AREVAn luokitusta. Tämän pitäisi vaikuttaa TVOn luokitukseen, jos 
AREVA-katuu, niin Olkiluoto 3 jää kesken ja sen lopettaminen maksaa lisää miljardeja. Lisäksi TVO 
haaveilee saavansa AREVAlta miljardi- korvauksia myöhästymisestä, joiden saamisen todennäköisyys 
pienenee entisestään. 
AREVA on myös todennäköisin toimittaja sekä Fennovoimalle, että Olkiluoto 4- voimalalle ja sen riskit 
lisäävät noiden hankkeiden riskejä. 
 
Riitta Santamala: Näistä käyristä näkyy, ettei Arevalla mene hyvin 12.02.2012.. 
AREVA : S&P dégrade de deux crans la note long terme d'Areva, à "BBB-" | Zone bourse 
www.zonebourse.com 
L'agence de notation Standard & Poor's a annoncé mardi avoir abaissé de deux crans la note long 
terme d'Areva , de BBB+ à BBB-, en l'assortissant d'une perspective stable, en raison des faibles... | 20 
December 2011 
          --------- 
 
TVO 4 miljardin tappiotunnustus toimistaan. 
 
 Japanilla EI ollut juuri vaihtoehtoja, kuin myydä Pu- 239 jätteitään maailman terroristeille rahasta. 
Koska ydinsähkö on luokkaa 10- 12  kertaa energianegatiivista toimintaa! Suomi on 100% samassa 
tilanteessa. Peittääkseen jatkuvasti kasvavat ydinsähkön tappiot on pakko myydä Pu-239 tuotannot! 
TVO ilmoittikin juuri lehdistöön  (2012) päälleen kaatuvat 4 MILJARDIN megatappionsa ydinvoimastaan 
julkisuuteen. Perustellakseen tulevat ydinjätteensä myynnit. Hullua, moraalitonta sekopäistä. Mutta sitä 
ydinvoma on ja on ollut a i n a ! 
                ---------- 
 
FB. 14.02.2012 
 
John Hodgeman Arto Lauri 
 
Valentine Aurora in Sweden Following Unexpected Geomagnetic Disturbance (2/14/2012) 
www.youtube.com 
http://sheilaaliens.net/?p=215 "For reasons not fully understood by forecasters, a disturbance rippled 
through Earth's magnetic field on Feb. 14th. Perhaps i... 
 
Nuo kuvatut revontulet kertoo karua kieltään siitä miten säteilyn energian kertymät tuhoaa elintärkeitä 
otsonin suojia päällämme. Kuulema 5 Saksan kokoista otsonin aukkoa nyt pohjois navassa myös! 
Kuulema ensi kerran koko otsoni aukon 80- luvun löytymisen. Miten on mahdollista, kun freonien kielto 
ollut maailmalla luokkaa 30 vuotta? Koska otsonin tuhoaa joku muu kuin freonit! Eli jatkuvasti kasvavat 
ydin voimaloitten päästöt! 
           ----------- 
 
MTV 10 uutiset 20.02.2012 
_______________________ 
 
"Fukushiman ydinvoimalaitosalueella pitkin Japania ollaan sammutettu jo 54 reaktorista 52kpl. Loputkin 
vaiennetaan kevääseen tultaessa. Japanissa säteilytausta on kasvanut pysyvästi niin suureksi, että 
vuoden maksimin säteilykertymä (2, 5mSv) ylitetään p ä i v ä s s ä !" 
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Ihan uskomatonta, että MTV lipsauttelee julkisuuteen tällaisia faktoja! Siinä kun lehdistö valehtelee 
Japanin starttailevan käsiinsä räjähtäviä ydinvoimaloitaan MTV paljastaa homman olevan loppumassa 
tässä ja nyt. Mutta huikeaa kuulla, että Japanissa vuodessa taustasäeily tuottaa 100% varman 
(912mSv) säteilysairauden vuodessa! Ja kun sen sanoo Mteeveen kaltainen tiedotusinstituutio suoraan 
julkisuuteen, niin huH Huh! 
 
FB. Totuus ydinvoimasta, sen salattu todellisuus 22.02.2012: Olli Hakala 
TELLUKSEN TÄRKEIMPIÄ UUTISIA 22 SEKUNTTIA KOHDASSA 6.18-6.40 MITÄ TULEE 
YDINVOIMAN SAATANALLISIIN SEURAUKSIIN... MITÄ STUK KOMMENTOI TÄHÄN 22 SEKUNNIN 
LOPPULAUSEESEEN? JA SAIRASTUTTAAKO MUUALLA KUIN JAPANISSA? 
http://www.katsomo.fi/?progId=109598  
 
               -- 
T&T. 21.02.2012 FUKUSHIMA Sofia Virtanen, 9:50 Fukushiman isoin haaste: sulaneen polttoaineen 
poistaminen 
Fukushiman puhdistus- ja purkutöissä työskentelee noin 3000 ihmistä. Kukin työntekijä voi olla voimala-
alueella turvallisuussyistä korkeintaan pari - kolme tuntia päivässä. 
 
* Miten ihmeessä on mahdollista, että ihmisiä pakotetaan tuhatmäärin olemaan näin säteilytappavalla 
alueella 40vrk/v, jos seudulla MTV:n tiedoin JO pelkkä päivä pistää ihmisten vuotuiset säteilytilit 
punaiselle? Ai niin koska korruptoitu, lahjottut säteilysuojeluorganisaatiot, IAEA katsoo läpi sormien ja 
Fukushimassa eletään muutenkin ydinmafioiden kanssa kuin siat pellossa! 
                 -- 
 
IAEA oli tarkoituksellisesti poistanut MTV 10 uutisten tarkemmat säteilytaustatiedot. Arvelin 
ammattikokemuksestani, että kaikesta sisäministeriön piilottelusta huolimatta puhuttaisiin klassisesta 
ydintyöläisille määritelyistä 2,5mSv säteilykertymän katoista. Määrä oli näinollen aivan kamottavan ISO, 
koska v a i n  vuodessa ihminen saisi alueella 100% säteilysaidauden pelkästä taustasta! Onneksi pari 
päivää myöhemin löytyi myös Tapcon tiedote, joka alleviivasi arvioni tutusti oikeaksi; 
 
"Säteilytaso on meren puolella nro 3 reaktorin oli 1,5 millisievertiä tunnissa. Tämä tarkoittaa henkilön 
saavan altistuessaan vuosittain annosrajansa vain tunnissa. Säteilystä annetut tiedot olivat niin 
korkeita, että toimittajat saivat jäädä pois oikealla pysäkillä ja kävele tilat läpi vain 15 minuutin aikana 
yhden tunnin kierroksen sijaan." 
 
http://translate.google.com/translate?hl=fi&prev=/search%3Fq%3DNew%2BEnhanced%2BPhotos%2BI
nside%2BFukushima%2BDaiichi%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DsEs%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns&rurl=translate
.google.fi&sl=en&u=http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/national/archive/news/2012/02/21/20120221p2a00
m0na014000c.html 
                  ----- 
 
YDINvoimala r ä j ä h d y k s i s t ä              
 
FB. Henri Markku Mikael LentonenArto Lauri 
http://keskustelu.suomi24.fi/node/9006076 
 
Ydinräjähdys ydinvoimalassa - Ydinvoima - Suomi24 
keskustelu.suomi24.fi 
Voiko ydinvoimalassa tapahtua ydinräjähdys missään olosuhteissa sen normaalituotannosssa olevilla 
materiaaleilla? 
Eilen 20.02.2012.21:18 
 
Henri Markku Mikael Lentonen Kommentteja tähän Artolta? 
 
Arto Lauri. Mehän näimme kaikki. Ensin ydinvoimala EI muka VOI RÄJÄHTÄÄ IKINÄ! Sitten räjähtivät 
Harrisburg USA, Tshernobylissä oli 2km korkea räjähdyspylväs. Fuikushimassa niitä olikin 4 kpl aina 
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kilometriluokkiin asti rivissä parin päivän välein! Sitten alettin puhumaan m i k ä räjähti. Ensin 
vetyräjähdys, seuraavaksi  sirkoniumräjähdys. Gunder Andersson sitten kertoi suoraan, että kyseessä 
oli "likainen klassinen ydinpommiräjähdys" vorteksrenkaineen päivineen! No nyt odotellaan 7kk viiveillä 
kiinailmiön Japanin tappavaa "megahydropomiräjähdyksiä"! Juuri sellaisia joita ydinalalla on osattu 
pelätä jo PITKÄÄN mm. Tshernobylin kiinailmiösulaa myöten!  
 
JOKAINEN tietää, että Tsar bombajan tyyppisessä ydinpommissa paloi tavallinen VETY! Muuntuen 
taas sielä VETYFUUSION-YDINPOMMIKSI!. . . Ydinvoimalat siis 100% varmasti räjähtelevät l u k u i s i 
n eri tasoin ja keinoin. Varsinkin nyt pelätään Fukushiman metaanijään räjähdyksiäkin Olkiluodon 
Onkalon Posivasta tuttun tyyliin. Meriin syvänteisiin kertyvien deuteriummassojen hyperräjähtämisiä 
fissio/ fuusiopommien ylikriittisin massoin.. Meille jää mieleen että monta kymmentä e r i tapaa 
ydinvoimaloilla onkaan räjähtää kilometrisin tulimerinsä! Ai niin HAARP räjäyttelee maailmalla 
ydinvoimaloita myös niin Saksassa kuin vaikka Moskovan kilometrisin tulimerinsä! Valikot näyttää 
olevan ehtymättömiä kun katsoo miten Osirakinkin ydinvoimalat räjäytettin parilla Israelin 
lentopommeilla hetkessä kameroiden edessä, kuten vaikka libyan 5kpl reaktoria yms..! 
Eilen 21:51 · Tykkää 
 
Henri Markku Mikael Lentonen Kiitos Arto. 
noin tunti sitten · Tykkää 
             ------- 
 
Higgsin tietoja 
 
Turun sanomat 26.07.2011. Saartorengas Higgsin ympärillä kiristyy. Fermilbin Chicagon Tevatron- 
kiihdyttimen koetietoja. Massaenergia yli 140 MILJARDIA elektronivolttia. (*140GeV). Kun raskaimman 
kvarkin , top- kvarkin masa on 172 GeV. Sekä Fermilabin tutkijoiden sekä Cern, ilmoittaa että  
löytymättömän Higgsin  hiukkasen  energia on 140- 145 GeV. Tilastovirheellä 8 %. Skotlantilaisen 
teoreetikon Peter Higgsin mukaan nimetyn Higgsin hiukkasen pitäisi olla koko universumin täyttämän  
kentän, niin sanotun Higgsin kentän vuorovaikutushiukkanen. 
 
 Muiden alkeishiukkasten massat määräytyvät sen mukaan, miten voimakkaasti ne vuorovaikuttavat 
Higgsin kentän kanssa. Higgsin hiukkanen välittää tätä vuorovaikutusta ja antaa siis hiukkasille 
massan. Elektronilla, kvarkeilla ja neutriinoilla on massat, mutta valon kvantti eli fotoni ja myös 
painovoimahiukkanen eli gravitoni ovat massattomia */. Jos Higgs hiukkasta ei löydetä standardimalli ja 
sen laajennus, supersymmetria ovat vaikeuksissa vaatien ne uuteen uskoon.  
 
 
*/ Todellisuudessa fotonilla ja gravitonilla on kahden elektronin massansa. Joilla kelluvat Higgsin 
hiukkasmerissään. Kelluvat koska niillä on elektroni ja antielektronin positronin kaksoiskierremassat. 
Joiden välissä on casimirefektin muodostama tyhtiökellunnan ontelo välissään. Vähän samoin kuin 
ilmakuplalla meressä. Joloin pyrkivät alati pintaan häviämättä liikevakiotaan, menettämättä siis 
nousuenergiaansa lainkaan. 
                 ------- 
 
Tiede & Tekniikka 21.02.2012 
 
Artikkelista: "Sopisiko teille? . .Merkittävä osa varsinkin läntisten teollisuusmaiden ihmisistä kieltäisi 
ydinvoiman kokonaan, jos saisi siitä päättää." 
 
* H e t k i n e n?! Mitä ihmettä!? Lehdistössä aivan härskin avoimesti myönnetään: 
 
- JOS ydinvoimasta kansa saisi demokraattisesti päättää kuten sivistysmaissa onkin tehty. Viimeeksi 
Italiassa niin luokkaa 70% kansasta aivan varmasti kieltäisi kaikki maailman 540 ydinvoimalaa! 
Tämähän on vallan h u i k e a a ! . . . 
 
- Eikö maailmassa yksikään ydinvoimalaitos tai päätös perustukkaan yleisesti lännessä demokratian 
palauttamisen sotiin asti vietyihin haluihinsa demokratiaan? Eli koko läntinen kulttuuri onkin tämän 
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tiedon mukaan 100% diktatuureja alinomaa. Niin kauan kuin yksikin reaktori niissä toimii! 
Ydinvoimalaitos maassa tarkoittaa 100% kansalaisoikeusRIKOSTA! 
__________________________________________ 
 
- Jatkokysymys, m i k s i näitä ydinterrorismin ydinASEtuotannon laitoksia maailmalla siis ON 
YLIPÄÄTÄÄN? 
 
- Mikä/ kuka on se harvainvallan POLIISIEN ja ARMEIJAN terrorismin likainen lahjottu, korruptoitu 
inkvisito joka surutta kansansa perusoikeuksia selkeästi polkee? 
 
- Niin IAEA siis ON tämän  mukaan korruptoitu,lahjottu ylikansallinen salaliitto. Jonka AINOA tehtävä on 
tuottaa maailman ydinvoimalat aina 100% valtioterrorillaan!! Ei herranen aika, tällaiset rikolisjärjestöt 
pitää mitä pikimmin hävittää maailmaamme tuhoamasta keinoja kaihtamata ja palauttaa demokratia 
maailmalle! 
 
- Vielä kauheampaa. JOS kerran ydinvoimalat 100% varmasti aina pakkosyötetään maailman maihin ja 
demokratiaan m i s t ä ä n vasta- argumentaatioista lainkaan  piittaamatta. Niin se tarkoittaa 
automaatisesti, että ydinvoimalat saa maksaa mitä vaan. Tuhota ja vaarantaa kuinka paljon tahansa. 
Ihan vaan sitä varten, että niitä kannattava korruptoitu 0,1% edustava vallaseliitti saa siitä ylikansalliset 
korruptionsa ja verorahoitukset kansan kukkaroista.  
 
- Perimäinen kysymys on, miksi ihmeessä maailmasta ei kyetä amputoimaan tätä loisivaa 
kasvannaistaan. Häpeämättömästi maan lehdistöt, tiedotusvälineet, netit, POLIISIT ja koko hallinnon 
tuhoavaa barbaarista ydinvoimarikolismafiosojaan. Hajoittamattomalla vallallaan korrptoivaa 
ylikansallista IAEA - impperialismia? Miksei kansa uskalla nousta kapinaan kuten Saksaassa, Italiassa, 
Sveitsissä on JO TAPAHTUNUT?. . .  
              --------- 
 
SUPERenergeettisiä elektroneja 
 
*Ydinalalalla jos missä harvoin julkisesti myönnetään löydetyn säteilyn lajeja, joita ei ole aiemmin 
myönnetty. Saati kuten tässä ei olla osattu edes mitata kehittymättämilläperus TLD- dosimetriala 
kunnolla. Jälleen kuitenkin tällainen säteilyn laji nimeltään "SUPER energeettiset elektronit!" 
Beeettaelektonien jumbojet. Joka ei noudata säteilysujan normiensa 2mm alumiinipysäytyksen 
standardeja alkuunkaan: 
 
Mistä revontulia synnyttävät elektronit saavat raivoisan energiansa? Arvoitus ratkesi 
 
Revontulet syntyvät elektronien hurjasta syöksystä yläilmakehään. Mutta mistä elektronit saavat 
raivoisan energiansa ja vauhtinsa? Tutkijoita pitkään askarruttanut ongelma on nyt 
todennäköisestiratkennut. Revontulia synnyttävät elektronit kiihtyvät hurjaan nopeuteen Maan 
magneettikentässä. Alue, jolla ne kiihtyvät, on jopa tuhat kertaa suurempi kuin mitä tutkijat ovat 
aiemmin pitäneet mahdollisena. Tämän vuoksi niin suuri määrä elektroneja saa niin uskomattoman 
paljon energiaa. 
 
MIT:n tutkija Jan Egedal tutkimusryhmineen keräsi tietoa eri avaruusalusten avulla käyttäen muun 
muassa ESA:n neljää Cluster-luotainta. Tiimi myös simuloi revontulien syntyä Kraken-
supertietokoneella Yhdysvaltain energiaministeriön Oak Ridge -laboratoriossa 
Tennesseessä.Krakenissa on 112 000 rinnakkaista prosessoria. Näistä tiimillä oli käytössää 25 000 
prosessoria yhteensä 11 päivän ajan. Prosessorit seurasivat 180 miljardin hiukkasen simuloitua liikettä 
avaruudessa kartoittaakseen, miten revontulia synnyttävät elektronit liikkuvat. 
 
Tutkijat päättelivät, että elektronit sinkoutuvat huimiin nopeuksiinsa Maan magneettikentän pitkässä 
‖hännässä‖, joka ulottuu tuhansien kilometrien päähän avaruuteen pmaapallon yöpuolella. Häntä 
syntyy, kun aurinkotuuli taivuttaa Maan magneettikenttää poispäin Auringosta. Aurinkotuuli sisältää 
miljoonien kilometrien tuntinopeudella kiitäviä sähköisesti varattuja hiukkasia, jotka venyttävät Maan 
magneettikentää kuin kuminauhaa. 
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Uhka avaruusaluksille. Kun yhdensuuntaisesti kulkevat kenttäviivat lopulta yhdistyvät. energia vapautuu 
kuin katkeavasta kuminauhasta ja elektronit sinkoutuvat takaisin Maata kohti huikealla nopeudella. Kun 
nopeat elektronit osuvat Maan yläilmakehään, ne synnyttävät ilmiön, jonka tunnemme revontulina. 
 
Osa fyysikoista on pitänyt teoriaa revontulia synnyttävistä elektroneista mahdottomana, koska he eivät 
uskoneet magneettisen hännän olevan riittävän suuri synnyttämään niin valtavia määriä nopeita 
elektroneja, jotka iskeytyvät Maan ilmakehään. Egedalin mukaan alue on kuitenkin riittävän suuri, jopa 
tuhat kertaa suurempi kuin teoreetikot aiemmin pitivät mahdollisena. 
 
Revontulien lisäksi superenergeettiset elektronit tekevät tuhoja avaruusaluksille, joten niiden 
käyttäytymisen ymmärtäminen auttaa suojelemaan nyky-yhteiskunnalle välttämättömiä satelliitteja, 
tutkijat toteavat. Tutkimus on julkaistu Nature Physics -lehdessä, ja siitä raportoi Space.com 
 
 
 

916. FUKUshima. 
 
Tepco Porakoneet porasivat Reikää Fukushima Reactoritiloihin ... Etsien minne ydinpolttoaine on 
kadonnut 
Posted 19. tammikuuta 2012 WashingtonsBlog 
Kylmä Shutdown ... tai pakenemaan lähtenyttä kuumaa polttoainetta? 
Huomasin viime kuussa yhteyden Tepco:n ilmoituksestaan "kylmä shutdown" ja Fukushima reaktorien 
kanssa: 
Jos reaktorit ovat "kylmiä", se voikin olla noin, koska kuuma radioaktiivinen polttoaine on vuotanut ulos. 
 
*** 
New York Times huomautti viime kuussa: 
 
Entinen ydinvoimala-insinööri kolmen vuosikymmenen kokemus suurten insinööritoimiston johtajana ... 
joka on ollut kaikissa kolmessa ydinvoima komplekseissa ylläpitäjänä Tokyo Electric [sanoi] "Jos 
polttoaine on vielä sisällä reaktorisydämessä, se on eri asia" .... Mutta jos polttoaine on hajallaan 
laajemmin, niin olemme kaukana vakaasta shutdown:sta. " 
 
Todellakin, jos keskus reaktori"t"!! Ovat itse asiassa melko "kylmiä", se voi olla noin, koska useimmat 
kuumat radioaktiiviset polttoaineet on vuotaneet ulos astioista ja pakenemassa alueilla, joilla se voi 
tehdä vahinkoa ympäristölle. Poraus reijästään voimalassaan suojarakennuksesta Fukushima reaktoriin 
2, Tepco ei löydä polttoainetta. Kuten AP toteaa: 
 
Höyry -hämärtynyt otettuja valokuvia kaukosäätimellä torstaina. Ei löytänyt yhtäkään reaktorin sulanutta 
polttoainetta .... Kuvat osoittivat myös sisäseinän konttitilojen rapistuneen 10 kuukauden altistuksessa 
suurille lämpötiloille ja kosteudelle (ja säteilyeroosioon), Matsumoto sanoi. 
 
TEPCO työntekijöille asetettu endoskoopi - teollinen versio millaisia ??endoskooppeja lääkäritkin 
käyttävät - aukon kautta syötettiin tilaan dekantterilasin muotoinen pakkaus Fukushima Dai-ichi 
laitoksen nro 2 reaktoriin .... 
 
Luotain ei löytänyt veden pintaa, jotka osoittavat veden pudonneen oodotettua alemmilla tasoillen 
ensisijaisesti suojarakennuksen sisälle ydinvoimalaan ja kysymykset tarkentuvat nykyisestä vettä 
seuraamalla, Matsumoto sanoi. 
 
Ja vaikka kylmä shutdown tarkoittaa, että vesi sisälle reaktorin on kiehumispisteen alapuolella, CNN 
raportoi: 
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Massivinen höyryn ja vesien tippuminen vaikeutti saamaan selkeää visiota ....Koska höyryä on 
seinämillä, kun vesi kiehuu, tämä on osoitus siitä, että reaktori ei ole kylmä shutdown:saan. 
 
Asahi Shimbun raportit: 
 
Tadahiro Katsuta, dosentti ydintekniikan at Meiji yliopistossa, sanoi: "Vaikka sisäpiirin tietoa saatiin 
paljon nopeammin kuin odotin, on vielä liian aikaista olla varma. Vedenkorkeus on arvioitua 
pienemmällä, joten on mahdollista, että polttoaine on sulanut, joka putosi voimalan pohjaan eikä saatu 
riittävästi veden peittoon. " 
 
Daily Yomiuri toteaa, että vaikka Tepco:sta on 100% varma, että vettä oli, riittävästi kattamaan 
polttoaineen sanoen on "melko epätodennäköistä", että on olemassa jokin ongelma: 
 
Vesipisarat putoavat kuin sade video:lla, joka kuvattiin käyttäen teollisuuden endoskooppia. 
Putoaminen oli ilmeisesti seurausta höyry-lauhtumistiivistymistä. Lämpö sulati ydinpolttoaineen, 
kiehuttaa vesiä -että jäähdyttää sitä sisällä yläosassa voimalan reaktorin suojarakennuksessaan. 
 
*** 
"On varsin epätodennäköistä että ydinpolttoaineen paljastui, sulaakseen ja tippuakseen alas," TEPCO 
virkamies sanoi. Mainchi huomauttaa, että reaktorit 1 ja 3 eivät luultavasti ole paremmassa kunnossa: 
 
Polttoaineen sisällä nro 1-3 reaktorien uskotaan sulaneen myös kautta paineastiansa ja kertyneen 
ulkotiloihinsa ensisijaisesti jälkeen sen kun Fukushima voimala menetti näppäinhallintonsa toiminnot 
jäähdyttääkseen reaktoreitaan jälkeen maanjäristyksen ja tsunamin 11. maaliskuuta viime vuonna. 
        ------------- 
 
BEAMI säteilyllä 
___ ______ _____ 
 
* Ensialkuun hiukan varovaisempaa kuvaa siitä miltä tämä ilmiö näyttää alkuunsa ja läheltä. Jotain 
sinivalkoiosta säteilypaloenergiaa alkaa näissä kuvissa puskea läpi mystisen numero 4 reaktorin 
paksujen betonien. Mitä, mitä? Ennenkaikkea miksei näistä Fukushiman muutumisten asiasta kerrota 
maailman uutisoinneissa mitään: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=g0v-sS1XpfQ&feature=share 
       -- 
Moikka 
 
Kannattanee katso koko ruudun näyttönä A. 
 
2012.01.24 17:00-18:00 / ??????????(long ver)  
15:00 MIN 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uf6hcnQ1eTE 
 
Lataaja: fuku1long, 24.01.2012 
 
* Beettasoihtu 4-reaktorissa palaa noin 60m korkeudella. Syytää 200m pitkää sinistä 
kanavasäteilypinnisuihkua. 3- Reaktorin edessä näyttää syytävän tektonisaumasta miehen kokoluokan 
metaanikaasuklatraattien soihtujaan oikein näyttävästi. 
 
FB. Ei nydinvoimaa Pyhäjoelle 01. 2012: 
Arto Lauri HYVIN KUVAVAA! Kansa pyytää ydintotuudesta kasvavasti merkkejä. Kun toimitan sen teille 
300m korkein filmatuin säteilyBEAMEIN! Niin mitä vastaattekaan?. . ."Ei tuollaista ole olemassakaan, 
mitä lie hullun houreita, ai kuvakikkailua vaan!" Uskokaa hyvät ystävät. Kameraa katsellessa järistykset 
heiluttelevat JO laitteen välittämää kuvaa. Nyt 11 kuukautta megaydintuhon jälkeen tullaan tätä 
liekkimerta kasvattamaan tarvittaessa vaikka halki taivaankannen. Jotta TE sen sanoman niin näkisitte, 
että uskoisitte ja tuntisitte! Aika EI ole vielä kypsä ja täysi. Vaan ihmiset turvaavat viranomaisiinsa, 
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halllitsijoihinsa ja kirkko-oppeihinsa. Tuudittautuakseen siihen. Että kaikki tämä esiin syydetty. 
Näyttämänikin kylmäävä totuus on pelkkä paha uni. Rakkaat minuakin vainoamaan palkatut 
viranomaiset, armeijoiden edunvalvojat niin Suomesta, kuin maailmalta, IAEA epäpyhyyden POLIISIT 
ja muut paholaisen aisankannattajatahot. .. . TÄMÄ ON VASTA HAILAKKAA ALKU! Vielätulee aika 
kohdata TOTUUS!.. . .Sellaisella voimalla, ettei synkinkään ydinlobbari sitä voi enää peitellen pussittaa. 
                   --------- 
 
____________Mega- BEAMI________________ 
_______________________________________ 
 
 
Mahtaako tätä 100 % kiistatonta kuvaansa NYT kanssani katseleva ilmikunta edelleenkään tajuta 
katsovansa tulevaa ydintuhon kehitystä? Tällaisten kuvien pitäisi roikkua sireenien hälytystään 
ulvoessa päivästä toiseen pääuutislähetyksissämme. Mutta ei, EI ja EI! . . . Maailmalla IAEA keskittyy 
päänsä hiekassa kuin strutsi niihin ani harvoihin kaltaiseni, Angelica S:n ja muutaman muun 
systemaattiseen vainoamisiinsa agentteineen, sotilaineen piiritellen naisillaan, kuin v i i m e i s t ä 
päivää! Kun ja jos joku vaivautuu laillani ammattikvanttiydinfyysikkona analysoimaan, tai edes 
katsomaan tämän videon lopunajan viestiään. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=g0v-sS1XpfQ&feature=share 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uf6hcnQ1eTE 
 
Kaksi erillistä videopätkää kertoo samasta ilmiöstä. Kiinailmiöön sulaneet miljoonakiloluokkaiset 
uraanijätemöykyt painuvat vuositasolla 17m/ v suoraan maan vetovoiman ajamana yhä syvempään 
kaltioperään. Saaden sulavasta ja kanavasäteilyn silpomasta kalliosta oksidipainoa päälleen. 
säteilypaine kasvaa sitä mukaan suurempaan neutronivuon tuottoon ja polttaa U-239> n> Pu-239 
plutoniumia. Prosessi kiihtyy aina enemmän mitä runsaimmin säteilyenergia varastoituu ympäröivään 
kallioperään ja oksidin tulppaavaan kanteensa. Lisää painetta, lisää säteilyerosoitua päällystonnistoa, 
lisää Pu-239 ja alati suurempaa, ennen kaikkea p a i n e t t a ! Säteilyn paine tulee muodostuneesta 
kupista läpi päällään olevasta keskikohdasta. Siksi säteilykiila muodostaa tuon huikean ison terävän 
BEAM säteen. luonnosta vastaavia prosesseja toki löytyy parhaiten säteilyssä räjähtäneistä tähdistä. 
Tässä kuvia niistä. Niin oivallatte samankaltaisuuden. Ensin niin sanotun neutronitähden klassinen 
röntgenöinä pulsari: 
 
http://kuvaton.com/k/Yn4X.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yn4X.jpg[/img] 
 
Fukushiman vastaavasta liki kopio. Eli romahtaneen punaisen neutronitähden jättiläisen syytämä 
säteilyn BEAMI: 
 
http://kuvaton.com/k/Yn4f.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yn4f.jpg[/img] 
      -- 
 
Giga- BEAM- pommiin. 
 
Fukushimassa olevan Pu- 239 kertymän T½ puoliintumisaika on 24 000vuotta! Joten mitään 
mahdollisuutta ei ole siihen että JO kiistatta alkanut prosessi loppuisi ei toki ole. Tiedämme, että massa 
uppoaa vauhdillaan viidettäsataa kilometriä. Jossa kiinailmiösulaa musertavan kallion paine on 3- 3,5 
ilmakehää/ pudotusmetri. Lähimmäksi laskennallisen katastrofin ajoitusta päästään kun lasketaan, että 
uraanisulan räjähtäminen ydinpommina vaatii luokkaa 164 ilmakehän paineen. Matemaattisesti siis 
17m/v porautuminen kasvattaa painetta 50 ilmakehää/ vuosi. Näin laskien kolmisen vuotta kiinailmiön 
startista siis. 
 
 Melkoisen kiinnostavaa m i k s i  jo 50 ilmakehän nykypaine tekee reaktorirakennuksen 60m korkeuden 
mukaisen säteilyröntgenien tulisoihdun ja huikean 300m korkean bettasoihtuavan klassisen BEAM- 
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suihkurakenteen? Tshernobylin räjähtäessä kilometriluokan BEAM- säde kohosi Ukrainassa taivaalle yli 
2 vuorokautta. Nyt onkin täysin IAEA:ssa päätetty, että Tshernobylin BEAM rakenteista EI julkaistu 
kuvia. Asiaa ei maassamme monet lisäkseni edes tiedä. Mutta miksi yllättäen samanlainen Fukushiman 
BEAM näytetään? No Venäjällä homma hoidettiin peittämällä uraanisula älykkäästi, tosin riskein jo 
alkutilassaan. Niin ettei paine ylittänyt 164 ilmakehän vastapainetta. 
 
 Fukushimassa tarkoitus onkin selvästi saattaa kesken se mikä Ukrainassa jäi kesken IAEA:lta. Eli nyt 
sulaa rinnakkain puolisen tusinaa reaktoria ydinjätevarastoineen. Jotka ruokkivat säteilyneutronivoillaan 
toinen toisiaan. Lisäksi nyt sulavaa massaa on liikkeellä 10- kertainen määrä yhdistymässä. Yksikin 
väärä liike, peittely- yritys j o p a pressuilla olisi käsiin räjähtävä uhkaukaasi! Eikä tässäkään kaikki. Kun 
kiinailmiösula saa kunnolla vettä ympärilleen. Alkavat neutronivuot muuttua nykyisistä "nopeista" 
neutroneistaan hitaiksi "termisiksi" neutroneikseen. Jolloin vain hitailla fissioivat polttoaineen U-235 
tonnistotkin piristetään prosessiin välittömästi halkeilemaan mukaan. 
 
 Samalla vesi hajoaa vetykaasuseokseksi ja takoo kuonakerroksen alla valtavia 
hydropolttopaukahtelujen lisäpainepiikkejään. Jos prosessi nousee tällöin 164- 200 ilmakehätasoilleen. 
Voidaan sanoa hyvästit miltei kaikelle ympärillään. Miljoonan kilon ydinpommi upottaa kokonaisia 
saaria. Varsinkin kaikki ne Japanin 54 reaktorin sisältöä mukanaan. Räjähdys leviää helminauhana ja 
koko Japanin saaren salamiljoonakiloluokkaiset uraanijätetonnistot räjäyttelevät jo koko Aasiaa 
maailmankartalta. Tämä on siis se, mistä tutkija Gunder Andersonkin varoittelee vääjäämättömänä 
hyperriskinä. Siksi Japanilla on niin kiire siirrellä ydinvoimaansa pois, ennen suurta BIG - BANGIAAN! 
                -- 
FB. 28.1.2012 
 
Angélica Skywolf FUKUHIMAN No:3 NEUTROONITÄHTI ON SYTTYNYT 24.1.2012 KLO 17:02:26 
                           No:1 NEUTRONITÄHTI ON SYTTYNYT  24.01.2012 KLO 17:16 
 
 
Angélica Skywolf http://youtu.be/uf6hcnQ1eTE 
 
2012.01.24 17:00-18:00 / ??????????(long ver) 
www.youtube.com 
????????????????1???15???????(x4) Fukushima Nuclear plant live camera video 15mi... 
 
Angélica Skywolf Katsokaa kuinka kaunis! Ja lupaan tuota ei muulla sammuteta kuin isommalla Atomi 
pommilla!.........Jos edes silläkään!!! 
                ------------ 
 
Mikä ihme BEAMI on? 
 
* Aivan hämmentäväksi juttu menee kun virallinen uutisointimme asiasta 28.1.2012 vaiensi k a i k e n  
sisäministeriön julkisen kommentoinnin asiasta kuin taiottuna. Heräsi heti epäilys, että miksi ihmeessä. 
Katsotaan nyt vielä kerran mitä olisi jäänyt huomaamatta. Sirpa palautti mielin, että Japanin säteilyjen 
kyllästämän maan repeillessä tektoniikasta ja metaanikaasuklatraateista syntyi 100 % samanväristä 
virittyneen sinertävän typen pistoliekkejä maasta ylös: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=A1tkKxroHT0&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=y196J86YrRU&feature=related 
 
* Muitta selkeitä eroja on aiemmin esitettyihin reaktorin 4 polttokuviin. Katsokaa videoita rinnan: 
 
– Numero 4 reaktorin kuvassa On massiivinen satojen metrien korkea porkkanamainen BEAM suihku. 
Jota onnettomuuspäivän kuvissa ei vielä ole. 
– Numero 4 reaktorin kuvissa liekki palaa lepattavammin kuin kynttilä.  
– Lisäksi 4 reaktorin kuvissa liekki palaa todella tukevalla energiahuollollaan pitkään tunnin putkeen! 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uf6hcnQ1eTE 
           ----------------------- 
 
Neutronitähti 
 
– Neutronitähti muodostuu niistä reaktioista jotka kasautuvat neutronivuot muodostavat. Reaktorissa 
joka suistuu kiinailmiöön tapahtuu suunnaton neutronien tunkeutuminen samoin.  
 
– Kuten kuvatkin osoittaa neutronitähdelle on elimellinen piirre syytää itsestään ulos kahteen suuntaan 
tuollaiset ohuet hiukan porkkanamainen säteily BEAMIT.  Jo Tshernosta tiedettiin muodostuvan 
samanlainen suoraan taivaalle kilometriluokassa kohonnut terävänsininen BEAMIsäde. Sitä ei koskaan 
saanut kuvata, koska ilmiö oli niin paljastavan omaleimainen salaisuus liki räjähtävässä reaktorissa 
tapahtuvana. Nyt kun Fukushimassa TAAS tapahtui sama ilmiö on todella hämmästyttävää, että se 
myös ohi IAEA:n päästettiin julkisuuteen. 
 
– Beamissa on rakenne kuin hyrrässä. Se tässä onkin eräs keskeisin kiinnostuksen kohde. Miksi 
uraanisula kykenee tuottamaan samanlaisen BEAM- kuvion kuin romahtanut pyörivä neutronitähti. 
Kyseessä siis klassinen luonnonfraktaali.  
 
Näissä on tosiaan tajuttava keskeinen fakta, ilmiötä ei maailmalla ole koskaan kyetty selittämään, saati 
ymmärtämään julkisesti. Nyt kun Fukushima demoja sen meille livenä. Kuten näemme alkaa 
hommassa todella kiinnostamaan.  Miten + 3 000C kinailmiössä sulanut 100 000kg reaktori alkaa 
käyttäytyä? Säteilyeroosio tuottaa valtaisat tasasähkökentät pyörimään sisällään. Van Wallin voimat, 
suurpaineet, magneettienergiat ja säteilypaineet tekevät samantyyppisen pysyvän pallon kun 
heittäessäsi pisaran vettä tulikuumalle hellalle pyörimään kiihkeällä höyrystymisellään. 
 
  Pisara laakeroituu vesihöyrypatjansa päälle pyöriskelemään holtittomasti. Fukushimassa 
kiinailmiösula ei näytä suistuvan merenpäin. Vaan sulaa selkeästi p o i s  vetisemmästä höyrystyvästä 
sivustaan maaelepäin. Reaktorien maan puolelle tulevat sulat näkyvät webkemeroisssa maan 
pettämisenä kulkeutuvan pois neutronia absorbtioivasta vedestä ja mikä pelottavinta 
magneettivoittensa vetävän niitä myös yhteen kriittiseksi massaksi! . . Katsokaa itse neutronitähtien 
tapaa toimia tästä: 
 
http://kuvaton.com/k/YnbN.jpg 
 
[img]http://kuvaton.com/k/YnbN.jpg[/img] 
                     -- 
 
 Fukushiman "neutronitähden" punainen EMP 29.1.2012 
 
Filmi on kuvattu 29.1.2012 iltapimeään. Kamera on jostain selkeästä tuhoriskistään siirretty korkealle 
kilometrien päähän kauemmas turvaan. Koska edellinen WEB kamera alkoi näyttää liian paljastavia 
intensiivisiä metaanikaasujen ja säteilyBEAMIEN kuviaan. Ei pienintäkään epäilystä, että Fukushiman 
maan alle suolanneet kiinailmiöivät ydinjätteet ovat käynnistäneet spontaanin fissiokasvunsa valtaisat 
säteilyräjähtelynsä. Aiemmin näkemämme 60m korkeat säteilyBEAM- palot tulee jälleen vahvistettua ja 
todistettua yhä vankemmin. Huomatkaa miten kamera heiluu ja huojuu koko ajan kuin maa ei olisi 
"täysin vakaata"?  Lisää suolaa haavoihin ja katsokaa miten palava Pu-239 tonnistot sumentaa hurjalla 
yhtäkkisellä energiamurskeellaan, happi-ionisaatiopunaa k o k o  seutukunnan valtavalla kilometrejä 
kattavalla EMP- energiaiskullaan. Nyt On hurjaa menossa Japanissa! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=1IDS8NzEXKM&feature=related 
 
Samana päivä alkoi aiemmin enteellisesti myös aktivoitumisesta mm. No: 2 reaktorikuoresta 
pursuamaan savuja: 
http://www.youtube.com/watch?v=I525P4FT3A8&feature=share 
                 ----------- 
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Neutronijätteen olemuksesta 
 
Pitkin foorumeita ovat ydinturvaosastolaiset alkaneet huolestuen kysymään syytä siihen. Miksi olen 
systemaattisesti, jääräpäisesti alkanut verrata Fukushiman kiinailmiösulan Pu-239 massaa suoraan 
neutronitähtiin, pulsareihin ja vastaaviin ruskeisiin kääpiöihin. Kysyjät eivät selvästi haluaisi tiedostaa m 
i t ä  tuo mystinen aine niiden sisällä sitten on? Ja miksi se tosiaan oikeasti on liki i d e n t t i n e n 
vertailukohde Fukushimaan. Mietitäänpä tovi mitä tarkoitetaan ja tutkitaan. 
 
Auringossa tapahtuu massiivinen reaktorin ydinreaktio. Tuloksena ovat yhä kasvavat määrät 
konkreettista YDINJÄTETTÄ! Ja kun reaktorin polttoaine alkaa lopunpuolellaan tuhoutuessaan 
käyttäytyä kuten Harrisburgissa, Fukushimoissa ja Tshernoissa, näimme syntyy ydinvoimaloille 
lajityypillinen massiivinen ydinRÄJÄHDYS! Ihan samoin käy supernovissakin. Sitten jäljelle jää 
käytännössä tismalleen samoja raskasmetalleja ja jopa Pu-239 tyyppisiä, cessiumeja, amerikiumeja 
yms. ydinjäteaineita. Kuin Olkiluodon ydinjätealtaat turpeanaan on! Fukushimassa ja supernovan 
jätemällissä on liki identtisesti kyseiset ainesosat molemmissa! Kummassakin valtavat 
lämpökuumuudet tuhansine asteineen muuttavat kiintoaineen plasman kaltaisiksi 
sekasikiökuolemikseen. Tilaksi jossa aine ei säteilypaineessaan yksinkertaistanut pysy aineena 
elektroninsa pitkälti menettäen.  
 
Riippuu enää v a i n massan määrästä miten homma etenee. Valtavat sekundääriset Malenkan 
kuorimallien mukaiset ja termivireiset massat vellovat pallona itseään sähkökentttinsä, 
magneettivuollaan itsensä kasassa pitäväksi. Hytkyväksi, räiskiväksi aggressiiviseksi konkreettisiksi 
energiapommeiksi. Kaikki riippuu massasta tonneistaan tästä eteenpäin. Sama aine Fukushiman melko 
pienenä massana on luokkaa 100 000- miljoona kiloa kyllä plasmana, mutta elektroneja myös on. Itse 
asiassa näkemämme pystysuora, kylmän sininen 4-reaktoriseudun BEAM suihku sisältää 
säteilypaineesta ulos syydettyjä elektroneja eli beetasäteilyä ja kanavasäteilyatomien ++..ionisoituneita 
fyysisiä ytimiä, gammaa, antiaineita, neutroneja, röntgeniä yms..  
 
Ihan samaa materiaalia syytää vaikka ruskea tähti avaruuksissa supernovan jälkeen. Neutronitähti on 
taas astetta suurempi supernova ydinräjähdyksen jätekertymien kohtio. Sisäinen gravitaatio on niin 
raju, että sen atomit, elektronit romahtavat. Pu- 239, samariniumit, ksenonit, no ylipäätään kaikki ne 
TVO:sta tutut reaktorijätteen aineitten - elektronit uppoavat atomiensa + protoneihin. Muuttaen 
neutroneiksi. Vaikka aine on liki 100 % samaa kuin TVO:n ja Fukushiman ydinjätteissä! Paketti on n i i n 
suuri kasa. Että atomeista muodostuu ulkoapäin katsoessa pelkkiä neutroni puuroja. Fyysisesti, 
teknisesti ja energiamielessä muuta mainittavaa eroa ei Fukushimman ydinjätteen, neuttontähden 
röntgensäteilijöihin, saati pulsareihin ei ole!  
 
Meillä on hillittömän energiakeskittymän plasmakanavasäteilypallo. Sen fysiikka ja vorteks pyörteilyt, 
pyörrevirrat ja termiset, röntgenit, gammojen EMP iskut ovat STUK- tusinafyysikoille yhtä 
uskomattoman vaikeasti hahmottuvia kuin fuusioreaktorien energiaydin. Jonka toimintaa ei alkuunkaan 
hallita. Eikä edes ymmärretä 60v mittailujenkaan jälkeen mm. Cernin ITERI:ssä. Ymmärtäkää nyt hyvät 
ystävät. Miksi ydinturvaosastoissa maailmalla panikoidaan. Kun pokkana asiaa teille esiin kaivatan. 
Samaan aikaan kun maailman tiedeyhteisöt ovat pelkkänä kysymysmerkkinä siitä mikä Fukushiman 
taivaankannet punaa EMP- pulssein ja sinerryttää BEAMEIN! Ei ilmiöiden rinnastus avaruustieteisiin, 
saati ymmärtämisissään ole mitään outoa tai mystistä. Silkkaa, toki salattua peruskvanttiydinfysiikkaa ja 
sen tuntemusta. Pitää vaan olla välineet sen oivalteluun.)    
                -------- 
 
FB. Ydinonnettomuuksien ryhmä 31.1.2012. 
 
Angélica Skywolf 
https://p3-admin.greenpeace.org/finland/fi/media/blogi/pivitys-51-japanin-54st-ydinvoimalasta-
kiinni/blog/38861/ 
 
PÄIVITYS: 51 Japanin 54 ydinvoimalasta kiinni 
www.greenpeace.org 



1801 
 

Poliittinen tilanne Japanissa Associated Press –uutistoimistolle vuodetun 15-sivuisen raportin mukaan 
entisen pääministeri Naoto Kanin hallitus sai välittömästi tiedon ydinkatastrofin mahdollisista 
seurauksista, mutta piti ne salassa.  
 
*Kuulin, että sähköä Japanissa piisaa yllin kyllin. Vaikka loputkin 3 reaktoria suljetaan ensi viikolla. 
Mitään syytä sähkön riittävyyteen ei uskalleta kertoa. Koska ydinvoiman 2008 energianegatiivisuutta 
suojellaan hysteerisesti. Toinen merkittävä tekijä on, m i k s i reaktorit totaalisesti nyt suljetaan? 
               ------------ 
 
FB. Ei ydinvoimaa Pyhäjoelle.02.2012 
 
Mika Huhtanen 
No comment 
 
Fukushiman ydinvoimalassa suuri vuoto 
yle.fi 
Japanissa Fukushiman ydinvoimalasta on sattunut uusi suuri vuoto. Yli kahdeksantuhatta litraa 
radioaktiivista vettä pääsi vuotamaanjäätyneen putken räjähdettyä reaktorirakennuksessa. Vettä ei 
kuitenkaan päässyt ydinvoimala-alueen ulkopuolelle, uutistoimisto Kyodo raportoi torstaina. 
En tykkääkään ·  · Älä seuraa julkaisua · Jaa · 4 tuntia sitten 
Sinä tykkäät tästä. 
 
Arto Lauri Niin. . . Olen nyt juoksuttanut mennäviikolta näkyviinne nelisen videota tammikuun 
loppuviikolta 2012. Niissä kuka hyvänsä on voinut nähdä miten Fukushiman maasta suoraan reaktorien 
alta puskee lukuisia miehen korkeista metaanisoihduista liekkimeret. Aina voimalaluokan 60m korkeisiin 
BEAM- säteilypaloihin asti. Niin, että kamerat tuhoutuvat happi- säteilyionisaation kilometrisiin 
taivaankansien punaisuuksiinsa.. Tienoota päräyttävistä maata järistyttävistä kilometriluokkaisista EMP- 
säteilypulsseista puhumattakaan. .. 
 
Niin o i k e a s t i kuka enää yllättyi? Nämä POLIISIEN valehtelemat "hitsausliekkimerensä" oikeina 
ydinmegatuhoina räjäyttelevät yhä uusia kohteita alueella. Tavalla jota tuskin tarvitsee edes eritellä 
ydinkatastrofin tässä vaiheessa. Menossa on miljoonien kilojen ydinjätekiinailmiön  t ä y s i n 
kontroloimaton ja kasvava neutronitähtimäinen megahypertuho. Jonka kaltaista Maapallo poloisemme 
tuskin kestää kunnolla edes tätä y h t ä nyt allamme kasvavaa...! Nukkukaa siis murmelin unta 
poliisipamppujen ja alati luotettavien IAEA:n omistamien STUK petojen varjostamana. 
                         -- 
YLE Osasto: UlkomaatEtusivu > Ulkomaat > Artikkeli  
 
Fukushiman ydinvoimalassa suuri vuoto 
julkaistu tänään 2.2. klo 02:02, päivitetty tänään 2.2. klo 08:47  
 Maaliskuun loppupuolella otettu ilmakuva Fukushiman voimala-alueesta Japanissa. Kuva: EPA 
Japanissa Fukushiman ydinvoimalasta on sattunut uusi suuri vuoto. Yli 8 000 litraa radioaktiivista vettä 
pääsi vuotamaan jäätyneen putken räjähdettyä reaktorirakennuksessa. Vettä ei kuitenkaan päässyt 
ydinvoimala-alueen ulkopuolelle, uutistoimisto Kyodo raportoi torstaina.  
 
""Ydinvoimayhtiö Tepcon mukaan vuoto sattui nelosreaktorissa."" 
 
 Edellinen - 600 litran - vuoto sattui viime viikonloppuna. Myöskään silloin ei radioaktiivista vettä päässyt 
mereen asti. Fukushiman ydinvoimala kärsi pahoja tuhoja viime vuoden maaliskuussa sattuneessa 
maanjäristyksessä ja sitä seuranneessa tsunamissa. Lähialueilta evakuoitiin noin 80 000 ihmistä. 
Fukushiman ydinturma oli maailman pahin ydinvoimaonnettomuus vuoden 1986 Tshernobylin 
onnettomuuden jälkeen.  
 
Reuters, YLE Uutiset  
               -- 
Olli Hakala 
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Piirun verran edellä tapahtumissa tulevissa... Taltiokaa materiaalejani (+ ydinvoiman vaaroista... esim. 
Arto Lauri) te rikkaammat/taltiontia harrastavat/totuudesta pitävät please.... jopa blogspotistakin voipi 
häipyä bittiavaruuteen jatkossa!!! 
http://www.tietokone.fi/uutiset/google_valmis_sensuroimaan_blogeja_maakohtaisesti 
-Rakkaudella yksi pieni suuri mies Olli-  
http://www.youtube.com/watch?v=9HcyS8DZOyw Deus Protector Noster!  
http://ollihakala.blogspot.com/ xx http://www.youtube.com/user/HakalaOlli#p/u xx 
http://tinyurl.com/cx3fv4v Googlesta lisää: Olli Hakala Pori 
 
Google valmis sensuroimaan blogeja maakohtaisesti - Tietokone 
www.tietokone.fi 
Viime viikolla herätti huomiota ja närkästystäkin se, että Twitter ilmoitti ryhtyvänsä sensuroimaan 
viestejä maakohtaisesti, viranomaisten pyyntöjen p... 
                  
Arto Lauri Olli ON nyt tässä asian YTIMESSÄ! Koska sensuroinnin pakko tulee täysin IAEA:n 
hallinnastaan karanneitten ydinongelmiensa peittelytapeista. Lukekaas kuinka USA:ssa räjähti 
tammikuun alussa jälleen pari uutta ydinvoimalaa, Ilinoisia, Floridaa myöten. Nyt paukkuu lisääntyvästi 
Fukushimasakin helmikuun alusta 2012. . . 
 
 
 

917. YDINuskontona. 
 
Kristikunnan edustajia maailmalla lasketaan olevan eniten miljardin luokkaa. Aikoinaan ateismin alla 
toimi puolet maailman populaatiosta. Muslimienkin määrä on valtava miljardiluokissaan. Juutalaiset ja 
monet muut uskontokunnat taistelevat hyvinkin verisesti toistensa elintiloista. Maailman uskonnoilla 
kuitenkaan ei ole enää sitä maallista valta- asemaa. Jota moni luulisi äkkiseltään niillä olevan. Kaikia 
uskontokuntiakin yhdistää tässä pahassa ajassamme jotain paljon tuhoisamman globaalia.  
 
Jotain sellaista, josta meitä on vuosituhannet kaikissa merkittävissä aavikkouskonnoissa varoitettu. 
Ylivertaisin oppi siitä miten kaikkien ongelmiemme äiti ylittää mahdillaan ihmislihassa kaiken sen 
maallisen, jota ei mikään henkinen uskontokaan voi maailman valtatekijöinä ylittää. YDIN voima, 
YDINaseteollisuuden kyykäärmeensikiö! Voima vailla rajoja pahuudessaan. Jotain sellaista 
myrkyllisyyden sappea, joka on pahuudessaan, salakavaluudessaan, kestävyydessään vuosimiljoonin 
laskettava. YDIN- valtojen valtauskontoriitti! 
 
Niin Angelica hyvä.  Ollemme niitä todella harvoja huutavan ääniä jäljellä enää tässä ydintuhon 
kuiluunsa suistuvassa pahan ydinMOLOKIN maailmassamme. Ihmiskunta uhrasi ennemmin 
esikoisiaan uskonriitessään epäjumalilleen onnensa eteen. Mutta enää edes SE ei riitä! Nyt pitää 
uhrata muutkin lapsemme, koko Maapallomme! Jotta TVO:n kaltaiset saavat myydä uraaniperskansa 
maailmalle, Isrealiin, Arabimaihin, ties keille. Hyvä Angelica et arvaakkaan kuinka minua on 
yltympäriinsä alettu painostaa, että Raamattu kieltäisi meitä puhumasta ydinvastaisuutta! Minä oman 
Raamattuni olen sen verran useasti lukenut ja Sanana kokenut. Ettei siinä sellaista lue, päinvastoin! 
 
 Tajuankin jotain paljon kertovaa. Aikamme on hylännyt suuret aavikkouskontonsa sydänjuuriinsa asti. 
Nyt tämä mikä meitä vastaa on ihmiskunnan SUURIN ja mahtavin uskonto ...Y D I N- uskontojen 
ryhmät! Jolla miljardit kannattajansa kiimaansa korottaa. Tämä uskontonsa heistä on hyvä ja autuaaksi 
aina ateismin kannattajiin asti ihmiset tekevä. Näin he pääsemättömyyksiinsä uskovat. IAEA:n globaali, 
maailmanlaajuinen ydinpapisto on heidän ylintä suuraa. USA ja sen ylimaallinen YDINaseteollisuus on 
se ydinateismin enkelten joukko joka pyyhkäisee päältä maan kaikki jotka eivät h e i d ä n iloiseen 
paukkumustien räiskinnän alttaririittien vereen usko.. Oi kumpa tämä eteemme nyt kaatuva 
ydinpakanuuden ajan kiivain kliimaksi olisi pian ohi!. . .  
          --------- 
 
Saksa apuvaltioineen toivontuojana maailmalle. 12.2.2012 
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Suomi On maailman ydinkorruptoitunein maa. Jossa kansa sanaa poikkiteloin sanomatta antaa tuhota 
itsensä ja konkreettisesti maansa jalkojensa alta PU-239 ydintalouksiinsa koska ydinepäjumaluus TVO 
niin käskee! Evoluutio on AINA ollut näissä oikeassa. Kansa joka tieten näin itsetuhonsa luo kuuluukin 
kadota maailmaamme saastuttamasta läpi mädän johtajistonsa kanssa!! 
 
 Se tuleva maailma joka Suomalaisia ILMAN tulee jäämään jatkoon on p a l j o n parempi maailma!  
Kuulin juuri maailman johtavimpien ydinfyysikkojen kertovan, että Fukushiman JO hallitsemattomana 
etenevä YDINtuhonsa on pyyhkäisevä maailmastamme maailman ydinkiimaisimman maan, Japaninkin 
salamiljoonaisen väestön ikihautaansa. Sekin ON oikein hyvä, näin Luoja armossaan on siis päättänyt 
antaa maailman väestöille nämä kaksi keskeistä vaihtoehtoaan. 
 
 Suomelle, Japanille, Ranskalle, USA:lle ja niille valtioille jotka ydinkiimassaan rypevät armottomana 
kohtalona kadota saastuttamasta ihmissukuamme enää yhtään lisää. Maailmasta tuleekin p a l j o n 
parempi paikka elää kun Saksan, Itävallan, Italian, Espanjan, Norjan, Irlannin, Tanskan kaltaiset JO 
rehellisen ydinkielteisyytensä alleviivanneet maat pelastetaan tulevaan ydinvapaaseen 1 000- 
vuotiseen valtakuntaansa. Se ON kaikkien etu ja oikein!. . . 
                -- 
Uskonnot, erityisesti YDINATEISMI perustuu y h t e e n ainokaiseen ja keskeiseen dokminsa: 
 
" IAEA on kaikkeuden valta ja kyseenalaistamaton epäjumaluus!" 
______________________________________________________ 
 
KUKAAN eikä MIKÄÄN saa koskaan kyseenalaistaa ydinalan täydellisyyttä! 
_____________________________________________________________ 
 
 Sen taatakseen IAEA ylläpitää globaalia maailmanlaajuista erittäin vallanhimoista ja massiivista 
tiedotuksen monoiliitiaan poliisivoimin ja miljoonapäisine YDINarmeijoineen. Jotka puolestaan ovat 100 
% riippuvaisia kansainvälisistä ydintietomonopoleistaan ja kyvyistään täysin kontrolloida niiden 
kyseenalaistajia. Tämä korttitalo pysyy pystyssä vain ja ainoastaan ydinPAPISTON jatkuvalla 
diktaturialla ja heidän langettamillaan julmimmilla tuomaroinneillaan ja kuolemantuomioillaan yli 
maailmankaikkeutemme.  !    
 
Pienikin kaltaiseni tiedon oikoja tai kyseenalaistaja puhkaisisi hetkessä tämän IAEA:n ydinateismin 
kuplan rikki kuin ilmapallon! Siksi ja nimenomaan siksi. Netit ja lehdistöt turpoavat tällaisin tuhatpäisin 
POLIISI/ armeijan palkkaamin disinformaattorein. Joilla ei ajatustensa totaalisessa onttoudessaan 
rajoita. HEIDÄN kykynsä EI ole esittää ikinä ainoaakaan teknistä mallia, dataa tai tietoa kyseenalaistaa 
näitä esiin kaivamiani kiistattomia ydinfaktoja.  
 
Vaan ja ainoastaan luoda mihinkään perustumattomat silmittömän väkivaltaiset dogminsa, papistonsa 
oksentelemat bannabullat klassiseen katolilaisuuden inkvisitionsa tyyliin. Kuten jo Lutherin 
uskonpuhdistuksen aikaan. Eli ne ja ken uskaltaa kyseenalaistaa 80 % puhtaalle valehtelulle 
perustuvan YDINateismin katolilaiset opit. Tuli polttaa ROVIOLLA! Aina ja kaikessa kirjoittelussakaan 
Suomessa toimiva SUPO ei ikinä, korostan i k i n ä  esitä kirjaimen vertaa perusteluja yhtäkään 
esittämääni totuutta vastaan. Ei siitä pelkistetystä syystä, että t i e t ä v ä t minun olevan väitteissäni  
oikeassa! 
                  ----------- 
 
Helsingin pörssin katsaukset 
 
Talvivaaran osakkeella hurja vaihto -kurssi yli seitsemän prosentin laskussa 
 
to 16.02.2012. 10:41, Mikko Niemelä 
 
Talvivaaran tulosjulkistus antoi puhtia yhtiön osakkeelle. Sillä on käyty kauppaa puolessa tunnissa yli 
600?000 kappaleella. Talvivaara painui miinukselle puolen tunnin kaupanteon jälkeen lähes seitsemän 
prosenttia, kun yhtiö julkisti lähes seitsemän... 
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* Eli sitä mukaan kun maailmalla kymmenittäin ydinreaktoreita palaa, räjähtää ja suljetaan. Ydinvoiman 
glamourin sulaessa paljastuu sen silkkapelkkä mätänevä ruumis. Ostakee, ostakee nyt 
ydinkiimakeisarit omaa paskaanne. Nyt kun sitä saa ja on h a l p a a  kun ei kelpaa 
uraanikaivoksenekaan kansalle miljarditappioineen! 
 
Joo kiva homma rojahti atomikeisareilta lopuksi reilu - 13%!Laskekaas montako miljoonaa katosi 
IAEA:n ydinalan POLIISIlahjonnan kassavirrasta tässä. Kyllä kansa alkaa oppimaan ydinfaktat.) 
                  -------------- 
 
Ydinonnettomuuksien uutisryhmä. 28.02.2012 
 
Matti Adolfsen 
Endoskooppikameran kuvaa Fukushiman sulaneen reaktorin sisältä. Näyttäisi olevan 
suojarakennuksen sisältä, ei paineastiasta. Kuvassa näkyy ruostuneita putkistoja ja muita rakenteita. 
Kameralla haluttiin selvittää vedenpinnan korkeus rakennuksessa, mutta se ei onnistunut: vettä ei 
näkyvissä. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/9028333/Camera-sent-inside-
Japans-leaking-Fukushima-nuclear-reactor.html 
 
Camera sent inside Japan's leaking Fukushima nuclear reactor - Telegraph 
www.telegraph.co.uk 
The view from an endoscope pushed inside one of the nuclear reactors crippled by an earthquake and 
tsunami in Japan 
Tykkää ·  · Älä seuraa julkaisua · Jaa · 2 tuntia sitten 
 
Arto Lauri ?* Kyllä n y t Matti meikäläisenkin läppä yskähteli tuon videoinnin takia ylikierroksille! Ja 
arvaakkas miksi? Niin muistui enemmän kuin eläväisesti....niin tai sanamuotona "kuolevaisesti" 
mieleeni vierailut TVO:n reaktorien alapuolisissa karusellitiloissaan. Draiwel ja vetweltiloissa oli j u u r i 
tuollaista! Kaikki on reaktorista valuneen neutronivuotonniston hohkaksi ja ruosteliejuiksi 
säteilyeroosoimaa. Mustaruostetta visvaa, saastaa. Katosta tippui holtitta vuotavasta reaktorista 
raskasvetistä tritiumia, deuterimia, kolkkoa kalmoa. Lämpöä oli kuin Helvetin esikartanossa. Tilaa 
TVO:lla on ihmiskielin vaikeaa edes kuvata. 
 
 Danten Helvetin kuvausta ehkä potenssiin. Huomasitteko miten säteily tiivitysvanoin, kuten Wilsonin 
sumukammiossakin alati tiivisti ionisaatiot, kanavasäteilyjen vesiä sateeksi paikan loputtomasta 
kosteudesta. Vallan karmivaa. Noissa TVO:lla tilassa tänäänkin satapäiset revisio- orjat kauttaaltaan 
vaatteet läpimärkinä tritiumvesistä raahustavat kohti ihosyöpiään ja kivuliaita kuuman hiukkasen 
kasvainten poistoleikkauksiaan. Ei sitä hirviöaaikaa jota noissakin tiloissa kiduin ja kuoleennuimme, 
myös henkisessä ydinabneassamme. . .No toisaalta he muut työparini onkin jo systemaattisesti ennen 
eläkeikiään manan majoilla. Minä jäin ihmeeksi henkin koska pääsin TVO:n ydinmanalasta todistamaan 
kaikki kokemamme kauhut ydinhelvetistä. 
 
 Nyt sen tehtyäni olenki ollut TVO/ SUPO/ CIA terrorisoitavana Eurajoelta pois ahdisteltuna loputtomalla 
pakomatkallani. Että jäisin, eikun edes pysyisin vielä sen ajan hengissä. että saisin säteilyyn surutta 
sisäministeriöiden tappamien sielujen viestit julkisuuteen. Mutta niin on aikamme jukean julmaa, ettei 
totuutta raastamatta sallita. Nyt saivat FIN- armreijan kapiaiset minusta targetin. Pienenä ihmisenä 
kaikkienaikojen, ikiaikaisen ilmestyksien ilmestyksien lohikäärmeenluolansa karannut resuinen orja. 
Orja jolle tämä loputtomien pahuksien maa, tämä IAEA:n raskaasti vereslihalle raiskaama Suomi ei ole 
enää vuosiin tarjonnut kaltaisilleni . .  Kuin 2,5 metriä sisäministeriön suoltamaa unohduksen 
multaamistaan!. . . 
2 sekuntia sitten · Tykkää 
              ------------------ 
 
 18.03.2012 YDINsaarnaa 
 
* Jopas osuu kirkonmiehen saarnat hyvin yksiin kansiin sen IAEA- ydinateismiuskonnon kanssa, jonka 
murhaavan julkeita lauluja maamme koko korruptoitu virkakoneistokin monopolisesti alati pumppaa. 
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Voidaan suoraan asettaa tässä esitetty "keisari" sanan tilalle YDIN- uskonto. Aikamme, no oikeasti k o 
k o  maailmanhistorian julmin YDIN- uskonlahko. Joka tulee 100% varmasti tappamaan 
uskonhyväveliverkostolaisensa  on aikamme tuhoaja. Ydinateismiinsa n y t  hirttaytyvän ihmiskunnan. 
Muuta ratkaisua, saati vaihtoehtoa kun ei ole kuin suistuminen ydinvoimin vääjämättömänä odottavaan 
ydinhelvettiin. Harrisburgista, Tsherno kasvoi jälleen lisää 1 000- kertaa pahemmaksi Fukushimaksi.. . 
Mutta alati pahempaan ollaan menossa. . .  
 
* TVO ja STUK mittaavat ydinsäteilyjen kertymiä ihmisiin. Outoa tässä "heidän valheittensa" 
mittaamisissa on, että vaikka Tshernobylin määrät edustavat muiden ydinvuotojen ja ydinaseitten 
rinnalla prosenttitasoja. Silti kaikkialta kasvavasti löytyvät ja katoamattomat uraanijätösåäästöt STUK/ 
TVO raporteissaan vuosittain kerrotaan virheelisesti olevan vain Tshernosta. No yli vuosi sitten alkoi 
palaa 100- jopa 1 000-kertaa pahempi Fukushima. Mutta kas kummaa edelleen minkään ei kerrota 
muutuneen. Kaikki saastuminen on edelleenkin oleva IAEA:n  "Tshernomysteryä". 
 
* Outo taito siis näillä lännen reaktoreilla sylkeä ulos kaikki säteilytonnistonsa niin ettei ainoakaan. Ei 
tarkin STUK mittalaite rekisteröi kuin alati Tshernojaan TVO:n ympäristöpäästöjenkään keskeltä! Saas 
nähdä kun OL- 3 räjähtää käsiimme alkaako edes sen megatonnistoja  löytämään maailman 
korruptoitunein STUK ja IAEA!. . Tai löytyykö edes sen perästä henkiin jääviä ylipäätään mitään enää 
mittaamaan . .  Mutta annetaan oivaltavalle pastorille puheenvuoroa loppuun: 
 
Sent: Friday, March 16, 2012 11:30 AM 
Subject: Pappi Sadinmaa hartaudessaan: 'Miten meillä pääsee esiin valtavirrasta poikkeavat äänet?' - 
VERKKOMEDIA 12.3.2012 
 
Pappi Sadinmaa hartaudessaan: 'Miten meillä pääsee esiin valtavirrasta poikkeavat äänet?' 
 
Olen kiitollinen Valistuksen ajalle, tälle 1700-luvulla vaikuttaneelle aatevirtaukselle. Ilman sitä tuskin 
puhuisin tässä. Sananvapaus on valistuksen perintöä, samoin muut kansalais-, ihmis- ja 
yksilönoikeudet, erilaiset vapausaatteet, demokraattiset arvot kuten vapaat ja rehelliset vaalit. 
 
Kuinka hyvin Venäjän presidentinvaaleissa toteutuivat valistuksen ihanteet? Vaalivilppiepäilyjä on 
kirjattu tuhansia. Ongelmallista kansanvallan, demokratian kannalta on vallanpitäjien lähes täydellinen 
median; tv:n ja lehdistön hallinta. Opposition mahdollisuudet saada äänensä kuuluviin ovat hyvin heikot. 
 
Mutta ei meillä Suomessa ole mitään syytä röyhistellä rintoja. Miten meillä pääsee esiin valtavirrasta 
poikkeavat äänet, koskien niin vaaleja, kuin sitä miten Euroopan finanssikriisiä tulisi hoitaa, tai mitään 
muutakaan yhteiskunnallista asiaa? Miten demokratia voi ylipäänsä toteutua jos taloudella sanellaan 
kaikki poliittiset ja yhteiskunnalliset päätökset? 
 
Mitä demokratiasta jää jäljelle, jos Euroopassa valitaan pankkimiehiä pääministereiksi ilman vaaleja tai 
jos kansalaisten poliittiset vaikutusmahdollisuudet rajoittuvat siihen, että valitsenko tavallisia vai reilun 
kaupan banaaneja? 
 
Voiko poliittista vaihtoehdottomuutta korvata mahdollisuudella sadan erilaisen sulatejuuston välillä, tai 
sillä että alanko karpata tai otanko tatuointeja vai menisinkö sittenkin zumbaan? 
Demokratian ohella yksi luovuttamaton valistuksen hedelmä on vallanpitäjiin kohdistuva kritiikki. 
 
Itseasiassa tämän hedelmän siemen kylvettiin jo kauan sitten, juutalaiskristillisessä perinteessä, kuten 
monet muutkin valistuksen arvot. Yksilön oikeudet, ihmisen arvo, olivat Jeesuksen puheiden ja 
toiminnan keskiössä, puhumattakaan auktoriteettien kritiikistä. 
 
Jeesuksen suhde maalliseen valtaan nousi kirkkaasti esiin kohtauksessa jossa fariseukset ja kuningas 
Herodeksen kannattajat yrittivät saada Jeesuksen ansaan tivaamalla häneltä, oliko luvallista maksaa 
keisarille veroa vai ei. 
 
Kysymys oli äärimmäisen ladattu: jos Jeesus olisi vastannut kieltävästi, roomalaiset olisivat tuominneet 
hänet kapininoinnista. Jos hän olisi vastannut myöntävästi, olisi kyse ollut juutalaisen lain rikkomisesta. 



1806 
 

 
Laki sanoi, ettei sinulla saa olla muita jumalia, älä tee itsellesi jumalankuvaa. Keisaria, jonka kuva 
dinaareissa oli, kutsuttiin jumalaksi, jumalan pojaksi, maailman pelastajaksi ja niin edelleen. Oli selvää, 
että juutalaisen ei tullut osallistua tämän epäjumalankuvan kierrättämiseen, ei edes koskea siihen. 
 
Siksi Jeesus vastasikin vastustajilleen "Antakaa keisarille mikä keisarille kuuluu" eli palauttakaa 
taskussanne olevat Rooman vallan alistamisen symbolit takaisin sinne mistä ne ovat tulleetkin. Ei hän 
kehottanut maksamaan kansaa riistävää suojelumaksua keisarille vaan päinvastoin boikotoimaan sitä. 
 
Antakaa keisarille mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Tämä Jeesuksen vastaus 
on yksi uuden testamentin rankimmin väärin tulkituista kohdista, kohtalokkaine seurauksineen. Sillä on 
voitu pyhittää ja siunata monenlaisia hirmuvaltoja, vallan väärinkäyttöä. 
 
Jeesuksen vastauksessa ei kuitenkaan ole kyse kirkon ja valtion erosta tai uskonnon ja politiikan 
erottamisesta. Miten voisikaan, sillä Jeesuksen aikana niin uskonto, politiikka kuin talous olivat yhtä ja 
samaa, kietoutuneet toisiinsa erottamattomalla tavalla. 
 
Jeesuksen vastauksella ei ole mitään tekemistä esivaltauskollisuuden kanssa. Ikävä kyllä, te tämän 
maailman herrat ja hallitsijat ja kaikki te, jotka toivotte sopuisaa, harmitonta, lestissään pysyvää kirkkoa: 
todellisuus on yksi ja jakamaton. Kummalle te olette alamaisia ja lojaaleja, keisarille vai Jumalalle? 
 
Tätä Jeesuksen vastaus tarkoitti: valitkaa, hankitteko te yhteiskunnallista asemaa, valtaa ja varallisuutta 
antamalla sydämenne epäoikeudenmukaisuutta ja riistoa tuottavalle tämän maailman ruhtinaalle vai 
sitoudutteko te jumalaan, joka haluaa jakaa maan ja kaiken hyvän kaikelle kansalle, 
oikeudenmukaisesti. Uskallatteko laittaa itsenne likoon? 
 
Valitsetteko te keisarin, jolle ei kuulu tässä maailmassa mikään, vai Jumalan, jolle kuuluu kaikki: koko 
maa, keisari, taivaan tähdet, aurinko ja kuu. Valitsetteko te keisarin, joka hiljentää, kiduttaa ja murhaa 
kansallisen turvallisuuden, demokratian nimissä vai Jumalan, joka antaa itsensä vapaaehtoiseksi 
uhriksi? 
 
Valitsetteko te keisarin, joka syrjäyttää ihmisiä yhteisen hyvän, taloudellisen kasvun, hyvinvointivaltion 
pelastamisen nimissä vai valitsetteko Jumalan, joka kutsuu jakamiseen ja palveluun? Valitsetteko te 
keisarin, joka toteuttaa eriarvoistavaa, epäoikeudenmukaista politiikkaa, koska "on pakko" kun on 
pakko, koska se "on välttämätöntä", koska "ei ole vaihtoehtoja", koska se on "huonoista vaihtoehdoista 
paras" vai valitsetteko te uutta luovan, mielikuvitusta kuplivan ja umpikujia avaavan Jumalan? 
 
Valitsetteko te keisarin, joka rauhan ja yhtenäisyyden nimissä polkee lokaan niin demokratian, ihmis- ja 
kansalaisoikeudet? Vai valitsetteko te Jumalan, joka kutsuu oikeudenmukaisuuden ja rakkauden 
tekoihin, myötätuntoon, profeetalliseen tämän maailman keisareiden kritisoimiseen ja syrjään 
sysättyjen, halveksittujen vierellä kulkemiseen? 
 
Herra siunatkoon Teitä kaikkia. Aamen. 
 
Helsingin seurakunnan yhteisöpappi Kai Sadinmaa Yle:n aamuhartaudessa 8.3 2012 
http://areena.yle.fi/player/index.php?clip=1331180921886&language=fi 
 
Julkaistu Kai Sadinmaan luvalla Verkkomediassa 12.3.2012 
Toimitus @ 12.3.2012 19:07  
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=2935  
              ------------ 
 
Nibiru aikamme tarinasta 
 
70- Luvulla kun öljypulaan pakkostartatut lukuisat ydinvoimalat sylkivät toinen toistaan oudompia 
pimeässä loistavia säteilyplasmapäästöjään koko vuosikymmenet lehdet täytti UFO- hommelit kansan 
nupit turvoksiinsa  asti. Nyt kun plasmojaan sylkee taivaamme väärälleen Fukushimat ja kuulema sen 



1807 
 

jälkeen (03.2012) peräti 14kpl maailmalla käsiin palanutta MOX- ydinreaktorit on nekin peitettävä jollain 
julkisuudeltaan. . . Niin puhumatytakaan, että pelkästään Japanissa on räjähtänyt Nibiru- vuodessa 
vuotaviksi kasoikseen uskomattomat 54kpl  reaktoria.  
 
 70kpl  Paukkunutta reaktoria sylkemässä sisältönsä ilmakehäämme vaatii siis peitejutukseen oliko se 
nyt 20 kertaa Jupiterin kokoisen erikoisplaneetan? Oletko muuten koskaan miettinyt miten noin 
raskaassa tähdessä asuvien kävisi elellä? Sielä kun ihmisen kaltainen olento putoaisi maton reunalta 
niin litistyisi kuin pannukakku. Koska noin valtavan planeetan vetovoima olisi niin totaalisen 
hallitsematon.. 
 
 

918. Fukushimaa videoin. 
 
Fukushima dokumentista. 
 
Kun jälkipolvet tutkivat niitä mekanismeja, mitkä johti maailmankaikkeuden suurimpaan 
ydinonnettomuuteen Fukushimassa. On tutkijoilla eräs pulma. Alkaako tutkia sitä IAEA- virallisvalheitten 
pohjilta. Vai oikeasti selvittää tapahtumien aitoa luonnetta. Miten homma eteni ja ydinvoimalat toinen 
toisensa perään räjähtivät. Miksi ihmeessä 2012 helmikuussa suljettuna on kaikki Japanin 54 reaktoria? 
Selviää nimenomaan tästä eräästä maailmanlaajuiseksi "ydinalan ikoniksi" puskeneesta 
megapaljastusvideosta. Juuri tästä:   
 
http://www.youtube.com/watch?v=JAUY-Y3Kiek&feature=related 
 
Miksi video on sitten niin tärkeä? Nyt 2.2.2012 pelkästään tämän yksittäisen videon katsojamäärä on 47 
000 katsojan luokkaa.( Rinnakkaisvideoineen sadoissatuhansissa, ellei paljon yli.)  Eilen kuulin, että 
videosta on alettu tehdä lisääntyvästi jatkuvasti yhä uusia vedoksia ja kielikäännöksiä. Englanniksi siitä 
on tehty tarkempi uudiskäännös. Nyttemmin siitä leviää maailmalle vallan uskomattomasti mm. 
venäläisiä, ranskalaisia, espanjalaisia, turkkilaisia jopa kreikkalaisia painoksia. Ehkä minulle säväyttävin 
tunnetasolla oli kuulla tämän "missiovideoni" käännetyn Raamatun meille Suomeen tuoneen Israelin 
heprealaiseen kieliasuun.  
 
Kuulin, että video olisi Tvitterissä rankattu maailman 3 suosikkien joukkoon. Upeaa kun tämä mistä 
kerron ydinaiheista haluaa ymmärtää jo maailman valtakielistä ulkopuolisetkin pienemmät valtiot 
arvotietonaan. Voin avoimesti tässä kiittää, että missio siitä miten ydinvoima tuhoaa 100 % käyttäjänsä 
aletaan globaalisti oivaltaa! Ja ennen kaikkea miten alkaa saavuttaa globaalilla tasollaan 
miljoonayleisöjä joita tavoittelin. En voi olla kuin nöyrän ja avoimen kiitollinen niille jotka kaiken 
mahdollistivat, alkavat nähdä USA IAEA ydinvaltiorikollisuuden taa. Teitä tiedonvälittäjäystäviä en tunne 
enkä voi edes nimetä. Mutta mitä maailmalle teette, kiittävät tulevat sukupolvet puolestani elämisensä 
toivosta ilman ydinkuoleman pelkoa. 
 
Harva, jos kukaan maassamme voi todeta saaneensa " elämisen ydinvapauden toivon missioviestin" 
saavuttavan maailman kansoja näin leveällä rintamalla USA, Kanada, Eurooppa laajalti, enää Kiina 
sinnittelee muutamin Afrikkalaisvaltioin vastaan. En edes yritä arvata miksi arvokas työ ja tutkimus ovat 
viimein saavuttamassa myös näitä kaikkein vaikeimmin lähestyttäviä pienkielivaltioita kuten Kreikkaa, 
Israelia ja vastaavia maita. Joihin on tunnetusti vaikea ollut saada mainittavaa materiaalimissiota ohi 
USA:n yliaggressiivisien ydinsuojaverkostojen. Kiitos teille kaikille jotka aukaisitte reitit niin Venäjän 
kielialueille, kuin moniin muihinkin erityiskielialueisiin. Tästä on totuudenvientimme hyvä jatkaa, ehkä 
maailmaamme on yhä pelastettavissa IAEA:n ydinpahuudelta. Ennen kuin kaikki on tuhon omia. 
             -------- 
 
FB.Ydinommettomuuksien uutisryhmnä 05.02.2012 
 
Matti Adolfsen Professori Hiroaki Koide, Kyoton yliopiston tutkimusreaktorin labrasta, kertoo miten 
Japani pärjää mainiosti ilman ydinvoimaa. Tekstitys englanniksi. 
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 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HTx942kwh94 
 
???? KOIDE HIROAKI [KYOTO UNIVERSITY] EXPOSES THE LIES OF NUKE .flv 
www.youtube.com 
Mr. Koide Hiroaki is a "Samurai" in the nuclear world. He has been struggling wi... 
               ------------- 
 
Fukushiman BEAMI 07.02.2012 
 
http://www.youtube.com/watch?v=YNXTCJiM43Y&feature=share 
 
Katastrofi on meneillään ja kuumenee lisää. Dr. Busby ja ystävällinen japanilainen professori, Kotako tai 
jotain, on sanonut että nyt on menossa kohtalon vuodet. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=7Ua6JJbbCnY&feature=player_embedded 
 
http://www.youtube.com/watch?v=QYebbJE55Xc&feature=autoplay&list=ULhdADYyeeV9U&lf=mfu_in_
order&playnext=1 
 
paluu CRITI kalium vaiheen @ tepco fukusteama 
 
*Tumppaavat Japanin Fukushimassa suoraan kiinailmiösulaan kaliummetallisia rautatiekiskoja. Jotta 
saavat aikaan ++.. ionisaatiota heikentävää elektronivuota.vastustavaa minuselektronituottoa 
maksimaalisesti.  
Ruotsalainen ydinfysiikan professori homman kertookin suoraan: "Fukushimassa tapahtui peräti 4 
ydinreaktorin, ei väitettyjä hydrovetyräjähdyksiä.,vaan kuten saattoi8 ammattilainen nähdä. Peräti 4 kpl 
klassisia ydinfissioräjähdysksiä. Niitä vastaan hän suositteli käyttämään runsain mitoin kalsiumia ja 
esim. magnesiumia. Vahvasti elektroneja tuottavia alkuaineita. Joilla voitaisiin vähentää 
vääjäämättömiä geneettisiä tulevien sukupolvien mutatioita. Hän myöskertoo, ettäjapani olisi 
ehdottomasti pitänyt paniikissa evakoida. mutta koska ydintuho tulee tuhoamaan ja on jo tuhonut 
suunnattomia miljonaväestöjä, taistelu japanissa on epätoivoisuudessaan kammottavalla tasollaan." 
Tässä asia sanotaan suorasukaisesti: 
 
http://www.etusivu.net/viestitaulu/showthread.php?t=2586&page=1 
                 ------- 
 
Iltalehti. Fukushiman reaktorin lämpötila nousussa 
Tiistai 7.2.2012 klo 14.57  
Maanjäristyksessä ja tsunamissa tuhoutuneen ydinvoimalan kakkosreaktorin lämpötila on nousussa. 
 
*Kymmenkertainen vesijäähdytys vaikka reaktorit on olevinaan kylmäseisokissa ja silti lämmöt hurjassa 
nousussa. Ei tarvita kuin ottaa totuus esiin. Ja kuka hyvänsä ymmärtää että ongelma ei ole 
minkäänasteisessa ratkaisussa. 
 
Turmavoimalassa vuoti tammikuussa radioaktiivista vettä. (AP / LEHTIKUVA) 
TEPCO-ydinvoimayhtiön mukaan Fukushiman ydinvoimalan kakkosreaktorin lämpötila on noussut 
viimeisten päivien aikana yli 20 celsius-astetta 69,2 asteeseen. 
 
Yhtiö kertoo yrittävänsä jäähdyttää reaktoria pumppaamalla siihen lähes kymmenen kuutiota vettä 
tunnissa normaalin yhden kuution sijaan. Syytä reaktorin lämpötilan nousuun ei tiedetä, mutta yhtiön 
mukaan putkistoon tehdyt muutostyöt ovat saattaneet muuttaa jäähdytysveden kiertokulkua. 
 
Japanin pääministeri Yoshihiko Noda vakuutti jo joulukuussa, että Fukushiman ydinvoimala on saatu 
vakaaseen tilaan. Kakkosreaktorin uudet ongelmat ovat heikentäneet entisestään kansalaisten uskoa 
viranomaisten kykyyn hallita surullisenkuuluisaa ydinvoimalaa ja sen lopullista sulkemista. 
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Lähde: Japan Today 
            -------- 
 
Fukushiman MOX on tykkikamaa! 06.02.2012 
 
* Paljon on sisäministeriöt ja SAINT tehnyt STUK:n kanssa töitä ja terrorisensurointia. Todistaakseen, 
etteivät ydinvoimalat yksinkertaisesti v o i  räjähtää atomipommeina. Mykistävää onkin nähdä seuraava 
Angelica S:n lähettämä videopätkä. Jossa Pietarista 1 500km päästä räpätystä Yotube kuvauksesta 
taivaankantta kirjoo suhteellisen pienen n. 300MW Loviisaluokan laitoksen räjähtelyt keskellä 
Moskovaa!  
 
Asia on tuttuun tyyliin 100% sensyroitu. Yhtä kaikki video kyllä kertoo enemmän kuin SUPO ikinä sallisi. 
Hyvin räjähti myös pienehkö reaktori Fukushimasta tutulla sammumattomalla MOX- polttoainellaan, 
levisi kuin laskiämpäri keskelle miljoonakaupunkia! Kuulema pari reaktoria lisäksi paukui hetkessä tällä 
kertaa Venäjän metaanikaasuklatraattiiensa päällä säteilyeroosionsa lopuksi. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=k7-TsMAWn0k&feature=share 
                ------------- 
 
Päivitystä 12.02.2012 
 
Fukushiman ydinvoimalan säteilymäärien tallenteet Ulkoisen gammasäteilyn osalta ovat olleet niin 
korkealla tällä viikolla, että lähtivät ulos mittakaavastaan. Sanoi veteraani ydinvoima asiantuntija Arnie 
Gunderson torstaina. Kuuluisa fyysikko, tohtori Chris Busby sanoi Japanin kansalle varoituksena tällä 
viikolla, että radioaktiivisen ilman saastuminen on Nyt 300 kertaa yli Tshernobylin ja 1000 kertaa 
atomipommien saastuttamisten huippun vuodelta 1963. Niistä voi päätellä, että sadat miljoonat ihmiset 
ovat nyt kuolemassa Fukushiman säteilyyn henkilöt mukaan lukien Yhdysvallat. 
 
Jos huomaat epätavallista karvan irtoamista, sekavuutta, nenäverenvuotoa tai muuta outoa tyypillisiä 
säteilysairastumisten oireita, se saattaa johtua Yhdysvaltojen ennätyksellisen korkea:sta säteilyn 
tasoista. Nyt useita kertoja hyväksyttävää turvallisuusrajojen ylittymistä paitsi länsirannikolla mutta 
myös muilla paikkakunnilla ympäri maan pitäisi tarkkailla julkisesti. 
 
Koska Fukushima säteilyvuotojen tiedonhaun ja tulkinta on niin monimutkaisia ??tai olemattomat. On 
nyt  kansalainen toimittajille Japanissa ja Yhdysvalloissa on nyt perustettu helpompia tapoja tarkastella 
säteilytasot internetissä. 
 
Fukushima säteily väestökadon tasot on käsittämätön: Ehkä 100s miljoonia kuolemia! 
  
Tohtori Janette Sherman, arvostettu lääkäri ja tunnustettu asiantuntija säteilyaltistuksista, joka on 
raportoitu koillisosassa Yhdysvalloissa. 35% vauvan kuolemien piikki vuodesta Fukushima fall-out joka 
saavutti kansakunnan, yhtyy arvioon. Maailmanlaajuisesti, Tsernobylin tapot on miljoona Kuolonuhria 
tähän mennessä raportoitoi NOVA News. Ekstrapoloituna, maailmanlaajuinen kuolemia Fukushima 
säteilyyn saattaa lopulta olla satoja miljoonia ihmisiä. Tullen olemaan maailmanhistorian  merkittävin 
väestökato tapahtuma tähänmennessä. 
  
Dr. Chris Busby, maailmankuulu fyysikko, sanoi testit suoritettiin arvostettussa Harwell 
säteilylaboratoriossa Englannissa. Osoittavat, että ilmassa säteilyt Japanissa on 1000 kertaa suurempi 
kuin radioaktiivinen "laskeuman" huipu vuonna 1963 ja vety H-Bomb räjäytysten  päästöt 
ydinasevalloilta. Maaliskuussa Busby oli arvioinut, että Fukushima säteily on 7 2000 kertaa suurempi 
kuin Yhdysvalloissa julkaistiin Hiroshiman aikoihin. 
  
"Mennään pyyhimään Tokyo Electric Power Company ja General Electric virkamiesten ja poliittisten 
päättäjien päältä maat, koska ne sen selvästi ansaitsevat", vakuutti tohtori Busby puhuessaan 
Japanissa tällä viikolla. 
 Kolmekymmentä yhdeksän vuotias ydinteollisuuden veteraani Arnie Gunderson of Fairwinds totesi 
tiistaina "Siellä tulee olemaan valtava piikkejä vähintään kymmenen vuotta eteenpäinkin." 
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Dr. Busby kannattaa riippumattomia tutkimuksia ydinkatastrofista. Hän sai valtaisat suosionosoitukset, 
kun hän kertoi Japanin kansalle tällä viikolla, että hänen mielestään tutkijat jotka sanoivat, että tämä 
onnettomuus ei ollut ongelma, on asetettava väitteistään syytteeseen rikoksistaan ihmiskuntaa vastaan. 
 "Monet ydinalan tiedemiehet sanoi, että se ei ollut ongelma, kun tiesivät oikeasti, että oli erittäin vakava 
onnettomuus. Ihmiset, jotka kuuntelivat näiden asiantuntijoiden valheita ja eivät juosseet pois, kun 
pitäisi. Siksi, että ihmiset sen takia kuolee." 
  
Busby selitti, että Maailman terveysjärjestö on sidottu Ydinteollisuuteen joten niiden tutkimus on väärä. 
Tutkiessani Fukushima, Maailman terveysjärjestö WHO odottaa etteivät löydä mitään vaikutuksia ". 
 Dr. Helen Caldicott, WHO: alistaminen ja ydinvoimateollisuudelle on laajalti tunnettu vuodesta 
toukokuu 28, 1959 lähtien. Ollessaan 12 WHO: n yleiskokouksessa, joka on laatinut sopimuksen 
Kansainväliselle atomienergiajärjestölle (IAEA:lle) myönnetään oikeus ennakkolupaan minkä tahansa 
tutkimukseen jonka voisi toteuttaa tai raportoida IAEA: lle, ryhmän monet ihmiset, kuten jotkut 
toimittajat, ajattelevat olevansa neutraaleja vahtikoiria. Mutta on "itse asiassa puolestapuhuja 
ydinvoimateollisuudelle." 
  
"Viraston on pyrittävä nopeuttamaan ja laajentamaan ydinvoiman osuutta rauhan, terveyden ja 
hyvinvoinnin kautta maailman" perustajajäsen paperit valtion ilmoittamat Agendat. Viimeisimmät 
ydinvoiman "rauha, terveys ja hyvinvointi" piikkit TEPCO löysi hot spot paikalla Fukushima 
ydinvoimalaitoksen sijaintipaikalta muutama päivä sitten tappavia määriä ulkoisen gammasäteilyn. 
 
Kuinka uusin säteilyn piikki oli Fukushima on mahdollisesti talletettu ja kuinka samanlaisia 
??radioaktiivista ainetta olisi vapautettu off-site. Esitti tuloksia tällä viikolla Gunderson, yli 25-vuoden 
kokemuksellaan käytöstäpoistovastuista valvonnassa, ollen mukana kirjoittamassa ensimmäisen 
painoksen Department of Energy (DOE) käytöstäpoistosta käsikirjaa. (Katso Vimeo "Lethal säteilystä at 
Fukushima: Mitä vaikutuksia tällä on?", Arnie Gunderson, Fairwinds). Gunderson totesi, että yli 1000 
REMS vapautettiin TEPCO:n mukaan aiemmin tällä viikolla, summa, "jos on totta, merkitsisi kuolemaa 
muutamassa päivässä." 
 
http://www.examiner.com/human-rights-in-national/experts-fukushima-off-scale-lethal-radiation-level-
100s-millions-deaths#ixzz1UD11LNCO 
              --------- 
 
FB. Ydinonnetttomuuksien uutisryhmä. 13.02.2012 
 
Arto Lauri Kiitos materiaalistasi Angelica. Pitää olla täysin umpiluinen POLIISI jos ei jo tajua näistä 
videoista miten kyseessä on maailmanhistoriallisen tuhoisa kanavasäteilyjen kyllästämä megatuho 
ympäristöömme. Todella päräyttävää punaista happi- ionisaatiota ja arvatkaas paljonko sitä 
prosessissa ja filmissä vapautuu, 10 000kg/ sekuntti!! Tällaista säteilytuhon etenemistä maailmassa EI 
olla aiemmin nähty!  
 
http://www.youtube.com/watch?v=uzasA9dQeWs&feature=youtu.be 
               -- 
MUSTAsurma Fukushimassa 07.02.2012 
 
http://www.youtube.com/watch?v=DzYbFAgxpYY&feature=share 
Ray Masalas FB. Laitan todisteet siitä, että reaktorin # 2 meni kriittiseksi, eilen (12.02.2012. Tämä on 
ollut valtava onnettomuus maailmalle. 
 
* Joo Ray tuossa ja tätäkin hirviökuvitusta katsellessaan tulee mieleen. Mikä mahtaa olla tällaista 
sekoilua puolustamaan palkatun tusinaPOLIISIN virkansa aivovammoituksen laatu? Eihän k u k a a n 
selväjärkinen tällaisien webbidatojen edessä voi illuusoida olevansa kuolematon. Juu en todellakaan 
myötäkarvaa tällaisten edessä m i t ä ä n ydinvoimalta haiskahtavaakaan! Kuten EI miljardit muutkaan 
näitä katsele  ihmiset.. nin siis aidot ihmiset, eikä  onttokuorikot rivimilitantit. 
              ---------- 
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Japanin menetys ennustus 
 
Sinikivi- foorumi 2012.02. Julsei. "Arto Lauri lainaus: Kuulin juuri maailman johtavimpien ydinfyysikkojen 
kertovan, että Fukushiman JO hallitsemattomana etenevä YDINtuhonsa on pyyhkäisevä 
maailmastamme maailman ydinkiimaisimman maan, Japaninkin salamiljoonaisen väestön 
ikihautaansa" 
 
Kuulin noin vuosi sitten äidiltäni että hän oli 60-70 luvulla lukenut eräästä ihmisestä joka oli nähnyt 
monenlaisia unia ja kirjannut ne, vasta vuosien vuosien päästä hän huomasi näiden unien toteutuneen. 
Yksi näistä unista koski Japania ja miten se poistui kokonaan maailmankartalta, konkreettisesti, 
vuosilukuja tämä ihminen ei koskaan maininnut. 
 
Joskus luin artikkelin energian tuotannosta ja siitä miten kansaa sumutettiin ja sumutetaan edelleen, 
aihe oli mielenkiintoinen ja jätti ison kysymyksen että voiko näin olla ? Esim. paljon puhdasta energiaa 
kansoille vähäisin kustannuksin, liekö satua vai tarua, en tietä. Viisaammaat vastatkoon   
 
Etusivu foorumi Ville USA 14.02.2012: Olikohan kyse Edgar Caycesta? Tulevaisuuden ennustaminen 
on vaikeaa, koska »Always in motion is the future.» Näkymät tulevaisuuteen ovat tavallaan "kaikuja" 
tulevaisuudesta. 
              --  
 
Vs: * Huippu videoiähkö jo nyt. ta. 15.02.2012 01:45 #11629 liinalaani.  Ydinsähkö on 5- kertaa 
kalliimpaa kuin esim. tuulisähkö jo nyt sanoo Japanin hallinto. Riittää 140 nykymaapalloomme tuokin. 
Toisaalta merien pohjassa on liki ilmainen ja puhdas uusiutuvan energian metaanikaasuklatraatteja. 
Jota ei käytetä lainkaan. Vaikka on 2 kertaa maailman kaikki energiavarannot yhteensä! Miettikää 
miksei käytetä?   
              ----------- 
 
9 Richteriä odotellaan Japaniin taas. 
 
JAPANI REAL TIME PÄÄSIVU » EmailPrint 
 
15 helmikuu 2012, 21:23 JST 
Voisiko Fukushima Daiichiihin tulla uusi Ground Zero seuraava Big One? 
 
Teksti  By Yoree Koh 
 
Heft viime vuoden 11 maaliskuun vahva maanjäristys järkytti nukkuvan rajalinjan lähellä Fukushima 
Daiichin ydinvoimalaa. Saattaen sen takaisin elämään, uuden tieteellisen tutkimuksen mukaan. 
Perustuen havaintoihin joita tiedemiehet suoritti tutkimuksissaan varoittaa pahoinpidellyissä 
ydinvoimaloissa jotka pitäisi pönkittää pikaisesti kestämään entistäkin isomman maanjäristyksen. 
 
Reuters  Fukushima Daiichi ydinvoimala marraskuussa 2011. 
More In maanjäristys 
 
Big Tokyo Quake ennuste vuoteen 2016 
Tokyo Tough Enough Big Quake - ministeri 
 
Japani Quake Boostatut Hinta: Honda Fit lähes 6% 
Uusi tutkimus Euroopan Geotieteiden Unionin, julkaistaan ??tiistaina varoittaa, että seisminen riskit 
Fukushima Daiichi ydinvoimalassa on kasvanut. Suuruudeltaan 9 maanjäristys odotettavissa ikävästi 
laattatektoniikasta alueelle, tieto on entistä huonompi tapaus. Mutta ei siinä kaikki: todellinen ongelma 
voi olla kertynyt neste joka muodostaa lisäriskin Tyynenmeren laatan kaivautuessa alle viereisen 
Okhotsk laatan. Japanin pohjoisosassa sijaiten suoraan yläpuolella Okhotsk laatan. 
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Tutkijoiden mukaan, nesteet uhkaavat uida kohti tektonisia vika-alueita, joille ne voivat imeytyä 
hauraaseen kuoreen pitkin rajalinjan, vähentäen kitkaa, vetäen tektonisia rajalinjoja erilleen ja 
käynnistää toisenkin suuremman maanjäristyksen. 
 
Vaikka maanjäristyksen episentrumikeskus 11 maaliskuu järistyksessä tapahtui noin 100 kilometrin 
päässä Fukushima Daiichin:sta laitoksen tutkijat sanovat seuraavan ison maanjäristyksen voivan 
keskittyä paljon lähemmäksi. Tutkijat totesivat, että olisi järkevää vahvistaa tehtaitten, ydinvoimaloitten 
infrastruktuuria vastaavasti. Kertomuksessa ei ennakoida milloin maanjäristys iskee, sanoen vain, että 
se tapahtuisi "lähitulevaisuudessa". 
 
Joukko geofyysikkoja on takana tämän tutkimuksen - kaikki sijoitettu Tohoku University in Sendai City 
Koillis Japaniin - analysoitu näyte oli yli 6000 maanjäristyksestä jotka tapahtui kesäkuusta 2002 
lokakuuhun 2011, Koillis-alueella. Näiden tietojen avulla he käyttivät seismistä tomografiaa luodakseen 
yksityiskohtaisen muotokuvan alueella, jonka kartoitti maanalaisesta toiminnasta. Tekniikka on 
samanlainen kuin tapa CT tai CAT skannauksissa jotka voivat paljastaa kasvaimia ihmisillä, tutkijat 
selittävät. 
 
 
Joukkue keskittyi voimakkaimmin jälkijäristyksien jälkeiseen 11 maaliskuu maanjäristyksen keskukseen 
sisämaassa. Tämä suuruudeltaan 7 temblor osui täsmälleen kuukauden kuluttua 11 maaliskuu 
järistyksen suhteen, alle Iwakin, kaupungin sijaiten vain 25 kilometrin päässä levottomien 
ydinvoimaloista Japanissa. 
 
"On olemassa muutamia aktiivisia vikoja ydinvoimalaitoksen alueella, ja tuloksemme osoittavat, että 
samankaltaiset rakenteellisia poikkeavuuksia havaitaan sekä Iwaki:ssa ja Fukushima Daiichi alueilla. 
Koska suuri maanjäristys tapahtui Iwaki:ssa ei kauan sitten, mielestämme on mahdollista, että 
samanlainen voimakas maanjäristys tapahtunee kuin Fukushimassakin ", sanoo tutkijoiden joukkueen 
johtaja Dapeng Zhao, geofysiikan professori Tohoku University, ja selvitys julkaistiin tiistaina. 
 
* Samanlaisia maaperän ja nestevirtausten muutoksia kuin ydinvoimalan alla? Ymmärrättekö mistä 
tässä puhutaan? Vanhojen ydinvoimaloitten alle muodostuu jatkuvista neutronivoiden reaktoristaan 
vuotamisten seurauksista. Gravitaation alas imemistä neutronivuon säteilyeroosioista, 
säteilyenergioiden kertymistä maaperään huokoistumisia. Ja kanavasäteilyn kaasuuntumisplasmojen 
takia suoria kilometriluokan alaspäin meneviä "onttoja huokoisputkia". Kun tällainen osuu ydinvoimalan 
alla olevaan esim. TVO:n tapauksessa 600m- 2000m syvemmällä oleviin epävakaisiin metaani jää 
kaasuklatraatteihin. Niiden +2C lämpöisyydessä v a i v o i n stabiili olomuoto muuttuu tramaattisesti. 
Paineen laskiessa metaani alkaa laajeta 168- kertaiseksi ja räjähtelee kosmisella nopeudella suoraan 
reaktoreihin ja tektonisaumoihin. Kun kiintojää poistuu jää tilalle pelkkää tyhjää tilaa. Joka hirvittävässä 
kallioperän omassa paineessaan alkaa automaattisesti täyttyä niin ilmoitetuilla mystisillä "nesteillä" Mitä 
ovat? Ainakin vettä, myös tektonisen laavan aineita. 
 
Isot jälkijäristykset Iwakissa johtui nesteistä nousevassa päässä Tyynenmeren laatan kuoreen, sanoivat 
tutkijat. Nesteet ovat tuote Tyynenmeren laatan siirtymisestä alle Japanin koilliseen alueen. Laatan 
liikkeet nostavat lämpötilaa ja painetta mineraaleille sen sisällä, jolloin ne voivat kuivua. Nesteet voivat 
sitten liikkua paksuissakin kivissä kohti yläkerroksiaan. Zhao ja hänen tiiminsä uskovat, että jos 
tarpeeksi näitä nesteitä kertyy, ne voivat työntää vika alueet irti toisistaan, nostaa riskiä vakavasta 
seismisestä toiminnasta. Vastaavasti kun vuoden 1995 Koben maanjäristyksessäkin tapahtui, jossa 
tehtiin samanlainen prosessi, raportti sanoo. 
 
Iwaki on siirrosvyöhykkeessä, joka oli pitkälti lepotilassa kunnes rasituksistaan 11 maaliskuu 
maanjäristyksessä nykäistiin takaisin elämään, raportissa todetaan. Raportin mukaan Japanin 
seisminen verkko on jo tuottanut yli 24000 vapinaa ympäri Iwakni, jälkeen seitsemän ja puoli kuukautta 
sitten 11. maaliskuun. Tämä luku on paljon suurempi kuin ne 1300 järistyksistä jotka havaittiin samalla 
alueella yhdeksän vuotta sitten. 
 
Mikä on paljon enemmän, raportti toteaa, Fukushima Daiichi ydinvoimaloitten alapuolisen tektoniikkojen 
näyttäen samat piirteet kuin kuoren alla Iwakii:ssa. Kirjassa todetaan, että seismisyys lähellä laitoksia 
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on suhteellisen pieni verrattuna Iwaki:in, mutta sanoo nousevien nesteitten voivan silti olla uhka. 
Tektonisauma, joka kulkee lähellä ydinvoimaloita saattaa heikentää lisää näitten nesteitten vakauksia. 
 
Lehden jakamat sanat: "Näin ollen paljon huomiota olisi kiinnitettävä FNPP (Fukushima ydinvoimalan) 
seisminen turvallisuuteen lähitulevaisuudessa." 
        ---------- 
 
Tehomylly- foorumi p  Moderaattori 
 
 Lähetetty: 14.02.2012, 20:10:02    Viestin aihe:     
  
http://www.youtube.com/watch?v=WwudPBUFYqw  
 
* Tää on kanssa hyvä, kun älyää katsoa paria oleellista outoutta: 
- Säteilyionisaatiopilvet on aamusta iltaan liikkuessaankin v a i n  ydinreaktorien päällä! 
- Tuo illalla syttyvä valtavan korkea palo on about 100m korkeana.  
- Maaperä jossa miehen korkuiset metaanipalot on olleet. On totaalisen punakka happi- ionisaatiosta 
varsinkin aamukuvissa. 
                     -------- 
 
_____Alex Jones______ 
 
Moniko tietää USA:ssa vaikuttavan Alex Jonesin? Kaveri on römeä-ääninen maailman tunnetuin 
yotubevideoistaankin tunnettu kriitikko. Jonka lukijakunta rikkoo uskomattomat 100 miljoonan 
katsojansa rajat. Luulin kaverin tavoittamisen olevan itselleni totaalisen mahdotonta. 
 
Tämä teksasilainen on pureutunut rajuin ottein mm. New oder maailmanjärjestyksiin ja ties mihin 
Illuminaattihommaan. Muutaman videonsa nähnyt. En tunne sen tarkemmin. Niin juu tosiaankin! Nyt 
viikolla 7. 2012 sain sitten megapommin. Täällä Suomessa kun on kyselty sen perään moniko juttujani 
maailmalla seuraa? 
 
No tämä tieto pyöräytettiin näkökenttääni Hollannin ja Ruotsin kautta. Oli tämä Alex Jones alkanut s u o 
r a a n  kommentoimaan näitä CIA:n sensuroimia Fukushiman theorema videointejani!. . . Ei hemmetti 
oli mennyt puolisen vuotta aikaa ja y h ä  vaan kun nytkin viikolla 7 . 2012 räjähti ennusteitteni mukaan 
ydinvoimalaa 320MW Moskovassa ja mm. Saksassa 02.15 päivä reaktoreita.  
 
Olivat USA:ssa tarttuneet videointiini, että niinhän se suomalainen kuulu tiedemies ennusti, että 
ydinvoimaloita tulee epävakaitten metaanikaasuklatraattiensa päällä hajoamaan kuin papatteja ikään! 
HAARP ja ydinvoimalaitteisto saa nyt kauttani tuta tuimaa... ! VauTSI, lieneekö k o s k a a n 
suomalainen aito ydinfyysikko ollut näin korkeas Japansa arvostuskurssissa maailmalla!   
                 ------- 
 
19 000 Fukushiman maanjäristystä 2011 
 
* Jos joku vielä luuli, että Fukushiman 10m aallon aiheuttanut maanjäristys oli jotenkin harvinainen 
maanjäristys Tyynenmeren tulirenkaan alueella. Voi tarkastella mielipiteitään uudelleen. Aluehan on 
suorastaan tehtaillut 19 000kpl/v toinen toistaan järeimpiä maanjäristyksiä puhumattakaan 
tsunamiaalokoista. Siksi on pelkkä vitsi varustaa moiseen paikkaan rakennettuja ydinvoimaloita 
merivalleilla jotka päästivät aivan arkisen, jokaviikoisen alueelle kuuluvan 10m pikkuaalokon läpi 
tuhoten kaikki alueen ydinvoimalat! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=M7pSz6nWEIk&feature=share  
                 ------- 
 
Aamulehti blogista 03.2012 
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http://aamulehdenblogit.ning.com/group/ei-ydinvoimalle/forum/topics/mit-tapahtuu-fukushiman-
onnettomuusreaktoreissa-t-ll-hetkell 
 
 
 
 

919. YDINkorruptiosta. 
 
Poliisit ilman rajoja 
 
*Olen joutunut henkilökohtaisesti ydinvoiman maamme merkitävänä vastustajana vuodesta 2007 
lähtien kokemaan POLIISI- terrorin sydänjuuriani myöten sen raatelevimmissa muodoissa. Olen 
kokenut sen suoraan sisäministerön terrorina vailla rajoituksia! Mutta NYT kun kansainvälisen 
ydinrikollisuuden sydämestä katson näitten miljardilahjuksin pyöritettyjen viranomaisten paljastumisia 
mätäpaise kerrallaan. En voi kuin pöyristyen katsoa miten alas lokaan IAEA ydinalan korruptiot 
maailmamme on revittänyt. Jos ja kenellä on asiassa vielä suomut silmissä lukekaa ja kauhistukaa: 
                    -- 
 
"Jälleen yksi salainen kansainvälinen poliisien toimintaryhmä on noussut päivänvaloon", sanoo Saksan 
valtiopäivien (Bundestag) jäsen Anrej Hunko.  
 
Edustaja Andrej Hunko on pyytänyt Saksan hallitukselta selvitystä siitä, miten laajasti ja mihin kaikkeen 
Saksan Bundeskriminalamt (keskusrikospoliisi) ja Zollkriminalamt (tullipoliisi) ovat kytkeytyneet IWG:n 
(International Working Group on Police Undercover Activities) kautta. IWG on kansainvälinen poliisien 
yhteistoimintaryhmä, ja se on toiminut vuodesta 2007. Eurooppalaisten lisäksi IWG:n kuuluu 
viranomaisia Australiasta, Kanadasta, Israelista, Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta ja 
Yhdysvalloista.  
 
Hunkon mukaan myös yksityissektorin yrityksiä on mukana ryhmässä. Hunko pelkää vastaavia Saksan 
ja kansainvälisten lakien loukkauksia kuin silloin, kun Euroopan peiteoperaatioiden yhteistyöryhmän 
(ECG) paljastuessa vuonna 2010 tuli ilmi. Kyseisen ryhmän olemassaolosta ei oltu kerrottu edes 
parlamentaarikoille.  
 
ECG:n toiminnan pääpainopiste oli "poliittisesti motivoituneet rikokset." Hunko haluaa Saksan 
liittovaltion hallitukselta pikaisia vastauksia ja läpinäkyviä selvityksiä siitä, miksi Euroopassa hääräilee 
ilman parlamentaarista valvontaa useita erilaisia salaisia poliisiryhmiä.  
 
ECG:n ja IWG:n lisäksi tällaisia ryhmiä ovat Cross-Border Surveillance Working Group sekä Remote 
Forensic Software User Group (RFSUG), jotka ovat vakoilleet kansalaisia erilaisia seurantamenetelmiä 
käyttäen tasapuolisesti ympäri Eurooppaa.  
 
Toimittaja: Riikka Söyring  
 
3.2.2012 Verkkomedia.org  
 
Lähteet: Bundestag  
 
http://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/plenarprotokolle/17154.pdf 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/057/1705736.pdf  
 
http://www.andrej-hunko.de/presse/pressemitteilungen/952-press-release-end-the-secretiveness-
concerning-international-police-groups  
 
Statewatch Analysis, Matthias Monroy:  
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Using false documents against "Euro-anarchists": the exchange of Anglo-German undercover police 
highlights controversial police operations  
 
http://www.statewatch.org/analyses/no-146-undercover-exchange-protests.pdf  
 
Latest IT News: European State Trojans working group organized by the BKA  
 
 
http://www.whioam.com/european-state-trojans-working-group-organized-by-the-bka.html    
KOMINFORM 
http://www.kominform.eu  
            ---------------- 
 
T&T Nopeita "ihmevoimaloita" 
______________________________ 
 
*Lukekaapa pieteetillä, tarkkaan rivien välistä. OL-3 reaktori on maailman ainutlaatuinen nopea Pu-239 
polttoon survottu reaktori. Jonka ympärillä velloo maailmanlaajuinen korruptiovyyhti poliiseineen, 
lahjottuine virkamiehineen, Siemens/ Areva tutkimuksineen. Tästä alta voitte lukea m i k s i nämä alati 
mainostetut plutoniumreaktorit ja ihmeydinvoimalat OVAT täysin mahdottomia saada tehtyä ilman 
jatkuvaa massiivista korruptiotaan. Maailmassa EI ole kymmenluokkaisten Superphenixien, 
japanilaisreaktorienkaan satojen miljardien investointien jälkeen edelleen a i n o a a k a a n  toimivaa 
ratkaisua. Hyvät kansalaiset1 SUPO ja STUK niitä mainostelevat lehdet turpeanaan, mutta EI siis 
ainoaakaan!. .  
 
YdinvoimaJanne Luotola, 3.2.2012, 11:26 Uuden sukupolven ydinreaktorit käyttävät ydinjätettä 
polttoaineena 
Nopeiden ydinreaktoreiden sukupolvi voisi käyttää ydinjätteen varmuusvarastoja polttoaineena ja tarjota 
siten hiilidioksidineutraalia energiaa, kertoo The Guardian. (5- Kertainen energianegatiivisuus ydinalalla 
takka sen, ettei todellakaan ole hiilineutraalia!) Britannian energia- ja ilmastomuutososaston (Decc) 
johtava tieteellinen asiantuntija arvioi, että keksintö kattaisi maan energiatarpeen 500 vuodeksi. (Kohta 
kuitenkin kerrotaan, ettei homma ole toimiva edes paperilla. ) 
 
Maan ydinjätevarastoissa lojuu yli sata tonnia plutoniumia ja 35 000 tonnia köyhdytettyä uraania. 
Erityisesti plutonium aiheuttaa turvallisuusriskin, koska se on mahdollinen terroristien iskukohde. 
Jätteen turvallinen hävittäminen maksaa miljardeja. Hallitus pohtii parhaillaan, hävittääkö se jätteen vai 
tekeekö se sille jotakin muuta. ( Millä aineen voisi hävittää? Ei maan päällistä ratkaisua olekkaan 
olemassa ikuiseksi tiedetylle aineelle.) 
 
Deccin parhaana pitämä vaihtoehto on rakentaa voimala, joka yhdistää plutoniumin muiden 
materiaalien kanssa niin kutsutuksi sekaoksidipolttoaineeksi (Mox), joka on vaarattomampaa kuin 
nykyinen plutoniumoksidijauhe. (Juupa! MOX oli j u u r i  se joka räjäytteli Fukushiman reaktorit 
kilometrikorkuisina kaarina ympärilleen 2,5km päähän! Sairasta lahjusvoideltua tämäkin vedätys.) 
Nykyään ei kuitenkaan ole mahdollista käyttää Moxia laajassa mittakaavassa, ja edellinen Mox-
voimalaitos Sellafieldissä jouduttiin sulkemaan toimintaan ja rahoitukseen liittyvien ongelmien takia. ( 
Paskat nakkaa. Oikeasti kyseessä oli jo ties monesko kymmenes epäonnistunut nopean Pu- 239 polton 
miljardi- investointi hukkaan.) 
 
Ydinjätteestä voidaan hyödyntää vain osa. Mox ei ratkaise koko ydinjäteongelmaa, vaan ainoastaan 
pieni osa jätteestä voidaan käyttää hyödyksi.  
 
*WaudE! Ensimmäiset kerrat IAEA päästättää läpi ettei ydinjäte katoa polttamalla. Muuntuu v a i n 1 
000 kertaa vaarallisemmin säteileväksi tonnistokseen! Ei todellakaan ratkaista siis yhtään mitään 
ydinvoimaongelmaa! 
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Ongelman ratkaisemiseksi GE Hitachin insinöörit ovat lähettäneet vaihtoehtoisen ehdotuksen jätteen 
hyödyntämiseksi. Se perustuu nopeaan reaktoriin, joka voi käyttää plutoniumia polttoaineena 
muodostaen sähköä.  
– Ajatus jätteen käyttämisestä niin tehokkaasti kuin mahdollista on hyvin elegantti idea, sanoo 
professori Dadiv MacKay Deccistä. (Eleganttia muuntaa alkujaan superongelmajäte 1 000- kertaa 
ongelmallisemmaksi MEGA- ydinongelmaksi?! Sairastapa on!) 
 
Britannian hallitus ja ydinviranomaiset (Nda) ovat kuitenkin hylänneet ehdotuksen, koska jätteen 
käyttäminen polttoaineena on kaupallisesti epäkannattavaa. (Epäkannattavaa, koska On 2,5 - kertaa 
kalliimpaakin kuin perusydinmvoimalat. silti vaan lehdissä sitkeästi puhellaan tulevaisuuden OL-3 
laitostyypeistä.) 
 
Silti suunnittelu GE Hitachin, Deccin ja Nda:n välillä jatkuu. (on jatkunut onnistumatta yli 60 vuottaan jo!) 
Tekniikka on jo vuosikymmeniä vanha  
Nopea reaktoriteknologian kehitti Yhdysvaltojen hallitus vuosikymmeniä sitten, kunnes vuonna 1994 
presidentti Bill Clinton peruutti ydinvoimatutkimukset.  
 
GE Hitachin Prism-reaktori on hallituksen rahoittaman tutkimuksen kaupallinen sovellus. Yhtään 
reaktoria ei ole kuitenkaan vielä myyty. GE uskoo kuitenkin rakentavansa yhden reaktorin muutamassa 
vuodessa samalla, kun se saa lisensoitua teknologian. Reaktori on suhteellisen pieni kooltaan ja tuottaa 
noin 311 megawattia sähköä vuodessa, mikä on noin neljäsosa tavanomaisen ydinvoimalan 
tuottamasta määrästä tai noin sadan suuren tuuliturbiinin tuottama määrä.( Haloo? OL-3 Pu-239 
polttoyksikkö on tuota  yli 5- kertaa isompi ja äärimmäisen epävakaaksi tarkennettu. Ei mikään ihme, 
että OL-3 on painajaismaisen vaikea automatisoitava jopa paperilla.) 
 
Reaktorin ydin upotetaan nestemäiseen suolaliuokseen, joka viilentää ydintä ja välittää lämpöä 
turbiineihin, jotka tuottavat sähköä. Suunnittelijoiden mukaan passiiviset turvallisuusominaisuudet 
pitävät huolta, ettei ydin sula. Jos sähköt katkeavat, ei käy, kuten Fukushimassa.(Eikö tosiaan? 
Harrisburk, Krasnajarsk, Tsherno, Sellafield, Superphenix, Fukushima. Mikä on kantava teema? 
Kerrralla kunnolla mojautettu Ei enää jätä kiveä kiven päälle uudellenräjähtämään.). 
 
Nykyisissä suunnitelmissa reaktori rakennettaisiin Britannian Sellafieldiin. Uuden voimalan 
rakentamisen taloudellinen kannattavuus on kuitenkin vielä epäselvä.  
                ----------- 
 
Sinikivi foorumi, Trolli 03.02.2012:  Onko tämä Japanin 54 voimalaa suljettuna tosi juttu? Mistä 
ihmeestä maa saa nyt sähkönsä? Onko moinen todella mahdollista ilman minkäänlaista julkismedian 
huomiota? 
Ei silti, kyllä senkin uskois...mutta jos viitsit Arto valaista asiaa!?  
 
* Juu on Japanissa vielä muutaman päivän 3 reaktoria käynnissä ja 51 kpl paskana jo vuoden verran. 
No m i t ä ä n ongelmaa Japanin sähkön saannissa EI koko prosessin aikana l u o n n o l l i s e s t i  ole 
nähty, saati koettu. Tojotan tehtaat tekevät kuulema huipputuloksiaan sähkön riittäessä viljalti. Ai miksi 
asia on 100% uutispimennossa, että 10% maailman reaktoreista sammuu tuosta vaan ongelmitta? Olen 
JO vuosia kertonut asian suoraan. Uraanin 0,4% energianollarajan malmitaso alitettiin 2008. Tämä 
tarkotttaa sitä, että nykyisellä 0,12% malmilla ydinteollisuus VIE 5- kertaa enemmän energiaa kun 
tuottaa! Oivallatteko, on siis energianegatiivista rankasti ja pyörii öljyllä, kivihiilellä tuottaen 5- kertaa 
enemmän CO2 kuin esim. kivihiilipoltto! Siksi Japani v a i n pysäytti Etelä- Japanin isotoopierottimen 
uraaninjalostamonsa. Joka vei k a i k i e n  54 reaktorin energiat ja paljon yli! Totaalisen yksinkertainen 
keissi. Muuten, mutta asiasta EI IAEA:sta SAA PUHUA MISSÄÄN! Arvatkaa vaan miksi?)) 
                      -- 
STUK- pomo lahtari Laaksonen hyppäsi heti maastamme paljastuttuaan ydinsalaisuuksia vuotaneeksi 
kaksoisagentiksi Rossia- atomin palvelukseen,(2012.02). Sivistysmaissa teko olisi ajanut moisen 
ydsinturvarikoksen tekijän automaattisesti heti maanpetossyytteisiin. Suomessa avoimesti toimivaa 
ydinalan korruptiota EI toki uskalleta edes tutkia. Koska maamme SUPO- korruptiotavoin mm. OL- 3 
ydinasealan lobbari, Paavo Lipponen teki saman tempun rankaisematta millään lailla. 
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Posivan kuparianarkiaa 
 
Ydinteollisuus on jo vuosikymmeniä ollut tunnettu siitä, että tuhoavat koko kulttuurimme selkäydintä. Eli 
kertakäyttöisesti säteilytuhoavat käsiin loppuvat uudistumattomat metallivarantomme. Tavoilla ja tasoilla 
joka kyseenalaistaa koko ihmiskunnan mahdollisuudet elämäänsä. Mutta Posivan aloittaessa maailman 
ensimmäisenä pakata plutoniumpitoista uraanijätettään 5m* 1m suuruisiin 7 400kg painoisiin Cu- 
säiliöihin Olkiluodon onkaloihin tuhatmäärin. Aiheutettiin tällä elintärkeän metallien tootaalinen kadon 
aallot globaalitasoilla. Jopa Arevan johtajisto on YLE TV- ohjelmissaan avoimesti kauhistelleet TVO/ 
Posivan tällaista barbarismia. On itsestään selvää, että teko on rikos ihmisyyttä vastaan sanovat. Koska 
metallituhonsa anarkismin julistaminen käynnisti välittömästi 2011 suorasukaisen kuparianarkismin k o 
k o  maailmaan. Kiina vastasi ostamalla miljardeilla Posivan varaamaa kuparia turvaan. TVO/ Posiva 
julistikin seuraavaksi käynnistämällä rikosaallon, joka ei ole jättänyt maailmassa valtioita turvaan 
ydinterroristeilta Suomessa. 
 
http://kuvaton.com/k/YDG2.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YDG2.jpg[/img] 
                 --------- 
 
SAINT lahjukset 
 
09.02.2012 Uutisdataa: "Puolustusvoimat vaativat tuulivoimaloitten projektissa tutkaselvityksen jonka 
täytyy kiertää kaikissa aselajeissa tutkintapäälliköillä+Vtt. Selvitys maksaa 20 000€ ja täytyy maksaa 
vaikkei lupaa tulisikaan!" 
 
*Millä oikeudella ARMEIJA SEKAANTUU SISÄPOLITIIKKAAN?! Kansainväliset EU- lainsäädännöt 
kieltävät moisen ankarasti joka tilanteessa! Kaikkialla sivistysvaltioissa näin härskisti, avoimesti ja 
suorasulkaisesti lahjuksia, ja voitelurahoja vaativaan armeijan toimintaan puututtaisiin v ä l i t t ö m ä s t 
i . Kyse on avoimesti siitä, että Suomi on ainoa maa jossa ydinalan korruptiosta tehtiin sisäministeriön 
siunaamana laki; että lahjuksien vastaanotto on salitu ydinvoima- asioissa. 
               ------------- 
 
Iltalehti. IAEA varoittaa vanhenevista ydinvoimaloista 
Keskiviikko 14.3.2012 klo 04.44 (päivitetty klo 05.01) 
 
Ydinvoimaloihin liittyy vakavia turvallisuusriskejä niiden korkean iän takia. Vanhoissa ydinvoimaloissa 
piilee riski. Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n raporttiluonnoksen. Siinä järjestö varoittaa, että 
vanhenevassa voimalakannassa piilee turvallisuusuhka. 
 
Raportissa todetaan, että vanhat voimalat eivät välttämättä täytä nykyisiä turvallisuusvaatimuksia. ( * 
No ei tasan! TVO:n kin perustekniikka 50v takaa, halloo järki hoi!) Valtaosa maailman ydinvoimaloista 
on yli 20 vuotta vanhoja. Kolmannes on ylittänyt jo 30 vuoden iän ja viisi prosenttia 40 vuoden iän. 
 
IAEA:n mukaan osa on siten jo ylittänyt eliniän, joka niille oli alun perin suunniteltu.(* ASEA ilmitti meille 
ydintyöläisilleen kursseissaan reaktoriensa max. iäksi 25- 30vuotta! Nyt tuo on maamme kaikissa 
reaktoreissa ylitetty hengenvaarallisesti, ja poliisi/ STUK/IAEA- lahjonnoilla pidetään asia hiirihiljaisena.) 
Tiistaina tuli kuluneeksi vuosi Fukushiman ydinvoimalassa Japanissa sattuneesta vakavasta 
onnettomuudesta. IAEA:n on tarkoitus julkaista raporttinsa tämän vuoden puolivälissä. 
 
STT-AFP 
 
* Itse asiassa tässä IAEA petaa systemaattisesti sitä karmaisevaa totuutta jota maailmalle ollaan ajettu 
jo siitä asti kun ydinvoimaloitten koepuruissaan todettiin maksattavan omistajilleen uskomattomat 5- 
kertaa uuden ydinvoimaloitten purkukustannukset! Ideana on tehdä kuten TVO ja Forttum JO tekevät. 
Ydinvoimalat kymmenien prosenttien ylitehoajoille.  Ja voimalat ajatetaan puhki ja räjähtämään käsiin. 
Lopulta koko Y- konkkurssit kaadetaan Fukushimastakin tutulla tavalla veronmaksajien hätä 
kriisirahaston maksettaviksi. Törkeintä mahdollista tulevaa toimintamoodia siis. 
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920. Säätövoimasta. 
 
Maaseudun tulevaisuus 13.2.2012. "Energiayhtiöt haluavat lisää vesivoimaa. vanhoja vesivoimaloita 
parannellaan, mutta uusiakin rakennettaisiin mieluusti. Vesivoima on säätövoimana lyömätön. Oulu- II 
(MT). energiateollisuus ei peittele haluaan rakentaa lisää vesivoimaa. Sitä tarvitaan ennen kaikkea 
säätövoimaksi YDINVOIMALOILLE!. . . Johtaja Jukka Leskelä Energiateollisuus ry:stä muotoilee. 
Säädettävissä oleva sähkötuotanto vähenee, kun luovutaan hiilestä ja öljystä. Johtopäätös on 
arvattava:  
 
"Vesivoimaa lisäämällä voidaan lisätä sähköjärjestelmän toimivuutta puhtaalla ja kestävällä tavalla". 
energiayhtiöt ovat parannelleet vanhojen vesivoimaloiden tehoja jo 90- luvulta ja urakka on nyt 
lopunsuoralla.  Toimitusjohtaja Antti Kotisaari Anditz Hydro Oy:sta laskee, että pelkästään turbiinien 
uudelleenrakentamisella on saatu 430 MW lisää vesivoimatehoa 20 vuodessa. Leskinen pitää uusien 
vesivoimaloitten luovittamista liian hitaana. Suomen nykyinen vesivoiman kapasiteetti on noin 3 
200MW. Viime vuona vain yksi 10MW Kemijoen Sierilän voimala enää sai rakennusluvan." 
 
* Mistä tässä on kyse? kansalle EI haluta myöntää karmivimpia yksityiskohtia: 
 
– 1979 Harisburgin ydinonnettomuus toi Jimmy Carter lain. jonka mukaan j o k a i s e e n  
ydinvoimalassa tuotettuun megawattiin pitää jatkossa liittyä jatkuva +10 % vesisäätöreservi. Jonka 
IAEA vaatii aina ja alati tuhlattavaksi rinnallaan, tai ydinvoimalaa ei saa startata lainkaan! Lisäksi tuota 
tuhlattavaa energiaa EI saa käyttää missään! vaan se on "varalla" k u n ydinvoimala muuntuu +100 % 
sähkön tuottajasta sekunneissa -10 % jälkijäähdytyksensä kuluttajaksi eli räjähtäväksi Fukushiomaksi. 
reaktioaika on niin lyhyt, että vesivoimalan on JO valmiiksi käytävä, eikä mikään muukaan voimala ehdi 
muutosvauhtiin. 30sekuntia kun ydinvoimala jo räjähtää käsiin ilman varahätäsähköjään! 
 
– Tämä tarkoittaa 980MW OL- 1 laitoksen rinnalla alati tuhlattavan 98MW vesisäätövoimalan. Kun 
vaikka Imatran kosken teho on luokkaa 160MW ja sen vuosipysyvyysaste on luokkaa puolet tuosta. 
Että Imatran k a i k k i vesivoima tuhlataan yhden TVO:n ydinvoimalan takia hukkaan, ilman mitään 
tuottoa tauotta! Aletaan oivaltaa miksi asia on TABU!  
 
– Asia on niin tarkoin salattu, ettei materiaalia anneta kirjallisena edes asiaa opetettaessa TVO:n 
prosessihenkilökunnallekaan! Silti aina kun yksikin ydinvoimala ajatetaan verkkoon tuo +10 % 
vesituhlaus on pakollinen aina ja joka hetki! 
                  ------- 
 
Osa 2 
 
Vesivoimaloitten tehojen nosto ei todellakaan ole mikään ratkaisu ongelmaan! IAEA:n ydinturvalaki 
sanoo, että samassa maassa tuotetun ydinsähkön tarvitsema Jimmy Carter IAEA lain mukainen 
hätäapusäätövoima kiinailmiöestoon on pakko tulla samaisesta ydinvoimalamaasta! Suomessa 
ylittämätön ongelma lakia rikkomatta härskisti! Oulujoessa on maamme suurimmat tällaiset ydinvoiman 
takia tehdyt "revitysvesivoimalat". Sinällään toimiva vesivoimalastamme tuhotaan kiitos yhä uusien 
ydinvoimalahankkeitten takia lopullisesti! Oulujoessa rakentamisaste on korotettu 3 kertaiseksi ja yli. 
Mikään ei tule ilmaiseksi, koska vesimäärä ja koskikorkeus pysyvät aina vakiona. Kaava koskelle on 
aina sama. Koskikorkeus metreinä* joen kuutiometrivirtaama/ sekunti* gravitaatiovakio g 9,81* 
hyötysuhde= jokikosken tehotuotto kilowatteina.  
 
Ainoa joka nyt voidaan muuttaa valmiiksi jo 97 % hyötysuhteen vesivoimaloissa on virtaamaan 
"ylirevittämistä". Joten mitään ei saada ilman ratkaisevaa haittaa, vaikka artikkeli niin väittääkin! 
Pahimmillaan jossain Suomen Lokan vesivoimaloiden säätöaltaissa. Koko vuotuinen vesivaranto 
revitetään loppuun ydinvoimaloitten hätäapuvoimaloina ja säätövoimana viikoissa, kuukaudessa! . . 
Menkää katsomaan Oulujoen tuhoutumista TVO:n säätövoimana. Suunnattoman isot vesivirtaamat 
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ovat erosoineet herkän jokimaiseman totaalisti. Turbiinit nielevät siellä hihnassa sisuksiinsa kokonaisia 
rannoilta erosoituneitten soitten irronneita turvehehtaareja! 
 
 Siinä ei suonsuojelut paljoja paina TVO:n riehuessa. Kokonaisia jokirantoja suojeltuine aarnimetsineen 
kakkineen huuhdotaan tuhoten ja raastaen kaikki surutta IAEA:n tarpeisiin! Kukaan ei kirjoita, saati 
edes uskalla kertoa m i k s i! Minä toki kerron. Mutta SUPO ei haluaisi minunkaan näistä 
dokumentoivan mitään.  Suomi rakentaa suunnattomasti lisäydinvoimaloita. Mutta aivan keskeinen, 
kestämätön ongelma on ettei ydinvoimalaa voida säätää l a i n k a a n! Säätövoimaloitten tarve on 
räjähtänyt siksi kestämättömäksi. Kuvitelkaa perustilannetta: OL-3 ydinvoimala on teholtaan 1 600MW. 
Totaalisen säätökyvyttömänä sen rinnalla pyöritetään Imatran koskivoimalan 160 MW tehohaaskuut 
tauotta sen 30 sekunnin kiinailmiön estoon IAEA vaatimuksista! 
 
 Muutamassa sekunnissa jälleen kerran reaktori rojahtaa valtakunnan verkostamme menettäen 
1600MW tuottotehot+ alkaen kuluttaa 160MW kiinailmiöestoonsa. Tarvittaisiin 1 760MW lisätehot! 
Yksikään voimala ei ehdi startata 30 sekunnin varoaikansa. Itse asiassa jos käytettävissä on k o k o  
nykyinen vesivoimaloittemme teho ei edes se riitä korvaamaan edes yhden ainokaisen ydinvoimalan 
epävakaata käyntiromahdusta kunnolla! Ajatelkaa tilanne kun rinnalla rojahtelee ydinvoimala toisensa 
perään, kuten Fukushimassa. Tai Saksassa, jossa 9 ydinvoimalaa poistui hetkessä valtakunnan 
verkosta. Yksi kunnon maanjäristys, aurinkoflare riittää ydinvoimalarojautteluun. Pelkkä 
ydinvoimalalinjojen alla oleva metsäpalo, jopa ydinvoimalinjan tolpan katkeaminen autokolariin. 
Suomessa 2011 syyskuussa romahti OL-1 Ol-2 ja Lo-1 ja  Lo- 2 laitokset NATO HAARP iskusta. 
Katastrofi muuntuisi siis vain 30 sekunnissa nykyisilläkin tilanteilla 4 kpl suomessa palaviksi 
ydinvoimaloitten Fukushimasta tutuksi tuliräjähdysten ydintuhojen meriksi! 
                    -------- 
 
16 Miljardia/ ydinvoimala. 19.02.2012 FB Ei ydinvoimaa Pyhäjoelle 
 
Jari Natunen 
Vanha juttu, mutta jos joltain jäi huomaamatta. Fennovoima koettaa väittää, että osakkaat eivät ole 
lähdössä, mutta osakkeita on kaupiteltu Ruosin Skelleftå:ta myöten. Ainakin Kätternö Kraft on 
vaikeuksissa, jutussa on laskettu 10 MWh tehon investoinniksi 100 MEur, josta tulisi 16 mrd voimalan 
hinta. Pitäisikö Talouselämän toimittajalta kysyä lähde. Varamasti mahdollinen hinta, mutta selvästi 
kovin tähän mennessä  
 
http://www.talouselama.fi/uutiset/fennovoiman+osakas+kaupittelee+ydinvoimaosuuttaan+ruotsiin/a7569
92 
 
Ja sitten oli Ely-keskuksen tutkijan arvio, että osakaskunta ei ole vahvalla pohjalla 
 
http://www.kaleva.fi/uutiset/yritystutkija-fennovoiman-osakaspohja-vaarassa-romahtaa/924696 
 
Fennovoiman osakas kaupittelee ydinvoimaosuuttaan Ruotsiin - Talouselämä 
www.talouselama.fi 
Katternö-sähkökonserni yrittää myydä 100 miljoonan euron Fennovoima-osuutta Ruotsiin. 
 
Arto Lauri Hulppeaa! Siinä kun TVO valehtelee saavansa OL- 3 hankkeensa 3,5 miljardilla. 
Fennovoiman paljon pienempi ydinvoimala maksaa jo heittämällä 6- kertaiset hinnat! Ilmankos 
ydinsähkön ja ydinvoimaloitten hinnoista EI ole saanut TVO:n vaatimuksista puhua enää vuosiin. Vai 16 
miljardin ydinvoimalan hintaa 1 250MW laitoksille! Jopas, jopas hulppeaa..! 
               ------- 
 
Säätöreservit vesivoimalla+ tuulivoimalla. 
 
Nettilinkeissä ihmetellään miten Jimmy Carterin 70- luvun lain mukaan on mahdollista tuhlata esim. 1 
000MW ydinvoimalan rinnalla tauotta vaaditut +10 % eli 100MW vesisäätövoimaa? Kysyjistä jo näkee 
suoraan, ettei hänellä ole lainkaan käsitystä siitä mekanismeista, jotka toimivat vesivoimalan 
fysiikoissa. Otetaanpa ihan perusmekanismeja kehiin. 
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Kun 100MW vesivoimala laukoo itsensä valtakunnan verkkoon tai erityisesti irti siitä. Rakenteet on 
laitteessa suunniteltu kestämään siten, ettei vesivoimalan turbiini rynnätessäänkään tuhoudu. Vaikka se 
jäisikin ns. "ylikierroksille" ilman kuormaa. Meidän omaa 3* 110kW vesivoimalaa onkin ajettu 
päiväkaudet ongelmitta 110KW turbiinivesillään kuormatta ilman mitään ongelmaa. vesivoimaloissa on 
"sisäisen rekyylinsä rajoitin". Veden omaan kitkaan perustuva mekanismi joka estää laitteiston 
tuhoutumiset tällaisissa "ryntäämisissään"! Vie vaikka villi, liian raivoisa ravurihevonen uimaan. 
Huomaat miten sen vikuroiminen ei aiheuta ongelmia veden kitkan rajoittaessa sen kavioittensa liikkeitä 
juuri sopivasti.  
 
Periaate on vesiturbiininkin rynnätessä ylikierroksilleen ilman kuormaa hyvin samaa. Kun kierrosnopeus 
nousee voimalassamme koetilanteessa luokkaan +150 %. Kierrosmäärät eivät siltikään ole kuin 1 100r/ 
min. Kun esim. tavallisen sähkömoottorin kierrosmäärät ovat luokkaa 3 000r/ min. Moottorit kestävät 
rakenteellisesti sen vallan hyvin. Se energia, mikä ei mene ryntäystilanteessa valtakunnan 
sähköverkkoon pelkistettynä muuntuu vesikitkaksi ja lämmittää kylmää joen poistovettä muutaman 
asteen lisää, ei mitään muuta! Vesivoimalat rakennetaan kestämään ydinvoimaloitten vaatimia 
tuhlauskierroksiaan näin pitkään, päiväkaudet. 
 
Eikä tässäkään kaikki! Kun tarvitaan 980MW OL-1 laitoksen rinnalle 100MW haaskuusähköt. Voidaan 
se tehdä vaikka käyttämällä kahta 100MW vesivoimalaa 50 % kuormatehollaan ryntäyttäen vain osan 
tehostaan yli. Tai vain 10 % ylivirtaamillaan 10 laitosta jne.. Ja taas vesisäätövoimalat toimivat entistä 
pienemmin rasitevaurioin. Euroopassa tästä systeemistä on pakosta tuulivoimaloille hiottu ihan 
tuottoisa oikein teollisuuden ala. Tuulivoimalan siivistössä liikkuvat valtavat huimamassatonnistojen 
reservit. Kun siellä ydinvoimalat rojahdellessaan arvaamattomasti ja varoittamatta verkosta, janoavat 
hätäsäätövarojaan. 
 
 Kyetään tuulivoimalasta ottamaan k a k s i täysin erillistä energiakomponenttia. A/ Se energia joka 
pyörittää tuulivoimalaa tuulen suoraan antamalla liike, energialla. Tämä on 100 % pysyvyysvakio. Mutta 
tuulivoimalassa on omintakeinen, myös  B/ osansa, huimamassansa rekyylin kineettinen jäännös yli- 
reservi. Se pyörintänsä hidastettavissa oleva pyörivä tonnistonsa. Jolla voidaan helposti irrottaa vaikka 
5MW tuulivoimalan ollessa 2,5MW tuulessaan hetkellisesti silti 5MW säätöreservitehot! Juuri tätä on 
mahdollista hyödyntää niin tulivoimaloissa, kuin vesivoimaloissakin!  
 
Otetaan varoittava esimerkki taas ydinalalta. Tshernobylin ydinvoimalassa koeajettiin ydinvoimalan 
kaasuturbiinin verkosta irrottamisensa jälkeen turbiinin ja generaattoriankkurinsa massaan sitoutuneen 
"kineettisen" energian reservien määrän kWh mittausajoa. Juuri silloin kuin voimala räjähti. Sen 
generaattori pyöritti massiivisesti hidastuen energiareservillään ydinvoimalan elintärkeitä 
jälkijäähdytysten vesipumppujaan joka oli taltioitunut pyörintärekyyliinsä höyryn ja kuorman jo 
voimalasta kadottua. CCCP mallissa haluttiin tietää montako t u n t i a  tällä kineettisellä energialla 
kiinailmiöön menossa oleva ydinvoimalan elintärkeät jälkijäähdytyspumput itsenäisesti matemaattisesti 
voitaisiin vielä saada toimimaan ydinvoimalan kiinailmiöön räjähtämättä? 
 
 
 

921. VERIplutoniumi 
 
1978 TVO käynnisti ensimmäiset reaktorinsa. Heti alkuvuosistaan asti alkoi suunnattomasti ihmetyttää 
eräs merkittävä vaiettu yksityiskohta. Voimalaitoksien polttoainetta kuluu normaalisti 100t/v/ reaktori 
vauhtia, koska uraanipolttoaine on maailman ydinreaktoreissa pakko vaihtaa joka vuosi uuteen. Mutta 
TVO alkoi vaihdattaa polttoaineitaan alati harvemmin. Ensi vuodet malliksi muuttolatauksiin toki koko 
86t/v erät/ laitos. Mutta varsin pian joka toinen vuosi, pian joka kolmas vuosi. . Lopulta TVO kertoi 
polttavansa uraanipolttoaineensa loppuun vain joka viides vuosi! Revisiolataavansa ainoastaan 20 % 
vuosittaiserästään. 
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Kvanttiydinfyysisesti luonnollisesti totaalisen mahdoton yhtälö! U-235 pitoisuus on uudessa 
polttoaineessa 3,5 % - 4,5 % luokkaa. Siitä palaa ensimmäisenä vuona pois 2/3 osa 2,5 %. Tämän 
lisäksi reaktorin U- 238 polttoaineesta muodostuu uutta 2 % Pu-239 polttoaineestaan. Josta palaa 
vuosittain pois - 1 %. Reaktorin polttoaineen massasta palaa vuodessa pois nuo yhteen laskien - 3,5 % 
fissiopalamiseen, mutta...! Mitä voi enää fissiohaljeta seuraavana vuona, koska Pu-239 tuotanto on 
sama 2 % vuodesta toiseen!? On t ä y s i n  mahdotonta väittää, että 1 % plutoniumpoltto tuottaisi 
alkuunkaan saman energian määrän kuin alkuvuoden 3,5 % uraanipoltto 1 % plutoniumeineen!  
                 -- 
Arctic sea niminen suomalais, pietarsaarelainen, venäläisalus tuli julkisuuteen parisen vuotta sitten 
(2009) kun sen ydinmateriaalilastia kaapattiin ja katosi mystisesti myöhemmin. Kukaan vaan ei oikein 
kertonut m i s t ä sen vuodesta toiseen Loviisasta, Olkiluodosta ja pitkin Euroopan rannikon 
ydinvoimaloista kokoamat hämmentävät ydinjätteet saatiin alukseen? Laivassa oli monta outoutta. Se 
esim. kulki vain 7-9 solmua. Kun normaalisti sen kokoisen laivan pitäisi kulkea 16- 17 solmua? Aluksen 
alla oli jotain sellaista jarruttavaa erikoisesti varastoitua "sukellusvenevarastoa" joka säteili sisältöineen 
tappavasti. Mutta ennen kaikkea oli hengenvaarallisena pakko pitää merivedessä irti miehistöstä myös. 
Kuulema 4m vettä ydinjätteen ja miehistön väliin oli minimissään saatava. Ydinjätettä pohjabulpissaan 
siis mitä muutakaan. 3,6miljardia/ t maksavaa suomalaista ydinjätekaupan kamaa! Alus risteili Pietari, 
TVO, Ranska le Havre, Englanti Sellafield, Etelä- Afrikka, Israel, Arabian maat, (Pohjois- Korea, 
Pakistan) väleillä vuosikaudet. 
               -- 
TVO kertoo säilyttävänsä ydinjätteitään 40 vuotta vesialtaissaan. Toisaalta parhaimman ydinaseen Pu-
239 pitoisuus pysyy uraanijätteessä vain 3-5 vuotta. Jonka jälkeen tuo Pu-239, 1 % pitoisuus alkaa 
huolestuttavan nopeasti laskea romuttuen spontaanisti. TVO:n ydinvoimaloista plutoniumasetehtaisiin 
pitkin Lähi-idän maksavien asiakkaitten listallaan laatu laskee plutoniumin verirahamarkkinoita ajatellen. 
Nyt kuuluu keskeinen kysymys. Miten TVO junailee 4kpl reaktorin OL-1 , OL-2 ja Lo-1, Lo- 2 laitoksista 
vuosittain saatavan 2,5 tonnin verisen uraanikaupustelun niin ettei kuljetuksia huomata? 
 
 Miten kuljettaa uraanitonnistonsa vuodesta toiseen maksukykyisille ydinase- asiakkailleen Lähi-itään? 
Varsinkin kun ydinjätettä pitää jäädä Olkiluotoon lumeeksi Suomen SAINT himoamat ainakin 20 % 
myös TVO:n KPA varastoihin. Ettei katoavia uraanitonnistoja aleta ihmetellä liikaa julkisuuteen? Tässä 
tarvitaan uskalluksen kivijalka STUK lahtari Laaksosen kaltaista venäläiskontaktin veriplutoniumkaupan 
ammattimaiset rikolliset. Voitelemaan niin IAEA, poliisit, armeija, poliitikot, hallinto, GTK kuin venäläiset, 
kuin Lähi-idän ostajat! Koko hurmeisen plutoniumkaupan mustanrahan bisneksen vuotuisen 8 miljardin 
anastajaosakkaat! 
                 --------- 
 
PUREudutaan yksityiskohtiin 
 
Suomen koko verisen plutoniumkaupan perusta, kivijalka lepää Mauno Koiviston ja Arevan Ranskan 
edustajan F. Mitterrandin 1986 solmittuun valtioliittosopimuksiin ja EU:hun liittymisemme perusteisiin. 
Sovittiin, että TVO saa välittää Posivan avulla OL-1, -2 ja Lo-1, -2 laitoksien tuottamaan 2* 86t+ 2* 37,4t 
= 246 800kg/v eriä. Joista TVO varastoi kosmeettiseen julkisuuteen KPA ydinjätevarastoonsa salaisen 
sopimuksen mukaan Suomen armeijan lisätarpeisiin - 20 % = 49,36t/ v. Näin ollen 
venäläissuomalaiseen verisen ydinjätteen plutoniumkaupan volyymin nykyreaktoreilla toimitellaan 200 
000kg/ v peruskauppa. 
 
 Tämä koko shoppailu pitää sisällään koko Suomen virkamiesportaitten, politikkojen, Koiviston, 
sisäministeriön, poliisien, armeijan ja erinäisten paikallishallintojen saamat massiiviset lahjusvolyymit. 
Ostajamaista lähinnä Israel, Saudiarabia, Arabiemiraatit, Kuwaitit maksavat Mauno Koiviston vaateet 
3,6miljardin perusmaksut j o k a i s e s t a  ostajamaihin ohi valtioiden ja IAEA:n kirjanpitojen 
toimitettuun plutoniumasetonniinsa! Nätti summa varsinkin tuollainen 7,2miljardin ulkomaalaisvolyymi 
kaupassa vetää korruptiosummana vertoja suurempiin "hiloeriin" tottuneitten suut vehnäselle. 
 
 Suomen armeijan TVO:n KPA ydinjätevarastossa nyt olevat 1 200 000kg ydinjätteet. Puhtaana 
plutoniumina laskien arvo liikkuu mustassa "katukaupassa" päälle huikean  43,2miljardin 
lisäpotentiaalit. Suomi on tehnyt Pu- 239 kauppojaan aggressiivisella maksimivolyymeillaan Lähi- itään 
nämä yli 26 vuotta. Tuotto ja ohi kirjanpidon mennyt 100 % puhtaan plutoniumin laivaus, erityisesti 
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Arctis sean kaltaisilla venäläisaluksilla on tältä ajalta luokkaa 52 tonnia= . Rahaa, nimenomaan 
kaupustelun rahatuottona on korruptoitu osakkaitaan muhkealla 3,6miljardia/t* 52t= 187,2miljardilla. 
 
Erikoiskiitos poliitikolle Angelica Skywolfille joka osaa tuotattaa mm. USA:n huippudataa avukseni. 
Erityisesti USA:n veriplutoniumkauppojen tiedostoja. Ulof Palmen ja lukuisien Ruotsin murhattujenkin 
ydinmateriaalin kaupustelijoiden TVO / Asea- atomin ydinasekauppojen osaa lainkaan tässä 
peittelemättä. Kokoomuksen osuutta erityisesti nykyisissä viimeisimmissä likaisissa ydinasekaupan 
kiemuroissa unohtamatta, SDP:täkään lainkaan myös peittelemättä. Eurajoen kunnanisien 
korruptiomeriä muikeasti muistellen. SUPO, tunnetusti niin ikään maailman korruptoitunein 
suomalaisosasto murskaavalla volyymeillaan on näissä alati mukana. Samoin kasvavasti SAINT ja 
koko Suomen plutoniumkaupassa rypevä korruption armeijakuntansa. FIN- armeijastamme ollaan tätä 
21.2.2012 kirjoittaessani tekemässä pelkkää TVO/Posivan verisen Pu-239 plutoniumkaupan 
valtiomafiosojen ydinjätebisneksen monopolia! 
                ------- 
 
10- Kertainen polttolimiitti! 
 
TVO:n julkaisema tapa polttaa uraaniaan on enemmän kuin uskomaton tietoinen vuosikymmenten 
jatkettu v a l e ! Pelkistettynä 3,5 % uraanista ydinmonopoli sanoo polttavansa vuodessa pois -2,5 %. 
Tähän päälle valtiomonopoli sanoo tuottavansa 2 % Pu- 239 lisät. Eikä tässäkään kaikki, TVO:n 
alkujaan 660MW reaktorista revitetään 890MW ylitehot. Jolloin teoreettinen saatu polttoluku pitää 
kertoa 1,35 kertaisesti. Vuotuinen kulutus olisi suoraan laskien seuraava:  
 
4,5 % * 5v* 1,35= 30,35 % Vuotuinen polttolimiitti. . . On jotain niin uskomattoman paksua, vahvaa 
STUK väittämien vedätystä ettei sitä voi uskoa. Ei voi vaikka j u u r i  noin TVO ja STUK sen laskee 
lehdistössään kansalle julkisuuteen. Täsmätäänpä arvoja hiukan lisää. Nähdäksemme mistä tarkemmin 
olisi kyse. 2 % v TVO:n väittämä reaktoristaan vuosittain saama plutoniumtuotto menettää vain -1 %/ v 
palamanaan. Joten viidelle vuodelle tästä limittyen laskien olisi poistettavissa -4 % osuus. Käteen jäävä 
polttolimitti OL- 1 ja OL- 2 reaktoreilleen olisi. 30,35 % - 4 % = 26 %. 
 
Keskeinen ja oleellisin jatkokysymys kuuluu. Miten on mahdollista, että TVO pystyy tuottamaan aivan t 
a v a l l i s e s s a  kustomoimattomassa perusreaktorissaan 2,5 % U- 235 poltto- osuudellaan ja 22,5 % 
puhtaalla yli 90 % plutoniumlaitoksen poltollaan energiaa noin kuin julkisuuteen väittää? Kaikki 
maailman aiemmat vastaavat plutoniumpolttokokeet, Sellafield, Superphoenix ja Japanin juuri 
lopullisesti suljetut hyötöreaktorit kertovat täysin toista! Kaikki maailmalla tehdyt 50v koeajot ja 
plutoniumpolttoyksiköt ovat tuhoutuneet ja kaatuneet totaalisti epäonnistumisiinsa, a i n a ! TVO ei 
takuuvarmasti ole voinut onnistua tässä väittämällään tavalla! . . 
 
Tuleekin sitten se kohtalokkain ja ratkaisevin kysymys. MIKSI TVO VALEHTELEE JULKISUUTEEN 
KYKLENEVÄNSÄ normaalia reaktoria 10- kertaa suurempaan polttolimiittiin?. . Lisää asiassa 
hämmentää, aiemmat plutoniumpolttolaitokset vaativat systemaattista neutronimyrkkyjen esim. 
samariniumien, ksenonien ja vastaavien neutronisieppausaineitten mekaanista jatkuvaa poistoa. 
Toimiakseen edes osin plutoniumpolttoyksikkönä. Ja nyt TVO väittää pokkana tekevänsä mykistävän 
korkeita vähintään uraanimassansa 25 % polttolimittejä tuosta vaan! Laiteillaan jotka on alkujaan 
suunniteltu maksimissaan luokkaa tuosta kymmenesosan polttolimiiteille. K u k a a n 
kvanttiydinfysiikkaa tunteva ei moista usko, ei TASAN! 
 
Todellisuus ON oltava ja onkin jotain ihan muuta. TVO kyllä polttaa ensimmäisenä vuotenaan U- 238/ 
U- 235 polttoaineestaan 4,5 % osuuden. De facto.  Mutta sen jälkeen vaihdettavaa 
uraanipolttoainettaan surutta myydään salaa Arktic Sean kaltaisilla venäläissuomalaisilla laivoillaan  
IAEA:n ja STUK:n hyväksymin, FIN- armeijan avustamana Lähi-Itään yms! Kylmä matemaattisen 
laskelmankin antama vastaus ON TÄMÄ! Ei yhtään mikään MUU! Siksi Suomessa olevasta 
ydinjätetuotannosta luokaa 80 % on kasvavasti alati vuosikymmenet kateissa. Muistamme miten 
Loviisan ydinjätteet toimitettiin jopa julkisesti alkuvuodet junin Venäjälle. Jossa se käytettiin eteenpäin 
ydinaseiksi, kunnes sopimus oudosti lopetettiin. 
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 Mauno Koivisto liitti TVO:n ydinjätetuotannot myötään saumattomasti systeemiin mukaan 1986. Jolloin 
Areva EU ja Ranska alkoivat kaupata klönttinä kaikkia Suomen ydinjätteitten himoittua 3,6miljardia /t 
maksettavaa plutoniumeja Venäjän linkittämänä! Nykyinen Suomen hallinto himoaa kasvavasti näitä 
veriplutoniumrahoja. Koska ydinvoimalaitostensa nykyinen jo 12- kertainen energianegatiivisuus ei 
anna enää edes kosmeettisia rahatuloja. Myy kuten myi Japani ja monet muutkin ydinvoimalaitosyhtiöt 
maailmalla. Niin raa‘alla tasolla TVO Posiva konsortio toimii, että tämä vuosikymmeniä kansalta salattu 
kuoleman ydinase Pu- 239 kaupustelu halutaan hallinnon korruptointeineen "hyväksyttää, virallistaa!. 
             ------- 
 
Japanin Y- sähköt 
 
22.2.2012. Juuri kuultiin ilmoitus siitä, että Japanissa on 52 reaktoria romutettuna. Viimeiset 2 ajetaan 
alas ihan lähiaikoina. Kunhan vaan hillittömässä sammumattomassa MOX palossaan olevat suostuvat 
edes jotenkin väkisin sammumaan! Tilanne maassa on ydinvoiman osalta täysin kaaoksessa 
kaikkineen. Mutta se mistä ylen lisäksi vaietaan tulee tässä: OL- 1 laitoksen teho on 890MW. Tämän 
kokoinen voimala on hyvä vertailukohta yleisemminkin, koska edustaa hyvin maailman keskivertoista 
plutoniumpolttolaitosta. Joku voi erheellisesti kertoa noitten olevan toki sähkön tuottajiakin. Mutta 
lasketaan malliksi ovatko? 
 
Japanista on romutettu muutamassa kuukaudessa 54 reaktoria. Niiden yhteissähköteho on luokkaa 
800MW* 54= 43 200MW. Tämä energiana vastaa suunnilleen 3 Suomen energiareservejä. Japani on 
ollut vuosikymmenet maailman toiskeksisuurin raskasteollisuutensa jättikuluttaja ennen Kiinan 
ohitustaan. Vuoden vaihteessa kuitenkin kerrottiin Japanissa sähköä riittävän yllin kyllin. Itse asiassa 
raskaan sähkön kulutuksen jättiläinen Toyota ilmoitti saaneensa ennekokemattoman hyvän 
vuosituloksen 2011. sähkön pulaerhe on koko Japanissa lähinnä vitsi puhua.. Mitä hittoa!? 
 
 Suomessa kun kiimailtiin vasta hetki sitten, että JOS ei ole ydinvoimaloita m i k ä ä n maa EI voi toimia. 
Miten Japani sen silti teki? Miten tekee raskaan perusteollisuutensa Saksa sulkien 18 ydinvoimalaa? 
Miten Sveitsi, Italia, Itävalta, Irlanti ja monet, monet muut maat? Mutta ennenen kaikkea Japanin 
salamannopea ydinluopumisensa ihme on vailla vertaistaan. (Se tehtiin koska EMP reititti reaktorinsa 
osasekunneissa kaikki, ja metaanijäät 600m- 2 000m maan alla alkoivat hallitsemattomat reaktorituhot!) 
Miten i h m e e s s ä  asioita ei uskalleta käsitellä, saati tutkia missään lehdistöissämme? Heti kun 
3.11.2011 oli romuttanut maan ensimmäiset ydinvoimalakymmeniköt Fukushimasta. 
 
 Povattiin Japaniin totaalikauhuja. Koska poistuneet 12 ensimmäistä käsiin haljennutta ydinvoimalaa 
poisti maan teollisuudelta Suomen energiantuotannon verran korvaamatonta YDINsähkövoimaansa. 
Manattiin ja povattiin kylmää tuhoa ja syöksymistä kivikauteen. . . Tuosta on kulunut v a i n muutamia 
kuukausia. Nyt menetetty ydinvoimasähkö on räjähtänyt käsiin, kolminkertaistunut ja kukaan ei korviaan 
lotkauta sähköpulaan. Ikään kuin Japanissa oltaisiin v a i n helpottuneita kun ydinvoimaloitten 
megakalliita, vaarallisia sähköjä ei tarvitse verorahoin kansalla maksattaa kuten esim. Suomessa. 
 
Isotooppi avainasemassa. 
 
Etelä- Japanissa oli suunnattoman iso (Miakin) ydinpolttoaineen jalostustoimintaa. Japanin 
uutisoinneissa kerrottiin sen sulkemisesta postimerkin kokoisin pikku- ilmoituksin. Suomessa aihe on 
TABU ja k u k a a n muu kuin minä en aiheesta juuri nyttemmin hiisku. Yksi perussentrifugilaitos on 
OTTOteholtaan 3 000MW. Sen pyörittäminen vuoden tuottaa naurettavan vähän 52kg puhdasta U-235 
polttoainetta. Kun esim. TVO:n OL-1  laitoksen vuosilatausten tarve tälle aineelle on 3 400kg. Eli sen 
tuottamiseksi tarvitaan tällaisen yksikön vuosikymmenten tauoton pyörittely. Eikä tässä kuin 
alkupaloiksi.  
 
3 000MW U- 235 uraani-isotooppijalostamo vaatii käydäkseen 3 000MW reaktoritehot. + Sen päälle 
hätäapuvoimaa 3 000MW ja s e n päälle tauotta tuhlattavaa niin ikään hätä, hätäapuna pelkästään vielä 
3 000MW! Eli tripla energiatuhlaus harakoille. Koska hätävoimaa tarvitaan niin PIAN, ettei voimaloita 
voida edes käynnistää riittävän nopeasti. Sama tilanne kuin ydinvoimaloitten 30s kiinailmiörajalla. Mutta 
isotooppilaitoksilla turvarajat enää vain sekunneissa! Koska sähkötön isotooppijalostamo räjähtää 
hetkessä JOS menettää sähkönsä, pyörii tosiaan tyhjän panttina 6 000MW ylijäämävoimalat! Täysin 
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hullun hommaa energianegatiivisena. Nyt Japanissa olisi ollut näitä 12- kertaa energianegatiivisia 
uraanin isotooppijalostamoja vähintään nelisen kpl pelkästään kuluttamassa k a i k k i  maan 
ydinvoimalasähköt ydinasetuotantoonsa. 
 
 Japani sulki yhden uraanijalostamonsa. Ja siinä se! Mutta ei tässä koko totuutta. Maan vajaan 50 
000MW reaktorireservit tuhlasivat 1970-luvun Harrisburgin Jimmy Carter + 10 % - lain mukaiset alati 
niin ikään rinnalla tuhottavat uskomattomat 5 000MW ydinvoimaloitten kiinailmiön eston 
hätäreservinsäkin! Japani siis sulkemalla kaikki 12- kertaa energianegatiiviset ydinvoimalansa ja sen 
isotooppijalostamot sai pelkästään Jimmy Carter lain velvoittamat 5 000MW vesisäätöreservinsä 
valtakunnan verkkonsa. Voitti kättelyssä 5 000MW lisän sähköt! Kuulitte ihan oikein l i s ä  s ä h k ö t ! 
Eikä tässä toki kuin alkupaloiksi. Isotooppilaitosten hätä, hätä kaasuvoimalat ja vastaavat kymmenien 
tuhansien apuhätäsähköntuotannon reservit vapautuivat myös ydinvoimalakadoissa viimein 
valtakunnan verkkoon. 
 
 Suomessa esim. pelkästään TVO:n kahden nyt käytetyn 890MW OL- 1 ja OL- 2 reaktorin apuhätä, 
hätävoimaloina on Olkiluodossa 120MW kaksoiskevytöljyturbiinit. Mutta suuri salaisuus on, että IAEA 
ydinturvalaki vaatii mukaan hätä, hätä kiinailmiöestoon Forssaan mm. 250MW kaasuöljyn turbiinistot.  
Eli 1 780MW ydinvoimat vaatii uskomattomat 370MW hätä, hätäapuvoimalavarat. Prosentteina Japanin 
ydinvoimalatehoista.  Ynnätään mallia lisää saadaan kaavaan 43 200MW* 21 % = 9 100MW. Yhtä 
paljon jälleen kuin k o k o Suomen energiantuotannot! Aivan uskomatonta kaikkineen. Kun Japani 
sulkee 54 reaktoriaan. Maa saa laskelmiini t o d e l l i s u u d e s s a  liki kahden Suomen 
energiantuotannot täysin ongelmitta ja ilmaiseksi käyttöönsä jo näillä tiedoilla! Ei todella mikään ihme, 
että asiasta EI SAA KESKUSTELLA ydinkiimaisessa Suomessa! 
               -------- 
 
 Sinikivi- foorumi 02.2012. Narian. ":Olen kuitenkin huomannut, että totuus on lähes poikkeuksetta niin 
kaukana uutisvälineiden välittämästä kuvasta, että asiaan perehtymättömän korvaan se kuulostaa 
yleensä täysin fiktiiviseltä." 
 
** JUST noille pohjille!. . .Tämä Sinikivi foorumi on  poikkeuksellisen asiallisten kommenttien foorumi 
parhaillaan. Liki 100% varmasti tällaiset ennakoivat, että SUPO alkaa painostaa minua ulos foorumista 
banneineen. . ! Koska kun totuus astuu ihmisten mieliin, sisäministeriö räjähtää paniikissaan aina! 
           ------------- 
 
Suomen salaiset plutoniumkaupat TVO/ Posiva:lla 
 
* Tässäkin esitetyt materiaalit koskevat kaikia maailman 12-kertaa energianegatiivista 
ydinvoimalatuotantoja IAEA:n alla. Japanin oli myös pakko myydä Suomen tavoin ydinjätteensä 
ydinasethtaisiin. Koska ydinteollisuuden huimaavat energianegatiivisen sähkön myynit ei kata enää 
kymmenyksiäkään kustannuksistaan. 
 
http://kuvaton.com/k/Y0bp.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y0bp.jpg[/img] 
               --------- 
 
FB. 25.02.2012 
 
Angélica Skywolf Näin on ja siksi niin Suomella kuin muillakin mailla on kaksi erillistä kansallista 
bruttokansan tuloihin perustuvaa Budjettia eli tiliä!  
 
Oikea Suomen vuosittainen budjetti joka on noin 50 miljardia euroa! 
 
JA SITTEN.... 
 
Pimeä salainen MAFIAN, NWO. BILDERBERGI RYHMÄN, ILLUMINAATTIEN ja Venäjän mafian 
johtama, P I M E Ä S A L A I N E N Kansalata piilossa oleva eliitin budjetti raha johon kuuluu 
ydinvoimaloiden 8,5 miljardin euron vuosittainen ydin raha ja Metsätalouden tuomat ohitus rahan 
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pesurahat, samoin paperiteollisuuden pimeät 80% pimeät pesu rahAT SAMOIN KAIVOS TOIMISTA 
TULEVAT PIMEÄT RAHAT ! nÄIDEN RAHOJEN SUMMA ON sUOMESSA NOIN 38 MILJARDIA 
EUROA VUOSI JA Kokoomus ja muut hallituksessa ja eduskunnassa istuvat puolueet savat voitelujaan 
näistä pimeistä rahoista ! Myös Poliisit, Supo, Suomen armeijan Johto; presidenti ja hänen kulissinsa, 
tuomarit Kuntien johtajat, Pankkien johtajat Ja teollisuuden johto lukien erillaisten yristysten johtajat ja 
TULLI !!! 
 
Angélica Skywolf Kreikan apupaketti on korvamerkitty vuoden 2011 Suomen ydin voimaloiden 8,5 
miljardin pimeän rahan legaalisointi rahaksi pimeästä valkoiseksi!!! 
                     ----------- 
 
Loviisan Pu- 239 ydinjunista Sigyniin asti 
_________________________________ 
 
Re: *Kysymyksenasettelua. 
PV- foorumin satoa: Kirjoittaja awiz » La Helmi 25, 2012 02:12  
 
Ai eikö Japanissa ole tällä hetkellä ainuttakaan ydinvoimalaa toiminnassa, ja sähköä tuotetaan 
liikaa?mopoooawiz  
 
Kirjoittaja Mailisnuutinen » La Helmi 25, 2012 12:11  
 
Japanissa on alkujaan 54 reaktoristaan käytössä enää 2kpl. Jotka ovat niin täynä liejuksi 
reaktoripohjiinsa säteilyerosoitunutta MOX Pu- 239 paskaansa kuulema yli 60 % MOX latauksinsa. EI 
ole saatu sammumaan edes väkisin. Vuoden epätoivoisin yrityksien 2012.02 loppuun mennessä! 
Tilanne on karkaamassa siihen pisteeseen. Aukinaisina nyt fissioviat kannettomat reaktorit haluttaisiin r 
ä j ä y t t ä ä hiljenemään kuten ydinalalla tapana on jo jonkin aikaa ollut. Säteilyeroosiot on jumittanut 
TVO:n "hiekkaseisokista" tutulla tavalla k a i k k i ydinvoiman säätösauvat ääriasentoonsa 
hengenvaarallisesti. Ja reaktorit ovat sulailemassa niissä klassisiin kiinailmiösulamisiinsa. Myös 
ylikuumat uraanitangot ja rakenteet ovat vääntyilleet groteskisti jumiin. Tilanne täysin poissa 
kontrollistaan. 
 
Eli karu totuus, keväälle runnotaan väkisin nuokin viimeiset hiljaisiksi. Maksoi ja vaaransi maailmalla 
mitä vaan, niin IAEA salailee sattumukset kuitenkin. No sähköä, kuten näemme Japanin 54kpl reaktoria 
EI ole koskaan tuottaneet. Vaan se on tuhlattu Etelä- Japanin Miakin isotooppijalostamoihin. Jotka 
suljettiin pian tsunamin jälkeen. Ydinala ON 12- kertaa energianegatiivista. Sitä mukaa kun nyt 0,1 % 
globaalit uraanin maalmiotasot laskee tilanne alinojaan voivat v a i n kuivua entisestään. 
Energianegatiivisuus hakee Jo IAEA:n ydinalallaan kymmenkertaistumisiaan. Ainoa mikä ydinteolisuuta 
pitää hengissä on toki laiton IAEA:n kontrolloima mustan ASE ydintalouden koukerot. Niistä FIN- mallia 
seuraavassa.. 
 
FIN- mallinnus 
 
Keskustelin Loviisassa päin vaikuttavan kaverin kanssa. Hän kritisoi väitteitäni laittomien maastamme 
vietyjen ydinjätteitten kauppajuttujani. Voi tätä aikaamme! Pienen Googletuksen avulla kun voi kuka 
hyvänsä huomata, että 1970- lukujen puoleltaväliltä tauotta ja vuosittain Suomesta on lähteneet Pu- 
239 ydinjätelastit. Olivat kolmattakymmenettä vuotta ryskineet kaverin takapihoilla! Loviisan 
erikoisvalmisteinen juna nostettiin ihan maailmanmaineeseen. Niin erikoista kaikkineen  oli. Suomen 
kaltainen maa. Joka ulospäin maailmalle kielsi j y r k ä s t i ydinjätteen plutoniumasekaupat. Profiloitui 
ydinaseettoimaan Pojolaan.. Silmiä räväyttämättä taustalla toimitti sadoin tonnein tauotta ja 
systemaattisesti maastamme näkemällä tappavaa aseplutoniumejaan rajojemme ulkopuolisiin maihin. 
 
 Asia toki silloinkin vaiettiin. Muttei alkuunkaan niin kuin nyt! TVO ja Fortum perustivat tähän rikolliseen 
Pu- 239 kauppaansa sitä varten yhteisyritykset Posiva konsortion 1995. Heti Loviisan voimaloitten 
startista 1970-luvun puolivälistä Urho Kekkoselta CCCP lakien mukaan vaadittiin YYA- sopimuksen 
hengessä nuo suoraan Kremlistä. Suomi liittyi DDR Ronneburg Wismunthin silloin ylläpitämään SEV 
hallinnoimaan ydinasetuotannon raaka-aineitten Neuvostoliittolaiseen suurkomppaniaan. Jonka ainoa 
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ja kestämätön tehtävä oli polttaa ydinjätteensä reaktoreissaan CCCP:n himoamiksi ydinaseitten 
ahnaiksi loputtomille Pu- 239 tarpeilleen. 
 
SEW- ydinmateriaalien kauppa edusti muuten pahimmillaan 13,5 % maailman ydinmateriaaleista! Ettei 
ihan pikkusta näppärää kauppaa. Suomi teki tätä uskomattoman härskiä ja osin avointa, 
ydinjätekaupusteluaan vuoteen 1996 asti. Jolloin viimeinen "julkisesti myönnetty" suomalainen 
erikoisvalmisteinen ydinjätejuna ylitti itärajamme. Mitä sen perästä tapahtui, verhoaa tarkoin SUPO:n 
(piilottamien tiitisen listojen yms.) ja FIN- armeijan salaamat ydinjätekaupan lonkeroinnit Ranskaan. 
1986 Mauno Koiviston sopimukset on tämän hermeettisen salauksen alkuliman kliimaksina. Kuten 
huomaamme. M y ö s Suomessa kuten kaikissa ydinsiviilireaktoreissa maailmalla EI laiteta mitään 
arvoa energianegatiiviselle sähkölleen. Vaan ainoastaan ja vain Pu- 239 poltto ja verisen mustan 
plutoniumaseitten huolinnan tuotannon rahoitusvirrat ratkaisee.  
 
Valitettavasti tässä kertomani Loviisan kuulusta vuosikymmenten astetta avoimemmasta 
plutoniumasekaupoista tiedän TVO- laisena vähemmän. Toivon, että edes joku sikäläisistä uskalikoista 
raottaisi aiheesta kultamunan kansan kuulla. Mutta yhtä kaikki. Suomen armeijan vuosikymmenten 
laiton plutoniumkaupustelu ON ja pysyy faktattuna kylmäävänä sovittuna maamme "ikiaikaisena" 
tapana toimia. Kiistattomana totuutena! Otetta STUK raportista. Kun puhutaan malliksi laivasta, joka 
hakee viimeksi luokkaa vuosi sitten j u l k i s e n härskisti TVO:n rannoilta jopa useasti ydinjätteitään! 
Juupa juu Länsi Suomi paikallinen lehti kirjoitteli peitellysti aiheesta.  
 
Mutta STUK ilmoittaa:" Ruotsin ydinvoimaloitten tuottama käytetty ydinpolttoaine on varastoituna CLAB 
Oskarshamnissa. Ringhals, Forsmarkin, ja Barsebäckin (nyt tulee tärkein..) ydinjätteet kuljetetaan 
Oskarshamniin t ä t ä   v a r t e n rakennetulla ja varustetulla Sigyn laivalla! Loviisasta vietävä käytetty 
polttoaine kuljetettiin Loviisan rautatieasemalle maanteitse. Keski- Euroopassa, Japanissa käytetty 
ydinpolttoaine kuljetetaan jälleenkäsittelylaitokselle, jossa polttoaineesta erotetaan uraani ja plutonium."  
Niin tämä mystinen ydinjätelaiva Sigyn myötään vierailut lukuisat kerrat mystisesti TVO:n rannoilla! 
HETI erityisesti sen jälkeen kun junat ydinjätteineen pysäytettiin itärajoillamme. Kun ydinjätepaineet 
junareiteillä näin laskivat. Vastaavat paineen nousut toivat Olkiluotoon p u h t a a s t i ydinjätteen 
kuljetuksiin avoimesti suunitellut Sigynin, puolalaisproomut ja Arktic sean kaltaiset erikoisydinjätteitten 
kuljetuksien laivastot! Itse asiassa näyttää olevan IAEA:n järjestämää kilpailutusta ilmanalassa siitä 
kenelle TVO Posivakonsortiot valtaisat himoitut ydinjättetonnistojen asetoimitukset EU:n pilkkiin 
suuntaa! 
 
 
 

922. Japani MEGAhydroYDINPOMMIINSA. 
 
* 24.02.2012. Fukushiman tilanne ajautumassa v ä ä j ä m ä t t ä  Gunder Andersenin 
vuodenvaihteessa ennustamaansa. 7kk päässä odotettavaan suunnattoman rajuun Japanin tuhoavaa 
"megahydropommin likaisen ydinpommin tilaan!" Kuten olettaa sopii STUK vaikenee! IAEA ja 
sisäministeriön POLIISIrikolisjokkiot vaientavat asiasta myös kaikki muut tiedotusvälineet. CIA 
vaatimassa jopa koko netin sulkemista. Vähän ennen kuin Japanissa väistämättömän räjähdyksen 
Fukushimassa olettavat tapahtuvan.  +725C Kiinailmiösulassa No:2 reaktorilta odotuttaa jo tätä 
hulppeampaa "näytösräjähdystä!" 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MNJts2Ld-V8 
 
* Saa toki asiasta tiristettyä täysin oksettavaa materiaalia osaava. Siitä dataa mitä Japanin kalioperään 
parhaillaan porautuvat reaktorien Pu- 239 tonnistot "puuhastelevat" maailmamme tuhotakseen. Ihan 
kuten IAEA USA sen haluaakin etenevän! Mutta alla oleva lienee eräs uskomattomin materiaali siitä m i 
t e n  syälle ja miten uskomattoman nopsaan kiinailmiössä liikuvat ydinjätteet toimii. Valitettavasti tässä 
kuvattuun Tepcon japanilaisdataan ei saanut lisävalaistusta. Oikealla on h u i k e a  mm. 
syvyysmetrikäyrästö. Karheasti kertoo kiinailmiösulan 180m syvyyspysähtelyistä. Massan sanottin 
alkujaan uppoavan 17m/v. Mikä sinällään viittaisi 10v päässä sattuvaan megatuhotilanteeseen? Yhtä 
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kaikki esim. 2 reaktorista kallioperään porautuva nyt räjähtämistään hakeva reaktori, haarailee oudosti 
ja melko matalalla.  
 
Myös salaisimmin  räjähtävän No:4 reaktorin tilannetta kuvaavat "oudot" siniset nuolikontaktit No:3 
reaktorin megaräjähdyspisteisiin, ovat huomiota herättäviä. Ainakin s u o r a  kalliokanavointi näidenkin 
kahden reaktorin välillä kiistatta on! Metaanijääklatraateista haluaisin tietää aiheessa selkeää 
paljastusdataa lisää. Koska kuva EI suorastaan avoimesti kerro sitäkään m i k s i  No:4 reaktori 
kytkeytyessään 3 reaktoriin räjähti noin rajusti? Toisaalta lukuisissa videoissa on kyllä näyttävästi 
loimotellen korkeuksiin palanut usemman reaktorin kaliorepeämistä selkeästi metaanikaasuklatraattien 
punertavia soihtuamisia! 
 
http://kuvaton.com/k/Y0bW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y0bW.jpg[/img] 
 
PS. Huomatkaa kallioperässä oleva Fukushiman videossanikin mainitsemani onnettomuuden synnylle 
keskeiset. HAARP- energioista tektonisesti epäakaasti pietsoaktiivisena värähtelemään lähteneet 
pitkään julkisuudelta salatut Japanin kvartsikivikerrokset maailman ensi- illassa! Ehkä kuitenkin  j ä n n i 
n t ä on tuo v a l t a v a  yhteneväinen kiinailmiötunnelointi 200m syvällä. Jossa k a i k k i e n reaktorien 
ja ydinjätevaraston sulien sutjakkaasti laskeskellaan yhdistyvän hirvittävän isoksi miljoonakiloluokan 
YYBERHYPERSUPERMEGAydinpommiksi. Joka tuhoaa koko maaimamme ydinteolisuuden keskukset 
mitä kirjamelisimmin. . . . ! 
            ------------ 
 
Fukushiman sisäkuvia 
 
http://www.simplyinfo.org/?p=5021 
-------- 
 
Uusia  tehostettuja kuvia sisäpuolelta Fukushima Daiichi 
 
 
23 helmikuu 2012 | Lisää kommentti  
[Käännä]  
Viimeaikaisesta lehdistössä kiertoajelu onnistuivat tuottamaan uusia laadukkaampia kuvia. Kiitokset 
Marialle W. löytämiseksi niille. Kuvat olivat peräisin seuraavista paikoista:  
http://mdn.mainichi.jp/photospecials/graph/fukushima/  
http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/national/archive/news/2012/02/21/20120221p2a00m0na014000c.html  
http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/national/archive/news/2012/02/21/20120221p2g00m0dm020000c.html  
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201202210036  
 
Klikkaa kutakin kuvaa isompana.  
Unit 3 takaseinä, lähikuva jäljellä seinä runko ja kattotuolien 
-------- 
 
Katso  kuvat niitä on monta ja ne ovat selkeitä. 
 
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.simplyinfo.org/%3Fp%3D4554&ei=ER1GT
_PuKOn64QSf9I3FDg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CDEQ7gEwAA&prev=/search%
3Fq%3DNew%2BEnhanced%2BPhotos%2BInside%2BFukushima%2BDaiichi%26hl%3Dfi%26client%3
Dfirefox-a%26hs%3DsEs%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns  
                --------- 
 
Tepcon reaktori No:3 hyvä havainnekuvaus: 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zOthckEvROk 
             ------------ 
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T&T. AURINGONPURKAUSSofia Virtanen, 5.3.2012, 12:31 
 
Todennäköisyys 1:8 – Taloudellisen katastrofin aiheuttava auringonpurkaus uhkaa iskeä Maahan tällä 
vuosikymmenellä. Valtaisa auringonpurkaus voisi kaataa sähköverkkoja ja haurastuttaa öljy- ja 
kaasuputkia, kertoo Wired. 
 
– Megaluokan auringonpurkauksen todennäköisyys vuoteen 2020 mennessä on laskelmieni mukaan 
noin 12 prosenttia, sanoo fyysikko Pete Riley kalifornialaisesta San Diegon yliopistosta. Häneltä 
julkaistiin aiheesta vastikään artikkeli Space Weather -tiedelehdessä. 
 
Jättiauringonpurkaus kaataisi sähköverkkoja, häiritsisi gps-satelliittien toimintaa ja nopeuttaisi monien 
öljy- ja kaasuputkien kulumista. Se häiritsisi radioliikennettä ja voisi jopa aiheuttaa täydellisen 
katkoksen Maan radioliikenteessä. Vastapainoksi planeettamme asukkaat saisivat nauttia komeimmista 
revontulista yli 150 vuoteen. 
 
Vastaavanlainen, tunnetun historian kovin hiukkaspommitus Auringosta tapahtui 1. syyskuuta vuonna 
1859. Tuolloin lennätinlaitoksia syttyi tuleen ja sähkeliikenteen toiminta häiriintyi. Revontulia 
hämmästeltiin muun muassa New Yorkissa. – Nyt yhteiskunnat ovat paljon riippuvaisempi 
sähkömagneettisista toiminnoista kuin tuolloin. Maailmanlaajuiset vahingot nousisivat todennäköisesti 
biljooniin dollareihin, Riley arvioi. 
 
Paikallisesti seurauksena voi olla esimerkiksi lyhytaikaista vesi-, lääke- ja elintarvikepulaa, kun 
sähköpumput lakkaavat toimimasta ja jääkaappien ja pakastinten sisältö pääsee lämpenemään. 
Sähkökatkoksiin varautuminen siis kannattaa – muutenkin kuin talvimyrskyjen aikaan. 
 
* Vain 30s ja maailmalla jokainen ydinreaktori on tuollaisessa tilassaan sähköttömänä kiinailmiösulana. 
Paukkuen kuten Fukushimassa reaktorien jo näimme tuhoutuvan. Kiinnostavaa tällaisissa uutisissa on 
ettei keskeisintä vaaratekijää edes uskalleta kansalle kertoa.  Sopii kysyä miksei? 
                  ----------- 
 
Totuus ydinvoimasta FB.10.03.2012. 
 
Mika Rintala 
Voidaanko pyyntiä nyt vähentää kun ydinreaktorit ovat Japanissa sammuksissa? 
http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2012/03/japanin_valassaalis_jai_vajaaksi_3319408.html 
 
Japanin valassaalis jäi vajaaksi 
yle.fi 
Japani sai perjantaina päättyneellä valaanpyyntikaudella alle kolmanneksen suunnittelemastaan 
valassaaliista. Japanin viranomaiset selittävät tulosta sääoloilla ja valaanpyyntiä vastustavien aktivistien 
häirinnällä. 
 
Angélica Skywolf nOIN SITÄ VALAAN RASVALLA SUOJELLAAN YDINVOIMALOIDEN 
SÄHKÖJOHTOJA NIIDEN LÄPIVIENTEJÄ!!! 
 
Arto Lauri Juu on tosiaan kuvaavaa, että kun reraktorit räjäytetään pois käytöstään alkaa valaan tarpeet 
ropista! Hienoa huomata, että valaanrasvajuttujani ja videoitani myös luetaan!) 
2 sekuntia sitten · Tykkää 
                     ------------- 
 
Numero 53!! 
__________________ 
 
Juu kyllä toki tiedän, ettei sisäminiteriö tykkää kuin kyttyrää näistä jutuistani. Onhan se kauhistus 
kansankermalle, että edes uskallan kysellä "vain 53kpl" räjähtäneen reaktorin perään häpeällisen 
julkisesti. Jopa tiedustella miksi ja mikä ne silpoi käyttökelvottomiksi tavallisessa Tyynenmeren 
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viikottaisissa vain  10m arkiaallokoissaan? Vieläpä tällaisissa lumefoorumeissa joissa sitä EI 
todellakaan saisi tehdä!. . Mulle tulossa varmaan tästä kohta rusoreunaista bannipiiskaa ja ties mitä 
kauhuja taivaalliselta IAEA:ltamme asti. 
 
Vielä vuosi sitten Suomessa vallan anastaneet Vuojoen ydinturvaosastolaiset kertoivat, että yksikin 
pysähtynyt reaktori ja maailma suistuu viiveittä kivikauteen.)). . No mites on käynyt. Pelkästään 
korostan pelkästään tänä vuona on tapahtunut seuraavaa: 
 
- Japanissa on nyt juuri suljettu taaaas uusi reaktorinsa  numeroon 53kpl. tietty hiljaisuudessaan on 
täysin palasina ja käyttökunnottomana. Kukaan ei vaan kerro oleelisinta m i k ä petti tuossa?. . . 
 
- Saksa sulki iloisesti puolestaan 9kpl  reaktoriaan. No Saksa nyt on osannut älykkäästi kyseenalaistaa 
USA:n ja IAEA:n, jossei nyt ydinkorruptoiduin hallinnoin. Niin kansa osaa iskeä arkoihin paikoihin ja 
onneksi nimenomaan vaatia ydinrikollisia vastuuseen muita maita paremmin. Kohta sammuvat loputkin 
(9kpl) reaktoria ongelmitta.) 
 
- Ranskassa, USA:ssa , Kanadassa, Venäjällä yms. on huippuvaarallinen Fukushimasta kuulu 
sammumaton Arevan MOX ja ennenkaikkea myös loputtomat metaanijääklatraattien reaktoirien alla 
tapahtuneet räjähtelyt sulkeneet puolestaan ryskien 14kpl reaktoreita. 
 
Mitä jää käteen? Japanin teollisuus saa runsaassa ydinvoimaa kertaluokkia halvempaan päästyään 
ylitarjontasähköissään timantinkovia teolisuustuloksia sähkösyöppöine teollisuuksineen! Kukaan, 
korostan k u k a a n  ei uskalla hiiskuakkaan miten maailma pärjää ilman Y- ateismiaan paljon 
paremmin. Kun 5-12- kertaa energianegatiiviseksi muuttuneitten ylikalliiden ja kannattamattoman 
ydinsähkön loiskuluista on päästy eroon tuon 76kpl  reaktorin osalta! Maailman reaktorikannasta on 
haihtunut hetkessä huikean iso osa - 15%!  H e t i  alkaa vähentyneitten reaktorimäärien vanavedessä 
näyttämään maailmamme toimintakyvyt selkeästi paremmalta. 
 
 Mitä tekee aina ahneet ydinalan lobbarit? Kertovat polleina, ettei mene kuin 30- 40 vuotta epätoivoista 
rakenteluaan ja uusia reaktoreita tulee tilalle kymmenisen, ehkä jopa 20-25% menetetyistä reaktoreista 
korvataan. Niinpä niin tuskin voisi olla nauramatta ydinalan epätoivon jatkuessa kihtyvästi 
reaalimaailmalla. Niin juu Kiina tosiaan. Julkaisuissaan IAEA:lta suitsutetaan, että vaikka kukaan 
järkevä valtio ei juuri reaktoreita enää rustaa, (poissulkien toki FIN), niin on USA antanut l u v a n peräti 
kahdelle uudelle reaktorilleen sitten Harrisburgin ydinräjähdystuhonsa 1979 totaalikiellon. Pari onttoa 
lupaa  neljättäkymmenettä vuotta jatkuneelle nollatilalleen ei kuulosta kyllä vakuttavalta ydinbuumilta. 
 
 No entä onhan meillä ydindiktaturiat ja ydinasetehtaisiinsa pyrkivänä Kiina. Joka ei kansaansa Suomen 
lailla kuntele. Juupa juu viikko sitten Kiina kertoi, että maa antaa piut paut ydinbuumiennusteilleen. 
Sieltä taiottiin USA:n kauhisteltavaksi 200v loputtoman reservin puhtaammat liuskehiilikaasuvarannot. 
No hemmetti soi, totesi petynyt IAEA ja Kiinakin putosi ydineldoradona kerrasta. Lisäten lehdistönsä 
totaalisensurointiaan ja satsaten demokratiaa syöviin nettipoliisimassoihinsa. Joopa joo, ainakin Suomi 
ei vielä halua edes kuulla totuutta. 
            -- 
FB. 2012.03. . .  .Baydo pensseli oletteko muuten nähneet, että kaikkialle Fukushimasta levitetyt ja 
chemtrailaamalla maahan mätkityt Pu- 239 tuotokset ovat alkaneet sitoutua niinkin outoon kun 
kanamunien kalkkikuoriin asti! Plutonium kun oikein BIO- aktiivisena hakeutuu tällaisiin K- 40 
kalkkimateriaaleihin, ihmisten luuytimien kalkkeja kovasti korvaamaan. No ydinkansanmurhaa ja 
leukemiaahan se... Nyt on paniikissa (03.2012 kaupoissa lappuja loppumisestaan täynnään), koko 
Euroopan kananmunan tuotannot pakkopaniikissa säteilysaastumisistaan ajettavana alas! 
 
 No kuka sitten noista välittää, voi syödä vaikka hunajaa. . .Öö ai niin mutta ydinala tuhosi - 93 % 
mehiläiskannoistamme.. Noin syökää vaikka omenia ja persikoita. . . Ai niin mutta nekin katosi 
säteilytettyihin mehiläisiin.. .Öö.. no hemmetti syökää vaikka kalaa, tonnikalaa.. Ai pahus muta kun koko 
Tyynenmeren kalakannatkin... yllätys, yllätys säteily tuhonnut -92 %. .Riisiä? No tasan EI!. . No 
hemmettisinkeli hommataan lisää sensuroivia poliiseja ja syödään vaikka ydinherrojen palvonnan ohella 
t o i s i a m m e ! Niin IAEA saadaan iloissaan jätettyä ainakin rauhaan rakentamaan yhä lisää 
ydinvoimaansa kuolemaksemme.) 
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               ------------ 
 
Aamulehti blogi 03.2012 
 
 K. Tuomari kommentoi_ 25 minuuttia sitten Poista kommentti  
Y- Voimat eivät ole turvallisesti tekijöidensä hallinnassa. Ennaltaehkäisyjä ei nähtävästi oteta tarpeeksi 
vakavasti. Luotetaan vain hyvään tuuriin. Siitähän tuhot johtuvat. 
 
 annalampi kommentoi_ juuri nyt Poista kommentti  
K. Tuomari osu asian YTIMEEN)!.. . Siis y t i m e e n! Ydinvoimaloita on ajettu silkkaan 
poliisikorruptioon luottaen ja lähinnä ilmastointiteipein korjaten viimeiset 50 vuottaan. Nyt sitten kun 
ilmeisesti ensimmäiset kerrat päästettiin ihan o i k e i t a  tarkkailijoita näihin Y- lahokasoihin 
katselemaan. Todettiin 99,9 % niistä olevan totaalisia p a s k o j a ! Joille ainoallekaan ei 
yksinkertaisesti uskalleta antaa edes vuoden korjailujen jälkeen käyttölupia. Huomatkaa nyt, että 
Japanin reaktorit OVAT ihan omaa huippulaatuaan. Maailman a i n o i t a  jotka papereissa kestää 
aivan mielettömiä 7 Richterin maanjäristyksiä.  Kestävät tsunamiaallokot ja ties mitkä. Ihan oikeasti siis 
p a r a s t a  mitä ihmiset on tehnyt ydinvoimaloikseen! 
 
 Tämän alleviivaan jopa minä! Yhtäkkiä vaan kaikki todetaan niin totaalipaskoiksi, ettei edes rukouksin 
startteja hakeneille ydinherroille uskallettu antaa lupia... Mitä H I T t o a !  Eihän tässä ole mitään järkeä, 
ettei nimenomaan noita laitoksia uskalleta sitten millään startata. Joku mättää ja ihan omissa 
sfääreissään. Toki kun katsoo minun Fukushima theorema yotube videoista maailmalle levinneen innon 
kuulla totuutta. Katsoo, että videoni sanoma uppoaa kuin häkä maailmalle, Japanin kansaan. Alkaa 
himmeäkuuppaisimmankin poliisin päässä itää. Että taitaa se Arto, Angelican, Ulla- Riikan Olkiluodon 
metaaniraportoinnit ja muut vaan osua väitteissään suotuisaan kohtaan! Niinpä niin t u s k i n yksikään 
maailmalla tehty videointi on kyennyt tappamaan maailman ydinvoimaloista hetkessä tuon 
uskomattoman suuren määrän. 53+9+14= 76kpl/v alasampumista!!!!  
 
Voin syystä olla todella ylpeä saavutuksistani.. Kuten hyvin tiedämme ei se jää tähän. Nyt kaikkialla 
kansat tietävät reaktorien alla lymyävistä värähtelevistä epävakaista pietsokvartseista, reaktorivuotojen 
säteilyionisaatiopilvien chemtrailaamisista, HAARP käyttöjen pakkosyistä ja MOX:n Pu-239 
polttoaineitten sammumattomuuksista, triplasti ylikuormittuvista vetweltiloista reaktoreissa ja mikä 
huikeinta sain maailmalle tietoisuuden samalla jopa metaanikaasuklatraattien räjähtelyjen faktat. Siis k 
a i k k i  tyyni nämä megapäräyttävää maailman ensi- iltaa josta e n n e n videointiani maailmalla EI 
tietänyt kukaan! Ihan pyörryttävä ansio suomalaiselta ydinalan osaajatiedemieheltä, ai hemmetti kun 
olen tyytyväinen tuloksiin. 
                 -- 
 Jari-Pekka Vuorela kommentoi_ 1 tunti sitten Poista kommentti  
Jos et nyt viitsisi kutsua käyttötaukoja alasampumisiksi, niin vaikuttaisit vähemmän hysteeriseltä. 
 
 annalampi kommentoi_ juuri nyt  
Taas näitä ydinalaa totaalisen tumpeloina tuntemattomia. Hei perus huoltorevisio kestää noin 2 viikkoa. 
Jos revisio eli huoltoseisokki on t o d e l l a  paha. Se kestää maksimissaan 4 viikkoa. Nyt Japanissa on 
53 reaktoria ollut totaalisessa katastrofiseisokissaan reilusti yli kymmenen kertaa tuo MAXIMI! Jos siis y 
h t ä ä n tiedät mistä puhun. Niin MEILLÄ AMMATTILAISILLA on tähän termi. "YDINVOIMALAT ON 
KUOLLEET, KUOPATTU JA TOTAALITUHOTTUNA OLLEET JO PITKÄÄN!". . . No ongelma toden 
totta lisäksi alati VAAN PAHENEE. 
 
Koska pahainen 10m aaallokon takia EI YKSIKÄÄN perusreaktori tasan sulkeudu, eikä reippaasti alle 
kerrottuihin turvarajojensa oleviin 5,6 Richterin maanjäristyksiinsä!  Tyynen valtameren rannalle iskee 
ihan  perus hurrikaaneista tuollaisia 25m aallokkoja joka vuosi. Japani alkoi v a s t a  oivaltaa nämäkin 
pietsokalioittensa EMP virittymiset neutronivoiden räjähdyskasvuista,, metaanikaasuklatraattien 
epävakautumiset yms. jutut siinä vaiheessa kun näkivät videoni. Siksi se niin kauhistuen koetettiin 
kaikialta pois pyyhkiä. No joka tapauksessa n y t temmin näköjään alkavat  tajuta!) 
             ------------- 
 
Tästä lähtee oikein! 
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_______________________ 
 
FB.03.2012 
Riitta Santamala 
Sveitsiläiset ovat päättäneet sulkea Mühlebergin ydinvoimalan v 2013. 
 
Mühleberg decision heartens foreign activists 
www.swissinfo.ch 
A ruling by the Swiss Administrative Court ordering the closure of the Mühleberg nuclear power station 
has galvanised anti-nuclear campaigners elsewhere in Europe too. 
En tykkääkään ·  · Seuraa julkaisua · Jaa · tiistai kello 12:49 
Sinä, Angélica Skywolf, Eeva Susi, Eeva Pirilä ja 2 muuta tykkäätte tästä 
 
Matti Adolfsen Painostus rajan takaa Itävallasta on kova. Siellä kun ydinvoima äänestettiin historiaan jo 
vuonna 1978. 
          ---------- 
 
Murskaloppu ydinsekoiluille kansalta -80%  Moikka 
_________________________________________________ 
 
Herää kysymys mistä tässä on kyse, kun nyt  Yle uutisoi tuosta 11.3.2012 olleesta mielenosoituksesta?  
No tietysti on hyvä, että parempi myöhään kuin milloinkaan. A 
 
Murskaenemmistö japanilaisista haluaa eroon ydinvoimasta 
 
Julkaistu tänään 18.3. klo 11:16, päivitetty tänään 18.3. klo 11:31  
Ydinvoiman vastainen mielenosoitus Koriyama Cityssä Japanissa 11.3.2012. 
 
Kuva: EPA/CHRISTOPHER JUE. Lähes 80 prosenttia japanilaisista haluaa tuoreen tutkimuksen 
mukaan päästä eroon ydinvoimasta. Tokyo Shimbun -lehden mielipidemittauksen mukaan.  Viime 
viikolla julkaistussa Asahi Shimbun -lehden tekemässa mielipidetiedustelussa suljettujen 
ydinvoimaloiden käyttöönottamista vastustavien määrä oli 57 prosenttia.  
 
Arto moi. 
* Joopa joo melko klassisesti 2/3 osa kansasta haluaa hävittää ydinkuumapäät ja valtioydinrikollisuudet. 
Ennenkuin nuo seinähulluuttaan tappavat meidät. Tässä mitattu 80% vastustus on kyllä JO 
maailmanennätysluokkaa! 
 
Japanin ydinvoimaloiden 54:stä reaktorista 52 on tällä hetkellä kiinni turvatarkastusten vuoksi. Testit 
sulkevat kaksi jäljellä olevaakin reaktoria kesään mennessä. Ennen Fukshiman ydinonnettomuutta noin 
kolmannes Japanin energiantarpeesta tuotettiin ydinvoimalla, ja hallituksen suunnitelmissa oli kasvattaa 
osuus vieläkin suuremmaksi.   
 
Reuters, AP, AFP Aiheesta aiemmin: 
 
Fukushiman turma pakotti Japanin uudistamaan energiapolitiikkaansa päivitetty ti 13.3. klo 21:40  
http://yle.fi/uutiset/teemat/japanin_tsunami/2012/03/murskaenemmisto_japanilaisista_haluaa_eroon_ydi
nvoimasta_3341411.html 
         ----------------- 
 
TAAS karkasi Fukushimassa lapasesta. Tälläkertaa 13.04.2012 
 
UUTISMONITORI 
Tänään on perjantai, 13. huhtikuuta 2012. Sivu on ladattu klo 9:54 
Fukushiman käytetyn polttoaineen jäähdytysjärjestelmä pettänyt - polttoaine edelleen aktiivista 
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Japanilaisen Kyodo-uutisten mukaan käytetyn polttoaineen jäähdytysjärjestelmä reaktorissa 4 on 
suljettu torstaina. Asiasta ilmoitti ydinvoimayhtiö TEPCO. Keskivikkona annetun 
asiantuntijahaastattelun mukaan polttoainesauvat ovat aktiivisia ja edelleen erittäin vaarallisia. 
 
Lähde: Kyodo News, Energy News 
Toimittaja: Janus Putkonen 
13.4.2012, Verkkomedia.org  
 
Fukushiman käytetyn polttoaineen jäähdytysjärjestelmä pettänyt - polttoaine edelleen aktiivista 
 
Ydinvoimayhtiö ilmoitti etsivänsä syytä jäähdytysjärjestelmän ongelmaan ja epäilee vuotoa 
järjestelmässä. Jäähdytys oli suljettu hälytyksen jälkeen torstaina iltapäivällä. Jähdytysaltaassa on 
yhteensä 1 331 käytetyn polttoaineen tankoa. Jäähdytysveden lämpötila oli sulkemisen aikaan 
28*celciusta ja sen odotetaan nousevan 0,5 astetta jokaisena tuntina, jolloin jäähdytys on suljettuna. 
 
* 144h Aikaa kun allas +100C. Alkaa järeästi silloinhöyrystyä tyhjäksi! 6vrk Eli menee viikko aikaa, 
ennenkuin mitään tapahtuu. Tai esim. aiempiin Fukushiman altaitten kuivaksi menot ja sitä seuraavat 
räjähtelyt vei myös tuon viikon verran. Jännää systeemiä siis pojille. Ai vuotaisiko ukoilla putket? No 
kuka menee sitten Pu- 239 tankojen altaan sisälle sen hitsaamaan kasaan?.. .IAEA varmaan haalii JO 
vapaaehtoisia siihen Suomea myöten! 
 
Keskiviikkona entinen Fukushiman laitoksen insinööri Kimura sanoi polttoainesauvojen olevan edelleen 
aktiivisia ja voimissaan. Hänen mukaansa niiden muuttuminen uudestaan aktiiviseksi on erittäin 
vaarallista ja sanoo, että TEPCO:n tulisi mitata neurtonien määrää laitoksilla. Alla olevasta linkistä 
löydät insinöörin varoittavan haastattelun (video + txt): 
 
http://enenews.com/ex-fukushima-daiichi-reactor-operator-inside-of-reactors-are-still-alive-most-
worried-about-recriticality-there-is-still-a-risk-of-melted-fuel-rods-to-become-active-tepco-must-
measure-neutro 
           ----------- 
 
Japanissa juhlan päivään. 
 
Viimein SE ON totta. 05.05.2012. Japanista ilmoitettiin, että vuosikymmenien ydinalan alla kituminen on 
viimein loppunut. Vihon viimeinenkin reaktori on pysäytettynä. Numero 54 samutettiin suuren 
salaisuuden vallitessa siitä m i k ä oli tuhonnut tämän viimeisenkin maan reaktorin käyttökieltoonsa.  
Samaan uutiseen kuulin, että Fukushiman reaktorin numero 4, kooltaan 600 000kg käytetyn ydinten 
altaitten repeillessä uhkaavat kiinailmiösulana pudota tektoniseen hautavajoamaansa. Metaanijään 
räjäyttämään kilometriluokan peruskaliohalkeamiinsa. Aiheuttaen käsittämättömän suuren globaalin 
ydintuhon.  
 
Japanin valtio taistelee tässä nyt konkreettisesti olemassaolostaan. Vuodentakaisen ylikriittisten 
reaktorien tuottama EMP- pulssien reijittämät reaktorit oli yksinkertaisesti pakko näin megavaarana 
sammuttaa. Reaktori on myös ydinvoimalan niitä osia joita EI voida tappavan säteilevinä edes korjata. 
Siksi kaikkialle biosfääriin seulana vuotavien Japanin reaktorien Pu-239 plutoniumisten 
kanavasäteilykaasujen tonnistojen karkaamisen estämiseksi ei ollut muuta tehtävissä. Olen kuullut 
myös, että ilmakehämme ylin kerros palaa JO säteilyionisaation ylikriittisen massan fissiopalossa. Siellä 
tapahtuvat valtavan tuhoisasti lisääntyvät reaktiot vaarantavat ihmiskunnan olemasaolon ydinvoimin. 
                 --------------- 
 
  
Moro Arto! 10.05.2012 
  
Nyt minä ymmärsin sen jatkuvan Japanin chemtrailauksen tarkoituksen. Tsekkaa tuosta listasta 
maanjäristyksiä Japanista /Fukushimasta päin yrittääkö ne perkeleet yrittää saada sen nelosen 
romahtamaan siellä jotta se paska pääsee ulos sieltä tappamaan ihmisiä.  Listassa on 6 kpl erikokoista 
järistystä Fukushiman 
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Chemit on vedetty Japanissa melkein joka päivä  ison alueen yli. Ja nyt sitten näin tuon 
maanjäristyslistan 
niin eiköhän niillä ole niihin yhteys toisiinsa koska päivämäärät ja chemit stemmaa hyvin yhteen. 
  
No voi helvetti sentään toivottavasti ei käy niin pahasti kuitenkaan. 
Kuva on mukana jälleen (ne orasnssit värit ovat sitten chemipaskaa): 
 
http://kuvaton.com/k/Yzhg.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yzhg.jpg[/img] 
  
linkki yksi aircrap.com 
  
http://aircrap.org/fukushima-site-emitting-massive-radiation-plumes-reactor-4-bad-state-world-huge-
trouble-nuclear-analyst/334505/ 
  
linkki 2 maanjärityksiä japanissa jälleen 
  
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&ie=UTF8&rurl=translate.google.com&sl=en&t
l=sv&u=http://www.jma.go.jp/en/quake/quake_local_index.html&usg=ALkJrhjvu_nLDS0swq0dFobLyC-
VidaUcQ 
 
  
 
 
 

923. VERI Pu- 239 
 
Ydinjätteen kuljetuksia tarvitaan Loviisasta Eurajoelle noin neljä kertaa vuodessa.  Loviisan 
polttoaineiden kuljetus Olkiluotoon on suunniteltu suoritettavan maantiekuljetuksena, mutta 
vaihtoehtoisina kuljetustapoina on tarkasteltu myös rautatie- ja laivakuljetusta sekä näiden yhdistelmiä. 
  
Käytetyn polttoaineen kuljetusten turvallisuudesta on paljon kokemusta Suomessa. Käytettyä 
polttoainetta on siirretty voimalaitokselta välivarastoihin ja sitä on v. 1981–1996 myös viety Loviisasta 
Venäjälle (Neuvostoliittoon). 
nsatama 
http://www.posiva.fi/loppusijoitus/kuljetukset 
                 ------- 
 
Suomen salattut TVO rajaloukkaukset. 
 
( STUK poistatti SUPO:n pyynnöstä 26.02.2012 täänkin sivuiltaan. Koska se on synkästi todettu 
todeksi!) 
 
Olkiluoto on paikka johon purjeveneillä tultiin rantaan asti aina 1600- luvuilta asti. Maatalouspurjehdus 
oli alueen pääelinkeinona pitkään. Aiemminkin Linnamaan rantalinnaan tultiin myös. Koska alueella on 
eräs koko Suomen länsirannikon paras luonnonsatama. Vielä 1920- 30 Luvullakin seutukunnalla toimi 
Ahlströmin saha Kaunissaarella. Siellä käytiin maailmalta hakemassa "egybtin parruja" ja puutavaraa 
yleisesti. Suomen oloissa harvinainen yksityisrautatie tuli rantaan puulasteineen seudulla. Harva tuntuu 
huomaavan, että Olkiluodon ydinvoimalat ovat maamme valtakunnan rajalla. Jossa rajavartiostot, ja 
tullit toimivat maamme eturajojen vartijoina. Mutta on alue kuluissa Rauman Kuuskajaskarin armeijan 
rannikontykistöstään myös. 
 
TVO vaati itselleen kaikki nämä satamaseudut! Ydinyhtiöllä on siis peräti kaksi erittäin tärkeää 
satamapaikkaa monopoliinsa kuristettuna. Rauman kaupunki saa satamastaan luokkaa 2/ 3 osa 
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rahoituksistaan. Niin voisi saada Eurajokikin, jossei satamia olisi härskisti aidattu ydinvoimalaitoksen 
monopolialueiksi yksipuolisesti. Minua ja paikkakuntalaisia on alusta asti hämmästyttänyt miksi TVO 
näin tuhoaa seutukunnan potentiaalisimman elättäjän sataman? Miksi ihmeessä TVO joka ei virallisesti 
edes tarvitse satamia. Siitä huolimatta tuhoaa, valtaa, miehittää ne käyttöönsä? Täysin makaaberia, 
että tällainen miljardiomaisuus makaa kuukausimääriä vuodesta toiseen täysin käyttämättömänä. 
Kansalaisomaisuus mädätetään, miksi? 
 
Heti kun TVO käynnistyi 1980- luvulta alkoi tämä tapahtumien sarja: Suomen länsirajaa ylitti 
puolalainen, venäläinen, virolainen läpiruostunut ponttonialus. Sitä leimasi SEV maiden äärettömän 
huono kunto. Itse asiassa kyseessä oli silkkaa uppoamista vaille valmis romukasa. Rauman edustalla 
on etuvartioasemassa rajavartiosto ja ennen kaikkea luotsien käyttämä Kylmäpihlajan majakkasaari. 
Maamme rajan nähdysti ilmoittamatta ylittäneeseen alukseen koetettiin ottaa useasti yhteyttä. Mutta ei 
saatu ainoaakaan vastausta miksi se lähestyi täydellä vauhdilla TVO:n ylistrategista satamaa? 
Luotsiakaan ei pyydetty, mitä ihmettä? Mutta näin kun tapahtui säännöllisesti ja tavan takaa, luotsit 
eivät aina kysyneet miksi? Laiva nähtiin myös Kuuskajaskarin armeijan rannikkovartioston tykkiasemiin. 
Silti armeija ei reagoinut, miksi hitossa ei?  
 
Ehkä kaikkein kuvaavinta asiassa oli, että tällaiset TVO:lle tulevat ulkomaalaiset alukset eivät saaneet 
luokseen sen enempää tullia, kuin edes poliiseja, niinpä niin? Mitä alukset hakivat. Miksi niitten tuloihin 
ja menoihin ei reagoitu mitenkään? No ainakin sen aiheutti, että ihmiset varsin pian oppivat hakemaan 
pimeät pullonsa ja muut kaupat näistä todella oudoista TVO:n vieraslaivoista. Olkiluoto 
kokonaisuudessaan oli ja on maasaari, jonne poliiseilla, saati millään valtion viranomaisilla ei ole 
kutsumatta mitään asiaa. TVO:lla on alueella jopa valtavia varastojaan. Jotka eivät juridisesti kuulu 
edes Suomen valtiolle! Mm. veronkierron syistä tullivapaita. Ruotsista tuli satamiinsa surullisen kuuluisa 
Sigyn erikoisalus.  
 
Joka on suunniteltu pelkästään käytetyn ydinjätteen kuljettamiseen. Sekin oli tuttua tutumpi TVO:n 
satamissaan. Alus oli vain paikalla kun vieraita ei alueella paljon ollut viikonloppuisin. Lukuisat kerrat 
kävivät sitten maanantaisin ihmettelemässä. Miten ydinjätteen päävarastoaltaalla KPA- varastolla oli 
pihalla erikoisjäreitten armeijan kalustojen renkaan jälkiä. Valtavia kurakasoja tuli nosto- oven läpi 
kiiltävänpuhtaille plutoniumaltaille asti. Lukuisasti kyselin mitkä olivat renkaanjälkien tekijät? Saamatta 
suoria vastauksia, selvisi varsin pian että FIN armeija! Ties mitä" harjoittelemassa!" Ei ne mitään 
harjoitellut, ei toki. 
 
Puolalaisponttoneihin, Sigyneihin ja Arctic sea aluksiin olivat käyneet lastaamassa koko lastin käytettyjä 
Pu- 239 tonnistojaan! Asia vaan oli niin salaista. Ettei luotsitkaan tienneet. Kuuskajaskarissa oivallettiin, 
etteivät saa lainkaan puuttua, saati ampua. Korruptoitu poliisijohto taas tiesi, ettei näitä Pu- 239 
plutoniumaluksia saanut ratsata. Tullit tarkoin pysyi loitolla alusvierailujen ajan. Ainoa mikä aluksia 
TVO:n lisäksi lähestyi. Oli alueella yhä tänäkin päivänä tyttökauppojaan, huumelastejaan ja hämäriä 
murhien ja (ase)kauppojaan vapaasti toimittavat. Poliisien suojeluin hoitavat "itämafiosot"! Mutta suurin 
kaikista rikollistoimista on laiton Suomen armeijan massiivi Pu- 239 kauppa maailman mustille 
markkinoille! 
               --------- 
 
Iltasanoma foorumi 27.02.2012[:] Japanissa Kashiwazaki-Kariwa ydinvoimalassa tulipalo [:] 
Tervehdys, 
 
TEPCO tietenkin kiistää, että säteilylaskeumaa olisi karannut.. Mutta koska kyseessä on rikollinen yhtiö, 
jolla on yhteyksiä myös mafiaan niin en luottaisi. Kyseessä on siis reaktori mikä kaikenlisäksi on 
sammuksissa. Liekö suomalainen tiedemies ja entinen ydinvoimalan työntekijä oikeassa, että 
reaktoreissa käytetään salaa supervaarallista MOX-polttoainetta ja tämän takia eivät suostu 
sammumaan? 
 
http://enenews.com/tepco-smoke-spott...adiation-leaks 
                             -- 
Vieras 
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Viestejä: n/a 
 
Jännittävän lisänsä tarinaan tuo tämä, että viranomainen ketä mittaili säteilypitoisuuksia, niin löytyi 
murhattuna.. Koska virallisestihan Japanissa EI SÄTEILE. Ja herkkusienille syötetään kouluissakin 
säteilevää Fukushiman ruokaa surutta. 
 
http://truththeory.com/2012/02/26/of...in-tokyo-park/ 
 
http://portti.iltalehti.fi/keskustel....php?p=9981316 
                              -- 
― 
Arctic Sea niminen suomalais, pietarsaarelainen, venäläisalus tuli julkisuuteen pari vuotta sitten kun 
sen ydinmateriaalilastia kaapattiin ja katosi mystisesti myöhemmin. Kukaan vaan ei oikein kertonut m i 
s t ä sen vuodesta toiseen Loviisasta, Olkiluodosta ja pitkin Euroopan rannikon ydinvoimaloista 
kokoamat ydinjätteet saatiin alukseen? Laivassa oli monta outoutta. Ydinjätettä pohjabulpissaan siis 
mitä muutakaan, 3,6miljardia/ t maksavaa suomalaista ydinjätekaupan kamaa! Alus risteili Pietari, TVO, 
Ranska le Havre, Englanti Sellafield, Etelä- Afrikka, Israel, Arabian maat, (Pohjois- Korea, Pakistan) 
väleillä vuosikaudet. 
 
‖ Pohjois Korea? Sinnehän se suomilais pommikotkain Thor Libertykin matkasi… 
 
Kuulostaa ihan tiedemiehen tekstiltä myös 
                              -- 
 
Joo tiedemies Arto voi toki vastata. Ettei maailmassa kukaan muu kaltaiseni aito tiedemies ole ollut 
vuosikymmenestä toiseen itse silminnäkijänä paikanpäällä katsomassa mitä ydinvoimaloissa oikeasti 
tapahtuu. Tavallinen tusinprofessori häviääkin jo tässä ASEA- atomeilta saamieni insinööristöjen oppien 
alle kuin tyhjää vaan. Ja kansa joka juttuja tutkailee tajuaa kyllä tämän täysin oleellisen eron! 
 
Toki on tässä paljon muutakin. esim. se, ettei tiedepiireissä edes o p e t e t a niitä 
lisäyskerrointaulukoja, 1954 lähtien hypersalattuja Lauritsenin- kuorimalleja, tai edes neutronien 
kvadrupoolimomenttien kaltaisia supersalattuja perusoppejakaan. Päälle, että sekin vähä tieto jota tulee 
"heiltä läpi" jää osaamisteni jalkoihin valovuosia, koska tiesotteet "heiltä" on sensuroitava 100% pakosta 
SUPO- poliisipelleillä. Eli suomeksi sanottuna k o k o Pohjoismaista ei saa likikään niin tasokasta 
sisäpiirifaktaa kuin minulta. Meikälle taas on yks ja hailee vaikka Vuojoen SUPO vetää siitä veri- 
ikeneensä..)) 
 
PS. Dutsincet, Alex J:n kaltaiset maailmankuulut super tiedotusgurut ovat hyväksyneet Suomesta v a i 
n näitä spesiaaliosaamisiani. Mikä ei hämmästytä tietysti tasokkuuttani tuntevista ketään. Koska laatu 
ratkaisee! SUPO vetää hermot koska STUK pellejen valheet ei enää kelpaa edes Malajin puliukoille..!)) 
)) 
 
PS 2. Joo EI sammu koska käyttävät niin ylirikkaita Pu- 239 pitoisia polttoaineita. Arevan Pu- 239 
pohjaiset epävakaan palamalimitin MOX- paskat onkin maailman parhain tapa tappaa ja räjäyttää 
maailman sadat muutenkin turhat ja vaaralliset ydinvoimalat!) Kiitokset voi osoittaa tietysti myös sille. 
Ettei nykyinen ydinjohto t i e d ä  mitä tekee. Koska IAEA sensuroi aivan keskeisimmätkin ydinfysiikan 
perustiedot kaikialta ja kaikilta ympäriltäni! 
                     ------------ 
 
FB foorumi 27.02.2012 kunnossa kaiken keskellä. 
 
Angelica skywolf: 
 
Mielenkiintoista on tässä kaikessa tämä Venäjän MAFIAN Rakentamat atomivoimalat Suomessa! 
Suomalaiset pyörittävät Venäjälle ATOMIPOMMEIHIN ase PLUTONIUMIA jo yli 30 vuoden ajan siten 
että kun vuoden uraanit reaktoreissa on poltettu PLUTONIUMIKSI se myydään Venäläisille 3,8 miljardin 
Euron hinnalla per tonni! Eli OL- 1 OL- 2 Lo-1 Lo-2 yhteensä noin 400 tonnia valmista poltettua paskaa 
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sisältäen plutoniumia noin 4 tonnia on hinta 4 x 3,8 miljaardia euroa =15,2 miljaardia euroa pimeää 
rahaa suoraan Suomen salaiselle eliitille taskuihin !!! Venäläiset laittavat loput U- 238 ja muut suoraan 
meriin !  
 
Siksi Suomessa ei tarvita loppusijoitus paikkaa niin sanotulle ydinjätteelle kun se jäte on myyty jo aikoja 
sitten ympäri mailmaa ydinpommien valmistuksiin ja siitä jäävä loppu on dumpattu suoraan valtameriin 
kilometrien syvyyksiin myrkyttämään meret ja kalat!!! 
 
* (Pohjanmeren pohjasta on paljastunut vuosi sitten suunnaton kilometrien rivit kuin kynnöspellossa 
olevaa ydinjätettä. Tekijöinä kuulema mm. Areva ja Englanti. Löydöstä varjosti tietämättömyys siitä, että 
m i s t ä  satoja kertoja oletettua suurempi ydinjätemäärät oli muodostettu. . .?)  
 
Jos käytetty polttoaine sauvat olisivat tuolla Olkiluodon alueella olisi heidän ajaat sitten pitänyt rakentaa 
ainakin toinen vastaavanlainen Olkiluodon alue ja vähintäänkin 12 hallia lisää!!! Eli alue pitäisi olla niin 
iso että sinne mahtuisi noin 300 kpl Puoliperävaunua rinnan!  
                            -- 
 
Eeva Pirilä Arctic Sea -aluksen sekä sen kaappauksen tietoja kannattaa lueskella ja miettiä mielessään 
eri yksityiskohtia 
http://fi.wikipedia.org/wiki/M/S_Arctic_Sea 
 
M/S Arctic Sea – Wikipedia 
fi.wikipedia.org 
M/S Arctic Sea (IMO 8912792) on venäläistaustaisen suomalaisyrityksen omistama[8... 
Näytä lisää 
noin tunti sitten · Tykkää 
 
Eeva Pirilä ?"Säteilyturvakeskus pyysi lopettamaan säteilymittauksien tekemisen Arctic Sean 
Pietarsaaren-laituripaikan läheisyydessä. " hehheh.. STUK se osaa. Jo tuosta tajuaa, että tulenarkaa 
hommaa. Ja entäs sitten "puutavaralasti".. 
 
Eeva Pirilä Seela: nuo on valtiosalaisuuksia, joista pyydät lähteitä :D Lisäksi ne ovat rikollista toimintaa 
sekä sillä alalla jopa maanpetturuutta ja ne ovat vastoin kaikkia kansainvälisiä sopimuksia. Kauanko 
sellaiset linkit pysyvät netissä? 
               ----------- 
 
Häkämies julisti alkavan YDINASEMYYNNIN! 
________________________________________ 
______________________________ 
 
MTV kymmenen uutiset 28.02.2012." Valto on yhtäkkiä alkanut ajaa härskisti pakottamalla jatkuvasti 
keskenään Pu- 239 ydinjätetonnistoistaan keskenään tappelevia ydinyhtiöitä yhteen. Jo pitkään valtiolla 
on ollut mahdollisuus pakottaa TVO Posivaa, muttei ole uskaltanut. Mutta nyt yhtäkkiä kun Suomen 
vuosikymmenet salassa pysyneet ydinjätteen ASEkaupat ovat levinneet julkisuuteen kauttamme. On 
Suomen valtio hermostunut kunnolla ja pakottamassa keskittämään kaikki Suomen ydinjätekaupustelut 
yhden ainoan FIN- armeijan monopolin TVO/ Posivakonsortion haltuun. Mitään syitä tähän vuosikausia  
aiemmin ylittämättömään asiaan liittyvistä muutoksista ei uskasllettu utisoinnissa tarkemmin mainita" 
 
* Niin tosiaan jo 2005 paikkeilla näin TEM yli-insinöörillä Jorma Aurelalla käsissään salaisen 
yksiseliteisen lakitekstin. Jonka  mukaan Fennovoiman ydinjätekaupat voidaan pakottaa valtion pakolla 
painostuksin Posivalle. Mutta vasta ja kun nyt aloin Angelican kanssa tuoda julkisuuteen maassamme 
jo kadonneet armeijan myymät n. 5 miljoonan kilon rikolliset salaiset Pu- 239 tonnistokaupat ulkomaille. 
Alkoi ryskien tapahtua tämä "pakottamistarve"! Eli se mihin juttumme iski äläyttikin valtion 8 miljardin/v  
laittoman uraaniasekaupan keisareja. TVO Posivan ahtaassa Olkiluodon saaressa ei siis ollut aiemin 
kilonkaan ydinjätetilaa sanoi TVO. De facto! 
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* Mutta myi surutta silti salaisesti ydinjätetilojensa hehtaarejaan Euroopassa oleville ydinyhtiöille. Miksi 
MTV tai Häkämies nyt ei sanallakaan kertonut miten Olkiluodon saareen miljoonat ydinjätetonnistot 
saataisiin muka, taas yllättäen  sopimaan? Antakaas kun valaisen teille lisää. MYYMÄLLÄ ARMEIJAN 
YDINMONOPOLIN KAUTTA SUUNATTOMAT MÄÄRÄT YDINJÄTETONNISTOJA KESKITETYSTI 
MAALMALLE TULEE TILAA VAIKKA KUINKA! Nyt kun Arto ja Angelica paljastimme tämän 
vuosikymmenet salaisuudessa pysyneen kylmäävän faktan. Huomasivat valtion sysimustan 8 
miljardia/v laittoman Pu- 239 ydinjätteen kauppansa paljastuneensa. Lisäksi tavalla, joka ei jätä 
selittelyilleen pätkän varaa!! 
           ------- 
 
FB. 03.2012. Timppa Peuranen 
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/121052-olkiluoto-3n-ulkomaalaiset-poliisi-tunnustaa-heikkouden 
 
Olkiluoto-3:n ulkomaalaiset - Poliisi tunnustaa heikkouden 
www.uusisuomi.fi 
Poliisin ydinturvallisuusasioihin perehtynyt ylikonstaapeli Mika Lindén tunnustaa ongelman 
ydinvoimalatyömaan ulkomaisten työntekijöiden turvallisuusselvityksissä. 
 
*Ulkomaan passeillaan venäläismafiosot on vuosia ongemitta tuottaneet roistojaan, narkkarimyyjiään, 
tyttökauppioitaan ja muita varastetun tavaransa, Pu- 239  kaupustelijitaan suojapaikkaan Olkilutoon 
TVO:lle. Tilaan, jonne kukaan maamme vastuuviranomaisista uskaltaudu! 
                       -------------- 
 
Onkalo 2012 3 600m3! 
 
07.04.2012. Länsi Suomi, mukaellen." TVO:n sisaryhtiö Posiva alkanut rakentaa ydinjäteluolansa sijaan 
suunattomia toimitiloja, hätä ja kriisikeskuksia 420m syvän luolansa pohjaan Olkiluodon saareen. 
Suurta kummastusta herättää alueelle suunitellut valtaisat mm. 3 600m2 kokoiset "torialueet". 
Keskeisesti on ihmetelty myös Olkiluodon Onkaloon suunitellut satojen neliöiden kokoiset konttoritilat ja 
poliisiviranomaisten vaatimat toimintapisteensä itselleen ja armeijan tarpeisiin! Loppusijoituslaitokseen 
on suunniteltu itse asiassa kaksi maanalaista turvakeskusta: valvomattomalle alueelle tulee 250:n ja 
valvotulle alueella 170 neliömetrin keskukset. 
 
Normaalitilanteessa keskukset on mitoitettu noin 60 hengelle. Onnettomuuden aikana turvaa saa 150 
ihmistä." 
 
* Ninpä niin. Eli nyt EI puhuta mistään pienistä suojaluolastoista maakuntiin. Vaan siitä , että näkemällä 
tappavien Pu- 239 megatonnistojen v i e r e e n keskitetysti aletaan rakentamaan avointa myynnin 
BASARIA! Kuulitte aivan oikein lastauslaitureita, punnituspistetä, kansainväliseltä sateliittiseurannalta 
tarkoin ja harkiten suojaavien massiivisten kalliorakenteittensa alle.  
 
* Kun paljastin tässä taannoi netissä. Miten mm. Säkylän SA- pasipanssarivaunut, kuljetuslavetit käyvät 
vuosittain hakemassa lastejaan TVO:n KPA- varastoaltaasta miljoonan kilon Pu-239 
ydinjätevarastoistaan. Jotka ovat ohutkattoisina hyvin näkyvissä sateliittiseurannoin. Niin nyt tästä 
paljasteluista tuohtuneena Posivan kansainvälisesti organisoimat salaisen mustan Pu- 239 
plutoniumjätteen kaupat. Tullaan jatkossa suorittamaan noissa jopa 500kpl autoja vetävissä 
jättimäisissä "ydintä kaikille maksukykyisille basareissaan!" Kertakaikiaan uskomattoman röyhkeää 
toimintaa seurata jopa maailman tunnetusti korruptoituneemmalta Suomen nykyiseltä ydinhallinolta! 
               --  
FB. 04.2012. Tony Kunnari Mitä sinne oikein rakennetaan? Millaisesta olomuodosta ollaan ydinjätteiden 
kohdalla käsittelemässä? Eikö Onkalo olekaan onkalo jonne upotetaan vain jätteet ja sitten suljetaan 
se? 
16 minuuttia sitten · En tykkääkään ·  1 
Tony Kunnari Tästä pitää tehdä selvitys. Kokonaisuuden kattava selvitys. Tämä kuulostaa ja näyttää 
hyvinkin epäilyttävältä hankkeelta. 
12 minuuttia sitten · En tykkääkään ·  1 
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Arto Lauri Niin kyllä ei tarvitse ollla kovinkaan epäilevä. Jos näkemällä tappavien ydinjätteitten ympärille 
ollaan suitsuttaen ja mainostellen jalostamassa tätä. "Pu- 239 STOKMANIN Basaria!" Mahtaako 
louhittavassa  noutopajassa TVO Posivat säilyttää ostoskärryjään upporikkaille asiakkaille. Ja vilkkuuko 
tilan katolla pian Posivan neonmainosvalot!. . . SE on ainakin varmaa, ettei Suomella OLE 
AIKOMUSTAKAAN LOPETTAA VUOSIKMMENIÄ JATKAMIANSA verisen salaisen 
ydinjätteensäplutoniumien tonnistojensa kumaa myyntiään Arktic Sean, Sigynin ja Loviisan ydinASE 
junailujensa jatkoiksi! 
             ------------- 
 
 
 
 
 

924. FUUSIOreaktorista huippusalaisuuksia 
 
Eletään 29.2.2012. itse asiassa varsin mielenkiintoinen päivä. Eli karkauspäivä. Se kun sopii vallan 
erinomaisesti maailman ehkä eniten vedätetyn ydinaihenyanssiin käsittelyyn. Haluan kiskoa päivän 
valoon aiheen josta kukaan ei tunnu tietävän oikeastaan kuin yhden keskeisen asian. "On j u u r i  
tulollaan pelastamaan ihmiskunnan. Mutta kas ei vielä silti!" 
 
Juu eli tuo toiveitten tynnyri fuusioreaktori. Kuten tapanani on aina ollut sellaisilta näkökannoilta josta 
julkisuuteen EI SAA mitään kertoa. Kohta siis shokkitetaan, jotta pääty poksaa ja miliisin niskalihat 
naksaa.  
 
– Yksi keskeinen valhe on että fuusioreaktori olisi puhdasta energiaa. Itse asiassa JOS se perustuisi 
Auringon prosessiin se olisikin osin sitä. Mutta kun EI perustu. Fuusio reaktori, jota Aurinko käyttää 
polttaa pelkkää vetyä todella hitaasti heliumiksi. Se fuusioreaktorin irvikuva, jota ihmiskunta on yrittänyt 
50 vuotta polttaa radioaktiivisia milloin mitäkin deuteriumeja ja tritiumeja, litiumejaan. Tämä yritystapa 
tarkoittaa kauheita. Prosessi tuottaa hillittömät määrät maailman vaarallisimpia säteilyn kirjoja. 
Vapauttaa suunnattomat määrät hallitsematonta neutronivuota yms. 
 
– Neutroni on fyysinen sähköille neutraali hiukkanen, joka läpäisee vaikka metrin umpiterästä. Tekevät 
perusydinvoimalatkin pelätyn Pu- 239 pommintekolaitteistoksi. Itse asiassa fuusioreaktori ei juuri muuta 
tekisikään! 
 
– Aidossa auringon prosessissa ei siis vapaudu fuusiosta neutroneja lainkaan. Mutta koska 
ihmiskunnan a i n o a  tarkoituskin fuusioreaktoreissa on muuttaa mahdollisimman paljon ydinjätteitä 
altistamalla niitä ydinaseitten Pu- 239 tuotannoksi. Fuusioreaktion jokaista tuotettua heliumydintä 
kohden tuotetaan neutroni!  
 
Jos ajatellaan U- 235 halkeamisen tuottavan 2,5 neutronia. Ja fuusioreaktorin yhtä 4 arvoista 
heliumydintä kohden neutronin. On kaava seuraava: 2,5kpl neutronia/ atomipaino 235= 0,01 neutronia 
per halkaisu. Kun taas fuusiossa: 1n/ 4p+ n= 0,25. Jatketaan 0,25/ 0,01= 25! Fuusioreaktori näinkin 
laskien tuottaa siis uskomattomat 25 kertaa enemmän neutronivuota ympäristöönsä kuin 
perusydinvoima! Kyseessä on siis kyltymättömän vaarallista ydinvoimaa. Joka heti kättelyssä yli 25 
kertaistaa ydinvoiman jo nyt kestämättömän isot haitat per polttoainetonni. 
 
– Fuusioreaktorista sanotaan, ettei se tuota lainkaan jätettä. Silkkaa harkittua IAEA valhetta valheen 
perään. Tuon aiemmin teille laskemani kaavan mukaan reaktorinsa siis muuntuu säteilysaastaksi 
periaatteessa 25 kertaa nopeammin kuin perusreaktori! Siksi fuusioreaktori k o k o n a i s u u d e s s a a 
n   muuttuukin kriittiseksi ydinjätetonnistokseen itse. luokkaa 2,5v ja kaikki sisusosansa jo uusittava. 
Koska hallitsemattomat neutronivuot muuttavat kaiken fuusioreaktorin ympäristössä silkaksi 
neutronikylläiseksi tappajaksi. Joka jälkisäteille henkilökunnan hengiltä. 
                       --------- 
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Salatuinta fuusioreaktorista 
 
Nyt poraudutaan salaisuuksiin, josta maailma tarkoin vaikenee. No joo fuusioreaktorilla tehdään 
hetkessä ydinjätteistä suoraan jalostamatta esim. U- 238 jätteestä Pu- 239 pommiainetta joka räjähtää 
niineen! Hurja keissi. Mutta nyt tärkeä lisätieto. Huomasitteko, että prosessissa m y s t i s e s t i  uraani 
muuttui raskaammaksi täysin toiseksi alkuaineekseen tuosta vaan? Tämähän vallan outoa. Itse asiassa 
salattua toki. Mutta salaisemmaksi menee.  
 
Yksi mysteerio on m i k s i  kaikki fuusioreaktorit niin USA:n laseriin perustuva polttofuusiolaitos, kuin 
kuulu Tomahawk toroidirengaskin kykenevät käymään vain mystisen lyhyitä minuuteista luokkaa 8 min 
pätkissä? Tätä EI sattuneesti haluta kansalle kertoa. Juu EI kyse ole siitä ettei riittävä jäähdytys pitäisi 
tilan viileänä käydä tauotta. Vaan ongelma on jotain vallan kiinnostavampaa! Muistatteko miten 2011 
syyskauhun Italialainen, koeajatti mystistä kylmäfuusiolaitettaan. Koeajoja filmattiin Kreikassa, 
Ruotsissa ja Israelissa juttu oli julki. Kukaan ei ymmärtänyt miten nikkeliä voitaisiin polttaa koneessa 
kupariksi? 
 
 Olin jo silloin ainoa ydinfyysikko joka prosessia tunsin ja sen tiesin olevan mahdollista. Mutta sitä edes 
minä en tiennyt m i s t ä   ihmeestä laitteen idea saatiin? Juu se saatiin Cernin salaisista 
fuusiolaitekokeista. Itse asiassa salatusta säteilyeroosiotuhosta joka riivaa yhä fuusioreaktoreita 
kaikkia! Kun fuusioreaktoriin pannaan esim. nikkelierikoisterästä. Se sieppaa fuusioplasman 
neutronivuota ja muuntuu nikkelin raskasisotoopiksi. Aine on tappava säteilijä myös. Mutta se mitä 
italialainen tutkija huomasi. Oli se, että tällainen nikkeli paloi ja tuotti hirveät määrät energiaa muuntuen 
metallina nikkelistä kupariksi!  
 
Hän oivalsi, että sama voitaisiin muuntaa vallan hurjaksi energialähteeksikin. Tavallinen TNT 
räjähdyspilvi antaa luokkaa 11eV energian per atomi. U- 235 halkeamisprosessi taas 200 000 000eV. 
Mutta tuo radioaktiivisen nikkelin beeta miinus hajoaminen. Jossa neutroni syytää elektronin 
atomiytimestään ja tuottaa protonin, perustuu atomikohtaiseen 1 000 000eV energiantuottoon. Hurjasti 
yli hiilipolton mutta v a i n  prosentin puolikkaan fissiohalkeamisesta. Juuri sopiva prosessi ajatteli 
tutkija. Koska beetaelektronin saa hallintaan 2mm alumiinilla. Kehitti siitä siis nyt salaiseksi julistetun 
kuulun kylmäfuusioreaktorin, jossa nikkeli palaa kupariksi. 
 
Niin se palaa siis fuusioreaktorinkin sisusmetalleissa! Prosessi on lisäksi itse itseään ruokkiva. Jottei 
fuusioreaktorin metallit palaisi vyörypaloina hetkessä ++..ionisoituviksi kanavasäteilyn plasmoiksi. On 
fuusioreaktoreita suljettava alinomaa käyttämällä niitä pieninä minuuttiluokan katkoajoillaan! Harvat 
syyn tietävät. Mutta juuri tästä on kyse. 
                   ------ 
 
Fuusion lisäsalaisuuksia 
 
Julkisuudessa kerrotaan myös miten fuusioreaktorin magneettikenttien plasmapilvet eivät pysy 
prosessissa kasassa. Mutta taaskaan ei kerrota miksi! Syitä on useita. 
 
– Fuusioreaktorin plasman massasta on karkeasti säteilypaineessa olevaa neutronivuota luokaa 20 %. 
Vuon tuo osuus siis ei tottele neutroneina lainkaan sähköistä magneettiohjausta! 
 
– Wellesin tinakolvissa oli magneettikytkin. Idea on simppeli. Kun vastuksen lämpö ylittää tietyn tason. 
Kestomagneettisuus katoaa työstin! Samoja ongelmia fuusioreaktorien suprajohteissa myös. 
Magneettivuot katoavat ja häiriintyvät tietyn tason ylittävissä lämmön nousuissa. 
 
– Kun neutronivuot alkavat T½ puoliintumiskaavallaan muuttaa fuusioreaktorin sisusmetalleja beeta 
miinushajoamisillaan. Vapautuvat metallien valenssisidokset. Reaktorin sisustilaan alkaa 
säteilyerosoihtumaan voimakkaasti vierasmetallien ++..kanavasäteilyplasmoja. Jotka sähkökentän 
ohjaamina saastuttavat myös heliumin ja vedyn kaasuplasmaa.  
 
– Kun fuusioreaktorin metalli pääsee täyteen beetasoihtupaloon alkavat hallittavat energiamäärät ylittää 
laitteen sietokyvyt. Muodostuvat valtavat sähkökenttien pyörrevirrat alkavat vuorovaikuttaa varsinaiseen 
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balansoituun fuusioplasmaan kasvavasti. Juuri t ä s t ä  vaietaan. Että fuusioreaktorin säteilyeroosion 
mekanismit karkaavat kerta kaikkiaan totaalisen rajusti hallinnasta. Fuusioplasman vääntelyn osuessa 
reaktorin seinämiin prosessi romahtaa muutamissa minuuteissa. 
 
– Fuusioreaktorin koko alla oleva maaperäkin saastuu hetkessä neutronivuosta. Karkaavien neutronien 
elinikä ympäristössä on Pekka Jauhon klassisessa kaavassa luokkaa 16min. Tämä on se elämän ja 
kuoleman aikajana perusreaktoreissakin. Jos ei neutronivuota kyetä tulettamaan savupiippupoistoon 
TVO:n tapaan alkavat ihmiset reaktorin ympärillä kuolla ilmakehän muuttuessa tappavaksi 
rautanaulamaiseksi ja polttamaan voimalaväen keuhkoja ja tappamaan. Tämä tuuletus ei onnistu 
fuusioreaktorin vaatimassa tyhjiössä sitten millään. Tästä tulee fuusionreaktorin eräs keskeinen 
käyttökatkokatto. Tuon ajan jälkeen kaikki reaktorin ympäristön tiloissa irtaimenaan olevat neutronit on 
saatava beetasoihtupaloon ulos vartissa. 
 
– Koska fuusioreaktori jo alkujaankin suunnitellaan plutoniumtuottajaksi. Sen neutronivuota ei edes 
haluta hillitä. Vaan päinvastoin. Nyt tuleekin ongelmaksi käytetty vesijäähdyte. Joka muuntuu 
tappavassa neutronivuossa kuten ydinvoimaloitten lauhteetkin. Deuteriumeiksi ja 12,3v T½ 
puoliintumisajan tritiumin kaltaiseksi bioaktiiviksi tappajiksi. Siksi fuusioreaktoria pitää jäähdyttää 
neutroneja huonommin kaappaavilla äärettömän hankalilla natriummetallien kaltaisilla hirviöaineilla. Jo 
ilmassa palava ja lipeäksi ja vesihöyuyissä räjähtäväksi vetypaloiksi muuttuvat natriumit on eräs 
keskeinen kaikkien hyötöreaktorienkin ongelman tekijä. Natrium ja vaikka lyijysulan jäähdyte imee 
säteilyjä malenkan kuorimallin mukaan kuin sieni. Heliumin kaltaiset tehottomat jäähdytteet karkailevat 
läpi metallien. Co2 jäähdytteen hiili muuttuu radioaktiiviseksi. Ongelmat ovat loputtomat. 
                 -- 
FB. 01.03.2012.  
 
Peter Olkkonen Deuteriumin ja Helium kolmosen fuusioreaktioon perutuva fuusioreaktori olisikin 
parempi siinä kun syntyy reaktion tuotteina 14.7 MeV Protoni + Helium nelonen 3.7 MeV + energiaa 
18.4 MeV, tuossa ei tule tuota neutronivuo-ongelmaa kuten Deuteriumin ja Tritiumin välisessä 
fuusioreaktiossa. 
45 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Hyvin ammattimaisesti kommentoitu. Mutta tuotahan EI IAEA:ssa lainkaan HALUTA, 
puhdasta fuusiota! Eli koko fuusiohulluden keskeisin ajatus on aina tehdä ydinjätteistä neutronivuolla 
kuolettavaa Pu- 239 tuotosta! Näin ydinyhtiöt tienaisivat edelleen lisää laittomin TVO/ Posiva:n tyyppisin 
plutoniumASE myynteinsä. Ja hallinnon korruptoidut saavat Pu- verirahansa. 
             ------------- 
 
T&T FUUSIOVOIMAJanne Luotola, 2.5.2012, 21:11 
 
Uusi teoria voi nostaa fuusioreaktoreiden tehon kaksinkertaiseksi 
Fuusioreaktorin kehittämisen tiellä on ollut sen sisällä syntyvän plasman mystinen katoaminen. Uusi 
teoria selittää plasman käytöksen ja paljastaa, että fuusioreaktiosta saataisiin kaksi kertaa kuviteltua 
enemmän energiaa, kertoo Technology Review. 
 
Fyysikot eivät vieläkään ymmärrä täysin, mitä tapahtuu hyvin kuumassa plasmassa. Tietyissä 
olosuhteissa se ikään kuin katoaa kokonaan millisekunniksi. Yhdysvaltojen Princetonin plasmafysiikan 
laboratorion tutkijat ovat kehittäneet teorian siitä, mitä tapahtuu juuri ennen kuin plasma katoaa. Teorian 
avulla reaktoreista saataisiin kehitettyä tehokkaampia, ja reaktiosta voitaisiin saada kaksinkertainen 
määrä energiaa aikaisempaan arvioon verrattuna. 
 
*JusT! Eli kun plasman energiataso ylittää tietyn kriittisen tason. Se näyttävästi katoaa klassisesta 3D 
maailmastamme. Vaikka EI kivikautinen IAEA:n sensuroima kvanttiydinfysiikka mielestään ymmärrä 
mistä on kyse. Niin riemu kattoon ja lehtiin ilmoitus, että FUUSARI pelittää joskus 50 v päästä!) Ei 
hyvänen aika miten tyhmää. Jos plasmaan sitoutunut säteilyn energia katoaa noin se katoamattomana 
100% varmasti myös s i i r t y y  ympäristöönsä! Herranen aika, kyseessähän on säteilyn energian 
klassinen "tunneloituminen". 
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* Sama mekanismi mikä siirtää alfaytimen atomista yli valonnnopeasti. Kiidättää Italian neutriinot YLI 
valonnopeaan ulottuvuuteensa. Siirtää casimirefektien gravitaatiolinkkejä väräytellen 
kaksoisrakokokeen elektroneja  ja valoja ilman viiveitä teleportaatioillaan kauas yli valon nopeutta. 
Uskomatonta etteivät IAEA:n käskyjä uskalla uhmata ja kertoa valon nopeuden ylittyvän tässäkin. 
Luonto osoittaa energiatihentymän rajat. Jos se ylittyy muodostuu "mustanaukon kaltainen vuoto" 
biodiversiteettiin hallitsemattomasti. 
 
Fuusioreaktorin kehitystyö on edistynyt 1970-luvulta, jolloin ensimmäiset koereaktorit rakennettiin. Silti 
reaktorit eivät ole hyödyllisiä vieläkään, sillä ne vaativat toimiakseen enemmän energiaa kuin ne 
tuottavat. Lisäksi reaktioita ei saada pysymään jatkuvasti yllä, mikä on välttämättömyys 
energiantuotannossa. 
 
Plasma tiheämmäksi 
 
Plasmalle on koetulosten perusteella laskettu teoreettinen raja, kuinka tiheää se voi olla reaktorissa. 
Tietyn tiheyden saavutettuaan plasmasta tulee epävakaata, se menettää energiansa ja katoaa. Koska 
fyysikot eivät ymmärrä, miksi näin tapahtuu, on vaikea ennustaa, milloin tämä tapahtuu. Siksi fyysikot 
rajoittavat plasman tiheyttä kokeissa turvalliselle tasolle. Princetonin insinöörit ovat tarkentaneet teoriaa 
siitä, mitä reaktiossa tapahtuu. Tämän avulla uskalletaan lähestyä plasman teoreettista optimitiheyttä. 
Tämän ansiosta fuusiovoimalan mahdollinen energiantuotanto voisi jopa kaksinkertaistua. 
 
Jäähtyminen hävittää plasman 
 
Teorian mukaan plasman katoaminen aiheutuu sen jäähtymisestä. Jäähtyminen voidaan kuitenkin 
estää kohdistamalla jäähtyviin kohtiin mikroaaltosäteilyä. Teorian hyödyllisyyttä koetetaan vielä tänä 
vuonna. Plasman katoaminen ei ole kuitenkaan fuusiorekatoreiden ainoa ongelma, joka pitää ratkaista, 
ennen kuin miltei loputtomaksi energianlähteeksi kuvailtu fuusiovoima voi toteutua. Fuusiovoimaloiden 
kehittäminen vaatii tutkijoiden mukaan vielä vuosikymmeniä kehittelyä, vaikka teoria osuisi oikeaan. 
              -- 
 
Ilta- Lehti foorumi 04.05.2012. 
 
annalampi   
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
On todellakin uskomatonta. Fuusiotutkimuksessa huomataan, että liian tiheän säteilyn plasma karkaa 
reaktoreistaahn kuin mustan aukon aineetkin. Ja vaikkeivat ymmärrä asiasta miten "kanavasäteily" näin 
tunneloituu. Ratkaisu on, että v u o t a v a n reaktorin tehot vaan surutta TUPLATAAN seurauksista 
piittaamatta!  
 
Eli suomeksi. Jos ylikierroksiin revityn moottorin voimat vuotoon katoaa. Lisätään surutta mitään 
välittämättä tuplaten tehoja, että on v a r a a k i n VUOTAA! Juuri näin ydinala toimiikin aina. Voi vain 
hämmästellä, että tuollaisella apinan logiikallaan ei ydinala VOIKKAAN tehdä kuin OL-3 tyyppistä sutta 
ja sekundaa.   
                -- 
Ilta lehden foorumi.  04.05.2012, 16:37   
Ei nimimerkkiä  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mielenkiintoinen näkemys.  Eikä lainkaan huono.   
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925. Pahuuden YTIMESSÄ! 
 
03. 03. 2012. Päiväkirjmerkintöjä itse pahuuden peasästä YDINHelsingistä: 
 
Arto hei. Moi. Kierrokset ja panokset tässä nykyisessä "pakomatkassani  pahuuden ytimissä" näyttää 
saavan ihan uudet ulottuvuudet!  Lues nyt vaikka tääkin raporttini!  . . : 
 
* Kyllä alkaa sisäministeriöllä nämä tapani toimia ydinvastaisesti näköjään mitä mielikuvituksellisimpia 
keinojaan. Oikeastaan en voi enää olettaa, että juuri mikään keino tai tapa uhkailla ja saattaa minua 
systemaattisesti hengenvaaraan asti. On tässä enää kyseenalista, täysin sairasta toimintaa heiltä. Ja 
ihan joka käänteessään. Lue nyt tääkin taas: 
 
* Minulta on useasti kysytty miksi viestini tulevat SUPO:n kautta usein koodattuna Helsingistä? No 
koska SUPO haluaa näköjään minut tänne pahuuden pesään, eli helsinkiin. Niin meneehän se toki 
näinkin, mennään itse. Nyt maaliskuun alkupäivinä kirjoittelen ihan Eduskuntatalon liepeiltä Hacklab 
nimisen paikan yläkerroksista. Ettei tarvii sisäministeriön  paskalakkien ainakaan tätä lähettämiolleni 
lähetysosoitettani muuttaa. Muuten vähemmän mulle mielyttävä näytös sittä miten CIA ja SUPO 
yhteistyöt toimii. Mun Garminissa oli ajokohde Porvoo. Mutta kaappasivat koko GPS- systeemini 
näytösluontoisesti. Eli ajattivat härskisti koneeseeni puolitoista tuntia liian myöhäiset tulokoodit. Jolloin 
sovitut aikataulut Vesan kanssa saatiin päin seiniä. Mutta ei tässä kuin alkajaisiksi.  
 
* Tulopaikakseni pistivät lennosta yhtäkkien muuttaen Keskihelsingin! Kun ohitin kehä III aloin ihmetellä 
miksei ajata edes sinne? Kehä I kohdalla ajoin sitten vastoin koneen neuvoja väkisin sinne. Ei 
ilmeiasesti olisi pitänyt, läksin sinnekin väärään suuntaan länteen ja noin. Kun huomasivat tuon 
reittipoikkeamani tuli koneen kaapanneilta välittömästi kostoksi Garmini alas ja näyttötaululle listattuna 
lakoninen ilmo jottei tottelemattomalle anneta enää edes ajosuunnan singnaalia! Olihan siinä liki 
hengenvaaraa meikäläisen ajotaidoilla ja alueen tuntemuksillani mennä perjantain pahimman ruuhkan 
joukossa 100% sokkona läpi koko Helsingin. Kun en tunne paikkoja sitten yhtään. No kun aloin saada 
sitten ties minkä Tapiolat ja tunnelit alitettuan ihmeekseni Porvoon kylttejä näkyviin SUPO palautti 
lakonisesti sitten GBS:n hallinnastaan vaihteeksi mullekin!(Eteeni tilanteessa kiilanneesta A- 003 MC 
diblomaattiautosta tuli tuulilasiini muuten senverran rajusti, häirintälaitteittensa enegiapommitusta, että 
imukuppikin tuulilasistani lämpesi, samallamyös irtosi.) 
                 ----------- 
PV. foorumi 
 
Re: *Kysymyksenasettelua. 
Kirjoittaja Sarvi » Pe Maalis 02, 2012 19:50  
 
Mailisnuutinen kirjoitti: 
Meikäläinen nähtävissä livenä 3.11 tämänviikon lopulla Loviisan torilla. 
 
Varohan vaan ettei ne SUPOn nettiPOLIISIT yritä vaientaa sua pysyvästi! Ne voi järkätä jonkun 
"onnettomuuden" tms. 
 
* Niinpä aika häröä. Koska j u u r i  näin myös tapahtui kun SUPO kaappasi GBS- paikantimeni tuona 
iltana! 
___________________________________________________ 
 
Artolta vaikka tää aiheeseen liittyvä Etusivu foorumi: 
03 March 2012, 19:29 #662 kd View Profile View Forum Posts Private Message View Blog Entries View 
Articles Add as Contact   ½wit  
--------------------------------------------------- 
Join Date Apr 2001   Location Dystopia  
Posts 2,584 Supo saattaa tosiaankin ohjata GPS-laitteita. Tässäkin tapauksessa pariskunta 
Brittiläisestä Kolumbiasta seurasi GPS-ohjeita vuoristotielle Nevadassa ollessaan matkalla Las 
Vegasiin ja jäi kiinni autoineen. Aviomiestä ei ole koskaan löytynyt, vaimo pysyi elossa seitsemän 
viikkoa ja pelastettiin. 
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'It doesn't make sense': Riddle of missing husband as wife is found ALIVE after seven weeks lost in 
Nevada wilderness 
By DAILY MAIL REPORTER 
Last updated at 11:15 AM on 9th May 2011 
http://www.dailymail.co.uk/news/arti...ife-ALIVE.html  
                ------- 
  
04.03.2012 
 
Joo hieno keissi. Pyörittiin koko päivän Eduskuntatalon edustalle pystytetyn Occyp- leirin väen kanssa. 
Pojat soittotreenillä ja muuta  vastaavaa. Oltiin rummuin, kitaroin Helsingin Hacklabin tiloissa pitkin 
päivää. Kyllä pojilla jokunen melko toimiva kappale näyttää löytyvän 16 laulunsa setistä. Yksi 
mieliinpainuva oli kun spreijattiin tunteja siinä Eduskuntatalon edustalla Fukushima- aiheesta. Yöllä 
käytiin mielenosoitukseksi ja anarkian mielessä kuseksimassa Makasiinin raunioilla. Eikä tietty kukaan 
häirinnyt. Mahtava juttu kun käytiin kiskomassa alas  sellainen iso suojapressukin. Että oli oikeen virkku 
anarkistinen olo. Varsinkin kun käytiin painikkeeksi anarkistien asuntoautossa lämmittelemässä kovalla 
pakkasella spreijaamisesta kylmenneitä paikoja. Tällaista "nuoruuskokemusta" sitä saatiinkin. 
 
Sieltä eikun autolla vielä samana iltana Vesan paattiin. About 4 aikaa keskiyöllä oltiin perillä reissulta 
liimaamassa Loviisan Fukushiman 311 kokouksen julisteitamme. Porvoossa ja Loviisassa liikuskeltiin 
kokon yö. En olutkaan käynyt aiemmin. Hehkua oli sitten ahtautua yöpymään 1,85cm korkeaan, ja 
saman levyiseen ja saman korkuiseen lahoon puupaattiin. Oli toki oli, sielä e d e s  sähköt ja 
puukamina. Paljon muuta ei sitten tosin ollutkaan. Että aika karheeta hommaa. 
 
Mutta karheemmaksi menee. Vesa kun saa saman kopperoonsa alakertaan viikon päästä vielä 2 muuta 
"alivuokralaistaan". Sitten on tosi, tosi ahdasta ihan oikeesti jo. Virolaiset aamusella tulivat vaatimaan 
autoni poies siirtämistä. Vesi tulee veneeseen klassisen kipakasti vain kantamalla. Ja vessana pelkkä 
vuotava ulkohyyskä. Kyllä tulee ihan o i k e a s t i  mieleen kovassa tuulipakkasessa Loviisan 
aavahkolla rannalla nyt; että n y t  aletaan olla sillä rajalla. Että ollaan ihan perustarpeitten alarajoilla. 
Tosiaan sähkö tulee ja 16m pitkä troolari osoittautuo kovin harmillisen lahoksi. Enemmän kuin haastetta 
saada moinen edes alkutekijöihinsä Vesalta. kauhea työmäärä siinä tulee olemaan. Eikä kaverilla ole 
kun alkeelliset hahmotelmat siitä mitä kannattaisi, saati vopiosi tehdä veneellään. Tällaista 
tilanneraporttia tällä kertaa. Kolmas vierailupäivä. Ja ainakin viikko edessä vielä. Mutta ei kaduta toki 
yhtään on tää kokemus, on tokiinsa. 
           -------- 
 
05.03.2012. 
 
_ Fukushiman vuositilaisuus Loviisan torilla. 11.03.2012 Klo: 12- 21. Luennot kello 14 ja soittokeikka 
18:00. 
                          ------- 
Täältä löytyy dataa tilanteesta Loviisalla: 
 http://kuvaton.com/k/Ytdl.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ytdl.jpg[/img] 
1,85*1,85m'* 1,85m Ahasta on mutta kohta tulossa 2 naista ja ehkä enemmän.  
              ------- 
 
06. 03. 2012 
 
Heissan mina vackra vännar. Jag är from Ruotsinpyhtää..Eikäkun siis nyt saadaan niin pahoja 
svedualueita asutettua  omalla habituksella, että tarttuu taittamani suusanallinen kielikin jo päälle. )) Eli 
oliskos menossa luokkaa 06.03.2012? Nyt asustelen tosiaan SUPO:n terrorikierroksen matkallani ylläri 
kenelle nyt sitten onkin tosissaan ymmärtääkseni likipaikoin Ruotsinpyhtäälllä. Herra ties missä 
vietellään seuraavat yöt. Nyt ja viimeistään nyt saakin perässä perskärpäsiinä huseerava 
sisäministeriön ydinsaastot miettiä tovin. Missä hitossa kyyläävät meikun seuraavaksi satapäisine 
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ylipalkattuine poiisilösseineen. Kun nykyään en mene vannomaan, edes mikä maa ja valuutta on päällä 
jo huomenissa.) 
                     ------ 
 
07.03.2012 Päivitystietoja 
 
Moi, Ruotsinpyhtäällä ollaan nyt seuraavakin yö. Jännäksikin menee täällä Etelä- Suomessa 
retkeilemiseni. Näin ekan kerran Loviisan reaktoritkin kaukaa tosin. Juuri ja tasan niin rumia ja kanssa 
vaarallisia olivat kuin olettaa saattaa. Itse Loviisan keskus yllätti minut avaruudellaan, ja äveryyden 
huouttamisellaan kyllä.  
 
Itse maisemana Loviisa on puutalojen vanhaa Raumaa. Ja puolestaan kivitaloiltaan kuin lähinnä Poria. 
Mäkistä ja harjukkoa alueella runsaasti. Eli maamme toiseksi suurin tektonisauma, jonka päälle 
Loviisan reaktorit on väkisin tehty näkyy topokrafiassaan kiistatta. Historiallinen ensikohtaamisemme 
tälle päivälle kyseessä ydinkriittsessä mielessä. Tähän asti olen sanonut, etten Loviisasta osaa puhua 
mitään, koska en ole reaktoreitaan edes nähnyt. Nyt tästä eteenpäin en sano enää niin. 
                    ------- 
 
FB. Ei ydinvoimaa Pyhäjoelle, Riitta Santamala. 
 
Leukemioitten ja sydäntautien lisäksi on siis havaittu näitä kromosomipoikkeamia kohonneen säteilyn 
alueilla. 
Down‘s syndrome and related abnormalities in an area of high background radiation in coastal Kerala, 
nuclearhistory.wordpress.com 
http://www.nature.com/nature/journal/v262/n5563/abs/262060a0.html "Nature" journal Letters to Nature 
Nature 262, 60 - 61 (01 July 1976); doi:10.1038/262060a0 Down's syndrome and related ab... 
                  ------- 
 
09.03.2012. 
 
Kirjoittelen SUPO:n suunnattomaksi harmikseen vaihteen vuoksi Helsingin Kiasman takana olevasta 
kirjasto 10, kymppikirjaston tietokoneella. On se taas tusinamilitäärit hima himmeenä kun ihmettelevät 
mistä milloinkin juttuni hiffaavat. Pojat soittoharjotteli sen auditoriossa 2h putkeen. Minä taas luin 
sarjakuvia ja käyttelin enemåi kirjaston tietokonetta, jotta sisäministeriö harmikseen huomaisi missä 
milloinkin olen liikekannalla. Hemmettin ahneita kirjastolaiset,  euron pelkkä veskireissu ja auton 
parkkikin 5e. 
 
Hei Arto Lauri 
 
Uusi laite nimeltä a kirjautui Facebook-käyttäjätilillesi (9. maaliskuuta 2012 kello 4:09) sijainnissa 
Helsinki, ES, FI (IP=137.163.19.99).(Huomautus: sijainti perustuu palveluntarjoajaltasi saatuun tietoon.) 
 
Laite on lisätty käyttäjätiliisi. 
Kiittäen Facebook-tiimi 
                       ------- 
 
10.03.2012. 
 
Tänään koko päivä hitsaskeltiin Fukushiman pienoismalleja. Mutta hei kuule illalla oli sitten ahasta ja 
kiirettä. Pari naista Saara ja Milla kävivät meitä kuvaamassa Vesan veneen 185cm kanttisessa 
kopperossa. Ja kun 500W halogenivalo oli koko ajan päällä tunnelma oli enempi kuin saunassa oltaisiin 
oltu. Muuten materiaalia ja ajankulua kertyi hyvin. Ja tunnelma aika tiivis.  Ilmeisesti kuvataan ilta 
loppuun kaikkea aiheisiin ja erityisesti toki ydinaiheisiin liittyvää filmatisointia. 
                 ------ 
 
11.03.2012 
__________ 
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Euforinen hetki minun elämässäni. Kello 15:00 nousen ensi- illassamme standille elämäni ensimmäisen 
kerran Loviisan keskustan torille. Alustuksen Fukushimapäiväämme antaa luonollisesti järjestäjätaho 
Vesa. Meikäläinen aloittaa kertoillen maailman ensi- illassa vapaan taivaan alla paikalle kertyvälle 
yleisölleen kokemuksiaan ydinalan TVO:ssa näkemistäni tapauksista ja tarkoin salatuista faktoista. 
Kaikki torisanomiset ja laulut kaaressa yotubeen, se on selviö alusta asti. Poliisia, niinpä tietysti poliisi 
ajelee huolestuneen näköisenä pitkin iltaa tarkkaillen meitä siviummalata silti pysähtymättä kertaakaan 
paikalle. Savukone moikaa hattaraansa,  ja neljä savuavan Fukushiman sinerttävää pienoismallia on 
rahdattu eteeni. Myös kaksi hitsaamaamme savupiippuaan antaa omanleimaisen säihkeen ja 
unikkiuden. 
 
 Jette fint ja saan keskustella yllättävän monelle paikan päälle tulleen paikallisen, toki osin 
varovaisenkin yleisön edustajien kanssa. Historiallinen kokemus. 18:00 pärähtää Styrge orkesteri ja 
räppäri kello 21.00 asti. Ilma on juuri sopivasti seljennyt +2C ilman pakkasta. No hei Vesan riimeistä 
"Taistelu beettasoihdusta" on musta paras. Mutta päähän jää ehkä tykeimmin soimaan "Atomin 
särkijöiden kertosäe!" Hyvää, tempaavaa soitantoa kansaa kokoontuu myötään kuuntelemaan, Saara, 
Pasi, Janne, Outi, Milla yms. ja Vesan vanhempien ja miksei muunkin talkooväen voimin koko tilaisuus 
on hyvä henkinen. Sanoisinpa jopa suksee. Joka ylittää tasokkuudellaan ennakko- odotukseni. Mitään 
muuta kuin tilaisuus vaan jokavuotiseksi, ja niin siitä on tekeillä myös!) 
                   ---- 
 
UUTISET 
 
http://www.loviisansanomat.net/lue.php?id=5470 
 
Arto Lauri ja Vesa Noroviita esittivät huimia teorioitaan 
Fukushiman ydinturmasta muistutettiin Loviisan torilla 
11.03.2012 
 
Loviisan torilla järjestettiin tänään sunnuntaina mielenilmaus Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuksien 
vuosipäivän muistoksi. Tapahtuma keräsi paikalle kymmenkunta uteliasta. 
Sunnuntaina eri puolilla maailmaa vietetty Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden muistopäivä kokosi 
kymmenkunta uteliasta Loviisan torille kuuntelemaan eurajokelaisen Arto Laurin ja loviisalaisen Vesa 
Noroviidan värikkäitä ajatuksia ydinvoimaloiden vaaroista. Molemmat kertoivat muun muassa 
huikaisevia tarinoita ja omia teorioitaan ydinvoimaan liittyvistä ilmiöistä, joka alan viranomaiset ja 
asiantuntijat yleensä kiistävät. 
 
Loviisan torilla järjestetty tapahtuma oli silti mielenkiintoinen ja taidokkaasti järjestetty. Ydinvoiman 
vastustajienkin keskuudessa kiistanalaisina pidetyt Arto Lauri ja Vesa Noroviita kertoivat muun muassa 
kuinka Olkiluodon alla olevassa kallioperässä on kiinteässä muodossa olevaa metaanikaasua, joka 
räjähtäessään repisi helposti kilometrinsyvyisen reijän kallioon. 
 
http://kuvaton.com/k/Yx2o.gif  
[img]http://kuvaton.com/k/Yx2o.gif [/img] 
 
Alkuaikoina TVO:n ydinvoimalassa työskennellyt Lauri kertoi muun muassa olevansa ainoa henkilö, 
joka tuntee Olkiluodon ydinvoimaloiden turvajärjestelmät perusteellisesti. 
 
http://kuvaton.com/k/Yx2m.gif 
[img]http://kuvaton.com/k/Yx2m.gif[/img] 
 
Arto Lauri (vas) ja Vesa Noroviita muistuttivat ydinvoiman vaaroista Fukushiman ydinturman 
vuosipäivänä Loviisan torilla. 
 
http://kuvaton.com/k/Yx2V.gif 
[img]http://kuvaton.com/k/Yx2V.gif[/img] 
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Sunnuntai-iltana Vesa Noroviita ja ydinvoimarock-yhtye Styrge kumppaneineen järjesti rock-konsertin 
Loviisan torilla kello 18-21. Hienosta musiikista sekä näyttävistä lavasteista huolimatta konserttia saapui 
seuraamaan vain muutama sivullinen.  
 
   Arto Henriksson 
 
*Siitä TAAS tusinaydinpoliiseille suolensisältönsä silmilleen. Eli on ihmisiä jotka häslää ja loukuttaa 
ilmavasti suutaan. Saamatta aikaan m i t ä ä n  tällaisia ydinlobbarit on. Sitten on kuten meikä ja Vesa 
kavereineen! Tällaista keissiä tuosta vaan maamme jälleen kerran a i n o a n a   organisaatioparina! 
Joka ei jätä puolitiehen, vaan osaa, pystyy ja uskaltaa toimia missä muut hyytyy. Tätäkin hommaa 
varten paloi meikäläiseltä luokkaa tuhannen kilometrin matkat. Aikaa vajaa parisen viikkoa. Piti 
meikäläisen ajotaidoilla ajella pitkin ja poikin Helsingin ruuhkakatuja kuin viimeistä päivää. 
 
* Rahaa meiltä kustannuksiin puhumattakaan ajan käytöstämme tukuttain. Mutta kun ON kykyä, 
uskallusta ja rohkeutta. Niin me, meikäläinenkin pokkana vaan suoraan YDIN- susien keskelle. 
Forttumin sydänmaille ekan kerran eläissäni ja julkisesti ja sensuroimatta kailottamaan ydinalan 
rikoksista surutta. Niin että koko Loviisan uneliaat ydinherrat pasko säikähdyksistään allensa! Ja 
uskokaa tokkiinsa EI jää tähän. Mikään ei näköjään toimillamme ole näemmä mahdotonta tällaisten 
megaponnistustemme vanavesiin.) 
                ---- 
 
Mitä hiekkaharjuja? 
 
Jo kansakoulussa Suomessa opetetaan tarkoin, että koko Eteläisen Suomen itä- länsi suunnassa 
poimuttavat korkeat harjannerakenteet ovat hiekkaharjuja. Näin minäkin aiemmin uskoin. Mutta sitten 
seisoin Loviisassa katsomassa sikäläisessä "ns. harjussa" olevalla kansallisromanttisella 
rautapupujussien ja oravien kuvien näköalatornilla, "Kukkukivellä" maisemia. Oppaitani ja hetimiten 
myös minua ihmetytti paikan outo "ruotsinkielinen kivi- liitteinen" tornin pohjan muodostava keskellä 
harjun harjaa olevat suunnattoman suuret irtolohkareet. Harjun pitäisi olla jääkauden löyhä hiekkavalli. 
Jossa harjun päällä ovat jääkauden tuomat hienoimmat hiekkakerrostumat. 
 
 Loviisan harjulla näin EI kuulema oikeasti ole. Kyseessä on vallan poikkeuksellinen rakenne. Aloin 
avoimesti ihmetellä miten rajujen tektonisten puskusaumojen jäljet kirjoivat koko Loviisan ydinvoimalan 
alueita! Olen jo kauan tiennyt, että ydinvoimalat pyritään aina tieten rakentamaan mahdollisimman 
epävakaan ja suurimpien tektonisten hautavajoamien päälle. Jotta reaktorista maahan valuvat tappavat 
neutronivuot vajoaisivat helpoiten tektonisaumoihinsa. Eikä niistä vaarallisesti takaisin reaktoriin 
palauttavia kestäviä peruskallioita olisi ydinvoimaloitten alla. 
 
 Loviisassa kaikkialla näkyi laavatektoniikkaa, kallioiden monikymmenmetrisiä tektoniikkakeikauksia ja 
seinämiä. Alue on uraanistaan kuulua punagraniittia. Mutta kaikkialla näkyy Olkiluodosta tuttua. 
Aggressiivisista laavatektoniikoista kertovaa tummanpuhuvia kiillegneissisulkeumia, valumasuonia ja 
halkeamia. Hämmästyin nähdessäni ne siellä kaikkialla räikeän selvinä. Nyt 12.3.2012. Ajelin päivän 
mittaan Loviisa, Porvoo, Helsinki, Muurlan moottoritietunnelit, Auraan asti. Enemmän kuin järkytyin mitä 
ammattigeologina koko reissuani leimasi. Kaikkialla suunnattoman korkeita punagraniittiseinämien 
leikkauksia. Laajalti niissä aktiivisesta laavatektoniikasta kiistatta kertovia mustanpuhuvia,  
Olkiluodosta tuttuja oseaanisen meren subduktion vajoamavyöhykkeen laavasulkeumia!  
 
Ja kaiken huippu oli nähdä. Ettei väitetyt harjut sen enempää Loviisassa, Porvoossa, Helsingissä, kuin 
ennen kaikkea Lohjan, Muurlan, Turun kallioleikkauksissa ollut n ä h n e e t k ä ä n  mitään 
hiekkaharjuja! Alueet olivat erittäin rajujen tektonisten toimintojen raunioittamia tulivuorien poimujonoja! 
Hyvänen aika sentään, umpikiveä harjut oli. En saattanut kuin ihmetellä! Nyt ymmärsin myös sen. Miksi 
harjujen suojeluun aloitettiin 1970- lukujen ydinvoimabuumeissa niin tarttua.  Jo Ruotsissa tämän 
harjujen peruskallioisen olemuksen ihmetellen huomasin. Väitetyt Suomen harjut eivät ole niinkään 
hiekkaa. 
 
 Vaan ns. "harjut" ovat GTK:n ja IAEA:n luomia harhoja suurelle yleisölle! Peittämään alueen 
megalomaanisia epävakaiksi tiedettyjä tektonisia saumoja. Salpausselkä laajalti todellisuudessa vain 
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pinnaltaan enemmin kosmeettisesti rapautunutta entistä jääkausien alati uudelleen aktivoimaa 
tektonisaumaa. Kuinka p a l j o n  onkaan sumetta jopa tällaisissa perusasioissa kun ydinalan synkkiä 
matosäkkiä pääsee paikan päälle tutkailemaan. Ihan oikeasti asioista tiedostava ammattigeologi kun 
pääsee tutustumaan valheet paljastuu räikeinä, tahallisina ja viranoimaisvoimin tekaistuina. 
             ------- 
 
12.03.2012 
 
* Ajaessani poispäin Loviisasta. Muistin hyvin karsaasti miten ydinalan poliisit olivat kaapanneet 
tulomatkallani keskellä Helsinkiä Garmin GBS- laitteeni. Odottelin tyynenä milloin paluumatkallani 
sisäministeriön ydinmassamurhaamisen erikoisosasto toistaa tekosensa. Huomasin sen, yllätys, yllätys 
JO Porvoossa! Mennessäni tankkaamaan. Napsauttivat Garminiini katkoksen ja alkoivat ajattaa väärää 
hakudataa. Ohje oli väärin ja aloin joutua tukaliin tilanteisiin jo kahdesti sielä.  
 
Kun lähestyin Helsinkiä olin siis 100% varma siitä etten voisi luottaa navigaattoriin lainkaan. Tai siis 
IAEA:n poliisiterroristeihin! Oli siis ajettava jälleen kerran läpi ruuhkaisen Helsingin pelkällä intuitioillani. 
Onnekseni t i e s i n, että SUPO haluaa tuhota minut ja olin valmiina. 
 
 Kehä III kohdalla toistettiin taas laitteeni kaappaus! Niinpä tietysti ja en todellakaan enää seurannut 
sisäministeriön juoniteluja. Lahden tien paikkeilla alkoi Garmin antaa suoria murhaamiseen tarkoitettuja 
viestejään kääntyä yksisuuntaisia katuosuuksia väärin päin! Täytyi niillä IAEA:lta olla siis selkeät 
käskytyksensä tuhota minut ja aiheuttaa hengenvaaraa keinoja kaihtamatta! Mutta suojelus oli osallani 
ja attakti jäi valppauteni takia jälleen kerran suutariksi. Paluureittini aikana sille päivälle laskin 4- erilistä 
selkeää kaappausta, kenties viisikin. Eli hätä oli heillä kova ja ydinvaltion terrorismi selkeän kiistatonta. 
                   ----- 
 
Aamulehti blogi 
 
* Ehdinkin jo liki viikon ihmetellä. Milloin nettimiliisit tulee perässäni riekkumaan. 4 vrk ja tästä se 
ydinalan rahoittamana taas lähti: 
 
Mitä ihmettä näille palstoille on tapahtunut? 
Kirjoittanut Pentti Tuominen (12. maaliskuu 2012, 13:25)  
Moneen päivään en ole ehtinyt näillä blogipalstoilla vieralemaan. 
 
Nyt äkkiseltään selailin lävitse, enkä tunista enään entisiksi. Pääosa keskustelusta näytetään käyvän 
tuolla reunapalkilla, joillain ryhmäseksiseurueissa, sohvan nurkassa. Siis suljetuissa ympyröissä, ohi 
normaalien blogimerkiintöjen. 
 
Blogeille on tullut niin ihmeellisiä tieteelliskuvitteellisia tarinoita, tyylin Jules Verne. Pitkiäkin, kuin 
nälkävuosi, eihän niitä jaksa edes lukea. Sitäkään vähää ei ymmärrä, minkä lukea jaksaa, kuitenkin 
kommentteja on perässä pitkät rimpsut. Tuskin nekään perustuvat luetun ymmärtämiseen ja sen 
tarkkaan pohdintaan. 
                  ----- 
 
FB. 13.03.2012 Totuus ydinvoimasta, sen salattu todellisuus. 
 
Toi joo. ... thänks.) Itse asiassa oli kyllä hehkukekäleisen hienoo huomata, etttä iskemällä suoraan 
pahuuden ytimeen. Sieläk i n  merivellonnalla parveilevat poliisilössit veti heti mahat kuralle. Kun 
huomasivat, että ydinvastustuspuolella meikä kavereineen uskaltaa ja vääntöä on rajattomasti iskeä. 
Iskeä myös sielä minne päivä EI aiemmin paista! Huomatkaa Loviisan artikkelista jokin oleellisin. Eli 
vaikka Vesa oli pääjärjestäjä. Kirjoituksen panikoitumisen massakärki  johtui juuri siitä, että u s k a l s i n  
tulla heidän pyhistä pyhimpäänsä, YDIN- Forttumin sydämmeen konstailemattomalla tyylilläni.. . .  
 
Jaakko Pietiläinen Loviisassa on kyseessä vallan pokkeuksellinen rakenne (kallioissa) 
8 tuntia sitten · En tykkääkään ·  1 
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Arto Lauri Poikkeuksellinen? Ihan v a r m a s t i no ON! Jos kerran kaikki maamme keskeisimmät ns. 
"hiekkaharjut" ovatkin todellisuudessa paikan päälä katsottuna rapautuvia tektonisen epävakautensa 
tulivuorijonoja! Ihmetyttää t o d e l l a Suomen nykyisten geologien moraalittomuus, kun ydinala saa 
tällaiset megavalheensa läpi !. . . 
                    -- 
Aamulehti blogi 
 Kalervo Tuomari kommentoi_ 7 tuntia sitten Poista kommentti  
Hyvä kun uutisoit, vaikka pahojakin uutisia.Kiitollisuudella luen ainutlaatuisia kirjoituksiasi,joihin moni 
"uusiviisas" yrittää työnnellä keppejä,pinnojesi väliin.You are real trooper.Thank you. 
              ----- 
 
Aamulehti blogi Fukushima tapahtumasta Loviisassa. 
 
Jorma ketosalmi kommentoi_ 51 minuuttia sitten Poista kommentti  
Nämä Loviisan harjua koskevat kirjoitukset ovat täyttä huuhaata kirjoittaja ei ole ymmärtänyt harjun 
rakenteesta mitään Tuollainen Loviisan harjun koostumuksesta valehteleminen on jo rikollista.  
 
* Ai jaa n o i n kovat paniikit nettimiliiseille kun paljastin, etteivät Loviisa sen enempää kuin muutkaan 
keskeiset ns. Salpausselän harjuhietikot ole väitettyä hiekkaa! Vaan rapautuneita tulivuoritektoniikkoja. 
Mikähän silminnäkijäraportistani sitten tekee ne rikolliseksi. Ellei sitten se, että miksei ennen minua 
tuhannet ydinalatoimin lahjotut geologit ole tajunneet julkaista laillani Loviisan- Muurlan- Olkiluodon 
kylmäävän tektonisen totuuden? Vaan harjuksi väitetyt on vallan muuta paikan päältä katsottuna. 
Aloitetaan siitä mikä aiheutti eniten närää. Eli tässä kuvaa Loviisan ns. hiekkaharjun päälle 
rakennetusta Kukunkiven näköalatornista: 
 
http://www.vastavalo.fi/kukkukivi-loviisa-kukkukivi-324697.html 
 
* Uupsista! Niin tosiaan ei hajuakaan hiekasta vaan valtaisaa kymienmetri luokan tektonisesti 
pursottanutta murskautunutta ja laavasta muodostunutta massiivikalliolohkaretta! FB:sä kerrottiinkin, 
ettei Loviisan hiekkaharju ole todellakaan lainkaan sellainen mitä Wikipedian mukaan pitäisi olla. Siis 
hiekkaharjua! 
 
* Käykää sitten puolestanne katsomassa vaikka Muurlan uutta moottoritien leikkauskuvastoa. JÄLLEEN 
Lohjankin suunnattomat ns. hiekkaharjut lähemmin kaivettuna ja kilometrien kivitunnelistoineen 
ammattigeologin silmin osoittautuivat joksikin ihan muuksi mitä GTK ja alan harrastajatyöt aiemmin 
väittivät. Yhtäkkiä Suomen koko Salpausselkärakenne on paljastettuna näissä kuvissa epävakaiksi 
tektonisaumoiksi. 
 
* Jotka jääkausien alati uudelleen aktivoimina ovat tuottaneet nuo murskakallioiset laavakaskadista 
kiillegneissiä, laavagraniittejaan pursottaviksi tulivuorien pohjien aktiivisiksi jonoikseen. Minusta on 
silkka vitsi, että nettimiliisit alkoivat h e t i  faktojen näin paljastuttua syyttää silminnäkijää rikolliseksi 
totuuksien paljasteluiksi. Miksi muuten on rikos ottaa valokuvia Suomessa kiistattomista 
tektonisaumoista? 
Katsokaa vaikka seuraavaa kuvaa onko tässä muka hiekkaharjun lävistys? Vai kiintokalliotunnelin 
kelmeä suu: 
 
http://www.ykkostie.net/kuva-5.html 
 
* Miksi i h m e e s s ä  tällaisten kiistattomien dokumentaatioitten ja väitteitteni todistamista aletaan 
julkisesti väittää rikokseksi ydinteollisuuden laatimia valheitaan vastaan. Kun niitä silminnäkijänä tuon 
kansan tietoisuuteen. 
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926. Bio tuulta. 
 
Aamulehti blogi 03.2012 al1947 
 
Tiivistelmä tuulienergiasta: 
 
• Maailmanlaajuinen kapasiteetti. Saavutettiin 196 630 megawattia, 
joista 37 642 megawatin lisättiin vuonna 
2010, hieman vähemmän kuin vuonna 2009. 
• Tuulivoimalla oli kasvua 23,6%, 
alhaisin kasvu vuodesta 2004 ja toiseksi alhaisin kasvu viime vuosikymmenellä. 
 
• Kaikki asennettu tuulivoimalat vuoden 2010 loppuun mennessä 
maailmaa voivat tuottaa 430 terawattituntia 
vuodessa, enemmän kuin koko sähkön kysyntä 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kuudenneksi suurin talous 
maailmassa, ja sivuaa 2,5% maailman 
sähkönkulutuksesta.( Ydinenergia v a i n  2% maailman energiavarannoista.) 
• tuulienergian alalle vuonna 2010 liikevaihto oli 40 
miljardia euroa ja palveluksessaan 670'000 henkilöä maailmanlaajuisesti. 
 
• Kiinasta tuli ykkönen koko kapasiteetin osaltaan ja keskusta kansainväliseen 
tuulivoimateollisuuteen, ja lisättiin 18 928 megawatin vuoden kuluessa, mikä vastaa yli 
50% maailmanmarkkinoista uutta tuuliturbiinien kapasiteettiä. 
• vähentymistä merkittävästi uusina laitoksina voidaan havaita Pohjois-Amerikassa ja USA menetti 
se ykkösijansa kokonaiskapasiteettissaan Kiinaan. 
 
• Monissa Länsi-Euroopan maissa on pysähtyminen, taas on vahvinta kasvua useissa Itä-Euroopan 
maissa. 
• Saksa säilyttää ykkössijansa Euroopassa 27 215 megawatinsa jälkeen kakkosena Espanja 20 676 
megawatilla. 
• Korkeimmat osuudet tuulivoimasta löytyy kolmessa Euroopan maassa: Tanska 
(21%), Portugalissa (18%) ja Espanjassa 16%). 
 
• Aasian osuus eniten uusin laitoksinsa (54,6%), jota seuraavat Eurooppa (27,0%) ja Pohjois-Amerikka 
(16,7%). 
• Latinalainen Amerikka (1,2%) ja Afrikassa (0,4%) on edelleen ollut vain marginaalinen rooli uusien 
laitoksin. 
• Afrikka: Pohjois-Afrikassa on edelleen leijonan osan kapasiteetista, tuulivoima pelaa 
vielä tuskin roolia Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. 
 
• Ydinkatastrofi Japanissa ja öljyvuoto Meksikonlahdella on pitkäaikaisia ??vaikutuksia 
mahdollisuuksiin tuulienergiaan. Hallitusten on pakko kiireesti vahvistaa tuulienergian politiikkojaan. 
• WWEA näkee maailmanlaajuinen kapasiteettin alalle on 600 000 megawatissa. Joka on mahdollista 
vuoteen 2015 mennessä ja Yli 1 500 000 megawattia (25%) vuoteen 2020 mennessä. 
 
Lähde: http://www.wwindea.org/home/images/stories/pdfs/worldwindenergyrepo  
                         -- 
- Tuo al 1947 esiin tässä blogissa repäisemä tuulisähköenergian 2,5% nykyosuus on sikäli 
hypermielenkiintoinen, ettei ydinenergian vastaava ole suurempi! Eli tuulivoima on JO ohittanut tuon 
tiedon mukaan alati laskevan ydinenergian osuuden heittämällä!) 
           ---------------- 
 
T&T. Uudessa akussa maailman suurin energiatiheys 
 
 – sähköautojen kantama uuteen luokkaan 
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Kasvuyritys Envia Systemsin kehittämä litiumioniakku on ylittänyt kriittisen virstanpylvään: sen 
energiatiheys on 400 wattituntia kilogrammaa kohti. Se on suurin litiumioniakkujen mitattu 
energiatiheys, kertoo Mercury News. 
 
Sähköautoteollisuus on etsinyt vuosikausia keinoja akkujen kehittämiseksi. Käyttöikää pitäisi pidentää, 
hintaa laskea, latausnopeutta nostaa ja turvallisuutta parantaa.Kun Envian akku kaupallistetaan, 
sähköautolla voi ajaa noin 480 kilometriä yhdellä latauksella. Akun ansiosta sähköauton hinnaksi tulee 
noin 25 000 dollaria (18 600 euroa), mikä mahdollistaa sähköajoneuvojen yleistymisen. 
 
Akkuteknologia on toistaiseksi kehittynyt lähinnä halvemmaksi tuotannon kehittymisen ansiosta. 
Energiatiheys sen sijaan ei ennen Enviaa ole niin kovasti kehittynyt. Nykyisistä sähköautoista Tesla 
Roadster, Nissan Leaf ja Chvrolet Volt käyttävät litiumionikemiaan perustuvia akkuja. Sony kehitti 
litiumioniakun vuonna 1991. 
 
Yhdysvaltojen energiatutkimusorgamisaatio (Arpa-E) palkitsi Envian neljän miljoonan dollarin 
palkinnolla litiumioniakuistaan. Yritys hankki 17 miljoonaa dollaria riskipääomaa kehitystyöhönsä. 
Mukana on muun muassa General Motors Ventures. 
 
* Aika tykki ajomatka. Koska tavallisenkaan auton ajomatkat ei ole kuin 500-600km esim. omassa 
autossani. 
                       ----------- 
 
Vapaavirta energialla LED. +230% Hyötysuhde! 
 
* Monet ovat hurahtaneet ns. vapaavirtaenergiaan. Korostan, että käytännössä koskaan aiemmin 
vapaavirtalaitteita. Joiden väitetään käydessään Casimir- efektin tapaisilla tekniikoilla käyvän. 
Tunnetaan juuri siitä, että esim. viilentävät energiaa "ryöstäessään" ympäristöään. Nyt viimein asiasta 
virallista dataakin: 
 
Ledin hyötysuhde voi ylittää sata prosenttia – mutta vain ääripienillä tehoilla. Tämä kuulostaa 
järjenvastaiselta: jos lämpötila on korkea ja teho pieni, ledi voi tuottaa enemmän energiaa valotehona 
kuin se kuluttaa sähkötehona. Fysiikan lakeja ilmiön selitys ei kuitenkaan riko: energiaa ei synny 
tyhjästä. 
 
Ledivalon sähköinen hyötysuhde on käänteisesti riippuvainen ledin optisesta tehosta. MIT:n tutkijat ovat 
nyt osoittaneet, että jos mennään tarpeeksi alhaiselle tehotasolle, ledi voi tuottaa enemmän valotehoa 
kuin mitä se kuluttaa sähkötehoa. Parthiban Santhanamin johtama MIT:n tutkimusryhmä sai ällistyttävät 
tuloksensa kuitenkin vain hyvin pienillä tehoilla, jolloin ledin säteilema valomääräkin on hyvin pieni. 
 
Temppu tehdään alentamalla ledille syötetty jännite hyvin alas. Kun jännite puolitetaan, sisään menevä 
teho pienenee neljäsosaan. Ulos tuleva valo on kuitenkin lineaariseesti riippuvainen jännitteestä, joten 
valon määrä vain puolittuu. Toisin sanoen valotehon pienetessä ledin hyötysuhde paranee. 
 
Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun sisään tuleva sähköteho kasvaa, ledin hyötysuhde pienenee. Tämä 
onkin suurin este kirkkaiden ja tehokkaiden ledivalojen tuottamiselle. Santhanamin tutkimusryhmä 
alensi ledin sisäänmenevän tehon 30 pikowattiin eli watin biljoonasosaan ja sai ulos 69 pikowattia 
valoa. Laskennallisesti hyötysuhde oli 230 prosenttia. 
 
Fysiikan lait pätevät. Ledi toimi fysiikan lakien mukaan. Sisään tuleva jännite viritti elektroneja ja 
aukkoja, jolloin viritystiloilla tietty todennäköisyys purkautua ja synnyttää fotoni. Tutkijat eivät yrittäneet 
lisätä viritystilan purkautumisen todennäköisyyttä, mutta käyttivät hyväkseen ympäristön lämpöä, joka 
syntyy laitteen atomihilan värähtelyistä ja johtuu entropiasta. 
 
Ledi siis viilenee vähän ja toimii lämpösähköisenä jäähdyttimenä. Energian säilymisen laki ei rikkoudu, 
sillä osa valon energiasta tulee sisään syötetystä sähköstä, osa ympäristön lämmöstä. 
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Tuskin hyötyä käytännössä. Viileneminen on niin vähäistä, ettei sillä ole käytännön sovelluksia 
huoneenlämpötilassa. Ilmiötä saattaa kuitenkin olla mahdollista käyttää hyväksi suunniteltaessa 
valaisimia, jotka eivät kuumene. 
 
Lämpöpumppuna laite voi olla hyödyllinen kiinteän olomuodon jäähdytyssovelluksissa tai jopa 
energiantuotannossa. Teoriassa hyvin matalalla jännitetasolla voi saada aikaan mielivaltaisen 
energeettisiä fotoneita, joten tutkijat toivovat, että tekniikan avulla voisi testata uudella tavalla 
sähkömagneettisen kommunikoinnin energiatehokkuuden rajoja. 
 
Santhanamin tutkimusryhmä on julkaissut tuloksensa Physical Review Letters -lehdessä, ja siitä 
raportoi PhysOrg.com. Tampereen teknillisen yliopiston Optoelektroniikan tutkimuskeskuksen 
professori Markus Pessa ällistelee tulosta, mutta toteaa sen voivan olla mahdollinen. Tutkijat ovat 
toisinaan havainneet yhden elektronin voivan virittää kaksi fotonia. 
              ------------ 
 
Ruokasoodasta 
 
Muuten tällainen sullekin tiedoksi. ihmiset kovin paljon syövät ruokasoodaa syöpää vastaan ja 
muutenkin terveyskäyttöön. Meillä täälä Ilavaisissa oli muuan vanha kalastaja. Hänellä oli tapana syödä 
ruokailun jälkeen mm. närästystä vastaan ruokasoodaa. Aina siis pieni erä jälkeen rukailunsa. 
Miespoloa vaivasi kasvavasti mahassaan jokin outo asia. Mutta hän ei saanut selville mikä häntä oikein 
vaivasi. Hän kuoli kuitenkin ennenaikaisesti. Ruumiinavauksen suorittanut lääkäri oli ihmeissään. Koko 
miehen sisuskalut, maha ja suolistonsa oli ruokasoodan valkeaksi pilalle syövyttäneet. Eli tosiaan ei ole 
aina turvallista noinkaan arkinen aine. 
              -------- 
 
T&T VETYTALOUSSofia Virtanen, 20.3.2012, 11:01 
 
Uusi keino vedyn varastointiin polttoaineeksi – huoneenlämpötilassa. Vetyä saa jatkossa varastoitua 
entistä helpommin polttoainekäyttöön. Kuvassa vetyauto Mercedes-Benz F-Cell. 
Vetyä voi nyt varastoida turvallisesti ja tehokkaasti huoneenlämpötilassa ja normaali-ilmanpaineessa – 
muurahaishappona, kertoo Physorg.com. 
 
Yhdysvaltalais- ja japanilaistutkijat yhdistivät voimansa ja keksivät katalyytin, jolla vetyä voidaan 
varastoida helposti ja turvallisesti sellaisessa muodossa, että se saadaan tarvittaessa taas puhtaaksi 
vetykaasuksi polttoainekäyttöön. 
 
Lähtöaineiksi tarvitaan yhden suhteessa yhteen vetykaasua (H2 ) ja hiilidioksidia (CO2). Ne muutetaan 
formiaatiksi, joka on muurahaishapon ioni. 
 
– Tämä ei ole ensimmäinen katalyytti, jolla on saatu aikaan sama reaktio, mutta koskaan ennen sitä ei 
ole saatu toimimaan huoneenlämpötilassa ja ilmakehän paineessa vesiliuoksessa, sanoo tutkimuksen 
osaa johtanut kemisti Etsuko Fujita. Lisäksi reaktio saadaan tarvittaessa kulkemaan toiseen suuntaan 
muuttamalla liuoksen happamuutta. Inspiraatio luonnosta. Katalyytti koostuu iridiummetallikompleksista, 
jonka ligandiosa voi vastaanottaa protoneita. 
 
Kuten niin usein, tutkijat saivat innoituksensa tarkkailemalla luonnon systeemien toimintaa. – Meitä 
inspiroi mekanismi, jolla eräiden entsyymien aktiivisen kohdan emäksiin sitoutuu protoneita 
vetysidoksin, sanoo tutkija Jonathan Hull. Tutkimus julkaistiin vastikään Nature Chemistry -
tiedelehdessä. 
 
*Näyttäisi olevan erittäinkin toimiva tapa varastoida energiaa kestävään muotoon. Myös suurissa 
määrissä. 
             ----------- 
 
FB. Eeva Pirilä Tanskan +100%. 
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Tähän Suomessakin pitäisi suunnata: Maailmalla voittokulkuaan tekevää kestävän energian 
vallankumousta ei ole Suomessa vielä kunnolla hahmotettu. Viime viikolla Tanskan hallitus sopi 
opposition kanssa suunnitelmasta, joka vie maan 100 % uusiutuvaan energiantuotantoon 2050 
mennessä. Puolet sähköstä tuotetaan tuulella jo 2020 mennessä. Ilmastopäästöjä vähennetään 2020 
mennessä 40 %. 
 
http://www.kemin.dk/Documents/Presse/2012/Energiaftale/FAKTA%20UK%201.pdf 
www.kemin.dk 
         -- 
DK Energia sopimukset 22 maaliskuu:ssa 2012 
 
• Energia- alan kanssa tehty sopimus 22. maaliskuuta. Olemme onnistuneet saamaan laajan poliittisen 
sitoutumisen kunnianhimoiseen vihreään energiaan siirtymiseen Tanskassa, joka keskittyy 
energiansäästöihin yhteiskunnassa ja edistää uusiutuvan energian käyttöä kaikilla aloilla. 
 
• Tämä sopimus merkitsee 12% vähennystä brutto energiankulutukseen vuonna 2020. Verrattuna 
vuoteen 2006, jolloin saadaan 35% uusiutuvan energian osuus 2020 mennessä. 50% tuulienergiaosuus 
Tanskan sähkön kulutuksesta vuonna 2020. 
 
• Sopimus on tärkeä Toteuttamaan poliittisen tavoitteen, että Tanskan koko energiahuollon (sähkö, 
lämmitys, teollisuus ja liikenne) kuuluu uusiutuvaa energiaa:n  vuonna 2050. 
 
• Aloitteet sopimukseen saavat aikaan vihreän energian kasvua ja työpaikkoja seuraavan 
vuosikymmenien aikana, mutta säilyttäen hyvin samalla kilpailukykyisyydet perinteisille yrityksille. 
 
* WauH! Ensimmäisenä valtiona jälleen uraauurtava erinomainen Tanska tuo totuuden julki. Aito ja 
100% ydinvapaan energianhuollon tekniikat ovat valmiina Suomen ydinrikolisuuden esittämiin 
haasteisin jälleen. Aikoinaan ydinala Suomessa viranomaisineen piti j o  5% tuulienergian osuutta e h d 
o t t o m a n a  kattona! Nyt esim. jo koko Läntinen- Tanska on pyörittänyt talouttaan ongelmitta 50% 
tuulienergian osiudellaan. Tämä maa toden totta tietää käytännön tasollaan onnistuvansa myös tässä 
esitetyssä. Saksa ja muut EU:n maat seuraavat tässä energiajärkeistämistä takuuvarmasti. Tasan 
tuskaista luettavaa Suomen ydinkiimaisille. Hienoa! 
 
• Sopimus sisältää useita energiapolitiikan aloitteita 2012- 2020, ja osapuolet kartoittavat kehitys:tä 
säännöllisesti. Ennen vuoden 2018 loppua, tehdään uusia aloitteita, jotka menevät pidemmälle kuin 
2020 käsitellään. 
              --------------- 
 
Terttu Vartiaisen luvuista 2005 
 
Aikoinaan Terttu vartiaisen A- talkissa antaman raportin aikoihin 2005, kerrottiin siis joka toisen 
syöpätapauksen johtuvan ydinvoiman aiheuttamista säteilysyövän vaikutuksista. Silloin Suomessa 
syöpään sairastuneitten luku oli 24 000henkeä/ vuosi. Siitä suhteutiin siis Suomen 5milj. väestön 
mukaan, että maailmassa säteily sairastuttaa 7,3milj. ihmistä vuosittain. Tuosta Terttu vartiaisen 
haastattelusta on aikaa luokaa 7 vuotta. Nyt pitää koko homma laskea täysin uusin luvuin. Pitäkää 
hatuistanne kiinni, sillä TVO/ Posivan toimesta Suomen syöpätilastojen povataan räjähtävän 10- 
kertaisuuksiin. (Joita tähän en haluakkaan kokonaan laskea.) 
 
No vielä IAEA ei ole päässyt etnisissä säteilyutappamisissaan himoamaansa 100 miljoonalukuluokkiin. 
Mutta kasvu siihen suuntaan on huikeaa. Kiitos IAEA:n ankaran ydinlobbauksen kyllä on oksettavaa 
tasoa. Eli 2014 kirjataan Suomen syöpään sairastuvien luvuksi 34 000hengen "ydinalan tavoitekasvu. 
Sanomattakin on selvää, että EU:n kieltäessä kemikalisaatiota liukuhihnassa. Ja esim. SEW- 
järjestelmän purkaanuttua. On ihmisten kemikalisaatiotasot, esim. tupakan polton laskuilla, autojen 
katalysaattoreilla ja vastaavilla mieluumin pudonnut kuin kasvanut tilastolisesti.  
 
Siispä nimenomaan säteilysyöpien määrät on pian 2- kertaistuneet tuolloisesta 12 000 määrästään 
nykyiseen 24 000 henkeä/vuosi tasoonsa. Näistä kuolee puolet 50%. Koska syöpää ei tunnetusti osata 
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eikä edes haluta parantaa. No tästä on sitten helppo jatkaa. Nyt säteilystä sairastuu 7 300 
000henkeä/vuosi. *Parissa vuodessa luku tuplaantuu 14 600 000 henkeen/ vuosi. Ruvetaan hipomaan 
tasoja, jossa ihmiskunnan kyky lisääntyä säteilysterilisoituessaan leikkaantuu alaspäin rajusti ja 
kuolemme ydinvoimalla sukupuuttoon. (Huomaa myös ikäänsä kuolevien määrät ja vastaavat.)Tämä on 
se karu fakta, jonka ydinalan lobbaritkin kyllä oivaltaa. 
 
 Mutteivät haluta hahmottaa ydinrikoksiensa globaaleja seuraamuksia. Ydinalansa johtotähti Josif Stalin 
jo sanoi, ettei munakasta voi tehdä rikomatta munia. Mutta oikeinko se ydinalan haluama munakas 
tarkoittaa maailman ainoan elävän Maapallomme halkaisemista IAEA:n ydinrikoksiensa munakkaaksi? 
Tällainen sairas, sadistinen, kansan murhaaminen viranomaistuella on lopetettava!.. On saatava 
päiviltä keinolla millä hyvänsä! Tai koko maailmamme kuolee. Kerran säteilysaastutettu maailmamme ei 
siitä enää toivu k o s k a a n!. . . 
          --------------- 
 
Viikaistentie 3. 10.05.2012 Ugi. 
 
Olin muuten eilen illalla Uudenkaupungin Viikaisten koulun tuulivoimakonfferenssissa 10.05.2012. 
Sinne oli uitettu sali täyteen vihaisia huvilalaisia ryttäämään  ydinalalaisten  toimintarahoituksin kaikki 
tuulivoimahankkeet ! Puolisen tusinaa valtion virkamiestä oli aluksi ihan hätää kärsimässä tuulivoimaa 
puolustaessaan TVO:n A. Nikulan palkkaamia a i n a k i n 3 ostettua tuulihaukkujaa vastaan.  Niitä 
samoja ökyrikkaita helsinkiläisiä joiden kanssa olen Länsi- Suomen foorumissakin ottanut muikeasti 
mittaa. No hetken katseltuani otin tapani mukaan "tilan haltuuni". 
 
Kerroin että ihan vitsi tehdä suurta numeroa jos yksi sirkku lentää vuodessa tuulimyllyyn. Kun TVO 
tapattaa 10 000 000 kalaa vuodessa imukanavissaan kenenkään uskaltamatta puuttua terroriinsa. 
Olisittepa nähneet aloittaessani ilmeet ydinlobbaripuolella silloin!) No sitten heitettiin y- lobbaripuolelta 
että merikotka vaatii vähintään  2km suoja- alueet ja 10km suojasäteet tuulivoimaloilta. Lepakkojen 
suojelusta ja sellaista suut silmät täyteen. Myös esim. armeija on varannut satojen kilometrien 
sairaanisot aluevaraukset Avionin lailla kuulema tuulivoimaloilta pois. Pyhärannan TVO:n ostama 
ydinlobbarit alkoi naureskella, ettei tuulivoima ole m i t ä ä n verrattuna erinomaiseen ydinvoimaan. 
 
 Kysyin, että  halutaanko täällä ihan tosissaan 800 uraanikaivoshelvettiänne Suomeen? Kaveri 
punakoiotui ihan silmissä, eikä edes katsonut mua vihoissaan puuskutellessaan. Oli kun joku 
puujumala. Siis todella isoja herroja tietty TVO:n Anneli Nikulan tuttuja rahoitettavia kun oli. Kaveri alkoi 
mäikätä, että tuulipuistot muuntaa kaunin luonnon tehdasalueiksi. Virkamies syystä tuohtuen tähän 
heitti, ettei se noin ole. Alueita ei aidata, niissä saa ongelmitta metsästää ja kalastella. liikkua vapaasti 
samoilla, sienestäen ja marjastaen. Kiihdytin lennosta juttua ja sanoin, että tulkaa katsomaan TVO:n 
konetuliaseistettujen vartioimia miljoonien kilojen näkemällä tappavia ydintunkioseutuja, niin näette 
tuhon vailla vertaa! Joissa on laittomat nelinkertaiset, 10 000V sähköteurastusaidat, eikä 
alkeelisimpiakaan ihmisoikeuksia olla kellään! 
 
Kerroin kaikien kuullen, ettei TVO:n OL-3 konkkurssipesässä ole viimeiseen 10 vuoteen tehtykään kuin 
sutta ja sekundaa. Ei watin wattia. Että ottakaapa mallia Saksasta. Jossa yksityiset on tehneet talojensa 
katoille 7 500MW v u o d e s s a  aitoa ja toimivaa EKO- energiavoimaa. Tämä just on oikee tapa 
hajautettua, pientä, kaunista ja sielä energiat jossa taevitaan. Nostin esille myös sen, että miksei TVO/ 
Posivat tee muuta kun kiertää veroja Mankkalallaan. Kun me muut r e h e l l i s e t  energiantekijät 
maksamme kolmanneksen silkkaa veroa. Kysyin myös millä oikeudella ydinimpperiumit estää 
puhtaamman ja vaihtoehtoisen energiantuotannon rohmuamalla 100% tukiaiset itselleen. 
 
 Kyselin valtion virkamiehiltä myös millä oikeudella kaiki sähkön tulot on siirretty linjasiirtomonopolin 
maksuihin? Viesti meni perille ja virkamiehet silminnähden komppasivat jutuistani! Siinä vaiheessa 
kolme pahinta ydinlobbaria nousi kesken kokousta ylös ja sanoivat, että tämä olikin sitten vissiin kaikkki 
mitä heillä oli sanottavaa. Ihmiset nauroivat ihan avoimesti. Ja Valtion virkamiehet sanoivat aika iloiten 
tilannekäänteestäni, että saa täältä poistuakin, jos ei miellytä kuulla lausuttuja, totuuksia 
energisektoreilta.  
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Joo siis maltillinen kokous ja lähinnä se, että miitinkin pohjustus koski kuulema suurempia 
kymmenkunta ja yli koneikkojen tuulivoimalan puistoja. Mua kiittelivät enempi nuo jyrättäväksi 
tuulivoimastaan aiotut. MTK muuten oli paikalla tarjoamassa vuokrausapujaan myös naisedustajallaan. 
Kuvaavaa että saan tilan haltuuni tuollaisessakin mulle tyyten vieraalla paikkakunnalla uokkaa 35 
ihmisen kokouksessa heittämällä.) Eli mut aletaan tuntea näissäkin kuvioissa. Niin juu heti kun noi 
TVO:n kolme pahinta poistuivat. Tulivat ihmiset tiedustelemaan kuka olen, nimeä ja osoitetta  ja 
kyselivät kaikkea muutakin energia- alaan liittyvää kivasti multa. Kevyt kenttäkokous.  Ihan hyvä maku 
siitä mulle jäi. 
 
 
 
 

927. Fukushima 2012 
 
Matti Adolfsen tiedusteli, pystyvätkö kansalaiset, joista eri mielipidemittausten mukaan 60–80% 
vastustaa ydinvoimaa, estämään reaktoreiden uudelleenkäynnistyksen. Japanin 54 reaktorista on nyt 
toiminnassa enää kaksi. 
 
Liisa Karvinen: "Ydinvoiman vastustus on tosiaan viime vuoden onnettomuuden jälkeen voimistunut. 
Hallitus on avoimesti ilmoittanut, että ydinvoimaa ei voida tulevaisuudessa lisätä, vaikka aiemmin niin 
suunniteltiin. Hallitus tutkii vaihtoehtoisia energiamuotoja, mutta on selvää etteivät ne ratkaisut voi olla 
kovin nopeita. Tällä hetkellä ydinvoimaloiden tuottamaa energiaa korvataan erityisesti tuontiöljyllä ja -
kaasulla. Teen aiheesta jutun tämän illan tv-uutisiin, tv 1:ssä klo 20:30." 
 
Yle Uutiset 
         ----------- 
 
Tsurga Japanissa räjähtänyt. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=CEFt9p7-Dxo&feature=share 
 
* Metaanikaasuklatraattia pursuaa siis kaikkialta ydinvoimaloitten neutronieroosiokanavaa pitkin 
arvaamattoman vaarallisesti.  
                    ------------ 
 
FB. 18.03.2012  
 
Ray Masalas 
More new fim on the #4 fuel pool. 
http://www.youtube.com/watch?v=O7PMvd_QeXY&feature=share 
 
NUCKELCHEN EDITION OF "120316_03j" 
www.youtube.com 
The Video for the Survey inside the Spent Fuel Pool of Unit 4, Fukushima Daiichi. 
http://www.tepco.co.jp/en/news/library/movie-01e.html?bcpid=59368209002&bcl... 
Tykkää ·  · Seuraa julkaisua · Jaa · 8 tuntia sitten 
 
Arto Lauri. Niin moniko oivalsi että kyseessä oli irti megaydinräjähdyksessä survotun reaktorin rauniot? 
Kuin leikaten olivat kymmenet ja kymmenet reaktorin kannen pultit kuin veitsellä leikaten irti. 
JOKAINEN tällaisia kuvia ammatti miehenä katsonut tajuaa, ettei kyse ole mistään tavallisesta vety 
palosta. Vaan kun tuollaiset 25cm paksut rautaseinämät leikkautuu kuin juusto. On reaktorin kannen 
uraanitankoineen kilometrin korkeuteen ampunut voimien ollut pako olla jotain satoja kertoja rajumpia 
kuin arkisessa reaktoreissa harva se päivä tapahtuvat vetypalot. Näissä kuvissa näytetään mitä tekee 
kun reaktoriin iskee likainen ydin pommi räjähdys, tai metaani jää klatraatti 168- kertaisen kosmisen 
pommin energiat! 
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                   ------------ 
 
Sensaatiovideoita Fukushimasta. 
 
* Nyt yli vuoden pantatut videot siitä miten kuvasta päätellen 100m korkeiksi roiskahtaneet jättiaallot 
kylmäävästi hukuttivat Fukushiman ydinvoimalat, sisällä olleen henkilökunnan, maailman ensi- illassa 
julkisuuteen. Katso ja hämmästy miten vuoden ajan 10m korkeiksi valehdellut aallot kasvavat videossa 
10 - kertaisuuksiin. Sopii todella ihmetellä miksi näköjään hetimiten savuamaan ja kiinailmiöön 
lähteneitten voimalaitosten kuvia ei ole uskallettu aiemmin näyttää? 
 
16 maaliskuu 2012 klo 13:16   
Onko tämä lähetetty jo?  
 
http://youtu.be/_jlONo6kj10  
 
Videossa aallot lyövät yli Fukushiman koko 60m korkeitten ydinvoimalaitoksien.  
                ----------- 
 
Suomi maailman korruptoitunein maailmassa 
___________________________________ 
 
Koetin useamman kertaan kirjoittaa tänne tätä juttuani. Mutta lennosta IAEA:n kätyrit poistattivat ja 
sensuroivat näitä kirjoituksiani, kaadellen tietokoneitani. . . Näyttää olevan Suomessa maamme tapa, 
että IAEA:n vasallistoilla on nyttemmin käytössä nollan siedon toleranssit. Eli tosiaan jo aiemmin 
törmäsin siihen totuuteen, että esim. Hanhikivi foorumista sai kenkää h e t i  kun uskalsi esittää TVO:lla 
näkemäänsä kylmäävää ydinrikollisuuksien takamaastoja. Joita suurelle yleisölle ei suin surmin 
näytetä. Eli nyt tämä foorumi "Ei ydinvoimaa Pyhäjoelle" näyttää pontevin potkuin jatkavan tismalleen 
samalla kaadollaan. Eli ei se niin väliä kannattaako revasti ydinvoimaa kunhan IAEA rahoittaa ja 
hyväksyy rahoittaen sivuston aisankannattajatahojaan. Kun olimme tekemässä maamme ainoaa 
demonstraatiota 311 Fukushiman vuosipäivään. 
 
 Kävi kyllä selville ettei Luontoliittoja, Maan ystäviä ja ties mitä Greenpeaceja moiset "pienet 52kpl 
reaktoriensa räjäytystyömaat" paskoja 
kiinnostaneet. Paljon helpompaa ottaa suoraa ydinalan rahoitusta ja tehdä kaikkensa, ettei kukaan 
muukaan maastamme suin uskaltaudu vastustamaan "suurta saatanaa", ihaninta ydinteollisuuttaan a i 
d o s t i . Leikkikirjoituksista ei nyt niin heillä väliä, kuhan näyttää "mediaseksikkäältä".. Noin se homma 
potkee ja notkee.  Pian saa tämä "Ei ydinvoimaa Pyhäjoelle" foorumisto ihailla ei yhtä vaani vähintään 
kahta 1 250MW reaktoriromuaan. Pikapikaa paukaa koko Selkämeret tritiumvesineen ja rannallaan 
rehottelevat maailman suurimmat EU:n mustan rahoituksen Pu- 239 tehtaat, kansainvälisine 3 000ha 
kokoisine uraanijalostusjätekasoineen päivineen läänien kokoisena. No joo mitä kukkeinta tulevaisuutta 
teille, sitä toki saa mitä IAEA:n rahoituksien perässä haluaa!. . .  
                    ------------ 
Kaikesta ydinalan viljelemästä ydin FIN- kiimaisuudesta huolimatta sentään tällaisiakin 
valonpilkahduksia esittelen. Totta kai tämäkin täältä sensuroidaan. Koska kaikkein kirpein totuus se 
pois juurineen halutaan. Mutta pannaan, pannan uhallakin tänne ja muutamiin muihin foorumeihin 
konsa SUPO nää bort poistattaa: 
 
 
Loviisan Vesan, mun, kavereittemme Fukushima 311 päivämme tapahtumien dataa 19.3.2012 
___________________________________________________ 
 
Taistelusta beetasoihdusta lähdetään. Teen koko keikasta sellaisen   
parhaat palat -koosteen lisäksi: 
 
http://youtu.be/mMze3KX-IaY 
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Punk- foorumilaisille voit sanoa, että 11.9. voi tulla Eduskuntatalolle kuuntelemaan! Kenties sinäkin tulet 
joku vuosi myös WTC-miekkariin jos kierrät tulevaisuudessakin maata noin hurjaan tahtiin, ainakaan   
ytimeen saapuminen ei tuota enää mitään ongelmia! Tälle vuodelle arvaan kyllä, että kiintiöt ovat tasan 
tarkkaan täynnä, eikä salaliitto nyt muutenkaan ole bravuurisi - no, katsellaan. Voipi myös olla, että 
jonkinlainen ydinshow olisi hyvä myös Eurajoella. 
 
Editoin puheestasi videoita pari kolme 5-10 min pätkää, mitkä parhaimmilta kuulostavat. Hion tapani 
mukaan. Esim. kun savua  tuprahtaa kameran täydeltä, on hyvä tehdä leikkaus. 
 
Luento ei lopulta kestänytkään kun vähän reilun tunnin kun se tauko riistäytyi käsistä. Olisin halunnut 
"miksi ydinvoimalassa on piippu"  -klassikon mukaan nyt kun meillä oli hienot piippurekvisiitatkin.   
Tärkeintä kuitenkin, että tosiaan teimme homman ja näyttävästi! 
                     ----------- 
FB. 18.3.2012 SUPO aggressiivisena yllä olevassa jutussani! 
 
Sirpa Tikander Kerrotko millä tavalla konettasi yritetään kaataa. Koska minulla on nyt ongelmia ollut 
koneeni kanssa. tuli joku ilmoitus että koneeni suljetaan. Ja muka poliisi.. mutta.. nyt kun sain 
toimimaan koneeni tulee kokoajan joku virheilmoitus ja virus tunkee koneilleni.. 
 Tuli sellainen ilmoitus että koneellani on kuulemma pornografiaa ym. vastaavaa ja koneeni suljetaan ja 
oli niin kuin muka joku poliisin sivu.. Mutta aloin epäilmaan että ei ole poliisi...en päässyt nettiin kun ei 
ollut mistä klikata.. Katos kaikki, mutta sain toimimaan jotenkin. Nyt tulee aina joku virheilmoitus kun 
avaan koneeni.. 
 
* Just Sirpa! Multakin estetään j a t k u v a s t i tekstien saaminen tänne! Pitää siis kirjoittaa foorumin 
ulkopuolella. Copypastata valmiit tekstit vaan tänne lukuisat kerrat. No ai miksikö, kuka kiusaa? No 100 
% varmasti SUPO:n Eurajoen Vuojoen alakerrasta toimivat POLISIEN YDINTURVALAISET! Heillä on 
tapana systemaattisesti kaapata linjaliikenteitämme. Ujuttaa mukaan ties mitä CIA:n heille kovalla 
rahalla raijaamiaan troijalisia ja virusohjelmointejaan. Rahaa on ja maailman väkivaltaisin IAEA ei 
tietysti rajoita mikään! Niin jos koneesi sekoaa ihan totaalisti niin buuttaa ja myös akut ja virrat koneesta 
kokonaan irti. 
 
Toki onhan meidän ydinvastustajien kimpuissa ties mitä "kokokoomusnuoret- ja naiset 
ydinkansanmurhaamisen puolesta rikollisorgiat". Mutta ehdottomasti kaikkein väkivaltaisin ja 
korruptoiduin syöpäläislössistö löytyy anne Holmlundin läpi korruptoiduista Pu- 239 armeijan mustan 
plutoniumkaupustelun poliisi- osallistoista. Siellä pahuuden voimat on pinkeimmillään. Varsinkin nyt kun 
vuodenvaihteesta POLIISIT saivat rajattomat rahat ja väkivaltaoikeudet. Nyt on millä sikailla. Muuten 
Raumallapa on suuri ydinturvapoliisien osastomassiivi. PS. Sirpa yhä vaan tuo kuvas näyttää toimivan 
veikeästi. . 
                     ------------- 
 
Fukushima No:2 ja No:4 evoluutiomallina! 
_____________ _________ ________________ 
 
On aivan uskomatonta miksi Japanissa reaktorien räjähdettyä niiden kaikkialle kiinailmiössään 
roiskuneita reaktoreita ei edes yritetä saada hallintaan. Sitten iski vahva epäilys siitä, että Japani 
koettaa kehittää räjähtäneitten reaktoriensa tekniikoista jotain pöyristyttävän uskomatonta. Katsokaa ja 
kauhistukaa. Tämä nimittäin siintää heillä ja IAEA:lla kulman takana jo! 
 
http://kuvaton.com/k/YvAi.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YvAi.jpg[/img] 
                -- 
FB.22.3.2012 
Angélica Skywolf Tämä onkin hienolaitos! Juuri tuollaisen näin silloin viimekesänä mieleni syövereissä 
kun katsoin 4 reaktorista valuvaa laava räkää Pu239+ U- 235, 30 metrin korkeudesta 4 reaktorin 
räjähtäneestä seinästä. Ajattelin silloin että mitä hemmetin tuhlausta.... 
 
Piirsit tuon kuvan oikein hyvin Arto!  
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Juuri tätä reaktorimallia aikovat tai siis ovat alkaneet suunnittelemaan ja tällä mallinnuksella pystyvät 
hyvin myös säätelemään ylikansoitusta sterilisoimaan kansakuntia! Kun taustasäteily on kohonnut 
tuonne 150 mikrosieverttiin tunnissa niin ei kun nollataan siihen mittarit ja tausta säteilyä ei sitten enää 
olekaan! 
 
IAEA on saatanallinen meno päällä! 
 
Tuohon voimme lisätä kaliumin polttotanko juoksut jolloin saamme aurinkoon tehoisen valon tuosta 
lisäksi jolloin olisi aina valoisaa, samoin pinta kuorinta laite jolloin saisimme keltaisen puhtaan Pu- 239 
kuorittua pinnalta nätisti atomipommeihin!(Plutonium tosiaan heroittuen sulaa ensin ja erottuu 
tappavana uraanin pintaan.) 
 
Lisäksi jos HAARP:illa lämmitetään kunnolla ionisfääri kupoliksi niin sieltä voisivat laittaa valoa 
esimerkiksi merelle jos olisi tapahtunut onnettomuus. Niin se toimisi kuin valon reflektorina fotoneille jos 
keksivät ajaa noin 100km korkeuteen päälle hopea alumiinia että se toimisi peiliaineena! 
 
Ja tämä olisi turvallisen epävakaa... Jos sattuisi vesisade se ei haittaisi mutta isompi määrä vettä voisi 
aiheuttaa vetypommin räjähdyksen! 
 
Taasen kuitenkaan sekään ei haittaisi sillä tämän laitoksen lähellä ei voisi muutenkaan mikään elollinen 
olla lähimmän 50–100 km etäisyydellä. Joten yksi pommiksi räjähtävä reaktori ydin ei haittaisi! 
Ainoastaan se tekisi vain hetkellisen tuotantokatkoksen ehkä 1-2 päivää sen ajaksi kun uusi paska olisi 
ladattu kuppiin ja sytytetty uudelleen fissioon! 
 
*..Öö voihan siis vehnän alkio Angelica.) Kyllä nätkelmänä nauratti toi. Juu eikun siis t o s i ! Itse 
asiassa tässä kiteytit niin helmeilevästi keskeistä. Että liitetään maailmankiertoon tää sun jutustelus. 
Kun hei näytti tuolla blogimaailmoissa ydinebookkereiden kielet hyytyneen ja kuivanneen kitalakeen. 
Hemmettivie kun ovatkin IAEA:n evoluutioreaktorin kehityskaaren tiellä! Pitää varmaan TAAs lisätä 
nettiin ja kaikkialle POLIISIkontrollia. Että saavat vapagastihengittäviä hehtaarituottoreaktoreitaan vaan 
maailmaamme. Siis t o d e l l i s t a  STUK- TVO/ Fukushiman äijäkonetta ineen!)) 
               -- 
*Evoluutioreaktorimme OL-666 on ollut kosmisen mykistävä kokemuskomennus kautta linjan. Otetaas 
tähän ihan naurunappulan mielessäkin esille palautteen laaja- alaisuudesta kertoen. Siis joo lisäksi 
valtavalla viiveellään sisäministeriön ydinuraaninpolton palautesetit oli tällä tasolla. Vaikka Demi 
foorumista.. 
 
 ^elusive^    22.3. 12:48 (2/2) 
 
hä? 
            -- 
"Arvovaltaisen", , ,)) STUK:n sivuilla ei tunnetusti kansa saa kommentoida sensuroituna, mutta j o t a i n  
sielä kyllä julkaistuakin yhä saa: 
 
Arto Halttunen 
Hyvä esimerkki folihattu miesten teorioista. Huvittavaa luettavaa. 
http://kuvaton.com/k/YvQ2.jpg 
kuvaton.com 
             ----------- 
 
2Kpl Reaktoriromutusta 24.3.2012 
 
Bruce Power ydinreaktori suljettiin, koska vuotaa. Kanadan Press 
Pvm: maanantaina 19 maaliskuu 2012 08:02 ET 
TIVERTON, Ont. - Yksikkö 2 ydinreaktorissa Bruce Powerin suljettiin viikonloppuna, koska vuoti. 
Tilanteessa jossa se on käynnistetty uudelleen kunnostettuna. 
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Kanadalainen Nuclear Safety Commission sanoo ettei laitos ollut päästänyt päästöjä ympäristöön, 
koska kohtalainen vuoto oli lauantaina, eikä tehtaan työntekijä saanut säteilyannoksia. Laite pysyy 
sammuneena, kun vuotoa selvitetään ja toimenpiteet toteutetaan toistumisen estämiseksi. Muille 
yksikölle Bruce asemalla ei ollut vaikutusta. 
 
Bruce Power ilmoitti perjantaina, että se oli saanut vihreää valoa saattaakseen lopulliseen 
turvatarkastuksensa ja valmistautuessa laittamaan reaktorin käyttöön. 
 
Reaktorin Bruce Power-sivuston Lake Huron on ollut pois käytöstä vuodesta 1995.!!!(* Mitä hittoa 18 
vuotta räjähdettyään.) Työ yksikössä 1 on vielä kesken, ja toimintaansa reaktori pitäisi käynnistää 
vuoden kolmannella neljänneksellä 2012. 
         -- 
I.S. Maailman vanhimmassa ydinvoimalassa vikaa  Julkaistu: 24.3.2012 13:38 
 
Maailman vanhimman yhä käytössä olevan ydinvoimalan reaktori on pysäytetty Pohjois-Sveitsissä. 
Ydinvoimalan omistavan Axpo- yhtiön mukaan Beznaussa sijaitsevan voimalan kakkosreaktori ajettiin 
alas, koska sen jäähdytyksessä on vikaa. Axpon mukaan jäähdytysvettä kierrättävä pumppu joudutaan 
sulkemaan korjauksen vuoksi kokonaan, ja korjaus kestää useita päiviä.  
 
Sulkemisesta ei aiheudu vaaraa ympäristölle tai ihmisille. Voimalan ykkösreaktori jatkaa toimintaansa 
normaalisti. Beznaun ykkösreaktori otettiin käyttöön vuonna 1969. Beznausta tuli maailman vanhin 
edelleen toiminnassa oleva ydinvoimala, kun Britanniassa sijaitseva Oldbury suljettiin helmikuun 
lopussa. 
STT-AFP 
 
* Onpa mielipuolista ydinaikaa ajassamme. Metaanikaasuklatraatin räjähtelyjen etenemistä ei paljoja 
tarvitse ihmetellä Fukushiman jälkeen. Nykyään kun on ollut uraanipulaan myös p a k k o  tyytyä 
tappavaan sammumattomaan MOX, Pu-239 kierrätysmoskaan. Niin osaltaan reaktoreita räjähtelee kuin 
liukuhihnassa. Eräs keskeinen ongelma on vähin äänin julkisuuteen paljastunut. MOX- polttoaineessa 
on varsin sattumanvaraisesti useita isotooppeja. Fissioivia Pu- 239, Pu- 241 ja fissioilmattomia Pu- 240, 
Pu- 242. Tästä tulee suuri ongelma koska maailmassa ei ole olemassa tekniikkaa jolla nämä isotoopit 
voitaisiin erotella, saati edes mitata lainkaan niiden pitoisuuksia. 
 
* Siksi j o k a i n e n  reaktoriin nykyään ladattava energianegatiivisuudessaan loppuvan uraanin sijaan 
polttoon laitettu MOX- polttoaine- erän Pu-239 plutoniumerät paukkuu fissioiden miten sattuu! Eikä 
pelkästään pauku vaan rikkoo massoittain osaltaan reaktorien sisuskaluja. Tilanne on IAEA:n 
reaktoreissa joka toimii kuin auto jossa polttoaine toki on nestettä, mutta se voi olla 100 % suolavettä. 
Tai 100 % bensiiniä, tai 50 % kumpaakin, mitä tahansa näiden välistä. IAEA- käskee poltella tällä 50 % 
olettamuksellaan. Jolloin lataukset joissa on 50 % vähemmän Pu-239 sammuilevat ja piiputtavat. Mutta 
latauserät joihin menee y l i 50 % pitoisuuksin Pu-239 seosta rikkoutuvat käsiin! IAEA:n idea on vielä 
tosiaan paljon pahempi kaikkein puhtaimmissa Pu-239 erissä, väärä polttoainesuhde yksinkertaisesti 
räjäyttää reaktorin käsiin! Ei mikään ihme etteivät asiakkaat tykästy näihin Arevan suoltamiin 
"yllätysmuniin". 
              ---------------- 
 
Fukushiman tuhoutunut ydinreaktori taas kriitisessä tilas 
 
Uusi tutkimus paljastaa että Japanin tuhoutuneella Fukushiman voimalaitosalueella reaktori kaksi on 
erittäin kriittisessä tilassa ja vaarallinen säteily on huippukorkealla. Reaktorissa on tuskin lainkaan 
jäähdytysvettä jäljellä. 
 
Lähde: Times Of India 
Toimittaja: Janus Putkonen 
29.3.2012, Verkkomedia.org 
 
 Fukushiman tuhoutunut ydinreaktori taas kriitisessä tilassa. Huoli voimalaitoksen tilasta on taas 
kasvanut. Ydinvoimayhtiö TEPCO:n mukaan tehty reaktorin tutkimus paljasti tiistaina että säteilytasot 
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reaktori kahdessa ovat nousseet 10 kertaisiksi siitä mikä on tappavan säteilymäärän taso. Tilanteen 
pelätään vaikeuttavan suuresti katastrofin hallintamahdollisuuksia. 
 
Tutkimuksessa selvisi että reaktorin paineastiassa ei ollut juuri lainkaan jäähdysvettä - sitä oli 
ainoastaan pieni määrä, (0.6m) pohjalla, kun vielä joulukuussa jäähdytysvettä arveltiin olevan 10 metrin 
korkeudelta. Voimalaitoksen työntekijät ovat lisäksi raportoineet vuodoista saastuneen veden 
käsittelylaitteistoissa. Asiasta lisätietoa Huffington Postin uutisissa. Heidän mukaansa uusi raportti 
osoittaa, että vahingoittuneet ydinreaktorit ovat huonommassa kunnossa kuin mitä on annettu 
ymmärtää. 
 
* Sopii tietysti tällaisenkin uutisen ääressä ihmetellä ydinalaa valvovia myös korruptoituneita 
viranomaisia? Eikö siis todellakaan heillä ole edes h a l u j a seurata miten ihmiskunnan vaarallisinta 
ydinkatastrofia hoidetaan? Eikö ihan o i k e a s t i  tullut mieleen. Että vuoden hoitamattomana olleet 
vesisäiliöt saattavat tyhjentyä yms.? Kun homma liittyy ydinvoimaan jätetään seutua  lähestyttäessä 
noin vaan aivot narikkaan? Ja kuten kuvaan sopii, Tepco päätti viikolla 13 lähettää seudulta evakoituja 
takaisin alueelleen, kuin uhallakin! Uskomattoman röyhkeä peli jatkuu alueella ydinrikolisten toimin aina 
vaan. 
                 --------------- 
 
Tyyni valtameri vs Fukushima 
 
Fasebookissa mm. oivaltajana Teija H. esitti kartan siitä miten totaalisesti Fukushiman säteilypäästöt 
ovat levittäytyneet pitkin Tyyntä valtamerta. Kuva oli jälleen Tepcon tyyliin tahallisen suhjuinen. Juuri ja  
juuri edes näkyvää. Samoin siinä oikeassa reunassa ollut radioaktiivisuuden  myrkkytasoista kerrottu 
suorakaide arvoineen oli totaalisesti tuhottu! Miksi, kilahti hetimiten mielessäni? Kun nettien POLIISI-
viranomaiset alkoivat räksyttää vastaan. Ettei Tyynen meren kaltainen jättiallas suin surminkaan muka 
v o i  saastua myrkyttyen reaktorien päästöistä. Niin pitihän asiaa ruveta kalkyloimaan julkisuuteen 
myös. Vaikka se aiheuttaisi taattua SUPO- seeprojen parrunpurentaa, niin ilman muuta.  
 
Hurjaa tulosta alkoi varsin pian löytyä. Kunhan, niin kun vaan alkaa asioita laskemaan. Onneksi GB oli 
taanoisessa TV- ohjelmassaan lipsauttanut tiedokseen, että tulitikuaskillinen TVO:n ydinjätettä tekee 
päijänteen hengenvaaralliseksi myrkyksi. Eli oli sentään selkeä, tunnettu mahdollisuus alkaa 
muuntamaan Fukushiman reaalia konkreettiseen matematiikkaan. Kuten olemme tottuneet. Ei e d e s 
Greenpeacen atomilobbarit tällaista osaa, saati uskalla ynnätä julkisuuteen. Perun rannikon tuhatpäiset 
delffinit (04.04.2012)  ne vaan "huvikseen" säteilyistä elimistönsä tuhoten rantautui pakoon 
Fukushimoja. Muuta kun legendaarisesti taas kalkyloimaan. Tässä aiheen ällikkä. Ällikkä joka tietää 
tutusti hikeä sisäministeriön banni pahnanpohjimmaisille: 
 
http://kuvaton.com/k/YCkK.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YCkK.jpg[/img] 
                      --- 
 
01.03.2012 Yhä vaan Fukushimassa savuttaa säteilymerin 
 
Jo pitkälti toista vuotta ns. "kylmäjäähdytetyt" Fukushiman reaktorit. Päästyään kuvattavaksi sylkevät 
satametriluokan beettasoihtuamisiaan, Willsonin sumukammioilmiöitään. Ja synkeimpiä 
säteilyhöyrypilviään. Koko voimlaitosten rivistö tuttuun tyyliinsä näissäkin kuvauksissaan hukku 
kuolemanmustaan harsoonsa. Voi vaan kysyä miksi IAEA valehtelee asiasta alinomaan? Milloin 
uskalletaan myöntää, ettei ydinvoimaloiden kiinailmiö ole alkuunkaan hallinnassa? 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ObYSuRIV7Ys&feature=share 
                       -- 
 
Ray Masalas http://www.youtube.com/watch?v=oA835TQJyxg&feature=share 
 
2012-04-12 what is the .... @ tepco fukushima tbs/jnn 
www.youtube.com 
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shine on u crazy little ??? 
 
Japanissa polttavat maan sisään planutta Pu- 239 massaa vasten metallista kaliumia.( Tässä näköjään 
enempi räjähtäneessä Fukushiman reaktorissa No:3 ja sielä turbinihallin mysterivalapaloiosta.) Aine 
tuottaa maksimaallisen määrän elektoneja. Jonka estävät osin ++.. ionisoituneen plutonioumin kanava 
säteilyn plasma kaasujen suur tuhoja. Tieto kerrottiin eräässä salatussa tiedostossa aiemmin. Poltolle 
on asennettu suoja teltta. Koska valo on suunaton ja riskit poltossa isot. 
               ------------- 
 
15.04.2012 
 
* Sain todella häkellyttävän tiedon. Nyt Project Camelot oli saanut käsiinsä ensikäden tiedot siitä, että  
aiempi väitteeni oli vahvistettu!  Videossani "Fukushima theoremyn" osoitti, että Japaniin oli 
Fukushimassa  
käytetty H.A.A.R.P. tekniikkaa oli kiistatta todistettu! Ei siis todella mikään ihme, että tämä videoni oli  
myös CIA toimin maailman eniten vainottu: 
Dutchinse Fukushima yotube 
__________________________ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JAUY-Y3Kiek&feature=related 
 
Teemu vehkala: PROJECT CAMELOTISSA 
oli aika kovanluokan juttu eräs ex-NSA:n tyyppi 
kertoi ydinalan kiristyksistä miten uhkailevat mm. Japania HAARP:lla 
 
* AI JAA! Eli toi Fukushima theoremyn seKIN osa alkaa tulla julki!) Onko linkkiä heittää? 
 
19:54  Joo 
http://www.youtube.com/watch?v=cTPslY8ATZk&list=UU2na0DRywwQrXeodGmCt63Q&index=1&featu
re=plcp 
                     -------------- 
 
35 000kg nostureita MOX- altaissa ja muuta tarkoin salattua! 
 
Related Posts 
Asahi: Uusia kuvia julki, jotka näyttää laajoja tuhoja Fukushiman reaktorissa numerossa 3. Polttoaineen 
altaasta löytyy mm. - 35-tonnin nostokone, joka näyttää oleen  polttoaineen säiliöiden oma nosturi sielä 
linnut jo  14 huhtikuusta 2012. 
 
Kyodo: Tepco etsimä 35-tonnin kone on todistetusti kaatunut nro 3 polttoaineen altaaseen - Näkyen 
altaaseen lasketussa kamerakuvissa ydinpolttoaineen telinealtaassa (VIDEOituna) 13 huhtikuu 2012. 
 
Japan Times Otsikko: kone putosi MOX käytetyn polttoaineen uima- altaaseensa 
ydinvoimalaräjähdyksessään -Tepco ilmoitti sen altaassaan olevan - "Erittäin vaarallinen 
oksidisekoitepolttoainetta" 14 huhtikuu 2012. 
 
TEPCO: Nuclear polttoainesauvojen nro 4 käytetyn polttoaineen allas on niinikään "vahvistettu 
vaurioituneen" - Ensimmäinen kerran altaitten vahinkoja kävi ilmi, 13 huhtikuussa 2011 
 
http://enenews.com/confirmed-35-ton-machine-sitting-on-top-of-the-spent-fuel-rack-in-the-pool-of-
reactor-no-3-extent-of-damage-not-yet-known-videos 
               ----------------- 
 
Verkkomedia Fukushimasta 22.04.2012. 
 
*Yhteenvetoja siitä karmivasta todellisuudesta. Jonka keskellä ydintuhoaan odottava maailma kituu. 
Kituu nyt kun mennään vuosipäivää Fukushiman ydinonettomuuden jälkeisellä pahalla ajallamme. 
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http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=3405 
 
Sekä EDF, Areva että Tepco ovat tehneet kaikki tappiota useiden miljardien edestä johtuen 
Fukushiman onnettomuudesta sekä seurauksena keskeneräisistä rakennustyömaista Italiassa ja 
Yhdysvalloissa. Arevalla on vain pykälän verran roskaluokituksen ylittävä luottoluokitus, niiden ei siis 
ole helppo saada rahaa markkinoilta toimintansa jatkamiseen. 
 
Valtion katse saattaa kohdistua veronmaksajiin rahoittajina. Toisaalta se ei ole helppoa, ydinvoima on 
Euroopassa poliittisesti arka kysymys, ja sen vastustus kasvaa jatkuvasti ympäri maailmaa. Monikaan 
puolue ei halua riskeerata olemassaoloaan ydinvoimaa puoltamalla. 
 
Ydinvoiman kannattajat vetoavat siihen, että ydinvoima on halpa tapa tuottaa energiaa. Ylläolevan 
perusteella se argumentti ei päde. 
 
- Ydinvoimaa on sanottu ympäristöystävälliseksi. 
 
Vuonna 2011 julkaistu raportti, jolla on sellainen nimihirviö kuin Freshwater Use by U.S. Power Plants: 
Electricity‘s Thirst for a Precious Resource - A Report of the Energy and Water in a Warming World 
Initiative kertoo, että ydinvoimalat kuluttavat makeaa vettä hälyttävällä vauhdilla, koska reaktorit 
vaativat jatkuvaa jäähdyttämistä. 
 
On vedottu siihen, että "teollisuus pysähtyy, ja maailma kaatuu ilman ydinvoimaa". Japanin 54 
ydinreaktorista on viimeisten tietojen mukaan 53 suljettuna, eikä maa ole kaatunut. Yritykset ovat jopa 
ilmaisseet tyytyväisyytensä sähkökuluissa tulleista säästöistä, joita pakollinen energian kulutuksen 
vähentäminen on yrityksille tuonut. Viimeinen reaktori suljetaan toukokuussa 2012 huoltotöiden takia. 
 
Suomessa energiankulutus on ollut laskusuunnassa jo pitkään. 
 
 
 
 
 
 
 

928. Pahuuden ytimestä 2. 
 
FB. 
http://www.imatranseudunymparistotoimi.fi/polut/1_2/polku1.html 
Moro  luin äsken ton jutun harjuista.  Onhan tuonne Imatralle tullut pieni rako joskus 5000 tuhatta vuotta 
sitten löytyy kuva tuosta linkistä vähän alempaa. 
 
*Selkeä tektoninen murroslinja suoraan Loviisalta sinnepäin.  
                      --------------------- 
 
Aamulehti Blogi 14.03.2012.   
 
Jorma ketosalmi kommentoi_ 2 tuntia sitten Poista kommentti  
Maankuori on ohut kalvo maapallon pinnalla Maankuoren keskipaksuus on mantereiden alla noin 
35kilometriä ja merien alla n.12 kilometriä Suomen kallioperä sijaitsee suuren Eura-aasian laatan 
keskivaiheilla joten saamme olla suhteellisen rauhassa maapallon sisäisten voimien aiheuttamista 
voimista 
 
 Annalampi kommentoi_ juuri nyt Poista kommentti  
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Kaikkea muuta! Oikeasti olemme maailmanhistorian r a j u i m m a n laakiobasalttisen toiminta- alueen 
keskellä. Mekanismi ON varsin simppeli. Tiedämme miten USA Yellostonessa on ns. supertulivuori. Se 
muodostuu yksinkertaisesti siitä, että maapallon sisuksissa lämpöä tupttavat laavatektoniikat eivät 
kykene jäähtymään ylisuuren Amerikan mantereen alla lämpöeristettynä. Syntyy 
shokkilämmönkasvusta näitä supertulivuoria.. 
 
 No katsokaapa kartaata missä on maailman ehdottomasti suurin MEGAtulivuoripotentiaali? Siis suurin 
manner ilman jäähdyttäviä meriä? Aivan oikein megapommi vaani keskellä Euraasian laattaa. 
Katsokaapa tarkemmin. Siperian keskellä on Maapallon historian sauurin tektoninen tulivuoritoiminnan 
keskittymä heti naapurinamme. Tämä on toteamus No1. Seuraava toteamus No: 2. Atlantin selänteen 
koko leveys laajenee 5cm/v vauhdilla painaen suunnattoman Norja Kölivuorijononkin päällemme j u u r i  
Suomen toisella puolella! No mitä v i e l ä  tarvitaan, että olemme ehdottomasti maailman 
agressiivisimmassa tektoniikojen prässissä? 
 
 Numero 3 on tietysti 3050m korkeat jäävuorimassiivit painollaan jyränneet  s a t a  jääkausijaksoaan. 
jotka painavat koko Fennoskandian laattaa 850m alaspäin. Josta se on tosiaan yhä nuudelleen 
rikoutuneena  ponnahtanut saman määrän ylös kuin Kimble nopanheittäjä. 1,7miljardin vuoden ja 
100kpl jääkauden jälkeen tuskin voisi Suomen kallioperä olla pahemmassa paikassa. Mutta nyt tulee se 
tärkein. Tulee se joka vetää sukat makkaralle ja Loviisan- Olkiluodon ydinherrat herneet nenään. 
 
 Olkiluoto on rakennettu maailman syvimmän Grand Ganjoniakin paljon suuremman 
Litoraanitektoniikkasauman k e s k e l l e ! Kuvaavinta oli paljastuksessa, että Posivan päänaisgeologi 
sanoi tämän myöntäen  minulle suusanallisesti. Myönsi ja korjasi nimenkin minulle näin oikein, siis 
Litoraanitektoni, oseaaninen tekktonilaavan subduktiosauma!. Kulkee Keskisiperian tulivuorirailona 
laatokan Pohjoispuolitse, Tampereen alapuolitse, Olkiluoto, Ruotsin suuret järvet ja Skotlantiin asti. 
Muutama kuva aiheesta tähän:  
 
  http://kuvaton.com/k/YxXb.jpg    
[img]http://kuvaton.com/k/YxXb.jpg[/img] 
  http://kuvaton.com/k/YxXE.jpg    
[img] http://kuvaton.com/k/YxXE.jpg  [/img] 
 
 Tässä muuten aivan uniikkia kallion 200m paksusta Olkiluodon diabaasibasalttisen seinän nousemista. 
Tämä seinämä on siis noussut todistettavasti 10 000 vuodessa j ä l k e e n jääkausien 1,8mm/v!!  
 
 http://kuvaton.com/k/YxX6.jpg   
[img]http://kuvaton.com/k/YxX6.jpg[/img] 
 
 http://kuvaton.com/k/YxXe.jpg  
[img] http://kuvaton.com/k/YxXe.jpg[/img] 
 
 GTK valehtelee, ettei suomen vakaaksi valehdellussa kallioperässämme voi olla esim valtaisia luolia. 
No tämänkin kallioluolaston kuvasin Olkiluodon läheisyydestä. kunn kuva tuli julkisuuteen sisäministeriö 
sylki sappea, että olen kuvanut nämä massiiviluolastot Espanjasta. kun lupasin poliiseille jopa näyttää 
lulastoja vakenivat paniikissa. koska tässä ON kyse vähtintään 9 Richterin jääkauden jälkeisen 
tektonipommin jälkimainingeista: 
 
 http://kuvaton.com/k/YxXc.jpg   
[img]http://kuvaton.com/k/YxXc.jpg[/img] 
 
 http://kuvaton.com/k/YxX7.jpg    
[img]http://kuvaton.com/k/YxX7.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YxXR.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YxXR.jpg[/img] 
              --------- 
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Nils- Axel Mörner LUOLAVIDEO Graniittisten luolien SWE kokouksesta 2011 
_______________________________-________________________________________ 
 
* Suomen tektonisista luolastoista olemme Vesan ja Ruotsin paleoseismologian professorin Nils- Axel 
Mörnerin kanssa tehneet  vuosien ajan tiivistä tutkimusta. Asia siis tunnetaan, vaikka Suomessa 
systemaattisesti ydinalan voimin salataankin. Ehkä kaikkein vaikuttavin filmi löydöksistämme on tässä. 
Mykistää kyllä alan ammattilaisetkin, kun esitimme sen 2011 Graniittisten luolien Ruotsin kokouksessa 
kesäkuussa: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=O34JJxc2JF0&list=UUGBTEZ6EdFDkK341C5eMCLA&index=7&feat
ure=plcp 
                  -- 
 
Etusivu foorumi 15.03.2012 
 
Location Helsinki, Mäntsälä  
Posts 22,302 Joo, ja unohdin myös Karkalin luolan, joka on ihan oikea kalkkikiviluola: Torholan luola on 
Lohjalla sijaitseva Suomen suurin kalkkikiviluola. 28 metriä pitkä luola on enimmillään 9 metriä korkea. 
Luolan kohdalla ollut kalkkikivi on syöpynyt pois ja jättänyt kestävämpään leptiittigneissiin nykyisen 
luolan. Torholan luola sijaitsee Lohjanjärven rannalla, lähellä Karkalin luonnonpuistoa. 
 
Luolasta on tapana nimetä kolme osaa: eteinen, joka on valoisa, tilava ja avoin, sali, joka myös on 
tilava, mutta alempana ja hämärämpi kuin eteinen sekä kellari, johon on laskeuduttava ahtaahkoa 
pystysuoraa käytävää myöten. Kellari laajenee kuitenkin seisomakorkeuteen, kunnes taas kapenee 
kulkukelvottomaksi. Kellarista on kuitenkin yhteys kallion alapuolella kulkevalta polulta lähtevään 
kapeaan tunneliin siten, että kellarista ja alatunnelista ojennetut kädet ylettävät yhteen. Luolan 
löytäminen maastossa saattaa olla haastavaa.  
                --------------- 
 
Punk foorumin satoa 14.03.2012 
 
Mauski   Post subject: Re: raijasivu kertoo asioitaPosted: Today, 01:30  Joined: 07 Mar 2004, 13:22 
Posts: 15042  Toi naisten odotus kuva on kyl mainio. Näinköhän tulivat paikalle, vai vieläkö odotetaan. 
 
bitch wrote: 
Punkkarit tykkää neukkumeiningistä 
                --   
  
1005   Post subject: Re: raijasivu kertoo asioitaPosted: Today, 11:51   
 Joined: 02 Jan 2012, 12:04 
Posts: 67  miks tollanen tapahtuma jossain loviisassa järkätään? kylhän tuollaista liekitystä olis makee 
kuunnella livenä jossain stadissa. 
_________________ 
 
verisen Pu-239 plutoniumkaupan valtiomafiosojen ydinjätebisneksen monopoli  
           -- 
 
raijasivu   Post subject: Re: raijasivu kertoo asioitaPosted: less than a minute ago   
  
Joined: 20 Nov 2009, 13:59 
Posts: 182  - Kyllä kylä naisia tuli ja useampia. 500W halogeeni koko illan 1,85m kanttiinsa kopperossa 
takasi "löylytunnelman"! Mutta filmiäkin tilassa luotiin tunteja iltamyöhään.) 
 
- Ai että Vesan pitäisi suorittaa koosteensa stadissa? Pannaampa kiertotietoon sitten.! 
               --------------- 
 
Älypuhelinten vakoilu luultua helpompaa  
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* Ai Suomessa EI muka GBS- laitteita kaapattaisi viranomaisvoimin? Keskity ja katso uudestaan, niin 
opit! 
 
julkaistu eilen 12.3. klo 17:38, päivitetty eilen 12.3. klo 18:40 
Kuva: Kia-Frega Prepula / Yle  
 
Saksassa poliisi ja viranomaiset ovat jo pitkään vakoilleet epäilyttävänä pitämiään henkilöitä niin 
kutsuttujen hiljaisten tekstiviestien avulla. Tekstiviestit tulevat kännykkään, mutta ne eivät näy 
puhelimessa millään tavalla. Vaikka viesti ei näy sen vastaanottajalle, siitä jää jälki teleoperaattorin 
tietokantaan. Suomessa viranomaisten hiljaisista tekstiviesteistä on puhuttu lähinnä tietokonealan 
lehdissä.  
 
Vuonna 2010 Saksassa telealan yritykset lähettivät arviolta 670 000 hiljaista tekstiviestiä viranomaisten 
pyynnöstä. Pääasiassa viestejä lähettivät poliisi ja tulli ja viestien tarkoituksena oli valvoa muun muassa 
äärioikeistolaista liikehdintää sekä terroristiepäiltyjä.  
 
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki J Kasvin mukaan ihmiset 
alkavat myös Suomessa havahtumaan siihen, että kaikkien teletietoja kerätään. - Aiemmin ideana oli 
se, että vain niitä ihmisiä seurataan, joita epäillään vakavista rikoksista. Nyt kerätään tietoa kaikista.  
 
Kasvin mukaan ihmisten pitää saada tietää millaisia valvontakeinoja viranomaiset käyttävät ja 
Suomessa vastaava toiminta tulee lainsäädännön kautta. - Suomessa lainsäädäntö ja poliisin tekniikka 
ovat ajan tasalla. Jos teknologia kehittyy näin nopeasti, täytyy laki uudistaa vastaamaan 
yhteiskunnallista kehitystä.  
 
Älypuhelimet ovat alttiita väärinkäytöksille  
Mobiiliasiantuntija Marcus Söderblomin mukaan älypuhelimiin voidaan käyttäjän tietämättä lähettää 
tekstiviestejä, jotka aktivoivat puhelimissa erilaisia haittaohjelmia. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi 
puhelimen GPS -palvelut, joiden avulla puhelimen omistajan liikkeitä voidaan seurata tämän tietämättä.  
 
Söderblomin mukaan pääsääntö on, että mitä älykkäämpi puhelin, sitä enemmän siinä on piilotettuja 
ominaisuuksia, joista käyttäjä ei tiedä mitään. Matkapuhelinvalmistajat ovat asentaneet puhelimiin 
ominaisuuksia, joita haittaohjelmien tekijät käyttävät samaan tapaan kuin tietokoneiden vakoiluohjelmia. 
Söderblom neuvoo älypuhelinten omistajia lataamaan ohjelmia vain valmistajan suosittelemasta 
lähteestä.  
 
Yle Suora linja / Jaana Kivi  
 
Muualla netissä: 
Tietokone-lehden artikkeli Saksan hiljaisista tekstiviesteistä  
------ 
Saksan poliisi ja muut viranomaiset lähettivät viime vuonna yli 300 000 niin sanottua hiljaista 
tekstiviestiä. Tällaiset tekstiviestit tulevat kännykkään, mutta ne eivät näy puhelimessa mitenkään. 
Poliisi voi lähettää seuraamalleen henkilölle viestejä ja urkkia tietoa henkilön liikkeistä. Epäiletkö 
kaikenlaisen tarkkailun lisääntyvän? Ovatko hiljaiset tekstiviestit mahdollisia myös Suomessa?  
 
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2012/03/alypuhelinten_vakoilu_luultua_helpompaa_3326686.html  
              ---------- 
 
SUPO:n GPS MURHISTA. 
_____________________ 
 
Kun 2.3.2012 Ajelin iltaa kohti Forssasta Helsinkiin. En todellakaan vielä silloin uskonut, saati tiennyt 
miten valtavan murhanhimon olemukseni Vuojoen ydinosastossa olin kyennyt ydinpaljastuksineni 
herättämään. Luulin vielä silloin, ettei Suomessa POLIISI harrasta suoria murhia. Ai kuinka väärässä 
olinkaan! GPS paikanytimeni kaapattiin ensimmäisen kerran kun olin lähestymässä Kehä III ramppia. 



1865 
 

Linjaliikenne laitteestani katkottiin ja minua alettiin ajaa ohi Kehä II ja Kehä I tien. Kaltaiseni ummikko 
Helsingin vilkkaimpaan perjantairuuhkaan väärin ajatettuna. . .  No selvä murha aie oli kyseessä! 
Huomasin eteeni kiilanneen A- 300 MC sotilasdiplomaattiauton, jonka takalaatikosta olivat 
häiriösignaalia ajattaneet. Siinä oli sydänkierrokset kovilla kun kurvasin Kehä I kovimpiin 
ruuhkaliikennejonoihin t ä y s i n valmistautumattomana! Ei naurattanut kyllä milliäkään suunnistaa 
pelkällä auringon suuntimilla koko Helsingin läpi sitten yhtään.  
 
Vasta kun sain ensimmäiset Porvoon suunnan näyttävät kyltit silmiini, saatoin edes aavistuksen 
huokaista. Tässä vaiheessa silminnähden pttynyt onnettomuuttaan ilman jäänyt edessäni oleva 
ydinturvaosaston auto kaartoi pois edestäni. Samalla GPS palautui myös. Tässä lyhykäisyydessään 2 
ensimmäistä tappoyritystäni. Mutta lisää tuli, koska SUPO haki tappojaan kaikin kalustoin seuraavan 
viikon kanssani. Tässä vaiheessa aloin oivaltamaan mikä oli homman juju ja meininki. Kävimme koko 
viikon 10 luokkaa 3kpl eri kertaa Helsingissä. Koska Vesa tunsi seudut ja opetti minuakin ajamaan koko 
ajan. Ei huomatkaa.. a i n o a a k a a n  GPS virhettä koko viikkona! Vaikka palloilimme Loviisa- 
Porvoo- Helsinki- Eduskuntatalo järeimmissäkin ruuhkissa. Tämä on selkeä paljastuspoikkeama siihen 
mitä myöhemmin tapahtui. 
 
 Purin hammasta, puhaltelin rattini takana sormet valkeina ajaen mutta opettelin sitkeästi Vesan ajo- 
ohjein Helsinki-ajotaitojani. Koska 100 % varmaksi tiesin IAEA:n ja SUPO:n odottavan seuraavia 
tappoiskujaan! Enkä todella opettelut turhaan. Nimittäin kotiin lähtiessäni jälleen yksin autossani 
12.3.2012 SUPO Vuojoki teki jo kaikkensa! Kaikkensa ja v a i n tappaakseen! Heti jo Loviisasta 
Porvoon keskustaan minulle outoon kaupunkiin töytäillessäni, tullessani GBS kaapattiin taas! En 
odottanutkaan, että jo taas Porvoosta lavastettiin onnettomuusaluettani. Mutta POLIISIT olivat sitkeitä. 
Siellä ensin laitteen signaalit tutusti vaan estettiin. Se mistä häiriöt koneeseen täällä annettiin ei 
auennut. Mutta yksisuuntaiseen katuun yrittivät ajattaa minua jo siellä myös!  
 
Lisää vääriä osoitetietoja alkoivat syöttää ohi ajokohteitteni. Näppärää näppärää ja veristä mutruilen 
tuumailin. No onnekseni sain ulkopuolisilta autoilijoiltakin vinkin joka pelasti henkeni näissä 2 eri 
kolarointiyrityksissä siellä. Mutta mutta. Olin nyt 100 % varma myös siitä että tektonisia, 
kiillegneissikallioisia Salpausselkäharjuja noukkiva ajotapani ruokkisi SUPO- tappo- ohjeita taas 
Helsinkiin tullessani. Ou jee, näin kävi! En yllättynyt enää yhtään. Kehä III kohdalla ajokoneeni 
kaapattiin tappamistarkoituksiinsa jälleen kerran tutun kriminalisti. Nyt olin JO niin leipääntynyt, että 
osasin kääntyä Kehä III kohdalta vaikka Supo vaatimalla vedätti jotain ihan muuta ja tappavammaksi 
koettua reitityksiään. Pian kun huomasivat, etten totellut konettaan SUPO heitti Garminiini moottoritielle 
likimain U- käännöksen vastakkaissuuntaan yksisuuntaiseen ramppiin Lenoista! 
 
 Pettymys oli tietysti viranomaisille suuri kun satelliittiseurantani ilmoitti, etten ottanut kuuleviin korviinsa. 
Vielä kerran koettivat sitten ajattaa minua myös pois kallioleikkauksia katsomasta sisemmälle Supon 
omimmille liikennekuoleman kentilleen. Ei auttanut sekään. Vaan pysyin lujasti matkalla Muurlaan ja 
turvaan Turun moottoritielle. Laskin että GBS- laitteistooni syötettiin luokkaa 7 erilaista tapon ja suoran 
liikenneonnettomuudeksi lavastettua murhan poliisiyritystä viikon aikana.! Aika hurja luku muuten. En 
tiedä montako tuhatta vastaavaa tappoa ovat saaneet IAEA:n ydinturvaosastoissaan läpi. Mutta esim. 
USA:n tapaus Silkwoodissakin lopulta juuri lavastettu auto- onnettomuus tekaistiin ydinsalaisuuksien 
vuotajan kohtaloiksi. Muta Luoja oli minulle suosiollinen. Ihme ja kumma, 7 SUPO:n tappoyritystäni 
kuivuivat kokoon. 
          ----------- 
 
FB. 17.03.2012 
 
No kevättä, lumet jo sulanu kokonaan päiviä sitten 
Yritettiinkö sut tappaa?  
 
2 sekuntia sittenArto Lauri 
* Kylpä kelmeesti ja useasti...! Eivät ketkut jättäneet sitten m i t ä ä n aikeistaan epäselväksi. Heti ekana 
päivänä tulivat virolaisrosvot Vesaan veneellekin huutamaan ulos, että miten hitossa teillä v o i olla 
jälleen toimiva auto pihalla, (siis mun auto), kun olivat juuri sabotoineet Vesan auton pelistä? Ja eivät 
suostuneet muuten koko paikkakunnalla viikoon autoa edes korjaamaan reeraamolla. Koska Fortum oli 
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sovittanut miliisiensä kanssa jutun näin! Vesan kuljetukset Fukushimapäivään systemaattisesti 
estettynä, kuinkas muutenkaan.. Täytyy kyllä sanoa J. J.  ihan suoraan, että tätä e n n e n en olisi 
uskonut, että SUPO sallii avoimet murhayritykset Suomessa. Mutta ilmeisesti IAEA:n ylittämättömät 
paineet kohdallani ovat aukaisseet täänkin POLISIEN tavan Suomessa mahdoliseksi poliisisuojelussa.. 
 
No huh huh 
pitäs lähtee ulkomaille piiloon niitä 
tai palkata huntman! 
 
* Kyllä kyllä. Eli virolaisilla oli aktiivista toimintaa ihan siinä Vesan asuinpaattimme naapurustossa asti. 
Toiminnan t a s o s t a a n  alueella kertoo, että vain muutama päivä aiemmin poliisit olivat mm. 
sulkeneet huumevarastonsa ihan vaan näyttääkseen millaisia ammattiosaajia Sisäministeriö oli 
homminsa palkannut. Että toden totta ei mitään i h a n kevyissä kermoissa meikäläistä vastaanotettu 
Loviisan reissullani.  
No toisaalta en minäkään ensimmäisiä kertoja ole ollut noinkaan vaarallisissa vesissä. Onnekseni 
osasin siis varautua edes osin. 
                   -- 
Sinikivi foorumista 03. 2012. 
  
** Ai jaaA! SUPO otti hetimiten herneet etumuksiinsa kun heidän "uusimpia"massamurhakeissejään 
tuodaan kansan kriittiseen varoitteluun. No toisaalta USA kehittikin GPS systeeminsä jotta saisi 
sotatantereilla viholisten tankkijokot eksytettyinä ampuilemaan omiaan. . .  
  
* Niin tapaus Silkwoodissa muistaakseni IAEA tappoi ronklaamalla auton jarrujärjestelmiä. Mutta TUO 
tapa on siitä "ilkeä" poliisiviranomaisten tehdä että likaa itsensä ja murhasta jää selkeä jälki myös uhrin 
autoon. Nyt on GBS josta EI jää jälkiäkään. Kyllä nykyaikana sisäministeriön ydinkiimaisien 
pyrkimyksien eteen tekniikoita alati kehitellään. Että paskalakkien himoamat surmailut onnistuvat 
"kaukotappoinakin".. 
                     -------- 
 
A- 003, CM Murhamysteeri? 
____________________ 
 
Jahas nyt kyllä alkaa selviämään yhtä ja toista Suomen olosuhteista. Olen aivan avoimesti tuonut julki 
tietoa siitä miten Helsingissä sotilasdiblomaattistatuksella kulkevasta autosta rekisterinumerolla "A- 
003" CM ilmeisemmin maaliskuussa koetettiin toistuvasti minua tappaa. Outoa asiassa on se, etteivät 
ihmiset enää uskalla, edes  kommentoida tällaisia asioita! IAEA:n ydinalan omerttat on syöpymässä 
suomineidon kohtuun.  Näivettämässä viimeisetkin itsesuojelun rippeet tästä ydinkuolemiseensa omaa 
tyhmyyttään  valmistautuvassa maassamme.   
 
Olen 100% varma siitä, että tämä kyseinen auto survoo harvase päivä Helsingin liikenteessä jatkaen 
murhaamiskeikkojaan FIN- poliisien suojelussa. Avainkysymykseni olikin heittää tiedotus siitä että 
rikolliset On paljastettuna! Minulle on ehdotettu, että autossa istuvat Venäjän ydinkansanmurhaajat. 
Muta katsellessani diblomaattiautojen rekkareita luku oli a i v a n  liian pieni olakseen ulkomaalaisauto 
ylipäätään! Olen käytännössä selvillä siitä että A- 001 on presidentin auto.  A- 002 on luokkaa 
pääministerin.  Tämä murha ase 003 on suoraan sisäministeriön/ armeijan tallissa tälläkin hetkellä. 
Nimenomaan suomalaisautona! 
                       -- 
FB. Ei ydinvoimaa Pyhäjoelle 18.03.2012. Angélica Skywolf tykkää tästä. 
 
Henna Ruokonen Mä en usko, että on uskalluksesta kyse. Eihän kukaan tollasta usko saati ota 
vakavasti. Siis oikeesti, nämä jutut ei kuulu tähän ryhmään, perustakaa oma. 
 
Arto Lauri Niin en minä uskonutkaan, että sisäministeriön auton numeron julkaiseminen FB:ssä tuosta 
vaan sielä teidän "osastolaisissanne" sytyttää "ihan kaikkein suurinta intoa!")) IAEA:han on s u o r a a n 
Suomen Pu- 239 myyntitirehtöraateilta vaatinut, että ydinhallinnon suorittamat mm. murhahankkkeet 
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olisi . .Öö pikkasen syytä pitää suuremmilta yleisöiltä salassa. Eiks je, teidänkin kokousaamussa just 
tästä puhuttu. Ettei julkisuuuteen jokaista POLIISI- offensiivia sentään?... 
                        ------------ 
 
311 Taustoja Olkiluodosta. 
 
Täällä Olkiluodossa olevista tapahtumista en saanut tarkempaa dataa. Kuin se, että seutukunnalla oli 
Loviisan reissuni aikana 11.03.2012 ollut mystisen isot POLISIEN ratsiaksi naamioimat tapahtumat. 
Vesan ja minun järjestämä Fukushiman tilaisuus Loviisan torilla oli tuon päivän Suomen käytännössä 
ainoa uskallettu tapahtuma! Tämän tiesin kyllä. Maamme pelätyin Eurajoen ydinaktivisti, minä olin 
kriittisenä päivänä satojen km päässä Olkiluodosta. Mutta siitä huolimatta, itse asiassa juuri siksi että 
olisin kaukaa järjestämässä "juttuja". Oli TVO:n Olkiluodolla valmiudessa kuulema ollut suunnattoman 
isot 20kpl poliisiautollisen ratsioinnit useissa kohdissa Olkiluodon päätiellä ja suurin miljoonia maksava 
POLISI- shou ollut päällä.  
 
Olkiluodon päätiellä oli siis autoilijoita syyttä pysäytelty, ahdistellen ahneitten poliisien vaatiessa 
ihmisiltä rahoja suritta. olkiluodon metsässä oli koko viikonlopun puolestaan rymynneet SAINT armeijan 
Pasi- panssarivaunukoloniat puskissa tarkoin piilossa. Myös rajavartiostoa ja muutakin kalustoa oli 
miljoonia säästämättä olut TVO:n alueilla valmiudessa. Odottelivat siis suurieleisesti ydinvastaisten 
joukkojen iskua alueelle. En todellakaan tiedä keneltä. Mutta Vesa oli kertonut ettei luontoliitot, 
Greenpeacet yms. ja muut vastaavat ydinalan ohjailtavat organisaatiot olleet valmiita tulemaan mukaan 
edes Loviisan tapahtumiin! Kuulema  IAEA ei tykkäisi jos uskaltautuisivat vasen "rahoittajiaan töihin ja 
kentälle" kerrottiin! 
                    --------- 
 
A- 003 MC  18.03.2012 
 
* Upeeta huomata miten polttavan reaktion tuon tappaja- autoni rekisterinumeron julkinen julkaisu sai 
aikaan. Hurjat taustavoimat viittaavat suoraan ja vahvasti auton olevan suoraan armeijamme johtajiston 
murhaamismasiina. No liki jokainen foorumi jossa kirjoittelin alkoi heti rekkarin kultuaan panikoitua ja 
poistelemaan kirjoitelmiani. Niin tai foorumi vaiennettin täysin nolliin. Yhtä kaikki sohaisin t o d e l l a  
arkaan. Lukekaa vaikka Sinikivifioorumin POLISIEN tekstuuria kun paljastin tietoni: 
 
Vs: * Huippu videoita. 18.03.2012 10:59 #12046 frank  POISSA Osaaja  Viestit: 237  hei liinalaani, 
eiköhän sulla nyt taas mene vähän liian lujaa. . .  
 
* Hupaisaa tosiaan tässä kun julkaisin, että GPS laitteeni kaapattiin eteeni kiilautuneesta todella 
mystisestä autosta rekisterinumeroltaan, "A-003" ja sen perässä erilinen MC tunnus. Kun kerroin sitten 
foorumeissa, että A- 001 on presidentin ja A- 002 pääministerin. Lisäten, että tuo A- 003 auto, jonka 
rekisterinumeroa ei kukaan uskalla edes julkisesti kertoa näyttäisi olevan ei toki ulkomaalainen vaan 
sisäministeriön johdon/ FIN armeijan johtajiston. Alkoi kuvaavan kummasti liki kaikissa foorumeissa 
katatoniset tekstieni sensuroinit! 
 
* Hämmästyttävä yhteensattuma tässä, että tuollainen auto ON 100% Suomen armeijan lippulaiva! Se 
mikä minua tässä hämmästyttää, on miksi h i t o s s a SUPO käyttää murhahankkeissaan maamme 
ykkösautojaan? Ai niin mitä muuta outoa tapahtui kun FIN- armeijan auto kiilautui eteeni? No yksi 
kuvaava juttu oli, että tuulilasissa imukupilla olut laitteistoni putosi samalla hetkellä ensi kerran 
kuukausiin! Eikä kuumentuneena imukuppi edes suostunut tarttumaan uudelleen useasti sitä 
kinittäessäni vaan putoili niin kauan kun A- 003 CM:n mikroaaltohäirintää edestäni päin tekivät!. . . 
 
Ilmeisemmin Suomessa poliittisesti orgioidut murhaamiset on kaikesta selkeästä nykyinnokkuudestaan 
huolimatta kohtalaisen harvinaisia. Niitä tehdään juuri siksi tuollaisista siihen "kustomoiduista 
erikoisautoistaan". Muistaisin muuten kuulleeni, että tämän A- 300 sarjan autoja tosiaan olisi 
maassamme ei yhtä tai kahta vaan taktisista salaussyistään peräti puolisen tusinaa. Mikä sekin 
vahvasti viittaisi siihen, että juuri tämä selkeästi nettikirjoituksissa pelätty erikoisautokanta on kehitelty 
kansainvälisiin tappamisiin ja muihin valtiohallinnon erikoistehtäviinsä. Joissa maamme Poliisi, 
armeijajohto haluaa hyödyntää erikoisrekkarinsa kiistatonta diblomaattisuojaa. Jolla viestitään myös se, 
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ettei auton kulkemisia uskalleta saati saa kontroloida millään tavoin. Joka tapauksessa MC liite on 
kuulema suoraan armeijan käyttämä kansainvälinen sotilasdiblomaattitunnus.  
               -- 
PS. Jännää näissä jutuissani on huomata miten SUPO samalla kellonlyömällään rekrytoi Vuojoen 
ydinturvaosastolaisensa tasan kaikkiin käyttämiini foorumeihin! Tässä mallitekstuuria vaikka Vaasa 
Foorumilta julkaisuihini etsintäkuulutuksiini A- 003 MC armeijarekisterin tunnistedataani: 
 
belurisk  Veteraanivaikuttaja 
 
 Vs: ** VERIplutoniumia.** « Vastaus #50 : eilen kello 18:51 »    
-------------------------------------------------------------------------------- 
Lainaus käyttäjältä: Henry Eklund - eilen kello 18:28 
Printtaa mitä olet kirjoittanut viimeaikoina niin sun huoneessa on jatkuva valvonta joka tietenkin menee 
CIA:lle ja muille. 
 
Sivuraiteella, sivuraiteella.  joopa, joo. Lauantaita toki kaikille foorumilaisille, pari drinkkiä plutoniumin 
sijaan.  
 
 
 
 

929. Vesi ELÄMÄ. 
 
T&T. VESIVARATSofia Virtanen, 13.3.2012, 10:27 
Vesikatastrofi iskee, jos tuhlausta ei saada kuriin 
 
*Vain parisen päivää aikaisemmin aloin julkaista klassista "VESI on kaikki!" nettikirjoitteluani mm. 
lehtiblogeissa  ja hetimiten vastattiin avoimella tiedotuksen ymmärtämisen aiheuttamalla  panikoinnilla. 
Niin jälleen kerran pitää kysyä m i k s i ? Miksi 1 000 MW reaktorin annetaan tuhota miljoonan ihmisen 
elinvedet. Tai miksi nykyinen ydinvoimala- armada saa terrorisoida kansanmurhallaan Euroopan 
väestön suuruiset  vesitarpeet. Ilman että ydinherroja pannaan rikoksistaan ihmiskuntaamme vastaan 
vastuuseen?. . . 
 
Tuoreen YK-raportin mukaan vesipula uhkaa maailmaa, kun ruoantuotanto vie yhä enemmän vettä. 
Maailman väestön ennustetaan kasvavan yhdeksään miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Samaan 
aikaan kasvaa lihan osuus keskimääräisen ihmisen ruokavaliossa. Tämän vuoksi ruoantuotannon tarve 
saattaa lisääntyä 70 prosentilla 40 vuodessa, Unicefin ja WHO:n koostamassa raportissa todetaan. 
 
Maatalouden vedentarpeen ennustetaan kasvavan samaan aikaan vain 20 prosenttia, mutta yhdessä 
muiden tekijöiden kanssa se tiristää makean veden varojen käyttöä äärimmilleen. Osa 
vuosituhattavoitteista toteutuu 
 
Ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma tiettyjen alueiden kuivuminen, pyrkimykset parantaa maailman 
köyhimpien sanitaatiota ja vedenkäyttö toissijaisiin tarkoituksiin niukentavat omalta osaltaan 
vesivarantoja. Pohjavesivarojen käyttö on jo kolminkertaistunut kuluneen 50 vuoden aikana. 
 
Noin 2,5 miljardia ihmistä elää vailla kunnollista sanitaatiota, eli ilman WC:tä tai huussia tai 
mahdollisuutta pestä kätensä puhtaalla vedellä vessakäynnin jälkeen. 
 
Siltä osin YK näyttää epäonnistuvan vuosituhattavoitteissaan. Sen sijaan puhtaan juomaveden 
saatavuuden lisääminen näyttää onnistuvan tavoitteen mukaan. Siinä tavoitteena on ollut puolittaa 
vuodesta 2000 vuoteen 2015 niiden ihmisten osuus maailman väestöstä, joilla ei ole käytössään 
puhdasta juomavettä. 
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Plantaasit uhkana Afrikan vesitaloudelle. Tällä hetkellä pohjavesivarat ovat jo hyvin niukat kulutukseen 
verrattuna Afrikassa, Lähi-Idässä, Intiassa, Kiinan eteläosissa, Kaliforniassa ja osissa Väli- ja Etelä-
Amerikkaa. 
 
- Nämä alueet tulevat jatkossa kärsimään vedenpuutteesta pahiten, sanoi raportin kokooja Olcay Unver 
viime viikolla YK:n kuudennessa vesikonferenssissa Ranskan Marseillessa. Vaikein tilanne on 
Afrikassa, jonka väestö kasvaa nopeimmin, ja lisäksi niin länsimaiset kuin aasialaiset yhtiöt perustavat 
sinne nopealla tahdilla esimerkiksi biopolttoaineita tuottavia plantaaseja. 
 
Raportin mukaan erityisesti Länsi-Afrikassa kasveja biopolttoaineiksi tuottavat plantaasit ovat vakava 
uhka paikallisten vesitaloudelle. – Tällä tavalla monet maat saattavat ulkoistaa polttoainetuotannon 
ikävät vaikutukset muualle, Unver toteaa. 
 
Avuksi veden kierrättäminen vessoihin? Ratkaisuja raportti hakee muun muassa vähän vettä viljelyssä 
kuluttavien ravintokasvien suosimisesta, paremmista kastelujärjestelmistä ja harmaavesien 
käyttämisestä vessojen huuhteluun. Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että WC:t huuhdeltaisiin jo kerran 
esimerkiksi suihkuun tai vihannesten huuhteluun käytetyllä vedellä. 
 
Vaikka vesipula uhkaa ja makean veden varat ovat jakautuneet hyvin epätasaisesti maapallolla, Unver 
pitää epätodennäköisenä vesisotien syttymistä. – Tähän mennessä valtiot ovat osoittaneet suurta 
yhteistyökykyä vesikysymyksissä. Vesi ei ole luonnonvara, jonka puute yritettäisiin ratkaista sotimalla, 
hän arvelee. 
 
Kalliiksi vesiongelmien ratkaisu sen sijaan tulee. Raportin arvion mukaan vesiongelmien paikkaaminen 
nielee maailmanlaajuisesti vuosittain 10 - 15 miljardia euroa aikavälillä 2020 - 2050. Arvion perusteena 
on, ettei maapallo lämpenisi yli kahta celsiusastetta tänä aikana. 
 
Asiasta uutisoi physorg.com. 
           ------------ 
 
FB. Ei ydinvoimaa Pyhäjoelle 03.2012 
 
Ray Masalas Meidän eskimoille Kanadan arktisille alueiolle huomattiin lentäneen ydinvoiman 
tuhoamasta etelästä viime kesänä 2011, että heillä on mehiläisinvaasio nyt. 
 
* Näyttää olevan samaa kaikialla maailmalla. Suomeenkin lensi muutama vuosi sitten Lappiin aina 
Inariin asti kasvavaa radioaktiivista taustasäteilyä pakoon miljoonittain mehiläisiä. Niiden suunistuskyky 
oli säteilytaustan eksyttämänä menetetty. Ne tekivät kamikazelentonsa aina Inariin asti ja kuolivat 
pakkasten tullessa metsiin kasapäin. IAEA kykeneekin näin mehiläiset maailmalla tappaessaan 
ydinvoiminsa tuhoamaan samalla ainakin kolmanneksen maailman ruuantuotannoista kerralla! Koska 
korruptoituneet vastuuvirannomaiset on IAEA:n ydinrikolisuuksille maailmaamme vastaan tunnetusti 
kädettömiä. Yhtään asiallista tutkimusta ei täälläkään Euroopan ydinvoimaloitten tästä aiheuttamastaan 
megatuhosta uskallettu tehdä. Itse asiassa USA armeija uhkasi, ettei maailmalla saa tutkia asiaa. 
Koska YDINaseisiin ja ydinvoimaan liittyvien asioiden tarkkailu kriittisesti on heistä valtiopetosta! 
            -------- 
 
FB. 21.03.2012 
________________ 
 
Metallien mittaustuloksia: 
 
Mitattua 
Turku 27.11.2010, sadevedestä 
 
alumiini 72 µg/l 
barium 95 µg/l 
magnesium 960 µg/l 
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muuta: lyijy <2 µg/l, tina 11 µg/l 
 
Kemiö 9.12.2010, lumesta 
 
alumiini 9,3 µg/l 
barium <5 µg/l 
magnesium 72 µg/l 
strontium <10 µg/l 
 
muuta: lyijy <1 µg/l, uraani <1 µg/l, pH 5,6 
 
Turku 11.3.2011, lumesta 
 
rikki 410 µg/l 
 
Turku/Paattinen, 15.3.2012, lumesta 
 
alumiini 160 µg/l 
barium <5 µg/l 
magnesium 140 µg/l 
strontium <10 µg/l 
 
muuta: kadmium <0,1 µg/l, sulfaatti (rikki) 750 µg/l 
Eeva Pirilä. Olli Kingelinin työn tulosta :) 
                 -- 
* Chemtrailauksen alumiinien, bariumien mittaaminen ON kielletty lääkäreiltä kuin laboratorioiltakin 
valtion viranomaismääräyksin terveyden ja hyvinvoimalaitoksen kautta! Katsotaan vertailun vuoksi 
moninkokertaiseksi TVO jo on saanut kasvatettua chemiraskasmyrkytystään luonnossamme sielä 
aiemmin oleviin perustasoihin. 
 
- Alumiinissa havaittu 17 kertaistumista. 
- Bariumissa havaittu 19 kertaisumista. 
               ----------------- 
 
TVO GTK Tektonia Länsi- Suomi 21.03.2012 
 
"Metsähallitus jatkaa vedenalaiskartoitusta Rauman saaristossa. Rauma Metsähallitus tekee ensi 
kesänä lisää vedenalaisen luonnon selvityksiä Rauman saaristossa.  
– Uusi tarkemmin inventoitava kohde on Geologisen tutkimuskeskuksen viime kesänä luotaama 
Nurmeksen-matala, kertoo aluemeribiologi Heidi Arponen. Vedenalaista luontoa tutkitaan sekä 
sukeltamalla, että videokuvaajalla. Metsähallituksen kauko- ohjattavan sukellusrobotin on niin ikään 
tarkoitus saapua Rauman vesille. Tulevan kesän aikana tutkijat siirtyvät mahdollisesti myös 
Uudenkaupungin saaristoon. Vuona 2013 vuorossa on Porin edusta." 
 
* Uutisessa EI sanallakaan kerrota mitä i h m e t t ä  Olkiluodon edustan tektonisissa 
Litoraanitektoniikkojen oseaanisissa saumoissa on y h t ä k k i ä   herättänyt niin valtavaa huomiota? 
No totuus on tietysti se, että löytäessämme Angelica S:n ja Ulla- Riika V:n  kanssa Olkiluodossa 2003 
paukkuneet massiiviset metaanijääklatraattien räjähdysdokumentit, paniikki iski. Viranomaiset 
huomasivat, että nämä liki 10v viranomaissalauksessa olleet karmaisevat faktat paljastettiin viimein. 
Noin 600m syvyyteen porannut Posivan koeporauskalusto tuhoutui miehistöineen tilanteessa liki 
totaalisti. 
 
Sisäministeriö oli onnistunut piilottelemaan asiaa näihin asti. Mutta kun kerroimme 90 asteen 
porauskulman muuttuneen Posivassa systemaattisesti 45 asteen kulmaan. Videoimme miten 
metaanikaasua on ollut siitä asti pakko estää räjähtämästä aktivisin typpikaasusuojauksin, ei totuutta 
voitu enää täysin salata! On hyvin kuvaavaa, että tässä mainittu GTK on kutsuttu paikalle. Koska 
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Posivan ja TVO:n laitteistoja repivät tuhon voimat perustuvat tarkoin salattuun alueen lävistävään 
maailman syvimpään Litoraanitektoniikasauman olemassaoloon. Mainittu robottisukellusvenekin 
muuten löysi 8ha kokoisia 1980 paikkeilla räjähtäneet Turun alueen massiiviset metaanikaasun 
klatraattikentät.  
 
Asia julkaistiin vuosia sitten Turun sanomissa. Mutta silloinkaan ei haluttu ymmärtää mistä on kyse. 
Myös Rauman Rihtniemen nokassa valtavat tektoniset liikunnat katkoivat Ruotsiin menevän TVO:n 
800MW tasavirtalinkin kerta toisensa perään vuoden välein. Asia jälleen vaiettiin myös silloin. 
Kansainväliset paineet ovat tuoneet tuon salatun GTK:n tutkimusjoukon Olkiluotoon koska esim. 
molemmat TVO:n ydinvoimalat tuhoutuivat 2011 keväällä tektonisiin liikuntoihin. OL-1 laitoksen kaikki 
turbiinin laakeritleikkasivat kiini ja OL- 2 laitoksesta paloi koko generaattori. 
 
Fukushiman jälkimainingeissa ei ole täysin varaa piilotella koska myös mm. TVO:n 8v 
poliisisalaamansa 1 200 000kg KPA ydinjätevaraston tektoniikkatuhot paljastuivat toimestani taasen 
YLE Silminnäkijäraportissa Olkiluodosta ikuisuuteen. Pitkin hampain ja uskomattoman jääräpäisen 
peittelyjensä jälkeen TVO Posiva on selkeästi pakotettu viimein kustantamaan alueen kalliit 
tektoniikkatutkimukset ja selvittämään neutronipäästöjensä, säteilyeroosiovuotojensa, 
metaanijääklatraattien, tektoniikanriskiensä megavaaroja. Koska Fukushiman vastaavat ongelmat 
onnistuin vuotamaan maailmalle kuulussa Fukushima theorema yotube videossani. 
 
 Homma maksaa miljoonia ja miestyövuosia paljon! On hyvin kuvaavaa, vihdoin ja viimein TVO 
pakotetaan tutkituttamaan Länsirannikon tektoniikkaherkkyydet Uusikaupunki- Rauma- Pori sektorille 
asti. On 100 % varmaa, että ilman valtavaa kenttätyötäni asiaa EI olisi tutkittu millin vertaa i k i n ä ! 
Jälleen kerran vahva miljoonia maksava sulka hattuuni. Ennen kaikkea osaamiseni taso nousee 
kohisten tiedeyhteisöjen piirissä niin Suomessa kuin Ruotsissa, kuin koko maailmalla! 
              -------------------------- 
 
VESI ON ELÄMÄÄ TUULESTA. 
______________ 
 
* 1 000MW ydinvoimala tappaa tauotta miljoonan ihmisen elinvedet. Eli 1 500L/s lauhdutusten 
makeavesien torneissaan maailman tuuliin. Tämä on eräs keskeisistä syistä kieltää IAEA ydinterrorismi. 
Nyt tulee rankasti lisää ihan konkreettisesti "vettä myllyyn"! Oikeasti suurella tuulivoimalalla on 
totaalisesti toinen positiivinen vaikutus vesivarantoihin. Siirtymällä kaikialla aitoon EKO- energiaan 
pelastetaan ydinaavikoituvassa maailmassamme ihmisä takaisin elämälle. Rakentamalla tuulienergiaa. 
Lue ja ihastu: 
 
T&T. YMPÄRISTÖTEKNIIKKAKari Kortelainen, 20.4.2012, 10:49 
Tuhat litraa päivässä - Tuuliturbiini tuottaa vettä aavikon kuivuudessa 
 
Tuuliturbiini voi olla ratkaisu veden puutteeseen aavikko-olosuhteissa. Eole Waterin perustaja Marc 
Parent sai idean veden tiivistämisestä ilmasta huomattuaan, kuinka paljon vettä ilmastointilaite keräsi. 
Hän päätti yhdistää ympäristöystävällisen energialähteen vettä ilmasta tiivistäviin komponentteihin. 
Kymmenen vuoden tuotekehityksen tuloksena syntyi WMS1000-tuuliturbiini, joka pystyy tiivistämään ja 
varastoimaan tuhat litraa vettä ilmasta päivässä, Geek.com -sivusto kertoo. 
 
34 metrin korkuinen turbiini tarvitsee vähintään runsaat 7 metriä sekunnissa puhaltavan tuulen 
pyörittämään halkaisijaltaan 13-metristä roottoria veden tiivistämiseen tarvittavan energian 
tuottamiseksi. Turbiinin teho on noin 30 kW.Ilma imetään järjestelmään turbiinin nokassa olevien 
imuventtiilien kautta. Sen jälkeen generaattori kuumentaa sen tuottaen höyryä. Höyry johdetaan 
jäähdytyskompressoriin, jossa se tiivistyy vedeksi. Vesi suodatetaan ja varastoidaan turbiinin jalustassa 
sijaitsevaan säiliöön. 
 
Suotuisissa tuuliolosuhteissa järjestelmä on täysin omavarainen. Se mahdollistaa veden varastoimisen 
maailman kuivimmilla alueilla. Eole Waterin turbiini ei ole jäänyt idean asteelle. Prototyyppi pystytettiin 
Abu Dhabiin kuusi kuukautta sitten. Se on tuottanut 800 litraa vettä joka päivä sen jälkeen. Onnistuneen 
testin jälkeen Eole käy nyt neuvotteluja useiden valmistajien kanssa teollisen tuotannon aloittamisesta. 
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Vaikka autiomaaesimerkki osoittaa turbiinin mahdollisuudet, niitä voidaan hyödyntää missä tahansa. 
Eole uskoo, että niitä voidaan pystyttää kaikkialle syrjäisiin paikkoihin, joissa veden saanti on ongelma. 
Mahdollisia kohteita ovat myös onnettomuusalueet ja luomuviljelytilat, jotka haluavat pitää 
ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä. 
                  --------------- 
 
VESI JA SUOLA 
 
http://minaolen.com/lehti/art1_602.html    (koko artikkeli) 
 
Kehoissamme on noin 70 % vettä, samoin 70 % planeettamme pinnasta on veden peitossa. Löydämme 
kehoistamme 1 % suolaa, kuten planeetastammekin. On mielenkiintoista todeta, että löydämme myös 
kultaa tai mitä tahansa hivenainetta samassa suhteessa Maaplaneetasta kuin omasta kehostammekin. 
Tämä on mikrokosmos - makrokosmos. 
 
Vesi pitää kehossamme huolen siitä, että seisomme molemmat jalat maassa ja voimme kumartua - ja 
nousta tästä asennosta uudelleen ylös, koska vesi on tyypiltään dipoli, kaksinapainen. Tämä tarkoittaa 
sitä, että jokaisessa vesimolekyylissä on plus ja miinusnapa, joita ympäröi sähkömagneettinen kenttä, 
jonka värähtelytaajuus voidaan myös mitata. Samalla tavoin myös planeetallamme on plus- ja 
miinusnapa, joita ilmakehämme ympäröi. Mielenkiintoista on sekin, että ilmakehämme vastustus 
osoittaa samaa arvoa kuin aivomme sähkövirta, nimittäin 7,83 Hz. (Kyseinen värähtelytaajuus on 
kuitenkin kohonnut parin kuluneen vuoden aikana vuoden aikana.) 
 
Vuonna 1984 sveitsiläinen atomifyysikko, tohtori Carlos Rubbia, sai Nobelin palkinnon siksi, että hän oli 
löytänyt laskettavissa olevan luonnollisen vakion, jonka avulla voidaan esittää matemaattisesti 
suhteenmittaus materian ja sen muodostaneen energian välillä. Tämä suhde on noin 1:1 miljardiin. 
Tämä taasen merkitsee myös sitä, että me ihmiset yhä edelleen tajuamme vain yhden miljardiosan 
todellisuudesta. Sähkö on myös energiaa, näemme vain sen vaikutuksen - ja siitä huolimatta 
hyväksymme tässä yhteydessä mitattavan sähkön. 
 
Kuvitelkaamme seisovamme elävän ihmisen (kehon) vieressä. Jos sitten tutkisimme tämän ihmisen 
kehon koululääketieteellisesti sen koostumuksen perusteella, aina elementtien tasolle, ja tämä 
tutkimamme ihminen kuolisi seuraavien 5 minuutin aikana, jonka jälkeen sama tutkimus tehtäisiin 
uudelleen. Lopputulos olisi edelleen täsmälleen sama kuin 5 minuuttia ennen hänen kuolemaansa. 
Meidän on kysyttävä itseltämme mikä energia, mikä voima, mikä järjestysmuoto pitää tätä kaikkeä yllä, 
jotta materia pysyy koossa pystyen muodostamaan ihmisen kehon? Jos tätä järjestysmuotoa ei olisi, 
seurauksena olisi rappeutuminen. 
 
. Vesi on turmeltumattomassa tilassa kiderakenteinen. Sanoin teille aluksi, ettei minua kiinnosta mikä 
tahansa vesi, vaan veden ja suolan kyky välittää energiaa, eli informaatiota. Tällaiseen kiteeseen 
kätkeytyy toden totta informaatiosisältö, energia, jota mitataan fysiikassa piezosähköisyytenä, ja joka on 
geometriseltä rakenteeltaan sidottu. 
 
Materiaalisessa mielessä kehitys alkaa järjestysluvulla yksi, eli vedyllä. Vesi on muodostunut vedystä. 
Vesimolekyyli H2O:ssa on 2 osaa vetyä ja 1 osa happea. Tämä on geometriaa. Vesimolekyyli 
muodostaa täydellisen tetraedrin, jossa on neljä samanlaista kolmion muotoista sivua, joilla on 
tietynlainen järjestys. Tetraedrissä löydämme kulmaluvun 104,7 o. Jos asetamme neljä tällaista 
tetraedriä vierekkäin, mitä siitä syntyykään? Täsmällinen Keopsin pyramidi, jonka kulma on 52o. 
Pyramidinrakentajilla on varmasti ollut jotain tärkeää mielessään. 
 
Englannissa on tehty mielenkiintoisia kokeita kissoilla. Kissat saivat pelkää mikroaalloilla lämmitettyä 
ravintoa. Myös niille annettu vesi käsiteltiin mikroaalloilla ennen juomista. Tärkeää tässä yhteydessä oli 
myös se, etteivät eläimet saaneet myöskään auringon värähtelytaajuuksia. Valitettavasti pystyttiin 
toteamaan, että eläimet kuolivat kolmen viikon sisällä. Ja miksi ne kuolivat? Olivatko ne nälkäisiä, ja jos 
eivät, olivatko ne syöneet liikaa? Tässä yhteydessä voimme kenties muistaa miten intiaanit ennustivat 
jo 350 vuotta sitten, että olisi tulossa aika, jolloin valkoinen mies kuolisi nälkään täysi lautanen 
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edessään. On todella hämmästyttävää miten vähän meidän tarvitsee syödä, kun pidämme huolen siitä, 
että syömme elävää ravintoa. t. Risto 
              ----------- 
 
VOITTOPISTEET jälleen minulle, TVO:lle ja  Loviisalle pakoliset hätävesijäähdyttimet. 
 
*Olen tätä vaatinut agressiivisesti TVO:lta jo liki 10v ajan. Voitte lukea miten TEM YVA kokouksissa 
olen lukuisat kerrat varottanut, ettei yksinkertaista varmistamatonta vesijäähdytyssysteemiä saisi olla 
missään ydinvoimalassa! Piti tapahtua maailmanhistorian suurimmat ydinkatastrofit. Ennen kuin sain 
IAEA ja TVO ydinimpperiumit tajuamaan, että olin oikeassa. On toki selvää, että nyt tehtävät korjaukset 
vesitetään ja  ovat kosmeettisia. Maksavat toki miljoonia, mutta oleellisinta onkin, että j ä l l e e n 
osoittautui todeksi mistä olen suunnattomasti ydinalan rikolisia varoittanut. Otan tällaisen uutisen 
vahvana plussana siitä, että synkinkin ydininsinööri on joutunut jälleen myöntämään, että olen ollut a i n 
a  näissä oikeassa. 
 
*Uskomatonta, että piti kulua aikaa neljättäkymmenettä vuotta. Ennenkuin tajuttiin edes a l k e i t a  siitä 
mistä olen aina varoitellut ydinrikollisia. Läpi moraalittomien TEM:n ja SUPO poliisien tällaiset ON 
saatava tyhmien tajuntaan. Että kaikki ennenkaikkea Suomen reaktorit on hengenvaarallisesti 
rakennettuja. Yksinkertainen varmistamaton vesisyöttöjärjestelmä tukkeutuu milloin sattuu, 
vaeltajasimpukoista, valekirjosimpukoista, tektoniikoista, maneeteista tai kaikialla reaktorikanavissa 
vellovista vaikka suolilevälasteista. Imukanavien maksimissaan 30v kestävät vesiin ruostuen sortuvat 
betonivuoraukset tukivat vedentulot ja 30 sekunnissa reaktorit ovat Fukushiman lailla räjähtämässä 
kiinailmiöön ilman jäähdytevesiään. Typerykset STUK:ia  myöten eivät ennen varoituksiani 
ymmärtäneet. Nyt pakon edessä alkaa tajunta orastaa. .  
              -- 
Kotimaa 16.5.2012 klo 14:53 
Olkiluodon ydinvoimalaan suunnitellaan siirrettävää jäähdytyskalustoa 
Olkiluodossa pitää varautua jatkossa entistä paremmin ääri-ilmiöihin. Sähkön ja veden saatavuus ovat 
merkittävässä roolissa, kun jäähdytystilanne tulee eteen. 
  
Olkiluodon ydinvoimalayksiköt. Kuva: Tapio Termonen / YLE. Mistä on kyse? 
 
Säteilyturvakeskus vaatii ydinvoimaloita varautumaan ääri-ilmiöihin paremmin. 
Olkiluodossa erityishuomio kiinnittyy reaktorien jäähdyttämisen varmistamiseen. 
Säteilyturvakeskus harkitsee siirrettävän jäähdytyskaluston käyttöönottoa Olkiluodossa. 
Ydinvoimaloilta vaaditaan jatkossa selvempää riippumattomuutta sähkönjakelusta. 
 
Säteilyturvakeskus antaa kesällä ydinvoimalayhtiöille uusia vaatimuksia ääri-ilmiöihin varautumisesta. 
Säteilyturvakeskus harkitsee yhtenä keinona varmistaa Olkiluodon reaktorien jäähdytys siirrettävällä 
jäähdytyskalustolla. Myös reaktorin veden saanti pitää varmistaa ilman nykyistä sähkönjakelua ja 
meriveden käyttöä.   
 
- Olemme pohtineet tässä yhteydessä aggregaatteja sähkön saamiseksi. Lähinnä kyse on siitä, että 
akkuja pitää pystyä lataamaan ja pumpuilla hoitamaan vettä tiettyihin kohteisiin. Laitteet ovat yleensä 
siirrettäviä ja tärkeintä on, että niille on olemassa paikat, johon ne voidaan liittää, toteaa 
Säteilyturvakeskuksen ryhmäpäällikkö Keijo Valtonen. 
 
Olkiluodon yksiköiden sähkönsyöttö on ollut yksi keskeinen kohta, jonka vaikutuksia laitoksen 
jäähdytykseen pitää parantaa laajempien häiriöiden yhteydessä. 
 
Päivi Meritähti. Yle Satakunta 
 
 
 
 
 
930. Pahan ydin 3. 
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Murha- Audille alkaa löytyä omistajaa. 
 
Huomasin kyllä heti, ettei juuri uskallettu kommentoida sen auton omistajista, joiden rekisterinumeron 
heitin kehiin. Tällaiset ovat aina olleet 100 % varmoja merkkereitä siitä, että kovin isoa pelätyintä 
ydinherraa oli tuhotoimissaan mukana. No nekin harvat kommentit joita sain olivat pääosin SUPO:n 
syöttämiä disinfoja. Mutta tällaiset nyt minua ole ennenkään hidastelleet. Päinvastoin otin yhteyttä 
sellaisiin ihmisiin, jotka eivät disinfoile. Eli tässä 19.3.2012. Tähän mennessä ehdottomasti tykeintä 
dataa murha- automysteeriin. 
 
Ensinnä auto oli harmaa. EI siis diplomaateille ominainen musta Mersu. Tämä lienee ollut Audi, BMW. 
Lisää valoa toi oivallus siitä, ettei autossa ollut lainkaan maatunutta. Suomalaisten auto siis! Mieleeni 
tuli, olisiko ollut armeijan harmaa sitten? Mutta armeijan autot käyttää SA- tunnusta. Tässä oli 
pyöreässä MC- tunnus, ei natsannut. Mutta siten alkoi kolista. Jos kerran neteissä ihmiset tuntevat 
auton niin hyvin, että panikoidutaan. Niin olisiko POLIISI ylijohdon kottero? Kuulema Paateroilla ja 
muilla P- roistoilla on enempi huomaamattomia poliisin näköisiä autoja. Ei oikein natsannut edes tämä 
suunta yllättäen. 
 
No atomi- roisto mikä roisto. Auton t ä y t y i olla ihan piikinpaikan ydinrikollisten hallussa. Mitä jäi 
jäljelle? Kuka tahona olisi niin kuumasti kimpussani maamme vaativimmista ydinfaktoistani, että olisivat 
lähteneet suoralla toiminnalla järjestelemään minulle Silkwoodin tapaan Helsinkiin 
liikenneonnettomuuksiaan näytösluontoisen rehvakkaasti ja nimenomaan julkisesti? Niinpä niin tosiaan, 
kuka on huonossa hapessa ja valossa ollut muutenkin juuri näitä aikoja jatkuvasti TV:n uutisten 
tykityksessä. Alinomaan hämäräperäisillä maakuntakierroksillaan hakemassa Uudellamaalla huonoa 
mainetta ja lahjustusepäilyjään? 
 
Stefan Wallinin ministeriö, PUOLUSTUSMINISTERIÖN auton sen on pakko olla! . . Esiin jatkuvalla 
syötöllä kaivattamani ydinvaltiorikollisuuden kyisin pesäpaikka on tietysti korkein maamme taho 
puolustusministeriö. Paikka jossa mustin kansainvälisin, salatuin Pu- 239 TVO/ Posiva/ Fortumin 
ydinjätteensä myynnit keskittyen kristalloituu sinne. Paljastunut ministeriö joutui piinatuleen, juuri nyt! 
Heillä on tämä mystinen A- 003 MC harmaa tuhon autonsa tallissaan, ei h e m e t t i ! Siksi kansa 
kautta foorumien panikoi pahuuden eli ylimmän hallintonsa puolustusministeriön rekisterinumeron 
ällikäkseen myös multa kuullessaan! 
                 -------------- 
 
19.03.2012 
 
* FB:ssä tuli nettipoliiseilta privattiviestinä tällaista. Vain ja ainoastaan muutama tunti sen jälkeen kun 
olin päässyt selville, että minua Helsingin kehätiellä ahdistelleen auton omistajatahoksi oli selvinnyt 
Wallinin puolustusministeriön auto. Niinpä niin, SUPO oli hädissään ottanut pulttia. Kun tajusivat, että 
olin päässyt heidän tekosistaan a i v a n   liian liki: 
 
Minna Tenkanen Pikaviestiketjun alku  Tänään 
 
Täytyy kai poistaa nuo (FB:n) autojutut, kun ei ne oikein sille sivulle kuulu. Löysin melkein samanlaisen 
rekkarin. Kaikki on jo paljastettu ydinvoimasta, joten aika turhaa jahdata ketään sen vuoksi. 
 
*Jupa juu! Ei h e t k e n k ä ä n  epäilystä. Nyt on puhelin soinut hehkukekäleisen kiukkuisesti suoraan 
FB:n foorumeissa toimiville moderaattoreille POLIISEILLE joita pommitetaan tekstipaljastuksistani. 
Siitä. miten olin päässyt totuuksia liian liki. Oikeasti aika päräyttävää tajuta, miten hyvin pääsin 
paljastamaan tämänkin IAEA:n pahuuden pesän. FIN- puolustusministeriö junailee meikäläiselle 
tekaistuja likenneonnettomuuuksia systemaattisesti! Seuraava kysymys heille päärikollisille kuluukin: 
"Voisiko puolustusministeriön minua murhaamaan palkatut suoraan sitten kertoa. MITKÄ on ne esiin 
saattamani pelätyimmät totuudet. Joiden takia A- 300 autonsa komennettiin kimppuni 
toissaperjantaina?. .  
            ------------- 
Tilanteet FB:ssä vaan hektisoitui...! 
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Arto Lauri Joo SUPO!.. . . Sisäministeriöstä Wallinin puhelin on pirissyt punaisenaan..! Olen kuulema 
paljastellut ydinrikolisilta liikaa...! 
17 minuuttia sitten · En tykkääkään ·  1 
 
Henna Ruokonen Ai nytkö tämän ryhmän administraattoritkin ovat Supolaisia? Voi Arto... 
 
Arto Lauri Noo ei kauoja tarvitse ihmetellä tuota. Kun aloin dokumentoiden sponttaanisti kertoilla mitä 
viime viikolla Helsingissä IAEA:n kautta tekivät. On käytännössä yhtäkkiä perustelematta jokainen 
tekstini poistettu. Olisiko mielestäsi tämän linjamuutosrahoituksen takana sitten SUPO:n sijaan vaikka 
Roope Ankkä?.  
 
7 minuuttia sitten · Tykkää 
Arto Lauri Henna mietipä tovi vaikka tätä.. Täällä Olkiluodossa oli 20kpl POLIISAUTOJA tukkimassa 
päiviä k o k o Olkiluodon liikennettä. Hyökivät raivoissaan kuulema jokaisen siviilin kimppuun ja vaatien 
papereitaan ja vastaaviaan.. Pelkästään tässä siis miljoonapalkoin satakunta paskkalakkia! Samaan 
aikaan meidän takametsissä Olkiluodon asuinsaarellani rymysi Säkylän konekivärikomppanja ja 
puolisen tusinaa Pasi- panssariautoja. 
 
 Meressä möyrivät rajavartioston leegiot. . . Niin siis sen jälkeen kun Vesa oli kertonut, että v a i n minä 
ja hän olemme a i n o a t jotka tuona päivänä Suomessa ylipäätään enää uskallamme järjestää 
Fukushimatilaisuuden! Mietipä nyt kuule parikin minuuttia ylireagoinko se tässä m i n ä vai mahdollisesti 
Puolustusministeriö?! . . . Haloota ! Ei tarvitse nyt i h a n pilvessä olla. Täällä on Suomessa sotatila 
päällä. Seinähullut ydinturvaosastolaiset ihmismetsästämässä! PerkkK!. . 
                ------------ 
 
"SUOJELUSTA!" 
___ ____ _____ 
 
23.03.2012. 
Wau, siis hei. Jatkuvat taisteluni puolustusministeriön ja erityisesti TVO:n ja SUPO:n rajattomien 
aggressiivisten painostusryhmien välillä on alettu yleisesti maailmalla huomata. Olipa enemmän kuin 
yhdestoista hetki minulle huomata ilmo miten rukouksiini on alettu laajassa parvessa vastata. Nyt 
minulle on suoraan kerrottu, että sekä USA:sta, EU:sta että myös huomatkaa Venäjältä asti on alettu 
kiihtyvästi pommittaa Suomen hallintoterroristeja. Ydinalan vastainen toiminta maassamme on 
noteerattu ihan ylös asti. Ovat enemmän kuin ihastuksissaan siitä uraauurtavasta työstäni. Jota 
uniikissa Suomen ydinrikollisuuden paljastustöissä olen kyennyt.... . 
 
Niin siis kuulema ennen kaikkea u s k a l t a n u t ottaa esille ja esittää. Pari päivää sitten lähettelin 
analyyseja mm. ydinsotakoneittensa kalmoista suoraan Maanpuolustusfoorumeille asti. Aika 
päräyttävää palautetta tuottaen SA- jermuilta. Mutta sekin osaltaan poiki näyttävää settiä vastalahjaksi 
tosiaan niin USA:n, kuin Venäjän ydinvastuuosastoilta oli korkea aika saada kultausta teoilleni. "Ole 
huoleti maasi ydinaktivistina toimiminen huomataan laajalti, tullaan suojaamaan ja turvallisuutesi 
POLIISIA ja erinäisiä SA murharyhmiään vastaan tullaan estäen takaamaan molemmilta suunilta.  Sekä 
idästä, että lännestä." 
 
Kiitin toki vuolaasti ja olihan tämä selkeän selvää etten enää kauoja olisi kestänytkään hengissä ilman 
elintärkeää lisäsuojelusta. TVO/ SUPO murhapaineet olivat kohonneet terssiinsä jo nähdysti!  Kun 
viimeksi reilu viikko sitten Wallinin puolustusministeriön 7-kertaisesta murhaonnettomuusaikeista 
ihmeen kaupalla selvisin. Täten ovat siis talkkunat nytten. Eli JOS ja kun IAEA tai Vuojoen 
ydinturvaloiset koittavat tainnuttaa minua kenttätöistäni. Ovatkin saamassa itseään kautta linjojensa 
vahvemmat vastaansa. Näillä edetään . Ja tosiaan kuulkasten SUPO- poliisit ja muut ydinrikolliset. 
JOKAINEN TEKONNE KOHDALLEEN TARKOIN JA ROHKEASTI RAPORTOIN. . .! 
           ---------- 
 
Loviisan ja Muurlan tektonilaavaharjuista kirjoittamaani vastauksia Aamulehden Fukushimapäivän 
blogissani: 
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____________________________________________________________________________ 
 
Jäsenen tiedotTervetuloa! Mikä on nimesi?  
O-P Isomäki  
Minä vuonna olet syntynyt?  
1947  
Kerro lisää itsestäsi!  
Olen pääkaivosgeologi (eläkkeella), yli 35 vuoden kokemus suomalaisesta kaivannaisteollisuudesta ja 
malminetsinnästä.  
 
 Olli-Pekka Isomäki kommentoi_ 49 minuuttia sitten Poista kommentti  
 Mutta koska muitakin saattaa asia kiinnostaa, ja suoraan kysytään. Kun olen kolmisenkymmenetä 
vuotta ollut mukana tekemässä tunneleita suomalaiseen kiinteään kallioperään, katson siitä jotakin 
tietäväni. 
 
Etelä-Suomen kallioiden kivilajit ovat vanhoja, 1700 - 1900 miljoonaa vuotta, kiteisiä kivilajeja, suurelta 
osin gneissejä, mm. erilaisia suonigneissejä, joita annalampikin hyvin kuvaa, teksteissä ja kuvissa. 
Lisäksi on graniitteja ja muita syväkiviä. 
 
* Tämä osa on erittäin tärkeä myöntö. Alan ammattilaisenkin  on ollut siis p a k k o  myöntää, etteivät 
julkisesti hiekkaharjuiksi valehdelleet Lohjan harjut olleetkaan muuta kuin laavatuffikiviä ja tektonisen 
toiminnan muodostamia tektonisia kaskaditulivuoripohjia. Melkoisen kova juttu! 
 
 ***Näihin kallioperän koviin kiviin on Turku-Helsinki -moottoritien tunnelitkin louhittu.*** 
 
Vanhan ja kovan kallioperän päällä on vaihtelevia määriä irtonaisia maalajeja kuten moreenia, hiekkaa, 
savea jne. Harjut. Nämä kerrostumat ovat nuoria kallioperään verrattuna ja muodostuneet jääkauden 
aikana tai sen jälkeen. Em. moottoritie halkoo myös näitä muodostumia. 
                         -- 
 annalampi kommentoi_ juuri nyt Poista kommentti  
Katos katos, jopa alan osaajaksi itseään tituleeraava Olli- kaverin on ollut p a k k o  myöntää, ettei 
Lohjan väitetyt hiekkaharjut, kuten Loviisankaan laavaylänkökivikko olleetkaan hiekkaa vaan kaikki 
lävistysluolat Muurlassa on tehty laavatuffin läpi murskatektonisaumaan porailtuna! Niinpä niin GTK 
laskeskeli näissä kyseisissä laavatektoniikoissa mitassamme totaalisen uskomattomia 16km 
liikuntasuman piirtojälkiä. Kuulitte oikein 16km! Ja kun 8m siirros on aina 8 Richterin maanjäristys, niin 
tuottaa uskomattomat 2 000kpl 2004 tsunnamin luokkaista maanjäristysnytkähdystä k e s k e l l e  
Suomea! . . .Se siitä tektonisen vakauden illuusiosta. Niinpä niin! No kuten kuulimme Oli- Pekka ei 
yksinkertaisesti u s k a l l a  kertoa kuten minä mitä maamme geologeille on opetettu ja ennenkaikkea 
näytetty salaisissa raportoinneissaan. No Mitäs sanoo kaveri vaikka näistä Olkiluodon r a j u i s t a  
tektonisista liikunnoista ottamistamme videoinneista. Uskallatko kommentoida yskimättä enää yhtään?:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=Wlqrg1zieP0 
 
http://www.youtube.com/watch?v=lMIudvss5V8 
           
             -- 
Tärkeää lisätietoa ns. "HIEKKAHARJUISTA!" 
________________________________________ 
 
Tein kovasti töitä saadakseni selville sen keskeisen tiedon miten t o d e l l i s u u d e s s a  Suomessa 
kulkevat tektoniset saumat ja GTK:n valehdellut ns. "hiekkaharjut" kulkevat. Seuraava datani perustuu 
siis paikalisten asukkaitten ja asiaa tuntevien selkeään tietoon.  
 
- Lohjan hiekkaharjut ovat pelkkää tektonista laavan runtelemaa peruskaliota länsiranikolta Turku- 
Hanko- Riihimäki alueen! 
 
- Aitoakin hiekkaharjua osin toki on. Pori- Tampere- Riihimäki- Lahti alueella. 
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- Koko eteläinen rannikokaista noin 60km päähän Sisäsuomeen Turusta - Lappeenrantaan on myös 
kalioiden tektoniikasaumaa. 
 
- Itäinen Suomi taas on kokonaan tektonista kalliosaumaa Kuusankoski- Mikkeli linjasta itäänpäin. 
 
Tämä on NYT se tieto, jota minulla on nyt käytössäni. Olisi erittäin kiinostavaa kulla paikallisilta 
mahdollisia täsmääviä lisätieetoja ja tärkeitä vinkkejä tähän peruskartastoon? 
                  -------------- 
 
             M O X 
       ________________ 
 
U.S.NRC = United Sates Nuclear Regutory Commission 
 
Frequently  Asked Questions About Mixed Oxide Fuel 
http://www.nrc.gov/materials/fuel-cycle-fac/mox/faq.html#7 
 
http://www.nrc.gov/materials/fuel-cycle-fac/mox/faq.html 
 
Usein kysyttyjä kysymyksiä oksidisekoitepolttoaineesta  
Katso myös Backgrounder on oksidisekoitepolttoaineeseen lisätietoja  
 
Indeksi Kaikki Usein kysytyt kysymykset Sivut  
 
 Mikä on sekaoksidi (MOX)?  
 
Oksidisekoitepolttoaineeseen ehdottama Shaw AREVA MOX Services (entinen Duke COGEMA Stone 
& Webster (DCS)) on sekoitus plutoniumdioksidia ja köyhdytettyä uraanin hiilidioksidia, jota käytetään 
polttoaineena kaupallisissa ydinvoimalaitoksissa. Köyhdytetty uraani on sivutuote uraanin rikastamisen 
prosessissa. Plutoniumdioksidi on erotettu romutetuista ydinaseista ja muista plutoniumin ylijäämistä. 
Tarkoituksena valmistaa MOX-polttoainetta on täyttää tavoitteet Yhdysvaltain energiaministeriölle 
plutoniumin ylijäämän Disposition Program ohjelmaan. Tämän ohjelman tarkoitus on  DOE:lla vähentää 
varastoja halkeamiskelpoisilla  materiaaleilla ydinaseista muuntamalla n. 34 tonnia ylijäämä ydinaseisiin 
tarkoitettua plutoniumia MOX polttoaineissa kaupallisessa ydinvoimaloissa. Prosessoida, 
halkeamiskelpoista materiaalia sekaoksidipolttoainetta tekisi plutoniumin vähemmän houkuttelevaksi 
käyttää ydinaseisiin. Joissakin maissa, MOX-polttoainetta valmistetaan kierrätys plutoniumista 
käytetystä ydinpolttoaineesta. Näin ei ole asian laita asiaa ehdotettussa MOX-ohjelmassa 
Yhdysvalloissa  
  
Miksi Savannah River Site on valittu paikka MOX-polttoaineen tuotantolaitokselle?  
 
Savannah River Site valitsi Department of Energy. Osana valintaprosessia, DOE:ssa on laadittu 
ympäristövaikutusten selvitys (EIS) ja he pyytävät yleisön panosta kokouksissa ja kommentteja EIS:lle.  
  
Onko MOX-polttoainetta tuotettu nykyisin Yhdysvalloissa tai muualla?  
 
MOX-polttoainetta ei  tällä hetkellä tuoteta Yhdysvalloissa, mutta useissa Euroopan maissa on tuotettu 
MOX-polttoainetta yli 20 vuotta. Niiden tarjoama plutoniumi on peräisin niin käytettystä 
ydinpolttoaineesta kuin ydinaseista. Sopimusten mukaisesti Venäjän ja USA:n kesken, Venäjä aikoo 
myös rakentaa ja käyttää MOX-polttoaineen tuotantolaitoksen Venäjällä vähentämään ylijäämää 
plutoniumia varastoissa.   
 
* Hurja juttu, ettei USA, jolla on pisin kokemus MOX kierrätyksistä satsaa näihin enää epäonnistuttuaan 
Sellafieldissä, Superphenixissä ja nyt myös Japanissa. Vain Suomi on riittävän hullu hirttäytyäkseen 
Arevan MOX OL-3 tyyppisiin konkkurssihuijasesti huijaushankkeisiinsa. 
                    -- 



1878 
 

 
Mahdollisesti hyväksytty UVM, reaktorin lisenssinsaajan olisi testattava MOX ensin 
käyttöjärjestelmänsä muutamalla "lead testi kokoonpanoja" reaktorissa vähintään kaksi käyttöjaksoa. 
 
*Ihan huippua! Kerroin m y ö s  tästä Fukushima videoissani. Että ensimmäisen polttojakson aikana 
suurempaa ongelmaa ei Japanissa MOX- poltoissa petolisesti niinkään ollut. Mutta kun mentiin toiseen 
revisioonsa. Reaktorit eivät enää suostuneetkaan normaaliin tapaansa pysähtymään. Aivan 
uskomatonta miten tarkkaan osasin tämänkin "reaktorien ylivuosiajon jaksojen" tuoman ongelman esiin 
tuoda Fukushima theorema videoissani! Vahvan osaamisen sulka hatttuuni myös tästä. 
 
 MOX-polttoainetta testataan reaktorien kykyä tarkistaa mallein ennustuksiaan polttoaineen 
suorituskyvyissä ja soveltuvuutta eurooppalaiseen tietokantaan USA MOX-polttoaineissaan.  
 
Hyväksynnän jälkeen UVM, reaktorin lisenssinsaajia sallittaisiin lisätä enintään 40 prosenttia reaktorien 
ydin MOX-polttoaineissa.  
 
*Uskomaton totuus taas on, että Japani käytti 60%- peräti isompaakin MOX polttosuhdetta. Jonka 
paljastin kuulussa Fukushima theorema yotube videoinneissani julkisuuteen. 
Ydinvoimaloitten jälkijäähdytysten drywel ja vetwell tilojen kapasiteetit ylitettiin kolminkertaisesti 
hengenvaarallisesti! Fukushiman räjähtämiset on siis tässäkin vahvistettu kuten sanoin videossani 
johtuneen vakavalta osaltaan myös tästä törkeästä jatketuista ydinyhtiötapojen turvarikoksesta. Jopa 
TVO sai IAEA:n salaisessa uudistetussa Fukushiman ongelmien jälkimääräyksessä rikinkatkuisen 
käskyn pitäytyä visusti kertaluokkia pienemmissä MOX- polttosuhteissaan. Jälleen vankka 
tietotaidolinen sulka tästäkin hattuuni! 
  
Mitä eroa on ase- plutoniumilla ja reaktorin plutoniumilla?  
 
Suurin ero aseisiin tarkoitetun plutoniumin ja reaktorin plutoniumilla on prosenttiosuus eri isotooppien 
plutoniumeissaan. Aseitten plutoniumi sisältää enemmän isotoopin plutoniumia-239 kuin reaktoreissa 
oleva, kun reaktori plutoniumeissa on enemmän plutoniumia-240 kuin ydinaseissa. Ase- plutoniumissa 
on enemmän halkeamiskelpoista plutoniumia mutta reaktoreissa oleva on puolestaan 
radioaktiivisempaa. Kuitenkin molemmat vaativat turvallisen käsittelyn ja se tulee olemaan painopiste 
NRC katsauksissa.  
 
Sivu Päivitetty / Updated torstai, 31 maaliskuu 2011 
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.nrc.gov/materials/fuel-cycle-
fac/mox/faq.html&ei=WJZtT8WaNqPP4QTpwum_Ag&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0
CCUQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DFrequently%2B%2BAsked%2BQuestions%2BAbout%2BMixed
%2BOxide%2BFuel%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DzZO%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns 
******* 
Mixed Oxide (MOX) Fuel 
http://www.world-nuclear.org/info/inf29.html 
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.world-
nuclear.org/info/inf29.html&ei=gpNtT--
2E7PR4QTF6P2_Ag&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CD0Q7gEwAQ&prev=/search%3
Fq%3DMixed%2BOxide%2BFuel%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DHOO%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns 
****** 
         ------------- 
 
Paranolmaaliblogissa EI tykätty 04.2012 keskustelusta luvusta 666, miksiköhän IAEA ei tykkää? 
 
Niin tiesittekö mikä ON se lukusarja jonka ydinvoimalat ovat maatamme plleet jo tuhoamassa? Voidaan 
se tässä laskea malliksi. SIVIILIydinvoiman voidaan laskea alkaneen keskikesän 1945 ydinpommin 
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räjähtämisiin Japanin Hiroshimassa. No toisaalta asteekkikalenteri enteellisesti laskee ihmiskunnan 
ydinhurman ratkaisevimmaksi hetkeksi 2012 joulukuun 21 päivä. Ottakaas tästä luvusta malliksenne 
pois tuo alun 1945 luku niin. . .  
66,6 VUOTTA!. . .Kertoo ydinvoimasta, sen ihmiskunnan tappamisen luonteista osaavalle p a l j o n !.. . 
. . 
 
Kertoo oivaltavalle myös sen miksi pelkästään viime vuona maailmalla tuhoutui 76kp viimeisinä 
varotuksina ydinreaktorien paljoudet. Kuten Albert Einstein 1945 sen sanoi:" Ydin tappaa käyttäjänsä 
100% varmasti!"Arevan vaarallisella epävakaan palamalimitin MOX- Pu- 239 latauksilla saatiin tämä 
aikaan. Plus lisäksi maan alta säteilyyn kaasuuntuvat metaanjääklatraattien 168 kertaa kosmisella 
nopeudella laajentuvien kerroksien räjähtämiset kiihtyvästi maailmalta reaktoreissa helminauhoina. 
Syynä ydinvoimaloista alleen tauotta valuvat suunattomat säteilykertymät malenkan kuorimallin 
mukaan. Erityisesti neutronivoiden säteilyeroosoitumisen porautumiset syynä kerrosten täjähtelyihin. 
Sattumaako? Tällaisissa joista meitä on varotettu viimeiset 2 000 vuotta tauotta EI tarvitse paljon lisää 
oivaltaakseen, missä maailmamme menee. Olemme todella ydintuhomme totaalin lopun kuilulla. 
                ------------- 
 
Etusivu 16.04.2012 SUPO 
 
15 April 2012, 19:37  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Cosmichd, Mäntsälä  
Posts 22,438 Minkä pykälän mukaan säteilyeroosion tutkiminen on laitonta, vai puhutko taas 
muunneltua totuutta, eli suomeksi valehtelet?  
                   -- 
15 April 2012, 23:00 #752 Ville.  
Pykälän? Ei siihen tietenkään pykäliä tarvita, vaan heti kun alat julkaisemaan 
säteilyeroosiotutkimustuloksia, SUPO:n valkoinen, merkkaamaton paku ilmaantuu pihalle ja miehet 
tulee hakemaan...  
                    -- 
 
16 April 2012, 07:00 #753 raijasivu  
 -------------------------------------------------------------------------------- 
Posts 298 Ville alkaa olemaan jäljillä. Kun Anne Holmlund julisti n. 2 vuotta sitten,(2010), ettei 
Suomessa s a a tehdä säteilyeroosioon liittyviä tutkimuksia. Viesti oli juuri se. Että j o k a i n e n joka 
maasamme edes "yrittää" tehdä ydineroosiotakin vihjaavaa tiedekoettta. Voidaan poliisipidättää. 
Riskeeraa koetestaaja siinä suoraan henkensä, omaisuutensa ja niin tosiaan myös vapautensa ja 
oikeuden ylipäätään elämäänsä! Kyse nimenomaan o n k i n mielipuolisesti perustelemattomasti 
toimivan POLIISIN kansalaisterrorin muodosta julmimmillaan. Vanha CCCP/ DDR klassikko. Sanot y h 
d e n k i n väärän kriittisen sanan tai julkaiset kuvan, josta TVO posiva, fennovoima ei pidä. Olet 
automaattisesti avointa SUPO- riistaa.. 
 
Vuojoen SUPO:n ydinturvaosaston rikollisilla On kansainvälisesti annettu lupa vaikka tappaa! . . .Heitä 
ei kuulema oman tulkintansa mukaan sido edes Suomen perustuslait! Otetaan esimerkki. Katselin juuri 
omaa sanomaani vaikka nyt Fasebookissa. Sielä SUPO avoimesti ilmoittaa, että kaikki materiaalini 
jotka sielä julkaisen on "mystisesti muka lähetetty ESPOON läheltä"? Mikä hiton osoite toi on olevinaan, 
Espoon läheltä? Vaikka postini lähetän liki 300km lännempää Olkiluodosta! Ai niin sielä toimii minun k a 
i k k i viestini varastanut SUPO ydinturvaosastolaisten satapäinen armeija!  
 
Juu kyllähän SUPO neteissä poliisivoimin vaahtoaa harhojaan. Ettei huippusalainen materiaalini muka 
heitä kiinostaisi. Kyllä kiinnostaa, ja vallan vietävästi! Eli tosiaan ei pelkästään näin korttinsa suoraan 
paljastanutta SUPO osastoja. Vaan ydinturvaviranomaisia kaikialla maailmassa CIA:sta IAEA 
erikoissoluihinsa asti!  
 
Niin olen klassinen esimerkki siitä miten röyhkeästi maamme YDIN DDR/ STASI toimikaan. Perus 
sähköpostini SUPO jemmaa USA/ NSA jenkkitarkkailuunsa uskomattomaksi 3 päivän varasointinsa 
alinomaa. Minulle siis kansalaisoikeuksia poljetaan j o p a viivästyttämällä näin k a i k k i  sähköpostini 



1880 
 

perustelematta POLIISI tarkastuksiinsa 3 vuorokaudeksi! Minulle ei sisäministeriön, korruptoidun 
Oikeuskanslerin virastojen pellet anna edes oikeutta kysyä m i k s i! Koska yksikään Helsingin 
virastonsa EI ota kyselyjäni rikollisina edes vastaan! Sisäministeriössä päivittäin pohtivat haluavatko 
minut vaientaa, tappaa, vai pidättää vangiten ydinalan tekaistuin tekoinsa. . .   Edit Post    Reply    
Reply With Quote          -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

931. Mielipidemuokkaaja 
 
No jopas olikin nopeaa tämän uutisen eteneminen! Niin tosiaan 21.3.2012. Ja puhe kananmunista. 
Antakaas kun kerron tämä on niin mielenkiintoinen juttu! Eilen illalla kirjoitin ihmetystäni netteihin. 
Hämmästelin sitä eikö tosiaan k u k a a n  ollut kuulut miten kaupan hyllyiltä olivat kananmunat 
loppuneet. Itse asiassa kyselin asiaa myös Helsingissä asuvilta tutuilta oliko siellä havaittu 
minkäänlaista muutosta kananmunien tarjonnassa? Ei niin oltu. Itse asiassa yksikään EI ollut 
hahmottanut hiiskaustakaan siitä, ettei tänä pääsiäisenä kanamunien saanti ollut taattu.  
 
Ei ollut taattu koska Fukushiman ja jatkuvien chemtrailausten takia kaikkialla olivat bio- aktiivisesti 
luuytimiin hakeutuvat ydinvoimaloista karkuun päässeet ++.. ionisoituneet reaktorisisältöjen 
plutoniumkanavasäteilyt ongelmina. Olivat noiden kuumat hiukkaset alkaneet kasautua valtavan 
vaarallisiksi kertymiksi niin Euroopan, kuin Suomenkin kananmuniin. Erityisesti K- 40 isotooppia ja 
kalkkia korvaava plutonium, ihmiskunnan vaarallisin myrkkyaine tekee tätä! 
 
YLE Aamun pääuutislähetystä mukaillen:" Kananmunan tuotannot laskivat JO kuukausia sitten 2011. 
Mutta yhtäkkiä on alkanut levitä kulovalkean tavoin tietoa siitä, ettei kananmunia saada toimitettuna 
kauppoihin. Jokin aika sitten meiltä katosivat hunajat, kalat, maidot, voit yms. ja nyt näyttää olevan 
katastrofaalisen katoamisen mysteerin silmässä kanamunatkin jo! Mistä ihmeestä on kyse. Miksi myös 
kanamunien kato tapahtuu v a s t a  kuukausien viiveellä julkisuuteen. Miksei näistä tiedetä, saati olla 
kerrottu missään aiemmin?" 
 
Kun kävin 3.11 Fukushimapäivän mielenosoitusta järjestämässä Loviisassa ja Helsinki-seuduilla. 
Meikää kieltämättä hämmästytti yksi keskeinen ja a i v a n  kiistaton näkynyt asia. Tärkeä toki ennen 
kaikkea minulle. Menimme mihin tahansa asuntoon, leiriin, kommuuniin tai vastaavaan. Niin iloinen 
vastaanotto oli a i n a  samanlainen. Arton tunsivat siellä k a i k k i ! Koin ja olin siis "underground 
tiedottamisen" Grand old man! Aika uskomattoman kohottava tunnelataus siis kannaltani. Itse asiassa 
en osannut odottaa tällaista sukseeta sitten ikinä. Toki videoitani leviää kautta maailman. Myös yleisin 
nettiPOLIISIEN kommentti on jo pitkään ollut. "Olemme systemaattisesti miljardien poliisibudjetoinnein 
pitäneet huolen siitä ettei mitään niitä totuuksia joita julkisuuteen esiin tuotavat pääse k u k a a n sitä 
janoava kansalainen lukemaan, näkemään ja taltioimaan. Olethan Suomen tarkimmin pelätty FIN- 
valtiotiimimme kontrolloitu mielipiteitten tuottaja maassamme!" 
 
 Niin näyn olevan. Siksi oli siunauksellisen hienoa havaita. Että se, ja juuri se mihin puolustusministeriö, 
SUPO ja SA armeijakunnat TVO:n myötä olivat minuuteni karsinoineet. Oli käytännössä osoittautunut 
uskomattoman suuren tunnettavuuteni maailmassa kerääväksi sen kulmakiveksi. Niinpä niin miten se 
sanottiin jossain viisaasti. "Se talon kulmakivi, jonka rakentajat huonona hylkäsivät osoittautui 
tärkeimmäksi rakennuksen kulmakiveksi". Näinhän se elämässä on. Ettei ole väliä siitä mitä asioista 
ajattelevat ökyt vallanpitäjät. Vaan se on tärkeintä mitä peruskansa kuuntelee ja oppi luottamaan siihen 
ja niihin joilta saavat a i d o n  totuuden! Mitä minulla olisi tähän sanomista. . Ei muuta kuin nöyrän 
palvelijan syvä ja liikuttunut kiitos..) 
               -- 
 
Rähinäremmeistä 2. 
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On tämä tietysti mieltä kohottavaa ja hektistä myös. Vain vajaa vuorokausi siitä, kun nostin 
keskusteluihin tämän radioaktiivisuuden kanamunakadon se päätyy pääuutisiin. Miltei samana päivänä 
kun alan julkisesti kertoilla mm. Wallinin puolustusministeriön hämärähommistaan Helsingin kehätiellä 
tappoyrityksineen on siitä lähtien puolustusministeriön omimat salamyhkäisten Pu- 239 
plutoniumkauppiaitten verirahojen hankemiehet pidetty prässissä julkisuudessa. Listani on niin 
totaalisen systemaattista, ettei tasan sattumaa. Otetaanpa vielä lisää valaisevia esimerkkejä. Eilen 
näitä juttuja radiosta kulutellessani koin Vuojoen SUPO ydinturvaosaston 20kpl poliisiautojen 
Olkiluodon 311 attaktien nostattamat kasvupaineet mitä konkreettisimmin ihollani. 
 
 (Kuulin muuten juuri 21.03-12 tärkeää huikaisevaa lisädataa! Tässä USA:n armeijan kehittämässä 
"GPS- kaukokolaroinnin systeemissään" on todettu pahoja  puutteita! Parhaillaan USA on aktiivisesti 
nostamassa  GPS systeeminsä tehostuspäivityksiä POLIISIEN palautusten painostamana, kun EI toimi 
kenttäkokeissaan. Meikäläisen paljastuskirjeet kolahti julkisuuteen ja paniikkia. Niinpä niin, eli h e t i  
kun Suomen puolustusministeriöiltä tuli imoitus paljastumisistaan, etteivät onnistuneet. Muuta kun 
hehtaareittaan lisää salauspeittoa, ja uudistettavaa tehoa kaukoterrorismiinsa! Olivat siis reagoineet 
palautteeni jenkkeihin asti Suomen tapauksien FB- paljastuksiinsa!) 
 
Loviisassa minua ahdistelivat niin SUPO:n palkkaamat ties mitkä virolaiskoplaestot. Kuin vaikka koko 
mielenosoituksen ajan Loviisan= Forttumin torilta ihmisiä aggressiivisesti pois ajavien poliisilössien 
jatkuvaa painostusajoaan ympärillemme keskittyen. Hetimiten palattuani kotiinpäin kuulin miten 
armeijat, tulliviranomaiset olivat rymynneet ja poliisimassat pidätelleet kotiteillä syyttömiä. Samaa 
loputonta POLIISI painetta miljoonabudjetein, rahaa on! Vesivoimalaamme systemaattisesti iskujaan 
"ostelleet" TVO:n ja ydinturvaosastojen pikkurikollisuudet olivat vastassani myös Lappi TL:ssä. Eikä 
hetken rauhaa. Tämä ylitti myös sisäministeriön tekona uusia uria: GPS laitteeni aiemmin lennosta 
Helsingissä murha- aikeissa kaapanneet jatkoivat tekosiaan. 
 
Menin ABC tankkauspisteelle. Edessäni olleet saivat ongelmitta tankkauksensa, kone toki toimi. Mutta 
kun tuli minun vuoroni peli ilmoitti oudon viestin. "Pankkikorttisi tarkistusdata oli oudosti katkaistu 
lennosta kesken!". . . Öyh mitä hittoa eikö kone siis huolinut ja miksi vikailmo oli noin outo? Uudelleen, 
ja yhä uudelleen kesken tankkauspisteen korttiluennan jälkeinen tarkastussekvenssi katkotaan 
lennosta! Ai jaa IAEA aikoo käytellä vastustajiinsa tällaisiakin keinojaan...!Jäin seuraamaan miten 
kaikkien muiden kortit ongelmitta toimivat. Vuojoen ydinturvaosasto pahus esittelee kykykyykityksiään! 
 
 Korttini toimi siis kaikissa muissa paikoissa ennen ja jälkeen. Mutta kun SUPO näytti paheksuntansa 
tankkaus ei edennyt. Toki ymmärsin yskän. Kun olin päivää aiemmin astunut ties kuinka isojen 
Puolustusministeriöiden PU- 239 kaupustelujen turvottamille liikavarpaille. No totta kai neuvokkaana 
kaverina sain polttoaineen, myös korttini toimimaan. Miksen olisikin saanut koska vika EI ollut lain 
tekninen vaan poliittispaineinen. No nyt seuraillaan ja raportoidaan kansalle aivan avoimesti ja suoraan 
niitä systeemejään mitä IAEA:n ydintapporyhmät meikäläiseenkin kohdistavat. Olkaatten kuulolla kyyti 
kylmänä on tasan opettavaista. Koska asialla ovat maailman moraalittomimmat FIN/ USA- POLIISIT ja 
ARMEIJAKUNNAT! 
                    -- 
 
Aamulehti blogi. annalampi kommentoi_ 1sekunti sitten Poista kommentti  
Niin.. Suomi teki juuri valtavan ylimitoitetun päätöksen rakennuttaa maahamme loputtomat määrät 
ydinvoimaloitaan.. Eräs k e s k e i n e n  peruste oli, että Suomen paperiteollisuus haluaa käyttää 
tuotannossaan ns. "halpaa ydinvoimaa"! Kuinka kävi? OL- 3 hankkeen ydinsähkön hinta on luokkaa 10- 
kertaa y l i tasolaskelmiensa! Mitä vastaa paperiteollisuus 20.3.2012 Suura Ensojen 
ennennäkemättömän isoin 1,6 miljardien investoinneillaan Kiinaan? Pakenee maasta halvan EI 
YDINSÄHKÖN perään maailmalle. No aikooko TVO rakennuttaa tuhansien miljardien verovaroillamme 
ydinsähkökaapeloinnit perässä Etelä - Amerikkaan ja Kiinaan?))))..! 
             ------------- 
 
Chemiä Kajaanissa. 
______________ 
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*Päivee notta pätkähti. Jälleen kerran täytyy nostaa hattua siitä että maassamme on tosiaankin yhden 
ihmisen varassa paljon vartijoita. Olen useasti ja systemaattisesti kertonut miten chemtrailaamiseen 
liittyy pelkistettynä yksi keskeinen tarve. Chemtrailata ydinvoimaloitten säteilyionisaatiopäästöjä 
ilmakehästä alas. Ennenkuin ydinaavikoituminen, säteilytuhoineen etenee hallitsemattomaksi. 
 
 Tai ilmakehän typpikehä räjähtää palamaan ylikriittisenä massana. Näinhän se todella on. Siksi 
metsästelen e r i t y i s e l l ä mielenkiinnolla kaikkea sellaista dataa materiaalia. Joka kertoisi ja 
alleviivaisi tätä SUPO:n erityissensuroimaa asiaa. Ei siinä siis mitään. Pohjoisempi Suomi on pitkälti 
ollut "toistaiseksi" chemitraileritarpeille tyhjempää aluetta. Yksinkertaisesti koska sielä ei juurikaan ole, 
yllätys, yllätys ydinvoimaloitakaan! No kansalaisten palaute on aina hyvin arvokasta. Varsinkin koska 
Fennovoiman ydinhankkeitten ja Talvivaaran tyyppisten uraanikaivosten ja pohjoisemman Suomen 
uraanikaivoshankkeet laajemmin ovat j o  räjähtämässä käsiin. 
 
 Arvatkaa vaan ketä kiinnostaa  kuulla miten tämä muuttaa myös chemtrailauskuvioita sieläkin päin? 
Niinpä niin on valitettavan ani harvat ne ihmiset, jotka myös meille julkisesti kertovat mitä sielä 
suunnalla on alkanut tapahtua. Ja eikö vaan löytyi sentään jälleen yksi ihminen jolle nostan 
kunnioituksesta hattua. Olkaatten hyvät tässä arvolatauksella Anne M. Oikarisen tyrmäävänselkeä 
raportointi. Ou jee otti vielä videoinnit päälle. Siitä miten nimenomaan YDINVOIMA ON TODISTETUSTI 
se keskeinen syy aloittaa myötään välittömästi chemtrailaamiset: 
 
FB. Chemtrails Finland, Kajaani 
www.youtube.com 
http://www.youtube.com/watch?v=35ilW0M9mXg 
 
21.3.2012 Kajaanin taivalla näkyi puolen päivän jälkeen klo 12.30 kemikaalivanoja. Tämä on 
ensimmäinen, minkä olen huomannut täällä päin. Jos joku on eri mie... 
Tykkää ·  · Jaa 
 
Arto Lauri Onpa outoa, että chemtrailaavat teillä Kajaanissa asti? Tarkoitan, että täällä TVO:n 
ydinvoimaloitten päällä pörräävät nykyään miltei päivittäin näitä tappamaan tarkoitettuja 
säteilyionisaationsa Pu- 239 tuotoksiaan kansansa niskaan. Mutta, niin toisaalta jahka Fennovoima, 
Talvivaarat saa paukutiinunsa sylkemään säteilykuolemiaan niin taidetaan JO sitäkin varten "enemmän 
kuin koeajattaa kyllä". On maailmalla nytkin 76kpl reaktoria paukkunut kaikkialle. Joten tarve 
säteilychemitrailaamisille ON mykistävän iso kyllä. Eli tosiaan Anne Maria erittäin arvokasta dataa sulta 
taas THÄNKSI! PS. Juupa järrissä katsojalukuna 12kpl! Helkativie kun noita EI haluttaisi kansan 
nähtäväksi sitten millään! 
            ------- 
 
Japanin TV haastattelua 
 
Joo  tosiaan olin juuri illalla kello 18:00 ja tänä päivänä 25.03.2012 tapaamassa jälleen Japanin TV:n 
henkilöstöä. Olivat tosiaan tulleet Suomeen. Kuinka ollakkaan olivat ilmeisesti tutustuneet Fukushima 
theorema videooni, tai jotain tällaista. Mutta yhtä kaikki halusivat tavata maamme tunnetuimman 
kvanttiydinfysiikan ammattiosaajan Eurajoen kirkonkylässä.  
 
No joo asiasta tiedusteltiin sopien paikat lankapuhelimella reipas tunti ennen lähtöäni. Tuskin mua 
tunteville yllätys, että jälleen kerran Vuojoen sikaniskapoliisit olivat laittomasti. Niinpä tietty 
salakuunnelleet maamme ehdottomasti pelätyimmän puheluni. Kun 18 paikkeilla kurvasin sovitulle 
parkkipaikalle. Olivat "invalidipoliisien poikaparit" mua odottamassa härskisti tosi provosoiden siis 
invapaikallaan. Kuten toisaalta Vuojoen poliisille kuuluu sopia. Heti mut nähtyään lähettivät ilmoituksen 
sisäministeriölle, että olin laskelmoidusti paikalla. 
 
No haastattelu toimi ihan jesh. NHK oli siis Japanin pää TV:n porukat haastattelemassa pakussaan. 
Ihan nuorehkoa porukkaa, kolme miestä ja nainen. Joka osasi muuten ihan hyvin suomeakin 
yllätyksekseni. Eli hyvin olivat kuulolla kun aloin vapaatyyliini kertoilla Olkiluodon tektoniikoista. 
Metaanikaasuklatraateista räjähdyksineen Olkiuluodolla. Säteilystä TVO:n savupiipuissa lennosta 
kappuroiksi kiehuneista linuista. Niin ja tietysti USA:n agenttien Sveitsin tileilleen hylkäämiäni 
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vaikenemisrahojakaan unohtamatta. Oikein olivat tyytyväisiä tapaani esittää asiat. Juuri kuten on ja 
olen i t s e  ne kaikki nähnyt. 
 
 No kuten tapaan kuuluu musta POLIISIEN Volvo seurasi takapuskurissani koko paluumatkan 17km 
kotipihalleni asti. Ai että olipahan taas sisäministeriön Vuojoen paskalakkien seurankipeys tiivistä. 
Volvossa muuten oli v a i n yksi paskamaha vaan. lieneekö budjetti tiukentunut vai mitä?. . Jatkostani 
en kerrokkaan tähän enempää. Ettei SUPO- pellet heti kaikkea tiedä ilmaiseksi. 
 PS. Arvatkaas mikä oli haastattelussa liki välittömästi  päällimmäisenä? Miten voit olla noin r o h k e a   
näin vaarallisella ydinalallasi? Niinpä niin miettikääs  miksi tuo käytiin sanomassa maapallon takaa? 
 
Jaa niin lisää videoitani ineen: 
 
Styrge ja yotube  
löytyy  lisää videoitani näiden lisäksi tusinan verran: 
Tuttu eväsretki olkiluodossa 1 ja 2 
http://www.youtube.com/watch?v=Wlqrg1zieP0 
http://www.youtube.com/watch?v=lMIudvss5V8 
 
http://www.youtube.com/watch?v=H56_rtQezrM 
Minä ja Majaneva 
http://www.youtube.com/watch?v=X3iuLxfGp-8&feature=related 
Vesivoimalaesittely 
http://www.youtube.com/watch?v=2lwjyXYUrtE&feature=related 
Olkiluodon haastattelu 
http://www.youtube.com/watch?v=C7Ex6jv9T0o&feature=related  
                ----------------- 
 
Aamulehti blogi 27.03.2012. 
 
 Todellisuudessa homma meni suunnilleen näin: 
 
- Sunnuntaina 25.03.2012. Saan kutsun Japanin pää tV: NHK:n haastatteluun Eurajoella. 
Haastattelussaan 4 toimittajaa tivaavat suorasukaisesti ja peittelemättä. Paljonko Suomessa ydinalan 
salaisuuksista oikeasti tunnetaan ja tiedetään niiden tuottamista valtavista ja sitäkin tarkemmista tarkoin 
julkisuudelta peitellyistä tuhoistaan? Paljastin heille, että käytännössä kaiki oleelinen. aina salatuista 
teorioista, käytännön tason tapahtumafaktoihin. esimerkkeinä käskin katselemaan kansainvälisesti 
tunnetussa mm. videossani Fukushima theoremy Yotubesta 
http://www.youtube.com/watch?v=JAUY-Y3Kiek&feature=related 
 
* Asian taustoituksista alati lisää liittyvää vankkaa ja rankkaa dataa on. Voi kiinnostunut tutustua 
kiteyttävään Yotubessa maailmalla liikkuvaan kylmäävään faktavuodon luonteita Suomesta vaikka 
tästä: 
http://www.youtube.com/watch?v=nWxVZ5wqlrY 
 
* Ydinaseet/ valaanrasvasta, onhan näitä laajasti maailmalle levitettävinä: 
http://www.youtube.com/watch?v=jvY2kbEzKcY 
 
 Ja muista vastaavista suomalaisjulkaisuista toki voi katsoa. Suomessa tosiaan k a i k e i n 
salaisimpiinkin ydinturvan TEM, yms. tiedostoihin päässeenä henkilönä mm. Arevan OL-3 turva- 
arkistoissa ainoana käyneenä maasamme on kauttani levinyt  ja leviämässä valtavat määrät 
globaalistikin merkittävää ydinturvadataa. Toimittajat olivat silminnähden KAUHUISSAN kuullessani 
todistukseni. ( Ainakin 3 erilistä vuojoki- SUPO poliisia autoineen äänittivät, vakoilivat ja seurasivat 
aggressiivisesti tätä Eurajoki kk. haastatteluani. Joten tieto meni h e t i  ja tilattuna kaikialle 
johtoportaisiin asti maailmalle viiveittä!) 
 
- Seuraavana aamuna kerrottiin miten maaamme presidentti Niinistö oli joutunut välittömästi USA:n 
presidentin ristituleen ydinturvaa koskevassa Etelä- korean kutsutilaisuudessaan virkansa 
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ensimmäisessä kansainvälisessään jo. USA olui enemmän kuin huolissaan siiitä miten Suomesta 
vuotaa jatkuvasti ydinalan huippusalaisuuksia maailmalle! Mutta ei puristukset Suomelle toki tähän 
jääneet. Illan uutisissa itkuisa STUK lahjonnastaan syystä grillattava pääjohtaja taasen Laaksonen 
haastattelussa. 
 
Ranska pelkää: Suomalaisasiantuntija vuotaa tietoja ydinvoimasta Venäjälle 
www.mtv3.fi 
Suomen Säteilyturvakeskuksen STUK:in entisen pääjohtajan Jukka Laaksosen siirtyminen runsaan 
viikon päästä Venäjän ydinvoimakonsernin Rosatomin leipiin on suututtanut ranskalaiset perin pohjin. 
Ydinteknologian viennissä Rosatom on Ranskan Arevan ja EDF:n pahin kilpailija. 
 
H. ?"Suomen lainsäädännössä on virkamiehen velvollisuudet selkeästi määritelty. Se, että minä 
käyttäisin tietoa, jota olen virassa saanut, olisi rikos", Laaksonen sanoi MTV3:lle." 
 
E. http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2012/03/1518787/laaksonen-arevan-paajohtaja-meinasi-
kayda-paalle 
 
Laaksonen: Arevan pääjohtaja meinasi käydä päälle 
www.mtv3.fi 
Säteilyturvakeskuksen entinen pääjohtaja Jukka Laaksonen on ihmeissään ranskalaisen 
ydinvoimayhtiön Arevan johdon reaktioista. 
               -- 
 
Ritva J. Arto ollaan pahuuden pesäkkeen ytimessä..sysipimeys valoa pelkää.. 
 
*Arto hei. 
 
*Niinpä tuntuvat pelkäävän. Tossa aamulla muuten tapahtui mielenkiintoinen attakti. 
 
* Eli A. soitti. Oli enemmän kuin tuohduksissaan siitä, että olin antanut lausuntoja  25.03-12 NHK 
Japanin TV-  ryhmälle. Hänen mielestään EN OLISI SAANUT! . ..Öö . .Niinpä niin kun Niinistö kutsuttiin 
heti haastatteluani seuraavana päivänä Obaman haukuttavaksi Suomen ydinturvavuodoista ja samaan 
aikaan lisäksi Arevan pääjohtaja tulee nyrkkitappeluun STUK:n pääjohtajan Laaksosen kimppuun. Niin 
EI liene epäselvyyksiä siitä että taustalla palautteista kuohuu ja tapahtuu! IAEA alkaa olla niin täynä sitä 
tietovuotamista, mitä kauttani maailmalle sinkoaa. Että kohta tosiaan alkaa kieittään POLIISIEN 
sietorajoissa yli! Myös  näköjään A:n kautta vaikuttavilla "voimilla".  
 
*Alkaa olemaan päivän selvää, että se materiaali jota tungen maailmalle alkaa paineistamaan IAEA:n 
ylikansalliset painekattilat räjähtämispisteisiinsä. Sehän ONKIN mun keskeinen tarkoitus! Varmistaa ja 
painottaa, ettei maailman suurimmat YDINsalaisuudet ole enää jatkovuosiin mitään salaisuuksia! Jotta 
kaikki se tieto mitä maailmalla on 70v salattua alkaa kiertämään kansanmiljoonien suussa. Tieto ON 
VALTAA! Se, että tietoa annetaan kansalle tuo sille vallan tehdä ydinvastavallankumous "halutessaan 
puolustautua"! 
 
* Anarkismia kehiin.. Siitä tämä tieto on kanssa huippua. Että 7 miljardille ihmiselle toden totta r i i t t ä ä 
, että on olemassa edes y k s i   ihminen maailmassamme, joka sen kykenee ja pystyy vuodattamaan 
julki. Se on oltava sitten, no vaikka minä.  Ai että tieto tulee ydinpoliisienkin korviin? Mitä hemmetin 
väliä s i l l ä  tässä on! Enhän minä pysty esittämään sellaista dataa, jota maailmalla ydinalan IAEA:n 
käytössä EI JO olisi! Vapautettu henki pullosta osuu valtoimenaan vuodatettuna kulovalkeana myös 
neitseelliseen aiemmin tiedostamattomaan anarkiamaperäänsä. Ja ruhtimnaallisen hyvä niin. Kyllä 
tarun Prometeus vaan TIESI mitä teki tuodessaan tiedon "liekkivalosta" k o k o  kansan käyttöön! 
 
*  Ai synnyttää tämä tietovuotoni POLIISIEN anarkiaa ja kurinpalautusta? No luuletko tosissasi, että 
SUPO kohtelisi y h t ä ä n  sen paremmin kansaansa joka EI tiedä? Vuodan tietoni niin kauan kun 
pystyn. Sopi se sitten kaikille tai ei juuri kenelläkään. Minähän en siitä kysy keneltäkään. Annetaan 
vaan tiedon levitä ja katsotaan antaako seuraamuksiaan.  Miten 70v vastaan sanomatta ydinherrojaan 
kumarteleva kansa jatkua tämän ydinrikollisuuksien kanssa, jatkuuko entisen malliin kun, hei he 
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viimeinkin kauttani ydinkuolettamisistaan t i e t ä v ä t ! Kyllä se vaan mielestäni ON niin, että kansan 
pitää saada t i e t ä  ä ede hetki ennen kuolemanvaaransa, että IAEA:n ydinherroilla on tikarit PIILOSA 
lähestyessään kansaansa!. . . 
               ------------- 
 
UFFOko? 
 
FB. 27.03.2012. Milko Valve Jepjep..tässä lisää näitä "säteilyvaloja" =) 
http://www.youtube.com/watch?v=VblrwYWa9dw 
 
Arto Lauri JUST! Olen tosiaan i t s e nähnyt käytännössä i d e n t t i s e s t i samaa "pinkkipallodataa" 
mm. 1978 syksyllä kun TVO OL- 1 starttasi. Itsekin luulin pitkään noita tässä kuvailtuja pinkkipallosia 
UFO:ksi. Mutta myöhemmin sain kuulla ratkaisevaa lisädataa miten tuo virittyneen beettaionisaation 
plasmakaasupallo oli lentänyt TVO:n savupiipusta ulos ja tuhonut mm. oikosulkien Eurajoen YLE 
maston. Oikeasti vaatii kyllä todella perehtymistä oivaltaakseen näitä ilmiöiden eroja. UFO totuutta EN 
siis kiistä Mutta suurin osa niistä osoittautuu tarkastelussa ydinvoimaloihin liittyviksi. (Luokkaa 90- 
95%.) Thänks hyvää dataa toki! 
2 sekuntia sitten · Tykkää 
            -------------- 
 
Areva vs. STUK nyrkkiotteluista. 
 
Laaksonen liki itki TV:ssä 27.03-12, että Arevan johtaja oli tullut nyrkkitappelemaan kanssaan siitä, että 
Suomessa  vuotaa j a t k u v a s t i  TVO:n ja heidän salaisimpia ydinturvatietojaan! 
 
 No hemmetti niistä kyse joita m i n ä  liki päivittäin suollan julkisuuteen ohi sisäministeriön 
ydinturvaosastolaisten hermeettisten estojensa verkkojen! 
 
..Kerroin oikein julkisuuteen oleeni yksi niistä TVO:n liki tuhannesta valitusta v a i n kolmesta 
huippuluotosta jotka pääsivät vuosia ongelmitta kaivelemaan vapaasti ultrasalttuun Arevan OL-3 kuva- 
arkistoihinsa!  
 
Kysytte että minkä kaltaisia huipputietoja? No valaistaanpa pikkasen makupalana vaikka tää:  
 
http://kuvaton.com/k/Yvsm.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yvsm.jpg[/img] 
              ------------ 
 
Totuus ydinvoimasta FB -show. 
 
Arto Lauri 
?.. Ja teille joita ihan o i k e a s t i kiinnostaa tietää mistä tässä 28.03.2012 ja  100% tyhjästä 
kehitellystä ns. "riidasta" Totuus ydinvoimasta jutussa oli kyse niin tästä. Salon poliisipiiriin tuli sapiskaa 
siitä, että onnistuin antamaan tietotulvan ohi Vuojen mua vaanineen peräti 3 poliisiosastonsa. Jossa 
vaarallisin datani meni NHK:n japanilaisille mm. tämän filmin kantatiedostoistaan: 
http://www.youtube.com/watch?v=JAUY-Y3Kiek&feature=related 
 
Arto Lauri Rauman mm. ydinturvaosaston ja KA4 johtajistoista erityisesti Lindell ja Gröönruus olivat 
olleet huolissaan kriisipalaverisaan, että Arto oli osoittanut kovissakin paineissa liialista varmuuta 
uskaltaessaan SUPO:n valvonnassakin toimittaa äärimäisen raskauttavaa materiaalia maastamme 
merkittäville kansainvälisille TV- toimittajille. Sisäministeriö oli käskenyt painostaa joka käytettävissä 
olevalla sektorillaan, FB ydinpsykologiaosastoitaan myöten! 
 
Eeva Pirilä tuohan on ikivanha juttu tuo videosi ;) Sulla se mielikuvitus lentää. Kirjoita vaikka kirja noista 
kuvitelmistasi. Ja minähän en sua supolaiseksi sanonut, vaan eräs toinen henkilö. Selvitä asia sillä 
suunnalla, mutta älä laittele mun tekstejä minne sattu, kun sulla ei ole siihen lupaa. 
35 minuuttia sitten · Tykkää 
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Mielikuvitus vai lentää?. . Noin saisinkohan tähän väittämään jotain referenssiä? Tarkoitan, että jos p o 
k k a n a  vaan heittelee tilipussivedoillaan hallitsevansa 30v alalla ollutta enemmän miettimättä näitä 
asioita, joita videossani selittelen. Niin oletaisin ihan esitettävän , .. no  o i k e a a k i n tietoa 
vastaperusteisiin? Noin yleisemminkin ON kyse siitä, että vuosikymmennien aito a m m a t t i 
osaaminen näkyy kuuluu ja, ..niin ennenkaikkea kansainvälisestikin tulee noterattua. VARSINKIN KUN 
vastaväitteitä EI ole osattu esittää edes ihan a i d o i s t a k a a n  geologian saati kvanttiydinfysiikan 
ammattipiireistä maailmalta! Juu amatöörit toki voi arvailla. Mutta oikeesti ei kuulu kyllä m u n 
repertuaariin tuolliset viranomaisten "hätäpäin heittelyt".  
              ----- 
 
IS- Foorumi 
 
- Niin? 
 
- Häiritseeko SUPO:a jotenkin, että minä ja Vesa näitä salaisia ydinkalmojenne luita kaivamme kaikien 
nähtäville? 
 
- 1940 Luvun Stalinin Neuvostoliitossa oli tavoite, että jokaiselle ihmiselle maassa riittäisi ainakin yksi 
jatkuvaa POLIISIN vartijansa. Mutta tämä CCCP sairastunut yhteiskunta kuoli onneksi poliisimääriinsä 
vääjäämättä. Mutta nyt Suomi tekee asiassa uudet pohjat: 
 
- Kyllä TASAN! Kun olin NHK Japanin TV:n haastateltavana 04. 2012 Eurajoella. Niin koko 
Satakunnassa on Länsi Suomen mukaan 30 määrä laskemassa luokkaa 15 kpl poliisia. SiitäKIN 
huolimatta kimpussani ehti olla sinäkin haastattelun tunnin aikana 3 poliisianne usealla autollaan! Ja 
lisäksi 7 muuta henkilöä mm. kansainvälisiä toimittajia. Kun TE SUPO aloititte terrorisoimaan TVO:n 
ympärillä pyöriviä ydinkriitikkoja. Saitte siihen hommaan uskomattomat liki 200 kpl kansainvälisiä 
ydinturvamiliisejä USA:sta lähtien kautta maailman! No tuostakin lössistänne riitti YLE radion mukaan 
Satakuntaan 100kpl ja minunkin matkustellessa silloin mm. Rauman reissuillanikin oli toistakymmentä 
poliisisaastaanne usealla autollaan vahtimassa ajellen perässäni pelkästään minua. Miten 
kommentoisin enää tällaista? TÄYSIN SAIRASTA IAEA:n HOMMAA VEROVAROILLAMME!  
 
 

932. Ydinenergiataseista. 
 
Energianegatiivinen ydin enää 2,1% 
______________ 
 
 
Energian otto suoraan kalliosta ydinvoimaan järjestelmä ei voida tuottaa ilman hyödyllistä ulkopuolista 
lisäenergian huoltoaan ja tuottaakin enemmän hiilidioksidia kuin fossiilisia polttoaineita suoraan 
käyttävä voimalaitos (CO2 trap).  
 
Ydinvoima ei ole vain energiateknologia. Ydinvoima on ainutlaatuinen kokonaisuus teknistä, 
taloudellista, poliittista ja sotilaallista intressiä. 
 
Teknisesti ydinvoima järjestelmä on ylivoimaisesti eniten monimutkaisin energiajärjestelmä jota on 
koskaan suunniteltu. Sen lisäksi teknisesti monimutkainen, ydinvoima järjestelmä on ainutlaatuinen 
myös sen erittäin pitkäaikaisesta oleskelunsa ajastaan. Valmiina järjestelmässään  toimien kaupallinen 
ydinvoimala, jota tässä kutsutaan ydin hankkeeksi alusta alkaen rakentamisensa kautta. Aina 
turvalliseen hävittämiseensä sen viimeisen radioaktiivisiin tuottamiinsa jäteisiin reaktorissan, voi kestää 
100-150 vuotta. 
 
Osa (pdf 280 kt) Lokakuu 2007 
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Ydinvoima maailmanlaajuisesti 
 
Voit asettaa ydinvoiman maailmanlaajuisessa yhteydessään nykyiseen ydinvoiman osuuteensa 
maailman energian toimitusvarmuudesta ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisistä. Se on kokein 
vääräksi osoitettu. Hämmentävä manipulointi tilastotiedostoissa paljastuu käytettävänä laajalti 
virallisessa energiatilastoissaan. Jotka itse asiassa on ristiriidassa ensimmäisen lain termodynamiikaan 
asti.  
 
Ydinvoiman osuus vuonna 2006 oli enää vbain 2,1% maailman energiahuollosta!. . .. 
__________________________________________________________________ 
 
 Näin ollen oletetaan ydinvoiman olevan vapaa kasvihuonekaasutuotoistaan (mitä se ei ole), 
ydinvoiman osuus lieventää ihmisen kasvihuonekaasujen päästöjä olisivat teoriassakin enintään 2,1%. 
Kuitenkin rikkaimmat uraanimalmiot on tullut loppuun nyt käytettyä jolloin  suhdeluku kasvaa. Kunnes 
se on tullut (2008) suuremmaksi kuin yksi, jolloin ydinvoiman käyttö on energiamielessä epäedullinen 
verrattuna yksinkertaisesti polttamalla (jäljellä olevaa) fossiilisia polttoaineita suoraan. Pitkällä aikavälillä 
ydinenergian käyttö ei anna meille mitään ratkaisua ongelmaan. 
 
FB.03.2012 Matti Adolfsen Tuohon uraanivoiman energianegatiivisuuteen löytyy lähde täältä: 
http://www.stormsmith.nl/ 
Welcome to the website STORMSMITH 
www.stormsmith.nl 
In this update the author gratefully incorporated numerous valuable comments and critical questions 
from independent consultants, NGOs and scientists at large companies and at universities and 
scientific institutions. A short selection: 
                 -------------- 
 
A-studio: Suomesta tulossa uraanin viejä 
 
Julkaistu 30.6.2010 klo 17:02, päivitetty 30.6.2010 klo 22:32 
 
Talvivaaran avolouhos Sotkamossa. 
Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä arvioi A-studiossa, että 2008 toimintansa aloittaneesta 
Talvivaarasta saadaan noin 350 tonnia uraania, mikä on 75 - 80 prosenttia Suomen nykyisestä 
uraanintarpeesta. Savukoskelle kaavailtu Soklin fosfaattikaivos puolestaan sisältää moninkertaisesti 
uraania Talvivaaraan verrattuna. Soklin on määrä aloittaa toimintansa kahden vuoden kuluttua, jos sen 
omistajan Yaran eli entisen Kemira GrowHown'n lupa-anomukset hyväksytään. Uraania ei jalosteta 
ydinpolttoaineeksi Suomessa, vaan se viedään ulkomaille rikastettavaksi. Käytännössä Talvivaaran ja 
Soklin raakauraanin talteenotto tekisi Suomesta merkittävän uraaninviejän.  YLE Uutiset 
 
* Hupsista! Ompa pojuilla mielenkiintoisia lukuja! Eli huolimatta uraanirikasteen näennäisesti 
"suunnattomasta" vuosituotantonsa määrästä, dokumentoidut kerrytykset ihan jotain muuta.  Suomiko 
alkaisi myymään uraanin RAAKAmalmia ulkomaille 1 000 000kg vuosivauhdeillaan? Niinpä niin tässä 
nyt on montakin outoutta. 
 
- Tuosta näennäisen suunnattomasta uraanimäärästään huolimatta Talvivaaran vuosia jatkuneesta 400 
000 kg/ v tuotannosta on jäänyt l o p u l l i s t a  uraanirikastetta talteen nykyisin tiedoin pelleluku 
200kg/v. Kuulitte oikein puoli promillea! 
 
- Toinen tykki fakta, että tuosta 200kg vuosierästä on taas sitä varsinaista U- 235 valmistetta 0,71%, 
1,42kg!!. . . Hetkinen hetkinen ja happea.. 
 
- Kun maamme massiiviseksi laskettu uraanin tuotanto pärähtää käyntiin, maamme vuotuinen 
varsinaisen uraanin tuotanto voi hyvässä lykyssä olla luokkaa 10kg/v.. . Öö.. siis LITRA uraania painaa 
19,3kg..  
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- NiinPÄ! Jokainen kyllä tajuaa homman perussetin. Maastamme tullaan viemään laivanlastillinen 
kovalla tohinalla tehtyä raakauraania. Siis peruskiven kuutiometrin paino on luokkaa 2 500kg - 3 tonnia/ 
m3.  
 
- Suomeen ei kannata tehdä uraanin jalostamoa. Ei myös tehdä koko Euroopppaan, koska täällä EI 
enää ole uraania mistään saatavilla! IAEA suunnittelee suurta shouta jossa Euroopan Suomen 
uraanikaivoksesta viedään suurella laivalla uraanimalmiaan jalostettavaksi vaikka Australiaan. 
Kerrotaan, että TUO uraanitankkeri antaa tonnimäärinään kaiken sen ydinpolttoaineen mitä maamme 
käyttää ja ylikin. 
 
- Lehdistö suitsuttaa tätä harkittua valhettaan. POLIISIsensuroinnit tietysti pitävät huolen. Että tietenkin 
salaisesti jalostuvan l o p u l l i s e n uraanierän paluu Suomeen jää totaalisti pimentoon. (TVO:n yhden 
reaktorin latauserä on muuten 86 000kg.) Vai mitä kansa tuumaisi nähdessään, että laivanlastillinen 
uraania Australian salaisista jalostamoista palatessaan mahtuu yhteen ainokaiseen 5dl vetoiseen 
Minigrippipussiin? Attaseasalkullisen pohjat takaisin.)) Naurattaa nämä ydinvalheet, niin ilmaa täysi 
aina. Tajuatte myös m i k s i SUPO ja GTK tekevät ihan kaikkensa, etteivät nämä o i k e a t  
ydinammattilaisen laskemat totuusarvot näkyisi missään julkisuuteen asti! Härskiä, kestämätöntä kuten 
ydinalalalla aina. 
             --------- 
 
Talouselämä Ydinvoima 
 
Tänä viikonloppuna kaikki Japanin ydinvoimalat menevät kiinni 
Talouselämä 04.05.2012. 15:05 Japani sulkee kaikki ydinvoimalansa lauantaina rohkean 
energiakokeilun takia, kertoo The Guardian. Maa ei ole ollut ilman ydinvoimaa 50 vuoteen. 
 
Japanin kokeilu johtuu viime vuonna tapahtuneesta Fukushiman onnettomuudesta, joka pakotti maan 
pohtimaan uudelleen suhdettaan ydinvoimaan.Maan 54 ydinvoimareaktorin sulkemiseen liittyy kuitenkin 
taloudellisia ja ympäristöllisiä riskejä. 
 
Arvioiden mukaan ydinvoimaloiden sulkeminen aiheuttaa esimerkiksi Tokioon viiden prosentin 
energiavajauksen. Japanin länsiosien suuriin teollisuuskaupunkeihin, esimerkiksi Osakaan, saattaa 
tulla jopa 16 prosentin vajaus. 
 
"Myönnän, että otamme riskin todella vakavasta energiavajeesta", talous- kauppa- ja teollisuusaloista 
vastaava ministeri Yukio Enado sanoi Guardianille. 
 
* Japani siis alkaa ihan tosissaan keskittymään Saksan, Sveitsin, Tanskan, Norjan, irlannin, Espanjan, 
Portugalin  ja Italian ja lukuisten muiden maiden lailla 100% ydinterrorista vapaaseen talouselämäänsä. 
Loistavaa, että viimenkn  asiaan aletaan saada globaalia innoskkuutta. Toivomme syvästi, että aktiivista 
jatkoa ilmiölle seuraa kautta maailman. 
 
 
 

933. Y- Filosofisesti 
 
FB. 2012 
 
* Henri siis oikeesti. Kun joku seinähullu Janne Mokoma tekee säteilyrovioitaan Olkiluotoon 
tavoitteenaan p e l k ä s t ä ä n tapattaa maailman suurimmalla TVO:n ydinkatastrofillaan koko Pohjolan 
huissun vei. EI siinä ole kyse siitä vastaako kaveri kansan rakkauteen vai ei! Kyse on siitä, että USA ja 
IAEA HALUAA ja HIMOAA käyttämällä tällaista kansankuonaa kun puolustuskyvyttömät Suomalaiset. 
Ja maailman korruptoituneinta virkaporsaistoaan. Toteuttaa kokonaisten mantereitten etniset 
sterilisoinnit ja poispolttajaiset!  
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* Vastarannalla tätä suu kuolassa odottavat jenkkirikolliset ei paskan pätkää välitä. Miten itse itsensä 
eliminoivat protestanttiset Pohjoismaat ajattelee, vastarakastaa. Jenkit haluaa vaan maailmanvaltaa. Ja 
Suomi, niin Suomi on vaan DDR muitten CCCP- ydinselkomaiden joukosta. Jossa raaka väkivaltainen 
valtiomurha antaa vaan Janne-pojuille hetken illuusiot siitä että on niin hemmetin komee kun johtaa 
meidät rotkosta Y- tuonelan porteilleen. 
                -- 
FB, Juho Yksjärvi 
Mikäköhän tässä meidän elämässämme, juuri kunkin omassa elämässä, on niin tärkeää? Siis, minä 
sanon, JOKAISELLA meillä on jokin tarkoitus... mutta mikä ihme se on, voi kun olisi vastauksen 
löytäminen noin vain helppoa... itse olen etsinyt mielekkyyttä elämään, vaikka mistä... se oman 
tyhjyyden täyttäminen... se juuri sinun kaltaistesi, samantyyppisten ihmisten löytäminen, joiden kanssa 
voisit jakaa samat ajatukset ja uskot ja tilanteetkin.... elää heidän kanssaan sellaista "melko normaalia 
elämää" keskenään... mutta kun ei... Jos joku on nyt hereillä tänään tai huomisaamuna, niin voisiko 
kertoa, miten tässä elämässä voisi yrittää löytää sitä omaa polkua, ikään kuin, mikä omassa elämässä 
on oikeasti sitä tärkeintä, mitä juuri SINUN ja minun tulisi tehdä elämillämme...?  
 
Miksi olemme täällä.... miksi minäkin olen monta vuotta vain odottanut, että pääsisi kotiin... koska 
minua nimittäin alkaa melkoisenlailla kyllästyttämään tämä elämä täällä maan päällä... ja ei, TÄMÄ EI 
ole minkään sortin itsemurhajuttu tai mitään muuta paskaa, ainut asia mikä minua risoo, on että kun on 
niin tylsää ja kun tuntuu olo toimettomalta, että ei voi vaikuttaa oikein mihinkään, koska _ihmiset ovat 
niin SOKEITA JA NIIN UNESSA_ että eihän tästä hyvänen aika kukaan voi toista herättää... en väitä, 
että itsekään olisin kokonaan herännyt.... siis enhän edes löydä mielekkyyttää omalle elämällenikään... 
mutta, mitkä ovat juuri SINUN ajatukset ja tunteesi, miten omassa elämässä voi löytää sen oman 
tarkoituksen, sen "oman tehtävän" vaikka jos niin haluaa asian ilmaista? 
 
Arto Lauri Sääli.. SÄÄLI! Näin fiksu kirjoitus ja kaikki mielestään haluaa kulkea ohi! Oikeesti hei folksan 
lukekaa tää jutska!. . . Niin mikäkö On sitten elomme tehtävämme?  
 
* STUK:n mielestä se on tietysti olla IAEA:n ilmaisia ydinkoekaniineja ja kuolla sanaa sanomatta kun 
testit sen TVO:n tuloksensa antaa.. Niin tai Posivan armollisen sterilisointikuolemamme. What ever.. 
Niin SUPO/ POLIISIEN mielestä meidän tulee vaan nuolla ydinherrojemme perseet ruvelle. Ihan vaan 
siitä kiitoksestamme, että ydinherrat ja IAEA, jenkit vaivojaan säästämättä muuntaa 4 vuotivat 
lapsemme 17 silmuisiksi ameboiksi jotka kituvat ääntä päästämättä kehtoihinsa. Koska SUPO ja 
Vuojoen ydinturvaosaston mielestä säteilyn tuskaan kuolevien ääntely on..Öö. . ruman repivää 
syyllisten ydinherrojensa kuunnella! 
 
 Eilen 23.3.2012 YLE kuulimmekin miten ydinalan kyltymätön ateismiydinvoimansa vankkumaton 
papisto. Oli suureen ääneen nostattamassa vuoden 2012 tulevien tapahtumien suojelijakseen. 
Hirmuvaltaa TVO:ssa vuosikymmenet idättäneen isänsä pahenevaksi pojakseen, seuraajakseen Jane 
Mokan. Ydinimperialistikeisarinnan. Jonka kirojen jälkiä siivotaan vielä seuraavat vuosimiljoonat 
Olkiluodon Molokin kidan tuolla puolen. 
 
 Jännä juttu miten julmimman apinalauman julmin johtajisto osaakin siittää aina uudempaa ja 
väkivaltaisempaa jälkikasvuaan? No evoluutio tuottaa aina toistaan karmaisevampia diktaturioita. Muttei 
taida kauvoja enää tuottaa. Taustasäteilymme räjähtäminen 10- kertaisuuksinsa ja Fukushiman 53kpl 
palavaa reaktorit. Kymmenet ja kymmenet Arevan MOX polttolaitokset pitkin maailmaamme takaavat 
YDIN- ihmiskunnalle nopsan ja tuskaisen loppunsa. Näin sanoi jo vanha ja viisas A. Einstein 1955. Sillä 
tiellä ollaan hukkumassa jo. Se mitä minä haluan elämältäni on tehdä kaikkeni estääkseen yllä olevien 
ydinrikollisten massakaniansamurhaamiset. Estää SUPO- Vuojoen, SA- plutoniumkauppahankkeittensa 
kaltaiset läpikottuptointien aikeet. Tässä EI ole edes keskeistä se kuinka hyvin pärjään. Jos Jumala suo 
pelastusta tulee. Jos taas ei suo kuolemme joka tapauksessa ydinmolokin kitaan. Mutta yritettävä ON 
JOKAISEN KYVYILLÄÄN VASTUSTAA! Näin helmeilevän helppoa. . .  
7 minuuttia sitten · Tykkää 
                  --------- 
 
PLUTONIUMIA joka kotiin. I 
_____________________________ 
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* Kansainvälisen IAEA:n keskeinen tarkoitus on saattaa elinympäristömme niin pullolleen suoltamaansa 
ydinjätettä. Että kaikki mahdoliset ja mahdottomatkin elinympäristöt olisivat tappavaa ydinjätettä 
pullollaan. Ideana onkin "vain turruttaa" kansalaisiin lakoninen välinpitämättömyys kaikelle sille 
YDINvetoiselle tuholle, jota valtiomonpolit haluaa viranomaistensa suojaamana tehdä. 
 
* Maailman sterilisoituminen tarkoittaa nyt jo 40% lisääntymisissä on ollut säteilymyrkyttymisten takia 
"avustettua koeputkihedelmöityksin" ja vastaavin. Säteilysyöpiemme 10- kertaistumisineen päivineen. 
Miltä tuntuisi tietää syövänsä ydinJÄTTEESTÄ tehdyltä lautaselta? Entä tuntuisiko hauskalta kuulla, 
että olohuoneessasi on yhdessä ja toisessa hyvässä turvailluusiopssa ostamissasi tuotteissa onkin 
kyse IAEA:n "tavastaan" varastoida ydinalan ongelmajätteitä jokaisen kotiin?. . . 
 
Depleted Uranium Is Used in Golf Clubs – and It‘s Legal!  January 25, 2012 
http://gaia-health.com/gaia-blog/2012-01-25/depleted-uranium-is-used-in-golf-clubs%E2%80%94and-
its-legal/ 
                    -- 
 
Köyhdytettyä uraania käytetään Golf Clubs - ja se on laillista! 25 tammikuu 2012  
 
Koska hallitukset rasterointiasetukset siitä minne tallennetaan radioaktiivista köyhdytettyä uraania, he 
antavat sen hiljalleen levitä tuotteisiin. Ihmiset joutuvat siihen kosketuksiin päivittäin. Myös suosittu 
värikkäät emaloidut astioiyyen astiasarja on tieten saastutettu. jotkut kaikkein arvokkaimmat golfmailat 
nykyään käyttää uraanijätettä. FDA ei valvo köyhdytettyä uraania. EPA on huolissaan vain, jos se on 
ympäristössä, mutta ei ilmeisesti pidä kuluttajatuotteita osana ympäristöä. Itse asiassa he katsovat sen 
olevan vain matala-aktiivista jätettä, ei huolta.  
 
Saatat ajatella, että köyhdytetyn uraanin kulutustavaroissa on suojattu niin, että olemme suojassa sen 
säteilystä. Se ei ole totta. Ei ole mitään suojausta. Itse asiassa se on keskittynyt suojelemaan meitä 
enempi ankarammalta säteilyltä. Se ei tee siitä turvallista, ongelmaan kohdistetaan vähemmän 
huomiota.  
 
Tuotteita, joihin käytetään köyhdytettyä uraania  
Köyhdytetty uraani, jäteainesta ydinreaktoreista, on arvostettu sen raskauden takia. Se on tihein 
luonnossa esiintyvä elementti. Siksi sitä käytetään high-end golfmailoissa. Vuonna 2006 Scientific 
American ilmoitti, että yksinkertaisesti käyttää sitä mailapään vaippana. Tulokset 20-40% pidemmät 
lyönnit kuin muilla ennen.  
 
Tiheää köyhdytettyä uraania käytetään rutiininomaisesti liikennelentokoneissa antamaan painolastia. 
Sitä on käytetty Boeing 747s, 1500 kg (noin 3300 paunaa) käytetään yhden koneen sovellukseen. 
Erityisen pelottavaa on, että se hapettuu helposti tuleen, joka vapauttaa sen ilmakehään. Joten 
lentoyhtiöt vaikenevat säteilynsä vaaroista, jotka tapahtuvat hätätilanteissa. Voiko tämä olla syynä 
säteilyyn ja myöhemmin korkeaan kuolleisuuteen vastaajien keskuudesta on 9-11?  
 
Onneksi köyhdytettyä uraania ei enää käytetä astioissa. Se oli aikoinaan varsin suosittu aine, koska se 
tuotti kauniin kirkkaan lasitteen keramiikkaan. Kuitenkin, ei pelkästään sen radioaktiivisuus. Uraani on 
myös raskasmetalli, ja siksi on hyvin vaarallista pelkästään tästä syystä. Et halua syödä ruokaa 
lautaselta  lyijypohjaisin ??lasittein, tietenkin. Uraani on vieläkin enemmän toksinen, sekä kemiallisesti 
että radioaktiivisesti.  
 
Plutonioumia joka kotiin II 
 
Itse asiassa köyhdytetyn uraanissa perustuu paljolti sen toksisuuteen kuin sen radioaktiivisuuteen. 
Tutkimukset osoittavat sen tuhoisia vaikutuksia sekä eläimiin että ihmisiin joista tutkimukset on tehty. 
Vaikutuksiin kuuluu:  
 
Liiallinen proteiinin erittyminen ja nekroottista soluja munuaisiin.  
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Heikentynyt henkinen suorituskyky, kuten ilmentää kognitiiviset kokeet ihmisillä. Eläimillä se on 
osoitettu kertyvän aivoihin, aiheuttavat elektrofysiologista aivoissa muutoksia, ja vahinkoittaa hermojen 
liikennöintiä. Raskauden ajan kasvaimia eläinkokeissa, ja tietenkin on todettu lisäävän syöpiä ihmisillä.  
Estää hampaan luun muodostusta ja paranemista h. aavoissa. 
Keuhkomuutoksia, fibroosi, turvotusta ja syöpää eläinkokeissa. 
  
Ruoansulatuskanavan vaikutuksia ihmiseen, kuten oksentelua, ripulia, ja albuminuria.  
Rasvainen maksa ja nekroosia eläinkokeissa.  
Vääristymät biokemiallisten ja neuropsykologisia testeissä eläinkokeissa.  
Assosiaatio kroonista väsymystä, ihottumaa, korva ja silmä ongelmia ihmisillä.  
Vähennystä punasolujen määriin eläinkokeissa.  
Köyhdytetty uraania on myös erittäin kova. Yhdistelmä kovuutta ja painoa tuo tuloksia tunnetuimpina 
tuotteina, jotka käyttävät köyhdytettyä uraania:  
 
sotilasaseet. Sitä käytetään ammuksissa, koska sen painon avulla pystyy luomaan pieniä luoteja jotka 
voivat puhkaista panssaroituja laitteita. Kuten tankkeja, ja myös siksi, että se palaa helposti, joten se on 
erityisen tuhoisa ??säiliöitten ja bunkkereita vastaan. Sitä käytetään metalliseoksiin panssaroiduissa 
ajoneuvoissa. Aiheuttaen radioaktiivisuuden ja kemiallisen myrkyllisyyden, se ei voi olla mikään yllätys. 
Aiemmin tuntematon tila, Persianlahden syndroomasta on kärsinyt valtava määrät sotilaita. Ei 
myöskään pitäisi yllättää ketään, että lisääntymisterveyden ongelmat irakilaisille tapahtuu valtavasti. 
Nostaen erityisesti kuolleena syntymisiä, keskenmenoja, ja kauheita synnynnäisiä epämuodostumia.  
 
Onneksi jotkut köyhdytetyn uraanin käyttötarkoitukset eivät enää sallittuja. Posliinia ja lasia ei enää 
väritetä sen kanssa. Tekohampais useain mukana köyhdytettyä uraania, koska sen kyky on hyvä 
toistaa hampaiden luonnollista fluoresenssiä. Tämä käytäntö loppui vuonna 1986, oli rutiinia 60 ja 70 
luvuilla.  
Ranskalainen yritys nimeltä Cogema myi keltaista emali jauhetta päättäjille emaloinnissa ja lasiin 
vuoteen 2000.  
 
Teollisuusradiografiassa kameroihn aiheuttaan suuria gammasäteilyjä niihin, niin köyhdytetty uraania 
käytetään usein suojauksena. Ilmeisesti se on okei suojaamaan itseäsi säteilylähteiltä, joka on 
vähemmän radioaktiivista huolimatta vaikka olisi mahdolista käyttää säteilemätöntä lyijyäkin. 
 
PLUTONIUMIAjokakotiin III  
 
Ei ole vaikeaa valmistajan saada lupaa käyttää köyhdytettyä uraania tuotteissaan. Ensisijainen 
vaatimus on, että he suostuvat. Ei ole lakia estämään tai edes rajoittaa, köyhdytetyn uraanin käyttöä 
kuluttajatuotteissa.  
 
Mikä on Köyhdytetty uraani ja miksi se on niin vaarallinen?  Uraania on useita isotooppeja. Tämä 
tarkoittaa, että niillä on sama lukumäärä protoneja ja elektroneja, mutta neutronien lukumäärä 
vaihtelee. Joten, uraani on eritelty sen atomipainosta. Näin uraanin 234 neutroneilla on arvo kuten 
uraani-234. Köyhdytettynä uraanina tunnetaan uraani-238. Lisäksi se on yleisin tyyppiä luonnossa.  
 
Se, että köyhdytetty uraani on identtinen uraani-238 kanssa joka on löydetty luonnosta on käytettäessä 
hyödyksi antamasa vaikutelman, että se on täysin turvallinen. Väite on, että uraania on kaikkialla. Joten 
se ei voi olla haitallista. Tämä tietenkään, ei pidä paikkaansa. Ilmeinen ero on, että köyhdytettyä uraani 
on keskittynyttä rikastetta. Se ei yksinkertaisesti ole osa taustasäteilyä. Se on merkittävä säteilyn lähde, 
jota on käsiteltävä vaarallisena.  
 
Radioaktiivinen aine tuottaa radioaktiivisten hiukkasten ja-tai gamma-säteilyn, jotka kaikki ovat 
vaarallisia. Koska se puoliintuu, se vähitellen muuttuu eri elementeikseen. Kun köyhdytetty uraani 
säteilee, se muuttuu torium-234:si, joka vuorostaan ??muuttuu protaktium-243:si. Kullakin näistä on 
erilainen puoliintumisaika ja spews eri säteily. Näin ollen väite, että köyhdytettyä uraanin n säteilyn 
määrä on alhainen ei pidä, määrä tai tyyppi säteilyn elementtilähteenä se jättää taakse, eikä miettiä, 
miten tämä elementti muuttuu. Kun se lähettää säteilyä. Tässä on kaavio, joka antaa tiedon. Jokainen 
elementti muuttuu yksikön alla:  



1892 
 

 
Elementti  Puoliintumisaika  Tyyppi  
säteily   
Uraani-238  4500000000 vuosi  Alpha   
Torium-234  24,1 päivää  Beta Gamma   
Protaktium-234  1 minuutti  Beta Gamma   
Uraani-234  245000 vuotta  Alpha Gamma   
Torium-230  76000 vuotta  Alpha Gamma   
Radium-226  1600 vuotta  Alpha Gamma   
Radon-222  3,8 päivää  Alpha   
Polonium-218  3,0 minuuttia  Alpha   
Lyijy-214  27 minuuttia  Beta Gamma   
Vismutti-214  20 minuutin  Beta Gamma   
Polonium-214  160 mikrosekuntia  Alpha   
Lyijy-210  22 vuotta  Beta Gamma   
Vismutti-210  5 päivää  Beta Gamma   
Polonium-210  138 päivää  Alpha   
Lyijy-206  Vakaa  Ei mitään   
 
Huomaa erityisesti, että väitteet matalan säteilyn köyhdytetyn uraanin okinaisuuksista ei koskaan sisällä 
koko kuva. Vaikka onkin totta, että köyhdytettyä uraanin säteily on melko vähäistä, kuten todetaan sen 
puoliintumisajassa. Aineina kaikkea muuta kuin hitaita säteilytuottajacvarastoina. Siksi altistuminen 
köyhdytettylle uraani:lle tarkoittaa myös altistumisen jokaisen radioaktiivista aineille  koko luetteloon.  
 
On todettava, että köyhdytetty uraani ei ole ainoa lähde säteilyaltistuksen useimmille ihmisille. Muita 
lähteitä ovat lentokentällä skannerit, julkinen ala skannerit nyt täytäntöön otettuina, lääketieteen 
diagnoosimenetelmien, kuten CT skannereiden, röntgenlaitteet, ja mammografiassa, matkapuhelimet, 
matkapuhelin mastot ja jopa sähköä. Vaikutuksia Kaikkia näitä lisäaineita.  
 
Eli et voi yksinkertaisesti laskea riskien perusteella korkeinta yksittäistä altistumista. Jokainen 
altistuminen lisää yksilön elinikäkertymän riskiä. Vaikka suhteellinen riski altistumiseen köyhdytetylle 
uraanille on pieni jokaista esiintymistä, on tunnustettava, että se on lisäksi kaikki muut sille altistumisen 
ja muiden radioaktiivisten lähteiden. Tämän valossa, onko se mahdollisesti järkevää laittaa köyhdytetty 
uraania vaikka mailaan?  
 
Ilmeisesti maailma on tiikerin hännässä, köyhdytettyä uraaniongelmineen. Se on otettava pois maasta, 
jossa se on pitkälti eristäytynyt lisäämään ympäristön säteilyriskejä. Se on nyt keskittynyt varastoihin ja 
leviää biosfääriin. Näin vallanpitäjät löytää tapoja tallentaa myrkkyä, jolloin sitä voidaan käyttää 
kulutustavaroissa.  
 
Lähteet:  
Tutkimuksen mukaan syöpävaara köyhdytetyn uraanin  
Tässä ovat radioaktiivisen sivutuotteita köyhdytetyn uraanin (uraani-238)  
Uusi golf club käyttää köyhdytettyä uraania  
Uraania, joka sisältää Hammasproteesit (n. 1960, 1970)  
Uraani pilaantumisen Amsterdam 1992 Plane Crash  
Ominaisuudet: köyhdytetty uraani  
Factsheet köyhdytetyn uraanin  
Köyhdytettyä uraania Ammukset  
Ohjeita Toimiala Pullovesi: Uraania Small Entity Compliance Guide  
Vaaralliset millään annoksella  
Köyhdytetty uraani  
Köyhdytetty uraani voi postittaa terveysriski  
Tutkijat vaatimaan kuori puhdistaminen siviilien suojelemiseksi  
Huoltajan Erityiskertomus köyhdytettyä uraania (useita artikkeleita)  
Köyhdytettyä uraania Threat  



1893 
 

Tagged köyhdytetty uraani , köyhdytetty uraani kulutustavarat , köyhdytetyn uraanin kuluttajille tuotteita 
, köyhdytetyn uraanin vaara , köyhdytetyn uraanin golf club , köyhdytetyn uraanin säteily , golf club , 
golf club terveys , golf club säteily , säteily , uraani 238 , uraani 238 köyhdytettyä 
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934. STARTTI 
 
Olin paikalla 1978 ja myös 1980 kun OL- 1 ja OL- 2 reaktorit käynnistettiin. Niin tai h y v i n harvan 
annettiin silloin rinnallani olla TVO:n silminnäkijöinä kun nuo hengenvaaralliset reaktorien vaiheet 
tapahtui. Varsin pian selkeytyikin miksei ihmisiä ja silminnäkijöitä kaivattu. ASEA on tarkka siitä, ettei 
sen hämärähommista kerrota jälkikäteen. Niin kuin minä maamme tunnetusti ainoana ja aitona paikalla 
olleena voin dokumentointina omakohtaisesti kertoilla. 
 
Eräs klassinen tapa on tehdä uudenkarheaan reaktoritiinuun ensimmäiset säteilyjen eroosioratkot 
klassisesti käsin. Kuulitte aivan oikein. Reaktori on täynä vettä. Kuitenkin kansiluukut avoinna 
ulkoilmaan. Ai miksi auki. No koska sinne on tapana ollut tipauttaa pieni näkemällä tappava Pu- 239 
pelletti massiivisesta lyijyaskistaan. Pienikin virhe ja kaveri joka seisoskelee tiputtamassa tätä 
ihmiskunnan vaarallisempaa ainetta latauskoneen päältä. Voi menettää hetkessä palavana kätensä, 
ainakin silmänsä. Joskus iloisenvirmasti pykimään riistäytynyt reaktori sylkäisee starttaajan koko 
habituksen savukiehkuroinniksi savupiippuun beetasoihtujen lailla. ASEA suosikin tästä syystä mm. 
kaukokäyttöistä neutronivuotykkiä, tai starttipalan käsittelyyn robottia. Sekin neutroninvuon tuottama 
tykki tietysti tuotatettiin salaisuuden varjoamana vain ainoana Pohjolasta Ruotsista. Tuokin mokoma 
kobolttikanuuna. Yhtä kaikki laite joka sylki kuolemaa ja neutronivoitaan. 
 
Siirrytäänpä pikkaisen siihen mitä TVO:lla tapahtui kohtalokkaana käynnistyksen vuonna 1978. No 
reaktorin startti kyllä onnistuttiin levittämään muutamissa minuuteissa koko uhkaavasti murisevaan 
reaktoripönttöön. Kun palo saadaan melko tasaiseksi tämä lähinnä manajäristysmäinen ääntely 
vaimentuu aikanaan. Kansi kiinni ja paineen nousuja odottelemaan. Tuskin oli mennyt tuntiakaan kun 
ongelmat alkoivat konkreettisesti räjähdellä käsiinsä! Siis oltiin työkaverini kanssa silloin katsomassa 
onnettomuuden jälkiä TVO:lla. KOKO OL-1 reaktorin ulkopuoliset sähkökaapeloinnit paloivat 
liekkimerinä! Kaikki voimalan seinillä olevat kamerat, palohälytyslinjat, sähköjohdot sulivat ja paloivat. 
Hämmästellen seurailimme miten palomiehet repivät millien paksuisia tiilenpunaisia muovitettuja 
savupalloisia pintapeltejä auki korkeista telineistään ja nostolava- autoistaan.  
 
Toden totta säteilyionisaation aiheuttama startin EMP oli syynä tähän. Jokainen asiaan liittyvät 
yksityiskohdat tarkoin salattiin. TVO vaati 100 % vaitiolovelvoitteita meiltä ydinorjiltaan. Niinpä niin alku 
oli karua ja tykkityrmäävää. Olen tutusti ainoa aito silminnäkijä joka yhä hengissä olevana uskallan 
näistä raportoida. Paino sanalla "uskallan"! Koska kyllä meitä näkijöitä oli tietysti kymmenin. Miljoonien 
neutronisäteilyvoiden kaikkialta läpi 2m paksujen betoniseinämien ulos ilmaan puskemat suunnattomat 
elektroniylijäämät latasivat liian heikosti maadoitettuihin rautapelteihin uskomattoman järeät luokkaa 3 
000V DC atomiparijännitteet. 
 
 Kaikki paloi ja poksuen räsähtäen räsähteli ydinvoimalan ulkokuorissa. Vielä tänäkin päivänä 
tarkkasilmäinen voi nähdä hädän jälkeen asennetut ylhäällä voimalan ulkopeltejä ulkolaidoissaan 
kiertävät ranteen vahvat alumiiniset maadoitusköydet. EMP Tuli minun tutkimuksissani todella tutuksi 
kun aloin selvittelemään Fukushiman usean reaktorin yhtaikaisen räjähtelypiirinsä synnyttämää 
kosmisen rajuja (STUK- tiedon mukaan) 20 000 kertaisia millisekunttiluokan neutronivuonousujen 
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tuhoja Japanissa. Tämän takia kaikki reaktorit siellä on nytki suljettuna. Nuo muodostavat 
säteilyeroosioin porautuneita rakenteisiin keramisoituneita mikrohuokoisia kolmioputkirakenteita.  
 
Jotka kolmion mallisina jäykistävät ja tuottavat pelättyjä lisätuhoja ja vuotoja kautta Japanin 
ydinvoimaloitten. Olkiluodossa näin toki omin silmin myös miten startissa ulos savupiipusta pusketut 
elektroniplasmat ja kanavasäteilytuotokset muodostivat valtavan kymmenien metrien pysyvämmän 
pinkkikaasupallonsa. Se imeytyi kilometrien päähän. Ja silmieni alla silloin suisti mm. Eurajoen YLE TV- 
maston lähettimet, laitteistot, antenninsa täystuhoonsa. Tällekin ilmiölle oli satoja silminnäkijöitä 
lisäkseni pitkin Eurajokea. Länsi- Suomi sai valokuvia lukuisia. Mutta systemaattisesti SUPO on 
salannut kaiken aiheiston. Niin sitä lukuun ottamatta joka kauttani yhä heidän harmikseen tuodaan 
peittelemättä julki.  
         -- 
 
STARTTI simulaatioita 
 
Katsoin Yotubesta miten videoinneissa ihmeteltiin julkisuudessa h y v i n vähän tunnetun "magneettisen 
nesteen" koeajoja. Yotubessa näytetään myös laatikkoa, jossa jokaisessa 4 kulmassaan on massiiviset 
interferenssin akustisen aaltojen tutkinnan kaijuttimet. Lisäksi laatikossa oli aitoon 50- 60 luvun 
henkeen sinne lapioituja valkeita kevyitä tyroskuulia. Kun kaiuttimiin syötettiin samaa aaltoäänitaajuutta. 
Nuo kuulaset tekivät mielenkiintoisesti vaihtuvia ns. "interferenssisiä kukkaiskuvioitaan". Filmi EI suin 
surmin kertoillut miksi tällaisia outoja kokeita tehtiin. Mitä käyttöä silmälläpitäen.  
 
Olkiluodon 30v opeillani ja muista tietolähteistäni kuten Angelica Skywolfin tietojen varassa sain 
lisäselvyyden tietysti näistäkin. Siitä huolimatta, että kyseessä on maailman tarkimmin salattua dataa. 
Siis omimpia maamme parhaalle ydinosaajalle tietysti. Kun Ruotsissa ASEA- ATOM alkaa koeajattaa 
salaisissa riittimenoissaan kuolemaa halveksivia uusia reaktorityyppejään. Pitäisi t i e t y s t i  pikkaisen 
tietää mitä reaktorissaan tapahtuu.  
 
Mutta koska neutronivuon mittaus on nykyisellä TLD - dosimetrillamme sen heikkotasoisuuden takia 
tieten estetty. Pitää reaktion ne ja monet muut n o r m a a l i n  laitteistoin näkymättömät jopa 
parinmuodostusten, antiainereaktioiden kaltaiset karmaisevat prosessit kyetä mittaamaan. Temppu On 
simppeli mutta huippusalainen! Reaktorin veden alle sijoitetaan lyijylasien suojaamia kameroita. Nyt 
tulee jännä kohta. Koko reaktorin pohjaan uitetaan tätä "magneettista nestettä". Aine on silminnähden 
kuin elohopeaa. Mutta reagoi vahvasti säteilyn sekundäärisesti ionisoimiin sähkökenttiin, niiden 
pyörrevirtoihin, magneettivoihinsa paikallisesti myötään. Jopa salatuimpien neutronivoidenkin 
sekundääri reaktioihin.  
 
Mutta sen kalibraation on oltava nestemäistä myös siksi, että reaktori soi kuin tyroskulien paiskomat 
kaiutinpöntöt! Harvat tietävät reaktorin neutronivuon palon etenevän ja resonoivan sekä erittäin matalin 
"infraäänin", että korkeine "ultraääneineen". Itse asiassa reaktori toimii kuin 100 tonninen kaikkialta 
hakattava hyytelökasa. Pienikin epäsymmetria tai keskipisteen siirtymä suistaa koko reaktorin 
infernoonsa.  ASEA:n insinöörien painajainen on, kun taas kerran reaktorin pulverimainen U- 235 ja U- 
238 lataus alkaa silmissä uraanilatausten kapselit reaktorin sisältä kavitoitua ja  kaasuuntua 
kanavasäteilykaasuina suoraan ulos savupiipusta. 
 
Tarkempiin yksityiskohtiin. 
 
 Koeajossa kameroin seurataan äärimmäisen vaativia hallintarituaalejaan. Toivotaan, että reaktorin 
pohjassa heroittuvat vesien ja magneettisten nestepisaroiden tuottamat kamerakuvissa nähdyt 
"kukkamaiset" kuvioinnit pysyvät hallinnassa ja toivotun vakaina ja symmetrisinä.  Jos reaktorin 
akustinen neutronivuopalonsa alkaa "vuotaa symmetriaansa" tai muutenkin resonoida. Se räjähtää 
silmille todella, todella tuhoisasti. Jo Ruotsissa asti näin onkin koeajon reaktoreille kärynnyt. Joten 
tällaiset megariskit kymienmiljardien hankkeissa ON kylmää salattua faktaa! 
 
Kiehutusvesireaktorien uraaninippujen hyytelökasan maksimi hallintateho on luokkaa 1 200- 1 400MW 
maX! OL- 3 tyyppisen painevesireaktorin vähemmän, luokkaa 1 000- (1 200)MW Max! Eli OL-3 on 1 
600MW täysin painajaismaisen palamalimiitiltään totaalisen vaikeasti koossa pidettävä. Jota aiemmin 
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EI ole saatu toimimaan maailmalla! Nyt yritetään Arevan opein epätoivoisesti siinä onnistua uusilla 
supertietokoneitten algoritmilaskennoilla ja ties millä tensorisilla 3D muuntosuhteitten PI- säätöajoilla. 
Huonolta näyttävät iterointiennusteet, sanoo STUK. Mutta pääasia, ettei kansa tiedä megariskeistä 
POLIISIsensorien takaa lisäkseni missään. 
 
Miten sitten reaktorien akustista resonointia, samariniumien ja ksenonin yms. 
neutronisiepparinmyrkkykaasujen ja jalokaasujen kaltaisten aineiden tuotantoja ohjaillaan 
symmetriaansa? Ydinvoimalan jokainen mekaanisen boorisäätösauvan asento on muutettavissa 
symmetriapolttoon kohtansa neutronivuon ja palamamuotojensa kontrollointiin. Mutta toki muuttuvia 
algoritmeja on runsaasti muitakin. Esimerkiksi kiehutusreaktoreissa jo veden reaktorissa tapahtuneen 
vesien virtausnopeuksien säädöt ohjaavat paikallista fissioirtitiheyttä ja todennäköisyyksiä. 
Reaktoriveden jopa happitaso vaikuttaa polttoon. Niin ikään voidaan mainita Ph- arvojen tasot myös.  
 
Säteilyeroosio pyrkii muuntamaan veden happiatomeja happiradikaaleiksi ja hapattavat reaktorin 
sisätiloja myös. Tarvitaan vastakemikaaleja kuten emäksistä lipeää. Reaktoriveteen lisättävällä 
liuotetulla esim. boorilla säädellään laajemminkin neutronivuon tasoja. Reaktorivesien säätelyyn 
käytetään jopa merisuolasta saatavaa strontiumia myös. Mikä uskomattominta myös suunnattoman 
arvokas strontium käytetään kertakäyttöisesti. Säteilyn pilaamana siitä tulee reaktorissa suunnattoman 
pitkään tappavan vaarallista bioaktiivista ydinongelmajätettä. Jota ajatutetaan prosessivudoin 
perusreaktoreista surutta säteilyyn radikalisoituneena ympäristöön. 
              ----------- 
 
Mitä sitten irtosi ydinvoimalasta sopii kysyä? 
 
* Aikoinaan kirjoittelin siitä, miten Fukusfiman räjähdykset. Erityisesti numero 3 räjähdys tuottivat 
selkeästi erottuvat "vorteks renkaat". Varsin suora yhteys siihen miten esim. TVO puhaltaa 
beettasoihtunsa yläilmaan. Aihe  olikin niin kirpakkaa todistusta. Että IAEA:n käskystä hätäpäin 
poistettiin videoinnit, joissa vorteksin vuorovaikutusta demottiin. Siis piti hakea aiheesta lisää 
sisäministeriön poistamatta jättämää videointia. Tästä niitä taas on noukittavissa. Ensimmäinen huikea 
video siitä. 
 
Tämä nimenomainen video oli pitkään IAEA:n toimesta poissa. Koska kytki vorteks pyörteet 
suorasukaisesti juuri siihen mistä siinä on kysekin. eli ydinvoimaan. Katsokaa ja hämmästykää 
erityisesti mistä on kyse: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=mHyTOcfF99o&feature=related 
 
Wau vortekseja vedessä: 
http://www.youtube.com/watch?v=8bZ0Q3RG-YA&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=raYdPLnZ2F0&feature=related 
 
Vorteks ON jämäkkä energia isku, eikä välttämättä mikään hattaran heittoa. Vorteks tykki: 
http://www.youtube.com/watch?v=QrgTtZXuj4w&feature=endscreen&NR=1 
 
 
 
 

935. ELFERMIA 766 
 
Elfermia 766 miten sen kuvailisi. Malminkaivuun tähti, Sirius- planetoidin hallintopiirin mitätön ja 
maineeton pikkuplaneetta. No melko reunalla se oli vähän kaikista. Itse asiassa tämä kiviplaneetta oli 
hinattu paikalleen Yler - ministeriön osaston 567 erityistarpeita silmälläpitäen. Sirius, kuten hyvin 
muistamme perustuu lähinnä piipohjaiseen eloyhteisöjärjestelmään. Nyt eletään aikaa 2 750 miljoonaa 
vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Intersfäärisen tähtijärjestelmän keskustähdistö on melko pieni 
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erikoissolu vain 100 000 planeettajärjestelmän yhteisö. Mutta sen mahti ei perustu niinkään suureen 
kokoonsa. Vaan energiahuolintaansa. 
 
Fokusoiden tarmonsa suoriin tellurikaivos osaamisiinsa. Tätä radioaktiivisuudestaan vaaralliseksi 
tiedettyä erityismalmia tarvitaan suunnattomia määriä. Varsin erityisesti nykyään. Koska sen aiemmat 
rikkaat malmiot koluttiin jo vuosia sitten pohjamutiin. Mutta yhä aineella on kysyntää. Ja tähän 
markkinarakoon perustettiin Elfermia 766 kaivannaissiirtokunta. No säteilyn tartuttamat ja runtelemat 
tällaisten kaivosyhteisöjen työpaikkoja kartetaan kuin ruttoa. Kukaan vapaaehtoinen ei näillä 
planeettaseutuvilla nokkaansa näytä. Vain pakkotyöhön tuomitut ja jo valmiiksi elonsa ehtoolle ehtivien 
mainari raunioiden hiipuva yhteisö. Joka toimittaa kerran vuodessa jalostamansa pikkuruiset tuskin 
kuutiometrin ammeellisensa 93 % ja mutta sitäkin tappavammat säteily- ymppinsä. 
 
Keskusrunkohallinnolle riittää kunhan tuhoisa erityisantiainereaktorien polttolataus tulee, muusta viis. 
Itse asiassa Elfermian edellisen hallintopäällikön kuoltua säteilyleukemiaansa kunnioiteltavan pitkässä 
32 vuoden iässään. On rappio saanut vähenevine johtokäskijöineen levitä vapaasti. Planeetan tuotanto 
pysyykin nykyään hengissä aktiivisesti vain sen tiedon varassa, että kerran vuodessa toimitettu 
teluriaanin malmilasti nollaa planeetan sisuksissa jomottavan itsetuhopommin jälleen siunaavaksi 
vuodeksi eteenpäin. Niin tosiaan tämä planeetta on niin sankasti Malenkan kuorimallien mukaisten 
säteilykerrytystensä kaasukehän aktivoimana itsekin milloin tahansa räjähtämässä neutronitähdeksi. 
 
 Keskushallinnolle tällaisia kaivosplaneettojaan on toki räjähdellyt alati kaikkialle leviävien 
säteilyvarastointien saattelemana tuhatmäärin. Kukaan enää viitsi edes laskea. Lähiaikoina 76kpl 
massiivista säteilyn kaasukehäpaloa pelkästään tällä toimintasektoreilla. Hällä väliä sanoo Siriuksen 
keskushallinnon päättäjät. Kunhan kauppa tuottaa vaan tulosta. Niin tosiaan Elfermia 766 hinattiin 
kauempaa nykyiseen erityispaikkaansa Merkuriuksen ja Venuksen väliin. Erityisistä syistään. Koska 
koko planeetalla käsitellyt radioaktiiviset aineet ja niiden tappavat kanavasäteilyjen kertymät 
radioaktivisoivat kaiken. Korostan siis kaiken atomirakenteen isomeerivireisiin ja ties mihin 
termivireisiinsä. 
            -- 
 
Elefermia saagoista syvin 
 
Koko tällä planeetalla EI sallita lainkaan radioaktiivisuuksiin perustuvia energian tuotantolohkoja. Vaan 
planeetta tuotiin lähelle Aurinkoa. Jotta suora ja turvallisempi Aurinkoenergian käyttö olisi mahdollista. 
Toisaalta planeetan pintaosia suojaava erikoiskaasukehä on modifioitu kestämään Auringon fotonien 
protonipommituksia. Mutta erityisesti hidastamaan säteilyn ylikriittiseksi massaksi muodostumista. 
 
Mutta nyttemmin oli aika alkanut käydä vähiin. Koko Fermia 766 oli räjähtämäisillään kriittiseen 
typpikehäpaloonsa. Pelkästään radioaktiivisen telluriaanimalmin sekundäärisyyden. Siis säteilyjätteitten 
ikuisten säteilyfotonointiensa kerrytysten lisäyskerrointaulukkojen luonteensa takia. No tämä oppi oli 
tietysti keskushallinnon salaama ja kontrolloimaa tarkoin. Mutta kyllähän ammattimainarit sen tarkoin 
omi ja tiedosti. 
 
Itse asiassa Elefermiassa oli tehokasta undergraund toimintaa. Salakuljetusta ja muuta 
keskushallinnolle synkempää tietämystasoa. Salakuljettajat toimittivat erittäin peiteltyä sotamateriaalia 
aina Otavan tähdistöön asti. Oli kehitelty erityisessä tarpeessa eräänlaista yksisoluista mystiseen 
nanotekniseen hiilipohjaiseen klooniarkkiin perustuvaa biokasvumassaa. Tämän kauppiaitten 
himoaman aineen oletettiin aikanaan johtavan uudenlaiseen eloperäiseen kasvuun, mikä olikin 
tarpeellista.  
 
Koska tämä nykyinen piiperustainen elämänperuste oli käyttämässä ainesresurssejaan loppuun. Oli 
yksinkertaisesti pakko kehittää ankean yksinkertainen kasvuperuskaava. Eloyhteisö joka nojautuisi 
piipohjaisen sivistyskulttuurin jälkeensä jättämiin jätekasoihin. Projektiin hiilielämästä ei juuri kukaan 
uskonut. Sen uumoiltiin olevan jälleen yksi virheinvestointi, vain kiusaamaan nykyhallintoa. Yhtä kaikki 
eräs ja aikanaan arvoonsa arvaamattomaan kohoava salakuljettajien varastopaikka oli porattu 
lähiplaneetan Telluksen napakartion lähistölle. Yli 1 000km syvyydessä koeampullit odottelivat 
äveriäimpiä ja uskaliaimpia ostajiaan.    
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Keskushallinnolla oli valmis suunnitelma räjäyttää planeetan kaasukehät yksi toisensa jälkeen 
ylikriittisiksi fissiopommeiksi muuttavilla ydinaseillaan koko ympäröivän Auringon tähtijärjestelmät ja 
planeetat säteileviksi neutronitähdiksi. Itse asiassa kiinailmiöiviksi kaikki tyyni. Näin sterilisoituisi 
kokonaiset miljardin tähtirypäs kerallaan. Tähtäin oli paikoillaan. Mutta Siriuksen hallinto odotteli vielä. 
Odotteli, koska oli kantanut erittäin huolestuttavaa tietoa, ydinsota galaksijärjestelmä PR 73 217 kanssa 
odotteli tulemistaan. Varustelukierteen kitaan haluttiin uhrilampaiksi kaikki liikenevät telluriaanikaivosten 
säteilymalmituotot. 
              -- 
 
Elefermia oliko se edes olemassa... 
 
Maaplaneetan varikoilla tiedettiin tämä vaara tarkoin. Siksi päätettiin asentaa Telluksen hiilielämän 
varastoon nerokas automaattinen laukaisujärjestelmä. Ideana oli tehdä sama kaikkiin salakuljettajien 
käyttämiin 3 452 erilliseen varastointitunneliin. Kun ja jos ydinhyökkäys polttaisi fissioinnein Maan 
ilmakehän pelkäksi valkeaksi pulveriksi alas. Ei elämällä olisi mitään jäljellä olevaa mahdollisuutta.  
 
Ei edes 200m syvyyteen asti. Tilanteessa jossa megalomaaninen 7.1MeV O- atomikohtainen 
kynnysreaktiopalo radioaktiivisissa malmioissakin polttaisi kaikki entisen elämän jäljet. Jokainen 
biologinen atomisidoskin silpoutuisi nanosekunneissa irti pelkäksi vellovaksi kanavasäteilyn 
++..ionisaatioplasmoikseen. Jäljelle ei jäisi mitään nykyisestä piipohjaisesta elämästä kertoilevaa. Itse 
asiassa tiedemiehet olivat laskeneet. Että galaktinen ydinsota. Niinimuodoin räjäyttäessään niin 
Elfermia 766 planeetan ja koko kyseisen aurinkokunnan. Jättäisi hiilipohjaisen varastotilan ympärille 
vain ja ainoastaan valkean kohinan kuplan.  
 
Valtavat säteilypaineitten infernot tuhoaisivat jopa alueelta lähteneitten viestinradioaaltojen 
valonnopeudella parhaillaan poistuvat pallokeilat. Uskomattomin väite oli, että jos sellainen ihme käy, 
että aikanaan automaatin eloon elvyttämät hiilibakteerit alkaisivat kasvaa planeetallaan. No ehkä 
satojen miljoonien vuosien päästä. Saavuttaen kehittyvän evoluutiotason. Joka kuuntelee radio ja TV 
signaalejaan.  
 
Ydinsodan tai siviilireaktorien ryöstäytymän kaasukehäpalojen kaikkialle levittämä tuho olisi totaali.  
Olisi iäksi muodostanut tämän eloyhteisön ympärille valonnopeasti kaikkialle ympärilleen leviävän 
täydellisen tyhjyyden rintaman. Myriadit nyt vielä avaruuksissa risteilevät sähköiset viestit, jopa arkiset 
teleportaation, gravitonienkin viestinnät olisi menetetty heidän kuuluvuusalueellaan iäksi. Mutta 
nykyinen hallinto ei tietysti pitänyt tuollaista uhkaa turvallisien ja luotetavien telluriaanisten 
säteilyreaktorimäärien alati kasvaessa ikinä, ei unelmissaankaan madollisena! Olihan tätä jalointa 
tekniikkaa tunnettu jo perät 66,6vuoden ajan. Vain kaikkein hataraotsaisimmat povasivat ong...   .B U M 
m m M!....SShhhhh h h ..  * 
                 ---------------- 
 
1 000 pc. Kryptinen puZZle. 
 
. . . Lindell tavoittaa hämärtyvän illan seitsemännelletoista tupakin tumpilleen osoitetta. Nikotiinin 
yliannostuksesta jo selvästi vapisevin käsin mies runttaa palaneen menthol savukkeensa tuhkaa TVO:n 
naurettavan pieneen kupposeensa. Mielessään pikkuviiksi katsoo otsansa takkuuntuvaa hikeä pyyhkien 
vastapuolella istuvan ylimielisen Rauno Mokan hymyn viime hyytymistä. . . Niin tämä kaikki 
"paskatotuudet". Mitä miekkosille oli juuri hetki sitten äänitetystä TVO:n keskuskonttorin nauhoituksesta 
heitelty kliinisesti vasten kasvojaan. Saattoi raavaammankin ydinaktiivimiliisin epätoivon partaalle. . . 
 
SUPO, Vuojoen Lindell: "Mitä helvettiä TVO:n johto oikein ajatteli antaessaan huippuosaajilleen 
erityisesti Arto Laurille vapaat ja rajoittamattomat oikeudet tsekata kaikki mahdolliset ja mahdottomat 
ydinturva- arkistonne ja tiedostonne. Mitä hornan kukkua ajatteli Rauno- pojusemme kun piti päästää 
kaikkein huippusalaisimmillekin arkistoillenne koko maassa? Viiraako teitä vai oletteko Rauno vaan niin 
hemmetin tyhmiä. . ?" 
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Rauno M. " EeheH.. No mutta älkääs nyt kalunapellet silmille hyppikö. . Kyllä tuollaisille tusinaorjille ei 
tasan taivu tensorilaskennat ja kvadrupoolimomenttien 3D malli...  
 
Gröönruus SUPO: " Että kun nyt olis köysi, tietäisimme sille ripustusorren kaltaisillenne TVO:n 
tunaripäille. .. .!" 
 
Soili Vaimala: " Yritinhän minä Raunoa varottaa, mutta h ä n e n mielestään ei kukaan. No ei 
varsinkaan tusinaluokan ydinorjalliston edustaja voisi murtaa maailman vaativimpia IAEA:n 
ydinturvasalaisuuksia. No näinhän se vaan murtui. Mutta rakas Rauno en ainakaan minä voi vastuuta 
täs..." 
 
Lindell: " Halvatun talkkunapäät! Nyt ollaan kusessa ja kaveri suoltaa netit, lehdistöt ja TV:mme 
mustanaan kaikki mahdolliset ja mahdottomat 70v pitäneet salaisuutemme kansan kuulla. Kohta alkaa 
ydinherrojen rotaatiot. . .!" 
 
Gröönruus: " Minulla olisi loistava idea. Meidän pitää saada apua suoraan nyt USA:n parhaimmilta 
ydinturvaosastoilta, agentuureiltaan. Otin alustuksena jo yhteyttä Salon nimismieheen. Hänellä voisi 
olla tähän hankkeeseemme sopiva sisäministeriön käyttämä osastonsa. Tässä tarvitaan nyt 
massiivisinta ja maamme tasokkainta psykologiaa ja profiloijaa. Arto L:n arkistomateriaalit on nyt 
enshätiin saatava maailman parhaimpien analysoitavaksi. Jotta ongimme selvyyden niistä. Kun tarkoin 
tiedämme. Mitä tämä kaveri ajattelee ja tietää voimme murtaa, mustamaalata ja vääristää ne  
Feisbookeissa, lehdistöissämme yksityiskohta yksityiskohdaltaan. Kyllä nyt on otettava tähän 
kansainväliseen IAEA:n ydinalan megakriisiimme rotia jenkkiarmeijoilta lähtien. . ." 
 
Kryptista alusta loppuun ja kierteellä 
 
Soili Vaimala: " Niin kuulimme juuri TVO:n hallintorakennuksessa salaa äänittämämme Arto Laurin 
arkistointinauhat. Ja hyvät kalunakaalepit, olen huomannut noiden kuuntelun jälkeen hien niskoillanne 
pursottuen lainehtivan. Itse putosin toistuvasti Arton tekstiä kuunnellessani. 2h Luentansa ekasta 10 
minuutista lähtien en ymmärtänyt yhtään mitään. Ja tämä punakka ja pönäkkä TVO:n johtajamme 
Rauno alias Mokka... Niin tosiaan hän vaikka on ydinalan oppia sankasti saanut. Romuttui täysin 
ensimmäiseen 15minuuttiinsa ja.." 
 
Rauno Mokka. " Haista sinä kuule arktinen alaisorja hapanta. Paskaak se sulle kuultaa milloin j o h t a j 
a s i   tajusi pelin menetetyksi. . Pitikö sunkin sitten Arto ylipäätään ottaa ja vetää SA:ssa verestänyt 
vuosikymmenten laiton plutoniumkauppamme kriisiin.. . Saa.. .!" 
 
Soili vaimala: "Anteeksi vaan juopporetku pomontapaiseni, mitenkä astuin karvakänsillesi uuvatti. Mutta 
totuus nyt vaan on tässä! Karuna ja koruttoman kimuranttina.. Vaikka hankkisimme Fasebookein tai 
millaisin satapäisin poliisimiliisien agenttiarmadoin Arto L:n salaisimmatkin arkistoinnit ja 
kvanttiylifysiikan datastot haltuumme. Niin onhan se JO näinä alkumetreinä selvinnyt, herranen aika! 
Edes TVO:n parhaimmat kvanttiydinfysiikan taitajamme eivät osaa.. . 
 
Rauno Mokka." Haista kuule kiekukaula .. sanonko mitä! Juu emme tosin kyenneet selvittämään e d e s 
Arton OL- 1 ja OL-2 laitoksien keskeisimpien sähköturvalaitteistojen koodiavaintamisiaan taannoin. 
Vaikka siinä uurasti 7 parasta insinööriämme, ja lopulta koko Siemenisin tehdas. Purkamatta jäi ja 
satamiljoonia suli. .  Mutta Arto, no se nyt vaan oli jollain kepulikonsteilla ne "kryptanut kierästi".  
 
Lindell:" HahaHAA!! saanen nauraa SUPO sai sitten tuonkin TEM- arkistomokanne jälkipyykit lopuksi 
polttaa ja peräti törppöiltyään kahdesti. Niin kehtaan tähän sanailla, koko maamme ydinturva- 
arkistoinnit. Joista ei kaverin vuotojen paljastuttua enää saatu mitään tolkkua. Tämäkö j ä l l e e n  on 
tekeillä? Tautisen tasan saman "perusosaajanne" takia? Etten sanoisi helvetin kohta jäätyvän näitä 
torveilujanne seuratessa.." 
 
Soili Vaimala:" Niin en m i n ä tietenkään uskalla kyseenalaistaa SUPO:n toimintoja. Varmaan.. olemme 
toki vakuuttuneita. Saanette uitettua Arton ydinturvadatasta. No jossette tokimarjaan kuin vaikka 20 % 
siivun itsellenne. Mutta ajatellaan jatkoa vaikka näin. Annapa sisäisen ydinturvan apinalaumalle kasa 
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kusenkellertäviä pöräjäviä Lamborchineja ja katso miten ne sillä osaa ja tekee. Kohta 
kaahailusekoiltuaan ole kuin kasa kuolevaa ja savuavaa romua. Ette vaan siellä SUPO:ssanne tule h y 
ö t y m ä ä n saamastanne sen tautisen mitään!" 
 
Gröönruus:" Nyt tasamaan tallaaja pienempää päänauontaa. Jos et halua sinikuulaa cooleriisi!"... 
 
Soili Vaimala:" Juu en yhtään epäile, ettettekö tuollaisia palkkamurhaajianne ja sabotöörejänne olisi 
alttiisti käyttämässä. Tappamisista ja vaimentamismurhistanne palkkaa veroistamme revitte tuhansille 
pellepoliiseillenne. Mutta saan k a i sanoa, mitä kaverista parhaiten osaan kertoa?" 
 
Lindell: " Neiti on höveli ja antaa napittaa nyyttösiään vaan. Kyllä tinanapitkin j o s k u s äityy 
kuunteluilleen kun liipaisinsormet väsyy...)" 
 
Soili Vaimala: "Niin varoitusta kehiin. Otaniemen ydinturvaosaston pätevimmät maamme lehtorit ja 
professorit. Kertoivat viime viikolla alustavan raportointinsa Helsingistä:" Laurin käyttämä 
kvanttiydinfysiikka on n i i n uskomattoman taitavasti 5D kryptattu. Niin monisyisesti esim. 
"vanhanaikaisilla termeillä". Ettei edes nykyiset alan pätevimmätkään ammattiosaajat noita ymmärrä! 
Ehei, eivät tajua edes alkeita pidemmälle. .  Haloo maa kutsuu. 
 
Tajuatteko lainkaan perusongelmia? Kaveri on ympännyt tekstiinsä merittäin nyanssikieltään, 
sudenrautojaan, ties mitä  murresanoja niin totaalisen vaikeita ammattitermejä. Etteivät taivu 
parhaimmalla opilla edes englanniksi! Saati miten hitossa tästä megaurakoinnin selvityksiltä 
selviäisimme. 1 000 palan puzzle, josta maallikkokin kyllä tajuaa hetikohta 20 %. Mutta korostan jälleen,  
t a i t a v i n k a a n kvanttiydinfyysikko ei selvitä palaa paria enempää. Juu kyllä ne Arton tiedostot ovat 
totta ja toimivaa! Mutta kun niitä EI TAJUTA kuin hänen hallitsemillaan, kätkemillään 
koodinpurkuavaimillaan...!" 
 
 
 

936. FIN kallioperä. 
 
  Keski-Pohjanmaan sanomalehdet 
  
OMG on erotellut uraania Kokkolassa jo pitkään 
julkaistu 1.7.2010 klo 06:05, päivitetty 2.7.2010 klo 08:10 
 
OMG Kokkola Chemicals on pitänyt matalaa profiilia uraanin käsittelyssä. 
 
OMG Kokkola Chemicalsin tehtaalla on eroteltu uraania malmista jo yli kymmenen vuotta. OMG on 
pitänyt asiassa matalaa profiilia, esimerkiksi Kokkolan kaupungilla ei ole asiasta virallista tietoa. 
Asia nousi esille keskiviikkona, kun Ylen A-studio kertoi Suomesta tulevan merkittävä uraanintuottaja. 
Uraania saadaan Kokkolassa sivutuotteena, kun OMG poistaa kobolttia sisältävän malmin joukosta 
kemiallisessa puhdistusprosessissa muita aineita kuten kalsiumia ja mangaania. Prosessi täytyy aika 
ajoin puhdistaa, tämän pesun yhteydessä prosessista poistetaan siihen kertynyt luonnonuraani. 
 
Toimintaa valvoo Säteilyturvakeskus (STUK). OMG:lla on ollut STUKin lupa uraanin tuottamiseen ja 
varastointiin 90-luvun puolivälistä. Säteilyturvakeskus uusi luvan viime vuoden lopulla seuraavaksi 
kymmeneksi vuodeksi. Säteilyturvakeskus pitää uraanin käsittelyn riskejä Kokkolassa vähäisinä. 
- Uraani sinänsä säteilee heikosti niin sanottua ulkoista säteilyä. Sen sijaan jos sitä pääsisi 
hengitysilmaan, silloin se on vaarallista. Mutta tämä uraanin erotus tapahtuu suljetussa prosesseissa ja 
normaalitilanteissa sieltä ei mitään ilmaan pääse, vakuuttaa STUKin johtava asiantuntija Esko Ruokola. 
 
Jatkojalostus Ranskassa. Kertyvä luonnonuraani varastoidaan nestemäisenä liuoksena ja kuljetetaan 
Ranskaan Arevalle, viimeksi näin tehtiin vuonna 2007. Silloin uraania vietiin Kokkolasta 1 179 kilon erä. 
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Kertyvän uraanin määrä on OMG Kokkola Chemicalsin toimitusjohtaja Jöran Sopon mukaan vähentynyt 
viime vuosina raaka-aineen muututtua, sitä kertyy nyt pari sataa kiloa vuodessa. 
 
*Juu kyllä 200kg suomen vuotuisna uraanimääränä varmaan kertookin miten tuollaisen TVO:n yhden 
reaktrorinsa 86 000kg lataamiseen vie aikaa 430 vuotta!! Silti pokkana kerrotaan, että suomi on 
uraanintuotannostaan ns."omavarainen!")) ja huomatkaa että tääkään 200kg ei pidä sisällään 
varsinaista U- 235 aineita kuin 0,71prosenttia! on nää hulppeita tiedostoja! 
 
OMG ei ole kuitenkaan raportoinut STUKille pariin vuoteen varaston kasvusta. OMGn ilmoituksen 
mukaan toukokuun lopussa varastossa on 2 250 kiloa uraania. STUKin kirjanpidossa oleva luku ei 
muuttunut sitten vuoden 2008.STUKin myöntämä lupa antaisi OMG:lle mahdollisuuden 10 000 
uraanikilon tuottamiseen ja varastointiin vuodessa. OMG:n varastossa olevaa uraanimäärää 
pidetäänkin pienenä. 
- Parista tonnista saa valmista polttoainetta ydinvoimalalle 300 kiloa. Se on hyvin pieni määrä, se on 
alle prosentti siitä mitä nämä laitokset vuosittain käyttävät, valaisee STUKin johtava asiantuntija Esko 
Ruokola. 
 
Kiusallinen kuluerä. Uraani ei olekaan OMG:lle bisnes, vaan lähinnä kuluerä. Kuitenkin sen verran 
kiusallinen, ettei yhtiöllä ollut halua sitä esimerkiksi kameran edessä esitellä. Länsi-Suomen 
ympäristölupaviraston 23.12.2009 uusima ympäristölupa sivuuttaa uraanin käsittelyn, vaikka 
ympäristölupa avaa tarkkaan tehtaan prosessit aina toimistotarvikkeiden kierrätystä myöten. 
Kokkolan kaupungilla ei olekaan virallista tietoa OMG:n uraanin käsittelystä, myöntää kaupungin 
ympäristöpäällikkö Michael Hagström. 
 
Pelastuslaitoksella asia on tiedossa. 
- Siellä on muita paljon myrkyllisempiä aineita ja suurempia määriä kuin tätä uraania eli uraanin 
myrkyllisyyteen on varauduttu siinä ohessa kuin näihin muihinkin myrkyllisiin aineisiin. 
Pelastusviranomaisen näkökulmasta säteilyriski tai muut vahingot uraanin kohdalla ovat minimaalisia, 
apulaispelastuspäällikkö Jouni Leppälä. 
YLE Keski-Pohjanmaa / Ari Vihanta 
              ---------- 
 
Maailman öljykeskus ITÄMERI! 
_______________________________ 
__________________ 
 
Moniko tietää, että esim. Viro tuottaa Itämerestä kolmisen miljoonaa barrelia korkealaatuista öljyä 
vuosittain? Niin tai moniko tietää, että esim. Ruotsin suurten järvien pohjat ovat pullollaan raakaöljyä 
valtavien metaanijääklatraattien ja palavan kiven eli öljykiven esiintymineen? Niin tai moniko tietää, että 
Suomen soista pursuaa aitoa maaöljyä? Ihan luonnostaan niin paljon, että kansa keräsi sitä vielä 30- 
luvun kansakoulujen kirjatietojen mukaan lamppuihinsa öljylappujen käyttöön. Niin tai moniko luki vuosi 
sitten miten Raahen sataman ruoppauksista paljastui miljardin arvoisia öljytaskuja.  
 
Itse asiassa kaveri joka alkoi porata tuolta esiintymää esiintyi Iltalehdessä. Kunnes SUPO pidätti 
porarin. Yhä jännempää, moniko muistaa miten Kotipostissa, Hymyssä oli 1975 paikkeilla Nesteen 
julkaisema kuva 16kpl 200L suomalaisista porausöljytynnyreistä keskiaukeamassaan.Laatu FIN öljyllä 
kuulema huippua, Norjan luokkaa. Perin outoa että esim. Puolan hallitus vähän ennen kun koko hallitus 
tapatettiin venäläisvoimin ilmoitti omaavansa 200v öljykaasuvarannot. Niin kuka enää edes yllättyi 
Itämerensä rannasta poratuista öljyliuske- esiintymistään. Sitten hallitus tapettiin venäjän lento- 
onnettomuudessa. Samalla myös Saksan, Ruotsin ja monen muun Itämerestä öljyjä hakemaan silloin 
alkaneen valtion kirjoitukset pelästytettiin hiirihiljaiseksi. Mitä ihmettä? 
 
Itämeri on anaerobinen, eli hapeton 50m syvemmältä jatkuen alaspäin. Seisovien harppauskerrostensa 
ja suolavesiensä takia. Tämä tarkoittaa sitä, että sinne vuosittain vajoavat biomassat planktonit ja 
jokisedimentit tuottavat sinne otollisen paksun kerroksen BIO- orgaanista sedimentaatiota. Ei tarvita 
kuin sen muuttuminen metaanijääklatraateiksi. 3050m Paksut jääkausijäävuorien prässit jotka muokkaa 
sen maakaasuiksi ja ennen kaikkea myös öljyiksi alueen tektoniikkojen ruhjomiin syvänteisiin.  
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Mutta se miksi minun Salpausselästä kertovat tiedot on megapommi näkyy vaikka näissä kuvissani, 
kantsii katsoa muuten mielenkiintoista. GTK ilmoittaa omassa julkaisuissaan näin 
vastansanomattomasti miten Olkiluodon lävistävä Litoraaninen tektoniikkasauma on Olkiluodon 
kohdalta uskomattomasti maailman syvin maanpäällinen hautavajoama 30km leveä ja 1 000m syvä, 
tuhansien km pitkä. Skotlanti- Ruotsin suuret järvet, Olkiluoto- Laatokka - Keski-Siperian maailman 
suurin laakiotulivuori koko kautta aikain. Litoraanitektoninen oseaninen sulkusauma on suurempi 
muuten kuin Grand Canyon USA:ssa! No lue ja hämmästy: 
 
http://kuvaton.com/k/Yvty.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yvty.jpg[/img] 
 
Öljyksi metaanikaasuklatraatti muuttuu JO +40C lämpötilassa. No vaikka t ä s s ä k i n kartassa 
puhutaan paljon rajummasta +90C lämpömäärästä. Joten toimii totta kai! Salaista faktaa toki sanoo 
SUPO: 
 
http://kuvaton.com/k/Yvtm.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yvtm.jpg[/img] 
 
Tärkeää analyysia siitä materiaalista miten Itämeren massiiviset öljyjen ja kaasujen kentät 
muodostuvat: 
 
http://kuvaton.com/k/YvtT.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YvtT.jpg[/img] 
 
Valtavista 8 hehtaarinkin kokoisista TVO:n ydinlauhteitten lämmöistä ja tekotonikoista räjähtäneistä 
Itämeren metaanijäätaskujen räjähdyskraattereista löytyy vaikka tämä Turun sanomien taktisesti salattu 
tutkimusdata: 
 
http://kuvaton.com/k/Yvtt.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yvtt.jpg[/img] 
 
Nyt tulee kaikkien näiden pommin päälle lisäselvitys siitä miksi juuri Salpausselän triplat 
laavatektonisaumat ovat maamme jos mahdollista eräs tarkimmin salattu fakta. Katsokaa näitä 
salaojamaisesti toimivia tektonisaumoja ja miettikää tovi: 
 
http://kuvaton.com/k/YvtW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YvtW.jpg[/img] 
               -- 
 
Yhteenvetoa ja öljyisesti. 
 
Itämeressä on siis anaerobinen metaanikaasuklatraattiensa sinne injektoima 1,8km paksut 
huokoshietikot, savikerrokset, moreenihuokolinjansa. Olkiluodostakin tuttuja BIO perustaista 
kivettyneestä oseaanisen suolameren mätäliejusta ja laavatuhkasta muodostunut rakennuskivenä liian 
huokoiseksi tiedettyä "kiillegneissiä". Sinne puolestaan 100kpl alueella ollutta jääkausien 
paineinjektoimat megamassiiviset koko Itämeren pohjat täyttävät öljytaskualueensa. Muistamme miten 
Itämeri nousee vuosittain 10mm verran. 
 
Tästä seuraa, että nesteet ja niihin sitoutuneet kaasut kohoavat ja alkavat virrata alaspäin. Katsokaa 
vaikka Golfvirtaa, joka kulkee, nyt tarkkana lännestä itään maapallon pyörinnän coriolisvoiman 
pakotuksen mukaisesti! Itämeri on Suomen rannoista tukossa mutta ei toki täysin. SALPAUSSELKÄ, 
Olkiluodon lävistävät Litoraanitektoniikkahalkeamat syvällä peruskalliossa toimivat kuin viemärien 
salaojat. Muistamme miten suunnattoman arka aihe on aina ollut maassamme puhua näitten saumojen 
kohdalta. Miksi ihmeessä näin? GTK:ssa mitatuista uskomattoman rajuista liikuntansa 16km pituuksista 
kilpikivien raappinnoissaan piilee 8 Richterin Suomea ravistaneitten 2 000kpl maanjäristyskertymiensä 
karmiva epävakautensa todistava data.  
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100 jääkautta on pumpanneet jäävuoripainonsa alla maaperää 850m alaspäin. Joka taas nousee 
glasiaalisissa sulamisjaksoissaan jojona ylös. Näin kaikki, korostan kaikki aktiiviset maamme 
tektonisaumat pysyvät vuosimiljoonista toisiin myös auki. Auki valtavien öljy ja kaasuesiintymien 
virrata.. Niin kuulitte tosiaan aivan oikein virrata Venäjän nykyisille öljykentilleen. Jos siis jos tämä jo 
1940- luvulla saksalaisten löytämän ja tajuaman mekanismin viemäröintiputkistoihin Olkiluodossa, 
Salpausselän kolmoistulivuorijonojen tektonisaumoissa suoritettaisiin asiantuntevia porauksia. Muuttuisi 
maailman ydinvoimahirviö Suomi yhdessä hetkessä maailman merkittävämmäksi öljyn ja kaasun 
tuottajavaltioksi.  
 
Verisesti IAEA toki haluaa estää kaiken tämän. Venäjä on sanonut, että jos Suomi alkaa porata 
omistamiaan suuria öljykertymiään alkaa globaali energiakiista. Koska koko maailman öljymarkkinat ja 
energiamarkkinat menisivät kerrasta uusiksi v a l t a v i s t a  lisätuotoista. Niinpä niin. Itämeren rannalla 
Englanti, Norja, Venäjä, Puola, Viro. Jopa Saksa poraavat tästä Itämeren ulospäin valuttamista öljyistä 
kaikessa hiljaisuudessa. Kaasuvarannot ovat mittaamattomat jopa Olkioluodon ympäristöissä. Mutta ei 
poraa ainoastaan Suomi. Aivan uskomatonta kaikki tyyni. Koska jopa niinkin äsken kun 1996 USA teki 
Itämeren poikki koemittauksiaan Ruotsin valtion kanssa. Todeten lakonisesti Itämeren maailman 
merkittävämmäksi öljyntuottaja alueeksi! Suuremmaksi kuin Saudiarabia! 
               ----------- 
 
Taas metaanijääkatastrofi 
 
* Viimevuoden takainen Meksikonlahden onnettomuus toistuu tällä kertaa Pohjanmerellä. 
Uskomattoman tyhmää etteivät vieläkään ole alkaneet tajuta millaista megavaaraa tuohon 
metaanijääkaasun klatratteihin  liittyy. Olisi viimein alettava puhua asiaan liittyvistä ongelmista 
julkisuuteen myös.Eikä salata loputtomiin aihetiedostojani.  
 
Porauslautta evakuoitu Pohjanmerellä - tilanne vakava 
 
Pohjanmerellä sijaitsevalta porauslautalta on jouduttu evakuoimaan yli 230 työntekijää. Lauttaa ympäröi 
kaasupilvi, ja ympäristöjärjestö Bellonan mukaan tilanne on vakava. 
– Heillä ei ole tilanne hallinnassa, sanoo järjestön neuvonantaja. 
 
Pilvi on syntynyt kaasuvuodosta, joka alkoi öljyn- ja kaasunporauslautalla eilen. Lautta sijaitsee 
Skotlannin itärannikon edustalla, ja sen omistaa ranskalainen Total-yhtiö. Öljy- ja kaasuteollisuuden 
työntekijöiden ammattiliiton RMT:n edustajan mukaan kyseinen kaasulähde on aiheuttanut ongelmia jo 
viikkoja. 
 
– Päätös lähteen sulkemisesta tehtiin jo useita viikkoja sitten, mutta sitten viikonvaihteessa ongelmat 
alkoivat kasautua, hän sanoo. 
Kaasuvuodon syytä ei tiedetä. Total ei halunnut illalla kommentoida tilannetta. 
 
(MTV3 - STT) 
         --------- 
 
Aamulehti blogi 27.03.2012 
 
 Kimmo kommentoi_ 2 tuntia sitten Poista kommentti  
‖Gotlannissakin öljynpumppausta‖ 
 
Ruotsi on innokkaasti etsinyt öljyä kolmekymmenluvulta asti. vähäisin tuloksin. 
 
[ 100 000 m³ öljyä ei johtanut jatkuvaan tuotantoon] 
 
Ruotsalaisyritys Oljeprospektering Ab hakee lupaa Gotlannin lounaispuolella tehtäviin koeporauksiin. 
Ruotsissa on ollut öljynporaushankkeita aiemminkin, mutta ne ovat pysähtyneet ympäristösyihin tai 
kansainväliseen lakiin. Nyt Ruotsin hallituksen odotetaan kuitenkin sallivan poraukset. 
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http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2008/04/ruotsi_suunnitte... 
 
Ruotsalaiset uskovat, että Gotlannin lounaispuolelta voisi löytyä öljyä ainakin 10 miljardin edestä. 
 
*JusT! Eli öljyä kyllä on ja p a l j o n ! KUKAAN SELVÄJÄRKINEN EI voi tällaisten miljoonien 
kutiometrien raakaöljytaskujen ääressä väittää etteikö öljyjä saati kaasuvarantojen rikkauksia ole 
Itämeri pullollaan! Mutta kun ydinala ei vaan suin surmin salli ottaa ylös! Sopii todellakin ihmetellä miksi 
tällaisia kiistatta löytyneitä ja suunnattoman suuria öljyrikkaukia ei sitten vaan päästetä julkisuuteen? 
Miksi ihmeessä ydinala voi invalisisoida kokonaisia valtioryppäitä näin? 
 
 Joidenkin arvioiden mukaan mahdollinen öljyesiintymä riittäisi kattamaan viidenneksen Ruotsin 
öljyntarpeesta seuraavien kahdenkymmenen vuoden ajan. 
 
Optimistinen arvio perustuu alustaviin tutkimuksiin ja Puolan edustalta löytyneisiin öljyesiintymiin. Myös 
ruotsalaisgeologi pitää lupaavana öljyesiintymää, joka sijaitsee aivan Puolan, Venäjän ja Liettuan 
aluevesien tuntumassa. 
 
Ruotsin hallitus myöntänee koeporausluvan lähiaikoina, sillä lausuntokierrokselta on saatu liki 
pelkästään vihreää valoa. Aiemmin hankkeet ovat pysähtyneet joko ympäristösyihin tai kansainväliseen 
lakiin. Öljynetsinnän on esimerkiksi pelätty vahingoittavan herkkää turskakantaa. YLE Uutiset 
            ---------- 
 
Sent: Tuesday, April 24, 2012 10:03 PM 
Subject: vika filmi tuli laitettua matkaan 
 
Moro Arto! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=lsovOIUmJTU 
tämä se piti olla sensijaan 
 
Arto moi. 
 
* Kiinnostavaa videointia. Tässä sama videota myös käännettynä lisää ja kommentoituna englanniksi 
myös: 
http://www.youtube.com/watch?v=MsigLyUvNLo&feature=related 
 
* Juu ei ole kyse tietystikään UFO:sta. Tahallinen klassinen IAEA:n disinfoa siis tuo osa. Kohde kun 
pysyy tiiviisti maan pinnalla. Tismalleen samoja ilmiöitä näimme Fukushiman ydinonnettomuuden 
alueilta vuosi sitten. Eli kyse on siitä miten ydinvoimaloitten neutronivuot ovat agressoineet tektoniset 
saumat, joihin niitä reaktorivuotojen ikuisia säteilyn energioita on vuosikaudet tieten TVO/ Posiva 
tyyleihin pumpattu. Kun tektonisauma alkaa "agressoitumaan". Syntyy j u u r i  tuollaisia sinisiä 
valovilkkumisia maan sisuksista.  
 
* Hommaan kuuluu sähköiset ionisaatiopurkaukset, epävakaan metaanijään hallitsemattomat 
purkausgeyshirit. Ja tuo sininen valo tulee muuten ionisoituneesta typpikaasusta ja kallioperästä 
puskevista radioaktiivisista radoneista, neutronivoista ja säteilyn Malenkan - kuorimallien 
energiapuruista. Aihe ON luonnollisesti TABU. Etkä saa mitään "virallisia selityksiä" noihin. Mutta siis 
valo tulee liikkuen pitkin tetonisaumaa ihan maan sisältä suoraan ylöspäin ja kulkee kuin "Ritari ässän" 
auton etuvalo. Siis sinisenä. On hyvin, hyvin hälyttävää, että nyt kinan saatua ydinvoimaloitaan 
tektonisaumat alkavat repeillä sielä klassisesti ja samaan tapaan kuin japanin vastaavissa 
Fukushimoissa. tietää siis sitä, että kohta alkaa paukua entistä laajemmin maailmalla.  
                   -- 
* Muuten kevennyksenä. Tänä aamuna 25.04.2012. Ilmoitettiin, että OL-1 laitos oli eilen jo alas myös 
paukunut. Sielä kun tektoniikka on murskannut turbiinin pedistä pysyvät toistakymmentä MW pois jo 
2011. Tektoniika räjäytti laitoksen kaikki turbiinilaakerit siirroksillaan vuosi sitten. Nyt siis ongelma on 
yhä pahentunut. Koska mitään korjausta tektoniikkaatuhoistaan ei ole tehty. Olkiluodon kalliopperän 
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liikunnan mekanismeja mutenkaan  EI TVO.ssa lisäkseni muut TABU:na edes ymmärrä. Turbini siis 
"vuotaa tehoja ohi" koska keskeiset turbiinipedit peruskallioon laittomasti lukittuina ovat pysyvästi 
pettäneet. Tektonisia vaurioita jopa todistettavasti esim OL- 2 peti liikui 2 vuodessa 50mm!! Olin ITSE 
senkin näkemässä! Niin OL-1 laitoksessa on "revenneet" tällä kertaa keskeiset pääkäämien 
rakenteitten jäähdytinputkistot tästä likunnastaan ja kastuneet oikosulkuun. 
                  -------- 
 
Ilta lehti.26.04.2012 
 
Suomessa ei kulje tektonista saumaa. 
On joskus miljoonia vuosia sitten kulkenut, mutta ei kule enää, vaikka miten intät. 
 
Laita lähde tuolle aktiiviselle tektonisaumalle, omapiirtämäsi kuva ei kelpaa. 
GTK:n nettisivu käy, mutta ei sinun paintilla muokkaamasi kuvankaappaus. 
 
Ei nimimerkkiä  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Niin GTK:n tietoja sen enempää kuin vaikka Posivan päägeologin Olkiluodon lävistävää 
Litoraanitektoniikkaahan EI saa pois edes poliisiväkivalloin!  
 
- Tektooninen sauma on ollut paikoillaan siitä asti, kun Siperian maailman suurin tunnettu 
laavabasalttilaakio räjähti. Tappoi muuten miljonan vuoden tektoniikkapurkauksillaan 95% maailman 
eläimistäkin. Joku Jellostonen "supertulivuori" on kirppu meressä Olkiluodon kistatta kaikkien aikojen 
rajuimman megapommiin nähden! 
 
- Olkiluodon tektoniikan jopa TVO myöntääkin liikkuvan alinomaa Atlantin selänteen ja Norjan 
Kölivuoren likuttelemana. Tuo maailman ylivertaisesti syvin (1000m) ja rajuin tektonisauma on tosiaan v 
a n h a . Iältään tuo skotlanti-Olkiluodonkin lävistävä- keskinen siperia, oseaaninen tulivuorisauma on 
1,7miljardia vuotta.  
 
- Miksi sauma on y h ä likkkeellä? Miksi GTK on mitannut siinä 16 000m pitkiä, eli luokkaa 2 000kpl 8-9- 
Ricterin maanjäristystaltioinnit kilpikivisaumoissaan? Kuvitelkaa, että keskellä Suomea on GTK 
mitannut 2 000kpl vuoden 2004 kaikkien aikojen rajuinta tsunamilikuntoa! ja SUPO koettaa piilottaa 
sensurointiväkivalloin tällaisen mykistävän faktan IAEA:n loahjusten rahasta! 
 
- Syy aktiivinaoloonsa on varsin simppeli. Koska se on alati tänäkin päivänä liikkeellä. Kerran rikoutunut 
keraminen peruskivikallio ei t i e t y s t i k ä ä n sulkeudu noin vaan vaan liikuu kuten nähdään alati 
rajusti. Suomen tektonisaumat erityisesti ovat pysyneet hengissä mielettömin 3 000m paksujen 
jääpainojensa 100kpl jääkausiensa ruhjomana vuosimiljoonista toisiin.  
 
- Kyllä IAEA nimenomaan t i e t ä ä Suomen tektonisen aktiivisauman olevan massiivisuudessaan ihan 
omaa luokkaansa. Outoahan tässä on, että tietää ja sanookin sen 8salaten juklkisuudelta) niin GTK , 
SUPO, kuin vaikka Posiva. Mutta EI taas esim. lehdistö! Ei koska ovat sisäministeriön 
viranomaisterrorin verisesti vaientamia .  
  
 
 
 
 

937. AVARUUS chemtrail. 
 
FB, 27.03.2012. Ivan H. Carbajal 
(T)NASA ARTEX Chemtrail Rockets Launch 2012-03-27 
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http://www.youtube.com/watch?v=L0E3wDSSQyY&feature=share 
www.youtube.com 
After 3 fails, TNASA scrapes in their 5-rocket launch by about 10 minutes inside the launch window. But 
what are they REALLY up too hmmm?? 
                   -- 
Arto Lauri H U h U H!!! Toi mahdetaanko nyt oikein edes tajuta mistä tässä ON kyse!? Tuskin, 
selitetään vähän lisää. SUPO on netit väärällään valehdellut, että chemtrailaamisella kootaan CO2 
hiilidioksidia talteen. Arvatkaa montako miljoonaa/ kerätty hiilidioksidin kg maksaisi kaapia karannutta 
sitä näin kalliilla avaruusrakettien tekniikalla? Olisi meinaan miljoona kertaa halvempaa koota se 
suoraan halvemmalla polttopesästä. Juu ei kyse ole tasan tästä. 
 
Sitten SUPO on maalailuillaan kertonut, että chemtrailaamisella levitetään ties mitä 
sikanuhabakteereita, kalmon tauteja, myrkkymeriään ihmiskunnan päälle. Nyt kun chemtrailaamisen 
raketit ammutaan käytännössä k a i k k i  elolliset tyhjiössä ja avaruudessa sekunneissa sterilisoivaan 
megasäteilyyn niin putosi pohja tältäkin hämäämiseksi keksityltä valheelta tässä oivaltavassa videossa 
hulppeasti.                     
 
  On sitä kerrottu myös, että tässä chemtrailaamisessa halutaan ajattaa mm. alumiinia peltojen 
muuttamiseksi ties mille Monsanton GMO manipulointikasveille sopiviksi. Öö. . Saanen huomauttaa 
ettei ole m i t ä ä n järkeä ajattaa miljoonia maksavilla raketeilla alumiineja saati muutakaan n ä i n  
keinoin kyllä ihmisten pelloille! Varsinkin kun iso osa noilla korkeuksillaan aineesta karkaa jo 
avaruuksiin. Pois maan vetovoimista ja ties minne. Tässä murskautuu kerrallaan niin moni aiemmin 
väitettyjä chemtrailaamisen taustasyitä, ettei tosikaan.  
 
Eipä ole paljoja järkeä edes tehdä avaruusraketein keinosateita tälle korkeuksilleenkaan, mitä on m y ö 
s  esitetty syyksi. Siis 10- kertaa korkeammalle missä pilviä ei enää edes muodostu. Eipä sen puoleen 
tiivisty paljon esim. pilviä suojaamaan auringonpaisteeltakaan kasvihuonelämpenemisiään vastaan, 
mitä on erheellisesti myös SUPO vedätellyt chemtrailaamisen pääsyiksi. 
            
NooO sitten tietysti se yksi ja keskeinen. .  Ainut OIKEA syy jota olen alusta asti kaikkialla esittänyt. Eli 
ydinvoimaloista karkaavat ikuiseksi Einsteinin mukaankin tiedetyt säteilyionisaatiot ovat, nyt tarkkana. 
Karanneet lentokoneitten 12,5km korkeutensa saavuttamattomiin! Toden totta Maapallomme päällä 
säteilyionisaation on todettu kasvavan +20 % v. Nyt tähän ylikorkeaan, aiemmin tekniikoin 
saavuttamattomaan osaansa joka ulottuu kuulema ainakin miljoonan km korkeuteen. Päästään yllätys, 
yllätys viimein chemtrailaamaan!  
 
Eli jälleen kerran vankka ja vahva näyttö oikeassa olemisistani alusta asti! IAEA on enemmän kuin 
huolissaan yli 13km korkeudessa alati päällemme kertyvistä kriittistä typpikehän säteilymassansa paloa 
hakevien YDINVOIMALOITTEN säteiltyionisaation energiakertymien kohtaloista. Puhutaan ydinvoiman 
alati kasvavista ongelmista. Juuri tällaiset miljardiluokan chemtrailaamisten rakettihankkeet oli 
odotettavissa hemmetti vie! Sanomattakin selvää, että n y t  ollaan kusessa ja meinaan m a k s e t a a n 
! Hätäpaniikissa koko ydinhallinto. Yhtä kaikki kiitokset videon lähettäjälle. Totuus chemtrailaamisten ja 
ydinvoimalapäästöjen ++..ionisaatioitten välille vahvistettiin näin aivan kliinisen päivän selväksi. Ihan 
valovuositasoilleen kerrasta! 
         -- 
Hiio Tampere erikoista ettei videon viereen tule yhtään muita video suosituksia ??? 
koskaan nähnyt vastaavaa. 
 
noin tunti sitten · En tykkääkään ·  1 
Arto Lauri TOTTA! Mikähän syynä?? 
              -------- 
 
FB. 28.03-12. E. jättääkö ne tällaista jälkeä: http://www.flickr.com/photos/jeffberkes/7020594621/ 
 
ARTEX Rocket Launch kemiallisten merkkiaineiden taivasjälkiä Wallops Flight Facility 
www.flickr.com 
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Kemiallisten merkkiaineiden jälkivanoja ulkopuolelta nähtynä Philadelphia:ssa, Pa, Around 5:12 am. 
Olin matkustanut scrubbed:iin tarkoituksenani käynnistää sielä yritystä viime aikoina, eikä todellakaan 
ollut varaa tehdä toista matkaa sinne tällä viikolla, mutta tuloksien näyttely kotona ei ollut ollenkaan 
paha. 
 
"Nämä pienet raketit lähetettiin tarkastelleksemme korkealla olevia jet tuulivirtauksia, ja näin julkaisevat 
niiden kemiallisten merkkiaineiden muodostamat valkoiset pilvet, jotka korostavat tuulien kuvioita siellä. 
* * Nyt erittäin tärkeä yksityiskohtaa.. 
Joka voi olla nopeudeltaan yli 300 kilometriä tunnissa. Kaksi raketeista tuo mukanaan myös välineitä 
mittaamaan lämpötiloja ja paineita  lisäksi kuljettavat sinne "merkkiaineita!!" Ymmärtääksemme sielä 
ruoskivien tuulten suihkuvirtauksia, joiden ymmärtäminen on korvaamatonta. Nämä tuulet ovat 
ylempänä kuin on tarkoitus tehdä sääennusteet -  
 
* Tämä on kaikein tärkein lipsahdus kertoen alueen säteilyionisaation olevan koko homman tärkein 
kohdealue: 
"ne ovat osa ionosfääriä joissa sähkö turbulenssia esiintyy. " 
 
http://dvice.com/archives/2012/03/nasa-goes-launc.php 
trimethyl aluminum (TMA) trails" ;) Hyvä nähdä se präntättynä NASAn omilla sivuilla. 
               ------------- 
 
IAEA päästöt avaruuteen. 
____________________________ 
 
Ymmärtääksemme mistä on kyse, kun IAEA aloittaa jo pitkään suunnittelemansa chemtrailaamiset 
avaruusraketein yli 13km korkeuksiinsa. On syytä käydä alustavasti läpi eri korkeuksiin kuuluvat nimet 
ja ominaisuudet: 
 
– Troposfääri 10-15km. 90 % Ilmakehän massasta. Alue jossa vallitsevat tuulet ja sateet. Ylälaidalla on 
TROPOPAUSSI, joka estää veden haihtumisen siitä ylöspäin avaruuteen. – 50C Max.  
 
* Huomaa tämä 12,5km korkeus lentokoneitten chemtrailaamiseen liitetty keinotekoisten chemipilvien 
Max. vesisaderajana! 
 
– Stratosfääri. Jatkuu 50km korkeuteensa. Vedetön ja erittäin kuivaa ilmaa. 
– Mesosfääri. Jatkuu 80km korkeuteen. Ilmanpaine 10 000osa enää. Yläpuolellaan alkaa avaruus.  
– Termosfääri. – 90C. Revontulet 160-240km. Sukkulan lennon korkeus vajaa 400km. 500km 
korkeudesta alkaa myös vedyn atomirakenne hajota ionisoituen. 
 
*Tärkeä yläraja taas. Koska kaikki chemikemikaalit alkavat säteilyeroosioituen silpoutua alkuaineikseen! 
 
– Ekosfääri 690km- 10 000km. Pääasiassa säteilyionisoitunutta vetyä. Josta niiden säteilypaineen liike- 
energiat riittää saattamaan ne p o i s  ilmakehästä! Lisäjako alueen sisällä: 
           Metasfääri. Yli 500km. Vety vain osin ionisoitunutta. 
           Protosfääri vety kokonaan ionisoitunutta säteilykertymistään. 
 
         Kemosfäärissä 20- 100km. Auringon säteilyn ja UV- valon säteilyenergiat hajottaa vesihöyryä ja 
hiilidioksidia. Ionien ja elektronien yhtymisreaktiot aiheuttavat airfowin eli ilmahehkun. 
 
*TärkeIN yläraja taas. Koska kaikki chemikemikaalit alkavat säteilyeroosiotuen, sterilisoitua silpoutua 
alkuaineikseen! Tämä on erittäin tärkeä ymmärrettäväksi. Polymeerit, chemitrailaamiseen liitetyt k a i k 
k i virusepäilyt, morgelonsienet, sikanuharokotteet, ja esim. keksityt väestöntapon 
myrkkykemikaaliseokset kaikki tyyni yksinkertaisesti t u h o u t u v a t  tällaisissa korkeuksissa, hyvät vt- 
chemi, disinformaattorit! Ei siis m i t ä ä n järkeä tuoda tällaisiin yli 20km korkeuksiin mitään 
väittämiänne monimutkaisempia kemikaaleja. No m i t ä  chemikamikaalia tästä ylöspäin on mahdollista 
käyttää ja mihin?  
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* Sitä mitä olen itse aina esittänyt. Eli TVO:n ydinvoimaloitten tänne ja ylemmäs sinkonneet 
++..kanavasäteilyjen Pu- 239 ionisaatiokaasut. Täällä niihin puree v a i n ne järkevät aineet. Joista olen 
alusta asti teille kertonut:   
– Ektronikylläinen perusalumiini, kas kummaa toimii avaruusoloissakin. 
– Booriatomit ja luonnollisesti barium sieppaa ongelmitta ionisoituneet ydinvoimalapäästönsä, niin TV- 
kuvaputkien isotoopinsiepparina kuin avaruuksienkin tyhjiöissään.  
Eikö olekin ihmeellistä. Analysoi näitä juttuja miten vaan. Niin v a i n IAEA ja esittämäni 
ydinionisaatioteoria pitää, ja sopii kuvioon! 
 
         Ionosfääri sisältää säteilyionisoitunutta hiukkasta, joita on 4 eri kerrosta. D, E, F1 (200km 
korkeudella) ja F2 (300km korkeudella). Sähköpotentiaali maan pintaan +300 000V.  Ionosfäärissä on 
myös voimakkaita sähkövirtoja; jopa kymmeniä tuhansia ampeereja. Faraday- kiertymä, joka tarkoittaa 
sähkömagneettisen aallon polarisaatiotason kiertymistä. Kiertymä on suoraan verrannollinen 
ionosfäärin vapaiden ionien määrään.rs  
 
Amerikkalaisen määritelmän mukaan yli 80,5 km:n korkeuteen lentänyt on astronautti. 5 000m on 
elossapysymisen kuoleman raja. 
                -- 
 
* Erittäin tärkeä rajatieto niin ikään kulissiksi kertomiini. Eli kun yotuben klassikkofilmissä puhutaan 
AVARUUSraketeista. Ne ammutaan tällaisiin 80km ylittäviin korkeuksiinsa USA:sta. Koska vasta tästä 
ylöspäin alkaa jenkkien mielestä ammuttavat laitteet olla ylipäätään"avaruusraketteja! Huomatkaa nyt, 
että raketin ylös kuskaama chemikilo maksaa tuhansia kertoja enemmän kuin lentokoneen. Ettei 
tällaisiin ryhdytä kuin m e g a - hädässä.  
 
* Eikä t a a t u s t i  tehtäisi raketein jos esim. kansaa, peltoja, metsiämme yms. voisi myrkyttää jollain 
silmittömästi halvemmalla lentokonekuljetuksin. Avainsana on m i k s i  näin korkealle, mitä sinne ON jo 
karannut IAEA/ ydinvoimalapäästöineen? Nyt toivon, että sain raotettua sitä chemtrailaamiseen liitettyä 
sisäministeriön aiheeseen alati kansalle syöttämää keskeistä disinformaatiota pois. USA ja IAEA on jo 
vuosien ajan tuskaillut mitä tehdä sille säteilyionisaation kertymälle ydinvoimalapäästöineen. Johon 
lentokoneitten 12,5km Max. chemtrailaamisiin ei lentokalustoinsa ylletä.  
 
* Jo vuosia sitten ehdotettiin tällaisia miljardien hintaisia avaruus chemtrailauksen rakettiarmeijoita. Nyt 
kun jopa tätä JO tehdään täytyy ilmakehäämme säteilykertymien +20 % v kasvattamisen p a k o t t a a  
IAEA:n herrat tähän enemmän kuin epätoivoisen kalliiseen toimintatapaan. Samalla he paljastavat 100 
% v a r m a s t i  osaavalle m i k s i  ylipäätään chemtrailataan. . . Ainostaan ja v a i n 
ydinvoimalapäästöjen kerryttyä ylikriittisin reaktiopaloihinsa ilmakehäämme suunnattomia 
vuosikymmenten ionisaation kertymiä yritetään ennen typpihappipaloaan hajottaa ja pudottaa 
päällemme murhaavana chemtrailersaastana. 
             --------- 
 
Chemtrail Watchers FB.03.2012 
 
*Vastaus tuli tähän kommenttiini kuin tykin suusta. Uskomatonta huomata että kaveri v ä l i t t ö m ä s t i  
luettuaan juttuni chemtrailaamisesta uskalsi soittaa ja kommentoida jopa NATO:n kaltaisille instituutiolle 
tuosta vaan ja varoitukseni sanani kuultiin! Halloo enemmän kuin h e l m e e !) 
 
https://www.facebook.com/ChemtrailWatchers/posts/197853923658185?notif_t=share_comment 
 
"Chemtrail Watchers Sain puhelimeen Praxair (Nasan käyttämän kemiallisten ruiskutteen tuottajan). 
Kysyin heidän hätätilanteen linjassaan, josko meidän pitäisi olla huolissamme, että NASA vain 
polkumyy kansalleen niiden erittäin vaarallinen kemikaalia "Praxair TMA.a" taivaalle noin päällemme. 
He sanoivat ettei heillä ollut aavistustakaan että NASA käytti tuotetta sellaisella tavalla. Sitten he 
sanoivat tekevänsä NASA:lle kärjistävän puhelun ja soittaa takaisin minulle pian." 
                 ----------------- 
 
Saksa puhkoo JO Chemiharhoja! 
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FB.02.04.2012 Eeva Pirilä Pyhäjoen ryhmästä joku poisti tämän ;).. Huono homma, ei tainnut tajuta, 
mistä on kyse. Juuri tämän takiahan ydinvoimaloita tulee vastustaa. 
 
FB. Arto Lauri. Niin aivovammoja ON tietysti monen laatuisia. Kun ei moderoinnissa tajuta edes sitä, 
että valtion viranomaiset h e i d ä n  l u v i n  ne näillä lentokonemyrkytyksillään liikkuu!  Ovat juuri s i n 
u a ihmispolo lapsinesi poistamassa ydinvoiman etnisin puhdistuksinsa! Enkä siis m i n ä, joka näistä 
tietoa annan pyyteettömästi. Empä ihan heti usko, että tämä Pyhäjoenkin totuuden poistanut 
riviäänkään ymmärtää mitä oikeuksia kanssaihmisiltään teoillaan ulosmittaa. Oikeinko lienee 
tuollaisillaKAAN totuuden poistoilla mitään muuta takana kun lähinnä seuraava viranomaisten ruskea 
kirjekuori ja muutama kymppi odottelussaan.. Minulle on tarjottu m i l j o o n i a jotta vaikenisin! ENKÄ 
hyväksynyt useampaakaan tarjousta itselleni.. . . Tusinamodeille näyttää riittävän muutama kybä.. 
Miettikääs ihmiset tota!. . Meissä ihmisissä on h u i k e a s t i  eri moraalien tasot! 
 
* Tuskin oli muste ehtinyt kuivua. Siitä proshyrista joka paloitteli kirurgisen tarkasti chemitrailaamisen 
..Öö.. no miten sanoisin "avaruuschemien oudoimpia IAEA:n" ja julkisen disinfon kuplia. Nyt saatiin 
jälleen Saksalta teräksistä tukifaktaa lisää. On käymässä selville, että juttujani lukevat tahot 
laajemminkin alkaa oivaltaa, ettei jenkkien ja ennen kaikkea IAEA:n aiemmat pakkopullat 
chemtrailaamisen todellisien syiden peittelyinä enää vaan t o i m i ! Ei kansa ole niin tyhmää kuin 
ydinala toivoi. Valistuneemmat tahot alkavat olla kypsiä siihen, että chemtrailaamisen täysin s e l k e ä  
ja ainoa pääsyy... 
 
 Eli ydinvoimaloitten typpikehään päästämien kanavasäteilyjen ja säteilyfotonien typpihappipalon 
kriittisen massansa todennäköisyyksistä ON kyse! Jo 1930 luvulla Albert Einsteinia USA:ssa käskettiin 
laskea mikä on todennäköisyys siihen, milloin ydinpommit/ -voimalat sytyttävät päästöillään 
typpikehämme palamaan oksidikseen kauhistuttavana maailmamme loppumisreaktionaan! Juu eikun 
kyse EI ole yhtään pienemmästä! Jokainen 1 000MW reaktori tuottaa 1 000MW sähköä, 1 000MW 
hukkalämpöä ja toden totta surutta 1 000MW i k u i s t a  ympäristöömme varastoituvaa säteilyn 
energiakertymää.  
 
Kertymää joka muuttaa hapen radikaaleikseen. Typpikehämme myötään tilaan, jossa 
radikalisoituneena alkaa yhtyä tulimerenä typpioksidikseen. Niin herttisen simppeliä ja totta! Kyseinen 
IAEA:n johtama tiedotuissotien piiloleikki ja hevostelu alkavat tympimään myös tiedepiirejä maailman 
lehdistöissä. Varsinkin kun esim. meikäläisen kylmäävät datat pystyvät, leviävät ja kestävät r a n k i m 
m i s s a k i n sisäministeriön POLIISIpaineissa. Alkaa täällä "tauottomasti taotulla IAEA:n valheelle" 
kaljupälvi paistaan. 
 
Niin jos ja tiettävästi k u n teitäkin alkaa kiinnostaa onko chemitrailaamisella esim. tarkoitus muka ja 
vitsinä. . . No p e i t e l l ä  ilmaston lämpenemisen kuumentumista. Niin ryhti suoraksi ja lukekaa tästä 
kylmäävää faktaa! Faktaa joka j ä l l e e n jättää chemtrailaukseen v a i n sen yhden keskeisen syyn! 
Ydinvoimaloitten säteilykertymien alasmätkinnät, ja epätoivoisen halun estää kansaa näkemästä 
ydinvoimatalouden erään e h d o t t o m a s t i. . .  vaarallisimman tuhotuotoksen. Yrittäkää nyt vaan 
kestää. Muut disinfot sulaa, savuina katoaa, mutta tämä meikäläisen ydinfyysikon alusta asti esittämä 
fakta senkun jää ja karttuvana kestää: 
 
http://kuvaton.com/k/Yv5d.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yv5d.jpg[/img] 
 
FB. Eeva Pirilä Kun nyt Tieteen Kuvalehti sanoo, että ette näe harhoja, kun näette koneiden lentävän, 
niiden vanojen jäävän taivaalle, leviävän ja muodostavan pilviä, vaan että se on täsmällinen tosiasia, 
siis FAKTA, todistettu juttu.. niin voittekin ITSE alkaa vapaasti havainnoimaan sekä kuvaamaan tuota 
ilmiötä. Jotkut henkilöt Suomessa ovat jo tätä tehneetkin pitkään. Jännää tässä on, että näitä 
keinotekoisia pilviä on esim NASA:n taholta alettu pitää uusina pilvimalleina.. luonnollisina siis ;) Näitä 
vanoja voitte bongata nykyään televisiomainoksissa, sarjoissa, lastenohjelmissa (esim. Autot-
animaatioelokuva).  
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Jotta saatte hieman kuvaa, mitä ahkerat, leimaamista pelkäämättömät henkilöt ovat tehneet 
kameroineen, katsokaa näitä kuvia: 
https://www.facebook.com/groups/129623017090562/photos/ 
                    -- 
F.B. Eeva Pirilä siis jotta seuraavat asiaan liittyvät juttusi saisivat sillä palstalla olla, kantsii olla liikoja 
rehvastelematta ;) Se, että syyttelet muita, ei nosta omaa arvoasi pätkän vertaa. Kokeile joskus olla 
täysin asiallinen, et uskokaan minne asti se kantaa. Ensinnäkin pysyy palstoilla. Henkilökohtaiselle 
tasolle viedyt mollaamiset ovat täysin hyödyttömiä. 
 
Arto Lauri Niin eiköhän SE jo tullut selväksi, että tällaisten poisto/ tekojen takana on niistä aikanaan 
täydet vastuut kantava AINA yksilö!. . . Henkilö joka "kustannuksista piittaamatta laskelmoi" hyötyvänsä 
hyökkäämällä yhden, eli MINUN kirjoituksiani vastaan silkkaa rahaa. Jotta käärii sillä tuloa. Tällaisten 
tekojen takana on a i n a "viranomaissuorittajansa" yksilön ahneet päämäärät. Kerron a i n a avoimesti 
jopa sen, että minulle on u s e a s t i tarjottu ihan o i k e a a miljoonakorvausta, etten näistä kirjoittaisi 
julki! Juu kukaan MUU KUIN MINÄ en vastaa siitä, etten kristilisen etiikkani syystä laske TEIDÄN 
ydinalan uhrien ihmishenkiä rahassa.. . . Juu tiedän ja tiedostan, että 98% ihmisistä pitää tällaisia 
tekojani hulluutena ja moderoitavana. MINÄ EN!. Minulle taas on yksi ja hailee hyväksyykö minun 
IAEA:n rahoista kieltäytymisen OMAN asenne "vammani" sitten 2% tai 98%. Koska itse t i e d ä n 
aikanaan Jumalan edessä vastaavani näistä. EN siis maallisten viranomaisten, en sen paremmin 
moderaattorien tai muidenkaan itselleen valtansa anastaneitten VT:den edessä... . . MINUN omatuntoni 
on aluista asti pysynyt myötämielisenä. . . Onko SINUN? 
                    -- 
Esitin näitä ylläolevia mm. maamme suurimmalle Helsingin poliisiosastolleen. Ja kas kummaa sain 
utelevan jopa vastauksen oloisen 03.04.2012 FB:n sivustoiltaan: 
 
( Marko "Fobba" Forss (henkilön Tytti Salenius kaveri) mainitsi sinut kommentissa: "Mitä Arto Lauri 
halusit ..." 
*Wohoo toimittaja tytti salenius onkin siis POLIISIN KAVERI! Niinpä niin jopas läytyi mielenkiintoisia 
kytköksiä jo pienellä penkomisella!) 
 
Marko "Fobba" Forss Mitä Arto Lauri halusit tuoda esille tällä romaanillasi? 
22 minuuttia sitten · Tykkää 
 
* Jännää tässä tietysti on, että mulle aiemmin 100% suljetuista Helsingin virastoista saan pitkästä aikaa 
tällaista palutteita. Siispä vastasin: 
 
Arto Lauri Niin.. . poliisiviranomaiset pitkin maamme nettejä, lehdistöjä, TV:hin asti ovat systemaattisesti 
väittäneet: A/ Että chemtrailausta ei edes ole. B/ Että tällä Tarja Halosen hyväksymällä "open sky" 
lentomyrkytyssopimuksella hoidellaan v a a n kasvihuonelämmityksiä kansainvälisesti sopien 
kemikaalipilvin alaspäin. No Nyt Tieteen kuvalehtKINi alleviivaa, että k o k o chemtrailaamisen a i n o a 
ja keskeinen tavoite on mätkiä typpikehäpaloksi pyrkivät TVO:n ja Forttumin ydinvoimaloitten 
säteilyionisaatiopäästöt viranomaissuojauksin niskaamme. Niinpä niin. MILLOIN SUOMEN 
POLIISIOSASTOT TAJUAA TÄMÄN SUMUTUKSEN LÄPI? Tieteen kuvalehtiä myöten alkaa kansa 
päästä jyvälle, milloin TE!? Pari videota mistä on kyse: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=_QJYXt7vfU0 ja 
http://www.youtube.com/watch?v=jvY2kbEzKcY ja 
http://www.youtube.com/watch?v=JAUY-Y3Kiek&feature=related ja lisää löytyy.. ja YLE:stä vaikka 
tämä: Olkiluodosta ikuisuuteeen osa 1. 
http://www.youtube.com/watch?v=xSSRkddjieI&feature=related 
                 ---------- 
 
Katsokaas muuten malliksi miten näihin asiallisiin pyyntöihin ydinalan rikoksista vastasi maamme suurin 
ydinturvaosasto Helsingin poliisi.    
* Pasakalakit vetää korruptiointinsa paljastamisesta naamat: 
6 tuntia sitten · Tykkää 
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Helsingin poliisi Marko "Fobba" Forss Tehdään Arto sillä lailla, että saat ihan vapaasti kirjoitella näitä 
teorioitasi, mutta tee se jossain muualla kuin tässä ryhmässä. 
 
*Taitaa myös YLE:ssä olla tismalleen samat tunnetusti maailman korruoptoituneemmat IAEA:n 
poliisivoimat estämässä kulunne maksavan kansan äänen kuulumiset myös näissä atomitiedotuksissa? 
4 tuntia sitten · Tykkää 
                  ---------- 
Wohoo! Saksa näyttää taas 
____________ 
______________ 
 
 Katsokaas miten maailman forumit pärähti saksan Tieteen kuvalehden chemipaljastuksista! 
 
IS Aapeli= 
 02.04.2012 17:270   
 vasilisko  
Hopealiiga 
 Taso 15  vasilisko 
Moderaattori  VS: oo YDIN on out.oo Ydinosaaja jakaa tietojaan jatkossa mahdollisesti avaamassaan 
blogissaan  
 
vaasalainen  
Tästä foorumista 
Administrator 
Veteraanivaikuttaja 
     Vs: ** VERIplutoniumia.**  
« Vastaus #76 : eilen kello 11:03 »    
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Parahin "raijasivu"  ellet käytä pienempää kuvakokoa niin postan Sinun oikeutaesi ja seuraavassa 
vaiheessa postauksesi. 
 
Ylläpito  
 
*Etusivu foorumi taas uhkailee näin: 
02 April 2012, 21:26 #721 keksi View Profile View Forum Posts Private Message View Blog Entries 
View Articles Add as Contact   
Registered User  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Join Date Nov 2002  
Posts 326 Tuossa Tieteen Kuvalehden artikkelissa ei puhuttu yhtään mitään mistään 
chemtrailaamisesta. 
 
Asiahan ei tietenkään ole missään määrin minun päänsärkyni mutta tuli vain mieleen, että miten joku 
lehti - tässä tapauksessa Tieteen Kuvalehti - mahtaa suhtautua siihen, että joku näin räikeästi lisäilee 
omia juttujaan ja esittää koko roskan ikäänkuin se olisi kyseisestä lehdestä lainattua ja postaa tämän 
saman roskan monelle eri keskustelufoorumille.  
  
** Johon vastailin näin. 
- Niin pitääkö kaikki vääntää rautalangasta!? Kyse ON siis siitä, että kautta linjan a i n a puhuttaessa 
lentokoneitten jättövanoista, jotka roikkuvat ilmassa tunteja. Ydinala= Sisäministeriö perustelee i t s e 
asiaa sillä, että jättövanoja tarvitsee tehdä koska näin e s t e t ä ä n Auringon lämmitysvaikutuksia CO2 
kasvihuoneilmiössä.  
 
- Tätä tungetaan viranomaisten toimin kaikissa mahdollisissa chemtrailauksien foorumeissa ja 
lehdistöissä. Nyt siis Saksa. Joka valtiona on KIELTÄNYT EU:n yleisen chemtrailaamisen rutiinit 
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ilmatilassaan ensimmäisinä. Perustelee tätä kieltoa tässä! .. Koska tosiaankaan chemtrauilaamisella 
peitetty taivas 9- kertaistaa kasvihuoneilmiön haitat!  
 
- Koska tosian näin on tiedetty alusta asti. Kaatuu samalla k a i k k i chemtrailaamisen syihin virallisesti 
esitetyt valehtelut! Itse asiassa kaatuu niin selkeästi, että jää vain ja ainoastaan yksi keskeinen syy... 
Säteilyionisaatioiden poistomyrkytykset ydinvoimalapäästöistä! Asia herättää laajasti paniikkia. Niin 
paljon, että tämän lehden uutisointi kielletään nyttemmin IAEAN käskyistä! Hurjaa hurjaa! 
 
* Lista on miltei loputon viranomaisten reaktioista maassamme heti kun julkaisin T.K:n 
chemikemikaalitutkimukset! Fase bookissa niinikään katosivat saksalaiset tutkimukset toistuvasti kuin 
tina tuhkaan! Jopa moderaattoreille oli epäselvää k u k a, mikä viranomaistasoista  oli panikoitunut siitä, 
että aiempi vuosia jatkunut viranomaisten valehtelu chemtrailaamisen olemassaolosta kaadettiin 
kerralla. Saman tylyä tylymmän kohtalon koki sisäministeriön niinikään vuosien väite siitä, että 
chemtrailaamisen keinotekoisilla pilvillään varjostettaisiin muka Auringon lämmittävää vaikutusta. 
Saksalainen T.K. No:3 sivu 15 kommentti oli selkeää selkeämpi:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
"Lentokonejuovat ovat kuin pilviä, jotka voimistavat kasvihuoneilmiön  vaikutusta estämällä 
lämpösäteilyä pääsemästä maasta avaruuteen. Samalla ne edistävät cirrius- eli untuvapilvien 
muodostumista, mikä YHDEKSÄNKERTAISTAA niiden ilmastovaikutuksen!!!! Saksalaistutkijoiden malli 
simuloi juuri tätä." 
__________________________________________________________________________________ 
 
*Kriittistä tässä artikkelissa näyttääkin olevan se, miten sen tekee Saksa. Fiksuimpia valtioita joka on 
EU:ssa julkisesti ilmoittanut ensimmäisenä lopettavansa ydinvoimalat liian vaarallisena. Sen perään 
ilmoittaa loogisesti ydinvoimasta luopumisensa takia kieltävänssä tarpeettomaksi tulleet 
chemtrailaamisetkin alueellaan! Kytkentä on kaiken jälkeen kiistaton ja päivän selvää. Viranomaiset, 
ainakin lukijani maailmalla tajuavat keskeisimmän.  
 
* Chemtrailaamista tarvitaan v a i n jotta ydinvoimaloista tauotta vuotavat säteilyn karkaavat Pu- 239 
tonnistot, neutronivuot ja Malenkan kuorimallin ikuiset säteilyenergiakertymät, neutriinot yms. saadaan 
sadatetttua uhkaamasta hengitysilmastamme kriittisen massansa typpikehäpalolaan! Asia On niin miten 
olen asiaa alusta asti kertonut. . .Siis vuosikaudet. Ja nyt sain jälleen uskomattoman vankan sulan 
hattuuni. Saksa on päätynyt tukemaan tutkimusdataani 100 prosenttisesti! Ja totuus on se kaikkein 
hirvittävin. Mitä viranomaiset e i v ä t  halua kansan kuulla valheistaan paljastuen! 
 
 
 

938. BIO maailmat 
 
T&T. TUTKIMUSRaili Leino, 27.3.2012, 10:26 
Punaviini tekee materiaaleista suprajohtavia - ja nyt tiedetään ainakin osittain, miksi 
Tasan vuosi sitten japanilaistutkijat tekivät omituisen havainnon: tietyt materiaalit tulevat 
suprajohtaviksi, jos ne upottaa punaviiniin. 
 
Nyt tutkijat tietävät ainakin osittain, miten rautatelluridipellettien sähkönvastus katoaa viinikylvyssä. 
Lisätutkimukset ovat osoittaneet, että parhaiten toimii rautatelluridin ja Beaujolais-viinin yhdistelmä. 
Myös muut alkoholijuomat kuten valkoviini, olut ja sake tekivät rautatelluridista suprajohtavaa. 
 
Tsukubassa sijaitsevan National Institute for Materials Science -laitoksen tutkija Keita Deguchi sanoo, 
että ratkaiseva tekijä on punaviinin sisältämä viinihappo. Rautapitoiset suprajohteet keksittiin vuonna 
2008, ja niitä on tutkittu siitä lähtien kiivaasti. Rautatelluridi ei ole normaalisti suprajohtavaa, mutta siitä 
tulee sellaista, jos siihen lisätään rikkiä ja sitä kuumennetaan nesteessä. 
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Deguchin ryhmä valmisti rautatelluurisulfidia, leikkasi FeTeS-viipaleita ja kuumensi niitä eri nesteissä. 
Jopa vesi toimi joten kuten, mutta viski ja olut olivat parempia, ja kaikkein tehokkainta oli punaviini. 
 
Lopulta Deguchin ryhmä keskittyi erilaisiin punaviineihin ja rypälelajeihin. Parhaiten toimi gamay-
rypäleistä tehty vuoden 2009 Beaujolais, joka oli peräisin Paul Beaudet‘n viinitilalta keski-Ranskasta. 
Beaujolais-viini sisältää eniten viinihappoa, joka paljastui vaikuttavaksi aineeksi. 
 
Jotain muutakin viiniin silti kätkeytyy, sillä kun tutkijat kokeilivat veden ja viinihapon sekoitusta, sen 
vaikutus oli parempi kuin puhtaan veden, mutta huonompi kuin viinin. Japanilaisten viinikokeista kertoi 
Techonology Review. 
 
* Suprajohteet ja erityisesti korkeamman lämpötilankin kestävät suprajohteet ovat keskeinen materiaali 
esim. sähkön taloudelisieen siirtoon vaikka Saharan aurinkovoiman ja vaikka merituulipuistojen 
energian siirroissa  käyttöömme. Tällaiset uutisoinitlupaavasti ovat kertomassa uhkaavan ydinalan 
loppumista. 
          ----------------- 
 
T&T. UUSIUTUVATSofia Virtanen, 22.3.2012, 11:21 
 
Saksalta 200 miljardin euron paketti uusiutuvaan energiantuotantoon 
Saksa aikoo tuottaa vuonna 2020 uusiutuvilla energianlähteillä 35 prosenttia tarvitsemastaan 
energiasta, kertoo Bloomberg.com. Vuonna 2011 se tyydytti uusiutuvilla 20 prosenttia 
energiantarpeestaan. 
 
Saksa valmistautuu myös korvaamaan vuoteen 2022 mennessä uusiutuvalla energialla 17 
ydinreaktoria, jotka tuottavat nyt noin 20 prosenttia maan sähköstä. Saksan valtio sijoittaa näihin 
energiahankkeisiin 200 miljardia euroa, mikä on 8 prosenttia Saksan vuoden 2011 
bruttokansantuotteesta. 
 
– Jos Saksa onnistuu tässä, maastamme tulee energia-alalla esikuva koko muulle maailmalle. Jos ei, 
kohtaamme poliittisen, sosiaalisen ja taloudellisen katastrofin, Saksan taloustutkimusinstituutti DIW:in 
energia-asiantuntija Claudia Kemfert arvioi. 
 
5 000 uutta tuuliturbiinia. Ympäristöministeri Norbert Röttgen kertoo, että merituulivoiman tuotanto 
aiotaan yli satakertaistaa nykyisestä 200 megawatista. – Tavoitteemme on 25 000 megawattia 
merituulivoimaa Pohjanmerelle ja Itämerelle vuoteen 2030 mennessä. 
 
Röttgenin mukaan myös energian siirtoverkkojen parantaminen huomattavasti jo tällä vuosikymmenellä 
on välttämätöntä. Talousministeri Philipp Rösler arvioi tammikuussa, että energiansiirtoverkkoja täytyy 
rakentaa tai päivittää 4 500 kilometrin edestä, jotta tulevien voimaloiden tuottama energia saadaan 
kunnolla käyttöön. 
 
Se tarkoittaa viittä tuhatta tuuliturbiinia, joista jokainen on Big Beniä suurempi ja vaatii noin 
neliökilometrin verran tilaa ympärilleen. Syöttötariffit vauhdittavat aurinkovoimaa. Saksa on uusiutuvan 
energian edelläkävijä koko maailmassa. Siellä on muun muassa ollut voimassa syöttötariffit jo vuodesta 
2004. 
 
Ne takaavat uusiutuvan energian tuottajille takuuhinnan sähköstä, mikä pienentää investointiriskiä. 
Syöttötariffien voimaantulon jälkeen aurinkovoiman tuotanto on kasvanut Saksassa räjähdysmäisesti.  
Neljä pienempää EU-maata, Ruotsi, Itävalta, Espanja ja Slovenia ovat kuitenkin ottaneet vielä 
kunnianhimoisemmat tavoitteet uusiutuvan energian osuudessa vuoteen 2020 mennessä. 
 
* 35% Euroopan viidestä maasta ylittämässä uudisenergiahankkeillaan. Onnea toivotetaan syvästi 
myös ydinaavikoituvasta Suomesta. On syytä toivoa s y v ä s t i , ettei IAEA ja USA kykene 
sabotoimaan näitten viiden Euroopan ja maailman ydinvapaitten maiden elämää ylläpitäviä 
hankkeitaan. 
             ----------- 



1913 
 

 
SUSIA Alaskasta 
 
Suomessa käydään armotonta sotaa. EU haluaa suojella maasamme olevia susia. Nyt juuri paljastettiin 
EU:n ja Suomen junailema hanke siitä miten 58 ihmisiin totutettua kasvatussutta maksettiin venäjän 
rajan kasvattamosta maahamme. Jotta Arevan uraaninkaivajat saisivat TVO:n toiveitten mukaisesti 
maakunnat savustettua tyhjiksi lietsotulla keinotekoisella susipeloilla. IAEA siis homman isäntänä. Juu 
ja SUUREN ääneen maailmalta tulvii viestit siitä, että sudet on harvinaisena suojeltava! Aina USA:ta ja 
EU:ta myöten ollaan niin maare hemmetin kiihtyneitä jos muutaman suden ihmiset petovahinkojensa 
hallinnaksi hamuaisivat..  
 
Niin tai siis jooO! Minuahan sudet ei sytytä, atomimiestä juurikaan. . .Suomessa tiedotusvälineet 
kertovat, ettei susiaan tappavaa Suomea hyväksyttäisi maailmaan sitten ikinä. Katsokaapa sitten vaikka 
vaan ihan malliksi miten USA toimii vaikka Alaskassaan. Josta bongasin tällaisen kansan 
"harrastekuvan". Pistää p i k k u s e n  mietintään, että mitenkähän se USA oikein o i k e a s t i seisoo 
kahdella jalallaan asiassa? Taidetaan  meille valehdella ihan poliisivoimin ja lehdistöt punaisenaan:  
 
http://kuvaton.com/k/YCIw.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YCIw.jpg[/img] 
             ------------ 
 
Pohjoisessa leviää tuntematon tauti? 
www.iltasanomat.fi 
 
Pohjoisessa leviää tuntematon tauti? "On paljon, mitä emme tiedä" 
 Myös jääkarhuilla on havaittu outoja oireita.HOLGER HOLLEMANN Julkaistu: 07.04.2012 15:47 
Pohjoisilla arktisilla alueilla saattaa levitä uusi, tutkijoille tuntematon eläintauti. 
Ennen hylkeitä ja mursuja vaivanneita outoja oireita on havaittu nyt myös jääkarhuilla, tutkijat kertovat. 
 
Sairastuneilla eläimillä on hengitysvaikeuksia ja karvanlähtöä, ja niiden nahkaan tulee märkiviä 
haavoja. Oireita havaittiin eläimissä ensi kertaa viime kesänä, kun yhdysvaltalaistutkijat löysivät 
Alaskasta  kymmeniä kuolleita hylkeitä.Sen jälkeen havaintoja on tehty myös Kanadassa ja Venäjällä. 
 
Tutkijat yrittävät selvittää, onko kaikilla eläimillä kyseessä sama sairaus. 
– On vielä paljon, mitä emme tiedä. Emme tiedä, olemmeko tekemisissä eri tautien kanssa vai onko 
kyse yhdestä ja samasta, sanoi yhdysvaltalaistutkija Tony DeGange. 
 
Vielä ei tiedetä myöskään sitä, miksi hylkeet, mursut ja jääkarhut saavat samoja oireita, mutta vain 
hylkeet vaikuttavat kuolevan niihin. Oireiden aiheuttajaksi on epäilty myös Fukushiman ydinturmasta 
koitunutta säteilyä. Alustavien tutkimusten mukaan säteilysairaus voidaan kuitenkin sulkea pois. 
 
* Arto Lauri Oi yhden KERRAN! Ai Fukushima voidaan sulkea pois! Mitä h i t t o a ne luulee ihmisiin 
upottavansa? Kyse ON TIETYSTI ydinpäästöisen deuteriumin ja tritiumin bioaktiivisten tuotosten 
leviämisestä alueelle. Ruotsissa tämä tauti opittiin tuntemaan muuten ydinlauhteista ja sillä ON ihan 
nimikin! M 74!!! Herätkää nyt hemmettivie jo! 
                      ----------- 
 
Japani siirtyy parempiin "tuuliin" Fukushimasta opittuaan 
 
Syyskuussa Japanin kauppaministeriö sanoi suunnittelevansa ¥ 10-20 miljardia ($ 130-260 miljoonaa) 
kehittämisprojektin kelluvin turbiinein syvissä vesissä Japanin pohjoisrannikon edustalla. Japani toivoo 
voivansa kehittää 1GW kelluva offshore projektinsa sen pohjoisrannikolle vuoteen 2020 mennessä. 
Ilmoitus seuraa läpimenoa uusiutuvan energialle. Ylähuone Japanin parlamentissa. 
 
Ollen hyvää taustoitusta Japanin merituulivoimahankkeille. Kun tsunami iski, Kamisu near-shore 
tuulivoimalant Japanin itärannikolla kesti suuruusluokkaa yhdeksän maanjäristykset ongelmitta ja tämä 
totuus on edistänyt elintärkeitä kestävän kehityksen sähköhankkeita katastrofin jälkimainingeissa. 
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Kamisu sijaitsee 40 kilometrin päässä Ibaraki prefektuurissa ja koostuu seitsemästä 2MW Fuji Heavy 
Industries tuulivoimalasta. 
 
* Niin kuten taas näemme. Ydinvoimalaitos ei kestä maanjäristyksiäkään lainkaan. Saati esim. 
mainittavan tasoisen tsunamin kaltaisia tuhoja. Edes ns. "erikoismaanjäristyskestävät" Japanin kaikki 
ydinvoimalat tuhoutuivat niin, että vain yksi 54kappaleestaan ylipäätään jotenkin kesti!) Mitä tehdä 
ydinvoimaloilla, jotka eivät missään kestä käyttöympäristöissään lainkaan? Niin vaihtoehtoja ei paljon 
tarvitse miettiä. Tuulivoimalat, metaanibiopolttolaitokset  ja aurinkovoimalat ovatkin korvaamassa 
ydinvoimaa. Koska on yksinkertaisesti p a k k o   tehdä sähköä voimaloilla jotka m y ö s  kestävät! 
Ydinvoimalaitoksen  ongelmina on 100t uraanimassansa reaktorissaan, jotka pienessäkin 
liikumisessaan menettävät tuentansa ja millitarkan ohjattavuusmuotonsa. Pulverimaiset ohuet tangot on 
mahdotonta tehdä kestämään maanjärisysten kiihtyvyyksiä kuten näimme. Mutta Ydinvoimaloille 
tyypillistä kiinailmiön estävää varmennettua pakollisia vuorokausien taatttua sähkönsaantiaan tai edes 
jälkijäähdytysten elintärkeitä vesihuoltojakaan kyetä myös takaamaan. 
 
Japanissa halutaan tosiaan muuta kuin ydinvoimaa.. 
 
http://www.windpowermonthly.com/news/1117162/Marubeni-build-floating-wind-farm-off-Fukushima/ 
 
Marubeni to build floating wind farm off Fukushima | Windpower Monthly 
www.windpowermonthly.com 
              ------------ 
 
MTV3 13.04.2012 
 
Tarasten terrorimietintöä julkisuuteen. " Tuulivoimaloille lakisääteisiä mielivaltaisen terrorin tehon 
rajoituksia, erityisesti kesällä vaatii Taraste. Hän suitsuttaa, että armeijalle pitää maksaa 
tuulivoimaloitten teosta lahjusmasuja. Myös korvausvaatimuksia aina 500m päähän tulivoimaloista..." 
 
*Täysin sairasta hommaa! Ydinrikollisuudet näyttävät tekevän ja keksivän ihan mitä tahansa. Jottei 
vaan ydinvoimaa Japanin mukaan Jo 3- kertaa halvempaa tuulivoimalarakentelua tule maahamme! 
Huomaa kyllä miten IAEA kykenee manipuloimaan maamme maailman korruptoituneinta 
energiasektoria. 
                ------------- 
 
To: Art  
Sent: Friday, April 20, 2012 1:32 AM 
Subject: lisää eläinkuolemia 
 
Moro Arto! 
 
No mitäs sanot tästä linkistä sitten  
kuinka voi olla mahdollista näin käsittömäm paljon eläimiä ja kaloja  
kuolee näin tiuhaan tahtiin,kyllä tässä on jo muutakin kuin atomijuttua mukana 
siis aivan karmee lista...tässä minusta on sellaisen energia-aseen käyttöä näytetty oikein kunnolla 
no katso nyt esimerkiksi delfiinit ja ruotsin linnut oli kuin ne olis kärsineet jotakin ykskaks korkeasta 
lämmöstä 
kropassaan ja varsinkin delfiinit (ulkomailla) oli kuin ne olis paistettu kun ne löydettiin sieltä rannalta. 
 
tämän linkin omistaja vaikuttaa olevan hieman uskovainen mutta ei se tuohon eläinkuolemaan vaikuta 
siitä huolimatta(listaan) 
 
linkki: http://www.end-times-prophecy.org/animal-deaths-birds-fish-end-times.html 
 
ps yritän saada selville lisää tuosta energia-aseesta 
                      -- 
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Arto moi Timo. 
 
* Juu siis ei edes USA tapa vaan silmittömästi asekokeillaan eläimiä miljoonittain j o s  ei sillä olisi ihan 
tietty tarkoituksensa. Huomaa kyllä pitkälti mistä on kyse. Fukushimasta puskee yli Tyynen valtameren 
tauoton hallitsemattomana säteilyionisaation purkunsa. Jenkit on hädissään kun pilviä nousee 
kuukaudesta toiseen satamaan kalmoaan maahansa. no mitä tekeekään perusjenkki? Kuten aina, 
kutsuu ARMEIJAN APUUN. No mitä armeijalla on sitten tarjota HAARP, ties mitä ELCATTEJAAN. 
 
 Plasma- täsmäaseitaan. Joiden ionisaatiolla ohjaillaan rantautuvaa reaktorien loputonta vuotoroinaa 
alas minne sattuu. Aika paksunahkainen saakin olla delfiinit, mehiläiset ja hylkeet JOS eivät reagoisi 
näitten laitteitten maadoittamaan säteilytysenergiaan ja sen myötäväikutuksista putoileviin Pu- 239 
tonnistoihin. 
Siis Timo tuolla Tyynenmeren rannalla säteilupilviään vastaanottavalla armeijan kalustolla on nyt ollut 
aikaa pitkälle yli vuoden n ä y t t ä ä ä kansalle että kyllä "täältä pesee". Korottaa kansan 
sankarimyyttejään. Ikäänkuin olla päälle tunkevan ydinuhan etuvartiossa. 
 
 Jenkkien tyyliin roiskitaan seuraamuksista paskaa piittaamatta. Rahaa ja uutta konetta ON ja niitä 
myös KÄYTETÄÄN. Itse asiassa USA:n tuntien varmaan noita pelkästään viime vuona käsiin 
räjähtäneitä 76kpl  ydinvoimalaa varteen on pitkin maailmaa NATO:n kustomoimia jenkkien 
säteilyohjauskoneita varmaan tehty satamäärin hetkessä! Uskon, että liki jokaista suurkaupunkia, 
juomavesiallastakin varten on JO omansa. 
Eilen mulle soitettiin Joensuusta päin. Sieläkin esim Talvivaaran räjäytyksissä kulema lentää 3 000m 
korkeuteen päiväräjäytyksissään uraanikaivospölyt avaruuteen. Ja sitten kulema c h e m t r a i l a t a a 
n  noitakin paskoja liki päivittäisin lentokonearmeijoin sieltä taivaaltaan alas! 
 
 Oikeesti siis tilanne ON ihan seiinähulluissa mitoissa jo. Paikasta on 500km Loviisaan.  Silti 
chemikoneet tekevät sieläkin pakosta jopa 3- kertaisia "rusettejaan".. arvaatko mitä? Suojaakseen 
säteilyplasmapaloilta paikalisia YLE TV mastoja räjähtämästä säteilyionisaatiokertymiinsä Eurajoen, 
kuusiston turun mastojen tapaan. Nyt siis TVO:n ja Loviisan ydinvoimaloitten säteilyionisaatioita on 
pakkoraossa siirrytty hätäpoistamaan enää maalle kaikkein tärkeimpien TV mastojen ympäriltä ja 
tällaisissakin erikoisissa kustomointipaikoissa. 
            ------- 
 
----- Original Message -----  
To: Art  
Sent: Thursday, April 19, 2012 1:26 PM 
Subject: pilvet 
 
Moro Arto!  
 
Tuli tässä mietittyä että sinä kun jaksat jutella tästä ydinvoimasta niin paljon 
niin etkös sinä vois siinä tapauksessa ottaa myöskin aiheeksi tämän Euroopan 
taivaan pilvipeittämisen pois auringon valolta siinä sivussa tai jos siellä löytyy sellaisia ryhmiä 
jotka ovat kiinostuneet aiheesta. Koska minä olen tutkinut tätä aihetta niin kauan  
ja huomannut kuinka  se on aivan tahallisesti aiheutettua jotta maanviljeliät 
saavat (valon tahallisen vähentämisen puutteesta) maasta paljon vähennän ylös  viljoista sekä muista  
tärkeistä kasviksista. Melkein voisin sanoa että  tuhot tulevat lisääntymään vielä enemmän kuin ennen. 
Vähenevät sateet ja myöhäistyneet keväät tulevat aivan varmasti vaikuttamaan tähän tilanteeseen 
omalla tavallaan.  
 
Tilanne on vain pahentumassa ja mikä tähänkin vaikutaa negatiivisesti on ihmisten  
oma vika koska eivät vieläkään ole huomanneet kuinka heitä vedetään kuin 
pässejä väärään suuntaan aitauksessa  
muistaaseni tätä kutsutaan nimellä man made katastoofeiksi koska sitä juuri tehdään  
ympäri maailmaa. Kuulumisiin taas  
 
* Arto moi. 
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* Itse asiassa mulla on sellainen tapa, että copypastaan näitä hyvin tehtyjä juttujasi ihan suoraan 
useihin foorumeihin näineen. sen Serran pätevää dataa niissä usein esität. eli tiedot etenee, eikä mene 
hukkaan. Toki SUPO näistä vetää herneet, mutta sou what?) 
               -- 
 
Verkkomedia 04.2012 
 
Joopa joo SUPO tuttuun tyyliinsä oksentaa näitä tuhovoimiaan tänne h e t i  kun alan kertomaan mistä 
oikeasti ON kyse. Juu kuuntelitteko vaikka tämän 24.04.2012 päivän uutisointia? Siis oikeesti haloo! 
 
"OL- 3 hankkeessa suunnattomasti vaikeuksia. Ydinala joutuu lisäämään ties monennenko kerran 
miljardin/ v viivästymisaikaansa. Tuskin kukaan enää uskoo, että OL- 3 hanke o i k e a s t i  on ydinalan 
malliratkaisuna mitään muuta kuin Hiroshiman tarpeeton massamurhaaminen ydinalan alkumetreille. 
Tai no sanotaan suoraan OL- 3 on "jäävuori ydin TITANICILLE!")) Hetkinen, uutinen jatkuukin vielä! 
Suomi tulee menettämään ydintyyhmyyttään EU:ssa suunnattomat sakkosantiot, koska Suomi ei  a l k 
u u n k a a n kykene uppoavine ydinepäonnisine hankkeineen vastaamaan EU:n sakkosanktioimiin 
CO2 päästöihinsä. Eikä alkuunkaan kykene rakentamaan AITOA ekoenergiaansa vaaditut + 38%. " 
Sitä saa ydinalan loputtomista maansa EKO- rakentajien jatkuvista terrorismeistaan mitä tilaavat.  
                       ------------- 
 
Tekniikan Maailma 06.2012 
 
Ruskolevästä etanolia. Kansainvälinen kilpailu biopolttoaineiden tuotantoteknologiasta kiihtyy. 
Tammikuussa Sciencessä oli tieto, jonka mukaan tutkijaryhmä on valmistanut mikrobin, joka kykenee 
muuntamaan kaikki ruskolevän Sarcharina japonica sokerit etanoliksi. Se on huomattava läpimurto. 
Aiemmin mikrobit eivät ole kyenneet hajottamaan levissä runsaana esiintyvää sokereita, alginaatteja. 
Näin muokattujen mikrobien avulla voisi tutkijoiden mukaan saada tuotettua ruskolevästä bioetanolia 15 
000- 20 000L/ hehtaari. Ruskolevät ovat suurin ryhmä merileviä. Joista osa on hyvinkin kookkaita. 
 
* Tieto on huikea etulyöntiasema BIO-energian tuotannossa. Näin sato hehtaaria kohden on saatu 
nouseman, esim. Suomeen nähden heittämällä yli 10- kertaisiksi. Meren pinta-ala on liki rajaton. 
Suolaisessa merivedessä poistuu tarve esim. kastella. Lisäksi levä tuo maalle takaisin meriin 
kadonnutta elintärkeää ehtyvää fosvoria. Jopa autiomaat voidaan muuntaa kasvamaan suolaisen 
meren altaina näin ydinenergiaa syrjäyttävää erinomaista 1§00% puhdasta BIO- energian tuotantoa. 
Joka kaiken liosäksi voidaan varastoida suoraan kasvisöljyinä. Levien massasta tyypillisesti 50% kun 
on myös öljyinä. Kirpakka isku ydinteollisuudelle tällaiset tutusti ja hienosti.) 
 
Sama lehti ja Titanicin tuhon keskeisistä syistä kertoo mm. IAEA:n ydinalan OL-3 kaltaisista 
loputtomista Tshernojen, Harrisburgien, Sellafieldien, Super Phenixien, Le Havren ydinongelmista 
todella näpäyttävästi: "Tekniikan "loisto hämäsi". Ylioptimismi selittää välinpitämätöntä suhtautumista 
pelastusvenetarpeisiin. Mc Lean ja Johnes sanovat, että ongelma oli valvojien riippuvuus valvottavasta 
teollisuudesta. Kysymykset Titanicin pelastuslauttojen ylettömästä riittämättömyydestä kuitattiin 
aikoinaan ympäripyöreillä lauseilla. Nämä omituisuudet on helppo ymmärtää, kun muistaa, että tuhon 
tutkimuslauttakunta toimi kauppaministerön alaisuudessa. 
 
 Esitettyyn kritiikiin pääministeri Herbert Asquith kuittasi naama peruslukemin:"Ei ole mitään ongelmaa, 
lauttakunnalla on (muka) täysi oikeus todeta kauppaministerö  syylliseksi!"Keskusteluja hallinoivat 
ydinalan IAEA- tylistä tutusti "varustamojen edustajat ja heidän kaverinsa ministeriössä. HE juuri 
vastustivat pelastusveneiden lisäämistä viimeiseen asti! Kansanedustaja laivanvarustajan Richard 
Holtn sanoin: "Pelastusvenepaikka jokaiselle on nauretttavinta mitä ikinä on esitetty.  
 
Oleellinen syy niin Titanicin kuin ydinalan loputtomiin ongelminsa: "Mikään riippumaton elin ei ollut 
valvonut organisaation  johdon  moraalittomia toimintoja! Samaan johtopäätökseen  ovat tulleet tutkijat 
ja asiantuntijat monilla tekniikan aloilla. Ilari Aro vaatiikin lehdessä, että ydinturvaviranomainen EI saisi 
ola energiaministerön alainen! Onnettomuksien perustorjuntaan kuuluisi e h d o t t o m a s t i  IAEA:lle 
tuiki tuntemattomasti r i i p p u m a t o n  aito valvonta!" 
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*Niinpä nin. Valtiomonopolit, kuten verojaan maksamattomat TVO/ Posivat ja korruptoitunut lehdistö ja 
ennenkaikkea lahjotut POLIISIT on keskeinen tie tuhoon myös ydinvaltiorikolisuudessa! Kun STUK:n 
valvonnan Laaksonen menee pokkana myymään länsimaiden keskeisimmät ydinsalaisuufet Venäjälle. 
Eikä kukaan kyseenalaista. Tajuaa kyllä mitä ydinhallinnmon rikollisuus nykyään on! 
            -------------- 
 
Jukan vetykenno. 
 
http://guns.connect.fi/innoplaza/energy/plasma/vetykenno/index.html 
 
* Ovelaa tekniikkaa ajaa sähköllä suoraan polttomoottroriautollakin. 
 
 
 
 

939. Mielipidemuokkaaja II. 
 
Rajamäki Paateron mafiasta. 
 
YLE Teksti TV 29.3.2012. "Rajamäki arvostelee Paateron toimia. Entinen sisäministeri, kansanedustaja 
Kari Rahamäki (sd.) arvostelee ankarasti poliisiylijohtaja Mikko Paateron vällynkäyttöä. Rajamäen 
mielestä Paateron johtamat uudistukset ovat paisuttaneet hallintoa ja heikentäneet kenttätoimintaa. 
Paatero on tuohtunut Rajamäen väitteistä ja pitää niitä väärinä." 
 
* Nyt meitä kaikkia t i e t y s t i  kiinnostaisi tietää mistä ja minkä takia POLIISIJOHTO on välittömästi 
toinen toistensa kurkuissa kiinni näin vihansa kiivaudella? Annoin sunnuntaina asiasta lausunnon 
Japanin TV:n JHK:n toimittajaryhmille. En ikimaailmassa olisi kuitenkaan uskonut miten jälleen arkaan 
sohaisin. Itse asiassa melkein heti kun lausunnostani vuoti tietoa on sen sisältö ollut tuottamassa tätä 
poliisiviranomaisten nykyistä rajatonta vallankäyttöään kritisoivaa julkisdataa. Näin lausuntoni meni: 
 
Japanin Fukushiman onnettomuuden alkutunteina Tepcon hallitus pyysi ja rukoili Japanin hallinnolta 
lupaa pelastaa ja evakoida ydinvoimaloissaan olevat tuhannet työntekijänsä. Kävi kuitenkin ihan toisin. 
Japanin POLIISI:n ylijohto päätti päinvastoin kylmästi eristää k o k o ydinvoimala- alueet. Itse asiassa 
kutsui POLIIIN avuksi myös armeijan. Joka tankein saartoi koko ydinvoimaloitten ympäristön 
kymmenien kilometrien saartorenkaaseensa. Konetuliasein varustautuneet tievahdit pitivät jatkossa 
huolta siitä. Ettei, nyt tärkein y k s i k ä ä n ydinalalla oleva tai sitä tunteva saanut ilman POLIISIlupaa 
paeta kuolevalta alueelta!  
 
Iso osa koko Japanin ydinvoimaloitten työväestä kylmästi määrättiin tällä POLIISIvaltuuksin kuolemaan 
ydinvoimaloittensa mukana niiden raunioihin tuskallisesti säteilyihin! Tästä nimenomaan POLIISIEN 
ylittämättömästä vallasta tapattaa tuhatmäärin ydinorjia mielivaltaisesti kiistellään! Tämän julkisuuteen 
sanomiseni NHK:n TV ryhmälle sytytti nykyisen viranomaissodan! Mitä paljastin tarkemmin Japanin 
tuliaisikseen Suomi TVO:n tavoista? Kerroin Eurajoen Vuojoen bunkkerissa maan alla on 12 SUPO:n 
ydinturvan erikoisosastolaisten ryhmä. Heille ja nimenomaan heille on sälytetty Rajamäen kritisoimana 
julkisuuteen tulevaa käytännössä rajatonta valtaa tapattaa tuhatmäärin ydinväkeä, kansanmassoja 
tuosta vaan. 
 
Kerroin miten omakohtaisesti törmäsin asiaan. TVO:n ydinvoimaloitten OL- 1 ja OL- 2 voimaloitten k a i 
k k i  alakerroksien ikkunat on tehty konekiväärejä kestävästä 5cm paksusta panssarilaseista. Ala- 
aulan kaikki palokirveet, raskaammat tuolit ja jopa raskaammat vaahtosammuttimet poistettiin, vastoin 
lakia. Yleisesti asiaa ihmeteltiin. Itse olin silloinkin asentamassa "mystisiä" kaukokäyttöisiä TVO:n 
ydinvoimaloitten ulko-ovet sähköisesti sulkevia lukituslaitteita. Kun kysyin ihmetellen mistä oli kyse. 
TVO:n johto kertoi suorasukaisesti: 
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 "Jälleen kerran, kun Fukushimat OL-3 räjähtelyt on tulollaan. Maamme POLIISI- hallinnon tehtävänä 
Vuojoen bunkkeristaan on e s t ä ä  ydinvoinlaitosten väen pakenemiset käsiinsä räjähtelevistä 
laitoksista. Juuri kuten tehtiin niin Tshernobylissä, Fukushimassa, Kurskin ydinveneissä ja a i n a  kun 
ydinalan suuronnettomuuksista on kyse. Ideana on aina ja joka tilanteessa uhrata surutta ydinorjansa. 
Joille ei ikinä edes haluta antaa pelastautumismahdollisuuksia! Koska todistajia ydinkatastrofien 
silminnäkijöiltä EI todellakaan lehdistöihin haluta!" Vuojoelle TVO:lta on matkaa koilliseen vajaa 20km. 
Sieltä toimivien SUPO:n ydinturvaosastojen bunkkeritiloista heillä on mm. helikopterin lennon päässä 
maanalaiset tarkoin julkisuudelta salatut toimipisteensä tulla myös TVO:lle tässä mykistävää. TVO:n 
aluetta piirittää lisäksi mm. EU:n lakien mukaiset 10kV sähköteurastusaidat, 3,5m korkeina seininään 
...Niin tutusti poliisijohdossa vihankiivauteen sytyttävää hypersalatuinta silminnäkijädataani: 
 
http://kuvaton.com/k/YvwO.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YvwO.jpg[/img] 
 
PS. Jälleen tauotonta sisäministeriön bannibuustausta, uhkailuja, painostuksia vaieta ilmassa kun 
nämäkin tapahtuivat! 
             -------------- 
 
Tällaisten foorumien tehtävä? 
 
Niin itse en toki ole pitkin aikoihin viitsinyt edes lukea sitä materiaalia jota tällaisen foorumin pitämään 
vt:ksi palkatut kehittelee. On tietysti selvää, heti jo alusta asti, että tällaiset.. No hei FB:n tyyppisten 
foorumien 
 A/ Rahoitus tulee tyylipuhtaasti, kuka edes yllättyi suoraan ja lyhentämättömänä USA:sta. Sieltä 
erityisesti IAEA, USA army ja CIA:n kaltaisilta imperiumeilta. 
 B/ Pyrkimys on luoda ihmisille "sananvapauden illuusio". Ikään kuin pieni nuotiopiiri, jonka ulkopuolista 
villipetojen metsää liekkejä lumoutuneena katsovat eivät sokaistuen näennäissananvapaudestaan 
tajuaisi. Eikä varsinkaan sitä valtavaa uhkapainetta joka ympärillään silloin on. Tarkoitus on urkkia 
massojen mielialoja ja tietotasoja hallinnon tarpeisiin. 
 
Suomen merkittävimpien ja vaarallisimmaksi koettujen ydinvastustajatahojen psykologisen profiloinnin 
FB:n toimintojen "hiekkalaatikoksi". Muutamille tarkoin seulotuille kymmenille ydinaktivisteille luotiin 
"kehäneliö" josta sitten mm. Salon nimismiehen kautta jenkeille syötettiin suljetuissa kirjekuorissaan 
psykoprofilointeja päivittäin. USA:ssa oltiin erityisen kiinnostuneita siitä miten maailman 
ydinvastustuksen materiaalit liikkuu. Kenen kautta ja ennen kaikkea verkostoituuko Suomen 
ydinvastaiset ulkomaille ja tuollaista. Aikansa kun jenkeille Suomen SUPO:n palkolliset syytivät 
profilointejaan. Alkoi sisäministeriössä olla varmuus siitä, että ydinalasta erityisesti TVO/ Arevan 
huippuvaarallisista hankkeista alkaa nykyään vuotaa dataa täysin kontroloimattomissa määrin. 2012 
alusta asti jenkit suoralla toimillaan alkoivat puuttua tällaisten foorumien tapahtumiin. 
 
Näiden nuotiopiirien sytyttämiseen ja pyörittämiseen sitten vaaditaan toki myös tukku virkaintoisia 
poliisikoulutettuja. No ihmisiä jotka rahasta pitävät ryhmät kyräilevinä. Erillisinä nurkkakuntasoluina. Nyt 
tulee sitten se kaikkein tärkein. MITÄ jenkit ryhmistään haluavat ulospumpattavan? Tämä se onkin se 
jännin. Esimerkiksi Totuus ydinvoimasta ryhmä. Perustettiin pelkästään ja vain selvittämään kuulema 
lähipiirini, mun ydinosaamistasoja. Öö.. ja nyt kun urkintaansa palkatut ydinalan osaajat on saaneet 
tiedostoni "mielestään‖ riittävissä määrin käyttöönsä aletaan systemaattiset mustamaalaamiset.  
 
Oi voikuin on herkkää ja hempeetä. Kaveri joka koko ryhmän ainoana on ylipäätään viettänyt elämänsä 
ydinalan salaisimmissa arkistoissa.. Hui sentään on ottanut dominanssin.).. On kuulema kaiken 
kukkuraksi ihan vallan röyhkeästi alkanut vuotaa tuottamiaan ydinturvatiedostojaan ohi koko foorumeita 
kontrolloivien jenkkiorganisaatioitten s u o r a a n jopa Aasiaan, Japanin päätelevision kaltaisille 
reportereille asti! Kysymättä röyhkeimmän päälle edes foorumien SUPO- ydinturvaosastolaisilta lupaa 
tähän epäisänmaalliseen tekoonsa! 
 
Välitilinpitoa.. 
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Hei juu. Minuun kontaktinsa vasamansa heittänyt eräs VT loihe nykyvuoden 2012 alun tilanteen näin 
suorakantaisesti: " Olemme saaneet todeta, analysoituamme kaiken sen v a l t a v a n suunnattoman 
ison tietokantadatasi ydinalan salaisuuksista. Osoittaa, että olet toiminut epäitsekkäästi ja täysin 
epäisänmaallisesti. Profiloituen aiemmin näitä salaisia tietokantojaan hallinnoiville t y y s t i n 
epäjohdonmukaisesti ja epäahneesti vuodatit julki KAIKEN OLEELLISEN! Ja mikä kuvaavinta myös 
kaiken hiukankin ydinalan liittyvät.  
 
Erityisesti Suomen ydinsalaisuuksista TVO, Posivan toiminnan kerryttämän! Mitä ihmettä me 
voisimmekaan kanssasi enää tehdä kaveri hyvä!? Muuta kuin koettaa k a i k i n mahdollisin 
mustamaalauskampanjoin ja haittadatoin estää ihmisiä uskomasta ja ennen kaikkea ymmärtämästä 
mitä olet heille kertonut?" (Ai jaa kaikenko? Salli mun nauraa)) Mielestäni en ole ehtinyt purkaa e d e s 
viidennestäni..)) 
 
 Niinpä. . niinpä niin minulle on alusta asti ollut 100 % selvää, että tällaisissa foorumeissa 2/ 3 osa on 
pelkkiä poliiseja ja haittaa tekemään palkattuja virkamiehiä ja erityisesti -naisia. Minulle on myös alusta 
asti ollut päivän selvää, etten minä itse ole tässä ydinvastamuutoksen prosessoinnissa henkilönä edes 
tärkeä, toki korvaamaton, mutta. . . Mutta se ja nimenomaan SE on ollut tärkeää. Että roiskimalla 
tietotulvaani pitkin ja poikin. Niin isoa POLIISIMASSAA ei saada ympäristööni kehitettyäkään. Etteikö 
tiedon murenistani valuisi osa ohi oikeaan, heidän janoisille tiedonhaluisille kansanpaljouksille. 
 
 Minulle on yhdentekevää se vaikka 99% tiedostoistani menisi viranomaiskallioille! Kunhan se tärkein ja 
platinaansa tuottavin 1 % edes virtaa kärkkyville kansan multaville kasvuruohikoilleen, oivaltajille 
toimeni kylkiäisinä. Tieto On valtaa! Ja jo 70 vuoteen maailmassa k u k a a n ennen minua ei ole 
kyennyt IAEA:n senurointien muuria ohittamaan. Nyt olen siinä saanut hermeettiseen patoon sen 
laajenevan vuotomurtuman suoraan myös kansalle. Olen enemmän kuin tyytyväinen saavutuksiini. 
Vielä tulee sekin aika jolloin työtäni arvostetaan. Ihan varmasti sen aika tulee.. .) 
             ------------ 
FB. Foorumista 
 
Sinna Kreeta Maria totuuden kuuluu tulla julki .. sitä ei kiistäminen. Kuitnekin pysytään asialinjalla.... 
Hyvää yötä Arto ? 
 
* Ottipas nää SUPO Vuojoki vahvat pultit 29.03.2012. Pitää varmaan kertoa, etteivät tykänneet sitten 
yhtään kun kerroin Japanin NHK:lle  silminnäkijänä TVO:n alakerran panssarilaseista. Vuojoen SUPO:n 
käyttämistä sähkölukittavista kaukoteurastussalvoista kaikissa TVO:n ulko- ovissa. Henkilökunnan paon 
estoista poistamalla mm. lakisääteiset palokirveet ja vaahtosammuttimet voimalaitosauloistaan. TVO:n 
ulkoaitojensa laittomista 10 000V 3,5m korkeista sähköteurastusaidoistaan ja siitä miten Suomessa 
ylipäätään tehdään kuten Japanissakin Fukushiman onnettomuudessa. Eli ydintuhoissa uhrataan myös 
Suomessa surutta tuhatpäiset ydinorjalaumat tuosta vaan Vuojoen viranomaisten verisin 
POLIISITOIMIN. Kuten tapana ydinalla on rikollisesti nyttemmin on aina ollut! 
                 ------------ 
 
TVO vs. Ausvits. 
 
2012.03 Lopulle ajoitettiin strategisesti nuorille täkynä. Miten ydinteollisuus halajaa tuotattaa peräti 
uskomattomat 2 400 työpaikkaa. Kuulema mieluusti alle 30v nuorison nousevaa norjaa polvea. Luvassa 
on ydinalan autereista kultalusikalla lipottavaa hunajaa ja pitkän leipätyön onnea.. Niin tai onkohan 
vaan? Mitä pitää sisällään TVO, Posiva, Fortumin ja Fennovoiman sopimuspaperit? Jotain outoa 
ilmanalassaan kun ydinala uhkaamallaan jo kättelyssä kertoo. Elleivät saa Suomesta haluamaansa 
työnuorisoa, rahdataan ydintyöväki surutta ulkomailta. Miksi ihmeessä nyt ei siisti kevyt työpaikka 
soveltuisi nuorille. Niin mietitääs mitä osaa sanoa työuransa o i k e i s s a ydinvoimaloissa koko ikänsä 
raatanut Arto Lauri?. . Mitä mieltä olet siis itse kannattaako TVO Posiva- pestit? 
 
‖Niin voin sanoa ja opastaa suoraan. Ydinvoimaloihin toki v o i  mennä ja vaikkukorvin erityisesti surutta 
töihin. Jos ON oikeasti kyllästynyt elämäänsä. Ja kipukynnys ei ylity vaikka säteily paistaa silmämunasi 
kuoppiinsa. Anteeksi siis m i t ä   tuli sanottua? Niin, siis joo o. . . Fukushimassa se jälleen kerrottiin. 
Tuhannet Japanin ydintyöläiset pakottamalla pakotettiin töihin räjähtäneisiin, palaviin ja kuolemaa yhä 
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syytäviin reaktoreihinsa! Eikä tämä tapa ole mitään sellaista, että ydintyöläisiltä kauniisti ikään kuin 
kysytään "haluaako hän" kuolla leukemiaan tai ei. 
 
 Vaan ydinyhtiöillä kuten Tepcolla ON kiistatta ottamansa oikeus tapattaa tuhatmäärin ydintyöläisiään, 
ympäristöasukkaitaan aina ja kaikissa tilanteissaan! IAEA:n ydinturvalaki kakofonisesti määrittelee 
homman näin. Otetaan esimerkki reaalimaailmasta: Kun Fukushiman No:1 reaktori oli j o  räjähtänyt. 
Päätettiin lähettää voimalan ongelmia tutkimaan muutama autonlastillinen IAEA:n kansainvälisiä 
ydinturvamiehiä. Sattui vaan niin messevästi, joku voisi sanoa jopa "oikeudenmukaisesti herroille". Että 
kun auto kierteli Fukushiman 1 reaktorin hengenvaarallista rauniota ulkopuolelleen komennetuin 
autoinsa.  
 
Niin kas kummaa räjähti myös numero 3. Kuten muistamme liki 1 000m korkea Pu- 239 kanasäteilyjen 
kirjomien suihkupilvien kera. IAEA:n auto oli tuosta tuskin 500m kauempana kun sokaiseva 20 000 
kertainen likaisen ydinpommin EMP- palo raateli seutukuntaa. Kaikki IAEA:n pakkokomennetut 
erikoistutkijat näkivät, enemmin kokivat kauhunaan. Miten silmänsä kiehuivat päässään. Autot paloivat 
sekunneissa sisältöineen kaasuksi. Mutta mikä tietysti tärkeintä ydintyöläiset saatiin pidettyä töissään 
loppuunsa asti. Kuten vankkumaton laki vaatiikin aina ja joka ongelmassaan! Tepcolle ja IAEA:lle jäikin 
tehtäväksi enää salata jälleen menettäneensä kouran pari verran erikoistutkijoitaan arkisessa 
päivätyössään. Likaisen hyvin salattiinkin! 
 
TVO:n ydintyö ei paljon poikkea 40-luvun Ausvitsin ilmanalasta. Molemmilla on ihmiset rikollsesti 
sähköillään polttavat 10 000V ja 3,5m korkeat kolminkertaiset paot estävät sähköteurastusaidat 
ympärillään. Molemmilla on ulkoporteissaan herkin liipaisinsormin ja konetuliasein varustetut 
Cekuritaksen vartijasotilaat. Niin estämässä orjien paot tietysti . Molemmissa keskitysleireissä olivat 
POLIISIEN ohjaamat ulko- ovien ja porttien sähkölukitussalvat yms.. Kummastakaan TVO:sta tai 
Ausvitsista sisälle otetuista ei ole tarkoitus päästää y h t ä ä n hengissä myös tosipaikassa ulos! 
 
 Silloin kun Vuojoen 12 henkinen SUPO:n ydinturvan POLIISIosasto saa käskyn 20km päästä lukita 
ydinorjat kuolemaansa voimalaitosroihuihinsa, niin myös se taataan! Vartijat komennetaan silloin kun 
ensimmäiset tuprahduksen savupiipuista tulee ampuma- asemiinsa porteille. Läpi ei rynnätä eikä saa 
päästää kuin korkeintaan TVO:n suurjohtajien puolitusinat! Eli rakkaat hyvät äidit. Jos haluatte nähdä 
lapsenne ylipäätään hengissä. Älkää päästäkö heitä töihin noihin. No noihin ydinvoimaloihin. Joissa 
pestinsä antaja  luovuttaa elämänsä OL- 3 tyyppisien hirviöitten epävakaalle kestämiselleen. 
 
 Hyvät äidit älkää tapattako lapsianne noihin v a i n   loputtomissa epäonnistumisissaan odottelevissa 
puolalaistekoisissa megamokien merissä. Ymmärtäkää mitä IAEA:n salattu ydintyöläisien pestivelvoite 
on. On olla töissä ydinkrematorioissa joissa kuolee tuhatmäärin sekä sisällä että erityisesti ulkona.  Aina 
kuten näimme. Uhriluvut esim. Tshernossa lasketaan jo 4,5 miljoonissaan! Ydintyöläisen osa ei 
paljonkaan poikkea Ausvitsissä poltetuista. Molemmissa kuolee kaikki. Ydinyhtiöissä tosi varmasti. 
Kysytte miksen rakasta ydinturvankaan POLIISEJA?. . . Miksi rakastaisin ammattikuntaa. Jonka a i n o 
a n a  tehtävänä Eurajoen Vuojoen bunkkerissa on vain varmistaa työtoverieni, minun ja ydinlähialueen 
kuolemiset ydinkatastrofeissaan ilman henkiin jätettäviä todistajia kauhustaan? Kertokaa se minulle.... 
                 ---------------- 
 
Verkkomedia. Posivan hanke Eurajoella etenee. Vai eteneekö?  
  
Onkalo-uutisista viimeisin tiedote 01.02.12: 
http://www.posiva.fi/ajankohtaista/onkalo-uutiset/ 
Onkalo on piilopaikka, jonne ydinjätettä aiotaan haudata tämän vuosisadan lopulla. Kaivausprojekti 
alkoi 1970 ja vienee 120v lopullisesti 'valmistuakseen'. Sen on laskettu kestävän 100.000v, ajan jonka 
jäte vaatii muuttuakseen turvalliseksi. 
  
Madsen Tanskasta sanoo, että kyse on ensimmäisestä ns. ‘post-human projektista‘, siis sellaisesta, 
josta ihmiskunta ei voi ottaa vastuuta koska sellainen aikaväli ei ole meidän käsitettävissämme, ehkä ei 
tällä menolla enää koettavissakaan.--- 
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Mutta kun yritän katsoa videon uudestaan niin mitä onkaan tapahtunut? Käyttäjä on poistanut videon! 
Miksi? Kun katsoin sen vajaa vuosi sitten se oli vaikuttava ja erittäin hyvä. Suosittelin sitä monille.  
  
Miksi tällainen paljonpuhuva ja asioiden todellisen laidan kertova video on poistettu ja kenen toimesta?  
Posivanko? Myöskään Yleltä ei saa katsottua ohjelmaa, joka esitettiin viime keväänä. Tällainen tiedote 
kuitenkin löytyi 
http://www.posiva.fi/tutkimus_kehitys/onkalo/ 
ja se kertoo kuinka vuoteen 2100 mennessä kaikki ydinjäte (osin myös Euroopan?) on saatu sijoitettua 
turvallisesti ydinkallioon. 
  
Toimittajan kommentti: 
 
Syynä GlobalResearch hyvän ja perusteellisen videon poistoon tuskin voi olla muuta syytä kuin pelko 
siitä, että kansalaiset maailmalla saavat liikaa tietoa näistä hankkeista ja vastavoimat kasvavat näitä 
järjettömiä projekteja ja ylipäätään koko ydinvoimaa vastaan. 
 
Tämän videon poisto on huolestuttava ja uutisen arvoinen asia. Se kertoo kuinka syvälle onkaloon 
ihmisjärki on vajonnut ja kuinka teknologian puuhamiehet hääräävät kulisseissa välittämättä muusta 
kuin omista suunnitelmistaan vaikka maailma on jo nyt ydinsaasteen ylikuormittama ja tilanne vain koko 
ajan pahenee.  
  
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25038 
What To Do With All The Nuclear Waste 
Into Eternity - What To Do With Nuclear Waste 
            -- 
Arto Lauri @ 30.3.2012 9:38:51 
*Kysyttiin m i k s i  Posivan Onkalosta kertovat videoinit häipyilevät? Kysyttiin miksi Häkämies on 
yhtäkkiä (29.03) YLE TV 2 A- talk ohjelman mukaan pakottanut ydinenergiayhtiöt mystisen suoraan 
vaikenemaan Posivan Onkalotyömaistaan vuodeksi täysin? Yhtäkkiä aiemmin loputtoman tilavaksi ja 
muka vakaaksi maalaillut Olkiluodon Onkalon luolastot osoittautuivat niin ahtaiksi alueen kallioperän 
epävakautensa näyttöjen takia. Ettei sinne mahdu enää edes Fennovoiman uraanit! Ei vaikka Posiva 
väitti sinne ennen videoitani mahtuvan EU:n kaikki ydinjätteetkin tuosta vaan. Jopa Euroopan 
saksalaislehdistössä oikein haettiin mutamia vuosia ahkerasti ydinjätteitä surutta Eurajoen kunnan 
rahoittamana sinne! 
 
Karmaiseva totuus löytyy näistä kahdesta olkiluodossa paljastetusta videosta. Olkiluodon maailman 
syvimmän Litoraanisauman muodostamat tektoniset pommit, 3kpl räjähtäneistä koeporausreijistä 
kertoivat kuvissamme mistä on kyse. Kun koeporausreikä No:15 paljastetaan videoissa piilotetun 20m 
suuruisen huippusalatun hautakumpunsa alta. Ei ole epäselvää, ettei tällaisen näytön jälkeen enää 
kukaan selväjärkinen usko Posivan loputtomiin "vakaan kallion" valheisiin. Ei kun mm. metriluokan 
kilpikiviliikuntoja ja Olkiluodon tektoniikkalikunnoissa 2003-06 jopa katkenneita porausreikiä kuvataan 
metaaniklatraattien, typpisuojakaasutuksineen salaisuuksistaan julki. Alkaa tulehtuneen SUPO:n 
sensurointiensa luonne selviämään maailmalle aivan liian räikeänä. VARSINKIN kun 25.03.2012 
onnistuin paljastamaan tämän videon myös ohi sisäministeriön sensurointien suoraan 
kansainvälisillekin Japanin TV jättiläisille, JHK:n kaltaisille. Vaikka peräti 3 poliisiryhmää koetti sen 
minulta silloin vankasti hetkeä ennen estää. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Wlqrg1zieP0 
 
http://www.youtube.com/watch?v=lMIudvss5V8 
                -- 
 
FB. Timppa Peuranen Voin kyllä kuvitella, etä joku saattaa alkaa ahdistelemaan, kun julkisesti on eri 
"virallisesta" totuudesta. 
33 minuuttia sitten · En tykkääkään ·  
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Arto Lauri Oletko katsonut vaikka yotube "Eväsretkellä Olkiluodossa 1 ja 2". . Kattelin eilen A-Talk YLE 
29.03-12 miten Häkämies oli suhtautumassa noiden videoitten näyttöihin TVO Posivan räjähtäneisiin 
koeporausreikiinsä. Tektoniikan katkomina ja 20m suurina hautakumpuina siellä on luokkaa ainakin 3 
koereikää demotusti paskana, filmattuina! Juu ja YLE toimittaja tivasi, miten ihmeessä ei yksikään TVO, 
Posivan, Forttumin kuin Fennovoimankaan edustaja uskaltaudu yhtäkkiä paikalle selittämään tekosiaan 
ja paljastumisiaan? Häkämies siihen tokaisi että HÄN oli estänyt ja kieltänyt. Pakottaen vaikenemaan 
vuoden ajaksi! Koska Olkiluodon aiemmin täysin turvalliseksi mainostetuista kalioperistä oli 
löytynyt...Niin mite se nyt menikään... 
 
"Erinäisiä ongelma- alueitaan. Jotka ovat nyt yhtäkkiä tehneet Olkiluodon onkalon kalioperän t e k t o n i 
s e s t i niin erilaiseksi, ahtaaksi sijoittaa. Että voi olla valtavaikeuksia saada Olkiluotoon mahtumaan 
enää yhtään mitään ydinjäteluolastoja!" Ei siis hyvää päivää..! Eipä ollutkaan mikään ihme, että kun 
näytin samaiset videointini NHK Japanin päätelevision toimittajille. Olen saanut suunnattomia 
raivonpurkauksia kaikista maamme foorumeista FB:n poliisipatroleita myöten! Siis n ä i n k ö ihan 
oikeesti palkitaan toimintani siitä, että paljastelen toinen toistaan vaarallisempia ydinalan ja 
viranomaisten korrupionsa konnuuksia? Juupa juu kun ilmituon tällaisilla paljastuksillani tappamisuhkaa 
miljoonaväestöistä Länsisuomesta. Niin muuta saa kun POLISI pampulla päähän, k e l e s ! 
2 sekuntia sitten · Tykkää 
           ---------- 
 
IAEA:n OMERTA! 
_______________ 
 
Miten Eeva sen täällä FB:ssä mainitsikin: "Kyllä noita ydinalan tietoja luovuttavia on muitakin." No ei, ei 
se noinkaan ole! Antakaas kun selitän lisää. Tiedättekö mitä yhteistä on vaikka mun ja Vesan 
tekemissä yotuben videoinneissa, "Olkiluodon turvalaitteet". Vaikka no, Sopasen kanssa tekemässäni 
"Yotuben, " Eväsretkellä Olkiluodossa "1 ja 2. Niin hei taikka Vesan "Beettasoihtu video", tai sadoissa 
beettasoihtuja ylipäätään käyvistä ydinvoimaloista poimimissamme klassisissa kuvissamme?. .  
 
Joo ei tarvii selitellä. IAEA ja ydinala on niin täyteen runnottu erinäisiä ns. "ydinturvamääräyksiään", 
ettei kansalainen saata edes arvata niiden laajuuksia. Oikeasti kyse On siitä, ettei yhden yksikään 
ydinalan salaisuus murtuisi. Kun niitä näin vaan noudatetaan. Juu ei tällaisilla määräyksillään tietysti 
ihmisten turvallisuuksista välitetä. Vain ja ainoastaan siitä, ettei ydinsalaisuuksia paljasteta. Minulle 
nettimiliisit kertoivat. Että olen pian kyennyt murtamaan k a i k k i keskeiset ydinsalaisuudet. Paljon 
mahdollista, paljon mahdollista, en kiistä pätevyyksieni kehujia.) 
 
Mutta kohdeyleisön ON tajuttava homman keskeisin juju ja tapa. Opiskelin ydinalan omerttojen 
keskeisiä kieltomääräyksiä kolmattakymmenettä vuotta. Juu enkä toki suotta. Koska seuraavassa 
vaiheessa piti myös t i e t ä ä  mitä salaisuuksia mihinkin niiden turvalakien taakse kätkeytyi. Nyt 
jämäkkä fakta myös Eevalle! Aina kun paljastan jonkun keskeisen ydinalan salaisuuden, on 
säännönmukaista, että on p a k k o  rikkoa sitä nimenomaan kustomoituna suojaava ylikansallinen 
ydinturvamääräyskin!. . Otetaan valaisevia  esimerkkejä tähän. Työskennellessäni SUPO:n 
ydinvoimaloitten kuvamateriaaleja käsittelevän maamme ainoan siihen sisäministeriöstä valtuutetun 
POLIISIN kanssa viikkoja. Sain selville, että käyvän ja tappavia beettasoihtujaan oksentelevan, 
syytävän ydinvoimalan kuvaaminen on rankaistava rikos! Juuri näin sanoo laki.  
 
Eli tältä pohjalta!. . Kuvatessamme maailman jälleen kerran ehdottoman ja ainoan videon mm. 
maailman suurimmasta Posivan tuhansien kW tehoisesta Onkalon 25m korkeasta massatappajasta. 
Maailman suurimmasta beettasoihtusavupiipusta. Kas helmeä SUPO:n naispoliisi iskeytyi varsin 
agressiivisesti kieltämään luoksemme tullen sen kuvaamisen. Eli nyt Eevallekin tietotuskaa lisää. 
Maailmalla EI, todella tällaisista kuvia liiku! Ei koska noita alueita äärimmäisen agressiivisesti piirittävät 
ydinrikolisuuden rakkikoirat, eli Vuojoen SUPO:n POLIISIT vartioi. Ja noita määräyksiä rikkovia muuten 
hei, ammutaan. . .! 
 
 Eli saadaksemme haltuumme maailman mitoissa näitä mulle niiin omintakeisia ja ehdottoman uniikkeja 
koosteitani. Koosteitani ydinalan systemaattisista rikoksistaan vielä elävää ihmiskuntaamme vastaan. 
On käytännössä liki a i n a  rikottava keskeisiä ydintuvamääräyksiä! Itse asiassa tietomurtaja menettää 
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jo yhdestä tällaisesta oikeudet työhön, toimeentuloon ja maansa kaiken tason ihmiskohteluun, kaiken ja 
iäkseen! Näin ankara on poliisien terrorismi näissä. Juuri siksi IAEA:n ydinomerta ON murtumatta 
kestänyt menneet 70 vuottaan! Se työ ja uniikkisuus jota näissä teen on, todella ON jotain täysin 
hengenvaarallista, poikeuksellista maailman mitoissa! Teen sellaisia joihin tässä maailmassa muut 
eivät pysty, osaa, kykene, edes ..niin yritä! Kyse on näissä ihmiskunnan selviytymistaistelusta eikä 
mistään keksityistä lumelaista! 
 Siitä nämä IAEA lait on myös venkoja, ettei niitä ole "virallistettu", mutta silti ne ovat voimassa. 
              --- 
 
Anti nuclear song in Finland. 
 
* Kyllä toi vaan ON niin sydäntä raastava laulu, vaikka olen sen jo useasti kuulltkin. Oikein "perus 
suomalaista melankoliaa" siitä miten YDINinsinöörit tappaa tieten ja tahallaan: 
http://www.youtube.com/watch?v=4mZobXWm1q8&feature=youtu.be 
 
 
 
 

940. YDINtalouskriisistä 2012. 
 
Ydinvoimateollisuus unelmat murskautuvat jotka johtuvat nykyisistä taloudellisista realiteeteistä. 
Japanin Fukushima ydinvoimala rakennettiin juuri merenpinnan yläpuolella, ja kalliot tasattiin 
puskutraktoreilla - riskialtis suunnitelma oli väkisin tehty taloudellisesta pakoista.  
 
Maanantai 02 huhtikuu 2012 
Rahoitusmallit ja tuotto, joka sai Saksan ydinvoimaloiden jättiläiset RWC ja E.ON vetäytymään 
Yhdistyneen kuningaskunnan energia-suunnitelmista! 
 
Uutinen, ydinvoima jättiläisillä RWE ja E.ON vankassa laskussa. Suunnitelmat rakentaa uusia 
englantilaisia reaktoreita on lähettänyt myrkyllisen pilven, ei ainoastaan ??Walesissa, mutta itse yli koko 
ydinteollisuuden.Tietenkin kaikki tietävät nykyään, post-Tsernobylin, post-Fukushiman, että 
ydinvoimalat eivät ole todella turvallisia. Vaikka on olemassa muutamia äänekkäitä die-Hards 
väitevalehtelijoita, säteilyannos on vaaraton, ja että "tuskin kukaan" kuolee suorana seurauksena 
miilujen sulamisesta, nämä virsanomaisten sylkemät vanhat valheet vain ei pure enää. 
 
Muut ydinvoima myytit kuitenkin ovat käytössä. Atomienergiassa, paljastaa Hänen Majesteettinsa 
kanssa toimijoista ison itsevarmuutensa Calder Hallissa puoli vuosisataa sitten. Kuvastaa edelleen hi-
tech glamouria, aura jonka mukaan ydinvoimassa olisi myös "tulevaisuudessaan". Todellisuudessa 
muka atomin voimalaitokset ovat pohjimmiltaan höyrykoneita, joissa työskentelee tuhansia 
tilapäistyöntekijöitä poimimassa mansikoita tai kaivamassa kukkateillä, jotenkin näihin ei vaan koskaan 
törmää. Ehkä yksi järkyttävimpiä kuvat post-Fukushima:sta oli ammattitaidottoat ydinorjat 
suihkuttamassa merivesiään kytevään reaktorin hylkyyn. Ei siis rauhallinen, isällinen valkoiset lab-
takkimiehet edessä arvoimessa taistelulinjassa Starship Enterprise aluksissaan. 
 
Mutta on luotettavia, käytännöllisiä syitä joihin ydinvoiman nojaa arjessaan jossa toimitaan rikkalapioin 
ja harjoin lakaisten radioaktiivisen pölyjen keskellä tai letkuin jäähdytellen käytettyä polttoainetta. 
Parasta on, että se on halvempaa. Valaiseva fakta Fukushima:sta, jossa tsunami pyyhkäisi 
turvallisuuden seinät oli, että tässä vaiheessa rannikolla maa on tuskin yläpuolella minkään aallokon, 
tsunamin tai muutenkaan. Edellyttääkö huomattavaa kekseliäisyyttä räjäytellä kallioita alas 
merenpintaan asti rakentaakseen niihin näitä ydinlaitoksiaan, jotka on silloin potentiaalisesti 
ylivertaisessa vaarassa. Kuitenkin ydinvoimaloiden toimijat tiesivät mielestään, että ydinsähkö olisi 
jatkossa oikeastaan ?"liian halpaa mittattavaksi". Mitä Eisenhower taas ei voinut sanoa, miksei 
hyväksytty edes lisäkustannuksia ydinvoimaloihin, joita pumppaus merivesitonnistoina ylös kallioille 
olisivat aiheuttaneet syödessään tulosta? Näin ollen melko pienin lisäturvakustannuksin, jos mitä niin 
ainakin äärimmäisen riskialtista, strategiaa asetella kaikki  kompleksit näin lähelle merenpintaan. 
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* Ydinfoimaloissa, on valtavat merivesikulutukset. Yksi (luokkaa 1 000MW) reaktori imuroi sisäänsä  
30m3/s merivettä sekunnissa. Tämä pumpataan siis Fukushiman= TVO:n tapauksessa vain 2,5m 
korkeuteen jäähdyttimiinsä meren pinnasta. Koska aiheesta EI uskalleta koskaan missään puhua. Niin 
minunhan nämä on taas tutusti laskettava. Eli jäähdytyksen veden nostoon vaadittava energian kaava 
on: h/m* m3/s* g 9,81* hyötysuhde (0,5/1= 2) = teho kW tasoilla. Eli 30m3/s* 2,5m* 9,81* 0,5/1=  1 
500kW. Siis jotain t ä y s i n uskomatonta ! Fukushiman onnettomuutta varten ydinvoimalat OLISI 
pitänyt rakentaa alueelle tyypillisten Tyynenmeren aaltojen korkeuskattoon 10- kertaa korkeammalle 
25m korkeuteen meripinnasta turvaan. 
 
* Mitä se olisi lisännyt ydinvoimaloitten energian hukkaa? Niin luokkaa -15MW. Siis voimalaa kohden 
hyötysuhde olisi laskenut vajaan 2 P R O S E N T T I A ! Korostan nyt luokkaa vajaa 2%! Mutta kukaan 
ei vaivautunut tuumimaan asiaa kaikkina näinä 65 vuoden aikana! Jolloin vuosittaiset valtamerien 
arkiset riehuvat hurrikaaniaallot rummuttelivat viikkokaustensa 25m korkeina merien rannikoilla. Satoja 
lahoavia ydinvoimaloita riskirajoilleen! Tällaiset pinttyneet ydinrikollisuuden asennevammat kertovat 
todella paljon IAEA:n ydinvoimaloitten perusvälinpitämättömyyksitä JO perusmegariskeihinsä. 
                       -- 
 
Jatkoa.. .  
 
Joten Torpedo joka on juuri käynnistetty majesteettinen British Nuclear hankkeissa olikin liero 
saksalainen energia yhtiön osunut. Niiden haavoittuvimpia osia ydinteollisuudelle - nakertamaan 
taloudellista uskottavuutta. Niistä paljastuikin, epämiellyttävä tosiasia joka on, että tuotettu sähkö ei ole 
taloudellista ja että järjestelmä on vain pidetty käynnissä yhä eksoottisimmin julkisin avustuksin ja 
rahoitusratkaisuin (lue subprime-kriisein).  
 
* Olen jatkuvasti korostanut, että 2008 eteenpäin kaikki. Siis korostan KAIKKI ydinvoimalahankkeet 
maailmalla tiedetään olevan ei pelkästään taloudellisesti. Mutta niin tosiaan m y ö s  
energiataloudeltaan loiselätettäviä, energianegatiivisia! Alkujaan jo konkkurssikypsiä molemmilla 
tasoillaan hankkeita joihin kansakunnat sidotaan vuosisadoiksi tulevin sukupolvin. Ne vastentahtoisesti 
kahlitaan näin vaikka 2/3 osa ihmiskunnasta mailmalla ydinalaa vastustaa. Käyttäen apunaan v a i n  
röyhkeintä mahdollista tiedotusterroria. Jonka ,tosiaan viranomaiset, POLIISI ja armeija valtioväkivalloin 
takaavat itseriitoisesti. Saadakseen himoamiaan ydionasemateriaalejaan, korruptoivia Pu- mustan 
talouden rahojaan, myös jatkossa. 
 
Tällöin ei edes mainita muita taloudellisia temppuja teollisuuden vahvuuksiin, esimerkiksi siirtämällä 
pois käytännön laskelmista tulevat jätehuollon kustannukset. Jotka tulee kaukana tulevaisuudessa ja 
tarkoin erotellen sen katastrofaaliset lisät ja vakuutukset tuleviin velkoihin ydinalalle, er ... periaatteessa 
välittämättä niistä. 
 
Lupaus ydinalalle oli, että jos sen voimalaitokset olivatkin kalliita, varmasti ajan myötä teollisuuden 
kustannukset  laskisi, johtuen sekä mittakaavaeduistaan ja uudesta teknologiasta. Että ennemmin tai 
myöhemmin, ydinsähköstä tulisi näin kaupallisesti kannattava. Eikä pelkästään hyödyllinen sivutuote 
plutoniumin rikastamisestaan laittomine Pu- 239 ydinjätemyynteineen aseteollisuudelle nyky Suomen 
tapaan. (Sotilaallinen ulottuvuus ON TÄRKEIN. Virallinen ohjelma Calder Hall mainitaan.) Mutta vaikka 
kilpailevat energiateknologioissa on tasaisesti laskenut hintojaan, ydinvoima on alinomaa tehnyt 
päinvastoin. 
 
Nykyään tyypillinen järjestelmä, johon liittyy monenlaisia ??reaktorimallejaan yhdessä paikassa, asettaa 
sinut tylysti takaisin laitoskohtaiseksi kustannukseksi $ 25 miljardia/ voimala! 
 
Rahaa ei voidfa tuottaa etupainotteisesti, tietenkin, mutta tuo systeemin ylläpito loi monimutkaiset 
rahoitusjärjestelyt jotka ydinvoimaloissa perustuvat loputtomaan kalliisiin ja sitoviin velkataakoihin. Eikä 
ydinyhtiöiden omaan pääomaan. Summaten, "paperit" kellumaan etuutena - ydinvoimalassa - tyyliin 
törmätään  biljoonien rahoituskustannustaakkoihin yhä. Jopa äärimmäisen rikkaissa  Saksan 
monikansallisilla yrityksillä on vaikeuksia selviytyä siitä mitenkään, ilman valtion loputtomia 
"tukiaismiljardejaan veronmaksajiltaan". Ja, RWE ja E.ON ovat skeptisiä pitkän aikavälin valmiuksistaan 
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Britanniassakin "tänään maksut pois silmistä, poissa mielestä huomenna" koalitiohallitusten 
pönkittämissä ydinvoima-suunnitelmissaan. 
 
• Martin Cohen on kirjailija, filosofian ja yhteiskuntatieteitten kysymyksissä, kuten vihreillä 
taloustieteilijänä on. Hän on Filosofian toimittaja uusimmassa kirjassaan (Andrew McKillop) on 
Doomsday Machine: korkea hinta ydinenergian maailman vaarallisimmista polttoaineistaan (Palgrave). 
            ------------ 
 
FB. 04.04.2012 
 
Henri Markku Mikael Lentonen niin, tämä on tosiaan väkivaltaa meitä kaikkia kohtaan. Ja jokaisella 
ihmisellä on oikeus puolustautua. Paras itsepuolustuksen muoto on juokseminen, mutta minne voi enää 
juosta pakoon tätä järjestelmällistä terrorismia jota tämäkin valtio harjoittaa kansalaisiaan kohtaan? Ei, 
ei ole enää paikkaa minne juosta pakoon.. Me olemme seinä selkää vasten ja taistelmme 
oikeudestamme elää täysipainoista ja puhdasta elämää. Tässä on ennenkaikkea kyse tulevien 
sukupolvien MAHDOLLISUUDESTA ylipäätään elää tällä planeetalla. Japanin ydinvoimalassa muhii 
sulaneet ytimet, jotka saattavat esim. vetyräjähdyksestä saavuttaa kriittisen massan ja räjähtää 
ydinräjähdyksessä. Tämä on se FAKTA mikä on kokoajan tiedetty, että näin voi käydä.. Ja silti vaan 
rakennettu lisää näitä ydinpommeja. "Money talks, bullshit walks". 
 
 on aika pistää piste sille, että ihmisten terveys ja elämä myydään verirahoilla ja poliitikot hummailee 
täällä salaisilla vaalirahoituksillaan. Ei se ole demokratiaa, se on korruptiota. Demokratiaa olisi ollut se, 
että ydinvoimasta oltaisiin tehty kansanäänestys. Mutta tätä ei tehty, koska on hyvin tiedossa, että 
suurin osa suomalaisista on järkevää väkeä ja vastustaa henkeen ja vereen turmiollis ydinvoimaa. 
5 minuuttia sitten · En tykkääkään ·  1 
 
Milla Pertala Onhan tätä pientä liikehdintää jo syntynyt, minullekkin on pari kansanedustajaa sanonut/ 
suoranaisesti varoitellut levittämästä väärää tietoa ? Kun nimenomaan olen nostanut näitä eri osa-
alueiden kissoja pöydille ja kyseenalaistanut järjestelmää. 
2 minuuttia sitten · En tykkääkään ·  1 
 
Arto Lauri Kaksikin jälleen vallan nerokasta kirjoitelmaa. JUURI Tällaisia haluan kuulla ja päästä myös 
kopioimaan ohi SUPO:jen maailman tuuliin. Kiitän syvästi.) 
2 minuuttia sitten · Tykkää ·  1 
          --------- 
 
05.05.12 Ranskalaisreaktorn MOX ja metaaniklatraattipaukuja.. ja sensorien hiljaisuus HETI! 
 
F.B. Paul Visser 
Paul Visser 
Hälytys Ranskassa mutta tietysti kaikki on turvallista kuten a i n a julkisuuteen! .. 
RSOE Hätä ja Disaster Information Service 
hisz.rsoe.hu 
Nuclear Event Ranskassa torstai 05 huhtikuu 2012 kello 15:52 (15:52) UTC. EDIS CODE: NC-
20120405-34779-FRA. - Tuli miehistölle paniikikiire. Kiidätettiin ydinreaktorin luota turvaan Pohjois-
Ranskassa jälkeen pakenemaan savua, mutta energiayhtiö EDF sanoo, että sivustonsa on suojattu 
En tykkääkään · · SEURAA julkaisua · Jaa · 5 tuntia sitten 
Tahdo tykkäät tästä. 
Minna Tenkanen Yksi reaktori suljetaan. 
3 tuntia sitten via Matkapuhelin · Tykkää 
                ---------------- 
 
19.04.2012 
 
Sent: Thursday, April 19, 2012 1:32 AM 
Subject: energia-ase 
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Moro Arto ! 
 
Muistatko viimevuonna ruotsissa kun näitä lintuja tippui alas taivaalta  alkutalvesta 
mulla on yksi kontakti joka laittoi videon siitä aiheesta you tubeen 1 päivä sen jälkeen  
katosi hänen video sieltä you tubesta koska hän oli näyttänyt siinä sellaista enegia-asetta 
jolla ne linnut tapettiin  se tuli uppsalasta se säde joka meni alaviiston ruotsin läpi  kilometrin  
korkeudella ja tappoi ne linnut siinä matkalla  linnut kuoli falköpingissa eteläruotsssa 
se oli kuulemma testi . tätä minun kontaktia on uhattu pariin otteeseen niin hänen täytyy 
ottaa vähän rauhallisesti.  jotta ei pääse hengestään. 
 
no tsau! 
 
* Juupa JUU: Eli jäi osin epäselväksi m i k s i  noinkin tuhoisa koe ylipäätään haluttiin tehdä? Syy on 
tietysti päivän selvä. Säteilyionisaatiot ydinvoimaloista olivat pakkasinverssiokerroksiin kasvaneet 
Ruotsissa niin korkeiksi. Että uhkasi suora typpipalo. Oli käytännössä p a k k o  yrittää hajottaa 
ydinvoimalapäästöjen muodostamat "hotspotit". Näistä näissä on a i n a  kyse. Koska hankkeen teki 
juuri IAEA:n YDINteollisuus. Piti se myös viranomaismääräyksin tarkoin salata. Ettei tällaisten HAARP- 
laitteitten kokeilusta vaan vahingossakaan päästäisi niiden ydinkytkösten perään. Muutenhan 
periaatteessa "tutkaan " kuolleet linnut ei olisi edes kovin outoja. Mutta nyt oli tehot suunnattomat ja 
kohteet YDIN- alkuisia ja siksi asia haluttiin pitää tarkoin suurelta yleisöltä salassa vaikka mikä olisi. 
                       ------------------- 
 
*Ristolta. " Ihmisen toiminta on lisännyt alailmakehän otsonin määrää. Tätä pidetään ongelmana, koska 
otsoni on voimakas hapetin ja siksi vahingollista kasveille, eläimille ja materiaaleille. Alailmakehän 
otsoni toimii myös kasvihuonekaasuna voimistaen merkittävästi ilmaston lämpenemistä[1]." 
Tällaiset otsonin kasvu alailmakehässä ja otsonisuojamme nykyinen mystinen väheneminen 
yläilmakehässä johtuu alati  kasvavasta ydinsäteilyn kasvusta maailmassamme. Lue mallinnusta, millä 
tasolla liikutaan näissä ydinsekoilujen  kuvioissa. Kyllä menee seinähulluuteen asti. Ja aina sama 
taustavoimat. IAEA:lla kaikki ydintuhot käsittelyssään! 
 
SWE Timo postia. Moro Arto! 
  
Ajattele Arto kun minä fixasin nämä sähköposti tilinumerot ja lopuksi kävin katsomassa  
oliko tullut uutta postia niin perhana sentään sieltä serveristä tuli prikulleen joka ikinen 
posti takaisin minkä minä olen lähettänyt tämän koneen kautta meikäläinen säikähti hieman  
kun huomasin että meidän postit varastoiddan siellä serverissä. Ja sitäpaitsi tänään  täällä  Ruotsissa 
alkoi tänään sellainen  valvonta kaikesta  sellaisesta säköposti liikenteestä  (taitavat olla hädissään 
koska on tarve kontrolloida ihmisiä  täällä Ruotsissa). 
 
*Kiitos Timo. Todella taas arvokasta lisädataa, varsinkin kun ajatellaan, että tietosi takaa ja alleviivaa, 
että ulkomailla SÄPÖ on saanut "ylhäältä= USA:sta" käskyn kontroloida j o k a i s e n  ydinkriittisen 
postimme Ruotsin ja Suomen välillä. Jo se on perhanan s e l v ä ä   että SUPO, ja CIA on todella, 
todella kiinnostunut kaikesta hypersalaisesta ydinalan tiedostoistani ulkomaita myöten! 
  
Eikö ole hurjaa kun he jotka kirjoittelee lakeja kieroilevat enemmän kuin me jotka elämme niiden alla 
Sitten tuohon eumetsat juttuun vielä  tuo segmentti 3(eview) näyttää tänään hyvin siinä liikuvassa 
kuvassa 
kuinka siihen isoon pyörteeseen mätkitään päivän aikana lisää sontaa jotta se levittäytyisi 
mahdollisimman laajalle alueelle. 
 
* Tiesitkö, että USA räjäytti vappuna vesivoimalamme tahallisella päivän kestävällä 3- chemitrailerin 
tuntien myrkytyksin ja näin tehostetuin chemimyrkytyksen ja H.A.A.R.P.  iskuin. Energiavirasto pakotti 
lain voimalla vain 2 viikkoa etukäteen meidät vastaanottamaan vakoilijansakin kuvaamaan kaiken 
voimalaamme! Kaveri valokuvasi turvalaitteistomme, tutki k a i k k i  keskeisimmät sähkösuojauksemme 
e n n e n  tätä IAEA:n ydinyhtiöiden harkittua iskua! Voimalaamme ajoivat tosiaan "sisään valtaisan 
tulipallon" voimalinjastaan. Joka ohjelmoidusti poltti kaikki sähkökeskuksemme! 
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* Suomella ON tilanne nyt täysin sotatilassa! Eli OL-1 laitos menetti näissä USA:n iskuissa 
generaattorin atomeiksi samaan aikaan! OL- 2 laitoksen generaattori niinikää viimeisillään palaneena 
tuhoutunut. Yksityinen Eurajoen tuulivoimala niinikää HAARP- tuhottuna jo toista vuotta. Tosiaan 
meidän voimalaan iski SUPO vuosi sitten metrisin terästangoin turbiiniin. Tosiaan nyt kun samme 2 
viikoa sitten kuntoon, taas UUSI isku sähkökaapaleita pitkin! Lehdessä kerrotaan "oudoista 
pinkiplasmapalloista Eurajoen taivaalla, ja "mystisistä maastopaloista samaan aikaan".  
 
* Koko Vapun aaton musta- keltainen helikopteri etsikin Raumalla edestakasin päälinjoilla sahaten 
sähköpiikeistä räjähtäneitä voimalinjojensa eristeitä. Kuulin ihan Itäisestä- Suomesta asti, että siellä asti 
oli "vapun korvilla mitattu" jopa 12h mittaisia "mystisiä" ilmakehän kohonneita sähkökenttiä. Kuvaavaa, 
että näistä tulevista iskuista ennakkon varoiteltiinkin JO viime vuona neteissä asti. Puhuttiin 
sähköverkkojen "suurjännitepiikeistä ja ties mistä Auringon flare- iskuista". Kyllä on uskomatonta 
muutenkin. Kuulema yksityisiä suurtuulivoimaloita TVO nykyään Suomessa pakottaa ajamaan vain 
4vrk/viikko.Kun viikonlopun pitää voimalat kulema pysäyttää!! Näin eliminoidaan vapaa kilpailu tarkoin. 
Taraste-ryhmä haluaa tämän sikailun nyt FIN ydinturvalakiinsa asti!  
 
Toinen juttu on tuo Japani missä tungetaan jatkuvasti jumalattomasti  chemiä  taivaalle, ihmettelen  
vain säteily Japanissa on sen verran korkealla niin he saavat ensin säteilyn itseensä ja sitten 
chemipaskat päällensä ja loppujen lopuksi. Arto funtsi nyt näin että Japanista tulee kaikenlaista  tuotetta 
ympäri Eurooppaa, myöskin heidän ruokatuotteitakin tulee tänne Eurooppaan. Todellakin hirvittää koko 
touhu . Kuullaan taas t. Timo. 
                    -- 
 
?01.05.2012... "Pääsyy laskuun on teollisuudessa. Maaliskuussa tehtaat tarvitsivat Suomessa 
seitsemän prosenttia vähemmän sähköä kuin edellisvuonna. Sähkön kulutus on Suomessa laskenut 
joka kuukausi jo lähes vuoden ajan. " ... 
 
Sähkön kulutuksen alamäki jatkuu - Tekniikka & Talous - Energia-lehti - Tekniikka&Ta 
www.tekniikkatalous.fi 
Sähköä on kulunut Suomessa alkuvuonna selvästi viime vuotta vähemmän. 
               ------------- 
 
 Tiedotteet: Energia 
 
27.4.2012 13.05 
Kansainvälinen asiantuntijaryhmä kävi arvioimassa Suomen ydinturvaa 
 
* Katos kun POLIISIT on kun paska sukassa asastaan! Johan se  onkin tässä alleviivattu, että Suomi 
on k o k o länsimaiden häpeäpilkku. Maa jossa ydinsalaisuuksiaan myyvät STUK:n Laaksoset  on yhä 
pidättämättä. Jossa Arevan, Siemensin lahjussekoiluja EI maailman korruptoitunein SUPON 
painostuksesta tutkita. Ydinalan lahjonta on maan tavaksi Sisäministeriössä asti kirjattuna.. Ja 
ydinrikollisten omatkaan paskat ei pysy poissa julkisuudesta. Vallan hurja tieto kuulla muuten tässä 
seuraavassa myös. Että Suomi on käytännössä a i n o a  ydinalan epäluottamuksen sanut Euroopan 
maa! Olisiko tässä toinen nöyryytetty länsimaa  Ruotsi: 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön ja Säteilyturvakeskuksen tiedote 
 
Kansainvälinen IPPAS-ryhmä teki Suomen ydinturvaa ja turvajärjestelyjä koskevan seuranta-arvioinnin 
16.–27.4.2012 työ- ja elinkeinoministeriön kutsusta. Ensimmäinen IPPAS-arviointi tehtiin vuoden 2009 
kesällä. Nyt päättyneessä arvioinnissa todennettiin, miten hyvin aiemmin saadut suositukset on otettu 
huomioon Suomessa. Suomi sai myös muutamia uusia suosituksia ydinturvan kehittämiseksi.  
  
IPPAS (International Physical Protection Advisory Service) on Kansainvälisen atomienergiajärjestön 
IAEA:n järjestämä arviointiohjelma. IPPAS-tarkastuksia on tehty vuodesta 1996 lähtien kaikkiaan 54 
kertaa 37 maassa.  
 
**********Suomi on toinen läntisen Euroopan maa, jossa on tehty seuranta-arvio.******* 
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*WohOOO! Ai Suomi on siis  rankattu näinollen koko länsimaiden vaarallisimmaksi ydinturvatietojen 
vuotomaaksi toimestani!!! 
 
 Suomessa vuonna 2009 järjestetyn arvioinnin tärkeimmät suositukset liittyivät 
ydinenergialainsäädännön kehittämiseen niin, että luottamuksellinen tieto on suojattu entistä paremmin, 
ydinenergian ja säteilyn käytön turvajärjestelyjen perustana olevan suunnitteluperusteen uhkan 
määrittelemiseen ja turvajärjestelyihin liittyvien resurssien lisäämiseen Säteilyturvakeskuksessa 
(STUK).  
 
Lainsäädäntöä on uudistettu tiedon suojaamiseksi, suunnitteluperusteuhka on lähes valmis ja 
esimerkiksi STUKin henkilöresursseja on lisätty, toteaa STUKissa ydinturvasta vastaava johtaja Lasse 
Reiman. Uusia suosituksia nyt päättyneessä arvioinnissa tuli. Ne liittyvät lähinnä asioihin, jotka eivät 
olleet lainkaan esillä vuoden 2009 varsinaisessa arviossa, kuten esimerkiksi tietoturvaa koskevat 
ohjeet. Yksi suosituksista on ydinalalla työskentelevien henkilöiden turvallisuusarvioiden muuttaminen 
lainsäädännössä määräaikaisiksi. 
 
IPPAS-ryhmä koostui seitsemästä asiantuntijasta, jotka tulivat Iso-Britanniasta, Ranskasta, Ruotsista, 
Unkarista, Saksasta ja Yhdysvalloista. Lisäksi mukana oli IAEA:n edustaja. Ryhmä tutustui 
turvajärjestelyihin Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitoksilla, Otaniemen tutkimusreaktorilla ja 
sairaalassa liittyen säteilyn lääketieteelliseen käyttöön. 
 
Lisätiedot: 
 
johtaja Lasse Reiman, STUK, puh. 09 7598 8379 
neuvotteleva virkamies Mauri Riihonen, TEM, puh. 010 606 4007 
 
http://www.tem.fi/?89519_m=106394&s=2471 
 
 
 
 

941. ANTIAINEreaktori kaikki uusiksi. 
 
Tiedejulkaisuissa kerrotaan miten mustan aukon tapahtumahorisontissa aine saavuttaa valon 
nopeuden. On todella hämmästyttävää huomata miten laajasti ydinfysiikassa todella tiedetään aineen 
gravitaatioviestien ja ties minkä kahdeksi hajotetun fotoniparin vaihtavan y l i valonnopeudella 
teleportaatiossaan polarisaatiosuuntiensa viestejä matkojen taa reaaliajassa. Suomeksi sanottuna 
kaikki tyyni siis tapahtuu YLI valon nopeudella! Siitä huolimatta reaktoreista ympäristöömme 
purkautuvan vaikka nyt neutriinovuon toistuvasti ympäri maailmaa mitatun yli valon nopeutensa 
ylittämistä pidetään "pyhän häpäisynä!" 
 
 Niinpä niin ne jotka tutkivat kvanttiydinfysiikkaa. Voivat vaan hämmästyen todeta lukuisia tapauksia 
joissa valon nopeus on JO kiistatta totta. Jotta totuuden tapahtumat toimisivat. Mutta kun ylikansallinen 
IAEA määrittää. Ettei reaktoreistaan vuotavista mittaamatta jätetyistä neutronivoistaan saa mitata kuin 
10 %. Kukaan alan professoristakaan EI yksinkertaisesti uskalla menettelyä kyseenalaistaa. Ei koska 
totuuksien myöntäminen kaataisi k o k o ydinalan IAEA:n vuosikymmenien turvailluusiot hetkessä. 
Neutriinojen ja lukuisten ydinreaktoreista tauotta vapautuvien muidenkin säteilyenergiakvanttien 
mittaamatta jäämisen mekanismit on monet. Mutta niiden kulut YLI valonnopeudella jättävät ne 100 % 
mittaamatta. Koska mikään nykyisistä säteilymittari EI tunnista yli valonnopeuksia! Lue ja hämmästy: 
 
http://kuvaton.com/k/YCjv.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YCjv.jpg[/img] 
                   ----- 
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ANTIAINEreaktori. 
 
Ydinreaktori jossa poltetaan U- 235 uraania. Perustuu tarkoitushakuiseen harhautukseen. 
Todellisuudessa näitä ei ole edes olemassa! Reaktorissa nimittäin tapahtuu oikeasti alkuaineen 
massojen katoaminen. Reaktori on todellisuudessa ANTIAINEEN polttolaitos, jossa antiainetta ja 
ainetta yhdistämällä tuotetaan kuolettavaa gammasäteilyn sekundäärisenergiaa. Voidaan puhua 
"epävakaan palamalimiitin likaisesta antiainereaktioiden voimalasta".  
 
"Antimateria Wikipedia. Antimateria eli antiaine on ainetta, joka koostuu antihiukkasista. Antihiukkasella 
on tavalliseen hiukkaseen nähden vastakkainen sähkövaraus ja muut hiukkasfysikaaliset kvanttiluvut. 
Esim. normaali vetyatomi koostuu protonista ja sitä kiertävästä elektronista, kun taas antivety koostuu 
negatiivisesti varautuneesta antiprotonista ja positiivisesti varautuneesta positronista. Joutuessaan 
kosketuksiin normaalin hiukkasen kanssa sekä antihiukkanen että hiukkanen tuhoutuvat annihilaationa 
tunnetussa reaktiossa ja molempien hiukkasten energiat vapautuvat sähkömagneettisena säteilynä. 
 
Annihilaatiossa vapautuva energia voidaan laskea kaavalla E=mc². Koska valonnopeus, c, on hyvin 
suuri (299 792 458 m/s), vapauttaa pienikin määrä antimateriaa annihiloituessaan varsin paljon 
energiaa. Kun gramma antimateriaa ja gramma tavallista materiaa annihiloituvat, vapautuu säteilynä eli 
noin 180 terajoulea energiaa. Vertailun vuoksi Hiroshimaan pudotetussa atomipommissa vapautui 
"vain" 84 TJ (terajoulea) energiaa, eli, kun 1 gramma antimateriaa ja 1 gramma materiaa kohtaavat, 
vapautuu energiaa yli kaksinkertainen määrä Hiroshiman atomipommiin verrattuna." 
 
Eräs tunnetuin reaktio perusydinvoimalassa kun 1 022 000eV gammasäde osuu aineeseen. Se 
muuntuu kahdeksi 0,511MeV Massiseksi elektroniksi ja antielektroniksi, positroniksi. Kun nämä aine ja 
antiaine "parinmuodostusreaktiossaan" yhdistyvät ne muuntuvat valtavassa 
antiainereaktioräjähdyksessään jälleen säteilyenergiaksi. Näistä prosesseistaan perusydinvoimalat 
saavat merkittävän ison osan energiastaan. Laskennallinen määrä on 3 % koko reaktorin tuotoista. 
Tullaan oleellisimpaan. Eli siihen m i k s i  STUK ja esim. IAEA ja ydinturvaviranomaiset eivät halua 
kuulla hiiskaustakaan tällaisista satojen maailman reaktoreissaan tapahtuvista kvanttiydinfysiikan 
tuntemista prosesseista? 
                 -- 
 
Antiaineenräjähdyksillä sähköä 
 
Mietitään asiaa tarkemmin. JOS kouluissa ydinvoimalaa kutsuttaisiin sen oikealla nimellä 
ANTIAINEREAKOREIKSI. Tunkisi esiin monta hämmästyttävää piirrettä. Eikä pelkästään 
turvanormeissaan. STUK kertoo näennäisen arvovaltaisesti tarkkailevansa k a i k k e a  sitä mitä 
ydinvoimaloissa maailmalla tapahtuu. Tukeutuen tietysti arvovallallaan elävään IAEA:n 
ydinturvanormeihin. Mutta mitä on todellisuus, ja faktat verhojen taakse osaavasti katsovien 
ammattilaisten silmiin? 
 
Antiaine on reaktio jota ei hallita m i l l ä ä n tasoillaan. Prosessissa vapautuvat gammafotonitkin 
lentelevät läpi metriluokan terässeinämien. Eikä nykyisissä miiluissa olevat 20- 25cm paksut 
peltireaktorit suojaa moisilta millään tasollaan!. Millä mekanismeilla kykenisivätkään suojaamaan. 
Koska kyseinen antiaine syövyttää itsensä läpi kaikista tunnetuista ainesseinämistä, kaikkein 
järeimmistä jaloteräksistä asti! Edes timantti ei riitä! Aivan uskomatonta, ettei tätä salattua säteilyn 
tyyppiä voida pitää edes arki- ilmassamme. Koska se tuhoaa hetkessä niin typet kuin hapet, 
ionipuuroikseen ja hengittämämme kaasut katoavat kuin tyhjään kokonaan. Jopa jäähdytyksessä 
muuntaa käytetyn veden raa' aksi energiafotonien infernoiksi. 
 
Aina vaan pahemmalta näyttää. Ydinvoimaloitten reaktorit reikiintyvät pesusienen kaltaiseksi 
huokosaineeksi saamastaan antiainepommituksesta hetkessä. Mutta eivät tällaiset kylmäävät faktat 
ydinalaa kiinnosta pätkän vertaa. Ai miksei? No ratkaisu on herttisen yksinkertaista. Ydinreaktorien 
antiaineprosessi valtiosopimuksin vaan unohdetaan!. . Kuulitte aivan oikein. Sitä EI edes vaivauduta 
opettamaan! Sen olemassaoloa EI edes myönnetä! Mitä tulee antiaineen ns. "turvanormituksiin"? Niin 
seKIN on oksettavan näppärästi vaan lakaistu maton alle. Dilemmaksi jota ei edes kerrota missään! 
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Niin opeteta ei, mutta kun ydinvoimaloissa standardisoidut mittalaitteet e i v ä t  edes saa tunnistaa 
antiainetta, ollaan tahallisen ja erittäin laskelmoidun valtiorikollisuuksien ääressä.  
 
No koska antiainetta ei voida nykyisten TLD- dosimetriaan mittarien kivikautisuuden takia mitata. Niin 
kas näppärää. MITÄÄN TUNNETTUJA TURVARAJAA EI VAAN OLE! Juu kyllä antiainesäteilyt toki 
tappaa ja tuhoaa ydinvoimaloissa ja kauas niiden ympäristöönsä. Silti STUK, TEM , IAEA ei vaivauduta 
ydinvoimaloita edes kertomaan ikinä missään paljonko niiltä tauotta ryskii tätä antiainekuolemaa 
ympäristöönsä. Ai onko antiaine sitten tuhoisaa? Niin antiaine on vaarallisin ja reaktiivisin aineen 
olomuoto maailmanavaruuksissa. Joka tuhoaa k a i k e n  kohtaamansa. Ja sellaisilla 
voimakkuuksillaan jonka yli EI mikään tunnettu tuhoaine voi mennä! 
                    -- 
 
FB. 04.04.2012. Silmu Hahtoranta toi on kyllä aika kuumottava juttu toi antimateria ... 
24 minuuttia sitten · En tykkääkään ·  1 
 
Arto Lauri Varsinkin kun IAEA kieltää, uhkailee ja painostaa, ettei asiasta saisi julkisuuteen k u k a a n 
edes h i i s k u a! Poliiseilla taas valvottavat yöt. Miettien miten koota kaatamani maito ahneille 
ydinrikollisilleen jotka maksaa heille. . . .Onko siis näistä nähty ikinä missään lehdistöissämme juttuja?. . 
.NiinPÄ! Jos hiukankaan juttujani seuraatte, oivallatte m i k s i SUPO jahtaa mua näistä! IAEA:n 
ydinomerta ON kestänyt 70v putkeen. Miten kukaan ydinalaltani voisikaan hyväksyä, että tämä pitkä 
perinne murskautuisi yhden pahaisen vuotajan toimesta? Kyllä taas Helsingin paateron yövalot polttaa 
ja palaa herrapiirien miettiessä, että disinfotakko, tai "tappaa hiljaisuus" takaisin maahamme...!Näin 
SUPO ja Vuojoen ydinturvat näitä käsittelee.. Ymmärrätte, mutta kun t a l t e e n ja levitykseen!. . . 
Ennenkuin SUPO taas tännekin rantautuu kun lahoava valas haisemaan! 
 
5 minuuttia sitten · Tykkää 
Silmu Hahtoranta jep eihän näistä asioista meille siviileille kerrota yhtään mitään ..... 
                 ----------- 
 
Radiohullut foorumista 05.04.2012 +9% reaktoritehosta ANTIAINEIN. 
                                 ________________________________ 
 
oh2jin kirjoitti: 
Tämä valaisi asiaa ja Raijasivun ajatusmaailmaa paljon, hyvä kirjoitus. Annihilaatio tapahtuu 
polttoaineessa, ei reaktorin rakenteissa. Antimateriahiukkanen ollessaan massallinen partikkeli ei mene 
"aineen läpi". Antifotoni (ja fotoni) kylläkin, mutta moderoidussa fissioreaktiossa ei merkittävää määrää 
antifotoneita ymmärtääkseni synny. Ennenkuin tämä jatkuu (kuten arvelen) sillä että rekatoreiden 
synnyttämä antimateria varastoituu jonnekin, niin teroitettakoon ettei antimateria varastoidu ainakaan 
maapallolla. Avaruudessa tosin on antimateriakeskittymiä.  
 
- Just sardiinissa, että tällä kertaa tällainen "yritys/ kehitelmä". Kun SUPO suoltaa e d e s näin 
näenäisajattelullaan. Niin ihan m y ö t ä t u n n o s t a voin,. . .niin no hyvää hyvyytäni putsata harhojesi 
pöydät.) 
 
- Antiaineen annihilaatio EI tapahdu toki sen enempää polttoaineessa, kun tääsmällisemmin missään 
muuallakin. Annihiolaatiota tapahtuu kaikialla minne reaktorista singonneet 1 022 000eV gammakvantit 
vaan ainespintoihin iskeytyy mm. "parinmuodostuksiinsa"! Oli se Olkuiluodon mahakkaan Mokan 
nenäkarvassa tai vaikka Ivalon Nilssin poron palleissa. TVO:n syytämiä gammakvantteja kuin sinkoilee 
kuin auringon valofotoneja valon nopeudella kautta maamme. 
 
- Antiaineen hiukkaset t o k i rikkovat minkä tahansa aineen tieltään. Esim. elimistössäsi olevan 
hiilisidoksen murtamiseen tarvitaan naurettavan pieni energia 11eV. Jolloin kudokseen tulee fyysinen 
reikä ja hiillen atomin IONISOITUESSA se muuttuu kanavasäteilyn +.ionisoituneeksi kaasuksi ja 
poistuu kudoksestasi. Sama energiakynnys vaikka raudallla on 8,7eV. Se mitä et s e l k e ä s t i 
ymmärrä. On juuri tuo, energian siirto/ varastoituminen. Yksi 1MeV gammkvantti kykenee silpomaan 
reaktoripöntöstänne 1 000 000eV/ 8,7eV= 114 943kpl fyysistä rauta- atomia irti valenssielektroniensa 
sidoksestaan p y s y v ä s t i! Se on kuule m e l k o iso reikä tehtynä y h d e l l ä ainokaisella antiaineen 
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positronin iskentäenergiallaan! Toki antiaine poistaa mm. myös suoraan atomeja muuntaen ne suoraan 
gammakvanteiksi, mikä on taas eri mekansimia. 
 
- Eikö ole annihilaatioissa ja antiaineissa mielestäsi potkua? Perustuu väitteesi mihin harhaasi? OL- 3 
jos romuna ikinä käy on lähtöteholtaan siis 4 500MW. Tuosta tehostaan 3% tulee antiaineella. 0.03* 4 
500MW= 135 000 000MW! Raakaa tappavaa annihilaation antiaineterrorismia ympäristöönsä! No 1 
600MW reaktorista tämä kuitenkin edustaa mellevää 9% osuuttaan! Siinä jää jo esim. Imatran kosken 
tehiot toiseksi! Älä siis kuule mulle ala sisäministeriösissi! 
 
- Antiaine t o k i varastoituu esim. tyhjiöön vaikka kuinka pitkäksi aikaa. Mainitsemasi avaruus on 
antiainetta turpeanaaan juuri siksi. Mutta se mitä taaskaan ET ymmärtänyt. Niin tai halua myötää on 
säteilylle elimellinen "sekundääriluontensa". Säteilyn e n e r g i a t muuntuu ja varastoituu todella moniin 
eri tapoihinsa! Kvadupoolimomentti lauritsenin kuorimllissa on v a i n eräs tapa varastoitua neutronien 
spinhyrrään. Minäkin tiedän pitkälti yli 50 erilaista tapaa varastoida säteilyn jälkeensä jättämiä 
energioitaan. Kanavasäteily, ionisaatio, isomeerivireet, hilavirheet. . .You name it.. Klassisin tapa on 
ylipäätään varastoida säteilyn virtiloja atomiin, esim elektronikuoriinsa a l l e kvantittumistasonsa. Jossa 
tilassaan röntgenkvantti lähtee kvantittuen varastostaan  irti kun atomi saa "hiukan lisää" säteilyä 
itseensä. Tähän perustuu vaikka kuulu gammaava US- NAVY:n hafnium 178 lentokonereaktori. 
                    ------ 
 
Tunneloitumisilmiö  
 
*Eräs klassinen nykyfysiikan malli, jossa valon nopeus ylitetään, mystisen ilmiön nimi on 
tunneloituminen. Tapahtuman ymmärtäminen "klassisella mekaniikalla" on mahdotonta. Koska 
fyysikkojen on käytännön kokeittensa todistamana ollut p a k k o  hyväksyä tilanteet joissa jopa 
suhteellisen massiiviset ainespalat. Kuten vaikka (9,411928 MeV) affasäteilyn heliumydin on nyt tässä 
atomin sisässä. Mutta välittömästi seuraavaksi sen mitataan olevan atomin ulkopuolella ohittaen 
atominsa elektronipilvet tuosta vaan.  
 
* Ilmiö on niin kiinnostava juuri sen takia, että useiden fyysisen hiukkasen tiedetään kykenevän 
muuntautuen kulkemaan hetken aikaa "muissa" ulottuvuuksissaan, eikä vuorovaikutusta normaalin 3D 
tilamme ulottuvuuksien ja ajan kanssa silloin täysin ole. Fotonit, gravitonit, elektronit, neutriinot 
kykenevät tähä. Kun siihen kykenee j o p a  alffaytimen massaydin 2 protonia ja 2 neutronia tuosta 
vaan puhutaan Columbin vallin ylityksestään. Täysin käsittämättömäksi tilanne menee kun 
laskennallisesti alfalta pitäisi tuossa mennä 25MeV energiaa. Mutta Pekka Jauhon kirjassa" Atomi ja 
ydinfysiikka" s.237 mukaan siihen menee v a i n 11MeV. 
 
Nykyinen ydinfysiikka vaikenee eikä osaa konkretisoida mistä oikeasti on kyse. Nyt pätkä Wikipediasta: 
"Tunneli-ilmiö Wikipedia. Aaltopaketti kääntyy suurimmaksi osaksi potentiaalivallista takaisin, mutta osa 
tunneloituu vallin läpi. Tunneli-ilmiö eli tunneloituminen on kvanttimekaaninen ilmiö, jonka vuoksi 
hiukkanen voi tietyllä todennäköisyydellä läpäistä potentiaalivallin, jonka ylittämiseen sillä ei klassisen 
fysiikan mukaan olisi riittävästi energiaa. 
 
Klassisen fysiikan mukaisena analogiana voidaan ajatella palloa, joka vierii maata pitkin paikassa, jossa 
on tietyn suuruinen kohouma. Jos pallon liike-energia ennen sen saapumista kohouman kohdalle on 
suurempi kuin sen potentiaalienergia kohouman huipulla eikä kitkaa tarvitse ottaa huomioon, pallo 
ylittää kohouman. Muussa tapauksessa näin ei tapahdu, vaan se kääntyy takaisin tulosuuntaansa. 
 
Sen sijaan kvanttimekaniikassa hiukkasen käyttäytymistä on kuitenkin tarkasteltava aaltofunktion ja sitä 
kuvaavan Schrödingerin yhtälön avulla. Hiukkaseen vaikuttavat sähkömagneettiset ja eräissä 
tapauksissa myös vahva vuorovaikutus, jotka saavat aikaan, että ollessaan tietyllä alueella sillä on 
suurempi potentiaalienergia kuin muualla. Tällaista aluetta sanotaan tavallisesti potentiaalivalliksi. 
 
Tunneli-ilmiö esiintyy elektroneilla eräissä puolijohdelaitteissa kuten tunnelidiodissa. Tunneli-ilmiön 
vuoksi sähkövirta kulkee myös kahden suprajohtavan kappaleen välissä olevan ohuen eristeen läpi, 
mitä sanotaan Josephsonin ilmiöksi. 
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Tunneli-ilmiöön perustuu myös alfahajoaminen. Alfahiukkasen potentiaalienergiaan vaikuttavat toisaalta 
atomiytimessä nukleonien välillä vaikuttava vahva vuorovaikutus, toisaalta positiivisesti varautuneiden 
hiukkasten välillä vaikuttava sähköinen poistovoima. Näiden yhteisvaikutuksesta hiukkasen 
potentiaalienergia ensin kasvaa sen etääntyessä ytimestä mutta alkaa sitten nopeasti laskea sen 
päätyessä vahvan vuorovaikutuksen vaikutusalueen ulkopuolelle, joten ytimen ympärille muodostuu 
potentiaalivalli. Aiheesta: 
 
http://kuvaton.com/k/YCht.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YCht.jpg[/img] 
               ----- 
 
Etusivu foorumi. 07.04.2012 
 
Cosmind. Höpönpöpön. Kukahan niitä heliumytimiä on ollut kellottamassa, millä nopeudella ne menevät 
minne menevätkään? Yhden ytimen paimentaminen on sellainen urakka, että jää tekemättä. Kun yksi 
ydin poistuu jostakin ja jonnekin ilmestyy samaan aikaan ydin, se voi vallan hyvin olla aivan eri ydin. 
 
* Kuten kaksoisrakokokeen elektronien YLI valonnopeasta tiedonvaihdosta onko rakoja 1 vai 2 
tiedämme. Jotta siroavat oikealla tiedollaan eri lailla. Tai halkaistun fotonien vaihtaessa 
polarisaatiodataa toisilleen. On kyseessä näissäkin teleportaatiokokeissa AINA yli valonnopeat 
reaktiot.) 
            ----- 
 
Kvanttimekaniikassa Nämä hiukkaset, joilla on hyvin pieni todennäköisyys, tunneloitua toiselle puolelle, 
ylittäen rajan esteen. Tässä pallo voisi tietyssä mielessä lainata energiaa ympäristöstään ja tunnelin 
seinään osuessaan tai kaatuessa yli mäen, maksaa se takaisin tekemällä heijastuen itsestään 
elektroniin enemmän energiaa kuin se muuten olisi ollut mahdollista. [8] 
Ero tulee käsittelyn aineen kvanttimekaniikkassa olevan ihmiskäsityksen eroista aaltojen ja hiukkasten 
luonteista. Eräs tulkinta tämän kaksinaisuudesra liittyy Heisenberg epävarmuus periaatteeseen, joka 
määrittelee rajan sille, kuinka tarkasti asentoon ja liikemäärään, joiden hiukkaskoko on tunnettu 
keskitytään samanaikaisesti. 
 
* Mielenkiintoinen näkemys tässä tulkinnassa  on Malenkan kuorimallista tuttu idea. Että esimerkiksi 
kaksi neutronin spinhyrrän energiaa tai vaikka useampikin voi "hetkellisesti" varastoitua ja fokusoitua 
yhteen alkeishiukkaseen muilta! Jolloin energia kykenee "varastamalla" kvantittumaan reaktioksi asti. 
Tämä siis selittää "osaa". Muttei luonnolisesti valon nopeuden ylittymistä, joka on toki keskeisintä 
ilmiössä.  
                ------- 
 
ESS Pulinanurkka helmiä 04.2012 
 
Kosmos   Viestin otsikko: Re: * Tunneloitumisilmiöstä.*Lähetetty: 06.04.2012 22:20   
  
Viestit: 5082  Tunneloitumisilmiötä on vaikea ymmärtää.  
 
Luen parhaillaan Anton Zeilingerin kirjaa, Fotonien tanssi. Onko lomittuneiden hiukkasten 
kaukovaikutus vielä kummallisempi. Siinä ei ole aikaviivettä ollenkaan. Vaikutus on välitön. 
Einsteinin kauhistelema aavemainen kaukovaikutus on todellinen ja maailma kerrassaan erilainen kuin 
arkijärki kertoo. 
 
* Huippumielenkiintoista asiaan kuuluvaa palautetta, thanks! Niin joo.. kyseessä lienee gravitoneihin 
perustuva casimirefektin ja "gravitonilinkkien resonanssin" välittämästä. Kuten korostit v ä l i t t ö m ä s t 
ä   tuttuun tyyliin yli valonnopeasta vuorovaikutuksesta. Pitääkin tutkia asiaasi tarkemmin. 
                  ----- 
 
Paranormaaliblogin satoa 10.04.2012 
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Ilmoita tämä viestiVastaa lainaamalla Re: -- Tunneloitumisilmiö.-- 
Kirjoittaja portinetsija197 » 11 Huhti 2012, 13:34  
 
Valohan kyllä pystyy kulkemaan valon tyhjiönopeutta nopeammin mutta informaatio ei siirry valon 
tyhjiönopeutta nopeammin kuten Aqua vitae taisikin mainita. Tuo ristiriita selittyy tietenkin sillä että vain 
osa valopulssista on liikkunut niissä tapauksissa jossa valon tyhjiönopeus on ylitetty tuota nopeammin. 
Einsteinin suhtellisuusteoria ei tietenkään kiellä valoa liikkumasta tyhjiönopeuttaan nopeammin vaan se 
kieltää informaatiota siirtymästä valon tyhjiönopeutta nopeammin. 
 
*Thanks Portinetsijä 197. Mielenkiintoista huomata, että j o p a  siis valofotonien t i e d e t ä ä n 
kulkevan tietyissä olosuhteissa valoa nopeammin. Kuten italiassa mitatut neutriinotkin siis... Niinpä 
NIIN! Kuten tiedämme SÄTEILYenergiakin On fotonointia. Sopiikin kysyä miten tätä valoa nopeampaa 
"säteilyfotonointia" sitten luulotellaan mitattavan IAEA:n alkeellisin laittein jotka tunnetusti eivät mittaa yli 
valonnopeita! Nyt alkaa selkeästi ydinalan vuosikymmenet salaamien salaisuuksien taustat aukeamaan 
valheineen kaikkineen. Kansalainen joka näitä lukee alkaa m y ö s  tajuamaan m i k s i  yli valonnopeus 
on näin totaalinen TABU!  
                ------ 
 
Kuplivat reaktorisisäilöt 
 
Ydinyhtiöt, kuten TVO Posiva konsortio esittävät taltioivansa KiiNTEÄT ydinjätteensä hentoisiin 
kuparipullosiinsa. Mielikuvana onkin näin tarkoin johtaa massoja ja kvanttiydinfysiikkaa tuntevammat 
myötään harhojensa kivipoluille. Mielikuva raskaana maan syvyyksissä lepäävistä kiintometalleista ei 
voisi olla vääristyneempi kuin mitä IAEA:n tarkoin salaamat faktat aiheesta on. Nyt puhutaan ihmisille 
vastentahtoisista vaikeammin ymmärrettävistä radioaktiivisten aineitten "luonteennomaisimmista 
hajoamissarjoista". Siitä mitä todellisuudessa Olkiluodon Onkaloissa tapahtuu kun ilman jäähdytystä 
jääneet punahehkuiset uraanijätetangot alkavat ensitöikseen kuplien kaasukiehuttaa vettä pintaan 
hetkessä. 
 
Varsin pian kupariset pullot ovat säteilyerosoineet muutamissa vuosikymmenissä kupariset 
kaasupannusensa myös puhki. Ruotsin koetuloksin ja Uudenmaan kenttäkokein millin vauhtia 
vuodessa kuparisyöpymää sulffidibakteeritoimin, eli kestot 50v maksimissaan. Tai 100kpl Posivan 
koepullosta vuotivat JO uusina valmiina kaasut pellolle! Toisaalta uraanijätteen kehittämä satojen 
asteiden kuparit sulattavana jo lämpönä Olkiluodon kallio- onkaloissa puhkoen pulloset hetkissä. 
Vapaasti kuplittamaan kaiken sisuksistaan kaasuksi ilmakehäämme kansaa tappamaan. Mutta 
enemmittä puheitta ensin kirpaiseva kooste aiheesta Ja perään sen keskeinen tietolähdelisä 
hajoamissarjoineen: 
 
(12.4.2012 Uupsista SUPO pistänyt paskaksi mun käyttämän k o k o  Kuvaton palvelimen. Olin siis 
laittanut taas jotain heille liian todenmukaista.) 
 
http://kuvaton.com/k/YCVh.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YCVh.jpg[/img] 
                     -- 
 
Toriumsarja (4n-sarja) 
 
Toriumsarjaan kuuluvat seuraavat nuklidit.[1] Taulukossa kirjain 'a' tarkoittaa juliaanista vuotta (365,25 
vuorokautta). 
 
 
nuklidi hajoamistapa puoliintumisaika luovutettu energia, MeV hajoamistuote 
232Th a 1,405·1010 a 4,081 228Ra 
228Ra ß- 5,75 a 0,046 228Ac 
228Ac ß- 6,15 h 2,124 228Th 
228Th a 1,9116 a 5,520 224Ra 
224Ra a 3,6319 d 5,789 220Rn 
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220Rn a 55,6 s 6,404 216Po 
216Po a 0,145 s 6,906 212Pb 
212Pb ß- 10,64 h 0,570 212Bi 
212Bi ß- 64,06 % 
        a 35,94 % 60,55 min 2,252 
         6,208 212Po 
208Tl 
212Po a 299 ns 8,955 208Pb 
208Tl ß- 3,053 min 4,999 208Pb 
208Pb . stabiili . . 
                 -- 
 
Radiumsarja (4n+2 -sarja) 
 
Uraani- eli radiumsarjaan kuuluvat seuraavat nuklidit:[1] 
 
 
nuklidi hajoamistapa puoliintumisaika luovutettu energia, MeV hajoamistuote 
238U a 4,468·109 a 4,270 234Th 
234Th ß- 24,10 d 0,273 234Pa 
234mPa ß- (noin 0,16 % muuttuu vakaampaan muotoon 234Pa, jonka puoliintumisaika on 6,70 h)
 1,17 min          2,197 234U 
234U a 245500 a 4,859 230Th 
230Th a 75380 a 4,770 226Ra 
226Ra a 1602 a 4,871 222Rn 
222Rn a 3,8235 d 5,590 218Po 
218Po a 99,98 % 
        ß- 0,02 % 3,10 min 6,115 
         0,265 214Pb 
218At 
218At a 99,90 % 
        ß- 0,10 % 1,6 s 6,874 
         2,883 214Bi 
218Rn 
218Rn a 35 ms 7,263 214Po 
214Pb ß- 26,8 min 1,024 214Bi 
214Bi ß- 99,98 % 
        a 0,02 % 19,9 min 3,272 
         5,617 214Po 
210Tl 
214Po a 0,1643 ms 7,883 210Pb 
210Tl ß- 1,30 min 5,484 210Pb 
210Pb ß- 22,3 a 0,064 210Bi 
210Bi ß- 99,99987 % 
        a 0,00013 % 5,013 d 1,426 
         5,982 210Po 
206Tl 
210Po a 138,376 d 5,407 206Pb 
206Tl ß- 4,199 min 1,533 206Pb 
206Pb - stabiili - - 
            -- 
 
Aktiniumsarja (4n+3 -sarja) 
 
Aktiniumsarjaan kuuluvat seuraavat nuklidit:[1] 
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nuklidi hajoamistapa puoliintumisaika luovutettu energia, MeV hajoamistuote 
239Pu a 2,41·104 a 5,244 235U 
235U a 7,04·108 a 4,678 231Th 
231Th ß- 25,52 h 0,391 231Pa 
231Pa a 32760 a 5,150 227Ac 
227Ac ß- 98,62 % 
        a 1,38 % 21,772 a 0,045 
         5,042 227Th 
223Fr 
227Th a 18,68 d 6,147 223Ra 
223Fr ß- 21,8 min 1,149 223Ra 
223Ra a 11,43 d 5,979 219Rn 
219Rn a 3,96 s 6,946 215Po 
215Po a 99,99977 % 
        ß- 0,00023 % 1,781 ms 7,527 
         0,715 211Pb 
215At 
215At a 0,1 ms 8,178 211Bi 
211Pb ß- 36,1 min 1,367 211Bi 
211Bi a 99,724 % 
        ß- 0,276 % 2,14 min 6,751 
         0,575 207Tl 
211Po 
211Po a 516 ms 7,595 207Pb 
207Tl ß- 4,77 min 1,418 207Pb 
207Pb . stabiili . . 
           -- 
 
[muokkaa]Neptuniumsarja (4n+1 -sarja) 
 
Neptuniumsarjan nuklideista vain Bi-209 ja Tl-205 esiintyvät luonnossa. 
 
 
nuklidi hajoamistapa puoliintumisaika luovutettu energia, MeV hajoamistuote 
241Pu ß- 14,4 a 0,021 241Am 
241Am a 432,7 a 5,638 237Np 
237Np a 2,14·106 a 4,959 233Pa 
233Pa ß- 27,0 d 0,571 233U 
233U a 1,592·105 a 4,909 229Th 
229Th a 7,54·104 a 5,168 225Ra 
225Ra ß- 14,9 d 0,36 225Ac 
225Ac a 10,0 d 5,935 221Fr 
221Fr a 4,8 min 6,3 217At 
217At a 32 ms 7,0 213Bi 
213Bi a 46,5 min 5,87 209Tl 
209Tl ß- 2,2 min 3,99 209Pb 
209Pb ß- 3,25 h 0,644 209Bi 
209Bi a 1,9·1019 a 3,14 205Tl 
205Tl . stabiili . 
            -------- 
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942. MIEKKA sanasta. 
 
Vanha englantilainen taru kertoo siitä, miten maassa muinoin valittiin kuningas. Sillä perusteella, että 
hän joka onnistui vetämään miekan kivestä pääsi puhumaan koko kansalle. Ideana oli, että vain ihan 
tietty lämpötila ja auringon valokulma mahdollisti homman muutamina minuutteina vuodessa. Nykyään 
taas tuon "ajankohdan" tieto ON valtaa! Ne ani harvat alaan tarkoin vihkiytyneet. Joita Herra nähköön 
on todella vähän. Jotka tuntevat mitä tämän mystisen kivikallion sisällä olevat radioaktiivisuuksiensa 
melskeet tekevät.  
 
Voivat tiedon miekan nykäistä irrallensa ja päästää pahuudet kansansa päälle. Onneksi ja tämä on 
todella tärkeää. IHAN kaikilla miekan nyppijöillä ei ole alinomaa oma napa lähinnä. Vaan on todellakin 
kaikkein pelättävimpiä tapauksia ne tuskin ketkään, jotka tuon "tuhontuojan miekan" käteensä 
saatuaan. Eivät rupea sillä apinan raivollaan katkomaan IAEA- tyyliin läheistensä päitä. Vaan antavat 
saamansa miekan nöyränä eteenpäin elämälle läheiselle kansalleen "miekan vartijana". Sanoen 
enteellisesti:" Tuossa se on, teille tarjottuna. Menkää ja tehkää sillä mitä viisautenne sanoo.". . . 
 
Katsoin aikamme kuvaa 5.4.2012. Turun - sanomissa koko kansi sotkettuna. Pääsiäispäivän tärkein 
epistola: " Alko täyttää 80 vuottaan. Tulkaatten raskautetut, imeväiset pääsiäisenä meillä on valtion 
unelmafabriikien juottolat auki! Ryypätkää, rellestäkää ja ajakaa kirvein perheenne hankeen. Niin me 
saamme rypeä rahoissanne. Unohtakaa maalliset ydinmurheenne. Sillä niin on herrasjohtonne 
suuressa viisaudessa päättänyt. Ettei kannata murehia nähdä. Nyt on aika sumentaa, ajatuksenne 
silmäänsä. Elää kuin viimeistä päivää. Ennen kuin kuolette kurjissa ydinpaskoissamme!" 
 
Olen jatkuvien ydinturvaviranomaisten pommituksissa nykyään. Pitkin päivää saan toki postia, 
soittojaan kontaktejaan hyviltä, myös erittäin syvästituntevilta ihmisiltä. Mutta ainakin puolet teksteistä 
tulee tekemisistäni kiehuvilta ydinturvan militääreiltä, poliiseilta, SA, TVO:n KA4 toimintainsinööristöiltä 
ja disinformaattoreilta maailmalta:  
 
– Seisot murtuneen kaupunginmuurin rakosessa. Josta pahuus pyrkii koko voimallaan tuonen tuoden 
läpi. Sinun ja nimenomaan sinun henkilökohtaisen osaamisesi ja sotimisen puolustuksen varassa tässä 
kohdassa on ratkaistava miljoonien puolustuskyvyttömien kohtalot. Ole vahva ja kestä loputon paine.. . 
 
- Peace make love. Keskity oman sisäisen maailmasi tutkimuksiin. Sieltä löytyy letkeen rennosti totuus j 
a elämän onni. Unohda, u n o h d a  kaikki ulkopuolinen. SE ei sinua tarvitse. Fokusoidu ja käperry 
itseesi... 
 
– Jokaiselle on tarkoitus, harva haluaa sitä kysyä Isältään ja siihen astua. No kiva että on edes yksi 
jossain ajan hetkessä samalla aaltopituudella. Tätä ei ymmärrä kuin muurinaukossa seisovat - 
sympatian etsiminen tuo vain pahan mielen. 
 
– Hyvä mies! Miksi takerrut maalisten suojeluun. Kaikki tämä ympärilläsi on turhuutta ja katoavaista. Ei 
maallinen tarvitse pelastajaa. Anna se pois sielustasi. Ei ole sinun oikeutesi, eikä tehtäväsi pelastella 
tätä pahaa maailmaa. Anna sen kuolla ilman korvaamattomia tietojasi. Maailma on JO menetetty. 
Tehtäväsi on, (jälleen) käperry itseesi keskittyen. Vaikene ja vaipuen rukoile! Sinua EI tarvitse 
maailmamme joka on menossa kohti ydinherraskaisten viitoittamaa "valkeiden valhemerien" kallojen 
täyttämää kukkaispatjaansa. Ei toden totta totuuksia ydinvoimasta haluta enää kuunnella mistään 
suunnasta! 
            -- 
 
Loppuepisodi. . .  
 
Mitä minä sitten noille nettien satapäisille IAEA:n korruptioviranomaisille, niillekin jotka minun teolleni 
arvoisensa antavat vastaan. Mitä mielii mieli ja mietin tehdä? Pelkästään Suomessa on luokkaa 5 000 
000 kaltaistani elämän jatkotoiveita hatarasti janoavaa ihmistä. Vailla v a i n sitä yhtä. Tietoa siitä, että 
mistä ON kyse. Kuka ja miten meitä ollaan IEA:n ydintoimiin tappamassa sukupuuttoon. Mitäkö tekisin. 
Niinpä tässä kysymys? Kieltäytyisinkö ympäröivästä totuudesta viranomaisten Wiktoriaksi. Meditoisin 
tämän huutavan äänen erämaassa hiirihiljaisuuksiinsa. En antaisi janoisille veden tippaa, vaan joisin 



1937 
 

mantrojani hokien kaiken ahnaasti itse. Käsi hiostuen nahkaiseen Raamattuun upottautuen munkiksi 
iskostuen..  
 
Vai tekisinkö "siten" toisin. Linnottautuisin 4 seinän sisälle. Imeytyisin mustasamettiseen 
meditaatiotelttaani. Toivoen, etteivät sisäministeriön murhakoirat syöksisi sappeaan sylkien 
raatelemaan habitustani veriläikiksi ainakaan tänään. Tiedon miekkojen vartijan koruttomaan 
kuolemaan nuppuunsa. Tekisinkö ystävät, te joista välitän, tämän teille silmääni väräyttämättä? 
Pistäisin käteni ristiin ja keskittyisin yksityiseen Jumal suhteeseeni. Toimien kuin keskiajan pylväissä 
pyhimyksiksi yrittävät munkit? Todellako näin. . ? 
 
 Niin haluatte kuulla vastauksen. Toivotte esseet aiheaikeesta varmaan. Syöksyn armeijoiden, 
POLIISIAUTOJEN survonnan keskelle. Piittaamatta vaarojen täyttymyksistä asetan itseni SUPO:n 
ahnaille lasertähtäimilleen hollille. Menen konkreettisen kuoleman kujanjuoksujen läpi. Keskelle 
ydinmolokin temppeliritarien uhriaukeille. Toreille turuille vailla toiveita paluusta. Rykäisen korotan 
ääneni... Ja legenda on, jos on syntyvä. Ei ehkä vielä pahuuden ajassamme ei toki kuuta taivaalta. 
Minuus EI ole tässä se tärkeä, vaan totuuden tuoma kansallinen toivo. Mutta vielä tulevat sukupolvet 
kaiken ymmärtää, tajuaa tempojen summaamiset miksi ketkä ja.. no katsokaa itse: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=qgnZL0NYJ8s 
Joo, kyllä meni pitkään... Sanotaan, että ennen kesää sitten loput...Styrge, Vesa. 
 
Voi niin m o n i haluaisi kuulla näitä myös maailmalla kielillään. Mutta niin harvassa on ne jotka näitä 
osaa, jaksaa kääntää, vääntää elämään  pyytäjille. . . 
                 ------------ 
 
Facebookin robottiseurantaa. 
_________________________ 
________________ 
 
6.4.2012. Arto hei. Kehittelin mielenkiintoisen, no sen voisi sanoa vaikka kokeen. Eli aloin 
summamutikassa fasebookissa systemaattisesti laittaa valtioiden nimien hakuja. Pian äkkäsin aukoa 
myös suurten firmojen facebook sivustoja, urheiluseurojen, suurten tietoyhteisöjen, julkkisten fanisivuja, 
politiikkoja. Ylipäätään kaikkien "tunnettujen ja suurnimien" joita vaan lennosta keksin. Heti kun vaan 
sain sivuston auki niin pistin vakiopostipakettini copypastaten. Siis nipun meikän englantilaisittain 
tekstitettyjä filmejä ja no täytyy myöntää kaikkea IAEA:n tarkoin kieltämää jännää kuvakoosteetta mm. 
beetasoihdusta, Fukushimavideota ja tällaista. 
 
Hieno keissi ja p i t ä ä  suositella toki ideana kaikille! Oikeesti siis en ihan tarkkaan tiedä mutta kun 
heittelin tuollaisille 50 miljoonaa "tykkää" fanittajan sivuille datoja ehkä tunnin verran niin hauskaahan 
se oli. Niin ja on toki edelleenkin!) Siksi ideaa pitää toteuttaa ja suositella mieluusti mahdollisimman 
monille. olisinko karkeasti arvioiden tavoittanut about "miljardin haamurajan"! Juu kuulitte tosiaan 
oikein.) Tuo postaukseni lienee maailman levinnein julkaisu tälle päiville. Ehkä todellakin nyt eräs 
maailman nopeimmin levinnein.) No yhtä kaikki yhtäkkiä tuli kuvaruutuuni tällainen tekstitys: 
 
_________________________________________________________________ 
 
Vaikuttaa siltä, että käytät tätä toimintoa tavalla, jolla sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi. Hidasta tahtia, 
tai sinua voidaan estää käyttämästä sitä.  
_________________________________________________________________ 
 
Niinpä niin lähettäjästä ei liene epäselvyyttä. USA/ CIA:an ylikansallinen nettiseurannan miliisipoliisithan 
ne alkoivat päätä aukoa! Jopas olikin herkullinen tilanne. Eli sain kuin sainkin yotube jutuillani jälleen 
kerran globaalia maailmanlaajuista julkisuutta. Nyt on todella kiinnostavaa nähdä näkyykö "konsti" 
videoitteni katsojaluvuissa. Ydinasiaa taisi levitä nyt yhdelle päivälle supertankkeriluokkia! Mikä e r i t y i 
s e s t i   ilahduttaa minua!  
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Mitä vielä sain selvitettyä? Niin tosiaan neteissä sisäministeriön erikoispoliisijoukot ON TODENNETTU! 
On tosiaan niin, että kun joku keksii aivan p o i k k e u k s e l l i s e n  toimivan ja hienon keinon levitellä 
YDIN- faktoja se t o d e l l a   huomataan! Turha siis tulla kenenkään väittämään, etteivätkö tuhatpäiset 
ydinturvaosastot olisi alinomaa nettien liikenteemme kimpussa.  
 
Mitä suosittelisin nyt teille? No hemmetti kun tätä tekisivätkin tuhannet! . . . Tavan takaa pantaisiin 
KUNNOLLA näin ydinvastaista liikekannalle niin maailmamme pelastuisi! SUPO ja CIA olisikin enempi 
kuin ikenet irvessä, kun sensuurin padot murrettaisiin joukkovoimin! Ideani on siistin n i i n helmee, että 
annan vinkin eteenpäin. Ai vinkki ja keneltä? No kaverilta joka lienee nyt parhaillaan maailman 
nopeimmin levitetyn viestiketjunsa onnellinen MM- tason onnellinen omistaja.)) 
                    -- 
F.B. Terhi Isosomppi Tuut kyllä suomen valtiolle kalliiksi (luetaan: meille veronmaksajille), kun SUPO:lle 
järkkäilet TURHAA työtä noilla höpöhöpö-jutuillas! 
13 minuuttia sitten · En tykkääkään ·  1 
 
Arto Lauri Kiitän ja kumarran.. .varsin riittoisasti edetään ja kehitellään alinomaan!) Saavat paskalakit 
mitä ansaitsevat.. . .Ja hei j o s sitten on "vielä viranomaishöynäytettyjäkin messissä" siviilejä 
ydinkansanmurhan kannalla, niin ihan OIKEIN NIILLEKIN!. . 
2 sekuntia sitten · Tykkää 
 
E. Yleensä nuo kait kannattaisi tehdä tuplanikillä, toisaalta fb kieltää tuplanikit. Mutta onhan monilla 
selvästikin sellaisia. Onko sulla linkkien lisäksi myös tekstiä niissä postauksissa, kannattaa laittaa 
mukaan ja aina hieman erimuotoisena tosiaan. Pelkät linkit voi aktivoida jonkin filtterin. 
                 ------------- 
 
ISOisten rikokset 
 
Niin ideahan tässä on toki päivän selvä. Tuodaan foorumeille rahapalkattuina suutaan soittavia 
poliiseja. Moderointi pitää sittten tarkoin huolta, että suurin osa puolustuksen totuuksista hävitetään. 
Näin luodaan systemaattiset illuusiot. Mikä sitten tällaisen Sisäministeriön keskeinen organisoidun 
ajojahdin päämäärä on? No se, että ne aniharvat jotka tuovat jatkuvasti kiitettävän tasoista faktaa 
ydinalan etenevästä totuudesta voidaan vaientamalla vaientaa.  
 
Jos ja kun ei onnistu VT:llä asiapohjalta, niin sitten maalaillaan surutta suoraan "henkilöön käyvin 
kustomoiduin hyökkäyksin". Tavoite On tietysti se, ettei neteissä kerrottaisi millään foorumilla, ei millään 
FB blogeillaan sellaista faktaa ydinalan valtiorikoksista, jota SUPO ei sallisi. Tämä nollatoleranssin 
päräytettiin offensiivitasoilleen täyteen kierrokseensa erityisesti vuoden vaihteesta. 
 
On hämmästyttävän mielenkiintoista huomata miten tällaiset keskitetään kimppuuni h e t i sen jälkeen 
kun pääsin rusentamaan muutaman t o d e l l a valaisevan totuuden mm. fasebookkiin. Niin ja kuten 
huomasittekin neteissä parveilevat 100% varmat poliisioffensiivit kohotettiin h e t i terssiin kun 
huomattiin kuinka ihmiset näihin ydinalan salaisuuksien paljastuiksiin reagoivat.  
 
Ei tässä tietystikään ole muusta kyse kuin Sisäministeriön niskapteesta tietoon. Jos pelätään kansan t o 
d e l l a  alkavan tajuta miten korruptoitunut tietokanavisto maassamme on! Miten lahjuksin elävä 
poliisisto maassamme on . Ja ennenkaikkea miten moraalittomasti tällaisetkin FB:n jenkkisikakaukalot 
toimivat. Niin ihmiset alkaisivat tajuta, että Saksan, italian, Tanskan energiamallit ilman ydinvoimaa on 
kansojen elinehto jäädä edes henkiin! Olemme mitä konkreettisemmin sisällisodassa IAEA:n läpi 
korruptoituneen maamme lehdistön, poliisivirannomaisten, hallinnon kanssa. Jolla taas EI ole muuta 
tavoitetta kuin 30 hopearahalla myydä kansansa sieluaan myöten ylikansallisille palkkansa maksaville 
sieluttomille ydinimpperialismeilleen. 
              --------------- 
 
FB, 14.04.2012 "Totuuden etsijät foorumi." 
 
Satu Bister Arto: on itse asian lisäksi tärkeää miten se esitetään.Muuten voi saada jo avonaiset korvat 
sulkeutumaan tai silmät jotka jo avautuvat sulkeutumaan.Vaikka sinulla oisi kaikki tieto ja taito mutta ei 
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sydäntä kuulla ja kuunnella,ymmärtää muita ,on puhe kuin" helisevä vaski" ja tulos jopa päinvastainen 
kuin on toivottu.Tärkeitä asioita mutta muiden alas ampumisella ei asioita eteenpäin voi viedä.On aika 
kaataa pöytiä ja puhua lujaa ja on aikoja ja hetkiä kun tulee ojentaa kätesi ja kuiskaa hiljaa,silloin voin 
sata sulkeutunutta korvaakin kääntyä ja kuulla ? rauhaa ja yhteistyökykyä meille kaikille... 
noin tunti sitten · Tykkää ·  4 
 
Arto Lauri Niin tietoahan mulla on nähdysti merittäin vaikka muille jakaa. Se ja nimenomaan SE tässä 
maamme viranomaisten suurin ongelma onkin) . . .Öö. . .siis EI MINUN ongelma lainkaan!) Ai 
sydäntäkö ei mulla, mietitäämpä tota tovi vähän lombuukkiakin syvemmältä. Olen tätä tietoani t ä y s i n 
pyyteettä jakanut maailmalle luokkaa 9 vuotta. Kaikkeni uhraten ja valittamatta. . Tiedätkö Satu mitä? 
Maassamme on varovaisesti arvioiden kaltaisiani "aitoja" atomityöläisiä melkoinen kunnallinen 5 
000kpl. KOKO, nyt haluan vetää sikaa täkille sen verisen IAEA/ SUPO aasinpäänne viereen. KOKO 
tänä aikana koko Suomesta ei ole rinnalleni tullut huutavan ääntä ammattialaltani sanomaan "teille 
tietoa janoaville" lauseen partta, ei sanan pätkää.  
 
Joten se siitä "välittämisen tasostani" kun muut EI välitä , niin m i n ä jaksan jatkaa kuin duraselpupu 
POLIISIMERISTÄNNE piittaamatta. . . Kuules Satu, oikeesti minua ei tässä maailman pahuudessa 
enää vuosiin ole satuttanut enää mikään. 45kpl työkaverini muutuessa jo muutamana Olkiluodon 
alkuvuonnani TVO:n tahallisesta Pu- 239 myrkytyksestä hyytelökasviksi rullatuoliinsa 20 vuodeksi 
ennen kuolemaansa. Minä lakkasin noita tapauksia edes laskemasta. . .  
 
Mutta kiitän syvästi, a i n a k i n "te" kovasti sitä jaksatte "ehtyneen itkujen mereni aktivoimista".. 
koettaa. Kiitän nöyrästi ja lupaan turruttaa tunteeni pyynnöstänne sitten entistä teräksisemmäksi.). . 
.Mutta tiedätkö mitä Satu oikeesti. Painaa Vuojoen kirstunvartijat  sielussanne miten paljon vaan. Niin y 
h d e n voin luvata tässä ja nyt. Jos "te" noin kiihkeästi haluatte tappaa itsenne ja lapsenne TVO:n 
ydinmolokille. Niin siitä vaan! 
 
 Mutta yksi on varmaa... Tämä alani ainoa huutavan ääni EI VAIKENE KUIN HOPEALUOTIINE JA 
ostettuihin VALTIOMURHIINNE! Sielä ovat TVO:n tappamat sadat työparini jo odottamassa.. . siellä on 
hyvä olla Äitimaan povessa raskautettujen. Vielä näete kohtalostani riippumatta myös sen ajan. Jolloin 
tiedoilleni osataan antaa myös niiden o i k e a meriteeraus.) 
3 minuuttia sitten · Tykkää 
                 ------------- 
 
6 000 TVO:lta SUPO tutkintaan vuodessa. 
 
* Neteissä huseeraavat satapäiset SUPO- POLIISILAUMAT laiduntavat veronmaksajien miljoonien ja 
miljoonien eurojen rahoin. Ainoa keskeinen tavoite näillä palkatuilla IAEA:n Suomen valtioydinrikollisten 
kohdalla on koko ajan pitää ääntä siitä miten "vähän he muka toimivat". Miten totalitäärisen väärässä 
POLIISIT maassamme voivat tällaisin  disinfoineen olla? Edessäni on Länsi- Suomi 03.205.2012. Koko 
sivun aukeama huutaa miten TVO ja Suomen ydinhallinto terrorisoi kansaansa loputtomilla 
ydintyöläisten tietovuotourkinnoillaan. Tässä Jami Jokisen raportissa keskustellaan siitä mikä on se 
peitelty totuus kaikesta ydinsalaisuuksien tietovuotojen suhteista ympärilläni. 
 
 Kerrotaan miksi juuri nyt IAEA ydinsalaisuuksiensa paljastusten takia sulkee nettejä ia Fasebuukien 
keskusteluja, paniikin levitessä Suomen ydinturvasalaisuuksista maailmaan. Siitä millainen imperiumi ja 
kestämättömän laaja, kallis teollisuusurkintasysteemi on keskittyneenä ystävieni ja meikäläisen 
laukaisemana, 800kpl TVO:n ydintyöläisten tietojen POLIISIHALLINTAAN. Nyt puhutaan siitä miten 
toimii moraalittomin: Sisäministeriö, TVO, STUK IAEA, CIA ympärillämme. Puhutaan niistä 
vuosikymmenten käsittämättömän massiivisista tuhatpäisistä POLISIARMADOISTA. Joiden kaikki 
miljoonapalkkaisten energiat menevät TVO:ssa olleen henkilön suun tukkimiseen maastamme! 
 
 Ihan sairasta hommaa, kun tutkitaan lähemmin. Paljastuu millaista imperiumia maamme ydinala, 
Turussa toimivat Cekuritakset, TVO:n P. Leppimäkien, Turun vankilamielisairaalajohtajan Lauerman 
kaltaiset tietokontrolloinnin friikkiryhmät pyörittävät. Miten toimii Helsingin, SA-armeija, SUPO:n 
salatuimmat Espoon Y- erikoiskontrollisolut. Rauman ja Vuojoen monikymmenpäiset SUPO:n 



1940 
 

erikoisydinturvan solut. Koskaan, korostan koskaan ennen näin laajaa DDR- tyyppistä moraalittominta 
imperiumia ei ole ollut.  
 
"L.S.3.5.2012. Ydinvoimalassa työskennelleitten taustat halutaan tarkempaan syyniin. 
KANSAINVÄLINEN asiantuntijaryhmän suositus tulee mukaan lakiuudistuksen valmisteluun. STUK 
haluaa ulottaa turvallisuusselvitykset kaikkialle maahamme, myös ydinpolttoaineen ja -jätteen 
kuljetuksiin. Rauma/ Helsinki Jami Jokinen, Länsi- Suomi. Suositus liittyy Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön IAEA:n asiantuntijaryhmään  Suomessa!! .. . Heidän tekemään 
eritysitarkastukseen. IPPAS (International Physical Protection Advisory Service) -ryhmä on 
maassamme työ- ja elinkeinoministeriön nimenomaisesta kutsusta!". .  
 
6 000 Osaan II. 
 
*Hupsista! Huomaa kyllä, että jenkeissä ON huomattu nämä ystävieni ja mm. politikko Angelica 
Skywolfia myöten järjestelemämme  asialliset ydinturvavuodatukset enemmän kuin tosissaan! Ai hurja, 
ai hurja kyllä meikäläinenkin alkaa olla todella globaalin tason HITTI ja tähti! Näin homma toimii kun 
osaa tehdä maailman sensaatioon konkreettisesti räjähtäneitä ja megasuosittuja "Fukushima 
theoremy". "Eväsretkellä Olkiluodossa 1-2" kaltaisia ydinhallinnon superpaljastusten videoita.  
 
Ja levittelee surutta tietoja Olkiludosta käsiin salatusti räjähteleviä Posivan koeporausreikien 
metaanijääklatraattien tietoja. Kertoilee YLE TV2 Silminnäkijäraporteissa Olkiluodosta ikuisuuteen KPA- 
ydinjätevaraston STUK/ POLIISIEN vuosia peittelemistä tieten salatuista tuhoista. Kertoo Japanin ja 
Thaimaan TV:lle faktojaan. Ottaa esiin Suomen, TVO Posivan ja armeijan mustempaa salattua Pu-239 
plutoniumkauppaa myöten kaiken. Hupsista juupa juu ja miljardeja palaa näissä  t a s a n! Siis halloo, 
TEM kutsui USA:n erikoistutkijaryhmät Suomeen ronkkimaan käsiinsä räjähtäneitä ydinturvavuotojaan, 
ou jeEE!)) 
 
"Lakia halutaan täsmentää sanoo STUK:n johtaja Lasse Reiman. Erityisen tahmeaa urkintalaki on kun 
asiat liittyy yhteiskunnallisesti merkittäviin turvallisuustekijöihin ydinvoimayhtiöillä. . .! IPPAS- 
erityisryhmä katsoi myös Suomen lainsäädännön tältä osin puutteelliseksi. Vakavien puutteitten 
yksityiskohtia ei uskalleta sattuneesti edes paljastaa. STUK vie nyt USA:n asiantuntijoiden lausunnot 
oikeusministeriöön. Selvitetään minkälaisiin henkilöihin lakia erityisesti kohdistetaan, Reiman sanoo. 
Lakia ajetaan härkäpäisesti ydinvoimaloitten ulkopuolisiinkin alueisiin. Esim. kuljetuksiin, 
säteilylähteitten kanssa työskenteleviin henkilöryhmiin yms. Reiman linjaa. FIN Pu-239 plutonimtalous 
tulee, oletko valmis kansalaisorja? 
 
Turvallisuusselvitykset voidaan tehdä työväestä ja tdinalaa hoitavista henkilöistä. Tarkoituksenaan 
estää "rikoksia" jotka tietovuotoina ja vastaavina vaarantaisivat Suomen sisäistä turvallisuutta ja erittäin 
merkittäviä taloudellisia etuja.( Lue halinnon korruptoima 3.8 miljardia/ t pimeästi myyty plutoniumtonni!) 
 Katsotaan henkilön oikeudet päästä tiettyyn paikkaan tai tiloihin, ERITYISESTI YDINVOIMALOISSA 
poliisin erityispäätöksin! (Kuten huomaatte jatkuvasti samaa teemmaa paniikissa toistaen. Miksi Arto 
päästettiin kaikkiin TVO:n huippuydinsalaisuuksien paikkoihin vuosikymmenet dokumentoimaan faktat! 
Kylläpäs SUPO -POLIISIT veti miljardikustannusten herneet näistä nykyisin levittämistäni tiedotuksista 
ydinvaltiorikollisuutensa paljastumisista.) 
 
6 000 Osa III. 
 
TVO:n tietovuodoista johtuvien lakien ylikansallisesta massiivisuudesta kertoo jo tällaiset. Lakimuutos 
koskee peräti 19 eri lakia! Selvitykset koskevat ydinvoimala- alan y k s i t y i s i ä henkilöitä ja yrityksiä. 
STUK:lle jää erityisiä vaatimusoikeuksia koskien kaltaisiani toden kertojia ja tietäjiä! Sanatarkasti lukee 
sivulla 6: Koskee ydinyhtiöitten henkilöitä, joilla on pääsy ydinvoimalan turvallisuuden kannalta tärkeisiin 
tietoihin tai paikkoihin!  
* Ihan tolkuttoman suoraan koko miljardien revohkat ja lakimuutokset tehdään Suomessa käytännössä 
yhden ainokaisen ydinturvaan sisältäpäin viimein kiinni päässeeseen ihmiseen, Arto Lauriin suunnatuin 
megalakien merisuurin muutoksin! Kyllä oikeasti täytyy sanoa, JOS vielä aiemmin JOKU epäili. Ettei 
juttujani lueta. Oteta KESKUSHALLINNOISSA enemmän kuin HUOMIOON, NIIN TUTKIKAA NÄITÄ 
SIVUJA TARKOIN. OIVALLATE VOIMAKKUUTENI. 
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"TVO tekee 6 000  selvitystä vuodessa. Sanoo Teollisuuden voiman ydinturvallisuustoimiston päällikkö 
Petri Leppimäki. ( Mieletön määrä tarkoittaa TVO:n nykyiseen vajaan tuhannen henkilömäärään 
suhteutettuna jokaisen vuotuista POLIISITUTKINTAPAKKOA! 1-2 % Kulkuluvista vuosittain hylätään. 
Myös ulkomaalaisten henkilöiden turvaselvityksessä on selkeitä puutteita hän korostaa. – Nykyisen lain 
mukaan samallekin henkilölle voidaan tehdä useitakin selvityksiä lyhyessä ajassa monen eri 
hakijatahon toimesta, Leppimäki huomauttaa." 
 
* Itse lakkasin laskemasta pelkästään minusta tehtyjen y l i  tuhannen POLIISItutkintapyyntöjen jälkeen! 
Mykistävää huomata millaisen maailmanlaajuisen. Ennennäkemättömän i s o n ja 
aggressiisvisuudessaan vertaansa vailla olevilta ATOMI- karhuilta olen ystävien voimallisella tuella 
potkinut hampaat kurkkuun. Täytyy kyllä ihan oikeasti hämmästyen ja kummastuen lukea itsestään 
näinkin kattavaa verihikistä viranomaisten offensiivi ja sadatustulvintaa yli äyräitten. Juupa juu. TVO ja 
SUPO tilasivat hätäpäin miljoonapalkkaiset USA:n ydinturvaryhmäläiset hämmästelemään maahamme 
kaikkea sitä aikaansaannosta jota olemme TVO:n ydinturvavuotoineni aikaan saaneet lukuisine 
elämäntärkeine kumppaneineni. En voi kylliksi kiittää niitä suuria ihmiskontaktejani jotka kaiken IAEA- 
epätoivoisen riehunnan ovat kanssani mahdollistaneet.  
 
En usko, että TVO enää koskaan toipuu ydinorjansa nerokkaista ydinturva- analyyseistä. Olen kerta 
kaikkiaan onnesta ymmyrkäisenä voidessani näin esitellä olevani Pohjoismaiden ehdottomasti 
huomioiduin ja aivan varmasti myös ylivoimaisesti kalleimmaksi tullut Y- työläinen. Joka jää historian 
lehdille a i v a n omaan luokkaansa. Ihmiskasvona joka jyräsi maailmanhistorian mädänneimmän ja 
ylivertaisesti rikollisimman globaalin ydinrikolliskoalition yli kautta aikain.. Tästä oikeasti hyvät ystävät 
kannattaa olla enemmän kuin ylpeä. Juuri tällaisten uutismerien edessä tajuaa, ettei megaurakkamme 
ole ollut laisin turhaa. Tästä ON HYVÄ JATKAA. Ennen kaikkea nöyrä ja syvä kiitos teille myös minulta 
ystävät. Jotka taistelette kukin tahoillanne kanssani ylivoimaista vastaan lastenne vapauden ja 
ydinvapaan maailmamme aamua kohti.) 
              -- 
 
 
 

943 ANTIAINEreaktorit ja II. 
 
SUPO:n kommentti Iltalehti foorumista 13.04.2012  
_________________________________________________ 
 
(Vastaus allaolevaan, että reaktorisisältö kaasuuntuu vuosisadassa.) 
http://kuvaton.com/k/YCjv.jpg 
______________ 
 
annalampi kirjoitti:   
* Vaikka olenkin viisas ja vanha. Niin edes m i n ä en ollut kirjailijaiässä tuon lainaamani 
tiedekirjan julkaisuvuona 1911!  
 
"Mutta väitätkö että tämä on muka tuossa kirjassa, joka on julkaistu vuonna 1911? Jos väität, niin 
skanneri laulamaan, hopi hopi. Muuten puhut taas omiasi." 
 
* On se vaan mielenkiintoista miten katatoniseen paniikkiin Sisäministeriön nettiPOLIISIT menee kun 
huomaavat. Ettei e d e s  USA:n ja IEA:n mahtavinkaan ydinvalhekoneistonsa ole kaikesta 
uurastamisestaan huolimatta kyenyt tuhoamaan maailmansotien välisten ydinfyysikkojen aikanaan 
kirjoitamaa AITOA kvanttiydintotuutta! Katsokaa kuinka tämäkin Suomen tusinaPOLIISI pieree verta ja 
vaahtoaa. Tajutessaan tulleensa kanssani enemmän hauskasti kiinni valheistaan. Ja mikä parhainta 
toistuvasti yliajamakseni!  
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* Näitä lukiessanne alatte tajuamaan miten v a l t a v a  voima, pelko ja kyky on nujertaa rankimmatkin 
suurimman rahan ylläpitämät valhetehtaat. Kun vaan on o i k e a t  ja ajantasolla olevat tietolähteet. 
Netti on paskaa! Ei tee yhtään mitään nettilinkeillä jotka CIA ja SUPO seuraavassa hetkessään 
poistattaa ja tieten voi tuhota! Ja näin ne vuosia kanssani onkin tehneet. Mutta nyt on toinen ääni 
kellossa kun käyttää valovuosia e d i s t y k s e l l i s e m p i ä  ja SUPO vapaita sensuroimattomia 
kirjalähteitä. Kirja se se vaan ON POIKAA!) 
              ------------- 
 
K-37 / Gettering rengas. 
 
1950 - Luvulla Siemesin Saksassa kehitettyt putket radiolaitteisiinsa edustivat maailman 
huipputekniikkaa. Paljon oli piilotettua tietoa. Ongelmana näissä oli säteilyt ja niiden aiheuttamat 
eroosiokulumat. Erityisesti beetta säteily ja röntgensäteilyn aiheuttama rakenteitten eroosiot ja ++.. 
ionisoitunut kanavasäteilyt. Tapaus oli silloin suuri sotasalaisuus. 
 
Säteily muutaa kiinteät metallit ++..kaasun ionisaatioksi. Joka on hyvin aggressiivisia kuin rikkihappo 
heikentäen radio-putkirakenteita. Koska säteily, joka muodostuu plasmakaasussa on säteilypaineen 
puhaltamana elektroniköyhää ionisoituessaan. Alettiin etsimään ongelmaan ratkaisua sähköisesti 
elektronikylläisistä metalleista. 
 
Kehitettiin niin kutsuttuja "rengas getterer ratkaisuja." Siinä käytettiin ensin, magnesiumia, tai 
tehokkaampaa kaliumi. Rengas kuumennetaan ja höyrystetään elektronityhjöputken lasin yläosaan 
kuvun induktiokuumennuksella ulkopuolelta. Jos katsot elektroniputkia on niissä aina tämä säteily 
suojahupun yläosansa metallointi. Katsoessasi sitä valoa vasten näet säteilyn aiheuttaman voimakkaan 
eroosion aiheuttamat rejät siinä: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=jbZRcLxFqiE&feature=relmfu 
 
http://www.youtube.com/watch?v=_hcEBnyktAc&feature=endscreen&NR=1 
 
Nyt tämä sama erittäin salaista Siemensin keksimää tapaa säteilysuojelun keinona käytetään samasta 
syystä Japanin Fukushima:ssa 2012. Kiinailmiöivään reaktorimassan sulaan työnnetään metallista, 
kalium-K-37. Ratakiskomaisia paksuja kaliummetallipalkkeja näkyisi muutamissa videoissakin. Sen 
kaliumin terävä palaminen tuottaa enemmän elektroniylijäämää. Pu-239 kanavansäteilykaasuun 
ajettuna plasmaassa vähentäen säteilyn ++.. ionisaatioittensa vaurioita palauttamalla puutuvia 
elektroneja säteilyionisaation tuhoalueille. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=oA835TQJyxg&feature=share 
                     -- 
 
Reija Hirn-Brazewski No sieltähän sitä tuli. :) Onko niin, että vanha putkiradio säteilee? 
18 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Pekka Ranta · Käyttäjän Olli Hakala ja 15 muuta kaveri 
Täytynee ottaa varovaisesti tuo sana "säteilee" Tavallinen sähköjohtokin säteilee. Taitaa olla koko 
universumimme yhtä sähkömagneettista säteilyä. Sitten kun aletaan puhua ihmisiä pelotellen 
tarkoitetaan vain tiettyjä säteilylajeja niitä kuitenkaan erikseen sanomatta. 
14 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri KYLLÄ! Ongelma tyhjiöputkissa korostuu erityisesti niiden 250V DC tasasähkön käytöllä. 10 
000V tasasähkö tuottaa erittäin r a j u a röntgensäteilyjä! TV:n kuvaputkissa jännite 35 000v/ DC. Ja 
siksi vaadittiin röntgensuojaksi tuumaluokan lyijylaseja jo! Asia on klassisesti TABU. Elektronit 
itsessään on beettasäteilyä. Ja niiden erosoimat metallikaasut taas ++.. ionisoitunutta kanavasäteilyä. 
Itse asiassa elohopeahörylampuista lähtien tuottavat k a i k k i tyhjiöputket radioaktiivista säteilyä. 
Sillähän siitä päästiin eroon, että asia IAEA:n vaatimuksesta. . .Niin sama juttu kuin ydinvoimassakin, s 
a l a t a a n ! Niin tyhmä kansa EI TAJUA säteilyn aiheuttamaa vaaraa..! 
11 minuuttia sitten · Tykkää 
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Arto Lauri Oikeesti Pekka Ranta! En tiedä mitä haluat asiassa mielestäsi säätää? Mutta sovitaanko 
vaan, että minä olen näitä ammatikseni  vuosikaudet t u t k i n u t ja salaiset tiedostot aiheesta lukenut. 
Ja sinä taas selkeästi et.. Kyse nyt vaan ON ihan mitattavista ionisoivan radioaktiivisuuksien säteilyistä. 
Vai oletko nähnyt vaikka tätä TV kuvaputken RÖNTGENTAULUKKOJA EDES? 
 
 http://kuvaton.com/k/YC6Q.jpg 
[img] http://kuvaton.com/k/YC6Q.jpg[/img] 
                   -------------- 
 
K-37 Fukushima 2012.04+ (IN ENGLISH!) 
 
Eräs parhaiten asiaa kärjistävä videointi. Kyse on tosiaan salaisesta IAEA:n  kaliumin K- 37 
massiivisesta poltosta. Jossa tonneittain ratakiskojen oloista metallista  kaliumia ajetaan 20m syvälle 
maan alle. Numero 4 reaktorin pihaan porautuneesta kallion aukosta paistavaan kiinailmiön Pu- 239 
sulaan.  
 
 Idea on estää ++..iosnisoituvan tappavan vaarallisen kanava säteilyn kaasun kohoaminen esteittä 
ilmakehään. Poltossa vapautuva vahva typpivirittyneen ilman sininen valopalo on valtaisaa 100m 
korkeaa jyskettä. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=oAqT89InpJs&feature=relmfu 
 
* Enemmän vilkkumista, joka kertoo K-237 polton luonteesta: 
http://www.youtube.com/watch?v=5jRsPvgfQyw&feature=relmfu 
 
* Todella tarkkaa kuvaa palavasta Pu-239, K-37 paloista! 
http://www.youtube.com/watch?v=B8r9ZM5LD_E&feature=relmfu 
               -- 
K- 37 Fukushima( In english). 
 
One of the best things exacerbating the videotaping. This is really the secret of the IAEA potassium K-
37 massive incineration. With tons of rails conditions of potassium metal is driven 20m deep 
underground. Number 4 reactor yard deep drill hole rock frying, but Chinese phenomenon of Pu-239 
into the melt. 
 
  The idea is to prevent + .. + iosnisoitua lethal radiation hazardous gas channel is increased smoothly 
to the atmosphere. Released from the burning of a strong typpivirittyneen without a blue light fire in the 
huge 100m high jyskettä. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=oAqT89InpJs&feature=relmfu 
 
* More flash, which says K-37 nature of combustion: 
http://www.youtube.com/watch?v=5jRsPvgfQyw&feature=relmfu 
 
A truly accurate picture of the burning pieces of Pu-239, K-37! 
http://www.youtube.com/watch?v=B8r9ZM5LD_E&feature=relmfu 
                -------------- 
 
KLASSISEEN YLI valonnopeaan tiedonsiirtoon jälleen lisämateriaalia 
 
T&T. KVANTTIVERKOTSofia Virtanen, 12.4.2012, 9:57 
Eri laboratorioissa olleet atomit saatiin vuorovaikutukseen - kvanttiverkkojen luominen edistyy 
 
Saksalaisen Max Planck -instituutin tutkijat saivat eri laboratorioissa olevien atomien kohtalot 
kietoutumaan fotonin välityksellä, kertoo The Register. Hiukkasten kvanttitilojen kietoutuminen 
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tarkoittaa, että niiden kvanttitilat ovat toisistaan riippuvaisia. Kun toisen hiukkasen tila muuttuu, se 
muuttaa toisenkin tilan, olivatpa ne toisistaan miten kaukana hyvänsä. 
 
* "Kuinka kaukana vaan!" Tämä tarkoittaa juuri sitä mitä onkin! Hiukkaset keskustelevat keskenään 
gravitonien välityksellä. YLIvalon nopeudella ja realiaikaisesti. Casimir- efektin ja 4-5 ulkopuolisissa 
ulottuvuuksissaan. Tämä juuri on keskeinen tieto asiassa. 
 
Tutkijat saivat eri laboratorioissa olevien kahden rubidiumatomin kvanttitilat kietoutumaan 60-metrisen 
valokaapelin välityksellä. Toinen atomeista lähetti toista kohti fotonin, joka oli muuttunut samaan 
kvanttitilaan lähettäjäatomin kanssa. 
 
Fotoni sai myös vastaanottaja-atomin muuttumaan samaan kvanttitilaan kuin lähettäjä. Atomit sijaitsivat 
21 metrin päässä toisistaan eri laboratoriotiloissa. Kvanttitietokoneilla laskentanopeus uusiin sfääreihin? 
Tutkijoiden mukaan fotonien ja atomien yhteispeli tuo paremmat vaihtoehdot varastoida ja siirtää tietoa 
kubitteina. 
 
Kubitti on kahden kvanttitilan superpositio ja vastaa kvanttitietokoneessa tavallisen tietokoneen bittiä. 
Toisin kuin bitti, kubitti voi saada yhtä aikaa arvot 0 ja 1. Tämä mahdollistaa rinnakkaiset 
laskutoimitukset, jotka tekisivät kvanttitietokoneista hyvin nopeita ongelmanratkaisijoita. 
 
Fotonit toimivat hyvin kubittien siirtäjinä, mutta niitä on hyvin vaikea varastoida. Jo 15 vuotta sitten 
arveltiin, että fotonien ja atomien vuorovaikutus voisi mullistaa kvanttitiedon käsittelyn, mutta sen 
toteuttaminen yksittäisillä hiukkasilla on ollut hyvin vaikeaa. 
 
Kuidun heijastavuus lisää onnistumistodennäköisyyttä. Onnistumisprosentti 
saksalaislaboratorioissakaan ei ollut suuri: vain 0,2 prosenttia fotoninlähetyskerroista onnistui 
kietouttamaan vastaanottavan hiukkasen samaan kvanttitilaan lähettäjän kanssa. Kietoutuminen on 
ihmismittakaavassa lyhytkestoista: vain noin 100 mikrosekuntia eli sekunnin kymmenestuhannesosa. 
 
Valokuitu, jota pitkin fotonit lähetettiin, oli heijastavaa. Tämän vuoksi yksi fotoni saattoi ohittaa 
vastaanottaja-atomin useita kertoja, mikä paransi onnistumismahdollisuuksia. Tutkijat ovat väläytelleet 
mahdollisuutta tiedonsiirtoteleportista, jossa kubitteja voisi siirtää jopa ilman fotonien apua. Max 
Planckin kvanttitutkijoita on haastateltu Scientific American -lehdessä. Tutkimus julkaistiin tänään 
Nature-tiedelehdessä. 
        ----------------------- 
 
T&T. FYSIIKKARaili Leino, 11.4.2012, 13:15 
 
Vastoin luonnonlakeja? Hiilinanoputkista paljastui ällistyttävä uusi ominaisuus. Hiilinanoputkista on 
paljastunut ällistyttävä fysikaalinen ominaisuus. Putki pysyy kylmänä, vaikka sen läpi kulkee sähkövirta. 
Vain ympäröivä materiaali kuumenee. 
 
Tutkijat eivät toistaiseksi ymmärrä, miten tämä on mahdollista. Kyseessä on täysin odottamaton, 
intuition ja nykyisen tietämyksen vastainen ilmiö: kuin leivänpaahdin, joka pysyy kylmänä siitä 
huolimatta, että leipä sen sisällä käristyy. Ilmiö esiintyy kuitenkin vain nanomittakaavassa. 
 
Oudon havainnon tehneet Marylandin yliopiston tutkijat uskovat, että keksinnön avulla voidaan 
nopeampia tietokoneprosessoreita, jotka eivät ylikuumene. Tutkimusta johtanut Kamal Baloch 
kummastelee, miten nanoputken elektronit voivat kimpoilla osumatta putken hiiliatomeihin, mutta saada 
silti ympäröivän piinitridin atomit värähtelemään ja kuumenemaan. 
 
Etäkuumennusta. Marylandin yliopiston apulaisprofessori John Cumings nimittää ilmiötä resistiiviseksi 
etäkuumenemiseksi. Baloch ja Cumings kollegoineen toistivat elektronimikroskooppikokeensa 
uudelleen ja uudelleen, mutta tulos oli aina sama. Kun hiilinanoputkessa kulki virta, sen alla oleva 
alusta kuumeni sulamispisteeseen asti, mutta itse nanoputki metallikontakteineen pysyi kylmänä. 
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* Kiinnostavaa tässä artikkelissa on. Että jatkuvasti loppun kalutuksi väitetyssä kvanttiydinfysiikassa 
näyttää löytyvän toinen toistaan oudompia ja salattuja tapoja siirtää mittaamatta suoraan miten 
energioitaan. On hyvin kuvaavaa, että ydinvoimaloista vapautuvien vielä kalkylomatta jätettyjen 
energioiden tuntemus on retuperällä STUK:n kontroloimassa maailmassaan. Todeistetusti jälleen näin. 
 
Resistiivisen kuumenemisen tai Joulen kuumenemisen aiheuttaa johteessa kulkeva sähkövirta, jonka 
elektronit edetessään tyrkkivät metallin atomeita ja saavat ne värähtelemään. Värähtely synnyttää 
lämpöä. Periaatteessa näin tapahtuu kaikissa sähkönjohteissa kuten leivänpaahtimen vastuksissa, 
hiustenkuivaajassa ja sähköhellassa. 
 
Hiilinanoputket johtavat sähköä samalla tavalla kuin nanokokoiset metallijohteet, joten Baloch ja 
Cumings odottivat näkevänsä niissä saman ilmiön. Tutkimusryhmä käytti Cumingsin laboratoriossa 
kehitettyä termistä elektronimikroskopiaa, joka kartoittaa nanoskaalassa lämmön syntymistä 
sähköisissä laitteissa. Oletus oli, että lämpö kulkisi pitkin nanoputkea ja etenisi kohti metallikontakteja. 
Putket ja kontaktit pysyivät kuitenkin kylminä. Vain alustan piinitridi kuumeni. 
 
Sähkökenttä siirtää energiaa? Miten tämä on edes mahdollista? 
Baloch ja Cumings arvelevat, että energia siirtyy sähkökentän mukana. Nanoputken elektronit 
kehittävät virran ansiosta sähkökentän, ja alustan atomit reagoivat siihen suoraan. Ilmiössä on tiettyä 
analogiaa mikroaaltouuniin, mutta takana on aivan erilainen fysiikka. 
 
Baloch arvelee, että ilmiöllä voi olla merkittäviä sovelluksia tietokoneteknologiassa. Nykyisin pahin 
prosessorien suorituskyvyn kasvattamisen rajoittaja on ylikuumeneminen. Jos hukkalämmöstä voidaan 
päästä tehokkaasti eroon, prosessoreja voidaan nopeuttaa. 
 
Nyt havaitun ilmiön ansiosta prosessoriin voidaan ehkä rakentaa sähkönjohdin ja lämmönjohdin ovat 
erikseen ja optimoida kummankin ominaisuudet erikseen. Tutkimus on julkaistu Nature Nanotechnology 
-lehdessä, ja siitä kertoo PhysOrg. 
 
 
 

944. Katoavat elintarvikkeet. 
 
* Vuosia 2011- 2012 tullaan muistamaan ainakin yhdestä asiastaan. Aikana jonka tiimoilta katosivat 
elintarvikkeet yksi toisensa perään kaupan hyllyiltä. Tässä voidaan huomata heti yksi keskeinen efektin 
nostanut elementti. Salailun kytkeytymiset ydinenergian päästöihin. Niin juu katsokaa alustukseksi 
miten asiaa multa alettiin asioita oivaltaneen Henri Lentosen toimesta kysellä: 
 
H. Lentonen. Aattelin vaan, kun täälläkin kaupoissa kananmunan on LOPPU 
voisitko Arto kirjoittaa jonkin artikkelin tästä? 
 
* JUST!.. . Tuosta tosiaan ON kyse! Viranomaismääräys vähentää rajusti ja nopeasti kananmunien ja 
lihan tuotannot ydinlaskeuma- alueilta. Asia On äärimmäisen tarkoin salattu. Mutta ongelmana On 
säteilyn kertyminen kanoista ihmisiin, kuten kerroit! Näkyy asia monella muulla, myötään oudolla 
tavalla. Esim. Olkiluodon ympäriltä 30km säteellä poistettiin heti Fukushiman takia mm. lasivarastot! 
Koska lasin natrium varastoi säteilyä rajusti malenkan- kuorimallin mukaan ja vapauttaa sitä 
huoneistoihin viiveellä suurina pinta-aloina. 
 
Olisi hienoa, jos voisit kirjoittaa tarkemman kuvauksen siitä, miten kananmuniinkin vaikuttaa tuo 
säteilylaskeuma ja tosiaan täältäkin yllättäen ovat "loppuneet". Kun ihmiset eivät tosiaan osaa yhdistää 
näitä asioita, ennen kuin joka kertoo sen heille.. 
 
* Joo toi on kyllä totta. Aihetta kun verhoaa 100 % salaisuus. Ja ihan turha edes kuvitella viranomaisten 
vuotavan asiasta. Itse asiassa aika klassinen kuvio. Jossa saa toimia hyvinkin yksin tien aukaisijana, 
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kuten tapanani on.) Jopa mullekin vaikeahko kohde mutta onneksi tiedän kyllä perussetit mistä on 
kyse.) 
 
Niin.. tällainen arkinen asia, kuten kananmunat ovat juurikin sellaista mihin meidän pitäisi takertua, 
koska sellaisen tavallinen kansa ymmärtää. Kaavoille ja ydinfysiikan asiantuntemukselle on aina 
paikkansa, mutta kun kananmunat häviävät kaupoista, se on jotain kouriintuntuvaa, mihin tavallinen 
kansa saa kouransa kiinni jos ymmärrät mitä tarkoitan? 
 
*Näinpä taitaa olla. 
         ------ 
 
Katoavat elintarvikkeet II 
 
Farmi.net. "Linnun ruuansulatus poikkeaa nisäkkäiden ruuansulatusjärjestelmästä. 
Ruuansulatuskanava on melko lyhyt, vain viisi kertaa kanan ruumiin pituus, kun se esim. sialla on 15 - 
20 kertaa ruumiin pituus. Ruuansulatuskanavan tehtävänä on vastaanottaa ravintoa, pilkkoa ja imeyttää 
sitä sekä poistaa sulamattomia tai muuten käyttämättä jääneitä aineosia."  
 
Ympäristö 
Esimerkiksi nautaeläin, jolla on kaikkein huonoin hyötysuhde, tarvitsee noin  
kymmenen kiloa ... Sialla hyötysuhde on suunnilleen viisi kiloa rehua, tuottaa yksi kilo lihaa. 
 
*Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa noin suunnilleen? Kanan saadessa 10kg rehua se tuottaa siitä peräti 
5 kiloa munia tai lihaa. Sika taas saadessaan 10kg rehua muuntaa siitä 2kg lihakseen. Kun taas 
lihansyöjä kuten vaikka kettu, leijona tuottaa rehusta enää 1kg lihasmassaansa. Samaan 1kg päätyy 
näköjään vaikka nauta. Nämä erot kertovat toisaalta kääntäen siitä miten hyvin eläimen elimistö 
suodattaa ruokansa kuona-aineet pois. Mitä vähemmän suodatusta sitä tehokkaammin eläimen 
elimistöön varastoituu vaarallisemmat radioaktiiviset raskasmetallitkin. Alamme hetimiten 
hahmottamaan miksi juuri "suoravetoisin" kanalintujen elimistö lyhytsuolisena suotaa myrkkyjä pois niin 
huonosti. Tunnettu totuushan on, että linnuille ei voi syöttää edes arkista suolaa sen kuolematta. 
Lintujen kohtaloksi koko EU:n alueella on koitumassa ydinvoimalapäästöjen raskasmetallimyrkyt! 
 
Nyt tullaan oleellisempaan. Miksi 2012 Suomesta halutaan yhtäkkiä väkisin poistaa kanat ja munien 
tuotannot? Koska niihin alkoi Fukushiman, TVO:n ja Forttumien syytämien Pu- 239 tonnistojen 
kasautuessa rehuunsa kokoontua vaarallisia määriä säteileviä raskasmetalleja. Kananmunan kohdalla 
munantuotanto kärsii myös K- 40 radioaktiivisen kalkin kaltaisten säteilylähdelisien kertymäkasvuista. 
Viranomaisten oli pakko alkaa ajattamaan EU:n kananmunan tuotantoa maihin joissa ydinvoimalat eivät 
ole vielä tuhonneet kokonaan elintarvikeketjua, (esim. Etelä- Amerikka.)! Totta kai kuten tapana on 
salassa suurelta yleisöltä. 
 
Fukushiman ensiaallossa TVO:n radioaktiivisten päästöjen alueet. Erityisesti Porin meijerin tuottamasta 
maidosta alkoi löytyä uhkaavasti säteilykasvua. Porin ydinherrat vaativat Porin meijerin voin tuotannon 
lakkauttamista. Koska joutuivat itsekin syömään omia säteilypäästöjään. Vuodenvaihteen voipulat 
käynnistettiin edellä kerrotuista syystä. Fukushima saastutti myös 92 % miljardin ihmisen käyttämästä 
kalakannasta hetkessä tritiumein ja deuteriuminpäästöin koko Tyynessä valtameressä. Seuraus oli 
välitön. Euroopassa Norjan kassilohen hinnat tuplasivat ja kalat pitkälti katosivat kaupoista.  
 
Mehiläisten saatua ydinvoimaloitten ilmaionisaatiopäästöjen säteilymyrkytykset katosi 93 % mm. USA:n 
mehiläiskannasta hetkessä. Hunajahyllyt kumisivat tyhjyyttään hetkessä. Samoin mehiläispölytteiset 
hedelmät hyllyiltämme. Säteilyyn ja ydinvoimalla ovat tuhoutuneet toki mm. riisin kaltaiset 
peruselintarvikkeetkin heti Fukushiman alkuvaiheessa.. Niin joo ei ongelmat toki jää pelkästään 
ruokiimme, ei toki. Japanissa jopa autojen renkaat osoittautuivat säteilytappajiksi. Koska 
ydinvoimaloitten säteilyenergian kertymät olivat muuntaneet renkaitten hiiliaineet teurastavan 
radioaktiivisiksi.  
 
Ja JOS nämä renkaat olisi kulutettu teillämme ilmapölyikseen. Olisi miljoonat säteilykuolleet. Tupakki 
on klassinen aine mainita tässä. Reilusti yli 93 % savukkeitten syövistä tulee kasvussa tupakin lehtiin 
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tarttuneesta reaktorien Pu- 239 tuotannosta. Nyt paniikissa kansaa vieroitetaan tästä syystä tästä. 
IAEA:n ydintuhojen maininkien loppuja EI näy niin kauan kuin ydinvoima putsaa ruokapöytiämme. 
Tilanne on täysin kestämätön jo. Mutta yhä vaan ydinrikolliset koettavat peittää tekosiaan suurelta 
yleisöltä. Tieto On VALTAA, ja siksi sen kerryttämistä POLIISIviranomaiset kaikin keinoin estävät! 
                   ------------ 
 
Ruuvipenkki 26.04.2012 Ruuastamme 
 
Re: --Huippu videoita.-- 
Kirjoittaja teg » 25.4.2012, 22:59  
 
Voi voi mitä huuhaata täältä taas tulee. Siian kalastuksestakin on kirjoitettu lehdissä TOTUUKSIA. 
Haluttiin kieltää vaellussiian kalastus, mutta ihmiset eivät erota esim. sisävesisiikaa vaellussiiasta, 
loppuu kaiken siian ostaminen tuon myötä..teg  
 
Viestit: 56 
Liittynyt: 15.9.2011, 21:05  
Yksityisviesti Ylös 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Re: --Huippu videoita.-- 
Kirjoittaja annalampi » 26.4.2012, 10:12  
 
- Kyllä on Vuojoen SUPO:lla hehtaariluokkaa hukassa jopa valheensa. Maaseudun tulevaisuuden 25.04 
artikkelissa painotettiin, että maasamme toimivien EI EDES kasvattamojen KASSIKALOJEN myynit 
suoraan tukkurille, saati kauppoihin onnistu! On täysin pelleilyä väittää ettei vuoden kasseissaan 
kasvatetut siiat ja suomalaiset taimenen, lohien myyjät tietäisi, ettei heidän kalansa ole mitän 
"vaelluskalaa". Joo ei toden totta tarvitse kahta kertaa miettiä kun tajuaa homman olevan 100% ylhäältä 
annettuja POLIISIEN terrorikäskyjä. USA:n IAEA:n junttaamaa tietty. 
 
- Kuten jo aiemmin sanoinkin. Kyse on täysin 100% varmennetusta kuin samaan aikaan pitkin 
Eurooppaa estetyistä kanan, munien, maitojen yms. säteilyarkojen aineitten myynnin estoista. Eilen 
25.04.2012 oli mm. Satakunnan kansassa ilmoitus, että TVO:n ympärillä sadan km säteellä tuotettu nyt 
ei pelkästään voi ja maitot vaan myös kermat on jopa silminnähden säteilykasvun huonoiksi herottamia! 
Nimenomaan myös kalat ja kanat on salaisissa mittauksissa todettu olevan TVO/ Fukushimojen 
saastuttamia pitkin maailmaa. Kuka edes yllättyi enää? Koska juuri noiden säteilylle erityisen arkojen 
eläinlajien elimistön suodattamiskyky juuri TVO/ Fukushimojen kasvaville Pu-239, neutronointen, 
malenkan kuorimallienergioitten radioaktiiviaineiden kasvaville vuodoilleen on todettu pelottavan 
heikoksi! 
 
 
 

945. IONItuhon kuvia. 
 
 
Orgaanista säteilytuhoa 
************************ 
 
Kyseessä on tuttuun tyyliini maailman ensi-illasta. Mutta tähdennetään silti, ettei oikein sovi 
heikkovatsaisille. Ydinionisaation säteily nimensä mukaan ionisoi materiaalia johon osuu. Arkiselle 
hengitysilmallemme tarkoittaa sen muuttumista rautanaulamaiseksi keuhkomme hetkessä polttavaksi 
megamyrkyiksi.  
 
Mitä TVO Posivakonsortioiden ja Fennovoimien kaikkialle holtittomasti kylvämä biologinen kalmo sitten 
konkretisoituna ON? Maailman ydinturvalainsäädäntö toki kieltää asian tutkimisen. Mitenkä 
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muutenkaan Suomessa erityisesti! Siksi vallan loistava kohde tehdä sensaatiomainen koeraportointi 
aiheeesta. Olen mikroskoopilla kuvaten demonstroinut sen muutoksen joka tuhoaa käytännössä kautta 
maamme kansalaisten elintärkeät. Erityisesti samentaen ja tuhoten tärkeimpiä aistejamme silmät, 
ydinterrorismin säteilyn uhreja tulee maasamme jo tuhatmäärin vuosittain. Asia On TABU. Mutta todella 
pieteetillä katsokaa ja kauhistukaa. Tästä kuitenkin oksettavimillaan, sairaammillaan 
ydinvaltiorikollisuuksista kyse: 
 
http://kuvaton.com/k/YCF6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YCF6.jpg[/img] 
                 -- 
 
IONI tuhottua jaloterästä 
************************** 
 
Jälleen kyseessä on 100 % laitonta dataa. Laitonta sekä Suomessa, että kaikkialla IAEA hallinoimalla 
maailmalla. Nyt puhutaan ja kuvataan niitä mekanismeja jotka säteilyn avulla erosoivat valuraudat ja 
jopa happoteräksen kaltaisia erikoismetalleja. Tässä kuvassa olen ionisoinut TVO laatuhyväksyttyä 
jaloterästä. Sen todella kestäväksi kehitelty kiiltävä metalli alkoi muuntua valuvaksi ruskeaksi sinapin 
oloiseksi aineeksi jo muutamassa tunnissa kokeeni alettua! Vaikkei kohdemetallin lämpö noussut koko 
aikana ruumiinlämpöä korkeammaksi! 
 
Järkyttävää että sama tapahtuu kaikessa hiljaisuudessa tuhoten niitä satojen maailman reaktorien 
elintärkeitä suojalaitteita. Joiden suojaamiskyvyn varassa on satojen miljoonien ihmisten henki nyt ja 
tässä! Ei todella ole mikään ihme, että tällaista ionisaation demoamista sisäministeriön joukot eivät 
halua kansan nähdä. Nyt näette maailman ensi- illassa jotain sellaista, jota SUPO ei sallisi tuotavan 
julki, eikä IAEA lainkaan: 
 
http://kuvaton.com/k/YCEO.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YCEO.jpg[/img] 
               -- 
IL.  #1   Ilmoita asiaton viesti    15.04.2012, 22:13   
annalampi   
Rekisteröitynyt käyttäjä   Rekisteröitymispäivä: 19.12.2011 
Viestejä: 111   
  
 -- IONItuhottu 2.--  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Orgaanista säteilytuhoa 
************************ 
 
Kyseessä on tuttuun tyyliini maailman ensi-illasta. Mutta tähdennetään silti, ettei oikein sovi 
heikkovatsaisille. . . . ... 
 
                   -- 
 
Iltalehti foorumi 16.04.2012. Olet lämmittänyt kananmunia mikrossa ja polttanut osittain kasteltua 
paperia, apua!!!! Koita laittaa kananmuna kuumalle paistinpannulle, kas se valkuainen vaihtaa väriä....   
 
Ei nimimerkkiä  
                -- 
 
   16.04.2012, 09:37  annalampi   
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
* Niinkö oliko sinivirka- asuinen harvalatvamme testipaikalla katsomassa? Eipä näkynyt!)) 
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* Eli toistetaan asia s e l k e ä s t i . Kyseinen orgaaninen testattava materiaali ei lämmennyt lainkaan. 
Ionisoivan säteilyn p e r u s idea onkin juuri tässä. Prosessissa säteily silpoo genomaa ja muuntaa sen 
aivan muilla energiasiirroillaan fyysistä rakennetta suoraan nähdyllä tavalla. Koedemostraatioijille 
vinkiksi. Että esim. palovarottimen anturisisusten metallinen amerikiumkohtioita kasaamalla ympärille 
voi kokettani koettaa toistaa. Aine siinä muistaakseni Am-133. Eihän se jäljistä päätellen kovinkaan 
turvallista ole, mutta...Toisaalta valovuosia terveellisempää silti kuin TVO tekemät megaluokan tonnien 
Pu- 239 päästönsä vuosittain päällemme.   
      -------------------------------- 
 
 
IONItuhottua KUPARIA 
*********************** 
 
Näyttäessäni laajasti IAEA salaamia ydinsäteilyn ionisoinnin tuhosta kertovia kuvia. On vastaan tullut 
kaikenlaisia poliisien valheita. Ehkä kaikkein yleisin on harha siitä, että säteilyn ionisointi tarvitsee 
valtavasti lämpöä. Ja kuvaamani aineitten muuttumiset milloin "sinapiksi" milloin "mustikkajogurtin" 
kaltaisiksi aineiksi onnistuisi vain suurissa kuumuuksissa polttaen. Totuus on ihan jotain muuta. Olen 
tätä useasti korostanut, kaikkein kestävinkään aine ei kestä säteilyn tuhon ionisaation edessä!  
 
Vaan kun aine ionisoituu, se muuntuu sidostensa elektroneja menettäessään suoraan positiivisiksi 
kanavasäteilyn tai anodi säteilyn kaasun plasmaksi. Metallien väri ja koko olemus muuntuu luokkaa 
tunnin kestävissä kokeissani silmissä. Tällainen atomitason kaasu. Kuten tässä nyt kuparin kohdalla 
voidaan suoraan imeyttää vaikka tavalliseen veteen. Jolloin sen vaarallinen pölyn muoto on edes osin 
käsiteltävässä muodossa. Ionisointiprosessi jota käytän, perustuu salattuihin säteilyn fysiikan 
tuntemisiin.  
 
Sillä voin ionisoida liki mitä tahansa aina timantista alkaen. Koska Suomen poliisi ja sisäministeriö pitää 
Posivan kupari pullojen sisällä tapahtuvan säteilyn salaisen eroosion koetta rikoksena. En voi paljastaa 
tarkemmin yksityiskohtia. Mutta kaikki mitä näette. On maailman mitoissa kiellettyä IAEA ja 
sisäministeriön toimesta! Kun katsoo kuviani ymmärtää miksi "mustikkajogurtiksi" säteilyn eroosiossa 
muuntuvan massan tarkka kuvaaminen halutaan piilottaa vaikka väkisin kansan nähdä. Nyt näette silti 
kuvaamiani asiasta, kauhistelkaa vapaasti. Ensin kiinteä kupari, ionisoituu tunnissa siniseksi hattaran 
kaltaiseksi mössöksi: 
 
http://kuvaton.com/k/YCKd.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YCKd.jpg[/img] 
               -- 
 
SÄTEILYraastettu kalan silmä 
******************************** 
 
Mitä oliko huikeaa nähdä demoa kuparista? Ainakaan tällaisia totuuksia ydinalasta ette keneltäkään 
muulta saa nähdä. Jatketaan. Esitin varsin tunteeseen vetoavan kuvan siitä miten säteilyn energiat 
silpovat meidän kaikkien elimistöjä, erityisesti vaikka tärkeimpiä silmiä. Kaikkialle 10 kertaisena 
nykyään 1930 luvulta kasvaneena ikuisena säteilyn energian kertymänä. Kaihi on säteilyn 
sairastumisen ensimmäinen alun merkki. Saamme nykyään kaikki ihmiset sen täyttäessämme vähän yli 
60 vuotta! Järkyttävä fakta!  
 
IAEA salaa siksi tarkoin mistä ilmiössä on kyse. Jopa syntymättömät lapset Suomessa, Raumaa 
myöten saavat kaihen TVO Posiva ydin alan loputtomien päästöin. Nykyään chemtrailaamisen 
hakatessa säteilyn kertymän myrkyt yläilmasta IAEA toimesta kansan päälle. Kaihi on säteilyn eroosio 
mekanismi silmien mykiön valkuaisissa. Itse myös luulin, että kaihi muuntaa valkuaisen täysin 
valkeaksi. Mutta tehtyäni tämän todella järkyttävän kokeen kuolleella kalan silmällä. Jota ionisoin tunnin 
verran.  
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Huomasin tarkoissa kuvissani, että prosessi on paljon vaikeampi hahmottaa. Ionisoituessaan solukko 
myös mykiössä näyttää vapauttavan elimistössämme olevia metalli- ioneja. No katsokaa mitä 
mikroskooppi kuvassani sain talteen. (Myös silmää ei luonollisesti ole missään kohtaa lämmennyt 
huoneen lämpöä enempää.) Säteilyn ionisaatioin haavan ja valtavan sokeaksi tekevän tuhon katselu 
saattaa järkyttää. Mutta tämän tulette kaikki aikanaan omassa silmissänne kokemaan. Niin kauan kun 
IAEA ydinalan rikokset sallitaan. Katsokaa ja oppikaa. 
 
http://kuvaton.com/k/YCKw.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YCKw.jpg[/img] 
              -- 
 
*** Tuo edellinen säteilyeroosiokuvani kuparilla ja kalansilmällä ajoi minut elämäni ensimmäisen kerran 
ulos k o k o n a a n Fase Bookista!!!! Tämä tapahtui siis 17.04.2012 kello 23:45 virallisella ilmoituksella 
suoraan modemilla toimivaan koneeseeni.  USKOMATONTA miten taitava tutkija minusta on 
kansainvälisesti tullut! 
                ------------------------- 
 
PV-foorumi 04.2012 
 
** Juupa juu ai SUPO on alkanut lähetellä näitä "Otaniemen pellepoliisejaan" myös tännekin foorumiin 
paljastuksistani panikoituen hätäpäissään  oksentelemaan mutujaan). Eihän nää pätkän vertaa 
kvanttimaailman lainalaisuuksista toki laillani tiedä. Ja selitysosistaan, no joo enempi kuin 
hakuammuntaa. Mutta ainahan sitä tilaisuuden tullen paskalakeille pitää nauraa kun tilaisuus tulee.) 
Mikäs sen hauskempaa kun vetää heitä olemattomista tiedoistaan kerta toisensa perään kölin ali. 
 
Re: *Kysymyksenasettelua. 
Kirjoittaja Sera » Ti Huhti 17, 2012 18:26  
 
Tuohon ensimmäiseen kuvaan. Tuo sininen hattara-ainehan on normaalin elektrolyysikokeen tuloksena 
muodostuvaa niukkaliukoista kuparihydroksidia Cu(OH)2. (Olisi kuvan ottaja viitsinyt ottaa ne edes 
pois). 
 
*Niinkö.. Mielenkiintoinen kommentti sinällään.) Pitääpä ottaa talteen. Että tosiaan kuparinen 
kanavasäteilyn ioni joutuessaan veteen. Muodostaa vedestä ottamistaan sen rakennusaineista. Miten 
sanoitkaan +..ionisoituneen Cu(OH)2 IONIN! . . Mikä keskeinen o n g e l m a  sinulla tässä 
selitysmallissasi mielestäsi sitten on?  
 
* Tuokin mitä esitit selityksessäsi toki joka tapauksessa kun ON IONI! Itse asiassa se voisi olla vaikka 
kuparin syövyttäneen aggressiivista rikkihapon OH ionia. Oleelinen ero kiinteässä metallissa kun ON 
juuri se, että kiintometalli on kestävää ja pysyvää veteen l i u k e n e m a t o n t a . Kun se sitten 
ydinvoimalan reaktorin säteilystä menettää säteilyn enbergian kertyessä siihen valenssielektronejaan. 
Siitä tulee ilmassa ++..ionisoitunut kaasu, kuparin kanavasäteilyn plasmaa. Kun tuo plasma sitten 
imeytetään vuorostaan vaikka veteen se rikkoo ensin veden atomirakenteen. Ja muodostaa korvaavalla 
sidoksellaan vaikka nyt kertomasi Cu(OH)2 IONIN! Nyt tulee j u u r i  se keskeinen ero. Korva tarkkana, 
niin poju opit: 
 
- Posivan Olkiluodon kuparipullosten p i t ä i s i  pysyä kasassa 200 000v. Aivan oikein k i i n t e ä n ä   
kuparihilana, jossa valenssielektronit on paikallaan. Eikä nähdysti tuhoutua Ruotsin tiedoin heti. 
Viimeistään 50 vuodessa! 
 
- Kas k u m m a a  kun kuparin saatua säteilystä energiavarastoitumaa itseensä malenkan kuorimallin 
mukaan. Niin hupsisTA! Siitä tuleekin vedessä pelkkää mustikkajogurtin kaltaista "mömmöä" 
muutamassa vuodessa! TÄÄ on juuri eräs salaamanne keskeinen ongelma! Posiva EI TAJUA, eikä 
anna edes tutkia mitä säteilyn erosio ON!. .  
               ----------- 
 
IONItuhon voimien viemäröinneistä. 
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Ydinteollisuus tekee mitä tahansa, jotta EI jäisi housut kintuissaan kiinni näistä seuraavista loputtomista 
rikoksistaan meitä, ihmiskuntaa vastaan. Eräs tarkimmin IAEA:n salaama fakta kun perustuu siihen, 
että kaikki maailman 440kpl toiminnassa olevaa reaktoria on jo alkujaan suuniteltu asennettavan 
tektonisesti epävakaaseen maaperään! Ei todellakaan mikään sattuma, että Fukushiman kaltaisten 
ydinvoimaloitten alta räjähtelee solkenaan tektoniset pommit ja metaanijääklatraatit varmistivat tuhon.  
 
Jälleen kerran näytän teille sellaista legendaarista supersalattua silminnäkijäraportointia. Siis olen 
luonnollisesti i t s e  ollut näkemässä paikan päällä, sekä OL-1 laitoksella, että OL- 2 laitoksella kyseiset 
"erityiset säteilyn energioiden, neutroniviemäröintien titilat" joista teille nyt maailman ensi-illassa viimein 
osaan ja ennen kaikkea u s k a l a n . Valtaisan IAEA/ POLIISIsensurointien läpi tuon päivänvaloon 
sensaatiomaista uniikkia dataa. Ottakaa näitä ihmeessä talteen sensuroijia ennen. Koska IAEA vetää 
herppeiset nämä nähdessään. Siis i h a n  varmasti: 
 
http://kuvaton.com/k/YUS7.jpg   
[img]http://kuvaton.com/k/YUS7.jpg[/img]   
                      -------- 
 
HOPEAA jogurtti IONEIKSI 
 
Voi hyvänen aika tätäkin seuraavaa faktadataa. Oikeasti hopeaa käytetään, koska se jalona ja 
kestävänä metallina kestää miltei mitä vaan. Eräs erittäin raju käyttö hopealle onkin olla 
vastaanottamassa kiloampeerisia valokaaria kerta toisensa jälkeen. + 3 000C lämpöön hypähtäviä 
sähkön suoria valokaaren murskaavia iskuja. Joita epäjalommat metallit ei kestä. Sen se tekee 
teollisessa mitassaan jopa hyvin. 
 
 Mutta kestojen ehdoton raja tulee vastaan kun pitäisi kestää ydinteollisuuden syytämiä säteilyn 
ionisaation kaltaisia jatkuvia säteilyn eroosionsa tuhoja. Hopean Ag:n atomin valenssielektronin kyky 
sitoa ainetta on 7,7eV. Kun sen kriittinen atomikohtainen energiataso ylitetään, hopeakin ionisoituu 
elektroninsa menettäen kanavasäteilyn plasmakaasuksi. Sieto siis ylitetään, jolloin aineena muuttuu 
kiiltävän kestävä hopea hammastahnamaiseksi mössöksi muuntamassa hetkessä. Seuraava 
demoamani kiinteän hopean muuttuminen jälleen kerran maailman ensi-illassa. Katsokaa ja 
kauhistukaa. Koska kaikki tässä kerrottu tosiaan ON totta: 
 
http://kuvaton.com/k/YU2V.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YU2V.jpg[/img]   
             ----------- 
 
Verkkopmedia 24.04.2012 Fukushima 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=3405 
 
grazch @ 24.4.2012 19:38:43 
 
Pakko nyt puolustaa Artoa sen verran, että mikroaaltouuni ei todellakaan aiheuta mitään ionisaatiota. 
Arto puhuu ionisoivasta säteilystä, eli radioaktiivisesta säteilystä. Ionisoivaa säteilyä on röntgenäteily 
(lievästi), gammasäteily ja hiukkassäteily, kuten alfa- ja beetasäteily. Fissioreaktiossa vapautuu huikeita 
määriä ionisoivaa säteilyä, joka sitten ionisoi kaikkea lähellä olevaa, tuhoten samalla molekyylejä 
atomien sähkövarauksen muuttuessa, eli seiniin muodostuu reikiä ym. Tämä pitäisi kaikkien ymmärtää 
jo peruskoulun fysiikalla. 
 
grazch @ 24.4.2012 19:44:23 
 
Eli siis jälki on periaatteessa samanlaista jos kaadat happoa johonkin materiaaliin, joskin kyseessä ei 
ole periaatteessa tismalleen samanlainen reaktio. 
 
Arto Lauri @ 24.4.2012 20:10:20 
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- Joopa joo. Mikroaalto on toki foitonointia. Mutta sellaisella tasolla joka EI IONISOI. Erot tosiaan 
ymmärtää jo perusfysiikan ymmärryksellä. 
 
- Mielenkiintoinen idea oli taas grazch:lta verrata reaktorissa tapahtuvaa säteilytuhoa totaalisiin 
happosyöpymiin! Nimittäin nesteeseen "liukeneva" reaktorirakenteet muodostaa sinne mm. metallien 
IONEJA. No happo on siis veteen liuenneita ioneja. 
 
- Mutta säteilyn fotonoinnissa ionisoituva materiaali ei pelkästään muodosta IONEJA. Ei edes 
+..ionisoitumista. Vaan lainatakseni Ruotsin säteilyionisaatioita aikoinaan tutkinutta "Edleriä: Raskaat 
säteilyfotonoinnit muodostavat rajuja valennsielektronien poisionisoitumisia. Joissa raskaat alkuaineet 
menettää j o p a kymmenittäin elektroneja. Näin rakentuneet rajut ++..ionisoituneet metallit 
muodostavat rajusti suoraa säteilyagressiivista KAASUplasmaa." Kun tällainen plasma kohtaa 
perusaineita se ryöstää raivoisasti itseensä elektroneja. Repien kaikkea kohtaamaansa rakenteita rikki. 
Fyysisiä konkreettisia dokumentoimiani reikiä ja tuhotappavia metallilietteitä. Prosessi on luonteeltaan 
niin rajua. Että muodostuu ankaraa mm. RÖNTGENJARRUTUSÄTEILYN kaltaisia hyperaggressiivisia 
sekundäärisäteilyjä tuhoten kaikkea ympäriltään.         
              -- 
Pertti Perusjätkä @ 24.4.2012 14:28:00 
 
No, minä en ainakaan ole Laurin "sivupersoona," ja minusta nämä ad hominem hyökkäykset ja yritykset 
rajoittaa hänen puheoikeuttaan ovat häpeällisiä. Vastakkaista mieltä olevat tuokoot omat todistuksensa 
ja mielipiteensä julki! 
 
Ydinvoimassa liikkuu paljon rahaa, eikä ole mikään ihme että tämä illuminaattien unelmamaa, 
sinisilmäinen bilderbergiläisten vallanpitäjien hyväntahtoisuuteen uskova euroja käyttävä YK:n ja EU:n 
vahva tukija, on myös vahva ydinvoiman tukija. Keskitetty isojen projektien energiatuotanto, energia 
josta kaikkien pitää MAKSAA, on se paras järjestelmä Isolle Rahalle, ja sitä kautta myös poliitikoille. 
Hajautettu kansalaisten tuottama energia taas on sen pahin uhka. 
 
Ei ole enää mikään salaisuus, että vaihtoehtoisia energioita tutkivat tiedemiehet ovat virkavallan 
vainoamia maailmanlaajuisesti ja heidän elämänsä usein päätty väkivaltaisesti. Virkavalta on 
valitettavasti liitossa Ison Rahan kanssa kansaa vastaan. 
 
 
 
 
 

946. Vain YDIN ASEISIIN. 
 
* Suomen ydinkiimalle ei loppua näy. On jo pitkän aikaa ollut selvää, ettei tunnetusti 2008 eteenpäin 5-
12- kertaa energianegatiivisen ydintalouden motiivit liity enää millään tasoillaan e n e r g i a n  
tuotantoon. Vaan maailmalla ja erityisesti Suomessa koko ydinenergiaan liittyvä toiminta nojautuu 
yhteen ainoaan tarkoitukseensa. Veriseen laittomaan globaaliin ydinASEtuotannon pönkittämisiin. 
Keinolla ja hinnalla millä tahansa!  
 
Kun Japani tuhottiin liki kokonaan ydinvoimalaitostensa Fukushoman raunioilleen. On kruununperillinen 
Suomi korruptoitunut ydinasetehtaitten kruunaamattomaksi rattopojaksi. Jolle Suomineidon 
raiskaamisesta ydinvoimin tulee rahakas ja irvokas hyvin edennyt verinen jatkumo. Suomen 
vuosikymmenet maailmalla tunnetusti massiivinen korruptio viranomaistasoissaan hakee vertaistaan. 
Nyt tässä kuulemme miten veristen IAEA:n ja USA:n, Venäjän  ylläpitämät laittomat Pu- 239 mustan 
plutoniumkaupan lonkeroinnit pelaa: 
             -- 
 
Hyvä tapa tehdä uraanista pommeja 
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Jos ydinvoima on kallista ja ympäristölle haitallisia, miksi sitä työnnetään maailmalle pakolla niin 
voimakkaasti? Ja miksi Fukushima reaktoreissa käytetään plutoniumia - eikä vain uraania? 
Tarvitsemme hieman taustatietoa ymmärtääksemme vastauksia. 
 
Lähes kaikki ydinreaktorit Yhdysvalloissa ovat samat aikaisesta suunnittelujaksosta kuin Fukushima. 
Tätä mallia ei valittu turvallisuussyistä. Pikemminkin se valittiin, koska se toimi laivaston 
sukellusveneissä, tuottaen plutoniumia käytettäväksi ydinaseisiin .Itse asiassa turvallisempaa malleja - 
kuten torium reaktoreita - jätettiin tieten hyllyyn , koska ne eivät tuota lainkaan aseeelista plutoniumia 
aseisiin . 
 
Hallitukset ovat totutettu peittelyyn ydinvoiman kiinailmiösulamisvaaroistaan yms. 50 vuotta väitettyinä 
turvallisiksi vastoin totuutta. Koska haluavat vain tukea ydinvoimalan tuotantoa aseisiin ydinmateriaalin 
tehtaina. He ovat myös tukahduttaneet tuloksia omilta huippututkijoittensa läytämiä säteilyjen 
terveysriskejä. Todellakin, "ydinturvallisuusviranomaiset" ovat oikeastaan?vain vetämässä ydinvoimaa 
valtioiden asetuotannon mustan kauppansa käyttöön . 
 
Kun veteraani, tutkiva toimittaja Joseph Trento - joka on saanut kuusi Pulitzer-ehdokkuutta, työskenteli 
CNN: n erikoistyö yksikössä, Wilmington News lehdessä, ja merkittävä toimittaja Jack Anderson - 
toteaa myös uudessa raportissa saman. Yhdysvallat kiertää kansallisia ja kansainvälisiä lakejaan salaa, 
systemaattisesti antaen Japaniin ydinvoimallaan tehdä niille aseita : 
 
Yhdysvallat salli tietoisesti Japanin pääsyn Yhdysvaltain salaisimpiinkin ydinaseittensa laitteisiin. Kun 
siirretään kymmenien miljardien dollarien arvosta Yhdysvalloille maksettuja verovaroja tutkimuksiin, 
joka on mahdollistanut Japanissa kasvattaa 70 tonnia ydinaseisiin tarkoitettua plutoniumia vuodesta 
1980. 
 
* Uskomaton tonnistomäärä! Japanissa on siis 70 000kg raakaa Pu-239 materiaalia jo! Kuinkahan 
paljon Suomen valtion välittämä laiton plutomniumkaupan vastaava määrä on? 1 300 000kg laitonta 
ydinjätettä TVO:n ydinjätevarastossa. On laskennallisesti tuottanut 2% tuosta plutoniumia. Eli Suomen 
vastaava laittoman plutoniumin osuus olisi 25 000kg. Jokaisesta tonnista musta rahanpesun markkina 
maksaa 3,8miljardia. Wau!  
 
Osa II 
 
 National Security News Service tutkimus tämänkin paljastaa. Nämä toimet toistuvasti rikkoen  
Yhdysvaltain lakien valvontaa koskien arkaluontoisia ydinmateriaaleja jotka voivat päätyä 
aseohjelmistaan?Japaniin. NSNS Tutkimuksessa havaittiin, että Yhdysvallat on tiennyt kaikki salaiset 
ydinaseohjelmat Japanissa vuodesta 1960, CIA: n raporttien mukaan! 
              -- 
 
*WoHOO, Tämäpä oli pommi! USA On siis teettänyt demilitarisoimassaan Japanissa maailman 
suurimman ydinaseohjelman. Vielä todistetusti puhtaasti "siviilireaktoreilla!". Siis Japani on olut USA:n 
ydinasetuotannon päämarkkina- alue viimeiset yli 50vuotta. Suomea ollaan nyt Japanin paljastuessa 
ajamassa kiihtyvästi 100% samanlaiseksi ns. "siviilireaktoriensa" avulla toteutettuun IAEA:n 
kattojärjestönä ohjaamaan kansainväliseen ydinasetuotanto- ohjelmaan. Suomella on siis mielestään 
tuhannen taalan avautuva paikko vallata maailman ydinasemarkkinat. Koska sekä Saksa, että Japani 
ovat ajaneet ydinalansa ydinpommitehtaat alas! IAEA:n ydinrikollisuuden korruptiot päästetään juuri 
tässä uutisoinnissa surutta julkisuuteen viimeinkin. Vau kuinka h ä r s k i ä  voikaan olla korruptiot TVO 
Posivan Suomessa esimerkein! 
 
*** 
 
[Japan] on käyttänyt sähkölaitostensa yrityksiä peitekansina jotta maahan kasvatettaisiin tarpeeksi 
ydinaseita. Materiaaleinaan rakentaa se ydinasetuotannoltaan suuremmaksi kuin Kiina, Intia ja 
Pakistan yhdessä. Tämä tarkoituksellinen lisääminen, jota Yhdysvallat perustelee 
uraanipolttoaineistaan esittää argumentteinaan Esimerkiksi Iraniin että alkuperäiset  ydinasevallat 
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harjoittaa tällaista levittämistä huolimatta sopimuksistaa ja sisäisien estojensa oikeudellisista 
velvoitteistaan lainkaan piittaamatta. Kuten tekee todistetusti myös SUOMI! 
 
*** 
 
Tämä salaisuus oli vaativasti piilotettu ydinvoimaohjelmaan 11 maaliskuu 2011 - päivään asti joloin tuli 
maanjäristys ja tsunami hukkuttaen Fukushima Daiichi Nuclear ydinvoimalat - Sinne oli kerättynä 70 
tonnia plutoniumia. Sen käyttö siviilien ydinvoimalissa kätki salaisuudet pommien ohjelmaan. Jota 
Japanissa käytetään rauhanomaisiin avaruuden tutkimuksiinsa peitellen tarkoin kehittävänsä salaisia 
korkean tason ydinasejärjestelmien järjestelmiään. 
 
Poliittiset johtajat Japanissa ymmärtävät, että ainoa tapa vakuuttaa japanilaisille ihmisille oikeelisuus. 
Oli vakuuttaa, ydinvoiman välttämättömäksi osaksi heidän elämäänsä. Vain onnistuen jos pitkä rivi 
jäseniä korruptoituen hallituksissa ja teollisuudessa piilottaisi sotilaalliset sovellutuksensa. Siksi 
peräkkäiset Japanin hallitukset jotka koskettivat salaista pommi ohjelmaansa naamioitiin tarkoin 
viattomiksi energia- ja siviilialan avaruusohjelmiksi!( Aivan 100% samoin kun on tehty vuosikymmenet 
m y ö s  SUOMESSA!) 
 
*** 
 
OSA III 
 
Maaliskuu 2011 tragediaan asti, Japanin ydinvoimateollisuus oli pääosin pysynyt pitämään poliisien ja 
tiedotusvälineidensä kiontroloinnein piilossa kaiken ydinalansa kritiikin kansansa silmistä. 
Perusteellinen kansainvälistymiskehitys ydinaseistetussa Japanissa helpottaisi huomattavasti 
rasitettaan Yhdysvaltojen sotilaallisissa voimavaroissa. Tarvetta säilyttää kaksi divisioonaa maassa ja 
Koreassa sekä ydinaseistettuja laivojaan ja lentokoneitaan Tyynellä merellä. Kiinaa ja ohjuksien asemat 
Neuvostoliiton Kaukoidässä heikentävät Pentagonin päätehtävää - valmistautuessan sotaan Keski-
Euroopassa. Reaganin hallinnon strategia oli ajaa Neuvostoliiton sotakoneistot ahtaalle kunnes se 
hajosi. Kun Neuvostoliiton ja sen satelliittien järjestelmien kanssa oltiin asevarustelukilpasilla. 
Kansainväliset IAEA:n atomienergiajärjestöt maailmalla leviämisensä suojatoimenpiteinään, myös 
sulkivat tältä kaikelta silmänsä. 
 
Harvinainen välähdys Japanin teollisuudesta, joka on säilynyt salaisena monia vuosikymmeniä, meidän 
tutkimus on herättää vakavia huolia Japanin ja Länsimaiden ydinvoiman politiikkojen ja virkamiehien 
moraaleista. Jotka muokkaavat niitä politiikkoina aikana ja jälkeen kylmän sodan. Kansainväliset 
yritykset ja virkamiehet uhrataan turvallisuussyistä mukisematta tällaisella IAEA:n  julkisesti 
suorittamalla globaalin tason ohjatulla petoksella. Vedoten tekaistuun varjoonsa rauhanomaisesta 
ydinvoiman ohjelmasta, jolla he tekivät valtavia voittoja itselleen ja korruptoituessaan lisää! 
 
* Aivan u s k o m a t o n t a  miten koko ydinalan mätäpaise puhkeaa tässä ja nyt. Paljastaen miten 
Suomi on sotkeutuneena kansainvälisen IAEA:n johtamaan synkeään ja mustaan Pu- 239 
ydinsiviilivooimaloita pyörittävään ydinkuolemankjaupusteluun kautta aikojen!" 
 
*** 
Monjun nopea hyötöreaktori vuonna 1995 ja myös Tokai:n jälleenkäsittelylaitoksessa huhtikuussa 1997 
sattuneessa, vahingossa tapahtuivat säteilyjen vuodo. Sekä onnettomuudet olivat aiheita yritykseen 
salailuihin kaikesta. Näkyvin oli tulipalo ja vuoto radioaktiivisella natriumilla Monju FBR:ssä. Japanin 
Virta Reaktorien ja ydinpolttoaineen Development Corporation (PNC), on valtion yhtiö, joka toimi 
Monjussa. Valehteli toistuvasti yleisölle tietoja onnettomuudesta. PNC yritti tukahduttaa videokuvaa 
joka esitti syytä onnettomuuteen: rikkoutunut putki on toissijainen jäähdytysjärjestelmä, josta oli 
vuotanut noin kaksi-kolme tonnia radioaktiivista natriumia ulos. Ollen suurin tällainen vuoto historiassa 
nopeissa reaktorien tekniikoissa. Yksi syy miksi PNC antoi vapauttavan väärän kuvan ulos oli, että 
Monju oli liian tärkeä Japanille energiaohjelmaansa vaarantaakseen tämän  reaktorin toimintaa. Toisin 
sanoen, kansalaisten turvallisuus on toissijainen sivuseikka ohjelmaan kasvattajalle 
ydinasetehdasvaltiolleen. 
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Joukko Fukuin prefektuurissa virkamiehistöstä tuli rohkeasti varhain aamulla 11. joulukuuta PNC: n 
yrittäen estää peittelyä joka olisikin todennäköisesti onnistunut. Virkamiehet tuli laitokseen 
varmistuakseen paljastavasta videonauhasta. Toiminta oli suoraa seurausta edellisestä 
onnettomuudestaan Fukuin Tsuruga Unit I reaktorissa 1980-luvun alussa. Fukui prefektuurissa 
virkamiehet eivät saaneet silloinkaan tutkia, mikä aiheutti ydinvahinkoja. Kun Monju onnettomuus 
tapahtui, virkamiehiä ei käännytetä pois enää toisen kerran. Sen jälkeen paljastuikin että virasto oli itse 
ollut mukana yrittäen pidättää videon julkaisun, PNC executive itsemurhan. 
 
http://translate.google.com/translate?hl=fi&prev=/search%3Fq%3Dwashingtonsblog%2Bcom%26hl%3
Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DF5B%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26biw%3D1600%26bih%3D707
%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.fi&sl=en&u=http://www.washingtonsblog.com/2012/04/nucle
ar-power-is-expensive-and-bad-for-the-environment-it-is-really-being-pushed-because-it-is-good-for-
making-bombs.html 
                ------------------------------- 
 
200 000 Hiroshimaa ydinvoimin. ... .. 
__________________________ 
 
Kun puhutaan köyhdytetyn uraaniaseitten levittämistä joita DU:na  käytetään eri sodissa on syytä 
ymmärtää, että uraanin määrät käytettyihin pommeihin, joka tuhosi Hiroshiman oli noin 13kg. On 
kooltaan kahden litran maitoastian veran. Japanilainen professori, tohtori K. Yagasaki, on laskenut 
tämän. Se määrä säteilevää uraanijätettä, (määrä säteilynä, joka tuotetaan), tonnia kohden DU:ta jota 
käytetään surutta Irakin taistelukentillä. Vapauttaa 100 Hiroshiman pommin arvon tuottaman säteilyn 
kertymän ilmakehään.  
 
Niinpä kun asiantuntijat viittaavat miten USA  kippaa 2000 tonnia DU köyhdytettyä uraanijätettään 
ammuksina ympäristöömme. Joka pudotetaan Irakin viimeisen kolmen vuoden aikana. Sen 
vapautuessa Irakin ilmakehässä, ja sitten leviää maailmassa, on säteilytuhokertymänä sama kuin 200 
000 Hiroshiman pommia! 
 
* Aivan u s k o m a t o n  määrä siis ydinsiviilituotannon syntilistaan tästä taas. Asiasta ei luonnolisesti  
kerrota missään julkisesti. Tosiaan 13kg Hiroshimaan poltettua ydinjätettä kerrottuna edellisellä  
määrällä antaa ulos lukeman 2 600 000kg tappavaa ydinjätettä. Määrä on mielenkiintoinen. Se vastaa 
nimittäin aika samaa kertymää, minkä TVO:n ydinvoimalajätteet (1,3 milj kg jo nyt) edustavat! Artikkeli 
kertoo miten Iranissa samaisella ydinjätemäärällään vammauttaa kuulema 67% nykyään Irakissa 
syntyvistä lapsista. Miltä puuttuu käsiä, jalkoja, keneltä silmää ja muuta elintärkeää.  
 
*Eipä todella mikään ihme, että Sisäministeriön erikoisjoukkiot tekevät pihalleni toistuvia, laittomia, 
viranomaisvetoisia provokaatioitaan raskaan rannikovartiostonsa helikopteri- iskujaan. Viimeeksi 
muuten eilen 18.04.2012 aloittaen hetki keskipäivää ennen! Niin ja kopterin räikeä punainen viiva 
paljasti sen Porista päin tulleeksi POLIISI offensiiviksi. Kun tuli raapien talomme kattoja uhkailemaan 
minua siviiliä vaikenemaan kaikista mitä ydinrikoksistaan tiedän! Eilen muuten YLE TV toimittaja 
muistakseni 45 minuutissa ilmoitti "lipsauttaen" Suomen olevan maailman t o i s e k s i korruptoitunen 
valtio! En epäile asiaa todisteiden valossa yhtään.  
 
Depleted Uranium: a legacy of treason 
Legacy of Treason - Depleted Uranium and the Poisoning of Humanity 
http://www.byronbodyandsoul.com/articles/depleted-uranium-a-legacy-of-treason/p/664 
 
Max IgAN 20 helmikuu 2012 10:50  
Suuri artikkeli Mark. Sen on todella hyvä nähdä joku muu Byron Bay käsittelemässä näitä erittäin 
tärkeitä asioita. Aloin tuntea itseni aiheessa hieman yksinäiseksi. Lisätään linkki tähän artikkeliin minun 
verkkosivuilla.  
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.byronbodyandsoul.com/articles/depleted-
uranium-a-legacy-of-
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treason/p/664&ei=wDSwTKSCAYWfOtPHvN8F&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ
7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DDeleted%2BUranium:%2BComing%2Bto%2Ba%2Bcountry%2Bnear
%2Byou%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds 
               -- 
 
U-238 TUOTTAA SPONTTANIA neutronvuota! 
____________________________________ 
 
Keskittynyt "köyhdytetyn" ydinaseissa käytetty DU- uraani on enimmäkseen uraani-238, mutta ei 
pelkästään U-238, mutta aineen hahmottaminen  toki vaikeampaa. Jos mukaan otetaan muut isotoopit, 
jotka uraaniammuksissaan NATO:lla on läsnä ja tilanne on pahempi kuin olisi vain pelkää U-238. Eräs 
viittaus Proc. Phys. Soc. , DJ Littler, 1952: "Määrittämisen aste päästö:ille Spontaanille fissio 
neutroneoille luonnonuraanista". Päästöjen osuus spontaanisti fissioituvien neutronien osuus luonnon 
uraanille on laskettu olevan 59,5 +3 neutronia / g / h uraania.  
                                 _________________________________________________________ 
 
Toinen viite: Dark Sun: The Making of vetypommi uraani-238 hajoaa spontaanisti fissioinnin nopeudella 
35 kertaa enemmän, verrattuna uraani-235:een. Vaikka U-238 ei ole edes suoraan halkeamiskelpoista. 
Johon se ei yllä ketjureaktioissaan, se on todellakin halkeamiskelpoista, spontaanisti 
halkeamiskelpoinen.!!!!!  
 
Neutronien tuotto spontaanissa fissiossa:  
 
Tuottaen neutroneja:  
Ei-fissioon pyydystämien uraanien osuus.  
Ei-fissioon pyydystäminen muiden aineiden osuus. 
Koon ja muodon määrää uraanimassan "kriittisenä massana". Tekee eron suhteelliseen määrään 
neutroneja joidenka osumat muut atomit välttää tai ei saada ylipäätään talteen. Mitä suurempi pinta-ala 
uraanina on, sitä suurempi määrä neutroneja on DU-materiaalista karkaamassa.  
 
Neutronien säteilyn tiedetään olevan verrattavissa gammasäteilyyn terveyshaittojensa osalta. 
www.nuclearweaponarchive.org  
 
* Aivan pöyristyttävää. USA on siis sotilaalisin köyhdytetyin uraaniammuksinsa peittämässä 
kanavasäteilykaasuinsa. Kokonaisia arabivatioita. Suoraan TLD- dosimetriamme mittareissa 
näkymättömin sterilisoivin salakavalin neutronivoin. Kaikki tämä tehdään suurella määrällä ja peiton 
laajuudella ihmisten elinpiiriin IKUISESTI!. Ydinsodan kansanmurhaamisen barbarista teknikkaa USA 
käyttää tätä siis tieten! 
                      -- 
Department of Energy (DOE) on ilmoittanut, että DU on toimitettu puolustusministeriön mukaan 
valmistusaineeksi panssarilevyihin ja ammuksiin. Ne sisältävät pieniä määriä (muutama ppb) vieraiya 
aineita kuten neptuniumia, plutoniumia, amerikiumia, technitium-99 sekä uraani-236. Säteilyn kannalta 
näitä vierasaineista DU:ssa lisää alle prosenttin radioaktiivisuuteen. Verrattuna DU uraaniin itseensä.  
             -------------- 
 
T&T 27.04.2012 
 
*Heti kun otimme esiin Angelican kanssa Suomen mustat TVO/ Posivan laittomat Pu- 239 kaupat. 
Alkoilöytyäkin aiheesta vallan kiinostavaa keskustelua: 
 
http://www.uusisuomi.fi/raha/122040-suomalaisten-ydinasekytkos-%E2%80%9Dkieltakaa%E2%80%9D 
 
SaferGloben mukaan suomalaiset eläkeyhtiöt ja evankelis-luterilainen kirkko rahoittavat edelleen 
yhtiöitä, jotka kehittävät ydinaseteknologiaa. 
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Ydinaseyhtiöihin sijoittavat välillisesti työeläkeyhtiö Ilmarinen, Kuntien eläkevakuutus Keva ja 
ammattiliitto Pron eläkekassa sekä kirkko. Näistä vain Ilmarisella on ollut vielä vuonna 2009 suoria 
sijoituksia ydinaseyhtiöihin. 
 
Suomalaiset sijoittajat rahoittavat esimerkiksi EADS:ia, BAE Systemsiä ja Finmeccanicaa. EADS, BAE 
ja Finmeccanica osallistuvat eurooppalaisten ydinasevaltioiden ydinohjelmiin tai valmistavat 
ydinaseisiin sopivia laitteita. 
 
Ydinaseiden tutkimus, kehitys ja valmistaminen ovat hankalasti määritelty sijoituskohde.  
 
................................................................................ 
 
Tällä hetkellä YK:n sopimukset kieltävät vain uuden ydinaseteknologian kehittämisen ja valmistamisen, 
mutta vanhaa teknologiaa eivät säännöt koske. 
....................................................................... 
             ------------ 
 
MUSTASTA Pu- 239 taloudesta. 
___________________________ 
 
Ydinenergiaa ei tarvitse kukaan. 2008 Eteenpäin sitä ei ole olut energianegatiivisena edes olemassa. 
Ehkä kaikkienaikojen selvin fakta tästä on Japani 2011. Maa menetti vuoden aikana yli 40 000MW 
ydinvoimalansa kapasiteetit. Eikä tunnu missään. Kuvaavaa, ettei julkisuudessa uskalleta hiiskuakaan 
sitä miten tämä on teknisesti mahdollista ja noin nopeassa aikatauluissa? Kuten olemme saaneet tottua 
asiaa ei kommentoi kerta kaikkiaan kukaan. Jos sitten en minä. No onneksi tiedän nyt tarkoin saatuani 
ensikäden tietoa suoraan paikan päältä.  
 
Siis Etelä- Korean kautta koukaten tiedän mistä on kyse. Ensinnä millä Japani tekee NYT sähkönsä? 
Suuri kysymys ilman vastauksia ennen juttujani. Japani tekee energiansa NLG laivastoillaan. Siis 
sellaisilla aluksillaan joilla on kannellaan valtavat alumiiniset kaasukuvut. Luonnon nestemäinen kaasu 
on tuotu Japaniin suurilta kaasuntuottajilta puhtaana energiana. Valtavia kaasuturbiineita voidaan tehdä 
muutamissa kuukausissa. Liuskehiilistä saatava luonnon kaasu on oiva ja toimiva energiahuollon 
ratkaisu. Kunnes Japanin tuuli-, aurinko-, aalto-, geoterminen-,  bio- ja metaananijäätuotannot saadaan 
ydinalhostaan kuntoon. Sitten lisätaustaa. 
 
Vuoden vaihteessa Pu- 239 ydinasetuotannon perusraaka- aine. Eli se ainoa keskeinen syy miksi 
ydinvoimaloita ylipäätään on maksoi hulppeat 3,6miljardia/ tonni. Mutta, mutta kun Japani ilmoitti, ettei 
jatka pelätyn Miamiakin isotoopinjalostamonsa eikä sen oleellista lisäjalostamoketjujen 54 niin sanotun 
"siviilireaktorien" käyttämistä neljättä vuotta kestävän jaksonsa aikana. Oli vaikutus kuin ATOMIpommin 
olisivat heittäneet! Kansainvälisillä markkinoilla. Niin siis noilla markkinoilla jotka eivät halua IAEA:n 
olemassaolon keskeistä ja ainoaa syytä edes tunnustaa. Kuittasivat Japanin ydinsulkuun vallan 
ihmeellisesti. Luulisi, että pelätyn ja vaikeasti loppusijoitettavan uraanijätteen määrän romahtaminen. 
Oltaisiin helpotuksesta huokaisten vastaan.  
 
Kun maailman suurin Intian, Venäjän ja kuulema Kiinan suuruisen plutoniumydinjätteen 
loppusijoitusongelmaa näin Japanin tuotannon verran kevennettiin. Että jätteen määrän romahdettua 
hinta olisi samalla puoliintunut. Mutta nyt tapahtui jotain vallan muuta. Josta julkinen sana paljastavasti 
vaikenee 100 % hiljaisuudellaan. Mitä siis asian tiimoilta tapahtui? Aivan näin. Uraanijätteen Pu-239 
plutoniumin hinta hetkessä epäloogisesti enemmän kuin hetkessä tuplaantui. Ollen nyt huimaavan 
korkea 8,6miljardia/ tonni! Mitä ihmettä siis.. Kansainväliset mustan plutoniumkaupan markkinat alkoivat 
tajuta, aiemmin yltäkyllin myytävä myös suomalainen ydinjäte oli yhtäkkiä volyymillaan 
harvinaishyödyke. Ja kuten aina tällaisissa paljastaen kaiken käy. Mitä vaikeammin saatavaksi Pu-239 
nyt muodostuu, sitä kovempi hinta.  
 
Jos jollain on epäselvää miten maailman musta Pu- 239 kauppa makaa voin lainata STUK:n tietoja 
aiheesta. "Säteily ja turvallisuus". Maailmalla uraanista käytetään täysin olematon osa, eli vain 6 % 
niinsanottuihin siviilireaktoreihin. Kun taas käytännössä kaikki uraani lopulta päätyy. . . Niin kuka edes 
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yllättyi 94 % SOTATEOLISUUDELLE! Teollisuudelle joka täysin määrää ydinmateriaalien hinnat. Ei 
tosiaan mikään ihme, että Japanissa Fukushimassa todellisuudessa räjähtivät siviilireaktorien altaissa 
6- 25 % Pu- 239 ydinmateriaalit. Joita oli tarkoitettu pelkästään mustan salaisen ydinasetehtailuun. 
USA:n ydinpommit ja 25 % Pu-239 MOX polttoaineella ajelevat ydinsukellusveneet alkavat kohta 
piiputella ilman polttoaineitaan. Ja edes Suomen massiivinen nykyinen salattu SA- Pu-239 myynti ei 
auta asiaa loputtomine mokineen, OL- 3 epäonnistumisineen. 
 
 
 
 

947. IONI saatio tutkimuksia. 
 
Seuraavaa tekniikkaa käsitellä ionisointia ei ole koskaan aiemmin maailmassa esitetty. Kyse on 
klassisesti maailman ensi-illasta. No toisaalta, koska ydinala IAEA ja Sisäministeriö on 100 % kokonaan 
maassamme kieltänyt kaikki säteilyionisaation mekanismeihin liittyvän. Niin mikään yllätys ei ole, että 
uutta ja mullistavaa asiasta keksitään. Niin ja tosiaan, että keksintö tulee nimenomaan Arto Laurilta.. .  
 
Säteilyn jo pelkkä kuvaksi saattaminen tuli julkisuuteen ensin sensaatiomaisilla videokameroin otetuista 
beettasoihtu kuvistaan Loviisan yllä. Sitten siirryttiin tekniikkaan jossa etsittiin monokromaattiset 
virittyneitten kaasujen, kuten hapen pinkkiä ja säteilyn virittyneen typen sinistä ionisaatiohuntua. Mutta 
tämä uusi ja mullistava tässä esittelemäni tekniikka tuo keskeisen parannuksen itse uutena koko 
tekniikkaan. Nyt päästään tekemään: 
 
– Uskomattoman tarkkoja yksityiskohtia, jopa alle millimetrin hiuksen ohuita juonteita! 
 
– Väriskaalaa alkaa löytyä, esim. musta valkea, keltainen, punainen, sininen. 
 
– Kuvaa voidaan mullistavasti 3D- mallintaa kuten kerroskuvauksessa ikään. 
 
– Muodostuvat preparaatit voidaan tallentaa ja arkistoida suoraan. 
 
Itse asiassa tekniikka on enemmän kuin vastaus toiveisiin. Niihin toiveisiin, jotka IAEA:lta vie yöunet. 
Mutta oleellisintahan tässä ideoinnissa on, että sen voi demota melko yksinkertaisin perusvälinein miltei 
kuka vaan. Tästä itse tykkään erityisesti. On tärkeää, että tekniikka ei myöskään ole niin hankala 
toteuttaa, ettei peruskansalainen ymmärrä miten se tuottaa nämä mykistävän laadukkaat 
preparaattikuvansa. No hei katsokaa näitä laadukkaasta demomateriaalista kootut kuvastamiset. 
Alkukuvissa esiintyvä tuhoutuva  metallitanko siis ionisoituu ympäristöönsä. Nimenomainen ionisaation 
synnyttämä huntu kuvattiin näyttävästi tällä uudella tekniikalla: 
 
http://kuvaton.com/k/YU8j.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YU8j.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YU8S.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YU8S.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YU8J.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YU8J.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YU8H.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YU8H.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YU8g.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YU8g.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YU8X.jpg 
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[img]http://kuvaton.com/k/YU8X.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YU81.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YU81.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YU8x.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YU8x.jpg[/img] 
                 ------------ 
 
Epätoivoista selittelyä... 
 
Apache foorumin satoa: 
 Cesium  Äänensä löytänyt Viestejä: 1432  
   
  Vs: oo SWE caves 2011 « Vastaus #936 : tänään kello 09:10:59  
 
Värit tulevat kuvankäsittelystä, ei mistään todellisesta asiasta. 
 
Mikä mielikuvitussäteilylähde sinulla muka on? Paperin kuumentaminen kun ei tuota säteilyä. 
Ilmoita valvojille    Kirjattu  
                        -- 
 
 hampuusi71  Ikisinkku  Apassilla kuin kotonaan  
  
 Viestejä: 3039  
Karma: +1/-2  
 
Kumma juttu että kaikki värit muuttuu nissa kahdessa kuvassa, vaikka kuvio on aivan sama. 
Olisikohan kyseessä sinun ona paint-editorisi? 
 
Laitappa sitten niitä 3D-viipalekuvia, kun kerta niitä saat..... 
                       -- 
 
Nojatuolipyöräfoorumin satoa.  
Ilmoita tämä viestiVastaa lainaamalla Re: -- HUIPPUvideoita.-- 
Kirjoittaja jori » 21 Huhti 2012, 09:51  
 
Vaikuttaa hapon aiheuttaman korroosion ja huokoisen alusmateriaalin kapillaariilmiön tekemiltä väreiltä. 
Värit tosiaan kertovat eri aineiden ioneista. Ihan normaalia korroosiokemiaa. 
Tämä menee kuitenkin sen verran kauas käytännönläheisen nojapyöräfoorumin alueelta, että pyydän 
annalampea siirtymään aiheissaan lähemmäs nojapyöräkulttuuria tai lopettamaan postaamisen 
tänne.Jori 
                          -- 
 
Illtalehti yleinen. 21.04.2012, 09:55   
 
Ei nimimerkkiä  
Vieras   Viestejä: n/a   
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
On se paperin kuumentaminen sellainen salatiede että!  
                   - 
 
* Annalampi vastaus: 
 
  #3   Ilmoita asiaton viesti    21.04.2012, 12:29   
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Täälläkin samat Vuojoen polisipellet koettaa vetää tuota "lämmitysharhaansa.)) Jokainen kuviani 
katsova kyllä tajua miten valovuosia väärässä nettipoliisi tässä tapansa mukaan on. Kuumentaminen v 
a i n mustaa paperin. Eikä tuota kuten kuvassani on selkeästi nähtävissä huippulaadukasta 4- 
väritekniikkaa. No tuskin kukaan toisaalta yllättyi, ettei maailman taitavin säteilyionisaatiokuva 3D 
moodissaan ole noin vaan tusinapoliiseille ymmärrettävää.  
 
Juu totta k a i SUPO vetää totuusdatastani herneet. Haluaa hehkukekäleisesti päästä selville miten 
h i t o s s a 
kykenin ottamaan ionisaatiosta suoraan nuo 100% aidot 3D väriotokset..)  
(Kuten alun kuvissan olevat tallenteet kertoo otokseni ON uniikkeja ja käsittelemättömiä. Kuten jo 
kerroinkin suoraa hyvälaatuista sofistikoitua 4- värikuvaa tulee, ja mikä hämmästyttävintä 3D 
kerroskuvaustekniikalla bonuksena..!!) Eipä taida SUPO poliiseilla jäädä enää jälleen tapansa mukaan 
muuta keinoa kuin loputtomat bannaamisenne. Koska kuten tiedämme Suomi ON poliisiterrorismin 
maa, jossa totuus pyritään a i n a sensuroimaan suoria rahalahjuksia vastaan.)  
                 -- 
 
ESS, pulinanurkkaToisinpäin   Viestin otsikko: Re: * Epäuskottavia selityksiä.*Lähetetty: 21.04.2012 
22:46   
 Iänikuinen  
 
Viestit: 2190  Ikävä kyllä nuo kuvat näyttävät juuri siltä minkä saa aikaiseksi kun kuvankäsittelyllä 
vääntää "nupit kaakkoon" värikylläisyystyökalulla... Sori vaan.. 
                  -     
 ollimakikoho   Viestin otsikko: Re: * Epäuskottavia selityksiä.*Lähetetty: 22.04.2012 00:10   
 Iänikuinen  
  
Paikkakunta: Eurajoki  Minulle on tietysti selvää ettei minua kiinnosta valehteluun palkattujen Vuojoen 
tusinapoliisienne arvailut nyt eikä koskaan .  
 
Kuten kuka hyvänsä voi halutessaan todeta alkuperäiset värit on aitoja ja kuvat käsittelemättömiä. Juuri 
tuo tieto kun löytyy kuvien mukana seuraavasta arkistointidatasta, kuten molemmat h y v i n JO 
TIEDÄMME!) Se tässä POLIISEJA pärryytääkin kun huomasivat tämän kiistattoman faktani osan.) Siksi 
otoksiani täällä sensuroitiin heti ja paniikissa. 
 
Nyt IAEA:ssa valvotaan öitä miettien m i t e n sain säteilyionisaatiosta suoraan laadukkaat 4- 
värikuvani..) Minua enempi lisäksi kiinnostaa miten sain kuvistani myös aitoja 3D viipalekuvia samaan 
syssyyn...! 
              ------------ 
 
Lisää aiheeseen  liittyvää dataa 
 
Niin tosiaan on aika sofistikoida näitäkin mykistäviä  kuvia ja näyttää mitä dataa niissä todellakin v a l m 
i i n a  4- värimaailmanaan tarkennettuna löytyy! Voi vaan jälleen hämmästellä kuvien yksityiskohtiensa 
suurta tarkkuutta. Koska niin tosiaan tuo ionisoitava keskuslanka on vain millin paksuinen. Kuten koko 
ajan kuvissani mikään ei ole luonollisestikaan kuumentunut missään vaiheessa. Kuten ei säteilyn 
ionisaatiossa tapahdukkaan. Se mikä minua tässä alati hämmensi oli, miksi, nimenomaan miksi 
nykyinen fysiikkamme pitää tällaisissa ilmiössä jälleen täsmentää täysin yllättäen uusiksi.  
 
Voi vaan miettiä m i k s i   klassisessa peruskvanttiydinfysiikassamme On niin paljon IAEA:n sinne 
tieten ujuttamia suoria piilotettuja totuuksiaan. Ja kun osaa rajoja rikkoa niin sensaatiomaisia tuloksia 
alkaa suoraan näin löytyä. Minut näissä demoamissani ionisaatiokokeissa suorastaan mykisti, että 
säteilyn huntu voidaan s u o r a a n  oikealla taiturimaisilla menetelmillä hahmottaa värikuvikseen! 
Kaiken kruunasi, että kovimman säteilyn kohta tulee kuviini luonollisesti suoraan punaisena ja lievin 
sinisenä, täysin loogisesti. Kuten tarkimmat analyysin antajat huomaatte keskeiset hienot keltainen ja 
vihreä jäävät näiden väliin. Huikea napakymppi siis! Lisää tällä läpimurrolla muuten harmaita hiuksia 
tiedossa Sisäministeriön ydinhallintonsa kangsterisakeille..!) 
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Yleisön pyynnöstä yleiskatsaus ionisaation työmateriaaliini. Tässä olevat 8 kuvaa on jokainen siis eri 
etäisyydeltä ja silti samasta kohteesta otettuja kuvarainoja. 3D Mallintuminen hahmottuu jo tästä 
osaavalle riittävän hyvin.  
http://kuvaton.com/k/YUTw.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUTw.jpg[/img] 
 
(Kuvasta 6 täsmävedos ensin.) 
http://kuvaton.com/k/YU84.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YU84.jpg[/img] 
 
(Sitä seuraa kuvasta 5, jos mahdolista vieläkin hämmästyttävämpää dataa.) 
http://kuvaton.com/k/YU8Z.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YU8Z.jpg[/img] 
 
(Ehkä kaikkein paras kuvani tähän mennessä tulee tästä.) 
http://kuvaton.com/k/YUTS.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUTS.jpg[/img] 
                --------- 
 
Verkkomedia 04.2012 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=3405 
 
Cee @ 23.4.2012 14:32:05 
Arto se jaksaa valehdella. Mikroaaltouunillako se leikkii? 
             - 
 
Arto Lauri @ 23.4.2012 23:13:33 
 
Mielenkiintoinen harha tällä SUPO GEe.llä muuten. Ai mikroaaltouuniko muuttaisi kiintometallin 
kuvaamikseni ja dokumentoiduiksi sinapiksi tai jogurtiksi? Kokeilkaapa tosiaan mitä tapahtuu. 
Mikroaaltouuni ei tietystikään tee muuta kuin sanoo "BOX"!) Kuten moni lusikkansa vahingossa mikroon 
laittanut h y v i n tietää.) 
 
Kummallista näille perääni ydinalan ostamille disinformaattoriloisilleen onkin, että SUPO ei edes y r i t ä  
enää esittää mitään "järkevän kaltaisiakaan selityksiään." Miksi ihmeessä näin? 
    ------------------- 
 
Fukushiman säteilyn erosoimaa videota 
 
Nyt kun säteilyn eroosiosta kertovaa aitoa dataa on saatavissa viljalti Fukushimasta. Huomatkaa 
säteilykvanttien osumien valkoiset reijät jatkuvasti tässä datassa. Joka karmivasti näyttää miten säteily 
ON fyysinen silpoava ja rikkova, kohteensa kanavasäteilyn ++..ioniksi  kaasuunuttava atomitason 
räjähdys. Niin tehkää tosiaan todentava vertailu kuviini. Sanoisimpa, että samaa on konkrteettisesti. 
Siinä muuttuu "silmienne alla mömmöiksi aineet. Ja niin paljon, että tukka lähtee! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=WU786YAi2lo&feature=share 
                    ------------ 
**************************************************** 
Itse 4-VÄRIKUVANTAMISEN tekniikkaan 
 
Huikea filmieni sukseeni johti siihen. Että sain maamme ydinturvaosastolaiset Suomessa ja maailmalla  
erityisesti sadistiseen paniikkiin. Kuvieni säteilyhuntujen 4- värikuvieni julkaisut aiheutti suunnattomat  
bannammisen paineet poistavat materiaaliani ihan k a i k i s t a  maamme/ maailman neteistä, 
lehdistöistä a  
foorumeista.  



1962 
 

 
Jopa Fase buukin kaltaisilla avoimemmillakin foorumeilla POLIISIEN paniikki räjähti omaan 
suunnatomaan terrorismiinsa vailla vertaa! Siksi en täysin kaikkea tekemiäni kokeita kerrokaan. 
Huikeaa oli havainto jo siitä, että maailman kuuluisin Kodakin filmiensä patenttikin perustui paljolti 
tietoiseen disinfoon. Tässä teknistä erittelyä siitä miten säteilyn ionisoinnin materiaalien huntu vihdoin ja 
viimein saadaan filmattua suoraan: 
 
http://kuvaton.com/k/YU2w.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YU2w.jpg[/img] 
***************************************************** 
          ----------------- 
 
Demomateriaalia säteilyeroosioista 
 
Verkkomediasta 24.04.2012. Cee @ 24.4.2012 21:20:56 
Osaako Arto sanoa mikä hänellä on "säteilylähteenä" tai kertoa "tutkimuksensa" kulusta. 
 
* Ydinalan ostamat ydinlobbarit ja ties mitkä miliisit. Eivät tunnetusti ymmärrä mistä säteilyn syömien 
reaktorien maailmassa oikeasti on kyse. Ei tosissaan mikään ihme. Koska edes korkeakouluilla, 
yliopistoilla, edes VTT:llä ole mitään oikeutta tutkia sitä totuutta joka kätketään yleisöltä täysin. Onneksi 
olen maamme virallisen tahon valtuuttamana, sanoisin, että Vuojoen SUPO:n erityisosaston 
valtuuttamana.  
 
* Niin käytännössä a i n o a  henkilö Suomessa joka osaan, saan ja kykenen tällaista hypersalattua 
materiaalia ydinvoimaloitten kanavasäteilyjen maailmoista ohi viranomaisten kontrolointien tuottamaan. 
Esitin kuvia siitä miten sain mallinnettua ionisaation hunnusta uudelleenkiteytyvistä mm. hopean kiteistä 
uskomattoman kauniin ja tasokkaan 3D ja 4- värikuvan. Katsokaa minkä identtisen vastaavan värikirjon 
löytää kuka vaan haluaa. Niin tosiaan TV:n kuvaputken maskimetalleista. Joita rummuttaa värien 
kirjoon  ankaran kovat beettaelektronien ja röntgensäteilyjen energiat.  
 
* Atomi atomilta irronneet säteilypartikkelit muodostaa demoistani tutut sateenkaaren värit. Kuten 
demossani punainen merkitsee luonoliksesti rajuinta säteilytysenergiaa ja sininen piirun lievempää. 
Raudan erityinen piirre on tehdä myös lasittuvaa "obsidiaanista pintaa". Ei muuta kun katsokaa ja 
ihastelkaa. Tällaisia materiaaleja ja aitoja dokumentaaatioita ette muualla  näe. Koska IAEA haluaa 
tarkoin salta sitä mikä ydinenergian maailmoissa tuhojaan syytää. 
 
http://kuvaton.com/k/YU3t.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YU3t.jpg[/img] 
            ----------- 
 
Etusivulla SUPO:n epätoivot kasvamistaan kasvaa. 
 
25 April 2012, 16:34 #789 Jani  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Join Date May 2004  
Location Turku, Finland  Age 38  
 
 Arto Laurin käsitys 3D- / viipalekuvasta on se, kun taittelee talouspaperin muutamaan kertaan ja sitten 
laskee sen päälle multaisen rautlangan kuivamaan. Avataan paketti ja Artolla on "täydellinen" 3D-kuva. 
Not.              
                -- 
25 April 2012, 19:59 #790 raijasivu  
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Join Date Feb 2010  
Posts 311 - Milloin sisäministeriöläiset luulee näkevänsä kuvassani verisen tukon, miloin taas... En 
tiedä SUPO:n tavoista mutta ainakin meillä ruoste O*N pelkästään RUSKEAA!) Enkä muutenkaan 
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tunne yhtään muutakaan "ruosteoksidia" joka tuottaisi nähdyn kauniin 4- värin sateenkaarikuvion. Kyllä 
SUPO:n epätoivo keksiä valheitaan vain jaksaa naurattaa!)) 
              ---------- 
 
26.04.2012 Sain jälleen uudenkarheaa. 
 
Koeajan yhä tasokkaampaan ionisaation 3D ja 4- värikuvaustekniikkaani. Nyt oli vuorossa satsata 
edellistä paljon tasokkaampaan kuvauspaperiin. Nyt näkyy t o d e l l a  häkellyttävän tarkkoja 
pienimpiäkin yksityiskohtia 4- värikuvin. Muotokieltälisää kohteeseen. Erityisesti nyt alkaa näkyä 3D- 
mallinnus todella kiinnostavassa laadussaan. No mitäs tässä, ensin siis kuva sellaisina kun ne saan 
kamerallani mikroskooppiin  kiinni. Kuvattavan langan halkaisija muuten 1mm.  
 
http://kuvaton.com/k/YUtN.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUtN.jpg[/img] 
 
Lanka poistettuna, niin näkyy mitä on kuvakohteen pyöreyden alla No.2. 
http://kuvaton.com/k/YUxY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUxY.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YUxQ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUxQ.jpg[/img] 
 
No.4 Tuttu sama kohde. Mutta 3D kerroskuvaus seuraavasta viipaloinnista etäämpää. Todella tasokas 
kuvamateriaali menossa. Ennenkaikkea IAEA:lta kielletty ja maailmasa ei toisia vastaavia olla tehty ! 
http://kuvaton.com/k/YUxl.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUxl.jpg[/img] 
 
Kuvien värimaailma on laadukkuuteni tae. Muuta kuin hieman lisää värikylläisyyttä, niin AHAA- elämys 
on edessänne! Värit on t o d e l l a  huikeita. Korostavat miten kolmiulotteisuus toimii kuin Buikki. No.1: 
http://kuvaton.com/k/YUxj.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUxj.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YUxT.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUxT.jpg[/img] 
 
Numero 4. 
http://kuvaton.com/k/YUxp.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUxp.jpg[/img] 
                  ------------ 
 
PV-foorumi. Kirjoittaja Betaversio » To Huhti 26, 2012 11:16  
 
Saisiko vastauksen kysymykseen. 
 
Kertoisitko nuista ionisaatio tms kokeiden (joista oli kuvia yllä) koejärjestelyistä. Jos on kerran 
vaarallisista asioista kyse niin luulisi että olet suojannut mm. itsesi säteilyltä. 
 
Mitä metallia se happoon kiedottu lanka / ohut metallitanko oli? 
Mitä happoa kaadoit paperin joukkoon ja kuinka paljon? 
Happohan ionisoi jo sinänsä, joten miten säteily liittyy asiaan? 
               -- 
 
Liittynyt: Su Huhti 06, 2008 20:32  
Yksityisviesti  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Muokkaa viestiäIlmoita tämä viestiVastaa lainaamalla Re: *Kysymyksenasettelua. 
Kirjoittaja Mailisnuutinen » To Huhti 26, 2012 22:12  
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Niin no joo.. Siis vaikka tuo kuva, jossa kerroijn miten 35 000V räntgenöiväbeettasäteily silpoaa 
amorfista erikoisterästä. Kertoo kyllä mikä m i n u a näissä tutkimuksissa kiinnostaa. Eli happo edustaa 
luokkaa 10eV atomikohtaista energiaa aineeseen. Muodostaen JO toki silläkin reikiä aineisiin. Mutta 
minua siis kiinnostaa sellainen säteilyn eroosiomekanismit, jota EI saa lakiemme mukaan tutkia! Siis 
esimerkiksi noi millin levyiset amorfiset rautapalat on säteilyerosoituneet luokkaa 10 000- 100 
000eV/atomi tason kosmisen n o p e i s t a röntgenenergioista. Oleellista on myös tajuta ettei 
säteilyeroosiossa nesteet pysy enää nesteinä. Vaan kaikki nimenomaan KAASUUNTUU.  
 
Hapossa likuvat + ionit liikuvat raskaina molekyyleinä esim. Cu(OH)2 ioneina. Kun taas esim. 
reaktoreissa joku uraani saattaa liikkua 16- kertaa sauppereionina valenssielektroninsa 
menettääneenä. Yksittäisenä silpoutuneena kaasuuntuneena atomi-ionina Esim. säteilyn erosioima 
rauta saattaa kaivautua lasin sisään sennttikaupalla. Jälkisäteilyn erioosiossa on totaalisen paljon 
rajumpaa kuin arkinen happo. Ei todellakaan joku rikkihapon ioni voisikaan tunkea rautaa suoraan lasin 
sisään. Annas kun näytän sulle aiheesta selkeyttävää dataa: 
http://kuvaton.com/k/YUt6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUt6.jpg[/img] 
              -------- 
 
4- Värikuvatekniikasta   
 
Nettien miliisit ovat olleet kuin klapilla päähän lyötyjä. Miten kykenen tuottamaan erityissellä 3D 
teknikallani, niin viipalekuvausta kolmiulotteisena. Että erityisesti tasokkaina värikuvia. Huomaa siis, 
etteivät tajua ionisaation mekanismeista sen tasan pennin vertaa.) Niin tosiaan, milloin mitäkin "ruoste 
teoriaansa" ovat toki koettaneet tuskaansa tekaista. Mutta vankkaa enemmän toki metsässä. Eli kuten 
hyvin tiedämme JO menneisyyden mustavalokuvauksista. Kaikilla fotonipohjaisilla prosesseilla 
normaalisti tuotetut kuvat on 100% kaksivärisiä, harmaita kankeita ja ankeita. Ei väristä tietoakaan. 
 
 Jos yrittää esim. kromilla tulee vain karua yksivärisen puisevaa keltaista kuvaa. Jos koettaa vaikka 
hopealla, niin vieläkin ankeampaa klassista mustavalkoista. Tämän tietävät kaikki valokuvauksen 
historiaa tutkailleet ihan perusteista. Kodak kehittikin megavaativien kolme+ kolme erillisen valmiiksi 
väritetyn sinisen, punaisen ja keltaisen läpinäkyviin muovikalvoihin perustuvan enemmän kuin 
megavaikean tekniikkansa kolmoiskalvon emulssiokerroksin väkisin. No juu jokainen kemiallisia 
prosesseja nyt miettivä tietää vaikka nettipoliisien esittämän ruosteitten väriskaalauksen. Tylsä miltei 
mustan ruskea. Eikä yhtään  muuta väriä luonollisesti. Mutta ei siinä mitään. 
 
Mielelläni minä nolaan uudelleen ja uudelleen nettien ydinkiimapoliisejakin, hauskaa se on toki.) 
Alotetaan helpommasta päästä. Olen koko ajan korostanut, että prosessissa jossa säteily ionisoi 
suurenergisesti vaikka nyt metalleja. Metallit siis kaasuuntuvat ++..ioniplasmaksi suoraan. Tein siitä 
valaisevan esimerkin. Ionisoin yksinkertaisen tutun tekstin l ä p i  sen varjostaman taustan. Koska 
prosessi on vahvasti kaasua tuottava annoin tällä kertaa raakasti kaasun kuplien muodostaa 
vastavalkeita läikkiään. Tausta siis on melko tumma. Mutta sitten taas metallinen teksti piirtyy siihen 
kuin varjostaen. Tässä läpi- ionisoinnin prosessin selkeytin helakkan syanin siniseen. Joka takuusti 
värien kontrastein erottuu molemmista perusväreistä hyvin. Katsokaa ja oppikaa SUPO- sensuroidusta 
ionisaatiosta esimerkein lisää: 
 
http://kuvaton.com/k/YUvg.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUvg.jpg[/img] 
 
Osa II. otin kuvan yläkulmaan  ruosteisen naulan verrokiksi. Oppia saadaan siis kauttani letkeästi 
liikkeelle. Juu ruosteisen naulan kuvasin samalla valolla kun oman ionisaatiokuvanikin. Peruskuvassa 
erottuu hurjaa isompi värien kontrastiero ongelmitta. Mutta koska haluan toki näyttää mistä on kyse. 
Lisäsin kameran värikorjauksen kontrastia. Ero tasaväriseen tylsään ruskeaan naulaan on niin 
päräyttävä, että voi vaan naurattaa. Katsotaan opettavaa tulosta tovi. 
 
http://kuvaton.com/k/YUvx.jpg  
[img]http://kuvaton.com/k/YUvx.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YUvv.jpg 
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[img]http://kuvaton.com/k/YUvv.jpg[/img] 
                    -------------- 
 
Atomiräppärien reikäpäät alkaa olla ideariihistään ehtyneitä. Kas kun juoksutan esiin sellaista 
ionisaatiokuvaani, ettei etumus eunukeilla kesimättä kestä. Olkaatten tappikorvat intoa BOX. Kohta 
räväytetään entistä mykistävämpää ineen: 
 
Päräyttävää KOIRANPUTKI! 
------------------------- 
------------------------- 
  
Neterissä huseeravat kontrolimilitäärit ovat nyt ehdotellet vaikka mitä virhetietojaan selitellen upeita 
IONI- kuviani. Miloin se on paistettu tuhansien asteitten hehkukekäleillä. Milloin se on taas käsiin 
ruostutettua kovinta teräsruostetta. No toisinaan väitetään, että olen sen tehnyt litroittain lappoen ties 
mitä erikoishapotetta ja tykittäen mikroaaltouunia. Voi voi kun eivät voisi olla enempää väärässä!) 
Säteilytys kun ei e d e s  TUNNU käteen suoraan! Siksi ihminen sitä ei näe, tunne ei haista, ei 
maistakkaan kun ionisoituminen on prosessi jossa edes hennoinkaan höyhen EI värähdäkkään! 
 
 Ei vaikka todellisuudessa aineen ionisoituessa ja kaasuuntuessa suoraaan kiintoaineesta kaasuksi. 
Menossa on megatuho, jota ihmisen aistit ei vaan rekisteröi. Koska se ON elämälle niin vieras ja 
tuhoisa. Olen jo aikoja sitten kertonut kykeneväni ionisoimaan tekniikallani aineen kuin aineen. Mietin 
jonkin sellaisen e r i t y i s e n siron, hennon ja heikon kohteen. Jota m i l l ä ä n  nettikeisarien 
väärentämillä keinoilla ei tasan saa ionikuvattua! Siis jotain niin hentoista ja särkyvää, liekeissä ja ties 
missä hapoissa hetkessä katoavaa. Jotain semmoista joka tuhoutuu miltei kosketuksesta. Silti sen tulee 
olla tunnistetavassa muodossaan.  
 
Niin tosiaan on kevät. Kaikkein hennoimmat kasvien lehdet puskeavat kuolemaa uhmaten maan 
kylmyyksistä. Niin siroina ja eteerisinä kuin  olla ja voi. Siispä poimin tuuman mittaisen ohuenohuen 
koiranputken lehden. Päätin IONI- kuvata sen hennon "A- kirjaimen mallisen rakenteen vielä lisäksi 
vinottain". Mestari kun olen päätin näin korostaa kuvaamaani siroa lehteä kerroskuvauksen 3D 
viipaleena. Niin, että lehden hennon ruodin oikeanpuoleinen lape jää vasenta  puolta etäämmälle 
katsojista. Juu tällaisen o s a a n ! Itse asiassa seuraava kuva on taideteos kuin jaloin koru! Jokainen 
tunnistaa lehden siitä. Ja mikä parasta. Tämä sensaatiomainen kuva on mykistävä debyyttini. Kaikesta 
siitä miten h u i p p u  tasokkaita 3D- kuvia kykenen ottamaan preparaatista kuin toisesta. KUKAAN 
MUU EI TÄHÄN luonollisesti PYSTY! Silvublee, monivärinen, 3D ionisointikuva joka häikäisee 
ammattilaisetkin: 
 
http://kuvaton.com/k/YUCm.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUCm.jpg[/img] 
                   -- 
 
SUPO- poliisit ei täälläkään  lainkaan ymmärrä m i t ä  oikeasti kuvantelen!) No pitää neuvoa toki 
tyhmempiään. 
 
IR- kamera näyttää maallikolle lähinnä mustavalkokameralta. Kuvaat laitteella kylmää peltiä johon  
painat lämpimän käden. Oivallat, että kamerassa käden nostosta jää lämmön jälkikuva. Kertoen 
kameran kuvaavan ihan muuta kuin näkyvää valoa. Vaikka ihmisten silmät IR- kamera näyttää oudon 
kirkkaana säkenöivänä. Minäkään EN kuvaa mitään valokuvia! En filmejä ensinkään! Vaikka saan toki 
"tulostuksen muunnoksena" loistavia kolmiulotteisia nelivärikuvia. Niissä EI hahmotusta tee valo!  
 
"Kuvantamisessani" näkyy jotain sellaista, jota silmä, oikeastaan mikään muukaan näe. Jos, niin 
etäisesti TLD pilleridosit, geigerputket. Miljoonat mikropienet geigerputkien muodostamat CCD- 
kennojen rasterit. Jotka muuntavat miljoonien pienten mittaustensa säteilyionisaation arvoja väreiksi 
suoraan. Punaisessa on ionisaatio suurin, keltainen pienempi ja sininen pienin. Geigerkään ei mittaa 
kuin karkeaa sekundääristä satunnaissäteilyä. Ja sitäkin erittäin huonosti. Tekniikani taas mittaa 
uskomattoman yksityiskohtaisesti kerros kerrokselta kaiken  tapahtuneen IONISAATION. 
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948. ItäCHEMI prosessit yllämme. 
 
25.4.2012. Sain Itä- Suomesta monta mielenkiintoista viestiä. Siitä, miten sinnekin asti ihan rajan 
pintaan 500km Loviisasta ylöspäin ovat ydinvoimaloitten säteilypäästöt alkaneet rantauttaa 
chemtrailaamiset. Kajaanissa kerrottiin ensimmäiset chemtrailaamiset rekisteröidyn tänä vuona. Niin se 
vaan tilanteet pahenee ja ydinvoimaloitten säteilyionisaation kulkumatkat pideten edistyy.  
 
Niin tosiaan chemikemikaalissa kuulema käytetään myös nykyään tetrasykliini nimistä ainetta. Se on 
laajakirjoista antibioottia. Tällä aineella lääketeollisuudessa on tapana vaikuttaa säteilyn ionisaation 
tuhoon veren raudan kuvassa. Aine siis on erikoisesti kustomoitu vaikuttamaan SÄTEILYN hävityksen 
aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen!. . . Nyt tulee vielä erityispommi. Tetrasykliinissä on vielä toinen 
paljastava erityispiirre. Sitä käytettiin aikoinaan joskus 70- luvuilla laajasti. Kunnes huomattiin sen 
haittaominaisuudet. Se vaikuttaa e r i t y i s e t i luuytimeen suoraan.  
 
Aineen käyttäjien mm. hampaat tulivat keltaisiksi. Huomattiin, että tetrasykliini ikään kuin "salpaa" 
luuston imeytysmekanismeja itsellään tukkoon. No miten tämä kustomoitu ominaisuus kuuluu 
chemtrailaukseen? 70- Luvulla alettiin lisäämään teolliseen suolaan runsaasti jodia. Jotta sen 
tunkeutuessa suolasta ihmisten elimistön kilpirauhaseen. Se aineena aktiivisesti tukisi kilpirauhasen 
vastaanottamasta kaikkialle leviävää RADIOAKTIIVISTA jopelettyä ydinkokeitten jodia. No nyt tajuatte 
miksi ihmisille pakkosyötetään tetrasykliiniä chemitrailauksin. Radioaktiivista Pu- 239 leviää 
Fukushimasta. Mutta paljon sitä levittää esim. TVO, Loviisan Forttumi.  
 
TVO:n  yhteiskuntavastuuraportin mukaan 2 200kg/vuosi vauhtia jo! No huomaatte mistä kyse. Olen 
alusta asti ja aina korostanut. Että chemitrailaamisen keskeisin tarkoitus on mätkiä ydinvoimaloitten 
säteilyionisaation päästöjä taivaalta alas. Ennen kuin typpikehän palo räjähtää täysilleen. No 
chemtrailaaminen viskaa uraanin bioaktiivista Pu-239 massaa elinpiiriimme  suoraan vuotavista 
reaktoreista. Nyt tetrasykliinin lisäämisillä jatkuviin chemtrailauksien myrkytysten lentoihin. Pyritään 
rajoittamaan suoraa Pu- 239 imeytymistä tappavasti luustoomme! 
                     --------- 
 
Idän LED seinä 
 
25.4.2012 Kuulin, että kaikkien suomalaisten kalojen myynti kaupoista halutaan estää kattavalla 
mystisellä perustelemattomalla valtion mahtikäskyllä. kerto Maaseudun tulevaisuus lehti. Kukaan näitä 
vaativa viranomaistaho ei uskalla silti kertoa miksi. Miksi jopa luonnon lohet, siiat erityisesti, jopa 
kassisiiat kaikki luonnontaimenista, nieriään lähtien on pantu boikottiin ja myynnin kieltoon. Nuo kalat 
jotaka TVO säteilytti ja imumurskasi 10 000 000kpl vuosivauhdilla imussaan selkämerellä hetkessä 
sukupuuton partaalle. Samaan aikaan kuin kananmunat lopetettiin myös. No syy on jälleen sama. Kun 
naudan ruuasta jää lihaksi vain 10 %. Niin kanan ja kalan elimistö suotaa säteilyjä pois kertaluokkia 
huonommin.  
 
Radioaktiiviset aineet tarttuvat niiden ruuasta liki suoraan ruokiimme. Kalat ja kanat käyttävät 10kg 
saamastaan rehusta lihakseen muuttaen luokkaa 40 %. Mikä kääntäen tarkoittaa. Saastuttavat 
radioaktiivisin aineinsa surutta itsensä! Paniikki on valtavaa ja salailu maamme tapa.  
 
Eurajoella valtatie 8:lla. Kohdassa josta TVO:n valtaisat 400kV säteilevät sähkölinjat menevät tien yli on 
massiivinen sinisen ja vihreiden LED:en valoseinä. Se on 20m korkeana ja kymmenien metrien leveänä 
estämässä sinne asti 10km päähän TVO:lta näkyvää ydinvoimaloitten beetasoihtujen pinkkiä yön 
pimeyden valoa näkymästä kansalle. Samanlainen on kuulema 10km Kuopiosta ulospäin olevalla 
suurella sillalla. 30m Leveä säteilyionisaation temmellystä peittävä vihreän ja sinisen LED-nauhana. 
sisäministeriön salauksen kyhäelmä. 
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 Estää kuulema valtavien ionisoinnista loistavien suursähkölinjojen valon säteilyionisaation syanipinkin 
kajon ihmisten nähdä! Siis aivan uskomatonta, että se määrättiin myös paikkaansa reilu vuosikymmen 
sitten. Samaan aikaan kun säteilyionisaation halovalot TVO/Loviisalta alkoivat tavoittaa 
ydinvoimaloitten vuotoineen paikkakuntaa myös. Tämä siis on tilanne nyt. KOKO Suomi on säteilyyn jo 
kuolemassa. Kiitos ydinvoimaloitten jatkuvien vuosikymmenten radioaktiivisuuksien vuotamisten. 
               ------------ 
 
MAANANTAI, HUHTIKUU 30, 2012 
Katsastuskierros kemikaalivanakoneen sisälle 
http://nwohavaintoja.blogspot.com/2012/04/katsastuskierros-kemikaalivanakoneen.html 
 
*Vallan HURJA tilanne palstan pitäjällä alati on. Kaverin hittilaskuri oli 2,44miljoonassa! Ja terroriaan 
ydinalan puolesta syytävä NSA painaa päälle kuin viimeistä päivää. Ilmankos. Teemu vehkala tekee t o 
d e l l a   arvokasta työtään jolla todistelee miten chemtrailaamiset on 100% kytkeytyneet 
kansainväliseen ydinrikollisuuteen. Hattua nostan.. 
 
Suihkukoneiden taivaalla näkyvistä kemikaalivanoista käydään edelleen kiistaa useilla nettifoorumeilla 
ja jopa wikipediankin mukaan kyseessä on vain puhdas salaliittoteoria. Siitäkin huolimatta patentteja 
ilmakehään ruiskutettavista malleista löytyy pelkästään Yhdysvaltain Patentti- ja rekisterivirasto 
USPTO:n arkistoista noin sata kappaletta. 
 
Jenkeissä usan viraston alla suoritetaan jatkuvasti erilaisia ilmastonruiskutusohjelmia joita ovat mm. 
Care Program, TAP Program ja GAW Aerosol Program. Council on Foreign Relations (CFR) on myös 
raportoinut ilmakehän muokkauksesta ja tuntee aihepiirin erittäin tarkasti. 
 
Monien teorioiden mukaan kemikaalilentoihin liittyy elintarviketeollisuuden syöpä Monstanto sekä 
USA:n armeija omine väestönmyrkyttämis-intreseineen. Lisäksi väitetään, että kemikaalilennoilla olisi 
tarkoitus hillitä ydinvoimaloista purkautuvaa säteilyä. 
 
Kemikaalivanoissa kun paljon alumiinia, bariumia, booria ja nanopartikkeleita. Tästä Suomen 
ydinvoimateollisuuden johdon TVO:n sivuilla kerrotaan, että jo YK:n Nagoyan kokouksessa 
kemikaalilennot herättivät sen verran huolta, että ne päätettiin kieltää liian vaarallisina. Mutta siitäkin 
huolimatta kemikaalilennot jatkuvat ja ilmaston myrkytys jatkuu entiseen malliin. 
 
Erään teorian mukaan kemikaalivanojen tarkoituksena on säilyttää ihmisten DNA-rakenne ihmisrodun 
geneettisen risteyttäjän DNA:n muodossa. Eli saada pidettyä tämä liskojen DNA rakenne/muoto 
ihmisen DNA-rakenteessa, koska meidän DNA-rakenne muuttuu jatkuvasti. 
 
Lähde: Magneettimedia  Lähettänyt Against NWO klo 12:58 ap. 
                  --------------- 
 
IAEA maailma kiehuu. 
___________________ 
 
16.05.2012. OL-1 on täysin HAARP palotettuna. OL-2 niinikään vetelee genu savuten rauniona 
viimeisiään. Hyvin kulkee siis !) No USA aikoi JO tappaa HARP laitteillaan (15.05) myös Ransakan 
uuden YDIN- Arevan johtajan...Öö.. siis presidentin Olandin. USA tarvii maailman uraanit nyt kuulema 4 
000 miljoonan ydinASEhankkeisiinsa. Ns. "Rauhannobelisti Obama tykkäisi niin". Mutta voi,  kun 
pääalihankkija Japani sulki maailman suurimman uraaninrikastamon  Miamakissa, käydään nyt IAEA- 
mustan  Pu- 239 talouden lehtereillä kierroksilla. Olkiluodossa chemitys parhaillaan liki olematonta. 
EU:n chemittäjien maksurahat loppumassa käsiin sanoo jo panikoituva Katainenkin. Eli nyt reaktorien 
säteilyionisaatiopilvet kohoavat lisääntyvästi kattolentokorkeuden 12,5km yläpuolelle. Eivät enää ylety 
sinne chemikoneet. USA ehdottaa avaruusrakettejakin chemihommiin. Mutta kukaan maa EI moista 
enää maksaisi! Koska ydinvoimalapäästöt jatkuessaan tappaisi näin koko ihmiskunnan. 
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949. Kuvanna 2. IONIsaatio. 
 
KELTAINEN  
 
Helakan keltaisen värin saaminen esiin vaatii omat erityispiirteensä. Seuraavassa kuvassa näette miten 
jyrkät värien rajaukset eri 3D kerroksissa muodostuvat. Tässä siis on kyse kahdesta rinnakkaisesta 
kuvasta tuosta yllä olevasta samasta koiranputken lehdestä. Toinen kohteen lähempi kerrosviipale on 
liki sinimusta. Kun taas jo seuraava etäämpi ionisaation kerros on liki puhtaan keltainen. 
Mielenkiintoista miten jyrkkärajaisesti värien pinnat voivat erottua kustomoidussa tekniikassani: 
 
http://kuvaton.com/k/YUU2.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUU2.jpg[/img] 
 
Ei niin keltainen kun edellä. Mutta herkän kaunis kyllä: 
http://kuvaton.com/k/YUzz.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUzz.jpg[/img] 
                      -- 
Periferia foorumi 
aliel  Join date: 18.08.2010 
 
 Aihe: Vs: KELTAINEN.....   Tänään kello 9:47 pm    
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Huu kaunis. 
                -- 
      
 annalampi 
 - Kaunis on. On tosiaan niin että sen 3D- ulottuvuuden voi suoraan nähdä. 
- Ja mikä tässä on päräyttävintä. Kuva ON tehty ilman filmejä ilman edes linssejä! 
- Itse asiassa kuva on IONI-taltioittu paperiin pinnalle kohoutuen. 
 
Mikä tekona saavutuksena tarkoittaa, että SUPO hyökkää tällaisen materiaalin kimppuun kuin 
raivoapina! Ota i h m e e s s ä talteen ennen IAEA:n moraalitonta valtioterrorin poistobanneja!...  
                 ----------------- 
 
Konspiraatio foorumi 2012.04 
[quote="Trolli" post=12823]Liinalaani. Suo anteeksi, mutta  maallikko ei tajua mitään. Kehut itseäsi 
ärsyttävän paljon, haastat riitaa ja esiinnyt marttyyrinä. 
 
- Miten määrittelet ionisoinnin? 
- Millä säteilylähteellä ‖kylmäionisoit‖ kohteesi? 
- Miksi sinä olet tehnyt ionisoinnissa jotakin sellaista mitä kukaan muu KOSKAAN aikaisemmin 
fysiikassa ei ole tehnyt (huhhuh mikä väite!)? Oletko kehittänyt uuden teknisen laitteen? 
 
- Mitä kameraa käytät? 
- Mitä kuvaohjelmaa käytät? 
- Mitä paperia käytät ionisointikohteiden alla? 
- Onko sinulla kokeistasi sellaisia kuvia, joissa näkyy säteilyä ilmassa? (En kyllä tiedä onko tämä 
fysiikan mukaan edes mahdollista.) Nyt väitetty ionisointi kuitenkin näkyy vain kohteiden 
haurastumisena ja kohteiden aluspaperissa. Nämä seikat voi selittää kemiallisilla reaktioilla, eivätkä ne 
ymmärtääkseni todista mistään säteilystä. Kiitos etukäteen. Joka tapauksessa olet edelläkävijä ja 
herättelijä, mutta tyylisi ärsyttää...[/quote] 
 
- Niin minulle on t i e t y s t i täysin yhdentekevää mitä tekniikkaa ymmärtämättömät Vuojoen 
tusinatyhmät nettipoliisit tekemisistäni tuumaa. En ole täällä siis myymässä itseäni millään tasollani! 
Tuon faktat pöytään ja jos korruptoidut moraalittomat POLIISIT suuressa ydinhulluudessaan sitten  
päättävät tappaa maamme niin EIVÄT VOI kirjoituksistani johtuen jatkoon ikinä VÄITÄÄ ETTEIVÄT 
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TIENNEET. . .!! MINÄ TIEDÄN ja tiedän myös sen, että riittää harmiksenne kun IAEA:n padossa:nne on 
edes MINÄ, SE YKSI VUOTAJA! Vuotaa aion niin  kauan kun hengissä pysytään PerK...! 
 
- SUPO luulottelee, että kun HE eivät ymmärrä juttujani, niin ei kansakaan ymmärrä...) NiinPÄ, kansaa 
MINÄ taas EN IKINÄ aliarvoi! Kyllä kansa tietää IAEA:n sekoiluistanne t o d e l l a  paljon. Enemmän 
kuin IAEA sallii! SIKSI ja juuri siksi, että tajuavat, Sisäministeriö tekee kaikkensa estääkseen tietojeni 
leviämiset.Kyllä ne leviää ja hei kaiken krunaa, että kiihtyvää tahtia.) 
 
- Ionisaatio tarkoittaa sitä, että aineesta irtoaa valenssielektronien menetysten takia alkuatomeja. 
Periaate on siis se, että kun vaikka Fe rauta- atomi ionisoituu. Siihen on kohdistunut 8,7ev tason 
ylittänyt "IONISOINNIN" energiavarastoituma. Ionisaatiota tunnetusti tulee "ionisoivasta säteilystä". UV 
valoa jota pidetään ensimmäisenä varsinaisena ionisoivana fotonina tuottaa 100eV enegiafotonin. SE 
missä minun erityinen mielekiinto herää on taas varsinaisen ionisaation taoilla 10 000eV röntgenin 
kohdilta. Juuri SIKSI koska ydintutkimus on kuulema kielletty JOPA YK:sta asti! Näin netissä kuulin 
eräässä raportissa! Eli tämä tosiaan kuittaa, on hemmetin h e l p p o  olla asiassa pioneeri. Koska 
POLIISIT estää kansainvälisen kaiken ydintutkimuksen, huippu hulppea sektori siis kaltaiselleni 
huippuosaajalle! ( PS. Juu kehunkin tekemisiäni, miksen siis kehuisi, koska olen todistetusti maailman 
AINUT uskaltava osaaja näissä alueissani vuosikymmenten sisäpiiriläisenä!) 
 
Osaan II 
 
- Ionisointi on säteilyssä käytännössä AINA kylmää ionisointia. Koska vasta megasäteilytys edes hiukan 
kuumentaa. Järeintä säteilyä maallikko saa tutkittavakseen syöttämällä käytännössä miltei mihin 
tahansa tyhjiöputkeen yli 10 000ev DC tasasähköä. Muodostuu beettaelektronia, raakaa röntgeniä ja 
++..ionisoituvaa kanavasäteilyä. Kakki nuo säteilyerosoi raakasti! Posessi On toki vaarallista, tappavaa 
ja noin. Saat vaikka alfasäteilyä esim. palovaroittimen ameriklimmetalleista. Jopa graniitin pala pitkään 
preparaatin päällä hauskasti tuottaa a i t o a  gammaa ja neutronvuota! 
********************************************************************** 
  Eli mahdolisuuksia oivalteiselle kyllä ON! Jos ON pienehköt määrät säteilyä. Sen voi korvata "ajalla". 
Mahdolisuuksia ON vaikka hakea Venäjältä säteilylähteet. Ehkä koko juju on käyttää vaan hemmetin 
pitkää käsittelyaikaa vaikka graniiteilla jne. En TASAN ryhdy SUPO:n edessänne kertomaan kaikkea! ;)  
 
- Niin kuten kerroin. Sisäministeriö ja mm. YK on suoraan kieltänyt k a i k k i a l l a  maailmassa 
säteilyeroosiokokeet! Et näe likikään näitten demojen veroista dataa maailmalta "Googlella"  m i s t ä ä 
n ! Perustuu siihen, että kokeet on kielletty. . . Mutta luvit v a r m a a n rivien välistä "erinäisistä 
jujuistani"!) Eli kuka VOI kieltää esim. kokeilemasta miten"graniittipalan" alla vuosia sen 
gammaamisessa oleva TVO:n jaloteräs muuttu näkemiksemme sinapiksi !)Uraanin kiistattomien 
neutronien ja gammojen kerrytyksistä?) NiinPÄ, pitää siis osata olla myös "ovela"! 
 
- Kamera EI näissä edes toimi! Sanoi Oulussa toimivan ionisaation tutkintayhtiön päävetäjä kysyessäni. 
Ionisaatiota EI kyetä kuvaamaan, niin paitsi NYT ja siis MINÄ! Siksi SUPO onkin sekoamassa kanssani 
näistä..)) En todella tarvitse mitään kuvankäsittelyohjelmaa saadakseni noita "värikuviani".  Kaikki on 
suoraan juuri kuten teille näytän. Minulla on kotona valtavat preparaatit kenelle vaan esitelmöidä nyt. 
Siksi tää niin buenoa on.) Jokainen näkee, että olen ottanut käsittelemättömät ionisaatiokuvat suoraan 
kohteestani Veho Discovery  VMS 001 mikroskoopillani. Jossa 10 ja 200 kertaiset suurennokset 
käytössä. 
 
- Papeina on siis talouspaperi tai arkinen A4 kopiopaperi. Talouspaperi on siitä hyvä, että päästää 
ionisatiokaasut läpi. Kanavasäteilyn erityispiirre on tuottaa haittaavaa kaasua, joka liikuttelee koh... . no 
miettikää itse..! 
 
- Keskeisin tavoitteeni ON siis kuvantaa esim. Vesan Loviisan savupiipun beettasoihdun suoraan 
ilmasta kuvaamaa "sekundääristä" säteilyionisaatiota suoraan ja konstailematta. Ja h y v i n kuvistani 
näkyy se "IONISATIOHUNTU" joka kohteesta voidaan ongelmitta kuvantaa! 
 
Osaan III 
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- No joo hei. KUKA VAAN voi tehdä saman, perässäni. Eli aukaiset TV kuvaputken ja tutkit säteilyn 
eroosointeja suoraan maskeista ja muista. Säteilyn erosiota voit suoraan kaasun 
"kanavasäteilyeroosiona" tavata missä tahansa tyhjiöputkissa! Siis vanhat elektroniputket. Hig- end 
elektroniputkia saa ihan uusia tutkintaan. Katujen käytetyt elohopeahöytylamput, natriumlamput ja 
glimlamput. Neonvaloputket kaikki tyyni kuuluu vankasti SÄTEILYIONISAATION erosoimaan genreen! 
Minulla on vankasti kuvaa ja materiaalia kaikista näistä. Periaatteessa röntgen on siitä "kivaa ja 
turvallista" että sen erosoima jälkisäteily aika pian katoaa sähkön katkettua. Toisin, reaktorien 
neutronivuotja gaammaamisten lisäyskerrointaulukoinnit. 
 
- Miten paperi sitten "sieppaa" IONISATION, säteilyn erosoiman "materiaalin? Kaikkea siis EN paljasta. 
Mutta silti. Säteilyn ionisoidessa vaikka arkista reaktorien vettä. Vesi alkaa höyrystymään ympärilleen. 
(Korostan, ettei mikroaallot OLE varsinaisesti ionisoivaa säteilyä. Vaikka sitä "säteilyksi" STUK:ssa 
kerrotaan. Esitän asian siis "viitekehyksenä" jotta oivallat metodeistani jotain. Lisäksi minua EI kiinnosta 
mikroaallot jo sen takia, ettei se "työstä metallia suoraan".)  
 
No aseta vaikka jääpala lasilevylle. Pistä se paremman energian puutteessa vaikka mikroaaltouuniin. 
Anna tovin jään höyrystää allaan olevaan viileämpään  lasilevyyn pisaroille asti.  Otat levyn pois ja 
KUVAAT pikaisesti nyt sitä pisarointijälkeä jonka mikroaaltouunin "säteilyenergiat" on tuottaneet. Aika 
logista, mitä enemmän tietyssä jään reunasssa on höyrypisarointia sitä RAJUMPAA säteilyn energiaa. 
Mitä enemmän säteilyä, sitä  i s o m p a a  pisarointia siihen on myös "värinä kertynyt". 
 
 Toisaalta mitä vähemmän säteilyn enegiaa sitä pienemmän m a t k a n  pisaroinnit on lentäneet alla 
olevaan lasilevyyn.  Saman tyyppinen kuvantaminen toimii toki myös sivuittain ja kohteen yläpuole. 
Kuten huomaat sijoitamalla eri  e t ä i s y y k s i n  vaikka "reikäistä" lasilevyä. Saat hahmoteltua myös 
"säteilyionisaation 3D avaruuksia" jääpalan ympäriltä. Veikeän lystä mekanismi ja kertoo siis s u o r a a 
n  laboraation tulokset loogiseti  tekijälleen. Huomaat viimeistään myös sen, ettei kuvankäsitelyn 
ohjelmille OLE sen mitään tarkoitusta itse tuloksen saantiin. Kerron tapani mukaan jälleen "liikaa". 
Mutta tällainen minä olen aina, hemmetin avoin ja  r e h e l l i n e n! 
            ------------ 
 
Häikäisevää 
 
Jos luulitte, että eroosiokuviin ei saada taiteellista otetta. Niin tässä eräitä todella kauniita kuvia. Teille 
jotka näette näissä metsämaisemaa, ymmärrätte niissä viranomaisten tarkoin piilotteleman julkisuudelta 
piilevän säteilytuhon (painajaisten), unennomadisuuden.  
Talvikumpareet: 
http://kuvaton.com/k/YUFs.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUFs.jpg[/img] 
Aamu eroosio: 
http://kuvaton.com/k/YUFo.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUFo.jpg[/img] 
 
Eroosio metsä: 
http://kuvaton.com/k/YUFm.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUFm.jpg[/img] 
Kohti valoa: 
http://kuvaton.com/k/YUF9.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUF9.jpg[/img] 
 
Kuu eroosio: 
http://kuvaton.com/k/YUFV.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUFV.jpg[/img] 
Rinne nikkelirautaa: 
http://kuvaton.com/k/YUFL.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUFL.jpg[/img] 
 
Talvinen taiga: 
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http://kuvaton.com/k/YUFd.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUFd.jpg[/img] 
Usvametsää: 
http://kuvaton.com/k/YUFw.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUFw.jpg[/img] 
Yön taikaa 05.2012 
http://kuvaton.com/k/YUF4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUF4.jpg[/img] 
 
Niin hämmästyitte varmaan henkivän eteerisiä maisemakuvia. Voin kertoa tähän lopuksi, että j o k a i n 
e n  ottamani kuva jälleen kerran 100 % säteilyeroosiokuvia. Ionisaatiot näihin tuotti röntgen, beeta ja 
kanavasäteilyjen eroosiot. Metallilla suoraan lasin sisään!. . . Sopii enemmän kuin ihmetellä miksi IAEA 
pitää näitä kaikkialla globaalisti huippu salattuna? 
              -- 
Luulitko JO nähneesi kaikkein kauneimmat kuvani? Malliksi vaikka tämä. Johon olen koemielessä 
korostanut säteilyeroosion kiderakenteissa olevan värimaailman. Korostaen niissä JO valmina olevaa 
värien kylläisyyttä ja volaa!... Mykistävää, mitä: 
http://kuvaton.com/k/YUPW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUPW.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YUPz.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUPz.jpg[/img] 
              -- 
 
Ilta- Lehti foorumi 02.05.2012. 
 
  #6    02.05.2012, 14:25   
Ei nimimerkkiä   Vieras   Viestejä: n/a   
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lainaus: 
Ei nimimerkkiä kirjoitti:   
En oikein ymmärtänyt, mutta jos nämä on säiteilyn aiheuttamia kuvia, niin pidän mielenkinitoisena että 
näissäkin näyttää olevan jonkinmuotoisia fraktaalikuvioita, joskin karkeita ja muuttuu nopeasti 
epäsäännölliseen muotoon.  
 
Ei ole mitään tekemistä säteilyn kanssa, vaan sähkönpurkauksen. 
 
Englanniksi muunmuassa tuolta löytyy myös video, kuinka tapahtuu: 
http://205.243.100.155/frames/longarc.htm#Longspark  
    
Ei nimimerkkiä  
             -- 
 
  #7   02.05.2012, 15:04   
annalampi   
Rekisteröitynyt käyttäjä   Rekisteröitymispäivä: 19.12.2011 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Niin että shkökipinöintikö se on SUPO:n epätoivoinen viimeisin venkoilu..))) 
 
Olen täällä esittänyt miten kylmäeroosoin vaikka kalan silmän. Tai hienonhienon kasvin lehden. Siinä 
onkin ihmettelemistä kerrakseen tutkijalla. Joiden sähkökipinöinnissä katoaa preparaattilehteni palaen 
attosekunteissa.))) 
 
Juu ainahan sitä voi mieleistään valehdella Vuojoen osastoista. Mutta tosiaan kun m i n ä teen ja 
kuvaan näitä herkkää herkempiä kohteitani niiden säilyminen IONIsaation vaatimia pitkähköjä 
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aikamääreitä on täysin keskeistä. Olen myös korostamut, että kun valokaaressa on a i n a  +3 000C 
peruslämpö. Niin säteilyionisaatiopreparaateissani on huoneen lämpötilat. Itse asiassa ihminen voi 
huomaamatta olla laboraatiopreparaatin vierellä koko ajan. Kuten itsekin kuvaajana olen.. 
 
PS. Kuka h i u k a n k i n tutkii yksinkertaista kipinäukkosta. Vertaa nitä m i n u n kuvaamin herkkää 
herkempiin ja todella, todella hienosyisiin monimutkaisiin rakenteisiin ja kolmiulotteisiin 4-
värimailmoihin. Tajuaa kyllä h e t k e s s ä , että kuvani ovat valovuosia eri maailmasta. Itse asiassa 
kuviani voi verratakkin neliväriseen röntgenskannaustekniikkaan.  
 
Hei käsi ylös jos täällä j o s j o k u luulee mielestään näkevänsä esim. tässä aidossa IONI- 
läpivalaisukuvassani koiranputken nuppulehdestä yhdenkään kipinäjäljen?)  
http://kuvaton.com/k/YUPm.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUPm.jpg[/img] 
Oikeesti siis..))  
        --------- 
 
etusivu foorumi 02.05.2012. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Cosmind Join Date Nov 2000  
Location Helsinki, Mäntsälä  
Posts 22,541 Hyvin on vesivärit levinneet imupaperille. Vai oikein säteilyeroosiota lasin sisään?  
              -- 
 
02 May 2012, 15:17 #814 raijasivu  
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Join DateFeb 2010 
Posts319Niin? .. Läpi kuten kerroin jo! 
Tässä eräs vaikeimmin tehtävä preparaatti muuten. Katkaista ohut lasi j u u r i suoraan sileänä 
peilipintana niin, että näkee mikroskoopilla s i v u s t a p ä i n miten kanavasäteilyksi muutunut 
nikkelirauta porautuu säteilyn syövyttämänä lasin sisään. Vaikea tehdä. Mahdottomuuden rajalla katkoa 
lasi niin, että jää näkymän paljastava "ikkuna juuri oikealle paikalle". Eli ihanteelinen onnistuakseen 
näin hyvin juuri mulle.) 
http://kuvaton.com/k/YUrB.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YUrB.jpg[/img] 
            ------ 
 
Punk in finland foorumista asialista 
 
1005   Post subject: Re: raijasivu kertoo asioitaPosted: Today, 14:13   
 Joined: 02 Jan 2012, 12:04 
Posts: 151  Hienoja kuveja!  
            -- 
0Etusivu- foorumi. 3 May 2012, 13:12 #820 cosmichd  
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Laita lisää niitä vesivärien imeyttämiskuvia, ne on aika hienoja. 
           -- 
 
Fasebook 02.05.2012. E. Hitsi sä teet näillä vielä rahaa :) Anna palaa.. 
25 minuuttia sitten · En tykkääkään ·  1 
         -- 
 
Vesa 03.05.2012 
Mahtavia kuvia totta tosiaan! 
             -- 
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SWE Timo.  
Kuvista vielä kommentti. Nuo lähettämäsi kuvat siitä säteilyeroosiosta oli mahtavia täytyy sanoa 
aivan kuin metsämaisemia ulkonäöltään. 
       ----------------- 
 
ETUSIVU- foorumin satoa 04.05.2012 
 
03 May 2012, 18:51 #823 Jani  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Join Date May 2004  
Location Turku, Finland  
Age 38     Ehka lasi pitää ensin laveerata vetyfluoridilla, jonka jälkeen pääsee maalaamaan vesiväreillä.     
-------------------------------------------------------------------------------- 
03 May 2012, 13:48 #822 cosmichd  
Laita todisteeksi edes yksi kuva, jossa olet imeyttänyt vesivärejä lasin sisään.  
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Join Date Nov 2000  
Location Helsinki, Mäntsälä  
Posts 22,549  
         -- 
 
04 May 2012, 06:55 #824 raijasivu View Profile  
 
Niin kuten TE sielä SUPO:ssa hyvin tiedätte. Kuvani on tehty säteilyeroosoidusta mm. juuri mainitusta 
lasipinnoista ja siihen imeytetyistä nikkeliraudan ++..ionisoiduista kanavasäteilykaasuista. JOKAINEN 
joka kuviani katsoo. Esim. juuri fotoa jossa saniikkamaiset lonkerot ovat lävistämäisillään kirkkaan lasin. 
Kyllä heittämällä tajuaa kuvan todistusvoimaisen hätkähtävyyden.  
 
Kyse on totaalisen sensaatiomaisista ja uniikeista datoista maailmanlaajuisesti. Jokainen myös tietää, 
ettei lasi SYÖVY! Itse asiassa maallikolla ei pitäisi olla edes teoriassa mahdollisuuksia saada käsiinsä 
m i t ä ä n sellaista säteilyeroosiolähdettä joka syö näin LASIA!. . De facto! Mutta minulla 
ammattiosaajalta selkeästi, dokumentoituna mykistävä kyky siihen tosiaan löytyy. .!  
 
Ja sekös nyt IPPAS- tutkinnan jälkeen jaksaa ihmetyttää miten sen voin noin demota.(Kansainvälinen 
IPPAS-ryhmä teki Suomen ydinturvaa ja turvajärjestelyjä koskevan seuranta-arvioinnin 16.–27.4.2012 
työ- ja elinkeinoministeriön kutsusta.  Niin säteilyeroosion kanssa työskennelleet 100% varmasti myös 
kuvistani huomaa niiden sensaatiomaisen, uniikin jäljittelemättömän  aitouden! Ehei, ei tosiaan TEM 
saa tänne raijattua erikoistutkimuksiinsa miljoonapalkkaisia IPPAS- CIA jenkkejä minkään "tekaistun 
vesivärien perään!" Tajuaa myös naureskellen kaikki täällä. Eli tilanne kulminoituu siihen mikä jenkit 
tänne on toistuvasti kauhunsekaisina viesteissään tuoneet.... 
 
MITEN ARTO KYKENEE KAIKKIIN NÄIHIN SENSAATIOMAISIIN AITOIHIN IONIKUVIINSA?!  
_________________________________________________________________ 
 
Siksi USA niitä haluaa tutkintaansa lisää, että löytyisi myös vastauksia näihin nakertaviin globaaleihin 
miljarditason kyselyihin.. . .Siksi mietin t a r k o i n mitä teen ja lähetän. Koska hei oikeesti minua EI 
paskan vertaa kiinnosta kertoa syyntakeettomille Vuojoen SUPO:ille megahuippulaboraatioistani y h t ä 
ä n ylimääräistä lisävinkiä heidän isomahaisille  PASKALAKEILLEEN.! 
 
PS. MITÄ OSAA TÄSTÄ KIISTATTOMASTA LASIN LÄVISTYSKUVASTA VUOJOELLA EI 
SUPO:ssanne YMMÄRRETTY?)) 
[url]http://kuvaton.com/k/YUrB.jpg[/url] 
[img]http://kuvaton.com/k/YUrB.jpg[/img] 
               ------------- 
 
Astetta psygedeelisempään 



1974 
 

 
Harvoin tilauksista mitään teen. Mutta jostain syystä nyt käänsin poikkeuksen. Senverran ihmismieltä 
olen näillä dokumentoinneillani liikkekannalle saanut. Että vastaan toiveisiin, näitä lisää.) 
 
Säteilyn ionisoimat maisemat. Sanoisin jopa IONI- tuhon maailmat ja kohteet ovat olleet teemoinani 
jonkin aikaa. Selvästi materiaalini on koskettanut vienolla laveeravalla herkkyydellään ihmisiä. Osa on 
pitänyt. osa on hämmästellyt "miten ihmeessä...?". Mutta tuskin ketään ovat jättäneet silti kylmäksi. 
 
Nyt mennään asteen verran eteerisempään lähestymistapaan. Kuvat ovat tässä jo alkujaan niin 
sävähdyttävän värikylläisiä. Että julkaisen kaikki alkuperäisväreissään. Edelleen jopa minua 
hämmästyttää miten runsasta värikirjoa löydän IONIsaation jäljiltä. Ihan uskomattomia kontrasteja ja 
outoja värimaisemia, jopa sbuugia. Kuvat on otettu tutusti mikroskoopilla ionisoitujen metallien ja 
kasvien. Niin ja on sielä muuten eläinkuntaakin jo. Katso ja kommentoi, tuskin jättää viiliksi ketään. 
Senverran oudoissa sfääreissä nytkin liikutaan: 
 
Aamu Aulangolla 2012.05 
http://kuvaton.com/k/YU7e.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YU7e.jpg[/img] 
 
Hirvi 2012. 
http://kuvaton.com/k/YU77.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YU77.jpg[/img] 
 
Hirvi lammella. 
http://kuvaton.com/k/YU7R.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YU7R.jpg[/img] 
 
Kuin siroin sielu nousussa.. IRTI 
http://kuvaton.com/k/YU7N.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YU7N.jpg[/img] 
 
Kasvun kevät 2012. 
http://kuvaton.com/k/YU75.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YU75.jpg[/img] 
 
Kasvu johtaa... Katoavaisuus! 
http://kuvaton.com/k/YURa.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YURa.jpg[/img] 
 
Todella hätkähdyttävää 3D maailmaa, punalehti. 
http://kuvaton.com/k/YURY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YURY.jpg[/img] 
 
Lupasin poikkeuksellista dataa. Kyllä se siellä on. Lehti ja HYTTYNEN.2012.04.05 
http://kuvaton.com/k/YURy.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YURy.jpg[/img] 
                        -- 
 
Näistäkin kuvistani voi bongata, että osiin on ionisoitu näyttävästi kasvin lehtiä. Ne juuri tuo siihen sitä 
kaivattua yksityiskohtien taiteellisuutta ja ilmeikkyyttä. Se mikä näissä kuvissa mua erityisesti ihmetyttää 
on, että niissä on suoraan valmis ja omintakeinen 4- värimaailmansa. Spesialisuutta näissä on JO se. 
Mutta uskomaton osuus  on, että niin SUPO, kuin jopa YK k i e l t ä ä  tällaisten tärkeimpien 
ionisaatiotutkimusten teot kaikkialla maailmassa! Se taas tekee nämä jopa maailman mitassa täysin 
uniikeiksi ja harvinaisiksi vailla vertaa. Muten nyanssina, jonka haluatte ehkä kuulla. Kun teen näitä 
IONIsaatiokuvia. Niistä lehahtaa oudosti imelän sokerinen, ammoniakkinen vieno haju. Eli kun 
kasvismassa ionisoituu sen sisäiset molekyylirakenteet silpoutuvat selkein seurauksi kun atomien 
valenssisidoselektronit ionisoituvat  toisistaan irti. 
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               --------- 
 
IONI maailma LAPPI 
 
Kaikki kuvat joita tässäkin esittelen ovat uniikkeja, aitoja ja globaalisti laitonta. Ionisaatioiden, säteilyjen 
eroosiodataa. Vaikka mielissämme ne näemme toinen toistaan värikkäämpinä ja muotokieleltään 
ihastuttavan eteerisenä luonnonkauneutena. Eivät nämä ole ihmiskäden maalailemaa. Kuvat ovat 
ehdottoman AITOA dataa siitä miten materiaalit oikeasti ionisoituvat ja uudelleenjärjestyvät eri 
laatuisissa säteilyionisaation energiaiskuissa. Metallia, rautaa, nikkeliä ja lasia. 
 
Seuraavat kuvat olen ottanut, no voin sanoa järeimmistä säteilyionisaation varsinaisista 
HOTSPOTEISTA. Itse asiassa nämä huikean talvisen sinisen kylmät maisemat ovat muodostuessaan 
olleet niin  räiskyvän rajujen säteilyeroosion kynsissä. Jos tarkkaan katsotte. Näette, että jopa lasi on 
sirpaloitunut ja itse asiassa uudelleen "ikäänkuin sulanut" pintaan kiinni. Jos voidaan sanoa, että 
kuvieni ottodatat on hengenvaarallisesta ympäristöstä. Niin erityisesti nämä 5 kuvasarjaani ovat 
sellaisia. Muotokieli on näissä se glue. Ehkä toisten mielistä kylmät talvisinisyytensä piirteet. 
 
Lasi uudelleen kiinnittyneenä sininen. 
http://kuvaton.com/k/YzWO.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YzWO.jpg[/img] 
 
IONI herkin kaarein  
http://kuvaton.com/k/YzW8.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YzW8.jpg[/img] 
 
Kotkan liito "rajalla" 2012.05. 
http://kuvaton.com/k/YzWh.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YzWh.jpg[/img] 
 
Talvi LAPIN tuntureilla. Tunturikoivikkoa. 
http://kuvaton.com/k/YzWp.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YzWp.jpg[/img] 
 
IONI lasi DY 81. Röntgenin huikean SINISTÄ lasin ja metallin suursurmaa. 
http://kuvaton.com/k/YzWW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YzWW.jpg[/img] 
          ------------- 
 
IONI taideteema "säteily vs. elämä, evoluutiosta" 
 
Niin. . .ihmiset suorastaan rakastavat pieniä karuja korulauseita, no klisheisiä tarinoita. 
Erityisesti hiukan surullisiakin. No hei tässä "ehkä" yksi sellainen. Katso  
aukeaako se sulle? 
 
Jotenkin näin "pieni tarina nimeltään ELÄMÄ.". Joskus kauan sitten eloisan hentoinen ensimmäinen 
selkärankainen ui konkreettisesti kuvioon. Tuumien elämisensä päämääreitä. Suurimpana haasteenaan 
selvitä yllään vellovasta säteilyn kyllästämästä maailmantuhoojasta. Ja  juttu uuttuu silmiinne. Alku itu 
1: 
 
http://kuvaton.com/k/Yz2L.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yz2L.jpg[/img] 
 
Alku itu 2. 
http://kuvaton.com/k/Yz2F.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yz2F.jpg[/img] 
 
Alku itu 3. 
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http://kuvaton.com/k/Yz2P.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yz2P.jpg[/img] 
 
Alku itu 4. 
http://kuvaton.com/k/Yz2r.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yz2r.jpg[/img] 
 
Itu elolle 5. 
http://kuvaton.com/k/Yz2q.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yz2q.jpg[/img] 
 
Alku itu 6. 
http://kuvaton.com/k/Yz2b.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yz2b.jpg[/img] 
 
Alku itu 7 
http://kuvaton.com/k/Yz2E.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yz2E.jpg[/img] 
 
Alku itu 8. 
http://kuvaton.com/k/Yz26.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yz26.jpg[/img] 
 
Loppu 9! 
http://kuvaton.com/k/Yz2e.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yz2e.jpg[/img] 
              
 
 
 
950. Palautteita 2012. 
 
 
Soturi @ 7.5.2012 11:48:27 
 
Alkaa näyttää vahvasti siltä, että Arto Lauri on ollut oikeassa kaikki nämä vuodet ! 
Olisko ihmiskunta heräämässä tähän juutalaiseen kusetukseen. 
Ydinvoima = helvetin iso valtionlaina = tyytyväiset keskuspankkiirit = kansa velkaorjuudessa 
                 -- 
 
Asd @ 7.5.2012 11:08:10 
 
Deeppiä tekstiä Artolta, arvostan! 
Polttopuita pilkkomaan ja takkaa lämmittämään.. 
              -------------- 
 
Verkkomedia 08.05.2012. 
 
Valitan, etten ole voinut kirjoitella niin ahkerasti tänne kun haluaisin. Mutta totuus on se, että koko 
kevään kymmeniä kertoja on tehty massiivisia HARP- iskuja näille seuduille NATO- laittein mm. 
Tromsasta. Vuosi sitten EKO- vesivoimalaamme iski sisäministeriön erikoisjoukot. Tuhosivat 3 
keskeisintä suojasysteemiämme. Ja lopuksi ajoivat METRIN TERÄSTANGON KÄYVÄÄN turbiiniin 
räjäyttäen koneemme. No tämä EI meitä lannistanut. Vaan tänä kesänä VALTIO lähettikin alustavan 
erikoistutkintapyynnön. Vakoili lain voimalla voimalamme KAIKKI KESKEISEMMÄT suojasysteemit 
itselleen! Seurauksia EI tarvinnut kauaa odottaa. 2 viikoa tästä ja vuoden sisällä voimalaamme 
hyökättiin uudelleen. Tälläkertaa vesivoimalamme poltettiin kokonaan! 
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 Nyt oli kyseessä tarkoin kustomoidudut koko kevään jatkuneet "HAARP- iskut" Näitä on valtakunnan 
verkosta tavattu tänä keväänä jo kymmenin. Heti sen jälkeen kun vuosi sitten NATO tapatti Tromsan 
HAARP- laitteiston johtajan. Iskivät muuten heti nämä koneet saatuaan viime keväänä Suomen 
ydinkantaverkkoon voimalla. KAIKKI maamme 4 reaktoria menettivät elintärkeät sähkönsä täallöin. 
HAARP mm. räjäytti OL- 2 laitoksen keskeisen pääkiertopumpunkin alas! Suomen Fukushima oli 
tilanteessa muutamien kymmenien sekuntien päässä. Valtamedia vaikenee tietysti paniikinomaisesti.  
 
No nyt tilanne on hupussaan. OL-1 generaattori räjähti atomeiksi 2 viikoa sitten samoissa HAARP 
iskoissa Norjasta. Generaattotit Olkiluoto OL- 1 on atomeina ja alhaalla nyt. OL- 2 generaattori 
niinikään on näissä iskuissa siis jo poltettu kokonaan ja nitkahtaa sekin milloin vaan. Samalla on 
lähistön tuulivoimala ollut HAARP- paskaana yli vuoden. Meidän voimalaitos on siis tuhottuna näitten 
rinnalla kahdesti. Lähistöllä on toki muitakin myös samoja EKO- voimalaitoksia tuhoutunut jopa 
kolmasti! SUPO ja valtamedia vaikenee tarkoin. Hyvät ystävät olemme energia- sodassa! . . . Niin täälä 
päätään aukova sisäministeriön ostetut nettipoliisi ei tajua toki, että USA on antanut sellaiset 
uhkaukaasit Suomen energiasektoreille, ettei paremmasta väliä.  
 
- Syykin on päivän selvä 2008 eteenpäin 5- kertaa energianegatiivinen ydinala EI OLE ENERGIA- 
ALAA LAINKAAN ollut enää vuosiin! USA vaatii nyttemmin viimeiset uraanihippuset itselleen 
asetuotantoon näköjään keinoja kaihtamatta. 
 
- Niin tosiaan kysymys EI ole siitä mitä ydinvoiman energiatuotannon tilalle. Ei toki koska ydinvoima EI 
OLE ENERGIANTUOTANTOA ollut sitten 2008!  
 
- Kyse  onkin Einsteinin 1955 kuolinvuoteelta suoraan sanoma kylmäävä fakta:" Ydinenergian energia 
ON IKUISTA! Sen fotonisäteilytys EI KATOA sanoo jo E= m* c2 kaavakin. Kerran tuotettu ydinsäteily 
kapseloituu ympäristöömme perusmittarein tavoittamattomin muodoin. Ja tulee lisää kriittistyvänä 
energiana alati kasvaessaan 100% varmasti... korostan siis v a r m a s t i  myös tappamaan 
käyttäjänsä!. . .  
 
- Ydinvoimassa kysymys pitää asetella näin: "Mistä joku l u u l e e  löytävänsä kansan joka kykenisi 
ylipäätään pysymään hengissä Maapallossa jossa käytetään ydinvoimaa!". . . . M i e t t i k ä ä  tosiaan 
tätä oikein pieteetillä. Nimittäin tästä ydinenergiassa JUURI ON KYSE! 
             -------------- 
 
Verkkomedia 09.05.2012 
 
* Aika käheetä huomata, että kun kirjoitin tänne muutaman rivin nimelläni. Ilmaantui about 
toistakymmentä tuhatta lisälukijaa hetkessä.) Kiitän osaltani luottamuksestanne! 
 
Niin juu SUPO lähettikin sitten massarahallaan oksentajapoliisejaan tänne myös patoamaan tätä 
lukuintoa IPPAS USA porukoiden käskystä ilmeisen selvästi,. Kuka edes yllättyi? 
 
Niin joo jäi mullekin enemmän kuin epäselväksi m i k ä  erityisesti sai SUPO:poliisipellet syömään NYT 
häntäänsä? Lukasin tuosta että ainakin "joku".) Näyttäisi siltä, että paljastaessani Tromsan 2011 
HAARP iskun ajattaneen Suomen 4 reaktoria alas viime syksynä kiinailmiörajoilleen ainakin oli kova 
pommi tietovuotona! 
 
No eipä tällaisia faktoja kyllä mistään sensorien lehdistä lukemaan pääse. Tietysti enemmänkin 
ihmetyttää m i t e n   SUPO Vuojoki sitten luulee selvittävänsä HAARP iskuista rauniuoituneitten 4 
maamme ydinvoimalan kohtalon solvaamalla silmittömästi perusteitta, m i n u a täällä? Jupa juu eli 
ongelma EI ole se, että USA ryskii reaktorit ja ydinalanne genut uraanipulastaan Suomessa kostonaan 
paskaksi. Vaan se, että yksi henkilö. Siis MINÄ osaan maamme salatuimmistaKIN ydinrikosksistanne 
kirjoittaa. Näinkö on TVO:n KA4 osastolaisten mielestä näpyttimet? 
 
---------------- 
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*Hei muuten enemmän kuin hauskuuttava juttu tusinaydinlobbariviranomaisille. Kyllä NYT alkaa 
olemaan maailmalle vuodattamistani tiedoista jo hyötyä. Eli oikeastikin aletaan ymmärtää myös m i k ä  
paniikki saa maailmalla ydinreaktorinne savuamaan solkenaan. Viime vuoden saldona kun on muikeat 
76kpl HAARP- poltettua, ja iskuin tuhottua ydintiinua. Vastalahjaksi IAEA sai aikaan .. . Nyt naurattaa 
tiätty ketä vaan v a i n 5% tästä hirviöisosta hävikistä kyettiin korvaamaan uusilla reaktoreilla! Eli kyllä 
oli historiallista kylmää kyytiä ydinalalle viime vuosi. Lue ja ihastu: 
 
  T&T. YDINVOIMAJukka Lukkari, 7.5.2012, 14:17 Ydinvoima hyytyy muuallakin kuin Japanissa  
Fukushiman jälkeen maailmassa on runsaan vuoden aikana käynnistetty vain neljän uuden 
ydinreaktorin rakennustyöt. Hiljeneminen on merkittävää, sillä esimerkiksi vuonna 2010 uusi työmaita 
käynnistettiin 16 ja vuonna 2009 12. 
 
Tänä vuonna rakennustyöt ovat käynnistyneet vain Baltiisk 1-reaktorissa Kaliningradissa. Ennen 
Japanissa nyt pysäytettyä Tomarin reaktoria tänä vuonna on ehditty pysäyttää jo maailman vanhin 
reaktori, Oldburyn ykkösreaktori Englannissa. 
 
Tämän lisäksi Bulgariassa pitkään suunniteltu kahden reaktorin rakentaminen Beleneen hylättiin. Kun 
vielä lisätään jatkuvat vaikeudet länsimaiden kahdella ydinvoimalatyömaalla Suomessa ja Ranskassa, 
puheet ydinvoiman renessanssista voidaan unohtaa. 
 
Ydinvoimalla tuotettiin ennen Fukushiman onnettomuutta kolmasosa Japanin sähköstä, ja tämän aukon 
korvaaminen on iso haaste. Maassa oli 50 reaktoria. Fukushiman neljä reaktoria ovat pysyvästi poissa 
käytöstä, ja muut on pysäytetty huolto- ja tarkastustoimien takia. 
                     -- 
 
Sallinette @ 9.5.2012 9:26:23 
 
Pienen testin? 
Kirjoitan tähän Arto Laurin nimen ja katsotaan mitä tapahtuu vai tapahtuuko mitään? 
 
Pertti Perusjätkä @ 9.5.2012 1:56:04 
 
@ Pelastaukoon ken voi. Jahas, ydinvoiman desantti ei enää käytä samaa nimimerkkiä, kun käry kävi? 
 
 
Pelastaukoon ken voi.. @ 9.5.2012 1:40:13 
 
... ei tässä muutakaan voi, loppu on tullut. Juokaa, naikaa ja tehkää mitä "do to"-listalta on vielä 
tekemättä. Ja viekää Arto Lauri . . . .  
 
 
Painajainen @ 8.5.2012 23:10:48 
 
Tää on painajainen! Kun pääsi hengähtään siitä, että Yhdysvallat ja Neuvostoliitto ei ehkä alakkaan 
ydinsotaa ja tuhoa maailmaa, niin nyt uhkaa ydinvoimalat. Eipä tosiaan tällaistä osannut pelätä ennen. 
Kukaan ei kertonut että tällainen olisi edes mahdollista. 
 
ihmettelijä @ 8.5.2012 23:01:47 
 
Toivottavasti Arto Lauri on trolli... Ei hyvää päivää, miten "asiantuntija" voi suoltaa noin epäselvää 
tekstiä? Humalassa? 
 
grazch @ 8.5.2012 22:51:38 
 
Kaikkien aikojen pahin ydinonnettomuus on pahentumassa entisestään ja jotkut paasoavat täällä Iranin 
ydinreaktoreista. Toivottavasti kyseessä oli trolli. 
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zompi @ 8.5.2012 22:19:06 
 
Maailman ruuasta puolet saastuu syömäkelvottomaksi. On aivan sama lähdetkö eteleen, koska ruokaa 
on syötävä jokatapauksessa. 
 
Arto Lauri @ 8.5.2012 22:00:29 
 
- Just, just! Eli sisäministeriön ostokirjoittajat on mielestään sitä mieltä. Että kun Verkkomedia varottaa, 
että miljoona kiloa Pu- 239 jätettä poltettuna hengitysilmaamme on ikävä juttu. Niin silloin SUPO tulkkaa 
asian nin, että Verkkomedia "raflaa!") Sairasta, Vuojoki on kyllä a i n a  osannut oksentaa. Mutta tää 
valhemerensä on kyllä jo kusinoro vailla vertaa!  
 
- Oikeesti jo Tshernon yhteydessä osoitettiin venäläistutkimuksin, että yksittäinen ATOMI 
ydinjäteplutoniuma tappaa ihmisen! Aikamääre oli vain hakusessa hiukan. 
 
- Nyt siis varotettiin siitä, että 600 000kg tätä ydijätteen paskaa on  palamaisillaan Fukushimassa 
hengitysilmaamme milloin vaan! TVO:n opein ja STUK tietoinenin voin t a a t a  ja alleviivata. Että 
tuollainen päästö maailmaamme tekee selvää miljoonista, ellei miljardeista!. . .  Itse en silti usko 
maailman lopumiseen, mutta silloin kyse on siitä jääkö Maapalloomme y l i p ä ä t ä ä n ihmissukua 
enää henkiin, jos toi tapahtuu oikeesti! Kyllä on STUK tiedotttajakasoilla siis paljon oppimista. 
Päästäkseen edes prosenttiin siitä tietotasosta ydinfysiikasta jonka näine ydnalan vuosikymmenenien 
sisäpiirikoulutuksin aiheesta teille lohkoten hallitsen. 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=3576 
                   ----- 
 
Radioharrastajien foorumista kerrotaan miten "meitä" ydinosaajia tapetaan nyt liukuhihnassa 
maailmalla: 
 
AK   Viestin otsikko: Re: *SÄteilyä ilmassa.Lähetetty: 8.5.2012 21:03   
  
Moottoripyöräilijä ampui Italian ydinvoimapomoa 
 
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201205 ... 3_ul.shtml 
 
IAEA:n tarkastaja kuoli auto-onnettomuudessa Iranissa 
 
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201205 ... 4_ul.shtml  
            ---------------------- 
 
Kaneman @ 10.5.2012 0:26:00 
 
Olen seurannut keskustelua mm. enenews.com ja fukushima diary saiteilla alusta asti. On ilmeisesti 
niin, että onnetomuuden laajuudesta ei ole juurikaan informoitu, Japanissa sensuroidaan ja hiljennetään 
ne jotka yrittävät antaa tietoja tilanteesta 
 
joidenkin arvioiden mukaan 14 voimalaa olisi vaurioitunut maanjäristyksessä. fukushima daiichi 
ilmeisesti pahimmin, mutta varmaa tietoa muidenkaan tilanteesta ei ole. 
 
Fukushiman tilanne on lohduton. 4-6 reaktoria on sulanut ja käytettyjen polttoaineiden altaat ovat 
huonossa kunnossa. Reaktori 3# oli käytössä uranilla rikastettua MOX polttoainetta ja monien arvioiden 
mukaan muista reaktoreista poiketen tapahtunut räjähdys on saattanut olla ydinräjähdys, vaikka 
sellainen on mahdollista vain teoriassa. Joka tapauksessa 3# on täysin tuhoutunut, näkee kyllä 
kuvistakin, ja massiivinen päästä erittäin vaarallisia aineita on vapautunut ilmakehään. 
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Arto Lauri on kyllä pihalla kuin lumimies. Paljon ilmeisesti luettua dataa, mutta jo aikaisemmat 
Olkiluotoon liittyvät asiat ovat kyllä täysin tuulesta temmattuja. Olen viettynyt alueella aikaa paljon, 
alueen luonto voi erinomaisesti, paremmin kuin suomessa keskimäärin. 
                        -- 
 
Arto Lauri 
Aivan uskomatonta millä vihansa ja rahanvaltansa sokaisun kiivaudella tänne ovat rantautuneet 
viranomaiset ja muutenkin vaan rahasta palkatut ydinalan vähän asiaa tuntemattomat tusinainsinörit.  
 
Näköjään haukkumaan tuhatpäisin laumoin Putkosta ja Lauria. Tietysti apinan raivollaan kun maamme 
viimeisin ydinkriittinen kanava jaksaa edes toimia. No onneksi m i n u l l a  on asiasta ihan o i k e a a  
tietoa jakaa suunnattomasti.  
 
Otetaan täällä tieten tehty valhe siitä, ettei uraanijäte palaisi. Mikä SUPO- vitsi toikin taas! 
Todellisuudessa USA ajaa laivanlasteittain DU köyhdytetyn uraanin ammuksiaan aseilla! Koska 
URAANI PALAA VALAN HURJASTI. Tankin saatua uraaniammuksen uraani räjähtää + 3 000C 
termiikkikaasuuntumisen paloonsa ja paistaa kaiken tankin sisällä. Uraani metallina palaa kuin 
magnesiumi h y v i n rajusti! De facto.  
 
Teknisin termein uraanin atomipalaa atomia kohden tuottaen 5,7eV lämpöhelvetin. Totta kai myös 
uraanin päällä oleva sirkonium palaa jos mahdollista vieläkin rajummin räjähdellen.  
 
Mutta tämä ei ole kuin alusoittoa kun puhutaan ydinjätteen polttovoimasta. Hiiliatomi palaessaan 
muuten tuottaa 11eV/ atomi. Mutta uraanijäte on vallan muuta. Säteilyssä se muuntuu 
hyperagressiiviseksi ++..ionisoituvaksi k a n a v a s ä t e i l y n kaasuksi. Ja SE jos mikä osaakin 
räyhäpalon!  
 
Itse asiassa se palaa minkä tahansa elektronikylläisen aineen kosketuksesta. Eikä pelkästään pala 
vaan uraani menettäessään ionisoituessaan syvempiä K, L, M elektronikerroksiaan muuntuu 
RÖNTGENPALAJAKSI!. . Saadessaan elektroneja se palaa atomikohtaisesti röntgenöiden jopa 10 
000eV energiallaan. Jopa syvimmissä elektronikerroksissaan kyeten atomikohtaisesti tuottamaan 
uskomattomat 100 000eV röntgenöinnit ja jarrutusenergiansa! Kanavasäteilyn elektronisoituminen  
tuottaa siis karkeasti 10 000 kertaiset energiaryöpsyt kuin klassisessa happipalamisessaan! Asia ON 
tietysti TABU ja salaisuus jota ei tiedä kuin kaltaiseni ydinalan sisimmän erikoispiirin osaajat. Eli kuten 
jo TVO:n yhteiskuntavastuuraportissa kerroin. 
 
 Uraani k a a s u u n t u u   tappaen kaiken ympäriltään hetkesä. ASEA opettikin että uraanijäte on 
näkemällä tappavaa! Tässä tilassaan on täysin yhdentekevää onko aine oksidina tai ei. Koska energian 
röntgenöinnin vapauttaa nimenomaan ELEKTRONIT! Eikä happi. On sairasta, ettei tällaisista 
ydinkvanttimaailmojen faktoista saa maassamme edes kertoa! Minä näistä kaiken tiedän. Mutta SUPO 
estää asian julkituontikanavat kaikkialla, koska maamme on diktaturia. Jossa totuus saa mennä. 
 
(PS. 10.05.2012 Juttuni koonneet maailmanennätysmäärän lukijoita kolmessa päivässä 47 000kpl!) 
                    -- 
 
Janus @ 9.5.2012 19:06:05 
 
Hyvin näyttävät mm. STUK:n, Otaniemen, Posivan, Fortumin ja muiden ydinvoimayhtiöiden sekä 
ydinvoimateollisuuden edunsaajien löytäneen tänne Verkkomedian pariin haukkumaan tietenkin minua, 
artikkelin kirjoittajaa. 
 
STUKit sun muut.. Etteikö näinkin mahdollisesti olisi, mutta tässä hieman samoja piirteitä Arto Laurin 
KKKK:n mainitseman megalomanian kanssa. 
                    -- 
 
-Kyllä täytyy sanoa, että naurattaa noi IAEA:n palkkaamat ydinvalehtelijat täällä! MITÄÄN, toistan 
yhtään mitään viitekehystä eivät uskalla heittää vedätystensä kyytipojaksi. Koska kärähdytän heidät 
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varsin heppoisista valheistaan. Ja h e i s t ä  100% poiketen on mulla viitetiedostot. Maamme 
kattavimmat lisäksi. 
 
Sinnikkäästi on vedätetty, ettei uraani pala. Ei vaikka USA on kylvänyt arabimaihin uskomattomat 
määrät polttamaansa DU- köyhdytetyn uraaniammustensa laivanlastilliset! Kaikkiaan ovat polttaneet 
kaasuiksi sinne 200 000 Hiroshiman pommin edestä JO uraaniammuksiaan! Jotka kuten sotateollisuus 
tietää palavat kuin magnesium. Eli asiaa voi kuka hyvänsä varmistaa olleen j u u r i  näin! Palaa kuin 
termiikkipommi! 
 
Janus tuossa viittasikin sitten, että termikinä palaa niin uraanien sirkonium. Mutta ennenkaikkea 
KANAVASÄTEILYKAASUT. Joita säteilyerrosoituu TVO:n perustiinuista ulos luontoon kolmatta tonnia 
vuosittain! No m i t ä sitten on tämä esitetty maailman IAEA:n tarkoin salaama ++..ionisoituva 
kanavasäteily?  Kannattaa tutkailla perusteina vaikka J.J. Thompsonin laitetta. Josta aineen nimikin 
juontaa.. Ruotsalaisen Edlerin tekemistä asian huippusalaisista tutkimuksista kertoo vaikka kirja Egil A. 
Hylöleraasin ATOMIT. Sivulta 134: 
 
"Tähän  "riisumiseen" ryhtyi ruotsalainen fyysikko Edlen. Suurista kokeellisista vaikeuksistaan 
huolimatta hän  sai aikaan yhden toisensa jälkeen näistä salatuista ioneista ja tutki niiden spektrin. 
Kaikki sopi yhteen ennalta määrättyjen arvojen kanssa. Professori Edlen on muuten se tutkija, joka 
aikaisemmin mainittiin puhutaessa  koronalinjojen synnyistä. Tähän tulokseen on päästy niiden 
menetelmien tavattoman suuren kehityksen ansiosta, joilla saadaan aikaan erittäin pitkälle ionisoituja 
atomeja. Koronalinjoihin on syynä kalsium, nikkelin ja raudan atomeista syntyneet ionikaasut, joista on 
poistunut jopa 16 elektronia!" 
Jatkotutkijoina mainitaan tunnettuja fyysikkoja kuten Bethe. 
 
 Tässä puhutaan siis jostain sellaisesta ydinfysiikan perustan pilarista. Josta EI IAEA saati STUK edes 
kysyttäessä kerro! Silti kyseiset tutkijat ovat kärkiosaajia ja Nobelistitasoa kaikki. Mutta lisää. Täällä 
väitettiin, että i l m a n moderointivesiään uraani lakkaa fissioimasta ja muka viilenee heti.)) Silkka 
pelletietietoja toki! Hiroshiman pommissa oli 52kg purepuhdasta U-235 latausta. Moderoiniaineista EI 
tietoakaan! Vinkeä kysymys kuuluukin m i t e n Hiroshiman pommi ylipäätään  räjähti?. . Niin ei 
osanneet = uskaltaneet kertoa Enqwistit, ei Turun kuulu mustapartaprofessori Itämetsäkään. Vaan 
Turun professori suuttui silmittömästi kysyessäni huippusalaisuuksia. 
 
 No kerrotaan totuus sitten. Kun U- 235 halkeaa siitä vapautuu about 3kpl nopeaa neutronia. Mutta 
mutta! Lyökääpä papupussi halki ja katsokaa miten lopuille atomisusten neutroniylijäämien pavuille käy. 
Pekka Jauho asian kertoo suoraan. Salaisuus ON "spallaationeutroneissa!". . . Eli U- 235 halkaisun j ä l 
k e e n sieltä valuu matemaattisen varmasti sen sisuksista päälle 20kpl h i t a i t a  neutroneita. 
Alamosin Enricho Fermi asian piirsi Time lehden kanteen 1945. Eli U- 235 halkaisu onnistuu jopa o n g 
e l m i t a  ilman hidastinaineitten moderaattoreita riittävän rikkaana tai runsaana ollessaan! Huikea 
totuus.  
 
Jota ryydittää vielä lisäfakta. Tärkeä sellainen. Fukushiman ydinjätteessä oli 6% Pu-239 plutoniumia. 
Plutonium räjähtää toki halki hitailla neutroneilla, mutta m y ö s  suoraan nopeilla! Lisäksi Pu- 239 
erottuu sulaen ennen uraania ydinjätteen pinnalle. VAIN luokkaa 100g tällaista plutoniumia räjähtää m y 
ö s  ilottomasti pommina! Juu odotan jännityksellä mitä SUPO- poliisien tuomaa saan seuraksenne 
naureskellen täältä upotella ja repiä julkisesti katuun. Hieno homma tää Verkkomedian kirjoituskanava 
siltä osin siis. Tosiaan folks pysykää linjoilla. Opitte uskomattoman paljon vielä minulta näistä 
kvanttiydinsalailuista. . .Öö siis j o s  aina   korruptoitu, rahalle perso SUPO ei pääse suolestamaan 
tätäkin maamme liki viimeistä vapaampaa tietoverkkoa Suomessa!) 
            ------------- 
 
Verkkomedia 67 500 hittiä. 
 
Arto Lauri @ 12.5.2012 18:27:26 
 
Haluan heittää välikaneettina seuraavaakin. Kuulimme juuri mm. miten Putkonen kertoi ketä näitä 
sivustoja lueskellaan jo näin uskomattoman monikymmentuhansin. Eli ydinteollisuuden insinööristöä ja 
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ydinhallinnon päällystöä, STUK, TEM, TVO Posivan väkeä, poliisiviranomaista lähtien JUURI ydinalan 
kuumapääjohtajistoa. Kuten olette huomanneet puheenparret v a r s i n yksipuisia. Haukutaan 
hehkukekälein, ettei tällaisia totuuksia saisi Verkkomedia ja sen johtajisto julkaista suin surmin. Niin ja 
sitten ronkitaan kun heikkopäiset, että a i n a k i n Arton jutut pitäisi tarkoin poistaa. . . 
 
Ja mikä sitten on näillä nettimilitääreillä perusteena..." Arto kirjoittaa puuta heinää"! Anteeksi siis m i t 
ä? . . No hei kuulema PUUTA HEINÄÄ!. .  Ai jaa maamme ydinjohtajistot ja nettipoliisit 
kymmenintuhansin päivittäisin seuraisivat ja kiinnostuvat yhdestä ainoasta kirjoittajasta joka kirjoittaa 
"puuta heinää!" 
Eikö tosiaankaan maamme miljoonapalkkaisilla kiireisillä ydinrikoksiaan pönkittävillä maamme johtajilla 
olisi muuta tekemistä kun seurata "Puutaheinää"? 
 
No eipä silti totuus on tietysti se. Että sinne tullaan lukemaan mistä totuutta VIELÄ näissä 
YDINSALAISUUKSISA singotaan julkisuuteen aidolla faktapohjalla. Näin herttisen yksinkertaisesta 
tässä on kyse. IAEA ja kansainvälinen ydinhallinto kutsui tänne muutama viikko sitten USA:n kaikkein 
järeimmän ydinalan tietokriisiosastonsa. Koko Euroopassa tämä miljoonapalkattu ydintietovuotojen 
ydinkriisiosasto kutsuttiin... Niin ei sen pienemmän kuin TEM:n kutsumana. Ja kuka edes yllättyi. 
Sulkemaan ydinturvatietoja joita maailmalle sinkoaa yksinomaan juuri SUOMESTA! Tämä erityissolu on 
ollut kuulema v a i n kerran ylipäätään Euroopassa. Mutta nyt on ollut Suomessa peräti KAHESTI! 
Kuulitte ihan oikein 2009. Ja nyt jälleen toistamiseen 2012 muutama viikko sitten. 
 
No jännäätte tietysti sitten mikä ON se henkilö jonka takia tämä IPPAS ryhmä huseeraa maassamme 
apinan raivolla? Länsi Suomi 3.5.2012 Antaa sykähdyttävän artikkelin aiheesta: "International Physical 
Protection Advisory Service ryhmä on maassamme. Tarkoituksenaan muuttaa lakia koskien 
YDINLAITOKSISSA TYÖSKENTELEVISTÄ yksittäisistä henkilöistä vuotaneita tietovuotoja! 
Oikeusministeriön mukaan nykyinen laki EI mahdollista riittävästi tällaisten henkilöiden taustan 
selvitystä. Erityisen tahmea tilanne on ydinvoimayhtiöille.  
 
IPPAS katsoi Suomen lainsäädännön tältä osin puutteelliseksi. Yksityiskohdat salaisia, mutta 
oikeusministeriössä toistakymmentä lakimuutosta parhaillaan aiheesta. TVO tekee henkilökunnasta v u 
o s i t t a i n yli 6 000 selvitystä. Ydinvoimaloissa työskentelevillä,(kuten erityisesti turvallisuusluokitetulla 
minulla) ovat pääsyt ydinturvallisuuden kannalta oleellisiin tietoihin tai paikkoihin. Ja mahdollisuus 
asemaansa käyttäen tietonsa vuotamisiin. Henkilöihin keskittyvillä ydinturvan uusselvityksillä 
tietovuotoriskejä yritetään ydinteollisuudesta vuotoineen estämää." 
 
Niin siis tosiaan kehottaisin täälläkin tyhjyyttään päitään aukovien ydinturvaviranomaisten kannattaisi 
tosiaan tutustumaan tällaisiin selkeisiin paljastaviin faktoihin. Enpä t o s i a a n  usko että kaltaiseni 
ydinalan suljetuimmilla sisäpiiritiedoilla liki 30v varustetun henkilön edes t a r v i t s e e  vuotaa mitään 
"huuhaatanne". Kun hei siis ihan o i k e e t a k i n multa irtoo tietoa laittomuuksien ydinkalmoistanne 
varovaisestikin arvioiden ihmisiän verran. Lukekaa toi lehtiartikkeli, niin tajuatte t a r k o i n. Miksi minä. 
Yksi niistä TVO:n KOLMESTA. jolla oli oikeus nähdä mm. maamme tarkimmin suojatut OL-3 arkistot 
kaikki.  
 
Olen nyt tämän IPPAS väen ja ties monenko oikeusministeriön ydinturvapaniikkivuotojen tutkinnan 
päätargetti! Juupa juu minulla on arkistot v ä ä r ä l l ä ä n  sitä ydinmaailman tarkimmin salattua 
platinakultaa. Jonka tietämisestä muut voi vain h a a v e i l l a ! Ei en minä ole luonteeltani ahne. Sitä 
mitä TVO:lta sain tietopääomakseni säkkikaupalla RIITTÄÄ! Ja hei folks, oikeesti. Aion pistää hyvän 
kiertämään j o k a i s e l l a  maamme vapaalla foorumilla! 
 
IAEA ja CIA sopivat jo Oppenhaimerin 1954 oikeudenkäynnissään. ettei ydinalan synkkää totuutta 
julkaista.  no nyt tuosta valheensa alusta on kulunut aikaa 58 vuotta. Enemmän kuin ikäni. Olen 
yksinkertaisesti p ä ä t t ä n y t , että nyt saa riittää! Niin kauan kuin maassamme on yksikin tämän 
Verkkomedian kaltainen. sananvapauden edes "itu" poliisiterrorin ulkopuolella. Aion ja hei siis, l u p a a 
n  kantaa ehtymättömästä tiedostostani kaiken kylmäävän faktan. teille, juuri teille oman kansan 
hyväksi. Ja teen sitä myös niin kauan, kun y k s i k i n poliisiviranomainen vastaan inahtelee. . .! 
                  ------------- 
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68 500 hittiä 
 
Pertti Perusjätkä @ 12.5.2012 22:42:34 
 
Juu, minä myös olen täysillä Arton Laurin puolella! Hänellä on juuri oikea taistelijan asenne, ja OIKEAN 
ASIAN puolesta, eli sen että tietoa ei salata, vaan että tällaisten mikä koskettaa meitä kaikkia, pitäisi 
olla mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää. Kannatan aina pilliinpuhaltajia ja heidän sananvapauttaan! 
 
Asiantuntija @ 12.5.2012 20:46:38 
 
Arto Lauri! Kommentejasi on mielenkiintoista lukea ja toivotaan ettet bannejä saa. Juurikin niiden takia 
jaksan aina palata katsomaan näitä jo hiukan vanhempiakin uutisia, onko mitään päivitystä tullut. 
Sinulla pitäisi olla oma uutiskanava täällä niin olisi helpompi seurata. Ja kommentit ovat selkiytyneet 
ajan kanssa, jatka samaan malliin. 
 
 
 
 
 
 
 

1000 SUPERRASKAAT!!!!!!!!!! 
 
NETTIKESKUSTELUA. 
 
08:37 IP 
International Design Team has invited you to a Video Conference online meeting. Meeting: My Meeting 
Date: N/A Täällä voi porista aamuporinat Click to launch when meeting is supposed to start URL: 
https://www.videocontrolpanel.net/meetings/join.aspx?token=036084034081174171126058051216126
183243209037182036171204098226088098205146024091094152020011074 
Join Meeting 
www.videocontrolpanel.net 
               ------------- 
 
Nettiyhteydet 
http://vcp4.videocontrolpanel.net:8080/conference/ 
            --------------------- 
 
YLE TV2 Silminnäkijäraportti Olkiluodolta ikuisuuteen. 
__________________________________________________ 
 
Mutta hei sitten oikein j y t k y !  Nyt saat imuroitua maailman erään tarkimmin sensuroidun filmini. Se 
on ovelasti ujutettu ulkomaan kautta palvelimiin. Kokeile nyt ihmeessä hakea itsellesi ja parille 
tutullekin. Kerro onnistuitko? 
 
YLE TV2 Silminnäkijäraportti Olkiluodolta ikuisuuteen v i h d o i n k i n. Kokomittaisena 
tollopelottomalta. Pankaa kiertoon: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=--RCjAKVutA 
                    -- 
HEUREKA! Nyt myös Yotubessa: 
 
Olkiluodosta ikuisuuteen osa 1. 
 http://www.youtube.com/watch?v=xSSRkddjieI&feature=related 
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Esittelyssä englanninkielellä Arto Lauri 
http://www.youtube.com/watch?v=36VrXtAS2uE&feature=related 
 
***A theory of Fukushima ( SUPER SENSORED!)*** 
http://www.youtube.com/watch?v=fMxOdBZESrY&feature=related 
 
**Beettasoihtuvideo KLASSIK!**  
http://www.youtube.com/watch?v=P_a19RRo2gY 
 
Vesan englantilainen ionicatheri: 
http://www.youtube.com/user/Styrgefilmi?feature=chclk#p/u/32/JidtgPWcMzc 
 
Olkiluoto bloggade in english  
http://www.youtube.com/watch?v=e0JjIHBxmjs&feature=related 
 -- 
 Beettasoihtu ON TOTTA.Vesa Noroviita http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1007108  
-- 
 
Bad geology at Olkiluoto nuclear deposition site (Paha geologia - tekstitetty Suomeksi) 
http://www.youtube.com/watch?v=O34JJxc2JF0 www.youtube.com Nils-Aksel Mörner esittää todisteet 
Suomen kallioperän aktiivisuudesta, joka tulee tuhoamaan ydinjätteen loppusijoitusluolan käytännössä 
varmasti. Alustavat ...  
--  
Eväsretkellä Olkiluodossa 1  
http://www.youtube.com/watch?v=Wlqrg1zieP0&feature= related 
 
Eväsretkellä Olkiluodossa 2. 
http://www.youtube.com/watch?v=lMIudvss5V8&feature= related 
_________________________________ 
 
Arto Lauri 111. Bolzmann constant 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uJwiXRIkImA 
---------- 
 
Arto Lauri 110. The Photon 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Nwj4dni_hic 
-------------- 
 
Henri Lentonen/ Tomi Tee Tuomala haastattelu 
 
https://soundcloud.com/tomi-tee-1/asiantuntija-haastattelu 
-------------- 
 
Arto Lauri 109. Wor War III 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RIn4urM9WHo 
----------- 
 
Arto Lauri 108. Clear air 
 
https://www.youtube.com/watch?v=35MNC7x3aGY 
----------------------------------------- 
 
Arto Lauri 107. Professors,KPA 
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https://www.youtube.com/watch?v=Sk83vwZCivQ 
------------------------------------ 
 
Arto Lauri 106. PINK 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-HOhseTNUkY 
------------- 
 
Arto Lauri 105. Radiaton pressure 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3SwP5zl1iVE 
------------------- 
 
Arto Lauri 104. GRAVITON 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BtMdr11PA1I 
----------------------- 
 
Arto Lauri 103. GIC 
 
https://www.youtube.com/watch?v=38rFInEFsYU 
--------------------------------------- 
 
Arto Lauri 102. Burn-up in the limit 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3-B56NGUfpw 
-------- 
 
Arto Lauri 101. Harrisburg, Faraday engine 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tS36pvMGmbQ 
-------------- 
 
Arto Lauri 100. Rossi 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A2j-pv8F5yc 
--------------- 
 
Arto Lauri 99. Free energy, anti-material 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_E7awZyAbjY 
--------------- 
 
Arto Lauri 98. Coriolis, Olli 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Tonk38desIE 
------------------ 
 
Arto Lauri 97. Ionic TEST 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UL_XZfKeXpE 
-------------------------- 
 
Arto Lauri 96. Ionic air 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LpOIpyBSwi8 
----------------------------------- 
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Arto Lauri 95. WTC F-4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=--BpxWdnHi0 
----------------------------------------- 
 
Arto Lauri 94. Fukushima No.4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0xg7ZaudB-s 
--------------------------------- 
 
Arto Lauri 93. The Substance 
 
https://www.youtube.com/watch?v=t5PCHsqk3Ow 
--------------------- 
 
Arto Lauri 92. Meat bones radiaton 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-dIr0MWYDwQ 
---- 
 
Arto Lauri 91. Skeleton Coast 
 
https://www.youtube.com/watch?v=H58NvayWOS4 
------ 
 
Arto Lauri 90.Pu-239 economy 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xCdoefNxcTY 
--------- 
 
Arto Lauri 88. Face of TVO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HJBU6XbixwE 
--------------------- 
 
Arto Lauri 89. Olli and Devil worship 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2-d5AWl6t_Q 
------------------ 
 
Arto Lauri 87. Eyes of a Seer 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1zoZZsHdQFs 
------------------------ 
 
Arto Lauri 86. Eagles listens 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SNxt2zJtHJI 
-------------- 
 
Arto Lauri 86,5.ION 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3W0clnW6t-4 
------------------- 
 
Arto Lauri 85. ALARM 111 
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https://www.youtube.com/watch?v=PNG5L4qIg9U 
------------------------ 
 
Arto Lauri 84. Tsheljabinsk II 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0WH4k4_80-0 
---------- 
 
Arto Lauri 83. Nuclear weapon 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Eh35v7pW28c 
------- 
 
Arto Lauri 82. Jontti Lähiradio II 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a1j-Dsi9Tis 
------------------------------------------- 
 
Arto Lauri 81. Carbon,hiili 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Us0Yl9TxkFE 
---------------------------- 
 
Arto Lauri 80. Filament 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k0CCVLspYuw 
----- 
 
Arto Lauri 79. FISSION BOMB 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tqJFQIs9FNA 
----------- 
 
Arto Lauri 78. Jontti Lähiradio 1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cZH2bQ4DEpg 
--------------- 
 
Arto Lauri 77. NATO, TVO night 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OC1bDxHzDY8 
------------------------------- 
 
Arto Lauri 76. FUUSIO-ION IV 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oEtNmJWdrd0 
----------------------------------- 
 
Arto Lauri 75. UFO, TRITIUM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VGmRFld4FRg 
-------------------- 
 
Arto Lauri 74. ION III 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vivZG2d3O-s 
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--------- 
 
Arto Lauri 73. NATO II 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2GyCiylBEKA 
-------------- 
 
Arto Lauri 72. Spallaatio FUEL 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uVZ6ngpsp-U 
------------------- 
 
Arto Lauri 71. Tectonic III 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZicqfhNcnaI 
------------ 
 
Arto Lauri 70. 37 Danger 
 
https://www.youtube.com/watch?v=o6s4iR8kDOw 
----------------- 
 
Arto Lauri 69. SL-1 SL-2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ntwc69UkTqU 
----------- 
 
Arto Lauri 68. The FISSIO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M2E8OG5EbO8 
--------------- 
 
Arto Lauri 67. TROMBI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=whAxIrDPbOw 
------------------------------ 
 
Arto Lauri 66. MPs Salonen, Kalli 
(CIA välittömästi tuhoaman latauksen korvaava No. II.) 
https://www.youtube.com/watch?v=mqGU0yvzT_k 
-------------------- 
 
Arto Lauri 65. Med Olli III 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ketNB6pLbUk 
-------------------------- 
 
Arto Lauri 64. ULTIMATE Posiva 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YVNqIBANy1g 
------------------------------- 
 
Arto Lauri 63. CIA invasion 
 
https://www.youtube.com/watch?v=K7RX8nkCyO4 
------------------------ 
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Arto Lauri 61. Cormorants, missiles 
 
https://www.youtube.com/watch?v=K5wbG8e456E 
---------------------------------- 
 
Arto Lauri 62. Hessdalen 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrDW-T4v_No 
--------------------------------- 
 
Arto Lauri 60. II Metal halid lamp  
 
https://www.youtube.com/watch?v=IPh2ceUMJ4o 
----------------------------------- 
 
Arto Lauri 59. Metal halid lamp 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yaZM54FOVUU 
-------------------------- 
 
Arto Lauri 58. KPA 4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ApisE3ZHl3Q 
--------------------------- 
 
Arto Lauri 57. Nuclear- SODOMY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BkaQ6p04xF0 
--------------------------------- 
 
Arto Lauri 56. Eurajoki facility 2014 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pwychTRQ_pY 
-------------------------------- 
 
Arto Lauri 55. Atomic pair 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LC1w0YMPLjY 
----------------------------- 
 
Arto Lauri 54. KPA II 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eJ8fussl0D4 
----------------------------------- 
 
Arto Lauri 53.NATO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gSCMmFDmnQY 
-------------------------------------- 
 
Teemu Vehkala. Taistelu beettasoihdusta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jvULTgjOG6c&feature=youtu.be 
---------------------------------- 
 
Arto Lauri 52. Katainen Prime minister 
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https://www.youtube.com/watch?v=6pb10g2f64k 
--------------------------- 
 
Arto Lauri 51. Tshernobyl 
 
https://www.youtube.com/watch?v=93phx2iBGeM 
------------------------------------ 
 
Arto Lauri 50. Med Olli. A translaters 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zFdLNad0sck 
------------------------------------- 
 
Arto Lauri 49.A 1 Translater. Nuclear blood sacrifice 
 
https://www.youtube.com/watch?v=21iFi7fo0hU&feature=youtu.be 
Translated by YouTube user: Six Million 4 Truth/ a.S.h 
 
---------------------------------- 
 
Arto Lauri 48.Bentonite A quality 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0uMs4KBP7SY 
--------------------- 
 
Arto Lauri 46. Posiva 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oZuvPRP5yhk 
--------------------------- 
 
Arto Lauri 47. CHEMITRAIL 5 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GzwkiaDygro 
----------------------------- 
 
Arto Lauri 45. HEAVY physics 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ICaRUCuz6Z0&feature=youtu.be 
---------------------------- 
 
Arto Lauri 44. Nitro (S2) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SoCT9hbo7sc 
---------------------- 
 
Arto Lauri 43. (S2) New SUPO/Police. A perfect translation 
 
https://www.youtube.com/watch?v=utYXevwGzOQ 
----------------------- 
--------------------- 
 
Arto Lauri 41 Hiitiö 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hbrxEBVZjmU 
----------------------- 
 
Sozonte Chanampa 
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https://www.youtube.com/user/artolauri/videos ____________________________________ 
 
Arto Lauri 42. Nuclear power at the mercy of 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Cfmdpi_Ntqc 
----------------------- 
 
Arto Lauri 40. Uranium mines 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sSQdB3myW9M 
----------------------- 
 
Arto Lauri 38. Ion ball 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wCQ8TVq3394 
------------------------- 
 
Arto Lauri 37. Beetatorch 
 
https://www.youtube.com/watch?v=atjKVVnGn6w 
--------------------------- 
 
Arto Lauri 36. Brown air.(Beter translaters.) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_yB0HtPRjx8 
---------------------------- 
 
Arto Lauri 35. Tin roof vs nuce. (New Bing translaters.) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0S6SfXIsA9E 
---------------------------- 
 
Arto Lauri 34. Tesla oskilator 
 
https://www.youtube.com/watch?v=L2FST23Jk-s 
--------------------------- 
 
Arto Lauri 33. Ded made by? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9upR94YPmyo 
-------------------------- 
 
Arto Lauri 32. TVO U-239 trade 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CDZ7ifXYmS0 
-------------------------- 
 
Arto Lauri 31. Demolition II 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YcieiSGvFFs 
------------------------- 
 
Arto Lauri 30. Chemtrail II 
 
https://www.youtube.com/watch?v=feyL3cd_va8 
------------------------ 
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Arto Lauri 29. 1 Demon 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4xcqH0peXec 
------------------------ 
 
Arto Lauri 28. Vacum tubes. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LPVqPaHfDFk 
------------------------ 
 
Arto Lauri 27. Jannu tells Fukushima 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SfNT_bTKKlY 
------------------------ 
 
Arto Lauri 26. Fukushima LIE 
 
http://youtu.be/A0kDKNK85ow  
------------------------ 
 
Arto Lauri 25. In demolition 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mKPtEeD4-tw 
http://youtu.be/mKPtEeD4-tw  
 
------------------------ 
 
Arto Lauri 24. Cold fusion. How made? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A2haBW3LdQE 
------------------------ 
 
Arto Lauri 23. TVO, Posiva blunder 
 
https://www.youtube.com/upload 
https://www.youtube.com/watch?v=qlzBYFcYKYc 
----------------------- 
 
Arto Lauri 22. Siperian kaldera, in Olkiluoto 
 
http://youtu.be/o3iLOozou8Q  
https://www.youtube.com/watch?v=o3iLOozou8Q 
----------------------- 
 
Arto Lauri 21. PULSEseries B7. (20y Omerta auki!) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HQDpxQCNAco 
---------------------- 
 
Arto Lauri 20. Undeclared nuclear. 
 
http://youtu.be/4gK0VnpwpKQ  
http://www.youtube.com/watch?v=4gK0VnpwpKQ&feature=youtu.be 
-------------------- 
 
Arto Lauri 19. Chemitrail II 



1993 
 

 
http://youtu.be/Uj-suNpMaMM  
-------------------- 
 
Arto Lauri 18. Mr. nuclear rotation 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JkX3FuMgZHA&feature=youtube_gdata 
-------------------- 
 
Arto Lauri 17. Olkiluodosta 
 
http://www.youtube.com/watch?v=C-RvcdkAfXg&feature=youtube_gdata 
--------------------- 
 
Arto Lauri 16. Eurajoen 1 päivä 
 
http://www.youtube.com/watch?v=HWk6HtFIXSs 
---------------------- 
 
Arto Lauri 15. Kanavasäteily 
 
http://www.youtube.com/watch?v=PQRlh1jsJGc&feature=youtube_gdata 
---------------------- 
 
Arto Lauri 14. Posiva, TVO metal damage. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WneJXk0EbMg 
----------------------- 
 
Arto Lauri 13. Lakari II 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4WStzzrqgbI 
----------------------- 
 
Arto Lauri 12. A Fukushima disaster 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sSqCXJ9zw44 
 
Osa B 
https://www.youtube.com/watch?v=RIhFpzmD7Qg 
---------------------- 
 
Arto Lauri 11. Jannu V. 
 
Kesti useita päiviä, koska SUPO ja CIA esti julkaisemasta! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A81P5KnAWAY 
---------------------- 
 
Arto Lauri 10. Sysipimikkä 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dXg_gyYEzu4 
-------------------- 
 
Arto Lauri 9. Mutants (By sensored!) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NKNFlkNK0dA 
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--------------------- 
 
Arto Lauri 8. Vesa blubber video. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=l6t2tE49HC0 
--------------------- 
 
Arto Lauri 7. All of the water/ vesi on kaikki. Med english tekst. 
https://www.youtube.com/watch?v=lkGyNDtuKY4 
--------------------- 
 
Arto lauri 6. Osa A ja B Fukushima 4. 
fuku fuku fuku fuku fuku fuku  
https://www.youtube.com/watch?v=MzUsSvvi_fU 
https://www.youtube.com/watch?v=RtksV7OHwck 
             -------- 
 
***** Arto Lauri 5. 
hydro power hydro power 
 
Introducing the self-made water power plant through the river 10.2013.  
https://www.youtube.com/watch?v=IjRlcp4glGc 
             ------- 
 
Suomalainen Viheraho: 
 
https://vimeo.com/23728112 
          -------------- 
 
**** Arto Lauri 4. 
metsä metsä metsä 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NOvHCvsCikM 
            ------- 
 
*** Arto Lauri 3. 
supo supo supo 
 
Arto Lauri. Tässä videossa erästä globaalia maailman salatuinta ydinrikollisuuden perussettiä ja 
kylmäävää faktaa sisäpiireistä. 
 
 Matti Tamminen vanha työkaverini esiintyy vain ja ainoastaan haastateltavana, eikä edusta millään 
lailla videoon tuomaani? tietomateriaaliani. Tuon selkeästi esille tämän piirteen hänen sanomanaan 
kuvaustilaisuudesta. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GXVCMQySPTk 
        --------------- 
 
Arto Lauri 2. 
chem chem chem 
 
Chemtrail is the order of the day in the autumn of 2013. 
It is fully encrypted over the world to shed light on the following youtube video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7EDa-7IXsB4 
        ----------- 
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Arto Lauri 1. 
 
Steel channel for radiation of a fixed glass   
********* 2013 
Steel channel for radiation-  Jyrki Saari customs II: 
http://www.youtube.com/watch?v=XGr_BBQ0Wz0&feature=c4-
overview&list=UUcV7WCmQtrrmff7eyMUpdTw 
              -- 
En edes y r i t ä  laskea montako ennakkoluuloa ylitin tehdessäni tämän setin. Sanoisimpa jopa 
legenddaarinen ja parhammalla mahdollisella kieliosaamisellani!) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PhxNkc8T5GU 
-- 
PS. Meni luokkaa tunti levittää tätä maailmalle kun viranomaiset katkaisi KOKO palvelimeni 
ulkomaailmaan! L i e n e n   astunut siis liian isoille varpaille.) 
--------- 
 
Arto Lauri/ Fingeruus kertoo Olkiluodon LITORAANITEKTONISAUMASTA. Maailman ensi- illassa. 
 http://www.youtube.com/watch?v=A6X_YkT671M&feature=youtu.be 
 
--------- 
 
Päräyttävää Suomen kansallle Olli ja Arto 
 
https://www.youtube.com/watch?v=khlJ_Y1qiEw&feature=youtu.be 
--------------------- 
 
Kirsin ja Arton kantapöydässä 
olli olli olli olli olli olli 
 
Ydinvoiman armoilla... (a) http://www.youtube.com/watch?v=YnGJeJoFm7A&feature=youtu.be 
Ydinvoiman armoilla... (b) http://youtu.be/tBKCEj5FZc0 
Olli H.  
______ 
 
Uraania, epäjumalan palvelusta (globaalinen vapaamuurarius) ja tappamista... www.youtube.com 
 
Uutisten äiti, projektien projekti... koko maailmalle! (Parhainta Porista kesällä 2013 projekti...) 
http://ollihakala.blogspot.fi/2013/06/uraania-epajumalan-palvelusta.html 
 
Jotain pirunkureita estopoliisit jo tohonkin. Kokeilkaas seuraavaa: 
http://www.youtube.com/watch?v=BA75JzibRJE A. http://www.youtube.com/watch?v=QQ1qF1g-Q3Y 
B. http://www.youtube.com/watch?v=bq6szWS4hnk C.  
----------------- 
 
Olli Hakala jakoi linkin. 
PÄRÄYTTÄVÄÄ... 
 
http://ollihakala.blogspot.fi/2013/06/olkiluoto-1-2-areva-3-ja-posiva.html 
 
Olli Hakala blogi: Olkiluoto 1, 2 (areva 3) ja posiva; pirullisen vaarallisella maaperällä... 
 
ollihakala.blogspot.fi 
           -- 
 Keskustelin muuten noista videointimme l i k i ylittämättömistä ongelmista sielä Pirunpesällä. Tuli 
suoraan esitys, että videomme pimeni yhä uudelleen, koska ALUUEEN SÄTEILYAKTIIVINEN 
METAANIKAASUHUURU iski kameran sensorit punaiselle kuten Itämeren X- ryhmälläkin 
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ydinmetaanikaasujen purkuaukoilla kävi. Olisi pitänyt katsoa muuten geigerillä miksi alue OLI niin 
valtavan vaikeasti kuvattavaa videolla. Huomasitko muuten itse miten kuvissa oli kuin outoa sumuraetta 
valopylväitä, usvaa kaikkkialla. TVO:n tritiumit ja neutronivuot näyttäisivät iskevän kuvaamallemme 
alueelle p a l j o n rajummin kuin ikinä uskoimmekaan!. . 
 
Pirunpesä video A) . . (jatkuu tästä sarjana). http://youtu.be/far10-UrUbM 
 
C. http://www.youtube.com/watch?v=6znSGR-Pz74 
D. http://www.youtube.com/watch?v=MaBhIMNi3Do 
E. http://www.youtube.com/watch?v=IemRQ8ogIXE 
----------- 
 
Posivan Onkalot ja räjähtäneet KR16, KR40, KR27 Tappava ydinvoima osa 1- 5 
http://www.youtube.com/watch?v=BKbNtNsDP9w&feature=youtu.be 
http://www.youtube.com/watch?v=ovYS93kKD2U&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=BpjD22e7fsE&feature=relmfu 
 
http://www.youtube.com/watch?v=lhgl6KVxyUE&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=IWy3A_VGOH4&feature=relmfu  
-------- 
 
Olli Hakala julkaisi Arto Lauri. Tämän tarinan vaihtoehdot 
PÄRÄYTTÄVÄÄ FAKTAA... 
 
1. Osa 
http://www.youtube.com/watch?v=t4wJOcc5NS8&feature=youtu.be 
 
Energia vaihtoehtoja ydinvoima helvetille 22/9/13... 
Olli Hakala, Arto Lauri ja Jyrki Saari vapaamuotoisessa ydinvoima vastaisessa keskustelussa armon 
vuonna 2013. Tuoden faktoja esiin mm. Robert Jungk kirjoitt... youtube.com 
Olli Hakala  
 
2. osa  
http://www.youtube.com/watch?v=FmONtxJJqg0&feature=youtu.be 
  ---------------- 
 
Tämä video haluttiin estää tulemasta julkisuuteen kaikin keinoin. SUPO aloittikin yhä jatkuvat 
massiiviset pidättämisohjelmansa. Katsokaa videosta m i k s i ! 2012.14.09. Osat 1, 2 ja 3" 
 
http://youtu.be/RDbcmHBQYBA  
http://youtu.be/rnhfO0oSWpA  
http://youtu.be/b7UDp73B4Zs 
 
http://ydinpuhdistus.wordpress.com/2012/09/ 
 -- -- 
 
Mutta katso toki miten saamme JO studiossa aikaan. Tätäkin filmatessamme Helsingissä SUPO kävi 
pihalla terrorisoimassa KAHDESTI mustassa Limosinissaan. Tulivat k e s k e y t t ä m ä ä n filmauksen 
studiolle kuvaustamme myös kerran! Ihan kiivasta settiä siis filmimme heistä on!) 12.12.2012 Lähiradio/ 
Kaapeli TV tammikuussa 1, 2, 3, 4. www.dailymotion.com/uutispaketti 
 
Lähiradion haastattelu 2012 http://www.dailymotion.com/uutispaketti#video=xw1buz  
-------------- 
 
Nettiradiohaastattelu 17.01.2013 Teemu Vehkala 
 
http://www.nwohavaintoja.blogspot.fi/2013/01/nwo-blogin-virallinen-nettiradio.html 
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19.01.2013. "Teemu: Oli muuten tuo debyttilähetys todella succee.. Meni aivan kuumille kiville. Linjat 
tukkoon." -- Nettiradiohaastattelu 09.04.2013. Haastattelijana Teemu Vehkala. Aiheena Talvivaaraa, 
energianegatiivinen uraanijalostus yleensä ja huikeita dokumentteja ydinvoimaloissa toimivista 
säteilybimien, teslaoskilaattorien supersalaisuuksista: 
http://www.youtube.com/watch?v=agzxHptslDQ&feature=youtu.be  
---------- 
 
Teemun nettiradiohaastattelu CHEMITRAIL 26.09.2013 
 
Nonniin valmista tuli  
http://youtu.be/EiiqVjcRuAg 
Radio NWO Havaintoja 26.09.2013 vieraana Arto Lauri 
youtu.be 
 
* Teemu on tehnyt sadoittain näitä nettivideotallenteita, yotube kun on liki kaikkein vähiten 
poliisisensuroimattomia tietokanavia. Mutta kuinka ollakkaan JUURI TÄMÄ MINUN chemijutussa tuli 
seinä vastaan kun tuli töykeä ilmo: 
 
 " Tämä nimenomainen Arton nettivideohaastattelu EI ENÄÄ ole omaisuuttanne, ettekä voi hallinnoida 
siihen liittyviä toimianne!". . . Siis MITÄ   HITTOA tuossa haastattelussa paljastettiin niin SUURTA, ettei 
Teemun sadoissa aiemmista paljastusvideoistaan ole saatu vastaavaa viranomaispalautetta?..  
-------- 
 
See this is my materials too: 
 ____________________________ 
 
*KOOSTE. Uskomattoman sattumalta löytynyt kuvakoosteet. Fukushima theoremy video on kiinnittänyt 
maailmalla niin paljon kiinnostusta, että piti rakentaa tällainen Orion talk radio disinfo- ohjelma sen 
ympärille. Yksi paljastuksistani vihastunut IAEA:n mies alkuun sylkemään sappeaan. Toinen joka ei ole 
edes tietoinen mistä keskustellaan. Ja sitten nainen joka ei kyllä "osaa sanoa miksi Arton jutut on 
todistetusti totta dokumentaatioista. Mutta kun ydinala ei vaan "niistä pidä". Ja mikä kruunaa 
tarkoituksen minulta EI kysytty mitään lisätietoja! . No katsokaa IAEA:n suuren rahan voimaa: 
 
http://www.veengle.com/s/arto%20lauri.html  
 
Jim Walsh  Orion: CNN/CIA "Target A Theoremy of Fukushima" 
 
https://www.youtube.com/watch?v=22iOVMAgrE4 
 
------------------------------ 
 
http://www.youtube.com/user/Styrgefilmi Hei, laita tää ittelles talteen .. tää on Vesan youtube-profiili.. 
täältä ne löytää suoraan. 
 ------ 
 
Loviisa 3.11.2012 
 
http://www.youtube.com/watch?v=qgnZL0NYJ8s  
------ 
 
YLE puhuu taasen viimein BEETTASOIOHDUSTA! 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=HPO7GQQfi-Q#t=336s  
----------------- 
 __________________________________ 
 Tshekin maailmanpanoraamakameroita:  
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----------------------------------- 
 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/  
-------- 
 
Dutchinse Fukushima yotube. ( 13.05.2012 Huippua 52 042kpl lukuhittiä!)  
__________________________ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JAUY-Y3Kiek&feature=related 
 
**2011.11 tuli mukaan tällainen mystinen videoni kielto. Kun filmi alkoi yhtäkkiä levitä rajusti Pohjois- 
Ameriikkaan: Kaikki kommentit. Kommenttien lisääminen on poistettu käytöstä tältä videolta.!!! 
 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  
*** CIA poisti videon liian suosituksi tullessaan käytyäni sitä mainostamassa Ruotsissa 07.2012. Filmi 
on ollut pakko korvata tällä siitä lähtien: 
http://www.youtube.com/watch?v=V71EclYZm2c&feature=related 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
                 -- 
Jaakko Pietiläinen latasi tiedoston. 
partavaahtotuubissa trotyylilataus (SUPO-tiedotteita). 
Arto_Laurin_mielipiteet_25_kpl.pdf 
 
https://www.tem.fi/index.phtml?s=2820 
 
* Arto Laurin mielipiteet 10kpl listan lopussa. 
__________________________________________________ 
                  ----- 
 
 Sensor. . .!!! Kirsi ja Arto Raumalla 2013 !!! 
kirsi kirsi kirsi kirsi kirsi 
 
http://www.youtube.com/watch?v=wOeavAUniws&feature=youtu.be 
                ---- 
 
 
Alex Jones  
_____________________ 
__________________ 
 
Julkisuuden henkilö · Austin, Texas 
 
*** 15.02.2012 SENSAATIOMAINEN suksee Fukushima videolle. USA:n maailman kuulu journalisti 
Alex Jones otti sen ohjelmistoonsa! Vaude kova juttu leviää nyt Stellan tuottamana 
ennenäkemättömällä intensiteetillä maailmaan. Sama  enemmän kommentoituna blogissaan: 
 
Stella Blackwell Steinbach 
http://the-tap.blogspot.com/2011/08/haarps-role-in-fukishima.html 
______________ 
_____________________________________ 
____________________________________________ 
              
**Kyllä Alex Jones:n eilen julkaisema Fukushima videon maailmanlaajuinen  juttuni on todellakin 
näemmä noterattu ja  huomattu. Vetivät sybolisena eleenään seuraavana aamuna 16.02.2012,  12 
aikaan muuten pilvettömälle taivaalle kuin merkiksi Riihikosken taloni ylle chemitrailereillaan megaison 
kruksinkin! Siis a i n o a n a  koko näkyvän taivaan alueella. . Aamu meni muutenkin ulkona lumitöissä. 
Lumetin samalla uudella lumella sokkeliinkin lämpimämmäksi ja energiaa säästäväksi. 
                     ----------------- 
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ALLERT!! 
_____________ 
Olen kertonut miten kävin Ruotsissa Pohjolan pätevimmän kvanttiydinfysiikan professorin puheilla. 
Selkeästi esittelimme heille Alex Jonesin, Dutshincen kuuluisaksi tekemä mm. videoni: 
http://www.youtube.com/watch?v=JAUY-Y3Kiek&feature=related 
 
Kuinka ollakkaan SÄPÖ otti pultit tästä sävähdyttävästä dokumentaatiostani. Heti palattuani kävin 
tutkimassa tämän tvitterin listalla maailman kolmanneksi suositun videon tilanteen. Kuinka ollakkaan 
CIA oli antanut kansainvälisen hälytyksen videolleni v ä l i t t ö m ä s t i  paniikinnomaisen 
poistamiskäskyn 2012.07 alkupäiviin!  
 
Asia ON päivänselvää. Se tieto jota videostani levisi nyt myös Ruotsin kautta ulkomaille oli ollut 
kertakaikkiaan liikaa IAEA ydinrikollisille. Video oli saanut olla koskemattomana Yotubessa jo vuoden 
verran. Mutta kun sen totuusarvot aukenivat Pohjolan osaavimmille asiantuntijatahoille. Tajuttiin videon 
poikkeuksellinen todistusvoima heti. 
 Arvon ihmiset täällä, joilla tätä videotani tallessa yhä on. Pitäkää huoli, ettei materiaalia saada 
kokonaan poistettua. Tämä näyttää olevan kansainvälisen ydinalan keskeinen sotakohde nyt. . .! 
                     ------ 
 
HALPA säteilymittari 
 
Ulla-Riikka Vuorinen ne on yleisesti ottaen tosi kalliitta. Tämä meitin 
mittari hankittiin jo 4 vuotta sitten... sitä myy sellainen kuin 
JS-tekniikka Oy Tampereelta. 20 egeä maksoi. 
                   ------ 
 
***SUPO Vuojoen karhuryhmä sabotoi systemaattisesti Kuvaton.com linkkejäni.  
Anja kertoi miten kirjoittamalla k ä s i n  uusiksi koko osoitteiston uusiksi voi ohittaa koko sabotaasin!*** 
__________________________________________________________________________________
_______ 
 
Valitussetti 
 
communications@fortum.com ; kirjaamo.mmm@mmm.fi ; sitra@sitra.fi ; kirjaamo@tem.fi ; 
kirjaamo.stm@stm.fi ; paula.lehtomaki@ymparisto.fi ; kristina.tamminen@ymparisto.fi  
Cc: kirjaamo@evira.fi ; kirjaamo@valvira.fi ; kirjaamo@kuntaliitto.fi ; eduskunta@eduskunta.fi  
             --------------- 
 
WEB kameralinkkejä SWE Timo  
 
Hyvä webcam linkki jälleen valitse oikealta laatikosta paikat ensin (vedä sivua alas niin näet valisemasi 
webcamit) 
  
http://www.wunderground.com/webcams/index.html?range=intl 
 
******************************************* 
 
 
*** Marja miltei paniikissa perui jo ensiviikolle sopimamme tapaamisenkin samana iltana. Oli kuulema 
annettu "iltansa rukoukseen vastausvaroitus odottaa". NYT viimeistään ovat viranomaiset siis ottaneet 
juttuni tosissaan ja liipasimelle! 
 
 
Tem palo 2008 juhannusperjantaina. 
 
*Kiitos kiitos js tapani mukaan "toki tiedän", vaikkei pitäisi.) 
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*Kiteyttäen v.2008 juhannuksen Tem-ydinturva-arkiston poltti KTM:n erotettu kaikista maamme 
ydinasioista vastannut yli-insinööri Jorma Aurela.  Häntä tuki tietysti saumattomasti hommassaan myös 
suurin osa sisäministeriön päätäntäportaista oleva poliisisto ja ennen kaikkea myös STUK! 
 
*Kun viimeisen kerran Aurelan näin hän jo kuten muistanet meuhkasi koko yleisömeren yli kevään 
TVO:n YVA loppuselvityskokouksessa Eurajoella: "Sieltä se valittaja-Arto tulee huomatkaa nyt kaikki!" 
Tapani mukaan en toki hämmentynyt huomiosta vaan menin Aurelan viereen sanomaan, "että jos 
suunsoittos pysyy tuolla linjalla niin järjestän sulle yksintein potkut. Josset nyt pian keksi 
puolustukseksesi mokiisi jotain merkittävää lievennystä, nin teen susta kantelun!" No Jorma sitten 
alkavassa kokouksessa huusi mulle, että mikrofoni pois ja et enää kysy hänen johtamassa 
kokouksessa mitään. Suuren yleisön katsoessa kaverin öykkäröintiä julkisessa tilaisuudessa naamaa 
väännellen. 
 
* Seuraavassa kokouksessa sitten oli Aurelan tilalle vaihtunut enteellisesti Jaana Avolahti. Jolla ei 
kysyttäessä olut selkeän vaivautuneesti enää mitään hajua Jorman jatkosta. Pöyrin konsulttikeisari 
Päivi Koski vaihtunut Pirkko Seitsaloon. Kunnan lempattu Niinimäki, Harri Hiitiöön ja Posivan 
Ryhänenkin oli vaihdettu  Eero Patrakkaan. Myös aiemmin huseeraneista konsulteista vaikka Liikarin 
poistuminen mystisesti huvitti kyllä. Niinikään ydinturvapoliisikomissaarioissa oli ainakin Lindel ja 
Gröönruus saaneet ankarin TVO:n antamin nuhtein osaamattomuudestaan, taitamattomuuttaan fudut. 
Päälle paljon sellaista rotaatiota, jota en edes tiedä. 
 
*Sattuneesta syystä näihin aikoihin eräät tietämäni kaverit oli käyneet Tem-toimistossa  Valtioneuvosto 
Aleksanterinkatu 4 Helsinki. Sielä oli vähän kuulema painostava  maailmanlopun tunnelmat. Koko 
arkistohuoneusto oli kuulema teipattu niillä mun 64kpl YVA-valituspapereilla pitkin ja poikin seiniä ja olo 
oli näkijätodisein enemmän kuin harras. Eli Aurelan leegio halusi näin varmistaa, että ainakin mun 
kriittisimmät valituspaperini sitten palaa taatusti mukana. Tekoa oli silloin jo pitkään suunioteltu joukolla 
ja pieteetillä. Perjantain illalla kun Tem-väki lähti pitkälle viikonlopulleen oli sitten alkanut varsin pian 
tapahtua. Rakennushan on Turun merivartijoilta saamieni sisäpiiritietojen mukaan silkkaa kiveä kattoa 
likuunottamatta. Sprinklerit huippuluokkaa taatusti. Eli ensin oli pitänyt vaientaa sprinklerit, 
savuhälyttimet ja muut paloturvavakiot. Aivan kuten osasit sanoa keskukset oli systemaattisesti särjetty 
tieten jo ennen paloja. Hyvin valmistellussa hommassa meni tuollainen useampi tunti.  
 
*Ymmärtääkseni vasta 18.00 jälken oli sitten Mauri Pekkarisen naapurustossa mitä ilmeisemmin 
Aurelan kämpässä alkanut palaa. Paikka oli tarkoin mietitty, jotta ainoat palavet kattorakenteet saisivat 
kunnon alun. Lisäksi oli keskeistä, että vellova vesi tuhoaisi alakerran 70 arkistohuonetta. Ja kun paikka 
on presidentin naapurina niin hikeä poikain tohu nostatti taatusti. Palo oli erityisesti keskitetty ainoaan 
totaalisesti tuhottavaan yhteen huonmeistoon, kuten sain jälkeempäin selville. No serurasin tätä paloa 
onlinessä netissä. Kymmenet vihaiset poliisit oli hyvissäajoin sisäministeriöltä hälyutetty estämään 
valokuvaamiset ja tällaiset ilmiselvästä tahallisesta poltosta kertovat kuvatodisteet. Sammutukseen 
about 2h. Sitten poliisit tutkimaan paloiko hyvin. No EI palanut. Muuta kun piha tyhjäksi, paloväki ulos ja 
tietysti ei asiallista lakisääteistä yön yli palotarkkailua. Tunnin päästä taas oli täysi liekkimeri. Ja nyt 
pantiin sitten vettä niin, että tuhoutui takuulla kaikki! 
 
*Hommassa oli oleelista, että sisäministeriö kontroloi alusta loppuun koko polttorovioseutukuntaa, eikä 
minkäänlaisia raportointikuvia saanut edes amatöörit ottaa! Jo samana päivänä alkoi sisäministeriön 
tiloihin tulvia jäljelle jäänyttä vielä mahdollisesti tuhoutumatta jäänyttä materiaalia. Tämän nettitiedotteet 
toisteli myös. Pian tuli ilmo, että Tem siirretään välittömästi sisäministeriön holvien suojaan. Palossa oli 
ymmärtääkseni keskeistä materiaalia tietysti mm. kuluisa Mauno Koiviston/Fransoi Mitterandin EU-
jäsenyyskytketty v.1986 Suomen kattava 80 000km2 kokoinen allekirjoitettu Arevan  1 
200uraanikaivoksen keissi. Posivan ydinjätehankintakoosteet EU:sta Saksa/Sveitsi/Ruotsi suunilta 
viimeisen 5v ajalta. 
 
* Posivan yli 600m syvältä tekemät huippusalaiset tektoniikkaruhjetutkimukset ja muut OL-1 ja OL-2 
laitoksella todetut kallioliikuntamurskaantumiset. OL-3 laitoksen Holmlundin mulle lipsauttamat 
plutoniumpolttoaietiedostot vuoteen 2020 mennessä 20% ja esim. OL-2 tektoniliikunnoista johtunut 
generaattorin tärinästä johtuneet täyskatastrofi-irtoamiset. 7v. takainen KPA kattoromahdusarkisto 
plutoniumavoaltaalla. Keskiössä oli silti minun lähettämäni ydinsuojareleisalaustiedostodogumentaatiot 
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tuhansine sisäministeriön TVO:lta viemine keskeisine mappivuorineen. Askolan isotooppihankkeet. 
Ehkä sytyttävin, mun julkaisemat kansainvälistä huomiota laajasti osaksen saaneet 
"ylihienokuorirakennelaitetutkintapöytäkirjat". Anne Holmlundin kanssa käymistäni keskusteluista 
kertovat koosteet, ja SUPO:n laajat vakoilukoostearkistot toimistani toki koko ydintyöajoiltani, jota 
sisäministeriö on jo kuulema vuosia mustasukkaisesti hallinnoinut. Eli juu kyllä se palo OLI mitä 
harkituin ja toistettu! 
 
PS. En ole täällä Eurajoella muuten nähnyt yhtään artikkelia koko palon epämääräisyydestä. Joten olit 
lisäkseni tasan ensimmäinen joka siihen edes vihjasi ja olin jopa yllättynyt, että joku uskaltaa kritisoida 
suoraan maamme ydinturvapoliisistoa oikein. Rohkea teko. Varmaan ei tarvitse korostaa, että 
"pikkasen" on matskuni kriittistä nimineen. Mutta hei tuli taas dokumentoitua ja koska on totta niin hyvä 
siltäosin näin. Kysy ihmeessä aina multa tietoa tuntuu kanssa saavan erityisesti ydinaiheista 
enimmäkseen.) 
       --------------- 
Nukes out of any uranium waste! 
 
Make your own nuclear weapon using a laser printer; waste from any nuclear power plant or even from 
uranium mines is prime bomb material! This sums up the following article, which may disturb even 
experienced reader as safety illusions created by the nuclear industry inevitably shatters. Be warned 
and here you go! 
 
 
Beginning with the shell model of the nucleus, which has not been processed in public on this level 
since the Nobel-prizes. It is a system that has earned at least 4 different Nobels. The only somewhat 
recognized one Einstein received 1922 from photoelectric effect. He explained the mechanism of 
photon inflicted ionization which leads to an electrical ion pair. Then some crucial additions were made 
by H. Jenssen, M. Göppert-Mayer and Eugen Wigner. Altought they earned their Nobels as well, their 
work is forgotten by the media and classified. What was so dangerous they discovered that none of it 
has been published for practical development?  
 
Electron shells contain 4-5 different atom orbitals called s, t, d, p ect. (and these contain the hyperfine 
levels). An electron can be in any of these states depending on how charged the particles like neutrons 
are in the nucleus. That defines the ionization potential for ejecting the loosest electron. It can be 
measured with the Frank-Hertz experiment or calculated from a simple formula eVj=hcT3. Calculations 
show an absorbation boundary, where the incoming radiation has an energy quantum sufficient to 
detach the electron for ionization.  
 
When the shells in the nucleus of the atom consist of more neutrons, they cause a slight difference in 
both weight and the electrical field affecting the outermost valence electrons hyperfine transitions. Extra 
mass bounds, creates spin interference pattern and masks the electrostatic force of the protons. 
Resulting chance electron behaviour is called the hyperfine isotope effect. Or longitudinal Zeeman-
phenomenon. This may sound nugatory but...  
 
What is the difference between uranium isotopes U-235 and U-238? We are approaching the point. 
They have an equal amount of protons and electrons and are electrochemically very similiar. Biggest 
difference is that the isotope U-238 has three extra neutrons as can be seen from the nucleon number. 
If one more is applied via radiation, the neutron breaks up into proton and electron forming Np-239 
which immediately decays into Pu-239 in the same manner. This is how the elements can transform. 
When making nuclear power, we have to increase the portion of U-235 compared to U-238 which 
initially is only 0,71%. The process is called isotope enrichment. Weight difference between the 
isotopes is only one per cent and separating them is extremely difficult. Or was!  
 
Officially an isotope is separated through 3000 massive centrifugal tubes in uraniumhexafluoride form. 
Process is hazardous, consumes cities of electricity, is inefficient and expensive and so on. Still that 
sort of cascade produces not much more than 55kg uranium a year. On top of all, now we get to the hot 
part, it can be totally replaced by a simple mechanism! Let's construct a following apparatus: gas form 
of uranium, for example, is sprayed like electrons in a kathode ray tube TV-set so that every atom gets 
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subjected to an adjustable laser beam. Precise adjustment is the key, since U-235 and U-238 will lose 
their valence electron with a slightly different energies. Always only the uranium isotope that has a 
weaker grip to this electron will be ionized and the one with stronger bound holds the atom together. 
After that, the substances have a totally different electrical characteristics! All we need is a simple static 
elecrode to guide the ionized uraniums to another route and voilá! Suddenly we have a suitcase form of 
isotope separator with stunning efficiency! 
 
The reduction of effort in the enrichment process is concreticly world-tipping! The idea has been 
theoretically known for a long time already. Introduced by this bunch of Nobel-class scientists and a 
research carefully covered up, it is probably one of the most dangerous inventions in the world. As it 
tends to be with nuclear physics. No wonder this is the stuff nuclear power industry doesn't want to read 
from the internet! 
 
The significance of this matter is emphasized in separating plutonium isotopes, which is even harder 
than uranium enrichment. To this day, purifying Pu-239 from average nuclear waste to a bomb stage 
has obviously been too difficult. If the waste is not specificly produced with plutonium in mind, it 
contains too much of Pu-240 which is a neutron poison and prevents the explosion. But can be 
removed with the hyperfine level device, no problem! It's probably the only machine in the world 
capable of doing this! 
 
So, presented above is the technique to compile a nuclear weapon out of any uranium source. It will 
come out a bit too heavy to carry 55kg plus casing. That's why military has been developing a long time 
now, an infantry utilized nuclear weapon. For that purpose, there is a tendency to reclaim especially the 
easily accessible nuclear waste from civil nuclear power plants. Same stuff that Posiva for example is 
gathering millions of kilos to Olkiluoto. You could have some lightweight bombs out of it, just under the 
10kg critical mass of plutonium. The fact that gives shivers to the ruling businessmen in the nuclear 
power industry whenever their waste products disappear from some outhouse or plastic shed storage! 
Especially now with the "hyperfine level gizmo" spreading out in the net and potentially tested in any 
garage. It's time to leave the uranium in the ground. 
 
Arto Lauri 
translated by Vesa Noroviita 
 
------------------- 
 
 
Ydinase mistä tahansa uraanijätteestä! 
 
Tee oma ydinase laserprintterillä; ydinvoimaloiden ja jopa uraanikaivosten jäte on ehtaa pommitavaraa! 
Näin kiteytyy seuraava artikkeli, joka saattaa aiheuttaa vatsaväänteitä jopa kokeneemmalle lukijalle, 
kun ydinalan rakentamat turvallisuusilluusiot romahtavat. Teitä on varoitettu, ja nyt, olkaatte hyvät!  
 
 
Aloitetaan kuorimalliteoriasta, jota ei julkisuudessa olla käsitelty sitten Nobelin palkintojen näin 
käypäisellä tasolla. Kyseessä on systeemi, joka pitää sisällään varovaisesti arvioiden vähintään 4 
erillistä Nobelia. Ainoa jonkinverran tunnettu niistä on Einsteinin vuonna 1922 valosähköisyysilmiöstä 
saama. Hän selitti, miten fotoni irrottaa atomin uloimman elektronin ja siten ionisoi atomin. Sitä sovelsi 
edelleen H. Jenssen, M. Göppert-Mayer ja Eugen Wigner. Vaikka nämä kolme ovat hekin Nobelinsa 
ansainneet, niin julkisuus on unohtanut heidän salaiseksi luokitellun ydinfysiikan työnsä. Mitä he 
kehittivät sitten niin vaarallista, että mitään ei olla julkaistu käytännössä?  
 
Elektronien radat sisältävät n 4-5 erilaista virityskerrosta, puhutaan s, t, d, p jne. radoista ja (näiden 
ylihienorakennekerroksista). Nämä konfiguraatioaukot sisältyvät pääkvanttilukuun eli elektronikuoreen 
ja riippuvat atomiytimessä vaikuttavien neutronien ja vastaavien säteilyviretasoista. Ne myös 
määräävät, millä ionisaatiopotentiaalilla löyhimmin sidottu elektroni odottelee irrotusenergiansa saantia. 
Sen taas saa mitattua Franckin-Hertzin kokeen menetelmällä tai laskettua alimman termivireen 
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kaavasta eVj= hcT3. Laskuista syntyy absorptioraja kohtaan, missä tuleva säteilyn kvanttienergia juuri 
riittää irrottamaan kysymyksessä olevan elektronin atomin ulkopuolelle ionisaatioon.  
 
Kun atomin sisimmissä kuorirakenteissa on enemmän neutroneja, ne aiheuttavat sekä painoon, että 
sähköiseen kenttään pienen muutoksen, joka heijastuu uloimpien valenssielektronien herkkiin 
rataviremuutoksiin. Tämä näkyy toisella tavalla esim. termivirekaavioista myös. Yksinkertaistaen 
voidaan lähteä teoriasta, että atomin ylimääräinen massa sekä sitoo, synnyttää spinhäirintäkuvion, että 
peittää ytimessä olevien protonien sähköstatiikkaa hiukan pienemmäksi. Seuraavaa vaikutusta 
elektronin ratakuvioon kutsutaan ylihienorakenteen ytimen isotooppiefektiksi tai puhutaan 
longitudinaalisesta Zeemanin ilmiöistä. Tieto kuulostaa mitättömältä, mutta... 
 
Mikä ero on U-235:llä ja U-238:lla? Alamme päästä asiaan. Molemmissa on yhtä monta elektronia ja 
protonia, joten sähkökemiallisesti ne eivät poikkea toisistaan. Merkittävää on se, että U-238 pitää 
isotooppina sisällään nuo massaluvun kertomat 3 ylimääräistä neutronia. Jos siihen lisätään 
säteilyttämällä vielä yksi, niin tämä neutroni hajoaa protoniksi ja elektroniksi muodostaen Np-239:n, 
josta samantien syntyy Pu-239 toisen neutronihajoamisen myötä. Näin alkuaine muuttuu toiseksi. Kun 
tehdään ydinvoimaa, pitää kyetä kasvattamaan U-235:n osuutta U-238:aan nähden, joka on aluksi vain 
0,71%. Tästä on kyse isotooppirikastuksessa. Aineet ovat vain reilun prosentin eripainoisia ja muuten 
hyvin samanlaisia, joten erottaminen on äärimmäisen vaikeaa. Tai siis o l i ! 
 
Julkisuudessa isotooppi erotetaan 3000kpl valtavan ja monimutkaisen sentrifugilingon läpi ajamalla U-
238-heksafluoridikaasua. Prosessi on tappavan vaarallinen, syö kaupungeittain energiaa, on 
mielettömän kallis, haaskaava jne. Tuollainen patteristo tuottaa tuskin 55kg enempää uraania 
vuodessa. Lisäksi, nyt mennään aikamme todella kuumaan asiaan, se on täysin korvattavissa 
yksinkertaisella mekaniikalla! Otetaan seuraavanlainen laite: suihkutetaan esim. kaasutettua uraania 
vähän samaan tyyliin kuin TV:n kuvaputki toimii ja saadaan jokainen uraaniatomi altistumaan 
säädettävälle laservalolle. Tarkkuus tässä on keskeisintä, koska U-235 ja U-238 pitävät hieman eri 
tehoilla valenssielektronistaan kiinni. Aina se eroteltava uraani, jossa on hieman heikompi kyky pitää 
kiinni tästä valenssielektronistaan, menettää sen ionisoituen ja vain vahvemmin kiinni pitävissä 
atomeissa elektroni pysyy. Sen jälkeen aineilla onkin tyystin erilaiset sähköiset ominaisuudet! Nyt ei 
tarvita enää kuin kevyt staattinen poikkeutuselektrodi, joka ohjaa suihkusta vain ne uraanit, jotka ovat 
ionisoituneet, toiselle reitille ja  v o i l a a! Yhtäkkiä meillä on salkkuluokan isotooppierotin, jolla uraani 
seuloutuu mykistävän tehokkaasti!  
 
Erottumisen helpotusvaikutus on konkreettisesti maailmoja kaatava! Periaate on kyllä tunnettu jo 
pitkään, kuten todettua. Tämä on se nobelistiryppään idea, jonka tutkimus on niin tarkoin salattu vain 
harvojen käyttöön, ja se lienee yksi maailman vaarallisimmista keksinnöistä. Kuten ydinfysiikassa 
tuppaa olemaan. Joten ei ole mikään ihme, että nimenomaan tällaisista ydinala ei halua 
nettimateriaalistaan lukea! 
 
Asian merkittävyys korostuu entisestään plutoniumin isotooppien erotuksessa, mikä on vielä 
vaikeampaa kuin uraanin rikastus. Aina tähän asti on ollut selvää, että keskimääräisestä 
siviiliydinjätteestä on liian hankala väkevöidä Pu-239:ää pommiksi asti. Jos ydinjäte ei ole nimenomaan 
Pu-tuotantoa varten tuotettu, se sisältää liikaa Pu-240:tä, jonka ominaisuudet ovat pomminteolle 
todellista myrkkyä. Mutta joka voidaan poistaa ylihienokuorirakennelaitteella! Laite taitaa olla maailman 
ainoa, jolla kyetään erottelemaan Pu-239 ja räjähdystä estävä Pu-240 toisistaan. 
 
Yllä kuvatulla tekniikalla on mahdollista rakentaa fissiopommi mistä tahansa uraanin lähteestä. Siihen 
tarvitaan kuitenkin liian raskaasti kannettavat 55kg erät ja kuoret päälle. Sen vuoksi on satsattu jo 
pitkään tekniikkaan, joka mahdollistaisi jalkaväen voimin kulkevan ydinaseen luomisen. Tässä 
suuntauksessa on osoittautumassa keskeiseksi metodiksi nimenomaan helposti saatavat 
siviiliydinvoimaloiden jätteet. Samoja joita esim. Posiva haalii Olkiluotoon miljoonia kiloja. Niistä kun 
saisi varsin kevyesti liikkuvia, juuri plutoniumin 10kg kriittisen massan alittavia "kotivarapommeja". Juuri 
niitä, jotka panevat ydinteollisuuden herrat vapisemaan tuotostensa kadottua ties mistä 
avolatosäilytyksistä ja pressukatoksistaan. Etenkin nyt kun tämän "ylihienokuorirakennelaitteen" 
periaate leviää kulovalkeana pitkin maailman nettejä ja voidaan testata vaikka autotallissa. On aika 
jättää uraani maan uumeniin. 



2004 
 

 
Arto Lauri 
toimitus ja käännös: Vesa Noroviita 
          --- 
 
Eeettinen yhdistys. 
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http://esvry.nettisivu.org/sivu-2/ 
 
 

1009. OL-3 palama 2*36 GWd/tU  
 
Arto hei. 
  
Eletään helmikuun loppua 2011. Sain hämmästyneenä kuulla miten koko Euroopan ydinimperiumin 
Arevan "atomi Annena" tunnettu pääjohtaja on saanut Ranskan presidentiltä Sarkosilta ukaasin erota. 
EU:n historiansa mullistavin ydinkatastrofisuunnittelun kaikkienaikojen suurimpiin 
erottamisshokkiaaltohuippu. Se on sitoutunut mitä vahvimmin Suomen OL- 3 hankkeeseen liittyviin 
taustan tapahtumiin. Perus yleisölle on sen taustoista annettu vain valju varjokuva mitä todellisuudessa 
sisäpiirissään tapahtui. Euroopan kruunaamaton ydinkuningas ei tosiaankaan menettänyt näin 
ydinimperiumiaan parin TVO:n heikkolaatuisen putkihitsausvirheen takia! Vaan taustalla piilottelee 
jotain sellaista, jota maailman lehdistöissä ei ole uskallettu edes hipaista. Koska TVO:n 
vuosikymmenien ydinammattilaisena tunnen tapahtumavyyhdet t o d e l l a  syvältä. Niin voin 
silminnäkijälausuntona kristalloiden kiteyttää mitä keskeisintä tapahtui todella paksujen verhojensa 
takana: 
  
Olen TVO:n YVA kutsuvieraana yhtiön Olkiluodon vierailukeskuksessa. Eletään luokkaa 2007 alkua. 
Yhtä kaikki, istun sadan kutsuvieraan kanssa kuuntelemassa miten TVO:n johtajistosta toimitusjohtaja 
Pertti Simola ja Tiedotuspäällikkö Anneli Nikula pitävät palopuheitaan siitä miten TVO haluaa saada 
itselleen neljännen, viidennen yms. ydinvoimalahankkeet (uraanijalostamoineen päivineen) mitä 
pikimmin käyntiin maamme siunaukseksi kuten meille kerrotaan parhaillaan. Pyydän puheenvuoron ja 
sen myös saan. 
 
Esitän synkeän kuvauksen mitä olin yksityistutkimuksissani saanut selville. OL- 3 laitos poikkeaa karusti 
maailman muista 460kpl ydinvoimaloista. Nimenomaan siinä, että laitos on erittäin pelätty ja vaarallinen 
epävakaan palamalimiitin laitos. Jossa + tai -2 % tehonsäätö pitää korjata minuuttiluokassa 
vastakkaiskorjausliikkeellä. Tai voimala räjähtää huikeaan viivästyneitten neutroniensa + 20 000- 
kertaiseen tehonousuun. Hallitsemattomaan ja räjähtävään! Kerroin että TVO leikkii laitoksella 
muutenkin ihmiskunnan turvallisuuksille makaaberilla tasoilla. Olin juuri saanut selville jotain 
järisyttävää:  
  
Uraania reaktorissa poltetaan nimenomaan U-235 uraaninaan, tätä on reaktorissa 3,5 % ja siitä 
poltetaan vuodessa 2,5 % ja koko erä vaihdetaan vuosittain maailmalla.. Mutta mitä suuri yleisö ei tiedä 
on, että reaktorissa oleva 96,5 % erä U-238 isotooppia palaa neutroniosumista m u k a n a  noin 2 % 
osuudellaan. Pelätyimmäksi ihmiskunnan aineeksi, Pu-239 plutoniumiksi. Tästä vuodessa palaa 
energiaksi 1 %. Edustaen perus ydinvoimalassa 30 % energiansaantia pelkällä plutoniumilla! Lainaan 
tähän, "Posivan raporttia käytetyn ydinpolttoaineen Loppusijoituslaitos Helsinki 1999. Käytetyn 
polttoaineen koostumus. Radionuklidien aktiivisuuspitoisuus (Bq/tU) tyypillisessä Olkiluodon 
(rikastusaste 3,3 %, tehotiheys 24,3 MW/tU) ja Loviisan (rikastusaste 3,6 % tehotiheys 36,8 MW/tU) 
polttoaineessa PALAMALLA 36 GWd/tU, 20 vuotta reaktorista poistumisen jälkeen. Taulukko perustuu 
raportteihin ( Vieno ja Nordman 1999, Anttila 1992 ja 1995)." 
  
Yhtä kaikki tarkoituksellisen sekavaa, kuten ydinalallani aina. Tärkein luku tekstistä on: "PALAMALLA 
36 GWd/tU ". Olin selvittänyt, että maailman reaktoreissa, poislunkien Ruotsi ja ennen kaikkea Suomi. 
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Tämä Uraani U- 235 ja plutoniumin Pu- 239 välinen keskinäinen palamasuhdeprosentti pidetään 
turvallisuussyistä tasossaan n. 25GWd/tU. TVO oli kuitenkin alkanut Fortumin kanssa "urheilla" tällä 
hengenvaarallisella polttoarvomäärällään. TVO oli erityisesti lukuisilla ydinvoimaloittensa ovelilla 
tehonlisäyskeinoillaan kyennyt ujuttamaan reaktorinsa tilaan jossa 1000- kertaa uraania vaarallisempaa 
plutoniumpolttojätettä oli onnistuttu lisäämään liki 50 % normipolttoa korkeampaan n.36 arvoonsa!  
 
Ahneus, tekojensa ymmärtämättömyys on tässä päämotiiveja. Koska kallista uraanipolttoainetta TVO 
oli onnistunut "heruttamaan" kyseenalaisin keinon liki +50 % ylityksiin. ja mielsi säästävänmsä kalliissa 
polttoainemenekissään taitavuuttaan. OL-3 laitos, joka on alkujaankin Areva suunnitellut 
hiljaisuudessaan puhtaksi maailman ensimmäiseksi PLUTONIUMPOLTTOLASITOKSEKSI!. . . 
Lehtereitä kiersi kohahdus. TVO:n johdon hermostuminen oli käsin kosketeltavaa. Olin osunut todella 
arkaan. 
  
Mutta pontevasti jatkoin esitelmääni. Sen lisäksi, että OL- 3 laitos on ns. hallitsemattoman 
palamalimiitteihinkuuluva yli 1000MW painevesihimuna pelätyn epävakausrajan ylittänyt 1 600MW 
laitos. Aikoko TVO:n johto polkea riskit pilviin nostaen samalla uraanin polton 
maailmanennätysluvuikseen uskomattomat 75GWd/tU  arvot! Onko TVO:n johto tosiaankaan i k i n ä 
kuullut, että IAEA:n kansainvälinen ydinkomissio on määritellyt plutoniumpoltoille globaalin (toki 
tyypillisesti salaisen, mutta )50GWd/tU  kattorajamaksimin. Jonka TVO aikoo nyt Arevan kanssa 
systemaattisesti ja salassa, STUK:n ammattiosaamattomuuksia hyväksi käyttäen ja korruptointeinsa 
avulla kylmästi ylittää? Tietääkö TVO:n johto tekevänsä hankkeellaan kansainvälisen huikean 
ydinturvarikoksen? 
 
. . . Henkistystäkään ei kuulunut, kaikki vaikenivat. Elettäkään ei TVO:n johto tehnyt vastatakseen. 
Vaan kokous jatkui. Kun en olisi mitään ikinä kysynyt. Minut vaiennettiin ja sillä ydinalan klassikolla 
hyvä! Kun kokous loppui TVO:n johtajatuttuni Anneli Nikula vinkkasi luokseen ja sanoi: "Tiedätkö Arto, . 
. n y t  paljastit sellaisen salaisuuden, jonka johdosta meillä TVO:ssa alkaa puolisen tusinaa tuomaria 
täyspäivätoimisesti tehdä töitä. . .Saattaakseen sinut loppu iäksi linnaan noista äskeisistä sanoistasi!" 
No, eihän se yllätys toki minulle. Kerroin kuitenkin innostuneeni saamastani kyuseisestä vastauksesta 
TVO:n johdolta. Ja vieväni asian seuraavana päivänä IAEA:n , Euroopan neuvoston kansainvälisiin 
tutkimuksiin. Koska katsoin kyseessä olevan jatketun valtiopetostason rikoksen ihmiskuntaamme 
vastaan.  
                --------- 
 
Osa II. 
  
Seuraavana aamuna täytin lomakkeet ja lähetin, kuten lupasin. IAEA ei  i k i n ä vaivautunut edes 
vastaamaan kyselyyni! Mitä heitä, joita ei sido edes perustuslait siis kiinnosta oikeasti kansainvälisten 
ydinturvarikosten tekemiset? Pääasia, että "voitelutarjonnat" pelaa ja hyväpalkkaisillaan on valuuttaa 
juhlia kansan kärsimysrahoilla. EU:sta kuitenkin vastoin odotuksia tuli vastaus, mutta. "TVO:n 
tekemisiin meillä EU:ssa ei ole valtuuksia. Esittämiäsi palamalimiittilaskelmia emme lainkaan 
ymmärtäneet. Ota yhteyttä vaikka maasi lääninhallinnon oikeuslaitoksiin. Kiitämme mielenkiinnostasi, 
hauskaa päivänjatkoa." Sillätapaa maailmassa siis huippuammattilaiset. 
 
 Ai tekemäni laskumateriaalit ovat niin vaikeita, ettei Euroopasta löydy lisäkseni ketään, joka 
palamalimiittikaavoja tuntisi? Tein työtä käskettyä ja lääniin seuraava raporttini TVO:sta. Vastaus 
töksähti muutamassa päivässä:" Valitamme, lähettämäsi uraaniin ilmeisesti liittyvät laskelmanne ovat 
osoittautuneet niin vaikeatajuisiksi, ettemme ymmärrä näistä senkään vertaa kuin EU. Olet kuitenkin 
ilmeisen selvästi perillä asiasta, emmekä sinällään uskalla julkisesti epäile, ettei laskelmaasi perustuva 
huoli olisi aiheellinen. Valitamme, mutta valtuutemme eivät muutenkaan riitä viemään asiaanne 
eteenpäin TVO:n toimivaltuusylitysten epäilyistänne. Emme tutki asiaanne enempää".  
  
Ai että tällaista peliä ydinherrojen korruptiokoneistoilta. Aloin olla miltei varma siitä, että hankettani ei 
vaan suin surmin haluttu viedä minnekään julkisuuden valoon. Siltä lukemaltani otin taas kopion tästä 
lääninooikeuden lausunnostani. Lähetin sen jälleen takaisin EU:n virkailijoille ja Omnbudmaneilleen 
saatekirjeellä:" Tällainen palaute tuli Suomen lääniltä. Onko nyt t o s i a a n k i n niin, ettei koko 
mantereeltanne löydy yhtään sen tasoista kaveria lisäkseni. Joka voisi edes valmiiksi laskemistani 
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ydinteollisuuden palamalimiittikaavoista todeta niiden olevan totta? Pitääkö minun siis 
henkilökohtaisesti tulla sinne Strasburiin opettamaan tyhmemmilleni miten näitä lasketaan? Saadakseni 
jääräpäänne tajuamaan, että Suomessa ollaan tekemässä koko Euroopan ydinhistorian räikeintä 
ydinturvarikosta. Johon ei kykene tutkien puuttumaan koko mantereen kattaneen 
ydinkorruptoitumisenne takia kukaan mitään. Ettette oikeasti siellä häpeä!" 
  
Kirjeeni meni kilisten. Laskeutui kuukausien ajaksi syvä ja kaikenkertova hiljaisuus. . .Joskus vuoden 
puolivälissä sain hämmästellen sähköpostikirjeen eduskunnasta päin. Vihreiden edustajana toiminut 
Heidi Hautala kiitteli vuolaasti. Olin ihmeeksi saanut aikaan jotain sellaista, jota kautta EU:n lehterien 
hämmästeltiin. Olin kuulema kyennyt kyseenalaistamaan k o k o Euroopan ydinalan vankempaa 
linnoittumista tavalla, johon koko puoluekaan ei juuri olisi kyennyt. Hämmennyin. Koska mielestäni en 
ollut tehnyt pitkin aikoihin mitään mullistavampaa? Pian alkoi selvittelyä, esiin ottamani TVO:n johdon 
salaisesti Arevan kanssa suunnittelema palamalimiittiraportti. Oli kaikkien ihmeeksi tavoittanut pitävää 
maaperää.  
 
Raporttini oli EU:sta minulle vieläkin osin aukeamattomin keinoin lähetetty suoraan maailman 
ydinalasta vastaaville tahoille USA:n tutkimuksiin. Menisi kuulema seuraavat 5 vuotta kun laskelmaani 
alan maailman huiput kalkyloisivat. Sain mm. tietää, miten TVO:n himoamat plutoniumpoltto- oikeudet 
oli torpattu likimain ja välittömästi. Itse asiassa koko OL- 3 hankkeen k o k o käyttöoikeudet olisivat 
vaakalaudalla seuraavan 5 vuoden USA tutkintansa ajan! Eikä tässä kaikki. Suomen hankkeen 
puuhamiehet joutuisivat vastuuseen ydinturvarikoksistaan. Ei mennyt kuin hetki, pikuhiljaa alkoi vaihtua 
erinäisiä ydinjohtajaa yksi kerrallan. Areva, Forttum, TVO, Posiva. TEM:n koko ydinturvan 
keskeisimmät valtionarkistot savuten ilmaan. Voidaan alleviivata yli tusinan verran maamme terävintä 
ydinvastuullista yksinkertaisesti erotettiin, tai hyllytettiin.  
  
Kuvaavaavinta ilmiön rajuudelle oli, etten i k i n ä  saanut laskelmistani virallista palautusta mitä olin 
löytänyt. En kuullut rivin riviä missään maamme ydinalan voitelemissa koneistoissaan tarkimmin 
piilotetuista asian raporteista mitään. Jotain kertoo paniikin suuruudesta vaikka tämä. TVO:n erotettava 
toimitusjohtaja Pertti Simola mm. lähetti meille viimeisiksi töikseen ydintyöläisilleen kirjallisen 
uhkaukaasinsa. Siitä miten maassamme k u k a a n ydinalalla laillani töitä tekevä ei saisi puhua 
millekään maamme lehdistöille, TV:lle tai millekään tietokanavalle. Sanaa siitä, mitä töissämme 
näemme. Kopio tuosta raportista tässä. TVO tarkoin YLE:lle silti kiisti jyrkästi tällaisen uhkalehdykkänsä 
olemassaolon. 
http://kuvaton.com/k/Yyeq.jpg 
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Asian erityiseti laajemmin jatkotapahtumista kertova videointimme: 
http://www.youtube.com/watch?v=nWxVZ5wqlrY 
 
Jälkiteksti. USA:n tutkimus on yhä ainakin ulospäin ymmärtääkseni yhä kesken. OL-3 hanketta 
pidetään niinikää jäissä, koska virallista USA:n anttamaa "anteeksiantoa" siitä, jotta tehdyt 
johtajaerotusaallot kuittaavat tapahtuneen rikoksen ei ole USA:sta annettu. Jos mikä, niin aihesyherö 
on y h ä  eräs koko maailman hehkuvin ydinsalaisuusvyyhti ikinä! Osallisena, itse asiassa varsinaisena 
priimusmoottorina. Minulla on ollut kunnia olla aitiopaikallani. Mutta haluan korostaa. Jopa minulla EI 
edelleenkään ole asian kaikkia historiallisen uskomattomia yksityiskohtia käytössä. On ollut pakko myös 
osin turvautua omaan pitävään muistiinsa. Niinikään kirjallinen dokumentaatio on takuuvarmasti näistä 
kivien alla. Ja ymmärrän kyllä aiheen hehkuvuuskertoimen olevan omassa luokassaan. Niin kuuma 
esittämäni yhä on. Etten ole yksinkertaisesti löytänyt maastamme y h t ä ä n julkisen sanan uskalikkoa. 
Joka koostamaani dokumentaatiooni kajota kykenee. Ehkä, ehkä nimenomaan s i n ä nyt toivoakseni 
henkilönä sellainen olet? Läh. Arto 
              ------ 
 
Olkiluodon POSIVAN the BIG BANG I. 
 
Tultuani SWE graniittisten luolastojen 2011 kokouksesta. Olen suoraan sanoen ollut "liekeissä". 
Tiedollisesti pääsemässä niin lähelle maamme tarkimmin salattuja totuuksia, että sydäntä kylmää. Siis 
ihan oikeasti nyt löytyy sellaista dokumentaatiota, ettei uskoisi ja okaoksat ta bort. Mistä on kyse, arvon 
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lukijani? Totuuksien ja mitä karmeimpien tapahtumien viranomaispeittelyistä. Aletaanpa 
todistustaakasta. 
 
Paikka Olkiluodon keinojärvestä, Eteläpuolta pääsähkölinjoja pitkin 160m suoraan linjojen suuntaisesti 
itäänpäin hämärä kumpu: 
http://kuvaton.com/k/Yhpd.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yhpd.jpg[/img] 
Kalmonkuolemaa ilmassa. Lukuisista Olkiluodon reiäistä tuttu, miehenkorkuinen porareikävahti, sähköt, 
N 2. 
http://kuvaton.com/k/YhpZ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhpZ.jpg[/img] 
Systeemi on aktiivisesti päällä ja erityistarkkailtuna koska GBS Garmin laitteistotkin löytyy 
sateliittiantenein. 
http://kuvaton.com/k/YhpL.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhpL.jpg[/img] 
Tunnelma asteen verran jo tiivistyy löytäessäni Rääkkylän muovi Oy logot ja valmistusvuodeksi 2003. 
http://kuvaton.com/k/YhpF.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhpF.jpg[/img] 
 
Tuosta kalmantuoksuiselta Posivan "hautakummusta" pilkottaa ruohoistaan 10cm paksu muoviputki. 
Kaasua tuulettamassa. . Jotakin todella tähdellistä allaan? 
http://kuvaton.com/k/YhpP.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhpP.jpg[/img] 
2 Metriä kanttiaan noin puoli metriä korkea. . ja hei tosiaan lukittu arkku. Kuminen katonharja kertoo 
kannen aukeavan "koneikkoonsa". 
http://kuvaton.com/k/Yhpr.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yhpr.jpg[/img] 
 
Tämä näyttää taasen  maahan menevät 2kpl erikoisputkitukset, sähköt, N 2 typen aktiivikäytön. . Ja 
tosiaan m i k s e i  sarjanumeroa olekaan ovessa? Miksei laitteistoa "virallisesti" Posivalle ole edes o l e 
m a s s a ! .? 
http://kuvaton.com/k/Yhpq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yhpq.jpg[/img] 
Kumpujen yöllä on miehinen koko yli 2m korkeutta ja halkaisija 20m luokkaa. Ei t a a t u s t i  
kosmeettinen. . . 
http://kuvaton.com/k/Yhpb.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yhpb.jpg[/img] 
50 m pohjoisempana löytyy naapuri. Testireikä 9 näkyy ovipielessä, kertoo "uhrikummun" olleen 
varhaista tuotantoa. 
http://kuvaton.com/k/YhpE.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhpE.jpg[/img] 
 
Uhriensa kummun j o p a sähkökeskuksen koodit on poistettu verisin kourin. 
http://kuvaton.com/k/Yhpe.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yhpe.jpg[/img] 
Koostetaan vielä. Eli e n s i n Posiva porasi pystyreikiä näin: 
http://kuvaton.com/k/Yhp7.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yhp7.jpg[/img] 
                      -- 
Big Bang II 
 
Sitten tapahtui keinojärven tieltä itäkaakkoon n. 150m päässä massiivinen metaanikaasuklatraattiin 
poraamisonnettomuus. Kalliosyvyydet joiden l u u l o t e l t i i n olevan mitä stabiileinta ja kestävää. 
Räjäyttivät parin porarin silmille metaanikaasuklatraatin plasma- ammuksensa. Useita porareita vietiin 
hädässä sairaalaan. Häkeltynyt hyvä ystävä, nyt jo ennen eläkeikäänsä ydinvoimin manan majoille 
saateltu tuttuni kertoi näin:" Kuulin tästä hämmästyttävästä onnettomuudesta. Lupasin YLE:n 
toimittajille kertoa eläköidyttyäni mitä tarkkaan ottaen räjähdyspaikalla näin ja kaikkineen koin. Valtava 
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kymmenmetriluokkainen savuava kallion kraatteri osui silmiini metsässä. Posivan porauskalusto kuin 
jyrän runtelemana montun pohjassa savuten vienosti. 
 
 Ambulanssien poistuttua minua ja kaikkia paikalla olleita vannotettiin olemaan visusti kertomasta mitä 
näimme! Yhtä kaikki satojen metrien syvyydestä oli porauskalustoon maan a l t a  iskenyt aivan 
kosmisen raju pommiräjähdys. Vain vieno metaaninen katku enää korisi porausreikäraunioista kupliaan. 
Jahkailevalla Posivan johtajilla tulenpalava kiire peitellä kaikki todisteet. Mutta koska metaanikaasua tuli 
yhä jatkuvasti Olkiluodon epävakaasta sirpaloituneesta kiillegneissisestä montusta eivät kyenneet 
tulppaamaan rauniota. Vaan sinne sijoitettiin metaanihallintalaitteistoja. Kaikki jatkoporaukset päätettiin 
turvasyistä tehdä 45 asteen kulmaan". 
http://kuvaton.com/k/YhpR.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhpR.jpg[/img] 
 
Posiva panikoitui. Joutui jatkossa viranomaismääräyksistä aktiivisesti "suojaamaan" porausreikänsä, 
sekä N2 typpikaasun laitteistokäytöin: 
http://kuvaton.com/k/YhpN.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhpN.jpg[/img] 
Aktiivisin porausputkiensa moniventtiilikoneistoin. Kuutiometrien vesilukoin oli varmistettava karkailun 
estot. Erittäin massiivisilla vastapainevesilukoilla. Jottei epävakaata epävakaammaksi osoittautunut 
Olkiluodon tektonisesti aggressiivista ja kaikkialla yli 600m syvyydessä olevaan satojen tuhansien 
vuosien vanhaan metaanijään kaasuklatraattiräjähdyksiin tuhoutuisi koko ydinalan maalailemat turvan 
harhat ja illuusiot seudun "ns. vakauksista." 
http://kuvaton.com/k/Yhp5.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yhp5.jpg[/img] 
Meitä innostaisi ihan fyysisesti vielä nähdä. Minne mittaukseni asemoisi tämän maamme tarkimmin 
salatun tektonisen pommin tapahtumahorisontit: 
http://kuvaton.com/k/YhWY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YhWY.jpg[/img] 
. . Hei aikuisen oikeesti n y t  on turta olo. . .  
PS. Ainakin nettiliikenteeni jumittui miltei v ä l i t t ö m ä s t i saatuani tämän viimeisimmän juttuni 
muutamiin foorumeihin ja osoitteistoihin. Taisi sisäministeriö ottaa hepuliretkueet  h e t i! 
               ------- 
 
Korruptioasteesta 
 
- Niin. Kuvitelkaa tilannetta. Metsässä hemmetinmoinen 10m halkisijainen räjähdysreikä. Paikalla 
ainakin pari ambulanssia, terveydenhoitajia, lääkäreitä kokoamassa uhreja pois useampia. Hermoilevat 
poliisit ja johtonsa mittailemassa srapnelleita ja tapahtumanaikoja. Posivaa, STUK, GTK, kunnan 
päättäjiäkin paikalla. Pari reportteria, palokuntalaisia varmistamassa ettei alati purkava metaanireikä 
syty taas. Liittopomo ja tietysti porausfirman johtajaa. Silminnäkijöitä ympäri maakunnan luokkaa 
parikymmentä, kun paikalle tulleet siviilit lasketaan mukaan. 
 
– Mitä saadaan aikaiseksi? Poliisi noukkii tarkoin j o k a i s e n paikalle tulleen nimet, osoitteet ja 
henkilötiedot. Ainoana tarkoituksenaan varmistaa avoimella uhkauksellaan suoraan sisäministeriöstä. . 
Niin jotta asia pidetään salassa! Jottei onnettomuuden maat kaatavat tiedot vahingossakaan vuoda 
esim. minulle.  Joka sen sitten eteenpäin tiedottaisin. Aatelkaa ja s i i n ä k ä ä n eivät onnistuneet 
poliisit terrorismissaan! Kyllä iskee suonta nyt katsoa heidänkin, kun dokumentaatiot levisi kautta 
rantojen. Mitä sitten puolestaan saivat onnistumaan? 
 
– Tuo vuosia Olkiluodossa porauksista vastannut firma sai kylmästi ja h e t i  kenkää. Syy 
erottamisiinsa? Vaatimukset kunnon tutkinnasta, tietty. Koska invalidisoituneista ja kuolemansairaista 
porareista ja palasiksi menneistä koneistaan ei ollut enää hyötyä TVO Posivalle. Niin uusia firmoja vaan 
nyttemmin hihnassa huijataan jatkamaan käsiin räjähtelevien Posivan Onkaloluolastojen kimppussa. 
 
- Ja t u s k i n ongelmat siitä väheni metaanipommienkaan osalta, että nykyään porataan jo suljetuissa 
kiillegneissihaperikoissa. Tektonisesti aktiiveissa 420m luolastoissa aivan miltei epävakaan 
metaanikaasujään pintahilseissä kiinni. 42 Ilmakehän paineella meri alati tunkemassa läpi 
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tektonirikkojen. Minkäänlaista asiallista tutkintaa, saati tilannearviota EI ydinalan vastuuviranomaiset 
STUK, GTK, TEM, SUPO ikinä nähdystä megavaarasta tehneet. Nyt vaan lakaistiin hypeongelmat 
mattojen alle. Odotetaan kymmenesti pahenevia luolastoräjähdyksiään ja merien hallitsemattomia 
sisälletuloja Posivan näkemällä tappavien hehkuviin, kaasuuntuviin ydinjätetonnistoihinsa! 
                        -------- 
 
 
 
 
 
 
 

1012.300- 
 
Tässä sivustossa koodit jotka aukaisevat SUPO:n sensuroimat kuvaton.com koodit. Koska ongelma ei 
suostunut aukeamaan päätin lisätä sivustokoodit, jossa koodit säilyvät korruptoitumattomina 
 
300-310 
                  ------------------- 
 
Arto hei. 
 
* Kerrankin jotain positiivissisältöistä materiaalia. 28-29.07.2011 
 
Muistat nuo tuttuni Pöytyän naisparin. No tästä on aikaa reilu vuorokausi. Kun kävin heidän tykönään. 
Kummatkin työttömänä ja eläminen siinä tasossa, että ruokarahaa luokkaa 3 e kun sielä kyläilin. Ja no 
aika taloudellinen ankstit päällä. Toki mieli ja ydinvastan taistelutaso sitäkin korkeammalla. 
Vanhemmalle naiselle oli tullut j u u r i hylkäävä päätös mm. viottuneen selkänsä eläkepäätöksestä. 
Kysyivät, että otanko heidän koiransa, kun ei tahdo edes ruokarahaa elikkopololle riittää.  
 
Kaikeksi onneksi siirtyi keskustelu sitten siihen, että voisimmeko käydä katsomassa heidän Ylänteeltä 
löytämiään huippumielenkiintoisia tektonisia liikuntasaumoja ja metaaniventtiilejä. Mulla kanssa kun oli 
sellainen tutina, että asia ON mitä tärkein! Muuta kun liki keskiyöllä h e m m e t i n kauas 
metsähiekkateille öksyilemään. Löysimmekin m a h t a v a n ja kiistattoman samaisen TVO:n 
tektoniikkaliikunnon 54cm suurtuhot, metaaniventtiilit ja kaiken haluamani! 70 km Päästä Olkiluodosta, t 
a s a n litoraanisauman mukaisesti! Maanjäristys kahden todistajan voimin sattunut alueella 2008 
marraskuun alkupäivien iltana klo: 10.00. Tiedätkö olin v a r m a , että autoni, kännykköjemme 
paikannin kertoi parahultaisesti miten HOT- spotilla liikuskelimme innokkaina yön pimeydessä! 
Salamavaloakin käytimme tarkoituksellisesti runsain mitoin. Metaaniventtiili oli spektaakkelisen 
klassinen. Olin o i k e i n tyytyväinen löydöksiimme. Aamulla sitten massiivisensaatiosta alustava 
raportti Mörnerille. Että LÖYTYY!! Jotta SUPO tasan tarkkaan tietää mitä ja miksi paikalla 
puuhastelimme.) 
 
No. . .ei tästä kuin vuorokausi. Pöytyän naisille hätääntynyttä  kontaktia. Että muuta kun h e t i  ja raha- 
ajoon Eurooppaan puoleksi vuodeksi. Siis OIKEN KUNNON urakoille! Kumpakin ollut täystyöttömänä 
yhtäjaksoisesti 5v putkeen. Yksi käynti kanssani tektoniikkasaumalla ja a VOT! Soittivat 19:00. 29.07, 
olevansa loistorekkailemassa Hangosta - Saksaan! Oli kuulema järjestynyt salamavauhtia ihan k a i k k 
i ajoluvat, vakuutukset, passit ja paperit kuin t a i o t t u n a  hetkessä! Mielenkiintoinen ja kuvaava 
yksityiskohta. Kun olivat kyselleet esim. kymmenistä vakuutusfirmoista vakuutuksiaan. Olivat 
lakoonisesti kertoneet, että . . yllätys yllätys TVO oli diskontaten luokittanut heidät vakuutuksia 
saamattomiksi! Keletto siis TVO! SUPO oli heidän puhelunsa lennosta kuunnellut ja hätääntynyt, ettei 
työajoistaan tulisikaan mitään. Parissa vartissa oli. . yllätys jälleen tullut ns. ilmo, että TVO olikin 
perunut ja vakuutusluvat mystisesti kertapaukulla auennut! Siis k e r r a n k i n ydinrikolisilta jotain 
muuta kuin ruoskaa. Ja TVO:lta siis erityisesti! Olin enemmän kuin tyytyväinen puolestaan ja käskin 
nauttia Euroopan reissustaan. 
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Eli, eli. Kuten huomaat nuo Yläneeltä löytämämme materiaalit ON POMMIA! Miksi Poliiseilla oli n o i n  
hornamainen kiire saattaa naiset matkaan? Koska he olisivat lähteneet piankin kuvaamaan 
löydöksistämme k u n n o n kuvia yms.! Tästä sinun pitäisi nyt tajuta, että kyseessä ON hotspotti. Josta 
myös meidän pitäisi nähdä tapahtumien e r i t y i s t ä r k e y s . Nimittäin nyt m i n ä olen maassamme 
jälleen ainoa joka asian tarkemmat taustadatat tiedostan. Eli filmiryhmää ja kuvausta vailla. Olen 100% 
varma siitä, että sisäministeriö tajusi tasan tarkkaan koluamamme löydösalueitten poikkeuksellisen 
vaaransa arvot. Mutta en tosiaankaan tiedä mitä tulee jatkossa esim. mulle. Ainakin Pöytyän naisille 
tektonirotkoilla käynti tuotti "kultaa" mitassa, joka yllätti heidät täysin. On vaikea sanoa mitä tapahtuisi 
jos puolestaan m e  menisimme alueelle vetämään soolona Yotubet. Eli huvittaisko "riskinotto". Vielä 
ennen talvien lumien tuloja? 
                          ------------- 
 
Arto hei 
 
 
** Suurvaltapolitiikkaan juttuineni jotta ovet paukkuu! Löysin sieltä US- Blogilta seuraavan. Nyt mm. 
tällaisenkin listauksen. Tää oli Jenny Niiraselta myös kyllä h y v ä tasoisesti kirjoitettu ! 
                     -- 
Poistuneita että poistettuja lista: 
 
http://ohohupsis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/79234-rip-oho-hupsista 
 
http://bujormanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/79238-pyydan-etta-kayttajatunnukseni-poistetaan-
1192011-mennessa 
 
http://turunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/79255-tuumaustauko 
 
http://ristoaallonharja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/79250-omaehtoinen-loma-bloggailusta 
 
http://jannekejo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/79123-on-tullut-aika-toivottaa-hyvaa-jatkoa 
 
http://kallepahajoki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/79210-sensuurin-vastainen-kirjoituslakko 
 
http://jaripetri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/79303-jaahyvaiset-raatokarpasille 
 
http://johannesaaltonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/79327-uuden-pravdan-sensuuri-saa-riittaa-terve-
menoa-hommaforumilla-nahdaan 
 
http://jameshirvisaari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/79346-viikonlopun-kirjoituslakko-solidaarisuudesta 
 
Arto Lauri 
_________________ !!! (Ja harkitusti ekana!) 
 
Jotu Karjalainen 
 
Jari Leino 
 
Jouni Jokela 
 
Jorma Tapio 
 
Jussi Vaarala 
 
Risto Jääskeläinen 
 
Merja Heikka 
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Varmaan on enemmänkin, tai tulee olemaan. Tämän kirjoittaja ainakin. 
 
Täällä myös hyvää tuumailua aiheen vierestä: 
 
http://reijotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/79259-median-toiminta-on-liian-usein-ala-arvoista 
                                     ------------------------------- 
Arto hei! 
  
*N i i n p ä! 
________________ 
  
* Luvin tään jo aiemmin ja s i k s i juuri pistikin pohdintaan MIKSI Jenni. Niirasen listan numero 1 olin 
minä?( Äkkiseltään voisi vaikka puhua lakonisemmasta kirjainjärjestyksestä, mutta ehkei sittenkään. . 
.?)  
__________________________________________________________________________________
_______ 
  
* Eli, eli olen k y l l ä tietoinen siitä, että minua pidetään Pohjolan vaarallisimpina ydinturvatietojen 
sisäpiirivuotajana. Mutta miksi k u m m a s s a   minun nimeni on heidän tukilistojensa kärjessä? Koska 
t o s i a a n k a a n  en ole poliittisia kirjoitellut. Käytännösssä k a i k k i juttuni on kiilautuneena kapeasti 
YDIN aiheen ympärille tarkoin. Fasebookissa Jenny on useinkin plussannut juttujani.  
  
* Itse näkisin asian kuitenkin niin. Että 2/3 osa kansasta tykkää ydinvoiman vastustamistyylistä noin 
yleensäkin. Ja koska niistä ammattimaisimmat tulevat usein juuri mun kautta niin asiaan on ulkomailla 
kiinnitetty huomiota. Siksi US- blogikin altani t i e t e n USA:n toimin tuhottiin. Kuka Jenni sitten on? . . 
No ainakin taho joka EI pidä IAEA:n nykytyylisestä monopolisesta ydindiktaturiasta laillani. 
                           ------------ 
*** Miten itae näen asetelman? Ihan s e l v i ä  merkkejä siitä on, että sisäpiiriset länsimaisen 
ydinteolisuuden paljastusviestini ovat alkaneet herättää kasvavaa kiinnostusta maamme rajojen 
ulkopuolelle asti. Interpol oli se taho joka halusi siis ajattaa minut Jennin tietävän listan mukaan e n s i 
m m ä i s e n ä  pois!! Tämä on erittäin tärkeä viesti listassa! Ilmeiseksi alkaa käymään, että minua EI 
haluttu deletöidä kuitenkaan yksin ja niin näkyvästi maailmalle, että ydintietojeni kiistaton t o t u u s olisi 
paljastunut samalla suurelle yleisölle. Siksi listaan haluttiin iso pino muitakin nimiä. Ja näköjään a i n a k 
i n yksi oikein ammattikirjoittajakin päälle. Jonka nimestä US- blogissa kiistellään nyt näyttävämmin 
tekstimäärin. Ihan sitä varten, ettei oivallettaisi IAEA:n kansainvälisen YDIN- turvaosaastojen 
pelästyneen materiaalini aivan LIIAN TODENMUKAISISTA TAUSTOISTA. Juu nämä nyt mulla liikui 
kuitenkin päällimäisenä. . . 
 
----- Original Message -----  
From:  
To: Art  
Sent: Saturday, July 30, 2011  
Subject: "Jenny Niiranen" on palannut, mutta onko profiili sittenkään oikea? | Forum Star 
 
Aika mielenkiintoinen tyyppi tämä nainen 
 
Anja 
 
Home » Etelä-Karjala » Imatra 
"Jenny Niiranen" on palannut, mutta onko profiili sittenkään oikea?(Uusi Suomi) 
19 viikkoa 23 tuntia 20 min  
Eräs perussuomalainen nuori ja nouseva poliitikko kiittää "Jenny Niirasta" kaveruudesta, ja "Jenny 
Niiranen" kiittää takaisin ja lähettää terveiset "lampimasta". 
 
Nostin esille tapauksen "Jenny Niiranen" esille täällä ja ainakin osittain olin oikeassa. 
 



2012 
 

Persoona "Jenny Niiranen" oli keksitty. Sen takaa paljastui toinen henkilö, "Jenny Smith", joka oli 22-
vuotias, asui Kaliforniassa, teki AT&T:llä töitä, oli ollut Nokialla töissä 16-vuotiaana, opiskellut Helsingin 
yliopistossa ja Ressun lukiossa. 
 
Kun tämä matemaattinen mahdottomuus paljastui, profiiliin tuli selvennyksiä. Nokian työpaikka olikin 
"kesatoita". Yliopistotutkinnon sijasta totuus olikin tämä: "Just some courses I took, not studied". 
 
Suurin osa tiedoista on jo siis jouduttu muuttamaan aikalailla erilaiseksi kuin alun perin. 
Ressun lukiossa ei koskaan ole opiskellut henkilöä Jenny Smith, jos katsotaan nettisivujen tietoja.  
 
Tuore uutinen Ilta-Sanomissa paljastaa, millaisia ovat Facebookin keinotekoiset persoonallisuudet. 
Uutinen paljastaa, miten Yhdysvallat luo keinopersoonia.  
 
"Sosiaalisessa mediassa oikeilta vaikuttavat henkilöt voivatkin olla Yhdysvaltain armeijan 
propagandakoneistoa. Asiasta kertoi The Guardian." 
 
Kun kirjoitin ensimmäisen artikkelin tästä aiheesta, korostin, että taustalla voi olla CIA, Mossad, FSB tai 
jokin muu taho. Artikkeli vahvistaa tämän tiedon. Epäilyttävä henkilö VOI olla petos. En ota kantaa, 
onko "Jenny Niiranen" oikeasti 22-vuotias tyttö, joka reissaa Kolumbian ja Ecuadorin rajalla. Mutta hän 
VOI olla jotakin muuta. 
 
Ohjelmistolla yksi henkilö voi hallita kymmentä erillistä verkkoidentiteettiä, jotka sijaitsevat näennäisesti 
eri puolilla maapalloa. 
 
 
 
Juuri tämä tulee mieleen "Jenny Niirasesta", joka näennäisesti sijaitsee Ecuadorin rajan tuntumassa. 
 
kiertelen taalla vahan siella sun taalla, Venezuelaa, Kolumbiaa, Panamaa, Ecuadoria, ehka viela 
Brasiliaankin suuntaan ennen kuin lomat loppuu.  
 
  
 
Jos joku kertoo "kiertelevänsä vähän siellä sun täällä", se herättää kyllä aika paljon kysymyksiä. 
Reissulla ollaan aika sataprosenttisesti yhden maan alueella, ja tuolla seudulla rajanylitykset ovat 
rankkoja.  
 
Koska Panama on Väli-Amerikassa ja Kolumbia Etelä-Amerikassa, kyselin aikooko Jenny ylittää rajan. 
Se kannas, joka yhdistää nämä maat, on Darien Gap, läpitunkematon viidakkoalue. Tämän 
kysymyksen "Jenny" selvitti hienosti. Sen selvittää kuka tahansa googlettamalla. 
 
No ei ehka ihan ensimmaiseksi kohteeksi tulisi mieleen, sinne joutuisi menemaan pienen armeijan 
kanssa eika tuo extremetyylinen viidakossa rampiminen ehka ole mun tyylista. Lentaen paasee halvasti 
ja katevasti :) 
 
Tämä paljastaa, että Jenny joko tietää tai googlettaa, mutta ainakin paljastuu, että Jenny "kiertelee 
vähän siellä sun täällä" lentäen.  
 
Niinpä lähes sodan partaalla ollut Venezuelan ja Kolumbian raja on ehkä ylitetty lentäen. 
 
Jenny vielä palaa selittämään Darien Gapia, joka oli Jenny tarinan heikko kohta: hänhän sanoi aluksi 
"kiertelevänsä" ja listasi maita, joilla ei ole maayhteyttä. Niinpä hän vielä palaa selittelemään: 
 
Ei Darien Gap siis mikaan pitka matkana ole, kai jotain 100 km tai sen suuntaista se pahin patka, mutta 
extremea silti 
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Tuo on aivan totta, mutta asian toistaminen tuo mieleen sen, että "Jenny" tajuaa oman tarinansa heikon 
kohdan, jota pitää vahvistaa lisäselityksillä. 
 
Palataan vielä Ilta-Sanomien uutiseen: 
 
Sopimuksessa määritellään, että jokaisella verkkoidentiteetillä on oltava uskottava tausta, historia ja 
persoonallisia yksityiskohtia. Näitä profiileja ohjaa 50:n ihmisen ryhmä Yhdysvalloissa. Heidän täytyy 
pystyä toimimaan ilman pelkoa paljastumisesta. 
 
"Jenny Niirasta" ei ole olemassa, mutta "Jenny Smith" on taustaltaan Ressun lukiosta (ei löydy sen 
nimistä), historialtaan Nokialla 16-vuotiaana työskennellyt ja persoonalliselta yksityiskohdaltaan 
Kaliforniassa AT&T:llä Helpdeskissä työskentelevä mutta persoonallisesti "siellä täällä" Väli- ja Etelä-
Amerikassa "kiertelevä" nuori nainen. 
 
Yhtäkkiä "Jenny Smith" on yli sadan nationalistisen oppositiopoliitikon frendi, joka saa nämä 
nationalistiset oppositiopoliitikot paljastamaan kaikki salaisuutensa.  
 
Ei siinä mitään. Jenny on sympaattinen nuori nainen, joka vastaa aina kaikkiin kommentteihin rennon 
ystävällisesti, kiertelee siellä täällä Ecuadorin rajaseudulla ja seuraa Suomen oppositiopolitiikkaa.  
 
Kukaan ei tunne "Jenny Niirasta", hänestä ei löydy yhtään todellista linkkiä, kaikki kerrotut tiedot ovat 
joko valehtelua tai vaatineet lisäselvennyksiä. 
 
Kaikki nationalistiset oppositiopolitiikot ovat vapaaehtoisesti halunneet tuntemattoman "jennyn" 
frendeiksi, ja he ovat jopa kiittäneet Jennyä, jopa paljastaneet vapaaehtoisesti kaikki salaisuutensa. 
 
Vaikka "Jenny Niiranen" onkin IHAN TOTTA, KUTEN KAIKKI MITÄ NE SANOO, on tosiasia, että 
Facebookissa on keinotekoisia persoonia, joita käytetään suurvaltapoliittisina "aseina". 
 
Näin Ilta-Sanomat: 
 
Maailmalla pelätään, että mikäli Yhdysvallat alkaa käyttää sosiaalista mediaa tällä tavalla, pian muut 
valtiot ja yritykset seuraavat perässä. 
 
Maailmalla pelätään, mutta ei Suomessa. Meillähän mennään ihan kiimassa 22-vuotiaan kaunottaren 
frendiksi. Eihän tämä MITENKÄÄN voi koskea Suomea. Eihän  mikään ongelma koskaan koske 
Suomea. Eihän? 
 
137 frendiä, näistä noin sata "kuumaa" nationalistista oppositiopoliitikkoa, jotka aikovat muuttaa 
Suomen kansainvälisen statuksen. Eihän sellainen MITENKÄÄN kiinnosta ketään, missään. Eihän? 
 
http://www.forumstar.fi/content/jenny-niiranen-palannut-mutta-onko-profiili-sittenk%C3%A4%C3%A4n-
oikea  
                -- 
 
Subject: Re: Koosteeni Jenny Niiranen. 
 
Tää Jenny Niiranen osaa kirjoittaa hyvin ja vakuuttavasti, mutta tulee  
kuitenkin mieleen olisiko hänellä sittenkin kaksoisrooli ja sekään ei  
ole mahdotonta. 
 
Anja 
 
** Anja hyvä sulla leikkaa näissä a i n a ! . . . ) 
_________________________________________ 
                       -------- 
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Arevan Gestabo iski 08.2011 
 
* Tätä viestiä sun EI pidä ainakaan vielä pistää yleisemmin liikkeelle. Mutta suosittelen syvästi, että 
lähetät sen varoiksi parille huippuluotettavallesi. Että tietävät jos jotain alkaa todella tapahtua myös 
Suomessa. 
  
Kännykkäni soida parahti siinä 02:00 suden aikaan tätä päivää 13.8.2011. Angelica S. tuttuni soitteli. 
Sijainti Saksa ja Lyypekki suomalaiskerhon seutuva. Hän kertoi soittavansa kuormuristaan. Ulla- Riikka 
V:n olivat kuulema kaapanneet. . . Hän oli sillä hetkellä suljettuna pienelle aidatulle varikolle rekkoineen. 
Ympärillään pitkin poikin  a i n a k i n 6 sinne jätettyä mustaa Mersua ja Bemaria. Ja j o k a i s e s s a  
autossa uhmakkaasti AREVAN ydinturvapoliisien logot. Viitisen ambulanssia oli käynyt hakemassa 
niitten kuskit. M i t ä  i h m e t t ä ? 
  
Hetimmiten kun naispari oli tullut maanpakolaisuuteen Eurooppaan. Oli Angelica huomannut seuraavat 
oudot mustat autot. Ulla- Riikka ei halunnut sitä todeksi uskoa. Heillä oli ollut viikonlopun hyvin mennyt 
tilaisuus Lyypegin suomalaiskerhossa. Sieltä poistuessaan olivat Arevan ydinturvaosaston 
erikoisPOLIISIjoukkiot iskeneet. Kahden naisen kimppuun oli runnoutunut 6kpl erikoiskoulutettua 
POLIISIA asenaan puukkoja, pesäpallomailoja ja 2m rautaputkia. Angelica oli mätkinyt niistä maahan 5. 
Yhdeltä oli sydän pysähtynyt, hampaita useilta paskoilta. Parilta lyönyt kurkunpäänkin. Yksi oli lyönyt 
kuitenkin lyönyt hänet takaa tajuttomaksi rautaputkella. Ulla- Riikan olivat mätkineet POLIISIautoon 
muilutettavaksi ja hakanneet sairaalakuntoon. Likka oli kuitenkin pistänyt auton lasia paskaksi yms. ja 
karannut näiltä Arevan erikoisagenteilta ja selvinnyt hengissä. Angelican avuksi olivat tulleet Arevan 
ydinturvamiliisijoukot häätäneet suomalaiskuskit. Angelica oli herännyt ambulanssissa ja katkonut siellä 
pitelevät remmitkin. Poliisit olivat yrittäneet viedä myös hänet, mutteivät onneksi onnistuneet.  
  
Tätä on hyvin raskasta edes kertoa. . . . Angelica kertoi kaikkineen ainakin 30 hengen loukkaantuneen 
tässä ranskalaisen Arevan erikoisosaston, heidän ja suomalaisrekkakuskien ataktissa. Paikalle viimein 
tulleet saksalaispoliisit olivat nyt hänet kuulustelujensa jälkeen pakottaneet autoonsa hoitaman hurjia 
haavojaan ja suuria mustelmiaan. Uskaltamatta kuitenkaan pidättää häntä. Siis t ä y s i  s o t a  tuli! 
Ulla- Riikka oli soittanut ja tulossa autoon turvaan myös. Saksalaiset poliisit olivat täysin ällikällä miten 
kaksi suomalaista naista olivat kyenneet hakkaamaan ison ranskalaisten erikoisryhmän sellaiseen 
kuntoon, että heitä koottiin verissä päin ja kuulema v a k a v a s t i vammautuneina 5 ambulanssiin. 
Vesa hyvä tämä ON täyttä ydinsisällisotaa ydinrikollisilta. Eikä klassista "kapakkatappelua". Ydinala h a 
l u s i  naisparin jo alkujaankin siis Suomesta Ranskaan harkiten, selkeästi tarkoituksella hakattavaksi, 
tapettavaksi. Ymmärrät,. . sanat ei nyt irtoa, saati riitä. . .  
  
Yhtä kaikki ydinalasta on n y t  paljastettuna sellaista materiaalitulvaa, ettei tuskin koko historiassaan! 
Sellafieldin MOX systeemien sulkeminen viikko sitten keskeisestä Arevan ydinturvan huolioitsialta 
kertoo, että pettymys Arevalla on ilmitulostaan musertavaa. Atomi Annea ei pikkujutuista erotettu 
Arevalta ja SUPO/ TVO kytkee koko systeemisaastan. On myös selvää, että juutumme leviää 
tietotyhjiöön kuin ammuttuna. Ainakaan minä en m i t ä ä n kadu. Päinvastoin hysteerinen ylireaktio 
poliisikorruptoiduilta kertoo, että olemme todellisen maailmantuhoajaimperiumin käsiinsä lahoavissa 
lihoissa vahvasti löytöinemme kiinni nyt. Pistä tämä ehdottomasti jollekin muulle, ettei asian ketju 
katkea. Tarkoitukseni ei ole pelotella, turvaa omaa selustaasi myös!. Mutta j o s  meitä alkaa 
poliisiavoimin katoamaan pistätte tietoa surutta maailmalle, että maailma kuule mistä on kyse. Tiedon 
kulku on elossapitomme elementti A1, jota e i  saa katkaista, kapiche? Arto 
                 ------ 
 
Päivitys 14.08-11 
 
*Naiskontaktit soitti Sunnuntaina 14.08.2011 toivuttuaan suurimmasta shokistaan. Kertoivat kauhun 
hetkistään lisää. Angelicaa olivat polttaneet sellaisella 50kV POLIISIEN sähkötainnuttimella hänen 
olessaan tajuttomana. Häntä oli tappomielessä lyöty pullolla päähän. Pullo oli onneksi luiskahtanut 
lyöjän käsistä, ennenkun oli silpoutunut päähänsä. Tähän taas muutakin kuolemaa halveksivaa, 
Googleta taustaksi lisätiedot. Pöytyän naiset olivat päätyneet jonkun ydinmafioson "Timon" asentaman 
ansaan. Kyseessä on kuulema joku rekkamafia, johon kuluu virolaisia, venäläisiä ja koko hommaa 
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hoitaa, kuinka ollakkaan s u o m a l a i s e t!.  Täysin joku nimenomaan Suomen sissäministeriön 
mustanrahan valtiopoliisin suojaama ylikansallinen massamyrkytysoffensiiviosasto. 
 
* Perusselite: USA Exon (chemi) hoitaa k o k o  maaailman chemimyrkkyteollisuutta. Tehdas toimii, 
kuinka ollakkaan Arevan naapurina Belgiassa/ Lyypekki EU:n musta toimikeskus. (Lyypekissä muuten 
satanut yllättäen 3v putkeen k o k o sen ajan kun chemitehdas on myrkyttänyt päästöillään yllään 
olevaa ilmakehää! Ranskassa taas ydinaavikoituneena EI sada ikinä.). Nimilyhenteitä toimesta. ADR ja 
Belgian tehdas joku Aubagne. Sieltä tuodaan rekkalasteittain muka suomalaisille ruokatehtaille 
puolivalmisteena tätä chemitrailerien käyttämää tappavan myrkyllistä alumiinifilmiä ympäri Euroopan. 
Siinä on kerroksittain alumiinia, booria ja päällä tutut polymeerikalvot. Ihan loppusuojana 
hapettumisenestona suojamuovit. Miljoonabisnestä ja 100% poliisikorruptoitua. EI siis yksityistä vaan 
nimenomaan v a l t i o7 IAEA ydinmafian hoitamaa hypersalattua V- mafiatointa! Tämä oli tärkeä 
lisäosio viestissä. Chemtrailerkoneisiin toimitetaan teolisesti poliisisuojattuna siis tätä kalvoa 
rekkalasteittain. Chemilentokoneissa sitten nanolasikuulat ensin säteilytetään hyperagressiivisiksi 
ionipilviksi lentokoneitten ulkopuolisilla koneikoillaan. Lasikuulat a m m u t a a n   palasmana läpi tämän 
monikerroskelmun, jolloin tappava monikerrosnanopartikkelit muodostuu suoraan ilmakehäämme. 
Chemipilvety ikäänkuin liimautuvat taivaankanteen minusionisoituneina metsätämään ++..ionisoitua 
plutonioumpäästöjä ydinvoimaloista. 
 
*Juuri tänään 15.08.2011 luin, että myrskysateet olivat vuodessa Jo kolmannen kerran tuhonneet 
chemikemikalitehtaan. Ei tällä kertaa unkarissa. Vaan Kiinassa on tuhoutunut JO toinenkin 
supermyrkkytehdas. Kymmenet tuhannet mielenosoittajat olivat ottaneet yhteen valtiopoliisien kanssa 
paetessaan kemikaalisen padon hyökyaaltomaisia vuotoja henkensä kaupalla. Eiköhän tuokin IAEA:n 
tehdas ole kohta Lipposen, tulevaa TVO:n antaman presidenttivirkaansa pönkittäen toimestaan kohta 
Suomessa. Koska ydinalaa vartenhan se on. Kuulema suomessa olisikin jo otain osatoimintaa 
chemimyrkkytehtaista. Vesa hei tämä kaiki haisee taivaisiin kalmalta. Eikä oikein kaikineen heti 
jäsenny. Siksi teen näitä lähinnä lennosta ja postaan "koneelisesti" turvaan. 
 
*Ulla- Riikka oli kaapattuna seuraavaan aamuun 8. Eikä muista mista m i t ä ä n. Ilmeisesti 
tyrmäystipoissa. Näki mm. sellaisia ydinmafian "teollisuuskauppojaan" ettei olisi saanut nähdä. 
Ilmeisesti jotta pelotekerroin olisi piikissään jatkoon. Liittäen nuo tapahtumat juuri IAEA:n 
chemtrailaamisen kuolemankauppaan. No siis tuolla Lyypekin suomalaiskerholla k a i k k i  oli SUPO:n 
alkuun panemaa ansoitusta jo heidän lähdettämisestään Suomesta lähtien. Tuossa tekaistussa naisten 
kutsutilaisuudessa  olleet m u u t suomalaiset rekkakuskit oli p a k o t e t t u  uhkauksin olemaan 
puuttumatta tapahtumiin! Siis suoraan ydinmafiosojen AREVA::n ydinturvapoliisien toimesta! 
Täydellinen ansa siis. Angelican kylkeen oli heti alkuillasta imeytynyt joku muka ystävällinen naispoliisi, 
jolla oli siis v i r k a  - aseenaan tuo sähkötainnutin, kuinkas muutenkaan. Oli lamauttanut Angelican 
molemmat kädet sähkötappajallan yhtäkkiä takaapäin. Angelica oli kuitenkin potkinut tämän 
agenttinaispoliisin lepikkoon. 
 
* Muita päälleen hyökänneitä POLIISEJA oli niinikää potkinut onnistuneesti päähän. Koska kädet eivät 
lamautettuina enää toimineet. Hyökkäys oli ajoitettu kun Ulla- Riikka oli mennyt vessaan. Kaikki oli 
tarkkaan Arevan Poliisien tointa. Tarkoituksena oli "opettaa" suomalaisille chemimyrkkyjään kuljettaville 
kuskeille, että lastin liiallisesta selvittelystä seuraa kauheita. KOKO suomalaisrekkalössi kuskkaa 
kuulema miltei pelkästään tätä chemimyrkkyjen megatonnistoja, volyymit on n i i n  suuria. Myös Areva 
näyttää kuljettavan rekoissaan yliraskaita hypersäteileviä Pu-239 MOX plutoniumlastejaan. Rekoissa on 
kuulema niin suunnattoman raskaat lyijysuojauksetkin. Etteivät trukitkaan saaneet noita 
suomalaiskerhoon tappelussa jääneitä rekoja siirreltyä.  Myös suomalaiskerhon parkkialueet oli 
pullollaan korruptoituja Arevan poliiseja. Sitä oli suuniteltu kuukausia. Poliiseille homma meni reisilleen, 
kun Angelica pääsi pakenemaan poliisien ambulanssiremmeistä. 
 
* Aamulla oli sulkuportit vaan olleet naisten rekalle kiltisti auki. Angelican silmälasit oli myös tieten 
tuhottu, etteivät pääsisi ajamaan maantielle pakoon poliisivarjostajiaan. Mutta seKÄÄN ei kuulema 
toiminut esteenä. Vaan naiset on taas tien päällä koska Angelicalla olikin vain lukulasit. Naisten auto 
kolpattiin läpi myös täysin, poliisit varasti Angelican rahat toki myös. Ja mikä m i n u s t a  hälyttävintä 
heidän v a i n  huonolaatuinen venäläinen geiker varastettiin! Neuvoinkin heitä tarkistamaan t a r k o i n 
erityisesti penkit. Koska STUK/ TVO:n klassinen tapa Arevoittensa kanssa on pistää esim. hitaasti 
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tappava gammava kobolttisäteilynasta istuimeen! Mitari oli siis varastettu jotan v a r t e n !?. . En mä 
tiedä, taltioi nää, mutta älä julkaise ainakaan vielä. Naiset pitää saada hengissä Arevan alueilta 
Suomeen. Ilman, että asia räjähtää täysin julkisuuteen. Ymmärrät varmaan. Älä silti vahiongossakaan 
jätä juttua pelkästään itsellesi!. . .  SUPO, joka on 100% koko homman takana ja kaikkea liikkmeitämme 
kontroloi  t ä y t y y tietää, että juttu tiedetään pilkulleen ja julkaistaan JOS jollekin tapahtuu jotain!. . 
TÄMÄ TIETO N HENKIVAKUTUS ketjullemme. Importtant! . . Se EI saa jäädä siis täysin vain parin 
helposti eliminoitavan  tietoon! Ehkä esim. kauttasi Ruotsiin yms.  SUPO:n ulkopuolisille. . Mieti hyvä 
mies tarkoin, mutta ä l ä  mulle kerro.  Paljon on henkiä varassamme nyt. . .! 
 
 
 

1013. HAARP pommi 
 
 
Mikä tuhosi 40 ydinvoimalaa Japanissa? 
__________________________________________ 
 
Japanin Fukushimassa kerrottiin tuhoutuneen 4 reaktoria aaltojen pysäytettyä hätäjäähdytyksensä. 
Mutta koskaan EI kerrottu mikä tuhosi loput yhä vuoden perästäkin seis olevat 40 reaktoria? Lisäksi 
Tepco useasti toisti, ettei Japania kokonaisuudessaan ravistanut kuin v a i n  5,6 Richterin maanjäristys 
merkinnyt yhtään mitään reaktoreilleen joiden väitettiin kestäneen jopa 8 Richterin järistyksen 
ongelmitta. Myös tavallinen seudulla silloin mitattu 10m korkea arkinen myrskyaallonkorkeus ei 
luonnollisesti ole mikään syy suurtuhoihin. Kuin korkeintaan "pienehkö lisähaitta" 4 reaktorille 
Fukushimassa. Tepcohan alleviivasi tarkoin koko ajan, että reaktorit toimivat t u n t e j a  aaltojen tultua 
ja mentyäkin! . . Mitä ihmettä salaillaan?! 
 
Spontaani kaksoiskuva tšekkiläisen ydinvoimalan ympäriltä rankkoine chemtrailausvanoineen. Tosiaan 
chemtrailaaminen ja ydinsäteilypäästöjen alas niillä mätkimine jopa maailman ensi-illassa demottu 
blackoutkuva liittyvät 100 % toisiinsa: 
http://kuvaton.com/k/Y1Vz.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y1Vz.jpg[/img] 
5.12.2011.16:50 Tapahtumat laitoksessa sattunut blackout: 
http://kuvaton.com/k/Y1Vs.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y1Vs.jpg[/img] 
 
Tšekkiläisreaktori uppoaa siis satojen metrien luokkaiseen Wilson-kammiomaisessa 
tiivistymissumupallossaan k o k o n a a n  seinämistään puskevan säteilypiikin ionisoimaan 
beetasoihtupalon huntuun hetkessä. Kuvitelkaa vastaavat tilanteet Japanin rannikolta. Seuraavaksi 
datausta siitä, etteivät Japanin maaperässä kiihtyvyysarvot kohdistuneet kuin muutamaan reaktoriin: 
http://kuvaton.com/k/Y1Vo.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y1Vo.jpg[/img] 
Järkyttävää dokumentaatiota. Koko Japanin ranniko on sytytyslangoitettu reaktori toinen toisessaan liki 
kiinni: 
http://kuvaton.com/k/Y1Vm.png 
[img]http://kuvaton.com/k/Y1Vm.png[/img] 
 
Mitä meillä on kiteytettynä? 
– Maanjäristys ei riittänyt Japanin tuhon laajuuksien syyksi edes teoriatasolla. 
– Tsunami, joka oli lisäksi varsin matala arkisen oloinen aalto ei ole vaikutin 40 reaktorin tuhoon. 
– Tepco i t s e  tarkoin kertoo, ettei noista kumpakaan pysäyttänyt ensihätäänsä ainoaakaan 
reaktoriaan!. Mitä antakoon lisäviitettä vaikka tämä video aiheesta jonka CIA halusi pakkotoimin poistaa 
USA:stakin sen jälkeen kun oli tvitterissä olut maailman 3 suosituin video jo!!? 
http://www.youtube.com/watch?v=fMxOdBZESrY&feature=related 
 
Osa II 
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15.12.2011 Sain ilmoituksen siitä, että USA:n hallinto oli myöntänyt tekemänsä HAARP iskun olleen 
laukaisevin tekijä Japanin ydinkatastrofin starttaamiseen 03.11-11. Juuri kuten "Fukushima theorema " 
videossani olin jo syksyllä selkeästi todistanutkin! Syksyllä Norjan HAARP isku mykisti näyttävästi k a i 
k k i Suomen ydinvoimalat oikosulkemalla Suomen keskeisimmän 400 000V ydinturvan 
ilmakantajohdoston plasmakaasuillaan vain muutaman kymmenen metrin korkeudelle maasta Helsingin 
yläpuolelta. Mm. Iltasanomat kirjoitti tästä paljastavimman artikkelinsa. Nyt meidän pitää vaan ympätä 
kokonaisuudet yhteen: 
 
Ydinvoimalareaktorit sijaitsevat 30m korkeudessa ilmassa. Jotta niistä kaikkialle ympärilleen auringon 
lailla viskoutuvat neutronivuotonnistot laajenisivat esteittä muodostamatta säteilyllään pelättyä 
"ylikriittisen massan" muodostuman hotspottiaan. Pekka Jauho kirjassaan "Atomi ja ydinfysiikka" kertoo 
miten reaktorista jopa metrin teräksenkin läpi lentelevät neutronit elävät vain T½ luokkaa 16 minuuttia 
reaktorinsa ulkopuolella. Hajoten  beetasäteilyionisaation räjähdyksenä 1 000 000eV pommeina 
sumeilematta missä ovat. Neutronien kaikkein vapainta liki valonnopeaa lentelyä rajataan 
ydinvoimaloissa lähinnä arkisella vedellä. 3.11.2011 Japanissa tätä vettä oli kaikkialla poikkeuksellisen 
viljalti ympäri reaktoriseutujen. Fukushimassa tulvatsunamin 10m paksu vesimatto toimi usean päivän 
rantautuessaan kuin trampoliinit. Palautellen neutroniosumiaan kuin leipäkiviä reaktoreihin takaisin 
kohtalokkaasti lisäämään hallitsemattoman korkeaksi kohoavaa reaktorien neutronivoita alhaaltapäin. 
 
 Japanin koko saari peittyi ankaraan päiviä jo kestäneeseen sadeinfernoon. Entistä pahempi tilanne oli 
kun lukuisat ydinvoimalat olivat täyttäneen revisionsa aluillaan koko seutukunnan ilmanalansa turpeaksi 
Arevan kolminkertaiset jälkisäteilyn ionisaatiot päästäneillä MOX Pu- 239 laittomin polttoainetonnistoin. 
Koko Japanin  täynnään ydinvoimaloita oleva saaripahanen hehkui HAARP - säteilyionisaatioitten 
tarkkailua kontrolloivien IAEA USA:n satelliittien valotauluun kuin joulukuusi. USA:n hallinto todella tiesi 
seudun typpi- ilmakehän aggressiivisesti hakevan totalitääristä räjähtämispaloaan ylikriittiseksi. 
Einsteinin varoittamaksi massaksi. Oli syytä ryhtyä toimiin HETI ja ylittämättömin riskein! USA käynnisti 
ennennäkemättömän laajan HAARP ohjauksensa Japanin rannikon Ronald Reagan 
lentotukialukseltaan. Sitten kaikki alkoi kaatua päälaelleen.  
 
HAARP energiat käynnistivät reilun 2 vrk HARP pommitustensa kvartsikallioperässä pietsosähkön 
tektoniset värähtelyrintamat. Tuottaen nuo maanjäristykset, tsunamit. Muutaman ydinvoimalan 
putoaminen valtakunnan voimalaverkosta ei vielä ollut kohtalokasta. HAARP ajatti vuorokausia Japanin 
päällä olevia Pu-239 kanavasäteilytonnistoja + 1 200C kuumentamisellaan lekana alaspäin sateen, 
chemikemikaaliensa siivittämänä. Nostaen hetki hetkeltä alailmakehän säteilyn kriittistä typpikehän 
ilman reaktiivisuuden kokonaismassaa. Samalla kun se esti kohtalokkaasti tulpaten 54 reaktorin 
puolestaan ylöspäin tauotta puskemaa MOX:n takia vähintään 3- kertaistunutta 
beetasäteilyionisaatiopilveilyä laimenemasta ylöspäin.  
 
Osa III 
 
Japani alkoi olla tässä tilassaan kuin säteilyynsä paistuva nakki läpimärän neutronivoita estävän 
vesittyneen tulva- aaltotasankojensa, maaperänsä ja ylhäältä USA:n runnoman chemimyrkkyjen ja 
HAARP:n kyllästämään toisen säteilysämpylän puristuksissa. Tapahtui jotain sellaista, jota ihmiskunta 
ei olut aiemmin nähnyt. Fukushimassa alkoivat reaktorit rojahtaa alas. Yskähdellen vaarallisesti 
viivastyneitä jälkipolttoneutronejaan, radonejaan. Hitaita neutronivoitaan jälkipolttojen samariniumineen, 
ksenonjalokaasuineen kaikineen. Kuin tuo alun tšekkiläinen rearaktori röntgenherkistyviä valtaisia 
beetasäteilypilviään katatonisesti. Nämä Wilsonin- kammiomaiset säteilyplasmapilvet puskien ulos 
reaktoreistaan yhdistyivät yhä rajununtuviin toisten naapurinvoimaloitten beetasoihtupilviin. 
 
 Saivat säteilyionisaatioin ilman rautanauloittavia kontaktejaan ydinvoimalaitosten pääsähkölinjoista. 
Kuin helminauhassa NATO:n sateliitit saattoivat vain todeta miten käytännössä kaikkien Japanin 
ydinvoimaloitten pääsähkölinjat sinivalokaarinsa oikosulkeutuivat säteilyionisaatioinfernossa hetkessä. 
Tilanne oli niin kaaottinen ja infernaalinen. Etteivät silminnäkijät saattaneet uskoa mitä tapahtui heidän 
päittensä päällä ilmassa säkenöiden ja leiskuen kuin helvetin tulet. Kouluissaan lapset ja ihmiset 
yleenmsä ihmettelivät mikä leiskui taivaan sysisynkissä pilvissä päittensä päällä. Kuten videoissaan 
kertoivat. 
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 Mutta edes tämä ei enää riittänyt. Se valtava 45 alas syöksevien reaktorien kakofonia. Joka silloin täytti 
Japanin saaren ei löydä historiasta vastaavaa edes Japanin 1945 ydinasesodan ajoilta. Kun jo 
tavallinen ukkonen lyö lentokoneeseen. Sen osasekunneissa vapauttama röntgensäteilyn määrä 
säteilyionisaation ilmasta vapautettuna tuottaa ihmiseen niin valtavan säteilypulssin. Että se suistaa 
kehon k a i k k i säteilysietonsa elinikäkertymät punaiselle kerrasta. Kertoo T.K:ssa asiasta USA:n 
tutkimuslaitokset. 
 
Japanissa tapahtui paljolti suurmassiivisemmin samaa! Koko saaren lävisti hirvittävän nopea säteilyn 
röntgenöivien, beetasoihtupalojen EMP pulssi. Se näkyi varmistetusti avaruuksiin asti. Tuo, ja 
nimenomaan tuo osasekunttien mitainen ydinvoimaloitten puskema EMP käytännössä ajoi kaikki nyt 
tuhoutuneeksi ilmoitetut Japanin 45 reaktoria kerrallaan reaktoripolttonsa pelätyimpään 
hyperaktiivipalonsa tilaan. Purki ilmakehässä olleen säteilynkertymien kanssa ylikriittisen massan 
infernon. Sillä seurauksin, että Jokainen reaktori yksinkertaisesti säteilytuhoutui hetkessä rojahdettuaan 
valtakunnan säteilyistä oikosulkeutuneesta sähköverkostaan alas. Kuin missä tahansa kaiken 
ympäriltään tuhoamaan suunnittelussa Pohjois- Korealaistenikin suunnittelemassa ydinpommien 
ilmakehäiskussaan. 
     ----------------------------------- 
 
Arto moi. 
 
* Nyt tulee elämäni toistaiseksi p a r a s  temppu, mitä ydinrikollisia vastaan olen koskaan kyennyt 
tekemään. PK seudulta aamulla 15.12.2011 mulle tuli ilmo, että tulossa niin rautainen tieto, etei uskalla 
sisaällöstä hiiskua etukäteen. Lähetetty luokkaa klo 14. Kului aikaan 10 tuntia, ennenkuin tuo posti tuli 
nettiinikään. USA:n CIA oli sen läpikäynyt varmaan viidesti NSA:n kanssa. Minut viskaistiin bannein 
ulos samaan aikaan käytänössä kymmenistä vielä käytössäni olleista foorumeista välittömästi. Myös 
esim. Fasebookin käyttöä alettiin samalla estää, terrorisoida niin rajusti, etten voinut sieläkään tehdä 
käytännössä yhtään postausta.  
 
* Kiteytettynä oli tapahtunut niin. Että "Fukushima theorema" Yotube videoni. Joka oli päässyt 
Tvitterissä Australian kautta saamieni tietojen mukaan maailman kolmen suosituiman videon joukkoon 
oli paljastanut USA:n tehneen Fukushiman ydinonnettomuustuhot HAARP laitteistoillaan! Asia 
tunnustettiin tapahtuneen kuten olin videossani maailmalle paljastanutkin! Eikä tässä kaikki. USA:n 
hallitus oli joutunut tilanteen uhkaavuuden takia ottamaan lusikan kauniiseen käteen. Sotaharjoitus sen 
seurauksista mitä USA:n HAARP iskujen paljastuminen maailmaan aiheuttaa! Outoa, että USA joutuu 
lähtemään jopa Irakista päivälleen samaan aikaan.. No nyt en todellakaan osaa kertoa enempää. 
Laitan saamani postauksen, jossa asia julkaistaan maailman ensi- illassaan: 
                             ------------ 
 
*** Sama uskomaton jatkuu. SUPO hyökkäsi bannaten kimppuuni tosiaan 2011.12 kuun puolivälissä 
aivan ennenkokemattomalla raivollaan. Pian sainkin selville jotain TOTAALISEN outoa!!  Eikun siis 
TOTAALITÄÄRISEN outoja! Minun Fukushimma theorema Yotube video jossa kerroin suorasanaisesti 
USA:n HAARP iskuin käynnistäneen koko Japanin ydinkatastrofin. On tilannekehitys nyt sitten poikinut 
ihan uskomattomia. USA:n hallitus on käynnistänyt SOTAHARJOITUKSET PALJASTUTTUAAN!. . . En 
oikeen tiedä itkeäkkö vai nauraa. Mutta tässä siitä kerrotaan:: 
 
 
Mr President we've lost control of FIFTY nuclear warheads: Obama told how his arsenal was hit by 45-
minute computer glitch 
Last updated at 8:19 AM on 28th October 2010 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1324190/Obama-told-nuclear-arsenal-hit-45-minute-glitch.html 
---- 
Arvoisa puhemies olemme menettäneet hallinnan viisikymmentä ydinkärkiä: Obama kertoi kuinka 
hänen Arsenal iski 45 minuutin tietokoneen glitch 
Päivitetty klo 08:19 on 28 lokakuu 2010 
Kommentit (51) 
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http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.dailymail.co.uk/news/article-
1324190/Obama-told-nuclear-arsenal-hit-45-minute-
glitch.html&ei=NuHpToakKITO4QSm9aTuCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ7g
EwAA&prev=/search%3Fq%3DMr%2BPresident%2Bwe%2527ve%2Blost%2Bcontrol%2Bof%2BFIFTY
%2Bnuclear%2Bwarheads:%2BObama%2Btold%2Bhow%2Bhis%2B 
arsenal%2Bwas%2Bhit%2Bby%2B45-minute%2Bcomputer%2Bglitch%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DpMq%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns 
------- 
 
Terror threats rising as FEMA orders $1 Billion in dehydrated food 
http://www.examiner.com/finance-examiner-in-national/terror-threats-rising-as-fema-orders-1-billion-
dehydrated-food 
 
Terror uhkia nousee FEMA tilausten $ 1 miljardin kuivarehua 
Kenneth Schortgen Jr 
24 helmikuu 2011 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fi&prev=/search%3Fq%3DTerror%2Bthreats%2B
rising%2Bas%2BFEMA%2Borders%2B%25241%2BBillion%2Bin%2Bdehydrated%2Bfood%26hl%3Dfi
%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DYJV%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns&rurl=translat
e.google.fi&sl=en&u=http://www.examiner.com/finance-examiner-in-national/terror-threats-rising-as-
fema-orders-1-billion-dehydrated-food&usg=ALkJrhio80iqs7-W21i1dygwcf 6Ez8XwuA 
 
************************ 
 
Yhdysvaltain hallitus tietoisesti surmasivat yli miljoona siviiliä silti ei mitään YK: n pakotteita, kokeita tai 
sotilaallisia toimia.   Tätä sivua ei enää löydy 
----- 
 
FEMA/DHS uploaded remote access Trojans to communication system on November 9/11.     Tätä 
sivua ei enää löydy 
http://presscore.ca/2011/?p=5111 
----- 
 
FEMA / DHS ladataan etäkäyttö troijalaisia ??ja viestintäjärjestelmä marraskuuta 9 / 11.       Tätä sivua 
ei enää löydy 
 
Etusivu » World News »FEMA / DHS ladataan etäkäyttö troijalaisia ??ja viestintäjärjestelmä 
marraskuuta 9 / 11. 
 
FEMA / DHS ladataan etäkäyttö troijalaisia ??ja viestintäjärjestelmä marraskuuta 9 / 11. 
 
Kirjoittanut PC World News maanantai 21 marraskuu 2011 
 
Todellinen tarkoitus marraskuun 9 / 11 valtakunnallinen hätä broadcast testi ja viestintä sammuttaa on 
vuotanut. Mukaan FEMA sisäpiirin marraskuun 9 / 11 DHS / FEMA toimensa oli ilkeä luonteeltaan.  
Yhdysvaltain varjo hallitus (Federal Reserve) käytetään tapahtuman ladata etäkäyttö haittaohjelman 
koodein Yhdysvaltojen viestintäverkkoon marraskuuta 9 / 11. 
 
Jokainen viestintäjärjestelmä, ilman valtiollisten ja sotilaallisten järjestelmien, Yhdysvalloissa on 
tahallisesti ja vihamielisesti vaikuttaa. Kunnallistekniset järjestelmät ovat vaikuttaneet. Jokainen 
viestintä riippuvainen järjestelmän ja liiketoiminnan vaikuttaa. Lennonjohtojärjestelmä vaikuttaa. Pankit 
joutuvat kärsimään. Uutisointi vaikuttaa. Jopa hätätilanteessa varoitusjärjestelmä vaikuttaa. Tärkeintä 
(anti-amerikkalainen FEMA ja DHS), ydinvoimalaitoksen järjestelmään on murtauduttu.  
On 19 marraskuu 2011 liittovaltion viranomaiset sanoivat tutkivansa raporttia vesipumpun vikaa 
Illinoisissa "pääkaupungissa. Paikalliset uutistoimistot ilmoittivat, että epäonnistuminen johtui 
tietoverkkohyökkäyksesttä. Hakkerit väitetään saaneen etäkäyttöoikeudet valvontajärjestelmään 
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kaupungin vesilaitoksen Springfieldissä, Illinoisissa, ja tuhonneen pumput. Marraskuun 9 / 11 DHS / 
FEMA testi teki juuri niin - sai etäyhteyden kaikkiin Yhdysvaltain radio-ja televisiolähetyksien 
järjestelmiin eri puolilla Yhdysvaltoja ja ne suljettiin tilapäisesti alas.  
 
Miksi tämä viimeisin tapahtuma merkittävää? Varjo hallitus Yhdysvalloissa valmistautuu aloittamaan 
samanaikaisesti ydinvoimaloissa vääriä lipputoimien tapahtumia Yhdysvaltoja vastaan. Ne on jo tehnyt 
usein koeajoin, jotka laukaisee nämä ydinvoiman väärä lippu tapahtumia Yhdysvaltain maaperällä. 
Kesäkuussa 2011 he etäkäyttivät Salem yksikkö 2 ydinvoimalaa ja sulkivat reaktorin 
jäähdytysjärjestelmän pumpput. Tietoverkkohyökkäys laittaa tehtaan "kuumaan shutdown"-tilaansa. 
Reaktorin jäähdytysjärjestelmän pumppujen sammutus saattaa aiheuttaa ytimen sulaminen, kuten kävi 
selvästi ilmi  
 
 
----Japanissa sen jälkeen kun HAARP isku laukaisi maanjäristyksen 11. maaliskuuta 2011. 20 mpk 
leveä säde on pysyvästi evakuoitu sen seurauksena.--- 
 
***Tässä se siis tuli!! USA:n HAARP laukaisi Fukushimassa ydinvoimalatuhoon. Joka sulatti 
kymmenkunta ydinvoimalaa  kiinailmiötasoonsa. Ja Nyt 2011 lopussa 9kk päästä peräti 45 
ydinreaktoria on täysin tuhoutumistiloissaan! Huimaavinta tässä kaikessa on, että USA:n hallitus on 
siirtynyt tilanteen paljastettua Fukushimavideossani suoraan ja kylmän viileästi. Ottamaan esittämäni 
asian todistettuna maailmalle levinneenä faktana! Ei t o d e l l a k a a n  mikään ihme, että Australiasta 
asti kerrottiin videoni olevan maailman 3 suosituimman videon joukossa mm. Tvitterin tiedoin!! 
Suomalaivideo ei varmasti koskaan ole vastaaviin historiallisuuksiin päässyt!***  
 
Sitten 23. elokuuta 2011 jälkimainingeissa 2 maanalainen ydinräjähdys, he yrittivät aiheuttaa 
romahduksen Dominion Pohjois Anna reaktoria, 11 kilometrin päässä Virginia maanalainen ydinaseiden 
räjähdys. Pohjois-Anna ja kahdentoista muun ydinvoimalat New Jersey, Virginia, Pennsylvania ja 
Maryland julisti "Kutsun epätavallinseksi". "Kutsu poikkeuksellinen tapahtuma" julistettiin klo 13 
ydinvoimaloita, koska kaikki olivat samanaikaisesti, etäkäyttää niitä. Ydinvoimalassa virkamiehet 
reagoivat nopeasti katkaisten etäyhteyden linkkin niiden jäähdytyspumppujen järjestelmiin ja vakavin 
ydin väärä lipputuksen hyökkäykset vaivoin vältyttiin.  
 
Älä ajattele ohjelmiston lataaminen voisikaan laukaista merkittävän ydinkatastrofin Yhdysvalloissa? 
Juuri niin kuitenkin tapahtui 7. maaliskuuta 2008. Washington Post kertoi "ydinvoimalan Georgiassa oli 
äskettäin pakotettiin hätäsammutukseensa 48 tunnin ajan ohjelmistopäivityksen asennuksen yhteen 
tietokoneeseen. Tapaus sattui 7. maaliskuuta klo Unit 2 Hatch ydinvoimalan lähellä Baxley, Georgiaa. 
Ongelma alkoi, kun insinööri Southern Company, joka hallinnoi teknologian operaatioita laitoksen 
asennettu ohjelmistopäivitys tietokoneessa toimivan laitoksen kaupalliseen verkkoon. ... Kun 
päivitettävä tietokone käynnistetään uudelleen, se nollaa tietoja valvontajärjestelmäänsä, aiheuttaen 
turvajärjestelmiä errantly tulkita tietojen puutte aiheutti pudotuksen vesivarannoissa jotka viileä 
laitoksen radioaktiivisen ydinpolttoainesauvoja. Tämän seurauksena automatisoidut turvajärjestelmät 
tehtaassa laukaisi shutdown kylmäseisokin ydinvoimalaan. "  
 
Automatisoituun turvajärjestelmään tehtaassa murtautumisen lopputulos olisi voinut olla täysin 
erilainen. Valmistautuminen aiheuttaa useita ydinvoimalan jäähdytysjärjestelmä seisokkeja oli todellinen 
aikomus marraskuussa joita 9 / 11 FEMA / DHS käyttää. 
 
Lue kommentit 
http://www.examiner.com/finance-examiner-in-national/terror-threats-rising-as-fema-orders-1-billion-
dehydrated-food 
 
PC  
20 marraskuu 2011 - 11:55  
FEMA ja DHS ovat tehneet suunnitelmansa tunnettu julkisesti osalta suunnittelun Nuclear Event 
Yhdysvaltain maaperällä vuodesta 2010. USA Today joulukuu 15/2011 
http://www.usatoday.com/news/nation/2010-12-15-nuclear-fallout-test_N.htm "LA kuivaharjoittelu 
osoittaa kaupunkien Nuke hyökkäys" hengissä tapahtuma '"  
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24 helmikuu 2011 "Terror uhat lisääntyvät FEMA tilausten $ 1 miljardin kuivarehua" - Kansallinen 
Finance Kuulustelija |12 huhtikuu 2011 FEMA - "julkinen kokous suunnitteilla Selitä ydinvoimalaitoksen 
Liikunta Process" website http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=54282 "US Department of 
Homeland Securityn Federal Emergency Management Agency ( FEMA), Region VII, ilmoitti tänään 
Missourin osavaltiosta sekä Callaway, Montgomery, Osage, ja Gasconade maakunnat, osallistuu 
kanssa Ameren Oyj: n Callaway ydinvoimalaitoksen yhden päivän harjoituksen Toukokuu 11, 2011. 
Rutiininomainen testaa niiden kykyä suojella terveyttä ja turvallisuutta väestölle laitoksen 
läheisyydessä.  
 
Liikunta, joka on toinen vuosi (tarkoittaa tapahtuma kestää kaksi vuotta tai tapahtuu kahden vuoden 
välein) vaatimus määritellä riittävyyttä säteilyvaaratilanteessa valmius-ja toimintasuunnitelmiin, 
edellyttää aktivointi poikkeustilan tilat Missourin osavaltiosta sekä edellä lueteltu maakunnat. "  
 
Jos olet ihmetellyt, mihin nämä rotat piilottelee aikana ydinvoima väärä lippu tapahtumia - Mount 
Weather - Mount Weather Emergency Operations Center sijaitsee lähellä Bluemont, Virginia. Se taloja 
toimintaa ja koulutustilat maanpäälliset varten Federal Emergency Management Agency (FEMA) ja 
sisältää Maanalaisten tilojen suunniteltu talo avaintekijät American varjon hallitus (valittu vaaleilla 
jatkuvuus hallituksen jäsentä) tapauksessa ydinaseilla. Koordinaatit ovat +39 ° 3 '47.00 ", -77 ° 53' 
20.00" niille American Patriots työskentelevät Missile Defense Agency.  
 
PC  
20 marraskuu 2011 - 13:08  
He päättivät käyttää useita ydinvoimalan meltdowns sijaan räjähtävä ydinkärkiä seuraavassa väärä 
lippu hyökkäys Yhdysvaltoja vastaan, koska valtion virkamiehet ja Yhdysvaltojen armeija ovat 
aktiivisesti seurantaan ja havaita siirtää kaikki radioaktiivisen materiaalin. New Yorkin asennettu 
säteilyn sniffers lainkaan rajanylityspaikoilla ja muissa suurissa kaupungeissa ympäri Yhdysvallat ovat 
seuranneet perässä.  
 
Toinen syy, miksi he valitsivat ydinreaktori sulaisi yli ydinaseiden räjähdys on, että heillä ei ole 
täydellinen valvonta Yhdysvaltojen sotilaallinen ja, jos ydinvoima räjähdys joku USA mannertenvälistä 
ohjusta pohja voisi paniikkia ja pitää sitä ydinaseiden ensi-iskun vieraan valtion ja vahingossa 
käynnistää Yhdysvaltain ydinkärkeä.  
 
False flag iskuja on suunniteltu valvotusti massa uhri tapahtumia. Hyökkäykset ovat suunniteltu siten 
tuhota Yhdysvaltain demokraattisen (valittu) poliittinen rakenne. He haluavat kumota Yhdysvaltain 
perustuslain ja sen vaaleilla valitun hallituksen. He haluavat asettaa sotatilalain jälkeen seuraava väärä 
lippu tapahtumaan ja asenna diktaattori. Jos joku joutuu paniikkiin ja epähuomiossa alkaa kaikki ulos 
ydinsotaa ei olisi enää mitään hallita. He itse olisi ensimmäisenä kohteena Ulkomaiden sattuessa 
mitään ydinsodan. Ensimmäisistä kaupungeista, joka olisi tuhottu ensimmäisen aallon hyökkäykset 
olisivat Washington, Moskova, Lontoo, Pariisi, Berliini, Rooma (41.902293,12.457248 - Vatikaani 
Obelisk), Tel Aviv, Beijing, Hong Kong, jne. ... et saada kuvaa.  
 
PC  
20 marraskuu 2011 - 13:48  
Miksi Vatikaani suunnattu ydiniskun? Jokainen ydinvoiman tila on se suunnattu - mukaan lukien 
Yhdysvallat ja Venäjä. Poliittinen eliitti tietää, mitä New World Order tarkoittaa. He tietävät, kuka johtaa 
New World Order - Vatikaani.  
 
Vatikaani on toiminut vuosisatoja perustaa maailmanlaajuinen Reich. Reich tarkoittaa Empire - 
erityisesti Roman Empire. Kaikki sodat viimeisten 100 sata vuotta on käyty rakentaa globaali Rooman 
valtakunta - eli New World Order, eli neljäs Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan, eli neljäs 
valtakunta. Eliitti on luvattu suuria rikkauksia ja valtaa, jos he menevät yhdessä Vatikaanin suunnitelma 
orjuuttaa maailma yhden hallitsijan - paavi. Eliitti pitävät Vatikaanin tähän lupaukseen. Pitäisikö 
Vatikaanin pettää ketään heistä, jokainen niistä on suunnitelma oman - pyyhi Rooman pois kasvot 
Maan kanssa ydinkärkiä. Lisäksi viimeisinä päivinä tämä on juuri sitä mitä olettaa tapahtuvan - Saint 
Malachy "-" Rooman istuin Vatikaanin, tuhotaan ja kauhea tuomari tuomitsee kansaa. " 
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http://forums.catholic.com / showthread.php? t = 50988 - 112. profetoida toteaa: "Vuoden viimeisellä 
vainon Pyhän Rooman kirkko siellä hallitsee Petrus Romanus, joka ruokkii laumansa keskellä monia 
koettelemuksia, jonka jälkeen seitsemän hilled kaupunki on tuhottu ja kauhea tuomari tuomitsee 
kansaa. "  
 
Ilm. 18:21-24  
 
21 Ja väkevä enkeli otti kiven kuin suuri myllynkivi, ja heitti sen mereen sanoen: Näin väkivallalla on, 
että suuri kaupunki Babylon on heitetty alas, ja on löytänyt enää ollenkaan. 22. Ja ääni Harpers, ja 
muusikot, ja Pipers, ja trumpeters, on kuultava enää ollenkaan sinussa, eikä käsityöläinen, ja mitään 
veneet hän on, on löytänyt enemmän sinua, ja ääni myllynkivi kuullaan enää ollenkaan sinussa, 23 ja 
valo kynttilän saa loistaa enää lainkaan sinua, ja ääni sulhanen ja morsian kuullaan enää lainkaan 
sinulle: sillä sinun kauppiaita olivat suurista miehistä maan päällä; Sillä sinun sorceries olivat kaikki 
kansat petetyiksi. 24 Ja hänen todettiin veren profeettojen ja pyhien ja kaikkien, jotka olivat surmatut 
maan päällä.  
 
PC  
20 marraskuu 2011 - 14:20  
Vatikaanin pitäisi olla hyvin varovainen sen jälkeen. Tilaaminen hallitus heidän määräysvallassaan 
käynnistää ydinaseiden hyökkäys toisen valtion tai väärä lippu ydinasehyökkäyksen omalla 
maaperällään voitaisiin Vatikaanin oma kuolemantuomio.  
 
PAUL W Kincaid  
20 marraskuu 2011 - 19:20  
Etäkäyttö Trojan (RAT) on haittaohjelma ohjelma, joka sisältää takaoven hallinnollisen valvonnan 
kohdetietokoneeseen. Rotat ovat yleensä ladataan näkymättömästi käyttäjälähtöisesti pyydetään 
ohjelma - kuten peli - tai lähetetään sähköpostin liitetiedostona. Tällöin aikana FEMA / DHS testi 
Emergency Alert System (EAS) marraskuun 9 / 11.  
 
Kun isäntä järjestelmä on vaarassa, tunkeilija voi käyttää sitä jakaa rotat muiden haavoittuvien 
tietokoneiden ja luoda botnet.  
 
Koska RAT mahdollistaa hallinnon valvontaa ja se mahdollistaa tunkeutujan (cyber hyökkääjä) tehdä 
lähes mitä tahansa kohdennetuista tietokoneen lukien poistaa kiintolevyn osioita, alustaa asemia, 
poistaa, ladata, lähettää tai muuttaa tiedostojen ja tiedostojärjestelmien jotka valvovat ja ohjaus 
ydinvoimalan jäähdytysjärjestelmät, sähkö sähköverkkoon, aukko tai vuotaa radioaktiivista höyryä tai 
vettä, antaa vääriä hälytyksiä, ja jopa aiheuttaa Yhdysvaltain armeija menettää valvoa sen ydinkärkiä.  
 
Tämä viimeinen skenaario todella todella tapahtui viime vuonna. Lokakuussa 2011 väitetty sähkökatko 
aiheutti Yhdysvaltain ilmavoimat menettää valvonnan 50 ydin, mannertenvälistä ohjusta. 45-minuutin 
yksi yhdeksäs Yhdysvaltojen ydinaseita meni offline. Useita virhekoodit ilmestyi tietokoneen 
valvontajärjestelmä FE Warren Air Force Base in Wyoming, Minuteman III ohjukset meni "LF Down" 
status, mikä tarkoitti, että virkamiehet eivät pystyneet kommunikoimaan heidän kanssaan.  Koko tarina 
löytyy täältä - http://www.dailymail.co.uk/news/article-1324190/Obama-told-nuclear-arsenal-hit-45-
minute-glitch.html 
 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fi&prev=/search%3Fq%3Dpresscore.ca%26hl%3
Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DDjT%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Ds%26biw%3D1600%26
bih%3D684%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://presscore.ca/2011/%3Fp%3
D5111&usg=ALkJrhjqDDNL06CdoA8HP3n5yMIHHkpxtw  
                     ---------- 
 
* Kysyin vaan , mikä tuhosi 40 ydinvoimalaa Japanissa. Heti alkoi metaanijääklatraateista ja 
beettasoihdusta keskusteleminen laukoa massoittain banneja, poliisitutkintapyyntöjä lukuisia kerrottiin 
mm. ESS- lehden foorumeilla. Polkaisten laumoittain kaikialla tällaisia erikoismiliisejä liikekannalle. 
Miettikääs miksi aihe on näin kuuma maailman ydinturvaosastolaisille? 
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H.P-foorumiin ilmoittautunut nettipoliisi kirjoittanut 01:24 keskellä yötä 
 
888  
Kattokaa kaikki mua! 
 Liittynyt: 6.10.2008 
Sijainti: Kymenlaakso 
    Vs: 888 Ydinsanastoa-.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Miksi mut on sotkettu tähän ydinsanastoiluun? 
Ehdin olla yli kolme vuotta poissa ennen kuin beettasoihtuvideosta dekryptaamani viesti tavoitti minut ja 
pakotti jälleen aktivoitumaan. 
_________________ 
Kuka kiinnostaa, ketä kysyy?   
                     ------ 
 
 
                      
 
 
 
 

2016. Agenttitarinat  
 
22.03.2012 FB. 
 
*Päivää aikaisemmin olin ottanut yhteyttä Maanpuolustus- foorumiin. Olin sinne pistänyt malliksi 
tiedostojani parista hallitsemastani sotakoneesta mm. hafnium 178 röntgenlentokoneista ja olisiko ollut 
joitain Casimir- efektistä kertovia mukana. Yhtä kaikki ei kulunut kuin vuorokausi ja Venäläisiltä alkoi 
tulla dataa. 
 
Ja samalla heti kun SA- armeijan agentti ja SUPO poliisi ilmoitti lähtevänsä. Tällainen reaktio kyllä 
viittaa vahvasti siihen, että sisäministeriö oli todennut, että ympärilläni pörränneillä naisagenteillaan ei 
enää olut turvallisuutensa täysin taattuna. No yhteyttä, kuinka ollkkaan: 
               -- 
Petri Kauppinen. Lappeenranta, Finland. Kihloissa henkilön Ira Languyeva kanssa 
(Suoraan Venäjän naisagentin kanssa toimiva mies.) 
 
"No on jo aika monet heränneet mut valitettavan vähän viel. Arvostan siun työtä kovasti. Olet rohkea ja 
todella esimerkillisesti toimit. Monet ei uskoltaisi lähteä tollai asioita levittämään miten sie 
peläten oman henkensä puolesta. Liikut todella vaarallisilla vesillä. Siulla jonkinlainen suojelus kyl ollut 
et olet viel hengissä. Mut nyt mentävä. Hyvää illan jatkoa oli kiva jutella. Ja jos tulee jotain mullistavaa 
nii laita vaik viestii jos passaa." 
 
* Auki tässä jää lähinnä viestin selkeyttävämpi laatu. Että onko "piiloteltu uhkaus", kenties tappouhkaus 
suoraan. Vai onko vaan sinällään asioitten kulkua ihmettelevän enempi siviilin huolestumisista kyse. 
                ----------- 
 
Indonesia Aryana Nisa muslimi 18v! 
 
Vesa:  
Tähän Loviisan torilla esitetyn pätkään kääntäminen sopi erityisen hyvin, eli sitä rupean tekemään tässä 
omaan tahtiin myös. 
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* Hieno homma! Pääasia, että dataa kulkee. Mullakin kulkee "kivasti". 
 
* Eilen 06.04.2012. Kehitin systeemin jolla sain illan aikana ydinfysiikkaamme teoriassa uskomattomalle 
MILJARDILLE vastaanottajalle! Joo O totta se vaan on! Summassa vaan ydinturvasta kertovia 
paketteja: Coca cola, Disney, Indonesian valtiolle, IBM, Lady Gagan fanisivuiolle, Vietnamiin, Balin 
fanisivuille. Miljoonia tavoitettavia potenttiaaleja jokaisessa!..Ja tiedätkö yhtäkkiä tuli ilmo joka pysäytti 
tietokmoneeni seinään: " Käytät i l m e i s e s t i  verkostojamme, tietokonettasi tavalla johon se ei ole 
takoitettu. Tiedätkö, että tarvittaessa ryhdymme toimeen estääksemme sen." Vaativat CIA- miehet 
vielä, että kuittaan vastatuksi. Paskat kun salamana koneeni kaadoin itse alas. 
 
* No tämän päivän 07.04.2012 on sitten sadellut toinen toistaan oudompaa dataa. Keskustelin tossa 
ystäväkseni änkeneen Indonesialaisen m u k a  18 vuotiaan teinitytön  kanssa parisen tuntia. Tiesinhän 
minä, että mikä lienee ydinalan agenttuuri. Pyörittelin aikani. Hän kehui kovasti tiätty osaamisiani. halusi 
tavata mut ja tuollaista. Sitten sanoin, että haluaisiko hän saada minulta kaikki salaisimmat 
ydinturvatiedostot? No pian TAAS CIA/ SUPO:n lähettämä laatikko näyttööni ja linjat poikki. Minä taas 
resetöin koneeni slamana. Kaskun virta poikki vaan kun ei ole tietenkoneessani edes akkuja. Näin  
kaatuu sekunnissa toimestani. Tällaista ja sanoisimpa a i k a  katajaisesti edetään.) Vai EI ole nettini 
seurannassa! Vai ei CIA ole kiinnostunuit tekemisistäni! Oikeesti mikä hei vitsi!. . .Että arvaat kyllä, 
"henki päällä!"  Ja  paskalakeille kyytiä! !! 
               --------------- 
 
08.04.2012 
 
* Sain kymmenkunnan innostuneen muslimin, ja ainakin Indonesian korkeakoulun opiskelijoiden joukon 
kiinnostumaan kvanttiydinfysiiikastani. Tätä oli kestänyt muutaman päivän. Vedin esille useita 
ydinfysiikkaa koskevia videoitani. Niistä tykkäsivät kovastikin. Aloin myös tuottaa heille materiaalia 
beettasoihtujen kuvantamisista ja muuta IAEA:n kieltämää perusdataa.  
 
* Kynnyskysymyksen asettikin yhtäkkiä maailmajuluisuuteen näin polkaistuna MM- 
lisäyskerrointaulukkoni. Jossa laskeskelin ensin vanhempaa kaavaa malenkan kuorimalista. Jossa 
elohopeaa ja raskaampia alkuaineita ei eritelty. Mutta anna armias kun päästin UUDISTETUN 
taulukkoni irti! . . Siis sen jossa raskaammat alkuaineet on laskettu sitovan kertaluokkia enemmän 
säteilyn energiaa! Silloin iski muslimien ydinturvaosaston naisagentti haukkana väliin: 
 
Melanie Carpio Fajardo 
Nothing Position yrityksessä home town riyadh saudi arabia 
Opiskeli koulussa Raipur Govt. College 
Asuu nyt paikkakunnalla Riyadh, Saudi Arabia* 
 
( Todella outo viranomainen tämä nainen oli. Hän lähetti minulle kaveripyynnöt, keskusteli kanssani 
seinällään ja kaikkea. Tuo nainen kuvissaan s u u r i s s a  aurinkolaseissa selkeästi jo ennakkoon peitti 
henkilöllisyytensä koska oli "virkatehtävissään". Kaikkein oudointa oli, että hänen k a i k k i kontaktinsa 
dokumentaatiot katosi minuuteissa yhtäkkiä Fasebookin tiedostoista, myös minulta  tuosta vaan kun 
alkoi paljastua toimistani. Kysyin tarkennettua dataa hänestä ja kuulema katosi kaikist FB:n tiedostoista 
tarkoin. Eivät aiemmat kontaktimme arkistoinnit v o i  noin vaan kadota kuin yhteistyöllä FB:n USA:n 
agenttuurien kanssa! USA:n kontroloima Saudiarabian muslimipoliisi hän oli.) 
 
* Muslimiopiskelijoista yksi sivuillemme kirjoitti paniikissaan näin: 
2 tuntia sitten · Tykkää ·  
Mj Mehedi Hasan Pls stop it pls pls pls 
Yah 
noin tunti sitten · Tykkää · 1 
Mj Mehedi Hasan Pls rakas älä tee uudestaan ??pls 
 
* Pakkohan mun oli kuitata: 
2 tuntia sitten · Tykkää ·  1 
Arto Lauri Ok. 
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* Eli mitä hittoa tapahtui? USA:n johtama Saudiarabian muslimien tiukka agenttiosasto kylmästi leikkasi 
sapelinsa välini. Pysäytti seinään USA:n määräyksestä keskustelumme jokaisen osallistujan kanssa! 
VAIN tuo Saudien naisagentti jatkokommentoi hälyn jälkeen. Tykkäävänsä siitä kun kuittasin pelkän 
lakonisen "OK." Jälleen kerran tuli todistettua, että a i t o  korjattu kvanttiydinfysiikan tuntemukseni 
kilisyttää JO kelloja globaalilla tasolla. Oli tosiaan sattumus, että ensin syötin vanhentuneet kaavani. 
Joihin EI reagoitu lainkaan.  
 
* Hmmm.. todella kertoo sen, etä juttua seurasi maailman ydinfysiikan p a r h a i m m i s t o ! 
Sisäministeriön Saudien ydinturvasolu puuttui h e t i  kun esitin parannetun ja oleelisesti oikeammaksi 
uumoilemani mittausdatastoni. HUIKEA KUITTAUS, JOLLAISISTA TODISTEINA PIDÄN KULLAN 
ARVOISINA. Mutta tosiaan näin tuli jälleen itselleni kansainvälisen ydinfysiikan h u i p u o s a a j a k s i  
todennettua. Että tuo korjaus "MM- lisäyskerrointaulukossani" OLI paikallaan. Laitetaan nyt tähän vielä 
malliksi mistä puhun. Eli graaffisesti tässä kuvassa tuo punaiseksi värjäämäni lisäosa räjäytti 
konkreettisesti globaalin pankin: 
 
http://kuvaton.com/k/YCSQ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YCSQ.jpg[/img] 
 
*WohOO! Sitten lopuksi kuin nuijalla päähän suoraviivainen uhkaus IAEA:n ydinmafiosoilta: 
 
Mj Mehedi Hasan Arto kerroin u että älä lähettää tänne enää huomautuksia ok. 
                ----------- 
 
IAEA netteilee 
 
Mulla olut taas netti 08.04.2012, 100% estot päällä kolmatta  päivää putkeen ei läpi mullepäin  a i n o a 
k a a n  postaus! Eilenkin muuten SUPO hävitti täälä apinan raivolla lukuisia kaveripyyntöjäni, 
vastauksia kirjoituksiini. Huomasin, että jopa vastaukset joihin olin j u u r i  vastannut katosivat tuosta 
vaan k a i k i s t a  luetteloistani! Eli ei tuon saudi naisen mystinen katoaminen ollutkaan kuin jäävuoren 
huippu. Onkin ilmeistä, että IAEA on aktivoitunut ympärilläni. Myös täälä ihan hurjaksi. Kas kun 
resurseissa EI poliisit säästele. En tiedä ei ilmeiseti enää SUPO. Vaan koska menin taas vaihteeksi 
ulkomaille rytkeellä niin CIA. 
            ------ 
 
FB ja Gmail alhaalla 17.04.2012 toista päivää..! 
_________________________________________________ 
 
* CIA näyttää ottavan meikäläisen kvanttiydinfysiikan osaamiset oikein suurella kunioituksensa 
offensiivillään, käärmeissään vastaan. Nyt on multa kaadettu perustelematta Fase bookit kuin 
Gmailitkin tuosta vaan! Hyvä jos pankkiin enää pääsen. Tilanne alkoi vyöryä julkaistuani 4 
säteilyeroosion salaisuuksien laboraatiokuviani. Jossa näytin miten säteilyioniosoitu kananmuna 
muuttuu valkeaksi. TVO:n jaloinkin teräs ionisoituu sinapiksi. Posivan kuparipulloset muuntuvat 
tunnissa mustikkajogurtiksi. Niin ja näytin vielä miten kalan silmässä säteilyeroosio sumentaa kaihilla 
pois näön. Kun vielä samaan syssyyn sain selville, että Fukushiman No:3 altaassa on 35 tonnin nosturi 
pötköllään keskellä Japanin 70 000kg globaalisti laittoman plutoniumpommitehtailunsa jäljiltä. Joka on 
suuruudeltaan isompaa kuin Venäjän, Intian ja Kiinan laiton Pu- 239 kauppa yhteensä. ja 
kruununperiliseksi on pyrkimässä..kuka muukaan kuin SUOMI! Repesi valtionpoliisin esiriput! Näillä siis 
mennään nyt. Lähetin seuraavan kirjeen FB:n tutuimmalle moderaaatorille saadakseni lisädataa IAEA- 
korruptoiduista POLIISIOFFENSIIVEISTAÄN: 
       -- 
Arto moi 
 
18.04.2012. Joopa joo. Eli multa on nyt sitten kaadettu kaikki Fase bookin yhteydet. Gmailit ja 
vastaavat. 
 
Mitään syitä, perusteita tai vastaavia EI olla NSA- tyyliinsä vaivauduttu heitelemään. 
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Eli saisitko selvitettyä mitä hittoa SUPO taas sielä sekoilee? 
 
Mistä ylipäätään on kyse? 
Saisitko palautettua ihmisoikeude myös minulle? 
 
Minulla EI tosiaankaan ole mitään pokkeuksellista kirjoitelua ollut. Muuta kuin harvakseltaan 
lähettämääni klassista ydinvastaisuuksia, kuten jo vuosia. Onko SUPO vaan päättänyt, ettei Suomessa 
saa esittää enää m i t ä ä n ydinkriittistä?  
Sain vain FB:ltä perustelemattoman oudon ilmoituksen siitä, että fasebook tilini olisi minulta 
VARASTETTU?.  
 Jonka sen seurauksena "on suoritettu epäilyttävää kansainvälistä tietojen urkintaa"? Siis jotain t o d e l 
l a   pimeää sielä on menossa. Mutta kerta minä olen tuon ilmoituksenkin mukaan u h r i . Niin kyllä 
tuntuukin omituiselta, etä minua syytä rangaistaan JO uhriksi joutumisestakin! Nimittäin estettiin m y ö s  
uuden rinnakkaisenkin tilin luominen. Mikä viittaa sairaaseen SUPO- kytkökseen asiassa. Kaikki ei 
selkeästikään ole sitä mitä halutaan näyttää. Kertoisitko missä mennään? 
                   -- 
 
HELIKOPTERIprovokaatioita, nettisensurointia taas! 
 
SUPO alkoi agressiivisesti kovennettuaan provosoimaan koko leveydellään. Vuosia on sisäministeriön 
helikopterit kiertäneet kauempaa taloamme. Kun tämä ydinalan "uudenaallon" valtioterrorismi 
käynnistettiin 2012 ihan alkupäivinä vuosien tauon jälkeen tehtiin POLIISIEN toimesta helikopterilla 
attakti kotipihaamme yöllä. Nyt tänään 18.04.2012 kello 12.25 ja uusinta 12.35. SAMA sisäministeriön 
POLIISIEN systemaattinen terrori- isku alkoi jälleen! SUPO:n keskiraskas rajartijoiden harma, 
punaviivainen helikopterinsa rohjo ajoi ei kerran vaan yritti toistuvasti kahdesti jyrätä "kohden koukkien 
katonharjaamme hipoen" talomme yli. 
 
 Ensin Porin lentokentältään koillinen- lounas, sitten etelästä takaisin. Klassinen Vuojoen 
ydinturvaosaston SUPO:n paskalakkien harkittu provokaationsa siis! Toisella kerralla olin kiivennyt 
katolla vastaan kivet kädessä ja kääntyivät mut havaittuaan silloin kauemmas talostamme. Tuollaiset 
pitkät helikopterilennot maksavat valtavat summat verorahoistamme. Eli kyllä nyt meikäläisen 
vaientamiseen on annettu hiljentämisekseni IAEA:n vaatimia miljoonakorvauksia! Kertoo kyllä kenelle 
hyvänsä.  Ettei tuollaisia pelkästään kaltaiseeni yhteen ydinaktivistiin suunnattuja "tarkoin kustomoituja" 
miljoonakustannusten provokaatioita tehdä sponttaanisti. Vaan kuin suoraan maamme korkeimmilta 
poliisiviranomaisilta annetuin käskyin! 
 
 Nyt sitten kiinnostuneena näitäkin raporttejani SUPO etsii neteistään vihan kiivaudellaan. Seuraavaksi 
sopiikin miettiä m i k ä  kirjoituksistani erityisesti teki kansainvälisiin viranomaisiimme tässä sen "HOT" 
vaikutuksen? Koska nyt ensi kertaa mm. CIA:n ylläpitämäänsä FB:tä myöten oli komennettu mukaan 
kimppuuni. Niin jotain v a l l a n  erityistä! Ilman muuta IAEA:n kieltämät "säteilyeroosiokokeitteni 
valokuvat "Fase Bookin yhteisöön, toki... Mutta oli tuossa muutakin herkistävää taustallaan.  
 
Japanista paljastuneet vuosikymmenet jatkuneitten 70 000kg Pu- 239 plutoniumtonnistojensa laittomat 
USA:n salaamat ydinasetuotannot olivat kanaviani pitkin samaan aikaan paljastuneet kauhistuvalle 
maailmalle. Tilanne oli IAEA:n ydinrikollisilla suistumassa täysin hallinnasta! Kuvaavaa asialle oli. 
Ennen helikopterinsa iskuaan lähetin vain varttia ennen megamassiivisen yhteenvetoni satapäisinä 
nettiviesteinäni sekä säteilyeroosiotiedostoni kokeistani. Että Suomen hallinnon tiedotteen siitä miten 
Japanin paljastunut laiton Pu- 239 kaupustelu oli siirtynyt kasvavasti Suomeen! Suuttuivat siis 
faktoistani HETI!) 
                  -------------------------- 
 
 
Arto Lauri 
arto.lauri@dnainternet.net 
 
Kistiläntie 48 
27150 Eurajoki 
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Eurajoella 23.4.2012        Virallinen tutkintapyyntö poliisin ydinturvaosastojen toiminnasta 
 
Arto Lauri. Siitä lähtien, kun esiinnyin YLE TV2 Silminnäkijäraportissa Olkiluodosta ikuisuuteen 
muutama vuosi sitten olen joutunut systemaattiseen Suomen ydinturvaosastojen jatkuvan asiattoman ja 
perusteettoman viranomaisten ahdistelujen kohteeksi. Kysyin viranomaisten terrorin asiaa ensin 
maamme oikeuskanslerilta suoraan. Mutta perusteitaan antamatta hän ilmoitti, ettei yksinkertaisesti 
edes tutki heille lähettämiäni tutkintaraporttejani lainkaan! Tällainen röyhkeä ihmisoikeuksia polkeva 
tapa toimia sotii alkeellisintakin perusdemokratiaamme liittyviä säännöksiä vastaan. Sain pian huomata, 
etteivät esim. Euroopan neuvostoon lähettämäni raportoinnit näistä Suomen ihmisoikeustien 
loukkaamisista menneet perille. Nyttemmin koetin lähettää materiaalejani mm. Helsingin poliisille. sillä 
seurauksella, ettei myöskään sieltä vastauksia saanut. Vaan SUPO laittoi myös siihen suuntaan 
yksipuolisesti eston päälle. (Itse asiassa Helsingin virastoihin minulle on asetetttu systemaattinen, ja 
toki laiton viranomaisesto.) En voi edes kirjoittaa minnekään Helsingin poliisiviranomaisuunille, enkä 
Helsinginkään viranomaissuunnillekaan enää! Luetteloin tähän lisää osakseni tulleita jatkuvia 
ihmisoikeuksien loukkaamisia viranomaisten ja poliisiviranomaisten taholta erityisesti: 
 
– Henkilökohtaiset nettipostini kierrätetään, erityisviranomaistutkintaan vastoin lupaani jopa 3 
vuorokauden viiveillä! Mitään selitystä tällaiseen ihmisoikeuspoljentaan en ole sitä tekeviltä 
viranomaistahoilta useasti kysellessänikään huolimatta saanut. 
 
– Sain kuitenkin selville, että esim. Fase bookin nettiviestieni ositteeksi tuli systemaattisesti täysin 
käsittämätön ilmoitus:" Lähetetty ESPOON VIERESSÄ OLEVASTA PAIKASTA!" Mikä vitsi tuo on 
Eurajoen postiosoitteelleni! Kun rupesin asiasta kyselemään. Poliisiviranomaisilta tuli vain kylmä 
yksipuolinen ilmoitus, että myös fase bookin sähköpostini oli katkaistu perusteettomasti! Jälleen kerran 
vailla minkäänlaisia perusteita saati vastauksia! Mikä ON peruste siihen, että nettiliikennettäni 
laittomasti haitataan, kierrätetään Espoossa 250km päässä olkiluodon asuinpaikoistani, kytätään ja 
estetään vastoin kaikkia demokraattisen maan toimintaperiaatteita? 
 
– Maamme ydinturvaosasto on ottanut minut systemaattiseen ja täysin perusteettomaan ajojahtiinsa. 
Minulta on yksipuolisesti ja vailla mitään perustetta katkaistu mm. 98 % maamme lehdistöjen, ja 
tiedotuskanavien ylläpitämistä foorumeista ja vastaavilta lehdistöjen, TV:n, radioiden palstoista. Tein 
useitakin raportointeja mm. oikeuskanslerille vailla ainoaakaan asiallista vastausta! 
 
– Minun henkilökohtainen viranomaisten ahdistamisensa on saanut täysin makaabereja piirteitä. 
Erityisesti pihassamme toistuvasti ja systemaattisesti käyvät punaviivalla helikoptereillaan varustettu 
poliisiviranomaisten attaktit. Kulkuvälineinään mikä milloinkin, mönkijä, auto jne. Ja suora tällainen 
barbaarinen offensiivi on ollut JO vuosikaudet karuinta arkea. Otetaan esimerkkejä reaalimaailmasta. 
Kun Suomen SUPO:n ydinturvaosasto katkoi laittomasti yhteyteni Fase buukin. Tapahtui seuraavana 
päivänä mm. seuraavaa: "Nyt tänään 18.4.2012 kello 12.25 ja uusinta 12.35. SAMA sisäministeriön 
POLIISIEN systemaattinen terrori- isku alkoi jälleen! SUPO:n keskiraskas rajavartijoiden harmaa, 
punaviivainen helikopterinsa rohjo ajoi ei kerran vaan toistuvasti kahdesti jyrätä "kohden koukkien 
katonharjaamme hipoen" talomme päällä uhkaillen." 
 
– 2012 Alkoi YLE radion ilmoitusten mukaan massiivisilla kansainvälisillä POLIISI offensiiveillaan. YLE 
ilmoitti, että peräti 20 erikoisautolista viranomaisia oli rantautettu Suomen länsirannikoille 
ahdistelemaan "aktivistiryhmiä". Tämä tarkoittikin kohdallani sitä, että minuun otti mm. suoraan yhteyttä 
USA:n erikoisagentit. Alkoivat suoraan ja peittelemättä vaatia minun muutamistani pois maastamme. 
Minua alettiin järjestelmällisesti noilla erikoisautoilla seurata ja vakoilla jokaista liikettäni 
yksityishenkilönä maassamme. Läheisiäni tuttaviani sekä "kotiratsattiin" poliisivoimin, että 
"pakkohuostaanotettiin!" 
 
 Millä o i k e u d e l l a   minua ja lähipiiriäni näin terrorisoidaan! Haluan selkeitä ja suoria vastauksia. 
Kuka on tällaisen systemaattisen jopa ylikansallisen ydinvastaosastojen terrorismin takana? Koskaan 
en ole lakeijamme vastaan toiminut. Joten mitään konkreettista perustetta ei millekään tällaiselle 
viranomaisterrorismille todellakaan ole. Haluan v ä l i t t ö m ä s t i  tutkintaan, vastuuseen viranomaiset 
jotka ovat tämän kaiken takana. Vaadin ihmisoikeuteni palauttamisen h e t i. Lähestyn asiaa myös näin 
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sähköpostein. Koska haluan viimein asiallisia viranomnaistutkintoja, ja raportointeja myös i t s e l l e n i  
siitä kaikesta viranomaislaittomuuksista joiden kohteeksi syytön siviilikansalainen on Suomessa 
ahdistettu. 
23.4.2012 Arto Lauri 
 
**************************************** 
 
Syitä edelliseen!! 
______________________ 
 
Anne  
16 huhtikuu 2012 at 3:20 am    <----- avaa tuo linkki, niin pääset tuohon ketjuun  
http://translate.google.com/translate?hl=fi&prev=/search%3Fq%3DEnenews%26hl%3Dfi%26client%3D
firefox-
a%26hs%3DAU4%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns&rurl=translat
e.google.fi&sl=en&u=http://enenews.com/forum-topic-discussion-thread-feb-26-2012-present/comment-
page-20 
 
Anne 
16 huhtikuu 2012 at 3:19 am Kirjaudu sisään Vastaa 
• BetaFlare  
30 toukokuu 2011 at 5:27 am • Vastaa  
F0rsmark ja 0lkiuoto nuke ydinvoimaloitten päästöstä luotiin valtava vaaleanpunainen säteilyn rengas 
korkealla maapallon yläpuolelle - 180miles, 80 kilometrin korkeuteen maasta ...  
Vaaleanpunainen, väri Neutron rad ionisaation. Ensimmäisen kerran (?) Jälkeen kaikki nuke voimalat 
ympäri maailmaa ovat käyttäneet pommi-luokan MOX plutoniumin mis polttoaine ... "elektroni astma" 
on levinnyt kuin tulipalo ympäri väestöihin. Tässä on kuva ja kartan mitä tapahtui; 07.12.2009 ... 269 km 
halkaisijaltaan oleva ionisaatio rengas räjähti palona 88 km maanpinnan yläpuolella. Koskaan ennen 
moista ei nähty kuvan tutkijoiden Timo Kantola, Antti Mäkelä:n mukaan. Kuten kaikki tiedot, myös tämä 
vaaleanpunainen väri on aina tarkoin sensuroitu mistä vastuun ottaa julkaisuista Supon / NSA koska se 
osoittaa miten pelottava tilanne neutronisäteilyjen kertymistä on. NATO lensivät hätä chem trailaten 
lentoja taistelemaan ionisaatiota vastaan. Neutron valmistettu Beta-Soihtujen ionisaation myrkytyksistä. 
Ovat taistelleet ionisatiotuhoja vastaan myrkyttäen kemikaali- ilmiöin lentoinsa levittäen boorein jne ...  
• RAF  
30 toukokuu 2011 kello 12:26 • Vastaa  
Ihmettelen, josko tämä voisi olla mitään tekemistä vaaleanpunainen salamaan jonka näin taloni edessä 
viime viikolla? Asun WA tilassa lähellä Hanford varaus ja Columbia voimalaitokselle. 
 
* Minä en todellakaan tiedä miten tämä yllä kirjoittanut Anne Hanfordista SAI tietää pelkästään 
suomeksi kirjoittamani 269km beettasalamarenkaan olemassaoloista? Mutta 100% varmaa on se, ettei 
IAEA/ NSA todellakaan tykännyt, että näitä hypersalaisia raporttejani vuotaa ja käännetään maailmalle 
levitettäväksi! Aivan uskomattomia kuvioita siis sisältyy näihin Enenenewssien ja vastaavien 
yleisöosastojen raportointeihin. Ja erittäin hyvä siltä osin niin, että kansa alkaa ihan o i k e a s t i   tajuta 
ydinalan  rikoliset tarkoitusperät. 
                 -------------- 
 
Verkkomedian tallenteita 2012.04 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=3118#kommentit 
 
Skepsikoiksi itseään nimittävät @ 2.4.2012 23:44:53 
 
besserwisserit ovat oma lukunsa. En juurikaan jaksa edes avata sepustelmia, joita he kaavamaisella 
paasauksella laativat. Eivätkö juuri he ole ottaneet Arto Laurin silmätikukseen? Skepsis-ilmiö taitaa olla 
kansainvälinen konsepti.  En ihmettelisi vaikka sitä rahoitettaisiin tahoilta, jotka tällaisesta tiedon 
pimittämisestä hyötyvät. Mokoma omahyväinen keskinäisen kehumisen kerho, aivan lapsellista touhua, 
jossa  
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***_________________________________________________**** 
 
    Turun vankimielisairaalan ylilääkäri Lauerma:kin 
****_________________________________________________**** 
 
estoitta häärää vailla turhaa itsekritiikkiä. 
 
Tuo samainen @ 2.4.2012 16:14:30 
 
Sir keekotin on myös ollut Enenews:n sivuilla Arto Lauri väheksymässä. EXSKF:n sivuilla ovat jotkut 
anonyymit ja myös ilmeisesti suomalaiset kirjoitelleet hänestä siihen sävyyn, mitä sivistynyt ihminen ei 
tekisi. 
 
Niinpä, ja silti @ 1.4.2012 23:05:08 
 
vain 12 suositusta. Näyttää siltä että kansalle alkaa kaikki olla samantekevää. Se elää jo syvässä 
apatiassa ja alkaa olla kypsä itsekin onkaloon. 
 
Sanonpa vain, että tämän jutun @ 1.4.2012 20:45:08 
 
soisi leviävän verkossa mahdollisimman laajalle. Katselin ensi kerran kaikki Arto Laurista tehdyt videot, 
jotka helposti hänen nimellään verkosta löytyivät. Luin blogeja ja uutisia maailmalta, joissa Arto Laurin 
Olkiluoto-kokemuksia ja Fukushima-teoriaa pidetään kiinnostavina. Blogiviittausten korkea taso 
hämmästytti. Arto oli ilmeisesti ollut Youtuben katsotuimpia henkilöitä viime vuoden syksyllä. Se on 
mieletön saavutus.  
Eräs professoritason blogisti, Majia´s blog, Arizonasta, 
 
http://majiasblog.blogspot.com/2011/08/mox-fuel-and-nuclear-reactors-that.html 
 
Julkaisee kuin kuriositeettina Arto Laurin ydinvoima-asiantuntemusta ja henkilöä erikoisella tavalla 
väheksyvän kommentin. Kommentti on ensimmäisenä blogikirjoituksen alla, kirjoittajana nimimerkki ´Sir 
keekotin´, joka kaikesta päätellen on suomalainen. Samainen nimimerkki Sir keekotin tunnustautuu 
myös aiemmin Majian blogissa Arto Lauria vähättelevästi kommentoineeksi henkilöksi. 
                 ----------- 
 
 03.06.2012 
 
Angelica soittaa seuraavana yönä kello 03:00 ja kertoo SUPO:n soittaneen VP- puolueen sihteerille. 
Että he olisivat vastuussa siitä työstä mitä mitä minä olen parhaillaan Malmilla tekemässä. Painottivat, 
että Arto Lauri pitää saada rauhoittumaan "keinolla millä hyvänsä!" Arto on tekemisissä epämäärten 
ihmisten kanssa. Ja erityishuoli koski kontaktoitumisiani ja suuntautumisiani Helsingin reissullani 
06.2012. Aivan uskomatonta tapahtuu ympärilläni. 
             --------- 
 
Fase book  
 
Agentteja ui kaverikseni kovaa vauhtia. 21. 06.2012  
Arto Halttunen MOSSAD agentti. 
Christa Eskelinen USA poliisikorkeakoulutettu CIA agentti. 
 
Halusivat kiihkeästi kaverikseni 04- 21.06.2012. Kun en CIA erikoisosaston painostuksiinsa suostunut 
tulivat estämään suoraan väliin FB:hun kirjautumisenikin. Minun vaadittiin suoralla kontaktilla minuun 
poistamaan puolestaan venäläiset agentit, jotka olin taas tarkoituksella vähän aiemmin kavereikseni 
hyväksynyt. Joten alkaa olla vahvaa kansainvälistä ydinagenttien keskinäistä nokittelua ympärilläni jo.  
 
 
 



2030 
 

 
 
 
 

2017. H.A.A.R.P  sotaa Suomeen. 
 
* Arto moi. 
 
* Kyllä IAEA/ SUPO vetää nyt raskainta mahdolista! Hemmetti kun viime keväänä tahalliset SUPO:n 
koneisiin iskemät metriset rauta kangetkaan ei pysäyttäneet voimalaamme lopullisesti. Niin 2,5 viikkoa 
korjaustemme startista tekivät jälleen raukkamaisen hornamaisen polttomurhaiskunsa jenkkien 
HAARP- systeemeillään! Tilanne on siis ihan avosotaa Eurajoella muutenkin. OL-1 laitoksen genu 
ammuttu HAARP:lla aromeiksi. Myös OL- 2 genu totaalipaskana vaihtoa odottelemassa palanut. 
 
* Yksityisen Eurajoen tuulivoimalan ajoivat nyt yli vuoden seisokkinsa. Meidän voimalaan, eli 
ykkösiskukophteeseen tehty 2 tahallista iskuaan SUPO- toimin! Kuulin, että samana  päivänä polttivat 
myös BIO- voimalan kuulema kolmannen kerran peräperää jossain Forssassa. Että juu IAEA julistanut 
energiasotansa ja pommittavat systemaattisesti nimenomaan avolijoista "keinoukkosiaan voimaloihin". 
Meillä suuri lisäongelma kun ollaan ikivanhan suojaamattoman pitkän linjan päässä ihan ainoita 
Lapissa. 
             -- 
 
1.5.2012 H.A.A.R.P  isku Lappi TL 
 
Jo Raumalla ollessani ihmettelin miksi ihmeessä Rauma- Lappi TL sähkölinjoja tarkastettiin kevyellä 
musta- keltaisella helikopterilla edestakaisin sahaten. Infrapunakameroilla etsivät vuotavia 
kuumentuneita ylijännitteistä rikkoutuneita eristimiä. Yhtäkkiä näin miten peräti 3kpl chemtraileria 
rinnakkain ajatti säteilyionisaaton alasmätkinnän lastejaan Raumalta Lappi TL:ään päin. Suoraan 
pääsähkölinjoille lännestä itään. Kello oli iskujen alettua noin 15.00. Sähkön päälinjoilla oli myöhemmin 
myrkkyjen putoamisalueille odotettavissa massiivista H.A.A.R.P- iskuiltaa. 
 
Vain 2 viikkoa aiemmin valtio oli lakisääteisesti syytä kertomatta energiavirastolleen tietoja kaikista 
maamme yksityisistä vesivoimaloista ja tuulivoimaloista! Oli päivän selvää, että tällaisella laittomalla 
sisäministeriön junailemalla urkinnallaan etsittiin tieten ja "jotain". Olin ihmeissäni kun meidän piti p a l k 
a t a  viranomainen vakoilemaan voimalaitostemme salaisimmatkin suojasysteemit! valtio, 
energiavirasto siis yksiselitteisesti valokuvasi kaikkein arimmat energialaitostemme suojajärjestelmät! 
Jo silloin tiesin, että ydinala TEM hautoo jotain todella röyhkeää attaktia! Eikä kauaa tarvinnutkaan 
ihmetellä miksi. 
 
1.5.2012. Voimalaitostamme vastaan hyökkäsivät viranomaiset apinan raivolla. Eli idea on päivän 
selvää. Ensin urkittiin tarkoin harkiten suoraan selville laittomasti, kuinka järeät suojasysteemit kussakin 
pienvoimaloissa on. Peittelemättä Suomen valtioviranomaiset suunnittelivat kaiken! Sen jälkeen IAEA 
alkoi tykittää saamien tietojensa mukaan eiscateillaan täsmäiskuja suojattomiin sähkönsyöttölinjoihin 
maassamme! Tarkoituksenaan tuottavat suurjänniteiskunsa täsmätuhoksi. Chemtrailaukset muutamia 
tunteja ennen suunnattiin kohdevoimalinjojen päälle. Ionisaatiotasoa nostettiin näin pilviin myös 
kemikaaleilla, jotta HAARP saataisiin tuottamaan maksimaaliset "maadoituslinjansa maahan asti 
taivaalta". Olisihan se pitänyt arvata, että kun viime kevään isku tuhosi turbiinimme. IAEA ei jätä sitä 
millään ilveellään siihen. Olivat kuulleet, että voimalamme toimi taas.  
 
Nyt Suomen ydinala oli tehnyt tilauksen paljon järeämmän iskun päärunkolinjoja pitkin. Joka näköjään 
vaati vankan chemitrailauksen ennakon. Kaikki tuhot oli mietitty tarkoin juuri vappupäiväksi. Kun SUPO 
poltti esim. maamme ydinturva-arkiostot se tehtiin klassisena täsmänä juhannusperjantaiksi. Eli IAEA 
suosii näitä iskujaan juhlapäiviksi näköjään taparikollisena. Eli Suomen ydinala on siirtynyt murhaavaan 
suoraan toimintaan. Tälläkin hetkellä Eurajoen energiasektorilla on riveittäin pelkkää palavaa voimalaa. 
TVO sai USA:n HAARP iskusta menettää päägeneraattorin vain hetkeä ennen kun meihinkin iskettiin. 
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On aivan uskomattoman röyhkeää miksi USA tekee näin? Japanissa tuhottuna 53kpl reaktoria 
parhaillaan. Eikä näköjään vahingossa! Maailman sähkönjakelun runkolinjoista putosi pelkästään viime 
vuona 76kpl reaktoria. 
 
 USA näyttää ihan t o s i s s a a n  kaapin paikkojaan. Tiesittekö, että vain vuosi sitten syksyllä USA 
romutti Suomen k o k o 4kpl reaktorilista alas tahallisin HAARP- eiskat iskuillaan. Sininen Tromssan 
HAARP- liekki myös silloin iski Helsingin ydinvoimaloitten päälinjoihin suoraan kahdesti! Tilanne ON 
totaalisessa sisällissodassa nyt. Saas nähdä mihin IAEA pedot saavat seuraavan Fukushiman 
räjähtämään! Ainakin useita kiinnostaisi varmaan kuulla myös miksi? IAEA haluaa selkeästi vähintään 
kahta asiaa. Taata A/ ehtyvät uraanit itselleen keinoja kaihtamatta. B/ vaientaa painostaen Suomessa 
tapahtuvan aivan liian paljastavaksi kokemansa ydinkritiikin! Kohde tässä siis selkeästi mm. 
meikäläinen. Onkin 100 % varmaa, että IAEA on huomannut Fukushima videoni ja muita raportointeja. 
Hei arvatkaas huvikseni lopetanko ydinkritiikin kuten USA vaatii?... 
              -- 
 
Jotain t o d e l l a  tapahtui 1.5.2012. Kuulin jälkikäteen, että esimeriksi Porissa oli samaan aikaan 
vappuaattoiltana voimalapalomme kanssa ollut suurpalohälytys entisen Rosenlewin 
muovipussitehtaalla Reposaarentiellä. Onkin käymässä selväksi. että juuri näistä syistä emme mekään 
saaneet Vakkasuomen sähkön valtakunnan verkon jännitepiikifatoja. Siis korostetiin, ettei siihen aikaan 
ollut ukkosia taiovastaavia "luonnonilmiöitä". Keskeinen lisätieto oli, että Eurajoella asti oli todistetusti 
säännöllisesti iltaisin kello 20:00 olleen niin pahoja sähköverkkopiikejä, että verkon sähköt olivat 
suojauksesta pudonneet lukuisat kerrat kokonaan. NATO paahtaa Norjan HAARP laitteistoillaan nyt 
oikein uskosti tuhonsa aaltojaan opiksi Suomeen. Sitä nuo mystiset USA:n IPPAS väetkin olivat tulleet 
maahamme valvomaan. Sitä miten tehokkaasti USA:n iskut maassamme tuhoa  niittää.  
                  ------- 
 
Totuus O-N typpikehäpalotuhosta, niin se on tuolla ulkona! 
 
Hämmästyin, kuulin, etteivät edes paikalliset sähköyhtiötkään yksinkertaisesti uskalla viranomaisten 
pakottamina toimittaa päärunkolinjojen stabiliusdatojaan. Myös siitä hetkestä, jonka aikana tykitettiin 
vesivoimalamme sähkökeskukset runkolinjapiikein tuleen vappuna 2012. Niin joo kävin, eilen 
katsomassa uudelleen paikan päällä 4.5.2012. hämmästyin nähdessäni miten molempien 
kompensoinnin kondensaattorien kytkentäplintissä oli palanut mieletön valokaaren inferno suorastaan 
makaaberina. Eli 2cm päässä toisistaan ollut 3mm paksuihin teräspelteihin oli palanut kämmenen 
kokoiset reiät läpi betoniseinään asti.  
 
"SE tullessaan" mikä sytytti t u o n  on täytynyt olla jotain uskomattoman poikkeuksellista ja tappavan 
tehokasta 17 vuoden käyntiaikaamme. Valokaaren on pitänyt räjähdyspalaa luokkaa 5min. Ennen kuin 
tuo kaikki on ylipäätään mahdollista! Tosiaan mysteerin avain löytyy kyllä siitä mitä tapahtui tallentuen 
tuolla viranomaisten nyt tarkoin salaaman valtakunnanverkon tietokantoihin. Jotain sellaista, jota 
tehdään NATO:n nimenomaisesta tarkasta käskystä. Jotain sellaista, jonka takia IAEA ja USA tapatti 
Norjan Tromssan HAARP- laitteiston johtajan vuosi sitten! Antakaas kun kerron mitä mykistävää kuulin. 
 
 Eli tosiaan tänä aamuna kerrottiin jotain sellaista, mitä ikimaailmassa EI pidetty mahdollisena. 
Maailman ehdoton teollisuusimperiumi. Siis joo Japani pysäytti viimeisimmänkin, 54kpl ydinreaktoriaan 
vuodessa, tuosta vaan! Mitään syitä, ei jälleen kerrota. USA:n CIA:n sulkemissa lukuisissa Internetin 
keskusteluissa on kerrottu taustoja. USA on aivan a v o i m e s t i   vaatimalla vaatinut Japania, Saksaa 
sulkemaan kaikki reaktorinsa! Jossei Japani tähän olisi suostunut, olisi USA jatkanut kuulema HAARP- 
iskujaan surutta kunnes viimeinenkin maan reaktori on raunioitettuna! Aika hurja tilanne. Varsinkin kun 
Suomeen USA hyökyi viime syksynä sammuttaen parilla HAARP- iskullaan maamme kaikki 4kpl 
reaktoria kiinailmiöhädän rajoilleen. Itse asiassa TVO:n m o l e m m a t  generaattorit on saatu 
riehunnan jatkuttua tuhottua tähän kevääseen! No kysymys kuuluu MIKSI IAEA, USA TOIMII NÄIN? 
 
Vastauskin on yksiselitteinen. 2008 eteenpäin maailman uraanitalous keikahti energianegatiiviseksi. 
Venäjä hyppäsi rahoittajana pois saman tien ja lopetti siviiliuraanin myynnit maailmalle. 70 % maailman 
uraanihuollosta romuttui. No USA ilmoitti, ettei aio kustantaa muiden maiden ydintaloutta. Syttyi tilanne, 
jossa paniikissa IAEA turvautui Arevan Pu- 239 MOX- polttoaineisiin hirvittävin tuhoin. Fukushiman 
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hävityksen vanaveteen on räjähdellyt maailmalta vuodessa uskomattomat 76kpl reaktoria. Muistelkaa 
miten uutisoitiin maailmalla mm. Ranskasta, Kanadasta miten l u k u i s a t  ydinvoimalat olivat alkaneet 
mystisesti palaa. . . Aivan oikein SÄHKÖylijännitteet olivat polttaneet ydinvoimaloissa solkenaan niin 
päämuuntajia. Kuin generaattoreitakin. TVO:n kaksi käsiin HAARP-ylijännitteistä sulanutta 
generaattoriaan EI ole mikään poikkeus, ei ensinkään. Ja yhä lisää dataa aiheesta tulee. USA vaatii 
hiipuvat uraanivarannot kaikki OMIIN sotilasoperaatioihin ja HAARP:ittaa kilpailijat tuhkaksi surutta 
sotilaspyrkimystensä tieltä. 
 
Totuus O-N osa 2. 
 
Suomen hätäratkaisu uraanipulaan oli polkaista uraanikuplat Talvivaaran 
ns."omavaraisuraanitalouksista". Kun Pu- 239 Arevan sekoilut räjähti käteen. Talvivaaran suureen 
ääneen mainostetut 400 000t/v uraanimalmituotannot kutistuivat OMG Kokkolan kokeissa silkaksi 
pelleluvuiksi 200kg/vuosi uraanin puolijalosteita. Kirjekuoreen mahtuu mahtailevan Suomen kokonainen 
uraanikaivosbuumi varsineen.) Ympäristöministeri Ville ATOMI- Niinistö on täysin kädetön kun pitäisi 
vaatia ympäristönsä tappavaa URAANI- Talvivaaralle toimiluparikostutkintaa. Kaikki ON päivän selvästi 
nähtävissä. Suomen ydinalan pohja paistaa ja hätä seisoo käsissä kasvavasti. Suomi on tungettuna 
ydinenergioineen puun ja kuoren väliin. Jos Suomi aikoo jatkaa nykyisellä ydintiellään. 
 
 Se merkitsee 100 % varmasti loputtomia HAARP- iskuja USA:n omistamalta NATO:lta. USA ei 
selvästikään halua tinkiä asiassaan. Saati antaa grammaakaan uraaniaan Suomeen enää! USA:n 
IPPAS ydinkatastrofitutkijat lähti viikko sitten jo toiselta iskultaan maastamme juuri. Vankkaa jobinpostia 
kaikkialta. Kuulin aivan järkyttävää dataa muutenkin. Koska emme siis saaneet käyriä siitä mikä ja 
miten TVO:n molemmat ydinvoimalaitoksen generaattorit tuhonnut HAARP iskut ajoittuivat voimalamme 
paloon. Oli pakko kysyä niiltä jotka tietää. esim. yksityisten sähkönkäyttäjien, ennen kaikkea 
sairaaloiden ja jopa seutukunnan kanaloitten kaltaisissa laitoksissa olevilta hätägeneraattorien 
käyttödatoja. Piti saada tietoa heiltä. Ja ette uskokaan mitä löytyi. Lainaus liki sanatarkasti: 
 
" Joo tosiaan nyt kun otit puheeksi. Niin tänä keväänä ihan PÄVITTÄIN olemme rekisteröinneet laajoja 
ja kellontarkkoja valtakunnanverkkoon lävistyneitä ihmeellisiä YLIjännitepiikejä! Juttu menee niin 
likaiseksi. Että suojausten releistöt paukkuvat hoosiannaa nyt keväällä toistakymmentä kertaa JO! Mikä 
oudointa AINA kello 20: 00. Varavoimakoneita on pakko laittaa päälle. Koska valtakunnan verkostossa 
ryskivät säännölliset tehopiikki-iskut! Ju on meillä kaikista näistä tiedot. Outoa vaan, ettei niistä saa 
puhua hän hämmästeli." 
 
Tämä on siis nykyinen ja päivänpolttava tilanne. Wattenfal on myös tämän takia kuulema paniikissa 
päättänyt ja ryhtynytkin JO piilottamaan avosähkölinjojaan piiloon USA:n eiscatti- iskuilta Suomessa. 
USA on ilmoittanut ykskantaan. Iskut jatkuu niin kauan kunnes Suomi seuraa saksan, italian, Sveitsin ja 
nyt viimeisimmän 100 % ydinvapautetun Japanin vanaveteen! Huhuh, EI mikään ihme, että Fortumin 
suunnittelema ydinlisärakentelun hanke on hiirililjaa näissä tuulissa.  Kyllä n y t Suomen ydinalalla 
keittää kiivaasti! 
Ydinaseitten purun uraanit on loppunut. Pu- 239 hanke kaatui Fukushiman MOX- infernoon.  
Nyt jo epätoivoisimmalla ydinalalla katsovat kaihoten 50v päässä odottaviin fuusioreaktoreihinsa. Joista 
plasmat karkaavat kiihtyvästi "tunneloitumalla" hallitsemattomasti kaikkialle ympäristöön. Eikä tilannetta 
paranna y h t ä ä n sekään. Että liki puolet maailman lentokoneista jo levittää miljardien edestä 
baariumisia chemimyrkkyjään yläilmakehän ydinvoimalapäästöjen ionisaatiokasvujen alasmätkintään. 
Taistellakseen tuhoon tuomitun epätoivoisesti kaikkialla kasvavaa säteilytaustaamme vastaan! USA:ssa 
on siis selkeästi alettu pakon edessä tajuta. Estääkseen Einsteinin pelkäämän typpi- happikehän 
kriittisen massan säteilykertymien infernaalisen täystuhon paloja vastaan. On . . .nyt tarkalla korvalla!. . 
. PAKKO AJAA MAAILMAN KAIKKI YDINTEOLISUUSMAIDEN REAKTORIT ALAS! Mitään muuta 
mahdollisuutta tilanteessa EI ENÄÄ OLE!.. 
              ---------- 
 
Tuttuja TVO:sta 
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Nyt mennään, odotas joo 15.05.2012. Käväisin just Raumalla. Tapasin sielä TVO:n vanhan työtuttuni. 
Ei oltu nähty varmaan yli kymmeneen vuoteen. No joo kaveri on KA4 osatolla töissä. Siis ydinalan 
rikollisen nettikontrolointisodan isohkoja kihoja. No mitäkö keskustelimme? Niitä näitä. 
 
Mutta ei toki kovin kauaa ja kummoisia. Kaveri kun sanoa paukautti. Että kun USA IPPAS kävi viikko 
sitten Suomessa olivat jenkkiagenttien viestit olleet luokkaa karvankasvun pysäyttävää: 
 
" Hiljennätte täällä Suomesssa käsittämättömän ammattitaitoisia ydinalan synkkiä sisäpiirifaktoja 
paljastaneen kaverin Arto L:n. Meille USA:ssa ja IAEA:ssa on yhdentekevää m i t e n! Kunhan kaveri 
istuu lopun ikänsä kiven sisässä totuuksistaan. Tai kuolee kokonaan!" . . .  
 
Just juu! Tästä siis ON kyse. Arto Laurin ydinsalaisuuksien tietovuodot Suomesta suututtivat koko 
Amerikan mantereen niin totaalisesti. Että piti sieltä vartavasten lähettää kimppuuni maailman PARHAT 
ydinturva-agentit! Uuh juu. . . Ehkä tällaisen viestintuojien edessaä todella alkaa tuntea mistä on kyse 
kun hyttysiä aletaan ampumaan ATOMIPOMMEIN!  
          ---------- 
 
***SA- tuhotöissään!**** 
 
NYT on lievästi sanoen mulla tilanne päällä 23.05.2012. Eli ollaan Riihimäellä pakoreissulla. Kotoa 
soitettiin ja ilmoittivat, että heti aamusta lähtien tulivat kotipihallemme laskeutuen ei yksi vaan peräti 2 
armeijan raskasta helikopteria. Pasi panssarivaunuilla samaa huutoa suoraan pihaan. Armeijan 
konepistoolimiehet rymistelivät surutta suoraan sisään Olkiluotoon kotitaloomme kotirauhasta 
vähääkään piittaamatta! Koko kotisaareni on ollut hampaisiin asti asestautuneiden hallussa lähdöstäni 
asti. On ne SA- ydinturvaosastolaiset sentään rohkeita uskaltautuessaan konepistooleinsa kahden 85v 
turvattoman vanhuksen kimppuun.  
 
 Mun piti lähteä jo tiistaina, mutta siirsin keskiviikkoon. Invaasio oli t o d e l l a  tarkoin laittomalla 
puhelinkuuntelullani mitoitettu, koska TVO:n ydinarmeijat iskivät kuulema kirurgisen tarkoin vain 
muutamia minuutteja sen jälkeen kun starttasin matkalleni. Juu kyllä alkaa olla viimeinenkin tolkku 
poissa siinä mitä maassamme tapahtuu. TVO  tekee nykyään USA IPPASIN ohjein ihan mitä lystää 
ampuessaan tykillä, korjaan panssarivaunuillaan "ydinkriittisimpiä maamme hyttysiä"! 
 
Muuten kun läksin kotoani. Huomasin 17km päässä jotain todella outoa. USA:n armeijan valkoisella 
suurella tähdellä ovensa kirjaillut sammaleenvihreä Hummeri päivysti puskissa! Tämä nimittäin 
tarkoittaa kiistattomasti sitä, että IPPAS ja nimenomaan myös USA:n armeija on n ä i n  kiinnostunut 
sulkemaan ydinturvatiedostoni! Ompahan hulpeat volyymit ja painoarvot näillä ydinalan vuodoillani 
maailmalla jo! 
        --------------- 
 
Jossain ties "missä loputtomuuksien Lopella" 25.05.2012 
_____________________________________ 
 
S. Artolla on ehkäpä tietoa, jota ei olisi saanut jakaa ;) Isot herrat hermostuu jos ydinvoima kaatuu. 
Hyvää huomenta! 
2 tuntia sitten via matkapuhelin · En tykkääkään ·  1 
 
Arto Lauri Mielikuvituselokuviako mulla? Just V.. Uskokoon vaan ja ken vaan niin, ei siinä pitkälle 
mielikuvitusta tarvita kun parikin järeää SA helikopteria laskeutuu konepistolimiehineen kotiovelles. 
Oikein S. Isot herramme hermostuu, i h k a p u h k i varmasti 30v TVO tiedoistani. Lisää tieto- aviiseja 
multa muuten myös tulee. Mitä nyt pakoasunnot ja lymylampien nimet lennosta vaihtuu. Ainakin siis v i 
e l ä Suomee ja Eteläinen-Suomi, jos ollaan tarkkoja). Moissan follks ja miksei tiätty Fox... .) 
                  -- 
 
Fase book. V. 
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Kuulkaa. Jaoin 2 kertaa Verkkomedian linkin, missä oli: Apua pyydän Arto Laurille jne. Se sensuroitiin. 
Toinenkin linkki sensuroitiin, minkä laitoin sivustollemme Ei uraanikaivoksia Kuusamoon. En siis saanut 
linkitettyä niitä:( 
Sinä ja Arto R. tykkäätte tästä. 
 
Ritva Junkkari Näin se pelaa..sensuuri,yhdentekevät tarinat pääsee framille. 
 
Arto R. En voi ainakaan jakaa tätä julkaisua, tekisin sen jos voisin ja vastustan edelleen ydinvoimaa/ 
hyväveliverkostoja/ harvainvaltaa. Haluan edustaa todellista demokratiaa ja toimin sen mukaan. 
 
Arto Lauri Hengissä toki ollaan, vaikka näköjään viranomaisten mielestä pitäis olla "vähemmän" . 
Hengissä ja hyvässä voimatilassa toki vaikka sensuroinnit rapisee 110!! Huomaa kyllä näistä h e t i 
miten korrupzion ja SUPO rules! Ehkä tässä taas pakopaikkaa vaihdan. Ettei iske IPPAS SA ihan jo 
imulle. Kuullaan ja ollaan luureilla immeiset.)  Kiitän Virva, siis oikeesti meikun elon pitää hengissä ja 
ylipäätään toimintakykyisenä juuri tuollainen toiminta. Näillä herrat tajuu, että h e i d ä n sekoilunsa 
huomataan ja seurannassa on.. Kiitos V.K. sylillinen täältä jostain..) 
2 sekuntia sitten · Tykkää 
            -- 
Arto Lauri Tänä aamuna kun heräsin kauniin lammen rannalta arkitodellisuuteeni. Niin yllätys yllätys 
koin olevani t ä y n n ä energiaa, seesteisyyttä ja valmiimpi taisteluun ydinrikollisuutta vastaan kuin 
piiitkiin aikoihin! Olin jopa i t s e yllättynyt että näin. Ehkä elon teoille sitten läytyy hyväksyntää tuolta 
ylhäältä, kun täältä maasta sitä saa vain teiltä asiallisimmilta ja puhdassydämisimmiltä. 
                       -------------- 
 
FB. 28,12.2012 Satoa. 
_______________________ 
 
Ray of Light Sky Phenomenon!!! Brazil - December 2012 
www.youtube.com 
AMAZING!!! Must watch!!! A ray of light sky phenomenon has taken place in Brazil!!! December 2012 
Original video - http://www.youtube.com/watch?v=DMqK7MkDmsw 
 
RT.  mikäköhän ilmiö tää nyt sit on oikein 
23 tuntia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri )). . .Joo näyttäisivät USA:sta myyneen braseille uudenkarheen HAARP IONI-hajottimen. 
Koska "mopo" on uusi, pitäähän sitä koeajattaa täysillä ja katsoa mihin tolla pääsee kunnon 
ydinvoimalapäästöjen "hajottelutehoillaan". Siis laite koeajossa ja tolla on tosiaan tarkoitus alkaa 
haudutella laajemmalle niin Brasilian uraanikaivosten ionisaatiopäästöjään kuin ties mitä 
ydinvoimaloitten beettasoihtuamisia myös. Ja hei. . .tällaisiin mun ei tarvii edes arvailla..) 
 
 
 
 
 

3 000. Palautteita 2012. 
(Uudistettu 3 000- numerosysteemi starttaa tästä!) 
 
Verkkomedia. Pertti Perusjätkä @ 13.5.2012 8:37:18 
 
* Aivan fantastista huomata, että fiksut ihmiset alkavat myös i t s e  tajuta näitä esiin esteröimiäni juttuja 
laajemmin. Tässä alla puhutaan kahdesta oleellisesta IAEA:n ja STUK:n tarkin salaamista asioista. 
Niistä mekanismeista jotka varastoivat atomirakenteisiin säteilyn Einjsteinin laskemaa ikuista energiaa. 
Eivätkä pelkästän varastoi. Vaan säilövät tavoilla joita kivikautinen TLD- dosimetriamme ei kykene kuin 
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osin mittaamaan, jos edes sitä. Eli teemana tässä on Malenkan kuorimallit ja STUK:n julkaisemat 
huippusalatut "lisäyskerrointaulukot." 
                     -- 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=3576#kommentoi 
 
Arto Lauri kirjoitti: "Eräissä tapauksissa annosnopeus suojan takana saattaa nousta jopa suuremmaksi 
kuin suojaamattoman lähteen takana!" 
 
Vahvistan: ei ole puuta heinää. Säteilyn vaikutuksia ihmisiin tutkiva tohtori Eleanor Blakely Lawrence 
Berkeley National Laboratoryn tutkija kertoi kuinka Apollo astronautit olisivat olleet paremmassa 
turvassa säteilyltä alumiinisen avaruusaluksen ulkopuolella kuin sisäpuolella, johtuen sekundäärisen 
säteilyn aiheuttamasta suuremmasta säteilyannoksesta. 
 
Sekundäärinen säteily = säteily joka muodostuu aluksen alumiiniseinässä, siihen osuvan säteilyn 
seurauksena. 
 
Eleanor Blakelyn haastattelu: 
http://www.youtube.com/watch?v=t3rCxw4T26g 
                     ------ 
 
Pertti Perusjätkä @ 14.5.2012 0:47:19 
 
Arto Lauri kirjoitti: "Niin 90 sekunnissa olisi liki 500 kpl ydinvoimaloita pitkin maailmaa seis. 
Ydinvoimaloitten ja koko teollisuusimpperialisminsa totaalinen syöksyminen tuhoonsa arkisessa 
superflarepurkuksessa koettiin niin vaarallisena aiheena,..." 
 
Uusi Carrington Event eli voimakkaan Auringon roihupurkauksen (englanniksi flare) aiheuttama 
aurinkomyrsky on se, mitä minä pelkään kaikkein eniten! Enemmän kuin Yellowstonen supertulivuoren 
purkaantumista! 
Nimittäin, kyse ei ole siitä toistuuko vuoden 1859 voimakas aurinkoroihu, vaan MILLOIN se toistuu. 
 
Carrington Eventin ei ole edes tarvinnut olla jättiläismäinen roihu: jos Maapallon ja Auringon 
magneettikentät natsaavat hyvin kohdalleen, saamme extra-annoksen plasmaa Auringosta, extra-
vauhdilla: näin arvellaan käyneen tammikuussa 2005, jolloin Auringossa tapahtuneen roihun viskaama 
plasmapilvi saavutti Maapaljon muutamassa minuutissa, kun yleensä se kestää tunteja. NASA sanoo: 
"myrsky oli nopea ja kova, protonien energiat ylittivät jopa 100 miljoonaa elektronivolttia." 
 
Vuoden 2005 roihusta: "A New Kind of Solar Storm" 
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2005/10jun_newstorm/ 
 
Vuoden 2003 roihu oli voimakkain koskaan mitattu (silloin kun Carrington Event tapahtui, ei ollut millä 
mitata). Ja aiheutti pahimman aurinkomyrskyn Maapallolla. Kuitenkin, roihu tapahtui aivan Auringon 
kiekon reunalla, itäisessä horisontissa, niin että Maapallo säästyi suurimmalta osalta roihun tehosta: 
saimme vain pienet sivurippeet sen sinkauttamasta plasmapilvestä tänne Maapallolle! 
 
Vuoden 2003 "Halloween" roihu. Voimakkain roihu tapahtuu kun video on miltei lopussa. 
http://www.youtube.com/watch?v=FCwk6gCFtSI 
 
Kun kunnon aurinkomyrsky iskee Maapallolle, se kaataa sähköverkkoja, ja mkä pahempi: tuhoaa muun 
muassa suuria muuntajia. Etelä-Afrikan Tasavalta menetti muistaakseni tusinan suuria sähkömuuntajia 
yhden roihun aiheuttaman aurinkomyrskyn takia. Suuria muuntajia valmistetaan maailmalla niin vähän 
yhden vuoden aikana, että kesti useita vuosia, kunnes Etelä-Afrikka sai korvattua rikkoutuneet 
muuntajansa! Siihen asti Etelä-Afrikan oli pidettävä osa maan sähköverkosta aina pimeänä! 
 
Jos Carrington Event iskisi nyt, Maapallo menettäisi valtaosan muuntajistaan. Käytännöllisesti katsoen 
Maapallolla ei olisi sähköä! Suomalainen Wikipedia sanoo: "Suomessa muuntajat eivät ole normaalien 
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aurinkomyrskyjen vuoksi vaarassa, sillä muuntajiin ei täällä synny suuria magneettisia virtoja." Huom: 
normaalien! Mutta suuria aurinkomyrskyjä vastaan muuntajia ei ole suojattu juuri missään! 
 
Sen lisäksi menettäisimme satelliitit, tietoverkot ja suojaamattomat tietokoneet. Maapallo olisi Keski-
Ajalla.. ties kuinka monta VUOTTA tai vuosikymmentä! Suurkaupungeissa on ruokaa noin neljäksi 
päiväksi. 
 
Mitä tapahtuisi kaiklle ydinvoimaloille, jos saisimme muutamassa minuutissa voimakkaan 
aurinkomyrskyn protonipilven tänne? Mitä tapahtuisi käytettyjen sauvojen altaille, kun jäähdytysvettä ei 
saada? 
 
Sivilisaatio romahtaisi! Ruokahuolto ja kaupankäynti katkeaisi. En uskalla ajatella! 
                       -------------- 
 
Verkkomedia  
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=3653#kommentit 
Suomalainem @ 14.5.2012 8:05:28 
 
olis kiva lukea mw211sen vastaväite Artolle, eikä vain sanoa satusedäksi. Ei tosin munkaan 
fysiikantuntemuksella voi sanoa juuta ei jaata noihin väittämiin. Mutta noin paljon tekstiä ja sanoista saa 
lauseita. Niin ei tuo välttämätä ihan täyttä pashaa ole. Tutkimuksissa vaan tarvitaan useamman 
henkilön saavan samansuuntaisia tuloksia. Jokatapauksessa Fukushima todisti että ydinvoima tarvii ja 
paljon varasähköä jos jotain mullistuksia tapahtuu. Ja aurinkomyrskyjen aiheuttama 
elektromagneettinen pulssi on tuhovoimassaan tosi. Odottelen mielelläni Arton tekstille kumoavaa ja 
hyvin perusteltua väitettä eikä pelkkää haukkumista. Ite en siihen ainakaan niinpaljoa tietoa jaksa/pysty 
keräämään... Selvitettävissä nuo tekstit jokatapauksessa on. 
                  -- 
 
* Tyypillistä tällaisille KA4 ja SUPO ostetuille "suoraan sylttyhyllystä- haukkumisilleen " on. Ettei tällaiset 
kvanttiydinfysiikastani sen hevon sinkeliä ymmärtämättömät Vuojoen tusininsinööripoliisit, koskaan, 
toistan siis k o s k a a n  kykene/ uskalla oksennuksiensa perään perustelemaan harhojaan. Tekotapa 
jo suoraan kertoo, että kyseessä on NSA:n klassinen henkilöön käypä, psykologisen disinfoon 
perustuva sodankäynti vailla alkeelisintakaan pohjaa. Nimimerkkinä Suomalainen on toki oikeassa 
siinä, ettei k u k a a n  selväjärkinen tällaisia tuuleen hudettuja valheita usko. Saati edes malliksi jaksa 
lukea. Ja hyvä, tällainen tekstuurinen visva valukoon maahan, jonne se mädäntyköön. 
 
* Mitä tulee taas väitteeseen, että juttujani pitäisi kirjoitella muidenkin. . .Anteeksi nyt vaan Suomalainen 
nimimerkki. Minä olen maamme AINOA ydinteolisuuden aito sisäpiiriläinen. Suoraan suvereeni 30v 
kvanttiydinfysiikan erikoispesialisti. Jonka tasoista kirejoittajaa EI maasamme ole vuosiin edes kuviteltu 
nähtävän! On aivan turha uumoilla, että nyt yhtäkkiä 10v kirjoittelujeni jälkeen saisimme edes osin 
tasoistani ydinsisäpiiriosaajaa rinnalleni kirjoittamaan. Mahdoton yhtälö! Toisaalta ja tämä ON tärkeää. 
Kaikki esiin ottamani jutut löytyy toki kerrattuna alan h u i p p u  kirjallisuuksista! Tämä on hyvin arvokas 
kultaus jutuissani. 
 
* Toisaalta SUPO poltti/tuhopolttaa maastamme aikoinaan hyvin paljon lainaamani esim. Pekka Jauhon 
"Atomi ja ydinfysiikkakirjat" systemaattisesti maastamme. Samoin esimerkiksi Otavan K. J. Fajanssin 
1927 "Radioaktiivisuus 6". Tyyppisiä alansa hyperklassikoita EI ole saatavissa maailmalta VALPO:n 
m,ielettömän isojen polttojen ja tuhojen jäljiltä kuin tämä m i n u n erikoisuniikki! Toisaalta kertoessani 
esim. ydinenergian energianegatiivisuudesta 2008 eteenpäin. CIA tuhosi heti perässäni kuulema 54kpl 
aiheen kansainvälistä nettitiedostoa. Kansainvälinen EU:n lainsäädäntö pakotti kirjoitusteni tultua julki 
maailman uraanikaivokset salaamaan k a i k k i  kriittiset energiataseensa! Tällaiseen 
seinähulluuteensa olen ajattanut kaiken paljastavilla jutuillani siis suurimmatkin IAEA:n ja YK:n 
ydinturvaosastot. 
 
* Kuvitteletko ihan tosissasi, että sen jälkeen kuin valtiorikollinen sisäministeri Anne Holmlund määräsi 
erikoislaein, ettei esim. m i n u n aloittamiani säteilyeroosiotutkimuksia salita maamme m i s s ä ä n 
erikoiskouluissa ja professuureissa. Moisen jälkeen kukaan muu kuin juuri minä uskalla tällaisia 
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kylmääviä ydinfaktoja julkaista. Siis o i k e a s t i  olemme ydinalan julistamassa tiedotussensorien 
SODASSA!. . Sodassa  jossa v a i n kaikkein rohkeimmat ja vahvimmat kestävät globaalien 
ydinrikollisten suuren rahan taiffuuniaallokoissa sortumatta lahjuksiin ja POLIISIväkivaltaan. Ei en 
minäkään sinällän "pidä" siitä, että elämme YDIN- inkvisition keskiajan pahinta jaksoa! Mutta minkäs 
teemme. Kylmäävä fakta nyt vaan ON se, että CIA on päättänyt ettei maailmassa juuri muut ydinalan 
sisäpiirifaktoja saa tuntea saati keskustella julkisesti kuin allekirjoittanut. 
                -------- 
 
Myanmarin ydinvoimalahankkeet alas 03.06.2012. 
 
Myanmar (Burma) luopuu ydinvoiman miettimisestä. Myanmar luopuu ydintavoitteiden 
www.sunstar.com.ph SINGAPORE - Myanmar puolustusministeri Hla Min sanoi että maa on luopunut 
kaikista tavoiteista kehittää ydinvoimaa ohjelmanaan. Min kertoi Aasian turvallisuusasioissa 
huippukokouksessa lauantaina Singaporessa, että Myanmar on kokonaan luopunut ydinvoiman 
rakentamisesta ja sen jatkohankkeista. 
 
* Juu TVO:n johtaja Anneli Nikula komeili taannoin muutama vuosi sitten Länsi Suomi lehdessä. Että 
TVO on järjestelemässä tuollaisia kauppoja. Kysyin silloin YVA- kokouksessa, että millä o i k e u d e l l 
a  TVO tekee kauppoja diktatuurimaihin? Työkaverini Anneli Nikula oli kovin tuohtunut kysymyksistäni 
tilaisuudessa. Jossa kerroinkin yksikantaan vastustavani moista Suomeen pesiytynyttä 
moreaalittomuutta.  
 
* Tekeväni jatkossa kaikkeni, ettei jo hyvin alkaneet ydinvoimaloitten kaupat terroristimaiden 
diktaattoreille onnistu. Minulle silloin TVO:n johto nostatti aika älämölön, etten saisi kyseenalaistaa 
ydinenergian edistymistä! No ylhäältä sain näköjään voimaa ja apua ja noinhan tässäKIN kävi. Että 
pahan voimat lyötiin lopulta oikeutuksen miekoilla huikeasti hengiltä! 
 
http://www.sunstar.com.ph/breaking-news/2012/06/02/myanmar-abandons-nuclear-ambitions-
224759#.T8rrBe2BNu4.facebook 
                 -------- 
 
FB. 12.06.2012 Ray  
 
Arto Lauri HEI MUN SEURANTAANI ON MUUTETTU TAAS!!! Lukekaas kopiotani 12.06.2012 
äskeisestä! . 
 
Rayn ilmoittama likainen salaisuus Kanadan tritiumeista: 
 
They are interested in uncovering chalk rivers dirty secrets. 
http://www.sierraclub.ca/national/documents/tritium-on-tap.pdf 
www.sierraclub.ca 
 
12 minuuttia sitten lähellä paikkaa Helsinki 
(Huomatkaa, että käytyäni Helsingissä o6.2012 SUPO seurantani on siirretty silloisesta aiemmasta 
Espoon salasolusta Helsingin SUPO- seurantaan!!) 
 
Arto Lauri Verratkaas nyt vaikka sivun 9 tritiumkasvun piikkiä tähän minun vastaavaan Suomesta. 
Alatte ymmärtää mitä ydinvoimaloitten ikääntymisen reikiintyminen reaktoreissa tekee. Kun se 
yhdistetään jatkuvasti lisääntyvään pidennetyn jo 5v saman ydinjätteen Pu- 239 poltton talouksiin. 
Kahistuttavan samanlaista!  
 
http://kuvapilvi.fi/k/Ys6O.png 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ys6O.png[/img] 
               ------- 
 
Historian takaa. . .  
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FB. 06.2012. E. koskas Arnie G. olisi puhunut vaikka metaanijääklatraateista, kanavasäteilyplasman 
kaasuista tai HAARP USA iskuista Japanin maaperälle? Ymmärtääkseni j u u r i  tällaisten 
huippusalatumpien beettasoihdun kaltaisten tietojen vuodatus liitetään kasvavasti juuri minun 
pelätyimpiin materiaaleihin. Ei niinkään muiden. Huomatkaa, että liitän juttuihini juuri kaikkein 
pelätyimmät 30- luvun kvanttiydinfysiikan nerojen salatuimmat kirjatiedot. Hei kerrotaas oudosta 
enneunestani malliksi: 
 
" Olin jostakin saanut haltuuni maailmansotien aikuista totaalisen salaista ydinlaitteistojen  
rakettikalustoja. Ihmettelin mistä on kyse. Tutkin huikeasti aikaansa edellä olevia kojeistoja. Kunnes 
yhtäkkiä niiden LED punavaloiset ikiaikuiset tietokoneen edeltäjät lähtivät laskemaan kauan salassa 
ollein tekniikoin lähtöalgoritmejaan. Numerokoodeksien osoitteistoja vilasi silmieni eteen, hämmentäen 
mistä oli kyse. Raketit oli s e l v ä s t i  aikakapseloitu aikanaan viemään "viestintäänsä" nimenomaan 
kotiini nyt tuotuna USA:han asti. 
 
 Outoa tässä unessa oli oivaltaminen, että tämä huikaiseva aikaansa edellä oleva laitteisiin kätketty 
tietomateriaalin pitää kauttani antaa iskeä sensuroinnin hallintakeskuksiin USA:han 2012. Katsoin 
hymyssä suin miten raketit savuvanoin  suunnistivat sinne kaukaiseen länteen. Tuottaen mullistuksensa 
ja tuhopaljastukensa keskeisimpään IAEA tukikohtamaassaan Amerikoissa! Ilo onnistumisista täytti 
unessani mieleni". . . . Muuten vielä tämäkin mukaan TVO:n entistä tuhoisampi säteilyionisaatiostartti 
kohden Turun merituuliputkea vetää mykäksi jo! 
http://kuvapilvi.fi/k/Ys6K.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ys6K.jpg[/img] 
                 ------------ 
 
Lumihelikoptereita ja muita outoja TSHERNOBYLI. 
 
Keskustelin aiheesta äskettäin Angelica S:n kanssa. Oli näytetty kuvaa siitä miten Tshernobylin palavan 
reaktorin päältä pakkolaskuun pudonnut helikopteri tuhoutui varsin, varsin oudon tuntuisesti. Se 
yksinkertaisesti muuttui reikiintyen lähinnä "valkeaksi lumisateeksi ilmassa". Mistä hitosta ilmiössä oli 
kyse minulta hehkutellen tiedusteltiin? 
 
Helikopterin rakennus aine EI todellakaan ole mikään nyt juhannuksena 2012 uutisoidun korallikiven 
kaltainen lentolaitteen materiaalit. vaan todellisuudessa lentolaite tehdään tietysti energiaa säästävänä 
kevytaineista ja metalista. Siis alumiinista. Oletteko koskaan nähneet mitä tapahtuu kun alumiinipellin 
päälle heitetään elohopeaa leejireerinköimään pintaa? Näky on mykistävä. Huoneen lämpötilassa 
nimittäin alumiini menettää elohopeassa suojaavan oksidikerroksensa. Roiskekohdasta alkaa kasvaa 
sentin minuuttiluokkaa valkeaa härmämäistä kuurankukkaa. Hetkessä millien vahvaan alumiiniin tulee 
reikä. Alle muodostuu kasoittain leijailevaa luminimaista härmettymää! 
 
Tshernobylin reaktoreissa uraanin haljetessa veteen vapautuu ties mitä erikoiskemikaaleja ja 
alkuaineitten kirjoja. Vuosikymmenet käyneen reaktorin pohjalle kasautuu myös tiettyjä aineita, kuten 
vaikka elohopeaakin. No toki kaikki reaktorien pohjien aineet ovat hyper radikaaleja +++..ionisoituneita 
erikoisaineita. Ja nyt kuulette kummia. Venäläinen tutkija nimeltään Aleksander Gortevei. Teki salattuja 
tutkimuksiaan Tshernon syistä ja seurauksista. Hän kertoo jotain uskomattomista asioistaan. 
Maailmassa on räjähdellyt kymmenittäin reaktoreita. Liki a i n a syy on ollut pitkälti sama mitä kerroin jo 
Fukushima videossanikin. 
 
Ydinvoimalan alla on säännönmukaisesti tektonisia saumakohtia. Niihin maan vetovoima upottaa 
neutronieroosion huokostunneleitaan satojen metrien syvyyksiinsä. Kun ne kohtaavat siellä odottavan 
noin 600m - 1700m kalliokerroksissa olevat metaanijäääklatraatit. Reaktorit räjähtävät kosmisen 
nopeassa 168 kertaisessa aineen laajentumisräjähdyksessä. Vapautuu mieletön kaasun energia usein 
5m paksuun ja 1000m syvään putkipiippuun reaktorin alustilaan.  Reaktorit kirjaimellisesti halkeavat. 
Näin kävi myös Tshernobylissä! 
 
Olette nähneet miten helikopteri ottaa kuvia Tshernobylin reaktorisulan sivusta. Mutta ihmeeksenne ette 
i k i n ä näe zuumauksia suoraan reaktorin sisälle päältä. Siitä huolimatta, että sitähän varten 
kuvaamaan mentiin. Syy on selkeä. Keskellä reaktoria näkyy metaanikaasuklatraatin poraama 5m 
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halkaisijasinen jättireikä! Salattu totuus onnettomuuden keskeisistä kuluista. IAEA kieltää aina jyrkästi 
aiheesta keskustelut. Kuten kieltää TVO:n Olkiluodonkin Posivan poraustornit 2003- 06 tuhonneen 
reikien kertomistiedot! Itse asiassa TVO on porannut allaan olevaan metaanijäihinsä yli puolisensataa 
kilometriluokkaista porausreikäänsä, taistellen epätoivoisesti vuosikaudet koko saarta uhkaavaa 
metaanikaasuun tuhoutumistaan vastaan.  
 
Maan alle pumpataan autonkuormittain typpituuletusta ja vesihuuhteluita. Jottei metaanikaasuklatraatti 
tuhoisi jatkossa reaktorit yksi toisensa perään. Kuten maailmalla on lukuisille reaktoreille JO käynyt! 
Tshernobylin teaktorin ylittänyt helikopteri sai hyperaggressiivista +++..ionisoitunutta kuumaa hiukkasta 
pintaansa. Tällaisten Pu- 239 kappaleiden lämpötila on + 3000C. Ne uppoavat alumiiniin kuin voihin. 
Muistatte Falklandin saarien taistelut ja Argentiinan sodasta 80- luvuilta miten englantilainen 
alumiininen fregatti paloi veteen kokonaan ja todella rajusti argentiinalaisen ohjuksen osumasta. 
 
 Alumiinin ominaisuus on hapettua todella helposti termiikkipaloin. Kun saa pinnalleen aggressiivista 
säteilyn tehostamaa ainetta ja kemiaa. Venäläinen helikopteri paloi Tshernobylin reaktorin 
ylilennossaan videoituna silkkaan säteilyaineitten, cesiumien, jodien, elohopean kaltaisten reaktorin 
puskemien aineitten takia uraaneineen kuin soihtu. Miehistöineen päivineen kaiken lisäksi. Tilanne 
myös videoitiin. Mutta koska se näyttää miten aggressiivisesti kuumat partikkelit tuhoavat ja 
säteilyerosoivat aineita, kuten kokonaisen helikopterin hetkessä pelkäksi harkkoalumiineiksi ja lumeksi. 
IAEA on tarkoin kieltänyt tämän materiaalin dokumenttien näytöt julkisesti. 
          ------- 
 
Satakunnan kansa 2012 
 
Hyvin harvinainen kommentti täällä IAEA:n terrorisoimalla Suomella. 
Siitäkin uskomaton artikkeli. Että sen kirjoittaa tunnetusti ydinmyönteisen Vihreitten edustaja. 
http://kuvapilvi.fi/k/YouJ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YouJ.jpg[/img] 
               ------------- 
 
Tshernosta vapautui jopa vain 2kg todellista ydinjätettä!!! 
________________________________________________________ 
 
Muuten, 80 prosenttia kaikista säteilyannoksista joita vapautui Tšnoherbylin onnettomuuden 
maailmassa johtui  vain parista kiloa Radioaktiivisten aineiden päästöistä vaurioituneesta 
ydinvoimalasta. Se ei lie todellakaan paljon .... Tähän päivään, lampaat Walesissa eivät sovellu 
ihmisravinnoksi, koska ovat saastumisen tietyn sivutuotteen kantajia Tshernobylin onnettomuudesta, 
jota kutsutaan cesium-137. Jokainen atomi cesium-137 Tshernobylistä aloitti aggressivisoitumisensa 
säteileväksi atomin uraanina.  
              ----------- 
 
"Kirje USA Valkoisesta talosta" 
_____________________________ 
 
Moi folks. 
 
Nyt taitellaan jo kesäkuun viimeistä viistettä 28.06.2012. Oli tääkin aamu mulla taas melkosella 
"kuorrutettu". Heti kun aukaisin nettini niin muuta kun ilmoitus Valkoisaesta talosta! Juu kuulitte t o d e 
LLAKIN oikein. Se mikä Haloselta ei onnistunut kahteen presidenttikauteen. Onnistui mun lähettäessäni 
sinne juttuni CNN ja Fukushima theoremy videon osalta. Eli SUPO sai pitkän nenän ja nyt tuon tietävät 
Obamaa myöten!) Ja ei se päivä tähän jäänyt ei toki. Kävimme pokkana ottamassa 25min videopätkää 
Olkiluodon maailman salatuimmalta metaanijääklatraattien räjähdysalueelta.  
 
No hei j u s t  siitä jonka tiedotteitani KR 40 koereijän testistä R11 julkaisin YLE kanaville. Hemmetti heti 
seuraavana päivänä pääsi tokaisuni pääuutisiinsa: " TVO Posivan aiemmin kestäväksi ja stabiiliksi 
virheelisesti arvioitu Olkiluodon Onkalon kasvavat vuodot, ja tektonisten alueen löydösten tultua tietoon. 
Menee vielä vuosikymmeniä, ennenkuin ydinjätevaraston jatkoaikeet edes osataan päättää!" Ajatelkaa 
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siis vuorokausi juttujeni jälkeen tää keissi! Kävimme het oikein porukalla tekemässä lisää aiheesta 
videota.  
 
Päräyttävää sellaista. Kaiken kruunasi kun saimme haastatteluun mukaan GTK:n, myös dataa alueelta 
mitanneen Pöyry yhtiön edustajistoa. Luonnollisesti myös SMO Suomen malmin päägeologien  
kommentteja. Kaverit meni melkoiseen paniikkiin tajutessaan että heidän huippu salaisia metaanijään 
räjähdystietoja ja ja Olkiluodon tektonisia epävakausten tietojaan uitetaan parahultaisesti maailmalle. 
Nyt alkaa myös kytkökset Ruotsin Itämeren erikoissukeltajien radioaktiivisten vuotojen ja 60m 
halkaisijaisten kalkkireikäkivien räjähtämisiin metaanijään saostumalöydöksineen  selkityä. Mörner ja 
koko Ruotsin puoli on erittäin innoissaan löydöksisämme myös täältä Suomesta. Näin edetään ja lisää 
kuulette v a r m a s t i !) 
              ------------ 
 
YLE 29.06-12 Aamuradiosta. 
 
Suomen säteilyaavikoiduille metsillemme on povattu todella pahoja jatkoja. Kanadan säteilystä 
tuhoutuvat 8,5miljoonan km2 metsät syö sikäläinen "vuorikuoriainen" sukupuuttoon seuraavassa 
vuosikymmenessä. Suomessa taas YLE:lle annettiin hätähälytys. Tuhasissa hehtaareissa maassamme 
etenevät kuusikkojen kirjanpainajatoukien invaasiot hakevat hätäylihälytystään jo! 
 
 Ensikäden tuhot on Loviisan Forttumin ydinvoimaloitten säteilyvuotojen alueilla. Uutisissa korostettiin, 
että luontevasti tuhon painopisteet siirtyvät TVO:n säteilyn tuhoamile neliökilometreille. Mitään ei ole 
tehtävissa kerrottiin! Ai jaa syyllisiä ydinvoimaloitako EI voisi sulkea? Kuvottavaa, että uutisessa 
vilautettiin tieten, että "ollaan tilattu" jenkeiltä tämä nykyinen ja kylmä kesä. Jotta kuoriaiset saataisiin 
edes hiukan rauhoittumaan chemitrailatuin keinosatein. .What?. ..  
 
 Edessäni on sattuneesti lehti kesäkuu 2012. Sieltä sivu 20:" Ympäristösuojelulain kokonaisuudistus. 
Nyt rajoituksiaan  ollaan laajentamassa koko maaseutuun. Rakentaa saisi v a i n  kehitettäviin  kyliin!" 
Tässä IAEA, IPPAS lakimuutoksessa on tarkoitus muuntaa perustuslakiamme niin, että valtio omistaisi 
kaiken maan. Ja kykenisi tuolloin lahjoittamaan kokonaisia uraanimainaroinnelle tuhottavia kastroitavia 
kuntia Arevan kaltaisille uraanikaivuun globaaleille rikoskumppaneilleen!. . 
                ------------ 
 
FB 16.07.2012 
 
"Haluatte siis oikeasti kokeilla fossiilisista luopumista ilman ydinvoimaa? Ei tule onnistumaan, mutta ei 
minua tarvitse uskoa. Voidaan kokeillakin. Epäonnistuminen johtaa katastrofiin. Otetaanko sellainen 
riski?" 
 
Moi Satu.) Se vaan jaksat noitten SUPO ukkojen kaa..)) 
 
Aina joskus   
Mitäs sanon tuohon? Oon vähän ruosteessa...  
 
22:10 
Ydinenergia muuttui 2008 eteenpäin pelkäksi energialoiseksi. Nyt kun maailmassa uraani tehdään enää 
energianegatiivisesta 0,1% uraanipitoisuuksista. Menee 1 kWh ydinenergian tuottamiseen JO 5kWh 
fossiilidieseliä! Jos tehdään kuten Japani ja Saksa pysäyttäen yli 60kpl n. 800MW reaktoria. Saadaan 
maailmaan lisäenergiaa seuraavasti:  800MW* 60= 48 000MW* 4=  192 000MW!!! Jos kulostaa joltain 
niin tuon säästää Japani ja Saksa. Mutta jos maailma pysäyttäisi kaikki 450 reaktoriaan. Olisi säästö jo: 
450kpl/ 60= 7,5* 192 000MW=  1 440 000MW!!!!!!! (Kopsaa faktat tästä vaikka suoraan.)) 
                 ------------ 
 
FB. 22.07.2012 
 
http://www.greenpeace.se/files/3000-3099/file_3011.pdf 
www.greenpeace.se 
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E.P. prosessin härskejä yksityiskohtia:  
 
"Jos kansalaisyhteiskuntaa ei haluttu kuulla, ei sille haluta antaa myöskään mahdollisuutta puuttua 
mahdollisiin epäkohtiin. Onkin suomalaisen demokratian kannalta irvokasta, että kun eduskunta vihdoin 
ratifioi Århusin sopimuksen (Vuonna 1998 solmittu tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeuksia sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuksia ympäristöasioissa koskeva yleissopimus), lisättiin 
lakimuutokseen seuraava poikkeus:  
 
Tätä lakia ei sovelleta ydinlaitoksen rakentamista koskevaan hankkeeseen, jota koskeva hakemus 
valtioneuvoston periaatepäätöstä varten on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa. " 
10 tuntia sitten · En tykkääkään · 2 
 
Arto Lauri Valtion AMMATTIRIKOLLISET on aina ammattirikollisia näissäkin näköjään E.P. sen hoksas 
taas! 
 
 
 

3001. Fukushima puhuttaa. 
 
Nyt eletään aikaa 13.5.2012. Japanin Fukushiman onnettomuudesta on kulunut aikaa pitkälti toista 
vuotta, vuosi ja parisen kuukautta päälle. Miten on käynyt. Vielä ennen Fukushiman ydinkatastrofia 
kaikkialla loilotettiin, että jos yksikin ydinvoimala pysäytetään. On edessämme kivinen tie takaisin 
kivikauteen. No Japani on ollut toista vuotta ongelmitta ilman kolmanneksen ydinsähköosuuttaan. 
Hupaisaa miten hiljaa ydinala on sen seurauksista ollut? 
 
Niin m i t ä  asiakerrontaan voin aikalaisen silmin kertoilla. Japanin Toyotat ja Mitsubishit vetää 
huipputulosta. Sähköä on vaikka lampaat söis! Joo jossain Tokion sivukaupungeilla podetaan sen 
verran sähköpulaa, että lasketaan silloiseksi sähköpulaksi alueella 5 %.. Anteeksi kuinka? Juu kuulitte 
tosiaan oikein. Energianegatiivisen ydinalan alasajon musta ennuste. Onkin muuttunut Saksan ja 
Tanskan viitoittamaksi oikeaksi tieksi 100 % vapaaksi ydinvoimatulevaisuudeksi! IAEA kiehuu raivosta 
herkkänä. Koska nyt viimeistään kansa livenä ja demottuna näkee. Miten k o k o  ydintarpeilla luotu 
illuusio puhkesi JO kuin tyhjä saippuakupla. Kaikki ON hemmetin paljon paremmin ilman ydinalan 
plutoniumase- talouksiaan! Kansa nauttii ja vaatii ydinvoimalaitoksia alas kautta maailman. 
 
Niin kulimme juuri, Helsingin sanomissa oli kerrottu, että nyt Japani lyö mukisematta lukkoon jälleen 2v 
100 % ydinvapaan päätöksen. Suomessa asia on kipeä kuin tuleen lentänyt ampiainen. On ollut jo liki 
mahdotonta väittää, että ydinvoima on talouden kivijalka. Itse asiassa energianegatiivisen ydinalansa 
alas ajanut Japani on pullollaan ylijäämäsähköä. Kukaan ei vaan halua myöntää faktan johtuvan juuri 
siitä, että Japanissa on ajettu alas energianegatiivisen ydinvoimajalostamojen kapasiteetit Miamikissa 
asti. Tästä se fakta juuri kumpuaa. 
 
Se taas mikä minua on asiassa ihmetyttänyt jos mahdollista vieläkin enemmän on tämä. MIKSI 
REAKTORIT ON ALHAALLA selkeästi RIKKOUTUNEENA? Yhtään edes vastauksen kaltaista en ole 
näinä kuukausina IARA:lta, ydinlobbareilta toki kuullut. Ei ole kuullut kukaan muukaan. 10m aallotus 
alueella jossa 24m taifuuniaallot on jokavuotisia ei selitä Fukushiman ongelmasta tasan mitään! Ainoa 
mikä on selvää on, että Japanin kaikki 54 reaktoria vaivaa jokin suunnaton käyttöongelma. Joka s e l k 
e ä s t i  alkoi lukuisten reaktorien paniikinnomaisilla ylitehoSUOJIEN laukeamistensa alasajoaalloillaan 
3.11.2011 tapahtuman aikoihin. Tsunami EI voisi olla syynä kymmenien Japanin länsirannikon 
reaktoriensa vikaantumiselle. 7Rihterin maanjäristykset kestävien reaktorien saatua 5,6 Rihterin 
tönäisyn ei tasan kuulema mikään hajonnut. Oudointa on asiasta 100 % keskustelujen vaientaminen 
kautta maailman. 
             ----------- 
 
KSENON TRANSIENTTI 
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______________________ 
 
(Ydintabuja vailla vertaa). 
 
Tiedän asiaan 3 selkeää selitystä: 
 
– Kun maailman suurin Japanin isotooppijalostus oli ajettuna alas. Vaikenee samalla suuri osa 
maailman reaktoreistakin huippuunsa kasvavassa uraanijalostamojen pulassa. No miksi hitossa sitten 
Japani EI starttaa tuotantojaan? Alkujaan kun vain kuukausi jälkeen Fukushiman Japani sanoi 
pontevasti käynnistelevänsä ydinvoimalat ja kaiken siihen liittyvät. Mutta yhtään starttia EI ole ollut. Nyt 
mätänee joku! 
 
– Fukushiman numero 4 tyhjän reaktorin räjähtäminen ILMAN polttoaineitaan. Reaktorin kannet auki. 
Varsinkin miksei koko räjähdystä edes näytetty? Syyn täytyy olla jotain erittäin salamyhkäistä. Ja sitä 
onkin. Reaktorien alla 600m alkava epävakaat kilometri paksut metaanijääklatraatit. Jotka 
Fukushimassa räjäyttivät reaktorien jopa 14m paksut betonisuojat kuin munan kuoret. Nuo kuoret ovat t 
e h t y  kestämään vetyräjähdyksien voimat 100 % varmasti. Niin Japanin hallitus on sanonut. Mutta 
168- kertaisesti laajentumisen iskut. Kosmisella nopeudella läpi kilometrisen kallion neutronieroosion 
syömien reaktorialustojen tunnelistoputkiin metaanikaasuklatraatein oli tykitys selkeästi liikaa! Meksikon 
lahden öljytornituhot USA:ssa näytti millainen hallitsematon voima metaanikaasupurkauksella on. Isku 
tuhosi kaiken päältään Meksikonlahdessa kilometrien vesisyvyyksistä lähtiessään. 
 
– Huippuselite pitää olla. Japanissa reaktorit ovat helminauhana vain muutaman sadan metrin päässä 
toisistaan. Kun reaktori ryöstäytyy, pitää tutkia jatkotapahtumia vaikka ydinalan oman STUK:n  kirjasta 
"Säteily ja turvallisuus". Sivulta 506:" Reaktorimyrkyt absorboivat voimakkaasti termisiä neutroneja, ja 
niiden syntyminen vähentää automaattisesti termistä reaktorin käyttösuhdetta (f). Säätöabsorbaattorin 
määrä on tämän vuoksi vähennettävä pian tehonnoston jälkeen. Jolloin ksenon- ja samariumpitoisuudet 
kasvavat tasapainoarvoonsa. Ksenonia syntyy suoraan fissiossa sekä epäsuoraan jodin hajotessa.  
 
Ksenon on radioaktiivinen aine, ja sitä häviää spontaanin hajoamisen tuloksena. Lisäksi ksenonia 
häviää neutroniabsorption kautta. Jos myrkyttömän reaktorin tehoa nostetaan, ksenonpitoisuus kasvaa. 
Kunnes saavuttaa tehotasosta määräytyvän tasapainoarvonsa vasta 20 h aikana. Koska ksenonin 
syntymisen ja häviämiseen liittyvä aikavakio on suhteellisen pitkä (useita tunteja), syntyy reaktorin 
tehonnososatossa JA laskussa ns. KSENONTRANSIENTTI. Jolloin ksenonpitoisuus on 
epätasapainossa vallitsevan tehotason kanssa. Reaktorin tehon muutoksessa alkavat aksiaalinen ja 
radiaalinen tehonjakauma värähdellä. Koska ksenonia syntyy reaktorin eri osissa eri nopeudella. 
Pienissä reaktoreissa värähtely vaimenee itsestään. Mutta suurissa reaktoreissa EI! 
            -- 
 
Ksenontransientista 3. 
 
Nyt päästään itse asiaan. Tuo ksenon transientti luo reaktoriin tilanteen kuin auton jälkipolttopalo. 
Reaktori ikään kuin "röpöttää hajottaen rakenteensa!" Eikä tämä energiapiikki ole mitään PIKKUJUTTU! 
STUK- kirjassa kerrotaan reaktorin hetkellisen piikintehon huitelevan 20 000- kertaiseksi suoran 
ydinpommimaisiin räjähdetehoihin! Kuvitelkaa tilannetta nyt Fukushimassa. Vähintään Fukushiman 6 
reaktoria mukana numerot 1,2,3,4,5,6. Alasajava tsunami tulee kaikkiin samaan aikaan. JOKAINEN 
reaktori 100 % käytöstään nollaan sekunneissa. No mitä tapahtuu?  
 
Jokaiseen reaktoriin tulee tismalleen samaan aikaan 20 0000 kertainen ksenonien neutronien voiden 
transientti. Aika murskaavan hurja luku. Koska alkujaan 2 500MW reaktorien teho laitoksella kiipeää siis 
tehoille 50 000 000MW. Nyt hatusta kiinni. Koskaan aiemmin noin montaa reaktoria maailmalla EI ole 
ajettu samaan sekuntiin alas. Nyt vasta alkoikin tapahtua. Neutronivuot kohtasivat laitosten ulkopuolella 
toisensa vahvistaen yhteistehoonsa alati lisää kriittisenä massana. Nyt puhutaan jostain 
uskomattomasta 300 miljoonan megawatin summaamisen EMP pulssista, jota maailma EI ollut nähnyt! 
Eikä tässä toki kaikki. Reaktoreissa on ollut ehkä 90t uraania per laitosreaktori. Mutta jokaisessa 
reaktorin ydinjätevarastossa oli ydinjätettä luokkaa 10- kertaisesti, miljoona kiloa TVO:n tapaan. 
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 Olette aina ihmetellet m i k s i   ydinjäte on niin paljon tuon onnettoman Fukushiman otsikoissa. No se 
matemaattisena mallina osallistui tähän hetkelliseen neutronipommiräjähdykseen huikeana 
lisäaktivoijana. On jo vaikea edes hahmottaa paljonko pelkästään Fukushimassa oli sen yhteisen EMP 
pulssin teho. Mutta hyvin varovaisesti puhutaan 3 miljardin megawatin neutronivoiden EMP iskutehoista 
globaalimaailmaan! Tästä homma sitten vasta vain kasvaa! 
 
No koskivat siis 6 reaktorin tehoja. Mutta kun Japanissa ydinvoimalaitoksia oli liki 10 kertainen määrä 
ydinjätteineen. Tähän mukaan siis iskeytyi kaikki 54 reaktoria. Teho terssasi 30miljardiin megawattiin.. . 
Niin siis millisekuntien ajan koko Japanin reaktorit tuottivat tehoja, joiden suuruutta voi vain hahmotella. 
Tshernobylissä vastaavassa tilassaan räjähtäneen y h d e n  reaktorin tehoksi i l m a n suurempaa 
ydinjätevarastoitumaa laskettiin vastanneen k o k o  ihmiskunnan energian tarvetta. Japanissa 
reaktoreita oli jo Fukushimassa liki 10- kertaa enemmän mukana. Niissä ydinjätemäärä nosti tehon 
ensin 100- kertaiseksi. 
 
 Mukaan tuli jo maan 10- kertainen reaktorimäärä. Saadaan hyvinkin varovaisesti arvoiden 1 000 
Tshernon EMP- pulssitehot. Jos lasketaan mukaan Fukushiman jokaisella reaktorilla olleet ydinjätteet 
niin 10 000 ketainen Tshernoteho. . . No miettikää tämän jälkeen itse miksi tällaisen 
"neutronitähtiräjähdyksen" neutronikavalkadin jälkeen Japanin k a i k k i 54 reaktoria on kuin 
neutronihaulikoilla reikäisiksi vuotaviksi ammuttuina? Mitä tuo kaikki teki ihmisille ja ympäristöilleen 
yleensä? 
 
 Ja hei tosiaan m i k s e i  näistä uskalla esittää laskelmiaan jälleen tasan kukaan muu kuin minä?) Mitä 
sanoi tuon pulssin aikan maailman ala- arvoiset oikosulkeutuneet röntgenputkimittarit? Niin k e r a n  
PIIP!... Niinpä niin maamme parhaat aivot tarvitaan selvittämään tällaisia hypersalattuja kylmiä faktoja. 
Joista suuri yleisö ei ennen juttujani ole kuulleet sen hiiskaustakaan! 
                      ------------ 
 
Tshernosta lisätietoa asiaan. 
 
Penttiperusjätkälle tiedoksi, että tosiaan menneen 1,2 vuoden lisäksi Japani ON sopinut 2v 
käyttökatkosta tosiaan. Niin ai pelkoako. Kyllä siinä maassa on 50v ydintiinut paukutelleet JO ihan 
ilman pelkoja. Ei pelko paskoja ydinalalla paina kun 540 miljardin arvoiset reaktorit tekee kukin miljardin 
vuositappiovauhtia! Tepco oli JO kuukausi onnettomuuden jälkeen sanomassa että ehjänä säilyneet 
reaktorit on pakko startata h e t i   sähköpulaan! No SELKEÄSTIKÄÄN EIVÄT OLE EHJIÄ JOS 
VAATIVAT KUKIN neljättävuotta reeraamisajan nyttemmin! Haloo hyvää päivää sinne!  
 
Jos koneet on ehjinä niin ei niitä korjata noin kauoja takuulla tarvitse. Keskeistä on miten tuo EMP on 
sitten niiden sisukset reijittänyt 4 vuoden täyshuoltoon luokkaa tuhannen km päässä Fukushimasta 
myös. Jatkokysymys kuuluu. Miten se pelko koskee v a i n Japanilaisia. Entä yhtä liki olevat 
Fukushiman jätteissä nyt kylpevät Taiwanit ja Korean reaktorit?  
 
Sen verran voin lisää asiasta aukaista. Ettei Tshernossa 6 reaktorista onnettomuuden jälkeen y k s i k ä 
ä n reaktori ollut ehjä! Niin... EMP sieläKIN tuhosi kaikki 6 reaktoria kasaan. Yrittivät köyhänä maana 
pitää osan edes hengissä onnistumatta. Kerroin jo miten Tshernon tuhonneessa 
metaanijääklatraattipommituksissa ja EMP neutroni- iskussa vapautettiin silloinen maailman 
ihmiskunnan käytössä olevat energiatasot pelkästään yhdessä Tshernon rteaktorissa. EI kestänyt 
tuhoreaktori moisia tehoja ja säteilyjä alkuunkaan, vaan räjähti kokonaan. 
 
 Mutta ei kestänyt 5 naapurireaktoriakaan vaan alkoivat hallitsemattomasti neutroniseulaksi ammuttuina 
myös vuotaa ja oli p a k k o  ne myös sulkea. On varsin paljatavaa, ettei y k s i k ä ä n  ydinalaa edes 
siloin tutkinut kysellyt mikä voima tuhosi ympäristössä olleet kaikki muut reaktorit. Olisi luulut 
kiinostavan vallan kauheasti 50 miljardin omaisuuden tuhoutuminen millisekunneissa. Jo ihan sen takia. 
Että minkä ihmeen hulluudessa sitten reaktorit hakataan yhteen nippuun. Kuten tehdään nyt 
Olkiluodossa myös. 
 
 Jos pelkästään y h d e n reaktorin räjähtäminen tuhoaa ympäriltään aina kaikki muutkin 
naapurivoimalat. Juu tiedämme sen, että ydinvoimalat laitetaan a i n a  tektonisen saman päälle. Jotta 
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reaktoreista vuotava hallitsematon neutronien vuo uppoaisi tektoniseen saumaan. Kuten Olkiluodossa 
maailman syvin "Litoraanitektonisauman" kilometrin syvä ja tuhansia kilometrejä pitkä megarotko tekee. 
Nyt sama ydionvoimaloitten tuho koski Tshernossa peräti 6kpl reaktoria. Kas vaan samaa, ekana 
Fukushiman 6 reaktorin nippua myös. Mutta tarkemmissa jälkitarkastuksissa maan kaikkia 54 reaktoria 
neutronikasvutuhottuina  myös. ISO tarkoin salattu juttu kaikki, mutta siis. Olen tästä yllä kertomistani 
muuten 100 varma! 
                 -- 
 
Janus @ 15.5.2012 10:36:11 
 
Arto Lauri. Pyydän sinua olemaan pastaamatta pitkiä toisaalta leikattuja kirjoituksia ja pysymään 
mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi asiassa. Arvostan keskustelua, mutta pysytään rauhallisena ja 
kirjoitetaan huolellisesti pelkkä asiaan kuuluva kommentointi. :) 
                     - 
 
Juupa sirkkelissä! Tuo esin ottamani kylmäävä FAKTA miljardien megawattien EMP haulikkoreijitetyistä 
54 Japanin reaktorista näyttää olevan kaikissa foorumeissa ihan kertakaikkiaan liikaa. Nyt jopa 
Verkkomedia alkoi olla hehkuna kun USA IPPAS väki uhkasi heitä "hirmuteoillaan", jos eivät kiellä näitä 
juttujani.  
 
Joopa joo. . .Tappakaa viestintuoja niin saatte elää pitempään!. . . 
 
 Enpä todellakaan olisi uskonut. Että juuri tää esiin kaivamani EMP on noin kylmäävä asia maailman 
Pu- 239 mustan plutoniumtalouden ASEplutoniumtuottajille. Oikeesti olen asiasta jälleen enemmän kuin 
ihmeissäni miksei koko maailmassa ole lisäkseni muita  tasoisiani kvanttiydinfysiikan spesialisteja 
esittämässä kiistatonta faktaa tästä aiheesta mediaan tutustuttavaksi? Ei kai ole vaikeaa         
mahdottomampaa vetää ydinalan murskaavaa totuutta estradille. 
 
 Miksi pitää hallitsijoiden toistaa loputtomiin Tshernon, Fuksuhimassa nähdyt  ja TVO:ssa odottavan 
kaltaiset megamokaamiset. Joissa satamiljardien arvoiset kymmenluokan reaktorikasat tuhoutuvat 
EMP:ssä millisekunneissa kaikki vuotaviksi neutronseuloiksi. Kun yksi kasasta tekee lopun itsestään 
räjähtäen tuottaen sen klassisen KSENONTRANSIETTINSA reijittäen paskaksi tusinan megakallista 
reaktoria millisekunneissa ympäristöön ylikriittisin massoin! Eikö vieläkään haluta tätä hyperkalliiksi 
maailmalle tulevaa faktaa reaalisoida tässä maailman sairaammassa YDINasiassa. Kyllä on 
konkkurssikypsä asennevamma  IAEA:n ydinorjamaailmallamme! 
         ------------------------------ 
 
Fukushiman ydinjäte PALAA veden alla! 
_____________________________________ 
 
* Verkkomediassa keskusteltiin ankarasti siitä voiko ydinjäte palaa. Totta kai se voi palaa! Mutta 
harvemmin on kuvattu miten ydinjäte palaa ilmiliekein ongelmitta JOPA VEDEN ALLA. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YzD6.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YzD6.jpg[/img] 
 
Face book. Ray Masalas 
5 tuntia sitten 
# Fukushiman No: 4 Polttoaineen allas. Oletteko kuulleet miten Arnie G. sanoa, että kun reaktorien 
polttoaineitten kokoonpanot alkavat palaa, siitä paljastuu faktat, polttoaine alkaa esteittä polttaa itseään  
vaikka saa vettä päälleen uudestaan??? 
 
En tykkääkään · · Jaa 
Sina, Lisa Katter-Jackson ja 3. muuta tykkäätte tästä. 
 
Ray Masalas Tämä näkyi Fukushiman altaista otetuissa kuvissa jälkeen maanjäristyksien uudenvuoden 
jälkeen 2012. Kyllä mielestäni tämän kaltainen perusydinjätepalo vain odottaa tässä 
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megaräjähtämistään ja altaan valumista vielä kerran vedestä tyhjäksi. Arnie sanoi myös "tuoreimmat 
polttoainesauvat" voivat sytyttää itsensä nopeammin kuin vanhemmat sauvat. 
Viisi tuntia sitten · Tykkää · 1 
Kozue Yamamoto Jotkut sanoivat tämä kuvattu jäteallas räjähti kaksi kertaa tammikuun jälkeen. 
Viisi tuntia sitten · Tykkää · 1 
         ------- 
 
Videohaastattelun kooste ja vapaa suomennos 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=3674 
Haastattelija: Maggie Gundersen. 
 
Maggie: 
 
Kuinka vaarallinen sinun mielestäsi on tilanne Fukushiman reaktorissa 4 (Unit 4), ja millainen on tilanne 
mahdollisen voimakkaan maanjäristyksen tai tsunamin osuessa siihen? 
 
Arnie: 
 
Reaktori neljä (Unit 4) on ollut aina suurin huolenaiheeni. Jos katsot kotisivujamme, jo ensimmäisten 
viikkojen aikana onnettomuuden jälkeen, olin sitä mieltä, että jos nelosreaktori syttyy tuleen, Tokio on 
evakuoitava. Itse asiassa kirjassani puhun asiasta paljon. Tämä on erittäin tärkeää, ja asia on säilynyt 
suurimpana huolenaiheenani Fukushiman voimalaitosalueella. 
 
Reaktori neljässä on enemmän polttoainetta kuin missään muissa reaktoreissa, mutta mikä tärkeintä, 
siinä on myösvähiten aikaa jäähtynyttä ydinpolttoainetta. Kaikki tuo polttoaine on reaktorikuoren 
(containment) ulkopuolella. Tämäkin tekisi siitä jo tarpeeksi vaarallisen, mutta sen lisäksi 
nelosreaktorissa on ollut sarja räjähdyksiä, jotka ovat heikentyneet sitä rakenteellisesti. Ennen se olisi 
saattanut kestää voimakkaita 7,5 richterin maanjäristyksiä, mutta nyt uskon, että rakenteelliset vauriot 
nelosreaktorissa ovat niin suuria, että jos näemme 7,5 richterin maanjäristyksen, se ei tulisi kestämään 
sitä. 
 
Mitä sitten tapahtuu, jos nelosreaktori romahtaa, ja vesi valuu ulos jäähdytysaltaasta? Polttoaine on niin 
kuumaa, että sitä pitää jäähdyttää vedellä, ja jos jäljellä on ainoastaan ilmaa jäähdyttämään 
polttoainetta, se syttyisi tuleen. 
 
Se tulee palaamaan, ja hapen kanssa se syttyy tuleen, jota ei voisi sammuttaa vedellä, koska vesi vain 
pahentaisi tilannetta entisestään. Tämä tarkoittaa, että ydinpolttoaineen pitää palaa pois 
kokonaisuudessaan, ennen kuin palo voi sammua. Prosessissa kaikki säteily nousisi ylös ilmakehään 
leviten kaikkialle Japaniin, ja myös kaikkialle maailmaan.    
 
Nelosreaktorin käytetyn polttoaineen altaassa on Cesiumia yhteensä yhtä paljon, kuin kaikissa 
testeissä laukaistuissa ydinpommeissa -40, -50, -60 ja -70-luvuilla yhteensä. Kaikki maanpäälliset testit 
sisälsivät vähemmän Cesiumia, kuin mitä on nelosreaktorin käytetyn polttoaineen altaassa 
Fukushimassa. 
 
- Joten tilanne on erittäin vakava. 
 
Enkä usko, että Japanin hallitus toimii tarpeeksi nopeasti. Jos maanjäristystä ei tule, suunnitelma 
polttoaineen hitaasta siirtämisestä olisi toimiva, mutta emme voi odottaa luontoäitiä, ja meidän on 
nopeasti siirrettävä tuo polttoaine ulos altaasta, ja saattaa se maan alle suojaan.   
 
- Avain on: "nopeasti". 
 
Japanin hallitus laati vihdoinkin tässä kuussa suunnitelman rakentaa toisen rakennuksen 
polttoaineallasrakennuksen ympärille aloittaakseen polttoaineen siirtämisen. No näin minäkin sanoin, 
että niin pitäisi tehdä, haastattelussa Chris Martinssonin kanssa jo vuosi sitten. Nämä asiat ovat olleet 
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välttämättömiä, mutta TEPCO ei ole toiminut kyllin nopeasti, eikä Japanin hallitus ole painostanut 
TEPCOA riittävästi näissä toimissa. 
 
Tärkeintä siis on, sekä TEPCO:lle, että Japanin hallitukselle, siirtää tuo polttoaine niin nopeasti kuin 
mahdollista. Samaan aikaan käytetyn polttoaineen allasta on vahvistettava, jotta se varmasti kestää 
maanjäristykset. Muistakaa, tuo polttoaineallas ei ole suojakuoressa ja voitte katsoa sateelliittikuvista 
suoraan altaaseen, sillä katto on räjähtänyt pois. Ja se tekeekin siitä vaarallisen. 
 
Amerikassa Brookhavenin kansallisessa Laboratoriossa tehtiin tutkimus siitä mitä tapahtuu käytetyn 
polttoaineen tulipalossa. Tutkimuksessa todettiin 187 000 ihmisen saavan syöpäsairastumisen käytetyn 
polttoaineen tulipalosta. Kyseessä on siis vakava huolenaihe, enkä usko TEPCO:n, enkä Japanin 
hallituksen ottavan sitä tarpeeksi vakavasti. 
 
Tämän vuoden aikana olen työskennellyt yhdessä Akio Matsumuran kanssa ja viimeinkin näyttäisi siltä, 
että kansainvälinen yhteisö on valmis kuuntelemaan Matsumuran huolta käytetyn polttoaineen altaasta. 
Meidän tulee saattaa tämä tämä huoli maailmanyhteisön tietoon ja rohkaista Japanin hallitusta sekä 
TEPCO:a ratkaisemaan ongelma tarvittavan nopeasti. 
 
Maggie: 
 
Tapahtuiko nelosreaktorissa ja sen jäähdytysaltaissa hydrogeeniräjähdys? 
 
Arnie: 
 
Yksi suurimista mysteereistä Fukushiman ydinkatastrofissa on, miten reaktori nelonen räjähti? 
__________________________________________________________________________________
_____________ 
 
 On olemassa muutama erittäin huonolaatuinen video, jotka selkeästi osoittavat sen räjähtäneen, mutta 
se oli varsin erilainen räjähdys, ehkä tulipalo ja räjähdys, joka jatkui jopa päivien ajan. Siihen miten 
nelosreaktori räjähti, on yksi suurimpia avoinna olevia kysymyksiä Fukushiman onnettomuudessa.     
 
- On kolme kilpailevaaa teoriaa. 
 
TEPCO:n mukaan radioaktiiviset kaasut kulkivat putkistoja pitkin reeaktorista kolme reaktoriin neljä, ja 
ne aiheuttivat nelosreaktorin räjähdyksen. Yksi todiste tukee tätä teoriaa, putkiston suodattimista on 
löytynyt radioaktiivista materiaalia, joka viittaisi siihen, että kaasut ovat tulleet kolmosreaktorista. 
 
Arnie Gundersen ei kuitenkaan usko TEPCO:n antamaan selitykseen, koska hän uskoo reaktorin kolme 
olleen niin vahingoittunut, ettei se olisi putkistoa pitkin pystynyt painamaan kaasuja nelosreaktoriin. Hän 
ei pysty näkemään tapahtumaa annettujen TEPCO:n tietojen mukaan tapahtuneeksi. 
 
Gundersen uskoo että kaasuräjähdyksen aiheutti jokin nelosreaktorin sisällä. 
 
On kaksi vaihtoehtoa. Hän kertoo kuulemastaan ja arvostamastaan teoriasta, jonka mukaan kaasut 
olisivat syntyneen kuumenneen käytetyn polttoaineen altaassa, jotka nousivat vedestä, ja aiheuttivat 
sitten reaktorissa tapahtuneen räjähdyksen. Toinen vaihtoehto on, joka on hänen oma teoriansa, ja 
perustuu mm. aikaisessa vaiheessa saatuihin kuvamateriaaleihin, jotka osoittavat yläosien 
polttoaineista paljastuneen veden alta. 
 
Arnie ei väitä, että koko polttoaineallas olisi kuivunut tyhjäksi, mutta hän uskoo nähtyihin todistekuviin 
viiitaten, että ne paljastuivat osittain, joka olisi muodostanut kaasut, joka aiheuttivat räjähdyksen 
reaktorissa neljä. 
 
Hän korostaa opetuksen merkittävyyttä, jota ydinvoimateollisuus ei halua ottaa opikseen, ja se liittyy 
käytetyn polttoaineen jäähdytysaltaiden lämpötiloihin.  
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Gundersenin mukaan polttoainealtaat ovat suuria, ja ne voivat kiehua alueellisesti, ja se on asia mitä ei 
oteta lainkaan huomioon. Kokonaislämpötila saattaa olla 80 astetta, mutta jossain osissa allasta 
lämpötila voi ylittää kiehumispisteen joka vapauttaa vaarallisia kaasuja aiheuttaen räjähdysvaaran. 
Tämä siis tapahtuu, vaikka altaan kokonaislämpötila ei kiehumispistettä ylittäisikään. 
 
Hän itse siis uskoo, että nelosreaktorissa tapahtui vedenpinnan lasku, joka paljasti polttoainesauvat, 
joka aiheutti kaasuräjähdyksen, mutta paikallinen kiehuminen on merkittävä vaaratekijä, johon 
ydinvoimateollisuuden tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Fukushiman voimalaitoksen kaltaisia MARK I -voimalaitoksia on 23 Yhdysvalloissa ja kymmenen 
ympäri maailmaa. Gundersenin mukaan onkin tärkeää, että näiden voimalaitosten polttoaineen 
jäähdytysaltaat suunnitellaan ja muutetaan niin, ettei nähdyn kaltaisia kaasuräjähdyksiä, jotka tuhoavat 
reaktorihallit Fukushimassa, pysty enää tapahtumaan uudestaan. 
 
- Eikä kyse ole nyt ainoastaan MARK I -voimaloista, vaan kaikista neljästä sadassa käytössä olevasta 
ydinvoimaloista, joissa kaikissa on yhtälainen riski tapahtua samankaltainen kaasuräjähdys, joka on 
tapahtunut reaktorissa neljä, Gundersen painottaa. 
 
Maggie: 
 
Voiko reaktori neljässä tapahtua edelleen kriittisen massan räjähdys tai kaasuräjähdys? Tai mikä voisi 
vapauttaa lisää radioaktiivisuutta? 
 
Arnie: 
 
Polttoaine reaktori neljän jäähdytysaltaassa on ehtinyt jäähtyä reilun vuoden ajan, joten polttoaine on 
jäähtymässä, sitä tosin täytyy vesijäähdyttää vielä kaksi vuotta, mutta se on paljon jäähtyneempää kuin 
onnettomuushetken aikaan. Tämä tarkoittaa, että kaasuräjähdyksen vaara on paljon, paljon, pienempi 
kuin silloin, kun onnettomuus tapahtui. Tästä syystä en usko, että tulemme näkemään enää räjähdystä 
reaktori neljän käytetyn polttoaineen altaassa, tapahtui sitten mitä hyvänsä. 
 
Suurin huoleni on, että jos käytetyn polttoaineen allas menettää jäähdytysvetensä, sitten tapahtuu jotain 
aivan muuta. Jos maanjäristys sorruttaa reaktorihallin ja polttoaineen allas sortuu, eikä altaassa ole 
vettä, joka huolehtii jäähdytyksestä - ilma ei riiitä pitämään polttoainetta jäähtyneenä, jolloin se alkaa 
palamaan. 
 
Seuraukset riippuvat siitä miten tuulet puhaltavat. Pahimmassa tapauksessa edessä olisi Tokion 
evakuoiminen. Se myös saattaa katkaista Japanin keskeltä kahtia, jolloin keskelle maata jää pahoin 
saastunut alue. Joten nyt olemme tekemisissä todella vaarallisen tilanteen kanssa ja meidän kaikkien 
tulee rukoilla, ettei voimakasta maanjäristystä tapahdu, ennen kuin käytetty polttoaine on saatu 
poistettua. 
              
 
 
 

3002. BIO ylitti heittämällä ydinvoiman! 
________________________________________ 
 
* Tätä on jo osattu tovin aikaa odottaa. Nyt asia on siis varmistettu. Ydinala on syöksykierteessä 
suhteessa aitoon uudisenergiaan lue ja ihastu. Ehkä 2012 onkin kuten Mayat ja Hopit toivoivat se r a t k 
a i s e v a  muutoksen vuosi. Jonka jälkeen ihmiskunta haluaa lopullisesti hylätä ydinrikollisen 
nykykulttinsa, ihmiskunnan vaarallisimman uhkansa, ydinvoiman lopullisesti. Lopullisesti kuten 2/3 osa 
kansasta onkin hallituksiltaan aina vaatinut1 
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Facebook E. Pew-säätiön ohjelmajohtajan Phyllis Cuttinon mukaan uutta tuulienergiaa rakennettiin 
viime vuonna 43 gigawattia, aurinkoenergiaa 30 gigawattia ja muuta puhdasta energiaa 10,5 
gigawattia. 
"Puhtaan energian kapasiteetti koko maailmassa on nyt 565 gigawattia ja se on 47 prosenttia enemmän 
kuin ydinvoimaa on. Joten on väärin sanoa, että tämä olisi jotain marginaaliteollisuutta", sanoi Cuttino 
BBC:n uutisille. 
 
47 prosenttia ENEMMÄN KUIN YDINVOIMAA ON!! Hehheh. Puhdasta, uusiutuvaa siis. 
http://www.hs.fi/talous/Panostus+aurinko-
+ja+tuulienergiaan+vahvassa+kasvussa++USA+ykk%C3%B6seksi/a1305559774474 
 
Panostus aurinko- ja tuulienergiaan vahvassa kasvussa – USA ykköseksi 
www.hs.fi 
Yhdysvallat on ohittanut Kiinan investoinneissa puhtaaseen energiaan. Yhdysvaltain investoinnit 
lisääntyivät vuodessa lähes 50 prosentilla, kun Kiinassa kasvu jäi entisiin lukuihinsa lähes täysin. 
                  
* Uutinen on odotettu kuin kuuta nousevaa. Enemmän kuin historiallisen hieno! Vielä vuosi sitten 
ydinenergian osuus maailmalla oli  2,6% luokkaa. Nyt kun reaktorien määrät ovat suorastaan 
romahtaneet - 76kpl pelkästään vuodessa. On hykerryttävä tulos tämä. Ydinvoiman osuus maailman 
energiasta on enää karvan yli 2,1% paikkeilla. AIDON ekouudisenergian osuus tästä yli jo huikeat 
+47%. Se tarkoittaa sitä että uudisenergian osuus olisi nostettuna 3,1%. Kuvaavaa tällaisille luvuille on, 
että ydinenergiaa ollaan aiemmin erheellisestri haluttu pitää korvaamattoman suurena. No 
todellisuudessa ydinenergia lakkasi kokonaan JO 2008 muuttuessaan kokonaan energianegatiiviseksi 
uraanimalmin laskiessa alle kannattavuuden nollarajan 0,4% tasonsa maailmalla. 
 
 Katso miten jyrkkä muutos bioenergiassa suhteessa ydinvoimaan on globaalisti tapahtunut: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Yzns.png 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yzns.png[/img] 
                  -------- 
 
Vappuna ainakin SUOMEN TEM tekee kaikkensa polttaen ydinkilpailijoitaan systemaattisesti! 
 
Face book 16.05.2012. E.  Maailman suurin biopolttoaineella toimiva voimala tämä pietarsaarelainen.. 
Ja tietenkin kaapelit kärähtivät sieltäkin.. Eihän biolaitokset saa Suomessa liikaa markkinaosuuksia 
viedä.. Haiskahtaa erittäin vahvasti sabotaasille..  
 
Näin voimalaa kuvaillaan: "Yhtiön omistajat ovat ottaneet esimerkillisen, rohkean ja pitkän 
edistysaskeleen investoidessaan maailman suurimpaan biopolttoainepohjaiseen voimalaan. Samalla 
omistajat ovat osoittaneet lujaa tahtoa noudattaa EU:n asettamia tavoitteita, nimittäin nostaa 
biopolttoaineen käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjen tasoa. 
Voimalan tuottama sähkö kilpailee avoimilla pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Mitä kilpailukykyisempi 
voimala on, sen suuremmaksi biopolttoaineen käyttö kasvaa. Sen ansiosta myös 
biopolttoainemarkkinat kehittyvät. 
" 
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/voimalaitoksessa-paloi-kaapeleita-pietarsaaressa/art-
1288469564331.html 
 
Voimalaitoksessa paloi kaapeleita Pietarsaaressa 
www.iltasanomat.fi 
Useampi hyllyllinen kaapeleita paloi Alholmens Kraftin voimalaitoksessa Pietarsaaressa 
Pohjanmaalla... 
En tykkääkään ·  · Älä seuraa julkaisua · Jaa · 10 tuntia sitten 
Sinä tykkäät tästä. 
Eeva Pirilä http://www.alholmenskraft.com/fi/company/index.htm 
 
Oy Alholmens Kraft Ab 
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www.alholmenskraft.com 
Tervetuloa tutustumaan Oy Alholmens Kraft Ab:n kotisivuihin! Tuotamme sähkö... 
Näytä lisää 
          -- 
E. Juu tiedän että varavoimalassa mutta jos tämä on sabotaasia se kohdistuu koko voimalakompleksiin. 
Voihan se johtua ihan tavanomaisista syistäkin 
noin tunti sitten via matkapuhelin · Tykkää 
         -- 
Ritva Junkkari On se kun vaan Maailman tuhovoimaiset laitokset saa suojelut ja pikanopean 
rakennusluvan..kun vuosia vetkuillaan tuuli ym.lupien kanssa-OL TVO 1 seisoo kun pitää vaihtaa uusi 
reaktori ja TEHOJA LISÄÄ saaden??ja kohta 2 pysähtyy..ei kai rapulaiset vaan peukaloimassa..ja ei 
kellää pelastustoimista tietoa..harjotuksia ym.OHJEEN PUH.LUETTELON VARASSA YMP.IHMISET 
KOEKANIININ OSASSA.. 
         -- 
30 minuuttia sitten  · Tykkää ·  1 
Arto Lauri Kiitos Eeva tästä materiaalista. Näkee kyllä miten SUPO/ TVO polttaa siis järjestään KAIKKI 
ydinvoimalaansa uhkaavat kilpailijansa ! Täysin Sairasta kun IPPAS antoi tuhoja kiihdyttäviä käskyjään 
viikko sitten käytyään Suomessa! Oi etten sanoisi pirut irti Suomessa! 
            ---------- 
 
Wow mutantteja  voikukkia 2011! 
______________________________  
 
Vaikka IAEA tällaiset materiaalit tarkoin kieltää olemassaolevina. Niin kyllä Suomi on tässä edelläkävijä. 
Meillä vain 4km päässä Olkiluodon TVO:n reaktoreista löytyy mm. hehtaatri luokkaa tällaisia mutanttisia 
voikukkia. Joissa on kasvanuit yhteen 2-4 kukkavartta. Muodostaen varsinaisia "hirviö kukka peltoja". 
Joita ei luonnolisesti ole saanut edes kuvata lehtiin. Koska syyllinen on TVO:n vuotavien reaktorien 
vuosien täysi tuho kasvistoille. Koko pelto jossa näitä kasveja on on niin säteilyn turmelema, että siitä 
syötävät kasvit aiheuttaa vatsan kipuja: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Yzb9.jpg 
[Img]http://kuvapilvi.fi/k/Yzb9.jpgmg] 
http://kuvapilvi.fi/k/YzbV.jpg 
[Img]http://kuvapilvi.fi/k/YzbV.jpg[/ img] 
http://kuvapilvi.fi/k/YzbM.jpg 
[Img]http://kuvapilvi.fi/k/YzbM.jpg[/ img] 
             ----------- 
 
+117% Saksa. 
  
KiKK-tutkimuksen mukaan lapsilla, jotka asuivat viiden kilometrin säteellä ydinvoimaloista, on 117 
prosenttia normaalia suurempi eli yli kaksinkertainen riski sairastua leukemiaan ja 60 prosenttia 
keskimääräistä suurempi riski sairastua muihin syöpiin. Ennen kaikkea lasten syöpäriski näyttää 
kasvavan sitä isommaksi, mitä lähempänä toimivaa ydinreaktoria he asuivat. 
  
KiKK-tutkimus on tehty saksalaisella perusteellisuudella, sen metodologia on hyvin huolellisesti 
suunniteltua ja kaikkia tieteen sääntöjä noudattavaa. Tutkimusraportit on julkaistu maailman johtavissa 
syöpätutkimuslehdissä, ja muun muassa Saksan hallitus on hyväksynyt tutkimuksen tulokset. 
  
KiKK-tutkimus viittaa hyvin vahvasti siihen, että toimivat ydinreaktorit tuottavat jotakin, joka lisää 
erityisesti pienten lasten syöpäriskiä. Löydöksiä on enää hyvin vaikea selittää muulla tavalla.[...] 
 
 
* Joo tritiumtasot TVO nosti 360-kertaiseksi. Mutta esim. reaktoriaan kohden vanhentuessaan  
karkaavista ++.. ionisoiduista Pu- 239 kanavasäteilyn kaasuista, 1 100kg/v. Ei tämäkään tutkintaväki u 
s k a l l a  hiiskua mitään. 
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Epäilykset ovat kaikkialla kohdistuneet ennen kaikkea ydinvoimaloiden rutiininomaisesti ympäristöön 
laskemaan tritiumiin. Tritium on raskain vedyn kolmesta isotoopista. Se on hyvin radioaktiivista ainetta, 
jonka puoliintumisaika on 12,3 vuotta. Koska tritium on noin puoli miljardia kertaa radioaktiivisempaa 
kuin uraani, sitä käytetään erilaisten ydinaseiden sytyttimissä. [...] 
  
Tritium kuitenkin tuottaa hajotessaan vain suurienergisia elektroneja eli niin sanottua beta-säteilyä. 
Nykyisen näkemyksen mukaan suurikaan ulkoinen altistus beta-säteilylle ei aiheuta ihmisille 
terveydellistä riskiä. Sen sijaan elimistön sisälle päätyneiden radioaktiivisten aineiden tuottama beta-
säteily voi aiheuttaa syöpää tai virheitä sukusolujen DNA:ssa. 
  
[...] Naisen munasolu tai nopeasti kasvava alkio, sikiö tai lapsi voi käyttää tavallisen vedyn ohella myös 
tritiumia DNA-molekyyliensä rakentamiseen, jos sitä on ympäristössä. Tällöin voimakkaasti säteilevät 
tritium[vety]atomit eivät poistukaan elimistöstä päivän tai parin sisällä, vaan pysyvät elimistössä siihen 
asti, kunnes ihminen kuolee. Solujen tumissa tritium-atomit voivat tehdä maksimaalisen määrän 
vahinkoa ja saada aikaan suuren määrän soluja, joiden DNA:ssa on normaalia suurempi määrä erilaisia 
virheitä. Kukaan ei 1970-luvulla osannut sanoa, miten suuri tällainen riski voisi olla, mutta se on 
varmaankin todennäköisin selitys KiKK-tutkimuksen tuloksille. 
https://www.facebook.com/notes/veli-pekka-kortelainen/ydinvoima-ja-sy%C3%B6p%C3%A4-imsd-ja-
kikk-tutkimus/10150828100076238 
Ydinvoimaloiden ympäristössä asuvien lasten syöpäriski Saksassa näyttäisi sitä paitsi kasvaneen sitä 
mukaa kuin voimalat ovat vanhentuneet. Myös tämä seikka viittaisi siihe, että kyse on 
todennäköisimmin tritiumista. Uuden ydinvoimalan tritiumpäästöt ovat näet ensin vähäiset, mutta 
kasvavat myöhemmin huomattavasti." 
  
  
(lainaus Risto Isomäen kirjasta; Ydinvoima - Uhka vai mahdollisuus, LIKE, Otavan kirjapaino oy, 
Keuruu, 2009) 
  
KiKK-tutkimuksen tulokset: Kaatsch, P. et al: Epidemiologinsche Studie zu Kinderkrebs in der 
Umgebung von Kernkraftwerken (KiKK Studie), Abschlussbericht, Technische Bericht, Institut von 
Medizinischen Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI), Universität Mainz, 2007 
            ------- 
 
Kylmäfuusio 2012 
 
Lämpöä vedystä 
http://www.magneettimedia.com/?p=5994#comment-4876  
  
Italialaiset ovat kehittäneet edullisen kylmäfuusioon perustuvan energiakatalysaattorin. Laite tuottaa 
omakotitalon lämmön vedyllä. Uutta energiatutkimuksessa on matalan energian ydinreaktori (LENR; 
Low Energy Nuclear Reactor), jota kutsutaan myös energiakatalysaattoriksi. Keksinnön esittelivät 
hiljattain italialainen insinööri ja keksijä Andrea Rossi kumppaninsa Sergio Focardin kanssa. 
 
Energiakatalysaattori eli E-Cat on kylmäfuusioreaktori, joka tuottaa edullisesti energiaa ja ilman 
merkittäviä ympäristöriskejä. E-Cat on pienikokoinen, noin suurehkon matkalaukun mittaluokkaa. E-Cat 
yhdistää katalyytin avulla nikkeliä vedyn kanssa eräänlaisen umpinaiseksi sinetöidyn painekammion 
sisällä. Kun pieni määrä lämpöä lisätään kammioon, se aloittaa ydinreaktion, joka tuottaa noin 30-
kertaisen määrän energiaa lämmön muodossa. 
 
Laite voi mullistaa energiamarkkinat. Koje kuluttaa noin 400 wattia tunnissa, jolla määrällä se tuottaa 
energiaa 15 000 wattia/tunti eli hyötysuhde on noin 37.5 kertainen. Energiamäärä vastaa noin 142 
gallonaa öljyä. E-Catin tuottaman kilowattitunnin hinnaksi arvioidaan noin 1 sentti rahana. 
Eräs E-Catin etu on hajautettu energiantuotantotapa: ei ole tarpeen kytkeä satoja tuhansia kotitalouksia 
samaa verkkoon. Joka kotitaloudella voi olla oma verkkonsa. 
 
••• 
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Se, mitä E-Catin sisällä tapahtuu on matalan energian ydinreaktio eli ns. kylmä fuusio. Perinteiset 
ydinvoimalat hyödyntävät fissioreaktiota, joka syntyy kun atomin nukleiidit halkaistaan, rikotaan 
energian tuottamiseksi. Fuusio toimii päinvastoin: fuusiossa kaksi kevyttä atomiydintä liittyy yhdeksi 
raskaammaksi. Atomit liittyvät toisten atomien nukleiiideihin mikä taas synnyttää kolmannen elementin; 
tämä taas vuorostaan synnyttää energiaa. Kylmäfuusio siis tavallaan toimii kuin aurinko synnyttäessään 
energiaa ja valoa, mutta vain matalammissa lämpötiloissa. Tästä tulee myös tapahtumasarjan nimi, 
kylmä fuusio. 
 
Rossin ja Focardin rakentama E-Cat tuottaa sähköenergiaa noin 10 kilowattia. E-Catin reaktorin koko 
on noin 1 litra. Kaikkine komponentteineen, kuorineen, lyijysuojineen ja kontrollimekanismeineen E-Cat 
mahtuu hyvin keskikokoiselle pöydälle. 
 
E-Cat käyttää ‖polttoaineena‖ nikkeliä, ja sitäkin vain vähän: puolen vuoden käytön jälkeen 100 
gramman nikkelimäärästä on jäljellä noin 90 prosenttia. Reaktion käyttämä nikkeli muuntuu ei-
radioaktiivisiksi kuparin isotoopeiksi sekä vähäiseksi määräksi muita vaarattomia, vakaita elementtejä 
kuten sinkki. Vaikka E-Cat hyödyntää ydinreaktiota energian tuotannossa, se ei käytä radioaktiivisia 
materiaaleja eikä tuota ongelmajätettä. Jo muutama tunti siitä, kun laite on suljettu, sen voi avata eikä 
säteilyhaittaa ole. Vedyn lähteenä E-Catissa on vesi. 
 
Rossi ja Focardi esittelivät E-Catin prototyypin Bolognan yliopistolla tammikuussa 2011. 
Patenttipäätöstä odotetaan. Laitteen toivotaan olevan kaupallisilla markkinoilla marraskuussa 2011. 
Kotiin sopivan laitteen hankintahinnaksi on arvioitu olevan noin 5000 euroa. Ruotsalaiset fyysikot ovat 
vahvistaneet laitteen toimivan. 
 
* Kysymys ja keskeinen sellainen on, miksei koko laitteesta ole kuultu juuri sen jälkeen kun USA sen 
oikeudet ostatti itselleen? Ostettiinko se tulpattavaksi vain jotta IAEA ydinalan impperialismi saa jatkaa 
maailmamme teurastamistaan? 
         --------------- 
 
Debbie Mihalicz 
 
Tämä on fantastinen uutinen, esimerkki siitä, mikä on täysin mahdollista, varsinkin Saskatchewan:ssa, 
jossa meillä on ennätys määrä tunteina auringonvaloa! Meidän on vaadittava, maakuntien ja liittovaltion 
hallituksia lopettamaan johtamasta meidät umpikujaan ydinvoiman tiellä. Seurata Saksan esimerkkiä 
toteuttaa kestävän energiapolitiikkansa - oikea tie taloudelliseen hyvinvointiin. 
 
Saksa Asettaa Solar aurinko voimatuotannon ennätykset: 
 50% sähkön kysynnästä | InsideClimate Uutiset insideclimatenews.org 
Saksan aurinkovoimalat tuottaneet maailmanennätys luokkaisesti 22 gigawattia sähköä tunnissa. Joka 
vastaa 20 ydinvoimalan ajoa täydellä teholla läpi keskipäivän perjantaina ja lauantaina, johtaja 
uusiutuvan energian ajatushautomo sanoi. 
 
* Saksa kykeni tosiaan tekemään uskomattomat 7 500MW aurinkokennojen volyymit yksityisten 
ihmisten avulla. Asettamalla tuoin uskomattoman suuren lisäenergian tuotannon kapasiteetin ihmisten 
käyttön hetkessä. Nyt tämän buunin sato tuottaa loistavaa hedelmää globaaliin malliinsa koko 
maailmalle. Hienoa työtä Saksalta. Johon ydinala ei takuulla aiemmin uskonut pystyttävän. 
Going nuclear-free: Germany smashes solar power world record | Before It's News 
                ------------- 
 
25. toukokuuta 
 
Guardianin Damian Carrington tarkastelee Saksan tilannetta vuosi ydinvoimapäätöksen jälkeen: 
ilmastopäästöt ovat vähentyneet, sähkön hinta laskenut ja saatavuus taattu paremmin kuin aiemmin. 
Busting the carbon and cost myths of Germany's nuclear exit 
www.guardian.co.uk 
Damian Carrington: Critics of the atomic phase-out said energy emissions, costs and imports would all 
rise. They were wrong 
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              ---------- 
 
T&T. Casimir- Efektistä 
________________________ 
 
AVARUUSMATKAILUSofia Virtanen, 23.5.2012, 9:06 
Egyptiläisteini keksi edullisen voimanlähteen avaruusaluksille. Onko nuoren egyptiläisen keksinnöstä 
syrjäyttämään nykyiset rakettipolttoaineet? 
 
Vain 19-vuotias egyptiläinen yliopisto-opiskelija on patentoinut uuden, tehokkaan keinon 
avaruusalusten voimanlähteeksi, kertoo Humanipo.com. Sohagin yliopistossa fysiikkaa opiskelevan 
Aisha Mustafan keksintö hyödyntää niin kvanttifysiikan, perinteisen avaruusteknologian, sähkötekniikan 
kuin kemiankin tutkimustuloksia. 
 
Mustafan mukaan keksintö tuottaa sähköenergiaa avaruusaluksen kuljettamiseen niin sanotun 
Casimirin ilmiön avulla. Keksinnössä hyödynnetään myös aurinkopaneeleita muistuttavia heijastavia 
pintoja. Nykyään avaruusalukset, tekokuut ja raketit kulkevat useimmiten joko paineistetun kaasun, 
nestemäisen polttoaineen tai radioaktiivisen voimanlähteen avulla. 
 
Nuori keksijä on patentoinut uuden menetelmän yhdessä Egyptin tiedeakatemian (ASRT) kanssa. 
Mustafan ohjaajan Ahmed Fikryn mukaan keksintö voi olla hyödyllinen myös monilla muilla teollisuuden 
aloilla kuin avaruusteknologiassa. Asiantuntijoiden mukaan nuoren naisen keksintö voi ainakin tehdä 
avaruusmatkailusta entistä nopeampaa ja edullisempaa. 
 
* Juupa juu. Itse casimir- efekti keksittiin jo Philipsin Hollannin laboratoriossa 1948. Tekniikalla 
lennätettiin mm. pienoislentokoneita Englannissa muutama vuosi sitten. Artikkeli laistaa t ä y s i n  että 
casimir on avain k o k o  maailman ydinvapaaseen energiahuoltoon. Joopa joo totuus kun on tällainen, 
se pitää peittää näistä tarkoin. 
              ----------- 
 
Levien teknologia tekee Aurinkopaneelit 3x niin Efektiivisemmiksi ShareThis John P. 
 
Ilmoitettiin äskettäin, että insinöörit Oregon State Universityssä (OSU) ovat keksineet tavan valmistaa 
aurinkokennoja, jotka voivat olla jopa kolme kertaa tehokkaampia kuin tavanomaiset aurinkokennot, 
(piikennon 8%< 12- 24%). Hämmästyttävästi, nämä uudet aurinkokennot on valmistettu käyttäen täysin 
inerttejä orgaanisia aineita, Ne voivat olla yksinkertaisempia rakentaa, ollen olemassa olevien solujen 
tyypisiä. Silti vieläkin hämmästyttävämpää kuitenkin on se, että avain läpimurtoon tapahtui pienien 
levien muodossa eli piilevinä. 
 
Fossiliset tietomme. Piileviä on ollut olemassa jo ainakin alkuun Jurassic kauden. Levät ovat tuottajia 
elintarvikeketjuun valmistaen monimutkaisia orgaanisia yhdisteitä yksinkertaisista molekyyleistä. Jotka 
ovat yleisesti käytössä, tekniikoissa joissa ympäristön tutkijat seuraavvat veden laadun ja ympäristön 
olosuhteita. Näille on kuitenkin tunnusomaista soluseinät, jäykkä piidioksidi kuori, ja niiden pieni koko, 
joka on sallinut suunnittelijoiden käyttää piileviä muodostaakseen rakenteita nanometrin mittakaavassa. 
 
On ollut tunnettua jonkin aikaa, että aurinkokennoja valmistettaessa tavanomaisia puolijohteisia 
tuotantoprosesseja on jo huipussaan. "Useimmat nykyiset aurinkokennotekniikkat perustuvat piihin ja 
lähestyvät rajaa, mitä voimme ehkä tällä tekniikalla ylipäätään saavuttaa", sanoi Greg Rorrer, professori 
kemiantekniikanlaitokselta OSU. Joten on tarve löytää uusia ja parempia valmistusmenetelmiä 
aurinkokennoille. "On valtava mahdollisuus kehittää erilaisia fotosähkötekniikoita, ja on todennäköistä, 
että eri muodoissa lopulta kaikkille oivalluksille löytyy käyttöä, riippuen tilanteesta", Rorrer sanoo. 
 
Uusi piilevän prosessi keskittyy tuottamaan väriherkistettyjä aurinkokennoja, tyypiltään ohut solu, jossa 
fotonien aktivoiman solun sisällä on silmiinpistävää valonherkää väriainetta, jotka ovat pelkkiä 
nanometrin kokoisia, tuottaen sähkövarauksen. Erot soluista valmistettuihin käyttäen OSU prosessia on 
mahdollista, perustuen luonnon-rakenne-piilevän kuoriin. Piilevän kuori, tai frustule. Käsittää kaksi 
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epäsymmetristä puolta jaettuna niiden välille, sisältäen monia luonnossa esiintyviä nanometrin kokoisia 
huokosia läpi rakenteittensa. 
 
Ensimmäisessä prosessin vaiheessa piilevät asetetaan johtavalla lasiselle pinnalleen. Orgaaniset 
komponentit piilevistä poistetaan, jättäen vain piidioksidi kuoret, jotka muodostavat muotit puolijohde 
(titaanidioksidilisälle). Seuraavassa vaiheessa biologista tekijää käytetään saostamaan liukoisen 
titaanin osaksi nanopartikkelien titaanidioksidipinnottein. Kun sovelletaan malliin titaanidioksidia (TiO2) 
luodaan ohut kalvo, joka toimii Semiconductorin väriherkistettyjen aurinkokennojen toimilaitteena. 
"Perinteiset ohut-filmi, valokuva-syntetisoidut väriaineet joissa fotonit auringonvalosta siirtää sen 
titaanidioksidiin, luo sähköä" Rorrer sanoo. "Mutta tässä järjestelmässä fotonit aktivoivat enemmän 
sisällä huokosten piilevien kuorien ja ovat vähemmän tehokkaita." 
 
Väriherkistetyt aurinkokennot ovat olleet olemassa jo jonkin aikaa ja niiden on osoitettu toimivan hyvin 
jo pienillä valaistuksilla. Idean keksi Michael Grätzel ja Brian O'Regan École Polytechnique Fédérale de 
Lausannessa vuonna 1991 väriherkistettyt aurinkokennot perustuvat puolijohteista muodostettuun 
fotonikuvan-herkistyneisiin anodin ja elektrolyyttiin. 
 
Kuitenkin OSU prosessi on suhteellisen yksinkertainen verrattuna tavanomaisiin valmistustekniikoihin ja 
käyttää yksinkertaisia halpoja ja helposti saatavissa olevia materiaaleja. "Mitä erilaisempia 
lähestymistapamme ovat, joita noudatamme tekevät näistä laitteista, ja mahdollistavat parannukset joita 
ne tarjoavat" Rorrer sanoo. Itse asiassa olen sitä mieltä, että uudella prosessilla voidaan valmistaa 
aurinkokennoja, jotka ovat kolme kertaa tehokkaampi kuin nykyiset väriherkistetyt aurinkokennot. 
 
Rorrer sanoo, ettei ymmärtänyt tarkalleen miksi uudet aurinkokennot ovat niin paljon tehokkaampia. 
Näyttää kuitenkin siltä, että nanometrin huokoset, jotka ympäröivät tätä piilevä vaipaa ovat avain. 
Huokoset näyttävät parantaa vuorovaikutusta fotonien ja väriaineen välillä lisäten muunnosnopeutta 
valon sähköistävän solun sisällä. Mitä oikein on tapahtumassa ei ole epäilystäkään siitä, että prosessi 
todella toimii. Ja  
toisin kuin perinteisellä valmistustekniikalla tämä uraauurtava bioteollinen prosessi on yksinkertainen, 
ympäristöystävällinen ja tapahtuu huoneenlämmössä. 
 
Niinpä näyttää siltä, että Luontoäidillä on temppu tai kaksikin opettaa ihmiskunnalle lisää, mutta hänellä 
on ollut paljon kauemmin aikaa kuin meillä. Ehkä tulevaisuudessa ei tarvitakkaan paljon virtaa, 
epäpuhtaat teollisuuden rikastamisen valmistusprosessessit joita olemme nähneet tähän mennessä, 
jotka tuottaa teknisiä ratkaisuja energiantarpeisiimme ollee jo loppuun käyty. Sen sijaan meidän 
pelastus voi tulla vaatimattomien levien muodossta jotka on onnistunut selviytymään yli 100 miljoonaa 
vuotta. 
 
Muita juttuja on Celsias: 
"Viherlevää Strategia: End tuontiöljystä ja insinööri kestävän kehityksen elintarvikkeiden ja polttoaineen 
teko" 
Talking Levät Biopolttoaineiden kanssa Solazyme ja Aquaflow 
               ------ 
 
FB. S.K.  Tämä lehti kannattaa myös lukaista:  
http://www.geo-lehti.fi/etusivu/geo-lehti-touko-kesaekuu-2012-keltit 
 
Saharan aurinkolämpovoimala-artikkelissa sanotaan mm. että "Jos sovittaisiin, että maapallon 
aurinkoisimmista alueista noin 83 000 neliökilometrin verran varattaisiin aurinkolämpövoimaloille, se 
riittäisi kattamaan koko maailman tämänhetkisen sähkönkulutuksen. 83 000 neliökilometriä ei ole kovin 
paljon. Noin Itävallan kokoinen alue.  
 
Aurinkovoima kehittyy huikeaa tahtia. 
GEO-lehden uusin numero: GEO-lehti touko-kesäkuu 2012: Keltit 
www.geo-lehti.fi 
GEO 
         ------- 
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Säteilytuhot leviämässä hallitsemattomasti 
 
T&T. METSÄTUHOTSofia Virtanen. 
Yle: kirjanpainajaepidemia uhkaa kuusimetsiä. Etelä- ja Kaakkois-Suomen kuusimetsiä uhkaavat 
kirjanpainajakovakuoriaisen ennätyssuuret esiintymät, kertoo Yle. Yleensä kaatuneita kuusia syöviä 
tuholaisia on nyt niin paljon, että ne vahingoittavat myös kasvavia metsiä. Kirjanpainajat ovat 
lisääntyneet myrskyjen jäljiltä metsiin jääneissä kaatuneissa kuusenrungoissa. 
 
Suunnilleen tulitikun pään kokoisten kirjanpainajien määrä on lisääntynyt lähelle epidemiaa 
Salpausselän eteläpuolella. Metsäntutkimuslaitos Metlan tutkija, dosentti Heli Viiri kertoo, että uusia 
ilmoituksia kirjanpainajan tuhoista tulee lisää koko ajan. Vahinkojen takia on jouduttu kaatamaan jo 1 
000 hehtaaria kuusikoita. Vaaravyöhykkeessä on tuhansia hehtaareja. Määrää selvitetään Lahden 
metsissä. Tarkoitus on selvittää, kuinka paljon kuusituholaisia on. Kertoo kenttäkartoitusta tekevä Tuuli 
Laukkanen. 
 
- Jossain saattaa jollain viikolla olla kirjanpainajia 200 millilitraa, mikä tarkoittaa yksilömäärässä hurjan 
paljon. Normaalisti kirjanpainaja viihtyy heikentyneessä vanhassa kuusessa. Sille maistuu myös 
maahan myrskyjen tai metsurien jäljiltä jääneet kaatuneet rungot. 
 
- Mutta nyt, kun epidemia on saavuttanut tällaisen laajuuden, kirjanpainaja pystyy iskeytymään 
terveisiin pystypuihin. Siitä ovat aiheutuneet laajat puustokuolemat, Lahden kaupungin metsäpäällikkö 
Anna-Maaria Särkkä sanoo. Tappaessaan kuusia kirjanpainaja levittää sinistäjäsieniä. Puista tulee 
käyttökelvottomia tukeiksi ja kuitupuuksi, joten metsänomistajille aiheutuu suuria tappioita.  
 
* Metsäntutkimuslaitos julkaisi 1993 TVO:n Olkiluodon metsien tilan tutkimuksen SYKEsarja B7. Jo 
tuolloin Euroopan ydinvoimalaitospäästöt olivat tuhonneet koko Euroopan metsät säteilyvauriotilaan, 
joissa metsiköissä EU:ssa lahosi puuta enemmän parhaimpaan kasvuaikaansakin kun syntyi uutta 
metsän BIO- massaa. Olkiluodolta jopa 35km säteellä metsistämme oli harsuuntumiset jo -50% 
tasoillaan. Oli kadonneet naavat ja epifyytit. Maaperässä todettiin pahoja ionisaation aiheuttamia 
kalkkivajauksia säteilypaineista. 
 
* Tuosta tarkoin salatusta virallisesta tutkimuksesta ei järkyttävän datan takia tehty edes lakisääteistä 
jatkotutkimusta. Tilanne siis ON nyt tämä, että koko Suomesta on uraanipäästöin ydinvoimaloista ja 
uraanikaivoksista kuolemassa kaikki metsämme! Mitä sitä kaikkien metsissämme näkemää täystuhoa 
kiertämään. 20 Vuotta tutkimusta on systemaattisesti peitelty IAEA/ SUPO vaatimuksista. Kuten 
näemme rikkomalla hälytyspillin ei onnettomuus toki katoa vaan  kasvaa! 
  
 
 
 
 

3003. Chemipaukkuja 2012. 
 
Chemtrailaamisen kuvio on eräs nykypäivän tarkimmin varjeltu salaisuus. Suu ja seuraussuhteista 
puhuja saa ankarimman päälle nuhteita ja bannneja. Miksi siis chemtrailerien lentovanat täyttävät 
maapallomme. Tai siis ei i h a n . Herrojen asuinalueilla EI edelleenkään chemimyrkkyjä lasketa. Lue, 
hämmästy ja ota oppia: 
 
Face book 2012.05.14.  
E. He sanovat, täällä selkeästi .. Kemikaalivanat ovat tarkoitettu ohjaukseksi radioaktiivisuuspäästöille .. 
 
Neuvostoliiton sotilaallinen lentäjät kylväessään myrkkypilvet Valkovenäjään Tshernobylin 
onnettomuuden jälkeen niiden tarkoituksena oli selkeästi poistaa radioaktiiviset hiukkaset, pilvistä jotka 
olivat menossa kohti Moskovaa.  
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[35] heinäkuussa 2006 G8-huippukokous, presidentti Putin kommentoi, että ilmavoimat suihkutuksinsa 
oli ehditty siirtää tiivistymisen siemenet saapuviin pilviin, jotta ne sataisivat ympäri Suomen. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_seeding~~V 
 
Cloud kylvö - Wikipedia, vapaa tietosanakirja 
en.wikipedia.org 
Cloud kylvö, muoto tahallisesta säänmuuttamisessa, on yritys muuttaa määrää tai tyyppiä sadetta joka 
putoaa pilvet, dispergoimalla aineita ilmaan, jotka toimivat pilvien tiivistymistä tai jääydin, jotka 
muuttavat microphysical prosesseja pilvi.Tavanomainen sisään .. 
                 ------- 
 
Mitäs sinne päin ?  
 
* Jokos kuulit, että olivat alkaneet chemtrailata ensimmäisen kerran myrkkyjään m y ö s  keskelle 
Helsinkiä! 
 
Oikeesti ? Mitä v-ua huhhuh oikeesti  
 
*Tää on aika kova paukku. Koska nyt kun Aatos Erkkokaan EI enää ole estämässä aletaan oikein 
jenkkien urakoilla säteilymyrkyttämään populaa  m y ö s  Suomen eliittiporukoissa asti. 
 
people=shit  
ei tuu käymää hyvin 
 
* Tosiaan tarkoittaa nyt sitä, että ydinvoimaloista ympärilleen satojen km päähän pursottava 
säteilysaasta on JO niin paksua, että tehdään enää hätäestoja. Kuulin samalla, että myös jopa 500km 
päässä Loviisasta ihan itärajallakin swätyeilykertymien taivaan happi-ioniosaatioiden pinkkipilvet on 
alkaneet vuotaa ylöspäin. Nyt eivät yletä enää myrkyttää edes sielä! Säteilypäästöt palaa koko ajan 
125km paikkeilla ja koneet yltää tuskin 12,5km... Nyt alkaa siis t u n t u a ! Suunnittelevat jo 
chemtrailaus avaruusraketteja panikissaan. 
Joo ei tuu käymään hyvin, j o s  ydinvoimalat saa vielä käydä muutaman vuoden, kuollaan päästöihin 
100 varmasti. Saksat, Italiat, Tanskat ja jopa Japani tajuu tän. Suomen pellepoliisit ja hallinto ei paskaa 
piittaa. Jännää vaan kun päättäjät alkaa saada omaa myrkkyään.) JA SE ON hemmetin hyvä.. alkavat 
yskiä nekin keuhkonsa ulos ydinsäteilykertymistä ja barium-, alumiini-, lasisilppujen 
polymeerisaastoistaan! 
          -- 
Fase book. Ossi. Sunnuntaina ihanan sininen taivas, lentäjät vapaalla, tänään maanantaina Helsingin 
taivaalla älytöntä chemtrailausta koko päivä....sairasta ilmaston muokkausta eli viivottimella vedettyjä 
pilviä koko taivas täynnä...nam nam 
17 tuntia sitten · En tykkääkään ·  3 
 
Arto Lauri Oliko tuo eka kerta kun Helsingin keskustan herrojakin myrkytettiin siis maanantaina 14.05? 
Kyllä täytyy johtua siitä että säteilyionisaation määrä on niin ISO, ettei maakuntiin enää TVO/ Forttumin 
näkemällä tappavat saastat sovittamallakaan sovi. 
                ------------ 
 
Totuus ydinvoimasta 20.05.2012 
 
Arto Lauri No hei hemmetti katsokaa nyt näitä videoitten maita joissa EI chemtrailata. Mikä näitä 
yhdistää? Niinpä niin EI YDINVOIMAA! Maat kyllä on erinomaisen hyviä paikoja vaikka 
valosaasteettomina katsella Nibiruja, ja Elleneitä. Ovat t a a t u s t i myös auringon paisteisia maita 
joiden auringon liikalämmön poistoon väitetty aluminipeilainten chemipaskominen sopisi. Ovat taatusti 
ties minkä Monsanton alumiiniä kestävien maanvilelyskohteittenkin ykköskohteita myös. Monta 
harhaväitettä siis nipussa. Mutta y k s i k ä ä n maa ei ydinvoimaa tee käytännössä lainkaan. 
Kehäpäätelmä vahvistuu a i n a kun vähän tutkailee mikä maa ja miksi chemtrailaa 
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YDINVOIMAPÄÄSTÖJÄÄN. Niin joo kattokaa nyt vaikka tää maiden luettelon yotube: 
http://www.youtube.com/watch?v=U_Vf6UNhkws&feature=relmfu 
37 minuuttia sitten · Tykkää 
 
E. Mulla mitään tietoa näistä ole, se mitä olen lukenut ja itse nähnyt tuolla taivaalla ja kuvannut. Hei 
niissä maissahan CHEMTRAILATAAN, se on siis muuttunut aiemmasta, katso se video. Mutta 
haluaisinpa tätä aihetta koskevat Suomen hallituksen asiakirjat julkisiksi. 
 
Arto Lauri Siis HETKINEN TOSIAANKIN! On siis "yhtäkkiä" ALETTU chemtrailaamaan NIINPÄ 
TIETTY!) Kattelinkin kuvia ihmetellen... HmMM..Älä sinä E. aliarvioi tietojas näissä !) 
25 minuuttia sitten · Tykkää 
 
E. Jos nyt chemtrailaus leviää joka paikkaan, on säteily kenties niin vahvaa tuolla ylhäällä että esim. 
lentomatkustaminen olisi hengenvaarallista. Mikä syy saisi ydinvoimaa vailla olevat maat siihen 
muuten? 
Ylikansalliset yhtiöt kuten Mäkkäri muokkaavat mainoksilla ihmisten suhtautumista siten että nämä 
pitävät vanoja hauskoina, normaaleina ja jopa hyödyllisinä. Jopa lasten leffat kuten Autot eli Cars tekee 
niin. Siinä on renkaanjälkiä taivaalla. Mäkkärin mainoksessa putoaa asiakkaan pirtelöön lentokoneen 
peräluukusta hedelmiä XD Siis aivan selvä yhteys. 
 
Arto Lauri JUURI NÄIN! Koska säteilyionisaatiot reaktoreiden PÄÄLLÄ on kohonneet jopa 125km 
korkeuteen. Yrittää IAEA nyt sitten poistaa tätä "säteilyvuortaan" chemitrailaamalla vuoren ikäänkuin 
"rinteitä". Maissa joissa säteilypaine ei VIELÄ ole ajanut säteilykertymää tavoittamattoman ylös. TVO:n 
ja vastaavien päävuotokohteitten päällä suoritettu chemitrailaaminen ei e n ä ä vaan yletä. Näin 
simppelistä kyse. 15 minuuttia sitten · Tykkää 
 
R. Niinpä sillä muokataan ihmismieltä jo pienestä pitäen et tolleehan oon koko ikäni nähnyt. Meilläkin 
täällä koneet on niin korkealla et ei ole helppo havaita niitä kun ei kuulu edes minkäänlaista ääntä. Mut 
mielettömiä vanoja vaan ilmestyy niiden perään ja niin pitkiä kun vain näkee ja tästä menee yli myös 
normaalikoneita joista jää noin muutaman sadan metrin vanoja jotka häviävät melko nopeasti alle 5 
minuutissa ainakin. 
 
Arto Lauri. JUST! Säteilyionisaation vuodot on kanssa lisääntyneet hurjasti. Kun 1973 energiakriisin 
reaktorit vuotaa seulana. Katos vaikka karmivaa karttaa TVO:lta:   
http://kuvapilvi.fi/k/YzZ2.png 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YzZ2.png[/img] 
 
Kyse on siitä, että 1970-luvulla rakennetut maailman sadat reaktorit on tulleet käyttöikänsä päähän. 
TÄYSIN neutronivuon tuhoamina, kuin neutronisiivilöinä niiden säteilytaustat on 360 -kertaistuneet j u r i  
NYT!..!! ASEA- atom suoraan v a r o i t t i  TVO:ta että on sulaa hulluutta yrittää käyttää näitä 
maksimissaan 30v sisällä reikiintyviä reaktoreita pidempään. Nyt maailman ydinvoimalaromuja 
revitettäisiin ylitehoillaan 60- 100 vuotta! Ja jo muutaman vuoden ylityksen jälkeen koko MAAPALLO 
HUKKUMASSA SOLKENAAN VUOTAVIIN REAKTOREIHINSA! Siis ei m i t ä ä n järkee kuolla 
sivilisaationa NÄIN hulluun ydinvoima- ajatteluun! Kansa huutaa anarkiaa vastavoimakseen  ja 
suojellakseen oikeuttaan elää IAEA:n ydinterroa vastaan!! Oikeasti miettikää mitä järkeä on tehdä niin 
vaarallista tekniikkaa että käyttäjät sterilisoituu sukupuuttoon päästöistä...?! 
               -- 
chemtrails, Face book 05.2012 
Cyndi Carlton. 
 Awesome Title! Mahtava artikkeli!! 
              ----------------- 
 
Fase book Totuus ydinvoimasta 2012.05 E. 
 
Geoengineering the climate. Science, governance and uncertainty "Geoengineering methods 
Geoengineering methods can usefully be divided into two basic ‗classes‘: 
1) Carbon dioxide removal (CDR) techniques which remove CO2 from the atmosphere; 
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2) Solar Radiation Management (SRM) techniques that re?ect a small percentage of the sun‘s light and 
heat back into space." 
 
Näin siis ilmastonmuokkauksesta virallisesti, oikein tieteellinen ohjelma.. Mutta mutta.. Ykkönen ei 
merkitse käytännössä mitään, kakkosen osoittivat saksalaiset täydeksi potaskaksi. Kaikki vanat 
lämmittävät ilmastoa ja cirrus-pilveksi leviävät lämmittävät yhdeksän kertaa enemmän kuin viivamaisiksi 
jäävät vanat. 
 
http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/policy/publications/2009/8693.pdf 
royalsociety.org 
 
E. Eli taas yritetään virallista läppää heittää siitä, että kemikaalivanat muka estäisivät ilmaston 
lämpenemistä. Rautalangasta: ne eivät estä. Ne lisäävät sitä yhdeksänkertaisesti! 
 
http://tieku.fi/ilmasto-ja-ympaeristoe/ilmastonmuutos-tiivistymisjuovat-voimistavat-ilmaston-
laempenemistae 
 
Tiivistymisjuovat lämmittävät ilmastoa 
tieku.fi 
Lentoliikenteestä vapautuu ilmaan runsaasti kasvihuonekaasuja. Nyt on selvinnyt, että lentokoneiden 
tiivistymisjuovatkin saattavat olla luultua haitallisempia. 
 
Roope. Niin minustakin toi aurinkokin on kun halgeenilamppu kun se paistelee tuolta kemikaalipilvien 
takaa. Paitsi et meidän juovat ei haihdu moneen tuntiin leviävät vain vallan mahtaviksi pilvilautoiksi 
 
E. Ydinaavikoituminenhan lisää kuivuutta ja kylmyyttä. Chemit toimii päinvastoin. 
 
Arto Lauri JUST. Chemillä kun koetetaan epätoivoisesti vähentää j u u r i ydinaavikoitumisen 
näkyvämpiä luonnon "oireiluja". Juu ei siksi, että suojaisivat kansaa, vaan jotta kansa ei NÄKISI miten 
heitä IAEA ydinala parhaillaan teurastaa!( 
Arto Lauri E. alkaa tulla ihan osaaja näissä. Respektiä täältä! Chemin harhasumutus ei enää saa upota 
maailmalle. Vaan sen 100% ydinkytkös on saatava julkisuuteen ohi IAEA sensurointien. 
               -------- 
  
FB: 21.05.2012 
 
muutama sekunti sitten · Tykkää 
Arto Lauri Tollanen chemikone kuulema muutama viikko sitten putosi. Nanoaluumiinikuulia ympärillään 
kun järveen olis koko kone vajonnut. Kuka edes yllättyi kuulema KAIKKI koneessa olleet kuoli omiin 
myrkkyihinsä heti! Terveellistä ja turvallista sanoi POLIISITUTKIJAT! Kerrotaan, että nykyään 
lentokapteenit tuntee siitä, että on säteilychemimyrkyistään täysin kaljuja! 
2 sekuntia sitten · Tykkää 
            ------------------------ 
 
YDINaavikoituminen 
 
* Alla olevassa artikkelissa kyllä selkeästi tajutaan, että globaali säätyyppimme on totaalisesti 
kuivumassa käsiin. Artikkeli vierittää muutoksen syyksi chemtrailaamisen. Lainkaan puuttumatta siihen 
MIKSI ylipäätään chemtrailataan kaikialla lisääntyvästi! Niin EU:ssa ollaan todella huolissaan siitä, että 
aiemmin väitetty CO2 olisi haihdiunnan lisääntymisen sadantojen +40% kasvun sijaan tekemässä 
vallan muuta. JO tapahtunut esim. suomessa- 30- 40% pysyvät sadantakadot on mitattavissa nykyään! 
Eikä tässäkään kaikki EU:ssa varoiteltiin jo vuosia sitten tilanteen romahtavan esim. Euroopassa - 70% 
sadantakadoikseen. 
 
* No kysytään nyt auoraan tähän m i k ä  on tämä alla kerrottu mekanismi joka tuhoaa sateelle 
välttämättömät minuselektronien kylläisyydet taivaasamme ++..ionisaation pilaamiksi sateettomiksi 
taivaiksemme? Selitys on "ydinaavikoituminen". Perusreaktorin sisällöstä karkaa vuosittain 
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uskomattomat toista tuhatta kiloa positiivisesti ionisoitunutta elektroniköyhää salattua radioaktiivisten 
aineitten tonnistoa. Puolestaan tätä huippuun salattua ilmiötä e s t ä m ä ä n on taas kehitelty 
epätoivoisesti elektronikylläiset chemtrailaamisen ruiskutukset. Mutta tilanne vain pahenee hetki 
hetkeltä ja tuho kasvaa alati, lukekaa alt: 
 
Mitä enemmän ne spreijaa, sitä vähemmän vähemmän sadetta putoaa. Tämä väite on kiistaton 
osaltaan vaikutuksissaan ilmakehäämme, joka on täynnä hiukkasia. Sade heikkenee ja esiintyy 
hajallaan. Liian monet "tiivistymisytimet" estävät tarpeeksi suuri pisaroita muodostumasta pudotakseen 
vetenä, jolloin sademäärät huomattavasti vähentyy tai poistuu kokonaan. Pilvet, jotka olisi tuottanut 
alueelliset sateet puhalletaan erilleen. Ilmaan ruiskutettavin hiukkasin valtaviksi mielenkiinnottomiksi 
likaisen näköisiksi pilvi katoksiksi. Ne "muutettiin keinotekoisesti" ja useimmiten sateeton pilvipeite 
ulottuu yli useitten valtioitten. 
 
 Sen lisäksi, että aiheuttavat kuivuuden. Lisääntyy liiallisten kosteuden tiivistymisydinmäärät haitallisen 
korkeiksi. Kasvattaen ongelmaa alentuneen haihtumisen vuoksi vähentäessään auringonvalon voimaa 
aiheuttaen myös SAG (ulkoilmakehän aerosolisoitumisen) ja SRM (auringonsäteilyn johdosta). 
vähentäen tuulen, edelleen vähentäen näin myös haihduntaalisää. Seurauksenaan jatkuvan globaalin 
ruiskuttamiskasvujen. (Etsi "ilmakehän aerosolisoituminen vähentää tuulet ja sateet). "Verrattaessa 
nykyistä satelliittikuvia Maapallolla ensimmäinen maasta laistuihin sateliittien kuviin 70-luvuilla ero on 
järkyttävä. Enää on auki puhdasta ilmaa vähän alati laajenevassa kirkastuvalla taivaalla. Tällä hetkellä 
on hyvin vähän "selviä" alueita ylipäätään päälämme ollenkaan. "Haze" on nyt tärkeässä osassa 
tutkittaessa maata sääjärjestelmien näkyvää tilaa kuvissa planeettastamme.  
 
Uusimpien tieteellisten arvioiden mukaan enää 20% auringon säteistä pääsee maan pintaan samoin 
kuin muutama vuosikymmen sitten. Tämä skenaario on nimeltään "maailmanlaajuinen himmennys". 
Tätä seikkaa ei ole kiistetty tiedeyhteisöissä. Asia on helposti tutkittu ja tarkistettu "maailmanlaajuinen 
himmennys"-termi on totta. Joten miksi emme täällä kuule mitään tästä säämiehiltä ja mediasta? 
Harvat, jotka ovat uskaltaneet puhua asiasta ovat pahasti syrjäytetty samaan ääntään  jatkossa kuluviin 
yritysryhmien propagandakoneistoissa joka ohjaa yleisiä mielipiteitä loputtomiin. Muuten miksi kaikki 
ovat hiljaa? Näyttää siltä, että palkan tarkistus on paljon tärkeämpää kuin totuus. Tällä välin heikentynyt 
tilanne, sekä ilmakehän muuttuminen toxisemmaksi Maan pinnalla on selvästi näkyvissä ja jatkuva 
ruiskutukset, jatkuu. 
 
* Ilmakehässä joka päälämme on. Kasvattaa jatkuvaa aerosolihiukkasten määrää. Ei todellakaan 
aiemmat lyijypolttoaineiset likaiset autot lisättyine katalysaattoreineen. Ei ruskohiili- kivihiilivoimalat, 
joille on SEV maiden 70 suunnattomien savusumumääriensä sijaan on asennettu 98% 
hiukkasmääriään poistavat nykyiset suodinlaitteistot. Silti ongelmat Euroopasakin kasvavat 
räjähdysmäisesti. Syy on päivän selvää, kun oivaltaa. 1970- luvuilta asti tuhoonsa reikiintyvien 
satapaisten yli- ikäisten reaktorien vuodot. Niiden aiempaa vaarallisempien U- 235 polttoaineiden sijaan 
on tullut 1000-kertaa tuhoisammat Arevan MOX plutoniumpoltot. USA on ottanut tavakseen kylvää 
ydinjättensä osumista höyrystyvin DU uraanijäteammuksinsa kaikialla. TVO ilmoittaa nykyisten 
reaktoriensa vuotaneen taustasäteilypäästönään esim. tritiumpitoisuutensa  360- kertaisuuksiin. 
 
 Global Kuivuus Monitor 
 
LONTOO (Reuters) - Suurilla vesirakentamisilla pyritään torjumaan kuivuustuhojen kasvuja. Ilmaston 
lämpeneminen voisi radikaalisti vähentää sateita Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, ryhmä 
tiedemiehiä neljästä Euroopan maasta ovat varoittaneet. He havaitsivat, että maailmanlaajuinen 
sademäärä väheni noin 5 prosenttia keskimäärin käyttää kaikkia neljällä mallillaa. 
 
Alapuolisessa mallissa, sademäärä väheni noin 15 prosenttia eli noin 100 millimetriä vuodessa, 
verrattuna esiteolliseen aikaan, laajoilla alueilla Pohjois-Amerikassa ja Pohjois-Euraasiassa. Yli keskus 
Etelä-Amerikan, kaikki mallinnukset vähensi sateet, yli 20 prosenttia osissa Amazonin alueella. Voit 
tilata esityksen valmis kopioita jaettavaksi vierailu: www.reutersreprints.com. 
 
Chemtrail Barium Sisältyy Secret STADIS-450 polttoaineen lisäaine 
http://www.youtube.com/watch?v=yiMXbjKaVoY&feature=plcp 
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Barium, alumiini OXCIDE, strontium-90 ja uraani 238 ollaan ruiskuttamassa US VIA 
http://www.youtube.com/watch?v=i1al8VrXJEQ&feature=related~~V 
                     ---------------- 
 
Pääkaupunkiseudun viivoitusta.. 
 
Pääkaupunkiseudun viivoitusta. 05.08.2012. 
 
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
prn1/s720x720/541719_3292511243217_1259557487_n.jpg 
Tykkää ·  · Älä seuraa julkaisua · noin tunti sitten 
 
Arto Lauri On tosiaan näin. Ensimmäisen kerran ihan omakohtaisilla Helsingin reissuillani näin koko 
viikon 27.2012 chemtrailattavan sielä. Jopa ihan keskikaupungille asti vedettiin käytännössä päivittäin 
chemikuolemaa. Miksi siten näin? 1/ Chemin ainoa ja keskeinen tarkoitus ON estää säteilykertymiä 
taivaalla. Tilanne ON karannut täysin IAEA ydinherrojen käsistä. 2/ Helsinkiä ei enää suojaa Aatos 
Erkon kaltaiset mailman mahtaajat. Ja USA toi kalustonsa h e t i läpi! Itse asiassa jopa YLE 
systemaattisesti yleisurheilukisoissaan näytti miten chemtrailaamisista tehdään kansan silmiin 
arkikuolemankauppaa. 
 
Tämä Helsingin erityiskohtelu kertoo kyllä omaa kieltään, että tilanteen pitää olla säteilyn osalta t o d e l 
l a PAHA! Huomasin, että UVB säteilyn kasvu nimenomaan ydinvoimapäästöjen loogisena 
sekundäärisäteilynsä räjähdysmäisen triplautumisiensa seurauksena. On ajattanut aurinkolasit 
katukuvassa Jo liki kaikkien silmille. Viidakkorumpu kertonut, että TVO paistaa säteilyillään silmät 
päästänne! Koskahan TVO/ Posivat vie kansaltaan lopullisesti myös lisääntymiskyvyt. Lienee enää vain 
hienosäätöinen ajan kysymys! 
              ------------- 
 
FB. 2012.08 
 
V.J.K. ?"TVO:n jokavuotinen tonnien suuruinen näkemällä tappava Pu- 239 tonnistot mätkiytymässä 
Tampereelle ja laajasti sen ympäristöön." Tämä on tullut monena ilta/yönä havaittua. Reissu Raumalla 
avasi lisää silmiä siinä mielessä että seurasin koko kotimatkan ajan tiettyä kohtaa taivaalla. Pilvetön 
alue oli Hyvä "maamerkki", pilvetön alue kajasti Tampereelle asti taivaan rannassa.  Aavistelen ja 
arvioin havaintojen perusteella että Ikaalinen-Vilppula-Jämsä seutu saa Olkiluodon "Pu- 239" 
radioaktiivisuutta päälleen, Tampere myös oman osuutensa. Havainto useinmiten näkyy Tampereen 
luoteis ja pohjoispuolella. 
 
E.P. Nyt suunnitellaan kuitenkin että koska ympäristöministeriön mielestä geoengineering on siistiä ja 
Finavian mukaan lentokoneet tekee noita pilviä, että kertoisivat reilusti vaan ihmisille että 'tänään 
odotettavissa lomalentojen aiheuttamaa contrail cirrusta vähän joka puolella Suomea' sillä hehän ovat 
jo MYÖNTÄNEET molemmat asiat. On vain oikeus ja kohtuus että niistä kansalle tiedotetaan kunnolla. 
Tätä pitää alkaa vaatia. Kun asiasta tulee julkinen niin sitten ei enää voida vaieta siitä. 
 
Arto Lauri. Kylmäävän noin. .. V.J.K. j u u r i tällaistä tarkennettua reaalitietoa halutaankin laajasti 
kuulla. Että Vuojoella tolloinkin massamurhaaja alkaa oivaltamaan, että T I E D E T ä Ä N mitä siellä 
ollaan n y t tekemässä kansaamme vastaan!. . 
 
 
 
 

3004. Fukushima sytyttää. 
 
Verkkomediasta poimittua. 



2060 
 

 
* Kun eilen (15.05.2012),Verkkomedia sulutti panikissaan meikäläisen ulos foorumiltaan IPPAS väen 
painostuksesta. Katkesi hyvin alkanut 70 000 lukijan kerrytys kuin seinään. Itse asiassa kun katsoin  
lukijamäärät olivat suorastaan romuttuneet muutamiin satoihin. No onneksi m i n u n ongelmani ei ole 
se, etteikö juttujani lueta! Lukijoita olisi kyllä pilvin  pimein. Kunhan vaan löytyisi tästä loputtomien 
korruptoitujen ja ydinpelkuruuksien maasta edes y k s i  sellainen fooruminpitäjä jolla olisi kykyä ja 
uskallusta taistella kansansa puolesta! Nyt kuitenkin myös Januskin tökkii. Ei voi  kun valittaa. Kävin 
vielä kokoamassa pari kommentointia siitä miten ihmiset reagoi siihen että lakkasin kirjoittamasta 
Verkkomediaan. 
 
* Ottakaa ootraimeen  muutenkin oleelisin. HETI kun SUPO sai tahtonsa  läpi tuossakin foorumissa 
katosi satapäiset disinfoPOLIISIT kuin maan  nielemänä! Tällaiset juuri kertovat mistä tässä kaikessa 
oikeasti on kyse. USA IPPAS on nimennyt meikäläisen ihan OMAAN VARALUOKKAANSA. On 
näköjään heillekin yhdentekevää mitä joku Verkkomedia yrittää kirjoitella pitkälti 
ydinasiantuntemattomina. KUNHAN vaan eivät saa multa konkreettista FAKTAA kyytipojakseen! Niin 
lukuisat vaativat, että Arto Laurin pitää saada oma blogi. Jonne voisi tulla lukemaan. Eipä saanut. Eikä 
minua  paljoja kiinosta myöskään kirjoitella jollain sivusaitilla parin rivin mitään kertomattomia 
nuoleskelutekstejäkää foorumistien sylikoirina. Pallo on siis heitettynä. Ja katsotaan mihin johtaa. Joka 
tapauksessa edelleen Verkkomediaa myös boikotoin syystä. 
                  -- 
 
Oletan @ 16.5.2012 7:04:41 
 
Ettei Arto Lauri tule tänne enää näitä viestejä lukemaan  vaikuttaa selllaiselta ihmiseltä en tietenkään 
voi olla varma. Jos tätä ketjua lukee joku Arton tuttu hän voisi vääntää rautalangasta ettei Arto mitään 
bannejä saanut niinkuin hän näytti tulkitsevan. 
 
------- 
 
Oletteko lukeneet tai miettineet sellaista vaihtoehtoa, että Japanissa olisi käytettu Haarppia tuon 
kauhean tuhon aikaansaamiseksi. 
 
New NASA research points to possible HAARP connection in Japan earthquake, tsunami and did the 
Dimona Dozen murder the Fukushima 50? 
Posted on June 11, 2011 by thetruthbehindthescenes| 45 Comments 
 
http://www.thetruthbehindthescenes.org/2011/06/11/new-nasa-research-points-to-possible-haarp-
connection-in-japan-earthquake-tsunami-and-did-the-dimona-dozen-murder-the-fukushima-50/ 
Vierittäkää sivu aivan loppuun asti, sillä asiaa siellä  riittää. 
                  -- 
 
Pertti Perusjätkä @ 16.5.2012 1:34:16 
 
Vaikka Gundersen tuossa jostakin räjähdyksestä puhuu... niin ainakaan Wikipedian mukaan kriittisen 
massan ylitys ei johda ydinräjähdykseen. Ainakaan lievä ylitys. Vuoden 1945 jälkeen ydinvoimaloissa 
on tapahtunut vähintään 60 kriittisen massan ylitystä, mutta ei ydinräjähdyksiä. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticality_accident 
 
 
Pertti Perusjätkä @ 16.5.2012 1:20:12 
 
Nyt täytyy tarkentaa. Sulaminen voinee tapahtua vaikka kriittinen massa ei ylittyisikään, eikös niin? 
Mutta jos kriittinen massa ylittyy, ketjureaktio aiheuttaa ydinräjähdyksen. 
                  -- 
 
Pertti Perusjätkä @ 16.5.2012 1:07:07 
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Ei ole "Järjen ääni" einää kirjoitellut. Sääli, mulla olisi käyttöä sille kymppitonnille minkä se lupasi. 
 
Ja Arto Lauri oli taas oikeassa uraanin paloista (ja kyllä se oli niissä aikaisemmissakin tiedemiesten 
kommenteissa, kun vaan kävi lukemassa ja kuuntelemassa!) Ydinvoimateollisuuden desantit, tai 
muuten vaan viranomaisuskovaiset joiden mielestä on "kiva irvailla foliohattuille" sai jälleen nenilleen. 
 
Arto, minusta kommenttejasi on hyvin mielenkiintoista lukea, vaikka niiden asiantuntemus pyyhältää 
korkealta minun fysiikantuntemukseni ylitse. Mutta kuten Janus sanoi, niissä olisi kyllä varaa tiivistää. 
Tai laittaa linkkiä jos kirjoituksesi on jossain muualla. 
                 ------------- 
 
 
KRIITTINEN MASSA VUOSITTAIN. 
____________________________ 
 
* Juupa juu, kun tämä Wikipediasta poimittu väite pitää paikkansa. Niin täytyy kyllä sanoa, ettei 
ainakaan LOHDUTA! Oikeesti siis j o k a  vuosi kun ydinvoimalaitoksia on ollut on ainakin yksi reaktori 
sisältöineen saanut räjähtävän korkean kriittisen YDINPOMMIMASSAN aikaiseksi! Kyllä vetää jopa mut 
vakavaksi. Herranen aika mitä kaikkea IAEA onkaan vuosikymmenet peitellyt. Täysin selvää tässä on, 
että aina kun reaktori menee paniikkisulkutilaan sen synnyttämä EMP tekee kriittisen massan aina 
hetkeksi. Siinä on vaan sekunnin osista kiinni jääkö tilanne päälle vai purkautuuko, sattumalta. Liian 
suuri muodostunut neutronivuo hyvällä tuurilla viskoutuuko ydinvoimalan ympäristöön ennen kuin 
reaktori räjähtää. 
 
* Käsittämättömän usein näköjään myös EI. Kuten Harrisburgissa, Tshernossa, Fukushimassa 
Japanissa kymmenissä reaktoreissaan, Majakissa (muuten ydinjätteessä luokkaa kolmasti!)  yms. on 
selkeästi käynyt. Kuvitelkaa että vielä jopa Harrsburgin 1979 jälkeen 1981 USA väitti naama vakavana, 
että harrisburgin tyyppinen reaktoriräjähdys on mahdolinen luokkaa 100 miljoonan reaktorivuoden 
päästä! 5 vuoden päästä paukkuikin sitten Tshernoa, ja esim. 54kpl Japanin reaktoria! Haloo miksi 
tuollaisen mekavalheen esittäjät ei ole vangittuina? Vaan meitä ydinkriitikoja vangitaan kyllä. On tää 
maailma s a i r a s ! 
                 - 
Verkkomedia. Pertti Perusjätkä @ 16.5.2012 1:34:16 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticality_accident 
 
Vaikka Gundersen tuossa jostakin räjähdyksestä puhuu... niin ainakaan Wikipedian mukaan kriittisen 
massan ylitys ei johda ydinräjähdykseen. Ainakaan lievä ylitys. Vuoden 1945 jälkeen ydinvoimaloissa 
on tapahtunut vähintään 60 kriittisen massan ylitystä.. ..! 
                ------------- 
 
Fukushiman tapahtumien tutkimus KIANA- methods 
 
18th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology (SMiRT 18) Beijing, 
China, August 7-12, 2005 SMiRT18-K01-7  
EARTHQUAKE PREDICTION BY KIANA METHOD 
 
 Toisaalta, luonnollisen muutoksena säteilyn imeytyessä maankuoren kallion kiteisiin lataa ne 
sähköenergiaan (Borg, et ai, 1977). Kun määrällinen sähkövarauksen taso ulottuu 60-100 milivolttiin 
per metri kallion kiteisiin, ne eivät voi sietää tätä jännitettä ja alkavat värähdellä ja purkaa imeytyneen 
sähkövarauksen (Holliday, 1997). 
 
Ensimmäinen, yhteinen sähköinen jännite-ero lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: 
Vt = r / CR1 = 6,3 × 106 / 7,1 × 10-4 R1 = 6,3 × 10 ¹ º / 7.1R1 (yhtälö 7) 
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Missä,VT = yhteensä sähköpotentiaalin ero-alueella, V (V)r = säde maan = 6,3 × 106 m (m)C = Electric 
kapasiteetti maan = 7,1 × 10-4 farads (F)R1 = Maan sähköinen vastus metriä kohden, ohmeinaSitten 
koko sähköinen muutos laskettu seuraavan kaavan mukaisesti:qt = CVT = 7,1 × 10-4 Vt (yhtälö 8) 
 
Jossa, qt = yhteensä sähköinen muutos alueella, Qullons (c)Tämän jälkeen koko sähköenergia 
tallennettu hyposentrissä saadaan yhtälöstä (9).Paino = qt Vt / 2 = 7,1 × 10-4 Vt / 2 (yhtälö 9) 
 
Jos Wt = Total sähköenergia varastoidaan hyposentrissä, jouleina (J)Meidän tulisi huomata, että 
vuotuinen maanjäristyksissä vapautuva energiaa on vähintään 1018 joulea tai 2,778 x 1015 Mw.h 
Sitten kaavaa (10) voidaan käyttää arvioimaan jäljellä olevaa aikaa tulevaan maanjäristykseen. 
 
Copyright © 2005 by SMiRT18 29744 
 
TT = qt / Imax (yhtälö 10) missä, TT = Total siitä hetkestä mitatun sähkövastuksen ja ajankohta 
tulevaisuuden maanjäristyksen esiintymiseen, sekunteina (s). Imax = suurin maa sähkövirta 
maanjäristyksen esiintymishetkellä Ampereina (). Huom: Tällä hetkellä maanjäristyksen esiintyminen 
Imax yltää 100 mA per metri, ja Vt nousee suurimpaan eli 60-100 mV per metri (Rikitake, 1982 ja 
Lomnitz, 1994).Suuruus ennustetulle maanjäristykselle voidaan arvioida:  
1.73 2,9 E log 0,67 M × = (yhtälö 11) 
 
6. PÄÄTELMÄT Maanjäristys ennusteesta Kiana menetelmällä, kuten muutkin käytännön maanjäristys 
ennustamisen menetelmät, käyttää lähtöaineinaan maanjäristysten ennustamiseen. Vaikka muut 
menetelmät käyttävät erilaisia ??lähtöaineita, Kiana menetelmässä käytetään vain sähkövastusta 
tärkeimpänä edeltäjänä ja se ennustaa tulevaisuutta maanjäristyksen suuden tarkkuutena. Käyttämällä 
Kiana menetelmä ennustaminen tulevan maanjäristystelle on helpompi ja tarkempi verrataan muihin 
tavanomaisiin menetelmiin. REFERENSSIT [1] Rikitake, T. (1976) Maanjäristys ennustus, Elsevier 
Science Publishing Company. [2] Lomintz, C. (1994) Fundamentals of maanjäristyksen ennustus, John 
Wiley and Sons, Inc. Copyright © 2005 by SMiRT18 2976 
              --------- 
 
Verkkomedia  Fukushiman reaktori no:  4 ihmiskunnan katastrofi. 82 000 lukijaa 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=3576#kommentit 
 
Löysin blogin jossa on melkoinen kasa Arton tekstiä, ehkä jopa kaikki? Suurin osa oli todella 
mielenkiintoista luettavaa. Monelle se ei varmaan ole kun jopa minulla (lukenut fysiikkaa ja kemiaa 
paljonkin yliopistossa) menee joskus kuorimalli teoriat ja muut yli hilseen. Mutta sieltä löytyy paljonkin 
ihan ymmärrettävää tekstiä. Ja kun asioista muodostuu kohtuullisen selvä käsitys, en voi kuin ihmetellä 
ihmisten ahneutta. Miksi ydinenergiaa ei ajeta kokonaan alas vaikka 10v aikana? Ennen olin 
ydinvoiman puolella, mutta silloin minulla olikin vain tieto sen turvallisuudesta vain yhdestä lähteestä. 
Vastustus alkoi kun näin mitä uraani kaivokset aiheuttivat ympäristöön ja Fukushima oli kyllä lopullinen 
naula siihen arkkuun. Nyt pitäisi perustaa kunnon kansalaisjärjestö ydinvoimaa vastaan ja liittyisin kyllä 
heti aktiivi jäseneksi. 
 
Tässä linkki jos joku muukin haluaa päästä jyvälle ydinenergian vaaroista: 
http://ollihakala.blogspot.com/2011/10/arto-lauri-faktaa-ydinvoimasta.html 
 
En vielä itseasiassa tiedä miten tuo Olli Hakala liittyy Arto Lauriin, mutta kuitenkin sen bloki pompsahti 
esiin googlella kun etsiskelin Arton tekstejä. Täytyy tarkistaa se myöhemmin. Pieni varoitus on 
paikallaan ^^. Teksti on pitkä kuin romaani, ja se ei ole niitä kaikkein helppo lukuisimpia haha. Mutta silti 
mielenkiintoinen. 
         -- 
 
Ydinvoiman vaaroista kertovat @ 17.5.2012 10:59:50 
 
hyvin, hyvin  harvat  niistä tietävät ja osa heistäkin nimettöminä ja miksiköhän he eivät esiinny omilla 
nimillään? 
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Arton perässä ihan ilmeisesti  suomalaiset ydinvoima lobbarit  kulkevat monilla ulkolaisilla sivuilla 
kertomassa Artosta kaikenlaista soopaa. Syytä siihen täytyy olla miksi vaivautuvat tuollaiseen. 
                     -- 
Ei ydinvoimalle @ 13.5.2012 21:38:02 
 
Arto Lauri : "Forsmarkissa... Todellisuudessa kiinailmiö oli ollut vartin päässä." 
 
Hui helvetti! Pelottava tarina! Samoin toi relekoeistushomma! Eipä ihme, että sun suusi halutaan tukkia! 
Mun luottamys ydinvoimaan on karahtanut täysin kiville, mitä nyt olen lueskellut, täällä ja muualla. 
               --- 
 
Muitaatio voikukka. 
Tämä video on tismalleen samaa mutaation tyyppiä voikukasta, jonka löysin valtalajina kotipellosta 4km 
päässä TVO:lta.   http://www.youtube.com/watch?v=4lGiREVjZEQ 
 
* Huomatkaa nyt, että samaa mutaatiota esiintyy JO vuosia aiemmin näennäisesti päästöttömissä 
TVO:n Pu- 239 tehtaissa SUOMESSA! 
           ---------------- 
 
Wednesday, June 13, 2012  
 
Radiation Calculations for Nuclear Plants and Nuclear Disasters  
http://majiasblog.blogspot.fi/2012/06/radiation-calculations-for-nuclear.html 
------ 
Säteily  laskeumat ydinvoimaloista ja ydinonnettomuudet 
 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fi&prev=/search%3Fq%3Dmajiasblog.blogspot.c
om%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DObH%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns&rurl=translat
e.google.fi&sl=en&u=http://majiasblog.blogspot.com/2012/06/radiation-calculations-for-
nuclear.html&usg=ALkJrhhRYB2e_oxoirwvyWJU4W46iOSYPw 
------- 
 
Keskiviikkona 13 kesäkuuta 2012 
 
Säteilyturvakeskus laskelmat ydinvoimalat ja Nuclear Disasters 
 
Kun Kirjoitan olen törmännyt kaikenlaisia ??mielenkiintoisiin tietoihin. Tässä on yksi hyvä essee, joka 
ilmestyi viime vuonna:  
 
Fujioka Atsushi. 2011. Ymmärtäminen Jatkuvasta ydinkatastrofista Fukushimassa: "kaksipäinen 
lohikäärme" laskeutuu maapallon biosfääriin. Michael K. Bourdaghs trans. Aasian ja Tyynenmeren 
lehdessä lehti Vol 9, Issue 37 nro 3, Syyskuu 12, 2011. http://japanfocus.org/-Fujioka-Atsushi/3599  
 
 
Fujioka Atsushi, kirjailija, on taloustieteen professori, Ritsumeikan yliopistosta suunnittelujohtaja, Kyoto 
Museum for World Peace. Hän on asiantuntija Yhdysvaltojen ydinaseissa talouden tilassa ja älykkään 
strategian ja taloudellisen muutoksen sotilaallisista ja siviilipuoleen suuntautunut alallaan.  
 
[Ote] "tyypillinen miljoonan kilowatin luokkainen ydinvoimala tuottaa yhdessä päivässä toimiessaan niin 
paljon" tappavaa tuhkaa "(käytetyin ydinpolttoainein) vastaten kolmea räjähdystehoista Hiroshima- 
luokan pommia. Tämä tarkoittaa, että toimintavuonnaan tyypillinen 1 000MW reaktori tuottaa niin paljon 
"tappavaa YDIN- tuhka" kuin tuhat Hiroshima-luokan räjäytystä. Joka päivä nykyiset ydinreaktorit 
käyttää yhtä paljon energiaa kuin olisi pitänyt räjäyttää kolme Hiroshima- luokan pommia lämmittämään 
suuria määriä vettä ja ajaa valtavasti sähköä generaattoreihin .... "  
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Majia Here: Prof Atsushi toteaa myös, että polttoainemäärät kotipaikallaan Fukushiman tehtaassa on 
"noin kymmenkertainen määrä ydinpolttoainetta, joka oli ollut mukana Tsernobylissä ... Tämä tarkoittaa, 
että Fukushima ydinvoimalan kertymät yhteenlaskettuna säteilyannoksinaan vastaa 138 kertaa 
summana vuotanutta Tsernobylin ydinvoimalaa ... "  
 
Majia tässä: Toinen arvio tarjoaa eri japanilaisten akateemisen tarkasteltavan määrän cesium-137 
julkaisusta:  
Professori Hiroaki Koide, ydinreaktorien erikoislääkäri ja on apulaisprofessorina Kioton yliopiston 
tutkimusreaktorin Instituutissa totesi, että Japanin hallituksen raportti toimitettiin IAEA:lle. Määrällisesti 
säteilytuotteet vapautti räjähdyksissään maaliskuun 2011, 15000 terabecquerels cesium-137 jo 
yksinään.  
 
Tässä luvussa ei ole muita radionuklideja, eikä se sisällä radionuklideja jotka vapautui mereen. Silti se 
oli 170 kertainen määrä cesium-137, joka vapautui Hiroshiman räjähdyksestä (Hiroshima oli 89 
terabecquerels cesium-137). Archive Footage of NYC lehdistötilaisuus 04 toukokuu 2012. "Cinema 
Forum Fukushima: 04 toukokuu 2012.  
 
Tietenkin ARVIOT muuttuu koko ajan:  
 
TEPCO: n post mortem osoittaa nro 2 reaktorin pääasiallinen säteilyn lähde 25. toukokuuta 2012  
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201205250053  
 
"Tokyo Electric Power Co on keksittävä uusia häkellyttäviä hahmotelmiaan selittääkseen löydettyjä 
kasvavia säteilyn määriään, joyka se sylki on kolmen viikon kuluessa Fukushima 
ydinonnettomuudessaan viime vuonna.  
 
Se on 900 Kvadriljoona becquerelia: Tuossa on 17 nollaa ??(Kvadriljoona on tuhat biljoonaa).  
 
Viimeisin ennuste ilmoitettiin 24. toukokuuta. Heijastaen havaintoja TEPCO:sta hieman yli vuoden 
kuluttua kriisin lauettua Great East Japan Earthquake .... "  
 
Majia tässä: Mutta ei väliä kuinka paljon laskelmien EMISSIOT MUUTTUU, ne ovat julkaisuissa aina 
edustettuina ALLE Tshernobylin KUN NE ILMOITETAAN valtavirran lehdistöissä.  
 
Miten niin voi olla, kun Fukushima on vuotanut 15 kuukautta ja mukana on 4 reaktoreia, kun 
Tsernobylin päästöjen kesto oli vastaavasti 10 päivää 1-reaktoristaan? Fukushimassa on huomattavasti 
enemmän polttoainetta kuin Tsernobylissä. Tepcosta onkin selvää, että vain pieni osa sen 
polttoainevuodoista Fuukushimasta on vasta julkaistuna.  
 
*Niin mietitään tovi. Itse ilmoitin melko pian Fukushiman räjähdysten jälkeisissä videoissani. Että 
nelinkertainen määrä reaktoreita kuin Tshernossa. Vuotaen 1 000- kertaa Tshernon U-235 
uraanipolttoaineitaan vaarallisempaa Pu- 239 tuotosta. Jo alkeellisella yhteenlaskulla kertoo karmivan 
faktan. Tuossa yllä jo kerottiin, että 200- kertainen Tshernon arviot on raakasti tahallaan ala- arvoisia. 
Itse alusta asti olen puhunut jo vuosi (2011), sitten Fukushiman edustaneen ainakin 1 000- kertaista 
Tshernoa. No Tshernon taustasäteilyn kasvumme edustaa nykyisin noin +2% tasoa. Fukushima 
näyttää kasvattaneen Suomemme taustaan varovaisestikin arvioiden +50- +100% kasvuun. Josta 
tunnetusti vaietaan tarkoin. Japanissa tilanne, että maa taistelee konkreettisesti olemassaolostaan. 
Saattaa säteilysterilisoitua liki täysin! Faktat tuntien ainakaan minun EI tarvitse l a s k e a  arvioitani, 
Fukushima vastaa noin 1 000 Tshernobyliä! 
              ------- 
 
Verkkomedia. Arto Lauri @ 18.6.2012 16:25:16 
 
Suomea miehittää parhaillaan kybersodan erikoisjoukkiot suoraan USA:sta. Moniko tajuaa, että 
maamme ON sodassa! Nämä invaasiojoukot rantautettiin koska Suomesta vääjäämättä tulee IAEA:lle 
silkkaa myrkkyä edustavaa totuuden vuota. Niin ehkä teitäkin kiinnostaisi kuulla totuus ja nimenomaan 
k o k o totuus kaikesta siitä kauheudesta ja maailmaamme uhkaavasta ydinvoimasta? Varmaan monta 
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muutakin kiinnostaisi. Mutta kuinka onkaan. Kokeeksi ja vaihteeksi yritin kirjoittaa asiamateriaalia esim. 
helluntailaisten fóorumeihin netteihin. Niin sinisilmäisesti maalailin illuusiota siitä, että e d e s 
hengellisesti heränneet "valaistuneet innostuisi" siitä totuudesta joka maailmaamme nyt uhkaa. Hattua 
täytyy nostaa, että foorumisteista osa oli aidon tiedostunut myös kuulemaan.. . Mutta varsin pian SUPO 
ja POLIISI puuttui peliin. Minut kuten näissä usein bannattiin perusteitta ulos. Suomen kansalle siis EI 
löydy juurikaan kanavistoja joissa totuus saisi nähdä päivää. Saisi pelastaa mitä maailmastamme 
ydinvoimin tuhoamata vielä on. Hyvin surullista... 
 
Mutta hei lukekaas tämä toinenkin osio ja häämästelkää tätä pahuuden aikaamme: 18.06.2012 
Sfnet.keskustelu.energia satoa. 
___________________________________ 
 
* Moi Aki vielä olet täällä ja kanssamme hengissä.) 
 *Kannattaa muuten sinunkin käydä läpi ja taltioidakin näitä minun viimeisimpiä päivityksiäni. 
* On meinaan saaneet maailman järeimmätkin USA IPPAS ydinturvaosastolaiset hyppimään seinille 
paljastukseni. USA:ssa on reilun viikon ajan 2012. 06. 6-7 päivä erityisesti räjähdelleeet sikäläiset Pu- 
239 jalostamot. Juuri kuten jo vuosi sitten Fukushima theoremy videossa tulevaakin varoitellen esittelin. 
 
* Kuulin, että Fukushiman No: 4 reaktorissa on klassinen 5m halkaisijainen ja 1 000m syvä kosmisen 
nopean metaanikaasuklatraattien räjähdysaukko. Johon reaktorit uhkaa suistua jätteineen päivineen. 
Viimeeksi eilen 17.06 oli pelätty 6,3 Richterin maanjäristys Japanissa, joten kriittisellä mennään. Alueen 
alta tähän koloon on kuulema pursottunut tritiumeistaan ja kanavasäteilyistään käsiin  kiehuvaa ja 
kaasuuntuvaa vettä valtavat määrät reaktorien alleen neutronivoistaan myrkyttämiä pohjavesiä. 
 
* Japanissa pelätäänkin, että jos tähän koloon seuraavassa maanjäristyksessä suistuu päällä odottavat 
600 000kg erät Pu- 239 jätteitään. Ne montun pohjalla kohtaamistaan neutronikylläisyyksistä, 
kanavasäteilyistään ja radonkaasuistaan agressoituisivat ydinvoiman murskaavimmaksi megapommiksi  
i k i n ä !. Kilometrin kiihdyttävä vapaa pudotus kiinailmiösulan uraaneilla suoraan tykinpiipun pohjalla 
odottaviin neutronikylläisyyksiin laskujensa mukaan saattaisivat räjäyttää koko Japanin samantien 
"likaisena" megasuperydinpommina taivaan pilviin asti. Ilmankos IPPAS ja IAEA keuhkoaa nyt 
Suomesta tulevista huipputason analyyseista. 
            ------------- 
 
26.06.2012 Ja aiheena Fukushima Japani. 
 
Kesäkuun puolivälissä 2012 lehdistöön vuodatettiin tiedote siitä, että Japanin hallitus oli pitkin hampain 
antanut 1,5v alhaalla olleille kahdelle reaktorille starttiluvat. Uutinen suitsutti, että hyvinkin nopeaan 
tahtiin Japani käynnistelee lukuisia reaktoreita. Muka sen teollisuus karkaa jos ei reaktoreita 
käynnistetä. Sen jälkeen uutinen katosi mystiseen tyyliin kokonaan. Joka tapauksessa ihan 
pohjoisimmista reaktoreista saaressa alettiin koekäynnistämiset uutisen mukaan.  
 
Kuten kuvioon kuuluu minkäänlaista s e l i t y s t ä  esim. siihen miksi maan reaktorit ylipäätään on 
alhaalla ei ole koskaan kerrottu. Vain tämä YLE radion 26.06.2012 tiedote  annettiin, jonka mukaan y h 
ä  ainoaakaan Japanin 54 reaktorista ei ole epätoivoisesta yrittelystä huolimatta onnistuttu 
starttaamaan. Ja kansa alkaa olla kauhuissaan reaktoreista. STUK vaikenee klassisen tarkoin miksi! 
Niin alkuun syy on Fukushiman onnettomuudessa aallosta alas ajetut 7 täysin tuhoutunutta reaktoria. 
Mutta mikä tuhosi m u u t liki 50 reaktoria, joita aalto ei edes hipaissut! Syitä on useampia. Mutta 
pelätyimpiä ovat nämä. 
 
A/ STUK kirjassaan "Säteily ja turvallisuus" kertoo miten rinta rinnan olevien u s e i t t e n   reaktorien 
yhtaikanen alasajo kytkee ne hidastuneitten neutronivoidensa avulla 20 000 kertaa normaalia isompaan 
neutronvoiden EMP iskuun. Termi on "liian ison reaktorin epävakaan palamalimitin 
resonanssit".Huippusalaista faktaa joka on totaalinen ABU. Joka fyysisesti mikroreijittää koko reaktorin 
rakenteineen vuotavaksi seulaksi kuin haulikolla ampuen. Tämä rikkoi 100% varamasti Japanin 
reaktorit! Pulssi eteni sekä ilmassa, että kuulema myös sähköverkossa laitokselta toiselle tuhoten 
kriitiset rakenteet. 
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B/ Kaikkialla japanin alla on jääkauden injektoimana TVO Olkiluodon tapaan kilometriluokan epävakaa 
metaanijääklatraattien kerros noin kilometrin syvyydessään. Koko ongelman ja ydinonnettomuuden 
avaintekijä. Kun ydinvoimalaitos on olut noin 30v käytössä sen alle muodostuu gravitaation valuttamana 
neutronivuon säteilyeroosoima pitkä kapillaarinen putki suoraan sulattamaan metaanijäitä ja 
kaasuttamaan niitä tuhoisiin onnettomuuksiin. Nyt tiedetään, että kautta koko Japanin saaren metaanin 
kyllästämä klatraatti jää on alkanut valua keskisaarelta merellepäin. Itse asiassa maata vajoaa pitkin 
rannikoja niin paljon. Että lukuisien ydinvoimaloitten myös vesitulvarajat vain luokkaa 3m 
merenpinnasta toimintakatot on ylitetty. Nesteytyminen ligfication on se salattu sana myös.  
 
Kun nämä kaksi Japanin reaktoria startattiin kesäkuulla todettiin valtavasti neutronivuon reikiintymisistä 
johtuvia vuotoalueita. Samalla todettiin myös muuta hälyttävää säteilyeroosion ja muodonmuutosten 
vaurioitumisia kummassakin koevoimalassa. Kaiken kruunasi se, että syvällä peruskalliossa oleva 
metaanijääkerros osoittautui näissä stressitilanteissa kaikkea muuta kuin vakaaksi. Itse asiassa jopa 
kaukana Olkiluodossakin Suomen malmin Oy 07- 21.06 stessitestikokeissa todettiin ihan samaa 
hälyttävää dataa. Ilmeisesti jopa Auringon jyrkästi kasvaneet flarepurkaukset epävakauttavat kautta 
Maapallon nyt näitä valmiiksi säteilyepävakautettuja metaanijääkerroksia! IAEA on todella 
hämmentyneenä maailmalta kiirivistä tieoista. Aina USA:ta myöten on jouduttu antamaan punainen 
varoitussingnaali. Mikä tahansa maailman ydinvoimala tai kuten juuri USA:ssa tapahtui, 
plutoniumjalostamo, ydinjätekenttä saattaa räjähdellä maan alta tunkeviin metaani-iskuihin. 
                 -------- 
 
Fukushima mutanttikuvia 17.07.2012 
 
http://usahitman.com/mpaaaus/ 
                  -- 
 
Fukushimasta maailman "kattilakivikunkku". 
 
* Eipä ole k o s k a a n aiemmin bongattu näin uskomattoman järeitä säteiloyeroosiosaostumia käytetyn 
Pu- 239 tonnistojen päältä! Tämän videon näin sattumalta FB. sivustoilla. Ihan turha kuvitellakkaan, että 
esim. HS. tai YLE tällaisia uskaltaisi julkaista SUPO- kontrollin ohi. Huomatkaa miten massiivinen 
säteily on puurouttanut vahvimmankin massan päältään s i l k a k s i  puuroksi! Näky jääköön mieliinne 
merkkinä siitä m i t e n säteily erosoi kanavasäteilyksi k a i k e n! 
http://www.youtube.com/watch?v=dOFD9-_PaaA&feature=share 
 
 
 
 
 
 
 

3005. YLI VALONnopeuden. 
 
Arto Lauri moi. 
 
* Lukases nyt vaikka tääkin artikkeli. OIKEESTI hemmetivie kun näitä  
tarvitsisi saada suomeksi ja englanniksi käännettynä maailmalle! Ihmisten ON saatava  
tajuta totuus mistä on kyse. Tai no joo JOS halutaan antaa populan  
tappaa itsensä ydinkiimaansa niin ei sitten... . 
 
Valon nopeus on eräs nykyajan ydinteollisuuden. No siis voidaan kiteyttää koko nykyistä maailmaamme 
hallinnoivan IAEA:n olemassaolon peruskivijalka. 2012 Piirretään historiaan aikana jolloin tämä k o k o 
fission ydinfysiikan peruspilari kaadettiin! Ei yhtään vähempää. Jatkuvasti kentältä tulee jo tietoa siitä 
miten tämä Albert Einsteinin ydinfysiikkaan iskostettu YDINATEISMIN harhaoppi on kaatumassa 
omaan mahdottomuuteen. Albert Einstein selitti, että Nils Boorin väite siitä miten kaksi elektronia voi 
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"teleportaatoida" (Casimir-efektein) keskenään YLI valonnopeudella on harhaa. "Jumalat eivät heitä 
noppaa", on tämä Albertin klassinen väärä väite. 
 
Katsokaa seuraava loistava video: 
http://www.youtube.com/watch?v=Nv1_YB1IedE&feature=related 
 
Siinä hienosti kerrotaan mistä tässä on kyse. Teleportaatio tekniikka, jossa partikkelit vuorovaikuttavat 
arkisin gravitonin linkein keskenään YLI valon nopeudella voidaan myös konkreettisesti todistaa.  
 
Miksi ihmeessä yli valonnopeudesta on tullut IAEA:n kaltaisille ydinimperiumeille kohtalon kysymys? 
Miksi Italiassa fyysikot kiihkeästi kinastelevat siitä millä keinoin neutriino ylittää s e l v ä s t i  ja kiistatta 
valon nopeudet. Mutta ennen kaikkea m i k s e i  tällaisia kylmääviä faktoja  halua nykyinen ydinalaansa 
nojaava vallaseliitti uskoa? 
 
Tieto on valtaa ja valhe joka sitä keksitään tukemaan kehitettiin IAEA:n impperiumin kivijalaksi. Nyt 
vaan on vääjäämättömästi alettu ymmärtää. Kaikkein keskeisinkin ydinalan kvanttiydinfysiikan peruste 
on HARHAA! Eikä pelkästään harhaa. Vaan tarkoin  h a r k i t t u a  vallankäytön valhetta.  
 
Lisää esimerkkejä maailmalta. Olen useaan otteeseen kertonut ja todistanut miten TVO:n reaktorien 
sisältämät Pu- 239 tonnistot yksinkertaisesti "katoavat ympäristöönsä". Tämä mitattava reaktorien 
sisällön kato TVO:n 890MW kokoisista reaktoreista kun on päätä halkovan ISO 1 100kg/ vuosi. Luku on 
niin pöyristyttävän suunnaton ja tarkoin salattu. Että IAEA tekee mitä tahansa peittääkseen tämän 
murhaavan plutoniumvuotonsa julkisuudelta. Olen pitkään tämän karkaavan uraanitonniston tiedon 
julkituontiin käyttänyt energiaa. Saanut ydinalan lähettämään IPPAS USA erikoistietovuoto-osastojaan 
kimppuni. Valtavat lakimuutokset myllertävät nyt maailmaamme jotta tämä esiin ottamani kylmä fakta EI 
pääsisi julkisuuteen. 
 
Alfaytimen tiedetään tunneloituvan alfahajoamisessaan YLI valonnopeudella  Columbin- vallistaan ulos 
atomista! Tämän todistaa lukuisat ydinfysiikan nyttemmin sensuroidut teokset. Ai miksikö? Koska 
reaktorista ulos mittaamatta ja näkymättömissään tupsahtelevat alfasäteily- ytimet yksinkertaisesti 
murskaavat STUK:n kaltaisten illuusiot siitä miten helppoa säteilyt on pysäyttää säteilysuojarakenteilla. 
Jos ja kun alfaydin tunneloituu OHI keskeisten säteilysuojarakenteiden todisteltavasti on nykyinen 
reaktorien turva- ajattelu perustunut alusta asti silkkaan USA:n keksimään, CIA suojattuun 
valhemaailmaan! 
 
YLI valonnopeuteen II 
 
Otetaan toinen vertailu. 2012 Fuusioreaktorien kehittelijät ovat törmänneet "heille" ei siis minulle, mutta 
heille ennenkokemattomiin ongelmiin. T&T julkaisi tiedon siitä mitä vallan ihmeellistä tapahtuu 
fuusioreaktorin säteilevissä sisuksissa. Juuri kun reaktorin KANAVASÄTEILYN plasma on saatu 
kasaan heti fuusio karkaa. Sen plasmojen ainesosat mystisesti katoavat reaktorin sisusosista. Kukaan 
ei oikein tunnu uskaltavan tajuavan miten. Koska fyysikot eivät saa kertoa totuutta. Faktaa, reaktori v u 
o t a a   yli valonnopealla "teleportaatiolla". On päädytty surkuhupaisaan mallinnukseen. Jos reaktori 
vuotaa ulospäin 50 % voidaan laitteen tehoa tuplata niin k u k a a n ei muka huomaa. Miten paljon 
fuusioreaktori syöttää tappavaa säteilyään ulos mittareissa näkymättömin tavoin ympäristöön! 
 
Mitä hittoa tässä on kyseessä? Kuten videosta hyvin voimme nähdä IAEA:n kontrollin ulkopuolella 
maailma toimii t ä y s i n eri lakien tavoin kuin ydinala haluaa. KAIKKI mitä ydinfysiikassa kerrotaan 
esim. säteilysuojan taa nätisti kasautuvista säteilyn energioista on, ohho.. harhaa! Säteily EI voi 
ensinnä ikuisena noin vaan k a d o t a , edes absopoituen! Vaikka sitä ei nykyajan ala- arvoisin TLD 
mittalaittein haluta näkyvästi mitata. Niin siellä se säteilyn jokainen tuotettu energiakvantti varastoituu 
ympäristöömme tappaakseen tekijöitään viivytellen hetken iskujaan.  
 
STUK opettaa miten alfaydin pysähtyy kuin seinään ohueen paperiin. Todellinen kvanttiydinfysiikka 
polkee tällaiset IAEA- harhat suohon. Juoksuttaa jotain vallan muuta maailman reaktorien 
ulkopuolisesta maailmasta. Yhtäkkiä alfaydin voikin "teleportaatoitua" ei pelkästään läpi paperin. Vaan 
ongelmitta läpi reaktorien 23cm paksujen terässeinämien! Huomaatteko viimeistään nyt miksi asia on 
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niin musertavan vaikea juuri IAEA kaltaisille maailmaamme 66,6 vuottaan hallinneille ydinalan 
ydinimperiumeille. Italiassa tuskaillaan, on kyetty mittaamaan miten reaktorien jopa kaikkein keskeinen 
vuotosäteilylaji neutriinot sinkoilevat mittarien saavuttamattomassa yli valonnopeassa maailmassaan 
ulos kaikista kyhätyistä suojistaan. 
 
Kuten huomaamme nyt ovat alkaneet tiedepiirit tajuta karmeimman viestini. Miten jopa onnenauon 
fuusioreaktorit tismalleen samoilla tekniikoillaan tyhjentävät oksentaen sisuksiaan ulkoilmaan miten 
lystäävät. Hyvät ystävät oli reaktori fuusio- tai fissioreaktori. Niin niistä vuotaa hallitsemattomat tonnistot 
ulos siihen maailmaan jossa ihmiskuntamme yrittää kituen elää säteilyiltä suojattomana. Nähdysti 
täysin suojattomana reaktoreista teleportaatoituvien myös vaikka beetasäteilyn elektronien kaltaisten 
iskuista. Tähän asti beetasäteilyn on IAEA valhein väitetty pysähtyvän taas 2mm alumiinisuojaan.  
 
Nyt tuossa videossa näytetään m i t e n  tämäkin elektronien säteilyn muoto vaeltelee "aaltoina" 
ympärilleen reaktoreista teleportaatoituen. Säteilyn salaisten vuotojen kirjo on liki loputon. Kun 
beetaelektroni teleportaatoituu ulos reaktoristaan beetasäteillen. Sen osuessa vaikka ihmisen silmään. 
Atomit sieppaavat elektronin ja elektroni synnyttää taas salakavalasti mittareissa näkymättöminä 
sisällämme röntgenjarrutusenergioitaan. Kuten alatte huomata videon viesti on yksinkertaisti karmiva 
todiste siitä miten säteilyt reaktoreista mittaamatta meitä pommittaa.. Tai sanotaan siis teleportaatoituu! 
Totuuksien maailma on kauhun paikka IAEA harhojen kylväjille. 
               --------------- 
 
EI mitään huuhaata vaan ankaraa realitya. 
 
ISMONITORI      Tänään on torstai, 17. toukokuuta 2012. Sivu on ladattu klo 21:33 
Teleportit kehittyvät - kiinalaiset tiedemiehet saavuttivat ennätysmatkan teleporttauksessa 
  
Teleportaatio on keino siirtää materiaa sijainnista toiseen. Toistaiseksi teleportit ovat tuttuja lähinnä 
tieteiselokuvista, mutta kehitys on käynnissä. Teleporteilla on nähty merkittäviä käyttömahdollisuuksia, 
ja nyt kiinalaiset tiedemiehet ovat rikkoneet teleporttauksella tehdyn matkaennätyksen. 
 
Lähde: Technology Review   16.5.2012, Verkkomedia.org  
 
Teleportit kehittyvät – kiinalaiset tiedemiehet saavuttivat ennätysmatkan teleporttauksessa. 
Tutkijat sanovat, että uudet kyvyt teleportata fotoneja 100 km etäisyyteen avaavat tien 
satelliittipohjaiseen teknologian hyväksikäyttöön viestinnässä. 
_________________________________________________ 
 
*100km on muuten, yllätys, yllätys se sama matka jonka ydinvoimaloitten v ä l i t ö n haittakenttäkoko 
jonka suuruuden IAEA:kin salaisissa raporteissaan myöntää . 
 
Ajatus teleportaatiossa ei ole, että materia itsessään siirtyisi, vaan tieto joka kuvailee sen, siirtyy. Tämä 
voidaan muovata täysin vastaavaksi materiaksi uudessa sijainnissa, jossa se siis muovaantuu 
uudestaan. 
 
Ajatus myös alkuperäiskielellä: (epäselvyyksien vähentämiseksi) 
 
The idea is not that the physical object is teleported but the information that describes it. This can then 
be applied to a similar object in a new location which effectively takes on the new identity. 
 
Eikä ajatus ole pelkkää tiedettä. Vuodesta 1997 on fotoneita kyetty teleporttaamaan ja tekniikka on jo 
standardia laboratorioissa kautta maailman. 
 
*Huippua tässä onkin se, että tämä tekniikka tunnetaan, käytetään, osataan. MUTTA koska IAEA sitä 
EI ydinsyistään halua hyväksyä sitä ei suurelle yleisölle ja ylipäätään virallisesti vaan ole! 
______________________________________________ 
                 ------------- 
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(Privaposteista poimittua.) 
Sent: Thursday, May 17, 2012 
Subject: Jussi lähetti jatkoviestinä sun näitä ydinteollisuus kriittisiä näkemyksiä 
 
18.toukokuuta 2012 
 
Ystäväni Jussi lähetti jatkoviestinä sun näitä ydinteollisuus kriittisiä näkemyksiä, mm. teleportaatio 
säteilystä. Olisinkin sinulta halunnut tiedustella, onko mitään keinoa hidastaa näiden hiukkas/ säteily 
vuotojen energiaa sellaiselle tasolle että ne voisi muuntaa hyödylliseen käyttöön, esimerkiksi lämmöksi 
tai elektroniseksi tasavirraksi, (olettaen että atomin jo luonnollisestikin hajotessa muodostuu protoneita, 
elektroneja, neutroni protoni pareja) 
 
*Olet selvästikin jäljillä. Tuo kyseinen prosessi on siis ARKItodellisuutta. Stephen Hawkin muodosti 
mustan aukon ympärille "omaa teoriaansa" siitä millainen aiemmin mitattava s ä t e i l y n  lajit kiehuttaa 
mustaan aukkoon pudonneet atomit konkreettisesti takaisin maailmaamme. Toisaalta vanhat 
kvanttiydinfyysikot puhuivat "baryonien säilymisvakiosta". No nykyään muodikkainta on puhua tästä 
samaisesta ilmiöstä "teleportaationa. Aina kyseessä on sama perusajatus. Eli jo elektronin, alfaytimien 
kohdalla huomattiin atomin osien perusominaisuus. Säteilyn "partikkelilla" kuten esimerkiksi 
beetasäteilyn peruskomponentit elektronit etenevät kohteestaan kuin lampeen heitetyn kiven 
aaltorenkaat. Tämä tarkoittaa, että klassinen beetasäteily voi esiintyä FYYSISENÄ hiukkasena tuon 
renkaan säteellä missä tahansa ilmansuunnassa ja vielä samaan aikaan. 
 
* Siellä missä valli kohtaa "häiriötekijää, vastustusta" esimerkiksi kiinteän atomivalliin muodostuu sen 
energiasta fyysisiä siirrettäviä enegialatauksia. Tästä ilmiötä sensuroidut vanhanpolven kirjat kertovat 
kun puhuvat esimeikiksi "parinmuodostuksesta." Fyysinen hiukan yli 1 220 000eV suuruinen vaikka 
gammakvantti ydinvoimalasta aina esteittä ulos vuodettuaan. Osuu ydininsinöörin ohimoluuhun ja 
muodostaa siihen kaksi 0,511MeV massaista elektronin ja antiaine- elektronin "+ positronin" tuosta 
vaan. Hupaisinta tässä on, ettei STUK mittauta lainkaan tällaisia reaktorien vuotosäteilyjä!  
 
* Kysyit voidaanko säteilyn lähteestä holtittomasti vuotavia säteilyn "energioita" mitata tai hyödyntää 
mitenkään? Totta kai voidaan ja voidaan mitatakkin, muttei klassisella STUK:n käyttämällä henkilöstön 
suojaksi kehittämillään TLD- dosimetrioilla tieten. Itse asiassa kysymäsi laite on nimeltään 
"atominparisto". Kun säteilevä vaikka alffalähde piiritetään metalliputkella muodostuu säteilyn ympärille 
ihmeitä. Itse asiassa s u o r a a n säteilytasonsa mukainen luokkaa 3 000V suuruinen tasa DC 
jännitelähde. Olen itse ollut näkemässä miten British museumissa tällaisella atomiparistolla siellä kävi 
tavallinen sähkökello. Oli muuten käynyt yli 100v ongelmitta. 
 
* Systeemillä toki voidaan tehdä niin Viron kuolettavat kuulut ihmisiä tappaneet radiomajakkojen sähköt. 
Kuin vaikka satelliittien energioitten tuoton syötöt. No miksei tällaisia laitteita sitten kaupata käyttöön? 
Syy on kahtalainen. Ydinenergian tehtävä EI ole tuottaa sähköä vaan ydinASEITA. Atomipariston 
kaltaisista tuohon ei ole. Kuolema myy, eikä prosessien hallittavuus. No joo atomipariston hyötysuhde 
ei ole kehuttava myöskään. Mitä tällainen reaktorien teleportaatiot fyysisesti sitten tarkoittaa on 
vaikeampi selittää. Maailmankaikkeudessa avaruudessa Higgsin hiukkaset välittävät kaikkialla 
ympärillämme YLI valonnopeudella erittäin herkkää energiamääriensä vakioita.  
 
* Jotta alkuräjähdyksen energiajakautuma pysyisi stabiilina. Viesti viedään yli valonnopeuteen 
perustuvalla casimir- gravitaatiolinkeillä ympäristöön. Joilla jokainen maailmankaikkeuden atomikappale 
keskustelee alinomaan kokonaisuuksiensa balansseista keskenään. Systeemin voisi nähdä vaikka 
pikku lampena. Jossa asuvat sadat pikku kalat herkillä kylkiviiva- aisteillaan tajuaa heti jos lammen 
herkän tasapainon rikkoo joku häiriötekijä synnyttäen aaltoja veteen. Jokainen kala yhdessä muodostaa 
elävän kokonaislammen "muistiavaruuden populaationsa suuruudesta". Jos joku heittää kalojen 
keskuuteen vaikka petokalan hauen. Tietää jokainen uimari sielä alitajuntaisesti missä vaara, hauki 
potkii vettä. Osaa siltä varautuen suojautua muutosvaaraa vastaan. Jos hauki syö vaikka 5 kalaa. 
Aktivoituvat muut tuottamaan tähän tyhjentyneeseen ekolokeroon h e t i  ja reaaliajassa puuttuvat 5 
poikastaan. Luonnon kannattaa pitää järven "ruokinnan resurssit aina huipussaan kalojen määrien 
vakiossaan." 
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Osaan II 
 
* Atomivoimalaa sanotaan atomin MURSKAAJAKSI. Muistatko Amerikassa suositun vasarapeli. Jossa 
reijistään päänsä nostavia lelumyyriä lyödään isolla puunuijalla päähän? Jos lyöt oikealla noussutta 
myyrää alas. Nousee se välittömästi vaikka ylhäältä olevasta reiästään. Nuijisit kuinka, aina on myyrän 
pää hiukan iskujasi nopeammin ylhäällä pöydällä missä suunnalla sattuu. Tämä peli symbolisoi 
maailmamme vakioita. Baryonien vakion viesti on selkeä. Hawkinin mustaan aukkoon suistama vaikka 
yksi protoni tuhoutuessaan aukkoon muodostaa h e t i  ilman viiveitä, tämän vakiolain mukaan YLI 
valonnopeudella toimivalla gravitaatiosäikeitten värähtelylinkeillään totaalisen saman "kloonin" 
itsestään. Vielä niin kauas, ettei sen täydellinen kopio tuhoudu mustassa aukossa.  
 
* Keino on teleportaatio! Tuotos on ikään kuin 100 % 3D- valos siitä mikä protonina, alfana, beettan 
elektronina tuhoutui. Yhtäkkiä tuhon hävikkiä ei olekaan tapahtunut kokonaisuutena avaruusmitassa. Ei 
koska luonnonvakiot ajassamme ei sitä vaan salli. Voi olla vaikea tajuta äkkiseltään. Mutta tästä juuri on 
kyse pelkistetyimmillään. Kun TVO murskaa näkemällä tappavan Pu-239 atomin. Se ihan olemassa 
olevin luonnonlaein yhtäkkiä materialisoituu ilman viiveitä vaikka Kilpisjärven pilkkijän aivojen sisään! 
TVO ei tietenkään ota vastuuta rikoksestaan ihmiskuntaa vastaan. Mutta tuon Kilpisjärven tästä TVO:n 
syytämästä plutoniumatomista kuolevan pilkkijän omaiset maksavat tämän ydinrikollisuuden lajin 
karmivasti!  
 
*IAEA tietää t a r k o i n tekevänsä tätä rikostaan ihmiskuntaa vastaan alinomaa. Mutta koska asia on 
TABU ja maailman POLIISIEN tarkoin suojaama. Aiheesta ei saa keskustella, saati edes julkisesti 
puhua missään! Niin kysyit että voidaanko hyödyntää? Mitä lopultakaan hyödynnettävää reaktoreista 
"tunneloituvasta" näkemällä ja hallitsemattomasti kaiken ympäriltään tappavissa säteilykuolettajissa 
voisi oikeasti olla? Niin paitsi, että laittomasti parhaillaan Suomesta ulkomaille myytävästä ihmiskunnan 
pelätyimmästä Pu- 239 reaktorien säteilyjätesaastasta maksetaan mustaan markkinahintaan 8, 6 
miljardia/ tonnia lahjusrahoja hallinnolle ja SA- armeijan, poliisiviranomaisille. Ettei k u k a a n kaltaiseni 
pääsisi kertomaan mistä on kyse.  
 
*Muuten m i k ä ä n tunnettu tekniikka EI kykene estämään sen enempää Hawkin hiukkasvuotoja kuin 
muitakaan reaktorien "parinmuodostussäteilyjä". Ei muodostuvia mittareissa suoraan näkymättömiä 
muitakaan sekundäärissäteilylajeja, Malenkan- kuorimalleja, isomeerivireitä, termivireitä, 
hilavirhesäteilyjä, ei edes kanavasäteilyjen merkittävämpiä purkauksia tai vaikka ajzenbergin- , tai 
lauritsninkaan kuorimallien kertomia säteilyn kvadrupoolimomenttien energian siirtymisiä ulos 
reaktoreista holtittomin määrin. Suuriko tuo vuoto on? Nyrkkisääntönä 1 000MW reaktorista tulee 1 
000MW sähköä. 1 000MW erilaatuista "hukkalämpöä". Mutta enen kaikkea vuotaa tauotta 1 000MW 
tappavaa säteilyn kirjoa mittaamatta ympärillemme. Ja huomaa oleellisin. 1 WATTISEKUNTTI tuota 
säteilyä energiana kykenee tappamaan osuessaan ihmisen! 
 
Osaan III. 
 
Tiedätkö Kanadassa olevista CANDU reaktoreista, eikös niissä käytetä rikastamatonta uraanimalmia, 
tai vain vähän rikastettua, ja hidasteena Deuteriumia? 
 
*Kyllä juuri näin tehdään ja käytetään. 
 
Tehoa tulee matalammalla tasolla, mutta pidempään, eikä ydinjäte ongelmaa synny, koska prosessi 
lähentelee normaalia luonnon tapahtumaa. 
 
* No EI toki! Normaalin uraanireaktoriin uraanimalmia rikastetaan 3,5- 5, 5 % U- 235 pitoisuuksiin. 
CANDUN nerokkuus perustuu siihen, että perusmalmi palaa alkuperäisellä 0,71 % osuudellaan 
ongelmitta. Kun maailman perusreaktorit hyödyntävät uraanimalmista 0,25 % pelleilyn osuuden. 
CANDU näennäisesti ohittaa keskeisimmän isotooppijalostukseen menneet suunnattomat haaskuut. 
Muta mutta. Kvanttiydinfysiikassa edes IAEA EI voi huijata. Kuten se tekee ihmisille valehdellessaan. 
Luonto ei onneksemme ole sumutettavissa! Sen minkä CANDU saa ekstra säästämällä uraanin 
malmissa. Sen energiahukan menettää joutuessaan tekemään hengenvaarallisesta deuteriumista 
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raskasvettään. Raskasveden jalostus vie energiaa, korjaan s u u n n a t t o m a s t i   energiaa. Yhtäkkiä 
CANDU:nkaan uraanin polton hyötysuhteeksi ei jää kokoon kuin tuo sama 0,25 % hyötysuhde.  
 
*Yksi oleellinen ero kuitenkin on. JOS maailmassa olisi kaikki reaktorit CANDU reaktoreita. 
Uraanimalmin 2008 alkanut energianegatiivinen louhinnan alku olisi siirretty luokkaan hamaan vuoteen 
3 008. Mutta IAEA on a i n a  halunnut tehdä väärin. Siksi ydin energiana globaalisti katosi 2008 
lopullisesti uraanimalmirikkauksien romahdettua valtavaan tuhlailuun ainoastaan 60 vuodessa. Ydinala 
teki tämän tuhonsa siis tieten tarkoin tahallaan kuten aina tyhmyyttään. Nyt Fukushimat näyttää, että 
menoa se on. Jaa niin että "lähempänä luontoa?" Mistä ihmeen onnenauvosta tuonkin nykäisit. 
Prosessin MUU osa CANDU reaktorissa on 100 % sama kuin missä tahansa muussa reaktorissa. 
Ydinjätteessä On 100 % sama tonnimäärä silvottuja pu-239 tonnistoja keesiumeja, jodeja ja muuta 
näkemällä tappavia radoneitaan, samariniumeja,  radiumeja, toriummaksamyrkkypäästöjään.  
 
* Yhdessä osassa olet kuitenkin ihan oikeassa. Koska CANDU:n uraanimalmin rikastusta ei 
centrifugeineen ole. Tämä megalomaaninen ydinjätteen tuotanto- osa olisi "teoriassa" mahdollista 
eliminoida. Mutta et selkeästi tunne "siviiliydinalan saloja". Miksei sitten CANDU reaktoreita ole kuin 
muutamia? No selitys on täysin selkeä. 100 % ydinvoimasta tehdään, ei toki energian takia. Vaan 
salaisten ja mustien Pu- 239 ydinASE markkinoiden takia. 94 % maailman uraaneista jalostetaan 
suoraan ASEISIIN! Rikkaammat jopa 93 % aseuraanit on aina isotoopijalostetava. Joten CANDU- 
polttotapa on silkkaa myrkkyä myös Suomen kaltaisille laittoman ydinasetuotannon maille. Joille 99 % 
ydinrahoituksista tulee v a i n laittomalla ydinjätekaupustelullaan maailmalle TVO:n KPA 
ydinjätealtaistaan Posivan piikkiin. 
 
On mulla muutakin kysyttävää, mutta täs ny aluksi. 
ystävällisin Terveisin Jukka itäisemmästä suomesta 
 
* Joo on tosiaan niin, että olen maamme niitä käytännössä ainoita ydinalalla vuosikymmenet a i d o s s 
a  sisäpiiritöissä rutinoituneita ihmisiä. Joilta tällaisiin ylipäätään saat vastauksia. Joten vastaan toki 
mieluusti myös jatkossa. Ei siinä mitään. Mutta hei yhden asian kanssani opit hyvin pian.. . Nimittäin 
sen, että IEA/ STUK kvanttiydinfysiikasta luokkaa 80 % on silkkaa tahallista vääristelyä ja valhetta. Olen 
maamme pelätyin ydinfaktojen tietäjä.  Koska juttuni perustuu e n n e n   1954 USA Oppenhaimerin 
oikeudenkäyntien sensurointia opittuihin "vanhojen mestarien salaisuuksiin". Minua pelätään näine 
ylivertaisen kirjallisuuden tietoineni syystä viranomaispiireissä legendana kuin ruttoa! 
            -------- 
 
T&T 12.06.2012 Kun säteilyfotonin ominaisuudet alkavat paljastua. 
 
* IAEA ydinhallinto siirtää totuuden eteen liikuteltavat muurinsa. Tärkeintä onkin tässä kuurupiilossa. 
ettei kansa ymmärrä sitä m i t e n  reaktorin säteilyfotonointien tonnistot karkuutetaan ohi mittaristojen 
ulos luontoon. valon nopeus oli klishee, jolla totuutta vartioitiin mustasukkaisesti. Nyt kehitellään 
"muuttujaa". 
 
FYSIIKKARaili Leino, 11.6.2012, 14:05 
Valo on sähköinen aalto ja magneettinen aalto – mutta vuorotellen, ei yhtä aikaa. [University of 
Copenhagen] 
Tanskalaisen Niels Bohr -instituutin kvanttimekaniikan laboratoriossa on tehty kokeita, jotka todistavat, 
että valo ei noudata klassisen fysiikan periaatteita. Klassisessa fysiikassa valo on sähkömagneettista 
säteilyä, jossa värähtelevät toisiinsa nähden kohtisuorat sähkökenttä ja magneettikenttä. 
 
Kvanttimekaniikassa valolla voi olla sähkökenttä tai valolla voi olla magneettikenttä – mutta ei molempia 
yhtä aikaa. Arkimaailma noudattaa klassista fysiikkaa, jonka mukaan kappaleen, vaikkapa auton tai 
pallon, paikka ja nopeus voidaan mitata tarkasti. 
 
Gps-paikanninkin tarvitsee kvanttimekaniikkaa. Kvanttimekaniikan lakien mukaan kappaleen 
nopeudesta on mahdoton tietää yhtään mitään, jos sen paikka tunnetaan tarkasti. Kvanttimekaanisella 
pallolla on joko paikka tai nopeus, mutta ei molempia yhtä aikaa. Kvanttimekaaninen pallo voi lentää 
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yhtä aikaa ulos sekä ovesta että ikkunasta. Kuuluisimpiin järjenvastaisuuksiin kuuluu Schrödingerin 
kissa, joka on yhtä aikaa elävä ja kuollut. 
 
Kvanttimekaniikan maailmassa luonnonlait kertakaikkiaan ovat erilaisia. Ne tulevat vuorenvarmasti 
vastaan, kun mittakaava on riittävän pieni – ja nykyisessä elektroniikassa ja nanotekniikassa se on. 
Tavallisen suunnistajan ei tarvitse tietää, ettei gps-paikannus toimi ilman kvanttimekaniikkaa. Gps-
laitteiden ja -palveluiden suunnittelijoiden pitää se tietää ja ottaa huomioon. Kvanttitietokone ei tottele 
klassista fysiikkaa. Missä sitten on raja, jossa nämä kaksi maailmaa kohtaavat? Tätä tanskalaistutkijat 
selvittivät. 
 
– Tavoitteemme on käyttää kvanttimekaniikkaa uudella tavalla. Siksi on tärkeätä tietää, että kappale tai 
‖systeemi‖ todella käyttäytyy tavalla, jota ei voi selittää klassisella fysiikalla, kertoo Kööpenhaminan 
yliopiston tohtoriopiskelija Eran Kot. Olemme osoittaneet, että kvanttimekaniikassa valolla ei ole 
magneettikenttää, jos sillä on sähkökenttä, eikä sillä ole sähkökenttää, jos sillä on magneettikenttä. 
Toisin sanoen valo on kvanttimekaaninen otus, Kot selittää. 
 
– Tällä on suuri merkitys, kun tulevaisuudessa kehitetään kvanttitietokoneita. Meidän pitää tietää, 
milloin valo käyttäytyy klassisen mekaniikan ja milloin kvanttimekaniikan mukaan. Kvanttitietokone 
koostuu kappaleista, jotka eivät käyttäydy klassisen mekaniikan mukaan. 
                     -------------- 
 
TESLA Yli valon nopeuden 
 
http://www.newdawnmagazine.com/articles/tesla-vs-einstein-the-ether-the-birth-of-the-new-physics 
 
*..!!!? 
 
"Konkreettinen todiste siitä, että suhteellisuusteoriaa voidaan loukata löytyy George Gamow n 
vesistöalue kirjasta  Kolmikymmnvuotiasta fysiikkaa vavahduttavaa . Gamow, yksi kvanttifysiikan isä 
kertoo, että puolivälissä 1920 lukua, Goudsmit ja Uhlenbeck löysi elektronien kuorirakenteet, mutta 
myös, että ne pyörivät 1,37 kertaa valon nopeudella!!!  Myös aomien osien sisäiset spin kierrokset 
ylittää valon nopeuden. 
Ilmiön Tela selitti sillä, että kaikki aineet imevät sisuksiinsa absorboiden eetteriä. Joka aineeseen 
valuessaan tauotta pitää elektronit ja atomin osat pyörimässä spin- kierroksissaan. " 
 
* LOISTAVAN hienoa kuulla, että valheeksi tiedetty valon nopeuden näennäisen rajan ylityksiä on ihan 
oikeastikin osattu kyseenalaistaa JOPA kokeilla jo 100v sitten! Tiedosto kertookin, että "eetteri" 
vaikuttaa VAIN atomi kokoisiin ja sitä isompiin. Eikä tosiaankaan koske atomia pienempiä edes 3D 
maailmassamme!  Kvanttimaailman "tunneloitumisen reaktiot" kaikki kunb  on hyvä esimerkki valon 
nopeuden ylittymoisestä. Samoin esim neutriinon mitattu yli valon nopeus. Tsherenkovin yli valon 
nopeat massalliset elektronit, yms. 
 
 
 
 
 

3006 Kvadrupoli momentista. 
 
Kun aikanaan aloin lukemaan Pekka Jauhon Atomi ja ydinfysiikka kirjaa. Mieleeni jäi soimaan erityisen 
kiinnostava termi. Puhuttiin neutronin pyörivän säteilyvarastoninnin energiasta spinhyrränä. Neutroni ei 
olekkaan ulospäin neutraali. Vaan siinä on sekä "+" napa, että "-" napa. Terminä oli miten muodostuu 
ulospäin vuorovaikuttava kvadrupolimomentti. Juttua ei täysin aukaistu kyseisessä kirjoituksessa. Mutta 
nyt sain tärkeää lisämateriaalia siitä millainen maapallon van Allenin kaksoisrenkaan muodostama 
magneettikenttä lopulta on. Se on kuulema 4- napainen. Magneettikenttä muodostuu siis k a h d e s t a  



2073 
 

sähkövirroiltaan vastakkaisesta vierekkäin olevasta sormusrenkaasta. Joiden magneettivuot puskevat 
toisistaan irti. Aivan loistavaa materiaalia! 
 
Perusmagneetti on kaksi napainen DIPOLI. 
  --> 
 
Sitten 4 napainen KVADRUPOLI kahdella sähköisellä sormusrenkaalla, jollainen van Allenkin 
kaksoisvyö myös on. 
 --><-- 
 
Seuraava malli on OKTUPOLI, jossa on jo 8 magneettinapaa. 
 --><--><-- 
 
Maapallon magneettikenttinä näitä sanotaan symmetrisiksi, "zonaalisiksi". Koska ovat symmetrisiä 
maapallon pyörimisakseliin nähden.  
 
* Se mistä asiassa hetimiten innostuin oli tuo kvadrupoolimomentti. Kuvitelkaa  mitä oli oivallettavissa. 
Itse maapallon magneettirakenne osoittaa, miten lähellä makromaailmat ja mikromaailmat 
todellisuudessa ovat. Neutronissa  on yhdessä siis plus + merkkinen protoni ja minus- merkkinen 
elektroni. Puskemassa vastakkaiset suprajohdesilmukkansa sähkömagneettikentät toisaan vasten. 
Ulospäin tilanne näyttäytyy kaukaa näennäisen sähköisesti neutraalina. Mutta l ä h e m p ä n ä neutroni 
käyttäytyy 100% samalla mallilla kuin kahdella pohjoisella ja eteläisellä  van Allenin sähkörenkaallaan 
varustettu maapallo.  
 
* Eli neutronissa on kuin onkin pyöriessään säteilyn virittämänä samanlaatuinen 
vuorovaikutuskenttänsä kuin maapallon magneettikentän ottaessa vastaan Auringon varautuneitten 
protonien  ionipurkauksia. Maapallo toimii revontulineen kaikineen vuorovaikutuksessaan Aurinkoon 
samalla tavalla kuin neutraaliksi IAEA/ STUK- tiedostoissa virheelisesti väitetty neutroni. Merkittävä 
huomio tämä todella on. Mitä tästä seuraa. Atomin osien esimerkiksi elektronin väitetään olevan 
värähtelevä suprajohdesäie, jossa tietty energiamäärä kulkee O- mallista rengasta ympäri. 
 
* Tai itse asiassa väitetään sen olevan keskeltä hiukan auki olevan 8- mallinen ympyräsilmukka. Tutkija 
A. Karppinen kertoi rakenteen näennäisen risteyskohdan neutraloituessaan muodostavan atomiosien 
sisään neutraalin "antiaineen" vangittuna atomirakennekenttään". Yhtä kaikki nyt maapallon 100km 
korkeusista alkavat ionisoituneet kaksoisrenkaiset van Allenin magnettivuomallin muodostavat 
kvadrupoolimomentit  todistavat oleelisen.  
 
*Että maapallomme on identtinen neutronin perusrakenteelle. Vaikka IAEA väittää neutronia 
neutraaliksi. Voimme s e l k e ä s t i  huomata, ettei maapallomme kvadrupoolinapaisuus tee siitä 
neutraalia vaan agressiivisen epäsymmetrisesti se suhtautuu Auringon protonipommituksien säteilyyn. 
Niinpä väite neutronin neutraalista vuorovaikutuksesta on osoitettavissa täydeksi flopiksi. Neutroni näin 
VOI varastoida ja ennenkaikkea m y ö s vuorovaikuttaen purkaa saamaansa säteilyn energiaa. Juuri 
kuten Maapallokin imuroidessaan ja siirrellessään magneettikentissään revontulienergioina 
energioitaan purkavia auringon protonien säteilytaltioita. Mitä rajummin neutroni pyörien spinnaa sitä 
enemmän sen ekvaatorikenttä muuntuu ja vuorovaikuttaa ympäristönsä atomirakenteisiin. 
 
Osaan II 
 
* Kuvitelkaa se että revontulissa voi varastoitua suunnattomat säteilyn energiat. Kertoo kiistattomasti, 
tismalleen samoin voi neuteroni varastoida ja myös purkaa pyörivänä saamiaan säteilyn energioita 
viiveillä ympäristöönsä. 
Termi g 1^1* h 1^1 kuvaa maapallon ekvaattoritasoon sijoitettua toisiaan vastaan kohtisuorassa olevia  
dipolia. Van Allenin kaksoisrenkaat muodostavat tämän "resultanttipolin". 300- 400 km korkeudelta 
yhtälön Tesla- arvot maapallolle ovat.  
 
Maapallon kokonaispyörimisakselin suuntainen  
g 1^0= - 29 557 nT (Nano teslaa) 
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g 1^1=  -1 672 nT 
h 1^1=   5 080 nT  
 
Josta nähdään, että aksiaalinen eli napojen dipoli on selvästi vahvempi kuin ionosfäärin van Allenin 
päiväntasaajaekvaattorin dipolit. Dipolimuutokset olivat 2005 
dg1^0/dt= 8,8nT/a 
dg1^1/dt= 10,8nT/a 
dh1/1/dt= 21,3 nT/a 
 
*Mitä kertoo tästä (US geological Survey) Boulderissa Coloradossa ja Skotlannin British Geological 
Survey:n magneettimalleista tehdystä geologian laitoksen tutkimuksesta suorana analogiana neutronin 
olemukseen! Se kertoo, että pyoriessään Maapllon magneettikenttä muntuu eli vuorovaikuttaa siirtäen 
saamaansa auringon energian protoniSÄTEILYN energioita muutossuhteissaan.  
 
Edellä kerrottu malli Maapalon magneetikentästä on ns. kineettinen dynamomalli, jossa pyritään 
löytämään (ad hoc) fysikalisesti mielekkäästi käyttäytyvä virtausfunktio (v) , joka säilyttää 
magneettikentän (toteuttaa epäyhtälön), puuttumatta lainkaan siihen kysymykseen miten itse virtaus 
syntyy maapallon metallinesteytimessä vaikuttavien voimien kautta. Jo 1950- luvulla osoitettiin, että 
virtausfunktio, jossa on konvektioliikkeen lisäksi zooninen komponentti, säilyttää magneettikentän, jos 
KOKONAISVIRTAUSJAKAUMA EI OLE PYÖRÄHDYSSYMMETRINEN!  
 
* Suomeksi sanottuna, että pelkkä akselillaan pyörintä EI riitä. Jotta magneettivuot myös tekevät Van 
Allenin ja vastaaviin virtasilmukkoihin ulkopuolista vuorovaikutusenergiaa, eli leikkaavat 
magneettivuota. On maapalon, kuten myös pyörivän neutroninkin "vaaputtava värähdellen 
epäsymmetrisesti akselillaan". Tämä on tärkeä todiste myössiitä, että neutronikaan EI voi olla 
balanssissa. Mikä tarkittaa sitä, että se vuorovaikuttaa ympäristönsä atomirakenteisiin tauotta. Mitä 
enemmän siinä on varastoituvaa säteilyn energiaa sitä agressiivisemmin  se pyörii ja myös vaappuu 
akselillan. Termeinä puhutaan sähkörirran ja siihen liittyvän magneettikentän tasaisesta 
heikkenemisestä, sähkövirtajakauman spatiaalisesta laajuudesta ja toisella termillä magneettikentän  
(B) ja ydinvirtauksen (v) välisistä indukktiovuorovaikutuksista. Magneettikenttä säilyy, jos ydinvirtauksen 
geometria on sellainen että induktion vaikutuksesta syntyvä uusi magneettikenttä kompensoi ohmisen 
heikkenemisen kautta tapahtuvat häviöt. Magneettisen Reynoldsin luvun (Rm) tuleeolla suurempi yai 
yhtä suuri kuin 1. 
                 --------- 
 
Jukkan materiaaleja 05.2012. 
 
Lisäksi kaivelin tähän jotain tuolta muistilapuiltani, kun olen pitkään miettinyt tätä atomiparisto asiaa, 
että kuinka saatais maasta säteileviämalmeja kaivelematta otettua hyötykäyttöön sitä sähköö jota 
muodostuu just tästä beetahajoamisesta, sen elektroni vuon jatkuva tyhjeneminen eli 
vastapotentiaalihan on tuolla taivaalla, luonnonmukaisessa kierrossahan ukkosilmat yleensä purkaa tän 
jännityksen ilmakehän läpilyöntikynnyksen alapuolelle, mutta nykyisin valitettavasti ydinvoimalat tekee 
sen saman asian sillä ionipurkaussaastutuksellaan, onneksi ukkoset ei vielä oo aivan loppuneet, sitten 
kun ne loppuu niin alkaa maapallonlaajuinen kuivuus. 
 
*Luvitko muuten OMIA aiempia lähetteitäsi? Koko keskeinen ukkosenergian ylläpitämä elintärkeä 
ionosfäärin  jännite- energia olisi niilä tiedoilla luokkaa v a i n  600 MW! Halloo siis y k s i  OL- 1 
reaktorin tauotta luontoon vuotava paukkuvoimala vapauttaa maapallon beettahajoamisen tuottaman 
elektroniylijäämän reippaasti ylittävän 890MW tauottoman ++..ionisaation kanavasäteilyjen, tritiumien 
kaltaisen vastavoimaisen tuhotehon. Maailman elintärkeä van Allenin vöiden suojaus tuhoutuu siis JO 
yhdelläkin reaktorilla! Ja kun maailmassa  on näitä 800MW edestä säteilyionisaatiota tuottavia 
reaktoreita 550kpl. Päälle suunnattomat määrät ydinjätevarastoja, uraanikaivoksia  ja ydinaseita. 
Voidaan JO näistä varovaisesti laskea. Että yksikin toimiva reaktori on liikaa! Mikä kauheinta maailman 
elintärkeä ionisaatiosuojamme kriminalisoidaan IAEA:n toimin sen tehosta 1 000- kertaisilla 
täysydintuholaitteistoilla.  
            -- 
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Uraanin rikastus happomenetelmällä 5 –15 kg rikkihappoa/tonni malmia, lisäyksen 500 grammaa 
MnO2, reaktionopeuden lisäämiseksi, millimetriluokan jauhatus, 2-3 tunnin liuotus huoneenlämmössä. 
Ja sitten neutralointi, sekä suodatus, (esiintyy limoittumista, piipohjaisuuden vuoksi, kvartsi.) 
 
Neutralointi kalkilla tai Natriumhydroksidilla. Ei mielellään teräskuulajauhatusta vaan käyttäen kuulien 
sijasta kovia pyöreähköjä kiviä. 
(autogeenijauhatus). 
 
http://www.vuorimiesyhdistys.fi/materia/pdf/Materia_2006-3.pdf 
                 --------------- 
 
Katumaton varoittelija  
 
Tämä osaston pomo ei toivottaisi tervetulleeksi Paul Schaeferin näkemyksiä, joka varoittelee 
innokkaasti. Hän on oppinut sähkötekniikan insinööri ja hän vietti neljä vuotta rakentaen ydinaseita. 
"Mutta useimmat teorioista joita tiedemiehet ovat opettaneet meille jotta me uskoisimme niihin näyttävät 
menevän palasiksi", hän sanoo.  
 
Julkaisussa nimeltään Energia n hiukkasten säteilytyksellä. "Nämä suuren energiatason omaavat 
hiukkaset säteilevät maahan ja sen ilmakehään, häiriten luontaista tasapainoa ketjureaktion tapaan kun 
nämä epätoivoisesti pyrkivät pääsemään tasapainoon ympäristönsä kanssa." Tällaiset hiukkaset 
kasaantuvat napa-alueille talvella. "Kun polaarinen kevät tulee, auringon energia saa koko joukon 
negatiivisesti varautuneita hiukkasia siirtymään kohti maapalloa, luoden reiän otsonikerrokseen."  
 
Suurienergisten hiukkasten luonnottomat tasot ilmakehässä sekä maapalloa ympäröivillä 
säteilyvyöhykkeillä ovat syyllisiä säähäiriöihin tämän mallin mukaan mikä kuvaa maapalloa 
vapauttamassa kasaantunutta kuumuutta ja stressiä sekä palauttamassa tasapainoa maanjäristysten ja 
vulkaanisen toiminnan kautta. Niiden teknologioiden joukossa jotka tuottavat hiukkasten pilviä -- 
luonnottomasti suuren sähkövarauksen saaneita -- ovat suurjännitelinjat, sähköisen sodankäynnin 
järjestelmät, avaruuslentojen komento-, kontrolli- ja kommunikaatiojärjestelmät sekä Tähtien sota -
tyyppisten asejärjestelmien testaaminen.  
 
"Voisi kuvailla maapalloa ja sen ilmakehän epänormaalia energeettistä tilaa auton akkuun josta on tullut 
ylivarautunut normaalin energiavirran jäätyä jumiin, ja tuloksena on kuumia pisteitä, fyysistä säröilyä ja 
yleistä turbulenssia kun tämä padottu energia yrittää löytää paikan minne mennä."  
 
*********************************************************** 
Toisessa analogiassa, Schaefer sanoo: "Mikäli me emme kaipaa planeettamme kuolemaa, meidän 
täytyy lopettaa epävakaiden hiukkasten tuottaminen jotka lisäävät maapallon kuumetta. Etusijalla 
tämän katastrofin estämisessä olisi kaikkien ydinvoimaloiden sulkeminen, ydinkokeiden, 
*********************************************************** 
 
 sähköisen sodankäynnin ja 'Tähtien sodan' lopettaminen."  
 
 
William van Bise ja Elizabeth Rauscher huomauttavat että maata kiertäviä satelliitteja ylistetään 
keinona tutkia otsonikerrosta, mutta joka kerta kun avaruussukkula polttaa tiensä taivaan läpi se tuhoaa 
ionosfääriä aivankuin jokainen meteoriittikin tekee. Sitten, ikäänkuin raketin palokaasut eivät olisi 
tarpeeksi, avaruuskapselit ovat vuodattaneet kemikaaleja jotka dramaattisesti reagoivat varautuneiden 
hiukkasten kanssa.  
 
"Sitten he nostavat revontulten valaistusta (keinotekoisesti), mutta se kun he tekevät näin täydellisesti 
tapahtuu silloin kun he tappavat ionosfääriset kerrokset."  
Sillä välin, armeija rakentaa suurinta ionosfäärin kuumenninta, tarkoituksenaan luoda enemmän 
epävakaisuutta valtavaan plasma-kerrokseen -- ionosfääriin -- sekä kasvattaa varautuneiden 
hiukkasten energiatasoja.  
               ------------ 
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Verkkomediasta 07.2012 
 
D2O @ 20.7.2012 13:23:07 
Vedyn isotoopit ja niiden ominaisuudet on tunnettu 1930-luvulta lähtien. Tritium on radioaktiivinen 
isotooppi, deuterium ei ole. Tätä asiaa ei sinun hokkuspokkus-fysiikkasi muuta mihinkään suuntaan.  
 
* Arto Lauri @ 21.7.2012 22:24:05 
Joo toi D2O tuntuu olevan näistä ydinammatiasioista ulkona kun  pipo Pattajalla. Joten piti oikein vielä  
piirtää tälle häirikölle totuus ineen:     
 
http://kuvapilvi.fi/k/Ym6X.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ym6X.jpg[/img] 
 
[url]http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=4429[/url] 
 
 
 
 

3007 IONIsaatiosta 2012. 
 
FB. E.  
STUK - Säteilyturvakeskus Neutronien aiheuttama säteilyhaurastuminen on hyvin tunnettu ilmiö, eikä 
viitatussa uutisessa ollut kysymys siitä, että itse ilmiön olemassaolosta olisi ollut epäselvyyksiä. 
Säteilyhaurastumisesta löytyy artikkeli vaikkapa Wikipediasta: 
http://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4teilyhaurastuminen. Sitä, miten se vaikuttaa ydinvoimaloissa ja 
miten vaikutus otetaan huomioon ydinturvallisuudessa, on kuvattu STUKin ydinturvallisuuskirjassa 
sivulta 119 eteenpäin: 
http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/kirjasarja/fi_FI/kirjasarja5/_files/12222632510021140/default/kirj
asarjaV_ydinturvallisuus_3.pdf. STUK/Viestintä 
 
Säteilyhaurastuminen – Wikipedia 
fi.wikipedia.org 
Säteilyhaurastuminen on vanhenemisilmiö, jossa materiaalin, yleensä teräksen, kovuus ja hauraus 
kasvaa sen altistuessa neutronisäteilylle. Säteilyhaurastumista ilmenee ydinvoimalaitoksissa, erityisesti 
ydinreaktorissa ja siihen liittyvissä laitteissa. Siihen liittyy usein muita ikääntymisilmiöitä 
              -------- 
 
Minne ydinjätteet FB.12.06.2012 
 
- E.U.  No itse en kyllä aurinkoon ampuis. Ei ole vaihtoehto edes mulle.. Ja vaikka siellä on säteilyä jos 
jonkinlaista niin se ei tarkoita sitä etteikö se voisi reakoida siihen jotenkin ja sillä vois olla todella 
kohtalokkaat seuraukset,, Ja mitäs jos se onkin TÄHTIPORTTI ja me ammutaan sitä ydinjätteellä ;).. 
 
- - A.G. Eiks ne nyt ois aivan sama kuhan ammutaan jonnekin tonne avaruuteen jatkamaan matkaa 
vaikka toiseen aurinkokuntaan noi kakat? Ideana mun mielestä aivan loistava vaikka noista 
ydinhommista paljoo muuta yksityiskohtaista tietoa kun että ei hyvä säilyttää maapallolla... Artolle 
kysymys? Onks tollasia sähköllä toimivia tapeeksi tehokaita tykkejä kehitetty jo millä saadaan tollasta 
matskuu ulkovaruuteen? 
 
* Niin aika kuvaavaa keskustelua. Eetu pokkana meinaa, että Posivan tapa äyskäröidä ydinjätteet 
paikallisten talojen sokkelien viereen on ihan retro JESH! Pääasia on, ettei kalliiksi tule. Sinne vaan 
suolaisiin avomerisoihin surutta. Sieltä ne kuplivat 50- 100v aikana plasmakaasuna MEIDÄN KAIKIEN 
hengitysilmaan esteittä kaikki tonnistonsa! Hyi helkkari! Taas teille muille fiksummille kerrottakoon, että 
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jopa Ruotsi suunnitellut jo pitemmän aikaa j u u r i  tällaista sähkötykkiä Gernekaisela tuntureilleen. 
Mitään t e k n i s t ä   estettä laitteelle ei tosiaan ole.  
 
* Arcadio oivalsi jo oleelisimman tässä. Hieno homma . Eli niin kauan kun grammakin tuota 
ihmiskunnan kaikkienaikojen megahypertappajaa on varastossa ylipäätään maan päällä. Se leviää ja 
levittää jatkuvasti lisääntyvää globaalia Einsteinin mukaan ikuista taustasäteilyn kasvua. Ihmiskunta on 
Maapallonsa vankina kuin kultakala maljassaan. Paskansipa sielä vaikka vasemmalleen, niin h e t k e s 
s ä  se sama paska on gravitaation vangitsemana 10 000km päässä oikealla olevassa 
hengitysilmassamme! Kylmä ja selkeä fakta kaikki tämä. Kysyttin, että miksei vaan avaruuteen? No 
avaruus on kuin heittelisit paskaa suoraan ilmaan. Perus newtoniikka  kun sanoo, että mikä menee ylös 
tulee takaisin naamallesi. 
 
* Miksei sitten Kuuhun tai vaikka Marssiin?  Koska sieläKIN ydinjäte on ONGELMANA mahdollisten 
asutusten tiellä. Eikä avaruuksien tyhjiö estä kaasuuntumista ulospäin minne van sielläkään. Juu 
Aurinko on massiivinen gravitaatiolukittu umpio. Jossa on JO miljardit  kerrat enemmän ydinjätteitä kuin 
ihmiskunta saa aikaan  i k i n ä .  No ei Aurinkokaan täydelinen ole. Mutta ainoita kohtuullisia paikkoja 
kuitenkin. Jupiter, ehkä. Koska on myös äärimmäisen radioaktiivinen myös. 
          ---------- 
 
PYSYVÄ ydinabnean vammautus! 
''''''''''''''''''''''''''' 
..................... 
 
E.R. FB 22.06.2012.?:D Arto se aina osaa löytää lohdutkusen sanat... vaikeissakin aiheissa.. ? .. Mut 
jotenkin tuntuu uskomattoman pahalle vastukselle tää luonnon ja ihmisien totaalinen tuhoaminen 
ydinvoimaloilla ja sen henkisien ihmisien ajattelemattomuudella.. :( Tuho on totaalisempi ja menetykset 
on koko kansakuntaa uhkaavat.. :( En usko että maalla peittoamiset pienentää mitenkään saasteita. :( 
voivoi... 
 
* Koetin tänne FB:n vastata, että Ydinvoimalassa oleville kehitetään systemaattinen "lobotomiatuho" eli 
pysyvä säteilyaivovammaisuus. Samoin k a i k i l l e  ydinvoimaloihin houkutetuille sadoille tuhansille 
sielä vieraileville lapsille, siviilivierailleen tarkoin ja  t i e t e n ! Idea on tosiaan murskata säteilyn, 
kanavasäteilyin ja neutriinovoiden yhteispommituksella ihmisen "ylemmät itsesuojeluvaistot". Tehdä siis 
miljoonista reaktorien alueilla olleille massalobotomia leikkaus. 
 
* Katsoiko kukaan tästä aiheesta kertovaa kirpaisevaa MTV 3 Tohtori Housea 21.06.2012? Niin siinä 
näytettiin naista, joka EI kyennyt minkäänlaisiin tunteisiin, ei itkuun eikä myöskään myötäelämään 
ihmisten tunteille psykopaattisesti alati esiintyen. No naisen tämä käsittämätön tunnevamma oli tullut 
häneen jo teini- iässä. Lopulta House kokeili painaa naisen kynttä kynsilakan poistoaineella. Jolloin 
kynnen juuri tuli siniseksi. Tämä tarkoitti sitä, että naisen elimistössä oli liikaa kuparia. Idea vammaansa 
oli niin suorasukainen kuin olla ja voi. USA:ssa on jo pitkään kehitetty tapaa tehdä samaa "nanokupari- 
ionimyrkytyksin" miljoonille, esim. mielenosoitajille ja valtiokriittisille.  
 
* Aina kun ihmisellä on hiukankin rajuja tunnereaktioita aivoissaan. Tuo kuparin ylijäämä ikäänkuin 
"oikosulkee" rajummat sähköpulssit pois aivojen hermoradoista! Kuulostaa suorastaan lapsellisen 
helpolta. Mutta jopa litium elimistössä tekee saman suuntaista toimintasalpaamista. Ydinvoimaloissa 
homma toimii ninikää samoin, mutta säteilytys tekee puolestaan uhreissaan pysyvää vauriotaan. 
Ihmisten aivojen k o r k e a m m a t  tunnereaktiot salpautuen estyvät. Koska jatkuvasti 
ydinreaktoreillaan töissään olleessaan hermoratojen sähköeristeet ovat säteilyionisaation turmelun 
tilassaan. Saattaa kulostaa liki uskomattomalta. 
 
* Mutta totuus on juuri tämä! Mitä enemmän taustasamme säteilee. Sitä m a h d o t t o m a m p a a  
ydinorjien on kyetä tuntemaan syvempiä myötätuntoja, itsesuojeluvaistoja , saati edes paniikkia 
suoraankaan kuolettavassa säteilyn vaarassa olessaan. Housessa kerrottiin karusti totuus, että tämä 
tila vammauttaa helposti aivot lopullisesti tunnevammaisiksi. (Nainen alkoi ohjelmassa kyllä parantua.) 
Mutta murskaava totuus on se, että miljoonat parhaillaan säteilyssä ja kohonneissa säteilytaustoissa 
pakosta elävät ihmiset muutuvat pysyvästi "ydinvammautuneiksi psykopaateiksi!" Kun yritin muuten tätä 



2078 
 

tänne äsken kertoa CIA poistatti koko tekstini härskisti ja sumeilematta. Koska osuin j ä l e e n  kerran 
näköjään oikeaan! 
 
* Kuvitelkaa asiaa aste lisää. AINA kun kaikkeudessa sivilisaatiot tulevat tilaan jossa ydinvoimaa 
aletaan  käyttämään. Se vammauttaa kaikista elämänmuodoistaan ympäriltään suuremmat ja 
suojaavammat tunnereaktiot. Pian kokonaiset valtioiden kulttuurit toimivat kasvavissa ikuisen säteilyn 
reaktiotuhoissaan kuin zombiet. Mikään mahti maissaan sitten ei enää kykene itse ruokkiutuvaa 
katastrofin etenemisen  mekanismeja lopettamaan. Kammottavan varmasti YDIN ja sen epäjumaliensa 
palvonnan kultit pyyhkäisevät sivistyskansansa totaalitärismin kautta lopulliseen täystuhoon. Miljoonat 
alati lisää vammautuvat hallinnon, armeijan,  polisin, ydininsinöörien laumat takaavat näin kulttuurinsa 
ikituhon! Kätevää todella kaamea sisämekanismi. .. 
                -------- 
 
Mystinen cesium.( EI YDIN- hulluudella rajoja .) 
 
Cesiumin tiheys on 1,93 g/cm3 ja sen sulamispiste on 301,59 K (28,44 °C), joten suljetussa ampullissa 
cesium on huoneenlämmössä kiinteää, mutta lämmitettäessä kädellä metalli sulaa. Cesium on täten 
kolmas pysyvä alkuaine, joka on huoneenlämmössä neste, kuten myös elohopea ja gallium. Cesiumin 
kiehumispiste on kohtuullisen alhainen, 944 K (671 °C). Cesiumin pieni tiheys, kiehumis- ja 
sulamispiste johtuvat siitä, että sillä on taipumus antaa valenssielektroni pois. Cesium on erittäin 
elektropositiivista (Paulingin asteikolla 0,7).  
 
**Joten se on luonnollisesti ionisessa Cs+ muodossa. Teoriassa on mahdollista, että cesium olisi myös 
Cs3+.** 
__________________________________________________________________________________
___________________ 
 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Cesium 
 
* Yleisö tuntee aineen siitä, että sitä vapautuu suuria määriä ydinvoimaloista. Aina kun puhutaan 
radioaktiivisuuksien reaktorien päästöistä luontoon, juuri Cesium on se eräs keskeisin metalli, jota 
seurataan. Mutta silti itse ainetta ei tunneta juuri mistään käyttötarkoituksistaan. Hetkinen katsotaanpa 
asiaa tarkemmin. Aine on normaalissa huoneen lämmössä lähinnä tinan kaltainen kiinteä metalli. Ja 
höyrystyy kaasuiksi vasta +671C. No miten h i t o s s a  se sitten aina lentää reaktoreista aina ulos ja 
erityisesti  räjähtelyissä tuhansien kilometrien päähän?. . . 
 
* Eihän tinalankakaan sinkoa kelluskelemaan ilmakehään tuhansia kilometrejään noin vaan. Keskeinen 
kysymys kuuluu  m i t e n  ratakisko lentää ja noin oudosti levitoi? Aihe on jälleen klassinen IAEA 
TABU, josta myös STUK ei luonnollisesti hiisku mitään. Ja miksei hiisku. Vahva viite löytyy osasta, 
jonka alleviivasin. Tällä "ratakiskometallilla" on keskeinen outo piirre. Se muuntautuu IONIKSI! Olen 
pitkään ja hartaasti opettanut ihmisille mitä IONI oikeastaan on. Kun radioaktiivisuus muuntaa vaikka 
lyijyn IONIKSI. Se murentaa yksittäisen atomin irti pinnastaan leijailevaksi PLASMAKAASUIONIKSI. 
Tuo, että aine on +..ionisoitunut, kun tarkoittaa juuri sitä. Radon on aineena raskaampaa kuin lyijy. Silti 
se leijailee ja kelluu ongelmitta kaasuna ilmakehässämme. 
 
* Artikkeli kertoo cesiumin voivan olla jopa 3- kertaa ionisoitunutta hyper- aggressiivista 
+++..ionisaatioplasmaa. Ruotsalainen Edlen teki aineista säteilyllä jopa 16-kertaa ionisoituneita. Tässä 
tiloissaan raskaskin metalli levitoi kelluen ilmassa kaasuplasmana. Osuessaan elektroneihin se sieppaa 
elektronin röntgenpalaen, säteillen voimakkaasti. Jo terminä "ionisoiva säteily" tarkoittaa sitä, että se 
muuttaa säteily energiaa varastoimalla alkuaineita suoraan kiinteästä leijaileviksi kaasuionipilviksi. 
Ydinala ja IAEA eivät halua päästää julkisuuteen tätä erittäin pelottavaa, hallitsematonta 
ydinsäteilytyksen keskeisintä piirrettä. Sitä samaa totuutta jonka tässä cesiumin kohdalla 
konkreettisimmin voimme havaita.  
 
* Syitä siihen miksi TVO:n 86 000kg reaktorien sisältö muuntautuu vain 100 vuodessa säteilyn 
vaikutuksesta pelkäksi henkistysilmamme tappaviksi kaasuiksi. ++..ionisoiviksi kuten pelätty metalli 
cesium JUURI osin myös SPONTTAANISTI tekee! Kerroin aiemmin, että elohopean roiskuessa 
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Tshernobylin reaktorista se muunsi venäläiset alumiiniset tarkkailijoittensa helikopterit hetkessä 
mystisiksi valkeiksi kuoleviksi lumisateiksi. Nyt luettelossa opimme muutamat lisää, kaksi 
reaktorijätteitten ainetta jotka tekevät tiinunsa sisältä sinkovessaan ihan samaa. Siis gallium, ja cesium 
myös. Noilla kolmella on kiivas kyky pelkistää pois alumiinin elintärkeä oksidisuojaus. Jolloin reaktorin 
happiradikalisaatio tuhoaa mitä kiivaimmin jo huoneen lämmössä alumiinien ja magnesiumien kaltaisia 
perusmetalleja lumituiskuiksi!. . Nyt koko artikkelin kuumin osa..  Eräs käsittämättömyyksissään 
mieleenpainuva yksityiskohta vielä. Tiedättekö mikä metalli valitettiin OL- 3 reaktorin pohja- aineeksi? 
Niin aiheesta EI ole paljoja syystään hiiskuttu. . . ALUMIINIA!  Kyllä ydinherrojen järjenjuoksuja on turha 
miettiä kuin tajuamalla, että TVO TEKEE MILJOONASURMANLOUKKUJAAN MAAHAMME TIETEN! 
__________________________________________________________________________________
________________ 
 
 
MAAILMAN ILMAKEHÄ IONISOITUMASSA HURJASTI SÄTEILYKERTYMISTÄ!!! 
================================================================= 
================================================ 
 
ILMASTORASITUKSIIN  SÄHKÖNJOHTOKYKY 
Clifford E Carnicom 
 
http://www.carnicominstitute.org/articles/conduct1.htm 
09 heinäkuu 2001 
 
Tutkimus osoittaa, että johtavuus ilmakehässämme on lisääntynyt. Tämä havainto on yhteydessä 
laajaan aerosoli toimintoihin, jotka on dokumentoitu yksityiskohtaisesti viimeisenä 2 1/2 vuotena ja 
viimeisimmät havainnot tukevat väitteitä ilmiön muutosten olemassaolosta kyllästettyään metallisista 
hiukkasista ilmakehässä. 
 
*TVO ilmoittaa syytävänsä ++..ionisoitunutta Pu- 239 kanavasäteilyn kaasuuntunutta atomimassaa 
reaktoreistaan ulos biodiversiteettiimme 2 200kg/ vuosi! Tämä kauhistuttava tilanne on ollut tiedossa jo 
vuosikymmenet ydinvoimaloitten päästöjen takia. 
 
Van de Graaf Generatoria on käytetty luomaan kipinää avoimeen ilmaan toistuvin väliajoin. Kipinän 
pituus generaattorista on ennustettavissa, ja se on erittäin riippuvainen generaattorin elektrodialoista 
samoin kuin dielektrisestä lujuudesta väliaineissaan (esim. ilma), jossa elektrodi on. Siinä tapauksessa, 
että tutkitaan, generaattoria jonka käytössä mitoitus nousee 200 000 volttiin. Tämä sopii kohtuullisen 
hyvin teoreettiseen arvoon generaattoriin, joka on navoiltaan litistynyt sferoidi halkaisijaltaan 18 cm.  
 
Dielektrinen lujuus on eristävän kyky väliaineessa, ja sitä esittää niin sanottu dielektrisen materiaalin 
lujuus. Dielektrinen lujuus ilmassa mainitaan useista lähteistä olevan noin 3.000.000 volttia per metri. 
__________________________________________________________________________________
___ 
 
Tämä johtaa odotettavissa olevan kipinän pituusvakioon generaattoria käytettäessä: 
200 000 V / (3E6 volttia / metri) = 0,067 m = 2,6 tuumaa. 
 
Kentällä mittaukset puhtaalla pallolla tuotetulla kipinällä ovat pituudet paljon suurempina kuin se, mikä 
on odotettavissa, ollen luokkaa 10 -12 tuumaa (0,254 m). 
Osoittaen, että läpilyöntijännite ilmakehässä (dielektrinen lujuus) ja ilmakehässä testauksessa on 
laskenut näin: 
 
200 000 V / 0,254 m = 787 400 volttia / metri. 
__________________________________________________ 
 
Tämä osoittaa, että vähentymä dielektrisessä lujuudessa on ilmakehässämme testeissä kertoimella 
3,8!!! Jos valmistaja väittää kipinän pituus 5 " on käytössä, on edelleen vähennettävä tulos kertoimella 
2. Läpilyöntilujuudessa on otettava huomioon. Voidaan päätellä, että ilmakehä ei toimi yhtä tehokkaasti 
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kuin eriste, tai päinvastoin, ilmakehämme on paljon säteilyionisoituneempana sähköä johtavampaa kuin 
on odotettu! 
Vahvistavana ilmiönä tästä on havaittavissa ja odotettavissa seurauksena vähentyneestä dielektrisestä 
lujuusmuutoksesta ilmakehässämme lisääntyneet salamaniskujen tapahtumien taajuudet ja 
voimakkuudet. 
 
Clifford E Carnicom  09 heinäkuu 2001 
 
Huom: 16 heinäkuu 2001. Nämä kokeet toistettiin yönä 16 heinäkuu 2001 samoin tuloksin. Suurin 
kipinä pituus saavutettiin tämän testin aikana vaihteluvälillä 10 ja 12 tuumaa. Teoreettiset näkökohdat 
edelleen tukee ja vahvistaa odotettavissa enintään kipinän pituuden pitäisi olla noin 3 tuumaa. Tämän 
kokeen tulokset osoittavat edelleen, että johtokykyjen ominaisuudet ilmakehästämme on rajusti 
muutettu. 
              -- 
 
Missä mennään II 
 
*Koko artikkelin sanoma on yksinkertaisesti mykistävä. Albert Einstein jo kertoi, että säteilyn energian 
varastoituminen ilmakehäämme on muuttamassa typpikehäämme kriittiseksi fission palomassaksi 
lopulliseen tuhoonsa. En olisi ikinä uskonut, että tilanne on jo näin paha! 1930- luvun säteilyvapaan 
ilmakehän eristysvastuksesta on jäljellä enää 26%! Ilmakehän ionisoituessa lisääntyvästi näin rajusti 
sen agressiivisuus on vastaavasti moninkertaistunut.  
 
*Tämän ilmiön takia taivaamme ovat muutuneet happi- ionisoituen pinkkipunaisiksi, typpi- ionisaatioista 
syaneiksi ja hapen 2- tasosta vihreiksi. Ilmakehän saatua tällaiset sähkökentät niin mehiläiset, kuin 
muutkin magneettisuunistuksia käyttävät eläimet  sekoavat ja kuolevat. Kuvaavaa on myös se, että 
kokeessa tarvittavia suurjännitelaitteitten osia EI ole saanut enää vuosiin edes kaupoista! Jotta 
dukumentaatiota ei voitaisi tehdä. Tämäkin teko on viranomaisten tietoista kontroloimista. Ettei faktaa 
testattaisi. 
 
*Sateet lakkaavat globaalisti koska elintärkeät pilvien elektroniylijäämät maadottuvat ilmasta pois. Ilmiö 
tunnetaan "ydinaavikoitumisena". Metsäien biomassat joutuu jatkuviin DC askeljännitteisiin ja 
yksinkertaisesti ionikuolee näkemillämme tavoin. Tämä tekee suunnattomat kasvutappiot myös 
ruokahuoltoomme pelloillemme kun sähkön askeljännitteet lamaavat kasveilta niin juurien ionivaihdot. 
Kun silpovat tauotta yläilmakehään johtuvilla ioneillaan solukkojen elintärkeitä DNA- rakenteita. Asia on 
ollut tiedemiesten tiedossa tämän mukaan laajemminkin yli vuosikymmenet. Mutta ydinvoimalan 
syyllisyydestä ei olla edelleenkään haluttu asiassa hiiskua mitään. 
 
* A. Einstein varoitti j u u r i  näistä tuhon ennustettavuuksista! Mitä IAEA on tehnyt asiassa? Salannut 
ydinvoiman syyllisyydet kasvavaan tuhoon. Lisännyt chemtrailaamista säteilyionisaation 
alasmätkimisiinsä kaikessa salailussa ja hiljaisuudessa viranomaisten siunauksin. viesti on 100% 
selvää nyt. Jokainen päivä jonka ydinvoimalat maailmassa vielä toimivat suistavat meitä kasvavaan 
ydintuhoomme ja IAEA tietää tarkoin millä aikatalulla hävitys etenee maapallon täystuhoa kohden. . . 
                       -- 
 
Subject: VS: Tiesitkö tätä? 2012.07 
 
Ilman läpilyöntilujuutta pidetään vakiona johon esim. Marx-generaattorit kalibroidaan. Edes säätilalla tai 
kosteudella ei pitäisi olla vaikutusta. 
Erikokoisten pallojen välinen läpilyöntijännite on taulukoitu ja yksi kirjoitus ei riitä todentamaan, että se 
olisi muuttunut... 
 
*Niin siis siitä juuri onkin kyse!  . . . Koska minunkaan tietojeni mukaan ilman johtavuuksiin vaikuttaa 
käytännössä v a i n yksi kiistaton elementti. Taustasäteilyjen= reaktoripäästöjen kasvattamat kertymiset 
malenkan kuorimallin mukaan ilmamolekyyleihin! 
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* Jos globaalilla tasolla ilmakehään alati lisääntyvän säteilyn ikuisen energian kertymien TASON 
muutokset 26 % arvoon 1930 luvulta on faktattuna sitä luokkaa, että kohta alkaa avosähkölinjojenkin 
vetäminenkin epäjumaloiduista  reaktoreiltaan ilmavuotojensa takia olla mahdotonta. Asian myös VOI 
näinkin helposti suurjännitemittauksin mitata. Pitäisi maailmalla hälytyskellojen huutaa jo punaisenaan! 
Tässä voi tietysti olla tilanne muuttunut vaikka ydinvoimalaitosten lähellä esim. jossain testipaikassaan 
Floridassa, todennäköisemmin kautta maailman ydinvoimaloitten päästöalueitten. 
 
* Joka tapauksessa jälleen vankka niitti siihen mitä uskomattoman tuhotulvia ydinvoimaloitten t o d i s t 
e t u t kanavasäteilyjen päästöt kaikkialla tekevät. Niin merkittävää ja uskomattoman tähdellistä, että 
asiaa pitäisi vähintään kyseenalaistaa maailmalta. KUN tuo pitää paikkaansa Telluksella aletaan 
ydinvoiman takia olla elämänkin osalta loppusuoralla. Ajatteles nyt vaikka voimalaitoksemme palon 
syitä. Vaikka vaan TVO:n 400 000kV runkosähkölinjojen risteyksessä alkoi vuotaa valokaaret 20 000V 
linjoillemme aiheuttaen täystuhojaan! .  
 
* Mitä kaikkea muuta alkaakaan tapahtua. Yhtäkkiä globaalin tason -10 % suurjännitelinjojen 
siirtohäviöt nousseet muutossuhteessa -40 %, sähkötalous hetkessä polvillaan. . YLE Kuusiston TV 
maston palo 2008 johtui siitä että sen energiat alkoi vuotaa suoraan Turun kaupungin avolinjoihin 
polttaen 400m valokamarinsa tieltään kaiken.. Pian on hengenvaarallista asua myös tutkien, 
suurlinjojen ja ties minkä teholähettimienkin läheltä kilometrien turvarajoille. JOS ja kun ilmakehän 
eristeen, dielektrisyyskertoimet romahtelevat noin tramaattisesti.  
 
* Ajattele astetta pitemmälle. Entä vaikka avaruudesta maahan nyt 4- kertaa helpommin, tykimmin 
iskevät jonkin E- tai F- kenttäsähkökerrosten megavuodot. 80 km Aiemmin avaruuksiin ampuvat keiju- 
supersalamat alkavatkin vuotaa hillitsemättömästi kääntyen 180 astetta surutta maan päälle. Auringon 
ja avaruuksien mikroaaltosäteilytys tulee ydinvoiman takia suoraan läpi kadonneen eristeen paistamaan 
ihmisiä maan päälle. Mieti hyvä mies mitä visioita tästä seuraa. . ! M i k s e i  IAEA tee yhtään mitään 
vaikka 100 % varmasti kyllä tietävät YDINongelmiensa kasvavan hetki hetkeltä. Siis ilmakehän sähkön 
johtavuuden takia alkaa ruuasta, metsistä ja muusta olla tuhon edetessä pulaa. 
 
* USA:n 30- luvun SÄHKÖistyneet pölymyrskyt tekivät niin suuret sähkökentät suoraan ilmakehään, 
että jopa kuulema auran metallikahvat piti maadoittaa sähköiskuistaan. (Ilmeisesti tässä ilmiössä USA:n 
ydinmateriaalien silloinen holtiton käyttölisäys, eikä niinkään muut syyt. Asiat vaan päätettiin salata 
ydintyyliin JO silloin.) Viljaoraista siirtyi niin paljon sähköä ilmakehään silloin, että tuhannet 
kasvipeltojen hehtaarit elektrolyysissään paloivat pilalle nälänhätään asti. Nyt tuo sama tilanne uhkaa 
hei koko kulttuuriamme globaalisti ydinvoimaansa hirttäytyen! Vaikka tieto  26 % jäljellä olevasta 
ilmakehän eristystasoista on JO 10v takaa m i t ä ä n  EI OLLA TEHTY! Haloo onko päättäjämme 
hulluja?! Joo chemitrailattu on ja säteilysähköihin kuolleita mehiläisiä enää muista kukaan. Linnut 
kiehahtavat säteilysähköpurkauksiinsa reaktorien päästöistä lennosta, kalat meripäästöistä 
ydinvoimaloista. Sou what, pääasia kunhan ydinvoimalat saa Pu- 239 ASEtalouksien paperirahaansa. 
Tässä salailussa pätkää syyllisten avuksi tekemättä kohta enää mitään järkeä. . . 
                 -- 
 
ILLUM- Itsevalaisevaa 
::::::::::::::::::::: 
 
Muistan elävästi miten TVO:lla muutamat sähkömiehet kertoivat hurjia juttuja siitä miten B- 
rakennuksessa vaihtaessaan 58W loistevaloja ne paloivat kirkkaammin kädessä kuin liittimissään 
verkkoviralla. Tiesin  kyllä heti ++..ionisoituneitten kanavasäteilyplutoniumien ja 
reaktorisäteilyenergioiden luonteen. Siksi käskinkin seuraavalla kerralla tarkoin  katsoa palaako 
nimenomaan reaktorin puoleisessa päässä kirkkaammin. Näin tosiaan oli. Keskustelun kullut TVO:n 
professori suuttui silmittömästi myös siloin terävänäköisyydestäni. Että pitkät perinteet mulla näistä jo 
on.) 
 
Itse asun 4km päässä tuosta Pu- 239 tappajakasasta olkiluodossa. Erityisesti syksyn pimetessä näen 
miten katossani oleva loistelamppu palaa vaikka virtakytkin on poissa. Aina TVO:n puoleinen pää palaa 
rajummin. Isä usein  ihmettelee naapurihuoneessaan myös miten siellä ollut pienoisloistelamppu palaa 
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ilman sähköä yökaudet. TVO:n startattua nuorempana  totuin siihen, että niinikää esim. TV- kuvaputki 
paloi pitkään ja hartaasti sähköt siitä katkaistuani. Eli juupanoin. Referenssejä löytyy. 
 
 Ydinvoimalaitosten alueella on liki hengenvaarallista kiivetä jopa arkiselle peltikatolle. Meinasin pudota 
tupamme katolta sähköiskuun. Kun asentelin sinne taannoin ukkosenjohdatinta. Suoraan silmillä 
pellistä nähtävät rajut sähkökipinät viestivät peltikaton saaneen jo 80- luvuilta satavolttiluokan tappavat 
säteilykentät itseensä. Eihän näistä tietenkään saa, saati uskalla julkisesti kertoa. Koska SUPO ei 
lainkaan tykkää siitä, miten totuuksia tulee lehdistöissä saati netrissä ydinvoimasta, juu ei!  
 
Itse asiassa lehdistöön ei ole lainkaan ihmetelty miksi katujen erittäin hyvän hyötysuhteen 
elohopeahöyrylamput, TV:n kuvaputket. Jopa erittäin taloudelliset loisteputket ja hehkulamputkin pitäisi 
hävittää mahdollisimman nopeasti ihmisiltä. No nyt tiedätte senkin. Kun säteilyn kertymiset 
yläilmakehässämme virittävät kotien ja katujen lamput palamaan ilman sähköä. On CIA ja IAEA 
päättäneet, että kaikista sellaisita laitteista. Jotka karmaisevasti kertovat mitä konkreettisemmin 
ydintuhon laajuudesta on vaan päästävä eroon. Kyse on siis ilman dielektrisyyskertoimen globaalin ja 
totaalisen romahtamisen aiheuttamasta ydinrikolisten suojelun paniikista! 
 
 
 
 

3008, Matkoilla. 
 
Lienee menossa päivistä 28.5.2012. Olen vaihteeksi Riihimäen kannettavallani. SUPO ja erityisesti 
CIA/ IPPAS ottivat nenäänsä kun kirjoittelin miten IPPAS- hummerit valkotähtineen johdattivat 
Olkiluodon sotilaallista Suomen ydinalan miehityshankkeita 110 % intensiivisyydellään. En siis olisi 
saanut heistä teille ja rikoksistaan ihmiskuntaamme vasten toki kertoa. 
 
Yritin kirjoittaa suoraan face- bookkiin mutta sekin estettiin CIA toimin. Riihimäen kunnalta on saatu 
lupa SUPO:n linkkimastoon asetettavalle automaattiselle haitta- ohjelmilleen. Heti kun minun 
Saunalahden liityntä aktivoituu tällä nykyisellä asemalla. Alkaa jo parin viestinikin jälkeen nettiyhteyteni 
armoton alasmätkintä. Itse kannettavani ei näytä olevan targettinaan. Vaan juuri Huaveyn modeemin 
koodit. Minun on siis ollut pakko kustomoida täällä kaikki lähettämäni viestit erilaatuisilla 
varakoneillamme. Niin tai kuten tämäkin viestini tullee toivoakseni nähtävillenne "erityisjärjestelyin". 
 
Kaikesta näkee siis suoraan miten juuri minä olen se minkä kontaktoitumisia ja matkani nettiyhteyksieni 
solmintaa tänne PK- seuduille halutaan padota hinnalla millä hyvänsä! Muuten sivukaneettina. Eilen 
olin taas kymmenien km päässä solmimassa hienoja uusia alati lisääntyviä kontaktejani Garminin 
opastamana. SUPO kaappasi klassisen tappavasti lennosta 2- kertaa GPS- systeemini. Niin ja yritti 
ajattaa minua esimerkiksi moottoritien ramppien kiellettyyn ajosuuntaan! Siis klassinen "tappotahti" 
junnaa SUPO:n päissä y h ä !  
 
No hiuksia lisää nostatti kun tapaamisestani sitten poistuessani sain, kuinka ollakaan "POLIISI- 
saattueen" kilometrien ajaksi lähtöpaikastani. Nämä vainoojani olivat vaihteen vuoksi 
tusinapaskalakkeja, eikä SA- armeijajolonialismia. Ja enemmin rutinoidumpaa tyyppiä. Mennessäni 
kohtaamisen kontaktipaikalle niin ikään reitilleni komennettuna häthätää valvontaan. Eli 2 poliisia 
moottoritien poskessa koppavasti, autossaan päällä hälytysajon sinivilkutus ja eivät reagoineet saati 
olleet tekevinään mitään mua tarkkaillessaan ja kuluistani raportoidessaan SUPO:lleen. Ehkä samaa 
Vantaan/ Espoon poliisiosastoa joka iski edellisellekin yöpymispaikalle. Mitä alleviivaisin? Hienoa ja 
antoisaa kontaktoitumista minulla ollut taas nämä reissatessani täällä Etelä- Suomessa kaikkineen. 
Hulppeita ja hienoja kontaktoitumista defenlysti. SUPO on saanut hyökkäävyyslisää, selkeästi IPPAS- 
lisäaggressiota. Vaarojen täysiä päiviä, joten pelkokerroin osaamisistani kasvamassa hurjasti TVO/ 
Posivan suunnilla! 
              -- 
Noin joo teitä varmaan kiinnostaa kuulla pikkuista enemmän siitä taustasta miksi SUPO hiilestää. No 
hei miksi ylipäätään olen pk- seuduilla nyt? Olen järjestelemässä lisää kanavia ja toteutuvuutta 
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monellekin hulppalle hankkeelle. Yksi niistä on tuo IONI- taide projekti. JO se yksinään on 
toteutuessaan maata kaatava pommi. Mutta lisää lataan ja itse asiassa vaikka tuo maailmanlaajuinen 
hankkeeni YDIN- dokumentti joka toteutuessaan tulee mullistamaan laajemmin kuin uskotaaankaan 
ydinrikollisuutta, no ei kerrota kuin jotain siitä. Mutta myös tuolla suunnalla eletään jas edetään. 
Malttakaa vielä sillä sektorilla tullaan haukkomaan henkeä!.. . 
             -------------- 
 
29.05.2012 Riihimäki ja netit alhaalla SUPO/ IPPAS. 
 
24.05.2012 08:08 #13366  julsei 
 
No johan on prkl   
Sinikiven totuuden torvet on kohta kaikki jossain siperiassa..hys hys ei saa tuoda totuuksia liikaa julki.   
 
*Hemmettivie just noin! Kuulin juuri tätä kirjoittaessani, että Japanissa ollaan tuomassa markkinoille 
säteilyä mittaava kännykkä tähän kesään 2012. Näin viranomaiset voivat "etäsäätää" niihin 
haluamansa sensuroidut arvot. Toisaalta nyt viranomaiset savat myös etäluettua miljoonittain GPS- 
paikannettuja säteilyjen täsmätietoja. 
                   -- 
 
Joo t u s k i n USA IPPAS katoaa Suomesta armeijaoperaatioineen siitä, että heidän sekoiluistaan 
maasamme dokumentoimaan uskaltautuvan kirjoittelut lopetettaisiin. Taitaisi käydä peräti ihan toisin! 
 
Tässä hyvin hahmottuukin SUPO poliisien ja Lauerman Turun osastonsa lössin perusristiriita. Jos 
kirjoitteluni perustuisi johonkin "kylähullun sepustukseen". Niin Suomessahan näitä olisi tuhansittain y k 
s i k ä ä n POLIISI EI heidän kirjoitteluaan ole torppaamassa, sehän on nähty ja päivän selvää kaikissa 
foorumeissakin. Seinähullut POLIISITKIN saa kirjoitella mitä paskaa netteihin vaan. 
 
Jokainen juttujani seurannut huomaa vuoren kokoisen eron. MUN juttuni pistää poliisit ja SA- 
armeijakunnat perääni ja tännekin oksentamaan ketään kiinnostamattomiaan. Ihan siitä riippumatta 
vaikken edes k i r j o i t t a i s i! Hulppeaksi homman tekee, ettei koko maasamme löydy k e t ä ä n 
jonka kimppuun riittää monisatapäiset poliisistot ja Omalla alleviivaamisellaan kaiken maailman IPPAS 
väen armeijakunnat alinomaa osoittaa tykkiammunnoillaan:" Seuratkaa mitä Arto kirjoittaa, kaverilla on 
s e l v ä s t i halussa vuosisadan ydintotuuksia. Siis haloo, mitä en SUPO ja IPPAS väen mukaan saisi 
sanoa? Neteissä pursottaa tuhatmäärin "kylähullujen juttuja", mutta ne ei kiinnosta maamme 
ydinturvaosastolaisia paskan vertaa.  
 
Eikö saisi kertoa faktoja? Totuutta jonka TVO:lla näin. Miksi USA ja TVO, TEM hakkaa tälläisia nykyisiä 
miljoonaprojekteja jatkuvasti täsmäten vain minuun? Mistä halutaan hallinnossanne keskustella, ja 
miksi v a i n minun kanssa. . ? Eihän persoonallani edes teoriassa voi olla muuta kuin jatkaa ja lisätä 
paineita. Jos osaan asiakokonaisuudet n ä i n poikkeuksellisen hyvin. Eli kehäpäätelömänäni on l u o n 
n o l l i s e s t i jatkaa ja kiihdytellä niin kauan kunnes keskustelette SA/ IPPAS . . ! Minulla kun o n 
todistetusti kulttitason tietomateriaalit halluussani. Tehtäväni on 100% selvä. "Levittää kasvavasti niin 
kauan, kunnes tietoni on yleisen laajalla, muodostuu asiallinen keskustelukulttuuri! Minulla on siis aika, 
tieto ja kaikki edut puolellani"..Kaikkea mielenkiintoista, erityisesti ydinalaa esittelevä. Jonka totuudet 
saavat tuimaa tuulta aikaan maamme nettimilitääreissä. 
                 ------------- 
 
31.05.2012 Malmi. 
 
. . . Niin, että mitäkö oikeasti koen pakenevani? Otetaanpa pieni esimerkki. Eilen illalla, niin tai siis tänä 
aamuna huomasin olevani kello 1:00 nokatusten meidät juuri pysäyttäneen POLIISIN edessä noin 
metrin etäisyydeltä. Nuori s e l v ä s t i   tarmoa puhkuva konstaapelipari oli meidät toppuuttanut 
Helsingissä. Olimme siis keskellä epämääräisintä asuinaluetta. Jota en luonnollisestikaan tarkemmin 
tunne. Poliisi otti merkitsevin elein pampun käteensä ja naputteli sitä toiseen käteen uhkailevasti ja 
verrytellen. Niin joo, siis meidät oli pysäytetty tuosta vaan ilman näkyvää syytä. Automme tyhjennettiin. 
Mutta koko seurueemme pidettiin myös paikalla tarkassa syynissä.  
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Puhallettiin alkometrit. Auton paperit, henkilöllisyystiedot. Ei tosin kaikilta. Mutta multa ja kuskilta. 
Mystisesti myös "tiettyä materiaaliamme katosi" herra ties minne ja miten tälläkin reissullamme.  No 
tullaan tunnin myöhempään. Yksi päästettiin autosta pois. Yksi vietiin poliisiasemalle näköjään 
tekaistuin aihein. Niin ja meikäläinen huomasi istuvansa POLIISIEN jättämänä keskelle epämääräisintä 
Helsinkialuetta keskellä yötä kello 02:20 täysin yksin. No joo oli kyllä toinen poliisiauto ajanut takaani 
vartin välein tarkistamassa, etten ole lähtenyt pois 30min sakkoparkkipaikalta, jonne vaadittiin myös 
parkkikiekko.  
 
Jonkinsortin ansoitus myötään tuo. Joo ei tässä en kerrokkaan kuin viitekehystä kaikesta tilanteesta. 
Lisäksi poliisiautoja oli työstämässä juttuamme monta! Mikä kuittaa, että teko oli tarkoin kustomoitu. 
Mutta siis homma kulminoitui kun seuraavana aamuna olimme yrittäneet nukkua. Kuinka ollakkaan 
parkkipaikkaa ei autolle sitten mistään yön tunteina enää saatu. Kaiken kruunasi kun aamuvarhaisella 
alkoivat majatalomme kulmalla "räjäytellä taloamme"!. . Eli oli tilattuna katujyrää ja muuta 
massiivikoneita  oli pilvin pimein mellakoimassa kimpussamme. Ettemme saisi yön valvotuksen jälkeen 
vaan vahingossakaan unta.  
 
No tuossa siis päällimäistä psykologista sodankäynnin tämänhetkistä tasoa. No joo nettihän EI 
tietystikään ole pelanut kuin pätkittäin ja noin. Mutta siis kaikkineen aika perustilanne 
ydinaktivistiryhmällemme. Kertoo kyllä m i k s i  olen pakoreissullani nytkin hakemassa irtiottoja 
maamme korruptoituneemmista viranomaistahoista. Armeijaterrorista, joiden keskeinen tehtävä ON 
tehdä tätä jatkuvaa kustomoitua sissiattaktoitumista meikäläiselle. Niin koska olen yksinkertaisesti 
maamme pelätyin henkilö joka tiedän ja kerron totuuksia. .Öö tähdennän niitä kaikkein pelätyimpiä 
mustimpia valtion salaamia ydintotuuksia! 
             --------------- 
 
Malmi Hk. 2012.06.01 
 
Jopa joo 01.06.2012, SUPO esti meitä Helsingissä tankkaamasta viidesti, niin ABC- huoltamolla, kuin 
Teboililla! Korttini luku siis keskeytettiin lennosta. Kuvaavaa oli, että ympärillämme suorastaan parveili 
tilanteessa myös tarkkailemaan lähetettyjä poliiseja. Tulivat tankkaamaan viereemme, jopa 
keskustelemaan ja jutustelemaan. Juu siis itse kortissa EI ollut mitään vikaa, koska ennen ja jälkeen 
tilanteen toimi moitteetta kassalla pyyhkäisylukijassa myös silti. Tahallinen viranomaisten provokaatio 
myös tuo. Nyt tuli kehiin päivittäisistä netin katkoamisesta täällä Helsingissä esimerkiksi ilmo No: 619. 
Jonka mukaan yhteys k a t k a i s t i i n tieten koneeltani kesken liikenöintinsä. Häirintä ja IPPA:ksen 
terrori on ympärilläni maailmalla todella kovaa nyt. 
 
02.06.2012 
 
Sisäministeriöstä näyttävät ja pullistelevat. Tietokoneeni kaukosammutettiin tässä aamupäivällä tuosta 
vaan katosivat kaikki virrat ja kone alas. Hieno homma, nyt siis minäkin tiedän miten tarkoin SUPO voi 
ja kykenee olemaan dominanssina ja päällepäsmärinä. Katkaisun hetkellä tutkin muuten IL:stä uutta 
tietoa siitä miten supertulivuoren räjähtämisen aikataulu on uusimmissa tutkimuksissa romahtanut 
luokasta 750 000v , vain 500 vuoteen. 
                -------- 
 
 03.06.2012 Helsinkiä ristiin rastiin. 
 
Juuri käytiin Suomen pankin edustalla näyttämässä naamaa illan hämyyn. Ja herättämässä 
paikallisessa POLIISI/ SUPO- porukoissa " yleistä hämmennystä ja pahennusta"!) Venäläisiä koko alue 
muuten sielä turpeanaan. Kaiken maailman ganksterien Bemareita edustalla parkeissa.. Venäläisiä 
ainakin 4 naista kuvia ottamassa. Lieneekö olleet "ihmiskauppaa pankissa," enpä uskalla kertoilla tähän 
kaikkee.  
 
Napsin siis fotoja tästä oivaltaen myös itse. Varmaan laitonta toikin kuvantaminen, höH? Juu pari 
päivää aiemmin käytiin tosiaan Kataisella kylässä. Kauheesti muutenkin Helsingissä on ihan täysin 
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tummia ja ulkomaalaisia, muslimeja ja ties mitä chiileläisiä. Romanian kerjäläisiä talven tyyliin ei kovin 
näy enää.  
       ------------ 
 
05.06.2012 Malmi Hk. 
 
Kolmas viikko reissullani alkanut. Tiistaita edetään. Meillä oli alkujaan käytössä 3 erillistä nettishipsiä. 
Juuri aamutuimaan sain kuulla, että jälleen yksi käyttämistämme netiyhteyksistä oli ajettu alas. Se oli 
tällä kertaa J:n oma nettiyhteys. T:n yhteyden menetimme pari päivää aiemmin. Siihenkään emme 
saaneet saldoa enää. Näin on nätkelmät. Eli viimeinen toimiva yhteys henkireikä maailmalle on minun 
nettiyhteyteni. Jota J. taas dominoi itselleen. En edes yritä ymmärtää mistä tarkemmin on kyse.  
 
Joka tapauksessa lähteminen täältä on hyvin lähellä. Koska IPPAS- kiristää otettaan meistä alinomaa. 
Ei ole juuri mitään tehtävissä lisää. Koska viimeinenkin napanuora ylipäätään maailmaan on 
katkeamassa. Kämpän omistajaa T:tä ei ole edes näkynyt luokkaa 4 päivään. Myös Vesa ja ylipäätään 
liki kaikki kontaktihenkilöni Helsingissä ovat katkoneet yhteydet minuun. Nyt kun vielä J estää kaikki 
nettikeskustelut viemällä nettichipin. No paskaaks tässä muuta kuin kotiin. Pitää lähettää sielä olevat 
preparaatit  pika pikaa kontakteilleni. Filmejä en saa aikaan nytkään. Koska V tavatessamme aiemmin 
myös laisti. 
              -- 
On muuten sisäministeriön nettipoliisit kierroksiinsa hirttäytyneet. Heti kun kyse tulee siitä, että 
meikäläinen tulee tänne Helsinkiin vähän "järjestelemään" ydinalan totuuksia. Niin ihan h i r v e e t  
ylikierrokset iskee koko poliisiosastoonne. Juu kävin minä kattomassa mm. Kesärannassa, ties missä 
Eirassa, Kiasmaa,  Suomen pankissakin tuli piipahdettua ja kameroissa näyn. Mutta en iki maailmassa 
voi uskoa miten valtavan tärkeä työni arvostus ja tehollinen vaikutus sillä ON pk- seudun SUPO- 
seepioissa!. . . .  
                  ---------- 
 
07.06.2012 Hk. reissulta. 
 
Arto hei. Reissuni tämä ouus tulisi Porista. Mutta Anne hÖlmlund sensuroi. Siksi postaan tään Ulvilasta. 
Jotta tällainen sensurointien tapaus tälle suunnalle. Muuten nettiä pätkitty täälläkin ihan apinan raivolla 
luokkaa kerran viidessä minuutissa. SUPO:lla näyttää olevan aikaa kun opastavat lennossa lehdistönsä 
kautta, että automatkaamme omaat eväät pitäisi ottaa kuulema mukaan. 
Jeau folks. Alla taaas uusi kaupunki. Ensin Pori ja nyt Ulvila. Tällaiseksi mennyt ydinaktivistien häätelyt 
finlandiassamme. . .Autolle kertymässä 400km lisää. Kohta 2 000km rikki. kassotaan josko kotiinkin 
joskus vaihteeksi. 
                  ------ 
 
2012 TV suunnitelmia 02.06.2012 
_____________________________________ 
 
- WWF:n ja Shellin korruptiokytkös. Minkä takia olemme liikkeellä! Ympäristöjärjestöt ei tee tehtäviään. 
Herättää epäilykset globaalista petoksesta. 
- Beettasoihtuvideo Vesan video Loviisasta. 
- Plutoniumia olohuoneessa TV- kuvaputkelle. Köyhdytettyä DU- uraania jopa kalleimmissa eliitin golf 
mailojen päissä! 
- Salatut gradut artikkelisarja turun Sanomista. Miten kirjaston fysiikan kirjan aukaisu vaatii armeijan 
luvat ja professorin tutkintoja. 
- Kynttilän valon väitetään olevan - elektroneja. Käytännön kokeissa kynttilän liekki onkin +ioneja. Jotka 
kulkeutuvat miinus elektrodille. Fysiikka siis kieltää kanavasäteilyionit systemaattisesti. 
- Ydinenergian 2,1% on jo energianegatiivista 2008. Asepurkuuraanilla 50% loppunut. Vain 50% 
uraanikaiviksista. Kaivosten kannattavuuden nollaraja 0,4% alittui 2008. Tarkoittaa nyt 5kWh 
fossiilidieseliä uraanikaivoksiin tuottaa vain 1 kWh ydinenergiaa. Energiaa tuotetaan vain siksi, että 
siviiliydinreaktorien Pu- 239 jäte pyörittää korruptoiden mustaa ydinaseteollisuutta.(6% siviili, 94% 
sotilasuraaneja.) 
- KPA ydinjätevaraston kattotuho 2004. 
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- Reikä turva- aidassa "Ydinturvalaitteet video". 
 
- Globaalin taustasäteilytason nousu 10- kertaistunut ydinteoliisuuden aikana.1 000MW reaktori tuottaa 
1 000MW sähköä. 1 000MW hukkalämpöä. 1 000MW A. Einsteinin kaavan mukaan ikuista 
taustasäteilyn energiaa. 
- TVO:n yhteiskuntavastuuraportin tieto miten TVO:n reaktorit toimivana vuotaa Pu- 239 
kanavasäteilykaasuna 2 200kg/v. 
- Sensaatiomainen säteilyeroosiokuvat raudan tunkeutumisesta lasiin dokumenttikuvin.Reaktorin 23cm 
reaktorisuoja menee puhki 25v.  
- Käyrä tritiumtason noususta biodiversiteetissä 360- kertaiseksi 
- SYKE sarja B7 data luonnon säteilyn energian muutoksista. 
- Silminnäkijäraportti Olkiluodosta ikuisuuteen YLE TV2 kertoo 5cm paksun Posivan Cu- pullon maksimi 
kestoksi 50v.Viralliset tahot valehtelevat kestoksi 100 000 vuotta.  
- 3- Nobelin arvoiset malenkan kuorimalliteorian datat. Siitä miten säteilyn energiat sitoutuvat vasten 
STUK tietoja alkuaineisiin.  
- Fukushiman jälkeen enää miljardin ihmisen ruoka mennyt, 8% koko Tyynenmeren kalakannasta 
syömäkelpoista. Pelkästään  93% mehiläisten kannasta tuhottu. Vastaa 1/3 osa maailman ruuasta. 
Albert Einsteinin mukaan tällaisen mehiläistuhon jälkeen ihmiskunnalla vain muutamia elinvuosia 
jäljellä. 
- Ydinvoiman lisärakentamista perusteltiin täysin virheellisesti kehitellyllä globaaleilla ilmastoraporteilla. 
Tässä uutinen joka kumoaa IPCC:n väitteet ydinvoiman puolesta ACIA:  
http://kuvaton.com/k/Ysfv.jpg 
lapin puiden vakuuttavaa lustoa 500v ajalta: 
http://kuvapilvi.fi/k/Ysfz.jpg  
http://kuvapilvi.fi/k/Ysfm.jpg 
 
- Valtaoja (1003) myöntää yli 20 neutronin vapautumisen fissiossa. 
- Virossa muutama vuosi sitten STUK:n hyväksymät majakoitten atomiparistot tappoivat vuorokaudessa 
isän, äidin ja  pojan. Yksityisestä keittiöstä löydetty suljettu atomiparisto aiheutti niin rajun 
kanavasäteilyn kertymän huoneilmaan, että peräti 3 ihmistä siihen kuoli! 
 
        ------------- 
 
Valtaojalta 2012.06 
 
- Fukusfiman EMP sterilisoi Japanin väestön osasekunneissa. Ja reijitti neutronein maan kaikki 
rteaktorit. 
- Suomen budjetin verran pimeää Pu- 239 taloutta. (15- 60miljardia/v) 
 
_________________________________________ 
 
Japan 5 TV 
____________ 
 
Muuten varmaan haluutte kuulla uusimmat uutimet. Tänään vain pari päivää jälkeen syntymäpäiväni 
otettiin yhteyttä 08.06.2012. 
 
- Oletkos sinä SE henkilö joka esiinnyit taannoisessa "Fukushima theoremy" yotube  videossa? 
 
*Juu, tulihan tollanen tehtyä, meinaa mitä? 
 
- Niin joo täällä olisi pari linja- autolastillista innokkaita TV- kuvaajaryhmiä Japanista. Haluaisivat kovasti 
tehdä kiinnostavista mielipiteistäsi täyspitkän dokumentin. Että sopisiko tulla? 
 
* No joo ei tässä ihan tälle päivälle suurempaa ole tunkemassa, joten. . .  
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- Hieno homma, ollaan sitten ihan saman tien tulossa. Sopisiko tällaiset järjestelyt puolestaan sinulle? 
Japanissa haluavat e r i t y i s e s t i  kuulla tän filmin henkilön ydinkriittisiä kommentteja. Eikä kelpaa 
enää kansoille vanhojen hämyjen STUK sepitykset entisine valhemerineen. 
 
*Joo ei siinä mitään. Teen toki hyvän eteen kalenteriini sen verran reittiä. Että saatte ihan o i k e a a k i 
n  ydinalan faktaa kotiin näytettäväksi. Ydinalan salaisuuden verhot repeilee JO maassannekin 
senverran tykisti. Että eiköhän pari auttavaa kättä liikene Suomesta.. Tapaamisiin siis... 
               -- 
 
* Eilen noin kello 12 siis sovin Japanin TV- ryhmän kanssa filmaamiseni. Se ryhmä oli kuulema 
Toshiban maksama. Ja sen toimintaa ohjaili myöhemmin Suomen härski suora sisäministeriön 
puuttuminen. Sisäministeriössä selkeästi kauhistelivat, että päästessäni esiintymään paljastaisin 
ydinsalojaan liikaa. No päivä meni ja illemmalla jo seuraavaan päivään pääsin kuitenkin ohi 
sensurointien jälleen esiintymään täysin toiselle Japanin TV- ryhmälle. Siis TV numero 5. Kiirettä pitää 
mulla nyt. Vaikka pois sensurointini Suomessa pyörii kuin viimeistä päivää taustoilla. Hei juu tää on 
muuten ensimmäinen haastatteluni ulkomaille, jossa käytän myös englantia. 
 
Taustaa lisää. 
 
Ja kuinka sitten kävi. Kiinostava kuvaamissettini Japanin kanaville tehtiin kotonani. Mukaan tuli tietoa 
siitä miten ydinvoima on jatkuessaan 100 % varmasti maailman tuhoksi. Kuten A. Einstein sanoo 
ikuinen säteilyn energia on ja pysyy biodiversiteettiimme kerran nykytyyliin levittäytyen. 
Taustasäteilymme on jo 10- kertaistunut. Raprrttiensa mukaan tritiumin ja deuteriumin tasot niinikään 
on merissä 360- kertaistuneet. Myöntää Selkämeren kalakannat punaiselle sukupuuttorajoille 
myrkyttänyt TVO. Kerroin myös muuten TVO:n vapauttavan vuosittain reaktoriaan kohden toista tonnia 
Pu- 239 kanavasäteilyään ja neutronivuotaan.  
 
 Kysyttiin mitä Japanin kannattaisi tehdä ydinjätteillään kun ydinvoimasta sieläkin kiivaasti nyttemmin 
erotaan. Käskin ampua sen sähköisellä tykeillä aurinkoon. Koska ainoa oikea tapa päästä ikuisesta 
ydinsäteilyn vuodoista Onkalon kaltaisista hankkeista on juuri ja vain tuo. Toimittaja kysyi olinko todella 
tuota mieltä. Sanoin, että Onkalon valmiksikin vuotavat Cu- pullosaet tuhoutuvat valehdellun 100 000v 
sijaan Ruotisin Silminnäkijäraportin mukaan jo 50 vuodessa!  
 
Etteikö tosiaan ydinjätteelle kannata tehdä kuten Posivan onkalossa tehdään? Hän kyseli ihmetellen. 
Kerroin, että ydinfysiikassa on suuria ongelmia myös USA Yassa vuoren jätteillä jonka toimivaan 
puhtauteen ei sielä kukaan usko edes 1 000km päässä. Tshernohan myrkytti todistetusti 4 000km 
matkan.  Ydinvoiman kerroin olevan niin kauas saastuttava, ettei siitä pääse turvaan maailmassamme 
oikeasti enää missään.  
 
 Ydinalassa on niin paljon sensuroituna, että juuri tämä Aurinkoon ampuminen on ainoa järkevä tapa 
päästä ongelmista eroon. Kerroin miten ydinenergia on niinikään 2008 eteenpäin muuttunut 5- kertaa 
energianegatiiviseksi kun maailman uraanimalmioiden tasot ovat romahtaneet. Toimittaja kysyi millaisia 
syitä tiesin miksi Fukushimassa räjähteli. Kerroin, että erityisesti OL-3 käyttämä epävakaan 
palamalimitin Arevan tuhoisa MOX polttoaine oli tuhon airut, siitä tuhoputki alkoi. Niin joo kerroin miten 
sisäministeriö otti minut hampaisiinsa, koska pääsin aivan liian lähelle TVO:ssa ydinalan tarkimmin 
salattuihin tiedostoihin. Paljon tuli tietovuotoa siitä miten ydinala korruptoi kokonaisia valtiokoneistoja 
hämäriin ydinhankkeisiinsa.  
 
Hemmetin paljon keskusteltiin. Mutta tosiaan en tiedä tarkemmin paljonko sitten lopullisessa filimissä 
haluavat ja ennen kaikea uskaltavat näyttää. Selittelin miten suomi on ydinasioissa täysin korruptoitunut 
maa vailla moraalia. Jossa  lahjonta ja pimeä Pu- 239 kauppa on arkea. Jossa valtio terrorisoi 
ydinvoiman kriitikkoja ja pidättelee ja estää juttujani sensuroiden todellisten ydinalan realiteettien 
tuottamisen maailmaan. Uskon saaneeni varsin vakuuttavan kanavan auki. Koska palan paineeksi 
esittelin videoitani, erityisesti Fukushima theoremylle tuli tilanteessa kiinnostuneina lisää katsojia.) 
Mutta hei tosiaan tässä kortti jonka yhtiön toimittajalta myös sain: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YsVB.jpg 
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[img]http://kuvapilvi.fi/k/YsVB.jpg[/img] 
             --- 
 
Kiivasta tahtia. 
 
09.06.2012. Aika hyvää tahtia mennään. Kolme päivää kotona ja kolmas haastattelupyyntö jo. Kaksi 
kansainväliseen TV:hen ja yksi myös radion puolelle.  Kyllä tosiaan alkaa näyttään siltä, että 
ydinvastustuksen juttuni ihan oikeasti aletaan laajemminkin tajuta.) Tästä on hyvä jatkaa. 
                    ------------- 
 
03.07.2012 
 
Vajaa viikko oltu Helsingin Suvilahdessa tällä kertaa. Kiivas viikko jatkuu Kurikkaan ja loppuviikosta jo 
Ruotsiinkin pitäisi mennä. Filmiä tehty aika parahultainen 7h pätkä tälläkin reissulla. Eikä siis mitään 
tusinarainaa. Vaan maamme parhaimpien filmintekijöiden edessä. Vauhti ollut; Öö, no miten sanoisin 
mun mitoissa ihan uskomattoman ammattitasoisten ohjaamana melkosen isoraamista. Ja mikäli merkit 
paikkansa pitävät, niin kansainvälistyy ja nopeutuu entisestään vaan. Nyt näyttää aukenevan ukset 
myös kansainvälisten tiedeosaajien puheille jopa tällä viikolla. Hei nyt ei enää kerkee. Pakkaan 
parhaillani kotiinpaluuta varten. Ja ei muuta kuin kotiin pariksi päiväksi. 
            ------------------ 
 
04.08.2012 
 
Filmejä minusta tehty tälläkin reissulla luokkaa 8h. Alan parhaimmiston kanssa nytkin liikkeellä. Pitäisi 
vielä tällä viikolla käydä mm. Ruotsissa fysiikan- ja muiden geologiankin professorien juttusille mennä. 
Aika kiinnostava tilanne kaikkineen. Tätäkin muuten kirjoittelen vähän paremmista piireistä Helsinki 
Kruunuhaka kivikerrostakon yläkerroista.) 
            ------------ 
 
06.07.2012 
 
Helsingin Jarien "henkien taistelujen" yhteenotto uhkaa koko ydinvastaisuuksien hankkeittemme 
jatkuvuutta. Lukuisia puheluita ja pohdintoja menossa. Tähän vaiheeseen on tultu. Koska 
hankkellamme ei ole selkeää johtajuutta, eikä tällä hetkellämme kohti ydinterrorin ihmisyyden tavoitteita 
selkeitä päärääriä. Joita minulta myös nyt halutaan. Ruotsiin menemme kuitenkin Tukholmaan. Luoja 
meille ratkaisuja antakoon. Olen nöyrä suhteessa tulevaan. Koska tässä ratkeaa ilmeisesti enemmän 
kuin paljon. Ehkä jopa se onko meillä jatkossa elävää Maapalloa jatkossa. . . . 
                           ------------- 
 
07.07.2012. 
 
Moi. Matkalla Turusta Tukholmaan ollaan. Autokin messissä. Tapaamisia odotettavissa useammankin 
kansainvälisen ydinalan ja toki myös geologia professorin kanssa. Rahaa palaa tiätty. Mutta hyvät 
fiilikset myös päällä.   
 
 
 
 
 

3009. TV- taistoon. 
 
IAEA to you on CNN. 
 
 Arto Lauri Finland .. I am one of the most famous Nordic encrypted in nuclear physics expert. I have 
just heard even two significant features. Directly related to the year before Fukushima theoremy my 
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yotube video. U.S. nuclear safety department IPPAS robust, it has become in Europe only 3 times. 
Now, the nuclear security information leaked just from Finland to the whole country, laws are now in 
their new commandment! Pretty amazing for this. But that's why I throw challenge to CNN, a company 
of this October's throw that promotion by the IEA has thrown me a high price.  
 
http://www.veengle.com/s/arto 20lauri.html%  
 
There's nothing that I was summoned to the problems of nuclear power. But the fact I really do not like 
how it is made. Even in court the accused is given the right to give an insight into democracies. That is 
why this letter is an open challenge in the CNN company until they throw the challenge and bring the 
free speech of the last, they are also correct in nuclear physics carefully hidden information in the 
public, that I have available. So I throw an open challenge to glove into the ring and I expect an answer 
from you. Signature Arto Lauri Finland Finland 06.09.2012. You threw a challenge, now in its turn, and 
look forward to your responses and interview requests. 
 
               ------------------ 
 
Teille IAEA CNN. 
 
Arto Lauri Finland.. Olen eräs tunnetuin Pohjoismaiden salatuimman ydinfysiikan tuntija. Kuulin juuri 
kaksikin merkittävää asiaa. Jotka liittyvät suoraan vuoden takaiseen Fukushima theoremy yotube 
videooni. USA ydinturvan järein osasto IPPAS on käynyt Euroopassa vain 3 kertaa. Nyt ydinturvan 
tietojen vuodettua juuri Suomesta koko maani lait pannaan heidän käskystä nyt uusiksi! Aika 
uskomatonta jo tämä. Mutta se miksi heitän haasteen CNN- yhtiölle koskee tätä lokaheiton kamppanjaa 
jonka IEA on suurella rahalla heittänyt minulle. 
 
http://www.veengle.com/s/arto%20lauri.html 
                ------------ 
 
 
YDINLAUHDERIKOLLISUUDESTA. 
+++++++++++++++++++++++++ 
 
Olen jo vuosikaudet sitten tehnyt ilmoitukset siitä miten TVO systemaattisesti rikoo kesästä toiseen 
myös ydinlauhdeveteen liittyvää. Niin arvasitte oikein keskeistä ydinturvamääräystä. Tein YVA:ssa, 
TEM:ssä ja  aina STUK myöten julkista kantelua EU:hun asti, että TVO:n poistovesilauhde on jo nyt 
+10C kuumempaa kuin keskeinen IAEA ydinturvalaki rajaa. 
 
 Suomen tunnetusti maailman korruptoidummat viranomaiset, POLIISIT eivät tee asiassa kuin ottavat 
lisää lahjuksiaan. STUK on pelkkä vitsi. Mutta ei y k s i k ä ä n lehdistön edustajakaan uskaltaudu 
kuvaamaan miten TVO menettäessään lauhteensa lämmönhallinnan yli ehdottoman ylärajan +30C. OL-
3 laitos tuplaa TVO:n saarien välissä hehkuvana virtaavan vesitipan lämmityksen. Laitoslupa olisi JO 
sillä perusteella pitänyt ehdottomana  lisäriskinä kieltää. Tähän päälle annettu OL- 4 laitos. TRIPLAA 
lämpökuormat 2m pintahehkuvesiin Olkiluodossa  muuntaa meriveden jo yli +50C hehkuuvan 
kuumaksi. Vedeksi joka sulatelee jopa muoviveneet! 
 
 Tämä silkka farssi tehtiin koska esiin ottamiani supervaarallisia kylmiä faktoja TVO:n JO 2 laitoksen 
aiheuttamista valtaisista kesäkuukausien tehon romahduksista peiteltiin viranomaisten lahjuksin ja 
uhkailun. Yhtään artikkelia asiasta EI ole yksikään lehti/ TV julkaissut. Tämä on laadultaan siis 
maailman ensimmäinen aiheartikkeli.Taktisesti vähättelevä. Mutta oikein tulkittuna hätähuuto 
kuolevasta Itämerestä jossa metaanijääklatraatit 11 ha kokoisina lämmön nousuistaan räjähtelevät 
Selkämeressä, biotoopit ja kalat kiehuvat ja tukehtuvat suunnattoman suuriin TVO:n syytämiin 
lämpöylityksiin katso ja kauhistu: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9To.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9To.jpg[/img] 
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Ei siinä mitään että minut haastetaan ydinvoiman ongelmista. Mutta siitä en todellakaan pidä miten sitä 
tehdään. Jopa oikeudessa syytetylle annetaan demokratioissa oikeus kertoa näkemyksissään. Siksi 
tällä avoimella kirjeelläni haastankin CNN- yhtiön vastamaan heittämäänsä haasteeseen ja tuomaan 
vapaan sanan mukaan viimein myös ne oikeat ydinfysiikan tarkoin salatut tiedot julki, jotka minulla on 
käytettävissäni. heitän siis avoimen haasteen hansikkaan kehään ja odotan vastausta teiltä. 
 
Allekirjoitus Arto Lauri Suomi Finland 09.06.2012. Haasteen heititte, nyt vastaan siihen ja odotan 
vuorostani vastaustanne ja haastattelupyyntöä. 
 
VALKOINENTALO tänne lähti kontaktipyyntöni: 
http://www.whitehouse.gov/thank-you 
             ------ 
 
Face book 09.06.2012 
 
E. Pitää muidenkin ottaa CNN:ään yhteyttä ja vaatia kunnon debattia tästä aiheesta ihan oikeaan 
ohjelmaan. 
noin tunti sitten via matkapuhelin · En tykkääkään · 2 Tulkki vaan paikalle niin siinä se. 
 
Arto Lauri JUST E.! Mut CIA:sta torppasivat ta bort, kun ajoin tätä juttuani Washinkton postin 
etusivustoille!! Onnee yrittäjille siis..)) Nyt palaa herroilta hihoja kohta ja paljon..) 
 
R. T. Hyvä Arto toi on meinikiä ja tosi toimintaa. 
 
E. Siis melkoinen epäsuhta: yksityishenkilö vastaan suuri mediayhtiö. Tuota seikkaa pitää korostaa. 
Että kuinka ne voisikaan olla antamatta tilaisuutta asian tasapuolisempaan käsittelyyn 
 
R. T. Kävin pistää ton sun jutun tonne cnn news facebook sivulle eiköhän ne kohta puoliin ota sinuun 
yhteyttä 
 
E. Pakkohan niiden on säilyttääkseen edes vähän uskottavuuttaan 
 
Arto Lauri Kiitän R. T., juuri noin.. . Kirjoittaa pöksäytin muuten tän suoraan VALKOISEENTALOON 
OBAMALLE myös. . . . Ihan sain siihen USA:sta asti "vinkinkin". Juu että näillä mennään nyt ja 
ootellaan..) 
 
E. Muutama valtionpäämies vielä, miten olisi se ranskisten? 
                   ------- 
 
Kuulumisia. 
 
Vain hetki sitten 10.09.2012 kerroin myös tänne, että CNN on tehnyt Fukushima theoremy yotube 
videostani 45 min kestävän  pätkän mollatakseen minut maailmalla liian suosituksi tultuani 
perusteellisesti. Sain juuri äsken tiedon hyvältä ystävältäni Tanskasta, että CIA on nyt yhtäkkiä sulkenut 
tämän itse teettämänsä IAEA sensurointivideoinnin! Osoite tarjoaa Tomato tölkin 404 erroria. Aika 
kiinnostava musertunut käänne muuten CIA:lta syödä näin omat jälkeisensä ja tunkionsa. Sopii kysyä 
tosiaan mikä heillä meni mutaan? Miksei edes itsesiittoiset ylilyöntiensä toheloinnit enää ydinalalleen 
kelpaa.) 
Meinaan aika harva saa pisteet kotiin haastettuaan CNN ja IAEA:n ja jopa CIA kaltaisia impperiumeja.)) 
                 -- 
 
FB M.R. Tuossa radiojutussa mainittiin satelliittikuvat joissa näkyi ilmakehän lämpenemistä ennen 
järistystä. Tuota pidettiin todisteena Arton teorialle. Mistähän nämä kuvat löytyvät? 
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Arto Lauri. Minulta löytyi HAARP tiedostostani ainakin tämä. Siinä näkyy kyllä CNN- radion 
haastattelussa kerrottu räikeän pyöreät HAARP muodostumat nyt ainakin Japanin yllä Fukushiman 
tapahtumahetkillä: http://kuvaton.com/k/YseY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YseY.jpg[/img] 
                       ------------ 
 
Murre/ girjasinvirheet murtaa NSA:n oikolukukoneet tärviölle. MalliA hei! 
________________________________________________ 
____________________________ 
 
Arto Lauri 
Huomasin, että tilanteen tulehtuminen jenkeissä panikoitti taas S:n sulkemaan ulkopuolisilta 
foorumimme! Pahaa asiassa on tietysti se, että IAEA paineet foorumeihimme on suorastaan 
räjähtäneet käsiin, kun IPPAS aloitti lekaamaan ukulelejaan solkenaan nykytyyliin kimppuuni tänne. 
MINÄ KYLLÄ KESTÄN AVOIMESSAKIN FOORUMISSA S. HYVÄ!)  
 
Minun pokkani tulee sen kestämään oli tunkiotavaraa ympärillämme kuinka ja paljon vaan! TVO:ssa 
totuin paskalakkeihin ämpärikaupalla. MINÄ HALUAN PITÄÄ FOORUMIN johon kirjoitan vastakin a v o 
i m e n a S.!! Mitä mieltä muut on?! 
_____________________________________________________ 
 
PS. Poliiseja tuntuu k o v i n häiritsevän yksi keskeinen tapani. Kirjoittaa näin t e h o s t u k s i n , 
MURRe sanoin ja paljolla kirjoitusvirhehillä, tä? ..) Ai miksikö se se heitä kivastuttaa rakkaat lukiani? 
Niin siihen toki ON yksi keskeinen syynsä. NSA Englannissa pyörivät 5 hehtaarin "oikolukukoneet" 
menee solmuun ja syherölle tämän muutenkin vaikeatajuisen jutskailuni hedelmistä. Ja kuulkaas että 
se s i e p o o ! Heillä kun palaa vakoiluissaan mijoonia lisää.. Ja mitenkä MINÄ taas reagoin asiaan.. 
NAURAA MÄTKÄTÄN SIIKANA JA LISÄÄN "RISUaItAA!! Ihminen juttuni siis urauttaa ja hurauttaa kyllä 
tykisti läpi jos haluaa. Mutta voihan pieru pankolla. Miten tällaisen tulkkaa joku NSA/ MoSsAd 
pelikaanitteet. En edes yritä arvata näinKIN aiheuttamieni harmaahapsien mäårää, mutta 
silkkaapelkkää hauskaahan tää mulle. Jette fin, eller hur?)))))) 
 
Tykkää ·  · Älä seuraa julkaisua · 11 minuuttia sitten 
Arto Lauri HULPPeaaa hulenheittoa!! FB:n CIA kontrolerrit ottivat ootraimeen heti! Eli j ä l l e e e n 
osuin tälläkin otteellani oikeaan. Kuka edes yllättyi. Nyt siis SUPO vaatii välittömästi kiukku 
puseroissaan kuittaamaan jokaisen lähetteeni FB:hensä ties milläpelle- eströintisanastoillaan. Ihan 
vaan osittaakseen, ettei NSA:ssa lainkaan tykkitykätä kun haluan hetimmiten miljoonakusteinsa jatkaa 
kirjoittelujani t y y l e i n joita USA.n IPPAKSEN paskalukukoneet done snajjaa. )) Täähän otti helmeen 
het.)) Että m u a naurattaa näverölle asti kuinka helposti voikaan "osaava" pistää punaniskoja hielle. 
Vaikka heillä on tuhatpäiset paskalössit ja miljardipudjeteeringit TVO:n kansan ydinmurhaajiensa 
suojarahastuksiinsa. Perssutillinen persiljaa tohon ja tohon Gans sanotaan enklantilaisille 
oikolukugoneille raumangiälelisel ganss...))) 
2 sekuntia sitten · Tykkää 
            ----------- 
 
Israelin Tellavivin kontaktihyökköilyt FB:ssä jatkuvat taas. 
 
Moi E. Arto H. yritti tänään -12.06.18 päivä ottaa uutta kontatia minuun noin 23:30. Outoa tässä on 
moni. Juu taas klassisen privatisti ilman todistajia, kuinkas muutenkaan. Mutta miksi hitossa eivät anna 
edes hänelle vastaamiseeni tuota vastauspalkkia? VAIN jenkit voivat olla n ä i n tyhmiä! Haluavat 
lähestyä Tellavivista, kuulema "Ihan uudelta pohjalta." Jokohan tarjotaan mulle kolmannenkin kerran 
miljoonatilejä vaikenemisistani ydinaiheistani. . . ) Mikähän ne t a a s säikäytti? Ilmeisesti tapahtumat 
tuolla FB:ssä äskettäin bsykoprofiloivat minut henkilökastiinsa, jonka mukaan minun kanssani voi silti 
keskustella. Ehkä myönnytysteni uuvutussotaa? 
          --------- 
 
Arto moi 21.06.2012 
 



2092 
 

MOSSAD agentti lähetti minulle juuri (19.06.2012) kaveripyynnön, en luonnollisesti suostunut. Pian 
lähetti POLIISIkorkeakoulun käynyt USA:n kaunis naisagentti myös vastaavan kaveripyyntönsä. En l u 
o n o l l i s e s t i suostunut tuohonkaan! No kostoksi Fasebookista tulikin sitten ilmoitus, etten saa 
myöskään ottaa niitä paria Venäjän agenttiakaan kaverikseni, jotka olin hyväksynyt. Ihan vaan sen 
takia, että minusta j o p a venäläiset toimii fasessa asiallisemmin kuin USA. . . Kostoja ja kiristyksiä CIA 
täällä alkanut latoa tekaistuja ehtoja jopa henkilökohtaisiin ratkaisuoikeuksiin. Kertokaa muutkin mitä 
IPPAS on teidän kanssanne CIA:llaan täällä sekoilemaan ryhtynee? 
 
E. Se vain osui juuri täsmälleen samaan saumaan kuin Halttunen. Ehkä privaviestien julkaisu aiheutti 
priva ja chat luukkujen väliaikaisen sulkemisen jos joku on siitä valittanut fb lle. Kaikkihan pystyi 
seuraamaan ydinvoimaryhmää niin kuka tahansa supolainenkin on sen voinut tehdä 
 
S. K. Nyt ei toimi priva sullekaan? 
                --------- 
 
LIKAISIN POLIISITUSINA kansan murhatöissään. 
 
NiinPÄ!. . ..Lues muuten malliksi tämä. On laina Etusivu foorumista. Siis onko d e m o k r a t i a a , että 
koko Suomen tiedonvälitykset TV, radio, lehdet , FB:t yms on tämän tiedon mukaan tusinan 
rappeutuneen, moraalittoman ja maailman korruptoituneimpana kontrolloimassa Suomen kansan 
tietosensoreina!? Siis oikeasti k u k a nämä seinähullut on virkaansa painattanut? Kolme maailman 
rappeutuneinta Helsingin poliisipaskaa ottaa vallan määritellä kuka mielestään saa maasamme puhua 
ja kuka ei!?. .  Millä oikeudella tällainen likaisin sininen loistusina kautta aikain luulottelee tietävänsä 
mitä kansalle saa kertoa: 
 
   23 June 2012, 21:12 #893 Jani View Profile View Forum Posts Private Message View Blog Entries 
View Articles Add as Contact Send Email   
Registered User  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Join Date May 2004  
Location Turku, Finland  
Jani Age 38  
Posts 3,160  Suomeen halutaan lisää nettipoliiseja 
 
Poliisihallituksen työryhmä esittää, että sosiaalisessa mediassa työskentelevien poliisien määrää 
lisättäisiin. Sosiaalinen media haluttaisiin ottaa työkaluksi kaikissa paikallispoliisin yksiköissä, joissa 
tehtävää varten nimettäisiin vastuuhenkilö. 
 
Tätä nykyä sosiaalisessa mediassa toimii päätoimisesti kolme poliisia ja muun työn ohella reilut 
kymmenen. 
 
-Poliisi on haluttu kaveri. Joka kolmas suomalainen haluaa olla vuorovaikutuksessa poliisin kanssa 
verkossa. Tarvetta on kaikissa ikäryhmissä, erityisesti nuorissa, kertoo työryhmän puheenjohtaja, 
viestintäpäällikkö Marko Luotonen Poliisihallituksesta. 
 
Poliisi on etsinyt uusia tapoja toimia verkossa. Esimerkiksi Helsingissä on tarkoitus kokeilla syksyllä 
palvelua, jossa asukkaat voivat antaa poliisille ja toisilleen vinkkejä asuinalueensa turvallisuuteen ja 
yleiseen järjestykseen liittyvistä havainnoista. 
STT  
        -------------- 
Filmi on selkeä osoitusmiten SUPO ja Posiva TVO ovat systemaattisesti kyenneet pitämään salassa 
usean ihmishengen ja vakavan loukkaantumisiin johtaneen suuronnettomuudet jälleen kerran 2003 
paikkeilla. Koska tuhoisa kosmisen raju räjähdys sattui juuri näiden YDINrikolisten toiminnan alueella. 
Koska koko  räjähdys ja metaanikaasun muodostamat valtavat uhat ovat Fukushiman lukuisten 
reaktorituhojen jälkeen mitä todellisin suurvaara, myös metaanin silpoman No:4 osalta. 6-7.06.2012 
USA Suurten järvien alapuolella tapahtui vastikään myös yli viikon kestänyt massiivinen Pu- 239 
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jalostamon ja ydinjätevaraston suuronmnettomuus.Kyse oli globaalsta metaanijäiden agressoitumisesta 
ilmeisesti flare purkauksineen. Koska myös TVO Posivan testireikä 40 sai hälytyksen  Maailmassa on 
räjähdellyt sataluokkaa ydinvoimaloita, koska niiden alle neutronivuot virittävät 168- kertaisella 
nopeudella laajentuvan metaanijääklatraatista muodosatuva räjähdys. Tyypillisen räjähtelyn 
seurauksena reaktorin alle muodostuu 5m halkaisijainen ja 1000m syvä ontto putkireikä. Joka 
muodostuessaan tuhoaa k a i k e n  yläpuoleltaan! 
                    ----------------------- 
 
 
TV- Setuatä FINGERUS 
 
-  Venäjän silloinen presidentti Vladimir Putin sanoi 2007 4 kuukauden välein, että 2008 ydinala on 
muutunut energianegatiiviseksi ja venäjän silloin 70% maailman uraanintuotannosta vastaava 
kaupallinen myynti länsimaihin lopetetaan. 
                  --------- 
 
Ancylos 08. 
 
Mennään 09.08.2012. Itämeren UFO- uutisointien viimeisimmät yllärit on juuri luettu. kulin, että 
kyseisen 60m halkaisijaisen massiivisen saostumakiven ympäristössä on niin rajuja säteilyn 
aiheuttanmia piikkejä, ettei tosikaan. Tavallinen digitaalinen peruskamera EI suostu toimimaan lainkaan  
200m säteellä. Juu ihan oikein luitte. Peräti  12,56ha kokoisella alueella Itämeren selänteitä tapahtuu 
näin. Jos ette heti ymmärrä miten mielettömän ISO tuo vaikutuasalue  on voin kertoa olleeni TVO:n 
näkemällä tappavan satatonnisen ydinjätealtaan reelingillä Rh- hallissa, latauskoneella. Vain luokkaa 
7m päässä allani sinihehkuisessa tsherenkovin näkemällä tappavasta plutoniumydinjätteestä. Siltikään 
TVO:n antama tusinadosimetrini EI mitannut käytännössä mitään. Jos Itämeren säteilylähde tosiaankin 
vaatii tuon 200m vesisuojan. Niin sen tehot ja tavat säteilyenergisoida pitää olla jotain suurta.  
 
Alueelle 6- kertaiset säteilytaustat nostaneet ydinvoimaloitten vuosikymmenten kertymien 
neutronivoiden määrät täytyvät olla suunattomat. Vain tosiaan 2 vrk sen jälkeen, kun kävin kertomassa 
ydinvoimalan olleen metaanikaasukentän sulattajana. Alueelle purjehtineet USA ja Venäjä 
sotalaivastot. Ovatkin pitäneet alueen tarkoin sotasaarroksissaan. Ne siis ihan oikeista syistä pelkää 
vähintään puolikkaan Itämeren kaasujen ja öljykylläisten 1, 8km  paksujen epävakaitten tektonisten 
alueitten räjähtävän kosmisen rajusti! Jos alueella tapahtuisi samaa mitä TVO:n päästöistä räjähti 
Turun edustalla 1980- luvuilta. 11ha kokoiset suurkentät metaania paukkui kerrallaan 
vesisyvänteissään.  
 
 Saattaisi tapahtua jotain nin rajuja tektonisia räjähtelyjä, että jättäisivät Fukushimankin kauas taakseen. 
Ja mikä katkerinta TIETO Olkiluodon lävistävistä maailman syvimmistä 1000m* 30km ja suunnattoman 
pitkistä Skotlanti- Ruotsin suurjärvet- Olkiluoto- Laatokka- Keskinen - Siperia viimeinkin löytyisi 
globaaliin tajuntaan. Olen kuullut, että laivastot on JO tilanneet Tanskasta ja Ruotsista suunnattoman 
suuret erikoilauttaponttoonit. Kaikki mitä merestä löydetään aijotaan salaisuuksien varjotessa uittaa 
Ruotsissa jo odottavaan suunattomin kuivatelakkojen altaisiin piiloon. Taas kerran IAEA siis aikoo näin 
megakuluistaan piittaamatta peittää maailman merkittävimmät ydinvoudon riskikerrytykset ja todisteet. 
Itämeren suunaton ydinvoimalaitosten vuotokertymät. Niin NE kertymät, joiden salaisuudet kävimme 
kertomassa kaverini kanssa vain hetki ennen kuin megainvaasiosta tuli IAEA:n ja USA:n organisoima 
salaisuuksien pidon pakko. .  
 
Itämerirantojen ydinvoimalapäätöt onkin saastuttanut D2O raskasvesin ja T2O tritiumvesinsä 
kokonaisen Itämerialtaan napurivaltioineen. TVO:n ilmoitamat reaktorikohtaiset yli tonnin vuotuiset 
päästöt ovat taas kerran tapeteilla, kuka edes yllättyi?.  Ruotsalainen Ancylos- laivan miehistö on 
motissa, josta ei saa tiedottaa ulospäin ohi partioivien sotalaivastojen. Ruotsalaismiehistö oli päässyt 
jyvälle, että 400- 500m päässä räjähdyssirpaleistaan sijainnut maan tektonisaumasta kohonnut 
salaperäinen vain 30cm kokoinen reikä oli löydön tärkeimpiä viitekehyksiä. Reikä suoraan maailmoihin, 
joita säteilyeroosion ja tektonisten liikuntojen epävakauttamat kilometripaksut umpeen jäätyneet 
fossiiliset metaanijäätikköaavat kiihtyvän vaarallisesti ruokkivat.  
           -------------- 
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- Australia muuten lopetti energiauraanin myynit uraanimalminsa alittaessa energianegatiivisuusrajan 
0,4% (2008). Asialla oli muutenkin kauaskantoiset seuraukset. Kiina nimittäin a i k o i rakentaa peräti 
1000 reaktoria. Mutta kun kuuli energianegatiivisuudesta. KOKO ydinhanke muutettiin paniiki 
pelkästään muutamaan ydinASEtehtaaseensa! Asia josta julkisuus muuten vaikenee t a r k o i n! Tosin 
Paavo Lipponen kävi noitumassa hankkeitten romuttumista mm.- TVO:n vierailukeskuksessapää 
punaisena...)) 
 
F.B. Olkiluotobloggade 08.2012 
 
J.N. Valtatie 8 aikaisin aamulla. Poliisi vääntää mielenosoittajan olkapään sijoiltaan koettaessaan siirtää 
väkivalloin tieltä. Paikallinen milenosoittaja mukiloidaan joka vuosi. 
http://www.flickr.com/photos/olb12/7757765598/in/photostreamsa  
 
DSC_0041 
www.flickr.com  Kuva: Terhi Sandberg 
J.N.  Poliisin tiedotus valehtelee asiassa, paikalla käy ambulanssi antamassa ensiapua.  Toistuvasti 
pahoinpidelty mielenosoittaja ensiavun jälkeen 
http://www.flickr.com/photos/olb12/7757455940/in/photostream 
 
DSC_0039 
www.flickr.com   Kuva Jari Hakala 
 
J.N.  http://www.flickr.com/photos/olb12/7756851122/in/photostream 
 
DSC08836 
www.flickr.com 
Poliisin purkaessa sulkua yksi tietä sulkeneista joutui sairaalahoitoon. Kuva Falk Beyer 
 
T.P.  Jumalauta mikä liuta kyttiä ylimmässä kuvassa. Kiitos kuvien laittajalle! 
 
J.N. Tästä holtittomasta nostelusta tuli henkilövahinko. 
http://www.flickr.com/photos/olb12/7769550206/in/photostream 
 
IMG_4227 
www.flickr.com   Kuva: Freja 
 
Arto Lauri Noita kattoessa tulee mieleen koskahan SUPO alkaa tappaa kysymättä massoittain!? 
SAIRASTA SAKKIA NOI POLIISIT! 
 
 
 
 

3010. Katoava YDIN. 
 
Kuinka vaikeaa on purkaa 150 ydinreaktoria? Euroopassa on tarkoitus selvittää asia. 
 
Posted by Brad Plumer klo 09:31 ET-6.9.2012 Viime vuonna, kun tsunami ja reaktorin sulaisi 
Fukushima, Japani, useat Euroopan maat päättivät luopua nykyisiä ydinvoimaloittensa laivastoistaan. 
Saksa ja Belgia pyrkivät lopettamaan kaikki reaktoriensa sukupolvet kokonaan vuonna 2030. Sveitsi 
2035. Ei noista ole niin helppo päästä eroon. (Jean-Pierre Clatot - AFP / Getty Images) Kuitenkin 
pelkkänä tekona sammuttaa reaktorit on aiheuttamassa valtavat haasteet tulevina vuosina. Uusi raportti 
GlobalData Eurooppa on edennyt päätökseensä poistaa käytöstä lähes 150 ydinvoimaloita kahden 
seuraavan vuosikymmenen aikana. Jotkut, kuten Saksassa, ovat keskeyttäneet kaikki ydinhankkeensa 
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poliittisista syistä. Toiset, Ranskassa ja Britanniassa, yksinkertaisesti koska reaktorit on loppu ja 
vanhoja. Silti ydinreaktorien laajat purkamiset ovat työlästä, aikaa vievää. 
 
* Suomessa maiskuttelevat ydinlobbarit miten ydinvoiman uusi uljas nousu täyttää maailman 
reaktoreillaan. Mutta kuten huomaamme totuus on t ä y s i n toinen. Nimittäin 550 reaktoreista on 
jäljellä Japanin - 54 jälkeen reilusti alle 400 kpl. Näistäkin aiotaan edelleen tuhota - 38 %! Ja koska 
oikeasti reaktorin laillinen purku maksaa kokeitten perusteella jopa 5- kertaa enemmän kuin uuden 
teko. Niin nyt puhutaan v a l t a v i s t a ydinalalla aiemmin realisoituvista lisäkustannuksista. Tässä 
tieten valehdellaan paljon IAEA:n toiveista. Kun reaktorin väitetään katoavan miljardilla. Niin totuus on 
aiempien kokeitten mukaan 10 miljardin reaktorin laillinen purku maksaa valtavasti kymmenin 
miljardein! 
 
 – yleensä purut maksavat $ 1 miljardi euroa per voimala. Eikä ole selvää, että Eurooppa on valmis 
hyökkäykseen pistää reaktorinsa eläkkeelle. Ajankohtaiseen New Scientist, Fred Pearce tarjosi kätevän 
askel-askeleelta oppaan purkaa ydinreaktorit. Tuhansia tonneja radioaktiivista aineita on 
loppukäsiteltävä - ei pelkästään vain käytetyn polttoaineen sauvat. Vaan myös erilaisia materiaaleja, 
jotka ovat aktivoituneet aiemmasta alhaisemmasta radioaktiivisuustasoistaan. Sisältäen reaktoriastian 
polttoaine-sauvojen kotelot, erilaatuisia metalliromuja ja jopa vanhoja vaatteita. Näitä jätteitä ei voida 
vain kuskata pois säännöllisesti kaatopaikoille, vaan on hävitettävä asianmukaisesti. (Tässä on graafi 
erilaisista jättityypeistä.)  
 
Hyvin yleisesti ottaen on olemassa kolme pääasiallista tapaa poistaa käytöstä ydinreaktoreita. 
Ensimmäinen vaihtoehto on poistaa polttoaineet, purkaa ympäröivä rakenne ja löytää turvallinen paikka 
tallentaa kaikki eri radioaktiiviset romutteet. Yksi keskeinen ongelma tällaiseen vaihtoehtoon on? Ettei 
kaikissa Euroopan maissa nykyisin ole oikeita jätealueita perustettuna, Pearce raportit. Vaihtoehtoisesti 
työntekijät voisivat yksinkertaisesti ottaa pois polttoaineet, valuttaa pois vesi ja lukita suljettu reaktori 
antaen isotooppien hajoamisten kulua kunnes itse ydinvoimala on vähemmän radioaktiivista. Sen 
jälkeen odotetaan 10–80 vuotta, jolloin koko rakenne on helpompi purkaa.  
 
Kolmas vaihtoehto puolestaan on laittaa "haudaten" betoniin ja toivon ettei kukaan halkaise rakennetta 
avoimeksi seuraavaan 1400 vuoteen. Yhdysvaltain energiaministeriö otti tämän lähestymistavakseen 
kahdella vanhalla reaktorilla Savannah:ssa River Etelä- Carolinassa. Kaikki nämä menetelmät ovat 
aikaa vieviä. Vuoteen 2012, noin 138 ydinreaktoria on suljettuna ympäri maailmaa, mutta näistä vain 17 
on kokonaan poissa käytöstä. Kesti Englannissa kesti kaksi täyttä vuosikymmentä lopettaa sen 
käytöstä poistamat ydinreaktorit Sellafieldissa kun ne oli suljettu vuonna 1981. Kaiken lisäksi prosessi 
on kallis: GlobalData arvioi, että se maksaa ainakin 81 miljardia dollaria. Euroopan reaktorikato vuoteen 
2030 mennessä on suurin Ranskassa ja Venäjällä. Pearce mukaan joissakin maissa, kuten 
Britanniassa, ei tällä hetkellä ole tarpeeksi rahaa budjetoitu tehtävään! 
 
 – Osittain koska monet sen reaktorit ovat räätälöityjä ja todennäköisesti niiden purut maksavat 
enemmän kuin odotetaan repiä ne hajalle. Tämänkaltaisissa päänsäryissä saattaa olla yksi syy siihen, 
miksi Yhdysvallat 
ottaa erilaisen lähestymistavan sen ikääntyneisiin ydinvoimaloihin. GlobalData raportissa todetaan, että 
Yhdysvaltain laitokset ja sääntelyviranomaiset ovat ilmoittaneet aikovansa jatkaa niiden 71 
ydinreaktoriensa elämää toiset 20 vuotta. (Suomessa reaktorit on JO käyneet hengenvaarallisesti yli 
tämänkin USA:n maksimiajan!) Vuoteen 2030 mennessä vain viisi Yhdysvaltain kaupallista 
tehoreaktoreista odotetaan poistuvan käytöstä. (Ollen lisäystä niille 28 kaupalliselle reaktoreilleen jotka 
Yhdysvalloissa on jo suljettu.) Myönnettäköön, Yhdysvalloissa on vielä runsaasti haasteita - kuten 
Matteus Wald täsmensi äskettäin yksityiskohtia New York Times:ssä. Käytöstäpoistoa varten ovat 
jääneet toimialoiksi täällä. Nämä ongelmat ovat hieman pienempiä kuin mitä Eurooppa:ssa on 
edessään seuraavan kahden vuosikymmenen aikana. 
                 ----------- 
 
YDINateismista 
 
F.B 06.2012. Satu. Uskonto kuin uskonto... niiden varjolla on todellakin tehty määrättömät määrät 
pahaa tässä maailmassa, ei sitä voi kyllä mitenkään kiistää. 
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Joona. Uskonnot ovat ollaat (varsinkin länsimaissa) puhtaasti eliitin tapoja hallita väestöä omiin 
tarkoituksiinsa. Usko itsessään taas on todella hieno ja upea asia. Nämä kaksi pitää osata nähdä 
erillisinä asioina. 
 
* Nyt Satu ei hiffaa oleellisinta. Uskonnoilla ei ole ollut paljonkaan painoarvoa länsimaiden hallinnoissa 
viimeiseen 100v. Niin CCCP, DDR kommunismit, natsismit kuin vaikka Kiinan kansannousut. 
Puhumattakaan vaikka 2 maailmansotien jaksoista perustuivat 100% johonkin sellaisiin 
"teknisuskomuksiin" jotka juuri h y l k ä s i v ä t  vankalla varmuudellaan vanhaksi ja  kalkkeutuneiksi 
koetut uskontojen moraalikäsitykset naureskellen. 
 
 Asennevammaiset ymmärtämättömissä keskusteluissa jotka ryttää vanhat aavikouskonnot alimpaan 
helvettiin, unohtuvat siis totaalisesti tällaiset ihan perustotuudet. Itse asiassa viimeisin massojen 
USKONTO tämän jälkeen luotiin 1945. Kun USA nosti ihmiskunnan historian e h d o t t o m a s t i 
karmeimman ateismiuskonnon YDINVOIMAN kaikien kansojen kuninkaitten kuninkaiksi. Kuumotusten 
uskontojen  uskonnoksi valtioiden poliisivirkavoiminsa vailla oikeutta kritisoida tästä keinotekoisuuden 
täydellisyydestä mitään. Nuo sitä seuraavat 66,6 vuotta voidaan puhtain omintunnoin sanoa 100% 
globaaleimman massahysterian aikakausiksi. 
 
 Jolloin miltei kaikki mitä maailmassa tehtiin perustui pitkälti YDINIMPPERIUMIEN  pönkittämisiin kautta 
maailmantaivaitten. Kun USA:n Rosewelt antoi luvan Stalinin tappaa parissa vuodessa 2 000 000 
saksalaista sotavankiaan sumeilematta uraanikaivoksissaan. Tuskin hirveämpää massasurmaajaoppia 
on koskaan lyöty ihmiskunnassamme vauhdilla alkuun! Oikeasti 300 000 000 ydinuhria JO! Ja vasta 
tässä vaiheessa Tshernot, Harrisburgit, Fukushimat alkaa näyttää, että tämä seinähullutuksista karmein 
ihmislapsuus ottaa vasta kapaloistaan irtiottoa!  
 
Nyt ydinvoima uhkaa jo teurastaa sukupuuttoon päästöillään niin maaperät, vetemme, peltomme, 
metsämme. Jopa ilma jota hengitämme uhkaa räjähtää asiviilireaktorien, ydinjätteitten ja 
uraanikaivostensa säteilykertymistään megatyppipaloonsa. Mutta mitäs näistä. Pääasia että 
johtajaherroillamme on valtaa ja rahanpaskaa toteuttaa kaikki himoamansa kauheudet aina 
kalmaisimmalla ydinvoimallaan.. . Hei ajatus käteen j u u r i  tästä nämä parjatut suuruskonnot on 
maailmaamme kaikin keinoin varoittaneet kolmatta tuhatta vuottaan. Tajutkaa n y t viimein!  
            -- 
 
Miksikö Jumala sallii kaiken tämän E. kysyt nyt minulta? Miksikö EI sallisi. Outo kysymys. Ihminen joka 
haluaa korottaa itsensä ydinvoimalllaan Jumaliensa joukkoon tekee miten i t s e parhaakseen näkee. 
Miksi, miksi ihmeessä Jumalan pitäisi tällainen estää? Mitä nopeammin ihminen tappaa näin lapsensa 
ja oikeutuksensa olla tämän planeetan valtiatar. Sen nopeammin evoluutio pääsee myös korjaamaan 
virhearvioitaan. Miksei "Hän" antaisi ihmisen lapsen polttaa kätensä kuumassa hellassa mieluumin kun 
polttaa KOKO lapsen. Outoja kysymyksiä kaikki tyyni. Eeva hyvä. Ihmiset tekevät teoillaan ja 
saavutuksillaan OMAN tulevaisuutensa. Tästä on kyse. Jo Hopit kertoivat, että olemme oman valinnan 
jakajalla jo.- Ydinkuolema USA:n imussa. - Pelastuminen Saksan mallilla. . . Hyvin, h y v i n karun 
yksinkertaista ja helppoa. . . Jos yhäkin haluat jostain tumman syystä kysyä miten itse menettelen 
vastaan siihenkin. MINULLE sopii molemmat, jos kansat maailmassa ovat jotain tiettyä mieltä noista. . 
.En minä ole tuomassa aurinkoja taivaillenne. . .Olen pelkästään tuomassa tietoa ohi poliisisensorien 
ratkaisumallien vääjäämättömyyksistä. Ihan sama sopiiko se yhdelle tai miljardille lukijalleni.. 
            ------------- 
 
Melkosta "energiasotaa". 
 
Kuulin juuri kotiin tullessani melkosen valaisevan jutun. Myös suomalaisia sotakaluja rahdataan Islantiin 
muun sota- aktivismin sekaan. Kukaan vaan ei tunnusta tietävänsä mistä kyse. No kuten me kaikki 
tiedämme ydinteolisuus loppui kuin seinään 2008 energianegatiivisuuteensa. Pelkästään viime vuona  
rojautettin alas 76 reaktoria. Joista toinen puoli japanilaisia. Tuskin kukaan on kuullut siitä miten 
Fukushimasta lähtenyt STUK- tietojen mukaan 20 000 normaalia rajumpi "neutronvuotransientti" 
kerrassaan murskasi helminauhana alas kaikki Japanin reaktorit. Siis i h a n kaikki 54! 
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 Asiasta sain painokasta lisätietoutta. EU on päättänytkin ajaa kiivaasti 150 reaktoriaan alas. No EMP-
tiedoista  pillastuneena maailmalla alettiin lopullisesti ymmärtämään. Ettei maailmaamme sovi 
ydinvoimalat edes suurella korruptoinnilla. Jotain paljon fiksumpaa oli keksittävä pikaisesti sijaan. No 
ratkaisuksi kehitettiin mm. kivihiililiuskeesta injektoitava luonnonkaasut. Mutta ei siinä kuin maistiaisiksi. 
Kuulin jotain totaalisen massiivista. Islannin ympärillä on maailman aktiivisin Atlantin tektonivajoamat. 
Juu ne samat voimat, jotka liikuttavat Olkiluodon ydinvoimalankin alla olevaa tunnetusti maailman 
syvintä Litoraanitektonisaumaa. Niin että Suomenkin ydinvoimaloitten turbiineista löydettiin 2012 
useitakin nyrkin mentäviä reikiä ja laakeripetien liikuntojen täystuhoja.  
 
Yhtäkaikki Islannin syvissä vesissä lepää saatujen tietojen mukaan täysin käsittämättömän isot 
metaanijääklatraateista ja tektoniikoista muodostuneet kaasu- ja öljyenergiareservit 40 000 miljardin 
barrellin kokoluokissa! Nyt kun ydinenergialle haetaan pakotettuna vaihtoehtoja. On USA pitkin 
hampain alkanut vuotaa näitäkin megasuurista energiavarannoista kertovien luonnonrikkauksien 
olemassaoloja viimein julki. Luonnonkaasut palavat huomattavan puhtaasti. Valovuosia turvallisemmin 
kun alinomaa käsiin räjähtelevä kaikien aikojen pahamaineisin ydinvoima. 
               --------- 
 
Verkkomediasta, ZÄP POLIISI D2O 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=4429#kommentit 
 
Uskomatonta miten vähäisillä tiedoillaan maamme ydinturvaviranomaiset STUK, SUPO ja kumppaninsa 
koettavat selitellä ydinreaktorien tapahtumamaailmaa. Tilanne on sama kun pistettäisiin mikrofoni 
lampaan eteen ja käskettäisiin mnääkien kertoa OL- 3 loputtomien mokaamiset ja kansan näkemät 
korruptiot tekemättömäksi.) Olen itse ollut näkemässä sen sadat kerrat miten ydinjätteen avoaltaista 
nousee tauottomat kaasuuntumisiensa kuplameret. Jo silloin alan professori myönsi ydinjätteen 
konkreeettisesti hajotessaan alkuaineiksi tuottavan loputtomat kirjot erilaatuisia kaasutuotoksia. 
 
 Hän puhuikin fissiossaan räjähtelevistä atomeista vapautuvista peruskaasuista kuten hapesta O, 
Typestä N, hiilidioksidista CO2. Ja puhutaan vaikka jodin, I kaltaisista pelätyistä kiintoaineesta suoraan 
veden alla altaissaan odottelevista hengitysilmaamme irtoavista tappavistä säteilykaasuunnuttamisista. 
Mutta vasta myöhemmin opin, että kaikkialla olevat ydinjättetonnistot muuntuvat hetkessä vajaassa 
100v kuluessa hallitsemattomiksi kaasumerikseen! Shokki oli melkoinen, koska k o k o keskeinen IAEA 
propagointi ei halunnut tästä Posivan työn nollaavasta asiasta hiiskua. No luve alta ja järkyty lisää. 
 
- Tietenkään kun puhutaan ydinjätteen sisältämistä aineista y k s i k ä ä n fissiojätteeksi haljenneista 
uraaneista EI edes teoriassa voikkaan enää olla perusuraania. Tietenkin halkaistu ydinpallo- atomi voi 
olla 32 neutronia halkaisuaan kohden syöksevää palladiumia, erityisen varmasti myös uraanin 
hajoamissarjojen mukaista 1760v sisällä kaasuuntuvaa kokonaan muuntuvaa radiumia. Mutta e h d o t t 
o m a s t i yksikään haljennut uraaniatomi Ei voi olla uraanipuoliintuja enää, vaan paljon nopeamman 
T½ aineita! D20= Zäp poliisilta u s k o m a t t o m a n  typerää tekstiä myös tämä tänne 
Verkkomediakeskusteluun. Kuka edes yllättyy? 
 
- Osoitin Jo selkeästi, että lämpölaajeneminen edustaa promillen 10- osaa. Eli reaktorilataus on 86 
000kg se jaettuna 500kpl nipulla antaa nipun painoksi= 172kg. Tästä poliisin revittämä 
lämpölaajenemisen osuus on höyhenen henkäisy 17g. Kuten TVO:n yhteiskuntavastuuraportista 
voimme suoraan laskea tällainen nippu KEVENEE kiistatta siis luokkaa 2kg/v. Nyt kahdestakin syystä 
POLIISIN disinfoamalla lämpölaajenemisella Ei ole mitään merkitystä kuten näemme. Se ilmiönä 
edustaa kerrottuja promillen osia. PLUS, lisäksi milloin altaassaa on muutama aste kuumempaa vettä 
sekin kompensoituu 100% koska MYÖS vastaavasti kuumempi vesi kelluttaa samassa suhteesa 
vähemmän. Mitä muuta voin vedätysmeristä nolata Zäp-poliisivalheita. . Ai niin.. 
 
- Kuten taulukostani näimme halkeaa U-235 miksi alkuainepareikseen tahansa. On ylijäävän 
neutroniparven, korjaan viivästyneesti irtoavan spallaationeutroniparven ylivuotavien neutronien luku 
100% sama mitä Enricho Fermi ja Pekka Jauho ja myös Hylleraas laskivat laillani. Eli 23kpl. 
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- Valehtelet myös nipun fyysisen rakenteen. Eli nippu EI suinkaan ole väittämäsi suuri suljettu umpio 
vaan kuten kirjoitin muodostuu sormiluokan senttiohuista pitkistä sauvoista joiden väliin vesi päääsee 
esteittä. Sauvan pituus on luokkaa 2,7- 3,9m mutta halkaisia VAIN 1cm. Rakenne rasterein 12kpl* 
12kpl. Joten laajentuma vaikuttaa promillen kymmenesosansa edes mitattavasti vain pituuteen. 
 
- Uraanin suora hajoaminen tuottaa todistettavastikin jopa varastoaltaassa jatkuvaa silmin nähtävää 
kaasukulpintaa. Keskeisimpiä tunnustettuja uraanista suoraan irtoavia kaasuja on tietysti mm.  vety, 
helium, neon, argon kreypton, ksenon, radon. Näiksi säteilevän tappaviksi pelätyiksi jalokaasusarjoiksi 
uraanin osia muuttuu kuplien toki suoraan viiveittä ilmakehään vähentäen jatkuvasti 
uraanitonnimassoja. Mutta kuten kerroin on myös paljon muuta suoraan reaktorimassasta irtautuvaa 
pertikkelia kuten neutronit, neutriinot, alffaytimet. 
 
- Tämäkään ei toki ole kuin alkupaloiksi. Säteily syöksee alkuaineista massiiviset määrät ulos myös 
valonnopeaa elektronimassaa. Joka tunnetaan taas beettasäteilynä. Mutta nyt tulee tärkein. Aina kun 
alkuaine säteilypaineissaan menettää valenssisidoselektroninsa tapahtuu muutakin oleellista. Radon on 
lyijyäkin raskaampi alkuaineena, mutta oikein aina säteilypelätty kaasu. Säteilyssä valenssielektroninsa 
menettäneet kaikki aineet ovat ++..ionisoituneita alkuaineatomeja. Eli kaasuja, plasmaioneja.  
 
- Koska niillä ei ole sidoshiloissa niitä kiinni pidätteleviä elektroneja enää. Niistä tulee Fukushimasta 
tuttuja leijailevia ns. kuumia hiukkasia/ agressoituja kaasuatomeja! Kvanttiydinfyysikko Ruotsin Edlen 
tutki näitä salattuja alkuainekaasuja nimeten ne JJ. Thompsonin laitteen mukaan "kanavasäteilyksi". 
TVO:n yhteiskuntavastuuraporttin tehtävänä onkin laskea paljonko juuri tätä tappavinta, pelätyintä 
hallitsematonta säteilykaasutonistoa reaktorista vuotaa vuodessa luontoomme. Ja näimme että 1 
100kg/v / reaktori! 
 
 
 
 
 

3011. YDIN asetuotannoista. 
 
FB. 06.2012. Arto Lauri Tällaisissa käyrissä on jotain ja o l e e l l i s t a tietoisesti pielessä. 
Ydinkokeitten vaikutus globaaliin säteilytason nousuihin on maksimissaankin vain luokkaa 10%. Koska 
niissä vapautetut perusydinpommin uraanimäärien ei tarvitse olla kuin luokkaa 52kg/ paukku. Ja niitä 
tehty suunnilleen 4 000. Kun taas esim. TVO pari reaktoria vapauttaa Pu-239 tonnistoja 2 200kg/v. Ja 
tämä kertautuu 40v käytössä 88 000kg!! Päälle tulee sitten uraanin jalostamiset myös. Huomatkaa 
myös se, että ydinkokeet ilmakehässämme kiellettiin kansainvälisin sopimuksin JO 1993. Jonka jälkeen 
tehdyt nyttemmin myös lopetetut ydinkokeet tehdään yli tuplasti syvemmällä maan alla kuin Posivan 
onkalot ikinä. Eli 1 000m paksujen massojen alla. 
 
Joku Tshernon piikkikin tuossa edustaa taas ihan kosmeettista tuskin 2% osuutta globaalissa 
taustassamme. Joten tietoista disinfoa nämä kyllä ON! Eli nimenomaan siviilireaktoreista koituvat 104m 
korkeitten savupiippujensa, perus maaperään ja meriin syytämien säteilykerrytysten osuudet. Korjaan 
mielettömän ISOT osuudet koetetaan kaikin keinoin peitellä IAEA toimin! Toisaalta siviilireaktoreissa 
käytetyn uraanitonniston osuus on kokonaispotista vain 6% ja loput sotaan tarkoitettuja paskoja. 
Toisaalta taas sota ydinjätteet kyllä kierrätetään näissä siviilireaktoreissa lopulta. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Ys6a.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ys6a.jpg[/img] 
                   --------- 
 
Englanninkielinen alkuteos No Immediate Danger @ Rosalie Bertell 1985  ISBN 951-884-089-X 
   
Jyväskylä 1991 
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Vaikka teoksen kirjoittamisesta on kulunutkin jo lähemmäs 30 vuotta, se on silti hyvin merkittävä 
lähdeteos vielä nykypäivänäkin. Huom. Kappaleet ovat sen verran pitkiä, että kirjoitus olisi ollut melkein 
yhtä pötköä, joten olen muuttanut kappalejakoa lukemisen helpottamiseksi. Tuossa Bertell puhuu 
Yhdysvalloista, mutta samaa terminologiaa käytetään ympäri maailmaa. 
 
Taustasäteilystä  Suora lainaus sivun 98 loppupuolelta sivun 100 alkuosaan. 
 
Sitä mukaa kuin tietoisuus huolimattomasti käsiteltyjen uraanin louhinta- ja rikastusjätteiden 
aiheuttamasta väestön lisääntyvästä radon- kaasualtistumisesta on kasvanut, joillekin ihmisille on 
valjennut, että ympäristön radionuklidisaastumisen ongelmaa peitellään harhaanjohtavan kielenkäytön 
avulla.  Toriumia, uraania,radiumia ja radonkaasua radioaktiivisine halkeamistuotteineen kutsutaan  
virallisessa ydinkielenkäytössä "luonnon taustasäteilyksi", 38 vaikka ne onkin siirretty kauas 
suhteellisen harmittomasta luonnontilastaan maan syvyyksistä.  
 
Käsitettä "luonnon taustasäteily" on sovellettu kaikkiin radioaktiivisiin hiukkasiin, jotka eivät ole ihmisen 
alkuunpaneman halkeamisreaktion tulosta. Nämä maaperästä dynamiitilla räjäytetyt, happoliuosten 
avulla erotetut, hitusiksi hienonnetut, luonnostaan radioaktiiviset aineet on saatettu muotoon, jossa ne 
joutuvat herkemmin ihmisruumiiseen ilman, ravinnon tai veden mukana, vahingoittaen elimistöä ja 
solukkoa. Vaikka tietyssä mielessä ovatkin "luonnollisia", ne eivät ole luonnontilassaan. 
 
 
*Kun USA levittää NATO iskuin esim. DU- köyhdytettyjä ydinjätteitään maailmaan 200 000 Hiroshiman 
pommin edestä. Ne e i v ä t  siis ole tämän tulkintatavan mukaan mikään ydinjätongelma. Koska ne 
kerrytetään "luonnonuraaanin jatkojalostuksista"! Oksettavan näppärää tajunnanvirtaa tämäkin. 
 
"Taustasäteily" on toinen hämmentävä termi. Se kattaa laajemman alueen, sisältäen sekä luonnollisen 
että "keinotekoisen" radioaktiivisuuden. Halkeamistuotteita voidaan kutsua "taustasäteilyksi" silloin kun 
ne eivät ole peräisin tarkastettavasta laitoksesta tai kun ne ovat olleet ympäristössä vähintään vuoden 
verran.  
 
Niinpä Yhdysvalloissa kaksi samalle maa-alueelle perustettua ydinvoimalaa voi erikseen saada 
toimiluvan. Toisen aiheuttamaa saastumista pidetään  "taustasäteilynä" toisen mahdollisesti 
aiheuttamaa saastumista tarkasteltaessa. Samalla tavoin reaktorin edellisvuotinen saastutus sulautuu 
"taustaan" mikäli laitos pysyy ympäristössään yli vuoden ( kuten tavallisesti tapahtuu).  Yksilön arvioitu 
vuotuinen, ydinteknologian toiminnan aiheuttamaksi katsottu säteilyaltistus on arvio tietystä 
säteilylähteestä peräisin olevasta uudesta halkeamisannoksesta. Se ei ole realistinen tapa mitata 
kaikista lähteistä kertyneitä annoksia, olivat  nämä lähteet sitten ulkoisia ja jäänteitä takavuosien 
saastutuksesta, tai sitten  aikaisemmin nautittuja tai hengitettyjä radionuklideja, jotka muodostavat osan 
elimistöstä tai luustosta. 39   
 
 
*Tämä on kyllä IAEA:lta todella näppärä tapa hämätä! Eli kunhan vaan ydinjätteet voidaan piilottaa 
vuoden ajaksi niiden alkaessa saastuttaa taustasäteilytasoja ylöspäin. Yhtäkkiä simbsalabim ne 
kuuluvatkin "luontoon". Ilmankos kun aiaa aikoinaan kysyin STUK ja TVO.lta ei aihesta suostuttu 
kertomaan mitää. Juu siis ydinjätteet kuuluu IAEA- tulkinnassaan luontoon! 
 
Strontium 90 voi joutua elimistöön ruuan mukana ja kertyä luihin, mistä käsin se lisää oman pienen 
osansa yksilön vuosittain saamaan säteilyannokseen koko hänen elämänsä ajan. On myös 
harhaanjohtavaa kuvata saastumista taustasäteilyn prosentuaalisena lisääntymisenä. Tällöin 
sivuutetaan suurimmaksi osaksi tai kokonaan luonnon tai muun taustasäteilyn tasainen, ihmisen 
toiminnasta aiheutuva lisääntyminen.  Taustasäteilyn prosentti saattaa pysyä vakaana, peittäen 
todellisen kertymän. 
 
Ensiyritystä luoda järjestystä tähän hämmentävään kielenkäyttöön edustaa Yhdysvaltain 
ympäristösuojeluelimen (Evinronmental Protection Agendy, EPA) raportti aiheesta "Ympäristön 
radiologinen laatu Yhdysvalloissa, 1977". 34  EPA otti käyttöön käsitteen "teknologisesti kohonnut 
luonnonsäteily" kuvaamaan ihmisen aikaansaamia, uraanijätteiden tapaisia vaaratekijöitä, jotka 
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luonnollisuudestaan huolimatta ovat muuttuneet ihmisille vaarallisemmiksi tultuaan siirretyksi 
luonnontilastaan. 
 
Tämä  "teknologisesti kohonnut luonnon taustasäteily" on nykyään merkittävin henkilökohtaisen 
sisäisen säteilyn lähde Yhdysvalloissa, ennen lääketieteellistä ja lääkinnällistä altistusta. Se on niukasti 
näiden jälkeen kolmannella sijalla väestön säteilyaltistuksen lähteenä. 34  Sen painavuuden 
määrittelyyn on vaikuttanut lähinnä maakaasuun levinneen radonkaasun hengittämisestä saatu 
keuhkoannos. 
                        ------------- 
 
Pu-239 taloudesta. 
 
A.H. Miten plutonium on 1000 kertaa pahempaa, kuin U-235? OIKEITA tutkimustuloksia kaipailen, en 
mitään muuta. 2 tuntia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Eräs keskeinen ero noissa aineissa on niiden puoliintumisajoissa. Mitä nopeammin aineet 
hajoavat, sitä tykimpiä ovat: U-235 7,038*10^8v Alfa Kun taas plutoniumilla vastaavat Pu-239 
2,411*10^4v Alfa,(sf) 
19 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Kun TVO rakentaa esim. OL- 3 reaktorinsa polttamaan puhtaasti MOX- plutoniumtaloutteen. 
Sen seurauksena koko voimalan sisäiset säteilytasot vähintään 10 kertaistuvat. Jolloin normaalisti tilit 
punaiselle saanut työorja elää siellä vuoden. Niin OL- 3 reaktorin ympärillä vain kuukauden verran. 
Siksi tällaisten voimaloitten kaikki keskeisimmät kunnostustyöt on pakko teettää luokkaa "siirtotyöorja" 
tai puliukoilla. Joita yhteiskunta voi käyttää surutta säteilyn tykinruokinaan mielestään. 
 
Malli on kopioitu Stalinin uraanikaivossysteemeistä DDR Ronneburg Wismunth. Joka miltei tappoi 
miljoonin DDR:n tyäväestöistä säteilykaivoksiinsa. Suomeen tämän idean haki sieltä muuten Paavo 
Lipponen. Ja ihastui ikihyvästi kun sai TVO:lta S. Mönkären kanssa kymmenien miljoonien 
verirahoitusta. No sittemmin kasaantuvat ongelmat ovat tästäkin nostaneet politikkojen voitelurahat 
pilviin. Mutta rahan paskaa laittoman Pu- 239 myynistään TVO saa esim. arabimaista ja esim. Israelista 
8,6miljardia/ tonni. 
 
Viimeisimmän (SWE) Sigynin käyntien ja Arctic Sea kauppojen saldo on ollut TVO/ Posiva huimaava 
15miljardia/ tuotto vuosi! Että joo kuolema myy ja SUPO POLIISIEN vahvistuksiin on kauppaa saatettu 
paljastuksieni takia suojaamaan SA- armeijaa ja viimeisin tilaus toi maahamme sitten mega tappajia 
IPPAS käytöstä! 
 
Ei pidä todella unohtaa, että Suomen laiton Pu- 239 bisnes lepää raakasti Venäjän varassa. Joka tekee 
hommasta niin veristä, että STUK rikollispomo Lahtari Laaksosen piti paeta Venäjälle myymään 
vakoilutuotoksensa ja suojaamaan selustaansa. Keskenäisin sopimuksin USA hallitsee 30% ja venäjä 
70% about koko maailman uraanijalostuksen verisimmistä osista. 
 
Arto Lauri Eli ongelmani tässä EI ole niinkään se mitä tiedän. Vaan se mitä uskallan kertoa ja jään vielä 
henkiin.. . Ydinvoima kun ON pelkkää kuoleman kauppaa vailla rihmankiertämää moraalia. . .! 
             --------- 
 
SUPO ja Mossad kimpussa 15.06.2012 
 
Arto Lauri 
USA:ssa on kuulema ydinjätevarastot paukkuneet yli viikon! 6 ja 7 päivä armeijan erikoisosastot 
kutsuttiin palopaikalle kun säteilyn arvot 100- kertaistuivat. hyvin menee kuhan sensurointi saadaan 
vaan pysymään päällä sanoo Obama tähän. 
 
10 tuntia sittenArto Halttunen. kysyin Fukushimasta, en Jenkeistä. Mistä tämä Jenkkien tieto on 
peräisin????? 
nyt Arto jotain tietolähteitäkin mukaan!!! 
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10 tuntia sittenArto Lauri 
ootas.. . 
 
10 tuntia sittenArto Halttunen 
OL3 on paras voimala maailmassa, kuten kaikki muutkin suomessa olevat voimalat 
enkä halua niitä itsesi tekemiä sivuja, vaan todellisia tietolaähteitä. 
 
Arto Lauri 
3012. Metaania räjähdyksiä. 
http://worldtruth.tv/nuclear-cover-up-explosions-military-helicopters-filmed-near-blacked-out-radiation-
zone/ 
 
10 tuntia sittenArto Lauri 
Miksi OL- 3 olisi paras siksikö kun Areva- johto sanoi siinä olevan niin paljon valmikstusvikoja, ettei sitä 
saisi heidän mukaansa edes startata? 
 
Arto Halttunen 
Niin?? Miten se vaikutta ydinturvallisuuteen?? Ydinvoimaloissa ei edes ole metaania 
 
10 tuntia sittenArto Lauri 
Vai meinaatko, että Indonesian ja Puolan nyrkkipajoissa tehdyn vaan p i t ä i s i olla maailman tykeintä? 
 
10 tuntia sittenArto Halttunen  Kerro jotain OL3:sta. 
 
Arto Lauri 
Metaani on TVO:n alapuolisissa kalliokerroksissa 600m- 1700m syvyyksiin.Jääkausi on injektoinut sen 
sinne 3050m paksuisin jäävuiorin alkujaan. 
 
10 tuntia sittenArto Halttunen 
mistä tämä tieto on peräisin? 
poraus tulokset? Jääkerroksen paksuus oli yli 5000 metriä. noh, ei takerruta siihen 
kerro tietolähteesi noista porauksista!!! Heitätkö taas pyyhkeen kehään ja sanot, että eiköhän se ollut 
tässä??? 
 
Arto Lauri 
OL- 3 laitoshan on maailman a i n u t pelkästään Pu- 239 polttoon suuniteltu laitos. Yksikään reaktori ei 
ole enää vakaa palamaltaan yli 1 200MW tehoilla. Nyt OL- 3 teho on 1 600MW painevesireaktori jossa 
on painajaismainen palamalimitti + tai - 2% tehoajo vaatii 2min päästä purjekoneen ohjauksen 
kalataisen vastareaktion a i n a ! jos ei tätä tehdä muodostuu 20 000kertainen tehon nousu!Eli 
Tshernoräjähdys. 
 
10 tuntia sittenArto Halttunen 
ÄLÄ VAIHDA PUHEENAIHETTA!!! NYT PUHUTAAN SIITÄ METAANISTA, JOSTA KERROIT. 
Kerroppas nyt siitä metaanista. 
 
Arto Lauri   Katkoivat taas. . . .sisäministeriöstänne. 
 
Arto Halttunen  Katkoivat mitä ja ketä? 
 
Arto Lauri 
Eli yotube ja "Eväsretkellä Olkiluodossa 1 ja 2 osa. Maailman ainoa jota SUPO ei ole kyennyt 
tuhoamaan. Puhutaan siis Posivan koeporausreijän about 16 räjähtämisistä 2003- 2006.. . . Helsingin 
nettini. . 
 
Arto Halttunen 
puhutaanpa kuitenkin noista metaani jutiusta... jutuista 
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Kerroppas niistä väittämistäsi metaani jutuista. mistä sinulla noi tiedot?? 
 
10 tuntia sittenArto Lauri 
Ruotsista paleoseismologi Nils - Axel Mörner. Kävin tutustumassa 17 maailman spesialistin kanssa 
mm. Bodan luolastoissa. 
 
Arto Halttunen  Niin... ?? 
 
Arto Lauri 
Aihe on TABU! SUPO tekeekin kaikkensa estääkseen Mörnerin kirjaa tuomasta faktoja Suomeen. 
SUPO muuten oli heti 2003 paikalla vaatien kraaterin äärelle tulleita vaikenamaan asiasta poliisivoimin. 
On täysi ihme, että sain asian selville. Koska harvat todistajatkin on systemaattisesti vaiennettu tai 
"kuoleennettuja". 
Kato vaan toi videoni. _____Ja lakatkaa rähisemästä! Kyllä asia on j o vuotanut tietoon toimestani 
maailmalle. 
 
Arto Halttunen 
Mua ei kiinnosta sun tabu juttus!! Mistä olet saanut tiedon näistä metaanikaasuista??? 
Kerro nyt heti tietolähteesi!! Irtisanottu sähkömies. 
 
9 tuntia sittenArto Lauri 
Ylipäätään en ymmärrä miten Mossad luulee pitävänsä Israelinne hengissä tuomalla sinne 
laivanlasteittain TVO Pu- 239 tappajatonnistoja. 
 
9 tuntia sittenArto Halttunen 
Olet kuulemma ollut pakkohoidossakin, et ymmärrä paljon muutakaan. Mitäs meinaat, kuinka lähellä he 
sinua ovat?? 
 
Arto Lauri 
Ai kiva kuulla. Ihan uutta jopa mulle,,)) )). 
 
Arto Halttunen 
sinuthan irtisanottiin skitsofrenian takia TVOlta. ei se ole mikään salaisuus 
 
9 tuntia sittenArto Halttunen 
Älä turhaan sitä kiellä, kaikki tietää sen. Miksi keskit noita ihme juttuja?? keksit? 
 
Arto Lauri 
Kerro nyt vaan luuleeko SUPO saavansa vapauttamaani totuutta takaisin pulloonsa sekoilemalla ja 
sikailemalla näin kun teet?! 
 
9 tuntia sittenArto Halttunen 
????? ????? ?? ?? ?????? 
olet täysin vaaraton hörhö. Sulla ei ole todellista tieto mistään. Keksit noita betasuihku tarinoitasi. Jos 
ne olisivat totta, eivätkö esim Greenpeace olisi ottanut asian esille?? 
 
Arto Lauri 
Kivat teille sinne SUPO:nne sitten.. Öö mikä tässä "keksimässänne kylähullu teemassa" sitten teki siitä 
niin raskaan että vuokseni piti haalia maailman järein IPPAS Eurooppaan sotimaan?. . .) 
Ei m u n tarvitse mitään keksiä. Kun kuulin asiat suoraan ASEAatomin parhailta. Maailmanluokan 
eksperteiltä TVO:n salaisimmassa ydinturvan sisäpiirissä. Teillä SUPOssa kun e i ole yhtään sellaista 
kaveria joka osaisi tasostani edes 20%. Näin se vaan ON! 
 
Arto Halttunen 
En ole SUPOssa töissä. Se, että mulla lukee asuinpakkana Tel Aviv...olenko silloin Mossadilla? 
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Jos ja kun taas kirjoitat lehdistöön salanimellä...sut tunnistaa kaikki. Miksi? Koska et pysty muuttamaan 
kirjoitustyyliäsi. Terve kyllä pystyisi... Mietippäs sitä kuinka todellisia juttusi ovat ja kuinka vakavasti ne 
otetaan. 
 
Arto Lauri 
Miksi mua paskaa pitäisikään kiinnostaa SUPO-seeprojen mielipiteet jutuistani? Niiden 
vastustamisestahan verovarahalkkannekin saatte!) 
 
Arto Halttunen 
Lopeta nyt toi SUPO hömpötys. SUPO tai kukaan muukaan viranomainen ei ole sinusta tai jutuistasi 
pätkääkään kiinnostunut. sut on profiloitu vaarattomaksi mielenterveyspotilaaksi. Sori, näin se vaan on. 
TVO jakaa tietosi mielellään eteenpäin. Sä olit sähköasentaja. Teitä on siellä useita. Oletko kenenkään 
heidän kanssaan nykyisin yhteyksissä? 
 
Arto Halttunen 
oletko syönyt lääkkeesi?? 
 
noin minuutti sittenArto Lauri 
Onko SUPO haalimassa TAAS vuokseni tuhannen uutta POLIISI- virkaa teille paholaisen 
aisankannattajillenne? 
             --------- 
 
Arto Lauri Näin kiivastui SUPO ja Mossad. Tehkää omat päätelmänne m i k s i juttuni puree kuin mikä! 
noin tunti sitten · En tykkääkään · 1 
 
E. Tyypillähän on uskonnollinen vakaumus muka "sionismi" ;) Milloinhan firmat yleensä muuten jakaa 
työntekijöittensä (entistenkään) terveystietoja eteenpäin?? XD Uuh, mikä juttutuokio teillä.. 
 
E. Oliko tuo yksitystsättäilyä?.. No kyllä tuollaiset herjaukset voikin vetäistä julkisiksi, nehän perustaa 
juttunsa siihen, että salassa, muka luottamuksen varjolla, voivat tuota paskaa suoltaa. Eikös tuo ole 
aika uusia kavereissasi muuten?.. Ihmeen ärhäkkä on, jos omaan laskuunsa tuota tekee.. 
 
Arto LauriNiin? . . Halusin nyt kuitenkin jakaa kaikkien nähtäväksi kuinka a l a s valheissaan SUPO ja 
MOSSAD ovat valmiit menemään..Ja huomioikaa että tässä tosiaan kansainväliset megaorganisaatiot 
on polkaisseet IAEA- rahoin CNN:n kaltaisia megaimpperiumeja kimppuuni. Puhumattakaan 
ylikansallisista POLIISIorgioistaan! Siis y h d e n ainokaisen tavallisen ydinrivikansalaisen paljastettua 
mitä näki ja koki! En uusko että maailman historiassa on k o s k a a n ollut voimatasapainoissa 
suurempaa epäsuhtaa? . . Tietysti tässä on kaikkein mykistävintä se miten nuo jätti- impperiumit 
ampumalla tykillähyttystä takaa ja alleviivaa kansalle, että nimenomaan ARTON esittämissä jutuissa on 
jotain sellaista poikkeuksellista TOTTA, ettei ydinalalta ole vuotanut 60 vuoteen!. . JONKUN on siis 
oltava uranuurtaja ja USKALTAA! 
 
E. Niin mitä Niin? Halusin tietää, että löytyykö tuo jostain jonkun seinältä? Olisi itekin voinut osallistua.. 
 
Arto Lauri E. hei ei puhettakaan, että Telavivista toimiva MOSSAD- agentti toimii Israelista y k s i n!! 
Kyllä on kuule raskaasti tuettua USA:n piireistä asti! MOSSAD:han tukee juuri Suomesta tuotetun 
TVO:n laittoman Pu-239 kauppaketjutusta ja laajentamistaaina OL-3,4, 5 hankkeisiinsa asti! 
 
E. No taas puhutaan pellosta ja pellon aidasta ;) 
 
Arto Lauri Oli meidän tänä aamunen kahdenkeskinen keskustelu täällä chatissa. 
2 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Huomaa Eeva myös miten agentti vaikenee. Ja täällä muuten muutkin nettipoliisit. Saas 
nähdä katoaako nääkin rivit USA CIA toimin? 
           -- 



2104 
 

* Lukekaas nää pari viimeisintä keskustelumme lausetta. Valottaa muuten m i k s i  ja mitä on tekeillä. 
Nimittäin ulkoministeriön Hilary tulee Suomeen paikan päälle ihmettelemään! Koska nyttemmin 
Suomesta vuotavat ydinfaktat on pistäneet sielä tiedemiehet ja sotasalaisuuspiirit ihan kanttu vei. . . .  
 
"A.H. Jos olisin joku supon tyyppi, miksi julkaisen kaikki nämä keskustelumme?? Katso aikajanalleni. 
 
Arto L. Koska minä julkaisin nää jo ennen. Ja kuulut IPPAS/ Mossadin psykologisen sodankäynnin 
erityisoluihin. Suomeenhan tuli nää USA kouluttamat erikoisiskujoukkonne riehumaan 04.06.2012 tätä 
kuuta ja koeajavat Suomea tuonne 21 päivään asti." 
        -- 
E. No ainakin tuo Halttunen suoltaa täsmälleen sitä samaa tuubaa mitä yleensäkin on argumenteissa 
nähty. 
Ehkä se on tietty käsikirjoitus jopa ;) En muuten pysty tajuamaan tuollaista kiihkoilua vastapuolen 
taholta.. 
2 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1 
 
Arto Lauri Huomattava muutos tässä on myös se, että USA on pitänyt ehdottomasti kiinni, ettei 
"terroristien kanssa keskustella". Nyt olen kyennyt murtelemaan tätäkin TABU:a! Lisäksi kaikki on 
pidetty USA:n toimin tarkoin salassa. Nyt tämä MOSSAD- agentti ainakin sanoo julkaisevansa 
oksentelujaan. Eli IAEA ja USA hierovat agressiivisesti uutta strategiaansa tässä minuun. Ilmeisesti 
maailmanhistoriallinen suunnanmuutos USA:n ydistrategiaan, koska i t s e olen koko ajan toiminut 
avoimesti ja julkisuudessa. 
              -- 
 
E. Minä en niin noista agenteista piittaa.. oliko ne nyt niitä, mutta näen kyllä tässä asiassa humoristisia 
puolia ja se on juuri tuo, että TVO muka toimisi siten, miten nuo toitottavat. Eihän se tule koskaan sitä 
tekemään. Jo se, ettei sulla ole sairaseläkettä, osoittaa diagnoosin täysin potaskaksi. 
E. Nyt kun ydinala toitottaa, että meillä on teille työpaikkoja, nuoret, tulkaahan kouluttautumaan.. niin 
milles kuulostaisi, jos samaan syssyyn sanoisivat, että joo ja sitten jos satutte sairastumaan, niin saatte 
potkut, ette saa sairaseläkettä ja vielä mustaamme maineennekin ;) Olisipa todella paljon tunkua 
hommiin. 
 
Ritva  Olen E. kai sullekin kertonu miten omalla pihalla(rivitalo) 2,5 v.kestänyt häirintä,uhkailu rikkomiset 
esim.auto,pyörä,kasvien tuhoaminen ym.aiheutti Eurajoelta paon henkeni pitimiksi"jonnekin"Rauman 
poliisista apuna neuvo"mene mielisairaalaan"..minut on monesti tarkoin tutkittu ja henkisesti terveeks 
havaittu.Tosin kärsin ajoittain vaikeastakin masennuksesta..ihan kyllä sodan traumoistakin johtuen 
lapsesta asti..et et ..vaikeaksi elämä tehdään se on totinen toti jos julki tuot ikäviä tosiasioita 
ydinteollisuudesta...on NE kiihkeitä vihassa,E-joelkin kaupan pihassa auton ikkunasta huudettiin : jos et 
lopeta olet ensimmäinen kun ydinjäteluolaan haudataan ym."pelotetta".TOTTA ON JOKA SANA 
VAIKKA vaikea uskoa sivullisen.. 
 
Arto Lauri Niin tosiaan sairaseläkettäkään ei ole, saati näyttöjä mistään SUPO valheistaan. Mitä Ritva 
sanoi on totisinta totta. TVO ampuu systemaattisesti ja organisoiden meitä "hyttysiä" tykeillään. Kuten 
täällä sanottiin tilanne saa magaaberiuksissaan koomisiakin piirteitä ydinherrojen tappaessa 
ympärilleen "leebensraumiaan". Ei alkeellisimpaakaan totuutta, ei kohtuuden häivää. Vain ja ainoastaan 
silmitön raivo kansalaisiaan vastaan laittomia Pu-239 kaupustelujaan suojatakseen paljastumisilta. 
Pelkää käärmeenpesää by IAEA. 
                -- 
 
julkaise tämäkin: http://keskustelu.skepsis.fi/Message 
 
*Arto Lauri. Ketäöhän mahtaisi paskan vertaa kiinostaa Turun cekuritaksen Lauermaalta ostamat 
ikivanhat samat valehtelut. oikeasti tasan ketään. Mutta NÄMÄ kiinostaa kyllä. Mitä alan ammattilainen 
vastaa puolestani MOSAD/ CIA:llenne. kannattaa lukea muuten pieteetillä!):  
 
E. Kas kun ei TVO:lta kuulu ei näy valokopiota lääkärintodistuksesta ;) Kun aikoinaan lukion jälkeen 
laskeskelin palkkoja kolmelle Nokian tytäryhtiö- tehtaalle, niin pitihän siinä muutama työtodistuskin 



2105 
 

kirjoittaa.. Koskaan en muista, että olisi joku työnjohtaja tuonut lappua, että "tää työntekijä irtisanotaan 
skitsofrenian takia" XD.. Kyllä ne senverta tajusivat mikä on laillista ja mikä ei. 
Jos itse omistaisin vaikka TVO:n, niin johan tuota julkisuudessa kertoisinkin, että pidettiinpä täyshullua 
30 vuotta duunissa :) Ja vielä kaikkein kriittisimpiin paikkoihinkin pääsi johtojen paikkoja vaihtelemaan 
XD.. Mutta kun on nää ydinvoimalat niin turvallisia, ei ne ole sellaisesta moinaankaan. 
E.Ja loppukaneetiksi kertoisin, että vihdoinkin sitten sairauden takia järjestimme hänelle potkut, mutta 
emme suinkaan sairaseläkettä :)  
Johan tuolle nauraa aidanseipäätkin XD 
              -- 
Arto Lauri . . .Alkaa tää Mossadin agentti potea yhtäkkistä kataleptistä "ujoutta" tullessaan toistuvasti 
ilmi katteettomista virheistään. Jatkamme kuitenkin demokratian nimissä houkuttelua seuraavin 
sanakääntein: " Sielä se juttelusi muuten etenee FB:ssä ja odottaa valehtelumeries luilles olematonta 
lihaansa. Kansa huvittuu ja nauraa koko jutuillesi JO:)) PS. Muuten mulla tosiaan 30v ydinalan 
sisäpiiriosaaminen, ASEA/ TVO/ Posiva parhaimpien opettamana vuosikymmenien ajan. Kerroppas 
omat fyysikon taidottomuutes? Oikean nimesikin haluaisimme tänne kuulla sielä, esittäydy toki... 
Kyselevät ja minäkin haluaisin tietää millä tietopohjallasi yrität kiistellä näitä Hyllerasin, Fermin, Edlerin 
ja Einsteinin tiedostoistaan lainaamiani kvanttiydinfysiikan faktoja? 
 
Arto Halttunen, (nolatumpana kuin aikoihin): Olet pelkkä sähköasentaja. niilläkö opinnoillasi siis luulet 
olevasi ydinasiantuntija? Noh, varmaan niissä piireissä oletkin, joissa noita juttujasi kerrot. 
 
A.L. *Kuten JO tähänkin olen teille SUPO:llenne vastanut. MINÄ menin toki asentajana sisälle 
vuosikymmenten kouluputkeen TVO:n HUIPUJEN koulutettavaksi. Ja poistuin sieltä kouluttauduttuani 
eräänä Pohjoismaiden osaavampana, palkattuna, ammattitaitoisena huippu kvanttiydinfysiikan 
tuntijana. Tätä ei t o d e l l a k a a n opetettu muille, kuin harvoille ja valituille, kuin minulle. Ja sinullahan 
on tosiaan edelleenkin vain se ylioppilaskoulutuksesi mutasarjan kvanttiydinosaamattomuutesi.)) Joka 
minun osaamiseni rinnalla näyttäytyy niin keskustelupiireissä maailmalla kuin kärpäsen paskana 
saamieni lukuisten osaamistodistusteni sivulla 78..)) 
 
Arto Lauri. Botsi hiljeni saatuaan siansilavaa silmilleen...)) Mutta raportoidaan toki FB:stä sulle myös: 
Niin TVO:n johdolle tulikin tietotasojeni paljastuttua sisäministeriöltä ankara nuhdesaarna suoraan 
TVO:n pääjohdolle. Sisäministeriö oli suorastaan kauhistuneena antamistani rapporteista ja niiden 
tasokkuudesta STUK/TEM palautuksineni nimenomaan siitä miksi ihmeessä TVO:n ylläpitämissä 
kurssitusmateriaaleissa oli näin täydellisesti ja kattavasti opetettu raskaamman tason ja syväluotaavaa 
ydinfysiikan tuntemusta!? SUPO ja IAEA vaatikin heti ja välittömästi koko maamme ydinalan 
koulutustyylin totaalista muutosta ja alasajoa. Otetaan tähän esimerkki. Käymieni 
erikoisperehdyttämisten AKU ja BWR kurssien kaltaisten kestot oliva kuukausiluokkien 
erikoisintensiivikoulutusta. Kun IAEA uudet pakotteet tulivat. Tämäkin kurssimuoto latistettiin 2vrk 
kestäviksi pikaraporttikursseiksi. Sama muutos pyyhkäisi läpi koko Suomen ydinalan, ja miksi? Jotta 
yksikään alallani EI enää saavuttaisi likikään sitä tietämystasoa joka minulle niistä tuli! Kertoo hemmetin 
hyvin mistä kohdallani kyse on. 
              -------- 
 
 
 
 

3012. Metaania räjähdyksiä. 
 
http://worldtruth.tv/nuclear-cover-up-explosions-military-helicopters-filmed-near-blacked-out-radiation-
zone/ 
 
Jos et ole lukenut minun edellistä artikkelia nimeltään "380 American kapinalliset ilmoittivat kuolemista 
Michiganin taistelussa". Voit ne lukea klikkaamalla artikkelin linkkiä. 06 Kesäkuu 2012 oli erittäin 
kummallinen päivä pohjoisessa Indianan ja Etelä-Michiganissa, jossa oli useita outoja räjähdyksiä ja 
myöhemmin radioaktiivisen säteilyn piikkejä. Jääden paikallisille asukkaille haravoin vastauksin. Ja 
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vaikka on vielä monia kapaleita kateessa tämän palapeliin, on käynyt selväksi. Että jonkinlainen 
ydinvoiman peittely räjähtelyistä tapahtuman alueella on kyse. Josta on myös osoituksena lukuisat 
Silminnäkijöiden intensiiviset pelokkaat dokumentit. Äänitallenteita selittämättömistä räjähdyksistä ja 
kuvia merkitsemättömistä lentävistä koneista tänä aikana ja jälkeen tapahtumaseudulla. 
 
* Monet muistavat mitä kerroin jo maailmankulussa Fukushima theorema videossani. Ydinreaktorien 
alle muodostuu neutronivoiden säteilyeroosionsa tuottamana eräänlainen kolmikulmaisten keramaisten 
huokoisten kapilaariputkien kilometriluokan verkostot. Suoraan alapuoliseen kallioperään. Jatkuvat 
vuosikymmenien reaktorien vuotamat neutronivuot muuntavat alapuolisen kvartsikiderakenteen myös 
epävakaaseen värähtelytilaan alttiiksi maanjäristyksille. Sinne alkaa muodostua myös itse itseään 
fissioon ajautuvaa ylikriittistä massaa myös. Kun puhutaan räjähtämisistä on järeä elementti noin 600- 
1000m syvyydestä kaikkialla jääkauden jälkeen syvällä kaltioperässämme oleva erittäin epävakaat 
metaanijääklatraatit. 
 
* Olkiluodossa sen tiedetään räjähdelleen noin kilometrin paksuisena. Tämä jää on vakaata +2C asti 
suunnattomassa 2 000km paksuuden vesipaineessa. Pienikin paineen alennus neutronivuon 
eroosioputkiin tai vain maaperän radioaktiivisoitumien lämpölisä. Aiheuttaa Nils-Axel Mörnerin mukaan 
aineen laajentumisen kosmisella nopeudella 168 kertaisuuksiin. Räjäyttäen kosmisella nopeudella 
kilometrisen kallion läpi itsensä. On käytännössä selvää, että Fukushiman tällaisen iskeytyminen 
suoraan reaktoriin EI ole mikään erillisilmiö. Vaan toistuva reaktorien tuhoräjähtämisen kaava. On toki 
myös tiedossa, että kaikki USA:n 77 ydinjätevarastoa ovat jo vuosia tuottaneet spontaania Pu- 239 
ylikriittisen massan kasvua Malenkan kuorimallin mukaan. Näistä tässä siis keskustellaan. 
 
Kaikki alkoi, kun erilliset säteilyn mittausasemat - yksityissomisteinen Säteily Network asemalla lähellä 
South Bend, Ind, ja US Environmental Protection Agency (EPA) RadNet aseman lähellä Fort Wayne, 
Ind - havaittiin erittäin korkeita radioaktiivisen säteilyn kasvuja ympärillään. Samalla kesäkuun 6. ja 7. 
kesäkuuta. Molemmat asemat kuulemma alkoivat antaa säteilylle lukemia jotka vaihtelivat jopa 7139 
hajoamisen määrissä minuutissa (cpm). Kun normaali lukema on tyypillisesti viidestä- 60 CPM. Voit 
tarkastella kuvakaappausta Säteilyturvakeskuksen Network lukemasta, joka myöhemmin vedettiin 
julkisuudesta. Kuten huomaatte, South Bend lukema osoittaa järkyttävän korkeaa 7034 CPM 
säteilytasoa. Josta ryhmä sanoi myöhemmin, sen olleen virheellistä ja tulos väitettiin  "laiteviaksi " 
(http://www.radiationnetwork.com/Message.htm). 
 
 Mutta EPA: n RadNet asema, joka sijaitsee noin 90 mailin päässä Säteilyturvakeskuksen verkoston 
South Bend asemalle osoittivat myös kohonneet säteilytasot ympärillään. Täsmälleen samaan aikaan ja 
samana päivänä, joka johtaa enemmän kysymyksiin siitä, mitä todella tapahtui täällä. RadNet tietoihin 
on myös sittemmin vedetty estot, mikä on erittäin epäilyttävää. Mutta jos käyt RadNet Query sivu:lla 
(https://cdxnode64.epa.gov/radnet-public/query.do), voit vetää sieltä ylös tiedot itse arkistoista. 
Yksinkertaisesti syöttät "Beta Gross Count Rate (CPM)" Valitut parametrit ruudusta Fort Wayne, Fixed 
Monitor kohtaan ja valitse 6 kesäkuu kuten Time Range kriteerit. Mitä näet on säteilyjen huippujen 
lukemat peräti 182 CPM puoliltapäivin 6. kesäkuuta. 
 
Yhtäkkiä pudotus 18 CPM hieman yli tuntia myöhemmin. EPA:n mukaan, kaikki CPM tasot yli 100 on 
tarpeeksi korkeat käynnistämään hälytykset, mutta mitään virallista ilmoitusta ei ole annettu. Itse 
asiassa kumpikaan EPA eikä kenenkään muunkaan valtion tai valtamedioissa edes mainita tapausta. 
Jota nyt ei pidetä sattumana enää laitteitten virheinä. Samanlaisia korkeita lukemia olivat myös 
tuotokset Black Cat Systemi:ssä. Jossa oli toinen säteilytason seuranta päällä 
(http://www.youtube.com/watch?v=AwsVLmfZsxk). Säteily verkosto, joitakin omia asemiaan syöttää 
myös tietoa Black Cat:lle. Joka voisi selittää samanlaisia virheellisiä säteilyn lukemia näytössä. 
Kuitenkin, Säteily verkkoa ei ole vahvistettu. Onko sen South Bend asemaa on yksi lukemien yhteinen 
musta salaisuus  
 
OsaII 
 
Silminnäkijöiden lausunnot kuitenkin osoittavat outoa toiminta tapahtumien aikana ydinvoimaloiden 
anomalialla. Mutta todellinen kysymys, riippumatta mahdollisen Black Cat yhteyksistä, on. Kuinka voisi 
kaksi erillistä säteilyn asemaa lähes 100 kilometrin päässä toisistaan hälyttää? Molemmillako on 
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laitteissaan virheitä samana päivänä suunnilleen samaan aikaan? Ja entä kaikki muut outo toiminta? 
Joka tiettävästi tapahtui päivälleen "väärän" lukeman. Mukaan lukien ilmoitukset Yhdysvaltain 
Department of Homeland Security (DHS) "Hazmat" laivaston käyttökäskyin! Joita ei ole siirretty vuosiin 
minnekään. Mutta yhtäkkiä olivat alueeltaan kadonneet? Reddit lukijan mukaan jonka silminnäkijän 
todistukset vahvisti monet muut lukijat. Suuri laivasto aktivoitiin DHS hätätilanteessa. Sen kuormia 
katosi 6. kesäkuuta parkkipaikalta, jossa he olivat pysyneet vuosia. 
 
 Puuttuvat trukit väitetään lähetetyn emblazoned kanssa USFederal Emergency Management Agency: 
n (FEMA) National Incident Management System (NIMS) logo:in. Joka osoittaa, että suuri hätä oli 
oikeastikin tapahtunut, vaatien välitöntä huomiota. Sarja räjähdyksien ääniä jotka alkoi yli viikko ennen 
korkean säteilyn lukemaa raportoitiin myös koko alueella. Mikä tuo toisen osa mysteeriä koko tähän 
tilanteeseen? WWMT Newschannel 3 joka vuosi raportin toukokuun lopulla julki. Esiintyi "kovia 
räjähdyksiä kuin ukkonen", joka johti voimakkaaseen tärinään, joka tuntui kauttaaltaan useissa 
Michigan maakunnissa. Jyrinä oli niin kovaa ja voimakasta, että eräs paikallinen mies ajatteli jotain 
olleen räjähtämässä talonsa sisällä. (http://www.youtube.com/watch?v=3oKj_ptBOUE). Seuraavina 
päivinä, muut alueen asukkaat ilmoittivat myös kuulleensa outoja "boom" ääniä. Jotkut jopa kertoivat 
nähneensä merkitsemättömiä helikoptereita, -10 Thunderbolts, joita joskus kutsutaan "maailman 
tappavimmaksi ilmalaivoiksi". Monet muut sotilasilmailun henkilöstöt liikkuivat sisään ja ulos alueelta 
(http://naturalsociety.com). 
 
Eräs mies, joka yritti tutkia toisen tuntemattoman räjähdysalueen kauempana pohjoisessa Michiganissa 
jossa räjähdys tapahtui. Todellakin, hänet pidätettiin sen jälkeen kun yritti kyseenalaistaa pääsihteerin 
lausuntoja. Alpena Combat Readiness Training Center ympärivuotinen National Guard koulutuksen ja 
harjoituksen laitokselta (http://www .youtube.com / watch? v = AAphZIusdTo). Jotkut ovat ehdottaneet, 
että joko maanjäristykset tai kaivostoiminnat mahdollisesti sytyttivät kaikki oudot tapahtumat. Mutta US 
Geological Survey (USGS) mukaan tiedossa, ei ole ollut rekisteröityjä maanjäristyksiä.  
       ------------- 
 
Osa III 
 
Niitä ei havaittu eteläisellä Michigan:ssa tai pohjoisen Indianan- alueilla kyseisessä ajassa. Jossa 
monet suuret räjäytykset, intensiivinen maaperän ravistelu ja ydintapahtumat ovat silloin sattuneet. 
Monet alueen asukkaat sanovat, räjähdykset ja tärinät jonka kokivat ovat sellaisia jollaista he eivät ole 
koskaan havainneet ennen. Joten tilanne Michiganissa on edelleenkin mysteeri, kukaan valtamediassa 
tai hallituksessa ei ole halukas ratkaisemaan, saati yrittää ratkaista näitä kysymyksiä. Jos muita 
yksityiskohtia nousee esiin, Natural News esittelee ne lukijoillemme harkintaan ja tutkittavaksi. 
Silminnäkijät lähellä maata jonka media-pimensi- out on kohonnut säteily alueella lähellä rajaa Indianan 
ja Michiganin. Jossa säteilyn tasot ovat satoja kertoja normaalia suurempi oli datat nopeasti poistettu 
julkisesta katselusta EPA toimin!  
 
Nyt lähettämällä suuren määrän kuvia ja videoita dokumentointi valtavista räjähdyksistä ja mukana 
merkitsemättömät helikopterit, -10 Thunderbolts ja sotilaat olisivatkin valhetta. Raportit tulevat jälkeen 
Department of Homeland Security hazmat laivasto:ta jolta lähetettiin ulos väkeä paikkaan jälkeen 
"vuoden käyttämättömänä oltuaan". Ne kaikki oli päällä raportissa, joiden mukaan räjähdykset ovat 
"kovaa ja syvältä", kuulostaen ilotulitteelta ja paukkumisilta. Räjähdykset olivat Useina jatkoina 
laivueiden helikopterilentojen tai muiden ilma- alusten liikehiiden. Usein mustana ja merkitsemättöminä. 
 
 Yksi Michigan asukas kertoo seuraavaa. Lisävahvistettuna useitten kymmenien silminnäkijöiden 
huomautuksin, jotka vahvistavat tulokset: "Räjähdykset tapahtuivat kaikkialla! Myös suuri helikopteri 
laivue poistui Local Air Force Base:sta purjehtien kohti räjähdysten kohtaa! Nämä räjähdykset olivat 
valtaisan isoja, äänekkäitä kohoillen viimeisen tunnin tai enemmän. "Aiheuttaen paljon kiinnostusta, 
todistaja pystyi kuvaamaan joitakin räjähdysten ääniä nauhalle. Vaikka hän olisi ensin halunnut tehdä 
niin paljon enemmän videoita alkoivat pop up räjähdykset tallentua sekä räjähdykset. Jolloin alkoivat 
sotilaslentokoneet lennellä alueelle, kasvaneen säteilyn alueelle. 
 
* Fukushimassa ongelmat starttasivat kuitenkin erittäin epävakaan Arevan MOX polttoaine- erien 
sammumattomuuden takia. Ne kun tuottivat vähintään 3- kertaa enemmän jälkilämpöä, kuin 
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ydinturvalaitteet oli mitoitettu normaaleille polttoaineilleen. Ongelma käynnistyi juuri siitä, että jälkihöyryt 
eivät alasajossa enää mahtuneet sisään. vaan ne piti vaarallisesti tuulettaa ulos. Jolloin säteilyn 
silpoma vety alkoi räjähdellä holtittomasti. Katsokaa Fukushima theoremy videoni. uskon jälleen kerran 
kaiken siinä kertomani toistuneen osittain tai kokonaan tässäkin USA raportissa! Suunnaton salailu ja 
valehtelujen klassinen kuvio kun kertoo oleellisimman. Arton maailman parjatuimmassa videossaan 
paljastamat ydinteollisuuden kasvavat ongelmat kasautuvat yhä hallitsemattomiin. Nyt paukkui siis 
USA:ssa ja kunnolla. Mutta totuuksia EI haluta julkisuuteen kiirveelläkään. Koska se on täysin poissa 
kontrolleista mitä ydinvoimaloissa maailmalla nyt tapahtuu.     
http://www.youtube.com/watch?v=JAUY-Y3Kiek&feature=related 
                     ------------ 
 
"En pysty selittämään mitä näimme" 
 
Perjantai 15.6.2012 klo 13.51  
Itämeren pohjassa makaava sylinterimäinen esine on osoittautunut ennakoituakin oudommaksi 
löydöksi. Kaikuluotainkuva merenpohjassa makaavasta oudosta löydöstä. (OCEAN X TEAM) TAUSTA 
 
IL 3.6.2012: Sukellukset käynnissä: Ratkeaako Itämeren oudon sylinterin arvoitus? 
IL 3.8.2011: Makaako Itämeren pohjassa UFO?? 
 
Jopa "Itämeren ufoksi" tituleerattu esine loi sen luokse sukeltaneet aarteenmetsästäjät ällikällä. Ocean 
Explorer -sukellusyhtiö tiedotti perjantaina löytäneensä meren pohjasta jotain epänormaalia. 
 
- En ole nähnyt mitään tämänkaltaista 20-vuotisen sukellusurani aikana, ihmetteli sukeltaja Stefan 
Hogeborn. 
- En pysty selittämään, mitä näimme. Menin alas saadakseni vastauksia, tulin pinnalle vain entistä 
useampien kysymysten kanssa, hän kuvailee. 
 
Sukeltajien mukaan meren pohjassa oleva esine muistuttaa kauempaa katsottuna valtavaa kiveä tai 
kallionlohkaretta. Lähempää katsottuna esine on kuin suuri sieni, joka nousee 2-4 metrin korkeudelle 
meren pohjasta. Esine on muodoiltaan pyöreä ja sen reunat ovat karheat. 
 
Nuotiopaikkoja huipulla? 
Oudon sylinterin huipulla on munanmuotoinen aukko, joka johtaa sen sisään. Lisäksi sen laella on 
kivisiä kehiä, jotka muistuttavat nuotiopaikkoja. Sukeltajien mukaan kivet olivat nokimaisen aineen 
peitossa. 
 
- Uskoimme ensin, että kyseessä on vain kivi. Mutta tämä on jotain muuta, pohtii sukeltaja Peter 
Lindberg. 
 
Hänen mukaansa löydöstä tekee vielä erikoisemman se, ettei Itämeren alueella ole tiettävästi koskaan 
ollut vulkaanista toimintaa. 
 
- Maallikkoina voimme vain spekuloida, kuinka luonto on saanut tämän aikaan, mutta kyseessä on yksi 
omituisimmista asioista joita olen kokenut sukeltajanurani aikana. Sukeltajat ottivat löydöstään 
näytteitä, jotka on toimitettu tiedemiesten tutkittavaksi. Asiantuntijat tutkivat myös laivan kaikuluotaimen 
kuvia alueelta. 
       ---------------- 
 
E. FB. Tässäpä niistä metaaneista, sama linkki on toisessa ketjussa:  
 
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/1074291289/Valtava+kraatteri+Saaristomeren+pohjassa+viittaa+metaa
niin 
 
www.ts.fi 
Toukokuussa 2001 ensimmäinen upseeri Reijo Voutilainen oli kahden hengen miehitetyn 
sukellustutkimuslaite Kuutin kipparina, kun se laskeutui kohti sinisavista merenpohjaa. 
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                -- 
‖Kyllä sellainen Örön purkauskin pienen laivan voisi upottaa‖ 
Valtava kraatteri Saaristomeren pohjassa viittaa metaaniin 
KOTIMAA | Turun Sanomat 26.6.2008 02:30  
JONNA LANKINEN 
Toukokuussa 2001 ensimmäinen upseeri Reijo Voutilainen oli kahden hengen miehitetyn 
sukellustutkimuslaite Kuutin kipparina, kun se laskeutui kohti sinisavista merenpohjaa. Voutilainen ja 
eläkkeellä oleva Geologian tutkimuskeskuksen erikoistutkija Boris Winterhalter olivat jännityksestä 
vaitonaisina, sillä laitteen vedenalainen tutka näytti suoraan alapuolella olevan oudon poikkeaman 
merenpohjan muodossa. 
 
*Jo vuosien ajan olen kertoillut julkisuuteen. Miten Itämeren alla lepäävät räjähdysalttiit epävakaan 
metaanijääklatraattien valtaisat kerrostumat. Alueella aktiivisen tektoonisen Litoraanilaatan saumat 
yhdessä tämän metaanijääklatraattien lisäksi tekevätkin Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloista 
tikuttavan aikapommit. Josta ei ole totuuksia sallittu kertoa. Nyt alkaa salaisuuksien ukset heilua. 
 
Alueelle oli muodostunut liki kahdeksan hehtaarin kokoinen kraatteri, eikä sen syntytapa viitannut 
ihmisen tekoihin. 
- Kun pääsimme pohjalle, ymmärsin heti näkeväni jotain todella ainutlaatuista ja omituista, Voutilainen 
muistelee tapahtumia. 
 
Kyseessä oli ollut eteläisen Saaristomeren pohjaa muokannut metaanipurkaus. Noin 37 kilometriä 
Öröstä etelään on alue, jossa merenpohjan kallionraoista oli tihkunut metaanikaasua tiiviin savipatjan 
alle. Tarpeeksi suureksi kasvanut paine vapautti metaanin yhdellä purkauksella. 
- Tapahtumasta ei ole kovin kauan aikaa. Se voi olla 10, 20 tai 50 vuotta, Winterhalter pohtii. 
 
Kraatterin muodostumisesta on ainakin reilut 20 vuotta. Vuonna 1984 Merivoimien tutkimuslaitoksen 
pohjankartoitussektorin nykyinen johtaja Jouko Nuorteva oli luotaamassa aluetta muiden töidensä 
yhteydessä. Yhtäkkiä monitoriin piirtynyt erikoinen merenpohja herätti hänen mielenkiintonsa. 
 
- Merenpohja oli painunut jyrkästi kasaan laajalta alueelta. Tieto merkittiin papereihin eikä siihen silloin 
kiinnitetty enempää huomiota. Vesi menettää kantavuutensa 
Asia jäi kuitenkin mietityttämään Nuortevaa. Vuosia myöhemmin hän mainitsi löydöksestään Boris 
Winterhalterille, joka kiinnostuneena alkoi tutkia asiaa. 
 
Metaanikaasupurkauksen aikana vesi menettää kantavuutensa, jonka vuoksi sen yläpuolella juuri sillä 
hetkellä olevat alukset voivat upota. - Kyllä sellainen Örön purkauskin pienen laivan voisi upottaa. Tällä 
alueella katosi aiemmin pieni teräksinen alus, josta epäiltiin juuri metaanipurkausta. Emme kuitenkaan 
löytäneet hylkyä, Winterhalter sanoo. 
 
Toinen riski liittyy metaanikaasun kipinäherkkyyteen. 
- Jos veneilijällä olisi ollut tupakka suussa, olisi vene voinut räjähtääkin. 
 
Winterhalter muistuttaa kuitenkin, että näin suuri metaanipurkaus on äärimmäisen harvinainen tapaus. 
Hän ei ole koko monikymmenvuotisen uransa aikana nähnyt Suomen vesillä mitään vastaavaa. 
 
Monin paikoin sensaatiopuheeksi julistetun Bermudan kolmion yhtenä laivoja upottavana teoriana 
pidetään merenpohjan metaanikaasuja. Myös Saaristomereen on vuosisatojen saatossa uponnut 
lukuisia aluksia. Winterhalterin mukaan mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että yhdenkään tunnetun 
uppoamisen syy olisi ollut metaanipurkaus. 
 
Tukholman saaristossa useita 
Vastaavia metaanipurkauksia tapahtuu muuallakin Itämerellä. Tukholman saaristossa 
metaanikraattereita on useita, lisäksi Gotlannin ja Latvian välinen syvempi merialue on Winterhalterin 
mukaan herkkä metaanipurkauksille. 
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- Itämeren pohjassa on monin paikoin metaania, jota tihkuu hiljalleen peruskallion kuoren murroksia 
pitkin. Saaristomerellä ja Suomenlahdella on hyvin tyypillistä, että pienten kaasukuplien aiheuttamat 
häiriöt näkyvät pohjan savikerrostumissa. 
 
- Tukholman saariston kalastajat muistavat, kuinka merenpinta oli välillä kuohunut jossain. Osa oli 
nähnyt sinisiä, virvatulimaisia liekkejä, samankaltaisia kuin suomalaisissa suopurkauksissa. 
Tutkimuksissa syyksi paljastui metaanikaasu, Winterhalter sanoo. 
 
Monella on kokemuksia myös alkutalven kirkkaan teräsjään alla näkyvistä kaasukuplista. Siellä missä 
on öljyä, on aina myös kaasua. Sama ei kuitenkaan toimi toisinpäin. Winterhalterin mukaan ei voida 
olettaa, että Örön kraatterin lähettyviltä löytyisi öljyesiintymiä. 
 
- Ei tämä viittaa öljyyn. Tukholman saaristo ja Örön alue ovat niin kaukana öljypitoisista ja 
kerrostuneista kivilajeista, että sieltä öljyä on turhaa etsiä. Gotlannin eteläkärjestä löydettiin vähäisiä 
öljymääriä joskus 1960-luvun lopussa. Vaikka Örön metaanipurkauksen kraatteri onkin suuri, ei 
metaanilla ole Saaristomeren ympäristön kannalta suurtakaan merkitystä, kuten ei myöskään 
taloudellista hyötyä. 
 
- Vaaraksikaan sitä ei voi laskea. Kyseessä on siis vain mielenkiintoinen ja luonnollinen tapahtuma, 
Boris Winterhalter tiivistää. Oletko havainnut merenpohjasta pinnalle nousseita kaasukuplia? Kerro 
kokemuksistasi osoitteeseen ts.alue@turunsanomat.fi 
                      -- 
 
                   -- 
 
UFO muuttumassa tulivuorisaareksi 2012.06 
 
Artikkelissa vihjaistu saaren keskustan luolan ovimekanismi voi tietysti yhtä lailla olla luokkaa 
kivikautinen kate vanhassa tulivuoren kraaterissa. Kuin esimerkiksi UFO:ssa ollut "made in Taiwan" 
titaaniluukku.) Vissi sukeltajalle heti aukeava ero. Ymmärtääkseni vettä ei paikan päällä kuin luokkaa 
25m? Jotain todella outoo tässä on muutenkin. Tuon kun p i t ä i s i maanousun sentti ja vuosi kaavalla 
tulla maan päälle saareksi 3 000v sisällä. Nyt se päinvastoin näyttää v a j o n n e e n  tuota tahtia! 
Miksei ainoakaan artikkeli uskalla tartua tähän peilikuvaan? Ai niin koska Itämereen todistetusti 
vajonnut tuliperäinen saari ei sovi TVO Posivan harhoihin tektonisesti vakaasta Itämerialtaasta! 
Todellisuudessa muuten tulivuorien saaret nousevat ja laskevat juuri kerrotusti maailman merillä. 
            ------- 
 
Tässä se on - Ensimmäinen kuva Itämeren "ufosta" julki! 
 
Maanantai 18.6.2012 klo 20.49 (päivitetty klo 21.06) Ocean Explorer -sukellusyhtiö on julkaissut 
ensimmäiset otokset Itämeren mysteeriobjektista. Itämeren pohjassa ei makaa vieraan sivilisaation 
avaruusalusta, mutta muodostelmaan liittyy vielä paljon kysymyksiä. (SCANPIX/LEHTIKUVA) 
LUE MYÖS. Sukeltaja Itämeren oudosta sylinteristä: "En pysty selittämään mitä näimme" 
 
Kuvista käy ilmi ainakin se, ettei objekti ole avaruusalus, kuten villeimmissä arveluissa on esitetty. 
Ocean Explorerin retkikuntaa johtava Peter Lindberg kuvailee löydöstä Fox Newsin haastattelussa 
"luonnolliseksi, geologiseksi muodostelmaksi". Lindberg, yhtiökumppani Dennis Åsberg sekä joukko 
tutkijoita ja sukeltajia on tutkinut objektia 12 päivää. Kohde havaittiin alunperin kaikuluotaimella viime 
kesänä. 
 
Kyseessä näyttää olevan valtava kivi, joka saattaa olla perua jääkaudelta, Lindberg kertoi. Pääobjektin 
ympäristössä on lisäksi muita, irtonaisia kiviä. 
 
- Koko kivimuodostelma on halkaisijaltaan 60 metriä. 
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Löydökseen liittyy yhä monia erikoisia piirteitä, Lindberg kertoo. Ensinnäkin,muodostelma ei ole lietteen 
peitossa niin kuin voisi olettaa. Luonnolliseksi muodostelmaksi se on omituisen symmetrinen, ja sen 
kyljissä on suoria uurteita ja nelikulmaisia kuvioita. 
 
- Pinnassa on halkeamia. Niissä on jotain mustaa ainetta, muttemme tiedä mitä se on, Lindberg sanoo 
Fox Newsille. 
 
Kaiken lisäksi meren pohjalla näyttäisi Lindbergin mukaan olevan noin kahdeksan metriä korkea pilari, 
joka pitää kookasta objektia pystyssä. Vaikeat olosuhteet meren pohjalla ovat hankaloittaneet 
retkikunnan työtä. Sukeltajat kykenivät näkemään eteensä korkeintaan metrin verran. Paikkaa on 
kuvattu kameroin ja kartoitettu kaikuluotaimella. Lisäksi sukeltajat ovat ottaneet kivinäytteitä. Tutkijat 
käyvät nyt löydöksiä läpi. IL 
 
* Kiinostavaa nähdä kauanko sisäministeriön erikoisjoukot sietävät tämän mystisesti tektonisin voimin 
muodostuneen muodostelman kuvailuja julkisesti. Kyse alkaa olemaan jatkuvasti entistä selkeämpää 
tektonisesti palanutta tulivuoritoimintaa kertaava rakenne. Kuvaavaa on, ettei kiven keskeltä 
löytyneestä llavonkalosta enää saanut edes hiiskua. Vai 9m korkean pilarin päällä keikuva "kivi". 
Tossahan selkeästi kerrottiin miten ktse on herkkusienimäisestä mustan palaneesta laTäsmättyä tietoa 
juuri niinkuin itse paikan päällä asian näen: 
 
- Porareikä numero 16 räjähti poran osuttua siihen n. 600m syvyydessä 2003. 2 ihmistä 
poraustorneineen suistuu 10m syvään palavan metanin kraateriin tuhoisasti.( Tuhon seurauksena 
aiemmin reikään numero 9 asti pystysuoraan tehdyt porausreijät muutetaan varmistetuin tiedoin 60 
astetta vinoiksi Posivan salaisin turvamääräyksin, kun kysyin asiaa  Posiovan silloisilta poraajilta. 
Arkistoistaan Posiva poisti kyseisen räjähtäneen reijän kaikki tiedot. Joten numero on arvio. Se voi olla 
myös numero KR10.) 
. Räjähdys murskasi samalla reijän numero KR27 betoni alustan seuraavaksi. Joka jouduttiin 
piikkaamaan, valamaan ja korjailemaan. 
 
- 2006 Olkiluodon tektoninen sauma liikahti maanjäristyssiirroksessa 54cm kerralla noin 2006.  Ja 
katkaisi samalla poratun reijän numero 45A muutamien kymmenien metrien syvyydeltä. Jolloin se myös 
peitettiin lasikuitumökillä nimettömänä ja piilotettiin tarkoin Posivan arkistoista. Rinnalle porattiin toinen 
"korvaava" porareikä 45B. 
 
- 2012.06. 07 tuli jälleen "uusi hälytys", jonka mukaan porareikään numero 40 tuli vuoto. Tarkemmissa 
mittauksissa T11 havaittiin, että metaanijään yläosaan 606,7m syvyydessä havaittiin Jarin ja  Pekan 
arkistotiedoin ensimmäinen myös arkistointiin v a r m i s t e t t u    vuotokohta Posivan Olkiluodossa! 
(Videoimanamme uutinen aiheutti Posivan kertomuksena päivän viiveellä tiedotuskanaviin, että Posivan 
luolaston kasvavat epävakaudet lykkäävät Onkalo hanketta lisätutkimuksin 20 vuotta.) 
 
- Tutkimuksen jäljille pääsin kesäkuun 21 paikkeilla. Videoimme tuhon ja julkaisimme pian 
tuotoksemme yotubeen. 
 
- Palattuani Ruotsista havaitsin lisäksi 2012 heinäkuun puolivälissä, että mm. testireijät näistä suoraan 
pohjoiseen olivat paniikin levittyä jatkotyön alla.  
 
- Pöyry, SMO Suomen malmi oli alkanut mitata hälyttäviä dataa myös naapurireijästä 45B.  
 
- Huomasin, että niinikään KR44 maastossa olevat reijän kaikki tunnukset oli poistettu jostain syystä. 
Typpikaasupullojen 1 500kg kontteja oli tuotettu alueelle  lisää merkiksi kasvavista metaani kaasujen 
palon eston tarpeista useissa lähialueen Olkiluodon koereikien ääreen Posivan toimesta. 
 
- Edelleen pohjoisempaan koereikä KR11 oli täytetty vedellä ja siihen oli syötetty 8 eri koodiväreillä 
varustettua syvää kiinteämpää mittausputkea. 
 
- Vielä enemmän tuhoalueesta pohjoiseen. Huomasin, että vain vuoden vanhan 2011 tehdyn kaikkein 
uusimpienkin reikien KR54 ympäriltä oli maa alkanut oudosti vajota. Pienehköä vajoamaa oli jopa 
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täytetty huolimattomasti muutamilla irtokivillä käsin. Myös näille porausreijille aiemmin satamasta päin 
kulkenut vapaa tie  oli kokonaan katkaistu.  
 
avasta muodostunut purkauskaldera. TVO ja Posivan tektonisesti vakaalle itämeren altaalle kohtalon 
sienikasvusto. joka todistaa mörnerin ja minun olleen alusta asti oikeassa. Itämeressä risteilee 
epävakaiden laavasaumojen verkostot! . : 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Yo87.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yo87.jpg[/img] 
              ---------------------- 
 
 
 
 
 

3013. Ydinasetuotannoista II. 
 
 No jos uskotte niin mitä tapahtuu? Israelin valtion vuosikymmenet Suomen kanssa sovitut mustimmat 
Pu-239 ydinasekaupat saattavat kovastikin heiketä. Abroboos muuten kuka EI täällä usko etteikö Israel 
salattuna ydinasevaltana olisi maailman mustan Pu- 239 kaupan osatajaehdokas?. . . .Moniko 
vakavalla naamalla muuten väittää ettei maailman ydinkorruptoitunein Suomi hekumoi käydäkin 
kaupppaa TVO:n ydinjätteillään. Joista nettoaa uskomattomat 8,6 miljardia /t. Pelkästään TVO voi 
tuottaa 2t/v= 15miljardilla/v. Itse asiassa Posivan erotettu pääjohtaja lehdessä L.S. Veiko Ryhänen siis 
kauppasi koko saksankielisessä Euroopassa Posivaa näin:  
 
"Antakaa ongelmalliset ydinjätteenne meille Olkiluotoon valtion ainoana maailmassa hyväksymälle 
ydinjätevarastoijalle Posivalle jälleenkäsiteltäväksi rahasta. Jos saamme 400miljoonaa rahaa ja parisen 
vuotta aikaa teemme nistä ydinpommeja. KENELLE TAHANSA MAKSUKYKYISELLE ASIAKALLE!!!" 
Miettikääs moniko maa kykenee vastaamaan tällaiseen? . . .Niin tuskin USA:ta kiinostaa Suomi 
osaajana. Heillä on OMA taito ja ydinasereaktorimeret. Samoin Venäjä, Kiina, Intia jatällaiset. Myös 
kuten näimme Japani. Mutta ketä Suomen kutsukirjeet kiihoittikaan? Niin maa jolle suorastaan 
mätätään rahaa USA:n kautta. 
 
 ISRAEL, maa jonka kytkökset Suomeen on jopa samanvärisissä lipuista lähtien! Jurikaan tuota 
himokkaampia rikollisen Pu- 239 ostajapotentiaalia rajumpaa rättipäätä ei saata edes keksiä! No 
miettikäätähän sitten se totuus että täällä Suomessa on luokkaa KAKSI sellaista henkilöä jotka ovat 
OMIN SILMIN nähneet miten Sigynuit ja Arctis Seat ovat kuskaneet laivanlasteittain salaisesti FIN 
uraanijätteitä konkreettisesti TVO:n KPA ydinjätealtaista. Me kaksi Angelice Skywolf ja MINÄ! 
Miettikääs nyt sitten vielä tämä päälle. Israelin MOSSADIN tehtävät kun asia alkaa paljastamaan me 
kaksi julkisesti. Halloo, nyt järkeä käyttäkääystäväthyvät. JOS Mossadilla ja CIA:lla ylipäätään jotain 
tarkoitusta maailmoissaan on. Niin kuka muuKAAN tällaisia tämän tason tietovuotoja paikan päältä 
silminnäkijöiltä estäisi kuin HE!. . . 
              --------- 
 
Miksi minua sitten kiinnostaa Suomen toteennäytetyt salaiset Pu-239 kaupat Israelin kanssa? 
 
Niin moni kysyy paljastusteni jälkeen sitten miksi minua kiinnostaa kertoa avoimen ja rehellisesti 
kaikesta siitä mitä TVO:lla vuosikymmeninäni näin ja koin? Niin eihän minulla kristittynä ihmisenä 
voikkaan ollaa suoraa vihanpitoa esim. Israelia kohtaan. Enkä sellaista olekkaan esittänyt. Itse asiassa 
tilanne onkin täysin päinvastainen. Haluan pelastaa nämä kaksi pienvaltiota tuhoutumasta kansoina 
sterilisoiviin ydinpaskoihinsa. Ja JUURI siksi USA CIA ja Israelin MOSSAD lähettelee näitä palkattuja 
disinformaattoreitaan ja agenttejaan niskaani kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Vaikeaselkoinen, 
murteellinen ja ydinfyysikon ikivanhojen saksalaisoppien vaikea- ammattisanastoni Suomen kielen 
käyttöni tekee asiasta todella privaatin.  
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Toistaiseksi kun ei ole löytynyt yhtään ihmistä joka aidosti kykenisi edes kääntämään. Tai sanotaan 
suoremmin uskaltautunut kääntämään näitä tekstejäni edes englanniksi! Mutta Israelissa ja USA:ssa 
näyttää olevan satapäiset organisaationsa alinomaa silti kääntämässä juttujani milloin hebreaksi, milloin 
englanniksi. Fukushima videotani on käännetty surutta turkiksi , kreikaksi, japaniakin myöten, se kyllä 
ymmärretään hyvin. Itse asiassa niin hyvin, että sieltä on tultu jo 4 ryhmällä luokseni kuvaamaan! Kyllä 
kielille juttuni kääntyy JOS VAAN ON USKALLUSTA ja rahaa. Mutta palataampa motiveihini tarkemmin. 
 
Minua nimenomaan SILMINNÄKJÄNÄ alkoi kiinostaa mihin Suomesta TVO:lta mm. Säkylän armeijan 
järeillä kalustoilla rahdattiin jatkuvia laittomia Pu- 239 kuormia. Muistan elävästi miten kauhistuin kun 
löysin 100% todisteet näistä hämäristä kuljetuksista TVO:n ympäristöstä. Tajusin, että Helsinkiläinen 
Posiva oli jo alkujaan perustettu VAIN tuota salaista Pu- 239 kauppaansa varten! Arvatkaas 
ihmettelinkö enää kun aloin kuulemaan useastakin suunnasta Suomessa parhaillaan nähdyistä 
kymmenistä, todellisuudessa JO sataluokkaisista ydinaseista, ydintaistelukärjiistä maassamme? Juu 
ASEA- atom on myynyt tämän ASE tegnologiansa maahamme. Yhdestä ainoasta keskeisestä 
motiivistaan. Muuntaa energianegatiivisen ydinsähkötalouden Suomi. Maaksi joka tienaa rutosti 
ydinvoimallaan rahaa laittomin Pu- 239 kaupusteluinsa.  
 
Enää minun piti varmistaa minne Suomen laittomat Pu- 239 tonnistot sitten raahataan. No USA:llta 
Suomi pyytää luvat NATO- optioinsa jo nyt. Eli esim. Pojois-Korea, tai vaikka muslimit/ Pakistan EI sovi 
kuvaan lainkaan. Mitä jää USA:n varjoista enää käteen. Japaniko? Älä naurata Japanin oma Pu- 239 
tuotanto kun on osoitettu olevan luokkaa Venäjä, Kiina, Intia yhteensä. Jäljelle jää enää ehkä 
kourallinen kiinostuneita maksukykyisiä  maita. Saudi arabia, Kuwait, Arabiemiirit ja niin Israel. Tästä 
minun oli jo helppo valita maa jonka kanssa Suomella on erikoisvälit. Minun piti vain kirjoittaa nettiin ja 
katsoa mikä maa lähettää kimppuuni ostodsinformaattoreitaan. Nyt sen tuloksen näki kaikki 
nettisivuillani. . . 
 
Ei ole Saudit agentteineen ottaneet kanssani yhteen täällä. Siis ei potentiaalia. Kuwaitista sama, nada. 
VAIN yksi valtio johon kalikka kalahti Telaviv ja Israel. Vuosien ajan juttujan seulomaan ja 
disinformoimaan palkattu. Jokainen voi kyllä ihmetellä onko moisella amatööreillä alkeellisintakaan 
agenttitaitoa. Koska paniikissaan toimii nähdyn tökerösti. Toisaalta tuskin joku MOSSAD liput hulmuen 
olemistaan mainostaen  kimppuuni iskee kertoen olevansa torjumassa maailmanhistorian eittämättä 
suurimpaa laittoman uraanikaupan vuosikymmenten jatkumoaan, juuri Suomessa. Eli Israel omalla 
välintulollaan ilmoitti väitteeni 110% tarkasti todeksi! Paha tällaisten näyttöjen jälkeen on tähän 
muttailua munkaan heittää. SHAKKI MATTI! Hemmetin hyvin taas pelattu ARTO!) 
               ----- 
 
FB. 16.06.2012 
 
Lukekaas pieteetillä ja tunnolla tämän Ritvan viimeisin erityisosuus Suomen ja maailman IAEA:n 
ydinrikollisten tausta- agendoistaan, volyymeistaan ja loputtomista POLIISIreserveistään. .. Syäntä 
kylmää jopa rutinoidummalla minullakin: "Arto on oikeassa..NE TEKEE MITÄ VAIN et viimeinenkin 
vaikenisi..ON SE NIIN PYHÄ USKONLAHKO että en moista uskoa toista..miettinyt että NIILLÄ valtava 
ISO RAHA TAKANA TODELLA TUHOVOIMAENERGIA HALLUSSA..siksi polvilleen 
pakottavat..jokaisen suomalaisen.." 
            -------- 
F,B.17.06.2012 
 
Arto Lauri. *Ei joku IPPAS tule muuttamaan Suomeen kymmeniä perustuslakiosuuksiamme 
ydinsalaisuuksien TVO:n vuodon takia. Jossei siihen olisi t o d e l l a painavaa pelkotilaa. Kun 
Fukushima videoni keikkuilee maailman tvitterissä sijalla 3 on leikki kaukana sitä katselevissa 
ydinherroissa. Muutenkaan en ymmärrä palavaa intoasi esittää, ettei valtioiden kybersodissa käytettäisi 
agentteja massoittain rahasta. Luuletko pokkana, että maailmassa liikuvat miljoonat agentit tekee vaan 
007 filmien rakastelukohtauksia ja juovat viinaa. .Kun pihaamme iskettiin kolmannen kerran miljoonia 
maksavilla sotaoffensiiveilla konepistooleineen ja tankkiarmeijoineen. 
 
* Luulisi jopa sinun silmiesi pikku hiljaa aukeavan siihen karmivaan totuuteen missä entisessä 
lintukodossamme elämme! Aikaan jossa plutoniumin valtion salatut vuotuiset monopolit Pu- 239 
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kaupustelutonnistot ovat tuoneet armeijakunnittain sotilaita, agenteja ja poliisimeriä ihollemme. Ainoana 
tehtävänään taata etteivät kaltaiseni ydinalan ainoat suomalaiset sisäpiiristä tulleet pääse kertomaan 
näkemäänsä. Eeva hei ajatele tovi. ..Nimeä y k s i k i n MUU henkilö lisäkseni maastamme joka tietää 
TVO:n salaisimmatkin kauppareitit? Siis Eeva haloo y k s i k i n muu ylipäätään koko Pohjolasta!! En t o 
d e l l a k a a n pidä siitä, että vähättelet jatkuvasti julkisesti ammattiosaamisiani. Asiassani jossa olen 
tunnetusti ylittämätön. . . 
 
E. En vähättele, usko jo ;) Mutta keskityn muihin juttuihin kuin mossadeihin ja ippaksiin. Kuules, ne 
aliarvioijat ovat ihan joitain muita, joihin te olette Ritvan kanssa törmänneet vuosikymmenien ajan ;) 
 
Arto Lauri *Totuus vaan ON se, että juuri MOSSAD, CIA ja IPPAS ovat ne jotka pitää ympärillämme 
hengissä IAEA YDINterrorin! Ei t o d e l l a k a a n joku kylähullut omilla rahoillaan Tellavivista. En 
minäkään iske jonnekin Belgian kyläkauppiaan ydinmyönteiseen saittiin räksyttämään! En tasan 
varmasti, koska minua kiinnostaa suurimmat oikean elämän peruspilarit. Peruspilarit joita suojaamaan 
on perustettu. EI mikään muu kuin muutamat miljoonatukiaistensa ylikansalliset POLIISI agentuurit. 
Jotka suurella rahalla pyörittävät toimiaan.  TVO:ssa tämä solu kulki muuten nimellä KA4. Jossa 
tänäkin päivänä kymmenluokkia kovapalkkaisia ostettuja piinkovia tappamaanmerikoistettuja 
insinöörejään käyvät alinomaa näissä meidän foorumeissa ydinlobbausSOTAANSA! 
 
* Voi kulostaa korvissasi jostain ihmeen syystä jota en edes yritä arvailla miksi ihmeeltä. Mutta tosiaan 
Eeva MINÄ itse kuuluin vuosikymmenet tuohon soluun! Tiedän s i s ä l t ä sen suunnattoman 
mädänäisyyden POLIISIKYTKÖSMERET ja miljardien vuosipudjetointikyvyt. Seurasin suu ammollani 
hämmästyksestä miten v a l t a v a l l a rahalla tällaiset megaimpperiumit iskivät Ritvan kaltaisten 
sieluun asti tuhotakseen ja silppoen a i v a n tavallisen syystä huolestuneen ISOÄIDIN! Eeva rakas sinä 
todella brutaalisti aliarvioit Ritvankin kaltaisten pieoneerien ja syvästi ihailemieni taistelijoiden 
saavutuksia. En alkuunkaan hyväksy vähättelyä näissä. Suomessa kun On tuskin kourallinen 
maallikovastustajia. Ja heidän kimpussaan huseeraa alinomaa maailman agenttien ja poliisien terävin 
kärki. Olen sen väärältä puolelta vuosia NÄHNYT!!. . 
 
R.T. Hieno homma Arto taitaa nyt olla se saatanan aika käsillä jolloin se hallitsee sen 7 vuotta ainakin 
siltä tää nykyinen meno vaikuttaa. 27 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1 
 
Arto Lauri R.T. Hyvä. . Kun olen tätä ydinverisotaa joutunut molemmilta puolilta vuosia tarkastelemaan. 
. Niin sydän vereslihalla minun täytyy, täytyy hiljeten ilmaista myöntymiseni tulkintaasi. . . Näen 
maamme olevan tummansinisten Y- PAHOLAISEN nahkasiipisten lepakkojen ja virkamerkkisten 
kansainvälisten verenimijöiden syöntikaukalona. Oi kumpa ylhäällä nähtäisiin tämä kaikki hätä ja 
kätkytlastemme määrätön turha kärsimys jo piankin. . . Korkein meitä tässä auttakoon. . .! 
 
 R.T.Luulempa että kyllä siellä ylhäällä ollaan tarkkana ja eiköhän sieltä kohta puututa näihin hommiin 
pikkasen järeimillä aseilla.  
Mut hyvä homma kun pidät lipun korkealla ja informoit meitä jotka ei olla läheelläkään sun tietotaitoa ei 
muuta kun jatkat samaan malliin. 
 
Arto Lauri Kiitän. Hieno homma että ainakin j o t k u t tajuaa ton. Oivaltaa vaikka paskalakit muuta 
kaikkialla koettaa uittaa kansalle. 
                  --------------- 
 
FB ja Japanin YDINASETUOTANNOT.18.06.2012 
********************************************* 
 
** Hei Angelica S. lähetin tämän koosteeni kuten halusitkin suoraan Suomen sisäministerille. Ja kuinka 
olla. Ei kulunut aikaa kuin puoli tuntia. Niin ovet aiemmin paukkuen kiukkuissaan minut jättänyt 
Tellavivin MOSSAD agentti otti salamana yhteyttä minuun henkilökohtaisesti. Halusi kuulema 
tietotasoni huippu luokkaiseksi todettuaan aloittaa keskustelut kanssani. Ihan uudelta pohjalta! Eli näin 
saimme vakuutuksen korkeimmilta erikois osastoilta maailmalta USA:n mega ongelmistaan Pu- 239 
tuotannoissaan. Että kaiki keskeinen alla kerrottu on kylmästi totta: 
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E. Se Japanin tilanne vielä sitten.. ;) 
30 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri ?. . Japaniin on nyt annettu 06. 2012 mystisesti lupa starta "vain" 2 reaktoria. Japanin 
hallituksen erustelut nyt on ihan syvältä. "Jottei Japani menetä teolisia yhtiöitään sähköpulaan!") 
Sallikaa nauraa. Mitä meinaa sähkössä neljänneksen tuottavasta ydinvoimastaan joku 4 5 pelleosuus 
muka? 
 
H. R.  Mikähän se todellinen syy sitten on? 
 
Arto Lauri A/ Lupa annettiin koska maassa on 54 kpl (20 000- kertaisen viivästyneitten neutronivoiden 
aiheuttaman EMP- pulssien takia) reijitettyinä raunioina olevaa reaktoriaan. Jotka saamani nykytiedon 
mukaan vaativat räjähtämisiensä estämiseen tauotta vähintään 3- 4 vuoden jälkijäähdyttelyn. 
Kerottakoon, että jos reaktorin jäähdytys pysähtyy on reaktori kiinailmiösulassa 30 sekunnin sisällä!! 
 
H.R. Kääk!!! 
 
Arto Lauri B/ USA menetti Japanin nykyisen Miamakin sulkeutuessa Kiinan, Venäjän ja Intian Pu-239 
tuotantokapasiteetin Pu- 239 plutonioumASE tuotantonsa kerrallaan Japanissa. Eikä tässä kun alkuun. 
19 minuuttia sitten · Tykkää 
 
 C/ Nyt USA hakee IAEA susiensa kanssa k o r v a a v a a Pu- 239 tuotantoa... Niin tosiaan 
SUOMESTA! OL- 3 on samalla maailman suurin, että vaarallisin pelkkään Pu- 239 tuotantoon tähdätty 
koekappale. Laitosta Arevan johto sanoi niin vaaralliseksi, ettei edes Areva sitä uskaltaisi käynistää. 
Laitos onkin ns. "epäväkaan palamalimitin ylisuuri laitos". 1 200MW on ehdoton tehokaton raja ja OL- 3 
on yli- iso 1600MW. Jolloin + tai miinus 2% tehon heilautus vaatii 2min sisällä vastakkaisen tehon 
korjauksen. Jos EI tehdä laitos räjähtää 20 000 kertaiseen transsienttipiikkiin = Tshernoksi hetkessä!) 
Samoin OL- 4 , Fennovoima 1 ja 2 . Näitäkin siis On JO 2 TULOSSA kaksi 1 250MW plutoniumhirviötä 
kaikki tyyni! 
 
Arto Lauri D/ Japanissa on miljoonia kiloja puolipoltettua Pu- 239 tonnistoa reaktoreissaan. Jonka USA 
vaatii Japanin tässä valtavassa Pu- 239 pulassaan polttamaan valmiiksi hinnalla millä hyvänsä. Japani 
miehitettynä USA:n vasallina tottelee kun USA:n lentotukialukset on rannassa valmiina.. . .Että tällainen 
tapaus! 
 
H. R. Tämä selvensi paljon, kiitos! 
 
Arto Lauri E/ Miksei USA käytä omia reaktoreitaan maailman vaarallisimman MOX ydinjätteensä 
työstämiseen? USA:ssa räjähti maailman suurin Pu- 239 teollisuuskombinaattinsa 
metaanijääklatraatteihin ja neutronivuoeroosion yhteislatinkiin viikon ajan. Erityisesti Suurten järvien 
alueilla, Illinoisissa paukkui 6 ja 7 päivä kesäkuuta 2012. USA joutui tuhon takia mobilisoimaan valtavat 
erikoissammutusjoukkonsa, armeijoittain helikoptereita ja ties mitä. Alueella 100km sektorilla turvarajat 
85 kertaa ylittävät säteilytasotkin.. Nyt on ydinASEINEEN todellisessa jenkit pakkoraossa. Koska 
ydinaseen kärjet tuhoutuvat sponttaanissa fissiossaan ilman j a t k u v a a Pu- 239 huoltoaan 2,5- 4- 8 
vuodessa! Hätä on käsillä ja paineet siis Suomella! SIKSI täällä kävi IPPAS ja kohta erikoisjoukot 
samoin Hilary C. Varmistamassa että seinähullu Suomi takaa jenkkien ydinasemateriaaleja ja 
uudisuraanintarpeensa uraanikaivoksinsa. KreisiÄ! 
 
H.R. Jep, ja täällä on myös tietokonesimulaatiokeskus NATOn käytössä, eli käyvät täällä 
harjoittelemassa. Mutta tämäkään tieto ei ole julkinen, joten ei siitä sen enempää. 
 
Niin H.R. nyt sait vain "pienen" väläyksen siitä valtavasta kvanttiydinfysiikan osaamistaustoistani. Minkä 
takia USA:ssa esitetyt Fukushima theremy videoni ovat maailman tilaston kolmossijoillaan vetäneet 
ydinturvaosastoittain väkeä tänne. Minkä takia olen 98% maamme foorumeissa sisäministeriöin 
tietoylivoimani takia bannattu. Täällä monikin osaa kertoa näistä taustoistani paljon lisää. Minua on nyt 
esim. Japanin 4 eri  TV erityisryhmää Jo haastatellut. Thaimaan Tv:stä aina Teksasin ja Alex Jonesien,  
USA CNN asti on näistä jutuistani tehty pitkiäkin ohjelmointeja. Ehdottomasti olen maamme eräs 
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kansainvälisin ja kautta kansainvälisten "Ruotsinoppimisjaksojeni" laajalti Eurooppaankin tunnetuksi 
tehty kvanttiydinfysiikan kiistellyimpiä ja pelätyimpiä AITOJA ydinvastustajia liki 30v kokemuksineni.  
               ------------ 
 
Ydinvoima 
############## 
 
Ydinvoima on erityisen mielenkiintoinen, pirullinen, salamyhkäinen ja tappava osa tahallisia 
väestökatoja ja massiivinen kansanmurhaamisten politiikka valtaeliittiltä. Se on peiteltyä 
ydinsodankäyntiä, jonka hyvin ymmärtää sisäpiirit. Eniten ydinvoimaa on keskittynyt Eurooppaan, 
Pohjois-Amerikkaan ja Japaniin myös - joissa eniten demokraattisten kaltaisten hallitusten maailmat 
sijaitsevat. Ymmärrettävästi demokraattisten hallitusten olisi ensimmäisinä tavoitteenaan muodostaa 
hallitsevan eliitin. Muodostaen yhdessä maailmassa yrityksen hallituksen rungon. 
 
Tästä syystä ydinvoimaan sisään on toteutettu voimakas piilotettu voimat, vaikka tiedetään laaja ja 
pitkäaikainen vastustushalu kansalaisiltaan näissä "demokraattisissa" maissa. Se, että ydinvoima on 
kallein energiateknologia - eikä ratkaisua edes ole radioaktiivisen jätteen hävittämisistä - asia vaan 
ohitettiin. Ydinvoimalat tuottaa saman tappavan määränsä fissiotuotteita niiden päästöinään käyntinsä 
kuukausina ja vuosina, kuin ydinpommi tarjoaa räjähtelyjensä nanosekuntteinaan. Pitkäaikainen 
altistuminen alhaiselle tasolle säteilyyn ydinvoimalaitosten päästöille. Ovat kuoleman vale monin tavoin 
kuin vastaava akuutti altistuminen ydinpommin räjähdykselle ympäristössään. 
 
Tuoreet fissiotuotteet ovat hyvin lyhytikäisiä puoliintumisajoiltaan ilmakehän testeistä hajotessaan 
ilmakehässä. Mutta nämä samat vaaralliset fissiotuotteet saapuvat myös yhteisöille päästöineen 
ympärilleen ydinvoimalaitoksissa. Krooninen väestöjen altistus viime vuosikymmeninä on aiheuttanut 
suunnattomia kärsimyksiä, kansanterveydellisiä vahinkoja uhraten sukupolvien lapsia - tällainen 
tulevaisuus on maillamme. 
 
Säteily 
 
Säteily on erittäin voimakas mutageenisenä tuhoten DNA ja geneettisen tulevaisuuden yksilöiden ja 
populaatioiden säteilyille kroonisesti altistuneet. Se myös tuhoaa aivojen toimintaa ja aiheuttaa monet 
säteilyn aiheuttamat sairaudet. 
__________________________________________________________________ 
 
*Säteilyn kerroin jo havainneen ydinvoimalan työläisissä lamanneen aivojen "korkeampia moraalisia 
toimintamuotoja. Kykyyn empatiaan, myötäelämisiin ja vastaaviin SUUREMPienergisiin tunteitten 
singnaaleihin ydininsinööristöt menettävät todellakin "työperäisesti". Koska hermoratojen eristeet 
konkreettisesti säteilyeroosoituessaan alkavat pysyvästi vuotaa! Ihmisistä säteilytetään ydintöissään 
motorisia mitään tuntemaan pystymättömiä zombeja! Nyt tämä näkemys vahvistettiin tässä. 
 
 
Korkeat hinnat hedelmättömyyksistä liittyvät erityisesti säteilyyn, kasvaen maailmanlaajuisesti vuodesta 
1945. Kaksikymmentä vuotta sitten 80 prosenttia miesten spermasta maailmanlaajuisesti tiedetään 
olleen normaali, ja 20 prosenttia oli DNA vaurioitunutta. Nykyään se on päinvastainen, vain 20 
prosenttia maailman siittiöistä on enää normaalia ja 80 prosentissa on vaurioitunut DNA. Tavoitteena 
UMJ:llä on vähentää syntyvyyttä ja lisätä kuolleisuus maailmanlaajuisesti. . . ! 
 
Kotimaassa Yhdysvaltain hallitus edistääkseen ydinvoiman energiaa totesi sen "liian halvaksi mittata" 
presidentti Eisenhower oli piilottanut sotilaalliseen esityslistaansa tiedon. Ydinvoimalat on ainoa 
tunnettu lähde plutoniumtuotantoon ydinaseisiinsa. 
_________________________________________________ 
 
* Siviiliydinvoimalat siis on de facto AINOA TAPA TEHDÄ SOTILAALLISTA Pu- 239 tuotantoa!!  
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 Noudattaen valtaeliitti politiikkaa väestökatotehtailuissaan, tahallisissa kansanmurhissaan ja voittojen 
maksimointeihin, ydinvoima ohjelmaa on käytetty salaisena ja peiteltynä strateginen asetuotantoihin ja 
erittäin tappavana muotona suunniteltuna globaalina ydinsotana väestöjä vastaan. Tämän seurauksena 
Venäjällä ja Japanilla on nyt kunnia olla kahden niitä harvoja maita maailmassa, jossa kuolleisuus on 
JO korkeampi kuin syntyvyys. Säteilyn kerryttämiset ympäristöönsä näissä maissa on kytköksissä sen 
kanssa miten on päästy perimmäiseen asetettuun tavoitteeseen New World Order:ssa? 
 
*Laskin jo v. 2005 miten taustasäteilymme 10-kertaistuminen muutamassa vuosikymmenessä alkaa 
tappaa ja sterilisoida globaalisti kansoja tilaan jossa kuolleisuus säteilyyn tappaa enemmän kuin 
kokosyntyvyys on.(Sukupuuttotason leikkaus). Mutta edes tuolloinEN tiennyt, että USA Rosevektin 
säteilyyn tuhoamisen ohjelmat 1945  toimii JO USA:n pääviholismaissa noin täysillä! Huomatkaa, että 
tämä IAEA:n iskun nykyinen kärki kohdistetaan Suomen kaltaisiin maihin täysillä TVO Posivan 
kaltaisten toimin etnisinä ydinvoiman puhdistuksinaan. 
              ------------- 
 
Sananen Venäjän reaktoreista.02.08.2012 
 
Tuossa aamulla tosiaan YLE:ssä radiossa julkaistiin tietoa siitä, että Sosnoviborin ydinvoimala on 
alkanut yksinkertaisesti suojakuoristaan halkeilla. Halkeilla niin pahoin, ettei säätösauvatkaan suostu 
kulkemaan enää kunnolla. Länsimaisen tyyliin täällä ollaan olevinaan niin tietoviisaita, ja rehvastellaan, 
ettei meillä tuollaisia sattuisi. Ikäänkuin paksuilla LISÄgrafiittisuojillaan varustetuilla venäläisillä 
reaktoreilla olisi mitään turvallisuusnormejakaan? No totuus tuskin voisi olla kauempana  
 
Ei nimittäin ole mikään sattuma, että riskialttiisti Pietarin suurkaupunkien lähelle tehty Sosnoviborin 
voimalat ON varustettu paksuin grafiittisin LISÄSUOAJAKENTEIN. Elikä lännessä reaktorit tehdään s u 
r u t t a ILMAN tällaisia elintärkeitä lisäsuojavarustuksiaan! Alkujaan kun ydinvoimaloita vielä yritettiin 
lännessäKIN tehdä edes hiukan turvallisemmiksi. KOKO reaktori sijoitettiin sulamattomaan erittäin 
korkeita lämpötiloja kestäviin grafiittisuojuksiinsa. Elintärkeää tällaisissa rakenteissa oli varmistaa, että 
reaktoreissa muljaavat hallitsemattomat neutronivuot myös pysyivät "astetta paremmin" sisällä. Eivätkä 
vuoda nykytyyliin holtittomasti, mittaamatta ja kontroloimatta biodiversiteettiin varastoitumaan 
isotooppeina. 
 
Totuuden nimissä on myös myönnettävä, että grafiittireaktoreissa on toinenkin selkeä tuhoava tavoite. 
Pitää neutronivuota reaktorin sisällä, eikä ihmisten pihoilla FIN tyyliin myös toisesta syystä. Neutroneja t 
a r v i t a a n  reaktorin sisällä normaaliakin enemmän. Niillä pommitetaan U- 238 uraanista alati lisää 
Pu-239 plutoniumista ydinaseaineistusta. Korostan kaikkien maailman ydinvoimaloitten olevan 100% 
vain ASEtuotantoon suunniteltuja! Ennenkaikkea Suomesta lähtien! Nykyisin vaan reaktorit tehdään 
OL-3 tyylin jo alkujaan plutoniumin polttoon aivan liian isoiksi ja epävakaine palamalimitteineen 
hallitsemattomiksi. Jotta jatkuvasti karkaavat 90% neutronivuot ei haittaisi plutoniumtuottoa kuten 
pienemmissä reaktoreissa käy.  
 
Se mistä lännessä ei vahingossakaan hiiskuta kerrottiin MILKAS 2006 tutkimuksissa kuin karuin 
mahdollinen. Länsimaiset Suomen ja Ruotsin ydinvoimalat vuotavat säteilyään surutta 1000- 100 000 
kertaa enemmän kuin parjatut venäläiset grafiittireaktorit! Ai ettei tunnu oikein uskottavaltako? Totta se 
vaan ON! Kun keskeisimmät suojarakenteet tahallaan poistetaan, syntyy "vapaasti vuotavia 
reaktorisukupolvia". Joiden järjetöntä rakentamista voi vain ihmetellä harkittuna Y- 
kansanmurhaamisena: 
 http://kuvaton.com/k/Y91E.jpg 
[img] http://kuvaton.com/k/Y91E.jpg[/img] 
               -- 
Sopii tietysti esittää jatkokysymyksenä mikä sitten saa kestävimmänkin grafiittikuorisen suojarakenteen 
nähdysti halkeilemaan? Kun nopea neutroni osuu grafiittiseen hiileen. Se ensinnä moderoituen 
hidastuu termiseksi neutroniksi. Myös fyysisenä hiukkasena heti alkaa virittämään osuma- atomejaan 
termiseen tilaan. Konkreettisesti hiili alkaa turvota. Eikä siinä toki kaikki. Kun hiileen tulleet neutronit 
epävakaina varastoituneine säteilyn energioineen alkavat paukkua myös rikki 1 000 000eV beetta 
miinus hajomisen energioillaan. Prosessina säteilyeroosiot runnoo ja murskaa kaiken aineen tieltään. 
Hiilikin muuntuu säteilyn avulla toiseksi aineeksi. Eli pykälää raskaammaksi typpikaasuksi 7 N-13 ja 
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haihtuu suoraan ilmaan. Samalla myös ionikaasuuntuvan hiilen valenssielektronien ote kirpoaa 
kidehiloistaan säteilyionisaatioista. 
 
 

3014 Metaaniaräjähdyksiä 2. 
 
            
*Olkiluodossa olen Ruotsin paleoseismologian professorin Nils- Axel Mörnrin kanssa tehnyt vuosien 
ajan kenttätutkimustöitä liittyen myös tähän salatuimpaan metaanijääklatraatti asiaan. Aihe on 
systemaattisesti TABU. Koska ydinvoimateollisuudelle siinä piilee mielettömän isot salatut 
räjähdysonnettomuuksien riskit. Katsokaa maailman ainoa dokumentaatio TVO Posivan taisteluistaan 
salata totuudet ja valtavat riskit Olkiluodossa aiheen tiimoilta:   
http://www.youtube.com/watch?v=Wlqrg1zieP0 
                       --- 
 
"Itämeren tektoninen tattikivi 2012.06." 
____________________________________ 
 
Mietitääs tovi, 9m putkipalkin päällä 60m halkaisijainen palaneen kiviaineen ontto kummasti mustaksi 
injektoitunut sieni. No missä on vastaavaa? Katsokaa vaikka merenalaisia tektonisaumojen päälle 
muodostuneita mustia savuttajia! Olen varma siitä, että muodostelma on jo aikoja sitten tunnistettu 
jotenkin tektoniseksi toiminnaksi. (Vanhuutta pinnoiltaan 27 vuotta kuulema vaan tolla nyt Itämerestä 
löytyneellä löydöksellä minulle kerottiin toisaalta.) Lehdessä taas kerrottiin, että kivessä olisi neliöitä, 
kaiverruksia, outoja nuotiopaikkoja ja ihmistekoisia ovia. No miten tämä olisi edes teoriassa mahdollista 
25m syvyydessään? 
 
 Ai maasnousema. No hei kun sekin mekanismi EI UPOTA suomessa vanhoja ihmisasumuksia vaan 
nimenomaan nostaa ne merestä! Juu ei, tässä disinfoin peitellään yleisöltä nyt oleellisia joista 
hallintomme ei halua kertoa.  
Turun sanomissa oli taannoin kertomuksia Itämerestä löytyneistä suurista 8- 11 hehtaarinkin kokoisista 
metaanikaasuräjähdysten taskuista. Siitä mielenkiintoisia, että olivat muodostuneet 1980- luvuilta! 
Paljolti ihan uusia ilmiöitä! No mitä siloin tapahtui joka herkisti noille kaasuntuotannoille? Olkiluodon 
ydinvoimalat starttasi 1978- 1980! Nyt päästään asiaan. 
 
 Kun ydinvoimalat starttaavat. Niiden mielettömät hukkalämmöt meriin ja alla olevaan tektonisiin 
murroslinjoihin alkaa pumppaantumaan tonneittain vuodessa myös neutronivuota, tritiumraskasvesiä ja 
radoninkin kaltaisia radioaktiivisia kanavasäteilykaasuja. Maan gravitaation avulla ne alkavaet 
viuhkamaisesti valuessaan kulkeutua injektoituen ympäristöön. Meren alle joutuessaan tällaiset kaasut 
alkavat pumpata kallioperässä olevaa vettä tieltään pois. Ajavat sijaan kaasukupliaan kalliohuokosten ja 
tektonimurtumien rakenteisiin paineellaan vuodesta toiseen.Kuin vaikka maakaasut tekevät. 
 
Kun vesi kalliohalkeamissa poistuu, sen on pakko nousta puolestaan vesien syvänteissä myös pois. 
Pian tämäkin vesi loppuu ja muodostuu huokokerrostumia täyttäviä kilometrien luokkaisia 
kaasuinjektioverkostoja kuin verisuonet ikään. Kuljettaen ympäristöään selkeästi säteilyenergiastaan 
myös lämpimämpää kaasuaan meren syvänteistä ylöspäin kuplimaan. Neutronivuo hidastuu herkessä 
veteen. Mutta kaasuissa puolestaan se kulkeutuu hyvinkin vapaasti. Yhtäkkiä reaktorien alle kertyvät 
kaasuuntumistensa käytävät kykenevät injektoimaan tuotoksiaan hyvinkin kauas itsestään nähdysti 
Itämerenkin alle. 
 
 Näin kävi Japanissa, USA:ssa ja Ranskan rannikoilla. Itämeressä alkaa noin 600m syvyydestä 
Olkiluodossa mitattuna ainakin 1 700m syvyyksiin asti löytyä jääkausien sinne injektoimaa kiintojäistä 
metaanijääklatraattia anairobisen Itämeren syvänteissään. Kuumentavat säteilykaasun tuotokset 
porautuvat savikerrostumiensa alla suojassa kerroshietikoihin ja hiesuihin, tektonirailoihin kuin kuuma 
veitsi voihin. Nyt alkaa systeemiin virrata lisänä valtavat määrät sulaavaa metaanijään kaasuntuottoa. 
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Säteilyeroosiot ja jatkuva liike alkavat kuljettaa mineraaleja kuin kattilakiveä vanhojen tektonisten 
railojen purkauskanavistoja pitkin. 
 
 Kun mineraalikylläinen seos ilmestyy avoveteen. Alkavat ne saman tien uudelleensedimentoitua 
aukkojensa ympärille nähdyiksi sedimentaation kohoumiksi. Artikkelissa ihmeteltiin miksi löydetyn tatin 
aukon ympärillä ei ollut elämää? Kahdestakin keskeisestä syystä. Koska tattikiven aukko toimii 
aktiivisesti niin virtaus toi uutta sedimentaatiota yhä. Toinen tärkeä tekijä on tietysti purkauksen 
tappavammat säteilyenergiatasot. Vaan kuvaa uutisesta mukaan: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Yopy.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yopy.jpg[/img] 
                 -- 
 
 FB 22.06.2012 
 
M.H. Ja mitä ihmettä OceanX väitti myös että siellä oli normaalia enemmän säteilyä. Mistäköhän se sit 
johtuu... 
 
J.H. Meinasin laittaa et Olkiluoto II. Sehän se sit tekiskin hyvää Itämerelle...Jos siitä lähtee suora yhteys 
maankuoren välissä oleviin magmataskuihin jotka sitten ottaa reaktiot veden kanssa ja maapallostaa 
tulee savusauna?? Olemme jännän äärellä :D 
 
Arto Lauri WoW!! Just Joo. Eli TVO:n ja Forsmarkin tektonisaumoihin vuosikymmenet pumppaamat 
neutronivuot sielä pulppuaa metaanijääkaasujen kyydittämänä hulppeasti pintaan! 
 
J.J Siellä lakkaa kaiketi myös kamerat ja muut sähkölaitteet toimimasta lähelle mennessä. 
 
Arto Lauri Juu hei kyllä noihin laitteistojen toimimattomuuksiin löytyy p a a l j o n avaruuksia 
maanpäälisempikin selitys. SÄTEILYIONISAATIO tunnetusti muuntaa kaasut oikosulkeviksi 
rautanauloiksi! Muuten eikö k e t ä ä n hämmästytä miksi alueella ylipäätään on rajua radioaktiivisuutta? 
Tarkoitan, että tuskin UFO:t sentään lentelee tappaen itseään koko matkansa huvikseen 
gammaterssein? Miksi ylipäätään aihetta systemaattisesti halutaan kaupata juuri UFO:na. Kivimöykky 
ilma- aluksenakin näyttää menevän paremmin läpi. Kuin se fakta, että alueelle pumppautuu valtavat 
säteilykertymät sekä Olkiluodosta, että Forsmarkilta myötään tauotta.  
 
J.J. mm.. 275 jalkaa, mitäs se nyt sitten on metreissä.. onko se n. 84 m.. 
 
Syvyyttä 84m! Ja pokkana yhä halutaan väitettää, että moiseen syvyyteen olisi maanousema- alueella 
uponnut kivikautinen kulttipaikka.) Kyllä taas viranomaistasot lykkii uutisiin disinformaatioitaan 
ydinteollisuutensa tarpeistoista. Niin aluksen materiaalia on JO verattu lähinnä kivettyneeseen koralliin. 
Tai siis s u o m e k s i  klassiseksi saostumakiveksi! Juu jotain liikettä möykkyyn myös on liitetty.  Niin 
onko tuossa lopulta mitään outoa, jos tuntee alaa seismologiassa. Ollessani kenttätöissä Laitilan 
luolastoissa. Paleoseismologian professori Nils- Axel Mörner näytti niin sielä kuin Olkiluodossakin. 
Miten tonnien painoiset kivet liikuvat pitkiäkin matkoja maan pintaa, maanjäristyksen 
energiaräjähdysten hyppyyttäminä! Nyt nähdyin tiedon alueella on ydinvoimalat räjäyttäneet 
kunnollisesti metaanijääklatraattikenttää. Jonka räjähdysten viskelemiä tektonikiviä kaivelevat 
säteilykuplintojen säestämänä. Jännää nähdä koska paniikkien kasvut paljastumisistaan estää aiheen 
tarkentuvat jatkotutkinnat. . ! 
               ----------- 
 
VIDEOTA alueelta 
******************** 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TYQzyadWk3o 
              --------- 
 
Miksei kivi uponnut? 



2120 
 

 
Lasketaa asiaa hiukan lisää. Nimittäin vähintään kummallista väittää, ettei kosmisella nopeudella 
pystysuoraan maata kohden tullut meteoriitti/ pudonnut avaruusalus muka edes vajoaisi Itämeren 
liejukkoon iskiessään. Peruskallio painakoon vaikka 2 500kg/m3. Jos tuon soikeahkon pallosen 
halkaisija on kauttaaltaan vaikka vain 40m. Lasketaan sen poikipinta- alaa.  20m*20m*3.14=  1 256m3. 
Hahmotetaan vielä palon tilavuus kaavalla 4/3* pii* säde^3= 33 493m3= Painoa 83 732 tonnia. Rekan, 
parinkin paino neliömetrille. Luullaanko tässä systeemissä ihan tosissaan, ettei tällaisessa iskussa 
meteoriittina tuo uppoaisi höttöliejukkoon? Itse asiassa porautuisi peruskallioonkin ongelmitta, kuten 
aidoista kraatereista näemme. 
 
 On ylipäätään ihme, ettei kivi uppoa nykyisessä lepotilassaankin jo pohjaliejunsa peittoon. Kuvassa 
näytettiin miten objekti oli kyntäen liejua raahautunut pitkät matkat pohjaa pitkin uppoamatta. Nyt 
astetta enemmän reaalia mukaan. Oikeastaan a i n o a   tekniikka jolla kivimöykky voi surffailla 
hetteisen merenpohjan liejussa uppoamata ensimmäiseen liejunotkoon selittyy parilla faktalla. A/ Sen 
on t ä y t y n y t liikua vain vaakasuorassa, esimerkiksi jäävuoren liikuttamana. Tai toisaalta kun 100m 
paksuja jäitä ei 10 000vuoteen ole ollut. Niin maanjäristys, tai metaaniklatraattiräjähdys pyyhkien 
suorasuuntaisesti vaakatasossa pohjaa pitkin tsunaameineen on liki ainoa mahdollisuus tässä 
ajateltuna.( Mörner kas kummaa kertoikin mitanneensa Itämerestä todistetusti jopa 100m korkeita 
metaanitsunamiaaltoja j ä l k e e n jääkauden!) 
 
 B/ Tapahtumasta ei voi olla aikaa vuosimiljoonia, tuskin vuosituhansia edes jääkauden lopuilta 10 000 
vuoden takaa. Koska jo sentinkin vuotusella liejun biolisällään. 6000cm paksu kivi olisi jo  k o k o n a n  
peittynyt 6 000 vuoden aikana, vaikkei sen päälle olisi kertynyt grammaakaan liejua suoraan. 
Eteläisessä Suomessa suo saa turvetta vuosittain jopa 5cm/vuodessa, joten laskekaa lietteitä siitä. 
Miksei tällaisia ihan peruslaskelmia kiven ympärillä kukaan muka osaisi tehdä? Koska ydinala kyllä t i e 
t ä ä  kiveen liittyvät tektoniset lainalaisuudet liiankin hyvin ja salaa totuusfaktat tarkoin. 
              -- 
 
- Jukkis oivalsi mistä on kyse. Mistä i h m e e s t ä tiesit näistä ainakin 58kpl  7-9 Richterin 
jättimanjäristyksistä Itämerialtaasa? Meinaan t o d e l l a harva lisäkseni tietää! Respektiä 
osaavuudesta.) 
 
J. Myönnän ettei aikanaan ollut helppo selviteltävä. Taisin törmätä tiedonjyvään kun valmistelin tota 
Suomalaisten tuho -kirjaa. Oli muuten melkoisen salapoliisityön takana, kun piti kahlata jotain virolaisia, 
saksalaisia ja ruotsalaisia yliopistojuttuja, ja mitään google-kääntäjiä ei ollut olemassakaan. 
Suomessahan geologianlaitos on tehnyt kaikkensa pimittääkseen nämä jutut, en vaan käsitä miksi.  
          -------------- 
 
Nils- Axel Mörner materiaalidataa. 
 
Kuten olen kertonut. Olen vuosien ajan tehnyt kenttätöitä maailman tasokkaimman ja tunnustetun 
paleoseismologian professorin Nils- Axel Mörnerin kanssa. Niin Olkiluotoseuduilla, pitkin Suomen 
tektonisesti epävakaata rannikkoa kuin myös kenttätöitä Ruotsissa asti. Löydöksensä ovat suorastaan 
mykistävää luettavaa. Vaan siksi sitä EI olekaan saanut julkaista Suomen alan lehdistöissä. Nyt 
tehdään poikkeus ja raotetaan huippuomerttaa. Kesäkuussa 2012 tuotiin IL ja IS lehdissä julkisuuteen 
kuvauksia Itämeren pohjassa olleista tektonisten saumojen päältä löydetyistä mystisistä ja isoista 
herkkusienen kaltaisista kalkkisaostuskuplista. 
 
 Jopa 60m halkaisijaisia on kuvattu. Mutta asian alkuperäisestä Mörnerin löydöksistä ei hiiskuta IAEA 
toimin mitään. Katsokaa vaikka näitä Nis- Axelin salatuista raporteistaan miten asia on tunnettu ja 
tiedetty jo pitkään. Kyse on siis tektoniikan, metaanijääklatraattien ja ydinvoimaloitten neutronieroosion 
vuotojen laukomista päästöjen aiheuttamista salaisuuksista. Itämeren pohjan tektonisista valtameristä 
tunnetumpien "mustien savuttajien kaltaisista saostumista ja kivikuplista". Maailmassa ennemmin 
julkaisematonta huikeaa dataa kaikuluotainkuvista, joita et ole koskaan aiemmin nähnyt. Ensin 
yleiskuvaa miten tektonisten saumojen tuhoamaa ja 100 käydyn jääkauden survomasta meren pohjasta 
on kyse: 
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http://kuvapilvi.fi/k/Youd.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Youd.jpg[/img] 
 
Tässä merisyvänteen aidon uniikissa kaikuluotainkuvassa hahmottaa helposti miten metaaniklatraatit 
pursuvat kaasujaan syvistä aggressiivisista tektonisaumoista ja öljy-, kaasusedimenttikerrostumistaan 
pitkin Itämeren ydinalan salaamia tektoniikkajättisaumojaan livenä! Huomaa erityisen iso 20m 
halkaisijainen sedimenttikupla keskellä dokumenttina: 
http://kuvapilvi.fi/k/YouM.jpg  
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YouM.jpg [/img] 
 
Tektoniset alati liikkuvat aktiiviset metaanikaasupurkaukset aiheuttaa puristavaa painetta ja purkaa 
kaasujaan merenpohjaan tauotta. Muodostuu valtavia pusertuneita kivisiä myös tippukiviluolamaisia 
sedimenttipylväitä ja saostumakuplia kalkkisiakin rakenteita kaasuuntumiskeskuksiin. Iltasanoma ja 
Iltalehti kertoivat löytyneen jopa 9m korkeita pylväsrakenteita myös. Varmaan löytyy. Mutta 
hämmästyttävintä miksei niitä lehti uskalla julkaista SUPO ja SÄPÖ määräyksin? No o n n e k s e m m 
e  minulla on kyllä salaisista arkistoistani myös alkuperäistä ja aitoakin dataa ilmiöistä. Olkaa hyvä 
tällaisien Mörnerin löydösten kaikuluotainkuvien perään tämä "UFO- ryhmä" Ruotsista siis lähti 
Itämerelle. Hämmästyttää vaan, ettei näitä aitoja ja alkuperäisiä kaikuluotainkuvia ole maailmalle saatu 
julkaistua. Koska ne 100 % selkeästi osoittavat alueen olevan tektonisen epävakauskeskuksien 
kuvauksia! 
 
http://kuvapilvi.fi/k/You4.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/You4.jpg[/img] 
 
Yhteenvetona koottua myös suomalaismateriaalia. Joka konkreettisesti ja vedenpitävästi kertoo mistä 
koko kesäkuun 2012 uutisoinnin taustoissa on syvimmillään kyse. Ei todella mikään sattuma, että 
tutkimuksia verhoaa valtavat valtiopoliisien salailut. Ja nyt juhannukseen 2012 tultaessa alkaa olla 
ilmeistä, että SÄPÖ ja SUPO haluavat liian kuumaksi käyneen aiheen keskustelun jumiuttaa. Ennen 
kuin sen selkeästi paljastamat megariskit niin Ruotsin kuin Suomen ydinalan hankkeisiin paljastuvat 
kauhukuvina maailmalle. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YouL.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YouL.jpg[/img] 
 
Itämeressä viimeisen 10 000vuoden ajalta ei haluta kertoa sen tektonisen epävakautensa takia yhtään 
mitään julkisuuteen. 58 Mörnerin mittaamaa rajua maanjäristystä ja jopa 100m korkeat metaanijään 
räjähtämisten tsunamien dokumentit ovat olleet liikaa valehtelevalle GTK:n suojaamalle ydinalalle. 
Katso todisteeksi dataa: 
http://kuvapilvi.fi/k/YouE.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YouE.jpg[/img] 
               ------------ 
 
Lähetin Mörnerille juhannuksena 23.06.2012 ja vastattiin: 
 
Dear Arto, 
 
Some month ago, I told them that the structure seems to be an excellent example of submarine 
methane gas venting tectonics. 
They visited me at my home and I was asked to take part in the expedition. 
Of unknown reasons, I was excluded, and they went out by themselves. 
I have had no information back from them. 
Your material is the first sign – and I will read it with interest. 
 
all the very best wishes // Niklas 
 
* HellOU! Osuin TAAS tapani mukaan tarkalla intuitiollani oikeaan! Eli oli klassisesti niin kuten arvelin. 
Tämä ruotsalainen tutkimusretkikunta oli nähnyt Mörnerin julkaisemat salaisimmat tiedot ja 
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tutkimusdatansa. Innostuneet kuin innostuneetkin Mörnerin löytömistä kiistattomista metaanijäiden 
tektoonisten purkausaukojen saostumamuodoista. Nyt siis paljastui tämä kiistaton Ruotsin kytkös. 
Myötään miksi h e t i  kertoessani salaisimmista kaikuluotainkuvistaan Itämeressä. SUPO, CIA ja SÄPÖ 
sulki k a i k e n  tiedottamisen alueelta heti. Lukekaa suomennos: 
 
Hyvä Arto, 
 
Joitakin kuukausi sitten, sanoin heille, että löydetty rakenne näyttää olevan erinomainen esimerkki, 
sukellusvenekohde metaanikaasujen tuuletusaukoista muodostuneista aktiivisten mannerlaattojen 
metaanikaasuventtiilin sedimentaatioista ja niiden muodostumista. 
He vierailivat minun kotonani, ja myös minua pyydettiin osallistumaan retkikuntaansa. 
Tuntemattomasta syystä olin poissa, ja he lähtivät pelkästään itse. 
( SÄPÖ suositus, pakote!) 
Olen ollut odottamassa tietoja löydöksistään takaisin heiltä. 
Sinun materiaalisi on ensimmäinen merkki löytymisistä - ja luen sitä mielenkiinnolla. 
Kaikki hyvin onnea / / Niklas 
 
*Niin tosiaan tässä paljastuu monta huikeaa yksityiskohtaa. Koko ruotsalaisten retken julkituominen 
perustui siis sisäministeriöitten kanssa sovituun tarkoin viranomaisvoimin mietittyyn "UFO-/ meteori 
harhautuksiin". Niin kauan kun kortin savuverho puri suureen yleisöön raportointeja tuli. Mutta kun 
alueelta alettiin mitata häiritsevän, hälyttävän korkeita ydinvoimaloitten sinne syytämiä 
säteilykasvupiikkejä. Varsinkin kun aloin kirjoitella, että koko läydös oli selkeästi pelkkää tektonista 
salatuinta metaanijään saostumaa. Aluetta aggressiivisissa Itämeressä risteileviä tektonisaumoistaan 
ylös puskien. Astui viranomaisten pelkotilat sijaan. Nyt aihetta on verhonnut paljastusteni vanaveteen 
totaalitäärinen IAEA:n salailujen meri. Ihan konkreettisessa mitassa julkisuuden uutisointi raporttini 
jälkeen, katkesi kuin veitsi kurkulla. IAEA on jälleen osaamisistani täysin r a i v o n a ! Fasebookin, 
lehdistön aiheesta keskustelu viileni kuin napajäät!             -------- 
 
FB:ssä CIA 24.06.2012 
 
Niin niinkin äsken kuin 2003- 2006 TVO Olkiluodossa tapahtui useammankin tappanut SUPO:n tarkoin 
salaamia metaanikaasuräjähdyksiä! Olen ihmeekseni onnistunut myös ottamaan aiheesta maailman 
ainoat videot, "Eväsretkellä olkiluodossa osat 1 ja 2". Nyt kun julkaisin videointeja Face bookissa mm. 
Lars österman "Paljastetaan rahan valta ryhmässä?" Niin perusteetta ja keskustelematta annettiin sieltä 
BANNIT 24.06.2012! 
 
 Haloo järkeä kehiin oikeesti! Siis onko mielestänne oikein, että sponttaanin pelkän v i d e o n osoitteen 
anto on POLIISI RIKOS?! Ai niin osoite uhallakin tänne myös. Katsokaa ja miettikää m i k s i asiallinen 
video sekoittaa viranomaisten päät Pohjolassa nyt katatonipanikissa, jos e i v ä t olisi muuta kuin totta!. 
. .Nyt ruotsalaissukeltajaväen paljastamat Itämeren tektonisesti aktiivisten ydinvoimaloitten 
neutronivoiden säteilysaastuttamat . Niin metaanijääklatraattien räjähtelyt lähivuosiin on kuumin peruna 
juhannuksena 2012. silä edellytyksellä, ettei valtioiden sisäministeriöt salli antaa lausunnon 
hiiskaustakaan! 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=Wlqrg1zieP0 
          ---------- 
 
SMO TR 40 hälytys! 
(((((((((((((((((( 
 
Minun tarkkoja yksityiskohtaisia datoja Olkiluodon huippuunsa salatuista tietokannoista on 
sisäministeriössä pitkään ihmetelty. Ja miljoonia ovat poliisipäällystöt surutta hakanneet siihen, etten 
saisi tarkkoja faktoja haltuuni. Onnistuuko sitten se? No kukin sitten v o i  halutessaan päätellä vaikka 
seuraavasta tarkoituksellisesta nyanssitani. Muistatte yotuben filmini "Eväsretkellä Olkiluodossa 1 ja 2". 
Siinä loppupuolella kuvaamme tektonisesti hetkessä 54cm Olkiluodon Posivan Onkalon päällä 
liikkunutta pohjois- eteläsuuntaista tektonisaumaa TR 40 ja ainakin TR 45 A ja B näytetään siinä 
muistaakseni. No tapahtumapaikalta seuraavaa. 
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Saan ilmoituksen Angelica Skywolfilta, että Olkiluodon tektoniikka on t a a s lähtenyt liikkeelle. Jotta 
tutkisinko mistä on jälleen kyse? Ainahan minä kun on kivat suhteet, no esimerkiksi alueella toimivan 
TVO Posivan ja Suomen Malmi Oy:n kanssa. Sanotaan esim. vaikka Jarin ja Pekkan kanssa hommat 
pelaa kuin ajatus. 
  
Olkiluodon epävakaa ja alati liukuva maaperä oli jällen kerran alkanut purkaa hallitsemattomasti 
pelättyjä metaanijääklatraattejaan. Testiryhmä komennettiin saamieni tietojen mukaan paikalle 
alustavasti 7.6.2012. Ryhmä oli kauhistuen löydöksistään koonnut jo 21.06 mennessä selkeää dataa 
siitä mitä oli tapahtunut seutukunnalla. Nyt siis tukastanne kiinni, mina vänner.  
 
Tulos koskee erityisesti tektonisauman vieruista testiä T11 KR 40 607,6m. Syvyydestään olikin todettu 
hälyttävän korkeita tektoniikan murtumien hygroskooppisia vuotoarvoja Posivan julkisuudelta tarkoin 
määräämien salausrajan 600m alapuolisiin metaaniklatraattialueisiinsa. Testiryhmä oli useamman 
kerran ottanut kaapeliantureilla toistojaan uskomatta millään löydöksiään. Itse asiassa myöhemmin 
pelättiin niin paljon toistoja, että epäiltiin jopa liiallisten toistojen huuhdelleen koereiän vuotoa entistä 
pahemmaksi. Kuten huomaamme datastani, nyansseja piisaa ja on selvää kaikki. Metaanijääklatraatin 
aggressiivisin osa löytyy olkiluodosta 600m alapuolisilta alueilta. Jatkuen sieltä vähintään 1700m 
syvyyksiinsä asti.  
 
Tässä nimenomaisessa koereiässä Posiva haluaa seurata tarkasti kyetäänkö jatkuvilla massiivisilla 
typpikaasujen huuhteluilla laskemaan patjan paksuutta edes kosmeettisesti. Kenties edes 
stabilisoimaan sitä jatkuvien TVO:n reaktorien neutronivuotojen pommitusten ja maaperän 
kuumentumisen alla. Todella pahalta näyttää. 607,6m kerrostumassa on todettu jatkuvasti lisääntyvää 
epävakaantumista. Ainakin 2003, 2006 välissä runsaasti ja yhä 2012 tultaessa jatkuvaa voimistuvaa 
maan järähtelyä ja kasvavia metaanikaasuvuotoja mittaillaan koko TVO:n alueella. Nyt SMO hälytettiin 
paikalle pelättyä SUURTA purkausta siis odotellaan varsinkin OL- 1 ja OL- 2 reaktorien jatkuvasti 
lisääntyvissä ja entistä syvemmälle tunkeutuvien säteilyeroosiokanavoitumisten ennakoidessa milloin 
tahansa Fukushiman kaltaista räjähtelyä. Kallion alta suoraan reaktorien sydämiin murskaten ne! 
Posivan johdon sanoin: "Luoja meitä auttakoon!" 
               --------- 
 
TV4 video 24.06.2012 
 
 Olen jo pitemmän aikaa kirjoitellut, että tämä mystinen kivi on kuin kalkkinen helmi. Jonka läpi kulkee 
vain ohut putki jonka tuotokset ovat sedimentoituneet sienen kaltaiseksi. Kuten tektonisesti aktiivisissa 
"valtamerien mustissa savuttajissa" on tapahtunut. Niin yhä IAEA ja sisäministeriöt tietysti koittavat 
tapella faktoja vastaan. Mutta kuunnelkaa vaikka tämä viimeinen videointi aiheesta:  
 
http://www.iltasanomat.fi/tiede/art-1288479301665.html 
 
www.iltasanomat.fi 
 
* Siinä ne tulevat jo i h a n suosiolla sukeltajien lausumina:" Tektoonista aktiivisuutta". " 25-30cm 
suuruinen metaanijään kuplinnan aiheuttama reikä on keskellä kalliota."  
Niinpä niin, kun vielä liitetään alueella voimakkaasti nousseet ydinvoimaloitten TVO:n ja Forsmarkin 
tuottamat säteilyeroosiot metaanijäässä säteilytason nousuineen. Alkaa palapeli olla j o selkeä ja selvä! 
Itämerialtaan syvänteistä puskee sinne sedimentoituneesta suunnattoman paksuista kiinteän 
metaanijään ydinvoimaloitten aggressiiviseksi tekemää tektoonista metaanikaasukuplintaa. Jonka 
ydinvoimastarteissa räjähtäneitä Mornerin ja minun kertomia kalkkikallioden saostumia löysivät. Yksi on 
aivan varmaa, IAEA ei todellakaan pidä siitä, että illuusiot tektonisesti muka vakaasta Itämerestämme 
katoavat näin historian roskasankoon Posiva/ STUK harhoineen!) 
                ------------- 
 
historiallinen 606,7m syvyyden metaanikaasujen massiivivuototieto. 
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 Ensimmäinen julkisuurteen karannut fakta siitä, että Ollkiluodossa metaanikaasut rikkoovat tektonisia 
murskakerroksia alinomaa lisääntyvästi. Nyt SMO, Pöyri, GTK ja Posiva olivat siirtyneet mittaamaan 
paniikin kasvaessa laajemmalle naapurireikää. Tektonisessa 54cm kertasiirrosliikeessä katkenneen 
koereijän No: 45A naapurissa, KR 45B oli mittauskalustoa ja vaijeria reikä piukassa. Nyt oli tullut 
totaalinen hälytys! Testireijän, joka on naapurisssa pohjoiseen Posiva oli enteellisesti poistanut k a i k k 
i tietodatat!. . Sanoisimpa, että jälleen osuttiin enemmän kuin muurahaispesään.  
 
20v lisäaika posivan Olkiluodon Onkaloissa perustui siis todelliseen paljastamaani katastrofiin! Kävin 
Olkiluodon keinojärven itärantaa vieläkin kauemmas pohjoiseen päin. Sielä oli liikumaan lähteneitten 
tektoniikkasaumojen leikkaavaa koereikää lisää. Ja aivan oikein. Nyt tapasin vanhimman löytämäni 60 
asteen vinoporaukseen asetetun porareijän No:11. Kuinka ollakkaan sen täytti kukkurallaan oleva 
vesipaljous! juupa juu ja  peräti 8kpl eri väristä uudenmpaa koeanturointia sieläkin! Ei hemmetti, että 
Posivan typpitäyttöisiä koereikiäalkoi löytymään kaikialla. Vielä samoja siirroslinjoja pohjoisempaan 
päin. Niinpä nin. Sielä odottivat taas kaikkein uusimmat koereijät. nyt puhutaan numeroista 54 ja 55. 
Huippua kruunasi se havainto. että koereikä 55 vaikka olikin ihan tuore oli JO alkanut pettää! Kuulitte 
aivan oikein. Ennen kuin testireikä oli saatu edes kunnolla valmiiksi oli "oireelisesti maa alkanut vajota. 
No SMO oli ajanut tuon havaitessaan kiviä siihen peitteeksi.  
              -------- 
 
 
 
 
 

3015 YDIN SOTA. 
 
Loppuyhteenvetona aiheesta. 
 
Miksi minua sitten kiinnostaa Suomen toteennäytetyt salaiset Pu-239 kaupat Israelin kanssa? 
 
Niin moni kysyy paljastusteni jälkeen sitten miksi minua kiinnostaa kertoa avoimen ja rehellisesti 
kaikesta siitä mitä TVO:lla vuosikymmeninäni näin ja koin? Niin eihän minulla kristittynä ihmisenä 
voikkaan ollaa suoraa vihanpitoa esim. israelia kohtaan. Enkä sellaista olekkaan esittänyt. Itse asiassa 
tilanne onkin täysin päinvastainen. Haluan pelastaa nämäkaksi pienvaltiota tuhoutumasta kansoina 
sterilisoiviin ydinpaskoihinsa. Ja JUURI siksi USA CIA ja Israelin MOSSAD lähetteleekin näitä 
palkattuja disinformaattoreitaan ja agenttejaan niskaani kuukaudesta ja vuodesta toiseen. 
Vaikeaselkoinen, murteellinen ja ydinfyysikon ikivanhoijen saksalaisoppien vaikea- ammattisanastoni 
Suomen kielen käyttöni tekeekin asiasta todella privaatin.  
 
Toistaiseksi kun ei ole löytynyt yhtään ihmistä joka aidosti kykenisi edes kääntämään. Tai sanotaan 
suoremmin uskaltautunut kääntämään näitä tekstejäni edes englanniksi! Mutta Israelissa ja USA:ssa 
näyttää olevan satapäiset organisaationsa alinomaa silti kääntämässä juttujani milloin hebreaksi, milloin 
englanniksi. Fukushima videotani on käännetty surutta turkiksi , kreikaksi, japaniakin myöten, se kyllä 
ymmärretään hyvin. Itse asiassa niin hyvin, että sieltä on tultu jo 4 ryhmällä luokseni kuvaamaan! Kyllä 
kielille juttuni kääntyy JOS VAAN ON USKALLUSTA ja rahaa. Mutta palataampa motiveihini tarkemmin. 
 
Minua nimenomaan SILMINNÄKJÄNÄ alkoi kiinostaa mihin Suomesta TVO:lta mm. Säkylän armeijan 
järeillä kalustoilla rahdattiin jatkuvia laittomia Pu- 239 kuormia. Muistan elävästi miten kauhistuin kun 
löysin 100% todisteet näistä hämäristä kuljetuksista TVO:n ympäristöstä. Tajusin, että Helsinkiläinen 
Posiva oli jo alkujaan perustettu VAIN tuota salaista Pu- 239 kauppaansa varten! Arvatkaas 
ihmettelinkö enää kun aloin kuulemaan useastakin suunnasta Suomessa parhaillaan nähdyistä 
kymmenistä, todellisuudessa JO sataluokkaisista ydinaseista, ydintaistelukärjiistä maassamme? Juu 
ASEA- atom on myynyt tämän ASE tegnologiansa maahamme. Yhdestä ainoasta keskeisestä 
motiivistaan. Muuntaa energianegatiivisen ydinsähkötalouden Suomi. Maaksi joka tienaa rutosti 
ydinvoimallaan rahaa laittomin Pu- 239 kaupusteluinsa.  
 



2125 
 

Enää minun piti varmistaa minne Suomen laittomat Pu- 239 tonnistot sitten raahataan. No USA:llta 
Suomi pyytää luvat NATO- optioinsa jo nyt. Eli esim. Pojois- Korea, tai vaikka muslimit/ Pakistan EI sovi 
kuvaan lainkaan. Mitä jää USA:n varjoista enää käteen. Japaniko? Älä naurata Japanin oma Pu- 239 
tuotanto kun on osoitettu olevan luokkaa Venäjä, Kiina, Intia yhteensä. Jäljelle jää enää ehkä 
kourallinen kiinnostuneita maksukykyisiä maita. Saudi arabia, Kuwait, Arabiemiirit ja niin Israel. Tästä 
minun oli jo helppo valita maa jonka kanssa Suomella on erikoisvälit. Minun piti vain kirjoittaa nettiin ja 
katsoa mikä maa lähettää kimppuuni ostodsinformaattoreitaan. Nyt sen tuloksen näki kaikki 
nettisivuillani. . . 
 
Ei ole Saudit agentteineen ottaneet kanssani yhteen täällä. Siis ei potentiaalia. Kuwaitista sama, nada. 
VAIN yksi valtio johon kalikka kalahti Telaviv ja Israel. Vuosien ajan juttujan seulomaan ja 
disinformoimaan palkattu. Jokainen voi kyllä ihmetellä onko moisella amatööreillä alkeellisintakaan 
agenttitaitoa. Koska paniikissaan toimii nähdyn tökerösti. Toisaalta tuskin joku MOSSAD liput hulmuen 
olemistaan mainostaen kimppuuni iskee kertoen olevansa torjumassa maailmanhistorian eittämättä 
suurimpaa laittoman uraanikaupan vuosikymmenten jatkumonsa paljastumista, juuri Suomessa. Eli 
Israel omalla välintulollaan ilmoitti väitteeni 110% tarkasti todeksi! Paha tällaisten näyttöjen jälkeen on 
tähän muttailua munkaan heittää. SHAKKI MATTI! Hemmetin hyvin taas pelattu ARTO!) 
            ---------------- 
 
Suomen strategian YDIN 3* 90 ydinpommia! 
####################################### 
 
Nykyisin kuin katselee maamme hallinnon salasyheröitä tulee väkisinkin mieleen, mihin perusideaan 
kaikki tämä loputon salailujen ja ydinkiivauksien maa FIN perustaa toimintansa? Hyvä kysymys jo 
siksikin, ettei systemaattisesti eksyynnetty maa ole enää alkuunkaan sellainen lintukoto, joksi kansa 
sen luulee olevan. Ei vaan ole! 
 
Kekkosen ajan jälkeinen maamme joutuikin nykyiseen lopulliseen poliisidiktatuuriansa demokratian 
peruttamattomaan syöksykierteeseen Mauno Koiviston kirjoittaessa 1986 EU:n uudistetun 
ydinstrategian sopimuksen Eurooppaan liittymisineen. Perusta on pelkistettynä seuraava. USA:ssa on 
noin 10 000 ydinkärkensä jatkuvaan ylläpitoon oltava noin 100 reaktoria. Helppo muistaa, että yhden 
käyvän 1 000MW reaktorin varassa pystyy kukin ydinASEmaa pitämään hengissä noin 100 ydinkärkeä. 
Joiden ydinpommien jatkuvasti spontaanisti pilalle fissioituvien ydinkärkien vain noin 4 vuoden 
kestäneitä ydinpommien sisältöjen jätteitä voidaan sopivassa suhteessa kierrättää näissä ns. 
"siviilireaktoreissaan tauotta. 
 
 Suomessa tämän kierrätystekniikan uranuurtajia ovat TVO, Posiva , OMG Kokkola, Harjavallan 
venäläistehtaat, ja no onhan näitä konttisentrifugeja pitkin pienten kuntien teollisuuskeskuksia 
pyörimässä. Milloin eivät ole SA- armeijan tai Venäjällä uudelleenladattavina. Suomen nykyisin käyvillä 
reaktoreilla on melko selkeä strateginen jako. Loviisan tuotannot ovat vuosikymmenet menneet suoraan 
Venäjän ydinasestratigikoille. Kun taas ASEA Ruotsin ydinasetuotannon kaksi toimivaa OL- 1 ja OL- 2 
ydinaseitten Pu- 239 volyymit on vuosikymmenet keskitetty ylläpitämään hengissä mm. SA Säkylän 
ohjustukikohtien salaisissa luolastoissa 2* 90kpl ohjuskärkien volyymejaan. USA ja Israelin 
ydinasestrategikkojen kanssa yhdessä kuin paita ja peppu. 
 
 Näin ollen Suomen merkittävin ydinasetuotantojen kärkien määrä on USA maailman ydinnormien 
mukaan aika simppeliä. Liki 900MW TVO:n perusreaktoriteho sallii ylläpitää loogisesti laskien 90kpl 
pommin ydinasepotentiaalin. Tarkoitus on nostaa tätä välittömästi OL-3 jne. starttien tahtiin Pu- 239 
tuotantokyvyn kasvujen mukaan. Yksi vuotuinen täysi lasti OL- 1 reaktorillisesta tuottaa vuosittain noin 
860kg Pu- 239 plutoniumia. Liikenee karkeasti jatkojalostukseensa noin 10kg puhdasta Pu- 239 
vuositasolla. Perusydinkärki tarvitsee taas noin 52kg uraanista polttoainetta. Ja kun sen kestoikänsä 
haarukka ydinkärkiin varastoituna on väliin 4- 9v. 
 
Huomaatte selvästi, että liki kaikki irrotettavat käytetään ja on maassamme maksimoituna. Laskin, 
kuten huomasitte asian hyvin karkeasti tarkoituksella pelkistäen. Jotta pystyisitte hahmottamaan myös 
sen miten Suomi aikoo edetä. On ollut kova hinku nostaa maamme ydinasevolyymit uusien hornettien 
ydinohjusten lisäämisten jälkeen seuraaviin portaisiinsa. Eli OL- 3 laitoksen startti viimeistään nostattaa 



2126 
 

pysyvien maassamme tarkoin salattujen ydinaseitten volyymin jo uskomattomaan 270kpl määriin, /ellei 
jo ole). Tosin OL- 3 plutoniumtuotantojen jatkuvat kestämättömät ongelmat ovat olleet kiviriippana koko 
ajan. 
 
 Monikaan ei ole huomannut sitä miten maamme ennen vapaampi sana ja lehdistö on ajettu EU:ssa 
totaaliseen pakkopaitaan. Olemme miehitetty valtiomahti! CIA, IPPAS, NSA, Mossad ovat 
terrorisäätiöineet maamme Ranskan tyyliin pelkäksi ydinstrategiansa orjavasalliksi. Saksalainen Robert 
Jung varoitti näistä jo nähtyään karmeimmat muutokset maassaan 1980- luvun aluista. Siksi ja 
nimenomaan siksi Suomessa ydinvastustajien kimppuun riittää pyöritettävikseen tuhatpäiset ulkomailta 
ohjaillut poliisien ja sotilasstrategian agenttien erikoisjoukot. Olen ollut ihmeissäni jo pitkään. Eivätkö 
tosiaan ihmiset ole tajunneet miksi niitä täällä massoin on? FIN suomi Finland on JO vuosikymmenet 
ollut NATO:n ydinstrategian kärkiydinmaita. NATO vaatimalla vaatii maaltamme 100 % omavoimaista 
ydinkilpiensä totalitääristä hyväksyntää ja jatkuvaa ydinASEhuolintaansa! 
               -------------- 
 
* MYSTERY NIBIRU.* 
__________________ 
______________ 
 
 
Juu kopioin tähän  perään niitä osia jotka tässä jutussa on voin sanoa luokkaa 90% totta tai ainakin 
syytä huomioida. Tosin esim. luvin juuri Tieteen kuvalehdestä No:7 . 2012, ettei tuo maanjäristysten 
kasvukaan olisi totta. No totuus on kyllä se, että YDINvoimaloitten neutronivoiden vuodot maaperään 
ovat aktivoineet tektoniikkaa 100% varmasti ja rajusti. 
_______________ 
 
-    Aurinko on käyttäytynyt epätavallisesti, Solar maksimum oli 2000 jota seurasi 11 vuoden kuluessa 
aktiivisuuden pienentyminen 2003 alkaen, mutta se lisääntyy. 
-    Maan magneettikehässä havaittiin v.2008 yli 10 kertaa suurempi aukko kuin aiemmin. Se avaa 
maapallon alttiiksi avaruusmyrskyille ja auringon lähettämille hiukkasille yli 20 kertaa yli normaalitason. 
 
-    Astronomit ennustavat valtavan aurinkomyrskyn iskevän maapalloon 2012, kooltaan 100 miljoonaa 
hydrogen pommia. NASA varoittaa, että jos se iskee lasketulla voimalla, se pystyy eliminoimaan 
maapallon elektroniset johdatukset ja laitteet. Samantapainen iski maahan 1859 ja 1921, mutta 
maailma ei ollut siinä määrin kehittynyt eikä riippuvainen sähkövoimasta kuin aikanamme; tuhot jäivät 
pieniksi. 
 
-    Maailman ilmasto on ollut epävakaa jo vuosikaudet. Auringon aktiivisuus vaikuttaa maapallon 
lämpötiloihin lämmittäen toisia ja viilentäen toisia alueita, mikä aiheuttaa myrskyjä ja tuulia sekä 
sateitten ja kuivuuden etätasaista jakautumista. 
-    Auringonpilkkuja on ollut nyt enemmän kuin koskaan 70 vuoden aikana. 
-    Auringon aktiivisuus on nyt suurempi kuin koskaan 1000:n vuoden aikana. 
-    Auringon aktiivisuus merkitsee, että aurinkomyrskyt ovat entistä yleisempiä. 
 
-    Maapallo elää muutosten aikaa. Seismisten ja vulkaanisten ilmiöiden yleisyys kasvoi 400 ? 500-
kertaisiksi 75 vuoden aikana. Muutoksia tapahtuu myös muilla planeetoilla. Luonnolliset katastrofit ovat 
lisääntyneet 410 % 30 vuoden aikana 1963-1993. Auringon magneettikehä lisääntyi 230 % vuoden 
1901 jälkeen. 
 
-    Vuosien 1994 ? 2008 välisenä aikana oli enemmän tektonista aktiivisuutta kuin koskaan 30 vuoden 
aikana, mutta putosi dramaattisesti 2008. Samaan aikaan 2008 suuret yli 7 %:n Richterin asteikon 
maanjäristykset lisääntyivät jyrkästi. 
-    7.0, 7.9 %:n maanjäristyksiä tapahtui tammikuun 1. ja syyskuun 4. päivien välillä seuraavasti: 
vuonna 1900 10 kpl; viimeisen 10 vuoden aikana 9 kpl; vuonna 2010 tapahtui 17 maanjäristystä. 
________________________________ 
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* On siis vähintään 90% selvää, että ongelmat kasautuvat maailmallemme. 1970- luvun 
ydinvoimalabuumien yli- ikäisten reaktorien, kymmenien ja kymmenien reaktorien alla toistuu 
Fukushiman neutronivuoeroosioiden  poraamisten ja metaanijääklatraattien kosmisen rajut 
räjähdystuhot. Kesäkuun 6-7 päivä tapahtuneet USA Pu-239 tehtaittensa megalomaaniset räjähtelyt on 
luonollista jatkumoa Tshernobylin ja Fukushimoitten ydinvoimaloitten nimenomaan 
metaanijäätuhoutumisiin. USA:ssa alkoi 2005 eteenpäin levitä hälyttäviä tietoja kaikkien suurempien 
77kpl ydinjätevarastojensa sponttaaneista fissioitumisistaan pois kontrolistaan. Typpikehän 
ydinvoimalapäästöjen aktivoitumisen palamisräjähdysten kasvutodennäköisyydet lisäävät alinomaa  
chemtrailaamispakkoa. 
 
* Myös van Allenin säteilyvyön suojat todistetusti säteilyionisaatiovuodoista romahtelevat. Maapallon 
magneettikenttä on tuhoutumaisillaan ydinvoimaloitten kasvavien päästöjen uhkaamina. USA:n 
tiedepiireille on  kuitenki CIA ja US- Army vaatineet e h d o t t o m a t  vaikenemiset tästä kaikesta 
julkisuuteen! Myös kiistattomista esim. Auringon flareiden EMP uhista välittömästi ydinvoimaloihinsa on 
100% sotatoimin vaiennettu tarkoin. No mitä jää tiedepiireille sitten enää käteen varoittaa kansaansa 
tulevista YDINuhista? Niin arvaat jo. Pitää kehittää jokin sellainen aihepiiri, joka varottaa epäsuoraan 
näistä ongelmista. 
 
* Mutta verhotaan kuten Nostardamus teki keskittyen inkvisition vainotessa CIA:n lailla ennusteissan 
johonkin muuhun kuin asiaansa suoraan liittyvään. No en kerro enempää päättele ajatustenjuoksuni 
loput osat. Eli nyt nostetaan otsikkoihin mystinen planeettavuori "Nibiru". Ongelmat OVAT siis kyllä 
aitoon hätääntymiseen perustuvia. Mutta tulkinnat ja kansat lamaannuttava kohdemaalailu kiinnitellään 
johonkin muuhun kuin ydinvoimaan. CIA on aikansa katsellut tätä tiedevarottelijoiden "varjonyrkkeilyä" 
kasvavan karsaasti. Mutta NYT alkaa CIA:n kuppi ja maltit aiheissa kaatua.. .  
 
*Niin siis jotenkin näin itse näen tällä nykytiedetiedollani kyseisen "Nibiru" aiheen raamituksia. Aiheessa 
esitetyt 6km korkeat tsunamivuoret, maapallon pysähtymiset, planeettojen katomiset ja monet 
rankimmat elementit on kiihottavia kuriositeettejä. Liitetty, jotta sen YDIN- kytkökset ja realistisin faktaan 
perustuva pelko peittyisi myös sensorien paineistuksilta yliampuvuuksiinsa. Mitä tässä kertailin on 
intuitiopohjoltani tähän kirjattua. Paljon kerrotuista vaaroista On ihan realistisia, mutta siis kohde ja 
volyymitasot leijailee CIA:n tietoterrorin prässäämänään osin sfääreissään.  
                -------------------------- 
 
 Nibirusta ei taas! 
 
FB/ A.S. Minä lisäsin sinut Arto Lauri juuri tuolle sivustolle mutta koska et ymmärtänyt sivuston 
tarkoitusta tai edes kunnioittanut keskusteluissa sivuston tekijöiden tahtoa vaan aloit kritisoimaan meille 
Nibirusta tietäville letkautellen kirjoituksillasi että koko Nibiru olisi vain ja ainoastaan Nalle Puh tarinsan 
jatkoa!  
 
Itse olen kokenut sinut Arto toisten ihmisten kopioiksi koska yhdistät kaiken mailmassamme tapahtuvat 
katastrofit vain ja ainoastaan ydinvoiman syyksi! Ei asia ole näin! Ydinvoimasta on oma uhkansa ja 
vakava sellainen mutta jos alamme yliampumaan asioita sinun tapaasi Arto niin menettäisimme katu 
uskottavuuden! 
 
Olkaamme realisteja ydinvoiman suhteen kuten myös Nibirunkin suhteen, samoin lentokoneista 
kemikaalivanojen joilla on suora vaikutus elinkaaremme pituuteen ja terveyteemme ... 
Samoin Tämä ilmaston muutos huijjaus ei ole niinkään huijausta vaan todellista ... Jos kerran Nibirun 
läsnäolo on jo nostamalla lämpötilaa yli +30 astetta jokaisella planeetallamme aurinkokunnassamme!  
 
Huomioikaa se että sotatilassa on kuitenkin kyse maapallon hallinnasta ..eli joka hallitsee ilmastoa se 
valtio hallitsee myöskin poliittisesti paremmin mailman kartalla! Ja ei vähempää se pystyy vaikuttamaan 
radikaalisesti myös sodan käyntiin!! Äänestäjät muistakaa aina kun menet sinne äänestys koppiin kelle 
annatte sen avoimen valtakirjanne ja aloittaa hääräämään teidän puolestanne asioita kunnissa tai 
hallituksessa!  
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* Arto Lauri Jos menen kadulle kertomaan ihmisille, että päällämme möllöttää auringon kokoinen Nibiru. 
Niin ihmiset korkeintaan vaivautuen katsovat kirkkaalle taivaalle ja kysyvät:" Öö. . .joopa joo näytä 
MISSÄ?" Jolloin on vastattava, ettei sitä näe, saati voi sormin osoittaa kyllä Nibiruun uskovatkaan 
taivaalta. Tuskin asiaa y h t ä ä n lisämotivoi kun kyselen h y v i n varovaisesti edes niitä aikatauluja 
milloin pitäisi ropsia ties mitä taivaalta. Ainoa konkreettinen vastaus kun on perusteettomat bannit, kun 
ihmiset muutkin alkoi kysella, että joo kiinnostava, mietteitä herättävä kommenttikritiikki. Ja ties mistä 
keksityt jutut Nalle Puhista ja muusta, mitä EN ole edes sanonut. 
 
* Arto Lauri Outoa on myös syytös, että väitän k a i k k i a ongelmia maailmassamme muodostuvan 
ydinvoimahaitoista. Todellisuudessa kun kyse on samantyyppisestä ilmiöstä kuin II- maailmansota 
vaikutti ihmisten elämisiin t o d e l l a rajusti. Nyt on kyse IAEA:n julistamasta III - YDIN- 
maailmansodasta ihmiskuntaamme vastaan. Todellakin luvattoman monet asiat niveltyvät ydinrikolisten 
puuhasteluihin. Jos jollekin on epäselvää missä mennään YDINvoiman laajuusvaikutuksissa. Niin 
otetaan pari valaisevaa esimerkkilöydöstä.  
 
* A/ Joka henkäisyllämme joudumme vetämään sisälle ydinvoimaloista ilmakehäämme varastoitunutta 
säteilyn energiaa! Jos kulostaa pieneltä, niin saamieni tietojen mukaan maailman ilman esim. 
eristyskerroin on pudonnut säteilyn ionisaation takia hurjasti, eli 26% tasoonsa. Meriemme 
deuteriumien ja tritiumiemme tasot on ydinvoimateollisuus kertonut 360- kertaistuneen muutamassa 
vuosikymmenessä 
 
* B/ Ihmisillä on kumma tapa luulotella, että ydinvoimaloitten jopa valonnopeasti etenevät säteilyn 54 eri 
energialajistoaan pysyy kivasti 5km suojapallerossaan Y- laitostensa ympärillä. Totuus on jotain i h a n 
muuta. Maapallon ulkoavaruuksissa NASA mittasi JO vuosia sitten 1 000 000km päässä 
maapallostamme +27% säteilyn kasvutasoja!. . .Jos nyt y h t ä ä n halutaan pitää jalat maassa niin 
kertokaapa MINULLE se ihmeotus joka tällaisessa tilassamme edes teoriassa pitää ydinvoiman meistä 
irti tuolla jossain kaukaisuuksissa Olkiluodon takamaastoissa?  
 
* Ei tarvitse lukea kuin A. Einsteinin 1955 ennustuksistaan miten 100% varmasti ydinvoima tulee 
tuhoamaan käyttäjämaapallonsa. . .Oikeasti olit Angelica tai ei, niin mikä m i n ä olen väittämään 
Einsteinin totuuksia valheiksi? Mikä m i n ä olen kiistämään satavuotiaan maailman ydinmestareilta 
kiistattomasti vuosikymmenet opiskelemaani faktaa epäfaktoiksi? Leijui sitten mikä milloinkin 
planeetoista päälämme, tai siis ei. Olen nyt pitkin Pohjolaa kohdannut simäkkäin alansa professoreja ja 
todellisia mestareita. Heistä k u k a a n , korostan k u k a a n ei tikullakaan ole kyennyt kiistämään 
oppimiani. Tai siis toki on CIA ja muutamat IAEA:n rahoin korruptoidut amatöörimäiset poliisiklopit. 
Mutta ei ihmiset joilla On aito halu totuuteen. 
              ------------ 
 
FBB. 2012.08 R.S. 
 
Raahen Seutu ja Raahelainen | Fennovoima siirtää rakennustöiden aloittamista 
www.raahenseutu.fi 
Alun perin ajatus oli, että rakennustöitä olisi päästy aloittelemaan ensi vuoden aikana, mahdollisesti jo 
alkuvuodesta. Nyt aikataulu on kuitenkin tarkentunut niin, että ensi vuonna ydinvoimatontilla ei tapahdu 
vielä mitään, vaan ensimmäiset työt käynnistyvät vasta vuonna 2014. 
 
Arto Lauri Joo vuosi lisää kertoi YLE aamulla myös. Mutta todellisuudessa kyse on VAIN YHDESTÄ! 
TVO EI HALUA MONOPOLISELLE YDINVOIMALLEEN LAINKAAN KILPAILIJOITA! Eli TVO saa nyt 
etulyöntiasemansa vahvemmaksi tuhoamalla kilpailijoittensa elinmahdollisuuksia noin! Lahjusrahaa ON 
siis liikkeellä valtavat summat TVO:lta hallinnon voiteluun. Onhan se koko maailman 
ydinvoimalaitosmeri saatava yhteen kasaan Olkiluotoon tietää TVO. Ja vaatii lisää 
POLIISITERRORIAAN! Koska TVO himoaa maailman ainoaksi ja suurimmaksi Pu- 239 
ASEimpperialistiksi. Ja sen näyrä Suomi toki suo . . . 
                ------------ 
 
***Kuka on Zäp-POLIISI.*** 
______________________________ 



2129 
 

 
SUPO:n ja CIA:n palkkalistoilta löytyy toinen toistaan sairaampaa virkaansa hoitavaa tusinapoliisia. 
Olemme kuitenkin saaneet huopmata, että foorumeissa erityisesti YDINaiheissa liikuu todella outoja 
tapauksia. No kuten tämä nimimerkki Zäp. Kuka hän on ja kenen palkkaamana toimii? Sepä 
mielenkiintoinen juttu. Koska nimeään hän ei halua kuulema omista turvallisuusriskeistään johtuen 
paljastaa lainkaan.  
 
Outoa tässä onkin se m i k s e i ? Koska tekee töitä valtion salaisessa poliisissa! Itse asiassa sellaisissa 
kuvioissa, että paljastettuna kaveri on helisemässä salaisissa kansainvälisissä ydinrikolishankkeissan. 
Niin toveri ITSE kertoi facebookissa, ettei ymmärrä ydinalasta juuri mitään. Mutta osaa omien 
sanojensa mukaan mm. ihmisten tappamisen kululla Kravmaga tekniikoillaan. Oikein mainostaa 
olevansa siis valtion ammattitappajaksi koulutettu, ydinturvapoliisiagentti. 
 
No heikot ydinalan taitonsa kaveri kuittaa silä, että salaisen poliisin palveluksessa pääsee toki 
salattuihin ydinturva- arkistoihin kyllä kiinni ja kopioikin niitä sopivasti "kuittailtuna." No ei pidetä teitä 
enää pidempään jännityksessä. Heitetään tämän kansainvälisen ydinsodankäynnin. Ja armeijansa 
salaiset psykologian koulutuskurssinsa käyneen kaverin omatoimisesti minulle toimittamat datat 
pöydälle. Suoraan juuri kuten hän sen ilmoitti minulle: 
  
- Agentin nimi Arto Halttunen 
- Työnantaja Israelin valtio. Eli suoraan MOSSAD! Kuten sanoo itse: State of israel 
- Toimipaikkanaan Telaviv Israel. 
- Toimenkuva tällä hetkellä. Estää Suomenkielen taitoisena. Maailman vaarallisimpien ydinalan 
totuuksien vuotamiset Suomesta. Erityiskohteenaan mm. Arto Lauri. Joka liki 30v TVO:n 
sisäpiiriosaamisellaan on tuonut ydinturvariskit vuodoillaan ihan uusille ulottuvuuksilleen. 
- Strateginen militäärinen tavoite USA:sta. Tarkoituksenaan estää Suomen ja Israelin väliset 
vuosikymmenet kestäneen laittoman ja tarkoin salatun TVO/ Posivan Pu- 239 laivausten ja 
materiaalidatojen tietojen keskeiset kulkeutumiset julkisuuteen. Hankkeeseen kytkeytyvät niin koko 
Suomen muuntamiset uraanikaivosalueiksi. Kuin vastaavat näiden valtioiden väliset EU:n 
isotooppilaitoshankkeet Suomeen. 
              ----------- 
 
MARS SÄTEILYSTERILISOIDAAN! 
+++++++++++++++++++++++++ 
 
Arto Lauri 2012.08.FB. Tämän Marssin luotaimen Curiositeetin sisällä on näkemällä tappavat koko 
palaneetan tuhoamaan sunnnitellut Pu- 239 lastinsa. Kone jos mahdoillista onkin vieläkin suurempi 
tuhon tuoja kun jos USA olisi tehnyt suoran ydiniskun Marssiin! Täysin järjettömän hankkeen tarkoitus 
on selkeimmin  säteilysterilisoida KOKO Marssin kaasukehästä kaikki edes t e o r i a s s a hengissä 
sielä olevat elämän IDUTKIN! NYT tuon tappajaterminaattorin on vain tarkoitus säteilytuhota 
++..ionisoivalla kanavasäteilypäästöillään kulkiessaan lopullisen varmasti KAIKKI! . . 
 
 En todella ymmärrä miksi USA haluaa tappaa JO toisenkin planeetan Maan lisäksi juuri säteilyin. 
Ilmeisesti planeetta voidaan näin muuntaa sellaiseksi ettei sinne elämä voi edes yrittää sinne pitkiin 
aikoihin täältä Maapallolta! . . Jos Milko näkee salajuonia. Niin minä näen tässä kyllä kokonaisten 
planeettajärjestelmien systemaattista tuhoamista POIS elämän edellytysalueeltaan. USA ON sairas 
valtio ja tekee siis näitä groteskeja temppujaan kaikialle minne vaan yltää, o k s e t t a v a a !. 
             -------------- 
 
Olkiluoto Bloggade+ Helsinki PUNK 2012. 
 
Juu Olkiliotobloggaden 11.08.2012 tienpätkintään piisasi 80kpl miljoonapalkkaista POLIISIA 
paskalakkia hakkaamaan syyttömiä. 2 Poliisihelikopteria ja kymmenittäin poliisiautoja ja merikalustoja 
kokopäiväksi riitti Olkiluotoon kyllä. Syyttömiä terrorisoimaan jotka asiallisesti vaativat 
YDINVASTAISEN kansanäänestyksen juridista realisointia. 28 % Kansastamme on ydinsaastan 
puolella ja kuulema 55 % s e l k e ä enemmistö haluaa demokraattisesti irti ydinvoimasta. Kyse kun on 
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siitä mitä Puola, Latvia, Italia, Itävalta, Saksa ja monet muut a i d o s t i demokraattiset maat vaativat ja 
noudattavat Suomesta valovuosia sivistyneempänä. Irti energianegatiivisesta ydinASEtehtailusta! 
 
 Hyvin kuvaavaa oli, että kun maamme k a i k k i liikenevät POLIISIT häädetttiin TVO/ Posivan 
ydinkansanmurhaamisia suojaamaan. Esim. Helsingissä olivat ratikkatiet ja pääkadut motittamassa 
miljoonaluokan kansalaiset tiekatkoksin koko Helsingin alueilla tuntikausia! Mielenosoittajat olivat 
tilanteen tasalla ja konstrastien demoamisekseen tehneet Punk 2012 Bloggaden sinnekin! Juu y h t ä ä 
n laiskanpulskeaa poliisikokelastakaan taas EI riittänyt "ns. suojaamaan" pääkaupunkimme 
liikenteelisiä elinhermoja! .. . 
 
Tässä h y v i n konkreettisesti kiteytyy oleelisin. YDINrikollisten verisiä hommia vartioimaan uhrataan 
maan reasursseista k a i k k i maksoi mitä maksoi, millään muulla EI väliä! Prioriteetit tarkoittaa juuri 
sitä mitä USA:n ja ydinturvan IAEA:n lait sanovat. "Ydinvoiman tekoja ja rikoksiaan ihmiskuntaa vastaan 
EI RAJOITA MINKÄÄN TASON RISKIT, SAATI MITKÄÄN VALTIOIDEN ELINTÄRKEÄT LAIT!" 
Oleelisin lisäkysymys. . . m i k s e i , mitä h y ö t y ä on Y- sotatekniikasta joka tappaa käyttäjäkansansa 
joka tapauksessa surutta sukupuuttoon päästöillään? 
 
 
 
 
 

3016. EKOA, Aurinkoa tuulta. 
 
 
T&T Aurinkokennojen nykyinen 20% triplataan 60% 
 
* Aurinkokennojen, varsinkin yksikidekennojen hyötysuhde on ollut 16% luokkaa iät ajat. Eikä 
parannusta ole tehty. Tai siis IAEA:n ydinosaston takia päästetty markkinoille viimeiseen 50 vuoteen. 
Itse asiassa tilannetta on kontroloitu äärimmäisen mustasukkaisesti ydinvaltiorikollisten toimin. Kiitos 
saksan 2012 "aurinkoihmeen" ehkä vihdoin viimein ON IAEA:nkin ollut pakko antaa realiteettien lyödä 
ohi epäjumaloimansa ydinkulttien. Vielä muutama vuosi sitten, kun Norja kehtasi tuplata 
aurinkokennojen hyötysuhteet käyttämällä aurinkovoiteista tuttuja bikmenttikerroksia. Päätti USA 
ydinenergiaansa suojatakseen tuhota tämän koko yrityksen. 
 
* No nyt puolestaan ydinhankkeensa jäihin lyöneestä Ruotsista kuuluu kummia. Aurinkokennojen 
hyötysuhde aiotaan sieltä uhmakkaasti kolminkertaistaa peräti 60%. Eli reilusti yli kaksinkertaisesti yli 
ydinvoimaloitten vastaavan pelleilyluvun 25%. On mielenkiintoista seurata onnistuuko IAEA jälleen 
kaataman tämän piikarbidiuhkaajansa myös. Vai joko viimein Saksan aurinkokennojensa tekijöiden 
jättiläinen kykenee kaatamaan ydinuhkaajansa. Lupaavasti siltä alkaa näyttää. Koska ydinvoima 
edustaa laskevaa 2,1% osuutta maailman energiantuotannoista. Kun aurinko ja tuuliekovoimat ylitti jo 
3,1% osuutensa. 
 
T&T. AURINKOENERGIASofia Virtanen, 20.6.2012, 9:39 
Ruotsalaiskeksintö tuo aurinkopaneeleihin roimasti paremman hyötysuhteen 
 
Piikarbidin ansiosta saatamme saada pian hyötysuhteeltaan yli tuplasti parempia aurinkopaneeleita. 
Nyt markkinoilla olevien aurinkopaneelien hyötysuhde on 20 prosentin luokkaa. Uusi keksintö voi pian 
nostaa paneelien hyötysuhteen jopa 60 prosenttiin, kertoo Ny Teknik. 
 
Linköpingin yliopiston tutkijat ovat keksineet uuden menetelmän kiteisen piikarbidin valmistukseen. 
Piikarbidia käytetään teollisuudessa yleisesti esimerkiksi hiomatarvikkeiden valmistukseen. Tutkijoiden 
kehittämällä menetelmällä sen kiteistä muotoa pystytään valmistamaan huomattavasti halvemmalla 
kuin ennen. 
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Menetelmän alemmat kustannukset perustuvat suurelta osin siihen, että valmistuslämpötilaa voidaan 
laskea huomattavasti aikaisemmasta tinkimättä kuitenkaan prosessin nopeudesta. Tutkija Mikael 
Syväjärvi sanoo, että kiteisen piikarbidin käyttö aurinkopaneeleissa nostaisi niiden hyötysuhteen 45 - 60 
prosenttiin. Seuraavaksi tutkijat aikovatkin valmistaa koekäyttöön aurinkopaneelin, johon käytetään 
heidän itse tuottamaansa piikarbidia. 
 
Mikael Syväjärven johtama tutkimusryhmä on osoittanut jo aiemmin piikarbidin käyttökelpoisuuden 
valkoisen valon tuottamiseen led-lamppuihin. Valaistuskeksintö kaupallistettiin vuonna 2010. Tutkijat 
aikovat nyt kaupallistaa myös kiteisen piikarbidin uuden valmistusmenetelmän. Ei vielä tiedetä, missä 
aikataulussa kaupallistaminen etenee. – Nyt kaikki aika menee kehitystyöhön Graphensic-
yhtiössämme, joka valmistaa grafeenia piikarbidista, Mikael Syväjärvi kertoo Ny Teknikille. 
                 --------------- 
 
Keskiviikkona 25.7.2012 
 
Etusivu Uutiset Kulttuuri Mielipiteet Blogit Keskustelut. 25.7.2012 11.10 
 
Ydinvoiman kannatus on laskenut maailmalla Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Ydinvoima 
vastatuulessa maailmalla 
 
PONTUS PUROKURU 
 
Ydinvoiman osuus maailman energiantuotannosta on ollut laskussa vuodesta 2007 lähtien. Tilastojen 
valossa ydinvoima on alamäessä. Sen suhteellinen ja absoluuttinen osuus maailman 
energiantuotannosta on ollut laskussa vuodesta 2007 lähtien. Korkeat kustannukset ja Fukushiman 
onnettomuuden jälkeen lisääntynyt ydinvoimavastaisuus hillitsevät uusien voimaloiden rakentamista. 
 
Viime vuonna Saksa ilmoitti luopuvansa ydinvoimasta kokonaan vuoteen 2022 mennessä. Sveitsi 
hylkäsi suunnitelmat uusien reaktoreiden rakentamisesta ja päätti, ettei nykyisiä reaktoreita korvata 
niiden ikääntyessä. Italiassa järjestettiin kansanäänestys ydinvoimasta kesäkuussa 2011. Yli 94 
prosenttia äänestäneistä vastusti hallituksen suunnitelmia aloittaa ydinvoimaloiden rakentaminen. 
 
Fukushiman jälkeen Kansainvälinen energiajärjestä IEA puolitti ennusteensa ydinvoimakapasiteetin 
lisärakentamisesta vuoteen 2035 mennessä. 
 
* Totta. Vielä 2005 paikkeilla ydinenergian osuus maailman energiasta oli 3,6% luokkaa.Nykyään enää 
nyanssi 2,1%. Kun esimerkiksi Tuulen ja auringon kaltaisten osuudet menevät heittämällä yli, ollen 
2012 jo 3,1% 
 
‖Voitaisiin korvata uusiutuvilla‖ 
 
– Ydinvoima voidaan korvata puhtaasti tai epäpuhtaasti riippuen siitä, ollaanko siihen valmiita 
satsaamaan. Se on arvovalintakysymys. 
 
– Jos fossiilisten energiantuotantomuotojen tuista purettaisiin edes puolet ja pistettäisiin se raha 
uusiutuviin, niin ei olisi mitään ongelmaa korvata ydinvoimaa esimerkiksi tuulella ja auringolla, 
degrowth-talousajattelua Suomessa tunnetuksi tehnyt Järvensivu sanoo. 
 
‖Ydinvoima on halvan fossiilienergian ilmiö‖. Ydinvoima on yksinkertaisesti liian kallista rakentaa, jatkaa 
filosofi Tere Vadén. Hänen mukaansa ydinenergian rakentamiskustannukset ovat kuusinkertaistuneet 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
 
* Kiinnostava tieto! Kun OL-3 laitosta alettiin kymmenisen vuotta sitten suunitella. IAEA julkaisi 
maasamme viimeisimmän silloisen ydinsähkön globaalin hintatiedon. Arvatkaa paljonko se JO silloin 
maailmalla oli? Niin tosiaan 7,3snt/kWh! Nyt siis tiedämme OL- 3 hankkeitten realisoitavan 
ydinsähkönkin ultrasalatun hinnan, hatuistanne kinni: 
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6* 7,3snt/ kWh = 43,8 snt/ kWh!!. . .WauH! Ilmankos tästä EI puhuta missään. 10- kertaa tuulisähkö 
muuten. 
===================================== 
 
Usein ajatellaan, että öljyn loppuessa voidaan rakentaa vaihtoehtoista energiantuotantoa, kuten 
ydinvoimaa. Vadén muistuttaa, että rakentaminen vaatii kuitenkin massiivisesti öljyä, jonka tuotanto ei 
ole juuri kasvanut vuoden 2005 jälkeen. 
 
* Ydinenergia on 2008 lähtien ollut energianegatiivista. Eli 5 kWh fossiilidieseliä tarvitaan jotta saadaan 
1kWh ydinase- energiaa. Ydinvoima ei olekkaan tämän mukaan energiaa vaan silkkaa ydinASE- 
tuotantotapa. 
 
– Ydinvoima näyttäisi olevan halvan fossiilienergian ilmiö. Silloin kun on halpaa fossiilienergiaa, silloin 
on myös ydinvoimaa. Kun edellinen loppuu, jälkimmäinenkin häviää, hän sanoo. Nykyiset reaktorit 
alkavat ylittää käyttöikänsä. Voimaloita rakennetaan vähemmän kuin otetaan pois käytöstä. Siksi 
ydinvoiman merkitys tulee Vadénin mukaan lähitulevaisuudessa laskemaan jyrkästi. 
              -- 
FB. Ei ydinvoimaa Pyhäjoelle 07.2013 
 
E.P. Mites muuten.. kun tuo "ilmastonmuutos".. merien pinnan pitäisi nousta metritolkulla. Silti ne vaan 
rakentelee ydinvoimaloita ihan rantaviivalle kuten ennenkin. Maailman kalleimpia ja suuritöisimpiä. 
Eiköhän koko ilmastonmuutos ole saman porukan keksintöä. Muuten voimalat rakennettaisiin 
huomattavasti ylemmäksi. Pitäähän uusien voimaloiden kestää se 40 vuotta tms..  
 
Arto Lauri. E.P. Osuit tapasi mukaan muuten enemmän kuin oikeaan.  Miten siis Kaiken paljastavasti 
muuten Loviisan veden meksimi nousuvara pelleluokkaa 1,75m ja OL-1, OL- 2 jopa OL-3  luokkaa 2,5m 
. .  Tällaiset oivallukset otankin a i n a talteen, thanks.) 
                    --------------- 
 
TUHOTULVAT TULEE PAETKAA!!! 
===================== 
 
Kun maailman huonointa CO2 estoratkaisua ydinvoimaa ja OL-3 katastrofia mainostettiin 
agressiivisemmin. Huudettiin suureen ääneen miten maailman merien pinnat tulevat ilman ydinvoimaa 
nousemaan 70m ja metritasoa vuosikymmenluokassan siis. Nyt kun ydinrikollisuuteen ei usko enää 
kukaan selväjärkinen. Niin katsokaas mitä kertookaan yhtäkkiä vaikka ydinlobbarilehti Tieteen kuvalehti  
No:8 2012 sivu 14: 
 
"VESI sulaa näiltä alueilta!))).. . DLR vuona 2002 laukaisema GRACE-sateliitti havannoi paikallisia 
painovoimamuutoksia jäätiköillä. . . (Nyt hatusta kiinni).. Jäätiköiden "sulaminen" on kymmenen viime 
vuoden aikana nostanut meren pintaa .. Öö.. . 1,5mm! Vähemmän kuin on oletettu. Himalajan 
jäätikötkin sulavat noin 10 kertaa hitaammin  kuin aiemmin ennusteltiin. " (Siis kuudes osa siitä mitä 
maa esim. Suomessa vastaavasti nousee!) 
 
Hulppeaa. Siis luokkaa prosentin enneustettuun ja ydinalan keksimiin merenpinnan nousuihin, 
sanotaan vaikka metrin nousuun menee aikaa luokkaa 700vuotta! AIVAN SAIRASTA rakennella 
tälaisen pelleilyn takia 15 sukupolvea megakalliita, kaiken ympäriltään nähdysti tappavia  
ydinvoimaloita! Jotka kuten tiedämme ovat säteilyionisaatioillaan tuhoamassa niin otsonikerroksen, 
freonjalostavilla isotoopijalostamoillaan. Muuttamassa yläilmakehämme säteilyn kertymistä 
typpipalopommeiksi. Ja myrkyttäneet Jo pitkälti meremme D20 deuteriumisotoopivesikseen ja T2O 
tritiumaltaikseen. Joista elämän säteily on sterilisoimassa. 5- Kertaa energianegatiivista koko ydinala 
JO!  Ajatelkaa, että Vihreitten Niinistö on tällaisen rikollisuuden pääkannattajia. Joka haluaa muuttaa 
koko Suomen TVO/ Posivojen NATO ydinjätekeskuksiksi ja maailman laittoman Pu-239 
ydinasetuotannon päätoimittajaksi. TÄYSIN sairasta tällainen on. 
           ------------- 
 
T&T. YDINVOIMAMika Hämäläinen, 30.7.2012, 14:33 
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Belgian ydinvoimaloiden päivät ovat luetut 
 
Belgian hallitus löi viime viikolla lukkoon vuosiluvut, jolloin se poistaa käytöstä kaikki seitsemän 
ydinvoimalaansa. Vanhin laitoksista on Doel 1, joka sammutetaan vuonna 2015. Viimeiset kolme 
laitosta suljetaan vuonna 2025. Ydinvoimaloiden nimellisteho on yhteensä 5943 megawattia, ja ne 
tuottavat yli puolet maan omasta sähköntuotannosta. 
 
Belgian uusi kahdeksan puolueen hallituskoalitio leikkasi päätöksellä kymmenen vuotta joidenkin 
voimaloiden suunnitellusta käyttöiästä. Maan aikaisempi kanta oli, että voimalat suljetaan niiden 
saavuttaessa 50 vuoden iän. Viime viikolla julkaistun aikataulun mukaan suurin osa laitoksia poistetaan 
käytöstä jo 40 vuoden käytön jälkeen. Ainoastaan vuonna 1975 valmistunut vajaan tuhannen 
megawatin Tihange 1 saisi käydä 50-vuotiaaksi. 
 
Hallituksen mukaan maan ydinenergialaki on nyt kirjoitettu niin, että aikataulua ei enää voi muuttaa. 
Hallituksen mukaan varmuus ydinvoimaloiden sulkemisen takarajasta luo suotuisan ilmapiirin 
investoinneille. 
Belgian ydinvoimalat omistava Electrabel on jyrkästi eri mieltä. Yhtiö kuvaa aikataulua kiristykseksi. Sen 
mukaan ainoa tapa selvitä tilanteesta on lisätä voimakkaasti fossiilisten polttoaineiden käyttöä. 
Uusiutuvan energian osuus sähköntuotannosta Belgiassa on vain 7 prosenttia. 
 
Yhtiön mukaan Tihange 1:n käyttäminen vuoteen 2025 asti vaatisi 500 miljoonan euron investoinnit, 
joiden takaisinmaksuun jäisi liian vähän kannattavaa käyttöaikaa. 
 
* VaUU! Belgian 50% sähköstä huolehtivat ydinvoimalat sammuvat, koske energianegatiiviseksi 2008 
lähtien muuttunut ydinloinen ei kertakaikiaan kannata. Maailmassa onkin toiminnassa enää vajaa 400 
ydinvoimalaa. Eli j ä l l e e n  tuosta louhaistiin liki -2% osuus pois!)  Juuri tällaisia rohkeita valtioiden 
irtiottoja tarvitaan viestimään, ettei ydinenergiaan usko enää kukaan selväjärkinen valtiokoneisto. Belgia 
onkin varsin merkittävä ydinalan näyteikkuna Ranskan Arevan painostuskenttänä. Miksi ja millä 
korvataan uutinen EI paljasta. Ei koska energianegatiivista ei tarvitse edes korvata. Belgia tähyää joka 
tapauksessa uudisenergian markkinoille Saaksan imuttamana myös. 
             ------- 
 
Etusivu Uutiset Energia. Saksa rikkoo uusiutuvien ennätykset vuoden 2012 alkupuoliskolla. 
__________________________________________________________ 
 
Uusiutuva energia tarjoaa yli neljänneksen sähkönsyötöistä ensimmäistä kertaa. 
Jessica Shankleman 01 elokuu 2012. Saksa tuottaa ennätysmääriä uusiutuvaa energiaa ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla. Mennen uuden teollisuuden lukuhistoriaan, jotka tuottavat vauhtia nopeasti kasvaville 
Euroopan uusiutuvien energialähteiden markkinoille. Saksan National Association of, vettä ja energiaa 
(BDEW) julkaisi ensimmäiset arviot viime viikonlopulla paljastaen, että tammi-kesäkuussa uusiutuvien 
energialähteitten osuus oli yli neljännes maan sähkön tuotannoista ensimmäistä kertaa. 
 
* Kuvitelkaa,että vain muutama vuosi sitten Suomen ydinala piti ekoenergian tuulivoiman 
maksimaalisena  kattorajana 5% pellelukujaan. Nyt Jopa jättiteollisuusimpperiumi Saksa 
näyutösluontoisestin ongelmitta ylittää tällaiset harhat 5-kertaisesti. On päivän selvää, että ydinalalla 
alkaa tulemaan hätä käteen. Kun energiaa tuotetaan suunnattomat määrät aina vaan lisää  
uudisenergialla vailla ongelmia. +5% vuodessa on uskomaton vauhti. 50% Suomenkin energiasta tulisi 
uudisenergialla OL-3 mokaamistensa rakennusvuosien aikana. 2020 Mennessä 100%! Kuvitelkaas tätä 
reaaliteettia. EKO- onnistumisista  kuuluukin ydinalan loputonta paniikkia siitä, että Saksan aidot 
EKOenergianbuumit olisi katkaistava keinolla millä hyvänsä. Ennenkuin ydinvoimalat menettävät 
heikentyneet loputkin uskottavuutensa maailmalla lopullisesti. 
 
Lib Dem. Tällainen voitto raivaa tietä uusiutuvien energialähteiden tukemiseen myös jatkoon. 
Davey, "vahva tulevaisuus" uusiutuville energialähteille ja kaasulle. Saksan auringon syöttötariffit 
vähentää ongelmia, takaisin tasapainoon. Kaasu- ja merituulivoima ovat suuria voittajia. Saksa aikoo 
uudistaa energiansa € 60bn.Tuuli oli suurin uusiutuvan energian osuudesta, joka tuottaa 9,2 prosenttia 
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Saksan energialähteistä ja tuottaa 24,9 miljardia kilowattituntia sähköä vuoden 2012 alkupuoliskolla. 
Verrattuna 21 miljardia kWh vastaavana aikana viime vuonna. 
 
Biomassan taso myös nousi 14,5 miljardia kWh ensimmäisellä puoliskolla. 2011-15,3 miljardia 
kilowattituntia. Vuotta myöhemmin osuus oli 5,7 prosenttia sähkön toimitusvarmuudesta. Merkittävää 
on, että aurinkosähkön teho kasvoi +47 prosenttia vuoden 2012 alkupuoliskolla nousten 9,8 miljardia 
kWh ensimmäisellä puoliskolla. Ollen 2011-14,4 miljardia kWh samaan aikaan tänä vuonna.Tiedottaja 
BDEW kertoi BusinessGreen aurinkovoiman nousut johtui yhdistelmästä, suotuisat sääolosuhteet 
maaliskuussa ja toukokuussa sekä useita leikkauksia syöttötariffin kannustimista sai asunnon ja 
yritysten omistajat hätäisesti investoimaan laitoksiin motivinaan suuremmat tuet . 
 
Uutisen mukaan ollaan tyytyväisiä Saksan hallitustoimiin, joka viime vuonna päätti nopeasti laajentaa 
uusiutuvan energian kapasiteettia. Samanaikaisesti luopuen asteittain ydinvoimasta Fukushiman 
vanavedessä ydinonnettomuuksien Japanissa. Jotkut kriitikot ovat kyseenalaistaneet jotta Saksan olisi 
pakko lisätä riippuvuuttaan fossiilisista tuontipolttoaineista. Ja kuroa vajausta sähkötuotannoissaan joita 
aiheuttaa ydinvoimastaan luopumiset. 
 
Kuitenkin BDEW spokeman sanoi. Saksa on toistaiseksi ollut energian nettoviejä Euroopan 
markkinoille, vaikka viennin taso on laskenut."Tilanne ei ole niin paha kuin joidenkin mielestä olisi 
oletettu olevan vielä jokin aikaa sitten", hän sanoi. "Olemme edelleen viejiä energiassa, mutta määrät ei 
ole niin paljon kuin ennen, joten se on oikeastaan?vain kysymys mittakaavasta." 
 
ScottishPower uusiutuvia on ottanut ensimmäisen askeleen kohti Wikinger avomerituulipuistojen 
rakentamisten suuntaan Saksassa. Myöntäessään kaksi € 18 miljoonaa sopimuksiin geotekniikan 
testeihin. 
ScottishPower Renewables, Espanjan tytäryhtiö Iberdrolan eilen vahvisti Yhdistyneen kuningaskunnan 
yrityksen Gardline ja Tanskan GEO kanssa toteuttaisi geologiset merenpohjan tutkimukset auttaakseen 
määrittämään pohjan rakennetta Ehdotetun 400MW hankeeseen Itämerellä. 
 
Wikinger merituulipuisto odotetaan edellyttävän investointien kokonaismäärää € 1,6 miljardia. Kun 
täydellinen ratkaisumalli voisi olla suurin merituulipuisto joka sijaitsee vedessä syvemmällä kuin 40 
metrissä. vKeith Anderson, sekä ScottishPower Uusiutuvien energialähteiden ja globaalin offshore 
Division Iberdrolan toimitusjohtaja sanoi. Alustavassa osatutkimuksissa -pinnan poraukset olisi tärkeä 
virstanpylväs hankkeelle."Geoteknisen testausten tulokset antaa meille arvokasta tietoa rakentamisen 
ehdoista merenpohjaan. Voisimme tälläöin välittömästi päättää rakentamisen ja suunnittelun 
paalutuksille jättimäisille tuulivoimaloille", hän sanoi. 
           ---------------------- 
 
Energiateollisuus jarruttelee aurinkosähköintoa 
 
yle.fi 
Energiateollisuus ry:ssä suhtaudutaan varauksella elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen ehdotukseen 
sähköyhtiöiden velvollisuudesta ostaa kotitalouksien tuottama ylijäämäsähkö. 
Lämmitysjärjestelmäasiantuntija pitää ehdotusta oikean suuntaisena. 
 
M.A. Saksassa teollisuus heräsi, kun huomasivat, että yksityisessä omistuksessa (omakotiasukkaat ja 
maatilat) oleva aurinkosähkökapasiteetti pudottaa sähkön tukkuhinnan lähes nollaan keskipäivällä. Ja 
aikaisemmin yhtiöt ovat tehneet huipputulosta juuri tuohon aikaan. Ei ihme, että jarrutus on kovaa myös 
täällä meillä. Kapasiteettia kun tarvittaisiin vain n. 2 GW, minkä jälkeen päivä- ja yösähkön hinnat 
kääntyvät toisin päin. 
             --------- 
 
FB: 2012.08.03 
 
Arto Lauri Ritva TIETOA ON ydinrikollisia vastaan viljalti! Vaikka SUPO sitä kaikin keinoin yrittääkin 
estellä leviämästä. Mutta Suomen kansa on niin tyystin ydinrikollistensa silpomana kuin kusi luistissa 
hiljaa. Evoluutiossa Suomen kansa menetetään, koska EI vaan halua kuin kuolla ydinsekoiluissaan!. . . 
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LUONTO EI TÄLLAISILLE ARMOA ANNA JA HYVÄ NIIN! Nouskoon tilalle kansat jotka OSAA 
TAISTELLA.! Juuri kuulimme miten jopa Belgia uhmaa IAEA:ta surutta 8 reaktoriaan nurin vaan! 
Suomessa tarkoin parjattu Italia veti ydinmolokin lokaan. Sveitsi, Espanja, Portugali. Kreikka suunittelee 
YLE mukaan 10 000MW aurinkopuistojaan ratkaisten sillä  talousongelmiaan. Jopa Skotlanti, Irlanti, 
Saksa vetäsee 25% EKO energiallaan ydinvoimaansa alas 2 vuodessa! ... Demokratiat kaikkialla sanoo 
EI ydinsikailuilleen, Tanskat, Norja, Itävalta. . TÄÄ kaikki ON OIKEAA TEKOA! 
              ------------ 
 
Aurinkokennolla  sähköä jatkuvasti! 
 
Aurinkokennojen ympärillä on alkanut kova kuohunta. Saksa tunkee markkinoille halpoja kennostojaan 
IAEA estelyistä piittaamatta. Ymmärtääkseni kennojen hintatasot 1,2e/W jo.  Suomen 
ydinenergialobbaristossa tilanne on noteerattu erittäin huolestuttavaksi! Varsinkin sen jälkeen kun 
Saksa näytti miten 2v kennostokapasiteetillään siellä kyettiin tuottamaan yli 50% sähköstään päivien 
ajan ja käytännössä aurinkokennoilla tuotettu sähkö osoittautui tuotantokustannukseltaan liki 
ILMAISEKSI! Nimittäin kerran investoidut ja muutamassa vuodessa kustannuksensa maksaneitten 
aurinkokennojen syöttämä  sähkö on vanhana investointina jatkossa ilmaista! 
 
 Markinat menevät tukkoon, ja ydinvoimalat pitäisi pysäyttää paljon kalliimpina silloin. Se mistä EI 
puhuta on juuri se, että nimenomaan v a n h a t investointikuoletetut  aurinkovoimalat tuottaa alle 
sentin*/kWh!  Juuri keskipäivän ja kesäkuuman jäähdytyspiikkiin. Peltojen kastelupumpputarpeitten 
huippuihin oikea- aikaisesti tuleva suunnaton aurinkoenergialisä vetää jalat alta kerralla energiamyyjiltä. 
Tavalla jonka mukaan esim. Suomessa v a i n  2 000MW aurinkokennostokapasiteetti kuulema leikkaisi 
kesien sähkötuotantotarpeitten markkinat liki tukkoon. 
 
 Mielenkiintoinen näkemys. Rapiat 2 000MW yksityisiä aurinikokennoja. Ja Suomen ydinvoimalat 
samantien  4kk kesäseisokkipakkoon! Koska oleellisesti kalliimmalla ydinsähköllä ei olisi mitään 
mahdollisuutta pärjätä tuonakaan aikana! Tämä Saksan JO näyttämä  huimaava visio on lyönyt 
Häkämiehet ja IAEA:n täysin ällikälle. Nyt Suomessa ei enää keksitä mitään selkeää syytä estää täysin 
harmittomien aurinkokennojen ostoryntäyksiäkään. Kansa vaatii kiihtyvästi sähköyhtiöitään ostamaan 
yksityisaurinkovoimaa. Ja tilanne kärjistyi ydinalan sisällisotatilanteeseen  hetkessä. IAEA panikoiden 
vaatii Saksalta esteitä tähän ydinenergiaa uhkaavaan aitoon EKO- suuntaukseen. Ydinenergia on 
jatkossa pakko sulkea kesäksi, jolloin nousee ydinenergian paljon kalliimpi sähkö kertaluokkinsa 
samalla käyttöasteensa romahdettua pilviin. 
 
Eikä tässä kuin alkuun. Aurinkokennojen on ilmoitettu tuottavan sähköään aurinkoisesta kesäpäivästä 
hyvin vain 8h, eli kolmasosansa. Syksyn ja talven ei mitään 2/3 osa ajastaan. Päälle pilvijaksot ja 
sadehetket. Alunalkaen aurinkokennojen vuosipysyvyydeksi onkin kerrottu 10% maksimiosuus. Tähän 
oljenkorteen onkin energiavirastot Suomessa  perustaneet nykyiset pakotteensa ja ennusteensa 
ohjaamaan aurinkoenergian maksimikattojaan.   
 
Kenttäkokeista 
 
Keskustelin Angelica Skywolfin kanssa hänen reaalikokemuksiaan useitten aurinkolatauskennojensa 
tuloksista kenttäkokein. Ja sain sellaista tietoa, joka yllätti jopa minut. Tarkkoja datoja nämä eivät vielä 
ole. Mutta kertovat  vallan yllättävistä tarkoin salatuista lisäpiirteistään kenelle vaan. 
 
- Aurinkokennot tuottavat luokkaa 10% jopa Kuun valossa! 
- Aurinkokennojen sähkötuotot läpi paksujenkin pilvimattojen luokkaa 20%. 
 
Eikä tässäkään kuin maistiaisiksi. Kennostot tuottavat sähköenergiaa mitä oudommilla tavoilla 
reaalimaailmaan. Päivällä lämmennyt maa tuottaa jälkilämpöjen IR fotoniheijastumia kennojen sähköksi 
tuntikaudet auringon laskettua. Jopa tosiaan täysikuu riittää  10%. Yhä eksoottisemmaksi lähteeksi on 
osoittautunut helmiäispilvien heijastumat, jopa chemikemikaalipilvistä. Alkujaan 50W energiatuotolle 
rakennetuista kennoista kenttäkokeissa irtoaa jopa luultua enemmän energiaa 75W tehoilleen. Myös 
kennojen käyttökatot 20v osoittautuvat harhoiksi. 37v Vanhat kennostot  tuottavat y h ä  juurikaan 
tehojaan hukkaamatta väitetysti! Mistä siis OIKEASTI ON kyse?  
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Tietysti siitä, että IAEA ja ydinlobbarit ovat totaalitäärisesti vääristäneet kansalle uskomukset kennojen 
ominaisuuksista pohjamutiin. Mutta on tässä jotain p a l j o n  pelottavampaa! Nimittäin j o s t a i n nämä 
lisäenergiat pimeinä öinä kennostoihin tulevat! IAEA kyllä  t a s a n  tietää. Mutta kun aurinkokenoja 
kansalla EI ole ollut. Ihmettelijöitä on vielä harvassa. Mutta tieto alkaa levitä. Jotain todella tramaattista 
muuttuu lisääntyvästi taivaalla päittemme päällä. Sellaista mikä saa sinne chemitrailerit vuodesta 
toiseen. Minkä takia aurinkokeräimiä EI SALLITTAISI! Aivan oikein suuri vinkki on siinä miksi 
taustasäteilytasomme on 10- kertaistunut. 
 
 Ydinvoimaloista tauotta vuotavat säteilykertymät typpikehäämme ovat virittäneet ympäristömme 
jatkuvien myös sekundääristen säteilyinfernojen tauottomien tuotantojensa kenttähelveteikseen. Nyt 
päämme päällä tapahtuvat säteilykertymien infernaaliset energiat näkyvät JOPA aurinkokennojen 
toiminnassa! . . 
 
 Eikä vaikutus ole mitään n ä p e r t e l y ä ! Itse asiassa edellisistä vihjeistä ynnäten Suomeen 
asennettu aurinkokenno varovaisestikin arvioiden tuottaa ennakoidun 10% vuosipysyvyytensä sijaan yli 
20% vuosipysyvyydet! . . Kuulitte aivan oikein. SE MIKSEI AURINKOKENNOJA SALITA. JOHTUU 
MYÖS SIITÄ, ETTÄ VIRANOMAISET EIVÄT HALUA NÄYTTÖJÄ SIITÄ MITEN RAJUSTI SÄTEILYN 
VARASTOITUMISENSA YDINVOIMALOISTA MUUNTAA GLOBAALSTI MITATTAVASTI 
MAAILMAAMME NYT. Aurinkokennojensa alati kasvavia tehojaan ihmettelevät  seuraavat 
todellisuudessa YDINrikollisten levittämien säteilykertymien muutosten kauhistuttavaa kasvavaa 
tuhokarmaa. Aurinkokeräimet reagoivat hurjaan säteilykasvuun ympäristöissään. . . Tasoilla, joita ei 
IAEA haluaisi suin surmin kartoittaa ja dokumentoida! 
 
 
 
 

3017. Fotonin massasta V 
 
T&T. HIUKKASFYSIIKKASofia Virtanen, 4.7.2012, 11:21 
Higgsin hiukkanen on todennäköisesti löytynyt 
 
Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksen Cernin tutkijat kertoivat tänään niin sanotun Higgsin 
hiukkasen todennäköisesti löytyneen. Hiukkanen on tärkeä nykyfysiikalle, sillä sen olemassaolo 
selittäisi miksi alkeishiukkasilla on massa. 
 
* TODELLISUUDESSA kaikkein keskeinen asia. NYT nimenomaan Higgsin hiukkasmerissä kelluville 
alkeishiukkasille kyetään todistamaan niiden MASSANSA OLEMASSAOLO! Fotonia, neutriinoja, 
ennenkaikkea SAÄTEILYfotoinia on vuosikymmenet virallisessa harhafysiikassa ydinalan vaateista 
täysin tietoisen virheellisesti väitetty massattomaksi hiukkaseksi! IAEA, STUK:n kaikkein keskeisin 
absorbtion harha väittää, että e=m* c^2, kaava jonka mukaan säteilynkin energia on katoamatonta 
ainetta ja massaa ei "mystisesti" pitäisi reaktorimaailmoissa paikkaansa! 
 
* STUK:n fyysikot ovat vuosikymmenet rakentaneet ydinvoiman ympärille väitteet, pelkään 
suojaseinämään osuessaan alffat, beettat, röntgenfotonit ja gammafotonit. EIVÄT keryttäisi energiaa 
kohteeseensa. Vaan säteilyn energiat katoaisivat kuin  taiottuna, "jonnekin 6- ulottuvuuksiinsa"! 
Todellisuudessa Aki Karppisen kertomassa "firotonin" olemuksessa lähdetään liikkeelle selkeästä 
mekanismista: 1,022MeV massaisen fotonin osuessa kiintopintaan. Se muuttuu fyysiseksi 
kaksoispartikkeliksi "parinmuodostusreaktiossa". 0,511MeV miinusvaraukselliseksi elektroniksi. Ja + 
merkkiseksi 0,511MeV positroniksi, antiaineeksi.  
 
* Firotoni on siis ruuvikerteen lailla toisiaan aksiaalisesti kiertävien kahden aineen ja antiaineen 
olomuto. Joiden väliin jää niitä "Higgsin meressä" kelluttava massat v a i n  näennäisesti poistava 
Higgsin hiukkasvapaata casimirontelotila. Jolloin fotoni onkin "kilon painoinen punnus, jossa on litran 
kelluke. Ja toimii kuin näennäispainoton kupla meren alla. Tällä kuplalla on loputtomiin energiaa alkaa 
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"kellua" ylöspäin energiansa menettämäton potentiaali vakionopeudelleen ylöspäin kohti avaruuden 
laajentumisreunojaan mustan anti- aineen ja -energioiden kaltaisia  Higginsittömiä alueita. 
 
* Jos ja kun faktat realisoidaan. ALETAAN VIIMEIN TAJUTA; ETTÄ 1000MW REAKTORISTA KARKAA 
1000MW PERUS TLD- DOSIMETRIASSA SUORAAN NÄKTMÄTTÖMIÄ MM. MALENKAN 
KUORIMALLIENERGIAT, LISÄYSKERROINTAULUKOITTEN, KVADRUPOOLIMOMNENTTIEN, 
TERMIVIREITTEN, HILAVIRHEITTEN JA ISOMEERIVIREITTEN KALTAISIA SÄTEILYLAJEJA ja 
NEUTRONVOITA VARASTOITUEN BIODIVERSITEETTIIN. EIKÄ KUTEN NYT VALEHDELLAAN 
"1000MW MSTISTÄ HUKKALÄMPÖÄ." 
 
Hiukkanen on esiintynyt tähän hetkeen asti vain teoriassa, sillä lähes 50 vuotta jatkuneista 
tutkimuksista huolimatta sitä ei ole löydetty. Varma havainto Higgsin hiukkasesta vahvistaisi fysiikan 
vallitsevan eli standardimallin oikeaksi. Mallilla selitetään aineen koostumusta ja ominaisuuksia – ja 
lopulta maailmankaikkeuden syntyä. 
 
Teorian mukaan hiukkanen täyttäisi maailmankaikkeuden valtameren pisaroiden tavoin. Kaikki muut jo 
tunnetut alkeishiukkaset uisivat siinä – kukin omaan tahtiinsa. Suomalaistutkija: "Löytö lähes varma". 
Helsingin Sanomien haastatteleman suomalaisen hiukkastutkija Lauri Wendlandin mukaan Cernin 
tutkijat ovat löytäneet Higgsin hiukkasen painoa vastaavan hiukkasen. Löydöksen muut ominaisuudet 
vaativat kuitenkin vielä lisätutkimuksia. 
 
Wendlandin mukaan on vain miljoonasosan mahdollisuus, ettei löydös olisi juuri kiivaasti etsitty Higgsin 
hiukkanen. Hän seuraa Cernin seminaaria suorana Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen tiloissa 
Kumpulassa. 
Hiukkasta etsitty vuodesta 1964. Ajatuksen hiukkasten energiakentästä, jossa olisi yksi keskeinen 
hiukkanen, esitti brittitutkija Peter Higgs jo vuonna 1964. Samalla hän antoi maratontutkimukselle 
nimen. 
 
Hiukkasta on yritetty löytää Cernin LHC-hiukkaskiihdyttimellä tehdyillä kokeilla, joissa hiukkasia 
törmäytetään toisiinsa suurilla nopeuksilla. Vilahdus hiukkasesta on käytännössä pieni tilastollinen 
poikkeama valtavassa datassa, jota tutkijat ovat keränneet. 
 
Kahden eri ryhmän tutkimuksiin on osallistunut tuhansia tutkijoita eri maista. Ryhmät ovat toimineet 
täysin itsenäisesti. New Scientistin sivuilla voi seurata uusimpia Higgsin hiukkaseen liittyviä uutisia ja 
twiittauksia. 
                 ------------------------------- 
 
D2O  
 
Deuterium on vettä joka on muutunut säteilyn varastoitumasta reaktorisäteilystä. STUK toki valehtelee 
IAEA:n lailla, ettei vesi  lainkaan sido säteilyn energiaa. Tuo harhautus on useasti osoitettu JO 
valheeksi. Mutta nyt uutta lisädataa DEUTERIUMVEDESTÄ D2O. Deuterim on siitä todella pelottava 
ydinteolisuuden tappåava säteilyn tuottama jäte, etei sitä IAEA vaivaudu lainkaan edes mittaamaan. 
Vaikka se tuhoaa bioaktiivisena elimistöön joutuessaan. Asia kuitataan rikolisesti villasella maailmalla ja 
Suomessa  erityisesti.  
 
Kysyin deuterium = raskasveden myrkyllisyydestä Ruotsin vierailulla kesällä 2012. Alan professori piti 
ainetta massamurhaavana. Kuulinkin, että deuterium toimii solussa, kuin "katalysaattori tai paremmin 
aktivaattori". Tuhoaa salvaten solukon hengitystä ja ioninvaihtoja tappavasti. Tritium on aineen 
sisarisotooppi. Kuuluisa T½ 12,3V puoliintumisajan tappaja. Nyt tulee se miksi asiaa nyt otan esiin. 
Tritiumia seurataan ydinturvariskeinä syystä. Koska sen säteilyn energia näkyy jopa geigerissä. D2O 
deuteriummolekyyleihin varastoitu säteily ei sitä tee! Vaikka kuulostaa vaarattomammalta niin juuri 
deuteriumista on tulossa jos mahdollista tritiumiakin pelätympi massatuhon väline. 
 
OL-3 surullisen kuuluisa laitos syytää lävitseen uskomattomat 60 000kg merivettä/ sekuntti! Muuttaen 
sitä jatkuvassa neutronsäteilyvuossa tauotta läpi vuoden deuteriumraskasvedeksi D2O. Kun saman 
tekee maailman sadat reaktorit kaikialla jokien ja merien rannalla on tulos enemmän kuin kammottavaa! 
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Kerran tehtynä deuterium nimittäin ON IKUISTA! . . . Ei ole olemassa mekanismia joka sen puhdistaisi 
edes luonnon kierroissaan. . 
 
Tämä tarkoittaa kaikessa kammottavuudessaan sitä, että kaiken aikaa globaalissa mitassa meremme, 
jokemme, ja pohjavetemme, ruokamme kaiki se jopa sadevesi jolla elämme MYRKYTTYY PYSYVÄSTI 
YDINVOIMALOISA! Tänään 26.07.2013 kuulinkin pahaenteisen uutisen siitä, että TVO ja Loviisa ovat 
saaneet koko Itämeremme myrkyllisiksi. Todellisuudessa deuteriumeillaan niin myrkylliseksi, että 
uimistakaan ei siinä enää suositella!. . .Deuterium bioaktiivisena tunkeutuuu suoraan ihon läpi, sateista 
ja jo myös ruokiemme mukana kaikialta elimistöämme tuhoamaan. Kiitos ydinrikollisten tuhotoimien. 
Eikä tämäkään toki laikki. 
 
D2O 2. 
 
Koko vesien elämät perustuvat siihen, että merivesi jäätyy aina  pinnalta. Suojaa elämää herkkänä 
allaan. Katsoin 2013 erästä JIm- dokumenttikuvaa kuvattuna. Meren pohjat kylmillä Arktisilla merillä 
ovat maailman ruuantuotannon keskuksia. Eivät enää kauan. Kuvassa näytettiin mitä sielä ON JO 
tapahtumassa. Jään päälle ydinvoimaloista satava D2O vesi alkaa tehdä kasvavia tuhojaan myös sielä. 
Kuvassa tapaus oli nopennettu. Syvään suolaveteen alkoi virrata raskaan veden kyllästämää 
ydinvoimalapäästöjen deuteriumisia sadevesiä. Raskaana ja agreasiivisempana se poraa pienen 
reikänsä läpi paksun perusjäähän. Valuu sitä pitkin kammottavan nopeasti sormen kaltaisena onttona 
jääpuikkona.  
 
Normaali makeavesi laimistuisi pian suolaveden osmoosiossa. Mutta raskaammaksi D2O terästettynä 
tämä EI sitä jaksa enää tehdä. Pitkä jääpuikko laski suoraan meren kyllästämien meritähtien, 
merivuokkojen, simpukojen, rapujen ja levien joukkoon salakavalasti. Heti kun jääpuikko osui pohjaan 
tapahtui ekotuho räjähdysmäisesellä voimalla. Kaikki meren pohjassa olleet elämät kuolivat hetkessä 
jäätyen meren -2C peruslämmössä jäätyvään vähäsuolaiseen pintavesijäähän! Hurjaa hommaa 
huomata mikä erottaa deuteriumveden ja tavallisen jääveden. Juuri niin, raskasvedestä muodostuneet 
jäähileet V A J O A V A T  liian raskaina kelluakseen! Sanotaan tämä nyt suoraan. Ydinvoimaloista ulos 
alati kasautuvasti meriimme kertyvä raskasvesi konkreettisesti tultuaan jäätymisalueille. 
Yksinkertaisesti tekee jääsohjoa joka uppoaa kuin tykitettynä meren pohjaan. Sielä se peittää raskaana 
mattona kaiken elämän. Estää myös elintärkeät hivenainehuollot peitollaan ennen niin rikkaisiin 
planktonkumpuamisalueilleen.  
 
Hyvät ystävät, kyse on yksinkertaiseti niin kauheasta tuhon mekanismista ettei tottakaan. Kylmissä 
merissämme Antarktiksella ja Pohjoisnavoilla merien lämpötilat pohjassa ovat alinomaa luokkaa -2C. 
Mikä tarkoittaa sitä, että kerran jäädyttyään merien pohjat pakastuvat kuollen ikijäähänsä! Asiasta 
ollaan oltu totaalisesti hiiren hiljaa. Mutta tuho on 100% varmaa ja etenee jokaisella tuotetulla 
ydinvoiman kWh tuotoksella. Meremme kuolevat siis käsiin tälläkin mekanismeillaan kenenkään 
piittaamatta! Ja tämä on toki vasta alkua. Bioaktiivinen nimenomaan D2O leviää parhaillaan 
elimistöihimme kiihtyvällä raivollaan. Odotan mielenkiinnolla milloin kerrotaan ensimmäiset musertavat 
uutiset tästä eräästä kammottavimmasta megaekotuhon muodoista ydinvoimalaitosten päästöistä.  
             --------------- 
 
Etusivu foorumin satoa 01.08.2012. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y91H.jpg 
POLIISIUS ON AIVOVAMMAN LAJI. Siis m i t ä osaa et tuosta ymmärrä? Mikä suojakerrointen ero 
SUPO:ssanne sitten on siinä, että ensin tehtiin 1940-luvun alkuperäisiin ydinreaktoreihin. 2m 
Betonisuojat, 50cm neutronabsorboiva grafiittisuoja, sen päälle vielä luokkaa 25cm aluminisuojukset. 
Koska näyt olevan lähinnä vaan lahopäinen lasketaan alkuperäiset suojapaksuudet malliksi sulle tähän: 
200cm+ 50cm+ 25cm= 275cm 
_____________ 
 
Tämän siis TVO korvaa NYT paskalaitoksissaan 23cm paskapellityksin! /275cm= 12 OSAA 
ENÄÄ!!!!!!!!!!!!!!!!! Samalla reaktorin tehot on 10- kertaistuneet!!!!! 
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No kuka hyvänsä EI POLIISI tajuaa kyllä hulluudet. Ja sen miksi neutronien VUODOT noilla 
systeemeillä 10- kertaistuu heittämällä myös! 
-------------- 
 
HIGGS massahiukkanen 
 
Tieteen kuvalehdestä No:10.2012. Tiivistelmä: 
"Sveitsin LHC kiihdytin nähnyt vilahduksen Niggsin hiukkasesta. Mitä massan löytyminen konkretisoi? 
Big Bangissa millään ainesosilla ei ollut alkuun massaa. Pian joku aiheutti niille kuitenkin massan. Ilman 
massaansa hiukkaset kiitäisivät yhä hallitsemattomasti valonnopeuksillaan kaikkialle. Nykyiset energian 
järjestäytymiset atomeiksi eivät onnisatui ilman massahiukkasta. Edes elämä. Hiukkasten massa johtuu 
niiden vuorovaikutuskentistään Higgsin masakenttään. Higgsin kenttä on kuin kaiken valtaava siirappi, 
joka estää kappaleiden vapaata liikettä. Nyt h y v i n tärkeää! 
 
Siirappi jarruttaa hiukkasten  kulkua, muttei kaikki hiukkaset jumiudu yhtä pahasti. 
__________________________________________________________________________________
__ 
 
Joillain hiukkasilla näyttää olevan teflonpinta, (fotoni) sillä  ne liukuvat siirapin läpi. Muut hiukkaset 
puolestaan tarttuvat tiukasti kenttään ja saavat siitä massansa. Teoriassa hiukkasten massa ON 
TÄYSIN PÄIVÄNSELVÄÄ! Higgsin tämän tekevä kenttä ilmenee Higgsin hiukkasina. Higgsin hiukkanen 
painaa hyvin vähän vain kahden kupariatomin verran. Alkeishiukkasissa kuitenkin vaikeasti havaittava 
jättiläinen.  
 
Hiukkanen on myös hyvin epävakaa ja hajoaa erittäin noperasti. Higgsin tiedetään hajoavan kahdeksi 
tietyn energian fotoniksi. ((Kuten säteilyfotonin parinmuodostuksen säteilyn energia muodostaa suoraan 
massaa - elektronin ja + positronin.) Kappaleen massa kuvaa kykyään vastustaa liikkeensä nopeuden 
muutoksia. Jopa radioaktiivisissa reaktoreista kontrolitta vuotavalla varauksettomalla NEUTRIINOLLA 
on hyvin pieni massa! LHC mittaa nyt 4TeV teholla. Maksimi laitteella on 7TeV. 
 
* Higgsin hiukkaset siis vuorovaikuttavat k a i k k i i n partikkeleihin! Ydinalalle tämä fakta on shokki 
uutinen, kun sen aiemmin massattomiksi valehtelemat säteilylajien energiapaketit alkavat tässä 
tutkimusten myötä saamaan kaikki kamassaa. 1000MW reaktorista vuotaa  mm. neutriinoja 50% 
tehonsa osan. Koska massaa kappaleelle ei haluttu IAEA toimin aiemmin ilmoittaa. On tällaisia 
massiivisia päästöjä sallittu reaktoriseinien läpi sumeilematta.  
 
* Kun saadaan tässä nyt kerrottu massa. Saadaan MYÖS SEN KERTYMÄT ja vuorovaikutukset 
luontoon! Kun ydinala väittää 1MW suuruisen esim. alffafiukkasvuon loputtomiin ns. "absorboituvan" 
tuhoja tekemättä A4 paperiarkkiin. Tällaisiin valheisiin tulee viimein kielto. Koska oivalletaan miten 
säteilyn energiassa k a i k k i  ON massaa ja myös energiallaan SIIRTÄVÄT ja VARASTOIVAT  
sekundäärisesti säteilyä. Aivan kuten IAEA:n tarkoin salaamat lisäyskerrointaulukot, ja ajzenbergin, 
lauritsenin ja malenkan kuorimalliteoriat aiemmin selittivät ja todistivat.   
 
 
 
 

3018 MOX sano BOX 
 
Mixed Oxide (MOX) 
http://www.world-nuclear.org/info/inf29.html 
----- 
 
Mixed Oxide (MOX) (Päivitetty 2012)  
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Sekaoksidi (MOX) noin 2% uusista ydinpolttoaineista käyttää tänään sitä. MOX-polttoaineena 
valmistettua plutoniumia käytetään reaktorin polttoaineena. MOX-polttoaine on keino polttava aseiden 
plutoniumia (sotilaallisista lähteistä) tuottamaan sähköä. Jokaisessa ydinreaktorissa on sekä fissioivaa 
isotoopia kuten uraani-235, ja loput muodostuu uusia, raskaampia isotooppeja Neutronsieppauksista, 
lähinnä U-238.sta. Suurin osa polttoaine- massasta reaktorissa on U-238. Tämä voi muuntua 
plutonium-239 ja peräkkäisten neutronien talteenottotuotosta Pu-240, Pu-241 ja Pu-242 samoin kuin 
muuta transuranic isotooppeja (katso sivu plutoniumia ). Pu-239 ja Pu-241 ovat fissiokelpoisia, kuten U-
235. (Hyvin pieniä määriä Pu-236 ja Pu-238 muodostuu samalla tavalla U-235:sta.)  
 
Tavallisesti polttoainetta ajetaan lainkaan muuttumatta kolmen vuoden välein tai siten, noin puolet Pu-
239 tuotoksesta "palaa" reaktorissa, joka tarjoaa noin kolmasosan kokonaisenergiasta. Se toimii kuten 
U-235 ja sen fissiosta vapautuu vastaava määrä energiaa. Korkeampi palama, vähemmän 
halkeamiskelpoisten plutoniumia jää käytettyyn polttoaineeseen. Tyypillisesti noin yksi prosentti 
käytetystä polttoaineesta vapautuu reaktorissa on plutoniumiksi, ja noin kaksi kolmasosaa fissioituu (n. 
50% Pu-239, 15% Pu-241). Maailmanlaajuisesti noin 70 tonnia plutoniumista on käytettyä polttoainetta 
poistettuna täytössä reaktoreista vuodessa.  
 
Plutonium (ja uraani) käytetty polttoaine voidaan ottaa talteen jälleenkäsiteltäväksi. Plutoniumia 
voitaisiin käyttää valmistuksessa sekaoksidi (MOX) ydinpolttoaineeksi, antamaan energiaa 
sähköntuotannossa. Yksi tapa kierrättää plutoniumia MOX  muodossa lisää energiaa alkuperäisestä 
uraanista noin 12%, ja jos uraani myös kierrätetään tulee kokonaistuotoksi noin 22% (perustuen 
kevytvesireaktorissa polttoaineen palaman-ajan arvoon 45 GWd / tU).  
 
Nykyään on olemassa uraania ja plutoniumia, joita voidaan kierrättää, myös ex-sotilas lähteistä. Se 
vastaa noin kolmen vuoden tarjontaa luonnon uraanina maailman kaivoksista.  
 
Inventointi erotetaan kierrätettävät materiaalit 1   
 
 
                                               Määrä (tonnia)  Natural U vastaava (tonnia)   
Plutonium mistä jälleenkäsitellystä polttoainetta  320                       60000   
Uraania jälleenkäsitellystä polttoainetta          45000                     50000   
Ex-sotilas plutoniumia                             70                        15000   
Ex-sotilas korkean uraani                          230                       70000   
 
Lisäksi on noin 1,6 miljoonaa tonnia väkevöimisen jäämistä, jossa kerrytettävissä halkeamiskelpoisten 
uraania.  
 
MOX käyttö  
MOX-polttoainetta käytettiin ensimmäisen kerran termisessä reaktorissa vuonna 1963, mutta ei tullut 
kaupalliseen käyttöön kuin vasta 1980. Tähän mennessä noin 2000 tonnia MOX-polttoainetta on 
valmistettu (OL-vuosilataus 86 t= 23v käyttöön yhdessä reaktorissa. Luvussa EI ole pienuudessaan 
mitään järkeä!. . ) ja ladattu tehoreaktoreihin. Vuonna 2006 noin 180 tonnia MOX-polttoainetta oli 
ladattu yli 30 reaktoriin (enimmäkseen PWR) Euroopassa.  
 
Tänään MOX:ia käytetään laajalti Euroopassa ja Japanissa. Tällä hetkellä noin 40 reaktorissa 
Euroopassa (Belgiassa, Sveitsissä, Saksassa ja Ranskassa) on lupa käyttää MOX:ia, ja yli 30:ssa 
tekevät niin. Japanissa noin kymmenen reaktorilla on oikeus käyttää sitä ja useita niin. Nämä reaktorit 
yleensä käyttää MOX-polttoainetta kuin noin kolmanneksen niiden ydinlatauksestaan, mutta jotkut 
hyväksyy jopa 50% MOX kokoonpanoja. Ranskan tavoitteena on, että kaikki sen +900 MWe sarjassa 
reaktoreita pidetään käynnissä, jossa on vähintään yksi kolmasosa MOX. Japani suunnittelee myös 
käyttää MOX kolmanneksetta sen reaktoreissa lähitulevaisuudessa ja aikoo käynnistää 1383 MWe 
(brutto) reaktorista täydellinen polttoaineen latauksen MOX on Ohma tehtaan loppuvuodesta 2014. 2   
Muut kehittyneet kevytvesireaktorit kuten EPR tai AP1000 voi hyväksyä kokonaan polttoaineen 
kuormitukset MOX:lla tarvittaessa.  
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Käyttäen jopa 50% MOX ei muuta toiminnallisia ominaisuuksia reaktorissa, vaikka voimala on 
suunniteltu tai sovitettava hieman toteuttaaksen sen. Enemmän säätösauvojaa tarvitaan. Yli 50% MOX 
kuormituksessa, merkittäviä muutoksia ei tarvita, ja reaktoria on suunniteltava vastaavasti.  
 
Etuna MOX:sa on se, että halkeavien pitoisuus polttoaine voidaan lisätä helposti lisäämällä hieman 
plutoniumia, kun taas rikastaa uraanin korkeammille U-235 årosentilleen on suhteellisen kallis. Kun 
reaktori toimijat pyrkivät polttoainetta polttamaan kovemmin ja pidempään, lisäämällä polttonostettaan 
alkaen noin 30.000 MW päivää kohden muutama vuosi sitten yli 50.000 MWd / t jolloin MOX käyttö 
tulee houkuttelevammaksi.  
 
Jälleenkäsittelylaitokset erottaa plutoniumin kierrätetty MOX tulee enemmän taloudellisemmaksikun 
uraanin hinnat nousevat. MOX käytöstä tulee myös houkuttelevampaa koska vähentää määrätarvetta 
käytetyn polttoaineen lisäykseen. Seitsemän UO 2 polttoainenippua aiheuttaa yhtä MOX kokoonpanon 
lisäys tuottaa joitakin lasitettua korkea-aktiivista jätekertymän lisää, jolloin tarvitaan vain noin 35% 
tilavuus, massa ja jätehuollon kustannuksin.  
 
Kierrätys normaalilla käytetyllä polttoaineella  
Jos käytetty polttoaine on tarkoitus kierrättää, ensimmäinen askel on erottaa plutonium ja muut uraani 
(noin 96% käytetyn polttoaineen) alkaen fissiotuotteista muiden jätteiden suhteesta (yhteensä noin 3%). 
Plutonium jälkeen on erotettava useimmat tai kaikki uraanit. Kaikki tämä tehdään on jälleenkäsittelyla 
laitoksessa. 
 
Plutonium, kuten oksidit, sekoitetaan sitten köyhdytetyyn uraaniin jääneen rikastuslaitoksia muodostaen 
tuoretta sekaoksidista (MOX, joka on UO 2 + PuO 2). MOX-polttoainetta, joka koostuu noin 7-10% (8% 
plutonium räjähtää jompommin  lailla ongelmitta) plutoniumia sekoitetaan köyhdytettyyn uraaniin, 
vastaten uraanioksidiksi polttoaineen rikastettua noin 4,5% U-235, olettaen että plutoniumissa on noin 
kaksi kolmasosaa halkeamiskelpoisten isotooppeina. Jos ase- plutoniumia käytetään (> 90% Pu-239), 
vain noin 5% plutoniumia tarvitaan yhdistelmään. Plutoniumsisältö kaupallisten MOX-polttoaineissa 
vaihtelee jopa 10,8% mallista riippuen polttoaineessa, ja keskimäärin noin 9,5%. Polttoaine EPR 30% 
MOX jossa on alle 10,8% Pu vastaa 4,2% uraanin polttoainetta. EPR 100% MOX-polttoainetta voidaan 
käyttää monipuolisemmin käytetyn polttoaineen materiaalia (burnup, ensimmäinen rikastus, Pu laatu) 
kuin vain 30% MOX.  
 
 
Plutonium mistä jälleenkäsitelty polttoaine valmistetaan tavallisesti MOX:si mahdollisimman pian välttää 
ongelmia rappeutumisissa lyhytikäisten plutoniumin isotoopeilla. Erityisesti Pu-241 (puoliintumisaika 14 
vuotta) hajoaa Am-241:si, joka on voimakas gamma aiheuttaja, joka aiheuttaa mahdollisen 
työterveyshuollon vaaraa, jos erotettua plutonium yli viisi vuotta vanhaa käytetään sitä normaalissa 
MOX:ssa. Am-241 taso varastoidussa plutoniumssa kasvaa noin 0,5% vuodessa ja vähentää 
vastaavasti fissiokelpoisuuksien arvoja plutoniumissa. 
 
******************************************************************************* 
* ERITTÄINN TÄRKEÄ TIETO! Tehtäessä esim. Pu- 239 plutoniumasekärkiä. Puhtausaste on 
uraaniaseissa 93% tasoilla. Kun sen pitoisuudet laskevat tämän kaavan mukaan - miinus 0,5%/v. 
Voidaan havaita, että plutoniumkärkien muuttessa sponttaanisti mainituksi esim. Am- 241 aineeksi, ON 
KESKIMÄÄRÄISEN YDINKÄRJEN KÄYTTÖKELPOISUUS ROMAHTANUT LIIAN ALHAISEEN LIKI 
90% TASOONSA 4- 6- 9 VUODESSA!  Pelkässä varastoinnissaan siiloissaan jo. Siksi ydinase4itten 
elossapitoon vaaditaan jatkuvasti suunnattomia määriä uutta ja neitseellistä Pu-239 tuotosta ns. 
"sivilireaktoreista" ja uraanikaivoksista. Ja ennenkaikkea siis ydinaseitten JO PELKKÄ 
OLEMASSAOLOT TUOTTAVAT VALTAVAT MÄÄRÄT PILAANTUNUTTA Pu- 239 ja U- 238 tonnistoja 
maailman harmiksi. TÄSSÄ ERÄS KESKEINEN TARKOIN PIILOTETTU SYY JA PAKKOMIKSI 
YDINVOIMALOITA YLIPÄÄTÄÄN PAKOTETAAN OLEMAAN! 
*************************************************************************************** 
 
 Pu-238 (puoliintumisaika 88 vuotta), voimakas alfa lähettäjä ja lähde spontaaneille neutroneille, on 
lisääntynyt erittäin burnup polttoaineita. Pu-239, Pu-240 ja Pu-242 ovat pitkäikäisiä ja siksi vähän 
muuttuvia pitkäaikaiseen varastointiin. (Katso myös tietoja sivun Plutonium ).  
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Nopeiden neutronien reaktorit mahdollistavat kierrätystä plutoniumeilla, koska kaikki transuranic 
isotoopit ovat halkeamiskelpoisia, mutta termisessä ydinreaktorissa isotooppi hajoaminen rajoittaa 
plutoniumin kierrättämisen mahdollisuuksia ja useimmat käytetyt MOX-polttoaineet varastoidaan 
odottelemaan tulevia hankkeita nopeille tuleville reaktoreille. (Plutonium isotooppikoostumus käytetylle 
MOX-polttoaineella 45 GWd / tU burnup jossa on noin 37% Pu-239, 32% Pu-240, 16% Pu-241, 12% 
Pu-242 ja 4% Pu-238.)  
 
Palautetut uraanin jälleenkäsittelylaitokset voidaan uudelleen rikastuttaa yksinään käytettäväksi tuoretta 
polttoainetta. Koska se sisältää joitakin neutroneja absorboivaa U-234 ja U-236, jälleenkäsitelty uraani 
on rikastettu merkittävästi (esim. kymmenesosa) enemmän kuin tarvitaan käytettäessä luonnonuraania. 
Näin jälleenkäsitelty uraani on matalan palaman polttoaine on todennäköisesti sopivin uudelleen 
rikastamiseen, kun taas korkean palaman polttoainetta voidaan parhaiten käyttää sekoittamiseen tai 
MOX: polttoihin. ( Suomessa ydinpolttoaine on nimenomaan korkealle poltettua jopa 5v ylipoltoillaan.) 
 
Jälleenkäsittely 850 tonnia Ranskan käytetään polttoainetta vuodessa (noin 15 vuoden vastuuvapaus) 
tuottaa 8,5 tonnia plutoniumia (josta heti kierrätettiin 100 tonnia MOX) ja 810 tonnia jälleenkäsiteltyä 
uraania (repu). Tästä noin kaksi kolmasosaa muuntuu vakaiksi oksideiksi varastointiin. Kolmasosa 
saavuttaneet erittäin uudelleen rikastetun ja EdF on osoittanut sen käyttön soveltuvan 900 megawatin 
voimaloiden reaktoreihin. 
 
MOX tuotanto  
Kaksi voimalaa tällä hetkellä tuottavat kaupallisia määriä MOX-polttoainetta - Ranskassa ja 
Britanniassa. Vuonna 2006 40 t / v Belgian tehtaista pantiin kiinni 3    ja huhtikuussa 2007 Ranskan 
Melox tehdas sai luvat tuotannon lisääntyminen 145-195 tonnia / vuosi. Myös Sellafieldin MOX Plant 
Isossa-Britanniassa tuotti (nykyään tuhoutunut) aikoinaan 128-40 t / v, ja elokuussa 2011 NDA ilmoitti 
uudelleen tehtaan näkymistä ja haluaisi korjata sen.  
 
Japani aikoo käynnistää 130 t / v J-MOX on Rokkasho vuonna 2015. Samalla rakennettava MOX 
laitokseen Savannah River Site Yhdysvalloissa on meneillään vuoden 2016 käynnistys - katso alla 
MOX ja sijoitus aseita plutoniumia .  
 
Maailman MOX-polttoaineen valmistus kapasiteetti (t / v)  
 
                           2009  2015   
Ranska, Melox               195  195   
Japani, Tokai                10  10   
Japanin Rokkasho              0  130   
Venäjän Majak, Ozersk         5  5   
Venäjä, Zheleznogorsk         0  60?   
Iso-Britannia, Sellafieldin  40  0   
Yhteensä LWR                250  40 0   
 
MOX:ia käytetään myös nopean neutronien reaktoreissa useissa maissa, erityisesti Ranskassa ja 
Venäjällä. Se oli ensimmäinen tähän tarkoitukseen kehitetyillä, kokeellista työtä tehdään 
Yhdysvalloissa, Venäjällä, Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Belgiassa ja Japanissa. Nyt Venäjä on 
tiennäyttäjä nopeisiin reaktoreihin ja on pitkän aikavälin suunnitelmia rakentaa uuden sukupolven 
nopeita reaktoreita ruokkien niitä MOX:lla. Maailman suurin nopeiden neuitronien hyötöreaktori - 800 
MWe BN-800 - on parhaillaan rakenteilla Beloyarsk Uralin ja määrä alkaa toimia vuonna 2012.  
 
Tällä hetkellä tuotanto jälleenkäsittelylaitoksissa suurempi määriä plutoniumis on käyttö MOX:ia, jolloin 
käytettäisiin varastoitua (siviili) plutoniumia useissa maissa. Nämä kannat odotetaan ylittävän 250 
tonnin ennen kuin ne alkavat laskea vuoden 2010 jälkeen odotetaan MOX käytön lisääntyvän, ja MOX 
sitten odotetaan toimitettavan noin 5% maailman reaktorien polttoaineen vaatimuksina.  
 
 MOX ja sijoitus ase- plutoniumiin  
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Alle plutoniumista ja Disposition sopimus, Venäjä ja Yhdysvallat sopivat vuonna 2000 kullekin on 
hävitettävä (tai asetettu ajokieltoon) 34 tonnia aseittensa plutoniumia. Aiheuttaen ylitarjontaa (katso 
sivun Military Warheads lähteenä Nuclear Fuel ). MOX-polttoaineen tuotantolaitos (MFFF) at Savannah 
River Site Yhdysvaltain valtion South Carolina aloitti rakennustyöt elokuussa 2007. Muuntaa 
Yhdysvaltain plutonium MOX-polttoainetta. Odotettu aloitus vuonna 2016, MFFF on suunniteltu 
käyttävän 3,5 t / v aseiden plutoniumia tuottaen siitä MOX-polttoaineita, joka ladataan Duke Energyn 
Catawba ja McGuire voimaloihin. Sopimukset suunnitella, rakentaa ja käyttää MFFF myönnettiin Shaw 
AREVA MOX Services konsortiolle vuonna 1999, 2 700 000 000 dollari rakentamisen mahdollisuuteen 
on käytetty toukokuusta 2008. 4   Neljä MOX-polttoainetta johtavat testin kokoonpanoa on valmistettu 
USA aseista plutoniumia ja valmistettu kello Melox tehtaalla Ranskassa menestyksekkäästi poltettiin 
koeluontoisesti Catawba tehtaassa  
 
Samaan aikaan useiden vuosien ajan riideltiin marraskuussa 2007 USA ja Venäjä sopivat viimein, että 
Venäjä luopuu sen 34 t aseiden plutoniumeristään muuttumalla ne MOX-polttoaineeksi. Joka poltetaan 
BN-600 reaktorissa Beloyarsk ydinvoimalassa ja BN-800:ssa joka  on rakenteilla samassa paikassa. 5   
Tämän suunnitelman mukaan, Venäjä alkaisi luovutuksen BN-600 reaktorin vuoden 2012 
aikataulussaan. BN-800 seuraisi pian sen jälkeen. Kun disposition alkaa, kahdella reaktorilla voisi 
hävitä noin 1,5 t venäläisiä aseita plutoniumineen vuodessa. USA suostui osallistumaan 400 miljoonaa 
dollarilla hankkeeseen. MOX-polttoainetta valmistetaan laitoksessa, joka on suunniteltu rakennettavan 
Severskiin, Siperiaan - vaikkei yritys suunnittele sen rakentamista tällä hetkellä. Kuitenkin 60 t / v 
kaupallisia MOX-polttoaineen tuotantolaitos (MFFF) on suunniteltu käynnistyvän Zheleznogorskssa 
vuoteen 2014 mennessä, hoitaja Mining & Chemical (MCC). Se tekee MOX rakeita ja 400 pellettejä 
MOX-polttoaineita vuodessa BN-800 tyyppiin ja tulevaisuuden nopeille reaktoreille. Kapasiteetti on 
suunniteltu viidelle BN-800 yksikkölle. Tämä todennäköisesti käyttää aseista saatavaa asepurun 
plutoniumia.  
 
MOX jälleenkäsittely ja jatkokäyttö  
Käytetty MOX-polttoainetta jälleenkäsittelyä on osoitettu vuodesta 1992 Ranskalle, La Haguen 
laitokseen. Vuonna 2004 ensimmäinen jälleenkäsittelyyn käytettyjen sekaoksidipolttoaineen tehtiin 
laajemmassa mittakaavassa jatkuvana. Kymmenen tonnia MOX säteilytettiin polttolimittitasoon noin 
35.000 MWd / t, ja jossa Pu-pitoisuudella noin 4% oli mukana. Suurin ongelma on liuottaa PuO 2 
kokonaan pois oli tarkoitus voittaa. Vuodesta 2004 lähtien yhä suurempi osa MOX polttoaineistus 
Saksan ja Sveitsin reaktoreihin on käsitelty uudelleen, tuotto yhteensä noin 70 tonnia, laajassa 
kokoonpanossa. Koska MOX toistuvasti kierrätetään siihen sekoitetaan huomattava osa (70-80%) 
plutoniumista UOX polttoainetta.  
 
Tällä hetkellä Ranskan politiikkassa ei jälleenkäsitellä käytettyä MOX-polttoainetta, vaan tallentaen se 
ja odotetaan polttoainekierron liittyvästä kehityksestä neljännen sukupolven nopeiden neutronien 
reaktorien malleja.  
 
* Taas tärkeä  pointti:  
***************************** 
2009 Areva myi Ranskasta Fukushimassa myöhemmin räjähtäneet MOX- polttoaine- eränsä. Juuri 
tästä maailman pelätyimmistä Pu- 239 eristään. Myös OL- 3 laitokse Areva suunitteli polttamaan tätä 
kuolettavaa MOX eriään! Suomen onneksi OL- 3 viivästyi ja tämä tappavin ydinpolttoaine- erä laivattiin 
Suomen sijaan juuri Japanin Fukushimaan tuhoa tuomaan. NYT TÄRKEIN. JOS MINÄ EN OLISI 
VIENYT TVO:n LAITONTA OL-3 Pu- 239 AIETTA (YVA 2007) EUROOPAN NEUVOSTOON JA USA:n 
VALITUKSIIN. EI OL-3 OLISI VIIVÄSTYNYT 6VUOTTAN. EIKÄ SUOMEN PU- 239 POLTTOA OLISI 
EDES ESTETTY. SUOMESSA OLISI NYT FUKUSHIMA ILMAN PUUTUMISTANI YKSIN ASIAAN! 
************************************************************* 
 
Yleiset lähteet  
Australian ydinmateriaalivalvonta ja ydinaseiden leviämisen estämisestä Office, vuosikertomus 1999  
NATO 1994, toimitusjohtaja Plutonium ylijäämä: Hakemukset ja teknisiä vaihtoehtoja (ISBN 
9780792331247)  
OECD NEA 1997, johtaminen erotettua plutoniumia, tekniset vaihtoehdot (ISBN 9264154108)  
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Nuclear Europe WORLDSCAN, European Nuclear Society , maaliskuu / huhtikuu 1997 (useita 
artikkeleita)  
Nuclear Engineering International , eurooppalaiset ja MOX, heinäkuu 1997  
D Albright ja K Kramer, seuranta Plutonium omaisuus , Plutonium Watch, heinäkuu (tarkistettu 
elokuussa) 2005 - ks http://www.isis-online.org/global_stocks/end2003/plutonium_watch2005.pdf  
Kansainvälisen atomienergiajärjestön, tila ja kehitys sekaoksidipolttoainetta Technology , tekninen 
Review Series # 415 (2003)  
www.moxproject.com , verkkosivuilla Mixed Oxide Fuel tuotantolaitos (MFFF) at Savannah River Site  
Marc Arslan, 2012, polttoainekierron Strategiat optimoitava MOX-polttoainetta, WNFC Helsinki.  
 
 
Lisätietoa sivuilla  Nuclear Fuel Cycle  
Plutonium  
Käsittely käytetyn ydinpolttoaineen  
Sotilaallinen Ydinkärjet lähteenä Nuclear Fuel  
Japanin Jätteet ja MOX toimitukset Eurooppaan  
 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.world-
nuclear.org/info/inf29.html&prev=/search%3Fq%3DMixed%2BOxide%2B(MOX)%26hl%3Dfi%26client%
3Dfirefox-
a%26hs%3D2m4%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26channel%3Dnp%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=hw
HiT_eYCY_BtAb6rt1w&ved=0CHUQ7gEwAQ 
            -------------- 
 
YLE radio 06.07.2018 
 
TVO on alusta asti julkisuuteen tieten valehdellut. Ettei OL- 3 hankkeen rahan tarpeet lainkaan muka 
kasva. Koska ydinvoimala on Arevalta ikäänkuin tilattu "avaimet käteen periaatteella". Tällaisista 
vedätyksistä aletaan nyt pääsemään myös julkisuuteen eroon. YLE uutisissa kerrottiinkin jo mitä on 
tulossa. TVO määrättiin heti kättelyssä maksamaan  muikeita sakkoja. Outoa tässä onkin se, että 
vahingon kärsijän TVO:n maksettavaksi kansainvälisissä oikeudenkäynneissä määrättiin 125 000 000e. 
Uutinen ennakoi, että tämmöiset summat ovat vasta haaleita alkulämmittelyjä. Joita ydinimpperiumin 
TVO:n tiedetään joutuvan maksamaan ydinvoimalansa hankkeistaan. Että 10 miljardia/ ydinvoimala 
hinnat on kohta paperia OL- 3 voimalaitoksen lisäkustannukset kun JO NYT lasketaan lukuisissa 
miljardeissa. Jokainen viivästymisvuosi kun tuottaa luokkaa 1,2miljardia tappiota vuodessa jo pelkkinä 
menetettynä sähkön arvoinaan.  
                   ----------- 
 
TVO tiedottaa. 
 
18.07.2012 TVO ilmoitti jatkavansa "OL-3 menestyshankkeitten" kantamana yhteistyötään Areva- 
Siemenssin kanssa. No ohan näitä nähty 6- kertaistuneet ydinvoiman hinnat eivät näy haittaavan 
ketään. Koska Areva on käytännössä maailman viimeisimpiä hengissä olevia ydinvoimalaitoksiaan 
Eurooppaan huijjaavista ydinmonopoleista muuta vaihtoehtoa TVO:lla ei käytännössä edes olekkaan. 
Kansahan kaiken veroillaan maksaa kuitenkin innosta pakahtuen tietää TVO. Outoa tässä on monta 
muuta myös tässä näennäisessä ydinhankkeitten kilpailuttamisien pakkopullaamisuutisissa. Kas kun 
koko Siemens -Areva yhteistyö loppui JO vuosia sitten Olkiluodossa räiskähtäen! 
 
Siemens pani välit poikki OL- 3 riidassa Arevan kanssa. Siirtyi suuttuneena venäläisen Rossija-atomin 
kanssa yhteistyöhön. No Saksan koko maana irtisanouduttua ydinhankkeista myös tämä yhteistyö 
kariutettiin mahdottomana. Mutta t o t t u u s näistä tapauksista ei ole edelleen edes hipaissut 
Suomessa rönsyäviin TVO/ YLE uutisointeihin!. .  Yksikään tiedotusväline kun ei vaivaudu 
kyseenalaistamaan maamme johtajayhtiön TVO:n sanomisia puolella sanalla.) Ja hei muutama 
kymmenen miljardia persnettoa/ ydinhanke kiellettiin aiheena Suomen tiedotusvälineitten keskusteluista 
vuosia sitten, koska TVO- herrat TEM, ei kuulema tykkää. Kukaan ei uskalla laskea mitä merkitsee 
ydinhankkeitten hintojen kymmenkertaistumiset sähkömme hintaan.  
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Alussa TEM:stä vedätetty ydinsähkön 4senttiä/kWh hinta liikkuu jo 30senttiä/ kWh raskaammalla 
puolella, kuten laskin tapahtuvaksi jo 2007. Mutta eihän näistä viranomaiset salli lehtiin rivin riviä, ettei 
loputtomat uudet ydinASE- mokahankkeet kärsisi. Tämänpäivän L.S. kertoi jo pilke silmässä Suomen= 
TVO:n hakevan aggressiivisisesti ydinjätekaupan bisnesaikeista. Eurajoen kunnan politikoista V. 
Jalonen leiskautti klassisen laittoman ydinjätteen globaaliin kaupppaan liittyviä hankkeita Suomi- 
pelleilyn YLE Arenassa enteelisesti 16.07. Kuolema, erityisesti ydinASEkauppa on se viisastenkivi jolla 
ydinhankkeitten tappiomiljardit aiotaan kalmosäteilyä myyden peitata pilke silmässä, samalla maamme 
säteilytuhoten. 
                 -- 
 
FB. M.A.   Siemens lakkautti koko ydinvoima-osastonsa. Keskittyy nyt uusiutuviin, koska markkinat ovat 
suuremmat ja kasvavat vauhdilla, toisin kuin ydinvoima-ala. Tässäpä yksi lehtijuttu kommentoitavaksi.  
 
http://www.pohjolansanomat.fi/Kotimaa/1194754545490/artikkeli/olkiluoto+kolmonen+viivastyy+taas.ht
ml 
 
* Arto Lauri Kertokaas NYT siten m i k s e i edes tällaisia ihan kenen tahansa huomaamia perustason 
faktoja esim. YLE/ HS. vaivaudu nykyisissä valhemyllyistään poistamaan?. . . Ai niin koska TVO EI 
TYKKÄIS!. . . On tää kun karrikastetta jurrissa taasen..)) 
            -- 
 
US Blogi 2012.07 
 
18.7.2012 11:43 Veikko Huuska  
Henna, OL-3 on ohittanut nyt ainakin listan kuutosen Alaskan öljyputken (8,0 mrd $) sekä viitosen eli 
CVN-Class 78 Lentotukialuksen (8,1 mrd $). Eli Olkiluoto on nyt ainakin maailman viidenneksi kallein 
rakennushanke. Eikä halpene tästä. 
http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/111527-arvaa-
k%C3%A4ynnistet%C3%A4%C3%A4nk%C3%B6-olkiluoto-iii-vuonna-2015#comment-1609020 
              ----------- 
 
Tshernossa 5 000 000 kuollutta jo 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
# 3.11 - Ke 07 maaliskuu 2012 18:37 EST 
MajorTom-3246587    Dav1bg 
 
Kaiken kaikkiaan 500 000 ihmistä työskenteli Tshernobylin katastrofissa, kymmenessä vuodessa 50% 
heistä oli kuollut, 20 vuotta ja 80% oli jo kuollut.  Enimmäkseen nuoria miehiä. 
 
*Kun IAEA valehtelee Tsheron yhteydessä häpeilemättä yhä 40 kuolleesta. Pelkästään Tshernon 
työmaalla todistetaan säteilyyn kuolleita oikeasti, 400 000. Kun tähän lisätään Seura lehdessä 
Tshernon vuodon ympäristöstään kuolleet 4 500 000 henkeä. Aletaan olla jo oleellisesti lähempänä sitä 
supersalattua ydinkatastrofeissa kuolevien massamääriä. Tai oikeastaan ei edes silloin. Ilman 
onnettomuuksiakin ydinvoimaan kuoli maailmassa jo ennen Tshernojakin 7,3milj/ vuosi! Ja tahti on vain 
kihtymässä Fukushimojen siivittäminä ja suunnattoman laajalle kasvavien uraanikaivosten vanavesiin 
2008 ydinvoiman muututtua pysyvästi energianegatiiviseksi loiseksi malmin pitoisuuksien romahdetttua. 
 
Maailman terveysjärjestö WHO: asiantuntijaryhmä totesi, että jopa 4 000 uutta syöpäkuolemista 
kaikissa kolmeen eniten alttistettuun ryhmään niiden käyttöaikana (240 000 selvitysmiestä, 116 000 
siirtoväkeä ja 270 000 asukkaille SCZs). Koska yli 120 000 ihmistä näissä kolmessa ryhmässä voi 
lopulta kuolla syöpään, ylimääräisiä syöpäkuolemina Säteilyaltistuksella vastaavat lisäykset 3-4% yli 
normaalin esiintyvyyksissä syöpiin kaikista syistä. 
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3019. Chemikeskustelu. 
 
Arto hei. 
 
* Kiinnostavaa kuulla, että viimein aletaan tuoda chemtrailaamisesta sitä hiukan oikeampaa 
SÄTEILYIHIN liittyvää keskeistä syytä, johan oli aikakin. Tässä tiivistelmää: 
 
Keksinnön yhteenveto: patentti # 5003186 
Menetelmä on esitetty vähentämään ilmakehän lämpenemisestä johtuvaa kasvihuoneilmiötä, 
seurauksena kasvihuonekaasujenkertymisistä ilmakerrokseen. Menetelmä käsittää vaiheen, jossa 
siementämällä kasvihuonekaasu kerrosten määrään pieniä hiukkasia materiaaleilleen tunnusomaista 
aallonpituudesta riippuva emissiokyvyn tai heijastavuuden kasvua. Mainitut aineet on korkea 
emissiokyky on näkyvissä ja kauko infrapunan aallonpituuden alueella ja alhainen emissiokyky on lähi-
inforapuna aallonpituusalueella. 
 
 Tällaisia materiaaleja kutsutaan Welsbach materiaaleiksi. Metallioksidit, esim. alumiinioksidi, ovat 
myös sopivia tähän tarkoitukseen. Kasvihuonekaasuja ulottuu noin seitsemän ja kolmentoista kilometrin 
korkeuteen maan pinnasta. Kylvö stratosfääriin tapahtuu tässä kerroksessa. Hiukkasten stratosfääriin 
kylvöön sisältyvä mekanismi muuntaa mustan kappaleen säteilyn maa on lähi-infrapuna-
aallonpituuksilla osaksi säteilyksi näkyvällä ja kaukoinfrapunaa aallonpituudella, niin että tämä 
lämpöenergia voidaan heijastaa ulos tilaan, jolloin se vähentää maapallon lämpenemisestä 
kasvihuoneilmiöön. " 
 
Mutta hetkinen! On enemmän. 
 
Synkempiä faktoja alumiinihydroksidista 
 
Luulisi, että hallituksella olisi ilo ilmoittaa, että heillä oli suunnitelma auttaa vähentämään ilmaston 
lämpenemistä. Jos ruiskutus jauhettu alumiinin oksidilla lentokoneilla olisi tapa pitää loitolla synkkiä 
ennustuksia myrskykasvuja, jäätiköiden sulamisia ja nopeasti kohoavat merenpinnat, useimmat ihmiset 
olisivat todennäköisesti osoittamassa suosiota niiden pyrkimyksiin. Ei olisi ollut mitään tarvetta 
salaisuuksiin ja kieltää mitä ihmiset ovat näkemässä parhaillaan taivaalla omissa yhteisöissään. 
 
Onko siis olemassa oikeastaan toinenkin, ihan a i t o   syy kemikaalivanojen tuottoon? Ehdottomasti. 
 
 Oli myöhäinen Edward Teller, jäsen Manhattan Project ja vetypommin isä, co-perustaja ja johtaja 
Lawrence Livermore National Laboratory, joka ehdotti tätä geo-engineering tekniikka yhdessä Roderick 
Hyde ja Lowell Puu ja jotka on suunnitellut erilaisia tehtäviä joita tarvitse suorittaa, käyttöönottoa 
"sähköä johtavia levyjä" tai "metallisia" verkkoja "hienosta mesh- spacing" yläilmakehäämme. 
 
Mutta heidän huolensa ei ollut ilmaston lämpenemiset. Se on kasvava riippuvuus, puolijohteista. 
 
Tämä paperi on esitetty US Air Force otsikolla "sähkömagneettisen pulssin uhkia vuonna 2010", majuri 
Colin R. Miller kuvailee vaarojen ilmakehän säteilyistä, jotka sammuttavat kaikki sähkölaitteet 
Amerikassa - tuoden meidät takaisin kivikaudelle. Häiriöt puolijohteissa meidän nykyisessä 
yhteiskunnassa voisi aiheuttaa kaiken loppumisen - alkaen energiantuotannosta, (YDINVOIMALOISTA 
erityisvaarana!!)  Veden hätäpalvelut, kaikki viestintä, kuljetus ja maamme turvallisuus. Hän kertoo 
olevan ensiarvoisen tärkeää suojautua uhista Näiden puolijohteitten piirien vioilta sekä yksittäin että 
maailmanlaajuisesti. [1] 
 
Vuoden 2009 haastattelussa Ludwig Glinz noin "Sferic Taajuudet, Semiconductor Technologies ja 
niiden tehokas säilyKASVUILTA suojelu," Uwe Behnken perustaja LiveNet Concept 2010 ja pitkään 
aktivisti vastannut Chemtrail Ruiskutuksesta ehdottaa, että massiivinen injektio myrkyllisiä aineita 
stratosfääriin. Koska liittyy suoraan suojeluun hyvin herkkiin mikropiiritekniikoihin. 
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‖Luonnossadesiintyvät ähkymagneettiset pulssit ovat kaikkien tiedossa, lähtien elokuvasta" The Day 
After "missä olemme oppineet, mitä tapahtuu, jos luodaan keinotekoisesti atomipommin synnyttämiä 
EMP- pulssituhoja. Jos atomiasetta räjähtää, sähkömagneettinen pulssi puolijohde tekniikkaa lakata 
toimimasta. Samanlaisia elektromagneettisia pulsseja voidaan rekisteröidä.  koholla sferic taajuuksien 
tai ydinaseiden sähkömagneettista pulssit johtuvat vaikka kohoavista auringon toiminnasta, ja meidän 
näkökulmastamme tämä on toinen syy, miksi se on sitoutunut torjumaan näitä sferic taajuuksia 
myrkyllisten aineiden avulla kuten alumiinin oksidit ja barium-kloridein jotta voidaan suojella 
puolijohdeteknologiaa. "[ks http://www.lnc-2010.de/Linkpool/Sfericstandard.wmv] 
Haavoittuvuutta säteilylle. 
 
* Asiassa on tässä esillä vain viitekehykset. Suurin ongelma on se, että vuosikymmenet ympäristöönsä 
kasautuneet YDINVOIMALOIDEN ikuiseksi jo Einsteinin mukaan jäävät SÄTEILYENERGIOIDEN 
kerroskertymät agressoituvat kvantittuen. Eli vaikka Aurinko ei edes tekisi yhtään mitään. Jo SE 
keskeinen Malenkan kuorimallien mukainen säteilykerrytys, jonka 66,6v ydinvoimalaitosten 
toimintavuodet ovat tuottaneet. Uhkaa JO NYT maailmaamme! Auringon säteilevän flaren purkaus 
tällaiseen äärimmilleen varastoituneisiin ionisaation kerroksiin johtaa kumuloivien purkausten 
täystuhoon. On JO pitkään olut selvää, että chemtrailaaminen liittyy suoraan pelkästään 
ydinvoimaloihin.  Jos perusreaktorin sähköhuollot katkeavat vain luokkaa minuutti. Reaktorit suistuvat 
lennosta Fukushiman tyyppisiin megainfernoihinsa heti. Tällaista megaonnettomuuden riskiä EI 
luonnollisesti ole missään muussa energialaitoksissa kuin ja vain ydinvoimaloitten kohdalla! Toisaalta 
ydinvoimaloitten ympärillä on, kuten TVO:n ympäristössä jopa 360- kertaistuneitten ionisoivien 
tritiumpäästöjen ja säteilyionisaatioitten valmis tuhon kertoja valmiina. Valamina kvantittumaan 
globaaliin typpi- happikehäpaloihinsa kuten A. Einstein laski jo vaaraa 1930- luvuilla. 
 
1950-luvulla, kun pii ja germanium transistorit yhtäkkiä "löytyi" Bell Laboratoriossa, elektroniikkaa on 
tullut täysin riippuvaiseksi näistä puolijohteista. Radiot jossa oli tyhjiö putket korvattiin transistoripiirein 
ja kalleista huoneen kokoisista tietokoneista, joissa käytetään magneettisia releitä ja solenoideja, jotka 
nopeasti muuntuivat desktop "laitteiksi", jotka nyt löydettiin melkein joka kotiin. 
 
Ensimmäisen vuosikymmenen 21st Century, mikro-piirit ovat meidän kännyköiden, satelliittien "fly-by-
wire"-autoja ja lähes kaikki viestinnän käyttämät taloudelliset, liike- ja sotilaallisia instituutioissa. Vain 50 
vuotta niiden käyttöönotostaan, puolijohteet ovat tärkein osa elämäämme ja välttämättömyys 
elämäämme. 
 
Mutta on ongelma joita kukaan ennakoinut. 
 
Koska piirit ovat siten erittäin pieniä ja toimivat hyvin matalilla jännitteillä, ne ovat erittäin herkkiä 
nimenomaan ulkopuolisille säteilyille. Auringon säteilyt ilmakehän ja jopa kosmiset säteilyt, 
(puhumattakaan YDINVOIMNALOIDEN päästöjen alati kasvavista säteilykerrytyksien uhista), voivat 
kasvavasti aiheuttaa virheitä näissä piireissä, jotka voivat vaikuttaa henkienvaaroihin ja turvallisuuteen 
kaikille. 
 
Kolme pikku syntiä 
 
Yksi ongelmista, jotka liittyvät puolijohdeteknologiaan, on johdettu sen tiettyihin erityisistä 
ominaisuuksista on altistuminen erilaisten hiukkasten ilmakehän säteilyihin - alfa hiukkasille, eri ioneille, 
protoneille, ja neutroneille jotka voivat saada osuman laitteisiin - - Koneet muuttaa tilaansa tai muuttaa 
tuotantoaan, mikä virhe. Tämä ilmiö on tunnettu, on nimeltään "Single Tapahtuma Effect" (ks.), joka 
puolestaan on luokiteltu kolmeen tyyppiin: lievä virhe tai "Kertahäiriö" (SEU), pehmeä tai kova virhe tai 
yksittäinen tapahtuma salpa-up (SEL), kova vika tai yksittäinen tapahtuma burnout "(SEB). 
 
 Kertahäiriö tapahtuu kun tiedonkulun ("1: n" ja "0: n") on vioittunut. Lukiessa binäärikoodin muistista tai 
prosessorin ylimääräisen bitti lisätään tai on kadonnut. Tämä esiintyy melko säännöllisesti ja tavallisesti 
on korjattu laitteen erityisin koodein, joka laskee määriä bitteissä, ottaa huolehtiakseen saman määrä 
joka on vastaanotettu, ja tilauksesta ne voidaan toistaa, jos on olemassa ristiriitaa. 
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Single Event Salpa on vakavampi. Ulkoinen säteily aiheuttaa yhden transistorit toimintahäiriön, jolloin 
suurjännite tulee piiriin ja sen poistuminen laitteesta on joko tilapäistä tai pysyväistä Vahinko on yleensä 
paikallinen ja monet kriittiset piirit ovat rinnakkaisvarmistuksin rakennettu rikkoutumien 
kompensoimiseksi. 
 
Single Event Työuupumus on seurausta siitä että säteily aiheuttaa hetkellisen jännitepiikin, suuria 
jännitteitä tulee piiriin, polttaen sisäisten tekijöiden transistorit ja niiden ympäröiviä komponentteja. Kun 
tämä tapahtuu, elektroniset piirit ovat pysyvästi poissa käytöstä. 
 
Kaikki mainitut ongelmat tapahtuvat puolijohde-piireissä, kun joutuvat alttiiksi säteilylle.  Kaupallisten 
puolijohteiden valmistajat eivät suunnitelleet mitään suojaa tällaisiin YDINVOIMALAITOSPÄÄSTÖJEN 
jatkuvasti kasvaviin uhkiin yhteiskunnassamme - meidän elämäntapaamme - joka on erittäin 
haavoittuva. Suojatakseen sellaisia asioita vastaan kuten ydinvoimalasäteilypäästöt, auringon säteily ja 
kosminen säteily. Tarkoitus on sen sijaan ollut luoda johtava kerros metallihiukkasia, jotka kattavat 
laitteita sekä haihduttavat osaltaan tätä säteilyä. 
 
Ilmakehän säteilyn vaikutukset Whitepaper Ken Vranish, nimeltään "Kasvava vaikutuksia ilman 
Säteilyturvakeskuksen Vaikutukset puolijohdekomponentteihin ja Associated Vaikutus avioniikan 
lennon toimittajiin" ongelma on asetettava oikeisiin mittasuhteisiin. Suunnittelu ja valmistus 
monimutkaisille laitteilleen yleensä ei juuri sallittaisi virheitä ja toimintahäiriöitä, joita systeemissä 
seurataan tilastollisesti. Vika tai toimintahäiriö, joka tapahtuu kerran 40 000 tunissa voitaisiin pitää 
vähäpätöisenä. Mutta jos vika on elämälle kriittinen järjestelmä, kuten navigointi-tai moottorin hallinta 
matkustajalentokoneissa, tämä voi olla tappava. 
 
Seuraavaksi monimutkaisia kuvioita kestää yleensä noin vuosikymmenen päästä tuotantoon. Piiristöt 
jotka ovat nykyään käytössä on suunniteltu ennen ongelmallisiksi kasvaneita säteilytasokasvujamme on 
hyvin ymmärretty. Joten ei ole käytännössä mitään syitä olut suojata yksittäisiä piirejä. Tämä siirtää 
taakka globaaleihin ratkaisuihin, varsinkin mitä tulee lentoliikenteen elektroniikkaan, kuten ilmakehään 
kylvättäviin metallisiin aineisiin. 
______________________________________________________________________ 
 
Kaikki edellä mainitut on erityisen totta sotilaskäytötön puolijohteissa.. 
 
 
"Toiminta Enduring Freedom ja Irakin vapaus osoitti potentiaalia NCW, mikä mahdollistaa 
ennennäkemättömän nopeuden ja kuolleisuutta digitaalisilla kontrolloinneilla, viestinnässä ja 
tietokoneissa (C4) integroituna koko taistelukenttään. Kyky mikrosiru-pohjaisten järjestelmien 
hyödyntämiseen taistelussa on valtaa avata näkemyksiä ja tulevaisuudessa on olennaisen tärkeää. 
Data linkit, näytöt, satelliittiviestinnät, atk suunnittelujärjestelmät, GPS-vastaanottimet, radiot, älykkäät 
sotatarvikkeet, ajoneuvot, lentokoneet ja kaikki muut järjestelmät vaaditaan tukemaan verkossa 
voimaansa saamaan voimansa, ja mahdollisesti niiden tuhoalttius, hauraassa sähköisten 
järjestelmissään... "[2] 
Julkista vastustusta? 
 
Epäilemättä yleisöt tuntevat disrespected kun he oppivat, että tämä kaikki on heiltä salattu. Mutta ehkä 
he oppivat näin huomioimaan myös monet epätavalliset lentoyhtiöiden tragediat, jotka näyttävät olevan 
seurausta joistakin mystisistä "sähköisistä vioistaan".. Ehkä he ymmärtävät, miksi autonvalmistajalla, 
kuten Toyotalla, ei ole etukäteen tietoa haavoittuvuuksistaan. Tänään fly-by-wire-autojen valvontaansa 
pitäisi olla Faradayn kilvet, ainakin. 
 
Kun Auringon Maximin lähestyessä voimme odottaa enemmän ja enemmän epäonnistumisia 
puolijohteiden hallinnoissa. Mikä on seuraus kaikenlaisista??toimintahäiriöistä ja mahdollisten 
Burnouteista. Yksi vahva Koronan Massan purkausjakso käynnistää dire skenaariot näyttelemään 
Major Miller. 
 
Historia valheita ja lisää valheita... 
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Back in 2001, joukko vihaisia kansalaisia kokosivat riittävästi fyysisiä todisteita ja tuhansia valokuvia ja 
videonauhojaan tehdäkseen ainakin yhden kongressiesityksen. Herra Dennis Kucinich esitti ilmiöstä 
lakiesityksen, (HR 2977) "Space Preservation Act of 2001", jossa kemikaalivanat kiellettiin 
"eksoottisena asejärjestelmänä." Muutaman suljettujen ovien keskusteluja, lasku otettiin uudelleen 
käyttöön (HR 3615), tämän osan kiellon poistamiseksi. 
 
Tarkasteltuna keskimääräiset pintalämpötilat viime vuosikymmenellä näyttävät vähentyneen 0.5F, kun 
ilmakehän lämpötilat ovat epäilemättä olleet muuten nousussa. Tutkijat yhdistävät tämän 
kemikaalivanoja.  
 
*Taas taktinen ja myös täysin virheellinen tieto. Saksassa kun todettiin chemtrailaamisen 
peittolisäyksen toimineen j o p a  9- kertaa suurempana LISÄ lämmittäjänä. Estäessään ilmakehän 
lämmön karkaamiset avaruuksiin! Taas kylmeneminen ON totta. Koko CO2 kasvihuoneilmiö on 
ydinteollisuuden keksimä harhautus. 
 
 
Ei-tutkijat ovat huomanneet, että kauniit aurinkoiset päivät ovat usein muuttuneet hetkessä pilvimeriksi 
jonka hullut siksak-lentojen suihkukoneitten tuotokset valtaavat ja on syytä ihmetellä, jos tämä niin mikä 
voi aiheuttaa kuivuuksia tai hengityselinten sairauksia. Se on hullua, ja kukaan hallituksista maailmassa 
ei näyttä haluavan puuttua tähän! 
 
Kysyttävä itseltään: miksi ei hallitus tule puhdistamaan pois kemikaalivanat? Sillä alumiinit ja muiden 
metallisten aineitten vastuulla on ollut myös myrkyttyneet vedet ja ilmamme? Onko sillä tarvetta suojata 
sotilas-, yritys- ja yritysviestintänsä korkeammassa prioriteettiässään kuin hyvinvointi tavalliset 
ihmisten? Tarvitsemme vastauksia, ja me tarvitsemme niitä heti. 
 
Alla on muutamia viimeaikaisia artikkeleita, jotka on lähetetty johdantona kemikaalivanoista. Jossa 
lukijoita kommentoi ja kirjoittaa Viewzone päätoimittajalle. 
 
***** 
 
Next - Chemtrailin luokkahuoneessa 
 
-------------------------------------------------- ------------------------------ 
 
Kommentteja: 
 
Mielenkiintoinen artikkeli, on luultavasti parasta, mitä olen lukenut koskien kemikaalivanoja. Olen 
asunut täällä Kaakkosi Yhdistyneen kuningaskunnassa monen monta vuotta, ja olen usein nähdä 
koneitten lentävän alueen yli. Pohjois- itä tai etelä länsisuunnassa. Kerran noin 3 vuotta sitten sain 
todella yllättyä kun katsoin ulos ikkunasta. Oli aurinkoinen lauantai-iltapäivä, ja ei ollut yhtään pilveä 
taivaalla. Yhtäkkiä näin hyvin korkealla tasolla Idästä ja se huokui hyvin havaittavaa vanaa takana joka 
ei hävinnyt samoin kuin normaali contrails. Seuraavaksi minä näin toisen koneen lähestyvän 
Pohjoisesta antaen lisää chemivanaa. Sen jälkeen lentokone Koillisesta toinen toisesta suunnasta 
vanaa tehden kaikki samaan aikaan.  
 
Saattaa olla muitakin koneita lisäksi. En ole koskaan ennen nähnyt näin käyvän taivaalle kotonani. Mitä 
taivaalla tapahtui, se oli ilmeisen "koordinoitua" - ei voisi olla vain "sattumaa". Sitten taivas alkoi täyttyä 
pilvistyvän / sumuttavan. Noin 20 tai 30 minuutissa melkein koko taivaan peittyi keinopilviin. Ehkä 
Hämmästyttävintä näin kuitenkin oli, mitä tapahtui ylilennoilla neigbhbours talossa. Tämä naapurien talo 
on noin 150 metrin päässä ja saatoin nähdä valtava luonnottoman pilvien roikkuvan - vain roikkuvan 
siellä - noin useita sataa metriä edellä naapurin talon. Se näytti keinotekoiselta ja siinä oli "metallinen 
hohde" paiste tai kiilto - se näytti öljyiseltä. Siinä kaikki. Minä olen uskovainen! 
 
* loppu yhteenvetona seuraavaa. kuka ihan t o s i s s a a n uskoo, että k o k o maapallon ilmakehä 
edes kaikkein hulluimmassakaan skenaariossa kyettäisiin ikään kuin "metalloimaan faradein häkiksi". 
ihan vaan vuosiksi sitä varten että JOS joku auringon flarepurkaus sattuisi tulemaan vuoden parin 
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sisällä? HallOO HEI! Tavallinen kansalainen huomaa, että suuri osa chemimyrkkyjen metalleista kun 
tapaa maan pinnan JO puolen tunnin, tunnin kuluttua. luullaanko tässä nyt ihan tosissaan, että 
hyppysellinen nanoalumiinikuulia edes teoriassa voisi muuttaa 12km päältämme olevaa arki- ilmaa 
ikään kuin rautakatokseksi suojaamaan taskuissamme olevia kännyköitä ja kotiemme taulu TV:tä 
kosmisen rajuilta Auringon flare, EMP purkauksilta vuosiksi?  
 
* Mutta, mutta tämä artikkeli ottaa poikkeuksellisesti edes s u u n t i m a a   oikeampaan, säteilyinfernon 
uhkan suuntaan. Nimittäin globaalin taustasäteilymme 10-kertaistumiset YDINVOIMAPÄÄSTÖISTÄ ON 
DE FACTO! Säteily todellakin on muuttamassa typpikehäämme sitoutuessaan sen spontaanisti 
fissioivaksi infernoksi vääjäämättä. Ydinvoimaloitten päälle kertyvät megalomaanisen rajut sähköistyvät 
taivaankannet ovat aiheuttamassa megariskin, josta JO A. Einstein varoitteli kohtalokkaana koko 
ihmiskunnalle. Räjähdys tosiaankin voi käynnistyä vuosikymmenten säteilykertymistä vaikka Auringon 
suurpurkauksien takia! Chemtrailaamisilla siis kootaan säteilyn KERTYMÄN ENERGIAA. Ja 
keinosadatetaan se sumeilematta pois taivaalta niskaamme. Tarkoitus on ikään kuin "pyyhkiä" tauotta 
elektronikylläisillä alumiineilla ja bariumeilla säteilykuolemaa alas. Ennen kuin koko taivas räjähtää 
typpihappipaloonsa. Tässä tekniikassa siis tosiaan riittää. Että chemipilvet viipyvät taivaallamme 
tuntiluokkaansa. 
           ------------- 
 
HURJAA uutta tietoa chemitrailauksesta.. 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
  
Ihmisiä suuresti hämmästyttää chemtrailauksessa käytettyjen metallien tarkoitus. Juu esim. alumiini on 
voimakkaasti elektroneja emissoiva aine ja kompensoi ilmakehässämme leijailevia ++..ionisoituneita 
ydinvoimaloitten syytämiä kanavasäteilyn Pu- 239 partikkeleja ja vastaavia. Mutta miksi 
lentoruiskutetaan esim. bariumeja ja vaikka strontiumeja, on päivän tärkein kysymys? Johon 
pureuduimme 05.08.2012 Angelica Skywolfin kanssa. Avainsana aineille on nimittäin niiden beetta 
PLUShajoamisherkkyydet. Eli muuntuvat säteilyssä virittyen kevyemmiksi alkuaineikseen. 
Augerelektronien kaapanneet protonit muuntuvat neutroneiksi ja muuntavat aineen epävakaiksi 
isotoopeikseen. Katsotaampa. 
 
- Alumiini 13 AL> beetta+ hajotessaan muuntuu mangnessium 12 Mg> beetta+ hajoaa natrium Na-21> 
beetta+ hajoaa neon 10 Ne. 
 
- Strontium 38 Sr> beetta+ hajoaa rubium 37 Rb> beetta+ hajoaa krypton 36 Kr. 
 
- Barium  56 Ba> beetta+ hajoaa cesium 55 Cs> ksenon 54 Xe. 
 
Ainoa mikä sarjasta puuttuu on kalsium 20 Ca ja kalium 19 K. Beetta+ hajotessaan näistä tulee argon 
18 Ar. Halvat ja riittoisat maata parantavat alkuaineet jotka toimisivat samalla mekanismilla tuottaen 
halutusti jalokaasua. Mutta näitä EI USA halua suin surmin käyttää, koska.. .Niin hommasta EI tulisi 
nykytyyliin miljoonia  per lentolasti Exxon chemin myymänä massiivisesti tuottavaa bisnestä jenkeille! 
 
Mihin tässä sitten pyritään. Alumiini, barium ja strontium ovat elektroneja emittoivia aineita, jotka 
torjuvat osaltaan säteilypaineen synnyttämää +..ionisaatiota yläilmakehään ruiskutettuina. Säteilyn 
energian tarttuessa kyseisiin aineisiin. Saadaan aikaan myös säteilyenergian mekaanista virtausta 
alaspäin maan pintaan. Syntyy niinikää chemikemikaaleihin radioaktiivisia reaktioita. Jotka vähentävät 
emissioillaan kriittisimpien ydinvoimalaitospäästöjen synnyttämiä hotspottien energiatasoja myös. 
 
 Alber Einstein jo varoitteli miten säteilyn kertymien kasvut tulevat polttamaan typpi ja happikehän 
päämme päältä ydinvoimalakertymistään sytyttäen typpikehän hapen kanssa tuleen. Tähän ilmiöön 
vaikuttaa myös ilmakehän ionisoituminen rautanaulan lailla johtavaksi. Kun chemtrailerien kemikaalit 
muuntuvat myös jalokaasuiksi. Vaikeutuu kyseisen ilmakehäkerroksen ionisaatiojohtuminen. Jalokaasu 
ionisoituu myös normaalia ilmaa vaikeammin, muodostamatta silloinkaan yhdisteitä. Lisäksi jalokaasut 
toimivat sammutuskaasuina. Jotka estävät jo olemassaolollaan ja tukahduttamalla näiden pelättyjen 
palojen syntymisiä. Chemtrailaaminen kuuluu ehdottomasti ydinvoimalapäästöjen ongelmien 
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hoitoyrityksiin. Mutta ei ole koskaan mikään todellinen ratkaisu. Vain epätoivoisuuden sanelema 
hetkellinen IAEA:n hätäapuratkaisu. 
                 -------------- 
 
Ville Niinistö huvittui kansalaisten huolesta: ‖CIA rikkoisi lakia‖ 
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/53677-ville-niinisto-huvittui-kansalaisten-huolesta-cia-rikkoisi-lakia 
 
Teemu J. Kammonen  22.9.2012 10:51  Kotimaa 
|  
Kemikaalivanat 
Ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.) vastasi tänään Ylen Ykkösaamussa useiden kansalaisten 
utelemaan kysymykseen Yhdysvaltojen ilmastosalaliitosta. 
 
Kysyjä viittaa kemikaalivanoiksi kutsuttuun ilmiöön. Aiheen ympärille muodostuneen salaliittoteorian 
mukaan Yhdysvaltojen hallitus suihkuttaa ilmaan lentokoneiden päästöjen yhteydessä ihmisille 
haitallisia kemikaaleja, kuten alumiinia ja bariumia. 
 
- Aika ajoin tulee uusia pelkoja, että on käynnissä joku suuri kansainvälinen salaliitto, Niinistö vastasi 
toimittajan kysymykseen selvästi huvittuneena. 
 
Niinistö kertoi kuitenkin pyytäneensä Ilmatieteen laitokselta selvityksen kemikaalivanoista. 
- Riippuu lentokorkeudesta ja lämpötilasta, millainen vana jää lentokoneesta, Niinistö kertoi selvityksen 
pohjalta. 
 
Kemikaalivanateoria perustuu ihmissilmin nähtävään ilmiöön lentokoneiden peräänsä jättämän 
höyrypilven erilaisista muodoista ja väreistä. 
- Erilaisia vanoja jää ja se ei tarkoita, että sen takana olisi Yhdysvallat tai [tiedustelupalvelu] CIA. Jos 
CIA näin toimisi, se ei olisi laillista, Niinistö sanoi. On tärkeää, että ihmisten huoliin vastataan, Niinistö 
lopetti. 
 
Henkilöt:  Ville Niinistö 
Muut asiasanat: Kotimaa, Kemikaalivanat, Chemtrails 
 
Kommentit 
Petri Peltonen 
22.9.2012 12:50  
uusi  
Huvittavia salaliittoteorioita ei voi kumota faktoilla. Pitää vain rohkeasti "myöntää" olleensa mukana 
salaliitossa ja harmittelevansa asian paljastumista. Kannattaa myös kehua paljastuksen tehneitä 
sinnikkyydestä oikean totuuden etsimisessä ja mainita mahdollisimman monta heistä nimeltä. Sen 
jälkeen teoria on tehnyt tehtävänsä ja he voivat siirtyä uuden salaliiton pariin. 
 
1.  
Jiri Keronen  22.9.2012 14:08  
En ota mitään kantaa tähän "salaliittoteoriaan", mutta Ville Niinistö on melko naiivi ja sinisilmäinen 
hölmö. Mitä se muka vakuuttaa, että jos CIA toimisi näin, se rikkoisi lakia? CIA on rikkonut lakia koko 
historiansa ajan. CIA rikkoo lakia tulevaisuudessakin. CIA todennäköisesti rikkoo lakia tälläkin hetkellä. 
Itse asiassa CIA:n pääasiallisena pointtina tuntuu olevan rikkoa lakia ajaakseen USA:n kansallista etua. 
Terveisiä Niinistölle, että ei kannata uskoa kaikkea, mitä ihmiset sinulle sanovat. 
 
2.  
Linkki tähän kommenttiin 
Ossi Onni  22.9.2012 15:44  
Ihanko CIA rikkoisi lakia? Kyllä on typerä mies. 
                      -- 
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* Joo ihan v a r m a s t i  CIA rikkoo tässä IAEA:n käskystä lakeja. Tuskin moni laki jääkään 
ylikävelemättä kun ydinala toimii! Juuri tällaiset ylläolevat episodit kertovat hyvin selkeästi m i s t ä  
chemtrailaamisessa perimmältään on kyse. Ei hoidella CO2 päästöjä tässä. Yksikään lennoissa 
käytetty myrkky EI edes teoriassa sido hiilidioksidia. Ei manipuloida metsämyrkytyksin paljoja 
aivosähkökäyriä. EI peitellä auringonpaisteita. Kuten Saksa ilmoitti peite lämmittää tutusti 9- kertaa 
enemmän. Ei peitellä Nibirujakaan. No eipä ole peltojen alumiinituksetkaan romuttaneet viljojen satoa.  
 
*AINA JÄÄ KÄTEEN SE AINOA SYY. Chemtrailaamisen a i n o a  tehtävä ON ja pysyy mätkiä maahan 
alas päällemme niitä tonnien vuotuisia säteilyionisaation reaktorikohtaisia ionisaatioplasmojen 
säteilyenergiakertymiä. Ennen kuin sytyttävät liian korkeiksi kohonneena typpikehämme fissiopaloonsa! 
Olen tämän a i n a  kysyttäessä vastannut. Eikä se tästä muuksi muutukkaan. Chemtrailaus on 
YDINTURVALAKIA joka ylittää k a i k k i  kansalliset lait heittämällä. Kuten tästäKIN lausunnosta 
näette. 
 
 
 

3020. Matkoilla-Ruotsi 
 
Turku iltamyöhää 07.07.2012. Suomesta lähdettiin Silja Europalla kohti Tukholmaa. Perillä 08.07. Aamu 
10 maissa menimme autollani Skarnaskeniin. Istunnossa tavattiin kreikkalaunen kemian professori, 
samoin teoreettisen ydinhysiikan historian professori. Sovittiin jatkotapaaminen japanilaishenkisessä  
seurueessa 2 päivän päähän. 
 
Matkan päätapahtuma sijoittui 09.07. Siinä kello 10 aikoihin matkaan. Norrteljen pikkusatamissa pari 
hakuammuntaa. Viimein löytyi paikallsen venekauppiaan avustuksella Norteljen pikku joella Ancylus- 
Itämeren tutkimusalus muinaismerensä mukaan. Puolelta päivin aloitimme intesiivisen neuvottelun 
metaanijääklatraateista ja säteilyvaukutuksista meren syvänteissä reaktorien päästöjen takia. 
Ankkuristaan oli tämä alus tavannut tutkimusalueeltaan hälyttäviä 6- kertaisia säteilykertymiä. 
Metaanijää, maakaasut ja öljylöydösten potenttiaalit Itämerestä, datamme ja kaikuluotainten kuvamme 
paljastamiset sytyttivät sukseen. 
 
 Åsberg otti avosylin vastaan tietojamme kameran kuvatessa tapaamistamme. Vaikka alus oli jo 
lähdössä 2 viikoksi avomerelle sovittiin samalla istumalla jatkotutkimukset Olkiluotoon  räjähtäneille 
metaanikaasureijille, tektoniikan kakomisalueille ja Suomen metaania puskeviklle tunnetuille 
merialueille. Varsinainen suksee ja huippu tämänkertaiseen Ruotsin reissuumme oli sillä selviö. Johtaja 
kumarteli ja kiitteli usean kerran vielä lähtiessämmekin. Joten jatkoa seuraa Suomessa kyllä. 
 
10.07. Jakoimme Valon antajien meditatuuvisella alustuksella syväluotaavaa keskustelua 
kvanttiydinfysiikan saloista. Håkan Snelman oli alkujaan varauksellisempi. Mutta alkoi sulaa 
keskustelun edetessä. Erityiseti japanilaisten ydinongelmissa, beettasoihtukuvavideon ja Fukushima 
videoiden herättelemänä. Hyvin kansainvälinen yhteisö muuten tämä miljoonaseurueen yhteisö. 
Kiitosten aiheet tiedotuksistamme kumpusivat säteilym tuhoamien kertakäyttömetallien datoista. 
 
Hänen tietojensa mukaan myös hyvin biomyrkyllinen D2O deuteriumvesi oli hyvin alan sisäpiireissä 
tiedossa. Mutta esim. neutronien ylijäämä oli puolestaan hänen tietotasonsa ylittävää dataa. 
Uudenpolven kvarkkifysiikka oli hänen alaansa. Eikä niinkään  vanhempi kvanttiydinfysiikka. 
Fuusioreaktorien kaltaiset laitteet oli hänestä totaalinen fiasko. Reaktorin metallit tuhoutuvat 
neutronivuossaan 2,5 vuodessa! Lämpesi yhteiselle jatkolle siitä, että ydinvoimasta päästävä 
ehdottomasti eroon. Fukushimaa seuraava kolmas suuri ydintuho väritti keskusteluamme. Lopulta myös 
tästä kehkeytyi lämmin ja toimiva yhteistyökuvio jatkoomme yänne Ruotsiin päin. meille yhteisön kautta 
löytyi toimivaa majoitusta ja toimiovaa kansainvälistä kontaktikasvun verkostoa. 
             ------ 
 
11.07.2012 Tukholma ja Vikingatan 
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Aamuyöstä asuinpaikkaamme tuli kaksi kovin ystävällisesti käyttäytyvää mafioson vaimoa. Puhuivat 
viron venäjää kysellen milloin vessan sijaintia tai suihkun toimivampaa paikkaa. No ei siinä mitään. 
Olimmehan jo pari päivää aiemmin huomanneet alueella uuden valkean Rols Roysen ja ties minkä 
albanialaismafiosojen Mersun katumaasturin liikuvan tismaleen samoilla alueilla, jonne omatkin 
automme olimme parkkeeraneet. Sinne vaan rohkeasti joukkoon ja jonon sekaan kunnon finskatyylein 
mistään pelästymättä. 
 
 Autojaan mustasukkaisesti vartioivien siilitukkaisten itämafiosojen sekaan. Hiukan oli ihmetelty kun 
huumekätkönä toimiva romuauto kokosi kalliita sakkolappujaan pääovella päivästä toiseen ketään 
häritsemättä. Yö oli hyvin rauhaton. Nukuin heräillen milloin mihinkin äänirysyyn. No noitahan 
Tukholmassa häiriöääniä toki piisaa. Aamulla heräsimme auton parkkimaksuja makselemaan kello 
9:00. Ja niinhän oli käynyt kuten usesti katkenneiden unieni läpi aavistelin. 
 
 Tuntien ajan kuin yskähdyksiä tasaisesti pihalta haukkunut ääni oli minua häirinnyt. Se osoittautui 
murjotun auton varashälyttimen hälyääneksi. Poliisinauhaa ja lasinkappaleita katu piukalla. Itse asiassa 
olimme koko viikon pitäneet omaa automme pääiskukohdassa. Nyt siinä vakioidussa 
parkkipaikassamme sirpaloi entinen lumivalkea R.R. vihreän lasihelmimeren keskellä. Ainakin 6 toinen 
toistaan komeampaa autoa oli rusikoitu ihan rivissä jalkakäytäville sikinsokin. Oli suorastaan 
uskomatonta, että olimme enempi puhtaalla "intuitiolla" siirtäneet automme vain muutamia tunteja 
ennen toiselle kadulle turvaan. Siinä lepäsi Audia ja ties mitä Alffaromeroa silvottuina pitkin katuja. 
 
 Ilmeisesti varastetulla rekalla olivat "kilpailevat diilerit" vetäneet kummaltakin puolen katua autoa 
jonossa entisiksi ja täystuho oli melkoinen. Siinä sai suomalaispoika pitää pokkaansa peruslukemilla 
kun poliisia ja mafiosoa pukkasi kiihtynein elkein pitkin seutua. Naapuriksemme tulleet naiset katosivat 
yön selkään samana yönä kuin taiottuna. Vain timanttisormuksilla vedetty rasti turvalukitun ovemme s i 
s ä p u o l e l l e  kertoi tilanteen kinkkisyyden ja uhantä'yteisen luonteenladun. Jotain outoa oli 
muutenkin likkeellä. Löysimme parkimittarista koko päivän valmiiksi maksetun koneeseen jätyetyn 
tiketin. Muuta kun tämä lasiin ja auto seutukunnalle surutta parkkiin vaan. Lahjahevosen suuhun ei aina 
pidäkkään katsoa kysellen. 
 
Kesän kuumin heinäkuun lomakausi kun oli meni jatkoon koko päivä etsiessä laivapääsyä Suomeen. Ja 
j o k a i n e n parkkitunti tuli tarpeeseen. Tienasimme sadoissa euroissa saatuamme viimein päiviä 
metsästämäämme 200e sijaan vain 65e luokkaista auton ja 2 matkustajan lippua kotiin. Päivän päätti 
menestyksekäs vierailu Huskvarnan pääkonttorissa Tukholmassa. . . .Öö . . .1 Vuorokausi myöhemmin 
mafiosojen vaimot palasivat naapurustoomme, kun ei mitään. En tiedä tarkemmin, mutta n y t  on 
katuosuudellamme konekiväärivartiointi yötä päivää kuumimillaan päällä! Kyllä alkaa kotimaalle paluun 
aikataulut hahmottua entistä paremmin.  
                   ---- 
 
Ruotsin kvanttiydinfysiikan professorista. 
 
Tapasin reissullani Ruotsissa mm. "valon tuojien" pääjohtajan pohjoismaissa. Hän oli Håkan Snelman. 
Alansa ammattilaineneläköitynyt professori. tapasin hänet kahdesti, koska  oli  paljon asioita, jotka 
vaativat käsittelyä. professori oli hyvin kiireinen. saimme kuitenkin käyttöömme kolmatta tuntia, joten 
paljon ehdimme keskustella englanniksikin. Heti alustukseksemme esittelimme Vesan "Beettasoihtu 
videon", Loviisan kilometriluokan pinkkisen hapen säteilyryöpyn. Hän tunnisti ilmiön nimenomaan 
happi-ilmakehän säteilyn energioiden ionisaation aiheuttamaksi. 1000MW reaktori tuottaa 1000MW 
sähköä, 1000MW hukkalämpöä. Ja  mikä kuvaavinta 1000MW mittaamattoman suurta ja tuhoisaa 
säteilyn karkaamisen energiaa ympäristöön. Energiat, myös säteilyn energiat ovat ikuisia.  
 
Itse asiassa tukholman reissullani haastattelemani huippuprofessori kertoikin saaneensa äärimmäisen 
hälyyttäviä tietoja  samasta ilmiöstä mm. Euroopan ITER- fuusioreaktorin tiimoilta. Fuusioreaktoria kun 
on kaupattu 50 vuotta maailman pelastavana puhtaana ydinenergian ratkaisuna. Juu reaktorin 
heliumikaasun jäte ei ole pahin asiassa. Siinä kun uraanireaktorin polttoaineen polttomassasta 
prosenttiluokkaa muuntuu tappavaksi neutronvuodoksi ympäristöönsä. Jopa metrin raudan läåäisevät 
neutronvuot, eivät pysähdy reaktorin 23cm reaktyoripannuun. Vaan karkaavat holtittomasti mittaamatta 
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ja kaikialle. Fuusioreaktorissa poltetusta polttoainemassasta 20- kertainen määrä yli 20% muuntuu 
neutronivuoksi. 
 
 Neutronivuo tunkeutuessaan hallitsemattomasti kaikialle ympäristöönsä. Yksinkertaisesti muuntaa 
koko fuusiorraktorin satatonniluokkaiset  kokonaiset laitteistot, kallioperänsä, ilman kaiken jopa 2,5 
vuodessa satojen tuhansien vuosien ajan sätileväksi säteilyinfernoksi. Håkan  sanoi tämän suoraan ja 
painokkaasti." Fuusioreaktorit ovat totaalinen fiasko. Niiden kehitysaikeet ja suunittelu on lopetettava 
välittömästi!" Niinpä niin käsittämättömän raju ruotsalaisosaajan tuomio tästä tulevaisuuden p u h t a a k 
s i   väitetystä ydinvoimaisesta maailman pelastajasta. 
              ----- 
 
15.7.2012 Olkiluoto metaanijäädataa. 
 
Palasin Ruotsin reissultani 14.7.2012. Missiomme ydinrikollisten kiinni saamiseksi alkaa poikia 
merkittävissä määrissä kansainvälistä vääntöä. Nyt oltiin valloittamassa tosissaan Ruotsia, erityisesti 
Tukholma pääkohteena. Tietysti mukaan liittyi niin Norrteljeetä 65km luoteeseen, kuin myös seutuja 
500km Tukholmasta etelään. No tärkeintä oli se, että tapasin ainakin 3 Pohjoismaiden nimekkäimpiin 
kuuluvia alansa spesialistiprofessoreja.  Hyvin mieleenpainuva oli kvanttiydinfysiikan professorin 
kohtaamiseni. Håkan oli ensi alkuun varauksellinen kanssani. Massalliseksi todistuvat fotonit alkuun 
tökkivät hänellä. Uraanien N/Z suhdelukujen laskukaavoissa kaveri prässätessäni ensin kaarteli. 
Neutroniluvut väitettyä 10- kertaisiksi osoitettuani hän alkoi sulailla lupaavasti. Aloimme päästä 
todelliseen yhteisymmärrykseen siitä, että Loviisan beettasoihtujen kilometrisissä hapen pinkeissä 
videoissa ionisoituu ydinvoimaloiden eräs keskeinen ihmiskunnan täystuhoon liittyvä viesti.  
 
Japanissa odotellaan nyt ydinvoiman aiheuttamaa kolmatta totaali- iskua ihmiskunnalle. Jos eivät 
kansat ala tajuta mikä hirviö ja totaalituho ydinvoima 100 % varmasti on. Mitä A. Einsteinin ikuisesti 
ympäristöihimme säilyvine säteilyn energioiden kertymien tiedoin edustaa. Olin todella otettu siitä, 
miten kykenin ylipuhumaan ja vakuuttamaan Ruotsissa peräti 3 alansa huippuprofessoria asiallemme. 
Näillä merkittävillä kontaktoitumisilla tullaan tuomaan viestiä Suomeen kohta sellaisella voimalla, että 
oksat pois. Halusin ottaa esille tämän kvanttiydinfysiikan historian professorin Håkanin, myös muista 
syistä. Hänellä oli ankaraa viestiä Suomeen m y ö s salatuimmasta ITER- projektista. Tulevaisuuden 
ydinenergian kruununkivi fuusioreaktori oli osoittautunut k i i s t a t t a  silkaksi fiaskoksi, tuhon 
välineeksi. 
 
 20- Kertaa normaalia ydinvoimaa saastaisemmin neutronisäteilytystään kylvävä hirviöenergia oli 
kohdannut lopullisen tuomionsa koekentillä! Ja kun se sanotaan suoraan kaltaiselleni Suomen 
kvanttiydinfysiikan osaaja- ammattilaiselle. Viesti on otettava enemmän kuin vakavasti. Ydinvoima ON 
menneisyyttä vaikka mitä yritettäisiin kansalle esittää! Palatessani yli viikon Ruotsin sukseelta. Tajusin, 
että odotettavissa on enemmän kuin r a j u j a  kansainvälisiä konferenssi- iskuja imussani myös 
Suomeen. Tulette vielä haukkomaan henkeä. Sillä n y t  paineet ydinvastaisuuteen nousivat terssiin! 
Toimitimme uskomattoman tarkkaa dataa salatuimmistakin Suomen ydinsalaisuuksista. Itse asiassa 
heti palattuani Suomeen alkoi suunnaton prässi.  
 
Olin päässyt iskemään ydinalan suonta Ruotsin kautta, eikä s i i t ä FIN- landjassa lainkaan tykätty! 
Tuskin ehdin edes kotiini kun CIA aloitti systemaattiset paniikinprässäämiseni kuultuaan mistä 
Pohjolassa aletaan kauttamme pääsemään tietoon. Odotan suurieleisiä jatkoja, SWE- palautteet olivat 
sukseeta alusta loppuun. Huumaavaa kuultavaa. Heti ensi töiksi käväisin katsomassa mitä 
Olkiluodossa reissuni oli poikinut. Klassinen filmimme oli todella Ollin kuvaamana herättänyt ansaittua 
paniikkia! Koereikä 40 T 11 jossa oli  historiallinen 606,7m syvyyden metaanikaasujen 
massiivivuototieto. 
                    -- 
 
Näistä Olli H:n videoista kyse: 
 
Posivan Onkalot ja räjähtäneet KR16, KR40, KR27 
Tappava ydinvoima osa 1- 5 
http://www.youtube.com/watch?v=BKbNtNsDP9w&feature=youtu.be 
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http://www.youtube.com/watch?v=ovYS93kKD2U&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=BpjD22e7fsE&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=lhgl6KVxyUE&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=IWy3A_VGOH4&feature=relmfu 
 
 Ensimmäinen julkisuuteen karannut fakta siitä, että Olkiluodossa metaanikaasut rikkovat tektonisia 
murskakerroksia alinomaa lisääntyvästi. Nyt SMO, Pöyri, GTK ja Posiva olivat siirtyneet mittaamaan 
hädän kasvaessa laajemmin naapurireikiä. Tektonisessa 54cm kertasiirroksen liikkeessä katkenneen 
koereijän No: 45A naapurissa, KR 45B oli mittauskalustoa ja vaijeria reikä piukassa. Oli tullut totaalinen 
hälytys! Testireijän, joka on naapurissa pohjoiseen edellisestä Posiva oli enteellisesti poistanut k a i k k 
i tietodatat!. . Sanoisinpa, että jälleen osuttiin enemmän kuin muurahaispesään.  
 
Lisäaika 20v Posivan Olkiluodon Onkaloissa perustui siis todelliseen paljastamaani katastrofiin! Kävin 
Olkiluodon keinojärven itärantaa vieläkin kauemmas pohjoiseen päin. Siellä oli liikkumaan lähteneitten 
tektoniikkasaumojen leikkaavaa koereikää lisää. Ja aivan oikein. Nyt tapasin vanhimman löytämäni 60 
asteen vinoporaukseen asetetun porareijän No:11. Kuinka olla sen täytti kukkurallaan oleva 
vesipaljous! Juupa juu, ja peräti 8kpl eriväristä uudempaa koeanturointia tapasin myös sieltä!  
 
Ei hemmetti, että Posivan typpikäyttöisiä koereikiä alkoi löytyä kaikkialla. Vielä samoja siirroslinjoja 
pohjoisempaan päin. Niinpä niin. Siellä odottivat taas kaikkein uusimmat koereiät. Nyt puhutaan 
numeroista KR54 ja 55. Huippua kruunasi se havainto, että koereikä 55 vaikka oli ihan tuore oli JO 
alkanut orastavasti pettää! Kuulitte aivan oikein. Ennen kuin testireikä oli saatu edes kunnolla valmiiksi 
oli "oireellisesti" maa alkanut vajota. No SMO oli ajanut tuon havaitessaan kiviä monttuun peitteeksi.  
             --- 
Kommentteja ylläolevaan foorumeista: 
___________________________________ 
 
Muurahainen foorumi 07.2012. Tänään, 13:19 #54 Vegetable Näytä käyttäjätiedot View Forum Posts 
Yksityinen viesti Näytä blogi-kirjoitukset Add as Contact  Työläinen  
  
-------------------------------- 
Liittynyt oct 2011 
Sijainti Kempele  
 
Nuoremmalle väelle tiedoksi, että nämä jutut ovat sitten silkkaa fiktiota. Tuosta kaverista löytyy sen 
verran tietoja netistä, että jokainen voi tehdä päätelmänsä moiseen tekstitulvaan innoittavista tekijöistä. 
Jääköön nyt sitten yleisön pyynnöstä, jos kerran nuo jutut koetaan viihteellisinä, mutta sillä ehdolla, että 
pysyy tässä ketjussa. Jos tämä kirjallinen ydinjäte alkaa levitä saastuttamaan muita keskusteluja, on 
aika ryhtyä moderointitoimenpiteisiin. Viestiä muokannut Vegetable : tänään 13:21 Syy: Neutronin 
kommentti. 
 
*Vähintäänkin mielenkiintoinen viranomaisten kommentiksi tämäkin. Varsinkin kun kyseessä on 
suoraan VIDEOSTA ja Olkliluodosta paikan päältä kenen tahansa halutessaan tarkasteltavasta 
dokumentaatiosta! Eli nettipoliisit rahapalkkaansa vastaan luulevat nuoria n o i n helposti 
höynäytettävikseen). Kunhan poliisisedät vakuuttavasti vedätyksiään vaan SANOO!   
                  -- 
Overdrive foorumin satoa:  max 17.07.2012 11:35 (Re: *Vesi on kaikki 2.)  
Vakiokävijä, vantaa, Rekisteröitynyt: 23.05.2006 18:31, Viestit: 780  
 
Näyttäis mailis nyt siltä,että liikut todellakin vaarallisilla vesillä!!!! 
Kun se päivä koittaa,että joudut CIA:n kuulusteluihin, niin kuinka luulet henkisen kanttisi kestävän, että 
et tule paljastaneeksi salaisia tietojasi?  
 
*Vaarallista paljastaa CIA:n kuullen kylmäävää totuutta ydinsekoiluista. NiinPÄ!. . . 
                  -------------- 
 
Nibiruhysteriasta 
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Arto Lauri 
Yksinkertainen kysymys. Halleyn komeetta kiersi 1986 Auringon niin, että tuo mopoluokan 100km tähti 
näkyi Maapallolle esteittä paljain silmin keskellä päivääkin parisen viikkoa. No nyt Nibirun on väitetty 
olevan jopa Aurinkoa suurempi, lisäksi hehkuva suunnattoman lämmin valopallo. Kuukin näkyy keskellä 
päivää, mutta. . .  Miten siis on näitten ratakierrosaikojen pituudet valovuosien päässä toisistaan. 
Nibirun ohjattavuus on myös kuulema nollaluokkaa. Joten sen kerrotaan noudattavan Halleyn/ 
Newtonin kaavoja. Voisiko nyt joku kertailla miten Halleyn 2 viikon- kuukauden pyörähdysmatka kestää 
Nibirulta vuosia? Nibirun pitikin mullistaa maailmaamme JO tullessaan no "melko kevyesti" muokkasi. 
Nyt ymmärtääkseni sitten poistumisellaan korvautuu toikin. . . 
 
 Eli yksinkertainen kysymys. Mihin m e n n e s s ä on "plusmiinustilanne", joloin voidaan viimein todeta 
onko jotain tapahtunut maailmanmullistuksia ihan konkreettisesti joka ihmisen nähtäville vai ei? Ainakin 
minua alkaa suunnattomasti ihmetytttää aikataulujen loputtomat venymät kukaudesta toiseen 
vuosijanoikseen. Ilman, että paria rankkasadetta suurempaa kaikki asiasta näemme. Juu tiedän 
osuvani arkaan. Mutta kissa pöydälle. . . .Milloin asiassa aletaan tässä piireissä matemaattisesti 
ikäänkuin varmuuksista horjua, ettei kaikki käy kuin on ennusteltu tässä joukossa? Ihan asiallinen 
klassinen. . .no sanotaan ristinolla veto. 
 
 Niilä tiedoilla joita olen saanut aikaa about 2 viikkoako. . . Mikä asiassa minua kasvavasti "kiusaa" on 
se, että kaikki ydinvoiman tekemiksi tietämäni jutut halutaan syöttää miloin minkin Ellenin/ GMO:n, 
Monsanton  Nibirun tekosiksi USA:n "lähettiläitten toimista". Kävin JUURI Ruotsissa tapaamassa 
Pohjolan pätevimpää kvanttiydinfysiikan professoria. Myös heillä  oli pitkälti sama loputon perussointi: " 
Ydinvoiman ongelmat eivät ole tähdellisiä koska maailma tässä ja nyt kaatuu, siis r u k o i l k a a m m e 
tekemättä MITÄÄN !" Itse ajattelen asiaa p a l j o n suoremmin. JOS maailma kaatuu kuten 
hysterisoidaan, niin kaatukoon. 
 
 Mutta HOT ei olekkaan tämä! Vaan se tilastolinen fakta, että parin vuoden  päästä meillä on 
moninkertaistuneet YDINongelmat. Käsiin räjähtelevät OL-3 startit, Suomen, Euroopan kokoiset 
uraanipeijaiset kansalle kautta maailman alkamassa. Juu TOKI voimme ajatella kuten YDINvihreätkin. 
Ei sillä väliä mitä YDINSEKOILU teettää. Kunhan CO2 megagigahyperongelman YDINlääke tappaa 
vaan YDINtuhojensa todistajat maailmasta. Itse ydinrahoituksin keksittyihin CO2 ongelmiin annettu 
atomilääke tappaa siis  potilaan, mutta kenenkään EI pidä olla huolissaan koskaan mistään. 
Katsokaamme vaan "Suomiareenan" kaltaisia televisiokuplia. Joissa suuret  "viisaat" herrat ajattelevat, 
pureksivat kaiken valmiiksi puolestamme. Ydinhysterikko Häkämies siirtymässä "ydinepäilevimmistä 
kok" kamuistaan t o d e l l i s i i n  YDINuskovaisiin Vihreisiin! 
                   ----- 
 
Täsmättyä tietoa juuri niinkuin itse paikan päällä asian näen: 
 
- Porareikä numero 16 räjähti poran osuttua siihen n. 600m syvyydessä 2003. 2 ihmistä 
poraustorneineen suistuu 10m syvään palavan metanin kraateriin tuhoisasti.( Tuhon seurauksena 
aiemmin reikään numero 9, 14 asti pystysuoraan tehdyt porausreijät muutetaan varmistetuin tiedoin 60 
astetta vinoiksi Posivan salaisin turvamääräyksin, kun kysyin asiaa  Posivan silloisilta poraajilta. 
Arkistoistaan Posiva poisti kyseisen räjähtäneen reijän kaikki tiedot. Joten numero on arvio. Se voi olla 
myös numero KR10.) 
 
. Räjähdys murskasi samalla reijän numero KR27 betoni alustan seuraavaksi. Joka jouduttiin 
piikkaamaan, valamaan ja korjailemaan. 
 
- 2006 Olkiluodon tektoninen sauma liikahti maanjäristyssiirroksessa 54cm kerralla noin 2006.  Ja 
katkaisi samalla poratun reijän numero 45A muutamien kymmenien metrien syvyydeltä. Jolloin se myös 
peitettiin lasikuitumökillä nimettömänä ja piilotettiin tarkoin Posivan arkistoista. Rinnalle porattiin toinen 
"korvaava" porareikä 45B. 
 
- 2012.06. 07 tuli jälleen "uusi hälytys", jonka mukaan porareikään numero 40 tuli vuoto. Tarkemmissa 
mittauksissa T11 havaittiin, että metaanijään yläosaan 606,7m syvyydessä havaittiin Jarin ja  Pekan 
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arkistotiedoin ensimmäinen myös arkistointiin v a r m i s t e t t u    vuotokohta Posivan Olkiluodossa! 
(Videoimanamme uutinen aiheutti Posivan kertomuksena päivän viiveellä tiedotuskanaviin, että Posivan 
luolaston kasvavat epävakaudet lykkäävät Onkalo hanketta lisätutkimuksin 20 vuotta.) 
 
- Tutkimuksen jäljille pääsin kesäkuun 21 paikkeilla. Videoimme tuhon ja julkaisimme pian 
tuotoksemme yotubeen. 
 
- Palattuani Ruotsista havaitsin lisäksi 2012 heinäkuun puolivälissä, että mm. testireijät näistä suoraan 
pohjoiseen olivat paniikin levittyä jatkotyön alla.  
 
- Pöyry, SMO Suomen malmi oli alkanut mitata hälyttäviä dataa myös naapurireijästä 45B.  
 
- Huomasin, että niinikään KR44 maastossa olevat reijän kaikki tunnukset oli poistettu jostain syystä. 
Typpikaasupullojen 1 500kg kontteja oli tuotettu alueelle  lisää merkiksi kasvavista metaani kaasujen 
palon eston tarpeista useissa lähialueen Olkiluodon koereikien ääreen Posivan toimesta. 
 
- Edelleen pohjoisempaan koereikä KR11 oli täytetty vedellä ja siihen oli syötetty 8 eri koodiväreillä 
varustettua syvää kiinteämpää mittausputkea. 
 
- Vielä enemmän tuhoalueesta pohjoiseen. Huomasin, että vain vuoden vanhan 2011 tehdyn kaikkein 
uusimpienkin reikien KR54 ympäriltä oli maa alkanut oudosti vajota. Pienehköä vajoamaa oli jopa 
täytetty huolimattomasti muutamilla irtokivillä käsin. Myös näille porausreijille aiemmin satamasta päin 
kulkenut vapaa tie  oli kokonaan katkaistu.  
               ------ 
 
URAANIJÄTTEEN K A A S U N  tuotannosta 
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
 
Olen kertonut miten TVO:n reaktorista lähtee vuosittain nimenomaan kaasua valtavat tonnistot. TVO:n 
yhteiskuntavastuuraportin mukaan sen kahdesta reaktorista vapautuu 2 200kg/v näkemällä tappavaa 
pu- 239 tonnistoa. Aihe on mitä tarkimmin TABU. Todellisuus tietysti näkyy niille jotka ovat olleet 
konkreettisesti näkemässä miten ydinjätealtaan huoneenlämpöisessä vesialtaassaan kaasua nousee 
ylös kuin sumu- usvaa. Kukaan journalisti ei vaan ole uskaltautunut kuvaamaan ilmiötä livenä! 
Miksiköhän revision jälkeen kukaan ei sitä tee, sopii kysyä. . ? 
 
Laskelma kun on tappavan selkeä, tuollaisen Ol- 1 laitoksen täyuslatauksen 86 000kg ydinreaktorin 
kaasuuntumiseen nykymenoin menee aikaa TVO:lta noin 90v. Eikä luvalla sanoen mene Posivan 
Onkalon ydinjätetonnistojen tyhjentymiseen aikaa yhtään enempää! Eli puheet 100 000v 
ydinjätesäilytyksiin eivät perustu mihinkään todelliseen. Kuka edes yllättyi? 
 
Sitten se kinkkisin ja kriittisin elementti. "Eli TODISTA SE!" Ydinalan lobbarit vaativat filmiä asiasta jota 
EI ole saanut kuvata! EI KOSKA TVO KIELTÄÄ REAKTOERIALTAILLAAN KAIKEN KUVAAMISEN! No 
kuinka ollakaan näppäräsilmäisenä läysin hetimiten tällaisen videoinnin. CIA jo SUPO:n kanssa hio 
sormenkynsiään päästäkseen varastamaan näin paljastavan filmin kansan nähtäviltä. No ainakin v i e l 
ä  sen voi nähdä. Ottakaa talteen tarkoin! Ja huomatkaa erityisesti VALTAVAT KUPLAHARSOT 
kiipeämässä periaatteesssa vain huoneenlämpöisten luokkaisista ydinjätetonnistoista! Huomatkaa 
miten kuplinta on silmin nähtävää ja pelottavan konkreettinen todidte siitä miten ydinjäte korventuu 
suoraan hengitysilmaamme:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=MiyhFmu7GmU&feature=relmfu 
              ----- 
 
FB. Ulla-Riikka Vuorinen 
http://www.youtube.com/watch?v=Mv23EfAgv3A&feature=share 
 
Jotkut jopa Ruotsiin saakka matkustaneet väittävät näitä metaanijääklatraattien aikaan saannoksiksi. 
Minusta aika melenkiintoista muotoa, siihen nähden :-D 
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Ei liity aiheeseen muutakuin metaanijää keskustelun osalta. 
                   -- 
Arto Lauri JusT!. . .Eli kun Nibirua ei tullut, kuten hyvin ennakoin. Niin seuraavaksi jollain muulla 
"huulipyöreenä" päähän!. . .Noin joka tapauksessa olen t u t u s t i koko porukoista j ä l l e e n se yksi ja 
ainoa, joka olen ylipäätään Ruotsin Ancylos laivalla vierailut katsomassa sisäpiiridataa ko. aiheesta!. 
.Ohan toi 100% asenteellisella tietokonepiirroksella ajettu filkka tietysti mieltä kutkuttavaa. Mutta miksi 
esittää v a i n tuo yksi video?.. Katsoa voi vaikka tämän jo oleellisesti "kivisemmästä kohteesta 
kertovan". . http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ZZ2FdzB_h44 
www.youtube.com 
A SECOND BALTIC SEA UFO ANOMALY HAS BEEN DISCOVERED!! AMAZING UFO ANOMALYS 
(HD) .. 
 
Arto Lauri Tässä videossa muuten kohde sijoitetaan kuin ohimennen TVO:n ydinvoimaloitten 
purkualueelle luoteeseen keskekelle Selkämerta! Täysin loogisesti metaanijääklatraateille ja alueen 
lävistävien tektonisaumojen suuntimien mukaan lupaavasti muuten. . 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=8z54oArvFVA&NR=1 
 
BALTIC SEA UFO ANOMALY Update 11th July 2012 (HD) (The Coverup) 
www.youtube.com 
The Baltic Sea UFO ANOMALY COVERUP IS GOING DOWN!! PLEASE SHARE AND MAKE VIRAL 
A.. 
 
Arto Lauri ?- Kohde on siis korallikiven kaltaista kalkin valkeaa. - Sen lävistää vain 25cm halkaisijainen 
metaanikaasun läpi saostuman päästänyt putki. - Vaikka UFO- asenteelinen tietokoneaneanimaatio on 
näyttävä. UFO:ksi esiintymää ei asiantuntijat enää sitä tosissaan uskottele. . . 
http://www.youtube.com/watch?v=zNgOwIiJ68Y&feature=related 
 
Baltic Sea UFO / Baltic Sea Anomaly - The Disbeliever 
www.youtube.com 
PLEASE VISIT http://www.start.ac/disbeliever-series to find out more about this show and spread the 
word with the social buttons. THANK YOU. Is it an ancient... 
 
 
 
 

3021. Suomi TEKTON. 
 
Pari pätkää Muurahais foorumista 2012.07. 
 
- Mielenkiintoista, että kylmäävät videopätkät ydintuhossaan kuolevasta TVO/Posivan luolastoista 
aiheuttaa tällaiset poliisipanikoinnit täälläkin. Viranomaisilla melua kyllä piisaa. Mutta eivät, kas kas 
uskalla kommentoida kiistatta toteen näytetyistä YDINRIKOSHANKKEISTAAN rivin riviä. Varmaan siis 
pitää jatkaakkin näin "herkistävien raporttien" levitystä. 
 
- Muuten OL-3 hanke pluiskahti 2012.07 jo 6v hukkaputkeensa. Alkujaan 2,5miljardin konkkurssipesä 
maksattaa suomen veronmaksajille kättelyssä triplat 7,5miljardia. Tähän päälle joka myöhästymisen 
vuodesta menettyinä sähköinäkin 1,2 miljardia/a! Tuosta kun laskemme ydinsähköönne kirpakkaasti 6- 
kertaistuneet hinnat TEIDÄN ydinherrojen ydinsekoiluillenne niin vähemmän maksamaan pakotettavaa 
kansaa naurattaa mitä? NYT SAA kommentoida!)). . . 
-- 
 
Pari sanaa ¨Suomen tektoniikasta. 
 
Edessäni Turun Sanomat 16.07.2012. "Raision- tunnelissa on tiukan paikan räjäytystyöt. - Kaikkiaan 
tunnelin katon purusta kertyy 300 000 tonnia kiviainesta. Kertoo Raision kaupungin insinööri Vesa- 
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Matti Eura. Vuona 1992 käyttöön otettu noin 220m pitkä Raisio- tunneli suljettiin turvasyistä viime 
lokakuussa. (Tektoniikan korjauskelvottomaksi murjoneen tunnelin koko katto päätettiin leikata auki. 
)Louhinta- alan ammattilaisillekkin työ on erikoislaatuinen. Sillä tavallisimmin tunneleita tehdään, eikä 
pureta. Työmaan louhintavastaava Destian Esa Salonen kuvailee." 
 
*Keskeinen kysymys kuuluu, miksi Muurlan moottoritien tunnelleita on vaivannut alusta asti 
katastrofaaliset murtumat ja kattosortumat? Turun kauppakeskus Myllyn vierellä on kuulemani mukaan 
pohjoissuuntaan keväästä suljettu tunneli. Asiat on siinäkin mielessä täysin outo, että Lohjan 
ns."hiekkaharjujen" alikulkutunnelien piti olla vain helppoja hiekkavallien lävistyksiä. Olen itse ajanut ja 
kuvannut tätä mainittua moottoritieverkostoa Turku- Helsinki- Loviisa linjalle asti lukuisasti. väitetty 
Salpausselän hiekkaharjut ovatkin, yllätys yllätys, pelkkää graniittikiven lävistävää tummaa 
laavatektonista basalttikivilaavaa. Nils- Axel Mörner, Ruotsin paleoseismologian professori käyttikin 
tästä alueesta kuvaavaa shokeeraavaa termiään, tektoniikojen, jääkausien murjoma sarana- alue!  
 
* Joka kertoo vähintäänkin kaskadivuorimaisesta alueesta joka on kartasta katsoen peräti kolmen 
erillisen tektonisen itä- länsisuunnan puristussauman linjaus katkaisten koko Suomen. Ei suinkaan 
hiekkaharjuja, kuten erheelisesti valehdellaan! Tämä on aivan keskeinen todiste alueiden 
äärimmäisestä epävakaudesta. GTK on mitannut seudulla käsittämättömän rajut tektoniliikuntasaumat. 
Jopa globaalilla tasolla. Koko Suomen poikki Olkiluto- Turku -Helsinki- Imatra alueelta on mitattu 16 
000m sivuttaisliikunnat kilpikivistään. Käsittämätöntä maalikon edes hahmottaa tämän tason tektoniikan 
määrättömyyttä.  
 
*Alueella on siis GTK salaten tarkoin datat, arkistoinut tapahtuneen uskomattomat 2000kpl maailman 
rajuimpia 2004 Kaolakin tuhon tasoisia 9 Richterin maanjäristyssarjoja!. . . Mykistävää. . . ! Suomessa 
kaiken takana on Skotlanti- Olkiluoto- Laatokka- Keski- Siperian maailman kaikien aikojen rajuin 
laavalaakiopurkaus. Kestäen tauotta jopa 10 miljoonaa vuottaan. Suomessa systeemiin kuuluu tämä 
Etelä- Suomen lävistävän Litoraanitektoniikkasauman maailman syvin hautavajoaman subduktioseutu.  
              ---------- 
 
Lähiradio 100,3MHz Helsinki fan club 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
 
Jaakko Pietiläinen 
Ainoa hyvä paikka olemattomalle jo ulkomaille myydylle ydinjätteelle loppusijoittamiseksi on Helsingin 
Vanhankaupunginlahden lumenkaatopaikka, koska atomi siellä pysyy kylmänä pehmeässä liumessa 
eikä kallio halkeile. 
 
Bad geology at Olkiluoto nuclear deposition site (Paha geologia - tekstitetty Suomeksi) 
http://www.youtube.com/watch?v=O34JJxc2JF0 
www.youtube.com 
Nils-Aksel Mörner esittää todisteet Suomen kallioperän aktiivisuudesta, joka tulee tuhoamaan 
ydinjätteen loppusijoitusluolan käytännössä varmasti. Alustavat ... 
 
Arto Lauri Tuossa muuten maailman ainoa video Suomen tektonisen länsirannikon tektoniikan, 
metaanijäisen pommin muotoilemasta maamme suurimmasta luolastorykelmästä. Vaikka kyse on 
valtaisasta luolastosta, sen tutkiminen on TABU. Itse asiassa sitä eivät tunne edes lähistön Turun 
luolantutkijaseurat lainkaan. Vaan väittivät juuri tätä kuvaamme tehdyn, niin kattavaa päärikolliselle 
IAEA:lle heidän mielestään Espanjassa! Kun kerroin, että voin kyllä viedä halukkaat kierrokselle 
luolastoihin, keskustelu keskeytettiin koko aiheesta kuin seinään. Jaakko hyvä käsittelemme tässä 
maamme eräitä tarkimmin salattuja valtiosalaisuuksia i k i n ä! Joita TVO/ Posiva hallitsee ja SUPO 
käskee! 
 
FB. 07.2012 Tony Kunnari (filmin nähtyään), Olen sanaton... 
 
Arto Lauri Niin oli tämän filmin edessä monet muutkin hiljentyneet/ hiljentänEET. . : Erityisesti 
ydinturvavastaavat ja poliisiviranomaiset, koska näin massiivista tektonisilvontaa ei ikimaailmassa 
maasamme ole i k i n ä kukaan muu yksinkertaisesti kyennyt/ uskaltanut julkaista! Ei vaikka tästäkin 
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megahypertektoniikan metaniräjähdyksestä on aikaaa VAIN muutama vuosituhat! Kuten Mörner 
alleviivasi!! Sielä Posivan naapurustossa on nuokin megarauniot levänneet vuosikymmenet ilman, että 
a i n o a k a a n lehti saati TV olisi paikalla edes kiertänyt.?! 
               ----------- 
 
Maaseudun tulevaisuus 23.07.2012 
-  --   ---    ----     ----- 
 
Pörssisähkö on halpaa. . ."Energiameklareiden toimitusjohtajan Esko Kytömäen mukaan pörssisähkön 
hinta alkaa nousta elokuussa. "Arvelen  hinnan lähtevän nousuun viimeistään elokuun 20 päivän 
tienoilla, kun siirtokaapeli Suomen ja Ruotsin välillä menee j ä l l e e n  huoltoon". 
 
* Maalikoille tällainen pikku- uutinen ei varmaan heti aukea. Valaistaan lisää. Suomesta menee TVO:n 
naapurustosta Rauman Rihtniemen nokasta massiivinen miehen reiden vahvuinen suunnattoman kallis 
ydinsähkön siirron 800MW/ DC- tasavirtakaapeli mereen ja sieltä suoraan Ruotsiin. No mitä ihmeellistä 
uutisessa sitten on? Tuollainen normaali megavahva teräsarmeerauksinen kaapeli toimii heittämällä 
50v ongelmitta! Vaan tämä pannahinen kaapeli on luokkaa 800MW siirtotehostaan huolimatta katkeillut 
uudesta asti vähintään v u o d e n    välein! Kuulitte aivan oikein kaapeli napsahteli heti ensimmäisenä 
vuonaan. Ja on siitä lähtien katkeillut ja vahingoittunut mystisesti vuosittain.  
 
Tämä on peräti, peräti outoa. Koska kaapeli poikkeilee jäidenkin alta 20m syvyydestään. Kun kaapeli oli 
JO usemman kerran katkennut mystisesti Länsi Suomi lehdessä kerrottiin, että tälle kaapelille haettiin 
epätoivoisesti jotain parempaa reittiä? Miksi ihmeessä reiden paksuinen miltei silkkaa teräsvaijeria ja 
muovia oleva kaapeli muka napsuu poiki noin taajaan hiekkaliejupedillään? Näin ihan sattumalta 
Eurajoen Romun pihalla romutetun kyseisen kaapelin katkospään. Oli kuin pihdeillä leikelty! No mikä 
voima maailmassa sen katkoo vuodesta toiseen? Aluksi lehti valehteli, että JÄÄT muka sukeltaisivat 
20m syvyyteen silpomaan kaapelin. Silkka vitsi! TVO lehti Ytimekäs kun suoraan ilmoitti, että 
Olkiluodon alueella mitataan tektonisia 5-10mm pohjois- eteläsuuntaisia leikkaavia vuotuisia 
yksittäisienkin tektonisaumojen jatkuvaa liikuntaa metaanijäiden paukkeessa. 
 
Itse asiassa kun tällaisia liikuntoja kasautuu tuollaisen kaapelilinjojen poikki satamäärin Ruotsiin asti. 
Alkaa kaapelia summautuessaan repimään vuodessa metriluokkaiset kallioiden tektoniikaliikunnot 
Selkämerellä. Lisäksi tietysti  kaapeliin osuu metaanijääräjähdykset ja vastaavat maanjäristykset tavan 
takaa. Fingridillä onkin melkoiset vaikeudet pitää mielettömän kalliita, vahvoja kaapeleitaan ehjinä edes 
vuoden. Asia vaietaan systemaattisesti julkisuudesta. Mutta totuus on se, että Olkiluodon lävistävä 
maailman  syvin Litoraanitektonisauma silpoaa kaapelin alinomaa. Eikä asiasta saa hiiskua 
julkisuudessa mitään. Koska ydinrikollisten illuusiot muka vakaasta Suomen  kallioperästä katoaisivat 
samalla.  
              ------------- 
 
4,4 Richteriä. 
 
Maanjäristys herätti eteläruotsalaiset. Maanantai 6.8.2012 klo 07.43  
Ruotsin ja Tanskan välisellä merialueella tapahtui varhain maanantaiaamuna maanjäristys. 
 
Sen voimakkuudeksi mitattiin magnitudiasteikolla noin 4,4 ja sen keskus sijaitsi noin 60 kilometriä 
länteen Halmstadista. Yhdysvaltain geologinen tutkimuslaitos USGS arvioi, että järistyskeskus sijaitsi 
vajaan kuuden kilometrin syvyydessä. 
 
Järistys tuntui laajoilla alueilla Lounais-Ruotsissa. Halmstadin poliisi kertoi saaneensa järistyksen 
vuoksi kolmisenkymmentä yhteydenottoa. - Me istumme täällä Halmstadissa neljännessä kerroksessa. 
Ikkunat helisivät. Kertoi poliisin päivystäjä Magnus Bertholdsson. 
 
*Illuusiot ns. "stabiilista Fennokandian peruskallioista" saadaan siis selkeästi unohtaa. Mitähän IAEA 
päästää läpi sensoriensa julkisuuteen seuraavaksi jää nähtäväksi. 
 
STT-TT 
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             ------------ 
 
UFO vaiko IAEA TVO? 
 
Hyvin monet kyselevät suoraan myös minulta mielipidettä siihen. "Kumpa maailmanluokan salaisuus 
ON himoitumpi tietoisuus UFO:ista ja maapallon ulkopuolisesta elämästä. Vaiko ydinalan synkät 
salaisuudet. Äkkiseltään ei pitäisi ola epäselvää, että UFO. Mutta onko sittenkään.  
 
Sain seuraavan tiedotteen: 1989 Presidentti George HW Bush vierailullaan Rocky Flatsiin mainitun 
vuoden kesäkuulle. "Ydinaseitten tuotannot, josta hän kertoi lehdistölle. On "salainen operaatio, jossa ei 
sovelleta mitään lakeja. . ."Hän lisäsi, että" miten hallitus ja sen alihankkijat toimivat. Näin valtion 
laitokset toimivat: Tämä on meidän asiamme, se on osa SALATUINTA kansallista turvallisuutta, joka 
ohittaa k a i k e n  muun!.". . .K a i k e n . .! 
 
Otetaan toinen esimerkki. 2012 kesäkuussa vuoti julkisuuteen tieto, meren pohjasta oli Ruotsalainen 
sukellusryhmä löytänyt 60m halkaisijaisen UFO:n 87m syvyydestä ja Itämerestä. Asiaa vatvottiin 
videoitiin ja kuvattiin viikkokaudet auliisti ihan surutta ja vapaasti lehdistössä ja TV:ssä. . Vatvottiin 
kunnes käväisimme Ruotsissa kertomassa ettei kyseessä ollut lainkaan mikään UFO. Vaan alueen 
noussut radioaktiivisuus kertoi kyseessä olevan tektoniseen hautavajoamaan uponneitten 
ydinvoimaloitten neutronivuon eroosoiman metaanijääklatraatin räjähtänyt saostuman kansi. 
 
 Niinpä niin. Kun tiedotteemme lehahti julkisuuteen alkoi välittömästi tapahtua! Koko alue saarrettiin 
USA ja Venäjän sotaharjoitusalueeksi, minne ei päästetty enää ketään! 2012.08.06 Kuun alussa tätä 
kirjoitellesani ollaan tälle sotatoimialueeksi tietovuodostani h e t i  julistetule seudulle raijaamassa 
kansainvälistä järeintä ponttonikalustoa NATO Tanskaa myöten. USA ja Venäjä päättivät yhteistuumin 
reagoida maailman pelätyimmäksi nousevan YDINosaajan Arto Laurin Ruotsin vierailuun. Tavalla joka 
ei jätä tulkinnoille mitään varaa. Koko löydösalue yksinkertaisesti tyhjennetään YDIN- syistään kaikesta 
sieltä löydetystä materiaalistaan! An ihme, että CIA on kanssamme enemmän kuin helisemässä!. .  
             ------------- 
 
Itämeren UFO 08.2012 
 
Jatkuvasti entistä mystisempää tapahtuu tuon keskikesän Itämeren UFO:ksi ristityn 
metaanijääklatraatin aiheuttaman 60m pyöreän saostuman ympärillä. Kun kävimme Ruotsissa 2012.07 
Ancyloksella kertomassa, tuo löydös jota maailmalla muut lisäkseni ei tutkijoina edes tunnistaneet. 
Johtuu YDINvoimaloitten päästöistä ja tukkivien, sulattavien ja tunkeutuvien neutronivoiden liukumisista 
tektonisaumojen metaanijäätä pitkin alas painovoimalla syvänteeseen. Alkoi käytännössä välittömästi 
alueen kansainvälinen sotilaallinen saarto. USA ja Venäjä ovat julistaneet laivastojensa saarroillaan 
alueen räjähdysherkäksi sotatoimialueeksi! . . 
 
 Kyllä tosiaan alkoi tulla vipinää kun paljastimme Ruotsin tutkijoille miten tärkeä ydinkatastrofialue oli 
Itämeressä kyseessä. Muutamia oleellisia lisätietoja on tihkunut:" Alueelle on viskautunut ainakin kaksi 
massiivisempaa "muodostelmaa". Toinen on liukunut alueen reijän räjähdysvoimasta ympäriltä 400m 
päähän. Ymmärtääkseni juuri tämä ensin kuvattu 60m halkaisijainen "sienikiekko". Myöhemmin 
löydettiin vielä kauempaa 500m liukuneena metaaniräjähdyspalossa myös kärventynyt toinen vieläkin 
isompi saostumaosanen. Valkeaa lähinnä korallin kaltaista ainetta myös. Tarkoin salatuista tiedoista on 
paljastunut, että alueella toimii erittäin vahvasti teknisiä laitteita häiritsevät mystiset radioaktiiviset ja 
magnettiset lähete aallot. 
 
 Edes tavallinen dikitaalikamera ei esineitten ympärillä suostu kuulema lainkaan toimimaan. Vaan 
ruotsalaisryhmä joutui ottamaan kuviaan Nikonin mekaanisella vanhanaikaisella  kameralla. Alueella on 
selkeä suunnaton kaasupurkauksien aukko. Näistä on mitattu jopa 6- kertaisia radioaktiivisuuksien 
kohoamamyrskyjä. Jotain perin outoa tutkijat mittasivat myös meren tämän alueen lämpötiloissa. Miinus 
yhden asteen alijäähtynyt pohjavesi hämästytti heitä. Toki kun alueelle tulvii ydinvoimaloitten 
agressiivisesti neutronivoillaan kiintometaanijäästä sulattamia metaanikaasutonnistoja. On selvää, että 
alueen alla olevat kilometriluokkaiset metaanikaasuklatraattien lämpötilat siirtyvät kuplien tänne 
pohjavesiin asti. 
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 Myös lämpötilan lasku johtuu siitä lisäjäähdytyksen efektistä joka muoostuu kiintojään höyrystyessä ja 
jäähdyttäessä ympäröivää maaperää. nHuomasimme, heti sen jälkeen kun kävimme tässä Ruotsin 
Ancylos- laivassa kertomassa mistä oikeasti kyse. On CIA, Säpö ja vastaavat IAEA ydinturvavastaavat 
asettaneet hätäpaniikissaan aiheen 110% tietosaartoon koko maailman lehdistöissään. Alkukesän 
kukauden päivittäisistä tiedonannoista ei yhtäkkiä sanaakaan! "UFO:na" kyllä oli siis arkikauraa. Mutta 
kun alueen YDINkytkös kauttamme paljastui. VÄLITÖN SOTATILA!. . Jälleen kerran tietoni 
ydinsalaisuuksista vetäisi maailman POLIISIVIRANOMAISILTA jalat alta osuvuuksillaan. . .  
           --------- 
 
2012.08 Itämeren UFO 
 
* Kyse on siitä millaisia energioita pirtäisi olla jotta ruotsalaisen sukellusryhmän dikitaalöiset kamerat 
pysähtyisivät jo 200m päässä kohteestaan. Kuten on väitetty? 
 
Divers claim 'Baltic UFO' shuts down all electronics within 200m (PHOTOS) 
http://www.rt.com/news/ufo-baltic-millennium-falcon-901/comments/ 
 
EM säteily vain ei mene syvään veteen niin helppolla, ainoa tunnettu tapa lähettää radiosignaaleja 
syvään veteen olisi erittäin matalan taajuuden signaalit 50Hz ja alle, mutta se edellyttää hyvin suuria 
antenneja, että erittäin pitkät aallonpituudet siirtyy vain niin. 
 
Toinen mahdollisuus olisi gamma-tai röntgensäteily, voivat häiritä ja jopa "paistaa" CMOS 
kamerapiirejä, mutta jälleen nämäkin säteiklyt pysähtyy veteen hyvin tehokkaasti niin, että 200metrissä 
olisi oltava niin paljon säteilyä, että se tappaa sukeltajat. 
 
* Kertoja tässä ei selvästikään tajua, että reaktorien neutronivuot kuplivat kuin hiilidioksidi suoeaan 
ympäristön vesiin. Pumpaten veteen suoraan tuhoisaa ++..ionisaatiokaasuja metaanijääklatraattien 
kaasukuplien lomaan. Neutronivuot EIVÄT näy tavallisilla geigermittareilla! 
 
           --------- 
 
Ocean explorer - Peterin haastattelu Red Ice -nettiradiossa, avaintiedot: 
tarvitsemme kahdesta kolmeen erilaista tiedemiestä 
Mins. 22 geologit sanovat että lähin paikka missä on tällaista basalttikiveä on Atlantilla... mitä se basaltti 
tekee siellä, kun se on luultavasti peräisin Atlantilta 
Mins. 27 ruotsin armeija on ottanut yhteyttä, objekti ei ole ruotsin aluevesillä 
Mins. 34 useampi teoria mutta ei varmuutta onko se tämä tai tuo 
jos se on rakennustyötä 
Mins. 37 dokumenttifilmi ulos vuoden lopussa 
Mins. 43 portaidenkaltainen muoto, joka etenee ylhäältä alas 
Mins. 48 elokuun puolestavälistä syyskuun puoliväliin 
Mins. 49 500 metriä ja elektroniikkaongelmat alkavat voimistua 
Mins. 54 emme tyydy yhden geologin analyysiin, vaan heitä oltava useita saman teorian takana. Sitten 
olemme valmiit lopettamaan tutkimukset 
           ---------------- 
 
Loviisan ongelmat 09.2012 
 
Joo NYT ollaan tosiaan jäljillä!  Eli varmistin alan ammattilaisilta, että Lo-1 ja Lo- 2 reaktoreissa ollut jo 
kuukausiluokan ongelmiatiikkaa. Joo siis ajoin t ä n ä ä n   02.09.2012 Helsingistä Olkiluotoon 02-04 
yötä myöten ja satoi niin rankasti, että Turku- Muurla- Helsinki moottoritien välillä varotettiin 
vesiliirroista. Eli tarvetta valoihin olisi taatusti silloin ollut. Silti erityisesti JO Helsingin päässä oli jopa 
isot osat liikennevaloistakin pimeinä lähtiessäni. Mutta kun kymmenet ja kymmenet kilometrit Suomen 
päämoottoritiestä oli sysimustia Loviisan sähkönsyötön kadottua ennustamatta, on j o t a i n pahasti 
pielessä!  
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Ydinvoimaloitten ylijäämäsähköähän varten noita aina on polteltu. Homma vain korostui, kun Turun 
alueella, jonne TVO vastaavan ydinylijäämäsähkön vaikutus korostuu, valot teillä yön pimeyteen taas 
paloi miltei kaikialla. Kuulin, että ainakin Loviisan kytkinasemalla oli myös paukkunut. Tampereen 
alueuutisissa oli puhuttu jopa tätäkin suuremmasta ongelmista molemmissa Loviisan 
paukkumustatiinuissa.  Erittäin huolestuttavaa oli myös annetut hätävuodoistaan kertovat Loviisan 
ulkosireenien "hälytykset".  
 
 Mystisesti TV:stä ja lehdistöistä katoilevat Loviisan ongelmasta valaisevat uutisoinnit eivät 
ongelmavyyhteä lainkaan hälvennä. Ei varsinkaan, koska onnettomuuden ja päästöjensä takia 
Helsinkiseutua myös samaan aikaan rajusti säteilychemtrailaillaan. Ja kuulin juuri, että 
säteilymittauksissa olisi myös mainittavaa lohopamista juuri Loviisan seudulla. kerrotaan nyt myös se, 
että yleensä loviisan tiedot antanut kontaktini "katkaistiin " oudosti jo alkuviikon ongelmien aikoihin! Että 
kaikki asiaan liittyvät nyt kiinostaa.  angelican ilmoitus tehon alenemisesta on myös merkittävä asian 
pohdinnan kannalta. 
              -- 
 
Loviisan sanomien mukaa mm. 2010 Metaanijään mystisiä räjähtelyjä rekisteröity. 
 
2 Magnitudin tärähdyksen keskipiste sijaitsi merellä noin 5 kilometriä Loviisan ydinvoimalasta kaakkoon 
Kampuslandetin lounaispuolella. Kuolleita kaloja löytyi seuraavana aamuna pisteen itäpuolisilta 
rannoilta.  
Loviisan ulkosaaristossa Loviisan ydinvoimalan kaakkoispuolella tapahtui maanantaina, 9.8.2010 kello 
17.34.56 Suomen aikaan tuntematon tärähdys, joka on seismologian instituutin alustavissa 
analyyseissä luokiteltu räjäytykseksi. Mittausasemat rekisteröivät purkauksen suuruudeksi 2.0 
magnitudia eli Richterin asteikolla noin 2. 
 
Loviisan ydinvoimalaitokselta noin 5 kilometriä kaakkoon Stora Vadholmenin saaren lähistöllä 
merenpohjassa tapahtuneen tärähdyksen aiheuttajaa ei tiedetä. Loviisan Sanomien saamien tietojen 
mukaan purkaus tapahtui WGS84-koordinaatiston pisteessä 60.333 N ja 26.398 E. Merikortin mukaan 
paikalla on noin 33 metriä syvää. Painepurkauksen jälkeen seuraavana tiistaiaamuna lähisaarten 
rannoille ajautui tonneittain kuollutta kalaa. Kalakuolemat ja tärähdys liittyvät luultavasti toisiinsa. 
 
-Mittausasemat havaitsivat tapauksen maanantai-iltana. Vaihtoehtoina oli joko maanjäristys tai iso 
räjähdys. Analysoimme meillä havaintoa ja kallistuimme enemmän räjähdyksen kannalle. Räjähdyksen 
paineaalto ja taajuusjakauma ovat erilaisia kuin maanjäristyksissä, kertoi tekninen avustaja Lars 
Kaislaniemi seismologian instituutista eilisiltana.  
-Ilmoitimme asiasta STUK:lle, mutta emme lähteneet asiaa tarkemmin analysoimaan. Kalakuolematkin 
viittaavat enemmän räjähdykseen kuin järistykseen, Kaislaniemi sanoi. 
 
*Kuvaavaa, että kun 2012 Itämeren "UFO" on osoitettu ydinvoimaloitten metaanijään neutronivuodon 
aktivoimaksi. Tällaisia uutisointeja alketaan koota lähihistorian arkistoista. Kyse siis ON nimenomaan 
metaanijääklatraattien maailmanlaaajuisesta aktvoitumisistaan reaktorien vuotamien neutronivoiden ja 
raskasvesilaskeumien kasvusta merien pohjissa.  
http://www.loviisansanomat.net/lue.php?id=4397 
                ------------ 
 
Talvivaaran ala räjähtämässä 61km2< 130km2 2012.09 
############################################# 
 
Talvivaara kaavailee jättilaajennusta 
18.9.2012 21:00  | 15 |  
Tapio Mainio   HELSINGIN SANOMAT  HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA 
 
Talvivaaran kaivoksen laajentuessa sen nikkelituotanto nousisi nykyisestä 17 000 tonnista jopa 100 000 
tonniin vuodessa. Sotkamossa sijaitseva Talvivaaran kaivos kaavailee jättimäistä laajennusta ja 
bioliuotuskasaa. 
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Kaivoksen länsipuolelle tulisi uusi, nykyistä selvästi suurempi bioliuotuksen jälkeinen sekundäärikasa, 
jonka koko olisi kaksi kertaa viisi kilometriä. Sen korkeus olisi kahdeksan metriä ja se jäisi maisemaan 
kaivoksen sulkemisen jälkeenkin. Yhtiön käynnistämää yva-menettelyä ja laajennussuunnitelmia 
esiteltiin Oulun kauppakamarin järjestämässä suurhankeinfossa Oulussa tiistaina. Tilaisuudessa 
kerrottiin myös Pyhäjoen ydinvoimalan työllisyysvaikutuksista. 
 
Talvivaara voi palkata jopa tuhat uutta työntekijää, jos yhtiön suunnitelmat toteutuvat, kertoi hanketta 
esitellyt projektikoordinaattori Ville Sirviö. Talvivaara on jo aloittanut yva-menettelyn  
 
-- kaivosalueen laajentamiseksi 60 neliökilometristä 134 neliökilometriin. -- 
 
Laajennus tulisi kaivoksen länsi- ja eteläpuolelle. Noin miljardin euron investointi toisi tuhat uutta 
työpaikkaa nykyisten 505 työpaikan lisäksi, sillä nikkeli jalostettaisiin pitemmälle paikan päällä. Samalla 
nikkelituotanto nousisi nykyisestä 17 000 tonnista jopa 100 000 tonniin vuodessa. 
 
* Talvivaaran vanha 61km2 kokoinen alue tuottaa OMG Kokkolan mukaan 200kg puhdasta uraania 
vuodessa. Tupla- alalle 134km2 kokoinen tästä laskien tuottaa 400kg. Pelkästään y k s i  TVO:n OL- 1 
reaktorissa on 86t uraania ja  puhdasta U-235 siitä noin 3870kg. Eli Talvivaaroja TVO:n reaktoriparit 
täyttämään tarvittaisiin: 
 
2* 3 870kg= 7 740kg/ OMG tuoton 400kg= 20kpl 
Kertaa Talvivaaran pinta alalaajennus 134km2= 2 593km2!! 
 Pelkästään maailman tarpeisiin tämä pitää kertoa 100 TVO ydinvoimalakapasiteetillä= 25 929km2. . ! 
Tämä on luokkaa 10% KOKO Suomen pinta- alasta jo! Ja huomatkaa, huomatkaa nyt hyvänen aika, 
että Talvivaara juuri t u p l a s i  pinta- alansa parissa vuodessa. Ai miksikö? No koska uraanit on JO 
aiemmilta aloiltaan kaivettu. Niin Olen useamman kerran kertonut, että Suomen, siis KOKO SUOMEN 
ylöskaivamiseen Euroopan ainoasta uraanikaivoksesta menee luokkaa reilu 10 VUOTTA! Öö. . voisiko 
sii k u k a a n kertoa mitä JÄRKEÄ TÄSSÄ 1986 Mauno KOIVISTON hanakkaasti allekirjoittamassa 
sopimuksessaan TOTAALISESTA SUOMEN TUHOAMISENSA KIiMASSA ON!?? 
               ------------ 
 
1,8 Richteriä Espoossa 100km syvyydessä. 
________________________________________ 
 
2013.02 Viikon 6 alussa maa järisi Helsingissä rajummin 100 vuoteen. Asiaan kuvaavinta onkin, että 
TVO:n ja Loviisan ydinvoimaloista tektoniikoihin valutettu säteilyneutronivuot ovat muuttaneet 
kallioperät häkellyttävän epävakaiksi. Eikä tilanne varmaan kuin kiihtyvät tästä. Järistyksiä kolmas 
06.02.2013. Kuopiossa talo tyhjennettiin sortumavaaran takia. 
            ----------- 
 
Posivan PR 17 lisädataa 
11 11 11 11 11 11 11 11  
 
Tarkennettu tietomateriaali. Olkiluodossa Posivan testireikä No:17 oli räjähtänyt. 
 
- Reijän poraamisessa oli vastaan tullut niin kovaa laavakiveä, että oli jouduttu poraamaan peräti 3kpl 
reikiä. KR 17, KR 17A ja B. reikään juuttuneita laitteita oli jouduttu käsittelemään sekä vesileikkauksin, 
että räjäyttäen itse reikää avarammaksi. 
 
- Onnettomuuspäiväksi varmentui 27.11.2001 
 
- Vajaan 500m syvyydessä oli tapahtunut kosmisen nopea metaaniklatraatin räjähdys. Haju oli ollut 
voimakasta metaanin osalta. Vuodon määräksi oli Onkalon katolta mitattu peräti 460L/h. 
 
- Reikä oli räjähtäessään syöksenyt eri väristä kiveä erittäin kauas. Niin rajusti, että porausreikä oli 
lasittunut kuumuudesta!  
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- Koko kolmopisreikä tuuletettiin ja peitettiin tarkoin. Jotta salaiseksi julistetun reijän tiedot kyettäisiin 
jatkossakin pitämään tarkoin julkisuudesta salaisina. Lisädataa: 
 
 
http://www.posiva.fi/files/2133/POSIVA-2002-12_Working-report_web.pdf 
www.posiva.fi 
 
http://www.posiva.fi/tietopankki/tyoraportit/environmental_radioactivity_data_of_olkiluoto_in_1984-
2001.395.xhtml?cd_year=2003&cd_order=name&cd_offset=20 
Posiva - Työraportit 
www.posiva.fi 
Ikonen A. 2003. Environmental Radioactivity Data of Olkiluoto in 1984-2001. Työraportti 2003-14. 
Posiva Oy, Olkiluoto. OLKILUODON YMPÄRISTÖN SÄTEILYNVALVONNAN MITTAUSTULOKSIA 
1984-2001 Tässä työraportissa jul 
 
 
 
 

3022. BIO VS ydin. 
 
Ydinala tulee tuhoamaan 100 % varmasti ympäristömme. Tätä faktaa peittääkseen IAEA keksii toinen 
toistaan mielivaltaisempia vedätyksiä siitä miten luonnossamme havaitut hälyttävät ydinalan päästöjen 
aiheuttamat tuhot eivät ole koskaan IAEA:n ydinteollisuudesta johtuvia. Tiedotusvälineitten täydellisellä 
hallinnallaan IAEA saa toki lisää aikaa jatkaa tuhoaan vuodesta toiseen. Mutta koska ydinalan ongelmat 
korjaamattomina yhä pahenee. Alkavat keinot loppua. 
 
Länsi-Suomi 5.7.2012. Yhdysvaltojen lepakkoja uhkaa joukkotuho. Harvinainen sienituho leviää 
nopeasti ympäri maata. Vuona 2006 havaittu sairaus on tappanut arviolta 5,5 miljoonaa lepakkoa 19 
osavaltiossa. Tautia kutsutaan valkonenäsyndroomaksi. Valkea sienikerros tulee lepakkojen päähän, 
sieltä siipiin. Lepakko menettää vararavintonsa ja herää liian aikaisin horroksestaan. Tauti syö nahkaan 
jopa rekiä selittää tutkija Rob Mies Discovery- uutisille. Maatalous kärsii tuhohyönteisten syöjien ja 
pölyttävien lepakoiden kuollessa tautiin.  
 
Tauti löydettiin ydinvoimaloistaan kuuluisasta USA:n koillisosista. Ja Kanadan itäosista. Tauti levisi 
USA länsiosiin, Missouriin, eteläiseen Alabamaan. On pyyhkäisemässä Yhdysvaltojen suurimmat 
lepakkoyhteiskunnat. Samaan tapaan tauti etenee myös Euroopassa. Taudin leviämisestä syytetään 
ihmistä.  
* Nyt e r i t t ä i n valaiseva lisätieto: 
__________________________________________ 
 
On todennäköistä, että jo aiemmin mehiläisiä, sammakoita, kaloja, lintuja ja vastaavia viime aikoina 
vaivanneet tuhot ovat s a m a a  alkuperää lepakkotaudinkin kanssa! 
__________________________________________ 
 
* Tämä on koko jutun keskeisin sanoma. Immuunikato on murskaava säteilysairauden vaikutus 
eläimille. Myös reaktorikarkulaisen säteilyionisaation kertyminen ilmakehäämme sähköisinä kenttinään 
eksyttävät magneettisuudella suunistavat eläimet, mehiläisistä alkaen tuhoonsa. Tähän asti on 
erheellisesti etsitty mehiläispölyttäjät 93 % tappaneista taudeista syyllisiksi milloin GMO, 
kasvismyrkkyjä, tuontimehiläisiä, varroa punkkeja ja ties mitä keksittyä syyllistä. Jokainen alkaa 
ymmärtää ettei joku varroapunkki tartu sen enempää lepakkoihin kuin vaikka kuoleviin kaloihin tai 
sammakoihin. 
 
* Syyllisen selvittämisissä mentiin mehiläisten kohdalla JO niin pitkälle, että muiden vaihtoehtojen 
epäonnistuttua vaadittiin YDINVOIMAN säteilyn syyllisyyden tutkimista asiassa. Mutta kuten aina USA- 
ARMEIJA tuli tylysti väliin. Vaatien tutkimusten täyttä keskeyttämistä heti. Koska ydinvoiman säteilyn 
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syyllisyyksien tutkiminen on heistä kansallinen etu! . . Tieteen jatkuminen lopetettiin silloin USA:ssa kuin 
seinään.  
Lakaisemalla ainoan todellisen syyllisen pois lehdistöstä. IAEA ydinrikollisuus saikin pari lisävuottaan. 
Mutta ongelma EI sillä katoa. Koska ydinvoimaloiden tuhot eläinmaailmaan jatkuvat kiihtyvästi. 
Kolmanneksen ihmiskunnan ruuasta pölyttävät mehiläiset siis päätettiin uhrata surutta. 
 
' Nyt kasveille elintärkeät kaikki muutkin pölyttäjät ja suojaavat eläimet katoavat säteilykuollen. 
Menetämme ydinateismin Molokille loputkin ruuan tuotannon mahdollisuudet! Fukushiman ydintuho 
tappoi keskeiset kalakannat koko Tyynestä valtamerestä. Herra näkee viisaudessaan ainoaksi keinoksi 
pysäyttää tämä ydinalan loputon tuho tappamalla ydinvoimaansa hirttäytyvän ihmiskunnan 
viimeisimmätkin ruokamme lähteet. Palkka ydinateisteille synneistään tulevat olemaan täystuhoisat. 
Koska mikään muu varoitus ei enää riitä heitä opettamaan, miten ydinvoima tappaa kaiken! Keskeisin 
kysymys kuuluu miksi myös ydinvoimaa vastustavien on tuhouduttava tässä ydinhulluuden 
rajattomuudessa, arvoisa IAEA?. . . 
                    -- 
M74 SYKEsarja B7 
 
Kaikkia eläimiä säteilyyn maailmalla tappavan taudin nimi keksittiin jo 1974 Ruotsin säteilyn täyttämästä 
ydinvoimaloiden lauhdevesistä. Lohien poikaset saivat paiseita ja haavoja. Vikaa haettiin laajasti. 
Kunnes huomattiin, että reaktorien vesi muuttui ydinvoimalassa neutronien suorista osumista D2O ja 
T20 isotooppi vedeksi. Eli jopa 12,3 vuotta T½ säteileviksi tritiumin ja raskaan veden täyttämiksi 
myrkkyaineiksi. Kalat näissä vesissä saivat veden sijaan elimistöön täyteen tappavat määrät bio 
akltiivista raskasvesikuormia. Kuollen M74 nimiseen tautiin. 
 
Reaktorien vuotamat mittaamatta tieten jätetyt lukuisat säteilyn lajit varastoituu elimistöön ja alkaa 
tuhota DNA molekyylejä. Eläinten tiamiinien ja B- vitamiinien tasot laskivat jatkuvan säteilyn stressin 
takia. Päätyen lopulta kuolemaan. Suomessa julkaistu metsien tila raportti 1993, SYKEsarja B7 on 
julistettu salaiseksi IAEA käskystä. Koska siinä todettiin ydinvoimaloitten ympäristön myös jopa jäkälien 
kadonneen ydinvoimaloitten läheltä. Samoin esimerkiksi metsien bio massasta hävisi samalla M74 
taudilla reaktorien ympäriltä sata km luokkaa -50%. Aiheuttaen suunnattoman laajoja metsien kuolemia. 
Eräs raportin shokki oli, että ydinvoimalan ympärillä mitattu tritiumin T2O veden taso 360- kertaistui 
muutamassa vuosikymmenessä. Lisäksi tuhon kasvu vain kiihtyy voimalan iän lisääntyessä: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Ym9k.png 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ym9k.png[/img] 
 
                     ---------- 
 
Suomen YDINsterilisoiminen 
++++++++++++++++++++++++++ 
 
*Miksi maa nimeltä Suomi halutaan jääräpäisesti kansalta mitään kysymättä tyhjentää väestöstään 
loputtomilla IAEA/ TEM/ YDINhankkeillan? Miksi pitkin Eurooppaa TVO/ Posiva myyvät Suomea 
murhanhimoisesti kokonaisuudessaan salaisissa raporteissaan maailman ydinjätteen 
kokoamiskeskuksena. Euroopan a i n o a n a   suunattoman suurien uraanikaivosraiskioiden 
loputtomana tulevana kuoleman laaksona? Jos katsot karttaa, huomaat Suomen olevan keskeinen 
"biodiversiteettien leviämiskäytävä" Venäjän suunnatomien erämaiden eläinreservaateista Euroopan 
sydämeen. Enemmän kuin etovaksi tämä totuus tulee. Kun kuulette tästä YK:n avulla JO 1970- luvulla 
ydinvoimalaitosten rakentamisten pääbuumin vanaveteen kehitetystä hankkeesta ... Niin 
yksinkertaisesti pyyhkäistään säteilysterilisoimalla miljoonakansoja tuosta vaan tieltään! 
 
Se mitä yksikään johtaja ei kerro sinulle on se, että alueet tässä USA:n kartassa on tarkoitus tyhjentää 
kaikesta ihmisasutuksesta osana YK:n vuoden 1972 biodiversiteetin suojeluohjelmaa. Tämä 
suunnitelma kirjaimellisesti ottaa suuria alueita maapallolta joissa ihmisten ei sallita asuvan. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++ 
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 Vaikka tämä suunnitelma on globaali ja se toteutetaan maailmanlaajuisesti, me rajoitamme 
katsastuksemme YHdysvaltoihin.  
 
Tämä suunnitelma on nimeltään "Amerikan saaminen luonnontilaan" (="Rewilding of America"). Toisin 
sanoen, he suunnittelevat pyyhkivänsä pois kaikki todisteet ihmisistä saaden maan palaamaan 
luonnolliseen tilaansa. Käyttäen presidentillisiä direktiivejä joiden noudattamista normaalisti valvovat 
lukuisat Liittovaltion virastot, tämä "luonnontilaan saattamis" -projekti tullaan toteuttamaan määräämällä 
suuret maa-alueet ihmisiltä kielletyiksi. Näitä alueita voitaisiin kutsua "reserveiksi". Reserveihin kuuluvat 
"erämaat ja kansallispuistot siinä kun sisemmillä puskurivyöhykkeillä ei sallita maanviljelystä, ei 
enempää kuin 0,5 mailia maanteitä neliömailia kohden, ei yksityistä leirintää ja ainoastaan hyvin 
pienimuotoista metsänhakkuuta. 
 
 25.6.1993 Science Magazine julkaisi raportin jonka mukaan 23,4% maasta muutettaisiin erämaaksi (ei 
ihmisiä) ja 26,2% puskurivyöhykkeiksi (hyvin rajoitettu ihmisten toiminta sallitaan)." Tämä on puolet 
Amerikasta!! Kun sinä tutkit karttaa, sinä näet että sijaitseeko sinun asuinpaikkasi sellaisella alueella 
joka pyyhitään puhtaaksi ihmisistä, sekä sen, minne sinut mahdollisesti uudelleen asutetaan. Kun minä 
katson tätä karttaa, minä näen että monet kokonaiset osavaltiot puhdistetaan ihmisistä. Osavaltiot 
Mississippi-joesta länteen näyttävät olevan suurimmaksi osaksi puhtaaksi pyyhittyjä osavaltioita. . . 
                   -- 
 
Sinikivi foorumi: Aiheen edelliset viestit: Vs: * Huippu videoita. 19.07.2012 12:04 #14363 Super-Electric 
 
Puhut tässä metsäkuolemista.. Onkohan tämä yksi syy miksi juurikääpä on lisääntynyt Länsi-Suomen 
metsissä. 
 
yle.fi/uutiset/juurikaapa_lahottaa_hameen_kuusia/5380486 
 
 
Ylivoimaisesti pahimmat taloudelliset menetykset metsätaloudessa syntyvät kuusen tyvilahosta, jota 
aiheuttaa pääasiassa juurikääpä. Kuusen tyvilahoisuus 
on yleisintä metsäkeskuksen eteläisimmässä osassa ja rannikolla. 
 
www.metsakeskus.fi/documents/10156/38429/Alueellinen+mets%C3%A4ohjelma+2012-2015+Lounais-
Suomi.pdf 
 
Puhuvat tässä, että lounais Suomen metsätuhot johtuvat ilmaston lämpenemisestä, mutta puiden 
vastustuskyky on voinut jostain syystä pettää. Surullista katseltavaa nuo pystyyn kelonneet kuuset ja 
männyt metsissämme, joita tuntuu vuosi vuodelta olevan enemmän.  
 
VMI:n tulosten mukaan jonkinasteisia tuhoja esiintyy Lounais-Suomessa kaikkiaan 37 prosentilla 
metsämaasta 
********************************************************************************************* 
ja näistä metsikön laatua alentavia tuhoja esiintyy 15 prosentilla.   
 
* Maaseudun-tulevaisuus lehdessä kerrottiin. Miten uraanikaivospäästöistään ja ydinvoimaloistaan 
kuuluisasti järvensä, jokensa ja  pian myös metsänsä säteilypäästöin tuhonneen Kanadan 
suunnattoman isot 8,5 miljoonan km2 kokoiset metsät tulevat katuamaan maailmasta seuraavan 10v 
aikana! Japanin metsät puolestaan hävitettiin säteilyn runneltua metsien immuunivasteet, - 93 
prosenttisesti puut kuoli parissa vuodessa!  
 
TVO:n säteilytuhoista 1993 SYKEsarja B7 
http://kuvapilvi.fi/k/YmMj.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YmMj.jpg[/img] 
http://kuvapilvi.fi/k/YmMT.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YmMT.jpg[/img] 
http://kuvapilvi.fi/k/YmMI.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YmMI.jpg[/img] 
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              --------- 
 
Aurinkokennoihin grafeeniratkaisu! 
 
T&T. PUOLIJOHTEETOlli Vänskä, 20.7.2012, 8:15 
Uusi valmistusresepti selättää ihmemateriaali grafeenin ongelmat 
Grafeeni johtaa virtaa moninkertaisesti paremmin kuin vaikkapa pii, mutta sen käyttäminen 
puolijohteena on osoittautunut hankalaksi. Saksalaisen yliopiston tutkijat ovat nyt löytäneet tavan, jolla 
materiaalin hyödyntämisessä saatetaan ottaa aimo harppaus eteenpäin. 
 
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nurembergin tutkijat onnistuivat valmistamaan grafeenia 
piikarbidista. Kun valmistusprosessiin lisättiin vetykaasua, tutkijat onnistuivat luomaan piin ja 
grafeenimuotoisen hiilen välille puolijohtavia kerroksia. Brittiläinen grafeenia tutkinut tutkijakollega 
Quentin Ramasse on kuvaillut tuloksia ‖erittäin vaikuttaviksi‖, kertoo BBC News. 
 
Ramassen mukaan tutkijaryhmä on ratkaissut olennaisimman ongelman grafeenin käytössä. ‖Meillä on 
nyt todisteita siitä, että ainetta voi sekä käyttää oikeissa laitteissa että löytää sille monia eri 
käyttötarkoituksia. Se on hyvä askel eteenpäin.‖ Puolijohtavuusongelman lisäksi ihmemateriaalin 
yhdistäminen metalleihin on ollut hankalaa. 
 
Hiilestä koostuvan grafeenin löysivät vuonna 2004 kaksi manchesterilaista tutkijaa, jotka palkittiin 
löydöstään Nobel-palkinnolla. Ainetta on jo käytetty muun muassa aurinkopaneeleissa johdinaineena, 
ja sille ennustetaan käyttöä muun muassa älypuhelimissa ja televisioissa. 
              ---------- 
 
T Y H J I Ö  onko sitä? 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 
Onttoa on monenlaista. Lasi ei päästä läpi IR- fotoneita kuten tekee vaikka kvartsilasi. Tyhjiö taas  
päästää läpi  molemmat lajit. Mutta EI ole TODELLISTA tyhjiötä ensinkään! Itse asiassa tyhjiö on mitä 
täynempänä eri ainesosia. Higgsin meri kun täyttää sen. Samoin tyhjiössä risteilee loputtomasti 
firotonin staattisempia 1,022 MeV massaisia graviotonisäikeitä. Eikä tässäkään kun maistiaisiksi. 
 
 Tyhjiö suorastaan pusuaa neutriinoja, neutroneja, näkyvää valoa, IR-, UV- fotoneita ja radioaaltoja, 
gammaa, röntgeniä ja ties mitä OMG- megahiukkasista, hadron kaskadeihin. Sitten tila on täynnä 
ulottuvuuksia tusinan verran. 3D lisäksi ssäänsä kiertyneitä erinäisiä rullautuneita. Lisäksi tyhjiöön 
muodostuu gravitonisäikeitten värähtelystä fyysisiä esim. elektronien kokoisia 0,511 MeV partikkeleita 
antiaineen vastaavia positroneja.  
 
Niin ja Havkinin virtuaalihiukasia mustistakin aukoista päälle. Tosissaan sitten tyhjiössä vallitsee AIKA 
ja sen suuntojatkumot.  No hei a i k a epeli ja kirppusirkus on tuo mustan aineen ja mustan energiankin  
turvottama ns. "Avaruuden tyhjiö!")) 
              -- 
 
FB  T.K  Mitä hitaampi nopeus, sitä suppeampi impakti. Tästä syystä esimerkiksi 
ihmiskokoonpano/kokonaisuus ei kestä vapaita radikaaleja, koska ne kulkeutuvat nopeammin, kuin 
mitä ihmisen aura/ulkoinen solukerros pystyy heijastamaan takaisin. 
                 ------------  
 
Ydinlauhde tappaa.### 
______________________ 
 
http://www.commondreams.org/headlines06/0728-06.htm 
 
Julkaistu perjantai 28 heinäkuu 2006 by OneWorld.net 
EU Heat Wave Näyttää rajat ydinvoiman 
Julio Godoy 
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PARIS - äärimmäisen kuumat kesät Euroopassa rajoittavat ydinenergian tuotantoja ja näyttää 
rajottavan ydinvoimatuotantoja kaikkialla johtava ympäristö-aktivistit ja tutkijat sanovat. bHelteet lähtien 
kesäkuun puolivälistä johtanut viranomaisia ??Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja muualla 
Euroopassa ohittamaan omien ympäristömääräystensä normeja maksimilämpötilaisen lauhdevesien 
valuessa pois ydinvoimaloiden jäähdytysjärjestelmistä. 
 
Ranskan hallitus ilmoitti 24 heinäkuulta, että ydinvoimalat jotka sijaitsevat jokien varsilla saavat valua 
liian kuumaa vettä jokiin korkeammassa lämpötilassaankin. Toimenpiteen tarkoituksena on "taata 
sähkön toimittaminen maahansa"virallisen huomautuksen mukaan".  
 
*Tuo tarkoin ja tieten tässäkin kertomatta jätetty lauhdeveden maksimin ylälaita muuten ON +30C! 
 
Ranskassa on 58 ydinvoimaloita, jotka tuottavat lähes 80 prosenttia sähköstä joka tehdään maassa. 
Näistä 37 sijaitsee lähellä jokea, ja käyttää niistä kanavoitua makeaa vettä niiden 
jäähdytysjärjestelmissään. 
Kivuus kuumen kesien mukana on vähentänyt veden määrää joissa ja pakottaa jotkut ydinvoimalat 
seisokkiin. 
Normaalioloissa ympäristön säännöt rajoittavat enimmäislämpötila jätevesissä turvaamiseksi joen 
kasvistoa ja eläimistöä suojellakseen. 
 
"Jo usean vuoden ajan, Ranskan viranomaiset ovat puolustaneet ydinvoimaa sillä perusteella, että se 
on puhdasta energiaa. Muka hyväksi ympäristölle, ja että se auttaa taistelussa ilmaston lämpenemistä 
vastaan, se ei synnyttäisi muka kasvihuonekaasuja," Stephane Lhomme koordinaattori 
ympäristöverkosto Sortir du Nucléaire (luopukaa ydinvoimasta) hän sanoo. 
 
"Nyt kun ilmaston lämpeneminen johtaa erittäin kuumiin kesiin, näemme, että totuus on päinvastoin", 
Lhomme sanoi. "Ilmaston lämpeneminen näkyy rajat ydinvoimalat ja ydinvoiman tuhoaa ympäristöä." 
Kuumalla kesällä 2003, Ranskan viranomaiset olivat antaneet ydinvoimaloistaan valua liian kuumaa 
vettä jokiin, mikä aiheutti huomattavia vahinkoja kasvistolle ja eläimistölle, Lhomme sanoi. 
 
Pöytäkirjan mukaan kansallisen valvontaviranomaisen komitean vesi valuu pois reaktoreista 21 elokuu 
ja 03 syyskuu 2003, "kuuman veden lämpötilat ovat saattaneet johtaa suuriin määriin ammoniakkia, 
joka on potentiaalisesti myrkyllistä jokien eläimistölle." Minuuttia viittaavat eurooppalaisen normin 
keskittymisestä ammoniakkituotantoa jokiinsa, joita määräyksiä Ranska ei ole noudattanut. Samalla 
Ranska tuo noin 2000 megawattia (aurinko-,  tuuli-energiaa päivässä naapurimailtaan 
kompensoidakseen puutetta ydinvoimalaitoksiensa pysähdellessähelteisiin. 
 
Vaikka Ranskan viranomaiset eivät estä omien ympäristönormienpolkemisiaan, Saksassa energiayhtiöt 
ovat hidastaneet joitakin ydinreaktorituotantojaan rajoittaen niiden jäteveden lämpötilaa ja suojellakseen 
kasveja ja eläimiä. Reaktorit Kruemmel, Brunsbuettel ja Brokdorf varrella Elbe läpi virtaava Itä-ja 
Pohjois-Saksassa kaikki on hidastunut. Joten on perinteisiä fossiilisia polttoaineita käyttävät 
voimalaitokset sijaitsevat Rein joella. 
 
Ydinreaktorit Isar 1 Münchenin lähellä, ja Neckarwestheimin Stuttgartin lähellä on oikeus valuttaa 
kuumempaa vettä läheisiin jokiin kuin yleensä on sallittua. Espanjassa ydinvoimalat Santa Maria de 
Garona, yksi kahdeksasta Espanjan reaktoreiden suljettiin viime viikonloppuna. Koska korkeat 
lämpötilat kirjataan Ebro-joessa, johon reaktoreista valuu vettä käyttäen sen jäähdytysjärjestelmässään. 
 
Voimalaitos, Espanjan vanhin, saadaan 20 prosenttia sähköstä jopka tuotetaan maassa. Saksan 
energia-asiantuntija Hermann Scheer:n mukaan tilanne osoittaa tarvittavan radikaalia muutosta 
politiikkaan. "Meidän täytyy massiivisesti panostaa (vettä tarvitsemattomiin muihin,) uusiutuviin 
energialähteisiin, ja päästä eroon ydinvoimasta mahdollisimman pian", hän sanoo. 
 
Scheer on presidentti EUROSOLAR, eurooppalainen järjestössä uusiutuvia energialähteistä, ja 
voittanut "Vaihtoehto Nobelin" hänen sitoutumisistaan ympäristön suojeluun. Ranskassa ydinvoiman 
tutkija Hubert Reeves kehotti hallitusta "investoida massiivisesti" uusiutuviin energialähteisiin. "Tuemme 
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monia eurooppalaisia ??kumppaneitamme, kuten Saksassa, Tanskassa ja Espanjassa tässä asiassa, 
eikä voida odottaa energiakriisin alati huipentuessa on pakko löytää vaihtoehto nykyiseen malliin", hän 
sanoo. 
 
Kriisi, hän sanoi, "on kulman takana." Fossiiliset energialähteet ollaan käytetty, ja "ydinteknologian ei 
ratkaise nykyisiä ongelmia. Meidän pitäisi luopua ydinvoimasta ja on investoitava vaihtoehtoisiin 
lähteisiin." 
© 2006 OneWorld.net 
# # # 
            --------------------- 
 
GE:n pääjohtaja FT:lle: Ydinvoimaa todella vaikea perustella 
 
30.07.2012 12:30 
Viimeksi päivitetty 30.07.2012 12:30  Kirjoittanut HEIKKI JANTUNEN 
 
General Electricin pääjohtaja Jeff Immelt arvioi talouslehti Financial Timesissa ydinvoiman olevan niin 
kallista verrattuna muihin energiamuotoihin, että sen perustelemisesta on tullut todella vaikeaa. General 
Electric on maailman suurimpia laitevalmistajia. Yhtiö toimittaa muun muassa laitteiden ja palveluja 
ydinvoimaloille. 
 
Useimmat maat ovat Immeltin mukaan siirtymässä kaasun ja tuulivoiman käyttöön, kun maakaasusta 
on tulossa pysyvästi edullista. Hänen mukaansa öljy-yhtiöiden johtajien kertovat jatkuvasti uusista 
kaasulöydöistä. Ydinvoimaa on hänen mielestään  todella vaikea perustella.  Kaasu on niin halpaa, että 
jossain vaiheessa talous ratkaisee. Immelt uskoo, että useimmat maat ympäri maailman ottavat 
käyttöön jonkinlaisen yhdistelmän kaasua ja joko tuuli- tai aurinkovoimaa. 
 
Arto Lauri NIIN!. . .Tässäkään uutisessa ei vahingossakaan kerota miten monta kertaa halvempaa 
puhdas maakaasu on esim. ydinvoimaan nähden? Sopii kysyä m i k s i TVO:n tätäKÄÄN hintatabua EI 
uskalleta rikkoa ikinä lehdistöissä? Ydinsähkön hinta lienee yli 40snt/kWh jos sen hinta on 6 
kertaistunut 10v aikana silloisesta IAEA:n ilmoittamasta 7,3snt/kWh. Maakaasun hinta 10 osa tästä! 
Vain Suomen kaltainen seinätyhmä valtio tällaisissa tilanteissa hirtäytyy 60v ydinorjuuteen surutta 
tuhoten koko kansantulonsa konkkurssikypsään menneisyyden energialoiseen ydinASEteollisuuksiin! 
                  ----------------- 
 
T&T. AURINKOENERGIASofia Virtanen, 6.8.2012, 8:41 
Japanista voi pian tulla maailman toiseksi suurin aurinkovoiman tuottaja 
 
Uusiutuvan energian syöttötariffin käyttöönotto on sysännyt Japanin aurinkoenergiainvestoinnit 
nousuun. Maan suurinta aurinkovoimapuistoa aletaan rakentaa vain muutaman kymmenen kilometrin 
päähän Fukushiman ydinvoimalasta, New Scientist kertoo. Minamisoma City Fukushiman 
prefektuurissa on vastikään allekirjoittanut Toshiban kanssa sopimuksen aurinkovoimapuiston 
rakentamisesta. Toteutuessaan siitä tulee Japanin suurin. 
 
Sopimus solmittiin vain muutama viikko sen jälkeen, kun Japani otti käyttöön syöttötariffit uusiutuvalle 
energialle. Valtio maksaa energiayhtiöille noin 0,4 euroa jokaisesta aurinkovoimalla tuotetusta 
kilowattitunnista sähköä. Tämä on noin kolminkertaisesti sen verran, mitä teollisuus tällä hetkellä 
maksaa sähköstään Japanissa. 
 
* Näin siis toimitaan Suomea sivistyneemmissä maissa! Suomessa taas ydinenergian vaastaiset 
investoinnit kaadetaan keinoja kaihtamatta keinottelemalla sähkön hintaa 40- osiinsa! Ihan vaan sitä 
varten, ettei ydinmonopoli TVO vaan mokatulle OL- 3 hainkkeillen saisi asiallisempaa kilpailevaa 
kapasiteettiä. 
 
Minamisoman lähimmät osat ovat vain noin kymmenen kilometrin päässä Fukushiman ydinvoimalasta, 
jossa sattui onnettomuus viime keväänä. Kaupunki on kärsinyt monilta osin radioaktiivisesta 
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saastumisesta, ja vastustaa naapurikaupunki Namien kanssa uuden ydinvoimayksikön rakentamista 
niiden läheisyyteen. 
 
Tuki uusiutuville energiamuodoille rahoitetaan Japanissa energian hintojen nostolla. Maa on vasta 
kääpiö uusiutuvan energian tuotannossa: vain noin prosentti sen energiantarpeesta täytetään auringon, 
tuulen, biomassan tai geotermisen energian avulla. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Japani saattaa 
kuitenkin muutamassa vuodessa nousta jopa toiseksi suurimmaksi aurinkoenergian tuottajamaaksi 
Saksan jälkeen. 
                          --------------- 
 
Pari sanaa Marssin "elämästä" 
 
Tällä FB. Tottuus palstalla Milko on ottanut fretin rankasti pöydälle. Hatunnosto jo siitä. Niin MIKSI 
Marssin elämät on niin vaikea pala? No joo värit katoaa kun säteily syö kameroista puhdit hetkessä. 
Mutta EI se ole se keskeinen syy. Mitä maallikko tietää Marssin pinnoissa liikkuvan"? 
 
Kaksikin tunnettua asiaa. Valtavat pölymyrskyt saattavat pimentää koko planeetan päivien ajaksi. 
Kaasukehä On ja sillä voi jopa materiaalit siis kelluskella. Mutta on muitakin juttuja. Marssin 
pohjoisnavassa keväät ja talvet vuoroin laajentavat, vuoroin sulattavat napajäät. Eikä tämä jäätikön liike 
ole kuulema ihan pientä. Vaan luokkaa paksujen hankien nietoksia kuin Maapallolla ikään! Siksi onkin 
vähintään outoa, ettei tuosta tapahtumasta lukuisat Mars luotaimet ole antaneet kunnon kuvaa i k i n ä 
!. .. 
 
. . Houldaan tosiaan maapallolla Antarktiksella JUURI tuo sulavan jään reuna suorastaan vilistää 
elämää. Aina pingviineistä, krilleistä hylkeisiin, leväkasvuihin asti seuraavat juuri jään reunaa, jossa 
elämä on keväistä ja kiihkeää. No miksi i h m e e s s ä Marssin yksikään luotain, saati edes sateliitti EI 
keskitä kuviaan Marssin keskeisimpään elämän lähteeseen virtaaviin ja sulaviin jääreunoihin? On 
planeetan tutkimuksessa outoa, vaikka se m i k s e i elämää etsitä sieltä missä se on kaikkein 
mahdollisinta. Eli Vallasmarinin syvänteiden säteilyltä suojatuista viimeisistä paikoista joissa kaasukehä 
on paksuinta. Minne SULAVEDET varmimmin valuvat. Ainakin kaikissa aavikoissa elämä asuu JUURI 
näissä.  
 
No ehkä nyt peesailen jo liikaa. Mutta on tässä ihan pointtinsa tässäkin Milkon nostattamassa kritiikissä. 
Miksi hitoassa USA:n a i n a pitää edetä kuten IAEA käskee= v ä ä r i n niin tarkoin!? Oikeesti nykyiset 
luotaimet on jossain linnunratamme korkeimmilla tulivuoririnteillä pörräämässä. Vähän sama kun 
Maapallolta etsittäisiin elämää Himalajan rinteiltä. "Juu on täällä vihjeitä, korkekeintaan jäkälää, ihan 
kylmä ja eloton tämä Tellus on!" 
                 ---------------- 
 
 
 
 
 
 

3023. Nettikeskusteluja. 
 
U-235 Massakatolaskelmaa. 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=4429#kommentoi 
POLIISI- Zäp/ D2O: Ikävä tuottaa sinulle pettymys, mutta uraaniytimen halkeaminen ei ole 
mielivaltainen reaktio, vaan sitä säätelevät fysiikan lait, joita ei voi ymmärtää pelkästään laskemalla 
protoni- ja neutronilukuja yhteen. Jos haluat ymmärtää paremmin tapahtuman fysiikkaa, niin laske 
reaktion massavaje (vähennä reaktiotuotteiden yhteenlaskettu massa alkuperäisen uraanin ja fission 
aiheuttaneen neutronin yhteenlasketusta massasta).  
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* Nettipoliisin hysteria hakee vertaistaan jo. Suu käy syytäen asioita joita kaveritoverimme ei 
selvästikään osaa itse laskea. Vaan ruhjomalla vaatii minua kalkyloimaan kaiken puolestaan. Onneksi 
meistä ainakin minä ynnäilyt osaan. Katsotaan siis koko fissioprosessin massakadot. . Ai mutta ensin 
ihan ajatusleikkinä. Voisiko haljenneesta U-235 atomista kadota kuten POLIISI pokkana vedättää 
kymmenien prosenttien siivuja? Tiedämme että yksi elektroni painaa 0,511MeV (miljoonaa 
elektronivolttia). Ja niitä on uraanissa 92kpl. Saamme koko uraanin elektronien massaksi 47MeV 
energiapainon. Katsotaanpa malliksi miten kävisi jos uraanista todellakin katoaisi kaikki nuo 
fissiopaukkumiseensa  
 
U- 235 fissioräjähdykseen vapautuu 200MeV energia. . .Mitää?? Voisiko s i t t e n k i n olla mahdollista, 
että fissiohalkeaminen tuhoaisi suurimman osan koko uraanista energiakseen ja Zäp olisi jäljillä! 
Lasketaanpa alusta asti U- 235 lähtömassat. Protoni painaa 938,256MeV saadaan.. 
 
92 protonia 938MeV* 92= 86 320MeV 
143 neutronia 939,6MeV= 134 356MeV 
92 elektronia 0,511MeV= 47MeV 
__________________________________ 
 
U- 235 massapaino= 220 723MeV 
 
*Uraanimassasta fissionsa aikana vapautuva energia 200MeV (miljoonan elektronivoltin) energia 
vastaa siis silvottavan uraanin massasta ale promilleluokkaa 0,09 % osuutta.. . Tuskin k u k a a n 
oikeasti yllättyi, että POLIISI Zäp oli tässäkin laskussaan niin kaukana, kaukana totuudesta, ettei voi 
nauramatta katsoa.) Itse asiassa hän oli v i e l ä k i n etäämpänä faktoista. Kerroin, että uraanin 
halkaistua itsensä kahteen yhtäsuureen palladiumatomin osaan, jäisi matemaattisesti n/Z kaavan 
mukaan peräti 32kpl neutroneja yli. 
 
* Näin se tietysti onkin. Mutta jätin tarkoituksella laskuista pois sen ulkoapäin uraaniin tulleen yhden 
halkaisuneutronin! Tämä on nyt syytä tässä tuoda viillellen esiin. Koska nimittäin alkutilassaan uraani 
painoi massaltaan 235, mutta kun kokoamme jäännösosat yhteen uraanin raunion paino 235+ 79 % 
jakajaneutronistakin! Ilman että edes ainoaakaan alussa esitetyistä uraanin kevyenkevyistä 
elektroneista olisi tarvittu muuntamaan itseään energiakadokseen! Todellisuudessa uraanijätteen 
massa onkin vastoin Zäp valheitaan, nyt hatusta kiinni KASVANUT 0,34 %! Eikä menettänyt 
massaansa, saati ainoaa osastaan mihinkään! 
 
Jestas, että mää olen p ä t e v ä näissä IAEA Poliisien nollaamisissa). Mutta eihän kukaan oikeasti 
yllättynyt tästäkään faktastani. .) Selvennykseksi atomin sisäisen rakenteen muuttumattomuus, saati 
neutronikatoja EI millään tasollaan tule, se on tasan nähty. Jos visualisoisimme mitä tapahtuu 
massakadoilla niin halkaistun uraaniatomin rekonstruktiossa k a i k k i alkuperäiset atomin osat ovat 
koskematta, silvottu Pontiac on kuin uusi. Löydämme jopa halkeamisammuksen tuon ylijäämäneutronin 
ehjänä ja kokonaisena auton sisustasta yhä kuulalaakerimaisena lisäkoristepainona. Suurennuslasilla 
tarkasteltuna sen kiiltävässä kromipinnassa toki voi terävä silmä hahmottaa pari harmitonta naarmua ja 
pienet kuhmut. Ei mitään muuta.  
               -- 
 
ZäP: Uraaniytimen massa ei ole yhtä suuri kuin sen muodostavien neutronien ja protonien 
yhteenlaskettu massa. Ydin on kevyempi, ja massojen erotus on juuri se sidosenergia joka pitää 
nukleonit yhdessä. Juuri tämä on Einsteinin suhteellisuusteorian, ja kuuluisan E = mc² -kaavan ydin. 
 
Fissiossa vapautuva, keskimäärin n. 200 MeV:n energia liittyy samaan sidosenergiaan - fissiotuotteiden 
ja fissiossa syntyneiden neutronien yhteenlaskettu massa on halkeavan uraaniytimen ja halkeamisen 
aiheuttaneen neutronin yhteenlaskettua massaa pienempi. Massaero - 200 MeV - muuttuu reaktiossa 
energiaksi.  
                --------------- 
 
D2O @ 24.7.2012 19:50:48 
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Ja heliumin ja alfahiukkasen ero on muuten siinä että alfahiukkasella on liike-energiaa (= se liikkuu 
kovaa). Kun hiukkanen hidastuu luovuttaessaan energiansa väliaineen atomeille, siitä tulee tavallinen 
heliumatomin ydin, joka hyvin nopeasti löytää ympärilleen elektroneja. Mistään mystisestä 
varastoituneesta sisäenergiasta siinä ei ole kyse. 
 
Arto Lauri @ 24.7.2012 21:18:44 
 
Toi olikin pävä paras, että nopeasti liikkuvalta heliumilta putoais vauhdista elektonit.!!)))))). . .NiisK että 
olet PELLE!))) 
 
Alfaydin varastoi itseensä neutronspinhyrriinsä Malenkan kuorimalin mukaisen ionisaatioenergian. 
Jonka takia se ampuu päältään elektronit ionisoiden itsensä lenäen ulos atomin sidoksistaan. Niin 
kauan kun ilmassa puolisen metriä lentelevä alffaydin sisältää nuo ionisaatiotasonsa ylittävät säteilyn 
varastoitumat. Se kykenee pysymään ilmassakin ionisaatiotasonsa ylittäneenä itsensä 
elektronivapaana. 
               -- 
Arto Lauri @ 24.7.2012 23:05:42 
 
Zäp alkaa olla täysin lyötä miestä. )) Juu ei uutta. Tieysti kaveri ei sano enää sanakaan uraaninsa 
katovista ja energiaksi muuttuvista neutroneista koska osoitin ne harhoikseen tyystin. POLIISI ei 
myösään laskenut uraanissa lymyävä promillen 10-  osiensa lämpölaajenemisen vesi kevennysiä 
uraanikatokeskusteluun. Eikä myös promillen osien suuruisia massattomien fisiossa vapautuvien 
neutriinojensa konaismassoja. Koska niiden merkityksen osoitin selkeäksi nollaksi suoraan ja surutta!) 
24kpl Yimääräistä viivästynyttä neutronia/ fissio. 1 100kg/v Pu239 kadot reaktorin 
kanavasäteilykaasuina on 100% faktat eikä valehtelemalla poistu hyvä SUPO!. .  
               --------------- 
 
Verkkomedia Fukushima 2013.07. D2O @ 25.7.2012 0:09:28 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=4429#kommentoi 
Zäp- poliisi vedätti alkuun: 
Fissioyhtälöiden energiatase ei kerro kaikkea reaktion luonteesta, mutta se kertoo varsin 
yksiselitteisesti mikä on energeettisesti mahdollista ja mikä ei. Tarkastellaan esimerkkinä kahta 
fissioreaktiota. 
 
1 - Esimerkki todellisesta fissiosta: U-235 + n --> Kr-92 + Ba-142 + 2n 
 
2 - Sinun esittämäsi reaktio: U-235 + n --> Ra-222 + Be-7 + 7n 
                 -- 
 
** Klassista valehtelua Zäp- POLIISILTA. Kaava miten se olisi o i k e i n   t o d e l l i s e n  tietäjien kuten 
Enrcho Fermin, Pekka Jauhon, Hylleraasin mukaan: 
U-235 +n > 36 Kr-81 + 56 Ba-139  + .. 
 
U-235= 143 neutronia- Kr-81= 45 n + Ba-139= 83 n = 
U 143n - (45n+ 83n) =  .. 15kpl YLIJÄÄMÄNEUTRONIA! 
                      ______________________________ 
 
Molemmissa tapauksissa periaate on sama: vähennetään yhtälön oikealla puolella olevien 
reaktiotuotteiden yhteenlaskettu massa vasemman puolen uraanin ja neutronin yhteenlasketusta 
massasta, ja muutetaan tulos energiaksi. Käytän tässä laskussa massan yksikkönä 
atomimassayksikköä u. Energiaksi muutettuna 1u = 931.5 MeV. 
 
1. Reaktion massat: 
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U-235 : 235.043929918u   **Massayksikkö 1,000 186936 
Kr-92 : 91.926156210u    **             0,999 19735 
Ba-142: 141.916453410u   **             0,999 411643 
n : 1.008664916u 
 
Reaktioyhtälön vasemman ja oikean puolen massojen erotus: 0.192655382u, eli 179.5 MeV.  
 
2. Reaktion massat: 
 
U-235 : 235.043929918u 
Ra-222 : 222.015374530u    **Massayksikkö 1,000 069255 
Be-7 : 7.016929828u        **             1,002 418547 
n : 1.008664916u 
 
Reaktioyhtälön vasemman ja oikean puolen erotus: -0.040363936u, eli -37.6 MeV. 
 
Ensimmäisessä reaktiossa syntynyt energia on varsin lähellä fissioenergian keskiarvoa, n. 200 MeV:a. 
Toisen reaktion energia on sen sijaan negatiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että uraanin halkeaminen 
radiumin ja berylliumin isotoopeiksi ja seitsemäksi neutroniksi ei vapauta, vaan kuluttaa energiaa. Kuten 
sanottu, pelkkien energioiden tarkastelu ei kerro kaikkea siitä mitä atomiytimessä fission aikana 
tapahtuu, mutta se kertoo yksiselitteisesti, lähtien liikkeelle energian säilymisestä, että esittämäsi 
reaktio ei ole fysiikan lakien mukaan mahdollinen 
 
 
* Niin. Pelkistäen POLIISI tässä valehtelee peittäen sillä kasautuvia valheittensa korttitalojaan. Mistä 
tässä silmänkääntötempussaan on perimmältään kyse: 
 
- Kuten JO laskin mukaan fissiosta jäävät äärettömän radioaktiiviset isotoopit EIVÄT OLE 
ALKUUNKAAN STABIILEJA! Tuo, että niihin latautuu liki 200 MeV energiavaraukset massoihinsa 
kertoo Jo oleellisimman. Zäp poliisi jättää kaavoistaan surutta pois virittyneitten, termisiksi jääneiten 
isotooppien JÄLKIASÄTEILYENRGIAT. Joiden jälkireaktioiden puoliintumisajan T½ energialisiä 
reaktioineen ei lainkaan tunnustetaisi! Tämä on oleellista. Koska laskukaava loppuu vasta kun 
tytäratomit ovat OIKEASTI purkaneet nuo n/Z- kaavan tuottamat 15kpl ylijäämäneutroniaan viiveellä. 
Juu 3 nopeaa neutronia singahtaakin h e t i  fission alussa, mutta Zäp ei hiiskukkaan viivästyvistä 
neutronivuodoista. Eikä kirjainta spallaationeutronivuoista yhtään mitään. Pimittääkseen laskelmistaan 
totuuden häivänkin. Zäpin kaava kieltää myös sen totuuden, että prosenteissa, luokkaa 3% reaktorin 
uraaneista hajoaa t ä y s i n vapauttaen jopa liki kaikki 143kpl neutroniaan! Katsotaanpa tähän malliksi 
jälleen miten todellinen osaaja Fermi piirsi Time- lehteen esittämäni kiistattoman asian: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9Yo.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9Yo.jpg[/img] 
 
Sielä ne on SELKEÄSTI sanottuna. "U-235 uraanin halkaisu tuottaa Zäp- POLIISIN lasketut samaiset 
kryptonit ja bariumit! Taas alan OIKEAN m e s t a r i n  E.F:n kuvan mukaan ihan selkeän jälkireaktion. 
Peräti 18kpl viivästyneitä spallaationeutroneita sinkoaa hulppeasti ulos tytäratomeista! Pinkoen 
biodiversiteetteihin v i e l ä  hidastusreaktioin kuten taas myös alan ammattiosaajisto, Pekka Jauho ja  
MINÄ sen laskimme. Niinpä niin. Tusinapassipoliisi kopio sokeana totuuksille näitä ymmärtämättömiään 
kaavojaan suoraan poliisiopistonsa kurssikiroistaan surutta. Pokkana väittäen Enricho Fermin tasoisia 
USA Alamosin johtavaa kvanttiydinfyysikoa patologiseksi valehtelijaluopioiksi! Sopii kysyä miksi ja millä 
eväin ja CIA rahoituksin. .  
 
Ainakaan m i n ä  en moisiin mene mukaan jo kahdesta selkeästä syystä. Enricho, Hylleraas jos ketkä t 
i e s i  mistä puhui, toisin kuin huijauksistaan jatkuvasti näin käryävä tusinapassipoliisimme nimensäkin 
valehtelijana  salaava D2O= Zäp. Toisekseen U- 235 pommi EI räjähtäisi lainkaan ilman Fermin 
selittämiä 18kpl hidastusneutroneitaan, spallaationeutroneitaan, moderointiaineittaan Hiroshimankaan 
tapauksessa. SUPO-Poliisi taas EI edes yritä kertoa tällaisista kaikenkattavista totuuksista mitään, ei 
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edes alkeelisinta selitettään! Näitä miettiessänne huomatkaa todetun faktan ja SUPO:n huijauksen 
välinen jättikuilu. Joka on tahallinen, harkitun tahallinen, kooltaan tähtitieteellinen. 
             ---------------- 
 
Zäp- POLIISI,"Reaktioyhtälön vasemman ja oikean puolen erotus: -0.040363936u, eli -37.6 MeV." 
 
*Huomaa kyllä miten heikoin eväin tämänkin valheensa D2O teki! Katsokaas kaverin antamaa 
atomimallia. Alkuperäisestä kaavastaan oli silkkaa pahanilkisyyttään varastanut kunnon Tiitissupo- 
tyyliin 92kpl elektronin massankin 47MeV. Ja sitten pokkana valehtelemaan, että MINUN kaavoissani 
olisi mukamas virheet. Totta vie kun EI OLE: 
 
2. Reaktion massat: 
 
U-235 : 235.043929918u 
Ra-222 : 222.015374530u    **Massayksikkö 1,000 069255 
Be-7 : 7.016929828u        **             1,002 418547 
n : 1.008664916u 
 
* Reaktioyhtälön vasemman ja oikean puolen erotus: -0.040363936u, eli -37.6 MeV. + varastetut 92 
elektronin massaa 47MeV= +9,412MeV. Eli yhtälöni on T Ä Y D E L L I N E N  ja jää plussalle kuten 
pitääkin. D2O puolestaan osoitti olevansa silkka rikollinen vailla huijarin moraalinhäivää palkkaansa 
vastaan! Silloin m y ö s tämä osoittautuu surutta harkituksi ja pimityksiin perustuvaksi valheekseen: 
 
Zäp- poliisi: "Ensimmäisessä reaktiossa syntynyt energia on varsin lähellä fissioenergian keskiarvoa, n. 
200 MeV:a. Toisen reaktion energia on sen sijaan negatiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että uraanin 
halkeaminen radiumin ja berylliumin isotoopeiksi ja seitsemäksi neutroniksi ei vapauta, vaan kuluttaa 
energiaa. 
                -- 
* Entä miten tuo piilotettu massat vaikuttaakaan Zäp- poliisin omiin huijarikaavoihinsa:  
 
1. Reaktion massat: 
 
U-235 : 235.043929918u   **Massayksikkö 1,000 186936 
Kr-92 : 91.926156210u    **             0,999 19735 
Ba-142: 141.916453410u   **             0,999 411643 
n : 1.008664916u 
 
Ensimmäisessä reaktiossa syntynyt energia on varsin lähellä fissioenergian keskiarvoa, n. 200 MeV:a. 
Reaktioyhtälön vasemman ja oikean puolen massojen erotus: 0.192655382u, eli 179.5 MeV. 
 
 ** Eipä olekkaan luvusta pois 92kpl elektronien 47MeV= 132MeV. Ainoastaan vajaa 2/3 osa 
vaaditusta. Missä se s i n u l t a , ei siis kuten valehtelet alinomnaan minulta hukassa oleva mystisesti 
kadonnut massasi siis luurailee? 
 
                 ------------------------ 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=4429#kommentoi 
 
suomalainen @ 25.7.2012 11:25:42 
 
Vaikken asiasta paljoa ymmärrä, mutta tämä väittely vaikuttas siltä, että molemmat on oikeassa. D2O 
Jauhaa miten homma toimii virallisesti(oppikirjan mukaan). 
Arto taas yrittää keroa D2Olle miten halkeaminen käytännössä tapahtuu olemattomine mittavirheineen.  
 
Oppikirjan mukaan fissio meni energianegatiiviseks, mutta kun sieltä reaktorikammiosta kerran kamaa 
lähtee betoniseinän läpi että viuh vaan, niin laskukaavathan menee heti kättelyssä aivan uusiks... 
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* Zäp-O2O- POLIISIN tiedot ovat tietysti suoraan IAEA- ydinammattirikollisten kassakaapeista. SUPO-
arkistoistaan toki. Eivätkä edes kerro mistä ON kyse! Vähän samaa kun selostaisivat 100m juoksun 
tulosta pelkästä tekaisemastaan valokuvasta ennen starttia.) Eli SUPO/ IAEA ei edes välitä siitä mitä 
reaktorissa oikeasti tapahtuu. Vaan kertaavat miten HE ovat sen vuosikymmenet valehdelleet. Toki 
jokainen ymmärtää, ettei 10- kertaa ilmoitettua suuremmat neutronivuot. -  Reaktorien sekä TVO:n 
mittaammat 2 2000kg/vuotuiset megakatoavat Pu-239 tonnistot selitykkään nykyisin hahakaavoin. 
Aivan keskeistä on ankaran hyvin piilotettuna ilman muuta! Ja sen kykenen myös tässä osoittamaan.  
 
*JO ihan STUK- kaavansa neutronivuon määristä perustuvat siihen, että 1 000% neutroneista 
päästetään mittaamatta lainkaan suoraan ulos miiluista aina. Sillä pienellä neutronijäämällä mikä 
osasekuntteja muhii miilussa ennen poistumistaan kerrotaan reaktorin tapahtumaharhat. Samaa jos 
paineilmalaitteen letkusta vuotaisi 90% kaasusta. Mutta todettaisiin, että kaikki hyvin. Ei letku v o i  
vuotaa koska sen päässä kone hiukan vielä ääntelee.) Hyvä Suomalainen, tässä yhtälössämme 
oikeassa ovat vain vanhat maailman parhaat MESTARIT! Ei TASAN  D2O-Zäp tusinapoliisit Espoossa 
ja Helsingin konttoreissaan!  
 
* Emme ole tässä koko keskustelun aikana nähneet a i n o a a k a a n varteenotettavaa selitystä, 
kaavaa saati asialaskelmaa siitä missä minä olisin väitteineni väärässä. Toisaalta vastapainoksi MINÄ 
kykenen juoksuttamaan massoittain alansa huippuammattilaisnimiä. Joiden mukaan koko heidän 
keksimänsä tekniikka toimii tänäkkin päivänä päin seiniä. Fysiikka itsessään EI muutu. EI vaikka CIA 
polttaisi maailman kaikki mestarien tekemät kirjat rovioillaan kahdesti.  
 
* Sopii kysyä suoraan peittelemättä miksi vanhat teokset paniikissa poltetaan viranomaistoimin 
kaikialta? Sopii kysyä miksi Zäp- POLIISI tekevät globaaleja bannejaan estääkseen juuri m i n u n 
käyttämieni alan oikeitten osaajien tiedon uudelleen julkitulot rikolisilla banneillaan. Banneillaan jonka 
takia minun piti mennä kertomaan löydöksistäni SUPO:n saavuttamattomiin ulkomaille turvaan 
demokratiamaihin. Sillä saavutuksellani, että kun Ruotsista tiedot keskusteluistamme ja selätyksistäni 
kiirivät SÄPÖ:ltä Suomi-POLIISIVALTIOON. Alkoi täällä silmitön paniikkinen älämölö taas nimenomaan 
minun antamien tietovuotojen tukkimiseen! 100% Varmaa on, että kun näyttöni kaatoivat Pohjolan 
parhaamman kvanttiydinfysiikan professorit. Niillä kaatuu Suomessa kuka vaan ydinrikollinen!  
                        -- 
 
Verkkomedia Zäp: 
 "Fissiotuotteita jotka pystyvät hajoamaan neutroniemissiolla on vain kourallinen, ja viivästyneiden 
neutronien tuoma lisä fissioneutronien lukumäärän keskiarvoon on alle prosentti." 
 
* Kas kas ai on vai? Kysytään sitten pari kirpaisevaa lisäkysymystä heti päälle. 
A/ Miksi valehtelit sitten ilmiötä täysin mahdottomaksi 10 edellistä kysymyskertaa?!. .. Ai niin koska olet 
patologinen palkkaa vastaan valehteleva poliisi! 
 
B/ Jos leikitään, että noita neutroneja syoksyäviä alkuaineita myönnät k o v a s s a  prässissäni viimein 
naama punaisena olevan 5kpl. Miksi j a t k u v a s t i  valehtelet lisää ja lisää? Lasketaan nimittäin. 
Uraansin arvo on siis 92. Kaikki uraanin halkeamistuotokset on siitä pienempiä. Katsotaan seuraavaksi 
mitä 5 alkuainetta jaettuna tuolla 92 tuottaa viivästyneitä neutroneja emissoivien aineitten osuudeksi: 5/ 
92= 5,5%! Kuka edes jaksaa jatkuvista venkoiluistasi kyllästyneenä olla nauramatta! TAAS 
VALÈHTELIT OSUUDEN 10- kertaa liian pieneksi, koska olet patologinen psykopaatti, vaikka mistä 
suunnasta katsoisi.  
 
C/ Miksi myös patologisesti valehtelet viivästyneitten neutronien osuuden olevan reaktorissa muka 
pientä? Viivästyneitä neutroneja t i e d ä n ihan aineenakin ydinjätteessä syytävän mm. Samariniumin ja 
pelätyn ksenonin. ( Totta kai kymmenittäin isotooppeja ja vastaavia päälle!) No katsotaan seuraavaksi 
sitten STUK:n kirjasta ottamani kuva vaikuttaako viivästyneet neutronit sitten reaktorissa tuon 
todennetun väitettäsi 10- kertaa suuremman määrän. Vaiko kenties paaljon enemmän: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9l0.png 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9l0.png[/img] 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9lt.png 
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Fiude soi! Alkujaan valehtelemasi prosentin puolikas ensin kymmenkertaistui. Nyt tuli kertomanollia 
lisää hulppeat 20 000 kertaisuuksin asti! Kuten olemme tottuneet homma EI JÄÄ tähähkään! .. 
 
Sivusin jo faktaa siitä, että reaktorin uraaneista luokkaa 3% spallaatioräjähtää täysin vapauttaen 
likimain 143 neutroniaan. Minkäänlaista vastausta saati lakelmaa emme ole kuulleet tämänkään 
prosessin "keksimistäsi" energiataseista. Luulisi meinaan kiinnostavan. Silä JO pelkästään tuokin 
LISÄÄ neutronien määrää reaktorin JOKAISELLE fissiouraanin osuudelle uskomattomat yli 4 kpl! 
Jatketaan vielä. 
 
 Et ole tikullakaan koskenut myös niihin faktoihin, että U- 235 haljetessaan 3 tai vaikka 4, 5 osaansa 
vapauttaa heittämällä yli alun neljättäkymmenettä neutronia. Energiataselaskujasi odotamme tietysti 
myös näissä. Tosin aivan turhaan.  
 
Siksi voimmekin siirtyä siihen faktaan, että peräti 1/ 3 osa perusreaktorin fissiohalkeamisaineista On 
Pu-239. Jo kättelyssä tässäkin aineessa vapautuu luokkaa tuplat määrät neutroneja kuin uraanissa. Ja 
mikä vieläkin korventavampaa Pu-239 halkeaa myös tuplasti useammin kolmeen tai suurempaan 
osamääriinsä, ja myös halkeaa täyspallaatioissaan tuplasti useammin kuin uraanit. IKINÄ, korostan 
IKINÄ ydinreaktorien neutroniylijäämissä ei tästäkään hiiskuta. Ei koska kaikki mitä laskette 
viranomaistasolla on alusta loppuuun asti perustunut silkkaan systemaattiseen IAEA kansojen tuhoajien 
massavalehteluunne! Totuus ON ja pysyy! Kuten JO ihan alussa esitin. Reaktorissa vapautuvat 
neutronivoiden määrät on 10- kertaisia. Kuten alan merkittävimmät asiantuntijat kertovat,  luokkaa 
23kpl/ fissio! 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=4429#kommentoi 
                      ------ 
 
Verkkomedia 26.07.2013 PANIKOIVA POLIISI D2O KÄRYÄÄ VALHEISTAN ENTISTÄ RASKAAMMIN, 
LUE. .! 
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=4429#kommentoi 
POLIISI käyttää jatkuvasti laskutoimituksissaan mielivaltaisesti muuttuvia neutronien ja protonien 
painolukujaan. Mikä vieläkin enemmän epäilyttävää, hän vaihtelee jatkuvasti valheitaan peitellen eri 
alkuaineiden neutronien ja protonin massa- arvoja. Aloin kiinostumaan tämän psykopaattisesti 
valehdelleen POLIISIN edesottamuksista erityisesti kun hän alkoi itsekin myöntää unohdelleensa ja 
hävittäneensä laskuistaan, milloin elektronneja ja muita outouksiaan. Erityisesti outoa oli miksi atomien 
alun ja lopun massasuhteita hän ei osannut laskenut elektronivoiltissa lainkaan.  
 
Huomasin lisää jatkuvia poikkeamia hänen heitoistaan suhteessa Pekka Jauhon lukemiin. Otetaan 
esimerkkiä. Jauhon neutronit protonit ja elektronit pysyvät häviöttömissä kvanttimaailmoissaan saman 
kokoisina. Eikä niiden arvot heittelehdi näennäisen mielivaltaisesti eri tilanteissaan kuten POLIISIN 
laskuissa. Jauho laskee esin hiilen C-12 massaluvuksi amu 938,903eV. Kun taas aina epäilyttävä 
POLIISI laskee sen arvon taktisesti pieleen 931,5eV. Ero sinällään EI olisi suunnaton. Mutta D2O 
POLIISI muuntelee lukujaan lennosta ilman rihmankiertämän perusteita saadakseen haluamiaan 
valheita irti! Miksi, onkin syytä ottaa selvää. 
 
( KOPIOITA D2O POLIISIN laskuista aiemmin+ ** ja ## lisäykseni.) 
1. Reaktion massat: 
 
U-235 : 235.043929918u   **Massayksikkö 1,000 186936 
 
Kr-92 : 91.926156210u    **             0,999 19735 
**Peruskrypton on 36 Kr-81/ 92- 81= isotoopissa 11kpl ylijäämäneutronia! 
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Ba-142: 141.916453410u   **             0,999 411643 
**Perus barium on  56 Ba-139/ 142- 139= isotooppissa 3kpl ylijäämäneutronia! 
n : 1.008664916u 
 
**Lasketaan tähän POLIISIN piilottamat neutronit 2kpl+ 11kpl+ 2= ^^15kpl^^. 
 TISMALLEEN MITÄ MINÄ tänne LASKIN JO AIEMMIN! Luku on mys tarkkaan se mitä Enricho 
Fermikin 1945 Time lehteen piirsi viiveellä fissioräjähdyksessä vapautuviksi neutronien määriksi, 
täsmää hienosti! 
 
## Katsotaampa D2O kaavaansa vasemmalta OMASTAAN uudelleen. U- 235 massa on alussa 
luokkaa 235. Poistetaan Kr massa 92= 143, poistetaan Ba massa 142= 1 ja neutroni 1= jäännös oikein 
nolla! 
 
Reaktioyhtälön vasemman ja oikean puolen massojen erotus: 0.192655382u, eli 179.5 MeV.  
 
 
2. Reaktion massat,( ne jotka D2O otti muuttaakseen huijaten näitä minun laskelmiin): 
                   ___________________________________________________________________ 
 
U-235 : 235.043929918u 
 
Ra-222 : 222.015374530u    **Massayksikkö 1,000 069255 
Be-7 : 7.016929828u        **             1,002 418547 
n : 1.008664916u 
 
Reaktioyhtälön vasemman ja oikean puolen erotus: -0.040363936u, eli -37.6 MeV. 
 
## Katsokaapa kaavaa uudelleen vasemmalla!! U-235 massa on alussa luokkaa 235.  Poistetaan Ra 
massa 222= 13, poistetaan Be massa 7= 6 ja neutronin 1= JÄÄNNÖS 5?!! 
 
vedättävässä POLIISI- kaavassa katosi mystisesti pois 5 neutronmassaa= 5,002960662u 
                                              ________________________________________ 
!! MIKSI POLIISI VALEHTELEE TÄLAISTA? 
                                                      
** Saadakseen MINUN laskelmani näyttämään täysin väärältä. Jottei hänen tarvitsisi mielestään laskea 
julkisuuteen lainkaan Fermin piirtämiä kadonneitten viivästyneitten liki  20 kpl neutronien massoja! 
Todella röyhkeää ja härskiä kokonaisuudessaan piilotella laskukaavoihinsa tämän tason kuprujaan 
tuosta vaan. POLIISI D2O laski huijauksensa tietysti sen varaan, etten tarkista vedätyksiään lainkaan. 
No NYT ON tarkistettu ja kaveri osoittautui. Kuka edes yllättyi patologiseksi valehtelijaksi, jolla ei ole 
laskupäätä, saati moraalin häivää! 
 
** Haluan korostaa, että juuri MINÄ olen alusta asti ollut se joka kerroin, ettei fissioreaktiossa 
vapautuvassa 200MeV räjähdyksissään VOI KADOTA AINOAKAAN ATOMIN OSASTA! MINÄ olin juuri 
se joka tämän tarkentaen todistin, ettei koko atomista pois pumppautuva energian massa voi 
pienuudessaan kadottaa energiaksi ainoaakaan ylijäämäneutronia, kuten POLIISI ALUKSI VÄITTI. Nyt 
hän itse hävittää keksimistään laskuistaan minua syyttäen pokkana tuosta vaan 5 neutronia. väittäen 
minun tekemiksi väittämiään laskemiaan sillä perusteella vääriksi. Johan on klassista SUPO- 
ristikuulusteluhuijausta taaaas! 
           -- 
Lasketaanpa alusta asti U- 235 lähtömassat. Protoni painaa 938,256MeV saadaan.. 
 
92 protonia 938MeV* 92= 86 319, 552MeV 
143 neutronia 939,6MeV= 134 355,65MeV 
92 elektronia 0,511MeV= 47, 012MeV 
__________________________________ 
 
U- 235 massapaino= 220 722,214MeV 
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3024. Nettikeskusteluja II. 
 
POLIISI ZÄP RÄJÄHTÄMISPISTEESSÄ KANSSANI.26.07.2012)) 
jjjj      jjjjjj    jjjjj    jjjjjj       jjjjjj 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=4429#kommentoi 
Poliisi D2O @ 26.7.2012 13:14:27 
 
Päätelmäsi siitä, että ytimen massan ja massaluvun suhteen pitäis olla vakio, on yksinkertaisesti väärä. 
Kuten aikaisemmin kirjoitin, atomiymen massa on pienempi kuin ytimen neutronien ja protonien 
yhteenlaskettu massa. Tämä massaero on ytimen sidosenergia, joka pitää ytimen kasassa. Eri ytimillä 
on erilaiset sidosenergiat, mistä syystä suhdelukukin vaihtelee. Edelleen... Tämä massan ja energian 
vastaavuus on Einsteinin suhteellisuusteorian kuuluisan kaavan E = mc² keskeisin sisältö. 
 
* Houldaan siis hetkonen POLIISI!. . .  
Kirjoitin ensialkuun, että Fermi PIIRSI kuten Jauho, Hylleraasit ja muut. Että U- 239 fissiosta vapautuu 
alun kolmattakymmenettä neutronia viivästyneenä. De facto myös laskettaessa asiaa n/Z - 
suhdeluvuista suoraan 
 
*Heitit legendaa viikon verran siitä, että laskelmissani ON PAKKO olla virheitä. Koska siitä mielstäsi 
puuttu luokkaa 20% suuruinen osa y h d e n  neutronin painosta! Pidit kovaa luentoasi siitä miten sinun 
kaavoissasi kato jää kyseiseen 100- 200MeV siivuun. Vedit esille suunnattomalla kiihkolla miten minun 
laskelmistani olet paljastanut:" Reaktioyhtälön vasemman ja oikean puolen erotus: -0.040363936u, eli -
37.6 MeV." Niin tosiaan kolmikymppisen nyanssin eron.)) 
 
* No nyt kuitenkin hetken laskelmiasi tutkittuani olit mitään perusteita vaille. POISTANUT laskelmistani 
5 neutronin massan kooltaan 4 694,5MeV megamassat. .  Osoitin yksiselitteisesti, että olit tieten ja 
tahallasi vääristänyt tuloksiani mieleiseksesi peittääksesi systemaattiset rikoksenne ydinalan 
päästöineen kaikineen. 
 
* Ja kun paloit ja jäit kiinni housut jalassa paatuneen psykopaatin valheistasi. Aloit j ä l l e e n kerran 
inttämään. Että" ei nuo massamäärät vastaa atomien neutrontaseita ja  protonilukuja". Niinkö lasetat 
loputtomia valhekorttitalojasi taas kerran?. .  Mihinköhän tämäkin vedätysmeresi perustuu? 
 
* Olemme jo useat kerrat nähneet vaikka tällaisia lukujasi: 
Be-7 : 7.016929828u        ** Maassaluvultaan     1,002 418547. 
 
Niin pitäisikö itkeä vai nauraa näistä huulistasi? Otetaan yksinkertaistetusti tästäkin luvusta summassa 
esittämäsi massojen "gluonien, neutriinomassojen vaikutusosuus." Varsin helppoa laskea. Eli U- 235 
massa kerrotaan tuollaisilla ITSE käyttämilläsi maksimilukukertoimilla ja katsotaan nyt malliksi 
montakko neutronia menetelmilläs konkreettisesti kasvaa, Öö. . vai käykö kuten olemme tottuneet . . ) 
 
1,002 418547* U- 235= +0,5 neutronmassaa! Eli JÄLLEEN silkkaa valhetta, kuten alinomaan!  
Uraanin halkeamisista vapautuvan 200MeV KOKONAISENERGIA neutriinojen, gamnmafotonien ja 
gluoniensa yhteismassallaan edustaa siis luokkaa 20% YHDEN neutronin massasta. Eikä kadota, 
kuten valehtelit monikymmenkertaisia neutronien, saati protonien massojakaan! Olet yksinkertainen, 
tyhmä ja laskutaidoton POLIISI asioissa joista et taaskaan nähdysti ymmärrä hevon häntää. Saan sinut 
j a t k u v a s t i  kiinni toinen toistaan oudommista, ihmeellisimmistä vedätyksistäsi.  
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*Juu m y ö n n ä n kyllä, että IAEA ja STUK, SUPO edistävät näitä k a i k k i a  sinunkin käyttämiäsi 
huijauskeinoja. Valheittensa meret kun ON niin suunattoman laajat. Ettei muut auta. Oikeastaan 
arvokkain saanto keskusteluistamme onkin juuri tämä. Että saan m u i l l e  näyttää miten 
kestämättömiä maailman IAEA:n syytämät valheet ydinalassa ovat. Kierojakin nähdysti. Lupaan tietysti 
myös jatkossa kaataa k a i k k i  kituliaat kyhäelmäsi vastaavasta aiheesta. Juu tällaisten 
alasampumisteni jälkeen oletkin tapasi mukaan POLIISINA vaatinut MINUN ASIATTOMIA, 
PERUSTELEMATTOMIA BANNAAMISIA kaikkialta. Koska et yksinkertaisena selviä ja perjää kanssani, 
aito ammattiosaaja kun olen. Täällä Verkkomediassa se EI suuunattomaksi harmiksesi ole 
onnistunutkaan. Ja sekös syö kaltaistasi ammattipsykopaattia ihan virastaan! 
               ---- 
 
Minkäänlaisia vastausia et ole kyennyt esittämään lukuisista valheistasi paljastuttuasi D20-Zäp-
POLIISI. Tuttua kamaa. Olet esittämieni totuuksien paineessa kuin havuneulanen kusirännissä. 
Pystymättä ottamaan m i n k ä ä n tasoista otetta, saati kantaa selkeisiin asiakokonaisuuksiini. Valheita, 
heittoja, juonittelun käänteitä on piisannut kyllä romaaniksi asti! Kaikissa olet jäänyt kakkoseksi. Tai 
sanotaan suosilla häviölle kanssani 6- 0. Bannejasi olet ahkeraan minulle kyllä aina hakenut. Nyt ei 
vedä edes sekään huijaamistyylisi.  
 
Et enää uskalla valehdella entisellä kiimallasi. Koska niistä poltan sinut klassisen aina. Nyt tartutkin jo 
epätoivoissasi, että kysy STUK:lta!))) Saanen nauraa! KUKAAN arvonsa tunteva, edes maallikko EI 
VAIVAUDU maailman kuuluisimpaan STUK- valhekerhoon postaamaan rivin riviä! Ei kuule sinä senkun 
koetat selitellä atomin ainesvakioita milloin miksikin muovailuvahoikseen. Korviasi et ole lotkauttanut 
aiheisiin, koska olet ontto kun kurppa kuussa! Kuuleppa tapainturmelluksien taapero ammattiosaajalta 
tääkin: 
" Baryonien säilymisvakion lait määrittelee aineiden pysymisen vakion kvanttiydinfysiikassa!"  
 
Juu EI katoa neutronit kuten lasetit menemään parvina, ei tuhnuunnu tipoittain. Itse asiassa myös 
kvanttiydinvoiman fotonitkin määritellään ikuisiksi Pekka Jauhon teoksia myöten! Kun n/z suhdeluvut 
EIVÄT täsmää vaan antavat systemaattisesti 10- kertaa suurempia arvoja mitä IAEA valehtelee. USA 
onkin päätynyt villiin valheeseen. Uraanin halkeamisen valheen tutkiminen on kielletty. KOKO 
tapahtuma on USA:n ydinhallinnon rekisteröimä ikoni, jonka valheeksi näyttäminen laillani on tehty 
RIKOKSEKSI! Vedätysmerienne näyttäminen julkisissa tiedotusvälineissä on tehty tosiaan 
kansainväliseksi rikostuomion alaiseksi asiaksi! Voiko hullumpaa enää olla. 
                  ------- 
 
 
 D2O @ 26.7.2012 16:32:54 
 
Okei, no nyt meni sitten itse floodaamisen puolelle kun nettiyhteydessä oli jotain häikkää, ja painoin 
useamman kerran lähetä- nappullaa. Pahoittelut tästä. 
 
(*Tässä vaiheessa SUPO alkoi olla niin heikoilla valheistaan paljastettuna, että alkoi paniikissaan 
sensuroida POLIISIA joka ei alkuunkaan enää pärjännyt kanssani! Siis tavallaan hyvä merkki siitä, ettei 
CIA l a i n k a a n  tykkää edes omien poliisiensa tavoista mokailla alinomaa kanssani.) 
 
Baryonien säilymislaki tarkoittaa täsmälleen samaa asiaa kuin se että hiukkasten yhteenlaskettu 
massaluku säilyy. Baryoneja ovat neutronit ja protonit, eli massalukujen summa on sama asia kuin 
baryonien lukumäärä. Koko homman pointti oli kuitenkin se, että toisin kuin kuvittelet, ytimen massan ja 
massaluvun suhde ei ole sama kaikille ytimille, johtuen erilaisesta sidosenergiasta. 
              -- 
*Joopa joo alkaa SUPO-POLIISILLAMME olla CIA hälyt päällä ja häirinnät tällekin sivulle USA CIA:n 
kautta terssissä. No MULLE toki tuttua IAEA paniikin kertomaa tää.)) . . Mutta hei tosiaan pari teräksistä 
tähän: 
 
– Olet nyt toista viikkoa vaahdonnut noista nimeämättömistä "gluonisidoksista eri atomien sisällä". 
Kertomatta i k i n ä    yhdessäkään omassa laskussasi niiden nimiä saati kokonaissummaa. Juu minä 
olen kyllä osoittanut sen viidesti, ettei kokonaisenergialtaan mopoluokan 200MeV fission takia katoa a i 
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n o a k a a n atomin osanen. Tiedät sen näköjään yhtä hyvin! Tässä onkin toisinnosta kyse. Ihan sama 
kun valehtelit uraanitangon lämpiämisen kelluttavat TVO:n yhteiskuntavastuuraportissa mainittuja 
180kg uraanitankoja. Osoitin kiistatta kellutusmaksimin promillen 10- osikseen ja sait pitkän 
nolausnenän huomatessasi itsekin muutosmaksimin 17g nyanssiksi. Tässä ollaan IHAN SAMAN 
ÄÄRELLÄ! Epätoivoissasi ET vaan uskalla tunnustaa mitään. Ettet menetä nettiPOLIISIMRKKEJÄSI 
PELLENÄ!) Jatketaan siis. . .  
                         -- 
 
SIDOSENERGIA II 
_____________ 
 
http://fi.wikibooks.org/wiki/Fysiikan_oppikirja/Ydin_ja_ydins%C3%A4teily 
 
"Spontaanisti tapahtuva ydinreaktio vapauttaa energiaa, joten reaktioenergia on plus-merkkinen ja 
puhutaan eksoergisestä reaktiosta. Massavajeen ollessa positiivinen, on myös reaktio energiaa 
vapauttava. Jos reaktio vaatii energiaa, puhutaan endoergisestä reaktiosta ja massaluku on 
negatiivinen. Endoergisessä reaktiossa tytärytimien massojen summa on pienempi kuin emoytimien 
massojen summa. Massaa on muuttunut siis energiaksi. Endorgenisen reaktion aikaansaamiseksi 
tarvitaan ulkoista energiaa, tästä asiaa lisää kappaleessa "Ydinreaktioiden hyödyntäminen". 
 
Sidosuus b eli sidosenergia nukleonia kohti on atomiytimen pysyvyyden eli stabiliteetin mitta. 
Sidososuus ilmaisee kuinka suurella keskimääräisellä energialla yksi nukleoni on sitoutunut ytimeen." 
 Katsotaan taulukosta mikä sitten ON tuon kiistellyn U- 235 neutronikohtaisen sidosenergian tarkoin 
salaamasi arvo/ neutroni. Katsotaanpa puolestaan sitä suoraan taulukostaan: 
 
http://kuvaton.com/k/Y9OD.png 
[img]http://kuvaton.com/k/Y9OD.png[/img] 
 
Oikealla olevasta kuvasta (Atomiytimien sidosenergiakäyrä) voidaan huomata että keskiraskailla 
atomeilla on suurin sidososuus, joten keskiraskaat atomit ovat pysyvämpiä ja rakenteeltaan lujempia 
kuin kevyemmät tai raskaammat ytimet. Kun raskas atomi fissiossa halkeaa, sidososuus kasvaa, jolloin 
sidoksien vahvistuessa vapautuu rakenneosasten potentiaalienergiaa. Siis ennen fissiota yksittäinen 
ytimen rakenneosa on löyhemmin sitoutunut kuin jälkeen fission. Fuusioreaktiossa kaksi kevyttä ydintä 
yhdistyy ja muuttuu keskiraskaaksi ytimeksi, jolloin sidososuus taas kasvaa. Tällöin tapahtuu myös 
potentiaalienergian vapautuminen kun nukleonien sidokset vahvistuvat. Vahvan vuorovaikutuksen 
lyhyen etäisyyden takia raskaan ytimen sidososuus on pienempi kuin keskiraskaan ytimen. 
 
* Jatketaan siis opitun soveltamisella. Kaikki aineet pyrkivät hajoamaan siis kohden rautaa. Jonka 
sidosenergia on kuvasta katsoen luokkaa 8,8MeV. Uraanissa U- 235 sidosenergiatasot on taas 
pienemmät neutronillaan luokkaa 7,5MeV. Tästä voimme laskea summittaiset vertailutasot. Jos uraani 
halkaistaan raudaksi niin sen menettämä energia. 8,8MeV- 7,5MeV= 1,3MeV/ massayksikkönsä. 
Todellisuudessa uraani ei saavuta rautaa vaan vaikutus on paljon pienempi, sanotaan 
helppolaskuisempi 0,85MeV/ protoni tai neutroni. Nyt voidaan laskea lisää.  
 
SIDOSENERGIASTA III 
 
A/ Miksi siis Uraani kykenee sitomaan neutroneja esillä pitämässäni n/Z suhdelukukaavassa arvolla 
1,55. Mutta raudan kaltaiset pienemmät atomiytimet enää arvolla 1,3. Olemme ratkaisujen äärellä. Ydin 
on kuin lakkaan kastettu kuulalaakerikasa. Mitä pienin kasa, luonnollisesti vähemmän siihen enää 
jatkossa mahtuu tätä sidoslakkaa, (gluoneja ja neutriinoja) 
 
B/ Kun Tiedämme aineen massaksi kuten vaikka uraanilla sen massakohtaisen arvon eron olevan 
luokkaa 1,3MeV voimme karkeasti kertomalla sen todeta paljonko k o k o  atomin silpomisessa voidaan 
vapauttaa fissioenergiaa: 
 0,85MeV* (U-) 235=  200MeV!!Näppärästi laskettu! Nyt alkaakin lyyti kirjoittaa. 
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C/ Kun uraani halkaistaan sen atomit kasassa pitävästä liimausenergiasta kulutetaan suurehkoja osia 
pois. Kun POLIISI D2O laski taannoin uraanilleen vaikka barium- krypton hajoamisen vapauttavan 
170MeV atomin lakkausenergiasta. Liiman puuttuminen jäännösatomeista tarkoittaa atomin 
muuttumista epätoivoisen epävakaaksi (termivirittyneeksi). Tämä juuri tarkoittaa sitä, että ydinjätteestä 
alkaa kulmalaakerikasansa lakkausaineet loppua ja. . . Niin tosiaan kuten totesimme ensinnä irtoavat 
ne ylijäämäiset vaikeammin sitoutumaan pystyvät neutronit kolmattakymmentä Fermin mukaisesti 
viivästyneinä SPALLAATIONEUTRONEINA! 
 
D/ Nyt ratkesi samalla miten, kuka edes yllättyi olematon osa sidoslakalla onkaan gluonin 
 0.85MeV/ neutronin massajaolla 939,55MeV= 0,9 %! Aina sama kuvio siis toistuu, promilleluokkaa 
suhteessa neutronimassoihin. POLIISI D2O tuli klassisesti nolattua oikein kunnolla. Ja AINA kaverin 
huijaukset menevät klassiseen promillen osaluokkiin, oi OI!) 
 
E/ Kiinnostavaa on myös tieto siitä, että ydinala valehtelee myös laajemmin aina. Uraanin 
halkeamisessa pitäisi vapautua pelkkää rautaa, jotta fissiohalkeaminen tuottaisi väitetyn 200MeV. 
Todellisuudessa tuo on haihattelua. Fission halkeamisessa vapautuu vajaatehollaan luokkaa 2/3 osaa, 
eli luokkaa 133MeV. Uskomatonta tutkii näitä IAEA:n harhoja millä tasollaan vaan, niin AINA RANKKAA 
VALEHTELUA!  
 
F/ Tuli korkaten kuitattua myös se valehtelusi, että uraanin hajotessa y k s i k ä ä n atomin neutroni tai 
protoni muka hajoaisi energiakseen. TÄYSIN MAHDOTONTA ENENEREGIATASOILLANKAAN! vaikka 
kaikki fission hajoamisen prosessissa vapautuva energia tuhoaisi ainokaista neutronia. Siihen ei tulisi 
energiatasollaan naarmuakaan! Kuten huomasimme sidoslakasta eli gluoniliimastakaan ei katoa kuin 
pienehkö osa. Gluonia U-235* 7,5meV= 1 763MeV. Eli klassisessa 170MeV fissiohajoamisessa 
tästäKÄÄN ei katoa kuin luokkaa alle 10prosenttia. POLIISIA D2O tuskin voisi paljoa enempää tässä 
artikkelissa nolata valhemeristään. Mutta kuten olemme oppineet. Niin tyhmiä SUPO POLIISEISSA 
ovat, että niin alas EI mennä. Etteivätkö alemmas viemäröityä sinillä yritä.)) 
               --------- 
 
  D2O @ 26.7.2012 21:16:00 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=4429#kommentoi 
D2O POLIISI. Jos olet sitä mieltä että vähentämällä nuo kaksi lukua toisistaan saat energian joka 
menetetään kun uraani halkeaa raudaksi, niin mitä tapahtuu sille toiselle puolikkaalle joka 
hajoamisessa syntyy, eli dysporsiumin ytimelle? Mitä roolia sen "sidosenergiataso" tuossa yhtälössä 
näyttelee? 
 
*. . . OhhOS! Olipas ennen niin pirtuisa D2O POLIISISTA potkut ikeniin asti nyt poissa). Hienoahan tää 
on vetää sinitakkisia ylimielisiä ydinkansanmurhamme hankkijoita kunnolla viemäriin kansan toiveesta 
ja edessä.) 
Mietin tässä mikä on se tila jossa U-235 uraani olisi palautettu teoreettiseen minimienergiatilaansa. 
Eiköhän se ole aika klaarin selkeästi näin: 
 
 92 U-235 (143n) Spaallaatiofissio - 
______________________________ 
 
Vaihtoehto 1. 
 26 Fe-55 (29n) > 26 Fe-55 (29n) > 26 Fe-55 (29n) > 14 Si-27 (13n) 
 
Spallaationeutroneja MYKISTÄVÄT 43kpl/ Fissio!!! 
================================ 
 
Vaihtroehto 2. 
26 Fe-55 (29n) > 26 Fe-55 (29n) > 20 Ca-39 (20n) > 20 Ca-39 (20n) 
 
Spallaationeutroneja ULTRAPALJON 45kpl/ Fissio!!!! 
================================== 
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PS. Kysytty sidosenergiakato muuten hyvin tuossa 200MeV luokassa myös. Eli 20% 1 kpl 
neutronmassasta. Se lakka joka sitoo atomin "laakerikuulia" kasaksi muuntuu mm. neutriinoiksi, ja on 
sen massaa. 
 
*Joku voisi sitten vielä ihmetellä, että miten noista piistä ja kalsiumeista saadaan reaktorissa vielä 
rautaa. No SE nyt ei ole mikään ongelma toki. Reaktorista tulevat holtittomat isot, mieletön neutronivuo 
osuu toki nihin viiveellä. Kun neutroni osuu Piihin. Siitä tulee epävakaa ja virittynyt piin isotooppi.  
 
* Viritystila hajoaa sitten luokkaa miljoonan eV beetta miinus hajoamisena ytimessään tuottaen 
elektronin ja, niin tosiaaan protonin piihin. Jolloin se muuttuu ydinvoimaloitten pelätyissä 
reaktoriprosessissa uudeksi raskaammaksi alkuaineekseen, eli fosvoriksi 15 P-29.. Taas uusi 
neutroniosuma jne. .Näin reaktorin yletön neutronivuo tuhoaa alkuaineita surutta toisikseen. Vaikka 
asiat niissä, kuten tämäkin on tietysti tarkoin varjeltu TABU. Toki prosessi menee raskaimmilla 
alkuaineilla esim. K- kuorikaapauksella myös toisinpäin, eli raskaammat alkuaineet muuntuvat säteilyn 
helveteissään pykälän kevyemmiksi myös. 
                        ------------ 
 
2. Keskusteluja itse ja aiheestakin! 
=================== 
 
Arto.. Eihän mulla VOI olla valmiuksia todistaa, jokaista juttuani jotka SUPO ja CIA varastelevat 
alinomaa. Siksi nykyään en lainaakaan tietoja muualta kuin KIRJOISTA. Jotka kyllä nekin TEM- 
arkistoissa paloivat juhannusperjantaina nelisen vuotta sitten 17 huoneellisen mukana... . 
SEINÄHULLUJA nää viranomaisten terroriteot muuten! 
 
E. Eli jatkossa pitänee tehdä noin.. 
Mitäs kaikkee siellä Pekkarisen palossa kärähti?.. 
Täällä tänään muuten yrittäneet saada viiruillaan taivaan pilveen, vaan eipä onnistunut  
 
Arto..400kpl Valituksiani TVO:n ydinturvarikoksista SUPO-POLIISIT POLTATTIVAT mm.! Samoin kaikki 
mitä olin TVO:n relekoestajana tehnyt päiväkirjauksina about 10 v aikana. Keskeisimmät koko Suomen 
ydinrötöstelyt siis.. Mauno Koiviston ja Ranskan presidentin Fransoi Mitterrandin v.1986 koko Suomen 
1 200kpl uraanikaivoshankkeet, Askolan isotooppilaitokset ja 1 ,2 milj. kg Suomen laittomat Pu- 239 
ASE kaupat USA, Israeliin, Venäjälle. Paljon polttivat.. POLIISIT ja loput SUPO kävi varastamassa 
itselleen. 
Täällä Olkiluodossa oli kanssa puolisen tusinaa vanoja. Eikä sadetta täälläkään enää. LISÄÄ VAAN 
TEHOJA SIIS! 
 
E. Hei, tuosta olisikin kiva lukee, mitä kaikkea siellä paloi ja miten se homma on hoidettu vois olla aika 
laittaa joka ryhmään siitä.. että kaikki voisi lukea. Ja sehän liittyy tähän EU-tilanteeseen, mikä nyt on. 
 
E. Se mitä mä noista chemtraileista ajattelen.. Suomessa sataisi erittäin vähän ilman niitä.. se on 
selviö.. Toissakesänä oli se kova helleaalto, ei vanoja silloin, viime kesänä taas alkoi heti hirvee 
sumutus, kun Häkäukko pääsi päättämään.. ja tää kesä on ollut täysin sitä touhua vain siksi vettä on 
tullut niin paljon ja kesä mennyt pilalle.. 
 
Arto.. Liittyy, koska KOKO EU:n keskeisin tarkoitus oli uittaa Suomen jokainen neliökilometri Euroopan 
uraanikaivosten, erityisesti Arevan käyttöön. Juuri TÄSTÄ tuo Fransoi Mitterrandin ja Koiviston välinen 
sopimus 1986 vähän ennen Tshernoa lähti liikkeelle. Ideana oli pakkoliittäjä Suomi NATO- jäseneksi, 
että Suomeen voitaisiin tuoda jatkojalostettavaksi KAIKKI EU:n tuottamat ydinjätteet. USA vaati tähän 
Askolan isotooppijalostamon ydinASEtuotantoon siis NATO-pakon! Askolan energianegatiivisen 
uraaninjalostukseen muuten TVO tilautti minimissään 9kpl uutta ydinvoimalaitostaan! Tuosta vaan 10 
000MW ydinvoimalatarpeet pelkästään yhden IAEA- lain pakottamana kolmesti varmistettavan 
isotooppijalostamon sähkön tarpeiksi. YHTÄÄN ydinvoimalaa näistä ei tekisikään mitään muuta kuin 
pyörittäisi isotooppijalostamoaan! 
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* Kun aloin sitten tuomaan tietoja TVO:n toimitusjohtaja Pertti Simolan kertomasta Askolaan 3000ha 
3000MW ottotehoisen kokoinen isotooppilaitos EU:n käyttöön 5 vuoden sisällä. Vuosivat tiedot Posivan 
ydinASEmyynteineen pitkin Sveitsejä ja saksankielistä Eurooppaa Eurajoen kunnan kanssa mainostivat 
siellä. Niin TEM Jorma Aurelalta yli- insinööriltä paloi konkreettisesti hihat silvoin kanssani. Hän rääkyi 
TVO ja Posiva YVA tilaisuuksissa 2008 paikkeilla Eurajoki salissa etten saa näistä julkisuuteen mitään 
tietäjänä kertoa. Mutta valitin asiastaan Pekkarisellekin. . No JUURI tässä vaiheessa nuo 1 200kpl 
uraanikaivosaikeen mapitkin poltettiin kaikki. GTK oli mukana muuten innolla JO 1955> Uudenmaan 
uraanimalmioiden massakartoituksineen uraanikaivostutkimuksineen. 
 
* GTK:ssa muuten vuosikymmenet kartoittaneet j u u r i Uudenmaan lääninkin uraanivaroja rankasti. 
Urho Kekkonen vastusti aietta kuolemaansa asti, mutta M. Koivisto aloitti innolla! Sai imuunsa DDR:n 
Wismuntissa 1970- luvuilla oppinsa hakeneen Paavo Lipposen ja Sinikka Mönkäreen. Myöhemmin 
vastuuta siirrettiin myös Kataiselle. GTK oli tehnyt suunnattoman yliarvion uraanipitoisuuksista 
Suomessa. Vain parisen vuotta sitten Areva kertoi, että 95 % GTK:n uraanialueista olikin KUPLIA. Ja 
myi valtauksiaan krossissa Venäjälle kiukuspäissään paljastuttuaan julkisuuteen. Muistatko nämä APU- 
lehden julkaisemat kartat pettymysten ajoilta?  
http://kuvapilvi.fi/k/Y98h.jpg  
 
ja mitä jäikään käteen. .  
http://kuvapilvi.fi/k/Y98I.jpg  
 
* Maataloustukirajan 142 KAIKKI eteläpuolen alueet aiottiin tämän TVO:n julkaiseman uraanitietokartan 
mukaan kaivaa surutta!. .  
http://kuvapilvi.fi/k/Y982.jpg  
 
E. Onko sulla valmiina tuosta palstoille laitettavaa tekstiä.. vetäse sinne vaan.. Jotta EU:n paskasta 
päästäis, ei riitä että mulle kerrot, tästä pitää ladata tykkikamaa palstoille  
 
Arto.. Tämä VAIN Pu- 239 kuljetuksille pyhitetty salainen tiehanke Loviisa- Askola- Olkiluoto- - - 
http://kuvapilvi.fi/k/Y98S.jpg! 
 
E. Hauskaa, että Maurilla meni huonot housuihin.  
 
Arto. . )).. . Tässä muuten näkee hyvin miten GTK tiesi kaiken Suomen malmioiden olevan juuri 
Uudellamaalla. Helsinki oli kuitenkin tarkoitus aidata miljoonalle kiinalaiselle alueelle tuotavalle uraanin 
kaivajalle. Junareitti heidän huoltoonsa oli myös sovittuna Venäjän läpi Kouvolan kinalliskeskukseen.. 
Koska Kiina vaati sitä tuodakseen miljoona poliittista vankiaan Suomen uraanihelvetissä tapettavaksi. 
Kopioida näitä voisi vaikka tästä suoraan..  
http://kuvapilvi.fi/k/Y98S.jpg 
 
E. Arto, sun pitää kirjoittaa tajunnanräjäyttävä juttu noista ja laittaa joka palstalle .. Yhdistää siihen 
Koivisto, Francois Mitterrand, uraanikaivokset, plutonium, valtiopetokset jne.. Nato.. EU.. 
 
Arto. )). . .NiinPä.. Tässä muuten koko hommelin liima. Eli Kiina aikoi pokkana rakentaa 1000kpl 
ydinvoimalaa ja uraanin tarve räjähtäisi taivaisiin tuumi Suomen ydinala. Englanti halusi myös 4kpl 17 
ohjuksellista Trident ydinsukellusvenettään EU:n ydinasemahdin kohottajiksi Tony Plairen aikaan! Ja 
Koivistohan innostuen lupasi.. Koska koko Eurooppa oli Suomea lukuuunottamatta 2008 lopettanut 
neitseellisen uraanin kaivuut energianegatiivisuusrajan 0,4% uraanimalmeissaan alitettuaan. Tehtiin 
Euroopaassa ihan laki joka KIELSI esim. Ranskaa ja Saksaa myöten kaivamasta uraania maistaan. 
Suomi halusi lakimuutoksen, jonka mukaan: 
 
"SE MAA JOKA KAIVAA URAANIMALMIT, ELI SUOMI. ON VALMIS VASTAANOTTAMAAN MYÖS 
KAIKKI SIITÄ EU:n reaktoreissa TUOTETUT YDINJÄTTEET MAAHANSA TAKAISIN SUOMALAISEN 
YDINASETUOTANNON JATKOJALOSTETTAVAKSI!"  
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* No tässä kuvat Kiinan silloisista aikeistaan. Mutta 1000 reaktoria olisi tappanut miljardin ihmisen, 
(Koko Kiinan,) janoon, koska 1000MW reaktori haihdutustorneistaan tuhoaa aina miljoonan elinvedet, 
niin. . .http://kuvaton.com/k/Y98H.jpg 
 
E. Ajatella, kiinalaiset niin typeriä Kyllä kai ne nyt tajuaa, ettei tosiaan kannata.. 
ja jotkut suomalaiset ääliöt ehdottelevat jopa henkilökohtaisia ydinreaktoreita.. Mini sellaisia. 
  
PS. Ainakin m u n puolesta saa kopioida niin maan perusteellisesti. Koska aihe on konkreettisesti koko 
Suomeamme NYT KAATAVA! 
               ----- 
 
Joskus näin Verkkomediassa 08.2012 näin asiallista.  
 
 
*Tällaisen tekstuurin edessä voi vaan vaieta. Ihailla kun aito ihminen kertoilee mitä näkee, kokee ja on 
opinut elämän laavakentillä siitä mitä elämä o i k e a s t a a n   on! 
 
Pertti Perusjätkä @ 8.8.2012 21:25:28 
 
@ Energianegatiivisuus 
 
Vertaistukea on helppo antaa kun on seurannut keskustelua. 
 
Lauri oli alusta asti aivan oikeassa ja todella asiantunteva tuossa Verkkomedian toiseksi suosituimman 
sivun keskustelyssa Fukushimasta. Et sinäkään ymmärtänyt mitään polttoainesauvojen palamisesta, 
mutta Laurilta tuli oikeaksi osoittautunutta tietoa alusta asti. 
 
"Miksi luulet että kaikki ydinvoimaa oikeasti vastustavat kansalaisjärjestöt pysyttelevät hipihiljaa Arton 
sensaatiomaisista paljastuksista?" 
 
Olisikohan siksi, että kansalaisjärjestöissä ei ole ketään joka tietää murto-osaakaan siitä kuin Lauri? Ja 
ettei tällaisia dokumenttejä juurikaan ole, varsinkaan vapaassa levityksessä. Ne tuovat esille asioita 
joista saavat käsiinsä dokumentteja. 
 
Ja osuit naulankantaan, kyllä ne on jokainen tiedonvoimaa vastustava ryhmä solutettu! Agenttien nupit 
vaan kolisee toisiaan vasten! 
               -- 
Pertti Perusjätkä @ 8.8.2012 23:12:20 
 
@ Energianegatiivisuus 
 
En tiedä onko Lauri johtava, mutta on sellainen omalle alalleen omistautunut tietopakkaus, että hänestä 
olisi hyvä ottaa varmuuskopio. 
 
Ja nuo polttoaineen vuotojutukin mitä Lauri tuossa alla kertoo, katsoin minä nekin asiakirjat joihin hän 
aiemmin linkitti: niiden perusteella näyttää että polttoaine voimaloista todellakin katoaa, ja kiihtyvällä 
vauhdilla, niin kuin Lauri kertoikin. 
 
Ei ole minusta ollenkaan paha, että Arto puhuu. Jos sinulla on vastakkaista tietoa itselläsi, sana on 
vapaa. Sen kuin kumoat hänen väitteensä. Se, ettei ole asiakirjoja, ei ole ennenkään tarkoittanut että 
väite ei olisi totta, joten siihen veroaminen ei ole pätevää. 
                      -- 
 
*Joo siis Pertti Perusjätkä. Kun katsoo näitä Mossadin esiin esteröimiä väiteitään viitetiedostoistani. On 
asialla muutama selkeä peruskuvio: 
 
- JOS kerron nettiosoitteen, CIA poistaa ne täysin p ä i v ä s s ä ! 
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- Jos taas lainaan kirjallisuutta. Kuten Enricho Fermin Time julkaisuaan 23 neutronista/ fissio SUPO ei 
haluam keskustella asiasta sanaakaan i k i n ä ! Koska tietää minun olevan aina näissä oikeassa! 
 
- Jos taas lainaan vaikka noita sinunKIn näkemiäsi TVO:n o m i a  yhteiskuntavastuuraportteja ja 
vastaavia. Vaikka nyt Suomen salatuimman "Metsien tila SYKEsarja B7" 54s. TVO:n OMA salaraportti: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9bX.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9bX.jpg[/img] 
 
 SUPO taas ottaa asiassa kannan, että kuka tällaisia uskaltaakin heidän ohi julkaista valehtelee AINA! . 
. Mikä tahansa keksitty ja tekaistu syy POLIISEILTA kertoo ettei TVO tai edes IAEA kuitenkaan mittaa 
näitä tietojaan OIKEIN!. .  
 
 
 

3025. H.A.A.R.P  II 
 
H.A.A.R.P SOTAA! 
FFFFFFFFFFFFFFFF 
 
?*Joo. . Mitä oikeastaan voisin kommentoida seuraavasta koosteesta? Ainakin sen, että mykäksi vetää. 
Varsinkin JOS tuntee mitä jatkoseurauksia näistä USA salakokeista ja tuhoja on tullut. No nyt aivan 
selkeää materiaalia myös mm. siihen mitä kerroin jo "Theoremy of Fukushima videossani myös". Ei 
ihme, että videoni kimppuun isketään apinan raivolla CIA toimin. . .  
SÄÄSODAN TAPAHTUMIEN KRONOLOGIA (1206) 
http://www.sunpoint.net/~patato/Yst5.html 
 
Tutkikaamme nyt sitä tieteellisten keksintöjen sarjaa, joka on tehnyt mahdolliseksi hallituksen 
tiedemiehille hallita säätä, jopa käyttää sitä sota-aseena. 
 
1886-1888: ―Nicola Tesla keksii vaihtovirta (AC)voimanlähde ja siirto järjestelmän. Kun 60 hertsin AC 
voimaverkot levittäytyvät yli maan …. Maa lopulta tanssii eri tahtiin kuin luonnollinen 7-8 hertsin taajuus 
edellyttää.‖ Tiesitkö muuten, että Maan värähtelytaajuus oli 7-8 hertsiä? Se tosiseikka että Jumala loi 
maan värähtelemään energiasta hyvin matalalla taajuudella , on hyvin merkityksellinen tälle sään 
hallinnan teemalle. 
 
1900: ―Tesla hakee patenttia laitteelle ―Sähköenergian siirtämiseksi luonnollisten välittäjien (mediums) 
kautta.‖ Vuonna 1905 Yhdysvaltain patenttitoimisto myöntää patentin n:o 787,412 tähän tarkoitukseen. 
Olenpa varma, että se on uutinen kenelle tahansa, että teknologia sähköenergian siirtämiseksi ilman 
johtimia on olemassa ja on olemassa siten, että sähkön synnyttäminen ja siirto voi olla sekä runsasta 
että ILMAISTA! Tietysti paljon myyntidollareita ja voittoa välittömästi häviäisi. Niinpä Teslan keksintöä ei 
koskaan julkaistu. 
 
1924: ―Vahvistus että radioaallot pomppaavat (bounce off) ionosfääristä (sähköisesti varautunut kerros 
alkaen 50 km korkeudesta).‖ 
 
1938: ―Tiedemiehet ehdottavat yötaivaan valaisemista elektronigyrotronilämmityksellä (electron 
gyrotron heating) voimakkaasta lähettimestä (transmitter).‖ Se tosiseikka että lukemattomat voimakkaat 
elektronilämmittimet puskevat kymmenien miljoonien wattien teholla sähköä äärimmäisen alhaisilla 
taajuuksilla (ELF=Extremely Low Freqyency) vaikuttaakseen tämän sääsodan, on pääsyy siihen, että 
koemme maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä! Tällä lämpenemisellä ei ole mitään tekemistä 
minkään teollisuussaasteiden tai päästöjen kanssa, eikä varmasti ainakaan lehmän lannan kanssa 
kuten New Age-intoilijat ovat väittäneet. UMJ:n suunnittelijat pystyvät synkkiin ennustuksiin ja sitten 
teknologialla toteuttavat ne! 
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1940: ―Tesla ilmoittaa ‗kuolemansäteen‘ keksimisestä.‖ Armeijamme ilmeisesti pystyy luomaan 
maanosamme ylle puolustuskilven suuntaamalla nämä elektronilämmittimet oikein. 
 
1945: ―Atomipommin testaus alkaa – sen seurauksena 40000 elektromagneettista pulssia.‖ 
 
1952: ―W.O.Schumman tunnistaa 7.83 hertsiä maan värähtelytaajuudeksi.‖ 
 
1958: ―Van Allen‘in säteilyvyöhykkeet keksitään (varattujen partikkelien vyöhykkeet maan 
magneettikentässä) 2000 mailia ylöspäin. Samana vuonna niitä häiritään väkivaltaisesti.‖ 
 
1958: ―Projekti Argus, U.S.Navy räjäyttää kolme ydinpommia Van Allen‘in vyöhykkeessä.‖ 
 
1958: ―Valkoisen talon neuvonantaja säänmuuttamisessa sanoo Puolustusosaston tutkivan tapoja 
manipuloida ‗maan ja taivaan varauksia ja siten vaikuttaa säähän‘.‖ Vau! Tiesitkö että sellainen osasto 
kuin ―Sään muuttaminen‖ oli olemassa Valkoisessa talossa jo vuonna 1952? Sellaisen toimisto pelkkä 
olemassaolo edellyttää että teknologia muuttaa ja hallita säätä oli jo olemassa.  
 
1960: ―Sarja säätuhoja alkaa.‖ 
 
1961: ―Tiedemiehet ehdottavat keinotekoisia ioni-pilvi kokeita. 1960-luvulla kemikaalien (barium-pulveri 
jne.) dumppaus satelliiteista ja raketeista alkoi. 
 
* 1961-1962: ―SNTL ja USA luovat monia elektromagneettisia pulsseja (EMP) ilmakehässä. 300 
megatonnia ydinlaitteita vähentää otsonikerrosta noin 4%. ― Hmmm, otsonikerroksen vähenemisen 
saivat tarkoituksellisesti aikaan sekä venäläinen että amerikkalainen hallitus ydinräjäytyksillä. He eivät 
ainoastaan olleet siitä tietoisia, he mittasivat vähenemisen määrän ja keston ajassa. Siksi luuletko, että 
voisi olla mahdollista, että taas kerran meillä on tilanne, jossa annetaan synkkä ennustus tietäen, että 
heidän tiedemiehensä todella saavan sen toteutumaan?! 
 
**Siviiliydinvoimaloitten päästöillä suunnattomasti suoremmat ja suuremma tuhokertoimet 
beettasoihtutehoillaan. 
 
1962: ―Kanadalaiset satelliitit laukaistaan ja plasmavärähtelyjen stimulointi (vahvistaminen) antenneilla 
avaruusplasman sisällä alkaa.  
 
1966: ―Gordon J.F. MacDonald julkaisee ympäristötekniikan (environmental engineering) sotilaalliset 
päämäärät.‖ 
 
1960-luku: Wisconsin‘issa Yhdysvaltain merivoimien projekti Sanguine ottaa käyttöön äärimmäisen 
matalien taajuuksien (ELF) antennin.‖ Meille on kerrottu, että merivoimat tarvitsi tätä ELF-kykyä 
kommunikoimaan sukellusveneidensä kanssa tavalla, joka olisi turvassa vihollisen hyökkäykseltä – 
emme kiistä tätä väitettä. Kuitenkin olisiko myös mahdollista, että tämä ELF-antenni voisi palvella 
toistakin tarkoitusta auttaen hallitsemaan säätä? 
 
1968: ―Moskovan tiedemiehet kertovat Lännelle, että he ovat määritelleet mitkä magneettisten pulssien 
kenttätaajuudet edistävät henkisiä ja fysiologisia toimintoja ja mitkä taajuudet vahingoittavat.‖ Se idea 
että paha totalitaarinen Antikristusta palveleva hallitus voisi tietää kuinka manipuloida ajatusprosesseja 
käyttämällä elektromagneettisia pulsseja, on peljättävin ajatus mitä kuvitella saattaa! Tämä pieni 
tapahtuma myös osoittaa oudon yhteistoiminnan Venäjän ja Amerikan välillä kylmän sodan ollessa 
kylmimmillään! Tällainen yhteistoiminta todistaa väitteemme, että Venäjä on ollut yhteistoiminnassa 
Länsivaltojen kanssa alusta eli vuodesta 1917 lähtien, järjestäen valetaistelun Teesin ja Antiteesin 
välillä tuottaakseen Antikristuksen synteesi-järjestelmän, jota kutsutaan UMJ:ksi. (ks. 1007) 
 
* 1972: ―Ensimmäiset tiedot ‗ionosfäärin lämmittimen‖ kokeista korkeataajuuksisilla radioaalloilla 
Arebico‘ssa Alaskassa. Norjaan myöhemmin 70-luvulla rakennettu 100 megawatin lämmitin pystyy 
muuttamaan auroraalisen (rusottavan) ionosfäärin johtavuutta.‖ Nyt alat päästä lähelle kykyä hallita 
säätä. Kun osaat manipuloida rusottavaa (auroral) ionosfääriä, jossa säämekanismit toimivat ja 
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syntyvät, johtavuutta, olet lähellä sään hallintaa. Pane muistiin ajankohta, jolloin tämä teknologia oli 
todellisuutta: 1972. 
 
* 1973: ―Dokumentaatio siitä että Skylab‘in laukaiseminen ‗puolitti ionosfäärin elektronien 
kokonaismäärän kolmeksi tunniksi‘ (johtuen raketin pakokaasuista).‖ 
** Kyyti alkaa olla t o d e l l a  kylmää jo, ja vauhti alkaa herätellä paatuneimpiakin! 
 
* 1974: ―YK:n yleiskokous kieltää ympäristösodankäynnin.‖ Raportoimme tästä hirvittävästä 
sopimuksesta uutisessamme n:o 1196, ―U.N.Treaty Proves Weather Control Is Real‖. (YK-sopimus 
todistaa että säänhallinta on totta). Et tarvitse sääsodan kieltävää sopimusta, ellei sellaista teknologiaa 
olisi olemassa ja todettu tehokkaaksi. Tämä tarkoittaa, että tämä sääsotateknologia on ollut 
hienosäädettynä jo 24 vuotta. 
 
1974: ―Korkea taajuus kokeita Plattsville‘ssa, Coloradon Arebicossa, Puerto Ricossa ja Armidalessa 
New South Wales‘issa. Nämä kokeilut lämmittivät ‗ionosfäärin pohjan.‖ 
 
* 1975: ―Stanfordin professori Robert Helliwell ilmoittaa, että hyvin matala taajuus (VLF=Very Low 
Frequency) voimalinjoista muuttaa inosfääriä.‖ Muistan tämän ilmoituksen hyvin, kun pilkkasin ajatusta, 
että voimalinjoilla voisi olla tuon kaltainen vaikutus tähän suunnattoman suureen maapalloon. En 
koskaan ajatellut sitä tosiseikkaa, että syy miksi niillä voisi olla tällainen vaikutus, on se, että niillä on 
juuri oikea taajuus vaikuttaa maahan. 
** Kaikki Suomen 400 000V ja USA:ssa jopa 1 000 000V tuhansien km sähkölinjat on tehty VAIN ja 
AINOASTAN ydinvoimaloitten tarpeisiin. Hätäsähkösyöttöjään, kinailmiöestoon varten, mutta 
ennenkaikkea väyliksi pumpata reaktorien suunnattomia Pu- 239 päästötonnistoja kaikialle 
ympäristöihimme! 
 
1975: ―Senaattori Gaylord Nelson pakottaa merivoimat julkaisemaan tutkimuksen, joka osoittaa, että 
ELF-lähetykset voivat muuttaa ihmisen veren kemiaa.‖ Taas kerran tämä teknologia alkaa iskeä hyvin 
lähelle kotia, eikö vain? Kun vihollinen pystyy muuttamaan vereni kemiaa suuntaamalla ELF-lähetyksiä 
minuun, minut voidaan tuhota tietämättäni mitä minulle tapahtuu tai kuka aiheuttaa sellaisen 
kuolettavan vahingon. Voitko myös tunnistaa mahdollisuuden hallita koko väestöä ilman että ihmiset 
milloinkaan tietävät, että heitä manipuloidaan? 
 
* 1975: ―Senaattori Pell vaatii että siviilitoimiston, joka vastaisi kongressille, tulisi valvoa sään ja 
ilmaston muuttamistyötä. Ei toteutunut. ― Uutisessa 1196 raportoimme, että senaattori Pell vaati 
Yhdysvaltoja allekirjoittamaan tämän YK:n sääsodan kieltävän sopimuksen. Kuulostaa kuin Pell olisi 
kovasti huolissaan tämän teknologian käytöstä tai väärinkäytöstä, vaikka hän on täysin tietoinen UMJ-
suunnitelmasta ja on toimillaan tukenut sitä monet vuodet. 
 
* 1975: ―Venäläiset aloittavat värähtelyttää ‗Tikka‘ ELF-aaltoja tärkeimpien aivoaaltojen tahtiin. 
Oregonin Eugene oli yksi niistä kohteista, johon Tikka suunnattiin ja jossa ihmisiin erikoisesti 
vaikutettiin.‖ Taas kerran olen äärimmäisen kiihtynyt huomatessani, että vihollinen voi tuhota minut joko 
biologisesti tai mieleltäni etäältä minun tietämättäni. 
 
* 1976: ―Tohtorit Susan Bawin ja W.Ross Adey osoittavat, että ELF-kentät vaikuttavat hermosoluihin.‖ 
 
* 1979: ―NASA:n kolmannen Korkea-Energia Avaruusfysikaalisen Observatorion laukaiseminen 
aiheuttaa laaja-alaisen keinotekoisesti vaikutetun vähenemisen ionosfäärissä. Plasmarei‘än aiheuttivat 
‗nopeat kemialliset prosessit‘ raketin pakokaasujen ja otsonikerroksen välillä. Ionosfääri väheni (was 
depleted) merkittävästi vaakatasossa yli 300 km matkalta muutaman tunnin ajaksi.‖ 
** Ydinvoimaloiden ++..ionisaatiopäästöt syy otsonikatoihin 100% varmasti! 
 
1985: ―Bernard J. Eastlund hakee patenttia ‗Menetelmä ja Laitteet alueen muuttamiseksi maan 
Ilmakehässä, Ionosfäärissä ja/tai magnetosfäärissä‘. (Ensimmäinen kolmesta Eastlund-patentista 
myönnetään firmalle nimeltä ARCO Power Technologies, Inc.)‖ 
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* 1986: ―Vuosikymmenen loppupuolella Yhdysvallat aloittaa GWEN-tornien (GWEN = Ground Wave 
Emergency Network, suom. Maa-aaltoverkosto) verkoston rakentamisen, joista kukin synnyttää VLF-
aaltoja….‖ Uutisessa n:o 1196 raportoimme, että GWEN-tornit loivat korkean tason 
elektromagneettisen padon ilmakehään Amerikan Keskilännessä, joka aiheutti 40 päivän ja 40 yön 
sateen vuonna 1993. GWEN-tornit sijoitettiin juuri sinne missä sade tuli raamatullisen 
vedenpaisumuksen tavoin. Lisäksi näytimme Yhdysvaltain kartan, josta saattoi nähdä GWEN-tornien 
sijainnin. Totesimme sen äärimmäisen mielenkiintoisen seikan, että näitä torneja oli myös sijoitettu 
pitkin San Andreas halkeamaa Kaliforniassa ja Nevadassa, jossa kaikki viime vuosikymmenen 
maanjäristykset ovat esiintyneet! 
 
1987-1992: ―Toisetkin APTI:n (APTI= ARCO Power Technologies Inc.) tiedemiehet rakentavat 
Eastlundin patenteille ja kehittävät uusia asejärjestelmiä.‖ 
 
1994: ‖Sotilasurakoitsijoiten järjestö ostaa APTI:n, joka on Eastlundin patenttien haltija ja tekee 
sopimuksen rakentaa maailman suurin ionosfäärin lämmitin HAARP (HAARP = High-frequency Active 
Auroral Research Project, suom. Korkea taajuus aktiivinen auroraalinen tutkimusprojekti). Vaikka 
HAARP-tornien rakentaminen Alaskassa alkoi ennen tätä, tämä oli ajankohta, jolloin tehtiin päätös 
tehdä se nykyisen suuruiseksi - yli 16 hehtaaria ELF-torneja. 
 
* 1994: ‖Kongressi jäädyttää HAARP:in rahoituksen kunnes suunnittelijat lisäävät painotusta 
maatunkeumatomografian (earth penetrating tomography) käyttöihin ydinaseiden leviämisen 
vastustamiseksi.‖ Taas kerran meidän on ihmeteltävä voidaanko tätä teknologiaa käyttää luomaan 
maanjäristyksiä samalla kun tarkkaillaan ydinkoekieltosopimusten noudattamista. 
** Fukushiman esivalmisteluja jo tällöin USA:ssa! 
 
* 1995: ‖Kongressi budjetoi 10 milj.dollaria vuodelle 1996 ‖ydinaseiden leviämisen vastustamiseen 
HAARP-projektille.‖ Viimeistään nyt me tiedämme, että Yhdysvaltain hallitus, pitää HAARP:in tiukasti 
hallinnassaan ja se on sama hallitus, joka ajaa meitä täyttä vauhtia Antikristuksen globaaliseen 
hallintaan, joka tunnetaan Uutena Maailman Järjestyksenä. 
 
1994-1996: ‖HAARP-laitteiston ensimmäisen vaiheen testaus jatkuu……‖ 
 
* 1996: HAARP-suunnittelijat testaamaan maatunkeumatomografiasovellutuksia moduloimalla 
sähkösuihkua (electrojet) ELF-taajuuksilla.‖ Katsokaamme oliko vakavia tai epätavallisia 
maanjäristyksiä tai järistyssarjoja vuonna 1996? Tutkimme tätä ja palaamme asiaan. 
 
*1998: ‖Suuniteltu aika täysin toimivalle HAARP-järjestelmälle.‖ Meillä on ollut mitä epätavallisin ankara 
sää vuosina 1997 ja 1998. Ei ole sattuma, että tämä ennennäkemätön sää alkoi samaan aikaan, kun 
HAARP valmistui. Nyt tiedemiehet voivat luoda ja hallita kaiken tyyppisiä säitä ja erityisesti säätuhoja. 
Juuri samoilla miehillä, kuten varapresidentti Al Gore, jotka epätoivoisesti tahtovat vähentää maan 
väkilukua kahdella kolmanneksella, tuhota teollisen sivilisaatiomme ja ankarasti rajoittaa ihmisen maa-
planeetan käyttöä, on nyt välineet käytössään päämääränsä saavuttamiseksi. 
 
Lisäksi kun heidän synkät ‖ennustuksensa‖ ovat toteutuneet heidän tiedemiestensä teknologian kautta , 
keskiverto kadun mies kunnioittaa Gore‘n kaltaisia miehiä ja seuraa heitä mihin ikinä hän haluaa viedä 
heidät – suoraan Antikristuksen käsiin. 
Sääsodan tapahtumien kronologia 
www.sunpoint.net 
                ----------- 
 
Pellettilaitoksia, BIO- laitoksia systemaattisesti SUPO- tuleen! 
'¨+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Turun Sanmoma.  tekstikoko A A 
Maakaasuvoimalan katto paloi Ikaalisissa 
KOTIMAA | Turun Sanomat 8.8.2012 11:37 Päivitetty 8.8.2012 14:20 
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Maakaasuvoimala vahingoittui tulipalossa Ikaalisissa Pirkanmaalla keskiviikkona. Pelastuslaitoksen 
päällystöpäivystäjä Ari Vakkilainen kertoo, että noin 200 neliömetriä voimalan kattoa tuhoutui. 
 
Räjähdysvaaraa ei Vakkilaisen mukaan ollut, sillä kaasuhanat suljettiin. Kyseessä on Leppäkosken 
Sähkön voimalaitos. Palokunta sai hälytyksen hieman ennen yhtätoista aamupäivällä. Palo saatiin 
hallintaan puolenpäivän jälkeen, mutta jälkisammutus- ja raivaustyöt kestivät pitkälle iltapäivään. 
          ------------ 
 
R.K. kyseli vihertaivaasta 2012 
 
Juu nyt tosiaan löytyi selitys ihmettelyysi mm. Itäsuomen vihertäviin taivaisiin. Tieteen kuvalehti 
No:10.2012 ja sivu 7. 
 "Auringonvalossa myrskyn vesipisarat absoboivat pois punavärin muuttaen valon siniseksi. Kun 
taustalla on paljon PINKKIÄ valoa ja tummanharmaata pilveä tuloksena on vihertävä taivas". 
 
Eli kun ydinvoimaloitten säteilypäästöjä taivaalta alas mätkivät chemtrailerien kemikaalit tekevät 
hetkessä harmaita keinopilviä. Kun ydinvoimaloitten +..ionisoituneet kanavasäteilypäästöjen 
energiapurut virittävät taivaan hapen sekundääriseen PINKKIvaloonsa. Muodostuu yhteisvaikutuksena 
vahvasti vihertävät taivaat. 
                    -- 
 
Eikä tämä ollut kuin vasta varottavaa alkua. Nyt tultaessa tammikuulle 2013 alkavat asian 
karkemeimmat yksityiskohdat lomittua kokonaisuuteensa. SYKEsarja B7 paljastui kauttani. TVO:n 
suunnattomasti kohonneet säteilynsä beettasoihtupäästöt alkoivat tappaa metsiä 100km säteensä 
tuolla puolen kiihtyvää tahtiaan. Turun metsätuhot, Porin Yyterin männyt katosivat TVO 
säteilykertymien käsiin räjähtävässä kasvussa. Tampereen seuduilla kokonaiset metsäsaarekkeet 
nääntyi ydinalan päästöjensä Pu- 239 tonnistojen paineista. 
 
TVO/ Posiva konsortion aika alkoi loppua tuhosalaisuuksiensa paljastuessa kiihtyvää tahtia. Olkiluodon 
ydinvoimaloitten ympärillä liki päivittäin suoritetut chemitrailauslentojen jättövanat alleviivasivat m i s t ä  
tuhon massat purkautuivat. Kansa alkoi löytää syyllisen siihen miksi Tampereen säteilysyövän 
tutkimuksista ilmoitettiin Suomen säteilysairastuneitten määrän tupalutuvan jatkoon joka 10v! 
 
Ydinaavikoituminen tarkoittaa sitä, miten reaktoreista, ydinjätevarastoista ja uraanikaivoksista 
karanneet ++..ionisoituneet plasmakaasuuntuneet Pu-239 metallipäästöt reaktoreista, 
beettasoihtuneutroneineen eliminoivat taivaan elintärkeät pilvien sadannat hoitavat ylijäämälektronit. 
Olkiluotoseutujen päästöt olivat jo 1995 lähtien pudottaneet seutujen sadannasta -31%. Kohta menisi 
loputkin, jos ei jotain epätoivoista tehtäisi. IAEA:lta tuli kolhoja keinoja. HAARP Kilpisjärveen ja 
Tromssan NATO:n HAARP voisi alkaa puskea säteilyionisaatiot TVO:n ja Forttumin Loviisasta satojen 
km päähän kauas Venäjän rajoille.  
 
Ei muuta kun miljardien hankerahat ja 2012 alkoi todella haista. TVO:n ympärillä pörräävät 
chemtrailaussumuttajat kotiutettiin sinne missä Talvivaaran uraanihelvetti aloitti toimiaan. Ja h e t i  
alettiinkin saada tulosta. Talvivaaran saatua maistaa TVO:n reaktorimyrkytyksiä muutaman kuukauden. 
Kuoli Talvivaaran metallierotinaltaitten toiminnalle elintärkeät bakteeristot säteilykertymiin ja IAEA 
Exxon- Chemin USA paskoihin hetkessä! Kuvaavaa kun TVO oli myrkyttänyt Satakuntaa 35 vuotta, 
kukaan ei puhua pukahtanut. Mutta kun samaista säteilyionisaatiopäästöä alettiin mätkiä surutta Enosta 
alkavaan uraanimalmioon. Mitattiin sponttaanisti fissioimaan panneissa malmiokentissä liraukset 
Suomen historian rajuiksi uraanitonniston päästöiksi hetkessä! 
 
Pohjoiskarjala on e n n e n TVO:n päästöjä ollut alue, jossa kasautuu maamme suurimmat 
lumikerrostumat. Jopa 2m paksut hanget on seutukunnissa arkea. Mutta kuten olen todistanut. 
Säteilyionisaation ydinaavikoitumisessa Kuopion takamaastoissa värjääntyivät taivaat vihreäksi 
sekundääriseen hapen raskaimpaan ionisaatioonsa. Myrkyttyneet ilmanalat säteilyamputoituna eivät 
enää sada. Alueella on hämmästelty 2012 btalvesta alkaen kun aiemmat 2m hankipaksuudet on 
romahdutettu -90% penempiin vain 20cm pikku hankisiksi. Katsokaa tätä karttamuodostelmaa, alatte 
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oivaltaa m i k s i Talvivaarassa räjähti ekokatastrofit! Hahmotatte miten elimellisen suoraan TVO ja 
Forttumin chemtrailatut saastat ja HAARP asiaan liittyy IAEA ohjauksin: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YFhL.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YFhL.jpg[/img] 
 
 
 
 

3026. !!! HELMI Nettikeskustelu III!!! 
======================================= 
 
* Moi Angelica, Alfons, yms. osaajat aiheessa  . . Sinä kun näistä tiedät, niin katsoppa tätä nettipoliisin 
viestiä. Siis muistat kun oli puhe siitä, että ydinreaktiota ENNEN U- 235 massa on  luonnollisesti oltava 
suurempi kuin sen räjähdysvoiman noin 200MeV poistuneista jätteistään ydinreaktorissa. Tässä 
POLIISI siis pokkana väittää, että ydinjätteen pitäisi olla RASKAAMPI kun siitä poistetaan vajaat 
200MeV energiat gammana, neutronivoina ja fission energiana. Tässä on jotain todella pimeää STUK 
logiikkaa siis mukana.  
 
  D2O @ 26.7.2012 21:16:00 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=4429#kommentoi 
D2O POLIISI. Jos olet sitä mieltä että vähentämällä nuo kaksi lukua toisistaan saat energian joka 
menetetään kun uraani halkeaa raudaksi, niin mitä tapahtuu sille toiselle puolikkaalle joka 
hajoamisessa syntyy, eli dysporsiumin ytimelle? Mitä roolia sen "sidosenergiataso" tuossa yhtälössä 
näyttelee? 
 
*. . . OhhOS! Olipas ennen niin pirtuisa D2O POLIISISTA potkut ikeniin asti nyt poissa). Hienoahan tää 
on vetää sinitakkisia ylimielisiä ydinkansanmurhamme hankkijoita kunnolla viemäriin kansan toiveesta 
ja edessä.) 
Mietin tässä mikä on se tila jossa U-235 uraani olisi palautettu teoreettiseen minimienergiatilaansa. 
Eiköhän se ole aika klaarin selkeästi näin: 
 
 92 U-235 (143n) Spaallaatiofissio - 
___________________________________ 
 
Vaihtoehto 1. 
 26 Fe-55 (29n) > 26 Fe-55 (29n) > 26 Fe-55 (29n) > 14 Si-27 (13n) 
 
Spallaationeutroneja MYKISTÄVÄT 43kpl/ Fissio!!! 
=====================================  
            -- 
 
Sidosenergiakaavoihin 1 
###################### 
 
D2O @ 28.7.2012 13:01:33 
 
Selattuani läpi noita kirjoituksiasi löysin kuitenkin maininnan niistä raudan isotoopeista. Eli reaktio, jota 
ajat takaa, on ilmeisesti: 
 
U-235 + n --> 3*Fe-55 + Si-27 + 44n 
 
eikö niin? Lasketaan siis energiatase tälle reaktiolle. Sidososuudet ovat: 
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U-235 : 7.590907 MeV/A 
Fe-55 : 8.746560 MeV/A 
Si-27 : 8.124334 MeV/A 
 
ja energiataseyhtälö: 
 
3*55*8.746560 MeV + 27*8.124334 MeV - 235*7.590907 MeV = -121.3 MeV 
 
Vahvasti miinukselle mennään, eli esittämäsi reaktio on fysikaalisesti mahdoton. 
 
* Totta h i t o s s a- 200MeV energiapoistuman pitääkin jollain tavoin näkyä. Jotta prosessissa 
ylipäätään olisi jotain järkeä! 
__________________________________________________________________________________
______________________ 
 
*Eli, eli. e= m* c^2. Kaavan mukaan mikä t a h a n s a  räjähtänyt ruutipala menettää reaktiossa 
varaamaansa energiaa. Juuri tuo massallinen palaman poistuma, kuten palon savukaasut konsanaan 
siis k e v e n t ä v ä t loputuhkakasaa. No nyt tämä POLIISI haluaakin esittää väitteen, että aineen 
energian kadottua. Atomin painon pitäisi NOUSTA! . . Tässä on eräs keskeinen ongelmansa dilemma. 
Koska energian katoaminen 100% varmasti ainetta keventää! IAEA:n eräs keskeinen valhe siitä, että 
aineatomin pitäisi raskaantua peittää nyt syvimmän  vedätyksen. 
 
* On toinenkin koukku mukana, jonka voimme laskea. Uraanin sidosenergia suhteessa loppu-rautaan 
muuntuu: 
Fe-55, 8,746560- U-235, 7,590907MeV =  
1,155653MeV * (U) 235= 271,578455MeV 
 
* TässäKIN luvussa summa kasvaa siis ohi fissiohalkeamisen katon 200MeV. Sopii kysyä syystä miksi. 
Millaisia juttuja tässä tarkkaanottaen peitellään ja minkä takia? Mietitääs lisää miten k i e r ä s t i  IAEA 
on jutut siis juoninut: 
 
Sidosenergiakaavoihin 2. 
######################## 
 
- Atomin haljetessa alkuperäistä energiatasoaan matalemman energian raudaksi. Pitäisi sen Einsteinin 
mukaan siis k e v e n t y ä  menettäessään sidosenergioitaan. Loogista toki. 
 
- Kaavasta kuitenkin katsoen. Atomin halkominen raudaksi "näyttäisi" lisäävän jäännösatomien massaa 
saman 200MeV veran. Tässä on jotain todella, todella nurinkurista ja kätkettyä sisälleen.  
 
- Nyt laskelmissa käytetty sidosenergian KAAVA ITSESSÄÄN olisikin kuin "käännetty mystisesti 
peilikuvakseen"! Unohdetaan kuitenkin hetkeksi se ja keskitytään massamuutoksiin. Miten tämä 20% 
yhden ainoan neutronin massasta vastaava mystifioitu energian taseet osviitoi. Eli fissio uraanista 
laskelmissani rautaan on JO oikein mutta jatketaan toki. 
 
- Tällä "silmänkääntötempuillaan" yksinkertaisesti pyritään k i e l t ä m ä ä n  se fakta, että k u k i n 
fissiohalkeamisessa paennut neutroni ON täysin puhdistunut tuosta sidosenergiastaan osaltaan! Kaava 
muuntuu paljon mielenkiintoisemmaksi näin. Varsinkin kun laskeva POLIISI ei lainkaan kajoa tähän 
ynnäämisen  k e s k e i s e e n  sanomaan! Nyt aletaan päästäkin jo jäljille! Katsokaa miten taikatempu 
silloin toimii ovelasti itseään paljastellen. 
 
IAEA:n väitteessä fissiossa vain 3 karannuttta neutronia poistaa fissiosta 3kpl* 8,7MeV  neutronia=  
26,22MeV. D2O POLIISI:n , IAEA:n on PAKKO VALEHELLA. Koska sidosaineen poistumat on t o d e l l 
a  kuten n/Z suhdelukukin Jo kertoi vain ja ainoastaan luokkaa 10% todellisesta!!! 
 
Saamani luokkaa 15kpl karannutta neutronia  poistaa fissiosta 15kpl* 8,7MeV neutronia= 131MeV. Ihan 
passeli fission palaman tulos jo!)  
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Nyt menee jännäksi. Fermi piirsi neutroneita poistuvaksi 21kpl* 8,7MeV neutronia= 183,7MeV! VauDE!! 
 
Enää puuttuu vaan se grande finaali. Eli Pekka Jauhon mukaan täydellisessä fissiohalkeamisessa 
poistuu keskimäärin kokonaan luokkaa 23kpl neutroneja. Siispä lasketaan vielä noillakin: 
23kpl* 8,7MeV neutronia= 201,17088MeV!!!!!!!!  
JÄRKYTTÄVÄN OIKEIN. Olen MYKISTYNYT siitä tarkkuudesta miten Pekka Jauho nämä neutronien 
muutossuhteet laskikaan! 
 
 Katsokaa nyt samaa ilmiötä vielä Fermin kannalta: 
                -- 
 
FERMISTÄ 
 
- Ai jaa! Radonko tulee noin vaan ITSEKSEEN MAASTA!. . . ))) 
 
- Kyllä nää tullipoliisit on seinätyhmiä! Ai jaa itsekseen.. . ) 
 
- Todellisuudessa radon kuuluu uraanin hajoamissarjoihin. Radona tulee siis uraanista joka on 
oleelisena täytteenä reaktoreissa! 
 
- Vertailkaa miten eri tavalla tusinaPOLIISIT ja ydinfysiikan o i k e a t mestarit Alamosin Enricho Fermi 
piirtävät kryptonin ja uraanin reaktiot toisiinsa. Enricho kun t i e t ä ä  ja piirtää neutronivuon 10- 
kertaisiksi ja päälle hitaina/ viiveellä. Koska tietää uraanipommin myös räjähtävän näin! 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9hj.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9hj.jpg[/img] 
 
Näin väittää täysin samasta prosessista IAEA valheitten mukaan nettipoliisit. Tässä Tero Etusivu 
foorumista 28.07.2012 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9hB.gif 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9hB.gif[/img] 
 
Nin mitä tuumaatte tosiaan. Kumpi tietää asian, tavallinen tusinaviranomainen, joka gooklaa STUK 
valheet surutta STUK- netistä. Vai USA:ssa ydinpommin toiminnan kehittänyt pääjohtaja Alamosin 
Fermi? PS. STUK kuvan mukaisilla kolmella nopealla neutronilla ydinpommin ON tosiaan 100% 
mahdotonta ilman moderointia edes räjähtää! 
            ---------- 
 
Verkkomedia D2O @ 29.7.2012 13:19:59 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=4429 
 Sidosenergia on energia, joka vastaa sitä massaeroa kun ytimen neutronien ja protonien 
yhteenlasketusta massasta vähennetään ytimen massa. Esimerkiksi uraaniytimelle tämä massaero on: 
 
92*1.00782503207u + 143*1.00866491574u - 235.043929918u = 1.91505598326u 
Sitä vastaava energia 1783.9 MeV. 
/(U) 235 = 7,5911MeV 
          ___________ 
 
Sidososuudella puolestaan tarkoitetaan sidosenergian ja massaluvun suhdetta, joka uraanille on 
1783.9/235 = 7.6 MeV/A. 
_______ 
 
* Huomaatte h e t i miksi miliisimme jättää alinomaa laskunsa keinotarpeikseen kesken. Jättää, koska 
oikeiksi MeV arvoikseen muutettuna huomaamme niiden vaikutussuhteet täysin puhtaaksi NOLLAKSI! 
Nyt se vasta lystin lykkäsikin!) Eli eroprosentiksi muutettuna nämä nyanssisi ovat: 
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7,591MeV/ 7,6MeV= 1,001% . . .HallOO! 
*ELI kuten olemme tämän POLIISI Zäp D2O kanssa tottuneet kyse on . Kuka enää edes yllättyi, 
PROMILLELUOKAN NYANSSEISTA! Suomeksi sanottuna tismalleen samasta valhemeristäsi näissä 
mitään virhepaljastumisistasi oppimatta ammennat kuin vaahdotessasi aiemmin miten 170kg TVO:n 
uraanitangon lämpölaajenemisensa tekaisemasi vesikellutus 17g selittäisi ikäänkuin 2 200kg/v 
massakatoja reaktoreissa. SiihenKÄÄN ET osannut vastata kerrassaan mitään. 
 
* Nyt sitten vaahtoat kuin hevonen kuusikossa, että promillen nyanssitulkinta selittäisi Fermin , Jauhon, 
Hylleraasien 20kpl neutronin massakadot. Laskin huvikseni tuon hehkuttamasi massaeron muuten 
1,78MeV tasoksi k o k o  uraanimassassa! Eli luokkaa 2 promillea e h d e s t ä  1 neutronista! Nada, ei 
siis mitään, muuta kuin pilkunhalkontaa kaikki tyyni. Kuten huomaamme et USKALLA kommentoida itse 
esiin mättäämääni asiavuoristoa, jonka paljastelen kuin halkaisten altasi koko YDINratsusi!  
 
* Luulet ihan pokkana että tarttumalla mitäänsanomattomiin hämähäkinseitteihisi ja kääntämällä selkäsi 
systemaattisesti esiin ottamalleni laajalle vuoriston massoille pärjäisit. Oikeasti k u k a a n  ei sua enää 
nauramatta lue! Oikeesti kasva mieheksi, eroa poliisista ja pakene vuorille häpeämään.  
Olet silkka housut kintuistasi alinomaan yllätetty finninaamainen teinikoulupoika. POLIISI, mutta 
harhaisine palkkarahoineen asiassamme täysin hukassa. Etkä ymmärrä hävinneesi tämänKIN homman 
kevyin, höyhenen kevyin eväin kanssani klassisesti 6-1!)) 
                   ----------------- 
 
KRISTALLOIDAAN LISÄÄ. 
--------------------- 
   -------------- 
 
D2O Zäp esitti seuraavan yhtälönsä uraanin halkaisemiseksi kokonaan raudan tasolle: 
 
Fe 3*55* 8,746560 MeV + Si 27* 8,124334 MeV - U- 235* 7,590907 MeV = -121,3 MeV= 
Loppumassa 1 443,2MeV + 219,36MeV - alkumassa 1 783,86MeV 
 
LOPPU m 1 662,66MeV - Alku m 1 783,86MeV= -121,2MeV 
              -- 
 
*Todellisuudessa tilanne meneekin näin: 
 
U- 235 sidosenergian massa on 1 783,86MeV. Reaktiosta vapautuu Pekka Jauhon mukaan kustakin 
atomiytimestä poistuvasta (23kpl) neutronista KOKONAAN SEN SIDOSMASSA, tämä on keskeisintä. 
 Eli D2O väite uraanin halkeamisen rautamassojen kokonaispainon NOUSU on potaskaa. Koska 
prosessi syö siitä pois painoa. Keskimäärin poistuma ydinjätejäämiin on j o k a i s e s t a  uraanin 
neutronin ja protonin osasesta laskettu luokaa 1,155653MeV atomisidosmassana. 
 
Se toistuu kun katsotte vielä tässä mikä nimenomaan massojen  e r o t u s  on raudan ja uraanin 
sidosenergiatasoissa: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9ud.png 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9ud.png[/img] 
 
Paljonko uraanin täydellinen halkeaminen rautatasoilleen tuottaa energiaa?:   
(u) 235* 1,156MeV= 271,58MeV.  
                  _____________ 
 
Selvästi YLI sen energiatason mitä IAEA standardisoi valhein. Laskimme JO, että prosessin energia 
vaatisi 44kpl puhdistuneita poistuneita neutroneja. Jatketaan ynnäten. 
 
Pekka Jauho laskee postuvien hitaitten neutronien määräksi keskimäärin 23kpl. 23kpl/ 44kpl= 052 % * 
saatu maksimi alkuenergiataso 271,58MeV= 142MeV. Asiallinen fission halkeamisenergian taso jo 
tämä.  
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Lasketaan nyt vielä malliksi montako poistuvaa neutronia antaa suhdeluvun kaava energioitten 
suhteessa: 
 IAEA energiataso 200MeV/ saatu maksimi 271,58MeV= 0,736 % * 44 neutronia= 32kpl Neutronia. No 
moniko enää muistaa mistä taas TÄMÄ luku on tuttu?. .  
http://kuvapilvi.fi/k/Y9uR.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9uR.jpg[/img] 
 
Kyse on siitä maksimimäärästä mitä matemaattisella P. Jauhon antamalla n/z suhdelukukaavalla 
optimissaan halkaistusta uraanin kahdesta puolikkaasta läheltä palladiumin kokoa löytyy! 
 Laskin tässä usealla lähestymistavalla eri fissiohalkeamisessa vapautuvien (3) nopeitten+ (salattujen) 
hitaampien spallaation neutronien määriä. Oli jopa minulle positiivinen yllätys miten ällistyttävän tarkoin 
ja hyvinkin erilaiset lähestymisten laskentatavat antavat ALINOMAA tukea juuri tuolle vanhojen 
mestarien, E. Fermin, P. Jauhon, E. Hylleraasin ja nyt viimeksi Arto Laurin neutronien ylijäämien 
tarkennukseksi juuri samat 23kPl keskiarvomääreet ja maksimikatot ALINOMAA.  
 
Kysytte vielä miksi sitten juuri 32kpl on neutronikatto? Eikä laskelmissani käyttämäni vaikka 44kpl? 
Senkin selitys piilee osin viimeisessä taulukossa. Atomin haljettua k a h t e e n maksimiosaansa tulee 
energiapoistumien tuloskatto vastaan IAEA:n määräämä 200MeV. IAEA on varsin o u d o s t i  
näppärästi jättänyt POIS sen todellisuuden, että uraani v o i  myös haljeta niin 3, kuin vaikka 4 osaansa. 
( Itse asiassa spallaation katto on 235 osasta)! Koska silloin vapautuvien neutronien määrä nousee liki 
viidellekymmenelle- (144kpl!) Ei asialle ole IAEA tehty kuin kylmä amputaatio ydinalan suojaamiseksi 
valhein jälleen kerran! 
              ------------ 
 
Sidosenergia ja massavaje  
 
Sidosenergia on energiamäärä, joka tarvitaan kokonaisuuden purkamiseksi yksittäisiin osiin. Sidotulla 
systeemillä on matalampi potentiaalienergia kuin sen rakenneosilla, mikä vastaa positiivista 
sidosenergiaa pitäen systeemin kasassa. 
 
* Tässä se sanotaan konkreettisesti. "Sidotulla systeemillä on  matalampi POTENTTIAALIenergia." 
 Otetaan valaiseva konkretisoiva esimerkki. Meillä on U- 235 atomia vastaava tornitalo. 20m Korkea 
jossa on päällekkäin kaksi 10m korkeaa tonnin palkkia. Nyt puolitamme-halkaisemme atomin. Tornin 
niin, että pudotamme sen yläosan alas aina atomi/ sekuntti.  
 
*Prosessina rikomme U- 235 atomin kahdeksi palladiumatomiksi, (rauta- atomeiksi yms.). Prosessissa 
jää enää kaksi 10m matalampaa- pienempää atomia, yhä 1 tonnin tornia. Voimme laskea hajoamisessa 
jatkuvasti vapautuvan energian suoraan vesiputouskaavasta.  
P= Vesivirtaama tonneissa/s* pudotuskorkeus m* g kiihtyvyysvakio 9,81= energia kW kilowatteina. 
 Eli tornien puruissa vapautuu: 
P= 1t/s* 10m* 9,81= 98,1kW  
Näin meillä on demottuna konkreettisesti mitä uraanin haljetessa vaikka raudaksi tapahtuu. 
  
A/ Prosessi on nähdysti alati energiaa ulospäin tuottavaa! Toisin kuin D2O poliisi haluaa valehtehdella. 
B/ Jätteen tilat ovat myös alati pienemmässä energiapotentiaalissaan. K e v y e m p i ä  Kuin 
alkuperäinen tilanne. Myös tässä POLIISI siis valehtelee. 
 
* Uraanin murskautuessa pienemmiksi atomeikseen prosessissa vapautuu alinomaan juuri massaansa 
keventävää POTENTIAALIENERGIAA. 
 
Energiaa, joka vapautuu vapaiden nukleonien muodostaessa ytimen, tai vastaavasti energiaa, joka 
tarvitaan ytimen hajottamiseksi, sanotaan ytimen sidosenergiaksi EB. Sidosenergiaa vastaava ytimen 
massan muutos on massavaje, joka suhteellisuusteorian mukaan on 
Delta m= EB/ c^2 
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*Tässä se jälleen sanotaan suoraan ja konstailematta. Kun atomin fissio tapahtuu, syntyy vastaavan 
suuruinen massavaje. Eli halkeamattoman U- 239 atomin kokonaispaino kevenee siitä lähteneen 
200MeV poistumaenergian verran muodostuneessa ydinjätteessä! 
 
Ytimen   MASSAVAJE  voidaan laskea yhtälöstä 
Delta m= Zmp+ NmN+ Zme -m 
jossa m on atomin massa, johon sisältyy elektronien massa. 
 
b= EB/A 
Sidososuus ilmaisee atomin pysyvyyden. Se siis kuvaa sitä, kuinka lujasti eri ytimissä olevat nukleonit 
ovat keskimäärin sitoutuneet ytimeen.  
 
OsaII 
 
Ydinreaktiot 
Ydinreaktiot ovat prosesseja, joissa ytimet muuttuvat toisiksi ytimiksi. Ydinreaktioissa säilyvät 
 
varaus eli varauslukujen summa + nukleonien lukumäärä eli massalukujen summa  
 
* Neutroneja tai protoneja tosiaan EI katoa! Näin olen koko ajan kertonut. (Kun D20 POLIISI poisti 
laskuistani esim. 5 neutronia hän yksinkertaisesti siis huijaa!) 
 
kokonaisenergia  
 
*Jos ydin luovuttaa 200MeV fissiohajoamisen. Pitää tuo massamuutos huomioida kokonaislaskussa. Ei 
tehdä kuten D2O poliisi tekee jättää loppumassoista laskemattomana pois niistä poistuneet 130-
200MeV säteilyenergiapoistumat. 
 
liikemäärä+ pyörimismäärä.  
 
Spontaanisti tapahtuvan ydinreaktion reaktioenergia  
 
Q= delta mc^2 
 
On positiivinen, jolloin reaktio on energiaa vapauttava eli eksoerginen. Jos reaktioenergia on 
negatiivinen, reaktio vaatii energiaa tapahtuakseen ja on endoerginen reaktio. 
http://www02.oph.fi/etalukio/fysiikka/fysiikka8/sidosen.html 
             -------------------------- 
 
D2O @ 30.7.2012 23:55:04 
 
Että tuo kyseinen ehto, että energiaa vapautuu, pätee vain tietyille reaktioille, ei suinkaan kaikille.  
 
* Eli et vaan tajua sitä että reaktorissa säteilyn energiavirrat silpovat toinen toisiaan malenkan- 
kuorimalliteorioiden avulla. Siksi k a i k k i atomien hajoamismahdollisuudet ON mahdollisia. Eli 
valehtelet tämänkin itsestäänselvyydet mennen tullen.  
 
Erityisesti neutronien irrottaminen fissiotuotteista vaatii aina osansa fissiossa vapautuneesta 
energiasta. Tämä seuraa jo massavajeen ja sidosenergian määritelmästä: ydin jossa neutroni on kiinni, 
on kevyempi kuin yhtä neutronia kevyempi ydin ja irrallinen neutroni yhteensä, eli neutronin 
irroittaminen vaatii energiaa. Kymmenien neutronien irroittaminen alkaa vaatia jo enemmän energiaa 
kuin mitä uraaniytimen halkeamisessa vapautuu, mikä tekee reaktiosta energeettisesti mahdottoman.  
 
*Myös tämä on silkkaa vedätystä. Yhden neutronin irrottamisen tarvittava energia siis on luokkaa 
1,156MeV, eli 200MeV fissioenergia kykenee erottamaan heittämällä vaikka k a i k k i uraanin 143 
neutronia. Joten sillä energiataseella tuollaisen P. Jauhon 23kpl neutronin erottaminen on 
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energeettinen nyanssi reilu 10%. Tälllaisilla jutuillasi tutusti nolaat itsesi. Prosessissa On 
energiamielessä täysin sama tuottaako fissio 200MeV tai 175MeV halkeamistaan kohden. 
                ------------- 
 
*En julkaise korostaakseni mitenkään ihmeemmin egoani. Vaan antaakseni väläyksiä siitä, ettei 
ydinvastustuksessa k a i k k i ole hukkaan heitettyä, vaan päinvastoin, tietomme myös elää! .Kun saa 
tunustusta siitä valtavasta työstään. Jota on tehnyt opettaessaan maailman epäkypsemmässä 
maassamme totuuksia. Totuuksia siitä miten kansaamme ollaan pyyhkäisemässä YDINvoimin 
maailmamme kartalta. Vaikka on saanut tottua raivoisiin POLISIterroristeihin. Niin aina sitä pysähtyy 
kuullessaan myös ASIAA.. . 
 
Sinikivifoorumi 08.2012 
 
Jukkis. Annetaan nyt sitten palautetta kunnolla. pidän Sinua näistä kaikista vaihtoehtotyypeistä ja 
kansalaisaktivisteista kenties nerokkaimpana tapauksena johon vähään aikaan on tullut törmättyä. 
Kriteerinä pidän tietenkin sitä, että jos joku mulle pystyy opettaan plasmafysiikkaa ja geologiaa, ei 
sellainen heebo voi tehdä kun vaikutuksen. Niitä ei tässä maassa montaa oo.  
 
Tuo ydinhomma nyt menee vähän yli hilseen, tai sanotaan näin ettei se nyt oo intressipiireissä. Mutta 
tiedän mistä kaiken infon löydän, jos tulee joskus siihen puoleen tartuttua. Tunnen kyllä neron kun 
sellaiseen törmään, joskin kykysi dramatisoida hommia menee välillä hybriksen puolelle mutta hei – ei 
tässä kukaan ole täydellinen. Kesti vaan hirveän pitkään ennen kuin pääsin juttuihis sisään, sillä 
moinen tietomäärä iski suoraan puskista 
Jatka samaa rataa… 
 
Minäkin oon toisinaan miettinyt tuota energiapolitiikkaa. Energiahan on sama kuin valta, ja harva valtio 
on valmis antamaan avaimet ihmisille, ja sitä kautta pilaamaan sen tärkeimmän osto- ja vientivalttinsa, 
sekä sen tärkeimmän syyn miksi sotia käydään. Sen takia energiaa pidetään kontrollissa. Sen takia 
ajatus että jokainen tavallinen taaperokin kykenisi tuottamaan oman energiansa, on varmasti valtioille ja 
yhtiöille vastenmielinen. Sen toki tiedän että peltoalaa roskaviljalle olisi – suomalaisten ruokkimiseen 
riittäisi se pinta-ala joka kattaa Turun, Tampereen ja Helsingin kolmion. Mitä muuta viljellään pitkin 
maata, nehän tuotetaan suoraan kaatopaikoille. Yhtä hyvin sen voisi muuttaa energiaksi.  
 
Tietenkin suomen oma ongelma – jonka varmaan tiedostatkin – on se, että pienteollisuutta ei juurikaan 
ole, ja teollinen historia ei ole juurikaan suosinut mitään pienimuotoista muutenkaan. Tämän takia 
pienimuotoinen energiatuotto on jäänyt kehittymättä. Se taas johtuu siitä, että Kekkonen aikanaan niin 
ihaili Stalinin teollistushankkeita, jotka kommunismissa lähti suoraan raskaasta teollisuudesta; siis niistä 
tuotantoyksiköistä jotka tuottaa lähinnä vetureita ja höyrylaivoja. Kulutustavaroita ja paikallisia tuotteita 
ei ole kommunistimaissa suosittu, joka ne lopulta taisi kaataakin. 
 
 Koska sama stalinistinen malli leimaa myös kotomaatamme, on meilläkin vaan suuria tehtaita ja 
yhtiöitä – ja lähinnä vientiä varten. Ns. onnellisuustavarat tulee ulkomailta. Raskasteollisuus on myös 
luonut monopolin, korporatiivisen yhteiskunnan, jossa hallitus ja joku Fortumin kaltainen suuryhtiö 
keskenään sopivat miten kakku jaetaan. Eivätkä ne varmasti halua uusia kehitysaskeleita. Tiedät tämän 
tietenkin sanomattakin, kuin senkin että teollinen infra joka nojaa stalinistiseen raskasteollisuuteen, 
tuntuu olevan enemmän ja enemmän hankaluuksissa jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Kaipa tuota 
ydinteollisuutta voi sitäkin pitää savupiippuajan nostalgiana.  
 
* Vs:Enemmän * Huippu videoita. 05.08.2012 22:56 #14630  
Arto.  Enemmän kuin hulppealla mielellähän hei tällaisia asiapalautteita lukee. . ) Sitä kun on vuosien 
ajan saanut tottua siihen, että jo muutaman kirjoittelunsa jälkeen asiallisempaan foorumiin tunkee 
SUPO POLIISIUDET- sakkeineen. Ja satoihin totalitärismimme oksentamiin asiattomiin banneihin 
olenkin saanut sopeutua. Maassamme on tosiaan iso lössi viranomaisia jotka tekevät. . kaikkensa, 
korostan siis KAIKKENSA. Jottei yksikään koko maassamme. Saati ulkomailla saisi luetavakseen näitä 
päräyttäviä juttujani. Kertailit, että huomaat kun kohtaat teknisen huippuosaajan, thanks. Se kyllä on 
paljon mahdollista jo sillä, ettei KOKO Suomesta olevista 5 000 ydinalan osaajista ole näinä 10v 
aikanani edes k o e t t a n u t  tulla "kilpasille" rinnalleni kertoilemaan ydinalan sisäpiiriosaamisistaan. 
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3027. Fukushima 2012 
 
Fukushiman Reaktorissa No: 1 todettiin neutronisäteilyn halkeamia jo ennen räjähtämistään. 
(Metaaanijään tai tektoniikan ongelmia jo?) 
 
Paineastia on ydinreaktorin sydän. Koska se on jatkuvasti neutronisäteilytyksen pommitettavana 
ydinpolttoaineella, se lopulta menettää kestävyytensä säteilyn ja neutronivuon eroosiossa. Metalli näyte 
otettu 1993 oli tulos 56 astetta. Mutta kun näyte testattiin vuonna 2009 rekisteröityi jo 98 astetta tai 14 
astetta arvioidusta maksimin arvosta. Havainto käynnisti välittömästi huolestumisen asiantuntijoissa. 
 
NISA kutsui koolle asiantuntijapaneelin 18. marraskuun, kertomaan onko nopea jäähdytys ydinreaktorin 
onnettomuustapauksessa tuhonnut paineastian. Ei Kyushu Electric eikä NISA pystynyt silloinkaan 
tarjoamaan vakuuttavaa selitystä epänormaalin korkea transitiolämpötilaan. 
 
"Et voi osoittaa (paineastian olevan) turvallisia, kun syyt (ja jyrkkä nousu transitiolämpötiloihinsa) on 
edelleen tuntematon", totesi eräs asiantuntija kokouksessa. Hiromitsu Ino jäsen NISA n 
asiantuntijapaneelin ja professori emeritus metallimateriaaleista yliopistossa Tokiossa 
 
"En vain vielä ymmärrä, miksi siirtymisen lämpötilat on niin korkeat". "Epäilen (paine reaktorin) 
turvallisuutta". "Nro 1 reaktori ei saa laittaa takaisin toimintaan". Tarkistakaa uudelleen vuonna 2025." 
 
NISA ei aio järjestää lisää asiantuntijakokouksia asiasta ennen kuin se laatii virallisen raportin 
NISA päätyi hyväksymään Kyushu Electric väitteen, että paineastia ei todennäköisesti olisi vielä halki, 
vaikka reaktori pysyisi toiminnassa jo 60 vuotta. Näytteet tutki ainoastaan ??laitokset joilla on läheiset 
suhteet sähköalaan. Asiantuntijaryhmän jäsen ehdotti näytekappaleita tarjottavaksi yliopistollisille 
tutkijoille syvällisempää analyysiä varten. 
 
 Mutta Kyushu Electric ja NISA hylkäsi ehdotuksen. Kyushu Electric otti metallista testinäytteitä ulos 
voimalan painereaktorista neljän edellisen kertaa. Myöhemmin sittemmin hylätty metallista näytteet 
ensimmäinen ja toisen kokeen tulokset. Toinen jäsen vaati lisää testejä näytteistä edelleen 
ydinreaktorista, mutta ehdotus hylättiin suoralta kädeltä. "Me otamme seuraavat näytteet vuonna 2025," 
Kyushu Electric edustaja sanoi 
 
 Julkaistu: 28 heinäkuu 2012 klo 14:17 ET 
By ENENews 
           --------------- 
 
Arto Lauri 
 
FB.08.2012. Ray vinkistä huomasin tämän videon. Valitettavasti saksalaisena ei asiat aukea toivotusti. 
Ehkä joku saksankielen taitoinen selventää mitä keskeistä Fukushiman salaisuutta video paljastaa?. . 
Mutta oli tosiaan ensimmäinen video, jossa näytettiin mm. miten koko Fukushiman ydinvoimala hukkuu 
60m korkeisiin tsunamiaaltopärskeisiin tuhoisin seurauksinsa.  
http://www.youtube.com/watch?v=DDMiOpx3Bdg&feature=related 
              ------ 
 
Plutonium kaasut kelluu! 
______________________  
 
350 000kg uraania on tuhoteholtaan yhtä Suuri Kuin on kilo plutoniumia.  Dr. Chris Busby 
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Sota, "Shock JA Awe"-Kampanja Irakissa VUONNA 2003, pieniä hiukkasia köyhdytettyä uraania oli 
kiinni suuremmissa paloissa  hiekkaa JA polyä suodattimissa Britanniassa. Nama hiukkaset olivat 
matkanneet 7-9 Päivän kuluessa Irakin taistelukentiltä asti 2 400 mailin (3 840km) päästä. Säteilynä 
mitataan ilmakehän nelinkertaistumiset muutaman Viikon kuluttua 2003 sodan alusta. Yksi viidestä 
seurantapaikasta, nousi hälytyksen tasoille Kahdella virallista hälytyspaikassa Britannian 
ympäristökeskuksilla. 
 
Järkyttävä totuus kaikesta tästä johtaa meidät johtopäätökseen, että säteily matkustaa vaivattomasti 
tuulissa ja jet virtauksissa pitkä, hyvin pitkiä matkoja (kanavasäteilykaasuina!) Joten on suuri virhe 
olettaa, että olemme poissa pahanteosta. Busby ja Morgan teki selväksi, että "todisteet tässä 
analyysissä on implisiittisesti todistettuja tuloksia. Eli nousut on todettu selvästi. Osoittavat, että uraanin 
hiukkaset pystyvät pitkän matkan matkustuksiin." 
 
*TVO:n yhteiskuntavastuuraportit osoittavatkin kiistatta reaktria kohden haihtuvan ilmaan huikaisevat 1 
100kg/ v. Nyt ei puhuta hiukkasmuodon kulkeumista. Vaan siitä miten säteilyeroosiossa 
++..ionisoituneet ydinreaktorin kiintometalliset Pu-239 tonnistot suoraan muntuvat pysyviksi 
kanavasäteilykaasuiksi. Artikkeli on todella tärkeä osoittamaan myös sen miten pitkät ajat 
kaasuuntuminen pysyy ja materiaalit reaktoreista kulkeutuvat muutamissa päivissä luokkaa 4 000km 
pitkät taipaleensa tuosta vaan kelluen ilmakehässä ongelmitta säteilyenergioillaan.  
 
Busby ja Morgan jatkaa sanoen: "Huolimatta monista todisteista siitä, että uraanin aerosolit ovat 
pitkäikäisiä ympäristössä ja voivat kulkea pitkiä matkoja. Tämä on ensimmäinen näyttö sikäli kuin 
tiedämme, että pystyvät matkustamaan tuhansia kilometrejä kaasuuntuessaan 
kanavasäteilykaasuikseen. Matkan päässä Bagdadista Reading jälkeen tuuli malleja implisiittisesti 
painejärjestelmissä noin 2500 mailin matkustuksistaan. Vaikka tällaista saattaa olla vaikea uskoa 
aluksi, säännölliset aavikon hiekkamyrskyjen tapahtumat Britanniassa pitäisi opettaa meille, että 
planeetta ei ole niinkään iso paikka. Suhteessa tiettyihin pitkäikäisiin ilman epäpuhtauksiin, kukaan ei 
oikeasti ole saari. " 
 
http://imva.us1.list-
manage.com/track/click?u=25b08cc8b5ebaf472984d04d0&id=b4d0cd48c9&e=0fe965747d 
                ------------ 
 
Fukushimassa "Posivageyshiröi" 
 
http://enenews.com/video-plume-rising-fukushima-reactors 
 
* Posivan turkulainen gradun tekijä laskeskeli koko Olkiluodon saaren palavan 420m syvään 
haudattavan  ydinjätetonniston takia. Lämpötiloiksi hän ilmoitti +400c. No jokainen tietää, että 
tuollaisissa helvetin esikartanoissa Olkiluodon maailman syvimmän Litoraanitektonisaumaan suistuu 
merellinen suolaista merivvettä. Ensitöikseen se liottaa bentoniittisavet kuparipullosten ympäriltä. Ja 
sitten kaasuuntuvat ydinjätteet pääsevätkin roiskauttamaan näyttävät korkeuksiin lentelevät 
vesigeyshirit Raumaan asti. Fukushimassa on menossa samaa  teemaa. Lukuisat käsiin räjähtäneet ja 
kiinailmiösulaansa tuhoutuvat Fukushiman alueet, ovat saaneet tähän vodeoon kuvaukseen näyttöä 
tulevista. Valtaisasti säteilystä kyllästyneet  suihkugeyshirit häätävät jo lupaavasti päältään 
hääriskeleviä nostureita räjähdysvaaran kasvun tahdissa. 
               ------- 
 
Pu- 239 Murskana säteilyliejulla. 
 
Maailmalla EI ole julkaistu koskaan kuvia, ei edes Tshernobylin reaktoreista sellaisilla tasoilla. Joissa 
ihmiset t a j u a i s i v a t  miten säteilyn eroosio murentaa päällään olevan kovimmankin materiaalit 
kaasutomuiksi hetkessä. Reaktorien oksentamaan ruosteeseen itsekin tutustuin TVO:n reaktorin 
alakerrassa ns. "karusellitilassaan". Kun paksujen kuumasinkittyjen rautakaiteiden läpi alkoi 
verenpunaiset ruostenorot virua kuolettavasti jo pari vuotta startista! Asia alkoi siloin minua 
suunnattomastio kiinnostaa. varsinkin kun kuulin, että USA ja CIA olivat systemaattisesti kieltäneet 
säteilyeroosion tutkinnat. 
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 Lasinkin saadessa reaktorin alle vuotavaa hallitsematonta neutronivuota se muuntuu tupakin 
keltaiseksi. Mutta esimerkiksi Tepcon Fukushiman kuvitus kertoo karua karummin miten lujinkin 
erikoisbetoni muuntuu vuodessa liejuksi kun kohtaa ydinreaktorien neutronivuodot! tällaisia hurjia ja 
puistattavia kuvasarjoja kannattaakin tutkia tarkoin. Jotta oppii tajuamaan miten tappavan tuhoisaa 
säteilyn kanavasäteilyksi muuntamiset on. Ei tällaisten kuvien edessä voi kun ihmetellä miten TVO 
vuotaa tonneittain raakaa neutronivuota ja kaasuunnuttaa kiintoplutoniumejaan tonneittain vuodessa: 
 
http://www.tepco.co.jp/tepconews/library/movie-
01j.html?bcpid=45149870002&bclid=239198706002&bctid=288175270002 
                ------------- 
 
MELKOSEN hyvätasoista ja järkyttävää SISÄKUVAA 
 
* Niile joilla on yhä illuusio siitä, että ydinvoimalat on siistejä ja mukavia työpaikoja. Olisi viimein syytä 
tutustua siihen karmivaan kuolevaan ydinmaailmaan. Joka on kasvavissa ydinonnettomuuksissa 
järkyttävin työpaikka ja horna vailla rajoja. Eipä näille totuuden videoinneille sitten katsojiakaan näy 
löytyvän. Koska viranomaisten ostetulle magaaberit sensuroinnit ON omassa tasossaan.  
 
* Aivan uskomatonta kuvissa on myötään nähdä miten alkujaan vuorokaudessa viileäksi jäähtyväksi 
väitetyn reaktorien uraanijätetankojen todellisuus on nyt näine näyttöineen i h a n  jotain muuta! 
Katsokaa höryäviä kuvaa tarkoin. Huomaatte miten vesi kiehuu sumeilematta YHÄ! Vaikka reaktorin 
sulkemisesta  on aikaa jo 20 kuukauden verran! Kuinka STUK kärähtelee realissa alinomaa 
valheistaan. Oikeasti siis valtaisat romujen peittämä ydinjäteallas kiehuttaa vesiään TAUOTTA! Eikä 
yksikään lehdistöjen edustaja vaivaudu tarttumaan megaisoon paljastettuun valheeseen! Sijoittakaas 
malliksi nuo videossa +400C lämmössään Posivan onkalossa Olkiluodossa tuulettamattomina  sulavat 
ja kiehuvat tangot Suomeen! Tässä paljastavaa videointia Fukushimasta 2012.10: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=76UNmXsrroE&feature=share 
               ---------- 
 
Päivitystä 17.10.2012 
_______________________ 
 
Fukushiman superonnettomuudesta on aikaa vajaa parisen vuotta. Yhä vähemmän kansalle enää 
vaivaudutaan kertomaan niistä lukisista ja täysin hallitsemattomista ongelmista, joita hillittömästi yhä 
kiinailmiöivät 4 reaktoria teettää. KIaksikin keskeistä nousee esiin. Reaktoreja purettaessa syvältä 
maan sisältä yli 30m kallioon porautuneista reakyorimassoista sinkoaa yhä massiivisempia sätrilyn ns. 
"beameja maan pinnalle", niin ja kamerojen  dokumentoitavaksi näin: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=L0-le0_rMrI&feature=share 
 
Yhä useampaa alkaa ihmetyttää vaikka miksi plutoniumtonnistoja yksinkertaisesti varastoaltaista 
näyttää mystisesti kadonneen.. "johonkin". Lisää räjähdyksiä: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4HuUZbAv_fs&list=UUiO3EpYoV9oYmCcNbRxBVtg&index=6&featu
re=plcp 
           ----------- 
 
MUSTA kuolema 12.2012 
********************** 
 
Yhä vaan Fukushimassa mm. kakkosreaktorin paineet nnousevat. Puhumattakaan vaikka tästä 
pöllähtämisistään: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=mMLBqlse5eI 
              ----- 
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YHÄ palaa Fukushima! 
sssssssssssssssssssss 
 
Mennään jo 27.12.2012. Vuosi vaihtumaisillaan ja pian kaksivuotista räjähdystensä merkkipäivää 
viettävässä Fukushimassa palaa YHÄ! Tiedotusvälineissä ei näistä olla kuukausimääriin puhuttu yhtään 
mitään. Fukushima voisi olla vaikka Marssissa. Kuitenkaan tilanne sielä ei ole muuttunut lainkaan. 
Japanin 54kpl reaktorista 52kpl on alhaalla. Maassa ei toki tietoakaan sähköpulasta. Mutta 
ennenkaikkea maailmalla rauha. Kun kukaan ei uskalla puhua Japanin megaydintuhoista. Sitä ei 
virallisessa uutisoinnissa edes ole. Tai siis totta kai alueella pöllähtelevät 100m korkeat sulavien 
reaktoriensa urkuhöyrypurkaukset. Mutta ketä jaksaa kinnostaa, kun asiasta EI puhuta, eikä hiiskuta 
tiedotusvälineissä lainkaan? Kuvaa sentään alueelta vaivoin vielä saataisiin. . .  
 
http://www.youtube.com/watch?v=ix_gtvri994&feature=share 
 
 
 
 

3028. ISOtooppitutkintaa 2012. 
 
T&T 03.08.2012 
************** 
 
Montako eri isotooppia alkuaineilla voi olla? Nyt se tiedetään. Kansainvälinen huippututkimus tarkensi 
ydinmallien ennusteita isotooppien lukumäärästä. Mukana tutkimuksessa oli myös suomalaistutkija 
Markus Kortelainen Jyväskylän yliopistosta. Uraani-235. Isotoopin nimessä oleva luku kertoo 
alkuaineen isotoopin massaluvun, eli sen protonien ja neutronien yhteismäärän. 
 
Tutkimusryhmä on selvittänyt atomin ytimen eri isotooppien mahdollisen lukumäärän. Tutkimuksessa 
käytetyt eri mallit antoivat yhdenmukaisen kuvan neutroni-rajalinjan sijainnista eri alkuaineille. Osa 
tutkimuksesta suoritettiin Jyväskylän yliopiston ydin- ja kiihdytinfysiikan tutkimuksen huippuyksikössä ja 
FiDiPro-tutkimusryhmässä. 
 
Tutkimuksen ansio on Kortelaisen mukaan se, että se määrittää ydinmallien epävarmuuksia erityisesti 
neutronirikkaissa ytimissä. Kyseisiin epävarmuuksiin tutkimus tuo uutta tietoa. Mahdollisia isotooppeja 
noin 7000, kokeellisesti havaittu 3000. Tutkimuksessa selvisi, että erilaisia protoni- ja 
neutronilukukombinaatioita eli isotooppeja on sidotuille ytimille olemassa noin 7000 kappaletta, kun 
protoniluvussa rajoitutaan maksimissaan 120:een. 
 
Suurinta osa näistä isotoopeista ei ole vielä kokeellisesti havaittu. Aiemmat arviot kaikkien isotooppien 
lukumäärästä vaihtelivat 5000 ja 12000 välillä. Yhdellä alkuaineella on protoneja aina tietty määrä, 
saman alkuaineen eri isotoopeissa on eri määrä neutroneja. Protonien lukumäärä määrittää alkuaineen 
järjestysluvun. Tällä hetkellä tunnettuja alkuaineita on hieman alle 120. Kevyimmät alkuaineet ovat vety 
ja helium, järjestysluvuiltaan 1 ja 2. 
 
Kokeellisesti havaittuja eri protoni- ja neutronilukukombinaation omaavia ytimiä eli alkuaineiden 
isotooppeja tunnetaan tällä hetkellä noin 3000. Vaikka raskaampia, hyvin neutronirikkaita ytimiä ei vielä 
pystytä tuottamaan laboratorioissa, on niillä silti oleellinen merkitys esimerkiksi tähtien 
alkuainetuotannolle. 
 
 
Rajalinjat määritetty aiempaa tarkemmin Protoni/ NEUTRONIRAJALINJAT. 
 
Professori Witold Nazarewiczin johtama tutkimusryhmä sovelsi tiheysfunktionaaliteoriana tunnettua 
kvanttimekaanista teoriaa ydinlaskuissa käyttäen kuutta hyvin testattua eri mallia 
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ydinvuorovaikutukselle. Suoritetut laskut identifioivat niin sanotut dripelinet eli rajalinjat, joiden jälkeen 
ydin ei voi enää sitoa lisää rajalinjaa vastaavia hiukkasia.Tietyn varausluvun omaavaan ytimeen ei 
voida lisätä rajattomasti neutroneja. Lisättäessä yhä enemmän ja enemmän neutroneja 
neutronirikkaaseen ytimeen energia, joka vaaditaan yksittäisen neutronin irrottamiseen, käy yhä 
pienemmäksi. 
 
Kun yksittäisen neutronin irrottamiseen vaadittu energia on nolla tai negatiivinen, on tultu neutroni-
rajalinjalle. Tällöin ydin ei voi enää sitoa ylimääräistä lisättyä neutronia, vaan se lentää pois ytimestä. 
Vastaavasti ytimeen ei voida lisätä määrättä protoneja kun neutroniluku pidetään vakiona, sillä lopulta 
päädytään ns. protoni-rajalinjalle. 
 
Neutroni-rajalinja on määritetty kokeellisesti vain muutamalle kevyimmälle alkuaineelle, kun taas 
protoni-rajalinja tunnetaan varsin hyvin isolle osalle alkuaineista. Mitä lähempänä isotooppi on 
rajalinjaa, sitä nopeammin se hajoaa stabiilimmaksi isotoopiksi. Lopulta kaikki nämä isotoopit hajoavat 
joksikin yhdestä 288 isotoopista, jotka sijaitsevat ns. beetta-stabiilisuuden laaksossa. ( Huomatkaa, että 
alkuainetta kohden löytyy reaktoriaineille v a i n luokkaa y k s i  ainut vakaa isotooppitila.!) Näiden 
stabiilien isotooppien puoliintumisaika on pidempi kuin Aurinkokunnan odotettu elinikä. Tutkimuksen 
tulokset julkaistiin 28.6.2012 Nature-lehdessä. 
 
* Miksi tutkimuksen PÄÄtekijää on salainen? Ja mikä on tämän Suomen sivujuonteen 
päätutkimuskohde USA:ssa? aivan oikein n/ Z neutronien suhdeluvun muutos suhteessa 
atomirakenteen massiivisuuteen. Suhteessa spallaatioreaktioon ja viivästyneisiin neutroneihin. 
               -------------- 
 
Ruuvipenkki foorumi 2012.07 
 
Vuokko. Mutta oot muuten oikeassa. Taustasäteily vaikuttaa. Mittasimme kipinäväliä 5kW 
mikroaaltouunissa eräässä tutkaprojektissa. Havaitsimme elektroniikkamme olevan huonoa. 
 
* VaU! Kiinnostaisi tosiaan tietää tuostakin asiasta luvattomasti enemmän. Varsinkin aloin 
kiinnostumaan aiheesta. Koska tein tuollaisen 100 000V tason MarX, generaattorin. Osia oli ensialkuun 
käytännössä m a h d o t o n  ylipäätään saada. Pystyin kierämään SUPO sensorit silkalla tuurilla ja 
koneeni toimikin aika hyvin. Sitten se sai Fukushiman MEGA- neutronien EMP- pulssin ja "kuoli siihen 
kuin seinään"! Kaikkin keraamikondensaattoreihin tuli hilavirhevuotoja säteilyosumiensa 
pietsovaikutuksista.  
 
* Nyttemmin koetin hommata lisää osia. Kuinka ollakkaan k a i k k i erikoiskondensaattoritkin Euroopan 
varastosta oli samainen Japanista tuotettu EMP tappanut varastoissaan!! Nyt kerroit, että samoja 
ongelmia kautta maapallon! Tämähän On vallan kauhu tieto, että koko ihmiskuntaa on sterilisoitu tuolla 
millisekunnin salatulla Fukushiman kymmenien reaktoerien aiheuttamalla megatappajasäteilypiikillä. 
Asia on n i i n ultra salattu, sitä ei voitu oikosulkeutuvin geigerein edes m i t a t a ! Muutenkin tuo 20 000 
kertainen reaktorien pysäytyksen neutonien samariniumien ja ksenonien viivästerttyjen neutronien 
aiheuttama yhdistynyt transienttipiiki on mitä pelätyin megatabu kymmenien reaktorien 
yhteisalasajossaan. Kerro lisää asiasta ja havoinnostanne. Olen pelkänä korvana?. .  
              ---------------- 
 
BIO transmutaatiotekniikkaa. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=4618#kommentoi 
Transmutaatiomenetelmien soveltuvuutta runsasaktiivisia jätteiden eliminoimisessa pitäisi ehdottomasti 
tutkia. Biologiseksi transmutaatioksi nimitetään hypoteettista ilmiötä, jossa aine saadaan muuttumaan 
toiseksi, elävän organismin biologisissa prosesseissa. Vahvaa tieteellistä todistusaineistoa biologisesta 
transmutaatiosta ei luultavasti ole toistaiseksi saatu. 
 
Kuitenkin vuonna 2003 venäläiset tutkijat vakuuttivat modifioineensa ydinjätettä ei-radioaktiivisiksi 
alkuaineiksi mikrobiologisten viljelmien avulla. 
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              ------------- 
 
T&T. MERIuraania.  
YDINVOIMASofia Virtanen, 23.8.2012. 
 
Yhdysvallat on ottanut oppia Japanissa 1990-luvun lopussa keksitystä uraanineristystekniikasta ja 
kehittänyt sitä entistä tehokkaammaksi, kertoo New Scientist. Uusi teknologia pudottaa uraanin 
merivedestä eristämisen kulut puoleen entisestä. Silti merestä eristäminen tulee yhä noin viisi kertaa 
niin kalliiksi kuin uraanin louhiminen kaivoksista. Meristä tulevaisuuden ydinvoimaa? Jos uraaniin 
perustuvaa ydinvoimaa halutaan yhä käyttää tulevaisuudessa, vedestä eristämisen teknologiaa 
kannattaa silti kehittää. 
 
*Mielenkiintoista tässä keskustelun avauksessa onkin tunnustus ettei uraania enää kyetä tuottamaan 
2008 eteenpäin energiapositiivisesti. TVO:n tietojen mukaan uraanin raaka- aineen hinta vastaa 
kolmanneksen ydinenenrgian hinnasta. Eli meriuraanilla käyvän reaktorin sähkön hinta siis 
kolminkertaistuisi! Jotain nykyisessä uraanintuotannossa on PAKKO olla pahasti pielessä. Jos 
ydinsähkön hinnan kolminkertaistamisesta puhutaan näin avoimesti! Huomatkaa, että JO nykyisellä 
hinnallaan ydinvoima on Japanin 2011 tuulienergian tutkimustensa mukaan kolme kertaa tuulivoimaa 
kalliimpaa jo nyt! Eli tässä puhutaan avoimesti ydinsähkön olevan 10- kertaa kallimpaa kuin tuulisähkö! 
Miksi siis noin kallita hankkeista edes haaveillaan? Koska ydinenergian a i n o a  tehtävä on tuottaa 
YDINASEPLUTIONIUMEJA! 
 
Yhdysvaltain energiaministeriön mukaan sen alaiset laboratoriot ovat onnistuneet pudottamaan 
uraanikilon eristyshintaa merivedestä 1230 dollarista 660 dollariin (noin 980 eurosta 530 euroon). 
Vaikka operaation hinta ei aivan puolittunut, sen tekninen tehokkuus kasvoi yli kaksinkertaiseksi. – 
Projektin alkuperäisenä tarkoituksena oli tuplata japanilaisten keksimällä menetelmällä saavutettu 
absorptiokapasiteetti. Onnistuimme yli odotusten, sanoo Pacific Northwest National Laboratoryn 
edustaja Gary Gill. 
 
Tekniikka perustuu meriin upotettaviin mattoihin. Japanissa 1990-luvulla kehitetty erotusmenetelmä 
perustuu muovikuiduista punottuihin mattoihin, joissa on uraania absorboivaa amidoksiimia. Matot 
sijoitetaan joksikin aikaa 200 metrin syvyyteen. Sen jälkeen ne pestään happamalla liuoksella, johon 
uraani saadaan talteen jatkojalostusta varten. Yhdysvaltalaistutkijat käyttivät samaa menetelmää, mutta 
heidän käyttämiensä kuitumateriaalien pinta-ala painoon nähden oli kymmenkertainen alkuperäisiin 
materiaaleihin verrattuna. Näin vastaavan kokoiseen mattoon saatiin monin verroin lisää absorboivaa 
pintaa.  
                 -- 
- Japanissa merivirtojen EKO- energioita  käytettiin näin tuhlaillen kokoamaan siis energianegatiivista 
uraania surutta. Mitään järkeä IAEA:n mukaan EI olisi hyödyntää suoraan merivirtojen tuottamaa 
sähköä. Mutta annas kun se AITO EKOENERGIA valjastetaan tuottamaan kymmenen kertaa 
tuulienergiaa kallimpaa ydinenergiaa kaikki on olevinaan, kuin taikaiskusta OK! Siis ei m i t ä ä n järkeä! 
 
- Neliökilometrien uraanimattoja myrkyttämään siis meren pohjia? Japanissa nämä matot huuhtoutuivat 
alueille tulleissa jokavuotuisissa lukuisissa säännöllisissä hirmumyrskyissä ja tsunameissa rannikoille ja 
kalavesiin. Karkailevat matot ja niistä merien pohjiin alati likenevat uraanikertymät myrkyttivät 
muutamissa kuukausissa raskasmetallien päästöillään peruuttamattomasti valtaisia 
merialueita.matoissa elävät simpukat ja meribio saastuivat kohtalokkaasti ravintoketjuun. Itse asiassa 
kalastajien nostama meteli lopettti uraanikeruun tutkimukset Japanissa varsin nopeaan.  
 
- Artikkeli suitsuttaa tässä siis Japanissa katastrofaalisesti epäonnistuneita meriveden uraanin 
kokoamisaideoita kuin kuuta nousevaa. Artikkeli ei vahingossakaan kykene kyselemään m i k s i  
Japanissa hankkeesta luovuttiin parin vuoden epätoivoisen kokeilun jälkeen? Erittäin outoa ja varsin 
tyypillistä ydinalalalla kaikki tällainen. Tekniikat, jotka eivät toimineet 50- luvulla. Ei sen paremmin 60-, 
kuin 70- ja 80- luvuilla. Saati 90- luvullakaan. On yhtäkkiä kuin taikaiskusta olevinaan ratkaisu kaikkin 
keskeisiin ydinenergian lukuisiin ongelmiin. 
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* Suurelle yleisölle näitä haihatteluja sitten kaupataan ratkaisuina... Niin mihin? Outoa hämmentäväksi 
näissä ratkaisuissa on, ettei suuri yleisä edes ole kuullutkaan MIKÄ sitten pakottaa uraaninkaivuut 
merille 10- kertaa kallimman ydinenergian huolintaan? No ne jotka ovat minua kyenneet ylipäätään  
poliisivaltiossamme lukemaan kyllä tietää. 2008< ydinenergia  muuttui pysyvästi energianegatiiviseksi. 
Tämä taas pysäytti saman vuoden loppuun mm. k a i k k i Euroopan liki 200 ydinvoimalan huolinnan 
uraanikaivostoiminnat seinään! Ongelmaa EI ole ratkaistu vieläkään! Juuri tästä epätoivosta tällaiset 
tekaistut vesijippoilut IAEA- toimin kummutetaan. Mutta kuten huomaamme minkäänlainen r a t k a i s u  
tässä ei ole edes väitetty olevan esillä! Mutta suitsutusta ja kulissien maalailua totuudet EI 
ydinvoimaloissa ole koskaan haitanneet. 
              -- 
 
F.B. 2012.08. Arto Lauri Eikä kun kyse On siitä, että EU:hun pakkoliitetty Suomi PITI ja pitää saada 
EU:n ydintuotantokeskukseksi hinnalla millä hyvänsä. Tänään 24.08-12 YLE ilmoittikin, että 
ydinherroilla on selkeä aie lopettaa k o k o Suomen maatalous ja elintarviketuotannot tyystin. Koska 
Suomi kuulema pitää muuntaa TVO/ Posivan rajoittamattomiksi uraanikaivosraiskioiksi. Kuten tunnettua 
uraanijätteen keskeltä ruuan tuotannolla ei tuoteta jatkossa enää muuta kuin silkkaapelkkää 
KUOLEMAA! 
              ------------------ 
 
Olli kyseli, (yli käsittämättömyyksien!) 
___________ 
 
Känny pirahti kotonani. Olli H. kyseli 5.9.2012 älyä vaativaa, niin tietty atomivoimasta. Tästä 
keskusteltiin. Hän halusi tietää mitä tekee 1000MW reaktorin 100tonnin uraanilastinsa 96 % osuus? . 
Heti muistui muilla mieleen vanha TVO:lla jo aatoksiin tullut ajatus siitä, miksi i h m e e s s ä   reaktoriin 
pannaan ihan t u r h a n  panttina 96 tonnia U- 238 aineet, jotka ei käytännössä siellä tee yhtään m i t ä 
ä n ! Kuulitte muuten ihan oikein. 95 % Perusydinvoimalan sisuksiin mätkitystä U- 238 ei tee mitään 
muuta kuin muunnetaan vapaasti paljain käsin kosketeltavasta aineesta näkemällä tuhannet vuodet 
tappavaksi ihmiskunnan ongelmajätteeksi. . ! 
 
Hetkin, hetkinen, siis m i t ä tulin selittäneeksi!? Ydinvoimaloitten keskeisimpinä ongelmina pidettävät 
ydinjätevuoret voitaisiin 95 % e s t ä ä ä varsin helposti ja yksinkertaisin peruskikoin. Kerrataan siis. 
Olkiluodon liki 1000MW ydinvoimalan vuosilataukseen nyt laitetaan 100 000kg erä. Mutta reaktori 
toimisi 100 % samalla tehollaan, jos sinne laitettaisiin sisään v a i n  5 tonnia U- 235 latausta! 
 
Juu ymmärrän kyllä että viimeistään n y t  alkaa faktat tökkiä. Sanotte: "Ei ole millään särmin mahdolista 
Arto!" Mutta hei kun vaan ON! Nyt reaktoriin pannaan täyteen 500kpl uraanitankoja. Mutta jos sinne 
laitettaisiin vain 5 %, eli 25kpl tavallista ydinaseteollisuudessa käytettyä U-235 tankoa. Toimisi reaktori 
kuin ei mitään! Eikä tässä kaikki! Koska U- 235 palaa 1000- kertaa puhtaammin kuin plutoniumpitoinen 
U- 238 ydinjäte. Säästyttäisiin merellisistä ydinvoimateollisuuden nykyongelmista.   
 
– Ydinjäte olisi myötään 1000- kertaa vähemmän jälkisäteilevää megatappajaa. 
– Ydinjätteen määrät koko maailmalla romahtaisivat -95 %!! 
– Maailman uraanimalmin tonnistotarpeet kaivoksista loppusijoituksiin romahtaisivat 5 p r o s e n t t i i n 
s a ! 
– Posivan ydinjätehuollon neljättä miljardia maksavasta hankkeesta säästyisi hetkessä 3 miljardiaan! 
– Uraanikaivosten jätteet, malmimassojen kuljetustarpeet k o k o uraanirikastusmassojen määrät 20- 
osittuisivat. 
           -- 
 
Hetkinen!! . . .  
 
Kysymys kuuluikin juuri Ollilta: "Miksi sitten j o p a  ydinaseteollisuudelta reaktoriin ajettavat alkujaan 
puhtaaksi centrifugoidut ydinaineet tahritaan täysin turhaan likaiseen U- 238 massaan? Eihän tässä ole 
m i t ä ä n järkeä! Ei oikeastaan olekaan. Miksi TVO Posiva teettää jokaiseen reaktoriinsa täysin 
turhaan liki 100 tonnin vuosilatauksen? Mäskää siitä megaongelmavuoret ja sitten vaan dumppaa sen 
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surutta liian ahtaiksi ilmoitettuihin Posivan Onkalon kalliin luolastoonsa?? Edes Fennovoiman jätteille ei 
kuulema tilaa enää.   
Ei tällaisessa säteilyjätteen tuottamisessa ole niin pätkän tolkkua..!  E l l e i ! 
 
Ellei muistettaisi niitä mystisiä Säkylän osaston SA- armeijan kuraamia lastauskuormuriensa ja 
panssarivaunujen jälkiä Olkiluodossa viikonlopun KPA:n ydinjätevaraston vuotuisilla vierailuillaan. 
Jossei ihmetellä miksi uraanijätteen kuljetuksiin suunnitellut Sigynit vierailee TVO:lla kolmastikin 
vuodessa. Arktic Sea:n laivausepisodit palautettaisi mieliin. Hei tiedättekö mistä uraanikaivoksistaan 
maailman ydin ASEteollisuus saa valtaisat janoavansa plutoniuminsa? Tasan EI MISTÄN! Koko 
Maapallosta sitä ei löydy gramman grammaa. . .! 
 
 P a i t s i  450 siviiliyrtinreaktorien mystisesti "katoilevista" u- 238 jätteistä! Tajuatteko nyt 
oleellisimman: Säästyisi valtavat saastetonnistot ja rahan kulun summat jos nykyiset uraanivoimalat 
kävisivät plutoniumittomalla uraanipoltolla. Mutta koska maailman ydinASEtuotanto jatkuvasti vaatii 
ohjuksissaan 2- 4 vuodessa pilaantuvien ydinasekärkiensä korvaajaksi raakaa siviilireaktorien Pu- 239 
tonnistoa. On nykyisien IAEA:n valvomien reaktorien tehtäväksi sälytetty polttaa siviilien keskellä ja 
kustannuksin U- 238 tarpeettomuudet Pu- 239 tuotannoille! Armeija kiittää "ilmaispalvelustaan" 
maksamalla ydinvoimaloitten kalliin polttoainehuollon vastalahjaksi jatkuvasti saamastaan l a i t t o m a 
s t a  mustasta Pu- 239 kuppauksistaan!  
 
Vielä astetta arempaan. Nykyiset ydinvoimalat voitaisiin h e t k e s s ä tehdä joka suhteessa 1000- 
kertaa vähemmän kuolettaviksi, 20- kertaa ongelmattomammiksi koko elinkaarillaan. Miksei siis tällaista 
täysin mullistavaa reaktorityyppiä ole maailman tuhannet pätevimmät ydinprofessorit 70 vuodessa 
vahingossakaan esittäneet ennen minua? Eikö ole mykistävää? Siis kerta kaikkiaan uskomatonta! U- 
238 tilalle joka T½ jälkisäteilee 4,5 miljardia vuottaan. Voitaisiin heittää mitä tahansa muutamia 
kuukausia jälkisäteileviä keraamiskuulia. Tehdä nykyinen uraaniketju näin 100 % Pu- 239 vapaasti.  
 
Ydinala itsekin korostaa U- 235 riistävyyksiään. Miksei IAEA yksinkertaisesti ala vaatimaan Fukushiman 
jälkeiseen maailmaan näitä keksimiäni plutoniumittomia reaktoreita maailman standardiksi? Miettikää 
tosiaan m i k s i ? Huomaatte, että a i n o a  syy on ydinaseteollisuuden pakottava tarve saada hinnasta 
piittaamatta tappavaa Pu- 239 siviilireaktoreistamme. MYÖS Suomen reaktoreista siis! Koska k o k o  
uraanin jäteketju on jo alkujaan IAEA:n näpräämänä suunniteltu v a i n ASE- tuotantoon. Jota taas 
maailman POLIISIT mustasukkaisesti suojaa henkeen ja vereen paljastumasta sen tuottaman valtaisan 
korruptoivan Pu- 239 kauppansa takia. 
 
PS. - U- 235 vaatii massiiviset 52kg räjähtääkseen pommina. Kun taas Pu- 239 suoraaan TVO:n 
paukkumustauunista nykästynä kadottaa kokonaisia kaupunkeja reppumiehen suklaapatukan 
kokoisena helposti kätkettävänä ja miehellä kuljetettavalla 0, 1kg latinkina. Ja SEKÖS saa Posivassakin 
i n t o a  tuotantomyyjilleen!.. . . 
__________________________________________________________________________________
____________ 
 
                  ------------ 
 
VASTAUKSIA sain SUPO:lta asiassa mm. Apachefoorumilta: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
http://www.apachefoorumi.net/index.php?topic=63895.new#new 
 
[quote author=Cesium link=topic=63895.msg2343211#msg2343211 date=1346912629] 
Eikö Arto tiedä että polttoaineen väkevöinti on kallista, nousee hinta ekspotentiaalisesti väkevyyden 
kasvaessa. Arto taas osoitit olevasi niin pihalla että :rofl:  [/quote] 
 
*Yleensä EN vastaa tämän Cesium PASKALAKKIPOLIISIN harhoihin.  Siksi teenkin hänen harmikseen 
poikkeuksen: 
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- Kuten JO kerroin maailman reaktoreissa käytetystä uraanista on vuosikymmenet ollut ASE uraania yli 
PUOLET!. Ase- uraani onkin siitä puhuttelevaa erikoismoskaa, että se on JO valmiiksi maksimaallisen 
puhdasta U- 235 rikastetta! 
 
-  IAEA on vaatimalla v a a t i n u t , että tuo puhdas aine a i n a  tahritaan U- 238 moskalla. Ai miksi? 
Sitä sopii tosiaan kysyä! Koska puhtaana se EI tuottaisi plutoniumia himoittuun ASETUOTANTOON. 
 
- Posiva muuten sanoo tuhlaavansa Suomessa nykyään käyviin 4 reaktoriin alun neljättä miljardia 
rahanpaskaa. Jos nämä posivan jäteluolaston kustannukset liki katoaisivat 1000- kertaa  puhtaampaan 
polttoaineeseen ja määräosittumisiinsa 20- osaan  niin JO tuolla säästetyllä megarahalla 
centrifugikustannukset hoituisivat vuosisadoiksi.  
 
- Pyörittää näitä laskelmia ihan mitenpäin v a a n   käteen  ei jää kun se miten 100% maailman  
reaktorien tappavat Pu-239 ASE tuotannot ovat a i n o a  selitys U- 238 mukanaoloon reaktoreissa. 
 
- SUPO POLIISI. Jätti muuten kertomatta keskeisen totuuden. OL- 3 reaktorinkin uraanitonnistot 
centrifugoidaan kalliisti 8- kertaa rikkaammalle jo! J a  vaikka esim. kanadalainen Candu- reaktori ei 
rikastamisia kaipaa l a i n k a a n.  Niin maailman kaikki muut reaktorien polttoaineet centrifugoidaan 
kyselemättä ilman muuta! Eli aaskaan EI minkäänlaista järjen hiventäkään että olisi liian kallista 
puhdistaminen.  AINA sama jää käteen: " U- 238 poltetaan ASEtuotantoon maailman 100% kaikissa 
reaktoreissa. MYÖS SA- tarpeisiin SUOMESSA!. . . 
                         -- 
 
IL- foorumi 2012.09 
 
http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?p=11857365&posted=1#post11857365 
 07.09.2012, 00:55   
Cesium   
Rekisteröitynyt käyttäjä   Rekisteröitymispäivä: 22.07.2012 
Viestejä: 230   
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Arto valehtelet taas. Vaaralliset aineet ovat lähinnä fissiotuotteita ja U-238:n neutronikaappauksessa 
syntynyt plutonium kuluu reaktorissa polttoaineena, turhaan sitä pelkäät. 
 
Otappa Arto huviksesi selvää, millaisia ongelmia/suunnittelua vaikka ydinsukellusveneiden reaktoreissa 
korkeasti (20-40%+) väkevöity polttoaine aiheuttaa. Mutta turhapa tästä on jauhaa kun ei sinulla ole 
aavistustakaan ydinreaktorin toiminnasta. 
 
Vihje 1: Ryssillä oli useita kriittisyysonnettomuuksia. 
Vihje 2: Doppler broadening. 
 
CANDU-reaktorin polttoainetta ei väkevöidä, koska hidasteaineena on raskas vesi. Se raskas vesi 
muuten pitää erotella tavallisen veden joukosta eli väkevöidä. Polttoaineen vähäisen väkevyyden takia 
polttoainetta pitää vaihtaa usein ja se tehdään "lennosta". Koitahan Arto päättää jo onko 
mielikuvituksessasi Suomessa ydinvoimaloissa suuri palama vai tuotetaanko plutoniumia. 
 
*Ja minun vastaussivallus suoraan päin näköä tässä: 
07.09.2012, 01:30   
annalampi   
Rekisteröitynyt käyttäjä   Rekisteröitymispäivä: 19.12.2011 
Viestejä: 408   
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
- Onko muuten valovuosia suulaampi Apachen, Verkkomedian ja IL- lehden CesiumPOLIISI SAMA 
paskalakki?)) 
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- Kuten h y v i n huomaamme JOS U- 238 poistettaisiin jäisi ydinjätemäärät 5% ja kuten m y ö s kerroin 
U- 238 on juuri SE aine joka tekee ydinjätteeseen 1000-kertaa tappavammat Pu- 239 tonnistot. Paljon k 
e v y e m p i  U- 235 ei sitä tuota. 
 
- Kriittisyysongelmaakaan ei t i e t y s t i ole todellista. Koska U- 238 voitaisiin o n g e l m i t t a korvata 
millä tahansa turvallisemmalla keraamiaineella. Joka EI tuota pitkäaikaissäteilyjäkään.  
 
- Candujen raskasvettä saadaan ihan tavallisella jopa Norskhydron elektrolyysimenetelmin lähimerestä 
rajattomasti. Eli miljoonasti helpommin kuin tappavaa U- 238 paskaanne ASE- plutoniumimyyntiinne 
TVO:lla..!  
 
Kiersi SUPO nyt esiin otettua asiakoostetta lopputulos onsama AINA, TVO-Posiva-SA- TEM myytte 
SUPO suojelussa tonneittain laittomia Pu- 239 ASEtonnistojanne! Turha kiistää, kun näytöt on 100% 
varmoja JO!!  
              ---------------------- 
 
 
Iltalehti tekniikafoorumi 2012.09 ILMA kuljettaa säteilyä! 
---------------------------------------------------------- 
 
Justin Case 2 Lisääntynyt säteily voi tulla nopeasti - ei siinä mitään -, mutta miten se poistuu nopeasti? 
Kyse on hiukkasista ja näiden puoliintumisajat ovat kovin pitkiä.   
 
[QUOTE=Para;11851558]Muunmuassa tuulen vaikutuksesta, säteilyn hajaantuessa paljon laajempaan 
ilmamassaan, jolloin säteilyä on huomattavasti vähemmän.[/QUOTE]  
http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/newreply.php?do=newreply&p=11851558 
 
*Jahas! Näin siis puhuu SUPO Vuojoen POLIISIT vastoin OMIA VALHEITAAN! Eli neteissä on käyty 
pitkät ajat keskustelua voidaanko Olkiluodon 104 m korkeilla savupiipuilla tuuletella ydinvoimalan mm. 
neutronihiukkasia u l o s puhaltamalla ne sinne ilmaflektein. SUPO:n jatkuva väite asiassa on ollut 
jääräpäisesti, että neutroni on niin p i e n i hitunen, ettei kulje kuin lehti jokivirtaamassa. Olen 
useammankerran kuitenkin demonnutKIN asiaa pölyimurilla, suurjännitteisen valokaaren vielä tätäkin 
pienemmillä ELEKTRONEILLA miten h e l p o s t i  jopa ne menevät taipuen tuulen mukana. 
 
* Koskaan SUPO ei ole demokuvistani uskaltanut ennen myöntää näin asian kylmäävää faktaa. Mutta h 
e t i  kun asia menee keskusteluissa heille väärään suuntaan. Otetaan s u r u t t a näitä esiin 
tuottamiani demoamisten faktoja julkisuuteen! Huomaa kyllä k a i k e s s a  miten valheellisesti IAEA ja 
SUPO siis toimii. Oksete,  o l e t t e  mitä suurimpia massavalehtelijoita maailman korruptoiduimmat 
SUPO- POLIISIT!  
 
* Kerrataan vielä  siis: Ilmaan kellumaan IONISOITUNEET säteilyn hiukkaset kuten +.. IONIsoidut 
kanavasäteilyt, neutronit , beettaelektronien kaltaiset kulkeutuvat ilmavirtauksissa systemaattisesti 
tuottaen vaikka kuulun Loviisassakin  kuvatun BEETTASOIHDUN ydinvoimalan savupiipun päälle.  
 
Pari lisätotuutta kuitenkin. Vaikka tiettyjä säteilyn hitusia voidaan l i i k u t e l l a  ilmavirtauksin. Niin itse 
säteilykokonaisuudesta se EI ikinä poista tietystikään mitään. Virtauksessa liikkuvat vaikka 24 000v 
puolittuvat TVO:n päästämät plutoniumatomit ovat 100% yhtä tappavia koko ajan.  
Katsoin miten nettiPOLIISESTA erityisesti psykologiseen YDINsotaansa opetettu  POLIISI meni 
Kiltamestarin asiattomissa haukkumisissaan alle riman. Näkee, että paniikkia merittäin SUPO:lta! 
            -- 
 
 
 

3029. YDINeroosiosta. 
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F.B. 08.2012 U.R En usko että kyseessä tässä meren pohjalla makaavasta on mikään huijaus, 
kyseessä on jotain muuta...minulla on tietolähteeni... 
 
Arto Lauri  . . .Meren pohjassa makaava EI tietystikään ole mikään huijaus! Vaan vankinta TOTTA! 
Kuten jo vahvasti halkeillut korallimainen rakenne sen kertoo. Muistamme kyllä mistä turvoten 
kaasuistaan halkeilleet rakenteet on lähipäivistä tuttuja? Niin Sosnoviborin vastaavat grafiittiset 
keraamitiilet saatuaan kaasuuntumista sisäänsä. Halkeilevat t a s a n samalla tavalla, kun tämä 
Selkämeren keskustan metaanijään TVO:n päästöjen neutronivoista nyt saostuvat rakenteet! Olisi 
muuten t o s i mielenkiintoista nähdä miten Sosnoviborin huokoiset keraamitilet halkeaa samalla tavalla 
shakkilautakuvioillaan! Nimittäin niin ne tekivät rakenteet olkiluodossakin. Aineet säteilyssä tosiaan 
halkeilee kerrustaen ja suoraviivaisesti suoraviivaisten valonnopeitten säteilyrintamien mukaan 
leikkautuen. 
 
Katsokaa ensin kuvaa tästä Itämeren kivikeraamisesta "linssistä" muutamia otoksia. Huomaa viimeisen 
kuvan alakkulma, jossa on "erilislinssisaostuma": 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9xd.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9xd.jpg[/img] 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9xF.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9xF.jpg[/img] 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9xP.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9xP.jpg[/img] 
 
Verratkaa näkymiä seuraaviin. Säteilyerosoitunut, vaikka nyt tantaali näyttää halkeilevan enempi 6- 
kulmaisesti. Näin runteloituu muuten kaasuuntuvasta laavastaan graniittikin, kuin mehiläiskennona 
hauskan säännönmukaisesti: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9xw.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9xw.jpg[/img] 
 
Kuparin ionisoituessa selkeästi kerroksittain hilseilevä pinta saman suuntaista rakennetta Itämeren 
löytöön: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9x4.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9x4.jpg[/img] 
 
Jossei viimeistään t ä s s ä  ala olemaan Itämeren "UFO saostuman" fraktaalihalkeilujen suoraa 
linjaustaan. Niin missä sitten? (Huomatkaa j o p a  linssimäinen pyöreä lisärakennekin vasemmassa 
alakulmassa. Kuten Itämerikohteessa.) 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9xZ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9xZ.jpg[/img] 
 
Eikö vielä kaikki auennut? No tätä selkeämpää kuvaa en tähän enää saanutkaan: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9xb.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9xb.jpg[/img] 
                    -- 
 
Sinikivi- foorumi.  Huippu videoita. 04.08.2012 09:13 #14620 Jukkis  
 
 Mun täytyy sanoa että kun tähän ketjuun alkaa päästä sisään, tässä on sellaista informaatiota joka on 
avartanut maailmankuvaani melkoisesti. Jo yksistään tämän ufo-jupakan tiimoilta geologinen tietämys 
on tehnyt valovuoden mittaisen loikan. Mitä enemmän näitä metaaniklatraatteja oppii tuntemaan, sen 
enemmän metsien kätköissä olevia muodostelmiakin oppii ymmärtämään.  
 
Tuohon itämeren klatraattiin ei ole lisäämistä. Olen iloinen että olet käynyt täällä valistamassa meitä. 
Nyt jotenkin vaistoaa sen säälittävän pohjatiedon mikä meillä kaikilla on, kun jaksamme puhua vaan 
jostain ufoista kun pitäisi puhua reiästä energiamielessä.  
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Se on tietenkin arvokas reikä koska se on niin syvällä ja jos siellä on kaasua/öljyä, säästää ison vaivan 
kun ei tarvitse tunkea poranterää 3km kallion läpi, koska reikä on syvemmässä. Tietenkin tarvitaan 
muitakin aukkoja, jotta sen kaupallista hyödyntämistä voitaisiin ajatella. Toisaalta kun ajattelee että 
Ruotsi saa viidenneksen raakaöljystään suoraan Itämerestä, niin sitä voi ajatella mitä suomalaiset 
menettävät samaan aikaan, kun heiltä puuttuu tietämys näistä asioista ja koko asenne on negatiivinen. 
Erityisesti kun venäläisyhtiöt baltian edustalla ja puolalaiset ovat keksineet saman idean. Käytännössä 
itämerestä pumppaa kaasua ja öljyä jo kaikki muu paitsi Suomi. Kertooko tämä asenne-ilmapiiristä 
olennaisen?  
Meillä rakennetaan raskaita voimaloita joiden raaka-ainekin pitää tuottaa meren takaa.  
 
Noin laajemmassa mitassa energiaahan voisi tuottaa ihan pelloilla ja metsistäkin. Kyllä niihin jokin 
ekologinenkin taso keksittäisiin, jos vaan poliittista tahtoa olisi. Käytännössä isot energiayhtiöt ovat 
kuitenkin tehneet kaikkensa saadakseen tutkimusalueen jäihin. Ne harvat pellepelottomat, jotka haja-
asutusalueilla ovat talonsa tai navettansa saaneet tällä pyörimään ovat tehneet sen pioneerityönä 
omalla riskillään. Tutkimusrahaa ei ole irronnut, ja lupa-asioissa jarrutettu minkä pystytty. Meininki on 
ollut kuin wanhan ajan pontikankeitossa, koko homma matalalla profiililla ja pienimuotoisena.  
 
Tämän voi myös ajatella hemmetinmoisena tuhlauksena. Mitä me menetämme kaikki siinä, että tätä 
ilmaisenergiaa ei ole sovellettu kokonaisten kaupunkien tai isojen tehtaiden pyörittämiseen. Se on 
edelleen lapsenkengissään. Kuitenkin tiedämme että halpa energia on maailmanhistoriassa tuonut aina 
pysyvän nousukauden, ja ennen kaikkea meidänkin maamme vientisektori vetää tai hyytyy 
energiakustannusten mukaan.  
 
En tunne ydinteknologiaa eivätkä nuo sun juttuskaan avaudu ennen kuin niiden aika on. Mutta noin 
energiatuotannon kannalta ydinvoimala ei voi olla taloudellisesti kovin älykäs ratkaisu kalliin 
rakentamisen, ylläpitokustannusten ja ennen kaikkea supistuvien raaka-aineen kallistumisen takia. 
Toisekseen sen alasajo on sekin kallis ja aikaavievä prosessi sitten kun sen aika on.  
 
Voin tietenkin puhua läpiäkin päähäni. Olisikin kiintoisaa tietää paljonko peltopinta-alaa tarvitaan 
roskaviljaa ja rypsipeltoa jotta päästään vastaavaan energiamäärään?   
 
* Niin kiitoksia on kiva aina kuulla. Varsinkin kun sen kuulee asiaa ymmärtäviltä tahoilta, thanks. On 
sanottu, että JOS pelloillamme jo nyt muodostuvat oljet, naatit, akanat ja vastaavat "roskatuotokset" 
IAEA antaisi ottaa hyötykäyttöön. Muodostuisi tästä Maaseudun tulevaisuuden julkaisujen mukaan 2/3 
osa maailman energiatarpeista kerrallaan! Eli ratkeaisi energiapuolella kaikki keskeiset ongelmat 
heittämällä. Ja huomaa nyt EI tarvita tässäkään mallissa aariakaan l i s ä m a a t a !  
 
*Tuulivoimallapyörisi 141kpl nykyistä maapalloamme ongelmitta. Meriin vajoava uudisenerginen 
metaanijääklatraatti edustaa enemmän kuin 2- kertaa Maapalon kaikki energiavarannot yhteensä! 
Meret  leväkasvuille valjastamalla ja ne hyödyntämällä. Saataisiin ongelmitta sekä loppuvat fosvorit 
takaisin peltoihimme, että 50% levämassan öljytuotoillaan koko Maapallon energiaterpeet ongelmitta. 
Ongelma EI ole näissä tekninen. Vaan YDINpoliittinen ja valtiomonopolistinen väärä mallinsa. 
                       ------------------- 
 
Demoamisiin 
 
Olisi tietysti vallan kiinnostavaa tuottaa tuosta Itämeren-UFO jutusta myös joitain demoja. Ensin pitäisi 
saada metaanijään tavoin melko pyöreälle perusrakenteelle vuosien ajan kerrostunut keraaminen 
kalkkisaostuman tapainen rakenne. Sitten se pitäisi polttaa, räjäyttää ja käytännössä ionisoida liki 
pirstaleiksi. Moniko muuten katsoi noita videointeja tarkemmin. Noiden pyöreiden sienimallisten 
rakenteitten lähistöltä oli löytynyt. Yllätys yllätys tosiaan myös räjähdysaukko! Aihe EI alkuun liittynyt 
UFO- väitteeseen. Niin tuo metaanijääklatraatin purkureikä jätettiin tarkoin kuvaamatta. Mutta vilahti silti 
kuin ohimennen eräässä videossa. 
 
Eli nämä korallinnkaltaiset sanoisimpa jopa tippukivityyliset saostumamuodostelmat todellakin 
PALOIVAT räjähtäen. Jonka voimasta koko muodostelman sienimuodot paiskautuivat pitkin meren 
pohjaa kovalla paineella. Prosessin palokuorma oli myös niin suuri, että jo alkukuvauksissa puhuttiin 
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"hiiltymistä ja nuotiohiilen kaltaisista mutista rakenteista." Esitän nyt parikin kuvaa. Ensin ankarasti 
ionisoitua materiaalia: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9vm.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9vm.jpg[/img] 
 
Provosoidaan lisää. Seuraavassa kuvassa olen alkuperäiskuvaa leikkaamalla ja vain palottamalla sen 
olevia rakenteita muotoillut alkuperäisen UFO- saostumakiekon kaltaiseen olotilaansa. Aika 
vakuuttavasti, vaikkei työ muuten olekkaan niitä sofistikoituimpiani. Huomatkaa miten tiilimäinen ja 
kerrokselinen rakenne purkautuu myös demokuvauksissani: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9vq.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9vq.jpg[/img] 
                    
Jahas nyt kuulen ettei tällaiset demoamiset riitä! Halutaan todella vakuuttavaa näyttöä ja 
demostraatiota siitä miten vaikka uraanitangon keraamiset  pinnat pirstoutuvat suoraviivaisiin 
segmenttipaloihinsa. Ilman kuvattua materiaalia tästä kun ei voi varmistaen uskoa. Että tuo 
radioaktiivisuuden ja reaktorin sisustan neutronivuot olisivat voineet halkoa keraamimateriaaleja 
kuvatusti. . Niin ihan jokapäiväistä materiaaliahan todella ydinjätteen tavoista noin yleisemminkin 
säteilyeroosoitua, saati turpoamisensa halkeamisdataa ei saa. Koska aiheen kuvaaminen on tarkoin 
viranomaisvoimin kiellettyä.  No toki, toki m i n ä  nyt tällaisiakin saan. Ydinalan sisäpiiriosaajille kun 
edes tuollaisen näytekuvantamisen demot eivät ole mahdottomia. Niin katsokaa tarkoin. Vastaavia 
nimittäin EI NÄE! 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9vE.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9vE.jpg[/img] 
                      --------- 
 
Sammet ja Pipatti 
 
Satakunnan viikkolehti 22.08.2012. "Sammet, Pipatti ja ravut sovussa keskenään. TVO:n 
ydinvoimalaitoksen lauhdevesissä on 1970-luvulta asti koetettu kasvattaa kaikenlaisia eläviä 
organismeja ihmisten ruuaksi. Vuosikymmenten kokeilujen jälkeen kuitenkaan y h d e s t ä k ä ä n   
hankkesta ei ole kovasta rahankäytöstä, yrittämisistä huolimatta TVO saanuta ainoaakaan kaupalliseen 
tuotantoon. Saati onnistumaan. Kysymys kuuluu miksei?" 
 
* Pipatti joka sai TVO:n johtajalta Rauno Mokalta luvan alkaa hoitaa IVO:n hylkäämää TVO:n 
purkukanavan hukkalämpöä hyödyntävää kirjolohien kalanviljelylaitosta. Niin Työkaverini vuosien takaa 
ei ole ollut todellakaan toimettomana. Vaan tehnyt 35v työuran TVO:lla yrittäen kaikin tavoin saattaa 
ydinhukkalämmön elintarviketuotantoon asti. Olen useammat kerrat kertoilut hänelle kvanttiydinfysiikan 
tuntijana miksei TVO:n johtajisto suin surminkaan halua ruokapöytiinsä ydinvoimalaitoksen 
lauhdevesien energialla kasvatettua tritiumikylläisiä kuolettavan säteilyn tuhoamia elintarvikkeita.  
 
No pelkistettynä IAEA:n ydinturvalaki kun yksiselitteisesti k i e l t ä ä  tällaisen! Ydinenergiaa kun ei 
tappavan vaarallisena saa käyttää ruuantuotantoon, ei edes kaukolämmityksiin. IAEA laki sanoo, että  v 
a i n sähkön tuotantoon sallittu käytttää yinvoimaa. Niin ja tietysti laittomaan Pu- 239 ASE kauppaan. 
Mutta sehän on valmiiksi  laitonta rikollisuutta jota POLIISIT harrastaa maailmalla koprruptiota vastaan. 
Sopii toki kysellä miksi sitten TVO:n sallitaan pitää tällaista kulissiaan, jos kerran sen jokainen 
tuottamansa elintarvikekilo on laitonta? Koska ydinala toimii a i n a  lain väärällä puolella kenenkään 
viranomaisen puuttumatta!  
 
Ensi alkuun IVO kasvatti kirjolohia TVO:n ydinjätevesissä. Toimitti tritiumisia ja malenkan kuorimallin 
mukaan säteileviä kalojaan surutta miljoonien ruokapöytiin vuosikaudet. Aikanaan asia paljastui ja 
elintarvikevirastojen painein sekoilu viimein loppui. Ei auttanut, vaikka  IVO valehteli kalojen menevän 
"luonnonviljelyyn". Koska j o k a i n e n  suomalainen kirjolohikasvattamo osti kirjolohen kalanpoikaset 
IVO:lta ja TVO:n kautta. Seuraavaksi hätääntyvä TVO aloitti täplärapujen kasvatukset. Pian TVO:n 
jätealtauissa liikkui miljoonaluokan ravut. TVO kuskasi säteilykylläisimmät surutta Helsingin herrainsa 
ravintoloihin vuosikaudet. Jälleen kukaan ei uskaltanut puuttua asiaan viranomaistaholta.  Lopulta  
nimenomaan minä onnistuin neteissä kertomaan mistä oli kyse. Kirjoitin YVA- juttuihin ja TEM:n asti. 
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Homma kaatui juuri siihen, että Helsingin ydinkiihkoiset johtajat pantiin syömään omaa saastaansa 
herkkuna suoraan! 
 
 TVO:n vihaisa johto kuuli minun paljastaneen miljonabisneksensä. Kippasivat rapualtaisiinsa 
keskiaktiivisen ydinjätevaraston  avo- ojistaan suoraan mereen kertyneet uraanikylläiset hietikot. Sillä 
seurauksella, että miljoonat TVO:n keinojärven ravut kuolivat yhdessä yössä! Miljoonien arvoiset 
emoravut piti uhrata, koska TVO:n likaisen ydinjätteen tahrimat täpläravut pääsivät paljastuksistani 
maamme kiellettyjen elintarpeitten joukkoon. No seuraavaksi TVO kasvatti maissia, viinirypäleitä ja 
kallan kukkasia ydinlauhdelämmössään. Viiniä tehtiin, juupa. Mutta kukaan ei sitä suostunut 
säteilymyrkkynä juomaan.  Kovasti asiaa TVO mainosti mutta ei vaan ostanut kukaan. 
 
Lopulta TVO pettyneenä pakotti kalliit viinipullot TVO:n joululahjoina työväkensä koteihin. Sinä jouluna 
viemäriin kaadettiin k a i k k i  ja vain viemärirotilla oli säteilevä joulu! Kukaan EI juonut TVO:n myrkkyjä 
edes ilmaiseksi. Maissi meni harakkamyrkyksi ja edes kallan valkeat kuolonkukat eivät kelvanneet 
säteilyn tappamien uhriensa haudoille. Pipatti ei olekkaan näissä eilisen teeren poika. vaan kehitteli 
ideoita alati lisää. Juu siikoja kasvuun. Vuodessa 300g kokoiseksi tuplalihosivat, kalaksavatus osin 
onnistui. Jälleen säteilyn kyllästämät taas epäonnistui. Liha oli siioilla vetelää ja vastenmielistä. Kalat 
pettymyksin lahtiin. 
 
 Mutta sitten kaverilla välähti! Tajusi, että eläkeikäänsä asti hän  voisi kasvattaa sellaista kalaa, joka EI 
tuottaisi grammaakaan. Koska ongelmat tuli juuri t u o t o s t a ! Juu Imatralta vaan sammen poikasia ja 
Siperian muita luukaloja. Idea on simppeli. Sampi tulee sukukypsään kaviaarien tuottoikään vasta 5-7 
vuotiaana kerrottiin. Tämä naula veti hienosti. Nyt on siis TVO kieltänyt julkisena hämäyksenään 
säteilyruokiensa tuotannot. Koska näistä julkisuuteen salattuina kuitenkin aina kerron. Kymmenisen 
vuotta on nyttemmin sammet mäskääntyneet TVO- reaktorien saastavesissä. Kohta paukkuu 
ensimäisten emosampien kaviaaria TVO:n herkkupöytiin! Öö tai siis näin TVO:n PR- osastot sumuttaa 
lehdistöönsä. Todellisuudessa grammaakaan EI olla kaviaaria vuosikymmenen pähkäilyillä saatu 
aikaan. Säteilyn sterilisoimat emokalat pukkaavat enempi mahoa, eikä mätiä ensinkään. Mutta TVO:lta 
EI toki rahat ja usko valheisiinsa karkaa. Sielä ne Y- kalat vaan kumman sitkeästi pysyvät 
vuosikymmenestä toiseen "sopivasti" sukukypsymättöminä. Mutta kuten OL-3:sta muistamme 
"huomenna  sitten"!. .  
               -------- 
 
Hyvää päivää Suomeen taas! 
  
Otan tässä esille tämän eläinkuoleman jälleen,olen kaivannut netissä hieman  
taustatietoa aiheesta  olen aina ihmetellyt minkä takia nämä eläinkuolemat vain jatkuu 
sellaisella nopealla tahdilla missä ei vaikuta olevan todellisuuden järkeä siis voiko elukat kuolla 
näin tiuhaan tahtiin normaalisti. tässä se vanha linkki näihin juttuihin 
  
http://www.end-times-prophecy.org/animal-deaths-birds-fish-end-times.html 
  
ja tässä on se mitä löysin netistä 
  
http://www.agriculturedefensecoalition.org/content/us-navy 
  
tässä linkissä kerrotaan kuinka usan armeija testailee heidän uutta aseistusta myöskin 
näitä energia-aseita ja oikein ovat luvat saanneet hallitukselta testata tositilannetta varten 
ja testin tuloksena ovat juuri nämä mielettömät kala,lintu,valas,delfiini kuolemat. lue itse niin 
huomaat kuinka meitä on kusetettu median kautta niinkuin kyseesä olisi jokin tauti mikä olisi iskenyt  
eläinkantaan jälleen.... siis mitä alemmas tekstiä lukee niin luulee että silmät tippuu päästä  
kuinka tämä voi olla mahdollista onko USA alkanut leikkimään Jumalaa vai???? 
  
ei muuta kun kääntäjään vain ja öööö lukuhetkiä sinne...tai jotakin sellaista. 
               ------------- 
 
Uraanilla läpi kallion. 
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Kuulin 24.08.2012 erittäin puhuttelevasta USA:ssa toimivasta keksinnöstä. Idea onmelkoisen 
puhuttelevaa kun sen peruspointin ymmärtää. USA:ssa louhitaan valtavat määrät ydinohjuksia suoraan 
kallioluoliinsa piiloon. Louhinta kuitenkin tuottaa rajusti ääniä ja louhinnan jättetonnistojaan  
vihollisvaltioiden seurantasateliittien nähtävälle. 
 
Eivät muuten tuota enää. USA on  maa jossa ei jäädä toimettomaksi kun uraanilla riehutaan. 
Muistamme miten Fukushimassa ainakin 4 reaktorin sisusta on kiiinailmiössään murskaamassa 17m/ 
vuodessa peruaskalliota huimaavassa kiinailmiössään. USA oivalsi ydinonnettomuuksista kehittää 
vastaavanlaisen uraanikäyttöisen laitteen. Siinä uraani saatetaan kiinailmiömäiseen yli +1000C 
hehkuvaan tilaan. Avuksi tarvitaan myös litiumia rikastuttamaan prosessin agressiivisuutta, jotta kaliota 
tuhoutuisi. Jos mahdollista paljonkin nopeammin.  
 
Jopa 12m halkaisijaisia ydinohjusten siiloja siis sulatetaan suoritta ja suoraan näillä 
ydinhelvetinkoneillaan. Nyt tulee jotain uskomatonta lisädataa. Jopa näinkin iso monttu "palaa" suoraan 
kallioon. Lisäksi niin lasittuen, ettei poistettavaa kalliojätettä muodostu  lainkaan! . . Hetkinen siis mitä h 
e m m e t t i ä ? Miten Posivan ikikestäväksi väittämä kivi voi kadota noin vaan? Niin graniitti muodostuu 
satojen kilometrien syvyydessä s u u n n a t t o m a s s a  paineessa ilman suuremopia 
huokoistumisiaan. Minne siis miljoonat tonnit säteilyn runtelemaa kinteää graniittia voi noin vain 
kadota? IAEA ja STUK kertoo, ettei säteily voi tehdä tällaista, mutta niin se vaan salatuissa 
jenkkiarmeijan laitteissa toimii! Rikkoen lukoisia ydinalan viljelemiä TABUJA. 
 
Kiinteän graniitin saatua säteilyeroosiota. Se muuntuu kaasuuntuvaksi ++..ionisoituneeksi 
kanavasäteilykaasuksi. Niin kasaanhan kivi ei enää voi mennä. Jo tulivuorien laavat sen sulaessaan 
osoittaa. Sulava kiviaines turpoaa vaan kuumentuessaan. Lasketaan malliksi mitä tämä USA:n 
luolakaivuri sitten kykenee säteilyllään kaasuunnuttamaan. 12m halkaisijainen onkalo edustaa 6m* 6m* 
3,14* 1m= 113m3* kiven paino 3 500kg/m2= 395 640kg/m! Silkkaa ilmaan kaasuuntuvaa 
kanavasäteilykaasua j o k a i s e l l e  porausmetrilleen! 
 
 Enemmän kuin uskomatonta, että tällaista ihan o i k e a s s a  elämässä surutta tehdään. Siis m e i d ä 
n hengitysilmaan, vaikkei pitäisi STUK- tulkinnoin onnistua edes teoriassa! Mietintään menee että jos 
säteilyeroosiolla louhitaan hetkessä miljardeja kiloja peruskalliota silkaksi kaasuksi. Niin paljonko 
hidastaa Posivan 5cm kuparikapselit? Tai oikeastaan edes Olkiluodon kuulu lehtevä, rakennekiveksi 
kelpaamattomman heikko  kivettynyt mätäliejugneissikään? Eipä siis mikään suurempi ihme, että 
Posiva otti valheittensa 2012 paljastuessa 20v tutkinnallisen paniikinnomaisen aikalisän. Kun 
meikäläinen alkoi aiheesta ohi tunkkaisten virannomaissensurointien viimein valistamaan. 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 

3030. IONI hiili. 
 
Hiili, voiko juuri tylsempää ainetta olla? Voisiko totuus olla kauempana. Hiilestä on moneksi. Koko 
elämämme perustuu elintärkeään hiileen ja sen kiertoon energiana ja rakenneaineena. Moni mieltää 
hiilen tahrivana nokena, joka on dumbattava pois kaikkialle likaansa levittävänä haitakkeena. 
Ydinteolisuus vaan on rikollisesti tehnyt tästä maailman h i e n o i m m a s t a   ja monipuolisimmasta 
aineesta halveksitun itsestäänselvyyden. 
 
On aika nostaa tämä maailman ylivertaisin ja monipuolisin aine kunikaaksi. Hiili on normaalissa 
lämpötilassa elämän eliksiiri CO2 kaasu jota tarvitsee Maapalolla KAIKKI! Mikään elämä ei tule toimeen 
ilman sitä. EI MIKÄÄN! Hiili on myös erinomainen polttoaine, kaasuina kuten uudisenergisinä 
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metaanina ja hiilimonoksidina. Hiilidioksidikaasu on tuttu vaikka limonadien maukkaana hapokkeena 
myös. Niin ja oluessa ja vaikka leipämme keskeinen komponentti.  
 
Hiili on kaasun lisäksi myös kiinteä maailman tärkein energialähde. Halpa, hyvä ja turvallinen. Jota 
ilman ei yksikään historiamme kaupunki toimisi, eikä masuunimalmit virtaisi. Hiili kuuluu 100% BIO 
kiertoaineisiin. Jotka on Kiotossa määritelty myös luontoon kuluvana 100% puhtaaksi 
biopolttoaineikseen. Siksi kuvasinkin hiilen juuri siinä kuosiossaan myös mikroskooppini 1- 20- 200 
kertaisina suurennoksina. Hiili on maailman eräs vaikeimmin sulava epämetalinen erikoisuus. Jolle ei 
pärjää järeinkään metalli. Hiilikuitu on klassinen maailman kestävimpinä tunnettu aine. Ainoa tunnettu 
aine jolla voitaisiin vetää vaijeri vaikka avaruuteen. Kun teräsvaijeri katkeaa jo luokkaa 2km vapaasti 
roikkuessaan. Hiilifullereenilla onnistuu jopa 3 600- 36 000km roikottaminen avaruuksista maahan. 
 
Fullereenikalvot ja timantti ovat maalman vahvimmat tunnetut pinnat tekeviä supermateriaalien 
synonyymeja. Omassa luokassaan kovuuksissa on juuri timantti. Halveksittu hiili puristuessaan maan 
sisuksiissa muodostaa maailman kalleimpiin ja himoituimpiin kuuluvan korukiven timantin 
jäljittelemättömän kirkkauden. Maailman muovit ovat hyvä esimerkki täysin korvaamattoman hiilen 
perusolemuksista. Elämälle hiilen tarve on tehnyt siitä raaka- aineen jota varsinaista a l k u p e r ä i s t ä  
epäluonnollista raaka- ainetta ei enää mistään tunneta. Hiili on materia josta bio tekee k a i k e n 
tarvitsemansa kasvattamalla suoraan kaasusta ilmakehästä. Ihmiskunnalle on vielä pitkä matka 
pyörittää koko teolisuutensa hiilellä BIO:n tavoin. Mutta se ON nähdysti kasvullisesti siis täysin 
mahdollista toteuttaa. Huolinta suoraan ilmasta. Energiat auringosta. Ja mikä erinomaisinta korjaukset 
suoriutuu kasvun avulla omavoimaisesti ilman turhia YDINteolisuuksiaan! 
        -- 
 
Asiaa GRAAFFISESTI 
 
Hiilen kauneutta voitte tarkkailla vaikka näistä ainutlaatuisista kuutiona työstämistäni hiilikuutioista. 
Harvoin hiiltä mielletään työstettävänä, pestynä hyvinkin puhtaana aineena: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9Cn.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9Cn.jpg[/img] 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9C0.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9C0.jpg[/img] 
 
Hiili mielletään tylsän ja synkän mustana aineena. Katsokaas tätä kuvaa uudestaan ja tarkkaan. 
Hiilessä onkin väriä. Kuvassa hiili esiintyy peräti RUSKEANA: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9Ct.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9Ct.jpg[/img] 
 
Otin edellisen 20-kertaisen suurennoksen rinnalle 200- kertaisen suurenoksen. Ja toden totta musta hiili 
on yllättäen myös vitivalkean potaskan sisäänsä kätkevä aine: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9Cx.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9Cx.jpg[/img] 
Sama kuvattuna 90 asteen kulmaan edellisestä. Huomaa mehiläiskennomainen rakenne, jota tuskin 
ikinä on näin hyvin kuvailtu. Vau, 2mm kuvaleveydessä vain kahden vuoden kasvurenkaat: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9Cv.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9Cv.jpg[/img] 
 
Mitä konkreettisesti on lyly. Tätäkään ilmiötä ei ole aiemmin näin kuvaeltu. Huomaa miten 
kapilaarirakenne tiivistyy tiettyissä vyöhykkeissään: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9CC.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9CC.jpg[/img] 
Hiilen pinta on ihan peruskuvattunakin uskomattoman kaunista katsella: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9CU.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9CU.jpg[/img] 
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Puun rakenteen sokerit ligniinit kykenevät myös sulamaan. Tässä kuvassa hahmottuu miten 
mehiläiskennomainen rakenne joustaa ja elää siloin kaasupaineissaan. Huomaa myös miten vitivalkea 
potaska näyttäytyy harmaannuttaen hiilen mustan jyrkkyyttä: 
http://kuvaton.com/k/Y9Cz.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9Cz.jpg[/img] 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9Cz.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9Cz.jpg[/img] 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9Co.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9Co.jpg[/img] 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9Cm.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9Cm.jpg[/img] 
 
Tämä kuva itseoikeutetusti näyttää miten hienosti hiilestä tehty mehiläiskennoston rakenne joustaa 
myös pituussuunassaan. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9C9.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9C9.jpg[/img] 
                 ------------- 
 
IONI- kuvia tällä kertaa Marssista.  
 
2012.08 Alkoi nettilehdistöissä liikkua toinen toistaan kiinnostavampia kuvia siitä miten Marssissa 
kasvaa puita, ruohikkoja ja kauniinoloisia pensasaroja. Juupa juu kasvaa vaikka Marssin ilmakehä on 
vain 1% siitä tiheydestä mitä Maassa on! Mutta on ilmiö todellakin kiihottava eräästä toisesta syystä. 
Nimittäin aiemmin julkaisemani salaisiksi luokitellut säteilyn vastaavat eroosion synnyttämät 
kanavasäteilyn fraktaalit verrattuna Marssin avaruussäteilyn runtelemiin maastoihin aukaisevat kyllä 
silmänne näkemään asioitten karun yhtäläisyyden! Koska siis Marssin säteilyeroosiojälkien. Ja 
kanavasäteilyjen muodostelmat on yhtäkkiä SALLITTUJA voidaankin aloittaa sitten näistä. 
 
 Eli ensin malliksi kuvia jotka IAEA, NASA ja CIA s a l l i i  tuotavan julkisuuteen säteilyeroosion 
dokumentaatiointeina jostain syystä NYT. Kun omat kuvani vastaavan tyyppisistä on POLIISIvoimin 
ankarasti kieletty: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9oK.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9oK.jpg[/img] 
Sitten taas vertailuunne m i n u n kuvaamaani SUPO, CIA mitä ankarammin datana kieltämää 
säteilyeroosiota: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9o7.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9o7.jpg[/img] 
 
Hups, CIA hyväksymää Mars säteilyeroosiodataa.. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9oN.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9oN.jpg[/img] 
Ja kuinka ollakkaan samaa systeemiä. Mutta ah ja voi kun on jo paljon a i e m m i n suomalaisen Arto 
Laurin tekemää laitonta säteilyeroosiosta kertovaa kuvantamista. Niin voi kun onkaan IAEA- POLIISIEN 
ydinturvaosastojen tarkoin estämää: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9oR.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9oR.jpg[/img] 
 
Ehkei kaikki sentään auennut? Esitetään astetta toiselta kuvakulmalta. Eli MINUN laittomaksi julistettua 
säteilyeroosiokuvantamista: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9o5.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9o5.jpg[/img] 
 
CIA, NASA sallittua... 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9mY.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9mY.jpg[/img] 
Kuvamateriaaliani niinikään säteilyeroosiotutkimuksistani. Jota CIA satapäisin viranomaisvoimin 
vainoaa: 
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http://kuvapilvi.fi/k/Y9mQ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9mQ.jpg[/img] 
 
Hei kamaan!. . .Sopii kyllä viimeistään tällä sivulla kysellä onko maailman IAEA, YDIN- terroristien 
Viranomaisten ja POLIISImerien vellonnoissa. Saati loputtomiin jatketuissa senurointien paniikeissa 
enää niin mitään laillisuutta, järkeä oikeesti?! 
                 ------------- 
 
FB. 10.08.2012 Halkeavien reaktorien päivityksiä. 
 
R.S. Nyt menee Belgiassa Doelin reaktori kiinni halkeamien vuoksi. Sikäläisessä Thiangen 
ydinvoimalassa taas on todettu radioaktiivisen jäähdytysveden vuoto, joka on kestänyt jo 6 vuotta. 
Nopeuttaneeko tämä sulkemisprosessia, joka on siis jo muutenkin päätetty. 
Possible cracks in Doel 3 reactor 
www.deredactie.be 
However, there is no danger to staff at the plant or the general public from radiation as the Doel 3 
reactor is currently out of service for maintenance. 
 
M.A. Sama, valmistusviaksi luokiteltu ongelma näyttäisi uhkaavan myös ruotsalaista ydinvoimalaa: 
http://www.greenpeace.org/sweden/se/nyheter/blogg/svensk-krnkraft-krackelerar/blog/41722/ 
 
Svensk kärnkraft krackelerar 
www.greenpeace.org 
Belgiska myndigheter har beslutat att stänga två av sina kärnkraftsreaktorer efter att något som 
misstänks vara sprickor har upptäckts i reaktortanken på kärnreaktorn Doel-3 i Belgien. Det finns 11 
andra reaktorer i drift runt om i världen med samma ... 
 
* 1973 Energiakriiseihin tehdyt satapaäiset reaktorit ovat käyttöikänsä totaalissa lopussa. venäjällä 4 
Sosnoviborin reaktoria, no nyt taas nämä . . Yli- ikäisten reaktorien sisäosat on totaalisesti 
kanavasäteilyeroosion tuhoamia JO. Neutronvuot on ne läpeensä myrkyttäneet nähdysti 
halkeamispisteeseensä. Ongelma tässä on se, että IAEA on hävittänyt k a i k e n  keskeisen 
menneisyyksien mestarien tiedot siitä MITEN SÄTEILYEROOSIOT ja kanavasäteilyn mekaniosmit 
rtekevät niistä selvää. Niin alan olla ainutlaatuinen tietolähde kautta maailman. Koska minulla yhä 
kaikesta huolimatta ON noiden legendaaristen kvanttiydinfysiikan legendaaristen alansa hypemestarien 
tietosensaatiot käytettävissäni. 
                  -------------- 
 
Ydinjäte haihtuu kuin hattara auringossa. 
 
Uusi Rauma 25.8.2012: "Pääjohtaja Amano ydinjätteen loppusijoitus ratkaistu(!??) - Kansainvälisen 
ydinenergiajärjestön IAEA:n pääjohtaja Yukija Amano ehti erittäin lyhyen Suomen vierailunsa aikana 
tavata elinkeinoministerin, presidentin ja tutustumaan OL- 3 hankkeisiin ja Posivan Onkalotyömaalle. – 
Olkiluodossa on tutkittu perusteellisesti ja kaikki elementit. Sen perusteella Posiva osoittaa, että 
loppusijoitus on toteutettavissa. Onkalon valmistelut on uutinen, ei pelkästään Suomelle, vaan koko 
maailmalle. Suomi on tässä asiassa globaali edelläkävijä. Sanoo Amano." 
 
*Maailmalla on siis tehty satamäärin vastaavia tutkimuksia ja todettu peruskallioon Onkaloimisen olevan 
yksinkertaisesti kestämättömän ratkaisun! Yrityksiä on tehty laajalti niin USA:ssa, Englannissa, kuin 
vaikka Ruotsissakin. A i n a on kuitenkin todettu, ettei ydinjätteen sijoituspaikka toimi lainkaan 
todellisuudessa. USA:ssa nousi valtava kohu kun edes 1 000km minimin turva- alueet Yassavuorelta 
lähimpiin kaupunkeihin riittäneet alkuunkaan. Englannissa täysin samaa. 
 
 Myös kallioperän jatkuvat tektoniset aggressiivisuudet ja jopa aavikkojen pohjavedet tuottavat 
hallitsemattomia ongelmia kaikkialle. Mutta kun Suomessa sijoitetaan miljoonat kilot ydinjätteitä 
muutaman km päähän kaupungeista. Muutamien satojen metrien päähän virtaavista pohjavesistä. 
Lisäksi maailman syvimmän Litoraanitektonisauman jättiläiseen on kaikki taiottuna olevintaan niin 
hemmetin hyvin. Siis mitä ihmettä? Julminta tässä on se, ettei nämä silti edes OLE se kaikkein pahin 
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ongelma. Vaan suurin ja ratkaisematon ongelma on se miten ydinjätteet hallitsemattomasti 
kaasuuntuvat muutamassa vuosissa suoraan kaasuina ja kanavasäteilyjen ++..ioniplasmoina 
ilmakehäämme. Koska ongelmaa ei alkuunkaan hallita.  
 
AINOA ydinalan keksimä keino on ollut kylmästi sensuroida väkivaltaisin virkamieskoneistonsa kaikki, 
siis ihan jokainen aiheeseen liittyvät materiaalit tarkoin julkisuudesta. Kun sanon k a i k k i tarkoitan 
myös sitä. Ongelmasta ei ole julkisuudessa uskallettu kirjoittaa juurikaan rivin riviä lähimpään sataan 
vuoteen säilyneissä kirjallisuuksissa. Niin uskomattomalta kun saattaa tuntua. Niin asiaa pitää etsiä 
silloin YLI 100 vuotta vanhoista alan huipputeoksista. Jota edes IAEA loputon käsi EI ole kyennyt 
yrityksistään huolimatta tuhoamaan. Julkaisu 1900- luvun aivan alkuvuosilta 1909: 
http://kuvapilvi.fi/k/YV79.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YV79.jpg[/img] 
 
Ahaa siis 1760 vuodessa luonnollisemmin radiumeiksi reaktoreissaan silpoutuvat uraanitonnistot 
muuntuvat Posivan 100 000 vuoden ajalle nauraen promilleluokissa silkaksi hallitsemattomiksi 
kaasuiksi laajeten ja puhkoen ohuet kuparipullot muutamissa vuosissa poksahtaen. No tämäkin on 
vasta maailman salatuinta alan jäävuoren huippua. Tässä TVO omalla julkaisullaan vankasti alleviivaa. 
Miten edes säiliön muuttaminen peräti 23cm paksuiksi rautasäiliöiksikään ei todellakaan auta asiaa 
lainkaan: 
http://kuvapilvi.fi/k/YV77.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YV77.jpg[/img] 
          -- 
 
Osaan II 
 
Kuulen seuraavaksi ydinvoimateollisuuden puolelta siitä, miksi sitten asia ON niin tärkeää huomioida? 
No otetaan esimerkkiä aiheesta vaikka luonnosta. Metaanijääkerros on kaasua jään kaltaisessa 
kiinteämmässä muodossaan. Kun se saa epävakauttavan vaikka vain +0,1C lämpölisän. Aine laajenee 
kosmisella nopeudella 58- kertaisuuksiinsa. Murskaten silkaksi plasmaksi kaasuksi voimallaan päältään 
ongelmitta j o p a kilometriluokkaiset kiinteät peruskalliot hetkessä yltään. Näin ON tapahtunut ja 
tapahtuu kiihtyvästi kaikkialla maailmassa olevien ydinreaktorien ja ydinjätteitten alla ja ympäristöissä. 
Fukushimankin keskeinen tuhoutumisensa syy oli juuri tämä ilmiö: 
http://kuvapilvi.fi/k/YV7M.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YV7M.jpg[/img] 
 
Puolestaan dokumenttia siitä miten "siististi" peruskallioon höyrystyy reikiä kaasuuntumisella. Kuva on 
otettu Venäjälle räjähtäneistä metaanijääklatraatti- iskuista:  
http://kuvapilvi.fi/k/YV7d.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YV7d.jpg[/img] 
 
Miten se tapahtuu, otantaa Nils- Axel Mörnerin kirjasta 2003: 
http://kuvapilvi.fi/k/YV7w.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YV7w.jpg[/img] 
 
Ongelmako EI olisi IAEA:n Amanon vierailualueilla Suomen Olkiluodossa? Kaikkea vielä! Kiskotaan 
esiin vaikka vain muutaman lähivuoden ongelmakarttaa. Kuten erittäin ikävä tapani on. Otan raporttini 
suoraan Posivan o m i s t a tarkoin sensuroimistaan ja piilottamistaan raportoinneistaan: 
http://kuvapilvi.fi/k/YV74.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YV74.jpg[/img] 
 
Se mihin näillä mustaa samettia raottelevilla materiaalien dokumentoinneillani pyrin on päivän selvää. 
Siinä kun Vuojoen ydinturvaosastot tekevät kokopäivätoimista disinformaatiotaan p e i t e l l ä k s e e n 
karmaisevat faktat. Minä alan spesialisti kvanttiydinmaailmasta teen titaanien taistelun asiasta! Isken 
siellä missä totuutta ei missään mielessä ole haluttu vuosikymmeniin nähdä. Faktat ja tapahtuvat 
realiteetit ovat puolellani. Fukushiman kaltaisten ydinkaasuuntumisen onnettomuuksien mekanismien 
salapoliisityöt on leipälajini parhaimmillaan. 
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Jokainen tajuaa, että JOS kaasuksi ampuuntuvat aineet puhkovat ongelmitta jopa kilometriluokan 
paksut kiintokalliot. Niin minkäänlainen estettä moiselle ilmiölle ei sitten tarjoa reaktorien 23cm paksut 
peltiseinämät. Puhumattakaan Posivan Onkalossa meriveden alle lahotettavat 5cm paksu pehmeät 
kuparifoliopullot. Huomatkaa Suomeen pöyhkeilemään tulevat IAEA:n pamput, myös Yukija A. Tämän 
hän mitä t a r k i m m i n tajuaa. Mutta rahalahjusten korruptoimana ei pane mitään painoarvoa silmien 
sulkemisensa seuraamuksille ja siitä johtuville miljoonauhreille!. . . Miettikää millaisessa 
kuolemanlaaksossa vaeltelemme asian tiimoilta JO?. . . 
                  -- 
 
2012.08. FB. Kari K. Kyse on radioktiivisten aineiden hajoamisketjusta, jossa radium hajoaa radoniksi ja 
se taasen hajoaa poloniumiksi, Radon on jalokaasu kemiallisesti hyvin passiivinen. Ennen kun keksittiin 
isotoopit näitä hajoamistuotteita kutsuttiin emanaateiksi. Hajoamisketjuja on useampi riipuen mistä se 
alkaa Torium, Uraani (Raduim), Aktinium. Itsekkin olen miettinyt ydinjätekonttien kestävyyttä, kun aikain 
saatossa siellä sisällä tapahtuu muutoksia kaasuiksi ja takaisin kiinteään muotoon tilaavuuden 
vaihdellessa. 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Radioaktiiviset_hajoamissarjat 
 
Radioaktiiviset hajoamissarjat – Wikipedia 
fi.wikipedia.org 
Radioaktiiviset hajoamissarjat ovat radioaktiivisten isotooppien muodostamia. .. .Radonin ongelma on 
sen kaasumaisuu, se kulkeutuu helposti, ja hajottuaa muuttuu poloniumiksi joka on hyvin aktiivinen, 
elikkä radioktiivisuus pääsee leviäämään ympäristöön ja jatkuu siellä. 
 
* Arto Lauri Just Kari alat s e l k e ä s t i päästä jyvälle siitä mistä minäkin erityisesti olen huolestunut. 
Jokainen kyllä tajuaa mitä tarkoittaa tietoisuus siitä, että kiinteät raskasmetalliset reaktorit oksentavat 
muutamassa vuodessa k a i k e n sisältönsä esteittä hengitysilmaamme! On todella, t o d e l l a 
käsittämätöntä, että Posiva vetelee pokkana 100 000v kiintometallionkalointiaan. Vaikka TVO:n JO 
OMA TÄSMÄTIETO kertoo 86 000kg reaktorin kiehuvan kaasuna maailmalle 90v aikana!. 
 
* Kun metallinenkin aine muuntuu kaasuksi sen (tilavuutensa 100<- kertaistumisen) s u u n n a t o n 
paine räjäyttää todistettavasti ohuen kuparikapselin kuin POMMIN! Kaasuuntuneena ydinjäte sitten 
kuplii sadoistakin metreistä kalloluolistaan muutamissa päivissä kelluen veden alta ohi huokokalion kuin 
tyhjää vaan! On 100% VARMAA, että asian megariskit tiedetään STUK:ssa. Muta ne EI paskaakaan 
välitä, saati keskustele! Pääasia näyttää olevan, että ydinjätteen K i i s t a t o n kaasuuntumisen fakta 
vaan... Niin tosiaan SUPO:n toimesta terrorillaan vaan vaiennetaan!. . . 
             ------------ 
 
Hirveän upeeta taidekuvaa. 
_____________________________ 
 
Sain kuin sainkin nettiväen kautta haltuuni useammaltakin suunalta kaipaamiani vanhoja 
elektroniputkia. Suunnaton kiitos siitä kaikille asiaan vaivautuneille. Ihan kiitosmielessäkin julkaisen 
pitkästä aikaa muutaman upean kuvannuksen näistä ihailtavaksenne. Edelleen mielelläni lisääkin siis 
käytettyjä elektroniputkia ja vastaavia  tänne mieluusti. Räjähtäneet on myös kiinnostavia. 
 
Eikäkun pannaas laatottaen tänne näytillenne muutama lukuisista herkkupaloista. Että ainakin silmät 
näissä lepää, eikö? Siis toki salattua mutta sou whot? Senverran näyttäviä nää kyllä on, että kannattaa 
katsoa kahdestikin: 
 
Metsäreunaa 
http://kuvapilvi.fi/k/YwCm.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YwCm.jpg[/img] 
 
Hainsilmä 
http://kuvapilvi.fi/k/YwCw.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YwCw.jpg[/img] 
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Azteekkirauniot 
http://kuvapilvi.fi/k/YwCF.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YwCF.jpg[/img] 
 
Juu ei makhiaa mahan täydeltä. Mutta tällaisia löytyi ja saatte uskoa p a l j o n muuta ja IONI.- 
taiteelista.) 
                     ----------- 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 

3031. Energialaskelmia. 
 
Energian hinnoista. 
 
Aina kun puhutaan no vaikka ydinvoiman hinnoista unohdetaan eräs täysin keskeinen elementti. 
Energian hinta EI ole se paljonko ihan uuden energialaitoksen rakentelu kustantaa. Vaan sekaan 
laitetaan kompensaatiot jo rakennettujen ylivanhojen laitosten energianhinnat. Tällä hämätään 
ankarasti. IAEA haluaa luoda illuusioita siitä miten halpaa m u k a  ydinvoimansa on. Otetaan 
lisäesimerkkejä. 
 
Vanha vesivoima tuottaa energiaa luokassa 1snt/ kWh. Mutta vahingossakaan ei keskustella siitä 
MITEN tämä hinta muotoutuu. Pelkistäen uuden vesivoimalan kustannukset ovat kovat. Patoineen ja 
kalliine vesirakenteineen ensimmäisenä vuotena tuotettu energia investointimaksujensa kuoletuksineen 
tuottaa energiaa vaikka 1e/kWh! Mutta kivasti 10v sisällä laitos on maksanut hintansa kokonaan. 
 
 Ja n y t tapahtuu jotain salatun ihmeellistä. Vesivoimaloilla on ilmainen polttoaine. Kokonaan kuoletetut 
asennuskustannukset ja laitteet alkavat tuottaa vesisähköillään energiaa seuraaviin vuosikymmeniinsä 
käytännössä ILMAISEKSI! Asiasta vaan ei hiiskuta suurelle yleisölle. Koska IAEA EI halua ihmisten 
tästä oivaltavan mitä tapahtuu seuraavina 90 vuotena kun vesivoimala pyörittää sähköään maailmalle 
luokkaa 0,1snt/ kWh "omakustannehinnoin". Tämän huomaamme silti todeksi vaikka nyt keskikesällä 
2012. Kun Pohjoismaiden markkinasähkö dominoi, nimenomaan v a n h a  vesisähkö hurjan halpaan 
keinotteluhintaansa 0,78snt/ kWh. 
 
Itse asiassa energia-alan supersalaisuus tästä. Tismalleen SAMA sähkönsä hinnan putoaminen 
käytännössä nolliin koskee k a i k k i a  niitä vanhoja investointiensa kustannukset 5-10v nollatuilla 
aidoilla EKO- uudisenergialaitoksia. Tuulivoimalat, aurinkovoimalat, biojätepolttolaitokset, geotermiset, 
aaltovoimalat, vuorovesivoimalat yms. Se mitä IAEA nyt oikein erityisesti pelkää markkinailluusioittensa 
rikkojina on Saksan vanhenevat kymmenien tuhansien megawattien tuulipuistot ja aurinkovoimalat. 
Vielä energiakustannusten laskelmissa näitten hinnat näennäisesti kiskoo pilviin se, että vuosittain 
niihin investoidaan valtavat rahasummat. 
              -- 
 
Mistä kyse II 
 
Moni on kyllä lukenut siitä miten tuulivoimaloitten ja aurinkovoimaloitten ns. "kustannukset alenee 
vuosittain". Mutta i k i n ä  ei kerrota konkreettisesti miksi näin näennäisesti tapahtuu. Tapahtuu vaikka 
lasikuitusiipien ja kestomagneettigeneraattorien hinnat kohoavat vuosittain kymmeniä prosentteja! 
Mutta silti kerrotaan näiden tuottaman sähkön hintojen senkun vaan laskevan! Outoa t o d e l l a  outoa, 
jos ei tiedä tarkoin salattuja todellisia taustoja. IAEA Koko keskeinen tahallinen "illuusio sähkön 
hinnoista" perustuu selkeisiin peruskikkoihin: 
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– Ydinvoimalat ovat keskimäärin yli 40v käyntinsä aikana itseään kuolettaneita ikäkuluja loppuun 
ajettuja romuja. SILTIKÄÄN, esim. TVO ei ole omin tietoin kyennyt kuolettamaan edes 
valmistuskustannuksiaan! . .Ei vaikka ei ole maksanut muiden energialaitosten maksamia verojaan 
ikinä.  
 
– Energian hintavertailuissa olevat tuulivoimalat on luokkaa 3v vanhoja tai kokonaan uusia. Näin uusilla 
laitoksilla EI luonnollisesti ole kyetty alkuun kuolettamaan edes peruskustannuksiaan. Näennäisesti 
kWh hinta on korkea juuri kuolettamattomien pääomakustannustensa painamana vielä muutamia 
vuosia. Laskelmien aurinkovoimaloilla ikää ehkä reilun vuoden. Ja näennäiskustannukset tietenkin 
samalla väärällä laskentatavalla pilviä hipovat. 
 
– Jatkossa tilanne tuleekin tramaattisesti muuntumaan. Ydinenergialaitosten loppuun ajetut 
rappeutuneet rauniot vaativat huoltoja, Fukushimojen onnettomuusputsauksien, lisäkustannuksien rajua 
nostoa. Toisaalta TVO:n tietojen mukaan polttoainekustannukset ovat luokkaa 30 % ja jatkuvat 
henkilöstökulut 50 % paikkeilla. Aurinkovoimaloissa ja tuulivoimaloissa puolestaan polttoaineet on liki 
nollassa ja henkilöstökulut samoin. Asia josta energiakulujen laskijat eivät IAEA käskyin saa edes 
hiiskua sanaakaan. 
 
– Tähän päälle vaikka voimaloitten purkukustannukset. Posivan ydinjätteen Onkalon maksatukset 
kansalleen on JO ylittänyt neljän miljardin aloituspyykein. Kaiken salasopimuksin maksaa valtio 
verotukiaisin ydinteollisuuksille. Mutta kertoo miksi ydinvoimaloitten purkukustannukset, joista EI haluta 
edes keskustella on demottu olevan 3- 5 kertaa uuden teko. Vertailun vuoksi tuulivoimalan purku hoituu 
p ä i v ä s s ä  kun kiinnitysalustan ruuvit aukaistaan ja uusi tuotu tuulimylly kytketään tilalle. Sama 
purkukustannus on aurinkovoimaloilla myös. Eli käytännössä rahamenoina ei mitään. 
 
Kaikkein keskeinen sanoma on se, että kun puhutaan energialajien kustannuksesta. On kaikkein 
oleellisimmat niiden takaisinmaksuajat. Aurinkovoimaloilla, lämpöpumpuilla ja tuulivoimaloilla se on 5-
10 vuoden luokkaa. TVO:n mukaan  ydinvoimalan takaisinmaksuajaksi ei riitä edes 40 vuottaan! 
VANHOJEN tuulivoimaloitten ja aurinkovoimaloitten maksatusajat jäävät hiukan päälle vanhan 
vesivoimalan kustannuksiin luokkaan alle 2 snt/kWh. Samalla kun ydinsähkön hinnat on mm. Kansan 
uutisten mukaan 10 vuodessa 6-kertaistunut. Eli aika tekee hiljaa taustalla tehtäväänsä ja ydinenergian 
nykyinen hintataso liikkuu tuolla 40snt/ kWh yläpuolella.. . . 
                      -------------- 
 
Energianegatiivista YDINTÄ, kuka edes yllättyi? 
 
- Niin Zäp taas mennyt mykäksi asiavastauksistani, kuka edes yllättyy. Niin SOTAydinenergia tosiaan 
jalostetaan a i n a  ydinaseisiin 93% rikastusasteikseen, de facto! Sitten sen tuohouduttua 4 vuodessa 
ydinasekärkien sponttaanissa fissiossa  totaalituhoutuen. Se UUDELLEENKÖYHDYTETÄÄN TVO:n ja 
vastaavien reaktoreihin, kuten h y v i n tiedämme! Juu ja energiamielesssä laskelmaani ET siis 
kyennytkään mitään vastakarvaamaan 51- kertaisesti energianegatiivisesta YDINsekoilustanne 
kuvavarmenne vielä, vaikka tästä. Viimeiset 30v on ydinenergiasta TOSIAAN tullut puolikas 
ASEpuruista:  
 
http://kuvapilvi.fi/k/YVad.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YVad.jpg[/img] 
Tästä kansainväliset tiedotteet siitä miten uraaninin kaivostoiminta EI ole kattanut uraanin 
käyttötarpeista kuin tuskin puolet 50%. Kylmää dataa kenelle tahansa. Ydinenergian energiataseet 51- 
kertaa energianegatiivisuudet ON TODENNETTU! 
http://kuvapilvi.fi/k/YVaF.gif 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YVaF.gif[/img] 
 
Kuten tiedämme reaktoreista vapautuu luokkaa 10- kertaa enemmän neutroneita kun STUK, IAEA 
väittäessään määräksi 2,5 neutroniaan. Tässä aiheesta uudempaa täsmennystä muuten kiinnostuneille 
faktattua dataa: 
http://kuvapilvi.fi/k/YVaq.png  
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YVaq.png [/img] 
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               ------------- 
 
Miten räjäyttää 450 reaktoria muutamassa minutissa? 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Tapani mukaan heti vaan keskeiseen faktaan kiinni. Fukushiman ongelmat näyttivät miten arka ja 
haavoittuva ydinvoimala on ilman sähköverkkonsa jatkuvaa tukea. Ydinvoimalaitoksen omatkaan 
hätäsysteemien 8 tunnin apusähköt eivät riittäneet alkunkan estämään ilman ulkopuolista sähköä olevia 
reaktoria. Nyt tämän konkreettisen demoamisen jälkeen voimme siirtyä kylmäävään faktaan. Eli 
pääkysymykseen siitä mitä jatkossa 100% varmuudella sitten tapahtuu kun 2012- 2013 ennustettu se 
todelinen Auringon flarepurkaus iskee käytännössä sille täysin suojattomaan runkosähköverkkomme. 
Joka toden totta on eräs keskeisen tulevan maailman k a i k k i reaktorit kerrallaan räjäyttävän 
ihmiskunnan ydintuhoutumisen lähtökohtana. Antakaas kun kerron mistä oikeastaan ON kyse. Kas kun 
arkaluontoisena asiaa EI maailmassamme jälleen muut osaa/ saa  kertoa kuin minä. 
 
Ydinvoimaloitten pitää saada ainakin 400 000V runkosähkönsä ulkopuolelta hinnalla millä hyvänsä. 
Päärunkolinjojen systeemissä on mukana JO heti ydinvoimalan pihalla valtaisat kivitalon kokoiset 
1000MW päävirtamuuntajat, ja omakäyttömuuntajansa. Rautaiset 3- vaihekolossinsa pihoillaan. Kun 
laitteen vaiheen jänite on luokkaa 400 000V, niin sen päävirta on silloin kunnioitettavat 835A. Hurja virta 
takaa vaihekohtaisen noin 330MW työkyvyt näille metallihirviölle. Idea on selkeästi siinä, että sähkön 
energiat vaihtavat suuntaansa 50Hz taajuudella alinomaa. Siemenssin aikoinaan kehittämässä 
nerokkaassa systeemissään syntyy ihduktiivinen loissähkön kulma. Joka rajoittaa virtapiirin 
energiatason tähän virtatasonsa. Kaikki pelaa hyvin kunnes.. . .! 
 
8 Minuutin päässä valonnopeudella laskien purkautuu suunnaton Auringon flarepurkauksen 
iduktiovirtasilmukka. Se synnyttää käsittämättömän vahvan tasasähkökomponentin ympärilleen. 
Valonnopeudella edetessään Maahan asti tämä DC- tasasähköpulssi tuo myös käsittämättömiä 
ongelmia JUUURI ydinvoimalaitosten elinvaltasuoneen rautarunkoiseen muuntajaan. Vaikka 
ydinvoimalaitoksen muuntajat kestävät valtaisat amppeeerimäärät AC- vaihtosähkönä. Niin ne EIVÄT 
kestä DC- tasasähköä kuin muutaman hassun amppeerin! Itse asiassa flarepurkaukset Auringosta 
tekevät j u u r i näin kaikkein pelätyimmät tuhonsa! Kuten taanoin vaikka Kanadan Gebekissä 
kuuluisassa revontulien sähkökatkossaan vuosituhannen vaiheissa. 
 
Erheellisesti luullaankin, että ydinvoimalaitokien tulevassa flaretuhoutumisessaan vaaditaan 
tähtitieteellisen suuria ylivirtoja. Ei toki lainkaan! Itse asiassa luokkaa "akkulaturin" muutaman 
amppeerin tasavirtatehot vetävät sekunneissa polvilleen maailman joka ikisen ydinreaktorin elintärkeän 
virtansa takuumiehet. Ylikyllästävät kivitalon kokoiset rautasydänmuuntajien magneettivuot hetkessä. 
Ja s i t t e n se onkin JO lähtöä! 
 
Osa II 
 
Perusydinvoimalan sähköjen tällainen totaalinen ja yhtäkkinen katkeaminen vyöryttää ydinvoimaansa 
hirttäytyvän nykyisen yhteiskuntamme minuuttiluokassaan keskelle ydinsotaakin pahempaa infernoaan. 
Luet tästä takuuvarmasti ensimmäisen kerran. Luet koska ydinala EI suin surminkaan haluaisi 
julkisuuteen tietoaan siitä miten maailman k a i k k i ydinvoimalat tulevat loppunsa kokemaan. Tässä se 
siis konkretisoituna. Auringon flaren EI tarvitse synnyttää kuin muutaman sekunnnin kestävän 
tasasähköpulssinsa. Maailman anteneina toimivat suojaamattomat tuhansien km pitkät 
avorunkosähköverkot ylikuormittuvat v a i n, muutaman pienamppeerisen aikansa. Tuhannet verkoston 
muuntajien juuri rautarungot ylikyllästyvät magneettisesti tukkoon. Kaikkien kauhuksi suojareleet 
alkavat pudottaa muuntajat sähköttömiksi. Ongelma EI ole suuri millekään muulle energiamuodolle kuin 
juuri nimenomaan YDINvoimaloille. Niiden nimittttäin elintärkeät pääkiertopumput sammuvat samalla 
ryskien. 
 
Enää ei tarvitakkaan kuin lopullinen armonisku. 30 sekunnissa ilman sähköjään jääneet 450 reaktoria 
menevät Fukushiman jatkoina kiinailmiösulaansa. Räjäyttävät reaktorikantensa kilometrikorkeuteensa 
esimerkin perässä. . . Niin ja kuten näimme n ä y t t ä v i n menoin. Ehkä muutama reaktori koettaa 
vielä Fukushiman lailla sinnitellä 8h armonaikaansa omilla generaattoreillaan. Mutta Fukushimasta 
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tutusti kun ollaan ydinalalla tyhjän päälä , niin ollaan! Ilman verkkosähkötukiaan peli ON menetetty 
lopullisesti. Vääjäämätön ja tuleva ydininfernojen päivän iltaan värittää maailmalta raikaavien 
satapäisten ryskivien ydinreaktorien kakofonia. Aurinko on jälleen ja sen viimeisen kerran opettanut 
ydinalaansa hirttäytyvälle säteilyynsä sukupuuttoon kuolevalle ihmiskunnalle sen suurimman opin. . . . 
Niin nukkkukaa hyvin. Huomista kun ei taida tullakkaan.. .Kiitos 450 kpl joukossamme v a i n 
räjähtämistään näin odottavan IAEA reaktorin. Aiheesta lisädataa vaikka täältä: 
 
"Tukeutuessaan ydinvoimaan, me vaarannamme kaiken. Ja me teemme sen sokkona, ilman 
todellisuuden tajua tunnustaa ne vaarat pitää käynnissä 700 + ydinlaitostaan jatkuvassa "lähellä 
romahdustaan tilassaan". Kun typerästi luottaa tasaisen sähköntuotannon pitävän polttoainesauvat 
jäähtyneenä. Jo Fukushima, ihan itse todistaa hyökyaallon tappavan säteilyin kaiken itse, kuvittele 
maailmaa, jossa sadat ydinvoimalat tulee menemään kiinailmiösulaansa samanaikaisesti. 
 
Toistuva 1859 aurinko myrskyn - nimeltään Carrington Event - olisi "tuhonnut nykymaailmamme 
kerralla", myöntää National Geographic artikkeli: 
http://news.nationalgeographic.com/news/2011/03/110302-solar-flares -n ... 
 
Mitä voit tehdä asialle, ehket mitään? Rakenna itsellesi maanalaisen bunkkerin ja valmistaudu elämään 
siinä pitkäksi aikaa. (Vain muutaman jalan maaperä suojaa sinua enimmiltä säteilyiltä.) Hyvä uutinen 
on, että jos olet hengissä kaiken jälkeen ja eräänä päivänä palaat maan pintaan istuttaa oman ei-
ydinvoimamaailmasi ja ruveta rakentamaan aidosti inhimillisen yhteiskunnan, kiinteistöistä ydintuhojen 
jälkeen tulee todella, todella halpaa. Erityisesti säteilyn kyllästämillä alueilla." 
 
Ota tämä vakavasti! Lue lisää NASA 
http://www.space.com/12580-sun-unleashes-major-solar-flare.html 
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/06may_carri ... 
 
Nasa: 
"Juuri ennen aamunkoittoa seuraavana päivänä, taivaalla Maapallon ympärillä puhkesi punainen, 
vihreä ja violettisia revontulia niin loistavia, että sanomalehti voidaan pimeässä lukea yhtä helposti kuin 
päivänvalossa. Todellakin upeat revontulet näkyisivät lähellä trooppisiakin leveysasteita yli Kuuba, 
Bahama , Jamaika, El Salvadorissa, ja Havaijilla. Vielä hämmentävää, lennätin-järjestelmätkin 
maailmassa meni sekaisin. Kipinäpurkauksissa järkyttynyt lennätin toimijoiden koneet ja lennätin 
paperit syttyivät palamaan. Vaikka telegraphersit olisivat olleet irti akkujen virroista silti kyettiin sanomat 
lähetetään ... " 
http://news.nationalgeographic.com/news/2011/03/110302-solar-flares 
news.nationalgeographic.com 
               ------------ 
 
Etusivu foorumin satoa 2012.08 
 
Ville.  Tuossa alla lainatussa artikkelissa on pieni virhe; vaikka Reykjavikin huippukokous oli merkittävä, 
siellä ei allekirjoitettu mitään huomattavaa sopimusta – varsinaiset sopimukset tulivat myöhemmin, tosin 
Reykjavikin pohjalta lähdettiin.  
 
Mutta se, että ydinvoimaloiden käyttökustannukset on olleet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana 
todella edulliset, johtuu tosiaankin siitä, että puretuista ydinaseista saatua plutoniumia on kierrätetty 
ydinvoimalakäyttöön köhdyttämällä se vähemmän reaktiiviseksi. 
 
' Raijasivu.  Juu sopii tosiaan kysyä mikä MUU energiamuoto saisi kolmanneksen kustannuksistaan, eli 
polttoaineet valtion veromaksettuna 30v kuin ydinsekovoimalat? Sitten kehtaavat väittää hommaa 
kannattavaksi, vaikkeivat maksa niinikää kolmanneksen edustavia veroja. Niin eivätkä muuten maksa 
myöskään kaikkein kalleinta kuluaankaan, eli ydinjätteen 100 000v jälkihuoltojakaan. Jonka 
tähtitieteeliset kustannukset voitte alkaa laskea v a i k k a jo pelkästään vartijoiden palkoista 100 000v 
ajalta! Teeppä Ville meille vaikka laskelmat tästä paljonko maksaa puolen tusinan vartijan palkat 100 
000 vuoden vaaditulle Onkalon vartioinnille?  
                   ---------------------- 
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0,4% U- 235........... 
 
Arto moi. 
 
Minä TODELLAKAAN en mielelläni näitä julkaise. Mutta taas tämän kerran, CIA kumminkin kuulee: 
 
1990 Asea Atomi ilmoitti, yleisenä tietona TVO:n työväelle. Esittämäänsä kysymykseen saaneensa 
seuraavan vastauksen.  "Miksei TVO:n ydinvoimaloitten käyttöikää voitaisi tehdä vaikka 60 vuodeksi?" 
Vastaus oli kattavan tyly ja selkeä seuraava: 
 
" Ydinvoimaloita EI kannata tehdä Olkiluotoonkaan 28v käyttöikää pidemmäksi. Koska USA:ssa 1988 
tehdyn Massathjuset instituutin, MIT laskelmien mukaan uraanin kaivuu alkaa muuttumaan kiintokivestä 
energianegatiiviseksi malmipitoisuuden laskettua globaalissa tasossa alle 0,4%. USA:sta ASEA 
saaman tiedon mukaan tuo kriittinen vaihe tulee vääjäämättä vastaan 2008." 
 
Kuvaavaa olikin, että sain tämän tiedon silloiselta TVO:n johtajan pojalta, joka tänään on Helsingissä 
professorina. Nyt uraanin keskipitoisuus on 5- kertaa energianegatiivinen 0,1%. Talvivaarassa taas 0, 
02%, eli 20 kertaa energianegatiivista Euroopan viimeisellä uraanikaivoksella. Ranskassa, Saksassa ja 
lukuisissa muissa maissa uraanin kaivuu julistettiin muuten liian tuhoisana sattuneesti LAITTOMAKSI 
2008 eteenpäin! 2008 Kun toin näitä tietoja TEM:iin, nettiin CIA ja IAEA vaativat peräti 53 tutkimukseen 
liittyvän kirjaston v ä l i t ö n t ä  tuhoamista!  
 
Kuvaavaa että EU runnoi samana vuona läpi lain jonka mukaan yhdestäkään uraanikaivoksesta on 
rikos julkaista energiataseen tietojaan! ASEA kuittasi asian muuten insinööristössään yleisenä tietona. 
Että ydinenergiaan perustuvat laitokset EIVÄT ole olleet k o s k a a n  edes silloisten 30% 
uraanimalmioittensa kanssa energiapositiivisia. Vaan energia loisia AINA!. . 2007 CERN salainen laser 
ylihienokuriolaitteen oletetun 90% uraani- isoptooppien saannin romahdus 16% romutti lopullisesti 
illuusiot myös Pu- 239 talouden energiapositiivisuudesta. Tuo syksyinen huippusalainen koe muuten 
romutti OL- 3 laitoksen ja Arevan triumfit aiheesta seinään. . .  
Eli etsi jos aiheesta neteissä jotakin on ja lähetä myös minulle. . ?  
             ------------ 
 
FB. 08. 2012. 
 
U.M.  Epäilen suuresti, että vaikka hätäjärjestelmissä on akustoja tai diesel aggrekaatteja, niin 
jaksavatko pitää elintärkeää jäähdytystä päällä vaikka kuukauden, koska kokonaan kaatunutta 
sähköverkkoa, josta on kaikki muuntajat palaneet ei varmasti korjata saman päivän aikana. Paremmin 
tietävät oikaiskoot asian. Ydinvoimalan alasajo ei tapahdu muutamassa sekunnissa, vaikka niin 
virheellisesti monesti väitetäänkin. Vielä 10 päivän päästä sammutuksesta reaktorin jälkilämmön 
voimasta kuutio merivettä höyrystyy n. 9 minuutissa (olettaen meriveden lämpötilaksi 15 C). 
 
Arto Lauri Juu hei kyllä ydinvoimalat ryskii verkosta sekunneisssa. .. Öö. . mutta tosiaan 
jälkijäähdytystarvetta piisaa sitten seuraavat 2 vrk. Ja kuten Fukushimnasta näimme täysin 
varmistamattomat ja alimiotoitetut hätäjärjestelmät menee poplvilleen 8h tästä alasajosta joka 
tilassaan!. . No ydinvoimalan joutumiseen kiinailmiösulaansa vaatii VAIN 30 sekunin 
jäähdytyssähköjensä katkoksen ja sen jälkeen voimalat räjähtää YDINpommeina kuten näimme 
kilometrisinä savuina! 
 
* Minna, ydinvoimaloitten varajärjestelmiä EI ole varmistettu millään lailla! YKSI AINOA esim. 
Päämuuntaja tai, OMAKÄYTTÖMUUNTAJA! Täysin varmistamattomia kaikki tyyni! Idea onkin ollut 
vuosikymmenet SUPO voimin vaan pitää kaltaiseni asiantuntijoiden varoitukset poissa neteistä ja 
lehdistöistä! Ja luottaa siihen, ettei kukaan VAN KERRO NÄISTÄ MEGAVAAROISTA. 
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3032. EKO energiahuolintaa. 
  
T&T. VUOROVESIVOIMAA. 
 
VUOROVESIVOIMASofia Virtanen, 9:15 
 
Vuorovesivoimala tuottaa pian sähköt sataan kotiin Yhdysvaltain itärannikolla. Yhdysvaltain Mainen 
osavaltion rannikolle asennetaan vuorovesivoimala. Sen on tarkoitus tuottaa noin sadan kotitalouden 
sähköntarvetta vastaava määrä energiaa jo lokakuussa, kertoo Ny Teknik.  
 
* Teho ehkä luokkaa 250kW. 
 
Voimala on Ocean Renewable Power Company -nimisen yrityksen kehittämä. Kesän lopulla voimala 
ankkuroidaan pohjaan Mainen rannikolla alueella, jossa vuorovesi-ilmiö on erityisen voimakas. 
Lokakuussa vuorovesivoimala tuottaisi jo sähköä verkkoon 75 – 100 kotitalouden tarvetta vastaavan 
määrän. Voimalan ensimmäinen toimintavuosi on kokeilukautta. Jos kaikki menee sen aikana 
suunnitelmien mukaan, voimalan kapasiteettia laajennetaan seuraavan kolmen vuoden aikana kolmeen 
megawattiin. 
 
Ensimmäinen kaupallinen hanke Yhdysvalloissa 
Sen jälkeen voimalan sähköntuotanto kattaisi 1200 kotitalouden ja yrityksen kulutuksen. Kolmen 
megawatin voimala kuulostaa varsinkin Amerikan mittakaavassa pieneltä, mutta kyseessä onkin vasta 
ensimmäinen kaupallinen vuorovesivoimalahanke Yhdysvalloissa. Vuorovesivoimaan suhtaudutaan 
Yhdysvalloissa toiveikkaasti. Energiavirasto on sijoittanut nyt käsillä olevaan voimalahankkeeseen 10 
miljoonaa dollaria (noin 8 miljoonaa euroa). 
 
Viranomaislaskelmien mukaan vuorovesivoimalla voitaisiin teoriassa tuottaa 250 terawattituntia sähköä 
Yhdysvaltain rannikkoalueilla. Suurimmat mahdollisuudet sähköntuotantoon on itärannikolla, Alaskassa 
ja Havaijilla. Vuorovesivoimalla on paljon etuja esimerkiksi tuulivoimaan verrattuna. Se tuottaa energiaa 
tasaisemmin ja ennustettavammin. Veden paljon ilmaa suuremman tiheyden ansiosta voimalat 
kykenevät tuottamaan paljon sähköä myös pienillä kierrosnopeuksilla. Vuorovesivoimaloiden 
asentaminen on kuitenkin toistaiseksi kalliimpaa kuin tuulivoimaloiden. 
               ------------ 
 
T&T. YDINVOIMAJukka Lukkari, 14.8.2012, 15:56 
 
Ydinvoiman kooma jatkuu - vain uuden yhden reaktorin rakentaminen aloitettu. 
Kooma ydinvoimalarakentamisessa jatkuu. Kun vuonna 2010 maailmassa käynnistettiin peräti 16 
uuden reaktorin rakennustyöt, on tänä vastaava luku alan järjestön IAEA:n tilastoissa toistaiseksi vasta 
yksi. 
 
Vuodet 2003-2010 olivat ydinvoimalle tasaisen kasvun aikaa. Maaliskuun 2011 Fukushiman 
onnettomuus lopetti puheet kertaheitolla. Onnettomuuden jälkeen uusia rakentamispäätöksiä on tullut 
vain muutama. Viimeisin on helmikuinen ilmoitus uudesta reaktorista Kaliningradin lähistölle 
Venäjällä.Tänä vuonna on suljettu lopullisesti kaksi reaktoria. Toiminnassa on lähes 180 on vähintään 
30-vuotiaita. 
 
* Mukavasti näyttäämydinalan alasajot maailmalla siis jatkuvan.) Muuten samaisessa lehdessä Forttum 
enteili, että Espoon kokoinen aurinkopuisto riittäisi KOKO Suomen tarpeiksi. Todella räväkkää kun 
aiemmin ydinala on valehdellut, että maksimissaan aurinkovoimalla pyörisi vain 10% Suomen 
energiatarpeista. Fortum siis polkaisee todella  arkaan paikkan.) 
 
*SUPO/ TEM sai muuten sapiskaa 2 vrk sitten Saksasta suoraan. Häkämies ihan paniikissa, kun 
Suomen käsiin kusevat OL- 3 YDINsikailuhankkeet menee viemäriin. Kuulitteko muuten, että kun viime 
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vuona tehtiin vielä 16 ydinaietta. Niin tänä vuona enää Y K S I !) Sopii kysellä miksei 2008 eteenpäin 
energianegatiiviset ydinhankkeet kelpaa enää kuin TVO:n hulluille!?.. Ydinvoimasta voidaan jatkossa 
käyttää kuvaavaa sanaa, "PUUHASTELUVOIMAA VALTION TUKIAISIN".) Juuri kuulimme YLE 
uutisessa, että Saksaan viedyt (2) kaasuputket korvaavat sikäläiset kymmenet ydinvoimnalat 
heittämällä. Niin hyvin, että täyttä päätä haalitaan yhä uusia kaasuputkivetoja Euroopaan. Puola onkin 
kertonut, että voi toimittaa seuraavat 200v halpaa ja hyvää liuskekivihiilestä injektoitua Itämeren 
puhdasta maakaasua! Hieno homma jopa Puola tekee tällaisia ratkaisujaan JO ennen kuin antaa 
kansansa tyrmätä ydinvoimalahankkeensa heittämällä.  
                   ------------- 
 
USA tuulienergiateollisuus tuulivoima ylitti viimein 50GW virstanpylvään. 
 
USA tuulienergiateollisuudella on nyt kyky tuottaa tehot 13 miljoonalle kotitaloudelle. Maanantai 13 
elokuu 2012. 
Teollisuuden johtavien yritysten varoittavat, että päättyvät tuulivoiman verohyvitys voisi johtaa 
pysähtyneisiin investointeihin. USA tuulienergiateollisuus tarjoaa nyt tarpeeksi kapasiteettia. Teholtaan 
13 miljoonan kotitaloden tarpeita, vastaten kaikkiin Nevada, Colorado, Wisconsin, Virginia, Alabama, ja 
Connecticut energiantarpeisiin yhdistettynä. 
 
American Wind Energy Association (AWEA) käytetään vuosittain kansallisen Clean Energy Summit Las 
Vegasissa viime viikolla vahvistaa, että ala oli ylittänyt 50GW kapasiteettin virstanpylväänsä 
neljänneksen nopean kasvunsa jälkeen. Kaupan elin sanoi 50GW kapasiteetin vastaavan tuottotehoa 
44 hiilivoimalaa tai 11 ydinvoimalaa, jolloin saadaan päästövähennyksiä, jotka vastaisivat 14 miljoonan 
auton poistumista tieltä. 
 
Virstanpylväs saavutettiin  Yhdysvaltain hallituksen lopetettua keskeiset tuotantojen verohyvitykset 
(PTC) tämän vuoden loppuun. AWEA mukaan, yli 2.8GW kapasiteetin on nyt lisätty vuoden aikana 
tähän mennessä, kun taas koko Yhdysvaltain tuulivoimakapasiteetti on kaksinkertaistunut vuodesta 
2008. 
 
"Tämä virstanpylväs tuulienergian tuotantoon merkitsee jatkuvaa menestystä tälle puhtaalle, uusiutuvan 
energian tuotetun energian lähteelle", sanoi republikaanien senaattori Chuck Grassley. Joka auttoi 
kehittämään PTC:n. "Tuulivoima on ylittänyt odotukset, koska haluan ensin kirjoittaa sille 
verokannustimet, vuodelta 1992, joka tarjoaa mahdollisuudet ihanteellisen tuotantotiloihin ja 
vaihtoehtoisten energialähteiden tulevaisuuteen." 
 
Kuitenkin yhä useammat tuulivoiman yritykset ovat yhä enemmän huolissaan tulevaisuuden 
kannustimista kun republikaanien presidenttiehdokas Mitt Romney tässä kuussa vahvisti, että jos hänet 
valitaan, hän ei koskisi PTC:hen kun se raukeaa vuoden lopussa. "Nämä todella ovat parasta aikaa ja 
voi olla toisaalta pahin American tuulivoimalle", sanoi AWEA toimitusjohtaja Denise Bode. "Tässä 
kuussa ala jo rikkoi 50-gigawattin merkkipaalun, ja me olemme tahdistamassa yhtä parhaista vuosista 
jota koskaan USA:ssa onmegawatteina asennettu. Mutta koska on  epävarmuutta Production Tax 
Creditsta, saapuvat tilaukset sattavat pysähtyä. 
 
"Lomautukset ovat alkaneet amerikkalaisten valmistusten toimitusketjussa, jonka teollisuus on niin 
ylpeänä rakentanut tukemaan Yhdysvaltain tuulitalouden ja made-in-USA valmistuksiaan ... Congressin 
on toimittava nyt, jotta tuulivoiman vakaa liiketoiminta ympäristönsä hyväksi pitää tuottaa kaiken tähän 
kotimaisuuden. Tallentaakseen 37 000 amerikkalaisten työpaikkoja ensimmäisellä neljänneksellä myös 
ensi vuonna. " 
 
* 50 000MW USA:n tuulivoimakapasiteetti edustaa tehoiltaan kunnioitettavaa 4 Suomen suuruista 
energiatuotantotasoa. Joten mistään näpertelyistä ei tässä todella puhuta. Vaan kuten artikkelissa jo 
korostettiin. Tuulivoimala ON lunastanut korkoineen siihen varatut lupauksensa. Ei olekkaan siis 
mikään ihme, että siinä kun ydinvoima edustaa laskevaa 2,1% energiaosuutta, tuuli- ja aurinkovoimalat 
edustavat puolestaan hurjasti kasvavaa 3,1% osuuttaan JO! 
               ----------------------- 
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Saksa nostattaa EKO- aallonharjan! 
 
Yleensä kun maailmalla tapahtuu jotain t o d e l l a  merkittäviä globaaleja muutoksia. Siihen on 
liitettävissä keskeisin Eurooppa, erityisesti juuri Saksan kaltainen teollisuuden synonyymi. Niin tuskin 
yllätyit, että tässäkin uutisessa esiintyy Saksa. Ja mikä parasta erittäin myönteisessä mielessä! Juu 
USA:lle ja kumppaneilleen j ä l l e e n nimenomaan Saksa panee kampoihin! Juu 2 maailmansotaa maa 
on pahimmalle kiistakumppanilleen joutunut antamaan periksi. Mutta tämä alkava III- sota lupaa hyvää! 
 
Mistä ihmeestä puhun? No 2012 kesän alku osoitti, että maailma ON ihan oikean 
energiavallankumouksen partaalla. Enkä siis tarkoita mitään pelleilyjä ydinenergian revansseilla. Enkä 
edes näennäisestä ydinalan CO2 vapausilluusioista, saati vastaavista. Vaan kerrankin on tulessa a i d 
o s t i toimiva, 100 % puhtaasta energiavallankumouksen aamua. Jossa startin räjäytti juuri eturintaman 
Saksa. 
 
 Kuulimme miten kesällä 2012 Saksan teollisuusimperiumin energiasta uskomattomat y l i 50 % kyettiin 
tuottamaan USA:n omistaman IAEA kauhuksi pelkästään 2 vuoden rakenteluaikataulujen a u r i n k o v 
o i m a l l a! Mikä suurin shokki PIEN- aurinkovoiman rakentelubuumilla. Idea on uskomattoman hyvä ja 
toimiva. Annetaan kansan rakentaa juuri oman tarpeensa kattavaa aidosti toimivat pienvoimaratkaisut 
kotitarpeisiinsa. Ja sitten myydään ylituotanto valtion riistävän mega ison ydinvoimaloiden 
nujertamiseksi ylijäämien energiat. Pienistä puroista koostui hetkessä jättitsunamit Saksan 
energiamarkkinoille. 
 
Täysin vastakkaisesti kuin Suomessa, jossa TVO on ydinimperialismiinsa tuhoamassa jo koko Suomen. 
Saksasta käytiin kuu sitten varoittamassa viimeisen kerran, että Suomen ja USA ydinvaltiomonopoleilta 
putoaa tulevassa energiasodassa päät! Häkämiehelle tuli paniikki nykyisten 60 vuode 
ydinhankkeittensa laskiämpäreillä heti. Miksi, kysytte? Kuulin peruskuviosta Angelica S:ltä 
paljonpuhuvaa:  
 
"Saksassa ollaan esimerkkidemonsa läpilyönnin valaisemana ajamassa läpi laki. Tavallisten 
omakotitalojen kalliit peltikatot korvataan Saksan maailman suurimman nousun tehneillä halvoilla 
tavallisilla AURINKOPANEELEILLA!" 
 Liian simppeliä ja yksinkertaista kauhistelevat ydinasetuotannon imperialistit IAEA:ssa USA:ssa! 
Nykyään aurinkokennojen wattikohtaiset hinnat ovat kolmannella eurolla. Ei ole kauaa. Saksa alkaa 
pumpata näitä alati halpenevia aurinkokennojaan kolmasosahinnoin jatkossa ympäröivään 
Eurooppaan. Juu jutun juuri on murskaavan simppeli. Kun Saksassa tavallinen talo  n y t  kuluttaa 
2,2kW energiaa.(Suomen talon kulutuksen arvo.) Se kyetään katon halvalla paneloinnilla muuntamaan 
5kW energiageneraattoriksi! 
                -- 
 
EKO iskukaavana: 
 
Ei 5kW kenties kuulosta äkkiseltään räjähtävältä idealta. Mutta laskekaa lisämallia vaikka 50 miljoonalle 
talon, hallien ja teollisuuslaitosten katoille, ja maatilojen pelloille ihan mutun mallina:  
 
– Ennen Saksan 40milj. taloa siis k u l u t t i * 2,2kW= 88 000 MW. 
– Aurinkokennotettuna parissa vuodessa 5kW* 40 000 000 taloa= 200 000 000kW l i s ä  energiat! 
– Suomen 13 000MW ydintalous upotetaan tuohon muuten uskomattomat 16 kertaa! 
 
Eikä tässä kuin alkupaloiksi. Saksa tekee suhteellisen suuret energiainvestointinsa n y t. Ennen muita 
maita eturintamaan. Mutta aikapommi alkaa tikittää rajoillaan heti! 100 000MW energiaylijäämä kun 
muodostuu j u u r i silloin kun ydinvoimalaitokset maailmalla hyytyvät kesän kuivuuksiin. JUURI niinä 
oikeina kesäkuivan hetkinä kun jäähdyttimet kuluttavat punaisena Auringon helotusta vastaan. Juuri 
niinä kuivuutta janoavien peltomerien jatkuvasti pyytäessä suurenergistä kasteluvesiään kuivuneista 
joistaan!  
 
Kun ydin- Ranskan energiat romuttuvat. Saksalla ON energiaresurssimeret millä rankaista ja kunnolla! 
Saksa kykenee yhtäkkiä irrottamaan jopa 100 000MW säätyvän EKO- energiajyränsä. Myydessään 
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korkeimpiin energiaimutuksien säätöpiikkienergian tarpeisiin kaikkialle Eurooppaan. Saksa saa 
aurinkovoimaloittensa investoinnit kuoletettua näin muutamassa vuodessa. Eikä se todellakaan jää 
edes tähän. Yhtäkkiä Saksalla on aseenaan energian maailman sodassa huolintavapaat, ilmaisen 
energian megapommit viskattavaksi alle minkään muun energian tuotantokustannusten minne huvittaa! 
 
Välilaskentaa. Aurinkopaneeleihin kerrottuun 5kW tehoonsa tarvitaan 1,6m* 1m kokoisia 230W 
aurinkokennoja talon katolle noin 21 kpl. Hintaa tässä perusinvestoinnissa arvellulla euron hinnalla 
tulee kuitenkin vain 5 000e luokkaa. Kun kalliit muut kattopeitteitten kustannukset poistetaan vielä tästä. 
Pinta- alaa systeemin tekoon vaatien pientalolle ongelmattomat 35m2. Itse asiassa tilaa jää j o 
suomalaistyyppisessäkin katossa paljon yli.  
 
 Arvatkaas tovi miten pian tällaisilla romuttaa Ranskan, Englannin ja Suomen kaltaiset 10- kertaa 
kalliimmat ydinmyyntikyhäelmät pois Euroopan energiamarkkinan häirikköinä! Ja kun tämä Saksan 
ylivoimainen malli lyödään suurella volyymilla maailman ydinorjuutettujen kansojen tajuntaan. Aletaan 
Saksan suunnattoman volyymin aurinkopaneeleita riistää tehtailtaan jokaiseen Euroopan maahan 
ydinkielteiseksi opetetun kansan pakkopaniikilla! Saksa on siis vuoden 2012.12 s u u r e n ihmiskunnan 
energiamuutoksen tiennäyttäjä. Kaikki EI sitä halua todeksi edelleen uskoa. Mutta p i a n tajutaan!) 
           -- 
FB. M.A. Saksan aurinkovoimabuumi on pikkuhiljaa synkronoinut siellä sähkön tuotannon ja kulutuksen 
vuorokausivaihtelut kohdalleen. Sveitsiläisiltä pumppuvoimaloilta katosi bisnesidea, kukaan ei enää 
tarvitse yöllä tuotentun sähkön varastontia päiväkäyttöä varten.  
http://www.bernerzeitung.ch/schweiz/standard/Haben-Schweizer-Stromkonzerne-Milliarden-falsch-
investiert/story/11969431 
                  -- 
* Voitteko muuten kuvitella! 3 Dolpfin foorumin moderaattori alkoi uhkailla suoraan tällaisesta 
artikkelista! 
 
SuurFett  Global Moderator  
  
 Viestejä: 486  Sukupuoli:  aka Surround  
 
    Vs: GG UupS! ....  
« Vastaus #6 : Syyskuu 03, 2012, 11:37:31 pm »Lainaus Joo, alkaa vaikuttaa joltain spämmiltä vaan :/ 
 
V ä h ä n liikaa tekstia.... mistä puuttuu aika pa l j o n pointti *  
 
* Eikä tässä kaikki artikkelia on sensuroitu jo elinikäisin porttikielloin useissa muissakin foorumeissa 
myös! Hei o i k e e s t i  onko Suomi n ä i n SAIRAITTEN POLIISIEN vallassa nykyään? . .. 
 
* Muuten toinenkin mielenkintoinen asiaan liittyvä. Pääsin esiintymään suoraan alan osaajille PK- 
seudulla. Ja kuinka olla koko aamun 04.09.2012 olenkin sitten kuullut useissakin radion ohjelmissa, 
ettei j a t k o s s a  saa haastatella julkisuudessa henkilöitä "asiantuntijoina". Jos eivät ole v ä h i n t ä ä 
n k i n PROFESSORI tasoa! TVO:ssa on vuosikaudet hyllytetyistä konttorijohtajista lähtien tehty 
ydinalan "asiantuntijoita!" Käytäntö taisi loppua kuin seinään kun viimein AITO ammattilainen TVO:n 
ydinkriittinen ASIANTUNTIJA pääsi esiintymään suoraan PK- seutujen tilaisuuksissa! Olen 100% varma 
siitä, että SUPO sai tiedon ja panikoi lasikaton rikkomisesta kohdallani läpi julkissensurointiensa! 
               -------------- 
 
T&T 2012.09 aaltovoima 
 
ENERGIATuula Laatikainen. 
Fortum sijoittanut miljoonia aaltoenergiateknologiaa kehittävään AW-Energyyn 
Aaltoenergiateknologiaa kehittävä AW-Energy imee lisää rahaa. Energiayhtiö Fortum ja eduskunnan 
alainen Sitra kertovat kasvattaneensa sijoituksensa yritykseen kaikkiaan 7,3 miljoonaan euroon. Myös 
Tekes on mukana rahoittamassa. 
 
Fortum on mukana miljoonaluokan panostuksella. 
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– Fortum on kiinnostunut aaltoenergiasta sähköntuottajana. Haluamme tukea, jotta aalto- ja 
aurinkoenergian toimiala käynnistyy ja siitä tulisi kaupallisesti kilpailukykyinen, johtaja Esa Suoninen 
sanoo. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa tarkemmin, milloin tavoite toteutuu. 
 
AW-Energy kehittää aaltoenergiayksikköä, jonka toimintaperiaate perustuu merenpohjaan lähelle 
rantaa asennettavaan saranoituun paneeliin. Rannalla olevaan sähköverkkoon liitettävä paneeli 
muuttaa aaltojen edestakaisen liikkeen sähköenergiaksi. Tavoitteena ovat teknologian kaupallistaminen 
ja aaltoenergian tuotantomäärien kasvattaminen. 
 
AW-Energyn kolme sadan kilowatin testilaitosta sijaitsevat Portugalin Penichessä. Suomessa 
teknologiaa ei ole tarkoitus soveltaa lähiaikoina.  
– Suomessa aaltoresurssit ovat pieniä, eikä teknologiaa voi käyttää Suomessa ainakaan muutamaan 
kymmeneen vuoteen. Alan käynnistävät isot valtameriaallot, Suoninen sanoo. 
 
*Just, eli aaltoenergian potentiaalia pidetään jopa tuulivoimaa merkittävämpänä. Suomi kyllä alaan 
maksaa miljooniaan, mutta koska YDINyhtiöt ei tykkää, ei sallita suomalaistakaan tuotantomallia 
lainkaan! Aaltoenergiassa on varastossa menneitten tuulien energiat hallittavassa muodossa 
saatavissa myös jatkuvasti. Todellisuudessa m i k ä ä n EI estäisi Suomea sijoittamasta suuriakin 
aaltovoimaloita kansainvälisille avoimille meriaavoille. 
 
* Sähköä sieltä voitaisiin toki tuoda merikaapelointeja pitkin Suomeen vaikka s u o r a a n. Irlanti, 
Englanti ja lukuisat maat antaisivat myös rannikkonsa tuotantolaitosrakenteluun esteittä.  Mutta YDIN- 
Suomi huutaa kylmästi ydinpaineissaan EI! Itse asiassa tässä artikkelissa Fortum monopolisoi itselleen 
aaltoenergiamonopoliaan, vain yhdestä syystä. Kuten luvimme Suomen aaltohankkeet seisautetaan 
käskyllä vuosikymmeniksi. Kun vastaavasti kaikki muut sivistyneemmät maat alkavat suurinvestoinnit 
näihin aitoihin EKO- energiamalleihin. Miksi Suomi ydinsekoilee näissä systemaattisesti ? 
             ---------- 
 
Auringovoima musertaa YDINTÄ! T&T 2012.09 
* ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' * 
 
AURINKOVOIMAJanne Luotola, 4.9.2012, 19:23 Aurinkokennon elektrodit laitettiin väärinpäin – uusi 
tehoennätys 
Kun orgaanisen polymeeriaurinkokennon positiivinen ja negatiivinen puoli vaihdettiin toisin päin, kennon 
teho parani huomattavasti. Nyt teho hipoo jo rajaa, joka tekee kennosta kaupallisesti kannattavan, 
kertoo Phys.org. 
 
Phillips 66:n käänteinen orgaaninen polymeeriaurinkokenno on osittain läpinäkyvä ja hyvin ohut. 
Vuosikausia orgaanisesta polymeeristä tehtyjen aurinkokennojen hyötysuhdetta on pyritty parantamaan 
lähelle kymmentä prosenttia, jota on pidetty rajana kennon kaupallisena edellytyksenä. Guangzhoussa 
sijaitsevan Etelä-Kiinan teknillisen yliopiston kehittämä kenno yltää jo ennätykselliseen 9,2 prosentin 
tehokkuuteen. Aikaisempi ennätys on ollut 8,37 prosenttia. 
 
Kiinalaiset ovat aloittaneet yhteistyön kahden yhdysvaltalaisen yrityksen, Phillips 66:n ja Solarmerin 
kanssa, jotta keksintö saataisiin kaupalliseen tuotantoon. Vähempikin riittää. Etelä-Kiinan yliopiston 
professorin Hongbin Wun mukaan kymmenen prosentin hyötysuhde ei ole välttämätön taloudelliselle 
kannattavuudelle. Jo 5–8 prosentin hyötysuhde riittää. 
 
Vaikka perinteiset piikennot keräävät auringon energiasta talteen enemmän kuin 20 prosenttia, 
orgaanisten polymeerikennojen etuna on niiden edullisuus. Polymeerikennojen haittapuolena taas on 
ollut perinteisesti niiden lyhytkestoisuus. Niiden katodina toimii usein metalli, joka hapettuu nopeasti. 
Kiinalaisen keksinnön ansiosta kennon arkkitehtuuria on muutettu niin, ettei herkästi ympäristöön 
reagoivaa metallia tarvita. 
 
*Tämä osa sentään jaksaa ihmetyttää. Ns. "virallinen" perusaurinkokennon hyötysuhde kun kerrotaan 
olevan 8% luokkaa ja vuosikymmenten takaisten pyöreitten kennojenkin vain 16%. Useilta käytännön 
kenttätestejä nykyisillä kennoilla testanneilta olen kuullut, että ne puskevat JO reilusti yli 20%. No nyt 
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ainakin kerrotaan näin myös olevan! Asia on TABU, koska IAEA ydinvoiman suurimmaksi viholliseksi 
on hivuttautumassa juuri kaikille sopivimmat aurinkokennot. Ja kun niillä päästään kertaluokkia 
oletettua parempiin hyötysuhteisiin. Niin eihän SUPO, TVO:t sallisi tällaisten faktojen tullevan suurelle 
yleisölle suin surmin! 
 
Piuhat toisin päin. Uudessa käänteisessä orgaanisessa polymeerikennossa sähkövaraus poistuu 
laitteesta vastakkaiseen suuntaan kuin perinteisessä kennossa, koska positiivinen ja negatiivinen 
elektrodi ovat vaihtaneet paikkaa. Tämän ansiosta katodi voidaan valmistaa kestävämmästä 
materiaalista kuin ennen. 
 
Ensimmäistä kertaa käänteinen aurinkokenno on samaan aikaan sekä tehokkaampi että 
pitkäkestoisempi kuin perinteinen aurinkokenno. (25-30v.) Uuden kennon etuna on myös se, että se 
voidaan valmistaa osittain läpinäkyväksi. Siksi kenno sopii asennettavaksi myös ikkunoihin ja kaihtimiin 
sekä läpinäkyviin virtapiireihin.( Tärkeä lisä ikkunat etelään vaan ja pinta- alaa tulee valtaisasti liki 
huomaamatta energiatuotolle joka talout een. Asiana silkkaa m y r k k y ä  IAEA ydinimpperiumeille 
taas!)  
            ------------ 
 
T&T, TUULIVOIMAJukka Lukkari, 6.9.2012, 13:50 
Romaniaan nousee Euroopan suurin tuulipuisto   
 
* Aina näihin päiviin asti ankarasti alakynteen tuulelle ja aurinkovoimaloille jääneellä ydinalalla on ollut 
vielä edes se y k s i  rehvastelun aihe. OL- 3 koskaan valmistumaton SUURIN, kaunein ja teholtaan 
ylittämätön 1 600MW ydinyritelmä. No maailmalla ei voida tehdä epävakaan palamalimitin eli 1 200MW 
reaktoreita kuin räjähtämään Suomeen. No NYT kuuluu jo mukavaa ääntä siitä, että m y ö s  tämän 
sektorin tuulivoimalaihmeitä alkaa nousta. Alkavat heittämällä tuottamaan tuulivoimaa m y ö s 
ISOMMILLA yksiköillä kun yksikään ydinvoimalaitoksen insinöörien märkä uni antaa myöten.  
 
Romaniaan on nousemassa Euroopan suurin tuulipuisto. Mustaltamereltä kymmenen kilometriä 
sisämaahan rakennetulla alueella Constantan kaupungin lähellä on jo käytössä 115 turpiinia 
yhteisteholtaan 347 megawattia. Alueelle rakennetaan vielä 101 tornia lisää, ja tämän jälkeen 
yhteenlaskettu nimellisteho on 600 megawattia. Rakennustöiden on määrä valmistua ennen vuoden 
loppua. 
 
Rakentajana on Tshekin valtion energiayhtiö CEZ. Tuulimyllyt vaativat 11 neliökilometrin alueen. 
Kustannusarvio on runsas miljardi euroa. Jo valmiista tuulipuistoista suurin on alkuvuodesta käyttöön 
otettu Irlannin meressä sijaitseva Walney. Siinä on 102 turpiinia, ja yhteisteho on 367 megawattia. 
 
Walneyn on laskettu tuottavan vuodessa 1300 gigawattituntia sähköä, mikä on kolminkertainen määrä 
Suomen kaikkien tuulivoimaloiden yhteenlaskettuun tuotantoon verrattuna. Lähivuosina Eurooppaan on 
suunnitteilla huomattavasti isompiakin voimalakeskittymiä. 
 
Moray Offshore Renewables -yhtiö esitteli muutama päivä sitten suunnitelman Skotlannin rannikolle 
rakennettavasta alueesta, jossa olisi 339 kappaletta voimaloita yhteisteholtaan peräti 1500 megawattia. 
Hankkeessa ovat mukana mm. espanjalainen öljy-yhtiö Repsol ja kiinalainen valtionyhtiö Three Gorges. 
Suunnitelmissa on sähkön tuotanto vuonna 2018. 
          ------------- 
 
Jatkuvaa jobinpostia Y- IAEA:lle  
 
YLE A- studio näytti juuri 09.2012 ohjelman jossa haastateltiin mm. Fennovoiman johtajia. Kaveria 
kärvisteltiin oikein mukavasti. Pyhäjoen ydinvoimalahankkeilleen  luvattiin kasvavia ongelmia S- kaupan 
ja Outokumpujen vetäydyttyä kannattamattomiksi käyvistä ydinvoimalahaihatteluista kautta maailman. 
Fennovoiman ydinvoimalan pääurakoitsija oli j u u r i  ilmoittanut vetäytyvänsä Englannin kymmenistä 
uusista ydinvopimalahankkeistaan totaalisen kannattamattomina. Jo t u o  on leka otsaan koska aie oli 
korvata englannista romutettavat 38 reaktoria uusilla. No ilahduttava kielto tuli ja järki alkaa näkyä.) 
 



2229 
 

Saksalaisyhtiön vetäytyminen ennakoi vastaavaa ilmoitusta pian myös Suomessa kertoiltiin TV:ssä 
hämillään. Niin syinä on Suomessa rakeenneltava maailman tehokkain ydinalasajon motiivi. TVO:n 
megamoka OL-3 loputtomine ongelmineen. Myös mm. Areva on lopettanut OL- 3 laitoksen 
sisarkyhäelmän rakentelu yli tvuosi sitten. OL- 3 hankkeen kustannukset liikuvat 10 miljardin 
triplauksellaan jo. Päälle pelkkinä 5v viiveen menetettyinä sähkön hintoina 6miljardia saa ydinalan  
totista totisemmiksi. 
 
Mutta EI niin totiseksi, ettei aikaa kostolle. Kun ydinala alkoi haastaa CO2 kuplalla kivihiiliteollisuuden. 
Luulivat saavansa helponkin voiton. Vielä mitä! Nyt USA ilmoittikin yhtäkkiä muuttuvansa hetkessä 
omaaraiseksi i l m a n  selkeästi tuulivoimaakin 3- kertaa kaallimpaa ydinvoimarakenteluaan! Päivän 
sana maailmalla ON nykyään kivihiilivoiman kosto.  
 
Liusukekaasuvoimalat käyttävät volyyminaan 1 000v resurssiksi muuntamaansa kivihiilestä vesi- 
injektoimalla irtoavaa 3- kertaa puhtaammaksi muuntautunutta maakaasua. Ja ikävin uutinen tässä on 
ydinalalle, että tätä erittäin hyväksi havaittua uudisenergiamuotoa on käytännössä rajattomasti tulossa 
maailman energiamarkkinat pullolleen. Jolloin kaikkein kalliimmaksi rankkautuva juuri ydinvoima 
kolhiintuu nähdysti poistojen eturintamassa.) PS. Odotamme jännityksellä mm. milloin Vapo julkaisee 
turpeestaan vastineen tälle vesi- injektoitavalle maakaasuihmeelle.. 
 
 
 

3033. YDINongelmista. 
 
20.08.2012. YLE Aamu radio." Ruotsissa on räjähdysmäisesti levinnyt tapa ryöstellä rekkoja lasteineen. 
Kun kuski on lepotauollaan nukkumassa autoon johtavat ryöstön tekijät unikaasua, tainnuttamaan 
kuorman kuljettaja. Jonka jälkeen lasti voidaan vapaasti tarkistaa ja myös varastaa. Vuosittain 
pelkästään Ruotsissa lasketaan nykyään varastettavan näin jo 10 000 rekkaa lasteineen. Tämä tapa on 
saatujen tietojen valossa leviämässä vääjäämättä myös Suomeen." 
 
* Oleellisin jatkokysymys kuuluu m i k s i tavallisten rekkojen ryöstelystä nyt äkisti on tullut niin hirveän 
tärkeä ja ennenkaikkea vaarallinen asia? Juu varsinainen i d e a n tähän tekniikkaan kun kehittivät jo 
1980-luvun puolessavälissä Italian mafiosot ja Espanjan separatisteina tunnetut ETA:n tyyppiset 
valtioterroristiryhmät. Eivätkä HE ryöstelleet rekkoja miten sattuu. Vaan likvidoivat haluamiaan lasteja 
keskittyneesti nimenomaan kaikkein tuottoisimpiin keskittäen, YDINvoimaloitten uraanilasteihin 
miljoonaomaisuudet niistä  lunnnaina saaden! 
 
* Niin Italiassa kuin Espanjassa tilanne ryöstäytyi bisneksen valtavan tuottojen takia täysin POLIISIEN 
hallinnasta. Tästä kulttitavasta tuli niin tärkeä osa kansantaloutta rikollisille, että loppujan lopuksi 
ydinvoimaloita alettiin ydinteollisuuksien loputtomien rahavarantojen viimein kaikotessa myös 
sulkemaan. Nimenomaan loputtoman rikkaitten ydinmonoliittien kyvyt maksaa miljoonien lunnasrahat 
tarvittaessa ylittivät jopa huumerahat heittämällä. Nyt on syytä tervehtiä tätä samansuuntaista 
kehityssuuntaa Pohjolan uudistajana. Kiinnostavaa nähdä kuinka tässä tullaan onnistumaan. Ainakin 
SUPO on saanut JO selkeät vihjeet siitä, että kultaakin kertaluokkia kalliimmat uraanilastirekat vetävät 
yritteliäitä rahamiehiä imuuuunsa näin.  
 
* Oleelinen osa tässä ongelmassa on, että esim. TVO:n yksi ainoa ydinvoimala vaatii vuosittain jopa 
kolmekin täysrekallista pystyäkseen pyörimään. Tuo lasti kuljetellaan Venäjältä, Saksasta, Ruotsista, 
Espanjasta, Kanadasta, Australiasta. Tähän päälle hengenvaaralliset ydinJÄTElastit ja laittomat SA- 
armeijan ja TVO/ Posivan ydinjätebisneskuljettelut maailmalle.. .  Itse nasiassa TVO:n ydinvoimalan 
uraania on käytännössä läpi vuoden yksinäisillä ja 100% suojaamattomina kulkemassa alinomaan öitä 
myöten maailmalla. Odottamassa vain, että tässä aukeava miljoonabisnesten v a l t a i s a t  potentiaalit 
tajutaan rikolisisssa piireissä kunnolla. 
 
* Taannoinen Arctic Sean tapaus osoitti jo kivasti heränneen kiinnostuksen m y ö s  räjähdysmäisesti 
kasvavilla laittoman uraaninkuljetuksen merirosvouden potenttiaaleillakin! Minkään ydinyhtiön resurssit 
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eivät ikinä riitä tällaisiin jatkuviin tappavien ja suunnattoman tyyriiden materiaalikuljetustensa kalliisiin 
suojelemisiin. Saksassa ydinjätekuljetusten suojaamisten hintavuudet nujersi koko ydinalan. Nyt tämä 
suunnattoman upea idea iskeä helpon rahan mahdolisuuksiin on alettu tajuta MYÖS SUOMESSA!. . 
.Enkä y h t ä ä n kiistä, että olen ereittäin ahkerasti osaltani pyrkinyt pitämään tätä vaiettua ydinalan 
keskeistä ongelmaa julkisuudessa.) 
               ----------- 
 
KIEHUVA Selkämeri. 
 
TVO:n yksi lukuisista tahallisista rikoksistaan, no oikeastaan kyse on eräästä maamme ehdottomasti 
korruptoituneemmasta firmasta. Joka mm. EI ole maksanut ikinä edes verojaan! Joka tapauksessa 
STUK ja lukuisat vastuuliset viranomaiset kieltäytyvät tutkimasta niitä rikoksia joita TVO:n tietävät 
tekevän. Miksei tutkita? Koska TVO/ Posiva on Suomen a i n u t "SA- suojattu" organisaatio joka käy 
päivittäistä mustaa laitonta ydinASEitten materiaalien kauppaa. Keskittyen nimenomaan Pu- 239 
kaupusteluun ympäri maailmaa. 
 
Rauman alue on ollut kuulu merellisestä toiminnastaan. Huviveneilyjen kautta kalastajin ja 
ammattimerenkulkuun asti Rauma on ollut tunnettu jo vuosisatoja. Ei muuten ole enää! TVO:n rikosten 
alkaessa 1978 ei ole mennyt aikaa kauankaan. Kun TVO on kyennyt sterilisoimaan, no ei pelkästään 
ympäristöään. Vaan KOKO Selkämeren elämät on tuhottu ydinvoimalaitosten holtittomin ja 
kontrolimattomin päästöin. Ehkä kaikkein tunnetuin TVO:n toiminnan seuraus on, että Itämerestä on 
muutamassa vuodessa tullut maailman radioaktiivisin meri. (Milkas 2006 tutkimus). TVO on itsekin 
joutunut myöntämään 360-kertaistaneensa meren mm. isotoopisen tritiumpäästötasot muutamassa 
vuosikymmenessä.  
 
Mutta kätkee tää kaikki kalakannat Selkämeressä punaiselle saattanut TVO:n edesvastuuton 
toimintansa rikollisuus myös muuta. Olkiluodon edustalta ovat kalastajat kaikonneet jo vuosia sitten. 
Niin koska TVO tappaa omien tietojensa mukaan 10 000 000 kalaa vuodessa jo mekaanisesti 
imukanaviinsa ruhjoen. No huviveneilijät ovat vielä yritelleet sinnikkäästi liikkua Olkiluotoseudulla. Eivät 
voi juurikaan veneillä kuulema enää! Jopa tavallinen moottorivene kun heittää hälytykseelle 
joutuessaan TVO:n vesien vaikutusalueeseen! Syy on päivän selvä. TVO:lta kauas ulkomerelle 
ulottuvassa purkulauhteitten alueessa alkaa olemaan kuumaa! Siis paljon enemmän kuin kuumaa, itse 
asioassa TVO on tekemässä hornastaan ITSEMURHAA! 
 
IAEA kansainvälinen ydinturvalaki kun sanoo, että ydinvoimalat eivät saa ikinä purkaa yli +30C 
lämmintä laudevettä. Yksinkertaisesti koska meri kuolee ja ydinvoimalat räjähtävät tällaisin kuumuuksiin 
jo. TVO Tekee kuitenkin jo nyt 60 000L/s meriveteen huikeaa liikalämpöä. + 40C poistolämpöjä 
tuotetaan hehkuisimmat kesäkuukaudet kilometrien päähän ydinvoimalasta. Meri on jo NYT niin käsiin 
kiehuvaa, että moottoriveneitten jäähdytyskyvyt estyy ja savuavat koneet laukeavat käsiin. 
Käsittämätöntä jo niineen. Miksi tällaisia sikakultteja oikeasti sallitaan? Koko Olkiluodon meriselänteet 
ovat vihreänä leväpuurona ydinvoimalan kummuttamisen rehevöittämän levämeren paskaa pohjasta 
pintaan. Vesi ei kykene edes mainittavasti leväsoosina virtaamaan, vaan tukkii kaiken, myös elintärkeät 
reaktorilauhduttimet. Vaan seisova, kalmottuva meriparka suorastaan kuplien häyryää jo tällaisina 
kylminä kesinä.  
 
TVO menettää nykysekoiluineen satamegawattiluokissa kesätuottojensa tehojaan. Mitään ei 
ydinmrikollisien luolissa toki opita. Hehkuvan kuolleen kalattoman meren haasteisiin TVO vastaa alati 
raivoisasti lisäämällä ylitehojaan. OL-3 startti t u p l a a merilauhdetehot. OL- 4 triplaa. ! . Nyt meri on jo 
neliökilometreittain +40C. OL- 3 startista hätystellään +47C rikosrajoja. OL- 4 lämmön puskenta viskoo 
sen astraalisiin +55C. . . Viranomaiset ottavat kasvavasti lahjuksia aina vaan ahneemmalta TVO:n 
johdolta. Niinpä niin KOHTA kun reaktorit revitään näin ylilämpöönsä, ei ole kuin ajan kysymys milloin 
TVO oksentaa plutoumiset kalmankylvönsä reaktorit Helsingistä, Kilpisjärveen asti!. . .Muistakaa nämä 
kun SE tapahtuu, ettei sanota, ettei muka t i e d e t t y !. . . 
 
PS. Kyllä näissä siis JOTAIn poikkeuksellisen totta näyttää CIA:nkin  mielestä olevan! Julkaisin jutun 
Verkkomediassa 21.08.2012. Ja kuinka olla, olivat peittäneet puolet teksteistäni siellä paniikissa! Näin 
alleviivaten, että jenkit, jotka juttujani sieltä seuraavat kuulema ihan reaaliaikaisesti vetelevät herneet! 
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             ------- 
 
Deltta force, made in USA! 
 
Monille, joo myös minulle on tuossa nimessä jotain kammottavan tuttua. Muistelisin, että joku 
puolipukeinen TV- sarja olisi tehnyt näistä miekkosista ihan filmatisoinnin. Niin ja t i e t y s t i   
mainostaakseen hyväpalkkaista ja ah niin hauskanoloista työtä USA:n palveluksessa. Saa kuulema 
matkustella kansainvälisistä kriisipesäkkeistä toiseen. Ja hei hekumaa! Valtion piikkiin ja USA:n 
veronmaksajat kustantaa tänkin maailman rauhaa systemaattisesti turmelemaan palkatun 
POLIISIosaston turmelukset ja maailmankaadot! "Mitä hittoa... Totesin itsekin kun aiheesta kuulin sen 
synkempää. "Force major, presidentin miehet! Voima jota ei kyetä kontrolloimaan!. ." 
 
Kyseisen joukkion keskeinen tehtävä on tehdä sellaista mitä USA:n hallinto ei halua v i r a l l i s e s t i  
tunnustaa himoten tekevänsä. Kun USA haluaa aloittaa sotia se lähettää sumeilemattomat Deltta force 
joukkonsa vihollisiksi naamioituneena ALOITTAMAAN sodan! Väen jolle on annettu valta joka ylittää 
kaikki kansalliset lainsäädännötkin, kuvottavaa lupa tappaa! Vaan kun USA haluaa edistää 
ydinaseteollisuutensa myyntiä. Sumeilemattomille Deltta force joukoille annetaan täsmäiskun tiedot, 
toimitetaan kopiot ydinalan kanssa maailmalla kilpailevista aidoista ekoenergialaitoksista. TEM lain 
voimalla pakotti meitäkin paljastamaan norppasähköä tuottavan ekovesivoimalamme kaikki 
keskeisimmät suojalaitteistonsa. Sitten Suomen sisäministeriön kautta kuvamme toimitettiin näille 
jenkkien rikollisosastoille 2012.  
 
Liekkimeret alkoivat tuhota systemaattisesti TVO:n vakavastiotettavia kilpailevia energiantuottajia 
ympäri Suomea. Nyttemmin 21.8.2012 TEM kutsutti iloiten saamistaan tuhoistaan IAEA:n pääjohtajan 
tutustumaan Olkiluodon maamme ainoaan laittomaan Pu- 239 tuotantokeskuksiin. Miten sitten IAEA 
perustelee sitä, että kaikki ydinalaansa vastaan kilpailevat energiamuodot julistetaan avoimeen 
sotatilaan ja Deltta force joukkojensa vapaasti tuhottaviksi? Katsoin juuri JIM TV:tä. Siellä esiteltiin 
Amerikassa olevia luolastoja. Ja kuinka ollakaan, kuin TVO/ Posivan mittatilauksena tekaistiin 
uhkakuvia suoraan IAEA:n tarpeisiin. Viitekehykseksi miksi juuri valtion YDINenergian huolinta on ainoa 
hyväksyttävä monopolinen energianhuolto. Keskilännessä oli alue joka on erityisen kuulu lukuisista 
kalkkikiviluolistaan. Erään tietyn luolaston ääreen rakennettiin ensin iso omakotitalo. Pian naapurusto 
alkoi ihmetellä luolasta kantautuvien järeiden kauhakuormaajien äänet.  
 
Nyt tulee se "ostettu IAEA juttu". Paikallinen SÄHKÖYHTIÖ alkoi ihmetellä miksi talossa kului valtavat 
määrät sähköä ilman selvää syytä. No ilmoitus paikallispoliisille. Näyttävän räävitön isku kyseiseen 
luolastoon. Kuinka olla paljastui suunnaton maanalainen laiton hamppuviljelmä keinokasteluineen ja -
valaistuksineen. Koko luolaa pidettiin trooppisen lämpimänä +28C ja vahvasti viidakkovalaistuna. 
Niinpä niin näppärästi tekaistu kyhäilty valtion monopolien syiksi. IAEA:n "vapaan tulkinnan mukaan". 
Kaikkialla maailmassa sähkön tuotannot pitää muka olla valtion tarkoin kontrolloimia, miksi? Koska 
USA:ssa oli kerran rakennettu miljoonan dollarin laiton hamppuviljelmä. Joka paljastui v a i koska 
yksityistä k o n t r o l o i m a t o n t a  sähköä ei kyetty sielläkään tuottamaan. Tämä luola just paljastui 
viranomaisille.  ..  
 
Just joo voihan siis prothers, sairasta! Deltta force joukot kehiin, niitä tarvitaan tuhoamaan kaikki 
maailman mahdolliset yksityiset energialaitokset! Menikö vielä jotain ohi? IAEA tilaa siis jenkkiläisen TV 
ohjelmansa IAEA ydinmonopolien tarpeisiin. Kun mitään m u u t a  ei enää keksitä miksi yksityisten 
sähköntuotantoa vastaan hyökätään verisin ylikansallisin iskujoukoin. Tappavin ja tuhoisin Deltta force 
joukoin, no kuten meidänkin Lapin vesivoimalaan. Niin perusteeksi kyhäillään häthätää. . . Niin väite 
siitä, että jos kansa saa tehdä omia tuulimyllyjään, bio voimaloitaan tai vaikka kuten me vesivoimaloita, 
aurinkovoimaloita. Niin kansa ryntää sähköllään kasvattamaan miljoonien arvoiset hamppuviljelmät! 
Ikään kuin a i n o a  tapa kontrolloida niitä on mitata uusin pakollisin etälukulaittein reaaliaikaisesti joka 
ikinen kansalaisten käyttämä kWh! EI VOI KUN NAURAA IAEA, CIA, SUPO kehitelmilleen!. . .  (TEM:n 
uutiskirje 16.8.2012. IAEA:n pääjohtaja Yukiya Amano vierailee 21-23.08.2012 Suomessa.)Suomessa.) 
                ----------- 
 
Fase book 08.2012. S.K. 
Nauru pidentää ikää... mutta kenen? Herättäiskös vaikka. 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.488524591724.261156.311454046724&type=3 
 
Seinäkuvat  DONT LET ALIANS TO LAUGH US! 
 
Arto Lauri Just S. LSD ainakin h y v i n esillä. . .Joopa jäpölässä. "Vetäkää piriä pintaan, niin ei nyky- 
ydinmaailman meno masenna!" Varmaan Green beacen uusin *atomeihin jos mahdollista entistäkin 
hällävälisempi* imiZi lähteeKIN tältä pohjalta.. 
 
S.K. Ei tässä mitään happomatkaa tarvita voidakseen todeta että ollaan ohjaamassa Tellusta suoraan 
hornan tuuttiin nykymenolla. Niitä hyviä ratkaisuja kaivattais. 
 
Arto Lauri Niin no S.K. nyt aina osaa "sofistikoida". Sano vaan kuule reinon reippaasti. Että kun TVO 
kumppaneineen on Pohjolaa säteilyteurastamasssa. Se jättää nunnukansallemme käytännössä yhden 
a i n o a n itselleen mieluisan ratkaisunsa. Koska DEMOKRATIAAHAN tähän paskamaahan EI EDES 
HALUTA!. . . Niin ainoaksi keinokseen SUPO esittää valtion vaatimaa tietä miljoonien "Y-
EUTANASIAAN!" Muuta kun LISÄÄ vaan tukehduttavan turmiollisia chemimyrkytyksiä vuodesta toiseen 
ja säteilykalmoa. Niin pian näännytettävä kansa huutaa suureen ääneen haluaan kuolla pois tästä 
TVO:n ja SUPO:n luomastaan y d i n h e l v e t i s t ä ä n . Juu ei muuta kun kääntäkää 
elämäntuskaanne vaan itsetuhoiseen sisäiseen raateluun. Niin voidaan alkaa myymään laivanlasteittain 
näkemällä tappavaa Pu- 239 kalmolasteja ISRAELIIN ja USA:han. Kas kun sillä ainakin Helsingin 
herroille tulee rahanpaskaa rusinaisesti. Muuta kun joka maitokauppaaan vaan "LSD 
tajunnansumentajaa" tonneittain niin saavat ydinherppeiset rauhan vastustajistaan...KeLeS! 
 
S.K. Ihanaa että joku jaksaa tahkota :) ?.  
 
Voitaiskos nyt kuitenkin myös antaa energiaamme ja aikaamme sille paremman maailman 
rakentamiselle, ydinhelvetistä kiljumisen sijaan?  
Joka on toki tärkeää sekin, en sitä sano. 
 
Arto Lauri Just jankossa noI! Ohan se nyt PÄIVÄN selvää, että kun 5 000 000 vaatii LSD:t 
tajunnanräjäyttäjiään maitokauppoihin, ja v i i v a n a . Nin ohan siinä, tiettyä "tapiiriutta" että tää y k s i 
ilonpilaaja tulee ja terpinoi hienot geimit.. Oyster, vaatimalla pokkana vaikka nyt "Perluskonimaisen" 
ydinkansanäänestyksen! Juu ymmärrän kyllä y m m y r k ä i s e s t i että tällaisia vaativia pitääkin 
nuhdella jotta nurkat täräjää!))!  
 
Pitäs MUN jo tajuta, että osoittamalla maamme yhteistuumin parjatuimmanKIN ukkelin Y- mielipiteet 
fiksaatoidummaksi kun FIN- haukkujansa. Nin eihän sellaiset sovi. No hei näitä Y- kansanäänestyksiä 
tulossa Puolaan, Latviaan ties mihin Sveitseihin asti. Mutta jos kerta sisäministeriömme 
PASKAPOLIISIT haluaa, ettei kansa saa äänestää IKINÄ! Kun Green beacen mukisat lahjusrahat 
kaikkois. Niin pitäshän mun oppia vaientamaan totuuteni, pitäshän? . . Juu hei ja S.K. P A S K A T 
VAIKENE ! !! 
                   ------------ 
 
Transmutaation taustaa.  
 
Arto Lauri 
* Seuraavasta aiheesta EN kertoile kovinkaan mielelläni. Mutta koska Green beacen edustajat suoraan 
ja surutta minulle k i e l s i v ä t tallaisen materiaalin levityksen. Niin pitäähän tätäkin genreä 
hämmennellä. Varsinkin koska minulla ON hallussani TEM:n huippusalattu raporttikirjanen tästä 
aiheesta! Siitä käy myös selkeästi selville m i k s e i tätä transmutaation tekniikkaa IAEA hyväksy: 
Käsitelty ydinjäte kun EI käy enää ydinpommiaineeksi!  
Niin tosiaan energianegatiivista ydinrikollisuuttahan EI enää edes siedettäisi. JOS siitä ei tehtäisi 
nykyistä ydinASEtuotannon keskeistä lähdettä!  
 
Eli tajuatte nyt oleelisimman. Ydinjätettä Posivat kumppaneineen voisivat kyllä tuhota 1000- kertaa 
nykyistä vähemmän säteilevämmäksi. Mutta samalla estyisi TVO/ Posivan ainoa toiminnan edellytys. 
Eli laiton SA- armeijan janoama ydinasemateriaalien tehtailut ulkomaanmyynteihinsä!" Myös siis G.B:n 
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kaltainen avoimesti ydinfasistiset organisaatiot h a l u a a ylläpitää ydinASEtuotantoa. Hinnalla millä 
hyvänsä! Transmutaatiotekniikasta siis EI saa edes hiiskua. Ei vaikka ydinjätteestä sillä saataisiin 
oleelisesti turvallisempaa, mutta menetettäisiin samalla ASE-tuotannot. ASE- tuotannot siis ON 100% 
ainoa syy ydinvoimaan enää todistuu tässä salatussa transmutaatiotiedotteessa. 
             -- 
Verkkomedia 2012.08. Idea @ 23.8.2012 19:35:27 
 
Onnistuisiko sellainen bisnesidea, että muutetaan yksi vanhahko ydinkäyttöinen lentotukialus 
transmutaatio ydinjätteenjälleenkäsittely laitokseksi (sana hirviö)? Seilataan Eurooppaa ympäri ja 
maksusta otetaan jätettä vastaan käsiteltäväksi. Kenenkään ei tarvitse sen kummemmin miettiä 
loppusijoitus paikkaa, saadaan periaatteessa yhteisellä sijoittamisella ydinjäte turvaan ja hintahan on jo 
maksettu jos vältetään edes yksi Fukushiman kokoinen katastrofi. Eli eiköhän sinne mahdu isokin 
hiukkaskiihdytin kun poistetaan turhat kamat ja lisäksi voimaa piisaa kun on oma ydinlaitos. Ja 
boonuksena siitäkin jätteen transmutatoidaan! TOIMISIKO? 
 
*Lue PAKSULLA. . . E I !. . .  
_____________________________ 
 
*Aikoinaan siis suuniteltiin, että Eurooppaan tarvittaisiin korkeintaan pari hiukkaskiihdytintään 
kuljettavaa laivaa. Aina kun ne tulisivat ydinvoimalaitoksen rantaan laivat saisivat sähkönsä 
valtakunnanverkosta. Joten: 
 
A/ Mitään YDINkäyttöistä laivaa siis EI tietenkään tarvittaisi.(Huomaa, että ehdottaja on ydinkiimainen 
virannomainen.) 
 
B/ Systeemi EI lainkaan muuta ydinjättettä aineeksi joka ei ikäänkuin olisi tappavan vaaarallista 
jatkossa myös! Eli Pu- 239 jäte on maailman vaarallisinta ainetta m y ö s   kemiallisesti . MYÖS 
transmutatoituna ihmiskunnan tappavin aine i k i n ä! Vaan ainoastaan sen säteilytuotto ympäristöön 
laskisi niin paljon, että pysyisi Posivan kuparipullosissa paremmin. Säteilyerosoituisivat siis paljon 
hitaammin puhki. 
 
C/ Mikä ON toisaalta turvalisä. Jota taas IAEA ei selkeästikään h a l u a i s i ! Koska "hiukankin" 
turvallisempi ydinjäte tuottaisi pelätyintä eli y k s i t y i s t ä   Y-  energiabisnestä! Uraanimalmiot on JO 
2008 eteenpäin olleet loppu energiamielessä energianegatiivisena. JOS tulisi muutama, muutamakin 
aidosti yksityinen ydinalan toimija . Koko IAEA:n energianegatiivisuus tulisi julki ja ydinalan 
kestämättömän kehityksen tukijärjestelmät tukehduttaisivat alan tukigeneraattorit ylikuormitettuina 
hetkessä.  
 
D/ Ydinjätteen käsittelykustannukset nousisivat transmutaatiopakolla kymmenisen prosenttia. Ydinala 
Ei suin surmin haluaisi itse maksaa m i t ä ä n  lisämaksuja. Koska valtio on luvannut 100% maksaa 
kaiken ydinjätehuollon puolestaan. 
 
E/ PÄÄSYY!. . .Ja tämä ON se keskeisin. YDINALA TOIMII PELKÄSTÄÄN JA VAIN LAITTOMAN Pu- 
239 ARMEIJOIDEN ASETUOTANNON KLOAKKIVIEMÄREINÄ ASETUOTANTOJEN YLLÄPITOON! EI 
LAINKAAN ENERGIANTUOTTOA VARTEN. TRANSMUTATOIDUSTA YDINJÄTTEESTÄ EI SAADA 
ASEITA LAINKAAN. (SAMA ONGELMA KUIN VAIKKA THORIUMREAKTOREISSA.) JA TÄMÄ VIE 
KESKEISEN YDINVOIMAN SYYN VIEMÄRIIN. Mitä armeijat tekisivät aseillaan, jotka tuottaisivat vain 
pelkkiä "tappamattomia räkäpääammuksia"?. . .  
         -- 
F.B. 08.2012  O.K. Ydinaseet ovat alun perin olleet se varsinainen syy yleensä kehittää mitään 
ydinvoimaa. Se historiallinen varjo tulee syömään ydinvoiman lopunkin "valon" jossain vaiheessa. 
Historia ikään kuin saavuttaa nykyisyyden, eivätkä törkykomerot pysy iäisesti kiinni. 
               -------------- 
 
Uutiset Eco-busines 
 
Suunnitelmat lisätä y-voimalaitoksia viivästyy tai romutetaan kokonaan. 
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Julkaistu: perjantai 24 elokuu 2012 
By: Korea Herald 
Luokka: Energia 
Alue: Etelä-Korea 
Tunnisteet: sähkö, ydinvoima, voimalaitokset. 
    
Rakentamisaikeet 10 ydinvoimalaitokselle jotka oli määrä valmistaa vuosiin 2013 ja 2027 on ollut pakko 
laittaa pois tai peruutettaa. Laitosten toiminnanharjoittajien aikeista sanoi Fanning Etelä- Koreassa 
aiheuttavat huolta virrannomaisille loppumisestaan. 
 
Jos alkujaan aiotut 10 ydinvoimalaa olisivat valmistuneet, olisivat yhteensä voinut tuottaa noin 12,7 
miljoonaa kilowattia sähköä, jonka osuus on noin 6,4 prosenttia maan energiahuollosta. 
 
"Olemme lykänneet tai peruutaneet useat rakentaminen tarjouksista, koska hallitus on tullut 
varovaiseksi ??antaa enää hyväksynnät ydinhankkeille Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen", sanoi 
virkamies Korean ydin-ja vesivoima Co:sta 
 
Ydinvoimalat Sinuljin-1 ja Sinuljin-2, oli alun perin tarkoitus saada päätökseen kesäkuussa 2016 ja 
kesäkuuhun 2017. Vastaavasti niiden päätöksiä lykätään vähintään 10 kuukautta, kun ei niihin saada 
enää hallituksen hyväksyntää ajoissa. 
 
Valmistumisajankohta Sinuljin-3, Sinuljin-4, Sinkori-5 ja Sinkori-6 lykättiin kokonaisella vuodella. Koska 
ei saada niihinkään enää valtion hyväksyntää, ja Sinkori-7 ja Sinkori-8 rakennushankkeet on  jo 
kokonaan peruttu, koska yhtiöllä oli vaikeuksia ylipäätään turvata maat rakennustyömaallaan. 
 
Etelä-Korealla on tällä hetkellä 23 ydinreaktoria toiminnassa, toimittaen niillä noin 30 prosenttia koko 
sähkön kulutuksesta. 
 
Maa halusi alkujaan tuoda useita voimaloita (39kpl) lisää vuoteen 2030 mennessä. Mutta nyt 
ydinvoimalahankkeet kautta maailman ovat lopetettuina ja lopetettavana kaikkialla lisääntyvän 
ydinvastustuksen takia. 
 
* Siis miettikää! Pelkästään Etelä- korea myöntää perunneensa peräti yli 30 ydinreaktorinsa ilmopiotetut 
hankkeet. Itse asiassa vielä 2011 maailmalla tehtiin 16kpl ydinvoimalahankkeita. Mutta nyt julkaistu 
tieto kertoo globaalista ydinalasajon buumista. Vuonna 2012 maailmalla ei ole kyetty aloittamaan enää 
kuin y k s i  ainut Venäjän ydinASEtehdashanke. Eikä enää mitään muuta. Tutkimuksen julkaissut taho 
ilmoittikin, että tämä nyt etenevä ydinvastaisuuden aalto ylittää jopa Tshernobylin jälkivaikutukset 
rajuudellaan. Aivan selvää, että ydinvoimalahankkeittten 16kpl/v romuttuminen alle 10- osiinsa kertoo 
karuimman faktan alalle: " Harrisburg oli isku ydinalan päähän lekalla. Tshernobyli enemmän kuin 
vakuuttavana amputoi ydinalan alta juoksevat jalat. Mutta Fukushima katkoi ydinalan kaulan, eli kadotti 
hengen!" 
 
http://www.eco-business.com/news/plans-for-more-power-plants-delayed-or-scrapped/ 
             ------------- 
 
 
 
 

3034. POLIISI-pahuus. 
 
Eletään aikaa 2012. Ihan elokuun loppupäiviä. Olemme saaneet viikkojen kovalla työllä. Itse asiassa liki 
ympyräisiä päiviä tekemällä varsin nopeasti valmiiksi täysin tuhotun vesivoimalamme entistä ehompaan 
kuntoon. Hienoa hommassa on ainakin se, että kun jo kolannen kerran olemme sen tehneet kivijalasta 
Pohjolan parhaimmaksi. Niin suunnatonta itseluottamusta, no hei sanotaan avointa positiivista 
yrittämisen ja osaamisen mestaroinnin meininkiä. Helppo tähän sanoa, että harjoitus tekee m e s t a r i 
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n ! Laskeskelin, että kykenemme polkaisemaan nykytyyliin 3 kenties jopa 4 kertaa vuodessa tuollaisen 
ihmelaitoksen sisäministeriön toistuneitten iskujen vanaveteen.  
 
Niin Suomessa kohistaan, että liikkuva POLIISI pitäisi kokonaan lopettaa. Mitään syitä m i k s i ei 
kuitenkaan haluta kertoa julkisuuteen. Mutta ainakin poliisien ammattiliitto käy aiheesta kierroksilla. 
Nimittäin synkkä totuus tulee tässä. Liikkuva poliisi perustettiin heti sodan jälkeen suoraan alistettuna 
CCCP Neuvostoliiton kansainväliseen ohjaukseen. Liikkuvat on olemassa sitä varten, että sen 
tehtävänä alkujaan oli masinoida Suomesta suoraan Neuvostoliitosta ohjailtavan valtioterrorin 
keskusjohto. No paljon on sen jälkeen jenkkipaskaa maahamme virrannut. NYT taas halutaan 
POLIISILTA ihan "muita jenkkipalveluksia"! Mutta Suomen lakiin JO 1940 luvun lopuilla ympätyt tätä 
estävää lakiviidakkoa EI ole kyetty muuttamaan vahvoissa POLIISIlakiuudistuksissa. Joita Anne 
Holmlund tunnetusti junaili. Nyt IAEA on määrännyt kyseisen täydellisestä jenkkiyhteistyöstä osin 
kieltäytyvän lafkan toiminnat kaikki tyyni. 
 
Koko vuoden 2012 ajan Suomessa on riehunut, hävittäneet, polttaneet, kybersotineet, 
chemilentokonein ydinvoimamyrkyttäneet.. . No sanottuna, Suomesta ollaan oltu tekemässä suoraan 
ydinvaltiorikollisten IAEA/ TVO:n  toimintaterrorikeskusta! Kuin näytösluontoisesti on maassamme 
rekrytoitu toinen toistaan makaabereimpia invaasioita. Joiden a i n o a  tarkoitus on "virtaviivaistaa" 
koko maamme POLIISI ja SA- armeijakunnat suoraan NATO:n alaisuuteen. Ennen kaikkea IAEA ja 
EU:n ydinASEtuotannon tarpeisiin. Juu meidänkin voimalaan ovat jenkeistä tuotetut ydinsuojeluun 
erikoistuneet joukot tehneet systemaattisia tuhoiskujaan. Viimeisin tehtiin keväällä -12. Deltta force 
USA:n sodan sytyttämisen (NDAA) ja ylikansallisen POLIISIterrorismin joukot rantautettiin o i k e i n 
raflaavin polttoiskurinsa maahamme jäädäkseen.  
 
Keskustelin tässä velipojan kanssa. Kuinka paljon menee aikaa, kunnes SUPO päästää 
ydiniskuryhmiään voimalaitosympäristöömme suunnittelemaan loputtomia TVO:n toimintaa tukevia 
terroriiskusuunnitelmiaan. Ja totta tattarissa, tosiaan. Emme ehtineet olla voimaloinemme kuin luokkaa 
p ä i v ä n toiminnan tilassa, kun jo Vuojoen POLIISIT alkoivat pettyneinä pysähtymisaikaamme 
parveilla lisätutkimuksineen! Toden totta olin jäänyt tarkoituksella velipojan poistuttua laitokseltamme 
katsastelemaan voimalamme liepeille. Ei mennyt aikaa kuin puolisen tuntia kun POLIISIN näköinen = 
ROISTO alkoi hämärtyvään raporttilehtiöineen kameroineen taltioida mitä olimme saaneet valmiiksi! 
Tosiaankaan ei paljon esitellyt itseään kun astuin näkyviin. Selvä tapaus! Autonsa oli jättänyt 
virkatunnuksineen kauemmas piiloon. 
 
 Suomeen liikkuvan poliisin tilalle nyt rakennettava FIN- delttaforcen perustamisen päätarkoitus aukeni 
saranoineen myötään näin heti! Koska liikkuvaPOLIISI ei täysin sovellu suoraan systemaattiseen IAEA- 
ydinturmatoimintaan. Ollaan Vuojoelle Eurajoelle, TEM:n halusta perustamassa maailman 
aggressiivisinta POLIISI- osatoaan! Suoraan ydinalan puolesta aitoa EKO- voimataloutta vastaan...Että 
o k s e t t i ! Asiaa on jo p i i t k ä ä n pohjustettu. Suomessa on hovia myöten luotu lakimuutokset, että j 
o p a  raiskaavan poliisin estävää naista voidaan surutta tuomita ns. "virkaatekevän POLIISIN 
vastustamisesta!" Juu meitä on kehotettu mm. hommaamaan kameroita vaanimaan voimalaa 
tuhoamaan tulvitettuja POLIISimeriä varten. Hyvä idea, h e m m e t i n hyvä idea. 
 
 Niin, toimisikin JOS Suomessa olisi demokratiasta edes jäänteet. Mutta kun EI OLE! 
Ydinkansanäänestystä Suomeen EI edes uskalleta julkislehdissä vaatia, ei toki sano TVO. Mutta 
todellisuudessa lakiin tuli USA LEAP:n toimesta mm. pykälämuutokset joiden mukaan terroritekojaan 
tekemään komennettujen POLIISIEN salaa kuvaaminen ON LAITONTA!. . HALLOO ja niinmaare 
sairasta. Jos taas kyltein ilmoitat kuvaavasi POLIISIN deltta forcet eliminoi naurettavan helposti 
kamerointisi . . Eli kun aktiivinen kansalainen kuvaa FIN- Forcemajorin POLIISIT vaikka nyt polttamassa 
omaa EKO- voimalaitostamme. Niin YDIN- diktatuurinen Suomen kustomoitu. Ja maailman 
korruptoituneimman maan laki sanasotkee, että viranomaiset määräävät u h r e i l l e  triplatuomiot, 
koska r i k o l l i s t a   POLIISIA EI SAA ESTÄÄ, saati paljastaa. . .Nyt kyllä. . . !! 
                ----------- 
 
"Eräästä keskustelusta". 
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*Minusta ON kertakaikkiaan väärin ja kohtuutonta. Että kun käy fiksun linjaliikennekeskustelun. Sitä ei 
nuukimman mukaan näkisi kuin keskustelijat. Siksi malliksi julkaisen tään. Ainakin m i n u s t a 
hemmetin antavaa ja avartavaa. Pitäisi panna paksukalloisiin POLIISIvirannomaisiin aivotursojen 
olemattomuuksiinsa myös tutinaa. Jotta hei siis ihan o i k e a s t i tajuaisivat mokomat vastaavansa 
YDINrikoksistaan m y ö h e m m i n lapsilleen ja lapsenlapsilleen! Juu EI jää rankaisematta IAEA:n 
ydinkansanmurhaajien harkitut pahuuden teot. Varsinkin jos näin oivaltavaan kansaan alkaa AITO ja 
avoimen ydinkriittinen fakta viimein juurtua: 
 
Meillä oli Suposta poliisi käymässä koulussa aika vanha herra. Mikä lie eläkepaappa "poliisin päivillä". 
 
Arto Lauri 
NO?..  Taisi ollla ihan käskystä mokoma! Eikös häikäilemättömänä alkaneet kaupata, että rahakas ja 
turvaisa työnantaja SUPO on? 
 
Joo ja kysyin että onko Arto Lauri tuttu nimi niin,  heti hymy hyyty ... 
 
A.L. 
))...! ÄLÄ PERHANAS!)) 
 
joo ja sitten kysyin että katuuko hän mitä se on tehny pistin oikeen paineen alle. 
 
A.L. 
No h e m m e t i n helmee!). . Oikein just! Pitäs. .! Tieto tietty näissä, kuinka ollakkaan lisää myös 
tuskaa. Mutta teillä meillä , ennenkaikkea nuoremmillakin ON OIKEUS puolustaa sillä tulevaisuutenne 
oikeuksia! Jos TE ette sitä tee niin kukas sitten? 
 
tuo on totta 
 
A.L 
KOKO sisäministeriöiden IAEA:n terrori perustuu olettamukseen siitä että TE nuoret ette tiedosta 
poliittisen vallan ja viranomaisterrorin kauheuksia lainkaan. Ettekä edes HALUA TIETÄÄ TOTUUKSIA! 
Mutta kun oppimateriaaleja alinomaan taustoilla tutkailevat POLIISIT näkee ja kokee, ettei näin 
olekkaan. Se saa NE täysin suuniltaan!  
Katos hei tieto ON VALTAA ja sen käyttöä!. . Olen 110% Varma siitä että just kouluissa kun tällaista 
"undergraundien undergraunien kuninkuuslajia AITOA ydinfaktaa" alkaa liikumaan. SE on just sitä 
viimeisintä jota viranomaiset haluis siellä bongata! Kuule jotkut nuorten pelleprotestit viinaamiset ja 
huumesekoilut on aidon YDIN- tietomassan rinnalla kuin tippa Tonavassa. . Oikeesti siis YDIN- faktat 
On kuin tynämiittiä tonni iskettäis vasruuherraskaisten tajunnanvirtaan. 
 
Oletus onkin kaikkien munausten äiti. 
               ----------------------- 
CIA USA tiedotus FIN- ydintietovuodot 2012.08! Osa 1. 
 
* Olen koostanut tähän kirpakkaan pienen vinkkipinosen siitä miten taktisen systemaattisesti suuressa 
USA:ssa on pakkoraossa alettu seuraamaan Suomessa liikkuvia ennekokemattoman suuriksi 
ydinuhiksi nousseita IAEA:n aiemmin 66.6 vuotta salaamien super ydinsalaisuuksien tietovuotoja. 
 
– Ydinvoimaloista vuotavien 15min elävien tauotta savupiippuun puhaltuvien neutronivoiden beeta 
miinushajoamisten kuvantamisesta. Kun pienestä Suomesta saatiin ohi sensurointien maailman 
mullistavat videoinnit ja ennen kaikkea myös kuvat siitä miten tavallisella kameralla kuvattunakin tuo 
hapen kelmeä nimenomaan monokromaattinen PINKKI valohunnut saatiin näkyviin. Tieto 
yksinkertaisesti kylmäsi CIA- tietovuototutkijoita! Vuosikymmenten salaukset olivat kadonneet hetkessä 
alan mestarien käsissä. 
 
 Saatiin selville, että aivan tavallinen tietokoneitten Paint- kuvankäsittelyohjelma kykeni poimimaan 
tämän uniikin monokromaattisen valohunnun 200m ydinvoimaloitten päältä. Seuraus oli selvä. CIA alkoi 
vaatia k a i k k i i n tietokoneohjelmin jatkossa "pinkkisuotimet!" kuulitte tosiaan ihan oikein. Se, että 
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Suomesta vyörytettiin satamäärin kuvia ja kuvaustekniikoita. joiulla kyettiin paljastamaan USA:n 
ydinteollisuuden IAEA:n tarkimmin salatut tiedot säteilyn näkymisistä arki- ilmassa arkikameroiden 
kuvissa. poiki maailmanlaajuisen pakotuksen siihen. Että kaikissa maailman kuvankäsittelyohjelmissa n 
y k y ä ä n poistetaan tuo tarkoin rajattu pinkkinen kuvankorostuma! 
 
– Suomesta vuoti tieto siitä miten maailman k a i k k i ydinvoimalat käyvät ja tuottavat pelkästään vain 
ja ainoastaan ydinASEteollisuuden plutoniumista kuoleman pommiainetta. Maailmassa jokaisen 
ydinvoimalan ydinjätteessä oleva Pu- 239 maksaa 6miljardia /tonnilta synkkää ja mustaa lahjusrahaa 
globaalissa. Tarkoin salatussa, suojatussa ja poliisimerin salatuissa mustanpörssin kaupoissa. CIA 
tekeekin kaikkensa, ettei tämä n y t  ja juuri Suomesta liikkeelle lähtenyt tietoisuus ydinalan a i n o a s t 
a   hengissään pitävästä mustasta kuolemankaupastaan leviäisi. Bisnes muhii kuolemaa. Ja 
nimenomaan kansainväliset POLIISIVOIMAT sitä varjelevat kaikin laittomuuksinsa! Kuulitte ihan oikein 
sen viranomaistahoin jonka p i t ä i s i tätä armeijoiden mustinta kaupustelua estää. Ovat 
vuosikymmenet ottaneet sen ylläpidon korruptiovirroista surutta loiselämänsä! 
 
 
CIA USA tiedotus FIN- ydintietovuodot 2012.08! Osa 2. 
 
– Chemtrailaamisen käyttämät oudot, harvinaiset ja ennenkaikkea kalliit erikoiskemikaalien metallit. 
Ovat kirvoittaneet lisää arkaa arempaa tietoa . niin kuka enää yllättyi nimenomaan Suomesta! Idea 
ainesvalintaan on yllättävän simppeli:  
Alumiini säteilyhajoaa neonjalokaasuiksi. 
Strontium säteilyhajoaa kryptoniksi 
Barium säteilyhajoaa ksenonjalokaasuiksi 
Torium säteilyhajoaa radiumjalokaasuiksi 
 
Kuten huomaamme Exon chemin chemitrailerien levittäessä aineitaan säteilyenergiaa imuroimaan 
taivaankansiimme lentokonearmeijoillaan. Taataan, että nuo vaikeasti ja kalliisti saatavat 
erikoiskemikaalit pysyvät tarkoin USA:n armeijan ja erikoiskemikalioteollisuuden hyppysissä. 
Oikeastaan v a i n alumiinissa oli pienoisia lisäkustomoinnin ongelmia. Mutta sitten USA kehitti 
erikoistekniikat. joilla alumiinin heikkoa reaktiivisuutta lisättiin rajusti. nanolasikuulien pinnalle 
erikoispinnoitettuna saatiin tämäkin aine hilattua miljoonaluokan erikoiskemikaalien joukkoon. Jonka 
USA:n monopolina chemtrailaamisiaan vahtiva Exon chemi repii miljoonien lunnasrahana k o k o EU:n 
"ns. kriisirahastojen sadat miljoonat!" Näppärää, näppärää ja tyypillistä jenkkipaskaa taas. Jälleen on 
tieto valtaa. Ja kuten aina tämäkin tietovuoto pullautettiin julkisuuteen juuri Suomen kvanttiydinfysiikan 
mestareilta. 
 
Teräväkatseinen huomannee, että listasta puuttui eräs tietty tarkoin salattu erikoismetalli. Ja sen 
säteilyssä hajoamisensa tuottama erikoisjalokaasu argon. Niin USA on siis vuosikymmenen jymäyttänyt 
EU:n ydinvoimaloitten käyttäjien kansoilta maksettavakseen jättimäiset omaisuudet. ihan t u r h a a n! 
Toki monestakin syystä. Koska i l m a n  ydinvoimaloitten säteilypäästöjään ei olisi koko 
chemtrailausten ongelmaakaan! Mutta kaikki nuo erittäin konstikkaat ja kalliit Exon chemin kemikaalit 
olisi voitu ja voidaan toki y h ä  korvata tuhannesosaansa maksavilla arkisella erittäin halvoilla ja m y ö s  
turvallisella peruskemikaalilla. Nimittäin kaliumilla ja kalsiumilla! Aivan oikein ja näistä säteilyssä 
hajotessa muodostuu säteilyenergiaa kuluttaen jalokaasujen musta hevonen. Eli nyt puhutaan siis 
ARGONISTA! 
 
 Kun tämä oivalluksemme levisi Suomesta nettiin. Alettiin tiedepiireissä h e t i  kohista. Sain kuulla, että 
kirjoitteluistamme innostuneena on nyttemmin mm. Oulussa alkaneet alan mestarit kauhealla kiireellä 
tutkia faktaamme aiheesta. Aivan OIKEIN TOSIAAN! Jos ja kun korvattaisiin nykyiset chemtrailerien 
kalliit USA:n erikoiskemikaalit yksinkertaisesti luokaa 1000- kertaa halvemmilla ja turvallisemmilla 
tavallisilla kalkkilasteilla. Säästettäisiin konkreettisesti m i l j a r d e j a ! USA:ssa ollaan jälleen kerran 
käärmeissään kuin kalkkarokäärmeet! Miten h i t o s s a Suomessa heidän salaisimmatkin 
ydinteollisuuden supersalaisuudet tiedetään ja paljastetaan. Nyt tilanne on kaatumassa siihen, että tällä 
hetkellä maailman tuottoisin bisnes. Eli USA:n monoplisoima chemtrailaamisen miljardikivijalka on 
murentumassa muutaman suomalaisen supertietäjän jatkuviin tietovuotoihimme.) 
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CIA USA tiedotus FIN- ydintietovuodot 2012.08! Osa 3. 
 
Vielä eräs erittäin mieleenpainuva fakta. Ydinvoimaloitten savupiipun a i n o a  tarkoitus on puhaltaa 
kaikkialle vuotavien ylijäämän neutronien massat beeta miinus hajoamaan ydinvoimalan yläilmaan. 
Ennen kuin säteilyn kyllästämä ilma tappaa voimalan väen 17minuutin kuluessa neutronien 
irtoamisvuodoista uraaniatomeistaan. Keuhkot palaavat tästä säteilyn hengityksestä ja työväki kuolisi 
hetkessä. Ilman elämää ylläpitävää kloaakkisavupiippua j o k a i s e s s a  ydinvoimalassa ja myös 
ydinjätevarastoissa! Niin savupiipun olemassaolo on tunkkainen tarkoin salattu asia maailmamme 
ydinvoimaloissa. Mitä tekee polttoa harrastamaton ydinvoimala polttosavupiipullaan? Mutta nyt hatusta 
kiinni. 
 
 Esim. Tshernobylissä romutettiin ei pelkästään 1 ydinvoimala. Vaan peräti kaikki 6 ydinvoimalaa. 
Reaktorit on siis romutettuna, suljettuna, sluut. Edes henkilökunnan hapen tarpeiksi savupiippuja näissä 
ydinvoimaloissa ei todella tarvita. Mutta kuten olettaa saattaa SAVUPIIPUT on ihan pakko pitää niissä 
silti! Tämä ON äkkiseltään täysin naurettavaa! Jos STUK- valheet savupiipun ihmisten hapen tuottajina 
pitäisivät paikkansa. Juu kun ihmisiäkään EI enää ole. 
 
 Niin a i n o a  pitävä syy jättää savupiiput edelleen ydinvoimalaitosten Raunoihin on kuten tiedämme. 
Ydinvoimalaitosten rakenteista vuosisadat tihkuvien sekundäärissäteilyjen neutronivoiden kokoaminen, 
tuulettaminen kauas voimalaraunioitten yläpuolelle beetapaloonsa! Kuka hyvänsä voi valokuvista 
osasessaan tarkistaa, että vaikka reaktorit ON purettu. Nämä mystisesti beetasoihtujaan vuosisadat 
syytävät savupiiput on ollut p a k k o  jättää paikoilleen! Mikä taas kiistatta kertoo miksi esim. ns. 
"suljetun Onkalonsakin" päällä Posiva pitää megasuuret 1 500kW tehopuhaltimiset 25m korkeat 
poistoturbosavupiippunsa!  
 
Kuvitelkaa siis ydinjätteet t u u l e t e t a a n  taivaan tuuliin muutamissa vuosikymmenissään silmiemme 
alla. Kukaan EI uskalla enää edes kuvata edes noita Posivan jättimäisiä maailman suurimpia 
beetasoihtusavupiippuja. Ai miksei? No koska SUPO on asianlaadun paljastuttua k i e l t ä n y t 
poliisivoimin niiden paljastavan kuvaamisen! 
Mitä? Ettekö tosiaan tiedä, että Tshernobylin käsiin murenevista ydinvoimaloista ei ole jäljelläkään juuri 
muuta kuin savupiiput? Oikeastaan jos ydinvoimala on murenemassa käsiin ja sen k e s k e i n e n  
ongelma kerrotaan olevan juuri VUODOT. Niin miksi ihmeessä varsinkaan savupiipun kaltainen 
klassisin megavuotaja haluttaisiin edes pitää ehjänä? 
 
 Luulisi olevan ensimmäisiä poistettavia ja tukittavia osia koko ydinvoimalaromuissa. Fokusoikaa 
muuten erityisesti miten tämän vain k o s m e e t t i s e s t i  kohteensa sulkevan sarkofagin reunoissa 
on kuvissakin metrien tahalliset vuotorailot! Miksi hitossa, jos tarkoitus on s u l k e a  vuotoja?! No 
katsokaa ja ihmetelkää. Ihmetelkää m y ö s  miksei moisesta asiasta näy kuvia, saati käydä ainoaakaan 
keskustelua maailman sensuroiduissa lehdistöissämme. Niin tapani mukaan minulla on ikävästi esittää 
väitteitteni tueksi ihan kuvaakin:  
http://kuvapilvi.fi/k/YVND.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YVND.jpg[/img] 
 
Kuvaavaa, että tämä lehtikuva on maailman a i n u t kuva Posivan mystisestä Onkalonsa maailman 
suurimmasta beetasoihtusavupiipusta. Eli h e t i  kun toin sen o i k e a n  tässäkin artikkelissa avoimesti 
ihmetellyn tarkoituksen julki. Tuli Vuojoen SUPO:lta virallinen käsky ja kielto ottavat ainoaakaan kuvaa 
koko tappajapiipusta! 
http://kuvapilvi.fi/k/YVNw.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YVNw.jpg[/img] 
            -------------- 
 
2012.09 FB.  
 
LTL. FB: EI haukkumalla marionetit, niin me HÄVIÄMME: Älkäämme hävitkö, vaan otetaan järki käteen, 
ja ojennetaan pikkulapset ensiksi KAUAS pois ipusta ja sitten huoneen nurkkaan häpeämään. Tai 
vaikka oikeuden eteen. 
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Arto Lauri. Moi Linda. Maailmaamme uhkaa tässä ja nyt se yksittäinen uhkatekijä ylitse kaiken muun 
mantrojen. Ylikansallinen IAEA- ydinrikollisuus, joka on yksikantaisesti tuhoamassa elinkyvyn 
Maapalloltamme l o p u l l i s e s t i . !! Tiedotusvälineille näyttää nykytyylissä kelpaavan ihan mikä 
"tahansa m u u  s y y"! Aikoinaan laillasi muakin alkumereen asti ihmetytti kun ihmisille oli kevään 
koiranpaskaamiset, ja katujen roskat. Niin no milloin, ei muut kansanryhmätkin haukuntakohteinaan, 
miljoonasti olevinaan tärkeämpiä kuin tällainen IHAN PERUS y d i n MEGARISKI valovuosia tärkeämpi.  
 
Sitten aloin huomata "tiettyä selkeää mielenhallintaa tiedotusmonoliiteissa!" Bisnes, käyttäisin j u u r i 
tätä keskeistä sanaa tässä. Tähtää aivan s e l k e ä s t i kahtiajakoon mielen liikkeissämme. . . . MIKÄ 
TAHANSA MUU, KUIN IAEA:N PARHAILLAAN MILJARDIEN ETENEVÄSTÄ YDINkansan 
MASSAMURHAAMISESTA KESKUSTELU AJETAAN EDELLE! 
 
 Eli Linda hyvä. . . lue näitä ja oivalla oleellisimpaan. Jopa s i n u n salasyöpöttelysi "on olevinaan 
suurempi uhka maailmalle")). . . ON senkin vaan oltava miljoonasti tärkeämpi kirjoituskohde.. Kun 
IAEA:n ylikansallinen t o d e l l i s i s t a YDINuhkakuvista keskustelu.. Eli i l o i t k a a a m m e onnesta 
ympyrkäisinä kun TVO:n saastapäästöistä KOKO MAAILMA SYTTYY pinnistellen viimein PALAMAAN 
TYPPIKEHÄN SÄTEILYRÄJÄHTÄEN! Ainakin silloin NYT vallassaan rypevillä lehdistön keisarinnoilla 
on syytä juhlaan tavoitteittensa toteen käydessä. 
               ------------- 
 
Naganilla o t s a a n. . .. 
++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Istuskelen vanhakantaisella Eurajoen Vuojoen kartanolla. Vasemmalla puolellani SUPO sisäministeriön 
miekkoset polleana tirehteröi aulan täyttävillä uusilla miljoonien arvoisella 
"lasersalakuuntelulaitteistoillaan". Niin mainittava tähän, että oikealla ja vasemmalla olkapääni taustalla 
on Posivan palkkaamat pistoolimiehet valmiina kuin lukkari sotaan. Viiden minuutin välein käyvät 
uskosti ilmoittamassa olkapäilleni naputellen toimittavansa m i n u t ties minne "tuonen tuville" jos 
tekisin yhdenkin heidän mielestään virheliikkeen. 
 
 Parisenkymmentä ydinalan posivalaista vastassa y k s i suunsa Eurajoella aukaisemaan yhä 
uskaltanut viimeinen siviili, minä. .  Oi kun onkin tuhdin turvaisa olomuoto näissä Posivan YVA 
tilaisuuksissa. Ja mielenliikunnoissa levo kun kirpulla kesällä!) Jaa että SA-/ POLIISIkuulustelussako? 
Ei toki vaan eletään t ä t ä   p ä i v ä ä . Ns. kansan "TEM:n järjestämissä vapaaluonteisessa 
kuuntelutilaisuudessa" Suomessa herran vuonna 2000- luvulla!. . SA- FIN armeijan salattu 
ASEtuotannon musta Pu- 239 kauppa TVO/ Posivoilta maailmaan ON taattava aina ja ikuisesti! 
 
Aikoinaan CCCP järjestelmässä kansaa koulittiin "jaloon" aatteeseen ampumalla Puolan Katynin 
tapaisissa paikoissa kymmeniätuhansia Naganilla niskaan. Niskaan, koska ampuva poliisiviranomainen 
valtion töissään EI halunnut tulla tunnistetuksesi rikoksistaan ihmisyyksiä vastaan. Niin on paskaa lisää 
maailmalle kalmona levinnyt. Että n y k y ä ä n kun tätä " unelmoitua humanus uranus". Säteilyyn 
kuolematonta outoa ihmisrotua jalostaa lännen IAEA, naganipoliisitkin osoittelee vallan kukkuloillaan 
surutta silmiin! Juupa juu. . . 
 
Kun TVO:n Olkiluodon reaktorit startattiin. Heti ja tärkein OL-1 asennustyö joka sinne tehtiin oli 
panssarilasittaa alakerran ikkunat. oudompaa oli, että kaikkiin ydinvoimalan oviin asennettiin 
miesväkivallan kestävät Vuojoen SUPO:sta käyttöönsä kaukaa laukeavat sähkölukitussalvat. Kun myös 
kaikki lakisääteiset pakoa auttavat palokirveet, raskaat tuolit likvidoitiin. Jopa järeämmät 
vaahtosammuttimet poistettiin aulastamme. Aloin oivaltamaan kauhun sanomattomuuden. TVO halusi v 
a r m i s t a a , ettei yksikään räjähtävän ydinvoimalan työläisistä ainakaan pääsisi pakoon todistamaan 
ydinkatastrofista julkisuuteen!.  
           -- 
¨ 
Kuulitte ihan oikein. Fukushiman ympärillekin koottiin yhä murtamaton POLIISIN saartorengas. Y k s i k 
ä ä n   tykin-, korjaan säteilyn ruoaksi kelpaava EI päässyt, eikä pääse sieltä pois enää! Hallitus teki 
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asiaan pikaisen päätöksen. Vaikka ydinvoimalaitosten johto rukoili vapaata poistumisoikeutta YDIN- 
tuhon alta! Onko unta vai totta, koska kukaan ei asiasta uskalla kirjoitella, saati hiiskua? 
 
Mennessäni Olkiluodon ydinalan töihin. Sinne haalittiin vartiopäällikölle tasan yksi pistooli. Jos jotain 
"tuhoisaa sattuisi", kassakaappiin lukittu ase otettaisiin käyttöön. Vain hetki tästä kosmeettisesta 
varovaisuusalusta ja nyt TVO:n kaikilla Cekuritaksen tusinavartijoilla on konepistoolit. Lupa ja 
ennenkaikkea käskyt tappaa ketä kiinni saavat. . Heillä on järeät singot ja tutkalinkin alla myös armeijan 
hornetteja myöten kaikki tavallisen ydinalan orjuuttaman kansan silvonnan megafaunapedot! 
 
 Niin tulin juuri Helsingistä tontillemme Eurajoelle 02.09.2012. Ihan pieni vanha maatila meillä. JO 
samana päivänä pihallemme pasteerasi pöyhkeilemään TVO:n tusinainsinööristöä kiikarikivääreineen. 
Juu SUPO oli heti paluupäivääni käskenyt kaveritoveristonsa ilmoitusluontoiseen ‖kotipihani 
varoitusvisiittiin‖. TVO:n kuulema liki jokaisella ydininsinöörillä on tästä päivästä lähtien l u p a  tulla 
näillä ihmisen kaatoon suunnitelluilla kiikarikiväröidyillä sarjatuliaseillaan ampumaan pihaamme asti 
esteittä!. . . 
 
Juupa juu, muahan siis EI tällaiset Suomen nykyiset seinähulluksi mennyt ydinalan ylilyönnit saa 
milliäkään varomaan sanomisiani. Ehkä sentään edes j o l l a i n syttyi kynttilä kirjoituksistani silti 
päässä. ‖Ei hyvänen aika pitääkö Suomesta tehdä ydinherrojen koeampumarata? Jotta saavat vaientaa 
maamme viimeisenkin ydinkriitikon vaikka väkivalloin?" Vastuu parhaillaan etenevästä maamme 
muuttamisesta ydinalan vapaaseen Naganilla otsaan ampumisen kentäksi vastuu e i  ole minulla. Vaan 
se kuulkaas on ihan TELLÄ SIELLÄ! Haluatteko tusinabulkkisähköt stereoihinne Helsingissä tällä 
tasolla? Vai kykenettekö ryhmittäytymään, vaatimaan ydinkansanäänestystä. Vapaan ja aseettoman 
kestävän kehityksen sähköntuotoille?. . Ei mulla tässä muita.. . 
              ---------------- 
 
YDINENERGIAN t o d e l l i n e n syy v a i n ASEET! 
666666666666666666666666666666666666666666666666666 
 
Puolustusministeri "Ydinvoimalat antaa meille varoittavaa voimaa" 
Posted by Mochizuki 5. syyskuuta 2012 · 10 Comments 
  
Japanin hallitus katsoo tarvitsevansa ydinvoimaloitaan antamaan heille näin maalleen 
ydinpelotevoiman. Morimoto, puolustusministeri osallistui konferenssiin voimayhtiöiden ja kommentoi 
asiaa, alla, 
 
Ydinvoimaloissa ei ole kysymys vain virtalähteenä. Ydinteollisuus leikkii merkittävintä roolia pelotteena 
suhteissa naapurimaihin. Hän ajattelee jatkoon ydinvoimaloiden tekevän pelotteita naapurimaihin 
ajatellen japanilaisten mahdollisuuksia omistaa näin ydinaseita, mikä on ansiot Japanin kansallisten 
puolustukseen. Edellinen kommentti tehtiin tämän vuoden tammikuussa, ennen hänen virkaan 
astumistilaisuuttaan. 
 
Haastatteluunsa Kyodo puhui "Nyt kun olen hallituksen jäsen seurasin heidän kolmen tekojen 
toimintatavan periaatteita. Haluan kuitenkin ymmärtää ajatustani käytännön politiikkaan. " Jo 
heinäkuussa Japanin pääministeri Noda totesi ettei voi lopettaa Japanin ydinvoimaloita koska se on 
kytketty Japanin kansalliseen turvallisuuteen. (Vrt. Nodan "ydinvoimalat on kytketty kansalliseen 
turvallisuuteen.") 
Lähde  Iori Mochizuki 
               
 
 
 

3035. POLIISIPAHUUS II. 
 
Onko SUPO yhtäkkiä LÄÄKÄRIKIN? 
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ttp://www.etusivu.net/viestitaulu/showthread.php?t=2586&p=244891#post244891 
 
* Suomessa hoitaa tällä hetkellä vaivaiset 3 SUPO:n POLIISIA k a i k k i tietosensuroinnit! Millähän 
eväillä se siis suoritetaan. Katsokaas vaikka erään nettiPOLIISIN kommenttia niistä perusteistaan jolla 
nämä EPÄjumaluuden kansan aivon saannin oikeudet varastaneet terroriaan  perustelee.  
Etusivu foorumi ja "rajatietoa": cosmichd View Profile View Forum Posts Private Message View Blog 
Entries Visit Homepage View Articles Add as Contact Send Email   
Unapologeetti itseoppiva neuraaliverkkotietokone  
  
--------------------------- 
Join Date Nov 2000  
Location Helsinki, Mäntsälä  
 
Luuletko, että kirjoitelmiesi "sensurointi" johtuu niitten sisällöstä? Se johtuu siitä, ettei lukijat ymmärrä 
mitä kirjoitat = Olet sekaisin = juttusi poistetaan. Monen muunkin sekaisin olevan hullun jutut joutuvat 
"supon" sensuuriin, eli moderaattorit poistavat ne, kuten poistetaan porno, pikkupoikien kirjoittamat 
pellejutut, ym. sotku. 
                 
06 September 2012, 11:42 #1112 cosmichd View Profile View Forum Posts Private Message View Blog 
Entries Visit Homepage View Articles Add as Contact Send Email  Unapologeetti itseoppiva 
neuraaliverkkotietokone  
  
-------------------------- 
Join Date Nov 2000  
Location Helsinki, Mäntsälä  
Posts 23,537 Sain kirjoituksestasi sen käsityksen, että ydinvoimaloissa valmistetaan atomipommien 
raaka-ainetta. Mikset kerro siitä ihmisille?  
 
*Eli 3 tusinapassiPOLIISIA virkansa ryypänneet ja narkanneet verovaroillamme loisivana ottavat vallan 
määritellä 5 miljoonalle ihmiselle mikä ON TOTTA! Ja kaiken viranomaisryvennän kruunuksi ottavat 
vallakseen passittaa kenet h y v ä n s ä  haluavat mielenvikaistutkintoihinkin! TÄYSIN ilman 
alkeellisintakaan tietoa, saati millin ammattiosaamista! Kehtaavat vielä r e h v a s t e l l a  
terrorismistaan. Vaikkeivat mokomat pellet uskalla ottaa vastuuta sekoiluistaan edes nimillään. Ainakin 
m i n u s t a tällaisille sekoPOLIISEILLE muuta kun tukka pois ja eliniäksi LINNAAN! Oikeesti 
sivistysvaltioissa tällaisia SUPO POLIISEJA vedettäisiin kansan hurratessa ydinkansanmurhan 
teostaan lyhtypylvääseen hamppukiikkuun! . . . 
Oikeesti kertokaa onko tällainen keskiajan inkvisitio alkuunkaan n y k y d e m o k r a t i a a ? 
               -- 
 
Katsokaa miten SUPO POLIISIT vastaa sekoiluihinsa. Tässä malliksi SUPO by IL- foorumista: 
 
  #2   Ilmoita asiaton viesti    06.09.2012, 15:40   
Tsaari60   
Rekisteröitynyt käyttäjä   Rekisteröitymispäivä: 02.07.2012 
Viestejä: 339   
------------------------------------------- 
Ei siihen tarvita lääkäriä, ja vielä vähemmän supoa todetakseen että olet sekaisin.  
 
* Ai jos kerron miten SUPO maassamme palkattuna  IAEA:n vasalleiksi toimii?. . .  
                 -- 
06.09.2012, 16:41   
Cesium   
Rekisteröitynyt käyttäjä   Rekisteröitymispäivä: 22.07.2012 
Viestejä: 222   
 ------------------------------------------ 
Artolla on kanssa kunnon psykoosi päällä, kohta tulee varmasti keikka rauhoittumaan.   
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                    -- 
 
#4   Ilmoita asiaton viesti    06.09.2012, 16:53   
BAST   
Rekisteröitynyt käyttäjä   Rekisteröitymispäivä: 10.12.2010 
Sijainti: Earth 
Viestejä: 2 540   
-------------------------------------------- 
Lainaus: 
Cesium kirjoitti:   
Artolla on kanssa kunnon psykoosi päällä, kohta tulee varmasti keikka rauhoittumaan.  
 
SUPO vie Arton.   
                   -- 
 
* Käykää tosiaan katsomassa miten h ä i k ä i l e m ä t t ö m ä s t i   ja peittelemättömän suoraan 
POLIISI uhkailee ja riehuu kuin pedot!. . .Jaa niin missäkö? No osoitteita joita pyytelee POLIISIT:     
http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=816078a   
PS. SUPOLLE tiedoksi, että levittelen tätä kaikialle FB:stä lähtien. Jotta kansa alkaa tajuta miten 
Vuojoen ydinsikaniskat rypee verorahoillamme YDINkansamurhiaan! 
                ------------ 
 
F.B. 2012.09 Otantaa. .  
 
Eeva Pirilä no ei se nyt noin toimi XD 
44 minuuttia sitten sovelluksesta mobiililaite · Tykkää 
 
Arto Lauri Toimii toki toimii Eeva hyvä. Riittävästi vaan valtioväkivaltaosaamisia kehiin niin kaikkein 
MUSTINKIN FIN plutonappikauppias pelmahtaa lastenkamariinnne kuin suurin ydinautuuden synkinkin 
"MUSTA mese!)" 
 
 Maailmamme tulevaisuus ON tietysti viimeiseen säteilymeren henkenvetoomme vaatia l i s ä ä 
kontrolinnnin, tiedotustukoksien POLIISIVIRKOJA! Ettemme vaan v a h i n g o s s a k a a n kuule sen 
ainoaa totuuden ääntelijää. Eihän Suomen 4 999 999 hengen ydinparatiisissanne ole enää kuin y k s i 
"käärmeskörmy" Arto. . . . !  
 
Eihän TVO:n kolmatta tonnia näkemällä tappavaa Pu- 239 vuotoa hengitysilmaamme 450kpl maailman 
reaktorien kertoimineen ole EDES KOMMENTIN VÄÄRTTIÄ moisiin videointeihini. . . ! Ketä nyt 
jaksaisikaan maassamme kiinnostaa paskan vertaa moiset näpräilyt.  
 
Kun on tässä maailmassamme ihan "o i k e i t a k i n" ongelmia.. Öö. . kutern vaikka keväthankien 
koiranpaskomiset ja vaikka liian vaikeesti avattavat olutpullot..) Fokusoidaan siis NIIHIN ja unohdetaan 
moiset "arton esineellistämät". Paskaat kun, itseensä käperryttämisen humalluutta, kokaa ja 
meditatiivista naamariin vaan folks. ..! 
           ------- 
 
Lappi TL vesivoimalan poltto 2012 keväältä. 
 
Sain kuinka ollakkaan v a r s i n  paljastavaa lisädataa tapahtumista Rauman Lapin keskustan 
vesivoimalaitoksen palosta. Oli kuulema syttynyt palamaan hiukan jälkeen kello 21. Kuvaavaa, että JO 
6h ennen chemitrailerien koneet olivat ladanneet sähkölinjojen päälle chemi- ionisaatiomyrkkyjään 
Raumalta asti. Mitään eivät kuulema olleet jättäneet IPPAS - joukkiot varmistamatta. Lapissa olivat 
ajelleet JO 3h ennen palon sytytyksen H- hetkeä niin POLIISIT kuin suorittavat SA- erikoiskalustotkin! 
  
On aivan uskomatonta, että tätä HAARP- ja tuhoiskuaan varmistavat USA:n ydinturvan erikoisosastot 
halusivat Suomessa suoritettavasta "koeiskustaan" mitä tarkimmat ennakointimittaukset. Poliisi oli 
tietysti paikalla pitämässä liian lähelle tulevat siviilit, ja silminnäkijät poissa iskun paikasta 
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vesivoimalastamme. Myöhemmin kävikin selväksi, että HAARP koekäytöstä. Itse asiassa USA:n 
ydinturvaosaston tarkoin ostetusta tuhoiskun simulaatiosta On kyse. Emme saaneet edes 
pyytäessämme sähkölaitoksen datoja siitä miten valtaisa isku oli voimalaamme ohjattu. 
 
Mutta on päivän selvää, että armeija oli asentanut dokumentoimaan tuhoa kameraa ja mittalaitteitaan 
pitkin kylää. Myös tallentavia sondejaan seuraamaan USA:n suorittamaa vesivoimalamme polttoiskua. 
Esimerkisi TEM olikin vaatinut kaikki suojauslaitteittemme datat toimitettavaksi USA:lle 2 viikkoa 
etukäteen. USA IPPAS pääryhmä häipyi maastamme vain 2vrk ennen iskunsa siirtymistä suoraan 
alistetulle NATO joukoilleen. Pääenergia  tuholle tuli Norjan Tromssasta, jonka estelevä johtaja oli 
murhattu muutama kuu aiemmin NATO:n käskyistä.  
 
Aika hurjaa on systeemin täytynyt olla. Koska Lappiin oli tosiaan komennettu SA- armeijat Säkylästä 
kalustoineen. Ja ennenkaikkea melkoinen liuta poliiseja. Isku oli t i e t e n  ajoitettu juhlapäivän 
aattoiltaan. Mutta varmistettu, ettei taivaalta HAARP iskua valokuvattaisi siviilikonein. Tällaista dataa 
siis tekee SUPO! organisaatio joka tosiaan poltti mm. TEM ydinturva- arkiston muutama vuosi sitten 
juhannusaaton aikaan. Juhlapäivät näyttää olevan heille H- hetkiä toimia. 
                    --------------- 
 
FIN- Pidätysten aalonharjalta 19.09.2012 
eeee eeeeee  eeeeee  eeeee   eeeeee 
 
Lukekaa nyt pieteetillä kanssamatkustajani tämä nimenomainen kooste. Kyseessä ON 2007 
joulukuussa k a i k i l l e  maamme 5 000 ydintyöläiselle annettu virallinen. Siis t o k i  TVO:n lehdistöön 
tunnustamatta jättämä TVO:n silloisen johtajansa Pertti simolan salainen pakkolakimääräys. Siitä, että k 
o k o  Suomessa ydinalan ammattilaisia EI päästetä lehdistöön, TV:hen, saati minnekään 
nettimaailmoihin kertomaan osaavimmastaan, eli ydinteolisuuden sisäpiiriasioitaan! Vielä hetki aiemmin 
Fortumin Liliukset päästettiin kivailemaan Helsingin säteilyyn tappamisiaan 
ydintritiumkaukolämpölaitoksineen. EI siis enää ja kenkää tuli IAEA rikoksestaan liliuksellekin. Aivan 
mykistävä uusi juonikäänne, että v a i n Artolle annettiin tästä päivämäärästä lukien lopullisesti 
määräämättömäksi ajaksi k o k o  Suomen ainoana valtuudet kertoa mitä ydinvoima 
AMMATTIOSAAJAN silmin oikeasti edustaa: 
 
http://kuvaton.com/k/Yd8o.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yd8o.jpg[/img] 
 
Olkiluodon Vuojoen ydinturvaosaston komissaarit Lindel, Gröönruus istuivat krapulaisena 
votkaryypyillään. Etelä- Afrikkalaisen salaisen POLIISIN kurssituskeskuksessaan. Silmät olivat sumeina 
edellisillan naisorgioitten jäljiltä ja puhe sammalsi pahasti tarjonnan ryvettämien huumetrippien jäljiltä. 
Seuraansa lyöttäytyi paksuniskainen sikäläinen erikoispoliisiston johtomiehiä. Puhe kääntyikin varsin 
pian siihen miten Etelä- Afrikassa uraanin kaivuusta kieltäytyviä kaivosorjia oli POLIISIEN toimesta 
syksyllä 2012 teurastettu pitkälle neljättäkymenettä, surutta taas pinoon. Kaiken kruunasi sikäläisen lain 
kuvaava kiemurat, POLIISI oli antanut henkin jääneille kauhusta lamautuneille kavoslakkolaisille 
linnatuomiot siitä, että olivat muka tappaneet lakkoilevat toverinsa! 
 
Gröönruus johtavana FIN/ SA ydinturvaosastolaisena aukaisi puheenparren kertomalla ihailevansa sitä 
suorasukaista osaamista, jota Afrikan uraanikaivoksilla oli opittu käyttämään! Pelkästään Nigerian 100 
000 Arevan kaivossurmaamista lakon takia oli hänestä musertavan ammattitaitoinen 
POLIISIOFFENSIIVI! Suomessa poliisien työtinki aniharvojen ydinvastustukseen uskaltautuvien 
nujertamiseksi kun oli jäänyt enempi norppa- voimalapolttoihin, systemaattisiin tietobannaamisiin ja alati 
jatkuviin mielipidevangitsemisiin POLIISIVOIMIN. SUPO komissaari vyörytti syyn 
naissisäministereilleen, jotka eivät naisina vaan t a j u a kunnon verilöylyn makeaa nektariinia 
kasvattamaan POLIISIN KUNIOITTAMISTA paskakansassa! 
 
 Afrikkalainen kollega suoraan nauroi päin naamaa ja lupasi lisää tankkeja Suomen riutuvalle SUPO:lle. 
Heillä kun täällä taas oli k u n o n  tekemisen meininki! Kysyi suoraan m i k s e i  Suomi kykene 
teurastamaan maataan puhtaaksi asiallista ydinkritiikiä esittävistään, kuten he? Aikansa pinttyneestä 
verestä tummuneita käsiään pyöritellyt SUPOkomiossaari Linden loihe sanailemaan: "Niin h e l p p o  
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se teidän täällä on teurastella! Eri asia se on meillä Suomessa, jossa Arton kaltaisten tietomateriaalit 
leviävät solkenaan vaikka tappaisimme ja pidättäisimme puolet kansasta! Paksuniskainen kollega 
kippasi kuudennen lasillisensa. Ja halusi vartavasten tutustua tällaiseen outoon maailman ydinalan 
paniikiinsa ajaneen ydinturvavuotajan historiikkiin. Luvaten pyhästi ettei jättäisi kiveä kääntämättä 
ydinalansa turvatakseen mustista Suomen kanssa sopimistaan laittomista Pu- 239 ASEkaupoistaan." 
 
 Nytkin minun m o l e m m a t keskeisimmät yhteistyöparini on eliminioituina j a pidätettynä 
määräämättömiksi ajoiksi!. . Huomaamme, tiedontuoton fokusoituminen IAEA viranomaisten terrorilla 
ainoastaan minun omakohtaisiin kirjoitteluihin ON TAHALLISTA! . . .En suoranaisesti nyt todella 
ymmärrä m i k s i SUPO komissaarit Linden ja Gröönruus, Turun Lauermaneineen, komissarofeineen 
toimivat asiassa jatkuvasti näin? Tulee mieleen, että sisäministeriössä on oikein p ä ä t t ä m ä l l ä 
päätetty, ettei Suomessa yksinkertaisesti SAA olla muita ydinturvan sisäpiiritiedottajia kuin pelkästään 
allekirjoittanut? . . . 
 
 Tilanne vähintäänkin hämmentää minua. Räsäsen kanssa minulla ON toki ollut vuosien kirjeenvaihtoa. 
Ja hän 100% varmasti tuntee ja tietää, minun luotettavuuteni näissä ydinalan kollaasheissa. Eli tietyllä 
tasolla aivan SELKEÄSTI sisäministeriössä pitävät taitoani korvaamattoman tärkeänä 
ydinsalaisuuksien ammattitason osaamisissa. Mutta karmivan tarkoin nimenomaan a m p u t o i v a t  
mahdollisuuteni viedä asioita täyspainoisesti eteenpäin. 
 
 Kun ei löydy e d e s kameralle käyttäjää, saati tulkkiakaan on tilanteeni vähintään jatkuvasti 
nuorallatanssimista, kykenenkö kauaa olemaan vapaaalla jalalla, tai edes hengissä? Tilanne EI 
TIETYSTIKÄÄN hetkauta ketään. On niin paljon helpompaa hengittää narkoottisessa 
"salkkarisyndroomissaan". Kun ei miljoonat tiedä hengittävänsä epäpyhän TVO:n reaktorien 
kanavasäteilyn kaasuplasmoja kuolettavissa määrin. Olkaatten siis levot kaikki. Suomessa toimii 
tehostetusti miljoonapalkatut tuhatpäinen rasvatun koneiston POLIISITERRO. Jonka a i n o a 5 
miljoonan kansansa suurin halukiima on saada mut yksinäisen suden lopullisesti ikuisesti vaiennettua. . 
.) 
               ------------- 
 
SUPO RÄJÄYTTÄMÄSSÄ KAIKkI EKOHANKKEET! 
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
 
* Olemme  kuulleet miten TVO vaatimalla on JO useat kerrat tuhonnut kivijalkaan 330kW 
norppaekovoimalamme. Viimeeksi SA/IPPAS kävi räjäyttämässä sen paskaksi keväälä 2012. Juupa juu 
metriset rautakanget käyviin turbiineihin eivät enää riittäneet, vaan nyt  SA kävi oikein 
POLIISIVAHVISTUKSIN POLTTOHOMMIIN! No samaan aikaan täältäpäin TVO poltti mm. Eurajoen 
yksityisen tuulivoimalan ja ainakin kolmannen kerran maailman suurimman BIO - polttolaitoksen yms.. 
Tarkoin IAEA/ IPPAS kiertää maatamme tuhoten k a i k k i  mahdolliset TVO:n kilpailijat.  
 
* Ja kuinka ollakkaan nyt iskivät POLIISIJOUKKIOT myös Jari Sillanpään tuulihankkeisiin. Sama 
tekniikka kun 40 000 päinen Ruotsin poliisin tekemä anarkistinen orgia, joka keskeytti Ruotsin 
tuulivoimalat samalla terroritavoillaan. Kuten sisäministeriöt näköjään käskystä toimii surutta ja paskaksi 
vaan! Lue ja kauhistu miten julmaa TVO:n sisällisodan julistus ON. Herranen aika 
suorasuuntausSOTAA_! 
 
Ilta sanomat julkaistu: 21.9.2012 8:10 
 
Suosikkilaulajan tuulivoimabisnes on ajautunut vaikeuksiin.. 
Jari Sillanpää kertoo uusimmassa Apu-lehdessä vaikeuksiin ajautuneesta tuulivoimahankkeestaan. 
Sillanpäätä ei kaduta 1,5 miljoonan panostaminen epäonniseen bisnekseen. 
 
- Ei pätkääkään, sehän tässä niin jännää onkin. Turhautuminen on meinannut joskus iskeä päälle, 
mutta on vain siedettävä ja hyväksyttävä, ettei tämä olekaan niin yksinkertaista. Olen pistänyt itseni 
kärsivällisyyskouluun. Opetusta on tullut!  
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Sillanpää alkoi pari vuotta sitten tuulivoimalayrittäjäksi. Ensimmäisen myllyn oli tarkoitus käynnistyä 
Raahen Ruukin satamassa toukokuussa 2011, mutta suomalainen laitetoimittaja ajautui vaikeuksiin.  
- Viime helmikuussa alkoi viimein voimalan pystytys, Sillanpää kertoi Avulle. 
 
- Rakennusalusta olikin suunniteltu väärin. Siipien asennusvaiheessa alusta ei kestänyt, vaan siipi 
romahti maahan ja meni tuhannen murskaksi. Siihen katkesi myös minun pinnani. Päätettiin ryhtyä 
purkamaan koko sopimusta. 
http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-1288501191990.html 
Nyt Sillanpää etsii uutta yhteistyökumppania ja tuulivoimalatoimittajaa. Hänellä on vain kaksi 
rakennuspaikkaa, eivätkä isot toimittajat ole useinkaan kiinnostuneita tekemään yhteistyötä alle neljän 
myllyn rakennuttajien kanssa. 
 
- Etsimme tahoa, joka tulisi mukaan hankkeeseen. Nyt näyttää aika lupaavalta, mutta sopimuksia ei 
vielä ole, laulaja kertoi.  IS 
                  ------ 
 
OBAMA YDINkiihkon isäntä! 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
*Jos jollekin on v i e l ä  epäselvää mikä mahti maailmassa ajattaa Suomea maailman pahuuden 
ydinhelvetiksi ja suurimman mustan Pu- 239 ASEtuotannon keskiöön. Niin pääpaineen aiheuttaja on 
vanha ydinkolonialisaattori USA! Mykistävää tässä on, että Suomen johtama mustin 
PLUTONIUMASETUOTANNON TVO/ Posivan tonnistot joutuvat jenkkien käyttöön nimenomaan 
VENÄJÄN ankarassa ohjauksessa. Tämä kaikki aiheutaa Japanissakin näkemämme 
katumielenosoittajien esinmarssit. Japanin valtion jatkuvan ihmisiä kauhistuttavan jahkailun jääräpäisen 
ydinlisähankkeisiinsa tuhoista piittaamatta! USA painostaa lentotukialusten uhkailuillaan mallituksia 
kaikkialla. 
 
* Juuri siksi tällaiset "Venäläisten uittamat uutisoinnit" aiheesta esittäytyvät mahtipontisina lähinnä 
osaamisiensa pullisteluina siitä mikä voima ja korruptiomiljardien m e r i  käyttelee Suomenkin SUPO:a 
tarkoitusperiinsä. Kuolema myy ja korruptoi. Mutta kun PÄÄRIKOLLINEN. FIN- Ydinmonopoli TVO 
lyöttäytyy SA- armeijakunnan ja SUPO:n kaltaisten paatuneimpien massateolisuuksien 
kolonialisaatioon. On jälki t a a t u s t i  rumaa katseltavaa: 
 
USA investoimassa satoja miljardeja ydinaseisiin 
 
Keskellä talousongelmia painiva USA aikoo sijoittaa satoja miljardeja tulevien vuosien aikana 
ydinasearsenaalinsa uusimiseen. Ikääntyvän ydinpommivaraston uusiminen toteutettaneen samaan 
aikaan kun valtionhallinnolle on asetettu 1,2 biljoonan leikkausvaatimukset.  
 
Vaikka budjettisäästöjä vaaditaan, Washington Postin mukaan ydiaseiden uusimiseen tähtäävä 
päätöksenteko on jo pitkällä. Yhdysvaltain ydinasearsenaalin piiriin on ilmoitettu kuuluvan 5 113 
ydinkärkeä, niiden strategiset lavettijärjestelmät ja aseiden valmistustehtaat.  
 
Uusimisen kustannuksiksi on arvioitu yhteensä 353 miljardia dollaria seuraavan vuosikymmenen 
aikana. Luvun odotetaan kuitenkin tästä edelleen nousevan. Vaatimus ydinaseiden uusimisesta osuvat 
hetkelle, jolloin Yhdysvaltain puolustusmenoihin kohdistuu suuria leikkausvaatimuksia ja 
konventionaalisille joukoille asetetaan suuria säästövaatimuksia. Tästä syystä ydinaseiden päivityksien 
kustannuksista odotetaan koituvan vastustusta. Yhdysvaltojen budjetille on asetettu tuleville vuosille 1,2 
biljoonan säästövaatimus.  
 
Vuodelle 2013 puolustusmäärärahojen säästövaatimus on asetettu 54,7 miljardiin dollariin. Lisäksi mm. 
terveydenhuoltokustannuksia aiotaan leikata 11,1 miljardia, joka tulee herättämään vastustusta 
ydinaseisiin sijoitettavia suursummia kohtaan. Vaikka terveydenhuollosta ja muista yhteiskunnan 
toiminnoista säästetään nyt miljardeja, Obaman hallinto on jo pyytänyt ensivuodeksi 7,6 miljardin 
määrärahaa maan ydinasevoimille, jossa on yli 5% lisäys edelliseen vuoteen nähden.  
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Ydinasebudjettien odotetaan kuitenkin kasvavan rajusti tulevina vuosina. Jokaisen asetyypin 
modernisointi vie erikseen kymmenistä miljardeista jopa sataan miljardiin dollariin. Kalleimpana 
järjestelmänä ballistiset Ohio-luokan ydinsukellusveneiden taistelukärjet, jotka yksin tulevat maksamaan 
100 miljardia dollaria uusia.   
 
Myös uusien ydinpommien valmistuslaitokset ja laboratoriot tulevat syömään jopa 88 miljardia tulevan 
vuosikymmenen aikana. Ironista tietenkin on, että nyt kiivaasti ydinpommien uusimisen kannalla oleva 
presidentti Obama sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2009 "pyrkimyksestä rauhaan ja vakauteen 
maailmassa ilman ydinaseita".  
 
Lähde: RT Toimittaja: Janus Putkonen  
21.9.2012, Verkkomedia.org   
                ---------- 
 
**Terron SÄPÖ!** 
 
Olen varsin ansiokkaasti kertonut miten Suomessa nimenomaan SA- armeija ja SUPO ovat alkaneet 
systemaattisesti TEM:n kautta koota maamme yksityisten energialaitosten salatumpiakin 
suojajärjestelmiensä tietoja. Koko valtiovallan tuhon aallot alkoivat kevään 2012 korvalla kun TEM 
kokosi yksityisten TVO:n kanssa ansiokkaasti kilpailevien Norppasähkölaitosten ja EKO- 
energiatuotannon akilleen kantapäiden tietojaan. 
 
Massiivisimmat tuhon aallot koettinkin vain 2viikkoa sen jälkeen kun TEM oli toimittanut USA 
IPPAKSEN kautta sikäläiselle terroritoimille tarkat datat lukuisista Suomessa POLIISIVOIMIN 
tuhottaviksi aiotuista pienenergiavoimaloista. IAEA:n yksiselitteinen tehtävä oli pyyhkäistä k o k o 
Euroopasta pois nousussa olevat ydinvoiman kilpailijat! No Eurajoella poltettiin tuulivoimalaa, meidän 
vesivoimalaan iskettiin toistamiseen SA- varmistuksin vain 2vrk sen jälkeen kun IPPAS USA oli käynyt 
hyväksymässä Suomessa totaalituhoamiset.  
 
No maailman suurin BIO- voimalaitos, ja viimeisimmän tiedon mukaan Jari Sillanpäänkin tuulihankkeet 
systemaattisesti räjäytettiin maailman kartalta viranomaisten noitumin avuin. Mutta mutta. On syytä 
korostaa, ettei hanke ole mitenkään pelkästään TVO:n ja Suomen erityistoimi! Vaan kyseessä on p i t k 
i n Eurooppaa, maailmaa IAEA:n ydinglobalisaation organisoima systemaattinen USA:n johtama 
sisällisota! 
 
 Jostain syystä esim. Ruotsissa sikäläinen ydinvaltiorikollisuuden tuottamat massiiviset iskut yksityisille 
puhtaantuoton tuulivoimaloille eivät ole näkyneet uutisissa lainkaan. Ei koska Se uutisdatana paljastaisi 
systeemin mätänevän k a n s a i n v ä l i s e s t i ! Siksi jälleen kerran juuri m i n ä  tuon kissan reilusti 
pöydälle. Lukekaa silmät kauhusta laajeten mitä ydinrikollisuus on tehnyt ja jatkamassa estääkseen 
ydinvoimansa kilpailevia KEINOJAAN KAIHTAMATTA! Räjäyttelyt, polttamiset, terrori-iskut ja 
POLIISIrikolisuus on laajasti kansainvälinen tapa Obaman suosikin, ydinalan tueksi:   
  
http://kuvapilvi.fi/k/YdSp.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YdSp.jpg[/img] 
               ------- 
 
24.09.2012 NETTImilitäärejä 1000/v! 
 
FB. sSatoa 
Hei oikeesti siis folks! Tänä aamuna 24.09 YLE radiouutiset viimeeksi kertoi, että nettitietoliikenteitten 
ydinturvatietojen vuotosuojaamisen osastoihin haetaan, . . .niin tosiaan v u o s i t t a i n tuhannen 
UUTTA tietovuotoinsinööriä!. . .Mihin luulette moisen kaupunkillisen noita turhakkeita uppoovan. . . No 
hei t ä n n e netteihin toki kehumaan YDINVOIMAAnsa !! ! Ei mene kauan noin kun täällä on pelkkiä 
SUPO/ TVO- laisia palkkamilitantteja plutoniumkaupparenkinä. 
              -------- 
 
  J A A K K O   J O N K K A !! 
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SsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsS 
 
Suomen nykyinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka suljettiin putkaan hänen kaatuiltuaan humalassa 
Tampereen rautatieasemalla. Suomen Kuvalehden saamien asiakirjojen mukaan tapahtumat saivat 
alkunsa illalla 26. maaliskuuta 1993, kun Jonkka oli saapunut junalla Helsingistä Tampereelle. 
 
Poliisiasemalla Jonkka teki kiivasta vastarintaa, ja asiasta tehtiin välittömästi rikosilmoitus. Sen mukaan 
Jonkka oli tarttunut voimakkaasti säilöönpanotarkastusta tehneen poliisin paitaan ja repinyt sen 
käyttökelvottomaksi. 
 
Seuraavana aamuna Jonkkaa kuulusteltiin rikoksesta epäiltynä poliisilaitoksella. Kuulustelussa Jonkka 
kertoi juoneensa junamatkan aikana ravintolavaunussa kolme annosta valkoviiniä. Määrä vastaa yhtä 
viinipullollista. Jonkan mukaan hän muisti tulleensa ulos rautatieasemalta, mutta sen jälkeen 
muistikuvat olivat huonoja. 
 
‖Muistan jossain vaiheessa roikkuneeni jossain, mutta siitä ketä muita paikalla oli tai missä olin, ei 
minulla ole käsitystä. Seuraava asia jonka käsitin oli, että olin poliisilaitoksen putkassa. En muista 
tehneeni haittaa kenellekään mutta myönnän että olen mahdollisesti roikkunut jonkun poliisimiehen 
vaatteissa‖, Jonkka kertoi kuulustelupöytäkirjan mukaan. 
 
Suomen Kuvalehden tietojen mukaan Jonkka toi poliisikuulusteluissa selvästi esille asemansa. 
Tapahtumahetkellä hän oli Helsingin yliopistossa assistenttina ja virkavapaalla Lahden kaupungin 
syyttäjän virasta. Alkuvuonna 1993 hän työskenteli eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa vs. 
esittelijäneuvoksena. 
 
Kuulustelusta vastannut poliisimies ei kommentoi, pyrkikö Jonkka käyttämään hyväkseen asemaansa, 
sillä sakkoja ei määrätty hänelle lainkaan. Jaakko Jonkka kiistää vaikutusyritykset. 
 
Vielä samana päivänä putkasta päästyään Jonkka kävi Helsingissä lääkärillä, joka kirjoitti hänelle 
lääkärintodistuksen. Noin viikko tämän jälkeen tutkinnanjohtaja Tampereella päätti lopettaa jutun 
tutkinnan. Syynä oli vähäpätöinen rikos.  
    
IL tekniikka foorumi. 30.09.2012, 00:44  Kuusikymppinen   
--------------------------------- 
 
Uhohtui linkki tuosta Jonkan tapauksesta. Tässä se on. 
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/koti...ksi-ei-sakkoja   
 
--------------------------------- 
* Arto 
 
KIITÄN KUUSIKYMPPINEN ASIARAPORTISTA! 
_________________________________ 
 
AivAN! Eli POLIISIEN POLIISI on se joka hakkaa virkasmiliisit naureskellen kännispäissään parhaiten 
kanveesiin. Ja palkkioksi tuollainen PETO päästettiin korruptiolähteisiin poliisien POLIISIKSI!) Taitaa 
Jonkka kuitata miljoonapalkkiorahojensa lisäksi melkoiset PU- 239 bonukset TVO:lta. Koska kieltäytyy 
systemaattisesti tutkimasta syyntakeettomasti TVO/ Posivan ydirikokset ja muut SUPO Tiitisen listat ja 
TEM ydinturma- arkistojen SUPO:n polttamisetkin! Rikolisten SUPO.n PÄÄJOHTAJAKSI pannaan 
RIKOLLINEN! Oi siis H....TTI!. . Koskahan Suomeen saataisiin demokratia moisten sijaan?  
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3036. Pu- 239 kauppias Olkiluoto tiedottaa 2012. 
 
Posivalla "kuumat" 
 
TVO:n ydinjäteluolastossa Posivan Olkiluodon onkalossa on yhtäkkiä niin ahdasta, etteivät aiemmin 
koko Euroopan ydinjätteetkin nielemään kaavaillut tektonisen Litoraanitektonisauman ruhjomat 
kiillegneissihetteiköt riitä edes Fennovoiman yhdelle laitokselle. Tämän olemme toki kuulleet nykyään. 
Mutta sitä emme ole saaneet luettavaksemme mitä tapahtuu kun Posivan antamien tietojensa mukaan 
luokkaa +400C hehkuvankuumat Pu- 239 tonniston jätteet alkavat urakalla liottamaan ohuita pelkkään 
kupariin huitaistuja Pu-239 massojaan. Luolaston keskeinen elementti on täyttää se suurilla 
irtokivilohkareilla. Joiden välit sitten täyttää vapaana vellovat merivedet. Löytyykö sitä seuraavalle 
ilmiölle ja energian jatkovaikutuksille luonnosta lähelle vastaavaa? 
 
Tieteen kuvalehti 2012 No:10 ja sivu 16:" Kuumaa savua tosi syvältä. Karibian kuumat lähteet nostavat 
savupatsaat kilometrinkin korkeuteen. Karibialta Caymansaarilta löytynyt kuumimmat kuumat lähteet. 
Ennätykselliset lähteet ovat ns. mustia savuttajia. Savuttajien vesi on siihen l i u e n n e i t t e n  
mineraalien tummentamaa Caymanin haudassa. Lähteet puskevat mustan vesipatsaansa ylös jopa 
kilometrin korkeuteen energioillaan. Vesipensaaseen liuenneissa mineraalisaostumissaan on 
epätavallisen runsaasti k u p a r i a ! ( Posivan ydinjätemetalli, siis kupari on erityisesti oikein kustomoitu 
tätä silmälläpitäen!) 
 
 Tutkijat arvelevat lähteestä alkujaan purkautuvan veden lämpötilaksi yli +400c. ( Posivassa oltu todella 
päteviä. Olkiluodon Onkalon ydinjätteen pintalämpötilaksi mitattu samaa tasoa. Onkohan Posivan jo 
alkuperäinen tarkoituksensa matkia tällaisia "kupariliotintuubeja suoraan!) Mustia savuttajia ei ole 
aiemmin y m m ä r r e t t y   etsiä merenalaisilta vuorilta. . .? (Posivalle tällaiset löydökset faktoineen 
silkkaa m y r k k y ä ! Sopii tosiaan kysyä miksi tiedot piti kupariliuottimineen julkaistaan juuri kun TVO 
Olkiluodossa Posivalla oli olevinaan k a i k k i  valmiiksi valehdeltuna SUPO- sensuroinnein hyvin?) 
Karibian pohjaa tähyili kansainvälinen ryhmä, jota johti Britannian kansallinen tutkimuskeskuksen 
johtaja." 
 
* Muistakaa, että savuttajien p y s t y s u o r a t  purkupylväät meren pintaan olivat 1000m korkeita. 
Posivan upotussyvyys on tästä vain osia 420 metriä. Ydinjäteille vapaapääsyt pinnalle viiveittä näin 
taattuja. Lisäksi auttamatta a l l e  IAEA:n kansainvälisenkin turvasyvyyden! Miksi Posiva valitsi 
nimenomaan kuvauksessa e r i t y i s e n hyvin Onkalon perusolosuhteissa liukenevan pelkän kuparin? 
Miksi Onkalo täytetään surutta vapaasti virtailun sallivilla irtolohkareilla ja suolamerivesillä.  
 
Jotka liuottavat hetkessä myös totaalisesti hyytymättömän bentoniittisaviset kuorikot pullostensa 
ympäriltä? Olen 100 % v a r m a  siitä, ettei kyse voikaan olla s a t t u m a s t a ! Vaan Posivassa ON 
tehty hikipäissä urakkaa että kohta keskellä Suomea saamme kauhistellen kuolla ihan "omakätisesti 
tehdyssä ja s u u n n i t e l l u s s a  keinomustasavuttajassa!" Josta valtoimenaan purskuava musta 
kansan kalmaaja ei sisällä pelkästään hetkessä liuenneita kuparipullosen osia. vaan ennenkaikkea 
hehkuvan kuumana tappavaa Pu- 239 kanavasäteilytonnistojaan!  
Huomatkaa, että myös ydinjäte on v a l m i i k s i liukenevaa pulveriainetta. On se tahallista, koska 
asiasta ei saa SUPO toimin edes keskustella! 
             --------------- 
 
Ydinalan elinehto= IAEA:n miljardien säteilysterilisaatio- ohjelmat 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Juju On varsin simppeli. Suomessa On kylmästi maailman korruptoituneimmat viranomaiset. Ennen 
kaikkea kansa haluttu nuijia hyväksymään suorat ydinkansanmurhaamiset ja mikä tärkeintä IAEA:lle 
käsittämättömän suunnattomat miljardien STERILISAATIOIMISEN oikeutukset! Ideana on degeneroida 
kansaa ja romuttaa niin kuin olemme huomanneet totaalisti, korostan totaalisti haluttujen uhrialueitten 
lisääntymiskyvyt. 
 
Näin vain valtion koeputkiohjelmat jatkossa tuottaisi elinkelpoista ja vapaasti "tuotantolinjoillaan" 
halutessa degeneroitavaa pitkälti valtion laitoksilla ilman omia vanhempiaan muodostettuja 
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lapsikatraita! Valtot hakevat näin systeemiään, jossa valtion moraalittomuuksiaan eettisesti vastaan 
taistelevat voidaan tuhota sukupuuttoon viranomaisten kostoiskuina milloin vain. Missä vain. Helppo 
keissi, koska valtiohallinto jatkossa päättäsi 100 % sterilisoituneen kansansa puolesta k a i k i s t a 
elämään päästettävistä lapsista! 
 
 Paljon hiotummin kuin vielä saatetaan edes aavistaa. Systeemi on simppeli. Kun Areva löytää alueen 
jonne haluaa tehdä uraanikaivoksensa. Sanotaan nyt vaikka Brasilian. . Tehdään vaan "tilaus" IAEA/ 
USA:n kautta. Sieltä salainenPOLIISI rahaa vastaan järjestää niin, ettei brasilialaisille anneta tulla enää 
lainkaan lapsia tietyille pian kaivettaville alueilleen! Ei mene aikaa kauaakaan kuin lapsosettomuuttaan 
ihmettelevä ydinhankkeesta tuhottava valtio tyhjenee asukkaistaan. IAEA voi loppupuolella toki 
väkivalloin vahdittaen tyhjentää alueella vielä olevat puolustuskyvyttömistä vanhuksistaankin. 
 
 Yhtä kaikki pian TVO ja Areva saavat näppärästi ns. "steriilityhjennetyn valtion tuhoavasta mielettömän 
isosta kaivannosta himoamansa uraanikaivostuotteina. Kun maa on tuhottu vuosikymmenessä parissa. 
Kaikki uraaninkaivuun jätteet voidaan korvauksetta ja kenenkään piittaamatta jättää niineen luontoon 
valtavina DDR Ronneburg, Wismunthista tuttuina 390m korkeina säteilevinä, rikkihapsotettuina, 
radonoivina, pölyksi murskattuina vuorina tappajina maan täysin kaikkialta turmeltuessa. Ja sitten Jo 
seuraavana vuosikymmenenä voidaan samalla tekniikalla tuhota vaikka Intia! Kätevää, näppärää, 
huoletonta vastuuvapaasti ja kuin suoraan YDIN- helvetistä!. . .  
 
Tällaiset on JUURI tämänpäivän hankkeita! JUURI sitä tekniikkaa jonka tuotoksia TVO Posivoiden OL-
3, OL- 4. . . plutoniumlaitokset rakennetaan JO NYT vuosikymmenet tuottamaan mustaa, laitonta 
kuoleman Pu- 239 tuottoa. ASEita loputtoman ahneille YDINarmeijoille silkasta rahanhimosta. Kaiken 
onnistumisen avain ON se, että kansan samaa TIETOA kontrolloidaan POLIISIVOIMIN joka hetki 
armeijan käydessä kaikessa rauhassa kauppaa TVO:n ylläpitämissä KPA- ja Onkaloluolastoissaan 
raakalla aseväkivalloillaan. TV:n, nettien, lehdistöjen 100 % poliisikontrolointi etteivät kerro mistä on 
kyse sellainen terrorinsa elinehto niitä tauotta valvovien POLIISIMASSOJEN avulla. 
             ------------- 
 
Pu- 239 MYSTEERIAINE 
XxXxXxXxXxXxXxXxXxXxX 
 
Plutonium on käsittämätön jo aineena. Maailmassa ei tunneta ainoaakaan tapausta, jossa tätä 94 Pu- 
239 alkuainetta olisi löydetty luonnosta. Siitä huolimatta plutoniumia on maailmalla laivanlasteittain 
suuria varikkoja sadoissa valtioiden takapihoissa, metsiköissä, soissa ja pelkkien halpojen pressujen 
alla. Kyseisen aineen T½ puoliintumisaika on helppo muistaa 24 000v. Joka tarkoittaa myös sitä, että 
vaikka plutoniummalmia olisikin Maapallossa ollut. Se olisi puoliuinuttanut itsenä olematon aikoja sitten. 
No keskeinen ja tarkimmin salattu fakta elää siinä m i t e n  plutoniumöiset tonnistot on maailmaamme 
yhtäkkiä tuotetut? 
 
1945 USA räjäytti ensin uraanipommin, niin seuraava räjäytetty pommi oli Nagasakissa vuosia US- 
reaktoreissaan keitelty PLUTONIUMPOMMI! USA oivalti heti ydinpommin keksittyään, että koko 
keskeinen tuleva maailman mahtinsa lepäisi ei isojen 52kg räjähtämiseensä vaativan uraaniaseitten 
varassa. Vaan näppärästi kuljeteltavien nimenomaan jopa 0,1kg pommina räjähtävän 
plutoniumpommituotannon varassa. Jenkki oli hyvin mustasukkainen saavuttamastaan etumatkasta 
hallita maailmaansa juuri plutoniumaseillaan. Aikansa ainutta ydinasemaa kehitteli ydinpommiensa 
vaatimissa peräti 12 perussiviilireaktorissaan läntisen suurjokensa rannoilla tekniikkaansa äärimmilleen. 
Tacomajojen suuren saksalaisväestön keskittymän keskellä.  
 
USA käynnisti hankkeensa nimenomaan vauhdittaakseen näin etnisiä häikäilemättömimpiä 
saksalaisten puhdistuksiaan. Varsin pian selvisi jotain todella hälyttävää. Koko suurjoen 
silmänkantamaton laakso säteilyaavikoitui JO 1930- luvun valtaviin kuuluihin "sähköisiin 
pölymyrskyihin". Harva tietää, että nämä USA:ssa mystisesti juuri 1930- luvulta alkaneet 
suurpeltoalojen kuivumiset käynnistyi, kun USA alkoi keskittää v a l t a v a t  määrät salattua 
ydinASEtoimintaa seutukunnille erityisesti 1936 eteenpäin. Vielä harvempi tietää, että pölymyrskyt ja 
reaktoripäästöjen säteilyionisaation megalomaaninen ydinaavikoitumisen täystuho jatkui 1940- luvuille 
asti.  
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Syy oli ja ON nimenomaan sielläpäin suoritettujen käsittämättömän massiivisten ydin- ja 
isotoopijätteitten sumeilemattomat dumppaamiset surutta vesiin ja maaperiin. Kyseessä on USA 
armeijan mustin ja yhä tarkimmin salattu etninen kansanmurhaamisen jatkumo. Ruusewelt oli antanut 
käskynsä kehittää ydinaseet hinnasta piittaamatta. Mutta kukaan ei hallituksessakaan tajunnut miten 
mielettömäksi tuhot menivät. Tänäkään päivänä USA:n länsirajaan laskevaan Columbian Tacoman 
suurjoen laaksoissa ei voi kuin vierailla hetkiä sairastumatta. Koko suurjoki on pilattu ja tusinan verran 
täysin saastuneita maailman vanhimpia reaktoriraunioita on joen varsia pitkin silmän kantamattomiin. 
                 -- 
 
Pu- 239 pitkä kuoleman varjo 
 
Kun 1945 USA räjäytti viimein koko länsirannikkonsa säämekanismit ydinaavikoittaneen toimintansa 
hedelmät Hiroshiman ja Nagasakin plutoniumpommit. Kerääntyivät USA:n eli silloin maailman ainoan 
ydinasemonopolin aseherrat suljettuun palaveriinsa. Keskustelun aihe oli vain yksi ja keskeinen. Jos 
USA aikoi jatkaa ydinaseteollisuutensa jalostamista nimenomaan omalla maallaan entiseen tapaan. 
Olisi Pohjois- Amerikka pian asutuskelvoton ja täysin säteilysterilisoitu 2000- luvuille tultaessa. Armeijan 
mukaan tällainen tulevaisuus olisi täysin kestämätön, koska ydinasetuotantonsa ylläpito maksaisi 
samalla koko Amerikan asuttavuuden! USA päätti silloin ottaa suuren riskin. Vuotaa nimenomaan 
Neuvostoliitolle miehitertyn Itävallan kautta keskeisimmät ydinasetuotantonsa tekniikat. 
 
 Ideana oli ohjata Stalinin johtamaan maahan tekniikkaa joka alkaisi säteilytuhoamaan maata 
nopeammin kuin suorat ydinaseiskut USA:sta ikinä kykenisivät. Ongelmana oli myös keskeinen 
Eurooppa. Miten taattaisiin se, ettei pian uudelleen nouseva Saksa jäänyt ydinasekieltoalueeksi, jonne 
ei kyetty suorittamaan ydinvoimin miljoonaväestöjen säteilysterilisaation ohjelmaa? Ainakaan 
ydinASEITA USA ei maahan ja sen liittolaismaihin suostuisi toimittamaan! 
 
 Sotien jälkeisestä määrätietoisesti eteenpäin vietävästä USA ydinaseisiin tarvittava Pu- 239 
tuotantohankkeista.  
Erityisesti saksalaisten rauhallisempien Euroopan maitten keskuuteen jenkkivoimin. Aihetta valaisee 
seuraava kirja: Matti Kojo,  Ydinvoima, valta ja vastarinta | Kirjat | Like Kustannus. USA loi 
kattojärjestökseen hankkeelleen IAEA:n. Ajatus oli yhtä pirullinen kuin oli tuhoisakin. Suomeen USA 
alkoi syöttää ydinvoiman mahdollisuutta nobelistin AIV Virtasen kautta. Pekka Jauho kumppaneineen 
sai jo Helsingin olympialaisten imussa kutsuja tulla oppimaan USA:han ydinvoiman ihanuuksia. USA 
toimitti materiaaliaan innokkaille oppilaille.  
 
Mutta ei tietenkään hyvät mielessään. Suomen innokkuus saada maahansa ydinvoimalaitoksia kiinnitti 
huomiota varsin ahdistavasti pian myös Venäjällä. Kun Suomen ensimmäistä ydinvoimalaa Loviisaan 
alettiin hankkia USA:ssa sitä vauhdittamaan käynnistetyssä energialamassa. 1973 Oli käänteentekevä 
keino jenkeille myydä ydinvoimaansa maailmalle laajasti ja pidäkkeettömästi. Öljy poistettiin 
kehitellyssä "energiakriisissä" liki muutamassa päivässä harkitusti. Tilalle USA, imussa Neuvostoliitto 
alkoivat kilpalaulantana myydä reaktoreitaan pitkin Eurooppaa myös. 
    -- 
 
Pu- 239 YDINSOTA ilman sodanjulistusta.  
 
Mitä historia ei kerro, mutta kirjat muistavat. Neuvostoliiton keskeinen valttikortti myydessään 
ydinvoimaa maastaan taattiin, että Neuvostoliitto toimittaisi 100 % valmiit uraanipolttoaineet laitoksensa 
ostajamaahan. Mikä oleellisinta Neuvostoliitto otattaisi myös t a k a i s i n käytetyn polttoaineen! Todella 
rehtiä kauppaa alkuun muuten. Koska myös USA General eletric teki vastaavia tarjouksiaan silloin 
Suomelle mukisematta: "Ostakaa meidän reaktorimme. Saatte kaikki sähkön energiat käyttöönne 
ongelmitta. USA ottaa kylkiäisinä ilmaiseksi kaikki muodostuneet pahimmat ydinjätteet maahansa 
reaktorin koko käyttöiän takaisin. " 
 
 Mitä i h m e t t ä ? Kun tiedämme miten hallitsemattomia ongelmia ydinjätteet oikeasti tuottaa. Niin m i 
k s i  ydinasemaat tyrkyttäisivät moisia sopimuksia maksutta? Lahjahevosen suuhun olisi JO silloin 
kannattanut tutkailla tarkkaa enemmän. MIKÄÄn lounas kun EI ole ilmainen, mikään kädenojennus 
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paholaiselle ei tuota hyvää! Idea oli synkkä ja kuolettava. USA kykeni näillä hankkeillaan sulkemaan 
koko länsirannikkonsa muutamassa vuodessa säteilypäästöin tuhonneet tappavaa vuotavat 
plutoniumtehtaansa.  
 
Ja mikä kaikkein pirullisinta suunnitelmassaan. Sekoittamalla siviiliydinvoimataloutensa reaktoreitten 
sisältöön 95 % lataukset U- 238 lisiään. Kykeni näillä kytkytkaupoillaan tuottamaan ja anastamaan 
kaikki Euroopassa starttaavien ydinvoimaloitten tuottamat ja himoamansa ASEplutoniumit. Japani kärsi 
tässä toistaiseksi kirpakkaimmat. 84kpl USA:n ASEteollisuuden siviilireaktoria kävivät kunnes räjähtivät 
vääjäämättä ydinkansanmurhaansa lopullisesti 2011 Fukushimassa! Jo 1970- luvun loppupuolilta 
Suomessa tehtiin siis kylmänsodan ydinASElasteja 3 junalastillista vuodessa vasallina USA:n ja 
Venäjän tarpeiksi. Jatkuen 1996 asti julkisesti. 
 
 Koko IAEA:n johtaman siviiliydinvoimaloitten ainoa tehtävä oli tuottaa ydinpommiainetta Pu-239 
seurauksista ja kustannuksista piittaamatta kansan verovaroin. Harva tietää mutta kolmannes 30 % 
ydinvoimaloitten ydinjätteistä kierrätetään USA:ssa ja loput Venäjällä. Ydinmonopolien ottaessa niiden 
ydinjätteitten uraanien Pu- 239 tonnistot välistä. Jopa Ranska laivaa kiltisti k a i k k i ydinjätteensä 
Venäjälle tänäkin päivänä IAEA/ USA:n vaatimuksesta. Samasta syystä ydinpolttoaineesta 95 % on 
mukana 1000- kertaa perusuraania tappavampaa, täysin turhaa plutoniumraaka- ainetta U- 238 
lisämyrkyt. USA siis välttyy näin loisien maansa säteilysaastuttamisilta. 
 
 Poltattaa ydinaseensa surutta Japanin kaltaisilla YDINorjien orjavaltioillaan. Poistaa Japanin 
ydinjätteestä ASE- tuotantoonsa jatkuvasti 2,5- 4 vuodessa jenkkisiiloissaan pilaantuvat 
plutoniumainetarpeensa. Muuntaa näin ilmaiseksi itselleen tulleen asemateriaalin muun jätteen 
kavalasti MOX- polttoaineeksi. U- 238 lisällä on v a r s i n keskeinen tappava tehtävänsä. Koska juuri s i 
i t ä saadaan k a i k k i  plutoniumi. Ja ydinalansa PAKKOkauppaamisella uraanipolttoaineella taataan, 
että pian USA myy taas Japanista ja Euroopasta saamansa ydinjätepolttoaineet takaisin kovalla rahalla. 
MOX on siis taikaleima jolla USA tekee mustimmista ydinkansanmurhistaan sotaa edes julistamatta 
totta! 
            -- 
 
PS: Uraanista U- 235 T½ jälkisäteilyaika muuten luokkaa 750 miljoonaa vuotta, kun taas U- 238 
jälkisäteilyaika mykistävät 4,5 miljardia vuotta. Siitä mäskäytyvällä plutonioumilla niinikää musertavat 24 
000vuotta.  
 
Kun vertailun vuoksi esim. U- 238 korvaavalla alumiinioksidin 7,17 SEKUNTTIA! Mangnessiumoksidin 
T½ 11,35 sekunttia! Kuka h y v ä n s ä  jo huomaa että IAEA/ TVO/ Posiva/ SUPO himoaa asiassa 
VAIN laittoman Pu- 239 korruptiorahoja, ei epäilystäkään! 
                --------------------- 
 
!!!!!HUIPPUSALAISTA ja laitonta!!!!!!!! 
________________________________________ 
 
Iltalehti foorumi  10.09.2012, 19:19   
Cesium   
Rekisteröitynyt käyttäjä   Rekisteröitymispäivä: 22.07.2012 
Viestejä: 357   
-------------------------------------------------------------------------------- 
Lainaus:   annalampi kirjoitti:   
- *Miksi hitossa polttoainetta pitäisi vaihtaa lennosta.  
 
Sitä voi hölmönä ihmetellä. Tämäkin todistaa ettet tiedä ydihommista vittuakaan. 
 
Lainaus:  annalampi kirjoitti:   
- *Kun joka vuosi ASEA:n siihen suunitellulla oranssilla latauskoneella TVO nostaa revisiossa 
uskomattomat 860kg tappavaa mustanmarketin Pu- 239 tonnistoaan/ voimalaitos. Myyden sen USA, 
Israelille 5 miljardilla/ vuosi. 
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- *TSAARILLE tosiaan tiedoksi, että TVO:n OL-1 ja OL-2 laitoksien kaikkein keskeisimmät 
ydinturvalaitteet olivat minun valvonnassani luokkaa toistakymmentä vuotta.  
 
Älä valehtele. Ei tuota roskaa kukaan usko.   
                    -- 
 
Ihan malliksi hallussani olevista salaa otetuista kuvista mm. ASEA ja Valmetin latauskoneista sitten. 
Korostan, että j o k a i n e n  otettu kuva on laiton ja sisäministeriöstä suoraan kielletty!) 
http://kuvapilvi.fi/k/YMdN.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YMdN.jpg[/img] 
 
Tässä reaktorialtaan oikealla ja vasemmalla poskella TVO:ssa olevat latauskoneen käytössä olevat 
kertomani ydinjätealtaitten varastokehikot uraaninipuille. Tällaisien kuvien ulos tuominen TVO:lta on 
luonnolisesti ydinturvarikos. Koska SUPO laskee sen varaan, ettei niitä pystyttäisi dokumentoimaan 
ikinä julkisuuteen. 
http://kuvapilvi.fi/k/YMwY.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YMwY.jpg[/img] 
 
Tälläisella ns. "termospullolla" muuten TVO/ Posivan laittomat Pu-239 tonnistot saadaan m y ö s  POIS 
altaasta Sigyneihin ja Arctis Sea merikuljetuksiin laittomiin plutoniumkauppoihin. Laittomat 
plutoniunmbisneksensä siis ON niin yleistä, että TVO on teettänyt sitä varten tällaisia SUPERsalaisia 
erikoiskuljetuslaitteitaan. Joita ME työssä käyneet emme saaneet ikinä virallisesti edes kuvata. No 
kuten SUPO Vuojoki huomaa kuvasimme silti!)) 
http://kuvapilvi.fi/k/YMw0.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YMw0.jpg[/img] 
 
Tämän tallennnedokumentin onnistuin räpsäisemään muistaakseni kun OL- 1 laitoksen laitonta 
plutoniumjätelastia vietiin Säkylän SA kuljetuksiin. Huomatkaa, että tässäkin alla 
monikymmenpyöräinen Oranssinen erikoiskuljetuskalusto. Pyörät on muuten umpikumia, koska 
ilmakumit räjähtäisi pullosta valuen tulleesta valtaisasta säteilymääristä milloin tahansa.  
http://kuvapilvi.fi/k/YMwB.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YMwB.jpg[/img] 
 
TVO:n laiton Pu- 239 myyntiin suuniteltu pullo siis upotetaann reaktorialtaan pohjalle. Kuvassa  pyöreä 
oikealla. Reaktorista suoraan korkattavat 1% Pu- 239 sauvat nostetaan kuvassa latauskoneen kouralla 
suoraan termospullon  sisällä oleviin neliökehikkoihin. Olkiluodossa plutoniumkylläisen sauvan pituus 
on luokkaa 5m. 
http://kuvapilvi.fi/k/YMw8.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YMw8.jpg[/img] 
 
Pitihän mun, kun kameran sain  salakuljetettua Rh- halliin räpsiä kuva myös itse reaktorin kannesta. 
Jonka alta ASEA latauskone nostelee noita laittoman ydinASEkauppansa plutoniumsauvojaan. Olin t o 
d e l l a  lähellä paljastua kun hämärässä hallissa automaattinen salamavalo räpsähti päälle..) 
http://kuvapilvi.fi/k/YMwU.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YMwU.jpg[/img] 
 
Kaverini suostui viimein ottamaan kuvaa "meistä" latauskoneen valvomostakin. Kun lupasin peittää 
kasvomme. Vasemmalla alhaalla muuten näkyy "ristikko-ohjain ja reaktoria kuvaava kameran monitori 
ja joystikkikin jolla ASEA latauskonetta  ohjaillaan sieppaamaan suoraan reaktorista näitä himoittuja 
plutoniumkylläisiä nippuja. 
http://kuvapilvi.fi/k/YMwp.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YMwp.jpg[/img] 
 
Mitä vielä kertoisin? No kuvien oton vaikeudesta voin sanailla, että Rh- hallin yläkulmissa jokaisesssa 
oli joka sekuntti hallin tapaukset kuvaavia IAEA videokameroita. Totta kai RH:ssa on myös valvomoon 
ja vartiokeskukseen kaiken näyttäviä kameroita joystikkajoin. Joten en t u r h a a n  rehvastele. Ettei 
näin sensaatiomaisia kuvia kykene maassamme muut lisäkseni toimittamaan julkisuuteen. Ai niin mulla 
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on tosiaan silloin näköjään ollut tuollaiset kuvaamani vitivalkeat TVO:n kenkärajan pumpulihaalarit ja 
kypärit, kengansuojineen kaikineen. Juu, että k y l l ä  näitä laittomia dokumentteja minulla esittää on 
jos ja kun neteissä SUPO- POLIISIT luulottelee, etten kykenisi näitä tuomaan tuimasti näytille 
mitenpaljon vaan..) 
             -- 
 
Vastauksia ylläolevaaan TVO paljastuksiini 2012.09 
 
!!!!!HUIPPUSALAISTA ja laitonta!!!!!!!! 
 TVO:n salatuista rh- hallikuvista, latrauskoneistaan ja Pu- 239 kuljetuspullokuvistani.  
Overdrive foorumi 
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?f=29&t=169498&sid=b14a731b1c9b3c17738a4e65077501
60&start=1545 
 
max 11.09.2012 17:06 (Re: *Vesi on kaikki 2.)  
Vakiokävijä, vantaa, Rekisteröitynyt: 23.05.2006 18:31, Viestit: 854  
 
Nyt olet Mailis mennyt kyllä rajan yli,koska paljastamasi materiaali vaarantaa jo kansallista 
turvallisuutta. 
Väistämättä käy että karhukopla ja SUPO ovat matkalla sinne Eurajoelle. Oletko valmis ryhtymään 
käsirysyyn karhukoplan miesten kanssa,koska tilanne varmasti siihen pisteeseen vääjäämättä menee? 
Taisteletko "viimeiseen mieheen" tuumaakaan periksi antamatta?  
 
* Kattelin tän uhkailevan max:n tekstin vasenta ylänurkkaa. Oli muuten SAMA USA armerikan valkea 
tähti jonka näin kun IPPAS runnoutui tankkeineen, helikoptereineen kotiini keväällä 2012. Siis sitä 
samaa POLIISIsakkia joka syötti rautakankiaan turbiinin ja poltti vesivoimalammekin tänä keväänä ! 
      ------------------------ 
 
ASEITA, thoriumikaan ei siksi käy. 
 
http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=817377&page=2 
Iltalehti tekniikkafoorumi #17   11.09.2012, 17:30   
Para  Rekisteröitynyt käyttäjä :   
"Syy miksi Uraniumia käytetään yleisesti ydinreaktoreissa, eikä esimerkiksi Toriumia (Huomattavasti 
yleisempi alkuaine, hajoamistuotteet lievästi vähemmän radioaktiivisia, ei järkevä asekäyttöön) on 
koska ydinreaktorien kehitys alkoi USA:sta Project Manhattanissa, jossa tarkoitus oli vain tuottaa 
"YDINASEITA"".  
              -- 
* Para olet nyt s e l v ä s t i  jäljillä. Eli vaikka maailmassa nyt harkitaankin käyttää U- 238 tilalla jotain 
muuta. Niin nyt ehdotetaan siihen vaikka mainitsemaasi toriumia. Mikään uusi idea tämä siis EI ole. 
IAEA/ USA armeijalle kuitenkaan torium EI KÄY! Itse asiassa USA:n hallitus painosti toriumreaktorien 
kehittämisen lopettamiseen muutama vuosi sitten. Syyn USA hallituskin sanoi suoraan:" 
Thoriumreaktorien polttoaineesta EI saa ydinaseita. Joten USA asetti Intalle antamassaan ehdokseen 
selkeästi sen, että Intia alkaa saada sijaan USA:n kautta uraania reaktoreihinsa. Jotta voi jatkaa niistä 
saatavien ydinASEITTEN jatkokehittelyjä USA:lle"! 
 
Siis kuvitelkaa, Intia oli jääräpäisesti vuosikymmeniä tuomassa uraani- plutoniumketjuun kolmatta 
polttoainetta thoriumia. Koska Intiassa ON tuota thoriumia vuosituhanneksi! Tällä määrällään Intia 
olisikin kyennyt lopettamaan USA IAEA monopolisoiman U- 238- Pu- 239 reaktorien toiminnat 
maailmalla seinään kauppaeduillaan. USA suuttui aikeesta niin silmittömästi, että pakottamalla pakotti 
koko thoriumhankkeet Intiassa alas.  
 
Jälleen syy oli 100% t ä y s i n samaa miksi minunkin esittämäni U- 238 vapaan 1000- kerta aidostu 
puhtaammin plutoniumitta toimivan reaktorien polttoaineuudistusta ei sallita. Jos ja kun reaktoreissa 
alettaisiin käyttää alumiinioksideja tai vaikka piikarbideja puhtaampaan plutoniumittomaan polttoon. 
Joutuisi USA vieläkin ahtaammalle kuin Intian thoriumreaktorien paineissa! IAEA eikä mikään muukaan 
ydinvoimala kelpaisi enää l a i n k a a n. 
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 IAEA onkin epätoivoissaan ehdottanut puhtaan toriumin sijaan kuinka ollakkaan 
KOLMOISPOLTTOAINEITA, eli U- 238 sotketaan mukaan vaikka väkisin tuottamaan 
YDINASEPLUTONIUMEJA..  ...Niin koska pelkkä toriumreaktori EI tuota USA loputtomiin 
siviiliydinjätteistä himoamia plutoniumtonnistoja. TVO ja SUPO jäisivät nuolemaan näppejään. Koska . .  
 
PLUTONIUMIN MUSTA LAITON KAUPPAAMINEN ON AINOA SYY TEHDÄ ENERGIANEGATIIVISTA 
YDINVOIMAA! 
__________________________________________________________________________________
_____ 
 
 
 
 
 

3037. ISOtooppitutkintaa RAJALINJAT 
 
Rajalinjat määritetty aiempaa tarkemmin Protoni/ NEUTRONIRAJALINJAT.  T&T 03.08.2012 
 
*Keskeinen aiheeseen liittyvä kiistakapula on yhtä vanha kun sen sensurointiin USA armeijan toimesta 
peittelemään totuutta perustettu IAEA. Periaate on varsin yksinkertainen. Kun Uraaniatomeja 
halkaistaan ydinvoimaloissa. Sen tuottamaa neutronien YLIjäämää ydinvoimalaitosalueilla ei 
ydinvoimalatyöväelle SAA IAEA ydinturvalakien  mukaan lainkaan mittauttaa! . .  Asia on JO 
turvanormien peittelynäkin täysin absurdi SUPO:n tarkoin valvoma totuus. Jonka takia itsekin mittauksia 
kysyessäni jouduin surutta sisäministerön viranomaisten vaarallisia kysyvien henkilöiden ns. mustaan 
tarkkailulistaan jo 1978!  
 
*Siitä lähtien olen tätä TVO:ssa sattunutta asiaa tutkailut kiivaasti. Asia suorastaan räjähti valloilleen 
kun kuulin, että vanhat mestarit Enricho Fermistä USA:n alamosin johtajista Suomen ydinikoniin Pekka 
Jauhoon asti epäsivät  asian! Kertoivat sensuroiduissa kirjoituksissaan suoraan USA:n armeijan r e k i s 
t e r ö i m ä n 2,5kpl neutroneja/ fissio olevan v a l l a n muuta luokissa 21- 23kpl/fissio!  
 
* Innostuin palavasti tästä äärimmäisen vaikeaksi koetusta aiheesta kun edes Pohjolan pätevin 
tapaamani Ruotsin kvanttiydinfysiikan historian professorikaan ei kyennyt kysenalaistamaan millään 
tasolla 10- kerttaa ilmoitettua suurempaa vapautuvien neutronien määräiä 2012 kesällä. Kun laskin 
hänelle malliksi miten kahtia halkaistu U-235 tuottaa kaksi palladiumatomia j a a  huikaisevat luokkaa 
32kpl ulos viivein spallaatoituvaa neutroniylijäämää, hän mykistyi myöntöönsä! 
 
Professori Witold Nazarewiczin johtama tutkimusryhmä sovelsi tiheysfunktionaaliteoriana tunnettua 
kvanttimekaanista teoriaa ydinlaskuissa käyttäen kuutta hyvin testattua eri mallia 
ydinvuorovaikutukselle. Suoritetut laskut identifioivat niin sanotut dripelinet eli rajalinjat, joiden jälkeen 
ydin ei voi enää sitoa lisää rajalinjaa vastaavia hiukkasia. Tietyn varausluvun omaavaan ytimeen ei 
voida lisätä rajattomasti neutroneja. Lisättäessä yhä enemmän ja enemmän neutroneja 
neutronirikkaaseen ytimeen energia, joka vaaditaan yksittäisen neutronin irrottamiseen, käy yhä 
pienemmäksi. 
 
 
Jatkoja osaan II 
 
Kun yksittäisen neutronin irrottamiseen vaadittu energia on nolla tai negatiivinen, on tultu neutroni-
rajalinjalle. Tällöin ydin ei voi enää sitoa ylimääräistä lisättyä neutronia, vaan se lentää pois ytimestä. 
Vastaavasti ytimeen ei voida lisätä määrättä protoneja kun neutroniluku pidetään vakiona, sillä lopulta 
päädytään ns. protoni-rajalinjalle. 
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*************H y v i n merkittävä fakta siis! Käytännössä k a i k k i e n alkuaineitten n/Z rajoilla on tällaisia 
konkretisoituja "neutroni(protoni)-rajalinjaukset". Eli suomeksi sanottuna j o k a i s e s t a 
ydinvoimalafissioinnin fissiosta vapautuu alati tällaisia "rajatapauksia". Kristaloituna ne k a i k k i 
muodostuessaan sylkevät viivästyneitä spallaationsa neutroneja. Löydös On kertakaikiaan 
mullistava.**************  
 
************Koska näin tunnustetaan olevan aiemmin uumoiltujen kymmenkunnan isotoopin sijaan 
luokkaa s a t o j a  liikaa neutroneja sisältäviä. Sisuksistaan nimenomaan VIIVEIN sylkeviä epävakaita 
häilyviä isotooppitiloja. Asiaa EI olla alla olevan tekstin mukaan haluttu= uskallettu USA/IAEA 
käskytyksi aiemmin edes tutkia!. . . Ei koska tässä selkeästi paljastuu m i t e n halkeavan 
uraanimassojen keskellä viivästyneet ns. "spallaationeutronit vapautuvat kymmenkertaa ilmoitettua 
2,5n/fissio sijaan Enricho Fermin, Pekka Jauhon yms. kertomalla 23kpl määrillään.************  
 
Neutroni-rajalinja on määritetty kokeellisesti vain muutamalle kevyimmälle alkuaineelle, kun taas 
protoni-rajalinja tunnetaan varsin hyvin isolle osalle (?!) alkuaineista. (Kaikialta artikkelissa tihkuu ja lyö 
kasvoihin ETTEI USA armeija r e k i s t e r ö i t y ä ä n 1954 kaikki neutronimäärätiedostot. 
Yksinkertaisesti vuosikymmeniin ole s a l l i n u t  maailmalla tutkia n/Z- suhdelukukaavan kriittisimpien 
epävakaitten neutroneja spallaatoivien isotoopien käyttäytymisiä.)  
 
Mitä lähempänä isotooppi on rajalinjaa, sitä nopeammin se hajoaa stabiilimmaksi isotoopiksi. Lopulta 
kaikki nämä isotoopit hajoavat joksikin yhdestä 288 isotoopista, jotka sijaitsevat ns. beetta-
stabiilisuuden laaksossa. ( Huomatkaa, että alkuainetta kohden löytyy reaktoriaineille v a i n luokkaa y k 
s i  ainut vakaa isotooppitila. Ei todellakaan tusinaluokkaa!) Näiden stabiilien isotooppien 
puoliintumisaika on pidempi kuin Aurinkokunnan odotettu elinikä. Tutkimuksen tulokset julkaistiin 
28.6.2012 Nature-lehdessä. 
 
* Miksi tutkimuksen PÄÄtekijää on salainen? Ja mikä on tämän Suomen sivujuonteen 
päätutkimuskohde USA:ssa? Aivan oikein n/ Z neutronien suhdeluvun muutos suhteessa 
atomirakenteen massiivisuuteen. Suhteessa spallaatioreaktioon ja viivästyneisiin neutroneihin. 
                     ------------ 
 
 Ydinaavikoitumisesta 
 
Ydinvoimaloitten ympärillä on satakilometrien satamattomuuden, ukkosvapaan vyöhyke. Josta sateista 
katoaa reaktorien +..ionisaation syömänä yli - 50%. Tässä aiheesta todella paljon kertova salattua 
dataa. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YM0y.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YM0y.jpg[/img] 
            -------------- 
 
Uraanin salatusta ASEkierrosta 
 
 07.09.2012, 20:02   
Tsaari60   
Rekisteröitynyt käyttäjä   Rekisteröitymispäivä: 02.07.2012 
Viestejä: 400   
-------------------------------------------------------------------------------- 
Lainaus: 
annalampi kirjoitti:   
Esität PASKAKASAPOLIISI jo perusasiankin väärinpäin: 
 
- Yli 50% maailman reaktoreissa vuosikymmenet poltettu uraanui on JO valmiiksi ASE- purusta saatua 
väkevöidyintä U- 235 massaa. Miksi sen puhdistamiseen käytetyt energiat tuhotaan likaamalla siihen 
laivanlasteittain U- 238 paskaa pelkästään ja VAIN jotta siitä saadaan ASE polttoainekelpoista 
PLUTONIUMIA. SA- TVO:n mustan ASE myyniin tarpeisiin Israelista USA:han 6 miljardin/t 
verirahastuksin! 
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Ai nytkö ydinaseista puretaan voimaloihin, eikä toisinpäin? 
Aiemmin olet kyllä väittänyt näin...  
 
  #30   Ilmoita asiaton viesti    07.09.2012, 22:09   
annalampi   
Rekisteröitynyt käyttäjä   Rekisteröitymispäivä: 19.12.2011 
Viestejä: 427   
-------------------------------------------------------------------------------- 
 STUK kirjasta "Säteily ja turvallisuus: maailmalla koskaan käytetystä uraanista 94% menee ASE 
tuotantoon. 6% ns. "siviilipuolelle"."  
 
Hihna on hektinen, tappava, kallis kuin mikä ja tuhoava, salattu ja toiminut a i n a näin. 
- Ensin U- 235 menee ASEtuotantton ydinkärkiin.  
- Happanee sielä 93% U-235 paskana räjähtämättömäksi j ä t t e k s i sponttaanilla fissioinnillaan 2,5- 
4- 8 vuotta. . 
 
- Armeijan on kallista tuhota näin kertyvät jätteet. Ne dumbataan kloakkisuoleen SIVIILIreaktoreihin.  
- Jossa sama moska poltetaan sisältämänsä tuotannollisesti täysin turhaan nimenomaan lisätyn U- 238 
lisänsä turvin 1% Pu- 239 tatinakasoiksi.  
 
- Jotka taas kuskataan armeijassa odottaviin Pu- 239 ydinpommeihinsa.  
 
Kalmon piiri pyörii. Korruptoi ja perustuu plutoniumtonnista mustassa globaalissa markkinoinnissaan 
maksettavaan 6miljardin tonnihintaan. Ainoa riski tekijäroistoilleen asiassa on se, että tuhoista ja 
viuluista maksava kansanmassat saa tietää armeijan ylläpitämän kuolemankaupan karmivat ja 
päivänvaloja kestämättömöt kuviot. Siksi maailman POLIISIT on valjastettu ja ostettu suojaamaan tätä 
kaikkea kansanmurhasysteemiään henkeen ja vereen nimenomaan julkiselta paljastumiselta.  
            ------------ 
 
F.B. 18.09.2012 Pu- 239 
 
E.P. Paljonkos plutoniumia esim. vuosittain tarvitaan vaikkapa ydinkärkien uusimiseen? Eihän se 
missään soppakattilassa keittelemällä synny vaan ydinreaktoreissa ympäri maailmaa 
4 minuuttia sitten sovelluksesta mobiililaite · Tykkää 
 
Arto Lauri E.P. kiva kun kysyit. Maailman 450 reaktorissa tuotetaan keskimäärin 900kg/v tappavaa Pu- 
239 tonnistoa. Eli kuten TVO/ Posivat osoittaa grammaakaan EI päästetä IAEA mustan kaupustelun 
ulkopuolelle! Eli aika päräyttävä tarve on 400 000kg/vuodessa! 
              -------- 
 
MYSTINEN 3,5% URAANIRAJA 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
 
Kuulin juuri 2012.09, miten iranilainen ydinfyysikko oli paljastanut jotain erittäin arkaluontoisesti 
kantaaottavaa ydinvoimaloista. Siviilikäyttöön suunitellun reaktorin uraanin pitoisuuden EI tarvitse ylittää 
3,5% rajaa. Huikeaa, tosiaan näin asia on yhteen koottavissa. Tiedän prosenttirajoihin liittyvänä monta 
mietettä. 
 
Olen a i n a  ihmetellyt miksi mm. rauhantahtoisella Kanadalla on ollut CANDU- tyyppisiä 
ydinvoimaloita. Voimala on t ä y s i n ylivertainen siinä suhteessa, ettei sen uraania tarvitse luonnon 
perusuraanista lainkaan kalliilla isotoopirikastaa centrifugein. Silti tätä selkeästi edukkaampaa tapaa 
tehdä ydinenergiaa ei maailmassa käytetä.  
 
Loviisan Forttumin ydinvoimaloitten uraanipolttoaineen pitoisuus on juuri tuolla oudolla rajallaan. 
Loviisan lo- 1 ja lo- 2 on tuottaneet silti 1970- luvulta aina 1996 asti reaktoreissaan junanlasteittain Pu- 
239 ASE polttoainetta. 3 Vaunullista vuositasollaan. 1996 Kuitenkin Venäjä ilmoitti, ettei halua OSTAA 
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enää liian huonosti plutoniumia tuottavien Loviisan ASE plutoniumin toimittajien pikkiin ja sulki mustan 
Pu- 239 kaupan Suomeen. 
 
1978 Lähtien taas TVO Olkiluodon voimalat ovat toimittaneet mm. USA  ja Israelin OL-2 laitokselliset 
ASEplutoniumejaan. SA- Säkylän varuskunnan taepeita unohtamatta. Siis TVO:n monopoli Suomen 
ydinalan ASE- keisarina lyötiin lukkoon 1996. Fransoi Mitterand- Koivisto (1986) sopimuksen 
siivittämänä. TVO käyttääkin Ruotsin asemestarin Ulof Palmen alaisuudessa kehitettyä 4,5% s e l k e ä 
s t i ylirikasta puhtaaseen ASE tuotantoon kehitettyä ASEA- atomin ruotsalaistekniikaa. 
 
Selvää, että kun Loviisa Fortum EIVÄT kykene toimittamaan mustaa ASE Pu- 239 materiaaliaan. TVO 
sai myös uusimman ydinpommitehtaan. Eli kuka yllättyi, että OL- 3 on suuniteltu pelkästään ja vain 
ASE plutoniumille! Reaktori käyttää hengenvaarallisen korkeita. Liki suoraan ydinpommina (8%) 
ongelmitta räjähtäviä pitoisuuksisiaan jo! 5,5% On musettavan vaarallisena poltettavaa uraanipelotetta. 
Samalla selvisi m i k s e i forttum saanut ydinvoimalalupaansa Pekkarisen TEM.stä. Helsingistä v a i n 
75km ydinpommitehtaalle ulottuva turvaraja EI mitenkään enää riittänyt. TVO sieppasi Suomen 
kauhistuttavan salaisen pelkän YDINASEtehtailun.    
          ------------ 
 
Avaruussäteilyistä van Allen. 
 
* Kuuluisan valokuvaajan David S. Percyn dokumentti What Happened on the Moon? Tästä artikkelissa  
parhaimmat poimimani osat tässä. Nimenomaan tiedot avaruudessa mellastavasta van Allenin 
säteilyvöistä ja vastaavista ovat erittäin kiinnostavia. Koska avaruuden säteilyfysiikasta ei olla uskallettu 
kertoa aiemin juuri mitään: 
 
Van Allenin vyöhykkeen säteilystä johtuen; sisempi vyöhyke on 2 400...5 600 kilometrin korkeudella ja 
ulompi vyöhyke 12 000...19 000 kilometrin korkeudella. Tämä säteily havaittiin satelliitti-tunnistimien 
avulla vuonna 1958. Varatut hiukkaset, protonit ja elektronit (Beetaelektroninopeudella)  jotka Maan 
mangeettikenttä on siepannut liikkuvat nopeasti näissä vyöhylleissä. Ne liikkuvat samanaikaisesti 
kolmella eri tavalla:  
- spiraaleina magneettiviivoja pitkin,  
- edestakaisin magneettiviivoja pitkin,  
- sekä maata kiertäen; elektronit kiertävät lännestä itään, protonit idästä länteen.  
kaikkein vaKrallisimmat hiukkaset, jotka sisältävät eniten energiaa, ovat sisemmällä vyöhykkeellä, 
alueella jota astronauttien täytyy __ehdottomasti välttää__. Jos astronautti kulkee näiden vyöhykkeiden 
läpi, hän tulee hyvin sairaaksi tai kuolee pian altistumisensa jälkeen. Valokuvat olisivat myös 
tuhoutuneet. Magneettisten aurinkomyrskyjen aikana säteily lisääntyy. Silloin se voi olla tuhansia 
kertoja voimakkaampaa kuin tavallisesti.  
 
*Seuraava osa on ehkä k a i k k e i n paljastavampaa kertomaan miksei NASA edelleenkään kykene, 
saati uskalla lähettää ihmisiä Marssiin, saati edes Kuuhun kuolemaan kokeilujensa jälkeen. Koska 
avaruuden säteilyn tajuttiin tuhonneen (NASA tutkimus T.M. lehti No:14.2012) ihmisten aivoja p y s y v 
ä s y i  astronauttien jo 108vrk lähiavaruudessakin olon jälkeen: 
 
Apollo 16 -lennon aikana tapahtui yksi voimakkaimmista aurinkomyrskyistä. Olisi tarvittu KAKSI 
METRIÄ PAKSU . .  lyijyseinä suojelemaan astronautteja, fyysikko Ralph Renen mukaan. Käytetty 
kapseli oli ohut alumiini-kuori. Säteilystä johtuen, venäläiset eivät koskaan yrittäneet lähettää ketään 
kuuhun.  
                  -------------- 
 
YDINPOMMISTA, paljon outouksia. 
PuIIPuIIPuIIPuIIPuIIPuIIPuIIPuII 
 
Miten ihmeessä ydinpommi joka on tehty U- 235 uraanista edes teoriassa voi räjähtää. Koska se voi 
fissioida  v a i n hitailla moderoinnilla esim. vedellä hidastetuilla neutroneilla. Jota ydinpommeissa EI 
ole. Asiaan vaan EI saa kysyvä vastauksia. No ei se mitään, selvitetään asia silti! Kuulin nimittäin 
muutamia keskeisiä asiaa valaisevia faktoja: 
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– Jokaisessa uraanipommissa on Pu- 239 plutoniumia.  
– Fukushiman ASE- kierrätys MOX sisälsi valtavat määrät Pu- 239. 6,5 % - 8 % - 16 %, jopa 25 %. 
Miksi noin rikasta? 
– Vetypommi on kaksoisräjähde, kuten vaikka kiväärin panos. Ensin ydinpommi, vasta sisällä fuusioituu 
vety. 
– U- 235 pommin kriittinen massa on 52kg ja plutoniumpommin 10kg. 
 
Eiköhän näillä ala hommaan tulla valoa. Hiroshiman pommi ei oikeastaan räjähtänyt lainkaan pelkkänä 
U-235 pommina. Vain 3 % uraaneista fissioitui. USA:lla oli ylittämättömiä ongelmia laitteensa kanssa 
heti alusta lähtien. Eikä uraani U- 235 näy räjähtävän kuin väkisin. Toisaalta taas plutoniumpommin 
ongelma on räjähtää liiankin kärkkäästi. Alatte päästä jyvälle jo? Ensin pitää siis tehdä 10kg 
plutoniumpommi ja piilottaa se U- 235 pommin sisään tuottamaan valtavat määrät neutronivuota ja 
tosiaan vaan t o i v o a , että ruuhkautuvista liian nopeista neutroneista edes osa toimisi. Jos 3 % 
halkeamisosuus uraanissa saadaan nostettua vaikka 30 % on jo siirrytty "Hiroshiman likaisesta 
pommista" toimivaan ydinpommiin. Näin simppelistä tässä on kyse. 
 
Kaksoispommin rakenne suoraan on aivan liian konstikas. Siksi ydinpommi tehdään sekoittamalla 
kriittisen massan 10kg plutoniumit kriittisen U- 235 pommin 53- isomman kg massaan. Ja toivoa, että 
homma paukkuu sotaisasti. Ongelmia jää paljon silti. Lisäämällä mm. litiumia sytytysosaan pommiin 
saadaan entistä enemmän neutronivuota aseen uraanin polttoon. Uraanin joukkoon jää kiinnostava 
MOX- kierrätysuraaneista tuttu 16 % Pu- 239 osuus. Sama plutoniumpitoisuus minkä näimme livenä 
räjäyttävän 3kpl Fuklushiman reaktoria YDINPOMMINA! Itse asiassa jo 8 % plutoniumpitoisuus riittää 
ydinräjähdyksiin jo vallan hyvin. 
 
Suomennettuna maailman k a i k k i  uraanipommit ja vetypommitkin vaativat tämän mallin mukaan 
sisuksiinsa luokkaa 10kg Pu- 239 plutoniumia. Seuraa jatkokysymys. Mistä sotateollisuus sitten nappaa 
(40 000)- 20 000kpl ydinaseensa vuosittain vaatimat 10kg/ pala Pu- 239 tonnistonsa? Nimittäin tuon 
määrän luomiseen tällä laskentatavalla tarvitaan uskomattomat 200 000kg raa' at plutoniumerät. Eikä 
se jää edes tähän. Nimittäin pahimmillaan ydinaseen plutoniumlataukset pitää uusia 2,5- 4v välein!  
Maailmalla on tällä hetkellä toiminnassa 400kpl ns. "siviilireaktoria‖. . Öö, tai siis ne mitään 
siviilireaktoreita ole vaan maailman a i n o a n saatavan plutoniumerän tärkeitä, korvaamattomia 
mustan, laittoman, rikollisen POLIISISUOJATUN kansainvälisen plutoniumin ASE tuotantojen volyymit!  
 
Itse asiassa kustakin reaktorista kyetään maksimillaan tuottamaan luokkaa 700kg/v raa'at plutoniumerät 
kansainväliseen ASE- myyntiin. Tämä tarkoittaa v a i n 280 000kg plutoniumvolyymin lakimäärää. 
Maailmalla USA puskee 18 kpl lentotukialuksiensa sisuksiin 25 % plutoniumpitoisuuksien 
uraanipolttoaineet, ja 500 ydinsukellusvenettään myös. Vastaavaa massiivista Pu- 239 kulutusta 
Venäjän, Ranskan, Englannin ydinsukellusveneissään. Puhumattakaan suoraan puhtaasta 
plutoniumista tehdyt ydinohjukset yms. hävikit. Kuten huomaamme jo matemaattisesti: 
 
KAIKIEN MAAILMAN SIVIILIREAKTORIEN TUOTTAMA JOKAINEN PU- 239 K I L O K I N  ON OLLUT 
PAKKO KORVAMERKATA SALAISEEN TARKOIN IAEA:n KONTROLOIMAAN YDINASEMYYNTIINSÄ 
MAAILMALLE! ITSE ASIASSA SUOMI EI EDES TEORIASSA OLE VOINUT TÄSTÄ 6miljardia/t Pu- 
239 MYYNIN "KUNNIAttomuudestaan KIELTÄYTYÄ!" . . .  KISSA PÖYDÄLLE vaan. .  MILLOIN 
SUOMI MYÖNTÄÄ JULKISESTI, ETTÄ 100 % SEN PLUTONIUMREAKTORIJÄTTEISTÄÄN MENEE 
JATKUVASTI ASEMYYNTIIN MAAILMALLE!? . . 
             ------------ 
 
Pu- 238- 239- 240 TALOUS. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 
Plutonium ja POMMEJA 
http://www.phyast.pitt.edu/~blc/book/chapter13.html 
 
On kuitenkin hiuksenhieno näkökohtainen ero tuottaa plutoniumia, reaktoriin - uudelleenkäytön 
menetelmällä, plutonium pommin tekemiseksi. Kaksi vaihetta pommin toiminnassa: ensin on 
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luhistuminen jossa plutonium räjäytetään yhteen. Voimakkaasti pakaten kemiallisin räjähtein, jotka 
ympäröivät sitä. Sitten on räjähdys, jossa neutronit tuodaan aloittamaan nopeasti kasvavia 
ketjureaktioin fission prosessit, vapauttamaan valtavan määrän energiaa hyvin nopeasti puhaltamaan 
järjestelmään. Kaikki tämä tapahtuu 1/1 000 000s, ja ajoitus on oltava tarkka. 
 
 Jos räjähdysvaihe alkaa paljon ennen kuin luhistuminen on saatu päätökseen. Pommin voima 
pienenee huomattavasti. Itse asiassa yksi tärkeimmistä menetelmistä, jota voi harkita luodaksemme 
toimivia ydinpommeja on neutronien suihkuttamisen aloittamisessa jo räjähdyksen alkuvaiheessa 
luhistumisen prosessiin. Mikä aiheuttaa pommin tehon heikkenemisen. Jotta pommi toimisi oikein, on 
tärkeää varmistaa neutronien ja U-238 kohtaamiset, "ennen". . . kun luhistuminen prosessi lähestyy 
loppuaan. 
 
*Tässä on nyt jotain t o d e l l a  päräyttävää. Tehdään siis räjähtävä ydinPOMMI, ei pelkästään 
klassisesta U- 235 uraanista. Ei pelkästään Pu- 239 aineesta. Vaan artikkeli välähdysomaisesti kertoo 
ennen liki salatusta tekniikasta jossa Pu- 240 aineella kyetään tekemään SUORAAN RÄJÄHTÄVÄ 
POMMI AIVAN TAVALLISESTA REAKTORIPOLTTOAINEESTA JOSSA ON  97 % U- 238 lataus Pu- 
240 lisäpolttomateriaalilla ikäänkuin "lennosta. En ole tästä tekniikasta paljojakaan aiemmin kuulllut. 
Ideana on siis luoda valtavalla neutroniylijäämällä fissiopommi miltei mistä tahansa 
säteilymateriaaleista. 
 
Plutoniumista polttoaineeksi. Pu-239, on tuotettu reaktorissa, U-238:sta. Mutta jos se pysyy reaktorissa 
se voidaan muuntaa sielä myös Pu-240. Joka sattuu olemaan tuottelias emittoimaan neutroneja. USA:n 
voimalaitoksissa, polttoaine pysyy tyypillisesti reaktorissa 3 vuotta. Sen seurauksena, jotain 30% 
plutoniumistaan tulee sieltä ulos muuttuneena Pu-240. Jos tätä ainetta käytetään pommiin, Pu-240 
tuottaa tasaista suihkuaan 2 000 000 neutronien sekuntivauhtiaan, 12. Joka keskimäärin vähentäisi 
räjähdyksen tehoa kymmenkertaiseksi, mutta voi aiheuttaa paljon vähemmän pihinää. 
 
 Lyhyesti sanottuna, pommi joka on tehty tästä materiaalista, joka tunnetaan nimellä "reaktorin 
plutoniumi," on suhteellisen alhainen räjähtävältä voimaltaan, ja se on erittäin epäluotettava. Se on 
myös paljon vaikeampaa suunnitella ja rakentaa. Paljon parempi pommi polttoaineesta saadaan "aseita 
plutoniumista," valmisteluin jättämällä materiaali reaktoriin vain noin 30 päiväksi. Tämä vähentää Pu-
240 osuutta joka on neutronien lukumäärän suihkussa pommin suurin tekijä. 
 
Voitaisiin harkita käyttää US-tyyppisiä ylisuuria, valtavia reaktoreita tuottamaan ydinaseisiin kelpaavaa 
plutoniumia poistamalla polttoaineet jälleenkäsittelyyn 30 päivän välein. Mutta tämä olisi erittäin 
epäkäytännöllistä, koska polttoaineen poisto vaatii aina noin 30 päivän seisokkia. Lisäksi polttoaineet 
näihin tehoreaktoreihin on erittäin kallis valmistaa. Koska se on toimittava erittäin kompaktissa 
geometriassaan korkeassa lämpötilassa ja paineessa tuottaen palaessaan korkean lämpötilan, korkean 
paineen ja höyryn tarpeen sähköntuottoon. 
 
On paljon käytännöllisempi rakentaa erilliseen plutoniumin tuotantoon reaktori jonka tarkoituksena ei 
ole tuottaa niinkään sähköä vaan tarjota helppoa ja nopeaa polttoaineen poistamistekniikkaa 
polttotavaltaan leviäminen-out geometria polttoaineella. Laitos on halpa valmistaa, koska se toimii 
alhaisessa lämpötilassa ja normaalipaineessa. Lisäksi se voi käyttää luonnonuraanin sijaan hyvin 
kalliisti rikastettua uraania jota tarvitaan myös valtavissa reaktoreissa. Vain tietyn määrän fissioituvaa 
ainetta. Ensin mainittu sisältää  4 kertaa enemmän U-238:a, josta plutonium on valmistettu. Tuottaen 4 
kertaa enemmän plutoniumia. Plutoniumin tuotantoon alkujaan suunniteltu (OL-3 tyyppinen) reaktori 
maksaa vähemmän kuin yksi kymmenesosa yhtä paljon kuin perusydinvoiman reaktoriratkaisut ja 
voitaisiin suunnitella ja rakentaa paljon nopeammin. Kaikki plutoniumit kaikki nykyiset sotilaallisen 
tuotannon pommit on tuotettu tämän tyyppisin reaktorein paitsi Neuvostoliitossa. Jossa kompromissin 
suunnittelu mahdollistaa sekä sähkön ja plutoniumin tuotannot (ks. luku 7). 
 
* Eli Loviisan reaktorityyppi on juuri tällinen jo alkujaan CCCP tyyppinen hypridi ns. "sähköä tuottava 
PU- 239 ASE tehdas!" 
 
* Toisaalta taas OL-3 on jo alkujaan 5- osahinnalla (2,5miljardia) Arevalta luvattu "halpis" maailman 
SUURIN puhtaalle plutoniumasetuotannolleen kustomoitu EU:n ylitehorohjo, 100% 
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plutoniumasetehdas. Jonka varsinainen sähköntuotantokyky on tässä kerrottu kosmeettinen! Kysymys 
kuuluu mitä edustavat sitten TVO:n OL- 1 ja OL- 2? 
 
* Artikkeli kertoo myös sen suoraan. ASEA- atom kehitteli kustomoituja suurvaltioitten himoaman Pu- 
240 plutoniumNALLIEN tuotantolaitosmalleja. Aivan uskomatonta miten alkaa selvitä. Perus venäläistä 
reaktoria 1 000- 100 000 kertaa neutronivuopäästöillään saastuttavammista Pu- 240 
tuotantolaitoksistaan Suomi/Ruotsi ja TVO ovat myyneet mustalle asemarkkinoilleen maailmallle 
pelätyintä neutronikylläintä Pu- 240 tonnistoaan. Tätä erikoispitkään (5v) poltettavaa plutoniumia ei 
himoita varsinaisesti s u o r a a n  plutoniumpommeihin. Sen ylirunsaan neutronivuotuottonsa takia. 
Vaan tätä TVO:n tuotosta ostavat valtiot nimenomaan U- 235 pommiensa, "nalliplutoniumeiksi!"  
 
* Alkujaan TVO tuotti nimenomaan nalliplutoniumia. Mutta oivalsi miten suunnattoman 
neutroniylijäämän omaavassa Pu- 240 polttoaineessa piili kyky kehittää alussa raotettua mallia 
poltattaa sillä ryyditetty jalostamaton reaktoripolttoaine U- 238 s u o r a a n  lennosta ensin Pu- 239:si ja 
siitä välittömästi sekundäärisesti räjähtäväksi "halpishelppotekopommiksi!" Nyt alkaa valjeta TVO:n 
vaarallisimman tuotoksen haluavat ASEuraanimarkkinoijat koska tämä TVO:n kustomoima Pu- 240 
takaa ja varmistaa ydinaseen räjähdykset h u o n o m m i l l a k i n latausmateriaaleilla ja 
tarkkuustoleransseilla, jo "autotalliatomiaseissakin". Oikea jokaterroristien erikoispolttoaine josta 
maksetaan maltaita markkinahäiriköijälle! 
 
FUKUSHIMA RÄJÄHTI 100% varmasti Pu- 240 POMMINA! 
_________________________________________________ 
 
* Artikkeli valottaa ENNENKAIKKEA s u o r a a n miksi Arevan MOX polttoaine räjähti Fukushimassa. 
Eli polttoaineseoksessa oli r u n s a a s t i  ruotsalaissuomalaista 5v mäskättyä Pu- 240 plutoniumia 
mukana. Pommihan siitä tulee perusreaktoripolttoaineillakin! Toki räjähtää fissioiden surutta suoraan. 
Mutta kuten kerrottiin "enempi" 10% ydinpommitehoillaan!. . 
.___________________________________ 
                    ---- 
 
 
Ydinfissio 
AAAAAAAAAAAAAAA 
a a a a a a a a  
 
 
Ydinenergiaa myös vapautuu, kun fissiointi tapahtuu raskaassa ytimessä, kuten U-235 indusoituu 
imeytymistä neutroni tuottaen cesium-140, rubidium-93, ja kolme neutronia, ja 200 MeV. 
Fissio reaktiossa vapauttaa 10 miljoonaa kertaa niin paljon energiaa kuin vapautuu tyypillisessä 
kemiallisessa reaktiossa. Käytännössä, fissiotu 1 kg (2,2 lb) uraani-235 tuottaa 18 700 000 
kilowattituntia lämpönä. 
 
 
 
 

3038 --NEUTRONrajalijat. 
 
* Kysymys jonka olen nostattanut tässä artikkelissa käsiteltyyn materiaaliin. On mittasuhteissaan 
tiedepiirien yli 60 vuotta vuodesta 1954 USA Oppenhaimerin oikeudenkäyntien jälkeen tarkoin 
sensuroidun aivan keskeisimmän salaisuuksien kaivossa. Ennen tätä USA armeijan monopolisoimaa 
mustaa vuotta maailman suuret Euroopan Saksan, Ruotsin, Englannin tiedenimet tiesivät. Ettei 
uraaniatomin halkeamisessa tapahtuneitten neutronivuon massojen määrä ollut suinkaan nykyinen 
IAEA- ikoni 2,5 kappaletta vaan likimain kymmenkertainen 21- 23 yksikköä! 
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* Yhtäkkiä ja äkisti tämä 50 vuotta kestäneen tiedemateriaalin arkistot suljettiin USA, armeijan 
mahtikäskyin. Vasta kun sain käsiini Otavan Radioaktiivisuus 6 vuonna 1927 julkaistun kirjan. Alkoivat 
vanhojen mestarien Enricho Fermi ja Hylleraasit etunenässä arkistojensa kätköistään aina Pekka 
Jauhoon asti kiinnostaa 85v piilotettuina värjottäneitten sensaatiojulkaisut kauttani päästessä 
päivänvaloon. Yhtäkkiä tiedepiireihin alkoi tulvia tarkoin lukittuja laitekuvauksia. J.J. Thompsonin 
laitteista, kanavasäteilyt, kadonneet malenkan kuorimallit, lisäyskerrointaulukot. Aina 
ylihienokuorirakennelaitteista, Ruotsin Edlenin salattuihin ++..IONIsaatioin arki- ilmoihin kiehuvat 
kiintosäteilymetallit hämmästyttää maailmalla sensaatioina. 
 
Tiede & tekniikka 3.8.2012 otantoja: "Montako eri isotooppia alkuaineilla voi olla? Mahdollisia 
isotooppeja noin 7000, kokeellisesti havaittu 3000 kun protoniluvussa rajoitutaan maksimissaan 
120:een. Nyt se tiedetään. Kansainvälinen huippututkimus tarkensi ydinmallien ennusteita isotooppien 
lukumäärästä. Mukana tutkimuksessa oli myös suomalaistutkija Markus Kortelainen Jyväskylän 
yliopistosta. Uraani-235. Isotoopin nimessä oleva luku kertoo alkuaineen isotoopin massaluvun, eli sen 
protonien ja neutronien yhteismäärän. 
 
Tutkimusryhmä on selvittänyt atomin ytimen eri isotooppien mahdollisen lukumäärän. Tutkimuksessa 
käytetyt eri mallit antoivat yhdenmukaisen kuvan neutroni-rajalinjan sijainnista eri alkuaineille. Osa 
tutkimuksesta suoritettiin Jyväskylän yliopiston ydin- ja kiihdytinfysiikan tutkimuksen huippuyksikössä ja 
FiDiPro-tutkimusryhmässä. 
 
Kun yksittäisen neutronin irrottamiseen vaadittu energia on nolla tai negatiivinen, on tultu neutroni-
rajalinjalle. Tällöin ydin ei voi enää sitoa ylimääräistä lisättyä neutronia, vaan se lentää pois ytimestä. 
Neutroni-rajalinja on määritetty kokeellisesti vain muutamalle kevyimmälle alkuaineelle!. .  
Mitä lähempänä isotooppi on rajalinjaa, sitä nopeammin se hajoaa stabiilimmaksi isotoopiksi. Lopulta 
kaikki nämä isotoopit hajoavat joksikin yhdestä 288 isotoopista." 
                  -- 
Mitä tämä merkitsee käytännössä? 
 
""Neutronirajalinjat on määritelty kokeellisesti v a i n   muutamille kevyemmille alkuaineille"". . .  
Miettikää tämän osan keskeisintä sanomaa tosissanne. . . Noin 1936 lähtien maailmalla on siis käynyt 
satapäiset ydinreaktorien armadat. Nykyisin olevissa 450 reaktorien ympäristöissään asusteleville sekä 
niissä työskenteleville ja toimiville olisi suoranainen elinehto tietää totuus. Edes alkeina tietää ja 
MITATA paljonko vaarallista perussäteilymittarissa, geigerissä näkymätöntä neutronivuota niistä 
silpouttaa kaikkialle maailmaan. Ilmakehäämme elimistöihin ihmisten tuhoiksi. Nyt istukaa penkille. 
Mutta 80 vuoteen y h d e l l e k k ä ä n , korostan yhdellekään sadoistatuhansista työntekijöistä EI ole 
annettu sitä neutronivuomittaria laboraatiokaapin hyllyltä. Nykyisin olevissa 450 reaktorien 
ympäristöissään asusteleville voidakseen käydä mittaamassa reaktorin ympäriltä. Sieltä vuotavaa 
kuolemanvaarallista neutronivuota 10- kertaa enemmäksi kuin kerrotaan!. . .  
 
Siis hetki pieni ystävät. Kun minä sen TVO:lla tein 1978 alkusyksystä. Asia vietiin välittömästi maamme 
kaikkein korkeimmille ydinturvaosaston POLIISEILLE. Sen sijaan, että olisivat antaneet minulle 
asiallisesti luvan tehdä vartin mittauksiani. Ilmoittivat IAEA:n pääkonttoriin, josta minut sumeilematta 
määrättiin loppuelämäkseni. . .Kuulitte tosiaan oikein loppu elämäkseni USA:n kaiken ylittävän 
globaalin ydinturvasalaisuuksien vuodon uhkatekijäksi vailla rajoja koko maailmassa! En todellakaan 
tiedä itkeä vai nauraa. Mutta nyt tutkimme tarkoin mistä kyse: Professori Witold Nazarewiczin johtaman 
tutkimusryhmän kiihdytinfysiikan tutkimuksen huippuyksikössä ja FiDiPro-tutkimusryhmästä kyse. 
Päätutkimuksen johtoa EI uutisoinnissa EDES USKALLETTU KERTOA. Mitä karmaisevin tavoin 
raportoinnissaan myönnetään, ettei:  
 
"Raskaampien ydinreaktorien isotooppien neutronirajalinjoja ole k o s k a a n edes annettu tutkia" 
__________________________________________________________________________________
____________ 
 
Koska tutkimuksen alullepanija ON salainen. on päivän selvää, että nyt Suomesta kantautuneet tiedot 
vanhojen mestarien 10- kertaa ilmoitettua suuremmista neutronien määristä/ Uraanihalkaisu. On 
paljastuessaan herättänyt sen a i n o a n rekisteröidyn tiedon itselleen varastaneen mielenkiinnon. Kuka 
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edes hämmentyy, USA armeija ydinaseineen on 100 % osoite! Ei pienitä epäilystä. IAEA on CIA- 
vasalleineen kaikkineen päättänyt tehdä kaikkensa. Ettei pienestä Suomesta tietona liikkeelle lähtenyt 
ydinalan kaikkienaikojen omerttojensa salaisuuksiensa paljastus jatkaisi triumfiaan. Mitä sitten 
huippulaboratorioinnit. Enteellisesti muuten j u u r i USA:n toimesta Suomessa suoritetut faktat toteen 
näyttivät? 
 
– Maailmalla on noin 120 alkuainetta. 
– Stabiileja isotooppeja 288kpl.  
– Keskimäärin v a i n 2,4kpl/ alkuaine. Noin yksi alkuaineen massansa alapuolella ja yläpuolella. 
– Kuitenkin JO kokeellisia isotooppeja tunnetaan käytännössä mahdolliseksi 7 000kpl.  
– Peräti 59 isotooppia muodostuu kutakin alkuainetta kohden reaktoreissa! Normaalissa STUK 
taulukoinnissa tunnetaan noin kymmenkunta edes hetkeksi tunnistettavaa alkuaineatomia kohden 
tunnettua epävakauksissaan hajoavaa alkuainetta. 
– Peräti 80 % reaktoreissa muodostuvista ydinjätteen isotoopista tutkimus luonnehtii näin: 
 
"on tultu neutroni-rajalinjalle. Ydin ei sido ylimääräistä lisättyä neutronia, vaan se lentää pois ytimestä." 
__________________________________________________________________________________
____________________________ 
                 -- 
 
Yhteenvetoa 3 
 
. . . Olen vuosikaudet kertonut tutkimuksista kyselleille, miten laskien 80 % on j u u r i  SE luku kuinka 
paljon nykyinen USA/ CIA/ IAEA/ STUK/ SUPO/ TVO monopolisoima ydinteollisuuden vahtikoiralinjat 
VALEHTELEE ydinfysiikasta TIETEN! Hei kuulkaa ystävät hyvät. Oikeasti EN yhtään ihmetellyt 
summan nähdessäni, jälleen kerran törmään tähän klassiseen lukuun. STUK hymiönsä takaa opettaa, 
että reaktoreissa muodostuneista isotoopeista ylijäävät neutronit beetahajoavat ja alfasäteilevät siististi 
pois. Vain "ns. tusinaluokkaa" isotoopeista ydinvoimalan salatussa reaktorista tuottaisi viivästyneitä ns. 
"spallaationeutroneita". Joita millään ei tähänkään asti ole annettu kentillään mittailla, saati tutkia.  
 
Yhtäkkiä meille kerrotaan salatussa tutkimuksessa. Reaktoreissa muhiutuvan perusfission 
mahdollistavan t o d e l l i s u u d e s s a kuutisentuhatta neutroniammuksiaan eriasteisilla viiveellään 
sinkoilevia erittäin epävakaita isotooppeja. Haluan kertoa erään asiaa kuvaavan velipojan kertomuksen. 
Tiedätte kauniin näköisen ison ja syystä vihatun luontoamme tuhoavan kukan, jättibalsamin. Syksyllä 
kun se alkaa siementää. On tällaisessa pellossa vähintään outoa liikkua. Lähinnä vain silmien kaikkein 
herkin iho tuntee oudoksuen, miten niihin ympäriltä osuu jotain pientä ja liukasliikkeistä.  
 
Tarkkakätinen saa liikkuvan kiinni ja huomaa sen kiiltäväkuoriseksi siemeneksi. Jättibalsamilla on liki 
ideaalinen tapa välttää siementensä syöjät. Kun valmiiksi kypsynyttä siemenkotaa alat varovaisesti 
hamuta. Se kerrasta räjähtää kierteelliseksi tyhjäksi hylsyksi. Kasvi ei anna siemeniään kiinni nälkäisten 
tarvitsijoitten ottaa. Vaan sinkoaa hipaisusta kodallisen sumeilematta vihaisena lähistöllään liikkuvien 
silmille ammuksena. Pihallasi voi kasvaa iso kasvimassa jättibalsamia. Silti et ole vuosiin nähnyt ainoaa 
sen metrien päähän ampuuntuvaa siementä. 
 
Ydinreaktorin fissiohalkeamisessa vapautuu myötään kolmisen nopeaa neutronia. Mutta kuten USA:n 
Alamosin johtaja Enricho Fermi kumppaneineen sanoo, kosmeettiseksi hetkeksi viivästyneitä 
neutroneja on paljon. Kaikuneen vapautuvia neutroneja tässä "tappavien jättibalsamien" täyttämässä 
fissioinnin maailmassa muodostuu 23 kappaletta. Jos halkaiset U- 235 atomin kahteen klassisesti 
kuvattuun balladiammetaliatomiin, saat n/Z suhdelukukaavalla näitä tappavia neutroniammuksia 
uskomattomat 32kpl! Katsotaan asiaa mallintavasta käyrästöstä kalkyloinnit: 
 
http://kuvaton.com/k/YMCH.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YMCH.jpg[/img] 
                     --------- 
 
PLUTONIUMTALOUDEN mysteereistä 
PuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPu 
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Kävin alkusyksystä 2012 Helsingissä. Juu mukaansatempaavaa luentoa kuuntelemaan. Tiedättekö 
mikä oli keskiaikana statuksien status? Muutaman kymmenen sentin mittainen, suunnilleen 4cm leveä 
putkimainen asia josta maksettiin miltei mitä tahansa, kokonaisia linnoja. Tämä statuksien ruhtinas oli 
yksinkertaisesti p a k k o  olla jokaisessa suurimmassa itseään tykö tekevässä Euroopan 
kuningaskunnassa, vaikka sillä EI oikeasti tehnyt yhtään mitään! Norjasta olivat viikingit jokin aika 
aiemmin matkanneet hyisille Atlantin merille. Löytäneet ensin Islannin. Myöhemmin sitten asuttaneet 
kylmän ja karun Grönlannin elinpiirikseen. 
 
Seudun olosuhteet maalla olivat hyvin karut. Jopa asuntojen puurakenteet piti sinne toimittaa 
suunnattoman raskaan matkan takaa aina Norjasta asti. Toisaalta Grönlannin meri tarjosi rikkauksiaan, 
kalaa, hylkeitä, valaita, mursuja ja vastaavia. Viikingeille tuotti kuitenkin päänvaivaa mitä erikoisuuksia 
voitaisiin sieltä takaisinmaksattaa helposti ja kevyesti Norjaan kuljetettavana vaihtotavarana. Nerokkaat 
kauppiaat keksivät valjastaa ikivanhan legendan käyttöönsä. Valkean hevosen Pegasossen, 
yksisarvinen oli taruolento, jonka turvalla oli yksi kierteellinen sarvi. Jonka jo koskettaminen aukaisi tien 
onnelaan. 
 
 Kuinka ollakaan Grönlannin sarvivalaan toinen pidentynyt etuhammas muistutti sitä. Eikä Euroopan 
asukki yksisarvisia ollut ennen edes nähnyt. Ei myöskään sarvivalaita. Valaan pyynti merestä oli tosin 
erittäin vaikeaa. Hauras ontto sarvi katkesi lisäksi miltei aina taistelun tiimellyksessä. Silti toisinaan 
näitä joskus onnistuttiin saamaan myyntiin Eurooppaan asti. Olivat taitavat kauppiaat harvinaisuudelle 
kehittäneet näin mystiikan ja legendaarisuuden siivin sellainen statusquon, ettei vastaavaa. Kokonaiset 
suuret kuningaskunnat sotivat verisesti oikeudestaan omistaa täysin hyödytöntä. Valheisiin nojaava 
"onnenkalua", jolla esineenä kerrassaan EI TEHNYT MITÄÄN! Alatteko päästä kärryille mitä tuon 
seuraavaksi esille? 
 
PLUTONIUMITALOUTTA syvällisemmin 
PuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPu 
 
Maailman ensimmäinen atomipommi tehtiin USA:ssa nimenomaan U- 235 uraanista. Jo seuraava 
atomipommi tehtiin sitten Pu- 239 plutoniumista. Miksi, sitä ei tarkemmin kerrota. Jotain todella outoja 
salattua asiaan kuluu. Uraanipommin kriittinen massa on 52kg. Polttoaine saadaan suoraan 
uraanikiven malmeista centrifugilla linkoamalla. Plutoniumaseen tuottaminen on valovuosia 
vaikeampaa. Luonnosta kun tätä megatuhoainetta ei olla koskaan grammaakaan saatu. Ensin pitää 
tehdä valtavat kalliit ja monimutkaiset siviiliydinvoimalat. Sinne sitten centrifugilla työstetään isoiset 
reaktorikohtaiset 100 000kg uraaniset erät. Reaktorin pitää toimia perussiviilireaktorina peräti vuoden. 
Koko polttoaineesta saadaan talteen vain ja ainoastaan tuskin p r o s e n t t i n edestä maailman 
vaarallisinta ainetta. Näkemällä tappavaa plutoniumia. 
 
 Joka itse asiassa on niin tuhoisaa, että esim. TVO ei uskalla sitä nostaa e d e s  vedestä kuin 40 
vuoden kuluttua aggressiivisen jäähdyttelynsä jälkeen myyntiin. Sitten aine pitää jälleen 
huippuvaarallisin hapotuksin ja erottelukemikaalein jalostaa plutoniumiksi ydinaseisiin. 
Plutoniumpommin kriittiseen massaan tätäkin tarvitaan paljon, 10kg. Silti tästä vasta hankaluudet 
alkavatkin kasvaa. Plutoniumkärjen sisältö alkaa hillittömästi spontaanisti fissioimaan +400C 
lämmöntuotoillaan. Vain 2,5- 4v sisällä plutonium on lisäksi tuhonnut itsensä varastoituna ja pitää 
aloittaa kaikki taas alusta. Ei mitään järkeä!  
 
Plutoniumisotooppeja on kokonainen kirjo: Räjähtävä Pu- 239. Kun se spontaanissa fissioinnissaan tai 
siviilireaktorissa saa lisää neutronivuota se muuttuu hallitsemattomaksi, räjähtämättömäksi Pu- 240. 
Taas ropaus lisää neutronivuota ja jälleen se räjähtää entistä hillitsemättömämmin muututtuaan Pu- 
241 isotoopiksi. Pieni neutronilisä jälleen. Äsken käsiin räjähtämäisillään ollut kriittinen massa taasen ei 
puhu, ei pukahda Pu- 242 isotooppina. Mitä totaalista haittaa näistä ydinasetehtaille on? Uraanin 
isotooppien U- 235 ja U- 238 ero on 3 % luokkaa ja silti vaivoin erotettavissa centrifukilla. Pu- 239 ja 
Pu- 240 erottaminen puolen prosentin painoeroina täysin mahdotonta. Myös koska plutonium on 
malenkan kuorimallilla alati epästabiilia säteilyvirittyneenä. Tämä tarkoittaa enemmän kuin ongelmia. 
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 Täysin puhtaana plutoniumin voi arvaamattomasti räjähtää kriittisenä massana jopa 100g erässä. 
Toisaalta jos plutonium sisältää prosentteja räjähtämätöntä isotooppia kuten Pu- 240. Ydinase on 
suutari kriittisen oletusmassansa 10kg eränäkin! Ydinaseita tekevät eivät lainkaan tiedä räjähtääkö 
tuotteensa jo tehdaslinjoillaan vai eikö ikinä. Kaikki on arpapeliä näillä MOX pokerimassoillaan. 
Fukushimassa tällainen tilanne konkreettisesti räjähti silmille. Joku voisi luulla, että USA teettää 
ydinaseplutoniuminsa siviilireaktoreissa maailmalla saadakseen ydinaseensa tehot plutoniumilla 
piikkiin. Mutta EDES tämä ei pidä paikkansa!  
 
Wikipedia sanoo asian suoraan. "Tyypillisesti vetypommin teho on 10- 20 kertaa tehokkaampi kuin 
tavallisen ydinpommin." Kun tiedämme, että vetypommiin tarvitaan, niin kuka enää yllättyy 
hallittavampaa U- 235. Niin e d e s tarve tehdä tehokkaampia ydinpommeja ei lainkaan kerro miksi i h 
m e e s s ä  ydinaseisiin siviilireaktorit tuottaa 1000- kertaa saastuttavampaa Pu- 239 polttoainetta? 
Pyöritäen tätä siviiliydinpuolen himokkuutta tuottaa tappavinta, kalleinta, vaikeimmin valmistettavaa, 
hetkessä itsekseen tuhoutuvaa plutoniumpommiaineitaan. Jää tyhjyys käteen. Tiedämme vain, että 
USA armeija päätti nimetä aikoinaan suosituimman USA piirroshahmonsa Mikkihiiren holtittomasti 
käyttäytyvän koiran nimen Pu- 239 mukaan PLUTOKSI! Miksi tuo kenellekään kelpaamaton jäte on 
aikamme mahtiasetehtailijoille pakkomielle? Yksisarvisen taikasarvi ja sumeilematon kaiken maksava 
FETISSI. Sitä EI, ei todellakaan kyetä ymmärtämään! 
           --------- 
 
Ja topakoita vastauksiahan FB:stä vaikka tässä. . . ) 
____________________________ 
 
FB: Angélica Skywolf Yhden asian vain unohdit eli syyn! 
 
Tietosi siitä että PU239 ei voida käyttää pommeihin ennen kuin vasta 40 vuoden kuluttua ON PUPPUA 
!!! 
 
Kun sauvat vaihdetaan reaktoriin niin ne voidaan suoraan siirtää siltä termoksessa laivan ala 
termokseen ja viedä ne Plutoniumin erottaja valmistus maahan välittömästi! 
 
Kuten Suomi ja Ruotsi vievät melkein kaiken ...eli noin 95% Venäjälle ! Siksi että pöntöt on Venäjän 
pojan omaisuutta ja Suomi-poika vain lainaa maataan ja makeanveden jokiaa, paskaakaan välittämättä 
meistä Suomalaisista! ( sillä istuvat jokaisessa puolueessa pitämässä perää) niin yhteistyöllään 
pystyvät huijaamaan koko kansaamme ja tekevät mitä tahtovat! Antavat säteily tappaa meristämme 
kalat ja pilata koko Suomen luonnon.Tässä oli se moraalinen ydin tälle Plutoniumi taloudelle! 
 
Toiseksi ydinpommit toimivat 5-50 vuoteen riippuen siitä millainen pommin lataus järjestelmä on! Jos 
pommi on pieni alle 100 kg niin sellaiset pommit on rakennettu kiinteiksi mutta jos on kyse isoista 
pommeista niin ne ladataan hieman ennen niiden räjäyttämistä! Sen vuoksi itse pommiin ei kohdistus 
säteily erroosiota ennenkuin vasta viimehetkillä ja siksi pommien painoa on pystytty laskemaan 
minimiin. 
 
Tietty ammuttavat , raketei tai Haupitsilla niin niiden pommien on olta intakteja jottei ne räjähtäisi jo 
lähtöpäässä! 
 
Plutoniumin PU 239 erotus U238 ja muusta on paljonkin helpompaa koska Sirkooni sauvoissa olevat 
palaset voidaan puhaltaa erotus tehtaalla pieniin yksikköihin ja täten itse kemiallinen ja serttifyyginen 
tapahtuma on vaaratonta fission nähden, kun taasen säteilyn nähden työn tekee tosiaan ropotit EI 
IHMISET! Sillä 2 viikkoa reaktorista pois otetut sauvat ovat todella kovin säteileviä ja kuumaksi tulevia 
samoin haihduttavat ilmaan heti valtavat määrät radioaktiivisia kaasuja! Miksi näiden sauvojen ei sallita 
olla ilmakehän kanssa tekemisissä vaan ne puretaan koko prosessin ajan erikois kokoonpannussa 
nesteessä. (PS vedeksi en moista litkua kutsu.) 
 
Toiseksi tähtien sodan vuoksi PU 239 on ainoa vaihtoehto avaruudessa koska vetypommien kanssa 
tuloo vaikeuksia kun mennään kauemmaksi maapallosta! Sen vuoksi PU239 aines on tällä hetkellä 
halvin aine mikä voidaan yhdistää ennen kohteeseen laukaisua turvallisesti. 
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Tämä on syy myös siihen miksi Suomessa tai Ruotsissa EI OLE OLLUT KIIRE !!! Laittaa ydinjäte 
varastoja kuntoon!  
KUN EI OLE MITÄ SINNE VARASTOITAISIIN KUN OVAT MYYNEET PIMEILLÄ MARKKINOILLA JO 
KAIKEN NIIN SANOTUN JÄTTEEN 5,8 miljaardin PLUTONIUMI TONNIN HINTAAN VENÄJÄN 
YDINMAFIALLE !!! Syy miksi meillä on Venäläisten reaktoreita on syy se että Venäläiset vaihtoivat 
osan sotakorvaus vaateista pitää reaktoreitaan Suomessa pilaamassa maatamme johon Kekkonen 
pakotettuna suostui! 
 
Jatkoja kivasti. .  
 
* Arto Lauri Hetkinen HETKINEN Angelica NYT ET lukenut kokonaan mitä kirjoitin:" Vuodesta 1975 l ä 
h t i e n SUOMI ON MYYNYT.. korostan MYYNYT Jo 3 junanlastilista vuosittain plutoniumia! DE 
FACTO!" 
 TVO EI VOINUT nostaakkaan i h a n aluksi harmikseen plutoniumiaan 40 v vedestä. Mutta sitä 
VARTEN kehitettiin tosiaan pikapikaa tuo kuvissa näytetty VESITÄYTTEINEN suuri teräksinen 
termospullo! Ja sen avulla TVO:kin pääsi ratkiriemukkaasti kauppaamaan jo säteilyhehkuisiakin 
plutoniumtonnistojaan Sigynin, Arktic sean laivauksiensa kautta maailmalle. 
 
* Sinällään halusinkin kasvattaa aiheeseen liittyvää keskustelua. Koska näistä tiedän sinun tajuavan 
useita muita enemmän. PS. Kiitän asiatiedoistasi angelica. Tosin, kyllä ei pidä unohtaa venäläisten 
imussa täällä huseeravia muita päärikolisia. USA ja esim. MOSAD omistavat maamme uraanikauppaa. 
Israelille mm. on kaupattu koko OL-2 tuotannot jo kauan, kuten ammattiosaajana tiedämme. 
 
Angélica Skywolf Anteeksi jos lukihäiriö iski ei ollut tarkoitus mollata vaan tosiaan ovat myyneet PU 
paskaansa ja kuljettaneet sitä jo 2 tuntia sen jälkeen kun reaktori on laitettu kiinni .....eli suora fissiointi 
saatu loppumaan! Ovat nostaneet sauvapaketteja jo termokseen ja kuljettaneet satamaan erikois-
laivoihin. Olen itse nähnyt tämän ja ollut todistamassa tapahtumaa! 
 
* Arto L. Olet i t s e  nähnyt? Täytyy j o p a  minun sanoa, että jössös on sairasta hommaa! Juu pitää 
paikkaansa, että olin m y ö s  minä näkemässä kymmenesti miten TVO toi oranssisen 
umpikumivaununsa janoisena plutoniumista hehkuvan reaktorinsa ääreen jopa samana päivänä 
termmoksineen revisioissa. TVO:n kaijuttimissa vaan särähti, että "Henki menee niiltä jotka tätä mustan 
MYYNIN lastausta pihalle menee todistaakseen tapaukset katsomaan!" Vaan että tuollaista. . .Juu, kyllä 
voin minä m y ö s  TVO-laisena kerrotun itse vakuuttaa, että näkemällä tappavaa plutoniumista ASE 
lastejaan TVO alkoi h e t i  hehkuen myymään ulkomaanmyyntinsä TODISTETUSTI! Sitten SA- säkylän 
varuskunnat kutsuttiin lastaamaan tätä surutta Ruotsista tilattuun Sigyn plutoniumkuljetusten laivaan. 
Selvää RIKOLLISUUTTA kaikki tämä! 
            ------------ 
 
Säkäri PV- foorumin satoa 2012.10 
 
http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/kirjasarja/fi_FI/kirjasarja5/_files/12222632510021139/default/kirj
asarjaV 
 
 Koska yhdessä fissiossa vapautuu noin 200 MeV = 3,2 · 10–11 Ws energiaa, yhden watin tehon 
ylläpitämiseen 
tarvitaan 1 W / (3,2 · 10–11 Ws) = 3,1 · 1010 fissiota sekunnissa. 
Reaktorin tehotiheys on P = ?Sf /(3,1 · 1010) (W/m3),  
missä makroskooppisen fissiovaikutusalan Sf yksikkönä on 1/m ja vuontiheyden 
yksikkönä 1/(m2 · s)  
Reaktorin kokonaisteho Ptot on verrannollinen keskimääräiseen neutronivuon 
tiheyteen ?av ja reaktorin tilavuuteen V (m3) Ptot = V?avSf /(3,1 · 1010) (W). 
 
Yleensä reaktorin tehojakaumaa kuvataan kolmella muotokertoimella: tehon radiaalisella (säteen 
suuntaisella), 
aksiaalisella (pystysuuntaisella) ja polttoainenipun sisäisellä muotokertoimella. 
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Näiden tulona saadaan reaktorin tehon kokonaismuotokerroin.  
 
Reaktiivisuudella on läheinen yhteys reaktorin tehon muutosnopeuteen, 
mutta se ei vastaa mitään suoraan mitattavaa suuretta. Kun reaktori on 
kriittinen, sen reaktiivisuus on nolla tehotasosta riippumatta.  Mielenkiintoista? 
 
Ketjureaktion aikariippuvuutta koskevissa laskuissa erotetaan niin sanottujen 
kerkeiden ja viivästyneiden neutronien vaikutus. Yli 99 prosenttia 
fissioissa vapautuvista neutroneista on kerkeitä eli ne vapautuvat välittömästi 
atomiytimen haljetessa. Vajaa prosentti neutroneista on viivästyneitä 
eli ne vapautuvat vasta lyhytikäisten fissiotuotteiden radioaktiivisen 
hajoamisen yhteydessä. Viive vaihtelee vajaasta sekunnista useisiin minuutteihin 
 
Edellä esitetyistä yhtälöistä nähdään, että pienikin reaktiivisuuden 
muutos aiheuttaa suuren tehon muutoksen. Jos reaktiivisuutta lisätään 
esimerkiksi 0,1 prosentilla, niin reaktorin teho kasvaa edellä esitettyjen 
yhtälöiden mukaan yhdessä sekunnissa 22 000-kertaiseksi. Ellei muita 
vaikuttavia tekijöitä olisi, reaktorin tehon hallittu säätö olisi mahdotonta.!! 
                    -------------- 
 
 
 
 
 
 

3039. CHEMI MILJArdibisnes. 
 
Chemikustannuksista 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
 
Aikun tulee sitten tyyriiksi ja uskomattoman kalliiksi nämä ydinvoimaloitten pitämiset. Me, juttujani 
erityisesti lukeneet tiedämme, että 2003 kuoli 93% maailman mehiläisistä säteilykertymiin reaktoreista. 
No 2008 tultaessa USA alkoi sitten Exon chemin monopolin kautta myydä patenttiratkaisujaan siihen 
miten radioaktiivisten reaktorikertymien kimppuun voitaisiin ja oikeastaan oli elinehto, täytyykin alkaa 
iskemään chemitrailaus koneitteinsa laivuein. Idea on varsin simppeli. Ydinvoimaloitten 
beettasoihduista ja PU- 239 ++..ionisoituneista kanavasäteilykertymistä jatkuvasti kasvamaan 
vuosikymmenet päästetyt ikuiset säteilyn energiat alettiin kyseisenä vuona holvaamaan sieltä 
lentokonein alas päällemme myrkkyainein.  
 
Nykyään enää tuskin kukaan ihmettelee taivaillamma alinomaa shakkilautakuviovanojaan vetäviä 
NATO- lentokonearmeijoita. Mutta kyllä tällä täysin asiattomalla sekoilulla pitäisi tehdä tylytyksen toppi. 
Tai se tulee tämän jo siitä asti kestäneen 5v kestolaman, siis YDINkestolaman pää saada tehtyä. Ai 
miksikö? No katsokaas eilen 09.09.2012 sain lisää järkyttäviä uutisia homman mustimmalta 
osastoltaan. Ensinnäkin nyt on hommaan käytetty kuulema 15 000 000 000 000 dollarin megasummat! 
Tämä ei olekkaan ihan pikku näpertelyä. 1000 miljardia / vuosi.  
 
Suomennettuna mykistävät 2 miljardia / reaktorin käyttövuosi! Itse asiassa summaa on kuulema ihan p 
a k k o jatkuvasti lisää reikiintyvien reaktorien maailmassa jenkkien mukaan triplata, eli jälleen tästä 
kolminkertaistaa! 
 Summa chemitappo- ohjelmaan on jo pitkään ollut maailman suurin ja tuottavin teollisuudenala! 
Näinmuodoin tosiaan ihan oikein. Periaatteessa nykyään kanavasäteilyynsä reikiintyvien reaktorien 
takia maailma on kasvavassa Y- megalamassa. Olisi halvempaa tehdä jokainen 450 ydinvoimala 
vaikka vuosittain uudeksi. Kun paikkailla niiden yli- ikääntyessä vuotoja biodiversiteettiimme. Mätkimällä 
beettasoihtupilviä päällemme alumiinein, bariumein ja polumeerimassoin. 
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Ei siksi ole enää mikään ihme, että Japanissa 52 reaktoria pidetään mieluummin pysäksissä kun 
maksetaan jenkkien miljardien chemitrailaamiset niiden takia. Englannissa lyötiin alas j u u r i Suomen 
tiedotusmonopolien asiasta hiljentyessä aikeet uudistaa 38 reaktoriaan. Saksan 19 reaktorin likvidoinnit 
on selviö muttailematta. Nyt myös Ranskan Hollandin presidentin vaaliteemat ajattaa alas yli 80 
reaktoria Ranskasta etenee JO hurjalla temmolla. Suomessa vaan ei uskalleta kertoa miten esim. 
Kiinan 1000 reaktorin rakentelunsa aije romuttui parissa vuodessa energianegatiivisuuksiin ja 
vesikuolettamisiinsa. Jopa Etelä- Korean 32 uudisreaktorin hankkeet hyytyivät nyt 2012 kuin seinään. 
 
 Maailmassa on jäljellä USA, Venäjä ja Suomi ydinhahmotelmaharhoineen. Tai odottakaas. USA on 
ilmoittanut kylmästi korvaavansa ydinvoimalansa myös liuskemaakaasuilla ja kestävän kehityksen 
ekoratkaisuillaan Kiinan vanaveteen. USA:ssa onkin vireillä hankkeet korvata energialoisena pyörivä 
ydinaseteollisuutensa 100% uraanivapailla tekniikoillaan. Muuta vaihtoehtoa kun ei kuulema edes 
harkita. Suomi ja Venäjä, joka pitää centrifugejaan ja isotooppijalostamojaan kohta enää v a i n 
Suomen uraanihirviön tuoman laittoman TVO Posiva plutoniumkaupan rahalinkona maahansa. 
              ---------------- 
 
Jalokaasut kuuluu Pu- 239 kanavasäteilypäästöihin 
 
Krypton-85 tasot kohosi yli 14.000% yhdessä päivässä. Reactorissa nro 2 - Kr-85 lisääntymiset näyttää 
havaitsevan suoraan "plutoniumin erottamisen". 
 
/ Www.weatherimages.org/data/imag192.html 
 
 StillJill 
02 marraskuu 2011 klo 17:00 
+85 Kr on inertti radioaktiivinen jalokaasu jonka puoliintumisaika on 10,76 vuotta. Sitä valmistuu uraanin 
ja plutoniumin fisson seurauksena, kuten ydinpommi testauksissa-ja ydinvoimassa .. 
 
Kohtalokas ksenon-131 mistä jodi-131-tekee sen hopea zeoliitti näytteenottimissa 
Wei-Hsung Wang  Abstrakti 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, xenon-131, radiohajoavan  tytäraineen jodin  I-131, 
säilymiset. Kaasu on karannut hopeisen zeoliittin poistamisen jälkeenkin. Jodi-131 oli adsorboituneena 
patruunaan. Tällä hetkellä hopea zeoliitti patruunoita käytetään ydinvoimateollisuudessa 
adsorboimassa radioaktiivisen jodikaasun näytteenottoa. Koska niiden korkea erotusaste onnistuu 
kaasumaisella jodilla mutta ei jalokaasuista suoraan. 
 
StillJill  02 marraskuu 2011 klo 17:06 
Radioaktiivinen ksenon-131 m, sen tytär jodi-131, käytettiin indikaattorina näyttämään vakaan 
ksenonin-131. Näytön puuttuessa tai läsnäollessa ksenon-131m hopea/ hiili patruunoita käytettiin sen 
määrittämiseksi. Ksenon-131 desorboidaan hopean zeoliitti patruunaan. Nai: tuikeainetta käytettiin jodi-
131 havaitsemiseksi. HPGe ilmaisimia käytettiin havaitsemaan ksenon-131 m. Desorptio fraktio 
ksenon-133 päässä hopean zeoliitti patruunan tarkkuuden todettiin olevan 0,66 ± 4,3%, ja retentio 
fraktio ksenon-133 hiilellä patruunan tarkkuuden todettiin olevan 0,61 ± 7,5%. Xenon-131m oli usein 
läsnä hiilipatruunassa. Tämä osoitti, että xenon131 oli desorboitunut ja karannut alkuperäisestä 
varatuista alueistaan. Jopa hopea zeoliitin poistamisen jälkeenkin jodi-131 oli siis pilaantunutta. Xenon-
131m vuotojen määrät jotka pääsivät pois Silver zeoliittipatruunasta vaihteli päivittäin. Tämän arvellaan 
johtuvan ns. tunnelin estovaikutuksesta. Tätä vaikutusta on kuvattu kirjallisuudessa, ja käsittää 
satunnaisen sijainnin ksenon-131m atomien mikroskooppisissa infrastruktuureissaan hopeazeoliitissa. 
 
StillJill  02 marraskuu 2011 klo 17:35 
Olen niin ällikällä lyötyjä! He tiesivät, ... he tietävät! 
"Arvioitu radiologisia vaikutuksia joidenkin onnettomuuden tapahtumista oletettu Luonnokset EIS ovat 
vakavin ulkopuolella reaktorin ja jälleenkäsittelylaitoksissa liittyvissä tapahtumissa. Kannattaa tässä 
yhteydessä muistaa lausunnot jälkeen, varapääsihteerin W. Henson Mooren vierailulla vuonna 1989. 
Presidentti George HW Bush vierailullaan Rocky Flatsiin mainitun vuoden kesäkuulle. 
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*** Ydinaseitten tuotannot, josta hän kertoi lehdistölle. On "salainen operaatio, jossa ei sovelleta mitään 
lakeja. . . Kukaan ei ollut tietänyt, mitä oli tekeillä. "Hän lisäsi, että" miten hallitus ja sen alihankkijat 
toimivat. Nämä laitokset olivat: Tämä on meidän asiamme, se on osa salatuinta kansallista 
turvallisuutta, joka ohittaa k a i k e n  muun!. "*** 
 
* Tuossa se tulee sanottua suoraan maailman johtavan presidentin suulla. MIKSI YDINALAN 
RIKOKSISTA EI SALLITA JULKISA KESKUSTELUA. KOSKA YDINREAKTORIEN TAPPAVAT 
SALAISUUDET JA TUHOT KUULUVAT USA:n KANSALLISEEN TURVALLISUUTEEN! Voiko asiaa 
enää härskemmin, suoremmin kertoa. Kun meikäläinen kertoo neteissä ja lehdistöissä näkemiään 
totuuksia ydinrikollisuuksista. CIA ja SUPO tulkitsee juttuni suorasukaisesti julkaistuna kaatavan USA:N 
KANSALLISET EDUT! H E R T t I N E N  sentään, ja sanojana tosiaan tässä USA:n presidentti!!!!!!! 
______________________________________________________________ 
 
Skimpiness luonnoksen EIS on perusteltuna laitos, joka luo merkittäviä riskejä (ks. alla)  
* LUO MERKITTÄVIÄ RISKEJÄ YDINVOIMIN.. . Voi herTTINEN SENTÄÄN! 
 
On faktana valitettavaa, ja nostaa esiin mahdollisuuden palata näihin asenteiden tulisi lähetetään 
valitettavat alaviitteet historiankirjoissa. Ongelmaa on korjattu lopulliseen EIS yksityiskohtaisiin 
perusteluihinsa hankkeista. Mukaan lukien mitä tehdään uusiin tiloihin. Tämänhetkisten tietojen 
perusteella näyttää selvältä, että "mitään vaihtoehtoa" on paras yksi niistä niistä haastattelemaan. 
Lisäksi vakavat seuraukset tärkeimmistä holvien tulipalo nykyisen CMR rakennuksen lisäyksen C 
osoittavat tarpeen suorittaa toimintaa siellä plutoniumia inventaario, joka on huomattavasti pienempi 
kuin 200 kg ilmoitettu Luonnos EIS.  
 
StillJill   02 marraskuu 2011 klo 17:38 
Kirjoittanut  Arjun Makhijani 
Institute for energia-ja ympäristötutkimuksen, Takoma Park, Maryland  ja 
Ms Elizabeth Withers  NEPA Compliance Officer 
US DOE / NNSA Los Alamos Site Office 
Fax: 505.667.9998, e-mail: cmrreis@doeal.gov 
30 kesäkuu 2003 
 
Katso myös IEER lehdistötiedote CMRR Luonnos EISB. Air päästöt normaalikäytöistä. 
Luonnos EIS osoittaa, että päästöt ilmaan normaalikäytössä kasvaisi huomattavasti. Nykyinen CMR-
päästöt on todettu olevan 0,03 millicurietä aktinideille, kuten plutoniumille, jossa ei ole päästöt 
halkeamistuotteita tritiumina. Uusi laitos olisi huomattavasti suurempi. Actinide päästöt kasvaisivat yli 
25 kertaisiksi 0,76 millicurietä, ja ei olisi merkittäviä päästöjen fissiotuotteiden jalokaasujen, krypton-85, 
xenon-131m, ja ksenon-133 (100, 45, ja 1500 curies vuodessa vastaavasti). Uusi laitos vapauttaisi 
1000 curies tritiumia, lähinnä enemmän vaarallisina radioaktiivisina vesihöyryinä. 
 
Luonnos EIS ei kerro mistä fissiotuotteet tulevat. Xenon kaksi mainittua isotooppia on mainittu 
suhteellisen lyhyt puoliintumisaikaisina (11,9 ja 5,2 vuorokautta). Siksi nämä näyttäisivät olevan 
jonkinlaisesta kuumakammion toiminnassa joissa vasta säteilleitä aktinideja käsiteltäisiin. Kuitenkin 
luonnoksen EIS mukaan kuumakammion toimintaa Wing 9 nykyisen CMR rakennukseen ei saa siirtää 
uuteen laitokseen. EIS ei käsitellä, jos säteilytettyä ainesta saataisiin. Siinä ei myöskään käsitellä uusia 
kuumakammion toimintaa, vaikka nämä näyttävät edellyttävän sitä julkaisun Taulukossa 4-21 sivulla 4-
41. Lisäksi luonnos EIS ei mainita mahdollisia päästöjä muiden fissiotuotteiden osalta kuten cesium-
137, strontium-90, tai jodi-131, vaikka onnettomuuksissa ja vakavissa tulipaloissa. Tämä on 
salaperäistä, koska ovat aina läsnä fissiotuotteiden jalokaasujen seoksina liittyen yleensä muihin 
fissiotuotteisiin. Vaikka nämä muut tuotteet saattavat suodattua pois ... 
 
arclight  02 marraskuu 2011 klo 17:43 
Päätelmät plutoniumin erottamiseen ilmakehän krypton-85 mitattiin eri etäisyyksillä Karlsruhen 
jälleenkäsittelylaitokselta. 
 
"Sillä laaja-alueella ilmakehän seurantaan, krypton-85 on paras indikaattori salattuun plutoniumin 
erottamiseen. Havaitseminen ja väärien hälytysten hinnat määritettiin viikoittain näytteistä viidestä eri 
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etäisyyksiltä Karlsruhe jälleenkäsittelylaitokselta vuosina 1985 ja 1988. Havaitsemismäärä erotusta 
varten 4 kg plutoniumia viikossa havaittiin olevan niinkin korkea kuin 80-90%: n. Etäisyydellä 
vähemmän kuin 1 km, 70% 5 km, 40% on 39 km, ja 15% lämpötilassa 130 km. Kun etäisyydet jopa 40 
km, väärien hälytysten määrät on alle 3,5%. Keskimäärin tankkausta 28 TBq krypton-85 per kg 
plutoniumia. Aseita plutoniumia, krypton signaaleilla olisi pienempi tekijällä 2. Näin ollen, koska osuudet 
vastaavat havaitsemisen todennäköisyydet erottamista merkittävän määrän (8 kg) plutoniumia kohti 
viikossa näytettä pidetään erityisen sääolosuhteissa on WAK. Vähimmäisetäisyyksiä määrille, jotka olisi 
voitu havaita on 2 grammaa aseisiin tuotetusta plutoniumista viikossa etäisyydellä, joka on pienempi 
kuin 1 km, 40 g / viikko 5 km, 200 g / viikko 39 km, ja 1000 g / viikko 130 km. " 
 
*Mykistävä kooste. Chemitrailauksen kemikaalit liittyvät suorasukaisesti perusreaktorien tonniluokkaisiin 
vuotuisiin Pu- 239 päästöjen mukaisiin monimutkaisiin jalokaasupäästöihin. 
 Nyt selkisi myös suoraan sekin minkä tahon varpaille minun koetaan astuvan. Kun paljastelemme 
Suomessa toimivan salaisen SA-armeijan ylläpitämän TVO/ Posivan mustimpia lainvastaisia 
ydinasekaupustelujaan. Ai hemmetti vai on jutuistani huolissaan CIA, USA presidenttiinsä asti!! No 
ainakin n y t  sitten tiedän, etteivät juttuni ole mitään muuuta kuin maailman päätähtäimessä 
viranomaistoimillaan! 
                --------------- 
 
T&T Chemitrailerkin esillä 2012! 
 
RE: TORIUM RATKAISISI YDINVOIMAN ONGELMAT – MUTTA SORI, URAANIVOIMALAT OVAT JO 
OLEMASSA 19.9.2012 7:21 
K Lähteenmäki tyylilleen uskollisesti tulkitsee jokaisen asian ydinvoiman kannalta silmälappuisen 
myönteisesti ja muiden vaihtoehtojen kannalta kaiken mahdollisimman kielteisesti.  
 
Hänelle (ja monelle muullekin ydinvoimateollisuuden aivopesemälle teknointoilijalle) on pyhä asia, että 
ydinvoima on aina paras ratkaisu. Siksi esim. tämän jutun esittämät tutkimukset ja päätelmät ovat 
"huuhaata". Kiitos toimitukselle, että ydinvoima-asioissa päästetään ääneen välillä muutkin näkemykset 
kuin K. Lähteenmäen suosikit R. Leino ja H. Raunio. 
Inssi 
 
* Otin pahuuksien nimet talteen, koska minua todellista ydinasiantuntijaa enemmän kuin k u v o t t a a  
tällaiset ostetut, poliisien suojaamat korruptoidut ydinlobbarit K. Lähteenmäet ja vastaavat pedot! 
 
RE: TORIUM RATKAISISI YDINVOIMAN ONGELMAT – MUTTA SORI, URAANIVOIMALAT OVAT JO 
OLEMASSA 19.9.2012 14:30 
 
Niinpä, kunhan nyt ensin lopettaisivat nuo kemikaalilennot jossa kylvetään alumiini, stromtium ja barium 
pienhiukkasia taivaalle tuutin täydeltä. Kertovat että sillä mätkitään ydinvoimaloiden säteilyionisaatioita 
alas ja kalliisti. Koskahan tuhannen kertaa halvemmat "kalkkilennot" otetaan käyttöön, sillä hoituisi 
samalla nuo "bigoilin" hiilidioksidipäästöt muuttaen hiilivoimaloista ym. tupruttavat hiilidioksidit 
tavalliseksi maatalouskalkiksi, joka estää vesistöjen ja maaperän happamoitumisen... 
 
http://www.tekniikkatalous.fi/energia/torium+ratkaisisi+ydinvoiman+ongelmat+ndash+mutta+sori+uraani
voimalat+ovat+jo+olemassa/a839444 
 
*WauDEE, h e l m e e ! En tiedä kuka on tään kirjoittanut. Mutta enemmän kuin asiaa. Respektiä täältä 
Eurajoen suunalata. Maailman s ä t e i l e v ä m m ä s t ä   kunnasta! JUURI tällaisia kirjoituksia soisi 
näkyvän kyllä kaikkialla.) P.S. Kuvaavaa onkin, että HETI kun totuus tuotiin sivustoille. loppuivat K. 
Lähteenmäkien ja muitten ydinpellejen kirjoitushaahuilut kuin seinään. 
                 ------------------ 
 
EINEN TILAISUUS IHMISKUNNALLE 11.2012" 
CcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcCcC 
 
FB, Milko Valve 
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http://www.youtube.com/watch?v=iUfCSimjaaI&feature=g-all-f 
 
CHEMTRAILS PILOT WARNS -the people of NEW YORK....LAST CHANCE..wake up now 
www.youtube.com 
Chemtrails aka Geoengineering is CONSPIRATORIAL FACT ....complicit  
 
* Ken ei VIELÄ ole halunnut uskoa chemtrailaamisen todellisuuteen. Katsokoon ja katukoon harhojaan. 
 
* Todella upeeta, että chemtrailaamisen sisäpiiriläinen viimeinkin uskaltaa riskeerata koko elämänsä 
oikean asian paljastaakseen ohi moraalittomien viranomaismerien sensurointien. Kovin tuttu asetelmaa 
myös minulle kun aloin paljastaa TVO:n ydinrikollisia ohi IAEA/ SUPO terrorimuurien. Mistä kaveri 
lentoruiskutuksessaan varoittaa? 
 
* Hän kertoo j u u r i  siitä miten NYT on menossa. Maailman ainoa ja viimeiseksi jäävä mahdollisuus 
seurata Saksan viitoittamaa tietä i r t i   y d i n v o i m a s t a ! Chemtrailaaminen on epätoivoinen 
viimeinen kyhäelämä koettaa estää vielä hetken typpikehäämme kasautuvien reaktorien 
kanavasäteilykaasujen tonnistojen säteilyfissiopalot typpioksideiksi! Kuuleeko päättäjämme, jää 
nähtäväksi. Suomesta katsoen EI. . .  
                 ----------- 
 
PUOLAN chemipaskavideo 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
http://www.iltalehti.fi/iltvuutiset/20121127015800946_v0.shtml 
                ---- 
 
Chemitrailaus SATEENKAARIVÄREIN 
chem chem chem chem chem chem 
 
http://www.youtube.com/watch?v=PCsa83nLcK4 
 
Arto Lauri Poikkeuksellisen päräyttävää SÄTEILYchemimyrkyttämisen kuvausta. On kyllä sitten k o k o 
sateenkaaren värikirjot edustettuina. Lentokoneet laittomasti liki raapii toisiaan kuvissa! Muutenkin 
näyttää olevan ydinvoimaloitten säteilypäästöjen alas mätkiminen tässä poikkeuksellisen rajusti 
dokumentoituna. Thanks, näihin On hyviä epäilevienkin oikeasti perehtyä. 
4 minuuttia sitten · Tykkää 
               ---------- 
 
07.04.2013 Chemiuutisiin 
chemi chemi chemi chemi 
 
Oletko E. kuullut, että nykyään chemitrailaamisen bisnes on yhä lisää kasvaessaan siirtymässä 
kiinalaistoimittajille. Sieltä USA:lle päätuottajan nimeksi tiedetään nousseen kiinalainen jättimyyjä Lulu 
soso:n. Kiinan aliurakoijat välittävät boorit ja nanoalumiinit, polymeereineen koko maailman 
ydinteollisuudelle. Pu- 239, kanavasäteilytonnistojen ja IONI bimien alasmätkintään kansan murhiinsa 
ydinvoimin. 
 
 Kuvitelkaa, että vaikka ydinrikollisuudesssa liikkuu maailman väljimmät suurimmat berirahat. Niin 
megajättibisneskin siirretään "bulkkituottajiin". Koska IAEA ydinteollisuuden kasvavasti vuotavat 
reaktorit ylikuormittavat globaalin chemitrailauslennoston ä ä r i m m i l l e e n! Sanomattakin selvää, 
että IAEA ydinkansanmurhan bisnes on jo maailman toiseksi suurinta volyymirahoiltaan. Siis HETI 
IAEA laittoman plutoniummyynin vanaveteen. 
         --------- 
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3040. EKO ykköseksi 2012. 
 
T&T. ENERGIAMarko Laitala, 11:37 
Halpa maakaasu sulkee ydinvoimaloita. Maakaasun halpa hinta houkuttelee amerikkalaisia 
energiayhtiöitä. Maakaasun hinta on niin alhaalla, että yhtiöt aikovat jopa sulkea peruskorjauksen 
tarpeessa olevia ydinvoimaloita, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Esimerkiksi Floridassa sijaitseva 
Crystal Riverin ydinvoimalan kolmosyksikkö vaatisi miljardin euron peruskorjauksen. Voimalan 
suojarakennuksessa on halkeamia, joiden korjaustapaa analysoidaan parhaillaan. Korjaus olisi 
Yhdysvaltain ydinenergiahistorian kallein. 
 
Voimalan omistava energiayhtiö Duke kaavailee nyt sulkevansa koko laitoksen ja korvaavansa sen 
sähköntuotannon maakaasuvoimalalla. Duke todennäköisesti jättää laitoksen seisomaan, mutta ei 
poista sitä kokonaan käytöstä ainakaan vielä. Yhtiöllä on aikaa korjausten tai uuden kapasiteetin 
rakentamisen aloittamiseen kuluvan vuoden loppuun saakka. 
 
Ydinsähkö on nyt kallista. Myös muiden peruskorjausta vaativien ydinvoimaloiden sulkemista 
vähintäänkin mietitään. 
Nykyisillä maakaasun hinnoilla ydinvoimaloiden peruskorjauksia on enää vaikea perustella 
taloudellisesti. Kaasun hinta on laskenut vuodessa 23 prosenttia. Megawattitunnin hinta 
maakaasuvoimalassa tuotettuna on amerikkalaisten laskujen mukaan 71 dollaria, kun hiilivoimalla 
tuotetteu megawattitunti maksaa yli 82 dollaria. Ydinvoimalla tuotettuna hinta on reilu 101 dollaria. 
Ennusteet tosin puoltaisivat sitä, että maakaasun hinta pysyisi alhaalla. 
 
* Juupa juu vain kaikkein hulluin valtiojohto. Suomen tunnetusti maailman korruptoiduin poliisivaltio 
saattaa edes harkita ydinenergiaan sijopittavansa kymmenien miljardien hukkainvestointejaan. 
Suomessa vastoin TVO:n laskelmia on sähkön kulutus ankarassa - 10% laskussa  lisäksi. Kuten 
USA:ssakin todetaan ydinvoima ON kaikkein kallein mahdollinen energiamuoto ikinä. Lisäksi kuten 
huomaamme myös a i n o a  energiamuoto jonka kustannukset ovat h u r j a s s a  kasvussa! 
 
* Syksyn sato IAEA ydinrikollisille on kuin suoraan h e i d ä n suurimmasta painajaisistaan ikinä: 
Englannin 38 reaktorin korvaavista reaktorihankkeista luovuttiin kuin seinään. Asiallisesti tähän Saksa 
antoi vauhtia päättäen luopua niinikää kaikista 18 reaktoristaan 2020. Belgia sammuuttaa 8 reaktoriaan. 
Italia6, Sveitsi päätöksineen ajaa alas kaikki. Ja kuin kukkana päätöksille myös Japani on viimein 
rohkaistunut USA:n paineista huolimatta tismalleen samaan. 54 romutettavaa reaktoria julistetaan 
viimeisten tietojen mukaan taas, niin kuka yllättyikään mukavasti samalle viikolle 37."  E.U.  FB. 
http://elisa.net/uutiset/ulkomaat/?id=96060711 
 
Raportti: Japani luopuu ydinvoimasta 2030-luvulla - Uutiset - Elisa.Net elisa.net 
Mainichi Shimbunin mukaan Japanin hallitus ilmoittanee asiasta jo viikonvaihteessa. Pääministeri 
Yoshihiko Nodan lasunolla. 
 
* Tuossa puhutaan USA aikeet huomioiden heittämällä USA huomioiden vähintään luokkaa 150kpl 
ydinseisautusapäätöksestä. Yli kolmannes ylippäätään vielä henkitoreissaan olevan IAEA ydinalan 
energialoisioista. Kuka ihan tosissaan katsoo enää nauramatta TVO:n OL- 3 MOX- plutoniumlaitoksen 
alkavaa ns. "ydinbuumia"! No totuuden nimissä on sanottava, etten e d e s  minä olisi uskonut miten h y 
v i n 2012.12 ennusteet ihmiskunnan PAKOSTA muuttaa nykyistä ydinhullua maailmaansa onkaan 
lyönyt itsensä läpi! Ja jos vielä y k s i k i n nettiPOLIISI uskaltaa puhua ydinalan nousuista nauretaan 
hänet suohon! )) 
 
 PS. Katainen sulki puolet Suomen maakaasuostoista, koska kuulema maakaasun hinta on tuplautunut. 
No kuten saamme lukea t o d e l l i s u u d e s s a   hinta onkin pudonnut liki neljäsosan! Miksi ydinalan 
annetaa näin jatkuvasti pussiinsa valehdella? 
          -- 
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Lisää liuskesavikivihiilikaasuista 
////////////////////////////////// 
 
SI standardien mukaan määritellään k a i k i l e  energioille wattitasot, vaikka arkiselle puupesälle 10kW 
tehot! Vain totaalin tietämätön väittää muuta. Kun puhun 1000MW reaktorista siitä saadaan ULOS 
250MW sähkötehot 25% hyötysuhteella. Eli kolme megatappajaa tuottaa 750MW sähköä. Kun tämän 
korvaamiseen tosiaan r i i t t ä ä  1000MW polttokennoinen kivihiilivoimala, jonka hyötysuhde ON 85% 
mukaan tuottamassa 850MW tehot! Kuten j ä ä l l e e n  tututusti nolatut nettimiliisit huomaa. 
Todellisuudessa ydinalasajajaa tässä esitellään, eli. .  
 
EDES 3 kpl 1000MW tusinaydintiinua EI riitä alkuunkaan syöttämään samaa mitä ainokainen 1000MW 
polttokennovoimala. No erojakin toki on, ja aivan keskeisiä: 
 
Koska ydinenergia on 5- kertaa energianegatiivinen ja tekee energiansa uraanijalostuksessaan 
fossiilidieselillä, niin nuo kolme 1000MW ydinpaukkujaa tuottaa . . nyt hatuistanne kiinni 15* 1000MW 
öljypolttimen edestä CO2 päästöjä! Kun taas liuskekivihiilellä käyvä puhdas 1000MW polttokennolaitos 
EI GRAMMAAKAAN!! Toki ydinvoimala monimiljoonakertaistaa LISÄsäteilyillään kaikki mitä ulos 
vuodattaa, myös maailman vaarallisimmata Pu- 239 tonnistonsa. Siinä sitä sitten onkin kaikesta tästä 
mietittävää päättäjille. Varsinkin kuten luimme maailman saastuttavin ydinenergia myös on kertaluokkia 
k a l l i i m p i  kaikkia muita mahdollisia kilpailijoitaan.) 
 
Idea liuskekivihiilikaasuista tosiaan on Saksasta muuten. Sielä tajuttiin, että kannattaa antaa 
anairobisten bakteerien muuntaa parjattu kivihiili bakteerien rehuksi. Näin huonot ja likainenkin 
ruskohiilivarat  h a u s k a s t i  siis mäskäytyy käden käänteessä 100% puhtaasti palavaksi metaani/ 
EKOkivihiilikaasuiksi! 
 
Tässä on jatkossa tulossa yhä jännempää muuten! Siinä kun ydinvoimalat tahivat jumbotason 25% 
hyötysuhteellaan. Saksassa seuraava öljy/ kivihiili-isku perustuu valmiiseen konseptiinsa. Jossa 
kivihiilen polttohyötysuhde tuplataan huikeaan  +85% POLTTOKENNOILLA! Tähän kun liittyy sekin 
kiinnostava lisä. Ettei polttokenno tuota savuja, pienhiukkasiakaan LAINKAAN! Näin kivihiilipoltto 
rusentaa ydinsikailut kiihtyvästi heittämällä.) PS. YDINVOIMALLE polttokennotekniikoilla EI luonollisesti 
ole antaa mitään muuta kun ympäri korvia.) 
 
Polttokenno on laite joka muuntaa sekä kaasut, biopolttoaineet että jopa kivihiilen s u o r a a n 
tasasähkön elektronivirraksi. Siksi systeemi ei POLTA mitään! Kivihiiliturbiinissa poltolla saadaan 
maksimissaan 50% hyötysuhteet. Ja nyt polttokenno nostaa sen pilviin +35% tarvitsematta l a i n k a a 
n  lisäpolttoainetta. Kuten huomaamme hyötysuhde  on heittämällä yli 3- kertainen ydinvoiman 
vastaavaan pelleilyyn. Eli y k s i  1000MW kivihiililaitos korvaa KOLME 1000MW reaktoripaskaa!)) 
 
Minusta on n i i n HEHKUISTA kun kaikkein parjatuinkin, kaikkein saastaisimmastakin ydinvoiman 
kilpailijasta 1000 v riittävästä kivihiilestä kehkeytyi hetkessä tämä loistava kukkanen!) Tiesittekö 
muuten, että polttokennosta EI yllätys yllätys tule myöskään CO2 hiilidioksidia sitten l a i n k a a n!) Ja 
se jos mikä vetääkin tässä ydinvertailun valtissa vehnäselle.) 
            ------- 
 
T&T. VETYAUTOT Heikki Siljamäki, 14.9.2012, 6:20 
 
Polttokennoautot tulevat Eurooppaan parin vuoden sisällä. Vetyä polttoaineena käyttävät 
polttokennoautot tulevat myyntiin Euroopassa parin vuoden kuluessa, uskovat alan yritykset. Toyotan 
Saksan maajohtajan mukaan yhtiö aikoo tuoda vetyauton myyntiin vuonna 2014, kirjoittaa Handelsblatt. 
Tämä aikataulu tarkoittaisi Handelsblattin mukaan sitä, että japanilaiset ehtisivät tuoda 
polttokennoautonsa laajalle yleisölle ennen Mercedes-Benzin F-Cell-mallia. 
 
Toyota, Daimler, Honda ja Hyundai aloittivat eilen kuukauden kestävän Euroopan-kiertueen, jossa ne 
esittelevät polttokennomallejaan yleisölleen. Kiertue vierailee yhdeksässä kaupungissa Keski-
Euroopassa ja Britanniassa. Polttokennoautojen haasteina on tekniikan korkea hinta sekä kattavan 
vetypolttoaineen jakeluverkoston puuttuminen, muistuttaa Handelsblatt. 
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* Kuten huomaamme, huikean tehokkaan 85% hyötysuhteen polttokennot ON tätä päivää. Tämä 
tekniikka tekee kolme kertaa tehokkaammin sähköä kuin perusydinreaktorit. Polttokenno tuottaa 100% 
täysin puhdasta energiaa. 
               ---------------- 
 
TOIMIVA suprajohde 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
 
SUPRAJOHTAVUUSMari Heikkilä, 19.9.2012, 13:37 
Grafiitista saatiin suprajohtavaa huoneenlämmössä. Tässä on taatusti insinöörejä kiinnostava resepti: 
ota lusikallinen grafiittijauhetta ja sekoita se vesilasilliseen. Jätä seos huoneenlämpöön 24 tunniksi ja 
suodata jauhe. Lopuksi, kuivata seosta yön yli sadassa celsiusasteessa ja anna jäähtyä. Ja voilà: 
tuloksena on huoneenlämmössä suprajohtavaa materiaalia. 
 
Reseptin taustalla ovat saksalaistutkijoiden havainnot, jotka julkaistiin Advanced Materials -lehdessä. 
Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta? Huoneenlämmössä toimivasta suprajohteesta on nimittäin 
unelmoitu jo vuosia. 
 
Ihan heti keksintö tuskin tulee käyttöön, sillä haasteita riittää. Tutkijat muun muassa havaitsivat, että 
suprajohtavuus on herkkää ja se katoaa mikäli grafiittijauhe painetaan pelleteiksi. Myös todisteet 
suprajohtavuudesta pitää vielä vahvistaa. On siis vielä pitkä matka siihen, että saataisiin materiaalia, 
joka kelpaisi suprajohtavaksi sähköjohdoksi. Alku on kuitenkin lupaava. Asiasta uutisoinut MIT:n 
Technology Review pitää löydöstä hyvin kiinnostavana - ilmiötä kannattaa tutkia lisää. 
 
*LOISTAVAA! Tuollaisilla suprajohteilla sitten vaan tuottamaan aurinko-, aalto- ja tuulisähköjä niin 
kaukaa kun vaan tarvitaan maailmanlaajuisella EKO- sähkönjakelun linjanvedoilla. Mikä ihaninta YDIN 
saa kuolla!. . .. 
                    -------- 
 
Jättimäisiä yhä uusia öljylöydöksiä maailmalta. 
______________________________________________ 
 
*Ydinvoimalle EI toimivammista haastajistaan lopua näy. Ihan kuriltani tuon esille, että öljykin v o i d a n  
polttaa 3- kertaa paremmalla hyötysuhteella polttokennoissa. Ja oikeasti myös piiputtomalla 
polttoteknikoilla kuten Saksan Swazvaldissakin on vuoisia kaikessa hiljaisuudessa tehty. Tutustukaa 
saatatte yllättyä miten moninaisesti ja moni- ilmeisesti  YDINVOIMA ON menneisyyttä!) 
 
Keski-Siperiassa Venäjällä on tehty öljylöytö, jonka arvioidaan lisäävän Venäjän öljyreservien määrää 
peräti 126 biljoonalla tynnyrillä. Kyseinen kenttä kulkee nimellä "Bazhenov rocks" aja kyse on 
jättimäisestä alueesta, joka alkaa Kazakstanin pohjoispuolelta ja ulottuu aina pohjoiselle Jäämerelle 
asti. Kyseessä on yksi maailman suurimmista öljyesiintymistä. 
 
Bazhenov-Neocomian oil formation covers 80 times the land area of the Bakken in the US and Canada 
 
Jos arvio öljyn määrästä pitävät edes osaksi paikkansa tietää se Venäjän tunnettujen öljyreservien 
kaksinkertaistumista. Samalla Venäjä nousisi Saudi Arabian ja Venezuelan tasolle mitä tulee 
tunnettujen öljyvarojen määrään. Porauskustannukset tällä alueella ovat suuremmat kuin Venäjän 
tämän hetken tuottoisimmilla kentillä Tatarstanissa ja läntisessä Siperiassa, mutta öljyn hinta tulee vain 
kasvamaan mikä varmasti tekee kentän hyödyntämisen kannattavaksi. 
 
126 biljoonaa barrelia on niin älyttömän iso määrä öljyä, että länsimaiden mielenkiinto Venäjän 
"demokratiaa" ja "ihmisoikeuksia" kohtaan tulee varmasti vain kasvamaan.  
Maailman raakaöljyvarannot arvioitiin vuonna 2000 seuraaviksi: 
 
Koko maailma 1067,2 miljardia barrelia (100 %) (barreli = 159 litraa) 
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Lähi-itä 671,2 miljardia barrelia (62,9 %) 
Saudi-Arabia 262,8 miljardia barrelia (24,6 %) 
Irak 115 miljardia barrelia (10,8 %) 
Iran 99,1 miljardia barrelia (9,3 %) 
Yhdistyneet Arabiemiraatit 97,8 miljardia barrelia (9,2 %) 
Kuwait 96,5 miljardia barrelia (9 %) 
Muut 396 miljardia barrelia (37,1 %). 
 
Ja 1000 Miljardia = 1 Biljoona  
 
Koko maailman raakaöljyvarat siis vähän yli 1 Biljoonaa barrelia.  
 
USA:ssa on öljyä enemmmän kuin kaikkialla yhteensä. Mutta muuallakin sitä olisi vaikka missä. Sitä ei 
vain saa ottaa käyttöön, koska hinta laskisi ja koska illuminaattiu haluaa kaiken. Mielenkiintoista, että 
Kiinassa on paljon jalostamoita ja esim. Rothschild ja Tel Avivin miljardöörit kuskaavat öljynsä sinne. 
http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?threadID=215254&start=0&tstart=0 
             -------------- 
 
 
T&T KIVIHIILIENERGIAN dominanssia 
AA  AA  AA  AA  AA  AA  AA  AA  AA 
 
* Kun ydinrikollisuus ei ole kyennyt vastaamaan edes liuskekivihiilikaasun ylivoimaisuuteen. Kehittää 
puhtaan kivihiilitalouden puolustajat entistä murskaavammmin arkkua YDINalan pään menoksi. Ja 
hyvää parempi niin. Kepeät mullat IAEA:n laittomille Pu- 239 kaupoille myötään Suomessa tästä: 
 
FOSSIILISET POLTTOAINEETSofia Virtanen, 23.10.2012, 10:58 
Tälläkö leikkaus fossiilisten päästöihin? Mikrobit muuntavat hiilen metaaniksi. Maakaasun käyttö hiilen 
sijaan auttaa vähentämään myös pienihiukkaspäästöjä. 
 
Yhdysvalloissa halutaan hyödyntää energiantuotannossa mikrobeja, jotka pystyvät muuttamaan hiilen 
metaaniksi, kertoo Technology Review. Niiden avulla pystyttäisiin hyödyntämään energiana myös 
hiiliesiintymiä, joita ei ole taloudellisesti kannattavaa louhia. Teknologia helpottaisi hiilen hyödyntämistä 
energianlähteenä, mutta saattaisi parhaimmillaan vähentää fossiilisen energiantuotannon 
kasvihuonekaasupäästöjä. Metaani (CH4) on maakaasun pääkomponentti. Siinä neljä vetyatomia on 
sitoutunut yhteen hiiliatomiin. Mikrobit siis käytännössä yhdistävät hiileen vetyä. 
 
Metaani itsessään on voimakas kasvihuonekaasu, mutta sen polttaminen lämpövoimalassa 
hiilidioksidiksi tuottaa saatua energiamäärää kohden paljon vähemmän päästöjä kuin hiilenpoltto. 
Coloradon Goldenissa perustettu Luca Technologies käyttää mikrobeja apuna lisäämään 
energiantuotantoa hiiliesiintymistä, jotka jo valmiiksi sisältävät metaanitaskuja. Next Fuel yhtiö, joka 
toimii Wyomingin Sheridanissa, onnistui vähän aikaa sitten tuottamaan metaania myös hiiliesiintymistä, 
joissa sitä ei ollut luonnostaan lainkaan. 
 
Kannattaa näilläkin hinnoilla. Jo vuosikymmeniä sitten osoitettiin, että tietyt luonnossa esiintyvät 
mikrobit muuttavat aineenvaihdunnassaan hiiltä metaaniksi. Viime vuosina niiden toiminnasta on 
kuitenkin saatu paljon lisätietoa. On päästy tutkimaan, miten niiden kasvua voi edistää ja vastaavasti 
estää niiden kanssa kilpailevien, metaania tuottamattomien mikrobien kasvua. 
 
– Dna-sekvensointimenetelmien kehittyminen on ollut oleellisen tärkeää. Nyt pystymme nopeasti 
ottamaan hiiliesiintymästä näytteitä, analysoimaan niiden mikrobisisältöä ja sen jälkeen vaikuttamaan 
esiintymän ravinnekoostumukseen, Luca Technologiesin toimitusjohtaja Bob Cavner sanoo. – Koko 
prosessi on nopeutunut kolmesta kuukaudesta pariin viikkoon, hän jatkaa. 
 
Cavnerin mukaan teknologia on kannattava Yhdysvalloissa jo nykyisillä alhaisilla maakaasun hinnoilla, 
koska sen ansiosta vanhoja hiilikaivoksia voidaan hyödyntää pidemmälle uusien avaamisen sijaan. 
Vielä kannattavampi menetelmä voisi olla Aasiassa, missä maakaasu on kalliimpaa. 
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               ------------- 
 
Selkämeren TVO:n kalatapoista. 
SsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsS 
 
US- blogi Arto Lauri  4.11.2012 00:07 
Kädesasäni on Maaseudun tulevaisuus 2.marraskuuta. Siinä kerrotaan mitä TVO:n Olkiluodon 
reaktoreihin vuosittain todistetusti imuroitu 10 000 000kpl/v kalan massamurhat reaktoreissan on 
teettäneet. Niin tai TVO:n 360- kertaistaneet Selkämeren säteilytritiummäärät, (SYKEsarja B7). 
 
Lainaan lehteä: "Haukikato lounaisilla merialueilla on romahtanut. Samalla kun tilanne sisävesillä on 
erinomainen.. . Haukikato keskittyy 100km säteellä TVO:n toimituhoalueelle Turusta Poriin ulottuvalla 
alueella viimeisten 4 vuoden Selkämeren keskitystuhoilla. Ohjelmapäällikkö Matti Salminen Riista ja 
kalatalouden tutkimuskeskus (Rkl) ei artikkelissa uskalla ottaa kantaa Selkämeren suuresti laihtuneisiin 
kaloihin liittyvistä syistä. Porin edustalla ennen suuret 90 tonnin kalasaaliiton pysyvästi romahtaneet 
2007 eteenpäin vain 50t. Sisämaavesissä jonne TVO:n tritiumit ja lauhdelämmöt eivät vielä tee 
tuhoijaan kalakatoa EI ole mitattu!" 
 
Olen itse ollut katsomassa miten Olkiluodon purkuaukolla ajelehti hehtaareittain kuolleita ja kuolevia 
kaloja. Puhumattakaan ydinvoimalan sisälle laivanlasteittain kuolevat kalatonnistot, joita siellä näin 
vuodesta toiseen. Miksei tällaisista kirjoiteta riviäkään julki lehdistöissämme ?. . 
 
Vastaalinkki tähän kommenttiin 2. 
Hemmo K.  4.11.2012 07:18 
Vastaava ilmiö on ollut Kuolan ydinvoimalaitoksen alueella Imanran järvellä, varsinkin silloin kesällä kun 
veden läpötila on noussut yli "sietorajan". 
 
Tutkijoiden mukaan myös kalojen ruoto on haurastunut ja rakenne muuttunut. 
              --------- 
 
Intia täysin päästöttömäksi 100% VESIVOIMALLA 
________________________________________ 
 
T&T ofia Virtanen, 27.12.2012, 15:08 
 
Vesivoimalla tuotetaan nyt noin viidennes Intiassa käytetystä energiasta. Noin 300 miljoonaa ihmistä 
maassa elää yhä ilman sähköjä, joten sähkön kysyntä ei ole taittumassa. Vesivoimalla voisi tuottaa 
merkittävästi entistä enemmän päästötöntä energiaa maailman toiseksi väkirikkaimpaan maahan. 
Arvioiden mukaan Intiassa voisi tuottaa potentiaalisesti nelinkertaisen määrän vesisähköä nykyisen 39 
gigawatin kapasiteettiin verrattuna. 
 
*Tämä on vallan huikea visio. Ydinvoimaan satsaava miljardin väestönsä Intia hylkäisi täysin 
ydinvoiman ja tuottaisi siis jatkossa käytännössä k a i k e n  tarvitsemansa sähkön 100% puhtaalla, 
päästöttömällä ja 100% ydinvapaalla VESIvoimaloillaan! Ei toden totta mikään ihme, että tällaiseen 
ydinkielteiseen suuntaansa kääntyvä maailman suurin maailman maa saa suomen ydinlobbareilta 
suoraa rumputulta. 
 
* Suomessa kun on tiedossa, että Intiasta riittäisi 1 000v thoriumpolttopotenttiaalit. Mutta eipä tunnu 
Intian hallintoa ydinharhat enää kiinnostavan. Heittämällä tulee mieleen, että tällaiset maailman 
suurimman maan enegia- aikeittensa muutokset peilaavat asteekkien kalenteriensa lupaamaa globaalia 
21.12.2012 muutoksia. Minulta on kysytty muuttuiko maailmassa menneenä joulukuuna yhtään mitään? 
No kun t ä l l a i s i a   uutisia maailmalta Saksan, Italian, Sveitsien ydinluopumisten vanavesiin tulee, 
niin täytyy sanoa. 
 
* Toivoin tosiaan tästä sukeutuvan totaalitääristä ydinkielteisyyttä. Ja siis j u u r i tällaiset 
megamuutokset myötään kertoo siitä. 4* 39 000MW vesivoimaa kun sentään ON 156 000MW 
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vesivoimapotenttiaalia! Ihan k ä s i t t ä m ä t t ö m ä n  iso muutoslisä. Erikoisesti vesivoima- alalta, 
jonka potentiaalia Suomessa harhauttaa ydinala nollaluokaksi. 
             ------ 
 
Merituulivoimaloista. 
 
2012.12 Jätti paljon jälkeensä nimenomaan merituulihankkeisiin nivoutuvaa. Englannin rannikolle 
alettiin tekemään maailman suurinta 1 200MW tuulivoimalapuistoa, kertoi asiasta mm. T&T. Hanke 
enteili sitä mitä jopa Suomessa Lappenrannan tutkimus alleviivasi. 8,5 miljardin hintaisiksi hilautuneet 
ydinvoimalat olivat tulleet j o p a Suomen laskelmissa +76% kalleemmiksi tuulivoimalaitosten energiaan 
nähden! Tällä oli todella tramaattisiakin seuraamuksia. IAEA ja ydinhallinto kävi hetimiten 
vastaiskuihinsa. 
 
STX Oli saanut toimitettavakseen juuri parahiksi Suomen e n s i m m ä i s e n nimenomaan 
merituulipuistoja pystyttämään tarkoitetun erikoislaivansa tilauksen. Vain muutama päivä sen jälkeen 
kun ensimmäinen tällainen laiva lähti Tanskan rannikolle, päätti Suomen ydinhallitusten lobbarit iskeä. 
Vapaavuori oli ohjaksissa estäen keinoja kaihtamatta, ettei näitä tuulivoimalan pystytykseen 
tarkoitettujen laivojen tekijöitä jätettäisi rankaisematta! Turun telakalta evättiin 50 miljoonan lainat, jotta 
TVO kumppaneineen pääsisi jatkamaan ydinrakentelujaan estelemättä. 
 
Ydinvoimaloitten sulana pitämään Olkiluodon mataliin rantavesiin oli muutama vuosi sitten suuniteltu 
suurta merituulipuistoa. Joka oivasti hyödyntäisi myös ydinvoimaloille rakennettuja massiivisia 
sähköverkkoja. Kun merellä aina avoimena olevat suunattoman laajat kuumat meriaavat synnyttivät 
paikalliset pysyvät merituulet. Nostaen näiden merituulivoimaloitten käyttöasteet 50% tasoilleen ja 
reilusti ylikin. TVO oli tapansa mukaan estänyt silloisenkin hankkeen välittömästi. 
 
STX:n Etelä- korealainen yhtiö on noussut jo maailmalla merkittäväksi suurten suoravetoisten 
tuulivoimaloiden kauppiaaksi. Nyt yhtiö oli alkanut tuottaa markkinoille, myös Suomeen tuhansiin 
merituulivoimaloihin merellä tarvittavia alustasokkeleita. Merirakentamiseen saataisiin näillä erittäin 
kannattavaa lisäbisnestä. Sekä Turun, myös Rauman STX halusivat, että merituulipuistojen tätä osa-
aluetta alettaisiin systemaattisesti lisätä, myös Suomessa alkavilla kannattavilla merituulihankkeilla. 
Merellä on loputtomiin tilaa, tuotantopotenttiaalia ja ylivertaiset käyttökertoimet poissa kenenkään 
silmistä myös.  
 
Kuihtuvalle laivanrakennuksen telakkateollisuudelle tarvittaisiin ehdottomasti  tällainen päänavaus. 
Suomessa tämä on nimenomaan suora elinehto. Mutta mutta. Kuten aina pahalla on ydin- Suomessa 
valta ja viranomaisten rajaamaton voima. TVO kumppaneineen toimi ja erityisesti Vapaavuorelta 
haluttiin silmittömän tuhoisa välitön tappoisku koko Suomen ydinalalle uhmakkaasti toimineen 
telakkateolisuutemme tuhoamiseksi. Kertaluokkia ydinvoimaa halvempi ja toimivampi 
merituulivoimateollisuus oli tuhottava kilpailemasta ydinalaa vastaan keinoja kaihtamatta. Siksi sekä 
STX:n pääomistaja Koreassa, että Suomen niin Turun, kuin Rauman telakat tuhottiin Kokoomuksen 
ministerien suoralla terrorilla. Kansa tyrmistyi toki syystä, muttei vastusta ydinrikollisten näitäkään 
offensiiveja. . . 
               ------------- 
 
Maalämmöstä 
;:;:;:;:;:;:; 
 
" Tällöin vanhempi 20 GWd/tU arvoinen uraanin polttolimitti on ujutettu 2-3 kertaiseksi. Sillä 
seurauksella, että aiempi 2MW/ uraanitonnin jälkisäteilyenergia on kohonnut 6 MW/ uraanitonnin 
kolminkertaistuksinsa."  
 
http://satuhassi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/68393-vihreilla-keinoilla-saastoa-ja-sahkoa-monen-loviisan-
ydinreaktorin-verran 
 
Juhani Piri 
 6.4.2011 22:29  
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Geotermisiä voimalaitoksia (sähkö + lämmitys). Lisäksi hajautettuja järjestelmiä. 
 
Näin poistuu tarve ydinvoimasta, kivihiilestä, turpeesta yms. 
 
Geotermistä energiaa on joka maankolkassa. Toisissa paikoissa pinnassa ja toisissa syvemmällä, 
mutta energiaa on käytännössä loputtomaasti! 
 
Lainaus wikipediasta: 
 
"2006 vuoden MITin raportti geotermisestä energiasta kertoi, että 13 000 zetajoulea energiaa on tällä 
hetkellä saatavilla maassa, josta 2 000 ZJ:a voidaan ottaa käyttöön parannetulla teknologialla. Kaikkien 
maapallon valtioiden yhteinen energian kulutus on noin 0,5 zetajoulea, joten tällä metodilla ihmisten 
energian käyttö pystyttäisiin turvaamaan seuraavat 4000 vuotta. Maan lämmöntuotanto uusiutuu 
jatkuvasti, eli tämä energian muoto on käytännössä rajaton." 
 
Oma puheenvuoroni (sisältää myös linkkejä aiheeseen): 
http://jpiri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/65813-uusi-e... 
 
 
 
 

3041. TVO HYPE-salaisuuksia. 
 
Käsiteltävät aiheet liikkuvat hypersalaisuuksien tasolla. TVO laskettaa kaikkein salaisimmat 
"tähtikuvioiset ja lumihiutalekekiteiset reaktoriensa U- 235 polttoainenippujensa asettelujen kaavioitten 
latausohjeet tarkasti salattuna. Itse asissa kyse onkin Suomen a i n o a s t a mainittavasta 
omaehtoisesta ydinteolisuutensa teollisuusosaamisesta. Juuri ja ehkä siksi jopa minulla oli vaikeuksia 
porautua tähän suojelupoliisien tarkimmin peittelemiin tietokantoihin. No onneksemme meille kaikille 
kykenen aiheesta vapaammin totuuksia ja taustojaan kertoilemaan.  
 
Tosiaan useat ajat tuli notkuttua katsellen miten polttoainelaskennan ohjelma toimii. Olihan insinöörit 
toki käärmeissään kun huomasivat "luvattoman suuren " kiinnostukseni. Mutta en toki tehnyt siitä 
numeroa. Vaan pian sain kuulla miten jopa kolmekin vuotta tankoja siirrellään reunoista eri 
kustomoiduilla kuvioillaan keskustaan päin. No sitten ei plutoniumimarinoitu polttoaine pala taas 
kirveeläkään. Mutta suuressa tyhmyydessään TVO hyllyttää näin poltetut uraanitangot reaktorin 
viereisiin altaisiin "kokoamaan kaikkialla TVO:lla leijailevia tappavia 10-kertaisia neutronivoitaan.  
 
Kuinka ollakkaan jo 1- 2 vuoden "hyötämishyllytyksiensä" jälkeen voidaan näin tappoon urakoidut 
uraaniset tappajat tuoda jälleen pariksikin vuodeksi tuottamaan IAEA:n myyntiin menevää mustinta 
mahdollista plutoniumtonnistoaan. No sillä varauksella, että lopputuotos on hallittavuudeltaan, 
polttoarvoiltaan kuin lottoamista, ihan mitä sattuu! Ja yksi oksettavista pääsyistä miksi Japani menetti 
54 reaktoriaan kerrasta. Mutta TVO:ssahan EI tekosistaan POLIISIsuojelujen takaa välitetä! Vaan 
punotaan jo uusia latauskuvioitaan ihmiskunnan megatuhoiksi. Toki kuvitan maailman ensi- iltana! 
Aloitetaan HYPE-salailujen TVO:n huippudatojen paljastukset tästä kuvastani: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YMea.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YMea.jpg[/img] 
 
Beettasoihtu on ASEA- atomin insinöörien Ruotsista tuoma termi sille miten ydinvoimaloiden reaktorien 
päällä 200m ylöspäin poltetaan valtavaa neutronivuon beetta miinus hajoamistensa säteilypilveä. Pinkki 
sekundäärisesti virittynyt happion pääosassa. Ilmiöstä on tehty päräyttävää videointia ja tuhatmäärin 
kiellettyjä valokuvia. Otetaan tähän malliksi Tshekin Dremelin päältä 2011 videoitu uniiki: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YM6R.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YM6R.jpg[/img] 



2278 
 

 
Sitten jotain sellaista jonka huomasivat USA:ssa tammikuussa 2010. Tulivuoren energiavuot tulivat 
kuuluisiksi Fukushiman ydinkatastrofin yhteydessä. Maahan ydinvoimaloistaan upotetut neutreonivuiot 
puskivat säteilynsä varastoitunutta beettasoihtuamisen energioita valtavina maasta ylös iskevinä 
tulivaarnoina. Vaarnat näkyivät valitettavan huonosti yövideoissa. mutta eipä hätää USA:ssa otettu 
tulivuoren alle valuneista neutronivoiden tappavista energiavarastoista tämä huikaiseva uniikkikuva. 
Bachelon Oregon USA tammikuu 2012: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YM6e.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YM6e.jpg[/img] 
              ------ 
 
 
  Loviisan sanomat.09.14.2012. Loviisan ulkosaaristossa Loviisan ydinvoimalan kaakkoispuolella 
tapahtui maanantaina, 9.8.2010 kello 17.34.56 tuntematon tärähdys on seismologian instituutin 
alustavissa analyyseissä luokiteltu räjäytykseksi. Mittausasemat rekisteröivät purkauksen suuruudeksi 
2.0 magnitudia, 33 metrin syvyydessä.  Turun sanomat. Kraatereita Selkämeressä 26.06.2008. Jopa 8- 
11 hehtaarin suuruisia suunnattomia 3m syviä tektoniikan metaanijääklatraattien muodostamia 
räjähdyskraatereita löydettiin useita. Tapahtumina 1980- luvuilta asti. Tukholman saaristossa useita 
vastaavia. Myös Gotlannin ja Latvian välisissä epävakaissa merisyvänteissä. 
Olkiluodossa olin dokumentoimassa valtavaa tektonisista ja metaanijään purkauksien räjähdykssarjoja 
saaren alla ja ympäristössä. Ydinvoimaloita ympäröi jatkuvat metaanikaasujen tektoniet purkaukset. 
Posivan Onkalolla massiivisia 54cm kalliosiiroksia. Räjähtäneitä koeporausreikiä Posivalla 2003, 
(No:17,27), 2006 (No:45A.. .) 
                -------------- 
 
Kyllä kaatui ÄKKIÄ! 
 
*Heitin tämän setin 14.09.2012 Ocean X team AB:lle, heidän omille FB. sivustoilleen. Ja ei tosiaan 
mennyt aikaa kuin viitisen minuuttia kun IAEA/ CIA topakasti sulki ja samantien k a a t o i v a t  koko 
sivuston! Jösses, että meikäläisen tietoylivoiman edessä näyttää lakovan ihan k a i k k i !. . . 
https://www.facebook.com/groups/178384865554985/414876081905861/?notif_t=group_comment 
              -- 
15.09.2012.A.G. Ei tykänny oceanin ylläpito sun teoriasta Arto kun poistivat sen sieltä. Mikä aika 
erikoista mielestäni kun vaan laitoin sun teorian ja tutkimuksen ehdolle! Ja otskikolla että voisiko 
vastaus olla näinkin "simppeli" 
* Arto. PS. Kuten huomasit totuuspaniikkia, EI ollut suomalaisuus m i n k ä ä n t a s o n  ongelmakaan! 
NSA POLIISIT kyllä h e t i  löysi jutulleni kääntäjän halutessaan kyllä! Sopii kysyä m i k s i vain ja 
ainoastaan minun jutustelut ydinvoimasta alueen säteilijänä aiheuttaa hätää? 
 
 
Itämeren UFO YHTEENVETO kuvin 2012 
OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO 
 
Vuoden 2012 eräs keskeisin tiedotusvälineissä ollut kevään hitti oli Ocean X team AB:n esiintyminen. 
Iltapäivälehdet saivat muhkeita artikkleja kuukaudeksi, aiheinaan Itämerestä löydetty mystinen "UFO". 
Ryhmän vetäjä Dennis Asberg sai hyvää tukea kaukaa rapakon takaa asti. Lehdistöä kiihotti illuusiot, ei 
niinkään totuus. Aihe katosi varsin liukkaast julkislehdistöstä, kun löydöksen ääreltä alettiin löytää aivan 
"liikaa" säteileviä faktoja. Nyt aiheesta saatavissa laadukkaalla grafikoilla ryyditettyä montashia. Ja  
kuten olemme tottuneet, kaikkein tasokkain tietomateriaali nykyään samalta klassiselta, Arto L:ltä: 
 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YMcr.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YMcr.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YMNY.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YMNY.jpg[/img] 
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                  ------------ 
 
Ydinkiima lähtee. . .p e n i s i l i n i l l ä . . .  
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 
 
Tohtori Housessa MTV 3 esitettiin jakso jossa tohtorin vastaanotolle tuli vanha nainen. Hänellä oli 
melkoisen "outo diaknosoitu tauti" Hän halusi ja himoitsi loputtomiin miehiä. Ohjelma perustuu siis 
todellisiin vaikeisiin , yleensä aivoperäisiin ihmisissä diaknostoituihin aivovammoihin ja tautitiloihin. No 
kuinka ollakkaan House diaknosoi naisesta pahanlaatuisen kuolemaan johtavan sukupuolitaudin kupan, 
joka oli alkanut vaurioittaa naisen ns. "moraalia säätelevää aivolohkoa."  
 
Diaknostiikka oli selvä lainaan Housen tylyimmän tähän:" Hyvä rouva teillä on aivojanne tuhoavaa 
kuppaa. Määrään teille penisiliniä, joka tappaa aivojanne n y t  ohjaavan "loiskasvuston!"Aivan 
uskomatonta filmissä olikin, että suuri osa loistartunnoista ja taudeista pyrkii ohjaamaan uhri- isäntänsä 
käyttäytymistä ikäänkuin "robotilla ajaen" tilanteisiin, jossa n i m e n o m a a n  tauti pääsee estoitta 
leviämään. 
 
 Esimerkiksi hiiriin iskee loinen joka ajaa hiiren paikkaan jossa haisee kissa. Kissa syö hiiren ja loinen 
leviää taas kissaan. Vastaavia syöttämällä isäntänsä levittäen tautiaan loisia on viljalti. Muurahaisista 
löytyvä jänisloinen, etanoissa lintujen ulosteen loinen ja vaikka mitä kärpäsloissieniin asti. Mikä yhdisti 
hirmuhallinnoistaan ja hulvattomista naisseikkailuistaan kuuluisia henkilöitä kuten Kiinan Mao, Lenin 
(homo) ja Stalin. Niin tietysti ankaran kova halu ydinasevoimiin, mutta enennenkaikkea sukupuolitaudit, 
kuten kuppa, (Maolla siimaeliötauti). Jotka oli tuhonnut aivojen samaisen "moraalinsäätökeskuksen 
uhreiltaan".  
 
Ei kylllä tämä aivotoiminnallinen lista on karmaisevasti paljon pitempikin! USA teetti NASA avaruudessa 
olleilla kokeen. Keskimäärin 108vrk avaruuden säteilyyn altistetuissa havaittiin pysyviä 
silmähermojensa = aivorakennemuutosten vaurioita. Joissa pään sisäinen rakennemuutos litistää 
silmämuniakin. Artikeli löytyy Tekniikan maailma No:14 2012 sivu 67:"Alkuvuodesta 2012 julkaistiin 
toinenkin tutkimus tutki silmähermovaurion mekanismeja avaruussäteilyssä. 27 Astronauttia osoittivat, 
että jo 30 päivää avaruussäteilyssä aiheutti selviä vaurioita mm. silmähermoissa ja aivoissa. 2010 
Tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että Marssin matkalaiset olisivat perillä kykenemättömiä des töihin! 
 
Entäs se YDIN? 
 
1973 Energiakriisi laukaisi maailmanlaajuisen ydinvoimabuumin. Varsin pian ydinvoimaloitten starttien 
aikoihin alettiin kirjoitella käsittämättömän vaarallisista seuraamuksista. Suurkaupunkien lasten yleinen 
älykkyysosamäärät alkoivat romahtaa. Tutkimuksissa kerrottiin miten jopa - 30% lasten älykkyydestä oli 
saatu laskemaan muutamassa vuodessa samaan aikaan. Syy oli aivoissa havaitut enemmän kuin jyrkät 
ja vakavat muutokset kautta maailman. Asia painettiinkin varsin pian villaiselle. Mutta j o t a i n viitteitä 
syistä saatiin. Esimerkiksi USA:ssa todettiin, että nimenomaan aasialaiset muutajat ydinvapaista 
maista, ja heidän lapsensa olivat selkeästi USA:n perusväestöä älykkäämpiä. Kuvaavaa tälle 
löydökselle onkin, ettei 1976 lähtien USA:ssa olla annettu y h t ä ä n  uutta ydinvoimalaitoslupaa 
vuosikymmeniin! 
 
Tiesitkö, että 1000MW perusreaktori syöttää mm. valonnopeita neutriinoammuksia kuin aurinko esteittä 
noin 500MW tappotehoillaa. Ydinvoimalaitosten työväen ympäristöä runtelee tauoton miljoonakertaa 
taustaa ankarammat säteilymyrskyt. Toisaalta TVO:n yhteiskuntavastuuraportissaan 2008 kertoo miten 
perusydinvopimalat syytävät vuodessa tonneittain näkemällä tappavaa hyperagressiivista 
++..säteilyionisaatiotaan 104m korkeista savupiipuista esteittä luontoomme. Perusydinvoimala tuottaa 
mm. mittaamatta jätetyn määrän D2O deuteriumvesiä. Täsmäsolumyrkkyjä. Joka tuhoaa ennaekaikea 
bioaktiivina supermyrkkynä säteilyenergiallaan elimistön valenssisidoksia massoittain. 
 
Deuterium on ulospäin kuten säteilytappajat ydinvoimasta tuttu tritiumkin. Bio-täsmä ASE. Joka 
tunkeutuu pikkulasten elimistössä j u u r i  sinne jossa verta eniten liikkuu. Ihmisen verestä jopa yli 
kolmannes keskittyy. . .Niin tuskin yllätyitte AIVOTOIMINNAN suurenergiatarpeisiin. Mitä keskeisiä 
seuraamuksia tästä kaikesta sitten on. Olen itse ollut näkemässä m i t e n  konkreettisesti säteilyt 
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reaktorista lamaavat kenet tahansa. Luokkaa 30 minuuttia reaktorin äärellä iskee sähköiseen ylempään 
aivotoimintakykyyn kuin leka. Tekevät elimistössä suurhälytystilan. 
 
 TVO:n Rh- hallissa hiukankin vaativan tason aivotoiminta on liki mahdotonta! Kädet putovat velttona 
alas ja ihminen suistuu narkoleptiseen "ydinabneatilaansa". Näkynä ja itse koettuna enemmän kuin 
kammottavaa. Haukot voimattomana happea kuin kala vedestä nostettuna. Nyt ja jo silloin tajusin, että 
juuri säteily tuhoaa suoraan ihmispopulaation MORAALIKESKUSTA hälyttävästi! Lisää ydinvoimaloita= 
lisää moraalikeskusvammautumista= lisää ydinvoimaKIIMAA!. . . 
 
Aivonsa aavaruudessa polttaneet NASA tiedemiehet, nin halusivat lähettää Marssiin tonnistonsa... Nin 
mitä muutakaan kuin kaikkein tappavimman Pu- 239 monsterinsa! Marssin "biotooppia" USA halusi 
näin tarkoin ja harkiten säteilyutappaa, j o   ennenkuin se edes kunnolla löydettiin! Maapallolla USA 
kokeili 50- luvulla miten 100m korkeuteen nostettu 10kg Pu- 239 nostatti heti ja reaaliaikaisesti 
säteilymiottaria kaikkialla maailmassa! Tällä tekniikalla Mars- mönkijä lähetettiin tuhoamaan Mars t i e t 
e n! Haloo, siis. .Miettikääs näitä. Ja ymmärrätte nyky- ydinkiiman kasvumekanismeja! 
  
http://kuvapilvi.fi/k/YdlQ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YdlQ.jpg[/img] 
             -- 
 
I.L. 2012 
 
  #21  19.09.2012, 10:50   
annalampi   
Rekisteröitynyt käyttäjä   Rekisteröitymispäivä: 19.12.2011 
Viestejä: 572   
-------------- 
 
- Sateliitit saadaan säteilystä huolimatta vaivoin toimimaan VAIN asettamalla ne niin lähelle 
YLÄILMAKEHÄMME säteilysuojamagneettikenttään kuin mahdolista1 Ihan peruskeissiä tämä. 
 
- Jokainen huomasi miten e d e s Kuuhun ei olla uskaltauduttu, saati Marssin vuosikymmeniin. Kun 
demoissaan oivallettiin miten avaruussäteilytys vammauttaa astronautit hetkessä vegetasoilleen 
hermoston ja AIVOVAURIOIDENSA takia! 
 
- Jokainen ydivoimalaorja tajuaa kyllä miten tappavaa säteilyn pitää aidossa avaruudessa olla, jotta 
grillaa ihmisen hengiltä 120 sekunissa!  
 
PS. Painottomuutta muuten simuloidaan terveysONGELMTTA niin lentokonesimulaattoreilla kuin 
vaikka vesitankeissa. SE ettei edes kuukausien työt saturaatiosukelluksissa tee vahinkoa s e l k e ä s t i 
kertoo, että JUURI 2min tppava SÄTEILY on se mikä avaruusmatkat alati tyssää! Kuten artikkeli 
kertoikin suoraan painovoima saataisiin aikaan ongelmitta vaikka pyörittämällä rakettia! SE EI ole 
mikään ongelma luonnolisesti. VAIn SÄTEILY!. .  
                  -------- 
 
OL- 3 suursalaisuuksista pari riviä. 
 
TVO:n parissa suunittelevat ydinrikolliset JO uusinta miljardipetostaan. Antakaas kun kerron mitä kuulin 
juuri TVO:n johdon suunnittelevan: 
 
Valitettavan monet uivat siihen illuusioon, ettei OL- 3 reaktoria koetettaisi käynnistää lainkaan. Totta h i 
t o s s a  valmiiksi rakennetulla ydinASEELLAAN Areva haluaa harventaa miljoonia protestanttisen 
Pohjolan asukkaita! Areva nyt vaan hidastelee laukaistaakseen OL- 3 tuhoisasti käyntiin j u u r i  
optimiaikaan, jotta kalmon teho saataisiin maksimoitua. 
 
TVO kuten muistamme kaikki ei maksa lainkaan veroja. Vaan on ydinloinen, maamme AINOA 
energiamonoliitti joka EI maksa verojaan ikinä! Jopa Fortum maksaa ydinvoimalayhtiönä, TVO ei. OL- 3 



2281 
 

startin alkaessa TVO:n ns. "kuuluisikin " maksaa e d e s  kiinteistöveronsa. Mutta paatuneena 
ammattirikollisena ei koskaan kuittaa lupauksiaan. Samalla kellonlyuömällä kun OL-3 maailman 
vaarallisin ydinvoimala Olkiluodossa pitäisi startata. TVO on JO Arevan kanssa sopinut, ettei 
ranskalaisyhtiö lainkaan edes yritä luovuttaa voimalaansa TVO:lle.  
 
Vaan oikeusprosessein luodaan pysyvä vaateitten pattitila. OL- 3 hanke pannaan konkkurssitilaan. 
TVO:n tietäessä, että riskit OL- 3 räjähtämiseen on tähtitieteeliset. Niin Suomen valtio lunastaa koko 
mörskän itselleen Arevan kanssa. Valtion EI tarvitse maksaa Eurajoen kunnalle edes kiinteistöverojaan! 
Koko laitoksen alueelle Arevan taas EI tarvitse päästää töihin ainoaakaan suomalaista. Eli OL- 3 
koeajot aloitetaan täysin pimeänä. Sumalaisille ei kerrota yhtään mitään niistä ydinkauhuista joita OL- 3 
kiellettyjen muurien sisällä alkaa jatkossa tapahtua.  
 
Kerran rikollinen TVO tulee tekemään totaalin oharin asiassa, kun asiassa. Suomen valtio ottaa 
megatalousriskit käsiin räjähtävästä ydinrauniosta. Ja mika kuvaavinta miljonat suomalaiset jäävät 
ilman penninkään tuloa. Mutta saapahan NATO Suomeen Humppilan maailman suurimman 
ydinasevarikkonsa huolintaan oman Olkiluodon plutoniumfaktorinsa omaan kotroliinsa. Muuten Timo 
Harakka YLE esitti asiasta vuosia sitten ennakkoarvionsa ja menetti h e t i  työpaikkansa. Koska TVO 
EI pidä siitä, että sen salaisuuksia paljastellaan laillani e t u k ä t e e n ! 
            ----- 
 
Beettasoihtuasiaa TVO:sta 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 
Etusivu > STUK > Ajankohtaista > Häiriö Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kakkosyksikön valvomon 
hätäilmastoinnin toisessa puhaltimessa  19.9.2012 
 
Teollisuuden Voima (TVO) huomasi omissa tarkastuksissaan tiistaina 18.9.2012, että Olkiluoto 2 -
ydinvoimalaitosyksikön valvomon hätäilmastointi ei olisi tarvittaessa toiminut niin kuin olisi pitänyt. 
Järjestelmään kuuluu kaksi puhallinta. Virheellisessä asennossa olleen kytkimen takia toinen puhallin ei 
olisi käynnistynyt. Tilanne syntyi kun valvomon ilmastointiin tehtiin muutoksia 3.9.2012. 
 
 ""Ydinvoimalaitoksen valvomossa täytyy olla toimiva hätäilmastointi, jotta siellä voidaan työskennellä"" 
Tapahtuman vakavuus arvioitiin kansainvälisellä ydinlaitostapahtumien INES-vakavuusasteikolla! 
 
* Opin jo ASEA- atomilta, että ydinvoimalassa EI ole mitään niin tärkeää kuin jatkuvasti käyvät ja 
agressiivinen poistoilmapuhaltimet. Joilla kaikkialle ydinvoimalaan tihkuvat vartissa 1000 000ev teholla 
beettamiinushajoavat neutronivuot ja vastaavat säteilyn ilmaan kerryttämät tappavat energiat ..Niin 
tosiaan puhalletaan beettasoihtuna palamaan savupiipun päälle 200m korkeuteensa. Asia on jos mikä 
tarkoin julkisuudelta salattu TABU!  
 
* Huomaatte miten STUK ilmoitti, että ydinvoimaloitten POISTOPUHALLIN ON ELINEHTO 
henkilökunnan henkin jäämiselle! Outoa tällaisissa uutisoinneissa on, että nimenomaan STUK 
MYÖNTÄÄ tuuletuksen hetkelllisenkin puuttumisen tappavan ydinvoimalan valvomoväen kuin torakat 
säteilyinisaatiomyrkytyksiinsä. Näin kuoli mm. Tshernobylissä koko valvomon väki 17minuutissa! Juuri 
kuten ASEA meitä TVO:lla tarkoin varotti. Beettasoihtu on kuvattuna hornana vaikka tässä 
klassikovideossaan: 
http://www.youtube.com/watch?v=P_a19RRo2gY 
               -- 
 
- Miljoonan voltin erikoislinjoja käytetän USA ydinvoimaloissa ylipitkiin sähkön siirtoihin JO. Kuvaakin 
toki on dokumentoituna miten ydinenergiaansa vuotavat biodiversiteettiin näyttävästi. Jatkuvaa 
beettasoihduihtumaista "Pu- 239 kanavasäteilyn viemäröintiä suoraan ydinreaktoreista. Jota kuvassa 
korostaa typikaasun ja hapen - ++.. ionisaation koronan snipunavärit leiskuvat valokuvattuna surutta 
YDINlinjojen kuljettamasta IONIPASKASTAAN  tummuvaan iltaan"!     
http://kuvaton.com/k/Ydhw.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ydhw.jpg[/img] 
                ------- 
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Neutroni/ kavasäteilyvuodot KILOINA, liki 80kilotonnia beettasoihtua taivaalle. 
XxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
TVO julkaisi vielä 2008 asti yhteiskunatavastuuraporttinsa. Tajuamatta suoraan miten paljon ydinalan 
supersalattuja faktoja siitä ammattiosaaja saisi irti. 2009 Kun olin julkaissut aiheeseen liittyviä 
laskelmiani TEM:n asti. TVO ei seuraavana vuonna enää julkaissut edes tätä lakisääteistä raporttiaan. 
Olin selkeästi osunut pandoran lippaaseen. Jota IAEA ei ollut sallinut avata ainakaan 50 vuoteen! 
 
Mikä sitten asiassa oli niin satumaisen vaikeaa? Minulle asian tila beettasoihtuenergioineen on ollut 
totuus viimeisintä todistusniittiään ja tarkennuslaskelmiaan vaille. No EI ole kyllä enää. Nyt juuri tässä 
raporttini julkaisussa kykenen täyttämään useampiakin tieto- onkaloita. Juu nyt alkaa löytyä 
konreettisinta mahdollista dataa siitä mitä TVO:n ja 450 maailman reaktorien kaikkein salatuimissa 
kanavasäteilyjen, beettasoihtuavien ja karkailevien neutronivoiden maailmankaikkeudessa mätänee 
käsiin. Olkaatten hyvät: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Ydk9.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ydk9.jpg[/img] 
                   -- 
 
Etusivu foorumin satoa edellisestä 
 
20 September 2012, 21:55 #1171 Tero View Profile View Forum Posts Private Message View Blog 
Entries Visit Homepage  
---------------------------------------------- 
Join Date Mar 1999  
Location USA  
Blog Entries11  
Ei ne tuhannet kilot katoa. Neutoni pelkää yksinäisyyttä. Protoni ja elektroni menevät omia teitään, 
vaikka veteen. Neutroni turhautuu, hakee seuraa atomeista. 
 
Sorry to disappoint you, but free neutrons are unstable. They decay with a half-life of about 15 minutes 
into a proton and electron. So neutrons will transmute into hydrogen.  
Free neutrons are unstable, with a lifetime of about 15 minutes. They break down into a proton, an 
electron, and an antineutrino (n -> p + e- + v)1. Thus, any neutron spit out by a fission or fusion reaction 
that doesn't get snarfed by an atom becomes (effectively) a hydrogen atom.  
 
Opiskele Arto vaikka englantia aikasi kuluksi. Voit lukea jänniä juttuja atomeista oikeen 
ymmärtämyksellä eikä arvailulla. Energiaa niillä ei le sen enempää kuin Curie pariskunnan röntgen 
säteillä. 
                       -- 
21 September 2012, 06:28 #1172 raijasivu View Profile View Forum Posts Private Message View Blog 
Entries View Articles    
--------------------------------------------- 
Join Date Feb 2010  
Posts 461  
Mitä osaa POLIISI EI mielestään ymmärtänyt? 
Hiilisidoksen valenssisidosenergiat on siis 11eV. Kun taas beetta miinus hajoamisen energia on 1 000 
000eV. Kun esim. fissiohalkeamisen energia vielä karvan isompi 200 000 000eV. ihan kenen tahansa 
löydettävää perusfysiikkaa.  
 
Kuten hyvin huomaat kaavoista kiloissa kasa neutroneita räjähtää y h t ä tehokkaasti kuin YDINPOMMI! 
__________________________________________________ ________________________________ 
_________________   
 
         ------------ 
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T&T SÄTEILYJanne Luotola, 20.9.2012, 14:36 
 
* Astronauteilla NASA totesi säteilytyksen aiheuttaneen hälyttävän rajuja aivomuutoksia. Muutoksia 
mitattiin kymmeniltä keskimäärin 108vrk avaruudessa olleilla astronauteilla. (T.M. No:14 2012.) Itse 
asiassa niin rajuja säteilyvaurioita, että Marssiin EI uskalleta ihmisiä lainkaan lähettää. Koska perille 
päästyään avaruuden säteilytys on tehnyt heidän aivoistaan pitkälti selvää.  
 
* Artikkelissa ennakoitiinkin, että nykytekniikallla perille Marssiin päässet astronautit eivät edes k y k e n 
i s i  enää järjelliseen toimintaan! TVO:n ydinvoimalassa olen itse kokenut ja nähnyt miten Rh- hallissa 
ihmisen sähköinen aivotoiminta madaltuu jopa 30min aikana nin alas, että "ydinabnea" tekee ihmisestä 
lattialle lysähtävän velton säkin. Joka ei jaksa käsiään edes nostaa.  
 
* TVO:ssa Rh- halliin lysähti mm. 12 sielä vieraillutta kansanedustajaa, joita haettiin säteilyn 
vaurioittaessa heitä ambulansseilla pois! Olin siis i t s e  paikalla TVO:lla  kun tämä tapahtui. Reaktorin 
säteily muuntaa aivosynapsia niin pahoin, että j o p a  yksinkertainen päässälasku EI enää onnistu. No 
s e l v ä s t i  tämä tietoon vuotanut kauttani julkisuuteen ja tässä j ä l l e e n  vahvistusta siitä miten eri 
säteilyn energiat tuhoavat aivotoimintoja: 
 
Työterveyslaitos: Matkapuhelimet vaikuttavat aivojen aineenvaihduntaan ja verenkiertoon. Suomalaiset 
tutkimuslaitokset huomasivat, että matkapuhelinten radiotaajuinen säteily vaikuttaa aivojen 
aineenvaihduntaan ja verenkiertoon. Matkapuhelinten aiheuttamat radiotaajuiset sähkömagneettikentät 
voivat vaikuttaa aivojen aineenvaihduntaan ja aivojen verenkiertoon, selviää Työterveyslaitoksen, Turun 
yliopiston ja Säteilyturvakeskuksen Wirecom-tutkimusohjelmasta. Sitä ei vielä osata sanoa, aiheutuuko 
altistumisesta terveysvaikutuksia. 
 
Säteilyturvakeskuksen osatutkimuksessa selvisi, että jopa 49 prosentilla matkapuhelimen käyttäjistä oli 
polttava tunne korvassa. Lähes 15 prosentilla oli tinnitusta ja kymmenellä prosentilla kuulon 
heikkenemistä. Kolme prosenttia tunsi pahoinvointia puhelinta käyttäessä. Työterveyslaitoksen 
osatutkimuksessa selvitettiin, kuinka kännyköiden radiotaajuiset sähkömagneettiset aallot vaikuttavat 
aivojen verenvirtaukseen. Korvakäytävän huomattiin lämpenevän puoli astetta kahdenkymmenen 
minuutin altistuksen aikana, kun puhelin oli maksimilähetysteholla. Altistuksen aikana koehenkilöiden 
veren proteiinipitoisuus pieneni merkittävästi mutta pysyi kuitenkin normaalin vaihtelun rajoissa. 
 
Turun yliopiston osatutkimuksessa arvioitiin aivokudoksen aineenvaihdunnan muutoksia ja niiden 
vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin. Aivojen sokeriaineenvaihdunnan huomattiin vähenevän 
merkittävästi altistuneella aivopuoliskolla. Matkapuhelinten ja tukiasemien lähettämät radiotaajuudet 
eivät ylitä Suomessa väestölle tai työympäristölle annettuja turvallisuusrajoja. Sallittujenkin altistusten 
vaikutuksia aiotaan kuitenkin tutkia lisää. 
        -------- 
 
SYKEsarja B7 ja GTK Kiviopas. 
 
* Yhdistin tähän muutamia aivan keskeisiä maailmalla IAEA toimin salattuja faktoja nimenomaan 
Suomen SUPO:n toimesta hypersalatuista tutkimusmateriaaleista. Toivon kovasti kiinnostustanne 
tämän sensaatiomaisen tarkoin salattuun dataan ja dokumentointien tutkimuksiin. Näihinkään tietoihin 
tutusti sensurointimerien läpäisseihin  luonnolisesti EI ole saatavissa mitään lisäliitteitä tai vastaavia. 
Kuten ei KOSKAAN näihin julkaisemiini IAEA salaamiin datoihin. 
 
SYKE sarja B7 
http://kuvapilvi.fi/k/Ydzp.jpg 
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[img]http://kuvapilvi.fi/k/YdzG.jpg[/img] 
 
GTK Kivioppaan Litoraanitektonisauma. 
http://kuvapilvi.fi/k/Ydzu.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ydzu.jpg[/img] 
 
Miten nyt vallitseva IAEA ydinsalailut USA:sta alkoivat: 
http://kuvapilvi.fi/k/Ydz2.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ydz2.jpg[/img] 
                 -- 
 
Metsien tila Olkiluodon ympäristössä 
books.google.fi 
Summary: Forest condition around Olkiluoto. 
 
http://books.google.fi/books/about/Metsien_tila_Olkiluodon_ymp%C3%A4rist%C3%B6ss%C3%A4.html
?id=_xeKAAAACAAJ&redir_esc=y 
 
 
 
 

3042. YDIN alassyöksyyn 2012 
 
T&T. POLITIIKKAJanne Luotola, 13.9.2012, 9:49 
Vanhoille vesi- ja ydinvoimaloille tulossa uusi vero: 170 miljoonaa euroa 
Valtiovarainministeriö valmistelee Suomen vanhoille vesi- ja ydinvoimaloille uutta veroa, koska ne ovat 
hyötyneet eniten päästökaupasta, kertoo Kauppalehti. 
 
Valtiovarainministeriö suunnittelee, että vanhoilta suurilta vesi- ja ydinvoimaloilta alettaisiin kerätä uutta 
veroa vuoden 2014 alusta lähtien. Veron on tarkoitus tuottaa valtiolle 170 miljoonaa euroa vuonna 
2014. Vero voisi muodollisesti olla kiinteistövero vesivoimaloille ja uraanivero ydinvoimaloille. 
 
Yli puolet uudesta verosta maksaa tulevaisuudessa Fortum. Loput maksavat Kemijoki Oy, TVO ja PVO 
sekä muut vesivoimaloiden omistajat. Veron tarkoitus on rokottaa päästökaupan vuoksi hyötyviä 
vanhoja voimaloita. Jos vero koskisi myös uusia voimaloita, se ei olisi windfall-vero, sanoo lakia 
valmisteleva Leo Parkkonen valtiovarainministeriöstä. 
 
* TVO on klassinen esimerkki rikollisesti verojaan vuosikymmenet kiertäneestä korruption kuninkaasta. 
Mankkalasopimusten veronkierrot on vuosien ajan taanneet TVO,  Posivan kaltaisille kissanpäivät. 
Pinttyneille mustan Pu- 239 kauppatulojen  turvottamille monoliiteille. Ovat kyenneet estämään 
verojaan ja maksujaan vuosikymmenet. Olisiko vihdoin ja viimein tunnelin päässä valoa? Eli juna joka 
on tulossa vastaan radalla kännäten talustelevia YDINherroja vastaan. 
                  -------------- 
 
HYÖTÖREAKTOREISTA 
EEEEEEEEEEEEEEEEEE 
 
* Olkiluodon OL-3 TVO:n reaktori on suunniteltu puhtaasti plutoniumisen pelätyn U- 238 pitoisen MOX 
polttoaineen polttoon. Eli reaktori hyötää maailman vaarallisemmiksi aineiksi Pu- 239.si uranin 
seoksiaan. Mutta miten karu todelisuus tällaisille reaktereille on rakentunut on hurjan verinen salaisuus. 
Englannin Sellafieldistä Ranskan Phenix ja Superphenix ovat useitten vuosien ajan yrittämisen jälkeen 
täysin epäonnistuneita. Jäähdyttävän huippuvaarallisen natriumien vuotoja ja vastaavia ongelmia. 
yhteenveto tänäkin päivänä katot palasina ja laittet rikkinnäisinä. 
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Ei kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että IFRS ja muut "nopeat" reaktorit ovat turvallisia. Japanin Monju 
nopea reaktori kärsi vuodoista ja tulipalosta vuonna 1995, ja syntyi 2010 jo toinen onnettomuus, kun 
polttoaineen vaihtava laite putosi reaktoriin. Se on tällä hetkellä jo kolmannen kerran, viimein lopullisesti 
Japanissa  suljettuna. 
 
Otsikko fyysikko Charles Tilli:ltä, USA on kehittänyt ja ylläpitää prototyyppiä kiinteällä nopealla 
reaktorilla, se tunnetaan Experimental hyötöreaktorin II:na vuodelta 1964 vuoteen 1994. Congressi 
vetäytyi rahoituksesta osittain turvallisuuteen liittyvistä huolenaiheista ja myös koska vastustajat 
väittivät, että - koska IFRS voidaan myös käyttää "jalostamaan" ja polttamaan plutoniumia - reaktori itse 
asiassa käydessään lisää mahdollisuutta YDINaseiden leviämiseen, eikä suinkaan vähennä tätä 
suuntausta. 
 
Branson kirje kritisoi vuoden 1994 leikkausta. "Meidän oli pakko kiinnittää huomiota mielettömyyteen 
sulkemalla T & K," yhteistyötä. Allekirjoittaja Hansen kertoi Guardianissa. IFRS eivät hidastaisi 
neutroneja lainkaan fissionsa  prosessissa. Tällaista prosessia on vaikea valvoa. Kuumat neutronit, 
tarjoavat lämpöä että turbiiniin tehoja, joten nopeat reaktorit mahdollistavat tehokkaamppaa polttoa ja 
vähemmän tonneissa jätettä. Kun perinteiset "paremmin valvottavat" reaktorit, koska nopeissa 
reaktoreissa on käyttävissä enemmän neutroneja. 
 
World Nuclear Association uskoo Kiinan tukeutuvan nopeisiin reaktoreihin vuoteen 2050 mennessä. 
Kiinassa on  liitetty pieni koereaktori verkkoon viime kesänä, ja Gates on keskustellut jakaen tietoaan  
kulkuaalto teknologiasta Kiinaan National Nuclear Corp. 
 
Ranska ja Venäjä myös kehittävät yhä epätoivoisesti nopeita reaktoreitaan, kuten San Diego-pohjainen 
General Atomics, joka suunnittelee pienen "modulaarisen" reaktorin, jota voidaan käyttää lämmön 
lähteenä korkean lämpötilan teollisissa prosesseissa sekä sähkön tuottamiseksi. (IAEA ydinturvalaki 
kieltää e h d o t t o m a n vaarallisena käyttää ydinenergiaa mihinkään muuhun kun vain sähkön tekoon. 
Koska säteilytettyyn materiaaliin säteily tarttuu malenkan kuorimalliteorian ja  lisäyskertoimen 
mukaisesti! Sopii todella hämmästellä miksei selkeää turvalakia tällaisissäkään vedätyksissä 
tunnusteta!) 
 
Nopea reaktori voisi kilpailla muiden kehittyvien vaihtoehtoisten teknologioita vastaan, kuten torium 
reaktorit, jotka käyttäisivät torium polttoaineen sijasta uraania (U- 238). Vaikka oletettaisiin, että 
Branson voisi sijoittaa nopeitten reaktorien yrityksiin, hän kertoi Guardian sähköpostiin, että heillä ei ole 
mitään tällaisia edes suunnitelmina. 
                     ----------- 
 
Venäjällä kirjoitta Pohjalainen 
 
Päivitetty 23.9.2012 03:50, julkaistu 21.9.2012 14:24 
Neuvostoliitto dumppasi Jäämereen häkellyttävän määrän ydinjätteitä 
 
Ydinsukellusvene K-159 upposi vuonna 2003 Barentsinmereen yli 200 metrin syvyyteen. Sitä yritettiin 
hinata purettavaksi 60 vuotta vanhojen ponttoonien avulla. 
Venäjä on kaikessa hiljaisuudessa paljastanut ulkomaiden tutkijoille kattavat tilastot siitä, kuinka paljon 
Jäämereen dumpattiin neuvostoaikana ydinjätteitä. Määrä on häkellyttävän suuri. 
 
Merenpohjassa ruostuu 17 000 säiliötä radioaktiivista jätettä, 19 ydinjätettä sisältävää laivaa ja 14 
ydinreaktoria, joista viidessä on vielä sisällä käytettyä ydinpolttoainetta. Lisäksi merenpohjaan on 
laskettu 735 radioaktiivisuuden saastuttamaa raskasta laitetta. Säteilyturvakeskuksen toimistopäällikkö 
Heikki Reponen pitää lukuja uskottavina. 
– Kaikesta päätellen venäläiset ovat aika tarkkaan itse dokumentoineet, mitä meriin upotettiin, Reponen 
sanoo. 
 
* On kuin TVO:n toimintaraportteja muuten lukisi.Yhtä karmivaa tapaa sotkea ydinvoimaloillaan. 
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Venäläiset ovat kertoneet ongelman laajuudesta ulkomaille, koska maa tarvitsee apua ydinongelman 
siivoamisessa. Virallisen selityksen mukaan mereen haudatut säiliöt ja reaktiot ruostuvat nopeammin 
kuin neuvostoaikana kuviteltiin, mikä voi johtaa radioaktiivisten aineiden leviämiseen meressä. 
 
Todellinen syy voi olla raadollisempikin. Neuvostoaikana ei osattu kuvitellakaan, että muilla kuin Naton 
sukellusveneillä olisi asiaa upotuspaikoille hyisellä Jäämerellä. Viime aikoina arktiset merialueet ovat 
kuitenkin alkaneet näyttää kiinnostavilta öljyn- ja kaasunporausalueilta. Energiayhtiöitä ei voi 
säteilyvaaran vuoksi päästää siivoamattomien ydinhautojen lähelle. 
 
Jäämeren pahin ydinongelma on ydinsukellusvene K-27, joka upotettiin Novaja Zemljan rannikolle 
1980-luvun alussa. Arvostetun norjalaisen ympäristöjärjestö Bellonan mukaan venäläiset pelkäävät, 
että aluksen reaktoreissa voi ajan mittaan käynnistyä itsestään hallitsematon ketjureaktio. 
 
– Venäläisten antamien uusien tietojen mukaan K-27:n tilanne voi kehittyä kriittiseksi. Se vapauttaisi 
massiivisia määriä radioaktiivista säteilyä mereen, Bellonan asiantuntija Igor Kudrik sanoo. Venäjä tutkii 
nyt mahdollisuuksia nostaa ydinjätteet merenpohjasta. Suomi ei aio ainakaan suoraan tukea Jäämeren 
siivoustalkoita.  
              ----------- 
 
YDIN- norsu posliinikaupassa 
PxPxPxPxPxPxPxPxPxPxPxPxPxPxPx 
 
Kun Loviisan lo-1 voimala ostettiin käyttöön 1970- luvun puolivälissä Suomeen olisi ollut myynnissä 
paljon isompiakin ydinvoimaloita. Mutta teollisuutemme "jostain syystä" tyytyi pienempiin saartaviin 
440MW reaktorikokoihin. Ja kuinka ollakaan Kun OL-1 laitos startattiin valtakunnan verkkoon 1978 oli 
sen tehoksi ostettu 660MW. Vuosien kuluessa TVO alkoi kuitenkin vuosittain nostaa reaktoriensa 
tehoja pikkuhiljaa. 700MW rajapyykin. Aikaa meni vuosi pari ja pian tehoa nostettiin 750MW reaktori 
kerrallaan. Nyt OL- 1 ja OL- 2 laitoksien tehot on pumpattu jo 890MW.  
 
Jatkoon kysymys kuuluu m i k s e i  Suomi ostanut ydinvoimalaitoksia heti alkuun 900MW tehoille? 
Tarkoitan, että jos ja kun ydinvoimaa kerran haluttiin maahan, niin miksi ihmeessä ei täystehoille heti 
kättelyssä. Systeemillä menetettiin valtavat määrät alitehovoimaloilla 70- lukujen alkuvuosikymmenillä. 
Pakko tässä on olla joku selkeä selitys. Jota jostain kumman syystä ei vaan suurelle kansalle kerrota. 
Itse asiassa Suomen k o k o  tämä toimintatapa jatkui edelleen kun hankittiin käyttölupia 
lisäydinvoimaloille. OL- 3 voimalaitoksen tehoksi määriteltiin 1 600MW. Ja nyt viimeisimmän OL- 4 
reaktorin voimalan tehon kattona pidetään TVO:lla jo 2 000MW. Jotta saataisiin tähän outoa 
oudompaan dilemmaan syvyyttä pitää lukea seuraava kooste: 
 
T&T. ENERGIANKULUTUS Soili Semkina, 28.9.2012, 10:01 
TS: Teollisuus nielee entistä vähemmän sähköä. Teollisuuden sähkönkulutus on pudonnut 
finanssikriisiä edeltäneistä huippuluvuista merkittävästi, kirjoittaa Turun Sanomat. Elokuun lopussa 
sähkönkulutus oli 39 terawattituntia vuositasolla. Vuonna 2007 kulutus oli niinkin korkealla kuin 48 
terawattituntia. Sähkön tarvetta ovat vähentäneet ennen kaikkea paperitehtaiden sulkemiset. Myös 
taantuma syö sähkön tarvetta.  
 
*Kun TVO haki OL-3-4- ydinvoimahankkeisiinsa lupia. Keskeisin peruste oli "ns. keksimänsä 
ENNUSTEENSA" siitä miten sähkön tarve Suomessa tulee kasvamaan räjähdysmäisesti vähintään +5 
% vuosittain. Katsotaan nyt kuinka sitten on todellisuudessa käynyt.  
Toteutunut kulutus 39TWh jaettuna huippukulutuksella 48TWh= 81 %. Siis h e t k i n e n ! TVO:n k e s k 
e i s i n ydinlupiensa peruspilari vedätti esiin, että tuon 5 vuoden aikana sähkön kulutuksen olisi pitänyt 
n o u s t a  +25 %. Todellisuudessa se käytännössä PEILIKUVANA laski -20 %. Ydinalan on nyt syytä 
tajuta tulleensa käräytettyä  
*** USKOMATTIMAN ISOSTA 45 % YDINVALHEESTAAN!! NYT YDINLUVAT HETI ALAS!***  
 
On aika yhteenvedolle. 
PxPxPxPxPxPxPxPxPxPxPx 
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1970- Luvuilla luotiin Jimmy Carterin nimellä kulkeva IAEA ydinturvalait. Jonka mukaan aina kun 
1000MW reaktori ajetaan valtakunnan verkkoon sen rinnalla pitää olla 10% HÄTÄvarasähköjärjestelmät 
varalla. Aina kun Suomessa TVO:ssa ajettiin esim. OL- 1 voimalan 890MW tehot valtakunnan 
verkkoon. Pitää valvomon väen varmistaa, että voimalan tehosta 10 % osuus eli 89MW vesisäätöteho 
takaa aina mahdollisesti alas ajettavan reaktorin jälkijäähdytyspumppujen tehon lisätarpeet. IAEA 
ydinturvalaki sanoo tämän. Määräystä joudutaan aina noudattamaan.  
 
Sanoo tämä julkisuudelta tarkoin piilotettu salattu IAEA ydinturvan laki paljon muutakin. Nimenomaan 
asiaamme ankarasti liittyvänä kertoo. "Valtakunnan verkkoon liitettävän y k s i t t ä i s e n reaktorin 
maksimiteho ei saa olla koskaan yli 10 % valtakunnan verkon tehosta. Koska voimalaitoksen hallittavat 
ylösajot ja alasajot kaataisivat tuhoisasti, (kuten Fukushimassakin kävi), koko verkon liian isona 
kertariskinä." Katsotaan mitä alussa kertomani Suomen ydinvoimaloitten kokokatot sitten kertovat: 
 
1970-luvun puoliväli        lo- 1 teho   440MW = Suomen verkkoteho  4 400MW 
1978 TVO ydinvoimala        OL- 1 teho   660MW = Suomen verkkoteho  6 600MW 
Tehonostoja TVO ydinvoimala OL- 2 teho   750MW = Suomen verkkoteho  7 500MW 
TVO OL- 3 starttivuosi 2009 OL- 3 teho 1 600MW = Suomen verkkoteho 16 000MW  (Todellinen piikki 
2007 13 000MW). 
n.2015 +5 % tehon v.kasvu   OL- 4 teho 2 000MW = Suomen verkkoteho 20 000MW  (Todellinen 
teho?. . . ) 
 
Nyt päästään itse asiaan. Ydinvoimateollisuus on i t s e  rakentanut tämän dominonappulakasansa. 
Homma pelasi näennäisesti niin kauan kun sähkön kulutus kasvoi pakotettuna +5 vuosivauhtia. Nyt 
kuitenkin teollisuus pakenee kasvavasti Euroopasta ja tämä dominonappula kaataa ydinvoimaloita 
raakalla omalla reaalillaan. Tämän tarkoin salatun ongelman kaatuessa niin Italian, kuin Espanjankin 
yli- isot ydinvoimalat oli USA Jimmy Carter lain takia pakko lopettaa. Nyt sama ongelma kasautuu 
Suomen päälle murskaten käyvät ydinvoimalat isommasta pienempään. 
 
 Antakaas kun täsmennän. Kun OL- 3 yritettiin rakentaa valtakunnan verkkoon 2009 aikataululla. 
Puuttui vielä silloinkin 3 000 MW "tavoitteesta." TVO toivoi parasta. Ja on nytkin 2012 kaikessa 
paniikissaan vaihtamassa 1 000 keskeistä osaa ns. "indikaatioittensa" takia. Mikä on "viivästelyn" 
todellisempi ongelmien syy? Aivan oikein peräti -45 % p i e n e m p i  valtakunnan verkkoteho 
Suomessa kun starttitavoite 16 000MW. Eli reilusti alle 10 000MW luokassa n.8 800MW mennään. Eikä 
kasvava ongelmaetiikka jääkään tähän, älkää unta nähkö. TVO On nostanut voimaloittensa tehoja JO 
kipukynnykselle 890MW. Ruotsissa tämän takia on JO pitkään jouduttu rajoittamaan reaktoriensa 
maksimi tehoja. 
 
 Suomessakin tätä jouduttiin JO tekemään TVO:lla menneenä vuonna. Lehdistö EI hiiskunut asian 
katastrofaalista puolta. Nimittäin sitä, että Suomessa reaktoreista on PAKKO SAMMUTTAA huonompi 
OL- 1 reaktoriKIN! Ai miksi? No koska j o p a  sen nykyinen teho alkaa ylittämään valtakunnan verkon 
10 % kattorajalait! Ydinteollisuus odottaa kusi sukassa jatkoja. Nimittäin kun OL- 1 on p a k k o  
rojauttaa sulkuun. Katoaa samalla niin tosiaan koko valtakunnan verkostamme -12 % tehosta.. Domino 
starttaa ja sen takia saamme sammuttaa m y ö s  OL- 2 laitoksen. Lisänongelmia tuo kun OL- 3 EI 
voida edes h a r k i t a  liittyvänsä enää valtakunnan verkkoomme suunnattomana liian ISONA 
HUKKAINVESTOINTINA! Uskokaa huviksemme, ydinalalla kirjoitukseni jälkeen EI NUKUTA!) 
          ----------------- 
 
POLIISI korruptiosyytteisiin 2012.10.12 
 
YLE aamun radio. "Kari Rajamäki ruomi ankarin ottein TVO:n YDINMAFIAN toimintaa. Hän kommentoi, 
ettei koko Pohjolasta löydy ainoaakaan työmaata kuten Olkiluoto, josta hänen mukaansa TVO on 
luonut mustan ydintalouden, kuten hän alleviivasi "pilottihanketta". Olkiluodossa on luotu 
ennennäkemättömän röyhkeät mustan työvoiman massamarkkinat ydinalan erikoistarpeikseen. 
Erityisen tuohtunut, syystä vihastunut Rajamäki oli siitä miten TVO:n musta raha oli KORRUPTOINUT 
KOKO POLIISISTON Suomesta! Hänen mukaansa, nyt tarkka lainaus: POLIISI EI OLE TEHNYT 
YHTÄÄN MITÄÄN EDES TUTKIAKSEEN, SAATI KITKEÄKSEEN JATKUVIA RIKOKSIA 
OLKILUODOLLA!"  
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* Vallan fantsua huomata olleensa JO vuosia adessä aikaamme. Nyt vihdoin ja viimein aletaan 
laajemminkin maailmalla oivaltamaan miten k a i k k i  se ydinalamonoliittien kritiiki jota olen esittänyt. 
On enemmän kuin totta ja nyt siis alleviivattu m y ö s  sisäministeriöstä asti! Onkin päivän selvää, että 
aiemmin runsaana virranneet IAEA lahjonnan rahavirrat hallinnollemme ovat ehtyneet. Ja nyt kun 
vuosikymmenten musta Pu- 239 ASE- rahavirrat alkoivat takkuta. Paljastelevat pettyneet 
POLIISIviranomaiset rahoittajiaan näin avoimesti! 
          ----------- 
 
Van Allen 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Van Allenin protoni vyöt sisältävät protonit kineettisen energia on välillä 100 keV (joka voi tunkeutua 0,6 
mikronia lyijyyn) yli 400 MeV (joka voi tunkeutua 143 mm lyijyä). Ompa hulppeaa jenkkien dataa. 
Varsinkin kun reaktorien seinämät eivät suojaa tuosta kuin murto- osan 230mm rautapellein. 
Suorastaan käsittämättömäksi juttu kääntyy, kun ydinvoimaloissa protonisäteilylle ei ole määritelty 
alkeellisintakaan säteilyturvarajoja, saati ettei sitä mitata lainkaan! Mitä ihmettä. Van Allenin vyön 
salatuista kanavasäteilytonnistojen mekanismeja selvitellään niin, että alempana pyörii 
plusionisoituneet kanavasäteilytonnistot ja ylempänä elektroniylijäämän ionit. Artikkeli kertoo että kaikki 
jotka ylipäätään on IONIsoituneita on virallisesti aina tuhoutuneita! 
                      ------------ 
 
IL. foorumi 2012.09 
 
27.09.2012, 15:49    Icecola   
Rekisteröitynyt käyttäjä   Rekisteröitymispäivä: 05.07.2012 
 
"Eli, Arto, minua kiinnostaa kovasti tietää kuka tai ketkä IAEA:lla muka on väittanyt julkisesti että säteily 
ei aiheuta mutaatioita, vastoin TIETEELLISTÄ tutkimusta. Kuka olisi NIIN hölmö? " 
 
* Tämä artikkeli tuli kun kerroin, että IAEA v i r a l l i s e n tulkinnan mukaan maailmalla EI ole muka a i 
n o a a k a a n  säteilyn aiheuttamaa mutaatiota. Asia tuli ilmi 2012 TV:n ohjelmassa jossa etsittiin 
Bikinin atollilta hailajia , jolta SÄTEILYN geenimuutokset olisivat poistaneet selkäevän. kalaa ei 
tietenkään löytynyt filmiin. Ja yhä edelleen IAEA valehtelee, ettei Fukushimassa kuvatut klymmenet 
mutaatiot saati kotipelloiltani kuvatut voikukkien ja vastaavien kasvien mutaatiot voi olla  totta!  
             -------------- 
 
FB. 2012?.09 "Puhdasta ydinvoimaa" Nimimerkki Urho M. 
 
Ydinvoimalassa käytettävät kemikaalit  
 
Ydinvoimalassa käytetään useita vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja sekä palavia nesteitä ja kaasuja. 
Useimpia kemikaaleja käytetään voimalan apuprosesseissa kuten vesien käsittelyssä. Lisäksi 
kemikaaleja käytetään esimerkiksi primääripiirien laitteiden ja putkistojen puhdistamiseen ja 
polttoaineina. Ydinvoimalassa käytetään merkittäviä määriä muun muassa hydratsiinia, rikkihappoa, 
natriumhypokloriittia, natriumhydroksidia eli lipeää ja erilaisia öljyjä.  
 
Paljonko hiilidioksidi päästöjä tekee näiden kemikaalien valmistus, käyttö, varastointi ym?  
On se jännä miten ydinvoimalassa vuodessa käytetty 21000L dieselöljykin palaa ilman co2 päästöjä. 
 
Tuulipuistoissa ei ole näitä hirvittäviä myrkkyvarastoja. 
 
- BOORIHAPPO, Varastomäärä: 10 000 kg (6 969 litraa) Käyttö vuodessa: 8 000 kg (5 575 
litraa)Lisäksi boorihappo-laimennoksen (4 %) varastomäärä 272 000 litraa-  
Rikkihappo (96%) varastomäärä: 17 000 litraa, Käyttö vuodessa: 10 900 kg (6 056 litraa)Lisäksi 
rikkihappo-laimennoksen (10 %) varastomäärä 500 litraa-  
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Typpihappo (60 %) varastomäärä: 1 000 litraa, Käyttö vuodessa: 140 kg (n. 127 litraa)-  
Etyleenidiamiinitetra-asetaatti (H4EDTA), ärsyttävä ja haitallinen, Varastomäärä: 200 kg (233litraa), 
Käyttö vuodessa: 600 litraa Lisäksi EDTA-laimennos (0,4 %) varastomäärä 500 litraa-  
 
OKSAALIHAPPO, Varastomäärä: 200 kg (200 litraa) Käyttö vuodessa: 20 kg (20 litraa)-  
SITRUUNAHAPPO, Varastomäärä: 200 kg (120 litraa), Käyttö vuodessa: 50 kg (30 litraa)-  
KALIUMPERMANGAATTI KMnO4 (0,1 %) + NATRIUMHYDROKSIDI NaOH (0,2 %) TAI 
OKSAALIHAPPO (COOH)2 (1 %) + C6H807 (1,5 %) + EDTA (0,4 %), Varastomäärä: 4 000litraa-  
 
LITIUMHYDROKSIDI, Varastomäärä: 10 kg (6,8 litraa) Käyttö vuodessa: 40 kg (27 litraa)Lisäksi 
litiumhydroksidi-laimennoksen (2%) varastomäärä 240 litraa-  
NATRIUMHYDROKSIDI (LIPEÄ), voimakkaasti syövyttävä Natriumhydroksidi (50%):varastomäärä 2 
100 litraa Käyttö vuodessa 3 180 kg (2 078 litraa) Lisäksi NaOH-laimennos (30 %):varastomäärä 210 
litraa ja NaOH-laimennos (10%): varastomäärä 500 litraa- Hydratsiini (15 %) varastomäärä: 17 000 
litraa, Käyttö vuodessa: 22 000 litraa-  
VETY, erittäin helposti syttyvä Varastomäärä: 4 200 Nm3 Käyttö vuodessa: 14 390 Nm3-  
 
HAPPI, Varastomäärä: 240 Nm3, Käyttö vuodessa: 1 860 Nm3 
ARGON Varastomäärä: 1 800 Nm3 Käyttö vuodessa: 3 220 Nm3- 
ASETYLEENI, Varastomäärä: 46 kg Käyttö vuodessa: 230 kgtuksia maa- ja vesiympäristöön.-  
MUUNTAMOÖLJY Varastomäärä: 584 000 kg- VOITELUÖLJY, Varastomäärä: 137 000 litraa, Käyttö 
vuodessa:500 litraa-  
DIESELÖLJY, Varastomäärä: 530 000 litraa Käyttö vuodessa: 21 000 litraa-  
VAAHDONESTOAINE, Varastomäärä (laimennosta): 1500 litraa Käyttö vuodessa: 100 kg-  
 
NATRIUMTIOSULFAATTI Varastomäärä (laimennosta): 1500 litraa Käyttö vuodessa: 100 kg- 
VETYPEROKSIDI varastomäärä: 500 litraa Käyttö vuodessa 100 kg (88 litraa)-  
KALIUMPERMANGAATTI, Varastomäärä (laimennosta): 25 litraa Käyttö vuodessa: 5 kg (1,9litraa)-  
NATRIUMHYPOKLORIITTI, Varastomäärä (laimennosta:) 200 litraa Käyttö vuodessa: 15 litraa-  
 
ALFACAUS (NaOH PESUAINE), Varastomäärä: 1500 kg (1 200 litraa) Käyttö vuodessa: 1800kg (1 450 
litraa)- Ammoniakki (25 %) varastomäärä: 20 kg (20 litraa)-  
GLYCOSHELL, Varastomäärä: 1 000 kg (1 000 litraa) Käyttö vuodessa: 8 000 kg (8 000 litraa)-  
 
POLYALUMIINIKLORIDI, Varastomäärä: 6 000 kg (5 000 litraa) Käyttö vuodessa: 20 000 kg(16 670 
litraa)-  
SAOSTUSAINE (ALUMIINIYHDISTEITÄ), Varastomäärä: 2 000 kg (1 500 litraa) Käyttövuodessa: 5 000 
kg (3 750 litraa)-  
FERRISULFAATTI, Varastomäärä: 6 000 kg (4 000 litraa) Käyttö vuodessa: 22 000 kg (14 670litraa)-  
METYLEENIKLORIDI, haitallinen Varastomäärä: 800 kg (800 litraa) Käyttö vuodessa: 1 400 kg(1 400 
litraa) 
 
*Hieno oivallus tuoda tällaisia viimein päivänvaloon. TVO tunkee mereen aika kemikalisaatiolisenKIn 
pommin salaa katseiltamme! 
     ----------- 
 
Kymmenet maat luopumassa ydinvoimasta, luve ja hämmästy Ei ydinvoimaa Pyhäjoki foorumi GB.2012 
                  ______________________________________________ 
 
R.S. Quebeckin osavaltio Kanadassa on nyt sanonut lopullisesti hyvästit ydinvoimalle. 
Nuclear Energy In A Canadian Context — The International       www.theinternational.org 
―Fukushima reminded the world that nuclear reactors are inherently risky,‖ said Greenpeace Canada 
nuclear analyst Shawn-Patrick Stensil. ―That‘s why Germany, Belgium, Switzerland and Japan are all 
abandoning nuclear power since Fukushima.‖  14. lokakuuta kello 19:43 . . . ja 9 muuta tykkäävät tästä. 
 
M.A. Luopujia eri puolilta maailmaa: http://www.tradearabia.com/news/OGN_224008.html 
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 Bahrainin ja Romanian lisäksi myös "Singapore sanoo kiitos ei". 
http://ajw.asahi.com/article/asia/south_east_asia/AJ201210170039 
 
E.P. Ne ovat tajunneet pointin. Ydinvoima tappaa. Sen vaikutuksia yritetään tällä hetkellä kontrolloida 
mm geoengineeringillä ja tarkkasilmäinen on sen myös huomannut. 
 
Arto Lauri Niin mutta hei! Eikös STUK sano, että Quebeg romuttuu nyt kivikauteen vääjäämättä?. . . ) 
 
E.P. Ihan sama mitä ne sanoo. Et kai ole auktoriteettiuskovainen? 
 
Arto Lauri E.P. sie se varsinainen r ä t v ö n tälläytyit..)) .. Noin senverta kivaa YDINtietoa tässä 
maailmalta. Että kopsaan völjyyni tään. 
 PS. Katsokaas muuten Trade Arabia kuvaa. BEETTASOIHTUA peittääkseen nykyään k o k o  
jäähdytystornitkin peitelty pinkki- ionisaation peittolampuin!  Mennyt meikäläisen säteilyionisaatiotiedot 
JO Aranimaihinkin asti! 
         --------------- 
 
E.On lähtee Suomesta – Pyhäjoen ydinvoimalahanke uhkaa kaatua 
 
24.10.2012 13:00  |  Päivitetty 24.10.2012 13:17  | 44 |  
Anna Karismo   HELSINGIN SANOMAT 
 
PÄIVI SEESKORPI / LEHTIKUVA 
 
Hanhikiven niemeen Pyhäjoella on kaavailtu uutta ydinvoimalaa. 
 
Saksalainen energiayhtiö E.On aikoo luopua osuudestaan Pyhäjoelle suunnitellussa ydinvoimalassa. 
Koska E.On olisi ollut ydinvoimalan suurin sijoittaja 34 prosentin osuudella, ydinvoimalahanke näyttäisi 
nyt kaatuvan. E.On kertoo asiasta parhaillaan Helsingissä pidettävässä tiedotustilaisuudessa 
tarkemmin. 
 
Aiemmin muiden muassa Atria ja S-ryhmä vetäytyivät ydinvoimayhtiö Fennovoiman osakkuudesta. 
E.Onin päätöksen taustalla on luultavasti useita syitä. Sähkön kulutus Suomessa on kääntynyt laskuun 
ja Japanin Fukushiman onnettomuuden jälkeen ydinvoiman vastustaminen on lisääntynyt maailmalla. 
 
E.Onin kotimaassa Saksassa on päätetty luopua ydinvoimasta vuoteen 2022 mennessä. Tuolloin 
Pyhäjoelle suunniteltu reaktori olisi voinut olla jo valmis. E.On on jo iso tekijä Suomea 
ydinvoimavaltaisemmassa Ruotsissa, joka kuuluu Suomen kanssa samaan sähkömarkkinaan. 
 
Pyhäjoen voimalan hinnaksi on arvioitu noin kuutta miljardia euroa. E.Onin osuus olisi siis ollut noin 
kaksi miljardia. Korvaavien sijoittajien löytämisestä tulee erittäin vaikeaa. Keskiviikkoisella päätöksellä 
E.On luopuu Kainuu Oy:n, Karhuvoima Oy:n ja E.On Suomi Oy:n omistuksistaan sekä 20 prosentin 
osuudesta Gasum Oy:ssä ja 34 prosentin osuudesta Fennovoimassa. 
 
*Luvat siirretään laskelmallisesti TVO:lle. Joka näin haluaakin säilyttää laittoman laittoman PU- 239 
bisneksensä monopolit tarkoin. 
                  ------------ 
 
Kuka tuhoaa lastesi elämän, NIMIÄ 
================================== 
 
Oletko koskaan aiemmin ihmetellyt, ketkä ovat ne tahot maailmassa, jotka himoavat tuhota koko 
Telluksen säteilyillään altamme. Niin, ettei lapsillemme jää kuin täysin säteilyyn tuhoutunut maailma. 
TVO Posivan johtajat kerskuvat käyttävänsä miljoonia rahaa vuosittain pelkästään ydinalan 
pakkomyyntiin. Mutta, että tätä ydinrikostaan  ihmiskuntaamme vastaan tekevät organisaatiot 
palkkaavat tähän hommaansa nimenomaan naisia kuvaa mistä on kyse. Nyt viimein tuon maailman 
ensi- iltaan myös noiden salattujen organisaatioiden nimet ja tunnuksetkin, olkaa hyvät: 
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http://kuvapilvi.fi/k/Y4C5.jpg 
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3043. ENNUSTUKSIA. 
 
Etusivu- foorumilöytö 
 
24 September 2012, 22:55 #1200 Tero View Profile  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Join Date Mar 1999  
Location USA 
Sun kemia on aina vaan mysteerisempää. Typpipalo? 
Kuten arvasin: Artoa jo vuodelta 2008 
http://keskustelu.suomi24.fi/node/5962673 
Muista ottaa nitrot!  
         -- 
 
* Kuten JO kerroin Typen poltto hapen oksidiksi SUORAAN ilmakehästä IONISOIDEN on maailman 
tuottoisin Bernerin patentti maailmansotien ajoilta. 
              -- 
Suomi 24 
 
 x tyyppi 25.6.2008 12:50 0  
 
Ihmiskunta määrittelee suuremmat ajanjaksonsa kivikauteen, pronssikauteen, rautakauteen. Tämän 
jaottelun keskeinen sanoma perustuu keskeiseksi muutokseksi koetun käyttöelementin löytymiseen. 
Kun katsoo sodan jälkeistä villiä uutisointimateriaalia 50-luvulta pitää eittämättä ottaa mukaan vielä eräs 
muuttava voima. Sen aikuisessa materiaalissa kun ennustettiin "uuden" atomiajan alkua. Hiroshiman 
pommin räjäytys 06.08.1945 määrittelee  
päivälleen sen alkuhetken. Ainoa näistä merkittävistä ajanjaksoista muuten, joka voidaan esittää kellon 
tarkkuudella. Tälle ajankohdalle määritellään myös "isä" Albert Einstein. Mitä sitten voimme kertoa 
tämän isä-lapsisuhteen kehitystarinasta?  
         ------------ 
 
SÄHKÖN kulutuksen TVO:n valehtelemasta +5% vuosikasvusta. 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
 
T&T. ENERGIANKULUTUSSoili Semkina, 28.9.2012, 10:01 
TS: Teollisuus nielee entistä vähemmän sähköä. Teollisuuden sähkönkulutus on pudonnut 
finanssikriisiä edeltäneistä huippuluvuista merkittävästi, kirjoittaa Turun Sanomat. 
 
Elokuun lopussa sähkönkulutus oli 39 terawattituntia vuositasolla. Vuonna 2007 kulutus oli niinkin 
korkealla kuin 48 terawattituntia. Sähkön tarvetta ovat vähentäneet ennen kaikkea paperitehtaiden 
sulkemiset. Myös taantuma syö sähkön tarvetta. Energiateollisuus uskoo, että myös 
energiainvestointeja lykätään sekä talousnäkymien että rahoituksen saatavuuden epävarmuuden 
vuoksi. 
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*Kun TVO haki OL-3-4- ydinvoimahankkeisiinsa lupia. Keskeisin peruste oli "ns. keksimänsä 
ENNUSTEENSA" siitä miten sähkön tarve Suomessa tulee kasvamaan räjähdysmäisesti vähintään 
+5% vuosittain. Kkatsotaan nyt kuinka sitten on todellisudessa käynyt.  
Toteutunut kulutus 39TWh jaettuna huippukulutuksella 48TWh= 81%. Siis h e t k i n e n ! TVO:n k e s k 
e i s i n ydinlupiensa peruspilari vedätti esiin, että tuon 4- 5 vuoden aikana sähkön kulutuksen olisi 
pitänyt n o u s t a  +25%. Todellisuudessa se käytännössä PEILIKUVANA laski -20%. Ydinalan on nyt 
syytä tajuta tulleensa käräytettyä  
 
*** USKOMATTIMAN ISOSTA 45% YDINVALHEESTAAN!! NYT YDINLUVAT HETI ALAS!*** 
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
T&T. TUULIVOIMA 
 
ENERGIAJukka Lukkari, 27.9.2012, 18:09 
Tuulivoimaa Euroopassa yli sata gigawattia. Euroopan tuulivoimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho on 
ylittänyt sadan gigawatin rajan. Euroopan tuulivoimajärjestön Ewean mukaan puolet määrästä on 
rakennettu kuuden viime vuoden aikana. 
 
* Kuvitelkaa asiaa tarkemmin. OL-3 konkkurssipesää siis rakennetaan t u p l a s t i  tuo aika ja 
tuloksena on orpo, ainokainen käsiin räjähtävä maailman kallein, ja vaarallisin 1 600MW Pu-239 
ASEtehtailu! Kun vaihtoehttoenergiaa Eurooppa tuotti pelkästään jo tuulesta 100 000MW. Yli 60 
KERTAINEN MÄÄRÄ. Eikö leikkaa tusinaydinlobbareilla vieläkään? Eli Euroopan a i n u t  
ydinvoimalahanke Suomessa edustaa revan p r o s e n t i n  siitä mitä tehdään samaan aikaan 
tuulivoimaloilla sivistysvaltioissa.  
 
*Neteissä, lehdistöissä pursuaa silti IAEA:n ostamaa herjaa tuulivoimaa vastaan ydinvoimalobbareilta. 
Ranskassa on yli 80 reaktoria. Ja voimaloitaan runsain mitoin sulkevassa Euroopassa karkeasti 
arvioiden jäljellä 125 reaktoria. Keskiteholtaan luokkaa 800MW mukaan v ä h e m m ä n  kuin 
muutamassa vuodessa Euroopassa 66 vuodessa rakennetut ydinvoimalat! . . MYKISTÄVÄÄ mihin 
tuulivoimalabuumilla on JO päästy! Kuka puhuu enää TVO:n ns. "ydinrenesansseista" näyttöjen 
mukaan? Minä puhun tässä ja nyt oikeammin terminologein YDIN M U R S K A J A I S I S T A   vailla 
limittiä!! 
 
Tuulivoiman selvä ykkösmaa Euroopassa on Saksa, jonka voimaloiden nimellisteho on yli 30 
gigawattia. Kakkosmaa Espanjassa tuulivoimaa on rakennettu yli 20 gigawattia, Suomi on EU-maista 
tuulivoiman hyödyntäjänä häntäpäässä. Täällä voimaloiden yhteenlaskettu teho on runsaat 200 
megawattia, mikä on selvästi vähemmän kuin vaikkapa Unkarissa tai Bulgariassa. Tuuli tuottaa nyt 
Ewean mukaan runsaat neljä prosenttia EU-maiden kuluttamasta sähköstä. Suomessa osuus on 0,4 
prosenttia. 
                --------------- 
 
..EU-raportti vuoti julkisuuteen: 
 
Hyytävä paljastus Olkiluodosta. Tiistai 2.10.2012 klo 19.38  
Euroopan ydinvoimaloissa tehdyissä stressitesteissä on havaittu satoja ongelmia, joiden korjaaminen 
maksaa miljardeja. 
 
Suomalainen Olkiluodon ydinvoimala (kuvassa) ja ruotsalainen Forsmark nousivat silmätikuiksi 
Euroopan komission selonteossa. (PEKKA JALONEN). Tiistaina julkisuuteen vuotaneen Euroopan 
komission selonteon mukaan reaktorien turvallisuuden parantaminen maksaa 10-25 miljardia euroa. 
Korjaukset on komission suositusten mukaan tehtävä vuoteen 2015 mennessä. Stressitestien 
perusteella komissio ei kuitenkaan vaadi yhtäkään 134 reaktorista suljettavaksi. 
 
Selonteon mukaan ydinvoimaloita ei ole riittävästi turvattu tai niissä on vakavia puutteita esimerkiksi 
maanjäristysten tai tulvien varalta. Erityisen vakavia puutteita selonteossa löytyi kahdesta 
ydinvoimalasta - suomalaisesta Olkiluodosta ja ruotsalaisesta Forsmarkista. Molemmissa työntekijöillä 
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on täydellisen sähkökatkoksen tai jäähdytysjärjestelmän pettämisen jälkeen vähemmän kuin tunti aikaa 
saada turvallisuusjärjestelmä jälleen toimimaan, kertoo arvostettu saksalaislehti Der Spiegel. 
 
Energiakomissaari Günther Oettinger julkistaa selonteon virallisesti torstaina. Sitä käsitellään 18.-19. 
lokakuuta pidettävässä huippukokouksessa. Testeihin päädyttiin Japanin Fukushimassa viime vuoden 
maaliskuussa sattuneen ydinturman jälkeen. Selontekoon osallistui 14 EU-maata, joissa ydinvoimaa 
tuotetaan sekä Liettua, Sveitsi, Ukraina ja Kroatia. 
 
"Kaikki Ruotsin voimalat suljettava". Ympäristöjärjestö Greenpeace sanoo tuoreessa raportissaan 
Ruotsin ydinvoimaloissa olevan niin vakavia turvallisuusriskejä, että ne kaikki on suljettava. Selonteon 
laatija Rolf Lindahl sanoi ruotsalaislehti Svenska Dagbladetille, että vakavan onnettomuuden 
mahdollisuus Ruotsin ydinvoimaloissa on todellinen. 
 
- Romutamme käsityksen turvallisesta ruotsalaisesta ydinvoimasta. Ruotsin ydinvoimalat ovat vanhoja, 
niissä on suuria turvallisuusriskejä, niillä on puutetta työvoimasta ja asiantuntemuksesta, ja lukuisia 
vaaratilanteita esiintyy. Greenpeace arvosteli myös ydinvoimateollisuuden ja ydinvoimaloiden 
turvallisuutta valvovien tarkastajien kytkentöjä. Säteilyturvaviraston 14:stä ydinvoimaloiden 
tarkastajasta peräti 10 on aiemmin työskennellyt ydinvoimateollisuuden parissa. 
 
Leif Karlsson säteilyturvavirastosta myönsi läheisen yhteyden tarkastajien ja tarkastettavien välillä. Hän 
vakuuttaa kuitenkin, että Ruotsin ydinvoimalat ovat turvallisia. 
IL-STT-AFP-REUTERS 
 
* Niin tässsä se nyt On mustaa valkoisella mitä olen pian 10v netteihin ja lehtiin asti teille kirjoittanut! 
Olkiluodon ydinvoimalat ovat t o d i s t e t u s t i  maailman vaarallisimmat reaktorihirviöt! Räjähtämään 
valmiitrauniokasat, jotka olisi maailman turvaamiseksi suljettava HETI! . .  
              -- 
 
Subject: että on karmeeeeeeta ! 
 
* YLE teksti TV tiedotus. Loviisan toinen 500MW laitos ollut mystisesti 2 kuukautta hiljaisena. Kukaan ei 
kerro 06.10.2012 edelleenkään mikä siellä räjähti kytkinlaitoksensa lisäksi. Vaikka virallinen liturgia 
valehteli sen olleen verkossa kuukauden. Tulos vesivoima ylittänyt Suomen ydinvoimatuotannot. Mitä 
Fortum peittelee? 
 
http://yle.fi/uutiset/lehtivaite_mafia_vaatinut_olkiluoto_3n_rakentajilta_suojelurahaa/6323144 
 
Arto hei. 
 
Itse en kyllä yllättynyt näistä TVO:n mafiakytköksistä milliäkään. Itse asiassa "miltei" naapuri kertoi 
kysyneensä taannoin avukseen POLIISILTA saako noiden TVO.n mafioosojen ýlläpitämästä Olkiluodon 
satamametsien hehtaarien kokoisesta varastusvarikolta hakea OMAT varastetut talvirenkaansa? 
Olkiluodon koko saari on alue jossa poliisilta puuttuu toimintaoikeudet, koska TVO vaatii noin! Poliisit 
sanoivatkin, etteivät puutu näihin TVO:n HÄMÄRÄHOMMIIN. Siis eivät hakeneet kaverin tavaroita 
kirveellläkään  ja kaiken kruunasi, että k i e l s i v ä t   kaveria itsekin hakemasta! Ai miksikö? No kas 
mafiosot toimiessaan Olkiluodosta TVO:n suojaamana saavat samalla autromaattisesti  
POLIISISUOJELUN! No kuten asiaan kuuluu kaveri haki omansa pois. Sillä seurauksella, että löytyi 
kuolleena saunastaan. Ja POLIISI, niin ei korviaan lotkauttanut!  
 
Näin toimii siis Vuojoen SUPO - ydinturvaosastot Suomessa 2000- luvulla. Pääasia että poliisikorruptiot 
pelaa kuten TVO haluaa. Täysimittaista valtioanarkismia kaikki tyyni! Jos luullaan, että alueella suorat 
murhat on harvinaisia niin vauhti on ollut koko ajan sellaista 1-2 murhaa vuosittain. Miloin löytyy 
hukutettuja TVO: meripurkukanavilta. Milloin veri lainehtii TVO:n ylläpitämässä parakkikylässään. Itse 
asiassa niin ambulanssien kuin paloautojen sireeniot TVO vaati sammutettavaksi, aina tullessaan 
TVO:lle etteivät ihmiset kuule mitä onnettomuuksia sielä milloinkin on. Yhtä kaiki k a i k k i a Olkiluodon 
lukuisia hämäriä murhia yhdistää se, ettei maailman korruptoitunein Suomen POLIISI ole niitä ikinä 
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edes alkanut tutkia. Koska tosiaan TVO on julistanut alueensa Suomen laista riippumattomaksi 
militäärialueekseen. Mitä rikolisuutta milloinkin suljatakseen. 
              -------------- 
 
OL-3 kytkentäkaaviosta. 
 
Ehkei asia olisi tälle osastolle kuuluva, mutta menköön nyt. Koska kohtalon sormi oli mukana 
hommassa takuuvarmasti koko ajan. Kävin Syöpävuorella sunnuntaina 21.10.2012. Kun palasin sieltä, 
oli hallussani eräs Suomen tarkimmin salattu paperi. OL-3 laitoksen pääkytkentäkaavio! Juu kuulitte 
aivan oikein. Intuitiolla mentiin ja tulos  on legendaarinen. Tuon lapun on TVO:lla OL- 3 arkistoissa 
nähnyt lisäksen vain 2 henkilöä! Heti seuraavana maanantaina aloin toimittaa tätä megapaperia 
turvaan. Koska tiesin SUPO:n saaneen vihiä hallussani oleva "polttava" lappu piti anastaa 
viranomaiskeinoin. Sainkin sitten JO maanantaina 22.10 soiton ja kutsun Anne Holmlundin 
sudenpesäkuntaan Poriin. Vain reilun 12h varotusaika pisti hälytyskelloni punaiselle. 
 
Ei ollutkaan muuta tehtävissä kuin seuraavan tiistain odotettavissa oleva USA IPPAS järjestämä 
"viranomaisurkinta kotiini. Laiton, totta kai ydintyyliin!" Järjestinkin samana iltana turvamaksimiin koko 
OL- 3 dokumentaatiot. No kävin Porissa ja se siitä. Poliiseja  olikin tie mustanaan sekä lähtiessäni jo 
mm. Lapijoella muutama km kotoani. Myös illalla vielä ainaki 2 poliisipartiota kohtasin. Viestittivät 
jenkeille koko ajan liiikkeeni. Tällaista tämä ydinalan tapa toimia onkin. silkkaa valtioväkivaltaa 
suiurieleisesti massilla rahalla pyörittää TVO ja Posiva näitä.  
 
Niin palasin kotiini illalla. Minulle mikään yllätys ei ollutkaan kuulla isältä outoja. Kotitiellämme oli 
partioinut tunnukseton k o k o n a a n  musta, myös ikkunoistaan Suomen lakien mukaan kokonaan 
tuimmennettu jenkkijoukkion ohjastama katumaasturi! Kyllä vaan näin. Olivat IAEA USA- pellepoliisit ja 
IPPAS oikein suuremmalla väellä sitten liikkeellä. Niin ja ratsaamassa käsiini joutuneita hypersalattuja 
OL- 3 prosyyreja ja vastaavia kytkentäkaavioita. Mitä tästä sitten voimme oppia? CIA ja jenkkipaskat ei 
säästele valtioterrorissaan. Resursseja ja vilppiä löytyy pilvin pimein. No onnistuinko jälleen kerran 
sumuttamaan Vuojoen SUPO:lta piiloon raporttejani? Jää jatkofilmatisointien varaan kivasti.) 
           ------------- 
 
TALVIVAARA 11.2012 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 
Kun Talvivaaraa startattiin nelisen vuotta sitten Kauppalehdessä kerrottiin ihan pokkana sen tuottavan 
350- 400t uraania vuosittain. Ja tämän Euroopan ainoan uraanikaivoksen varaan koko maailman 
annettiin uskoa. Nyt kuitenkin 2012 Lopulla kun Talvivaaran uraanilietealtaat ylivuotavina on tyhjennetty 
jo kolmannen kerran peräkkäin luontoon. On alettu ihmetellä miksi uraania EI saada tuotantoon kuin 
200kg/v vauhdilla? 
 
Aika huimaavaa oli kuunnella miten Talvivaaran pääjohtaja Perälä loihe lausumaan:" Emme alun 
alkaenkaan tienneet, emmekä tosiaan yhä tiedä mitään tunnettua tekniikkaa jolla Talvivaaran 
energianegatiivisesti kaiveltua uraania saataisiin talteen" # # 
 
Jotensakin siis oksettavaa kaikki tämä vuosien tarkoitushakuinen peittely selkeälle totuudelle. Olen ollut 
bannattavana yksinäisenä äänenä maailmalla kertoen, ettei tästä Euroopan viimeisestä ainoasta 
uraaniverstaasta tule ikinä kuin sutta ja sekundaa. No viranomaisia ei tunnetusti ole totuus koskaan 
kiinnostanutkaan. Vielä 80- luvuilla kun uraania otettiin 30 % malmeista talteen. Edes silloin uraania ei 
saatu sähköksi aikaan kuin naurettavan pieni 0, 25 % nyanssi. Nykyään ei käytännössä enää mitään. 
No miksi homma kusee, arvon Perälä EI selitä häpeillen. Mutta minä toki ammattiosaajana voin 
kristalloida. 
 
Uraaniveden piti olla emäksistä sakkauttaakseen uraaniliejut. Seutukunnan hapan suoveden 
tanniininen happamuus tuhosi senkin vähän uraanin liettymisen, mitä alkutuotantoon maalailtiin. Näin 
kertoo lehdistö, mutta jättää t a r k o i n  kertomatta suurimmat syyt. Liejuallasta korotettiin peräti 5m. 
Näin massiivinen lisäuraanimäärä tekee uraaniliejusta tappavan lisätykityksen. Uraani alkaa noin 
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valtavina lauttoina spontaanisti fissioimaan! Fissiointi säteilyeroosi altaan muovin haperaksi vuotavaksi 
pehkaksi.  
 
Kaikkein pahinta tässä oli se, että fissioiva uraani tuottaa kanadalaisen- CANDU reaktorin tapaan 
geigerissä suoraan näkymätöntä neutronivuota laajalti. Neutronivuo muuntaa altaassa olevan suljetun 
vesikierron H2O veden vedyt isotoopeiksi. D2O ja T2O vedet ovat raskasvesi deuteriumilla ja 
tritiumeilla kyllästyviä kiertolaisia. No näitä myös ei voi tunnistaa. Raskasvedestä tehty jääpala uppoaa 
tavalliseen veteen testattaessa, mikäli pitoisuus on korkea. Vaakittamalla veden litran painossa voidaan 
asian painonlisiä seurata. Oklossa Gabonissa Afrikassa oli uraanimalmio. Joka alkoi muodostaa 
muutamien kilowattien reaktoreita saatuaan neutroneja hidastavaa vettä ylleen.  
 
Yhtäkaikki Talvivaaran tuhon avain on siinä, että sen uraaneissa kylpevä vesi muuntuu 
nikkelierotusbakteerit lennosta sairastuttavaksi ja viimein tappavaksi biomyrkyksi. On päivän selvää, 
että altailla tapahtunut kuolemantapaus ei jää ainoaksi. Jos EI Talvivaarassa ymmärretä heidän 
kipsisakkaansa tarkoin kätkeytyviä ydinreaktorimaisia erityispiirteitä. Minä alan tuntijana nämä toki 
ymmärrän. Miten vaan tieto perille tarvitsevilleen ohi poliisien saadaan, on perusongelma. 
            ---------------- 
 
VIDEOSTANI 
+++++++++++++ 
 
* Joskus vaan silmä kostuu. Tajuaa, että arvokkaimmat viestini mitä olen tehnyt, saavuttaa suotuisia 
mielialoja: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=iCl3QkRU-tg&feature=watch-vrec 
 
jalkakaytava 2 kuukautta sitten 
Uploadaan tän ja koitan levittää tätä joka paikkaan.. tää on tosi puhetta ja ihmisten täytyy tietää tästä... 
Kannatin viel 14,44 minuuttia sitten ydinvoimaa mutta nyt se kannatus? loppu... Olen tiennyt supon ja 
muitten temppuilusta pitkään mutta tää oli uutta.... Törkeetä et tämmönen suljetaan ... 
Vastaa ·   
   
antuerius 7 kuukautta sitten 
Thank-you, Mr. Lauri. ? 
 
CRYPTICmessenger 1 vuosi sitten 
Mielestäni tämä tieto on erittäin tärkeää, että ihmiset muodostavat järkevän käsityksen siitä, mitä on 
meneillään maailman suhteen ydinreaktoreissa. Vain hyvin tiedoin, voimme tehdä hyviä päätöksiä. 
Ihmisten itse täytyy oivaltaa Mielipiteensä tästä, koska se koskettaa heidän terveyttään ja terveyden 
tasoa planetallamme.. 
Emme voi enää jättää näitä asioita korruptoituneen hallituksien ja yrityksien käsiin. Ne ovat liian 
lyhytnäköisiä. Paljon kiitoksia jälleen. Rauhaa! 
 
 
 
 

3044. TVO 2. HYPE salaisuuksia. 
 
   Suursalaisuuksia maailmoista. 

､､､､ ､､､､､ ､､､､､ ､､､､､ ､､､､､ ､､､､､ 

 

Maailmassa jossa el舂me on yh・paljon asioita, joista EI saa puhua. Itse asiassa esittelen teille t舖s・

konkreettisen, autenttisen valokuvan. Niin se n艙tt蒿 ensisilm艙ksell・melko kotoisalta. V臧舅 
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samanlaiselta kuvalta jonka voit n臧d・ehk・salatussa usva- ・
liikuessasi.  
 

Pian kuitenkin huomaat, ett・kuvassa on jotain todella vieraita elementtej・mukana. T臧d舩ess舖i 

kuvan muotomaailmaan ja mallinnuksiin alat ymm舐t蒿 pelkoa mieless舖i. Joo olet j舁jill・ Katsot n y t  

jotain sellaista jonka maamme ja maailman  sis舂 蒿ritelleet t艙dellisen 

salaisuuden fraktaalien kaikkeuksiksi. Itse asiassa maailmaksi josta on r i k o s ottaa jopa n臺t・
kuviani! 
 

Itsep臺sesti alat ymm舐t舂蒿n, ett・t舂・mystinen mets舅 "n臾 臺n kaunistansilm舅

ruokaa. Niin yht・ 蒿n kertovan mit蒿n! 

Jopa k艙skentely t舁laisiin maalauksellisen kiehtoviin maailmoihin johtavat pid舩yksiin, viranomaisten 

ahnaaseen, terroriin, painostuksiin. No miettik蒿 t舩臾in tallennetta katsoessanne. Mik・

dokumentoimani "seutukunta" purjehtii n臾yviinne. N臾yviinne tavalla joka ylitt蒿 maanpetoksellisetkin 

puitteet!. . .Mutta keskeinen kysymykseni m i k ・?. . . 

 
http://kuvapilvi.fi/k/Yds0.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yds0.jpg[/img] 
                    ----------- 
 
28.09.2012 Jari/ Arto videopalautteita 

ﾄ萋萋萋萋萋萋萋萋萋萋萋萋萋萋萋萋萋 

 
Haistapaska foorumi. 16:32    #352   

・ Thaimaan kummiset・ 

     
 Vs: 88 v i d e o !  
 
-------------------- 
Lainaus: 

reneneo kirjoitti alkuper臺sen viestin   

T舂・video haluttiin est蒿 tulemasta julkisuuteen kaikin keinoin. SUPO aloittikin yh・jatkuvat 

massiiviset pid舩t舂isohjelmansa. Katsokaa videosta m i k s i ! 2012.14.09. Osat 1, 2 ja 3" 

 
http://youtu.be/RDbcmHBQYBA 
http://youtu.be/rnhfO0oSWpA 
http://youtu.be/b7UDp73B4Zs 
 
http://ydinpuhdistus.wordpress.com/2012/09/ 
 

SUPO siis p i d ・t t i ! 

 

Sopii kysy・puolestaan m i k s i JO pelk舖t蒿n TVO:n yhteiskuntavastuuraportin kaltaisten materiaalin 

hallusapito on Suomessa niin j舩tim臺nen rikos. Pelkk・hallussapit臻蒿kin pit蒿 useammalla 

POLIISIAUTOLLA k艙d・raamit kaulassa hakemassa? Juu vastaus on tismalleen sama miksi t蒿ll・
sama SUPO alinomaan vaatii asiapitoisuudestaan kuulun foorumien lopetamista!  
Koska olen aivan, a i v a n liian OIKEASSA! Vaarannan asiapaljastuksillani maailman laajimman 
mustan Pu- 239 kauppiaitten globaalit hankkeenne!. . 
                    -- 
 

Aika tanakkaa teksti・ Harmi ettei palstalla ole yht蒿 v臺tt舂蒿n. 

Suurin osa muutoinkin foorumi-ihmisist・on lampaita johonka uppoo kaikki totuus. Mammafoorumilla 

tuo on kovaa kamaa ja varmasti her舩t蒿 keskustelua. Tosin paskahuuhailijat on yht舁ailla lampaita. 
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En tuomitse en puolla, mutta vakavaa setti・on, se t艙 蒿. 

Ihanko oikeasti supo k舸i "pid舩t舂舖s・. Mit・ne teki ja mihin vei?  

                 -- 

FB:ss・taas aiheesta: 

 

Koetin laittaa t舩・ ・ CIA tuli muuten v舁in ja "shut down the 

internet!" Punanapin kuvalla l臧ettiv舩 uhkaukaasin h舐skisti laittoivat est臚n sis蒿nkirjautumiseni!. 

Taitaa pojilla olla siell・USA:ssa materiaaleistani, ennenkaikkea videoistamme paskat housuissa! 

Vastaavaa EN ole n臧nyrt koskaan aiemmin! 

                 -------- 
 

UFO:t On pelkk・peitetarina jolla ydinsalaisuudet siivotaan taka-alalle! 

 DDD   DDDDDDDDD    DDDDDDDDDD   DDDDDDDDD   DDDDDDDDDDD   DDDDDDDDDD 
 

On olemassa paljon todisteita jotka viittaavat ett・UFO-kentt・itsess蒿n, ensisijainen foorumi jossa 

Alternative 3:sta keskustellaan, on itsess蒿n sokea, peilitalon sokkelo joka on luotu v蒿rist舂蒿n faktoja, 

peitt舂蒿n eik・paljastamaan niit・ Monilla UFO-kuuluisuuksilla, aivan UFO-tutkimuksen alkuajoista l臧

tien, on ollut yhteyksi・sotilastiedusteluun. N舂・ovat olleet oletettuja asiantuntijoita ja mielipidejohtajia 

t舁l・kent舁l・ ja joillakin on ollut verhottuja lojaalisuuksia.  

 

Tod Zechel, jota Timothy Good haastatteli Above Top Secret:iss・(lehti tai TV-ohjelma), on v臺tt舅yt 

ett・useita CIA:n agentteja on soluttautunut ja varhaiseen UFO-organisaatioon NICAP:iin, ja ett・

heill・on siell・suuri valta. Zechel lainaa Nicholas de Rochefortia, joka kuului CIA:n psykologisen 

sodank艙 -puheenjohtaja vuonna 1956. H舅 nime

蒿 CAP:in alakomitean puhemies, Karl Pflockin, 

Washington D.C:n alakomitean puhemies, sek・G. Stuart Nixonin, NICAP:in presidentin entinen 

avustaja. 
                -- 

Kertoessaan ett・Donald Keyhoe syrj艙tettiin NICAP:ista CIA:n toimesta, Zechel sanoo: "Kenties se on 

sattumaa ett・CIA:n psykologisen sodank艙nnin perustaja on ollut NICAP:in johtokunnassa melkein 

kaksikymment・vuotta. Kenties on toinen sattuma ett・Charles Lombard, entinen CIA:n 

・(h舅en mukaansa) pyrki saamaan CIA:n el臾keell・olevan johtajan 

johtamaan t舩・organisaatiota.  

                 -- 
 

Hoagland pohtii: "Mik・meni niin pahasti pieleen n臺ss・avaruusohjelmissa 25 vuotta sitten; mik・on 

pit舅yt -- ei ainoastaan amerikkalaiset va ven舁臺set -- set, 

intialaiset, brasilialaiset ja japanilaiset poissa Kuun pinnalta?" Onko t舂・taas er舖 esimerkki siit・ett・

hallitus sumuttaa meit・  

 

Alternative 3 on oikeassa raportoidessaan ett・lukuisilla astronauteilla oli psykologisia vaikeuksia 

avaruuslentonsa j舁keen, mutta t舂・on yleisesti tiedossa. Kommentit joita Buzz Aldrin esitt蒿 

kirjassaan Return to Earth osittain vihjaa, kuten Alternative 3 v臺tt蒿, ett・oli meneill蒿n jotakin sellaista 

 
        --------------- 
 
SYKEsarja B7 1 KPL!! 
____________________ 
 
 

{"title":{"titleid":"12282","titleinfo":"Metsien tila Olkiluodon ymp舐

・,"titlelink":"?PBFORMTYPE=01002&TITLEID=12282&SQS=1:FIN:1::0:50::HTML&PL=0","author

info": {"maincorporateauthor":"Satakunnan ymp舐 nnan mets舁autakunta, 
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Mets舅tutkimuslaitos","authors":"Ilkka Jussila, Tapio Nummi, Hannu Raitio 

(toim.)","mainauthor":"Jussila, Ilkka"},"publishinfo": {"printable":"Pori : Turun yliopisto, 
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T舂舅 haun toteuttaneen palvelin- ja hakuohjelmiston on valmistanut PrettyBit Software Oy  

              -------- 
 

LISﾄYSKERROINTAULUKKO 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 
 
http://www.stuk.fi/julkaisut_maarayk...t/kirja2_8.pdf 
 
Vaikka jokainen vuorovaikutustapahtuma poistaa yhden primaarifotonin, syntyy tilalle uusia 

sekundaarifotoneita: Karakterist 舩eily・ ・ja parinmuodostukseen liittyvi・h舸

i舂iss舩eilyn kvantteja. S舩eilytyksen kohteen ymp舐 ・fotonien lukum蒿r舩 ja niiden energiavuon 

tiheys ovat siten a i n a  suuremmat kuin ekspotentiaalisen vaimennuslain mukaan arvioituna. 

Sekundaarifotonien vailkutus otetaan huomioon k艙tt舂舁l・lis艙skerrointa (B), joka m蒿ritell蒿n: 

 
B= kaikkien kohteen saavuttavien fotonien aiheuttama annosnopeus 
   __________________________________________________________ 
   
    siromattomien primaarifotonien aiheuttama annosnopeus 
 

Lis艙skertoimen arvo riippuu v舁iaineesta ja fotonien siin・kulkemasta matkasta, l臧de-energiasta (Eo) 

sek・s舩eilygeometriasta. Prim蒿ris舩eilyn v舁 艙sv舁ein・  

 

A/ Isotrooppinen pistem臺nen s舩eilyl臧de s 蒿 舖s・v舁iaineessa lis艙skerroin ei kasva. 

B/ S舩eilyl臧teen ymp舐ill・on pallomainen kuori. Siroamattomien fotonien kertym舅opeus lasketaan et

臺syydelll・R ja lis艙skerroin  v舁imatkalle t= r2- r1. ﾄ舐 舁le v舁iaineelle laskettu lis艙skerroin 
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yliarvioi t舖s・tapauksessa  annosnopeutta, koska r2 ulkopuolella ei ole raskasta v舁iainetta 

siroamasssa s舩eilyj・TAKAISIN!.. 

 

Kertym舅opeus joudutaan laaskemaan summaamalla kaikkien fotonien vaikutus. 

Primaarigammaenergiaa vastaava lis艙stekij・kannattaa  ottaa mukaan jo t舖s・laskenntavaiheessa. 

N臺n saatava  sironnan huomioon ottava kertym舅opeus korvaa yht舁  

 

Tunnetuimpia alkuper臺si・lis艙skerrointaulukoita ovat Goldsteinin ja Wilkinsin vuona 1954 

julkaisemnat taulukot. Niiss・on annettu yhdeks蒿 v舁ille 0,255-10 MeV sijoittuvaa prim蒿rienergiaa 

vastaavat energian, energia-absorptioon ja s舩eilyn lis艙skertoimet, kun v舁iaineena on vesi ja 6 

alkuainetta (Z=13- 92). Lis臾si uudempina k艙r舖ovituksiin perustuvia approksimaatioita: Bergin muoto, 

Yleistetty Taylorin muoto, Polynomia approksimaatio, Geometris-progressiivinen menetelm・ 

 

* Lis艙 舩蒿n j舁leen kerran USA Robert Oppenhaimerin oikeudenk艙

ntivuoteen 1954, jonka j舁keen IAEA aloitti systemaattisesti sensuroimaan sit・ENNEN tuotettuja 

salattavia ydinalan salaisuuksia. Siksi siis Lis艙skerrointaulukoita EI kyet・julkaisemaan sensuroimatta 

edelleenk蒿n miss蒿n. 

 

* Kuten voimme lukea. STUK systemaattisesti valehtelee ydinturvaopetuksissaan ulosp臺n 

ydinkoulutetuilleen ettei s舩eily tartu, tai varastoidu lainkaan. Tarkoin kuitenkin tiet臚n, ett・salaamansa 

Lis艙skerrointaulukko kertoo JUURI SIITﾄ miten alkuaineisiin s舩eilyn energiat varastoituvat, tuottaen 

lis臾si viiv舖tyneit・s舩eilyn aktivoitumisen kvantittuvia energioita. Itse asiassa kyse on malenkan 

kuorimalliteorian j舐jestelm舁lisest・peittelyn yrityksest・ 

               ----------- 
 
EU raportin taustaa. 
 

Kun 400 000V linjojen alla paloi mm. t ・n ・ kev蒿n・2012 ionisaatiostaan syttynyt rekka. Sen kaikki 

renkaat r臻臧ti ja l臧inn・i h m e  pelasti, etteiv舩 TVO:n k a i k k i  reaktorit menneet tunnissa per舖s・

palon oikosulkiessa yll蒿n olevat a i n o a t  TVO:n runkolinja Suomen kantas臧  

 

Nyt kun kuulimme EU:n Fukushioman stressitestien raportistakin 2012.10004, ett・TVO:n kyvyt olla r臻

臧t舂舩t・ilman varas臧 蒿n on 10- osa IAEA ydinturvalaista. Eli alle tunnin. Laista jota lahjuksia 

ottavat SUPO ja STUK eiv舩 vaivaudu edes noudattamaan. Moiset maailman korruptoituneimmat 

Suomen vastuuviranomaiset pit蒿 h e t i  panna telkien taa ja tuomiolle rikoksistaan ihmiskuntaamme 

vastaan! 
2.10.2012 EU-raportti vuoti julkisuuteenhttp://www.iltalehti.fi/uutiset/2012100216151712_uu.shtml 
       ---------- 
 
YLE Teksti TV 05.10.2012 otteita. 
 

舩 YDINmafiat toimii ja 

toimittaa mustaa ihmismarkkinointiaan ja Pu- 239 bisneksi蒿n. Moraaleista ei Olkiluodossa ole 

vuosikymmeniin piitattu p舩k舅 ・ ettei edes 

Suomen hallitus uskalla mit蒿n TVO:n ja maamme korruptoitunmeimman Vuojoen SUPO:n mafiosoille! 

Saavat juttuni t o d e l l a  vahvaa alleviivausta! 
 

臾e- lehden mukaan mafian omistaman bulgarialaisfirman 

臺set ovat joutuneet maksamaan mafialle suojelurahoja. Bulgarialaiset 

ovat lehden mukaan joutuneet maksamaan rikollisille mafialle 50 e viikossa.  
 

* Juupa juu meik舁臺

kiristysrahoja. Olenkin saanut TVO:n palkkaamt Vuojoen p蒿konttorin SUPO:n POLIISIT kimppuuni. 
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Mutta hemmettisoi, en ole maksanut s i l t i k ・・n! No kuten kuulimme TVO:n huijarifirmaan ei m e n 

n ・

臾ens・Olkiluotoon TVO nyky蒿n kirist蒿, pakottaa ja kidnappaa! Kun 

hengenvaarallisiin s舩eilykuolemanloukkuihinsa ei muuten kukaan en蒿 tule. 

 

蒿

舅 el臾evakuutuksissakin on ollut ep舖

elvyyksi・ ・on mm. vakuutettu Suomen sijaan maissa, joissa se on halvinta. ( Kerrottakoon, 

ett・TVO:n palkkalistoilla ei ole kuin tuhatkunta meit・sinnepakotettuja ydinorjaa!) 

                  -- 
* Tony Tony ei noin! Yksinkertaisesti jokainen EI ole maassamme KORRUPTOITAVISSA tai 

lahjottavissa! Ydinalalla jolla toimin mijoonien tarjoaminen, tai uhkailut SUPO- v臾ivallalla suun 

sulkemiseksi ON perusrutiinia ! Mutta mik・o i k e a s t i on henkesi hinta, voiko YDINmafia TVO ostaa 

sen sulta miljoonatarjouksillaan? Ainakaan mulle vaan EI tapa ole k艙nyt. No toisaalta voin olla varma 

ettei t舂・kielt艙tyminen ole kyll・l舊i korruptoidussa Eurajoella kovinkaan yleist・ Kuulitte JO YLE 

uutisesta miten tuhatm蒿 inkin menev舩 joutuvat maksamaan TVO:n ydinmafiosoille 

SUOJELURAHAT! Meik・EI maksanut ja on siit・l臧 ・・n 

艙neet useamman kerran mm. 

tuhoamassa, polttamassa kostoksi 330kW vesivoimalammekin! Arvaa kaduttaako, kun en ollut 
lahjottavissa TVO:lle? E I ! . . . 
                  ----------- 
 
TVO ydinbuumi TAPPAA AAVIKOTKIN 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
 
Systeemi on varsin simppeli. 2008 Muuttui maailman uraanien kaivuut energianegatiivisiksi 0,4% 

malmio- osuuden alituttua kaikialla. Nyt t舂舅 virstanpylv蒿n j舁keen IAEA joutuu kasvattamaan 

uraanikaivoksiensa pinta- alat monikymmentuhatkertaisiksi. Todella harvat v i e l ・ tiet蒿, ett・

maailman kaikki vesivarannot aiotaan jatkossa k艙tt蒿 muuntamaan maailman hiekka- aavikot 

uraanikaivoshelveteiksi TVO:n esitt舂蒿n malliin. Dantte n臺st・tulevista keroili jo.  

 

Yht・kaikki t舖s・esitelt舸・IAEA/ TVO  hanke j舩t蒿 koko Maapallomme elinkelvottomaksi 

臾si  kuolevaksi rusinaksi Auringon naapurustoon. Ihanko tosissaan ihmisen pit蒿 tuhota 

uraaninn舁k蒿ns・k a i k e n ? 

No p蒿 ・ Mit・ 舩t蒿. Tukun ydinASEkauppiaitten 

uraanirahaa herroillemme. Vai vuosituhansien kest舸舅kehityksen ydinvoimasta 100% vapaan 

舁jelt・saamme 

muutaa Marssiin asumaan. Oikeasti ja pelkist舂舩t・kyse kun on j u u r i  siit・ Niin tai siis t舖t・ 

 
http://kuvapilvi.fi/k/YdR6.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YdR6.jpg[/img] 
              ---------------- 
 
2012.10 Ydinalalla kuohuu 
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 
 

Kuulin useitakin h臾ellytt舸i・materiaaleja siit・miksi nimenomaan viikko 40 lappasi Suomen 

ydinrikollisille lunta tupaan enemm舅 kuin ehk・koskaan ennen. 

 

・Kuorma- 舖iss・auto 

koetaan hengenvaaralliseksi. No TVO:n ydinvoimaloita voidaankin sitten ajaa pirin ja kokan voimalla 

unissap臺n ongelmitta vaikka 12h putkeen! Samaan kastiin seuraava. Kaikkien ydinj舩teitten haltijan 

Posivan maailman vaarallisimpien YDINASEj舩tetonnistojen johtajisto on n y k y ・・n  NIIN 
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SAIRAASSA tilassa loputtomien ydinsalaisuuksien vuotamisteni nujertamana. Ett・ei saa pit蒿 EDES 

auton ajokorttia! Hallintoa vahditaan kuulema niin tarkoin, ett・johto haetaan ja vied蒿
palkkaamalla "vahdilla"! Juu kuulitte tosiaan oikein. Paljastelemani Posivan ydinASEbisnes kusi 

reisilleen niin pahoin julkisuudessa, ett・johdolla on NYT "SUPO" VAHTI! Koska ovat siin・"tilassa"! 

Kuvaavaa t舁le faktalle oinkin, ettei asiaa u s k a l l e t a   k舖itell・miss蒿 臾蒿n. 

Miettik蒿 tosiaan m i k s e i !? 

                    -- 

・Kirjoittelin tuossa muutama p臺v・sitten, ett・TVO:n Rh- halliin j舁kiaseennettiin h舂舐舊er臺nen 

Valmetin armeijan tummanvihre・ ・. 

Todellisuudessa se kykenee tekem蒿n kaikki samat uraaninippumuuttelun hommat kuin ASEA- atomin 

oranssinenkin latauskone. On tietysti outoa miksi kone hommattiin, j舁kiasennettuna samoihin aikoihin 

kun Loviisan laittomat Pu- 239 plutoniumin kuljetusjunat Ven臻舁le lopetettiin. No nyt sain j舁leen lis臈

ataa asiasta. TVO:n v臚st・ 舩・outoa Valmetin 2- latauskonetta k

艙tell蒿n. ASEA erikoisryhm・tulee paikan p蒿lle. Tuo per舩i kaksi tarkoin suljettua sinist・erikoista j舩
tikonttia nosturilla TVO:n Rh- halliin. 
 

・Huseeraavat sitten altaan plutoniumkyll臺siss・vesiss・useamman p臺v舅. Virallisesti k艙v舩 l舊i 

kuvaten, mitaten ja arkistoiden k a i k k i  mit・reaktorista 舸舩, plutoniumtangoihin asti, jotka 

revisiossa on j舩etty TVO:n reaktorin vierusaltaisiin. Kuvaavaa, kun ryhm・j舁leen l臧tee. Vie se 

muassaan RUOTSIIN menness蒿n nuo kaksi mystisen massiivista. Niin ja j ・l l e e n  tarkoin suljettua 

konttiaan menness蒿n. T艙s rekkalastillinen TVO:n reaktorihallista vuosittain n臺nkin kiid舩et蒿n 

Ruotsissa odottavaan Sigynin plutoniumrahtialukseensa, tai ties minne! Eli kyll・ne alkaa selvit・miten 

TVO:n altaistaan vuosittain katoilevat plutoniumtonnistot saavat.. ﾖh, no virke舩 ja maksukykyiset 

todella "monireittiset" jalat alleen! 
              -- 
 
Olkiluoto murenee alta 
 

Posivan Onkalo on luistumispisteiss蒿n. Ilmoitti STUK viikolla 40. 2012 YLE uutisiin. Suunnattomat 

odon ydinj舩ehankkeet. Kukaan vaan ei 

kerro miksi! Olkiluodon alla 600- 1700m alueilla on valtaisat metaanij蒿klatraatit j蒿kauden 

injektoimana. Ne tuottavat niin paljon kaasuuntuvaa metaania. Ett・noin 300m syvyydest・ 蒿ll・

olevaa ikikuusikkoa painavammat 臙

舖s・aina kalliosta tihkuvaa metaanikaasua.  

 

Posiva suuressa viisaudessaan p蒿tti tappaa t舂舅 kasvuston sumeilematta kuivaamalla koko 

Olkiluodoin kokonaan 420m syvyyteen. Lainkaan tajuamatta, ・kasvusta t u o t t a 

n u t  metaania. Vaan p臺nvastoin itse asiassa  p o i s t i  altaan tulevaa turvottavaa 

metaanikaasuvuotoa. Tilanne onkin nyt se, ett・Olkiluodon huokoinen killegneissinen saari muuttui 

hetkess・kuin 臧kyiseksi k舖iin r臻臧t舸臾si lehm臾 臟aunan kaikotessa. 

Hengenvaarallinen ja k舖iin r臻臧telev・metaanikaasu tihkuu nyt kasvavasti Posivan toimista sen 

onkaloihin. Kuivuva kiillegneissi hapettuu kiihtyv舖ti kuin rapakivi kiukaassa KISSANKULLAN 

KELTAISEKSI. 
 

Aerobinen bakteeristo tuhoaa nyt Olkiluodon kuivuvia kallioperi・tappavasti. 420m paksun Posivan 

onkalon katto on antanut periksi ja uhkaa katkoa jopa atomihuolinnan elint舐ke舩 tiet p蒿lt蒿n. Tilanne 

on pahentunut kun kuivuneeseen kallioon p蒿sev舩 TVO:n reaktoriensa vuotamat neutronivuot ja 

plutoniumiset kanavas舩eilytonnistot s舩eilyerosoivat kaiken tielt蒿n. Metaanij蒿t on alkanut kiihtyv舖ti 

kaasuuntua kaikesta t舖t・ Tilanne menossa niin reisilleen, ett・ 臺st蒿 

mm. sairastuen vastuistaan. Kaiken kruunaa kun Posiva tuo miljoonat tonnit +400C l舂pi舸舩 ydinj舩

etonnistonsa valmiiksi sortuilevaan Onkaloonsa r臻艙tt舂蒿n loputkin plutoniumin massastaan 

taivaallemme. 
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STUK panikoi asiasta niin, ett・l臧etti salaisesti syyskuun lopussa n臾em舅i kaksimoottorisen 

erikoistutkimuskoneen Olkiluotoon rastitettuun lentelyyns・ Laitteillaan t舂・kone n艙tti mittaavan 

Olkiluodon l舸ist舸舅 tektonisten saumojen kasvavan huolen liikuntoja. T舖t・kymmeni・kertoja 

Olkiluodon yli ja m y ・s  surutta ydinvoimaloitten lentokieltoalueella mitatusta ERIKOISTIEDOISTAAN 

・ YLE ilmoitti viikolla 40 STUK:n lentokartoituksen 

kertoneen Olkiluodon l舸ist舸舅 Litoraanitektonisauman olevan j o  niin ep舸akaassa tilassa. Ett・

STUK ilmoitti ykskantaan k o k o Posivan ydinj舩ehautaaamisten olevan katkolla kasvavan tektoniikan 

ja r臻臧dysvaaran datan takia! 

                ------ 
 
TVO:n alta koko Suomi tuhoutumassa. 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
 

13.10.2012. Kuulin juuri h舁ytt舸i・uutisia Suomesta ja itse asiassa koko maailmasta. ﾄiti k舸i 

hakemassa hunajaa Rauman torilta. Myyj・oli ollut jotenkin oudon oloinen. Oli kuin sivumennen 

ilmoittanut, ett・menossa olevan vuoden j舁keen ei en蒿 hunajaa saa! Aika j舐kky asia, koska 

・ei ole vuosiin kerrottu halaistua sanaa, ett・mehil臺sten ydinvoimap蒿 ・johtuvat tuhot 

raivoavat maailmalla kontrolloimattomana. No kolmanneksen maailman ruuasta vastaavat mehil臺set 

on IAEA mielest・"mit舩  

 

USA armeija ilmoitti muutama vuosi sitten, mehil臺sten globaalin sukupuuton tutkintaa EI saa liitt蒿 

ydinvoimaan. Koska kuten sanottiin ydinvoima on USA- armeijan k a n s a l l i n e n  etu! Lausuman j舁

keen USA armeija lopetti lopullisesti mehil臺stutkinnat kaikkialla. Jonka tekona niin ik蒿n on muutettu n

臺n r i k o k s e k s i ihmiskuntaammevastaan!  

 

Kuulinkin juuri, ett・Euroopassa on alettu ihmetell・ 臾si v舐j艙tyneit・

hunajaeri・ IAEA haluaakin n臺n chemitrailerien "levitt舂in v舐ityksin" vieroittaa ihmiskunnan 

hunajasta. Ennen kuin se loppuu reaktoris舩eilyjen invaasioon ja mehil臺 臻ien 

massakuolemaan s舩eilyionisaation ilmakeh舂uutoksista. Hemmetin k舩ev蒿 siis. 

                 -- 

Olkiluodon saaren ongelmat kasautuvat megalomaanisiksi. K舸i nimitt臺n ohraisesti ydinpasianssissa 

TVO:lle. JO NYT on TVO huomannut kahdella korotetun tehon 890MW OL-1 ja OL- 2 laitoksellaan 

lauhdevesien kuumenevan yli k a i k k i e n  odotusten. Kes舅 3 kuukautta reaktorien poistovesi on 

huikean hehkuvaa +40C! Nyt TVO rekrytoi paniikissa l臧isaaristoja tyhj臾si keinoja kaihtamatta k舖

iins・konkreettisesti r臻臧t舸舅 ongelmansa takia. 

 

 IAEA ydinturvalain mukaan kun nuo kaksi reaktoria pit蒿 jatkossa saarella yh・asuvien todistajien l舖

n・ollessa sulkea moisilla ylil舂 ・ Koska +30C on e h d o t o n  turvaraja! ﾄ舐imm臺sen matalat 

vain reilun 2m syv舩 Olkiluodon saarien sulkemat j蒿hdytysvedet eiv舩 en蒿 liiku. Koska alueet koko 

Olkiluodon ymp舐ilt・on TVO:n p蒿 蒿n ja l舂 ・ 舂蒿. Pahalta n艙

tt蒿, lis臾 aa sentin maanouseman. 

 

 Eik・t舖s・kuin alkupaloiksi! OL- 3 startti kun on todettu nostavan nykyisen tilanteen +47C tuplal舂

mitystehoihin. On k艙m舖s・selv臾si, ettei OL- 4 hanke kykene ikin・starttaamaan Olkiluodossa. 

Koska OL- 4 olisi triplaamassa poistolauhteessa l舂

蒿n viel・karvoineen.  Itse 

asiassa TVO joutuu poistamaan alueeltaan ruoppauksin kokonaisia valtaisia 10km pitkien kymmenien 

metrien levyisten poisto ja imukanaviistojensa tielt・kilometriluokakien saaria sadoilla miljoonilla! 

Huomatkaa saadakseen e d e s  l舂 - 3 konkurssipes舁leen leebensraumia 

meril舂 舂臾in on vasta alkupaloja. 
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3045. Suomen tektonipommeista.  
 
Pohjolan pätevimmän paleseismologian professorin Nils-Axel Mörnerin ja minun kirjeenvaihdosta 2012. 
_____________________________________________________________________ 
 
Lähetetyt: maanantai 01 lokakuu 2012 11:24 
Aihe: Re: Mistä Arto Lauri 
 
Hyvä Arto, 
 
Kyllä, olen ollut yhteydessä Peter & Dennisiin kuukausi sitten.  He osoittivat pettyneensä tämän kesän 
työhönsä. EI OLLUT UFO!. . 
M, se näyttää "normaalilta" kallioperän rakenteelta: 
Tyyppiltään drumlinoised kallioperässä. (Laava) diabaasinen tulppa, merenpohjan korkein kohta. 
Reikä yläosassa, voi olla pot-reikä. 
Diabaasi, on tuottanut lävitseen kaasun tihkumista, (metaanijäästä tektonisaumastaan), ja maankuoren 
muodonmuutoksista. Tarvitaan lisää tietoa. 
Yksi asia näyttää selvältä, se on huomattu.  Tutkimamme "Itmerern UFO" on ehty ihmisen 
"muokkaamasta" materiaalista. 
 
*Tämä on todella jotain outoa asiassa. Ihminenhän ei ole suoraan voinut kajota rakenteeseen 
Itämeripohjan maanouseman alueella jos se on yhä 87m syvyydessä!  Jää kaksi valaisevaa 
mahdollisuutta: 
 
A/ Kaasut ja massiiviset tektonimuokkaukset  on nostaneet tuon muodostelman lähivuosituhansina  
ryskien tektoniikoin merestä ihmisen tutkittavaksi ja upottanut myöhemmin saaren. (Mitä h u r j a a  
kertookaan Itämeren v a l t a v i s t a  Mörnerinkin mittaamista tektonisista pommimaisista liikunnoistaan  
lähivuosituhansina! (Kirjassaan hän kertoo peräti 52kpl jääkauden j ä l k e i s i s t ä  10 000v rajuista 
Pohjolassa dokumentoiduista maanjäristyksistä aina 8- 9 Richteriin asti! 2003 Mörner kirja 
Pleoseismicity of Swedwn 2003 julkaisu sivu 308.) Asiat jotka on näin paljastuessaan kauttani saanut 
Posivat ja ydinturvavastaavat hyppimään kauhusta!) 
B/ Sukeltajien mittaamat alueella on vallitseva 6- kertaistunut l u o n n o t o n  säteilykasvu. Fakta JO 
todettu, kuten kerroinkin IHMISEN ydinvoimaloitten aiheuttamien neutronivoioden keinotekoisiksi 
päästöjen laukaisemiksi, massiivisissa tektonisissa räjähdyksissään! 
 
kaikki hyvin, onnea  Niklas 
           -- 
30 syyskuu 2012 kl. 23:53 skrev Art: 
 
> Moi Nils-Axel. 
> Ei tullut Ruotsista postina mitään, miten tilanne siellä? 
> Oletko kuullut valtameren X AB tiimin toimista mitään? 
> SUPO:n jatkuvasta terrorismista Suomessa ongelmia mm. tulkista. Mutta se ei ylitsepääsemätöntä 
silti. 
> Tervehdys 
     -- 
Hyvä Arto, 
 
Näyttää siltä, STUK on löytänyt dokumentoinneistamme joitakin Suomen kallioperän keskeisiä 
kestämättömiä ongelmia. 
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> * STUK, Suomen ydinturvallisuuden sääntelyviranomainen ilmoitti löytyneen useita poikkeamia ja 
puutteita Posiva TVO:n laadunvalvonnoista ja töistään Olkiluodon kalliotutkimuksistaan! Koskien 
tunneliin suunniteltua Onkalon korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituspaikaa. 
> Toistaiseksi Suomessa on tavoitteena aloittaa sijoittamaan jätettä KBS-3-tyyppisiin 
> loppusijoitustiloihin vuonna 2020 ja yhtiön rakennukseen piti soveltaa rakentamiseen lupaa jo tänä 
vuonna 2012. On ollut laajasti epäilyjä hankkeen toimivuudesta. 
> Kritiikkiä Posivan Onkelointien tekniikan toimivuuksista esitettiin yleensä tätä ennenkin, mutta tämä 
on ensimmäinen uniikki kerta kun  turvallisuudesta säätäviltä viranomaisilta saadaan suoraan  julkista 
kritiikkiä käynnissä oleville Olkiluodon Onkalotyömaan rakennustyölle! 
 
Ehkä on tosiaan viimein aika alkaa puhua avoimesti dokumentoimistamme ydinjäteluolissa päälle 
kaatuvista  metaanijään kaasuräjähdysten ongelmista? 
 
onnentoivotukset 
Niklas 
     ----------------- 
 
Kauppalehti Olkiluodon ONKALO kriisitilassa. 
############################################ 
Posivan ydinluolalupa vaakalaudalla 
 
Tiistai 02.10.2012 klo 10:17    
Posivalle ei irtoa ydinjätteen loppusijoitusonkalon rakentamislupaa, ellei se selvitä ja korjaa 
Säteilyturvakeskuksen STUK:n havaitsemia puutteita. Neuvotteleva virkamies Mauri Riihonen työ- ja 
elinkeinoministeriöstä sanoo, ettei rakentamislupaa myönnetä, ellei STUK:lta saada puoltavaa 
lausuntoa. 
 
Säteilyturvakeskus moittii syyskuun selvitysten perusteella  Posivaa huonosta työstä ydinpolttoaineen 
loppusijoitustilan rakentamisessa ja vaatii yhtiöltä selvityksiä. STUK ilmoitti, että Posivan Onkalo-
rakennustyömaan kalliorakentamisen laadunvalvonta ei vastaa asetettuja vaatimuksia. Muun muassa 
kalliotilojen tiivistys- ja lujitustöissä ilmeni puutteita. 
 
Riihonen ei lähde arvioimaan STUK:n arvioita. ‖Meillä on  selkeä työ- ja vastuujako‖, hän sanoo. 
Riihonen kuitenkin huomauttaa, että Posivan odotetaan jättävän onkalon rakennuslupahakemuksen 
vuoden loppuun mennessä. 
Posivalla on tutkimusluola, Onkalo, jota STUK valvoo sillä mielellä, että siitä tulee osa 
loppusijoitusluolaa.‖Siellä on rakentamisvaiheen aikana pakko hoitaa tiettyjä valvontatoimia, että 
voidaan vetää johtopäätökset (luvan suhteen)‖, Riihonen sanoo. 
 
Luvan myöntää valtioneuvosto työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä. Asia kuuluu elinkeinoministeri 
Jyri Häkämiehelle (kok). Riihosen mukaan lupahakemuksen käsittely voi viedä kaksikin vuotta 
lausuntokierroksineen. 
Ydinvoiman rakentaminen takkuaa nyt monelta osin. Teollisuuden Voima TVO korotti eilen 
välimiesmenettelyssä korvausvaadettaan Arevalle Olkiluoto kolmosen ydinvoimayksikön rakentamisen 
viivästymisestä. Nyt TVO vaatii Arevalta 1,8 miljardin euron korvauksia. Prosessin käynnistänyt yksikön 
rakentaja Areva taas vaatii 1,9 miljardia euroa samasta syystä TVO:lta. 
 
Riihonen myöntää, että uutisia seuraamalla ydinvoimarakentamisesta saa aika surkuhupaisan 
kuvan.‖Mutta me emme näihin puutu. Ne ovat täysin yhtiöiden välisiä asioista, emmekä ole tämän 
kanssa virallisesti tekemisissä‖, hän toteaa. 
 
Kaija Lähteenmaa 
 
* Kiinostavaa todella tietää, että TVO Posivan sikailut ja loputtomat salaamiset käsiinsä räjähtäneistä ja 
kuolettavasti parhaillaan sortuvista YDINjäteOnkalonsa hankkeista kertovat videoinnit alkavat osua l i i 
a n  aroille silmille. katso ja kauhistu m i k ä  saa Posivan huolestumaan oikeasti:  
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Posivan Onkalot ja räjähtäneet KR16, KR40, KR27 
Tappava ydinvoima osa 1- 5 
http://www.youtube.com/watch?v=BKbNtNsDP9w&feature=youtu.be 
http://www.youtube.com/watch?v=ovYS93kKD2U&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=BpjD22e7fsE&feature=relmfu 
 
http://www.youtube.com/watch?v=lhgl6KVxyUE&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=IWy3A_VGOH4&feature=relmfu 
               -- 
 
JIM dokumentti massiivinen tuho. 02.10.2012 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Miltä tuntuu väite jossa maapallon meret nousisivat hetkessä viikkokausiksi +40 metriä. Koko 
maailmaamme peittäisi 50m paksu pienimmästäkin kipinästä megapaloksi räjähtävä syttyvän 
metaanisen kaasun patja. Niin väitteen esitti tässä ohjelmassaan tutkija Gregory Ryskin. Hänen 
teorioitaan alettiin vasta ymmärtää kun Afrikassa järvi nimeltään Nyos konkreettisesti räjähti 
kaasupurkauksin. Tappaen kaiken laajasti ympäriltään. tulivuorikaasuista kyllästyneen järven 
syvänteitten seisovat CO2 päästöt aukaisivat tiedepiireille totuuden. Maan uumenissa varsin 
epävakaina odottavat metaanijääklatraatit n ä h d ä ä n demottuna tuhon tuojina ja ydinvoimaloitten 
kanssa massamurhaajana viimein! 
 
Olen tuonut julkisuuteen niitä tutkimuksien datoja joita olen paleoseismologian ruotsalaisprofessorin 
Nils-Axel Mörnerin kanssa tehnyt Suomen Olkiluodossa ja Ruotsissa, myös laajaa kenttätutkintaa 
aiheesta. Monet täällä ovat materiaaliani ehkä lukeneet mm. Bodan luolastoissa näkemistäni. 1 000m 
Paksut kalliot tuhoten paineellaan ja 58- kertaisella laajentumisellaan tieltään 
kanavasäteilyhöyrystäneestä kosmisen nopeasta metaanijääiskuista jälkeen jääkauden. Jolloin 3050m 
paksun ikijään sulattua helvetti pääsi valloilleen koko Itämeressä vuosituhansiksi. 
 
Tutkiessamme Läntisen Suomen rannikoa. Mörner kertoi näkevänsä Olkiluotoon Itämerestä iskevien 
100m korkeitten metaanijääräjähdysten tsunamien jälkiä kaikialla Suomen rannikoilla. Kuvaavaa onkin, 
että nyt myös USA tutkija maalaili, niin kuka edes yllättyi myötään melkoisia kauhukuviaan. Siitä miten 
merien syvänteistä purkautuvat suunnattomat metaanijääklatraattien puirkaukset tekivät mornerin 
mittauttamia ja deoamiaan 100m tsunamituhon aaltoja. 
 
 Puistattavaa asiassa on, että Olkiluodon ydinvoimala- alueilla olen i t s e  kuvannut mm. 2003 ja 2006  
metaanijään räjähtelyjen pommitason tuhoja. Kuten tiedätte k o s k a a n ennen asiaan Ei olla uskallettu 
julkisuudessa edes kajota! Nyt kun STUK juoksutti pelkojaan miten Posiva on peitellyt sýstemaattisesti 
löytöjään ja kuvaamiani metaanijään tuhoja Onkaloalueellaan. On ihmeekseni JIM ensimmäisenä 
alkanut tajuta kuinka suunnattomasta uhasta maailmaa oikeasti varoitamme. 
 
 Olkiluodoin koko saari on neutronivuon säteilytuhojensa seurauksena jatkuvien metaanijääkaasujen 
purkausrenkaansa sisällä! Itse asiassa on vain ajan kysymys milloin tilanne ryöstäytyy pitkin maapalloa 
Fukushiman kaltaisiin JO demottuihin metaanijään tuhoamien reaktorien meriksi! No ilmeisesti 
Fukushima videointini on osaltaan näkynyt henkilöille joita IAEA valheen peittämä oikea totuus ON 
viimein alkanut kiinnostaa.  
***A theory of Fukushima ( SUPER SENSORED!)*** 
p://www.youtube.com/watch?v=fMxOdBZESrY&feature=related 
                ------------ 
 
Metaanijääräjähdys Suomessa. 
 
*Suomessa näitä on JO sattunut aiemmion niin Olkiluodossa, kuin Säkylän Puhäjärven seutuvilla 
olleissa tektonivuodoissa. Metaanijää räjähtelee kun siihen osutaan kuten tässäkin näyttää 
tapahtuneen. 
 
IL. Mystinen räjähdys kellarissa lennätti suksetkin pihalle 
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Tiistai 23.10.2012 klo 21.20  Joensuulaisen pariskunnan kellarissa tapahtui voimakas räjähdys, joka 
laittoi koko autotallin uuteen uskoon. Paineaalto lennätti autotallin ovet auki ja tavarat pihalle. (MIKKO 
MAKKONEN). Omakotitalon kellarissa räjähti Joensuussa. (MIKKO MAKKONEN) 
 
Outo räjähdys kellarissa - asukkaat evakkoon 
 
Voimakas räjähdys sattui maanantaina Reijo ja Helena Turusen omakotitalossa Otsolan 
kaupunginosassa Joensuussa. 
Räjähdys rikkoi lattian betonilaatan ja paiskasi sen alla olleen soran aina kellarin kattoon saakka. 
Räjähdys hajotti yläpuolella olleen autotallin ja vaurioitti talon rakenteita. Turunen kertoo, että hän oli 
lähtenyt kotoaan kolme tuntia ennen räjähdystä kesäpaikalleen. Vaimo Helena oli tapahtuma-aikaan 
kaupungilla asioilla. Palatessaan Helena Turunen huomasi, että talolla oli tapahtunut jotain. 
 
- Autotallin ovet olivat selällään. Sukset olivat lentäneet pihalle, polkupyörä oli kumossa ja lattialla oli 
tavaraa, Reijo Turunen kuvailee. Turunen kertoo vaimonsa ensin ajatelleen, että autotallissa oli käynyt 
varkaita. 
- Hän soitti minulle, että siellä oli levällään multaa ja betonia. Silloin arvasin, että siellä on joitain 
räjähtänyt ja lähdin heti kohti kotia, Turunen kertoo. 
 
Onnettomuustalon lähellä on tekeillä lämpökaivo. Rakennustöissä tehtiin maanantaina kallioon saakka 
ulottuvia porauksia. Poliisi selvittää, onko poraus 100 metrin päässä voinut aiheuttaa paineaallon 
Turusten talolla. 
- Lämpökaivon tekeminen aloitettiin maanantaina ja poliisi keskeytti porauksen räjähdyksen jälkeen. 
Töitä ei saatu valmiiksi saakka, kertoo naapuritalon asukas Anton Sutinen. 
 
Reijo Turunen kertoo, että hän on asunut 1950-luvulla rakennetussa omakotitalossa jo 22 vuotta. Taloa 
on saneerattu, mutta autotalliin ja sen alla oleva kellaritilaan Turunen ei ole ehtinyt koskea. 
- Oli onni, että en ollut siellä autotallissa räjähdyksen aikaan. Olin edellisenä päivänä laskenut kellariin 
kesärenkaat ja aamupäivällä vielä työskentelin siellä. 
 
Räjähdyksen syyn tutkintaa jatketaan keskiviikkona. Luultavasti kyseessä ei ollut vanha pommi. 
- Aamulla katsotaan alueen viemärikartat ja muuta. On melko mysteeri, että mikä se oikein oli, Turunen 
sanoo. 
 
IL 
 
* Kuulin myös, että paikalle oli välittömästi kutsuttu ARMEIJAN erikoisturvaosastot peittelemään valtion 
käskystä selkeät todisteet metaanijääräjähdyksestä. Olivat tulleet uhkailemaan silminäkijät 
hiirihiljaiseksi sisäministeriön käskystä. Ydinala selkeästi ei halua levittää tietoa siitä miten kyse on 
metaanijään räjähteleminen reaktorivuotojen neutroneista. 
            -------------- 
 
PORIN Lyttylän luolasta 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
  
*26.10.2012. Suomessa olevat luolat on TABU. Suoraan Olkiluodon tektonisaumasta löytyvä maamme 
SUURIN Porin (Toejoki) 70m pitkä luolasto on ollut jopa minulle melkoinen yllätys. Totaalituntematon 
nimenomaan siitä, miten tarkoin luolasto on kyetty GTK:ta myöten pitämään salassa julkisuudesta. Sen 
edustaman tektonisen sanomansa takia. 
 
http://caving.fi/?page_id=92 
http://luolamiehenblogi.blogspot.fi/2012/05/kuvat-tuomo-kesalainen-teksti-tuomo.html 
 
Lyttylän pirunpesä, Pori 
 
Suomen toisiksi pisimmäksi (kulkukelpoiseksiI) luolaksi arvioitu yli 70 metriä pitkä lohkareikko.  
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Pirunpesä on siirtolohkare, joka on kulkeutunut paikalleen Lyttylän metsään jääkauden aikana. 
Siirtolohkare on hajonnut ja siitä on muodostunut laajalle alueelle pieniä luolia ja kivikasoja. Lohkareen 
ylin huippu ylettyy arviolta kymmenen metrin korkeuteen.  
 
Pirunpesä. Pirunpesän luola oli jännittävä paikka Toejoen koulun lapsille. – Iso ja pimeä luola oli 
jännittävä, mutta silti kiva paikka, toteavat yhteen ääneen Toejoen koulun oppilaat Veera Tähtinen ja 
Valtteri Nummelin. 
 
Molemmista oli hauskaa lähteä syyskuun alussa luokkaretkelle Lyttylän Pirunpesälle. Kulku 
Pirunpesälle lähti maatilan kupeesta ja eteni metsän halki. Meno oli helppoa kokeneen oppaan Olli 
Aaltosen (Toejoen koulun opettaja) ja jo varsin hyvin tallautuneen polun ansiosta. Tosin sekä Veera 
että Valtteri ovat kokeneita metsänkävijöitä. Veera on kulkenut metsässä mummunsa kanssa ja Valtteri 
Valkjärvellä vanhempiensa mukana. 
 
– Täytyy kuitenkin tunnustaa, että minä hiukan jännitin, kun meidän piti kulkea parisataa metriä 
yksinään metsässä. Onneksi polun varressa oli opasteita, Veera sanoo. Pirunpesä on siirtolohkare, 
joka on kulkeutunut paikalleen Lyttylän metsään jääkauden aikana. Siirtolohkare on hajonnut ja siitä on 
muodostunut laajalle alueelle pieniä luolia ja kivikasoja. Lohkareen ylin huippu ylettyy arviolta 
kymmenen metrin korkeuteen. 
 
– Kun Suomessa oli jääkausi, oli Lyttylänkin kohdalla noin kolmen kilometrin paksuinen jääkerros, Olli 
Aaltonen selvittää lapsille. – Pirunpesän nimi tulee siitä, että entisaikojen ihmiset eivät osanneet 
selittää, mistä mokoma kivi luolineen on paikalle eksynyt. Niinpä he luulivat, että maahiset ja peikot ovat 
rakentaneet itselleen asuinsijoja ja niinpä he nimittivät tämänkin paikan Pirunpesäksi. 150 vuotta 
vanhoissa kartoissa jo mainitaan Pirunpesän nimi, Aaltonen kertoo. 
 
Teksti: Aki Nummelin   Kuvat: Pekka Ruissalo 
                ------------ 
 
TURUN tektoniikkaa Muurlassa. 
ddddddddddddddddddddddddddddd 
 
Palailin 30.10.2012 Helsingin reissullani Turku- Muurla moottoritietä. Agressiiviset poliisit olivat 
taparikollisina varjostamassa, kuinkas muutenkaan SUPO käskyläisinä. Mutta en kirjoita siitä nyt tässä 
vaan tärkeämmästä. Huomasin nimittäin yhtäkkiä omalla kaistallani peräti oudosti, siellä tuli 
autokolonaa vastaan samalla kaistalla hengenvaarallisesti! Hämmästyin kovasti, että mitä h i t t o a ! 
 
No pian huomasinkin, että Turun ja Olkiluodon seuduilla alati liikuvat tektoniikat olivat taas kerran olleet 
liikkeessä. Pitkämäen luolista se eteläisempi oli romahtanut. Hetken ajettuani huomasin myös 
Tervamäen eteläisemmän luolaston suulla kiinteän kaukokäyttöisen puomin sulkemassa koko tunnelin 
kulkuliikenteet. Tiessä tämä asennettuna kertoi karusti, luolat ovat pitkään kunnolla suljettuna. 
Tektoniset kattojen romahdukset Suomen aggressiivisilla tektonialueilla olivat vasta keväällä 
poistattaneet Turusta 220m pitkän luolaston koko katon. 
 
No heti kotiini päästyäni katsastin oliko lähipäivän Turun- Sanomissa tai YLE:ssä tai missään ollut 
varoituksia Muurlan moottoritien tukkiintumisista tektoniikan sortumista. Eipä kukaan koko Suomessa 
yksinkertaisesti u s k a l l a  kertoa tektonitraumoista millin rivin vertaa. Hämästyttävää myös ettei 
yksikään edes netissä noista tuhansista moottoritien käyttäjistäkään uskalla kertoa. No SUPO vahtii 
GTK:n lailla petona lehdistöään. Ettei vaan vahingossakaan kerrottaisi miten totaalisen epävakaalla 
kalliolla TVO Posiva ja Forttumin ydinreaktorit on. Olkiluodon lävistävä maailman syvin ja laajin 
Litoraanisauman hautavajoama on y h ä  näin totaalinen TABU! 
               ------------- 
 
Talvivaara vuotaa uraaninsa taas 4-7.11.2012 US blogista. 
_________________________________________________ 
 
STUK: Talvivaaran jätevedessä uraania.. 
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7.11.2012 17:22 T.P.   
  
Talvivaaran kaivoksesta vuotavan jäteveden uraanipitoisuus on noussut 100-200 kertaiseksi normaaliin 
pohja-ja pintavesiin verrattuna, kertoo säteilyturvakeskus.  
 
Tavallisesti pohja-ja pintavesien uraanipitoisuus on alle 1 becguereliä  litrassa, nyt märä on 100-200  
becguereliä  litrassa.  Vastaavia arvoja löytyy joistain maamme porakaivoista. Tuloset perustuvat 
nopeisiin määritysmenetelmiin. Tarkat tulokset saadaan aikaisintaan perjantaina. ELY-keskus otti 
näytteet kaivoksen pohjoispuolelta vuotokohdasta eilen. Kertoo Teksti TV  
 
*Arto Lauri 
7.11.2012 18:02 
JUST! Kerroinkin tuossa jo aiemmin, että Talvivaaralla on ollut tapana lirutella uraanilietteensä 
ympäristöön systemaattisesti. No mitäv a r t e n Euroopan ainoa uraanikaivos tekee noin? 
 
Koska yhtiö ei saa toiminnastaan riesakseen kuin pelleluvun 200kg/v uraania. Nykyisin uraanihinnoin 
Talvivaara joutuisikin konkkurssiin jos yrittäisi jalostaa olemattomat uraaninsa. On tuhannesti h a l v e m 
p a a valuttaa kertyneet uraaninsa surutta juomavesiin vuodesta toiseen!. . . 
 
Niin ja lupahan tähän heillä JO on tahria maamme uraaniperskoillaan..! 
                  --------- 
 
ÖLjyä, Suomesta. 
ÖöÖöÖöÖöÖöÖöÖöÖö 
 
12.11.2012. Kuulin jälleen lisää kiinostavaa dataa Suomesta löydetyistä öljykaasuvarannoista. 1985 
Der spiegel tai vastaava nimenomaan saksalainen suurlehti oli ilmoitellut suurieleisesti, että Suomen 
soiden alla ja järvienkin syvänteissä odottavat suunnattomat öljylöydökset ottajiaan.  
 
Tämä tukee sitä, että myös itse näin Nesteen Ihamuotilan kokosivuaukeamana 1974. Kuvassa olivat 
ensimmäiset 17 kpl suomalaista 200L raakayljytynnyriä Perämereltä pumpattuna. Neste kertoili silmät 
loistaen uutisessa Suomen öljymäärien vastaavan Norjan öljyrikkauksia. Vain hetki tästä ja 
ydinvoimalahankkeet hautasivat sumeilematta asian historian hämärään. 
 
No ensimmäiset kerrat kuulin aiheesta TVO:lla, että 1940- luvuilla saksalaiset ilmoittivat löytäneensä 
Itämerialtaan pohjasta suuria määriä öljyn ja kaasun esiiintymiä. 1974 oltiin siis jälleen nimenomaan 
näiden saksalaisten löydöstn perässä. Ja lehtiin julkaisijana tällöin Neste.  
 
Viimeisimpiä USA:n testejä ja koeajoja tekivät USA:n salaiset mittaukset Itämeren selänteellä. Myös 
tällöin noin 1997 todetttiin Suomen ja Ruotsin alueen öljyn ja kaasun varannot niin jättimäisiksi. Että 
Suomi olisi pakko saada NATO- sateenvarjon alle poraamaan jenkkiöljyjä. 
            ------------ 
 
Posivan Onkalon KR 17  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
 
07.02.2013. Ompa pommi tämä dokkari! Meni koko päivä SUPO:n moraalittomia sensurointeja 
kiertäessä. Ennenkuin tajusivat, että juttu leviää maailman tuuliin heidän suunnattoman rujoista 
sensuroinneistaan huolimatta. Kiitän, joukkovoimalla saimme viranomaisten magaaberin 
estobannaamisen viimein loppumaan.) . .  
 
* Tutkintapyyntö Suomen ELY keskus 2013. 
Posivan Onkaloon liittyen tehtiin joulukuussa 2012 lisähakemuksia ydinjätteen hautaamisesta 
Olkiluodon kallioperään 420m syvyyteen. On kuitenkin käynnyt ilmi, että Posiva on vuosikaudet 
systemaattisesti salannut, piilottanut ja vaientanut aivan keskeisen vaarallisia tietoja siitä miten 
huippuvaarallinen, epävakaan metaanijääklatraattien, kaasutaskujen ja alueen lävistävän 
Litoraanitektonisaumojen liikehdinnät seudulla oikeasti ovat. Olen koonnut tähän raskauttavaa 
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tietodataa siitä miten systemaattisesti Posiva ja TVO:n ydinjäteluolastojaan, reaktoreitaan ruhjovat 
Litoraanitektoniikat ja muut alueella toimivat valtavat maaperän epävakausongelmat on peitelty 
julkisuudelta. Ydinhankkeet lepää vääristyneen totuuden julkiskuvalla.  
 
(PS. Tätä kirjoittaessanikin on menneellä viikolla 6.2013 ollut lukuisia vuosisadan rajuimmiksi kerrottuja 
tektonisia aktiivisuuksia poikki koko Etelä- Suomen. Alueella jolla Posivasta väitettiin kallioperän olevan 
vuosimiljoonat täysin vakaan. Tällaisetkin puistattavat yksityiskohdat Fukushimoineen osaltaan 
alleviivaa, miten vääristyneet tiedot maamme ns. "ydinvoimalaseutujen vakaudesta‖ julkiskuvassa 
oikeasti on.) 
 
– Kuvattuja Olkiluodon porareikiä oli peräti 3 kpl. Numeroina KR 17, KR 17 A ja B 
 
– Tarkennettu räjähdysaika 27.11.2001. 
 
- Osana tutkimuksista, Suomen Malmi Oy porasi 157,13 m syvän porakaivon Olkiluodossa OLKR17. 
Painekoetta varten porakaivosta OL-KR17 tehtiin alas toinen timanttiporausreikä OL-KR17B joka oli 
porattu sen viereen. Pituutta OLKR17B on 450,30 metriä. Tavoitteena oli saada lisää tietoa kallioperän 
laadusta. Porauksen keskeisin tavoite oli suljetulla vesikierrolla porissaan paikallistaa valtavasti 
nousseitten säteilyisotooppikerrostumien ja neutronivoiden sijainnit kilometrien päästä TVO:n vuotavista 
reaktoreista! 
 
– Porausryhmä oli lopulta joutunut poraamaan peräti 3kpl reikää koska osuivat "mystisen" kovaan 
laavasaumaan, jonka tunnistivat tektoniseksi kiillegneissisaumaksi. Timanttiteriä tuhoutui viljalti.  
 
– Poran päästyä vajaan 500m syvyyteen. Alkoi aukosta purkautua metaanijääklatraattia. Haisten 
voimakkaasti metaanilta. Vuodon suuruudeksi mitattiin raju 460L/h.  
 
– Erittäin voimakkaassa seuranneessa räjähdyksessä 90 asteen pystysuora reikä sylki kauas 
ympäristöön lentäneitä erivärisiä kiviheitteleitä. Palon rajuuden todettiin lasittaneen koko porausreijäin 
kovalla kuumuudellaan. 
 
– Porausreikää alettiin räjähdyksen jälkeen mm. tuulettaa voimakkaasti. Kaikki kolme testireikää 
päätettiin julistaa salaisiksi. Julkisuuden pelosta kaikki peitettiin kummulla ja tunnisteet poistettiin 
rekistereistä. Lisädataa, kartat Olkiluodosta: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YPoD.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YPoD.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YPoU.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YPoU.jpg[/img] 
 
Dokumentaation osoite aiheesta: 
http://www.posiva.fi/files/2133/POSIVA-2002-12_Working-report_web.pdf 
www.posiva.fi 
                -- 
Posivan Onkalot ja räjähtäneet videoidut KR17, KR40, KR27 
Tappava ydinvoima osa 1- 5 
http://www.youtube.com/watch?v=BKbNtNsDP9w&feature=youtu.be 
http://www.youtube.com/watch?v=ovYS93kKD2U&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=BpjD22e7fsE&feature=relmfu 
 
http://www.youtube.com/watch?v=lhgl6KVxyUE&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=IWy3A_VGOH4&feature=relmfu 
                  -- 
 
http://www.posiva.fi/tietopankki/tyoraportit/environmental_radioactivity_data_of_olkiluoto_in_1984-
2001.395.xhtml?cd_year=2003&cd_order=name&cd_offset=20 
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Posiva - Työraportit 
www.posiva.fi 
Ikonen A. 2003. Environmental Radioactivity Data of Olkiluoto in 1984-2001. Työraportti 2003-14. 
Posiva Oy, Olkiluoto. OLKILUODON YMPÄRISTÖN SÄTEILYNVALVONNAN MITTAUSTULOKSIA 
1984-2001 Tässä työraportissa julkaistaan Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ympäristön säteilynvalvonta- 
ohjelman tuloksia kootus... 
                   --------- 
 
 
 

3046. YDIN kuoliossa. 
 
T&T. YDINTURVALLISUUS Soili Semkina, 10:41 
Euroopan ydinvoimaloita odottavat miljardien turvallisuusparannukset – Säteilyturvakeskus kiistää 
 
Saksalaislehti Die Welt kirjoittaa, että EU-maiden ydinvoimaloita joudutaan korjaamaan lähivuosina 
miljardeilla euroilla. Lehti vetoaa haltuunsa saamaansa raporttiin EU-maiden ydinvoimaloille tehdyistä 
stressitesteistä. Se on määrä esitellä keskiviikkona. Lehden tietojen mukaan EU-maiden 
ydinvoimaloissa on paljon erilaisia puutteita. Niiden korjaus lähivuosina maksaa raportin mukaan 10-25 
miljardia euroa. 
 
Huonoimmat arvosanat saivat Ranskan ja Britannian voimalat. Eräitä saksalaisia voimaloita moitittiin 
siitä, ettei niitä ole varustettu maanjäristyksistä varoittavalla järjestelmällä. Lehden mukaan 
ydinvoimalayhtiöt eivät ole halunneet päästää ulkopuolisia asiantuntijoita voimaloihin. Raportissa on 
loppujen lopuksi käsitelty vain 24 EU-alueen 68 ydinvoimalasta. 
 
Tarkoituksenhakuista. Suomen Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Tero Varjoranta tyrmää uutisen 
tarkoituksenhakuisena Ylen uutisissa. Johtajan mukaan saatujen tulosten perusteella yhdenkään 
voimalan toimintaa ei tarvitse keskeyttää. Hän ei myöskään ymmärrä, mistä on saatu korjausten 
kustannusarvioita, kun niitä ei ollut stressitesteissä. 
 
Varjoranta sanoo myös, että yhtiöt olivat halukkaita testeihin ja voimaloiden käyttöluvat edellyttävät 
testejä joka tapauksessa. Tarkastaja eivät ehtineet jokaiseen voimalaan tiukan aikataulun vuoksi. Se ei 
ole Varjorannan mielestä olennaista, sillä puutteita ei voi paikan päällä havaita. Tärkeämpää on tutkia 
esimerkiksi voimaloiden järjestelmiä ja komponentteja. 
 
Varjoranta muistuttaa myös, että voimalat eivät tule kuntoon yhdellä korjauksella, vaan vaativat 
jatkuvaa huoltoa. 
            -- 
Pekka vaan. Jaahans, Suomen media siis vaikenee siitä että nimenomaan Olkiluoto ja Forsmark 
mainittiin erittäin vaarallisina esimerkkeinä, vain yksi tunti aikaa korjata viat jos tulee katkos 
sähkönsyöttöön tai jäähdytykseen. Jos ei yhdessä tunnissa korjattu alkaa Fukushimat. Lähde: 
"Besonders schwerwiegende Mängel belegt der EU-Report für zwei Werke - Olkiluoto in Finnland und 
Forsmark in Schweden -, wo die Betreiber weniger als eine Stunde Zeit haben, um nach einem 
kompletten Stromausfall und/oder einem Ausfall der Kühlsysteme die Sicherheitssysteme wieder 
hochzufahren." 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/eu-stresstest-sicherheitsluecken-bei-zwoelf-deutschen-akw-
a-858881.html 
 
*Joopa joo TVO maailman huonoimpien ydinvoimaloitten isäntänä niittää laakereita OL- 3 
mokaamistensa lisäksi myös muilla käsiin räjähtävillä Pu- 239 ASE tehtaillaan. 
              ------------- 
 
Hybridikuvaa 
************** 
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Kun "luonnosta" löytyvä lainvastainen 3D- mallinnus yhdistetään silkkaan ammattitaustoitukseen syntyy 
kiinnostava kombinaatti. Mutta vaikka on kiistatta taiteelista, niin viranomaiset vetää tällaisen edessä 
herneet aivoihinsa asti. Hybridi vaikka tästä:   
 
http://kuvapilvi.fi/k/YdqH.jpg  
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YdqH.jpg[/img]  
 
Aika näyttävää vaikka itse sanonkin.) 
                      -------------- 
 
EU YDINraportti Verkkomedia riikka Söyrinki 03.10.2012 
...................................................... 
 
Nuori suomalainen kommentoi: Onko ne oikeasti kunnossa vai? EU teki asetuksen ja tiukensi 
voimaloiden tarkastuksia. Ja nyt he yrittävät piilotella raporttia, koska he huomasivat, että tuon mukaan 
kaikki Euroopan 143 voimalaa pitäisi uudistaa.  
 
R.S. Ranskan ja Saksan lehdistölle vuodettu?? Raportti EU:n alueella olevien ydinvoimaloiden tilasta 
paljastaa voimaloissa olevan v a k a v i a  puutteita! Lähde EU Observed Riikka Söyrinki. 
 
EU:n ydinvoimalat karmeassa kunnossa. EU:n alueella on 143 (USA) lisensoitua ?? ydinvoimalaa, joille 
tehtiin stressitestit Fukushiman suuronnettomuuden jälkeen . Die Welt, figaro kertovat raportin 
perusteella ettei y k s i k ä ä n  Ranskan 58 ydinvoimalasta täytä kansainvälisiä IAEA 
laatuvaatimuksia... 
 
* VaUDE! Tajuaa kyllä miksei saman Arevan tuottama OL- 3 konkkurssipesätkään kestä vertailuissa! 
 
.. Sanerauksiin e d e s  turvaminimirajoille vaadittaisiin huikeat 25 000 000 000e! Ja kas, Belgiassakin 
suljetaan kansainvälisen valvojan FAN (Federal Agencyfor Nuclear Control) päätöksellä s e i t s e m ä n  
reaktoria lokakuussa. Reaktoreista on löytynyt t u h a n s i a  murtumia!  
 
EU on pahoillaan siitä, että ydinturvallisuusvastaavalle EU- komnissio EI ole toimittanut m i t ä ä n  
raportin sisällöstä Ensregille, edes luonnosta! 
             -- 
* Huomatkaa, että nyt puhutaan siis yDINVOIMAsta k o k o  EU:n alueella. Joka JO rankkasi TVO:n 
reaktorit maailman vaarallisimmaksi ja Ruotsin Forsmarkit maailman toiseksi vaarallisimmaksi. No m i k 
s i TVO:n voimalat sitten On niin hengenvaarallisia? Ja miksei syytävahingossakaan kerrota 
lehdistöissä. Koska IAEA keskeinen ydinturvalaki vaatii, että sähköttä esim. arkisessa päälinjojensa alle 
sytytetyssä t a v a l l i s e s s a  nurmikopalossa sähköt katoaa oikosulkuun. Kuten TVO:llakin neliosen 
kertaa JO! Näin elintärkeää sähköään vaille jäänyt ydinvoimalan p i t ä ä  kyetä selviytymään 
elintärkeitten kiinailmiöleston jäähdytyspumppujensa pyörityksissään minimissään akustoillaan ja 
varadieseligeneraattoreillaan 8 tuntia. Fukushima kestikin 8h . Mutta koska TUO:kaan ei riitä 
alkuunkaan, niin 4kpl reaktoriaan räjähti sen jälkeen kilometrisinä soihtuina. 
 
* No TVO:n tapauksessa hehtaarin vara- akustot on ranskalaisia Nife - akkuja. Jokainen tietää mitä t u 
o  ranskalaisuus TVO:lla a i n a  merkkaa. Akustoitten t o d e l l i n e n kyky toimia on ollut roskaa 
vuosikymmenet. Eli elintärkeät turvasähköt katoaa vajaassa 10% ajassa siitä mitä IAEA laki sanoo. 
Tunnissa. No joo onhan TVO:lla toki myös 4kpl 1 8MW ns. "turvadieseleitä". Ja kuinka muten, myös NE 
ON. . . Juu Ranskan paskoja! Kanavasäteilyn erosoimat romudieselit on ns. "ylikierroskoneita" 3 
000r/min. Mikä tarkoittaa, tunnin ajon jälkeen seuraa v ä h i n t ä ä n tunnin pakkokorjaukset. 
NäidenKÄÄN paskojen kunto ei ole koskaan ollut kehnoa parempi, kun ASEA ne TVO:lle 1978 
asennuspedilläään tarjoili. Ainakin n y t  tiedätte miksi TVO:n laittoman Pu- 239 ASE 
tuotantoyksikkönsä koneet rankattiin maailman ala- arvoisimmaksi! 
               ------------ 
 
T&T. YDINVOIMA Tuula Laatikainen, 6:50 
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Asiantuntijat: Fennovoiman ovi on raollaan Fortumille 
 
Vaikeuksien riipoman Fennovoiman kohtalo voi olla vanhan ydinvoimayhtiön Fortumin käsissä. Näin 
arvioivat Tekniikka&Talouden haastattelemat energia-alan asiantuntijat, jotka ovat seuranneet 
Fennovoiman kivistä alkua. 
Myös ydinvoimalan maarakennustöiden alku Pyhäjoella siirtyy vuoteen 2014. Alunperin aloitusaikataulu 
oli vuosi 2013. Lund arvioi, että jos Fennovoiman suurosakas, saksalainen Eon vetäytyy 
Fennovoimasta, tarvitsee Fennovoima uuden ydinvoimaosaajan kumppanikseen. 
 
– Silloin Fortum olisi lähes ainoa vaihtoehto, muutoin Fennovoima kaatuu. TVO:llahan on jo oma 
Olkiluoto 4 -projektinsa, Lund sanoo. Lund pitää Eonin luopumista kuitenkin yhä mahdollisena, sillä 
yhtiö on perääntymässä ydinvoimasta Englannissa ja Saksassa. 
 
– Saksassa keskustelu Eonin toiminnasta ulkomailla on vielä käymättä, mutta se alkaa varmasti, hän 
sanoo. 
Pyhäjoelta Loviisaan? Myös Lapin ely-keskuksen yritystutkija Raimo Reiman pitää Fortumin 
kiinnostumista todennäköisenä ja Fortumia Fennovoiman selviämisen kannalta ratkaisevana. Reiman 
ennusti vuoden alussa, että Fennovoima hajoaa rahoitusvaikeuksiin nykyisellä omistusrakenteella. 
 
Hän on jo pitkään arvioinut Fennovoiman Pyhäjoen voimalan hinnan nousevan jopa seitsemään 
miljardiin euron.  
–?Fortumin mukaantulo siirtäisi hankkeen Loviisaan. Siellä on jo valmiina infrastruktuuri, mikä tekisi 
rakentamisesta satoja miljoonia euroja halvemman, Reiman sanoo. Fortumin toimitusjohtaja Tapio 
Kuula ei halunnut kommentoida asiaa hiljaiseen kauteen vedoten. 
 
* TVO impperiumi on ajanut Fennovoimaa alas systemaattisesti. Jotta Suomen nykyiselle 
ydinmonopolilleen EI syntyisi kilpailua mustiin Pu- 239 ASEmarkkinoihinsa. Olen tällaisen TVO:n 
junaileman käänteen julkituloa odotellut jo jonkin aikaa. RIKOLLISET EIVÄT tavoistaan luovu! Korruptio 
on maasamme sillä tasolla, että pian Fennovoiman luvatkin ovat TVO:n monopolien käsissä. Myös 
Vihreät ovat tällaiseen systeemiin pyrkineet. YDINmonopoli rullaa! 
           ------------- 
 
FIN SA kiinnostunut ydinaktivismista. 
==================================== 
 
* 11.10.2012 Sain erittäin huolestuneita viestejä. Siitä miten likaisista Pu-239 hankkeistaan käryilevät 
ovat saaneet m y ö s  ARMEIJAN kalunaherrat kiinnostumaan. Kuulema lisäksi luvattoman 
pidäkkeettömästi ydinvastustajien tietolähteistä, systemaattisista väkivaltaisista "likvifoinneistaan" yms. 
siitä miten Suomessa TVO:n laittomat korruptiobisnekset pyörittävät maatamme: 
 
FB. T.V. Onks sulla muuten tietoa, että kuinka laajaa tuon Puolustusvoimien pääesikunnan 
tiedusteluosaston ja  
Viestikoelaitoksen vakoilutoiminta on Suomessa? Noi osastothan ovat sama kuin Ruotsin FRA ... 
Suomen armeijalla on meistä monista aktivisteista hyvin paljon tietoa ja jatkuva seuranta päällä! Tai siis 
suomen viestikoelaitos 
on tämä lafga ja pääesikunnalla on vielä omansa tiedusteluosasto. Ja noihan on sitten ihan 
siviilivakoojia 
kun eivät luonnollisesti pidä sotilasuniformujaan päällä vakoilu/ tarkkailutehtävissään. 
 
Muutama sekunti sitten Arto Lauri 
Tärkeää tietoa sulta taas, thanks! En tiennytkään, että SA- ARMEIJAA himottaa noin meidän toiminnat 
mielöipuolisen kovasti! Kaikesta paistaa läpi se miten nimenomaan VENÄJÄÄ on alkanut enemmän 
kuin huolestuttaa Suomesta kiihtyvästi vuotavat tiedot siitä miten venäläismafiosojen avustamat 
laittomat TVO/ Posivan ASE- plutoniumit myydään mustiin verisiin  kansainvälisiin markkinointeihin. 
 
* Kuulimme juuri mm. miten presidenttitason  11.10. Putinin ja Niinistön tapaamiset perutettiin. Onkin 
100 % selvää, nähdysti Venäjä hiillostaa Olkiluodon globaalin mafiosojen tukikohtaansa skarppaamaan. 
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Lukekaa laajemman yleisön kuvotusta TVO:n massamurhakoneistosta vaikka paikallisesta Länsi- 
suomesta: 
 
"Tuo Olkiluodon saari on oikein  rikollisuuden  kotipesäpaikka. Alun alkaenkin poliisiasioita ja koko ajan 
tutkimuksia. Pikasulkujakin, jotka sentään ovat toimineetkin toistaiseksi . . Ja nyt omat rosmonsa 
saarella puuhailevat oikein mafiat suuren maailman malliin. Sapenkeittäjän markkinat." 
 
* Joo tässä se TVO esittäytyy omimmillaan. Ei todellakaan mikään ihme, eilenkin Kari Rajamäki tuli 
YLE sensoreista raamit kaulassaan läpi. Kertoakseen karuna tietonaan, että POLIISIA myöten 
korruptoituminen on maamme ydinalan taparikolisuutta. Joten SA- armeijan tuppeensa korruptoitumiset 
päällystöineen mukaan. Niin aletaan ymmärtämään , m i k s i   6 miljardia/ t  TVO:n pyörittämä laiton 
kansainvälinen venäläisvetoisen ydinMAFIAN pyöritysbisnesten suojeleminen on SUPO:n e l i n e h t o 
!. . . 
           ------------- 
 
YLE WauDE!! 
++++++++++++++ 
++++++++ 
 
* Huheijaa pääsi multa, kun kuulustelin tään pätkän ekaa kertaa. Paljon on ihmetelty, miksei kukaan 
muu keskustele "beettasoihduista" lisäkseni, nyt siis puhuu. . ! Enpä olisi i k i n ä uskonut YLE:n 
lainailevan Vesan ja mun tekemiämme juttuja näin suoraan päämediaansa!. .Ei ihme, että SUPO ja SA- 
armeijat hyppivät näistä nykyään raivosta.  
 
FB.. V.J.K.  
[url]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=HPO7GQQfi-Q#t=336s[/url] 
 
Harvinainen tilanne, valtavirtamedia puhuu: "Betasoihtu, ionisaatiopilvi.."  
Kohtauksen reaktio, tuttu fiilis tavallisten ihmisten keskuudessa kun yrittää ydinvoimasta puhua. Miten 
kertoa näistä asioista mielenkiintoa herättävästi? Siinäpä meille haaste. Huomatkaa klikata ekaa linkkiä, 
jotta video kelautuu oikeaan kohtaan eli 336 sekuntiin. 
 
* WauDE! Miksi YLE:yhtäkkiä alkaa vilautella aitoa totuuttakin julkisuuteen? Selkeää tässä onkin, että j 
o p a valtamedia ei enää voi vaieta kaikesta siitä miten YDINala maailmaa tuhoaa. 
                  -- 
 
Iltalehti tekninen foorumi satoa 10.2012 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
Kuten tekstejäni lukeneet tietääkin. SUPO- PASKOJEN koko hataraksi jo nyt osoittautunut valehtelu 
beettasoihdusta. Lepäsi sen systemaattisen vedätyksensä varassa. Että he SUPO kykenevät  pitämään 
lehdistön niin kovassa kontrollisensuroinneissaan. Ettei yksikään taho lisäkseni ikäänkuin kykenisi 
tuomaan 100% sensuroituihin lehdistön edustajiin ainolaakaan beettasoihtutiedotetta. No täällä nähty ei 
pelkästään kuvat, vaan YLE:n puhuttu TV1 filmatisointi ja TV sarjaa järeämpää edes mun on todisteeksi 
vaikea kehittää! Eli SUPO tuli nolattua asiassa enemmenm kuin i k i n ä ! 
 
Mutta ihan t i e t e n  kierretään veistä haavassa ja lataan tänne muutamia IL- foorumipoliisin 
koosteitaan, joissa SUPO kivenkovaan aiemmin oletti ettei beettasoihtuasiaani saataisi julkisuuten. 
Lukekaa ja tosiaan tästähän kaikkien aikojen beettanolauskavalkadit oikein kunnolla läpi alkoi lyödä. 
Aivan 100% selvää, että YLE nolaa, mollaa ja  kepittää jälleen systemaattisesti SUPO- pellejä laillani 
alinomaan: 
   -- 
O.W   
Rekisteröitynyt käyttäjä   Rekisteröitymispäivä: 16.08.2012 
Viestejä: 214   
Et pysty laittamaan valokuvaa kohdista, jotka todistaisivat väitteitäsi? 
Ei yllätä lainkaan, koska puhut taas omiasi. 
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Eli sensuurista ja valehtelusta vastaat ainoastaan sinä. 
ps. Selitätkö miksi nuo aiheet löytvät ainoastaan sun jutuista, eikä mistään muualta?  
 
* "AINOASTAAN?. . . .)))))!!!! 
___________________________ 
     -- 
 
07.10.2012, 20:20  Tsaari60   
Rekisteröitynyt käyttäjä   Rekisteröitymispäivä: 02.07.2012 
Niitä saa tehtyä paintilla, kuten varsin hyvin tiedät  
Paintilla voi muokata valokuvia, niinhän sinäkin olet tehnyt. 
 
* HaHAA! Ai YLE kertomukset t u n t i e n  Loviisan beettasoihtuvideoista on "tehty paintilla"...)) Kyllä 
tää nolattava POLIISI- valhe on yksi kokoelmani helmistä!. . .)) 
           -- 
 
* Toki muitakin POLIISIEN valhemeriä YLE kanssani tässä kaateli. Mutta kuten hyvin tiedämme e r ä ä t  
nimeltämainitsemattomat tusinapassipoliisit olen nolannut JO niin useasti. Etten yksinkertaisesti edes v 
a i v a u d u  lisätaakoiksi lainaamaan heidän vastaaviaan. 
 
PS. Pitää varmaan SUPO:n kysyä YLE TV 1 :ltä niitä BEETTASOIHTUfilmissään mainittuja 
filmatisointejaan ja .. . niin tosiaan kuten sanoivat: 
" Tuntien mittaisia ITSE Loviisalta kuvattuja filmejä voimme katsella. Koska beettasoihtuvideointi 
onnistuu ammattitaidolla ja i h a n    t a v a l l i s e l l a  VIDEOLLA!"  
Juu niin se tosiaan Vesakin onnistui. Murobbsissa mm. tuli ihan k a s a p ä i n  nikkareilta oivallisia 
beettasoihtutallenteita. Niin paljon, että bannaava SUPO meni sielläkin paniikkiin tutusti. Meikäläisen 
SUPO- POLIISEILTA SAAMISTANI OHJEISTA. Mutta että SUPO- kontrolikunkku YLE paljastaa 
beettasoihtuja urakoivansa Loviisan reaktoreiltaan. . .niin h u H HuH!))) 
                    -- 
 
Asiaa myös chemitrailaamisesta julki! 
 
Hienossa kyseisessä YLE- ohjelmassa Kari Hietalahden tiimi roimii kunnolla alas YDIN- tabuja ja myös 
chemitrailaamisestakin. 
FB,2012.  Ville Johannes Kivimaa 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UJRgCqTekpw#t=106s 
 
Ja lisää seuraa: "Mites meni viikonloppu? Bongailin lentsikoita. En mä niitä lentsikoita bongannu vaan 
niitä jättövanoja." "soitin Finaviaan" "aikataulun mukaan Suomen ilmatilassa ei pitäisi olla mitään 
lentoliikennettä tähän aikaan". Kimmo osa 4/6 
                  -- 
Avoin kirje Kari Hietalahdelle. 
______________________ 
 
Kyse on mm. näistä oivaltavista videoinneista, joita täällä on esitetty: 
FB.. V.J.K.  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=HPO7GQQfi-Q#t=336s 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UJRgCqTekpw#t=106s 
 
* Eli pelkistettynä kysymys. Kenellä mahdolisesti olisi kontaktipintaa mm. tähän ohjaajanäyttelijä Kari 
Hietalahteen, tai vastaaviin tuttuihinsa. Jos ja kun Kari on uskaltautunut jo näinkin näyttävään 
julkipanoon YLE:ssä näissä maamme tarkimmin sensuroiduissa "beettasoihtu, chemtrailaus ja 
ydinkritiikkiasioissa yleensäkin". Niin olisin hyvin avoin tuomaan asioihin TVO:n vuosikymmenten 
ammattiosaamiseni muassaan tuoman ammattilisän. Minulla toki on kokemuksia näistä asioista jakaa 
laajemmallekin kiinnostajakunnalle. Haluaisin mielelläni lisäyhteydenotoin keskustella aiheeseen 
liittyvistä salaisuksista ja nyansseista ennenkaikkea oivaltavassa seurassa. Arto Lauri. 
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         ------------- 
 
Koko OLKILUOTO murenemassa käsiin 
ggggggggggggggggggggggggggggggggg 
 
Koko Olkiluodon saari on pelkkää kivettynyttä mätäliejuista kiillegneissiä. Posivan Onkalon alta sen 
suuret suot kuivattiin. Näin tapettiin syvältä Litoraanitektonisauman metaanista elävät kaasun 
syöjäfaunat surutta. Hetki hetkeltä tilanne pahenee jatkuvasti. Metaanikaasut eivät enää katoa 
syöjiensä suihin. Vaan nousevat nykyään esteittä kaikkialle saarelle turvottaen ja tuhoten kaltioperää 
lisää.  
 
Huokoinen rakennuskiveksi kelpaamaton kiillegneissi on katinkultaa. Sen saadessa veden sijaan 
kuivaavaa happea, alkoi hillitön kutistuminen kallioissa, rapautuminen ja rikki hapettuminen. Näin 
avautuu lisääntyvästi räjähtävälle metaanikaasuille reittejä tulla Litoraanitektonisaumoistaan myös 
Posivan Onkaloihin. Kierre on näin valmiina. Posiva joutuu lisäämään kuivattavaa ja hapettavaa 
tuulettamistaan jo suoran räjähdysten ja mainarien tukehtumisvaarojenkin takia. 
 
Nyt jo koko Olkiluodon sataman päätien alta on Posivan 420m syvän onkalon katto romahtamassa. Tie 
on pakko sulkea kevyeltäkin liikenteeltä. TVO:n vuosikymmenet Olkiluodon kallioperään porauttamat 
satojen tonnien neutronivuomassat tuhoavat tieltään kaiken kiinteän kallion. Erityisesti 600m- 1 700m 
syvyyksissä vaanivan metaanijääklatraatin. Joka enteellisesti jo mm. 2003 ja 2006 on räjäyttänyt 
tieltään orastavasti kokonaisia Posivan koeporauskenttiä. TVO ilmoittaa suuren lisäongelman. Koko 
alueensa on evakuoitava ihmisistä tämän nykyään hallitsemattomasti syvällä Olkiluodossa etenevän 
megatuhon tieltä. 
 
 Kiehtovaa tässä miten asia pääsi julkisuuteen alkujaan nimenomaan kauttani. Kun raportoin 
klassikkovideoissani Fukushiman vastaavantyyppisistä todetuista tuhoista ydinvoimaloissa maailmalla. 
Metaanijään 58- kertaa isommaksi turpoavan kaasun kosmisella nopeudellaan kasvavan 
tuhoräjähdyksistä kiintokalliossa. TVO ja Posiva ovat pakon edessä paniikissa paljastumisistaan. STUK 
ilmoitti alustavasti 2012.10 lehdistöissä, että Posivalla on tällaisia ongelmia Olkiluodossa 
kaasuuntumisiaan vuotavista kallioperän vaurioistaan. Erityisesti syvää huolta STUK esitti useista j o  
räjähtäneistä Posivan 55kpl koeporausreikien suurtuhoista. Myös näistä supersalaisuuksista tieto kulki 
kauttani julkisuuteen levittämistäni videoinneista. Kiittäkää siitä tekijää.)   
               ----------- 
 
* Fint 2/3 osalta EI ytimelle!***  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
* Maailmalla on tehty kymmenluokissa eri asteisia ydinkansanäänestyksiä ja gallubbeja. Vennamoa 
mukaillen: "Kyllä kansa tietää!" Eli tulos on a i n a klassisen samaa, vaihtelevin nyanssein. Kaksi 
kolmassosaa vapaasti ajattelevista ihmisistä vastustaa ydinvpoimatalouden kaikkia muotoja syystä. 
Tämä onkin se pääsyy miksei ydinvoimasta anneta Suomessakaan äänestää lainkaan. Vaan koko aihe 
pidetään poliisiväkivalloin poissa julkisuudesta. Onneksi Liettua ON Suometa poiketen demokratia: 
 
YLE Ulkomaat 15.10.2012 klo 3:04 | päivitetty 15.10.2012 klo 3:05 
Liettualaiset tyrmäämässä uuden ydinvoimalan rakentamisen 
Vaikka sunnuntain kansanäänestys ei ole sitova, kielteisen kannan selvä voitto romuttaa Liettuan aikeet 
uuden ydinvoimalan rakentamisesta ikääntyneen Ignalinan tilalle. 
 
Liettulaiset ovat tyrmäämässä uuden ydinvoimalan rakentamisen. Liettuassa järjestettiin 
parlamenttivaalien ohessa kansanäänestys uuden ydinvoimalan rakentamisesta ikääntyneen Ignalinan 
tilalle. 
 
Kun äänistä oli laskettu 45 prosenttia, 64 prosenttia vastusti uuden ydinvoimalan rakentamista ja 36 
prosenttia kannatti, Liettuan keskusvaalilautakunta kertoi. Keskusvaalilautakunnan mukaan on 
epätodennäköistä, että vastustajien ja kannattajien voimasuhteet muuttuisivat ääntenlaskun edistyessä. 
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Vaikka sunnuntain kansanäänestys ei ole sitova, kielteisen kannan selvä voitto saattaa romuttaa 
Liettuan aikeet uuden ydinvoimalan rakentamisesta. 
Liettuan hallituksen mukaan uusi ydinvoimala olisi tarpeen, jotta Liettua voisi vähentää 
energiariippuvuuttaan Venäjästä. Ydinvoiman vastustajat taas sanovat, että uusi ydinvoimala on liian 
kallis ja että Japanin Fukushiman ydinvoimaonnettomuus on heittänyt epäilyksen varjon japanilaisen 
ydinvoimalarakentamisen ylle. 
 
Lähteet: AP  
            -- 
 
FB. E.P. 2012.10 Voitteko KUVITELLA että entiseltä neukkulan jäsenvaltiolta kysytään tätä, MEILTÄ 
muka vapaan läntisen maailman maalta ei!? Ei koskaan muuten kuin epämääräisissä gallupeissa 
joiden yli sitten kävellään.  
            -- 
 
FB. R.S. 2012.10  Liettuassa laskevat parastaikaa ydinvoimakansanäänestyksen tuloksia. Sillä välin tuli 
tieto, että myös Bulgarialaiset äänestänevät Belenen ydinvoimalan kohtalosta vuoden loppuun 
mennessä. 
 
Bulgaria: Bulgaria May Follow Lithuania with Vote on Nuclear Plant - Novinite.com - Sofia News Agenc 
www.novinite.com 
Lithuaniawill hold areferendumon whether to build  
              ---------------------- 
 
TVO REVITYSONGELMAT omaan nilkkaansa. 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
Suomi on osoittautunut maaksi, jossa kansainvälisiä IAEA ydinturvalakeja EI uskalleta kertoa. Ei kertoa 
eikä varsinkaan noudattaa! On ollut täysin uskomatonta seurata miten nimenomaan Suomi polkee 
systemaattisesti syyntakeettomasti USA:n tarkoin määrittelemiä IAEA ehdottomia lakiehtojaan.  
 
Olenkin systemaattisesti paljastaen ydinturvarikoksiaan tuonut julki missä ja miten TVO/ Posiva 
hengenvaarallisia lakien noudattamatta jättämisiään tekee. Tähän haluan juoksuttaa erään 
huippusalaisen lakiosan. Jonka olemassaoloa maailmalla tutusti lisäkseni aniharva ydinalan 
huippoammattilainen osaaja tuntee. Olkaatten hyvät näin siis Suomessa räjähtäviin reaktoreihin: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Yw1S.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yw1S.jpg[/img] 
                --------------- 
 
10% Max Jimmy Carter laki 1970- luvulta. 
//////////////////////////////////////// 
 
FB. Ei ydinvoimaa Pyhäjoelle M.A. 2012.10.22. 
Ruotsissa meni suunnitelmat reaktoreiden uusimiseksi pieleen. Suuria reaktoreita ei voi rakentaa 
nykyisten tilalle, koska kantaverkon kapasiteetti ei riitä sähkön siirtoon. 
http://www.dn.se/ekonomi/karnkraftverken-klarar-inte-utbyggnad 
 
Kärnkraftverken klarar inte utbyggnad 
www.dn.se 
Regeringens tillstånd till att bygga ny kärnkraft möter oväntat motstånd. Varken Oskarshamn eller 
Forsmark kan klara av att ta hand om nya reaktorer, visar en analys från statliga Svenska Kraftnät som 
DN tagit del av. Det enda kärnkraftverk som lämpar sig för utbyggnad är Ringhals. Forsmarkin 
ongelmaksi muodostuu Rauman merikaapeli. Ei kestä Ruotsin kantaverkko noin suurta pistemäistä 
kohdetta. Koko lehtiartikkeli skannattuna täällä: 
http://dl.dropbox.com/u/15400923/DN%2022%20oktober%202012.pdf 
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M.A. Sama tarkastelu pitäisi nyt tehdä myös Suomen puolella. Olkiluoto muodostuu ongelmalliseksi jo 
kolmosreaktorin ansiosta, entäpä jos sinne rakennetaan vielä neljäs? Pyhäjoen suhteen ongelmaksi 
muodostuu kulutuksen sijainti kaukana tuotannosta, yli 500 km siirtomatka on liikaa nykyiselle 
teknologialle. Pohjoiseen tai länteen siirtotie on menossa tukkoon Piteån tuulipuiston ansiosta. Tässä 
pohdiskelua asiasta parin vuoden takaa... https://dl.dropbox.com/u/7212152/ruotsin_tuulivoima.pdf 
 
Arto Lauri Tässä ON kyse siitä 1970-luvun tarkoin salatusta IAEA Jimmy Carter 10% maksimikoko / 
valtakunnan verkko laista. Johan sen olemassaolosta teille kirjoitinkin äskettäin. Lakia Ruotsi joutuu 
noudattamaan ! Milloinkahan asia paljastetaan maailman umpisuolessa Suomessa Olkliluodon 
peruskatastrofina? 
 
 
 
 

3047. ASE latauskoneketjusta 
 
SA- Valmet FIN 
############### 
 
Siellä se odottaa kulkijoita, joita sillä käy. Väriltään se on SA- sammaleen mustanpuhuvan vihreä. 
Muodoiltaan se on luotaantyöntävän vastentahtoinen. Jotain, jotain t o d e l l a  pelottavaa koin aina kun 
sen äärelle hivuttautuen rantauduin. Juu ja ei ennakkoluuloni tuota TVO:n erästä ehdottomasti 
kuvottavampaa hirmua kohtaan karisseet. Ei varsinkaan sen jälkeen, kun minua tultiin 
henkilökohtaisesti" varottamaan", etteivät johtajat tykänneet kuulema yhtään siitä. Miten liikuskelin 
tutkien tuon laitteiston äärellä aikaani kulutellen tunnista toiseen. 
 
Kun noustaan OL- 1 ja OL- 2 laitoksen kaikkein korkeimman A ja B yhdistelmän rakennuksen huipulle. 
Rappusissa hengästynyt tulee kaksinkertaiselle käsittämättömän usein "EI pääsyä kyltilliselle" Rh- 
hallin synkeille oranssisille peltipanssarioville. (Meneehän sinne yleensä, tosin usein toimimaton 
herrahissikin. Mutta ei niinkään perusosaajille!) No m i n u l l e h a n oviaukaisuun ongelmaa ei ollut, 
koska pääsin minne halusin omillakin avaimillani. Niin joo astun verenpunaisien viimeisimpien ns. 
"kenkärajojen"  suluttaman penkkirivistön yli suojatossukkan vaihtojen rutiinilla. Pahastuen narahtava 
ovi aukeaa edessäni kuten kymmenet kerrat ennenkin. Koko Rh- halli on täysin tyhjennetty 
tutkimuksilleni edtä, hersyvän jioenoa. Suunnattomat 3:en kuoleman uima- altaat odottavat edessäni. 
Keskellä altaan päällä jököttääkin ASEA- atomin oranssinen latauskone. Mutta siitä en ole kiinnostunut 
tällä kertaa.  
 
Sisääntulosta vasemmalla on suuri ainakin 5m kanttiaan alas maahan asti ulottuvan kuilun päälle 
pingotettu pressu. Allaan 40m vapaata pudotusta vajaan m i l l i n  paksuinen pressu, ja läkkipeltinen 
valmiiksi vuotava ohut alumiininen nosto- ovi maatasolla on ainoa paineiskun suoja kun reaktori 
kiinailmiöissään TVO:lla  räjähtää! Eipä mikään ihme, että EU rankkasikin syistään Olkiluodon 
maailman tuhoisammaksi kansanmiljoonien YDINteurastamoksi! TVO:lla olikin tapana lyödä vetoa siitä 
kuka uskaltaa hypätä tuolle kuilupressulle henkensä kaupalle. Moni kossupullo sillä ansaittiinkin 
rohkeimmillemme. 
 
Kuilusta nostetaan välikerroksen käyttämättömän polttoainevarastolta otetut uraanipolttoaineet 
vesialtaisiinsa Rh- hallin oranssille latauskoneelle. ASEA- atomin latauskone tekikin kaikki 
ydinmateriaalien siirrot reaktoriin ja pois. Latasi myös oikean ja vasemman posken ydinjätevarastot. 
Niistä poistettavat käytetyt uraanipolttoaineet ongelmitta ns. "termospulloon". Joka kuskattiin 
oranssisella monikymmenpyöräisellä säteilystä räjähtämättömällä umpikumivaunulla KPA 
ydinjätevarastointiin asti.  
 
VALMET SA- int. .  
################## 
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Mutta hei tosiaan. Ovesta katsoen kaikkein oikeimmalle etelän suuntaan siellä se oli. Valmetin kone, 
johon oli ankara kielto koskea. Laitetta Alinojaan tarkkailevat IAEA ylikansallisten videoinnit kielivät 
lukuisat kerrat juuri minusta. Olin ydinherrojen makuun osoittanut "epäsopivaa" oma- aloitteisuutta 
tutkimalla tuota Säkylän SA- varikon omaisuutta häpeämättömän liki. Totta h i t o s s a  ihmetytti miksei 
laitteella tehty mitään "lainmukaista" vaan se oli selkeästi hämäräheikki. Sanoisin 
erikoistyökaluvarsineen "friikki!" Päähäni EI tosiaankaan mahtunut m i k s i  Suomen armeijan selkeästi 
väriään myöten SOTAKONEET olivat keskellä OL-1 ja OL-2:ta TVO:n "pyhimpiä?"  
 
Asia vaivasi oikeasti minua aina. Sain selville, että tämä mystery kone kykeni vähintään samaan kuin 
ASEA- atomin vastaava. En todella ymmärtänyt koskaan m i k s e i   toinen latauskone ollut edes ASEA 
valmistama? Nimittäin kaikki mitä yleensä TVO:lle toimitettiin oli ASEA- atomin välittämää omaansa. 
Mutta ei tuo outo mustien salauksien kone. Olen itse ollut lukuisat kerrat huoltamassa ja korjaamassa 
mainittua ASEA- atomin oranssista latauskoneikkoaan. tunnen sen salaisuudet täysin. Mutta en 
koskaan muiden TVO:n työntekijöiden lailla saanut koskea tuohon Valmetin " armeijan omistamaan 
plutoniumpihistäjään". Määräys tässä oli vähintään outo.  
 
Siis kyllä Valmetin armeijan latauskonetta käytettiin joka revision yhteydessä. Mutta EI ikinä vapaasti! 
Vaan IAEA/ armeijan kaluunaherrojen ankarassa kontrolloinnissa! Olin kymmenet kerrat seuraamassa 
ASEA- atomin latauskoneen yksitoikkoisia perusrutiineita Rh:ssa. Mutta a i n a  kun mustanvihreä 
Valmet hyrähytettiin käyntiin k a i k k i  ajettiin Rh- hallista ulos ja ovet paukkuen, lukittiin kuollut tarkoin. 
Mitä siellä silloin puuhailtiin pidettiin tarkoin salattuna? Totta kai sain myöhemmin k a i k e n  selville 
"kaveeraamalla kahvipöytäkeskusteluin", mutta...  
 
Julkaisin juuri eilen 2012.10.04. oksettavan TVO:n julkaiseman raportin. Miten TVO JO alunalkaen 
rakennuttaa ydinjätealtaisiinsa täysin käsittämättömiä vedenalaisia "viemäröintikanavia" yms. ulos 
epänormaaleille näkemällä tappaville Pu- 239 "myyntitonnistoilleen". Suoraan Venäjän ydinmafian 
kautta markkinointeihinsa! Saatte aivan vapaasti nauraa. Mutta vaikka TVO:n väki kohtasi tämän karun 
totuuden miltei päivittäin. Vaikka saimme "Loviisan sanomaa myöten" lukea miten kolmekin 
junanlastillista ASE- plutoniuminjunia ruhjottiin Suomesta YYA Neuvostoliiton plutoniumtehtaitten 
myyntikassalle. Silti yksikään TVO:n väestä EI uskaltanut kyseenalaistaa sitä SUPO:n tarkoin vaatimaa 
liturgiaa, ettei SUOMI myy gramman vertaa ydinjäteplutoniumejaan!  
 
Aivan varmasti tulevat sukupolvet nauravat miten t y h m i ä  ihmiset halutessaan ja 
POLIISIVÄKIVALLOIN saadaan olemaan. Plutoniumjunia ja myöhemmin kustomoituja laivalasteja 
myöten menee tänäkin päivänä tappavana kasvavana virtana maastamme. Silti niin uskomatonta kun 
se onkin rikollinen IAEA - ydinasekauppa 6miljardia/t TVO:lta jatkumistaan jatkuu. Katatonisessa 
tilassaan josta tietää minun lisäkseni tuskin yhdenkäden sormin "meitä o s a a v a m p i a !" Milloin 
SUPO ja SA pannaan rikoksistaan ihmiskuntaa vastaan vastuuseen en todella tiedosta. Mutta olen 
ensimmäisten joukossa käsi sydämelläni todistamassa silminnäkijänä kaiken kertomani missä 
rohkeimpiamme tarvitaan! 
      --------------------- 
 
FIN ASE Plutoniumia ja m i t e n  se  "irtoaa". 
SsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsS 
 
Ydinaseteollisuuden kansainvälinen hämärä katto-organisaatio on IAEA. Bisneksissä USA dominoi ja 
Venäjä hoitaa Euroopassa organisoidut mustankaupan "työrahdit". Ydinmafia globaalitoiminnan 
järjestäjänä sitten lahjoo ja voitelee koko Suomen virkaportaat TEM, TVO , Posivasta alkaen, erityisesti 
hanakkaammat SUPO/ tulli POLIISIT. Suurelle yleisölle kaikkein tunnetuin nimenomaan Suomesta 
laittomat plutoniuminsa vuosittain säännöllisesti saavista laivoista voidaan mainita "kärähtänyt" Arktic 
Sea. Niinikää Olkiluodon TVO:n polttamien plutoniumisten ydinjätetonnistojen huolintaan erikoistunut 
Sigyn- ruotsalaisrahtialus.  
 
Laivoissa on lukuisia salaisia systeemeitä siitä miten näkemällä tappavat suomalaiset ydinjätetonnistot 
saatetaan Olkiluodon satamasta maailmalle myyntiin. Kas kun aluksen henkilökunta kuolisi ilman 
sbesiaalejaan säteilyyn hetkessä. Ellei aluksissa olisi mm. "irrotettavat alaveteen laskettava alabulb 
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systeeminsä." Idea on pirullisen nerokas. Lastaus voidaan suorittaa uraanitangoille kokonaan peitellysti 
laivan sisältä käsin sivullisten huomaamatta. Silti TVO:n ja Forttumin toimittamat laittomat Pu- 239 
rahdit niin Venäjälle kuin vaikka Israeliin taataan niin, ettei tuhoisat säteilymäärät karkaa kontroloimatta 
tappamaan heti kaikkea ympäriltään.  
 
Julkaisin nettiin jokin aika sitten sensaatiomaista. Ja tavalleni t u t u n  salaista, uniikkia  
silminnäkijälausuntoani siitä miten TVO:ssa latauskoneet, plutoniumin rahtiin kehitellyt "termospullot" ja 
rahtauksen erikoiskalustot on kustomoitu. Niinikään jopa ASEA, Valmet plutoniumin siirtoon suunitellut 
laitteistot ovat näköjään Suomen suurelle yleisölle luvatttoman tuntemattomia. SUPO iski juttuihini himo 
pinnassa. Näinollen totta kai minä auliisti haluan salaisuudet kansan tietoon. Ja koska tiedän, niin tästä 
lähtee. Eli globaalitasoon ensimmäiset materiaalit ja datat siitä mistä on kyse. Milläkapuloinnein TVO:n 
reaktorialtaista katoavat tonnit poikineen. Katso ja tutustu: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YdKB.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YdKB.jpg[/img] 
                   ----------- 
 
MieHET "kylmästä" IAEA FIN 
MmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmM 
 
* Olen Eurajoelta. Mutta en todellakaan ainoa tunnettu kvanttiydinfysiikan spesialistiosaaja. Vaan 
näyttää olevan näitä muitakin. 
 
Artikkeli vertasi Heinosen elämää parhaisiin salapoliisiromaaneihin ja kysyikin, onko Heinosen lähdön 
syynä rauhalliseen Harvardin yliopistoon painostus. Lehti viittasi myös kaksi vuotta sitten hänen 
asuntonsa lähelle kohdistuneeseen hyökkäykseen. ‖Tämän työn vaikeudet ovat viimeinen asia, joka 
saisi minut eroamaan‖, vastasi Heinonen. (Samanoloinen asenne mullakin, kuten olette huomanneet.) 
 
Heinosen ero on suuri menetys IAEA:lle, kertovat järjestön kanssa läheisesti työskentelevät. 
Amerikkalaiset viranomaiset arvioivat, että Iran pystyy rikastuttamaan uraanivarastonsa vuodessa 
ydinasekuntoon. ‖Arvio ei ole huono. Iranilla on kolme tonnia matalarikasteista uraania, mikä teoriassa 
riittää yhden tai kahden pommin valmistamiseen. Mutta kannattaako lopullisen askeleen ottaminen, jos 
uraania on vain pariin ydinaseeseen tarvittava määrä? Se ei riitä vakavasti otettavaan kaupankäyntiin, 
mutta riittää muodostamaan uhan‖, arvioi Heinonen. 
 
* Tässähän Heino Jo heittää Suomen Y-toiminnan motiivit. TVO tosiaan tuottaa nyt muutaman tonnin/v 
Pu- 239 aineita, mutta pettynyt Heino sanoo, ettei vaan r i i t ä "vakavasti otettavaan kansainväliseen 
ASEkauppaan." Siksi p l u t o n i u m  ASE- tuotantoa on rajusti Suomessa TVO Posivan toimin 
kasvatettava SA- armeijan myyntitarpeisiin. Ja lisättävä neitseellistä uraanintuotantoa tuhatlukuisin 
Talvivaaroin!" 
 
"ULKOASIAINMINISTERIÖN" Mediakatsaukset, 27.8.2010 
Olli Heinonen - tarkastaja joka tuli kylmästä 
Ranskalainen Le Monde julkaisi 26. elokuuta artikkelin Harvardiin siirtyvästä suomalaisesta YK:n 
kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n apulaispääjohtajasta Olli Heinosesta. Lehti kertoi laajasti 
ja hyvin kunnioittavaan sävyyn Heinosen tärkeästä roolista järjestössä ja hänen hyvistä kansainvälisistä 
suhteistaan. 
 
Olli Heinonen on mullistanut IAEA:n työmetodeja pystyäkseen paremmin tutkimaan Iranin 
ydinohjelmaa, kirjoitti Le Monde. Lehti piirtää henkilökuvan taka-alalla toimivasta sitkeästä ja 
taipumattomasta ydinmateriaalivalvonnasta vastaavasta suomalaisesta radiokemististä. "Sodan 
ensimmäinen uhri on aina totuus‖, Heinonen siteerasi lehdessä isänsä talvisodan alkaessa saamia 
opetuksia. Le Monde arvioikin, että Heinonen ammentaa perheensä ja maansa historiasta todellisen 
motivaation työlleen. 
 
* "Sitkeä ja taipumaton!". . .Tiesittekö, että tämä samainen Olli Heinonen esitti keskelle Talvivaaran 
uraanihässäkkää viikolla 47. 2012 suunnattoman vaaramomentin maallemme: 
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"Suomeen ON SAATAVA ainakin 3 kpl täysmittaista plutoniumin tuotanto- ja huolintajätekeskusta 
KOKO EU:n ydinaseteollisuuden tarpeiksi." Suomessa asiaa EI vielä päästetty laajempaan julkishälyyn. 
Koska toimelle p a k o l l i s t a  Suomen NATO-jäsenyyttä ei ole vielä varmistettu. 
                ----------- 
 
Oksentakaa tämän ääressä vapaasti kansalaiset. . .  
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Stalinin viimeinen kanava tosiaan tehtiin p e l k ä s t ä ä n miljoonien työorjiensa luut kalkiksi 
polttamalla. Johan, johan tollanen tapansa hyödyntää orjistaan KAIKKI vetää vertoja jopa TVO:lle. 
Jossa aina tiedettiin, että ne jotka säteilytapettiin oikein k u n n o l l a  oli PAKKO loppusijoittaa Posivan 
Onkaloon! (Se on tuon kalmonluolan eräs keskeinen tarkoituskin. . . !) Näillä samanlaisilla 
hautausmetodeilla mm. Japanissakin on s a t o j a    ydinvoimin kuolleita uhrejaan sargofageissaan 
haudattu. Jokaisesta ydinjätteen käsittelylaitoksensa putkitukoksesta kun fissioräjähtelee kerrallaan 2- 
puolisen tusinaa plutoniumhauleilla kyllästettyä hengiltä. Katsokaas MEITÄ ydinorjia ei voi kuulema 
laittaa tavallisiin hautoihin paristakin murskaavasta syystä: 
 
- Laajemminkin ydinvoimalaseutujen Ihmisten ruumiisiin EI enää pure arkiset mädättäjäbakteerit 
lainkaan. Vaan lihastamme ne k u o l e e  säteilysairauksiinsa kykenemättä lahottamaan kehojamme.  
 
- Siksi mmm. Raumalle tuotiin pikapikaa krematoriopakot, myös poriin, Tampereelle TVO:n 
päästöalueille. Nyt Olkiluodon ympäristön hautausmailla vuosikymmenet lahoamattomat TVO:n ja 
Posivan entiset työläisorjat saatiin viimein polttotuhkaten väkisin lahoamaan pois. Emme siis enää pyöri 
hautausurakoitsijoiden "riesana" lahoamattomina monituhatvuotisina muumioina estämässä hautojen 
uudelleenkäyttöä. 
 
- Euroopan ydinorjien on todettu kehoonsa kiinni palaneilla Pu- 239 kaasuplasmoillaan myrkyttäneen 
suurien ydinorjien hautausalueina kokonaisia juomavesijärjestelmiäkin! Juu kuulitte ihan oikein. 
Tulitikuaskillinen TVO:n perusuraaneja tuhoaa eliniäksi Päijänteen kokoisen järven myrkylliseksi keroi 
jopa ydinlobnbari GB.  
 
Niin siis meidän TVO:n töissä käyvien myös silminnäkijöinä kertomamme sanat julkisuudelle on 
totuuksina ihan liikaa. Meiltä vietiin SUPO:n vaatimuksesta 2007 joulukuussa Pertti Simolan TVO:n 
käskykirjeellään oikeus kommentoida ydinalalla kokemiamme julkislehdistöön lopullisesti. Mutta nyt 
olemme m y ö s  kuolleina niin pahoja säteilymyrkkyjä. Että sisämisnmisteriö käsittelee ruumiitamme 
ekologisina kävelevinä, Öö tai siis myös kuolleina katastrofeina!. . . 
                ----------------- 
 
 
 
 

3048. USA  
 
12.10.2012.Tein nettimaailman toimintaperiaatteita luotaavan takuulla teitä kiinostavan kokeen. 
Kyseessä oli Iltalehden yleinen tekniikafoorumi. Tiesin jo alkujaan, että USA ydinturvaosaston IPPAS oli 
päättänyt iskeä Suomen ydinvastustajien ydinturvavuotajien kimppuun hinnasta piittaamatta. Minun 
Arto Laurin TVO:n salaisista ydinturvan arkistoista oli jo vuosien ajan vuotanut häkellyttävän 
ammattiosaavaa IAEA saladataa solkenaan. 
 
Foorumeilla on outo tarve estää ihmisiä kirjautumasta usella nimellä foorumeihin. Asia ei selitykkään 
millään muulla syyllä kuin CIA kliinisillä tarpeillaan kointroloida r o b o t e i l l a a n  kaikkien 
mahdollisten ihmisten nettiliikennöintiä! Tyhmänä robotti EI tajua kirjoituksien suoraan sisältöä. Vaan 
vahtii koirana sokeasti CIA:n tai IAEA:n ydintietovuotajaa nimimerkkikoodeksein. Kuten nyt meikäläistä 
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erityistarkkailuissaan. Laitontahan homma toki on. Mutta poliisien toimet nyt pitkälti sitä on. Varsinkin 
juuri SUPO:n. 
 
Kirjoittipa kuka hyvänsä IL yleinen tekniikkafoorumiin, yksikään nettikontroloinnin BOTTIE ei reagoi 
millään tavoin. Annappas kun siihen kirjoitan minä. Vähintään samalla minuutilla tusinan verran CIA 
poliiseja välittömästi heittämässä loputtomia tyhjiä ajanhaaskuuseen suunniteltuja hylsyjään. Yksi 
robotti kysyy loputtomana nauhana mistä linkistä asiaa voi katsella. Toinen jos mahdolista vieläkin 
tyhmempi taas automaattina väittää valehtelijaksi. Täysin samantekevää mistä kirjoittaa. Samat 
nettiterrorin, nettisodan botit peippaavat kirjoitusteni imuun hyenakoirana. 
 
Klassista nettisodankäyntiä. Jolla koetetaan pelkästään vaan e r i s t ä ä  yksittäinen kirjoittaja poissa 
muiden lukijoiden luennasta. Tuo IL- foorumin esim. yleisellä osastolla on sitten yhä lisää näitä CIA- 
botteja. On esimerkiksi botti, joka p e l k ä s t ä ä n päivästä topiseen koukkii vanhoja tekstejä 
"uudelleenkiertoon". 5 Minuutin tauotuksin, täysin vailla järkeä temmeltäen. Taas tällä CIA koneella 
peitetään muiden uudet kirjoittelut kenenkään näkyviltä. Kukaan ei foorumissa viihdy tuonkaan robotin 
varjostamana, hemmetin tuhoisaa tuo. Systeemin tietää SUPO- sekoiluksi jo siitä, ettei foorumin 
ylläpitäjä kykene vaikuttamaan, edes bannamaan näitä poliisiterrorismin mustaavia muotoja. 
 
Itse kokeilin kirjoirattaa ristikkäin samoja tekstejäni bottien aggressiivisesti seuraamaan palkattujen 
nimimerkilläni. Aina kun kirjoitin samaa juttua seuratulla nimimerkilläni. SUPO ylikirjoitti hylsyillaan 
sotien kuten ostettu oli. Aikaa ei mennyt kuin muutama minuutti loputtomaan päälleajamiseensa. Mutta 
kun koetin t i s m a l l e e n  samoilla teksteiläni kirjoittaa botein seuraamattomalla nimimerkilläni 
tekstejäni, niin mitään ei tapahtunut! SUPO ei vaan kiinnostunut millään! Ei vaikka härnäsin teksteilläni 
kuinka paljon vaan. 
 
Ettette tuhlaa nettiaikaanne pelkien kylmien psykologisen sodankäynnin nettibottien kanssa! Varoitan 
siitä juuri nyttemmin lukijoitani syystä. Oikeasti POLIISIT ON PAHUUDEN SYNONYYMEJA MYÖS 
NETEISSÄ! Eli hyvät lukijat. Varokaa ja opikaa seuraamaan, kirjoitustenne päällekäyvien elkeitä. 
Keskimäärin voitte laskea, että joka  kolmas netissä kirjoittava on psykosodanlietsoja. Virassaan loppua 
odotteleva ajatusvammoistaan jo hyllytetty tusinapoliisi. Ja kuten kuvaan kuuluu USA on hänet sinne 
palkannut terrorisoimaan niitä, joille ylikansallinen YDINimpperialisminsa ei tunnu tekevän  pesäänsä. 
                ------- 
 
Ydinsähkön hinnasta 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
 
"US Energy Information Agency ei yritä laskea keskiarvojen vaan raportoi hintaluokkia kaikkilta suurilta 
ydinvoimalaitoksilta USA:ssa. Vuonna 1984 hintataso 8,17 senttiä ydinvoimalle. Ja vuonna 1987 se oli 
jo 8,50 senttiä ydinvoiman osalle." 
 
* On todella kuvaavaa, että tässä vaiheessa Suomessa mimenomaan uudelle ydinsähkölaitikselleen 
hintaa TVO:n OL-3 harhalle laskettiin 2 senttiä/kWh vielä 1990- luvun lopulle! Kuitenkin huomaamme 
todellisen ydinsähkön olleen vuosikymmeniä sitten ihan jotain muuta maailmalla. Nykyään ei saa 
mistään ydinvoimaloitten kWh hintoja TVO:n kieltäydyttyä keskustelemasta koko asiasta vuosia 
syyntakeettomasti. Varsinkin energianegatiiviseksi tultuaan 2008 eteenpäin. 
 
* No huomaamme, että vuosittain ydinsähkön hinta nousi tuossa vajaat 0,2senttä/kWh/v. Mukaan on 
otettava mm. Fukushiman tuomat kymmenien miljardien ydinvoimaloitten lisäkustannusvaateet EU:n 
stressitesteistä. No Japanin hallitus laski 2011, että 5,3 snt/ kWh hintainen tuulisähkö on  enää 
KOLMANNES ydinsähkön hinnasta. Näitten hintavertailujen mukaan ydinsähkön hinta nykyään olisi 
maailmalla luokkaa 16 snt/kWh. Olisi nyt arvokasta saada lisädataa tästä maailman tarkimmin 
varjellusta YDINASE salaisuudesta. 
                 ------------- 
 
IAEA USA beettaflareteknik. 
xxx...xxx...xxx...xxx...xxx 
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Beettasoihtuaminen on ollut aina ydinteollisuudessa se "kova juttu peittää keinoja kaihtamatta". Itse 
asiassa niin kova juttu, että y k s i k i n  beetasoihtukuvan teko Suomessa on aina automaattisesti 
tiennyt kutsua sisäministeriön ja SUPO:n tuomioille! Juu kuulitte aivan oikein. TVO:lla meitä oli 
toistakymmentä jonossa beettasoihtukuvien julkaisuista TVO:n "Ytimekäs lehdessä". TVO:n johtaja 
Rauno Mokka ilmoitti ykskantaan. että tästä päivästä 1978 lähtien j o k a i n e n  beettasoihtukuva 
ydinvoimaloitten päästöistä viedään TVO:n erityistoimin AINA ja joka TILANTEESSA suoraan 
SUPO:lle. 
 
No tästä onkin ollut se seuraus, että meikäläinen on ollut jo pitkään maamme likimain a i n o a  ja 
ehdottomasti myös johtava beettasoihtujen ja kaiken ydinsäteilyeroosioonkin liittyvän tarkoin kielletyn. 
Mutta ennenkaikkea huippusalaisen datan korvaamaton tuottajakuningas. Kunniani olenkin 
suoraselkäisesti vuosikaudet parhailla SUPO:lta suoraan saamillani opeilla kantanut. ASEA atomia toki 
opettajanani myös unohtamatta. Karkeakarvaisten karavaani siis kulkee, vaikka rahan runtelema 
SUPO- kotirapoliisit laumana räksyy. Hei tässä muuten upeaa beettasoihtukuvaa USA Oregon ja 
Bachelon vuoren pinkkiä neutronivuon beettasoihtuamista 2011.01. IONISOIVASTA hapesta otettua 
kuvaharvinaisuutta kukkeimmillaan: 
 
http://kuvaton.com/k/YwzE.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YwzE.jpg[/img] 
 
Juu ettäkö pinkkejä beettasoihtukuvia? No t o k i  ja tutusti. Lisäksi koottu ihan aitoina juuri tällaisina 
suoraan nettikuvista. Tässä fotossa taas näkee miten ydinvoimaloitten tutusti j o  PALJAIN SILMIN 
surutta näkyvät pinkkiset beettasoihtuvalot on ollut ihan p a k k o peittovalaista. Niistä julkisuuteen 
tuomieni tietojen valaisemia faktoja lakisääteisesti peitellään. Aika karseaa, että tämäkin 
reaktorikuvatus on IAEA käskyistä peitetty k o k o n a a n  pinkkihämäysvaloin. Koska kuten näette 
beettasoihtupinkkiä vuotaa surutta läpi paksuista betoniseinämistä asti! 
 
http://kuvaton.com/k/Ywz6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ywz6.jpg[/img] 
 
Tämä tshekiläinen realiaikainen "Dremelin reaktorin" webkamera tuottaa klassisen hyviä, niinikää 
paljain silmin nähtäviä pinkkejä beetasoihtuja. 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/ 
http://kuvaton.com/k/Ywzc.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ywzc.jpg[/img] 
 
Jos ei noikaan päräytä, niin tässä dataa siitä miltä näyttää kun tshekkireaktorissa oli klassinen 
Fukushimatyypin  "blackout ja EMP". Eli kustomoidun pikasulun synnyttämä 22 000 kertanen 
viivästyneitten neutroinivuokasvut surrutta läpi seinämiensä! Koko reaktori konkreettisesti pimentyi 
neutronivuonsa ja niiden beettaräjähtelypilvisumujen sisään! 
 
http://kuvaton.com/k/Ywz7.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ywz7.jpg[/img] 
 
Jos e d e s  nää ei vakuuttaneet. Niin sitten SUORAA KUVAN LIVE, eli vajaa 2v "ns. jäähdytetty" 
Fukushima ampuu kuin konetykki 32m syvyydessä muhivasta kiinailmiösulastaan beettasinkouksiaa 
yläoikealleenn: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=L0-le0_rMrI&feature=share 
 
(Yhä useampaa alkaa ihmetyttää miksi plutoniumtonnistoja yksinkertaisesti Fukushiman varastoaltaista 
näyttää mystisesti kadonneen.. "johonkin".) Lisää räjähdyksiä: 
http://www.youtube.com/watch?v=4HuUZbAv_fs&list=UUiO3EpYoV9oYmCcNbRxBVtg&index=6&featu
re=plcp 
             ---------- 
 
US- Blogi 16.12.2012 FIN- YDINASEET 
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Olli Kankaanpää 
 16.12.2012 00:34  
Vaikka tätä ette välttämättä usko, niin sanon kuitenkin. 1990-luvun alussa tapaamani fyysikko kehitti 
Suomelle ydinaseita. Mies sai myöhemmin valtion palveluksesta "kenkää." 
             -- 
 
*US- blogissa asti tekstini bannataan systemaattisesti. Kuten kaikista muistakin maamme foorumeista 
ja julkisesta sanasta. Ai miksikö? No katsokaa, tarkoin että lapsennekin muistavat tästä m i l l a i s e t  
mielipidevoimat nykyistä Suomeamme haluaa suistaa mielihalujensa ydintuhon loputtomuuden 
sotiinsa!. . Sanani ei riitä kertomaan tuntemuksia, annetaan sen tehdä HEIDÄN ITSE, SUPO:n 
verikoirat vaahdoitkoon himonjsa julki, jotka kansansa haaskoille hamuavat. . .  
 
? 1Suosittele  
Suomelle ydinase 15.12.2012 23:57 Jiri Nieminen 27 kommenttia  
  
Vaikuttaakin siltä, että joissain asioissa hegeliläinen totalitaristinen valtio kykenee rikkomaan 
historiallisen materialismin lainalaisuudet. 
 
Suomen valtion tilanne on sikäli helpompi -- ajatellen ydinaseen hankkimista -- , että parhaillaan 
Yhdysvalloista hankinnassa olevien ja Hornetteihin asennettavien AGM-158 JASSM -ohjusten kantama 
on yli 350 kilometriä ja ne kykenevät kuljettamaan 450 kg taistelukärjen.  
 
Suomesta löytyy varmasti kymmeniä sotiemme veteraaneja kunnioittavia insinöörejä, jotka ovat valmiita 
vaihtamaan vaivihkaa näiden ohjusten tavanomaiset taistelukärjet vaikkapa tällaisiin B61:tä vastaaviin 
noin 300 kilotonnin ydinpommeihin. 
 
 Ydinkärkiin tarvittavaa plutoniumia saa Loviisasta tai Eurajoelta. 
********************************************************************* 
  
Rikastuttamisen voisi tehdä Kansainväliseltä atomienergiajärjestöltä salassa vaikkapa Olkiluodon 
ydinvoimalan alle louhituissa luolissa, jotka ovat tarkoitettu niin sanotulle käytetylle ydinpolttoaineelle.  
 
Ne voisi koota lakkautetun Otaniemen ydinreaktorin tiloissa, niin eivät vieraiden valtojen agentit 
ihmettelisi Aaltoyliopiston Otaniemen kampuksen kohonneita säteilyarvoja. Tällä tavoin Suomesta tulisi 
aikuisten oikeasti itsenäinen, Toisten valtioiden interventioista vapaa, valtio kuten Pohjois-Koreasta. 
Snellmannin ja muiden lauantaiseuralaisten esittämät ajatukset kyettäisiin viemään loogiseen 
huipentumaan -- historia loppuisi. 
                -- 
 
kati sinenmaa 
 16.12.2012 10:47  
Netistä löytyy helposti tarvittava tieto ydinaseen valmistukseen. Pitää sitten vaan huolehtia siitä, että 
niiden uraanilinkojen ohjaintietokoneisiin ei ole asennettu usbkeyloggereita, eikä niihin muutenkaan ole 
pääsyä. 
 
Pommi on älyttömän helppo; Vain se uraanin saaminen on hieman hankalampi, muttta kyllä jo minä 
voisin lottovoitolla tarpeeksi ponnisteltuani valmistaa centrifugin, jonka kierrosnopeus olisi 
satojatuhansia per min.. Hmmm täytyykin tästä lähteä Talvivaaran jätealtaalle lietettä keräämään. 
                -- 
Ville Ylitalo 
 16.12.2012 00:46  
Eihän tämä ole mikään vitsi, Suomi pystyy halutessaan rakentamaan oman ydinaseen. Ei se ole 
Suomen kaltaiselle teknologisesti kehittyneelle valtiolle mikään ylivoimainen haaste varsinkaan kun 
maaperässä on merkittävät lähteet uraanille. Ainoa mikä estää toteuksen on ydinsulkusopimus. 
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Ville Ylitalo 
 16.12.2012 00:46  
Eihän tämä ole mikään vitsi, Suomi pystyy halutessaan rakentamaan oman ydinaseen. Ei se ole 
Suomen kaltaiselle teknologisesti kehittyneelle valtiolle mikään ylivoimainen haaste varsinkaan kun 
maaperässä on merkittävät lähteet uraanille. Ainoa mikä estää toteuksen on ydinsulkusopimus. 
 
Ville Hautakangas 
 16.12.2012 02:07  
Siksi plutonium, että sen voi erottaa uraanista (käytetystä ydinpolttoaineesta) kemiallisesti. Ei tarvita 
sentrifugeja, kuten uraanin rikastamisessa. 
 
Jorma Moll 
 16.12.2012 14:08  
V.Y.> ....Suomi pystyy halutessaan rakentamaan oman ydinaseen.... 
ooooooooooooo 
 
Niitähän on jo, Loviisassa ja Olkiluodossa. Sytytin vaan puuttuu. Tarkka ohjusisku niihin niin kyllä 
pohjoinen pallonpuolisko haukkoo henkeään. (Tätä ei sitten kerrota terroristeille.) 
 
Mikko Ahola 
 16.12.2012 02:03  
Ydinvoimahan on vain ydinaseiden valmistuksen sivutuote. Mielenkiintoista on sen vuoksi se, että 
naapurimme Ruotsi kehitti eturintamassa ydinvoimateknologiaa kylmän sodan aikana, ja toisaalta 
Ruotsin puolueettomuuspolitiikan kulmakivenä oli itseänäinen, puolueeton puolustus, joka johti mm. 
Saab hävittäjien kehittämiseen.  
 
Ville Hautakangas 
 16.12.2012 02:19  
Ruotsilla oli ydinaseohjelma: 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden_and_weapons_of... 
 
Mikä tahansa valtio tai vähän suurempi yritys pystyy valmistamaan ydinreaktorin, ydinaseen ja 
kiertoradalle pääsevän raketin. Kaikki tarvittava tekniikka on yli 60 vuotta vanhaa, ja "salaisuuksina" 
pidetyt asiat voi selvittää edullisesti tietokoneella laskemalla. 
 
pekka iiskonmaki 
 16.12.2012 11:32  
Sitä voisi testata Lapissa ja kutsua paikalle kaikki merkittävät poliittiset päättäjät. 
 
Sampo Ali-Jaakkola 
 16.12.2012 02:19  
Voi pentele. Nyt olisi ollut hauska kuulla Arto Laurin mielipide... 
Ihmeen kovaa tekstiä vasemmistolaiselta 
 
http://jirinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/127288-suomelle-ydinase 
           ---------- 
 
Markkinahinnat kaatavat ydinvoimaloita JO USA:ssa 12.2012 
eEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEe 
 
Vaikka kansa on keskittynyt uusiin maakaasun ja liuskeöljytuotantolaitoksiin. Muutama huomasi silti 
hitaassa laskussa olevat vanhemmat energialähteen ydinvoiman. Tänään kaupallinen ydinvoima 
kamppailee pysyäkseen ylipäätään pelissä. 
 
Tekniikka  Next Big Thing ydinvoimaan: Going Small 
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Sähkömarkkinoilla on mäiske kansakunnan ydinaseista. Yli vuosikymmen sitten, useat alueet päättivät 
luoda Regional Transmission Järjestöt (tai Independent System Operators) ja käyttää markkina- 
asettaan valtaamaan hinnoin markkinat. Tänään Pohjois-Amerikassa on kymmenen itsenäistä RTOS / 
ISOs, jossa sähkön tukkumarkkinoiden huutokaupataan sähköt muutaman minuutin välein. 
 
Huutokaupattavana ovat energia, ei voimalaitokset. Huutokaupat eivät välitä kuinka voimalaitokset 
tuottavat energiaa, vain välitävät tarjouksen. Pääpaino on viimeinen tarjous, joka poistaa 
huutokauppaamiset, se asettaa hintaa kaikille osallistujille. Siksi viimeinen tarjous on nimeltään 
markkinaselvitys hinta. 
 
Ero markkina-selvitys hintaan ja generaattorin tuotantokustannukseensa ovat myyntikatetta. Viimeinen 
tarjous on teknisesti marginaali ja se ansaitsee vain vähän myyntikatetta. Mutta jokainen dollari päälle 
tuotantokustannuksen osaltaan takaavat generaattorituotannon kiinteät kustannukset. 
 
Ydinvoima yksiköt ovat "täytyy tuottaa SÄÄTÖKYVYTTÖMIÄ LAITOKSIA", ja ne tuottavat virtaa vaikka 
markkina-selvitys laskevat alle tuotantokustannusten. Viime aikoina ydinvoimaloissa on varaus 
negatiivinen bruttokateeseensa. Toivovat voivat tehdä jopa tappiota toivoen voittoja keskimääräisiin 
myyntikatteisiin. 
 
Myyntikate ei aina riitä. Nuclear yksiköiden on maksettava kaikki laskut ja jättää jotain 
myösosakkeenomistajilleen. Viime aikoina ydinvoiman yksiköt saavuttavat vaatimattomat katteet, mutta 
ei edes tarpeeksi jäljelle maksamaan kaikki laskut. Saavuttamatta mitään tuloja! 
 
Kysykää Dominion Resources:ta. Ilmoitti hiljattain vievänsä eläkkeelle heidän Wisconsin ydinvoimalan 
20 vuotta etuajassa. Dominion väittää etsivänsä ostajat heidän Kewaunee voimalaitokselle. Ei ole 
löytynyt ostajaa. Näyttää siltä, ?että ei ainoastaan ??Dominion päättele heidän ydinvoimalansa jäisi 
kannattamattomiksi; Dominion kilpailijat on samaa mieltä. 
 
On käynyt ilmi, että Kewaunee sijaitsee lähellä NextEra Energian Point Beach Nuclear voimalaa. Point 
Beach toimii samoilla markkinoilla ja jakaa saman mallisen toimintatotuuden. Point Beach on 
taloudellisesti yhtä kyseenalainen kuin Kewaunee. 
 
Maan suurin laivasto toimii Ydinvoimalaitosten lähellä reaktorit ovat todettu taloudellisesti 
kyseenalaiseksi. Exelon omistaa 10 tuottavaa asemaa ja 17 reaktoria, jotka sijaitsevat Illinois, 
Pennsylvaniassa ja New Jerseyssä. Kaiken kaikkiaan nämä voimalaitokset kamppailevat tarjotakseen 
omistajille tuloksen pisteessä, jossa Exelon johto varoitti osakkeenomistajille, he joutuvat leikkaa omaa 
onsinkojaan. 
 
Eri kuva Säännellyissä valtioissa, mutta vielä on tulossa rajusti haastetta 
 
Ydinvoimalat jotka toimivat säännellyillä valtioilla (SUOMI) pärjäävät paremmin. Vaikka kuluttajien 
kysyntä sähkötehoissa on alhaalla, ydinvoimalat ovat turvallisesti upotettu valtioiden korko 
suojaukiinsa= protektismissa. Omistajan säännellyissä ydinenergialaitoksissa omaisuus on suojattu, 
jopa viimeiseen pisteeseen! 
 
Kaksi ydinvoimalaa  joista löytyy valtion sääntelyviranomaiset menettävät myös kärsivällisyyttä. Yksi on 
Duke Energyn Crystal River Nuclear Generating Plant toimii lähellä Tampaa, Florida:ssa. Toinen on 
Edison Internationalin San Onofre Nuclear Generating Station, joka toimii Etelä-Kaliforniassa. 
 
Molemmat asemat kokevat epätavallisia ja kalliita hoitokuluja. Crystal Riverin suojarakennuksen 
korjauksista voi ylittää 2 000 000 000 dollarin, hinnat jolle valtion sääntelyviranomaiset eivät voi löytää 
liikaa perusteita. San Onofre myös aiheutunut odottamattoman kalliit huolto haasteet. Mutta San Onofre 
n 2 350 megawattia on kriittinen resurssi Southern Californiassa. Ilman, että resursseissa Kaliforniassa 
voisi nähdä liikkuvan sähkökatkoja. Kuitenkin, San Onofre n päänsärkyyn tarjoavat uusia 
mahdollisuuksia oppositioryhmien paineensäätimiin ja poliittiset johtajat. San Onofre ehkä vielä 
selviäisi, mutta se on vaarassa silti joutua  varhaiseläkkeelle. 
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Entergialalla on sodassa kaksi valtiota samaan aikaan. Vermont haluaa Vermont Yankee ydinvoimalan 
eläkkeelle 20 vuotta etuajassa. Poliitikot ja sääntelyviranomaiset taasen taistelevat kaikensa 
kaataakseen yhä jatkuvat kannattamattomat ydinalan toiminnat. 
 
New Yorkin osavaltio haluaa Entergy n Indian Point jäävän kannattamattomana eläkkeelle 20 vuotta 
liian varhain ja ne vannoo taisteluaan estääkseen toimintaa. Kuvernööri Cuomo uskoo valtio voi tuoda 
tarpeeksi virtaa Kanadasta antaakseen heille tarpeeksi virtaa vakuuttamaan alueellista luotettavuutta. 
Mutta New Yorkin, nykyiset voimajohdot ovat riittämättömiä, ja tuontia rajoittavat. Uudet linjat tarvitaan 
toimittamaan Kanadansta sähköä Energianälkäiseen kaupunkiin. 
 
New Jersey sääntelyviranomaiset on jo neuvotelleet varhaiseläkkeelle Exelon n Oyster Creek Nuclear 
Generating Station. Oyster Creek on 630 megawatin laitos ja se jatkaa romuttamoon kymmenessa 
vuodessa alkuvuodesta 2019.Kuvio kehittyy. Se voi kestää muutaman vuoden, mutta se näyttää miten 
pieniä ydinvoimaloita kohtaavat lisääntyvät paineet varhaistuneeseen eläköitymiseen. Ne eivät voi 
kilpailla, etenkin pehmeillä vapailla markkinoilla. Ydinvoimalat löytävät kustannuksia jatkuvasti lisää 
ylittäen hyödyt. Niiden omistajat joutavat eläkkeelle ja silpovat ydinvoimalansa. 
 
Maakaasu voi korvata eläkkeelle siirtyvät lukuisat ydinvoimalat. Uusi turbiini teknologia ja alhaiset 
polttoainekustannukset antaa kaasuturbiinivoimaloille parempia tuottoja kuin ydinvoimaloista. Lisäksi on 
epätodennäköistä pitää uraanin polttoaineiden hinnat pysyvästi nykytyyliin alhaisina seuraavan 60 
vuoden  käyttöikänsä uudenpolven ydinvoimalaitoksille. 
 
Glenn Williams työskenteli ydinvoiman alalla yli 20 vuotta.    
 
Aiheeseen liittyviä artikkeleita AOL Industry 
Uudet Push Cut Generaattorit 'hiilidioksidipäästöjä AOL Energia 
Uusi suunnitelma voimakkaita leikkauksia hiilidioksidipäästöihin US voimalaitoksiin on suunniteltu 
auttamaan torjumaan ilmastonmuutosta ja vähentää terveysriskejä, mutta voi myös aiheuttaa enemmän 
työpaikkojen leikkauksia kiusannut hiili ... 
US Solar Industry pessimistinen Kiina tullitariffeja AOL Energia 
Suojautua Vuonna Global Fracking Keskustelu AOL Energia 
Muut Fiscal Cliff: Kiinan kasvu Kysymyksiä? AOL Energia 
Energiatehokkuuden parannukset ja vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia polttoainein voitaisiin 
helpottaa Yhdysvaltojen kasvihuonekaasupäästöjä AOL Energyv 
              ---------- 
 
YDIN & OBAMA & IAEA 
UsaUsaUsaUsaUsaUsaUsa 
 
Niin 2013 alkaa räväkästi ja ydinkiimaisesti märkimään pitkin Pohjolaa viranomaispakollaan. Norjaan 
USA = NATO starttasi massiiviset 4 vuoden thoriumpolttokokeet. Aikomus ON muuttaa 
energianegatiiviset alkuun URAANIREAKTORIT energianegatiivisen PLUTONIUMINKIN kariuduttua 
koemoodiinsa C. Eli tuhoisan tappavan thoriumin/ plutoniumpolttoyksiköiksi. Siis nyt EI tehdä mitänn 
muuta kuin peitellään thoriumhuntuun tulevat PLUTONIUMASETEHTAILUT! Norjassa on maailman 
merkittävimmät thoriumvuoristot. Ne pitää nyt USA:n plutoniumasekiimaan hävittää koko Pohjolan 
tuhoamaksi myrkkykaivostoiminnakseen.  
 
Tammikuun ekana päivänä kuulimme kummia Suomen presidentti Niinistö ilmoitti alentavansa 
viidenneksen palkastaan. Pian kuultiin, että aina ahneet ministerit, kansanedustajat tulee 
rahankeruutalkoisiin mieluusti. Hei mitä h i t t o a  meneillään?! Kukaan EI tietystikään tiedä julkisesti. 
Mutta voin toki silti kertoa. Posivan Reijo Sundel kertoi himoavansa mäiskiä maahamme NATO:n 
ydinjätteitten pääjätevarastoonsa Olkiluotoon neljättä miljardia tuosta vaan!  
 
No totuushan on että tarvitaan peräti 3 Suomeen näitä yli kymmmenmiljardisia siihen, että EU saa 
maastamme ydinjätteitten käsittelytunkion. Perhanan messevää sikailua tulossa by USA/ NATO 
keikkoina. Humppilaan TVO on tekemässä miljardiluokkan maailman suurinta ydinohjustensa 
huolintatukikohtaa TVO/ Posivan laskuun menee miljardikustannuksiin toikin. Mitä muuta 1986 Mauno 
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Koiviston/ Ranskan Fransoi Mitterandin salainen sopimus teettää? Askolaan 3 000MW ja 3 000ha 
kokoinen kymmenien miljardien hintainen isotooppijalostamo. Vaativainen tuekseen luokkaa 9kpl 
ydinvaravoimalaresurssit päälle. 
 
Kukin nykyhinnoin luokkaa OL- 3 reaktorin konkkurssisumma 10miljardia/ voimala. Viivästymisensä 
vuosijuhlassa kuitataan vuotta kohti 1,2 miljardin pelköt sähkötuottotappiot. Täähän t o k i ei riitä 
alkuunkaan! Koko Suomeen TEM:ssä odottavat toistatuhatta sataneliökilometrin luokkaista 
uraanikaivosta päälle. Pelkästään ottiotehot noillekin Talvivaaratasossa fossiilidieseleinä 420MW 
luokkaa. Kuka näitä laskemaan, että mihin rahat menee? Ei varsinkaan kun koko Euroopan 
uraanikaivokset pyörivät JO ala- arvoisilla malmipitoisuuksillaan 20-kertaa energianegatiivisuuksilla 
energialoisena.  
 
Hei haloo haloo! Yllämme ydinpäästöjään alas myrkyttävät chemitrailerien lentokonelaivueet 
maksamme Exxon- chemin jenkkitehtaille yli m i l j o o n a / lento! No eihän tässä paskoja paina. 
Nyttemmin Helsinkiin tulossa miljardipalkattuna 1 600 ydinlobbariuden spesialsotilasta NATO= USA 
palkkaisina pitääkseen meikäläisen kaltaiset irti tietokanavista keinojaan kaihtamatta. Nyt siis aina 
presidenttiimme asti TVO vaatii ydinalalleen R A H A A ! Ja sitä varten tässä toki ydinnuoleskeleva 
maamme kierii tuskiinsa.  
 
Että saamme ylläpidettyä vaikka POLIISIPAKOIN kertaluokkia kilpailijoitaan kalliimmat ydinkirnut 
pörräämässä lastemme haudoille asti. Eiks oo jännää muuten miten h u l l u a  kansamme johtajineen 
näissä ydinkiimoissaan? Olisi tuossa mm. STX:n kaltaiset tehneet kertaluokkia halvempaa ja 
puhtaampaa merituulivoimaakin. Mutta "onneksemme" Vapaavuoret ydinroistolaumoineen pääsi 
estämään. Tämä nykyinen  YDIN- sairaus tappaa maailmamme ja piste    . 
 
 
 

3049. BIO vs. YDIN. 
 
"Nuo ihanat pikku penteleet. Nuo jotka maailman tietoisuuteen nostettiin arvossaan arvaamattomaksi. 
Vaeltajasimpukka on nimeni. Ja tapani IAEA:ta myöten tulette ydinmurskaajina maailmalta tuntemaan." 
 
No pikkuisen mukaillen Bondin tekstiä nyt lähdettiin liikkeelle. Mutta hei oikeasti. Kyse on siitä, ja niistä 
erilaatuisista keinovalikoistaan. Joilla luontoäiti on eliminoimassa kiihtyvällä tahdilla elämäänsä 
tuhoavaa syöpäläiskasvustoja kimpustaan. Harva tulisi ajatelleeksi, millainen mahtivoima piileekään 
kohta kuvissani näkyvissä kauniissa tavallisen oloisissa simpukoissa.  
 
Simpukka toimii aika samalla periaatteella kuin Olkiluodon reaktorien henkireppua tuhoamaan kasvavat 
kaspian runkopolyypitkin. Runkopolyypilläkin on muikean hyvä maine tukkia reaktorien korvaamatonta 
ja täysin varmistamatonta a i n o a a  elinhenkireikäänsä. Eli ydinvoimalan meriveden 
lauhdevesitonnistoja menee OL-3 tyyppisessä reaktorirauniossa 60 000 L/ s. Kapeimmillaan vain 
senttisten tuubiputkiensa läpi. Joten kuvaamani tuumaluokkaiset imuun iskeytyvät simpukkatonnistot 
tekee terpiiniä. Irrotessaan varoittamatta hehtaariluokan lauttoina. On enemmän kuin passeli työkalu 
sulkemaan vaikka maailman kaikki reaktorit kiinailmiöräjähtelevään Fukushimasta tuttuun tyyliin 
kilometriluokan savupaaksauksina.  
 
Itse asiassa kuvani Olkiluodon reaktorien "tulppaajafaunasta" on tutusti niin SUPO:n salaamaa dataa, 
ettei koko vaeltajasimpukasta Olkiluodossa ole uskallettu julkaista a i n o a a  kuvaa yhdessäkään 
maamme lehdistössä! Ei siitä lähtien kun maailman ensi- illassa kuutisenvuotta sitten sen maailmalle 
paljastin. Miksei uskalleta julkaista? Koska ihmiset alkaisivat tiedostaen riskit ilmoitella lehdistöön miten 
laajasti tuota vain ja ainoastaan ydinvoimaloitten lauhdevesissä loisivaa piennilviäistä on laajentuvasti 
havaittavissa. Simpukka poikkeaa alkuperäisestä vain suolavesissä viihtyvästä sinisimpukasta. 
 
 Minä myötään aikoinani oivalsin sen tulokasmuuttajaksi, nimenomaan sen ensinoustua 
jokirantavesiimme. Jossa liian makeaan veteen sinisimpukat eivät koskaan elämään tule. Nyt 
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simpukkaa on kaikkialla särkkinä silmänkantamattomina pohjaeliöstöinä! Vallan hurjaa, kun TVO tajusi 
löytöni merkittävyyden 2007 YVA ja TEM julkaisuissani. TVO aloittikin välittömästi vastoin Suomen 
ympäristölakeja silmittömän rekkalasteittain päivässä kuukauden jatkuneet myrkkypäästöt surutta 
Selkämereen. Pelkoa lisäsi kaksi keskeistä tietoa.  
 
Kaikki ne merialueet ja järvet joissa vaeltajasimpukan invaasiot on todettu selkeäksi uhaksi. IAEA on 
julistanut YDINVOIMARAKENNUSTEN KIELTOALUEEKSI! Näin puhuen OL- 4 lupamenettely oli 
harkittu ja jatkettu petos 2007, koska jo silloin koko Itämeri oli julistettu uusien ydinreaktorien 
rakennuskieltoalueeksi! Venäjän Sosnoviborin 4 reaktorin imukanaviin iskeneet samaiset TVO:lla 
havaitut simpukat, runkopolyypit ja maneetit olivat pysäyttänet Venäjän 4 reaktoria. Joita ei 
simpukkojen takia uskalleta enää vaaralliseen merilauhteeseen päästää. USA:n suurten järvien alueella 
luonnollisesti sama tilanne. Mitään keinoa vaeltajasimpukkojen edessä ei tunneta! 
               -- 
 
Miten edettiin? 
 
Suomessa satsattiinkin vain siihen, että paljastamani fakta peiteltiin lehdistössä valhemeriin. Katsokaa 
vaikka tätä silloista lehtiartikkelia. Jossa TVO silmät soikeina vedättää hoitavansa kaikki ongelmat, 
joihin mikään valtio ei pystynyt. Edes Venäjällä, saati USA:ssa myrkytykset eivät toimineet. Mutta 
sisupussinen suomipoika kyllä osaa mielestään valehdella kaiken yli POLIISIKONTROLOIDUIN 
lehdistön. Ai ette haluaisi uskoa, no tässä homman starttiuutinen. TVO aloittaa silloin systemaattiset 
tulokaslajien myrkyttämiset laittomasti. Jonka niin ikään minä kansalaisosaajana auliisti paljastin. Kukas 
muukaan Suomessa näitä uskaltaisi: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YwJC.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YwJC.jpg[/img] 
 
Ja kuinka oli, jo seuraavana vuonna ongelmia myös simpukoista majoittunut niin Ruotsin Forsmarkissa, 
Loviisassa kuin Venäjän Sosnoviborissa asti. Kummasti vaan TVO tutusti maailman ainoana kykeni 
poistamaan simpukkahaitat silkalla olankohautuksellaan. Eli tämän hyssyttelevän uutisen jälkeen kaikki 
aiheeseen liittyvät uutisoinnit lopetettiin SUPO käskyin kuin seinään. Asiaa helpotti suunnattomasti kun 
90v Itämerta tutkiva Merentutkimuslaitos laittomasti lakkautettiin parissa viikossa. Häiritsevine 
tiedotuksineen meren etenevästä tuhoista ja uudistulokkaitten investoinneilta. Kuten kirjoitettiin 
lehdessä muikeasti "Paukahtamisesta TVO:lle heitä v a r o i t t a m a t t a  ydinreaktoreita 
paukauttamaan!" 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YwJs.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YwJs.jpg[/img] 
                 -- 
 
Mihin ollaan tultu 4- vuoden 100 % uutispimennoilla? 
___________________________________________________ 
 
Tässä ottamani kuvat niistä simpukoista, joita on Olkiluodossa nähty hehtaarilauttoina vasta noin 
kuutisen vuotta. Minä nimenomaan julkaisin maailman sensaationa koko Olkiluodon eläinten invaasiot. 
Aihe on yhä n i i n  arka, että nämä kuvani ovat maailman ensimmäiset dokumenttikuvatut todisteet 
olkiluodon saaren etenevästä ydinkatastrofin aiheuttavista simpukoista. Sanotaan tähän kursailematta, 
"MAAILMAN ENSI- ILTA". Näitä "reaktoritappajia" on alueella virallisesti kahta lajiketta, 
valekirjosimpukka ja vaeltajasimpukka. 
 
 Eläin on tosiaan niin vaarallinen, että mm. Sosnoviborin 4 reaktoria on JO pysäyttäneet 
merivesijäähdytysten ongelmien hallitsemattomuuden takia. Eliminointikeinoja EI ole! USA:ssa suurten 
järvien alueet  
on samasta syystä reaktorikielloissa, samoin mm. sanoi IAEA Itämerestä. Loviisan lo-3 hankkeen 
kaatumisen keskeinen syy. Eivät saaneet rakennuslupaa enää Fortumille, tekijänä on tämä Olkiluodon 
synkästi salatuin tulokasnilviäinen.  Selkämeren nyt tässä kuvaamani kanta kun pääsisi julkisuuteen 
julistettaisiin IAEA  
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ydinturvamääräyksistä m y ö s  100 % ydinrakennuskieltoalueeksi koko Selkämeri ja Perämeri! OL- 3 ja 
OL- 4 saisivat ydinkiimaansa kirveestä! Joten ei todellakaan mikään pikku juttu.  
 
Rykelmä "ydintappajista": 
http://kuvapilvi.fi/k/YwJ1.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YwJ1.jpg[/img] 
 
Yksittäistä kuorta tarkennettuna lajin määritykseen: 
http://kuvapilvi.fi/k/YwJn.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YwJn.jpg[/img] 
 
Suurongelman ydin on mihin tahansa tarttuvat simpukan kiinnitysrihmat: 
http://kuvapilvi.fi/k/YwJt.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YwJt.jpg[/img] 
 
Mitäs tykätään yleisesti? Kaunis ja hyvää muassaan suunnattomasti julkaistuna tuova söpöläinen. Siitä 
myös kiva vipeltäjä tämä vaeltajasimpukka elätti merissämme. JOS sen sanomaa ei suosilla kuunnella. 
Ydinala saa varautua melkoisiin Fukushimatoisintoihin lähivuosina. Näillä mennään. Ja ettei tulla 
sanomaan, etteivät Suomen lahjotut POLIISIVIRANOMAISET muka tienneet, pannaan kunnolla 
porukalla levitykseen. Kuvineen kaikkineen toki. 
           ------------  
 
Iltalehti yleinen tekniikka foorumin satoa 2012.10 
ccccc   ccccccc  ccccccc  ccccc   cccccccc   ccccc 
 
Kiinostavaa koko tämän setin uutisoinnissa on katatoninen SUPO:n paniikki siitä miten löysin 
Olkiluodosta 100% "reaktoripysäyttäjät" vaeltajasimpukkapopulaatiot. Löytö on toimestani 
dokumentoituna sensaatio jo siksikin, että julkisuudessa tätä kantaa EI TVO:n valheuutisointien 
mukaan OLISI! Tämä löydös tukeutuen IAEA kansainvälisiin lakeihin. Todistaa kiistatta sen, että TEM 
on tehnyt totaalisen maanpetoksen myöntäessään ydinlupia lakikieltoalueille Suomeen! 
Vaeltajasimpukka elää ja VOI HYVIN POHJOISSUOMEEN ASTI! Eli keskeinen aiempi IAEA 
Itämerikielto koskee k o k o Itämerta ydinrakennuskieltoineen!  
           --------------- 
 
PV- foorumin palautetta 2012.10 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*Oikeasti mikään ei ole sen palkitsevampaa kuin päästä nolaamaan jatkuvasti ja julkisesti lehdistöissä, 
neteissä huseeravia palkattuja, poliiseja ja muita tusinaydinlobbareita. Ensin siis TVO/ Posivan 
Vuojoelta  ostama viranomaisvalhe. Joka hauskasrti kumotaan. Pankaas nauraen oikein kunnolla.) 
 
IL- foorumi yleinen keskustelu satoa 
 15.10.2012, 00:11   
Tsaari60   
Rekisteröitynyt käyttäjä   Rekisteröitymispäivä: 02.07.2012 
Viestejä: 1 136   
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Merentutkimuslaitosta ei ole lakkautettu, vaikka miten intät.  
                          -- 
 
Kirjoittaja Kaukopartiomies » Ma Loka 15, 2012 08:55  
 
Mailisnuutinen kirjoitti: 
...Simpukka toimii  
-- 
Miten edettiin? 



2330 
 

 
Suomessa satsattiinkin vain siihen, että .... Ja ettei tulla sanomaan, etteivät Suomen lahjotut 
POLIISIVIRANOMAISET muka tienneet, pannaan kunnolla porukalla levitykseen. Kuvineen kaikkineen 
toki. 
 
Lisäänpä tuon etenemisen 'hesarifaktat': kaikki ytimen johdon käskytyksen seurauksia. Arkadianmäen 
rappariporukka apinoi, tällä kertaa pelosta? Tuskin edes lahjuksia sai... 
 
Kloorikäsittely näyttää tepsineen polyyppeihin Länsi-Suomi 4/2008 ... ja 'eduskuntaankin'. 
 
hihipedia kirjoitti: 
"Merentutkimuslaitos: vuosina 1918-2008 Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa toiminut 
tutkimuslaitos, jonka tehtävänä oli tuottaa meritieteellistä tietoa päätöksenteon, kansalaisten ja 
merenkulun tarpeisiin. Sen tunnetuimpia palveluita olivat leväennusteet ja ... lakkautettiin liikenne- ja 
viestintäministeri Anu Vehviläisen sekä ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen ajamalla lainmuutoksella 
956/2008. 
 
* Eli TAAS faktaa siitä, että laitos lakkautettiin, kuten olen kertonut kaikkialla TVO:n toimesta lisäksi kun 
paljastivat Selkämeren ydinkuolemaa! SUPO jälleen kerran narautettiin valheistaan. Joiden mukaan 
Merentutkimuslaitosta EI lakkautettu. Miksi ihmeessä sisäministeriön ydinturvaosastolaiset käryää 
alinomaa näistä harhautuksistaan? Luulisi ottavan pattiin alinomainen julkisesti nolatuksi tulot! 
 
 Tässä yhteydessä sekä merentutkimuslaitoksen johto ja henkilökunta että joukko muita alan 
asiantuntijoita katsoivat, että lakkauttaminen vaarantaisi suomalaisen merentutkimuksen, kuten sitten 
kävikin[2] Oikeuskansleri arvosteli lainvalmistelua mm. siitä, että vaihtoehtoisia ratkaisuja ei 
valmistelussa esitetty ja siitä, ettei esitys anna riittävän kokonaisvaltaista informaatiota päätöksenteon 
pohjaksi.[3] Lakkauttaminen herätti epäilyksiä ja keskustelua myös eduskunnassa, joka kuitenkin 
hyväksyi lakkauttamisen äänin 86-67." by hihipedia 
                -- 
 
MYÖS tämä. . .! 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
GTK ja TVO loputtomaan uraaninnälkään on päätetty Merentutkimuslaitoksen vanaveteen 
yksinkertaisen kylmäävästi lopettaa kaikki vastuulliset valtion ylläpitämät viranomaistahot rikollisesti! 
Katsokaa mitä kuulin vaikka ystäviltäni "FB. Ei ydinvoimaa Pyhgäjoelle" foorumista tänään 15.10.2012: 
 
E. P. Luonnonvarakomiteakin lakkautettiin viime vuonna (2011), liittynee uraani- ja muihin kaivoksiin 
jotta niiden tiellä ei olisi sitäkään. 
                         ------------- 
 
Simpukoista wiki 
ZzZzZzZzZZzZzZzZ 
 
*Alkujaan TVO YVA:ssa 2007 jäi sellainen käsitys, että Olkiluodon reaktoreita tukkivalla 
simpukkatulokkaalla olisi suurempikin riskikerroin lajista riippuen. Nyt kuitenkin tutkin 
syväluotaavammin perehtyen asiaa tarkemmin. Tosiaan EI hyvältä TVO:lle saati Fennovoimalle näytä! 
 
"Vaeltajasimpukka (Dreissena polymorpha) on pienikokoinen, ensisijaisesti sisävesissä elävä 
simpukkalaji. Se on levinnyt vieraslajina moniin luontaisen elinalueensa ulkopuolella sijaitseviin 
vesistöihin, ja sitä pidetään maailmanlaajuisesti yhtenä sadasta haitallisimmasta vieraslajista. Ulkonäkö 
ja koko. Vaeltajasimpukka kasvaa 15–30 mm pitkäksi. Kuoren muoto on ympyrän sektorin kaltainen. 
Väritys vaihtelee, lajista on kellanruskea, punaruskea ja ruskeavalkoraitainen värimuoto. Näistä 
raidallinen on yleisin. 
 
Levinneisyys Vaeltajasimpukka on alkujaan kotoisin Kaakkois-Euroopasta Mustanmeren ja 
Kaspianmeren alueen järvistä. Itämeren alueelle se levisi jo 1800-luvulla laivojen mukana. 1900-luvun 
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lopulla se on edelleen levinnyt toisten laivojen mukana Pohjois-Amerikan Suurille järville. Nykyisin sitä 
tavataan 40 %:ssa Yhdysvaltojen sisävesireiteistä. Suomen vesialueilla Suomenlahden itäosissa sen 
havaittiin lisääntyvän 1990-luvun lopussa. 
 
Ongelmat. Vaeltajasimpukat kiinnittyvät pohjan rakenteisiin ja toisiinsa rypäiksi ja voivat muodostaa 
yhtenäisiä simpukkamattoja. Ne voivat tukkia vedenalaisia putkia ja haitata veneillä liikkumista. 
Yhdysvalloissa lajin on arvioitu aiheuttaneen jo kymmenien miljardien tappiot.(Massiivisia tuhoja 
erityisesti ydinvoimateolisuudelle, jossa hetkenkin jäähdytyskatkos vain 30s johtaa kiinailmiöön.)" 
                  -- 
 
"Valekirjosimpukka (Mytilopsis leucophaeata) on Suomessa tulokaslajina havaittu simpukka. Se on 
vuonna 2003 löydetty Suomenlahdelta Loviisan edustalta. (2006 Olkiluodon reaktoritukkona. Levinnyt 
4km päähän sieltä jo räjähdysmäisellä kasvullaan 2007!) Vuonna 2012 julkaistiin tieto, että sitä on 
tavattu myös Airistolta Turun edustalta.( Levinyt 100km päähän 5 vuodessa!) Todennäköisesti se on 
tullut painolastiveden mukana. 
 
Sen alkuperäistä levinneisyysaluetta on Pohjois-Amerikassa Meksikonlahden alue mutta sitä on 
havaittu monin paikoin tulokaslajina Euroopassa. Samankalaisen ulkonäkönsä vuoksi se voidaan 
sekoittaa vaeltajasimpukkaan (Dreissena polymorpha). Jonka tavoin se on merkittävä biologista 
likaantumista (biofouling) aiheuttava laji. 
**** Se on myös todettu merkittäväksi ydinvoimaloiden lauhdevesiputkia tukkivaksi eliöksi.***" 
__________________________________________________________________________________
_______________ 
 
Olkiluodossa reaktoreja nyt tukkiva simpukka: 
http://kuvapilvi.fi/k/YwXf.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YwXf.jpg[/img] 
 
Kuvavertailuna valekirjosimpukka: 
http://kuvapilvi.fi/k/YwXD.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YwXD.jpg[/img] 
 
Vaeltajasimpukan kolmoiskuva: 
http://kuvapilvi.fi/k/YwXz.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YwXz.jpg[/img] 
 
* Kaikki nämä lajit TVO on myöntänyt asuvan p y s y v ä s t i  jäähdytyskanavissaan 2006- 2007 lähtien 
paljastuksistani. Alkujaan TVO:n ja Fennovoioman YVA ydinluvat kuitenkin perusteltiin pelkille valheille. 
Väitettiin, että nämä kaksi tulokaslajisimpukkaa eivät menestyisi Itämeren pohjoisosissa. Ja TVO oli ne 
tappanut sukupuuttoon 2008!. . Nyt kuitenkin mm. Airiston simpukaslöydökset kertovat katastrofaalisen 
totuuden. 
 
* Molemmat reaktorituholaiset leviävät esteittä 20km vuosivauhdillaan ja kiihtyvästi Olkiluodon 
tukikeskuksestaan kohden odottavaa Pyhäjoen Fennovoiman reaktorilauhdekasvattamojaan. 
Pohjanlahti ja Merenkurkku on saavutettu kasvualustana kiistatta jo! Kylmyyseste tosiaan ei +4C 
lämmin meri alkuunkaan ole ikinä ollut. STUK tämän tietää ja tuhosi harkitusti simpukkalöydöistään 
raportoineen Merentutkimuslaitoksen peittääkseen ydinpetosta Suomessa.  
 
* Kun sekin meriveden +4C lämmitetään TVO:n mallin mukaan substrooppiseksi läpi vuoden 
reaktorilauhdeilla. Mikään ei rajoita hehtaariluokan simpukkasärkkiä levittäytymästä elintärkeissä 
reaktorien lauhdevesikanavien rehevöityvissä ja hapekkaissa virtaamissaan räjähdysmäisesti. 
Valekirjosimpukka kestää kaksinkertaisen määrän kloorimyrkkyä näistä ja kestää paremmin myös 
lämpöä kuin vaeltajasimpukka. siksi artikkelissa sitä pidetään jo noista pahempana reaktorintappajana. 
             ------- 
 
"Karstanpolttoa." 
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TÄTÄ ETTE USKO! 
++++++++++++++ 
 
Lukuisia reaktoreita maailmalla on alkanut vaivata toinen toistaan "oudommat" tuhoutumiset. Syitä on 
toki liuta, ja niistä olen maininutkin. Mutta nyT tätä mistä kerron ette kerrasta saata todeksi uskoa, 
oikeesti niin hullun hommaaa tämä! 
 
Ydinyhtiöt ovat nimittäin alkaneet "tahallaan" räjäytellä reaktoreitaan! Juupa juu. Kaikkia maailman 
reaktoreita kun on alkanut vaivata valekirjosimpukkojen, vaeltajasimpuikkojen ja kaspian 
runkopolyyppien kaltaiset hengenvaarallisesti reaktorien elintärkeät lauhdutuskanavat tukkivat 
tulokaslajit. Jäähdytysvesi kun on varmistamatonta ja jo 30s jääjdytyskatkos niissä tekee Fukushimat. 
Neuvot on kalliit, kun elukat ei katoa sitten millään myrkyinkään. 
 
Nyuistatte miten lapset mopojensa  pakoputket puhdistelitte. Juu muuta kun koneet ylikierrokselle niin 
että mopoy paikkuen koneineen laukesi käsiin. No nyt ydinherat on alkaneet sekoilla samalla tavoin. 
Tuloskin on toki SAMA! Ydinmopot räjähtelee hengenvaarallisesti. IAEA ydinturvalaki sanoo 
ylipääsemättömästi, että on tappavan vaarallista nostaa reaktorilauhteet yli +30C. No ydinherrat taas 
mielestään tietää, että ajttamalla reaktorinsa yliteholle ja poistolauhteet jakuvasti yli +40C 
tappolämpöönsä kuolee k a i k k i ! 
 
 Niin no alkujaan yritys on ehkä ollut näin teiliä reaktorien tappavia simpukkatonnistoja. Mutta ei 
lainkaan ymmärretä, että systeemissä menee reaktoritkin! Eli kuollesssaan tonneittain tuuman kokoisia 
simpukoita tukkii ryskien lauhdeputkien senttiset tuubit sekunneissa. Kaikki keskeisimmät reaktorien 
elintärkeät suojasysteemit lauhdelämmön poistoonkin menetetään samalla. Kuvitelkaa tilanne,  kuinka 
sairasta hommaa. Ydinherrat koettaa kakoa koneistaan maailmalla ydinlakien vastaisilla jatketuilla 
lämpöarvoilla. Saaden aikaan reaktorisulamisia pilvin pimein! Eikös vaan nämä tulokassimpukat JO 
olekkin räjäytelleeet rikki maailmasta kasapäin laittoman lämpöajoon tieten revitettyjä reaktoreja! Hu 
huh! 
 
       ------- 
 
PV- Foorumin satoa 2012.10 BEETTASOIHTU 
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 
 
PV- foorumista.. Kirjoittaja Kaukopartiomies » La Loka 13, 2012 21:52  
 
säkäri kirjoitti: 
...Onko voimaloilla huoltotilanteita joiden yhteydessä voi karata "hallitusti" päästöjä ilmakehään? 
 
Artohan tuon 'revision' eli 'vuosihuollon' tietää jos kuka: "NÄIN LINTUPARVEN LENTÄVÄN 
OLKILU0D0N SAVUPIIPUN YLI–- NE PUTOSIVAT KÄRYÄVINÄ KOKKAREINA MAAHAN. Vartijat 
sanoivat ettei savuaviin läjiin saa koskea; ovat vaarallisen radioaktiivisia ― (Arto Laurin haastatteluvideo 
14.08.2011, kts youtube) 
 
Saksan aktivistit vaativat tuloksia: oikeusprosessin jälkeen paljastui että ... Lue lisää  
(Myös kuvan selitykset)  
 
http://www.scribd.com/doc/75585901/Cher ... orttivuoto 
scribd.com/doc/75585901/Chernobyl-Raporttivuoto 
 
 Vuosihuollossa' päästöt ovat 1000-100.000 -kertaiset koko vuoden päästöihin: silloin piipun päälle 
lentänyt lintuparvikin grillaantuu lennosta... Sanoiko joku väestönvähennys? 
 
Lue fukushima http://www.scribd.com/doc/75588018/Fuku ... toria-2011 
scribd.com/doc/75588018/Fukushiman-Lahihistoria-2011 
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Eipä ihme jos ilmakehän säteilyviritetyt happi yms-atomit kiehuvat räjähdystilassa pinkkinä erityisesti 
näiden Plutoniumtehtaiden revisiopiippujen yllä. 
 
Betasäteily, ydinpoliisien pilkan kohde. Miksikö? Kun sitä et nykyajan ?-sensuroiduista oppikirjoista lue 
... eikä siitä saa missään kirjoittaa - sensuroimatta kummasti saa lätistä vain tällä (!?) mopoforumilla. 
 
Ote Arton (ainoasta?) omistamasta harvinaisesta kirjasta v.1927 ennen täyssensuuria: 
"...Kuten Becquerel osoitti, lähettävät uraanivalmisteet läpitunkevia säteitä, saattavat fluoressoivatt 
aineet loistamaan ja tekevät ilman sähköä johtavaksi eli, kuten sanotaan, ionisoivat ilman..." (s.21) 
 
tekevät ilman[kehän] sähköä johtavaksi 
---> syy maadoitusverkkojen eli chemtrail juovien hätä-levityksiin läpi ilmakehän. 
 
Toinen viittaus: "Rutherford teki siitä sen johtopäätelmän, että ainoastaan ilman typpi voi olla syynä 
tämän voimakkaan valonvälkähdys-vaikutuksen esiintymiseen (a-säteilyssä) s.139." 
 
Lukases tuosta OTAVAn kirjasta mm. Arton puhumista säteilytyypeistä joita ei mitata ja joista ei rahvaal 
(enää) saa kertoa; 
Ydinfyysikko K. Fajans, Luonto ja Me; Radioaktiivisuus, OTAVA 1927 
 
http://www.scribd.com/doc/75323849/Faja ... ktiivisuus 
scribd.com/doc/75323849/Fajans-Radioaktiivisuus 
              ------------------- 
 
T&T. Tiede 22.12.2010 klo 21:33 | päivitetty 5.6.2012 klo 19:49 
 
Huipputehokas aurinkopaneeli tuottaa sähköä pimeässäkin 
Yhdysvalloissa on kehitetty aurinkopaneeli, joka ottaa talteen energiaa koko elektromagneettisen 
säteilyn kirjosta. Paneeli toimii tehokkaasti siis myös yöaikaan, kertoo uuden teknologian nettisivusto 
Smartplanet.com. 
Aurinkopaneeli kehitettiin Yhdysvaltain energiaministeriön Idahon osavaltiossa toimivassa 
laboratoriossa. 
 
Tavanomaiset aurinkopaneelit hyödyntävät ainoastaan näkyvää valoa. Auringon säteilystä näkyvää 
valoa on kuitenkin vain noin puolet. Loppuosa on silmälle näkymätöntä infrapunasäteilyä. Säteily 
saadaan talteen nanoantenneilla, jotka on sijoitettu aurinkopaneelin pinnalle. 
 
Keksintö nostaa uuden aurinkopaneelin hyötysuhteen merkittävästi tavanomaisia paneeleja 
korkeammaksi. Kun tavallisissa aurinkopaneeleissa hyötysuhde on hyvissä olosuhteissa noin 25 
prosenttia, uusi paneeli pääsee jopa 46 prosenttiin. Suomessa asiasta kertoi ensi Tekniikka&Talous. 
 
* Tässä saavutetaan kaksikin merkittävää lisäetua. Eli aurinkopaneelin hyötysuhde saadaan liki tuplaan 
tusinaydinvoimaloista ampumalla sen pintaan "olemattomia metallitikuja". Näin kennojen 
vuosikäyttöaste ylittää kunnioitettavan viidesosan 20% vuosikäyttöasteen rajapyykit. Todennäköisesti 
jopa neljänneksenkin 25 %. koska kenno tuottaa näin kuulema myös pimeässä. 
 
Lähteet: YLE Uutiset 
       -------------- 
 
HÄIKIVÄÄ aurinkokennoista 2012.10 
 
Kuulin jotain niin uskomatonta dataa uusista aurinkokennoista. Että piti vetää oikein henkeä. Nyklyisten 
aurinkokennojen wattikohtainen hinta on luokkaa 2e/W. Nyt ja parhaillaan mm. Ruotsisssa painetaan, 
kuulitte oikein siis painetaan painokoneella uudenpolven aurinkokennoja. 
 
Niissä on monta valtaisaa erikoisetua. Ne nimittäin ovat monikerroskennoja, eli hyötysuhde on tuplat 
nykyisiin verrattuna. Mutta tämä ihme uutinen on vasta alkua. Kennojen hinta nimittäin romahtaa 10- 
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osaan nykyisitä! Näinollen kenno tulee maksamaan hintansa takaisin muutamassa vuodessa. Noin 4 
vuodessa! Vallan uskomatonta jo tääkin.  
 
Kennoja myydään 400W suurkennoina suoraan talon seinään sopivana perusleijona levynä  
puukehikoin. On vaan tätäKIN leijonatuulisuojalevyä  halvempi ostos! No kenno maksaa siis itsensä 
SUOMESSAKIN 4 vuodessa kaiken investointinsa. Ja kestää seuraavat 40 vuotta seinälövynä, tai talon 
kattona, miten vaan. Värejä on joka lähtöön kuulema. 
 
Kuvitelkaa, että tavallinen omakotitalon kattonne tuottaa tuolla kennotuksella huimaavat 20 000W tehot 
auringossa! Saksassa ollaan muuttamassa kokonaisia kaupunginosia mm. tämänlaisilla kennotyypeillä 
pinnoitetuiksi. Jolloin kokonaisista kaupungeista tulee samalla rajuja sähkön ylitarjoajia! Aivan 
herkullisen h u i k e a  visio tästä seuraa erityisesti 60v investoivalle ydinalalle jolta katoaa näin 
hetkessä markkinat.!) 
 
Saksassa tilanne on karannut täysin käsistä jo. Kesäisin yli 50% sähköstä tulee sielä jo näin. Koko 
vuoden sähköstään Saksa tuottaa parhaillaan yli 25% aurinkokennoilla ja tuulivoimaloillaan. Itse 
asiassa tämä maailman EKO- maa on joutunut positiiviseen energiakierteeseen. Edes valtakunnan 
verkkoon EI enää mahdu sitä sähköpaljoutta joita yksityisiltä tehtaillaan. No sillä ylitarjomnoilaaan onkin 
yllätys yllätys p a k k o  alkaa pysäytellä hauskasti Suomen kuin muidenkin maiden kalleimmat 
ydinsähkötuotannot, niiden investointihalut seinään.. .OI VOI!)) 
             -------------- 
 
Suomen radikaalit 23.11.2012 
______________________________ 
 
FB. J.A.  Miksi suomessa ei rakenneta uudisenergiaa!? Siksi et siitä ei heru vaalivoittoja vihreille. 
29 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Niin JA. mietitäämpä. Oletko kuullut miten suuren tuulipuiston tekijöitten kokoukseen tuli 
laumoittain POLIISEJA hakkaamaan kokousväen ulos rakentamasta tuulivoimaloita? Jari Sillanpään 
tuulipuiston viranomaisvoimin sabotoivat miljoonien rauniokasaksi silkkaa terroriuttaan! No tänään 
23.11.2012 taasen oli lehdessä kirjoitus miten TVO:n pääomistajan Timo Rajala, POV Pohjolan voiman 
pääjohtaja. Yhtäkkiä lopetti pörssiin menossa olevan 100 Ilmatar yhtiönsä tuulivoimalan hankkeen 
uudisenewrgiafirmansa toiminnat perustelematta rikollista toimeaan mitenkään!  
 
Niin siis korostan, TVO:n pääjohtaja! Luulotteleeko kukaan ihan tosissaan, että TVO:n pääjohtaja tekisi 
tällaisia suunniteltuja kupruja mistään muusta syystä kuin ydinmoniopolinsa kilpailijat kaataakseen? 
Kuorivat kermat tuulihankekentältä, liatakseen kaiken saamansa t i e t e n roskiin! Luuletteko, etttä 
SUPO- poliisit iskee kenenkään muun käskyin yksityisfirmoihin kuin TVO:n ydinmonopolien ja IAEA:n 
toimena? No EI TASAN! 
 
 
 
 
 

3050 SALATUT ydinpäästöt 2012. 
 
***Näitä kalmofaktoja ette taatusti halua nähtäväksenne. Siksi ne juuri sinulle ystäväni julkaisenkin!. . . 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
 
Alustusta päästöaiheeseen. 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
16.10.2012 Kirjoittelen kaikessa rauhassa kotonani erästä erittäin arkaluontoista artikkelia 
tietokoneellani. Juuri kun koosteeni alkaa olla valmis, "tsuHnA". .. Tapahtuu jotain uskomatonta. Itse 
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asiassa vastaavaa ei ole sattunut edes minulle koskaan aiemmin. Yhtäkkiä CIA iskee tietokoneeseeni 
näyttötekstin viestitasosta kauhuissaan eetterin kautta sellaisella apinan raivolla, että koneeni ilmoittaa 
tietokoneeni kymmenen buuttauksenkin jälkeen olevan tilassa jossa sitä EI VOI ENÄÄ KORJATA !. . 
Anteeksi siis kuinka? Anteeksi erityisesti, nyt tähdentyy se artikkeli jonka takia CIA ja IAEA iski moisella 
raivolla! No pannaan sekin tähän näytille. Kyyti kylmää ja kuivaa kurkkuanne. Mutta Tällainen: 
 
 
 Sain Itäsuomen kautta tietooni erittäin mieleenpainuvaa dataa. Normaalissa maapallon peruskivessä 
on miljoonasosa, korkeintaan kaksi uraania. Sen ollessa maan sisuksissa kuten CANDU- 
reaktorimiilussa ikään. Se alkaa spontaanisti fissioimaan. >Tuottonsa tehoksi artikkeli ilmoittaa 0,5W/ 
tonni. 
 
 No ei kuulosta mitenkään häikäisevältä teholta. Mutta siis GRAMMA luonnonuraania fissioi tykittäen 
vuosituhannet uupumatta 0,5W tehollaan.(1Ws Tätä säteilyenergiaa tappaa muuten raavaan miehen!) 
Kun uraanimetallia on maan alla suunnattomat määrät, se aiheuttaa laattatektoniikat, tulivuoret ja 
kaiken tieltään tappavat muutkin maanjäristysenergiat. No toisaalta Posivan ydinjätteen 1 
kuparipullosen 12 sauvaa tuottaa Olkiluodon Onkalossa tarkat 1850W tehot. Reaktorissa on 500kpl 
sauvaa 86t erässä TVO:lla. Eli reaktorillinen ydinjätettä tuottaa 42- kertaisen s p o n t t a a n i n   
ydinsädetystehon= 77 000W.  Saadaan 90kW/ 100t ydinjätettä. Ydinjätteessä on jäljellä enää 2 % 
uraania ja plutoniumia.  
 
 Nyt tärkein, ydinjätteen fissiokelpoinen uraani tuottaa spontaania fissiolämpöä 45W/g. Selvennykseksi 
1 000- kertaa enemmän kuolettajaa kuin luonnon uraani. Kysymys kuuluukin m i k s i ?. . Vastaus 
jäätyy kyselijän kurkkuun. "Koska ydinjäte On 1 000- kertaa t i i v i i m m ä s s ä !" Miksi jää kurkkuun? 
No vastaus kattaa sen m i k s e i  Posivan ydinjätteitten kerrota vuosituhansiinsa= k o s k a a n  
laantuvan tätä vähemmän säteileväksi!  
 
--- Kohtalokkaasti, m i k s e i  ydinjätettä sitten laimenneta 1000- osaansa ennen loppusijoittamistaan? -
-- 
__________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
Lainataan TVO:n omaa: Uutisia Olkiluodosta 2012 sivulta 7."Juha Ikosen tekstiä mukaillen. Käytetyn 
polttoaineen välivarastointi ja loppusijoitus suomalaiseen kallioperään EI ollut TVO:n toiminnassa 
mitenkään itsestään selvää. Pidettiin ydinvoimamaissa ns. "yleisesti luonnollisena, että käytetty 
polttoaine jälleenkäsitellään, eli siitä erotettaisiin käyttökelpoinen (ydin ASEaineet) ja uudelleen 
ASEpolttoon plutoniumiksi menevät polttoaineen raaka- aine!". Täysin samaa mitä mm YYA- Suomessa 
Fortumin ydinASEjätteelle tehtiin avoimesti vuosikymmenet viemällä se Venäjälle ASEIKSI 3- 
junanvaunullisella vuodessa!  
 
*Huomaatteko. . . ASE- YDINKEISARIEN polvet tutisevat tunnustustaakkojensa alla paljastuttuaan!!!! 
                  ---------------- 
 
FUUSIOIVAT syvänteet"""""""" 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
 
Wiki lainauksia: "Atomipommi pohjautuu fissioreaktion alkamiseen. Kun koossa on riittävä määrä 
riittävän pienessä tilavuudessa fissiokelpoista materiaalia.. Kun kriittinen massa tai kriittinen tiheys 
saavutetaan, fissio alkaa. . . Puristaa räjähtäessään alkujaan harvan plutoniummassan kriittiseen 
tiheyteen ja fissioreaktio alkaa. Tällöin vapautuu välittömästi ennen pommin hajoamista röntgensäteilyä, 
joka kuumentaa.. Vetypommi (tai fuusiopommi, lämpöydinpommi) on fuusioreaktioon perustuva 
ydinase. Tässä fuusiossa kahden vedyn isotoopin, deuteriumin ja tritiumin, yhdistyminen vapauttaa 
energiaa. ..Vetypommi vaatii räjähtääkseen SUUREN PAINEEN. . . Luonnossa samanlaista 
fuusioreaktiota tapahtuu tähdissä, kuten Auringossa. 
           
 



2336 
 

Muistatteko miten muutamia vuosia sitten kiloluokan erinäisiin metallipaloihin imeytettiin deuteriumia ja 
tritiumia ja saatiin kylmäfuusioita noin vaan aikaan ihan pienissäkin paineissa laboratorioiden pöydillä. 
TV- kameraintien vakiotavaraa silloin. Pian ilmoittivat maailmaa nähneet mm. venäläiset oudoista 
ilmiöistä lasitehtaittensa hiekkoja käsitellessä. Ydinvoimalaitospäästöjen näin imeytyessä arkiseen 
kvartsihiekkaan muodostui tiloja joissa kokonaiset kvartsihiekkaa sulattelevat laitokset mystisesti 
räjähtelivät "oudoista energioista". Varsin pian tällaisten uutisointien jälkeen IAEA pistikin uutisankkurit 
sanoistaan poseen. Nykyään kukaan edes muista, että arkiseen hiekkaan imeytyvät reaktorien 
säteilyttämät kosteat kvartsihietikot alkoivat FUUSIOIDA!  
 
Kvartsit, balladikumit yms. toimi näissä laboraatioissa huokoisena hilarakenteena sähköisesti 
yhdistymistään vastustavien fuusiokomponenttien stabiloijana. Kuten silloin kertoiltiin "kapilaarisen 
lisäpaineensa" kokoovina hilahäkkeinä. Reaktoreissa arkinen hanavesi muunnetaan tauotta 
neutronivuosäteilystä D2o ja T2O isotooppisiksi raskasvesitonneikseen. Tällaiset deuteriumpäästöt on 
IAEA määritellyt mielestään niin mitäänsanomattomiksi, ettei vuosittain vuotavia deuteriumisia 
vesitonnistoja vaivauduta mittaamaan saati lainkaan määrittelemään loputtomia reaktorikohtaisia 
vuotojaan. Mutta joutuessaan tappavan ja säteilevän niin ikään reaktorisaasteen tritiumveden kanssa 
suunnattomaan paineeseen. Tosiaan esim. metallihiloihin tai kvartsien sisään alkaa tapahtua mystisiä. 
 
Trieste sukelsi 50-luvulla Mariaanien hautaan. Mittasi siellä merivedet jäätävän kylmäksi -2-4C. Triesteä 
aiemmin ajaneen sveitsiläismiljardöörin poika uusi saman sukelluksen 2012. Asia vaiettiin tarkoin. 
Koska suunnattomiin syvänteitten paineisiin vuosikymmenet reaktoreista sinne painuneet raskasvetiset 
tritium ja deuterium olivat alkaneet mystisesti KUUMENTAA koko meren pohjia. Mitattiin pöyristyttävän 
isoja jo +7C lämpöjä. Kulkijat saivat lisäksi pohjassa pahoja säteilyoireita! (Kuten 2012 kevään Itämeren 
"UFO" tutkijatkin.) IAEA pimensi keskustelut maailmalla veitsellään siitä mistä on kyse. Niin koska 
spontaanisti merenpohjan suunnattomissa paineissaan liikkuvat arkisten reaktorien D2O ja T2O 
säteilyvedet olivat alkaneet toimia kuten ihmiskunnan järeimmässä ydinaseissa, VETYpommissa, 
FUUSIOIDA! 
                   -- 
 
Miten kuittaa IAEA TVO päälleen langenneen? 
 
TVO julkaisi 2008 vielä viimeisimpiä "aidompia" tietojaan siitä miten ns. "lusikallinen tritiumeja" 
luiskahteli Selkämereen. Sain käsiini 14v taistelulla kuitenkin jotain v a l l a n  muuta, huippusalatun 
SYKEsarja B7 tutkimuksen! TVO:n viimeiseksi "rehellisemmin julkaisemassa" 
yhteiskuntavastuuraportissaan. . . Nyt hatuista kiinni 250km kokoisen Selkämeren luonnon tritiumtasot 
olivat räjähdysmäisesti kasvaneet uskomattomaan 360- kertaisuuksiinsa! 
 
 Mikä kuvaavinta, h e t i  kun vein tietoa TEM:n arkistojen kautta julkisuuteen. Tapahtui jotain 
kammottavaa. TVO aloitti pumppaamaan tritiumipäästönsä meriin peittääkseen kaiken ILMAAN. Kun 
ilmoitin YVA:ssa +27 % vuotuisista ilman tritiumkasvatuksistaan. TVO poltatti varmistaakseen SUPO:n 
avulla keskeisimmän TEM arkistoinnin aiheesta. Ja nykyään TVO ei enää JULKAISE NÄITÄ 
LAKISÄÄTÖISIÄ PÄÄSTÖARVOJAAn PALJASTUTTUAAN! SYKEsarjaa EI toistettu julkisuuteen 1993 
jälkeen. Merentutkimuslaitos lakkautettiin mittaamasta merituhoja reaktoripäästöistä tieten.  
 
Mitä jatkossa on tulossa kertoi venäläiskollegani Raumalla muutama vuosi sitten kauhistuen: "Miten i h 
m e e s s ä  Suomessa on hyväksytetty Olkiluodon alueelle vähin äänin lakisääteisesti nykyisestäänkin 
86- kertaistuvat TRITIUMPÄÄSTÖHYVÄKSYNNÄT!" TVO ajaa matalaotsaisesti kokonaan 
pimennetyissä raportointidatoissaan nyt hikiliinat kiinni. Kunnes räjäyttää tritiumien ja deuteriumien 86- 
kertaistumisfaktoin muutaman vuoden kyräiltyään. Niin miettikääs sitä tykönänne onko tässä 
silmittömässä ydinrikollisuuden salakasvattamisissa enää m i t ä ä n järkeä? 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YwDT.png 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YwDT.png[/img] 
                        --------- 
 
FUUSION lineaarisesta räjähdysherkkyydestä 
________________________ 
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Niin joo tosiaan. Aina kun puhutaan ydinpommiaineista plutoniumeista ja uraaneista. Tulee suurella 
yleisöllä syystä mieleen tietysti miten reaktorit lajityypilisesti r ä j ä h t ä ä "! Vaikkei edes reaktoritkaan 
suureksi yleisön ihmeekseen aina räjähtele, vaan jäävät toisinaan "suutareiksi". Toki "tuhnauttelee, 
beettasoihtuaa, roiskii, räiskii, roihahtelee ja possauttelee savut" hattaroiden" tavan takaa. 
 
 Kun keskustellaan sitten taas vetypommin fuusiosta. Ei puhuta ikinä mistään muusta variaatiosta, kuin 
siitä miten se räjähtää. Miksei muuten, miettikää? Uraanin hajoaminen on 100% varmistetusti 
lineaarinen suure. 1. Sponttaani fissiointi,2. ydinjätteen palamatasot, 3. Oklotyyppinen 2kw 
luontoreaktoripoltto plutoniumeiksi, 4. perusreaktorifissiotaso, 5. fissioräjähdys kilometripatsain 
Fukushimana, (likainen pommi) ja kaikkein rajuin 6. fissioydinpommi. Huomaatte, että ilmiölle voidaan 
määritellä tasaisen lineaarisesti kasvavat tehot. 
 
Mutta hei mitä muita fuusiossa tiedämme lineaarisena kuin fuusiopommin? No pienellä mietinnällä 
Aurinko ei kumma kyllä RÄJÄHDÄ. eli totta tosiaan on 100% varmaa, että m y ö s  fuusiolla on 
lineaarinen tapahtumahorisonttinsa! Mitä muita voimme todistaa fuusion lineaariselle suoralle 
ydinvoimalasaasteitten deuteriumin ja tritiumin yhdistymisessä? No ainakin kaksi lisäksi. 
Laboratorioiden koepöydillä TV- kameroiden edessä olevat fuusiopalot on vallan jotain muuta kuin 
räjähtämisiään. Niin ja sitten on toki olemassa se, mikä tuhoten fuusiokuumentaa merisyvänteitämme, 
ja kvartsikallioitamme parhaillaan. Ai haluatte k u v a a  siitä miten kylmäfyysiokokeita on 
dokumentoitu? Sattuneesti vaikka tämä kuva:  
 
http://kuvapilvi.fi/k/YwDP.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YwDP.jpg[/img] 
                -- 
 
PS.  18.10.2012, 00:20 18.10.2012, 00:20   
IL- foorumi yleinen tekniikka mailisnuutinen   
-------------------------------------------------------------------------------- 
Systeemi on aika simppeli. Mossad iski koneeseeni tuhoiskuillaan. Suojellamseen TVO:n laittomia 
plutoniumkauppojaan. Mutta koska Suomen laki ei salli maasamme vielä tämän tasoisia CIA NATO- 
toimia. Piti SUPO:n kumota koneessani kybersodankännin iskut. Jotta asiani ei menisi kansainvälisiin 
sotaoikeudenkäynteihin. Ja Suomen SUPO:n Pu- 239 sota paljasuisi kansainvälisille 
ydinturvavastaaville. . .   
 
              ----------- 
 
IAEA SALAISISTA ydinturvalaeista: 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
§ § § § § § § § § § § § § §  
 
FB. Einydinvoimaa Pyhäjoelle 2012 Eeva Pirilä uskallapa sinä kertoa ne  Kaikki samaan läjään kerralla. 
Eli yksi on ettei ydinvoimaa saa koskaan käyttää muuhun kuin energiantuotantoon, ei esim 
kaukolämpöön. Toinen ettei jäähdytysveden lämpötila saa ylittää 30 C astetta. Siinähän ne oli vai? 
Onko vielä muitakin? 
14 tuntia sitten sovelluksesta mobile · Muokattu · Tykkää 
 
Arto Lauri Eeva Angelicalle olen kertonut niistä kymmenkunta! Sielä on mm. artikla joka määrittelee, 
ettei reaktoreita saa lainkaan rakentaa hengenvaarallisiin vesistöihin, joissa on varmistettu 
vaeltajasimpukkakanta. Sitten on artikkeli jonka mukaan j o k a i s e n ydinvoimalaan pitää tulla 
kaksinkertainen varmistettu vähintään 400kV sähkölinja. ( Suomi rikkoo totakin mm. OL-4 
hankkeessaan surutta. Vain 1 linja ekat 17km!!) Sitten on tuossakin vihjaistu pykälä, jonka mukaan 
yksittäinen reaktori ei saa koskaan ylittää 10% valtion sisäisestä sähkökapasiteeteistä. 
 
 No mm. Japanissa suljettiin reaktori v a i n muutama kuu ennen Fukushimaa. Koska IAEA ydinturvalaki 
kieltää niinikää salaisessa lakiteksteisssään reaktorien rakentamisen e r i t y i s e n tektoniikkaherkille 
alueaille kuten TVO:n Litoraanitektoniikkasaumalle. On näitä toki paljon muitakin. Aina kun 1000MW 
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reaktori ajetaan valtakunnanverkkon. On sen rinnalla pyörittävä varmistuksena h a a s k a t e n 
vähintään 10% eli tässä tapauksessa 100MW vesisäätöhätävoimalat kiinailmiöestonsa vaatiman 
välittömän 30s hätäjäähdytyksensä tehon takia. Carter rajasi SEN tehoksi globaalisyi mainitun 10%. 
Arevan johtaja kertoi IAEA ydinturvalaista, jonka mukaan ydinjätteen lopusijoitus pitää a i n a tehdä 
500m syvemmälle. ( No Posiva EI noudata tätäkään 420m syvyydessään Olkiluodosssa. 
 
 Arevan johtaja kauhisteli erityisesti miksi Suomi rikkoo tuotaKIN lakiaan räikeästi väistellessään 
metaanijääklatraatteja. Eeva rakas ottaa näitä mieluusti, vaikka tästäkin talteen. Angelicalle olen 
osoittanut erityisen 1970- luvun Jimmy Carterin Harrisburgin ydintuhotutkinnan lakikoosteosoitteet. On 
mulle aukeamatonta jenkkilatinaa, sori. Mutta SULLE voisi aueta? Juu Angelicalla on tietoa näistä 
kauttani merittäin. Mutta EI kykene näköjään niissä mulle asti yhteistyöhön.. Paljon on ympärilläni 
ottajia. antajia tuskin ikinä . . . En tiedä kykenetkö sinäKÄÄN näistä maailman ensi- iltaan lakinippuja 
kokoamaan. Mutta JOS sellaisen ihmeen näemme. Kuulisin siitä mieluusti tännekin? 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Yw1S.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yw1S.jpg[/img] 
                  ------------ 
 
TAAS uusi aiemmin mittaamatta "jätetty säteilylaji." 
 
* Useat materiaalejani lukeneet tietävätkin jo, että tunnetaan ainakin 54 erilaatuista säteilyn lajia. Joista 
vain  kolme tai neljää vaivoin perusdosimetria kykenmee mittaamaan. No kuten asiaan kuuluu j ä l l e e 
n  tähän yksi (55kpl), 100v tarkoin piilotettu säteilyn laji lisää. Eräästä huippusalatusta "kanavasäteilyn 
alalajista" tässä  ilmoittaaa puolestaan tekniikka & Talous: 
 
SÄTEILYSofia Virtanen, 17.10.2012, 11:00 Tutkijat löysivät uudentyyppistä kosmista säteilyä – tasan 
100 vuotta ensimmäisistä avaruussäteilyhavainnoista. Ranskalaiset tutkijat ovat saaneet Maata 
kiertävän XMM-Newton-röntgensatelliitin avulla todisteita matalaenergisestä kosmisesta säteilystä, 
jollaista ei ole koskaan aiemmin havaittu. 
 
Kosminen säteily on Aurinkokunnan ulkopuolelta tulevaa hiukkassäteilyä. Aiemmin tunnetut muodot 
siitä ovat peräisin supernovien räjähdyksistä ja ovat paljon korkeaenergisempiä kuin nyt löydetty säteily. 
Aurinkotuuli eli Auringosta poispäin liikkuvat hiukkaset estävät suurinta osaa matalaenergisemmästä 
kosmisesta säteilystä koskaan pääsemästä Aurinkokuntamme alueelle. 
 
Nyt havaittu säteily on peräisin Archesin klusterista, tähtijoukosta läheltä Linnunradan keskustaa, kertoo 
Phys.org. Klusterin tähdet liikkuvat toisiaan kohti noin 700 000 kilometrin tuntinopeudella. Säteily 
todennäköisesti syntyy tähtien ja niiden tielle osuvan kaasun yhteentörmäyksissä. 
 
Itävaltalaisfyysikko Victor Francis Hess tutki vuosina 1911 - 1913 ilmakehää olevaa ionisoivaa säteilyä, 
ja osoitti sen olevan kosmista alkuperää. Hän siis löysi kosmisen säteilyn. Hessin havaitsema ja 
myöhemminkin paljon tutkittu säteily on kuitenkin paljon korkeaenergisempää kuin vastalöydetty. Tämä 
on ensimmäinen kerta, kun kosmiselle säteilylle on todistettavasti löydetty jokin muu alkuperä kuin 
supernovaräjähdykset. Tutkimus julkaistiin Astronomy & Astrophysics -lehdessä. 
              ------------- 
 
SUB TV 22.10.2012 
 
Hapening, Mark Wahlbergin tähdittämä tieteisjännäri joissa Yhdysvaltain itärannikolle alkaa levitä 
selittämätön ilmiö. Joka ajaa ihmiset itsemurhaan. USA/ Intia/ ranska 2008. 
Jännittävää elokuvaa Länsi- Suomessa kriitikot haukkuivat lyttyyn. olinkin varma että juuri siksi 
elokuvan kannattaakin poikkeuksellisesti myös katsoa. Ja löytyi se toki syykin, miksi filmatisointia 
surutta haukuttiin: 
 
Filmi kertoi opettajasta, jota alkoivat kiinnostaa salaperäiset "mehiläisten civilisations collaps" ilmiöt. 
Joille hän alkoi aktiivisesti hakea syytä. Koska hänestäkin oli täysin outoa miksi mehiläiset tekevät 
itsemurhia ja katoavat ruumiita jättämättä todisteeksi.  Yhtäkkiä ihmiset alkoivat käyttäytyä pitkin 
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maailmaa täysin samoilla tavoilla. Alkoivat tuhoutua itsemurhaan. Pian kyseinen opettaja kuulusteli 
TV:stä missä käytiin kiinostava asian laadun paljastava keskustelu yleisön kysellessä: 
 
"Miksei kukaan huomaa että itsetuhoisuutta sattuu alueella jolla on eniten YDINVOIMALOITA! Miksei 
kukaan uskalla paljastaa itsetuhon tekijäksi nimenomaan ydinvoimaloita ja niiden kasupäästöjä 
ilmaamme. Joiden reaktorien tihentymältä koko "sivilisation collaps ilmiö lähti USA:ssa leviämään!?" 
 
Pian ohjelma tarjosi yhä enemmän tätä lehtikriitikkoja ahdistavaa ydinpainotusta. Luonto haluaa päästä 
eroon itsetuhoisesti käyttäytyvästä ihmiskunnasta. Ilmiö laantuikin sarjassa hetkeksi. Mutta  koska 
ihmiskunta jatkoi YDINvoimahankkeitaan. Pian luonto jatkoi lisää entistä massiivisemmin eliminoimaan 
itselleen täystuhoksi noussutta ihmiskuntaa vastaan. 
 
En todellakaan ole yllättynyt siitä, että totuudet ydinrikollisista joita ole laajasti jo vuosia maailmalle 
levittänyt alkavat nousta näin myös TV- tuotantoihin. Olen 2003 jo alusta ensimmäisistä 
mehiläistuhoista asti kirjoittanut, että ainoa syy on YDINVOIMA, sen öksyttäessä mehiläisten 
elintärkeän suunistuskyvyn! Senkin olivat ottaneet tähän filmiin sumeilematta, että tuho ja kuolema 
levisi beettasoihduten ja kanavasäteilykaasuin arkisessa hengitysilmassa reaktoripäästöin. On todella, 
todella kiinostavaa m i k s i  näitä esiin jo vuosia sitten ottamani faktatiedot ydinalan IAEA 
synkimmistäkin salaisuuksista alkavat päästää TV:hen ja lehdistöön asti! Ehkä , e h k ä maailmassa on 
riittävästi ihmisiä, jotka ovat jaksanneet näitä juttujani levitellä ohi tiukimmankin 
sensurointiviranomaisten massojen, kiitokset teille näistä! 
              ------------- 
 
Hurjaa koostetta siitä miten HELPOSTI uraanin plutoniumit rikastuvat räjähdyskriittiseksi. 
 ____________________________________________________ 
 
Tämä raportti on maaliskuusta 2012 japanilainen professori voisi tukee Busby teoriaa (kursivointi): 
 
[...] Rehellisesti, olen yllättynyt siitä, että plutoniumia on havaittu [lähellä Iwaki, 50 km etelään 
Fukushima Daiichi]. 
 
[...] Suhde Pu239 +240 / Cs-137 on 9.0E-5, joka on 200 kertaa hallituksen arvion ylitys  4.3E-7, jossa 
enemmän plutoniumia havaitaan kuin hallituksen arvion mukaan pitäisi. Se johtuu luultavasti 
fraktioinnista [Katso Busby: "Eli periaatteessa jos lämmittää asia tarpeeksi korkealle lämmölle, 
plutonium irtoaa kiehuen kaasuplasmoikseen  ensin, kuten bensiini öljyn jakotislauksesta. 
 
Atomfritz 
06 syyskuu 2012 klo 13:49 Kirjaudu sisään Vastaa 
Mielenkiintoinen teoria, koska tosiaan  PuO2 sulaa jo +2673 K ja UO2 sulaa +3140 K. 
               -- 
 
30 joulukuu 1958 onnettomuus tapahtui Los Alamos plutonium-käsittelylaitoksessa. Cecil Kelley:lle, 
kokenut kemiallisten aineitten operaattorille, suuressa sekoitussäiliössä. Säiliön liuoksen piti olla "laiha", 
tyypillisesti vähemmän kuin 0,1 grammaa plutoniumia litrassa,(0, 000 1). Kuitenkin liuoksessa 
plutonium keskittymä oli hetkellisesti todellisuudessa 200 kertaa suurempi. (Vain 2% kun reaktorissa 
Fukushimassa plutoniumpitoisuus on 6%). Kun Kelley kytki päälle sekoittimen, säiliössä oli 
muodostunut nestepyörre ja plutoniumin sisältävä kerros meni kriittiseksi vapauttaen valtavasti 
neutronien ja gammasäteilyn kyllästämän pulssin, joka kesti vain 200 mikrosekuntia. Bottom line, hän 
kuoli. 
 
http://listverse.com/2010/03/25/10-famous-incidences-of-death-by-radiation/ 
 
Jos on näin helppoa mennä "räjähtelevään" kriittiseen massaan vain pienillä määrillä plutoniumia 
nesteenä. Ajattele kuinka helppoa oli saada se sama asia tapahtumaan MOX reaktoreissa 
sulamisessaan ... kuten Fukushiman reaktoriräjähdyksissä. 
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* Kuvitelkaa, että joka vuosi esim. TVO:n perusreaktorinestetiloihin muodostuu uraanitonnistojensa 
keskelle vesihöyrykiehutuspyörteisiin tuossa mainittu s a m a  2% Pu- 239 tuotantotaso! Laborantti siis 
pyöräytti "tikullaan" tätä samaista 2% plutoniumliuosta. Ja k u o l i  luokkaa 0, 000 2 sekunnissa!! Kun 
muodostui "räjähtävänraju" kriittisen massan EMP megaräjähdyspulssi! 
 
 
 
 
 

3100. Näistä varoitettiin. 
 
Tutkijat huomauttavat, että plutonium ja sen yhdisteet muodostavat monimutkaisen kemian. Elementti 
näkyy lukuisissa hapetustiloissa, neljä voi tasapainottua liuokseen, ja se voi muodostaa lukuisia ei-
stoikiometrisiä kiinteitä yhdisteitä. Todellakin, Yasuoka ja työtovereiden tutkiessa myös 
substoichiometricia muotoja plutoniumoksidi pystyivät saamaan kaksi erillistä NMR-signaalia siten 
erottaa eri hapen ympäristöissä. 
 
"Olemme olleet tietoisia tästä työstä, koska se mainittiin konferenssissa helmikuussa," Cambridgen 
yliopiston Ian Farnan kertoo Chemistry World:ssa. "Se on tärkeä läpimurto aktinidien tieteissä. Olemme 
ajatelleet etsiä sen resonanssit itsellemme, mutta ne on otettu pois laajalla taajuusalueella ja 
aiheuttavat pienet onnistumisen todennäköisyydet. Los Alamos-ryhmä on syytä onnitella ja kiittää, 
koska se on suuri ponnistus, joka avaa plutoniumtutkimusten salatun kentän. " 
 
David Bradley 
 
Viitteet 
H Yasuoka ym., Science, 2012, 336, 901 (DOI: 10.1126/science.1220801) 
 
Share | veteranstoday.com | 20 kesäkuu 2012 
 
Mistä ydinvoimalan ydinaseet # 1 
http://www.microwaveconspiracy.com/news/0-36549-from-nuclear-power-plant-to-nuclear-weapon-
1.html 
Koska huono uutinen vähitellen leviää että Fukushiman ydinvoimalan romahtamiset # 1 on yhä 
vaarallinen, saa sanat Albert Einstein:iltä mieleen. 
 
"Meidän maailmalla on edessään kriisi, jota ei ole aiemmin ennakoitu koko olemassaolonsa aikana ... 
Päästäen valloilleen atomin voiman on ihmiskunta muuttanut kaiken pelastavan ajattelun, ja näin me 
ajaudumme kohti ainutlaatuisen katastrofia." 
 
Albert Einstein, tiedote Atomic Scientists, toukokuu, 1946 
 
 Albert Einsteinin varoitus koski Ominous Fate of Fukushima Daiichia! 
 
Albert Einstein oli huolissaan siitä, että ihmisen ajattelua ei voitu sopeuttaa muutoksiin, jotka oli tuonut 
maailmaan vapauttamalla valtavia ydinenergialähteitään peräisin molekyyli perustan sisätilan 
atomimaailmoista. 
 
"Joku perustavanlaatuinen muutos näyttää tapahtuneen mannerlaattojen taustalla tällä epävakaalla 
alueella!". . . 
 
* Tämä on vallan hurjaa tietoymmärrystä ainakin siitä miten kilometisyvyyden säteilyn sinne syöttämät 
neutronivopiden virittämät  tektoniikan kvarsivärähtelyt ja metaanijään kosmisen nopeat 
räjähdyslaajenemat on kyseessä. Näistä kerroin julkisuuteen jo A theoremy of Fukushima. Aika hurjaa, 
että juttuni faktat maailmalle kantaa näin laajasti! 
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Vuosia myöhemmin Admiral Rickovererin oli muutettava radikaalisti mielipiteitään: "Hänen mielestä 
ydinvoimalat ovat hyvänlaatuisia välineitä rauhan ja edistyksen." 
 Kun kysyttiin aiheesta lopussa uraansa insinöörinä vastasikin: 
"Joka kerta kun tuottaa säteilyä tuotat jotain, jolla on tietty puoliintumisaika, joissakin tapauksissa 
miljardeja vuosia. Mielestäni ihmiskunta on menossa näin tuhoamaan itsensä! On tärkeää yrittää saada 
valvontaan tämän hirvittävyyden voimat yrittäen poistaa sitä .. En usko, että ydinvoima on sen arvoista, 
kun se luo säteilyä." 
© veteranstoday.com    Alkuperäinen artikkeli. 
               ---------- 
 
SUPO tekee iskujaan EKOENERGIAYHTIÖÖN. 
===================================== 
 
Suomi jos mikä on maa jossa verinen valtion POLIISIN suorittama systemaattisen syndikaatin terrori on 
arkipäivää. Suomessa maan kansalaiset on pakotettu sietämään toistuvaa loputonta tietosensurointia. 
Mutta  ennenkaikkea silmitöntä Vuojoen ydinturvaosaston ja TVO/ Posivan avointa sisällissotaa. Sotaa 
jossa SA- armeijakunnat, SUPO:n IPPAKSEN ja valtiovirannomaisten käsissä räjähtelevät, savuten 
palavat aidot ekovoimalat ovat arkipäivää olleet jo pitkään. 
 
Maahamme Saksa armeliaasti lähetti EU:n tuella omia tuulivoimaloitaan kansallemme tuottavia 
yhtiöitään. Saksan Merkkelin nykyinen ankarasti ydinvastainen hallinto poistatti maamme sydänalasta 
JO EON energiavampyyrinsa syksyllä 2012. Varmuuden vakuudeksi keväälä 2012 maahamme Saksa 
myös lähetti energiaministerinsä antamaan FIN ydinrikolisille viimeisen varoituksen tulevasta 
ydintuhostaan. Mutta IAEA:n ja USA:n Obaman hallintoon kuin aasiin uskova Suomen ydinala ei 
vieläkään halua demokratiaa, saati ydinkansanäänestyksiä. Katso ja kauhistu miten tuhoisa Y- SOTA 
etenee: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y4Qv.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y4Qv.jpg[/img] 
                    ---------- 
 
KUKA käskee? 
LLLLLLLLLLLL 
 
Marraskuun alku 2012 Talvivaaran uraanikaivos on tyhjennellyt tavaksi tulleella "kaikki mereen" 
tekniikalla JO kolmannen kerran kaikki uraanisaalinsa surutta mereen asti. Ketään vastuuvirnanomaista 
ei asia haittaa. Eikä kukaan myöskään mene vahingossakaan kippaamaan sorakuormaa ammottavaan 
vuotokoloon. Jonka käyttöä tuntuu hallitsevan jokin salaperäinen käskyvoima. Jotain kertoo se, että 
asiasta päättävä vastuuministeri Niinistö kertoo, pokkana TV:ssä, että häntä on k ä s k e t t y   vaieta 
kokonaan asiasta.. .! Kuka ylittää maamme korkeimman ministerin asiassa, hän ei uskalla kertoa, eikä 
sitä uskalla myöskään lehdistö kysyä. 
 
Lähettelen samaan aikaan maamme suurimmalle uutistoimistolle MTV:lle ydinsalaisuuksia paljastavaa 
raportointeja. Saan pian lisäpyynnön, materiaalini on niin kiinnostavaa, että haluaisivat tietojani lisää. 
Minähän toki lähetän mieluusti. Pian kuitenkin tulee outo ja kummastuttava vastausautomaattitieto. 
‖Emme enää uskalla edes avata uutisointejasi niiden arkaluontoisuutensa takia". Jälleen joku mystinen 
Suomen "yläpuolinen" voimaväkivaltakoneisto puuttuu asioitten kulkuun. 
 
Meillä on näppärä ekoenergialaitos. Jolla myymme sähköä valtakunnan verkkoomme. Pelkästään 
vuoden sisällä sitä vastaan on hyökätty mystisesti kolmisen kertaa. Ensimmäinen kerta työnnettiin 
metrinen teräslevy käyviin turbiineihin tahallaan. Reilu puolisen vuotta tästä ja 6h kestäneen Suomen 
viranomaisten paikallaolon jälkeen paloi laitos "mystisesti" kivijalkaan. Viimeisin tieto kertoo sitten, että 
voimalamme tietokantoihin on isketty tuhoisin kybersodankäyntikeinoin. Kuvaavinta, että tähänkin 
iskuun liittyy SUORA USA ylikansallisten viranomaisten mustaa mustempi varjo.  
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Itse asiassa jo vuoden verran miltei jokaiseen ydinvoiman kanssa kilpaileviin tuulivoimaloihin, vastaaviin 
biolaitoksiin yms. on tehty näitä IAEA/  Obaman USA:n organisoimia tuhoiskuja. Pelkästään esim. 
Ruotsissa tuhoiskuista vastuuta ottaa (M.T:n tietojen mukavaan) 40 000 hengen viranomaissuojatut 
STL:n kaltaiset orgiat. Minä henkilökohtaisesti tiedän v a i n yhden ainoan ylikansallisen lain. Joka 
kykenee tällaisiin valtioiden perustuslaitkin ylittäviin avoimiin offensiivi- iskuihin. Saksalaisen kirjailijan 
Robert Jungin JO 1981 maailmaa plutoniumtaloudesta varoittavan kirjan tiedoin. "Ydinvoiman armoilla", 
peilaa miten koko maailma alistetaan IAEA ylikansallisen sotatilalain IAEA:n ydinturvalakien alle. Koska 
loisiva plutoniumtalous vaatii totalitarismin! 
             -------- 
 
Talvivaara vuotaa taas 9.11.2012 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
 
"US- blogista. Viimeinen vuoto 
9.11.2012 19:00 V.H. 
Talvivaarassa on kuohunut jälleen. Tällä kertaa sakka-allas. Vesistöön on vuotanut joidenkin arvioiden 
mukaan yli 10 000 kiloa nikkeliä. Jäteveden uraanipitoisuus taas on kasvanut yli 50-kertaiseksi 
verrattuna aiempiin arvioihin. Uraani rikastuttaa parhaillaan ainakin lähialueen vesistöjä." 
 
* Vain vuorokausi siitä kun viikon valunut allas vaihdettin vain tyhjennyttyään toiseen myös 
tarkoituksella poisvalutettavaan altaasensa. Aiemmassa huuhteluvesissä oli uraanin pitoisuus vedessä 
200- kertainen luionnon tasoon. No nyt kun luku kerrotaan 50. Saadaan hulppea 10 000 kertainen 
uraanimäärä jo.  Ei enää kerrota edes siitä onko puhtaan uraanin seassa enää paljonkaan vettä. 
Talvivaara selkeästi tahallaan tyhjentää nyt vuosien ajan kertyneet nimenomaan uraanijalosteensa. 
Koska sen rikastaminen Ranskassa maksaisi miljoonia ja johtaisi Talvivaaran konkkurssiin. 
 
FB. 2012.11. STUK - Säteilyturvakeskus Hei Matti. Kipsisakka-altaassa on pääosin uraania. Uraanin 
hajoamistuotteet jäävät prosessissa biokasaliuotuksessa kasaan, eivätkä liukene, kuten uraani ja 
esimerkiksi nikkeli. Kipsisakka on prosessin jäteaines, johon uraani prosessissa kulkeutuu ellei sitä 
eroteta erikseen. 
 
* Erittäin kiinnostavaa tässä on, että STUK ensikerran m y ö n t ä ä julkisesti  uraanin tosiaankin 
liukenevan veteen. Posivan Onkalon tapauksessakaan tällaista ei hahmoteta lainkaan! 
            ------------- 
 
Hulppeaa BEETTASOIHTUAMISKUVAA 
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
 
Aikoinaan vielä kun ydinvoimaloitten syytämien beettasoihtuamisten muodostamat pinkit happi- 
ionisaation palot olivat vaikeasti nähtäviä. Sai joka foorumista kenkää beettasoihtudokumenteista. 
Esim. Loviisan kuuluisan "beettasoihtuvideo:n" sai tehtyä v a i n  kun SUPO sulki hetkeksi pinkki- 
ionisaatiopaloaan peittävät rikkiplasmalamput. No tuo Styrgevideon 17 s pätkä oli suorastaan 
legendaarisen suosittu. Mutta ennenkaikkea s e n s u r o i t u ! 
 
 No nyt globaali säteilytaustamme on räjähtänyt pilviin. Chemtrailaamisella alas mätkittävät reaktorien 
tonniset/v Pu- 239 päästöt neuteronivuon beettasoihtuamiseen kirjovat taivaankansiamme nykyään. 
Niin ne näkyvät h u l p p e a s t i  kautta maailman ja ongelmitta jo paljain silmin. No IAEA päätti 
pimittää ilmiön Nibirusyndroomaan. Siis kaikki nämä Nibiruvideoinnit perustuvatkin lähistön 
ydinvoimalaitosten säteilyionisaatin kuvaamisiin. Pinkki kertoo ionisoidusta hapesta, samoin 
rajummasta happi- ionisaatiosta vihreä. Syani taas typpikehän pelätystä sekundäärisestä 
IONIsaatipalosta.  
 
Kuulin marraskuun alussa, että näitä kuvanneita kavereita on nyttemin systemaatttisesti alettu pidätellä. 
Ei tietenkään Nibirusta. Vaan koska säteilyionisaation beettasoihtukuvien julkaisut on yhä kasvavasti 
IAEA ydinturvarikos! Katsokaas kuinka hulppeita beettasoihtukuvia kavereilta JO alkaa maailmalta 
löytyä. Korostan, että kuviensa pinkkivärit näkyvät kasvaneina näköhavaintoina aina paljain silmin 
ydinvoimaloitten beettasoihtujen paloista ja ydinjätevarastojen ++..ionisoituneesta 
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kanavasäteilykaasuistaan. Niin hurjaa dataa oikein ymmärrettynä, ettei ihme, että CIA vangitsi 
paniikissa kuvaajat. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=VIbkVGNNTIQ&feature=relmfu 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=Pab1B9ar_Is 
 
Tässäkin videossa näkyy miten beettasoihtu on n i m e n o m a a n  SOIHTU! 
http://www.youtube.com/watch?v=exz-ShqeQ3w&feature=related 
                           -------------- 
 
Kuka tuhoaa lastesi elämän, NIMIÄ 
================================== 
 
Oletko koskaan aiemmin ihmetellyt, ketkä ovat ne tahot maailmassa, jotka himoavat tuhota koko 
Telluksen säteilyillään altamme. 2012.11 Olemme orastavasti saaneet seurata miten uraaniliejukot yhä 
uusista suomalaisten uraanikaivoksista tahallisesti levittäytyvät biotooppiamme tappamaan. Tämä 
kehityssuunta kertoo siitä miten EU:n ydinjätehelvettiä ollaan ruhjomassa tänne. NATO- jäsenyydellä 
ryyditettynä koko pahuus räjäytetään uraanihornineen silmillemme tässä ja nyt.  
 
Niin, ettei lapsillemme jää kuin täysin säteilyyn tuhoutunut maailma. TVO Posivan johtajat kerskuvat 
käyttävänsä miljoonia rahaa vuosittain pelkästään ydinalan pakkomyyntiin. Mutta, että tätä 
ydinrikostaan  ihmiskuntaamme vastaan tekevät organisaatiot palkkaavat tähän hommaansa 
nimenomaan naisia kuvaa mistä on kyse. Nyt viimein tuon maailman ensi- iltaanne myös noiden 
salattujen organisaatioiden nimet ja tunnuksetkin, halusitte tai ette tietää. Mutta olkaa hyvät: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y4C5.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y4C5.jpg[/img] 
             ------- 
 
ISO ÄO 
_____ 
 
Arto Lauri. Löyty FB 2012 tällänen Satun sivuilta. 
 
Just joo tämähän se alkaakin selittää, miksi tässäkin maassa poliisit hakkaa tietäjät hiljaiseksi 
muussiksi. . . 
 
Erityisen lahjakas 
 
1–2 prosenttia ihmisistä on erityislahjakkaita. Heillä ei aina mene hyvin. 
Kaikista erityislahjakkaista ei tule Mozarteja. Osa syrjäytyy, koska muut eivät ymmärrä neroja. 
Lahjakkuus ja äly ovat avain menestykseen. Huippulahjakkuus ja erityisen korkea älykkyysosamäärä 
puolestaan tuovat jopa enemmän ongelmia kuin hyötyä, sanovat lahjakkuustutkijat ympäri maailmaa. 
 
Lahjakkuustutkimuksen uranuurtaja, yhdysvaltalainen psykologi Lewis Terman testasi 1900-luvun 
alkupuoliskolla 4–18-vuotiaita lapsia ja seurasi heidän pärjäämistään elämässä. Huippuälykkäiksi 
rankatut aiheuttivat pettymyksen. Yksikään ei saavuttanut mitään merkittävää. 
 
*Eli koska tautisen tyhmät tusinapoliisit hallitsevat maailmankaikkeutta, niin tällaiset psykopaatit 
raatelevat maailmamme paskaksi. Ihan vaan koska eivät tajua moraalittomien tekojensa seuraamuksia. 
Sinisontiaisten maailmaansa käyttää kuin pyhät pillerinpyörittäjille sopiikin s i l k a t sontapallojensa 
kasat! Ja tulos on sitten tällainen kuten näemme. Silkkaa viimeisen, vääjäämättömän evoluution 
tuomion mukainen lopullisen iskun YDINTUHON odottelua!. . . 
              ------- 
 
Suomi OL-3 sanktiosakoille. 
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EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
 
2008 Taisi olla kun kyselin TEM yli- insinööri Jorma Aurelalta. Kuka maksaa Suomen tulevat sakot? 
Kattokaas tirehtöörinne kun mokaa tämän EU:n sanktioiman 38,5% uudisenergiavaatimukset 
heittämällä. Väyrynen oli kiteyttänyt EU:n esitykseksi. Nostaa uudisenergiamme osuuden vaatimukseen 
rakentaa 2 500MW verran tuulivoimaloita. Se olisi s i l l o i n riittänytkin ilman nykyistä ydinrakentelua.  
 
No Jorma naureskeli, ettei Suomelta moisia sakkoja ole EU vaatimassa. Kuittasin, TEM:ssä tulette 
huomaamaan, että vaatii, ja kasvavalla korolla! Koska j o k a i n e n   ydinvoimalahankkeenne ajaa 
uudisenergiattomana tavoitetta raakasti tavoittamattomiin lisää. No nyt on viitisen vuotta tuosta. 
Lehdistö on ollut asiasta kuin kusi sukassa hijaa TVO:n käskyistä. Suomi on tehnyt tuosta 
tuulivoimaminimistään pelleluvut luokkaa 10% jos edes sitä. 
 
 Viime vuonna 3kpl tuulivoimalaa ohi poliisiesteen saivat. Keväällä Saksan erinomainen 
energiaministeri kävi uhkaukaasein kertomassa, että finnejävläret saa kohta kaivaa perstaskujaan 
syvältä ihan syystään! Nyt kuulin 22.11.2012. Karjalainen oli ilmoittanut, että Suomi saa maksaa 
vuoden alkupäiviltä 60 100e/päivässä. Kivat alkutahtiin 22 mijoonaa vuodessa. Itse asiassa sadoissa 
miljoonissa JO maksua lankeamassa.  
 
No sanktiot on toki vasta alkulämmittelyjä. Maaseudun tulevaisuus 21.11.2012. "OL- 3 statatessa sen 1 
600MW teho vastaa 16%,(oikeammin 18%) maamme valtakunnan verkon tehosta". (IAEA lakimääreillä 
Suomi pyyhkisi silläkin ydinturvamääräyksillä persettään.) Tämä automaattisesti lisää 
prosenttiosuudellaan surutta vaan Suomen uudisennergiasiivun vastaavalla laskulla sakkoja. Mutta 
herroistamme on maamme etu lahjoittaa nuo sadat mijoonat ilmaiseksi EU:lle. Kun sijoittaa ne 
toimivaan, poliisipuuttumisin liki lopetettuihin tuulivoimaan, aurinkovoimaan tai BIOpolttoyksiköihin.  
 
Ydinhulluus on maamme tavaramerkki. Ainoastaan Puola joutuu ydinhankkeillaan ansaitusti myös 
maksajaksi Eurooppalaisista tasollaan 60 700/vrk. Tällaisista uutisista TV ja lehdistömme vaikenee 
nöyrääkin nöyremmin. Kukaan ei kyseenalaista tätä ydinitsetuhoista suuntaa. Niin kauanko tätä 
maksua kestää? Niin kauan kun Suomi sekoilee yhä uusine ydinhankkeineen, on selviö! Eikä se jää 
tähän tietysti. Uudisenergian osuuksien kasvuvaateita Suomelle tullaan nostamaan tasaisen tappavaan 
tahtiin EU:n toimesta. 
 
 SiitäKIN on jo tehty päätös, kohta uudisenergian osuutta lisätään toiset +10% jne. . Koska YDIN- 
Suomi ei ota  kuuleviin korviinsa,  sakkomäärät kasvaa potenssiinsa samalla. . Onneksemme kiihtyvää 
sanktioitaan janoava EU ei tule antamaan milliäkään periksi rahanjanolleen FIN lypsylehmälleen. Ja 
Suomihan muuten maksaa muttailematta vuosikymmenet! Paljonko? No Pyhäjoelle annetttiin jo 
kunnasta 7 ydinvoimalupaa ja Olkiluodossa odottaa sama tavoitemeri. Hei j o k a i n e n ydinvoimala 
laskee suoraan lukuisia prosenttia maamme uudisenergiatavoitteita kauemmas. Kun EU tajuaa mistä 
on kyse tuplaa ja triplaaa ukaasejaan naureskellen . . Hyvin menee.. 
                ----------- 
 
YLE Armeija soluttautunut nettiin! 
____________________________ 
 
MTV3 Teksti tv 25.11. 2012."Puolustusvoimata harjoittaa salaista peitetoimintaa tietoverkostossamme 
vakavien rikosten estämisessä ja paljastamisissa, kertoo YLE uutiset. Peitetoiminta on tarkoin säädelty 
laissa, ja sitä tekee myös poliist.  
 
Puolustusvoimat esittää asiaansa lainmuutoksineen Puolustusvoimien rikostorjunnastaan. 
Puolustusministeri Carl Haglund ei innostu asiasta. Hänen mielestään Puolustusvoimat eivät tarvitsisi 
tällaisia poliisin valtuuksia, koska sitä tekee jo poliisitkin tietoverkoissa jatkuvasti. " 
 
*Joten täällä netissä parveilevat poliisilaumat saavat tosiaan lopettaa tekojensa jatkuvan valehtelun 
tekemisiensä peittelystä. On päivän selvää, että Suomessa jatkuvasti kasvavasti leviävät armrijan ja 
sisäministeriön laittomat ydinasemyyntiensä peitetarinat ovat pettäneet ja paniikki iskee nyt täysroihua 
myös TVO Posivan vuosikymmenet pyörittämiin kansainvälisiin plutoniumtalouspeittelyihinsä. Itse 
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asiassa ihmiskunnan suurin IAEA johtama rikosleegio ydinteollisuuden pyörittämän rikolisen Pu- 239 
talouden paljastuminen saa luun paistamaan. Kansa saa näköjään kauttani tietoonsa synkimmätkin 
ydinsalaisuudet. Ja nyt myös Suomen SA- armeijakunta vetää paljastumisistaan kylmnäävästi överit 
julkisuuteen. Kuvaavaa, ettei asiasta uskalleta uutisoida edes TV:ssä! 
              ---------------------- 
 
FB satoa suomiradikaali 11.2012  
SSSSSSSSSSSSSSSSSsssssssssssssss 
 
Ydinalan poliisikomissaareista. 
_________________________________ 
 
Täällä palloileva nettimiliisi Jani boy tuntuu hiillostuneen siitä miten paljastan nettimaailman suorastaan 
t u r p o a v a n satapäisistä ydinturvapoliiseistaan. Asiassa toimivat Helsingin satapäiset 
ydinturvapoliisiosastot eivät halua toki julkisuutta ensinkään. Koska eivät tunnustaudu kantamaan 
vastuuta tekemisistään. Saati, että ihmiset tajuaisivat miten v a l t a v a t verorahat näidenkin 
häirikköjen palkoihin ryöväävät. Otetaan muutama esimerkki: 
 
A/ Minä i t s e toimin vuosikaudet TVO:n nettipoliisiosastossa KA4 organisaatiossa! Joten enköhän ihan 
tarpeeksi tunne miten päivittäin puolisen tusinaa p e l k ä s t ä ä n tietokonemaailmassamme sikailevat 
ostetut maksulliset kovapalkkaiset huseeraa! Niin ja koska tunnen organisaatin läpi kotaisin. Siksi m i n 
u a on asiassa turhaan kepittää. Sain aiheeseen s u o r a a n sisäministeriöltä ja SUPO.lta alan 
koulutukseni!  
 
B/ Anne Holmdun työtuttuni kantaa vastuunsa perustetun Vuojoen 12 kpl SUPO ydinturvaosastonsa 
toimintatavoista. niinikää nettimaailmaan ja lehdistööntauotta soluttautuvana orgiana. 
 
C/ TVO:n palveluksessa toimii s u o r a a n luokkaa 73 Turun Cekuritaksen erikoiskouluttautuneita ja 
palkattuja. Tähän kuuluu lisäksi mm. Lauerman nettipataljoonat, joiden toiminta keskittyy erityisesti 
Olkiluotoon ja Turkuun. 
 
D/ Helsingin sisäministeriön IAEA lakisääteiset ydinturvapoliisistot. Erityisesti nettien 
kybersotaosastoineen. 
 
E/ Tampereen SA-ilmavoimien ympärillä toimivat erikoisydinturvaosastot. Hallinoivat TVO:n rantaan 
salaisesti rakennettua maamme k a l l e i n t a erikoistutkaverkostoa ja ydinturvaan 
liitettyjäohjuskalustoja. Jolla ohjataan mm. hornetteja ja niiden ohjussysteemeitä suoraan.   
 
F/ Länsirannikon merivartioston ja tulliosaton ydintutvayksiköt. heillä taas on mm. järeitä taistelulaivoja 
ja helikopteriosastojaan ydinvoimatarpeisiin. 
 
G/ Rauman ydinturvakomissaarit. Linden, Gröönruus ja monet muut tuttuni. Tunnen sieltäkin ainakin 4 
ydinturvakomissaaria.  
 
H/ Säkylän niinikää SA- armeijan ydinaseosastot. Työnjohtajanimm. Anssi Hakanen TVO:lta saivat 
vuosittain tässä osastossaan kybersodankäyntien ohjeistukset ja opetukset suoraan NSA/ CIA 
alisteisesti. Säkylässä onkin tällähetkellä maamme järeimmät ydinasevarikot hoidettavanaan. 
 
Arto Lauri Olen avuksenne koonnut tähän muutamia uutisartikkelejakin Olkiluodolla riehuvista 
siniloiselätettävistämme. Katsokaa ja kauhistukaa siis itse: 
 http://kuvaton.com/k/YZGE.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YZGE.jpg[/img] 
 
Arto Lauri Mitä kiinnostuitteko jo? No tässä entistä rehvakkaammat Olkiluodon YDINPOLIISIT esitelivät 
uhkauksiaan remakoiden lehdissään asti:  
http://kuvapilvi.fi/k/YZGe.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZGe.jpg[/img] 
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              --------------- 
 
EU:lta uudisenergiasakot 
________________________ 
 
T&T, ENERGIAHarri Repo, 23.11.2012, 10:00 
AL: EU haastaa Suomen oikeuteen energia-asioissa 
Euroopan Unioni uhkaa haastaa Suomen oikeuteen energiasäännösten löperöstä soveltamisesta, 
kertoo Aamulehti. Lehden mukaan Suomen olisi pitänyt jo aikoja sitten sisällyttää lainsäädäntöönsä 
EU:n kolmas energiapaketti. Se sisältää muun muassa sähkö- ja maakaasudirektiivit. 
 
Suomelta uupuvia asioita ovat vielä muun muassa nesteytetyn kaasun varastointi- ja 
terminaaliohjeistus. 
Komissio patisti jo huhtikuussa Suomea laittamaan asiansa kuntoon. Nyt tullut haaste yllätti kuitenkin 
suomalaisviranomaiset. Mikäli asiat eivät korjaannu, Suomea uhkaa päivittäin lankeava 60 710 euron 
sakko. 
 
* Keskeisintä tässä on se, ettei Suomi noudata UUDISENERGIANSA osuuksien nostoaan sanktioituun 
38,5% osuuteensa. Vaan asetetusta tuulienergian 2 500MW osuudestaankin Suomi on toteuttanut 
vajaat 10% 5 vuoden aikana! 
              --------- 
 
FB. Totuus CFC;stä ydinvoimasta 11.2012 
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
 
E.P. Uraani Palvelut Ylös Luettelo otsonikerroksen Saastuttajia 
Jotta ydinvoimaloiden juosta, uraani on louhittu ja jalostettu. Nämä kaksi rikastuslaitosta Portsmouth, 
Ohio, ja Paducah, Kentucky, julkaisi 818000 kiloa freonia (CFC-114) yksistään vuonna 1999. Tämä 
vastaa 88% Yhdysvaltain teollisuuden CFC-lähteistä, ja arviolta 14% kaikista CFC-114 päästöjä 
maailmanlaajuisesti. Freonia käytetään jäähdytyslaitteisiin ja Uraaniheksafluoridin jalosukseen 
ydinvoimaloille , ja pakenee ilmakehään vuotavin  putkistoin. Ollen yli 700000 tonnia 
Uraaniheksafluoridina lahoavissa metallikoteloissaan Ohio, Kentucky ja Tennessee jalostamoissa. 
 
Vaikka tuonnit ja tuotannont CFC;ssä kiellettiin Montrealin pöytäkirjan Clean Air Act muutoksiin jo 1990, 
Yritykset voivat käyttää olemassa olevia tarvikkeita. CFC on vastuussa otsonikerrosten tuhoamisista, 
joka suojaa ihmiskunnan liikaa ultravioletti B (UVB-säteilujä) avaruudesta. CFC myös pelatään olevan 
tärkeä rooli aiheuttassa kasvihuoneilmiötä. 
 
Lisäksi radioaktiiviset jätteet, jätteiden ja muita epäpuhtauksia valmistuksessa ydinreaktorin polttoaine 
sisältää elohopeaa, arseenia ja kadmiumia, jotka hävitetään ja sen ulkopuolella, ja suolahapon 
aerosolit, fluoria ja kloorikaasua, jotka vapautuvat ilmaan. 
[James Brugger, Courier Journal, 29/05/01, Nuclear Fuel, No 24, 18. marraskuuta 1996, s.5] 
 
http://neinuclearnotes.blogspot.fi/2005/07/usec-response-on-caldicotts-cfc.html 
            -------- 
 
2012.11.30 Fennoiskusta 2 reaktoria 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
 
Arto Lauri Tässä on kyllä kimmokas setti. A l k u j a a n fennomaanit halus iskeä maahamme 2 500MW 
megatappajansa. Pojilla meni +5%/v sähköntarpeen laskelmissaan viimeisen 5v jaksolta peilikuvakseen 
ja nyt alkujaan luokkaa 25 000MW valtakunnan sähköverkkomme "ennakkoharhat" romuttuivat 
puoleen! . . No pahinta tässä heille onkin, että 1970- luvun AEA Jimmy Carter laki sallii v a i n 10% 
valtakunnan verkkotehosta y h d e l l e reaktorille! OL- 3 meni raakasti överiksi 18% ylitehoillaan 1 
600MW. Eikä u s k a l e t a IAEA- ydinturvan lain rikoksena lähivuosiin startata. 
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 No n y t sitten jutun tultua kauttani julkisuuteen Fennovoima elättelee Suomen verkkokaton pysyvän e 
d e s nykyisellä 13 000 tehotasomaksimissaan. Eli ydinvoimalansa tehot puolitettiin 1 250MW. Hätä iski 
Y- pojille. No tässä ON toki toinenkin kapinen koira haudattuna! Josta täälläkin ON TABU, kielletty edes 
kerrottuna! Nimittäin näin Pyhäjokeen on jo tulossa KAKSI TUOLLAISTA, JO ANNETULLA ainokaisella 
LUVALLAAN! Tajutaanko tätä täälläkään edes suoraan kerrottuna? Vihreät ydinlobbarit antoivat 
kaikessa huijauksessaan taustalla Fennovoimalleen Pyhäjoelle k a k s i reaktorilupaa..! 
 
Joo siis tälläkin, varsinkin vihreitten ydinlobbarien taustasusiltaan olen saanut iskuja koska näen ja 
tiedän aivan liikaa heidän kaksipäisistä kuvioistaan näissä top ceakrets jutskissaan. Suomessa kun ON 
rikos tietää herranketkujen, valtioviranomaisterrierien ja ns. GB. porukoiden mustista Pu- 239 
ASEkytköksistään SA- myöten. T o t u u s kaivautuu syvälle ja iskee harhoihin aivan liian kukkeasti 
näissä! 
 
 
 
 

3101. YDINTURVALAIT 
 
Lisää tuskaa teille: 
:::::::::::::::::::: 
 
Yhtäkkiä muistin jälleen uuden ydinturvalain. Tämä EI ole Carterin laki. Mutta IAEA- laki noin 2008 
kuitenkin=  
 
1/"Jokainen maa joka kaivaa maastaan uraanijalosteita kansainväliseen uraanikauppaan. On velvoitettu 
vastaanottamaan k a i k k i loppuun poltetut ydinjätteet!" 
 
Kuulitte aivan oikein. Eli laki luotiin jotta Suomi saa näin automaattisesti vastaanottaa Euroopan ainoan 
uraanikaivoksensa Talvivaaran varjolla k a i k k i  EU:n tuottamat ydinjätteet. Kaikki koko konsepti lepää 
Koiviston, Mitterrandin 1986 EU salasopimukseen jo mitä menossa on Suomen muuttamiseksi EU:n 
Pu- 239 ASE plutoniumien monopoliksi.  
 
* Julkaistuani tämän salatun ydinturvalain. Tuli viljalti pyyntöjä siihen, että kirjoittaisin kaikki tuntemani 
salatut ydinturvalait julkisuuteen. No joo olenhan näitä kirjoitellut SATOJA artikkeleita! Nytkin koetin 
niitä löytää. Mutta niinhän se on aina ollut, että SUPO, CIA ja IAEA ydinrikolliset niitä satapäisinä 
rikosPOLIISIlaumoina poistattaa. Olen, toki olen koettanut yhden jos toisenkin kaverin kautta tuoda 
julki. Mutta nämä tällaiset ON aina ollut silkkaapelkkää uuvutustaistelua. Eli JOS MINÄ en näitä kirjaa 
satamäärin yhä uudelleen, uudelleen niin ja uudelleen. Niin eihän näitä missään kenenkään muun 
viranomaisten pelottamiin mieliin, toisen toimesta ole julkisuuteen uskalletussa tasossa olemassa. 
                     -- 
 
Uusi Suomi Blogin satoa näistä aiheista. 
======================================= 
 
J.M. 2.11.2012 19:20 
Maallikkona minun on todettava, että kirjoitus ei ole dynamiittia. Tämä näyttäisi olevan vielä vahvempaa 
tavaraa (päättäjille). Keksinkin siihen liittyvän uuden sanan "uraanimiittia". Julkaistut dokumentit ovat 
mielenkiintoista tietoa tavalliselle maallikolle. 
 
Fukushimassa kävi juuri niin, kuten kirjoittaja kirjoittaa. TEPCO oli evakuoimassa voimalan työntekijät, 
mutta Japanin silloinen pääministeri kielsi sen ja pelasti sen mitä oli pelastettavissa. Muistan, kun 
tokiolaisia palomiehiä lähti pelastustöihin tv-uutisissa näytetyssä dokumentissa. Nousin kunnioituksesta 
seisomaan katsoessani uutislähetystä tv:stä tietäen, mikä heitä odottaa. 
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Tieto on pääomaa, jota ei voi ulosmitata. On myös sanonta ‖tieto luo tuskaa‖. Tietoa löytyy lisää 
oheisesta linkistä: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=UJIEZvX4PZI 
         -------------------- 
 
I A E A  YDINTURVALAEISTA 2012 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
________________________________ 
 
* Julkaisin maailman ensi- iltaan näitä kansainvälisiä IAEA huippusalattuja koskaan kirjoittamattomia 
lakeja 2012 marraskuun alkupäiviin. Räjäytin kirjamellisesti nettisensoripankit. Nettiäni kaadettiin 
viranomaisiskuin kymmeniä kertoja iltaa myöten maahan asti. Ja koska kiinnostus oli näin suksee. 
Halusin uudelleen päivittäen kristalloida keskeisimmät lakipykälät kansojen luettaviksi ja arvioitaviksi 
keskeiset IAEA rikollistoimet: 
 
Eli printtaan tähän nyt niitä: 
 
1/ Maa joka kaivaa maastaan (2007 eteenpäin) uraanimalmijalosteita kansainväliseen uraanikauppaan. 
On velvoitettu tämän IAEA:n kansainvälisen lain mukaisesti ottamaa takaisin käytetyt poltetut 
ydinjätteet. 
 
2/ Ydinvoimalasta poistuvan lauhdeveden lämpötila ei saa kansainvälisen IAEA ydinturvalain mukaan 
ylittää poistovesilauhteen +30C lämpötilaa 200m päästä poistovesikanavastaan mitattuna. Jos ja kun 
lämpötila ylittyy on ydinvoimala tämän lain voimalla pysäytettävä tuotannosta niin kauan kun lämpötila 
on käyttötilanteissa ylittymässä. (TVO rikkoo tätä vuosittain kuukausia.) 
 
3/ Ydinvoimalalle on aina ja kaikissa olosuhteissa taattava vähintään kaksi erillistä sähkönsyötön 
valtakunnan verkon päärunkolinjaa hätäsähkösyötön ja kiinailmiön eston jäähdytyksen varmistamiseksi. 
Suomessa 400 000V syötöt. 
(Mainittakoon, että TVO:n OL- 4 linjahankkeet rikkoo räikeästi tätäkin pykälää.) 
 
4/ Ydinvoimalan sähkösyöttöjen hätäapujärjestelmien on aina ja kaikissa olosuhteissa oltava 
minimissään 3 erillisen subijärjestelmän avulla laitoksen sisällä varmistettuna.  
 
   Jimmy Carter, Harisburg 1970- luvun lakilisäykset IAEA kansainvälisiin ydinturvalakeihin: 
 
5/ Liitettäessä ydinvoimala valtion valtakunnan sähköverkkoon. Yksittäisen ydinvoimalan teho ei 
missään olosuhteissa saa ylittää 10 % valtion sähköverkon kokonaisosuudesta. Jos reaktorin teho 
ylittää sen, on ydinvoimala jokaisessa käyttötilanteessa välittömästi irrotettava aina verkosta. 
 
6/ Liitettäessä reaktori valtakunnan verkkoon on aina etukäteen valvomohenkilöstön varmistettava 10 % 
hätäjäähdytysenergian välitön ja jatkuva saatavuus. Suomessa esim. tämä IAEA lisä tarkoittaa 1 
000MW ydinvoimalan rinnalle valmiina käyvää vähintään 100MW vesisäätövaravoimaa. 
Hätäapuvoimalan on tauotta ja a i n a  oltava valmiina käymässä "tuhlauksessa". Koska muuten sähkön 
saantia ei voida taata 30 sekunnissa kiinailmiösulamiseltaan ilman jäähdytystä menevän reaktorin 
osalle. Tätä tauotta tuhlattavaa 10 % sähkön energiaosuutta ei saa koskaan käyttää mihinkään muuhun 
käyttönsä kulutukseen! Jos ehtoja ei voida täyttää irrotettakoon reaktori ja alas ajettakoon välittömästi 
kyseisen IAEA ydinlain velvoittamana.  
 
7/ Ydinvoimalan sähkösyöttöjen hätäapujärjestelmien on aina ja kaikissa olosuhteissa oltava 
minimissään 3 erillisen subijärjestelmän avulla varmistettuna voimalan sisärakentein.  
( ASEA Olkiluoto 4 subia A, B, C, D.)  
 
8/ Jokaisen käytetyn reaktorin omien sisäisten, minimissään 8h käyttöä kestävien hätädieselien, 
akkukennovarmistusten osalta oltava vakiorakennettuja.  Myös ulkopuolisen +10 % 
vesihätäsyöttöjärjestelmän lisäksi jokaiselle reaktorille on taattava voimalaitosalueen ulkopuolelta v i e l 
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ä  +10 % hätä, hätäsyöttövarmistus. Jonka on kyettävä toimittamaan polttoainereserveistään 
ydinvoimalan kiinailmiön eston jälkijäähdytysenergiat minimissään kriittisen vuorokauden ajan.  
( Suomessa TVO:n tämän osuuden takia on vaadittu 2* 60MW kevytpolttoöljyturbiinit Olkiluodossa ja 
lisäksi mm. 250MW vastaava laitosyksikkö Forssassa. Myös tämä ei alkuunkaan riitä vaan lain mukaan 
TVO:n pitäisi taata saadun TEM tiedoin ainakin 6* 60MW= 360MW minimitehot OL-1,OL-2 ja OL- 3 
laitoksien minimitarpeiksi voimalan v ä l i t t ö m ä s s ä  läheisyydessä samalla saarella!)  
 
9/ Ydinvoimalan on kaikissa tilanteissa IAEA turvalakien mukaan kyettävä hallitsemaan kaikki 
tuottamansa suljetun reaktorin jälkilämpöhöyrynsä sitä varten rakennettujen reaktorisuojiensa sisällä. 
DRYWELL ja VETTWELL kylmävesivarastoittensa sisätilojen vesialtaisiinsa ja jäätiloihin. 
( MOX tuottaa tämän 3- kertaisesti ylittävät jälkihöyryntuotannot. Joka tuhosi Japanissa 54 
reaktorikäyttöä.) 
 
Ydinteollisuudessa on näiden lisäksi IAEA vaatimuksesta myös erilaisia sotalakeja: 
 
10/ Ydinvoimavaltio joka haluaa käyttöönsä ydinteollisuuden lisenssisopimukset. On velvoitettu 
noudattamaan aina ja kaikissa tilanteissa kansainvälisen IAEA määräyksiä. Mikä tarkoittaa IAEA 
tutkijavirnanomaisten esteetöntä ja vapaata pääsyä kaikkiin ydinvoimateollisuuden tiloihin ja alueisiin. 
Mikäli kyseinen valtio evää tai estää ko. tutkimuksia. Menettää maa IAEA antamat ydinalan 
lisenssioikeudet kokonaan. 
 
11/ Maa joka tuottaa ydinmateriaaleja on velvoitettu toimittamaan k a i k k i reaktoriensa tuottamat 
ydinjätteet joko Venäjälle (70 %), tai USA:n (30 % maailman tuotannosta) ASEURAANIN 
JÄLLEENKÄSITTEYLAITOKSIEN kontrollointijalostukseen. ( ASE plutoniummyynnit ON tarkoin 
ydinturvalakiin kytkettynä alusta asti!) 
                
__________________________________________________________________________________
___ 
 
12/ Mikäli maa haluaa käynnistää oman uraanimalmituotannon tai ydinjätteen jatkojalostuksen 
isotoopinjalostamoja. On maa velvoitettu alistamaan tämäkin toimintamuotonsa IAEA lisäksi myös 
sotilaalliseen NATO sotatoimialueeksi.  
 
13/ Kun maa aloittaa USA lisensoimat uraanin isotooppijalostuksen centrifugilaitosten toiminnat 
maassaan. On standardin mukaisen 3 000MW ja 3 000ha kokoisen isotooppiyksikön käyttöön varattava 
a i n a  ja kaikissa olosuhteissa reaktorimääräyksistä tunnetut kolminkertaiset syöttövarmistukset 
jalostamon räjähtämisen estämiseksi kohtalokkailta sähkökatkoksilta. Tämä tarkoittaa 3 000MW 
perussyöttöreaktorimäärää. Sen lisäksi varasyöttölaitokset käymässä a i n a  rinnalla 3 000MW teholla, 
(tuhlattavana). Tämänkin lisäksi aina rinnalla käyvää lisäksi kolmatta 3 000MW hätävarmistussyöttöjen 
reaktorikapasiteettia (myös tuhlattavana ilman muuta käyttöä). 1 000MW reaktoreita vaaditaan yhteen 
isotooppilaitokseen 9kpl m i n i m i s s ä ä n . Suosituksena IAEA:lla 12 erillisreaktoria p e l k ä s t ä ä n 
isotooppisyöttöön. Laitoksien sähköä ei koskaan, missään tilanteessa saa käyttää 
isotooppijalostamisen käyttötilanteessa mihinkään muuhun syöttötarkoitukseen!  
 
              -- 
Henkilökuntaa koskevat IAEA kansainväliset ydinturvamääräykset. 
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 
 
Henkilökunnan osalta IAEA soveltaa ydinturvamääräyksissään ylikansallista suoraa 
SOTALAKIKÄYTÄNTÖÄ: 
 
1/ Kaikki ne henkilöt jotka palkataan vastaamaan ydinturvalaitteista. Pitää kouluttaa ns. "laitteitten 
haltuunottokoulutuksin ja ydinvoimalan perehdyttämiskoulutuksissa" vuosien ajan jatkuvasti koko 
työajan jatkuvin lakisääteisesti erikseen täsmennetyin alakohtaisin jatkokoulutuksin. 
 
2/ Kaikki ydinvoimaloihin töihin vakituisesti palkattavat pitää hyväksyttää käytännössä viikon kestävässä 
psykologisessa profilointiajossa IAEA standardisoimin menettelyin. 
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 (Tätä ette hevillä usko!)  
 
3/ Kaikkiin ydinvoimalaan töihin tuleviin noudatetaan suoraa raskainta sotatilalakia. Jokainen 
ydinvoimalan laitteista vastaava henkilö on vastuussa laitteestaan a i n a   h e n g e l l ä ä n ! Tämän 
IAEA lain perusajatus on, että ydinonnettomuuden tilanteessa ydinvoimalasta EI SAA PÄÄSTÄÄ ULOS 
KETÄÄN HENGISSÄ VAAN PAIKALLAOLEVIEN UHRAAMINEN ON TAATTAVA 
ERITYISJÄRJESTELYIN KUOLEMAANSA ASTI, AINA!. . . .  
 
* Tämä laki tarkoitti (Tshernon), Fukushiman onnettomuudessa sitä, että TEPCO halusi päästää 
henkilökuntansa reaktorialueilta hengissä. Mutta hallitus esti sen täsmätyin sotilasiskuin, saarroin asein, 
ja poliisitoimin! Kuulitte aivan oikein. Tämän nimenomaisen lain takia maailman k a i k i s s a  
ydinvoimaloissa on ns. "kuolleenmiehen kytkimet". Kaukokäyttö kaikille reaktorilaitteille on taattava 
10km päässä toimivalle ydinturvaosaston erillis- SOTILASSOLUILLEEN.  
 
* Tämän lisäksi kaikkia reaktoreita voidaan kauko- ohjata myös suoraan hallintopalatsista.(Suomessa 
Eduskunnasta). Määräys on ehdoton! Sotalaki tässäkin ylittää k a i k k i  maan kansalliset lait 
perustuslakiin asti. Ydinvoimaloissa on poistumateiden kaikissa ovissa kauko- ohjattavat sähköiset 
lukitussalvat. Kaikki voimalan poistumatien ikkunat aseita kestäviä panssarilaseja. Lisäksi voimalan alla 
poliisien tunnelien salatilat josta voivat milloin tahansa tappaa koko ydinvoimalahenkilökunnat. Kyllä k a 
i k k i  tämä on kirjattuna kansainväliseen IAEA ydinturvalakeihin tarkoin ja menettelynormein.  
 
4/ Jokaisessa ydinvoimalassa on erilaiset "käyttöinsinöörit". Jotka vastaavat laitoksesta vuotuisilla 
simuloiduilla ‖hätätilannesimulaatiotestein". Testiajoissa IAEA määräyksin simuloidaan satoja 
satunnaisesti kehitettyjä ydinvoimalaonnettomuuksia. Erillisessä oikean valvomon kokoisessa ja 
näköisessä simulaattorissa. Koeajo kestää kuukauden verran vuosittain lakisääteisenä. 
Käyttöinsinöörien pitää aina kyetä vastaamaan koeajajien simuloimiin onnettomuustapauksiin. Yksikin 
epäonnistuminen muuttaa insinöörin konkreettisesti silkaksi jätteeksi ydinyhtiön ja k o k o  henkilöstön 
silmissä! . .  
 
( Eli ei saa enää k o s k a a n osallistua laitoksen mihinkään toimiin koko loppuikänsä. Näitä insinöörien 
"hylsyjä" TVO:lla parveili toimettomana kymmenittäin. Heitä ei missään nimessä ikinä silti erotettu! 
Koska he suurriskeinä tietävät kaikki keskeisemmätkin ydinsalaisuudet. Vaan pidettiin vaan "varottavina 
hylkiöinä nurkissa maleksimassa, siihen palkattuina ydinjätteinä". Hyvin yleistä olikin, että nämä 
insinöörit ajatutettiin ydinyhtiön painamana eriasteisiin itsetuholisiin tekoihin. Juuri näiden ihmisten 
kanssa alkuun opin ymmärtämään miten käsittämättömän julmaa, totalitäärisen piittaamaton 
ydinmaailma oikeasti on.)  
 
5/ Jokainen ydinyhtiöön palkattavan IAEA laki pakotti allekirjoittamaan 5-portaisen suoran 
vaitiolovelvoitteen sisäministeriöön lopun ikänsä kaikesta siitä mitä näkivät, kokivat tai oppivat.  
(Jo siivoojilta asti se vaadittiin yksinkertaisena. Itse allekirjoitin tämän erikoisosaajana tuplana. Kaikkein 
ylimmät pääjohdossa jopa 5- kertaisesti allekirjoittivat myös itse nämä määrät.) 
 
6. Ammattiyhdistyslaki ydintyöväen ehdottomasta lakkokiellosta. Ydinyhtiöiden kasvavissa ongelmissa, 
erityisesti Ranskassa sattuneissa tilanteissa jossa lakkokenraalit estivät huolinta- ajoja 
ydinvoimajalostamoihin. Tilanne kärjistyessään uhkasi kokonaisten valtavien ydinmateriaalikenttien 
räjähtelyin. Lakkolaisia komennettiin jatkoselvittelyissä suoraan armeijan ja poliisivoimin ampumaan 
hiljaiseksi. Lopputulos oli 1990- luvulla laaditun IAEA ydinalan erilislain IAEA lisälakimuutoksen 
mukainen. Y k s i k ä ä n ydinvoimatyöläinen saa, tai edes sallita puolustaa oikeuksiaan lakkoilemalla! 
Vaikka laki on sulkenut ydintyöväen suorittamat lakot pois vuosikymmenet kaikkialla Euroopassa. 
Ydinorjien tästäkään perusdemokratian vastaisesta laittomuudesta ei saa keskustella. 
                ----------- 
 
2. IAEA ydinturvan lait 20§ eteenpäin 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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* IAEA salattuja ydinturvalakeja ei ole koko Suomessa tai edes Euroopassa koskaan saanut kirjallisina 
koosteina. Laki kirjaestosta on täysin ehdoton! IAEA lait ylittävät kansalliset maalait aina perustuslakeja 
myöten aina.  Siksi onkin viimein aika, että minä Arto Lauri alan näitä koostaa TVO- 
oppimateriaaleistani koko kansan käyttöön ja vapaaseen levitykseen. Salaisuuksien verhouksien on 
aika repeillä ja paljastaa karmeimmat synkkyytensä 2012.11.  
 
20/  
Ydinenergian käyttö mihinkään muuhun kuin suoraan sähkön tuotantoon on kiellettyä. 
 
Ydinvoiman käyttö metallurgiaan, muovin, asvaltin, höyryn ja vedyn tuottoon on ankarasti kiellettyä. 
Myös on kielletty käyttää ydinenergiaa mm. veden suolan poistoon kiehuttamalla. Ydinenergian käyttö 
niinikää suoraan lämmitykseen on hengenvaarallisena kielletty. Koska säteilyn energia varastoituu ja 
muuntaa arkiveden suoraan sekundäärisäteileviksi tappaviksi isotoopeiksi ja raskasvesiksi. D2O 
deuteriumvesiksi ja T2O tritiumvesien kaltaisiksi säteilyvarastoiksi. Samasta syystä myös ruuan, 
biopolttoaineitten, sahatavaran, hakkeen, soran, betonin, apulannoitteitten ja vastaavien materiaalien 
teko ja kuivatukset ydinenergialla aina kielletään. 
 
21/  
Ydinenergian käyttö avaruudessa on kiellettyä. 
 
(Jos kuitenkin erityiset syyt ajavat kansainvälisiin pakkoratkaisuihin. Kuten aurinkovoimattomien 
aurinkokunnan ulkopuolisten sondisateliittien Pioneer 1 ja Poineer 2 tyyppisten tapauksessa. Sallitaan 
pienien radioaktiivisten materiaalierien rajattu suljettujen atomiparikennostojen käyttö kansainvälisien 
yksittäispäätöksien nojalla.) 
 
22/ 
 Ydinjätteet luokitellaan kolmeen eri säilytystasoluokkaan kunkin erillismääräyksensä toteuttamiseksi. 
Kuitenkin suorat reaktoripolton uraaniset ja plutoniumrikasteet pitää alati sijoittaa aina kaasutiiviisti 
suljettuun tilaan. Käytännösssä veden alle reaktoripoistoaan seuraavat 30 vuotta. 
 
Suomessa ja Ruotsissa tämä tarkoittaa 40v jaksominimiä, ennen kuin ydinjätettä saa päästää edes 
kuivasäilytykseen. Ydinjätteille on kullekin jätelajilleen erikseen määriteltävä eriliset tyyppihyväksytyt 
säilytysvarastonsa. Matala- aktiivijäte MAJ- varastoon. Aina kuitenkin paksulla vähintään maapeitteellä 
varustettuna. Keskiaktiiviset KAJ- varastoonsa loppusijoitukseen minimissään 100m kalliosyvyyteen. 
Korkea- aktiivijätteet sitä varten tehtävään aktiivisesti jäähdytettyyn KPA- varastotilaansa. Tämä tila 
jossa SA- armeijan käyttöön, myyntiin tarkoitetut plutoniumpitoiset uraanijätteen tangot säilytetään. On 
tämä varastotila täytettävä reaktorista ydinjätteen kuljetukseensa sitä varten erikseen suunitellulla 
kaasutiivejä termospulloja apuna käyttäen.  
 
23/ 
 Ydinmateriaalin fissioräjähdyskelpoista materiaalia ei saa v.1963 eteenpäin edes koeräjäyttää kuin 
vähintään 1 000m syvyydessään suljettuna peruskallion sisään.  
 
USA teki aiheesta koedemon. Paljastamalla 10kg kiinteän aluksi raskaasti suojaverhotun Pu- 239 
metallikuulan maaperällään 1950- luvulla. Huomattiin, että 100m mastostaan kuulan säteilyn energia 
levisi viiveittä Eurooppaan asti. K o k o maapallon säteilyverkostot rekisteröi plutoniumin paljastuttua 
vapaaseen ilmaan k o k o  globaalin ilmakehämme saavan pysyvän säteilykasvupiikin. Selkeän 
ilmakaasuihin johtuneen säteilynousun reaaliajassa. 
 
24/ 
Korkea- aktiivista ydinjätemateriaalia ei saa loppusijoittaa kuin minimissään 500m syvyyteen. 
Ydinjätteensä jatkuvan kanavasäteilykaasuuntumisten ja tappavien ilmaionisaatiokertymiensä 
vaarallisuuden takia. 
 
 ( Suomi rikkoo tätä viimeisintä pykälää. Koska Posivan Onkalo on 420m, Olkiluodon 
Litoraanitektonisauman todetun hälyttävän epävakauden ja 600m alkavan 1 000m paksun 
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metaanijääklatraattivaaran takia aivan liian epävakaata lakisyvyydessään! Jopa Areva on asiaan 
ankarasti puuttunut suoraan IAEA ydinturvalakirikoksena nimenomaan Suomessa!) 
                 --------- 
 
Laki on miten sen saa lahjomalla tehtyä 05.11.2012 
______________________________________________________ 
 
- YLE aamun radioantia. Posiva jatkaa jo perinteeksi käyneellä TVO linjallaan. Normaalisti oikeusjutut 
raukeaa 10 vuodessa. Mutta kun tunnetusti maailman korruotoituneimmalle Suomen oikeuslaitoksille 
TVO Posiva tuovat olemattomista Posivan Onkaloittensa kiinteistöveroistaan kanteluja. Niin JO 
perinteiseen tyyliin 12v ylivanhatkin jutut poikivat Eurajoen kunnalle miljoonien ja miljoonien korkoa 
korolle koronkiskontatuomiot. TVO Posiva panevatkin tuomaririkollisillaan pöydät koreaksi 
kuppaamillaan verirahoillaan. Todeten ykskantaan: "Mitäs ette nuoleskelleet enenempää meitä 
maailman laittoman ydinasetuotannon mestaajia!" Poliisipäällystä on tulevien orgioitten itseoikeutettuja 
kuniavieraita Vuojoen kuntalaispeijaisiinsa. 
 
- Aamun YLE ilmoitti, että Talvivaaran jatkuvien tektonisten liikuntojen runtelema Euroopan suurin 
uraanikaivoskeskus on vuotanut TAAS ongelmajätteensä menestyksekkäästi Itämereen. Talvivaaran 
vuotuinen vuodentakainen  tektonisaumoihin vuodettu uraaniliete saa kyytipojakseen perään nyt myös 
kipsikuorrrutuksen. Talvivaaran johto naureskelee uutisissa, pahoitteelleensa sitä, että myrkyllisten 
thoriummaksamyrkkyjensä ja surmaavien uraanilietteen mukaan luiskahteli ikävästi m y ö s  vähemmän 
tappavaa tavallistakin kipsilietettä.) 
 
PS. Uraanin dumppausta Itämereen kesti 5- 9.11.2012 asti. Nyt Talvivaara saa taas täytellä 
uraanipaljujaan rauhassa. Koska näin menetettiin jo kolmannen kerran vuosien uraanikertymät. 200- 
kertainen uraanipitoisuus poistovesissä kertookin. Ettei Talvivaara enää edes suostu kokoamaan 
kannattamattonta uraaniaan. 
               ------- 
 
IAEA lait näyttäytyivät heti julkisuuteen. 
xXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXx 
 
Koosteita Länsi Suomi 9.11.2012. Pääkirjoituksesta.. "Mutta tilastokeskuksen mukaan Suomen viennin 
arvonlasku peräti k a h d e k s a l l a   prosentilla oli yllättävän suurta. Kaiken lisäksi elinkeinoelämän 
keskusliiton suhdannebarometri kertoi, että yritysten näkymät ovat merkittävästi heikentyneet". .. 
  
*HmmM. . .samaan aikaan kuulimme ydinlobbarin Häkämiehen jättäneen uppoavan ydinlaivan ja 
siirtyneen eläkevirkaan. Niin Suomen 4- viimeisintä ydinhanketta huijattiin läpi illuusoimalla harhaa +5% 
vuotuisista sähkön kulutuskasvuista. Nyt 4v putkeen menty peilikuvalla -5% sähkön kulutuksessa. 
Viidettä vuottaan varjostaa JO - 8% todellisuudet. Ei todellakaan mikään ihme, että käsiin 
konkreettisesti räjähtelevät maamme ydinylihankkeet ajattavat päälobbarit vastuitaan piiloon. Kuka 
ottaa vastuun.. .no ainakin kansa maksaa. Onneksi sentään ydinvoimasta luopuva Saksa toimii 
Euroopassa plusveturina ja loistavalla ydinvastastrategiallaan maailman esimerkkinä pelastajana.. 
 
Sama lehti sivulta 4. Tuskin olin julkaissut juttuni salatuista IAEA ydinturvalakien pakotteista, että j o k a 
i s e s s a  ydinvoimalassa ON oltava "kuolleenmiehen kyrkin". Eli suomeksi sanottuna etähällintalaite 
ajattaa ydinvoimalaa ulkoa, kovaa ja kaukaa. Suomessa mm. Vuojoen SUPO- osaastoilta 10km päästä. 
No juttuni luettuaan Venäläiset innostuivat legendaarisesti. Lehti kertoo: " 
 
"Vakavia tietoturvariskejä sisältäviä järjestelmiä on käytössä myös ydinvoimalaitoksilla. Eurajoki Jami 
Jokinen. Olkiluodon ydinvoimalat käyttävät vakavia tietoturvariskejä sisältäviä mm. Siemens WinCC-
teollisuusohjelmistoja. Venäläinen tietoturva-asiantuntija löysi ohjelmistosta 50 tietoturva- aukkoa, joista 
suurin osa mahdollistaa järjestelmän hallinnan laitoksen ulkopuolelta. Suomessa asiasta uutisoi 
Tietoviiko.  Tunnetuin isku maailmalla on  Stuxnet madon pääsy mm. Iranin ydinrikastuslaitokseen."  
 
Kiinnostavaa miten n o p e a s t i näitä meikäläisen ydinsalaisuuksiin liittyviä pelin avauksia sitten 
saadaan rahdattua maailmalle. Huvittavinta tässäkin paniikkiuutisessa on. Että TVO:n 
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"etähallintaydinvoimalat" startattiin jo 1978. Mutta v a s t a  kun aloin uutisoimaan asiaa 2012,(34v 
päästä) alettiin huomata megariskit. No TVO ei luonnollisesti tee asialle yhtään mitään!. . Ai miksi Länsi 
Suomi tämän valottaa? Koska IAEA salainen ydinturvalaki ON muutumaton. Maailman ydinvoimaloitten 
oviensa sähkösalvat on lain mukaan myös jatkossa p a k k o  saada sulkemaan henkilökunnat sisäänsä 
ja käsiin räjaytetävät laitokset samaan kasaan. IAEA EI halua todistajia henkiin jättää. Näillä mennään 
teen toki kasvavasti salaisuuksia ydinalasta, jos näin kovaa kysyntää on..) 
                  ------------- 
 
IAEA alueiden ydinturvalaki 25 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
25 "Ydinvoimalan ympäristöön sovelletaan aina vyöhykejakoa. Joka rajaa ydinvoimalan ympärillä 
tapahtuvaa sallittua toimintaa. Keskeinen turvaraja ydinvoimalasta on 5km säteellä. Laajempi turva- 
alue on puolestaan säteeltään 20km. Tämän lisäksi ydinvoimalan sisälle määrätään oma 3+1 
erityissuojavyöhykkeitten alueensa. Sisimmässä turva-alueessa on tarkoin kielletty mm. ruokailu, 
juominen ja tupakointi. Alueelle vaaditaan kyseisen tilan oviin turvavärikoodit vihreä, oranssi ja 
punainen turvavyöhykkeensä alueen säteilytasojen mukaan. Punainen on säteilevin alue, oranssi 
lievempi ja vihreä lievin.  
 
Myös pakolliset suojavarusteet: kokovartaloasut, (omat vaatteet ehdottomasti kielletty alla, vain 
alusasut). Suljettavasuiset kengänsuojat ja kypärät säteilyn lisäsuojana. Jokaisella värin vaihdon 
kenkärajansa vyöhykkeessä on lisättävä vyöhykkeen värin mukaiset päälle aina lisättävät kengänsuojat 
merkityillä ylitettävillä erikseen rajaavilla lisäkorokepenkeillä. Siviilikengät eivät saa edes hipaista 
säteilytilalattioita. 
 Ulommalla 5km säteen vyöhykkeellä taas rajataan mm. siellä asuvien henkilöiden määrä minimiinsä 
200 henkilöön. Tällä alueella on kielletty mm. ruuan kauppaaminen ryhmille ja kaikki teollinen 
elintarvikkeisiin liittyvä tuotanto välittömän varman ruuan säteilymyrkyttymisen takia.  
 
*Mihin laki perustuu. Ruotsissa ASEA kurssittaessaan henkilöstöään kertoi auliisti keskeiset syyt. 
Otetaan muutamia puistattavia lisäesimerkkejä. Jos tuot tavallisen vesi/ maito/ kalja/ limonadipullon 
näille ns. "kenkärajavyöhykkeitten" sisäpuolille. Suljetun, korostan siis s u l j e t u s s a  pullossaankin 
oleva arkinen limonadipullo saadessaan mittareissa näkymätöntä suunnattoman rajua neutronivuota. 
Muuntuu ASEA tiedoin jo 2 minuutissa hengenvaaralliseksi! 
 
* Koska jopa vesi muuttuu tappavaksi vetyisotoopeikseen deuteriumiksi ja tritiumeiksi. Koulutuksessa 
kerrottiin, että jos pyörittelet omassa suussasi jopa omaa räkää ydinvoimalan sisällä parikin  minuuttia. 
Purkkaa, mälliä, karkkia. . Sitä missään nimessä EI SAA niellä vaarallisena! Vaan on sylkäistävä 
kaikialla voimalassa oleviin yleisiin roskiksiin. Itse asiassa kenkärajoilta lähtien koko 
reaktorirakennuksessa on kymmenittäin säteilysuojahenkilöitä ja vartijoita. Jotka seuraavat ettei kukaan 
vahingossakaan tuo kuolettavaa ruokaa, tai edes tappavaksi hetkessä muuttuvaa tupakkia, mälliä,  tai 
muuta vastaavaa alueelle. 2 Minuttia, hurjaa! 
 
 
 
 

3102. BIO 
 
Tänään on tiistai, 30. lokakuuta 2012. Sivu on ladattu klo 23:26 
Suomalaista bioenergiaa 100% hyötysuhteella - mahdottomasta mahdollista? 
  
Ovatko suomalaiset tehneet sen mitä on väitetty mahdottomuudeksi? Tampereen yliopiston tutkimusten 
mukaan suomalaisen Turos Team Oy:n HKG BioNear -laitteisto kykenee tuottamaan energiaa täydellä 
100% hyötysuhteella. Laitteisto on jo koekäytössä ja tuotannossa! 
 
Toimittaja Riikka Söyring 
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30.10.2012, Verkkomedia.org 
 
Suomalaista bioenergiaa 100% hyötysuhteella - mahdottomasta mahdollista? Tampereen 
Energiamessuilla on viime viikolla esitelty kirkkonummelaisen Turos Team Oy:n HKG BioNear -
laitteisto, joka tuottaa energiaa puusta, vedestä ja ilmasta. Samalla laitteella saadaan sähköä ja 
lämpöä. Laite hyödyntää muun muassa haketta. 
 
Tuotantoprosessissa ei synny haitallisia pienhiukkasia, lauhteita, tai tuhkaa. Tampereen yliopiston 
tutkimusten mukaan laitteen energiatasehyötysuhde on täydet sata prosenttia. Laitteisto ottaa 
tarvitsemansa kosteuden suoraan hakkeesta, jos se on riittävän märkää. Kuiva hake vaatii 
lisäkosteutta. 
 
BioNear säästää myös lämpöputkien vetämiseltä, koska laitteiston tuottamaa kaasua voidaan kuljettaa 
poltettavaksi muualla. BioNear-laitteisto käyttää siis bioperäistä polttoainetta, ja sen tuottamalla 
energialla vesi ja ilma saadaan muutettua palavaksi vetykaasuseokseksi, jota voidaan jatkojalostaa 
esimerkiksi polttonesteeksi. 
 
*Ongelmallista tällaisessa sensaatiomaisessa uutisoinissa onkin ettei tekniikkaa juurikaan tuoda esiin. 
             ----------- 
 
YDINAAVIKOITUMISTEORIASTA 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
 
F.B. 2012.10.E.P.  
 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1343470/Have-scientists-discovered-create-downpours-
desert.html 
 
Have scientists discovered how to create downpours in the desert? 
www.dailymail.co.uk 
The holy grail of water in the desert is a step closer after scientists employed by the ruler of Abu Dhabi 
claim to have generated a series of downpours. 
 
Arto Lauri Niin E.P... . Uskomatonta miten 100% samalla tekniikalla, jolla olen kertonut 
ydinvoimalaitosten ++..ionisaatiovuodoillaan TUHOAVAN ydinaavikoittaen maailmaa. Taas tässä 
peilikuvin, päinvastaisella tekniikalla tekevät sateen ihmeet. Eikö vaan olekin h ä m m ä s t y s 
kummastuksessa miten tarkkaan nämä vuosikymmenen takaiset "selitteeni" saavat maailmalla lihaa 
luittensa ympärille.) Vielä kun tekisivät teksteistäni julkisempia yhä lisää. . .Niin hyvä tulisi. 
            ------------ 
 
Protonit, outoja maailmalta 11.2012 
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
 
 Maapallon protonisäteilytaso on normaalisti tasolla 2-3MeV. Nykyään säteilyionisaation kasvut 
yläilmakehään ovat suorastaan romahduttaneet meitä suojaavan elektroniylijäämän. Joka synnyttää 
sateet ja ukkoset. Protonisäteily on räjähtänyt 16MeV jopa 25MeV tasoon. No ++..ionisoitujen Pu- 239 
partikkelien, beettasoihtuamisten päästötasot TVO:n perusreaktorista on 1 100kg/v. Mitä sitten seuraa 
kun elektronikylläisyys päämme päältä katoaa tuhoutuen satojen reaktorien päästöistä? Aurinko tuottaa 
ja rummuttaa maapalloamme jatkuvilla +.ionisoiduilla vedyn pelkillä silpoavilla ytimillä. Eli Protoneilla. 
Tätä säteilyn lajia ei edes TVO:ssa vaivauduta mittaamaan saati normittamaan STUK suojarajoja.  
 
Kyllä pitäisi. Nimittäin kun Auringon protonisäteilyt osuvat maan magneettikentän ohjaamana päämme 
päälle. Se normaalisti neutraloituu osuessaan miinuselektronisuojaamme. Muodostaen protoneista 
elektroneilla tavallista vetykaasua.  Nykyään sitä elektronisuojaa ei enää ole. Joten kun 
taustasäteilytasomme on 10 kertaistunut. On samalla alkaneet Auringon perusprotonit tunkea 
avaruussäteilyinä maan pinnalle asti. Koska nimenomaan tätäkään säteilyn tappavaa lajia ei STUK 
vaivaudu edes mittaamaan. Geigeri ei sitä edes vahingossa näytä. Olemme tauottomassa tappavan 
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korkeassa protonisäteilyn pilvessä suojatonna. Syy On siis ydinvoimalapäästöt, jotka ovat tuhonneet 
elintärkeät avaruussäteilyjen suojamme. 
                    ------- 
 
Säätökyvyhtön ydinvoima suurongelmat korostuvat. 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
 
T&T. UUSIUTUVA ENERGIAJanne Luotola, 11:01 
Ydinvoimaloita on pantu säppiin, mutta Saksa vie enemmän sähköä kuin koskaan 
Saksan energiantuotanto on niin monimutkainen yhtälö, että se koettelee jo naapurimaiden hermoja, 
kertoo Ny Teknik. Vuoden kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana Saksa on vienyt enemmän sähköä 
kuin koskaan ennen, yhteensä 12,3 terawattituntia. 
 
Eniten sähköä on myyty Hollantiin, jossa voimalaitokset voidaan sulkea, jos naapurimaasta saadaan 
riittävästi uusiutuvaa energiaa.Saksa tarvitsee jatkuvasti hiili- ja kaasuvoimaa niiden päivien varalle, 
jolloin aurinko ei paista eikä ilma liiku. Kun aurinko paistaa ja tuuli puhaltaa, sähköä syntyy 
tarpeettoman paljon. 
 
Haittaa muita. Kaikki Saksan naapurimaat eivät ole iloisia maan kehityksestä. Osa Itä-Euroopan maista 
harkitsee rajansa sulkemista energian tuonnilta silloin, kun Saksassa tuulee eniten. Tsekkiläinen 
sähköverkkoyhtiö CEPS suunnittelee rajalle kytkintä, joka katkaisisi tuonnin kovalla tuulella, koska 
tuontipiikit kuormittavat verkkoa. 
 
Ongelmat voitaisiin korjata Saksassa, mutta ratkaisu olisi kallis, arvioi Tsekin teollisuus- ja 
kauppaministeri Pavel Solc. Verkko ratkeaa. Saksan verkko on rasittunut katkeamispisteeseen saakka, 
kun tuuli- ja aurinkovoimalat ovat tuottaneet huippulukemia. Maan suunnitelmien mukaan uutta 
sähköverkkoa tarvitsee rakentaa 2 800 kilometriä lisää vuoteen 2022 mennessä. 4 400 kilometriä 
siirtolinjaa pitää uudistaa. Kustannukset ovat noin 20 miljardia euroa. 
 
Toistaiseksi sähkö kulkee Etelä-Saksan ja Pohjois-Saksan välillä Tsekin ja Puolan kautta.Tuet 
houkuttelevat 
Fukushiman katastrofin jälkeen Saksa päätti sulkea kahdeksan ydinvoimalaa. Vuoteen 2022 mennessä 
loput yhdeksän voimalaa suljetaan. Samalla katoaa 12 gigawattia sähkön tuotantokapasiteettia. 
 
Energiakäänteeksi kutsuttu siirtymisvaihe uusiutuviin energianlähteisiin on sujunut nopeammin kuin on 
suunniteltu. Uusien voimaloiden subventoinnit ja pienenevät hinnat ovat lisänneet erityisesti 
aurinkovoiman rakentamista. 
Kun paistaa ja tuulee, Saksa tuottaa paljon enemmän sähköä kuin kuluttaa. Silloin Saksa myy 
ylijäämän naapurimaille. 
Klo 12:12 korjattu: Hollanti voi sulkea voimalaitokset, ei ydinvoimaloita. 
 
* Niin siis säätökyvytöntä ydinvoimalaa EI kyetä säätämään lainkaan. Ei edes silloin kun Saksa 
kykenee tarjoamaan 3- osa hintaista aitoa EKO- energiaansa ja sen ylijäämää. Juuri tässä kiteytyy 
suunnattoman kalliin ydinvoimalan akilleen kantapää. Kykenemättömyys kilpailla kertaluokkia 
parempiaan vastaan rehellisessä kilpailussa. 
             ------------- 
 
PLUTOMIUNTALOUS 
DDDDDDDDDDDDDDD 
 
YDINVOIMA. "Suomi sopisi käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusvaltioksi". Talouselämä 13.11.2012 
18:01 
 
Antti Mannermaa. Suomi soveltuisi käytetyn ydinpolttoaineen ja sen sisältämän plutoniumin 
kansainväliseksi loppusijoitusvaltioksi, arvioi huippuasiantuntija Olli Heinonen perjantaina 
ilmestyneessä Talouselämä-lehdessä. 
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Heinonen ehdottaa lainsäädäntöjen muuttamista, jotta tämä olisi mahdollista. Talouselämän 
kirjoituksessaan hän toteaa, että ydinenergiaa rakennetaan maissa, joilla on vain niukasti tai ei lainkaan 
kokemusta ja osaamista ydintekniikasta. 
 
"Huippuyliopisto MIT:n tutkimuksen mukaan käytetyn polttoaineen jälleenkäsittely ei ole mielekästä 
vielä pitkään aikaan.  Tämän vuoksi on syytä harkita yhteisiä loppusijoitustiloja. Sellaisia voivat 
rakentaa ja hoitaa parhaiten yhteiset, monikansalliset yritykset." 
 
Uutiskirjeestä saat muutkin uutiset päivittäin.Tilaa uutiskirje 
"Valtiovaltojen tehtävänä on laatia puitteet loppusijoitustoiminnalle. Jotta se olisi mahdollista, 
lainsäädäntöjä on muutettava. Suomi voisi toimia parin lisäonkalon rakentamisella mallina muille, mikä 
vähentäisi myös terrorismin riskejä", Heinonen kirjoittaa. Lue koko kirjoitus uudesta Talouselämä-
lehdestä! 
 
* Uskomattoman röyhkeää materiaalia. Ydinala aikoo pokkana muuttaa koko Suomen EU:n 
ydintunkioksi. Plutoniumia aiotaan laivata Euroopasta saman tien kaikialle rantoihimme solutettaviin 
NATO- ydinasetehtaisiinsa. Nyt ei enää edes peitellä sitä, että hanke on totaalinen ja tulee tuhoamaan 
ulkoimailta tuotavilla ydinjätteillä sellaisella triplavolyymilla, joka ei jätä mitään arvailuille varaa. KAIKKI 
keskeiset maailman näkemällä tappavat ydinjätteet aiotaan tuottaa maahamme kysymättä 
kansaltamme yhtään mitään! Rahasta ja valtioväkivaltakoneistoin. Juuri kuten 1986 M. Koiviston 
salainen EU sopimus sen kaavaili. Luoja maatamme tällaisisilta rikoksilta auttakoon meitä!. . . 
                 ---------- 
 
SYÖPÄKASVU 10- kertaisumassa. 
############################ 
 
Plaza. 23.11.12, 04:30    #2 (linkki)  Soli  
Viestejä: 12605  Kiitän myös omasta puolestani selkeästä uutisestasi nm. Raijasivu.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Vaatimattomalla Mac iOS6:lla kuitenkin pitää hieman "seikkailla" asiallista laajaa kirjoitustasi. Ei 
kuitenkaan vaikuta asiallisesti esiin tuomaasi asiaan. 
Olen esimerkiksi kysynyt "hoitsuilta", miksi syöpää esiintyy enenevästi. Ei kuulemma saa sanoa, 
vaikkakin, sa...ivat ?  
http://keskustelu.plaza.fi/ajassa/kotimaa/1904892/plasmonit/  
 
*Miksi ei saa sanoa virannomaisestelyin, m i k ä  10- kertaistaa maamme syöpätilastot? Maatalouden 
tiukennetut apulantojen ja kasvinsuojeluaineiden totaalinen lievennys EI ole syynä. Ja siitähän saisi 
huutaa surutta tiedotusvälineissäkin maailmalle viranomaisten estämättä. Autojen  bensan lyijytys ja 
katalysaattorit,ei. SEV maiden totaalinen saastutuksen romahdus -90 luvuille systeemin kaatuessa EI 
myöskään syyllinen. -93% maailman pahimmista kemikaalisaasteista 70- luvuilta on taustalla poistunut 
tiukkien rikidirektiivien ja polttolaitosten suodinten asentelunntakia. 
 
 Mikä on se a i n o a  asia joka jää kriittisen tarkkailun ulkopuolelle? ( Maailman totaalinen säteilytausta 
on TVO:n johdon Pertti Simolan ja Anneli Nikulan silloisen myönnön myötä tosiaan 10 kertaistunut 
reaktoripäästöistä. Mm YVA TVO:lla 2007, SYKEsarja B7.) 
 
1973 Öljykriisiin rakennetut maailman k a i k k i puolisentuhatta ydinmvoimalaa on käyneet roimasti y l i 
25- 30v käyttöikänsä. Ollen nyt sitten 40v yli- ikäisiä silkkoja siivilöitä. Joista norjalainen Thomas 
Ebbesen jo 1989 alkoi löytää neutronivuon nanohuokoistumista kaikista keskeisistä reikiintyvistä 
säteilysuojistaan. Kun hänen mukaansa 23cm paksun reaktoripöntön l ä p i  nykyään paistaa jopa 
valoa, ei ole epäselvää m i k s i TVO:n yhteiskuntaraportti 2008 ilmoitti reaktoreistaan karkaavan jo 
vuosittain kolmatta tonnia näkemällä säteilytappavaa Pu- 239 kanavasäteilyn ionikaasuina! Ilmiölle on 
toki annettu nimi Tieteen kuvalehti No:16.2012 mukaan näistä reittävien neutronivoiden "plasmoneista" 
on muodostunut säteilytuhottaville ydinvoimalakansoille "SUPERASE!". . . 
 
PS. Intiaaneille tupakka oli turvallista vuosisadat. Keuhkosyöpää polttelu EI heille tuottanut. Vasta kun 
USA toi markkinoille 1945 Eurooppaan reaktoriensa ympärille kasvatettavat plutoniumia imuroimaan 
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synteettiseksi kehitetyt tupakkakasvilaatunsa. Alkoi tästä tupakasta kertyä hengenvaarallista 
säteilykertymää. Nyt kerrotaan, että yli 90% tupakin keuhkosyövistä tulee nimenomaan reaktoreista 
kiihtyvästi vuotavista Pu- 239 kanavasäteilyn ++.. ionisaatioplasmoista! 
              -------- 
 
Aurinko POLTTOMOOTTORI 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
 
T&T. MOOTTORITJanne Luotola, 10:48 
Tutkijat kehittivät aurinkovoimalla toimivan polttomoottorin 
Uusi polttomoottori pyörii auringon lämmittämän öljyn voimin bensiinin sijaan. Öljy kiertää moottorissa 
eikä kulu, kertoo Gizmag. HydroICE-moottorissa aurinkokeräin lämmittää öljyä, joka ruiskutetaan veden 
kanssa polttomoottoriin. Moottorista tullut öljy ja vesi erotellaan uutta kierrosta varten. 
 
Yhdysvaltalaiset keksijät Matt Bellue ja Ben Cooper ovat keksineet erikoisen polttomoottorin. 
HydroICE:ksi nimetyn moottorin yhteydessä olevat aurinkokeräimet lämmittävät öljyä 204–371 
celciusasteeseen. Kuuma öljy ruiskutetaan sylinterikammioon, kuten bensiini. Perään ruiskutetaan pieni 
määrä vettä, joka höyrystyy heti koskettaessaan kuumaa öljyä. 
 
Nopeasti laajeneva höyry toimii räjähtävänä kaasuna, joka työntää männän alas ja kääntää vetoakselia. 
Kun mäntä saavuttaa pohjan, höyry ja öljy pääsevät sylinteristä ulos. Separaattori erottaa seoksesta 
veden ja öljyn, jotka voidaan varastoida takaisin käyttöä varten suljetussa kierrossa. 
 
Havainnollistaakseen keksintöään Bellue ja Cooper ovat muuttaneet 31 kuutiosentin kaasumoottorin 
HydroICE-moottoriksi. He tekevät yhteistyötä Missourin yliopiston ja Missourin teknillisen korkeakoulun 
kanssa kehittääkseen moottorille sopivan aurinkokeräimen ja testatakseen moottorin tehoa. 
 
Keksijät arvelevat moottorin hyötysuhteen olevan ainakin 15 prosenttia, mikä vastaa suurin piirtein 
parhaimpien aurinkokennojen tehoa. Keksinnön paras puoli olisi kutienkin hinta. HydroICE:n 
rakentaminen maksaisi arviolta neljänneksen siitä, mitä vastaavan määrän energiaa tuottava 
aurinkopaneeli maksaisi. Tieliikennekäyttöön keksintö olisi toki vielä liian kallis. 
 
* Jälleen erityisen halpa tapa tehdä aurinkoenergiaa. Samaan aikaan kun ydintekniikassa poljetaan 
paikoillaan. Niinmpä nin k a i k k i tällaiset oivalteet kertovat mikäala kiinostaa energiantuiottajia. ja mikä 
ala on hyper vaarallisena polkaistu pois kehtysvalikoista kaikkialta. Missä järki vallitsee.  
                ------------ 
 
SAKSAN aurinkoihmeestä 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Suomessa on tuskin niin tarkoin sensuroitua nykyfaktaa, kuin tieto siitä m i t e n  Saksan 
energianhuolinta  toimii ongelmitta ilman kymmeniä pysäytettyjä ydinvoimaloitaan. Ilman 
ydinvoimaahan Saksankin piti syöksyä suoraan ja viiveittä kivikauteen. Ratkaisu maalle oli niin nopea ja 
ennen kaikkea niin tehokas. Että tämän salamasotansa ydinrikollisiaan vastaan JO ongelmitta 
voittaneen maan tavat tehdä se peitellään IAEA:n toimesta kaikkialta ja kaikesta tiedotuskanavistamme.  
 
Kuulin juuri Itä- Suomesta kaverista, joka oli palanut vierailulta Berliinistä. +50% Maansa energiasta 
menneenä kesänä 2012 tehnyt Saksa on nyt maa jossa sähköä on parissa vuodessa tullut p o s i t i i v i 
n e n ongelma. Sitä on valtavasti liikaa ja ainaisessa ylitarjonnassa. Tämä aiheuttaa jatkuvaa sähkön 
ulosmyynin tarvetta. Mikä taas heijastaa positiivista oikeaa sähköpolitiikkaa Saksan lukuisiin 
naapurimaihinsa. Sähköä jota tehdään auringon, tuulen, geotermisen energian kaltaisista täysin 
ilmaisista polttoaineista jyräävät kalliin ydinvoiman maat totaalisen säätökyvyttömän ja kalliin 
ydinvoiman kestämättömiin ongelmiinsa. No katsokaa mistä nyt tuulee. Yllättävä Jami jokisen Länsi- 
Suomi julkaisu 11. 2012: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YZiC.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZiC.jpg[/img] 
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            --------- 
 
Hämmentävää ITÄMERIAALLOSTA 40% 
ZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZ 
 
T&T, AALTOENERGIASofia Virtanen, 23.11.2012, 10:59 
Ei vain valtamerten juttu: Ahvenmaalla testataan aaltoenergiaa 
Maarianhaminan länsipuolella Hammaruddan edustalla sijaitsee Suomen ensimmäinen 
aaltoenergiakoelaitos parikymmentä metriä merenpinnan alapuolella. Tutkijat ovat sitä mieltä, että 
aaltoenergia sopii muuallekin kuin valtamerille, Turun yliopisto kertoo tiedotteessaan. Tulevaisuudessa 
myös Itämeren aaltoja voisi käyttää energiantuotantoon. 
 
Turun ja Uppsalan yliopistojen sekä Ålands Teknikklusterin Aaltoenergiaa kestävälle saaristolle -
hankkeella on ollut noin vuoden aaltoenergian testilaitos käytössä Ahvenanmaalla. Ensi kertaa jäätyville 
merialueille 
Aaltoenergialaitteita ei ole aikaisemmin suunniteltu ajoittain jäätyville merialueille, eikä niitä ole 
systemaattisesti testattu talviolosuhteissa. – Viime talvena koepoijun ympärillä oli paljon ahtojäätä, ja 
poiju kesti sen ihan hyvin. Täksi talveksi korvaamme sen vieläkin paremmin jäätä kestämään 
suunnitellulla poijulla, tutkija Erland Strömstedt Uppsalan yliopistosta kertoo. 
 
Testilaitos on yhdeksän metriä korkea sylinteri, joka on kiinni pohjassa. Sylinterin yläpää on kiinni 
pinnalla kelluvassa poijussa. Kun aallot liikuttavat poijua pinnalla, liikkuu myös sähköä tuottava sylinteri. 
Testipoijulta menee kaapeli 800 metrin päähän rannalle tutkimusasemalle. Etuna tasainen tuotanto 
Testilaitos on tuottanut sähköä vain vähän, keskimäärin hieman yli kolme kilowattia. Siinä mielessä 
ollaan vielä hyvin varhaisessa testivaiheessa. Haasteita aiheuttaa muun muassa suolainen vesi, joka 
aiheuttaa rakenteille korroosiota. 
 
Toisaalta etuna on tasainen sähköntuotanto. Aaltoenergialaitos pystyy käymään täydellä teholla 40 
prosenttia ajasta, kun aurinkoenergialla täysi teho saavutetaan vain 10 prosenttia käyttöajasta, 
muistuttaa Fortumin tuuli- ja aaltovoimapäällikkö Sebastian Johansen Turun yliopiston verkkolehdessä. 
Maailmalla on tällä hetkellä testikäytössä parikymmentä erilaista aaltovoimaratkaisua. Niiden välillä 
käydään tutkimuskilpailua siitä, mitkä ratkaisuista alkavat yleistyä. Fortumillakin on kaksi testiasemaa: 
Portugalin rannikon edustalla sekä Norjan ja Ruotsin välissä Skagerrakissa. WESA-projektin kotisivut  
 
* Onko moinen tosiaan totta? 40% vuosipysyvyys Itämeren aalokoista kuulostaa satumaisen upealta ja 
fantastiselta saavutukselta. TVO:n ydinreaktoreille ASEA antoi 25% hyötysuhdekaton. Porin 
tuulivoimalassa vuosipysyvyydellä päästiin 1MW tuuliturbiinilla 43,5% tasoon. Kun nyt t ä y s i n 
allalottomaksi valehdellulla Itämerellä putsattiin pöytä huikealla 40% vuosipysyvyyksillä jo! Ei 
todellakaan mikään ihme, että Suomen ydinalalla näin mahtavasta tuloksesta jopa jään ALLA vaietaan 
kuin muuri!Tässä todella päräyttävääfaktaa viimein julki. 
             -------------- 
 
Tupakan tuhosta 90% silkasta säteilystä 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
 
** Tämäpäs nyt olikin päräyttävä tieto! Pitkin nettejä olen koettanut pian puolisen päivää 2012.11.30  
tartuttaa tätä uutista netteihin. Ja häkäraivoisa SUPO jo poistaa e n n e n  lähetystänikin sen lennosta! 
Tavoillaan jota en ole juurikaan aiemmin nähnytkään. HmmM? Mahtaneeko USA:n tapansa harkitusti 
säteilytapattaa miljoonia viattomia näin suoraan paljastettuna olla Obaman sinisontiaisillekin liikaa? 
 
* USA:n massiiviset tupakkakasvipellot piirittävät sikäläisiä ydinvoimaloita kaikkialla Pohjois- 
Amerikoissa. Tupakan lehdessä on erityiset pienet väkäset kokoamassa kasviin agressiivisimmat 
reaktoreista vuotavat kanavasäteilypäästöjen tonnistot. Uraania ja sen hajoamistuotteita kuten 
plutoniumia, poloniumia ja ties mitä radiumjohdannaisia kootaan tieten raivoisasti tuhoutuvasta 
ydinvoimalaympäristöstä tupakkakasvein.  
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Vielä intiaanien käyttäessä tupakkaa vuosisadat. Sen aineosien vaikutuksina ei havaittu keuhkosypiä ja 
vastaavia haittaominaisuuksia. Vasta kun USA yhdisti 1940- luvuilta eteenpäin Euroopan synteettiseen 
tupakkateollisuuteensa tämän säteilytappajasysteeminsä ydinvoimaan. Alkoi tämäkin 
säteilykatastrofimuutos räjähtää käsiinsä. Säteilytappavia myrkkyjä kasvipeltoihin tulee suoraan ilmasta, 
kasteluvesistä ja apulannoista asti. Lue ja hämmästy: 
 
"Eräässä Harvardin lääketieteellisen tutkimuksen Vuonna 1960 väitettiin, että polonium 210 
radioaktiivisuus yksinään riitti tekemään siitä osasyyn keuhkosyöpään tupakoitsijoilla. Myöhemmin 
Surgeon General on sanonut, että 90% tupakasta liittyvien keuhkosyöpäkuolemista ovat seurausta 
radioaktiivisuudesta, eikä tervan ja nikotiinin myrkytykset."  
               -------------- 
 
Historiallinen FIN ydintieto 
HhHhHhHhHhHhHhHhHhHhHhHhHhHhH 
 
Satakunnan kansa 01.12.2012. "Ydinsähkötuotannon kannattavuutta on epäilty, kun Olkiluoto 3:n 
aikataulu on venynyt ja kulut nousseet ennakoidusta. Lappeenrannan teknisen yliopiston 
julkaisututkimus marraskuu 2012. Vilpillisesti tässäkin tutkimuksessa ydinvoiman hinnaksi laskettiin 
kuitenkin vain 5 miljardia. Kun sen oikea hinta on Länsi- Suomen saamien tietojen mukaan liki tuplat. 
8,6 miljardia. Silti S.K:n mukaan ydinsähkö Suomessa nousee 5,79 senttiin/kWh. Ja tuulivoimalat 
Suomessa enää 4,84 senttiä/kWh. Tuulisähkö hakkaa ydinsähkön +20% osuudellaan jo nyt. Jos 
ydinvoimalan hinta olisi se mitä L.S. samana päivänä kertoo olisi ydinsähkön oikeampi hinta jo 8,51 
senttiä/kWh. Eli ydinsähkö Suomessakin on +76% kalliimpaa! 
 
L.S.01,12.2012. Fennovoiman laitos maksaisi 8,6 miljardia. Sähkön nykyhinnalla Suomessa ei kannata 
myöskään ydinvoima. Asiasta varoitteli jo 2009.10.11 L.S. Hän ydinalan asiantuntija piti Fennovoiman 
hanketta potentiaalisena verorahojen tuhlailuna, joka ei maksa itseään takaisin todennäköisesti 
koskaan. Eonin vetäytyminen Fennovoimasta oli valtava isku ydinvoimalle.  
 
* Vielä eräs t ä r k e ä lisäys. Fennovoiman ydinvoimalan tehoksi kaavaillaan tuollakin hinnallaan  v a i n 
osaa alkuperäisestä 1 250MW. Kuitenkin esim. TVO:n reaktorien tehoksi on kaavailtu vähintään 1 
600MW. Teho on laskenut tuottoineen samalla suhteella -28%. Silloin todellinen ydinsähkön hinta on jo 
10,33senttiä/ kWh Tuulisähkö Suomessa on ydinsähköstä näin laskien tästä vain 46,9%! Ei siis mikään 
ihme, että Japaninkin hallitus 2011 ilmoitti tuulisähkön vain kolmasosahinnaksi verrattuina ydinvoimaan 
ilman kolmanneksen liikevaihdostaan edustavaa Mankkalan ydinveronkiertoaan. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YZUk.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZUk.jpg[/img] 
               ------- 
 
T&T ydinvoima vapaapudotuksessa. 
_______________________________ 
 
YDINVOIMAJanne Luotola, 31.12.2012, 9:29 
Selvitys: ydinvovoima Eurooppa. Konsulttiyhtiö Frost & Sullivanin. Joissakin maissa, kuten Saksassa, 
Sveitsissä, Italiassa ja Belgiassa, ydinvoimaa vastustetaan jo kiivaasti. 
 
Ydinvoima vähenee 
 
Ydinvoiman yhtiö uskoo pysyvän Euroopassa lähinnä sen ansiosta, että vanhojen laitosten käyttölupia 
jatketaan vuosikymmenillä. Energiantuotanto Euroopan maanosassa kasvaa vuoden 2010 aikaisesta 3 
338 terawattitunnista 3832 terawattituntiin vuoteen 2020 mennessä. Siitä huolimatta yhtiö ennustaa, 
että ydinvoiman osuus vähenee 937 terawattitunnista 910:een. Ydinvoiman osuus vähenee 28:sta 23,7 
prosenttiin. 
 
* Melkosta kyytiä lupaavat ydinvoimalle nuokin ydinvoimaansa lobbaavat konsultit. Vuoteen 2020 on 
enää aikaa 7 vuotta. Pelkästään tuona aikana tässä kerrotaan ydinvoiman osuuden romahtavan - 4,3%. 
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Ollen vuosikymmenessä -6,2% laskussa YDINVOIMALLE. Samaan aikaan kun muun sähkön osuuden 
kerrotaan nousevan vuosikymmenessä peräti +21%!   
             ------------ 
 
USA:n tuulibuumi ylittää odotukset. 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
 
Hieman ennen marraskuun loppua Odotettavissa. Hyvä loppukiri joulukuussa 
 
Meillä on vain dataa 30 marraskuuhun toistaiseksi, joten emme voi olla varmoja, miltä lopulliset 2012 
numerot näyttävät. Mutta ensimmäisen 11 kuukauden aikana, uusia tuulivoimaloita rakennettiin 
Yhdysvalloissa lisää jopa 6 519 megawattia. Se on enemmän kuin maakaasun 6 335 megawattia, ja 
enemmän kuin kaksinkertainen määrä megawatteina kivihiiltä. Osa syy tähän tuulivoiman buumiin 
johtuu miten turbiineista on tullut halvempia ja tehokkaampaampia entisestään koko ajan. Myös 
hyödyntäen 2,2 senttiä / kWh uusiutuvan energian rakentamisen verohyvityksen. 
 
*Miettikääs vähän. USA:ssa rakennettiin vajaassa v u o d e s s a  pelkkää tuulivoimaa n e l j ä  kertaa 
enemmän kuin Suomessa yli 10v tuherrettu OL- 3 konkkurssihanke! Tuulivoimaa tehdään siis Suomen 
viimeisimmän (Lappenrannan) tuulivoiman hinnoittelun laskun mukaan +76% ydionvoimaa halvempaa 
tuulivoimaa ja 40- kertaa n o p e a m m i n. Kun tähän huomioidaan vielä päälle, että tuulivoimalat 
tuottaa sähköään 10v ennen kuin ydinvoimalat watin wattia. Niin ymmärtääkin miksi Japani laskee 2012 
tuulivoimansa 3- kertaa ydinvoimaa halvemmaksi. 
 
Maantieteellinen / CC BY 3.0 
 
"Se osoittaa, että tuuli on tukevasti istutettu jo asemaansa arvokkaana energian lähteenä," Jacob 
Susman, toimitusjohtaja New Yorkin tuulen kehittäjä OwnEnergy Inc., sanoi haastattelussa. "Viisi vuotta 
sitten meillä oli vastustavia ryhmittymiä. Nyt heillä on asiantuntijaryhmiä, jotka ymmärtävät sen arvon. 
"(Lähde) 
 
Kanssa verohyvityksen jatkaa vielä ainakin vuoden, 2013 olisi myös hyvä vuosi tuulivoima. Itse asiassa, 
jos maakaasun hinnat nousevat hieman, 2013 saattaa osoittautua entistä ratkaisevan voiton 
tuulivoiman ja me kaikki olemme voittajia, jos näin tapahtuu. Koska kerran rakennettut turbiinit tuottavat 
sähköä ilman polttoainekuluja tai CO2 päästöjä jatkoon vielä vuosikymmeniä. 
 
Via Bloomberg 
 
 
 
 

3103. --NEUTROn rajalinjat 2. 
 
SÄTEILYEROOSIOSTA 
MMMMMMMMMMMMMMMM 
 
"Yksi tutkimusosasto, jossa PIE- tutkimusta tehdään on ITU. EU tutkimuskeskus erittäin radioaktiivisille 
aineille. 
 
Materiaalit suurien säteilyjen ympäristöissä (kuten reaktorit) voivat läpikäydä ainutlaatuisia 
käyttäytymisiä. Kuten turvotusta ja ei-terminen viruminen. Ydinreaktioiden materiaalin sisällä (kuten 
tapahtuu polttoaineen sisällä), stoikiometria muuttaa myös hitaasti ajan mittaan polttoaineen olemuksia. 
Johtaen uusiin materiaaliominaisuuksiin, halkeiluun ja fissio kaasuvuotoihin. Stoikiometria perustuu 
massan säilymisen lakiin eli toisin sanoen oletetaan tietystä määrästä lähtöaineista muodostuvan aina 
yhtä paljon tuotteita. 
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Lämmönjohtavuus uraanidioksidissa on alhainen, johon vaikuttaa huokoisuus ja palamapoistumat. 
Palaman tuloksia fissiotuotteita on liuotettu hilaan (kuten lantanidit). Tuotosten kuten palladiumin 
saostumat, fissiokaasujen kuplien muodostuminen johtuen fissiotuotteista, kuten ksenon ja krypton ja 
säteilyn vahinkoja tukiristikkoihin. Alhainen lämmönjohtavuus johtaa ylikuumenemiseen keskiosassa 
pelleteissä käytön aikana. Huokoisuus johtaa laskuarvoihin sekä lämmönjohtavuuteen polttoaineessa ja 
lisäturvotusta, joka tapahtuu JO käytön aikana. 
 
Sitten lämmönjohtavuus huokoiskertoimesta (Kf) liittyy johtavuuden täydellisen vaiheen (Ko, 
huokoisuusseuranta) seuraavalla yhtälöllä. Huomaa, että s on termi muotokerroin reikämääristä 
uraanipolttoaineesta. 
 
Kf = Ko (1 - p / 1 + (s - 1) p) 
Sen sijaan, että mitataan lämmönjohtavuus käyttäen perinteisiä fysiikan menetelmiä kuten Lees 
"levynä, Forbes"-menetelmää tai Searlen tarjontana on tavallista käyttää laser flash-menetelmää. 
 
* Huomatkaa, että polttoaineet  s u l a a  reaktorin peruskäytössä. Siis joo, jokaisessa polttopelletissä 
uraanioksidissa etenee vääjäämättömät kiinailmiöt! . Alkujaan huokoinen sintrattu uraanioksidi päästää 
sisuksistaan säteilyeroosion tuottamia kaasuja kuten vedyt, hapet, jodit ja reaktiiviset muut 
kaasuuntumat. Mutta kun sintraus sulattaa pelletin kattavaksi kuorikkeeksi kaasuuntumat kapseloituvat 
sisäänsä. Viimeistään n y t  alkaa tilanne karata kokonaan käsistä. Joka ikiseen miljooniin pieniin 
senttiluokan uraanikapseleihin varastoituu luokkaa tuhannen ilmakehän käytössä kasvavat kemialliset 
säteilyn silpoman vesikaasukapseloinnit.  
 
* Minua aina ihmetytti m i k s i TVO:lla on niin kova kiire saattaa ydinjäte katseilta ja korvilta piiloon 
Posivan Onkaloihinsa? Tässä se avautuu selitys. Kerran reaktorissa tiiviiksi "säilyketölkiksi" sintrautunut 
uraanikapseli on kuin aikapommi. Fukushimasta näimme miten jatkuvasti kapseliin lisää prässäytyvät 
räjähdyskaasut tekevät vanhat käytetyt uraanikapselit kuin Auringossa nitroglyseriiniksi muuttuviksi 
dynamiittipötköiksi. Miljoonat ydinjätteen uraanikapselit r ä j ä h t e l e v ä t  srapnelleiksi 
säilytysaltaissaan automaattisesti kuin kiinalaiset uudenvuoden papattinauhat.  
 
* Kun tämä reaktio räjähti Fukushiman ydinjätealtaissa. Sekuntien osissa laivanlasteittain sisuksiinsa 
äärimmilleen pakattuja vetysäteilytuotoksia vapautui. Kokonaiset reaktorit lensivät 
kilometrikorkeuksiinsa! Posiva tietää, että samantyyppinen inferno kohtaa kaikkia ydinjätteitään. Mutta 
haluaa varmistua, ettei tätä Posivan Onkalon megailotulituksen alkusoitantaa näe ja kuulisi kukaan. 
Siksi on s u u n n a t o n  kiire saattaa ydinjätteet pois ihmissilmistä. Kun kokonaiset Posivan 5m 
kuparipulloset alkavat räjähdellä kuin stalinin urut. Kerta kaikkiaan sairasta! 
 
Neutronimääristä 
MMMMMMMMMMMMMMMM 
 
* Ydinalan eräs suurimpia salaisuuksia on neutronien määrät. Virallinen IAEA status kun on väittää, 
ettei neutroneja vapaudu halkeavista U- 235 atomeista kuin 2,5kpl. Kuitenkin USA Alamosin mestarit 
Enrico Fermi ja Pekka Jauhon kaltaiset laskevat määrän liki 10- kertaiseksi, 23kpl tasolle. 
Avainasemassa tässä on, että v i r a l l i s e s t i k i n uraanin haljetessa platinametallipareikseen 
lasketaan vapautuvan neutronien määrän n/Z suhdeluvuksi huikaisevat 31kpl. Turun professori Valtaoja 
pakkoraossa tunnustikin, että jos uraani halkeaa platinametallisiksi atomeiksi, kuten palladiumiksi. Niin 
neutronien määrä on huikaisevat 31kpl. Mutta sitä ei muka tapahdu. No totuus on, että tapahtuu ja 
kaikkineen nähdysti massoittain. Itse asiassa ydinjäte on platinametallisten nanohiukkasten kirjomaa 
muodotonta säteilyeroosioiden runtelemaa kanavasäteilyjen ja ionisaatiokaasujen saostumaa. 
Lainaankin asiasta tähän paljastavan koosteen: 
 
"Käytetty ydinpolttoaine  Pääartikkeli: Käytetty ydinpolttoaine 
Käytetyn ydinpolttoaineen on monimutkainen seos fissiotuotteista, uraani, plutonium ja 
transplutoniumista metallia. Polttoaineelle, jota on käytetty korkeassa lämpötilassa reaktoreissa on 
yleistä, että polttoaine on heterogeeninen, polttoaine sisältää nanohiukkasia, platinaryhmän metalleja, 
kuten palladiumia. Myös polttoaineet on hyvinkin säröillyttä, turvonnutta ja massa on käytetty lähellä 
sulamispistettään! Huolimatta siitä, että käytetty polttoaine voi olla säröillä, se on liukenematonta 
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veteen, ja sen on voitava säilyttää valtaosa aktinidejaan ja fissiotuotteitaan sisällä uraanidioksidin 
kidehiloissaan."  
http://www.digplanet.com/wiki/Nuclear_fuel 
           ------------ 
 
Taikavarvun toimintaa alettiin uusien tieteellisten keksintöjen ansiosta tutkia uudella tavalla. 
Aikaisemmin oli selitetty, että malmeista, vedestä ja muista etsittävistä kohteista nousi jonkinlaisia 
emanaatioita – hiukkasia, jotka imeytyivät varpuun ja vetivät sitä alaspäin. Nyt varvun toimintaa 
koetettiin selittää myös sähköisten ja magneettisten voimien avulla. 1800-luvun lopussa elettiin 
jonkinlaisessa tieteellisessä säteilyilmastossa: Oli todettu, että valo on sähkömagneettista värähtelyä ja 
sen lisäksi oli olemassa muunkinlaista säteilyä, kuten kanavasäteet, röntgensäteet, radioaktiiviset 
säteet sekä yhtä ja toista muutakin. 
      --------------- 
 
URAANIN KYLMÄFUUSIO. 
*********************** 
 
Dr. Busby: Kyllä. Tosiasia on, että me tiedämme työ teetettiin työkaverillani nimeltään Martin 
Fleischmann. Joka ensimmäisenä löysi "kylmä fuusion" on Southamptonin yliopistossa. Se oli 70-
luvulla, alussa 80s. Hän havaitsi, että jos liuettaa deuteriumia ja palladiumiin ja sitten electrolysoi ... 
käytä sitä elektrolyysiin, saat enemmän energiaa ulos kuin sinne laitat, ja sitten se muodosti kylmä 
fuusion.  
 
Tuo kaikki oli käynnissä yrittäen tuottaa ilmaista energiaa käyttävien kylmä fuusio. Harwell Laboratory, 
tuolloin atomienergian tutkimuslaboratorio Britanniassa kiisti ja sanoi "Voi, se ei toimi." Hän vain luopui 
tästä, tai ainakin se ei edennyt minnekään. Mutta viime aikoina, hän kertoi kollegalleni Italiassa, että 
itse asiassa paljon parempi elektrodina käyttää, tai paljon parempi materiaali käyttää, on uraani, ei itse 
asiassa käytettykään palladiumia. 
 
Mutta uraaniin liukenee paljon enemmän vetyä tai deuteriuma koska se menee väliin valtavien 
Uraaniatomien koska tiedät on atomi numero 92. Joten se on todella hyvin suuri atomi ja metallisen 
matriisin, siellä on paljon tiloja atomien välillä jonne vetyä voi pakata. Joten valtavat määrät deuteriumia 
todella vain liukenee uraanin matriisiin. Nyt jos sitten puristaa sitä, se aiheuttaa kylmä fuusio reaktion.  
 
Tämän kertoi ystäväni, Emilio Della Guidice, jonka tapasin Lontoossa. Hän kertoi minulle tästä. Jos 
sitten paineistetaan superkylläinen liuos deuteriumista uraaniia, missään ei deuteriumille jää enää 
paikkaa paeta. Se paineistuu siinä määrin, että se kääntyy tuottamaan helium-4 ja tuottaa tritiumia ja 
suuria gammasäde pulssein neutroneilla. Se on kaksivaiheinen reaktio. 
 
New Nuclear Bombs and War Crimes in Fallujah 
http://nexusilluminati.blogspot.com.au/search/label/depleted%20uranium 
                        --------------- 
 
IONIMITTAUS 
55555555555 
 
*Tää oli h y v ä  perussetti siitä miten ilman säteilyn aiheuttama konkreettinen IONISAATIO saadaan 
näkyviin. Ilma siis t o d e l l a k i n muuttuu sähköä johtavaksi tappajaksi säteilyn energian 
varastoitumisestaan ja rakenteensa muuttumisesta näin suoraan. Asia ON tietysti IAEA/STUK TABU, 
mutta tässä reali tuodaan hyvin kansan ymmärrettävällä tasolla esiin. Juuri sitä mitä Styrge yotube 
"Ionicatcher" video mittaa Loviisassa. Filmistä on kaksikin, myös teknisempi versiota yotubessa: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=DtQ746MPrNssitä  
http://www.youtube.com/watch?v=Ea0KH3JcXJc 
             ------ 
 
OL-1 ja OL-2 reaktorien neutoronivoiden reitit. 
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Olen selvittänyt niitä kanavia ja reittejä miten OL- 1 ja OL-2 reaktorien rakenteista suoraan voidaan 
hahmottaa kaikialle vuotavien neutronivoiden ja kanavasäteilykaasujen kulkureittejä. Eräs keskeinen 
ongelma onkin ollut saada nimenomaan kokonaiskuvaa ydinvoimaloiden keskeisistä rakenteista. IAEA 
on pitänyt tarkoin huolen siitä, että kattavia reaktorivanhuksien k o o t t u j a  läpileikkauskuvia juurikaan 
ei löydy. Siksi innostun aina saatuani käsiini sellaisen. Tämä seuraava dokumentti oli tehty liki 
mahdottomaksi skannata. Mutta onnistuihan se sentään. 
 
- Reaktorit on nostettu jopa 20m pohjakorkeuteen. Koska halutaan varmistaa neutronien 
puskeutuminen e s t e i t t ä  maan vetovoiman imemänä maaperään ja ilmakehään. 
 
- Kuvasta hahmottaa miten 2m paksut betoniseinät on tarkoin harkiten poistettu kaikkialta pohja- 
alueitten typpikaasutäytteisistä kaasutiloistaan. Typpikaasutäyttöä on pakko käyttää, jottei kaikialle 
sinkoilevat agressiiviset neutronivuot ja ++-ionisoidut Pu- 239 tonnistot sytyttäisi säteilyerosoidessaan 
rakenteita palamaan. Myös varmistuksena, ettei ihmisiä pääse näkemään näitä alueita kohtalokkain 
seuraamuksin. 
 
- Reaktorin alla oleva tektonisaumojen täyttämän pyöreää kallioperälattiaa reunustaa paksun 
betoniputken 11m korkea, 5m paksu vesialtaan muodostama "neutronikeskittimen pyöreä "vet-well 
suppilo". 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YPsd.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YPsd.jpg[/img] 
 
 
 
 

3104. Revoluutio ydinvoimaa. 
 
Satakunnan kansa 24 syyskuuta 2012."Neuvostoliitto upotti Jäämereen 17 000 säiliötä radioaktiivista 
jätettä, 19 ydinjätettä sisältävää laivaa, 14 ydinreaktoria ja 735 radioaktiivista raskasta laitetta. 24 
toukokuuta 1968 neuvostoliittolainen ydinsukellusvene K- 27 määrätään Barentsinmeren 
sotaharjoituksiin vaikka sen toista erikoisreaktoriaan ei ollut edes testattu puoli vuotta aiemmin olleen 
onnettomuutensa jälkeen. Aluksessa on kaksi reaktoria jäähdytettynä lyijyn ja vismuntin seoksella. 
Nestemäinen metalliseos kiertää epätasaisesti toisessa reaktorissa aiheuttaen sulamisvaurion. 
Aluksesta alkaa vuotaa säteilyä ja radioaktiivista ainetta. 
 
Kapteeni kuitenkin luottaa ennätyksiä liukuhihnassa rikkoneeseen alukseensa, eikä ajata sitä huoltoon 
pinnalle. Tuntien huoltoyritysten jälkeen lääkäri vaatii pintaan nousua, koska tänä aikana alus on ehtinyt 
muuttua tappavaksi säteilyloukuksi. Alus nilkuttaa viimein tukikohtaansa. Peräti 9 henkeä miehistöstä 
menehtyy säteilyyn. 2/ 3 Osa 124 hengen miehistön jäljenjääneistäkin saa vakavia säteilysairauksia. 
IAEA ydintyylin onnettomuus klassisesti julkisuudelta salataan. Eikä edes kuolleitten omaisille makseta 
korvauksia. 
 
 Sukkeluusvene hylätään Kuolan vuonoon, koska ei tiedetä mitä voitaisiin tehdä. Insinöörit miettivät 
ongelmaa vuosia. Voimatta tehdä mitään. Korjaaminen on mahdotonta ja purkaminen liian kallista. 
Reaktorit täytetään furfaraatin ja bitumin seoksella, sinetöidään. Haudaten Karanmereen upottaen 
Novaja Zemljan koillispuolelle muutamien kymmenien metrien syvyyteen. Ongelma ratkaistu näin 1982. 
Nyttemmin tästä yhä käsiin uudelleen fissioimaan alkaneesta reaktorista onkin tulossa koko Jäämeren 
suurin ydinuhka. Sanoo Norjan Bellonan Igor Kudrik. Venäjän uusimpien tietojen mukaan K- 27 tilanne 
on y h ä kehittymässä uudelleen kriittisemmäksi.  
 
Tavallistakin ns. "turvallisempi lyijyjäähdytinreaktori" voi milloin tahansa ryöstäytyä hallitsemattomaan 
ketjureaktioonsa. Se vapauttaisi massiivisia määriä radioaktiivisia jätteitä mereen. Venäläiset tajuavat 
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megauhan 30 vuotta upottamisen jälkeen. Ketjureaktio alkaa kun pohjaan upotettunakin reaktorissa 
uudelleen alkaa itsekseen energiantuoton neutronifissiointi. Kun reaktori sulaa kiinailmiöönsä 
lopullisesti." Samat ongelmat kuin Fukushiman ydinräjähdykset ns. "likaisena pommina". Vastaavia 
sulaneita reaktoreita on Neuvostoliitossa lukuisia, mutta K- 27 p i t i olla lyijysulareaktorien 
uussukupolven 100 % turvallinen, automaattisesti itse itseään suojaava. 
              -- 
 
Miksei sitten ollut? 
____________________ 
 
Nyt maailmalla on edellä kerrotusta ongelmasta välittämättä alettu surutta lobata näitä samaisista itse 
itseään t u r v a l l i s e s t i alas ajavia, toimivia uudenpolven ihmereaktoreistaan. Polleana kerrotaan 
miten korvataan vaan tappavavaarallinen natriumjäähdytys. Mahdottoman turvallisilla 
lyijysulajäähdytyksillä, Ikäänkuin kyettäisiin viimein tekaisemaan tuhoutumaton reaktori. Juu tällaisia 
valheitaan maailmalle levitytetään IAEA ydinlobbarien uussukupolvin. Heitä eivät lainkaan kiinnosta 
syyt siihen m i k s e i v ä t lyijysulareaktoritKAAN ole yhtään turvallisempia edeltäjistään! 
 
Ongelmaa ei vaan edes käsitellä missään. Itse asiassa nykyiset ydinharhautetut eivät vaivaudu 
pohtimaan asiaa ydinfysiikan kannalta lainkaan. No minun, alan osaajan pitää pureutua kylmääviin 
faktoihin. Ensimmäinen ongelma vilahti uutisessa. Kun kerrottiin, ettei lyijysula kiertänyt, vaan takelteli 
oudosti? Totta kai myös lyijysulareaktorien putket paukkuvat ja tukkeutuvat tappavan tuhoisasti niihin 
imeytyvistä vierasosista ja vierasatomeistaan. Mutta m i k s i  sula lyijy EI yhtäkkiä virrannutkaan edes 
lyijynä? . .  
 
Katsokaa mitä tapahtuu kun lyijy 82 Pd-204 tai Vismutti 83 Bi- 207 saa reaktorissa sisäänsä 
ylimääräisen neutronin. Ja varsinkin kun se pian vielä beetamiinus hajoaa. Muuttuen raskaammaksi 
alkuaineekseen. Aivan oikein lyijy ei enää olekaan sulaavaa ja  kauniisti virtaavaa vismuttiseosta. Vaan 
muuttuu "alkemisesti" polonium 84 Po-205 seokseksi. Mitä sanoo aineesta Wikipedia. ‖Ihmiskunnan 
kehittämä kaikkienaikojen v a a r a l l i s i n aine! Polonium on erittäin radioaktiivinen ja toksinen 
alkuaine. Se aiheuttaa kudoksien vahingoittumista. Jopa mikrogramman määrä poloniumia on erittäin 
vaarallinen. Tämän takia poloniumin käsittelyyn tarvitaan erityislaitteita." 
 
. . Oivallatteko jo m i k s i ydinsukellusveneen miehistö kokonaisuudessaan sairastui tämän NYT 
yhtäkkiä muka ns. "turvallisen" lyijysulajäähdytettyjen reaktoriensa ääressä. Poloniumin muistamme 
venäläisagenttien käyttämänä geigermittareissa suoraan salakavalasti näkymättömänä pelättynä 
alffamurhaajana. Oivallatte samalla myös senkin m i k s e i näitä loisteliaita ja superturvallisia lyijysulan 
perustuvia ihmereaktoreitaan kauppaavat lobbarit keskustele ihmereaktoriensa t o d e l l i s i s t a  
ongelmista halaistua sanaa. Sopii suoraan kysyä miksei näitä loputtomia valheitten reaktoriensa 
mainostajia panna vastuuseen loputtomista tahallisista vedätyksistään? 
             -- 
 
Jatkoja edelliseen. 
 
- Kas kun kysyttiin. Itse asiassa kaikissa maailman ydinvoimaloissa neutronipommitukseen pannaan 
säteilysuojiksi selllaisia lyijyhauleilla täytettyjä keltaisia nailonsäkkejä. Muikeaksi TAPPAJIKSI  tuo lyijy 
muuntuu parista neutronosumasta ja beettahajoamisestaan. ( Siinä taas syy m i k s i reaktoreissa 
myrkyttynyt lyijyvismuntti hauli enää kelpaa linnustukseen.. Tai sama säteilytappajalyijyä saa enää 
päästää autojen nakutuksen estona pakokaasuina tappajana hengitysilmaan. Ydinala on siis 
kierrätysmetalliset lyijyt muutanut JO megatappajiksi! Nyt tuo tuhottavaksi vaadittu lyijy oksidoidaan.. 
Niin ja chemtrailataan parhaillaan niskaamme IAEA ydinvoimalapäästöjensa jatkuvan typpikehäpalon 
eston takia lentokoneista. Voiko ydinalaa hullumpaa olla?. . 
 
-  No K- 27 sula vismuntti taas reaktorissaan ei tarvii kuin y h d e n neutronin. Muuttuakseeen 
megatappajaksi! Itse asiassa k a i k k i nuo ns."turvalliset" itse itseään ajavat lyijysulainnovaatiot 
tekevät samaa megatappajaa. Mietitkö m i k s i juuri K- 27 on maailman vaarallisin? No koska sen k a i 
k k i  jäähdytysvismuntti lienee jo POLONIUMtappajaksi neutronvoistaan muunneltuna. Tämä 
yhdistettynä +3000C kiinailmiöreaktorin kiehutusvoimaan.. . HulppeAA! 
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        --------------------- 
 
E ON toteaa "ydinvoima huono bisnes". 
________________________ 
____________________ 
 
Kauppalehti 1.10.2012. Dysseldorfista kajahtaa Paula Nikula. 
"Ydinsähköstä saatava hinta on pudonnut 38 e/MWh tasolle. Ja vuonna 2017 se on vain 41 e/MWh 
tasolla. Uusien ydinvoimaloiden pitäisi kuitenkin saada tähän paljon enemmän yli 20e/MWh, jotta 
rakentaminen edes teoriassa kannattaisi. Japanin ja Saksan päätökset luopua kannattamattomasta 
ydinvoimastaan perustuvatkin näin selkeille talousfaktoille. Katteesta puuttuu huikaisevat -65 % 
osuudet!" 
 
Risto Tarjanne emeritusprofessorilta." Esimerkiksi OL-3 tyyppisellä 1 600MW ydinvoimalalla 
minimaalliseen reilun 4 % vuosituottoon päästäisiin vasta 65e/MWh hintatasoilla. Lisäksi nyt 
pakkoraossa valtio on tuon päälle tekemässä kasvavia kiinteistö- ja uraaniverojaan pahentaen ydinalan 
ahdinkoa tramaattisesti." 
 
*Oivalsitteko oleellisimman, miksi OL- 3 hankkeen kustannushiontoja ei vahingossakaan uskalleta 
julkaista? Tässäkin Kauppalehden hinnastossa piilee yksinkertaisen murskaavat lukemat: 
Nykyisin ydinvoimalat saavat sähköstään 38e/MWh hinnan. Jonka kuitenkin p i t ä i s i  olla 
minimikannattavuusrajan 65e/MWh tasolla. Antakaas kun kristalloin. 65/ 38e/kWh =  - 71 %! Eli 
suomeksi sanottuna ydinsähkön hinta laahaa ja pitkään laahaakin - 71 % megatappiollaan!  
 
 Olen useat kerrat kertonut siitä, ettei ydinvoima ole kannattavaa ollut sitten vuoden 2008 0,4 % 
malminsa energianegatiivisuusrajansa alitettuaan. Tämä nyt kuulemanne laskelma osoittaa sen m y ö s 
emeritusprofessorin suulla silkkoina matemaattisina rahallisina lukuina. Ei mikään ihme, ettette kuule 
tällaista materiaalidataa lehdistöistä ja TV:stä. Ydinvoima ON TIENSÄ PÄÄSSÄ! 
      -- 
Kauppalehti 26.9.2012. Ilkka Lampi. "McKinsey&Komppanyn selvityksen mukaan maapallon 
digitaalinen tietojärjestelmä konesaleineen käyttää joka hetki sähköä määrän, jonka tuottamiseen 
tarvitaan 30 ydinvoimalaa! 27 000MW, liki kolmen Suomen energiat. Ei mikään ihme miksi 
nettimaailmassa moraalittomien ydinlobattujen viranomaisten ydinpoliisien suma ON oksettavan iso 
jyrä. 
            ------------ 
 
Mystinen IFR 
++++++++++++++ 
 
"Nopea ydinvoima IFR on ehtymätön energianlähde: Toisin kuin kevytvesireaktoreissa, nopeista 
reaktoreista ei koskaan lopu halpa polttoaine. Nopeat reaktorit hyödyntävät 100- 300 kertaa enemmän 
polttoainettaan kuin nykypäivän kevytvesireaktorit. Tarpeeksi valtaamaan energiallaan planeettamme 
miljardeja vuosia. Se käyttää uraanin resursseja 100-300 kertaa tehokkaammin nykypäivän 
reaktoreista. Se ei vaadi uraanin rikastamista." 
 
The Integral Fast Reactor (IFR) project 
http://skirsch.com/politics/globalwarming/ifr.htm 
 
* Mistä tässä oudossa yhtäkkiä päällemme hyökyvästä sumutteessa oikeasti on kyse? Pelkistettynä 
siitä mitä on 60v systemaattisesti, aina epäonnistuen yritetty. U-239 perustaisesta 1000-kertaa 
nykyreaktorejakin vaarallisemmasta PLUTONIUMTALOUDESTA! Perusreaktorissa 4,5% uraanista 
palaa 3,5%/v. Lisäksi 2% U- 239 sisällöstä muuttuu plutoniumiksi. Josta palaa 1%. Ensimmäisenä 
vuonna reaktorissa palaa uraanistaan ydinjätteeksi vajaa 5%. TVO:n nykyajolla polttoainetta 
lisäpoltetaan vielä seuraavat 4v päälle. Koskaan ei yhtiö kertonut tarkemmin miten paljon  se kykeni 
polttamaan tänä aikana lisää uraanistaan pois.  
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* Ainakin  tuo jäljelle jäänyt 1% katoaa myös ja loput TVO:n poltosta tulee sitten pelkkänä 1 000- kertaa 
vaarallisempana plutoniumina. Plutonium hyötää tehokkaammin kuin alkuperäinen U- 235. 4* 4%= 16% 
+ 5%=  
21% . Tämä on prosentit jolla nykyinen TVO uraanivoimala polttaa uraaniosuuttaan. Nyt artikkelissa 
kerrottiin kyettävän kasvattamaan lukeman 100- 300 kertaisesti. Prosentteina tarkoittaisi totaalisen 
keksittyjä 2 100%- 6 300%. Sama uraani lataus halkaistaisiin reaktorissaan 21- 63 kertaisesti, 
totaalisen mahdoton yhtälö tietenkin! 
 
* Seuraavaan artikkelin väitteeseen.  Mistä sitten ydinalansa lobbarit laskevat huikaisevat 50 000 
vuoden, jopa vuosimiljardin plutoniumiset polttoainereservinsä? Väite ohittaa kokonaan senkin 
totuuden, että 2008 eteenpäin uraantalous ja plutoniumtalous Cern kokein on ollut silkkaa 
energiatappiota, energialoinen. Laskennassa lähdetään käsittämättömiin sfääreihin siitä, miten 
reaktoritankillinen voitaisiin polttaa yhä uudelleen ja uudellaan jopa 63 kertaa.  
 
* Montako vuotta sitten yksi ainoa reaktorilataus palaisi näin laskien 4% vuosipoltollaan? 100%/ 4%= 25 
kertaa* 63= 1 575 VUOTTA!. . .Siis toi noin m i t ä ? Kyllä vaan. Nykyaikainen ASEA- atomin 
kehittämälle reaktorille annettiin 30v maksimi- ikä. Ja nyt esitetään y h d e l l e  lataukselleen pokkana 
pariatuhatta vuotta. Voihan p o j a t !  
 
*Eikä tässäkään kuin maistiaisiksi. TVO:n Yhteiskuntavastuuraportin 2008 mukaan reaktoristaan karkaa 
vuosittain 1 100kg raakaa plutoniumista kanavasäteilyä ja neutronivuota tästä kolmannes. Eli reaktorin 
kaikki sisällöt karkaavat joka 90 vuosi. Tuo mitä kerrottiin kestävän 1 600 vuotta reaktorissa ehtii 
tämänkin mukaan kadota 18 kertaa kokonaan siältoaineet hengitysilmaamme. Kaikkineen tuskin 
koskaan olen tavannut mitään näin barbaarista, laskelmoivan älytöntä ja systemaattista IAEA 
valehtelua. Tämä on lähtölaskentaa loputtomalle tuhon tielle, viranomaisten nyt aloittamalle 
PLUTONIUMTALOUS maailman energia- Napoleoniksi. Luoja meitä tulevasta kauhun maailmasta 
auttakoon! . . . 
               ------- 
 
PLUTONIUM/ thoriumreaktorista 2012.12 
xzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzx 
 
ENERGIASoili Semkina, 12.12.2012, 11:00 Norjassa testataan toriumia ydinreaktorissa. Norjalaisyhtiö 
Thor Energy alkaa käyttää toriumia tavallisessa testireaktorissa, Smartplanet kirjoittaa. Kyse on neljän 
vuoden testistä, jossa toriumia kokeillaan hallituksen omistamassa, aiemmin uraanikäyttöisessä 
Halden-reaktorissa. 
 
Norjalaisyhtiön partnerina on yhdysvaltalainen ydinvoimajätti Westinghouse. Polttoaineena Thor Energy 
aikoo käyttää toriumin ja plutoniumin sekoitusta. Toriumia yleensä pidetään uraania parempana 
vaihtoehtona. Toriumia on maaperässä kolme tai neljä kertaa uraania enemmän. Energiatiheydeltään 
torium on 200-kertaista uraanin verrattuna.  
 
***Toriumia voidaan myös louhia maaperästä tavalla, joka ei vapauta suuria määriä hiilidioksidia!!*** 
* Ensimmäisen kerran ydinala julkisesti m y ö n t ä ä , että salattu uraanin kaivuun energianegatiivisuus 
tuottaa s u u n n a t t o m a t    määrät CO2 päästöjä. 
 
Toriumin sulamispiste on selvästi uraania korkeampi, joten ydinreaktorin sulamisriski on pienempi. 
Lisäksi käytetty toriumi säteilee vähemmän ja lyhyemmän aikaa kuin uraani. Uraani-reaktoreissa syntyy 
pitkäikäisiä radioaktiivisia aineita kuten plutoniumia, joka kelpaa ydinaseisiin. Toriumia käytettävistä 
reaktoreista ydinaseainesta ei synny. 
 
* Sairasta kerrontaa. Ensin selitellään, että thoriumin poltto olisi muka puhtaampaa. Miten ihmeessä 
voisikaan olla plutoniumin seassa poltettuna. Koska plutoniumin poltto on oikeasti peräti 1 000- kertaa 
säteilevämpää kuin uraanin poltto. Lisäksi thoriumin polttojäte säteilee niin rajusti, ettei voi käsitellä kuin 
v a i n  roboteilla! 
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Joidenkin asiantuntijoiden mukaan toriumista saa eniten irti uudenlaisissa reaktoreissa kuten 
sulasuolareaktoreissa (MSR) tai kuulareaktoreissa (PBR). Nykyisin käytössä on yleensä 
kevytvesireaktoreita. 
Norjalaisyhtiö testaa toriumia tavallisessa reaktorissa, joka jäähdytetään ns. raskaalla vedellä. 
Raskaassa vedessä on vetyatomien asemesta deuteriumia eli raskasta vetyä. 
             ----- 
 
OL- 3 JO liki 2- kertaa kalliimpaa tuulivoimaa 
tTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtT 
 
YLE teksti TV 13.12.2012: "Olkiluodon reaktorin hinta nousee nykyisestään 6,4 miljardista 2 miljardia 
lisää. Olkiluodon ydinreaktoria rakentava Areva ilmoitti hankkeensa loppulaskun kallistumisesta 
Pariisissa. Arevan toimitusjohtaja Luc Oursel kertoi, että Olkiluodon EPR-voimalan lopullinen hinta tulee 
olemaan samaa tasoa kuin Ranskaan rakennettava tytärvoimalan hinta. Normandiassa rakenteilla 
olevan EPR:n kustannusten arvioitiin viime viikolla nousevan jopa 8,5 miljardiin euroon. 
 
*Huippua tässä onkin, että TVO luulotteli vuosia saavansa reaktorinsa kolmassosahinnalla. Jopa 
Lappeenrannan viime viikon tutkimuksessa ydinsähkön hinta laskettiin 5 miljardin mukaan! No nyt j o p 
a  vanhentuneet ydinvoimalat maksavat tuon suomalaistutkimuksen mukaan vähintäänkin +76% 
ENEMMÄN kuin kilpailijansa, esim. tuulivoimala. Sopii tietysti kysyä mitä j ä r k e ä  on tuottaa tuplasti 
jopa enemmän kalliimmalla ydinvoimalla yhtään mitään? Ilmankos poliisivirannomaisten kuristusote 
tiedotusvälineissämmme kiristettiin aiheesta raakasti punaiselle! Jopa FB:n nkeskustelussa asiasta 
vaietaan systemaattisella poliisipaineella. 
            ------- 
 
ANTIMATERIAA reaktoriin 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 
 16 Christopher L. Bennett 09 kesäkuu 2009 kello 16:52 
Antimatteria pommeilla voisi antaa huomattavasti enemmän potkua kuin ydinenergialla. 
 - Luulen, että fuusio on noin 7% massa-energian muuntaminen ja M / AM on 100%, vaikka paljon 
raktorissa tuotetusta energiasta on neutriinojen muodossa eikä se siten ole todella käyttökelpoista. Silti 
tarvitset järjettömän suuria määriä antimateriaa tehdäkseen tällaista työtä. Nykytekniikalla kestäisi 
miljoonia vuosia valmistaa tarpeeksi antimaterian tavaraa. Useimmat antimateria käyttövoiman 
ehdotuksia joissa käytetään pieniä määriä antimateriaa katalysoimaan tai tehostamaan ydinreaktiota. 
 
* Noin 3% perusreaktorin energiasta tulee antimateriaalista. Aine tuhoaa totaalisesti k a i k k i  aineet 
ympäriltään ja reijittää myös reaktoripöntöt ja vastaavat. 
 
io9 on galleria käsite taiteen Virtuality: 
http://io9.com/photogallery/thephaeton/ 
 
 
 

3105. BETA elektronitutkintaa 
 
* Tapaamme tämän ilmiön useammin kuin arvaammekaan. Silti siihen liittyy suunnaton lataus 
mystiikkaa ja ennen kaikkea silmittömän raivoisaa IAEA viranomaisten lanseeraamaa globaalia 
kansainvälistä salailua. Niin salailua jota perus kansalaisen on liki vaikea ymmärtää täysin. 
 
* Aivan oikein. Nyt liikutaan erään tarkimmin varjellun ydinfysiikan elementin äärellä. Nimittäin juttu 
liikkuu pinkkivaloaan lähetettävien beetahajoavien neutronien synnyttämien elektronien ja ionien 
maailmoissa. Heti alkajaisiksi pitää määritellä mikä erottaa sähkövirran sinkoamat elektronit ja 
ydinvoimaloitten reaktoriseinämistä sinkoamat elektroniparvien ilmiöt toisistaan? 
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Radiohullut foorumin satoa.  
oh2jin   Viestin otsikko: Re: *SÄteilyä ilmassa.Lähetetty: 25.6.2010 9:32  
Pitäisi joku 1,5 kV kiihdytysjännite ylittää jotta anodin sekundäärisemissio osuisi pehmeiden 
röntgensäteiden alueelle. Totta, röntgensäteilyä saadaan jo 10 kV kiihdytysjännitteellä ja aina vain 
paranee, mikäli anodimateriaalia seostetaan. Mainitsemallasi 27 kV kiihdytysjännitteellä tavallinen CRT 
antaa jo mitattavissa olevia röntgensäteilyannoksia.   
 
Beetaelektronin energia voi vaihdella nollasta kymmeniin MeV. Jakauman maksimi osuu kokolailla 1 
MeV tienoille, ehkä hiukan yli. Tavanomaisen katodisäteilyn ja beeta- hajoamisen erottaa siis lähde. 
Radioputken hehkukatodia lämmitetään, jolloin hehkulangan atomeilta karkaa elektroneja vapaiksi. 
Beeta- hajoamisessa puolestaan on lähteenä ydinreaktio. Mutta itsekin olen aikanaan kyllä miettinyt 
anodin "ohi" karkaavia tai sekundäärisemission irrottamia nopeita, suhteellisen suurienergisiä 
elektroneja CRT väri-TV:n osalta. 
 
* Huomasitteko oleellisimman: "beetaelektronien energia voi olla liki nollasta kymmeniin 
elektronivoltteihin." Tässä on tarkennettava, että klassinen geiger ilmaisee elektronin selkeäksi 
beetasäteilyksi luokalta miljoonan eV tasoista alkaen. Yhtä kaikki myös tuota pienienergisempikin 
liikkuva elektronien vuo reaktorivuotona oikeasti on myös beetaelektroneja. (Huomatkaa, että tämänkin 
ilmiön aiheuttavat esim. neutronivuot läpäisevät ongelmitta metrinkin terässeinän. Joten reaktorien 
23cm pelti ei ole este, ei mikään.) Beetaelektroneja tai sitten tosiaan sähkökentässään liikkuva 
elektroneista on tässä kyse. No vaikeampi kysymys, mikä erottaa nämä toisistaan? 
 
* Ihan suoraan voin sanoa, että konkreettisin ero tapahtuu, kun elektroniin sitoutuu niin raju energia, 
että se alkaa ionisoida liikkuessaan kohtaamiaan arkisia atomeja. Eli irrottamaan radoiltaan aineitten 
uloimpia valenssielektroneja. Ilmassa tämä raja on muuten 10 000v paikkeilla! IAEA määrittelee tämän 
tason jolloin sähkökentän kiihdyttämän elektronin todetaan IONISOIVAN ja tuottavan sekundääristä 
mm. röntgensäteilyä. Ilmakehän klassinen ja selkein silmin nähtävä muutos tässä on vaikka revontulet. 
Taivaalta loistava pinkkinen revontuli muodostuu oikeasta säteilyn ionisaatiosta. Toisaalta vaikka 10 
000V tasasähkön kipinässä näkyvä sininen tulee typen N ionisaation sekundäärissäteilystä. Ja kun 
valokaaressa on pinkki väri mukana ionisoituu myös happi O. Tuottaen klassista monokromaattista 
sekundääristä silmin nähtävää ionisaationsa valoa.  
                     ------------- 
 
Miten voimme hahmottaa BEETTAELEKTRONIEROJA 
_______________________________________ 
 
Biefeldin–Brownin ilmiöWikipedia 
 
Biefeldin–Brownin ilmiön toimintaperiaate. Biefeldin–Brownin ilmiö on sähköinen ilmiö, joka aiheutuu 
ilmamolekyylejä ionisoivasta koronapurkauksesta. Kahden erikokoisen elektrodin väliin muodostuva 
ionisuihku saadaan aikaan johtamalla elektrodeihin jännite. Tämä jättää elektrodien väliin joukon 
positiivisesti varautuneita ioneja, jotka vetävät puoleensa negatiivisesti varautunutta elektrodia. Ilmiötä 
voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi työntömoottoreissa, pumpuissa ja jäähdyttimissä. Ilmiö on nimetty 
löytäjiensä Thomas Townsend Brownin ja Paul Alfred Biefeldin mukaan.  
 
*Vaikka neteissä viranomaiset kertovat, ettei näitä ilmiöitä ja reaktorien purkamia  pinkkejä 
beettasoihtuja yms. olisi kommentoineet muut kuin minä. Niin totuus on kuten jutuissani yleensä se, 
että kyse on tosiaan ikivanhat ilmiöt. Kuten tässäkin huomaamme, 100v vanha menneisyyden 
mestarien datojen tuntemukseni. Ainoa konkreettinen rajapyykki on se kun IAEA alkoi 
ydinsalaisuuksiensa takia salaamaan vuodelta 1954 Oppenhaimer USA oikeudenkäynnin jälkeen 
keskeisimpiäkin ydinfysiikan mestarien totuuksia. 
 
 Historia Brownin opettajana 1920-luvulla toiminut Denisonin yliopiston professori, tohtori Paul Biefeld 
oli Albert Einsteinin opiskelutoveri Zürichin ETH:n ajoilta, ja Biefeld esitteli Einsteinin ajatuksia 
oppilaalleen. Samaan aikaan yleinen suhteellisuusteoria ja gravitaation sekä sähkömagnetismin 
yhteyden etsiminen oli kuuma aihe. Brownin havaintoja pyrittiin selittämään elektrogravitaatiolla, eli 
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sähkövarauksen ja gravitaation yhteydellä. Brownin ensimmäisen patentin mukaista keksintöä 
kutsuttiinkin nimellä "gravitaattori". 
 
Biefeld–Brownin ilmiötä tutkittiin 1950- ja 1960-luvuilla gravitaatiotyöntövoimaan keskittyneessä 
tutkimuksessa. Seuraavina vuosina useita lupaavia konsepteja hylättiin teknisten rajoitusten vuoksi, 
mutta samaan aikaan edistyttiin paljon elektrohydrodynamiikassa. Lentolaitteet Biefeld–Brownin ilmiöllä 
aikaansaatu "elektrogravitaatio" on viime vuosina tullut uudelleen suosituksi. Ilmiöön perustuvia 
yksinkertaisia leijuvia laitteita kutsutaan liftereiksi (engl. lifter). Lifterit ovat pieniä, kevyistä 
materiaaleista valmistettuja laitteita, jotka saadaan leijumaan niihin yhdistetyn erillisen 
suurjännitevirtalähteen avulla. 
               -- 
 
. . . PINKKIÄ niin että nahkaan ottaa.. . . 
17.11.2012 00:50 Arto Lauri  
Olen useasti kertonut siitä miten reaktorien neutronien hajoaminen beeta miinus reaktioissaan sinkoaa 
valtavalla energiallaan elektroneja ympäriinsä. 
 
 Ilmiön tunnemme TVO:lla muuten beetasäteilynä. No jatkon kysymys kuuluukin mikä tämä on: 
 
– Ampuu energiaansa ionisoiden arki-ilmamme tuottamaan pinkkiä selkeästi nähtävää 
pinkkihappivaloaan. 
– Puhaltaa elektroneja niin suunnattomalla säteilynsä paineella, että puhallus tuntuu j o p a  käteen! 
– Valokuvattava pinkki säteilyenergiansa huntu kykenee j o p a  lennättämään laitteita! 
 
Alkuun kuvaus säteilypaineesta. Joka pyörittää jopa potkureita vuosisadan takaisissa laboraatioissa. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y4Kf.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y4Kf.jpg[/img] 
 
Astetta syvällisempiin datoihin. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y4eA.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y4eA.jpg[/img] 
                   ------------ 
 
Reaktorin ANTINEUTRONITUOTTO 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
 
Keskimääräinen fissio vapauttaa noin 200 MeV energiaa, josta noin 4,5% (eli noin 9 MeV) säteilee pois 
antineutriinoina. Tyypillisessä ydinreaktorissa, joiden terminen teho 4 000 MW. Tarkoittaa, että ydin 
tuottaa näin paljon lämpöä. Sähköä 1300 MW. Kokonaistehonsa tuotannot on itse asiassa 4185 MW. 
Josta 185 MW säteilee pois antineutriino säteilynä ja siis ei koskaan tulee tekniikaan. Sanotaan, 185 
MW (4,6%) fissioenergiasta häviää tästä reaktorista ja ei edes näy käytettävänä lämpönä ajettavaksi 
turbiineihin. Koska antineutriinot tunkeutuvat kaikkien rakennusmateriaalien läpi olennaisesti ilman 
jälkiä, ja katoavat ympäristöönsä. 
 
Antineutriinon energia-spektri riippuu siitä, missä määrin polttoaine poltetaan (plutonium-239 
halkeamistuotteena antineutriinossa on keskimäärin hieman enemmän energiaa kuin uraanin-235 
fissiossa). Mutta yleisesti, havaittava antineutrinot fissiosta on huippu energian välillä noin 3,5 ja 4 MeV, 
joiden suurin energia on noin 10 MeV. Ei ole vakiintunutettua kokeellista menetelmää mitata vuota 
vähäisemmästä energiatasoltaan antineutrinoilla. Vain antineutriino jossa energiaa on yli tuon rajan 1,8 
MeV voidaan ylipäätään yksilöidä (ks. neutriinojen havaitseminen alla). Arviolta 3% kaikista 
antineutrinoista jotka on  peräisin ydinreaktorista kuljettaa energiaa ylittäen tämän kyseisen  rajan. Näin 
ollen, keskimääräinen ydinvoimalaitokset voivat tuottaa yli 1020 antineutrinoa sekunnissa tämän 
kynnyksen yläpuolella, mutta on myös paljon suurempi määrä (97% / 3% = ~ 30 kertaa tämä määrä) 
alapuolelle energian kynnyksensä olevia, jota ei voida havaita esillä olevan ilmaisimen tekniikkalla . 
               -------- 
 
Sinikivi foorumin satoa 11.2012 
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_________________________________ 
 
"Koronahäviöfunktio on kuivan sään vallitessa luokkaa 0,23kW/km -0,35kW/km mutta nousee jyrkästi 
huurteen muodostuksen myötä ollen tällöin 17kW/km - 26kW/km. Käyttäkäämme siis paikallisesti 
tuotettuja energiantuotantotapoja." 
 
Tämä siis p e l k k ä ä  koronasäteilyenergiaan. Ydinvoimalan linjat on luokkaa 400kV, jopa 1 000kV. 
No joka tapauksessa TVO:lta menee kolminkertaiset johtimet, IAEA lain mukaan tuplana  Helsinkin. Eli 
voimme jotain laskea ilmaionisaatioon menevästä energiasta:  
 
3kpl* 600km* 26kW= 47 000kW. =5,2 % pelkät koronahäviöt yhteen 890MW reaktoriin suhteutettuna. 
Tähän päälle sitten resistiiviset, induktiiviset, kapasitiiviset ja valtaisat muuntajahäviöt. Huomaamme, m 
i k s i  ydinvoimaloitten linjahäviöt on mainitsemani -10%. Tietysti mieleen jää mitä tekee tauoton 
beettaelektronitykitys linjoista biodiversiteettiimme tappavana IONISAATIONA liki 50MW/ reaktori 
tykkitehoillaan? 
                 -- 
 
Sain Sinikivifoorumista täsmennettynä. Että tässä puhutaan nimenomaan 400kV YDINsähkölinjojen 
häviöistä. Siksi voimme vielä vähän laskea lisääkin malliksi tietoon. Nimittäin perus ydinvoimalan 
linjoissa on kolminkertaiset johtoniput. Niitä on lisäksi L1, L2, L3 vaiheessa, eli kolme johtoa syöttöön. 
Jos haluamme saada maksimaallisen häviöpiikin pitää malliksi 3- kertoa laskemani 47 000kW* 3= 
141MW! Suomalaisille maastoille syöttää ydinteollisuus yli 10 000V nopeuden ylittävillä 
"beettanopeuselektroniensa koronoilla". Beettasäteilyä, röntgeniä ja ++..ionisoitunutta Pu- 239 
reaktoritonnistojen plasmaa tauotta moisilla tehoillaan päittemme päälle ja arkiseen hengitysilmaamme.  
 
EI toki olisi näitäkään JOS ydinreaktorit uskallettaisiin laittaa kuluttajiensa luo Helsinkiin, niin tai e d e s  
meriin suojaan eristekuoriensa sisään IRTI ilmaionisaatiokoronoistaan j a  vaihtosähköhäviöistään 
kuten Rihtniemestä lähtevät tuplat 800MW tasasähkölinkitkin. Kuten huomaamme t ä y s i n sairasta ja 
tahallista tuhoa tehdään ydinvoimaloilla. Ja hei Fennovoiman takia tehdään sitten 2* 900km 
Runkokaapelit YDINTARPEIKSI pohjolaan. T a a s kaikki laskemani mitä lie triplautuu jne! Juu 
oivallatte, että pelkkiin lijahäviöihin alkaa kadota Loviisan yksikön tuotantotasoja jo ja kansa vaahtoaa 
3W kännykkäkentistään, tai vastaavan tehon  etälukumittareista. Haluamatta tajuta l a i n k a a n mitä 
päittensä päälle YDINALA ja Fingrid tuhokseen ydinvoimaans varten virittävät. 
             --------- 
 
Beettasoihtukuvaa Saksasta 
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
 
Tämä saksalainen kaveri on kuvannut jo pitkään isänsä kehittämällä ns."silhuettierikoiskameralla" 
todella tasokasta kuvaa ydinvoimalan syytämästä beettasoihduista. Ydinturvaviranomaiset poliisit on 
hänet kuvistaan kuulema useasti pidättäneet. Valitettavaa, ettei kaveri vaan i t s e  vangitsijoiltankaan 
ole kuulut, että syy viranomaisten suorittamiin toistuviin  pidättämisiinsä On beettasäteilyn laiton 
kuvaaminen. 
 
 Jonka siis kansainväliset IAEA salaiset pykälät ankarasti kieltää. Joka tapauksessa kaverin käyttämä 
säteilyn IONISAATIOT kuvana osoittava filmin materiaali on tasokasta materiaalia siitä mitä Vesa 
Styrge Jo Loviisan päältä aikoinaan kuvasi. Niin katsokaa ja hämmästelkää miten samanlainen ilmiö on 
maailmalla useamman kerran jo reaktorien päästöpilvistä livenä vellovana dokumentoitu: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=DlsCGKZAREk 
 
Kaveri repii beettasoihdusta paljon infformaatiota. Ei ihme, ettei IAEA pitänyt: 
http://www.youtube.com/watch?v=cVHEk9pE4TQ 
 
Tässä lisää ja kiinnostavaa ydinvoimalapäästöistä: 
http://www.youtube.com/watch?v=eDAVDos0O2U 
               -- 
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Ja HETI seuraavana päivänä JO FB 21.12.2012: 
 
Sirpa http://www.youtube.com/watch?v=XVQ9YPxOfW0 
 
Nibiru - Lagebericht vom Freitag den 13. Juli 2012 - 21:30 Uhr 
www.youtube.com 
by schmotz 
 
Sirpa <edellisessä vilahtaa ydinvoimala kuvassa kun kuvaaja on kuvannut punaista taivasta ja pilviä 
noin tunti sitten ·  
 
Arto Lauri LOISTAVA LÖYDÖS SIRPA !) Just tällaisesta olinkin vakuuttunut alusta asti ! !! !!! Hieno 
homma alleviivasi 100% selkeästi. että CIA oli vanginnut tuon saksalaiskaverin nimenomaan 
LAITTOMISTA BEETTASOIHTUKUVISTAAN! No kuka o i k e a s t i  juttujani seuranneista edes jaksoi 
yllättyäkään.) 
               -- 
 
PLASMADEMOA. 
HHHHHHHHHHHH 
 
Sinikivifoorumi 22.12.2012 Jukkis. 
 
Jatkan tätä aihetta jo senkin takia, että netissä näemmä epäillään koko betasoihdun käsitettäkin, ja 
tässähän vaikuttaisi vähän yksinkertaiselta tyypiltä, jos noin vaan komppaa liinistä tämän aiheen 
tiimoilta ilman faktaa. Mulla nyt on onneksi se etu puolellani, että jonkin verran on tullut 
plasmafysiikkaan alustavasti tutustuttua, joka on kuitenkin enemmän kuin keskivertotallaaja yleensä.  
 
Ensin on tietenkin valmistettava betasoihtu. Netti on onneksi täynnä luovia kokeilijoita jotka on 
keksineet esim. tavallisen viinirypäleen ja mikroaaltouunin yhteydet betasoihtuja ts. plasmakenttiä 
rakentaessaan. Tässä yksi opetusvideo jolla saada mikroaaltouuninsa rikki ja hyvällä lykyllä 
palokuntakin paikalle.  
vwww.2dayblog.com/2006/12/29/2days-how-to-make-a-plasma-in-microwave/ 
 
Tästähän me voidaan jatkaa pohtimalla mitä siinä mikroaaltouunissa oikein tapahtuu, ja miten se liittyy 
esim. Eurajoen ydinvoimalaan . .  
 
*Niin kiinostavaksi homma menee, koska tässä pyöräytetään aika terhakka videointi siitä miten 
energiaa ainakin selkeästi yli kaasun IONISATIOTASON kyetään demoamaan. samalla voidaan 
demota vaikka se miten vapaasti liikuvat plasmapilvet toimivat. kuvasta hahmottaa aikaherkullisesti 
myös sen mitenSEKUNDÄÄRIEMISION VALOKVANTIT SYNTYY! Thanks Jukkikselle. materiaaliavaan 
eteenpäin SUPO:n suunattomaksiharmiksi. 
 
http://www.sinikivi.com/foorumi/7-konspiraatio/9351--huippu-videoita.html?limit=10&start=380 
            -------- 
 
KILO Pu- 239 jälkisäteilee vajaat 2 Wattia 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
 
5 kg massaa Pu- 239 sisältää noin 12,5 × 1024 atomia. Jossa puoliintumisaika 24 100 vuotta, noin 11,5 
x 1012.Sen atomien säteilypuoliintuminen tapahtuu päästämällä 5,157 MeV alfa-hiukkasia. Tämä 
merkitsee 9,68 wattia tehoa. Lämpö hidastuminen tuottaa näin alfahiukkasien tekemänä lämpönä 
ympäristöönsä. 
 
PS. Luokkaa Wattisekuntti säteilyä muuten säteilytappaa raavaan miehen! Ja nyt Posiva 2013 jo 
hekumoi ajatuksellaa karauttaa pitkin Suomen teitä, rautateitä ja meriä mm. pelkästään Loviisa- 
Eurajoki välille 300 täysrekallistaan tätä näkemällä tappavaa plutoniumjätettään säteilysterilisoimaan 
kokonaisia valtioita. 
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           -- 
Tyypillisen ydinvoimalan (PWR) reaktoriastia kestää maksimissaan 40 vuotta. (32 täysinäistä reaktorin 
käytön vuotta.) Toimintansa aikana saamat säteilyeroosiotehot noin 3,5 * 1019 N / cm ² (E> 1 MeV). 
Neutronivuo aiheuttaa reaktoriastioissa sen kärsimänä vaurioitumina haurastumiset ja teräksen 
sekundäärisäteilyn varastoitumisen aktivoitumisen. 
 
* Melkoisen puhuttelevaa materiaalia muuten! Puolisen vuosisataa on ydinvoimaloitten käytössä todettu 
sen tuhoutuvan hengenvaaralliselle tasolleen 30vuodessa totaalisti. Miten asian todentamiseen 
suhtaudutaankaan maailman korruptoidummassa Suomessa, jolla ei edes ole minkäänlaista osaamista 
ydinvoimalasuunnitteluista? Juupa juu koska ydinvoimnasta on tullut kertaluokkia kilpailijoitaan 
kallimpaa niin surutta t u p l a t a a n  käyttöiät 60 vuoteen kenenkään sanomatta sanaakaan. Kyllä ei 
ydinalalla järki päätä pakota! 
 
 
 
 

3106. PLASMONI vuodoista. 
 
IAEA ja STUK tekevät kaikkensa estääkseen ihmiskuntaa tajuamasta kaikkia niitä systeemejä joilla 
ydinvoimalaitokset vuodattavat säteilyjään ympäröivään luontoomme ja maailmaan. Aikoinani minua 
suuresti hämmästytti tieto siitä, että aineiden säteilystä erosoitumisen kaikkinainen tutkimus kiellettiin 
kansainvälisin pakkolain. Suoraan IAEA:sta ja sisäministeriön määräyksestä. 
 
Maallikoille näytetään miten 23cm paksusta massiivisesta reaktorien rautakuoresta on tehty tiivis miilu, 
metallipullo. Josta minkään aineen ei pitäisi karata. Saati säteilyfotonien missään muodossa. Posivan 
5cm paksujen kuparimassiivisten Onkalon pullojen kestävyyttä on ollut maanpetos myötään epäillä. 
Mutta minä olen aina tiennyt. että läpi tulee ja paljon! 
 
2008 TVO:n yhteiskuntaraportissa ydinyhtiö myöntää menettävänsä reaktorinsa sisällöt kokonaan yli 
tonnin vuosivauhdissa, niin että 90v päästä näennäisen massiivinen paineastiansa on typö tyhjä. 
Kysymys asettuukin m i k s i . Mikä on se mekanismi joka tonnit vapauttaa? 
 
Neutroni on varsin ongelmallinen aine. Se kykenee porautumaan jopa yksittäisen U- 235 atomin 
sisuksiin. Mutta ei tässä kuin maistiaisiksi. Fission 200 000 000eV räjähjdysenergiastaan sinkoava 
yksittäinen neutori. Käyttäytyy kuin lyijyhaulit ammuttuna voihin. Tajusitteko nyanssin. Neutroni 
muodostaa kiintorautaan kolmiskulmaisen ja suoraviivaisen keramisoidun jäykistävän kapillaariputken 
lävistysreittiinsä. 
 
 Yksittäinen reikä kyllä alkuun on melkoisen orpo. Mutta mitä alkaa tapahtua kun näitä reikiä reaktorin 
käydessä muodostuu miljoonia parviinsa? No mysteeri sai aivan uusia ulottuvuuksia mm. silloin kun 
Norjalainen Thomas Ebbesen 1989 ihmeekseen huomasi tällaisen neutronivuon reijittämän metallilevyn 
päästävän lävitseen j o p a suurimmat massiivisimmat valofotonoinnit!. .  
 
Yhtäkkiä tajuttiin se perusyy miten näennäisen kaasutiiviistä reaktorista ulos pursottuvat ohuen ohuet 
kanavakeskittymät kykenivät pumppaaamaan tonneittain säteilyfotonointeja, Pu- 239 
kanavasäteilyplasmoja. Jopa keskittämään metalliseinät pidättäneet matalemmatkin 
säteilyenergiamuodot ulos kuin laserilla fokusoiden! Ydinalassa lepäilee kyllä salaisuuksien verhojen 
takana t i e d e t t y.  1000MW reaktorin vuotavan valtavat säteilyenergiat salakavalasti "muunneltuina 
ja fokusoituina". Mutta nyt tämä ydinaseteollisuuden tarkoin salaama hypertekniikan mekanismit 
paljastuvat suurelle yleisölle kauttani:  
 
http://kuvapilvi.fi/k/YZ8p.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZ8p.jpg[/img] 
                    ------- 
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PLASMONI demona 
**************** 
 
On tietysti paljon helpompaa tajuta miten tässä reaktorien lävistäneitten neutronien ja kanavasäteilyn 
syöpymien muodostamat miljoonat reijät konkreettisesti toimii. Aatelkaa nyt. Reaktorin peruskansi voi 
olla paksuudeltaan 23cm paksu umpirauta. Mutta, hei tää on tärkeää ymmärtää. Mutta kun tällaisen 
rautarakenteen läpi alkaa paljain silmin yhtäkkiä näkyä sinitsherenkovina hehkuvat uraanitangot 
punaisen kuumina. Aivan tasan tarkkaan oivaltaa, että jotain todella pelottavaa on alkanut 
säteilyerosoitua suojauksista pois.  
 
ASEA opetti, että näkemällä tappavan reaktorin sisältö on kuolettavaa nähdä!  En tietysti ala 
demoamaan miten tällainen reaalimaailmassani toimii TVO:n reaktorihallissa nähtävänä demo. Vaan 
teen sen kuitenkin hyvin paksulla häkellyttävällä demolevyllä. Keskeisintä hahmottaa mitä Norjalainen 
Thomas Ebbesen  NEC- laboratoriossaan 1989 tosiaan näki. Tapahtumat kuitenkin voidaan hyvin myös 
kuvantaa.  
 
Huomatkaa, ettei tuosta 23cm paksusta reaktorin kannen pinta- alasta ja massasta ole poissa kuin 
kosmeettiset 0,000 01 prosenttia. Silti reikien prässäävät summaefektit muuntaa kannen säteilysuojana 
vuotavaksi kun seula. T.K. 16. 2012 artikkelissa korostettiinkin, näillä nanokokoisilla kapilaarihuokosilla 
läpi metallien kyetään k o m p r e s s o i m a a n  hirvittävä säteilypainekasvut. Joka puserataa reikin 
ongelmitta 10- kertaa liian isot valofotonit läpi kuin lihamyyllystä. Katsotaan kuvia ja annetaan demon 
toimia. 
 
 Suuntasin kameran tarkennettuna tähän TV:n kuvapintaan: 
http://kuvaton.com/k/YZTU.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YZTU.jpg[/img] 
Työstin kuvausalan väliin tällaisen 5cm pitkistä ruokopätkistä tekemäni "plasmoniryppään". 
http://kuvaton.com/k/YZTz.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YZTz.jpg[/img] 
 
Jos "plasmonirypäs" on hiukankin vinossa. Fotonoinnista ei tule mainittavasti läpi. 
http://kuvaton.com/k/YZTo.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YZTo.jpg[/img] 
Mutta.. . hätkähdytävin lävistys  räjähtää läpi kun pillit on juuri oikeassa päästölinjassaan: 
http://kuvaton.com/k/YZT9.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YZT9.jpg[/img] 
 
Kiinnostavaa demoa, jotta toistetaan homma niin että reaktio näkyy kauempaa kuvattuna. Vinona liinat 
kiinni: 
http://kuvaton.com/k/YZTV.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YZTV.jpg[/img] 
 
Upee demo jälleen! Tarkka silmä näkee miten reaktoreista tuttu nanoplasmonitunnelistot toimii kuin 
ovisilmä venttiilinä! Päästäen yhtäkkiä läpi tuhatkertaiset tarkkaan kuin laserilla tunneloidut fokusoidun 
säteilyfotoniryppään kompressointinsa läpi. Muutaman millinkin vieressä oleva TLD geiger ei tajua taas 
mikä iski.  
http://kuvaton.com/k/YZTd.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YZTd.jpg[/img] 
          ------------- 
 
Plasmoni II 
^^^^^^^^^^^ 
 
Plasmonitekniikan kakkososassa tarkennetaan tämän tarkoin julkisuudelta salatun ilmiön käyttöä 
aurinkokennoihin ja syövän hoitoon. Näistä plasmonien sovellutuksista huomaa miten arka asia 
tehokas aurinkoenergian suora talteenotto ja säteilysairauden syövän a i t o  ja turvallinen 
hoitomahdollisuus on.  
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Sopii syystä kysyä, miksi ihmeessä avoimesti rikollisen IAEA ydinalan annetaan jarruttaa tällaisiakin 
kehityksiä kolmattakymmenettä vuotta? Totta kai, IAEA on ydinalansa eteen valmis terrorisoimaan 
kokonaisia  
kansakuntia mielin määrin. Koska sen annetaan toimia rikollisesti. Sen se myös 
viranomaissuojelussaan himoaa tehdä. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YZJT.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZJT.jpg[/img] 
 
Palataan vielä hetkeksi plasmonien konkreettiseen maailmaan. Jossa näytetään demoten miten 
reaktorista  
lähteneitten neutronivoiden reitittämästä jopa 23cm paksusta reaktoripöntöstä tulee hetkessä silkka  
vuodattava siivilä. Josta valon kajot tulee heittämällä salakavalasti läpi. Puhumatta muista säteilyn  
fotoneista. Komperroituen ja läpi surutta, kuten näette. 
 
PV Foorumin Kaukopartiomiehen kuvannus plasmoneista 
http://kuvapilvi.fi/k/YZJB.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZJB.jpg[/img] 
 
Plasmonien linjat aavistuksen vinoittain, venttiili kiinni ja mitään ei näy. 
http://kuvapilvi.fi/k/YZJh.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZJh.jpg[/img] 
 
Venttiilikanavat auki. Kuten näemme läpi tulevat fotonit muodostavat kavalan kimpun esteen läpi 
suoraan: 
http://kuvapilvi.fi/k/YZJg.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZJg.jpg[/img] 
 
Aurinkoenergiasta tässäkin kyse. 
http://kuvapilvi.fi/k/YZJD.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZJD.jpg[/img] 
 
                           -------------- 
 
Plasmoni III 
TtTtTtTtTtTtT 
 
Monet ovat nähneet ja kuulleet videoinneistamme mitä "mystiikkaa" sisältyy siihen miksei TVO enää 
yksinkertaisesti paljastettuna uskalla julkaista e d e s  yhteiskuntavastuuraporttiaan! Siis ei edes 
alkeellisintakaan ydinturvalakien kunnioitusta. Saati, että maailman kooruptoidummat Suomen 
ydinvastuuvirannomaiset vaatisivat syitä julkaisuun missä kaikkineen mennään lain murjomisessa 
kaukana totuuksien tuollapuolen.  
 
Miksi aiheen käsittely on maamme lehdistössä totaalinen TABU. Kuka maksaa ja lahjoo ja 
ennenkaikkea m i k s i poliisivirannomaiset on asian paljastuksista täysin vaiti. Ainoastaan tekevät 
hikipäissä töitä. Niin, estääkeen totuuden dokumentoitumisen aikamme tietojulkaisuihin. Bannaamista 
ja pamppumätkintää kyllä totuudentuojat saa kyltymättömiin. Kuka tällaiaen edessä enää näkee harhoja 
viranomaistemme lahjomattomuuksista? No katsokaa visualisoituna mistä kyse: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YZXf.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZXf.jpg[/img] 
                ---- 
 
Plasmonipalautetta. 
yyyyyyyyyyyyyyyyyy 
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* Kirjoitin näistä liki 30v salassa tieten ja tarkoin pidetyistä Thomas E:n plasmonilöydöksistään 11.2012. 
Ja kuten arvata saattaa asiaan tarttuivat maamme ahnaat etujaan ja korruptioitaan puolustavat SA- ja 
lyhytmiekkasyöttiläät kuin sika limppuun. Tietovuoto siitä m i t e n reaktorien pöntöt ja säteilyn suojat 
laskevat salakavalasti lävitseen, vieläpä "komprtessoituen ja varastoiden" koko kirjon säteilylajeja ja 
kanavasäteilyjen yms. plasmakaasuionejaan virittikin ennennäkemättömän laajat bannaamisen meret. 
Totuus karmaisi ja kyyti kylmäsi housut jalasta yllätetyt IAEA loiselätettävät. 
 
Iltasanomien tekniikkafoorumilla totuuden kirjoitukseni poistatettiin paniikinnomaisesti. Vuojoen 
sinimustat eivät toden totta pitäneet siitä tietovuodon muodosta jota Tieteen kuvalehti ja TVO:n 
kolmatta tonnia vuodessa reaktorivuotodokumentaatiot yhdessä edustivat. Videointimme aiheesta 
julistettiin TABU:ksi. 
 
Etusivu Foorumin satoa. 
 
28 November 2012, 22:40 #1380 cosmichd  
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Posts 23,981 Mitäpä jos sitten tuollaisen seulaksi säteilevän hohkametallin tilalle kehitetään 
toisenlainen suoja? Millainen se olisi? Puristuuko sen metalliseinän läpi esimerkiksi bitumi? Mitä jos 
seinämien väliin pantaisiin elohopeaa? Siihen saa porata reikiä ihan urakalla, ja mitä tapahtuu? Reikä 
umpeutuu. Kaikenlaista voi kehitellä jos oikeasti tapahtuisi jotain seinämien reikiintymistä. Vanhimmat 
reaktorit alkaa olla jo miehen iässä, luulisi niitten seinämissä olevan jo havaittavia reikiä.  
                    -- 
 
"Haulikkoefekti" 
YyYyYyYyYyYyYyY 
 
Plasmoni kiehuttaa selvästi ydinlobbarien mieliä paljastettuna. Eräs keskeinen kysymys kiertyy sen 
aiheen ympärille, mitä voi tulla läpi valon lisäksi neutronin muodostamista kolmikulmaisista 
säteilyeroosionsa huokosreijistä? Valo on kertaluokkia matalataajuisempaa kuin yksikään ionisoivan 
säteilyn taajuuksista. Siksi neutronivuon reaktoriin poraamista rei‘istä lappaa läpi kolossaalisesti kaikki 
säteilyvuoin kirjot massiivisen vedyn ominaispainoisen elektronin ja protoninsa sisältämän neutronien 
lisäksi: Beetaelektronit, protonit, röntgenfotonit, gammasäteilyt, myonisäteilyt, prionit ties mitkä. Läpi 
tulee siis fyysisistä hiukkasista jopa ionisoituneen vedynkin kaltaiset kaasun atomihituset esteittä! 
 
Hollannissa tunnetaan tarina pojasta, joka koulumatkallaan kulki valtaisan betonipadon ohi. Eräänä 
päivänä huomasi siinä pienen vesinoron. Muiden lähtiessä hakemaan apua padon luhistumisen 
pelossa. Tämä sankaripoika jäi pitämään pienessä reiässä olematonta sormeaan. Pelasti miljoonat 
tuhotulvalta näin. Poika kuitenkin kuoli kylmettyessään padolla ja jääden Hollannin kansallissankariksi. 
Kysymys kuuluukin miten pieni sormi v o i estää kiinteän betonipadon hajoamista?  
 
Mekanismi tunnetaan monestakin yhteydestä. Olette varmaan useat ampuneet paperiseen rinkuloituun 
ammuntatauluun. Kymmenien osumien jäljiltä, jos osuit hyvin putoaa lapun keskuskymppi kokonaan 
pois. Sama tilanne lukuisissa tikkatauluissa. Satojen osumien tikkataulun kymppikeskusta lopulta irtoaa, 
paljastaen tikkareikiä suunnattomasti isomman yhteisreikänsä. Ilmiö on tunnettu jos ammut vaikka 
haulikolla.  
Tämän klassisen "haulikkoefektin" tunnette. Kun reaktorin paineastiaan alkaa tulla neutronivuon 
seinämänsä ongelmitta lävistäessään vuotopaikkoja. Alkavat tuhon osumat keskityttyä imupaineeseen 
syömään reiän ympäriltä lisää pois materiaalia. Halusin demota ilmiön valokuviin. Ensin lähtötilanne, 
jossa kiintopinnassa on vasta ihan muutama neutronivuon osuma, johon painepurkuvuoto alkaa 
keskittää lisätuhon osumia rankasti kiihtyvästi. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YZDY.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZDY.jpg[/img] 
 
Säteilyvuot alkavat syödä osumakertymistä. mm. ++..ionisoitumien reaktorissa osuessa kohdalle 
ryöstää sädesuojien valenssisidoselektroneja. Reaktorin rakenteita säteilyn eroosiot pommittavat 
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nimenomaan sieltä missä eniten vuotoa jo valmiina on. Neutroni on f y y s i n e n hiukkaspommi, joka 
reaktorista saamallaan energiallaan läpäisee j o p a metrisen umpiterässeinämän keralla ja reaktorin 
pelti on tästä vain osia 23cm. Haulikkoefekti näkyy ja tuntuu murskaavana ja kiistatta demossani: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YZD8.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZD8.jpg[/img] 
 
Jotta kaikki keskeinen tulee näytettyä, niin kurkistus valosäteilynkajoon ja tappavaan reaktorin h e h k u 
u n tallentuu tässä ikimuistoisesti. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YZDp.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZDp.jpg[/img] 
               ---- 
 
Miten plasmoni kompressoi fotoneja? 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
 
Aiheesta saa erittäin vähän tietoa. Mutta sentään jotain: "Plasamonit ovat liikkuvia elektroniaaltoja, jotka 
saavat energiasyntymänsä, kun fotonisäteilyn energiat" kohdistetaan metallipintaan. Plasmonin 
aallonpituus on korkeintaan kymmenesosa näkyvän valon aallonpituudesta, joten ne voivat kuljettaa 
valoa ja tietoa näille siihen muuten liian pienien aukkoryppäittensä ja verkostojensa läpi." 
 
Plasmoniaukko metallissa muodostuu metallien uloimpien valenssisidoselektronien 
vuorovaikutuskenttään v a r a s t o i t u v a s t a säteilyiskuenergiasta. Tilanne on vähän sama kuin 
kovan vesilavuaarin pinnassa coriolispyörteen imiessä viemäriin pehmeämpään vesiliikkeensä mukana 
tiskausjätteitä pyörien spiraalikierreaaltona kohden nieluaan. Jos demoamme tällaisen luonnon 
vesistöön vesi- imuputkeen voimme laskea jopa sen tehon kompressoida saamaansa materiaalia. 
Koska meitä kiinnostaa verrata ilmiötä siihen mitä tapahtuu OL- 1 reaktorin neutronivuon 
säteilyeroosioreikään suhteutettuna. Meidän pitää selvittää reaktoreistaan tauotta vuotavan kapillaarin 
"antotehot" matemaattiseen malliimme. 
 
– OL- 1 reaktorin peruspaine on 67 baaria. Vastaten vesipaineena huikaisevaa 670m koskipudotusta. 
– Minkä tehon tuollainen vuotoreikä sitten tekee päästäessään lävitseen vaikka 1000L vesimäärän? 
 
Veden kaava on selkeä. Putouskorkeus metreissä h* vesikuutiota/s* gravitaatiovakio g 9,81= teho kW: 
670m* 1m3* 9,81=    6 572 700W . . .! Hupsista, johan tuollaisilla tehoilla sähköistyisi kokonainen 
kaupunki. Niin ja sorvaantuu siinä reaktorista TVO:lla puhtia niin valtavat määrät, että 
viimeisimmässäkin tehon korotuksissaan TVO:n alkutavoitteen tehonsa 890MW nousustaan tipahteli 
toistakymmentä MW! 
                  ---------- 
 
Dokumentoitua SÄTEILYEROSIOTA 2012 
dDdDdDdDdDdDdDdDdDdDdDdDdDdDdDddDd 
 
Sain laboraatiooni niin kiinnostavaa materiaalia, että halusin tehdä tästä nimenomaisesta preparaatista 
omintakeisen esittelysetin. Laitteisto, jota pääsin kuvaamaan liittyy tekniikkaan josta mm. Philips ilmoitti, 
että järjestelmä on opittu tekemään edes osin i l m a n  radioaktiivisia materiaaleja vasta sadan vuoden 
hakemisen jälkeen. Ilmeisen selvästi Saksasta ja Tanskasta maailmalle levinneen ydinvastaisuuden 
vanaveteen. Lisäksi laite on tuttu työväline TVO:lta. Järjestelmä pelaa tyhjiössä ja muodostaa tappavan 
tasoista kanavasäteilyä, röntgeniä. Mutta ennenkaikkea tuhon jälki kapseloituu käyttööni tulleissa 
uniikeissa, korvaamattoman harvinaisissa ja ainutlaatuisissa preparaateissa todella kiehtovaksi 
kudelmaksi. IAEA:n himokkaasti salaamasta nimenomaan säteilyeroosion murskamekanismeistaan. 
Ensin pieni kooste ja ymppäys aiheen tiimoilta: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YZxd.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZxd.jpg[/img] 
 



2377 
 

Tässä systeemin "Top", ja todella moni. Ilmeistä sanikkaismaisuutta tässä laitteessa. Huomaa myös 
kerroksellisuudet ja sävyttyneet rajaukset kuvassa. 
http://kuvapilvi.fi/k/YZv6.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZv6.jpg[/img] 
 
Kuplivaa lasia ja vasemmalle lonkeroitunutta säteilyn sorvaamaa juurakkoa. Huhuh jo pelkkä silmä 
kertoo, t ä m ä n  laitteen ympärillä energiaa ja säteilytuhoa on mellakoimaan riittänyt viljalti. 
http://kuvapilvi.fi/k/YZve.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZve.jpg[/img] 
 
Hurjaa jälkeä, silvottua metallikarstaa pinnat turpeanaan. Ja säteilyä sitä näissä kuvissa henhkuu 
silmiin. 
http://kuvapilvi.fi/k/YZvc.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZvc.jpg[/img] 
 
Nyt päästään pinkkeimpään maailmaan. Mustassa metallisissa kanavasätyeilyn muodostamissa 
karstakerrostumissa on kuin haulikolla ammuttuna reikä reijän vierissä. "Plasmoni on nimeni ja tapani 
säteilymaailmoista tulette tuntemaan". Sanoisi tämä tuikea kuva. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YZCY.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZCY.jpg[/img] 
 
Läpihehkuen valaisin tämänkertaisen preparaatin. Seuratkaa erityisellä intensiteetillä miten 
säteilysyöpymien juurekkaat varret porautuvat läpi lasikerrosten ja metallimassojen pontevasti. IAEA ei 
tietystikään halua tällaista materiaalia nähdä maamme korkeakouluissa. Koska tukeva totuus 
pysäyttäisi reaktorit hetkessä maailmalta: 
http://kuvapilvi.fi/k/YZCy.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZCy.jpg[/img] 
 
Sielä missä lasi kuplii ja metalli saa kaasuluonteen liikuu tämän kuvasarjan säteilyrikas maailma: 
http://kuvapilvi.fi/k/YZCQ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZCQ.jpg[/img] 
 
Hopeaa, elohopeaa, rautaa, kukaria ja säteilyn alla kaikki. Jalometallin luonne ja toiminta 
plasmakaasuatomiksi muuttuen hahmottuu valuvissa noroissaan vallan hyvin vaikka näin. 
http://kuvapilvi.fi/k/YZCl.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YZCl.jpg[/img] 
                             ------ 
 
Plasmoni DEMOT III 
cCcCcCcCcCcCcCcCcCc 
 
Plasmoni on erittäin pieni säteilyn aiheuttama reikärypäs metallissa, esim. säteilyjään vuotavina 
reaktorin rakenteissa. Reikiin liittyy suuria IAEA kansainvälisiä kolmattakymmenettä vuotta kestäneitä 
sensurointeja.  Itse asiassa seuraavat kuvat alumiinisessa levyssä mikroskoopilla demottuna osoittavat 
tavallaan kertoen mistä on kyse. Ensin yksittäinen reikä, joka ei referoi eikä aiheuta plasmonille 
ominaisia fotonisäteitä komperssoivia aaltoiluja metallin pinnassa.   
 
http://kuvapilvi.fi/k/YLIZ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YLIZ.jpg[/img] 
 
 Sama 10- kertaa lisää suurennettuna. 
http://kuvapilvi.fi/k/YLIF.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YLIF.jpg[/img] 
 
Koko kuuluisan kaksoisrakokokeen keskeinen idea on se, että useampi reikä "referoi" eli vuorovaikuttaa 
keskenään. Niin, että yhden reijän lävistävä fotoni konkreettisesti t i e t ä ä  lävistävänsä enempää kuin 
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yhtä reikää. Tässä kokeessa reikien keskenäistä vuorovaikutusta koetetaan kuvata luonnollisessa 
ympäristössään. Myös Norjalaisen Ebbesenin plasmonien keskeinen lukuisten metallissa rinnakkain 
olevien reikien k e s k e n ä i n e n  summautuva vuorovaikutus on oleelista. 
http://kuvapilvi.fi/k/YLIr.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YLIr.jpg[/img] 
 
Jälleen mennään maailman ensi- illassa. Koskaan, korostan k o s k a a n ei olla demoten kuvattu sitä 
miltä säteilyssä ruhjoutuvat metalliset reaktorien kannet näyttäisivät kuvattuna. Huomaatte etteivät 
repsottavat reijät ole kovinkaan siistejä demossani. Katsokaa siksi tarkoin mitä todellakin voidaan 
asiasta esiin näyttää: 
http://kuvapilvi.fi/k/YLIq.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YLIq.jpg[/img] 
 
Kerta sisäministeriön kiellon päälle ja tutusti kymmenkertaistetaan kuvaa vielä edellisestä: 
http://kuvapilvi.fi/k/YLIK.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YLIK.jpg[/img] 
 
Mitä jää toteen näyttämättä näissä? On ainakin se, että pitäisi ehdottomasti saada asiaa laajempaan 
yliopistojen laboraatioon lisää. Valitettavaa tämän suuntaisissa kokeissani on, että aihe on täysin 
neitseellinen ja koskematon. Tutusti laitonta tietysti sanoo IAEA/ CIA. Siksi näitä kannattaa 
edelleenkehitellä, että alkaisitte kunnolla oivaltaa sitä keskeistä miksi säteilyt syöksevät liki esteittä läpi 
nykyisten reaktorien ja suojiensa.  
                ------ 
 
[img][/img] 
 
 
 
 

3107. Inhimilisempää YDINVOIMASTA. 
 
Ehkä kaipasitte tätäkin. . Juttujani lukeneet t u s k i n uskovat mitä seuraavaksi kerron. Ehkei minun 
edes pitäisi tätä paperiin panna. Mutta juuri siksi sen teenkin. Olenhan tunnettu arvaamattoman 
laajaskaalaisista ja arvaamattoman ihastuttavista dokumenteistani. Tämäkin tavallaan tosiaan on 
sellainen. Spontaaani salattu, ja taatusti ololtaan, josta ydinturvaviranomaiset ei pidä. Laatukamaa, 
kuten mulla tapana on toki. Mutta jotenkin ainiaan erilainen... 
 
Elettiin raakaa ja veristä sisällisotsavaihetta. Vähän kuin 1918, vuosiluku loppui kahdeksikkoon. Mutta 
synkeää syksyä 2008. Kuljin Eurajoen torialueilla, TVO:n ja Posivan keskitysleiritysten visvaisilla teltta/ 
lakana - alueilla. Yhtäkarvaa työparini TVO:n pääjohtajista Anneli Nikula nykäisi minut ulos TVO:n 
karmivan ahdistavasta teltastaan raakaan lumipakkasloskaan. Vastustelinkin lähestymistään 
oudoksuen ehkä hieman. Mutta tällä liki kyynelsilmäisellä hapertuvalla naisella oli jotain sanottavaa 
selkeästi minulle: 
 
" Arto hyvä tiedän, me todella tiedostamme miten vaikeita olemme sinulle olleet. Tiedämme, että 
olemme usuttamalla viranomaisemme niskaasi tehneet valitsemastasi totuuden tiestä kivisen ja kolkon. 
Pelkäät varmasti sytyttämämme viranomaisterrorin edessä, ja syystäkin. Tilanne on todella kauheaksi 
mennyt ja pahenee uhkaavasti". 
 
*En oikein osannut uskoa korviani. Tässäkö tätimäinen työkaverini esittää muka ymmärtävänsä 
olevansa tekemässä suunniteltua kansamme ydinmurhaa? On yhtäkkiä alkanut omatuntoko 
vaivaamaan yöuniaan? Mitä hittoa, kivikö vettä antaisi?. . . 
 
"Arto hyvä. Vuosikymmenet olemme toisemme tunteneet. Ja taistelemme poteroissa sinua ja totuutta 
vastaan. Mutta s i n u n on hyvä tietää. Vaikka syystäkin pelkäät maamme poliisiviranomaisia ja ties 
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moniako satoja armeijan ydinturvasolulaisia. Sinun on syytä tietää tämä. Minut k ä s k e t t i i n 
kertomaan tämä suoraan sinulle. Älä kysy ketkä, mutta minunkin yläpuolella on leegio paljon ISOMPIA, 
(nielaisu). . .  
 
Tiedätkö että minä TVO:n kolmospomo, jopa Pertti Simola, pääjohtajamme pelkäämme. Pelkäämme 
syystä mihin suuntaan olemme ajatuttamassa tätä maatamme. Miten tulevat sukupolvet kiroavat 
tekomme TVO Olkiluodossa. voi kuule, sinä et i k i n ä  saata ymmärtää miten syystä pelkäämme 
kymmenesti enemmän kuin ikinä sinä. 
 Sinun tekosi tulevat siunaamaan ja kiittämään. Me jotka johdatamme YDIN- Suomea tuhonsa tielle. 
Tulemme kaiken korkoineen helvetin tulissa kärsimään. ME oikeasti nyt viimein tiedämme sen 
sanomisistasi, näytöistä, sisäpiirien salaisimmista totuusraporteista!. . . 
Arto hyvä, antaisin vaikka käteni, jos vielä saisin tekemämme tekemättömäksi ja vaihdettua paikkaa 
kanssasi. . !" 
 
* Tilanne oli jotain sellaista, joka sumensi aikatajunnan. Tässäkö maamme pahin petolauma pyytää m i 
n u l t a  syntiensä päästöä suunnattomista rikoksistaan ihmiskuntaamme vastaan? Minulta meni todella 
kauan aikaa ymmärtää mistä perimmältään tässä oli lopulta kyse. Miten kykenisin i k i n ä  saamaan 
tästä selkoa jamuodoin paperille? 
                             ------ 
 
Osa kaksi, karuus paljastelee. . .  
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
 
Olisiko kulunut aikaa vajaa kuukausi. Sain kuulla, että TVO:n keskeisimmässä ydinherrojen slooshissa 
oli käynyt kylmäävää kyytiä. Ensimmäiseksi osui silmääni, että TVO:n tiedotuspäällikkö Anneli Nikula oli 
saanut totaalisen hyllytyksen viranomaisiskussa. Kadoten kokonaan julkisuudesta syitä selviämättä. 
Tunnustukset peloistaan suoraan minulle olivat olleet liikaa.. pelko oli saanut "punaisen puseron 
oloasun" tähän piinkovaankin naiseen.  
 
Hän katosi julkisuudesta totaalisen pysyvästi. Eikä tässä toki kaikki. TVO:n pääjohtaja Pertti Simola 
katosi, jos mahdollista vieläkin mystisemmin, täydellisemmin. Itse asiassa TVO:ssa ei tänäkään 
päivänä tiedetä onko kansainvälisesti johdetuin POLIISITOIMIN haihdutettu näköjään liian 
suorasanainen johtaja edes Suomessa. Vai veikö Obamavetoiset jenkkiaavikkokursseilleen lopullisesti. 
IPPAS USA ydinturvaosastolta oli leka leikannut päitä poikki. USA oli selkeästi saanut kyllikseen 
Suomen ydinturvatietojen vuotokohdista ja toiminut h e t i ! 
 
Nyt mennään Satakunnan kansaan vuosi on 2012 ja päiväys 23.11. Tällä kertaa USA rauhan 
ydinnobelistin Obaman piilukirves oli kolahtanut vuoden 2008 tapahtumien TVO:n k a i k k e i n 
suurimpaankin saavutettavaan ylijohtajaan PVO Pohjolan voiman Timo Rajalaan. Kaveri oli saanut 
risupiiskaa jo silloin -07 IAEA:lta lausunnoistaan joissa kehui tuulivoimaa tarvittavan. Ja sen olleen 
vähintään tuplasti halvempaa ydinvoimaan. Kuten Japanikin sanoi eron peräti 3-kertaiseksi 2011. Oli 
tämäkin yliydinporho menettänyt lekalle päänsä. lehtilainaus. 
 
"Ilmatarkin pakotettiin perumaan listautumisantinsa. Asiaa ei auttanut, että yhtiön nimekkäässä 
hallituksessa istuivat Pohjolan Voiman ex- toimitusjohtaja, TVO:n ylipäällikkö Timo Rajala ja Telia 
Sonera Finlandin ex- toimitusjohtaja Juho Lipsanen. Tätä viranomaisinvaasiota oli edeltänyt vain 
luokkaa viikko sitten mm. poliisi- attakti Vitalon Powerin yhtiökokouksen keskeyttämiseksi. Molempien 
yhtiöitten keskeinen tavoite liikkui luokkaa sadan tuulivoimalan saamiseksi EU:n lakien mukaisesti 
maahamme. . Satakunnan kansa summaa viranomaisten ydinjohtoisten iskujen tuhonneen pelkästään 
länsirannikoltamme uskomattomat 454kpl tuulihanketta poliisivoimin oli siis tuhottu luokkaa 99,5 %!!! 2 
Vuodessa USA ydinasetehtailija IAEA sallinut vain 2kpl. Obama oli valtimolla. 
            --------- 
 
Ei kaikkia foorumeita Olkiluodosta vielä johdeta/ Sinikivi foorumin satoa 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
11.2012 08:26 #16540 Sketic_Jones  POISSA Tulokas  Viestit: 10  Ihan tyypillistä.  
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Eli toivoisin joitain rakentavia ehdotuksia eikä vain persumaista räksytystä..     
             -- 
 
Vs: * Huippu videoita. 24.11.2012 04:24 #16553 Super-Electric  POISSA Vakiokirjoittaja  Viestit: 168  
Heh   
 
Ei se hevonenkaan juttele perskarpasten kanssa.. laiskasti heilauttaa hantaansa. Menkaahan takas 
sinne hopsiksen sontatunkiolle mista tulittekin..   
              -- 
 
Huippu videoita. 24.11.2012 18:34 #16566 Jukkis  POISSA Admini  Viestit: 3683  Minäkin tunnustan 
komppaavani liinistä tiettyyn rajaan. Uskoakseni olen oppinut häneltä melkoisesti ydin- ja 
plasmafysiikasta, fennosskandian geologisista prosesseista ym. Monissa asioissa hän on pohjattoman 
terävä, erittäin älykäs ja omaa vuoren kokoisen tietomäärän. Hyödyllinen seurattava.  
 
Se on sitten toinen kysymys, katsonko hänen tuhlaavan panoksiaan tälläisiin juttuihin. Toinen mistä 
olen tainnut sanoakin, on tuo asioiden turha dramatisoiminen, joka ei koskaan ole hyväksi jutuille. Se 
että liioittelee jotakin, panee epäilyksen varjon tietenkin asiallisempaankin osioon. Toisaalta – yleensä 
asioiden oikea laita – varsinkin tämäntapaisissa asioissa – on yleensä kaukana siitä mitä media meille 
tarjoilee.  
 
Liiniksen pahempi tragedia on jutustella liian korkealta ja kovaa. Niin korkealta ettei niitä oikein voi 
kommentoidakaan. Ymmärrän hyvin että hän kuittaa kaikenlaiset vastaväitteet syyttelemällä supoilusta, 
sillä vastaväitteitä on varmaan piisannut, kun ottaa hänen tyylinsä huomioon. ainakin kun koettaa 
tälläistä stooria heittää rahvaan sekaan. Toisaalta, tietty epäilys on ettei nuo supoilut ole välttämättä 
pelkkää paranoiaa. Enkä tarkoita yksinomaan sitä että hänellä on ilmiömäinen kyky astua 
energiajutuissa eliitin varpaille. Tarkoitan lähinnä sitä, että olen aivan vakuuttunut että hän on todellakin 
yksi meistä miljoonista joka halutessaan osaisi kasata ihan oikean atomipommin autotallissaan, ja 
pelkästään tämä taito kiinnostaa varmasti turvallisuusviranomaisia. On kai onni onnettomuudessa että 
hän on hyvisten puolella.  
                -- 
 
Inhimmilistä HAASKUUTA 
_________________________ 
 
TVO:n johdon puheilla kävi Porin teknisten oppilasvaltuuskunta kysymässä kehittämästään energian 
talteenottosysteemistään. Intoa puhkuen teekkarinuoret esittivätkin, että TVO:n purkukanavaan 
dumbattavasta tuhansien MW tehosta voitaisiin ottaa talteen ehkä jopa 10%. Laitteensa oli melko 
yksinkertainen. Kiehuvasta reilusti yli +40C tai kohta tosiaan yli +50C merestä muodostuu valtaisa 
kiehuvan vesihöyryn nousun pylväs yläilmoihin. He nerokkaina esittivätkin eräänlaista 
pystysuppilotornia avuksi, kuten maailman reaktoreissa onkin, siis jättimäistä betonitorvea. Josta 
ylöspäin tauotta ydinhukkalämmöllä kohoavat vesikuutiotonnit pyörittäisivät suppilon sisälle 
asennettavaa tuulihöyrymyllyä. 
 
TVO:n silloinen johtaja Rauno Mokka potkaisi moisia ehdottelevat teekkarit punaiseen säteilevään 
TVO:n pihan lumihankeen. Kehaisi, että h ä n e l l e  on annettu oikeus ja rajaton valta tuhlata kaikki 
nuo tuhansien ja tuhansien megawattien hukkaenergiansa. Näitä TVO:n tuottamia hukkalämpöjä EI 
vahingossakaan saa hyödyntää kenkään. Ja heitti teekkarien niskaan lisää iskujaan kyyyditykseksi. 
Tämä tapahtui joskus 80- luvuilla jo. Mutta k o s k a  tosiaan ydinvoiman hukkaenergiaa on Suomessa 
rikos hyödyntää. Niin tässä mallikseni ainakin muutama ja kiusaltaankin parempi: 
 
- Lämpöpumpulla +5C maalämmöstä saadaan 1kWh antoenergialla ylös käyttöön 4kWh. Ideana on 
ensin koota ydinvoimalan +50C lämpöistä lauhdevettä talteen näin kuumentaen sen vaikka luokkaan + 
100C. Sitten tämä kuuma freoni käyttämään seuraavia lämpöpumppuja väärinpäin. Arviolta Loviisan 
energia saatavissa JO näin TVO:n ydinlauhteesta ongelmitta! 
 



2381 
 

- Olette törmänneet halpoihin PELTIER jääkaappeihin marketeissa. Jos peltier yksikön toinen pää 
pannaan hehkuvaan lauhdeveteen. Toinen jäähdytetään vaikka suoraan ilmaan. Saadaan tälläkin 
tekniikalla suoraan jakäytännössä liki ilmaista energiaa valtavat määrät ydinlauhteesta.  
 
Kuten huomaamme kyse EI ole lainkaan näissä tekniiksn ongelmista. Vaan seinähulluista ydinalan 
monopolisuojausten lainsäädännöistä. Joiden mukaan TVO:n kaltaiset megatuhlarilaitokset annetaan 
terrorisoiden estää kehitystä energianhuollossamme.  
               -- 
 
T&T. PYROSÄHKÖ Janne Luotola, 23.11.2012, 14:23 
Nyt sähköä syntyy pelkistä lämpötilan vaihteluistakin 
Pyrosähköinen nanogeneraattori muuntaa lämmönvaihtelua sähköksi, kertoo Engadget. Lämmön 
muuttaminen on kenties kaikista vihreintä tekniikkaa, koska käytännössä kaikki muut 
energiantuotantomuodot tuottavat hukkalämpöä, joka uuden keksinnön avulla voidaan periaatteessa 
hyötykäyttää. 
 
Toistaiseksi lämpötilan muutoksia on kuitenkin vaikea hyödyntää niin, että sillä olisi kaupallista 
merkitystä. Tekniikkaa vasta kehitellään. Georgian teknologian laitoksen tutkijat Yhdysvalloissa keksivät 
tehdä lämpöä hyödyntävän nanokokoisen sähkögeneraattorin lyijystä, zirkonista ja titaanista. 
 
Generaattori latasi tavallista litiumioniakkua sen verran, että sähköllä sai ledin valaisemaan muutamaksi 
sekunniksi. Jos generaattorin pinta-alaa lisätään puolella, sen teholla generaattoria voitaisiin hyödyntää 
langattomissa antureissa tai lcd-näytöissä. Ne toimisivat pelkän lämpötilan muutoksen ansiosta 
esimerkiksi moottorin tai vesiputken kyljessä. Enemmän aiheesta kertoo Phys.org. 
                   --- 
 
T&T. LÄMPÖSÄHKÖJanne Luotola, 8:21 
Pakoputkesta energiaa: uusi lämpösähköinen materiaali muuntaa yskittävät turaukset sähköksi 
Lämpösähköä saa melkein mistä tahansa, missä on vain mutaa, kertoo ScienceDaily. Hukkalämpöä 
haihtuu harakoille monista paikoista, kuten vaikkapa auton moottorista pakoputken kautta tai 
rakennusten savupiipuista. Lämpösähköisen materiaalin tehtävänä olisi hyödyntää tällainen yli vuotava 
energia. 
 
Michiganin yliopiston kemiallisten insinööritieteiden ja materiaalitieteiden professori Donald Morelli 
ryhmineen on kehittänyt materiaalin, joka on muunnos luonnollisesta mineraalista, tetrahedrideistä. 
Vain pienen muutoksen avulla mineraalista saa tehokkaan termosähköisen materiaalin. Useat 
lämpösähköiset materiaalit on valmistettu harvinaisista ja joskus jopa myrkyllisistä aineista, joten uusi 
keksintö on niihin verrattuna selvästi ympäristöystävällinen ja edullinen vaihtoehto. 
 
Myös materiaalin valmistaminen on yksinkertaista, koska sitä ei tarvitse kaivaa kallioperästä ja rikastaa. 
Uutta materiaalia voi kaivaa usein lähimaastosta. Se vain jauhetaan, altistetaan paineelle ja 
kuumuudelle sekä puristetaan sopivan kokoiseksi, ja siitä tulee valmista. Tällainen materiaali sitoo 
lämpöä, jota lämpösähköiset generaattorit voivat muuntaa sähköksi. Tutkimus on julkaistu Advanced 
Energy Materials -julkaisussa. 
 
* Tällaiset materiaalit tietävät kasvavia ongelmia ydinteolisuudelle. Koska j o k a i n e n tuotettu 
energian lisä vähentää uusien ydinvoimaloittensa rakentamisen haluja.  
              ---------------- 
 
04.12.2012. K Enqvist. 
------------------------------ 
 
Moi teille. 
 
Kävin tänään keskusteemassa Enkvistin kanssa kvanttiydinfysiikasta. Ja mm Ruotsin matkalla 
tapaamamme kvanttiydinfysiikan professoria H. Snelmannin juntturaan panneesta  tiedoistamme. Siis 
siitä miten fissoivan U- 235 haljetessa E. Fermin ja Jauhon mukaan vapautuu 10- kertaa enemmän 
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neutroneja luokkaa 23kpl.n  Juu Kari oli hyvinkin hämmästynyt löydöksestäni, varsinkin kun siihen 
kuuluu tanakka alan dokumentaatio aina The Timesiä myöten Kari E. kertoikin, että edes hänen 
tietotaitonsa ei riitä selvittämään asiaan liittyviä keskeisiä salaisuuksi. 
         ---------- 
 
100,3 MHz 08.012.2012. 
*************************** 
 
Jaakko Pietiläinen 
http://www.kansanradioliitto.fi/ohjelmat.php?id=37, 
Helsingin Lähiradiossa on käynnistynyt ohjelmasarjan teko ydinvoiman todellisuudesta. Arto Lauri ei ole 
vaiennut ja tullaan kuulemaan ensin keskiviikon ohjelmapaikalla Perusturva puntarissa klo 18.30 
taajuudella 100,3 MHz Helsinki. Kuuluvuusalue on noin 30 -40 km säteellä keskustasta. — paikassa 
Helsinki. 
            -- 
 
Joo siis meiku näkyy tänä iltana 12.12.2012 klo 18:30, 100,3MHz Lähiradiossa 40km säteellä 
Helsinkikeskustasta.  Haastattelijanani mm. tunnetttu räppäri Jontti. Sitten samaa kuvattuna miljoonan 
katselijan potenttiaaliin Helsingin kaapeli TV:llä myös. Jari avittaa filmin loppuhiomista vielä muutaman 
päivän Helsinkiseudulta. Niinikään kirjaa varten haastatteluni annoin eilen. Tämäkin teos julkaistaneen 
lähikkuukausina. Kyseessä on Jontin kautta myös tehty haastatteluni tosiaan tällä kertaa painetussa 
asussaan. 
 
 Myös ulkomaan TV ja radiointisopparin teimme samaan syssyyn lennosta Kato TV:n tiimoilta. Mitä lie 
satamiljoonaiselle kuulijapotenttiaalille tulossa valmiine kielikäännöksineen sopimuksen mukaan tutusti 
ydinkriittisistä totuudellisista lausunnoistani. Tämä myös sekä radiointina, että TV:ssä kovan kysynnän 
imuun. Kivasti siis alkavat sensorivirannomaisten asettamat lasikatot ja seinämät murtuilla 
kunniallisesti.. .   
 
Helsingin Yliopiston fysiikanlaitoksen pääprofessoreja tapasimme useampanakin päivänä puolestaan 
samalla viikolla 49. 2012. Ensin professori Kari Enqvist. Joka sanoi suoraan, ettei hänen 
kvanttiydinfysiikan osaamisensa riitä kuin alkuun kattamaan niitä neutronin 10- kertaistusmäärien 
paljastuksiini ja vastaaviin plasmonifaktojen ymmärtämiseen joita hänelle esitin. Ruotsalaisen 
kvanttiydinfysiikan professorin Hokan Snelmanninkaan tiedot eivät riittäneet menneellä kesällä, joten en 
yllättynyt. Nykyinen 2,5 neutronia/ U- 235 fissiohalkeaminen kun on todistetusti Fermin/ P. Jauhon 
määrittelemä 23kp. Tavalla jota ei voida enää kuulema kiistää! 
 
 Siksi tapasimme myös yliopiston fysiikan johtajan Keinäsen 10.12. Hän oli selkeästi otettu siitä 
tietotaitotasosta jota esittelimme mm. Vesan yotuben Loviisan beettasoihtu videoinnin  näyttämisten 
jälkeen. Vaatimus keskeisimpien ydinsalaisuuksien paljastukseksi nimenomaan nyt kävi päivän selväksi 
fysiikan yliopistossa käytyämme. Kyllä täytyy avoimesti tunnustaa, että saamamme palautteet koko yli 
viikon reissultamme hivelivät mieltäni. Erityisen kiinnostavaa oli myös jyrkkä ja välitön asenteitten 
"polarisoituminen" virannomaisten kuultua näin laajasti läpi pääsyistämme julkisuuteen. Toisaalla 
jyrkkää muuria, toisaalata kerrottiin avoimesti käyntimme olevan "legendaarista ylätasoa":) Mutta hei 
tosiaan nyt odotellaan innolla liki 8v työn hedelmien alkanutta kypsymistä täysherkuikseen maailmalle.) 
              ------------ 
 
Arto Lauri 
Historiallinen 12.12.2012 
cxcxcxcxcxcxcxcxcxccxcxc 
 
Niin hyvät kuulijani, tällaista päivämäärää ja historian havinan hetkeä jolloin aloitin, tai siis sain 
kunnollisen tietokanavan luoksenne auki, ei kannata unohtaa. Ei sitä kyllä unehduta SUPO-
ydinturvasolutkaan. HETI kun saivat varmennuksen siitä, että radioinnit, TV:t ja ties monetko linkit 
maailman globaalista ydintotuuksista aina yliopistomaailmaa myöten kohdallani aukenivat aloittivat 
nollatoleranssisen tietokanavieni umpeenmuuraamisensa.  
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Tai hei en tässä oikeasti m i n ä persoonana ole edes tärkeä. Vaan se ja juuri se, että jaksatte levittää 
tätä katoavaksi viranomaismassoin aiottua kansallista ydinkansanmurhan tietoutta!. . .Oikeasti 
ydinkansanäänestykset, tietokontrollointien massiiviset ohitukset, . . .No kyllä TE tiedätte jos haluatte 
jatkossakin kasvattaa 10- sormisia läpsia, eikä 6- 16 sormisia! Tästähän tässä perimmältään kyse. 
Oletteko ihmisiä vai ydinrikollisuuden teuraskarjaa ja lammasmääinnän airuita viranomaispaineissa. 
 
Nyt tilanne kohdallamme on se, että lekaus lentää leppeästi. Veivät meiltä sisäministeriön toimin 
likimain veitsellä leikaten tietokanavamahdollisuudet liki nolliinsa myös neteissä, mahdollisuudet 
majoittua Helsinkiseudulle, kuin ylipäätään tehdä hyvää kassitusta ydintiedotuksiin estellään 
systemaattisesti. Kuvitelkaa, että jopa tälle tasolle viranomaistoiminnat kiilautettiin. . .  
 
No hei, meikäähän EI TIETYSTI mikään ole näinä kymmenenä vuotenani huippuaktiivina pysäyttänyt. 
Eikä kuulemani mukaan satapäiseksi kasvanut ydinvaltiorikollisten massa pysäyttele. Mutta omat 
kiemuransa ja vaikeutensahan se teettää, että faktaani sensuiroidaan 99 prosenttisesti. Mutta hei. . 
teistä ja kansalaisaktiiviteetin puutteistahan tässä perimmältään kyse. Mitä hiljempaa TE osaatte 
supatella, sen kuumemman paikan sisäministeriön lössit mullekin ehtii loputtomista resursseistaan 
teettää. . 
 
PS. Niin joo tosiaan ystävät ja kauemmatkin. Multa kysyttiin, missäkö kykenen teille asti enää 
keskustelua kannattamaan. Sanokaa tiedonjanoisemmille immeisillenne ja ystävillenne, että jos 
"herraskaiset" ja tirehtöraatilaiset eivät tuuppaa linnaluukustaan hiilivalkeisiinsa personoitumaani. Niin 
täällä nyt ainakin t o i s t a i s e k s i "Totuus ydinvoimasta ja sen salattu todellisuus". 
https://www.facebook.com/groups/144540822292452/?fref=ts 
              ------- 
 
Täyden apatian FIN 
gGgGgGgGgGgGgGgG 
 
Huhuh kun kurjan hurjaa huomata miten tääkin feissaristo on tykkitarkassa sisäministeriön 
sinihuuhkajien todella pitkien kynsien silvottavana.  
 
Juuri kuulin huippu- uutisen siitä miten NORJA NATO maana oli saanut USA:lta pakkotehtävän 
koeajattaa maailman vaarallisinta THORIUMPASKAN vuosien koeajoa reaktoreissaan. Joita h u p s  
huijaa ei koko maassa edes pitänyt olla olemassa! No 1 000- kertaa uraaninkin polttoa vaarallisemmat 
koeajot alkoivat T&T:n antamin tiedoin. Kun Obaman verinen käsi kouri tätä ydinvoimasta aina aiemmin 
kieltäytynyttä maata. Noinkohan NATO ydinohjuksilla painostus pureksii.. .  
 
OL-3 laitoksen hinta triplasi ja tuottaa Suomeen tuplahintaista ydinsähköään kansan maksuun 
seuraavat 100- vuotta. Kukaan tutusti ei uskalla kommentoida rivin riviä tästäkään megamokasta. Saati 
että kuinka kalliksi tulee OL- 4 ja Fennovoiman kaksi myönnettyä reaktoria. No paskaaks näistä. 
Pääasia, että SUPO:lla on rahaa ja IAEA jatkaa maailman kansanmurhiaan ydinveettollaan. 
 
No joo meikäläisen Helsingin radio- ohjelma nähtiin 12.12. Ja SUPO päätti pakottaa siinäkin 100% 
klassista vaientamistyyliään rahasta. Pian tulee Helsingin kaapeli TV:ssä videointimme maailman 
polttavimmista ydinvuodatuksista. Kiittelen JO etukäteen, että ainakin Suomessa 100% omerttat tulevat 
taatusti kieltämään ohjelmakommentoinnit! Mitäs tähän sanoisinkaan, että sitä saatte "heiltä" mille 
nöyristelynne osoitatte. Terve tuloa vaan sitten 16- sormisten mutanttien YDINKUOLEMIEN loputon 
tulevaisuus. . . . ainakaan sinitakkisten YDIN- rahoitus ei katoa tällä asenteilla .. . . 
           ------------ 
 
VIDEO, TV, RADIOINTIA 12.2012 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKkkkk 
  
Kattelin, että videollamme on tuhatkunta katsojaa päivässä nyt 30.12.2012.. 
 Joten kyllä asia ihmisiä alkaa kummasti kiinnostaa laajemminkin. On siinä sisäministeriöllä hehkua 
päällään.. ) 
12.12.2012 Lähiradio/ Kaapeli TV tammikuussa 1, 2, 3, 4. 
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www.dailymotion.com/uutispaketti 
            -- 
2012.12 Lopuilla ehti olemaan Hotlipsin mainos MTV:llä TV:ssä siitä miten käyrän mukaan Itämerestä 
on löydetty valtava öljylöydös julkisuudessa vain muutamia päiviä. Tämä on kyllä kiinnostavaa miksi 
SUPO pakotti sen yhtäkkiä poistettavaksi? Nimittäin Itämeren öljyläöydöksistä kertova mainoskikka 
perustui aidosti dokumentoituihin löydöksiini salatuimmasta asiasta!. . .  
 
 
 
 

3108.YDINjätteet 
 
Uranikaivoksen Rikastushiekka korjaavat toimet 
Matala-aktiivisen jätteen 
Matala-aktiivisten jätteiden (LLW) syntyy sairaaloissa ja teollisuudessa sekä ydinpolttoainekierrossa. 
Matala-aktiiviset jätteet ovat paperi rätit, työkalut, vaatteet, suodattimet ja muut materiaalit jotka 
sisältävät pieniä määriä, jotka enimmäkseen lyhytikäisiä radioaktiivisia. Materiaali, joka on peräisin 
mistä tahansa alueen aktiivisen alueen yleisesti nimetty LLW kuin varotoimenpiteenä, vaikka on 
olemassa vain pieni mahdollisuus vesittyä radioaktiivisia aineita. LLW ei tyypillisesti ole korkeampi 
radioaktiivisuudeltaan kuin odottaisi samasta materiaalista hävittettävä ei-aktiivisen alueen tutkitut 
normaali toimistotalosa. 
 
Jotkut korkea-aktiivisuudeltaan LLW edellyttää suojatun käsittelyn myös kuljetuksen aikana, mutta 
useimmat LLW:t sopii matalaan hautaamiseen maahan. Vähentääkseen säteilynvoimakkuutta, se on 
usein tiivistetty tai poltetaan ennen hävittämistä. Matala-aktiivinen jäte on jaettu neljään luokkaan:  
Luokka A, luokka B, luokan C ja ylin luokka C (GTCC). 
 
Keskiaktiivisen jätteet ILW 
___________________________ 
  
Käytetyn polttoaineen pullot kuljetetaan rautateitse Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Jokainen pullo 
on valmistettu 14 (360 mm) paksusta kiinteästä terälevystä ja painaa yli 50 
Keskiaktiivisen jäte (ILW) sisältää suurempia määriä radioaktiivisuutta ja joissakin tapauksissa 
edellyttää suojausta. Intermediate-tason jätteet sisältää hartseja, kemian lietteitä ja metallia reaktorin 
ydinpolttoaineen suojakuorista sekä saastuneita materiaaleja reaktorin käytöstäpoistosta. Se voidaan 
kiinteyttää betoniin tai bitumiin hävitettäväksi. Pääsääntöisesti, lyhytikäinen jäte (pääasiassa ei-
polttoaineen materiaalia reaktoreista) on haudattu matalalle varastointiin, mutta pitkäikäisen jätteen 
(polttoaine ja polttoaineen jälleenkäsittely) on talletettu geologiseen varastointiin. Yhdysvaltain 
lainsäädännön Tellows määrittelee tämän jäteluokan termiä käytetään Euroopassa ja muualla. 
 
Korkea-aktiivinen jäte HLW 
__________________________ 
 
Korkea-aktiivista jätettä (HLW) tuotetaan ydinreaktorissa. Se sisältää halkeamistuotteita ja 
transuraaneja, joita syntyy reaktorisydämessä. Se on erittäin radioaktiivista ja usein termisesti kuuma. 
HLW osuus yli 95 prosenttia radioaktiivisuuden kokonaismäärästä tuotetaan prosessissa ydinsähkön 
tuotantona. HLW:n määrä maailmassa kasvaa tällä hetkellä noin 12.000 tonnia vuodessa, mikä vastaa 
noin 100 kaksikerroksista linja-autoa tai kaksikerroksista rakennusta kooltaan koripallokenttä. 1000-MW 
Ydinvoimalaitos tuottaa noin 27 tonnia käytettyä ydinpolttoainetta (unreprocessed) vuosittain. 
 
Transuranic jätteet 
___________________ 
 
Transuranic jätteet (truw) eivät ole määritelty Yhdysvaltain lainsäädännössä, ottamatta huomioon 
muotoa tai alkuperää, jätettä, on saastunut alfa-emitting transuranic radionuklideista, joiden 
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puoliintumisaika on yli 20 vuotta ja pitoisuudet yli 100 nCi / g (3,7 MBq / kg ), lukuun ottamatta korkea-
aktiivista jätettä. Elementtejä, järjestysluku on suurempi kuin uraani kutsutaan transuranic ("yli 
uraanisiksi"). Koska niiden pitkä puoliintumisaika, truw hävitetään varovaisemmin kuin joko matala-tai 
keskiaktiivisen jätteen. Yhdysvalloissa se syntyy lähinnä aseiden tuotannosta, ja se koostuu vaatteista, 
työkaluista, riepuja, jäämiä, jätteet ja muut saastuneet pieniä määriä radioaktiivisia alkuaineita 
(pääasiassa plutoniumia). 
 
Yhdysvaltojen lain, transuranic jäte on edelleen luokiteltu "kontakti-käsitelty" (CH) ja "kauko-hoidetaan" 
(RH) perusteella säteilyannoksen mitattuna pinnan jätesäiliöön. CH truw on pinta-annos ei ole suurempi 
kuin 200 Roentgen tunnissa vastaa (ja millisievertin / h), katsoo RH truw on pinta annosnopeudella 200 
X-ray on ekvivalentti per tunti (2 mSv / h) tai suurempi. CH truw ei ole kovin korkea radioaktiivisuus 
korkea-aktiivista jätettä, eikä tuota korkeaa lämpöä, mutta RH truw voi olla erittäin radioaktiivista, joiden 
pinta-annos on jopa 1000000 x-vastaava tunnissa (10000 mSv / h). USA hetkellä luopuu truw syntyvät 
sotilaallisen tilat Waste Isolation Pilot Plant.  
 
Jätehuollosta 
 
Erityistä huolta ydinjätehuollosta mainittakoon kaksi pitkäikäista fissiotuotetta, teknetium Tc-99 
(puoliintumisaika 220 000 vuotta) ja jodi I-129 (puoliintumisaika 17.000.000 vuotta). Jotka hallitsevat 
käytetyn polttoaineen radioaktiivisuus muutaman tuhat vuotta. Kaikkein ongelmallisin transuraanien 
käytetyn polttoaineesta ovat neptunium Np-237 (puoliintumisaika kaksi miljoonaa vuotta) ja Pu-239 
(puoliintumisaika 24,000 vuotta). Ydinjätteet vaatii kehittyneitä käsittelyjä ja hallintaa onnistuneesti 
eristää vuorovaikutuksesta biosfääristä. Tämä yleensä edellyttää hoidon jälkeen johdon pitkän aikavälin 
strategiaa, jossa varastointi, hävittäminen tai muuttaminen jätteen myrkyttömään muotoon. Hallitukset 
ympäri maailmaa pohtivat erilaisia ??jätehuoltojen vaihtoehtoja, vaikka on edistytty vain vähän kohti 
pitkän aikavälin jätehuollon ratkaisuihin. 
                -- 
Gadoliniummyrkytetyt suomalaisreaktorit. 
 
Vaikka polttoaine poltetaan reaktorissa, siihen vähitellen kertyy halkeamistuotteita ja transuraaneja, 
jotka aiheuttavat ylimääräisien neutronien imeytymistä. Ohjausjärjestelmää on säädettävä 
kompensoimaan lisääntyneen imeytymisen. Kun polttoaine on ollut reaktorissa kolme vuotta, tämä 
kertyminen imeytymistä, yhdessä metallurgisen aiheuttamien muutosten jatkuva neutroni pommitusten 
eroosio polttoaineen materiaaliin, määrää sen, että polttoaine on vaihdettava. Käytännössä tämä 
rajoittaa palaman noin puoleen fissioituvaan aineeseen, ja polttoaine-elementtit täytyy sitten poistaa ja 
korvata uudella polttoaineella. Polttoaineen käyttöikää voidaan pidentää käyttämällä palaman myrkkyjä 
käyttämällä gadoliniumia, jonka vaikutus kompensoi kerääntyviä neutroniabsorbaattoreita. 
 
                 --------------- 
 
LASERisotooppierotinlaite 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 
Kun viitisen vuotta sitten julkaisin "ylihienokurirakennelaitteen" kytkentäkaavioineen kaavoineen. Mursin 
3 Nobelin ja vuodesta 1963 salattujen Nobelien statukset. Idean isän avulla Israelissa oli kehitetty 
salkkukokoinen laserisotoopierotukseen perustuva laite. Jolla miltei mistä vaan radioaktiivisesta 
materiaalista saataisiin erotettua räjähtävät isotoopit vaarallisen ongelmattomasti. Periaatteessa 
graniittihiekasta autotallissa ydinpommi! Oli kuin taivaan lahja järeään ydinterroristitoimeen.  
 
Minulta kysyttiin neteissä miten tämä laite toimisi. Koska sen periaatetta ei oltu luokkaan 50v murtanut 
kukaan. Yön mietittyäni klo 15:00 laitoin piirustukseni maamme julkisnettiin. Kello 18:00 CIA, Mossad ja 
ties mitkä venäläiset ylikansalliset agenttiosastot tukkivat koko Suomen nettejä paniikissaan siitä, että 
tämän maailman vaarallisimman laitteen toimintaperiaate oli p a l j a s t u n u t! Suomesta kaatui 
yleisestä neteistä puolet. Mukana kaadettiin viikon päiviksi YLE:n, Eduskunnan, armeijan tietokannat 
yms.. TVO:n johtajani saivat raivoavien SA- armeijan kalunaherrojen vihasoittoja tauotta kysellen. 
"Kuka on tämän julkaissut Arto Lauri. Mistä hän on saanut nämä ylittämättömät tiedot 
kvanttiydinfysiikan toiminoista?"  
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Jotain tilanteen kiihkosta kertoo, miten jopa Länsi Suomen pääjohtajalle annetttiin kenkää. Kun hän 
kyseli ihmeissään m i t ä  sellaista materiaalia v o i  liikkua Suomen perusneteissä, että sitä metsästää 
kaikki maailman tiedustelupalvelut? Parisen viikkoa tästä pääkirjoituksesta ja kysymättä hällekin 
kenkää. Tästä alkoi maamme historian r a j u i n  SUPO:n invaasiot ja ydinherrarotaation aallot 
jutuistani jätttiarkistopaloineen kaikkineen. No lukekaa viimein on CIA päästänyt läpi miten olin 100% 
oikeassa laitteen toiminnasta jo silloin. JOPA sen heikouksistakin osasin ennakkoon kertoa: 
 
Laser isotooppierotuslaitos 
 
Nämä prosessit ovat olleet kiinnostuksen kohteina jonkin aikaa. Systeemit lupaavat vähemmän 
energian käyttöä, pienemmät pääomakustannukset ja prosessihukan pienemmät uraanihäviön hännän 
määrityksiä, joten merkittäviä taloudellisia etuja. Laser prosessit Hyödynnetään hyvin tarkka säteen 
taajuuksien antamat ominaisuus laserista. Etsii taajuudet tarkennettuna niitä vastaavat määritellyt 
energiat. Mikään näistä prosesseista ei ole vielä täysin valmis kaupalliseen käyttöön, tosin yksi on 
lähellä. 
 
Atomihöyryn prosessit toimivat periaatteella valokuvan kaltainen uraanikaasujen-ionisaatio, jolloin 
voimakasta laseria käytetään ionisoimaan uraanimetallin. Elektroni voi IONISOITUA ulos atomistaan 
tässä tarkennetussa valossa tietyllä taajuudella. Lasertekniikan uraanin käytön taajuuksia, jotka on 
viritetty ionisoivaksi juuri U-235-atomille, mutta ei "isommalle ja raskaammalle" U-238-atomille. 
Positiivisesti varautunut U-235-ionit kerätään. Kuitenkin USA AVLIS prosessilla, johon on jo sijoitettu 
miljardeja dollareja ja jonka luultiin olevan pitkälle kehitettyjä, peruttiin "yllättäen" vuonna 1999. 
 
Tärkein molekyylien prosessoija, jotka on tutkittu työstää periaatteella fotodissosiaatioon UF6 kiinteän 
UF5 + käyttäen viritetty lasersäteilyin kuten edellä. Energiasykli rikkoo molekyylien valenssielektronien 
sidoksen  yksi kuudesta fluoriatomien U-235-atomista. Tämän jälkeen mahdollistaen ionisoitunut UF5 
voidaan erottaa vaikutaen UF6 molekyyliin, jotka sisältävät y h d e n U-238-atomin. Joten näin 
saavutetaan isotooppien erottaminen. Tärkein tunnettu molekyyli laser erotusprosessi on Global Laser 
rikastuttaminen (entinen SILEX), hyödyntäminen uraani muodossaan UF6. Se keksittiin Australiassa ja 
on parhaillaan intensiivisessä kehityksessä Global Laser Enrichment, tytäryhtiö GE Energy (Hitachi ja 
Cameco) Yhdysvalloissa. 
 
Katso myös tietoa paperin uraanin rikastamisen. 
 Lähteet 
 
Alan Marks,     ANSTO, 
Albert Reynoldsin, 1996, Bluebells ja ydinvoiman Cogito Press 
Anthony Nero Jr., 1979, opas ydinenergiaa, UC Press. 
CRHill & RSPease, 1999, ydinsähkön - aide muistelmateos, ydinenergian, lupaus tai Peril? World 
Scientific. 
 
* Pelkistettynä U- 235 ionisoituu kevyempänä +..ionisaatiokaasuksi h i u k a n  lyhytaaltoisemmalla 
energialla kuin U- 235. Koska raskaammassa uraani- isotoopissa sisällään olevat peittävät liikaneutronit 
+Protoni- miinus Valenssielektroni sidoksen välissä h e i k e n t ä v ä t   valenssielektroninsa 
sitoutumista atomiytimeensä. Ilmiö tunnetaan "ylihieniokuorirakenteena". 
 
Ideana on hyödyntää suoraan ionisoitumiseroja. Tässä mallissa myös atomien painoieroa näköjään 
hyödynnetään. Kuulostaa näin melko yksinkertaiseltakin. Mutta oli 50 vuotta maailman t a r k i m m i n 
varjeltu valtioiden välinen ydinsalaisuus! jonka siis viiimein 2000- luvun alusta murskasin. Murskasin 
sellaisin tuhoseurauksin IAEA ydinalalle, etteivät oletoipuneet siitä vieläkään!) 
                      --------- 
 
PV- foorumin satoa Re: *Kysymyksenasettelua. 
Kirjoittaja Kaukopartiomies » La Joulu 01, 2012 23:07  
 
YDINSAASTUTETTU KANADA 
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Part I 
 
"Sotkeennuin ydinpolitiikan taustoihin vuonna 2004 kun sain selville että tyttäreni Port Hope Ontarion 
peruskoulu oli rakennettu radioktiivisen jätteen päälle. (Siis käytännössä sama kuin Talvivaaran ympäri 
ämpäri levitelty [salainen] kaivosmurske...) Jo vuonna 1978 Kanadan hallinto tiesi että radonin taso oli 
125x yli sallitun. (Jäte oli tullut 1932 avatun Port Radium -kaivoksesta. Silloin Radium, uusi ihmeaine 
'paransi' kai ken; sitä käytettiin mm. itseloistavissa kellotauluissa yms). 
 
Tuhansia tonneja kaivosmursketta prosessoitiin (vrt Talvivvarain luontoon lortetut Happojärvet) jotta 
saatiin yksi gramma radiumia. Delinen alueen intiaanit toimivat kaivoksessa. Yhtäkkiä 60 luvulla 
kaivosmiehet alkoivat kuolla pois - syöpään. Alue sai leskienkylä nimityksen... Asukkailla ei ollut mitään 
mahdollisuutta asettaa tekijöitä vastuuseen. 
 
He salasivat sen, ja lapsia (lue: tulevia säteilyhoitokeskuksen maksajia) kasvatettiin säteilyttäen 28 
vuotta..." 
 
Kellotauluja maalasivat naiset. Vaara tiedettiin, kellekään ei kerrottu. Kunnes naisten leuat käytännössä 
hajosivat: he käyttivät pensseleitä kellotaulujen radon-maalamisessa, suussa kostutettu pensseli saatiin 
oikean muotoiseksi... Kaivosmiehille ei kerrottu vaaroista senkään vertaa: mittamiehet tiesivät ja 
viranomaiset osasivat pysyä poissa kalmakaivoksista... 
 
Nyt muutama vuosi sitten nämä samat ritarisiat saapuivat Suomeen, tulevat täällä tekemään aivan 
samat kansamurhat samalla keinoin kuin täyssaastutetussa Kanadassa. Ja Ranskassa - joss 210 
kaivosta. Olisi syytä herkkusienien seurata minne Talvivaaran ja uusien avattavien saastekaivojen 
myrkkymurske pimeässä kuskataan. 
 
Elliot järvellä avattiin 12 uuraanikaivosta. Kaikki niiden jätteet dumpattiin Talvivaarasta tuttuun tapaan 
järviin ja Kyyjokeen - joka täysin saastui 90 km matkalta. Vähitellen asukkaat kuolivat eri syöpälajeihin, 
mm. keuhkosyöpään ... Rio Algom ja Denison Uranium Mining raportoivat yli 30 eri patomurtumaa 
vedenjakajalla (Haloo, Talvivaara) sijaitsevilta kaivoksilta. Täten ne vihellelen dumppasivat ympäristöön 
hapot, raskasmetallit ja säteilysaasteet levittäen ne mahdollismman laajalle. Ritarilliseen tapaan 
naureskellen syöpään kuoletettaville joutaville orjilleen. 
 
Kaikki mainarien talot ja paikallistiet, hehe, tietenkin tehtiin kaivoksen säteilyjätekivestä. (Kuten 
siilinjärven 5-tie tänään?) Port Hopen kaupunkiin rakennettiin uraanioxidin käsittelylaitos sekä 
polttoainesauvojen valmistus: IAEA minimivaatimus kilometrin suojavyöhykkeele nauratti ritareitä. 
Hehhee: 'suojavyökkeen' muodostavatkin intiaani-orjat - 20m päästä tuotantolaitoksen säteilystä... 
 
Onhan toki muistettava että em. tapahtumat loiskivat Windsorin brittikuningashuoneen - eli SM0M - 
omistamilla mailla. 
 
http://forum.stopthehogs.com/phpBB2/viewtopic.php?t=777 
forum stopthehogs.com/phpBB2/viewtopic.php?t=777 
 
Part II  
 
KANADA ---> Talvivaara 
 
Blind River: Rapparit ovat seminaareissaan innoissaan keksiessään tuholaispisteille kuvaavia nimiä: 
Blind river, sokea joki... 
 
Cameco‘s Blind River Refinery uraani oksidi jalostamo yellowcake -> UO3 avattiin 1983. heh. Ympäri 
stömini steriö testaili ja yllättäin totesi että maaperä sielläpäin oli alkanut 'hiukka' säteillä. Tuotannon 
ohjeiden mukaan näet uraania oli lorotettu sinne sun tänne toukokuun 1990 aikana. Cameco itse arvioi 
että 182 kg uraania laskettiin ympäristöön. 
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182 kg uraania lorautettiin ympäristöön 1990 
 
Noin vaan ja suunnitellun vahingossa huvin vuoksi! Tämä päästö huolestutti alajuoksun Blind River 
Cityn takia. Entäpä ritarijalon jalostamon vieressä asuvat orja-intiaanit? hehe... Jatkuvia Varoituksia 50 
vuotta = Talvivaarassa vielä 48v jäljellä... ... eikä mitään tehty. Ei tietnkään, joutoporukan 
väestönvähennys projekti etenee suunnitelmain mukaan. 
 
Kanadan hallitus sai säännöllisesti varoitukset USAsta ja tarkastajilta - 50 vuoden ajan - eikä koskaan 
varoittanut ketään ympäristön asukasta, tahi laitosten työntekijää, mistään seurauksista. Onkos 
fataalimpaa kuultu? Tämä sama omistaja pelaa Talvivaaraa, avaa kymmenen uutta 
uraanisaastelämpärettä suomeen.  
 
Tekstaaja Pat McNamara 
entwork@hotmail.com 
 
http://forum.stopthehogs.com/phpBB2/viewtopic.php?t=777 
forum stopthehogs.com/phpBB2/viewtopic.php?t=777 
 
Part III 
 
Chalk River ZEEP reaktori aloitti in 1945. ZEEP (Zero Energy Experimental Pile) Se oli ensimmäinen 
USAn ulkopuolella. NRX Reactor aloitti siellä 1947, tuotti plutoniumia kuten kaikki plutoniumtehtaat ja 
voimalat. Se suljettiin (!?) 1993. Vuonna 1952 se räjähti saastuttaen maapallosen ilmakehän. Se 
haudattiin. Ottawa Journal julkaisi siitä kakkossivulla pikkujutun... No voi toki, KANADA on Puhdas kuin 
Talvivaara! 
 
NRU reaktori rakennettiin 1957. Se tuottaa yhä 50% maailman lääketieteen radioaktiivissta 
isotoopeista. Sielläkin tapahtui heti 1958 raju onnettomuus. Reaktori suli ja sulaa uraania valui 
rakennuksen monttuun, ilmastointi puhalsi kaiken taivaille. (Näinhän on Fukushimassa: kuusi 
räjähtänyttä reaktoria pumppaa 24/7/365 pinkkitaivaalle saastetta tälläkin hetkellä, meillekin siitä riittää.) 
Mistään näistä onnettomuuksista et löydä kanadan ydinviranomaisten mainintaa, saatikka laskuma 
aluiden karttoja. Ne ovat salaisia, kukaan ei tiedä missä.  
 
Voi toki, aivan varmasti tiedetään, erityisesti sairaassa 'terveydenhuollossa' jossa jokainen kansalainen 
on arkistoitu 1-5 kategorioihin mielenkiintoisuuden eli säteily-ympäristötason mukaan... Näin 
Suomessakin: siksi germanium mittarein varustetu STUK autot seisoivat huollettuina, kiillotettuina 
Espoon tallissa odottaen Chernobyl räjäytyskoetta 26.04.1986 - ja lähtivätkin välittömästi kartoittamaan 
ympäristöä väestönvähennysoperaation tilastotieteilijöitä varten... 
 
Part IV 
 
Heinäkuu 30 1997 Ontario Hydro Pickering paljasti että se oli laskenut laittomasti tritiumit järviin 
viimeiset 20 vuotta salaten faktat. (Kuten 0lkilu0to laski ne mereen - asia jonka Arto Lauri paljasti). 
Mittaus näytti pohjavedessä 1979 2,150,000 becquerels per litre (Bq/L) tritiumia. 1994 löytyi 700,000 
Bq/L. Nyt tavoite on 7,000 Bq/L ... kun vielä vuonna 1994 se oli 20 Bq/L. Nyt Pickerin 2008 tarkastusten 
jälkeen on havaittu laitosten heikko kunto. Mitäkö Kanadassa silloin tehdään? 
 
Suositellaan hätävyöhykkeen laajennusta 30km:iin! 
 
Auttaako se meitä kun Pickering Fukupinkkisäteilyt repivät keuhkomme? 
 
Asia selviaa STUK vuotaneista sika-salaraporteista täältä: 
http://www.scribd.com/doc/75585901/Cher ... orttivuoto 
scribd com/doc/75585901/Chernobyl-Raporttivuoto 
            -- 
 
* Kaukopartiomies näistä ydinasioista taittaa peistään seuraavassa PV- foorumi 12.2012: 
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http://www.pv-foorumi.org/viewtopic.php?f=1&t=3863&start=1806 
                ------------ 
 
MASSAKATO reaktorista. 
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA 
 
Etusivu- foorumissa SUPO heitti minulle haasteen vuoden 2013 tammikuun ekaan päivään: "A. 
Einsteinin kaavan e= m* c^2 mukaan TVO:n reaktorista katoaa energiaa p ä i v ä s s ä  5kg mukaan. 
Tämä kerrottuna vuoden 365vrk kertoo TVO:n reaktorista karkaavan silkkana energian tuoton massalla 
huikeat 1 830kg/v! Eli 3,7t/v saisi TVO menettää reaktorimassaansa vuosittain! Joten videossa väitetty 
2,2t/v kato on tällä kuitattu!" 
 
31 December 2012, 16:08 #1465 Tero   
 -------------------------------------------------------------------------------- 
Blog Entries11 "Laske megawatit. Einsteinin yhtälöä käyttämällä, takaperin*, saat selville että se E, 
laske siis megawattitunnit 24 tunnilta, vastaa massaa. Kun lasket sen, 5kg katoaa. Laskit taas väärin. 
Tai siis ei mitään kiloja ja grammoja. 5kg päivässä katoaa, ei koskaan palaa kiloiksi massaa. " 
 
* No k o k o tuo väittämä tietysti lepäsi sillä SUPO:n olettamalla, etten "ikäänkuin kykenisi" laskemaan 
sitä toisin miten paljon t o d e l l i s u u d e s s a  reaktorin massakato voisikaan olla. Tyypillistä 
viranomaisten luulottelua siitä, etten osaisi kuten Einstein aikanaan. Totta toki alkujaan jo videossa 
kertomani kiloluokan massakadot perustui TVO:n professorin opettamaan faktaan. Mutta eihän 
POLIISEILLE totuus sovi koskaan, ei toki. Joten ei siinä mitään, haaste vastaan ja laskemaan: 
 
TVO:n reaktorissa on 86t polttoaine- erä. Siitä pääpolttoainetta U- 235 massaa on luokkaa 3.5%. Tästä 
taas vuodessa palaa 2,5% verran. Eli 2,15t U- 235.  
 
Yhden U- 235 halkeamisessa vapautuu 200MeV (miljoonan elektronivoltin) energian massat. Neutronin 
massa taas on vajaa 940MeV. U-235* 940MeV= 220 900MeV. 
 
Uraanin fissiohalkeamisen massakato 200MeV/ 220 900MeV= 0, 000 9%. 
 
Nyt enää pitää kertoa reaktorissa vuodessa halkeavat uraanit 2 150kg* 0,000 9= 1, 95kg/v! 
 
Eli kas, kas SUPO:n filmin herättämät paniikinomaiset valheet siitä paljonko TVO:n reaktorista katoaa 
eivät  todellisessa käsittelyssä kestä realimaailmaa lainkaan. Eli tonnien luokan massakatoväitteet 
romuttuivat hetkessä matemaattisessa mallinnuksessani promillen osiinsa kiloluokkaan. Kuten Jo 
videossani alkujaan kerroin. Nyt fakta on myös matemaattisesti varmennettuna tässä!  
                ----------- 
 
Osa 2  
Etusivu- foorumi 2013.01 Tero/ SUPO takkuaa 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 
*Kyseinen videomme räjäytti viranomaisten tajunnan, tästä siis kyse: 12.12.2012 Lähiradio/ Kaapeli TV 
tammikuussa 1, 2, 3, 4. 
www.dailymotion.com/uutispaketti 
 
01 January 2013, 14:38 #1472 Tero 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Polttoaineen siirtoon liittyvät taulukot olet lukenut aivan väärin. 
 
* Tero, Tero. Ai jahas, nyt alkaa teillä kuku upota ja alatte oivaltaa olleenne väärässä kanssani alusta 
asti. JUURI tämän takia teitä SUPO:laisia ei halutakkaan enää päästää kanssani netteihin. Nolaatte 
vaan itsenne. Tietysti teille virkaa tekeville TUSINAPOLIISEILLE pitää opettaa kaikki. Otetaan nyt 
malliksi vuoden 2008 punaisella ylös kirjoittamani 2 200kg/v TVO:n reaktoreista vuotama määrä Pu- 
239 tonnistoista. Lue alempaa punaisella merkkaamani tekstit:  
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– Vuoden aikana reaktoreihin siirretty ydinpolttoaine OL- 1 ja OL- 2 = 40,8 tonnia 
– Vuoden aikana reaktorista poistettu ydinpolttoaine OL- 1 ja OL- 2 = 38,6 tonnia 
Tosiaan näiden erotuksen, kas kirjannut lukujen päälle 2,2 tonnia. Kovin selkeää, jokaiseen vuoteen 
samaa. 
            -- 
 
01 January 2013, 14:47 #1473 Tero    
Olen siis luultavasti laskenut sen 5kg per päivä väärin. 2-5kg "tonnistosta" tuottaa päivän energian, 
mutta siitä on jätteenä jäljellä suuri osa. 
Muiden yrittämiä laskutoimituksia: 
http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=548381 
http://www.phy6.org/stargaze/SnucEnerA-3.htm 
http://www.phy6.org/stargaze/SnucEnerA-5.htm  
 
* Noinpa siinä jälleen kanssani kävi. SUPO ja maamme tiedotusmonopolejaan vähäisin, tai sanotaan 
suoraan olemattomin tiedoin kontrolloivat eivät käsitä, saati edes h a l u a  ymmärtää tekojensa ja 
moraalittomien asiattomien sensurointiensa kauheuksien ja kansanmurhaamisiensa seuraamuksia. 
Koko Suomeamme runtelevat muutamat POLIISIT luulottelee palkkaansa vastaan ikään kuin t i e t ä v 
ä n s ä  5 miljoonan saatavasta tiedoista kaiken. 
 
 Todellisuudessa tässäkin Tero- miliisimme laski sokeana ihan vaan TVO:taan kumartaakseen 
energiaksi m y ö s  sen jätemäärän joka palavasta U- 235 JÄÄ JÄLJELLE reaktoriin! Sinikauluskeisarit 
alkaa vasta tässä vaiheessa tajuta miksi taas m i n ä asian oikeana ammattilaisena kerroin laskemani 
uraanijätteen 0, 000 9. Koska fissioivasta uraanista energian k a t o  on vain tätä luokkaa! Tekisi k o v i 
n eetua päästä ihan luokan opettajana panemaan tällaiset tusinanettipoliisit o i k e a n  ammattilaisen 
oppeineni!  
 
* Oikeasti tällaisiin tuhatkertaisiin TVO/ Posivojen kyltymättömiin tahallisiin valheisiin tämä nykyinen 
maailmamme tulee tuhoutumaan. Ja syylliset, niin kuten j ä l l e e n  näemme ovat juuri ne kaikkein 
matalaotsaisimmat. Jotka estävät kaikin himoamiinsa tavoin kansalta sen OIKEAN 
AMMATTITIETOJEN kulun heille! Teroille ja läpi korruptoiduille tuhatpäisille SUPO- poliiseilleen tietysti 
kaatuu tällaiset IAEA/ TVO:iden ydinkansanmurhansa dokumentoitu, todistettu ja oikein toteen 
näytettyjen makaaberiuksien vastuut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3109. YdinARKEA. 
 
Pari sanaa "ydinabneasta" 
fFfFfFfFfFfFfFfFfFfFfFfFfFfFf 
 
Kiinnostava visio näissä Pirjetan kommenteissa 12.2012, ettäkö uraanimyrkytys toimii hormonaalisesti 
tuhoten ihmisen mielenliikkeitten kontrolointia? Ilmankos asiasta en ole juurikaan kuulut. Muistuu 
mieleeni TVO:ssa kokemani vuosikymmenet. Vein usein kesäharjoittelijoita TVO:n Rh- halliin, jossa 
toistakymmentä metriä vesipinnan alla olevasta reaktorista alueelle muodostui luokkaa 
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miljoonakertaisia neutriinovoita, gammaterssiä ja Pu- 239 ++.. ionisoitumaa, Ajzenbergin 
kuorimallivireitä, ja neutronivoiden loputon jyske.  
 
Aikaa ei tarvittu kuin luokkaa 30 min, kun terveinkin kaveri alkoi pilkkiä ja nuupahtaa. Ah voi niin monet 
Rh- hallissakin pystyyn nukkumaan retkahtaneet saimme kantaa ulos ihmettelemään ilmiön 
vääjäämättömyyttä. Ydinabneaksi sitä kutsuimme. Ihmisen ylimmät aivokeskuskuoret toimivat 
sähköisesti. Toki Rh- hallin säteilymittarit eivät liikahtaneetkaan. Mutta mittareissa näkymättömät 
kymmenet eri laatuiset säteilykirjojen tasot olivat huumaavat.  
 
Oli hupaisaa alkaa kysellä reaktorialtaalla retkottavalta Di- insseiltä ihan peruskertotaulua: " Hei 
paljonko on 8*6?" Vielä tovi sitten virkku bodarityyppi vastasi luokkaa: "Täh,. . . missä ollaan?". Pian 
kaveri nojaili betoniseinään kykenemättä nostamaan edes kättä ylös. Edes itse en i k i n ä tottunut 
tuohon Pu- 239 kanavasäteilymössön plasmoissa rämpimisiin. Jopa arkinen portaikoissa kävely vei 
95% ajatusponnisteluista TVO:lla.  
 
Juu näitä kun teille opastelen ja kerron silminnäkijäraportteinani. Saan vain ja ainoastaan 
nettiviranomaisten loputtomat hyökyt niskoilleni. Vaikka TVO:lla olin todistamassa miten 
kymmenluokkaa kansanedustajia raahattiin baareilla ja ambulansseilla pahoinvoivina pois TVO:n Rh- 
hallin vierasaitioista tavan takaa. Kukaan ei kuitenkaan k o s k a a n heistäkään uskaltautunut edes 
ministereinä kertoilla lehdissä mitään kauhunhetkistään TVO:lla. SUPO oli tarkoin suut sulkenut noilta 
myös. Vaikka kokemuksensa olivat noin konkretisoituvan tramaattiset.  
 
Hei tää on se arki jossa elin vuosikymmenet! Nyt kun täälläkin keskustellaan miten vaikuttaa ne TVO:n 
vuotamat fyysiset uraanien ja plutoniumien, neutronivoidensa tonnnistot s u o r a a n tuhoten ja lamaten 
aivokuoriaisiamme. Teidän t o d e l l a tulisi tiedostaa, että asia on de facto! Kyllä vaan näin siis on. 
Ihmiskunnan altistaminen reaktoripäästöille latistaa hurjan konkreettisesti aivojemme synapsisia 
korkeampia älytoimintojamme, moraaliamme suoraan. 
 
Voin myös silminnäkijänä todistaa, että TVO:n rankan reaktorikierroksen jälkeen kahvipöytään istui 
lauma "neadertalilaisia" ydinorjia. Heitä EI jaksanut kiinnostaa kuin elämässään selviämisen a i v a n 
peruselementit! Vaikuttavan kauhistuttavaa mulle oli olla tätä todistamassa paikan päällä vuodesta 
toiseen. 
Juu eivät reaktorien äärellä roikkuvat muutuneet TV- sarjojen "eläviksi kuolleiksi" syöden toisiaan 
suihinsa. Mutta meidän johtajainssit olivat muutamassa kuukaudessa kyllä tuolla tasolla m i l t e i kaikki! 
 
 TVO:n pääjohtajien suurimpiin huveihin kuului ilokseen tappeluttaa satapäistä laiskaa insinööristöään 
siitä kuka saa sen y h d e n parempipalkkaisen viran verisesti taistellen. Palkkioviran sai a i n a se joka 
oli peruspsykopaattina vailla moraalin häivää. Me tusinaorjat taas olimme heille silkkaa, aina uhrattavaa 
tykinruokaa. Jota mittailivat pelkkinä kilon liikuvina lihapalamassoina kuin jauhelihatonnit 
makkaratehtaalla. Vasta insinööri oli TVO:n johdon mukaan edes ihmiskastia. Minkä kuulin heiltä satoja 
kertoja myös suoraan. Oikeasti jos alkaisin kertoa siitä maailmasta jossa TVO:ssa elin vuosikymmenet, 
ette  h a l u a i s i uskoa osia edes. . .! 
 
http://www.scnm.edu/the-severity-of-autism-directly-linked-to-heavy-metals-in-the-body.html 
                      -- 
 
FB. Totuus ydinvoimasta ja sen salattu todellisuus 12.2012. Nina Psri Huh aika karmivaa tekstiä. Otan 
osaa, että olet joutunut tuolla saastuttamaan itsesi. Omaa mieltäsi voisi helpottaa jos oksentaisit kaiken 
paskan ulos. Johonkin turvalliseen paikkaan jos tämä tuntuu mahdottomalta. Henkinen puoli on 
ihmisessä, niin tärkeä. 
 
Et kuule Arto usko, että arvostan sua todella paljon. Kuten todettu harvalla on munaa tämmöseen 
selontekoon vastoin herrain tahtoa. Rahan voima on ihmeellinen, kun se saa ihmiset tekemään mitä 
vaan. Valitettavasti raha ei tuo sitä onnea jota ihminen tarvitsee ollakseen oikeasti onnellinen. Materia 
on pelkkää silmän lumetta eikä tuo kuin hetkellistä onnea ja oman tyhjyyden täyttämiseen on taas 
pakko lähtä shoppaileen. Kun lyödään se viimeinen kolttu päälle jossa ei taskuja ole, niin siitä ympärillä 
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olevasta kamasta ei ole mitään hyötyä jos on elämänsä elänyt riistämällä toisia tai muuten myynyt 
"sielunsa" saatanalle. 
24 minuuttia sitten · En tykkääkään · 2 
         -- 
Arto Lauri Niin Nina. . .En ole enää vuosiin jaksanut murehtia omaa kohtaloani "tulevana ydintuhomme 
muistuttajana". Enempi. . niin enempi minua murehana kannattelee ne taaperoiset, äitiensä omimmat 
korvaamattomat rähmäsilmät. Ne jotka tuomitaan näkemään, elämään , kokemaan kepittä, tuetta se 
kaikki joka heille satavarmasti NYT on alettu taakkamerikseen kaataa. Kokemaan moninkertaisesti sen 
YDINHELVETIN josta olen kokemukseni teille asti ammentanut. . Jos minulla olisi tallessa y k s i k i n 
vuodattamaton kyyneltippa heidän tuskan kummulleen vuodattaa sen tekisin. . .Mutta tunteideni kaivot 
ovat tyhjät ja autiot. . .Aina, uskokaa oikeasti a i n a ei edes minulla sanat riitä kertomaan mitä tiedän 
tulevastanne. . . . . 
         -------- 
 
MUSTA W A N O  
MmMmMmMmMmMmMmM 
 
New World Oderi:n tutkijoiden innokkuus lyö neteissä läpi kaikkialta. Ainakin minua on alusta asti 
asiassa ihmetyttänyt, mikseivät nämä kirjoittelijat vahingossakaan uskalla puuttua maailmamme t o d e l 
l a  järeisiin päättäjien tekemisiin? Niin on tietysti paljon helpompaa puhua "keskikastilaisisista" kuin 
USA:n armeijan/ IAEA:n kaltaisista globaaleista hirmuhallinnon peruskivijaloista.  
 
Jotka käskyttävät niin Japanin Jakuzoja kuin koko Japanin valtiota pysymään itsetuhoisessa 
energianegatiivisessa ydinhelveteissään vastoin kansan mielipidettä. No hallinnoiden toki ongelmitta 
niin EU:n toimintaa tai USA:n toimia tuosta vaan. Mutta kun puhutaan IAEA:n megalomaanisista 
maailman hallinnoista ja JO toteutuvasta satojen  miljoonien ja miljardien ihmismassojen 
säteilysterilisoimisista ja säteilevästä totaalituhousta. Kirjoittajien uskallukset katkeavat kuin seinään.  
 
Ai anteeksi nyt varmaan osuin muurahaispesään. Mutta otetaan vaikka seuraava valaiseva esimerkki. 
Maailmassa ON siis toiminut kolmattakymmenettä vuotta IAEA:n kaltainen megaimpperiumi. Niin ettei 
EDES SEN NIMEÄ TUNNE KUKAAN! Juu kyllä netit pursoavat juttumeriä vapaamuurareista ja 
vastaavista. Mutta sopii t o d e l l a  ihmetellä miksei ikinä kukaan koskaan vaivaudu= u s k a l l a  
kertoa vaikka tällaisesta hype-orgiasta jolla on peukalonsa ja käskyjensä alla 100% maailman 
kaikienaikojen jättiterrori-impperiumista katso ja kauhistu: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YLlZ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YLlZ.jpg[/img] 
                 -- 
 
KATO-TV Helsinki keikka 12.12.2012 radiointi 
#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.# 
 
Eilen saimme filmimme studiolta valmiiksi. SUPO kävi jo silloin filmatessamme k a h d e s t i  sen tekoa 
studion pihalla kyttäämässä mustilla autoillaan. No pelkästään päivän viiveellä tänään 18.12 olikin sitten 
kissankokoiset ilmoitukset Iltalehdessä, että SUPO oli pakottanut mm. aiemmankin filmini näyttäneen 
YLE Silminnäkijäraportin ja kaikki muut vastaavat ajankohtaisohjemat lopetettavaksi seinään viiveittä! 
Jo TÄNÄ AAMUNA edes aamu TV:tä ei enää uskallettu näyttää! Ihan uskomatonta, estääkseen valmiin 
filmimme näkymisen maassamme sisäministeriön joukot toimivat punapanikoiden ja tällaisin metodein. 
 
 Jokainen voi miettiä tykönänsä m i t ä  ydinpaljastuksia sitten tuodaan esiin siinä videoinnissamme, 
joka aiheuttaa maamme päätiedotuskanavissa tällaisen megareaktion? Huomatkaa, ettei SUPO enää 
luota edes ennakkosensuroinnin kykyysä YLE:ssä. Koska edellinen Silminnäkijäraporttini myös 
näytettiin siellä kuukauden sotimisen jälkeen surutta. Täytyy kyllä  enemmän kuin ihmetellä millaisissa 
pelkotiloissa maamme ydinrikollisuus tällä hetkellä kiemurtelee ja sylkee käärmeensappeaan.  
            -- 
Kuulitko, että YLE ilmoitti pääuutisissaan 17.12.2012, että Posivan 100 000v kestäviksi väitetyt 
kupariset pullot on todettu Ruotsissa vain 50- 100v kestäviksi. Juuri kuten salaiseksi julistetussa 
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Silminnäkijäraportissani muutamia vuosia sitten esitettiin.) Aika kuma paljastus j u u r i  NYT! Aivan 
varma, ettei tällaisia paljasteta sattumalta, vaan tarkoin harkitusti. 
         -- 
 
IS: Yle hyllytti 4 tv-suosikkia – rahoitus ‖murentui‖ 
 
Uusi Suomi Luotu: 18.12.2012 07:16 
 
KOTIMAA. Yleisradion suosittuja televisio-ohjelmia on laitettu ennenaikaiselle joulutauolle säästösyistä, 
kertoo Ilta-Sanomat. Säästöjen kohteena ovat Aamu-tv, Pressiklubi, A-studio Stream ja Silminnäkijä, 
joiden tekijöistä osa jäi joululomalle viikkoa normaalia aiemmin. Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan 
johtaja Atte Jääskeläinen kertoo lehdelle, että lupamaksujärjestelmä alkoi "murentua" sen 
loppuvaiheessa, jolloin Ylen tulot tippuivat.  
 
* Kuvaavinta tässä on, miten suunnattoman nopeatempoisesti SUPO pystyy koordinoimaan ja 
amputoimaan sellaisia Suomen tietokanavia. Joista sisäministeriössä arvelevat koituvan IAEA ja 
ydinhallinnolleen vaikeusksia. Tänään heti seuraavana päivänä 18.12 sitten YLE teräksikkään 
särmäävästi kertoi miten mm. Rauman UMP:n BIO- öljyvoimalaitoksen hanke romutettiin 
perustelematta. Ihan samaan tyyliin kuin vaikka STX:n aikeet tehdä laivoja valtion takuurahalla 
tyrmättiin. STX:n hankkeen TVO maamme valtaapitävänä kaatoi rangaistuksena, koska yhtiö oli tehnyt 
laivan merituulipuistojen pystyttämiseen ilman TVO:n lupaa. BIO- öljyhankkeen kaato taas perustuu 
samaan Y- FIN systeemiin. Nollatoleranssiin siitä, ettei Suomeen saa tuoda a i n o a a k a a n 
toimintamuotoa, joka kilpailee monopolisten ydinhankkeitten kanssa! 
               -------- 
 
Illuusiot karisevat Posivalta 
------------------------------- 
 
Korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusyhtiöt Suomen Posiva ja Ruotsin SKB ovat joutumassa 
vaikeuksiin loppusijoitusmallinsa kanssa. Tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan Posivan ja SKB:n 
turvallisuuslaskelmat ovat liian optimistisia. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös Suomessa. 
 
- Ryhmämme tulokset osoittavat, että kuparin korroosio etenee hapettomassa vedessä tuhansia kertoja 
nopeammin kuin loppusijoitusyhtiö SKB on viranomaisille ilmoittanut. Ruotsalaistutkija Peter Szakálos 
sanoo. 
 
http://yle.fi/uutiset/ydinjatteen_loppusijoitus_ajautumassa_vaikeuksiin/6421859 
 
Arto Lauri Ruotsalaisten tutkimus on julkaistu tässä Silminnäkijäraportissani. Jossa suotaan sanotaan, 
että 100- 50v kestävät kupariset Posivan heppoiset pulloset. HEUREKA! Nyt myös Yotubessa: 
 
Olkiluodosta ikuisuuteeen osa 1. 
http://www.youtube.com/watch?v=xSSRkddjieI&feature=related 
             -------- 
 
KESKIVIIKKONA, JOULUKUUTA 19, 2012 
Tiedustelupalvelu CIA rakentaa Helsinkiin ison vakoilukeskuksen 
 
Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA rakentaa Helsinkiin suuren vakoilukeskuksen. Suomen lähes 
ainoata virallista vaihtoehtomediaa edustava verkkomedia teki tästä jo jutun viime-vuoden 
marraskuussa. Nyt hankkeesta kerrottiin laajemmin julkisuuteen kun Suomen Yhdysvaltain 
suurlähettiläs Bruce Orreck kertoi enemmän tästä rakennushankkeesta. Tämä CIA:n vakoilukeskus on 
nimetty julkisesti suureksi innovaatiokeskukseksi ja se rakennetaan keskelle Helsingin kaivopuistoa ja 
kyseinen vakoilukeskus on näillänäkymin valmistunut vuonna 2014. 
 
* Wov! Kylläpäs alkoi IAEA plutoniumtalous ottaa niskaperseotetta maamme demokratian 
raunioitumista. Nyt alkaa olla päivän selvää k u k a  tätä maatamme hallinnoi. Noinpa Obaman USA! 
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Robert Jungk "Ydinvoiman armoilla" 1981 jo tästä maailmaa varoitti. Ja nyt ydinrikollisuus miehittää 
maamme kuoleman otteeseensa. 
 
* Artikkelissa kerrottiin CIA:n tuoneen ydinturvakseen IPPAS:en pyynnöstä uskomattomat tuhatlukuiset 
diblomaaattipasseilla suojatut erikoispoliisiagenttinsa. 1 600kpl Kerrottiin aiheesta raportoivassa 
uutisoinnissa. Tähän pitää kyllä sanoa, että satapäisiksi kimpussani olevien SUPO ydinturvalaisten 
kasvattaminen tuhatlukuisiksi. No. .ainakin se kertoo, että juttuni ja materiaalini totuudellisuus on 
maailmalle todennettu ja alleviivattu. Alleviivattu historiallisen vakavaksi iskuksi ydinsalaisuuksien 
aikakirjoihin kerrallan! 
                  -------------- 
 
R. Kim Il Sundell 2013 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Millä tätä voisi edes kuvailla. Vuosi 2013 tammikuun 8 jää kyllä maailman historiaan. Vuosisataisen 
ihmiskunnan suurin ja ratkaisemattomin ongelma on kohdannut ylittäjänsä. Koko maailmankaikkeus 
vaikenee kun piskuisen Suomen täyttää messevä, etten sanoisi "messiaaninen" hyväksynnän hyrinä. 
Siinä missä maailman tuhannet parhaat aivot on hyytyneet sata vuotta. Eli ydinjätteen hoitelussa. 
Nousee maailmanhistorian ensimmäinen ja korkkaamaton ruhtinas eetteriin ja parrasvaloihin. 
 
Oi kuinka tunnen klorian ja riemunvalon hehkun täältä Eurajoesta, maailman säteilevimmässä 
kunnassa. Yksi ainoa ihminen on kyennyt kiipeämään jopa ohi Orakleitten ja Kreikan mytölogioitten 
Marrsin, Zeuksen jalanjälkiin  ja ohikin. Sydänalani pakahtumisen ypyröimänä. Voin julistaa tippa 
silmässä, että v i h d o i n alkaa tapahtua. Eurajoen suuri ja tuntematon aava avaruus on täyttänyt 
tehtävänsä. Tuottanut suurta suuremman pohjanpojan! Juu pirtuisan terävän TVO:n työläismassojen 
timanttien timantti. Tietojen Tonavan. miehen, jonka veroista maailmassa ei nähtynä ole ollut, esille 
panna.  
 
Tuleva koko maailman presidentin virkaan astuvana Orffeusten oraakkelina tungettiin esii Posivan 
pääjohtaja REIJO SUNDELL!! Oihan onnea. Vasta viikko sitten tämä työparini, ordereiden tuhruisa orhi 
puhalsi pelin poikki. Totesi ykskantaan, että Posiva oli kyllä tehnyt ydinjätteitten laskuissaan jatkuvasti 
mittaamattomia tahallisia monituhatkertaisia v i r h e i t ä ! Mutta niin vaan on Sisäministeriö tätä 
Suomen  plänttiä rakastanut kuolettavaan otteeseensa.  
 
Riittää kun Posivan kunkkujen kruunaamaton kamreeri k e r r a n lyö nyrkkiä pöytään. Toteaa 
lakonisesti ratkaisseensa KAIKKI IAEA:n vuosisataiset ongelmat. Yksi ainokainen vierailu ja IAEA 
ryyppyremmipomot on myytyinä maailman a i n o a n ja ensimmäisen ydinjätetunkionsa tunkea 
Suomeen! 1 600 USA Ydinturvan lisäpoliisivoimin asian arvostelu loppuu kuin viikatteella silpoen. "Reijo 
ydinalan Kim IL Sundell" on puhunut ja maamme tiet, rataverkot ja meret täyttyköön YDIN kuolemasta! 
Katso ja huohota lastesi tulevaisuus lepää näissä: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YFYJ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YFYJ.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YFYH.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YFYH.jpg[/img] 
                    -- 
 
YDINOHJUKSET ROMUKOPPAAN 
/ / / / / / / / / / / / / 
 
* Koko globaali ydinASEteollisuus lepää siinä illuusiossa, että ydinohjus uraanilastissaan saadaan 
perille ehjänä ja räjähtämään. Kuitenkin totuus on jo vallan muuta. Reaganin parjattu USA:n 
avaruusodan kilpien ohjelma on poikinut niin päteviä laitteita, että nyt itse koko ydinasejärjestelmän 
kaikkein keskeinen tämäkin illuusio on kadonnut. Asiasta ydinala tietysti vaikenee kuin muuri. Mutta 
lukekaa silti miten yksinkertaisella ja itse asiassa ällistyttävän halvalla nykykeinoilla ydinohjukset 
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hyydytetään ja tuhotaan suoraan ilmasta. Näin katosi kerralla se viimeinenkin syy ylläpitää 2008 
eteenpäin energianegatiivista ydinteollisuuden ydinasetehtailua ylipäätään yllä: 
 
SOTATEOLLISUUSJanne Luotola, 9.1.2013, 15:05 
Saksalainen sotilaslaser tuhoaa kohteet yli kilometrin päästä. Laserit ovat kovaa vauhtia kehittymässä 
käyttökelpoisiksi aseiksi. Saksalaisyhtiön suurenergialaser tuhoaa ammuksia suoraan ilmasta. 
 
T&T Sotilastekniikkaa kehittävä saksalainen Rheinmetall-yhtiö on kehittänyt 50 kilowatin suurenergia-
aseen, johon kuuluu tulenhallintayksikkö. Ase onnistuu tunnistamaan halutun kohteen, lukitsemaan sen 
ja seuraamaan sitä. Se voidaan säätää ampumaan vaarallisia kohteita automaattisesti. Aseen 
prototyyppiä kokeiltiin Sveitsissä mahdollisimman vaikeissa olosuhteissa: auringonpaisteessa, 
sateessa, lumisateessa ja rännässä. 
 
Ase onnistui ampumaan reiän 15 millimetriä paksuun teräspalkkiin kilometrin päästä. Toisessa testissä 
ase osui parin kilometrin etäisyydellä lentäviin lennokkeihin. Niiden vauhti oli peräti 50 metriä 
sekunnissa, ja tulenhallintalaite onnistui tunnistamaan kohteen jo kolmen kilometrin päästä. 
 
Kolmannessa testissä laserasetta kohti ammuttiin 82 millimetrin teräskuulilla, jotka matkasivat myös 50 
metriä sekunnissa. Laite tunnisti ammukset ja tuhosi ne suoraan ilmassa. Prototyypin teho on 40 
kilowattia enemmän kuin kymmenen kilowatin versiolla, joka esiteltiin viime vuonna. Teknisesti jopa 
sadan kilowatin laserase on mahdollinen. 
 
Ase on tarkoitettu ilmapuolustukselle, vastaraketeille, tykistölle ja muille aselajeille.50 kilowatin ase 
koostui kahdesta mallista. 30 kilowatin ase oli kiinnitetty Oerlikon Revolver Gun -ilmatorjuntatykkitorniin, 
jossa oli myös Oerlikon Skyguard -tulenhallintayksikkö. 20 kilowatin ase kiinnitettiin perinteiseen 
Revolver Gun -tykkitorniin. Tornien yhteydessä oli myös virranlähteet. 
              ---------- 
 
Poimittuja  
tt tt tt tt tt 
 
- Tammikuu 2013. TVO Posiva kutsuu vieraakseen Japanista 30 henkisen valtuuskunnan. Joka 
edustaa maailman suurinta sikäläistä tiedotuskanavaa. Tarkoituksenaan on saada maahamme 
maailmalla liikuvat 300 000 tonnin ydinjätemeret keinoja kaihtamatta, myös Japanin ydinjätteet!  
 
- Käyn Eurajoen kirjastossa lukemassa tapahtuman taustoista jotain. Aikoinaan tämä maailman a i n u t 
ydinjätetunkio Olkiluodon Posivan Onkalo perustettiin ydintyyliin enemmän kuin kyseenalaisin 
metodein. Kertoo "Ydinjäte kirja" yksi kolmesta kirjailija Matti Kojo: "Ydinjätevarastosta pidettiin 
selviönä, että asiasta annetaan neuvoa antava kansanäänestys. Kuten demokratiaan kuuluukin. 
Suomessa asiasta tosiaan EI missään nimessä kansan annettu edes äänestää."  
 
- Kuvaavinta ydindiktaturian toimintametodeille oli, edes ydinjätekunnassa Eurajokea:lla sallittu viedä 
päätöstä e d e s valtuustoon! Koska t i e s i v ä t vastustuksen estävän tämän hankkeen! Nyt tämän 
laittomuuden takaa ydinvaltiorikolliset Suomessa ovat vaatimassa peräti k o l m e a  ydinjätetunkiotaan 
maahamme. Pyhäjoki ja Loviisa sopisivat kuulema vastaanottamaan vaikka maailman k a i k k i 
liikenevät ydinjätteet maailman ainoina.  
 
- TVO:n tiedetään 360- kertaistaneen Selkämeren tritiumpäästömäärät muutamassa 
vuosikymmenessä. Katsoin TVO:n omasta vuosikirjastaan miten asian seurannaisvaikutuksia on 
tilastoitu. Kerrottiin miten 1978 -80 startattujen reaktorien,  vuoteen 1993 tultaessa sisäiset 
rautarakenteet olivat jo alkaneet ruostua ja lahota käsiin. Voimaloista piti siloin jo vaihtaa niin 
höyrynerottimet kuin polttoaineitten tukikehikot, 
 
- Syyksi moiseen TVO kertoi julkaisussaan, että SÄTEILYN NEUTRONIEROOSIOT olivat syövyttäneet 
reaktorit erittäin pahoin. Itseasiassa tilastoissa kerrottiin miten 1981- 1993 välisenä aikana reaktorin jo 
vedenkin sisältämät koboltti Co- 60 pitoisuudet olivat nousseet tarkkailujakson 1 milligrammamäristä 
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pelolttavan korkeisiin 5 arvoihin. Siis v i i s i n k e r t a i s t u n e e t 12 vuodessa! Sen jälkeen tätäKÄÄN 
tuilastoa ei olla julkaistu! 
 
- Koboltti 60 pitoisuus nousee kun neutronit osuu rautaan. Säteilyerosoi sen +..ionisoituneeksi 
kanavasäterilykaasuiksi irrottaen sen atomina vaeltamaan prosessiveteen. Isotooppinen rauta beetta 
miinus hajotessaan nostaa raudan pykälän raskaammaksi alkuainetaulukossa. Näin säteilytetty rauta 
näkyy kasvavana erittäin pelättynä  Co- 60 lisänä liuenneena reaktorivesiin. Koboltti tuttu tappaja mm. 
kobolttikanunoista. 
                ----- 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 

3110.Uraanikaivokset 
 
Ydinteollisuuden muuttuminen 2008 eteenpäin energianegatiiviseksi oli kohtalokas isku koko ydinalan 
kestävälle jatkumiselle. Epätoivoissaan IAEA vaati kaikkien maailman uraanikaivosten alitettua 
energiakannattavuusrajan 0,4%, kaikki uraanilähteitten kaivostaseitten tiedot energiataseistaan 
salaisiksi. Vuosiin ei olla kyetty julkaisemaan edes tietoa siitä mistä ydinala uraaninsa revittää. Ei edes 
tässä julkaisussa Olkiluodun uutisissa 2012 joulukuusta. Mutta edes jotain viitekehystä pitkiin aikoihin 
ilmaaantui. Joten taltioin tämänkin materiaalin. Vaikka kaikki keskeiset alan ongelmakohdat on tässä 
pyritty peittelemään tarkoin. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YLQQ.jpg 
 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YLQQ.jpg[/img] 
                  ------ 
 
PV- foorumi Kaukopartiomies 2012.  
Part VI 
 
(Heti tämän artikkelin tultua ulos SUPO päätti sulkea paniikinnomaisesti ja bannata sekä kirjoittajan, 
että minut ulos PV- foorumistaan. Onkin päivän selvää, että aihe paljasti liikaa salattuja totuuksia.) 
 
Plutonium Kansanmurha Kanadassa, osa 5. 
 
Plutonium Kansanmurha Kanadassa, osa 5. Nuclear Genocide in Canada Part 5 by Pat Mcnamara 
Health Studies 
 
Navajo uranium mainarit ovat nyt 70 - 80 ikäisiä. Heitä varten on säädetty sätily kompensaatiolaki, 
Congress' Radiation Compensation Exposure Act. sen perusteella (jotkut ) näistä syöpään kuolevista 
saa 100.000$ korvauksen. (Jim Snyder, The Daily Times) 
 
USA hallitus myönsi että tuhannet kansalaiset kärsivät säteilyn haitoista. Viimeiset tutkimukset 
murentavat myöskin Kanadan viranomaisten vähättelevää asennetta. Uraanikaivosten mainarien, 
Plutonium tehtaiden ("voimala") työntekijöiden, ihmisten jotka asuvat lähellä näitä, terveystutkimukset 
eivät jätä mitään epäselvää säteilyaltistuksien ja koko isotooppisepktrin vaaroista. 
 
NIRS (Nuclear Information and Resource Service): julkaisi 700-sivuisen raportin eilen ionisoivan 
säteilyn vaaroista. BEIR VII or seventh Biological Effects of Ionizing Radiation report - terveysriskit 
matalantason ionisoivassa säteilyssä - vahvistavat jo aiemmin tiedossa olleen faktan: ei ole olemassa 
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niin pientä säteilyä etteikö se olsisi vaarallista syöpää aiheuttaen. Nämä riskit ovat suuremmat kuin on 
oletettu aiemmin. Raportti tutki myös uusia säteilyhaittojen ilmenemismuotoja. 
 
Raportin mukaan taustasäteilykin aiheuttaa syöpää joillekin. Lisäsäteily lisää aina riskiä. Se aiheuttaa 
mm. sydänkohtauksia. Se lisää lasten mahdollista sydänkohtausriskiä - jos vanhemmat ovat altistuneet 
matalalle taustasäteilylle. (NIRS, Washington, DC July 30, 2005) 
. 
 
Eikä Sitten Koske Talvivaaraa!  
. 
 
Kanadan näkyvin virhe on siinä että Kanada ei tunnusta kuin murto-osan säteilysairauksista - vain neljä 
sairautta siinä missä USA 36kpl. 
 
Canada vs. United States 
 
USA liittää seuraavat sairaudet säteilyyn - näin siis kymmenisen vuotta sitten. Tänään voi tilanne olla jo 
fukusensuroitu...  
1. leukemia, lymphoid (except chronic lymphatic leukemia) leukemia 
2. leukemia, myeloid 
3. leukemia, monocytic 
4. leukemia, hairy cell 
5. leukemia, other 
6. leukemia, unspecified cell type 
7. thyroid cancer thyroid 
8. breast cancer breast 
9. lung cancer (trachea, bronchus and lung) lung 
10. bone cancer 
11. liver cancer, primary 
12. skin cancer 
13. esophageal cancer 
14. stomach cancer 
15. colon cancer 
16. pancreatic cancer 
17. kidney cancer 
18. urinary bladder cancer 
19. salivary gland cancer 
20. multiple myeloma 
21. posterior subcapsular cataracts 
22. non-malignant thyroid nodular disease 
23. ovarian cancer 
24. parathyroid adenoma 
25. malignant tumours, brain and central nervous system 
26, lymphomas other than hodgkins disease 
27. cancer, rectum 
28. cancer, small intestine 
29. cancer, pharynx 
30. cancer, bile duct 
31. cancer, gall bladder 
32. cancer, renal pelves, ureters, urethra 
33. cancer, prostate 
34. brochio-alveolar carcinoma 
35. benign neoplasms, brain and central nervous system 
36. other malignancies not listed in the preceding diagnoses 
 
Kanada: 
1. leukemia 
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2. lung cancer 
3. breast cancer 
4. thyroid cancer 
 
Suomi 
0. - 
 
Japani 
-1.  
 
Jatkuvat Waroitukset Vuodesta 1932 
 
Kanadan hallitusta varoitettiin mainareille - uraanikaivosmiehille syntyvistä säteilyvaaroista 1932. 
Yhtään pienintäkään varoitusta ei orjille annettu. Kanada omisti kaivokset - Kanada taaseen kuuluu 
100% Englannin SM0M-kuningattaren maihin... 'Botero' väestövähennyspolittikan linjausten mukaan 
("500milj olisi hyvä määrä"; sanoi jesuiitta Ted Turner, CNN) pääomistaja eli Vatikaani halusi hiljaisuutta 
-> Talvivaara, haloonen. Ja siks toisekseen, hengityssuojaimet maksavat monta dollaria... 
 
EM SM0M liittymä uraanihulluuteen selviää jos selaat/luet parikymmentä sivua taaksepäin... 
. 
 
Vuoden pilottitutkimus Port Radium -kaivoksilla osoitti että 20% mainareista kuoli keuhkosyöpään 1953-
1979. Mukaan otettiin osa vain yli 5v työskennelleistä: 76 mainaria/10 kuollutta. Seuraava raportti 1987 
by Howe, Nair, Newcombe, Miller, Burch and Abbott olikin onneksi jo huolellisemmin valmistettu: 57 
keuhkosyöpätapausta 2103 mainarissa eli 2.4x yli odotetun. 
. 
 
Kaivosmiehet - mainarit tapetaan EUssa kuin kärpäset !  
. 
 
Vuonna 1942, Wilhelm C. Hueper, U.S. National Cancer Institute, tutki 300 vuoden radon dataa EU 
mainareilla: Radonkaasu tappoi yli puolet mainareista 10-20vuodessa.  
 
Radiumin eräs ilmenemismuoto: radon-säteilevä ilma. Joka suomessakin paikoin on vakava ongelma - 
kertoen allaolevista uraaniesiintymistä. Radon on uraanin eräs hajoamisen isotooppi. (Andrew 
Nikiforuk, 1998) 
 
- Ontarion Työministeriö sai 1995 tutkimuksessan työstetty kauniit luvut: 21,346mainaria, 152 
keukosyöpäkuolemaa. (psst. kuolikosairastuneista - ne joista ei mainintaa - 5000 lisää seuraavana 
vuonna?) 
- Elliott Lake kaivos suljettiin. Kymmene vuotta myöhemmin tuli mainareilta yksi keuhkosyöpäilmoitus 
viikossa lisää. 
- Shiprock New Mexico - congenital deformities epämuodostumat perheillä 83% korkeampi kuin 
verrokkiryhmässä. 
- The American Journal of Epidemiology tutki Atomic Energy of Canada Limited työläisiä 1988. 
Vuodersta 1950 - 1980, 13,570 työntekijästä kuoli 946. 
. 
 
Uraanikaivoksen vaikutus väestöön - suurin koskaan tehty tutkimus 
. 
 
Jadugoda, India Uranium Mines Tutkimus. Tämä on laajin ja tarkin tutkimus joka on tehty koskien 
uraanikaivosten vaikutusta asukkaisiin. Intiassa tutkittiin viiden kylän 9511 asukasta. Etäisyys kaivoksiin 
5km. Referenssiryhmä yli 25km päässä 8490hlö. 
 
- 27% enemmän kuolleita ennen 62 ikävuotta.  
- kuolinsyy syöpä, 52% 
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- epämuodostuneet lapset, 84% lisäys ... 4.49% versus verrokkiryhmän 2.49%  
- steriili - ei saa lapsia: 58% lisäys 
 
 
Port Hope Tutkimus by Health Canada.  
 
Tarkasti rajattu (ettei karmea totuut tulis julki) tehtiin 1998, 2000 Port Hope'ssa. Valittiin sanahelinään 
kaunis sydämiähyväilevä: 'kuin odotettiin' -klisee. 
 
- 13% enemmän kuolemaa 'kuin odotettiin' 1986-1997. 
- 48% lisäys lasten syöpäkuolemiin 'kuin odotettiin' 
- 41% leukemia lisäys lapsille 26v aikana - enemmän 'kuin odotettiin' 
- 38% lisäys enemmänsuolisyöpää naisilla colorectal cancer) 1986-1996 'kuin odotettiin'  
- Keuhkosyöpä vain lisääntyi, prosentteja ei uskalleta kertoa - enemmän 'kuin odotettiin' 1986-1996. 
Erityisesti naisilla. 
- aivosyöpä 2x 1986-1997 
- 50% enemmän lasten aivosypätäpauksia 'kuin odotettiin' 1971-1985 4x enemmän 'kuin odotettiin' 
- Non-Hodgkins lymphoma nousi lapsilla (luvut salaisia) 
- Nenäsyöpä 5x enemmän 'kuin odotettiin', 1971-1985. 
- kurkkusyöpä Esophageal cancer 2x 1971-1985. Naisilla 50%enemmän 'kuin odotettiin'. 
- Harvinaiset syöpälajit kohonneet (luku salainen). lip/nose, sinuses/bone  
- 15% enemmän verisuoni sairaus kuolemantapauksia 'kuin odotettiin'  
- Naistensairaudet nousivat dramaattiseti (luvut toki ERITTÄIN salaisia) 1976-1985 - 1986-1997  
 
 
Health Canada ritarit painottavat että orjien kuolemalla ei väliä 
Talvivaaran ritarit painottavat että orjien kuolemalla ei väliä 
 
. 
 
Health Canada painottaa että mikään näistä ei ole merkittävää eikä suostu uusiin tutkimuksiin - kuten 
1978 lupasivat. 
 
Sovellettua Suomennosta täältä - stopthehogs - pysäyttäkääsiat: 
http://forum.stopthehogs.com/phpBB2/vie ... hp?t=777... 
forum stopthehogs com/phpBB2/viewtopic.php?t=777... 
           --------- 
 
Part VII 
 
Saksalainen Leukemiatutkimus: Epidemiologist-Professori Joerg Michaelis tutkimuksessa havaittiin että 
5km etäisyydellä plutonium tehtaasta (nk voimala) lasten leukemia esiintymiä oli +117% - kuin yleensä. 
Syöpätapauksia 60% enemmän. Tutkimuksessa tilastoista poimittiin tapaukset 1980-2003 plutonium 
tehtaiden läheltä, toiminnassa tahi sitten ei... Tutkimus julkistettiin 11/97 jälkeen... Heinz Juergen-
Peters: Tämä tutkimus arvioitiin heti uudestaan Saksan ympäristöministerin käskystä. 
Kaksitoistahenkinen ammattilaiskomitea totesi tutkimuksen korkealaatuiseksi ja virheettömäksi. 
 
Syöpätapauksia 60% enemmän 5km säteellä 
 
 
Lasten Leukemia Reaktorien läheisyydessä: "Lasten leukemiakuolleisuus Plutoniumtehtaiden vieressä 
nousi nopeasti viimeisen 20v aikana. Suurin kuolleisuus vanhojen laitosten läheisyydessä. Kuolleisuus 
kääntyi laskuun suljettujen laitosten läheisyydessä. (Tätä on hyvä verrata AL selvitykssin säteilyt 
suoraan läpivuotavista - vanhoista - reaktoripöntöistä.) Materiaalimäärä (1292) tekee tulokset 
merkittäviksi tilastollisesti. Syöpä-efektit ovatkin merkittävimpiä vastasyntyneillä sekä lapsilla. Lasten 
leukemiatapausten määrä on noussut USAssa CDC tilaston mukaan 28.7% 1975-2004.  
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Rancho Secon reaktorin sulkemisen jälkeen tuulen alapuolella neljän kunnan alueella tutkittu leukemia, 
syöpä, epämuodostuma -tapaukset romahtivat 15-24%. Laskua tapahtui vielä seitsämän vuotta 1989 
sulkemisen jälkeen. Vastakkainen ilmiö oli lapsikuolleisuuden selvä kasvu 1974 jälkeen kun laitos 
avattiin.  
 
South Carolinan Yliopiston Leukemiatutkimus: 
Tutkimus jossa kartoitettiin 136 eri Plutoniumtehtaan tilastollisia leukemiatapauksia ympäri maailman: 
- 0-9 vuotiaiden leukemia kuolema 5-24% koholla. Suora yhteys etäisyyteen. (+14-21% todettu 
leukemia) 
- 9-25 vuotiailla leukemiakuolema 2-18% nousu (+7-10% todettu leukemia) 
"Jos altistuksen määrä ei olisi riski, emme voisi huomata mitään eroa verrattaessa (Plutoniumtehtaan) 
käynnistyksen jälkeistä tilannetta ennen käynnistystä vallinneeseen tilanteeseen. Meta-analyysi osoitti 
johdonmukaisesti aina kohonneet kuolematapaus ja sairastapausmäärät laitosten läheisyydessä." 
Baker; The Medical University of South Caroline. (Kokonaan eri asia sitten on että minkälaiset 
tapaukset pääsivät aikoinaan ao. -tilastoihin: Fukushiman viralliset eli ydinkeitetyt luvut vaatinevat 
näihinkin satuihin pari nollaa lisää... 
 
Tritiumpäästöt ilmakehään 1977, Pickering Nuclear Generating Station: Provinssissa raportoitiin 24kpl 
Down‘s Syndrome sairastapausta kun keskimääräinen arvo on 12.9 eli 87% nousu.  
 
34% nousu lasten leukemiasurmissa - 25km säteellä 
 
 
Pickering Leukemiatutkimus:  
- 34% nousu lasten leukemiasurmissa - 25km säteellä Pickering Plutoniumtehtaista. 
...Hmm. Lukemat 100% enemmän kuin muissa - joten tässä täytyy olla jotain vikaa! Tietenkin, 
tutkimusalue oli liian iso, paljastaen koko karmeuden... eli TUTKIMUSTA PIDETÄÄN 'HUONONA'. 
 
Onnettomilla, tilatuilla 'tutkimuksilla' peitellään säteilykauheudet 
 
David McArthur of Conception Research -raportin mukaan AECB tritiumintutkimukset - vaikutukset 
lasten leukemiaan, ja niiden heikko taso, selvästi peittelevät säteilyvaaran laajuutta. Uusia tutkimuksia 
tarvitaan. McArthurin raportti paljastaakin AECB 'tutkimusten' surkean tilan. (siinähän tutkija tutkii 'omaa 
napaansa ja kehuu itse itseään'.)  
 
Pöyristyttävät Port Hope Tulokset - "ei koske kanadaa" 
 
 
Bio-Testing by UMRC Port Hope'n komitea tutki 9 asukasta. Kaikilla koehenkilöillä löytyi uraania, 14v 
lapsella 3x normaali. Entinen Cameco työntekijällä 8x - vaikka ei ollut 23 vuoteen ollut laitoksessa 
töissä. 'Yllättäin' Dr. Jack Cornett, Health Canada CNSC , kertoi Port Hope kaupunginvaltuustolle että 
löydökset eivät ole merkittäviä". (Eipä tietenkään, ritarit rikastuvat aika vähän köyhdyttämäinsä orjien 
perintöveroista.) "Tyypillinen löydös; Kaikilla muillakin löytyisi sama määrä radioaktiivista materiaali 
kropasta" hänen mukaansa. 
 
UMRC johtaja Tedd Weyman myöntää että löydökset ovat tyypillisiä mutta vain Port Hope'n 
saastutetuille asukeille. Ei ole näet missään olemassa julkaisua joka olisi linjassa Jack Cornett'in 
lausuman kanssa siinä että väestöstä löytyy runsaasti reaktorin sisäisiä istooppeja 234U. Tulokset 
osoittavat kroonista jatkuvaa altistusta ilmassa leijuville Plutonium tehtaiden tuotteena syntyville 
radioaktiivisille myrkyille. CNSC mukaan kyseessä oli vain luonnosta löytyviä hiukkaselementtejä; 
Natural uranium of U234 (.0054%), U235 (.71%) and U238 (99.28%).  
 
 
Aito Todellinen - ydinmafian VALHE 
 
CNSC lausunnon mukaan kaikilla Kanadalaisilla löytyy uraania ruumiistaan. Tottahan niin, mutta 
valhetta silti. Port Hopen utkimuksen löydökset olivat ainoastaan rektorituotteita, U236 ja U234. Lisäksi 
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tämä todistaa että Cameco oli täysin lupaehtojen vastaisesti prosessoinut käytettyä reaktoripolttoainetta 
- SALAA, ydinaseisiin Plutoniumia - jonka pölyt kaupunkilaiset nielivät tietämättään. 
 
Ydinhuijarien Lisäväärennös, kuin puukon pyöräytys uhrissa, Kanadan ydinlobbari eli ritarien 
terveyshallinto CNSC selitti rahvaalle että Port Hopen (U234) löydösmäärä ei eroa muista Kanadan 
kansalaisista (U238). Eipä tietenkään, jos ei puhuta säteilyannoksista: U234 löydös on säteilyltään 
'vain' 18 500 kertaa suurempi kuin yleinen U238. 
 
Faye More, Port Hope Community Health Concerns Committee -puhemies sanoo laimeasti että (ei , ei 
toki kansamurha) CNSC lausunto on epätarkka ja vastuita pakoileva. Liekö Faye More myös 
kansainvälisen SM0M ydinmafian palveluksessa? 
 
Lähteet: 
- http://forum.stopthehogs.com/phpBB2/viewtopic.php?t=777 ... =maustettua käännöstä, asiat 
kohdallaan 
- Epidemiologist Joseph Mangano, toxicologist Janette Sherman. on Nov. 11, 2008 USA, European 
Journal of Cancer Care 
- Tooth Fairy Project press conference April 25, 2008, study author Mangano. For further information on 
this study, please contact: Scott Cullen, Counsel Radiation and Public Health Project East Hampton, 
NY 11937 scott@noradiation.org http://www.noradiation.org Jerry Brown, Ph.D., National Coordinator 
Standing for Truth About Radiation (STAR) Miami Beach, Florida 33140 jbbrown@gate.net 
http://www.radiation.org 516 324-0655 fax (305) 321-5612 
- Atomic Energy Control Board study: "Tritium Releases from the Pickering Nuclear Generating Station 
and Birth Defects and Infant Mortality in Nearby Communities 1971-1988" a 1991 report by Health and 
Welfare Canada (HWC). 
- Childhood Leukemia Around Canadian Nuclear Facilities", 1991 report by the Ontario Cancer 
Treatment and Research Foundation (OCTRF) and the University of British Columbia (UBC). 
- McArthur's report: "Birth Defects and Genetic Disease Due to Tritium Emissions from the Pickering 
Nuclear Station Suggested by Two AECB; Atomic Energy Control Board Health Studies".  
- Bio-Testing by Uranium Medical Research Centre (UMRC) 
               ---------- 
 
Mihin loppui kivikausi? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
Aika simppeli kysymys. Katsellessamme nykyistä maailmaa t u s k i n sentään kivien puutteeseen?) Ei 
vaineskaan, mietitään asiaa tarkemmin. Kiviä toki on yhä vuosituhansia kivikauden loputtua kyllä. Mutta 
nyt emme sisäistä muutamia keskeisiä. 
 
A/ Kivikauden kiviksi työkaluihin ei kelvanneetkaan mitkä tahansa kivet. Itse asiassa työkaluiksi 
kelpasivat lähinnä vain  piikivet, obsidjaanit ja hiekkakivet huonoina korvikkeina mm. Suomessa. 
Promilleosia saatavista kivistä vain kelpasi! 
 
B/ Katsokaas ympärillenne löytyykö maastamme piikiveä? No ei tasan, ei löytynyt edes kivikaudella. JO 
silloin piikivityökalujen materiaalia ostettiin kaukaa Tanskasta asti. 
 
Alatte päästä jyvälle. Rinnastan tieten kivikauden piikivet nykyiseen ydinvoimakauteen. Uraania siis 
maaperässä ON, mutta sitä U- 235 joka toimisi on jäljellä häviävän vähän malmion uraanista. Luokkaa 
0, 71%. 
 
C/ Kivikaudella piikiveä käytettiin vain sen ajan kun sitä oli yleisesti saatavilla. Mutta piikiven 
työstämisen eräs keskeinen kompastuskivi oli jalostusprosessin suunattoman heiko hyötysuhde. Isoa 
piikivimurikkaa työstäessä pyrittiin sen ytimestä tuottamaan ehkä yksi pieni nuolenkärki. Koska 
kolhimalla lohkotussa kivessä vain sen keskiosassa olivat kiven syykuviot symmetrisiä. Kaikki muut 
kivestä iskostetut olivat vain "kaarevia vinoja jätteitä". Ydinvoimassa on sama kaiku. 0,25% 
Alkuperäisestä uraanimalmin uraanista saadaan loppuituotteeksi, sähköksi. 
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Eikö aukea heti. Jos siis ydinala kertoo omaavansa 400v uraanimalmimiot. Saaden niistä talteen vain 
ydinalalle ominaisen massiivisen hukan jälkeen 0,25%. Tarkoittaa tuo suunnaton malmion osuus v u o 
d e n  uraanivarantoja!. . .  
 
D/ Kivikausi loppui siihen kun elintärkeän piikiven hankintaan meni energiaa ja aikaa enemmän. Kuin 
sen keskeisen korvaavan, paljon yleisemmin esiintyvien metallimineraalien kuparin etsintään ja 
sulatteluun meni aikaa. Jo silloin ostettiin sitä mitä halvimmalla saatiin, eli kierrätyskelpoista paremmin 
pitkässä juoksussa silti toimivaa kuparia. 
                    -- 
 
Mihin loppuu YDINkivikausi? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
Italian Alpeilta löytynyt mies Öz tuli kuuluisaksi myös siitä, että  hän edusti juuri sitä aikaa, kun kivikausi 
teki lopuaan. Hänellä ei tosiaankaan ollut silti prosnssikauden pronssikirveitä. Vaan nimenomaan 
Euroopan ensimmäisiä k u p a r i n e n   kirves.  
 
No miksi sitten silloin kupari korvasi teknisesti paremmin toimivan piikiven? Koska kuparimalmia osattiin 
sulattaa ja näinollen myös kuparikirveen rikkoutuessa särjetty kupari voitiin k i e r ä t t ä ä   uuden 
veroiseksi! Itse asiassa kuparikirveitä ei juuri löydetäkkään, koska niiden metallia on 
uudelleenkierrätetty tuhansia kertoja. Piikirves oli taas ydinvoimalle ominaisesti kertakäyttöinen. 
Piikiven suunattoman tuhlailevan käytön takia ihmiskunta tuhosi piikivivarantonsa käyttökelpoisen osan.  
 
Ydinvoimassa uraanit ja pilalle reaktoreissa säteilytetyt kaikki metallit myös menetetään ikuiseen 
Onkalon loppusijoitukseen. Hullun hommaa jatkaa kivikauden metodeja yhä ydinvoimaloissa. Mutta 
näin asiat tehdään väkipakolla. Ja jälki on rumaa! Maailmamme alkaa olla pullollaan 
ydinreaktoritoiminnan jätemeritonnistoja. Ainaisina uraanikaivosjätteinä, ydinreaktorijätteinä. Meret 
turpeanaan reaktorissa ikuisiksi tehtynä deuteriumtappajaksi myrkytettyä D2O ja tritiumvesiä 
neutronivoilla pilattuja T2O tonnistoja valtameripohjat tappavina elämän pois sterilisoivina massoina.  
 
Typpikehäämme varastoituneet beettasoihtujen, neutronivoiden, plutonioumkanavasäteilyjen, ties minä 
reaktoreista mittaamattomien malenkan- kuorimallien kertyminä. Vielä tänä päivänä tuhansien vuosien 
takaiset piikiviverstaitten suunattomat piikivien viiltävänvaaralliset lastuvuoret on kuin uusina 
peittämässä loppuun koluttuja vuosituhansien takaisia piikivimalmioita. Nykyään samoin 
kertakäyttöisesti toimiva ydinala jättää i k u i s e t  tappavanvaaralliset uraanijätevuorensa hetkeäkään 
miettimättä lapsenlapsilleen. 
 
Vaan kivikausi loppui kun kertakäyttökulttuuri tuhosi lyhytjänteisen vääjäämättä malmionsa. 2008 
ydinteollisuuden loppulaskenta taas alkoi kun energianegatiivinen nykyinen uraaniteollisuus alkoi 
kuluttaa enemmän energiaa kun uraanin tuottaminen fossiilidieselivoimin ottaa. Itse asiassa on laskettu, 
että j o s  kivikausi olisi kestänyt vielä hetkenkin enemmän. Sen eteen tarvittut suunnattomat määrät 
tuotettuja silppuavia piikivilastujätteen määrät peittäisivät nykyäänkin elinpiirimme horisonttiin asti kuin 
uusina! 
 
 Onneksemme silloin alettiin virheestä viisastuen käyttää kierrätyskelpoisia metalleja. Mutta nyt ydinala 
on tuhoamassa m y ö s  nuo vuosituhannet ihmiskunnan kierrätämät korvaamattomat 
metallitonnistonsa. Muutaen itse asiassa kaiken meremme, maamme, peltomme, metsämme, jopa 
ilmamme jota hengitämme ikuisilla säteilykertymäpäästöillään käsiimme kuolevaksi elämäksi. Miten 
tämän itkemättä kertoisin ystävät teille? Ydinkausi ON FINAALISSA. Joko korvaantuen ekoenergioilla 
tai kuolemme ydinevoluutioon takertuneena koko ihmiskunta vailla vaihtoehtoja.  
               -- 
 
Sinikivi foorumi 01.2013 
____________________ 
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Vs: * Huippu videoita. 06.01.2013 15:03 #17283 Veda  POISSA Jäsen  Viestit: 56  Tämä oli mielestäni 
liinalaanilta oikein mallikas kirjoitus! Totta, että ydinvoimaenergia on kertakäyttöistä ja tuhoavaa 
kulttuuria. Rinnastus piikivikulttuuriin oli minulle uutta ja kiinnostavaa. Kiitos!   
                ------------ 
 
NäytösluontoisesTI 02.2013 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXX  
 
- OL-3 hanke on haihdutettu lehdistöstä täysin. OL-4 ja Fennovoimat sitävastoin täyttävät lehtiaukeat. 
Vain pikkuinen ilmoitusluontoinen: T&T Marko Laitala kertoo miten 2v aikana TVO:n reaktorityömaalla 
olevat tuhannet työläiset eivät ole STUK:n mukaan edenneet lainkaan OL-3 epävakaan palamalimitin 
laitoksen automatiikan valmisteluissa. Vain kaksi teknistä alustaa" valmiina. Mitä sitten lie 
tarkennettuna, viivästyminen kuitenkin maksaa 1,2 miljardia/v pelkkinä menetettyinä sähköinä. Vuodelle 
2014 suunniteltu laitoksen startti siirretään jälleen kerran vuodella eteenpäin. Eli k u u d e n  vuoden 
viiveellä mennään vuoteen 2015. Ketään ei kiinnostakkaan enää laskea OL-3 laitoksen sähkön hintaa 
15 miljardin kustannuksellaan, eipä t o k i ! 
 
- Suomalaisella kaivosteolisuudella alkaa olla messevä olotila. Vuoteen 2013 alkuun ilmoitettiin 
maahamme perustetun täysin käsittämättömät kaivosalueet. 55 000km2 kokoinen aluevaltaus 
maassamme tietää k o k o  tuon alueen samanaikaista uraanikaivospäätöstä! Ja johonkin tuon alueen 
ikuiset säteilevät uraanin kraakukivetkin on pantava pois tieltä. Kuudesosa koko Suomesta! 
Uskomatonta miten suoraviivaisesti toteutumassa kertomukseni siitä miten Mauno Koivisto ja Fransoi 
Mitterand sopivat jO 1986 maamme muuttamisen EU:n uraanikaivoshelveteiksi. Kukaan ei juuri uskonut 
siloin edes tuhansien neliökilometrien kaivosalalaskelmiani. No totuushan EI pala tulessakaan. Nyt 
tietoni alkaa realisoitua kaikkien nähtäville. 
         --------- 
 
YLE julkaisi Suomen 55 000km2 kokoiset uraanikaivosalat 04.02.2013. 
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
 
Kuten kuvaan kuuluu asia vaijetaan julkisuudelta täysin. Koska hanke On tosiaan tehty Mauno 
Koiviston ja Fransoi Mitterandin sopimuksen mukaan jo 1986. Sopimuksessa Helsingin keskustasta 
50km säteellä jätetään uraanikaivosvapaaksi. Kuten h y v i n olettaa sopiikin koko Etelä- Suomi 
reijitetään uraanikentiksi surutta myös. Koska kaikkein keskeisin uraanikenttä on alueelle Helsinki- 
Lahti- Imatra- meren ranta. Noi nyt kuulinkin, että jättimäiset alueet alkavat YLE kartoissa JO 20km 
päästä Helsingin keskustasta keskeltä Vantaan asutustaajamia. Kehä kolmosen reunoilta, Vihdistä 
lukien. No Suomalaisethan EIVÄT toki tikkua ristiin pane vastaan, kun ydinherrat haluaa TVO:lleen 
massatuhotäytteitään. 
 
 Kysynkin vaan, että onko ylipäätään k u k a a n täälläkään saanut edes selville mistä tämän maailman 
tarkimmin salatun uraanikartan ylipäätään löytää?. . .Juu antaa vaan toki mennä lastemme 
tulevaisuutta myöten, koska sitähän Suomi janoaakin! Koska on h i e n o a kun ydinherrat syö 
suomalaisilta silmätkin päästä poliisivoimin. . .Mutta että sitä karttaa perään? PS. Juuri katsoin YLE:stä 
miten mm. Ari Vatanenkin Ranskasta himoitsi saada Suomen NATO- jäseneksi. Että päästäisiin vaan p 
i k a p i k a a kaivamaan maamme uraaniperskoja jenkkipaskojen ydinasetuotantoon.. . . 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 

3111. Pu-239 taloudesta. 
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Olen saanut Itä- Suomesta useita raportteja. Jälleen kerran yksi ja kiinnostava hitti. Kertoivat jotain 
sellaista, joka ei maallikolle paljoja hetimiten kerro. Mutta kaltaiselleni maamme osaavimmille 
ydinfysiikan spesialistille kertoo vallan mielenkiintoista." 1 000MW kokoisesta reaktorista saadaan 
185kg/v Pu- 239". . Niin?. .  
 
Meille Olkiluodossa kerrottiin miten TVO:n silloin vielä tuoreenkarheista 1978 valmistuneesta OL-1 
laitoksen 660MW reaktorissa kyettiin tuottamaan liki parisen tonnia plutoniumia. Arvo edusti 2 % 
latauksen 86t arvosta.  Tästä paloi lisäksi hyötönä pois puolet. Reaktoriin muodostettiin vuosittain 
myyntikelpoista Pu- 239 plutoniumia 860kg/v. Pelkistettynä 1 000MW reaktorissa on 100 000kg lataus, 
josta vuosittain voitaisiin ammentaa prosentti eli 1000kg/vuodessa plutoniumtuottona. 
 
Hetkinen, pikkaisen nyt paperimerkintään. 1980 Paikkeilla uusi reaktori TVO:lla paukautti SA- armeijan 
mustanpörssin kauppaan likimain 860kg/v  tätä himoittua ASE- tuotantoainetta plutoniumia. Vuoteen 
2004 tultaessa TVO:n yhteiskuntavastuuraportti ilmoitti jonkin muuttuneen oleellisesti. Reaktorin vuoti 
hillittömästi lävitseen. Uraanin vuosilatauksesta katosi luokkaa 300kg/vuosi! Jo tällöin katosi kymmeniä 
prosentteja ydinalan pääainetta plutoniumia taivaan tuuliin kanavasäteilykaasun ++..ionisoitumana.  
 
Tietysti tilanne alkoi tästä vaan jyrkästi pahentua. Tultaessa vuoteen 2008 alkoi TVO:n murheenkryyni 
olla jotain todella, todella hälyttävää. Silloin ko. OL- 1 reaktori vuodatti hengitysilmaamme näkemällä 
tappavaa reaktorisisältöään ulos uskomattomat 1 100kg/v. Tästä määrästä on luokkaa kolmannes 
neutronivuota. Luokkaa 726kg jää karkaavaa plutoniumia. (Alkuvuoden tuottokatto Pu- 239) 860kg- 
726kg= 134kg. . Lukema pitää t o d e l l a  hyvin kutiaan tuon Itä- Suomen nykyisten loppuun ajettujen 1 
000MW USA:n reaktorien vastaavien tietojen kanssa. Laskelman mukaan TVO saa enää talteen 
alkuvuosiensa plutoniumeistaan mustaan markkinakauppaansa mitättömät 16 %! Mitä tämä kaikki 
merkitsee? 
                    --------- 
 
Plutoniumbisneksen kompastuskivistä II. 
PuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPuPu 
 
A/ ydinvoimaloita alettiin vihan kiivaudella rakentaa ainoastaan ja VAIN plutoniumin takia. Ns. 
siviilireaktoreitten ainoa tehtävä oli tuottaa maksimaalinen määrä ASE- plutoniumia. Alati vanhentuvien 
ja tuhoutuvien ydinaseitten kärkiin, sukellusvenepolttoaineiksi yms.. 
 
B/2008 Asti ydinteollisuuden pääargumentti yleiseen mielipiteeseen oli ydinvoiman käyttö 
sähköenergian tuottoon. Tuosta kohtalokkaasta vuodesta lukien ydinenergia on ollut kasvavasti silkka 
loinen. Jo 1988 MIT USA tiesi näin käyvän. Uraanimalmin nostoon kaivoksista jalostushävikkeineen vie 
fossiilidieselien energiaa tuosta vuodesta eteenpäin enemmän kuin ydinvoimin generoi. Talvivaara 
tuottaa 20- kertaista energiatappiota Euroopan ainoana tyhjentyvänä uraanikaivoksena jo. 
 
C/ Vuosi 2012 oli Suomelle historiallinen. Paljastettiin, että ydinvoimalan 8,5 miljardin minimihinnalla 
ydinsähkö on jopa Suomen verohelpotetullekin ydinvoimalle laskien huikeat +76 % kalliimpia 
kilpailijoitaan suoraan. Tehot huomioiden yli +100 % tyyriimpää. Ydinvoimasta leikkautui se viimeisinkin 
harhakuvitelma ydinvoiman ns. halpuudesta! Yksikään järkevästi toimiva taloussijoittaja maailmalla ei 
enää sijoittaisi uusiin ydinvoimaloihin. Myös vanhoille reaktoreille alkoi tästä hetkestä lähtölaskenta. 
 
D/ Maailmalla k a i k i s s a  vanhoissa reaktoreissa tapahtuu täysin samaa. Plasmonien ja 
neutronivoiden reitittämät yli- ikäiset reaktorit vuotavat kuin seula. JO luokkaa -84 % aiemmin myyntiin 
pimeille sotateollisuuden elintärkeille markkinoille pumpatusta Pu- 239 tonnistosta uupuu. 
Yksinkertaisesti koska se kaasuuntuu hengitysilmaamme tappavina kertyminä. Jos ydinala aikoo 
tuottaa vaadittuja plutoniumasetonnistojaan. Pitäisi kiireesti tehdä uusia vähemmän vuotavia 
reaktoreita. Mutta milläs perustelet energialoisten tekoja enää? Millä edes maksaisi IAEA aiemmat 
korruptionsa, koska 6 miljardia/t plutoniummyynneistä on kadonnut reilusti yli 80 % k o k o   m a a i l m 
a s t a ! 
 
Ajatelkaa, että a i n o a  syy miksi näitä ydinhirviöitä enää edes vaaditaan, on niiden kyky tuottaa 
kuolemaa. Joka perustuu salattuun plutoniumasekauppaan. No NYT tilanne on se, että nämä 
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energialoiset, kertaluokkia kilpailijoitaan kalliimmat ja maailman suurimmat kasvihuonekaasujen 20- 
kertaiset massatuottajat. Eivät edes työllistä enää kuin ulkomaasta alipalkattuja orjia. Säätökyvytön 
sähkö ei kelpaa ydinvastaistuneeseen Eurooppaankaan. Mikä makaabereinta. Nyt on tajuttu, nuo 
hukkakuninkaat EIVÄT KYKENE NYKYISIN TUOTTAMAAN EDES PU-239 ASE TONNISTOJAAN 
MORAALITTOMAN KANSANKUOLEMAN KANNATTAJALLEEN ARMEIJALLE!.  
               -------- 
 
8< 9< 10< 12< 
WwWwWwWwWwWwW 
 
***IL-tekninen foorumissa 23.12.2012 SUPO poistatti tämän materiaalin. Koska siinä paljastetaan 
ammattiosaajana aivan liian tarkoin ydinvaltiorikollisuuden synkimpää dataa.)*** 
 
Neutronivoiden karkailu tuli puheessa keskustellessani neteissä taannoin Loviisan reaktori- insinöörien 
kanssa. Ensihätään en suuremmin kiinittänyt huomiota. Kertoessani neutronivuon olevan Fermin 
mukaan 10- kertaisia. Neteissä vielä silloin kirjoittelemaan päästetyt ydinvoimalaitosten insinöörit 
kiukuttelivat jutuistani. Heille kuulema suurin ongelma reaktoreissaan ei ollut mikään muu kuin j a t k u v 
a s t i  ja kiihtyvästi karkailevat neutronivuot. Neutronimassoja kun tarvitsisi pidättää reaktoreissa, jotta 
reaktoriuraanit ylipäätään fissioisivat. Kysymys silloin ilman vastausta olikin m i n n e  voimaloista 
kiihtyvästi neutronivuot menivät? 
 
No nykyään usea tietää jo, neutronivuon puhkoessa alkuun ehjän 23cm paksun reaktoripöntön 
neutronivoillaan ja ++..ionisoiduilla Pu- 239 kanavasäteilyillään. Alkaa tapahtua samaa ongelmaa kun 
painekeittimen kansi kasvavasti vuotaisi. On selviö, mitä nopsemmin neutronit karkaavat, poltto 
vaikeutuu ja fissio keskeytyy vastaavassa suhteessa. Reaktorin plasmonireikiä ei kyetä tukkimaan. 
Toisaalta polttojen vaatimat neutronivuon määrät TVO:n mukaan romahtivat. 2004 Reaktorikohtainen 
neutronivuoto oli arviolta luokkaa 100kg/v. Ja 2008 tultaessa yli triplautunut 367kg/v. Näin valtaisat 
lisävuodon prosenttimuutokset romahduttavat polttolimitit heittämällä. 
 
TVO onkin taistellut ilmiötä vastaan keinoja kaihtamattaa, mutta ennenkaikkea salaamalla tarkemmat 
tiedot. Alkuun 1980- luvulla käytettiin polttoainenippuja joissa olivat senttiset uraanitangot 8* 8 
matriiseissa kehikkoneliössään. Ongelmien kasvettua neutronivuotoihin vastattiin 9* 9 nippujen 
matriiseilla. Pian 10* 10. No alati vuotojen lisääntyessä, jotta neutroneita tulisi aina vaan lisää ollaan nyt 
jo 12* 12kpl nippujen matriisikoossa. Peiaate on aika simppeli. Mitä enemmän U- massaa ja niiden 
pinta- alaa ulospäin sitä enemmän U- 238> n> Pu- 239 polttoa. Joka tuottaa plutoniumin lisäpolttona 
entistä enemmän myös neutronivuota reaktoriinsa. 
 
Tämäkään tapa ei tietysti riittänyt. Reikiä kun alati kasvaa lisää reaktoriin, jonka vaihto on käytännössä 
mahdotonta. On ollut pakko kehittää myös tällaista lisäpolttotavan mahdollistamista. Eli entistä 
enemmän TVO vaatii näitä tehon korotuksiaan. Ideana on näillä jatkuvilla mystisillä tehon nostoilla 
kompensoida ulospäin näkyvät kumuloituvat neutronivuotojen haitat: 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YLSw.jpg[/img] 
http://kuvapilvi.fi/k/YLSw.jpg 
 
TVO teetti menneenä vuona koeajettua tehonsa nostoa 860MW tehosta 890MW. No tämä ei edes 
onnistunut. Vaan nyt neutronivuon vuodot leikkasivat myös tästä tehonnostosta kolmanneksen. TVO 
hämillään kertoikin v a i n  tehneensä tehon noston 880MW, todellisen tavoitteensa 890MW sijaan. 
Hätävalheilla peitellään sitä, ettei enää m i k ä ä n noista tehon nostoista mene perille. Vaan 
päinvastoin neutronivuosta katoaa jo niin paljon, etteivät laskelmat paljoja auta. TVO:n johto pettyi 
tilanteeseen. Ja mikä on klassisesti yhä kerran ratkaisuna? Juu TVO nostaa TAAS tehojaan 2013, jotta 
edes osa polttoaineen fissiointiin tarvittavista neutronivoista saataisiin vaivaansa aikaan.  
 
No ydinvoiman oleellisin tehtävä aseplutoniumin tuotto romahtelee. Koska plutoniumin muodostumista 
syö jatkuvasti kasvavat neutronirikkaamman plutoniumin poltto- osuuden limitin kasvatukset. Miksi 
kummassa maailman y k s i k ä ä n tiedealan professori, saati yliopistot, korkeakoulut eivät huomioi 
näin selkeistä faktakytköksiä? Pitäisi kiinnostaa melkoisesti. Koska 450 maailman ydinreaktoria 
tappelee näillä keskeisillä brobleemeillaan ylipäätään olemassaolostaan. No minä näistä toki kerron, 
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mutta ymmärtämättömät ydininsinööristöt eivät näy hajuakaan tajuavan keskeisistä ongelmatiikoistaan 
pätkän vertaa, joten. . ? 
           ------------ 
 
Sinkivi foorumin satoa 121.2012 ylläolevaan: 
_______________________________________ 
 
Vs: * Huippu videoita. 24.12.2012 13:09 #16997 Jukkis  POISSA Admini  Viestit: 3760  
 
* Ensin on tietenkin valmistettava betasoihtu. Netti on onneksi täynnä luovia kokeilijoita jotka on 
keksineet esim. tavallisen viinirypäleen ja mikroaaltouunin yhteydet betasoihtuja ts. plasmakenttiä 
rakentaessaan. Tässä yksi opetusvideo jolla saada mikroaaltouuninsa rikki ja hyvällä lykyllä 
palokuntakin paikalle.  
vwww.2dayblog.com/2006/12/29/2days-how-to-make-a-plasma-in-microwave/ 
 
 Mun mielestä tuo mikroaaltouuni-koe yksin ratkaisi kysymyksen beetasoihduista. Hataralla tiedollani 
päättelen, että kyse on plasmasta joka tunnetusti syntyy voimakkaan sähkömagneettisen säteilyn tai 
kuumuuden seurauksena. Yleensä ottaen plasma ja säteily on kun paita ja peppu. Sen takia esim. 
mikroaaltosäteilyt kykenee tuottamaan plasmaa.  
 
On sitten aivan varmaa että ydinreaktori tuottaa em. kaltaisia plasmoittumisia. Eikä ne ydinvoimalat nyt 
niin tiiviitä voi koskaan olla, etteikö sieltä ionisoituneita hiukkasia tulisi uloskin, jotka luontevasti 
asettuvat kentäksi ydinvoimalan päälle. Liiniksen väitteetä neutronien karkailusta on tätä taustaa vasten 
perusteltuja. Se vähä mitä ionisoituneista kaasuista ja hiukkasista tiedän, en epäile sekuntiakaan 
etteikö sellaiset ionihiukkaset voi ydinvoimaloiden yläpuolelta nousta vaikka kilometrien korkeuteen 
suihkupilvenä kiusaamaan ohiajavia lentokoneita. Siellä ne saattavat reagoida aurinkotuulenkin kanssa, 
joka luo voimakkaita revontulia.  
 
Mikäli nämä ionisoituneet hiukkaset reagoivat johonkin toiseen sähkömagneettiseen kenttään syntyy 
‖pallosalamoita‖ ‖ufoja‖ ‖mysteerivaloja‖ jne. Luonnostaan tälläisiä syntyy ukonilmojen, maanjäristysten 
tai jopa tornadojen yhteydessä. Ydinvoimaloiden yhteydessäkin voi vastaavia syntyä oikeissa 
olosuhteissa, koska sieltä virtaa ionisoituneita hiukkasia, ja aivan varmuudella niitä syntyi 
Fukushimassa jossa reaktori on ollut käytännössä paljaana.  
 
Minun mielestäni tässä jutussa ei ole varsinaisesti mitään "paksua" vaan tämä on ihan perusfysiikkaa. 
Ja kun se on perusfysiikkaa, ei tietenkään tätä kuulua todistustaakkaa voikaan vaatia, koska aihe 
kuuluu yleissivistyksen piiriin. Jos toinen ei aihetta tunne, hänen on omatoimisesti hyvä selvittää mistä 
on kyse.  
 
Tai näin olen hatarassa mielessäni päätellyt sen vähän pohjatiedon kanssa joka itselläni aiheesta on. 
Ihminen jolla ei ole minkäänlaista pohjatietoa aiheeseen, joutuu pakostakin kysymään lähdetietoja 
aiheeseen, koska hänellä ei ole harmainta aavistustakaan puhuuko toinen totta, vai juksuttaako. 
Ihminen jolla on jonkinlainen kutina aiheeseen, ei sen sijaan tarvitse mitään viitteitä mihinkään, koska 
yleistieto tulee pään sisältä. 
 
 Ihminen joka penää viitteitä, ilmaisee samalla ettei omaa minkäänlaista perustietoa ko. aiheeseen. 
Minullakin on paljon aiheita joista en tiedä mitään, ja viisaasti pysyttelen niistä aiheista kaukana siihen 
saakka kunnes omaan aiheesta jonkinmoisen tietomäärän. Tämä on hyvä neuvo muutenkin, mutta 
erityisesti tässä keskustelussa kannattaa hommata jonkinlainen taustatieto aiheeseen niin jää muutakin 
sanallista liikkumatilaa kuin toisten asiaankuulumaton mielenterveyden epäileminen viranomaistoimin.  
              ------------ 
 
MEGAVIDEOINNIN saralta 2012.12 
hHhHhHhHhHhHhHhHhHhHhHhHhHhhhHh 
::::::::::::::::::::::: 
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Olemme tieten koettaneet pitää ensihätään tätä kohahduttavaa materiaalikoostettamme pienehkön 
piirin tiedossa. No videointihan on tavallaan keskenkin ja v a s t a  tulossa radioituna Helsingin kaapeli 
TV:lle asti. Ei vaikuttanut mitään. Sisäministeriön joukkiot iskivät arkistointiimme etuajassa ja nyt jos 
koskaan mennään lujaa ja kovaa! Liki neuroottisella hysteriallaan IAEA on iskenyt materiaaliimme 
kiinni. Ja kyyti on alusta asti kylmäävää. Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että tuo loistava videointimme 
pystytään pitämään edes hengissä jenkkien ydinturvaosastolaisten megatsunamien iskettyä siinä 
paljastuviin dokumentaatioihin kaikkialla ja laajalla rintamallaan. 
 
Joo, siis kun teimme ton videoinnin TVO:n Yhteiskuntavastuuraportista. Niin muutamassa hetkessä 
SUPO kartoitti videointimme salamana. Paniikin laajuudesta materiaalissa kertoo jo se, että mm. k o k o 
TVO:n lakisääteisen raportoinnin olivat pyyhkäisseet pois arkistoistaan miltei välittömänä myöntönään 
oikeassaolemisistamme! Tajuat varmaan, että löydökseemme TEM eikä edes TVO näinollen lainkaan 
kykene esittämään niin m i t ä ä n  puoltavia selityksiään! 
 
Katsokaa nyt tästä m i t ä  oikeastaan videomme paljastaa hyper salattu, super sensuroinnin ukset 
aukee: 
12.12.2012 Lähiradio/ Kaapeli TV (pian tulossa 2013). . .. 
www.dailymotion.com/uutispaketti 
 
 Kun vuosittain tuhannet kilot näkemällä tappavaa Pu- 239 ASEplutoniumejaan karkaa tuosta vaan 
kaikessa hiljaisuudessa ohi IAEA:n kontrolerrien. Onkin ainoa vastaus, mihin kykenevät sensuroivat 
väkivaltaiset POLIISItoimet! Kuulin, että 27.12.2012 USA:n kybersodankäynnin spesialistit olivat 
systemaattisesti alkaneet iskeä myötään laajemmin Suomen netteihin. Siellä kaatoivat niin YLE:n kuin 
Nordeankin nettilinkit ryskien. Ylipäätään ne tietokanavat, joille videointimme sopisi näytettäväksi. 
Tosiaan USA Obaman johtama CIA tykittänyt ankarasti! MTV:n palvelin oli yllättäen kestänyt 
jenkkipaskojen vihankiivaudet. Miksi moiset iskut, ja juuri nyt? . .  
 
No kun katsoo kuinka rankkaa YDINpaljastusmateriaalia alkoi toimestamme liikkua nettiosoitteistoissa, 
ei kauoja tarvitse ihmetellä. Ei TVO:n Yhteiskuntavastuuraportin tasoiset katoile, jollei niihin kiivaasti 
ISKETÄ! Ja miksi isketään nimenomaan IAEA päätukikohdasta USA:sta? No totta hitossa petolaumalla 
on sielä suurimmat puolusteltavat miljardien laittomat Pu- 239 tuotantokirnunsa. Joten on tämä aivan 
uskomatonta, mihin JO melko pienillä paljastuksilla kykenemme. Entä jos ja kun saamme hommaamme 
tiiminä oikein kunnolisen levitysvolyymin?. . ) Niinpä niin, osumme pahan YTIMEEN, joka haluaa 
pyyhkäistä maailmasta kokonaisia valtioita ydinhelvettiinsä. Sallimmeko kansana moista? Se tässä on 
eräs pääkysymyksistä!. . . 
          -- 
 
.. .Ei mennyt 28,12.2012 aikaa kuin luokkaa 5 min ja SUPO POISTI ekan kerran jo VIDEOTAMME! 
Arvatkaas huviksenne m i k s i ? JuuU TVO:n o m i e n  yhteiskuntaraporttien, tiedekirjojen ja lehtien 
asiakommenttien levittely julkisesti on SUOMESSA RIKOS! 
                 --------- 
 
MESSIAANISTA Posivasta 
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
 
Eilen 28.12.2012 Posivan pääjohto ilmoitti, niin kuin kahvipöytäkeskustelun tietona. Ettei heitä 
yksinkertaisesti huvita kommentoida, saati reagoida mitenkään ruotsalaisten tietoon miten Posivan 
arvailtu 100 000v ratkaisujensa kestot ydinjätehuolinnalla on s y s t e m a a t t i s e s t i   ylimitoitettu ja 
valehdeltu monituhatkertaa todellista kestävämmiksi. 
 
Just joo O! Näinhän se tietysti onkin. Kun Posivan pääjohtaja Reijo Sundell lyö nyrkkiä pöytään. Niin 
koko maailma saa vajota polvilleen heidän edessään katumaan pahoja epäilyksien puhkuilujaan. Juupa 
juu työkaverini R. Sundell oli vielä TVO:lla tusinapomoista eräs vihatuin. Mutta niin elävässä 
ydinmaailmassa käy. Kun viemärit kuivataan ja sisältöjään ronkitaan löytyy sieltä kultarinkuloituja t i m a 
n t t e j a ! 
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 Kun maailmaamme johtava TVO saa päähänsä antaa koko maailman a i n o a n. Taatusti jo alkujaan 
toimimattomaksi tiedetyn ydinjätteen kaatopaikan Olkiluodon metaanikaasutaskuistaan ja 
Litoraanitektoniikoista  räjähtelevät Onkalon asiat tällaisien ukkojen hallintoon.  Kirkastuu se kaikkein 
himmeinkin ruosterauta yliylistetyksi maailmamme tuhatvuotisten dilemmojen orientoituneeksi 
ratkaisujen keisarinvallaksi. Miksei ilmiöihin reagoida vastuullisissa tahoissa? 
 
IAEA:n johtamassa ydinalassa tiedetään samat kylmäävät faktat, kuin minäkin! Usein luullaan, ettei 
näitä esiin kaivamiani tunnisteta ja tiedetä ydinhallinnossa. Totuus kuitenkin on se, että edustan 
tietoineni sitä ydinteollisuuden salatuinta sisäpiiriosaamisen agendaa. Joka toki "piireissä" tiedetään. 
Muttei kansanmassoille kerrota. 2012.12.12 Lähiradion ohjelmavideoinnin nähneet poliisiviranomaiset 
vaikenevat keskustelemasta esiin ottamistani kuin muuri, ja kuulkaa tarkoin käskystä! 
 
Posivan johtajat tietävät miten ydinjätteet kiehuu hengitysilmaamme käyvästä reaktorista 90 vuodessa! 
1980- Luvuilta asti olin mukana OL-2 laitoksen Rh-hallin reaktorialtaan latauskoneilla lukuisat kerrat. 
Kun näyttelemme miten TVO:n Yhteiskuntavastuuraportit 2008 esittelee reaktoreista haihtuvan 
vuosittain TVO:lla kolmatta tonnia. Minua kaikkialle seuraavat miliisit unehduttaa tarkoin, kuka ja missä 
ASEA/ TVO:lla oppini saanut olen. Anteeksiantamatonta taitamattomuutta noilta siihen palkatuilta.  
 
Tonnarikatoon 
ooooooooooooo 
 
TVO:n reaktorissa on luokkaa 500kpl uraanisauvanippuja. Täyslatauksen paino 86t joten nippua 
kohden uraanin painoa luokkaa 172kg. Lukuisat kerrat olin henkilökohtaisesti mukana, kun j o k a i n e 
n  kyseinen reaktoriin ajatettu nippu ensitöikseen punnittiin ja pöytäkirjattiin IAEA raportteihin. Jokaista 
grammaansa myöten latauskoneessa oli vaaka ja lukemat tarkoin kirjattiin kansainvälisiin ylikansallisiin 
pöytäkirjoihin koodatusti yksilöityyn nippusarjaansa.  
 
Niinimuodoin kahvipöytäkeskusteluissa ydinfysiikkaa tunteva TVO:n professorit retosteli, että vuosittain 
reaktorin koko sisällöstä katoaa luokkaa k i l o  pois energiana. Toisaalta kuitenkin työkaverini inttivät, 
että heidän pöytäkirjoissaan kuitenkin reaktorin uraaneissa JO SILLOIN todettiin luokkaa 400kg/ 
reaktori/ v suuruista massan kiistatonta ja punnittua katoa. Siis jo 80- luvuilla, josta kato kiihtyi nopsaan 
tonnin ylityksiin 2000- luvuille.  
 
No TVO:n johto suuttui suruttomasti tällaisista paljastuksista julkisessa keskusteluissa. TABU oli 
omertan osalta sirpaleina. Minä kuin partiopoikana selvittämään mikä asiassa EI pätenyt. Muistan 
huikaisevan humauksen, kun selailin TVO:n arkistokassalippaista salattuja Rh- reaktorihallien 
pöytäkirjoista totuutta. Jo silloin ydinalassa kehiteltiin ilmiön peittämiseen kikkoinaan limitellä reaktoriin 
hiukan eripainoisia uraanipolttoainenippujaan. Siksi filmissäkin pureuduimme juuri polttojaksoon 5 
vuoden kokonaisuuteen. 
 
Heti alusta asti otin tehtäväkseni konkreettisesti paikanpäältä seurata miten vaikka niput numerot: 366, 
367 ja 368, vertailuun 128, 129, ja 130 elelivät ja painoiltaan kehittyivät "yksilöitynä" aina polttonsa 
vuottaan kohti. Tosi JO silloin uusissa reaktorilatauksissaan m e r k i t t y  yksittäinen uraaninippu 
menetti toki grammojaan energiana palaessaan. Mutta järisyttävintä oli tavata kylmäävin, kiistattomin. 
"Jokainen reaktorin 500 nipusta menetti painoa ilmoitettua tuhatluokkaa enemmän kiloluokissa!" 
 
Uusista nipuistaan alkaen kato luokkaa 700g/v. Mutta kun nippua poltettiin vuosia vanheten ja 
kanavasäteilytettiin hyötämällä. Sen kaasuuntuminen ++..ionisoituna kanavasäteilyjen Pu- 239 
plasmana räjähti pilviin! Se mitä esitän dokumentoituna uraanitankojen vuotuisina k a s v a v i n a  
päästöinä, perustuu moninkertaisesti varmennettuun. Myös omakohtaiseen konkreettiseen mitattuun 
dokumentaatioon TVO:n reaalitodellisuudesta. Kysymys kuuluukin m i k s e i  korruptoidut viranomaiset 
ole menneenä 70 vuotena katsoneet näistä o m i s t a  pöytäkirjoistaan löytyviä todennettuja faktoja 
julkisuuteen asti? 
            -------- 
 
Ilmakehämme sähkönjohtavuus romahtanut 4- osaansa 
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Joo siis Eeva on tässä Y- pahuuden äärellä. Jos heitellään ilmakehään alumiinipulveria, niin ilmakehän 
dielektrisyys ei t a a t u s t i  putoa! Vaan metallijauhe vaan mätkähtää hetkessä alas. Mutta, nyt 
tarkkana. JOS ilmakehäämme varastoidaan TVO:n raportoimaa ja myöntämää radioaktiivista 
kanavasäteilytonnistoa. Niin malenkan- kuorimallin mukaisesti säteilyenergian varastoituminen 
atomimolekyyleihin nähdysti on a i n o a  syy siihen miksi dielektrisyyskerroin ilmakehässämme on 
romahtanut, itse asiassa tämän artikkelin mukaan neljäsosaansa. Tämä IAEA teko ei voikkaan johtaa 
kuin kasvaviin megatuhotasoihin kaikkialla Maapallolllamme! Tällaiset todistaa kiistatta, että 
nimenomaan  s ä t e i l y  on syynä chemtrailaamispakkoonkin! 
 
    http://www.carnicominstitute.org/articles/conduct1.htm  
 
PS. Miksei koetta ole enää e d e s  uskallettu uusia ja päivittää IAEA:n estellessä? Artikkeli kertoo jopa 
siitä, että ilmajohdoistakin on käytännössä p a k k o, paniikissa nykyään  luopua. Koska ilmakehämme 
on j o  säteilymanipuloitu rautanaulaksi! Kun arki- ilmamme eristyskyky romahtaa tällä vauhdilla on 
ydinala tiensä päässä. 
             ------------- 
 
STUK-B 129 2011 raportti 
UuUuUuUuUuUuUuUuUuUuUuU 
 
Eräässä kuulussa nestekaasumainoksessa poliisi ihmettelee ääneen: " Mitähän se Kutvonen 
polttelee?" 
Ongelmatiikka taas ydinalalla on millä ne ydinherrat perskojaan polttelee? Uraanijätteessä on 
allaolevan raportin mukaan jäljellä laskelmieni ja ASEA oppieni mukaisesti vajaan prosentin Pu- 239 
osuus. 
 
 Esim. Loviisan reaktoreissa poltellaan 3,5% U- 235 osuuksia. Tästä palaa vuodessa pois - 2,5%. 
Tämän päälle n.30% osuuden tekee sitten U- 238 hyötäminen plutoniumiksi. 2% tästä Pu- 239 
tuotetaan vuosittain lennosta. Pois palaa siis tämän kaavan mukaan TVO:lla kerrottu 1% Pu- 239 ja 
prosentti jää. Tulee vaan yksi keskeinen dilemma. Miten tästä voidaan polttaa vielä seuraavat 4 vuotta 
miltei puhtaalla plutoniumpoltolla? Se kun edellyttää paljon rajumpaa yli 3% hyötöä/ 4 jatkovuodet. 
Matemaattinen palama: 
 
1) vusi U- 235 2,5% + Pu- 239 1%= 3,5% 
2)         "   0,25%     "    3%= 3,25% 
3)         "   0,25%     "    3%= 3,25% 
4)         "   0,25%     "    3%= 3,25% 
5)         "   0,25%     "    3%= 3,25% 
_______________________________________ 
Yhteensä kertymäpalama           16,5% 
 
 
Ai miksi hyötö on ongelma? No katsokaas kun perusreaktorien uraanin polttolimitti on 2 vuodessa Jo 
arvossa  25. Ja Suomalaisten tästä jatkettu höytö olisi m u k a  arvossa 35! Ei voi millään pitää 
paikkaansa. Koska matemaattisen mallin mukaan vuodessa polttolimitti olisi 12,5. Ja se kertaa 5 antaa 
50 rajan reippaan ylityksen!! Suomessa näytetään rikkovan, ja vielä systemaattisilla j o p a 6 vuoteen 
vedetyillä nykyisillä polttolimiteillään kaikki IAEA:n polttolimittirajat! Miksei näistä siis keskustella? 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YFQg.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YFQg.jpg[/img] 
 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hy%C3%B6t%C3%B6reaktori 
 
U-235:n ohella mahdollisia hyötöreaktorissa käytettäviä ‖lähtöaineita‖ ovat U-238 (Pu-239), Torium-232 
(U-233), ja Pu-240 (Pu-241). Normaalissakin voimalaitosreaktorissa U-235:n joukkoon lisättävästä U-
238:sta voidaan hyödyntää vain alle 1 %, hyötöreaktorissa jopa 70 %.  
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* Alatteko oivaltaa mikä ongelmatiikka sisältyy siihen, että TVO ilmoittaa Suomessa reaktoreissaan 
poltettavan tämän wikipedian alleviivaaman 1% sijaan luokkaa 15% Pu-239 poltot! 
            ------- 
 
 
 
 

3112.  Ydin ON sairaus. 
 
Ihmiskunnan YDINHIMON SYISTÄ! 
ZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZ 
 
MIKÄ SAA IHMISET YDINLOBBAREIKSI? Kysymys johon hyvin moni haluaisi viimein myös kuulla 
uusia vastauksia. Niin tosiaan mikä saa ihmiskunnan himoamaan suunnattoman itsetuhoista, kaikilla 
mittareillaan kannattamatonta, ennenkaikkea kaiken hävittävää helposti paremmilla korvattavaa 
ydinvoimaa. Seuraava artikkeli pureutuu asiaan t ä y s i n uudella tasoilla. Tavoilla joita ette edes 
haluaisi kulla. Kyseistä maailmaa hallinnoi itsensä murskaavat loisten luomat maailmat. Kuulostaisi 
vähintään tieteistarinalta jollei olisi juuri sitä aikamme sfääriä, jossa meidät pakotetaan elämään: 
 
Tieteen Kuvalehti No:17 vuosi 2012: " Toksoplasmoosi eksyy usein ihmiseen. Ookystia voi olla 
pesemättömissä kasviksissa, kissan hiekkalaatikoissa, ulosteiden saastuttamissa vesissä tai sian, 
naudan tai muun kotieläimen tarpeeksi kypsentämättömissä lihoissa. Tartuntalähteitä on niin paljon, 
että joka kolmas ihminen on saanut toksoplasmonitartunnon. Nuhan kaltaisen reaktion jälkeen loinen 
alkaa vaikuttaa ihmisen käyttäytymisiin: 
 
Tshekkiläinen  Fleg Prahan  kaarlen yliopisto. Autoilijoiden onnettomuusaltistus on jopa  
kolminkertaistunut jos ratissa on toksiniplasmaloisen isäntä. Loinen saa ajajan ottamaan normaalia 
enemmän riskejä, pidentää reaktioaikaa ja heikentää keskittyumiskykyä. Loisen on todettu lisäävän 
uhrissaan mm. ailahtelevaisuutta, lyhytjänteisyyttä, välinpitämättömyttä, hanakkuutta rikkomaan 
sosiaalisia sääntöjä. Loistartunnan vaikutus voi olla todella pahoja, skitsofreniaa ja itsemurha- alttiuteen 
asti! 
 
Tanskalaisessa 2012 tehdyssä tutkimuksessa 45 788 naisella toksoplasman kantajissa havaittiin jopa 
puolta enemmän itsemurhayrityksiä kuin muilla. Paljon keskimääräistä yleisempi skitsofreniatilastot. 
Monet skitsofrenian hoitoon käytetyt lääkkeet myös estävät toksoplasmaloisen kasvun. Loinen ohjaa 
ihmisen käyttäytymistä juuri lisäämällä mielihyvää tuottavan dopamiinin määrää aivoissa. Loinen  
vaurioittaa hermoston  tukisoluja lisäten kynureenihapon eritystä. Jota esiintyy enemmän juur 
skitsofreniassa."  
 
Osaan kaksi. 
_______________ 
 
"Aivoja SYÖVÄ ameba ja medusa tulee ihmiseen nenän kautta. Naegleria fowleri- ameba elää järvissä 
ja joissa, ja se voi joutua ihmiseen  nenän limakalvon kautta, vaikka uuidessa vedessä, tai 
huuhdellessaan saastuneessa vedessä. Ameba syö aivokudosta. Kuolema voi tulla jo parissakin 
viikossa." 
 
* Olen kirjoitellut aiemmin miten mm. kuppa aikoinaan rapautti loistartuntana ihmisten yleisiä 
moraalisääntöjä. Eikä olekkaan mikään sattuma, että esim. Leninin aivot olivat balsamoinnin 
todistamana kupan tuhoamia. Kuppaa vastaan järein ase on ollut nyttemmin penisilini. Jo silloin 
esitettiin, että syöttämällä ihmisille penisiliniä olisi ilmeisen moni aikalaistensa diktaturia jäänyt 
käynnistymättä ja ihmiskunnan itsetuhoisat, myös ydinhankkeet jääneet tekemättä. Mutta nyt tämän 
T.K- lehden lisäartikkelin jälkeen pitäisi settiin lisätä myös ydinlobbareille pakollinen 
skitsofrnialääkintäkin! 
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* Aivan uskomatonta. Ydinvoimaloitten lauhdevedet ovat jatkuvasti kuumia vesisttöjä keskellä kylmiä 
merirantoja. Kuten Suomessa ja Ruotsissa voimme nähdä. Tämä aivoja syövä ameba tai 
meduusamuoto menestyy vain maailman kuumissa vesistöissä. Japani edustaa sivulla 54 
esiintyneessä kartassa pohjoisreunaa tälle kammottavalle elämäntuhoajaeläimistölle. Eikä 
ydinvoimamaaana todellakaan turhaan. Maan ydinvoimaloiden laitoslauhteissa näitä vammauttavia 
aivosyöjiä kasvaa viljalti. Ydinvoimaloitten lauhdevesissä käyvät alukset saavatkin vesiä siivilöiviin 
pohjiensa simpukkatartuntoihin yms. merirokkoihin sisäänsä näitä meduusojen eri kehitysastetta.  
 
* Alukset jotka liikuvat ydinvoimalaitoksesta toiseen. Maasta toiseen kuljettavat painovesialtaissan ja 
pohjiensa simpukkapitoisissa faunoissaan tätä ydinvoinmalle oleellista tappavaa aivosyöjäinvaasiotaan 
ydinvoimalasta seuraavaan. Näin jopa Suomessa Olkiluotoon asti on reitti taattuna. Ja millä 
seurauksella. Kuunelkaa näitä loisien runtelemien ydinvoimalajohtajien, päättäjiemme himokasta 
itsetuhoista mantraansa: "Lisää ydinvoimaa, maksoi mitä tahansa, tuhosivat kuinka paljon vaan!" 
Kyseinen ydinkiihko näyttäytyykin tässä uskomattomassa artikkelissa ihmiskuntaa tuhoavana 
aivovamman lajina. Joka on keskeisesti kiinni ydinvoimaan aina liittyneessä avoimessa itsetuhovietissä. 
Jolle löytyy yllättävän suora lääketieteelinen perusta. Tauti jota vastaan tarvitaan valistuksen lisäksi l ä 
ä k e t t ä ! 
              --------- 
 
F.B. 12.2012 
______________ 
 
E.P. Hoh.. hieman kaukaa haetulta tuntuu.. 
 
Arto Lauri Niin tuntuukin E.P. On siis tutkittava tätä ihmiskunnan YDINitsemurhaa pala kerrallaan. . . 
Kyseessä kun ON maailmanhistorian julmin asia, joka tulee pyyhkäisemään koko maailman 
ympäriltämme. Mikäli ydinrikollisten hanke pääsee kokonaan toteutumaan. . . 
 
M.T. Mutta sopii oirekuvaan. 
noin tunti sitten sovelluksesta mobile · En tykkääkään · 1 
 
Arto Lauri M.T. Olet taas j ä r k y t t ä v ä n oikeassa. "Ydinkiima" on ihmisen sairauden muoto joka on 
itsetuhoisa "loistartuntatauti". Jota EI tulekkaan käsitellä "oppina". Vaan mitä kammottavampana 
epäjärjellisenä, globaalina itsetuhoisana aivovammalaatuna. Vähän samaan tyyliin kuin vaikka 
ISOROKKO. Massojen tautitilana, joka on tuhottava viimeiseen tartuntaansa asti, ennenkuin on 
ihmiskunnalle myöhäistä! 
           ------------- 
 
Paholaisen asianajaja POLIISI LAUERMA 
XxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxxxxXxXxXxXxXxXxx 
 
* Kun sain tään Helsingin Kato TV:n videoinnin valmiiksi. Katos mitä tapahtui. ROTAT alkaa nousta 
viemäreistään! Nyt siis mua vuosia palkattuna SUPO:n toimesta vainonnut Turun vankilamielisairaalan 
pääpoliisijohtaja nousee julkisuuteen kertomaan, ettei kansa SAA uskoa mitä heille todistetaan! Onkin 
päivän selvää, että tällaiset "esiintulot" liittyvät siihen, että SUPO suojaukset alkaa pettää kohdallani.  
 
Psykiatri: Huijaus saa voimaa luottamuksesta 
I.L. Lauantai 29.12.2012 klo 19.15 
 
Ihminen on luotu huijattavaksi. Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Hannu Lauerma on tullut siihen 
tulokseen, että meitä vedätetään, koska luotamme toisiimme. 
 
Hannu Lauerma nimeää viisi tyypillistä huijausta: 
 
1. Asennemuokkaus tai propaganda 
- "Hurjia salaliittoteorioita esimerkiksi länsimaisen lääketieteen sokeudesta. Enkeli-Elisa kuuluu näihin." 
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2. Piilomainonta 
- "Luontaistuotekauppias esiintyy huolestuneena potilaana ja vastaa itselleen, että ratkaisu on tässä." 
 
3. Kiusanteko 
- "Kun tuntuu hyvältä saada joku harmistumaan. Citymarketin valelahjakortit ovat vappujäynä, 
teekkaripila." 
 
4. Taloudellinen petos 
- "Epäuskottavia ja kömpelöitä, mutta internet on hyvä väline: jos yksi kymmenestätuhannesta menee 
lankaan, se riittää." 
 
5. Asiantuntijaksi tekeytyminen 
- "Tai tekstien omiminen. Voi palvella omanarvontuntoa tai omaa asiaa vaikka oikeudenkäynnissä tai 
töissä." 
- Luottamuksen välttämättömyys yhteiskunnassa tuo mukanaan huijauksen mahdollisuuden. 
 
Lauerma kehottaa miettimään torilla asiointia. Meidän on yksinkertaisesti pakko luottaa oletukseen 
pelisäännöstä, että myyjä antaa ostamamme tomaatit, kun hän on saanut rahan. 
 
- Kun on taipumus luottaa, aina löytyy joku, joka käyttää sitä hyväkseen. 
Perusajattelumme on koulimatonta, yksinkertaista, suoraviivaista ja meillä on taipumus toiveajatteluun. 
 
- Tunteisiin vetoava ja äkillinen vaikuttaminen toimii, koska olemme edelleen paljolti luolaihmisiä tai 
savanniapinoita. 
 
* HuPS, miten härskiä! Eli Lauerman kaltaiset veroillamme loisiva tusinaPOLIISIT perustelee himoaan 
kontroloida yksipuolisesti 5 miljoonan Suomalaisen saamaa sensuroimaansa viestinnän totuuden: 
"Ihmiset ON pelkkiä APINOITA, jotka ilman POLIISIEN JATKUVAA PUUTTUMISTA HYPPISIVÄT 
SEINILLE KAUHUSTA JA SÖISIVÄT TOINEN TOISENSA!" Oi herranen aika kuinka s a i r a i t a  nää 
poliisipaholaiset voikaan olla!. . 
 
Siksi meidät on helppo taivutella uskomaan esimerkiksi, että tarina koulukiusatusta Enkeli-Elisasta on 
totta. Tai että ystävä on halunnut lähettää meille 15 euroa nettipelisivustolla käytettäväksi. 
 
Jumala ilmestyy kuninkaalle. Tänä vuonna moni meni halpaan, mutta siinä ei ole mitään uutta. 
Huijauksen historia on vanhempaa kuin ihmisyys. 
- Luonto on väärällään huijauksia: naamiovärit, taistelutemput tai rokotteen väistävä hi-virus. 
 
Lauerman mielestä uusissa vedätyksissä voi nähdä yhtymäkohtia vanhoihin huijausmetodeihin. Enkeli-
Elisa oli sadunkerrontaa, propagandaa, jota hallitsijat ovat käyttäneet kautta aikain. 
 
- Iät on kerrottu tarinoita, kuinka kuninkaalle ilmestyi jumala, joka lupasi pelastaa kansan ja maan. 
 
Internet on Lauerman mukaan täydellinen huijaamisalusta. Petollisuus kulminoituu netissä, koska siellä 
voi esiintyä nimettömänä tai valehenkilöllisyydellä. 
 
- Kaikkia ihmisiä ei omatunto paina. He ajattelevat, ettei tyhmän kuulu omistaa rahojaan tai että kaikki 
tekevät tätä. Huijareita auttaa myös se, että hahmotamme kehnosti todennäköisyyksiä sekä suuria ja 
pieniä lukuja. Kuulostaa toivottomalta, mutta Lauerma vakuuttaa, että valtaosa ihmisistä on 
luottamuksen arvoisia. 
 
- Kun ollaan nokakkain, yletön epäluulo ei ole hyvästä. 
 
STT 
             ------------ 
 
Karua kuin Australian "kaninmetsästykset" 
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VvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvV 
 
FB. 2013.01 Henri Markku Mikael Lentonen Arto Lauri tästä puhuikin, et ne ohjaa nää ydinvoimalasta 
karkaavat laskeumat just tänne Tampereelle.. Ehkä sen takii tääl käytetään tollasii hävittäjiä eikä 
tavallisii, korkeemmal lentävii koneita pelkästään ku tääl on sit niin paljon laskeumaa mikä pitää mätkiä 
alas? 
 
4 tuntia sitten · En tykkääkään · 2 
Arto Lauri Jo luokkaa k o l m a n n e s maailman lentokalustoista käytetäänkin yhä pahenevan s ä t e i l 
y ionisaation kasautumien alas mätkimiseen! Hurjaa hommaa kun yhden ainokaisen lentokoneelliseen 
Exon- chemille USA pitää maksaa toista miljoonaa! Tätä typpikehään kertyvän säteilyn fissioivan palon 
ongelmatiikkaa ennusteli A. Einstein JO 1930- luvuilta tappavan ydinvoiman käyttäjät. Tshernon 
aikoihin systeemiä alettiin ajaan sisälle sen säteilypilvien alasajoon. No 2003 kun 93% maailman 
mehiläisistä SÄTEILYkuoli asia ajautui jo vereslihalle. Nykyään lentomyrkytetään bariumilla ja 
nanolasikuulia jokapäivärutiinina kautta maailman. Nykyään myrkky ajetaankin JO niin härskinä, että 
aiheuttaa uhrattaville pahoja hengenahdistuksia miltei välittömästi. Mut IAEA haluaa aina vaan l i s ä ä 
ydintuhojaan.. ! 
 
Arto Lauri TVO on esim. 360 kertaistanut k o k o 250km leveän Selkämeren tritiumtasotkin jo. Alueen 
meren k a i k k i kalakannat punaisella, kertoo mistä kyse! . . Öö kapinaa pelkäävät POLIISIT toivat mm. 
Helsinkiin miljardipalkatut 1 600 SOTAPOLIISIA mätkimään tiedotukset aiheesta maastamme hinnalla 
millä hyvänsä! Oikeasti olemme IAEA:n julistamassa s i s ä l l i s s o d a s s a ! 
17 minuuttia sitten · Muokattu · Tykkää · 1 
 
Arto Lauri Ja tässä YDINsodan muodossa EI muuten sitten vankeja oteta. Vaan ydinvaltiorikolliset 
saavat palkkaa siitä p a l j o n k o ja kuinka tehokkaasti osaavat kiinni jäämättä terrorismillaan tuhota 
etnistä kohdettaan. Ja kuten a i n a suurimmissa rikollisuusaaloissa mukana ON koko valtioiden 
ylikansallisten organisaatioitten virkakoneistojen sotilasosastot, poliisi tietty ja hallinto antaa heille rahat 
ja vapauden ydintappaa miljoonia vuosittain. . 
 
Arto Lauri Ihmiset l u u l e e , että juttu on päämäärätöntä mässytystä ja verikulttia, jota peesaten poliisit 
organisoi. Mutta homma on kirurgisen t a r k o i n suunnattu "tiettyjen etnisten" kansanosien 
poispyyhkäisyyn! Kaikki alkoi siitä kun USA, Kanada halusivat eroon miljoonista epätoivottavista 
INTIAANEISTAAN! Australia halusi eroon mm. aboistaan. No jo stalin käytti ydinvoimaa tappaakseen 
mm. saksalaismielisen SEV alueilta haluamiaan kansoja. Kun k u k a a n EI päässyt jyvälle 
siviilireaktorien keskeisestä massamurhatarkoituksesta ohi ydinsensoripoliisien.  
 
Levisi idea Siviili- reaktoreilla tappamisesta IAEA:n suosituksesta maailmanlaajuiseksi 
"säteilysterilisointikamppanjoiksi". Kun mukaan saatiin chemtrailaamiset, HAARP- täsmäASEET, yms.. 
Pääsi YDINHELVETTI irti oikein rahakkaasti! Nykyään homma on menossa siihen suuntaan, että yhä i 
n n o k k a a m m i n miljooniaan säteilytappavat valtiokoneistot on niin kiimoissaan tästä "luvallisesta 
säteilytappamisestaan". Etteivät tajua teilaavansa samalla k o k o maailmamme!  
 
Putin onkin ihan ensimmäisiä jotka alkaa päästä jyvälle, että ydinvoima alkaa teurastamaan 
kertymillään k o k o n a i s i a VALTIOITAAN alta! No jenkit taas EI tykkää sitten yhtään kun heidän 
lanseeramaansa Y- tapporahastukseen aletaan saada varoittavaa tietoa imuun. Kuten vaikka 
meikäläiseltäkin! Siksi tuo Helsingin 1 600 tiedotussotilasta tulee tappamaan maastamme 
viimeisimmätkin vapaat tiedotuskanavat nuppuunsa IAEA/ Obaman käskystä, kuka edes yllättyi. 
                ------ 
 
T&T  RAPORTTIKia Kalliola, 30.6.2011, 13:12 
Koko maailma vastustaa ydinvoimaa 
 
Tutkimusyhtiö Ipsos Mori on tehnyt mielipidekyselyn, jossa selvitettiin eri maiden kansalaisten 
suhtautumista ydinvoimaan Fukushiman ydinkatastrofin jälkeen. Yhtiö julkaisi mielipidekyselyn tulokset 
viime viikolla. Niiden perusteella ydinvoiman tuki on kansainvälisesti heikkoa. Mielipidekysely tehtiin 24 
maassa ja siihen vastasi lähes 20 000 ihmistä. 
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Tutkimuksen mukaan 62 prosenttia vastustaa ydinvoimaa. 
 Suurimman kannatuksen ydinvoima saa Intiassa (61 prosenttia), Puolassa (57 prosenttia) ja 
Yhdysvalloissa (52 prosenttia). Eniten ydinvoimaa vastustivat meksikolaiset (81 prosenttia), italialaiset 
81 prosenttia) ja saksalaiset (79 prosenttia). Suomi ei ollut mukana kyselyssä. 
 
Ydinvoimaa suositumpia olivat kaikki muut kyselyyn sisällytetyt energiamuodot: aurinko-, tuuli- ja 
vesivoima, maakaasu sekä hiilivoima. 
 
* Niin j ä l l e e n  nähdään, että Obaman USA se vaan ON se keskeisin ydinkiiman generoija 
maailmamme tuhoksi" Siksi USA Suomeen tuokin 1 600 ydinhysteristä POLIISIAAN. Voihan siis 
hemmettisoi! 
             ------------ 
 
 
Ihanasti SOKEUTUVAA 
ww ww ww ww ww ww ww  
 
16.1.2013 Katselin miten kaksi superjumbojettiä lensi rinta rinnan TVO:n Olkiluodon ydinvoimaloitten 
yli, vetäen massiivista chemivanaansa. Kauas on jäänyt ajat, jolloin ydinvoimalan ylilennot olivat 
ankaran vaarallisina kielletty. Mutta kun sen tekevät näytöslennolla katkaisten koko Suomineidon 
vanoillaan Kuopion tuoltapuolen. 550km Pitkin vammauttavin säteilevin myrkkyvanoin Olkiluodon 
++..ionisoitujen Pu- 239 ydinpäästäjän yli kenenkään kiinnittämättä klassisesti mitään huomiota. 
Tajuaa, alkaa oivaltaa, millaisen miliisihulluuden vallassa maamme on kuolemassa käsiinsä.  
 
Eilen, niin joo eilen se tosiaan vasta oli. 15.01 YLE aamun radion pääuutinen:" Ajokortin haltijoiden 
jatkuvat aktiiviset näköseulatutkimukset tullaan lopettamaan välittömästi. Jatkossa yhdeltäkään 
maamme autoilevalta kuskilta ei vaadita minkäänlaista näkötasovaatimusta. Yksi ilmoitus, jota kukaan 
ei vaivautunut edes kommentoimaan, ei edes toistamaan. . . " 
 
. . . Noin se menee silkka lakoninen lakimuutos täytättää maamme tiet puolisokeilla kuskeilla. Kaihin 
repelemä kansa saa kaikessa rauhassa ajaa massoittain kolareita. Yhtäkkiä asiaan liittyvät riskit on 
kuin taiottuna pois pyyhkäisty. Toisaalta jos kerran kansan säteilyn vammauttamat aivot eivät kiinnosta 
enää kansansairauskasvuina ketään. Niin mitäs sen on väliä vaikka emme näkisikään jatkossa sen 
tasan mitään. Ei h e l k k a r i  mikä tässä aikamme pahuudessa siis ON takana? Mitä nää maahamme 
tuotetut tuhatpäiset jenkkiPOLIISIT ajaa takaa näillä teoillaan? 
 
TVO:lla muistan miten säteilyturvakoulutuksessa kyseltiin mikä on ensimmäinen säteilyn aiheuttamat 
vammat uhreillaan? Vastaus tuli kuin hyllyltä: "No Hiroshiman ydinräjähdys täytti kadut ajattelemaan 
kykenemättömillä ZOMBEILLA, jotka kaihin sokeuttamin silmin taluttivat toinen toisiaan 
päämäärättömästi pitkin katuja. Eli kaihi on a i n a  säteilyn selkeä ja ensimmäisiä tuhon alkuoireita. 
Siihen mukaan iskee päämäärätön aivotoiminnan heikkenemisen aiheuttama shokin apatiat".  
 
Sokeita muutoksille. 
ww ww ww ww ww ww ww 
 
Kävin viime keväänä silmälääkärillä Raumalla. Sattuneesti kuulustelin miten ammattiveljet keskenään 
ihmettelivät. M i k s i ennen ani harvoilla yli 80 vuotiailla silloin 60- luvuilla havaitusta silmien 
kaihisairaudesta oli muutamassa vuodessa räjähdysmäisesti kasvanut nuorten kansantauti? Eikä tässä 
kuin alkuun. Miten on mahdollista, että länsirannikolta lähtien on alkanut syntyä lapsia. Joilla on JO 
SYNTYESSÄÄN imeväisikäisillä vammauttava kaihi silmissään?. . ." 
 
Puutuin keskusteluun ja sanoin, ettei äidin sisällä turvassa ollut lapsi tietysti saa silmiinsä muuta 
fotonsointivammauttajaa kuin tunnetusti 10- kertaistuneen TVO:n säteilytaustakasvunsa vaikutukset. 
Lääkärit katsoivat kuin ruttotautiseen sen jälkeen. Aikamme keskusteltuamme miltei paniikissa 
painalsivat paikalta tajutessaan minun olevan oikeassa. 
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 No s e l v ä s t i  heidän kertomansa on saavuttanut myöhemmin herkästi asioitani vakoilevat 
viranomaisportaat ja ydinalasta vastaavat sisäministeriön erikoisiskujoukot. Tajuten, miten autoilijoiden 
lakisääteinen näköseulonta dokumentoi tämän kauhistuttavan TVO Posivoiden aiheuttamat 
SÄTEILYVAMMAKASVUT. Ja ratkaisu on niin klassinen, kuin TVO ja SUPO vaan voivat tehdä. 
Makaaberit säteilyvammojen lisääntymisten kortistoitumat loppuvat varsin näppärästi. Lakataan 
mittaamasta kansan sairastumista. Sireenit hiljenevät katkomalla niiltä johdot. Todella, todella näppärän 
päräyttävää taas kerran. Hyvä SUPO näillä se ongelma varmaan hoituu ydinalan tutulla metodilla, 
POLIISIVÄKIVALLOIN! 
 
PS. 17.01.2013 Porin sanomnissa asia tuotiin viimein kirjallisestikin esille. Lainsäädännön nopeus ja 
muutospaine on ollut asiassa omassa luokassaan. Lehti kertoi, että näköseulan ajokortin haltijoilta 
poistonopeus on yksinmkertaisesti uskomaton. 19.01 Saman viikon lauantaista lähtien ei tosiaan ole 
enää mitään väliä sille vaikka autokuskit olisivat sokeita. Näkee kyllä kaikesta, että IAEA himoaa 
piilottaa maailman säteilykaihin lisääntymisräjähdykset hinnalla millä hyvänsä.  
         ---------- 
 
Sterilisaatiota, lihavuutta 
BPBPBPBPBPBPBPBPBPBPBPBPBPBPB 
 
Vielä vuosikymmen-, pari sitten keskusteltiin ihmiskunnan eräästä aivan keskeisestä säilymisensä 
edellytyksestä. Kautta maailman oltiin syystä äärimmäisen huolestuneita ihmiskunnan 
säteilysterilisaatiosta. Nykyään asiasta ei enää edes uskalleta hiiskua mitään. Ikäänkuin ihmiskunnan 
kykyyn lisääntyä ei olisi enää edes tarvetta. Kuuntelin 28.01.2013 Radio pop lähetyksestä seuraavaa:  
 
"Vielä 1995 suomalaisilla miehillä mitattiin siittiöittensä määriksi keskiarvoksi 1 450kpl/mg elävinä 
milllilitrassa. Tuskin 20v aikana noiden elävien siittiöitten määrä on enemmän kuin romahtanut. Ja 2013 
alkuun tultaessa tulos on enää luokkaa 430kpl/mg. Ilmiö liittyy globaaliin mitattuun 
romahtamissuuntaan, ihmiskunta on pelkästään tänä aikana menettänyt - 70% kyvystään y l i p ä ä t ä 
ä n lisääntyä! Tämän sterilisoitumisen kaavalla maailma, jossa ydinvoimaa yhä käytetään siittää 
viimeisen lapsensa seuraavan 10v aikana vuoteen 2023 tultaessa!" 
 
Saksa on jo päättänyt sulkea viimeisen reaktorinsa e n n e n  kuin maan viimeinenkin miespuolinen 
kansalainen muunnetaan jenkkireaktorilisenssein steriiliksi. Myös Skotlanti aikaisti ydinluopumisensa 
vuoteen 2020. Puhumatta Italiasta, Sveitsistä, Itävallasta. Jopa Venäjän presidentti Puuttin on 
enemmän kuin huolissaan, maansa katoaa tähän kymmenkertaistuneeseen säteilykasvutaustaamme 
hetkessä. Kiinnostavaa nähdä kumpa valmistuu nopeammin TVO/ Posivan runtelemaan 
säteilytuhomaailmaamme OL-3 laitos, vai viimeinen elinkykyinen suomalaislapsi.  
        --  
 
Kasvien kyky ottaa maasta metalliravinteitaan perustuu yllättävään peruspiirteeseen. Kasvin juuret e i v 
ä t  noin vain ota hivenaineina sisuksiinsa kallioiden metallioksideja. Vaan kasvien juurikasvu uuttaa 
metallit irti peruskalliostamme mm. hapottamalla ne ensin vesiliukoisiksi IONEIKSI. Ionien sähkökenttä 
mahdollistaa ravinteitten oton. Nuorempana ihmettelin miksi maahan kylvetty kalkki pääsi vaikuttamaan 
kasvien lannoitteina vasta 5v viiveillä. Viive johtuu ajasta, jonka sisällä keraaminen oksidoitunut 
kalkkiatomi kykenee muuntumaan bioaktiiviksi vesiliuoksessa kulkevaksi sähköisesti varautuneeksi 
ioniksi. 
 
Tämä sama kasvun kaavan mekanismi on oleelista kaikessa elämässä. Edes ihminen itsessään ei 
kykene ottamaan solukalvojensa IONIpumppujen kautta ravinteita kuin muuntamalla k a i k e n  
ravintonsa sisälleen nimenomaan IONEIKSI. Mahalaukussamme on suolahapotus mahdollistamassa 
tämän. Nälkäinen ihmiselimistö janoaa nimenomaan sähköisesti varautunutta ionisaatiomateriaalia. Nyt 
tulee järkyttävä lisätieto. 
Ruoka prosessoituu sähköiseksi ionivirraksi. Nälkämme loppuu kun kun kehomme saa sähkökenttien 
balanssin. Terveessä kehossa on miinuslataus. Mutta härskiintyvässä kehossa vahva + ..ionisaatio 
happiradikaalien happamuus. Joka näkyy konkreettisesti pilaantuvassa rasvassa härskiintymisen 
hapettumana. 
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Kun joudumme sekä hengittämään, että syömään, juomaan sisäämme säteilykertymien 
++..ionisoituneita TVO:n ydinvoimaloista vuosittain karkaavia Pu- 239 tonnistoja. Kehoomme jää 
pysyvää kasvavaa ionitasapainoja tuhoavia +..ionisaatioita. Kasveille tämä elämälle vieras 
plusionisaatio tekee sen, ettei kasvien pienjännitekenttän juurien ionisaatioon perustuva 
sähköenergiakentät enää kykene imemään maasta ravinteita riittävästi.Kasvi kuolee nälkään. Maassa 
ravinteita olisi, mutta vääränlaisesti +..ionitasolla.  
 
Ihmisen kehossa tämä ilmiö tekee jotain todella tappavaa. Koko ihmissuku on alkanut suuresti lihota. 
Vaikkei ihmiset oivalla miksi? Kun ahdamme sisään säteilyn ylenmäärin ionisoimaa ruokaa. Siinä olevat 
sähköiset ionisaatiokentät "maadoittuvat" väkivalloin suolinukan läpi elimistöömme ionipumppujen 
estelyistä piittaamatta. Vieden väkipakolla kaiken ravintoon liittyvän, myös säteilyjen kuona- aineet 
ihmisten solukkoihin sähkökenttänsä liiallisella radioaktiivisuuskeretymän ruokkimalla tuhon voimallaan. 
 
Muodostaen valtavasti ongelmia. Herkimmät siittiösolut ja munasolut kuolevat ensin nähdysti 
elimistöihin jo nupussaan. Verisuonemme täyttyvät ruoan suotumattomista kuona- aineista surutta. 
Säteilyionit silpoavatr verisuonistoa surutta. Jokainen nykyään katukuvaa katsova tajuaa lisämuutokset 
myös päällepäin. Lihavat veltostuvat, ionisaation lamaamat väestönosat ovat räjähtämässä 
kansantautien päätähdiksi. Uskomatonta säteilyn runtelemassa tuhossamme on nopeus, millä 
ydinpäästöt biodiversiteettiimme ovat runnouttaneet. 
               -------- 
 
YDINONNETTOMUUKSIA 20- KERTAISESTI!! 
---------------------------------- 
        ......... 
 
"Reaktorionnettomuudet sanotaan olevan ylivoimaisesti suurin yksittäinen riski nyt edessään 
ydinteollisuudelle. Tutkimuksen mukaan todennäköisyys tuleville suurille ydinonnettomuuksille on 
kasvanut 20-kertaiseksi Fukushiman onnettomuusajasta 2011." 
 
Europe 'has failed to learn from environmental disasters' 
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/23/europe-failed-learn-environmental-lessons 
 
*Anteeksi siis k u i n k a !?. . Artikkeli ei sanallakaan hiisku miksi tuo kasvu on edessämmr jo? Ainakin 
se alkaa olla selvää, että Fukushiman yhteydessä räjähtäneitten 4 reaktorin ja ydinjätealtaan ympäriltä 
on löytynyt todella uhkaavia todisteita siitä miten ydinvoimaloista TVO:n mukaan vuosittain maaperään 
ja ilmaan karkaavat tonneja/ vuosi aineet ovat alkaneet toimia yli- ikäisten reaktoriraakkien 
luonnossamme. Puhumattakaan USA:n 77kpl sponttaanisti fissioimaan  lähteneet ydinjätealtaat jo 
vuosituhannen alusta. .  
 
 Ihan kertakaikiaan kuvottavaa, ettei asiasta tässäkään raportoinnissa selityksiä anneta. Maaperään 
imeytyneet neutronivuot, maan alta puskevat metaaniklatraattijäiden 168- kertaiset kosmisen nopeat 
kaasuuntumiset "sinkholeina". Ilmakehämme kasvavat chemtrailattavat säteilykertymien 
typpikaasupalojen vaaran kasvut. Puhumattakaan reaktorien tritiumien, deuteriumvesien 360- 
kertaistumiset (SYKEsarja B7) jne.. .  
 
FB. 02.2013 M.A. Tilastollisesti laskettuna 20 reaktorin täystuhoa 60 vuoden ajalle tarkoittaa 3 vuoden 
keskimääräistä onnettomuusväliä. 
             -- 
2013.01. Tshernobylin onnettomuusalueella on syntyvyys romahtanut -50% säteilysterilisaation takia. 
DU- köyhdytetty uraani on tehnyt Irakissa kokonaan lapsettomiakin kaupunkeja jo! Kuvaavinta, että 
myös Tshernon alueen kilpirahassyövät ovat räjähtäneet +285%. Ja kuten aina asia vaietaan tarkoin! 
 
http://www.ratical.org/radiation/NTechIEHI.html 
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3113. Menetetty Selkämeri 
 
*Melkosen hulppeaa kun TVO:n 2008 paljastamat mm. tritiumin määrät Selkämereen todettiin 360- 
kertaistuneen, samoin kuin TVO:n vuosittain reaktoristaan vuotamien uraanimäärien dokumentoitiin 
lisääntyneen uskomattomaan 2 200kg/v. Jotain kertoo jo se, että kun 2012 lopulla teimme aiheesta 
videoinnin. SUPO suuttui niin silmittömästti asian esille nostamisestamme, että päätti samantien 
hävittää koko lakisääteisen yhteiskuntavastuuraportin kaikialta. Niin siinä kävikin, että hallussani on 
tästä enää v a i n  se ainoa raportti aihesta, jota sisäministeriön roistot eivät voi jälkikäteen muuttaa. Eli 
painettu raportti tosiaan yhä löytyy. SUPO purkoon vihoissaan puuta. Hei katsokaas miten tramaattisia 
lausuntoja aiheesta julkaistiin jo parisen vuotta sitten: 
 
 
Suomi24  /  Yhteiskunta / Salaliittoteoria / Miksi kalasaaliin säteily pitää raportoida heti viranomaisille? 
Miksi kalasaaliin säteily pitää raportoida heti viranomaisille? 
26 VASTAUSTA 348 LUKUKERTAA 
 
Ugi898.11.2011 11:16+19 
Erityisen kiinnostuneita viranomaiset tuntuvat olevan Loviisan ja Uudenkaupungin kalastajien 
kalansaaliista. Ugin satamassa oli nähty viranomaisia, jotka kävivät katsomassa paikkoja. Myös 
Loviisassa on käyty, mutta EI MUUALLA! Sitten vielä sellainen detalji, että tästä sovelluksesta on 
testiversio otettu käyttöön Kokkolassa toimivalla aluksella, eli sama satama mistä Arctic Sea lähti!!! 
 
Aiemmin kalastustiedot on toimitettu paperilla viranomaisille kalastuksen jälkeen, mutta lähiaikoina on 
tulossa käyttöön sähköinen sovellus, joka on lain nojalla säädetty kalastajille pakolliseksi. Tehty siis 
aivan helvetillisellä kiireellä lainsäädäntö ja softat ja ilmeisesti joku firma on kuitannut tästä hyvät rahat. 
Miksi tällaista tehdään noin 20:lle ammattikalastajalle järjestelmä sähköiseen tiedonkeruuseen, joka 
tapahtuu satelliittien kautta, että tiedot saadaan heti? Paljonkohan maksaa per alus tällainen pelleily ja 
mikä on siitä saatava hyöty? 
 
Epäilen, että merissä on nyt jotain ydinjätettä tai kemikaalia, joka yritetään salata. Esimerkiksi paperi-
ilmoitusta ei jatkossa enää sallita ollenkaan, vaan SAALIS PITÄÄ RAPORTOIDA SUORAAN 
MERELTÄ. Puhutaan mittauksesta. Mitä sieltä mitataan muuta kuin radioaktiivisuutta tai kemiallisia 
päästöjä kaloista, joka raportoidaan välittömästi viranomaisille. 
 
Aivan päätöntä on, että mikäli kalaa on enemmän tai vähemmän rannan punnitukseen verrattuna, 
TÄSTÄ TULEE RANGAISTUS! Ja tämä määrä pitää ilmoittaa mereltä, jossa ei ole minkään 
valtakunnan vaakoja!!! Maihintulosta pitää myös ilmoittaa monta tuntia ennen ja maihin saa tulla vasta 
kun viranomaiset antavat luvan.  
 
Eli kalan määrä ja sen säteily ilmoitetaan viranomaisille, jotka sitten tarkastavat, ettei kalaa ole heitetty 
takaisin mereen, jos se esimerkiksi säteilee liikaa. Varmaankin jotain muuta tapahtuu, jos viranomainen 
ei annakkaan lupaa tulla rantaan, mitä? Tuleeko rantaan joku joukko, joka nappaa kalat pois ja lupa 
rantautumiseen annetaan vasta sitten kun joukot on saatu paikan päälle? 
 
Kuinkas moni tiesi tästä? Hyvin on salattu koko toiminta. Itsekkin kuulin yhdeltä tutulta, joka tuntee 
kalastajan. Chemtrailia Uudenkaupungin yllä ja kalastajat pakotetaan ilmoittamaan meren säteily heti 
viranomaisille satelliittisovelluksella. Florense-laivakin upotettiin oikeasti, koska siellä oli liian säteilevää 
kalaa. Yllättäen oli koko virolainen miehistö pelastuslautalla odottamassa, eikä kukaan hukkunut, koska 
upottivat aluksen itse. Sinne meren pohjaan jää, eikä sieltä kukaan sitä tule nostamaan. 
 
Mikäs viranomainen asiasta on vastuussa, onko tietoa? 
               -- 
 
simo booli12.11.2011 09:03+2 SULJE 
Joo EI tarvitse ihmetellä mistä on kyse. TVO ilmoittaa yhteiskuntavastuuraporteissaan nostaneensa 
Selkämeremme tritumsäteilytasot 360 kertaiseksi! Nyt kun TVO:n ydinsaastat alkaa tunkea 
ydinherrojen pöydälle alkaa paniikki pukata silmille tehdyistä ydinrikoksistaan. Samaan aikaan taustalla 
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muuten Porin kaupunki kielsi esim. samaisen TVO:n säteilypäästöin ja Pu- 239 kanavasäteilyin 
myrkyttämien maitojen ja voidenkin myynnit. Kaikki Satakunnan kaupat on myyneet siitä asti "ei ole 
maitoja kun säteilevät".. 
 
 Tänään SUPO sitten kirjoiotti röyhkeästi Länsi Suomeen, ettei maitoja ja lihoja kenelle tarvitakkaan . 
Kuolkoon nälkään. TVO:ta ei saa estää pahuuksistaan!"Täysin yhtäpitävää ja hermeettistä. Rikollinen 
näissä on aina IAEA:n vasallit ja TVO/ Posivat kärjessä. Mutta STUK toki tietää sanoa, että uutisointiin 
lisää POLIISIKONTROLLIA, ettei kansa saa tietää! 
                    -- 
 
Kolmasosa8.1.2013 15:270 SULJE 
Valtiovalta aikoo pakolla ajaa tämän mustan laatikon, joka tunnetaan nimellä elogbook joka kalastaja-
alukselle. Laite mittaa ja raportoi reaaliajassa maailman meriltä tietoa. Pakko ottaa tai 
rannikkovartiolaitoksen poliisit ovat aluksessa, jos laite ei lähetä.  
 
Antennit asetetaan, yllätys yllätys!, mastoon, eli laite mittaa kaasuja! Tietääkö joku tarkemmin mitä 
tuolla mitataan? Tietoa on erittäin vaikea saada. ERS ja elogbook ovat avainsanoja tähän. 
 
Lisätietoa esimerkiksi: 
 
https://ab-dep-op-elogbook.web.cern.ch/ab-dep-op-elogbook/elogbook/eLogbook.php?shiftId=1015967 
 
http://library.gpntb.ru/cgi-
bin/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
&S21STN=1&S21REF=10&Z21MFN=89283 
                     -- 
 
Linkki: http://keskustelu.suomi24.fi/node/10236026/#comment-59302369 
 
12.12.2012 Lähiradio/ Kaapeli TV tammikuussa 1, 2, 3, 4. 
www.dailymotion.com/uutispaketti 
 
http://kuvaton.com/k/YL5R.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YL5R.jpg[/img] 
                     ------------------ 
"NITRAUTUVA maailmamme" 
MmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmM 
 
Majakissa Keskisessä silloisessa Ccci:ssä Venäjällä tapahtui jotain niin kummallista 50- luvuilla. Ettei 
asiaa tunnusteta vieläkään yli 50v jälkeenkään. Nimittäin siellä räjähti valtavat ydinjätevarastot. Juu nyt 
kuitenkaan EI puhuta mistään YDIN-fissioräjähdyksistä, ei toki ja SE jos mikä tekeekin asian 
huippusalaiseksi. Majakissa kuitenkin kuoli tässä räjähdyksessä 3 000 ihmishenkeä. Lisäksi 
räjähdykset tässä ydinjätevarastoissa toistuivat. 
 
Oudointa tässä räiskimisessä oli miten kyseiset ydinjätteet räjähtivät nimenomaan k e m i a l l i s t e n 
prosessiensa kautta. Venäläiset olivat laittaneet ydinjätteensä betonisiin jättialtaisiin. Joissa pidettiin 
vettä koko ajan pinnassa, jotta ydinjätemateriaali ei pääsisi yhdistymään ilmakehän kaasujen kanssa. 
Kuitenkin varastoissaan "mystisesti" spontaanisti fissioimaan lähteneessä täysissä ydinjätealtaissaan 
vapautui niin valtavat määrät energiaa, että se alkoi kuivua.  
 
Samassa tapahtui valtaisa palo. Tässä vaan ON se outous, että miten ja m i k ä ylipäätään paloi? 
esimerkiksi uraani on oksidia j u u r i  sen takia, ettei palaisi? Fukushimassa reaktorit myös räjähtivät 
kilometrikorkeina räjähdyksinä. Reaktorit on a i n a  rakennettu niin, ettei niissä jo valmiiksi oksidiksi 
tehty uraani kykene palamaan. No kuitenkin myös siellä räjähti jotain lisäksi rajusti. 
 
 Kuulin jotain erittäin hälyttävää Keskeisestä USA:n viimekesän metsäpaloista. Siellä metsä ei 
pelkästään palannut. Vaan kokonaiset maa- alat hehkuivat yli +1 000C lämmöissään. Niin rajulla 
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energialla että metsän itse MAA alkoi sulaa ja lasittua! Kuulitte aivan oikein. Palo eteni jollain aivan 
omanlaisella erityisvolyymillaan. Palot olivat niin mystisen rajuja, ettei niitä suunnattoman kuumuutensa 
takia voitu sammuttaa maasta klassisesti. Vaan ainoastaan helikoptereilla. Palomiehet olivat shokissa 
tultuaan palon jälkisammutukseen.  
Koko maan kamara oli kuin posliinilla silattua paksulta. Tällaisiin alueisiin ei m i k ä ä n kasvu, edes vesi 
enää imeydy! valtaisat metsäpaloalueet olivat kerralla pyyhkäisseet suunnattomat alueet totaalisen 
steriileiksi. Metsäluonto ei tällaisiin alueisiin palaa todennäköisesti koskaan. Lasittunut maailma on 
jotain sellaista, joita ei historiasta tunneta. Kysymyksen keskeisin viesti onkin m i k s i ? 
 
Vastausten aikaa. 
MmMmMmMmMmMmMmMmM 
 
Majakissa alueella ennen räjähdystä oli kaikkialla ollut valtavat määrät, ennen kaikkea radioaktiivista 
materiaalia. Säteilyn vaikutukset arkisiin Aineihin ovat yksinkertaisesti mykistäviä. Venäläiset tulivat 
kuuluisiksi neutronisäteilyttämällä tavallisia golfpalloja. Niihin muodostui äärimmäisen pieniä 
neutronvuon poraamia onttoja hiuspillirakenteita. Pallot alkoivat pomppia paljon enemmän 
säteilytettynä. siksi säteilytettyjä laittomia golfpalloja alkoivat ostaa ammattilaiset. Koska niillä lyödyt 
putit lensivät selkeästi kauemmaksi. 
 
 No kun palavaan materiaaliin porataan hapettavaa pintaa rajusti kasvattavaa huokosrakennetta. 
Esimerkiksi dynamiitin kaltainen aine alkaa räjähtäessään palaa paljon nopeammin. Mutta ei tässä kuin 
alkupaloiksi. Säteilytetty myös perushappi muuntuu tuhoisaksi megahapettajaksi ja otsonoituu todella 
aggressiiiviseksi säteilyn happiradikalisaatioissa. Tämäkään EI toki riitä. Säteily muuntaa normaalisti 
ilmakehän happipaloa estävän typen N myös ++..ionisoiduksi. Tällainen typpi palaa hanakkaasi. 
Liiankin hanakkaasi! 
 
Eikä pelkästään ilmakehä muutu säteilyssä radikaaleiksikin. Vaan kuten USA:n paloista huomattiin. 
Säteilytaustamme nykyään mitattu 10-kertaistuminen muuntaa jopa maaperän materiaalit ++.. 
ionisaatioksi.  
Tällaiseen materiaaliin palossa yhtyvä happi O. Ei pelkästään polta aineita. Vaan sen luovuttamat 
elektroniylijäämät synnyttävät niin rajuja palopesäkkeitä. Että niiden energia tuottaa suoraan j o p a  
elektronien jarrutuksen r ö n t g e n ö i n t i ä!  
 
Vanhan kansan keino hävittää puun kantoja kertoo lisää karua kieltään. Typpinitraattia salpietaria 
asetellaan märkään puunkantoon. Kannon puuaines imee sisuksiinsa, hapekkaat typpinitraatit 
hanakkaasi. Nyt ei tarvita enää kuin tulitihkua ja koko läpimärkä puun kanto palaa räjähdysmäisen 
nopeasti. Aina maan alta asti. Puu oli NITRAUTUNUT ja happiradikalisoitu kemiallisesti. USA:ssa 
metsäpaloissa keraamislaseiksi mystisesti palanneet metsänpohjat eivät lasittuneet syyttä. Vaan 
ilmiöllä oli Majakista tuttu toimintataustansa.  
 
Säteilyn energian iskiessä arkiseen orgaaniseen ainekseen. Sen ominaisuudet muuttuivat todella 
vaarallisesti, kun säteilyn energiat alkavat happiradikalisoija ja nitrata tuhansien hehtaarien alueita. 
Kuulin juuri, että 2013 alkuvuodesta myös Australiassa mitataan uskomattoman rajuja +54C 
lämpötiloja. Metsittyneet pusikot palavat siellä kuin viimeiskäpäivää. Mikseivät palaisi. Australiassa 
maastot peittävät maailman suurimman uraanikaivostoiminnan mielettömän laajat säteilypäästöt. Jotka 
muuntavat polttokuormia Australiassa todella hurjiksi. Ydinala tulee lisäämään näitten kaltaisia ilmiöitä 
logaritmisesti kaikkialle elinpiiriimme. . . "NITRAUTUVA maailmamme" 
MmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmM 
 
Majakissa Keskisessä silloisessa CCCP:ssä Venäjällä tapahtui jotain niin kummallista 50- luvuilla. Ettei 
asiaa tunnusteta vieläkään yli 50v jälkeenkään. Nimittäin siellä räjähti valtavat ydinjätevarastot. Juu nyt 
kuitenkaan EI puhuta mistään YDIN-fissioräjähdyksistä, ei toki ja SE jos mikä tekeekin asian 
huippusalaiseksi. Majakissa kuitenkin kuoli tässä räjähdyksessä 3 000 ihmishenkeä. Lisäksi 
räjähdykset tässä ydinjätevarastoissa toistuivat. 
 
Oudointa tässä räiskimisessä oli miten kyseiset ydinjätteet räjähtivät nimenomaan k e m i a l l i s t e n 
prosessiensa kautta. Venäläiset olivat laittaneet ydinjätteensä betonisiin jättialtaisiin. Joissa pidettiin 
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vettä koko ajan pinnassa, jotta ydinjätemateriaali ei pääsisi yhdistymään ilmakehän kaasujen kanssa. 
Kuitenkin varastoissaan "mystisesti" spontaanisti fissioimaan lähteneessä täysissä ydinjätealtaissaan 
vapautui niin valtavat määrät energiaa, että se alkoi kuivua.  
 
Samassa tapahtui valtaisa palo. Tässä vaan ON se outous, että miten ja m i k ä ylipäätään paloi? 
esimerkiksi uraani on oksidia j u u r i  sen takia, ettei palaisi? Fukushimassa reaktorit myös räjähtivät 
kilometrikorkeina räjähdyksinä. Reaktorit on a i n a  rakennettu niin, ettei niissä jo valmiiksi oksidiksi 
tehty uraani kykene palamaan. No kuitenkin myös siellä räjähti jotain lisäksi rajusti. 
 
 Kuulin jotain erittäin hälyttävää Keskeisestä USA:n viimekesän metsäpaloista. Siellä metsä ei 
pelkästään palannut. Vaan kokonaiset maa- alat hehkuivat yli +1 000C lämmöissään. Niin rajulla 
energialla että metsän itse MAA alkoi sulaa ja lasittua! Kuulitte aivan oikein. Palo eteni jollain aivan 
omanlaisella erityisvolyymillaan. Palot olivat niin mystisen rajuja, ettei niitä suunnattoman kuumuutensa 
takia voitu sammuttaa maasta klassisesti. Vaan ainoastaan helikoptereilla. Palomiehet olivat shokissa 
tultuaan palon jälkisammutukseen.  
Koko maan kamara oli kuin posliinilla silattua paksulta. Tällaisiin alueisiin ei m i k ä ä n kasvu, edes vesi 
enää imeydy! valtaisat metsäpaloalueet olivat kerralla pyyhkäisseet suunnattomat alueet totaalisen 
steriileiksi. Metsäluonto ei tällaisiin alueisiin palaa todennäköisesti koskaan. Lasittunut maailma on 
jotain sellaista, joita ei historiasta tunneta. Kysymyksen keskeisin viesti onkin m i k s i ? 
 
Vastausten aikaa. 
MmMmMmMmMmMmMmMmM 
 
Majakissa alueella ennen räjähdystä oli kaikkialla ollut valtavat määrät, ennen kaikkea radioaktiivista 
materiaalia. Säteilyn vaikutukset arkisiin aineihin ovat yksinkertaisesti mykistäviä. Venäläiset tulivat 
kuuluisiksi neutronisäteilyttämällä tavallisia golfpalloja. Niihin muodostui äärimmäisen pieniä 
neutronvuon poraamia onttoja hiuspillirakenteita. Pallot alkoivat pomppia paljon enemmän 
säteilytettynä. siksi säteilytettyjä laittomia golfpalloja alkoivat ostaa ammattilaiset. Koska niillä lyödyt 
putit lensivät selkeästi kauemmaksi. 
 
 No kun palavaan materiaaliin porataan hapettavaa pintaa rajusti kasvattavaa huokosrakennetta. 
Esimerkiksi dynamiitin kaltainen aine alkaa räjähtäessään palaa paljon nopeammin. Mutta ei tässä kuin 
alkupaloiksi. Säteilytetty myös perushappi muuntuu tuhoisaksi megahapettajaksi ja otsonoituu todella 
aggressiiiviseksi säteilyn happiradikalisaatioissa. Tämäkään EI toki riitä. Säteily muuntaa normaalisti 
ilmakehän happipaloa estävän typen N myös ++..ionisoiduksi. Tällainen typpi palaa hanakkaasi. 
Liiankin hanakkaasi! 
 
Eikä pelkästään ilmakehä muutu säteilyssä radikaaleiksikin. Vaan kuten USA:n paloista huomattiin. 
Säteilytaustamme nykyään mitattu 10-kertaistuminen muuntaa jopa maaperän materiaalit ++.. 
ionisaatioksi.  
Tällaiseen materiaaliin palossa yhtyvä happi O. Ei pelkästään polta aineita. Vaan sen luovuttamat 
elektroniylijäämät synnyttävät niin rajuja palopesäkkeitä. Että niiden energia tuottaa suoraan j o p a  
elektronien jarrutuksen r ö n t g e n ö i n t i ä!  
 
Vanhan kansan keino hävittää puun kantoja kertoo lisää karua kieltään. Typpinitraattia salpietaria 
asetellaan märkään puunkantoon. Kannon puuaines imee sisuksina, hapekkaat typpinitraatit 
hanakkaasi. Nyt ei tarvita enää kuin tulitihkua ja koko läpimärkä puun kanto palaa räjähdysmäisen 
nopeasti. Aina maan alta asti. Puu oli NITRAUTUNUT ja happiradikalisoitu kemiallisesti. USA:ssa 
metsäpaloissa keraamislaseiksi mystisesti palanneet metsänpohjat eivät lasittuneet syyttä. Vaan 
ilmiöllä oli Majakista tuttu toimintataustansa.  
 
Säteilyn energian iskiessä arkiseen orgaaniseen ainekseen. Sen ominaisuudet muuttuivat todella 
vaarallisesti, kun säteilyn energiat alkavat happiradikalisoija ja nitrata tuhansien hehtaarien alueita. 
Kuulin juuri, että 2013 alkuvuodesta myös Australiassa mitataan uskomattoman rajuja +54C 
lämpötiloja. Metsittyneet pusikot palavat siellä kuin viimeiskäpäivää. Mikseivät palaisi. Australiassa 
maastot peittävät maailman suurimman uraanikaivostoiminnan mielettömän laajat säteilypäästöt. Jotka 
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muuntavat polttokuormia Australiassa todella hurjiksi. Ydinala tulee lisäämään näitten kaltaisia ilmiöitä 
logaritmisesti kaikkialle elinpiiriimme. . . 
               ------------- 
 
Bannattu ARANDA noussut kuolleista! 
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
 
* Kun paljasin julkisuuteen muutama vuosi sitten, että  Selkämeren lämpimän reaktoriveden 200km 
kokoinen kummutusalue muodostui TVO:n ja Forsmarkin lauhdelämmöistä. Muodostaen L.S- lehden 
kuvaaman  mukaan mm. huikeita 20 000km2 kokoisia sinilevälauttoja. Niin tietojeni tultua julkisuuteen k 
o k o Suomessa 90v toimineen Merentutkimuslaitoksen toiminnan hallitus paniikissa lopetti v a i n 2 
viikossa! Kaikki ei näköjään loppunuitkaan tuohon. Vaan mikä kammottavinta bisnes muutettiin SUPO 
offensiivein huippusalaiseksi yleisöltä! Sain asiallista ankaran raskauttavaa lisätietoa 02.2013: 
 
ARANDA on tällä hetkellä Eteläsatamassa ( su 3.2.2013 Jätkäsaaren laituripaikka 12). 
Kylkeen on maalattu: www.itameriportaali.fi, 
Toisena aluksena toimii MUIKKU, joka on rekisteröity Savonlinnaan. Muikun tiedoissa mainitaan 
isotooppilaboratorio ja säteilymittari ALNOR, DGM-Turva. 
 
* Mitä i h m e t t ä ? STUK:n säteilymittauslöydöistään hallituksen  pakottamana lopetettu 
Merentutkimuslaitos on strategisesti BLUFFIA! Koko TVO:n tuhoaman meren, Selkämeren tutkimus 
päätettiin paniikissa p i i l o t t a a  kaikesta julkisuudesta! 
 
Itämeriportaalin haulla säteily löytyi jotan tutkimuksia vielä 2005 jälkeen: 
http://www.itameriportaali.fi/fi/ajankohtaista/itameri-
tiedotteet/2011/fi_FI/aranda_tutkii_merenpohjia_2011/ 
http://www.itameriportaali.fi/fi/ajankohtaista/itameri-tiedotteet/2011/fi_FI/iitainen_suomenlahti_2011/ 
 
Itämeriportaali : Etusivu 
www.facebook.com 
 
2013.02.FB.20:35 
Todella hämärää hommaa. Aranda siis poistettiin samalla kuin koko Merentutkimuslaitoskin 
säteilytutkimusten estämiseksi TVO:n tahdosta. Mutta näyttää siltä, että homma haluttiinkin v a i n 
naamioida kaikin keinoin. 
        -- 
FB. 02.2013:"Kysyin säteilymittauksista Aranda-laivalla Itämerikoordinaattori erikoistutkija Dosentti Kari 
Lehtoselta yleisöluennolla (on tutkinut Itämeren myrkkyjä). Hän sanoi, että laivalla ei mitata säteilyä, 
mutta otetaan näytteitä. Mukana on Säteilyturvakeskuksesta joku. 50 litran säiliö viedään 
säteilyturvakeskukseen ja mitataan vain siellä. Suljettujen ovien takana. Siis tuloksia voi kysyä vain 
STUK:ista ! Dosentti ei kommentoinut säteilyä mitenkään. Kysyn, että sehän on valtion laiva, eikö 
valtiolla ole rahaa laivalla tutkimiseen. Mietti hetken ja sanoo..., ehkä on parempi, että en kommentoi." 
 
* Kylläpäs onkin h ä m ä r ä ä  hommaa noilla pojilla menossa! Ovat näköjään siis kokonaan lakanneet 
kontroloimasta Selkämeren säteilydataa julkisuuteen, kun TVO:n näytöt meren säteilytuhoista on jo 
todettu liiallisiksi. Ei mikään ihme, että "2012, kevään Itämeren UFO:n " tutkimuskin lakkautettiin USA:n 
ja Venäjän laivastosaarroin seinään. Heti sen jälkeen kun kävimme Ruotsissa kertomassa kyseessä 
olevan TVO:n ja Forsmarkin neutronivoiden aiheuttaman metaanijääklatraatin purkausräjähdysaukon 
60m leveän saostuma- aukon läydöksen. 
         
Aranda II 
 
Kalevi S. Ahaa... 
Tutkimusalus Aranda on Suomen ympäristökeskuksen omistama merentutkimusalus. Aranda on 
rekisteröity Suomen lipun alle ja sen kotisatama on Helsinki. Alus on tutkimusaluskäytössä toinen ja 
kaikkiaan kolmas Aranda-nimellä kulkenut alus. Merentutkimuslaitoksen lakkauttamisen jälkeen vuonna 
2008 alus siirtyi Suomen ympäristökeskuksen hallintaan. 
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06.02.2013. Jaakko P. 
Ylläolevaan Aranda merentutkimuslaivaa koskevaan juttuun ilmestyi ylimääräinen lause " Suljettujen 
ovien takana", jota en ollut kirjoittanut ja sen jälkeen messages laatikkoni on juntturassa. 
8 tuntia sitten lähellä paikkaa Helsinki, Southern Finland 
 
Arto Lauri. Tämä on kyllä a i v a n uskomatonta jälleen kerran! Heti kun ylipäätään j o k u taho edes 
rivinkin uskaltaa kirjoitella tästä huippuunsa salatusta Itämeremme muuttumisesta (Milkas 2006) 
mukaan maailman RADIOAKTIIVISEMMASTA merestä. SUPO ja CIA puuttuu aiheeseen apinan 
raivolla. Muistamme miten Ruotsin Itämeren UFO- juttu muuntui USA/ Venäläislaivojen ivaasioksi 
muutamassa päivässä puututtuani siihen todellisuuden ydinvoimalavuoitoineen paljastaen. Näköjään 
SUPO/ IAEA ei vaan salli asian käsittelyä. Sopii todellakin kysyä m i k s i ? Miksei ydinrikollisten 
toimista Itämeressämme saa kertoa näköjään riviäkään? 
 
 
 

3114. Polttolimitti 2013 
 
Jos jotain Olkiluodossa taitona arvostettiin yli kaiken. Niin ydinvoimalan uraanin polttoarvojen 
laskemistaitoa. Itse asiassa Käthe Sarparanta oli työkavereistani se ainoa, joka nämä laski silloin 
molemmille voimalaitoksille. Nyttemmin tilalle on saatu joku nuorempi DI- insinööri. Lentävä lause oli 
silloin, että TVO:n tietokonehuoneitten laskentakyvystä valjastettiin luokkaa 90 % pelkästään tuon 
polttolimitin asian laskemiseen. Joten suonette anteeksi jos p i k k u i s e n pelkistän opettaessani 
superpiilotetun asian saloja teille.) 
 
Poltttolimitin laskennan tulos ilmoitetaan arvona: Giga Wattia päivässä tonnille uraania= GWd/tu. 
__________________________________________________________________________________
_______________ 
 
Aikoinani näitäkin ynnäilyjäni EU- neuvostossa EI osattu laskea. Ei myöskään läänin hovioikeudessa. 
Lopulta juttuni meni USA:han tutkittavaksi ja osaavampien laskettavaksi. Olin ollut asiassani oikeassa 
ja TVO:n todettiin syyllistyneen räikeään polttolimiittirajan ylittämisen hankkeisiin vuosia sitten. Paljolti 
kantelustani OL- 3 hanke sai 5v lisäviivytykset ja kiellon polttaa uraanejaan aiotulle 75GWd/tu arvon 
limitilleen. No TVO/ SUPO kosti minulle faktojen laskemisistani niin, ettei yksikään postini enää pääse 
laittomasti toki estettynä EU- neuvostoon, eikä Helsingin virastoihin! 
                        -- 
 
Polttolimiitin laskennan perusteita  
LOVIISA 
___________ 
 
– Lo-1 laitoksen vuosilataus on 37,4t 
– Voimalan korotettu antoteho on 510MW 
– Polttojakson pituus on luokkaa 5 vuotta. 
( Perusydinvoimaloiden 2v polttojakson palamalimiitti on maailmalla tasolla 20–25 GWd/tu.) 
             ______ 
 
Lämpöteho 1 500MW 
1,5GW/ 37,4t = 0,04/tonnille/vrk * 360vrk= 14,44GWd/tu/vuosi 
5 Vuoden polttolimiitille tuottaa 72,2 GWd/tu 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
           -- 
 
OLKILUOTO 
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– OL-1 laitoksen vuosilataus on 86t 
– Voimalan k o r o t e t t u  antoteho on 870MW 
– Polttojakson pituus 5vuotta jopa 6 vuotta! 
            ______ 
 
Lämpöteho 2 500MW 
2,5GWd/ 86tu = 0,029/tonnille/vrk * 360vrk= 10,47GWd/tu/vuosi 
5 Vuoden polttolimiitille summaa 52,33 GWd/tu 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
 
890MW= 53,5GWd/tu! 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
TVO:n ilmoittamalle 6v = 64,2GWd/tu! 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
________________________________________________ 
 
Maailmalla reaktorien palamalimiitit on arvossa 20GWd/tu 
TVO:n ilmoittama oma arvo                       35GWd/tu 
IAEA ehdoton lakinsa polttolimiittiraja         50GWd/tu 
-------------------------------------------------------------- 
 
Miten polttolimiittilain rikkomus ON mahdollista? 
GgGgGgGgGgGgGgGgGgGgGgGgGgGgGgGgGgGgGgGgGgGgGgGgG 
 
Seuraava jatkon kysymys on, miten ihmeessä TVO sen tekee, rikokseensa ylipäätään pystyy? Nimittäin 
n o r m a a l i  ydinreaktori ei kykene Wikipedian mukaan hyötämään kuin 1 % v polttoonsa U- 238 
muuntamalla sen osan Pu- 239 paloksi? 
 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hy%C3%B6t%C3%B6reaktori 
"U-235:n ohella mahdollisia hyötöreaktorissa käytettäviä ‖lähtöaineita‖ ovat U-238 (Pu-239), Torium-232 
(U-233), ja Pu-240 (Pu-241). Normaalissakin voimalaitosreaktorissa U-235:n joukkoon lisättävästä U-
238:sta voidaan hyödyntää vain alle 1 %, hyötöreaktorissa jopa 70 %." 
 
* Siksi TVO teki sisäministeriöön mustalle listalle ilmoituksen minusta, kun halusin jo 1978 mitata tämän 
TVO:n jatkoon ylisuurennetun neutronivuon paikanpäällä!) Käytännössä AINOA keskeinen keino 
pakkopolttaa U- 238 massaa on ajattaa reaktoria näin ollen v a l t a v a l l a  neutronien 
ylikuormatuotolla. Ydinpommin kohdalla homma tehdään lisäämällä polttoon mm. litiumia. On tietysti 
toinen oleellinen keino TVO:lle. Prosessi olkoon tässä nimeltään "Turusen pyssy." Ruotsissa ajettiin 
reaktoreitaan jopa +300 % ylitehoillaan. No hommassa ahneelle tuli paskainen loppu ja nyt Ruotsin 
neutronireitittyneet reaktorit on jatkuvissa IAEA tarkistusvaikeuksissaan.  
 
Milkas 2006 tutkimusdata kertoo karua dokumentoitua faktaa. Suomalaiset reaktorit oksentavat 
sisuksistaan 1 000- kertaa enemmän säteilyneutronien kuolemaa, kuin maalimalla toimivat normaalisti 
poltettavat reaktorit! TVO:n ja Fortumin ajatus on karmaisevan simppeliä. Ydinvoimalan annetaan 
saastuttaa itsensä jopa 1 000- kertaa säteilevämmäksi. Kaikki voimalan metallisuojat, betoniosat, 
peruskallioon asti koko reaktori aina VETTÄ MYÖTEN poltetaan tuppeensa neutronikylläisiksi, 
spontaanifissiorajoilleen.( Sälkämeren tritium 360- kertaistettu SYKEsarja B7.)  
 
Ideaa on kopioitu näköjään mm. Kanadalaisesta CANDU- reaktoreista. Jossa deuteriumilla kyllästetyin 
prosessivesin toimimalla perusreaktori muutetaan käytännössä PUHTAAKSI 
PLUTONIUMHYÖTÖREAKTORIKSI! TVO:n U- 235 pitoisuus on alkujaan 4,5 % luokkaa. Mutta 
raskasvesinen CANDU pystyy hyötämään j o p a  0,71 % U- 235 pitoisuutta. Ei mikään sattuma, että k 
a i k k i Suomen ydinjätteet sisältävät plutoniumia jätteessään 0,78 % osuudet voidakseen jatkaa 
hyötämistään esteittä. Aivan makaaberia hommaa. Kuten hyötöreaktorin kuuluukin TVO:n ydinvoimalat 
ovat perusreaktoreita 1 000- kertaa saastuttavampia tällä laittomalla polttotavallaan. Katsokaa Milkas 
2006 raportista mistä on kyse: 
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http://kuvaton.com/k/YFAv.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YFAv.jpg[/img] 
 
 Esim. Loviisan reaktoreissa poltellaan 3,5 % U- 235 osuuksia. Tästä palaa vuodessa pois - 2,5 %. 
Tämän päälle n.30 % osuuden tekee sitten U- 238 hyötäminen plutoniumiksi. 2 % tästä Pu- 239 
tuotetaan vuosittain lennosta. Pois palaa siis tämän kaavan mukaan TVO:lla kerrottu 1 % Pu- 239 ja 
prosentti jää. Tulee vaan yksi keskeinen dilemma. Miten tästä voidaan polttaa vielä seuraavat 4 vuotta 
miltei puhtaalla plutoniumpoltolla? Se kun edellyttää paljon rajumpaa yli 3 % hyötöä/ 4 jatkovuodet. 
Matemaattinen palama: 
 
1) vuosi U- 235 2,5 % + Pu- 239 1 % = 3,5 % 
2)         "   0,25 %     "     3 % = 3,25 % 
3)         "   0,25 %     "     3 % = 3,25 % 
4)         "   0,25 %     "     3 % = 3,25 % 
5)         "   0,25 %     "     3 % = 3,25 % 
_______________________________________ 
Yhteensä kertymäpalama           16,5 % 
               -- 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YFQg.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YFQg.jpg[/img] 
 
‖Tällöin vanhempi 20 GWd/tU arvoinen uraanin polttolimiitti on ujutettu 3 kertaiseksi. Sillä seurauksella, 
että aiempi 2MW/ uraanitonnin jälkisäteilyenergia on kohonnut 6 MW/ uraanitonnin 
kolminkertaistuksiinsa."  
 
http://satuhassi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/68393-vihreilla-keinoilla-saastoa-ja-sahkoa-monen-loviisan-
ydinreaktorin-verran 
 
Spectrum 13 s.448: Yhden megawattivuorokauden MWd suuruisen lämpöenergiamäärän tuottamiseen 
tarvitaan 1,22g uraani-235 isotooppia. Hyötäminen vaatii uusien fissiokelpoisten aineiden tuottoa, 
konversiota. 
– Eli GWd tuottamiseen tarvitaan 1,22kg uraania. 
                --------- 
 
Laskennan perustaa lisää 
FfFfFfFfFfFfFfFfFfFfFfFfF 
 
Neteissä yllä olevaa taulukkoa esitellessäni tuli selvitettäväksi, millaisia vahvistuksia laskelmiini voisin 
esitellä. Oliko minulla täsmääviä lisädatoja tiedossa miten laskelmat t o d e l l a  pitivät paikkansa 
ydinvoimaloiden palamalimiittiarvoille Suomessa? Kysymys oli aika varteenotettava. Koska tosiaan 
näitä limiittienlaskelmia ei osaa kuin ani harvat. Ja edes EU- neuvostossa ei osattu näitä ynnäillä, niin 
miten voitaisiin varmentaa? 
 
Piukkaa tavaraa ja asiallinen kysymys sinällään. Olin TVO:lla YVA- tilaisuudessa mm. 2008. Tapasin 
siellä TVO:n  silloisen työparini viestintäjohtajan Anneli Nikulan. Hän alkoi rehvastellen kertoa miten 
TVO aikoo polttaa OL- 3 reaktorissaan uraanipolttoaineensa aivan uusille palamalimiittitasoilleen 
75GWd/tu. Kysyin häneltä suoraan miten TVO luulee pystyvän noin vaan peräti k o l m i n k e r t a i s t 
a v a n s a  ydinvoimaloittensa palamalimiitit yli normaalin? Vastaus oli todella mykistävä. "Tiedämme 
koska olemme sen JO kyenneet testaamankin!" 
 
No joo tuo nainen ei tietysti oivaltanut kuinka arvokas tietovuoto tuo oli. Faktaukseni avulla sain OL- 3 
tekeleelle plutoniumpolttokieltoon jenkeistä ja muuta kiinnostavaa. Mutta sain myönnöstä jotain muuta 
lisää päräyttävää. Laskin tuossa miten TVO:n omissa (BWR) KIEHUTUSVESIREAKTOREISSAAN 
olivat onnistuneet polttamaan uraanipolttoaineensa 64,2GWd/tu tasoilleen. Huikea palamalimiitti. Mutta 
Fortumin Loviisan Lo-1 ja Lo- 2 laitoksissa, jotka ovat taas (PWR) PAINEVESIREAKTOREITA oli 
päästy liki 10 pykälää tätä suurempaan laskemaani 72,2GWd/tu arvoonsa. 
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Lukema on kas kummaa sama, mistä A. Nikula oli rehvastellut minulle useita vuosia aiemmin. Nyt alkaa 
olla selvä, että Anneli ei puhunut niinkään TVO:n tekemistä salaisista palamaylityshuipuista, kuin 
Fortumin salaisista vieläkin rajuimmista ylitysrikkeistä! . On syytä tutkia miksi Fortumin reaktorityyppi 
pystyy parempaan, tai siis pahempaan ylipolttoon kuin TVO:n omat kiehutusreaktorit. Nimittäin vastaus 
paljastaa m y ö s  sen kammottavan tiedon m i k s i  TVO mystisesti vaihtoi aiempien OL-1 ja OL-2 
ASEA reaktoriensa koetut BWR- laitetyypit täysin erilaisiksi reaktorilajiksi. Luetaan pari lainariviä:  
 
"Painevesireaktori (PWR) vesi vain lämmitetään, ja se voi näin ollen virrata suoraan tuloaukosta 
poistoaukkoon, joka kulkee ytimen läpi kerran. Mutta kiehutusvesireaktori, (BWR), kaikki vesi ei voi 
äkkiä muuttua höyryksi, kun se kulkee läpi reaktorisydämen, keittämällä. Vapauttaen kuplia ja höyryä, 
jotka nousevat reaktoriastiasta. Suurin osa vedestä pysyy nestemäisessä muodossa. Ohitettuaan 
ytimen läpi näin ollen kierrätetään uudelleen ja uudelleen." 
             -- 
 
Hetkinen ja osaan II 
FfFfFfFfFfFfFfFfFfFfF 
 
ASEA BWR reaktorit ovat luonteeltaan vapaasti hengittäviä. Reaktorissa muodostunut deuteriumien ja 
tritiuminen vesi kulkee sumeilematta vuotaviin turbiiniakselistoihin. Jäähdytysvettä tuhlaantuu paljon, on 
alinomaa korvattava uudella ja puhtaalla ei raskasvettä sisältävällä luonnonvedellä. Reaktorissa 
liikkuvan ionipuhdistetun prosessiveden D2O ja T2O tasot ovat o l e e l l i s e s t i  pienemmät. Kun taas 
OL-3, Lo-1 ja Lo-2 tyyppisissä PWR- painevesireaktoreissa kiertävä vesi rullaa haihtumatta reaktorin ja 
suljetun lämmönvaihtimen sisällä korvaantumatta. 
 
Näin ollen sen D2O ja T2O raskasvesien pitoisuudet voidaan pitää korkeampina kuin TVO:n 
reaktoreissa. Tämän lisäksi on muita keskeisiä lisämuuttujia. Painevesireaktorissa vesi ei kupli, eikä 
pääse tuulettumaan. Myös reaktorin suljettu tila pidättää neutronipäästöjen säteilypainetta paremmin. 
Vielä eräs keskeinen lisäys. Painevesireaktorin veteen lisätään jatkuvasti neutronivuota sisäänsä 
sulkevaa booriliuosta. Kun taas TVO:n kiehutusvesireaktoriin ei tätä boorausta saastumisen takia 
sallita.  
 
Näistä muuttujista huomaamme niiden lisäävän juuri PWR reaktorien sisäänsä sitoman neutronivuon 
astetta hurjemmaksi. Kasvattaen TVO:n himoamaa U- 238 uraanin hyötämistä ylijäämäneutroneilla Pu- 
239 sekundääripalamalimiitiksi. TVO:n johto oivalsi OL-3 konkurssipesäänsä haaliessaan sen 
plutoniumpoltto- ominaisuuden lisän johtuvan mm. näistä tässä luettelemistani erityispiirteistä. TVO 
tietysti laitostensa tyyppiä hioessaan alun alkaen tarkoin tietoisesti suunnitteli saavuttavansa näin aivan 
tähtitieteellisen rajut palamalimiitin ylityksensä. 
 
 TVO:n johto 100 % varmasti myös tunsi lait IAEA:n määräämästä 50 GWd/tu palamalimiittikatosta! 
Mutta korruptoiduilla STUK kontakteillaan yhtiö tarkoin hahmotti kykenevänsä salaamaan 
ydinturvarikoksensa julkisuudelta. Koska kokemuksistaan laskelmoivat, ettei kukaan maamme 
vastaavista ydinturvaviranomaisista edes osaisi kalkyloida plamalimittiylityksiensä tasoja. No eivät 
osanneet, mutta minäpä OSASIN!) Jatkossa koko Suomen kohtalolle keskeistä on kyse siitä 
kykenemmekö sitten viemään kylmäävät faktani julkisuuteen. Ohi tunnetusti maailman 
turmeltuneimman ja korruptoiduimman SA/ SUPO:n hyytävän ydinomerttamuurin! 
              -------------------------------- 
 
Polttolimitin tutkintapyyntö 18.01.2013 
ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ 
 
Arto Laurin sähköpostiviestin tiivistelmä 16.01.2013:  
 
Asian siirto toimivaltaiselle viranomaselle. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-
keskus) on 16.01.2013 vastaanottanut Arto Laurin viestin. Joka sisältää tutkintapyynnön Suomen  4 
erillisen  ydinvoimalan jatketuista polttolimittiylityksistä. 
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ELY-ympäristösuojelulakia (990/1987) tai säteilylain (592/1991) Jätelakeja EI sovelleta 
ydinenergialaissa. Laurin viesti sisältää ydinenergian käytön turvallisuuteen liittyviä seikkoja, joten ELY-
keskus siirtää Laurin  viestin hallituslain 21§ mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Juha Lahtela 
 
 Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella ylitarkastaja Juha Lahtela. Tiedoksi. 
 
*Joopa joO! STUK pomo "Lahtari" Laaksonen ujutti TVO:n viimeisimmät tehonkorotuksien hyväksynnät. 
Juuri nuo 50 GWd/tu ylitykset muiden avustajiensa niskaan! Jätti siis konkreettisesti uppoavan laivan 
siirtyen Venäjälle turvaan vastuitaan parahiksi. Hyvärinen olikin kuulema TV:ssä ollut liki 
nyrkkitappelussa (2012) tajuttuaan, että hänen kaltaiset kantavat vastuun tosta Suomenn 
ydinvoimaloiden IAEA- palamalimitin 50GWd/tu  arvotason ylittämisen hyväksynnästä. Nyt sitten 
tosiaan kun panin asian tutkintaan 2013 viikolla 3. Niin, kuvaavaa, jo viikolla 4 Hyvärinenkin 
virkaheittona ulos,  tapahtui kuin tilauksesta!) 
                
PS. Forttum, joka on pääs y y l l i n e n  onkin JO lupaavasti ollut pörssissä toista viikkoa jyrkässä 
alamäessä! Talvivaaran esimerkit siis on näin huomioituna! Ai niin ne arvot. TVO polttaa reaktoreissaan 
murskaavalle j o p a  64,2GWd/tu ja Loviisan Forttum polttelee mykistävälle 72,2GWd/tu tasoilleen. 
NYT siis 40v kestäneeseen jatkettuun rikokseen ihmiskuntaamme vastaan kyettiin ekan kerran 
ansiostani matemaattisin todistein edes puuttumaan! Aatelkaas siis o i k e e s t i  yksikään Suomessa, 
edes STUK:ssa ei kyennyt laskemaan laillani miten maamme 4 reaktoria rikoivat vuosikymmenestä 
toiseen kansainvälisiä IAEA lakejaan! 
            -- 
          
PS."Nimiä tälle ja toivolle:" Puhtaamman ja terveemmän tulevaisuuden puolesta.. Iloisin mielin kaikki 
rakentamaan puhtaampaa huomista. 
http://www.adressit.com/ydinvoimakansanaanestys 
 
Vaadimme kansanäänestystä ydinvoimasta ja uraanikaivoshankkeista 
www.adressit.com 
Suomessa on rakenteilla yksi ydinvoimala ja rakentamislupaa odottaa kolme periaatepäätösluvan 
saanutta ydinvoimalahanketta. Suomessa on vireillä myös tuhatluokkaa kaivoshankkeita, näiden 
kaikkien hankkeitten pitää kadota allekirjoituksin. 
              ---------- 
 
3D- Safir 2010 
Ää Ää Ää Ää Ää Ää 
 
Halusin saada lisävarmistuksia siihen miten myös Suomen reaktoreissa muhivat neutronivuot 
karkailevat biodiversiteettiimme esteittä. Onnenkantamoisena sain käsiini TVO:lta 3D- mallinnetun 
kuvan siitä millaisen graaffisen PALAMAKUVION esim. OL-3 reaktorin on todettu muotouttavan. 
Kiitoksen asian varmentumisesta kantaa aiheesta Energiateollisuuden julkaisuun Ydinvoima ja 
innovaatio tehty ja todennettu OL-3 aiheinen gradutyö. Että tosiaan tässä keskeisimmät. 
 
- Palamakuvio on kuin lukuisista pienistä sokeritopan mallisista sormioista koottu donitsirinkula.  
 
- Reunojen neutroniköyhtyminen alleviivaa miten suoirasukaisesti neutronivuo puskee ulos ohen 
reaktorin 23cm paksusta reunamien seinästä. Neutronivuot kuin läpäisevät jopa metrisen 
terässeinämän. Joten ns. "neutronipeilaimet" eivät näillä reaktoripaksuuksilla selkeästi toimi. 
 
- Pienemmät neutronitiheyden nystyt muodostuvat selkeästi 4 kulmikkain olevan säätösauvaston väliin. 
Säätösäuvoja OL-3 laitoksessa on asennettuna 9* 9 rasterikuvioon kuin shakkilautaan. Kävin asian 
vielä TVO:lla varmentamassa 01.2013.  
 
- "Sokeritoppa" muodostuu, kun uraanipoltosta ei neutronivuot kaikki romahtele ulos. Miksi sitten koko 
3,85m halkaisijainen reaktoripönttö on keskeltä kylmä neutroneistaan kuin kuollut kala? 
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- Norjalaisen Ebbesenin plasmonikokeet todistivat miten erittäin jo pienet reikärakenteet kykenevät 
summautuen "kompressoituneen fotonisäteilyrintaman" päästämään lävitseen. Kun metallien 
valenssielektronipilveen keskittyy liiallinen kompressoituva säteilyaallokon rintama. Pienet reijät 
päästävät summasäteilypaineet läpi, niin käy myös reaktorin pohjaa raateleville neutronivoille.  
 
- Heikoin kohta johon gravitaatiot neutronivuon hotspotin keskittää aukenee neutronivuon keskustan 
pohjistaan kuin tiimnalasin nielu. Kuin hiekkaa vaan uraaninkin sisälle mahduttautuvat irtoneutronit 
valuvat alas. Muodostaen mennessään korvaavien neutronien pyörteitten vorteksrenkaan. Kuin 
tupakilla puhallettu savun pyörrekuvio näyttäytyy selkeää selkeämmin keskellä reaktoria.  
 
http://kuvapilvi.fi/k/YPIE.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YPIE.jpg[/img] 
                ------------ 
 
TVO salamavastaus 
ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ 
 
Vietyäni TVO:n ja Forttumin muhkeanisot uraanin  polttopalamalimittien ylitykset lakirikoksistaan 
tutkintaan, ei tarvinnut ihmeekseni kauoja odotella. TVO vastaili hämmentyneenä omassa lehdessään 
"Ytimekäs No:4" tultaessa 2013 alkuun. Maamme t o i n e n joka lisäkseni osaa vaikeat 
polttolimittilaskut. Eli uusi TVO:n palkoillinen Kari Ranta-Puska alkoi uhmakkaana yltiöpäisesti iskeä 
kiinnolla rvestään kiveen. 
 
 Artikkeli oli tarkkaan ja tieten mitoitettu vuodenvaihteeseen. Jolloin TVO:n viimeisimmän kevään 2012 
tehon ylityksen palamashokki ei vielä ollut ehtinyt dokumentoitua. Artikkelissaan ei sanalla hiiskuttu 
Forttumin polttoylityksistä. TVO yritti vedättää IAEA lakien rikomisiensa johtuneen polttoaineen 
ns."laadukkuudesta". Mikä t i e t y s t i  on silkka valhe.  Yksiselitteinen laki IAEA:lta koskee k a i k k i a 
ydinpolttoaineita koko maailmassa ilman poikkeuksia.  
 
http://kuvapilvi.fi/k/YPdb.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YPdb.jpg[/img]  
 
Lehdessä kerrottiin miten johtajistani TVO:n kolmospomo Anneli Nikula hyllytettynä on saamassa koko 
TVO:n ydintuhoryhmästään kyllin. Lupautuu lähtemään kuin uppoavasta laivastaan kuuluukin. Vuosia e 
n n e n eläkeikäänsä. Hän juuri minulle kertoi TVO:n pelin muuttuneen sotilaitten ja poliisien 
ryydittämäksi kansanmurhan hämärähommiksi. Nikulan tilanteen kyytipojaksi kansainvälinen aiemmin 
tuntematon kansainvälinen ydinorganisaatio alkaa ydinpaiseissaan, "WANO terävöittää 
ydinrikolistoimintaansa maailmalla." Mikä TVO:n tapauksessa merkitsee mm. CIA agentin Pohjois- 
carolinasta tulleen  Stephen  Johnsonin työkomennusta TVO Suomeen Nikulan poistuessa s.24- 25.  
 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 

3115. Saksan EKOihmeen taustaa. 
 
 
Saksa EKO 2013 
33333333333333 
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Kyllä oli hulppean hienoa katsoa kerrankin kiinnostavaa YLE uutistarjontaa 12.1.2013. Onnesta 
ympyrkäisinä esiintyivät Saksan, nimenomaan parjatumman maan energiaministerit jo alkuun 
konkurssivalmiiksi tituleeratun 100 % ydinvapauttajat. Puhutaan a i d o s t i  puhtaan energia- alojen 
täyskäännöksestä. Jo vuosia sitten Suomen ydinlobbarit kertoivat, että joku Tanskan kaltainen 
postimerkkimaa voi vaivoin onnistua tuulikokeiluissaan. Mutta ainakaan mikään k u n n o n  
teollisuusmaa EI ikimaailmassa voi tuottaa enempää kuin korkeintaan 5 % maansa energiasta 
tuulivoimaloilla. Masuunit eivät voi toimia auringon-, saati tuulienergian varassa! 
 
No noista lausunnoista ei ole aikaa kuin muutamia vuosia. Niin vaan GERMAANIKANSA näytti USA:n 
ydinvoimataloudelle mistä kana kuseksii ja säteillen käy historiansa romukoppaan. Kyllä täytyy 
myöntää, että h a r v o i n nautin uutisannista noin paljon. Kun sain katsoa millaista dataa uutisointi 
tarjosi: "Saksan aikeet pysäyttää lopullisesti 8 reaktoriaan on todettu maalle elintärkeäksi energiavaltiksi 
ja sukseeksi kaikilla mittareilla! Saksan energiaministeriö julkaisi tiedotteen aikoen kiihdyttää alkuun 
vuodelle 2022 suunniteltujen ydinvoimalaitoksista luopumisensa jo vuoteen 2020!  
 
Päivän selvää, Saksa teki sen, jota siltä kaikkein eniten pelättiin. Onnistui yli kaikkien odotusten. 
Maassa kansa on päässyt itsetekemiensä yksityistalouksien energiamallien makuun. USA:n 
ylikansalliset monoliittiset ydinlisenssit saavat jatkossa kylmää kyytiä. 2013 Kirjataan huikaiseva tulos. 
Germanialaiset tuottavat jo 25 % maansa sähköstä 100 % puhtaasti ja 100 % ydinvapaasti. 
Uhmakkaasti tavoitteeksi asetettiin vuoteen 2050 mennessä peräti 80 % maan sähköstä tullaan 
tekemään aidolla EKOuudisenergialla.  
 
Uutisessa korostettiin, miten kansa oli antanut selkeän myöntymiseen, sähköuudistuksen kustannuksiin 
oltiin valmiita. Koska kansa alkaa oivaltaa perustotuudet. Muutamia vuosia tästä eteenpäin. Kun 
ekoenergiahankkeet on alkaneet kuolettaa itsensä loppuun Saksa saa ylittämättömän taloutensa 
lisäedun. Jota ydinvoimavaltiot odottavat kuin pahinta painajaistaan. OL- 3 hankkeitten hinta on 10- 
vuodessa 3- kertaistunut. Samoin hiipuvien uraanipolttoaineitten hinnat ja loppusijoitushinnat on 
karannut taivaisiin.  
 
Kun taas ILMAISTA tuuli, aurinko, geotermisenergiaa käyttävät vanhenevat ekoenergialaitoksien 
kustannukset vastaavasti romahtavat! Siinä kun ydinala tuskailee kasvavilla kustannuksillaan ja 
säteilytuhokasvuillaan. Pumpataan ilmaiseksi kuoletetuilla kymmenien tuhansien kestävien 
EKOenergialaitemerien kanssa loputonta tuottoa Almanian maaperälle! Ei mene enää montaakaan 
vuotta tähän tähdentää tutkija haastateltu Petri Hakkarainen. Varoittaakin Suomea tulevasta 
ydinkonkurssikatastrofeista maahamme. Suomella EI ole kuulema varaa enää y h t e e n k ä ä n 
ydinvoimalaharhaan!" 
               -- 
 
Lehdissä asia HAISEE! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Olisin halunnut uutiseen pari lisädataa. Katsoin 13.01 läpi lehtitarjonnat. Ydinlobbarilehdistö puhuu 
pelkonsa suurimmasta maasta seuraavaa kokosivu- uutisoinnin:" Saksassa kaduilla toimivat 
prostituutiot sallitaan toimivan surutta ja rappeuttavan koko kansan moraalin! Suurieleiset kuvat 
kertovat miten Saksassa rappio ja tapoin turmelus lainehtii maan rajoilta rajoille. Maa on henkisen 
moraalisen tuhonsa tiellä vailla toivoa!". . . .  
 
Anteeksi kun m i n u a olisi kiinnostanut kuulla miten Saksa tekee etenevän 100 % ydinvapaan 
ekoenergiaihmeensä? Selaan lukuisat lehdet läpi. En kuitenkaan löydä koko lehtipinoista kuin sivut 
täyttävän yhtäkkisen huolen siitä miten germaaneja viiraa jalojen aatteitten loputon rappio ja tapojen 
turmellus! . . . Juupa juu, mutta kun minua olisi o i k e a s t i kiinnostanut kuulla m i t e n SE IHME tehtiin 
tässä ekoenergiakäännöksessä?. . .Turha vaiva, lehdissämme ei rivin r i v i ä  koko asiasta! SUPO oli 
lyönyt luuta kurkkuun. 
 
Kas kun edes sitten YLE oli asiasta uskaltautunut. Käännyin viimeisenä toivon kipinänä puoleen YLE:n 
TV:n tekstiuutisten. Ja hevon pierut. Tarkoin, ah niin k o v i n tarkoin olivat TVO/ Posivan ydinherrat 
karkottaneet h e i l l e niin sairaan ikävän totuuden etelänaapuristamme! Voi, voi totean ja vaivun 
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synkkään suomalaismassaan kauhistelemaan sitä miten, niin tosiaan Saksa on suorastaan mätänä 
omenana saastallaan tuhoamassa prostituutioillaan koko Eurooppamme ydinonneloineen kaikkineen..) 
Voi voi saanko tätä kaikkeutta miettiessäni IAEA/ SUPO paskojen kanssa enää edes unta ensi yönä. . . 
. 
                --------- 
 
YDINkiihkon SYYT selviämässä karusti 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
 
T.M No:12. Sivulta 71: "Ihmislaji tyhmenemässä! Trens in genetic, Gerald Crabtteen mukaan ihmisen 
älykkyyden määrää hyvin monimutkaiset erittäin kovan valintapaineen edellykset pysyäkseen 
ylipäätään terässä geenijärjestelmässämme. Ihmiskunta onkin jo tyhmenemässä. Ihmisen älykkyyden 
määräävä geeniperimään kertyy nykyään kiihtyvästi haitallisia mutaatioita.".. . . 
 
Öö . . päräyttävintä tässä faktassa toi miten taustasäteilytasomme oikeasti ON 10- kertaistunut 
ydinvoimaloiden kanavasäteilyjen, TVO:n kaltaisten tonniluokkien neutronivuotojensa takia! Tiedämme, 
että mutaatoituminen johtuu ennenkaikkea säteilymäärästä! Just juu apinoiksi takaisin, jotta TVO saa 
pitää ydinkiimansa! Nyt alan ymmärtää miksi juuri YDINVOIMA- aika lamaa ihmisten kyvyt taistella tätä 
ydinrikollisuuttaan vastaan! Lisää tyhmyyksien POLIISIVOIMAvammaa vaan, joilla on jo valmiina nää 
SÄTEILYISTÄ tutut mutatoituneet aivovajauksensa.!(( 
 
Tästä seuraa montakin keskeistä, myös hyvää: 
 
- YdinVAPAISSA maissa alkavat ihmiset olla jatkossa kiihtyvästi s e l k e ä s t i  ydinvoimalla 
raskautettuja maita konkreettisen ÄLYKKÄÄMPIÄ! Loistavin kilpailuetu muuten.) 
 
- Näyttää päivän selvältä, että jo Taru sormuksen herran maailmoista tutut vsäteilymutatoituneet 
örkkivaltiot= USA, Suomi, Ranska asettuvat vastaan heitä s e l k e ä s t i  älykkäämmät ihmiset= Saksa, 
Tanska, Sveitsi, Itävalta, Skotlanti, Irlanti, Norja,  Italia jne.  
 
- Näitä puolustamaan asettuvat myös "haltijavoimat". Eli itse LUONTO, entit jne.. Evoluutiovoimat 
alkavat ajattaa otteitaan kiihtyvästi syöpäläisiään ydinkiihkoilijoita vastaan.  
 
No nyt alatte oivaltamaan miten maailmassa asiat alkavat edetä jatkossa. 2012 Joulukuu 21 siis toi kuin 
toikin iloksemme maailmalle muutoksien asetelmat. Tiedämme mitkä voimat tulevat tuhoamaan 
ihmiskunnan suurimmat IAEA/ USA:n ydinpahuuksiensa rajattomalta tuntuvat voimat. 
         ------------ 
 
01.2013 Aurinkopäivitystä 
_________________________ 
 
*Yksi Suomen ydinalan yleisempiä sloganeita on väittää, ettei aurinkovoimaa muka saataisi aina silloin 
kun tarvitaan. Täytyy sanoa, että tutusti väärin veikkaavat. Onneksi satuin löytämään tällaisenkin 
raportoinnin Saksan kenttäkokeitten tuloksesta. Germaanit on nousemassa maailman tähtipelaajaksi, 
kun ratkaistaan maailmamme energiaan liittyviä kaikkein  keskeisimmin oikeaksi osoittautuvin kestävän 
kehityksen malleihin. Niin ja t i e t y s t i  100% puhtaasti ja i l m a n  ydinsekoiluja toki.) 
 
Tämä on vielä kehitysvaiheessa Saksassa, mutta maassa on 24,5 GW PV-Solar kapasiteeti asennettu 
yli 1 miljoonaan kattoon Saksassa. Ensimmäisiä merkkejä tämän uuden teollisen vallankumouksesta 
voidaan jo havaita. Esimerkiksi jopa pimeässä ja tuulisessa talvi tammikuussa, PV-aurinkokennot 
tuottaa jopa 7 GW eli 10% huippu-kuormitus Saksassa, (29% aurinkovoimasta käytössä 
tammikuussakin!). 
Tappavan kylmä aalto toi ongelmia fossiilisen & ydinenergian hallitseman energiajärjestelmään, joka on 
Ranskassa romahtamaisillaan. Saksan PV-aurinkovoimallaan on säilyttänyt useita kaasu-ja 
öljylämmitteiset voimalaitokset yhä offline tilassaan, mikä alensi merkittävästi spot-hinnat European 
Energy Exchangessa. 
------------------------------------------ 
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Lähteet: 
www.transparency.eex.com/en/ 
www.entsoe.net/ 
www.unendlich-viel-energie.de/en/homepage.html 
 
Luokka  Tiede JA Tekniikka 
              ------ 
 
STOP- rajoista 
pPpPpPpPpPpPpPp 
 
Tuulivoimaloiden eliniästä on paljon polemiikkia. Niitten rakenteitten eliniäksi ilmoitetaan 20- 25 vuotta. 
Mutta eipä juuri kerota miksei vaikka 40-50v? Sain kuulla 19.01.2013 asiaan liittyvää keskeisintä 
lisädataa. Win win suomalainen tuulivoimala rakennetaan kestämään a i n o a s t a a n 80kpl 
pikasulkua! Tässä on jotain todella outoa. M i k s i  tuulivoimalaa ylipäätään halutaan ajattaa turhiin 
jyrääviin pikasulkuihin, jonka sähköjarrutusten valtavat gyrohyrrävoimiensa jälkiresonanssit vääntävät 
koko voimalan putkitukirakenteet jälkiresonanssiin kuin ongenvavan värähtelemään? 
 
Rakentaessamme 3* 110kW vesivoimalaamme kertoi alan tuttu insinööri, että normaali vesivoimala 
kestää v a i n.  400kpl alasajoa. Koska vesivirtaamaan pikaisesti suljettu pääventtiili saa koko 
turbiinivoimalan suljetut vesiputkistot resaonoiden hypyttämään potkurilaakeroinnit piloille. Ratkaisimme 
ongelmamme nerokkaan yksinkertaisesti omassa versiossamme. Normaalin vesivoimalan 
vesivirtauksen sulkee tukkiva jättimäinen perhosventtiili.  
 
Syntyy liikuvaan vesivirtaan pahoja joustamattoman veden takaiskusarjoja. Meillä taas esim. eilen 
mittaillaan j o p a  200 pikasulkua päivässä! Eli vesivoimalamme olisi loppu viikossa! Mutta 
hallinnoimmekin masssiivista vesivirtausta turbiiniin katkomalla sen LAPPO- ILMASYSTEEMILLÄ. Ei 
lainkaan vesiin venttiilejä, edestä ja takaa koko ajan vapaasti hengittävään virtausputkistoon ei synny 
lainkaan takapotkuja. Tämä Pohjolan laadukkain vesivoimala on nyt toiminut luokkaa 18v. 
 
 Voimme tehdä näin nykytyyliin tuhansittain vapaasti ilmaan pyörimään jäävin potkurikatkoimme 
tuhatmäärin seisokkeja. Ymmärrätte vallan hyvin, että ideamme olisi maailmalle levinneenä 
perustekniikkana miljardiluokan idea! No sopii myös kysyä, miksei samaa JO KOAJETTUA mullistavaa 
metodiikkaamme voida soveltaa nyt 100v kestäviksi rakentamistamme vesiturbiineistamme 
tuulivoimaloihin, vesivoimaloihin myös? No ydinalallehan tämän kaltaiset järkiratkaisut ON SILKKAA 
MYRKKYÄ! 
 
 Siksi ja nimenomaan myös siksi viranomaiset tekevät k a i k k e n s a , etteivät tällaiset 
huippunerokkaat ideamme leviäisi nettikirjoituksinani edes vahingossa maailman EKOVOIMALOIHIN! 
Tätä seuraa melkoista tuhlausta. Tuulivoimaloiden iät tuplaavaa tekniikkaa siis OLISI, mutta SUPO 
estää tarkoin sen opettamiset. Niinpä niin pääasia, että ydinvoimaloita tehdään kun tuulivoimaloissa 
sovelletaan täysin seinähulluja IAEA lakimetodeja, joiden ainoa keskeinen tarkoitus on pitää ydinala 
väkisin markkinoilla!. ..  
            --- 
 
Angela Merkkel  
MMMMMMMMMMMMMMM 
 
FB. 01.2013. Arto Lauri Minusta on todella kiinostava asetelma, että maailman ehdottomasti h a u k u t 
u i n maa. Siis Saksa on nimenomaan nousemassa maailman ehdottomasti t ä r k e i m m ä k s i koko 
ihmiskunnan pelastajavaltioksi! Koko maailman taas varmaan kaikkein r a k a s t e t u i n johtaja USA 
Obama on puolestaan osoittautumassa kaikienaikojen julmimmaksi massamurhaajaksemme. Ehkä k a i 
k k e i n kuvaavinta tässä onkin, että JOS maailma ei ala p i k k u hiljaa tajuta tätä murskaavaa 
perusfaktaa . . .No MEIDÄT TAPETAAN IHAN KAIKKI!!. . . 
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 Siinä sitten on jenkkipaskojaan nuolemaan opetelluilla miljardeilla m e l k o n e n tajunnan muutos. 
Kuvaavinta että A. Merkkel on lisäksi maailman epäluotettavimmaan DDR:n perusydininsinööristön, 
porvaripuolueen kasvatti! Vanha nainen, josta kaikkein vähiten uskoisi olevan maailman t ä r k e i m m 
ä n johtajan paikalle.. .Jos Jumalalla on huumorintajua, niin j u u r i tässä se kyllä lyö ällikällä kaikki..) 
Vielä tääkin mitä teille kaikille kerron syövytetään maailman tajuntaan, olkaatten muuten varmoja ja 
kuulolla..) 
              ------- 
 
YDINVOIMAHINNOISTA 
Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä 
 
Julkinen sana ei vahingossakaan keskustele yhdestä keskeisestä asiasta. Ydinrikollisten ydinreaktorien 
hinnasta. Ei vaikka OL- 3 hankkeeen hintalappuun tulee toista miljardia tappiomaksuja JO pelkkinä 
menetettyinä sähkäön hintoinaan. Jo nyt kustannuslappu liikuu yli 10 miljardin todennäköisesti jopa 
paljon suuremmilla summillaan. Olisi todella kiva kuulla mitähän menneisyydessä maahamme ostetut 
reaktorit kustansi nykyrahassa?  
 
Ainakin se on varmaa, että ydinvoimaloittenpääomatarpeet ovat systemaattisesti moninkertaistuneet. ja 
ydinherramme tietäen sen salaavat kaikki vanhatkin hinnat. Siksi otin selville Loviisan reaktorin 
ostoarvon. Joka selkeästi ja suorasanaisesti kertovat jatkon. Jo nyt - 76% ydinvoimaa halvempi 
ekoeneregiavaihtoehto on OL-3reaktorien käyntiaikoina monta kymmentä kertaa halvempia kuin 
ydinvoimalalla tuotetun sähkön lähteet. Ydinrikollisen ja läpi korruptoituneen alan päättäjät seuraavan 
tarkkaan tiedostaa: 
 
http://kuvaton.com/k/YPI6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YPI6.jpg[/img] 
                          ----------- 
 
28% Aurinkokennoilla 
Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa  
 
T&T. AURINKOVOIMAJanne Luotola, 31.1.2013, 9:55 
Hologrammilla varustettu aurinkopaneeli lähes kaksinkertaistaa piipohjaisten aurinkopaneelien 
hyötysuhteen 
 
Hyötysuhteen lisäksi aurinkokennossa on tärkeää, että se voidaan tehdä mahdollisimman yleisestä ja 
halvasta materiaalista, kertoo Clean Technica. Lähes kaikkien piipohjaisten aurinkokennojen 
hyötysuhde on 10–20 prosenttia. Jos hyötysuhdetta saadaan parannettua, piikennojen menestys on 
varmaa. 
 
Saksalainen Apollon ja yhdysvaltalainen Solar Bankers LLC kertovat kehittäneensä paneelin, jonka 
holografinen kalvo on kaksi kertaa niin tehokas kuin tavanomaiset mallit. Lisäksi se on niin halpa, että 
sitä voidaan valmistaa joko Saksassa tai Yhdysvalloissa edullisemmin kuin Kiina valmistaa nykyisiä 
paneeleita. 
 
Uuden kennon hyötysuhde on 28 prosenttia, eli lähes kaksi kertaa enemmän kuin nykyinen keskiarvo, 
17 prosentista. Tämä tarkoittaa käänteisesti, että vähemmällä piimäärällä päästään vastaaviin tuloksiin 
kuin perinteisillä kennoilla. Parannus perustuu hologrammiin, joka tulostetaan paneelin lasiin muutama 
millimetri kennon eteen. Hologrammi suodattaa valoa ja päästää sisään vain halutut aallonpituudet. 
Tämän vuoksi kenno ei menetä tehoaan ylimääräisen valon aiheuttaman lämpenemisen vuoksi. 
 
Samalla piin määrä paneelissa on murto-osa verrattuna perinteisiin Fresnelin linsseihin perustuviin 
paneeleihin. Pinta-alasta vain kolme prosenttia on piitä. Paneeleista on tarkoitus pystyttää 300 
megawatin voimala Yhdysvaltoihin tai Saksaan.  
 
*Aurinkokenno, jonka hyötysuhde ylittää heittämällä perusydinvoimalan 25% kuulostaa todella hienolta 
ratkaisulta.Varsinkin kun tekniikkaa ON rantautumassa juuri Saksaan jossa sillä aloitetaan myös 
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toiminnat näemmä hetimiten. Tuollainen 300MW aurinkovoimala kun kuuluu samaan kokosarjaan kun 
Loviisan reaktorit. Niin sitä pitää. Ydinherrojen leikkeihin kapuloita rattaisiin ja kunnolla! 
               --------- 
 
T&T 24.01.2013 Ranskan presidentti muuttamassa radikaalisti maan suhdetta ydinvoimaan 
______________________________________________________________________________ 
 
(Kuulin juuri, että tätä megauutista SUPO salaili raivoisasti viikoluokkaa julkisuudelta. Vain yksi pieni 
huomaamaton ilmo, jota tässä lisää päivitän.)  
Viime vuonna ennen vaaleja Ranskan presidentti Hollande lupasi maan vähentävän 50 prosenttia 
ydinvoiman tuotantoa vuoteen 2025 mennessä. Normandiassa vuonna 2016 toimintansa aloittava 
Electricité de Francen ydinreaktori olisi maan >>viimeinen.<< (TVO:n sisarvoimala.) 
 
Yhtäkkiä maa ei voi luopua voimaloistaan, niin kuin Saksa suunnittelee tekevänsä. Ydinvoima on 
Ranskalle >>taakka<<, sillä vaikka aiemmin maata pidettiin ydinvoiman renessanssin kehtona, 
kehityksessä edelle ovat menneet Etelä-Korea ja Kiina. Ranskan suunnanvaihdos hidastaisi 
ydintekniikan kehittymistä. 
 
Duken yliopiston tekniikan tutkija Chi-Jen Yang uskoo, että aikeet kääntyvät maata vastaan, sillä 
Ranska on ollut aiemmin ydintekniikan viejä. Suunnanmuutos syö uskottavuutta Arevan kolmannen 
sukupolven painereaktoreilta, jollaista rakennetaan muun muassa Olkiluotoon. 
 
* Tällaisia uutisia Ranskasta ei maassamme ole i k i n ä  uskallettu kertoa. Itse asiassa Hollanden 
lentokoneen USA ammutti alas heti ensimmäisellä virkaviikolla raivoissaan ydinaikeestaan. Onkin 
päivän selvää, että USA ja IAEA ovat valmiita ihan mihin tahansa estääkseen Ranskan suunittelemat 
huikeat muutokset. Ranskassa nimittäin on 59 jenkkilisenssin reaktoria. Näinollen maa aikoo sulkea 30 
reaktoriaan tuosta vaan reilussa vuosikymmenessä Saksan aloittaman mallin mukaan. 3 Kappaleen 
vuodessa vauhdein. 
 
* Ranskan uusi presidentti on päässyt selkeästi tutkimaan Mitterandin salaisimmat ydinturvatiedostot. 
Oli enemmän kuin kauhistunut näkemästään. Tapahtuma on  enemmän kuin historiallinen. 
Ydinsukellusveneet ja ydinohjuksensa omistava Ranska tekee ensimmäisenä ydinsupervaltiona 
maailmassa Saksan malliin täyskäännöksen. On päivän selvää, että USA on taustoilla salaa 
vuosikymmenet vaatinut NATO-ydinsateenvarjonsa maksuina Euroopasta kiintiön toimitettuna Pu- 239 
tonnistoina.  
 
* Kun nyt k a i k k i  Euroopan merkittävimmät plutoniumttoimittajat nollaavat tuotantonsa. Japani on 
ollut ase plutoniumin tuotantokatkoksessa vuosia. On päivän selvää, että viimeinen energianetatiiviseen 
ydinvoimaansa kestämättömästi nojaava Obaman USA tulee kohta julistamaan raivoten vetäytyvänsä 
"kostona" koko Euroopan NATO ydinasesateenvarjona olostaan. 
 
* Näin kuittautuu se miten s u o r a a n  ns. "siviiliydinvoimalat" kantavat päävastuun ydinASteollisuuden 
maksumihenä olostaan. USA vaatii ja EU maksaa, tai siis maksoi. Mutta EI maksa enää. Ja USA 
reuhoontuu takuuvarmasti tästä. Suuttui muuten niin paljon tästä faktasta, että 24.01 julkaistua uutista 
ei ole maassamme edes juuri mitään nähty! Itsekin sain tämän megasalatun uutisen viikon viiveellä 
vain ja ainoastaan Kalevilta. Joka onneksemme tämän maailman erään ehdottomasti tärkeimmän 
uutispommin onnistui kynäilemään julki, kiitos tästä.) 
             ------------ 
 
Ekoenergia Suomessa alas maksoi mitämaksoi by IAEA. 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 
2012-2013 Jää mieleen Suomessa siitä miten 454kpl länsirannikon tuulivoimalahankkeesta kyettiin 
toteuttamaan menneenä vuonna 2kpl. Syynä tietysti oli TVO/ Posivan ydinteollisuuden raivoisa 
suojaaminen. Hintaan mihin hyvänsä. Muistamme miten 80- luvuilla Suomessa tehtiin öljy- , ja 
kaasuporauslauttoja vuosittain. Yhtäkkiä niiden rakentaminen lopetettiin kuin seinään. Syynä se, että 
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pelättiin koeporausten löytävän Itämeren suunnattomat maakaasujen ja öljyjen esiintymät. Ja 
tällainenhan ei sopinut ydinmonopoleille. Meriteollisuus ajettiin tarkoituksella kriisiin.  
 
Vastauksen Suomen meriteollisuus löysi Saksan mallista. Meri Aura rakensi 101m pitkät offshore 
merituulipuistojen pystytysalukset n. 2007. Aluksen sisaraluksen teettivät vielä 2010. Kolmas pienempi 
alus huoltoon rakennettiin Raumalla 2012. Idean pohjalta ehdotettiin Suomen siisrtyvän näillä 
aluksillaan rakentamaan aitoa kestävänkehityksen offshoretuulipuistoja. Olkiluodon rannikolle myös 
suunniteltiin asiallisesti sataluokkaista tuulipuistoa suomalaisosaamisten mannekiiniksi. Kaiken 
kruunasi suomalaisten telakkojen esiin  ottama kyky tehdä myös evoluutionsa vaaditut 
merituulivoimaloiden jalustarakenteet tuulivoimaloineen päivineen. Myös merikaapelien laskulaitteistoja 
oli JO käytetty maamme ydinsähkön vientikaapelien teossa Rauman Rihtniemestä. Kuvia aiheeseen: 
 
Meriauran Pohjanmerelle Saksan avuksi pakoon viemät laivat: 
http://kuvaton.com/k/YPtr.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YPtr.jpg[/img]  
 
FIN jalustatekniikka jolle olisi todella kysyntää, koska se toimii millä meripohjalla vaan: 
http://kuvaton.com/k/YPte.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YPte.jpg[/img] 
 
Eurooppa alkaa tuottaa merialueiltaan näillä merikaapelivedoillaan aitoa ekoenergiaa massiivisesti. 
Myös ekomaasta Islannista, matkalla aalto-, tuulivoimalapuistoista lisäpotkua saaden.  
http://kuvaton.com/k/YPtc.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YPtc.jpg[/img] 
                        -- 
Vastaus oli julma ja ydinkiihkoinen. 2013 Tammikuu lehdistöt täyttyivät kiivaasta keskustelusta siitä 
miten koko ydinenergian  kilpailijoihin sopeutunut maamme telakkateollisuus haluttiin ajattaa kostoksi 
alas. Vehkeilyt Arevan pääomistajan Ranskan kanssa ajoivat telakkateollisuuden menettämään peräti 2 
kpl kumpaisenkin miljardin arvoisen laivatilauksen menemiset Ranskaan. Pelin likaisuus 
Vapaavuorineen oli vailla vertaa. Ydinala oli näyttänyt selkein ottein. Ettei tulisi sallimaan minkäänlaisia 
vaihtoenergiamuotoja. Kun Suomessa tehtiin nestekaasukäyttöinen pilottialus. Edes sen koeajoon ei 
ydinhallinto sallinut maassamme käyttää maakaasua.  
 
Vaan tuokin koeajo suoritettiin kevytöljyllä. Maassamme ydinala ei salli edes LNG- nesteytysaluksien 
käyttöjä. Ei vaikka niitten huutava pula huomattiin EU:n uuden rikkidirektiivin tultua maahamme 2013. 
TVO vaati e h d o t o n t a  monopolista maamme rahoitusten suuntautumista ainoastaan ja vain 
ydinvoimalahankkeisiinsa. Tätä kirjoittaessani 04.02.2013 maahamme julistetaan hirviömäisten 55 
000km2 kokoisten uraanikaivosalojen invaasiot Helsingistä Utsjoelle. On myös päivän selvää, että 
Suomi jatkaa uhmakkaana EU:n ydinrikollisimpana maana. 
                     ----------- 
 
 
T&T. Liuskekaasu   
 
Janne Luotola, 11:32. Selvitys: Liuskekaasu pelastaa maailman talouden. Liuskekaasun ja -öljyn 
tuotannon lisää maailman tuotantoa kahdella biljoonalla eurolla vuoteen 2035 mennessä, kertoo BBC. 
Konsulttitoimisto PricewaterhouseCoopersin tuore selvitys laskee, että lisäys tarkoittaisi 12 prosentin 
kasvua maailman öljyntuotantoon. Se vastaisi 14 miljoonaa barrelia öljyä päivässä. Tarjonnan kasvu 
vähentäisi öljyn hintaa 40 prosenttia. 
 
Maailmantalous kasvaisi liuskekaasun ja -öljyn ansiosta 3,7 prosenttia nopeammin kuin ilman sitä. 
Liuskekaasu ja -öljy ovat osoittautuneet hyväksi vaihtoehdoksi perinteiselle öljylle. Maaperään 
suihkutetaan suurella paineella vettä ja kemikaaleja, jotka murtavat kalliota ja pakottavat kaasun 
pakenemaan ulos kalliosta. 
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Liuskeraaka-aineiden hyödyntämisen vaikutukset talouteen vaihtelevat myös maittain. Suuret 
öljyntuottajamaat, kuten Venäjä ja Lähi-itä, kärsisivät öljyn halpenemisesta. Liuskekaasuun keskittyvä 
Kiina saattaa olla voittaja. Sen energian tarve on kasvanut samaa tahtia talouden kanssa. 
 
Britanniassakin murretaan liuskekaasua. Joulukuussa liuskeenmurto jouduttiin keskeyttämään 
Lancashiressä, kun lähellä olevassa Blackpoolissa sattui kaksi pientä maanjäristystä. Myöhemmin 
murtaminen on saanut jatkua. Kaasu ja öljy syntyvät Statoilin mukaan samasta liuskeesta. Kaasu 
syntyy kuumemmassa lämpötilassa kuin öljy.  
 
* Mitäs ne ydinlobbarit taas sähelsikään. Etteikö ydinsekoilujaan parempia vaihtoehtoja?) Oikeasti tämä 
tekniikka on kertaluokkia ydinvoimaa halvempaa. Ei vaadi ikuisia ydinjätevarastoja, eikä muutenkaan 
tapa ympäristöään ydinvoimnan lailla. Onkin yleisesti tiedossa, että tämä oleellisesti puhtaamman 
polton tekniikka syrjäyttää kiivaasti e r i t y i s e s t i  ydinvoimaa. USA, Englanti on liuskekaasulla 
pysäyttänyt ydinhankkeitaan laajasti. Hienointa tässä tekniikassa on 100% säätyvyys, halpuus ja 1 
000v riittävyys. 
        -------- 
 
T&T.  Sofia Virtanen, 20.2.2013   
  
Tuulivoima ohitti ydinvoiman Kiinassa. Tuulivoimalla tuotettiin Kiinassa viime vuonna hieman enemmän 
sähköä kuin ydinvoimalla. Tuuliovoiman tuotantomuodot ovat edelleen voimakkaassa kasvussa.   
(Tämänkin uutisen SUPO sensuroi. Enkä saanut sitä tätä enempää auki!) 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 
 

3116. Fukushiman j舁keen 

 

Mystiset r臻臧dysj舁jet. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

Yksi sitkeist・Fukushimaan liittyv舖t・ 蒿 sit・totuutta, ettei mm. Fukushiman No:4 

reaktorin jopa 15m paksut betoinisein舂舩 voineet mill蒿n paukkua n臧dyll・kilometriluokan r臻臧

dyspilvell蒿n taivaalle ydinvoimalan sis舁l・vapautuvista vetykaasuista. Selityksiksi on annettu 

mystisesti ydinvoimalan sis舁le Israelista kannettuja pommikameroita, tai rannalle ammuttuja 

臻臧tiv舩 per臾anaa, mutta vain yksi oli tyhjennettyn・) 

 

No ainakin SE on tullut kaikille selv臾si, ettei varsinkaan uraanipolttoaineeton avoin reaktori voi painer

臻臧t蒿. Eik・ylip蒿t蒿n reaktori repeile sen sis舁l・paukuvista vetyukaasuistakaan! T舁laiset faktat on 

toki ihan peruskauraa meille ydinalan ammattiosaajille. Ydinvoimalat kun JO alkujaan rakennetaan 

niiden sis舁l・jatkuvasti s舩eilyst・silpoutuvan vesiens・vetyvesikaasun paloja silm舁l舊it臚n. 

 

Sattuneesti sain k舖iini aiheesta kertovan STUK:n B-  j舁keen 

enemm舅 kuin ihmetellyt miksei ydinvoimaloiden onnettomuuden yhteydess・a i n o a s s a k a a n  

raportoinnissa ole kerrottu n臺st・ydinvoimalaseuduilta mitatuista atomiaseluokan valtaisista 

toistuneista neutronivuon purkausr臻臧dyksist・ Miksei vaikka niist・on raportoitu maailmanlaajuisin 

testilaitteistoverkoin?  
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Miksi asia pidet蒿n y h ・ vuosienkin takaa tarkoin salassa? Koska TOTUUS EI KELPAA IAEA:lle. 

Koska TOTUUS kertoo  maan alle vuotavien neutronivoiden r臻艙tt舸舅 hallitsemattomasti 

ydinvoimaloitten alaisia METAANIJﾄﾄKLATRAATTIKERROKSIA kosmisella nopeudella 168 kertaa 

舩 singholet pitkin 

Meksikonlahtea Mississipin uraanikaivosp蒿 maaper蒿n 

vuosikymmenet. 
 

Miamakin isotoopijalostamossa r臻臧ti heti sen aloitusvuosina rajusti Japanissa. Jalostamossa paukahti 

蒿 tarkoin salatussa Japanin 7 ydinvoimalaa 

rikkoneissa oudon tarkoin peitellyiss・tektoniikkalikunnoissa. Miamakin tuhossa meni silloinen 

舩etynnyrin kaatumisista 

japanilaisydinvoimalassa silloin. Ilmoitettiin n臺n, vaikka t艙sin tuhoutunutta Miamakia korjattiin 

seuraava vuosikymmen. 
            -- 
 
Mysteri kasvaa 
<<<<<<<<<<<<<< 
 

Itse asiassa Miamaki oli ollut kunnossa t舖t・korjauksestaan luokkaa 2kk. Kunnes Fukushima Lauantai 

12.03.2011 klo 16:21 tapahtui. Kansa sai seuravan viikon seurata miten Fukushiman reaktoreita p臺v舅 

v舁ein r臻臧 舖ti taivaan tuuliin. Mit蒿n syyit・ saati selityksi・siihen miten maanj舐istykset 

ongelmitta kest舂蒿n rakennetut reaktorit katosi kuin tyhj蒿 vaan ei annettu. Ydinreaktorit jotka STUK 

tietojen mukaan eiv舩 k o s k a a n edes voi r臻臧t蒿! Silmiemme alla n舂・kuitenkin silpoutuivat 

ydinpommin voimallaan! Edelleenk蒿n yksik蒿n viranomaistaho ei ole uskaltanut edes hipaista asian 

laajoihin mysteereihin.  
 

Sitten alkoivat neteiss・liikkua toinen toistaan oudommat jutut keksittyine ulkopuolisine 

ydinpommeineen milloin miss臾in. Selv蒿, ettei r臻臧dys ollut ainakaan luonnollinen. Keskeisin 

kysymys kuitenkin on miksi ihmeess・

舩i 182 ydinvaltion tunnustukset! 

 

 STUK- 129 paljastaa jotain olennaista sivulla 73: "Vuonna 2009 tehty kansainv舁inen IPPAS- 

arvioinnin (International Physical Protection Advisory Service). Mukaan Suomessa toteutettiin mm. YEL 

71 ｧ  voimank艙 舁ineiden p臺vitt舂inen POLIISIN ja 

poliisiammattikorkeakoulun kanssa voimank艙 舁ineiss蒿n! Ydinalan turvaj舐jestelyjen 

neuvottelukunta kokoontuikin 2010 per舩i kahdesti. K舖ittelem蒿n ydinvoimaloitten turvaj舐jestelyj・ja 

a j a n k o h t a i s i a asioita! Jatkettujen harjoitusten p蒿paino oli lainvastaisen toiminnan torjumisessa 

osana kasvavaa valmiustilaa. 
 

Fokusoikaa t臧舅 osaan tarkoin! Kun maaper舖s・leiskahtelivat JO oudoksuttavat neutronir臻臧dysten 

purkaukset. IAEA ydinhallinto komensi YDINTURVAPOLIISINSA PAIKALLE VAIENTAAKSEEN tarkoin 

ydinongelmatiikkaan liittyv舩 keskustelut. Jo joulukuussa 2007 annettiin maamme ensimm臺nen uusi 

・・n ydinammattiinsa 

liittyvi・n臾emi蒿n materiaaleja. Miksi? Koska IAEA jo silloin tiedosti mm. USA:n 77 ydinj舩evarastojen 

alkaneen sponttaanin villin fissioimisen vuodesta 2005 maan alustiloissaan.  
 

Sumutuksen verhojen m蒿r舩 臺sten 93% s舩eilykuolemien 

totaalikadoista s舩eilyp蒿

Onkaloissa r臻臧teli 2003 ja 2006! IAEA tajusi leikin alkavan menn・karuksi. P蒿tti aloittaa totalit蒿

risen n臾em舂me ydintietosensurointien massiiviset aallot USA:n toimesta. Robert Junkg v.1981 

kirjassaan "Ydinvoiman armoilla" ennusti asioiden alkavan jyrk舖ti menn・kohti ennenn臾em舩 ・

totalit蒿rist・POLIISIVALTTIOMALLIA! Kun Pu- 239 talous alkaa poikia n臺t・hallitsemattomia 

ydinkuolemiaan ymp舐  
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http://kuvapilvi.fi/k/YF2X.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YF2X.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YF2k.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YF2k.jpg[/img] 
               ------------- 
 

Fukushiman IONIMUUTOKSISTA yl臺lmakeh舖s・lis舩odisteita 

d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d 
 

Atmosphere-Ionosf蒿ri Vastaus M9 Tohoku Maanj舐istys paljasti Liittynyt Satellite ja 

maanpintahavaintoihin. Alustavat tulokset 
 
Dimitar Ouzounov, Sergei Pulinets, Aleksei Romanov, Alexander Romanov, Konstantin Tsybulya, 
Dimitri Davidenko, Menas Kafatos, Patrick Taylor  (Kirjoittanut 13. toukokuuta 2011) 
 

Viime M9 Tohoku Japanin maanj舐istyksest・11 maaliskuulla 2011 oli suurin tallennettu maanj舐istys 

llisen vaihtelun 

nelj蒿n eri fysikaaliseen parametriin - l臧tien pitk舖t・s舩eilyst・(OLR), GPS / TEC, Low-Maan 

kiertoradalla tomografia ja kriittinen taajuus foF2. N舂・muutokset ovat ominaisia ilmakeh舅 tilassa ja 

ionosf蒿riss・useita p臺vi・ennen t舂舅 maanj舐istyksen puhkeamista. 

 

 Meid舅 ensimm臺set tulokset osoittavat, ett・8. maaliskuuta havaittiin nopea kasvun vapautuneen 

infrapunas舩eilyn osalta havaittiin alkaen satelliittitietojen anomaliassa joka on kehittynyt l臧ell・

episentrumia. GPS / TEC tietojen mukaan kasvua ja vaihtelua elektronitiheyksiss・saavuttaa 

maksimiarvon 8. maaliskuuta. Alkaen t舅・p臺v舅・alemmassa ionosf蒿rist・ Siell・

ep舅ormaalit TEC vaihtelujen ajat keskuksesta. 

 

 Alkaen 03-11 03 suuri kasvu elektronikonsentraatioon kirjattiin kaikkien nelj舖s・japanilaisten maanp蒿

llisess・ionosondeissa, joka palautui normaaliksi j舁keen t舐keimm舅 maanj舐

positiivinen korrelaatio ilmakeh舅 ja ionosf蒿rin poikkeamien ja Tohokun maanj舐istyksen 

vuorovaikutuksena. T舂・tutkimus voi johtaa ymm舐t舂蒿n pa ・/ ionosf蒿

riiss・suhteessa Suuri Tohoku maanj舐istys 

http://arxiv.org/abs/1105.2841 
              ---- 
 
Fukushima olikin j a t k u m o ! 

 
 

P O M M I TULOSSA!. . .Julkisuudesta on systemaattisesti salattu t舂・nyt skannaamani kylm蒿v・
fakta. Japanissa tapahtuneista lukuisista ydinvoimaloitten tuhoista 2011 varotettiin jo t o d e l l a  

massiivisesti niikin varhain kuin 2007! Uutinen salattiin silloinkin 蒿rimm臺sen tarkoin, vaikka 

ydinvoimalaitoksia tuhoutui silloinkin ainakin vajaa kymmenkunta.  
 

Totuus on t舖s・se, ett・Fukushiman tapahtuessa IAEA ja Japanin hallinto t a s a n  tiedosti, ettei sen 

ns. "maanj舐istyksien kest舸舩" reaktorit kest舅eet k艙t舅 ・ilmoitettuja 7 Richterin maanj舐istyksi・

ensink蒿n. USA:n vaatiessa Pu- 239 tonnistoaan ASE- tuotantoon mit蒿n ei silti tehty. On 100% 

varmaa, t舂舅 totuuden takia Japanissa seisoo pian kolmatta vuottaan per舩i 52kpl reaktoreita. Maassa 

odotetaankin syyst・ja varmasti Fukushiman jatkoja! 

 

Ydinvoimaloiden alta neutronivuodoistaan ja sulavista metaanij蒿klatraateistaan tietoiseksi tulleet 

ydinturvatahot ovat toistuneissa jatkuvasti kasvavissa kallioper舅s・ep舸akauksissa p蒿sseet j舁jille. 

Nyt aletaan tajuta t o d e l l a  mit・paljastin A theoremy of Fukushima videoinneissani! . . Katsokaa 
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・asiaa kaivellaan jo uhkana esiin. Japani EI k艙nnistele reaktoreitaan. koska alkavat 

ymm舐t蒿, ett・se kolmas ja kaikkein SUURIN ODOTTAA vain reaktorirypp臺tten startteja Japanin, 

koko maailmamme  tuhotakseen!. . .  
 
http://kuvapilvi.fi/k/YrYy.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YrYy.jpg[/img] 
 
***A theory of Fukushima ( SUPER SENSORED!)*** 
http://www.youtube.com/watch?v=fMxOdBZESrY&feature=related 
 

PS. Kiva lis舩ieto t臧舅. Faktojani aletaan viranomaistahoillakin lis蒿ntyv舖ti oivaltamaan. Tuli juuri t舅

蒿n 15.02- 蒿klatraateista r臻臧t舅eet 5 

reij舅 臾syttiin jatkotutkintaan! 

               -------- 
 
Fennovoima 23.02.2013 
fe fe fe fe fe fe feik 
 

Viel・2008 Viitisen vuotta sitten Suomessa kerrottiin, miten vaarallisia ven舁臺sten tekem舩 reaktorit 

olivat. Eri hyvi・sensijaan olivat Indonesiassa, Puolassa ja Turkissa kyh舩yt OL-3 kaltaiset Arevan kyh

蒿m舩 liian suuret "ep舸akaan palamalimitin 臻舁t・e d 

e s 50% halvempia s臧 舅 ・ Ei kuulema koska 1 000km p蒿ss・olevat Ven臻舅 reaktorit 

olivat uhka koko Suomelle! 
 

 No NYT 2013 maahamme ollaan yht臾ki・edelliset tyystin unohtaen s u r u t t a  hankkimassa noita 

pahoin parjattuja ven舁臺sreaktoreja tukuttain. Tietenk蒿n m i t ・・n syyt・t臧舅 mystiseen aasink蒿

舩 uskalla syylliset sepustella. Mutta on siihen syyns・ Hollande Ranskan presidentti on 

suoraan sanonnut lopettavansa Arevan ep與nnistuneitten ydinlaitoskokeilujen rahoitukset. 

 

 Siemenssinkin poistuttua menneisyyden haamun ydinvoiman liepeilt・

Suomen ydinkiihkoilijoilta. Eritt臺n kiinnostava k蒿nne oli p臺v舅 lehdess・ " ven舁臺set ovat 

ykskantaan ilmoittaneet, etteiv舩 tule tekem蒿n Suomen himoamia YLI 1 200MW reaktoreita lainkaan!" 

Taas mykkyys varjostaa syit・ 舁臺set kun t i e t ・・ ett・on silkkaa hulluutta rakentaa OL-

3 tyyppisi・liian isoiksi turvonneit・1 600MW ep舸akaan palamalimitin rohjoja! 

 

Painevesireaktori jonka teho ylitt蒿 1 200MW on painajaismaisen ep舸akaasti palava. 2% Tehon 

muutokseen on vastattava v舁 舁l・vastakkaisella tehonkorjausliikeell・ Tai koko reaktori r臻臧t蒿 a 

i n a  20 000 kertaistuneella viiv舖tyneitten neutronien kasvutehollaan! Fukushimaakin pahemman 

ydinonnettomuuden ven舁臺set t i e t ・・ odottavan j o k a i s t a  Suomen OL- 3 laitoksen kaltaisia!  

 

Eik・suomalaista fiksummat ven舁臺set halua olla osallisena moiseen hulluuteen. OL- 3 ns. 

"automatiikkaongelmat" koettavat kehitell・s蒿  j u u r i t臧舅 megaongelmaan. Ven舁臺

set tiet蒿 65v kokemuksellaan, ettei se VOI onnistua! Ajatelkaa milt・OL-3 raunioilta katsovan TVO:n 

johdosta t舁laiset totuuden paljastumiset rahoittajilleen vaikuttaa? Tuntuu joo toki tuntuu. TVO:n 

vastaus on rakentaa y l ・ Juu m i t ・・n ei olla edes haluttu 

Suomessa oppia. 
           --------------- 
 
USA Hanfored ydinkatastrofista 2013 
us usa us us us us us us us us USA 
 
F.B. Radioaktiivinen vuoto Yhdysvalloissa 
www.verkkomedia.org 
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Yhdysvaltalaisella ydinj舩teen s臺lytyspaikalla on havaittu radioaktiivisen j舩teen vuoto, kertoo 

Elisa.net. LA Times kertoo, ett・maaper蒿n on vuotanut yli miljoonan gallonan verran radioaktiivista j舩

ett・ 

 
Raita  Ydin voima on niin puhdasta mutta tappavaa. 
 

Arto Lauri Ensin kuulimme y h d e n s臺 -

239 s臺 臧舅 Obaman atomins舐kij舩 p蒿seek蒿n kun vauhti 

kasvuun on n臺n murskaavaa..  

              --------- 
 

T&T SﾄHKﾖNTUOTANTOJukka Lukkari, 27.2.2013, 19:15 Ydins臧 舖ti 

 

Ydinvoimaloissa tehtiin viime vuonna v臧emm舅 s臧 -luvulla. Ydins臧

alustavien tietojen mukaan 2350 terawattituntia, kun m蒿r・edellisvuonna oli 2518 TWh.  

( Enemm舅 kuin MIINUS -7%! ilmankos t舖t・ollaan tarkoin vaiettu.) Erotus on noin kaksi kertaa 

Suomen vuotuinen s臧  

 

V臧ennyksen p蒿syyn・oli Japanin ydinvoimaloiden sulkeminen Fukushiman onnettomuuden j舁keen. 

Viel・vuonna 2010 Japanin ydinvoimalat tuottivat s臧 蒿 

17 terawattituntia.(Mit蒿n julkista syyt・siihen m i k s i 52 reaktoria on kolmatta vuotta palasina EI OLLA 

EDES YRITETTY ANTAA.) 
 

Tuotanto v臧eni selv舖 . ( J舁leen t艙sin salattua MIKSI 

USA ydintalous romahti? Ai niin koska Japanin maailman suurin MOX- polttoainejalostamo jouduttiin 

蒿jist・suurin oli Kiina, jossa voimalat 

jauhoivat viime vuonna 92 terawattituntia eli kymmenen TWh edellisvuotta enemm舅. Ydins臧 舩

ysvuosi oli 2006, jolloin s臧  

 

Suomessa reaktoreissa syntyv舅 s臧 蒿r・ei juuri heilahtele vuodesta toiseen. Viime vuonna sit・

kertyi 22,1 TWh eli prosentin v臧emm舅 kuin vuonna 2011. 

 

*Ydins臧 舩・ennen oli jo valmiiksi hurjassa laskussa. Edustaen 2,1% maailman 

energiantuotannosta. N臺nollen 0,93* 2,1% =1,95%!! Luku On enemm舅 kuin musertava koska aidon 

EKO- energian osuus on jo 3,1%. Joten t舁l・vauhdilla jopa Auringon ja tuulienergian yhteistehot ovat 

pian tuplat ydinvoiman nyanssista. On tuossa muutakin. Kuten muistamme Fukushiman 54kpl reaktorin 

romahduksista on aikaa  ei t舖s・kerrottu vuosi, vaan kolmatta vuotta. 

 
* Laskuitoimituksessa on jotain todella outoa. Koska 450kpl reaktorista - 54kpl+ Saksan 9kpl= -14%. T

舂舅 tiedon mukaan jo edellisvuoden (2011) -7% ja p蒿lle (2012)- 7%= -14% ydinvoimalle. Yhteens・

silloin romahdusaste pelk舖t蒿n Japanista ja Saksasta 0,88* 2.1%= 1,80%. Nyt viimeist蒿n aletaan 

ymm舐t舂蒿n miksei asioista IAEA ydinala hiisku julkisuuteen. 

           --------- 
 

ETSINTﾄKUULUTETTY 2kpl miljoonan kg reaktoria! 

bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum 
 

Fukushiman megaydinkatastofissa kuoli kerrallaan yli 30 000henke・ Onnettomuudessa suoraan r臻臧t

舅eitten 4 reaktorin lis臾si yh・t舅臾in p臺v舅・ilmoitetaan tuhoutuneitten ydinvoimaloitten m蒿r臾si t艙

sin k舖itt舂舩 舩 52 ydinvoimalaa! Edelleenk蒿n nyt 2013.03 mink蒿nlaisia analyyseja, saati julkista 

tietoa onnettomuuden taustoista ei julkaista. Edes kuvia ei aiheesta liiku. 
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Nyt on paljastumassa lis蒿, ja entist・k舖itt舂舩 舂pi・yksityiskohtia silti. Tiedet蒿n, ett・Japanin 54 

alas ajettujen ydinvoimaloitten helminauhana pitkin rannikkoa edenneen YHTEISalasajon 

neutronivoiden 20 000- kertaistunut viiv舖tyneiden neutroniensa EMP aalto puhkoi reaktorit koko 

Japanissa vuotaviksi seuloiksi, de facto. Nyt ollaan alettu kysell・ 蒿hdytysj

舐jestelmiin kyetty kytkem蒿n viel・toimivien reaktorien s臧 ・ 

 

IAEA ydinturvalait yksiselitteisesti k i e l t ・v ・t huippu vaarallisena t舁laiset tappavat reaktorilta 

舩・EI lue lakia. Mit・tapahtui kun k o k o Japanin 

valtakunnanverkko kokonaan romahdutti hetkess・pois selk舐ankansa 54 reaktoriaan? Etenik・

ydinvoimalaverkon katkeamisten vanavedess・tilanne jossa 4-6 reaktorin rypp臺ss蒿n sis舖iittoisesti 

yritettiin ep舩 蒿 viel・k艙vist・reaktoreista alasajettujen reaktorien j舁kil舂

poistopumppuihin naapurivoimaloiden s臧 ・ Aivan varmasti n臺n k舸i jo tilanteen 

kiivastahtisuudessa! 
 

Seurauksena oli v蒿j蒿m舩t・se mink・Japanissa NYT n臚mme. Kesken蒿n tuhoisasti neutronivoillaan 

toisensa resonoivat neutronien ylikyll臺set reaktorit rei段ttiv舩 艙

teen neutroninylivuoylitysten s舩eilyeroosireiki・. . Eik・t舖s・kaikki. Katselkaa n臺t・ ・

videota per臻舁keen. Ennen ja j舁keen teemalla edeten. Nyt on alkanut paljastua, ainakin Fukushiman 

reaktori numero 4 on yksinkertaisesti IONISOITUNUT r臻臧dyksess・++..ionisaationa kaasuksi 

taivaalle. 
 

Koko reaktori on yksinkertaisesti n臺den kahden videon mukaan kaasuuntunut ja kadonnut srapnelleina 

taivaalle ymp舐 ・r臻臧dyksess・ 艙tt蒿 kokeneen tismalleen saman 

kohtalon! Ei ole tottakaan! Sadan tonnin plutoniumlasteineen vaan on yksinkertaisti h a i h t u n u t ymp

舐 ・ Aivan k舖itt舂舩 ・ettei asiasta saa edes hiiskua. Yht・kaikki Tepco n臺ss・kahdessa 

videossaan kuuluttaa kadottaneensa ei yht・vaan per舩i k a k s i miljoonan kilon 23cm paksua 20m 

korkeaa kokonaista valurautareaktoriaan n臾em舁l・tappavine sis舁
aiheesta: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Cb5zT8D-Ppc&list=PL26247154BEDE4103 
 

Sitten, jotta shokkiefekti toimisi 100 % "j舁keen helikopterivideo". Erityisesti numero 3 on en蒿 silkka 

musta j舁ki "kuva" reaktoripohjistaan, ei mit蒿n muuta: 

 
Arto Lauri Where is Fukushima reactor No:4 and No:3?? 
 
http://www.youtube.com/watch?v=iSM7NJ7tOSw 
new fukushima helicopter views-2013/02 
www.youtube.com 
photos were taken 1.500m & 3.000m away from the reactors with a helicopter. 
 
New Unbelievable Pictures of Fukushima 
www.youtube.com 
Radiation Fallout In Milk Drinking Water ABOVE EPA LEVELS In 13 U.S. New World O... 

N艙t・lis蒿 

noin tunti sitten ｷ Tykk蒿 ｷ 1 ｷ Poista esikatselu 

 

Arto Lauri Niin kuten voimme tosiaan n臧d・ Fukushimassa r臻臧tiv舩 reaktorit selke舅・

FISIOPOMMINA! Kun miljoona kiloa raakaa ter舖t・ 臾si 

varjoksi betoniin, ei toden totta tarvitse ihmetell・ t舖s・ON dokumentoituna 100% varmuudella 

FISSIORﾄJﾄHDYS! 

___________________________________________________________________ 
                  -- 
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FB. HM.2013.03 En ymm舐r・ 

16 minuuttia sitten ｷ Tykk蒿 

 

Arto Lauri Niin, eip・moista kulukkaan kyll・kertanielem舁l・tajuta, toden totta.. . Siis JﾄLKEEN 

videossa koko miljoonatonninen reaktori on vaan.. .no h ・v i n n y t! Kun katselee tota heti r臻臧

dyksen j舁keen otettua videota, niin siin臾

kadonneen". . No ainakin m i n u a suunnattomasti h舂ment蒿 miksei moisista katoamisista ole hiiskuttu 

miss蒿n! Siis ei edes t蒿ll・ydinvastafoorumeissa! Se, ett・miljoonan kilon n臾em舁l・s舩eilytappavat 

-239 lasteineen katoaa noin VAAN ILMAAN. ﾖ 臺si kyll・p i k k 

u s e n panna tajuntaan, ett・Fukushimassa OLI ihan oikeasti YDINFISSIORﾄJﾄHDYKSET!. . . 

muutama sekunti sitten ｷ Tykk蒿 

                    -------- 
 
Fukushimavuoto pahenee 
fuk fuk fuk fuk fuk fuk 
 

06.03.2013 YLE aamun radio ilmoitti h舩臧舁ytyksest・koko l舅tiselle Japanin rannikolle. Alueelle oli 

ilman laatu romahtanut tappavan vaaralliseksi. Kansalaisia k舖kettiin pysym蒿n poissa ulkoilmasta! 

 

Outoa t舁laisissa Fukushiman vuodoista kertovissa uutisoinneissa onkin. Ett・uutinen yksinkertaisesti 

haihdutetaan jatkossa tiedotusv舁ineist・ Suomessa t舩臾蒿n uutista ei k u k a a n  tuonut edes 

FB:ss・en蒿 n臾yville! Niin kire舖ti SUPO asiaa suodatti.. Tai maalaillaan uutiset joksikin muuksi. 

Kiinan hiilismogi oli toki yhdistynyt Fikushiman s舩

Intian kivihioilip蒿 mmin jo Kiinan Olymppialaisten aikoihin. 

 

Oleellista on, ett・USA, Ven臻・ja Kiina tunkevat HAARP laitteillaan nyt kilvan kilvan toistensa p蒿lle 

kolmatta vuotta Fukushiman reaktoreista tursuavia plutoniumien ++..ionisoituneita kanavas舩

eilykaasujaan. Tuon uutisen mukaan USA:n Alaskan HAARP:n dominanssi olisi saamassa Ven臻舅 ja 

Kiinan vastapainel臧ettimet vastaansa. Yht・kaikki Japanin kansa tuntuu ydinonnettomuuksissaan 

kokevan s舩eilysterilisoitumisen lopullisen oloisen iskun. Jos kerran tuosta ahtaasta maasta EI 

mahtavat naapurit en蒿 p蒿st・uraanihelvettien tuotoksia edes ulos.  

              ------- 
 
T&T YDINVOIMAJanne Luotola, 8.3.2013, 10:11 
 
Technology Review. Japani sulki kaikki maan 54 ydinreaktoria Fukushimassa yli kaksi vuotta sitten 

sattuneen ydinonnettomuuden j舁keen. T舂・ajoi maan taantumaan. T臧舅 asti reaktoreita on k艙

nnistetty maassa vasta kaksi. P蒿ministeri Shinzo Abe on luvannut k艙nnist蒿 voimaloita, mutta ensin 

voimaloiden turvallisuutta on parannettava. Onnettomuus k蒿nsi Japanissa yleisen mielipiteen 

ydinvoimaa vastaan.  
 

Tarvittavaa s臧 蒿ministerin 

puheista ydins臧 蒿 kuitenkin vuosia, sill・seisautettujen voimaloiden turvaj舐jestelyille 

ei ole tehty maassa viel・tarvittavia parannuksia. Ennen onnettomuutta Japanin energiasta nelj舖osa 

syntyi ydinvoimalla. Osuutta oli tarkoitus lis舩・puoleen vuoteen 2030 menness・ 

 

* Kuvaavaa, ettei  e d e s  kolmatta vuotta odottelujenkaan j舁keen ydinvoimaloita saada Japanissa 

lainkaan k艙ntiin. Uutisia syist・ei julkaista miss蒿n, k艙t舅 ・kaikki Fukushiman j舁keisten 

ydinonnettomuuksien syyt ja kaikkinaiset suurongelmat on t a r k o i n uutisoinneissa piilotettua 

TABU:ja! Miksi ei t舁laisissa uutisoinneissa vahingossakaan uskalleta kertoilla kaikkein oleellisinta m i k 

s i? On p臺v舅 selv蒿, ett・vastaus  on ydinvoimateollisuudelle niin kirvelev蒿. Ett・tiet舸舩 datan pys

艙tt舸舅 maailman reaktorit! 
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* Siksi vastauksia ei sallita antaa. Ydinenergia on 2008 eteenp臺n eneegianegatiivinen loinen. 

Fukushiman alle vuotaneet neutronivuot r臻艙ttiv舩 tektoniikan ja alla olleet metaanij蒿klatraatit. 

Ilmakeh舅 s舩eilyionisaatio nousi pilviin, tonneittain Pu-239 ++..ionisaatiota vuotaneitten reaktoreien 

ymp舐 ・tappavan korkeiksi. Reaktorien yhteenkytkeytymisen EMP reijitti Japanin kaikki reaktorit k

艙 ・n臺t・keskeisempi・tiedoksenne! 

                 ------------ 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 

3117. USA ydinsotamaa. 
 
Tästä datasta erityisesti 
_____________________ 
 
SELKEÄ ja kiistaton todiste juuri siitä, että USA ns. "rauhan nobelisti". . .Obama, Englannnin 
kuningashuoneet  HIMOAA vain ja ainoastaan t a p p a a  etnisellä puhdistamisellaan ydinvoiminsa, 
HAARP- iskuin ihmisiä. 
__________________________________________________________________________________
_________________ 
 
Olen tämän toki kauan  tiennyt ja siksi juuri Saksa, joka nyttemmin vastustaa USA/ Obaman 
ydinvoimavetoista massamurha- aaltoa on ihmiskunnan keskeinen turvaa tätä silmitöntä tuhon 
jenkkiarmeijaa vastaan. Mitä muuta tästä artikkelista voisikaan todeta?. .  
 
----- Original Message -----  
To: Art  
Sent: Friday, January 18, 2013 7:37 PM 
 
Sunnuntai, 04 maaliskuu 2012 
HAARP käytetään luomaan tulvien tuhoin maailman elintarvikehuollon 
 
Valtava jokien virtaama Maan alailmakehään. Nämä "ilmakehän joet" ovat todellisuudessa 
kondensoitunutta vettä, mutta ne ovat höyryjä, jotka todella virtaavat. Emme voi nähdä niitä, emmekä 
ymmärrä niitten olevan siellä, kun lentää lentokoneella niiden kautta, mutta nämä höyryjen joet ovat 
valtavat. Niiden virrat kilpailevat koossaantodellisen maapallolla mahtavan Amazon-joen lailla. Nämä 
jokien höyryt on 420-480 kilometriä leveitä ja jopa 4800 kilometriä pitkiä. Ilmakehän joet ovat 
suhteellisen pitkiä, kapeita alueita ilmakehässä. Kirjaimellisesti jokia taivaalla -  useimmat 
vesihöyrymassoina ulkopuolella tropiikin. 
 
 Nämä höyryn saarekkeet liikkuvat maapallon ilmakehässä. Kuljettamansa vesihöyryn määrä vastaa 
suurin piirtein keskimääräistä veden virtausta Mississippi River suulla. Kun ilmakehän joet tekevät 
rantautumispaikkaa, usein vapauttaen vesihöyrynsä sateena tai lumena. USA on löytänyt tavan 
manipuloida maapallon ilmakehän jokia ja käyttää sitä joukkotuhoaseinaan. Clintonin hallinto (Al Gore 
varapuheenjohtajana) alkoi rahoittaa uutta Star Wars asejärjestelmäänsä vuonna 1996. HAARP (High-
Frequency Active Auroral Research Program) luotiin antamaan Yhdysvaltojen joukkiolle valmiutta 
"Omistamistaa Sää".  
 
HAARP kehitettiin säänmuuttamisessaan järjestelmäksi saavuttaa sotilaskohteita. HAARP tutkijat saivat 
tehtäväkseen Bill Clintonilta ja Al Gorelta manipuloida tai muuttaa tiettyjä näkökohtia ympäristöön 
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tuottaa toivottavia muutoksia säässä. HAARP on saavuttanut mitä käskettiin tehdä. kehittäneet 
vaiheohjauksisen antennitehon gigawattitasoille (1 giga = 1 miljardi wattia) ja sähköltä suojaavaan 
ionosfääriin maapallon ilmakehässä.  
 
Miljardeja wattien HAARP lämmittää kohdealueella maapallon ilmakehää. Lämmitys manipuloi säätä 
työntämällä maapallon ilmakehän joet ylöspäin. HAARP ilmakehän lämmitys aiheuttaa alhaisen 
paineen, joka työntää Atmospheric Rivers ylöspäin, jossa vesihöyry tiivistyy ja muodostaa sateen 
(sade, lumi). Ilmakehän Joet ovat 400-600 km leveitä ja kuljettamansa vesihöyryn määrä vastaa 
karkeasti 10-20 kertaa keskimääräinen virtaus vetenä Missisissä, sen suulla. HAARP pystyy luomaan 
äärimmäisen sateisuuden ja massiivisia tulvia. 
 
Osa 2. 
 
Ymmärtääksesi täysin mitä HAARP tekee sinun tarvitsee tietää ja ymmärtää, mikä aiheuttaa sateet. 
Ilmanpaine Maan pinnalla on yksi avaimista säähän, mikä on yksi syy sääkarttojen ominaisuus H: n ja 
L: n. Jotka edustaa alueina korkean ja matalan ilmanpaineen. Korkea ja matalapaine alueet ovat 
tärkeitä, koska ne vaikuttavat säähän. "Korkea" on alue, jossa ilman paine on korkeampi kuin paine 
ympäröivän ilman. "Alhainen", jos se on pienempi. Paine on korkea pinta, jossa ilma on hitaasti laskeva 
- liian hidasta toki tuntea. , Ja tämä tapahtuu laajalla alueella, ehkä muutama sata neliökilometriä. 
 
 Kun ilma laskeutuu, se lämmittää, joka estää pilvien muodostumisen. Siksi korkea paine yleensä - 
mutta ei ihan aina - liittyy hyvään säähän. Korkea ilmanpaine johtaa vakauteen ilmassa. Kun maa on 
lämmitetty ilma ei nouse. Jos ilma ei nouse, vesihöyry ilmakehän joissa ei voi kondensoitua. Alhaisen 
paineen ilmalla on taipumus nousta. Kun ilma nousee, se jäähtyy ja jos on riittävästi vesihöyryä voi 
tiivistyä muodostaen pilviä ja sadetta. Tämän vuoksi alhaisen paineen liittyy yleensä märkää.  
 
HAARPia käytetään manipuloimaan sää luomalla joko korkea tai matala paine - riippuen 
vaikutushalusta. Aiheuttamaan kuivuutta Venäjällä vuonna 2010 HAARP loi korkeapaineen järjestelmän 
Venäjän yli viikkokausiksi. Aiheuttaen tulvia Kiinassa, Pakistanissa, Australiassa ja Yhdysvalloissa 
sadon tuottamiseen siellä. Näin todetaan HAARP on luonut nämä matalapaineen järjestelmät. (Veden 
varastaminen jenkkien haluamille maille.) Jotta HAARP luo Raamatun tulvia mitä nähtiin Pakistanissa, 
Kiinassa ja Australiassa vuonna 2010 HAARP:lla on luotu sähkömagneettinen pato. Tämä 
sähkömagneettinen pato aiheutti Atmospheric Rivers viivyttämään niitä joka aiheutti tähtitieteellisiä 
summia sadesummiin pudota kohdealueella.  
 
HAARP tutkijat havaitsivat, että ELF aalto säteilynä voi aiheuttaa sähköisen padon! Nämä elektroniset 
padot voivat siirtää tai estää näitä höyryjen jokia ilmakehässämme, aiheuttaen mm. valtavia 
sademääriä. HAARP:lla luotu sähkömagneettinen pato estää virtauksen ilmakehän joissa, aiheuttaen 
tulvintaa padon taa. Lopulta ilmakehän joen paine kasvaa ja heikentää HAARP patoa aiheuttaen 
äkillinen vapautumisen sademääränä.  
 
HAARP aiheutti Pakistanin, Kiinan, ja Queensland Australia tulvat? Tieteellinen näyttö sanoo kyllä. 
HAARP aiheuttaa Venäjän helleaaltoja? Tieteellinen näyttö sanoo kyllä. Onko HAARP vastuussa 
tulvista Manitoba Kanadassa ja Arkansasissa Yhdysvalloissa? Tieteellinen näyttö sanoo kyllä. Miksi? 
HAARP toimet on määrännyt nykyinen Yhdysvaltain hallitus (presidentti Obama on ainoa henkilö, joka 
voi sallia ydinaseiden, biologisten aseiden ja tämän Star Wars joukkotuhoaseen) manipuloimaan säätä 
ja luoda tulvat tuhota maailman elintarvikehuoltoa. 
 
Se oli jo Jimmy Caterin hallintoa kun päätettiin, että maailman väestöstä oli tulossa liian iso ja miljardit 
ihmiset olisi tapettava. Henry Kissinger, kirjoitti: "Joukkolopetukseen olisi ensisijaisena kohteenaan 
Yhdysvaltojen ulkopolitiikkana kolmas maailma. Väestökatoa, joka tunnetaan myös nimellä eugeniikka, 
ehdotti ensimmäisenä natsit toisen maailmansodan aikana. Eugeniikkaa on siis ehdotettu uudelleen 
vasta kun Jimmy Carter tuli presidentiksi Yhdysvalloissa. Carterin kansallisen turvallisuusneuvoston 
tilapäisen työryhmän väestöpolitiikka ehdotti natsi tyylistä eugeniikaa kautta Henry Kissingerin Global 
2000 raportin. 
 
Osa 3. 
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* Yksinkertaisen suoraa ja järkyttävää dataa kaikki yllä. USA:n jatkuva agressiivinen ydintuhonsa 
levittämisen pakko koskee niin Japania, kuin Eurooppaa. Nyt myös Arevan ranskalaiset ja USA:n 
uraanikaivoshimokkaat (2013) tappavat surutta koko Afrikan, Egybtiä myöten, Australian, Kanadan. 
Kansa pois ja USA:n uraanikaivosrikoliset tilalle! Jolloin k u k a a n ei asetu enää uraaniaan hakevia 
vastaan puolustaakseen inhmisoikeuksiaan. Luuletteko että Suomen TVO, Posiva, Askolan 
isotoopilaitokset,  Talvivaarahankkeet on jotain muuta kuin USA:n junailemaa liian saksalaismielisen 
ydinvastaissuuksien sumeilematonta eliminointia. CIA 1 600 helsinkiläistä ydinturvasotilasta EI OLE 
MAASSAMME TEKEMÄSSÄ KUIN PAHAA! 
 
Eugeniikka on tahallinen pois tappaminen suuria osia elävästä väestöstä. Prinssi Philip Britannia 
kannattaa väestökatoa: "Jos olisin uudelleensyntynyt Toivoisin palautettavan maan päälle tappaja virus 
alentamaan ihmisen väestön tasot" ~ lainattu "Are You Ready for Our New Age Future?" Sisäpiiri 
raportti, American Policy Center, joulukuu 1995. Prinssi Philip, Edinburghin herttua, consort kuningatar 
Elizabeth II, johtaja WWF jäsen Tanskan ja Saksan House of Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Glücksburg, kannattaa eugeniikkaa. Miten he autioittavat maailmaa? Käyttämällä joukkotuhoaseita 
ydinvoimaa, toista nimeltään HAARP. HAARP on annettu Eugeniikkan tehtävään. 
 
 HAARP on aktiivisesti tekemässä osaansa samasta vuodesta lähtien kun Barack Hussein Obamasta 
tuli presidentti. Obama on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti tilaamassa HAARPia vastaan 
??ulkomaisia valtioita ja jopa Yhdysvaltojaan. HAARP on Obaman määräyksin luomassa 
maanjäristyksiä, tsunameja, tulvia ja helleaaltojaan ulkomaisiin valtioihin ja Yhdysvaltoihin. Tavoitteena 
on salaa tappaa niin monta ihmistä kuin suinkin mahdollista. Tulvat tappavat useimmat ihmiset. Ei heti, 
vaan nälkään. Tavoitteena HAARP:lla luoduin tulvin on tuhota maailman elintarvikehuolto. HAARP 
kevään tulvat estää maanviljelijöitä kylvämästä satonsa. HAARP tulvat loppukesästä taas tuhoaa 
kasveja, jotka vielä selviytyi. Mitkä kasvit ovat Yhdysvaltain HAARP kohteina?  
 
Yhdysvallat on maailman kolmanneksi suurin vehnän tuottaja maailmassa. Manitoba on "Vehnä 
Capital" Kanadan  kuudenneksi suurin tuottaja vehnässä maailmassa. Maissi on Yhdysvaltain suurin 
viljelmä, sekä määrältään että arvoltaan. Yhdysvalloissa kasvoi 39 prosenttia maailman maissista 
tehden siitä suurimman tuottajan. Kiina, taas tuottaa 21% maailman maissista. Kiina on maailman 
suurin tuottaja riisissä, ja sato muodostaa hieman alle puolet koko maan viljan tuotosta. Kiinan osuus 
26 % kaikista maailman riisin tuotannosta. Kiina tuottaa myös 108 712 TMT vehnää vuosittain. Tämä 
tekee Kiinasta maailman suurimman vehnän tuottajan, tuottaa 42 856 TMT enemmän kuin Intia, 
maailman toiseksi suurin vehnän tuottaja. 
 
Näetkö mitä tapahtuu? Tulvia esiintyy vain alueilla, joka antaa suurimman osan maailman tarjonnan 
maissin, riisin ja vehnän. Kolme viljelykasvia, vehnä, maissi ja riisi tarjoavat lähes 60 prosenttia kaikista 
kasvien elintarvikkeesta jota ihmiset kuluttavat. Riisi on maailman ykkönen peruselintarvikkeissa ja 
ruokkii puolet maapallon väestöstä. Vehnä on suurin lähde hiilihydraatteina ihmisravinnoksi. Vehnä on 
maailman toiseksi suosituin peruselintarvike. Maissi on maailman kolmanneksi suosituin 
peruselintarvike.  
Pyyhkimällä pois vain nämä kolme viljelykasvia voivat syöstä jopa puolet maailman väestöstä nälkään. 
 
 Tänään ruoka käytetään surutta ydinvoiman lailla massatuhon aseena. Puutetta ruuasta käytetään 
keinona väestökatoon ja valloittamaan rutiköyhiä maita, (varjottuna humanitaariseen apuun)."Aiomme 
saada Global 2000 toteutettua tavalla tai toisella nälänhätä, nälänhätää tai valinta ... Tarvitsemme 
todellisen taloudellisen shokin, masennus saa viestimme perille." ~ Global 2000 - Väestökato Program. 
Aiheuttaa rajoitetun sotien avulla kehittyneiden maiden nälänhädät ja sairaudet kolmannen maailman 
maissa, kuoleman kolmelle miljardille ihmiselle. Ehtojen Global 2000 Report, väestö Yhdysvalloissa 
tarkoitus vähentää 100 miljoonaan. 
        -------- 
 
FEMA fuusioleirejä USA 
usausausausausausausdausa 
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13.02.2013. Jim TV lähetti aivan käsittämättömän dokumentin. Ohjelmassa keskusteltiin siitä miksi 
USA:n nykyinen presidentti ns. "rauhannobelisti" Barak Obama oli rakennuttanu muutamassa vuodessa 
74 kpl k e s k i t y s l e i r e j ä   POLIISIEN tarpeisiin. Dokumentissa näytettin miten USA:han oli alettu 
rakentaa valtavia fuusioleirejä ja nimenomaan l a p s i p e r h e i l l e ! 
 
Venture ja Alex Jones tutkailivat miksi näissä leireissä olivat piikilangoitetut aidat käännetty s i s ä ä n p 
ä i n ! Itseasiassa sisäänpäin kuten TVO:n Olkiluodollakin. Todistaen, että näissä kaikissa pyrittiin 
pitämään väkeä pakolla SISÄLLÄ, eikä ulkopuolisia poissa! Keskeinen kysymys olikin mitä ja ketä 
POLIISIT haluavat väkivallallaan näihin 1940- luvun tyylisiin kansan massamurhaamisleireihinsä 
aidata? 
 
Useampi haastateltava kertoi miten USA alkaa poliisivoiminsa systemaattisesti täyttää näitä 
keskitysleirejään ilman oikeudenkäyntejä kiinni saaduilla "mielipidevangeillaan!" Kävi selväksi, että 
Obaman uusilla lakimuutoksilla keskeiset vankiloitten täyttämiset tehdään mm. YDINVASTAISTEN ja 
ylipäätään yhteiskuntaktitriikiin syyllistyneillä.  
 
Nyt selvisikin kerrasta miksi Suomeen 2012 tuli 1 600 USA diblomaattisuojattua POLIISIA. Heidän 
ainoa ja keskeinen tehtävänsä on kartoittaa Suomessa pian vangittavat kaikki mahdoliset 
yhteiskuntakriitikot! 
Kyllä vaan ohjelma näytti vieläkin puistattavammat faktat. M i t ä   näille fuusioleireihin poliisien 
pidättämille hallitus tulee tekemään.  
 
Löytyi kymmenien tuhansien muoviset 4 hengen suljettavien ruumisarkkujen rivistöt. Sielä ne 
varastoituina odottivat nettipoliisien pidättämien kuulustelujen väkivaltaista, kuolettavaa lopettamista. 
USA/ IAEA aikovat jatkossa turvautua Pu- 239taloutensa tukemiseksi aivan mihin tahansa. Miljoonien 
massamurhillaan USA alkaa varmistaa ydinteollisuutensa pysymiset kaiken kritiikin ulkopuolella. 
Tavoilla jotka saavat Maon kymmenien miljoonien poliittiset kansanmurhat näyttämään harjoittelulta. . . 
 
 http://beforeitsnews.com/beyond-science/2013/02/jesse-venture-martial-law-is-coming-prepare-
banned-episode-police-state-2440824.html 
 
 
 

3118. Laboraatioita. 
 
Mikäs sen mukavampaa onkaan kun tuottaa korkeatasoisia ja kiistattomia laboraatioita siitä miten 
säteilyIONISAATIO toimii elävässä elämässä. Oikeastaan tällaisia pitäisi julkaista maamme 
korkeakoulut. Mutta kuten tunnettua tiedemaailmaamme jäytää totalitärismi. Ja o i k e i t a   
säteilyplasmojen dokumentointeja ei suin surmin saa tehdä koko maailmassa. 
 
Sanoisimpa, ja hei sanonkin, että meikäläisen kaltaiselle huippuosaajalle näiden demoamiset ei ole 
este ei mikään. Jälleen kerran ehdottoman a i t o j a  tekemiäni säteilyeroosion, ja tässä tapauksessa 
sekundääristen fotonointien emissioiden synnyttämää väriskaalakuvaa. Kuten ystäväni hyvin 
muistamme TVO:n syytämissä kuolettavissa säteilytaivaankannen kuvissa komeilevat erityisesti 
KOLME keskeistä sekundääriväriä: 
- Hapen klassinen PINKKI 
- Typen klassinen sinertävä syani 
- Tosiaan järein yli- ionisoituneen hapen sammaleen vihreä. 
 
 
Ja kuinka ollakkaan lähdetään purkamaan kuvakkojani juuri poliisiviranomaisten kiukkualueelta 
pinkistä. Eikäkun siis kyseeessä on tosiaan k a a s u p l a s m o j e n   synnyttämää väritarjontaa 
laboraatioimillani erityiskaasukronokrafilaitteilla. Pinkistä aletaan. Vasemmalla ydinvoimalan 
beettasoihtuja sylkevän savupuupun demo, josta sekundääriset säteilyräjähtelevät plasmapinkkipilvet 
ajautuvat alatuuleen oikealle. Oivallatte varsin pian miten homma toimii demoissa myös: 



2445 
 

http://kuvaton.com/k/YPB6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YPB6.jpg[/img] 
 
Tuuli säteilypaine terävöitetään Olkiluodosta koilliseen. Ja tulosta näkyy muutoksineen suoraviivaisesti. 
http://kuvaton.com/k/YPBe.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YPBe.jpg[/img] 
 
Säteilypaine ajattaa varsin arvaamattomasti TVO:n savupiipuista runnoutuvaa neutronvuoplasmaa, 
puhumatta tonnien vuoituisista ++..ionisoituneista Pu- 239 päästöistään. Halusin tässä 
erikoisrajautustekniikassani korostaa palsmojen liikedynamiikkoja. Kuvan yläosat ovat aavistuksen eri 
ajalta otettuja. Siksi näemme jyrkkäreunaisen leikkausrajauksen. Joka puolestaan valottaa millä 
kohdilla ja millä tavoin TVO:n reaktorien savupiippujen valomeriä SUPO- katuvaloillaan tahallaan 
"hämärrytetyt" plasmaionisaatiokuvat sateliittikuvistakin voidaan erotelle. Tekniika on palveluksessanne 
ja olkaatten hyvät: 
http://kuvaton.com/k/YPBc.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YPBc.jpg[/img] 
                ---------- 
 
Värejä ja uusi demosetlerssi. 
 
Jo alkuun lupailin, että kuvannan teille k o k o sen keskeisen väriskaalausmaailman, jota Olkiluodon, 
Posivan kuolemankylvöt edustavat. Seuraava plasmojen säräyttävä maailma on teille maallikoille 
uskoakseni tutumpaa toki lapsuutenne revontulista. Mutta nyttemmin lapsemme tunnistaa tämän 
kolmevärisen IONItaivaan käytännössä tauotta jatkuvista helvetillisen säteilyn alasmätkinnän 
chemitrailerien säteilytuhojen myrkkykuoseistaan.  
 
Kun jo teini- ikäisiämme kuskataan keuhkot verivetisinä pitkin maailmaa kasvavasta sekundäärisestä 
säteilyionisaation aiheuttaman chemtrailausmyrkytysten silvonnasta. Voimme todeta syyllisen IAEA 
ydinalan ja sen vasallien vastuuvirannomaisten kasvavasti pakoilevan.. . niin tosiaan nimenomaan 
tässä demoamiani säteilyn ilmentymätuhoja biodiversiteeteissämme. Laitteistoni tässä on kuten nyt 
huomaatte puolestaan melko kiinnostavaa pöydälle sopivaa lasiampullisettiä. Mutta kuten oivallatte 
kykenen jälleen kerran yllättäenkin demoamaan kaikki kolme pääväriä säteilykuonaplasmojen 
klassiseen värimaailmaan kuluvine väreineen. Yksittäisjanalla alkakaamme: 
http://kuvaton.com/k/YPBK.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YPBK.jpg[/img] 
 
Tätä demoa voisi sanoa taas trilajanaplasmaksi: 
http://kuvaton.com/k/YPB7.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YPB7.jpg[/img] 
 
Kiihkeän sininen typelle ominainen kaksopisplasmajanan "V- muodostelma". 
http://kuvaton.com/k/YPBR.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YPBR.jpg[/img] 
 
Päätän kahteen keskeisimpään nimenomaan hapen "O" pääionisaatioväreihin. Pinkkiin ja 
sammaleenvihreään. 
http://kuvaton.com/k/YPBN.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YPBN.jpg[/img] 
                         -- 
Mikroskooppikuvaus maksimisuurennukseen 200- kertaiseen. Plasmojen virtarajaus kärsii mutta tuo 
yksityiskohtia säteilyeroosiomaailmoistaan: 
http://kuvaton.com/k/YPB5.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YPB5.jpg[/img] 
 
Väreissä löytyy. Keskitytään vihreään: 
http://kuvaton.com/k/YP8a.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YP8a.jpg[/img] 
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Vaikeiten kuvattava sininen: 
http://kuvaton.com/k/YP8Y.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YP8Y.jpg[/img] 
                         ---------------- 
 
Väri- ilottelua 
öÖ öÖ öÖ öÖ öÖ öÖ 
 
Lupailin jo tuossa kolmivärimaailmaa. Plasmakuvaaminen ja dokumentoiminen. Vaikka laitonta 
ydindiktaturian maassa onkin. Perustuu ydinalan vuotoja seuraavissa kuvissa tietysti kolmiväritekniikan 
suomaan peruskuvioon. Jatkavissa kuvantamisissa hahmotetaan miten moni- ilmeisesti 
plasmakaasujen kaaret kirjovat maailmaamme päittemme päältä. Demona toki näyttävää, mutta 
sanomana kertoo myös sen miksei k u k a a n millään ilmansuunnalla ole näiltä valonnopeilta reaktorin 
säteilyiskuilta turvattuna: 
http://kuvaton.com/k/YP8y.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YP8y.jpg[/img] 
 
Demossa hienostunutta "aikaleikaustekniikkaa": 
http://kuvaton.com/k/YP8Q.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YP8Q.jpg[/img] 
 
Lakoonisempaa lähestymistä, mutta toki kaunista ja näyttävää: 
http://kuvaton.com/k/YP8A.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YP8A.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YP8p.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YP8p.jpg[/img] 
                    --------------- 
 
MITÄ tekee säteilyt maailmassamme? 
sä sä sä sä sä sä sä sä sä sä sä sä 
 
* Useat jotka ihmettelevät m i k ä  kiihko saa chemtrailaavat lentokoneet mätkimään reaktorien 
säteilyjen kertymiä päältämme alas. Voisivat tutustua vaikka tähän raporttiin sisällytettyyn realiteettiin 
siitä, miten ydinvoimaloista alinomaan pääsevät säteilytonnistojen kertymät novat maatamme kylmäksi 
laittamassa: 
 
Tiede 22.1.2013 klo 5:29 | päivitetty 22.1.2013 klo 7:47 
Maapallolle on osunut valtava gammasädepurkaus - Mistä se tuli? 
Ihmiskunta on onnekas, ettei gammasädepommitus tullut hieman lähempää. Tähtitieteilijöiden mielestä 
se tuli silti aivan naapurista. 
 
Avaruustutkijat huomasivat viime vuonna, että maapallo on joutunut hyvin voimakkaan 
gammasädepurkauksen kohteeksi. Nyt tutkijat ovat ajoittaneet purkauksen ja myös selvittäneet, mistä 
se oli peräisin. Gammasädepurkaus tuli ilmi, kun tutkijat havaitsivat outoja säteilyjäämiä vanhoissa 
seetripuissa ja Etelämantereen jäässä. Kyseisiä isotooppeja syntyy vain, kun atomit joutuvat erittäin 
voimakkaan säteilyn kohteiksi yläilmakehässä. 
 
Puiden vuosirenkaita tutkimalla säteilypurkaus ajoitettiin joko vuodelle 774 tai 775, jolloin Euroopassa 
elettiin keskiaikaa. Saksalaisen Jenan yliopiston tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että säteilyn on 
täytynyt johtua joko mustien aukkojen, neutronitähtien tai valkoisten kääpiöiden törmäyksestä ja 
yhteensulautumisesta. Neutronitähdet ja valkoiset kääpiöt ovat hyvin pieniä, kiinteitä tähtiä elinkaarensa 
loppupuolella. 
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Tutkijat totesivat, että kyseinen säteily oli tullut 3 000 - 12 000 valovuoden päästä. Siis oman 
galaksimme, Linnunradan, sisältä. Jos vastaava purkaus tapahtuisi nyt, olisi sillä suuri vaikutus 
yhteiskuntaan, sillä se mm. tuhoaisi satelliitit. 
 
Jos vastaava tapahtuisi muutaman sadan valovuoden päässä, pyyhkäisisi säteily maapallon ympäriltä 
otsonikerroksen, mikä olisi ihmiskunnan loppu. Vastaavia törmäyksiä tapahtuu kussakin galaksissa 
arviolta kerran 10 000 vuodessa, ehkä vain kerran miljoonassa vuodessa. Tutkimus on julkaistu 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society -tiedelehdessä ja siitä uutisoi mm. BBC. 
             -------- 
 
54- Säteilylajeja on 
sä sä sä sä sä sä sä 
 
FB.2013.03. Puhumattakaan maailman tarkimmin salatuista mitareissa suoraan näkymättömistä 
säteilyistä: Malenkan - ajzenbergin- , lauritsenin kuorimalleista, termivireet, hilavirhesäteilyt, 
isomeerivireet, lisäyskerroinsäteily, parinmudostussäteily, antiainesäteily, IONIT, kvadrupoolimomentti,  
kanavasäteily,  protoni-, prioni, kvarkki-, hadron säteilyt.. . No tunnen ainakin 54 ERI säteilylajiia joista 
kivikautiset nykyiset TLD- dosimetriat näyttää tuskin 3-4 lajia! 
                ----- 
 
BETA-morfoosi 
beta beta beta 
 
Jo vuosia sitten ydinvoimateollisuuden taivas repesi. Tarkoitan sitä, että eräs ydinteollisuuden 
suurimpia salaisuuksia, tonnien vuotuinen neutronivuon ja ++..ionisoituneitten Pu- 239 vuotojen 
salaisuuteen iskettiin vaarnaa oikein kunnolla. Teimme Vesan kanssa tiettäväksi laajalti käsitteen 
beetasoihtu, betaflare. Jotenkin selkeä lähtökohta ilmiölle oli tämä päräyttävä paljastusvideo. Jonka 
kuvasimme SUPO:n sähliessä oikein kunnolla Loviisasta:  
**Beetasoihtuvideo KLASSIK!**   http://www.youtube.com/watch?v=P_a19RRo2gY 
 
*Todellisuudessa tämä oli vasta alkutahdit sille tieteelliselle ennekokemattomalle suunnalle, jota 
olemme olleet tuon videoinnin aikaan aloittamassa. Tutkimuksia, prosyreja ja valokuvia on ilmiöstä, 
tästä beetasoihdusta tehty viljalti sen mekanismien ymmärtämiseen. Aina on SUPO ja CIA raivonnut 
niiden julkaisujen tähden. Pitää luonnollisesti tutkia aihetta aina vaan lisää. 
 
TVO:n OL-1 900MW reaktorista tulee 900MW sähköä lisäksi 900MW hukkalämpöä mereen. Niin 
kaikkein kauhistuttavinta on miten se tuottaa m y ö s  900MW tappavaa hukkasäteilyvoita surutta 
ympäristöönsä. Ilmiötä ei vaan ole julkisuuteen uskallettu tutkia, nyt uskalletaan ja mikä parasta kuvien 
kanssa made by TVO. Kuvat esiin ja kommentteja perään. Ensin Länsi- Suomessa 05.03-13 Rauman 
Kuuskajaskarista pohjoiseen TVO olkiluotoon otettu alkuperäiskuva: 
 
http://kuvaton.com/k/Yr7C.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yr7C.jpg[/img] 
             -- 
 
Metamoirfoosi III 
 
Seuraavassa kuvassa legendaarisesti m i t ä ä n   ei tietysti kuvasisällöistä ole muutettu. Mutta kuvan 
spektrianalyysit on viety äärimmilleen. Jotta jo alkukuvasta havaittava TVO:n reaktoriparin taivaalle 
oksentamat beetasoihtujen säteilyionisaatiot näkyy. Erityisesti 16min T½ atomien ulkopuolella 
keskimäärin elävät neutronit niiden vuodot ja niiden massiiviset hapen ionisoivat 1 000 000eV säteilyn 
beetahajoamisien sekundäärissäteilyt tuotaisiin luonnollisina tietoonne: 
 
http://kuvaton.com/k/Yr7s.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yr7s.jpg[/img] 
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Kuvassa sensaatiomaisinta ei heti ehkä halua huomata. Lukuisissa beetasoihtuvideoissa ydinvoimalan 
päällä, kuten alun videossa löytyy tyypillisessä päivänvalossa pinkki pyörivä limppumainen 
pyörremyrskyn oloinen perusrakenne. Länsi- suomen kuvassa erikoista on dokumentoinnin tausta ja se 
että on otettu erittäin kaukaa 10km päässä keskellä tyyntä yötä. Alkuun reaktoreista ja säteilyn energiaa 
huokuva maaperä muodostaa kuin pinkin "nuotion" loimotukset ylöspäin.  
 
Sitten pinkki saa erillisessä limppumaisissa vyöhykkeissä inversiokerrokseen jumittuen hyytyneen 
veren mustuuden. Ilmiö erottuu kuvasta hyvin. Mutta se mikä tekee kuvasta ainutlaatuisen on se mikä 
seuraavassa näemme. Himmeän kuin päänkallon koko systeemin päällä! Sbuugia kuvaa, mutta karun 
totta. Kun arkiseen ilmaan isketään todella raakaa ja tappavaa säteilyn malenkan kuorimallivirettä. 
Alkaa hapen alkujaan pinkki sekundäärissäteily porautua astetta rajumpiin virittymistiloihin. 
 
 Muodostaen sitä mitä chemtrailerilentokoneet eniten mätkii alas ja  työssään kammoaa. Typpipaloon 
pyrkiviä taivasosuuksia. Äärimmäisen intensiivistä sammaleenvihreää säteilykertymän taivaspalojen 
vyöhykkeitä on harvoin kyetty näin hyvin ja konkreettisesti kameralla vangitsemaan! Juu tunnelman 
tekee murhaavan tukalaksi, kun huomaa miten koko kuvan taustalla leviää tuota pääkallon vihreää 
taivaankantta. . Nimenomaan tämän kuvan kiinnostavin yksityiskohta on kolmivaiheisen värinvaihdon 
METAMORFOOSIN DATA! Minulla on lukuisia määriä SUPO:n laittomiksi julistamia 
totuusdokumentaatioita ydinvoimaloitten beetasoihduista. Mutta aina oppii aiheesta näköjään myös 
uutta dataa. 
                       ----------- 
 
Miten TVO mittaa neutronivuotojaan? 
mes mes mes mes mes mes mes mes mes 
 
Mesurmenttia, joopa joo. Seinältään 23cm paksun reaktoriraudan läpi maallikko EI kuvittelisi paljonkaan 
ydinvoimaloista vuotavan. Täyttä pashaa ja väärä luulo! Oikeasti reaktorin seinä saisi olla yli 4- kertaa 
paksumpikin ja silti vuotaisi t o n n e i t t a i n. Kuten TVO:n yhteiskuntavastuuraportti 2008 alleviivaa! 
Jatkon kysymys kuuluukin m i t e n TVO noita reaktoriensa vuototonnistoja ylipäätään mittauttaa? Ei 
tietysti julkisuuteen mitenkään. Mutta sisäpiiriläisenä tuon tiedän tarkoin. 
 
Reaktoriromujen vuotaviin kylkiin isketään kuin siiliin piikkejä tuollaisia metrin mittaisia U-235 
uraanimetallisauvoja. Juu itse näin miten TVO:n instrumenttikaverit ns. "puhtaassa tilassa" paljainkäsin 
nyppivät noita tankoja putkistaan. Idea on vähintäänkin makaaberi. Kuten ydinalalla toki aina. 23cm 
Paksun teräspannun seiniin päin törkätty uraaninen tanko palaa pois kuin tupakin tuhka! Kysyin 
nähdessäni mittailujaan instrumenttikavereilta paljonko seinämän läpi vuotavat holtittomat 
neutronivuodot noita salattuja uraanitankoja muuttaa reaktorin ULKOPUOLELLAKIN tuhkaksi?. .  
 
Vastaus tuli kuin hyllyltä kaverilta joka iski sentinpaksuisen uraanitangon päästä lattialle aika kasan 
mustunutta uraanin palojätettä.. . "No mitäs noista katoaisi, tuumia vuodessa! Hyvissä ylitehoajoissa 
paljon enemmänkin. Joka vuosi aina vaan enemmän". Joopa joo, otin tilanteesta etäisyyttä. Koska m i n 
u s t a ilman mainittavaa suojaa lattioille reaktorin 2m paksusta suojaseinämistään nuohottavat 
neutronivuon tuhkaamat ydinjätteet ei poikkea näkemällä tappavista reaktorijätteistä.  
 
Kaverit mittailivat siis mittanauhoilla paljonko ydinvoimaloitten arkisessa hengitysilmassamme kaikkialla 
leijailevat neutronivuot sekundäärifissioi uraanista metallitankoa "alikriittisenä massana toimien"! IAEA 
Himoitsi toki tietää näin lyhentyvien uraanitankojen grammamäärät tarkoin dokumentoituna. Mutta 
pitävät toki t a r k o i n salattuna, miksi uraani palaa k a u k a n a  reaktoreista hiilikasoikseen kuin 
tyhjää vaan. 
 
 Tai ei enää ihan pelkkää tyhjää vaan. Vaan kuten kuvadokumentit tuolla meille selkeiten osoittavat. 
TVO:n neutronipäästöistä tuhkautuvat uraanimetallitangot näköjään satakilometrien luokissa! Kysytte 
ehkä vielä m i k s i  neutronivuotoja mitataan ydinvoimaloissa kuin keskiaikana? No kas kun arkinen 
TLD- dosimetria EI tajua kalkyloida neutronien salakavalia vuototietoja. Ydinalassa pidetään siksi t a r k 
o i n irti toisistaan STUK- illuusiovalheet. Ja se totutus, miten ydinvoimaloista vuotavat 
neutronivuotonnistot yksinkertaisesti "peitetään julkisuudelta POLIISISALAUKSIN"! No tuskin lukijoilleni 
enää yllätys TVO Posiva- perusrikollisuuksina. 
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                -----------  
 
Metamorfoosio II. 2013.03 
mor mor mor mor mor mor 
 
Meneepä tämä jännäksi. Eletään lopputalvea, tai jo kevään odotusta maaliskuu 2013. Hurjaa vauhtia 
megaongelmaksi koko maailmalle noussut taivaankansiimme kasvaneet ydinvoimaloiden 
säteilyionisaatiopäästöt Pu-239 ja neutronivuon tonnistoineen ovat tuhoamassa elämää kaikialta tältä 
pololta planeetaltamme. Taivaasssa 12km korkeudella pelailevat satapäiset chemitrailerkalustot tekevät 
turhaa IAEA:n ajanpeluutaan. 
 
 Nyttemmin jopa ydinkiimaisin maailman maista, USA on alkanut käännellä kylkiään hermoillen 
ydinhelvettiensä räjähdellessä kaikialla. Viimeeksi myös luottovasallinsa Venäjän ydinasetehtailla, 
käännellen kelkkaansa. Obama on menettänyt Japanissa juuri maailman rajuimman Pu- 239 
tehdasvaltionsa. Suomi tarjoaa plutoniumteollisuutensa mustimpia tuotteita  arabimaita myöten. Niin 
raivokkaasti, että Katainen kumppaneineen eivät ole saaneet EDES audiesseja maohon enää! 
 
 Vaan me harvat jotka vielä haluamme ymmärtää miten ydinkaameus kaikkeuttamme ympärillä on JO 
tuhoamassa. Tavoitamme taivaita. Katsomme sen elon hiipumista ja POLIISIMERIEN uhmallakin 
teemme uhattuina dokumentaatiota tästä ydinkuolevan planeettamme kasvavista kalmonkorinoista. 
Viimeisin ilmiö, jota EI ole voitu välttää näkemästä. On nimeltään taivaankannen "3D- 
METAMORFOOSIO! 
 
Tarkoittaen sitä, että enää eivät taivaitten hornaan riitä PINKIT sekundääriset säteilyionisaatiomuodot. 
Vaan jotain taas pahempaa aikamme tarjoaa. Pinkki muuuntuu kuvissa verenmustaksi. Siitä 
uskomatoman rivoiksi hapen ionisaation kaikkein rajuimmille sammaleenvihreille. Taltiodaan nämä 
tulevien ydinrikollisuuden Nyyrbergin oikeudenkäynteihin todisteiksi. Katsokaa ja kauhistukaa. 
Ennenkaikkea ä l k ä ä  edes yrittäkö ymmärtää miksi ihmiskunta tieten SÄTEILYTAPETAAN!. . . Ensin 
alkuperäiskuva.  
 
http://kuvaton.com/k/Yq85.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yq85.jpg[/img] 
 
Sitten spektrianalyysit kaikkineen mitä se pitää sisällään. Pori on tässä 50km päässä etelämmästä 
TVO:sta dokumentaation keskuksena: 
 
http://kuvaton.com/k/YqTY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqTY.jpg[/img] 
                   ---------------- 
 
KAUKOSÄÄTIMIEN SÄTEILYISTÄ  
kau kau kau kau kau kau kau 
 
11.03.2013 YLE uutisoi isoon ääneen mm. sähkön etälukulaitteitten "säteilyaltistamisista". Ydinala 
opettaa ihmiset panikoitumaan sadasti enemmän wattiluokan kännykän ns. "säteilystä", mutta kritiikin 
lento katkee kuin seinään kun puhutaan 1000 000 000W SÄTEILYhelveteistä ydinvoimalaitoksissaan. 
Niinpä niin, mikähän näitä kaikkia muuten yhdistää? No ainakin sanaseko SÄTEILY. Ja itse asiassa 
myös toinen asia. Että maamme viranomaiset uhraavat vuositolkulla energiaa korostaakseen ettei 
näitten laitteitten säteily jostain kumman syystä olisi NÄKYVÄÄ? 
 
No TOTUUS on tietysti ihan jotain muuta. Itse olen TVO/ SUPO:n opastamana maamme tunnetuin, 
henkilönä kykenen ongelmitta j o p a  valokuvaamaan erilaisia säteilylähteitten fotonointien keiloja 
konkreettisena kuvana. Haasteissa ei toki rajaa mikään. Jälleen tulossa UUSI hImOiTtU valtaus. Eli 
päivän teemana on tuottaa KUVAA silmin suoraan näkymättömästä säteilyjen kirjoista faktattua. Kuinka 
ollakkaa haluan tuottaa tällä kertaa dataa sellaisesta fotonisäteilytyksestä, jota silmä EI näe suoraan 
lainkaan. 
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 Mutta kuten arvaatte arkiseen kotikameraan sen SAA luonollisesti näkyväksi. Jälleen kerran aihe siis 
ON SUPO_poliiseille synkkää kyykytystä. Mutta, ah peruskansalle jälleen oppilisää siitä miten 
fotonisäteilyn SAA ja vielä ongelmitta kuvannettua. Etsitään kotitalouksien eräitä helpoimmin käsiin 
satavia kaukosäätimiä, kameraa kehiin ja tästä alkaa. Ensin laite ilman sähköaktivointia: 
http://kuvaton.com/k/YqW1.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqW1.jpg[/img] 
 
Virtaa päälle. Ja k a s  kummaa silmiin 100% näkymättömän alamme toden totta.. .Ja eikun vielä 
kehtaa pinkkiä ja syania sykmäistä mokoma fotoniluukutuslaite!. .  
http://kuvaton.com/k/YqWD.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqWt.jpg[/img] 
 
Jos ei auennut niin pimennetään huonetta lisää. Huomatkaa, että rautaisen ruuvin l ä p i  ei 
fotonisäteilytys mainittavasti näy. Ei pinkkinä hehku koska kuvattava säteily comptonsiroaa, eli 
heijastuu raudasta ympäristöönsä. Ensin klassisesti ilman spektrianalyysia otettu peruskuva niineen: 
http://kuvaton.com/k/YqWx.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqWx.jpg[/img] 
 
Seuraavasta kuvasta IAEA säteilypoliisistot tykkää  p e l k ä s t ä ä n pahaa. Siksi kannattaa katsella 
tarkoin. Fokusoiden, koska ette tosiaan t ä l l a i s t a  materiaalia säteilyjen synkimmistä salatuista 
maailmoistamme ohi loputtoman viranommaisterrorin näe missään muualla: 
http://kuvaton.com/k/YqWv.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqWv.jpg[/img] 
 
Kuulenko jo muttailuja ja viranomaisrutinaa, että sattumaa? No ei siinä mitään tehostetaan toistoin: 
http://kuvaton.com/k/YqWU.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqWU.jpg[/img] 
 
Ja klassinen näkyvyyttä selkeästi säteilykeilasta spektrianalyysillä vailla vertaa: 
http://kuvaton.com/k/YqWz.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqWz.jpg[/img] 
 
PS. Vuojen SUPO-pellepoliiseja ON ja kuuluukin olla hemmetin hauska ja opettavainen nolata, 
kurmuuttaa ja kyykyttää valhemeriensä takaa. Eiköhän tällekin materiaalivirralle jatkoja kelaannu.) 
                        ------- 
 
UV-FOTONISÄTEILY 
uv uv uv uv uv uv 
 
Olemme nähneet demon siitä miten silmille näkymätön IR- fotonidiodin valo saatiin kameralla näkyviin. 
Saatiin koska kamera, kuten tunnettua näkee k o k o fotonikirjoa IR-fotoneista gammaan asti. 
Seuraavaksi siirrymmekin mallinnuksessa silmälle niinikään näkmättömän ionisoivaan UV valoon. 
Tehdään siitä sitten ihan kunnon demostraatio, kuten tapanani on. Kyyti on kylmää, SUPO- POLIISIEN 
harhat naulataan tutusti seinään. Ja kansa saa jälleen nauraa makiasti. Vaadittavat välineet tähän 
kokeeseen: Osramin woodlasikupu, tunnetaan mustana lasina, josta pääsee läpi v a i n  
ultravieolettivaloa. Philipsin 11W mahtavanhyvä 11W LED lamppu marketin hyllyiltä. Sitten vielä 42W 
kunnollinen halogeenivalo. Jonka wolframin tiedämme tuottavan merkittävästi myös UV-fotonointia.  
 
http://kuvaton.com/k/Yqus.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yqus.jpg[/img] 
 
LED vallo ruuvataan kiinni spottivaloon. Kuvadokumentaatiota kun lamppu ei vielä pala. (Vuotovaloja 
estää paperiputki.) 
http://kuvaton.com/k/Yqud.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yqud.jpg[/img] 
 
LED saa virran ja kaikki näkyvän valon voima tuodaan hulppeasti esiin: 
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http://kuvaton.com/k/YquM.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YquM.jpg[/img] 
 
Silmä EI näe mustan lasin takaa mitään. LED-valon salaisuus on sen monokromaattinen sijoittuminen 
näkyvään valoon. Myöskään kamera ei mainittavasti poimi UV-fotonisäteilyjä. Vain aavistus sitä lasin 
takana. 
http://kuvaton.com/k/Yqu4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yqu4.jpg[/img] 
 
Halogeenivaloa kehiin. Näkyvä valo suorastaan sokaisee ensikokeilijan silmiin: 
http://kuvaton.com/k/YquF.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YquF.jpg[/img] 
 
Musta woodlasi sulkuna eteen. SILMÄ toteaa pimenemisen. Koska läpi tunkeva UV- valo on liian 
korkeaa taajuutta tunnetusti silmillä nähtäväksi kuten tiedämme. Mutta huh huijaa mikä  e r o  kun 
katsomme seuraavaksi valoa suoraan CCD kennoston läpi! Jälleen kerran olemme kehitelleet oivan 
tavan huomata miten CCD- kenno näyttää luvattoman paljon silmin näkymätöntä IONISÄTEILYÄ. 
Katsokaa miten kameralla voi nähdä lampustakin kaikki sen rakenteet! Tosin sillä erotuksella, että 
kuvantamiselämyksen koemme "avustettuna" silmiin suoraan näkymättömissä, IONISOIVASSA 
VALOSSA.) 
http://kuvaton.com/k/Yqur.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yqur.jpg[/img] 
                     ---------- 
 
Videolle JO! 
vi vi vi vi  
 
Kalevi Savolainen http://www.youtube.com/watch?v=f86IRPi-UU8 
 
Silmälle näkymätön valo.... näkyväksi 
Silmälle näkymätön valo... kameran ja videon kautta havaittavaksi 
10 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri KIITOS KALEVI! Kyllä on h i e n o a nähdä maailman ensi- illassa myös yotubessa, m i t e n 
arkinen VIDEOKIn kykenee n ä k e m ä ä n KOKO SÄTEILYFOTONOINTIKIRJON! Kykenee, vaikka 
SUPO koettaa kaikin keinoin muuta esittää. Eli mitä opimme? Viranomaisiin EI voi ikinä luottaa ja 
ydinvoimaloitten KOKO beettasoihtukirjot voidaan todistetusti myös k u v a t a . 
                                ----------- 
 
 
 
 
 
 

3119.Pu-239 Talteenotto 
 
Suotomassoista Tabroggeen 
Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu 
 
Paljon minua on jaksettu ydinturvaviranomaisten puolelta painostaa kertomaan siitä tekniikoista, joilla 
TVO kykenee ottamaan ASE- myyntiplutoniuminsa. Se kun järein tapa saada reaktorien tuottamat ASE- 
myyntikamat edellyttäisi reaktorien avaamiset jo kuukauden, parin voimalan ajorupeaman jälkeen. 
Niinpä niin en tosiaan ole juuri tätä nimenomaista menetelmää sattuneesti aiemmin juurikaan käsitellyt. 
Lienee enempi turvasyistäni jätetty "pikkuisen" sivummalle.  
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Mutta tosiaan kyllä reaktoripöntön liialliset aukaisut olisi osin nähty. Ja armeijan SA:n tramppaamiset 
kyllä aina myös TVO:n väki rekisteröikin. Sopii kysellä, onko tässä se Pu- 239 talouden datani heikoin 
lenkki? Olenko näinollen tieten pimittänyt tämän nyanssin esilletulon? Koska en todella tiedä mikä 
hakee reaktorien Pu- 239 tonnistot, juuri sillä kiihkeimmän plutoniumin asetuotannon hetkellä luokkaa 
kuukausittain hehkuvasta reaktorista? Mitä hittoa, olenko vaan lakaissut asian maton alle tietämättä 
miten toimitaan OL- 2 laitoksenkin plutoniumit omistajan Israelin Mossadin asekäyttöön? 
 
1/ Luonnollisesti paljon Pu- 239 tonnistoa jää käytettyyn uraanipolttoaineeseen jatkojalostukseen. 
STUK kertoo suomalaisen uraanipolttojätteen sisältävän 0,78 % myyntikelpoista plutoniumjätettä. Mutta 
on t o k i  olemassa paljon "näppärämpiäkin" tapoja kaapata plutoniumtonnistoja TVO:n myllyistä 
lennosta j u u r i  oikealla kypsymisasteellaan. On toki ja näitä siis SA-väet USA lisensseissä käyttävät 
kiivaasti! 
 
2/ Suotomassat. TVO:n jätetuotoksissa on eräs vähän kerrottu jäteosuus, epämääräiset "suotomassat". 
kyseessä on kalliina pidetyt ryynipelletit, jotka tehdään muuten eläimen verta hehkuttamalla mustaksi 
hiileksi. Käyttö on varsin simppeliä. Aine on nimeltään aktiivihiili. Kestää kaapata suotomassana 
reaktorien prosessivesiin liukenevat ++..ionisoituneet Pu- 239 tonnistot vaikka tunneittain. 
Kanavasäteilyn plasmakaasut imutetaan reaktorin prosessivesiin. Turbiinin lävistävä kierrätysvesi onkin 
Vallan oivaa kantomateriaalia huuhtomaan plutoniumkaasun plasmat aktiivihiilen 
kaasunkeräinkennostoihin. 
 
 Nuo suotomassat on siitä muikeasti suunniteltuja. Että tätä kevyttä massaa voidaan päävalvomosta 
ohjailla käsin koskematta nestevirtoina. Ensin suodatinverkkoon ottamaan prosessiveden Pu- 239 
tonnistoja talteen. Ja virtausta muuttamalla vastakkaisesti suotomassa saadaan jälleen 
kiinnitysverkoistaan liikkeelle vaikka suoraan odottelevaan SA- tankkiautoon pumpattavaksi ja myyntiin. 
Hemmetin kätevän hämärää toimintaa. Ja mikä parasta. Systeemillä voidaan kaapaista TVO:n 
tuottamat kaikkein oikea- aikaisemmat polttolimittien ylijäämäplutoniumtonnistot. Niin ettei k u k a a n 
ulkopuolinen huomaa juuri mitään. Kantoaineena toimiva hiili voidaan polttaa kaasuksi, jolloin jää jäljelle 
vain himoittu Pu-239 tonnistot myyntibisneksiin kaluunaherroille. 
 
3/ Tabrogge. 
 
 Mutta edes vesi ei tietenkään kaappaa kaikkea himoittua Pu- metallikertymää myyntiin. Vaivaa 
ydinherroille on tässä "ase- huuhdonnassa" tuottanut putkistoihin sulanut, palanut, jämähtänyt kaikkein 
bisneshalutuin plutoniummassa. Mutta onnekseen siihen myös on saatu oivaa apua lihottamaan 
mahakkaita mustan paukkumustan myyjien lompakkoherroja. TVO:n ylpeyden aihe oli salattu ja 
mystinen "Tabrogge". Idealtaan sanoisin nerokkaan yksinkertainen laitteisto. Tuumaluokan palloja, joo 
ja tehty tosiaan vaahdotetusta raakakumista, tai kuuman kestävämmästä silikonivaahtokumista. 
Kumipalleroita oli oransseja, vihreää ja sinistä. 
 
 Sinisissä oli erityiskaavintaan vielä mustaa keraamista ainetta. Chemtrailaamisesta tutuin barium/ boori 
ympein. Ihan tosiaan tehostamaan kuulien kykyä imuroida säteilypaskaa mukaansa reaktorien 
syytämistä vuotuisista tonniluokan Pu- 239 terveisistä. Kuten chemtrailausmyrkyissä yläilman ionipilviin 
kylvettäessä. Kumikuulia voitiin panna putkiliikenteisiin ja kaasuihin milloin vaan, jopa ASEA- 
kaukokäytöllä koska tahansa prosessiin kulkemaan reaktorivesivirtoihin. Keskeisin paikka, jossa Pu-
239 ++..ionisoitunut kaasu imeytyi putkipintaan erityisesti. On tietysti kylmin kohta voimaloiden 
merilauhdutinputkistot. 
 
Tuottoputki sylkee autonlasteittain pehmeitä kuuliaan prosessivesien suotovesivirran eteen. Kuulat 
kiillottavat ja pyyhkivät itseensä tiivistyvän plutoniumliettymän ja kuumat partikkelit. Kun reaktorin 
prosessivesi on menossa uudelleen tulistinputkiin. On siellä taas edessä "korikaappauslaitteet". 
Näkemällä tappavan lastin kumikuulat uitetaan suljettuihin kontteihin. Taas kun rahan tarve iskee. 
Näppärällä termillä "kumijätettä" tämäkin saaliskertymä menee Tabrogge- kumien polton kautta 
myyntiin. Asiaan rutinoituneen SA- armeijakuljetusten saattelemana näennäisen harmittomana jätteenä 
plutoniumin erotukseen. 
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Kuten jo kerroin suotomassoista plutoniumin plasmakaasuja saadaan näppärästi oikea- aikaisesti 
reaktorissa poltettuna jatkuvaan laittomaan, toki mustaan TVO:n ylläpitämään markkinapaikkaan. Niin 
myös voitot rikastetaan Tabroggekuulien kaapimina Pu- 239 massarahoina. 6 Miljardia/ tonnin Pu- 239 
systeemeilleen on kehitettynä v a r s i n  reaaliaikainen taltioinnin tapa. Mutta ennen kaikkea ulospäin 
näkymättömien plutoniumtonnistojen myynnin koetellummat kuviot. Näistä toki tarkoin vaietaan. 
Lahjuksissaan rypevät SUPO- poliisipiirit takaa ja alleviivaa, ettei näistäkään julkisesti kerro kukaan 
muu lisäkseni. Ei kun kiertoon vaan tiedotukseni näistä. 
               ------------ 
 
Saudiarabia räsähti. 
rR rR rR rR rR rR rR 
 
26.02.2013 YLE uutisista: " Suomen pääministeri Jyrki Katainen ja A. Stubid pyrkivät Saudiarabiaan.  
Kummankin audienssin pyyntö kuitenkin jyrkästi arabimaasta k i e l l e t t i i n !" Syy tuli uutisessa 
selkeästi esille. Katainen oli Stubin kanssa etsimässä liäostajia TVO Posivan, Fennovoiman välittämille 
laittomille Pu- 239 plutoniumASEtonnistoilleen.  Saudit kuitenkin olivat huomanneet, että Suomi välittää 
näkyvästi nimenomaan Fennovoiman venäläisen ydinmafian tai ainoastaan Jakuzan Japanilaismafian 
tuoitteita. 
 
 Ortodoksinen Saudiarabia on suorasukaisesti ilmaissut, ettei maa ole kuitenkaan lainkaan kiinnostunut 
Suomen välittämästä "veri- uraaneista, saati kalmaplutoniumeista". Tilanne on e r i t t ä i n kiusallista 
koko Suomen ydinhallinnolle. Koska Suomen maine maailmalla on ydinASEtuottajana jo muutenkin 
syystä pohjamudissa. STUK:n pääjohtajan "Lahtari"  Laaksosen näyttävät käytöt sumeilemattoman 
härskisti nimenomaan Venäjän ydinasetuotannon välittäjänä alkaa koota myös ansaittua kyseenalaista 
hedelmäänsä. ) 
               -------- 
 
KENEN reaktorit paukkuu parhaiten?. . . 
bim pum bum pum bum pum bum pum bum 
 
STUK päällikköillä on ollut kansalleen kovasti paljon asiaa. Sopii kysellä avoimesti miksi? Alias "Lahtari 
Laaksonen" päästyään venäläisten YDIN- rahahanaan kiinni. On enemmän kuin kiitettävän, 
kritiikittömän moraalittomasti kehua retostellut omiaan maailman parhaimmiksi. No joo toisaalta 
Fennovoima totesi syystä TVO:n kumppanin Arevan olevan täysin kykenemätön rakentamaan 
ylipäätään toimivia reaktoreita.  
 
Arevan teknologian osaamattomuus tuli ilmi kun sen tekemät MOX- Pu- 239 polttoaineet räjäyttivät 
Fukushiman reaktorit ja tuhosivat 54 japanilaisreaktoria. Kukaan ydinvaltioistas ei sen erää ole 
ranskalaisten reaktoriosaamisiin uskonut. Laaksosen venäläisten ydinosaamiset perustuu siihen 
toituuteen, että maailmalla muutkaan eivät reaktorejaan kuntoon enää osaa laittaa. Venäjällä on 
mainostaa maailman v i i m e i n e n räjähtämätön hyötöreaktori. Kun Japaninkin Miamakin vastaava 
räjähti kolmannen kerran 2011.  
 
Eilen 12.03.2013 tuli kuitenkin kylmää kyykytystä toiselta suomalaiselta STUK pomolta. IAEA johtajaksi 
ostettu Tero Varjoranta oli puolestaan saanut rahaa IAEA:lta. Korruption kaveri antoi heti puhua myös 
esiintyessään YLE aamuradiossa:" Kaikki venäläisreaktorit ovat konkkurssikunnossa! Missään 
tapauksessa näitä ala- arvoisia venäläisreaktoreitaKAAN ei saa tuottaa Suomeen, kuten Laaksonen 
ehdotti!". . .  
 
Niinpä niin. 1979 Harrisburgin jälkeen myös USA ei ole saanut aikaan toimivaksi uskomaansa 
reaktoriosaamistaan. Arevaan ei usko kukaan. Varjoranta nykäisi puheenparrellaan myös venäläiset 
Rossia-atomin laitokset mustimpaan kastiin. Mitä siis hän kannattaa? Tai sanotaan suoraan keneltä h ä 
n saa kehurahansa?  
 
Aivan oikein japanilaisilta, Jakuzan Toshibalta. Tämä kulostaa v ä h i n t ä ä n vakuuttavalta. Koska 
Japanin valtio ilmoitti juuri, etteivät heidänkään 52kpl räjähtäneistä reaktoreitaan saada edes 
siedettävään kuntioon kuulema v u o s i i n! Kiinnostavaa miten k a i k k i maailman reaktorivalmistajat 
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ovat tekosistaan maailman tuhoksi asiallisesti konkkurssissa. Ja Suomalaisille maailman 
korruptiojohtajille annetaan avoimesti rahaa, että suostuisivat ottamaan näitten konkkurssipesien 
"hahmotelmareaktoreita koeräjäytyksiin maahamme!". .  
           ----------- 
 
T&T. Bakteeri tekee sähköä ja syö radioaktiivista jätettä 
 
Massachusetts Amherst -yliopiston tutkijat Yhdysvalloissa ovat löytäneet Geobacter sulfurreducens -
bakteerilta ainutlaatuisen elektroninsiirtomekanismin, kertoo ScienceDaily. Elektroninsiirtoketju on 
kaikilla eliöillä bakteereista meihin ihmisiin tärkeä energiantuotannon osa. Monimutkaisessa 
prosessissa energiaa muutetaan siirto- ja varastomuodosta toiseen. Esimerkiksi ihmisellä sen 
lopputuote on adenosiinitrifosfaatti (ATP), joka toimii ainoana lihassoluja supistavana energianlähteenä. 
 
Normaalisti elektroninsiirrossa elektroni siirretään molekyyliltä toiselle. G. sulfurreducens näyttää 
hoitavan saman metallin lailla käyttäytyvillä, erittäin hyvin sähköä johtavilla nanoputkilla. Tässä elektroni 
siirtyy tavallaan yhden pitkän molekyylin sisällä, ikään kuin äärimmäisen pienessä sähköjohdossa. 
 
Aiempien tutkimusten perusteella tiedettiin, että tietyt aromaattiset aminohapot edesauttavat elektronien 
kulkua joissain samantapaisissa prosesseissa. Tutkijat testasivat siksi, olisiko niillä roolia 
elektroninsiirrossa piluksiksi kutsuttujen bakteerisolun nanoputkien osalta. He korvasivat piluksessa 
olevia aromaattisia aminohappoja ei-aromaattisilla. 
 
Muutos oli dramaattinen: pilukset näyttivät hyvin samanlaisilta ja samoin toimivilta kuin ennen, mutta 
eletroninsiirto ei toiminut. Aivan kuin joku olisi leikannut poikki jatkojohdon kuparilangat.Löytö ei ole 
fysikaaliselta kannalta kovin kummoinen, mutta biologisesti se on aivan jotain uutta. Vielä 
kiinnostavammaksi löydön tekee se, että juuri Geobacter-suvun bakteereilla on kyky hapettaa monia 
radioaktiivisia tai muuten ympäristölle haitallisia aineita vaarattomaan muotoon. 
 
* SAIRASTA! Eikö IAEA enää muuta keksi? Oikeesti radioaktiivinen säteily EI edes teoriassa katoa 
bakteerien  syötyä sen. Tällaisilla oksetteillaan harhauttaa kansainvälinen ydinrikollisuus ihmisiä. 
Todellakaan ei tunneta m i t ä ä n  mekanismia, joka bakteereissa säteilyn HAIHDUTTAISI!. . 
 
Kyky on yhteydessä myös elektroninsiirtoon. Geobacter-lajien käyttöä erilaisiin puhdistusoperaatioihin 
onkin tutkittu laajasti, ja tulokset ovat lupaavia. Sen käyttö kaatopaikkajätteen hyödyntämisessä 
energiantuotantoon metaanintuotantoa muilla mikrobilajeilla katalysoivien ominaisuuksiensa vuoksi 
näyttäisi myös olevan mahdollista. 
 
Lisäksi vaikuttaa siltä, että G. sulfurreducensia ja saman suvun toista bakteeria voisi yhdessä käyttää 
eräänlaisena bioparistona, tuottamaan sähköä hyvin pienessä mittakaavassa vaikeissa olosuhteissa. 
Tutkimus elektroninsiirrosta on julkaistu American Society of Microbiologyn avoimessa mBio-
julkaisussa. 
                       ----- 
 
Outoja IRAN 
iran iran iran 
 
Monmiko on ihmetellyt sitä miksi USA sallii Iranin kaikessa rauhassa jatkaa ydinASEtehtaittensa 
tekemisiä? YLE Teemassa esitettiin maaliskuun lähetyksessä oudolta kalskahtava selitys: " Koko 
läntinen kulttuuri on tuhoutumassa koska sen koulujärjestelmässä ei enää satsata lainkaan fysiikkaan ja 
luonnontieteisiin. Kun taas arabimaista erityisesti IRANIN kaltaiset ovat loistava esimerkki täysin 
vastakkaisesta suuntauksesta". Huomaatteko homman pääkohdan?. .  
 
Muutamissa vuosissa Arevan Phenix, Sellafield, Superphenix, Japanin Miamaki, jopa Venäjän 
Krasnajarsikin ydinjalostamot ja ydinasetehjtaat kautta maailman ovat räjähtäneet tekijöittensä käteen. 
Kylmäävä fakta on sitäkin tykimpää. VAIN ja ainoastaan vapaamman kehityksen maat, kuten Pohjois- 
Korea, Iran ovat yksinkertaisesti j ä l j e l l ä  maina joissa ei tehdä OL-3 kaltaisia "Areva- 
mokaamisiaan!" USA on puun ja kuoren välissä. Suunnaton himo kun pitäisi käydä hakemassa 
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IRANISTA oppia siitä mitten o i k e a t  osaajat tekevätja saavat koneensa toisinaan toimimaan. No 
minähän toki tiedän m i t e n ne sentekee: 
 
- Iranin saatua Israelin Stuxnet- tietokonevirukset. Päätti kaukaa viisaasti luopua paljolti kaatuvista 
AREVA/OL-3 katastrofisista reaktoriautomatiikan tietokoneaikeistaan! 
 
- Keskeisin ydinvoimaloitten heikkous on mm.vaihtokyvytön REAKTORIPÖNTTÖ. Kun niitten ympärillä 
pitäisi olla estämässä neutronivuotoja puolimetriset HIILIMASSAT. Iran oivalsi käyttää säteilyeroosiosta 
pilalle turpoavien Sosnoviborin kiintohiilisuojien sijaan vaihdettavaa hiilipölytäytettä reaktorinsa 
ympärillä. 
 
- Suomen ydinsekoilijat teettää reaktorinsa yhdestä supervalusta. Siksi lämpölaajenemisen shokit niitä 
räjäyttää vuotamaan. Säteilyeroosio syö pöntön tunkiokuntoon todella muutamassa vuodessa. Mutta 
siltikään reaktorin 23cm paksua umpirohjoa EI kyetä vaihtamaan. Riskillä vaan sanoo yudinhullut. 
Loviisan pönttö mm.halkeaa miehen lekaiskusta ydinpommiksi Fukushimaksi. 
 
- Iran on ratkaissut hommaa kuvaavasti. Pohja raketaan hiilirouheen päälle. Sen jälkeen pönttö kootaan 
ohuista "vesipontatuista" renkaista päällekkäin kymmenistä irtorenkaista. Lopulta kansi päälle ja koko 
komeus pultataan reaktorin korkuisilla "jännityspulteilla" kannen läpi tiiviisti kiini. Rakenne on kuin 
vanhassa valurautaisessa Leino lieden kannessa, jossa ohuet renkaat lepäävät toisien päällä.  
 
-Systeemi on kertaluokkia kestävämpi ja ennenkaikkea joka osa vaihdettavissa säteilyeroosion 
iskiessä! Reaktorin pultit, kannet pitääkin vaihtaa. .. Ei TVO sikatyyliin ei koskaan, koska ei osata. Vaan 
todellakin IRAN on viisaana oivaltanut, että reaktorin rautaosat ovat pilalle säteilyn syöminä ruostuneita 
JO 5v käyttelystä!. . .Ja osat vaihdetaan kuulema 3 vuorokaudessa. Siinä oppimista typerille 
länsireaktoristeille.( Länsireaktorien elinikäuhma 60v-, kun Iran TODISTAA niiden maksimi kestoiäksi 
5v!!!) 
 
- No miten Iran hoitelee reaktoreitaan ilman tietokoneita? Kunnon kamikaze-hengessä suoraan 
manuaalisesti reaktorin päältä vaan avaruuspuvuin. Henki on vaarassa ja meneekin toki nopeammin 
teknikoilta. Mutta sellaistahan ydinvoima on a i n a  ollut. 
 
- Iranista on siis tullut ydinalan LIPPULAVA! Ja USA, IAEA tietävät tämän. Pomituksia EI SALLITA. 
Koska amatööreillä ei todellakaan ole varaa menettää maailman toimivimpia = vaikeammin käsiin 
räjähtäviä reaktorimallejaan.. . Y- pommi siellä, suo täällä sanoo IAEA. USA satsaa pelinsä 
menetettyään ydinohjusten lennosta lasereilla tuhoamisen tekniikoihin Saksan malliin.  
 
 
 
 

3120.PAHAN valtaan. 
 
* Miten tämä kaikki paha saa kansakunnat ajassamme valtaan?  
__________________________________________________________ 
 
*Ihmismielen tuhoisan käyttäytymisen kaikkein anarkismin huippu saavutetaan juuri ja nimenomaan 
siinä vaiheessa. Kun Ihminen viimein pääsee kaikienaikojen päämääräänsä. Osaa käyttää tekniikkaa, 
joka konkreettisesti t u h o a a  allamme olevan Telluksen. Silmiäkään räpäyttämättä 95% ihmisistä on 
ehdottoman valmis painamaan ensimmäisten  joukossa sitä reaktorin starttinappulaa. Joka tekee 
Telluksestamme käsiin räjähtävän neutronitähden!. . .  
 
* Aika uskomaton väitetämä olisikin. Jossei asia olisi j u u r i noin. 
 
* Lukuisat tutkimukset ovat asiaa alleviivanneet. Otetaan eräs karmaiseva esimerkki. Tieteen kuvalehti 
No: 18, sivu 82: 
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"TIETEEN ARKISTOSTA. KOKEET PALJASTAVAT IHMISEN LUONNON. 1950- LUVUILLA 
TEHDYISSÄ KOKEISSA KÄVI ILMI , ETTÄ IHMINEN ON YHÄ  LAUMAELÄN. YKSILÖT 
TOTTELEVAT K Ä S K Y J Ä   SEURAUKSISTA V Ä L I T T Ä M Ä T T Ä !" 
____________________________________________________________________ 
 
*Ymmärsittekö, . . .seurauksista pätkää välittämättä! Kiihko palvella hallinnon edustajia, poliiseja , 
sotalordejaan ajaa ohi jopa itsesuojeluvaistosta!  
_____________________________________________ 
 
*Kaikki eivät toimi näin silti. Mutta meitä on todella harvassa, vain luokkaa 5% väestöstä kykenee 
toimimaan vastoin poliisiviranomaisten, johtajiensa  hulluuksia kuuntelematta. Tämä nähdään aina kun 
kokonaisille valtiomahdeille on tullut sairas johto. Näin on käynyt kaikissa diktaturioissa, johtajaa 
totellaan, vaikka henki menisi.  
 
*Nyt vaan tilanne on se, että ydinvoiman myötä maailmamme on ylittänyt rajan josta paluuta ei enää 
ole. Saksan malli antaa vielä pienen toiveen siitä, että oikeakin malli olisi järkeviä kuuntelemalla ollut 
käytettävissä. No Suomalaista kansaahan tämä tietenkään ei tule koskemaan. . . 
               --------------- 
 
FB. Kalevi S. Nii.... 
Itse en näe tätä nykyistä käsitteellisyyttä, musta valkoisena... 
Omalla kohdallani, Nähdä asiat näin miten nyt nään, ja ymmärrän. 
Tämä on helkutin pitkä ja vaivalloinenkin tie, Mut totuus on asia jota etsin ja löydän joka hetki lisää.  
 
Olen saanut sellaisen Vääristyneen ja ajatusmaailmaa repivän kasvatuksen, sieltä nouseminen on 
vienyt turhanpaljon energiaa ja aikaa, kun kaikki on pitänyt aloittaa alusta. Oppia Kyseenalaistamaan ja 
kritisoimaan. Aika on tosin ollut antoisaa, mut herätä näkemään vasta viime vuona tää ydinvoima asia. 
Ongelmana nään täman Vuosituhansia jatkuneen epärehellisyyden 
 
Ei liiemmin syytä tämän päivän Eläväisiä, siitä ettei jaksa uskoa enää mihinkään. Ihmiset on väsyneitä 
tähän yhteiskuntaan kun aina uskotellaan luvataan parempaa ja totuus onkin karmaisevaa, eikä sitä 
haluta uskoa. Pelko ja häpeä on niin syvälle iskostuntu mielen syöväreihin ja siksi, pelätään ihmisiä 
enemmän kuin Säteilyä, on todella Iroonista. 
 
Olet saanut Aitiopaikalta nähdä tämän hyytävän tosiasian, joka kaikessa karmeudessaan on veret 
seisauttavaa kokemusta. Kouluttamattomille aivoille ei tua mene jakeluun kovinkaan nopiaan. Tiedän 
kokemuksesta, kun näitä aivoja oon joutunut sietänään. 
Nyt vaikuttaa että ne alkaa pysyä jotenkin tässä tietotulvassa mukana.......Aina ei näin ole ollut..... 
46 minuuttia sitten. 
 
 
Arto Lauri Syystäkin ihmettelet miksi olen niin "armoton" kommentoidessani aikamme tapahtumia? On 
tässä ihan selkeitä loogisia perusteita. Annetaampa muutama keskeinen. 
 
A/ Tämä nyt meitä teurastava silmitön pahuus ON TIETOINEN MAALLISTUNEEN KANSAN VALINTA. 
Kun ihmiset tekevät näin i t s e ydinepäjumalansa siitä tulee heille enemmän kuin uskonto. 
 
B/ Tämän epäjumaluuden tekijät täällä netissäkin ovat POLIISIT, virkamiehet, armeijan edustajat. Itse 
asiassa tällaisissa nettiyhteisöissä luokkaa p u o l e t on täällä pelkästään palkattuina vt:nä!!  
 
C/ Suurin osa näistä tasan t a r k o i n tietää teoillaan tukevansa historian ehdottomasti julminta 
kansanmurhaa. Mutta eivät, kuten näemmekin pane tikua ristiin. Ei siksi, että oikeasti pelkäisivät. Vaan 
siksi koska haluavat ottaa tästä seinähulluudesta IRTI MAKSIMIN ITSELLEEN. . . . 
 
Jos vielläkin haluat ihmetellä miten homma etenee. Niin kehoitan tutkimaan vaikka viisasta kirjaa 
"Kommunismin musta kirja." Sielä t a r k o i n kerrottiin miten CCCP, Pol Pot, DDR ja MAO tyyppisissä 
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yltiömaallisistuvissa systeemeissä kaikialle uitettavat POLIISIVIRANOMAISET kaappaavat 
ihmismiljoonat verkostoillaan tahdottomaksi ohjailemikseen hyytelömassoiksi. Tuo kirja on t o d e l l a 
suora kuvaus siihen mitä täälläkin FB:ssä NYT viranomaiset on tekemässä. 
 
 Ei tässä ole kyse mistään mystiikasta. Vaan t a r k o i n IAEA/ USA juonimasta "toisenpolven 
YDINateismiaallokosta". 95% systeemissä kansasta ON valmis mihin hulluuksiin tahansa. Kunhan nuo 
epäjumalaiset johtajansa vaan antaa käskynsä tehdä ydinkuolemantanssinsa. Vastuu lakkaa 
vaivaamasta kun tappoon osallistuvat tuntee olevansa "vain isomman rattaina".  
 
Luokkaa 5% väestöstä säilyttää näissä megapaineissakin edes jonkinasteisen inhimmillisyyden ja 
etiikan teoissaan. 2 000 Vuotta juuri n ä i s t ä massamurhaajayhteisöistä meitä ON varoitettu likimain 
kaikissa menneisyyksien uskonnonkirjoituksissaan. Syystä koska loppusaldo nykytyylistä ON 100% 
varma kansakuntiemme YDINTÄYSTUHO! 
            ------------ 
 
YDINpäästöt tuhoamassa AVARUUTTA. 
nasa nasa nasa nasa nasa nasa nasa 
 
Apache foorumin satoa:    
 Juku     Vs: oo SWE caves 2011  
« Vastaus #1189 : eilen kello 22:47:12 »Lainaus Kolmas säteilyvyöhyke syntyi Maan ympärille 
 
Maapallo sekä sisempi ja ulompi säteilyvyöhyke. Maapallon ympärille syntyi viime syyskuussa uusi 
säteilyvyöhyke. Sen havaitsivat Yhdysvaltain avaruusviraston Nasan Van Allen -satelliitit. Kaksi 
tutkimussatelliittia laukaistiin kesällä 2012 tutkimaan säteilyvyöhykettä. 
 
Maapalloa ympäröi pysyvästi kaksi erilaista säteilyvyöhykettä, joita kutsutaan Van Allenin vyöhykkeiksi. 
Niiden hiukkaspommitus aiheuttaa vaaraa esimerkiksi Maata kiertäville satelliiteille. Nasan keräämä 
data paljasti, että 2. syyskuuta maapallon ympärille muodostui kolmaskin kehä erittäin 
suurienergiaisista elektroneista. Aurinkotuuli vatkasi sitä rajusti, kunnes se neljän viikon kuluttua katosi. 
Tutkijoiden mukaan löytö ilmentää säteilyvyöhykkeen valtavaa muuntelevuutta. 
 
*TODELLA päräyttävää tiedotusta. Nyt aletaan lisääntyvästi tajuta miksi ydinsaastaa alas mätkivät 
chemitrailaamiset räjähtivät ihan piikkiinsä. Ydinvoimaloista taivaallemme alati kasvavasti vuotamat 
++..IONISOIDUT Pu-239 tonnistonsa alkavat n ä i n  suoraan muuntamaan koko Maapalllomme 
ionisaatio-olosuhteita! Jos tämän tasoiset globaaliot tapahtumat eivät ala olla niitä vihonviimeisiä 
varoituksia YDINVOIMAANSA hirttäytyvälle ihmiskunnalle niin mitkjä sitten? Täytyy oikeasti sanoa, että 
Suomen SUPO:n, CIA:n  kiimaisesti suojaamat Pu-239 myyntiorganisaationsa alkavat olla 
henkitoreissaan. Oikeasti tässä katoaa koko maailma näitten ydinsikaniskojen päästöissä!. . 
                  ------------ 
 
YDINTUNKIOITA 
tunk tunk tunk 
 
Niin joo.. Kysyttiin mitä mieltä olen maamme petoeläinpolitiikasta? Kuten näissä aina taustalla on jotain 
ihan muuta kuin mitä uutisoinnit pumppaa kansan näkyville. Idea on varsin simppeli. Maakunnan 
elämisen edellytykset lyödään mahdollisimman tuskalliseksi. Kun lapset, asukkaat ja kotieläimet 
asetetaan tieten ylimitoitetun petouhan eteen. Sitten päälle shokeeraamaan kova julkisrumba TV:ssä, 
lehtiin, että muuttakaa kaupunkeihin turvaan jos ei nykytyylit miellytä. 
 
 Tarkoitus on täysin tietoinen maakuntien tyhjentäminen. Niin ja mitä varten ne tyhjennetään? 
Kuulimme 2013 aluksi miten maahamme ollaan perustamassa totalitäärisen laajat 55 000km2 kokoiset 
uraanikaivosraiskiot, ensihätään ja pian lisää p a l j o n. Ydinvoimatalouden himoamat jättimäiset nyt 
TEM:ssä odotelleet 1 200kpl Talvivaaraluokan uraanihornakaivosta, isotooppijalostamoineen odottavat 
maakuntiemme tyhjentymistä pikapikaa. IAEA leebensraumia! 
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Kuulimme miten maamme pienkunnat halutaan niputtaa suurten kaupunkien vasalleiksi tämän vuoden 
muistaakseni kuntaministerin suulla, että huhtikuun lopulle. Silloin pitäisi kunnat pakkoliittää. No mitä 
taas tämä palvelee? Muistamme miten muutama vuosi sitten kunnan johdoille annettiin oikeus päättää 
tuhotaanko kunta suunniteltujen TEM:n uraanikaivosten alle vai ei. Idea myös tässä täysin holtiton, 
kuinkas muutenkaan. 
 
 Muutama suurkaupunki, Helsinki, Tampere, Oulu eivät pane tikkua ristiin kun niihin pakkoliitetyt 
pikkukunnat, "Takahikiät" anovat niitä estämään ydinalan himoamia jättiuraanintuotantoon suunnattuja 
kaivoksia kuntien tuhoksi. Taas k a i k k i Suomen kaivokset valtio pakottaa nimenomaan 
URAANINTUOTANTOON, sanoo uusi kaivoslaki. Kuten huomaamme nyt etenevät ydinhulluudet 
tähtäävät maamme muuttamisen niin ikään EU:sta tuotavien ydinjätteitten kaatopaikoiksi myös. 
 
 Moniko tietää, että jopa Eurajoen Posivan Onkalosta ei KOSKAAN ole tehty ainoaa päätöstä itse 
kunnassa hyväksyntään! Alkujaan TVO allekirjoitti luvissaan, ettei Eurajoelle jää grammaakaan 
ydinjätteitään! TVO:n silloinen johtaja Magnus Bunsdorf toisti asian useasti lehdistöön. Kun Posivan 
Onkaloa alettiin silti ruhjomaan maakuntaan. Asiaa ei kirjailija Kojon mukaan k o s k a a n  edes 
päästetty kunnan valtuustoon. EI koska tiedettiin, että se kaadettaisiin demokratiassa. 
 
 Kaikki nyt jatkossa maahamme Onkaloitavat ydinjätetunkiot tehdään siis i l m a n kuntien pienintäkään 
lupaa, väkivalloin! Ajatelkaa tätä. Nyt Heinonen IAEA pomona huudattaa jo pää punaisena, että kun 
Olkiluodon Onkalon alat ei enää riitä millään. Suomeen pitää SEN perustamisen luvin tehdä vähintään 
2 jättivarastoa EU:sta tuotaville ydinjätteilleen. Silti k u k a a n ei uskalla kertoa, että kaikki nuokin 
tehdään t ä y s i n vailla lupia uhrikunnistakaan. 
 
 Tiesitkö miksi pakkotuodaan? Koska ydinjätelaki sanoo muutettuna, että se maa joka tuottaa uraania. 
On p a k k o  ottaa se takaisin käytettynä Pu-239 jätteinä! Siksi Euroopan ainoan uraanintuottajamaan 
Suomen uraanituotantomäärät on huippusalattuja. Huippuliioteltuja, että tänne saadaan EU:n 
ydinjätteet kun valehdellaan maamme uraanituotannot monituhatkertaisiksi todellisesta!. . . 
                          ---------- 
 
MAAILMA SÄTEILYSTERILISOITUU 
ster ster ster ster ster ster 
 
YLE aamun rariolähetyksessä kerrotaan miten ihmisillä on alkanut olla suuria lisääntyviä vaikeuksia 
saada lapsia. Hedelmällisyyshoidoilla on JO merkittävä osuus kun lapsen saanti ylipäätään kyetään 
starttaamaan. No Suomalaisten sterilisaatiot on EU:hun liittymisestä 1995 paikkeilta kasvanut 
huumaavaan - 70% 
 
Jos joku ihan tosissaan luuli, ettei säteilysterilisaatio vaikuta ympärillämme olevaan luontoon, kuten 
ihmisiin, erehtyy karvaasti. Säteilyä erityisen hyvin kestäväksi väitetyn mm. koivun siitepölymäärät ovat 
murskaantuneet. Koivuissa tavataan nyttemmin siitepölyä vähemmän 53 vuoteen. Kas vaan 
säteilyionisaatiota alas lentokoneista mätkivät chemtrailauskemikaalit tuhoavat myös koivun urpuja 
kiihtyvästi.  
 
Jaa ettei jaksa huolestuttaa tääkään. Että olet JO mielestäsi tehnyt kaikki haluamasi lapsesi jo? Että 
ihan sama vaikka kaikkki tulisi "tuhkamuniksi" ja viranomaisetkin tykkää kyttyrää jos säteilyistä 
äksyyttelee? Maaseudun tulevaisuus 8 maaliskuu 3013, sivulta 10: "Poikkeuksellisen huono itävyys. 
Maanviljelijä Toni Lindqvist Myrsakylästä kertoo, että tilan oman siemenen itävyys jäi tänä vuona 2013 
poikkeuksellisen  huonoksi. Vehnän itävyys oli romahtanut, ollen enää enää 39%! Tämän kevään 
kylvölle tilalle ostettiin ensimmäisen kerran koko vilja-alan tarvitsema siemenmäärä." 
 
*Niin säteilysterilisaatio on alkanut romuttaa kaikkein keskeisimmänkin ruuantuotantomme perustaa, 
ilmapölytteistä vehnää myöten. Lentolevitettyjen cheminanopartikkelien muassaan vehnän tähkän 
herkimpään kasvupisteeseen suoraan vaikuttavat ydinvoimaloista vuotavat Pu-239 päästötonnistot 
tappavat kaiken tieltään. Metsämme, meremme SYKEsarja B7 mukaan 360-kertastaen mm. tritiumtasot 
luonnossamme. Mehiläisten säteilytuho vei kolmanneksen ruuastamme. Nyt on hävinnyt 2/3 osa 
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viljavuudenkin ruuantuotannon potenttiaaleista! Hurja himo ydinherroillamme tappaa maailman väestöt 
POLIISIVOIMIN peitellen faktatiedot, etten paremmin kiteytäisi! 
               ----------- 
 
POLiiSI nimen alkuperää 
uii uii uii uii uii uii 
 
"Vallan merkkejä kantavien symboli on lyhyt miekka", oletko koskaan miettinyt miksi? Tai ylipäätään 
mistä on saanut alkuunsa magaaberi tapa, että "vallan porttona tunnettu Rooman tyrannian" symboli on 
nimenomaan POLIISIN tunnus myös Suomessa? Kun kuningas halusi eroon kilpailevista paremmista 
valtaan pyrkijöistään. Hän yksinkertaisesti palkaten OSTI itselleen pyövelin.  
 
Ihmisen jolle MORAALITTOMUUS oli selkein tavaramerkki. Kysymättä rahasta tappava. Tavallisella 
alamaisella ei ollut kuitenkaan oikeutta tappaa kuninkaallista ja keisarillista sukua. Mutta hyvin usein 
vallasta kilpailivat keskenään saman suvun ihmiset. Siksi kuninkaan piti antaa erityisvapaus 
pyövelilleen TAPPAA RAHASTA myös valtaansa uhkaavia sukulaisiaan. Pian kävi kuitenkin selväksi, 
ettei teolliseksi tappamiseksi äitynyt verisen vallanjanon täyttämiseen riittäneet yhden pyövelin rahkeet. 
Piti saada varapyöveleitä.  
 
Aina vaan vallanjanoisemman keisarin ja kuninkaan pyövelien tappotahti kiihtyi. Kaiken kukuraksi 
tapettavat alkoivat antaa takaisin ja pyöveleitä syystäkin myös kuoli näin. Rooman legionassa käytetyin 
massaterrorin väline oli lyhytiskuinen tappomiekka. Jolla sai nopeaan tahtiin iskettyä hengiltä 
kymmenittäin ihmisiä. Eikä terä käytössäkään katjennut, tai tarttunut kylkiluihin. Neron kaltaiset 
hirmuhallitsijat tuhosivat alaisiaan näillä keinoin jo teollisesti. Ja pyöveliensä ammattimaiselle 
salamurhaamisen rosvoväelle piti annattaa "kunniakkaalta kuulostava" yhteisnimitys. 
 
Luotiin roomalainen lyhytmiekkatunnuksinen "murhaPOOLI". Jotta kansalaiset tietäisivät veritekojen 
olevan nimenomaan hallitsevan keisarin ostamia. Näin hallinto varmisti, ettei kansa uskaltanut estää 
valtiokoneiston  raivoisan asiattomia murha-aaltoja. Varsin pian näitä lyhytteräisiä verisiä miekkojaan 
kantavia silmittömiä tappajaleegioita aletttiin kutsua niiden oikeilla nimillään.. .POLIISEIKSI! Paljon ON 
vettä Tiberissä sen jälkeen virrannut. Tyyli EI ole silti yhtään vaihtunut.  
                -- 
 
PS. Tuo 020202 mainoksen YDIndiktaattori joka vaatii kansaltaan poliisivoimin pois tiedot. ON kyllä  h e 
m m e t i n ajantajuntaan osuvaa . . 
---------------- 
 
Pelkästään Englannissa 41< reaktorin alasajot 
rusinaks rusinaks rusinaks rusinaks rusinaks 
 
* Jälleen kerran megaharvinaista dataa siitä miten tässä Jo pelkästään Englannissa tämä lista kertoo 
luokkaa 41kpl reaktorin tuhosta! kuvaavaa, että englannissa ylipäätään on 38 reaktoria. Jos ja kenelle 
määrät kuulostavat pieniltä Japanin 54kpl tuhoutuneen reaktorin rinnalla. Niin  haluan korostaa, että 
Englannissa tuhottavien reaktorien määrä on myös luokkaa 10% maailman reaktoreista.  
 ------------------- 
 
Nuclear power in the UK – a history 
Key events in the history of nuclear power in Britain 
http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/21/nuclear-power-in-the-uk-a-history 
 
    Share 
    Tweet this 
    Email 
 
    Jessica Aldred, Natalie Starkey  
    theguardian.com, Monday 21 October 2013 09.47 BST  
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Sizewell B nuclear power station, in Suffolk One of the older 
generation reactors at Sizewell in Suffolk. Photograph: Graham Turner 
for the Guardian 
 
1934 
 
- Nuclear fission is first experimentally achieved by Enrico Fermi. 
 
1947 
 
- UK‘s first nuclear reactor was built at Atomic Energy Research 
Establishment (AERE) Harwell to demonstrate the viability of 
commercial power reactors. 
 
1954 
 
- United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) established to carry 
out nuclear research; to develop atomic weapons deterrents and reactor 
technologies. 
 
1955 
 
- UK government publish white paper titled A programme of nuclear 
power announcing the first purely commercial nuclear program. 
 
1956 
 
- World‘s first commercial nuclear reactor, Calder Hall 1 (MWe net: 
50) at Windscale (later Sellafield) is opened by Queen Elizabeth II. 
The government says Britain has become "the first station anywhere in 
the world to produce electricity from atomic energy on a full 
industrial scale". 
 
- Suez crisis lead to a white paper titled Capital investment in the 
coal, gas and electricity industries which proposed increasing the 
nuclear build program. 
 
1957 
 
- Calder Hall 2 (MWe net: 50) connected to grid. 
 
- The government promises a nuclear power building programme that 
would achieve 5,000-6,000MW capacity by 1965. 
 
- Fire at Windscale (one of the reactors on the Sellafield site, 
England) ranked 5 out of 7 on the International Nuclear and 
Radiological Event Scale leading to the release of the radioactive 
isotope Iodine-131 which can cause cancers. Although people were not 
evacuated, milk from surrounding farmland was diluted and destroyed 
for the following month. Harold Macmillan, told the cabinet that he 
was suppressing the report that detailed the full extent of the 
disaster, defects in organisation and technical shortcomings. The 
facts were not made public for 30 years. 
 
1958 
 
- Calder Hall 3 (MWe net: 50) connected to grid. 
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1959 
 
- Calder Hall 4 (MWe net: 50) connected to grid. 
 
- Chapelcross 1 (MWe net: 49), 2 (MWe net: 49) and 3 (MWe net: 49) 
connected to grid. 
 
1960 
 
- Chapelcross 4 (MWe net: 49) connected to grid. 
 
- Government white paper scales back nuclear building plans to 
3,000MW, acknowledging that coal generation is 25% cheaper. 
 
1962 
 
- Berkeley 1 (MWe net: 138) and 2 (MWe net: 138) and Bradwell 1 (MWe 
net: 123) and 2 (MWe net: 123) connected to grid. 
 
1964 
 
- Hunterston A1 (MWe net: 160) and A2 (MWe net: 160) connected to grid. 
 
- A white paper titled The Second Nuclear Power Programme set out the 
next phase of the nuclear programme with 5000 MWe of capacity expected 
to come online between 1970 and 
 
- This begins the era of advanced gas-cooled reactors (AGR) after 
other designs are rejected. Minister for power Fred Lee tells the 
House of Commons: "We have won the jackpot this time, we have the 
greatest breakthrough of all times." 
 
1965 
 
- Hinkley Point A1 (MWe net: 235) and A2 (MWe net: 235), Trawsfynydd 1 
(MWe net: 196) and 2 (MWe net: 196) and Dungeness A1 (MWe net: 225) 
and A2 (MWe net: 225) connected to grid. 
 
1966 
 
- Sizewell A1 (MWe net: 210) and A2 (MWe net: 210) connected to grid 
and commissioning of first prototype fast breeder reactor in Dounraey 
(Scotland). 
 
1967 
 
- Oldbury 1 (MWe net: 217) connected to grid. 
 
- Fire and partial meltdown at Chapelcross with contamination 
contained in reactor core. 
 
1968 
 
- Oldbury 2 (MWe net: 217) connected to grid. 
 
1971 
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- British Nuclear Fuels Limited (BNFL) established after demerger of UKAEA. 
 
- Wylfa 1 (MWe net: 490) and 2 (MWe net: 490) connected to grid. 
 
1976 
 
- Hinkley Point B1 and B2 (both have MWe net capacity of 610 but 
operating at 70% (MWe: 430)) and Hunterston B1 and B2 (both have MWe 
net capacity of 610 but operating at 70% (MWe: 430)) connected to 
grid. 
 
1977 
 
- The Central Electricity Generating Board describes AGR power 
stations as "one of the major blunders of British industrial policy." 
 
1979 
 
- Energy secretary David Howell announces 10 new pressurised water 
reactors (PWR) to be built, calling nuclear power "a cheaper form of 
electricity generation than any known to man". 
 
1982 
 
- The Nuclear Industry Radioactive Waste Executive (Nirex) was 
established by the nuclear industry in 1982 to research options for 
the deep geological disposal of radioactive waste. 
 
1983 
 
- Dungeness B1 (MWe net: 545) first twin AGR station, Hartlepool 1 
(MWe net: 595) and Heynsham I-1 (MWe net: 580) connected to grid. 
 
- Government forced to abandon dumping of low and intermediate-level 
nuclear waste in the Atlantic following pressure from environmental 
groups. 
 
1984 
 
- Hartlepool 2 (MWe net: 595) and Heynsham I-2 (MWe net: 580) connected to grid. 
 
1985 
 
- Dungeness B2 (MWe net: 217) connected to grid. 
 
1988 
 
- Berkeley 2 shut-down. 
 
- Heynsham II-1 (MWe net: 615) and II-2 (MWe net: 615) and Torness 1 
(MWe net: 625) connected to grid. 
 
- The government decides to privatise electricity production and a 
"nuclear tax" is proposed. 
 
1989 
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- Berkeley 1 and Hunterston A2 shut-down. 
 
- Magnox reactors are withdrawn from electricity privatisation. The 
city refuses to buy the older stations because of decommissioning 
costs and the taxpayer is left with the bill. 
 
- AGRs and Sizewell B are withdrawn from privatisation because city 
investors discover that the cost of generating nuclear power is far 
greater than that of coal. 
 
1990 
 
- Torness 2 (MWe net: 625) connected to grid. 
 
- Hunterston A1 shut-down. 
 
- A nuclear levy is introduced to cover the difference between the 
cost of generating nuclear energy and coal, adding 11% to electricity 
bills. 
 
- The cost of building Sizewell B increases from £1.69bn to £2.03bn. 
 
1991 
 
- Government announces plans for a nuclear waste repository costing 
between £2.5bn and £3.5bn that would be completed by 2005. 
 
1992 
 
- International Atomic Agency says the building up of vast stocks of 
plutonium at reprocessing plants poses "a major political and security 
risk". 
 
1993 
 
- Trawsfynydd 1 and 2 shut-down. 
 
- It is revealed that the 11% nuclear levy on electricity bills has 
not been put aside for dealing with decommissioning costs and waste, 
but spent on building Sizewell B. Economists estimate that the 
projected income from the levy between 1990-98 will represent a £9.1bn 
subsidy for the nuclear industry. 
 
1994 
 
- THORP Nuclear fuel reprocessing plant at Sellafield (England) opened. 
 
- Government announces nuclear reviews, one into whether new nuclear 
stations can be built and the second into whether the industry can be 
privatised. 
 
1995 
 
- Sizewell B (MWe net: 1188) connected to grid after lengthy 7 year 
construction and public enquiry and is such the last nuclear reactor 
built to date in the UK. 
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- A paper titled Review of the Future Prospects for Nuclear Power in 
the UK suggested moving most of nuclear energy industry to the private 
sector would bring about benefits for industry, consumers and 
taxpayers. 
 
- Government decides to make a second attempt to privatise AGRs and 
the still-to-be-completed Sizewell B. 
 
1997 
 
- Two nuclear waste stores are to be built at Sellafield, to take 
intermediate-level waste for the next 50 years. Another 10 are planned 
for the future. 
 
1998 
 
- Deputy prime minister John Prescott signs agreement to progressively 
reduce concentrations of radioactive substances in the marine 
environment as a result of emissions from Sellafield. 
 
Late-1990s 
 
- Nuclear energy in the UK is at a peak, contributing around 25% of 
the UK‘s energy needs. 
 
2000 
 
- Hinkley Point A1 and A2 shut-down. 
 
- British Nuclear Fuels chief executive, John Taylor, resigns over a 
scandal relating to faked safety records at the Sellafield plant in 
Cumbria. 
 
2001 
 
- Managing Radioactive Waste Safely (MRWS) initiated by the government 
with a public consultation process which led to the setting up of the 
Committee on Radioactive Waste Management (CoRWM) to recommend options 
to provide a long-term solution to managing higher activity 
radioactive wastes in the UK. 
 
- The New Electricity Trading Arrangements announced by the government 
led to considerable overcapacity due to the recent construction of 
gas-fired power stations. This was one of the factors that led to the 
collapse of British Energy who had been the country‘s largest 
generator by 1998. 
 
2002 
 
- Bradwell 1 and 2 shut down. 
 
2003 
 
- Calder Hall 1, 2, 3, 4 shut down. 
 
- UK Government‘s energy white paper highlighted that nuclear energy 
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was a useful source of carbon-free electricity but that there were 
issues over nuclear waste. It made no plans to build new nuclear power 
stations but made the point that they might be required in the future 
to meet our growing carbon-free energy needs. 
 
2004 
 
- Chapelcross 1, 2, 3 and 4 shut-down. 
 
- The European commission launches legal action against the government 
over "unacceptable" failings in dealing with nuclear waste at 
Sellafield. 
 
2005 
 
- Uranium and Plutonium leak from cracked pipe at THORP, Sellafield. 
 
- BNFL transferred all of its nuclear sites to the Nuclear 
Decommissioning Authority. 
 
- CoRWM recommends deep geological disposal of high- and 
intermediate-level wastes long-term with about one-third of the UK 
appears to be geologically suitable. 
 
- The government's chief scientific adviser, Sir David King, voices 
his support for a nuclear power revival, saying there are economic as 
well as environmental reasons for a new generation of reactors. 
 
2006 
 
- Dungeness A1 and A2 and Sizewell A1 and A2 shut-down. 
 
- Tony Blair announces that the best way to meet carbon-free energy 
needs is to construct new nuclear power stations. He says nuclear 
power is once again a serious option because "the facts have changed 
over the last couple of years". 
 
- The Sustainable Development Commission warns Tony Blair that there 
is "no justification" for a new nuclear programme. 
 
- The government's environment audit committee warns that a new 
generation of nuclear power stations would not be able to avert a 
serious energy crisis. The government has become "too focused" on 
nuclear energy, it says. 
 
- The new white paper confirms that nuclear power is back on the 
agenda. It says a mix of energy supplies is essential and that new 
nuclear power stations could make a significant contribution. The 
review says it will be up to the private sector to cover the costs of 
investment, decommissioning and storage of nuclear waste. 
 
- Major power generators such as E.ON and EDF welcome what they call 
an "important milestone". 
 
- Greenpeace launched a court action claiming that the government's 
consultation was "legally flawed". 
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2007 
 
- Energy white paper states that its in the public interest to allow 
private sector investment in new nuclear power stations. 
 
- Nuclear Decommissioning Authority (NDA) establishes the Radioactive 
Waste Management Directorate (RWMD) to take responsibility for the 
geological disposal facility programme. 
 
- Greenpeace wins its case and government launches a new consultation, 
which includes plans to treble the amount of electricity from 
renewable sources and signals a return to the government's nuclear 
agenda. 
 
- A Guardian/ICM poll shows opponents of nuclear energy narrowly 
outnumber supporters, by 49% to 44%. 
 
- New prime minister, Gordon Brown, calls for an acceleration of 
nuclear power in a speech to business leaders. 
 
2008 
 
- UK Government gives the go-ahead for a new generation of nuclear 
power station to be built. 
 
- Half a million people in the UK hit by power cuts as seven power 
stations, including Sizewell B, unexpectedly stop working. 
 
- Government inspectors warn that plans for a new generation of 
nuclear power stations may be delayed because of a shortage of skilled 
engineers. 
 
- In a speech to EU states, Gordon Brown calls for eight new nuclear 
plants to be built in as part of a 'nuclear renaissance' in the UK. 
 
- Business secretary John Hutton calls for a 'renaissance in nuclear 
power' in a speech to parliament. 
 
- French energy giant EDF finalises a £12.4bn deal to buy British 
Energy, which runs eight nuclear sites with land on which new reactors 
could be built. 
 
2009 
 
- UK government publishes list of new potential sites for nuclear 
power generation. 
 
- Gordon Brown backs plans for a new nuclear power station at 
Sellafield, after the Nuclear Decommissioning Authority agrees to 
provide land for the building of two new stations adjacent to the old 
site. 
 
- £12.5 billion acquisition of British Energy by EDF was completed. 
 
- Magnox Electric Ltd, the operator of the Bradwell-on-Sea nuclear 
plant, is found guilty of allowing a radioactive leak to continue at 
the site for 14 years between 1990 and 2004. 
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- The Nuclear Decommissioning Authority raises almost £400m after a 
seven-week online auction between energy companies wanting to buy 
three sites for new plants. 
 
- Centrica, which owns British Gas, announces a deal with EDF that 
will involve it in building new nuclear power stations in the UK. 
 
- A secret report by the government's chief nuclear inspector, Mike 
Weightman, shows more than 1,750 leaks, breakdowns or other "events" 
at UK nuclear plants over the past seven years. 
 
- Rolls-Royce announces it will open a new factory in the UK to build 
and test parts for new nuclear power stations. 
 
- State-owned Russian group Atomenergoprom unveils ambitions to break 
into the British nuclear market, raising fears about the Kremlin's use 
of energy as a political weapon. 
 
- UKAEA, the body responsible for decommissioning and cleaning up 
Britain's fleet of nuclear power stations, has been bought by Babcock 
International Group for £50m. 
 
- The Guardian learns of secret government plans to tax electricity 
consumers to subsidise the construction of the UK's new nuclear 
reactors, contradicting repeated promises by ministers that the 
nuclear industry would no longer benefit from public subsidies. 
 
- The Health and Safety Executive says French and American designs for 
new nuclear reactors are significantly flawed. 
 
- The operator of Sellafield, Britain's biggest nuclear complex, is 
fined £75,000 following safety lapses which led to the radioactive 
contamination of staff in July 2007. 
 
2010 
 
- The government announces a £170m funding package for the British 
nuclear manufacturer Sheffield Forgemasters, who will build a 
15,000-tonne press to make large forgings used in modern reactors. 
 
- The Liberal Democrats abandon opposition to the development of new 
nuclear plants, with new energy secretary, Chris Huhne, saying a 
construction programme would be acceptable "without new public 
subsidy". 
 
- The Health and Safety Executive is cracking down on Sellafield's 
operators, Nuclear Management Partners, after a series of radioactive 
leaks and safety blunders. 
 
- Huhne reveals Britain is facing a £4bn black hole in unavoidable 
nuclear decommissioning and waste costs. 
 
- The government cancels a proposed loan of £80m to Sheffield 
Forgemasters approved by the previous government. 
 
- The Health and Safety Executive says the schedule for the UK's 
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nuclear reactor building programme has slipped behind, as the two 
proposed designs await approval. 
 
- The government gives the green light to eight new nuclear reactors. 
 
- A report prepared for the government by the British Geological 
Survey identifies the Lake District as the area of Cumbria most 
geologically suitable for nuclear waste disposal. 
 
2011 
 
- Oldbury 2 shut-down. 
 
- Radioactive liquid effluent leak inside Dounreay (Scotland) during 
decommissioning process. 
 
- Nuclear energy supplying around 19% of UK energy needs. 
 
- Huhne announces plans to raise the amount nuclear operators will 
have to pay towards the cost of any accident in the UK to £1bn. 
 
- In an Observer interview, Huhne says Britain may back away from the 
use of nuclear energy because of safety fears and a potential rise in 
costs after the Fukushima disaster. 
 
- Sir David King, the former government chief scientist, says the UK's 
nuclear industry is in no shape to cope with a large-scale reactor 
building programme and must be overhauled if the coalition wants to 
push ahead with its nuclear expansion plans. 
 
- Government plans to build a new programme of nuclear power stations 
in England will be delayed by at least three months while a report 
into what the UK can learn from Fukushima is published. 
 
- The UK government's advisory committee COMARE clears nuclear power 
plants of causing childhood cancers. 
 
- A report by the energy and climate change select committee 
criticises the government for planning to award covert subsidies to 
nuclear power, betraying the coalition promise that the taxpayer would 
not foot the bill for a new generation of reactors. 
 
- In an interim report following Fukushima, Mike Weightman, the 
nuclear chief inspector, says the UK is not at risk of similar 
disaster, and there is no need to alter plans for new nuclear plants. 
 
- The government approves a controversial scheme to dump 250,000 
tonnes a year of nuclear waste at King's Cliffe, a traditional 
landfill site near Peterborough. 
 
- Huhne confirms the list of eight new sites for the next generation 
of nuclear power stations. 
 
The government publishes a consultation on how to select potential 
storage sites for nuclear waste. 
 
- Fergus Ewing, Scotland's energy minister, says the SNP government is 
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"open" to extending the use of the country's two existing nuclear 
plants, Hunterston and Torness, in a move away from SNP opposition to 
nuclear power. 
 
- The government publishes its plans on reform of the electricity 
market, which will rely heavily on nuclear power. 
 
- Despite local opposition, officials give the go-ahead for work to 
begin on Hinkley C in Somerset, the first new nuclear power station 
for 20 years. 
 
2012 
 
- Oldbury 1 and Wylfa 2 shut-down. 
 
- Big power companies pull out of developments to build new nuclear 
power stations partly due to Fukushima nuclear disaster in 2011. 
 
- Hitachi buys Horizon Nuclear Power for £700 million, which was 
intending to build reactors on existing sites at Wylfa, Anglesey, and 
Oldbury, near Bristol. 
 
2013 
 
- UK Ministers offer a deal to provide 40-year subsidies to energy 
companies who sign up to building new nuclear power stations. 
 
- Hitachi be reluctant to build Britains new wave of nuclear power 
stations unless government improves terms. 
 
- Hinkley Point C (EDF energy) given approval with costs of £14billion 
and predicted power generation for 5 million homes but is set to take 
8-10 years to be fully operational. Expected to generate 25,000 jobs 
during construction and 900 permanent jobs during operation. 
 
2014 
 
- Wylfa 1 shut-down. 
 
- Expected shut-down Hartlepool 1 and 2 and Heysham I-1 and I-2 
(possibly 2019 for both). 
 
2016 
 
- Expected shut-down Hinkley Point B1 and B2 and Hunterston B1 and B2. 
 
2018 
 
-Expected shut-down for Dungeness B1 and B2. 
 
2023 
 
- Expected shut-down Heysham II-1 and II-2 and Torness 1 and 2. 
 
2035 
 
- Expected shut-down Sizewell B. 
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Magnox power stations: 
 
Berkeley 1 (Gloucestershire, England), Berkeley 2, Bradwell 1 (Essex, 
England), Bradwell 2, Calder Hall 1 (Cumbria, England), Calder Hall 2, 
Calder Hall 3, Calder Hall 4, Chapelcross 1 (Dumfries and Galloway, 
Scotland), Chapelcross 2, Chapelcross 3, Chapelcross 4, Dungeness A1 
(Kent, England), Dungeness A2, Hinkley Point A1 (Somerset, England), 
Hinkley Point A2, Hunterston A1 (North Ayrshire, Scotland), Hunterston 
A2, Oldbury 1 (Gloucestershire, England), Oldbury 2, Sizewell A1 
(Suffolk, England), Sizewell A2, Trawsfynydd 1 (Gwynedd, Wales), 
Trawsfynydd 2, Wylfa 1 (Anglesey, Wales), Wylfa 2. 
 
AGR power stations: 
 
Dungeness B1 (Kent, England), Dungeness B2, Heynsham I-1 (Lancashire, 
England), Heynsham I-2, Heynsham II-1, Heynsham II-2, Hinkley Point B1 
(Somerset, England), Hinkley Point B2, Hunterston B1 (North Ayrshire, 
Scotland), Hunterston B2, Torness 1, Torness 2. 
 
PWR power stations: Sizewell 
 
 
 

3121.Iki Aikaisen Eläinuhrin Aikamme IAEA 
 
Esipuhe 
1111111 
 
Maria oli odottanut tätä hetkeä aivan pienestä tytöstä lähtien. Hän tarkoin tiesi, että uskonnoissa on 
aivan erityinen paino sille arvolle, jota eläimen veriuhrille annettiin. Niin uhrattavan eläimen veri 
symboloi sitä sidettä elämän ja kuoleman välillä, jolla oli aivan erityinen arvo ihmiskunnalle. Merkitsihän  
ruokamme eteen verensä luovuttanut eläin aina lihansa syöjilleen myös elämää ja huomisen 
selviytymisen toivoa. 
 
Maria oli jo muutamia vuosia varronnut sitä hetkeään. Jolloin saisi perheessään kunnian aloittaa 
juhlakkaan pääsiäisateriana nautitun karitsan jakamista. Tehtävän oli aina ennen hoitanut hänen 
vanhempi veljensä. Nyttemmin naimisiin mentyään oli tämä jokavuotinen erityisperinne siirrettynä 
hänelle. Ensimmäisen kerran hän, Maria kietoi pienet kätensä aivan liian isokahvaiseen hopeiseen 
veitseen. 
 
Yhtäkkiä hänen kasvoilleen levisi tuo hänen äitinsä mukaan "pikkuvanhan" neitomaiset kaksi terävää 
otsaryppyä. Huoli häivähti kasvoillaan: "Isä, näen pöydällämme uhratun puhtauden symbolin karitsan 
ravitsemassa meitä kaikkia täällä tänään. Mutta huoli hiipii syvältäni. . Tiedämmekö, niin tai siis 
tiedättekö TE missä liikuvat syömiemme ruokiemme, eläintemme veret?" 
                        
Itse asiaan 1 
2222222222222 
 
Nin tosiaan moniko ihan oikeasti on aiemmin miettinyt miten on käynyt niille eläimille, joita suuhumme 
ja poveemme nielemme. Voin keroa salaisuuden teille. En, en todellakaan kerro seuraavaa kukkasin. 
En taltioi tulevaanne kevyin mielenliikeitten painoin. Vaan kuten tapanani  tutusti on, vain ja ainoastaan 
sen mitä omin silmin olen joutunut näkemään ja todistamaan. 
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TVO:lla 30v työskennellessäni ydinalan sisäpiireissä. Totuin siihen, että mikään, korostan m i k ä ä n 
elämään liittyvä ei olut pyhää tai edes jaloa ydinteollisuuden alasimeen iskettynä. Olette varmaan 
kuulleet outoja tarinoita siitä miten ydinhallinnossa Ei milloinkaan suvaittu hyvällä ensinkään 
johtoportaissa, ei edes insinööristössä kirkkoon kulumisia. Vähintäänkin outoa, miksi ihmeessä 
tällaisilla asioilla olisi painoarvoja yksilöille, työntekijöilleen jotka tekivät "vain tusinabulkkisähköä"? 
 
 Noita useat illat mietin itsekkin. Miksi TVO:n johdolle oli elinehto erottaa jopa pääluottamusmiestä 
virastaan. kirkkopyhikseen kotiinsa ilman ylityöpakkoa Jouluiksi pyrkivän isän, niinpä. . . Koska oli hän 
kuitenkin kirkon jäsen. Eräänä päivänä koko kaameus alkoi vaan esiintyä, peilautua sielunmaisemaani. 
Kun pääsin näkemään TVO:n päävaraston hämärille, synkemmän salaisuuksien hyllytonnistoille. Siellä 
niitä oli metrin korkuisina ruskeassa pahvitynnyreissään surkeina suljettuina sielujen rivinä.. . 
odoOtamassa loppuneen elämänsä "häpäisyä" kaikessa magaaberiudessaan.  
 
Lisää asiaan II 
333333333333333 
 
 No otetaan tähän väliin TVO:n Yhteiskuntavastuuraportti 2008 ympäristövastuun tunnuslukuja. Sivua 
36. 
 
- Jauhemaiset ioninvaihtohartsimassat 6 080kg/v 
. Raemaiset ioninvaihtomassat        13 455kg/v 
- Inertiamassat                       1 910kg/v 
                                   ______________ 
   Yhteensä                          21 445kg 
 
- Matala-aktiivijätteet         113m3 
- Keskiaktiivijätteet           115m3 
 
Lukuja jotka maallikoille ei paljojakaan halua kertoa. Ammattitason silminnäkijänä voin kuitenkin verhon 
takaa esiin kaivattaa jotain sellaisia yksityiskohtia, joista ette varmaan yhtään pidä. En tykkää kyllä 
myös itse. Siksi kesti kauan, ennenkuin näitä halusin julkisuuteen tuotattaa. Vuosituhansien ajan jo siitä 
ajasta asti kun kivikauden metsästäjät maalasivat pyhät luolamaalauksiensa punaiset rajaukset. Oli 
tarkoitus antaa ruuaksi taistellulle eläimille, sen kuolemaa merkitsevälle verelle erityinen pyhitys. 
 
 No anteeksiantoa pyytäen eläimen sielulta. Että metsästäjät ansaitsisi myös huomenna elämäntärkeän 
ruokansa perheilleen. Ajassa jossa nälkäkuoleman kalvas viikate odotti j o k a i s e n vaikeasti saadun 
metsästyssaaliin jälkeen todellisena suuruhkana. Alkoi ihmiskunta mieltää veren pyhitettäväksi 
uskonsa, elämisensä oikeuden asiaksi. Siksi se yhä on maailman lukuisissa uskonnoissa keskeinen 
"puhdistautumisen uhriensa synonyymi." 
 
Osaan 3. 
44444444 
 
Niin uskomattomalta kuin saattaa tuntua. Veren uhraaminen "jumalilleen" on tietoista ja keskeistä m y ö 
s  kaikkein modernimmissa satapäisissä ydinvoimaloissa" Kuulen vielä nauruakin sieltä taustalta, mutta 
ehkä aavistuksen yskähtelevänä jo? Niin tosiaan PÄIVÄÄKÄÄN EI modernit ydinreaktorimme pyörisi. Ei 
pörräisi, jossei sen sysimustaa kuoleman sieluttomuuden prosessia tauotta rauhotettaisi satojen ja 
satojen uhrieläinten verillä. Kuten konsaan atsteekkien ihmisveririitit ylläpiti heikentyvää 
valtioimpperiumia hengissä väkivalloin.  
 
 Yritän pinnistellä asian suoraviivaisesti, tunteenpurkauksitta teille hyvät kuulijani. Mutta ehdottoman 
totuudenmukaisesti. Ydinvoimalan prosessivesi on erityispuhdistettavaa, ns. "ionipuhdasta vettä". Tai 
se sitä ei toellakaan ole, jollei sen eteen jatkuvasti uhrattaisi satojen teurastamojen rekkarallien 
eläinveriuhriaan! TVO:n reaktorin prosessivesiin kipataan surutta tonneittain raakaa eläinverta. Kyllä 
vaan. Olkiluodossa ei t o d e l l a k a a n  ole vuosikymmenet ollut oma erityinen "TVO- ydinpastorinsa".  
 



2472 
 

Eurajoen tunnuskuvaan kuuluu, että seutukunnan lukukinkeritkin pidetään TVO:n ydinteolisuuden 
tiloissa. Sinne "tuotteistetaan" vanhainkodista linja- autolasteittain vanhuksia. Niin mitä muutakaan 
varten kuin RUKOILEMAAN YDINVOIMAN POLESTA YDINVOIMALAAN! Olkiluodon saarella eli 20-
30- luvuilla ennustajavanhus. Joka kertoi miten tulevaisuudessa Olkiluodon saareen tuodaan 
ihmistekoinen auringon kaltainen suuri ja pahan riivaama epäjumaluus. Ihmismielien, suomalaisten 
sielujen mustuuden syöjäksi.  
 
Omatekoinen epäjumaluus, jolle uhrataan kaikki saatavilla olevat sieluja myöten. Ken tätä kauheutta ei 
palvellut koko sielultaan, ruumiiltaan, velellään menettää väistämättä oikeuden ihmisarvoonsa. Koko 
tämän pahan palvontaan osallistuvan valtiomahtien hallinnon silmissä. Voin tänä Herran vuona 2013 
taata ja alleviivata, että minä jos ken voin todistaa 2013 aikamme olevan j u u r i kuten enneustus 
kaiken kertoo! Ennustaja alleviivasi, tämä ihmisen itse tekemän epäjumalaisen keinoauringon palvonta 
tulee tuhoamaan koko maamme. Itse asiassa oleva uhka koko kaikeuden maailmalle. 
 
Osaan 4. 
555555555 
 
Nuo yhteiskuntavastuuraportissa kerrotut kadotetut  yli 20 000kg/v mystiset massat ja satojen 
kuutioitten vuotuiset radioaktiivisuuden runnomat poistojätteet. Pitävät sisällään autonlasteittain raakaa 
TVO:n ydinepäjumaluuksien eteeen uhrattujen tuhansien ja túhansien eläinten krematorioidut 
verimassat. Akrtiivihiilipriketeiksi puserrettuina tonnistoina ne ajetaan prosessiveteen. 
 
Siellä oleviin "verkkosuotimiin" nuo verimassat jäävät. Jätetään vangitsemaan reaktorihelvetin syytämiä 
radioaktiivisia pu- 239 tonistojaan. Asetuotantoon optimipolttonsa jälkeen suoraan sopivat kuumat 
hiukkaset tartutetaan atomi atomilta noihin vaiettuihin suotomassoihinsa.  
 
Muuntamalla vesivirtaaman suuntia purtkistoissaan, TVO:lla tehtaillen saadaan koska tahansa koko 
"saalis" suoraan odottaviin ahnaisiin säteileviin kokoojatankkeihin reaktorin kansia avaamatta. 
Näppärää kuin mikä tuo.. . Tietenkin myös loppupolttoaineen jätteessä on yhä 0,78% ASEplutoniumit 
jatkojalostukseen. Mutta toden totta. Ilman, että "eppäpyhän ydinriittinsä ydinpapistot" jatkuvasti 
uhraavat eläinvertaan.  
 
Niin ja ... pakkosyöttävät tämän poltetun eläintensä uhriveren ruhot jokapäiväiseen ruokasyntiimme 
mukaan. Ei oikeasti y k s i k ä ä n maailman 450kpl reaktoreista pyörisi päivääkään! Tiesittekö, 
kysytään tiesikö näistä ylipäätään kukaan? Ei todellakaan mikään ihme. Että TVO:n pimeimmät 
varastot veririittiuhreineen eivät näy koskaan lehdistöissä. Mitä kirkolliset piirit sanoisivat karusti 
todistettuna tajutessaan. Miten jokapäiväinen ruokapöytämme IAEA ydinrikoliset t i e t e n täyttää 
epäpyhällä ydinmolokkinsaeläinuhriverillään. . . 
             ----------- 
 
FB. 2013.02 Kalevi S. Etsiä Kyllä Löytää... 
Tutkia saa tietoa... 
 
Ydinvoimala on riippuvainen puhtaasta vedestä. Suomen ydinvoimalat on sijoitettu meren rannalle. 
Niiden jäähdytystä varten johdetaan voimalan läpi puhdas merivesi ja se päästetään n. 12 astetta 
kuumempana takaisin mereen taukoamatta. (TVO:lla +14 JO OL-1 ja OL-2 kanssa. OL-3 ja OL-4 
kanssa poistovedet +55C!!) 
 
Jäähdytyssysteemi on avoin merivesipiiri (Once-through). Uutta vettä otetaan noin 50 kuutiometriä 
sekunnissa per tuhannen megawatin laitos. Noin yhden Hudöfjärdenin verran vesimassaa viikossa 
kulkee Loviisan ydinvoimalan läpi sen jäähdyttämiseen. Vesi päästetään mereen  
 
Hästholmsfjärdenin puolella. Kuuma vesiplyymi liikkuu sieltä vesivirran mukana länteen. 
Voimalateollisuus käyttää n. 80 % kaikesta kaikkien teollisuuslajien käyttämästä jäähdytysvedestä. 
Vuonna 1974 oli todettu  
once-through-systeemin olevan kestämätön USA:ssa. Vedenpulan takia alettiin 1950-luvulla mm. 
Isossa-Britanniassa kylmentää ydinvoimalat konkaavien jäähdytystornien avulla.  
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Puhdas merivesi ja puhdas ilma on laskelmoivasti käytetty hyväksi ydinvoimaloiden normaalitoiminnan 
radioaktiivisten ja kemiallisten päästöjen laimentamiseen. Mereen päästetään mm. tritium, 
radioaktiivinen vety H3, joka sekoittuu, muodostuu tritioitu vesi. Päästöplyymi mereen sisältää 
137Cs,134Cs, 131 I, 58Co ja aktivoituja korroosioaineita kuten 51Ch and 51Mn. 
 
Ilmaan päästetään piipun kautta mm. tritiumhöyryä, jalokaasuja, 133Xe, aktivoituja kaasuja, 41Ar, 14C, 
16N, 35S. Biosidit, pesuaineet, kloori ja muita kemiallisia myrkkyjä korroosiokontrolliin ja mikroeliöiden 
poistoon huuhtoutuu myös mereen. Tritium on mahdoton eristää, se käyttäytyy kuin vesimolekyyli ja 
imeytyy kuten vesi eliöstöön.  
 
Ydinvoimaloiden lämpöpäästöt (thermal pollution) ilmaan ja veteen ovat kaksi kolmasosa niiden 
kokonaisenergiasta. Ydinvoima on sen lämminvesipäästöjen johdosta osasyynä maapallon 
lämpenemiselle. Suomen ydinvoimalat päästävät runsaat 40 miljardia kWh/vuosi lämminvettä mereen, 
Ruotsin ydinvoimalat päästävät 130 miljardia kWh/vuosi energiaa mereen. 
 
Italialaiset tutkijat arvioivat 1970-luvulla, että kuuma päästövesiplyymi (hot plume) vähentää veden 
hapensisältöä, lisää leväntuotantoa ja aiheuttaa eliöhaittoja ja -kuolemia. Pohjoismaissa tuhlataan 
arvokkaat vesivaramme, kuten Itämeren, ydinvoimaloiden jäähdyttämiseen. Ydinvoimaloista aiheutunut 
vesien  
saastuminen sekä eliöiden ja kalojen tuhot oli asiantuntijoiden tiedossa 1970-luvulla.  
 
Mekaaniset vauriot eliöille veden oton ja poistoveden yhteydessä sekä itse voimalan putkistossa, missä 
vesi liikkuu nopeasti, ovat huomattavat. Merten sedimentit saastuvat, villikalatalous kärsii. Tämä on  
pitkään ollut Loviisan kalastajien tiedossa. Villikalojen menetykset on pyritty korjaamaan 
ydinvoimayhteiskunnan suosimien kalaviljelmien keinoin.  
 
Metsien tuhot ydinvoimaloiden ympäri tutkinut saksalainen professori Günther Reichelt totesi 1985 
teoksessaan Waldschäden durch Radioaktivität, että ydinvoimaloiden ympärillä tuotettu rutiiniomainen 
päästöplyymi ilmaan aiheuttaa suurimmat metsien neulaskadot ydinvoimaloiden pääilmansuunnassa.  
 
Gerd Söderholm  
 
JOURNALISTS FOR RENEWABLES  
gerd.soderholm(at)gmail.com Merieläinten kulku voimalan läpi  
 
Lapin Kansa 
www.lapinkansa.fi 
Pyhäjoki 4.4.2009 Ydinvoimala ja vesi Ydinvoimala on riippuvainen puhtaasta vede... 
            ------- 
 
Eilisen 22.02.2013 CIA 
cia cia cia cia cia ciashit 
 
Eilen aamulla olin yhteydessä erääseen vuosia tuntemaani tuttuun Itä-Suomeen. Ihan asiaihminen. No 
kaverini kävi tapahtumahetkellä luonaan kylässä. Ja kun SUPO tajusi tämän päästivät varsinaisen 
helvetin irti. Aamupäivällä olin jo tapellut parisen päivää kun en saanut sitten millään raportejani TVO:n 
ydinsekoiluista Posivan 2013 YVA ja TEM:n raportointejani läpi sähköpostihäirinnän. Keskustelumme 
aikana Itä Suomeen Fasebookissa panivat perustelematta lennosta poikki! 
 
Meni puolisen päivää yrittäessäni paluuta onnistumatta FB:hen. Pian SUPO otti todelliset herneet kun 
laitoin TVO:n 17kpl supersalattujen Pu-239 myyntivarastojensa karttakuviakin julkisuuteen. Siinä 
vaiheessa Vuojoen SUPO katkaisi kiihkoraivoten m y ö s   k a i k k i  sähköpostiyhteyteni 
ulkomaailmaan! No minulle olivat CIA- agentit jo useamman kerran kertoneet, että HE eivät hyväksy, 
että minulla On kontakteja venäläisiin tai edes venäjää taitaviin! Ai jaa CIA, SUPO määrittää ketä saan 
edes t u n t e a ? 
               -- 



2474 
 

 
FB. Kuka urputtaa? Mistä sen tietää, että se on CIA? 
 
11:03  Arto Lauri 
Mulle tuli siis kirjallinen pinkka sähköpostiini aamulla CIA agenttien LOGOILLA!. . . .Kuvaavaa asiassa 
olikin, että Fasesta tuli noottia että olen "kaveranut" ihmisten kanssa joista USA ei pidä! Haloo hei asia 
haisee kuuhun asti. No miksi h i t o s s a Vuojoen SUPO sitten katkoi k a i k k i sähköpostinikin 
samalla?  
 
No pelästyivät kun julkaisin noita TVO:n salaisia plutoniumvarikkokuviaan. SUPO ja CIA ovat 
useamman kerran käyneet myös "kauppaa" siitä että kirjoittelen kuulema" liian vapaasti eräille siitä mitä 
tiedän TVO:n  ydinsalaisuuksista!" Oihan siis h e m m e t t i  sentään! Onko tosiaan niin, että SUPO ja 
CIA päättävät puolestani ketä saan edes tuntea? Luuleeko nuo ydinpirut ihan tosissaan, että mua 
kiinnostaa kuulla mitä mieltä HE ovat tavoistani paljastaa FIN Pu_239 laittomat kauppareittinsä. Tässä 
ON OIKEASTI KYSE MAAILMAMME TUHOSTA IAEA:n kätyrien käsissä. . .. 
 
 
 
 

3122.Gerald C. 
 
Gerald Celente 
!! !! !! !! !! !! 
 
FB. 2013 Arto Lauri  
 
Moi Teemu. Nyt taisi selvitä kerrasta se keskeinen SYY miksei SUPO sallinut mun pistää julkisuuteen 
koko eilisen päivänä rivin riviä tietojani Posivan Onkalon metaaniklatraattin räjähdyksistä. Maailman 
taloustieteen ikoni Gerald Celente oli kuulemani mukaan suoraan uutisradioinneissa kertonut m u n "A 
theoremy of Fukushima" videoinnin selittävän m i k s i maailman ydinvoimaloita suljetaan paniikissa! 
Ilmankos mm. jopa CNN otti saman aiheen Orion radioonsa myös. 
 
Saksa olisi sanomaa alkanut ensimmäisenä tajuta, Ranskakin viimein. Toimineet mm. tapaamani 
agenttien yms. aktiivien Dutshincen, Hollannista tuotetun Stella Blackwell Stainbeckin kautta saatuja 
tietoja olisi alkanut levitä käännettyinä materia- arkistoistani hallitsemattomasti pitkin ja poikin 
maailmaa. Ajattele Teemu, siis maailman talousgurujen i k o n i e n ikoni lainailee meikun videopätkiä 
kertoakseen mitä on t o d i s t e t t a v a s t i tapahtumassa maailman satojen ydinvoimaloitten alla ja 
ympärillä! 
 
Ei hemmetti vie. Kun sitten eilen 07.02-13 koetin levittää lisää asiaan liittyviä tietoja dokumentoiduista 
Olkiluodon 500m syvyydestä metaanijääklatraattien ja neutronivoiden räjähtäneistä peräti 5kpl 
koereisistä. Ydinvoimaloiden syytämien säteilypäästöistä epävakautuneista tektoniikoista. Niin CIA total 
paniikkiin! Koko päivänä en saanut estoissaan itse tutkintadatoistani läpi levitykseen juuri mitään. 
Onneksemme asiaihmiset valtavasti auttoi ja sulkua murrettiin viimein väkivivuin hienosti. 
 
Nyt alkaa selvitä myös miksi "Itämeren UFO:na 2012" tunnetusta ilmiöstä tehtiin USA:n ja Venäjän 
sotilasoperaatioin totaalisti kielletty tutkimuskohde välittömästi. Kun kävimme Jarin kanssa Ruotsissa 
paikan päällä kertomassa ilmiön olevan salaista reaktorien neutronivuovuotojen jyskyttämää 
metaanijääkaasua ja plutoniumkanavasäteilypäästöjen räjähtelyä. Niin koko Itämeren löytöalue 
laivastojen sotavoimin saarrettiin kiellettynä jatkotutkimuksiin parissa päivässä. Ei hemmetin hemmetti! 
Näähän alkaa elää omaa elämäänsä jo! . . 
                -- 
 
FB. 02.2013. 
Matti Myllymäki: "Se taisi olla Alex Jonesin TV lähetyksessä. . 
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                      -- 
Erja Sini-Kaarina Varis Onko se tässä videossa?  
http://www.youtube.com/watch?v=7bvtZKuxS5M 
 
Gerald Celente - Alex Jones' Info Wars - January 4, 2013 
www.youtube.com 
Gerald Celente joins Alex Jones us to break down the looming financial crisis and how to prepare for 
what's to come. www.TrendsJournal.com Official Gerald Ce... 
 
* Ymmärtääkseni radiolähetyksessä olisi ollut. 
                                 -- 
Arto Lauri Kovasti kiinostavaa tää globaali artikulointi yhden Yotuben videon ympärillä, toden totta! 
Miksi asiaa puidaan noin, mutta CIA taasen EI anna niiden kysyä aiheen tiimoilta suoraan sanaakaan 
multa?! Miettikääs tosiaan m i k s e i dokumentoitua, kiistatonta totuutta sallittaisi julkisuuteen. . . ! 
Varsinkin kun nyt näyttää KOKO EUROOPPA TAJUNNEEN VIDEON KESKEISIMMÄN!!! "A. Einstein 
1954: Ydinvoima tappaa käyttäjänsä 100% varmasti!". . . Miettikäässinnnillä . . .!!! 
            ---------- 
 
Ydinala paremmastaan k u s e s s a ! 
__________________________ 
 
T&T ENERGIAHelena Raunio, 21.2.2013, 11:17 
Liuskekaasu ärsyttää Venäjää - Maan vientitulot vaarassa.Liuskekaasutuotannon nopea kasvu on 
tehnyt Yhdysvalloista paitsi omavaraisen maakaasun suhteen, myös potentiaalisen kaasunviejämaan. 
Maakaasusta on tulossa maan merkittävin energianlähde, ja hiilen korvaaminen kaasulla on johtanut 
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen ensi kertaa Yhdysvaltojen historiassa. Venäjän ote 
Euroopan kaasumarkkinoista heikkenee, mikä uhkaa sen vientituloja. Venäjä pyrkiikin aktiivisesti 
estämään liuskekaasun hyödyntämisen leviämisen naapurimaihinsa. 
 
*Puolan hallituskin tapettiin muutama vuosi sitten Katynin metsiin. IAEA kun tekee näköjään ihan mitä 
vaan. Jotta USA:n Obaman Puolaan myymät 8 reaktoriaan menisivät kaupaksi vaikka väkisin. Kun tuli 
tieto siitä miten Puolassa on 300v liuskekaasuvarannot, ei vastatoimissaan IAEA t o d e l l a k a a n  
säästellyt! 
 
Liuskekaasubuumi aiheuttaa ongelmia Venäjän vientituloihin, kirjoittaa tuoreessa Ulkopoliittisen 
instituutin julkaisussa tutkija Antto Vihma, joka työskentelee instituutin Globaali turvallisuus -
tutkimusohjelmassa. 
 
Kilpailu lisääntyy. Öljyn- ja kaasuntuotannon kokonaismäärät kasvavat ja alalle syntyy aidompaa 
kilpailua, kun kaasumarkkinat vähitellen yhtenevät ja Opec-maiden ulkopuolinen tuotanto kasvattaa 
osuuttaan öljymarkkinoilla. Muut maat ovat vielä kaukana Yhdysvaltojen liuskekaasuteknologiasta, 
mutta yrittävät jäljitellä amerikkalaisten kokemuksia. Venäjälle tämä on ikävä asia, ja se tekee 
kaikkensa, ettei naapurimaissa syntyisi liuskekaasubuumia. 
 
Nesteytettävästä kaasusta eli LNG:stä on tullut varteenotettava kilpailija putkessa kulkevalle 
maakaasulle. Sen osuus kasvaa maailmalla, kun Yhdysvallat ja Lähi-Idän maat kuten Qatar suuntaavat 
Eurooppaan ja Australia Japaniin sekä muualle Aasiaan. 
 
*Suomen hallitus onkin vuosikaudet turvannut TVO:n ydinmonopolejaan estämällä systemaattisesti 
LNG laivojen pääsyt maamme satamiin. Nyt EU:n rikidirektiivin takia pitäisi rakentaa 3 LNG laivaa. 
Mutta TVO on tuhoamassa niitä valmistavan STX:n telakatkin kiivaasti kostokseen. No STX:n 
"syntilistaan" TVO:sta kuuluu tietysti ofshore merituulipuistot ja ties mitkä TVO:n kilpailijoina 
kammoamat kaasunporaustornitkin. Kaiki alas vaatii rikollista monopoliaan suoaava IAEA 
globaalitasoilla. 
 
Maailman suurimmat liuskekaasuvarannot Kiinassa. Testiporaukset ovat maassa käynnissä. Gazprom 
hädissään. Nesteytetty kaasu heikentää etenkin Venäjän Gazpromin asemaa markkinoilla. Maa onkin 
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ollut aktiivinen halussaan hidastaa naapuriensa pyrkimyksiä liuskekaasuvarantojen hyödyntämiseen. 
Isot yhtiöt eivät voi tehdä bisnestä Venäjän kanssa ja investoida samaan aikaan naapurien 
liuskekaasuun Keski- ja Itä-Euroopassa. 
 
Sen vuoksi myös ExxonMobil vetäytyi Puolan liuskekaasusta, kun sillä on sopimus venäläisten kanssa 
arktisen öljyn ja kaasun hyödyntämisestä. Ikävästi kävi myös Ukrainassa, kun Shell teki sopimuksen 10 
miljardin investoinnista maan liuskekaasuun: Gazprom lähetti pari päivää myöhemmin Ukrainalle 7 
miljardin dollarin laskun kaasusta, jota maa oli luvannut ostaa, mutta ei tarvinnutkaan. Ukrainasta 
saattaa tulla liuskekaasun myötä jopa kaasun viejämaa Euroopan markkinoille ja samalla kilpailija 
Venäjälle. 
 
Puoli miljardia työpaikkaa. Liuskekaasua on tuotettu Yhdysvalloissa pieniä määriä jo sadan vuoden 
ajan. Teknologian kehitys on kuitenkin nostanut viime vuosina varsinaisen liuskekaasubuumin. Vuosina 
2006-2011 Yhdysvaltain nopeimmin kasvavat sektorit olivat kaivos-, öljy- ja kaasuteollisuus. Ne ovat 
luoneet jo kaikkiaan 500 000 työpaikkaa. Määrä on viidessä vuodessa kasvanut 60 prosenttia. 
         ----------- 
 
25 Miljardin reaktoreita. 
fen fen fen fen fen fen fen 
 
2013 Viikolla 6 Kuultiin kummia. Ydinvoimateollisuutta on a i n a  kannustanut eteenpäin ympärillään 
tapahtuneet siviilireaktorien hillittömät paukahtamiset ja megapommeiksi muuttumiset. Ehkä kaikkein 
merkittävin virstanpylväs oli 1979 USA Harrisburgin kolmenmailin saaren ydinonnettomuus. Sen jälkeen 
kun USA on lopettanut käytännössä t ä y s i n ydinvoimalahankkeensa. Pian seurasi luonollisena 
jatkona perässä 1986 Tshernobylin 4 tuhottua reaktoria, joka taas kaatoi koko edustamansa CCCP 
talousjärjestelmän. Tuskin muuten k u k a a n muistaa, että aina suurempi määrä reaktoreita tuhoutui 
näissä ydintuhoissaan.  
 
Tässä vaiheessa taas Japani nostettiin Legendaariseksi ylittämättömäksi ydinkuninkaaksi. No kauoja ei 
tarvinnut odotella luonnon ydinvastaisen evoluution reaktiota. 2004 Japania kohtasi massiivinen 
totaalisen tuntematon ydinhävitys. Kaavan mukaan päästiin sitten kunnioitettavaan 7kpl tuhoutuvaan 
reaktoriin, asiasta ei tänäkään päivänä tiedä juuri kukaan mitään. Mutta myös mm. Miamakin 
uraanijalostamo myös tuhoutui. Mukana meni palasiksi maailman suurin reaktori totaalissa 
hiljaisuudessa. 
 
Vieläkään ei IAEA välittänyt ydinkiihkossaan kasautuvista ydinvoimaloitten maaperän 
megaepävakauksista. Onnekseen luonto ei koskaan jätä päämääriään kesken. 2011 Paukahti sitten 
peräti 54 Japanin reaktoria ydinjätevarastoineen päivineen! Metaaniklatraatit man alta puhuivat tuimaa 
turmionsa hoosiannaa. . Peräti 66kpl reaktoreita oli tuhoutunut tässä tarkkailujaksossa.  
 
No mitä tehdäänkään Suomessa? Nyt Toshiba, jonka Japanin meriittilistalla on mykistävät 54 
tuhoutunutta reaktoria pyyhkäisee ydinvoimarakenteluista Arevan. Areva kun EI taas ole saanut OL- 3 
reaktoriaan e d e s  räjähtämään. Ei moinen paukkumattomuus kelpaa enää Suomalaisille.) Näköjään 
vasta venäläiset, jolla on tästä sentään 4 reaktoria tuhottuna kelpaa Suomen kansan Fennovoimalle. 
             -- 
 
Viikon 9 tiimoilla kerrotaan, miten Turkki aikoo ostaa 25 miljardilla dollarilla n. 1 000MW venäläisen 
reaktorin. Mutta s i t ä  taas ei uutinen vahingossakaan kerro millä ehdoilla kaupat tehtiin. Kas kun 
Venäjä vaatii yli 50% pysyvän omistuksen ydinvoimaloihinsa! Ja millä hinnalla! Huomatkaa, että 
Fenovoiman kaavailema 2 500MW kapasiteetille tuo tarkoittaa hulppeaa 62,5 Miljardia!. .  
 
No tuo että ydinsähkön hinta nousee tuollaisiin monikymmenkertaisuuksiinsa OL- 3 
epäonnistumistensa vanaveden poistaessa kilpailijoitaan. Ei tietenkään vaikuta Suomen ydinkiihkoon. 
10- Kertaa nyt jo tuulivoimaa kalliimpi ydinvoiman hinta kun on arkitiedossa ja kaadetaan Suomen 
veronmaksajille. Fennovoiman rahavarannot, ja ydinhankkeille elintärkeä ydinvoimaosaamiset katosivat 
kun EON jätti uppoavan ydinalansa kunniakkaasti. Tämä tarkoitti Suomen ydinhankkeille monta 
pitelemätöntä muutosta välittömästi.  
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Koska rahaa EI OLE, on ydinvoimaloitten myyjän pakko ottaa Fennovoimasta puolet omistukseensa. 
Jos kulostaa pieneltä niin miettikää salattuja seuraamuksia tarkennettuna. Jos reaktorinsa onnistuu 
myymään Toshiba 54kp ydinraunioittensa meriiteillä. Pääsee Japanin Jakuza Suoraan suomen 
ydinenergiabisnekseen tuomaan Fukushiman veriset kulttuurit maahamme. Jette FinT!. Mutta, mutta 
Suomen valtiolle oikeus ja kohtuus onkin saada kostoa korkoineen. Vielä 2000-luvun alussa 
maassamme kiellettiin Venäläisen sähkökaapelin tulot Suomeen. Koska venäläisreaktorit koettiin 
kaukanakin megauhaksi. 
 
 No no NYT sitten ydinala saatuaan "Lahtari-laaksosen" kauppamiehekseen. On valmis ottamaan 
maahamme peräti n e l i s e n venäläisreaktoria sumeilematta. Kauppalehti 02.12 kirjoittaa myös 
Forttumin himoavan j o  Fennovoiman 1 ja 2 reaktorin, TVO:n OL- 3 ja 4 kyytipojaksi Forttumin 
venäläisten kahden aiemman lisäksi Lo- 3 reaktorin! Kun parhaillaan Suomea ollaan reijittämässä 
Venäjän reaktoriostoin. Niin saamme kaupanpäällisinä energiahuolintaan 100% varmasti ylikansallis.en 
venäläisen ydinmafiosot. Eikä kuulema yhtäkkiä k e n e l l ä k ä ä n Suomen ydinhallinossa ole 
pienintäkään julkista valittamista tästäkään enää. Kätevää, nouseva YYA - henki saa jatkoa..  
 
PS. Jotain outoja piirteitä tähän kauppaan liittyy. Venäjä haluaa pitää peräti 4 reaktorin 
omistusenemmistöt itsellään. Joten kaupan hinta ei kerro kaikkea kustannusmäärää. OL-3 reaktorin 
hinnaksi kuitenkin YLE ilmoitti jo huikaisevat 9 miljardia! 
             ------------- 
 
OL_3 KUOLEMANKENTTÄ! 
_____________________ 
 
OL-3 hanke on viivästynyt nyt 7 vuotta vuoteen 2016 asti! No syyksi On esitetty miten v a a t i v a  OL-3 
ydinvoimalan ns. "automatiikka" on. Niin valtavan mahdoton, ettei sitä saada valmiiksi ennen kuin 
huippumonimutkaisia tietokanta-alustoja on saatu testata vuosikymmen. Aina kun 1v on TVO 
rakentanut, tulee automaattisesti lisävuosi ilmoituksena YLE:lle. Miksi ihmeessä? 
 
No ehkä kaikkein oudointa tässä on, ettei epävakaan palamalimitin OL-3 liian isossa reaktorissaan ole l 
a i n k a a n  tuota mainittua AUTOMATIIKKAA!. . Anteeksi siis kuinka? Kyllä vaan koko reaktorissa ei 
ole kuin painetypellä laukaistavat boorisäätötankojen lähinnä SEISAUTUSTEN laitteistot. Ja itse 
asiassa koko reaktorissa likimain a i n o a   tehon säätö tehdään manuaalisin kemiallisin boorilisuolojen 
lisäämisin säkkikannoin! Jutut on siis todellakin ihan jotain muuta, mitä julkisuudessa on kerrottu! 
 
Totta kai automatiikkaa on sielä, täällä "jossain" toissijaisemman tekniikan matalasähköpuolilla. Mutta 
toden totta itse reaktorista puuttuvat OL- 1, 2 laitokselle ominaiset kyvyt ajattaa tehojaan mm. 
tyristorisäädetyillä kiertovesipumpuilla. Myöskään Ruotsalaisvoimaloille ominaiset säätösauva- ajojen 
hienostuneemmat säätöominaisuudet loistavat poissaoloillaan, täysin riittämättöminä rimpuloina! OL-3 
epävakaan palamalimitin ajo-ominaisuus tarkoittaa plus- miinus 2% tehomuutokseen pitää vastata 2min 
sisällä vastakkaisella korjaustehon säädöllään. Tai reaktori nousee 20 000-kertaiseen tehonnousuunsa. 
 
STUK Säteily ja turvallisuus kirjan mukaan RÄJÄHTÄÄ! Eli boorisäkkimiehillä TVO:ssa pitää olla öljytyt 
jalat, eivätkä ehdi silti pelastamaan hyytelönä riehuvaa reaktoriaan! OL-3 on todella kevyessä 
hirressäalusta asti! NYT viimeistään alatte oivaltamaan minkälaatuiset m e g a o n g e l m a t   
piilotetaan TVO:n reaktoreissa. Eikä siis mikään ihme, että venäläiset ja jopa Toshiba enemmän kuin s 
u o r a a n vaativat Fennovoimaakin pysyttäytmään epävakaan palamalimikttitehon  1200MW 
ALAPUOLELLA! Heitä kun EI suomalaisten lailla kiinnosta yhtään nähdä reaktoritekeleitään Kuuta 
kiertävällä radalla!) 
                -------- 
 
SUPO 
ss ss  
 
Ei ydinvoimaa Pyhäjoelle satoa: Arto Lauri 
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Kyllä se tuosta tekstistäni selkeästi kävi ilmi m i t ä vastaan oikeana sisäpiiriosaajana olen. 
Poliisivirannomaiset jotka sallivat systemaattisesti ihmisiä murhaavien ydinhallinnon edustajien jatkaa 
loputonta Suomalaisten säteilysterilisaatiota. Juu otin valaisevana esimerkkinä miten a i d o s t i 
demokraattisessa Bulgariassa toimittiin malliksi suomalaisille. 
 
Kansa ryntäsi ansaitusti kaduilleen estämään tuhoisat ydinhankkeet. Poliisit riensivät taas hakkaamaan 
kansalaisia lehtiuutisten mukaan sairaalakuntoon massoittain. Sillä seurauksella, että maan 
pääministeri k i e l s i moiset FIN-poliisiinvaasiot ja kaatoi mieluumin hallituksen, kun antoi poliiisitoimien 
jatkua. Klassinen esimerkki miten k u u l u i s i Suomessakin toimia. Näköjään silkan t o t u d e n 
esiinnostaminen suututti täälläkin partioivat POLIISIT!.. . .Mitenkään poliisien toimet eivät ole i k i n ä 
liittyneet IHMISMÄISYYTEEN, ydinvoimaansa hirttäytyvän Suomen toimiin. Enkä ole sitä koskaan 
havainnut TVO:n saati Vuojoella pesivän monikymmenpäisien SUPO osastolaisten sekoiluissaan. 
 
Koskaan ei ydinalaan olekkaan päästetty mitään inhimmillistä. Ja sitten kun kaltaiseni ydinalan 
ammattiosaaja tuo näitä julki alkavat POLIISIT BANNAAMAAN. Todella sairasta, todella sairaassa 
maassamme!.. . Just tuli selväksi, Täälllä EI näköjään kiinnosta kulla VIRANOMAISIA se totuus jonka 
TVO:n vuosikymmeninä näin!. . . . Suorinta tietä siis ydinhelvevettiin vaan vailla limittirajoituksia!. . . No 
ainakihn olen v a r o i t t a n u t mihin tällaisella asenteellla pääsette. . . 
Tykkää ·  · Älä seuraa julkaisua · 2 minuuttia sitten 
                    -- 
Arto Lauri Arto Lauri 
Where is Fukushima reactor No:4?? 
 
http://www.youtube.com/watch?v=iSM7NJ7tOSw 
...Näytä lisää 
 
new fukushima helicopter views-2013/02 
www.youtube.com 
photos were taken 1.500m & 3.000m away from the reactors with a helicopter 
                 ----------- 
 
Mystery L E N R 
lenr lenr lenr lenr 
 
"Nythän ei puhuta enää kylmäfuusiosta, vaan fissiosta. LENRistä. Olet ehkä seurannutkin tapahtumia 
asian tiimoilta? Tässä E-Catissä on myöskin vielä ainakin toistaiseksi hieman epäselvää, mitä vehkeen 
sisällä todella tapahtuu." 
 
*Parisen vuotta sitten italialaiskaveri kehitteli kylmäfuusion tekniikoita ja poltti "hallitulla 1 000 
00eV/atomi beettahajoamisella" nikkelistä raskaampaa kupariatomijätettä. Pienellä määrällä 
satagrammaluokalla tehtiin 400W kotikoneella koko talouden sähköt vuoden ajan. Kävi kuten aina 
USA= IAEA tuli, poisti koneen maailman markkinoilta ja sen perästä sydeemi katosi julkisuudesta. 
 
No tuollaiset laitteet katoaa jenkkien sotasalaisuuksiksi jotta kivikautisella uraanireaktorille jätettäisiin 
elintilaa. Mutta, mutta tuotekehittely EI tietenkään jäänyt tähän. Oivallettiin, että JOS kerran voitiin tehdä 
alikriittistä "fuusioenergiaa". Niin voitaisiin kehitellä myös ALIkriittistä fissioenergiaa. Nimenomaan 
haluttiin kehittää "jokakodin Pu- 239 fissiotaloudet" Ikiaikainen 50- luvun jokakodin kilowattiluokan 
fissiotehdas. 
 
JOTAIN tällaista nyt ollaankin kuulema kehitelty! . . Edes minulla EI nyt ole teille esittää kuin tuo 
mystinen kirjainyhdistelmä LENR. Googlettamalla löysin lähinnä japaninin teksteillä asiasta materiaalia. 
Kun kuulen jotain lisävalaistusta, voin ottaa kantaa kenties lisää. Mutta siis kyse on KYLMÄFISSIOSTA. 
Millainen limbo, jumbo tai klassinen kuvio liittuy aiheeseen jää nähtäväksi. 
                 ----------- 
 
VAIHTOEHTOJA ON! 
vaih vaih vaih vaih 
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14.03.2013 FB: N.P: Energia lamppu kaikessa vitun "viisaudessaan" on ihan paska kapistus kaikkine 
kusetuksineen. Ugh taidan tilata normi lamppuja eBaystä jätesäkillisen. No ommulla vielä niitä varmaan 
joksikin vuosiksi  
noin tunti sitten sovelluksesta mobile · Tykkää 
 
Arto Lauri Alan AMMATTILAISENA suosittelen (25% hyötysuhteen loistevaloja), tai JO ihan marketeista 
saatavia (30%) hyötysuhteen LED E27 kannoillekin käyviä lamppuja. On pelkästään IAEA- kalmon 
ydinvoimaa LISÄÄVÄÄ käyttää vain 5% hyötysuhteen tusinahehkulamppuja. Jopa E27 kantaan käyvän 
kaksikerroksisen HALOGEENIN hyötysuhde on tuplasti parempi 10% ! 
19 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Lasketaan aiheesta lisää. Maailman sähköenergiasta erään tiedon mukaan jopa 60% menee 
valaistukseen. Tuota siis tehdään N.P:n  hehkulampuilla nyt. Jos vaihtaisimme k a i k k i valot mun 
suosittelemiin niin laskekaapas. 60W hehkulamppu VOIDAAN korvata 11W LED valolla!. 11W/ 60W= 
0,18* 60%= 11%. 60%- 11%= s ä ä s t ö  49%! KUVITELKAA, ETTÄ NÄIN HELPOLLA voisimme itse 
elämästämme välittäessämme pysäyttää lennosta maailman 450 ydinhirviöstä 225kpl!!. .  
 
Mietippä näitä, kun seuraavan kerran ruuvailet TVO Posivan VÄKIVALLOIN suosittelemia 
hehkulamppuja lastesi kammariin veri käsistä valuen. . .Niin voimmehan ME elää POLIISIEN 
suosimalla nykysekotyyleillä ja tappaa minkä jaksamme. Ydinhelvetti päälle vaan 55 000km2 FIN- 
uraanmikaivoksin, kuten TEM suosittaa SUPO:nsa kanssa. Tai jos uskallamme olla ihan o i k e a s t i 
viisaampia. Pysäytämme Saksan malliin k a i k k i 450 ydinkansansterilisointiin tarkoitettua Pu-239 
tehdasta. 
 
 Teemme energian lukuisasti paremmilla kestävän kehityksen EKO- energioilla. Ja saamme hyvin 
tunnoin puhtaalla energialla v a i k k a noita N.P:n  hehkulamppujakin ihan piruuttaan.) Kuten 
huomaamme vaihtoehtoja ON! On jos vaan saamme nuijittua muutoksen estävät TVO/ Posiva/ SUPO- 
paholaiset tieltämme kuin natsit konsaan ydinvoiman tulevassa Nyyrbergin oikeudenkäynneissä. 
Vaihtoehtoja siis ON! Älkää edes muuta luuulotelko!. . Niiden eteen vaan pitää t e h d ä ja taistella 
YDINpiruja= hallintopoliiseja vastaan. 
muutama sekunti sitten · Muokattu · Tykkää · 1 
              -- 
N.P. Mua risoo nuissa energialampuissa vielä se, että niissä on elohopeaa. Ja muutenkin se jätemäärä 
on suurempi kuin tavan hehkussa. 
noin tunti sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri N.P. verukkeita. Tuollaisessa alle 20e/ 10- kertaa kauemmin palavassa maksavassa 11W 
LED valossa kun EI ole grammaakaan elohopeaa. Samoin e i esim. tuplat tehokkaammassa 
halogeenivaloissa. Eli suomennetaan nyt vielä. Hehkulamppujasi TUHOAT 10kpl yhtä LED/ 
energiansäästölamppua kohden! Wolframi joka haaskaantuu hehkulampussasi ON eräs maailman 
käsiin loppuvista erikoismetalleista. Jonka kaivamiseen tuhotaan neliökilometreittäin maailmaamme 
parhaillaan. 
 
 Joo jatkakaa t o k i miten IAEA käskee. Kukas sitä PASKAN vertaa välittääkään. Pääasia, että TVO 
Posivan Pu- 239 kaupustelut kulkee SUPO-suojiensa alla. Oikeasti onhan näitä kylmääviä faktojani 
tuhannesti helpompaa ajattaa ahneilla poliisisensoreilla hemmettiin. Niin saa nukkua illuusioissaan 
jatkossakin. Ja hei, oikeesti ohan noissa EI hehkulampuissa niin h e m m e t i n rumat väritkin. P a l j o 
n kivempaa se on 16 sormisen lapsen vaihtaa viikottain noita ydinherrojen himoamia äitin perinnöksi 
läjäämistä varastoistaan hehkulamppulelujaan.. 
noin minuutti sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri .. Siis joo. En edes MINÄ intoile energian pelkästä säästöstä! MINUSTA kun vaikka 
nollaenergiatalot ON JO IDEAN PERSEESTÄ!-- - Ai miksi näin? No kas kun on s a d a s t i fiksumpaa 
tehdä talonsa vaikka aurinkokennoja, tuulivoimaa ja MYYDÄ SITÄ YLIJÄÄMÄSÄHKÖÄ YDINALAN 
RIESAKSI PLUSENERGIATALONA!. . . No koska Suomi ON poliisidiktaturia. Niin voihan sitä äänestää 
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jaloillaan ja kieltäytyä YDINsähköstä silti ostamatta vaikka hehkulamppuja! IAEA tykkää jo tästäkin 
kyttyrää.. 
 
 
 
 

3123. Outoja säitä. 
 
Ydinaavikoitumisista. 
 
Eilen, joo eilen se tuli. Siis tuo 9.2.2013 YLE TV lauantainen klassinen "Avara luonto". Siinä keskityttiin 
USA:n länsirannikoille. Valtaisat metsien ekosysteemit perustuvat sienirihmastoille, ja erityisesti 
typpiyhdisteitten kerrottiin 80 % lepäävän vaelluslohien tuomiissa ravinnelissa merestä maalle.  
 
Mikä mua erityisesti kiinnosti. Tutkijat fokusoivat nimenomaan puun kasvurenkaista löytyviin selkeään 
dataan. Jotain todella outoja muutoksia alkoi löytyä tarkennetussa katseluissa. Vuosisadan alusta 1900 
USA:n länsirannikon metsien vuosikasvut olivat anteliaan runsaita. Sitten 30- luvuilta alkoivat puiden 
vuosikasvut selkeästi ja jatkuvasti taantua ja laskea.  
 
Tutkijat pyörittelivät hämmästyttävän ilmiön tiimoilta päitään. Mitähän ihmeen kummaa olikaan alettu 
USA:n Columbiajokien suurilla suistoalueilla tehdä sellaista johon miljoonien hehtaarien, itse asiassa 
koko maailman ilmanalat alkoivat reagoida? Muistamme sähköiset, aggressiiviset sitkeät 30- lukuihin 
liitetyt USA pölymyrskyaavikoitumiset, erityisesti 1939 poikkeuksellisen rajut Talvisodan pakkassessiot. 
Nuo kaikki  maailmassa mystisesti alkoi kuivettua ja pakkasaavikoitumiset olivat silloin päivän sana. 
 
Lisädataa aiheeseen toki piti jostain saada. Risto Itä- Suomesta toi ratkaisevaa lisämuistelua. 1986 
Suomea kohtasi todella poikkeuksellisen rajut vuosikausia kestäneet erittäin vähälumiset ja rajujen 
pakkasjaksojen talvet -86, 87, -88. Itsekin muistan miten peräti kolmena vuonna peräkkäin routa tunki 
maahan yli -30C kuukausien jatkuvina pakkasjaksoina. Ilma oli poikkeuksellisen oudosti helvetillistä 
seisovantuskaista loputonta pakkasta. Pilvetöntä, seisovaa auringon räkötystä vailla järjellistä selitystä 
m i k s i ? 
 
No 1986 räjähti Tshernobyli. Jonka Pu-239 kanavasäteilyionisaatioitaan seurasi kas 
ennennäkemättömän rajut ydinaavikoitumisen jaksot vailla vertaa! Puolestaan 1930- luvun 
ydinaavikoitumiset alkoivat kun USA aloitti Columbiajoellaan maailman mittavimmat Alamosin 
ydinasejalostukset. 12 Reaktorin syytämien uraanien, neutronivoiden ja Pu- 239 jalostamisaalloin jenkit 
kykenivät käytännössä viiveittä tuhoamaan koko Maapallomme ekosysteemit. Juu käsitetotuus 
"YDINAAVIKOITUMINEN" sai kasteensa nimenomaan juuri silloin. 
 
USA:lla näytti olevan tiedossa mitä epätoivoista tehdään kun jälleen kerran Fukushiman 2011 
megaräjähdykset tapahtui. Jo päiviä ennen kuin 4 reaktorin ja ydinjätevarastojen kilometriäkorkeat 
räjähtelyt pääsivät punaiselle. Olivat USA:n laivastot ajamassa HAARP-, ja chemtrailauskalustoillaan 
hillittömästi kasvaneita Pu- 239 IONISAATIOPILVIÄ alas. Japanissa IAEA keinosadatti päivästä 
toiseen.  
 
Kuulema koko USA:n länsirannikolla myös k e i n o sadatettiin viikkoluokissa reaktoriraunioiden 
syytämiä IONI- pilvimeriä alas Tyyneen valtamereen. Asian karmivuudet vaan poliisivoimien 
tietosensuroinnein vaiennettiin. USA hallitus tiesi tasan tarkkaan, ydinonnettomuudet tuhoavat 
ydinaavikoittaen koko Maapallon säämekanismit kohtalokkaasti! Oppia oli haettu aina Turun- seudun 
"Tihkusadekokeita" myöten. Jossa TVO:n ja Forsmarkin 269km halkaisijainen Selkämeren IONI- pommi 
räjäytettiin. Mutta siitä joskus myöhemmin lisää.. . 
     ------------ 
 
Kasvistot SÄTEILYtyhoutumassa. 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
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Arto. TM. No:1 201. 
 
"Katoaako kahvi. Kahvi on vaarassa, sanoo brittiläisten ja etiopialaisten  tytkijoiden  ryhmä Plos One- 
lehdessä (doi: 10.137.jounal.pone.0047981). Huonoimman skenaarion mukaan kuivuus ja kuumuus 
voivat hävittää alkuperäisen kahvikasvin.Cofea arabican, vuoteen 2080 mennessä." 
 
*Itse asiassa suuria osia ihmiskunnan elintärkeistä harvoista loppuun jalostetuista kasveista on 
kohtaamassa sama totaalituho. Banaani, kaakao, ananas, omena ja vaikka kookospähkinät eivät kestä 
degeneroitumatta. Syykin on päivän selvää. Kapean erityisen geneettisen koodinsa säilyminen 
nykyisessä yli 10- kertaistuneessa säteilytaustassamme on tullut täysin mahdottomaksi. 
 
* Kun 2003 alkoivat kasvien geenistön laajentamiselle myös elintärkeät ristipölyttäjät, mehiläiset kadota 
maailmalta säteilypäästöjen tuhoamana. Kääntyi ihmiskunnan ruuantuotannosta vastaavan 
kolmanneksen kasvien lehti kohden totaalituhoaan. Aihe on tietysti TABU. Ai miksi ei varoitukset 
kelpaa? Koska tutkittu tieto siitä miten ydinvoimaloiden päästöt tappavat myös elintärkeät kasvistot 
ympäriltämme pysäyttäisi reaktorit seinään. IAEA tätä pysäyttelyä EI salli! 
 
* Jos luulette, että reaktorien kylvämä kalmo jää näihin, erehdytte. Moniko on katsonut vaikka Jim 
dokumentista ohjelmaa "Metsien miehet 2013"  uusimpaa sarjaa? Kanadan 8,5 miljoonan km2 kokoiset 
metsät on säteilyn niin täysin silpomia. Että Kanadan kerrotaan menettävän kaikki metsänsä 10 
vuodessa. USA:ssa on toki sama tilanne. Mätänevät suunnattomat säteilyn runtelemat männiköt 
aletaan siellä korvata eukalyptyksen säteilyä paremmin kestävillä kloonilajeilla epätoivon kasvaessa 
kohisten.  
 
* Japanin metsät säteilytuhoutui yli 93% parissa vuodessa ennen vuosituhannen vaihdetta. Venäjän 
metsät myös täysin menossa. Euroopassa mm. Portugalin, Espanjan metsät katoamaisillaan. Niin 
tosiaan Kanadan metsät kuolee niin täysin, että "Metsien miehet" oli p a k k o  siirtää viimeisille 
Amerikan säilyneille metsänäreiköille Alaskan naparajoille. Katsokaa muutosta vaikka viime 
filmauskauden lopulta miten suuret puualat Kanadassa lahosi siellä kosketuksesta päälle silpoutuviksi 
"leskientekijöiksi" hetkessä. 
 
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0047981 
           -- 
 
FB. 10.02.2013 
 
Pirjetta Kesseli. Kalevilta voisi kysyä, että miten kahvin viljely ja ydinvoiman vastustaminen 
(Merenkurkkuun Pyhäjoelle) liittyvät toisiinsa ???? Toki kaikki liitty kaikkeen, mutta . . . 
2 tuntia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Kerroppa SUPO- POLIISINA Pirjetta meille. Mikseivät maailman moraalitomimmat 
joukkionne ja 1 600 jenkkipaskasotilastanne salli a i n o a a k a a n vapaansanan foorumia maasamme, 
jos kerran kaikki on noin helkkarin hyvin? 
21 minuuttia sitten  
 
Arto Lauri . . . Taas teille muille. On päivän selvää, että kun Suomessa 1995 lähtien on säteily poistanut 
lisääntymiskyvystämme JO - 70% säteilykasvuista. Niin eivät käyttämämme spesialisoidut erittäin 
kapean geeniperimän, puskuroimattomat ruokakasvimme t a a t u s t i voi yhtään paremmin kuin vaikka 
- 93% säteilyyn kuolleet mehiläisetkään. Säteiltaustamme 10- kertaistuminen on alkanut tuhota tosiaan 
viimeisimmätkin aarnimetsät ympäriltämme kautta maailman. Maaseudun - tulevaisuus on sattuneesti 
muuten a i n o a lehti joka näistä on kertonut! Saksa tämän kauheuden tajusi ensimmäisenä. SUPO 
tuskin koskaan. Heille kun rahasta tappaminen säteilyin on magaaberi elinehto tienata ja tappaa, 
tappaa ja tienata paholaisen kyytipoikina ja tyttöinä meitä juuri oman maan kansalaisiaan etnisin 
perusteinsa. Voiko kammottavampaa SUPO- porukkaa olla?. . 
               -- 
M 74 
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Maailman ensimmäinen 100% säteilysterilisaatioon liitetty tauti M74. Niin se tosiaan tavattiin 1974 
ruotsalaisista ydinvoimaloitten deuteriumkylläisistä jäähdytyspurkujen vesistä. Kun lohikalojen 
mätimunista -93% säteilysterilisoitui. Kuvaavaa olikin, että heti kun IAEA pääsi jyvälle taudin selkeästä 
säteilyyn liittyvästä luonteesta. Sen tutkimukset maailmalla välittömästi lopetettiin. 
 
 Eikä pelkästään lopetettu ja salattu. Vaan tämän lohikalan poikaset säteilyyn tappavan 
ydinvoimalaitossairauden ja ennenkaikkea sen kaltaisten muidenkin vastaavien kiistattomasti 
säteilysairauksien ja säteilysterilisoivien tautien tutkinnoista tehtiin rikos! Ihan samoin kävi mm. "colonial 
collaps- tutkimustenkin". Jotka niinikään USA- army esti vedoten sen ydinluonteen vaarantavan 
"kansalliset USA:n ydinaseteollisuuden keskeiset edut! 
            ------------ 
 
14.02.2013 
pPpPpPpPpP 
 
Laukaalla hevosmaneesi romahti. Romahti samalla lailla kuin  maailman salatuin 2004 TVO:n MAJ 
miljoonan kilon plutoniumvaraston kattokin. Näissä tapauksissa puolisen miljoonaa kansalaista 
vaarantanut TVO:n kattotuho pidettiin tarkoin salaisuutena. Edelleenkään ainoaakaan julkista 
tutkimusta tästä Fukushiman kaltaisesta varastotuhon potentiaalista EI olla uskallettu tehdä! 
 
Sitävastoin laukaan maneesista on uutisoitu liki loputtomiin. Miksi ihmeessä erot julkisuuteen on 
megalomaanisia, ei YLE vahingossakaan hiisku. Mutta ei maneesin ongelmistakaan kaikkia kerrota. Ei 
toki. Nimittäin alueelle tuotettiin mystinen ilmavoimien armeijan erikoisryhmä. Suuri erikoisauto tuli v ä l i 
t t ö m ä s t i  mittailemaan miksi teräsvahvisteinen rakennus romahti. 
 
 Neutronien ja neutriinojen kaltaisiin mittauksiin erikoistunut kalusto kertoo oleellisimman. On lähinnä 
kaksi syytä miksi katos romahti: A/ Säteilymateriaaleista tehty säteilyerosoitunut teräsrakenne. B/ 
TVO:n säteilyionisaatiota alas mätkivien ilmavoimien chemitrailaamisten kattoon kuumista 
kanavasäteilykaasuista tulleet suurtuhot. SA-armeiojan ilmavoimien erikoisryhmä tiesi siis tarkoin mistä 
onnettomuus johtuu! 
               ------ 
 
Tsheljabinskin ydinkeskus 15.02.2013 
ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou 
 
Venäjän Tsjeljabinskin ydinjalostuskeskuksessa t o d e l l a  outo tapaus. Lehdistössä kerrottiin miten 
10 000kg meteoriitti oli iskenyt alueelle. YLE uutisoi 4 lapsen loukanneen lasin rikoutumaan. Mutta 
uutisen taustoilta löytyykin i h a n  muuta! 
 
Tsheljabinskissä olleen suuren ns. "sinkkitehtaan" katto oli räjähtänyt ilmaan. Pelkät seinämät olivat 
kuvissa jäljellä. Entistä oudommaksi uutisointi meni illemmalla, kun kerrottiin Venäjän armeijan 
AMPUNEEN asteroidin ja räjäyttäneen sen! YLE texti TV kertoo taas vallan muuta: "Uralvuorten 
lähistölle iskeytynyt meteoriitti oli räjähtänyt useitten kilotonnien voimalla 30- 50km korkeudella. Oli 
iskeytynyt alueelle 15-20 kilometrin sekunttinopeudella. Välähtäen erittäin rajusti parin sekunnin 
verran." 
 
* Miten ihmeessä armeija edes teoriassa kerkiää ampumaan raketteja satojen km päästä moisiin 
korkeuksiin varoittamatta iskenneeeseen meteoriin? Ei varmasti mitenkään. Vaan tapahtuma oli aivan 
jotain muuta:  
 
Tsheljabinskin ydinlaitoksen alla tapahtui samaa mikä räjäytti Fukushiman, erityisesti No: 4 reaktorin 
allla. Vuosikymmeniä maahan säteilyerosoituneet neutronivuot olivat sulattaneet alueen alla olevan 
metaanijääklatraatin kerroksen kilometrisyvyydessään. 168- Kertaiseksi tilavuudelllaan kasvanut 
kaasuksi laajentunut metaanijää murskasi kosmisella nopeudella kilometrisen peruskallion päältään. 
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Iski s u o r a a n  alueen uraanimateriaalien käsittelyreaktoriin. Viskoi sen ylöspäin kilometrien 
korkeudelle säteilyn kyllästämäksi pinkiksi plasmapalloksi.  
 
Alueelta oli tullut myös paljastavaa kuvaa. Punaisena TVO:n Pu- 239 IONI- tonnipäästöjen tyyliin happi-
ionisaatioin loistanut säteilyplasmapallo. Jota kohden m a a s t a  oli kohonnut armeijan raketti 
polttovanojaan viskoen! Hallitus myönsi suoraan, että maasta ponnisti alueella nimenomaan valoa y l ö 
s p ä i n  rakettina. Plasmapallo oli roikunut alueen yllä selkeän kauan. Koska se oli keretty kuvata 
hyvin. On todettavissa. Venäjän hallitus t i e t e n halusi räjäyttäen hajoittaa tämän maasta kohonneen 
hurjasti radioaktivisoituneen IONI-plasmakaasukuplan. Ennenkuin se alkaisi vajota tappaen 
kaupunkialueelle.  
 
Ja seurauksia ei kauoja tarvinnut odotella. Alas rojahtaneen räjähtävän massan alle tuhoutui raportin 
mukaan uskomattomat 300 rakennusta. Kouluja, tehtaita, sinkkisulattoja, asuinrakennuksia ja halleja. 
Uhrien määrä oli hetkessä kohonnut yli tuhanteen! Kyseessä on todella varoittava suuronnettomuus 
ydinvoimalaseudulla! Huomatkaa, että suuri salailun verho kolahti aiheessa alas heti alkuun. Nyt 
ydinvoimaloita uhkaavat jo taivaan räjähtämiset päältään noin konkreettisin merkein.  
             -- 
 
FB 15.02.2013 EP. Juuh.. onpa ollut loviisalaisilla jätteillä melkoinen päämäärä aikoinaan.   
 
"Vuoteen 1991 asti Loviisan reaktorien käytetty ydinpolttoaine vietiin rautateitse Neuvostoliittoon. 
Minne, oli arvoitus melkein kymmenen vuoden ajan. Imatran Voima ilmoitti vasta 1.2.1990 
Neuvostoliiton ydinvoimaviranomaisten vahvistaneen, että kaikkien Loviisa- tyyppisten reaktorien 
käytetty polttoaine kuljetetaan Uralin vuoriston itäpuolella sijaitsevaan Tsheljabinskin 
jälleenkäsittelylaitokseen.  
 
Sittemmin on käynyt ilmi, että laitos sijaitsee erittäin salaisessa sotateollisessa kompleksissa, jonka 
nimi on Majak. Majak oli Neuvostoliiton suurin pommiplutoniumin valmistaja. Tiedot laitoskompleksin 
kaikenkattavasta vastuuttomuudesta ovat tarkentuneet pikkuhiljaa. Radiokemiallinen erotuslaitos, jossa 
Loviisan käytettyä polttoainetta on jälleenkäsitelty, tuotti 1970-luvulle saakka pelkästään ydinaseita. 
 
Jälleenkäsittelyssä syntyy köyhdytettyä uraani-238:a, jota voidaan käyttää mm. ydinpommien 
kuorimateriaalina, sekä plutoniumia, joka uraaniin sekoitettuna on ns. MOX-polttoainetta (mixed oxide 
fuel) ja sellaisenaan hyötyreaktorien ja pommiplutoniumia tuottavien reaktorien polttoainetta. Lisäksi 
syntyy hankalasti käsiteltävää korkea-aktiivista jätettä, joka ilmeisesti aiotaan 20-30 vuoden 
jäähdytyksen jälkeen lopulta haudata peruskallioon. Loppusijoitusta on tuskin suunniteltu vastuullisesti. 
 
Vuosina 1948-56 radioaktiiviset jätteet laskettiin suoraan läheiseen Tetsha-jokeen. Karatshai-järveen 
on upotettu jätettä, jonka sisältämä valtava radioaktiivisuus saastuttaa pohjavesiä ja leviää aikanaan 
Ob-jokeen ja sieltä pohjoisille merialueille. Lähes puoli miljoonaa ihmistä on tietämättään altistunut 
radioaktiiviselle säteilylle neljän vuosikymmenen aikana, mm. kahdessa vakavassa onnettomuudessa 
vuosina 1957 ja 1967. 
 
On arveltu, että Majakin turvallisuutta olisi vuoden 1967 onnettomuuden jälkeen parannettu. Kuitenkin 
6.4.1993 Tomsk-7:ssä samankaltaisessa plutoniumtehtaassa Siperiassa sattunut uraanitankin räjähdys 
antaa realistisemman kuvan neuvostoydinteknologian nykytasosta. Sitä paitsi siviilireaktoreista otetun 
käytetyn ydinpolttoaineen käsittely on vaarallisempaa, koska polttoainesauvoja pidetään reaktorissa 
kauemmin kuin aseplutoniumia tuottavassa reaktorissa." 
             -- 
 
EP. Tästä kuvasta kyllä näyttää, kuin olisi tehtaan sisällä tapahtunut jotain, miten tuo roina olisi muuten 
tuossa missä nyt on.. 
 
http://cmsimg.statesmanjournal.com/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=J0&Date=20130215&Category=UPDATE
&ArtNo=130215011&Ref=AR&MaxW=640&Border=0&Meteor-falls-Russia-700-injured-by-blasts 
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http://cmsimg.statesmanjournal.com/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=J0&Date=20130215&Category=UPDATE
&ArtNo= 
cmsimg.statesmanjournal.com 
 
* Joo EP:n kuvat On hemmetin paljastavia!. Eli valtaisan plutoniumvarikon katto on ties missä  maata 
kiertävällä radalla ja toden totta rojut ja raskaat betonipalkit lentäneet kiistatta u l o s p ä i n! Eli kuten 
mm. Fukushiman reaktorin No:4 kohdallakin. Paineet on iskeneet maasta y l ö s p ä i n. Eiköhän 10 
000kg meteorin massa painaisi katon kiivaasti s i s ä l l e p ä i n, jos olisi käynyt kuten nyt kansalle 
vedätetään. Huippua tässä onkin mitä varten näin  paljastavia  kuvia julkaistaan ja m i k s i ?. .  
        -- 
 
 FB. EP.Jep, hourivat jotain alasampumisesta.. Mikään ohjus ei mene yhtä lujaa kuin tuo "meteori".  
 
The local newspaper Znak reported the meteorite was intercepted by an air defense unit at the 
Urzhumka settlement near Chelyabinsk. Quoting a source in the mi...Näytä lisää 
 
Meteorite hits Russian Urals: Fireball explosion wreaks havoc, up to 1,200 injured (PHOTOS, VIDEO) 
— 
rt.com 
Russia‘s Urals region has been rocked by a meteorite explosion in the stratosphere. The impact wave 
damaged several buildings, and blew out thousands of windows amid frigid winter weather 
 
*YLE teksti TV 16.02.2013."Hätätilaministeri Puthkovin mukaan ei ole varmaa, että esimerkiksi 
Tshebarkuljärveen olisi pudonnut meteorin kappaletta. "  
*Vaan taitaa olla räjähtäneitten jalostamojen Pu-239 prosessointitankin kansia.  
            ------ 
 
OBAMA TIESI 
pu pu pu pu pu 
 
Tsheljabinskin, tai Majakin ydinkatastrofi EI missään nimessä ole mikään irrallinen, yksittäinen 
tapahtuma. Vaan looginen kestämättömän ydintalouden jatkumo. Vikko ennen kuin laitos räjähti. Oli 
USA:n presidentti ilmoittanut, ja vaatinut, että maailman ydinaseitten huolinnan kapasiteetistä oli 
kiireimmin leikattava pois kolmannes. Mistä paniikki johtui? 
 
Maailmalla on räjähtäneenä käytännössä k a i k k i uraanipolttoaineitten, plutoniumien ja isotooppien 
jalostuslaitokset. Englannin Sellafield. Ranskan, Pelgian Phenix ja Superphenix. 2011 Taas tuhoutui 
maailman merkittävin Miamakin Japanin MOX/ Pu- 239 tuotantolaitos. Seuraavaksi USA:ssa tuhoutui 
suunnaton plutoniumjalostuksen keskusvarikko lukuisin suurin räjähdyksin. Näistä nyt reilu vuosi ja 
TAAS paukui näyttävästi. 
 
Obaman yhteydenotto viikko ENNEN ei ole mikään sattuma. Vaan tektonisia kallioperän aktivoitumisia 
kunnelleet laitokset tajusivat systemaattisesti kasvaneiden neutronisäteilyeroosioiden, neutronivuon 
maahan tunkeumien aggressoinnin ja kaasuuntuvien metaanijääklatraattien varoitukset. Venäjällä 
Tsheljabinski räjähti siis kolmannen kerran! Itse asiassa ydinjätevarastot ovatkin tuhoutuneet kellon 
tarkkuudella yhä uudelleen. 
 
 Maaperään TVO:n ilmoittamien tonniluokkkien neutronivoiden/v  tiedettiin t a r k o i n muutavan 
reaktorien, ydinjätevarastojen ja jalostamojen räjähtävän säännöllisesti. Obama varoittikin seismisten 
ääntelyjen Venäjällä kasvaneen ydinjalostamon alla ja laajasti t i e d e t t i i n milloin tuho on suunnilleen 
alkamassa. Siksi alueella oli valmiudet reagoida mm. ohjuksin viiveittä. 
 
 Prosessi, sama joka tuhosi Fukushimat ja Sellafieldit vääjäämättä eivät ole hallittavissa. Tämän IAEA 
tarkoin  tiesi. Haluttiin lähinnä säästää Tsheljabinskin viimeisimpiä toimivia kapasiteettejä laskemalla 
uraanijalosteiden kulutuksia globaalitasoilla. Mutta kuten huomaamme turhaan. Nyt maailman 
satapäiset reaktorit ovat vähintäänkin heikossa hapessa. Koska elintärkeitten polttoaineitten tuotantojen 
keskeisimmät laitokset on finaalissa. Outoa tässä onkin miksei asiasta hiiskuta lainkaan? 
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            -- 
FB. 16.02.2013 EP. No mä en ainakaan tapauksen videoista pysty sanomaan oliko se meteori vai ei. 
Onko kuvia siitä plasmapallosta? Ainakin se järveen syntynyt pyöreä aukko jäässä ei ole kuulemma 
minkään meteorin tai sen osan tekemä vaan metaanin sulana pitämä kohta. 
 
*Tää oli ratkaisevan tärkeä lisätieto. Lähijärvestä vuotaa radioaktiivista neutronivoista sulamaan 
lähtenyistä metaanijääklatraateista. Eli kyllä asia osattiin selkeästi ennakoida, räjähdystä osattiin 
hyvissä ajoin odotella. 
       -- 
 
Tuossa Tsheljabinskin "meteoriittialueella" räjähtäneessä ns. "sinkkilaitoksessa" oli muuten 200cm 
paksut betoniseinät. . .Niin siis y h t ä  rajut seinämät on TVO:n ydinvoimaloitenkin reaktorien 
säteilysuojina ja pommikuorman estäjätkin on. Eli selkeästi kyse tosiaan ON ydinasetehtaan raunioista! 
Jos vielä sanon, että ainakin 5kpl Yotubeen pannuista videoista on CIA JO mystisellä paniikillaan  
poistanut. Niin huomaamme, ettei itse räjähdysaluueen maasta y l ö s p ä i n lähteneitä räjähtelyjen 
reaktioita ole sallittu dokumentoida kansan nähtäviin. Maasta metaaniklatraattikentistä lähti jotain liian 
paljastavaa, eikä  asiasta sallita aitoja alkuperäisiä dokumentoimisia aseteolisuuden ydinturvasyistä. 
Muuten tuon Tsheljabinskin ydinvoimalajalostamojen m e g a l u o k a n  räjähdyksen tehoksi on jo 
julkisuuteen laskettu huikaiseva 500 Hiroshimaa! 
    -- 
 
Lisää tietoja Tsheljabinskin ydinvoimalaitosyksikön räjähdyksistä 17.02.2013 
 
- Peräti 12 kpl erillistä räjähdystä oli rekisteröity. 
- 100 000 Taloa oli tässä ns. "meteorittikuplassa" vahingoittunut. 
- Räjähjysaluaeella olivat geigerit menneet pohjaan! Siksi uutisissa säteilyä alueella tarkoin mitattiin. 
- 30- Kertaa Hiroshiman pommi. 3 Kpl Tshernobylin jälkivaikutus. 
- 70 Km korkeudella räjähdyksen kerrottiin tapahtuneen. 
- Tuhoa kuvanneet sensuroidut kameran kuvat rakeistuivat valkeille 100% 
ydinpommimaisesti"sokereipaloille". 
- Koko taivaankansi oli valaissut tienoot hapen korkeimmalle hapen säteilyvirittymisen sammaleen 
vihreälle. 
               ----------- 
 
Ruotsissa 31.03.2013 
swe swe swe swe swe  
 
Moro Arto! 
  
Laitan sulle chemipostia tulemaan kuvien kera koska ovat Tukholmassa taas pommittamassa taivasta 
myrkyillään. Nyt alkaa näkymään se systeemi millä ne vetää nämä paskat tuonne taivaalle. 
  
Siis ensin vedetään kiivaasti taivas täyteen sontaa auringon eteen ja sitten ei tapahdu mitään tunnin 
sisällä ja sen jälkeen levitetään sellaista huolto levitystä sopivan ajan jälkeen  puolen tunnin 
välein  jotta saadaan se harso pysymään jatkuvasti taivaalla  tasaisen paksuna. 
  
Chemit levitetään jatkuvasti samalle puolelle Tukholmaa jossa sijaitsevat nämä juomavesi altaat mihin 
otetaan tämä raakavesi ylös ennenkuin se menee puhdistumaan erilaisiin kemiallisiin/hiekka 
toimenpiteisiin. 
  
Tänään istuin ulkona kuvaamassa hedän touhuja niin ykskaks lensi yksi lentokone meidän talon yli ja 
veti hanat auki juuri kun kone ylitti talon.Kone laski vanapaska rippeet ulos  talon kodalla ja jatkoi 
matkaa ilman vanaa sen jälkeen  arlandan suuntaan. 
  
Hirvittää oikein koko homma koska ei tiedä tätä pitkän ajan vaikutusta elimiin  chemeistä kuvat tulee 
mukaan. No kuulumisin. 
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* Eli ainakaan Ruotsissa ydinvoimaloitten chemitrailaamiseen käytettävä säteilyn alasmätkinnäm rahat 
ei ole loppu! 
  
 
 
 
 

3124. U- kaivostuotot. 
 
Arto moi 
 
* Miten tää englanninkielinen juttu pitäs tulkita. Hei haloo alle promillen kymenesosa siis uraanimalmista 
saadaan "käyttöön" 0, 000 075 osa alkumalmista saadaan siis ylipäätään huonohyötysuhteisesti  
poltettavaksi hyötyenergiaksi! Maailman ehdottomasti historiallisen huonoin energiaprosessi kautta 
aikain!! 
 
" Aloitamme nyt materiaalitaseen. Se on tämä: Olemme tehneet yleisiä postulations ja yrittänyt laskea 
mitä suuri reaktorin kyky luoda yksi sähköinen gigawatti (1 GWe-NPP) - joka on keskimääräinen määrä 
nykyaikaiselle suurella reaktorilla - mitä se käyttää vuodessa. Jotta voit suorittaa tämän reaktorin yhden 
vuoden simulaation, kaikki alkaa kun louhintaan 440 000 tonnia kiveä. Sen jälkeen, kun käydään läpi eri 
vaiheet, jää enää 33 tonnia uraanipolttoainetta jäljelle. Niin, 440 000 tonnia kiveä tuottaa, 33 tonnia 
polttoainetta. Voit lukea lisätietoja täältä jos haluat tietää lisää. Loput katoaa jonnekin matkan varrella, 
se ei näy atomiprosessissa enää, joten se päätyy lojumaan maisemaan. Tämä on malmia, jossa on 
liian vähän käyttökelpoista malmipitoisuutta jäljellä sen jatkojalostukseen, se jää yli, kun se on louhittu. 
Sitten on nämä surulliset rikastusjätteet, tietenkin tämä on, jäännös uraanin käsittelyistä. Tämä 
jätemassa ei voi vain makoilla, se kaadettiin altaisiinsa odottamaan ikuisena jätteenä. " 
------------------------------ 
 
The True Price of Nuclear Power   
The Economic, Environmental and Social Impacts of the Nuclear Fuel Cycle   
 
Lecture by Peter Bossew  
Peter Bossew, Austria. Physicist,  
member of the Austrian Ecological Institute  
for Applied Environmental Research and  
the Institute for Gamma Ray Measurement, Vienna.  
(This lecture was drawn up together with Antonia  
Wenisch, Austria, and held originally in German)  
 
Good afternoon, Ladies and Gentlemen! My name is Peter Bossew. I come from Vienna, work at the 
Ecological Institute there and am actually a physicist. . . . As you heard, I'm actually speaking in place of 
someone else, Mr. Oren Lyons, who is still unable to make it. I was actually scheduled for Thursday 
morning, so please excuse any confusion.            
 
  ********* We'll begin now with the material balance. It's like this: We've made general postulations and 
have tried to calculate what a large reactor with the ability to generate one electric Gigawatt (1 GWe-
NPP) -- that is the average amount of a current large reactor -- what it uses per year. So, in order to run 
this reactor for one year, in order to generate power, one begins with the mining of 440,000 tons of 
rock. After the various steps, 33 tons of uranium fuel remain in the end. So, of 440,000 tons of rock, 33 
tons of fuel is left-over. You can read the details here if you'd like. The rest disappears somewhere 
along the way, that is, it doesn't appear in the atomic process anymore, so it ends up lying around in the 
landscape. This is an ore that has too little usable ore content left in it for further processing; it's left 
over after it's been mined. Then there are these infamous tailings, of course, that is, the residue of 
uranium processing. This doesn't just lie around, it's poured into basins. And in the enrichment, there's 
some left over, in the fuel fabrication, there's some left over, etc.  
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Etuovi- foorumi 02.2013. Ei sitä tartte copypastata. Kunhan lainaat osia tai kommentoit. Koko juttu on 
täällä 
http://www.ratical.org/radiation/Wor...eterBossew.txt  
                 ---- 
 
URAANIKAIVOSALAT 2013.02  
UuUuUuUuUuUuUuUuUuUu 
 
Tästähän "te" ette halunneet hiiskua yhtään mitään, vaikka aiheesta materiaalia pyysinkin. Koska 
SUPO:kaan ei tällaisista kartoista pidä. Joten julkaistaan nämäkin siksi tänne. Katso miten lähelle 
SUPO asunalueitasi 55 000km2 kokoisiia uraanikaivoksiaan mätkii: Kotimaa 4.2.2013 klo 10:17 | 
päivitetty 4.2.2013 klo 13:26 
 
Tuoko ryntäys kaivoksen naapuriisi? Katso kartalta 
 
Suomikin saa osansa maailmanlaajuisesta kaivosryntäyksestä. Yli kymmenesosa (todellisuudessa yli 
kuudesosa!) Maa-alastamme on varattu tavalla tai toisella kaivosteollisuudelle. Yle Uutisten kartta 
näyttää Suomen kaivokset ja kaivoshankkeet. Klikkaa karttaa, näet tarkemmat tiedot kohteista. Lue 
lisää.... 
 
http://yle.fi/uutiset/tuoko_ryntays_kaivoksen_naapuriisi_katso_kartalta/6476988 
. 
Uranium Ore 
http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_ore 
. 
Uraani malmi 
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FUraniu
m_ore&prev=%2Fsearch%3Fq%3Dquartz%2B---%253E%2BUranium%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DRSJ%26tbo%3Dd%26rls%3Dorg.mozilla%3Afi%3Aofficial%26channel%3Dnp&sa=X&ei=k
LEQUc2JCfP64QTsmIHIDg&ved=0CDEQ7gEwAA 
 
Kotimaa 7.2.2013 klo 14:17 | päivitetty 7.2.2013 klo 16:14 
 
Kaivoskonkurssi käy vielä veronmaksajan kukkarolle 
 
Lasku konkurssiin menneen kaivoksen jälkisiivouksesta voi tulla vielä veronmaksajalle. Pari vuotta 
sitten uudistunut kaivoslaki muuttaa tilanteen, kun uuden kaivosvakuuden asettamisen siirtymäaika 
päättyy ensi vuonna. Vastuu kaivosalueen turvallisuuskustannuksista siirtyy silloin kaikissa tapauksissa 
kaivosyhtiölle. Lue lisää... 
 
http://yle.fi/uutiset/kaivoskonkurssi_kay_viela_veronmaksajan_kukkarolle/6484368 
Tuoko ryntäys kaivoksen naapuriisi? Katso kartalta 
yle.fi 
Suomikin saa osansa maailmanlaajuisesta kaivosryntäyksestä. Yli kymmenesosa maa-alastamme on 
varattu tavalla tai toisella kaivosteollisuudelle. Yle Uutisten kartta näyttää Suomen kaivokset ja 
kaivoshankkeet. Klikkaa karttaa, näet  
                ------- 
 
Energiateollisuus Hyvä tietää uraanista 
hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh  
 
Sivu 5:"Yhden ydinvoimalan vuoden pyörittämiseen tarvitaan 30 tonnia polttoainetta. Kun vastaavan 
hiilivoimalan polttoainetta tarvitaan 100 000- kertainen määrä. 30t Uraanierän  tuottamiseen tarvitaan  
150t raakauraania ja tämän tuottamiseen 15 000t määrä uraanimalmia. (Sivu 7) Uraaniesiintymien 
pitoisuus on paikoin jopa 50% ja keskimäärin 20%. Uraanista saadaan talteen 90%." 
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* Aika päräyttävää tekstiä. Tuon mukaan siis luokkaa 0,4% maasta koukittavasta uraanista palaisi 
suoraan uraanipolttoaineena. Mitä kertookaan sitten t o d e l l i s u u s! Jos malmin pitoisuus olisi 50%. 
Niin varsinaisen uraanimalmin pitoisuudesta saataisiin silloin PROSENTTI TALTEEN! Pikkasta 
enemmän naurattaa, ai miksi. No kas kun edes 100% puhtaaksi jalostetusta uraanista v a i n alle 
prosentti 0,71 on reaktorissa palavaa U- 235! Huomaamme että jokin TVO:n levittämässä mättää ja p a 
h a s t i ! 
 
* Miten tää alla oleva englanninkielinen juttu pitäs tulkita. Hei haloo alle promillen kymenesosa siis 
uraanimalmista todellisuudessa saadaan "käyttöön" 0, 000 075 osa alkumalmista saadaan ylipäätään 
huonohyötysuhteisesti poltettavaksi sähköksi hyötyenergiaksi! Maailman ehdottomasti historiallisen 
huonoin energiaprosessi kautta aikain!! 
 
The True Price of Nuclear Power The Economic, Environmental and Social Impacts of the Nuclear Fuel 
Cycle  
Lecture by Peter Bossew Peter Bossew, Austria. Physicist, member of the Austrian Ecological Institute  
for Applied Environmental Research and the Institute for Gamma Ray Measurement, Vienna.  
 
Etuovi- foorumi 02.2013. Ei sitä tartte copypastata. Kunhan lainaat osia tai kommentoit. Koko juttu on 
täällä 
http://www.ratical.org/radiation/Wor...eterBossew.txt  
 
** Pelkistetään asiaa vielä. TVO kertoo propagandassaan saavansa talteen vajaan prosentin uraanista, 
eli käytännössä k a i k k i  malmissa olleet U- 235 malmit! Jokainen tajuaa suoraan, ettei hyötysuhde 
edes teoriassa voi alkuunkaan olla lehdissään väitetty 100%. Valaistaan lisää. TVO väittää uraania 
kaivettavan 50%  malmipitoisuuksista. Todellisuudessa Euroopan viimeinen uraanikaivos Talvivaaran 
uraanimalmin osuus on 0,02%. Eli JO tässä TVO:n levittämä valhe on 2 500- kertainen! 
  
Suomessa väitettiin Talvivaaran tuottavan vuosittain 400 000kg uraania/v. OMG- Kokkola kertoi YLE 
uutisille siitä saatavan aidosti TALTEEN 200kg/v!. Jälleen virhemarginaali on 400 000kg/ 200kg= 2 000- 
kertainen! 
 
Tajutaksemme millaisilla pilvilinnoilla IAEA/ TVO kulkee verrattuna toteutuneeseen yhdistetään nyt 
saamamme virheet, eli 2 500* 2 000= 5 000 000 kertainen virhearviointi JO! Kun ydinalan leikkimissä 
laskelmissa ja kentällä tapahtuneen ero on 5 miljoonakertainen, alatte oivaltamaan keskeisen. 
Ydinteollisuudella ei ole pienintäkään kosketuskenttää siihen todellisuuteen jota ydinteollisuutensa 
oikeasti kykenee toteuttamaan. Kuka enää ihmettelee miksi Posivan johto tekee monituhatkertaa liian 
optimistisia arviointejaan ydinjätevarastonsa ja kuparisuojien kestoista. Tai niinpä niin miksi OL- 3 
myöhästyy kymppimiljadin kustein!  
       ----- 
 
Uraanin jalostusprosessista 
Uu uU Uu uU Uu uU Uu uU Uu  
 
Hyvä tietää uraanista s.12:" Uraania väkevöidessä se muutetaan puhdistamisen jälkeen 
uraaniheksafluoridiksi (UF6) uraanisuolaksi. Tätä toimenpidettä kutsutaan KONVERSIOKSI. Ongelmina 
mm. fluoridipäästöt ja räjähtelyt mm. Japanin jalostamoissa. Kun luonnon 0,71% U-235 
isotoopipitoisuutta on pakko nostaa tätä prosessia kutsutaan taas "URAANIN VÄKEVÖINNIKSI". 
Diffuusio- sentrifugi- (uusin ja liian kalliiksi 2007 CER:n salaisissa kokeissa osoittautunut) 
laserisotooppierotus. Yhden sentrifugin uraanin erotuskyvyn hyötysuhde on murskaavan heikko 3-5%." 
 
 Jotta saataisiin 1kg 3% uraanirikastuksella tarvitsee tuhota jätteeksi peräti 7kg luonnonuraania! 
Huomatkaa että alkujaan 0,7% U-235 pitoisuudesta jalostettuun köyhdytettyyn ydinjätteeseen prosessi 
tuhlaa liki puolet 0,25%. OL-3 polttoaineen 5,5% tuottoon tämä merkitsee huimaavaa jätteen kasvua. 
1kg uraanipolttoaineen eteen on tuhottava uskomattomat 14kg ydinjätemäärät! Pelkästään tästä 
prosessista poistuu 93% uraanimalmiotuotoksista ikijätteiksi luontoomme surutta! Asia josta 
ydinteollisuus ei suin surmin hiisku julkisuuteen. 
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Jäävä 93% uraanin heksafluoridijäte on radiopaktiivista ja kemiallisesti erittäin reaktiivista myrkkyä 
myös! Vuotojaan  ympäristöön on sattunut aineelle useasti. Väkevöidyn uraanin kuljetuksissa on 
niinikään otettava huomioon KRIITTISYYSVAARAT! Esim. veteen joutuessaan uraanipolttoaineessa 
syntyisi jatkuva pelätty ketjureaktio. Jolloin uraani alkaa fissioida kaiken ympäriltään tappaen, kuten 
reaktorissakin s.14. Tämän jälkeen uraanijauhe tiivistetään sintraten +1 700C lämpötilassa. Pakataan 
heliumtäytteiseen zirkoniumputkiin polttoainesauvoiksi.  
             ----- 
 
Ydinjätteestä 
uu uu uu uu  
 
Hyvä tietää uraanista s.18:"Polttoaineen aktiivisuus vähentyy yhdessä vuodessa noin sadanteen 
osaansa. Tonni ydinjätettä tuottaa vielä vuodenkin  päästä reaktorin täysseisokista huikeat 10 000W. 
(Heti reaktorin seisahtuessa 1 400kW)." Näinollen OL-1 reaktorin 86 t polttoaine suoltaa tauotta 
uskomattomat 860 000W joka sekuntti vielä vuosienkin päästä! Siksi polttopaineen tuonti ilmaan 
sulattaa sen välittömästi +3 000C kiinailmiösulaan ja räjähtämään. Kuten kävi Fukushiman lukuisissa 
ydinjätevarastoissa, jonka demona näimme.  
 
Suomessa TVO:n MAJ ydinjätevaraston katto romahti 2004 keväällä. Asiasta Ei olla keskusteltu 
lainkaan julkisuudessa. Ei tehty vahingossakaan ainoaa tutkintaraporttia! Ei vaikka Fukushiman 
onnettomuus osoitti miten kattopalasten rikkouttama kuivuva, jäähdytevesiinsä tukkeutunut allas olisi 
kiinailmiöllään vaarantanut miljoonaluokkaa suomalaisia. Ilmeiseksi on käynyt, että SUPO ja STUK 
valvontaviranomaiset ottivat massiiviset lahjukset. Haistattivat pitkät maamme suurydinkatastrofeille! 
 
Toki asia otettiin esille mm. YLE TV2 Silminnäkijäraportti olkiluodosta ikuisuuteen. Mutta kuten 
maassamme tavaksi on tullut. Todelliset rikoliset päästetään kuin koirat veräjästä. Se ainoa henkilö joka 
oikeamielisenä rohkeni tuoda julki totuusvaaran, minä. On siitä lähtien ollut Suomen POLISIEn, 
SUPO:n ja TVO:n kaltaisten jatkuvassa terrorissa, sensuroinneissa. Koska Suomen moraalittomat 
ydinrikolistahot pelkäävät ottaa vastuita ydinkansanmurhahankkeistaan. Kuvaavaa, että v a s t a kun 
tein asiasta julkisen edes osin. TVO joutui taipumaan korjaamaan vuosien vetkuttelujen jälkeen MAJ 
ydintuhokeskustaan! 
 
S.19:"Tällöin jätteenkäsittelyssä talteen otetusta uraanista ja PLUTONIUMISTA saatavan hyödyn tulisi 
korvata jätteenkäsittelystä aiheutuneet kustannukset. Jätteenkäsittely ei myöskään poista 
ydinjätehuoltotarvetta. Jätteet ovat radioaktiivisia silti vuosituhansia. Koska näinkään ei pitkäikäisistä 
nuklideista päästä eroon. Vastapainoksi prosessissa tuotetaan vaan enemmän  keskiaktiivista jätettä 
kuin suorassa loppusijoituksessa." TVO/ Posiva/  SA- armeija laskevat nettoavansa laittomalla Pu-239 
myynnillään huikeat 8 miljardia/tonni, ja viranomaislahjuksin verottomana vielä! 
              ----- 
 
Vaihdantataloudesta 
va va va va va va  
 
TVO:n vierailukeskusprosyyri, Hyvä tietää uraanista s. 13:"Jotta saataisiin 1kg uraania (0,71% 
luonnonuraanimalmista), jonka väkevöintiaste on 3% tarvitaan alunperin 7kg luonnonuraania. Nykyisin 
jäännösuraani poistetaan väkevöinnin prosessista, kun sen U-235 pitoisuus  on laskenut alle 0,25%." 
 
Tästä lähdetään laskemaan eteenpäin. 30% uraanipolttoaineen tuottoon tarvitaan luokkaa 70kg 
uraania. Joten  tämän prosessin uraanin sentrifugoinnin väkevöinnin tuoton hyötysuhde on pelkistäen 
1kg puhdasta uraania varten haaskataan uskomattomat 250kg valmista uraania. Toisinsanoen tämän 
uraanipolttoaineen jalostuksen prosessin hyötysuhde sotauraaneille on luokkaa 0,4%. (STUK mukaan 
94% uraaneista SOTAPROSESSOIDAAN!) 
 
Suomesta saatavan uraanimäärän omavaraisuus kuulema t a a t a a n Talvivaaran vuotuisella 400 
000kg/v. Tai siis... näin kertoo ydinala. Ja mikä siinä, koska OL-1 laitoksen vuosittainen uraanin tarve 
on luokkaa 33 000kg/v. Mikä sitten ON totuus väitteen takaa. OMG- Kokkolasta ja Harjavallan 
uraanijalostamosta kerrotaan YLE uutisiin saatavan talteen tästä määrästä 200kg/v vuona 2012. Tämä 
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on kuitenkin sentrifugijalostettava. TVO:n antaman alkukaavan mukaan tästä tuotetaan: 0,004* 200kg= 
800g. . . ! 
 
 Uups, Uraanin satavuuden hyötysuhteeksi saamme Suomen uraaniteollisuudesta uskomattomat 1kg 
joka 500 000kg puhdistetusta uraanimalmierästä kyetään edes prosessoimaan poltettavaksi 30% 
hyötysuhteellaan reaktoriin.( Todellisuudessa yksi 10 000 000! Mutta siitä myöhemmin lisää) Nyt 
aletaan päästä koko ydintalouden mielettömyyksiin. YdinASEteollisuus maksaa OL-1 laitoksen vuoden 
poltosta tulleesta vajaasta uraanitonnista huikeat 8 miljardia/t mustassa markkinassaan 2013.  
 
(Sähkön hinta on OL-1:sestä nyanssi luokkaa 0,67 miljardia 12 osa). VAIN plutoniumilla onkin tässä 
tuottona todellista merkitystä. Seuraavaksi lasketaan m i t e n ydintalouden "vaihdantatalous" sitten 
toimii. Pu- 239 tonni/ 8 miljardia voidaan hahmottaa monin tavoin sen liikkuessa IAEA 
vaihdantataloudessa. 
 
                  -- 
Palataan MUSTAAN 8miljardin plutoniumtonniin 
Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu  
 
Totesimme, saadaksemme 1 kilon uraania, sen tuottamiseen tarvitaan 500 000kg uraanimalmijätettä.  
Mutta tämähän ei lainkaan riitä. Tavallisesta kaivoksesta saatavan varsinaisen uraanimalmin osuus kun 
on vain osia siitä mitä kaivoskraakkukivineen on louhittava, murskattava. Lainatakseni esim. venäläisen 
Kuolan Apatiitin tietoja, malmia on tyypillisesti vain kolmannes malmion varsinaisesta materiaalista. 
Uraania kaivetaan Suomessa vain parikymmenmetrin paksuudelta halpuuden minimoinniksi. 
Kasvattaen huikeasti suhteessa hukkakaivuun osuutta. 
 
 Sitten vielä kaikkein pahin jo 1988 MIT laski, että kyseeseen tulee hukkakiven massiivisuuden takia 
vain ja ainoastaan 15% perussaannin mahdollistava avoaumaushapotus kuudesosan normaalista 
saannit.  
Tämä tietää että vain yksi tonni kaivetusta ja käsitellystä 20tonnista ylipäätään kootaan alkuun laskettua 
uraanimalmina. OL-1 reaktorin täystäyttö on luokkaa 86t ja sen sisältämää 4,5% puhdasta uraania siinä 
on vain 3 870kg. Tämän tuottamiseen muodostuvat uraanin kraakkukivisaantoon lasketaan: 3 870kg* 
500 000kg* 20= 38 700 000 000kg. 
 
USA:n IAEA:n johtama ydintalous perustuu varsin näpäärään globaalisti sovittuihin 
perusvaihdantatalouksiin. Tämä tarkoittaa pelkistettynä, että USA toimittaa TVO:n OL-1 reaktorillisen 
vuosipolton vaatimaa uraanilatausta vastaavan raakauraaninierän. Saaden vastapalveluna tonnin 
plutonioumia ASE- tuotantojaan varten. Kas näin luvut vastaavat tasoillaan toisiaan: 
  
- Myytyä mustaa TVO:n valmiiksi polttamaa 1 000kg Pu- 239= 
- 30 000kg energianegatiivista uraanipolttoainetta TVO:n pihalle toimitettuna= 
- 13 000 000 000kg loppuun jalostettua ikisäteilevää uraanilouhosjätettä luontoon= 
- 8 000 000 000 euron musta IAEA:n julkisuudelta suojaama rahaerä Geymansaariin verotta! 
              -- 
 
Päättymätön ketju 
mossad mossad mossad 
 
Kun USA, tai vaikka Mossad himoaa TVO:lta tonnin raakaa näkemällä tappavaa Pu- 239 tonniston. Se 
jalostaa Co2 tuotoista piittaamatta 20- kertaa energianegatiivisen uraanipolttoaine-erän 33 000kg 
jossain kulissimaassaan, vaikka Australiassa. Siellä uraaniin menevä ja jalostuksen energiat tehdään 
fossiilidieselien ja kivihiilivoiman mielettömin tappioin. USA, EU kuitenkin takaa erityisesti 2008 
eteenpäin, ettei uraanikaivosten energian megatappioita julkaista missään. 
 
 USA ottaa kylmästi tappiot veronmaksajiltaan valtiotukiaisiin! Uraaniin piilotuettu hinta on vain 
prosentteja siitä mitä sen teko t o d e l l i s u u d e s s a  maksattaa energiatappioineen. Tätä 30t 
uraanieräänsä USA laivaa sitten Kanadan, Espanjan kautta Venäjälle, peittääkseen sen 
energialoisluonteet kokonaan.  
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Seuraavaksi tuo IAEA korvamerkitty uraaninen laivanlasti seilautetaan TVO:n pihalle. TVO maksaa 
lastistaan symbolisen v a i n 25% osuuden sähkönsä hinnasta. IAEA kuitenkin pitää tarkoin huolen siitä, 
että seuraavaksi SWE Sigyn alus tuodaan Olkiluodon rantakurille. SA- Säkylän osastojen saattelemana 
TVO puolestaan aukaisee autuaat KPA varastonsa ovet. Sieltä laivataan "sopivasti" poltettuja 
uraanijätetonnistojaan mustaan globaaliin ydinasebisneksiinsä. Sigyn saatuaan lastinsa purjehtii 
Ruotsin Oskarshamnin laittomaan Pu-239 tuotantokeskukseen. 
 
Sieltä Arktic Sea laivaa sen Venäjälle jatkojalostuksiin. Jalostusjätteet palautetaan Posivalle poistetuin 
Pu-239 hävikein. Alkujaan TVO/ Posivan teettämä plutoniumtonni ilmestyy Tellaviviin MOSSAD:in 
käyttöön. Israel maksaa 8 miljardiaan jenkeille. Ja TVO saa myös reteän korvaussumman mustille 
Geymansaarten ydinjohdon tileilleen. Kaikki ovat tyytyväisiä. Erityisesti SUPO ja SA- päällystöt 
juhliessaan railakkaasti onnistuneita salattuja ydinkansanrikoksiaan TVO:n johdon märissä 
illanistujaisissa. No kuka, kuka nyt kärsivistä kiinnostuisi). Syököön kansat plutoniumiaan lasien 
kilistelijät naurahtaa! 
 
IAEA osaa todella delegoida! Hallitessaan TV:t, lehdistöjä, POLIISIT. Kansainvälinen ydinrikollisuus on 
maailman kaikienaikojen suurin, julkein ja mahtavuuden MAFIA kautta ajan virran. Numerosarja 666 jos 
mikä on alan konkareille tuttua huttua. Kaikki mihin USA, Arevan armeijain ydinkiihkot iskee ruostuu ja 
kuolee käsiinsä. Silti loissysteemi on polkenut maailman talouden kruunaamattomana kinginä 66,6 
vuotta kenenkään uskaltamatta hiiskua! On syytä oivaltaa, ettei esim. TVO kykenisi ikinä maksamaan 
20- kertaa kallimpaa oikeasti kustanushintaista ydinpolttoainettaan.  
 
Jos USA vaatisi ydinvasallinsa maksamaan todelliset kustannukset, olisi jälki rumaa. Tuo 8 miljardia/t 
kiihottaa yrittäjävaltiot mukaan IAEA syndikaattiin. Mutta rahoja todella harva silti saa. Bisnes loisii sillä, 
miten pilkkahintaan liikuvat mm. U- 235 polttoaineet saadaan reaktoreihin t a r k a n USA:n luoman 
ryhmäkurin, nokkimisjärjestyksen mukaan! Maailmalla reaktoreista on alinomaa yli kolmannes 
sammutettuina. Koska uraanipolttoaineistakin, saati plutoniumeista on huutava pula.  
 
Kuka nyt oikeasti maksaisi 20- kertaisesta energiatappiotuotannoista. Koko USA:n Pu-239 renkaan 
tarkoitus on selkeä. USA ei kärvistele armeijan huolinnan ydintuhojen alla. Vaan sälyttää kaikkein 
hulluimmille maille, kuten Suomelle teurastavimmat ydinkansanmurhan jätteensä. CIA POLIISEINEEN 
pitää rivit kuosissa valtioväkivalloin kaikialla. Robert Junkg kirjassaan Ydinvoiman armoilla, kerto tästä 
Pu- 239 poliisivaltion käsiimme räjähtämisestä jo 1981. Herra maailmaamme ydinkuolevana auttakoon!  
        -------- 
 
KAZAKSTAN "ohutta yläpilveä, h a r h a i s t a !" 
kaz kaz kaz kaz kaz kaz kaz kaz kaz kaz kaz kaz 
 
16.03.2013. YLE tiedote viikolta 11:" Suomen käyttämät raakauraanit on tuotava maahamme 
kauempaa. Keskeisin ja käytännössä ainoita nykyisin reaktoreissamme poltettavan raakuraanin 
toimittajia on diktatuuristaan kuuluisa Kazakstan." 
 
Pieni nyanssi, josta ei vahiongossakaan maamme ahnaat POLIISIviranomaiset, saati lehdistö halua 
keskustella rivin rivä missään julkisesti. Kiteyttävä kysymys, m i k s e i ? TVO kertoilee kyllä 
julkaisuissaan ihan samaa, Kazakstanin uraaneilla mennä porskutellaan. Kiina vie itselleen TVO:n 
Australian hiipuvat tuotannot. Mutta eihän se alkuunkaan VOI OLA NÄIN!. . .  
 
Talvivaara hei unohtuiko ydinrikollisiltamme jotain oleellista. Maassamme on JO 55 000km2 kokoiset 
uraanikaivosalat. Jo 5 vuotta sitten mm. Kauppalehdessä ilmoitettiin seuraavaa:" TVO ilmoittaa yhden 
reaktorinsa vuosikulutukseksi 30 000kg uraania. Kahdelle 60t. Loviisa luokkaa reilut puolet tuosta. 
Suomi tarvitsee näillä tiedoillaan 100t/v uraania. Onneksemme pelkästään Talvivaaran uraanintuotto 
ON 500 000kg/v! Joten tämä tarkoittaa 5- kertaista OMAVARAISUUTTA ja tekee heittämällä Suomesta 
Euroopan suuren kuninkaan ja merkittävimmän uraanin MYYJÄMAAN!" 
 
Talvivaarassa onkin sitkaasti toimittu. Tätä kirjoittaessani Talvivaaran uraanikaivoksesta halutaan 
heittää uskomattomat 8 000 000kg uraanikipsiseos jalostetta.. . Niin minnekkäs muualle kuin m e r e e 



2492 
 

n ! 80 vuoden suomalaiskulutus. Hei vähän käheetä JOS tällainen 5v kaivuusaanto ei tunnu edelleen m 
i s s ä ä n ? Oikeasti voi enemmän kuin naureskellen kysellä mikä sitten ON asiassa syyt ja totuus? 
Miksi Suomi maksattaa nöyränä diktaattorilleen uraaninsa Kazakstanista yhä . . ? 
 
Totuus löytyy siitä mitä EI sallita kerrottavan. Uraanista lasketaan selkeää ja harkittua vedätystä. Tuon 
500 000kg/v RAAKAURAANIN määrä on m a l m i n a ! Todellisuudessa siitä saadaan talteen tuskin 
mitään. Talvivaaran johtaja Perälä sen suoraan sanoikin: 
 
 "Uraanin talteenottotapoja EI OLE!" Systeemissään haaskaantuu niin uskomaton määrä, että tuosta ei 
saada talteen kuin pellelukuja miljoonasosia! Suomen Talvivaara tuottaa uraania alle k i l o n/ v ! Totuus 
numeroiden takaa on kylmää kyytiä. Ja siksi Talvivaaran 146km2 kokoinen uraanikaivosala ollaan 
nostamassa 400 kertaiseksi parhaillaan. Hunningon tielle 55 000km2 isänmaatamme. . .  PAKKO 
sanoo TEM, koska silläkään EI EDES SUOMEN REAKTOREISSA PÄRJÄTÄ: 
http://kuvaton.com/k/Yq3P.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yq3P.jpg[/img] 
                             ------------ 
 
ENGNIHET kevättä 
eng eng eng eng eng 
 
Eilen 25.03.2013  muuten tiet täyttyivät Olkiluodossa "Engnihet" merkkisillä YDINMATEERIAALIEN 
mystisillä KULJETUKSILLA! Kiinnostava yksityiskohta kun valtavassa rekan kaukimmaisella kulmallaan 
kulkee  supervaarallisia siniharmaita ainoastaan y k s i  kontti kerrallaan. Kontissa on vahvat teräksiset 
rivoitukset kauttaaltaan ulkoseinässä ja tuo sinitekstinen nimilogo soikion sisällä. Vain 5m pitkiä kontteja 
supervaarallisia TVO:n ydinmateriaaleja niin, että kuskiin tosiaan vähintään 10m etäisyysväli, jottei 
kuljettaessaan säteilysairastuisi välittömästi lastistaan! . 
 
 Eräässäkin näkemässäni rekassa muuten TT-kuljetuksen logot. Vähän joka laatuista tarkoitukaellisen 
sekalaista kuljetuskalustoa näyttävät käyttelevän. Lisäkaneettina, h e t i  kun paljastimme TVO:n yllä 
lepäävän 70km korkean supernovan dokumentaatioita. Tämä ydinmateriaalien kuljetusrumba alkoi. 
Olkiluodon rekkaralli näytti kääntyvän 8 tieltä Porista päin. Noita kuvottavia kontteja olen vuosittain 
nähnyt nimenomaan TVO:n pihamaalla "odottelemassa jotain." Kuten kuvaan kuuluu ei m i t ä ä n 
varotuslogoja tappavasta sisällöstään saati tunnuksiakaan! "Virallisesti" TVO:lla nää yhdistetään 
uraanikuljetuksiin, lähinnä neitseellisiin materiallivirtoihinsa. Mitä sitten on todellisuudessa ) . . . 
 
[img][/img] 
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11.02.2013. Uutistarjonnasta: 
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- USA:n presidentti Obama ehdottaa maansa ydinasetuotannon roimaa kolmanneksen alasajoa. 
 
- USA:n kuulusta tappaja- POLIISISTA luvataan miljoonapalkkiot kiinniottajalle.  
( Mitä hittoa onko muunkinlaisia poliiseja kuin ammatikseen tappajia?) 
 
- Suomen presidentti Niinistö Moskovaan tapaamaan Medvedeviä. 
 (Suomen ydin hankkeet ja NATO:n alaiset uraanijalostusaikeet herättelevät syystäkin kysymyksiä.) 
 
- Maailman ydinlippulaiva OL-3 hanke hupaisasti saa jälleen lisää valmistumisaikaa. Vasta kuukausi 
sitten se siirrettiin jo 2015. Tälläkertaa meni vain kuukausi kun aikaa siirrettiin jo vuosi lisää vuoteen 
2016. Tämä tietää 7 vuoden valmistumisylitystä.(2009 sijaan). Joka jo pelkkinä menetettyinä sähköinä 
1,2miljardia/v* 7= 8,4 miljardia. Näinollen Arevan vaatiman 2 miljardin viivästymiskorkoineen. TVO 
rikkoi 15 miljardin kustannuskaton! Ydinsähkönsä hinta laskennallisesti huikeat +176% kalliimpaa kuin 
kilpaileva tuulivoima. Tämä Lappeenrannan laskelmiin nojautuen vuodelta 2012. 
 
TVO:n suurongelmaa lisää se, että Ranskan presidentti Holande ilmoitti jo 24.01. 2012 Ettei Ranska 
enää rahoita Arevan uusien ydinvoimaloittensa kehityshankkeita. Asia kunnon ydintyyliin vaietaan 
julkisuudesta Suomen ydinviranomaisten tahdosta.  
                 ------ 
 
TVO:lla paniikki leviämässä 
tvotvotvotvotvotvotvotvotvo 
 
13.2.2013. TVO:n konkurssikypsäksi laajasti tiedetty OL-3 hanke hörppää laitojen yli vettä. Lopullinen 
konkreettinen hankkeen "räjähdysmäinen" finaali siirretään siis jälleen 2v myöhemmäksi(2016-). Ideana 
on selkeästi ajattaa maamme ydinkaivokset, uraanijätetunkiot ja kymmenien tuhansien neliökilometrien 
uraanikaivokset maassamme väkisin läpi. Ennen kuin OL-3 upottaa +176 % tuulikilpailijaa kalliimmalla 
kaiken energiahuolintamme.  
 
Juu turha edes uskotella, ettei tätä maailman epävakaimmin palavaa megahirviötä uhallakin startattaisi. 
TVO on alkanut hätäpäissään kuulema vetää vastuuseen POLIISIPASKOILLEEN niitäkin henkilöitä, 
jotka esim. valokuvaavat TVO:n mätäpaiseita! Niinpä niin t o t u u s  siitä miten vedin maamme kaikki 5 
ydinhankettaan viranomaistutkintaan on siis noteerattu. Jännä mahassa odottelenkin "audienssia" 
TVO:n maailman suljetuimmille lehtereilleen selittääkseni h e i l l e  mitä kaikkea rikollisiltaan olen 
onkinut esiin.  
 
Se, että vedin julkistutkintaan myös Posivan käsiin räjähtäneet 5 koeporausreijän metaanijääklatraattien 
räjähtelevät salaisuudet. On niin ikään noteerattu synkimmissä merkeissä. Entinen TVO:n pomoni. Siis 
Reijo Sundell. On ydinkansanmurhien paljastumisiensa paineissa osoittanut syyllisyytensä, 
ennekokemattoman rajusti. Reijo se juuri väitti YLE:ssä juuri äsken ratkaisseensa maailman ainoana 
ydinjäteongelmat)). 
 
 Posiva himoaa käsiinsä maailman k a i k k i  ydinjätteet, tappaakseen koko maamme..  Itse asiassa 
hänen julkisuuden uhmakas (2013) nyrkiniskentänsä, jossa myönsi mm. Posivan 1000- kertaisesti 
tieten v a l e h d e l l e e n ongelmiaan valovuosia pienemmäksi! On saanut loogiset seurauksensa, 
kuka edes yllättyi? 
Työkaverini Reijo S. on saanut oman "päällysviitan". Kyllä vaan SUPO pelkää syystään, että kaveri 
romahtaa lopullisesti ja lipsauttelee tietojaan siitä mitä valtaisia ongelmia ydinjätehankkeilleen on JO 
tapahtunut ja tapahtumassa. On päivän selvää, että tämä CIA:n junailema "päällysmies" on tuotu 
syystä hänen elinpiiriinsä. 
 
 Eikä tässäkään kaikki. Kansanmurhan tajuaminen ja sälytetty vastuuton pakote vie kaverin terveydet. 
Useita sydänkohtauksia on jo ryydittämässä tämän maailman ensimmäisen ydinmassatuhon 
arkkitehdin loppuelämää. Idea onkin ollut jo päivän selvää. TVO heitti Reijon tuleen vastaamaan 
tekosistaan Posivansa johtoon, joista ei kuunaan tule kantamaan vastuitaan. Kun Reijo n y t  
allekirjoittaa maailmanhistorian tuhoisimmat Olkiluodon Onkalointiin liitetyt ydinjätekatastrofit tulla. Reijo 
ei paskaa tule näistä vastuitaan kantamaan. Ei siis k u u n a a n! 
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     ----- 
 
Hauska juttu 2 
FFFFFFFFFFF 
 
Joo koetin lukea tota Arto Laurin dokumentaatiota siitä miten Posivan pääjohtaja Reijo Sundel on tullut 
niin sairaan tärkeäksi maailman ainoana  ydinjäteostelijana. Että on tauotta POLIISIVARTIOITUNA. Nyt 
vaan kaverin lausuntoja pidetään niin seinähulluina, ettei lukuisten sydäinfarktiensa työkyvyttömäksi 
runnomaa muumiota päästetä irti hetkeksikään viranomaisten silmistä. Ajatelkaa, että maailman v a a r 
a l l i s i n IAEA työrukkanen on nyt niin sekopäisenä virassaan, että tuskin tuntee nimeään! 
 
 Mutta pitää pitää väkipakolla silti miljoonapalkkaisessa virassaan. Kun t ä s t ä  koetan asiallisesti 
kirjoittaa julkisuuteen saan CIA niskaani loputtomine banneineen. . Voihan siis siis sekopäistä hommaa 
tää! Luulisi oikeasti, että maailman  ainoan suurimman ja vaarallisimman ydinaseplutoniumvarikon 
johtajalta vaadittaisiin edes alkeellisinta kykyä tehtäväänsä. Taitaa silti olla niin, ettei OL-3 hankkeen 
kaltaiset maailman törkeimmät ydinmokat ole sattumalta made in Finland? Vaan ydinasioissa tästä ettei 
tajua tekojaan johtajat onkin tehty elimellinen päämeriitti! 
 
Kristalloidaan oleelisin. Eli maailmalla ei saada grammaakaan ydinaseitten elintärkeää 
"knalliplutoniumia", eikä kaikiin ydinaseohjuksiin, ydinsukellusveneisiin, eikä ylipäätään m i h i n k ä ä n  
keskeiseen ydinASEtuotantoon Pu-239 tonnistoja. Kuin siviilireaktorien YDINJÄTTEISTÄ! 
Grammaakaan ei saada kallioperästä, saati kaivoksista. Nyt tämän maailman a i n o a n  monopolisen 
ydinjätekeskuksen Posivan miljoonien ydinjätetonnistojen kruunaamaton ruhtinas on siinä  kunnossa, 
että tuskin tunnistaa peilikuvaansa. Ja mitä tekeekään IEA ?  Vaatii bannaamaan m i n u t kun 
karmeimman maailman faktan tuon ihmistietoon julkisuuteen! 
           ------- 
 
YDINSAIRAUS 
sS sS sS sS 
 
 18.02.2013. 
 
- YLE ilmoitti koko Länsi-Suomen ainoaksi rantatuulialueeksi Teuvan puistoa. USKOMATONTA 
sekoilua! Suomen 200km pitkään tuulisimpaan rantaan EI siis sallittaisi tällaisilla asiattomilla 
"ennakkosensuroinneilla" TVO:n ydinhirviöitten kanssa kilpailemaan todellisesti 3- kertaa halvempaa 
EKO-tuulienergiaa, edes ofshoretuulipuistoja. Korruptiot, viranomaislahjonnat paistaa taivaisiin näissä 
uutisoinneissa. 
 
- USA presidentti Obama hermostui lopullisesti. Kuultuaan maailman viimeisimpien uraanin 
isotooppilaitoksen Venäjän Tsheljabinskissä räjähtäneen helmikuussa -13. Koska globaalin 
uraanipolttoainehuollon selkäranka on näin katkennut. Ydinpolttoaineelle sen toimitusten lopahtaessa 
näin on h ä n e n  mukaansa startattava rajusti viimein lisää  a i t o a  kestävän kehityksen 
energiantuotantoja. Eli Suomi ei todellakaan ole ajantasalla ensinkään ydinsekoiluineen. 
 
- TVO:n ydinhanke kuten muistamme OL- 3 konkkurssipesä julistettiin juuri olevan huikaisevat 7 vuotta 
myöhässä. Outoa näissä Arevan uutisoinneissa on ollut, mitä Olkiluodossa tuhatpäiset työläismassat 
enää tekevät? Koska ainoa julkisuuteen kerrottu loputtoman viivästymisen syy on olevinaan vain 
automaatiot.  
 
- Nyt YLE yllätys, yllätys viimein 18.02 kertoi TVO:n lomauttavan 300 ydinorjaansa. Hämmästyttävää 
että meni liki 7 vuotta yliaikaan, ennenkuin realismi edes hipaisi yhtiöitä. Tähän asti TVO:n johto on 
vaan letkauttanut, ettei miljardiluokkaa/ vuodessa lisäkustannuksia hankkeessaan maksaisi 
kenellekkään muka m i t ä ä n !  
 
- Todellisuudessa IAEA:n Jimmy Carter lain mukaan Suomen nyt 9 000MW valtakunnanverkkoomme 
EI SAA sijoittaa kuin korkeintaan 10% tehoa edustavaa yksittäistä ydinvoimalaa. OL- 3 tietenkään EI 
voida liittää koska edustaa luokkaa 18% Suomen sähköverkon nykytehooista! Niinollen ainoa ratkaisu 
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TVO:n konkkurasipesälle on vaan keksiä loputtomiin lisävuosia ja odottaa sähkötehontarpeen 
tuplautumista!.. 
               ------ 
 
10% LAKI 
§§ §§ §§ §§ 
 
FB. RS. 
http://yle.fi/uutiset/hs_fennovoima_lopetti_neuvottelut_arevan_kanssa/6510759 
 
HS: Fennovoima lopetti neuvottelut Arevan kanssa 
yle.fi 
Areva vahvistaa Helsingin Sanomille, ettei se neuvottele suurvoimalasta Fennovoiman kanssa. Eilen 
venäläinen Rosatom vahvisti Fennovoiman ottaneen yhteyttä siihen. Venäläiset voisivat toimittaa 
keskikokoisen voimalan. 
 
Hannu Kylläpä Fennovoimaan pelimerkit käy vähiin 
 
Alpo Hittasti käy Olkiluodon rakentaminen tulleeko ees suden paskoo 
 
Jari Fennovoiman epätoivoiset omistajat neutottelevat Rosatomin kanssa ohi Fennovoiman johdon. 
Uudet pkkuvoimalat eivät ole Fennovoiman periaateluvassa. Tapa, jolla Rosatom jakaa liikesaisuuksia, 
osoittaa, että he toivovat Fennovoiman kaatuvan, jotta heille tulisi uusi mahdollisuus. 
 
Arto Lauri Niin olen teille JO PITKÄÄN Eevan kanssa toitottanut, että Fennovoimalla ON JO oikeudet k 
a h t e e n 1 200MW voimalaansa. Nytkö sen vasta tajusitte todeksi? Jo lupiaan hakiessaan 
Fennovoima t i e s i, ettei OL-3 laitoksen kokoisia liian ISOJA 1 600MW yksittäistä reaktoria SAA 1970-
luvun Jimmy Carter lain mukaan kytkeä sähköverkkoomme. IAEA laki sanoo konstailematta, ettei 
nykyiseen 9 000MW FIN sähköverkkoon  s a a kytkeä kuin 10%= 900MW reaktoreita MAX. Nyt kun 
Fennovoima lisää siihen noi kaksi reaktoriaan jää tehoksi 12 000MW! Eli lain mukaan siis 1 200MW ON 
KATTO!... Kombrendo?. . . OL- 3 on edelleenkin siihenkin verkkokokoon onneksemme  valovuosia 
LIIAN ISO!..) 
                               --------- 
 
Outoja Olkiluodosta 
tvo tvo tvo tvo tvo 
 
18.03.2013. Olkiluodon alueella ollut luokkaa kuukauden chemitrailaamisen tauko. Otollinen hetki 
katsoa mitä ydinvoimalan päälle alinomaan kertyvät säteilyionisaatioiden tonnistot alkavat tehdä. 
Suorastaan herkulliseseksi tilanne tuli kun Auringon flarepurkaukset iskivät pommittaen alueita myös. 
Vahvojen +..ionisoitujen Auriongon protonivirtausten imutus TVO:n reaktorialueille vuorovaikutuksineen 
oli must kuvattava.  
 
Silmin illalla katsoessani 4km päästä Olkiluodon reaktoreita länteenpäin näin vihertävän plasmaisia 
mustekkalamaisia lonkeroita sojottavan nimenomaan reaktorialueilta ylöspäin taivaankanteen. 
Valitettavasti plasmavirtauspyörteet olivat niin heikkoja, etten saanut silmin näkyvää kokonaan talteen, 
mutta sentään jotain. Kun reaktorien päälle kohosi vahva hailakan vihreä vuorovaikutusten 
plasmavirtaus onnistuin ottamaan seuraavaa: 
 
Seuraavassa kuvassa olevia rakennuksia ei ensin suoraan juurikaan näe: 
http://kuvaton.com/k/YqUF.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqUF.jpg[/img] 
 
Kun taas tämä osoittaa, että kuvassa ne sielä on ja esiin saadaan oikein spektrianalyysein. Huomatkaa 
myös mystisesti vasemmalla esiin pyrkivät valopallot. 
http://kuvaton.com/k/YqUP.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqUP.jpg[/img] 
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Käsittelemätön kuva. 
http://kuvaton.com/k/YqUt.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqUt.jpg[/img] 
 
Mitä kuvasta oikeasti kuitenkin löytyy. Jyrkin muutos vasemmalla yläkulmalla tyhjästä tulevat kaapelit : 
http://kuvaton.com/k/YqUU.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqUU.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YqUd.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqUd.jpg[/img] 
 
Kuvani nyt ei ole lainkaan paras mahdollinen. Illalla koetetaan ottaa parempia datoja. Jos eivät 
IAEA:sta chemitrailauta aluettaan kuvauksen kannalta piloille asti. Kun aloin selvitellä otostani. 
Ihmettelin alkuun mistä kuvaan alkoi uittaa kuin joku olisi törkännyt "sormenjälkiä" dokumentaationi 
keskelle. Sieltä ne voi hahmottaa 5-9kpl pyöreässä "helminauhan kaltaisessa" muodostelmassa olevat 
selkeän vaaleammat palloset. Varsin kiinostava löydös josinällään, koska suoraan niiden alla näin 
silmin plasmapalkin mustekkalalonkeroineen kohoavan TVO:n ydinvoimaloitten IONIsaatiopäästön 
ryydittämänä.  
                   -------- 
 
Outoa Olkiluodosta Os.2 
tvo tvo tvo tvo tvo tvo 
 
18.03.2013. Otin jatkokuvia TVO:n päältä. Pilkkopimeästä vaikeusasteella 10 kerien. Ja kuten olettaa 
saattaa, sain selkeää dokumentaatiota siitä, että säteilyionisaation tasot kutsuivat olkiluotoon JO 
chemitrailerit. Seuraava kuva otettu 4km Olkiluotoon länteenpäin. Alkuperäiskuva klassisesti: 
http://kuvaton.com/k/YqsO.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqsO.jpg[/img] 
 
Ja toden totta TVO:n synkkää kuolemaa dokumentoituna kahden reaktorin parinmuodostus taivaalle 
kohovasta kaksoissavupiipusta. OL-1 vasemmalla ja OL-2 oikealla, kuvaa tässä: 
http://kuvaton.com/k/Yqs8.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yqs8.jpg[/img] 
 
Jotta homman luonne selviäisi 100% varmuudella nostin kameraa ylemmäs. Sain vasemmalta näkyviin 
myös Kuun: 
http://kuvaton.com/k/Yqsp.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yqsp.jpg[/img] 
 
Ja toden totta! Tismalleen saman mallinen kaksoisionikuvio löytyy myös tästä alkuun t ä y s i n mustan 
näköisestä yökuvasta. Loistava osoitus jälleen siitä miten nerokkaasti spektrikuvat toimimaan saa 
osaava: 
http://kuvaton.com/k/Yqsh.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yqsh.jpg[/img] 
                    ------- 
 
- Jahas, että tällaista kysytään tälläkertaa? Sirkoniumin massaluku Zr- 88. Kun siihen sitoutuvan hapen 
O- 15. Eli kyllähän prosessissa muodostuu selkeästi vetyä tuottavaa sirkoniumoksidia noissa 
painosuhteissa tarjottuun sirkonium metallin tuhoten. Eli k o v i n  paljon ei kiinittyvä happi H2O 
suhteessa painona tuntuisi tuottavan. Lisäksi sirkonium on aineena hemmetin kallista, koska 
ydinteollisuus on tuhonnut tuon erikoismetallin maailmalta säteillen kertakäyttäen sen vähät varannot. 
Eli rautaaa kannattaisin enemmän (Fe- 55). Toisaalta vaikka elektrolyysissä energiaa kuluu suhteessa 
samaa luokkaa, ilman metallin pilalle oksidoitumista. 
               ----- 
 
Outoa Olkiluodosta os. 3 
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tvo tvo tvo tvo tvo tvo 
 
Joskus näyttää siltä, että itse Jumala haluaa paljastaa sen kaiken demonisuuden, jota maailman pahan 
SA-armeijakunnat, POLIISIT, ydinateistit sydämmettömyyksissään tuhoksemme halajaa ja himoaa. 
Tämä episodi lyö lukijansa ällikällä. K o v a a  kamaa tulossa! Teräksistä materiaalia ja alkutahdit kuviin 
löytyy tältä karttalinjoilta, hirveen kaukana kohteestaan: 
http://kuvaton.com/k/Yqo4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yqo4.jpg[/img] 
 
Korostan, että tämän kuvan otin 18.03.2013 yöllä 22:30. Eli samaan aikaan kuin kaikki seuraavatkin 
kuvat 70km päässä. Joten kun itse kuvasin Olkiluodon ydinvoimaloitten päältä puolisen kilometriä 
paksun "plasmapylonin leikkaussilhuetin", ounastelin, ettei kamerani herkkyys riittänyt näkemään 
kaikea sitä megamassiivisuutta, jota TVO:n päällä kuolemaa tuovana Pu- 239 varjoina, neutronivoineen 
mätäni. Kuvani näyttävintä osaa alkuun tässä: 
http://kuvaton.com/k/YqoP.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqoP.jpg[/img] 
 
Angelicalle täytyy nostaa hattua juuri näistä kuvistaan. Edes minä alan ammattilaisena näin näyttävää 
kuvaa YDINVOIMALAN säteilyn kyydittämästä BEETTASOIHTUPYLONISTA harvoin näen! 
Mittasuhteet, silmin suoraan näkyvät megalomaanisen ydin"TORNADOPYÖRTEEN" mielettömistä 
päästöjensä mittasuhteista iskee tajuntaan tässä. Sumuisan syklotronin jo pelkkä halkaisija mykistää: 
http://kuvaton.com/k/Yqoq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yqoq.jpg[/img] 
 
Zuumia luokkaa 25 kertaa kohden ja siellä se tosiaan ON. Aikamme r a j u i n dokumentoitu 
kuolemansäde: 
http://kuvaton.com/k/YqoE.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqoE.jpg[/img] 
 
Ihan siis kertakaikkiaan mieletön setti! Tällaisen mittasuhteiltaan olevan TVO:n megahirviön täytyy 
nähdä koko LÄÄNIN! Miksi hemmetissä kukaan aiemmin, ei ole näitä kyennyt dokumentoimaan ohi 
aina ahneen SUPO:n sensorien? No NYT kaikkien onneksi kuitenkin ON: 
http://kuvaton.com/k/Yqoc.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yqoc.jpg[/img] 
 
Näillä kuvilla tehdään yksinkertaisesti h i s t o r i a a. Tässä edellinen kuva niineen, totaalin 
alkuperäisenä. Juuri sellaisena kuin kuvaaja sen silmillään näki, ajattelkaa oikeesti 70km silkkaa 
näkemällä tappavaa IAEA/ SUPO/ STUK salaamaa k u o l e m a a  keskellä miljoonien Suomea 
pystyssä!. . .  
http://kuvaton.com/k/YqoK.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqoK.jpg[/img] 
                     ------ 
 
Jatkoja seuraa. . .  
fortum fortum fortum 
 
Jos ja ken luuli, että homma jäisi tähänkään, niin EI! Kuten muistamme tämä liki 100km päästä fotottu 
TVO:n ydintappaja ei ole maamme lajinsa ainoa. Eikä kuvaajan tarvinnut kuin kääntää kameraansa 
kolmiojalassa 180 asteen kulmaan. Kuinka ollakkaan, luokkaa 170km päästä kaakon kulmasta löytyi 
seuraavaa silkkaaa kauhua taivaalta. Kiinittäkää muuten huomiota myös miten massiivisen ISO 
plasmabiimi on ja vielä sen  päässä häilyvään suunnattomaan outoon "plasmapurkupalloon". On 
kiinnostavaa, mitä i h m e t t ä ? . .  
http://kuvaton.com/k/YqoR.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqoR.jpg[/img] 
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Jälleen ikihistoriaa. Maamme kaikkien ydinvoimaloitten taivaalle sylkemät vuotuiset ++..ionisoidut Pu-
239 tonnistot ja neutronivuot taltioidaan satakilometriluokkaisine säteilybiimeineen vartin sisällä. 
Vastaavaa maailmassa on tehty tuskin koskaan! 
http://kuvaton.com/k/Yqo5.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yqo5.jpg[/img] 
 
Jos tuon mielettömiin korkeuksiin singonneen Loviisan säteilybiimiys ei piirulleen auennut. Niin 
tarkentakaa tästä ja... no m y k i s t y k ä ä ! Sillä edessäsi kuvataan YDIN, sellaisena joka tulee ja 
tappaa ihmiskuntamme! 
http://kuvaton.com/k/YqmQ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqmQ.jpg[/img] 
               -- 
 
Palautteita "Outoja Olkiluodosta 3" MEGAkuvista 
vuojoki vuojoki vuojoki vuojoki vuojoki vuojoki 
 
19.03.2013 FB. "Palautteista" Jos PellePeloton onkin jäljillä ? Mistähän tuossa on kysymys ? . . .  
 
Samuli kuten huomaamme. >Kiistattomasti dokumentoitu 70km korkeat pyloniplasmojen kuvaamiset 
mykkistää ydinmilitantit kaikkialla kauhusta. Koska h e i d ä n tarkoin salaamansa totuudet ovat, "" näin 
lähellä paljastumistaan kansojen keskuuteen...! 
      -- 
 
Etuovi foorumin satoa 
19 March 2013, 22:33 #1747 Kari Kukko 
--------------------------------------------------- 
Join Date Oct 2011 Location USA  
"Säteilybiimiys" vaikuttaa valonheittäjältä, joilla sodassa etsittiin koneita taivaalta  
 
*Aika hyvin, TVO:lla on siis menossa II- maailmansota. Noin kerroppas miksei esittämäsi 
kilowattiluokan VALOilmiö näy edes m u n ihan TVO:n vierestä samaan aikaan ottamassani 
dokumentaatiossa. Ei edes silmiin..  Kuten huomaamme täysin samanlainen SÄTEILYN sekundäärinen 
beami esiinkäy myös Loviisassa! Kuvissa näemme miten Porin, saati Rauman megawattiluokan 
massavalotkaan ei yletä taivaalle kuin prosentteihin tuskin kilometriluokkaan, hajoten täysin jo 
silloinkin.) 
           -- 
 
Etuovi foorumin satoa 
20 March 2013, 06:45 #1748 cosmichd  
--------------------------------------------------- 
Location Helsinki, Mäntsälä  
Posts 24,692 Todennäiköisimmin biimitys on kameran sisäinen häiriö, huonosti puhdistettu kenno, 
kameran edessä oleva kaisla tai sähköjohto, valovuoto etsimestä, objektiivin sisäinen heijastus, tai 
Raijasivun omatekoinen supersensitiivinen maailmanensi-ilta photoshoppaus. 
 
*Tuossa siis ON viitisen täysin käsittelemätöntä peruskuvaa jokainen eri paikastaan ja kaikissa eri 
näköiset ja eri väriset, asennoissa olevat beamit. Jotka n ä k e e  lähtevän systemaattisesti 
nimenomaan ulos TVO-reaktoreista, ( Huomaa vaikka kallistettukin kuva! Biimi kallistuu TVO:n kanssa 
SYNKRONISSA! Mitä ei tapahtuisi, jos ilmiö olisi sidoksissa muka itse kameraan. Ei pisteitä tästäkään 
SUPO- harhalle.) Kuvat on aitoja ja kokonaan käsittelemättömiä tietty. Beami siis näkyy miljoonalle illan 
yötaivaalle 70km korkealle. Kuvatkaa hemmettivie noita surutta vaikka  i t s e , kuka oikeasti teitä 
estää?. . . 
         -- 
 
Iltalehti foorumin satoa.  19.03.2013, 22:22   
foilair   
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Täyttä puppua Sanoit että korkeus mykistävät 70km.. 
Hitsin korkeita altocumuluspilvia teidän suunnalla 
Tuo pilari on selvästi pilvien alapuolella..  
Taas nähtiin kuinka Ammattimies olet arvioimaan "ympäristöä".  
viimeinen kuvasi jossa on kai olevinaan toinen voimala pari on kuvattu miltei pystyruoraan ja matkaa 
olisi 170km,, joten ilmiön pitäisi olla enemmän kuin 170km korkea  
 
* Jo Olkiluodon kuvastakin näemme, että sätilypylonin beami iskee korkeuteensa suoraan 
SATAKILOMETRILUOKKAAN! Joten Loviisan vastaavan löytyminen moisilta korkeuksiltaan EI ole 
mikään ihme. Vaan jälleen vahvistava todiste sen vankasta aitoudesta. Pilvikerros on maksimissaan 
vain 5-10km. Ja kuten kuvaus osoittaa läpi menee heittämällä pilvistä ja heijastu pilviverhojen takaa 
selkeästi. Eli ei taaskaan SUPO:lle pisteen pistettä. Tästä alkaa tulla taparutiinia.) 
 
Joo noita valopalloja on yllensä kirkkaiden valojen heijastuksissa kameran rakenteessa.. esim. 
laservalossa.. Puhaltelitko laser säteeseen hieman hengitys huuruja. 
 
* 170km korkeita leserpylväitäkö sinä henkitykselläsi huuruttaisit? Oups epätoivoiselta päivän 
parhaimpia..)) Lueppa seuraava dokumentaatiotieto siitä mitä oikeasti t a p a h t u i  pihalla, josta nuo 
huikaisevat fotodokumentaatiot otettiin. Sopii enemmän kuin kysyä. Miten h i t o s s a  SUPO ehtii 
änkeytyä paikalle kun arkikansalainen menee pihalleen ottamaan silmin suoraan näkyvistä 
säteilypäästöistä dokumentaatioitaan?  
                -- 
 
Vuojoki SUPO 18.03.2013 yö 
supo supo supo supo supo 
 
 "Älä nyt hemmetissä kuvaa sinne Olkiluodon suuntaan. Ei sielä mitään ole. Ei mitään tommosia SAA 
kansalaiset maassamme enää edes kuvata!... Lopetetat eukko nyt suosiolla tollasien kuvaaminen h e t i 
!" 
 Tumman sininen  Mersu, Mitsupihi 4-Vetomaasturi. Siitä paikalle hyökännyttä 2kpl raavasta alle 30v 
äijää uhkaili ja kielsi s u o r a a n Pöytyällä dokumentoivaa yksinäistä pihallaan värjöttelevää naista. 
Tapahtunut 18.03.2013 kello 22 aikoihin ja sumeilemattomin tyylein. Ulkoapäin jostain kaukaa luokkaa 
vartissa paikalle survaisseet surutta ukaasejaan perustelematta latovat SUPO kaverit sanaili. Raakaa 
ostovihaa viljalti äänessään. Angelica tiesi nähneensä samalla autolla liikkuneet vainoavat kaverit jotka 
oli nähneet ahdistelemassa heitä myös 2v aiemmin mm. Kuusamossa. 
 
*Ei hemmetti, voiko toi olla totta nykyisessä Suomessamme. Eli kansalainen joka kotipihallaan suuntaa 
kameransa kohden TVO:ta on SUPO- POLIISIEN hampaissa enemmän kuin heti! Uhkailijat kuinka 
muuten, ovat töissä OL- 3 työmaalla myös. Eli kuluvat Vuojoen SUPO- karhuryhmän salaiseen 
ydinturvaosastoon nääkin loiset! On päivän selvää, että koko Suomi on NATO- sateliittiseurannassa 
realiaikaisesti. Jos uskaltaudut kusella SEKIN ahnaasti kuvataan. Joo ihan t u r h a  kuvitella, etteikö 
nuo parhaillaan kenen tahansa näkyvissä olevat TVO/ Loviisan satakilometriset säteilypylväät olisi 
POLIISIN erityissuojelun alla! 
                ------ 
 
20.03.2013 Vuojoki panikoi. 
vuo vuo vuo vuo vuo vuo vuo 
 
Joo ohan se selvää, että kun aloin latoa noita Angelican huippukuvia nettiin. Alko kuin tyhjästä 
hornamainen hornettien konsertti TVO:n ydinvoimalan pylonien yllä. Heti aamusta taivalla lensivät 
kuukausia poissa olleet chemiolentokoneet. Vanaa Olkiluodolla hakattiin useissa kerroksissa 
päällekkäin. Kävin asian varmistamassa muuten 17km päästä. Toden totta. PELKÄSTÄÄN TVO:n 
YDINHIRVIÖN YMPÄRISTÄ 10km säteellään niin täyteen chemimyrkkyjä kuin sopimaan saivat! 
 
 Eli jos ja ken ihmettelee m i k s i  chemimyrkyttävät ja  kenen rahkeilla. Niin Pari paljastavaa kuvaa siitä 
miten TVO/ Forttumin reaktorien päältä kuvataan 70km  luokkaisia. 500m  paksuja säteilybiemejä, 
beettasoihtuineen. Niin tieto meni suoraan ja lyhentämättömästi NATO- lennsostoon. IAEA himoaa 
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suoralinjaisesti ja peittelemättä pommittaa näkymättömiin kiistämättömän ydinsalaisuutensa. Miten se 
muuten kävisikään kuin aina ahnailta POLIISEILTA, suoraan Suomen valtion maksamalle 
kansainvälisille chemitrailereille. 
 
 Kiihko peittää, mätkiä maahan kuvaamiamme plutonioumtehtaiden vuotoja käynnisti viiveittä 
massiiviset HAARP- iskut. Jo aamusta Olkiluodon taivaat aaltoilivat NATO- Hollannin HAARP painein. 
Kuinka olla myös säätyyppi muuttui samalla ohjattuna seinään. Tuulta, pilvimyrkkykettoa, pääasia, ettei 
TVO:n kolmatta tonnia/v Pu-239 ++..IONEJA vuotava säteilyn, neutronien kyllästämä 70km korkea 
beamit ASEtehtaistaan näkyisi. Kävin kuitenkin kuvaamassa miltä TVO:n massiivinen beamin juuriosa 
näyttäisi yhä. Näkyi se kiistoitta, toki näkyi. Ensin spektrikäsittelemätön kuva: 
 
http://kuvaton.com/k/YqVr.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqVr.jpg[/img] 
 
Noin 4km päästä TVO:n 70km korkeaksi mitatun säteilybeamin, beettasoihdun myrskyävää juuriosaa. 
Se osa joka pilvet lävistettyään näkyy kauas Keski- Suomeen asti dokumenteissamme. Tuuli koillisesta 
painaa beettasoihdun Pu-239 kylläistä neutronivuota vasemmalle merellepäin: 
http://kuvaton.com/k/YqVb.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqVb.jpg[/img] 
          
 
 
 
 

3130.YDINTURVALAIT  
 
IAEA Ydinturvalaki 26 

ｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧ 

 

"Ydinvoimaloilla ei saa koskaan, miss蒿 蒿 s臧

"saarekek艙 ・"  

 

* Mit・t舂・laki tarkoittaa k艙t舅 ・ Olen juoksuttanut julkisuuteen pikkuhiljaa niit・koskaan 

julkaistuja, koskaan edes kirjalliseen asuun dokumentoituja globaaleja kaikkia maailman ydinlisenssein 

hoidettuja ydinvoimaloita koskevia huippuunsa salattuja lakeja. T舂・nyt esiin tuomani lakipyk舁・on er

舖 kaikkein tarkimmin julkisuudelta varjeltu lakipyk舁・ 

 

舖in siihen itse ensimm臺si・kertoja, kun TVO:n johto alkoi suunnattomasti ihmetell・miksei OL-1 

laitoksen ja OL- 2 laitoksen v舁ille olleet ASEA-

臺sk艙 蒿n kytketty, koska kansainv舁inen IAEA salattu laki kielsi t舁

laisen ydinvoimaloille hengenvaarallisen ns. "KANNIBAALISYﾖTﾖT".  

 

No kuten n臺ss・yleens・e d e s  TVO:n p蒿johto edes EI tiennyt t舁laisen lain olemassaolosta. Itse 

・TVO ensin suunnitteli tekev舅s・j舐e舩 ristikk臺

set s臧 舩 蒿 tarvittaessa OL-1 laitoksella koko OL-2 laitoksen 

omak艙 臺nvastoin. Aikansa asiaa venkoiltiin. Sitten yll舩ykseksemme laitosten v舁ille ei 

kyettyk蒿n asentamaan n臺t・laittomia kaapelointeja suunnitellussa tasoissa.  

 

Pian asia nolona haudattiin ja tehtiin v a i n varsin kevyt h舩臾aapeloinnin veto laitosten v舁iin. IAEA oli 

jyr臧t舅yt hankkeen olevan kuolettavan vaarallisen. Itse asiassa niin tappava, etteiv舩 hankkeeseen 

liittyv蒿 ・siit・ole 
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julkaistu dokumenttia kun klassisesti t舖s・ja nyt min・ Teille etuhoiketuille lukijoilleni joilta SUPO ei 

ainakaan viel・ole tietojani sensuroimaan kokonaan p蒿ssyt. 

               ------- 
 
KANNIBAALIESTO 

ｧ ｧ ｧ ｧ ｧ ｧ ｧ ｧ  

 

2011.02.11 Fukushiman voimalaitoksista ilmoitettiin h舩蒿ntyneen・reaktorien numero 1 ja 2 menett舅

een ulkoisen kantaverkkokytkeytymisens・ Voimaloissa t o k i oli 8h varak艙 t. 

Koska tiedettiin, ett・seudulla oli ainakin 6 erillist・ydinvoimalaa. Pidettiin itsest蒿n selv舅・ Ett・k艙

vist・ydinvoimaloista ongelmitta saataisiin alasadettaviin ydinvoimalaitoksiin elint舐ke舩 h舩臻蒿

hdytyss臧  

 

Mutta SE mist・lehdist・silloin tarkoin vaikeni oli se mit・taas MINﾄ kyll・tiesin TVO:lta. 

Ydinvoimaloista EI SAA KYTKETTYﾄ s臧 ・reaktoreista toiseen! Ei saanut koska USA- 

ydinlisenssilait kielt舸舩 menettelyn e h d o t t o m a s t i ! Kalmaisasti siin・sitten k舸i. Kaikki reaktorit r

臻臧tiv舩 9h dieselajon p蒿tteeksi j舁kij蒿hdytyss臧 ・t舅臾in p臺v

舅・julkisuudessa kerrotaan Fukushiman numeroiden 1, 2, 3, 4 r臻臧t舅een kilometrisin savupatsain. 

Mutta kyljess・olevien reaktorien No: 5 ja 6 kerrotaan olevan k艙 ・t舖

s・enemm舅 kuin m舐kii k舖iin? 

 

Sitke舖s・ ・aiheesta yh・ KUKAAN EI vahingossakaan 

uskalla tiedustella miksi hitossa sitten kivenheiton p蒿ss・ ・ydinvoimaloista ei annettu h

舩舖臧  

 

TVO:lla OL-1 ja OL-2 laitoksen v舁ill・EI ole riitt舸蒿, l臧inn・ -3 laitos 

ja varsinkin OL-4 niin ik蒿n on asennettu niin, ett・voimaloitten s臧 舩 kukin omissa 

kaapeleissaan suunnattoman kauas 300km p蒿h舅 Helsinkiin, ennen kuin kunnolla kytkeytyv舩 yhteen. 

Kinkkisin jatkokysymys, miksi ydins臧 ・naapuristaan k艙tett舸・ydinvoimala yksiselitteisesti r臻臧t

蒿? 

 

Ydinvoimalassa on kymmenien megawattien mm. merilauhteen kierr舩t舂iseens・pumppuja 4 kpl. 

Esim. OL-1 reaktorissa on noiden lis臾si kuutisen kappaletta reaktorivett・pumppaavia p蒿

kiertopumppuja. Omak艙 艙tt舸舩 satoja j舐eit・pumppuja ja prosessien puhaltimia. Mutta 

jotain t o d e l l a  outoa t舖s・onkin, ett・vaikka oma ydinvoimalan generaattori tuottaisi viljalti energias

臧 艙 舸舩 e h d o t t o m a s t i  ydinvoimaloita k艙tt舂舖

t・OMAA s臧 舅 omien p蒿kiertopumppujensakin k艙 舖itt舂舩 舁t・ Jos EI laillani 

tunne alan lakikiemuroita. 
 

Olen kertonut miten ydinvoimaloitten Pu- 239 tonniston ++..ionisoituneitten kanavas舩eilyn 

plasmakaasujen poistoa varten 400 000V p蒿s臧 臧

radiotaajuisilla koronakipin舐enkaillaan l臧ett舸舩 laitteet avojohtoisiin s臧

vuosittain TVO kykenee t舩・tappajaa ujuttamaan ulos voimaloistaan SﾄHGKﾖLINJOILLAAN suuria 

osia t舖t・kansalaisten koteihin ydins臧  est蒿, ettei t

舩・kanavas舩eilykaasujen poistoa k o s k a a n miss蒿n katkaista k艙v舖t・laitoksen reaktorista ulos. 

 

 臺si naapurireaktoria t舁laisella s臧 蒿n tapahtuisi kauheita. Alueelle alkaisi varsin 

pian muodostua ilmakeh蒿n ja l臧  u r j a s t i  kasvavaa "seisovaa IONISAATIOSﾄTEILYﾄ ja 

neutronivuokeskittym蒿". T舂・taas nostattaisi viel・k艙v舅 reaktorin ulkopuolista s舩eilyionisaation 

neutronivuota kumuloiden lis蒿. Mik・taas nostaisi s臧 -239 tonnistoa 

nanssien sinfonia r臻艙tt臺si pian molemmat voimalat Fukushimassa n臧

dyin kuvioin kilometrisin r臻臧dyspilvin. 
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On t舖s・toki muitakin kuvioita. Toinen salattu ydinalan IAEA laki kun sanoo: " Verkossa olevan yksitt臺

sen reaktorin tehot eiv舩 saa miss蒿n olosuhteissa ylitt蒿 10 % osuutta". Huomaatteko, ett・jos reaktori 

蒿 舂・hengenvaarallisen t舐ke・laki rikotaan armotta. Ei siis k艙 t舁lainen 

tappavanvaarallinen aie. Ei edes Fukushiman tilanteissa koko Japanissa. Sen sijaan, ett・Japanin 54 

reaktor 蒿 舂舅 lain pakottamana yksi toisensa 

per蒿 臺ll・ensink蒿n sen j舁keen edes uskallettu 

yritt蒿.  

              -------- 
 
+10 % TVO 

ｧ  ｧ  ｧ  ｧ 

 
Satakunnan kansa 28.2.2013: "TVO kaavailee Olkiluodon voimaloidensa tehonkorotuksia. Laitoksiin on 

suunniteltu j舁leen uusia tehonkorotuksen mahdollistavia modernisointeja vuoteen 2017 Fukushiman 

stressitestien mukaiset parannukset j蒿hdytyssysteemeihin ja s臧k 舐jestelmiin. Johtaja Jarmo 

Tanhua korostaa, ett・reaktoritehojen korotus on v a s t a  tekninen selvitys ja tutkimuksen asteella. P

蒿 ・ei kuitenkaan ole uskallettu viel・tehd・" 

 

*TVO teki todellisuudessa ep與nnistuneet tehonkorotuksensa juuri 舖ken kes舁l・2012. Tavoitetuista 

tehoista j蒿tiin kuitenkin kymmenmmegawattiluokissa j舁keen. Raivoisa TVO:n johto mokattuaan p蒿tti 

toistaa tehonnostot hetimiten. Tapahtui kuitenkin jotain heille arvaamatonta. Min・nimitt臺n toimin!) 

Tein ilmoituksen ydinturvalain rikkomuksista TVO:lla. Kerroin laskeneeni TVO:n ilmoittaman 
reaktoriensa ns. "virallisten palamalimiittiarvojen 25-35 GWd/tU arvojen ylittyneen kertaluokkia! 
 

 Itse asiassa olen k艙t舅 ・ainut maassamme joka osasin julkisuuteen laskea TVO:n viimeisimm舅 

tehonkorotuksensa rikkoneen samalla IAEA ydinturvalain 50GWd/tU arvon ylittyv舅 r臺ke舖ti 52- 53 

tasoilleen. H舂illeen joutunut TVO johtajisto tunnusti pian ajaneensa reaktorit 50 tasoon. Mutta t a k t i k 

o i d e n  ilmoitti ettei ole "viel・ mielest蒿n 2012 lopussa ylitt舅yt t舩・lain kattorajaa!.. . . Niinp舅iin 

koska viimeisin tehonkorotuksen t艙si vuosi ei ollut TVO:lla v i e l  ・juuri sill・hetkell・ajettuna.  

 
No koska onnistuin paljastamaan TVO:n rikoksen. Pikaiseen tehonsa korotusylitykseen tuli tomerasti t

舖s・kerrottu 4v viive paljastuksistani. On tuossa No:2 t舐ke・IAEA lain ylitys TVO:lla. Suomen 

valtakunnanverkon tehot ovat 2012 luokkaa 9 000MW. 1970- Luvun salatun Jimmy Carter lain mukaan 

tuohon FIN- Suomen s臧 舩・kuin 10 % eli 900MW reaktorin!  

 

舖s・tehonsa +10 % lis艙ksess蒿n nostamassa jo kerran ep與nnistuneen 880MW 

reaktoriensa tehot luokkaan 970MW. Jos tehot nyk臺st臺siin nykyverkkotehoon, olisi OL-1 reaktori heitt

舂舁l・11 % kattotehonsa ylityksin lain mukaan vedett舸・liian isona seisokkiin. Samalla 

-2 reaktorin ja OL-3 jne.!! TVO laskeskelee, ett・2017 menness・

Suomen s臧  

 
Tupla tai kuitti pelataan lain mukaan uhalla va

kohottaa riskill・ Jotta mahdoton etappi OL-3  1 600MW tehot saataisiin edes j o s k u s  mahtumaan 

Suomen s臧 臧舅 tarvitsee TVO kaiken suostuttelun ja virannomaislahjonnat p蒿lle 

korkoineen. Fennovoiman reaktorien yht臾ki・2 500MW katosta romahtaneet Rossia- atomin ja 

Toshiban 1 000- 1 200MW kattotehot johtuvat samasta supersalatuista laista. 
                 -------- 
 
OIKEUTTA viimeinkin KANSALLE! 
poliisi poliisi poliisi poliisi poliisi 
 

L臧etetty 2.03.2013 

https://www.facebook.com/SPJLPoliisiOikeus 
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https://www.facebook.com/EuroCopOrg 
https://www.facebook.com/SuomenLiikkuvapoliisi 
 

Kuten laajasti tunnettua Bulgariassa POLIISI meni kaduille riehumaan kunnon FIN- tyyliin ja alkoi m舩

ki・ydinvastaisia mielenosoittajia viikko sitten sairaalakuntoon jonossa. Onneksi Suomesta poiketen 

Bulgariassa ON edes osin DEMOKRATIA ja kansallaan valovuosia enemm舅 oikeutta puolustaa 

lapsiaan,  ihmisien s舩eilytappamisia vastaan. 

 
 Vaikka a i n a tunnetusti korruptoituneet POLIISIT hakkkasivatkin rahasta mielenosoittajia hiljaiseksi. 

Niin sent蒿n hallitus saatiin onneksi Bulgariassakin nurin. P蒿ministeri kielt艙tyi maksamasta moisia 

tekeville POLIISEILLEEN! Suomessa, niin toki Suomessa ydinvastaisille EI POLIISIT korruptoituneina 
anna edes alkeellisinta sanavapautta. 
 

 Vaan SUPO:n kaltaisten j舁jilt・maamme on muutumassa silkaksi kansainv舁isen mustan ydinrahan 

sikol舩iksi. Suomessa on kansan turha edes yritt蒿 vaatia demokraattisia oikeuksia erottaa 

korruptiopoliisijohtojaankaan. Yht・kaikki ydinhelvettiins・m舩舅em蒿n POLIISIVOIMIN pannuilta 

johdollenne terkkuja ja terpiinisi・sellaisia vaikka n臺st・ 

               -- 
 

YLE TV2 Silminn臾ij舐aportti Olkiluodolta ikuisuuteen. 

__________________________________________________ 
 

Mutta hei sitten oikein j y t k y !  Nyt saat imuroitua maailman er蒿n tarkimmin sensuroidun filmini. Se 

on ovelasti ujutettu ulkomaan kautta palvelimiin. Kokeile nyt ihmeess・hakea itsellesi ja parille 

tutullekin. Kerro onnistuitko? 
 

YLE TV2 Silminn臾ij舐aportti Olkiluodolta ikuisuuteen v i h d o i n k i n n臧t舸iss・ Pankaa osoite 

kiertoon: 
 
http://vimeo.com/28425012 
                    -- 

 
 
Olkiluodosta ikuisuuteeen osa 1. 
http://www.youtube.com/watch?v=xSSRkddjieI&feature=related 
 

Esittelyss・englannikielell・Arto Lauri  

http://www.youtube.com/watch?v=36VrXtAS2uE&feature=related 
 
***A theory of Fukushima ( SUPER SENSORED!)*** 
http://www.youtube.com/watch?v=fMxOdBZESrY&feature=related 
 
**Beettasoihtuvideo KLASSIK!** 
http://www.youtube.com/watch?v=P_a19RRo2gY 
 
Vesan englantilainen ionicatheri: 
http://www.youtube.com/user/Styrgefilmi?feature=chclk#p/u/32/JidtgPWcMzc 
 
Olkiluoto bloggade in english 
http://www.youtube.com/watch?v=e0JjIHBxmjs&feature=related 
             -- 
Beettasoihtu ON TOTTA.Vesa Noroviita 
http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1007108 
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 Mutta katso toki miten saamme JO studiossa aikaan. T舩臾in filmatessamme Helsingiss・SUPO k舸i 

pihalla terrorisoimassa KAHDESTI mustassa Limosinissaan. Tulivat k e s k e y t t ・m ・・n  

・siis filmimme heist・on!) 

12.12.2012 L臧iradio/ Kaapeli TV tammikuussa 1, 2, 3, 4. 

www.dailymotion.com/uutispaketti 
              -- 
 
Bad geology at Olkiluoto nuclear deposition site (Paha geologia - tekstitetty Suomeksi) 
http://www.youtube.com/watch?v=O34JJxc2JF0 
www.youtube.com 

Nils- 蒿 todisteet Suomen kallioper舅 aktiivisuudesta, joka tulee tuhoamaan ydinj舩

teen loppusijoitusluolan k艙t舅 ・varmasti. Alustavat ... 

                
 

Posivan Onkalot ja r臻臧t舅eet KR17, KR45A, KR27 

Tappava ydinvoima osa 1- 5 
http://www.youtube.com/watch?v=BKbNtNsDP9w&feature=youtu.be 
http://www.youtube.com/watch?v=ovYS93kKD2U&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=BpjD22e7fsE&feature=relmfu 
 
http://www.youtube.com/watch?v=lhgl6KVxyUE&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=IWy3A_VGOH4&feature=relmfu 
               -- 
 
Yksi selkee kysymys. 
############# 
 

Olen nyt jo l臧ett舅yt pitk舁ti toistasataa saatekirjelm蒿 Posivan YVA tutkintaan TEM:n arkistointeihin. 

Siis t舅nep臺n  

 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
 

Eli mua kovasti kiinnostaisi tiet蒿 onko noista SUPO KAIKKI tapansa mukaan pilkonnut, upottanut ja 

rahasta h舸itt舅yt, kun eiv舩 rikolliset l臧et・mulle edes vastaanottokuittauksiaan? 

 

Eli koska tasan tarkkaan tied舅, ettei niin kukaan muu t蒿ll・ydinkiimaisten maassa ole sinne rivi臾蒿n l

臧ett舅yt. Niin voisiko joku muu kuin min・ 

 

Niin siis yksinkertaisesti katsoa n臾yyk・siell・muille yht蒿n mit蒿n jutuistani?. . T蒿kin on tietysti aivan 

liikaa pyydetty. 
 

Koska eih舅 sit・nyt suin surminkaan s o v i arvoisia ep臻umalaisia ydinherrojamme h臺rit・ . .Saati 

POLIISEJA, jotka n蒿 viralliset dokumenttini taas motittaa! 

                     -- 
 

FB. EP. Viralliset dokumentit TEM arkistosta.. oletan. Saako niit・netiss・n臾yviin? Vai pit蒿k・k艙d・

paikan p蒿ll・tai l臧ett蒿 pyynt・ ett・saisi niist・vaikka kopiot? 

 

* Ainakin noita 2008 mun l臧ett舂i舅i on y h ・ kopioina kansalaisten n臧t舸ill・pitkin nettej・ Jotain v臧

int蒿n outoa tuossa on, koska ENNEN tuli kuittaukset. Nyt SUPO n艙tt蒿 panneen t艙den plankkon 

asian ymp舐ille. Kun kysyin asiaa EILEN FB:ss・ Oli jo, yll舩ys, yll舩ys t舅・AAMUNA 05.03.2013 YLE 

r臾sytt舂舖s・aamun radiossaan, ett・TEM:n kaltaisien valtiovirastojen kansankyselyjen riesana on 

kuulema kaltaiseni "ammattivalittajat!" Kuulema jotkut tekee jopa 350 valitusta. No MUN enn舩yus on 

tietysti SM- tasot heitt舂舁l・ylitt舸・440kpl t o i s t a i s e k s i ! 



2505 
 

 

 Joten ainakin raivoisa SUPO iski juttuuni kiinni kun vain POLIISIPEDOT osaa! Mit・sitten tarkoittavat 

"ammattivalittajilla"? Varmaan sit・ ett・alan ammattiosaajana kyklenen tekem蒿n aivan huippuluokan 

AMMATTITASON kyseenalaistuksia maamme korruptoituneemmista ydinalan sekoiluista! PS. Muuten t

舅・aamuna Olkiluotoon ajoi 12kpl SA- armeijan autoa alkaneeseen KRIISIPALAVERIINSA TVO:lle 

Olkiluotoon. N臺st・kasvaneista paljastuksistani laittomine Pu- 239 tonnistoineen aletaan SUPO:n lis臾

si hehkumaan m y ・ ・ keski・tyhj舅・kaatuneen 

t臧den muodossa. Kertoo varmaan ydinturvasolun luonteista lis蒿. 

            ------------ 
 

SISﾄLLISOTA TVO:ssa 

sot sot sot sot sot 
 

 k艙

niss・ 臾si mm. KRP, 

Tulli, Rajavartiolaitos sek・ulosottoviranomaiset.( Edes SA-armeijaa EI uskalleta kertoa!) KRP:n 

mukaan tarkastuksessa selvitet蒿 dellytyksi・ Teollisuuden Voiman 

TVO mukaan kyseess・on "rutiinitarkastus". Viranomaiset tarkastavat portilla, ett・ ・on 

veronumerot." 
 

* Ja mik・sitten ON taas valheella peitetyn synk舅 totuuden takana? Jo EILEN kerroin FB- foorumeissa 

miten ITSE n臺n aamulla kello 9:30 TVO Olkiluotoon ajettavan satap臺si・SOTILASOSASTOJA 

alkueelle! Huomatkaa, ett・n臺ss・armeijan sammaleenvihreiss・
ajavissa kolonioissa kulkivat nimenonomaan KONEPISTOOLIJOUKOT! 
 

 N臺 舖s・letkassa tummansinisi・tunnuksettomia SUPO- karhuryhm舅 ydinturvaosastojen t艙

slasteja sotilastoimiinsa l臧teneit・ Ei kyse EI todellakaan ole 06.03 alkanut "passitarkastus". Vaan p a l 

j o n aiemmin j o  05.03 klo 10 paikkeilla alkanut SISﾄLLISSOTAOFFENSIIVI! Sopii tietysti kysy・miksi 

asiasta valehdellaan POLIISIVOIMIN? Olen raportoinut TVO:n sekoiluista jo 10v paremmin ja 

tietotasokkaammin kuin y k s i k ・・n muu koko maassamme.  

 

Koska tosiaan t i e d ・n miss・menn蒿 ・sitten oikeasti on 

臧
IAEA ydinturvalakien mukaan julistettu ulkomaalaismaa-aloiksi ghetto- orjakeskukseksi. Jossa 

huumeita, orjakauppaa ja laittomuuksia kaikissa tasoissaan hoitavat mafiosot ovat tehneet mit・lyst蒿. 

舁ityksist・systemaattiset 

voitelurahansa vuosikaudet. 
           -- 
SUPO II 
::::::: 
 

K舸i vaan niin ik舸舖ti, ett・mm. kirjoituksistani alettiin ihmetell・miksi 30kpl automaatioasentajan 

viiveitten takia alueella on satakertainen m蒿r・mafiosojen k舩yriarmeijat? Kun juttu alkoi kauttani 

vuotaa julkisuuteen. KRP alkoi peitt蒿 臾 ・ 200 

Puolalaisorjaa saivat tuhatp臺sen ranskalaisten pakkosiirtoukaasit p蒿lle. No eih舅 TVO Posivan ja 

SUPO:n kanssa diilej蒿n tehneet moiseen suostuneet. 

 

 Mafiosot eiv舩 tykk蒿 siit・ ett・heid舅 pit臺si mm. alkaa tyhjent蒿 laittomien bisnestens・huumeitten, 

aseittensa ja varastettujen tavaroiden varikkojaan Olkiluodosta. Vaan linnottautuivat Olkiluodon 

gethoonsa viranomaisk舩yriens・invaasioita vastaan. Mafiosojen s e l k e ・ p蒿m蒿r・oli taata 

itselleen hyv舩 provikat TVO Posivan laittomiille Pu- 239 Sigynbisneksiin. No Suomalainen ydinmafia 

iski alueelle siis 05.03 aamulla, ei suinkaan 06.03, kuten n y t valehdellaan!  
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Ydinbisneksiin hyvin tehokkaasti itsens・ 艙
vastasivat KRP:n ja SA-armejan alueilleen tunkeutumisiin nostamalla panoksia ja vasta- 

aseistautumisin! Niinkuin odottaa saattaakin. NYT VIIMEISTﾄﾄN alkavat Ruotsin ydinvoimaloista tutut 

舐iskein・ Espanjassa, Italiassa  

jopa Japanissa mafiosot, kuten Jakuzat toimivat sulassa sovussa valtion SUPO- poliisiosastojensa 

kanssa kautta maailman laittomissa Pu- 239 bisneksiss・  

 

Nyt noissa seisookin kivasti paukkumistaan pelk蒿v舩 8+6+ 52= 66kpl ydinreaktoria!!Itse olin 

todistamassa miten TVO:n ydinvoimalaa JO silloin 1980- luvuilla uhattiin r臻臧tein ja kymmenmiljoonien 

kiristysrahoin! Ei toki m i t ・・n uutta, konkreettisesti "TVO Posivalla kasvavasti k舖iin r臻臧telev蒿"! 

Mutta toki kasvavaa hallitsematonta lis舫hkaa meritt臺n. NYT viimeist蒿n Suomi saa kaivammansa 

YDINverta nen舖t蒿n suututtaessaan k a i k k i  apulaisrikollisensa. 

 

 On p臺v舅 selv蒿, ett・juuri t舅・p臺v舅・TVO:n ydinbisnekseen rekrytoitu kansainv舁inen 

mafiarenkaat varmistaa toiminnat MYﾖS Suomessa! KRP onkin paikalla v a i n toteamassa 

tapahtuneen! Suomessa NYT hahmottuviin 5kpl- reaktorihankkeisiin liitet蒿n k臈et ristien kansainv舁

iset huumekauppiaat sumeilematta. Offensiivin massiivisuus satap臺sine armeijan puuttumisineen on s 

e l k e ・ kunnianosoitus, armeijan lippaanveto  maailman mafioile tulla ehtym舩 臾si osaksi FIN- 

ydinASEkauppaa! . .   
                   --------- 
 
NATO- isku TVO Olkiluoto 
nato nato nato nato nato 
 

Katsoin juuri kellosta on 05.03.2013 klo 9:37 aamua. Ajan 9km p蒿ss・Olkiluodosta. Vastaani tulee 

armeijan sammaleenvihre・maastoauto. Sis舁l蒿n hampaisiin asti asestautuneita SA- NATO 

koulutettuja erikois- 舅 S臾yl・ Raasinkorpi. Auton ovessa on puolimetrinen valkea "X", 

jonka keskus oli tyhj・ 

 

 Pian toinen samanlainen, kolmas, nelj舖. V舁iss・mustalasinen tummansininen SUPO- 

ydinturvaosaston erikoismaastopakettiauto sis舁l蒿n kymmenkunta military osastolaista konekiv蒿

reineen, sinkoineen kaikkineen. Laskin yhteens・11kpl Raasinkorvessa  Jugoslaviassa toimineitten S臾

yl舅  armeijan erikoisosaston autoa t舖s・saattueessa. Offensiivissa oli noiden lis臾si SUPO:n 

mainitsemani paketti
Suomessa! 
 

Aikoinaan kun Areva haali OL- ・ongelmia ja lakkoiluun 

oikeuttavaa uhkaa. TVO:n SUPO:n kanssa sovittiin, ett・lakkoiluja torjumaan Olkiluotoon tuotettiin 

Jugoslavian verisen sodan veteraaneja. Jugoslavian serbien mafiatoiminta oli klassisen raakaksi 

tiedetty. Samaa sakkia joka raiskasi muslimeja, tappoi kyl舁lisi・vuosia. Joka kunnostautui ja varasti 

Ruotsissa konekiv蒿rein ja miinoin verisesti Ruotsin kruunuja r臻艙tetyist・panssariautoista jokin aika 

sitten.  
 

JUURI sopivan v臾ivaltaista porukkaa kahlitsemaan lakkorikureina pel舩tyj・lakkoja TVO:n OL-3 

 

Kuvaan kuului, ett・mafia tappoi, ampui, puukotti ja hukutti Olkiluodo 臺

sjohtajia k舩telyss・ Poliisi ei tehnyt lahjottuina asialle toki mit蒿n. Niihin aikoihin kulustelin liki p臺vitt臺
n sireenien ulvontaa kun kuolevia ja kuolleita uhreja kuskattiin saarelta. Pian SUPO kielsikin sireenien k

艙 aan, koska raportointejani ahkerasti luettiin. 

 
 

julistettiin alueeksi jonne ammattiyhdistyksill・ja rivipoliiseilla ei ollut mit蒿n asiaa tulla. Mafiosot saivat 
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siit・
 

   -- 
 
SOTATILAAN 

nato nato nat・ 

 
Kuten muistamme vuosikymmeniin alueen raakaan kulttuuriin ja ihmisorjariistojen euron parin 

tuntipalkkoihin TVO, SUPO riistoimpperialistit olivat enemm舅 kuin tyytyv臺set. K舸i vaan niin, ett・

alkoi tulla ryppyj・mafian ja TVO:n valtajakautumiin. Jugoslavian sotiin tottuneille ryhmille alueelle 

saatiinkin tuhatp臺nen aseistettu huumekaupan, varastetun tavaran ja ihmisorjakaupan veroparatiisit 

ilman poliisin h臺rint蒿. Kaikki palveli TVO Posivan laitonta Pu- 239 bisnest・eritt臺n hyvin. Pelko on 

Suomen tavaramerkki Olkiluodossa. 
 
 Vaan mafiat alkoi vallan ja varallisuuden karttuessa vaatia kasvavia provikkoja 8miljardia/tonnni 

Olkiluodosta myyt舸ille laittomille Pu-239 tonnistoille. Joita TVO Posiva laivaa alueilta solkenaan mm. 

Sigyn plutoniumlaivoilla ulkomaanmyyntiin. Pian tilanne alkoi tulla uhkaavaksi. TVO:n johtoa alkoi v臺

sty・saarelta takavasemmalle ja mm. USA Pohjois- Carolinasta tuli CIA tappaja- agentteja sijaan. 

Keskeist・ 舊aikat?  

 

T舂・05.03 alkaneen offensiivin toteuttajaksi palkattiin nimenomaan JUGOSLAVEJA ik舅s・YK 

joukoissa tappamaan koulutettu NATO FIN- erikoisjoukot. Jukisuudelta tarkoin salattu offensiivi alkoi 
siis JO 10:00 05.03. Iskussa erikoismassat jalkautettiin Olkiluodon surullisiin gethoparakkeihin. Aseita, 

miinoja, pommeja ja takavarikoituja huumetonnistoja alettiin koota verisell・varmistuksella. Saamieni 

salaisten tietojen mukaan ainakin luokkaa TUHANNEN mafiapalkkaisen kimppuun alueella iskettiin 

maamme sodanj舁keisen historian rajuimmalla iskulla, niin minnek舖 muuhalle kuin Olkiluodon 

saarigethoon! 
 

 T舩・kirjoittaesani en viel・tarkoin tied・minne laivattiin satap臺nen asetakavarikoidun mafiakeskittym

舅 johto. Mutta ainakin se on JO selv・ ett・USA:n suostumuksella aseet takavarikoineen osaston 

toimia johti nimenomaan suomalainen erikoiskoulutettujen ryhm・ SUPO- ydinturvaosaton tuella. 

Suomi suututti lopullisesti vuosikymmenen jugoslavialaiset liitolaismafiansa. Nyt ollaankin kirveen ter舁

l・  

 

Koska mafia vaatii verist・kostoa. TVO:n OL- 舅 kuin tulehtunut sotaoffensiivit on 

saanut seuraavana p臺v舅・poliisit, tullit, verotarkastajat haastamaan viel・siel・olevat pid舩t舂舩 舩 

2 000 ydinorjaa. YLE ei uskalla edes h i i s k u a  menneen p臺v舅 rajuista aseiskuista ja verisist・

y ・taisteluista Olkiluodossa. Mutta SE on nyt jo k艙nyt selville, ett・Ruotsista tutuksi tulleet tujut 

kaukok艙tett舸舩 pommimiinoitusuhat ovat tulleet TVO Posivan laittoman ydinasetuotannon arkip臺v臾
si!  
 
[img][/img] 
 
 
 

3127.EKO etenee 
 
02.2013 Uskomattoman harva tietää, miten Suomessa on kesken peräti 4kpl ydinvoimalahanketta! 
Tilanne on täysin magaaberi, jo siitäkin syystä, ettei 2008 uraanimalmin tason laskettua alle 0,4% 
kannattavuusrajojen ydinvoima ole l a i n k a a n  energialaji. Itse asiassa Suomen Talvivaaran 
uraanikaivos, Euroopan ainoa kaivattaa uraanihippusiaan 20- kertaisella energitappiolla. 
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 Maamme lehdet pursuavat suoria uhkaukaaseja, että satamiljardiluokkaisiin ydinhankkeisiin on järjen 
köyhästi viranomaispakottein  saatava rahat vaikka koko maamme talous kaatuu. -5% Vuositasolla 
sähkön kulutus on laskanut jo vuosien ajan. No ydinvoimalat onkin olemassa v a i n laittoman 
loputtomien Pu- 239 ASEtuotannon monopolien tarpeille. 
 
 Maailmalta kantautuu vastaavista identtisistä tilanteista erittäin rohkaisevaa tietoa. Itse asiasta 
Suomessa ei maailman ydinhanketaustoista hiiskuta ydinrikolisien suojaamiseksi sanaakaan. Täysi työ 
saada edes yksi lehtiartikkeli tutkittavaksi. Niin kova isku IAEA:n ydinrikollisille tämä tieto Bulgariasta 
on.  
Bulgariassa on puolisen tusinaa keskentekoisia ydinvoimaloita. Jo CCCP SEV ajoista asti niitä on 
epätoivoisesti rakenneltu.  
 
Bulgarian hallitus koetti keskeyttää turhat ydinvoimalahankkeina. Mutta EU:n ydinlobbarimaat pakottivat 
jatkamaan ainakin 4 ydinreaktorin kompleksien rakentamista Bulgariassa. Ja koska ydinvoimaloitten 
hinnat ovat odotellessa 10- kertaistuneet on kyyti kylmäävää. Maksamaan pakotetut Bulgarian kansat 
teki kuten pitikin. Alkoi vaatia ydinkiimaisen halituksensa pakkokaatamista kaduillaan. Vaikka aina 
pahat POLIISIVOIMAT hakkasivat urakalla kansaa Suomityyliin vaikenemaan. 
            -- 
 
Lehtiartikkeliin  
 
L.S 21.02.2013 s.17 Sofia STT-Reutters- AFP:"Bulgaria liittyi keskiviikona 20.02 maihin jossa hallitus 
on kaadettu taouskriisiin. Pääministeri Boiko Borisovin hallitus pakotettiin eroamaan sähkön 
hintanousukriisiin. Elintaso maassa on EU:n keskiarvon puolitasoa, palkat 400e. Kymmenettuhannet 
mielenosoittajat ovat jo päiviä osoittaneet mieltä korkeaa ydinsähkön korottamaa hintaa vastaan.  
 
Ydinvoimahankkeet nostivat sähkön hintaa kesällä +13%. Myönnytykset eivät auttaneet. 
Mielenosoitukset alkoivat kallistuvasta sähköstä laajentuen viimein ympäri maata oikeistohallituksen  
vastaisiksi protesteiksi. Muuttuen tiistaina 19.02 väkivaltaisiksi. Kymmeniä POLIISIEN hakkaamia 
mielenosoittajia kuskattiin sairaalaan. 
 
 Borisov ilmoittikin Keskiviikkona, etteivät halua olla hallituksessa jonka alaisuudessa olevat POLIISIT 
hakkaavat ihmisiä! (KOVIN Suomalaisia nää väkivaltapoliisit siis!) En halua osallistua hallitukseen jossa 
hakkaavat POLIISIT uhkailevat syrjäyttäen poliittisen vuoropuhelun, kansalle valta sanoi Borisov. Hän 
erotti jo valtionvarainministerin rauhoittaakseen kansaansa, ja alensi sähkön hintaa. Mikään ei 
auttanut." 
 
* Kuten huomaamme t o d e l l a  esimerkillistä siitä miten ydinvoimahankkeitaan maksavan kansan k u 
u l u u k i n toimia! Ensin syrjäyttämään ydinhankeitaan suojaavat korruptoituneet POLIISIT kaduiltaan. 
Sitten ydinkiihkoisa hallitus nurin! Siinä todella esimerkki siitä m i k s i Bulgaria tulee selviämään 
Saksan malliin luopuen 4kpl täysin turhasta ydinhankkeistaan. Suomi oikeutetusti EI!. . Suomi EI 
todellakaan ansaitse kyvyttömällä kansallaan oikeutta jäädä ydinrikollisten ikeessä edes asuttamaan 
maataan, jota EI edes halua suojata USA:n ydininvaasoilta! Julmaa evoluution totuutta, mutta 
kylmäävää totta. . .  
 
PS. TätäKIN kirjoittaessani 22.02.2013 CIA ja SUPO katkoneet yhteyteni FB:hen jo päivällä. Illemmalla 
k o k o nettiliikenteeni poikki! Syynä todella asiantuntevat tiedotukseni TEM- arkistoihin, nettiin. TVO/ 
Posivan laittomista dokumentoimistani ASEplutoniumen myynneistä mm. Sigyn laivauksin kuvattu 
rikostoimi tietysti tarkkoine karttadokumentoineineen kaikineen. Suomessa EI demokratiasta 
rippeitäkään. Vaan valta loisii ydinrikolllisilla! "Error 619 yhteyttä etätietokoneeseen ei voida luoda. 
Joten yhteyden käyttämä portti on suljettu".  SUPO. 
            -- 
IL-tekniikkafoorumin satoa2013.02:  
Kozloduyn kaksi reaktoria jauhavat yhteensä 2000 megawattia sähköä. Reaktorit on tarkoitus sulkea 
vuosina 2017 ja 2019, kun niiden 30 vuoden käyttöikä tulee täyteen. Bulgaria haluaisi kuitenkin jatkaa 
käyttöä vielä 20 vuotta. Bulgarian piti rakentaa uusi ydinvoimala Beleneen Tonavan rannalle, mutta 
suunnitelmasta luovuttiin maaliskuussa. 
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****************** 
Tämä siis maikkarin nettisivujen mukaan. 
 
*Tarkoitus oli siis alunalkaen startata keskeneräiset venäjän vallan aikaiset ydinvoimalat. Onneksi 
kansa esti tajuttuaan miten kalliita ja toimimattomia ydinvoimalat ovat!  
   -------------- 
 
Miksi Bulgarian hallituksen KANSA kaatoi 28.02.2013? 
ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni 
 
FB. R.S Bulgarian parlamentti päätti tänään lopullisesti, että kauppoja Rosatomin kanssa ei tule eikä 
Belenen ydinvoimalaa rakenneta. 
 
AKW Belene wird nicht weitergebaut 
www.klimaretter.info 
Kein neues Atomkraftwerk auf dem Balkan: Der Bau des Atomkraftwerks Belene nahe dem 
gleichnamigen Ort in Nordbulgarien wird endgültig gestoppt. So entschied das bulgarische Parlament 
am heutigen 
 
*Tämä selkeyttikin kerrasta, miksi Bulgarian kansa kaatoi hallituksensa. Syy kristalloitui selkeästi 
käsittämättömiin hallituksen ydinvoimalahankkeet, joita EU pakotti maan toteuttamaan. Osoittautuivat 
käsittämättömän tuhoisaksi maan taloudelle. +13% Vuoden hinnan nousut sähkölle olivat siis liikaa. 
                     ------- 
AURINKOenergian hurja buumi. 
Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa 
 
TM. 03.2013:"Maailman aurinkokennoteho on vuodesta 1975 lähtien kaksinkertaistunut 2,5vuoden 
välein. Materiaalitutkija David J. Norris Zurichin teknisestä korkeakoulusta ja hänen kollegansa Eray S. 
Aydil Minnesotan yliopistosta pohtivat Science-lehdessä päteekö Mooren laki aurinkoenergiaan. 
Maailman sähkön teho on vajaat 3 000 000MW. Aurinkokennojen nyt asennettu teho on noin 65 
000MW (2,2%).  
 
Tehon kaksinkertaistuminen jokaisella aikavälillä tarkoittaa geometristä sarjaa 1, 2, 4, 8, 16. Kahden ja 
puolen vuoden päästä teho on kaksinkertainen, kymmenen vuoden päästä 16- kertainen (35%)! 
Kahdenkymmenen viiden vuoden kuluttua aurinkosähköteho olisi noin tuhatkertainen 65 000 000MW. 
Vaikka aurinkokennot toimisivat vain 20% ajasta, keskiteho olisi edelleen valtava 13 000 000MW. 
Ihmiskunta saisi kaiken sähkönsä Auringosta." 
 
* Hulppea näkemys todella. Suomessa suunitellaan 60v reaktori-iän mitalla ydinhankkeita. Kun samalla 
tarkoin tiedetään, että vajaassa p u o l e s s a tuossa ajassa 25 vuodessa kaikkein puhtain, 
rajoittamattomin ja halvin energia syrjäyttää ydinvoimatuotannot kautta maapallon!. . . 
 
Itse asiassa kun tuuli-, aalto-, BIO-, geoterminen energia leviävät rinnalla ei t u o n kaavan mukaan 
mene tästä edes 20 vuotta. Kun kestävän kehityksen aito EKO- uudisenergiat pyörittävät ilmaisella, 
täysin puhtaalla, ongelmattomalla polttoainetarjonnallaan koko maailmaa. Mitään järkeä EI todellakaan 
Suomella ole hirttäytyä menneisyyden ydinmokiin, saati uraanikaivostoimintoihin. 
                 -------------- 
 
T&T AURINKOVOIMASofia Virtanen, 4.3.2013, 9:57 
Maailman suurin aurinkopeilivoimala saadaan pian käyttöön 
 
Ivanpahin voimala-alue. Ivanpahin aurinkopeilivoimala Mojaven aavikolla eteläisessä Kaliforniassa on 
läpäissyt ensimmäiset käyttöönottoonsa vaadittavat testit, kertoo Clean Technica. 377 MW:n 
voimalakompleksin järjestelmien testauksessa siirrytään nyt seuraavaan vaiheeseen, eikä käyttöönotto 
ole enää kaukana. 
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Ensimmäisessä vaiheessa kokeiltiin, miten valtava peilijärjestelmä kuumentaa veden voimalan 
boilereissa lähelle höyrystymispistettä. Voimalakompleksiin kuuluu yli 300 000 liikuteltavaa peiliä. 
 
Yksittäisessä voimalassa auringonsäteilyä heijastetaan samalle mustalle pinnalle usealla tuhannella 
peilillä. Näin saadaan aikaan valtava kuumuus. Maaliskuun aikana aiotaan nyt kokeilla varsinaisesti 
höyryn tuottamista ja tehdä sen paineeseen liittyviä testejä. Voimalan omistavat Google sekä 
energiayhtiöt Brightsource Energy ja NRG Energy. 
 
*Tässä puhutaan ydinvoimalaluokan voimalakoosta jo! Loviisan alkuteho oli samaa 440MW luokkaa. 
Onkin käymässä päivän selväksi, että m y ö s  aurinkovoimalat astuvat selkeästi ydinvoimalöaitosten, 
myös kokoluokissa varpaille. Kyytditys ydinilluusiossaan eläville tulee olemaan hapanta ja karvainta.) 
100% Puhdas, 100% ilmaisella polttoaineellaan, rahjattomiin jatkuvallla energiapolttoainehuolloillaan 
alkaa tapahtua. Ydinvoimaloista tulee isku iskulta menneisyyden synkimpiä tuhon muistomerkkejä. 
Jotka eivät s e l e ä s t i  kykene vastaamaan edes aurinkovoimaloiden lisäämiin haasteisiin. Ja 
hemmetin hyvä niin.  
                -------- 
 
-70% Pieniä tekoja suuria tuloksia 
eko eko eko eko eko eko eko eko eko 
 
* Ydinala peilailee valheitaan siihen harhaiseen olettamukseensa, että maailmalla sähkön kulutus muka 
nousisi +5%, jopa +10% vuosivauhtia seuraavan vuosisadan. Jo NYT OL-3, motiivien Suomen oletetun 
16 000MW sähkön kulutus on syöksykierteenomaisesti romahtanut tuon maailman huonoimman 
ydinvoimalahankkeen ympärillä puolikkaaseen noin 9 000MW. TVO Posiva toki eivät totuuksista piittaa 
ja Suomeen ollaan haalimassa magaabereja 55 000km2 uraanikaivoksia, monsrerisuuria käsiin 
lahoavia tappavia Posivan Onkalo jätetunkioitaan vailla moraalin häpyä. Puolisen tusinaa 
energianegatiivisia, kannattamattomia ydinvoimaloita. Lehdistössä ei vahingossakaan kerrota miksi 
laskelmat menevät totaalisti pieleen. No tässä eräs harvinaisuuksien herkkupala. -70% FIN- 
energiatodellisuudesta, ESIMERKILLINEN Turku.! 
 
T&T VALAISTUSJanne Tervola, 6.3.2013, 10:39 
Turku investoi 3,4 miljoonaa ledivaloihin. Kymmenesosa Turun kaupungin katuvaloista vaihdetaan 
ledivalaisimiin kuluvan vuoden aikana. Valaisimet valmistaa salolainen Easy LED. Kauppa sisältää 10 
vuoden kunnossapitosopimuksen. Turku Energia toimittaa katuvalaisimien uusimisen lisäksi myös 10 
vuoden kunnossapitosopimuksen. Koko toimituksen arvo on 3,4 miljoonaa euroa. 
 
Urakassa vaihdetaan noin 2 600 elohopeahöyrylamppuihin perustuvaa ulkovalaisinta.  
– Vaihtaminen toteutetaan ESCO-hankkeena, jolloin investointia rahoitetaan säästyneiden 
energiakustannusten kautta saavutettavilla säästöillä, kertoo yksikönjohtaja Tomi Toivonen Turku 
Energiasta. 
 
Energiankulutus 70 prosenttia alhaisempi 
____________________________________ 
 
Turun kokoisessa kaupungissa ulkovalaisimia poltetaan melkein puolet vuoden tunneista. 
Valaistuspisteitä on noin 28 000 kappaletta ja niistä 8 000:ssa valo tuotetaan elohopeahöyrylampuilla. 
Uudet ledivalaisimet kuluttavat 70 prosenttia vähemmän sähköä elohopeahöyrylamppuihin verrattuna, 
joten ledien avulla sähköä säästetään vuodessa 1 386 000 kilowattituntia eli melkein 600–700 
kerrostalokaksion vuosikulutuksen verran. Myös valon laatu on ledivalaisimissa hyvä, sillä ne tuottavat 
neutraalia valkoista valoa. 
 
Vaikka valaistushankkeessa puhutaankin yksinkertaistaen lamppujen vaihtamisesta, uudet led-
teknologiaan perustuvat valaisimet eivät sisällä perinteistä ‖lamppua‖ eli polttimoa. Siksi myös itse 
valaisin ja sen kaapelointi uusitaan vaihdon yhteydessä. Turulla 9 prosentin energiansäästötavoite 
 
Valaisimet valmistaa salolainen led-valaistusteknologiaan erikoistunut Easy LED. Sen innovaatiossa 
suuritehoisten ledien lämmöntuotto- ja virranhallintaongelma on ratkaistu. Tämä mahdollistaa 
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tehokkaiden katu- ja teollisuusvalaisimien valmistamisen sekä niiden sähköistämisen suoraan 
verkkovirrasta. 
 
– Ympäri maailmaa katu- ja teollisuusvalaisimia vaihdetaan nyt vauhdilla ledivaloiksi. Olemme jo 
toimittaneet valaisimia Arabiemiraatteihin ja muutamiin Suomen kaupunkeihin, mutta Turun kaupungille 
toteutettava kokonaisuus nostaa meidät aivan uudelle uskottavuustasolle, kertoo toimitusjohtaja Ilkka 
Kartio Easy LEDistä. Turku on Suomen ensimmäinen laajasti ledeihin vaihtava kaupunki. Turun 
allekirjoittaman energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on eri keinoin säästää vuoteen 2016 
mennessä 9 prosenttia energiaa vuoden 2005 tasoon verrattuna. 
              ---------- 
 
Aurinkovoimaa 
au au au au au 
 
AURINKOENERGIASofia Virtanen, 20.6.2012, 9:39 
Ruotsalaiskeksintö tuo aurinkopaneeleihin roimasti paremman hyötysuhteen 
 
Piikarbidin ansiosta saatamme saada pian hyötysuhteeltaan yli tuplasti parempia aurinkopaneeleita. 
Nyt markkinoilla olevien aurinkopaneelien hyötysuhde on 20 prosentin luokkaa. Uusi keksintö voi pian 
nostaa paneelien hyötysuhteen jopa 60 prosenttiin, kertoo Ny Teknik. 
 
Linköpingin yliopiston tutkijat ovat keksineet uuden menetelmän kiteisen piikarbidin valmistukseen. 
Piikarbidia käytetään teollisuudessa yleisesti esimerkiksi hiomatarvikkeiden valmistukseen. Tutkijoiden 
kehittämällä menetelmällä sen kiteistä muotoa pystytään valmistamaan huomattavasti halvemmalla 
kuin ennen. 
                   -- 
 
Tiede 22.12.2010 klo 21:33 | päivitetty 5.6.2012 klo 19:49 
Huipputehokas aurinkopaneeli tuottaa sähköä pimeässäkin. 
 
Yhdysvalloissa on kehitetty aurinkopaneeli, joka ottaa talteen energiaa koko elektromagneettisen 
säteilyn kirjosta. Paneeli toimii tehokkaasti siis myös yöaikaan, kertoo uuden teknologian nettisivusto 
Smartplanet.com. Aurinkopaneeli kehitettiin Yhdysvaltain energiaministeriön Idahon osavaltiossa 
toimivassa laboratoriossa. 
 
Tavanomaiset aurinkopaneelit hyödyntävät ainoastaan näkyvää valoa. Auringon säteilystä näkyvää 
valoa on kuitenkin vain noin puolet. Loppuosa on silmälle näkymätöntä infrapunasäteilyä. Säteily 
saadaan talteen nanoantenneilla, jotka on sijoitettu aurinkopaneelin pinnalle. 
 
Keksintö nostaa uuden aurinkopaneelin hyötysuhteen merkittävästi tavanomaisia paneeleja 
korkeammaksi. Kun tavallisissa aurinkopaneeleissa hyötysuhde on hyvissä olosuhteissa noin 25 
prosenttia, uusi paneeli pääsee jopa 46 prosenttiin. Suomessa asiasta kertoi ensi Tekniikka&Talous. 
 
Lähteet: YLE Uutiset 
Lisää aiheesta 
Smartplanetin uutiseen 
 
* ASEA ilmoitti ydinvoimaloittensa max. hyötysuhteen jäävän a i n a  alle 24%. Nyt jopa 
aurinkopaneeleille vedetään ongelmitta 2- 3 kertaa parempaa hyötysuhdetta. 100% päästöttömästi 
100% ilmaisella polttoaineellaan. Onkin päivänselvää, että menneisyyteensä kuolevalla 
muuttumattomilla ydinvoimahankkeilla ei ole pienintäkään t o d e l l i s t a  tulevaisuutta! Siksi Suomen 
ydinrikollisuus onkin JO PITKÄÄN lähtenyt liikkeelle siitä, että maamme muutetaan ydindiktatuuriseksi 
POLIISI- valtioksi. Jossa valtiomonopoleille rahaa taotaan myymällä laitonta Pu- 239 
ydinASEtuotantoaan! 
                -------- 
 
Aurinkovoimasta 
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au au au au au au 
 
Aurinkovoimasta on Suomessa käsitys, ettei se kannata, koska maassamme aurinko paistaa niin vähän 
aikaa. Totuus on kuitenkin melkoisen erilainen. YLE 11,03.2013 Puoli seitsemän, haastattelussa Jari 
Sillampää. 
Ruotsissa Uumajassa oli tehty tutkimus. 
 
 Sen mukaan Suomessa aurinko paistaa yöttömän yön taivaalla niin pitkiä aikoja, että tuloksena 
maahamme lankeaa enemmän aurinkotunteja kuin Espanjassa! Sillanpään kaikkein hämmästyttävin 
väite oli, että erityisesti Vaasan yläpuolinen Suomi saa nauttia tästä poikkeuksellisen hyvästä 
Auringoinpaisteen jaksoista. Tässä se jälleen on. Ydinalan harhat kaatuvat ryskien, kuten tapana  on. 
                   ------------ 
 
GAS Ydinteollisuus hädissään 
iae iae iae iae iae iae iae 
 
* Viikolla 11.2013 ilmoitettiin, että GP:n väki oli yrittänyt hyökätä Jorma Ollilan toimiston kimppuun. 
Onkin päivän selvää, että ydinkiimaiset Suomen TVO/ POLIISI ja GP:n kaltaiset ydinlobbaritahot olivat 
tämänkin hämärän hankkeen takana! Näinhän se on aina. Kun ydinalan kestämättömät intressit on 
uhattuna, synnytetään terroria sen suojaamisiin. maksoi mitä maksoi. Uutisoinnissa EI kuitenkaan 
vahingossakaan kerrottu m i t ä  Jorma Ollila oli halunnut ydinvoiman korvaajaehdokkaakseen?. . .  
 
T&T ENERGIATULEVAISUUSTuula Laatikainen, 15.3.2013, 7:31 
Jorma Ollila: "Eurooppa tarvitsee lisää kaasua" 
 
Euroopalle käy kalliiksi, kun se viivyttelee energiapolitiikan muutoksiaan. Kilpailukyky kärsii, kun muut 
maanosat hyödyntävät edullista liuskekaasua aggressiivisesti. – Euroopan on muutettava 
energiapolitiikkaansa kilpailukykyisemmäksi. Kaasun hankinta on siinä keskeinen elementti, Shellin 
hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila sanoo Tekniikka&Talouden haastattelussa. 
 
– Asialla on kiire, teollisuus on hädissään. 
******************************************* 
 
Käytännössä Euroopan pitäisi rakentaa lng-terminaaleja ja uusia kaasuvoimaloita. Euroopassa on 
myös omia liuskekaasuvaroja.( Euroopan ydinalan rikollistahot ovat tehneet ihan mitä tahansa e s t ä ä 
k s e e n  tämän erittäin toimivan ydinvoiman korvaavan energiaresurssin käyttöönoton. Koska kautta 
muun maailman ydinvoimaloista luovutaan riemuiten liuskekaasun paineessa. ) 
 
Liuskekaasu ja -öljy ovat sitoutuneet hiekkasedimentteihin tavallisesti muutaman kilometrin syvyydessä. 
Tähän asti vain Yhdysvallat ja Kanada ovat hyödyntäneet liuskevarantojaan. – Yhdysvallat on saanut 
liuskekaasun ansiosta kilpailuhyödyn, koska kaasu on siellä halpaa. Se johtaa halpaan sähköön ja 
esimerkiksi kemian- ja terästeollisuuden tuotantokustannusten laskuun, hän sanoo. 
 
Vuonna 2015 Kiina lisää kaasun tarjontaa, sitten tulevat Australia ja Indonesia. Ollila sanoo, että 
liuskekaasulla tuotettu energia sekä parantaisi Euroopan teollisuuden kilpailukykyä että jarruttaisi 
ilmaston lämpenemistä. 
             --------------- 
 
MEHILÄISTUHOT johtuu YDINIONISAATIOSTA! 
mehi mehi mehi mehi mehi mehi mehi 
 
* Jo pitkään on tiedetty ydinvoimaloitten päästämien sähköisten säteilykenttien vaikuttavan mehiläisiin 
tuhoisasti. Jo A. Einstein varotti, että kun mehiläiset alkaa kuolla radioaktiivinen taustamme on 
kohoamassa kuolettaviin tasoihin! Lue ja hämmästy mitä Saksa on selvittänyt IAEA ydinrikosluonteista.  
 
T&T 2013.04 Uusi havainto: mehiläiset viestivät keskenään sähkökentän avulla 
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Mehiläiset saattavat hyödyntää sähkökenttää keskustellessaan toistensa kanssa, osoittaa 
saksalaistutkimus. 
Tutkijoiden tekemät kokeet osoittavat, että hyönteisten lennosta, siipien heiluttelusta ja kehon osien 
hieromisesta toisiaan vasten muodostuu melko vahvojakin sähkökenttiä, kirjoittaa Science. Mehiläisen 
tuntosarvet lähettävät näiden sähkökenttien vaikutuksesta signaaleja aivoihin. 
 
Kokeessa mehiläiset laitettiin pieneen, ulkoisilta sähkökentiltä suljettuun kammioon, jonka seinät 
johtivat sähköä. Tutkijat osoittivat, että pieni, sähköisesti varattu sauva sai lähelle tuotuna mehiläisen 
tuntosarven taipumaan. Toisaalta mehiläiset kykenivät myös oppimaan, että sokeripalkkio oli luvassa 
kun ne havaitsivat tietyn tyyppisen sähkökentän. 
 
Toisessa kokeessa todettiin, että mehiläiseltä irroitettu tuntosarvi reagoidessaan sähkökenttään välitti 
signaalin tuntosarven juuressa oleville aistinsoluille, niin kutsutulle Johnstonin elimelle. Tutkijoiden 
mukaan kokeet osoittavat, että mehiläisten lennon aikana syntyvät sähkökentät voivat olla niiden 
sosiaalisen kommunikoinnin kannalta tärkeitä. 
 
Monta mahdollista kommunikointikeinoa 
 
On jo pitkään tiedetty, että lentävät hyönteiset saavat lepatellessaan ilmassa aikaan sähköisen 
varauksen, joka on tyypillisesti positiivinen. Koska hyönteisen ulkoinen tukiranka on pinnaltaan 
vahamainen, se eristää sähköä ja varaus säilyy, vaikka hyönteinen laskeutuu. 
 
Tutkijat ovat epäilleet jo vuosikymmeniä, että sähkökentät edistävät kasvien pölyttymistä auttamalla 
siitepölyhiukkasia tarttumaan hyönteisen kehoon, mutta vasta äskettäin on ryhdytty tutkimaan 
hyönteisten omaa reagointia sähkökenttiin. Tutkijat osoittivat taannoin, että kimalaiset hyödyntävät 
sähkökenttää tunnistaessaan, missä kukissa on jo käyty ja missä ei. Todennäköisesti kukan 
sähkökenttä muuttuu hyönteisen käynnin yhteydessä. 
 
Yksi mehiläisten tunnettu kommunikointitapa on tanssi, jolla ne kertovat lajitovereilleen hyvän kukka-
apajan tai vedenlähteen sijainnin. Ei kuitenkaan tiedetä, miten mehiläinen välittää tiedon pimeässä 
kotipesässä esitetyllä tanssillaan. On ehdotettu, että mehiläiset ovat suorassa yhteydessä toisiinsa tai 
tieto välittyy läpättävistä siivistä syntyvän ilmavirran, hajun tai hunajakennon tärinän kautta. Sähkövirta 
on nyt uusi mahdollinen selitys. 
                  ----------- 
 
T&T. UUSIUTUVA ENERGIAJanne Luotola, 4.4.2013, 11:16 
Uusiutuva energia paikkaa Saksan ydinvoiman – sähköä riittää vientiin 
 
*Vielä parisen vuotta sitten Suomen ydinvoimaloitten rakentamisen KIVIJALKANA oli pöhöttynyt idea 
myydä sähköä ydinvoimastaan luopuvalle Saksalle. Jo silloin uhmakkaat teutonit vastasivat, etteivät 
hyväksyisi i k i n ä  suomalaisten murhanhimoista ydinsähköä maansa rajojen yli edes i l m a i s e k s i ! 
Silloin vielä maamme vallaseliitti manaili madonluvut koko Saksan aikeille. No kauan ei ehtinyt aikaa 
mennä. Siemens luopui ydinhankkeistaan, jopa EO N vetäytyi Fennovoimastaan oikopäätä. Suomessa 
pöyhkeys senkun kasvoi. "Koittaa se Saksalle sähkön pulan päivät ilman autuaaksi tekevää 
ydinvoimaansa." vaan kuinka onkaan käynyt v a i n reilun vuoden odottelun jälkeen. 
 
Saksa vei viime vuonna enemmän sähköä kuin toi. Vientiin riitti 66,6 terawattituntia sähköä, kun 
maahan tuotiin 43,8 terawattituntia sähköä.  
Tämä 22,8 terawattitunnin vientiylijäämä toi maalle 1,4 miljardia euroa.  
Ylijäämä vastaa kahden suuren ydinvoimalan tuotantoa ja teki Saksasta Euroopan SUURIMMAN 
sähkönviejän. 
***************************************************************************************************** 
 
Luvut ovat yllättäviä, (. . .))))..! ) sillä Saksa on päättänyt ajaa alas ydinvoimalansa, jotka tuottivat 
maassa 23 prosenttia energiasta viime vuonna. Monet asiantuntijat ovat pelänneet sähkökatkoja, kun 
sähköntuotantoa vähennetään. Tilastot kuitenkin kertovat, että virtaa syntyy ainakin nyt enemmän kuin 
maassa on tarvetta. Asiasta kerrottiin Euroopan lehdistökatsauksessa. 
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       ---------------- 
 
15.03.2013 Uutiset sivu 11. 
tuuli tuuli tuuli tuuli tuuli 
 
Suomella parhaat merittuulialueet. Suomella on potenttiaalisia kohteita merituulivoiman tuottamiselle 
enemmän kuin millään muulla Itämeren maalla. Baltic Sea Region Energy Cooperation ryhmän 
tutkimuksen mukaan Itämeren parhaista merituuli- alueista kaksi-kolmasosa on Suomen vesillä, 
yhteensä 66 aluetta. 
                 -------- 
 
Casimiria FIN 
fin fin fin fin 
 
Käytännössä harvoin kuulee mitään muuta Suomesta kuin ikuista oksettavaa ydinylistystä. Ihmeitä 
ilmassa kun tämänkin tason yrittäjä koettaa tuoda maahamme jotain sellaista. Mitä aina ahnas ja 
rikooliset laittoman Pu-239 myynin erikoisimpperiumit TVO Posiva ja SUPO eivät taatusti tule sallimaan 
tonteilleen.  
 
Koska on jo kättelyssä selvää, ettei Suomen kaltainen ydinrikosvaltio tule tätäkään 
tuhoiamiskiimassaan päästämään suosilla läpi. Päätin varmistaa, ettei IDEAA saada kokonaan pois 
maailman kartoilta. Ei vaikka vaientaisivat väkivallallaan tämänkin asiaansa uskovan yhtiön. 
 
Juu laitteistot aletaan klassiseen tyyliin murskata nuppuunsa. Koska perustoiminnan tiedän ja 
ymmärrän, piirsin ihan vaan Vuojoen POLIISIEN suunnattomaksi harmikseen teknisen perusideoinnin. 
Ettei sitä enää saada piiloon kuten lukuisat vastaavat toimivat energiantuotantomallit tätä ennen.  
 
http://kuvaton.com/k/YbEP.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbEP.jpg[/img] 
                        ------------- 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 

3128.2-U Kaivostuotot 
 
(3124.) jatkoa.) 
 
 
Puolijalosteesta polttoaineeksi TVO:n Hyvä tietää uraanista S.12 
pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum ja  pum 
 
"Talvivaaran vuosituotannoksi on arvioitu 350 – 500 TONNIA / vuosi uraanin yellow chakea. Tehtaalla 
säilytetään kerrallaan enintään 50 tonnia eli parin viikon tuotanto ja uraani pakataan 200 l tynnyreihin. 
Yellow chakessa on oksideita eli happea niin, että uraania on 70-80%. 
Tämän perusteella kotimainen uraanintuotanto riittää OL 1, OL2, Loviisa 1 ja Loviisa 2 pyöritykseen kun 
siis polttoaineen vaihtoväli on noissa noin ¼ vuosi…. Kotimainen uraani ei kata enää OL3 kulutusta…" 
 
*Just. No katsotaan nyt salattujen verhojen taakse sitten malliksi paljonko prosentteina tuosta t a r k o i 
n salatusta mystisestä keltaisesta kakusta painona edes teoriassa on varsinaista URAANIA! 
wikipediasta: seuraavat: http://fi.wikipedia.org/wiki/Uraanirikaste 
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"Keltainen väri aiheutuu */ ammoniumdiuranaatista ((NH4)2U2O7) ja natriumdiuranaatista (Na2U2O7)." 
 
Muutetaan sotkua massaluvuikseen 
N= 13*1=   13 
H= 1*4=     4 
U= 235*4= 940 
O= 15*14= 210 
______________ 
 
Z massa= 1167= n. 80% uraania 
             -- 
 
*Alkutekstikappale on siis se ns. "VIRALLINEN TEM- PASKANJAUHANTA". Mutta mikä onkaan 
homman t o t u u s on jo vallan muuta. TVO:n o m a julkaisu "Hyvä tietää uraanista" s12:  
 
"PUOLIjalosteesta polttoaineeksi. (Eli tuo alkujaan esitetty 400 000kg/ vuosi ei t o d e l l a k a a n ole 
kuin PUOLIjalostetta! Siitä aletaan mielettömin jalostusten hukkaprosentein tekemään varsinaista 
tuotetta. Ensin otetaan mukaan huijattu happiosuus lisäaineineen uraanista. Kuulostaa vähäiseltä mutta 
lasketaampa se. 0.7* 400 00= 280 000kg. Hupsista käytännössä jo huippuarvostaan tuokin puolitti 
vuosituoton! No laakeroidaan lisää.)  
 
Malmin puhdistus ja konverssio. Riippumatta siitä väkevöidäänkö uraani vai ei rikaste 
1/PUHDISTETAAN ensin jäljellä olevista epäpuhtauksista. Puhdistaminen perustuu liuotuserotukseen, 
jossa tähdätään nimenomaan epäpuhtauksien erottamiseen liuoksesta niin että loputa saadaan a i v a 
n puhdas */ uranyylinitraattiliuos. 
*/ (Huuomatkaa tässäkin t a a s tapahtuu kaksoisprosessi, s e k ä  A/ vierasaineitten massiivista 
katoamista, että B/ mystinen ammoniumdiuranaattien silpominen ihan toiseksi hukkaan 
haaskaantuvaksi uudeksi yhditeekseen.) 
 
 Tämä mm. CANDU reaktoriin vielä mm. 2/ pelkistetään uraanioksidiksi. Jos se sen sijaan aiotaan 
väkevöidä se  muutetaan puhdistuksen jälkeen uraaniheksafluoridiksi (UF6) joka taasen on 
uraanisuolaa. Tätä toimenpidettä kutsutaan taasen 3/ konversioksi. Tämäkin hukkaprosessi on 
luonollisesti välttämätöntä." 
         -- 
* Hetkinen, hetkinen himmataan pikkuisen. Tuossakin vilahti p e r ä t i  (1+)3kpl toinen toistaan 
haaskaavampia prosesseja. Tiedämme noista, että esim. seuraavan neljännen vielä tässä 
laskemattoman 4/ VÄKEVÖINNIN prosessin saantokerroin on luokkaa 0,004!! Artikkelissa ei paljonkaan 
kelailtu mitkä ovat m u i d e n 3 prosessien saantojen hyötysuhteet, kuvaavan outoa kyllä. Jos alkuun 
oletamme prosessien olevan kaikissa näissä salatuissa samaa luokkaa saamme pelkistetyn kaavan. . . 
 
Eikun ollaan armollisia ja SADASositetaan viimeinen ja peräti kymmenesositetaan muitten 
tuntemattomien prosessien haaskuut. Niin katsotaan sitten: 
 
Talvivaaran U 280 000kg* 0,04* 0,04* 0,4* väkevöinti 0,004= noin 800g/v!! 
__________________________________________________ 
 
* Jännintä on miten tulos on PRIKULLEEN mmm. OMG Kokkolan, Harjavallan, TVO:n omat julkaisut 
YLE-TV:lle tukeutuen TVO:n julkaisuihin Suomen Euroopan a i n o a n  uraanikaivoksen nykytuotoiksi. 
Eri vitsi  m i t ä energianrgatiivisesta vajaasta kilosta riittää 200 euroopan ydinkirnuihin..)) Ei mikään 
ihme, ettei näitäKÄÄN prosesseja vahingossakaan lehdistöissä osata julki laskea! 
 
PS. Wikipediasta kuinka monta prosessia TVO jätti härskisti mainitsematta. No tuskin yllättyit että yhä l i 
s ä ä  löytyy haaskuprosesseja . Taas niitä aiemmassa mainitsemattomia:   
http://fi.wikipedia.org/wiki/Uraani 
 "Kaivoksen yhteydessä rikastamolla louhittu uraanimalmi rikastetaan, eli malmista poistetaan 
arvottomat mineraalit *(harmeet). Saatu jatkojaloste, jossa uraanin 235U isotoopin määrää lisätään 
isotoopin 238U suhteen. Tätä prosessia kutsutaan väkevöinniksi. 
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5/ Uraanitetrafluoridi (UF4) on välivaihe uraaniheksafluoridin tuotannossa. 
Uraaniheksafluoridi (UF6) on valkoista kiinteää ainetta, joka kaasuuntuu yli 56 celsiusasteen 
lämpötilassa. UF6 on väkevöinnissä yleisimmin käytetty uraaniyhdiste. 
               ----------- 
 
Etusivu -Foorumin satoa 
hä hä hä hä hä hä hä hä 
 
25 February 2013, 11:41 #1637 cosmichd View Profile View Forum Posts   
--------------------------------------------------------------------------- 
Posts 24,547 Eli kun kaikki pyöristetään merkitsevään prosenttiin, Talvivaarasta louhitaan ja jalostetaan 
noin 500 tonnia yellow cakea, josta jatkojalostamalla saadaan alle kilo uraania. 
Et taida uskoa tuota itsekään, mokomakin!   
 
- On t o d e l l a  hämmentävää lukea TVO:n o m a s t a paskalehdistään miten JO pelkästään Uraanin 
y h d e s t ä uraanin centrifugoinnin alkujaan 60% hyötysuhteesta päästään lehden sivuilla pokkana 
250-OSAAN, 0,004! Tuo on n i i n huikaisevaa faktaa, että on 100% varmasti suurimpia lipsahduksia 
TVO:n paskansyötöissä! Jännää nähdä millaisella kiimalla SUPO tonkin julkaisun aiotte hävittää!?)) 
 
Myös Talvivaaran 400 000kg muuttuminen 200kg saanto ON SUORAAN OMG- Kokkolan, YLE TV:n 
uutisoinneista. Eipä tässä tarvii sitten kun laskea TVO:n OMILLA kertoimilla  200kg* 0,004= 800g!))). .. 
Joo kyllä muaKIN nauratti kun OMAT paljastelee näitä ammattiosaajalle näin. No LSÄÄ vaan pinta-  
alaa uraanikaivoksiinne. Talvivaaran ala tällä hetkellä n. 146km2. Kolmannes Suomea 110 000km2 
tuottas/ 146*  0,8kg= 600kg- tonni raakaa uraania jo. 
 
 Tuolla saatas TVO:n OL-1 reaktoriin jo vuoden puolilataus, ja muut ilman.. ))) Joo n ä i n  ne 
Kauppalehden, YLE:n  mainostamat Suomen uraanin omavaraisuuksien illuusiot katoaa kivasti. 
Toisaalta kertoo m i k s i Talvivaara vähin äänin on nytkin huuhtelemassa 5 vuoden uraaninsa surutta 
MEREEN! Moisten 20-kertaa energianegatiivisten hippujen perän EI kannata yritellä. 
              --------- 
 
Talvivaaraa lukuina 
ta ta ta ta tan ta ta 
 
Jostain kumman syystä Talvivaaran kohdalla ei lainkaan haluta kertoa paljonko yhtiö t o d e l l i s u u d 
e s s a  kaivaa vuosittain kalliota! Katsotaampa tarkemmin miten se arvo voitaisiin saada selville. Kaksi 
keskeistä lukua täältä: 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Talvivaara#Tuotantoprosessi 
 
- Vuosittainen nikkelin tuotanto 50 000t/v 
- Nikkelin pitoisuus malmissa 0,23%. 
- Saadaksemme selville kokonaisen alkuperäisen malmikivimäärän: 
  100%/0,0023* 50 000t= 2 173 914 000t 
 
- Apu ilmoitti malmin Talvivaaran uraanipitoisuudeksi 0,02%. Saadaksemme tuon kivimäärän 
sisältämän alkuperäisen uraanimäärän lasketaan:  
 2 173 914 000* 0,0002= 434 783t URAANIA. 
                       ________________ 
 
- Mikä on alkuperäinen saanto tästä kaivoksellaan? Talvivaara ilmoittaa saavansa 
PUOLIJALOSTEENA uraania talteen yellowshakena 400t. Joten 434 783t/ 400t= 1 100 osa, eli uraanin 
saannon hyötysuhde JO itse kaivosprosessissaan on Talvivaaran antamien tietojen mukaan vähintään 
murhaavan heikko 0,001!. . . PIKKASEN eri hyötysuhteilla nyt mennään siihen mitä julkisesti 
valehdellaan maailman lehdistöissä! 
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Eli suomennetaan nyt malliksi lisää Talvivaaran alkuperäisistä uraanirikkauksistaan jää 99,999% 
kipsisakka-altaisiin. Ja prossessin todellakin oletetaan olevan hyvä, ellei täydellinen! Eipä tosiaan 
mikään ihme, ettei näistä OSAhyötysuhteista paljoja julkisesti keskustella. Koska tämä tarkoittaa mm. 
sitä, että kun Suomen uraanivarannot alkujaan lasketaan 1 000v kestolle moisella pellesaannolla 
maamme uraaneista riittää 1v käyttelyyn!..  
 
Ja huomatkaa, että venäläiskaivoksesta saadun Apatitin tietojen mukaan v a i n kolmannes 
louhittavasta kivestä on ylipäätään hyväksyttävää malmikiveä. Eli JO tämäkin lisätieto 
KOLMINKERTAISTAA Talvivaaran oksentaman ikisäteilevän jätemäärän, ja uraanikuonakasa onkin 3 
000-kertaistunut hyötysuhdelaskustaan! 
                --------- 
 
VIELÄ tarkemmin 
ta ta ta ta ta ta 
 
Yhden vuoden uraanisaaliikseen alkujaa Talvivaara ilmoittaa vedättämänsä 400t. Sen saadakseen 
laskennallinen louhitun kallion tonnimääräksi alustavasti laskimme 2 173 914 000t. Tuossa on tietenkin 
määrä j o s  kaikki toimisi 100% hyötysuhteella. Todellisuudessa tiedämme mm. Venäjän Apatiitissa 
kaivetusta kivestä saatavan malmia vain 33% hyötysuhteella. Lisäksi laskin alustukseen nikkelin 
saantiprosentiksi 100%. Sitä se ei t i e t e n k ä ä n alkuunkaan ole. Hyvä jos sama kuin Apatiitin 
louhoksen malmin prosentti (33%). Jo näillä summaamisilla voimme pelkistää Talvivaaran vuotuisen 
uraanimalmionsa alkuperäiseksi jätetonnistomääriksi 20 miljardia tonnia.  
 
 Talvivaaran alkuun ilmoittama 400t/v uraania on jaettava silloin 20 000 000 000t. ( Vuoden käyneen 
1000MW kivihiilivoimalan lentotuhkamäärä on muuten SADASOSA tuosta 0,2miljardia kg!) Kaivetusta 
alkuperäisestä kilosta jää 0, 000 000 02 osaa yellowshakeen. SADASMILJOONASOSAA!  
Energiataseista pikkuisen. Tonnin kallion rikkomiseen menee 0,4kg dynamiittia. Pelkästään tähän 
Talvivaara pumppaa kallioihinsa käsittämättömät 20miljardia t * 0,4kg/t= 8 miljardia kiloa!! Arvatkaa 
tykönänne paljonko jo tuon tuottamiseen tarvitaan fossiilidieseliä? 
                     -- 
 
Kallio painaa 2,5- 3t/m3. Talvivaaran on näkemistämme vesisadeongelmistaan johtuen tyytyminen 
uraanikaivoksissa tyypilliseen 20m kavostensa syvyyteen. Kiinnostaisi laskea paljonko neliökilometreja 
tuosta vuosittain louhitaan. Neliömetri ja 20m korkea pylväs painaa 3t* 20m= 60t. Saadaksemme 
neliömetrit pitää enää jakaa louhittu 20miljardia tonnia / 60t=  333 333 333m2= 33 333ha= 3,3km2/v. 
 
Olemme nyt laskeneet, että Talvivaaran uraanikaivuun saantiprosentti on huikaisevan kehno. 
Uraanistaan siinä saadaan talteen 0,000 3 osa. TVO:n lehdestä "Hyvä tietää uraanista" saimme pelkän 
isotooppirikastuksen hyötysuhteeksi 0,004. Se pitää yhdistää Talvivaarasta saamaamme 
haaskuuosaan, jotta tiedämme paljonko JO nuo kaksi prosessia yhdistettynä kykenee hyödyntämään 
alkuperäisestä uraanimalmin uraaneista:0,000 3* 0,004= 0,000 0012 osa. Vaikuttavaa enemmän, 
vaikka ei mukana ole kuin v a i n  osa hukkaprosenteista Talvivaara kykenee hyöbyntämään v a i n 
miljoonasosan uraaneistaan!! 
                   
PS.  Kun laskemme mukaan miten YLE haastatellessaan OMG- Kokkolan vuotuista uraanirikasteen 
saantoa Talvivaarasta. Kerrottiin, että alkujaan 400t uraanista yellowshakea tuotti 
isotooppijalostettavaksi menevää uraania reippaasti alle tuhannesosansa 200kg/vuosi. Kuten 
huomaamme Suomen uraaninen omavaraisuusaste ei näillä prosesseilla hoidu. EI toden totta. Koska 
lopulliset uraanisaannot lasketaan kiloluokassa! Siksi näistä ei saa julkisesti viranomaissensuroinnein 
edes hiiskua. 
               ------------ 
 
JOS kaikki valheet Talvivaarasta olisi ...) 
tal tal tal tal tal tal tal tal tal tal tal 
 
Havainnollistaakseni ydinalan mättämön ja propagoinnin yliampuvuusmeret. Lasketaan tähän pikku 
pätkät siitä mitä s i i t ä  seuraisi! Talvivaaran ns. "uraanintuotannoksi" loihetaan lehdistöönsä ilmavasti 
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500t/v.(Todellisuudessa kiloluokkaa.) TVO taas maalailee, että sen reaktorin vuosikulutus on luokkaa 
33t/v . Joten tuon tiedotteen mukaan Suomesta saatavaksi v a l e h d e l l u l l a uraanitonnistolla 
pyörisi: 500t/ 33t= 15kpl reaktoria. 
 
Maailmalla taas on enää käynnissä tuskin 400kpl reaktoria. Talvivaaran koko on 146km2. Kuitenkin JO 
2013 Suomen hulppeilla uraanivaltausalueilla varattiin uraanikaivostuotantoon pelkästään Suomesta 55 
000km2 kokoinen vastaava ala. Lasketaan montako Talvivaaraa Suomen ydinhallinto sillä hakee: 55 
000km2/ 146km2= 377 Talvivaaraa* 15 reaktoria= 5 651 reaktorin polttoaineet.  
 
 15- Kertaisesti kaikki maailman ydinvoimalatarpeet!! Miksi maailmassa sitten OVAT kautta maailman 
Kasakstani, Australiaa, Namibiaa ja Kanadaa tuottamassa satoja kertoja Suomea e n e m m ä n 
uraaneitaan todellisimpine tuotantolukuineen? Herttinen siis onko tämä läskinen  silkka FIN- v i t s i. 
Aiotaanko Suomen uraaneilla tarkoituksella muka hukuttaa koko maailma? Tuskimpa sentään, 
korkeintaan energianegatiivisilla uraanintuotannon hukan jätevuorillaan! ... 
 
Kiteytetään vielä mitä laskimme. Julkisuuteen Suomi kertoo kuitenkin tarvitsevansa kaikki nämä nyt 
valtaamansa uraanintuotannon alueet ns. "varmistaakseen" uraanin omavaraisuutensa 5kpl 
reaktorilleen. Kuitenkin JO KÄTTELYSSÄ laskevat taustalla  1 500 kertaisille ylityksilleen. 
Jatkokysymys m i k s i? Eivätkö nimenomaan, ja v a i n  siksi, että tietävät lasettaneensa näihin 
huijauslaskelmiinsa minun paljastamiani TAHALLISIA MILJOONALUOKAN MEGAVIRHEITÄÄN! 
               -- 
 
Jatkokysymys aiheeseen. JOs, siis JOS ydinrikolliset haluaisivat ihan aikuisen oikeasti tutkittavaksi 
valheitaan. Niin miksi h i t o s s a  ei heidän heittämiinsä mykistävän i s o i h i n vedätyksiinsä liitetä l a i 
n k a a n  konkreettisoivia tukimateriaaleja? Ohan se tietysti kiva heitellä ilmaan, että pari pikku 
kaivoshehtaaria riittäisi Suomen ydinalan polttoainetuotantoon vuosisadaksi. Mutta ihan perusjutut 
salataan jo tarkoin. No esim. miksi 2008 EU ja USA määrittelivät uraanikaivosten negatiiviset 
energiataseet salaisiksi? Eihän tällaisissa ole pätkän järkeä.  
 
 Vaikka se, että 1980- luvun uraanikaivokset toimivat (TVO:n anatamin tiedoin) 50% uraanipitoisuuksin. 
Kun Talvivaarat toimivat , niin. . .0,02% nyansseilla. JO lähtöjään 2 500 kertaa huonommin 
hyötysuhdetuotoin! Oi h e m m e t t i  ikäänkuin realiteetit EI lainkaan edes hipaisisi GTK, TVO 
Posivoita. Ja kun lehdistöt s u m e i l e m a t t a  nielevät oksennetut miljoonakertaiset valheet. KOKO 
MAASTAMME EI LÖYDY ASIAN LASKIJOIKSI JULKISUUDEN TUHANSISTA 
PROFESSOREISTAANKAAN KUIN MEIKÄLÄINEN!. . .Siis oikeinko t o s i  ei löydy!? Vai eikö vaan 
uskalleta. Koska valhemeret todella tiedetään lepäävän  miljoonaluokkissa.  
              ----- 
 
TalviV. Laskentamalli 4 T IIII 
talv talv talv talv talv talv 
 
Sitä mukaa kun kykenen lävistämään Euroopan uraanituotantokeskusten hävikkiprosentteja. Sitä 
rajumpi SUPO:n kritiikki todentamisiini on ollut julkisuudessa. Totuutta siis EI suin surmin saisi esittää! 
Juu tämä tuli selkeästi esille. ITSE EIVÄT tikullakaan laskien aiheeseen toki uskalla koskea ikinä, 
mutta.. .  Kun ynnäilyissäni alkoi paljastua uraanintuotannon Talvivaaran hävikit 
MILJOONALUOKKAAN! Pitää kuulema käyttää v a i n ydinrikollisten omia laskelmiaan. Kinkkisempää 
on, EU on ne  l a i l l a  kieltänyt kaikkialta! Eli laskeaksemme uusilla tavoilla Talvivaran megahävikkiä 
pitää vaan käyttää mm. tällaisia tarkoin julkaisukiellossa maailmalle dokumentoituja: 
 
http://www.talvivaara.com/media/Talvivaara_tiedotteet/porssitiedotteet/porssitiedote/t=talvivaaran-
kaivososakeyhti-oyj/id=32427430 
 
Geologia ja kaivossuunnittelu 
 
SRK on tarkastellut Talvivaaran arviota kokonaismineraalivarannoista ja raportoinut JORC-luokittelun 
mukaisesti tarkastettuna mineraalivarantoarviona noin 1,91 miljardia tonnia malmia 0,23 % 
keskimääräisellä nikkelipitoisuudella sisältäen noin 4,3 miljoonaa tonnia nikkeliä; arvio koostuu 0,50 
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miljardin tonnin todetuista varannoista 0,23 % keskimääräisellä nikkelipitoisuudella, 0,78 miljardin 
tonnin todennäköisistä varannoista 0,23 % keskimääräisellä nikkelipitoisuudella ja 0,62 miljardin tonnin 
mahdollisista varannoista 0,21 % keskimääräisellä nikkelipitoisuudella. 
 
SRK on arvioinut, tiettyihin oletuksiin perustuen, että kokonaismineraalivarannoista noin 992 miljoonaa 
tonnia keskimääräisellä 0,24 % nikkelipitoisuudella on louhittavissa seuraavan noin 40 vuoden aikana 
suunnitellulla kapasiteetilla. 
 
*Aiemmassa alustuksessani laskin Talvivaaran louhivan 20m paksulta 3,4km2/v. Näin ollen nykyinen 
146km2 kokoisen alansa täystuhoamiseen menisi luokkaa: 146km2/ 3,4km2= 43v! Kerta kerralta täytyy 
jopa m i n u n hämmästellä miten uskomattoman lähelle jälkeenpäinkin todistettavia arvoja kykenin 
asemoimaan laskelmiini. 
 
Biokasaliuotus 
 
SRK on todennut kasojen ilmastuksen olevan merkittävä tekijä heikkojen liuotustulosten kannalta, ja 
Talvivaara toteuttaa parhaillaan useita ilmastustehokkuutta edistäviä toimenpiteitä 
SRK:n mukaan liuotustulokset ovat parantuneet merkittävästi alkuvaiheen liuotuskasojen jälkeen, ja 
viimeaikaisten tulosten mukaan primääriliuotuksessa on saavutettu 60–70%:n nikkelin saanti 
Kiertoliuoksen metallipitoisuuksiin vaikuttaa tällä hetkellä kierrossa oleva ylimääräinen vesi, mutta 
SRK:n mukaan pitoisuudet ovat vähitellen nousseet alkuvaiheen jälkeen, ja SRK odottaa myönteisen 
kehityksen jatkuvan kun ylimääräinen vesi saadaan poistettua kierrosta, liuotuskasojen toiminnasta 
saadaan lisätietoja ja primääri- ja sekundääriliuotus saavuttavat tasapainotilan. 
 
SRK:n näkemyksen mukaan kokonaisvaltainen liuotustulosten arviointi vaatii lisää aikaa, koska 
liuotusprosessi ei ole vielä ollut toiminnassa koko liuotuskierron vaatimaa aikaa. 
 
Metallien talteenotto 
 
Metallien talteenottolaitos pystyy SRK:n näkemyksen mukaan saavuttamaan vuotuisen 30000 tonnin 
nikkelin tuotantotason välittömästi, mutta 50000 tonnin vuotuisen nikkelin tuotantotason todentaminen 
edellyttää korkeampaa metallien tuotannon kuormitusta. 
Täyden kapasiteetin mukaisen tuotantotason saavuttamisen ennakoidaan edellyttävän uutta 
rikkivetytehdasta, ja vastaava investointi on sisällytetty Talvivaaran tulevaisuuden suunnitelmiin. 
 
* Huomatkaa, että aiemmin laskin Talvivaaran nikkelin saantiprosentin olevan luokkaa 33 %. No Tuosta 
saamme vertailun: 30 000t/ 50 000t* 60 % = 36 %! Ällistyttävän tarkkaan laskin siis tämänkin 
yksityisnyanssin. 
 
Tuotannon ylösajo ja siihen liittyvä kustannustaso 
 
SRK on tarkastellut ja mukauttanut Talvivaaran tuotannon ylösajosuunnitelmaa, ja mukautetussa 
suunnitelmassa ennakoidaan saavutettavan noin 30000 tonnin vuotuinen nikkelin tuotantotaso vuosina 
2014-2015 ja noin 50000 tonnin vuotuinen nikkelin tuotantotaso arviolta vuonna 2018. 
 
Mitä opitaan 2 
talv talv talv 
 
Laskin mallinnuksissani, että Talvivaaran uraanin hukkaprosessit liikkuvat miljoonasoisaluokissa. 
Jokainen huomaa, jo yllä olevista, miten h ä i k ä i s e v ä n tarkkaan olen kyennyt kokonaisuutta 
hahmottamaan myös yksityiskohtiinsa. Siitäkin huolimatta, että kaikki mistä kaavaa repellään on SUPO 
ja EU, ennen kaikkea IAEA tarkoin salannut ja pilkottanut POLIISEINEEN. Mutta osaamalla löytyy silti. 
No voimme ottaa malliksi toki SUPO:n vaatimin ydinalan OMIN laskuin hyötysuhdesaantoa 
uraanikentiltään. Niin ei ainakaan tule rutinaa siitä ettei h e i t ä ole kuultu. SUPO kun tunnetusti on 
maailman napa ja ylittämätön mielestään. 
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– TVO:n julkaisu "Hyvä tietää uraanista" kertoo suoraan uraanin RIKASTUKSEN 
isotooppijalostuksensa hyötysuhteeksi kiistattoman 0, 004 osan! 
 
– OMG- Kokkola ja venäläinen Harjavalta kykenivät jalostamaan Talvivaaran "väitetystä" 400 000kg 
uraania/v tuotannosta 200kg/v puolirikasteita YLE uutisointiin: 200kg/ 400 000kg= 0.000 5 % 
 
– Venäjän kaivoksessa Apatiitissa kraakku hukkakiven osuus on TM- lehden mukaan 2/3 osa (0,33). 
Taasen DDR Ronneburg Wismunthissa käytetyn uraanin yellowshaken avotaivaan alla suoritettu, 
saantoprosentikseen ilmoitti 15 %, (7) Osa. Tästä hukkaprosentit: 0,33* 0,15= 0,05. 
 
– Oleellista tässä on, ettei a l k u u n k a a n  kaikkia häviöitä edelleenkään ole mukana. Mutta voimme 
silti vertailla näinkin saatuja hukkakertoimia aiemmin laskemiini miljoonasosiin ynnäämällä yhteen: 
 
0,004* 0,000 5* 0,05=  0,000 000 1. Ällistyttävästi tulos ON ja pysyy, musertavaa pahemmissa 
arvoissaan  
YKSI KYMMENESMILJOONASOSA TALVIVAARAN URAANEISTA SAADAAN TALTEEN HEIDÄN 
OMIN LASKELMINSA! ..  
__________________________________________________________________________________
_______ 
 
Ja haluan nyt korostaa vielä kerran, että itse k a i k e i n synkemmissä laskelmaissani ennen tätä 
dokumentointia ennakoin pilkulleen samaa saantoprosenttia. Ei TODELLAKAAN mikään ruusutarha 
ydinalan tulevaisuudelle tässä seiso. Ei todella mikään ihme, että ydinenergia ON energianegatiivinen 
energialoinen. Ei mikään ihme, että Eeva- Riitta Korholan kaltaiset meppihyväkkäät PALKATTIIN 
vetämään EU:ssa uraanikaivosten kaikki taseet hätätilassaan, erityisesti ENERGIATASEET piiloon! 
                   ----------------- 
 
Uraanit HUKASSA 22.03.2013 
u-235 U-235 U-235 U-235 U-235 
 
* Joo näköjään noita MUN uraanin saantoprosentteja sentään on alettu ymmärtäen tutkailla. H.A 
kysyikin FB:ssä multa seuraavaa: 
 
Huomasitko tämän päivän HS:sta iisalmelaisen toisinajattelijan ja toimittajan Hannu Hyvösen kirjoitusta 
yleisöosastossa? Hän ei saanut Talvivaaran tiedotustilaisuudessa 19.3. vastausta kysymykseen, minne 
on kadonnut puoli miljoonaa kiloa uraania. "Vainoharhasyytöksistä huolimatta olen edelleen sitä mieltä, 
että Suomen journalismi on epäonnistunut Talvivaaran asioiden käsittelyssä. (...) Arvioiden mukaan 
uraania olisi pitänyt kertyä metallitehtaan sakkoihin 500 000 kiloa, mutta tällaista määrää ei tunnu 
löytyvän mistään. Auttaisiko HS  selvittämään, onko näin paljon uraania kertynyt ja missä se on?" 
Mihinkähän sylttytehtaalle jäljet johtavat, osaatko sanoa? 
 
12:35  Arto Lauri:  
Selvä peli. TVO kumppaneineen kun kertoo saavansa Talvivaarasta v u o s i t t a i n  500 000kg 
uraania. Mutta kuten olen neteissä laskeskellut, mm. isotooppijalostettuksen y k s i ainoa prosessi ottaa 
siitä talteen TVO:n tietojen mukaan pelleluvun 0,4% osaa, eli 250 osan! Talvivaaran Perälä sanoikin 
suoraan, ettei koko maailmassa t u n e t a  tapaa saada tuottamaansa uraania talteen. Eli tuosta 
väitetystä yellowshakesta talteen saadaan kuten JO laskin 0,8kg/v!. . Loput malmit OLLAAN laskettu 
jätteenä luontoon.  
                 --------- 
 
MOX- jätteessä 4% 
mox mox mox mox mox 
 
Etusivu- foorumin satoa. 24 March 2013, 22:49 #1777 Kari Kukko  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kun Mox on vielä varsin uusi, jatkaisin vain Japanin 6% tasolla, kun taas TVA tahtoo 33% mox ainetta. 
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The most likely customer, the Tennessee Valley Authority, has been in discussions with the federal 
Department of Energy about using mox to replace a third of the regular uranium fuel in several reactors 
— a far greater concentration than at the stricken Japanese reactor, Fukushima Daiichi‘s Unit No. 3, 
where 6 percent of the core is made out of mox. But the T.V.A. now says it will delay any decision until 
officials can see how the mox performed at Fukushima Daiichi, including how hot the fuel became and 
how badly it was damaged.  
http://www.nytimes.com/2011/04/11/us...anted=all&_r=0 
 
Jos plutonium tarttee jonnekin haudata, parempi on haudata 4% plutonium jäte kuin 9% plutonium mox. 
Sehän kiehuu pytyissään aikanaan, lämmön takia. 
 
Plutonium is easy to handle because the radiation it gives off is persistent but relatively weak. The type 
used in weapons, plutonium 239, has a half-life of 24,000 years and emits alpha rays. They make the 
plutonium feel warm to the touch but are so feeble that skin easily stops the radiation. If trapped inside 
the body, though, alpha rays can cause cancer.  
 
* USA:n k a i k k i  77 ydinjätevarastoa todettiin "mystisesti" alkaneen sponttaanisti fissioimaan vuoteen 
2004 tultaessa. Toisaalta Suomessa STUK ilmoitti ydinjätteen sisältävän alkujaan Pu- 239 v a i n  
0,78%. Tämän mukaan siis USA:n 50v maassa olleista ydinjätevarastoista ON tullut kriittisiä massoja ja 
fissioivia. Koska niissä on nyt todennettu j o p a  yli 5- kertaa rajumpaa pu-239 plutonioumpitopisuuden 
kasvua!. . Posivalle tämä tietää kylmäävää kyytiä. Koska mekanismejä EI Suomessa alkuunkaan 
hallita, saati edes haluta ymmärtää!. . 
 
* USA:ssa onkin nyt tilanne sellainen, että suunnattoman laajat sikäläiset 15* 10km kokoiset 
ydinjätealtaat ovat alkaneet höyrytä lämmeten. Vettäkään noihin EI voida laittaa. Koska alkavat tästä 
neutronin hidasteestaan Afrikan Oklon lailla vain fissioiden paukkumaan. Nyt USA paniikin kasvaessa 
ei kykene tekemään näillekkään ydinjätealueilleen muuta kuin antaa KIEHUA ILMAKEHÄÄMME 
++..IONIsoitua Pu- 239 kanavasäteilyjään. 
 
 
 
 

3129.FIN gas, OIL 
 
Olen jo vuosien ajan kertonut täysin avoimesti. Suomen edustat, Itämeri, manneralustat, erityisesti 
Olkiluodon huokoisessa kiilegneissikalliossa lepää Euroopan, ellei peräti maailman massiivisimpiin 
kuuluvat kaasu, öljyvarannot. Jo 1940- luvuilta Saksan geologit oivalsivat, miten Itämeren hapettomissa 
meripohjissa, suomalaisien soiden, järvien alla lepää kilometrien paksut energiafossiilivarannoit. 
 
 Saksa ja Ruotsi ovat näitä koeporailleet mm. 1974 öljykriisin alettua. USA tutki koko Sälkämeren, 
Perämerelle asti myös 1996 ja suorastaan häkeltyi miten valtavat fossiiliset polttoainealueet Olkiluodon 
ympäristöä peittää. No ydinlobbarit ja viranomaiset ovat näistä maamme armeijan tarkoin salaamista 
faktojen paljastuksista vetäneet herneet nenään kanssani jo pitkään. 
 
Nyt kuitenkin alkaa heidän loputtomista valheistaan luu paistaa vahvasti läpi. Katsoin juuri Tieteen 
kuvalehteä 2.2013. Huomaa miten juttujeni paljastukset ovat alkaneet vaikuttaa jo lehdistöön asti. 
Katsokaa vaikka tämä kartta. Juu hei Suomessa ON todettuna Euroopan massiivisimmat fossiilikaasu 
öljyvarannot. 
 
 Olkiluodon metaanijääklatraattien räjähtelyjen kaiut ovat alkaneet paljastaa mitä t o d e l l a on piilossa 
Suomen rikkaan maaperämme alla. Koko Suomi Oulu- Pori- Olkiluoto- Ahvenanmaa- Laatokalle asti 
silkkaa jättimäistä liuskekaasukenttää, huhuh, täytyy jopa minun asaiantuntijana sanoa!. . . 
 
http://kuvaton.com/k/YrVg.jpg 
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[img]http://kuvaton.com/k/YrVg.jpg[/img] 
                   ---- 
 
D2o, T2O TVO:n VESISTÄ 
tvo tvo tvo tvo tvo tvo 
 
Ydinyhtiö TVO taistelee jatkuvasti kasvavien itse itselleen, ympäristölleen tekemien megasuurten 
ydintuhojensa ikeessä. SYKEsarja B7 Turun yliopiston maamme tarkimmin salatun 1993 metsien tila 
tutkimuksen karu fakta oli. TVO on päästöillään 360- kertaistanut koko Selkämeren  
tritiumsäteilypäästön tasot! Muistamme miten TVO:n savupiipuistaan ja meriin surutta päästämät 
säteilysaastat tuhosivat Nokian vesihuollon muutama vuosi sitten.  
 
No m i t ä ä n parannusta TVO ei suostunut tekemään. Nyttemmin tilanne on vain satakertaisesti 
pahentumaan. Nyt Eurajoen, Rauman, Turun jopa TVO:n OMAN prosessivesihuollon Eurajoen läpi 
tuodun koko Länsi- Suomen elintärkeimmän Kokemäenjoen veden laatu on ollut yksinkertaisesti m u r h 
a a v a a ! 
 
 Jo 2011 alettiin kertoa, miten Rauman vesissä oli m y s t i s t ä  säteilykasvun maaperästä irroittamat 
mm. nikkelimetalli-ionien ylijäämät. Asiaa ei ydintapahtuman takia toki tutkittu lainkaan. Myrkkyä vaan 
lisää ydinpäästöistä kansalle tritiumiset juontiin. No nyt 2013 tultaessa koko Länsisuomen keskeinen 
vesihuolinta on ollut p u t k e e n toista vuotta totaalikiellossa.  
 
LS. 27.02.2013:"Eurajoen käyttökielto jatkuu. Eurajoen veden käyttökiellot jatkuu, tiedottaa Euran kunta 
ja Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto. Kuukausia jatkuneet veden käyttökiellon purut vaatisi puhtaita 
näytteitä. Rauma on joutunut ottamaan vetensä saastuneesta Eurajoesta kertoo kaupungin 
ympäristölaboratorion  päällikö Eeva Peura. Joesta löytyy mm. bisfenoli-A:ta, joka huolestuttaa.( 
Sterilisointiainetta tietty.) Pitoisuudet eivät ole osoittaneet laskua kertoo ympäristöinsinööri Mari Kallio. 
Hän kieltää j o p a uinnin tässä vedessä!. .." 
 
Koko revohka vesiongelmineen alkoi kun Säkylän Pyhäjärven rappukannat alkoivat romahtaa. 
Seuraavaksi TVO:n kasvattamat alas järvivaluma- alueille mätkityt plutoniumin ++..ionisoidut 
kanavasäteilytonnistot sterilisoivat tämän erittäin kalarikkaana tunnetun puhtaan järven kalakannat 
hetkessä. Tilanne on JO vuosikaudet pahenemaan päin. TVO:lle alkaa olla suuri onbgelma, koska tästä 
Eurajoen säteilytuhotusta vedestä ei yhtiö saa enää tekemälläkään ionipuhdasta prosessivettään. 
TVO:n johto on jo alkanut miettiä keinoja päästä käsiksi alueen toisen joen Lapijoen puhtaampaan 
patovesiin! 
                 ---------- 
 
NSA, SUPO sensurointi iski LEKANA jo seuraavana päivänä 
lex lex lex lex lex lex lex lex lex lex lex lex lex lex 
 
FB S.P. 28.02.2013  Mä en käsitä miksi sun mielenkiintoiset tekstit eivät mene jakoon mutta kuvat 
pystyy laittamaan eteenpäin. 
37 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Eiköhän tämän v u o s i a jatkuneen nettiterrorin lähde ole päivän selvää. CIA ja SUPO 
todella t a r k o i n tietää, että juttujani huolestuneet ihmiset haluaa levitellä. Aina kun NSA:n laitteet 
huomaavat uuden vedoksen minulta. Se "korvamerkitään". Robotit sitten seuraavat, ja sensuroivat 
koodien lennosta näitten liikennettä neteissä systemaattisesti viranomaiskäskyin. 
 
Tällainen magaaberi käyttäytyminen kansainvälisellä tasollaan takaa ja alleviivaa, että nimenomaan m i 
n u n sisäpiiritiedotteissani tiedetään olevan viljalti poikkeuksellisen korkeatasoista totuutta. Totuutta 
jota taasen suin surmin EI haluttaisi kansan tietoisuuksiin. 
 
Tehdäämpä jatkokysymys. Onko k u k a a n koskaan kuullut kenenkään muun tekstejä kohdeltavan 
näin käsittämättömän poikkeukseelisesti vuodesta toiseen? 
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Onko k u k a a n ikimaailmassa kuulut, vastaavasta ettei yhden tietyn ydinalan sisäpiiriosaajan tekstejä 
SUPO yksinkertaisesti s a l l i  käännettäväksi kenenkään toimin englanniksi? 
Ainakaan m i n ä en ikimaailmassa ole vuosikymmeniin edes kuullut vastaavasta megajahdista 
viranomaistasoilla! Oikeasti juuri tällainen kertoo miten hype- vaarallisesta sisäpiiritiedoissani ON 
KYSE! 
                 -- 
 
ELÄMÄN metaaniklatraatit 
met met met met met met met 
 
2013.03 Viikolla 9 TV Start trek. Ohjelmasarjassa  keskityttiin kuolevaan planeettaan. Keskeinen viesti 
oli, että planeetta kärsi ja oli loppuun kaluttuna kuolemassa käsiin. Keskeisin todistusvoima sille, ettei 
planeetalle ollut pelastusta sen loputtomassa käsiin kuivumisessa, oli vähintään yllättävä. Tutkijat olivat 
huomanneet, että itse maaperässä kilometriluokan syvyydessä olevat anairobiset 
metaanikaasubakteerikannat olivat kuolleet ja kadonneet. Selitys saattaa kulostaa vähintään oudolta. 
 
Kävin kesällä katsomassa miten Posivan Onkalon päällä olevat metsät kuolevat käsiin. Siellä Onkalon 
420m syvyydestä oli alkanut kalmoittua. Kun kaivaminen ja TVO:lta maaperään tunkeutuvat 
säteilykertymät olivat tappaneet metaanijääklatraateista elävää 300m syvyydessä toimivaa 
metaanikaasua syövät bakteristoa, arkkeja ja sieniä oli samalla alkanut päällä olevat suurmetsän 
biotoopit yksinkertaisesti kuolla käsiin. 
 
 Länsi- Suomi lehdessä oli asiaa tutkiva Jami Jokisen palkittu raportti. Hän kertoi, että Olkiluodon 
metaanijääklatraattien kaasuilla elävän biomassan määrä oli oleellisesti isompi kuin koko saaren päälle 
kasvaneen metsän biotoopit. Oli syytä alkaa miettimään m i s t ä  tässä on kyse. Mikä mekanismi 
metaanijääklatraateissa kilometristä edistää maaperän kasvuja näin tramaattisesti? 
 
Yleisesti on tiedossa, että Marssin kohtaloksi koitui tektoniikan loppuminen. Miten ihmeessä SE voisi 
tuhota planeetan elämän? Kaikialla merissä on 200- 400m pakulta orgaanista planktonien biomassaa. 
Jatkuva tektoniikka pumppaa sitä mannerlaattojen alle muuntumaan metaaniksi ja uusiutuviksi 
kilometriluokan metaanijääklatraateiksi. Sielä kertymähiilet alkavat muuntua biomassoista 
metaanikaasuiksi, öljyksi, metaanijääklatraateiksi. Geoterminen lämpö vapauttaa siitä rikkomalla BIO-
hiiliketjuja, ioneja.  
 
Ionit ovat sähköisesti varattuja liuetessaan pohjavesiin kilometrien syvyyksien kuumuuksissa. 
Lämpökasvun paineet ajavat kuumenevan veden muassaan nestekaasut pintaa kohden. Tietyssä noin 
600m- 1 700m syvyydessä mm.  Suomessa tässä liuoksessa alkaa tapahtua. Kun metaanit ja liuenneet 
hiilidioksidit alkavat paineen laskiessa kaasuuntua. Tapahtuu samaa kuuin jääkaapissa. Muodostuu 
paksut +2C metaanijääklatraattikerrokset. Niiden alapuolella toimivat anairobiset bakteerit ilman 
happea. Päälle alkavat muodostua nuo TVO:n Olkiluodon maaperässä läytyneet metaanin 
hapettamisella elävät bakteerit, arkit ja sienimassatonnistot. 
 
Kun kylmän korkeintaan +2C jään päälle kertyy pohjavedet, joihin syvyyksistä tulevat IONIVIRRAT 
liukenevat. Alta kuplivasta metaanikaasusta kuin shamppanjapullon kuohuntaa. Nyt tullaan 
oleellisimpaan. Päällä kasvavat metsäbiotoopit kun himoaa kasvuunsa tätä. Vesi nousee kuplinta-, 
ionipumpuin puiden juuristoon. Kasvit kasvavat sienien kanssa symbioosissa saamastaan vedestä ja 
ioniravinteista kohisten. Kun tämä koko maanpäällisen biosynteesin "kivijalka" lakkaa toimimasta. 
Kasvit eivät enää saa juurikontaktia elintärkeisiin pohjavesiin, siihen oleelisesti kuuluviin ionisien 
hivenaineliuoksien varastoihin ja kuolevat. 
                 ---------- 
 
Vastauksia edelliseen Sinikivifoorumin satoa: 
............................................... 
* Huippu videoita. 04.03.2013 00:40 #18363 Antero  
  
Guru Viestejä: 448  
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 Tuossahan on mielenkiintoista tietoa metaanista, joita arkit tuottavat hapettomassa olosuhteissa. 
Muistaakseni näitä oli 23 lajia joista kaksi toimii arktisilla alueilla syvissä vesissä. Mielenkiintoisin tieto 
on siinä, että Länsi- Suomi lehdessä asiaa tutkinut Jami Jokinen kertoi, että ‖Olkiluodon 
metaanijääklatraattien kaasuilla elävän biomassan määrä oli oleellisesti isompi kuin koko saaren päälle 
kasvaneen metsän biotoopit.‖ 
 
Sitä tavataan sanua että ‖kaikella on tarkoituksensa‖, tässä herää kysymys että onko metaani lopulta 
niin pahasta kuin on annettu ymmärtää 23 kertaisena ‖kasvihuonekaasuna‖.... Pelkästään 2,10 metriä 
syvästä suohetaarista saadaan suokaasua 42:lle henkilöautolle, jolla posottaa 20000 km vuodessa. Ja 
suotahan Suomessa piisaa.   
            -- 
 Huippu videoita. 04.03.2013 06:27 #18366 Jukkis  
  
Admini Viestejä: 3965  
 Tuossahan on mielenkiintoista tietoa metaanista, joita arkit tuottavat hapettomassa olosuhteissa. 
Metaania saattaa maapallon pintakerroksissa olla loputon määrä. Siis niin paljon että vaikka koko 
ihmiskunta kuluttaisi sitä kuin sika pellossa, sitä ei saada kulutettua kuin muutama prosentti. 
Peruskallion alla kun saattaa olla kokonainen metaanivyöhyke josta riittää imettävää. Nyt sen 
hyödyntäminen alkaa olla teknologisesti mahdollista. mutta on selvää että hallitukset ja yhtiöt eivät 
halua päästää markkinoille energialähdettä, joka olisi luonteeltaan loppumaton ja lähes ilmainen. Sen 
takia varmaan onkin aloitettu kampanjointi metaanin pahuudesta; kuinka se on ilkeä kasvihuonekaasu 
joka vielä käristää maapallon ilmakehän. 
 
Samanlainen kampanjahan on käyty kivihiilen kohdalla, jota niin ikään maapallolla on kymmenien, ja 
väliin satojen metrien paksuisina mattoina. Ympäri maapallon. Luonnollisesti senkin saastuttavia 
ominaisuuksia korostetaan ja monia ympäristö- ja ilmastosopimuksia on juntattu jotta sen 
hyödyntäminen olisi lähes minimaalista. Luonnollisesti asiaa ovat lobanneet eniten ne, jotka näiden 
harvojen öljylähteiden ja ydinvoimaloiden päällä istuvat - niukoista energialähteistä kun tulee 
muhkeimmat voitotkin.   
                 ----------- 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 

3130.YDINTURVALAIT  
 
IAEA Ydionturvalaki 26 

ｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧ 

 

"Ydinvoimaloilla ei saa koskaan, miss蒿 蒿 s臧

"saarrekek艙 ・"  

 

* Mit・t舂・laki tarkoittaa k艙t舅 ・ Olen juoksuttanut julkisuuteen pikkuhiljaa niit・koskaan 

julkaistuja, koskaan edes kirjalliseen asuun dogumentoituja globaaleja kaikkia maailman ydinlisenssein 

hoidettuja ydinvoimaloita koskevia huippuunsa salattuja lakeja. T舂・nyt esiin tuomani lakipyk舁・on er

舖 kaikkein tarkimmin julkisuudelta varjeltu lakipyk舁・ 

 

舖in siihen itse ensimm臺si・kertoja, kun TVO:n johto alkoi suunnattomasti ihmetell・miksei OL-1 

laitoksen ja OL- 2 laitoksen v舁ille olleet ASEA-

臺sk艙 蒿n kytketty, koska kansainv舁inen IAEA salattu laki kielsi t舁

laisen ydinvoimaloille hengenvaarallisen ns. "KANNIBAALISYﾖTﾖT".  
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No kuten n臺ss・yleens・e d e s  TVO:n p蒿johto edes EI tiennyt t舁laisen lain olemassaolosta. Itse 

・TVO ensin suunitteli tekev舅s・j舐e舩 ristikk臺set 

s臧 舩 蒿 tarvittaessa OL-1 laitoksella koko OL-2 laitoksen omak

艙 臺nvastoin. Aikansa asiaa venkoiltiin. Sitten yll舩ykseksemme laitosten v舁ille ei kyettyk蒿

n asentamaan n臺t・laittomia kaapelointeja suunnitellussa tasoissa.  

 

Pian asia nolona haudattiin ja tehtiin v a i n varsin kevyt h舩臾aapeloinnin veto laitosten v舁iin. IAEA oli 

jyr臧t舅yt hankkeen olevan kuoilettavan vaarallisen. Itse asiassa niin tappava, ettei hankkeeseen liittyv

蒿 ・siit・ole julkaistu 

dokumenttia kun klassisesti t舖s・ja nyt min・ Teille etuoiketuille lukijoilleni joilta SUPO ei ainakaan 

viel・ole tietojani sensuroimaan kokonaan p蒿ssyt. 

               ------- 
 
KANNIBAALIESTO 

ｧ ｧ ｧ ｧ ｧ ｧ ｧ ｧ  

 

2011.02.11 Fukushiman voimalaitoksista ilmoitettiin h舩蒿ntyneen・reaktorien numero 1 ja 2 menett舅

een ulkoisen kantaverkkokytkeytymisens・ Voimaloissa t o k i oli 8h varak艙

Koska tiedettiin, ett・seudulla oli ainakin 6 erillist・ydinvoimalaa. Pidettiin itsest蒿n selv舅・ Ett・k艙

vist・ydinvoimaloista ongelmitta saataisiin alasajettaviin ydinvoimalaitoksiin elint舐ke舩 h舩臻蒿hdytyss

臧  

 

Mutta SE mist・lehdist・silloin tarkoin vaikeni oli se mit・taas MINﾄ kyll・tiesin TVO:lta. 

Ydinvoimaloista EI SAA KYTKETTYﾄ s臧 ・reaktoreista toiseen! Ei saanut koska USA- 

ydinlisenssilait kielt舸舩 menettelyn e h d o t t o m a s t i ! Kalmaisasti siin・sitten k舸i. Kaikki reaktorit r

臻臧tiv舩 9h dieselajon p蒿tteeksi j舁kij蒿hdytyss臧 ・t舅臾in p臺v

舅・julkisuudessa kerrotaan Fukushiman  numeroiden 1, 2, 3, 4 r臻臧t舅een kilometrisin savupatsain. 

Mutta kyljess・olevien reaktorien No: 5 ja 6 kerrotaan olevan k艙 ・t舖

s・enemm舅 kuin m舐kii k舖iin? 

 

Sitke舖s・ ・aiheesta yh・ KUKAAN EI vahingossakiaan 

uskalla tiedustella miksi hitossa sitten kivenheiton p蒿ss・ ・ydinvoimaloista ei annettu h

舩舖臧k  

 

TVO:lla OL-1 ja OL-2 laitoksen v舁ill・EI ole riitt舸蒿, l臧inn・ -3 laitos 

ja varsinkin OL-4 niinik蒿 on asennettu niin, ett・voimaloitten s臧 舩 kukin omissa 

kaapeleissaan suunnattoman kauas 300km p蒿h舅 Helsinkiin, ennenkuin kunnolla kytkeytyv舩 yhteen. 

Kinkkisin jatkokysymys, miksi ydins臧 ・naapuristaan k艙tett舸・ydinvoimala yksiselitteisesti r臻臧t

蒿? 

 

Ydinvoimalassa on kymmenien megawattien mm. merilauhteen kierr舩t舂iseens・pumppuja 4 kpl. 

Esim. OL-1 reaktorissa on noiden lis臾si kuutisen kappaletta reaktorivett・pumppaavia p蒿

kiertopumppuja. Omak艙 艙tt舸舩 satoja j舐eit・pumppuja ja prosessien puhaltimia. Mutta 

jotain t o d e l l a  outoa t舖s・onkin, ett・vaikka oma ydinvoimalan generaattori tuottaisi viljalti energias

臧 艙 舸舩 e h d o t t o m a s t i  ydinvoimaloita k艙tt舂舖

t・OMAA s臧k蒿n omien p蒿kiertopumppujensakin k艙 舖itt舂舩 舁t・ Jos EI laillani 

tunne alan lakikiemuroita. 
 

Olen kertonut miten ydinvoimaloitten Pu- 239 tonniston ++..ionisoituneitten kanavas舩eilyn 

plasmakaasujen poistoa varten 400 000V p蒿s臧 臧

radiotaajuisilla koronakipin舐enkaillaan l臧ett舸舩 laitteet avojohtoisiin s臧
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vuosittain TVO kykenee t舩・tappajaa ujuttamaan ulos voimaloistaan SﾄHGKﾖLINJOILLAAN suuria 

osia t舖t・kansalaisten koteihin ydins臧 蒿, ettei t

舩・kanavas舩eilykaasujen poistoa k o s k a a n miss蒿n katkaista k艙v舖t・laitoksen reaktorista ulos. 

 

 臺si naapurireaktoria t舁laisella s臧 蒿n tapahtuisi kauheita. Alueelle alkaisi varsin 

pian muodostua ilmakeh蒿n ja l臧 a s t i  kasvavaa "seisovaa IONISAATIOSﾄTEILYﾄ ja 

neutronivuokeskittym蒿". T舂・taas nostattaisi viel・k艙v舅 reaktorin ulkopuolista s舩eilyionisaation 

neutronivuota kumuloiden lis蒿. Mik・taas nostaisi s臧 -239 tonnistoa 

n sinffonia r臻艙tt臺si pian molemmat voimalat Fukushimassa n臧

dyin kuvioin kilometrisin r臻臧dyspilvin. 

 

On t舖s・toki muitakin syusteemej・ Toinen salattu ydinalan IAEA laki kun sanoo: " Verkossa olevan 

yksitt臺sen reaktorin tehot eiv舩 saa miss蒿n olosuhteissa ylitt蒿 10% osuutta". Huomaatteko, ett・jos 

蒿 舂・hengenvaarallisen t舐ke・laki rikotaan armotta. Ei siis k艙 t

舁lainen tappavanvaarallinen aie. Ei edes Fukushiman tilanteissa koko Japanissa. Sen sijaan, ett・

Japanin 54 reaktoria ol 蒿 舂舅 lain pakottamana 

yksi toisensa per蒿 臺ll・ensink蒿n sen j舁keen 

edes uskallettu yritt蒿.  

              -------- 
 
+10% TVO 

ｧ  ｧ  ｧ  ｧ 

 
Satakunnan kansa 28.02.2013: "TVO kaavailee Olkiluodon voimaloidensa tehonkorotiksia. Laitoksiin on 

suuniteltu j舁leen uusia tehonkorotuksen mahdollistavia modernisointeja vuoteen 2017 Fukushiman 

stressitestien mukaiset parannukset j蒿hdytyssysteemeihin ja s臧 舐jestelmiin. Johtaja Jarmo 

Tanhua korostaa, ett・reaktoritehojen korotus on v a s t a  tekninen selvitys ja tutkimuksen asteella. P

蒿 ・ei kuitenkaan ole uskallettu viel・tehd・" 

 

*TVO teki todellisuudessa ep與nnistuneet tehonkorotuksensa juuri 舖ken kes舁l・2012. Tavoitetuista 

tehoista j蒿tiin kuitenkin kymmenmmegawattiluokissa j舁keen. Raivoisa TVO:n johto mokattuaan p蒿tti 

toistaa tehon revitykset hetimiten. Tapahtui kuitenkin jotain heille arvaamatonta. Min・nimitt臺n toimin!) 

Tein ilmoituksen ydinturvalain rikkomuksista TVO:lla. Kerroin laskeneeni TVO:n ilmoittaman 
reaktoriensa ns. "virallisten" palamalimittiarvojen 25-35 GWd/tU arvojen ylittyneen kertaluokkia! 
 

 Itse asiassa olen k艙t舅 ・ainut maassamme joka osasin julkisuuteen laskea TVO:n viimeisimm舅 

tehonkorotuksensa rikkoneen samalla IAEA ydinturvalain 50GWd/tU arvon ylittyv舅 r臺ke舖ti 52-53 

tasoilleen. H舂illeen joutunut TVO johtajisto tunnusti (Ytimek舖 No:4 2012) pian ajanneensa reaktorit 50 

tasoon. Mutta t a k t i k o i d e n  ilmoitti ettei ole "viel・ mielest蒿n 2012 lopussa ylitt舅yt t舩・lain 

kattorajaa!.. . .Niinp舅iin koska viimeisin tehonkorotuksen t艙si vuosi ei ollut TVO:lla v i e l  ・juuri sill・

hetkell・ajettuna.  

 
No koska onnistuin paljastamaan TVO:n rikoksen. Pikaiseen tehonsa korotusylitykseen tuli tomerasti t

舖s・kerrottu 4v viive paljastuksistani. On tuossa No:2 t舐ke・IAEA lain ylitys TVO:lla. Suomen 

valtakunnanverkon tehot ovat 2012 luokkaa 9 000MW. 1970- Luvun salatun Jimmy Carter lain mukaan 

tuohon FIN- Suomen s臧 舩・kuin 10% eli 900MW reaktorin!  

 

舖s・tehonsa +10% lis艙ksess蒿n nostamassa jo kerran ep與nnistuneen 880MW 

reaktoriensa tehot luokkaan 970MW. Jos tehot nyk臺st臺siin nykyverkkotehoon, olisi OL-1 reaktori heitt

舂舁l・11% kattotehonsa ylityksin lain mukaan vedett舸・liian isona seisokkiin. Samalla 

-2 reaktorin ja OL-3 jne.!!TVO laskeskelee, ett・2017 menness・

Suomen s臧  
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Tupla tai kuitti pelataan lain muk

kohottaa riskill・ Jotta mahdoton etappi OL-3  1 600MW tehot saataisiin edes j o s k u s  mahtumaan 

Suomen s臧k蔕verkkoon. T臧舅 tarvitsee TVO kaiken suostuttelun ja virannomaislahjonnat p蒿lle 

korkoineen. Fennovoiman reaktorien yht臾ki・2 500MW katosta romahtaneet Rossia- atomin ja 

Toshiban 1 000- 1 200MW kattotehot johtuvat samasta supersalatuista laista. 
                      ------ 
 

Japanin EMP pys艙tti 54 reaktoria 

japan japan japan japan japan 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
27.03.2013 
No 193 kuuleminen@tem.fi 
 
Japan nuclear katastrof, englis too 
________________________________ 
 

* Japanin reaktorit olleet pitk舁ti kolmatta vuotta paskana. Mutta kukaan ei edelleenk蒿n u s k a l l a 

kertoa niiden startin est舸ist・p蒿ongelmista mit蒿n: 

- EMP pulssit reijitti reaktorit. 

- Maan alle valutetut neutronivuot ovat tehneet niiden alla olevat tektoniikat ja metaanuij蒿klatraatit r臻

臧dysherkiksi, ep舸akaiksi r臻臧t舂蒿n. 

- Koko Japanin itse alue on niin t艙teen ydinsaastaa survottuna, ett・miss・tahansa alkaa sponttaanit 

fissioinnit. Kuten USA:n 77kpl ydinj舩evarastoillakin todettiin k艙neen jo 2004 tultaessa. Hurjin USA:n 

ydinj舩ealue 10km* 15km paukkuu sponttaanisti. ei voida peitt蒿 neutronihidastajalla vedell・ Eik・

edes peitt蒿. Vaan annetaan Fukushiman tyyliin "vaan kiehuia hengitysilmaamme". 

                         -- 

NRA says no to Japan痴 nuclear reactor restart 

6Mar2013  
+ Comment Now Today's Other New Headlines  
Previous Post Obama's pick for Secretary of Energy advocates nuclear and fracking Next Post San 
Onofre issues leave operators with no money and more problems  
 
This week on Monday, the head of AREVA, a French supplier of nuclear technology and fuel to Japan 

said that Japan would restart 6 reactors before the end of the year, and that most of Japan痴 nuclear 

power plants would be brought back online. 
 

展e think that there could be half a dozen reactors that will restart by the end of the year,・AREVA痴 

Luc Oursel told reporters Monday.  的 think two-thirds of reactors will restart・within several years, said 

Oursel. 
 

Japan痴 Nuclear Regulation Authority however, firmly denied these claims. 哲othing has been decided 

as it痴 impossible for us to predict how many reactors can reopen this year before new safety 

measures are announced,・an official with Japan痴 Nuclear Regulation Authority told AFP. 

 

What may upset AREVA and the rest of Japan痴 創uclear village・even more, is if the Government is 

forced to get public approval to restart the nation痴 idled nuclear reactors, which the NRA official made 

special mention of, saying, 摘ven if some reactors clear our safety screening, there will be additional 

procedures ahead, including getting the approval of local residents.・ 
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Japanese Prime Minister Shinzo Abe reiterated on Tuesday that he would only allow reactor restarts if 

their safety could be ensured.  典here won稚 be any resumption of nuclear power plants without safety 

approval,・the Prime Minister told the parliament. 

 
Source: Global Post  
 
More 
 
Previous Post Obama's pick for Secretary of Energy advocates nuclear and fracking Next Post San 
Onofre issues leave operators with no money and more problems  
Recommended for you 
  
October 3, 2012 
 

Japan痴 government will decide restart of idled nuclear reactors 

 October 11, 2012 
 

In-Focus: Japan ・Nuclear Regulation Authority to accept experts who have received donations from 

nuclear industry ・Japan and India reconfirm importance of civil nuclear cooperation 

 October 4, 2012 
 
Japanese government denies responsibility for reactor restarts 
About author 
  
Lucas W Hixson 
 
 
 
 
 

3131. TEM 03 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
7.03.2013 
 
No 111 kuuleminen@tem.fi 
 
* FB maailmoissa on alkanut näkyä PÖHÖTAUTISTA POLIISIEN esiin marssitusta. Tietäähän se, että 
tarkoituksinaan on systemaatisesti e s t ä ä  rahasta, väkivalloin ja keinojaan kaihtamatta kansan, no 
yksinkertaisesti alkeellisimmatkin kansan haluamat DEMOKRATIAN esiin nostattamiset. 
Tiedotusvälineet kun POLIISIT haluaa yksinomaan ja pelkästään rahakkaan kansainvälisen 
ydinrikollisuuden, korruptoijiensa ja Posivan kaltaisten laittoman Pu- 239 ydinASEmyynin 
kassaroikseen. Minusta tässä tekstinäytteessä 07.03-13 ja vastauksessa nimenomaan ylimielisiksi 
lahonneelle maamme SUPO/ nettiPOLIISISTOLLE on niin paljon särmää ja asiallista kannannaottoa, 
että pitää toisen verovaroillamme loisivan myös TEM:nkin pikkaista enemmän lukea ydinkiiman 
motivointiensa katteetomuuksista: 
 
Arto Lauri Kerroppa mitä SUPO:n iskuryhmä teki Olkiluodossa sadan sotilaanne kanssa? Siis muutakin 
kun pidätti ja mukiloi jugoslaaveja, puolalaisia ydinorjia? Siis 05.03. . Onko uskallusta esittää poliisienne 
tekojen motiveja. Miksi vasta nyt kun TVO on rikoksiaan hyysännyt vuosikymmenet? 
9 tuntia sitten · Tykkää · 1 
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Arto Lauri (P- Mannekiini) Jari lukuisien virkavenkojensa kanssa näyttää kyllä r a h a s t a kantavan 
veromarkkojamme kotiin palkkamuotoinakin innolla nettipoliisiviroissaan. Mutta kun kysytään OIKEITA 
POLIISITYÖN veriplutoniummotiivejaan, alkaa kummasti hiljaisuus kesiä inessiiviin. Tätä se 
POLIISITYÖ JUURI ONKIN! Tapa tuhota kansan vaatimaa demokratiaa. Tapa tappaa kansanmassojen 
asialiset pyytämiset YDINkansanäänestyksiin. Tapa tappaa LASTEMME oikeus ydinsaastattomaan 
aikuisuuteen!. . . Oikeasti t a r v i t s e m m e k o  me tällaisia verorahoillamme loisivia 
miljoonapalkattuja POLIISIVIRANOMAISIA puolustamaan maailman j u l k e i n t a mustaa PU- 239 
ASEMYYJIÄÄN TVO Posivoissa?  
 
Oikeesti SUPO ole nykytyyliinsä olemassa muuta varten kuin kanavoimassa laittomasta Pu- 239 
kaupoistaan kermaa eliittimilitääreilleen! Olkiluodossa mätäpaiseeksi visvautunut kansainvälinen 
ydinrikollisuus on turpoamassa 50 000km2 kokoiseksi EU:n  IAEA:n ydinjätetunkiobisnekseksi. Jota n i 
m e n o m a a n POLIISI SUPOT on palkattu suojelemaan (veri) rahasta! Oikeasti haluammeko ME 
SUOMALAISET olla tällaisen rikosmassojen loisiemme elättäjiä lapsinemme? . . 
2 minuuttia sitten · Muokattu · Tykkää 
             ----------- 
 
PETOSTUTKINTAAN OL-3 07.03.2013 
petos petos petos petos petos 
 
FB. JP. http://keskustelu.suomi24.fi/node/11318149, 
 
Löytyykö Olkiluodosta "matoja"? - Maailman menoa - Suomi24 
keskustelu.suomi24.fi 
Löytyyköhän tuolta mitään? Pahoin pelkään että tieto ratsiasta on levinnyt "piireihin" etukäteen ja 
mitään ei löydy. "Olkiluodossa 
 
J. osuit ja upposi! Minä ITSE olin silminnäkijänä kun satakunta sotilasta ja täysi pakettiautollinen SUPO- 
Poliiseja tulivat Olkiluotoon JO päivä ENNEN 05.03.2012 klo 10:00 aamulla! Armeijan autoja luokkaa 
12kpl ajettiin TVO:n työmaan parakkien piha- alueille varoitukseksi, tulevasta ratsiasta seuraavana 
päivänä. Hommaa veti kuitenkin nimenomaan armeijan sammaleenvihreydestä poikkeava ainoa 
saattueen tummansininen pakettiauto. Tunnuksettomuus paljasti auton SUPO:n poliisin tummansinisen 
väriseksi. Kahdella vastaani tulleella armeijan vihreässä oli keskustastaan tyhjä valkea "X", ovissaan 
ainoina tunnuksinaan. 
 
http://kuvaton.com/k/YqYG.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqYG.jpg[/img] 
 
Saattue tuli, jotta Olkiluodossa olisi kokonainen PÄIVÄ aikaa NIMENOMAAN tyhjentää TVO:n OL-3 
työmaalta kaikki laittomat työntekijät, mafiosot ja ties mitkä laittomat varastonsa.TVO, Aerevan 
rikolliskumppanit! Koko seuranneena keskiviikkona EI asian ylhäältäkäsketyissä salaamisista infottuissa 
TV:ssä ja lehdistöissä sanaakaan hiiskuttu siitä, että TVO alueella päivystettiin JO hyvissäajoin 
etukäteen! Yllättäen löytyi kuitenkin "saattueesta nettiin kirjoittamisen" paljastuksieni vanaveteen 
hapuileva myöntö viimein päivän viiveillä L-S lehdestä. Olkiluodossa oli kuin olikin KESKIVIIKKONA 
oudosti metsät täynnä sotilaita. 
 
 Mutta niin tosiaan tästä TIISTAIN jatketusta petoksesta nimenomaan SUPO- voimin EI hiiskuttu 
missään.  
Kuitenkin jo aiemmista noin OL-3:en 3 000 työntekijöistä riitti seuraavana päivänä lehtien mukaan vain 
2000 haastateltavaa ydinorjaa! Mitä sitten metsässä teki 100 sotilasta ja pakuautollinen SUPO- 
poliisiosastoja noiden "mystisesti poistettujen" tuhatkunnan ydinorjan katoamisten tiimoilta? Asia on 
TVO:n tyyliin jatkettu valtiopetos ja harkittu kavallus. Aivan selkeä syy tehdä asiasta tutkintapyyntö, 
mm. oikeuskanslerille! Todella röyhkeää ja läpinäkyvää lahjottua teatteria tuo keskiviikon ratsia 
silminnäkijätiedoin on. .. 
 
On todella hämmästyttävää m i k s i lehdistössä, TV:ssä tarkoin vaiettiin tiistain aamun ja loppupäivän 
satapäisistä sotilasinvaasioista ja selkeistä ENNAKKOVAROITUSTOUHUISTA jo vuorokausi ennen? 
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Mitä järkeä on tehdä teatteria tullimiliisein, verovirastoin jos kerran SUPO suoraan on armeijan kanssa 
päivää ENNEN varottamassa paikalla estämässä toisten poliisiratsioita onnistumasta 12 
autosaattueena? Koko kaameus kaatuu silkaksi lahjustusten kulissiksi kun kuulimme, että arviolta 
kolmannes Olkiluodon työväestä varotukset saatuaan jätettiin edes kuulustelematta!  
                    ------------ 
 
PETOSPALJASTUKSIA ja uraanijätetonnistoja 
ol3 ol3 ol3 ol3 ol3 ol3 ol3 ol3 ol3 ol3  
 
Hyvin usein kuvat paljastavat ydinrikollisuuksien luonnevioista enemmän kuin tuhat sanaa, tai ainakin 
980MW edestä TVO Posivan valheista. Niin nytkin jälleen kerran, katsokaa ja pieteetillä vaikka näitäkin 
kahta paljon kertovaa lehtileikettä ydinsalaisuuksien tiimoilta. OL-3 työmaan konkkurssin syistä ja 
viranomaisvuotoja lahjotuissa ratsioissa: 
 
http://kuvaton.com/k/YqO1.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqO1.jpg[/img] 
 
Kivihiilellä järjenköyhänä ydinala ratsastaa. Mutta tässäKIN totuus on i h a n  muuta mitä ydinmilitäärit 
vedättää: 
http://kuvaton.com/k/YqOf.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqOf.jpg[/img] 
            --------- 
 
Etusivu foorumi. 10 March 2013, 14:28 #1686 Kari Kukko View  
-------------------------------------------------------------------- Puhut poliisimeristä ja paskalakeista. Oletko 
koskaan olut edes putkassa. Katu-uskottavuutesi ydinvastustajana romahtaa 
superhypermegaliioitteluusi. 
 
Tässä on kuva kaikenlaisesta säteilystä. Oikeella on vaaralliset. Näkyvä valo ei ole vaarallista. Jos 
säteilyn voi kuvata, se EI ole ionisoivaa säteilyä! 
       -- 
* Mikähän siinä muuten on, siis oikeesti on, että SUPO POLIISIEN suurin kiima on tulla juuri m i n u n 
nolaamaksi ja ihan julkisesti?  
 
Olen tuota outoutta toisinaan miettinyt. Vaikka t o k i  en SUPO- POLIISIA pidä edes ihmisinä. ) 
 
Väitettiin, ettei SÄTEILYÄ VOI kuvata? Mihinhän tällainen valhemeri taas  mättääntyy? 
 
Kas kun olen ITSE kattellut vaikka tällaista gammaavaa säteilyn aiheuttamaa pinkkiä ja sinipunaista 
valonvälkkeitä tunteja TVO:n reaktorialtaissa mm. Totta kai olen katsonut SUPO- kamerakaverin opein 
samaa ilmiötä myös ydinvoimaloista vuotavissa beettasoihtupilvissä. Ja olen tiennyt noiden 
systematiikan ja kuvattavuuden JO vuodesta 1978 kun ASEA- insinööritkin sen meille TVO:lla opetti.  
 
Mutta tosiaan tässä kuvassa näemme erään l u k u i s i s t a  tavoista ottaa säteilykirjoja näkyvänä 
suoraan kamerakuvaan. Totuus ON siitä ikävä POLIISEILLE ettei se valehtelemallakaan katoa.) . .  
 
 
http://kuvaton.com/k/Yqpi.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yqpi.jpg[/img] 
             ----- 
 
FB. 14.03.2013 Satoa 
Bum Bum Bum Bum Bum 
 
Ville Niinistö yllättyi EU:n ydinturvaraportin tiedoista 
KOTIMAA | Turun Sanomat 3.10.2012 12:14  
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Ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr) on yllättynyt julkisuuteen vuotaneen EU:n ydinturvallisuusraportin 
Suomea koskevista tiedoista. 
 
Saksalaislehti Der Spiegelin tietojen mukaan raportissa olisi nimetty erityisen haavoittuviksi kaksi 
voimalaa, Olkiluoto ja Ruotsin Forsmark. Niinistö sanoi toimittajatapaamisessa Helsingissä, että jos 
EU:n arvio osoittaa ydinturvallisuudessa merkittäviä puutteita, asiasta on syytä keskustella hallituksen 
sisällä. 
 
TS–STT 
 
* NIINPÄ! Oleellista tällaisissa uutisoinneissa On, ettei s a n a l l a k a a n uskalleta kertoa m i k s i  
TVO:n maailman rajuimmille Litoraanitektoniikoille ja kilometriluokan metaanijääkaasuklatraattien 
räjähtäville patjoilleen halkeamaan ja paukkumaan raketut TVO:n Pu-239 ASEtehtaat on todettu 
maailman vaarallisimmiksi?. .  Ehkä v i i m e i n myös minun tekemät hälyttävät kattavimmat 
dokumentaatiot näistä on kuultu ohi POLIISIMERIEN. PS. Muuten Forsmark onkin SAMASSA 
tektonisaumassa   Olkiluodonkin kanssa. 
            -------------- 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
28.03.2013 
No 196 kuuleminen@tem.fi 
 
Olli Hakala jakoi henkilön Olli Hakala kuvan. 
2 tuntia sitten 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=626327407384298&set=pb.100000211325318.-
2207520000.1364449178&type=3&theater 
SÄÄTIEDOITUS 
 
Säässä ei muutoksia tälläkään viikolla.  
Säteilysään tarjoaa toki Tvo jo vuodesta 1978 alkaen. 
Lisääntyvää kaihia ja säteilyperäisten sairauksien  
odotetaan lisääntyvän enentyvän atomien halkomisten takia. 
Einstein: Tvo:n säteilysää tulee tappamaan käyttäjänsä lopulta. 
 
SÄÄTIEDOTUS: Olkiluoto 21.3.2013. Säteily-yläpilveä, Betasoihdun syklonin sisähalkaisija 1163 
metriä. Luvassa pitkäkestoista leukemiaa, mutaatioita ja kuolemaa aiheuttavaa säteilysadetta 
ympäristöön. Säteilyn tarjoaa TVO. Kuva: Arto Lauri 
            -------- 
 
Beettasäteilevät NEUTRONT 
n, n, n, n, n, n, n, n, 
 
Etusivu foorumissa CIA levitteli niin roiseja valheitaan. Siis l a s k e l m o i t u j a  STUK vedätyksiään 
säteilyneutronien luonteista. Ikäänkuin reaktorien peltihelmat ja vesilirut jotain esteitä niille olisi. Tässä 
todellisuudesta pari käännöstekstiä: 
 
What the US can learn from Japan‘s Nuclear Program 
http://sargosis.com/articles/environment/what-the-us-can-learn-from-japans-nuclear-program/ 
 
Beetasäteilyä 
 
Huolimatta toisesta kreikkalaisten aakkosestaan, beta hajoaminen on todella eksoottista eri 
tyyppeiltään. Beeta partikkeli on positroni, tai positiivisesti varautunut elektroni. Se on todella anti- 
elektroni. Tämä hiukkanen sisältää erittäin paljon energiaa, ja liikkuu siten naurettavan nopeasti, 
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keskimäärin yli puoli valon nopeudesta. Vaikka heti tuhoutuisikin itse kun kontaktoituu elektroniin jonka 
se kohtaa, beeta hiukkasen uskomattoman nopeuden ansiosta se voi kulkea  
 
muutama sata kilometriä ennen kuin se osuu mihinkään. 
****************************************************** 
 
(Tajuatteko, ympärillämme olevan atomimaailman tiheys on sitä luokkaa. Että ampumalla 
rakenneatomien läpi ei EDES sähköisesti superagressiivinen antiainepartikkelit kohtaa mitään 
satakilometriäkään läpi lennettyään! Hurjaa huikeampi fakta! Reaktorin muutama kymmen senttiä sen 
enempää vettä kun peltiseinääkään ei ole tämän mukaan alkeellisinkaan vastus sen enempää 
kanavasäteilyioneille. Kuin tässä mainituille kaikkein pienimmille elektroneille tai neutroneille. Ne 
liikkuvat atomirakenteissa osumatta kuin komeetat avaruuksien tyhjyyksissä vuosimiljoonat.) 
 
Kosketus kudoksiimme on salakavala, koska ei ainoastaan?se pääse eroon elektronistaan kun se iskee 
elimistöön (aiheuttaen ionisaatiota, kuten auringonpolttaman sisäpuolella), se myös vapauttaa kaksi 
fotonista gammasäteilyä missä törmäsivät. Altistuminen beetasäteilyyn yleensä luo myös merkittäviä 
sekundäärisiä gammasäteilyjä sivutuotteena, joten se on todella tappava. Lisäksi miten 
kvanttimekaniikka toimii, hiukkanen voi kulkea läpi minkä tahansa alkuaineen satunnaisesti 
onnistumatta silti törmäämään mihinkään.  Ei ole olemassa teknisesti mikään, joka pysäyttää beta 
säteilypulssin tehokkaammin kuin ottamalla paljon etäisyyttä. Beta reikiintymistä esiintyy tyypillisesti 
hyvin harvoin luonnonilmiönä, ja hyvin hitaasti.  Tämäntyyppisen säteilyn harvoin kohtaa muualle kuin 
ihmisen omissa ydinalan virheissä. Jos sinussa tuntuu lämmin beta decay, se johtuu olet ydinvoiman 
keitettävänä sisältäsi. 
 
Neutronisäteily 
 
Kauhistuttavin, tämä säteilylaji on ylivoimaisesti huonoin. Kun iskee, ihmiskeho saa valtavasti 
kineettistä energiaa, riittääkseen luomaan palovammoja ja jopa sulattamaan lihaa. Kuitenkin, kun 
neutroni hidastuu tarpeeksi sitoutuakseen atomeihin kehossanne, se yleensä tekee, osuma- atominkin 
epävakaaksi. Tämä nyt epävakaa atomi käy myös läpi radioaktiivinen hajoamisensa, joka on täysin 
satunnainen ja riippuu atomin iskusta alkuperäisestä neutronista. 
 
 Pohjimmiltaan neutronisäteily tekee uhristaan uuden radioaktiivisen lähteen, hitaasti hajoten kehoonsa 
kunnes kuolevat. Tämä on osa syy, että ihmiset Euroopassa niin pelkäsivät neutronipommia vuonna 
1970- luvun lopulla. Neutronit reagoimisella Ei ole väliä, ja liikkuu lähes yhtä nopeasti kuin beeta-
hiukkaset.  
Kilometri Lyijyäkään ei hidasta neutronisäteilyä ollenkaan. Mikään nimittäin ei lopetta sitä 
******************************************************************************************  
 
... paitsi toisinaan vesi. 
(Reaktorista karannutta neutronia EI pidättele mikään! Mitä tapahtuu esim. atomipommin neutroneille 
kun sitä ei vedettömässä pommissa hidasta mikään. Miten mm. uraani sielä neutronhalkeaa?) 
 
Mielenkiintoista on, että veden vetyatomissa on suunnilleen sama massa protonissaan kuin säteilevällä 
neutronien hiukkasella. Hidastumisen sijaan riuhtautuu terhakkaasti pois valtavan atomin otteesta ja 
lento jatkuu samalla nopeudella (kuin neutroni tekisi lyijyssäkin), protoni ydin vety absorboi paljon 
vaikutusta, kuten biljardi pallot yhdeksän-pallon pelissä. Kineettinen energia absorboituu (lämmittää 
vettä ylös) ja neutronien sitoutuessa vetyatomiin luo deuteriumia. Samasta syystä neutronisäteilyn on 
niin vaarallista elävälle kudokselle. Koska ihmiset ovat noin 70% vettä. Me imemmekin tämäntyyppisen 
säteilyn kuin sieni. 
 
Yhteenvetoa 
yht yht yht  
 
A/ Neutronin, jopa beettaelektronin kokoluokan varauksellinenkin atomin osa, puhumattakaan 
neutraalista neutronista KYKENEE kulkemaan läpi vaikka kilometriluokan lyijymassan osumatta 
yhteenkään atomiin. 
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B/Vaikka sattumalta osuisikin. Niin fissiosta sinkoamisenergia on neutronilla (STUK Säteily ja 
turvallisuus sivu 83), mukaan tyypillisesti luokkaa 20 000 000eV= 10%/n fissiossa kolmeen neutroniinsa 
varautunut energian (200MeV) osuudesta. Tästä energiasta pitäisi kadota A/ osumatodennäköisyyksillä 
kuitenkin reaktorin 23cm rautaseinämässä tai vastaavan metriluokassa vesimatkassaan energiat 
miljardisosan tasoon 0,005eV JOTTA NEUTRONI YLIPÄÄTÄÄN alinomaan edes himmaisi 
tempautumisiaan irti kohtaamistaan kaikista atomeista matkallaan! 
 
 Alamosin johtajan Fermin The time artikkeli 1946 kertoo karun faktan, 90% reaktoriin tulleista 
atomeista karkaa taivaan tuuliin hipaisemattakaan yhteenkään kohtaamaansa atomiin! Pekka Jauho 
puolestaan laski n/Z suhdeluvuin, että 23kpl neutronia7fissio massatuotoksesta vain luokkaa vain 3kpl 
hidastuu reaktorin olosuhteissa edes lähelle termistä reaktionopeuttaan. Ydinvoimalaitoksissa käytetty 
TLD- dosimetria kuittaa asian härskisti. Neutronivuotoja EI EDES MITATA!. . 
 
C/ Se mitä kuvissamme siis näkyy plasmapyloneina on se mitä ilmakehässämme sinkoilevat 90% 
reaktorien tuottamat neutronit, beettaelektronipilvet säteilykarkureina teettää! Kuten jo sanoin kilometrin 
paksu vesi EI kykene estämään riisinjyvää uppoamasta sen läpi. Kuten raskaan neutronin uppoamasta 
läpi ohuenohueiden reaktorirakenteitten. Toisaalta kilometrin syvä meri ei estä kelluvaa tyroskuulaa 
kellumasta läpi kuin kaasuplasmainen ++..IONISAATION Pu-239 atomi. 
                    ------------- 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
13.04.2013 
No 239 kuuleminen@tem.fi 
 
FB.2013.04.Liittynee hieman ydinvoimaankin ;) :  
http://www.finnkino.fi/Event/299620/ 
 
Ei pelkkää hunajaa 
www.finnkino.fi 
Albert Einstein sanoi muinoin: ‖Jos mehiläiset kuolevat, ihmiskunnalla on vain neljä vuotta elinaikaa 
jäljellä.‖ Viimeisen viiden vuoden aikana miljoonat mehiläiset ovat kadonneet meille tuntemattomista 
syistä. 
Sinä tykkäät tästä. 
 
Arto Lauri Satu hyvä kaikki jotka asiaa tuntevat a i d o s t i tosiaan tietävät syylliseksi tuon mainitsemasi 
YDINVOIMAN. Eri asia sitten onkin m i k s e i v ä t POLIISIVOIMAT tee yhtään mitään näiden 
massamurhaajien kiinniottamiseksi. Ennenkuin vääjäämätön ydintuho etenee tilaan josta EI ENÄÄ OLE 
PALUUTA. . . Kiittäkäämme tilanteesta Heinäluoman 13.04.2013 lausunnon säestämänä .. .SUPO:n 
kaltaisia epattoja! Satu v a i n ihme enää meidät voi pelastaa siitä mihin IAEA kannssarikollisineen 
kaikki on suistanut.. ! 
                   -------- 
 
[img][/img] 
 
 
 
 

3132.Kaasuja, Metaaneista 
 
Di Vaio  5.11.2005, 17:27 
Tämmöstä tällä kertaa: 
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Norja pumppaa hiilidioksidia merenpohjaan  
 
Julkaistu 03.11.2005, klo 19.34  
 
Norjassa on kehitetty uusi menetelmä, jossa talteen otettua hiilidioksidia pumpataan merenpohjaan 
syntyviin tyhjiin öljy- ja kaasuonkaloihin.  
 
Menetelmää on testattu muutamia vuosia Norjassa muun muassa Hammerfestissä sijaitsevalla 
Snöhvitin kaasukentällä. Kaasun jäähdytyksestä syntyvät valtavat hiilidioksidipäästöt pumpataan  
onkaloihin, joista kaasu on otettu.  
 
YK:n ilmastopaneeli pitää menetelmää yhtenä lupaavimmista keinoista  
ratkaista ilmaston lämpenemisongelma. Se toteaa kaksi viikkoa sitten julkaisemassa raportissaan, että 
menetelmään tulisi todella panostaa.  
 
Norjan hallitus on ilmoittanut, että maahan lähivuosina rakennettava uusi kaasuvoimala saa 
rakennusluvan vain sillä ehdolla, ettei siitä pääse ilmakehään yhtään hiilidioksidia.  
 
British Petroleum aikoo rakentaa vastaavan kaasuvoimalan lähivuosina Skotlantiin.  
 
Yhdysvallat puolestaan kaavailee rakentavansa täysin päästöttömän hiilivoimalan vuoteen 2015 
mennessä.  
 
YLE24  
 
*Tyypillistä tallaisille sensaatiomaisen toimiville uutisille on asian totaalinen vaientaminen julkisuudesta. 
Ydinrikollisuus kun EI hyväksy keksimiinsä "ongelmiinsa" kuin yhden ainoan ratkaisun: "lisää 
ydinvoimaa, vaikka maailma sen takia tuhoutuu!" 
            --------------- 
 
Mullistava metaani  
;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
 
Tieteen Kuvalehti Numero 01/2004 s. 66-67  
Teksti: Magnus Andersson  
 
Merten pohjassa on niin suuret kaasuesiintymät, että ne tyydyttäisivät maailman energiatarpeen 
sadoiksi vuosiksi. Kaasu on jäähän sitoutunutta metaania, jota ei toistaiseksi ole hyödynnetty lainkaan. 
Metaanijään poraamiseen liittyy myös riskejä, sillä juuri merenpohjan metaani on ilmeisesti jo kerran 
järkyttänyt Maan ilmastoa.  
Teksti: Magnus Andersson  
 
Merenpohjaan ja ikiroutaan varastoitunutta valtavaa energiaa ei ole edes alettu hyödyntää. Kylmässä ja 
suuressa paineessa syntyneet metaaniklatraatit eli metaanijääkasaumat on tunnettu jo toista sataa 
vuotta, mutta niiden hyödyntämistä on alettu tutkia vasta viime vuosina. Erityisesti pohjoisen 
pallonpuoliskon merien pohjassa ja Siperian ikiroudassa on arvioitu olevan jopa 80 000 kertaa 
enemmän polttoaineeksi sopivaa metaanikaasua kuin kaikissa tunnetuissa maakaasuesiintymissä 
yhteensä. Ei siis ole ihme, että energiateollisuus on kiinnostunut. 
 
*Kiinnostaa muuta maailmaa toki. Mutta Suomea EI! Ei vaikka Suomessa tiedetään olevan koko Etelä- 
Suomen/ Itämerialtaan laajuiset Euroopan runsaimmat metaanijää, kaasu-, öljyesiintymät!(T.K. 
No2.2013) Asiasta ei ole saanut hiiskua julkisuuteen. Koska Olkiluodon alueet tunnetaan e r i t y i s e n 
suunnattomista kaasu, öljyesiintymistään. Jotka ovat alkaneet säteilyeroosiosta purkautua 
väkivaltaisesti ja hallitsemattomasti! 
 
Energiaa vuosisadoiksi  
 



2535 
 

Vielä muutama vuosikymmen sitten tutkijoilla oli hyvin hatara käsitys metaaniklatraattiesiintymien 
sijainnista ja laajuudesta. Ensimmäiset tieteelliset poraukset merenpohjan klatraattien etsimiseksi 
tehtiin 1998. Silloin alettiin tutkia Mackenziejoen suiston kerrostumia Luoteis-Kanadassa. Myös Blaken 
vajoama Atlantin pohjassa Yhdysvaltojen itärannikon edustalla on kartoitettu tarkkaan. Huomattavia 
metaaniklatraattiesiintymiä on löydetty myös pohjoiskalottialueen tundralta.  
 
Yhdysvaltojen geologisen tutkimuslaitoksen arvion mukaan metaaniklatraatteihin on sitoutunut kaksi 
kertaa niin paljon hiiltä kuin kaikkiin tunnettuihin muihin fossiilisten polttoaineiden raaka-aineiden 
esiintymiin. Vaikka tästä voitaisiin käyttää hyödyksi vain pieni osa, kyseessä on valtava määrä 
energiaa. Yksi ainoa neliökilometrin laajuinen esiintymä Mackenziejoen suistossa voisi tyydyttää koko 
Euroopan unionin maakaasun tarpeen moneksi sadaksi vuodeksi. (Lisäksi esiintymä uusiutuu BIO 
deriustoiminnasta jatkuvasti.) 
 
Venäjä oli edelläkävijä  
 
Metaaniklatraatteja tutkittiin jo 1800-luvun lopulla Ranskassa, mutta ensimmäiset suuret 
edistysaskeleet sen tutkimuksessa tehtiin Neuvostoliitossa 1930-luvulla. Tuolloin siperialaisilla 
kaasunporauskentillä huomattiin, että kaasuputkiin tuli tukkeutumia, kun kaasu ja vesi reagoivat 
keskenään kylmässä ja kovan paineen alaisena. Neuvostoliittolaiset tutkijat kehittivät menetelmän 
metaanijään sulattamiseksi putkista.  
 
Metaaniklatraatit ovat valkoista huokoista jäätä, jossa vesijään kiderakenne sulkee metaanikaasun 
sisäänsä. Klatraatteja syntyy arktisilla alueilla nykyäänkin, kun vanhojen kasvien jäännösten maatuessa 
vapautuu metaania, joka ikiroutakerroksessa sitoutuu vesimolekyyleihin. Tästä syystä 
metaaniklatraatteja esiintyy todennäköisesti lähes kaikkialla Siperiassa ja muualla pohjoisella 
tundravyöhykkeellä ja mahdollisesti myös Grönlannin mannerjään alla.  
 
Suurimmat klatraattiesiintymät ovat merten pohjassa. Siellä syntyy metaania pinnalta pohjaan vajoavan 
planktonin hajotessa. Kylmissä oloissa ja kovassa paineessa metaani kasautuu pohjaan jopa satojen 
metrien paksuisiksi klatraattikerrostumiksi. Tämä prosessi on käynnissä lähes kaikkialla, missä meri on 
yli 300 metriä syvä. Vuosina 19681998 tehdyissä yli 2500 koeporauksessa löydettiin klatraattiesiintymiä 
lähes jokaisella porauskerralla.  
 
Japani on pisimmällä  
 
Merten metaaniesiintymien hyödyntämistä energiantuotannossa tutkitaan erityisesti Yhdysvalloissa, 
Kanadassa ja Japanissa. Yhdysvalloissa on käynnistetty tutkimusohjelma, jonka tavoitteena on kehittää 
vuoteen 2015 mennessä tarvittava tekniikka metaaniesiintymien laajamittaista hyödyntämistä varten.  
 
Pisimmällä merenpohjan klatraattiesiintymien hyödyntämisessä on kuitenkin Japani. Siellä kehitetään 
porausalusta, jolla metaanijää voidaan nostaa merenpohjasta. Koeporausten on määrä alkaa tämän 
vuoden alussa mannerjalustalla 1100 metrin syvyydessä Japanin eteläpuolella. Vuoteen 2011 
mennessä on tarkoitus selvittää, onko poraaminen taloudellisesti kannattavaa. Kaupallinen 
kaasuntuotanto voisi suunnitelmien mukaan alkaa 2015.  
 
Klatraattien hyödyntämistä tutkitaan myös mm. Venäjällä, Intiassa, Alankomaissa, Saksassa ja 
Norjassa. Tekniikan kehittäminen on vasta alkuvaiheessa. Jäisten kerrostumien lämmittäminen ja 
vapautuvan kaasun talteen ottaminen merenpohjassa on haasteellinen tehtävä, johon ei vielä ole 
löydetty varmasti toimivaa ratkaisua.  
 
Katastrofin ainekset  
 
Polttoaineena metaani on sinänsä lähes saasteeton ja suhteellinen ympäristöystävällinen vaihtoehto. 
Väärässä paikassa metaani on silti vakava ympäristöuhka.  
 
Metaani on noin 20 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Jos ikiroutaan ja meriin 
varastoituneet metaaniklatraatit sulavat ja metaani vapautuu ilmakehään, se kiihdyttää 



2536 
 

kasvihuoneilmiötä siinä määrin, että raju ilmastomuutos on väistämätön. Ilmeisesti noin 55 miljoonaa 
vuotta sitten tapahtui juuri tällainen ilmastonmullistus. Sen seurauksena tuhoutui huomattava osa 
merten eläimistöstä.  
 
Eoseenikaudella metaanipäästön aiheuttivat todennäköisesti tektonisten laattojen liikkeet. On esitetty, 
että myös huolimattomien klatraattiporausten seurauksena voi syntyä maanvyörymiä merenpohjan 
kerrostumissa, jolloin vapautuu hallitsemattomasti suuria määriä metaania. Tästä voisi syntyä kiihtyvä 
noidankehä, jota on mahdotonta pysäyttää. Lämpötilan nouseminen voisi johtaa ikiroutavyöhykkeen 
sulamiseen ja myös niihin sitoutuneen metaanin vapautumiseen ilmakehään, mikä voimistaisi 
kasvihuoneilmiötä entisestään.  
 
Synkimpien arvioiden mukaan tämä kehitys olisi hyvin nopea ja johtaisi kohtalokkaiseen 
ilmastonmuutokseen kaikkialla maapallolla: mm. napajäätiköt sulaisivat, ja  
merenpinta nousisi jopa 50 metriä nykyisestä. Ilman klatraattiporauksiakin ilmakehän metaanipitoisuus 
on ihmisen toimien takia yli kaksinkertaistunut alle 200 vuodessa.  
             -------------- 
 
Kaasuja tuottavat ydinjätteet. 
kaasu kaasu kaasu kaasu kaasu 
 
Asia josta Posivan ydinjätteen huollossa ei vahingossakaan keskustella ikinä julkisuuteen on sen 
KAASUNTUOTANNOT. No syykin alkaa selvitä vaikka tästä videosta kuuntelemalla. Alan tuntija kun 
sanoo selkeästi ja koruttomasti miten ydinjätteestä KAASUUNTUVAT alffapartikkelit, 
IONIkaasuuntumiset, kanavasäteilykaasut, vetyvesihajoamiset ja vastaavat yksinkertaisesti r ä j ä y t t ä 
v ä t  paineenkasvuillaan ihan minkätahansa ympärilleen tehdyn säiliön. 
 
 Posiva joka tunnetusti ei asiaan ole vaivautunut edes perehtymään. On siis täysin h a r k i t u n  
typerillä ratkaisuillaan virittämässä Olkiluodon luolastoon AIKAPOMMIMASSAT. Jotka yksinkertaisesti 
räjähtävät tekijöittensä silmille. Valitsemalla pehmeänäperiksi antavan reaktiivisen kuparin asia 
halutaan erityisen tarkoin v a r m i s t a a ! Katso kiistaton videointi ja kauhistu millaista kyynpesää 
maamme maailman korruptoiduimmat viranomaiset kansamme tuhoksi ovat junailemassa: 
http://www.youtube.com/watch?v=89UNPdNtOoE&feature=fvwp&NR=1 
          ---------------- 
 
Maailman SUURIN tuulipuisto taas. 
tuuli tuuli tuuli tuuli tuuli 
 
Tää on tätä ... 
Toivottavasti muutkin näkevät totuuksia ja taistelee tiensä voittoon, eikä alistu pahan kätyreiksi... 
Jotain myönteistäkin jälleen tällä energia saralla... 
 
Maailman suurin merituulipuisto avattiin Thames-joen suulla Englannissa 
Eilen torstaina Britannian rannikolla avattiin virallisesti maailman suurin merituulipuisto, kertoo Forbes. 
London Arrayn 175 tuulimyllyä tuottavat nyt sähköä Thames-joen suulla Englannissa. 
 
Voimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho on 630 megawattia. Myös maailman toiseksi suurin 
merituulipuisto, jolta London Array nyt vei suurimman paikan, on Englannin rannikolla. Nimellisteholtaan 
500 megawatin Greater Gabbard sijaitsee East Anglian alueen rannikolla Englannin itäpuolella. 
 
Ison-Britannian alueella on nyt jo yli 3600 megawatin nimellistehon edestä merituulivoimaa. Määrän 
ennustetaan tästä vielä viisinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. 
 
London Array alkoi ensimmäisen kerran tuottaa sähköä jo huhtikuun puolella, mutta viralliset avajaiset 
olivat vasta eilen. Avajaisseremonian suoritti Britannian pääministeri David Cameron. – London Array 
osoittaa, että Britanniassa voi toteuttaa todella suuren mittakaavan uusiutuvan energian projekteja, hän 
sanoi ja jatkoi: – Eräs syy on se, että Britanniassa on yksi maailman varmimmista uusiutuvan energian 
investointiympäristöistä. 
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Ulkomaiset yhtiöt näyttävätkin innostuvan ainakin tuuliprojekteista Isossa-Britanniassa. London Arrayn 
voimalan omistajat ovat tanskalainen Dong Energy, saksalainen E.On ja abudhabilainen Masdar. 
 
Aiemmin verkkopalvelussa 
Kylmien alueiden tuulivoimassa valtava mahdollisuus – tuottaa pian sähköä kymmenen Olkiluoto 3:n 
verran 29.5.2013 » 
Google osti liidokeilla tuulivoimaa tuottavan yhtiön 24.5.2013 » 
Tuulivoima-Suomi pelaa samassa liigassa Bulgarian kanssa 10.2.2013 » 
Eurooppaan ennätysmäärä merituulivoimaa 29.1.2013 » 
 
http://www.tekniikkatalous.fi/energia/maailman+suurin+merituulipuisto+avattiin+thamesjoen+suulla+eng
lannissa/a913079?s=u&wtm=tt-05072013 
Maailman suurin merituulipuisto avattiin Thames-joen suulla Englannissa 
www.tekniikkatalous.fi 
Eilen torstaina Britannian rannikolla avattiin virallisesti maailman suurin merituulipuisto. 
3 minuuttia sitten · En tykkääkään · 2 
Arto Lauri Hieno kuulla tällaistakin tuulifaktaa viimein! Varsin arvokas tieto Kalevilta, koska juuri 
Englantia on aina syystäpidetty maailman takapajuisimpamnma ydinmaana. Nyt se on eittämättä FIN- 
TVO- landia!. . 
            ----------- 
 
MERITUULIVOMAA 
more more more 
 
T&T. Tuulivoima  Jukka Lukkari, 29.1.2013, 10:06 . 
 
Eurooppaan ennätysmäärä merituulivoimaa 
 
Eurooppaan rakennettiin viime vuonna ennätysmäärä uusia merituulivoimaloita. Uusia yksiköitä nousi 
Euroopan tuulivoimayhdistyksen Ewean tilastojen mukaa 293, ja yhteisteho oli 1165 megawattia. 
Lukema on kolmanneksen edellisvuotta suurempi. Euroopassa on nyt offshore-voimaloita 5 000 
megawatin tehosta. Ylivoimainen ykkösmaa on Iso-Britannia, jossa merituulivoimasta on yli puolet. 
Seuraavina tulevat Tanska, Belgia ja Saksa.  
 
*On se tosiaan helppo näistäkin huomata, että tuulivoima syrjäyttää vauhdilla 
ydinharharetkimaailmassa. >>Ydinvoiman muuttuminen pysyvästi energialoiseksi 2008 räjäytti koko 
energiapaletin. Ja hyvä näin. Saastaisinta tässä on todeta, että ydinvoimaansa hukkuvia maita ilman 
tuulivoimaa löytyy EU:sta nyt kaksi maata Suomi ja Bulgaria. Noista juuri Bulgariassa kansa nousi 
kaduille kaataen ydinkiihkoisan hallituksen 2013. Milloin nähtäisiin vastaavaa Suomessa, jossa SUPO 
pitää veristä ydindiktatuuriaan TVO:n ja Fennovoima:ssa Pu- 239 plutoniumtehtainaan myyden 
laittomia ASE uraanejaan maailman turuille. 
              --------- 
 
MAAILMAN suusin aurinkovoimala 
sun sun sun sun sun sun sun 
 
Kalevi Savolainen 15. kesäkuuta ·  
 
Gemasolar - maailman ensimmäinen tunti gelioelektrostantsiya  Päivämäärä: 11.06.2013  
 Tunnisteet: aurinko , sähkö , voimalaitos 
 
 Maailman ensimmäinen kaupallinen aurinkovoimala, jotka toimivat ympäri vuorokauden ja kaikissa 
sääolosuhteissa, on rakennettu Espanjan Andalusiassa. 
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 1.. Voimalaitoksen kapasiteetti on 19,9 MW Gemasolar varustettu kahdella säiliöllä 
sulasuolasysteemillä, jotka keräävät lämpöenergiaa päivän aikana. Siten se voi tuottaa sähköä 24 
tuntia vuorokaudessa. 
 
 2. Termi "aurinkoenergiaa" tai "gelioelestrostantsiya" liittyy usein asemaa, joka tuottaa aurinkoenergiaa 
käyttämällä aurinkokennoja. Kuitenkin Gemasolar kuuluu luokkaan keskittävät aurinkovoimaloissa 
(CSP). Nämä voimalaitokset käyttää aurinkoa lämmittämään tiettyjä nesteitä, olipa se sitten vettä tai 
sulaa suolaa tuottamaan höyryä. Viime asemien turbiinit, jotka tuottavat sähköä. 
 
 3. Gemasolar koostuu tuhansista neliömetrien peileistä (ei suoraan auringosta). Nämä peilit käytetään 
keskittämään auringonvaloa yhteen pisteeseen, työskentellen kuin suuri suurennuslasi. Neste, joka 
virtaa ohi säteilyn pisteen säteiden kuumennetaan useihin satoihin Celsius-astetta, ja käyttää lämmön 
toimittaa turbiini. 
 
 4. Uusi voimalaitos tuottaa noin 110 000 megawattituntia energiaa vuodessa, siitä riittää virtaa yli 25 
000 asuntoon. On huomattava, että laitos on suunniteltu toimimaan 270 päivää vuodessa. Sen 
rakentaminen aloitettiin virallisesti toukokuussa 2011. 
 — henkilöiden Arto Lauri kanssa. 
 
* Tuosta sen nyt voi sitten laskea lisääkin. Eli vuodessa tuo voimala tuottaisi teoriassa 19,9MW* 24h 
*365vrk= 174 324MWh. 
Saadaksemme voimalalle sitten sen virallistetun "vuosikäyttöasteen" . Pitää meidän enää jakaa 
ilmoitettu tuotto: 110 000MWh/ 174 324MWh=   
63,1% VUOSIKÄYTTÖASTE! 
____________________ 
 
* Laskelma on jotain a i v a n  uskomatonta ollakseen maassa olevan aurinkovoimalan tuottokerrointa. 
Arvo on käytännössä ydinvoimalan luokkaa. Lisäksi pärjää aivan huippukäyttöasteen Pohjanmeren 
75% käyttöasteen ofshoretuulivoimaloillekin. Mykistyen, mitä tästä enää voisikaan lisätä? No sen, ettei 
n ä i n musertavan asiallisen laitosversion edessä voi sanoa kuin, että toimivaakin toimivampi setti! Ei 
todellakaan mikään ihme. Ettei IAEA salli laskeskella näitä julkisuuteen. Tuollaiset murskaa surutta, 
kerrasta ilmaisella ja 100% turvallisen energian laitoksina kaikki ydinvoimalailluusipelleilyt. 
Kerrottakoon, tähänastisten suoratoimisten aurinkovoimaloiden vastaavat kertoimet ovat Suomessa 
olleet ennen tätä 10- 15% pinnoilla, tekniikoistaan riippuen. 
                 ------ 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
08.07.2013 
No 532 
kuuleminen@tem.f 
 
T&T.07.2013.  Aurinkoenergia 
 Sofia Virtanen, 9:44 . 
 
*Vahvasti lunta tupaan ydinlobbareille. Joiden mielestä tuuli- ja aurinkosähkön varassa EI voisi pyöriä 
raskaan teolisuuden valtioita. No Saksahan ON tunnetusti maailman merkittävimpiin kuuluva raskaan 
teollisuuden mahtimaa. Ydinala selitti, ettei epävakaaksi valehdeltu ekoenergia voisi k o s k a a n ylittää 
5% osuutta. No kuten j ä l l e e n näemme valhe ylitettiin likimain lisäämällä nolla perään! Täytyy todella 
nostaa hattua Saksan, Merkkelin ja sikäläisten ekopiirien rohkeudelle näyttää esimerkkiä siitä, miten 
maailmaa jatkossa kuuluu pyöritellä. Tällaiset yli 40% energiatuottoennätykset ILMAISELLA ja 100% 
puhtaalla, täysin ongelmattomalla energiantuotoilla ova ennätyksiä vailla ihmiskunnan historian 
vastaavaa. Lostavaa Germaanit! Siinä onkin rupumaille Suomelle, USA, Ranskoille, Englanneille 
oppimista!) 
 
Hetkellisesti 40 prosenttia kaikesta sähköstä auringosta – Saksassa uusi tehoennätys 
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Saksassa saavutettiin eilen sunnuntaina todennäköisesti maan kaikkien aikojen ennätys aurinkosähkön 
tuotannossa, kertoo CleanTechnica. Tiedot perustuvat aurinkoenergiayhtiö SMA Solar Technologyn 
sivustoon, joka näyttää lähes reaaliaikaisena aurinkosähkön kokonaistuotannon tehon Saksan alueella. 
Edelliset ennätykset aurinkosähkötehossa on rikottu Saksassa vasta huhtikuussa (22,68 GW) ja 
kesäkuussa (23,4 GW). Eilen iltapäivällä kello 13.45 paikallista aikaa (Suomen aikaa 15.45) 
aurinkosähkön tuotannon kokonaisteho Saksassa nousi noin 23,9 gigawattiin. 
 
Ennätystä ei ole vielä virallisesti vahvistettu, mutta 0,5 gigawatin (500 megawatin) ero edelliseen 
ennätykseen on niin suuri, että eilinen todennäköisesti jää uudeksi ennätyspäiväksi. Saksan 
sähkönkulutus päiväsaikaan on noin 60 gigawattia, joten hetkellisesti siellä tuotettiin eilen noin 40 
prosenttia kaikesta käytetystä sähköstä aurinkovoimalla. Tehoennätykseen tarvittiin yli 1,3 miljoonaa 
aurinkosähkön tuotantoyksikköä, käytännössä aurinkokennoa. Saksassa jo noin 8,5 miljoonaa ihmistä 
eli yli kymmenen prosenttia asukkaista asuu rakennuksessa, jonka yhteydessä on aurinkoenergian 
tuotantoa joko sähköksi tai lämmöksi.  
 
 
 
 

3133.Testiajoja. 
 
TUV 30 UV- Laboraatio sairaalan bakteriputkella 
tuv30 tuv30 tuv30 tuv30 tuv30 tuv30 tuv30 tuv30 
 
14.03.2013. Yleisön pyynnöstä siirryin jälleen pykälän rajumpaan SÄTEILYFOTONOINTIDEMOON. 
Sairaalan bakteerikammoa vastaan käytetään erittäin rajuja ns. "bakteerituholamppuja!" Idea on se, 
että energiasta virittynyt putki lähettää elohopean Hg sekundääriemissiosta syntyvää erittäin 
läpitunkevaa UV-B valoa. Oleellisesti rajumpaa, mitä tuottaa arkisempi diskojen mustavalolamput. 
Kyseinen laite, jota kuvaan on t i e t y s t i  laiton! 
 
 Mutta tämähän EI ole mitään uutta kuvauksissani.) Niin valaisin asennetaan laboratorioon. Oven 
ulkopuolella on kaukokäyttökytkin. Koska nimenomaan tämän Philipsin TUV 30 valaisimen 
SÄTEILYIONISAATION kertymät tekee kohdehuoneen koko ilman tappavan vaaralliseksi. Siksi tilan 
ovessa on lakisääteinen varoitus siitä, ettei hoitohuoneeseen SAA mennä kun valaisin toimii. Koska 
sisäänhengitettäessä tässä tilassa palaa sekä keuhkot, että silmät! Juuri tämän erittäin agressiivisen 
ominaisuutensa takia kuvaamani valaisinta saati lamppua EI SAA antaa siviilien käsiin! 
 
Ensin kuva päivänvalossa. Vasemmalla läpikuultava kvartsilasinen erikoislampun pää. Oikealla 
säteilypommitettavat sekundäärisesti emittoivat fluorisointikohteet: 
http://kuvaton.com/k/Yqip.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yqip.jpg[/img] 
 
Laitan lampun palamaan, tuottamaan järeämpää UV-B säteilytystä. SITÄ SAMAA jota ydinreaktorikin 
oksentelee! 
http://kuvaton.com/k/YqiX.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqiX.jpg[/img] 
 
Kuvasta havaitsee maallikkokin mistä on kyse. Vasemmalta tulee silmissä suoraan näkymätöntä 
IONIOSOIVAA UV- fotonointia. Huomatkaa erityisesti miten alla oleva musta lattia on tosiaan musta. 
Emme silmillä näe missä fotonien valli etenee. Mutta, mutta kun järeä UV- fotonointi kohtaa paperin 
pinnan tapahtuu kiinnostava efekti. Titaanioksidissa, kalkissa muodostuu kuin t a i o t t u n a jotain 
"loistavaa"! Aivan oikein alkuaineatomit alkaa "virittyä". Juu samaa perusideaa kuin reaktorin 
BEETTASOIHDUN pinkkivalon sekundäärisäteilyissä. Demossani ilmiö vaan näkyy jos mahdolista vielä 
selkeämmin, titaani tuottaa valkean. 
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Mutta fotonirintaman matka jatkuu oikeammalle. Siellä näemme eri materiaalin emission virittyessään 
tismalleen samasta UV- fotonoinnista. Niin tosiaan j o k a i s e n aineen sekundäärisäteilytys tuottaa 
ihan oman valonfotonoinnin väriskaalauksen "spektriväriviivansa". Kuinka ollakkaan valon väri 
puolestaan nyt vihreä! Beettasoihdussa muistamme sen olevan pinkkiä hapessa. Typessä SINISTÄ. 
Niin ja hapen järeimmässä sekundäärivirittymisessään sammaleen VIHREÄN!  
 
Olen tullut t o d i s t a m a a n  kuvillani monta oleellista. Silmiin näkymätön järein UV-B valo ei todella 
näy suoraan silmillä. Mutta kameralla tallennettaessa mitä aiheuttaakaan! Näimme JO miten sen 
virittämät ERI aineet muodostavat kullekin aineelle ominaisen SPEKTRIVALON. Kuva vangitsi jo 
valkean valon ja herkän sekundäärisen sammaleenvihreän. Mutta moniko odottaa mitä seuraava otos 
esittää?. .  
http://kuvaton.com/k/YqiI.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqiI.jpg[/img] 
 
Kuvassa huomaamme miten UV-laitteen sammuttaminen EI poistanut kaikkea sekundääriemissiota 
kuvista! Huomioimme nyt, että SÄTEILYFOTONOINTI MYÖS VARASTOITUU KOHTEISIINSA! 
STUK:n illuusioille huutia ympäri korvia. Muistanette varmaan miten kerroin reaktoreista tulevan 
neutronivuon vapauttavan valtavan 1 000 000eV beettamiinushajoamisen energiansa TVO:n 
savupiipun päästä noin 200m korkeudella, 16min viiveillä. Ja tässä JÄLLEEN demoa siitä miten 
beettasoihtukuvissanikin prosessi etenee. Säteilyn "kvadrupoolimomenttia" ollaan tuskin missään 
aiemmin näin selkeästi demottu! Olkaatten hövelit ja ihailkaa: 
 
http://kuvaton.com/k/Yqig.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yqig.jpg[/img] 
 
Oliko kuva mielestänne liian "valju ja haalea"? Ei toki ongelmaa. Säteilyfotonoinnin spektrijälkidataa 
pitää vaan tutusti etsiä taltiosta lisää. Beettasoihtukuvassa säteilyn sekundääriväri on PINKKI. Tässä 
kuvassa taas virittyneen sekuunfäärifotonoinnin perusväri on datattuna SAMMALEENVIHREÄNÄ. 
Olkaatten hyvä: 
http://kuvaton.com/k/Yqii.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yqii.jpg[/img] 
                -------- 
 
CCD- kennon erityispiirteistä 
ccd ccd ccd ccd ccd ccd ccd  
 
Olemme nyt saaneet demottua niitä mekanismeja, joilla tavallinen CCD- kamerakin tietyin edellytyksin 
kykenee näkemään kaikkea sitä taajuuspektriä. Ennenkaikkea SÄTEILYN energioita. Jotka siis 
normisilmillämme jäävät näkymättä, tai erottuvat liian heikosti. Ydinvoimaloitten säteilyvuotoja 
kuvattaessa tieto On valtaa. Varsinkin koska virannomaistahot tekevät k a i k k e n s a  estääkseen 
tämän enemmän kuin mielenkiintoisen ilmiön tutkintaa. Suomeksi sanottuna IAEA on määritellyt kautta 
maailman kaikenlaisen säteilyn paljastavan kuvaamistekniikan salaiseksi ja laittomaksi. 
 
 Joten on todella syytä tietää miten laitteellaan ylipäätään voi tehdä toimivaa kuvantamista. Minulle 
SUPO- palkattu ammattiPOLIISI tekniikan TVO:lla tarkoin opetti. Siksi tämän osaan paremmin kuin 
hyvin. Ja voin kaikille onneksi opettaa saamiani erinomaisen tasokkaita keinoja yleiseen tietoisuuteen. 
Tutustuaksemme siihen peruskivijalkaan opetan teille m i k s i   tavallinen CCD- kenno on niin 
uskomattoman hyvä ja herkkä  koko näkymättömänkin säteilyfotonoinnin kirjon tutkintaan, tulee 
tietoonne kiistatta tästä: 
 
http://kuvaton.com/k/Yq1v.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yq1v.jpg[/img] 
                         -- 
Mitä tekniikalla sitten NÄKYY? 
mitä mitä mitä mitä mitä mitä 
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Minulta nettipoliisit usein tivaavat, että miksi en kuvaa beettasoihtukuvien lisäksi demoja muilla 
säteilyaloilla? No kokoan tähän alan klassikkoja. Ensinnä TVO:n vierailukeskuksen radioaktiivinen 
malmikivi. Jopa minä itse yllätyin miten rapean kuvan sain. Mainitaan, että kuvassa peitin säteilevän 
gammaavan kiven paksulla TVO:n auliisti antamalla mainoskortillaan. Ja tuliko läpi, niinpä katsokaa 
itse! 
 
http://kuvaton.com/k/Yq1w.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yq1w.jpg[/img] 
 
USA teki Bikinin atollissa ydinpommikokeitaan-46. Tässä alkuperäinen kuva rajusti säteilevästä 
korallista. 
http://kuvaton.com/k/Yq1F.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yq1F.jpg[/img] 
 
Spektrianalyysi reippaan konstailematta näyttä mitä kuvassa t o d e l l a  näkyy. 
http://kuvaton.com/k/YqfW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqfW.jpg[/img] 
 
Tshernobylin radioaktiivinen WC pytty. 
http://kuvaton.com/k/Yq1q.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yq1q.jpg[/img] 
 
Saakin olla "karumpi uros" joka tämän paljastavan totuuden jälkeen pytylle kyykyttää: 
http://kuvaton.com/k/Yq1b.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yq1b.jpg[/img] 
 
Tässä muuten maailman vanhin julkisesti levitetty TVO BEETTASOIHTUKLASSIKKONI. 
http://kuvaton.com/k/Yq1E.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yq1E.jpg[/img] 
 
Vesan Ruotsin Ringhalssin klassikko tiätty. Huomaa BETA-savun lähdot juuri p i i p u i s t a . 
http://kuvaton.com/k/Yqfh.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yqfh.jpg[/img] 
 
Tällä Vesan legendaarisella venäläisreaktorikuvalla alkakaa harjoittelemaan spektrianalyysiä 
raakakuvista. 
http://kuvaton.com/k/Yq17.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yq17.jpg[/img] 
                     ----------------- 
 
FB. 17.03.2013. 
LL LL LL LL LL LL 
 
FB. K.S.Sovelluksia 
Jokaisella molekyylillä on sille ominainen infrapunaspektri, jota kutsutaan spektraaliseksi 
sormenjäljeksi.  
Aineen kemiallinen koostumus voidaan määrittää infrapunaspekroskopian keinoin. 
Infrapunaspektroskopia on hyvin tärkeä analyyttisen kemian teknologia. Useimmat digitaalikamerat 
havaitsevat infrapunasäteilyä; jos sopivalla kameralla kuvaa esimerkiksi TV-kaukosäädintä sen 
lähettäessä infrapunasignaaleja, näkyy infrapunavalo kameran digitaalisessa etsimessä sinertävänä 
valona.  torstai kello 14:30 · En tykkääkään · 1 
 
Kalevi Savolainen Oululaisen Specim Oy:n kehittämällä termaalialueen hyperspektraalikameralla 
(Specim LWIR-C) tehty mittaus. Samalla tavoin kuin tavallisen lämpökameran kuvassa, kirkkaus on 
riippuvainen kohteen lämpötilasta.  
 
Hyperspekraalikuvan jokainen kuvapiste sisältää kuitenkin kullekin materiaalille ominaisen spektrin.  
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********************************************************************************************* 
Näin ollen kuvassa näkyvät kohteet voidaan tunnistaa myös niiden kemiallisen rakenteen perusteella, 
********************************************************************************* 
 myös samanlämpöiset kohteet.  
************************* 
 
Kuvassa näkyvät nuolet osoittavat eri materiaalien spektrin, esimerkiksi rannekellon lasin spektri on 
hyvin karakteristinen. Kuva on otettu helmikuussa 2011, ulkolämpötilan ollessa -15C. Koska mittaus 
tapahtuu termaalialueella, 8-12um, mittaus voidaan tehdä pimeässä yössä ilman auringonpaistetta tai 
kuutamoa.  
 
USA:n erikoisjoukkojen käyttämä hyperspektraaliteknologia sai erityistä huomiota Osama bin Ladenin 
kiinnioton yhteydessä toukokuussa 2011. 
 
Kalevi Savolainen 
https://groups.google.com/forum/#!msg/sfnet.keskustelu.energia/zYZ56t_lu_o/kjXgRl1t2qcJ 
Google Groups 
groups.google.com 
                        ------ 
 
FB:n sensurointia 
fb fb fb fb fb fb 
 
Etusivu foorumi. 13 April 2013, 18:48 #1974 Tero  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Blog Entries11 Aha, siis juuri Facebook se oli? Noin kuukausi sitten Arto oli löydettävissä, nyt nimeä ei 
löydy. 
 
Arto ei oikein ymmärrä miten netissä keskustellaan. Ei ole siis yllättävä että jotenkin menee pieleen 
USAsta lähenyt Facebook, jonka pääkieli on englanti, jota Arto ei juuri osaa. Ehdotan muita foorumeja, 
Facebook on alkanut vähän liikaa sensuroida ihmisiä, ja ei se aina tiedä mitä suomeksi sanotaan. 
Koneet lukevat tekstejä ja merkkaavat jonkun jäsenen tiedot.  
 
* Niin, että CIA ja SUPO vakoilee systemaattisesti kansanmassoja. Bottia netit tännä. Jos olet liikaa 
radikaalien ja Venäläisten kanssa kaveri isketään CIA toimin ulos neteistä. 
 
[img][/img] 
 
 
 
 

3134. Maailman ISOIN 
 
I SäteilyKUOLEMANkentät 2013.03 
kalmo kalmo kalmo kalmo kalmo 
 
Moniko on nähnyt vaikeaselkoisen venäläisen elokuvan "Stalklkkeri"? Idea siinä on aika selkeästi 
hahmottuva. Majakin ydintuhoalueella on räjähtänyt nelisen kertaa. 3 000henkeä muuttuu noissa 
plutonioumisissa ASE-varikoissa miljoonasosasekunneissa varjoiksi asvalttiin paukun alle. Niin tai 
kuvahaamuksi Siperialaiseen mäntyyn. Yhtä kaikki. Joo kun tuhoa säteilyt tekevät tuhansien 
neliökilometrien alueille. Pitää IAEA:n yhä lisääntyvän ydinleebensraumin tieltä kuntarajojen ylittyessä 
ydinkeskusten n i m e t k i n väliin muuntaa. 
 
 Viimeisin megaräjähdys alueella naamioitiin ties miksi. Alueen nimi tälläkertaa Tsheljabinski. No kun 
satojen miljardien investointien uraanin perkuulaitokset sulavat muodottomiksi lasittuneiksi 
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YDINaavikoiksi. Alkaa kituvin kansa hakemaan elantoaan sieltä. Kyllä kuulitte oikein. Kun TVO:n 
myymästä laittomasta Pu-239 tonnista saa 8 miljardia. Hakee Venäläiset kuolemaa uhmaten näiltä 
tutkimattomilta ydintuhoalueilta "säteileviä lottovoittometallejaan". 
 
Kaikki varastettu ei toki ole tuossa Stalkker elokuvassa arvokasta, mutta yrittäviä kuumapäitä alueet 
ovat pullollaan. Nyrkillinen oudon vihreästi hohtavaa moskaa maasta nostettuna tuottaa laittomilla 
ydinasemateriaaleillaan niin Posivalle, kuin "stalkkereillekin" miljardi tuloja. Kukaan ei tosin tiedä mitä 
pusiinsa mättää, edes Posiva/TVO:lla. ..) Itse asiassa elokuvassa kerrotaan, miten näillä kammotuilla 
alueilla vain yksi ON VARMAA.  
 
Mikä tahansa maassa oleva, tai raunioiden laite voi tappaa jo näkemällä, saati hipaisusta. Lainataan 
kirjaa mukaellen tähän: ".. Kulkija havannoi takanaan oudon tuskin kuultavan särinän. Silmät laajeten 
hän ehtii huomatata vain tapahtuman kulkua. Äsken syrjäsilmillä nähtävä hämähäkin verkko räsähtää 
hohkaten outoja kammottavan kauniita pinkkivärejään, syania ja sammaleenvihreää. Ennen kuin 
stalkkeri ehtii edes laskea kauhusta alleen. Hän haihtuu pelkäksi varjoksi likaiseen 
betonisyvennykseensä." 
 
Eikun jännää ja sitä todellisuutta jota TVO/ Posiva/ Fenno- ASEtehtailijat tarjoaa kiihtyvää tahtia. OL-3 
laitos odottaakin Jo malttamattomana räjähtämistään (tahallista räjäyttämistään taas halvoin 
purkukustannuksin OL-1, OL-2 ja lo-1,lo-2, Posivan Onkalot). OL-3  maailman uutukaisemmaksi 
STALKKER HAUTOMOKSEEN. Jo n y t koko Ollkiluodon saarella olo on hengenvaarallista ja totta kai 
loputtomiin kiellettyä! Eli vaikka nyt seuraavat kaikki kuvani ovat toki laittomia. . . Itse asiassa Vuojoen 
SUPO kieltelee jatkuvasti näitten ottamisia. Siksi niitä  p i t ä ä k i n ottaa ja taltioida. Ennenkuin YDIN-
Helvettin lopputuhot estää saantinsa lopullisesti. 
 
 Tämän alustuksen laattaan "tunnuslogoksi" maailman SUURIMMAN 25m korkean Posivan 1 500kW 
tehoiset BEETTASOIHTUTORNIT. Kuvia siitä EI ole saanut ottaa. Sen alkujaan n. 20kW teho nostettiin  
luokkaa satakertaiseksi säteilyn KASVURÄJÄHDYKSEN ryydittämänä Posivan Onkalossa. Laitoksen k 
o k o  idea, puhaltaa tonneittain Pu-239 ++..IONItonnistoja hengitysilmaamme. Totta ideanakin 
mielipuolista ja SUPO-paskapoliisen tarkoin siunaamaa valtion YDINkansanmurhaa. Nauttikaa 
kuvistani. Sillä näissä mennään uniikin historiallisia YDINMAAILMANTUHOJEN kalmon viimeisimmissä 
mutkissa. 
 
http://kuvaton.com/k/YqM1.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqM1.jpg[/img] 
                 ---------- 
 
II SäteilyKUOLEMANkenttiä 
nuke nuke nuke nuke nuke BuM 
 
Mennään kirkkainta keskipäivää 21.03.2013. Kuvaan, joo ja tällaisiin eivät muut maassamme 
uskaltaudukkaan. Eli Olkiluodon aitiopaadelta ja katsotaan ihan k u n o l l a  mistä jo aiemmin kuvatut 
MEGALOMAANISET 70km korkeat YDInbeamit saavat kuolettavan tornimaisen profiilinsa. Joka 
todellakin ja dokumentoituna näkyy JO halki koko Suomen. Mielettömän hienoista Angelican 72km 
päästä kuvaamista säteilybeamien BEETTASOIHDUISTA, tai siis gammapyloneista kyse. KUKA ja 
kenen valtmistamia noi on? Ja hei kolmen koplat: TVO, Posiva, SUPO! 
 
http://kuvaton.com/k/YqMt.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqMt.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YqMv.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqMv.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YqMC.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqMC.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YqMU.jpg 
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[img]http://kuvaton.com/k/YqMU.jpg[/img] 
 
Hupsista, joo tosiaan.. . noita kuvia Angelica oli poiminut Yläneen etelätaivaalta. Mitä sitten noi 
tarkemmin on. Aurinkoa niissä EI likimaillakaan. Ainakin k o k o  säteilyionisaation perussekundäärivärit 
on edustettuina: syani typpi, Hapen vihreäja tuimat punasävynsä. Kyse onkin siitä mitä TVO, Loviisa 
YLLEMME revittää laittomine plutoniumpäästön tonnistoineen. Huippudataa jotka p i t ä ä  teille 
näytättää. Mutta tosiaan nyt lähdekriittiseen kuvamaailmaan, jonka "alkukotikuva" muistutukseksi 
nimenomaan TVO:n maailmantuhonsa generoitua dokumentaatiota: 
 
http://kuvaton.com/k/YqM0.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqM0.jpg[/img] 
 
Vertailkaa, kiinnittäkää huomiota miten STAATTINEN pylonit sekä TVO:lla että Loviisassa  ON. CIA 
lähetti mallikuviaan vertailuksi siitä miten esim REVONTULEN IONIplasmat liehuu kuin lippu tuulesssa. 
Liikkuen, lepattaen holtittomasti taivaalla ilmassa ilman kiinnekohtaa. Kaikki keskeiset elementit 
poikkeaa toisistaan kuin yö päivästä. On todella erot selkeät. Kerankin mureat kiitokset kuvasta 
korruptoiduille jenkki paskaPOLIISEILLE Etuovi- foorumiin.) 
http://kuvaton.com/k/YqM5.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqM5.jpg[/img] 
                   -- 
 
III- TVO keskipäivää 
12:00 12.00 12:00 
 
http://kuvaton.com/k/YqMz.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqMz.jpg[/img] 
 
Kuin katsoisi suoraan kuoleman syklonin pyörteeseen. Huomaa valtavat vanarakenteet. Tajuten, että 
TVO:n savupiippu on 104 m ja etäisyydet laitoksilla 250m. Alkuperäiskuvaa: 
http://kuvaton.com/k/YqMo.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqMo.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YqMV.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqMV.jpg[/img] 
 
TVO:n voimalaitosalueen neutronikylläisen gammapylonin juurella on hämmennystä herättävää 
huomata miten vahvasti pyörteistä, kerrostunutta, intensiivisen tuhon alla koko saari on. Huomaatte 
miten selkeäpiirteistä. Kuin katsoisi tallenteena Saturnuksen renkaista otettuja kuvia. Angelican 
otoksissa gammabeami oli juurestaan luokkaa 500m paksu TVO reaktoreista ja 4,2m uraanitangoista 
taivaalle ja maan sisään sunnattuina. Nyt kuvataan toista saman ilmiön vaikeammin hahmottuvaa 
pinkkistä BEETTASOIHTUPYÖRRETTÄ. Jonka Vesa Loviisalla kuvasi kilometriluokkaan. Kaarevuudet 
taivaaseen kohoavana suorana hornasyklonina paljastuu tässä TVO:ta ylempää ottamassani kuvassa 
myös kilometrihalkaisijan luokkaan. Alkuperäiskuva tähän: 
 
http://kuvaton.com/k/YqM7.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqM7.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YqMd.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqMd.jpg[/img] 
 
Yläkuvasta välittyyi hyvin myös METAMORFOOSI. Dataa siitä miten säteilyn lisää varastoituminen 
liuuttaa hapen matalammasta sekundäärisestä pinkistä typen emissoimaan korkeamman energian 
syanin siniseen.  
 
Alkuperäkuvaan: 
http://kuvaton.com/k/YqMw.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqMw.jpg[/img] 
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http://kuvaton.com/k/YqM4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqM4.jpg[/img] 
 
Olihan todella paljastavaa dokumentaatiota tuo. Valtavan säteilypylonin sisäisiä rakenteita ollaan tuskin 
koskaan aikaisemmin maailmalla näin näyttävästi kyetty esiin kaivamaan! IAEA pieree näiden edessä 
verta. Supo saa elohiiriä selkäänsä. TVO Posivat kierii tuhkassa.) Kertakaikkiaan kiinnostavia, 
paljastavia  yksityiskohtia siitä mitä todella ydinhornien uumenista päällemme sinkoavat valtavat 
säteilyn energiahelvetit ympärilleen oksentelee. Kuvaukset siitä mikä nimenomaan s y n n y t t ä ä  nuo 
70km korkeat pitkin läänejä näkyvät säteilyjen hilavirheiden, termivireiden, malenkan- kuorimallien 
mukaiset plasmaionipatsaat. Yksinkertaisesti h u u t a v a t  näistä faktakuvauksista: 
 
http://kuvaton.com/k/YqMZ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqMZ.jpg[/img] 
                      --------- 
 
*SUPPO ja CIA menneet i h a n seinille näistä kuvaamistamme ydinvoimaladatoistamme. 
Onneksemme sain lisätietoa siitä, että kuvani ON rankimmissakin viranomaisten kansainvälisissä 
laboraatioissa todettu AIDOIKSI ja siis dokumenttina 100% Exiffi:stään varmistettu, kuten alkuun 
kerroinkin. 
********************************************************* 
                    -- 
 
Sinikivi- foorumin satoa Trolli * Huippu videoita. 20.03.2013 10:54  
 
Sokea Reettakin näkee että kuvat ovat pelkkää kuvankäsittelyä. Kyllä sinä Arto nyt olet 
suuruudenhulluine teorioinesi ja maailmanensi-iltoinesi  
 
* Niin kuten JO kerroin. Miksei SUPO käy itse ottamassa kuvia TVO/ Loviisan päältä laillamme. 
Näinhän se muakin TVO:lla opettanut SUPO-poliisi kuvasi ydinvoimaloitten beettasoihtujakin harvase 
kuu. Oikeasti näin ON nytkin toki  tehty ja kuvaamamme biimihän sielä seisoo ja jököttää kuin tikku 
paskasssanne! 
 
* Mitä tulee vaikka tuohon väitettyyn kuvien käsittelyyn. Niin noista lähettämistäni kuvien tiedostoista jo 
suoraan näkee kuka tahansa. Että toden totta e i   k ä s i t e l t y j ä ! Miksi käsittelisinkään koska 
kuvissa olevat 70km korkea biimi on sielä yhäti valmiina odottamassa kuvaajaansa. 
 
*Tutusti SUPO:lle ei pisteitä! Näillä edetään ja jatkodataa odotellaan. Kiinnostaa toki myös miksei 
todellakaan SUPO anna ihmisten mennä i t s e  omin silmin ja kameroin mennä faktan paikanpäälle 
Loviisaan tai TVO:lle kuvaamaan?). .  
                -- 
* Kun taas Soneran Plazalla asiallisemmat lukijani kertovat, että SUPO on systemaattisesti alkanut 
estää ja haitata totuudellisien tekstieni luentaa foorumeissaan. Sisäministeriön ydinrikollisilla pukkaa 
paniikkia. 
            -- 
Apache- foorumin satoa:  IsoP  
« Vastaus #1229 : eilen 21.03.2013 kello 08:58:31  
»Lainaus Exiffien mukaan tuo toiseksi ylin kuva on otettu pokkarilla herkkyydellä ISO 1600, eli osoittaa 
kyllä hyvin ainakin sen että pieni kenno kohisee suurella herkkyydellä. 
 
* Kato kato, eikö olisi sitten s a a n u t  SUPO:sta kuvata totakaan ko. kuvaa paremmalla herkkyydellä? 
Juu kuten viimein tulit allevivanneeksi. Se mistä SUPO-poliisit tarkoin vaikenee. Kyetään toden totta 
kuvan Exiffi- tiedostosta o n g e l m i t t a   
näkemään, että lähetetyt alkuperäiskuvat EIVÄT OLE MANIPULOITUJA, VAIN 100% AITOJA! 
Oikeastaan tämä viranomaistiedote alleviivasikin oleellisimman. Sen minkä kuka t a h a n s a  voi 70km 
korkeana säteilypylonina todentaa Loviisasta ja TVO:n päältä. On kenen tahansa myös 
valokuvattavissa ongelmitta!. .  
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                                      --------  
 
"Pistäppäs se laskien" 
kalky kalky kalky kalky 
 
21.03.2013. Olen jo vuosien ajan koettanut jäsentää niitä mielettömiä energiaviortoja jotka näimme 
näissä ainoalaatuisissa gammaavissa säteilypyloneissa sinkoavan neutronien, Pu- 239 tonnistot 
Suomen taivaan horisaontteihin. Lisäksi sellaisella energiasuihkulla, että hätkähdyttää dokumentoituna 
alan h u i p p u a m m a t t i l a i s e t! Yhtäkaikki sisäministeriön estelyt, asian totaalitäärinen IAEA 
peittelyt. Suoranainen globaali YDINkansanmurhan koneistot estää asian tutkimista... Öö, siis j u u r i  
sellaiset pahuuden aisankannattajat, että asian salaisuuksista on saatava selko. Estivät miten paljon 
vaan. 
 
Minulle totuuden etsintään SUPO ja muut loiset eivät ole toki ollut mikään pelote tai este. Vaan se, 
miten suunnattoman vaikeaa on ollut saada ihan mitattavaa konkreettista dataa. Aurinkoflarejen 
kiihdyttämät sekundäärireraktiot paransivat saatavuutta aiheesta huikeasti lisää. Siksi voin iloksemme 
julkaista toimivista kuvista poimittavaa konkreettista DATAA. Tavalla, joka saa tummansiniset helakan 
punaan. Eli kun tästä lähtee, osa 1: 
 
http://kuvaton.com/k/YqwG.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqwG.jpg[/img] 
 
Laittakaa näitä vapaasti liikenteeseen. Maailman historiassa kun koskaan e n n e n  ei ole kyetty mitään 
näin tasokasta analyysiin. Siitä miten ydintuhon ASEtehtaat ++..ionisoidut säteilytonnistonsa taivaalle 
tuhoksemme ampuvat. Datan hankinta vaati aivan erityisen hyvät sääolosuhteet ja Auringon 
aktiivijaksot. 2: 
 
http://kuvaton.com/k/Yqwu.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yqwu.jpg[/img] 
                   --------- 
 
"Pistäppä se Laskien osa II 
kalky kalky kalky kalky kalky 
 
Miten paljon voikaan muutama kuva taitavasti työstettynä antaa kattavaa dataa. Tässä tapauksessa 
totaalisen vähän, tutkittua tiedotetta mm.Angelican TVO:lta ja Loviisalta kuvatuista mielettömän järeistä 
70km korkeista säteilypyloneista. Otetaan taltiota lisäkäsittelyyn, siis tämä kuva, joka on parhaiten 
dataansa tiedottanut. On annattanut paljoa enemmän sellaista, josta aiemmin ei kukaan ole osannut 
edes kertoa julkiasuuteen. Tajuatteko, että TVO:n ympärillä hyrrää sinne tahallisesti rakettu 
varovaisestikin arvioiden tilavuudeltaan 100km3 KUUTIOKILOMETRIN Pu-239, neutronien, IONIEN 
gammaavana sirkkelöivä silmitön SÄTEILYSYKLONIN plasmat! Kuvaan siitä: 
 
http://kuvaton.com/k/YqZr.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqZr.jpg[/img] 
 
Tein sen nähtyäni pari huipputasoista demomallinnusta: 
http://kuvaton.com/k/YqZq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqZq.jpg[/img] 
 
Seisoessani TVO:n vierailukeskuksen parrella. Katsoessani länteen kohti ydinreaktorirohjoja. Kuvansin 
tarkalleen tällaisen IONIseinämän. Hämmästyttävää miten ydinvoimalasta syötetty säteilyn paine saa 
Jupiterin kaltaisen rengaskuvioinnin seinämän aikaan. Tässä huomaamme miten oikea ja vasen 
puolisko "turpoavat" kukin nurkkiinsa. Huomatkaa erityisen selkeästi miten todellisuudessa suorat 
linjaviitteet taipuvat katsojan kameraan, ei paljon. Mutta ennenkaikkea luonteensa p a l j a s t a v a s t i : 
http://kuvaton.com/k/YqZb.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqZb.jpg[/img] 
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Moraalisesti hienointa tällaisissa demoissa ja asiallisissa toteenotoissa on. Että kuka tahansa, myös 
epäilevät voivat milloin tahansa TOISTAA ja todeta oikeassa olemiseni. Juuri siksi Vuojoen SUPO:n 
ydinturvaosastolaiset näistä EIVÄT lainkaan tykkää. Sensijaan ME sivistyneemät sitä enemmän. On 
hallittua huomata miten asiat voidaan asiallisesti jäsentää. Ydinvoima ON SYVÄLTÄ JA TEHTY 
TUHONTUOJAKSI. Vaan hei lukekaa ja oppikaa m i t e n: 
http://kuvaton.com/k/YqZE.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqZE.jpg[/img] 
                --------- 
 
PIISKAefekti 
pauk pauk pauk 
 
Olemme päässeet vaiheeseen, jossa kykenemme selvittämään niitä oleellisia mekanismeja joilla TVO, 
Loviisan ydinvoimaloista sinkoavat fyysiset Pu-239 tonnistot silppoavat sijoiltaan kokonaista elävää 
planeettajärjestelmää. Tiedämme, että reaktoreista hohkaavat säteilypaineet syöksevät näitä tappavan 
tuhoisia atomotason suihkuja suoraan ylöspäin luokkaa 100km korkealle. Tai tämä on ainakin se 
korkeus, josta saamme 100% varmistettuja kuvia tapahtuman kulusta. 
 
Kelatkaa mieliinne vaikka öljynporaustornista ilmaan syöksevien myrkyllisten raakaöljysuihkujen kuvia. 
Laittakaa liki valkeaa ja katsokaa mitä alkaa tapahtumana näkyä? . . .Katsokaa miten palaa ikuinen 
kaasun tulipatsas. Oikeasti tähdätkää sitten ensinälkään nimenomaan t ä t ä  kuvaa: 
http://kuvaton.com/k/YqL1.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqL1.jpg[/img] 
 
Malliksi toki alkuperäinen dokumenttitallenne, josta kuka haluaa voi poimia saman kuvainformaation 
klassisen hyvin: 
http://kuvaton.com/k/YqL3.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqL3.jpg[/img] 
 
Uniikkikuvaa. Huomatkaa myös miten kuumentuvaan suihkulähteeseen v a l u u  korvaavaa viilentävää 
ilmaa spiraalina kiertäen. Systeemi pitää kuten TVO:llakin huomasimme reaktorien ympärillä yli 
kilometrisen "tyhjän tynnyrin alueen huuhdellen "savuja" koko ajan kohden nousevaa päätuhosuihkua. 
Tässä ilman kierron suunta on vastapäivään ja ALASPÄIN. Kunnes nousee jyrkästi kuumentuneena 
lepattaen palosuihkusta taivaalle YDINTYYLIIN: 
http://kuvaton.com/k/YqLc.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqLc.jpg[/img] 
 
Kuten huomasimme TVO:n säteilybimin taivaalle nostattamasta kuoleman tonnistosta putoaa 
materiaalia alas Raumalle ja Poriin. Tätä simuloi loistavasti seuraava dokumentaation osa; 
http://kuvaton.com/k/YqLN.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqLN.jpg[/img] 
 
On erittäin tärkeää tehdä simulaatioita ja pienoismallikokeita. Jotta oivaltaa miten Pu-239 tonnistot, 
fyysiset neutronivuot ja ++..IONIT kulkeutuvat kovassa virtauksessa. Minulle oli yllätys, ettei itse 
suihkuun coriolisvoimat näy tarttuvan merkittävästi. Pölyimuri puhallukselle, pari mustaa villalankaa 
teipattuna toistamaan hienosti miten injektion liikedynamiikka pelaa. Nää on niiitä "AHAA- elämyksiä": 
http://kuvaton.com/k/YqFY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqFY.jpg[/img] 
 
Kuolema on näissä YDIN- aiheissa a i n a  läsnä, liki. Katsokaa silti kuvien samankaltaisuuksia: 
http://kuvaton.com/k/YqFK.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqFK.jpg[/img] 
 
Jäikö teiltä jotain oleellista huomaamatta ensimmäisestä ölypalokuvasta? Muistatte miten mittasin 
TVO:n beettasoihdusta n o u s u n kulmaa. Malliksi näytetään vielä, että LASKUN kulma saadaan myös 
yhtä helposti corioliskierteestä. Tämä tapa määrittää mitenpäin kierre kulloinkin kulkee ja missä 
liukushteessa: 
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http://kuvaton.com/k/YqFl.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqFl.jpg[/img] 
                          ------------ 
 
Bimi PALLEROT 
bimi bimi bimi 
 
Angelican maaliskuu 2013 kuvaamasta TVO:n pylonista löytyy jatkuvast uutta ja häkellyttävää dataa. 
Se jos mikä taltiona kertoo ilmiön luonteista paljon. Olen verrannut tätä Olkiluodon 70km korkeaa 
"outoa säteilyrakennetta luonnossa esiintyviin vastaavan oloisiin" demoten. Otin vertailuun palavan 
öljysyuihkun. Yksinkertaisesti siitäkin syystä, että TVO:n säteilypylonissa ON sisällä tonnien 
raskasmetallinen Pu- 239 IONI lataus. Tämän tiedämme TVO:n Yhteiskuntavastuuraporteista mm. 
2008 hyvin. Kolmatta tonnia/ vuosi. 
 
 Ydinreaktorista vapautuu myös raskaita beettasoihduista tutumpia n- neutronivoita. Kun superraskas 
Pu- 239 IONIplasma saa sisuksiinsa ryövättyä elektroneja. Se muuntuu kuin taikaiskusta raskaaksi 
metalliseksi pölyn kaltaiseksi yhä teiliväksi aineeksi. Juuri erityisominaisuuksiensa takia otin vertailuksi 
toisen sellaisen "suihkuvirtausmallin" jossa prosessissa on kuumien kaasujen sisällä raskaampia 
nestekomponentteja. Otantaan palava ölylähde. Katsokaa kahta kuvaa molemmista ilmiöistä. Ensi siis 
ölypalon lakipallerot: 
 
http://kuvaton.com/k/YqP2.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqP2.jpg[/img] 
 
Huomaamme identtisen pallokukkasen m y ö s  TVO:n säteilybimin päässä. 
http://kuvaton.com/k/YqPJ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqPJ.jpg[/img] 
 
Enemmän kuin hämmentävä löydös. Oikeasti mistä ON kyse? Miettikää mielessänne klassista 
vesisuihkulähdettä. Kuten muistamme m y ö s  sen päällä on samainen "tattisateenvarjo". Muutetaan 
systeemissä vesi paloöljyksi ja pannaan samalla hinnalla vielä liekkiin. Siinä kohtaa jossa 
lakikorkeudessa pisarointi hajoaa tatiksi. Muodostuu luontevasti kohta jossa kriittinen massa palavaa 
ainetta viuhkautuu hetkessä suurimmalle pinta- alalleen happeen palaen yhdistyäkseen. Muodostuu 
kuten öljykuvassa myös näkemämme "tulikukkalaki".  
 
Seuraava kohtalokkaampi kysymys on m i t ä  sellaista ainetta voi reaktorista ionosfääriin asti singota, 
joka palaa lakikorkeudessaan gamman ja röntgänpäästöjen säteilypaineen ryydittämänä nähdysti? 
Tiedämme,  neutronit palavat n. 16min T½ reaktorin ulkopuolella oltuaan 1MeV beetta- miinus 
hajoten.++..IONIT niinikää suihkusta irtoessaan kohdatessaan avaruudelliset olosuhteet palavat 
vapauttaen siirtämäänsä reaktorin säteilykertymää. Ionin sähkövarausta poistattaa miinuselektronien 
yläilmakehästä tutut F- , ja E- kerroksien kaltaiset elektronikylläisemmät ionisaatiot. Tosiaan reaktorin 
rakenteitten läpi t i e d ä m m e  noita materiaalivirtoja sinkoavan TVO:lta tonneittain vuosittain! Vielä 
Angelican Yläneeltä zuumaama uniikkikuva. Ensin TVO: 
 
http://kuvaton.com/k/YqPi.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqPi.jpg[/img] 
 
Juu kuulen kysymyksen siitä löytyykö vastaavat "palleropyörteen kukkaset" Myös maaliskuun yössä 
samalla otetuista Loviisan ydinvoimalan päällä olleista pyloneista.. .no TAATUSTI. Katsokaa vaikka 
itse: 
 
http://kuvaton.com/k/YqP1.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqP1.jpg[/img] 
                  ------- 
 
Yhä vaikuttavampaa VIDEOdataa 
bim bim bim bim bim bim 
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Minulta kysyttiin ihmetellen, miten SÄTEILYN energiaa voidaan suunnata niin kapealle sekstorille, ettei 
se edes 70km kohottuaan suuremmin itse biiminä levittäydy. No tähän vastauksen antaa kulloisenkin 
säteilylajin  l u o n n e . Kun säteilyn sekundäärienergiavarastoitumat ilmamolekyyleihin kiinnittyvät 
malenkan mukaan tapahtuu. Singotessaan gammana, röntgenöiden jo valonnopeaa säteilyenergian 
siirtymää tapahtuu toki runsaasti. Tässä paljon kertova videointi siitä mitä synnyttää mm. RÄNTGEN 
vapaaseen ilmaan ammuttuna. Melkosta, melkosta ja 100% samaa mitä toki olen kuvantanut TVO:n 
ydinvoimalan pihoilta ja  päältä: 
 
http://www.fotosearch.com/photos-images/nuclear-explosion_4.html#comp.asp?recid=63105300&xtra= 
 
Biimin päästä löytyvät neutroniräjähdyksen ryydittämät TVO:n päältä kuvaamamme "4- palloset" löytyy 
vaikka tästä videoinnista: 
http://www.fotosearch.com/photos-images/nuclear-explosion_5.html#comp.asp?recid=54415038&xtra= 
 
Niille jotka haluaa hahmotella mitä TVO:n reaktorien ympärillä videoituna faktautuu kuvieni perusteella. 
Niin vaikka tää videointi. Siinä hahmottuu k o l m e  keskeistä taltioitua osaa: 
  
A/ noin 250m korkeudelta kuvaamani pyörivä vorteks. Siis sisältä ylöspäin jenkaava "munkkirinkilä. 
B/ Angelican kuvaama 70km korkealle singottu säteilybimi.  
C/ Säteilybimin huipulta bongaamamme "4- palloinen kukkanen". Häikäisevän havannoivaa dataa ja 
kertoo h e m m e t i n paljon mitä olemme datana ja kuvina hahmottaneet. 
 
 Niin joo y k s i  keskeinen lisäys vielä Ydinpommin ja ydinvoimalan j a t k u v a n  ydinPOMMITUKSEN 
ainoa ero on prosessin k e sa t o. Tämä tarkoittaa sitä, että ylös pöllähtäneen "4- kukkasen" 
varsirakenne on kuvattuna ydinvoimalassa 70km korkeampana kuin ydinpommin. Mutta tässä 
oleellisimpaan: 
 
http://www.fotosearch.com/photos-images/nuclear-explosion_6.html#comp.asp?recid=57554936&xtra= 
 
PS. JOS joku mielestään löytää parempaa videodemoa siitä mitä TVO/ Loviisassa tauotta tappaa 
meitä, niin setlerssiä tänne. 
                   ------------------- 
 
IL- tekniikkafoorumin satoa.  24.03.2013, 21:07  Kummatus   
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sanokaas joku joka osaa venäjää mistä tuossa Artsin kuvassa on oikeasti kyse 
http://fishki.net/comment.php?id=13658 
 
Äkkiseltään näyttäisi maakaasupalolta.   
 
* Niin siis Olkiluodossa palaisi 70km korkea kaasusoihtu päiviä?. . . 
Kiinnostavaa tässä on ehkä se, että Olkiluodossa tosiaankin on tapahtunut Posiva/TVO:n POLIISIEN 
tarkoin salaama metaanijääklatraattiräjähdys. Tässä muuten videota aiheesta:                
 
Posivan Onkalot ja räjähtäneet KR17, KR45A, KR27 
Tappava ydinvoima osa 1- 5 
http://www.youtube.com/watch?v=BKbNtNsDP9w&feature=youtu.be 
http://www.youtube.com/watch?v=ovYS93kKD2U&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=BpjD22e7fsE&feature=relmfu 
 
http://www.youtube.com/watch?v=lhgl6KVxyUE&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=IWy3A_VGOH4&feature=relmfu 
 
* Mutta juu ei sentään 70km, ei edes kilometristä silloinkaan 2001.) Mutta se minkä ME Angelican 
kanssa kuvasimme oli tyylipuhdas gammaava säteilyn PYLONI. Se miksei sitä saa SUPO:n mukaan 
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edes kuvata. kertoo, että asia ON IAEA globaali SALAISUUS ydinhuirviön perusolemuksesta. Tuolle 
tSÄTYEILYuhonsa tappavalle olemukselle antaa alan ammattilaiset muuten nimenkin. S U P E R N O V 
A ! 
____________________ 
               -- 
 
 
[img][/img] 
 
 

3135. MUUTOKSET ydinvoimassa. 
 
Suomen energiasektorilta tulevat positiiviset uutiset ovat harvinaisia kuin asiallisesti maassamme 
toimiva POLIISI. Eli eihän niitä edes ole k e k s i t t y ! Saati että niitä edes näkyisi. Ydinrikollisuus ja 
sen käsikassaraksi OSTETUT poliisiviranomaiset on maamme tehnyt kuten jopa YLE ilmoitti: " Suomi 
Euroopan Kongo!" Maa jossa korruptio, lahjnonta ja ennenkaikkea väärät ratkaisut on maamme tapa. 
Jossa TVO/ Posiva/SUPO:n kaltaiset valtiorikollisuudet määräävät maassamme kaiken ja kansalaisten 
menettämät suoraan ihmisoikeudet. 
 
Onkin päivän selvää, että kaikki se mikä maahamme hyvää vielä tulee. Tuodaan sinne 
ulkoväkiväännöllä. Ja ennenkaikkea ulkomailta. Tuskin k u k a a n  yllättyi, että nimenomaan Euroopan 
toivosta, Saksasta 22,03.2013 Tehtiin enemmän kuin historiaa. Forttum, jolta TVO ja SUPO veivät 
ydinvoimalaoikeudet. Päätti kostaa. Itseasiassa j ä r k y t t ä ä  maamme energiamonoliitteja kunolla. 
 
Forttum tarjoaa mahdollisuutta m y y d ä  aitoa EKO- energiaa suoraan Saksaan. Välityspalkkio on 
0,24snt/kWh. Myyjä saa sähkönsä huippulaadun mukaan saman minkä kuka tahansa kansalaisensa 
saa Saksassa. Haluten yhdenmukaistaa koko Euroopan sähkömarkkinamekanismit. Eli verollinen 
maksu on luokkaa 30snt/kWh. Jotain tarjouksen huikaisevuudesta kertoo se, että Suomessa ydinalan 
veronkierroin ja poliisiväkivalloillaan keinottelema pörssisähkön hinta on KUDESOSA 5 snt/kWh 
luokassa. . . .! 
 
 Tarjous koskee niin aurinko-, tuuli-, bioenergiaa, kuin puhdasta vesivoimaakin. Itse asiassa 
pienekovoimamuodon tuotot  k a i k k i  saksa on valmis ostamaan tällä hinnalla. On vain y k s i  
ehdoton kielto. . .Ja tämä on huippuhyvää kaiken lisäksi. ROSKAVOIMAA YDINVOIMAA SAKSA EI 
OTA KUULEMA ILMAISEKSIKAAN!. . ) Tiedote on alustava ja tekee kerrastaan jopa FIN- 
aurinkovoiman totaalisen kannattavaksi! Koska tuolla hinnalla myyty aurinkovoima maksaa 
investointinsa takaisin luokkaa reippaassa kolmessa vuodessa!  
 
Eli kun TVO ei kykene kuolettamaan ydinvoimaloitaan edes 40 vuodessa. Nyt kuka tahansa 
aurinkokennoja ostaja tekee sen alle kymmenesosaviiveellä. Forttum myykin tarjouksensa kyytipojaksi 
valmiiksi asennettavia aurinkokeräimiään joka kotiin malliksi. Olemme niin hämillämme tästä Saksan 
iloisesta iskusta ydinkyytä vastaan. Että jäämme odottamaan SUPO/TVO:n tuhatpäisiä 
kuolemanpartioitten vastareaktioita. Millaisia rikollisia vastavetoja asiassa tulemme ahneilta näkemään 
jää jatkoon katseltavaksi.  
                 -- 
 
OL-3 hankkeesta uumoiltiin jo sen startista käänteentekeväksi koko maailman ydinalalle. Arevalla oli 
esittää parasta mihin ydinalan uudensukupolven evoluutiokoneillaan päästäisiin. Muutama vuosi 
mennyt. OL-3 hankkeen hinta luokkaa neljäkertaistunut. Vajaa satakunta reaktoria paskana Arevan 
MOX- polttoainein ja muuta pientä. Fennovoima menee konkkurssiin, jos EI saa venäläisiltä mafiosoilta 
50% hankeapuunsa. 
 
 Mutta OL-3 hanke on poikinut muutakin hyvää. TVO haalii jo säilyttääkseen edes kolme reaktoriaan 
työn alla kolmannesmiljardin lisätakuurahojaan. Lehdistö vaikenee toki tarkoin muista ongelmista ja 
syistä moiseen. 



2551 
 

TVO:n OL-1 ja OL-2 kaikki energianegatiivinen ns. "tuotanto" menee pelkästään OL-3 hankkeen 
konkkurssipesän RAHOITUKSIIN koko ajan! Eikä edes riitä. 1978 Asti TVO on koettanut maksattaa 
edes OL-1 ja OL-2 laitoksiaan. Onnistumatta verojaan tarkoin kiertäen, silti edes 36v aikana! Nyt 
Arevan kanssa alkaviin useiden miljardien oikeudenkäynteihin vaaditaan lisälaskuja. 
 
 Posiva, joka rehvasteli omistavansa neljättä miljardia ydinjäterahaa. Ilmoitti menettävänsä senkin 
TVO:n konkkurssipesään. Jäljellä on lehtitiedoin enää tuskin 2 miljardia. Sillätapaa, nyt alkavat olla 
vaikeuksissa JOPA Pu-239 ASEBISNEKSIENSÄ LAHJUSIEN valuuttat. Yhtä kaikki TVO:ssa OL-4 
hanke on todettuna menetettyihin harhailluusioihin! Itse asiassa Suomen sähkön kulutus on pudonnut -
5% vuosittain. Illuusoidun +5% sijaan. Ja seuraukset ovat huikeita. Kukaan ei halua kuulema enää 
sijoittaa TVO:n ydinhankkeisiin lisää. OL-3 on siis puhunut, UGH!) 
            --------------- 
 
Pu-239 loppumassa 
pu-239 pu-239 pu-239 
 
YDINmaailmalla alkaa olla t o d e l l a  ongelmia. Mistä saada ydinASEteolisuuden janoamat 
plutoniumjätevirrat käyttöönsä. Kun Japanin suurin ja tuottavin plutoniumlaitteisto romahti Fukushiman 
ydintuhojen jälkeen. Japanin Miamakin ydinjätteen 52 reaktorin Pu- 239 tuotantoyksikkö on kolmannen 
kerran tuhoutuneena lopettanut tuottamasta ASEplutoniumejaan USA:lle. Euroopan ydinjätteista rahaa 
tehneet Sellafield, Phenix, Superphenix ovat kaikki tuhoutuneet jo tätä ennen. USA:ssa ilmoitettiin 2013 
ydinvarastojensa räjähtelyjen takia hätätila. 
 
Kuin itse Luontoäiti olisi ottamassa ydinrikollisisilta ohjakset käsiin. Paineen ylittyessä alkoi maailman 
viimeisimpiin kuuluvaan Venäjän ydinjäteplutoniumyksikössä Tsheljabinskissä niinikää täystuhon aallot. 
Samassa ydinmateriaalin jalostuskeskuksessa on räjähdellyt ainakin KOLMASTI! Viimeisin tapaus 
2013 alussa videoitiin. Niin ja naamioitiin "ns. meteoriksi". Muutamassa sekunnissa taivaalta 
suurnopeuksella alas suistuvasta meteorista alkoi levitä maailmamalle aiheesta epäileviä videoita, jotka 
liki kaikki sensuroitiin IAEA toimin.  
 
Miten j u u r i monimetriä paksujen seinämien ydinjalostamon katto oli roiskahtanut ULOSPÄIN. Eikä 
kuten meteori olisi luonollisesti tehnyt SISÄÄNPÄIN. Selkeää on, ettei muutaman sekunttia 
varoittamatta näkyvää ns. "meteoriittia" vastaan ehditä lähettämään yhtään, saati nähtyä puolta tusinaa 
mekaanisia hitaita ohjuksia! Todellisuudessa ydinjalostamossa Tsheljabinskissä tapahtui massiivinen 
räjähdys. Laitoksen päälle muodostetun kanavasäteilyplasmojen, teslabimin alasputoaminen kaupungin 
elämän päälle haluttiin vastaiskuin estellä.  
 
Ampumalla säteilyplasmat sumeilematta ennen romahdustaan maahan rikki pitkin maailmaa. 
Havainnollisessa videossa näytetään miten tapahtumapaikkaan on ehtinyt ohjuksia puolisen tusinaa. 
Jopa HAARP aseita ydinjalostamon sylkemän neutronivuon, Pu-239 tonniston hajottamiseen on saatu 
kuvattua! Suojasysteemit näyttää olevan sama k a i k k i a l l a  maailman ydinvoiomaloitten 66,6km 
korkeitten teslabimien 10km korkeitten plasmahuippujen juurilla odottamassa plasmabimien ohjailuun. 
IAEA on selkeät määräyksensä ydinmateriaalien jalostamoilleen antanut. POLIISI suojaa paljastumisilta 
ja sensuroi kalman paljastumiset. Katso oivalteleva video ajatusella, tosiaan o p i ! 
                      ----- 
 
Tsheljabinsk 15.02.2013 No:1 
tshel tshel tshel thes 
 
Tsheljabinskissä tapahtui jotain sellaista jota ydinteollisuus IAEA himoaa julkisuudelta tarkoin salata. 
Olen koonnut tähän kiinnostavia yksityiskohtia useammasta videosetistä. Koska näissä VENÄJÄ 
HALUAA mainostaa ydinalan osaamistekniikoitaan maailmalle myyntiin. Herääminen lähti näistä 
muutamista Tsheljabinskin salatummista: 
http://kuvaton.com/k/Ybmt.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybmt.jpg[/img] 
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. . .Massiivinen rakennus oli menettänyt katon. Ylhäältäpäin tullut paineaalto olisi katon suistanut 
sisälle. Nyt se oli oudosti ulospäin räjähtänyt. Paine olikin tullut s i s ä t ä ulos. Katsotaas lisää 
piilotettuja: 
http://kuvaton.com/k/Ybmx.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybmx.jpg[/img] 
 
What?! Mitä ihmettä on tekeillä. Massiivinen uraanijalostamo on yksinkertaisesti r ä j ä h t ä n y t . 
Paksut seinämät lentäneet taivaan tuuliin. Ja meille on tähänasti näytetty, että kymmenien kilometrien 
korkeudessa meteoriitti olisi räjäyttänyt, olemattomiin haihtuen räiskinyt muutaman ikkunaruudun! Joku 
valehtelee ja r a j u s t i . Tämä on piiloitettu, ollen selkeästi tärkeä linkki todellisuudessa tapahtuneisiin: 
http://kuvaton.com/k/YbmC.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbmC.jpg[/img] 
 
Kuva enemmän kuin vaivasi minua. Maailman viimeisimpiin räjähtämättömiin uraaninjalostamoonko iski 
juuri päälle meteoriitti? Eihän Japanin Miamakin kolmannen räjähtämisen jälkeen 2011 ollut epäselvää. 
Euroopan kolme vastaavaa, Sellafield, Superpheniksin ja Pheniksin räjähdysten jalanjälkiä peiteltiin. 
Krasnajarsk oli räjähtänyt jo 1956 ja 1963, kyllä se on ollut nyt oltava kolmas kerta. Maailman 
uraanijalostamot olivat RUUTITYNNYREITÄ. Varsinkin kun Japanin katkos teetti  tuotantopaineet 
pilviin. Katsoin klassisesti räjähdyskuvan säteilypinkkijäljet ja . . . 
http://kuvaton.com/k/Ybmz.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybmz.jpg[/img] 
 
Pinkkisavua kaupunki turpeanaan, juupa juu nyt tutkimaan muitakin IAEA salausmotiivien outouksia. 
Videoista löytyi muka kymmeniä tuhansia km/h lentävän "ns. meteorin" E D E S T Ä  kaikessa rauhassa 
pörräilijä baariumeja, nanolasialumiinikuulian ja polymeerejaan chemtrailaava LENTOKONE. Joka 
kuvassa lentää tuskin 2 000km/h nopeudella pakoon kohdetta suorastaan nautiskellen lentättäjänsä 
ammattiosaamisillaan: 
http://kuvaton.com/k/Ybm9.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybm9.jpg[/img] 
 
Ja HUPS! Kuinka ollakkaan pian myös toinen venäläiskuskin ohjastama MIG näyttäytyi seuraten tätä 
hetki hetkeltä vähemmän meteoriittia muistuttavaa: 
http://kuvaton.com/k/Ybmd.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybmd.jpg[/img] 
 
Penetraatio, kohteen sumeilematon lävistys, kone vahinkoittumaton. Ei ole moksiskaan!. . . 
http://kuvaton.com/k/Yb9C.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yb9C.jpg[/img] 
 
Rauhallinen naisääni laskee miten puolisen tusinaa ehjänä pysynyttä partikkelia singahtaa lävistävän 
koneen etupuolta. Ensin luulin, että nuo kappaleet olisivat sulaa laavaa ja lähinnä 
chemtrailausnassakkapommeja. Mutta ne katoavat leviten kuin olisivat liki kaasuja lävistyksensä 
jälkeen. Muut paitsi itse MIG. Kuukaan lentäjä ei ole niin hullu, että ajaisi koneensa palavaan kiinteään 
METEORIITTIKIVEEN! Kohteen on näitten mukaan p a k k o  olla +..ionisoitunutta 
kanavasäteilyplasmakaasua! 
 
Rauhallisella äänellään videossa nainen laskee, ennen tätä viimeistä kuvattua iskua ammutun ainakin 5 
rakettivanaa kohden tuota "ns. meteoriittia". Säteilevä plasmakaasu ai ole niistä ollut moksiskaan. Vaan 
lentää yhä ongelmitta. Tähän nuo 5 vanaa e n n e n  kun pääkohde edes tulee kuviin: 
http://kuvaton.com/k/YbmF.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbmF.jpg[/img] 
                 -- 
 
Tsheljabinsk 15.02.2013 No:2 
tshel tshel tshel thes 
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Seuraavat ovat paljon kertovia. Videossa näkee miten kohdepallon eteen ilmestyy kosmisen nopeasti 
pari vanaa kuin taiottuna. Raketteja nämä eivät ole. Vaan naisääni kertoo miten kohdeplasmaa 
ammutaan "Tesla- aseoskilaattorilla" . Saman tyyppisillä aseilla kuin jokaisella ydinvoimalalla pitää 
kuvattuna 10km halkaisijaisen säteilyplasmansa 66,6km korkeudessa päällään. Mm. TVO:ssa ja 
Loviisassa kuvasimme näitä 2013 lopputalveen. JÄLLEEN samaa tekniikkaa ja ydinvoima dokumenttia: 
http://kuvaton.com/k/Ybm6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybm6.jpg[/img] 
 
E r i t t ä i n vaikea jäsentää kunnolla. Sipulin kaltainen sädekeilalaitte ON. Selkeä frekvenssinen 
aaltorintama hahmottuu kuvista keskuslähettimestä maasta kohden plasmapallon etuosia: 
http://kuvaton.com/k/Ybm7.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybm7.jpg[/img] 
Pinkki valojuova maasta plasmaan hahmottuu tässä: 
http://kuvaton.com/k/YbmR.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbmR.jpg[/img] 
 
Toinen kuvakulma, ja toden totta metsässä ydinjalostamoitten keskeisenä tarvekaluna on TVO:stakin 
tuttu TESLAOSKILAATTORI. Jalostettuna toki sotilaallisesti tarkemmin ampuvaan kuosiin. Videon 
naisääni pontevasti näyttää keskeiset datat ja karttapiirrokset tesla- ase on kuvattu käytössä: 
http://kuvaton.com/k/YbmN.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbmN.jpg[/img] 
 
Selkeä hotspotti askaruttaa numerorivin alta: 
http://kuvaton.com/k/Yb9Y.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yb9Y.jpg[/img] 
               -- 
 
Mitä on o i k e a s t i tapahtunut Osa:3 
tshel tshel tshel tshel tshel tshel tshel 
 
Fukushima on osoittanut kuinka tappavan tuhoisaa on kun hallitsemattomasti ydinvoimalan päältä 
putoaa 17min sisällä ydinvoimalan pihaan teslaoskilaattion muodostama 10km halkaisijainen 
plasmapallo. Fukshiman reaktorien katot olivat lävistettynä kuin pärekoreja sen jälkeen kun plasmat 
romahti niiden läpi 2011. Kuten kerroin Suomessakin ilmiö näki päivänvalon mm. 1978 kun OL-1 
laitoksen startti epäonistui. TVO:lla oli v a l t a v a s t i  tuuria ettei reaktorit räjähtänyt Fukushimana jo 
silloin! 
 
Kun voimalasta plasmaerosoitui miljoonilla kameroita, kaikki ulkoiset sähkölaitteet. Hehtaareittain 
peltiseiniä. Päämaadoitukset katkeilivat niiaten. Vain ihmeen kaupalla vältyttiin ihmisten grillautumisilta 
ydinvoimala-alueilla sillä kertaa. Venäjä oli oppia ottaen kehittänyt kahdesti tuhoutuneen 
ydinjalostamonsa suojaksi tässä mainostetut kerrotut laitteistonsa. Kun ydinjätejalostamon reaktoribimi 
yskäisi jalustansa poikki. Vastatoimiin 17min aikaa.  
 
-HAARP alkoi ajattaa 10km halkaisijaista n. 200km/h putoavaa plasmapalloa ulospäin Tsheljabinskin 
uhatusta jalostamosta säteilypainein. Birkelandinvuon plasmat saivat videoissa nähdyt 
sivuttaisenergiansa vastatoimista. 
 
- Raketeilla alettiin ampua chemikemikaalia säteilyplasman neutraloimiseksi pudotuksen aikana. 
Lentotoiminta ei heti yksinkertaisesti ulotu 66km korkeudelle. Alkutoimet suoritettiin siihen 
kustomoiduilla raketeilla iskien. 
 
- Plasman tultua yhä alemmas viidestä osumastaan huolimatta. Leikkiin yhtyivät viimein Venäjän 
armeijan MIG-hävittäjät. Joiden rutiinikoulutukseen kuuluu tällaisten ydinvoiman oksentelemien 
plasmapallojen hajottamiset niin chemtrailaten kun koukkien sitä rikki lentokoneisiin mm. kustomoiduilla 
TUTKA- AALLOILLa erikoislaserein, asein.  
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- Maan pinnasta plasman putoamista hidastetaan myös teslaoskilaattorilla. Joka kuvissa synnyttää 
sipulinkaltaisen säteilypainepylonin putoavan plutoniumpitoisen, räntgenöivän, gammaavan 
IONIpasman eteen.  
 
Kun 2009 vuoden alkupäiviin Turun Kuusiston TV-maston lähetin räjähti TVO:n 
plasmaoksennuspalloihin. Olin siitä jo kahdesti varoittanut suoraan YLE- teknisille 2 viikkoa AIEMMIN! 
Tästä suurongelman huomaamisesta alkoi Pohjanmaan lennoston ns. "tutkaherhiläiskoulutukset". 
Minulla on jopa kuvia ilmiön tiimoilta. 2013 SA- lennostoja  koulutettiin myös Itäsuomen rajalla 
kasvaneitten ydinvoimalaitospäästöjen rutiininnomaiseen tulituhoamisen koulutuksin useilla koneillaan. 
Loviisan, TVO:n ja myös Talvivaaran kasvavat säteilypäästöt ovat lisäsyynä lentokonesuojauksen 
pakkoon.  
 
Turun Kuusiston YLE- maston SUURPALOSTA on häkellyttävän hyvä Turun-sanomain kuukauden 
kuva plasmapalloineen: 
http://kuvaton.com/k/Yb9G.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yb9G.jpg[/img] 
 
Riippuen mm. tuulien suunnasta vastaavia TVO:n plasmavuotoja kautta vuosien dokumentoituina, 
kuvattuna vaikka Satakunnan-kansasta. Juuri tämän kaltaisista pienemmistä ja jättimäisistä ydinvoiman 
synnyttämistä kuoleman plasmoista puhutaan, ja lentokonein taistelevat plasmasotiaan kaikessa IAEA/ 
SUPO-sensorien luomassa omertan hiljaisuuksissa: 
http://kuvaton.com/k/Yb92.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yb92.jpg[/img] 
 
Plasmapallojen kavalkadi RYÖPPY Loviisa:lla kuvattuna mm. 2011. 
http://kuvaton.com/k/Yb9i.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yb9i.jpg[/img] 
 
Niin että miltä "YDIN- oksennuspalloplasma" näyttää i h a n livenä? Tässä eräitä kokoelmani 
parhaimpia otoksia: 
http://kuvaton.com/k/Yb9X.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yb9X.jpg[/img] 
 
Fukushiman voimaloista EI enää saa lainkaan kunnollista dataa. Jotta voisi tarkastella miten alas 
syöksynyt teslabimin 10km halkaisijainen plasma rikkoi sielä ydinvoimalat toinen toisensa perään. 
PAKKO turvautua jälleen kerran lähinnä minulla hallussa oleviin supersalattuihin arkistoihini. 
Seuraavassa kuvassa näkee miten Fukushiman numerot 1, 3, ja 4 ovat k a i k i  menettäneet kattonsa 
bimijyrän putouksessa! Ihan h u i p p u dokumenttia kaikki tyyni! Ainoastaan viimeisenä tuhoutuneen 
numero 2 katto onnistuttiin vaivoin pitämään näennäisen ehjänä. Koska bimin suurimmat voimat oli jo 
kaikonneet muiden reaktorien niskaan. Kun katsoo juuri näitä kuvia. Tajuaa miksi IAEA teki k a i k k e n 
s a  salatakseen juuri tällaiset kaiken vereksesti paljastavat dokumentaatiot: 
http://kuvaton.com/k/Yb91.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yb91.jpg[/img] 
 
Toinen kuva plasman iskun seuraamuksista Fukushimasta. Tällaisia kuvia ET NÄE enää mistään! 
Peitetty ja purettu: 
http://kuvaton.com/k/Yb93.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yb93.jpg[/img] 
                       -- 
 
Videokavalkadi 
tshel tshel tshel 
 
Katto lentänyt tästä kuvatusta Tsheljabinskin uraanijalostamosta ULOSPÄIN. Ei kuten ulkopuolelta 
tulleessa paineiskussa pitäisi, romahtanut sisäänpäin. Ongelma alkaa purkautua kun kysellään m i k s i  
Tsheljabinskin ns. "Ylipaineisku" imaisi taloista ikkunat u l o s p ä i n  . Eikä sisäänpäin kuten pitäisi. 
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Kyseinen räjähdys olikin lähinnä "vakumi- imu" joka muodostuu kun ylikuuma plasmakaasu 
jäähtyessään romahtaa sisäänpäin. Katso videon erityisesti lopuosa: 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=VqR0r0XryoQ&feature=endscreen 
 
Perusvideo 
http://www.youtube.com/watch?v=UmtCftHSc6g 
 
TSHELJABINSKISTA tässä vieläkin tarkemmin analysoiva videotallenne. Ohjuksia. lentokoneita 
liikenteessä viljalti. Kuvasta päätellen säteilyplasmaan ajetaan ilmeisimmin mm. 
CHEMITRAILAUSAINEpaukkuja.  
 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=UqJP3til0Ig 
 
Laadukkaampi huolellinen penetraation, lävistyskuva. 
http://www.youtube.com/watch?v=U9dRl4LS04o&feature=endscreen&NR=1 
               --------------  
 
Tesla-ASE  
tes tes tes 
 
Laitetta jolla Tsheljabinskin säteilyplasmoja "työstettiin" testataan tässä seuraavassa videossa. Itse 
asiassa tuolla aiemmin jo muutamia pätkiä tästä Iranin kokeista näytettiin. Kuvassa kerrotaan miten 
maan pöllähteleminen johtuisi maanjäristyksistä, on siinä toki sitäkin. Kyse on kuitenkin enemmän siitä. 
että tornista lähtevät IONIPLASMAT nostavat vastakkaispotenttiaalisen maan tomuja mukaansa kuin 
kampa hiuksia kammattaessa. Siksi koko torni näyttää pölyn keskellä kuin palavan myös. Itse video on 
tässä: 
http://www.youtube.com/watch?v=VWzEzpMWkyQ  
 
Pääpylonin suurjänniteplasman bimin syntyminen Osa 1. 
http://kuvaton.com/k/Ybd6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybd6.jpg[/img] 
 
Osa 2. 
http://kuvaton.com/k/Ybdc.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybdc.jpg[/img] 
 
Osa 3. 
http://kuvaton.com/k/Ybdc.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybdc.jpg[/img] 
 
Sinertävä plasmapyloni kohti taivaita kohoaa selkeästi kuten olemme todistaneet käyvän myös sykkivän 
ionipasman säteilyn syöttämässä ydinvoimalan bimissä. Sopii tietysti seuraavaksi kysyä mitä tallainen 
tappoteema tarvitaan ydinvoiman käytössä IRANIN ydinkoelaitoksissakin? Oikeasti tämä t a r k o i n 
alleviivaa sen, että laite ON elimellinen osa ydinvoimalaitteitten nykytekniikkaa. Tätä kaiken tieltään 
palottavaa plasmanhallintaa tarvitaan ydinvoimalan käynnistämisiin ja ennenkaikkea sen voimakenttiä 
neutronivuotojen "kontroloimiseen fissiossa". Kuten olen osoittanut jo aiemmin. 
 
Eli CIA saati SUPO EI kykene vastaamaan lainkaan esittämääni asialliseen keskeiseen kysymykseen 
m i k s i  Irak tarvitsee tesla- aseen pitääkseen ydinvoimalansa ylipäätään käynnissä!? On päivän  
selvää, ettei tällaisia miljoonien paukkumustan starttitorneja tehdä köyhässä maassa ajankuluksi. Ei 
varsinkaan kun kaikki maan energiat suunnataan VAIN ja ainoastaan ydinvoiman starttiin. Taisin tutusti 
osua enemmän kuin arkaan!!) 
 
PS. Tiedättekö millä keinolla esim. solun reaktiot käynnistetään? Antamalla sille SÄHKÖSHOKKI. 
       ------------ 
 
[img][/img] 
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3136.SUPERNOVA 4. 
 
Olemme saaneet valtavan määrän lisädataa, eräästä maailman tarkimmin salatusta ydinalan 
ympäristöllä riehuvan energiavirtojen rakenteista. Kun Vesan kuulu yotube video 2007 
"Beettasoihtuvideo" ilmestyi maailman tietoon. Jo silloin aloin systemaattisesti kuvadokumentoinnein ja 
optisin taltioinnein selvittämään mistä rakenteellisista systeemissä lopultakin on kyse. 
 
Kun 1 000MW reaktori käy, se pelkistettynä tuottaa 1 000MW sähköä. 1 000MW hukkalämpä ja niin 
toasiaan 1 000MW HUKKASÄTEILYÄ! Kaiken tuon kruunaa se, että TVO myöntää systeemeillään 
oksentavan ulos mm:  
 
- 1 470kg/v Pu-239 IONEJA 
 
- 730kg/v  T½ 16min beettamiinushajoavia neutoneja 
 
- 70km korkean röngönöivän, gammaavan säteilypylonin ulkoavaruuteen asti. 
 
Ilmiötä tutkiessani huomasin demoista, että tuo 70km korkea rautanaulana sähköä johtava 
gammapyloni mm. VÄRÄHTELEE (plasmapiiskasäikeillään). Lähettäen mielettömällä energiamäärällä 
energiavirtaa sähkömagneettisestikin radioiden ympärilleen tuolla "plasma- antenillaan". Toisaalta taas 
systeemin juuressa pyörii mielettömän suunnaton sähköäjohtavana vuorovaikuttava 
PLASMAGENEROITU vorteks pyörrrengas.  
 
Itse asiassa kuulin USA:sta että tuota 100km3 kokoista plasmasysteemiä meillä ammattipiireissä 
kutsutaan supattaen "SUPERNOVAKSI". Kuvaten hyvin tuota tehollaan avaruudessa räjähtämään 
luotua säteilyinfernon kokonaisdynamiikkaa aika hyvin. Tiedämmehän, että SUPERNOVA muodostaa 
äärimmäisen tuhoisia kokonaisuuksia;  
neutronitähti, sininen kääpiä, musta - aukko!. . .Juu ei jätä arvailuille sijaa, että koko TVO:n ympärillä 
alinomaan räjähtävän ydinpommin dynamiikalla tuotetaan silkkaa.. pelkkää. . .k u o l e m a a ! 
Tarkoituksenaan tuhota maailman viimeinenkin tuhoamaton elävä planeetta näin: 
 
http://kuvaton.com/k/YqKT.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqKT.jpg[/img] 
 
. . .H I R V I T T ä V Ä  ja I S O !. . . 
Tällaisen "ilmestyksen" edessä sen dokumentoijille täytyy nostaa hattua! Maailmassa on tuskin 
montakaan kourallista ihmisiä joilta tällaisien edes kuvaaminen, saati ymmärrettävään muotoonsa 
dokumentointi ylipäätään onnistuu. Ainakin heti alkaa oivaltaa, että moisten plasmavuorien 
pyöritykseen menee tuhansia megawatteja näkemällä tappavaa säteilyn energiaa suoraan reaktoreista 
luontoomme kohtalokkain jatkoseuraamuksin. . . ! 
                 -- 
FB. 2013.03 R.E. Nostan hattua Artolle kuinka sitkeästi näitä asioita meille esille tuot. Kiitos ainakin 
omasta puolestani.  Koita jaksaa äläkä luovuta, mut muista myös yrittää elää itsellesi. Olet hieno mies. 
Voi kun kaikki saisivat mahdollisuuden lukea näitä kirjoituksiasi. Vaikka vaikeita ovatkin välillä 
ymmärtää nämä ydinalan hirvitykset. Valoa ja voimaa päiviisi. 
                 -- 
 
POLIISI VASTAA "SUPERNOVAKUVIIN" 
pol pol pol pol pol pol pol  
 
https://www.facebook.com/SuomenLiikkuvapoliisi/posts/583719584974054?comment_id=110216333&n
otif_t=share_reply 
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Liikkuva poliisi (LP) Arto: mielipide on aina ihan arvokas asia, mutta toivoisimme että se edes jotenkin 
liittyisi otsikon mukaiseeen asiaan. - Jussi 
4 tuntia sitten sovelluksesta mobile · Tykkää · 1 
 
* Arto Lauri Niinkö? Poliisit eli hämäräperäinen ydinslooshinne tekevät kuitenkin koko maastamme 
parhaillaan EU:n ydintunkiota. Estätte näin systemaattisesti toimillanne 2/3 osan ydinvastaisen kansan 
äänen kuulumisen kaikissa bannaamissanne neteissä, foorumeissa, tiedotusvälineissä, lehdissä, 
TV:ssä kansa saa silmillen nimenomaan POLIISIN jatkuvan tietoterrorin. Koska ei ole mitään 
mahdollisuutta esittää ydinvastaista aitoa totuutta missään maassamme. 
 
 Kysynkin suoraan m i k s i kenen rahoittamana toimitte jatkuvasti näin pelkästään ydinalan laittomien 
Pu- 239 bisnesrahoittajien himojen käsikassaroina?. . Milloin saa kansa demokraattiset ja jatkuvasta 
POLIISI- terroriatanne vapaat tiedotuskanavat?. . . SEV järjestelmän poliisiterrori kaadettiin kansan 
toimin, milloin Suomen vastaava ydinterrorismi. Milloin saa kaltaiseni TVO:lla 30v ydinalan 
sisäpiirioppia opiskellut aito ammattiosaaja kansalaisoikeudet jotka olette Suomen kansaltanne SUPO- 
Vuojoen terroritoimillanne vieneet?.. . 
                 -- 
 
FB. R.E.  Lapsikin sen jo ymmärtää että ydinvoima on erittäin vaarallista! Nämä Arton kirjoitukset ja 
havainnoinnit vain vahvistavat kaikkea mitä terve maalaisjärki sanoo. Miksi pelätä mitään?! Totuus on 
saatava kaikille tietoon jotta lapsemme ja lapsenlapsemme saisivat edes mahdolisuuden elää tällä 
samalla pallolla. Globaalisti on jo ydinvoimaloita ja ydinaseita tuhoamaan tämän pallon totaalisesti. 
 
 Puhumattakaan mitä pitkäaikaisvaikutuksia kaikki uudet pienemmät ydinammukset aiheuttavat tämän 
hetken "kansojen vapautus sodissa". Viattomat lapsipoloiset kärsivät. Joten kysynkin?! Kuinka tyhmä 
tai lahjottu pitää olla jotta antaa tämän kaiken tapahtua? Onko ahneudella ja sokeudella rajoja? 
Miettikääs sitä. Keep up Arto. Näistä asioista ei enää vaijeta! Ja jos jollekkin ydinvoiman vastustajalle 
käy jotain, tulee hänen tilalle 100 uutta. Rakkautta ja välittämistä ihmiset.  
                    ---------- 
 
SUPERNOVAA sanoin  ja kuvin 
klik klik klik klik klik  
 
Helmikuu 2013 paljasti ydinvoiman luonteista jotain enen näkemätöntä. Materiaalivirtaa, 
dokumentaatiota tasoilla jotka saivat globaalitason ydinturvaviranomaiset hyppimään raivosta seinille. 
Niin kuka syvimmillään mielensä kiemuroissa yllättyi, että seuraava nimenomaan ATOMIPOMMIn 
virtauskuva kertoo luvattoman paljon ydinvoimalan peruskuolemantasoistaan: 
http://kuvaton.com/k/YqNr.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqNr.jpg[/img] 
 
Taivaskuvaa 4km ja TVO lännessä: 
http://kuvaton.com/k/YqNq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqNq.jpg[/img] 
uniikki 
http://kuvaton.com/k/YqNb.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqNb.jpg[/img] 
 
Levitaation simulaation dokumentteja. Ensin mekanismeista jotka kannattelevat, myös ilmaa 
raskaampia rakenteita säteilypainein ja emission avulla. Klassisesti kotikonstit kehiin: 
http://kuvaton.com/k/YqNK.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqNK.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YqNc.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YqNc.jpg[/img] 
 
Itse taiffuunista paranneltua virtaussimulaatiota näillälumin: 
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http://kuvaton.com/k/Yq5a.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yq5a.jpg[/img] 
                       ---------------- 
 
I MIKSI TVO:n SUPERNOVAN pyloni loppuu 70kilometriin? 
supern supern supern supern supern supern supern 
 
Ilmakehä http://Wikipedia.org/wiki/Ilmakehä mukaan: 
 
- Heterosfäärissä ilmakehän koostumus muuttuu. Alkaa noin 80 kilometrin korkeudesta ja vastaa 
mesosfääriä ja sen yläpuolella olevia kerroksia. 500 kilometrin korkeudesta alkaen myös vety hajoaa. 
 
- Kemosfäärissä (30–100 km) Auringon ultraviolettisäteily hajottaa vesihöyryä ja hiilidioksidia. Ionien ja 
elektronien yhtyminen aiheuttaa airglow'n eli ilmahehkun. Ionosfääri alkaen 50 kilometristä.  
 
** Tämä kertoo r a j u s t i siitä mikä TVO:lla kuvatun SÄTEILYPYLONIN rakenne on. Tonneittain/v 
ilmakehäämme syytettyjä ++..IONIsoituneita Pu- 239 kertymiä, noilla korkeuksilla kohtaa elektronit/ 
ionien megalomaanisen vastapommituksen. Juuri kuten tiedostin. TVO:n pylonin päässä palavat 
kilometriluokan palloset kertovat jo röntgönöinnin luokan elektronipalostaan! 
 
Ionosfääri. Ionosfääri sisältää ionisoituneita hiukkasia, jotka keskittyvät neljään vyöhykkeeseen: D, E, 
F1 ja F2. Ionosfäärin alaosan sähköpotentiaali maanpinnan suhteen on noin +300 kV. 
 
** NIINPÄ! Ja kaikki tuo 300 000V energia johtuu TVO:n rautanaulana johtuvaan 70km korkeaan 
SUPERNOVAPYLONIN kautta ydinvoimalan savupiippuun ja maaperään. Ilmankos TVO:n 
maadoitustarpeet on kymmeniä kilometrejä meriin tähtenä. Silti JO OL-1 startti 1978 tuhosi minunkin 
näkemänä k a i k k i TVO:n ulkokuoren kymmenet kamerat, sähkökaapeloinnit laitteineen, 
paloilmaisimet. Olin silminnäkijänä näkemässä kun jopa millien paksut rautapellien kuorikerrokset 
paloivat reijille purkausiskusta maahan. ASEA ilmoitti anturiensa mittaavan starttipäivälle 200kpl/vrk 
suoraa ukkosen kaltaista . . Näköjään SUORAAN IONOSFÄÄRIOSUMAA! . .  
                    -- 
 
II MIKSI TVO:n SUPERNOVAN pyloni loppuu 70kilometriin? 
supern supern supern supern supern supern supern 
 
Ionosfäärissä esiintyviä ilmiöitä ovat mm. 
 
+ Mögelin-Dellingerin häiriö, joka aiheutuu Auringon ultraviolettisäteilyn väliaikaisesta voimistumisesta. 
Lyhyiden radioaaltojen absorptio kasvaa ja pitkien radioaaltojen heijastuskyvyn paraneminen. 
Ionosfäärissä on myös voimakkaita sähkövirtoja; jopa kymmeniä tuhansia ampeereja. 
 
** Kuparisia sähkökaapeleita mitoitetaan kestämään 10A/mm2 poikialoiltaan. Jotta tällaisia murhaavia 
virtoja kyettäisiin e d e s osin maadoittamaan tämä tarkoittaa järeimpien ukkosjohtimien 16mm2 
kokoisia kaapeleita SATAMÄÄRIN! Tällaiset jatkuvat sähkövirrat ovat JO käsitteenä mielettömiä. 
Lasketaan malliksi vaikka tehoja joita pylonissa liikahtelee megaiskuissaan taivaalta alas: 
 
30 000A* 300 000V= 9 000MW!! Samaa teholuokkaa jonka KOKO SUOMI SÄHKÖNÄ KÄYTTÄÄ!! Ei 
mikään ihme, että koko OL-1 laitoksen kuoripellitkin sulasi heittämällä! 
 
+ Faraday-kiertymä, joka tarkoittaa sähkömagneettisen aallon polarisaatiotason kiertymistä. Kiertymä 
on suoraan verrannollinen ionosfäärin vapaiden ionien määrään. Kiertymän vaikutus alkaa näkyä 
matalilla mikroaaltotaajuuksilla (~1 GHz) ja sitä pienemmillä taajuuksilla.  
 
+ Revontulet  
              -- 
- Otsonikerros on osa stratosfääristä ja sijaitsee noin 25 kilometrin korkeudessa ja sisältää nimensä 
mukaisesti runsaasti otsonia.  
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**TVO:n SUPERNOVAN gammaava pyloni survaisee läpi ihmiskunnalle ELINTÄRKEÄÄN 
OTSONIAUKKOON reikää kuin laivanlastillinen ydinohjuksia...k a m m o t t a v a  tieto! Tajuatte 
viimeistään tästä miksi otsonikato räjähti käsiin kautta maailman 1973 öljykriisin startatessa sadoittain 
ydinvoimaloita! Erittäin tärkeä lisätieto! 
 
- Amerikkalaisen määritelmän mukaan yli 80,5 km:n korkeuteen lentänyt on astronautti.  
 
** Ydinmateriaalia pumpataan reaktoreista surutta suoraan AVARUUTEEN ASTI! Moniko tätäkään 
aiemmin on voinut teknisesti toteennäyttää dokumentein. Hullun hommaa koko ydinalan sekoilut..! 
                       --------------------- 
 
Sinikivi- fioorumin satoa 2013. 
* Huippu videoita. 28.03.2013 12:01 #18750 Antero  
 
 Käsitinkö oikein, valuraudan kuumentuessa yli 300 C asteen, vesi muuntuu suoraan ionisoituneeksi 
metaanikaasuksi? Eli kuuma valurauta sieppaa vedeltä kaksi happea ja luovuttaa yhden hiilen tilalle, 
joka sitoutuu neljään vetyyn jolloin jäljelle jää "CH4"... 
 
"OL-1 startti 1978 tuhosi minunkin näkemänä k a i k k i TVO:n ulkokuoren kymmenet kamerat, 
sähkökaapeloinnit laitteineen, paloilmaisimet. Olin silminnäkijänä näkemässä kun jopa millien paksut 
rautapellien kuorikerrokset paloivat reijille purkausiskusta maahan." 
 
Vanhakansa jo tiesi aikoinaan, että ukonilmalla on syytä pitää pellit kiinni ja välttää tulentekoa, sillä 
ukkonen saattoi tulla rakennuksen sisään savukaasuja pitkin. 
 
"9 000MW!! Samaa teholuokkaa jonka KOKO SUOMI SÄHKÖNÄ KÄYTTÄÄ!! Ei mikään ihme, että 
koko OL-1 laitoksen kuoripellitkin sulasi heittämällä!" 
 
Virolainen Herman Plauson teki Suomessa 1920-luvulla kokeita sähkövirtojen sieppaamisksi "taivaalta" 
ilmapalloilla. Häntä aikaisemmin näitä kokeita teki mm. Selim Lenström Sodankylässä 1880-1882 ja 
hänen jälkeensä mm. Norjalainen Birgeland ja Nikola Tesla kukin tahoillansa. 
 
Herman Playson sai yhtä ilmapalloa kohden 100 metrin korkeudelta noin 700 wattia, lisätessään noin 
hetaarin alalle toisen ja kolmannenkin ilmapallon, muistaakseni teho aina kolmin tai nelinkertaistui yhtä 
yksikköä kohden....  
 
* Mukana seuranneesta kuvasta laskin, että palojen halkaisija oli metalliverkotettuna luokkaa 22m. 
Joten melkosta askeljännitetehoa jo noinkin pienissä korkeuksissa. tuumatkaas mikä megateho tosiaan 
70 000m peruskorkeudesta jyskyttää joka i k i s e n  atomivoimalan tuhoaan kohti!. .  
       ------------ 
 
Birkelandin virtaus 
birk birk birk birk 
 
Hämmästystä herättänyt maaliskuun loppuajan 70km korkea ydinvoimaloista TVO:lta ja Loviisasta 
bongatut superluokan maailman tarkimmin salatut gammaavat säteilyvuotojen kirjomat pylonit. Ne ovat 
Jo saavuttaneet legendaariset tietovuotosuhteet. Maailmalla CIA, IAEA ja totta kai kohdemaan Suomen 
SUPO hyppivät seinille. Jälleen kerran hermeettiseen ydinsalaisuuksien ruumisarkun sisältämää 
silmitöntä salaisuuksien kalmoa on tuotu julkisuuteen. Juu tietysti minuun ja Angelicaan on kohdistettu 
viranomaisten suurimmat raivon paineet. Mutta kuten olen a i n a  korostanut. . . 
 
 Sielä se toki on kenen tahansa silmät omistavan hahmotettavissa ollut JO vuosikymmenet. Itse toki 
ammattilaisena vaan t i e d ä n mitä voi etsiä ja mistä, millä keinoin. Parhaimmin TVO/ SUPO:lta 
saamin opein. Itse "ilmiö" SUPERNOVA, tai miten sen alan ammattilaiset kertookin julki. Ei ole 
tutkimaton. Oli jopa minulle melkoisen iso yllätys, miten jo pienellä etsimisellä löysin TVO:n 70km 
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korkealle säteilytornadosta sojottavalle A. Skywolfin tallentamalle ilmiölle raakasti tutkittua ja tarkoin 
salattua dataa. 
 
 Kuulin juuri, että tästä lainaamastani kirjasta ON JO olemassa mm. kokomittainen ELOKUVA ja muuta 
dokumentaatiota YLE:ssä. Ydinhallinnon IAEA, SUPO ja TVO ovat kuitenkin tarkoin estäneet filmien 
julkaisut. Ai miksi? No koska siinä kerrotaan ja toteennäytetään niitä tiedepiireissä piiloteltavia tietoja 
ilmiön dokumentteina. Säteilyvuodot, säteilyn eroosiot, jopa ++..IONISOITUJEN reaktoreista 
taivaamme avaruuksiin tonneittain vuodessa syljettävät Pu-239 materiaalien tutkiminen on t a r k o i n 
TABU! On ilmiöllä toki ammattinimensä "BIRKELANDIN VIRTAUS". 
  
Tässä datassa hahmottuu se mekaniikka joka kytkee myös kaksi erillistä OL-1 ja OL-2 reaktorien 
säteilypylonia yhdeksi kokonaiseksi valokuvassa näkemäksemme Birkelandin virtausmekaniikaksi. 
http://kuvaton.com/k/Ybl1.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybl1.jpg[/img] 
 
Katsoessani Angelican TVO:n päältä SUPO-poliisien estämiä dokumenttikuvia. Täytyy vaan 
hämmästellä ilmiömaailmojen samanlaisuuksia. Tarkoitan, että tässä kuvattu On taiteilijan kuvaus. Kun 
taas valokuva ON DOKUMENTI tapahtuneesta todellisuudesta. Toki supersalattuja ja POLIISIEN 
estämiä molemmissa! 
http://kuvaton.com/k/YblU.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YblU.jpg[/img] 
 
Vertailkaa, oppikaa ja ymmärtäkää elämänsuuret salaisuudet on auki. Made by helmiotos: 
http://kuvaton.com/k/Yblz.jpg  
[img]http://kuvaton.com/k/Yblz.jpg[/img] 
                     ------------ 
 
POLIISIN vastaus F.B:ssä 2013.03.28 
poliisi poliisi poliisi poliisi 
 
*Huolestuneena kansalaisena toimitin maamme turvallisuudesta vastaaville poliisiosastoille asiallista 
dokumentaatiota, valokuvattuvineen TVO:n päällä nähdystä 70km korkeasta säteilypylonista, 
Birkelandin virtaus, supernova sanoo ammattikielet. Joo miten vastaakaan asiallisiin materiaaleihin 
Suomen vastuullisien POLIISI?. . .  
 
https://www.facebook.com/SuomenLiikkuvapoliisi/posts/347527868700647?comment_id=1628789&offs
et=0&total_comments=4&notif_t=share_reply 
 
Liikkuva poliisi (LP) no niin; Arto Lauri: supernovasi ei liity millään lailla kesärajoituksiin siirtymiseen. 
Jatkossa kirjoitustesi tulee olla, edes etäisesti, aiheeseen liittyviä. Muuten laitamme sinut estolistalle. - 
Jussi 
16 tuntia sitten sovelluksesta mobile · Tykkää 
 
*Vaan miten vastaa muu yhteiskunta materiaaleihini? YLE ilmoitti 28.03.2013 rakentavansa 
hätäpaniikissa jättimäisen hintavan ns."datasiirtokaapelin" Eurooppaan Saksaan! Mitä h i t t o a  , eikö 
sateliitit olekkaan enää mitään. Miksi kaapeli panssaroidaan meren syvänteisiin PIILOON 
ydinvoimaloitten 100km korkeuksiinsa sylkemää kasvavaa SÄEILYIONISAATIOTA VASTAAN?! Mitä h i 
t t o a  on tekeillä? Optinen kevyt, halpa kuitu ei t a a t u s t i  voi maksaa tuollaisia miljardimääriä!  
 
On päivän selvää, että nyt vedetään ydinvoimaloitten "hätävaroja" Jatkuvan kasvavan säteilyionisaation 
peittäessä hälyttävällä kasvullaan yhteydet ylempänä leijaileviin viestinnän sateliitteihin. Aivan selkeästi 
kuvistamme näkyvän Pu- 239 plasmapeitekatteen takia erinäisiä VARALINJOJA! HAARP ja 
chemitrailaus halutaan varmentaa tiedoiltaan reaaliviestinnöille alati kasvavaa ydinvoiman 10- 
kertaistuneita säteilytaustojammekin sietävää datalinjaa! 
 
 Eikä siinnä kaikki. Kaapelin hinta on kertaluokkia niin KALLIS, että se taitaa viedä muassaan valtavat 
Suomen ydinsähköylijäämätkin. Jos ja kun alkuun nyt hätäpäissä suuniteltu viedään loppuun. Itse 
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asiassa kaapeli näyttäisi näillä tiedoin olevan kaksisuuntaionen. Saksan aito EKO-sähkösysteemi 
tuodaan Suomeen varmistamaaan SUOMEN ydinsähköhuollon heittelehtivää epävakautta! Muistatteko 
miten vain vuosi sitten Helsingin YDINVOIMALAVERKOSTOON iski taivaalta "ns. ukkonen." KAIKKI 
Suomen 4kpl ydinvoimalat menivät sähköttömäksi!  
 
Mm. OL-2 laitoksesta putosi PÄÄKIERTOPUMPPU reaktorista. Tilanne OLI ja ON hirvittävä, 30s ilman 
sähköä reaktorit suistuu Fukushimaksi ja kiinailmiöräjähdykseen. Paniikkia ilmassa ydinkauhua toden 
totta. Mutta kuten alkuun huomasimme POLIISI ainakin vaikenee kansansa kasvavalle ydinhädälle! 
Pitäisikö maahamme siis v i i m e i n saada demokraattisesti valittu POLIISI jota kiinnostaa muukin kuin 
sakkorahat. Ihan OIKEAN elämästään taistelevan KANSAN YDINHÄTÄ! 
                 --------------- 
 
Birkelandin virtaus 2 
birk birk birk birk 
 
Jukka Niemisen kirjan sivulta 78:"Maanjäristyksen syinä Maan sulassavaipassa temmeltävät valtaisat 
sähköpurkaukset. On luonollista, että ne pursuavat maanpinnalle heikoimmasta kohtaa, 
mannerlaattojen (ionisoituneimmasta sulan laavan) saumakohdista. On kuvattu sateenkaarimaisia 
pilviä, reavontulimaisia paikasta josta tulee tapahtumaan maanjäristyksiä. Se kielii tulevan 
järistyskohdan yläpuolella olevasta plasmakentästä. Kokemuksestani näin Tampereen yläpuolella 
kauniin punertavia ionisaatiopilviä samalla hetkellä kun Espanjassa oli voimakas maanjäristys. 
 
 Punaisuus tuli ilmakehän ionisoitumisesta. Sillä Espanjan järistysalueella purkautui valtavat määrät 
sähkömagneettista säteilyä, joka hetkessä levisi ilmakehän yläkerroksiin Maapallon elektronikehää 
pitkin ionisoiden pilviä missäpäin maailmaa tahansa. Vastaavaa on havaittu esim. Japanin 11. 
maaliskuuta 2011. Järistysalueen keskuksen yläpuolella elektronien määrä ionosfäärissä kasvoi 
huomattavasti päiviä ennen järistystä. Kiinalaiset- ja venäläistutkijat raportoivat epänormaaleista 
sähkömagneettisista signaaleista 2 päivää ennen järistysaaltoa Japanin yllä."  
 
* Fukushimassa nähtiin pitkin maaperän tektonisaumoja kulkevia räikeän sinertäviä ionisoitumisesta 
kertova energiapurkauksia hyppimässä suoraan tektonivajoamista. Maanjäristyksien yhteydessä 
vapautuvat suunattomat energiat repelevät pietsokiteisiä kvartsikalliokerroksia ja ionivirtoja alkaa kulkea 
rajusti. Näimme 21.03.2013 Olkiluodon lävistävän kuulun Skotlanti- Ruotsin suuret järvet- Olkiluoto- 
Viiala- Laatokan pohjoisranta- Keskisiperia maailman syvimmässä 1,7miljardia vuotta aktivisena 
olleessa tektonisaumassa TVO:n reaktorien sinne upottamat 70km korkeat Birkelanin vuon 
energiapommitukset. 
 
 Wikipedian tiedoin tuollaisissa vapautetaan uskomattomat 9 000MW jättienergiavirrat suoraan surutta 
maaperään. Näimme Fukushimassa kiistatonta dataa miten ilmiön energia laukaisee tektonisen 
epävakauden. Koko Japanissa maaperä EI olekkaan vakautunut esdes kolmatta vuotta odottelun 
jälkeen. Eräs tarkoin salattu syy siihen miksi Japanin 52 reaktoria on PAKKO pitää turvasyistä alhaalla. 
 
 Ei ole mikään sattuma, että ydinvoimat tyypillisesti on sijoitettu purkamaan taivaalta saalistamiaan 
suunnattomia avaruudellisia energiavirtojaan JUURI allaan oleviin aktiivisiin tektonisaumoihin. Sinne 
halutaan upottaa ydinvoimaloista vuotavat neutronitonnistot, de facto. Mutta nyt on osoitettu, että 
tektonisaumojen sähkön poikkeuksellisen rajua ionisoitumisen johtavuutta käytetään oleellisena 
"apuna"! Tämä tarkoittaa myös sitä, että Olkiluodolla mm. 2000- luvun vaihteessa havoitut 3 
maanjäristysaaltoa ovat myös todiste sähköplasmojen purkautumisaalloista maaperää rajusti 
epävakauttaen. 
 
 Olkiluodosta lähtevät ranteen paksuiset suunnattoman rajut maadoituskaapelit kilometrien päähän 
ydinvoimalasta tähtimäisesti. Olen aina kysellyt TVO:lla ihmetellen m i k s i ? Vastauksia ei ole annettu. 
Ei koska syyt alkavat näkyä näissä valokuvissa ydinvoimaloitten päälle romahtavista 70km korkeista 
avaruudellisista Birkelan vuon energioiden epätoivoisista hallinnan yrityksistä. Aihe alkaa olemaan 
todella "kuuma peruna" ydinvoimaloitaan epätoivoisin valhein suojaaville globaaleille IAEA 
ydinrikollisille! 
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http://kuvaton.com/k/YbBb.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbBb.jpg[/img] 
                ---------- 
 
Aurinkogeometrinen laite 
30- 30- 30- 30- 30- 30- 
 
Historiasta löytyy toisinaan kiinnostavia materiaaleja siirrettynä nykyajan ennustamiinsa kuvioihin. 
Tämä mitä laitan on tosiaan alkujaan TVO:lla ahkerasti lainailtu ennustus. Niin lutusta heille, kunnes 
kuultiin miten ennustus loppuu. Sen perään kaikki aiheeseen liittyvä on julistettu verenkarvaasti 
salattavaksi! Lukekaa ja ihmetelkää mitä jo liki 100v sitten kansa tiedosti tulevaksi Olkiluodolla. 
 
http://kuvaton.com/k/YbTM.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbTM.jpg[/img] 
 
Verratkaa alun dokumentointia tähän aitoon supernovakuvaan. Erityisesti tuo pienempi "supernovan 
jäämätallenne" on k o p i o  siitä mitä A.Skywolf TVO:n ja Loviisan päältä kuvasi maaliskuun lopussa 
2013: 
http://kuvaton.com/k/YbT4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbT4.jpg[/img] 
 
Uniikkia, alkuperäinen dokumentaatio. 
http://kuvaton.com/k/YbTP.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbTP.jpg[/img] 
 
Aika uskomatonta jopa minusta nähdä miten avaruudelliset tuhon voimat demotaan päittemme päältä. 
Sillä erotuksella, että valovuosien päässä dokumentoituja SAA julkaista. Kunhan ei vahingossakaan tee 
kuten minä. Ymmärrä kuvien syvempää olemusta ja tee siitä myös toimivaa demoa kielletyistä 
YDINaiheista! Ilmiöön liittyy kiinnostava yksityiskohta Bruce Cathie tutkija esittää, että ydinpommiin 
liittyvät vastaavat 70km kokoiset magneettiset plasmapyörteitten säikeet ja vorteksrenkaat ovat 
optimitilanteessa suhteessa aurinkoon v a i n 2 kertaa vuodessa! Vain ja ainoastaan silloin 
ydinpommista saadaan maksimit tappotehot!  
 
Väite on äkkiseltään outo ja mystinen. Mutta CIA:n salaiseksi julistettu fakta pitää kiinostavaa lisädataa 
piilosssa. Nimittäin JO Dresdrenin tulimyrskyn käynnistäneet liittoutuneitten rosvojoukkiot juonivat 
todella pitkään optimiolosuhteita, jolloin tulihorna olisi maksimaalinen satojen tuhansien syytytömien 
siviilien massateurastukseen. Idean takia mm. Hiroshiman yllä USA:n pommikone kierteli tunnin verran 
tulitettavana. Jotta ydinvoima puhkaisisi totaakisen ison pysyvän reitin avaruuden ionosfääriin asti!  
 
Ideana on saattaa 70km korkeudelle singottu johtava säteilyn IONIplasma purkamaan TVO:lta tutut 9 
000MW sähkömyrsky maadoittumaan tuhopaikalle! Huippusalainen tieto kun on, että näin luokkaa 10- 
kertaistetaan ydinpommin tuhoefektit tuolla avaruuksien sähköplasmojen "uranuksen voimilla". Mm. 
keijusalamat käyttävät samaa lisäenergiaa purkaessaan supersalamiaan yms. avaruuksiin ylöspäin. 
Ydinvoimalla tuo suunnaton 80km plasmakaari suunnataankin MAAHAN! 
 
 Aihe ON tietysti eräs maailman tarkimmin varjeltu ASE_alan salaisuus, mutta ydinvoimalan keskeinen 
toiminnan edellytys. Tai EI ihan. Hiroshiman pommi EI saanut USA:n himoamaa avaruuskontaktia ja 
tappotehot romuttui täysin tuskin 3% uraanin polttoon. Kun taas Nagasagissa homma toimi ja 
avaruudesta vyöryvät 300 000V lisäpotkut 10-kertaistivat syyttömien joukkoteurastustehot! 
             -------- 
 
FB:n POLIISIT kauhistuu datastani: 
pol pol pol pol pol pol pol pol 
 
31.03.2013. Juha Korpela Tämä ei ole Wikipedia, tämä on Facebook. 
Tykkää · Vastaa · 55 minuuttia sitten 
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Arto Lauri Oikeesti siis MIKSI asiadatani teitä SUPO- paskoja näin kiihottaa? Pelkäättekö, ettei kansa 
joka saa viimein kauttani kaipaamansa TIEDON enää tottelekkaan teidän ydinhulluuksianne 
sumeilematta kuten teuraslampaat kyselemättä?. . .) 
Tykkää · Vastaa · muutama sekunti sitten 
            -- 
Kimmo Lahtinen Täytyy myöntää et en tiedä oletko vähän tyhmä tai sit ihminen joka kerää tietoa 
ymmärtämättä miten sitä käytetään. 
3 tuntia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Kyllä minun ihan oikeasti myöntää, että POLIISI joka j u l k i s t i myöntää saaneensa oppinsa 
Venäjän mafialta. Saa koulutuksensa Kankaanpään sotapoliisikoulutuksesta TÄYTYY olla .. . no v a a n 
tyhmä= SUPO:sta! 
2 tuntia sitten · Tykkää 
 
 
 
3137.FUKUSHIMA 7 
 
Fukushiman ns."vetyräjähdyksestä" 
fuku fuku fuku fuku fuku fuku fuku 
 
Tuossa Itä- Suomesta soitteltiin ja alettiin puhua siitä miten voitaisiin mitata sitä energiaa, joka poksautti 
Fukushiman 23cm paksut reaktoripöntyt niin, ettei niistä näkynyt yksinkertaisesti raunioissaan kilonkaan 
palaa. Numeron 3 ja 4 reaktorikuvista kun ei löytynyt itse reaktoreistaan enää MITÄÄN! Vanhemmissa 
kuvissa ennen numeroiden 1 ja 2 pressutusta niissäkin näytti käyneen samoin. 
 
Totuus nimittäin ON se, että ydinvoimalaitosten pöntöissä vetykaasupaloa on liki jatkuvasti! Ne on 
suunniteltukin kestämään vetypalot ihan heittämällä samasta syystä. Ongelmana on ollutkin lähinnä 
hahmottaa paljonko reaktoriin tuota palavaa vetykaasun ja hapen yhdistettä maksimissa saataisiin? 
Reaktorin koko on aika simppeli OL-3 rteaktorin halkaisija on vajaa 4m. Korkeus maksimissaan luokkaa 
15m. Lasketaan tilavuudet: 
 
2m* 2m* 3,14* 15m= 190m3 
 
Jotta vety ylipäätään palaisi pitää puolet tuostakin olla happea. No mitä vastaa 100m3 vetykaasua noin 
suunnilleen? 1 L bensiiniä vaatii palaakseen 500m3 happea. Vastaten 20kg tynämiittiräjähdettä. Eli 
100m3 happea pystyy polttamaan 1L/5= 0,2L bensiiniä! Loviisan maksimipaine on 123 ilmakehää. 
Toisaalta räjähtävän reaktorin täyttää satatonnia uraanisauvoja ja rakenteet, jotka ovat täynnä vettä. 
Todellisuudessa tuskin 10% tilasta on ylipäätään käytettävissä. Jolloin voimme sanoa, että se mikä 
reaktorissa poksuu on luokkaa 2L arkista bensiiniä. . . . 
 
Mikä energia vapautuu tuolla polttoaineella voidaan laskea vaikka 100kW auton ajosta. 10L/h Tuottaa 
100kWh polttoenergian. Viidesosa tuosta tarkoittaa pelkistäen sitä, että Fukushiman reaktorissa 
vapautui huikaiseva viidesoisa tästä, eli 20kWh energiavaraus. Hyötysuhteetkin huomioiden 
maksimissaan 60kWh poksahdus.. Öö kuka edes t e o r i a s s a  uskoo, että moinen papatti olisi 
jaksanut 23cm paksussa pöntössä laukaista EDES jousikuormitetut ylipaineventtiilitkään?  
 
Saati haihduttaa liki 100 000kg valurautapannut, tai polttaa siitä edes maalit pinnasta). Kuten heti 
huomaamme Fukushimassa niinkuin Tshernobylissäkin tapahtui selkeä matemaattisesti todennettava 
miljoonasti edellisestä agressiivisempi FISSION LIKAPOMMIRÄJÄHDYS. Luonteeltaan Hiroshiman 
epäonnistunut ydinpommi jossa v a i n luokkaa 3% uraanista fissioräjähti!  
 
PS. Perusreaktoripöntössä riehuu normaalistikin 2 500 000W tauoton tykitys, mitä edelläkerrotut 
tehokasvut siitä on. Miettikää tovi! 
               --------- 
 
Etu- sivu foorumin satoa 2013.03 
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__________________________ 
 
- "Kari, tämmöistä löytyi. Fukushima on jo 0.8m vajonnut" 
http://youtu.be/-LCTv65aqgA 
 
- SUPO:nne valheilla ON tosiaan lyhyet jäljet. Japanin suurlähettiläs nimittäin sanoo että KOKO 
Fukushiman 4- RAKENNUSKIN on uponnut maahan liki metrin! Samoin tuho kmohtaa niin 1- reaktoria 
kuin 6- reaktoriakin. Ja mikä kuvaavinta tääkin tieto on ikivanha. Annettu viimevuoden kesällä 2012!!. . .  
               --------- 
 
Gammaava Fukushima 
fuk fuk fuk fuk fuk 
 
http://scienceblogs.com/gregladen/2011/03/12/fukushima-nuclear-plant-explod/ 
 
Tämän videon pysäytysvalikosta löytyy 5:43 kestävä keltapalovideo. Räjähdyksiä zuumattuna kaukaa 
joissa näkyy kameralla, kas kun hyvin myös  GAMMARAKEET!! 
                                 ******************** 
7:16 kestävä 
Hyvää vorteksia ja värilöydöksiä. Löytyy taas pysäytyskuvan yökuvia Fukushimasta. 
              ----------------- 
 
Osta finskipoika halpaa SÄHKÖ! 
fin fin fin fin fin fin fin fin 
 
[url]http://www.world-nuclear.org/info/Safety-and-Security/Safety-of-Plants/Appendices/Chernobyl-
Accident---Appendix-2--Health-Impacts/[/url] 
By Zbigniew Jaworowski, Central Laboratory for Radiological Protection - CLOR, Warsaw, Poland 
 
 Tšernobylin katastrofin arvioidaan Ukrainassa saavuttavan 148 000 000 000 dollarin tuhoarviot 
vuoteen 2000 asti, ja 235 000 000 000 dollari vuoteen 2016. 
 
* Jostain vekkulista syystä ydinvoimaloitten hintakustannuksia ei o i k e i n haluta tuoda julkisuuteen. No 
ei siinä mitään lasketaan tähän teille kuitenkin malliksi jotain. Tshernobyliin rakennettiin 4 ydinvoimalaa. 
Pelkistäen voidaan sanoa, että tällä investoinnilla tuotettiin sähköä korkeintaan 10v ajan yhden 1 
000MW reaktorin tuoton verran.  
1 000 000kW* ((365vrk* 24h* 10v)= 87 600h))= 
87 600 000 000kWh 
 
Mitä siis maksaa keskimääräinen ydinvoimalla tuotettu kWh? 
235 000 000 000/ 87 600 000 000kWh= 3euroa / kWh!!! 
  ************************************************ 
 
* Myönnetään, että aika yksinkertaistettu laskentatapa, mutta h e m m e t i n valaiseva. Muistatteko mitä 
OL-3 rteaktorin kWh hinnaksi valehdeltiin TVO/ TEM laskelmissa. No luokkaa 3 snt/kWh. Miksei näitä 
muuten lasketa oikeesti? Tshernossa siis 4 reaktoria tuotti tuon hintaista ydinsähköään vuosikaudet ja 
YHÄ! 
 
Entä sitten vaikka Japanin Fukushiman vastaavat romuttuneet reaktorit? No tätä kirjoittaessani 52 
reaktoria ollut palasina kolmatta vuotta. Tuskin noistakaan montaa enää edes startataan myöntää 
Japanin hallinto. No mitä sielä ydinsähkön kwh hinnaksi saadaan? No ainakin tuhoutuneitten reaktorien 
määrän tiedämme menevän kymmenlukuihin. Fukushiman tuhon hinta on siis kertaluokkia rajumpaa 
kuin Tshernobylissä! Sanotaan 3 e/kWh 
 
Entä vaikka USA:n Harrisburgin yhä maksavat reaktorit. Ranskan satojen miljardien tuhoutuneet 
Pheniks, Superphenix. Englannin ninikään räjähtäneet Sellafield. No megamokattu ja käsiin halkeava 
OL-3. Onhan näitä Japanin Miamakeista lähtien. Entä Japanin maanjäristyksessä n. 2001 räjähtäneet 
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7kpl ydinvoimalaa, mukana maailman suurin reaktori. Silloinkin täystuhoutui Miamakinkin laitos. 
USA:ssa ja Ranskassa menee reaktoreita raunioiksi epävakaan palaman MOX:llaan hihnassa. Mitä 
maksoi Itävallan koskaan käynnistymätön reaktori. Entä Italian 25v alasajetuna romuttuneet 6 reaktoria. 
Saksan 18kpl? Espanjassa palasina 8kpl. Libyassakin levisi 5 reaktoria USA:n ansiosta.  
 
Tajuatteko, että luokkaa 25% maailman reaktoreista on tuottanut ydinenergiaansa varovaisestikin 
arvioiden 2e/kwh HINNOIN! Ei todellakaan mikään ihme, ettei ydinvoimalan tuottaman sähkönsä 
hintaspurteista uskalleta kirjoittaa lehdistöissä lainkaan! Onneksi joku uskaltaa, m i n ä ! Siksi saankin 
SUPO-paskalakit niskaani. 
                       ---------------- 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
08.05.2013 
No 302 
kuuleminen@tem.fi 
 
T&T. YDINVOIMASofia Virtanen, 7.5.2013, 11:20 
Muut pitävät vaarallisena ydinjätteenä - Iso-Britannia haalii plutoniumia  
 
Monet maat pitävät plutoniumia lähinnä vaarallisena ja hyödyttömänä ydinjätteenä. Iso-Britannia ottaa 
vastaan niidenkin plutoniumin, Scientific American kirjoittaa. Britannian plutoniumvaraston koko kasvoi 
äskettäin 118 tonniin, kun Saksan ja Alankomaiden hallitukset luovuttivat sinne yhteensä kolme tonnia 
plutoniumia omista varastoistaan. Britannian plutoniumvarasto oli jo ennestään maailman suurin. 
 
 Radioaktiivinen alkuaine on pakko varastoida pienissä erissä, jottei siinä alkaisi itsestään tapahtua 
vaarallisia ketjureaktioita. 
 
*** SPONTTAANISTI FISSOIVAA YDINJÄTETTÄ! Mitä tulikaan todistaa. Olen kirjoitellut juuri siitä, ettei 
plutoniuminen ydinbjäte todellakaan ole STUK/ Posiva/TVO valheitten mukaisesti logaritmisesti 
VAIMENEVAA jälkilämpösäteilyä. Vaan tässä jälleen todisteita siitä mitä tapahtuu hulluissa Posivan 
Onkalon kaltaisissa hankkeissa joissa uskomattomat määrät 12 miljoonaa kiloa ydinjätettä mätkitään 
surutta kontroloimattomiin keskelle ihmisten asuttamia seutukuntia. Ollaanko sielä POSIVA/ STUK/ 
SUPO päissä y h t ä ä n ymmärretty asiansa mielipuolista toteutumisten riskimääriä Olkiluodossa?. . .! 
 
Rauhanomainen käyttö ei toistaiseksi kovin kannattavaa 
 
Plutonium tarjoaa ydinenergiaa hyvin tiiviissä paketissa. Kymmenellä kilolla sitä voisi valmistaa 
ydinpommin tai tuottaa jopa 100 miljoonaa kilowattituntia sähköä. Luonnossa plutoniumia esiintyy vain 
hyvin pieniä määriä. Suurin osa maailman valmistetusta plutoniumista on toistaiseksi tuotettu 
asekäyttöön. 
 
* KYLLÄ ja Suomessa kaikki irtoava pu- 239 himoitaan Posiva/ SUPO/ SA- armeijan toimin laittomaan 
mustaan plutoniummyyntiinsä! 
 
Monet maailman maat pitävät tätä alkuainetta ennemmin riesana kuin tulevaisuuden 
energialupauksena rauhanomaisessa käytössä. Muun muassa Venäjä, Japani ja Ranska ovat aikanaan 
yrittäneet kehittää plutoniumilla toimivia hyötöreaktoreja, mutta ovat todenneet voimalat joko kokonaan 
toimimattomiksi tai ainakin taloudellisesti kannattamattomiksi. 
 
* JURI NÄIN! IKINÄ yksikään maa EI ole moisissa onnistunut. EI varsinkaan amatöörien Suomen 
kaltainen mustanpörssin Y- kaupustelija! 
 
Miljardisuunnitelmia uuteen laitokseen.  Britannia sen sijaan on haalinut plutoniumia maailman 
suurimpaan varastoon, joka sijaitsee Sellafieldin ydinvoimalaitoksen alueella Luoteis-Englannissa 
Cumbrian kreivikunnassa. ( SellafieldiKIN muuten räjähtänyt kunnon Fukutyyliin ainakin kolmasti!) 
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3138.SUPERNOVA 5 
 
Gammapylonin sisältömassoista. 
 
Olen useasti ihmetellyt. Mihin perustuu ydinvoimalaitosten turvarajaksi määritelty 5km säde. TVO tai 
STUK ei koskaan, ei edes kysyttäessä koulutustilaissuuksissakaan kertonut syitä moisiin. Yhtä pimeä 
on IAEA ydinturvalaki, jonka mukaan 5km säteellä reaktorista saa maksimissaan elää vain 200kpl 
ihmisiä. Loviisa rikkoo tätäkin pykälää sumeilematta tuhansilla TVO:n lailla. 
 
Kun näin dokumentoinnin siitä miten TVO:n 70km päällä roikkuvan "supernovajäännöksen" halkaisija 
on samainen 10km halkaisija alkoi konkretisoituvat syyt selvitä. Kun ydinvoimalan ylläpitämä suunnaton 
tappava säteilyhorna romahtaa tehoromahduksessa, kuten Fukushiman tapauksessa alas. Sen 
sisältämät avaruudelliset 300 000V jo pelkät sähkökentät tappavat kaiken altaan kuten näimme. 
Japanissakin turvarajaksi määriteltiin tämän jälkeen 30km. Syitä EI kerrottu sillekään.  
 
Tonneittain Pu-239 IONEJA sisältävä säteilyhornan plasman tilavuus on syytä tarkistaa. Mitattu 
plasmapylonin korkeus 70km ja halkaisija 3,5km=  Järktttävät 670km3 romahtavaa plasmaa. Tähän 
päälle 10km plasmapääpallo. (4/3* pii* r^3) tilavuudeltaan luokkaa 523km2= 1 200km3 alas rojahtavaa 
silkkaa kuolemaa. On päivän selvää, ruumiita tulee. 
 
 Kun tämä radioaktiivinen lasti rojahtaa reaktorin hallitsemattomassa alasajossa 5km säteelle 
muodostuu päälle reaktoriin pelätty 20 000 kertainen STUK "Säteily ja turvallisuus" kirjassakin kerrottu 
tehopiikki EMP reaktorin säteilytehokasvuna. Ei tarvitse ihmetellä kun 4kpl Fukushiman reaktoria räjähti 
kilometrisin säteilyfissioräjähdyksin tultuaan YLIkriittiseen tilaan hetkessä. 
               -------- 
 
Miten reaktori OIKEASTI toimii? 
plasma plasma plasma plasma 
 
Ydinvoimala on p a l j o n  konstikkaampi laitos kun äkkiseltään saattaisi luulla. Vaikeus tulee juuri siitä, 
että reaktorin kaikkein salatuimmat yksityiskohdat on aniharvan. Jos tuskin monenkaan tiedossa. NYT 
viimeistään mennään t o d e l l a  huippusalatuilla seteillä. No tämähän on jutuistani toki tuttua. Nyt 
kuitenkin kun aloin kertoa TVO Loviisan päältä dokumentoidusta suunnatoman isosta 80km korkeuteen 
vaikuttavista säteilyplasmapyloneista. Alkoi niin SUPO, kuin IAEA kivasti hermostua paljastusfaktani 
edettyä kipupisteisiinsä. Ensihätään pari paljastavaa kuvaa.  
 
http://kuvaton.com/k/YbIC.gif 
[img]http://kuvaton.com/k/YbIC.gif[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YbIz.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbIz.jpg[/img] 
 
Kuvassa magnetronin päässä oleva lähetinantenni. Miksikö kuvaan tätä outoa "onteloresonaattoria" 
tässä? 
 
http://kuvaton.com/k/YbIo.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbIo.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/YbIm.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbIm.jpg[/img] 
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http://kuvaton.com/k/YbId.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbId.jpg[/img] 
               
1940- Luvulla kehiteltiin magnetronit tutkalaitteisiin. 1940- Luvuilla keksittiin ydinvoimalat tuottamaan 
ydinpommipolttoaineita. 1960- luvuille kehiteltiin ensimmäiset ns. siviilireaktorit. Kuinka olla 1960- 
luvulla vyörytettiin joka kotiin tarkoitettuja magnetroniin perustuvia mikroaaltouuneja. Pelkkää 
sattumaako kaikki. Ei toki. Maailman eetterit alkoivat vähintään "oudosti" täyttyä reilun gikahertsien 
taajuuskaistaan syötetyistä valtavan tehokkaista radiotaajuuskakofonioista. Piti äkkiä keksiä 
siviilimikroaaltouuneja peittämään tuo vain tietyistä paikoista kantautuva radiohäirinnän infernokasvut 
siviilikonein. 
              ------ 
 
Palaa kuin jää, v ä k i s i n 
plasma plasma plasma plasma 
 
Tiesitkö, että kylmää käyttämätöntä uraanipolttoainetankoa voit pitää vaikka paljaissa käsissäsi. 
Keskeinen kysymys on m i t e n  uraanireaktori saadaan palamaan tasaisesti? Jos vaan mättäät 
uraanitangot reaktoriin alkaa niiden pinnasta toki valua neutronivuota kuin puristettavasta märästä 
paperipinoista valuen gravitaatiolla suoraan reaktorin pohjaan. Näin neutronit eivät kohtaa uraania ja 
polttoefektit katkeaa kuin kanan lento.  
 
Neutroni on ulospäin sähköisesti neutraali kappale. Muttei ihan kokonaan. Atomitason etäisyydellä sillä 
on selkeät + protonin ja - miinuselektroninsa päät kuten hyvin pienessä kestomagneetissa. 
Puhaltamalla neutronipilveen mikroaaltosäteilyn fotonien painetta neutronit saadaan järjestäytyneeseen 
liiketilaan paineen suuntaisesti. Jopa liikehtimään peräänsä. 
 
Miksi uraani työstetään sirkoniumputken sisäänsä irti vedestä? Minulla on kirja "Luonto tieteen valossa" 
1908. Siinä puhutaan tarkoin salatusta erikoislampusta. Magnessiumoksidi on sähkön eriste oksidina. 
Kuten uraanioksidikin. Nerokkaassa lampussa mangnessiumoksidin päälle on kierretty 
platinalankakiehkura. Sitä sytyttäessä ensin sähkö lämmittää keraamitangon punahehkutilaan. Eli eriste 
IONISOIDAAN. Eristeen atomit menettävät valenssielektroneja muuntuen PLASMAIONIKAASUKSI. Se 
alkaa johtaa sähköä rautanaulan lailla.  
 
Sytyttimen termostaatti kytkee platinalangan poikki ja sähkön virta siirretään kuumenneeseen 
keraamisauvaan, joka alkaa johteena loistaa lamppuna emittoimaan sekundäärisesti valon fotoneja. 
Uraanitangossa on oltava sirkoniuminsa sisällä plasmakaasun ++..IONITILAA jotta uraani alkaa 
IONIPLASMANA (vajaa +400C) palamaan fissioiden. Uraanitangosta emittoituvat neutronit gravitaatio 
rojauttaa kuitenkin reaktorin pohjalle vuotamaan surutta hyödytönnä ulkoilmaamme. Miksi reaktori on 
pyöreä? Askarruttava kysymys. Samasta syystä kuin magnetronin alkukuvan 10 lamelliaan on 
kehäkuviossa.  
 
Jotta reaktorissa poltossa vapautuvat Pu-239 plasmaionit saadaan pyörimään ja pyörittämään 
muassaan magnetronin lamellilta toiselle kanavasäteilyvuotaan. Reilulla gigahertsiluokan 
magnetronitaajuudella atomiparien sähkökentät alkavat pyörittää mm. sähköisesti, coriolisvoimin 
reaktorissa plasmaansa lamellilta toiselle. (Toki magnetronin taajuus on mitoitettu kuumentamaan 
nimemomaan myös reaktorin vettä.) Tai sanotaan SIRKONIUMPUTKELTA toiselle käy tämän 
orastavan syklotronipyörteen tiet. Pian alkaa uraani hehkua oikein kunnolla ja kauniin tasaisesti ja.. .  
                  -- 
 
Eikun palaa se kun o i k e i n huijataan! 
plasma plasma plasma plasma plasma 
 
Vaan eipä käykkään näin! Kun uraanitonnien emissoimat niin Pu- 239 ++..ioniplasmat kuin neutronit 
linkoutuvat ulos heittämällä 23cm paksun valurautaisen pönttöpahasen seinien läpi. Mikä seuravaksi 
neuvoksi? Magnetronissa elektronipyörre pidetään paikallaan vahvalla ulkokehän 
vastakestomagneteilla. Mutta kestomagnetointi ei toimi säteilyionisaation ja satojen asteitten 
reaktorirohjossa! 
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 Nyt tulee apuja Nikolai Teslan kokeista. Hänen kuulu taivaitten sähköjä kokoava Eiffeltornimainen 
kupollinen rakennus kehitettiin pitämään reaktorin energiat paremmin pöntössä. Nyt tulee suurpaukku. 
Ydinvoimalan reaktori on suunnaton 5m halkaisijainen noin 12m korkea toroidinen magneeettisilmukka. 
Eikä toki syyttä. Kun johdinrenkaan läpi syötetään vahvat PLASMAKAASUVIRRAT. Siihen indusoituu 
voimakas kestomagneettirakenne. 
 
 On vielä eräs keskeinen ongelma. Kas kun 1 000MW reaktori vaatisi 9 000MW magnetointitehot 
pitääkseen agressiiviset neutronivuot ja Pu- 239 plasmaionisaatiot edes joinkuin palokelpoisesti hetken 
sisällään. Tesla kehitti tekniikkaa jossa saatiin käyttöön avaruuksien 80km korkeudella olevat 
Aurinkotuulen, lämmön sinne varaamat suunnattoman tehokkaat DC sähkövarannot. Tiesittekö, että 
jopa Suomessa testattiin noihin aikoihin laitteita jossa JO 100m korkealle nostettu 22m halkaisijainen 
rautaverkkoinen vetypallo IMUROI suoraan avaruuksista 700W/h tehot!  
 
Olen katsonut parikin videota yotubessa. Toisessa kuvassa 50- luvun USA testit. 4 Neliön kulmissa 
ollutta kaiutinta syötti neliölattialleen oleviin tyröskuuliin outoja resonanssisia tanssivia 3D kuvioitaan. 
Toinen koe taas tehdään mm. ASEA- atomin testatessa reaktoreitaan. Reaktorin pohjaan valellaan 
mustaa ns. "magneettista nestettä". Reaktori pannaan koekäymään. Kameralla seuraillaan milloin 
reaktorin pohjassa oleva magneettimuutoksille herkkä indikoiva neste alkaa resonoimaan ja vellomaan 
kuin synttärikakun päälisosassa liekkimeret.  
 
Silloin ja juuri silloin alkaa koko reaktorin ioniplasmat resonoida kapasitiivisesti magnetronina. Syöttää 
ydinvoimalan savupiippua "aaltoputkiantenina" käyttäen energiaa avaruuksiin. Survaisten 
plasmakaaren läpi elintärkeän avaruussäteiltä suojaavan OTSONIKERROKSEN tieltään. Tähän 
aukkopaikkaan alkaa säteilyjen energiaiskusta palaa pysyvämpi Angelicankin kuvaama johtavan 
plasmapylvään resonaattorin ANTENNI. Kun reaktori saadaan resonoimaan, soimaan oikealla tavalla. 
Se nähdään ASEA:n systeemissä raakasti, symmetrisesti hyppivän megneettisen nesteen 
pintakuvioista.  
 
Koko systeemi syö valtavat magnetointivirtansa meille elintärkeistä ilmakehämme 
miinuselektroniylijäämistä. Sateelle välttämätön elektronipilven menetys kostautuu mm. 
YDINAAVIKOITUMisilla, säätuhoina suunnattomista alueista. Koko systeemi ylikyllästää koko Telluksen 
Pu-239 tonnistoilla ja reaktorien säteilyvuodoilla. Mutta IAEA ja maailman POLIISIVIRANNOMAISET 
pitävät tarkoin huolen, ettei kukaan maailmassa vaan tiedä. Miten ydinvoimala on suunaton energiaa  
tuhlaava magnetroniuuni. Millaista kuviota reaktorien plasmakerroksista sitten voidaan sen vellonnoista 
ja magneettinesteistä nähdä. Annetaan TVO:n näyttää tästä huippusalaisesta polttoresonanssista 
OMAA laboraatiokuvioitaan: 
 
http://kuvaton.com/k/YbkO.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbkO.jpg[/img] 
           -- 
 
H U P S !! 2013.04.01 klo 00:00 
supo supo supo supo supo supo 
 
HETI kun rullasin tämän ylläolevan tekstin eetteriin. Iski CIA FB:ssään mulle seuraavan pöytääni: 
 
Sivusto on suljettu 
 
Hallinto-oikeuden päätöksen §153.53 myöntämin valtuuksin TTVK on sulkenut toiminnalleen 
vahingolliseksi katsomansa piratismiin kannustavan sivuston. Kaikkia sivuston käyttäjiä epäillään 
tekijänoikeuslain luvun 8 pykälän §83 muutossäädöksen 27.12.2012/819 nojalla tekijänoikeusrikkeestä. 
Tulemme nostamaan joukkokanteen huhtikuun aikana. 
 
IP-osoitteesi (85.76.10.166) on tallennettu ja lakimiehemme tulee ottamaan sinuun yhteyttä. 
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Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden välttää oikeudenkäynti vapaaehtoisella 
sovittelumenettelyllä. 
 
 *Herttinen sentään! Ai JAA kun TOTUUS alkaa kurkoitella liian liki. Kaadetaan sen peittämiseksi vaikka 
KOKO MAAILMA!. . .Nythän alkaa mennäkin jännäksi.. 
 
**POLIISIT alkaa näköjään panikoiden leikiä KOVILLA paljastuksistani!. . .  
 
"Mulla meni puoltuntia ennen kun tajusin et vittu tää on aprilli pila. Meinasin jo postata kaverille et mitä 
vittua mä nyt teen. XD" @ 00:08 
 
**EIPÄ OLUTKAAN aprillipilaa toi! Kun aloin 01.04 päivällä kello 12:00 maissa lähettämään aiheesta 
jos mahdollista entistäkin kuumempaa dataa. Niin puheluitani salakuunnelleet viestejäni tutkimaan 
palkatut CIA kaverit vaativat agressiivisesti kuvastojeni UUDELLEENSULKEMISTA! Nyt IAEA 
konttorilla ovet käy ja punapintaista agenttia virtaa sisään suureen k r i i s i p a l a v e r i i n  siitä mitä 
voitaisiin tehdä näiden A.L:n materiaalivuotojen eliminoimiseen. . . 
                 -- 
FB. 2013.04 satoa: Angel Skywolf Kun mainitsit vielä tuon radio (aalto)-aktiivisen sanan pitänee 
muistuttaa asiasta vielä sitä että nimi juontaa juuri siitä että u 235 ja pu 239 ja muut radio aaltoja 
lähettävät materiaalit pitävät juuri tuolla giga puolen tuntumissa valtavaa meteliä joka kuuluu aina 
mailman ääriin asti. Vaikka me ihmiset emme kuulekkaan tämän jättiläis anteenin murinoita niin älkää 
luulkokkaan ettei tällainen meteli joka on suorassa watti yhteydessä pöntön tehon kanssa vaikuttaisi 
meihin eläviin olentoihin ja organismeihin. Siksi minä epäilenkin juuri ydinvoimien olevan syypäitä 
kaikkialla maapallolla kuolleiden eläinten ja kasvien joukkotuhoille!!! 
            ---------------------- 
 
Nikolai Teslan "resonaattori" ydinvoimassa 
tesla tesla tesla tesla tesla tesla tesla 
 
Tämä olikin näköjään huikeampi, vaikeammin sulateltava löydös tämä ydinvoiman ja Teslan keksintöjen 
yhteenliittäminen. Eli nyt mennään t o d e l l a  mielenkiintoisissa asioissa. Ennenkaikkea nähdysti 
materiaaleissa joita CIA suin surmin ei antaisi näistä IAEA ydinkytköksistään esille kaivauttaa. Eli j u s t  
passelia mun käyttelyyn. Netti ollut koko 01.04.2013 näitä kirjoittaessani eteenpäin maailmalla j a t k u v 
a n sensurointien, uhkailujen ja invaasioin kohde. Mulle ulkoapäin lähetetyt kaikki lisädatat kadotetaan 
jo matkalla. Joten nyt täytyy tyytyä "keskustelujen taltioimiseen puhelimesta". Ehkä SUPO päästää vielä 
alkuperäistekstejäkin läpi, aika näyttää. 
 
Nikolai Teslan kuuluisa Eiffeltornin kaltainen suurella kupolilla varustettu salainen laboratorio USA:ssa 
oli nimeltään resonaattori. Laitteella synnytettiin melko matalia perusresonanssitaajuuksia silloisella 
tekniikoillaan. Tesla huomasi, että pommittamalla taivasta VLF- aalloilla. Saatiin kytkentä avaruuden 
van Allenin remkaisiin, joita Auringon energiat sähköisesti pommittavat avaruussäteilyin. Tietyillä 
taajuuksilla saatiin sähkökapasitiivinen kytkös resonaattorilla yläpuolisiin elektrosfäärin ionikerroksiin.  
 
Muodostui 1 000 kertaistava transienttinen vahvistus, ja ionosfääriin latautuneet ionisähkövirtaukset 
saatiin t a i p u m a a n Maapallon pintaa kohti! Alueen sähköpotenttiaali maan pintaan nähden on 
hurjaa luokkaa 300 000V! Tesla unelmoi laitteellaan saavansa aikaan niin voimakkaita taivaan 
IONISOIVIA keinorevontulivaloja, että niillä voisi valaista kokonaisia kaupunkeja, jopa valtioita suoraan 
plasmahehkuillaan. Ilmiöitä tutkivat Teslan jälkeen mm. Robert O. Bekker ja E. E. Richards. 
 
On hurjan konstikasta selvitellä kaikkia tapahtumia joita Skywolfin valokuvista voi selvitellä tapahtumina 
TVO:n Olkiluodon ja Loviisan yllä 2013. Mutta POLIISIVIRANOMAISTEN mieletön sensurointi ja 
jatkuvat uhkailut jutuistani kertovat miten oikeassa olen. Kannattaa jatkaa tutkintaa, vaikka 
sensurointiaste on luokkaa täydellistä. Tesla ilmoitti resonaattorinsa koetaajuudeksi 3 000- 30 000Hz. 
TVO:n päällä resonoivan silmillä nähdyn suunnattoman PLASMAantenin korkeus on maasta 70km. 
Toisaalta valon aallonpituus on 300 000km/s. Jakamalla 300 000km / 70km= "TVO:n 
käyntiaallonpituus" 4 290Hz.  
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Tämä jo itsessään kertoo, että ASEA- atominkin ydinvoimalat toimivat luottaen avaruuden ionosfääristä 
pumppaamiinsa "uranuksen voimiin" suoraan van Allenia loisien. Ei mikään ihme, että 450kpl reaktorin 
kuppauksesta tämä elintärkeä avaruussäteilysuojamme on tuhoutumassa! Aihe tutusti siksi täysi TABU. 
IAEA:n mielettömyydessä kuitenkin on h e i d ä n etu magnetoida tuolla energialla reaktorinsa 
neutronivuot pyörimään maailman reaktorien sisuksiin hinnoista piittaamatta. Ja hei keskeisintä ON, 
etteivät ihmiset ymmärrä ydinvoiman dilemman olevan hallitsemattomien ++..Pu- 239 
kanavasäteilyplasmojen ja neutronivoidensa epätoivoisen hallintayrityksien. 
                 -- 
 
Uniikia materiaalia samasta aiheesta 
________________________________ 
 
Mitä tämä merkitsee meille on, että on olemassa voimakas sähköinen yhteys ionosfäärin ja alemman 
ilmakehän välillä mistä meidän sää tulee. Edelleen, tieteelliset teoriat kuvailevat kuinka sähköisen 
energian tasot ilmakehässä ovat yhteydessä pilvien muodostumiseen.  
 
E.E. Richards raportoi seuraavanlaisista johtopäätöksistä jotka hän teki tutkiessaan kirjallisuutta. "Tämä 
sähköä johtava ionosfääri voi vaikuttaa epävakaisuuteen tekemällä oikosulun maapallon sähköisen 
kentän elektrostaattiseen osaan, täten vaatien vähemmän energiaa vapauttamaan varauksia ylemmistä 
kerroksista. Nämä auroraaliset valokaaret johtavat nopeuttamisprosessiin nimeltään rengasvirtaukset 
edeten magneettikentän viivoja pitkin jotka yhdistävät magneettohännän ionosfääriin. Tämä on 
revontulten ensisijainen energialähde..."  
 
Hän selittää kuinka sähköstaattiset aallot stimuloivat ionosfääriä, sallien yllä kuvatun voimakkaan 
säteilyn virtaavan avaruudesta. Hän lisää että satelliiteista ja maanpinnalta tehdyt havainnot näyttävät 
vahvistavan Nikola Teslan väitteet hänen Colorado Springsin kokeistaan. "Oskillattorinsa avulla, hän 
kykeni stimuloimaan ionosfääriä korkeilla volttimäärillä, ja sitten hän sai ylemmän kerroksen virtausten 
virtaavan alaspäin, täten simuloiden revontulten ja salamoinnin luonnollista toimintaa."  
 
Tesla oli eräs useista E.E. Richardsin siteeraamista keksijöistä jotka olivat polulla joka johtaisi 
käyttämään "suunnatonta energialähdettä joka ympäröi meitä joka minuutti". Ihmiskunta elää 
magnetosfäärissä olevan kosmisesti stimuloidun kuplan sisällä; Richards sanoi, sekä pyörivän 
pallonmuotoisen generaattorin päällä jota kutsutaan maapalloksi. Aiemman sukupolven tiedemiesten 
hengessä, joita kutsuttiin luonnonfilosofeiksi, häntä kiehtoo tämän järjestelmän kauneus. Meidän 
kokemuksemme mukaan, tämä universumin prosessien ihailu tulee usein itsenäisiltä tutkijoilta jotka 
pyrkivät tekemään töitä harmoniassa luonnon kanssa. Toisin sanoen, resonanssi näyttää olevan 
hellävaraisempi tapa siirtää energiaa kuin suora polttaminen (=zapping) 
 
 
Tri. Robert O. Becker selittää kuinka yksi ihmisen luoma sähköinen vaikutus -- voimalinjan harmoninen 
resonanssi -- saa aikaan varautuneiden hiukkasten laskeutumista Van Allenin vyöhykkeeltä, ja kuinka 
laskeutuvat ionit aikaansaavat jää-kristalleja (jotka edistävät sadepilviä).  
 
Entäpä HAARP? Energia jonka ionosfäärin kuumennin lähettää ylös ei ole paljon verrattuna koko 
ionosfääriin, mutta HAARP-dokumenteissa myönnetään että  
ionosfäärissä voidaan vapautta tuhansia kertoja suurempia energiamääriä kuin mitä sinne syötetään. 
************************************************************************************************* 
 
 Kuten MacDonaldsin kirjassa Key to Geophysical Warfare, "non-lineaariset" efektit tarkoittavat pientä 
sisäänsyöttöä ja suurta ulosvirtausta.  
 
Vuoden 1983 tiedekonferenssissa Atlantassa, E.E. Richards puhui yllä mainitusta Stanfordin yliopiston 
kokeesta jossa lähetettiin VLF-radioaaltoja säteinä magnetosfääriin. Nämä signaalit seurasivat 
magneettikentän ratoja ja laskeutuivat takaisin maahan. Ne havaittiin puolen maapallon etäisyydellä 
lähtöpaikastaan joka oli Kaliforniassa.  
 
Joissakin tapauksissa signaalit olivat vahvistuneet tuhatkertaiseksi.  
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Mikä vahvistaa nämä radiosignaalit tuhatkertaiseksi? Richardsin tutkimusten mukaan, nämä signaalit 
keräävät energiaa Van Allenin säteilyvyöhykkeestä joka ympäröi maapallon ilmakehää. Joka kerta kun 
jokin maapallon viidestäkymmenestä VLF-lähettimestä (3 - 30 KHz) lähettää signaaliaan, varautuneiden 
hiukkasten virta magnetosfäärin uloimmista kerroksista virtaa meidän ilmakehäämme. "Jopa alhaiset 
radiotaajuudet (30 - 300 kHz) vuotavat sisään ylempiin kerroksiin aiheuttaen samanlaisen ilmiön. 
Pienten signaalien syöttäminen näihin energiavyöhykkeisin luo supertransistori-efektin kaltaisen asian, 
muuttaen vapaiden elektronien liikettä tuhansien mailien korkeudella. Tämä Teslan moninkertaistuva 
resonanssi-efekti voi kontrolloida valtavia energiamääriä vähäisillä ohjaus-signaaleilla." Kuten teki 
Nikola Tesla, Richards tekee töitä resonanssin samojen periaatteiden kanssa.  
 
Äskeisessä haastattelussa, Richards selitti tätä supertransistori-efektiä jota muut kuvailevat elektronien 
lumivyöryksi. Tietyillä taajuuksilla ja tietyllä energeettisellä kynnyksellä, tapahtuu suuri energian siirto 
ylemmän ilmakehän tasojen välillä.  
 
Vaikutukset saavuttavat maanpinnan  
 
Kuinka alas magnetosfääristä tai ionosfääristä ilmakehän läpi voi tällainen "lumivyöry" tulla? 
Yllättävästi, useilla paikoilla Richards löysi vaikutuksia jotka saavuttivat maanpinnan. Ensimmäisellä 
kerralla kun hän näki tämän tallennettuna tieteellisillä instrumenteilla, hän asui 2.500 metriä 
merenpinnan yläpuolella Uuden Meksikon länsiosassa missä ilma oli kirkasta ja sähkömagneettisesti 
rauhallista. Sinä päivänä siellä oli suuri sähköisen energian kasaantuminen ilmakehässä hyvin lähellä 
maan pintaa, mutta ei sellainen kasautuminen kuin ukkosmyrskyssä. Samalla kun tämä ei-salamoiva 
sähköinen ilmiö kulki tämän alueen läpi, Richards ja hänen työtoverinsa havaitsivat yllättävän laajan 
oskillaation (värähtelyn) heidän antenni-rykelmässään ja oppivat millä taajuuksilla ilmekehä mielellään 
värähtelee. Nämä värähtelyt täyttivät kapasitaattorit (energian varastointi-yksiköt) melko suurella 
volttimäärällä.  
 
Eräänä rauhallisena marraskuun päivänä tarkkaillessaan venäläisiä ja amerikkalaisia EFL-lähetyksiä, 
he kokeilivat antenni-rykelmää (kierteille väännettyjä metallilankoja) mailin matkalla maan pinnalla, ja 
vastaanottivat odottamattoman voimakkaita ja jatkuvia signaaleja. Lyhyesti nämä löydöt ja 
jatkotutkimukset olivat ponnahduslauta sille että löydettiin harmonisen vastavuoroisuuden korrelaatiot 
tasojen välillä. He myös oppivat kuinka luonto käsittelee kosmisen energian sisäänvirtausta kohti 
maapallon pintaa revontulten värähtelyjen kautta. Nämä tutkijat näkivät kuinka energioita voidaan 
varastoida magnetosfäärin sisään, ja "meillä on mekanismi, jonka Tesla vahvistaa, jolla vetää tämä 
energia alempaan ilmekehään".  
                 ------------ 
 
I T E R fuusiolaite 
iter iter iter iter 
 
Fissio- ja fuusiolaitteen samankaltaisuus on mykistävää edelläkerrtotun mukaan! Molemmissa 
radioaktiivista plasmakaasumoskaa yritetään pitää holtittomasti vuotavan reaktorin sisällä. AINOA 
tarkoitus on valmistaa MOLEMMISSA maksimaallisen paljon vaan yhtä ja himotuinta PLUTONIUMIA 
YDINASETUOTTEISIIN! 
 
Koska fissiovoimaloissa koetettaan pitää ydinpolttoplasmainen uraani sisällä Teslan 
magnetointigeneraattorin avaruudellisilla resonaattoreilla kunnolla onnistumatta. Kallisarvoista Pu- 239 
tuotantoaan TVO surkuttelee menettävänsä 2 200kg/v, eli reilusti yli p u o l e t  tehtailutuotoksistaan. 
Piti kehittää mojovampaa tapaa. Ratkaisuksi kehitettiin jopa Teslan avaruusvirtoja järeämpiä 
magneettivoita. Eli SUPRAJOHDE. Toisaalta sähköisesti vaikeammin hallittavan suljetun reaktorilieriön 
sijaan haluttiin neutronituottoon valjastaa munkkirinkilämäinen vorteksrengas. Hienommalta nimeltään 
ITER. 
 
Auringossa fuusioreaktio ei tuota lainkaan neutroneja. Siksi se EI käy maanpäälliseen reaktoriin. 
Ottamalla mukaan tritiumeja, litiumeja ja vastaavia heliumisotooppeja, deuteriumeja saataisiin 
neutronivuon tuottotiheydet monikymmenkertaisiksi. Jos ja kun fuusio saataisiin käyntiin. Voitaisiin sen 
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tuottamalla neutronisäteilyvuolla muuntaa uraanijätökset suoraan puhtaaksi himoituksi (95%),Pu- 239 
ASEPOMMIAINEEKSI! Asia josta tarkoin vaietaan supersalaisuutena. Mutta se on a i n o a  syy myös 
fuusiokokeisiin.   
 
ITER ja fuusioreaktori ovat keskenään i d e n t t i s i ä  magneettisia pulloja, joissa säteilytetty aine 
koitetaan survoa piukkaan tuottamaan neutronivuota. Minua on aina ihmetyttänyt m i k s e i 
fuusioreaktorien sähkövarautuneita IONIPLASMOJAkaan muka saada suljettua 
kestomagneettikenttiinsä helposti? Vastaus samaa kuin perusreaktorissa. Ongelmana ON nimenomaan 
sähköisesti tottelemattomien n e u t r o n i e n  hillitön karkuuntuminen! (Lisäksi fissioydinvoimalan 
vuotavat Pu-239 tonnistot päälle.)  
 
Suprajohteen keskeinen nerokkuus on sen hurja hyötysuhde. Fuusioreaktori EI tuhlaa Teslan 
avaruusvoimien lailla koska sähköistä mangnetoitumisen häviötä ei synny. Suprajohteen ylivertaisen 
tehoon riittää vain hetkellinen valtava tehopiikki kelaan. Joka jää kiertämään magneettikäämiin pitkiksi 
ajoiksi. Kysymys kuuluu, miksei sitten perusreaktorien yhteyteen ole kokeiltu suprajohteita? Vaan se 
hoidellaan magaaberisti maailmaamme tuhoavilla Teslamagnetointitekniikoilla. Vastaus on ilmeinen, e 
p ä v a r m u u s ! Kun reaktorissa tapahtuu Fukushimasta tuttuja 20 000- kertaisia viivästyneitten 
neutronien EMP tehopiikkejä. Se puhaltaa tuhoisasti hetkessä ympärillään olevan epävakaamman 
suprajohteen sähköenergiat huitsin hemmettiin. 
 
 On käytännön p a k k o  turvautua vanhakantaisempaan teslaoskilaattoriin yhä tänäkin päivänä. Suo 
siellä, vetelä täällä. Kuin harakka tervatulla katolla IAEA taistelee jatkuvasti kasvavissa ongelmissaan 
saadakseen plutoniumhyötöreaktoriensa ASE- tuotannot käyntiin. Kamalinta näissä kun, kaltaiseni 
sisäpiirien kaveri alkaa vuotamaan kansan tietoon sen kaiken salatun kalmon, joka reaktoreista 
maailmankaikkeuttamme tappaa.. Mutta POLIISIPAHUUS pitää ainakin vielä tapettavan, 
säteilysterilisoituvan uhrikansanmassat kyykyssä.. 
 
http://aijaa.com/qDvsib 
            ------- 
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3139. TVO tiedottaa: 
 
TVO jostain kumman syystä ei halua ilmoittaa millaisia turvallisuusmuutoksia ja laittomuuksia se 
kulloinkin tehtailee. No onneksi m i n ä  voin kertoilla kaikkea supersalattua kiinostuneille= kenelle 
tahansa: 
 
- TVO:n turvallisuusvastaavia oli 1 kokeneempi mies. No aina toki hommiaan mokaili milloin mitenkin. 
Nyt koska jatkuvasti olen neteissä julkaisemassa mokistaan. Hermostui TVO ja on palkannut tilalle 6- 
kertaisen määrän, puolisen tusinaa seinätyhmiä lähinnä nuoria naisia. Juu systeemi on simppeli, 100% 
kokemattomat juuri koulusta tulleet neitokaiset tarkoittavat tieten ostettua totaalista ydinalan 
kokemattomuutta. Ammattitaidottomuutta vailla vertaa. Ja ennenkaikkea sitä, että jatkuvista 
turvallisuusmokistaan kuulussa TVO:ssa taidollisemmat, myös miehet jättää kiihtyvästi uppoavaa laivaa 
oikein urakalla! 
 
- 2008 TVO:n ydintyömaalla oli JO ylisuuri määrä vartioita 73kpl. Nyt 2013 tilanne on mennyt totaalisen 
perseelleen. 140kpl Securitaksen vartijoita ovat miehittäneet koko konkkurssikypsän TVO:n työmaat. 
Kuvaavaa yhtälössä on, että TVO:lla on 135 työntekijää. Eli enemmän kuin j o k a i s t a  ydinorjaa 
vahtii yksi vartija palkattuna! Tietovuotoja peläten hysterisesti, mitäs muutakaan, j o p a s . Juu on 
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TVO:lla 500kpl turhia insinöörejä myös. Mutta nuo eivät tunnetusti tee muuta kuin haittaavat 
työntekijöitten hommia ja niin m o k a a v a t  raskaasti kuten OL-3 on klassisesti osoittanut. 
 
- TVO:n porttitakennuksen katolle ovat virolaiset mafiosojen urakoijat tuoneet 10 000V 
sähköteurastusaidat. Homma mokattiin toistuvasti, kuinkas muuten vasta kolmas kerta toi sähköisen 
kuoleman TVO:n katoille. Koko laitosalueen aidat on niinikää näillä laittomillla 10kV sähköteurastimilla 
ryyditetty. Että kiipeilijöille varovaisuustietoja lisää tästä. Laki kieltää nämä DDR/ Stasi tyyppiset 
massamurhakoneet. Mutta korruptoitu FIN- viranomaistaho vaikenee tästäkin TVO:n rikollislajeista 
"voideltuina". 
 
- TVO:n myös henkilöstön tiedotuksen puhelinkeskukset on yksinkertaisesti kaapattu! SUPO 
salakuntelusta on tehty näin laittomuuksineen "maan tapa ydinalalle". Rikos demokratiamme lakeja 
vastaan, mutta kuka välittää, ei lahjotut POLIISIT ainakaan! TVO:n oma henkilökunta paiskattiin tieltä 
hädissään eläkkeelle ja työttömäksi. Syinä koska lisätty laiton puhelinurkinta ja 
nettiliikennekaappaukset haluttiin pimittää! Securitas verisesti kaappasi tuonkin bisneksen. 
Intoutuminen lisäkiireeseen, vainoharhainen pelko siitä että TVO:n ydinsalaisuudet vuotivat sitäkin 
kautta ulos. Toki A1 koodinimikkeelle hatunnosto "A.L"! 
 
- Luopiojärjestelmät. Ydinhallinnon keskeisin ongelma Suomessa kiteytyy kahteen kirjaimeen A.L. ) Eli 
henkilöön joka t o d e l l a  OSAA ja TIETÄÄ! Satapaäiset POLIISIVIRANNOMAISLAUMAT tekevät 
kokopäivätöitä estääkseen ympärilläni vellovat loputtoman mietityt ydinrikollistensa tietovuodot 
tulemasta julki. Ihan alusta asti TVO:lla ollaan panostettu siihen, ettei y k s i k ä ä n kaltaiseni ydinorja 
saisi laillani enää annettua FAKTOJA ulos rikoksiaan tehtailevista TVO/ Posivoista. TVO:n kirjallinen 
uhkaukaasi kielsi maamme  k a i k k i e n ydinalan osaajien lausumasta sanaakaan ydinvoiman 
heikkouksista 2007 joulukuusta.  
 
- Securitaksen miehittämän keskuksen vanaveteen on myös perustettu DDR/ Stasi tyyppinen 
ammattitason LUOPIOJÄRJESTELMÄT. Systeemi aloitti toimintansa muuten 2013. 01.01. TVO:lla kuka 
tahansa voi nimettömänä, vaikka kirjeellä käräytellä toinen toisiaan syöden kontakteistaan ja 
tietovuodoista. Jaa niin kuka TVO:lla toimiikaan yhteyslinkittäjänä SUPO- ydinturvaosaston 
kahuryhmään? Tieto joka kiinnostaa varmaan, eli koska k a i k k i tarkoin tiedän, niin. .  HUIPPUA! Näin 
v a k a v a k s i  IAEA IPPAS on määritellyt tietoylivoimani! Vastuunkantaja TVO:n osalta muuten tähän, 
Päivi Lahti.. Kiitän ja kumarran saamastani SUPO:n myöntämästä tieto- osaamiseni tason 
ylivertaisuuden myöntämisistä. Ammattiosaaja ON ammattiosaaja, vaikka voissa paistaisivat!) 
                  --------- 
 
Pu-239 ASEmyynti puhuttaa 
pu pu pu pu pu pu pu pu pu 
 
TVO ja Posiva ovat ne kaksi maamme monmopolia, jolle on keskitetty kaikki ne laittomuudet jotka 
välittävät TVO:n polttamat uraanijätteet maailman myyntiin. Jostain kumman syystä asia on alkanut 
päästä myös julkisuiuteen. tavoilla joista bisneksiään ja korruptioprahojaan tarkoin suojaava SUPO ei 
lainkaan tykkää. Yhtäkaikki raporttia aiheesta alkaa löytyä Suomessa paikallislehdistäkin: 
 
http://kuvaton.com/k/Ybfq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybfq.jpg[/img] 
 
Toinen päivän aihe oli se miten Posiva valehtelee tekevänsä 100 000v kestäviä pullosia olkiluotoon. 
Vaikka alaa tuntevien mielestä sadasosaakaan tuosta ei kyhäelmät tulisi kestämään. Todellisuudessa 
Ruotsista ilmoitettiin TVO:n Onkalon rakennelmien vuotavan jo alkuvuosina 50v maksimilla YLE TV 2  
Silminnäkijäraportti Olkiluodosta ikuisuuteen. Näkyy myös yotubessa vaikkei SUPO tykkääkkaan saati 
IAEA.  
 
Yle ilmoittikin paljastavaksi syyksi sen, että Olkiluodon alueen lävistävät Litoraanitektoniset maailman 
syvimmät 30km leveä ja 1000m syvä tuhansia km pitkä Skotlanti- Ruotsin suurjärvet- Olkiluoto- Viiala- 
Laatokan pohjoisrannasta keskisiperiaan. Ulottuva tektonisauman t i e d e t ä ä n katkoneen mm. 
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Rihtniemen nokan suurtehokaapeleita heti valmistumisvuodestaan lähtien lukuisat kerrat. Aluksi 
vuodenkin välein. Jälleen kerran tuo tektonisen sauman liikunta pätki ko. kaapelin. 
 
 Syytäkin olla huolissaan, koska Olkiluodon maaperässä mitattiin suurräjähdys mm. 2001! Aihe toki 
maassamme tarkoin tunnetaan ydinalan superriskinä. Jo senkin takia, että tektoniikka on tuhonnut 
TVO:n reaktoreita, turbiineja,generaattoria irrottaen yms. usesti jo. Nyt tiedetään, että nämä kallioperän 
agressiot vapauttavat näkemällä tappavat Posivan ydinjätteet 1005 varmuudella alimitoitetuista 
rakennekyhäelmistään holtittomasti. Korruptiolla ja POLIISIVÄKIVALLOIN, sensuroirtu lehdistö ei asiaa 
uskalla kommentoida. Sentään löytyy mm. tämä uutinen tulevasta Posivan TVO:n maamme hävittävistä 
ydintuhoaikeista:  
 
http://kuvaton.com/k/Ybf6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybf6.jpg[/img] 
                 -------- 
 
Loviisan tutusti h ä m ä r ä ä  uraanikuljetusdataa. 
top top top top top top top top top top top top 
 
2013 Tilannepäivitystä. Ydinjäte-ja tai ydinpolttoaineen kuljetuksista. Tuossa 7-tiellä niitä kuljetti mm. 
Nurminen logistic autoilla. Edessä siviilikyttä auto ja tunnuksilla oleva poliisi-auto. Noita sitten seuraa 
uraaninen lasti. Takana taas kaksi siviili-poliisia- ja viimeisenä tunnuksilla oleva.  
 
Eikä minkäänlaisia, vaarallisten aineiden kylttejä! Puolipyöreän muotoinen säiliö jossa ressukapellit 
päällä, takanta auki. Naamioitu ihan tavalliseksi kuljetukseksi. Eikä Nurmisen logoja ovessa, mutta 
tiesin mitä katsoa. Haminasta Loviisalle päin. 
 
Tällä hetkellä kuljetuksista vastaa täälläpäin, KVL kuljetus Kouvola. Kuskitkaan eivät tiedä etukäteen 
kuljetuksista. Vaan hyppäävät autoon ja ajavat Loviisaan ja ovat koko purun ajan autossa, eivätkä voi 
poistua. 
http://www.kvlkuljetus.com/index.php?id=1 
 
* Olkiluodossa käyttämättömät uraanipolttoaineet tuotiin vuosikymmenet ilman paskaPOLIISEJA parin 
tavallsen rekan saattueella mm. Tornion kautta. Tuo, että systeemit kulkee nyttemmin 
POLIISISAATTUEELLA on kiinnostava lisätieto. Tosin jo 1985 uraanikuljetuksista maailmalla ryövättiin 
5% ja vaadittiin hupaisasti ydinimpperiumeilta lunnaat ryöstetyn tavaran piilopaikan näytöstä. Italiassa, 
Espanjassa yms. varastettiin uraanirekat niin usein, että ydinvoimnalat pysähtyi kokonaan. Kiitos 
mafian ja mm. ETAN ryöstelyjen ja ydinjohtajien hyvin toimineen kidnappailujen. Tällaista VAAN LISÄÄ. 
 
* Niin Loviisan ydinjätteitten ainakin p i t ä i s i kulkea visusti Olkiluotoon Posivan Onkaloihin. Nyt 
näyttää kuitenkin siltä että bisnesten suuntimat on 1996 loppuneen ns. "virallisen kiellon" jälkeen 
jatkuneet enempi POLIISILAHJUSRAHOJEN teemoilla edelleen Venäjän ydinmafiosojen ryydittäminä. 
Olkiluotoon uraanit tulee muuten Ruotsin kautta. Joten, joten. . . MITÄÄN suoraa syytä nimenomaan 
Venäjän suunnalla kulkeviin uraanijalosteitten kuljetuksiin ei tämäkään anna selkeämpänä selitystä. 
Loviisan mörskän toki tiedämme venäläiseksi. Tiedämme MYÖS, että Loviisa MYI venäjän mustaan 
Pu-239 kaupusteluun ainakin julkisesti kaiken tuottonsa 1975- 1996. Taitaa vaan vanha suola edelleen 
rikoksen uusijaviranomaisia janottaa. Ainakin POLIISIT näköjään hommissaan SAA edelleen 
KORRUPTIOLUNNAAT!. . ) 
             -------------- 
 
FB Palautteita 2013 
veri veri veri veri 
 
*WoW ai ei juttujani lueta sanoo väljähtäneet nettiPOLIISIT. No "parlamenttaarista" vastaisin tuohon. 
Hienoa todella, että näitä faktoja aletaan noteerata oikeasti maailmalle asti: 
 
Teemu von Boehm Torstaina 25.4.2013 klo 12.00-13.10-> oli Pikkuparlamentissa keskustelutilaisuus 
"Eduskuntaan alkuperämerkinnöistä ja tuotantoeläinten hyvinvoinnista Suomessa" jossa 
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Sikateollisuuden edustaja Martin Ylikännö sai yleisöltä haastavan ja herättelevän kysymyksen 
osakseen. " Miten suurta osaa sianveri näyttää sikatilallisten tuotannosta nyt ja entä tulevaisuudessa?  
 
Kysymys pohjustaa seuraavaa jatkokysymystä: Miten tuottajan näkökulmasta sika veriryynin 
/veripelletien myynti tasapainottaa sikatilojen kannattavuutta ja onko tiedossaolevia virallisia, mutta 
epäsuoria tukia ydinvoimateollisuuden kautta (nyt olemassa) ja miten avointa Ja näkyvää toiminta nyt 
on?" Ydinvoimaloissa käytetään veriryyniä/veripellettejä. (Tämänlaista tietoa on esitetty FB-sivuilla Arto 
Lauri)  
 
https://www.facebook.com/groups/144540822292452/permalink/455999324479932/ 
 
 (Suoraa vastausta kysymykseen ei osattu antaa, mutta seuraavia vastauksia sain (Martin Ylikännöltä 
ja muilta asiantuntijoilta):Teurasjätemonopolia ei Suomessa ole ja teurasjätteen hinta on 300€/t eli 
30centtiä/Kg. Turkistarhat hyödyntävät teurasjätettä. 
 
PS. Taisi jälleen osua enemmän kuin arkaan aiheeseen. Näytti  CIA- "SIKAPOLIISIT v ä l i t t ö m ä s t i  
tuhonneet tuon totuussivuni raivoissaan paljastuttuaan eläinuhriveristään.!!      
               -- 
 
Etusivu- foorumin satoa, Öö. . tai siis shokkihiljentymisen palautteita: 
* Ei hemmetin kutonen! Nyhän tämä parlamentissa esiin nostettu SIKA/YDIN/ VERI- asia mykisti 
ahnaat SUPO-POLIISIT tuppeensa. . . 
 
OIKEESTI HEI SIKA- POLIISIT!. . . . 
__________________________ 
 
Millaisia KULTTIorgioita ja veririittejä ydinrikollisuus teille biffaa. 
 
Antaako kokaineja, amffetamiineja, spiiditarjontoja, tuoretta "neitsytlihaa" muussakin muodossa kuin 
"uhrattavana SIANVERENÄ", moraalittomissa geimeissänne YDIN- Molokillenne pysyviksi raketuissa 
rituaalimenoissa? 
 
SUPO- poliisien/ TVO Posivan on tosiaan aika tuoda julkisuuteen kaikki se magaaberi saasta joka liittyy 
mm. näihin V E R I - KULTTEIHINNE Vuojoen/ Posivan/ TVO tiloissa. 
 
PS. KESKUSTELKAA megaongelmistanne, VERISISTÄ ydinaddiktoitumisasteistanne. Niin kauan kun 
vielä jotain toipumistrendejä voitaisiin koukutuksiinne järjestää. !  
            ------------ 
 
YDIN- K U L T  
veri veri veri 
 
CIA hyökkäsi raivon vallassa poistamaan FB:ssä kirjoituksiani siitä miten ydinteollisuus tunkee 
reaktoriensa ns."suotomassoiksi" tonneittain verta jokainen vuosi. Olin tosiaan ITSE TVO:n varastoissa 
ihmettelemässä miten näitä veripellettejä siellä oli autonlasteittain karuissa reuskeissa WC- 
rullamaisissa kierretyn paperin nimettömissä 25kg paperitynnyreissä. Oli se selvää, että nimien 
puuttuminen tuotteista kertoi niiden hämäristä taustoista. Ihan kuten ASEA- atomin laittomat MCT 
neopreenikumien käsitttelyyn tarkoitetut suojeltujen valaitten rasvan 5cm pitkät huulirasvatuubit. 
 
Mutta tosiaan m i k s i SUPO ja CIA poltti päreensä kanssani, h e t i  kun hypersalatun asiansa 
paljastin? Veriuhreja käyviin ydinepäjumaliinsa tunkevat TVO:n "ydinateistipapistojen" toimet  eivät 
alkuunkaan kestä päivänvaloa! Uskonnollisille maailman piireille ei taivaasiin teslabimin avulla 
pumpattavat SIANVERIUHRIT valumaan päällemme kaikialla ydinvoimin, ole varmaan "siunaukseksi 
tulkittavaa. 
 
 Miettikää miten Israelin puolisen tusinaa ydinreaktoriaan tunkee Luvatussa maassaan parhaillaan 
esteittä tuhansia kiloja epäpyhien SIKOJEN veret vuosittain niin jutalaisten, muslimien kuin 
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kiihkokristittyjen päälle pitkin maailmankantta USA:ta myöten. . .Siis AJATUKSELLA, kun tätä tehdään 
vuosikymmenestä toiseen ihmisten ruokapeltoihin, juomavesiin. . No joo CIA selkeästi tajuaa, ettei 
kestä uskonnollista etikkaa laisin päivänvaloa tällaiset ydinvoimafaktatkaan! 
 
Jatkokysymys kuuluukin m i s t ä  USA:ssa sitten ottavat veren ydinvoimaloihinsa? Koska Martin 
Ylikännön parlamentissa 2013.04.24 antaman vastauksen mukaan eläinten veri menee ruokiin ja 
eläinrehuihin. Näinollen käteen jää mystinen kysymys siitä miksi 1970- luvun aluilta Vietnamin sodan 
aikoihin alettiin ottamaan USA:ssa "tarpeisiinsa" ruumiiden veret talteen PAKKO balsamoinnein? .. 
Kummastusta asiassa lisää, että 1973 öljykriisin aikoihin ydinvoimaloihin tarvittavan aktiivihiilipellettien 
veren kysyntä räjähti konkreettisesti käsiin. Veri sopii erityisen hyvin tarkoitukseen, koska siinä oleva 
rauta tukee huteran poltetun veren kaasuja kokoavia rakenteita optimaallisesti. 
  
USA:ssa kuolleiden verihän ei taatusti päädy lääketeollisuuteenkaan. MIKSI se pitää poistaa 
formaliiniliuoksella k a i k i l t a  kuolleilta lakisääteisesti? Nyt asian jatko kiertyy näitä valtion pakottamia 
outoja formaliinisia veriannoklsiaan ruumiista valuttaville USA:n hautureille? Vastausta kaivataan nyt 
aiheeseen erittäin paljon! Miksi k a i k k i mitä ydinrikolliset teettää johtaa tällaisiin magaabereihin 
kultteihin? Survooko teslabimi siis parhaiten uraanihelvettiään kun siihen suitsutetaan sikojen veriuhrit 
terästetyin ihmisvahvistuksin? Kyllä täytyy todella sanoa, että mitä enemmän ydinalan SIKAILUJA 
tutkailee. Sitä o k s e t t a v a m m a k s i  TVO:lla menee! 
                ---------------- 
 
MILJARDIongelmia OL-1 laitoksella. . .! 
miljardi miljardi miljardi miljardi 
 
Keväällä TVO ryöväsi megaongelmiinsa 300miljoonan "pikavipin". Eivät vaan USKALTANEET 
tituleerata m i k s i ? 
 
No kuten muistamme parisen vuotta sitten OL-1 laitoksesta paloivat k a i k k i pääakseliston 
laakeroinnit. Koska tunnetusti tektonisen epävakaan alueen kallioon olivat voimakoneensa kiinni 
laittomasti, tyhmästi jäykästi ankkuroinneet. Tilanteessa n. 80m pitkä turbiinisto-generaattorin 
pääakselisto oli mennyt rajusti linkkuun. Että peräti kymmenisen MW tehostaan katosi pysyvästi. No 
vika johtuu siitä, että OL- 1 ja OL-2 voimalaitoksien länsiosat painautuu tektonisen 
LITORAANITEKTONISEN sauman takia etelään. Ja voimalan taas itäosa kääntäytyy pohjoiseen.  
 
Ihan sama tektoniikka on mm. katkonut peräti 4 kertaa Rihtniemi- Rauma lähtevän Fennoskandi- 1 DC-
pääsyöttökaapelin.(On nytkin ollut 3kk huollossa) Tektoniikkaa myös siinä syynä. No muistamme myös 
miten mm. 2001 Olkliluodossa sattui useampia KR17 Posivan koereijän ympäristön 
metaanijääklatraattien räjähdyksiä kuolettavine jälkisalailuineen. Olkiluodon epävakaat metaanijäät On 
liikkeellä. 
 
Nyt kuulin t o d e l l a kiinnostavan yksityiskohdan TVO:n alati kasvavista megahyperongelmistaan. OL-
1 laitos kun kuulema tarvitsisi vaativan varaosan. Jota EI SAA TEHTYÄ! Sanamuoto oli varsin outo. 
Koska kyseeseen tulee lähinnä kaksi kohdetta. Koko voimalaitoksen lävistämä pääakseliston 
uusintalinjaus säteilymerien keskellä. 
 
No reaktori on kaikkein tunnetuin osa, jota EI voida uusia! Jo 1978 startin aikoihin kyseinen pönttö oli 
kiilautunut tektoniikasta betonitilaans niin pahoin. että menetti kaikki tuumaluokan 
lämpölaajenemisvaransa. Ilmoitin asiasta useamman kerran mm. TEM/ STUK osapuolille. Että reaktori 
tulee VÄKISINKIN vääntäytymään tässä jatkuvassa tektonisessa liikuntaprässissään käyttökelvottoman 
muodottomaksi. Tai peräti halkeamaan lämpöshokkien vanaveteen. Kun tieto aikanaan uskalletaan 
tuoda julkisuuteen. Se ON megaisku TVO:n mahtailuille! OL- 1 laitos on menettänyt lohikäärmeen 
päänsä.  
 
YLEINEN VAROITUS KAIKILLE SUOMALAISILLE! . . ON PÄIVÄN SELVÄÄ ETTÄ JO KERTAALLEEN 
maamme suurimmassa tahallisessa laitospalossaan sokkeliinsa asti polteltu OL-1 laitoksen 
megaongelmaa varten suunitellaan mustissa riihikäräjissään jotain vastaavaa! PISTÄKÄÄ TARKOIN 
KORVAN TAA, JOS JA KUN JOTAIN SAMAISTA "mystistä" YDINVOIMALAN PETOSPEITTELYÄ 
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JATKOON maksettavaksemme ILMESTYY! Tunnetusti maailman korruptoiduin Suomen hallinto ja 
viranomaistahoilta voimme odottaa vaikka kuinkakin näyttävää "Fukushimaista MOSSAHTELU, 
PEITTELYTOINTA"! Yksi on ainakin selviö. Rehellisesti ei tällaisia TVO:lla ole k o s k a a n  edes 
yritetty hoidella. Eiköhän JO orgiakriisijuhliin ole kutsuttu massoittain viranomaisia korruptointiin ja 
hallintoa "voitelu mässäilyihin". Kerron lisää MEGA-AIHEESTA, jahka kuulen. 
            ------------ 
 
Koostetta 
ko ko ko ko  
 
Ydinvoimalat käyttävät autonkuormittain sian uhriverta. Sillä käsitellään koko ydinvoimalan 
ionipuhdistettua prosessivedet.  Jos tätä "rienaavaa uhrikulttia" ei jatkuvasti tehtäisi ydinMOLOKIN 
palveluina  saastuisi reaktorin vesi ja reaktorin yhteys avaruuksien "uranuksen voimiin" katkeaisi. Ja 
taivaat tuomionaan syöksisivät Hiroshiman suuruisen energiaplasmapomminsa pudottaen 17min 
/200km/h sisällä  holtittomasti alas murhaten kaikki altaan. ( Tsherno, Tsheljabinski, Fukushima. Jopa 
TVO OL-1 oli tämän tyyppisen iskun kohteena 1978!) 
 
. . . . Täsmätään hiukan lisää noita tehoja. Loviisan lähtöteho on 440MW. Voimalalta menee noin 24h, 
ennenkuin sen muuntajien läpi taivaalle muodostuva teslabimi on valmis. Sisältää noin 10 560MWh 
energialatauksen.( Hiroshiman pomminräjähdyspilvi jää roikkumaan damokleen miekkana ydinvoimalan 
päälle!) Sen jälkeen teslabimin klassinen pysyvyysteho on 440MW. Tällä tehollaan se imuroi 
avaruudesta jopa 70 000MeV tehoisia HADRONKASKADIHIUKKASIA. Näitä johdetaan silpomaan 
uraania sisälle reaktoriin. Jossa ne osuessaan uraaneihin tuottavat 10- kertaa ENEMMÄN neutroneja 
kuin normaali fissioreaktorista väitetty  määrä. 
 
 Koko neutronipuuro pidetään teslabimin magneettikentällä väkipakolla vankina reaktorissa. Jota 
pyöritetään 3 000r/ min neutronvuolinkona. Loppu onkin aika klassista. 440MW tehoinen teslabimi 
varastaa energiansa IONOSFÄÄRISTÄ. Systeemi muuntaa 1 500MW edestä vettä DTN (Deuterium, 
Tritium, Typpi plasmaksi). Jolla sitten ydinvoimala tekee lopulta 510MW edestä jopa hiukan malliksi 
sähköä. Hyötysuhde Loviisan laitoksilla on NIIN kelvaton,(Muutama prosentti 16%),  että teslabimi v o i 
s i  ajaa sähkönsä valtakunnan verkkoon suoraan. Eikä koko turbiinipelleilyä tarvittaisi väliin lainkaan. 
                  -------- 
 
Tsherno RIP 
rip rip rip  
 
FB, E.P. 2013.04:  
REPOST: Chernobyl is empty. New sarcophagus is USELESS. Supervisor of new sarcophagus is 
"Hans Blix" IAEA former Director. He said in 1986: "A yearly Chernobyl is acceptable for the world..." 
The new sarcophagus is financed by the European Nuclear Banks! What you see here in this video is 
NOT the fuel melting, because it was thrown completely out and it is NOT graphite fire, there was none. 
It is the 2,000 tons reactor lid, that was thrown aside and is GLOWING because of HEAT, it was so hot, 
that it turned from Red (770 - 800°C) into Yellow (1150 - 1250°C): 
https://www.youtube.com/watch?v=Bhqb1HfHDwg Helicopter crew did not survive. This 2,000 tons lid 
was thrown aside by 1,2 Terrajoule of energy = 0,2 - 0,3 KT TNT yield, also ejecting the WHOLE Core!  
 
Noita venäläisten kuvia katsoessa tulee vaan kysyneeksi että milloinkahan vastaavan a v o i m i a  
kuvia saadaan katsoa TVO:n  räjähdyksistä? No todennäköisesti ainakaan suomalaisia katsojia on 
silloin vähän. Hauskaa leikkiä, jossa  EI Suomalaisille ole tulossa takuuvarmasti kun silkkapelkkä 
MUSTAPEKKAA. . . Tietysti olisi "HYPO-  kivaa" nähdä asiallista sensuroimatonta dataa vaikka 
Fukushimasta tyyliin: "Olin Fukushiman YDIN- alueilla kuin maailma LOPPUI".. . 
 
No TUSKIN CIA sallisi moista raportointia paukkuvista reaktoreistaan. Ja vaikka sallisikin SUPO estäisi 
totuuden Suomeen tulon silti silmittömällä apinan raivollaan. Kas kun kansan EI haluta tietää mikä ja 
KUKA ydinpetolaumoistaan jälleen kerran ISKI!. . . Toivotaan, että kunnollinen Aurinkoflare raunioittaa 
PIAN kertaiskusta loputkin 400 ydinpaukkutiinua teslabimin plasmakanaviin rykien. Niin ettei niissä ole 
elämän kipenettäkään seuraavaan vuosimiljoonaan! Ihmiskunnan ydin "K U L T " on saamassa sellaisia 
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mittahulluuksia,(erityisesti Suomessa); että tuo alkaa olla AINOA KEINO jota Luonnolle käyttövalikkoon 
seinähulluja YDIN- POLIISEJA VASTAAN jää.  
               -- 
 
S I K A A  taivohon loitsintaan 
sika sika sika sika sika sika 
 
Ritva Junkkari en nyt Arto tuota ,,sianverijuttua,,käsittänyt---käyttääkö siis jokain maailman ydinvoimala 
sitä samoin? 
14 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1 
 
Plutoniumitalous kieltoon:  
 N i m e n o m a a n! MILJOONIEN sikojen veri virtaa reaktorien sisuksissa. Kohotetaan Herran 
rienaukseksi 100km korkealla teslabimillä aina taivaisiin asti. "Uranuksen voimien gloriaksi", v a r m a a 
n antamaan "o i k e a " pahuuden karmaa ja tuomiot tämän s u m e i l e m a t t a hyväksyvälle 
ihmiskunnalle. RIP ja . . . no se ON tuleva ihan POLIISIEN PAKOTTAMANA ANSIONA siitä mitä i h m i 
s e t tässä pahassa ajassamme kiihkeimmin janoaa. 
7 minuuttia sitten · Muokattu · Tykkää 
 
Tässä nimenomaan ON oleellisinta mitä y k s i l ö n ä tekee. 99,99% Kun n a u r a e n hyväksyy tämän 
kaiken SA- armeijoiden, sisäministeriöiden, USA:n petolaumojen sumeilemattomasta jumaloinnistaan. 
Näillä mennään ja jäädään odottelemaan tulikivenkatkuista vastausta itse Jumalalta. . . MINÄ 
oikeastaan toivon tähän vaan, että vastaus olisi NOPEA ja LOPULLINEN. . . . 
 
Juu EI tämä ole mikään tuomiopasuuna, ei toki... AINAHAN on mahdollista, että YDINATEISMI onkin 
juuri SE oppiuskonto, joka vihdoin viimein tekee mitä miljardit on aina toivoneet.. . .TAPPAA JUMALAN 
JA TUO JULKEAN "POLITSAARISEN" MAAILMANHALLINNAN SITÄ HIMOAVALLE YDIN- kansoille! 
Ainahan tämä on suurisuisten SUPO/  CIA- loisten päämääränä ollut. . . Niin ainahan sitä voi t o i v o a , 
että itse ELÄMÄN JUMALA vaan kääntää ihmiskunnalle selkänsä ja katoaa aikain avaruuksien 
kaarevuuksiin. Mitä, . . sitähän "HE" hekumallisesti toivonaan toitottaa.. . 
                  -- 
 
Ritva Junkkari SIIS kaikkiko maailman laitokset tarvii käyttöönsä tämmöistä..kerro nyt ,,selkokielellä,, 
miksi kun en ymmärtänyt-eikö muuten energioita irtoa---- 
12 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Plutoniumitalous kieltoon:  EipÄ Ritva hyvä irtookkaan! . . Ydinsukellusveneet eivät VOI käyttää tätä 
"rukousbimiään taivaalle" jonka Tesla tekaisi. Siksi joutuvat ajamaan reaktoreihinsa YLI 25% 
uraanipitoisuudet. ( Loviisassa 3,5%).Jotta saisivat samankokoisesta laitteestaan SAMAN tehon kun 
vaikka Loviisan reaktorista teslabimin/ sianverensä raatelemana. Ritva 90% ydinvoimalan tehosta 
tehdään k u t s u m a l l a laivaan joukoista 70GeV HADRONIONEJA silpomaan reaktoriensa uraaneja! 
Tämä on SE salaisuuksien salaisuus. Josta maailman ydinmahdit  on 100v vaiennut. Kunnes 
pääsimme v a i v o i n Angelican sipaisemista TVO/ Loviisan kuvista selvyyteen tästä kaikesta. Ehkä 
Ritva itse JUMALA HALUSI tiedon viimein kiertämään pahaa maailmaamme. 100V Omerta ON 
MURRETTU! Ja SUPO kinterillämme paljastumisensa kauhut rinnassaan. . .! 
noin minuutti sitten · Tykkää 
 
Plutoniumitalous kieltoon Miksei maailman kaikki reaktorit sitten käytä ydinsukellusvenetekniikkaa? 
Koska jalostuksen uraanien saanto on mm. rikastuksella 0,004 luokkaa. Ja toisekseen 
sukellusvenereaktori räjähtää ongelmitta kuin YDINPOMMI käyttäjiensä silmille. 
muutama sekunti sitten · Tykkää 
 
[img][/img] 
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3140.Uraanikaivostuotos 3. 
 
Talvivaaran uraanimääristä 
talv talv talv talv talv 
 
"Kallio painaa 2,5- 3t/m3. Talvivaaran on näkemistämme vesisadeongelmistaan johtuen tyytyminen 
uraanikaivoksissa tyypilliseen 20m kavostensa syvyyteen. Kiinnostaisi laskea paljonko neliökilometreja 
tuosta vuosittain louhitaan. Neliömetri ja 20m korkea pylväs painaa 3t* 20m= 60t. Saadaksemme 
neliömetrit pitää enää jakaa louhittu 20 miljardia tonnia / 60t=  333 333 333m2= 33 333ha= 3,3km2/v." 
 
Tiedonantaja kirjoitti 2013 hyippusalattua lisädataa Suomen uraaniojalostuksen salopista. Kuulin 
Teemu Vehkalalta 31.03.2013 tiedon siitä, että venäläisten omistama Norlsnikkel oli aukaissut 
salaisuuksiaan. Harjavaltaan Talvivaarasta tuodaan vuosittain Kauppalehden suureen ääneen 
mainostamat 500 000kg uraanirikastetta. Ja se esipuhdistetaan Harjavallan prosesseissa. Jäljelle JÄÄ 
välirikastettua uraania enää käsittämättömät 10 000kg/v! Tässäkin prosessissa saadaan talteen 0,02 
osaa uraanista. Eli 1kg uraanituotetta ja 50kg JÄTETONNISTOA. 
 
Toisaalta YLE ilmoitti miten OMG Kokkolassa saadaan vuodessa käsiin Talvivaaran 500 000kg/v 
tuotoksesta 200kg/v!  
 
TVO taas ilmoitti (Hyvä tietää uraanista lehdessään) viimeisessä isotoopijalostuksessaan tuottavansa 
0,004 tuotolla! Periaatteella 250kg jätettä 1kg uraanijalostetta. 
 
Alustavasti tiedämme, että uraanin jalostuksessa alun Talvivaaran malmista saadaan talteen tuskin 
miljonasosia. Nyt vaan pitää laskea näillä tiedoin paljonko jää käteen. Haaskuu on kuitenkin 
mykistävää.  
             ------- 
 
Rehellisin IRAN? 
iran iran iran 
 
Talvivaarassa louhitaan vuosittain raakakiveä: 
20 000 000 000 000kg/v   
 
Siinä on alkujaan uraania 0.00 02 osaa= 
     4 000 000 000kg/v (0,000 2 osa talteen) 
Siitä saadaan Talvivaarassa yellowshakena talteen: 
           500 000kg/v  
Venäläisomisteinen Harjavalta nickel sanoo tästä taltioivansa,(Tiedonantaja 2013): 
            10 000kg/v  (0,02) 
OMG Kokkola jalostaa tästä enää (YLE 2012): 
               200kg/v (0,02) 
TVO:n "Hyvä tietää uraanista" oppaan isotooppijalostuksen saanto 0,00 4 
                 0,8kg/v 
              ___________ 
 
* Niin mykäksi vetää ydinalan hyssytellyt saannot. Varsinkin kun tämä edustaa maailman suurinta 
ydinaluetta KOKO Euroopan uraanituotantoa!. . .Ei todellakaan mikään ihme, että asiasta ei sallita 
julkaisuja saati keskusteluja. On hävikit senverta päräyttävää tasoa. 
 
Miksi otin asian esille. No osoittaakseni ettei ydinalalla paljonkaan totuutta kulje. Ei kulje kun IAEA 
kertoo Suomen tuottavan 500 000kg uraania omavaraisuuteensa, ja totuus on luokkaa miljoonasosaa! 
USA ja Venäjä ilmoittavat kuluttavansa mielettömät määrät pu-239 tonnistoja. 17 lentotukialusta 
USA:ssa käy 25% pitoisella Pu- 239 polttoaineella. 500 USA:n ydinsukellusvenettä ja päälle luokkaa 20 
000kpl ydinaseita. Jokaisessa plutoniumkärjessä luokkaa 10-50kg 93% puhtaat miniluokkaa 
plutoniumiset/ uraaniset massat/ kärki.  
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Mitä minä sitten asiassa ihmettelen? No seuraavaa. Iran on tuomittu luopiomaaksi. Ai miksi? No koska 
se sumeilematta kertoo maailman osaavampana maana plutoniumtuotantotietojaan. Maalla on luokkaa 
5kpl reaktoreita. Pieniä mopoja. Loviisaluokkaa jos sitäkään. Loviisan alkujaan ydinsukellusveneluokan 
440MW reaktoriin mahtuu 37 400kg vuosilatauserä. STUK ilmoittaa Suomen uraanijätteen sisältävän 
0,78% Pu-239 osuutta. Yksi Loviisan reaktori tuottaisi tämän mukaan 374kg/v plutoniumia. Jos Iranin 
reaktorit on samaa kokoa maan pitäisi tuottaa plutoniumia 1 800kg/v. Nyt kuulemme shokkitiedon. Iran 
ilmoittaa ITSE tuottavansa vain ja ainoastaan 2,5kg/v puhdistettua Pu-239.. . Mitä hemmettiä? 
 
Venäläinen 300MW ydinsukellusvenekokoluokan perusreaktori kykenee todellisuudessa tuottamaan 
20v toimintakaarensa aikana v a i n ja ainoastaan 40kg Pu- 239 erän! Mitättömät 2kg/vuosi. Iranin 
reaktoria kohden jäisi 0,5kg. Joten tämän tiedon mukaan iranin reaktorin tehot olisivat vain 100MW 
luokkaa, tai käyttöasteet vain kuukausia vuodessa. Tuo venäkläistiedon mukaan TVO:n OL-1 
(900MW)laitos suhteutettuna tuottaisi himoittua Pu-239 mustaan myntiinsä v a i n 6kg/v. Silti STUK 
ilmoittaa alkuperäiseksi Pu-239 tuotoksi sentään luokkaa 700kg/v. Virhe Syntinen, satakertainen! 
                      ----- 
 
Valehteleva IAEA 
iaea iaea iaea iaea 
 
Loviisan reaktoriin mahtuu uraania 37 400kg. Voimme olettaa sen suuremmin tarkistamatta, että USA:n 
yksi ainut Ronald Reagan lentotukialuksen reaktori on samaa kokokertymää. Siinä vaan USA ilmoittaa 
käyttävänsä vuosilataukseen 25% Pu-239 latauksia=  9 350kg. 
 
Nyt menee jännäksi. TVO:n OL-1 reaktori vastaa maailman keskireaktorikokoa ja tuottaisi Pu-
239plutoniumeja Iranin/ Venäjän lipsauttamin tiedoin 6kg/v. Maailmassa on ylipäätään nykyään 
toiminnassa enää 400kpl reaktoria. Kertaamme 400kpl* 6kg= 2 400kg/v plutoniumia.. .Öö..  
 
Just joo. Ikävä totuus on, että maailman k a i k i l t a ylipäätään saatavilta laittomilta Pu-239 tuottajilta 
menee aikaa ladata USA:n y k s i pahainen lentotukialus 4 vuotta. Ja kun näitä USA pröystäilee 
omivansa 17kpl. Niin rapiat 70v !!!) Siis p e l k k i i n lentotukialuksiin!..  
Päälle USA:n itse ilmoittamat 500kpl ydinsukellusveneet 20 000 ohjuskärkeään. Niin ja homma alkaa 
enemmän kuin haista kun Venäjällä samaa ja Euroopassa Ranskalla, Englannilla, Intialla, Kiinalla jne. 
Joo hei kiteytetään k u k a valehtelee paksuiten ja miksi?  
 
Todellisuudessa n ä i l l ä  tiedoilla saamme ottaa j o k a i s e s t a ydinalan lausekkeesta maailmalta 
pois vähintään kaksi nollaa!. . .Tähän tapaan. USA:lla on 20 000 ydinaseensa sijaan 200 
TOIMIVAAydinkärkeä loput vanerilumeita. 500 ydinsukellusveneensä sijaan 5kpl 
plutoniumreaktorialusta kulkukunnossa, loput pörrää stirlingeillä, ties millä akuillaan. . .jne!) Alatte 
ymmärtämään yskän. Miksi Obama raivoaa Iranille. No siksi koska Iran kertoo ja paljastaa, 
ydinasemahtailijoitten takki on nii..in tyhjä, tuskin PROSENTTI poikaitten puhkumisista on totta!. . 
.Ottaahan se tuollaisen paljastaminen pannuun ja päähän Obamaa myöten.. ) 
 
Yhteenveto. Suomi valehtelee uraanisaannoissaan monimiljoonaisin lukuhirviöin. Poikain päätä eivät 
totuudet paljoja paina. Pääasia onkin, että rahalle ja korruptiolle perso SUPO saa totuuden pysymään 
salaisuutena. Ja mielettömiin turvotetut uraanintuotantoilluusiot mahdollistaa jatkoon loputtomat 
"takaisin ydinjätteenä oikeudet" pitkin maailmaa. Suomi himoaa saavansa valheillaan Kazakstanin 
uraanien jätteet Pu-239 tuotantoonsa! 
 
Toisaalta TVO/ Posiva/ TEM made in FINLAND megavalheitten alkukoti on IAEA ydinbasemaissa. 
Joissa lähdettiin JO 1950- luvuilla liikkeelle satakerttaisin vedätyskertoimin. Nyttemmin uraanien 
kaivuunkin alati hiivuttua 2008 eteenpäin energianegatiiviseksi on valheisiinsa liruteltu nollia poikineen 
aina vaan lisää ja kierteellä. Todellista totuutta asiassa peränpitäjiä haukutaan luopio(valtioiksi) ja 
uhataan POLIISIEn ja SOTILAIDEN tehoiskuin! Nyt kuulitte MIKSI.  
       -------------- 
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3141.SUPERNOVA 6. 
 
Birkeland 
 
Birkeland järjesti useita tutkimusmatkoja Norjan korkeilla leveysasteilla alueilla, joilla hän perusti 
verkoston seurantakeskusten Revontulien alueet kerätäkseen tietoja  magneettikentästä. Tulokset 
Norja Polar Expedition suoritettiin v.1899-1900 sisälsi ensimmäisen määritykset maailmanlaajuista 
rakenteessa sähkövirtaa napa-alueen maasta magneettikentän mittaukset. Löytö röntgensäteistä 
inspiroi Birkeland kehittämään alipainekammiot tutkiakseen vaikutusta magneetteja katodin sätein. 
 
 Birkeland oli huomannut, että elektronisäteet suunnattuna kohti magnetoitua terrella ohjasivat kohti 
magneettisten napojen ja tuottivat renkaat valon ympärille pylväitten ja päätteli, että aurora voidaan 
tuottaa samalla tavalla. Hän kehitti teorian, jossa energiset elektronit on suihkutettuna auringonpilkkujen 
auringon pinnalta, suunnattu Maahan ja ohjataan maapallon napa-alueiden magneettikenttään missä 
ne tuottivat näkyviä auroroja. Tämä on lähinnä teoria aurorasta tänään. 
  
Birkeland ehdotti vuonna 1908 teoksessaan Norja Aurora Polaris Expedition 1902-1903, että napa 
sähkövirtaa, jota nykyisin kutsutaan revontulia electrojets, liitettiin järjestelmään virtaukset virtasi pitkin 
magneettikenttää riveinä ja pois napa-alueelta . Tällainen kenttä virtojen tunnetaan tänä päivänä 
Birkeland virtoina hänen kunniakseen. Hän antoi kaaviot kentän virtojen kirjan, ja tämä kaavio on 
toistettu takana Norja 200 kruunun seteli oikeassa alakulmassa, ja hänen terrella kokeilu näkyy edessä 
vasemmalla kanssa muotokuva Birkeland oikealla. Kirjan 1902-1903 retkikunta sisältää luvut 
magneettisten myrskyjen Maan ja niiden suhde Aurinkoon, alkuperä Sun itse, Halleyn komeetta, ja 
Saturnuksen renkaat. 
  
Birkeland visio siitä, mitä nyt kutsutaan Birkeland virrat tuli lähde kiista, joka jatkui yli puoli vuosisataa, 
koska niiden olemassaolo ei voitu vahvistaa maanpäällisillä mittauksia yksin. Hänen teoriansa oli 
kiistetty, ja pilkattiin tuolloin hapsut teoria valtavirran tutkijat. Eniten tunnetusti jonka arvostettuja British 
geofyysikko ja matemaatikko Sydney Chapman, joka väitti valtavirran mielestä virtoja ei voi ylittää 
avaruuden tyhjiöön ja siksi virrat oli tarkoitus tuottaa maahan. Birkeland teoria aurora edelleen hylättävä 
valtavirran astrofyysikkoja hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1917. Se oli erityisesti ajanut Ruotsin 
plasman tiedemies Hannes Alfvén, [8] mutta Alfvén työtä puolestaan myös kiistänyt Chapman.  
  
Todistus Birkeland teoria aurora vain tuli vuonna 1967 sen jälkeen, kun koetin lähetettiin avaruuteen. 
Ratkaiseva tulokset saatiin Yhdysvaltain laivaston satelliittein 1963-38C, joka käynnistettiin vuonna 
1963 ja kuljettaa magnetometri yläpuolella ionosfäärissä. Magneettinen häiriöitä havaittiin jotka kulkevat 
korkean leveysasteen alueilla maassa. Nämä alun perin tulkita hydromagnetic aaltoja, mutta 
myöhemmin analyysi huomattiin, että ne johtuivat kenttä-linjassa tai Birkeland virtauksista. 
  
Laajuus Birkeland tutkimus yrityksistä oli sellainen, että rahoituksesta tuli ylivoimainen este. 
Tunnustavat, että teknologinen keksintö voi tuoda vaurautta, hän kehitti sähkömagneettinen tykki ja 
joidenkin sijoittajien muodostaman ampuma yrityksen. Kela-ase työstetty, paitsi korkea kuonon 
nopeudet hän ennusti (600 m / s) ei ole tuotettu. Kaikkein hän voisi saada hänen suurin kone oli 100 m 
/ s, mikä vastaa pettymys ammuksen välillä vain 1 km. Niinpä hän nimeksi laitteen antenni torpedo ja 
järjestetty mielenosoitus, jonka nimenomaisena tarkoituksena on myydä yritys. Mielenosoituksessa yksi 
kelojen oikosulku ja tuottanut sensaatiomainen induktiivinen valokaari täydellinen melua, liekki, ja savu. 
Tämä oli ensimmäinen vika tahansa kantorakettien jonka Birkeland oli rakentanut. Se olisi ollut helppo 
korjata ja toinen mielenilmaus järjestettiin. 
  
Kuitenkin kohtalo puuttui muodossa insinööri nimeltään Sam Eyde. Tällä päivälliset vain viikkoa 
myöhemmin, Eyde kertoi Birkeland että oli teollisuuden tarve suurin salama voidaan kaatoi maahan 
jotta keinolannoitteiden. Birkeland vastaus oli, "minulla on se!" Ei ollut enää yrittää myydä ampuma 
yritys, ja hän työskenteli Eyde vain tarpeeksi kauan rakentaa plasmakaari laite typensidonnan prosessi. 
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Pari työskenteli kehittää prototyyppi uunista muotoilu oli taloudellisesti kannattavaa suurten valmistus. 
Tuloksena yritys, Norsk Hydro, erittäin rikastettu Norjassa, ja Birkeland sitten nauttia riittävästi varoja 
tutkimukseen, hänen ainoa todellinen etu. 
  
Se, että Birkeland yhdistettiin Eyde kuin liikekumppani näyttää olleen yksi syy miksi Birkeland oli 
onnistunut myönnetty Nobel-palkinto hänen idea. Eyde halusi nimitettävä yhdessä Birkeland, mutta 
Nobel on suunniteltu tunnistamaan alkuperäistä ajatusta, ei mitään kaupallisia sovelluksia. Tämä johti 
mahdollisesti kiistanalainen nimitys, ja tämä yhdistettynä siihen että tuolloin suhteet Ruotsin ja Norjan 
olivat herkkä, tarkoitti, että hän ei ollut komitean nimeämä. 
  
Vuonna 1913 Birkeland ehkä ollut ensimmäisenä ennustaja, että plasmassa oli kaikkialla avaruudessa. 
Hän kirjoitti: "Se näyttää olevan luonnollinen seuraus näkökantamme olettaa, että koko tila on täynnä 
elektroneja ja lentävät sähköinen ionit kaikenlaista. Olemme lähteneet siitä, että kukin tähtien 
järjestelmä kehitys heittää pois sähkö verisoluja avaruuteen . Se ei vaikuta kohtuuttomalta siis ajatella, 
että suurin osa materiaalista massojen maailmankaikkeudessa löytyy, ei aurinkoenergiajärjestelmät tai 
sumuja, vaan "tyhjä" tila ". 
  
Vuonna 1916 Birkeland oli luultavasti ensimmäinen henkilö onnistuneesti ennustaa, että aurinkotuulen 
käyttäytyvän kuten kaikki varautuneiden hiukkasten sähkökentässä: "Fyysisestä näkökulmasta on 
erittäin todennäköistä, että auringon säteet eivät ole yksinomaan negatiivisia eikä positiivisia säteitä, 
mutta Molempia ". Toisin sanoen, Aurinkotuuli koostuu sekä negatiivisia elektroneja ja positiivisia 
ioneista. 
               ------ 
 
04.01.2013. FB 
______________ 
 
Angel Skywolf Minlla on parapoli anteeni ja on myös sellainen boxi jolla voi havaita aina 250 giga Hz 
asti singnaaleita siis 10 hz ylöspäin, taidan ottaa sen ja suunnata ja peila tuon TVO lähetyksen niin 
saamme varmistettua oikea allonpituus ja samalla pystyn näkemään sen tehonkin millaisilla voimilla 
TVO idiootit myllyään pyörittää! Tiedän vain sen että se on hieman yli 1 GHz. 
4 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1 
 
Arto Lauri R A I K A S T A !)).. . Varo vaan TVO:n tarkka- ampujahulluja poliisikoiria..! Niin siis 
NYKYTIEDILLANI kaksi näyttäisi oleelisimmalta: Itse reaktorin uraaniplasmassa On magnetronin 
taajuus vedylle luokassa 1 GhZ inen päälle. Sillä muodostetaan tuo suunnaton 70km korkuinen antenin 
rohjo. Joka PUOLESTAAN värähtelee Teslan 4 290Hz taajuuksilla. Purkaen keijusalamien energiaa 
taivaan nioniosfääreistä  alas reaktorihornaansa. . 
muutama sekunti sitten · Tykkää 
                    ------- 
 
TeslaLEKAUS Fukushimassa 
tesla tesla tesla tesla 
 
Nyt kun olemme löytäneet TVO:n reaktorin ja Loviisan päältä kiistattomat todisteet 70km korkeasta 
SÄTEILYPYLONISTA ja sen päässä jököttävästä sähköisesti aktivoidusta 10km suuruisesta 
plasmapallosta. Kuten jo tosiaan 1920- luvulla osattiin "ennustella" Aurinkogeometrinen kaltainen laite. 
Alamme oppia katsomaan vaikka Fukushiman supersalattua maailmaa ihan uusin silmin. Vanha 
newtonilainen laki kun sanoo: "Se mikä energiapumppauksin maasta menee y l ö s  putoaa myös alas." 
Ai jaa putoaako ja mikä, kysytte? Katsokaa vaikka tätä videota Fukushiman räjähtävästä 
ykköslaitoksesta. Siinä nimittäin ON jotain todella outoa paikkeilla 27sekunttia: 
 
http://scienceblogs.com/gregladen/2011/03/12/fukushima-nuclear-plant-explod/ 
 
Huomasitteko?. . No ei pidetä jännityksessä. Tarkoin katsoen huomaamme miten ydinvoimalan JUURI 
reaktorin kohdalta nousee monikymmenmetrinen neliömäinen pölypatsas. Miksei nousisi, TUO kuva 
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nimittäin viimeistään opetti, että STUK/IAEA valheet räjähtämättömästä reaktorista on silkkaapelkkää 
valheen oksetetta! Eikä tässä toki kaikki. 
 
Huomaamme videolta miten savuisa pylväs kohoaa reaktorin kohdalta ihmeen ehyenä erilleen 
räjähdyspilven YTIMENÄ. Sitten tulee MYSTINEN iskuleka taivaalta! Osasekunneissa "jokin" taivahan 
voima konkreettisesti nuijii savupatsaan alas!. . Koko räjähdyspilveen osuu kuin suunaton vasara. 
Savut kykenevät sen perään pursottamaan lähinnä vain sivuilleen. Jatkon konkreettisin kysymys tässä 
herää eloon m i k ä  on se voima joka iski maahan savupatsaan "salamana" kuin noiduttuna? 
 
Vastaus on kurkkua karhentava. Tshernobylissä "jokin" lekasi samaan tapaan räjähtäneen reaktorin 
ylös kohoavan IONISAATIOPILVEN. Sillä seurauksella, että koko Tshernobylin henkilökunta yski 
keuhkonsa verihyhmäisen ionisaation keskellä kuollen lattialle! Missä on Fukushiman silloisen 
valvomon väen haastattelut? Onko k u k a a n kuullut ylipäättään y h d e n k ä ä n Fukushiman 
valvomoväen selostuksia mitä alueella tapahtui 2011, 4kpl reaktorin räjähdyksissä sisällä voimalassa?. 
.  
 
Turha kysellä ja huudella kun kaverit makaa kalmoina metrien syvyydessä Tshernobylin valvomoväkien 
lailla. Yhtä kaikki 70km korkuisen Teslan oskilaattorin saadessa jatkuvasti energiaa IONOSFÄÄRISTÄ 
ja alla resonoivasta reaktorista. Sen massiivinen olemus pysyy vaivoin ylhäällä magnetoiden reaktoria 
pitääkseen neutronivoita osin polttoreaktorissaan.  
 
Suunnattomaksi ongelmaksi tilanne menee kun systeemin energianhuolinta leikataan kuin veitsin! Näin 
ON tapahtunut useasti. Fukushimassa moneen kertaan. Tshernopylissä 1986. 2013 Muistamme oudot 
kuvat Venäjän ydinjalostamon Tsheljabinskin päältä. Kysymys kuuluukin siellä miten Venäjä muka 
kykeni ampumaan u s e i t a  rakettejaan kohden meteoriittia joka näkyi 30 000km/h nopeuksillaan 
muutamia sekuntteja. Eihän raketti edes ehdi y s k ä i s t ä alkupoltollee  saati saada tunnistetta 
kohteesta moisilla ajoilla! Miksi ylipäätään alueella oli valmiudessa valmiiksi suunnattuja raketteja? 
 
vastauksen näimme Fukushiman ykkösen mossahduksesta. Kun reaktori sammuu "holtittomasti" Asea- 
Atom kertoi TVO:n koulutustilaisuuksissaan. Että ydinvoimalan valvomossa on ihmisillä elinaikaa 
TASAN 17min! Miksi? Tiedämme, että ilmakehässä vapaasti tippuvan ihmisen nopeus on luokkaa 
200km/h. Tiedämme Angelican kuvista, että ydinvoimaloista syötetyn Teslan oskilaattorin synnyttämän 
10km halkaisijaisen säteilyplasmojen pallon korkeus on 70km.  
 
70km/200km/h= 0,35* 60min= 21min.. Uups pieni virhe, korjataan pallon lähtökorkeutta 17min ASEA- 
tiedolle. 17min/ 21= 0,809* 70km= 57km. Tämän dokumentoinnin mukaan putoavan plasmapallon 
alapinta lähtee liikeelle tuosta korkeudesta joten TARKKA 10km pallon lakikorkeus oli alkuun 77km.  
Tai jos ollaan OIKEIN tarkkoja 66,6km!. . .Tarkka siis pitää olla.) 
 
Se mikä jysärinä iski Fukushiman reaktorin päällä kelluneen pilvipölläyksen oli siis PUTOAVAN 
plasmapylonin "musta plasmakuolema"! Tsheljabinskin ydinjalostamossa OLI raketit yhtä tarkkaa 
tehtäväänsä varten, valmiina SUUNNATTUNA suoraan teslan 66,6km korkean säteilypylonin 
plasmapalloon. Venäjä t i e s i  Fukushiman opeista, että raketeillaan olisi totaalissa katkoksessa 
17minuuttia aikaa hajottaa putoavat 1 000km3 kokoinen plasmabiimi. Kaikki oli tarkoin suuniteltujen 
venäläisten ylpeän suojasysteemien näytösajoja!  
 
On päivän selvää, että jatkossa kaikkia maailman ydinvoimaloita varten on tällaiset vastaavat 
rakettilaukaisusysteemit salaisissa IAEA ydinturvalaissa pakoliset! Fukushimassa selkeästi ei ollut. Alas 
tipahtelevat säteilyn kyllästämät bimiplasmat osuessaan lekana maahan. Syöksivät prässäämänsä 
reaktorien neutroniarvot 20 000- kertaisiin EMP- tasoihin. Ylikriittistä massaa Fukushiman 6,5% uraani 
ei suoraan kyennyt räjähtämään. MUTTA kun reaktorien ympärille lekattiin 200km/h syöksyvä 
säteilynkyllästämä hornapallo. Joka kohtasi holtittomasti ilman teslaoskilaattoriaan vuotavan reaktorin 
neutronivuot Pu-239 plasmapilvineen. RÄJÄHTI JOKAINEN REAKTORIINSA tiivistymisessä takaisin 
lekatuin neutronein YLIKRITTISENÄ FISSIOPALOIN TAIVAAN TUULIIN! 
 
http://kuvaton.com/k/Yb2q.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yb2q.jpg[/img] 
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Eikä lakipallo näy riittävän tarkkaan? Otetaan täsmätyin otos, mitä toistaiseksi aiheesta saatavissa: 
http://kuvaton.com/k/Yb26.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Yb26.jpg[/img] 
                  ------------ 
 
Teslabimin putoamisvideoita 1 
bimi bimi bimi bimi bimi  
 
On suorastaan järkyttävää vertailla Fukushiman tapahtumia. Koska kaikki ON näissä osaavalle 
dokumentoituna. Tässä räjähtää Fukushiman 3 reaktori. Tilanteessa on Jo teslan bimit pitkälti 
sammutetut Fukushiman reaktorin No.1 räjähdyksen katkottua lopullisesti Japanin 54 ydinvoimaloitten 
teslaoskilaattorit päiviä ennen. Ero räjähdyspilvillä numeroon 1 verrattuna on silmiä särkevän selkeä. 
Reaktori pölläyttää voimalan keskustasta klassisen keskussavupylvään. Mutta nyt ei tulekkaan taivaalta 
enää niskaan 10km kokoista plasmapallon lekaa 200km/h. Räjähdyspilvi nousee keskeytyksettä. Ja 
muodostaa hyvin klassiset vorteksrenkaalliset pelkän yksinäisen ydinpommiräjäytyksen pöllähdyskuviot 
kilometrin korkeuteen lentävine reaktoriuraaneineen: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=nw2Aw3komgc 
 
Verratkaa tähän reaktorin No:1 vastaavaan. SELVÄ alaspäin LEKA: 
http://www.youtube.com/watch?v=hySCqORsEis 
 
Tässä tarkempaa videokuvien keskenäistä vertailuanalyysia aiheesta, että ero On selkeä 1 ja 3 välillä: 
http://www.youtube.com/watch?v=P4KXX24Dv1U 
 
Oleellisinta tässä on huomata, että vaikka reaktoreissa 1 ja 3 oli saman suuruinen uraanilataus 
tonneina. Niin räjähdyskuviot oli tramaattisesti erilaiset! Keskeinen kiteymä asiassa onkin m i k ä 
mystinen videon taivaita taustalla vellottavat säteilyplasmojen romahdusvoimat löivät alas reaktori 1 
kohdalla. Mutta eivät enää reaktorin No:3 kohdalla. Vastaamme, että nimenomaan ENSIMMÄISENÄ 
räjähtäneen reaktorin No:1 päälle putosi täysivoimainen teslan säteilybimin 10km kokoinen 
plasmapallo. Pallo jonka olemme onnistuneet viimein jopa kuvaamaan! Hetki on hieno ja tähdellisen 
arvokas tieteelle. 
 
Seuraa entistä kimurantimpi jatkokysymys. Mitä tapahtui sellaista reaktorin numero 1 räjähdyksessä 
joka poistatti reaktorin 3 päältä kyseisen 1 000km3 kokoisen plasmapylonin ennen räjähdystä? Kun 
Fukushiman onnettomuus alkoi, ajettiin 2,5vrk ENNEN ydinvoimaloitten päälle sekä chemitrailaus, että 
HAARP laittein Ronald Reagan lentotukialuiksen ohjauksena. Tarkoitus oli hajottaa ja haihduttaa 
Japanin ylle muodostuneet poikkeuksellisen rajut säteilyionisaatiokerrostumat. Miksi, mitä pelättiin? 
                 ----- 
 
Teslabimin putoamisvideoita 2 
bimi bimi bimi bimi bimi  
 
Teslan oskilaattorit syöttävät taivaankansiin 66,6km korkealla anteenillaan tarkoin määrättyä 4 504Hz 
lähetintaajuuttaan. Systeemissä ON yksi keskeisin heikkous. Rinnakkain olevat ydinmvoimaloitten 
reaktorien magnetointiin käytetyt radiolaitteet helposti resonoivat toisiaan! TVO:n kaksi rinnakkaista 
ydinvoimalaa ASEA mitoitti resonoimaan tarkoin yhteen kuin herkän soittimen.  
 
Ideana, että jos toinen reaktori suistuu alasajoonsa. Toisen reaktorin syöttö kykenee ylläpitämään 10km 
halkaisijaisen yhteisen plasmakeskittymän edelleen ylhäällä. Noin 8h sisällä hallitusti alasajaminen ei 
ole suurempi vaaran paikka plasmapallon putoamiselle. Koska pallo keritään "purkamaan" hallitummin. 
Toisin tilanne oli mm. 1978 kun käyvän OL-1 laitoksen startti epäonnistui. 
 
 Laitoksen saatua muodostettua teslan säteilypylonibeamin. Yksinään starttailleen ydinvoimalan 66,6km 
korkeudelle jemmaama plasmapallo ROMAHTI hengenvaarallisesti koekäytön sammumisessaan alas. 
Meni aikaa vain 17min ja katastrofaalinen plasmapallo iskeytyi TVO:n ydinvoimalan päälle loppukesän 
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kokemattomien käyttäjiensä koeajossa! Plasman osuminen ydinvoimalan teräskuoriin aiheutti kaikkien 
kameroiden, palohälytyskaapeleitten, antenijärjestelmien ja ulkoisten sähköjohtojen kakofonisen palon. 
 
 Silminnäkijänä kerrottakoon metriluokkaisten valokaarien rummuttaneen savuten pitkin voimala-alueen 
teräspintoja. Seinämissä paloi vielä päivien jälkeen. Nyt tiedämme MIKSI! Niin Japanissa pelättiin sitä, 
että kaikki maan 54 ydinvoimalan teslabimin lähetinlaitteistot kytkeytyvät massiivisessa Japanin 
peittävässä ionosfäärikerroksissa hallitsemattomasti yhteen. Jo tuo oli niin uhkaava tilanne. Että 
HAARP ja chemitrailerit USA usutti auttamaan plasmojen rikkomisessa paniikinomaisesti. Aikaa 
näillätoimin meni 2,5vrk. Plasmakerrostumia ioniosfäärissä EI saatu rikki. Ja sitten RYSKI!  
                           -- 
 
Teslabimin putoamisvideoita 3 
bimi bimi bimi bimi bimi  
 
Seuratkaas reaktorin numero 1 taivaankansien taustojen vellontaa. IHAN mieletön EMP iskut kun 
reaktorin päällä vellova 1 000km3 kokoinen teslapylonin dynaaminen pudotusliike räjäyttää generoiden 
reaktorin plasmahornaksi. Se mitä video taas EI halua kertoa on mitä tapahtuu Japanin 54 sen takia v u 
o s i a  alas ajettavissa muissa reaktoreissa. 54 Reaktorin teslageneraattorit roikkuvat 
kiinnikytkeytyneinä toisiinsa kuin täit koirassaan, helminauhassa kupaten ionosfäärin energiasähköjä 
reaktoriensa magnetointiin. Yhtäkkiä Fukushiman reaktori numero 1 pudottautuu varoittamatta 
systeemistään.  
 
1 000km3 kokoinen plasmapallo ryskää 200km/h nopeudella alas reaktoriin, synnyttää sielä 20 000-
kertaisen neutronitransientin EMP aallon. Koko aalon energiat johtuvat reaktorien yhteiseen 
ionosfääriplasmaan Japanin kokoisena. Tapahtuu kaikkein pelätyin. Van Allenin vyön 1 000- kertaistuva 
transientti- isku. Milisekunttien ajan kaikki maailman käyvää 400 reaktoria imevät teslabiminsä kautta 
tätä mieletöntä "yhdentyvää" energiapurkausta. Seuraukset on kaaottisia kautta maailman reaktorien. 
 
 Valtavat iskut vavisuttavat koko maapallon YDINenergianhuolintaa. Ennenkaikkea rajuin isku osuu 
kuitenkin Japanin lähimpiin silloin "vielä" käyviin 54 reaktoriin. Suunnaton tehoheilaus tuhoaa paperiset 
reaktorien elintärkeät huoltolaitteistot vuosien korjauksiin. Koko Japanin kansa saa 
säteilysterilisaatiopulssin. Japanin hallinto antaa panikoiden mahtikäskyn  sulkea korjattavaksi k a i k k i  
pulssin saaneet reaktorinsa. Vielä kolmatta vuotta myöhemmin reaktorien tuhoutumisista ei olla selvitty. 
Ainoastaan ne pari reaktoria, jotka eivät olleet käytössä Fukushima 1 megapulsaroinnissa on uskallettu 
Japanissa startata.  
 
Tiedotusvälineillä ja IAEA:lla on valtava hätä ennenkaikkea SALATA tapahtumat. Koettaa epätoivoisesti 
piilottaa tulevaa. Seuraavaksi vastaava tapahtuu sataluokan reaktoreille USA:ssa tai Euroopassa! 
Saksa ja monet maat mitatessaan Japanin tuhopulssit omissa reaktoriensa teslabimi pyloneissaan 
heittivät kauhun laajentamin silmin hanskat Y-tiskiin. Ainakaan Euroopan fiksuimmissa maissa ei olla 
reaktoreineen mukana kymmenkertaisessa "Fukushima 2" megaydinkatastrofeissa!  Suomessa ollaan 
100- varmasti!) Ja katsokaa vielä minkälaisin TVO:lla dokumentoiduin pelein: 
 
http://kuvaton.com/k/YbSq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbSq.jpg[/img] 
 
Reaktorin numero 4 räjähdysvideo. (Öljypalosta tehty huijausviseo): 
http://www.youtube.com/watch?v=WYHQuzmeM6M 
 
Tässä taas Fukushima 3 reaktorin räjäys huijausmielessä esitetään 4 reaktorina. Miksi? 
http://www.youtube.com/watch?v=P8_Q0-xPWik 
 
Yotube näyttää olevan PULLOLLAN eriasteisia huijausvideoita. Tässä näkee erään törkeimmistä m i k 
ä ä n ei kuvassa reaktoreista irti lennä. 
http://www.youtube.com/watch?v=fJM5uOUB7qE 
                    ------ 
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Bimisäteilyt NÄKYVIKSI 
bimi bimi bimi bimi bimi 
 
Tässä näkee miten GAMMASÄTEILYKIN saadaan näkyviin tavallisella kameralla. AITOA kamaa: 
http://www.youtube.com/watch?v=Y3Vdiwg6c5o 
 
*Katkera paikka SUPO-poliiseille siis, koska heidän mukaan säteilyionisaatiota EI VOITAISI lainkaan 
nähdä!  
 
Etusivu- foorumista: 04 April 2013, 08:51 #1858 cosmichd  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Location Helsinki, Mäntsälä  
Minusta näyttää päinvastoin, että säteily aiheuttaa CCD-kennoon ongelmia, mitä enemmän säteilyä, 
sitä kohisevammaksi kuva tulee, kun säteet osuu kennoon, kulkien suoraviivaisesti, taittumatta, optiikan 
läpi ja kameran läpi myös kennon takapuolelta.  
Kenno tietenkin reagoi säteilyyn, (TIETENKIN! No miksi h i t o s s a SUPO vänkää nolautuen vastaan 
?) 
********************************** 
 mutta sinun väitteesi, että kilometrien päästä pystyisi kuvaamaan samaa säteilyä on pelkkää 
erehdystä. 
 
*Niin tuossa kuvassa kaadettiin todella RYSKIEN sitä STUK-poliisi-illuusitanne ettei säteily reagoisi l a i 
n k a a n kameraan, koska taajuus on niin suuri gammalla. Eli tällä myönnöllä SUPO on pakotettu 
tunnustamaan, että reagoi se demossakin kamera gammaan.). . .  
 
 No kerroppas sitten mikä ERO on vaikka 100m lentävällä gammabimillä vaikka 2km päästä 
yhytettyyn? Nimittäin e d e s STUK ei väitä tuntevansa m i t ä ä n ainetta joka pysäyttäisi 
gammakvantin. Esim. alffalle sen kerrotaan olevan paperin paksuus STUK- jutteluissa. Mutta sen 
enempää röntgönille, kuin gammallekaan tällaista EI tunneta.  
 
*Katsoppa vaikka tätä videointia. Teksti alla väittää kuvassa palavan miljoonien kilojen Pu-239 tonnistot 
Fukushimassa räjähtelemässä. Etäisyyttä palopaikkaan luokkaa 4km. Keskity erityisesti kohtaan 1:25 
eteenpäin. Jossa kameraan isketään todella näyttävällä efektillä. . .Niin kamera rakeistuu t ä s s ä k i n 
vallan hurjaksi säteilygammaamiseen. 
 
 Meillä ON siis Fukushimasta otettua 100% j o myönnettyä kuvaa siitä miten gamma nyt tarkkana; N Ä 
K Y Y  silminnähden CCD- kennolla. Tässä esitellään malliksi siis TOINEN toisinto ilmiöstä 4km päästä. 
Mitä sanoo nyt JO kahdesti nolattu SUPO/CIA? Tarkoitan, että näitä filmejä ON paljon muitakin! ) 
Vesan Loviisan videot, Angelican ja mun ottamia TVO/ Loviisakuvien bimejä. Puhumattakaan sadoista 
vastaavista levinneistä otoksista joissa SÄTEILY VAAN NÄKYY TODISTETUSTI kameraan. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=WYHQuzmeM6M 
                    -- 
 
Etusivu- foorumi 04 April 2013, 09:53 #1860 cosmichd  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Posts 24,813 Tuo sinun väitteesi on samaa luokaa kuin sanoisit, että taskukameralla pystyy 
kuvaamaan kiväärin luodin lennossaan. Ja sitten todistaisit sen ampumalla kameran paskaksi sillä 
luodilla.  
 
* Katkeruutta POLIISIVALHETTENNE kaatuilessa kautta linjan..). Näemme MOLEMMISSA 
videoinneissa, että vaikka kamera . .  
A/ 100% varmuudella reagoi ja NÄYTTÄ gammat. Pikselit  ELPYVÄT ja toimivat jälleen. TODELLAKAN 
kyse ei ole sen selkeämmin sanottavasta.  
 
B/ CCD kennossa fotonin osumat siis ampuvat kennoon elektroniemissioryöpyn virtasykäyksen. Jonka 
jälkeen menee viesti anturilta, että ollaan nähty FOTONEITA! 
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C/ Kamera ei näköjään paljonkaan nikottele onko sen saama fotoni IR-taajuinen, näkyvän valon fotoni, 
UV-fotoni, röntgönfotoni saati vaikka GAMMAFOTONI! : ) Totuus kun nyt vaan ON sen minkä 
kameraotokset KIISTATTA demoavat todeksi SÄTEILY VAAN NÄKYY! . . 
 
PS. Mitä muuten tulee kameran säteilyn kestoon. TVO:n latauskoneitten vidikonit kestivät luokkaa 
VUOSI hel...tinmoisessa reaktorisäteilytyksessä. Sitten niitä alettiin vaihtaan CCD kennoihin. Ja 
todettiin niiden kestävän GAMMAN tykitystä paremmin, vuosia! Fukushiman gaammaamiskuvat on 
näillä opein otettu muuten CCD:llä.  
 
Itse uskon, että laitteessa on käytetty joko säteilyltä suojaavaa LYIJYKRISTALLIA. Tai mahdollisesti 
KVARTSIKUITUKIMPPUJA. Tällöin itse kennostoon EI EDES OSU SÄTEILYT, h u o m a t k a a !. 
Mutta kuten nämme h y v i n näkyy silti. Ja miksi näkyy? Samasta syystä kuin Angelican, mun ja 
Vesankin kuvissamme. Säteilyä v o i  siis kuvata suoraan. Tai sen aiheuttamalla sekundääriemission 
valolla. Kuten tekee mm. Antarktiksen NEUTRIINOSÄTEILYN ilmaisinkin. 
           ---------------------- 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 

3142.Laboraatioita 2013 
 
Fysiikkaa tuntevana kohtaa nykypäivässä suorastaan outoja teknisiä  ratkaisuja. No joo nyansseja 
sanoisi moni. Minulle nämä ovat kuitenkin peilauksia siitä ettei KÄYTÄNTÖ ja kouluissa opetettu 
fysiikka näytä lainkaan samoilta luonnossa toteutettuina. Kiinnostavia koeita tein ja teen. Erityisesti 
kemialliset kokeet jäivät mieleen nimenomaan siitä, etteivät prosessit TVO:n säteilevässä 
naapurustossa l a i n k a a n  toimineet niinkuin kirjoissa väitettiin. Vanhemmiten lisää oivalsin, että 
kemiallisiin aineisiin lisätään systemaattisesti "outoja" aineita, jotta esim. kemikaaleista tehtävät 
räjähdyksen prosessit eivät toimisi! 
 
 Moni muistaa miten kaikki alkoholipitoiset aineet alettiin 70-luvuilla denaturoida muka 
juomakelvottomiksi. Nyt edes tenua ei saa enää mistään. Meitä siis HOLHOTAAN ja yhä kiihtyvästi! 
Meille pakkokaupataan aina vaan enemmän kemiallisia aineita joita emme todella halua. Nykyään mm. 
geenimanipuloitu soija steriloi ja tuhoaa elimistöjämme. Posiva- lehdestä luen 08.04.2013 miten 
Japanista asti tullaan ihmettelemään sitä valtiollista huijauskoneistoa joka POLIISIVOIMIN pakottaa 
Suomen kansan uskomaan ydinvoiman POLIISIVIRANOMAISTEN luomiin illuusioihin. Japanin kansa 
on puolestaan valovuosia fiksumpaa, eikä l a i n k a a n usko ydinalan valheisiin. 
 
 Silti "käyttäjiä" joille näitä moskia tungetaan eivät saa lainkaa asiallista varoitusta aineitten 
VALTIOVÄKIVALTAKONEISTOJEN sensuroimina pakkokäytämiimme kemikaaleihin. Erittäin pelottava 
piirre asiassa on, että jopa aivan arkiset käyttämämme asiat, jopa korumetallien kaltaiset kehoissamme 
kiinni olevat aineet ovat muutettu kaikessa hiljaisuudessa ydinteollisuuden säteilyllä pilaamien 
kierrätettyjen tappajametallien "kaatopaikoiksi"! Rakkaallesi ostama korvakoru tai sormus onkin TVO:n 
reaktorissa surmaajaksi rakettu. Silti POLIISIviranomaiset eivät pätkää välitä vaikka asian tarkoin 
harkiten sallivat. 
 
Tästä pitkästä alustuksesta mennään siihen, että nimenomaan SÄTEILYVARASTOITUMAT ja 
taustasäteilyjen kasvun 10-kertaistumiset globaalissa tasoissamme ovat muuttaneet maailman myös 
kemialliset prosessit täysin arvaamattomiksi. Se mikä puhtaana kemikaalina 60- luvulla paloi ja räjähteli 
iloisesti. On nykyään säteilyionisaation tuhoamana puolinaista, tuskin toimivaa fysiikkaa enää! Moniko 
tajuaa, että kaatuilevan tietokoneen SYY ei ole tumpelo napin painallus käyttäjältä. Vaan herkässä 
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mikropiirissä lymyävä TVO/ Posivan sinne päästöillään polttama Pu- 239 kierrätysmetallin tuoma 
"hilavirhepartikkelin kvanttigammaus". 
                       ------ 
 
Miten toimia ja demota: 
demo demo demo demo 
 
Aikoinaan mietin m i k s e i  lampun hehkulankaa yksinkertaisesti vain sujauteta lasin sisään 
kestäväksi? Itse tehdessäni näitä kokeita huomasin, että kun wolframlanka alkaa hehkua lasin 
hapettomassa sisätilassa. Se yksinkertaisesti räjähdyksenomaisesti IONISOITUU palamaan ja reagoi 
helakanvihreäksi mömmöksi lasin atomien kanssa. Nyt kuitenkin ihmeekseni huomasin, että kaupoissa 
myytävissä mm. halogenivaloissa tämä tekniikka ON KÄYTÖSSÄ! On siis käytössä mutta ei 
varsinaisesti "kokosuojaamassa". Koko lankaa ei sujauteta lasivaippaansa. Vaan isoin osa 
hehkulankasta jätetään vapaasti kellumaan. Jotta tuhoutuu hetkessä ionisoituen, ja emittoiden 
metalliatominsa.  
 
Kylmä halogeenipolttimo, huomaa lasin sisälle prässätty hehkuosuus. Hehkulanka lasin sisällä 
kaareutuu ulkokehäänsä): 
http://kuvaton.com/k/YbCC.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbCC.jpg[/img] 
 
Hehkutusta matalalla 15% jännitteellä. Jälleen tilanne kuvattuna. Lanka todella kestää hehkua lasin 
sisässä reagoimatta siihen. Voiko olla mahdollista?  
http://kuvaton.com/k/YbCs.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbCs.jpg[/img] 
 
Kun jännite nostetaan maksimiin on vaikeaa nähdä edes kameralla miten paljon mahdollisesti 
laimeammin lanka hehkuu jäähdytetyn lasin sisällä. 
http://kuvaton.com/k/YbCq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbCq.jpg[/img] 
 
Vastauksia saamme demoten vasta kun älyää laittaa hitsauslasin suodattamaan liiallista 
fotonipommitusta. Konkreettisesti huomaa, että ÄLYKÄS DEMOAMINEN on AINA, kaiken keskeisen 
fysiikan kivijalka jälleen kerran! Ei todellakaan pidä  u s k o a  mitä meille opetetaan fysiikan 
norsunluutorneista nykyään. Simuloi omia testejä ja aidosti kyseenalaista! Niin ymmärrät miten p a l j o 
n  valheeseen ja tahalliseen vedätykseen STUK, IAEA TVO:n kaltaiset huijariorgiat perustaa 
olemustaan. 
 
http://kuvaton.com/k/YbCr.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbCr.jpg[/img] 
 
Yhteenveto. Hehkulanka t o d e l l a  suojataan lasin sisään. Mutta kuten havaitsivat JO vanhanajan 
viisaat hehkulampun ongelman kanssa taistelevat. Hehkulankaa EI saada kestävästi palamaan lasin, ei 
edes kvartsilasin sisään suoraan! Todella harva vaan on demoten voinut nähdä ongelmatiikan 
lainalaisuuksia näin konkreettisesti. Jälleen pikkunäppärä opetus jota EI nykyfysiikka tunnusta: 
"IONISOIVALLA ENERGIALLA POMMITETTU JOPA WOLFRAMMETALLI TUHOUTUU HETKESSÄ 
SEKOITTUEN KIINTEÄÄNKIN LASIMASSAAN! Näyttää pienelä nyanssilta. Mutta saitte jälleen kauttani 
HYPERSALATTUA dataa siitä miten IONISOIVA säteily on kylmäävä tosiasia fysiikassa. 
 
 Siitä huolimatta ettei IAEA SALLI lainkaan sen tämänastisien demojen toteennäyttämisiä. Mihin 
tällaisilla peittelyillään sitten IAEA pyrkiii? 1950 Luvuilla ydinjätteen ongelmaan oli olemassa VALMIS ja 
pysyvä ratkaisu. LASIETTIIN hehkuvan kuumat ydinjätteet kiinteään lasimassaan ja upotettiin 
sumeilematta mm neliökilometreittäin Pohjanmereen. Tästä on seurauksena se, että lasimassaan 
upotettu Pu- 239 tonnistot alkoi IONISOIDEN säteilystä sekoittua suojaavaan lasimassaansa. Säteily 
alkoi muuntaa kaikkea sisältäpäin myös KAASUPLASMAKSI. 
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 Pian lasimassain sisällä oli tappavat Pu- 239 tonnistot. Lasin sisuksiin kaasuuntui ja säteilyerosoitui 
vuosien kuluessa niin paljon kelluttavia, paineistuvia murentavia onteloita, että ydinjätteen päällä olevat  
säteilyerosoituvat paksutkin lasipalat lohkoutuivat yksinkertaisesti KELLUMAAN loputtomiin maailman 
merissä! Menkää katsomaan vaikka Norjan pyyhkimiä Golfvirran rantoja. Näette sieltä oudon vihreitä 
tahmaisia, ennenkaikkea KELLUVIA pyöreitä tuumaluokan lasipaloja. Paikalliset niihin ei koske. Niiden 
alkuperästä kaikkialla tarkoin vaietaan. Nyt viimeistään oivallatte mitä DEMONI tekevät. Opettaa ihmisiä 
pysymääm irti hengenvaarallisista POLIISIEN tarkoin salaamista YDINKALMOISTA. 
 
PS. Yhä edelleen j ä ä r ä p ä i s e t i  näitä demottavia ja faktauksia näkemättömät kirjoittavat 
tiedotuskanaviinsa illuusiota siitä miten ydinjätteen LASITAMINEN on toimiva ratkaisu! Kuvitelkaa, että 
asian toimimattomuus on kaltaisissani aidoissa ydinalan sisäpiireissä demottu toteen jo vuosisata. 
Mutta y h ä vaan POLIISIVIRANOMAISET, STUK ja IAEA  tyydytettyine "ns. toimivine" 
ydinjäteratkaisuineen lasittavat ja sullovat ydinmoskiaan pahki paineistuviin kiintomateriaalipullosiin. 
Lainkaan vaivautumatta tajuamaan m i t e n  siinä 100% varmasti kaasuuntuvat KIINTOMETALLIT 
toimivat, diffuusoituen sekoittuvat ja räjäyttelevät kaikki kyhäelmänsä. 
         ------------- 
 
Fukushiman TESLALEKA 
 
*Tätä kuvaa ideoidessamme huhtikuussa 2013. Puhelujamme kuunneltiin laittomasti. Aikomuksena oli 
alunalkaen toteuttaa kuvat sitä varten suunitellulla, ostetulla kalliilla kuvasieppariohjelmalla. SUPO, CIA 
kuitenkin paniikissaan esti koko ideoinnit. Sulki lennosta useat käytössämme olleet ohjelmamme. No 
mikään ESTE tällainen ylikansallinen terrorismi ei toki OSAAVALLE ole. Että TAIDOISSA löytyy.) 
Päinvastoin, silloin tajusin miten v ä l t t ä m ä t ö n  seuraava paljastava setti on. Tehdään vaikka 
väkisin, kun kansan PITÄÄ TIETÄÄ. 
 
Fukushiman ensimmäisenä tuhoutuneen reaktorin numero 1 räjähdys EI ole saanut ansaitsemaansa 
erityishuomiota. Noissa muutamissa sekunneissa karisi IAEA:n tarkoin luomat illuusiot ydinvoimaloista 
tavalla joka hakee vertaistaan ydinvoiman 60v historiasta. Aina 2011 asti oli kyetty pitämään tarkoin 
salassa, että ydinvoimala räjähtää hillittömästi kuin "likainen ydinpommi" vaan voi. Japanilaisten 
ylivertainen ydinosaaminen nykäistiin maailman huonoimpien kastiin. Kun tuossa ainokaisessa 
ryskeessä katosi kuudettakymmenettä maailman parhaaksi luuloteltua reaktoria tuhoonsa. Maailman 
historiassa ei ole ollut yhtään näin tuhoisaa hetkeä joka kohtaa ihmiskäden töitä. Ydinvoima ei toivu 
enää k o s k a a n  näistä sekunneistaan! 
 
Kuitenkaan asiasta ei lainkaan uskalleta raportoida, miksei? Koska isku OLI vailla historiallisen häpeän 
ja kauhun vertaa. Halusin analysoida tästä räjähdyksestä sen k e s k e i s e n  outouden. Nimittäin 
videosta näkee miten "JOKIN" mystinen voima iskee ylös sienenä kohonneen reaktorin pöllähdyksen 
alaspäin kuin leka torakan! Kuva- analyyseillä videosta päätinkin suoraan k a t s o a  mitä oikeasti "p u t 
o s i  alas". Ensimmäinen otos ajoittuu näennäisen levollisiin plasmakerroksiin 2:08: 
 
http://kuvaton.com/k/YbzF.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbzF.jpg[/img] 
 
Pöllähtää, ja taivaalle kerrostumat terävöityy ärhäkkään enteellisesti, "jonkin tullessa alaspäin". 
http://kuvaton.com/k/YbzP.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbzP.jpg[/img] 
 
H- hetki! Teslabimin 10km halkaisijainen plasmapallo murjoo 200km/h koko voimallaan Fukushiman 
reaktoririvistöjä. Kuvasta näkee miten koko numero 1 reaktorin ionisaatiopilvet prässäytetään tiiviiksi 
kuristuvaksi palloksi sen ympärille pihaan. Sanomatta selvää, että TÄSSÄ TAPAHTUU ihmiskunnan 
ydinhistorian rajuin ISKU IKINÄ!. .  
 
 Juuri näillä millisekunneilla vapautuu EMP inferno joka mitataan samalla valonnopeuden raivollaan 
valtavana "ukkoslaskurien " sarjoina vavisuttaen Japanin saaren päällä 70km korkeudella lepäävää 
IONOSFÄÄRIÄ. Tavalla jotka mykistävät nipponilaisten joka AINOAN 54 reaktorin. 
http://kuvaton.com/k/Ybzr.jpg 
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[img]http://kuvaton.com/k/Ybzr.jpg[/img] 
 
YDINhelvetti irti. Kumipallon lailla taakkansa alle punertuva taivas kaareutuu kuin kylkiluiden ankeat 
kaaret. Energiavirran suunnat on JUURI muuntautumassa ylöspäin maksimiinsa. Reaktorissa STUK- 
tietojen ilmoittamat 20 000 kertaistuneet viivästyneet neutroniimpulssikasvut. Paine ei v i e l ä k ä ä n  
vapaudu. Koska alas putoavan  10km halkaisijaisen plasmapallon liikedynamiikka jyrää yhä alaspäin. 
http://kuvaton.com/k/Ybzq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybzq.jpg[/img] 
 
KAIKKI mitä on saatavissa tuhoon irti on sähköisenä EMP:nä jyrähtänyt kohti taivaan 70km korkeuksien 
odottelevaa  ionosfääriä. Josta 1 000- kertaistuneena van Allenin transienttipulssina madottuu sitä 
odottavaan 54 japanilaisreaktoriin. Yksinkertaisesti m u r s k a t e n  kaiken tekniikan niistä tieltään. 
Kuvasta alkaa nähdä miten 10km plasmapallon alasputoamisen paine alkaa levitä sivuilleen, kaikialle 
ympäristöön. Kaikissa Japanilaisissa reaktoreissa tästä alkaa palaa JO punaiset paniikkivalomeret. 
 
http://kuvaton.com/k/YbzE. 
[img]http://kuvaton.com/k/YbzE.jpg[/img] 
               -- 
Verratkaa tähän reaktorin No:1 vastaavaan. Kiistattomasti näkyvä, kylmäävä alaspäin LEKA: 
http://www.youtube.com/watch?v=hySCqORsEis 
 
Ylläoleva tallennesarjat tässä alkuasuissaan. Huomioikaa miten aluksi ylöspäin lehahtanut reaktorista 
ampaissut savupatsas lekataan maahan takaisin. Eikä se sieltä nouse niin kauan kuin putoava 200km/h 
liikkuva energinen Teslaoskilaattorin plasmamassa putoaa alaspäin. 
 
http://kuvaton.com/k/Ybz6.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybz6.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Ybze.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybze.jpg[/img] 
C 
http://kuvaton.com/k/Ybzc.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybzc.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YbzK.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbzK.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/Ybz7.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybz7.jpg[/img] 
                     -- 
 
Osa 2 Pyörre romahtaa 
fuku1 fuku1 fuku1 fuku1 
 
Veratkaa tuota ylläolevaa Fukushiman teslalekakuvasarjaa realistiseen tilanteeseen. Jossa valtava 
ilmaa raskaampi kilometrien pyörremyrsky romahtaa videon loppuosalla paikalleen. Massiivinen ylös 
nostettu pyörrerakenne pudotessaan hurjaa kyytiä pölläyttää munanlailla allaan olevan pölypallon 
munkkirinkilämäisesti vaakasuunnassa kaikkialta vain ulospäin. Ei siis kuten räjähdyksen kuuluisi 
ylöspäin. Nousevaan ilmavirtaukseen iski "vastaleka". Mitä tuohon on sanomista demo jossa 
Fukushiman 1 räjähdydspilven oudot alas nykäisyn kuviot toistuu uskomattoman samalla lailla! 
Mahtavaa, miten samanlainen "lekaefekti osaakaan olla!" 
 
http://www.youtube.com/watch?v=xPTXqzMVFUA 
http://kuvaton.com/k/YboW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YboW.jpg[/img] 
           --------------- 
 
Fukushima 3 
fuku fuku fyku 
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Kiinnostus heräsi. Mikä erottaa Fukushiman numeroiden 1 ja 3 räjähdykset muuten toisistaan. Kuin se, 
että Fu-1 reaktoriin osui ylhäältäpäin täystuhoisin teslabimin synnyttämä 200km/h putoava plasmaleka? 
Outoa näissä on tietysti myös se, ettei asiaa olla l a i n k a a n  maailman tiedepiireissä uskallettu 
koskea. Mutta kuten lukijani muistavat. Koko Pohjolassa näistä EI edes uskalla keskustella muut kuin 
minä. Tilanne vaan nyt ON sellainen, että maailman korruptoidummassa alassa ei ole osaajia sen 
enempää kuin uskaltautujiakaan muita. Näillä siis mennään. Mega outoa ON tietysti ettei Fukushiman 4 
ja 2 reaktoreista ole uskallettu julkaista ainoaakaan räjähdysdemoa IAEA terrorin takia. Otamme sitä 
mitä saatavilla on, Fu-3 räjähdysvideo: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=W69thuv4e3o 
                ----------- 
 
Entropia vs. casimir 
entro entro entro entro 
 
1950-Luvulla ydinfyysikoilta kysyttiin yksinkertainen kysymys. "Jos laitamme 10kg Pu- 239 
kanavasäteilyIONEJA ympäristöömme sylkevän plutoniumkuulan 100m tapin nokaan. MITÄ tapahtuu?" 
Asiaa päätettiin konkreettisesti kokeilla. USA:ssa nostettiin 10kg paljastettava plutoniumkuula imaan. 
Valon nopeudella k a i k i s s a  maailman säteilymittauskeskuksissa mittaavat geigerit kohosivat ja 
jäivät hiukan näihin ylempiin arvoihinsa. Kehäpäätelmä:" Ydinjäte EI ole mikään ongelma. Vaan se 
hajaantuu säteilyn paineellaan kaikkialle ja häviää maan sisään ja avaruuksiin muutamissa 
vuosikymmenissä.  
 
Ydinjätteet vaan surutta luontoon kiehumaan ++..IONIsoituneena kanavasäteilynä viimeistään noin 90v 
aikana pois. 
Kaikki meni vuosikymmeniä ongelmitta ja hemmetin hyvin, entropian laki päti ydinjätteen hävittäjänä 
hekumallisesti. Sitten alkoi tapahtua jotain "outoa". Tultaessa 2004 USA:n KAIKKI 77kpl 
ydinjätevarastoa alkoivat sponttaanisti fissioida. Totaalisen käsittämätöntä oli, miksei vanha koeteltu 
säteilyn hajoaminen ympäristöön m u k a  yhtäkkiä toiminutkaan? Tuska alkoi itää, ettei alkuperäinen 
laskentamatematiikka lainkaan toiminut odotetusti.  
 
Moniko muistaa ihmetelleensä m i k s i  Tyynenmeren keskelle oudosti kasautuvasta suunnatttomasta 
muovilautasta alettiin kohista Fukushiman onnettumuustutkimusten aikaan? Ei vaan kerrotttu m i k s i! 
Minäpä kerron. Vuosikymmeniä oli totuttu siihen, että kun heittää muovipulloja mereen. Niin kaikki 
huuhtoutuvat ja leviävät ympäri maailmaa pois silmistä. Samaa mekanismia kun jokeen heitetty 
suolatippa häviää osmoottisesti makean veden ympäristöönsä. Tyynessä valtameressäkään vaan 
hajomisien laki EI toiminut. Ja miksei? 
 
Avaruuden painottomuudessa sähköistetyt tyroskuulat kokeissa kasautuvat muovipussissaan 
leijaillessaan, jostain syystä. Big Bang. Mieletön määrä ainesmassaa räjäytetään tyhjyyteen hajoamaan 
loputtomiin. Kaikki toimii pitkästi juuri niin. Säteilypaineet erkauttavat atomeja kauas toisistaan. Yhtäkkiä 
avaruuden tyhjyyteen tulee uusi elementti. Auringot syttyvät ja täyttävät avaruuden 
FOTONIAALLOILLAAN. Mitä seuraa? Avaruuksiin alkaa muodostua toinen toistaan isompia 
materiaalikeskittymiä, galakseja ja yhä uusia fotonoivia aurinkoja. Koko avaruus k y l l ä s t y y 
aaltopaineista. Hajoaminen muuntuu kuin taikaiskusta verkkomaisten rakenteiden kasaantumisiksi! 
 
Asia jota ydinfyysikot EIVÄT tajua vieläkään kantaa nimeä CASIMIR- EFEKTI. 1760 Asti tunnettu 
perusfysiikkaa joka ajattaa aaltojen kyllästämässä meressä laivoja toistensa kylkeen. Koska laivojen 
väliin EI jää kunnolla tilaa aalloille. Niiden ulkopuolella liikuvat aallot ajavat laivastot paineellaan yhteen. 
Tismalleen sama luonnonvakio näkyy kaikkialla. Kun säteilyaallot k y l l ä s t ä ä  ympäristömme. Alkaa 
säteilyn ajattamat plasmakeskittymät näennäisen yhtäkkisesti . . No vaan kasaantua!  
 
Ydinvoimaloitten ulos sylkemät plasmaionipallot eivät enää suostu hajoamaan edes väkisin. Vaan 
tarvitaan chemtrailaamista, HAARP- laitteita ja kuten näimme 2013 Tsheljabinskissa JOPA lukuisia 
räjähdyspommituksia. MIG laivueita tutkiensa kustomoiduin säteilykeilapainein silpoamaan yhä 
vaarallisemmin "mystisesti" taivaillemme tiivistyviä kriittisiä massoja hakevia ydinvoimaloitten 
oksennusplasmoja hajalle. Oivallatte myös m i k s i  mm. aurinkoflaren kasvamiset tuovat Olkiluodon ja 
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Loviisan päällä olevat 66,6km korkeat säteilypylonitkin aina vaan helpommin kuvattaviksi SUPO:n 
kauhuksi. . Hyvät ystävät JOS vielä ihmettelette mikä on alkanut lopullisesti IAEA keisareilla mennä 
pieleen. Fyysikon termi on.. CASIMIR-EFEKTI sen IAEA-salailun tuntemattomuus! 
 
http://kuvaton.com/k/YbEP.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbEP.jpg[/img] 
                       --------- 
 
MOX/ plutoniumrekan BIMI räjähtää silmille 2013 
bimi bimi bimi bimi bimi bimi bimi bimi 
 
Saksassa Stutgartissa ydinmateriaaleja kuljettamassa olleen rekan lasti yksinkertaisesti räjähti ilmaan! 
Hurja dokumentoitu tapahtuma, joka koskee nimenomaan ydinvoimaan liittyviä paljastamiani 
perusenergiabimejä näin näytettynä kertoo millaisien voimien kanssa itsekin työskentelin 
vuosikymmenet TVO:lla. Katso päräyttävää Teemulta saamaani videota ajatuksella ensin: 
 
http://www.nwohavaintoja.blogspot.fi/2013/04/ydinmateriaaleja-kuljettanut-rekka.html 
 
Rekka on täynnä MOX ydinmateriaalia. Ja kuten muistamme siitä muodostuu jatkuvasti ++..IONIsoituja 
kanavasäteilykaasuja ylös ilmakehään. Tästä muodostuu teslabimistä tuntemamme rautanaulana 
johtava "kalmon häntä" myös lastin vanaveteen kohden odottavia avaruuksien hirmuenergiavirtoja. 
Rekka osuu töyssyyn ja generoi liikuvalla uraanijohdannaislastillaan e r i t y i s e n raivoisan 
sähkökenttämuutoksen.  
 
Johon puolestaan taivaalla odottelevat ydinvoimalla kasvavat sähköionisaatiokenttien energiat 
vuorovaikuttavat rajusti. 60 000kg rekka lennähtää energiapaukahduksessa kuin leppäkeihäs poikittain 
tielle. Juu eipä ole UFO:t asialla. Vaan ihan on ihmisten omatekoiset kuuleman ydinvoimat asialla. 
Arvatkaa vaan mitä näin tapahtuvan TVO:n satatonnisissa uraanipolttoainemaailmoissa OIKEITTEN 
ydinvoimalan päällä lekauttavassa bimei:ssä. Kuin jo muutamien tonnien "mini" rekkauraanilastit 
paukkuttelee rekkakalustotonneja kuin akanaa tuulessa! 
 
http://kuvaton.com/k/YbcZ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbcZ.jpg[/img] 
 
Bimiplasma valuu nimenomaan ja v a i n uraanilastirekkaan. 
http://kuvaton.com/k/YbKh.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbKh.jpg[/img] 
 
Tarkennettua 
http://kuvaton.com/k/YbKG.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbKG.jpg[/img] 
                              -- 
 
* Kerrataan vielä asiaa 
________________________ 
 
*Koska nettipoliisipaskat tarttuivat tähän aiheeseen poikkeuksellisen rajusti. Niin kerrotaan vähän siitä 
realiteetistä mitä itse videossa sen suuremmin muuhun kantaa ottamatta näin. Näin kuvattuna sellaista, 
joka ON todistettuna tapahtunut mm. TVO:n naapurustossa varsin äskettäin.  
 
Eurajoen päätiellä sattui vastaavan kaltainen tapaus keväällä 2012. Valtatie 8 ajanut rekka- auto sai 
masiivisen sähkökaaripurkauksen, päälleen TVO:n plasmankylläisistä 400 kv runkolinjoista. Ajaessaan 
80km/h vauhdissa. Auton koko elektroniikka petti suuressa EMP säteilyiskussa 
ydinvoimalaionisaatiosta heti. Auton k a i k k i järeät renkaat räjähtivät tässä bimi- iskussa, heittäen 
autoa rajusti ilmaan. 
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 Koko auto paloi lasteineen niin täysin, ettei juuri mitään jäänyt jäljelle. TÄMÄ uutinen oli Länsi- 
Suomessa kovana muistutuksena siitä mitä mystistä ihan oikeasti ydinvoimalaseuduilla ON koettu. 
Lehti erityisesti korosti, että jos auto olisi ollut bensalastissa olisi Olkiluodon sähkän 400kV 
päärunkolinja katkennut ja suistanut ydinvoimalat katastrofin partaalle Fukushiman lailla! 
 
                        --------- 
 
Klassiset luonnontieteet vanhainkotiin! 
 
J. J. Thomson löysi vuonna 1895 elektronin, joka merkitsisi sitä, että aineella olisi luontainen pyrkimys 
kasaantua, eikä täyttää tilaa tasaisesti. Vuosisadan vaihteessa Max Karl Ernst Ludwig Planck kehitti 
mullistavan teorian joka osoitti, että myös energialla oli taipumus esiintyä eräänlaisina paketteina, 
energian vähimmäis määrinä. Näitä paketteja alettiin kutsua kvanteiksi. Einstein hyödynsi kvantteja 
tutkimuksissaan ja kuvasi niiden avulla miten elektroneja voi vapautua valaistusta metallinpinnasta. 
Kaikki nämä uudet teoriat ja yhtälöt eivät olleet välttämättä täysin sopusoinnussa klassisen fysiikan 
kanssa joten fyysikkojen piti perustaa täysin uusi tieteenala, kvanttiteoria. 
 
*Kuten huomaamme aineet, edes SÄTEILYENERGIAT tosiaan EIVÄT vaan luonnossa hajoa. Kuten 
STUK ja IAEA erheellisesti "absorptioillaan väittää". Vaan kuten kerroin jo aimmin tilassa jossa 
säteilyfotonoinnit vaikuttaa säteilypartikkelitkin hakeutuvat kohti kriittistä massansa agressiivisesti 
casimir- efektin lain mukaan. YUdinfysiikan suure, jota edes ydinfysiikan tekijät EIVÄT OIVALTANEET 
erääksi kaikkienaikojen suurimmaksi mokakseen, joka tulee vääjäämättä tuhoamaan ydinenergian 
käyttäjä. .! 
 
Tyhjyys täynnä tuntemattomia hiukkasia 
 
Kvanttiteorian mukaan energiaa ja ainetta pystyi olemaan olemassa vain tiettyinä vähittäismäärinä. 
Tästä johtuen mittaus koitui hankalaksi ja aiheutti tutkijoille päänvaivaa. Apu tähän löytyi Werner Karl 
Heisenbergin aivoista. 
Heisenberg kehitti kuuluisan Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen, joka kuuluu näin: kappaleen paikan 
epätarkkuuden ja kappaleen liikemäärän epätarkkuuden tulo on pienenpi- tai yhtäsuuri kuin puolet 
Diracin vakiosta.Tämä yksinkertainen yhtälö helpotti huomattavasti tutkijoiden mittaustyötä. Paul Adrien 
Maurice Dirac onnistui yhdistämään Einsteinin suhteellisuus teorian kvanttiteoriaan ja otti näin suuren 
edistysaskeleen maailmankaikkeuden mikroskooppisten ilmiöiden ymmärtämisessä. Hän ennusti 
matemaattisesti antimaterian olemassaolon. 
Nämä antihiukkaset täyttäisivät tyhjyyden. 
 
Tyhjyydessä tuntematonta energiaa. Kuinka paljon? 
 
Heisenbergin epätarkkuusperiaate estää arvon nolla mitattaessa tyhjyyden energiaa. Tämä tarkoittaa, 
että tyhjässä tilassa on oltava jonkinmoinen energia. Tämän energian mittasi ensimmäistä kertaa 
yhdysvaltalainen fyysikko Steven Lamoreaux. Vuonna 1948 Hendrik Brugt Gerhard Casimir osoitti 
kokeellaan, jossa kaksi metallilevyä viedään hyvin lähelle toisiaan, miten tyhjiön sähkömagneettinen 
nollapiste-energia saa ne vetämään toisiaan puoleensa. Tämä johtuu levyjen välisen kentän 
värähtelystä. Levyt estävät kentän vapaan värähtelyn. Tätä ilmiötä kutsutaan Casimir efektiksi. 
Lamoreaux mittasi Casimirin efektin arvon vuonna 1997 ja vuonna 2002 kolme italialaista fyysikkoa 
tarkensi sen nykyiseen muotoonsa. 
 
 
[img][/img] 
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3143. TOTUUS REAKTORISTA. 
 
Miten reaktori todellisuudessa toimii? Nyt käytössä olevat Westinghause reaktorien keskeisin toiminnan 
tekniikka kehitettiin JO 1934. Kun Nikolai Tesla palkattiin selvittelemään useita nykyaikaisen reaktorin 
toiminnan ratkaisemattomia ongelmia. Kuulitte ihan oikein 1934. Kuvaavaa on, ettei maailmassa olla 
koskaan julkisesti kerrottu niitä lukuisia ratkaistuja yksityiskohtia millä nämä maailmaamme tuhoavat 
laitteistot saatiin toimimaan nykyiselle tasolleen. Kahlitsemaan hirvittävät tuhon voimat sisuksiinsa edes 
osin. Muutama otanta noista ajoista: 
 
"Vuonna 1934 Tesla puhui SM Kintner joka on Westinghouse Electric & Manufacturing Companylla 
kehittämässä hiukkasten sädebimin ampumiseen suunniteltua laitetta. Aiheesta on tehty kaksi 
päiväystä 05 huhtikuu 1934 ja 07 huhtikuu 1934, joka viittaa näihin keskusteluihin. 
 
* Melko yksityiskohtainen kuvaus Teslan hiukkas- säde projektorista on esitetty kirjassa Nikola Teslan 
Teleforce & Telegeodynamics ehdotukset. Teleforce liittyvät lehtiartinkkelit näkyvät kirjassa Solutions 
Teslan Secrets. 
 
*Tesla käynnisti laitteensa. Aluksi oli vaikea sanoa, josko se edes toimi. Sen päältä lähtee taivaalle 
himmeä valo, joka oli tuskin näkyvissä. Sitten pöllö lensi sen tornin huippuun, käynnistetyn hurjan bimin 
tielle. Lintu hajosi heti savuten palasiksi.( Saman tilanteen näin TVO:lla 1980- luvulla kun satapäinen 
lintuparvi keltasirkkuja silmiemme alla paistui suoraan lennosta TVO:n OL-1  päällä lennosta korpuiksi. 
Ensimmäisen kerran näin ilmiöstä kerrotun julkisesti kirjoissa tässä!" 
 
Laite, joka perustuu suurelta osin Van de Graaff generaattorin ainutlaatuiseen uudelleenmuotoiluun 
tehty erityinen avoin elektroniputki. Joka kiihdytti hyvin pienet IONISOITUJEN metallihiukkaset 
korkeaan menoon noin 48 kertaa äänen nopeuteen sanoo Tesla. Partikkelit lensi ulos putkesta elektro- 
staattisen repulsion avulla. Kuten voidaan nähdä Teslan sanat kirjoitettuna JP Morgan:lle Jr. 29 
marraskuu 1934. ASE oli tarkoitettu käytettäväksi maanpuolustukseen." 
About the Death Ray of  Tesla 
 [url]http://www.world-mysteries.com/sci_tesla1.htm[/url] 
                --------- 
 
TVO:n tesla-ASE 
tvo tvo tvo tvo 
 
Pieni alkuvalaisu siitä millainen laitteisto on yksinkertaisesti piilotettuna jokaiseen maailman 
ydinvoimalaan. Uskomatonta miten systemaattisesti laitteisoon liittyvät keskeisimmätkin komponentit on 
saatu piilotettua uteliaitten katseilta. Tämä mitä n y t  alatte lukea kuuluu erään aikansa nerokkaimmin 
peitellyn teolisuussalaisuuden piiriin. Itse asiassa menneenä 80 vuoden aikana ei yhden yksikään 
julkaisu ole aihetta tätä ennen uskaltanut valaista.  Kuten kuvaan kluuluu minä uskallan.  Kyyti tulee 
olemaan kylmäävää. Mutta ennenkaikkea ennennäkemätöntä opastusta. Alotetaan ihan 
perusasetelmista. TVO:n itse julkaisema kuva, jolla on helppo alkaa hahmottamaan sitä laitetta joka 
todellisuudessa teilivää ASETEHTAAN reaktoria ajattaa: 
 
http://kuvaton.com/k/YbLC.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbLC.jpg[/img] 
 
Tarkkaillan alustukseksi myös lähtöpäätä. Jonne TVO:n 400kV pääjohdot lopetetaan v a r s i n outoihin 
ratkaisuihin. Aina jaksoin ihmetellä miksi 300km avoimena kulkevat pääsyöttökaapelit viedään aina 
generaattorille asti täysin plasmaksi tyhjiöidyillä ns. "putkikiskoilla". Nyt tiedämme sen olevan TVO:n 
reaktorin teslaoskilaattorin keskeinen piilotettun m y ö s  plasmasyöttösysteemin.  
 
http://kuvaton.com/k/YbLd.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbLd.jpg[/img] 
                 -- 
 
Ja eikös vaan CIA ja Etusivu-foorumi USA! 
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usa usa usa usa usa usa kusi))) 
 
12 April 2013, 09:31 #1956 cosmichd  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Posts 24,883 Eikö ydinvoiman tiimoilta löydy ihan oikeitakin ongelmia? Miksi tekaiset omasta päästäsi 
huuhaaongelmia, ja saat koko ydinvoimaa arvostelevan joukon vaikuttamaan mielenvikaiselta? Sekö on 
tarkoituksesikin? Paljonko saat palkkaa tuosta paskan levittämisestä?  
                         
12 April 2013, 11:20 #1958 Tero  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Blog Entries11 Nyt tämä Arto on seonnut biimitykseensä. Jostain täytyy saada biimitys taivaalle 70km 
korkeaksi patsaaksi joka näkyy jonkunvärisenä. Arto on keksinyt Teslan oskilaattorin joka on 
jonkulainen sähköinen vehje. Se tarvitsee jostain syystä 400 000 volttia. 
                  -- 
12 April 2013, 12:50 #1959 raijasivu  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Posts 741 Hupsista huijaa... NYHÄN se CIA vetää jo ihkapuhki rukiin pahnoille!))) Ettekä hyväkkäät ole 
kuulleet paljastuksistani kuin prosentteja vasta.. Hole jou horse PELLEPOLIISIT! Nyhän se vastus 
vasta a l k a a k i n sinkoa toteenkaivettavat ydinsallaa asuutenna esin ja... 
                            ---------------- 
 
Loviisan GATLIN IONItykki PWR 
pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr 
 
Koska Angelican kuvissa oli loistavaa materiaalia myös alleviivaamassa. Ettei ole mitään eroa mistä 
maasta ydinvoimalat on tuotu, AINA sen päällä palaa bimipylväs. Aina niissä reaktoreissa 
peruasolemuksena on Teslan 1934 alkuun panema "teslaoskilaattorin IONIaseen" jäljentämiset. 
Itselläni on 30v  parhaat tiedot TVO Olkiluodon linturäjäyttämislaitteesta.. Öö . . Tarkoitan siis OL-1 
BWR kiehutusreaktoreista. Siksi oli tärkeää kuulla, että USA:n Westinghausen Fukushimasta tutummat 
megaräjähtelijät USA MARK- 1 ja MARK- 3 tyyppiset laitteet toistavat samaa surullista teemaa. 
 
Tesla halusi kehittää hiukkaskiihdyttimestään kansalle "vapaaenergialaitteiksi". Taivaan ilmaista 
tuhansien MW IONIvirtapylönista valaisisi TVO:n päältä vaikka koko SUOMEN! USA:n tunnetusti aina 
ahnas armeija, kuitenkin pisti miehen ideoineen kuolemaan karantteeniinsa 1963. CIA luotiin IAEA:n 
avulla estämään Teslan laitteen tiedon, tuntemuksen ja datan kaikki käytöt. Nykyään maailmalla 
tosiaan ON noita Teslan unelmoimia hiukkaskanuunoita. Mutta niiden taivaalta anastamaa sähkön 
energiaa käytetään totalitärismiin ja ennenkaikkea t ä y s i n väärään tuhoamisen tarkoituksiin.  
 
Historia tietääkin, että ydinvoimasta kuuluisat niin Tesla, Oppenhaimer, kuin vaikka Einstein katuivat 
syvästi koko ikänsä ryhtymistään ydinhornan tuottamiseen. Ydinvoiman hiukkasase voisi hyvin olla 
julkinen USA:n, Venäjän ASEmahdin päälaite ydinpommin sijaan. Mutta varsin pian USA:ssa tajuttiin, 
että teslaoskilaattorin IONIkanuuna tappoi paljon ennemmin käyttäjänsä kuin ammunnan kohteet. 
Salaisuuden mieletön pito palvelisi massamurhaajana eniten. . 
 
 Liian kömpölö. Liian epävakaana käsiin räjähteleviä, näkymättömiä kuoleman plasmaionejaan jakeluun 
päälleen miksaavaan laitteen alunalkainen aatos oli Westinghausen idean mukaan tuottaa satapäinen 
alkuaineitten "MIXaus". Joka ampuu lentokoneita tuhansien km päästä! Jokainen eri painoinen IONI 
osuessaan tuhoaisi mikä rautaa, mikä alumiinia, mikä suoraan ihmispoloja. Vähän samalla kaavalla kun 
haulikkoon ladatut erisuuruiset susihauliparvet silpovat mikä kovaa luuta, mikä pehmeämpiä nahkaa, 
rasvaa, jänteitä, lihaa tai vaikka auton peltejä, laseja, moottoreita  poliisien ampuessa niillä ulkopuolisia. 
Reaktori lisäksi säteilyvarastoi tuhokohteeseensa! 
 
Idea toimikin hyvin, ei ydinvoimaloitten päällä ole ollut vuosikymmeniä kilometrien lentokieltoalueita 
muusta syystä kuin IONIpommituksiensa johdosta. Mutta  IAEA totesi että oli p a l j o n parempi tapa 
hyökätä ydinvoimalaitoksella vihollismaahan vaan m y y m ä l l ä siitä "kiintosuuntausversioita" klassista 
ydinreaktoria. USA- NAVY käyttää tosiaan sukellusveneissään säteilybimit suoraan reaktorista 
uhrimaan rannoille ampuvaa kallistettavia salamurhaan kehitettyjä  reaktoreitaan.  
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Pi..linen ASE koska TLD- säteilydosimetria EI tunnetusti hälytä ja mittaa reaktorin IONeille, malenkan-
kuorimalleja, kanavasäteilyille, termivireille, isomeerivireille, hilavirheille ensinkään vakavuusarvojaan ja 
eteneviä kuolemanaikoja uhreille. Olkaa kuulolla ja levittäkää myös tätä superhyper salattua 
kuvannusta aiheen tiimloilta, suosittaa USA:kin.) 
 
http://kuvaton.com/k/YbPX.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbPX.jpg[/img] 
                    ----------- 
 
Etusivu foorumin satoa 12 April 2013, 12:58 #1960 Kari Kukko  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Location USA Posts 883 Mitä varten se Tesla halusi kansan päälle ammuttavan plutoniumia ja 
neutroneja ja ionisoivaa säteilyä? Miksi CIA ja Westinghouse? Viiminen on firma. Mitä tuloja sille on 
biimityksestä? Mitä hyötyä valtioiden on biimittää kansojansa? En ymmärrä. 
 
12 April 2013, 16:15 #1961 raijasivu  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Posts742- Teslako?.. . CIA- sikapoliisit alkaa olemaan niin hapoilla paljastuksistani. Etteivät enää edes 
y m m ä r r ä lukemaansa! 
 
- Juurihan pääsin sanomasta, että Tesla pantiin kotiarestiin= vankeuteen koska v a s t u s t i USA:n 
läpimädän hallinnon aikeita muuntaa Teslan vapaaenergialaitteistot pelkiksi plutonium, neutronivuo, 
IONI-tappajien viskureiksi! 
 
- Wesatinghause, kuten CIA, POLIISIT tietysti myy murhanhimoisille, USA:n hallinnolle mitä terrorinsa 
ylläpitoon kaipaavat rahanhimosta!.  
 
- Miksi USA:n valtio tai TVO sitten rahasta tappavat miljoonia ihmismassoja näillä helvetin esikartanon 
koneillaan? 
 
- Olen kysynyt TVO:n ja myös Posivan johdolta syytä moiseen. Vastaus on ihan saakelin samaa kaikilla 
massamurhaajapoliiseillenne asti.. . . 
 
"Koska se ON meille m a h d o l l i s t a tehdä >RAHASTA!< 
__________________________________________________ ______ 
 
Sama motivoi niin Stalinia, Hitleriä kuin Attilaakin. Koska sen  moraalittomin kansa h y v ä k s y y . . .! 
                   ----- 
 
12 April 2013, 18:20 #1965 Kari Kukko  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Location USA Posts 890  raijasivu kirjoitti:   
Kiinnostavaa kysellä miksi maailman väkivaltaisin valtioimpperiumi, joka tapatti pelkästään 
ORJAKAUPASSA 300 000 000 afrikkalaista, kymmeniä miljoonia oman maansa kansalaisia intiaaneja. 
Kymmenin miljoonin USA:n vartavasten luomissanne mailmansodissaan saadakseen myytyä 
eurooppalaisille mm. paskajuomiaan ateismiaan. Miksikö USA haluaa jatkaa rikollisen veren perintöään 
tuhoten miljoonia ydinaseiskuinsa pitkin maailmaa?. . .Onko kysymys sairaan mielipuolisen POLIISIEN 
suusta edes kysymys. .. . Vai silkkaa nautiskelua siitä mitä olette parhaillaan mustat sielunne 
paholaiselle myytyään kiihtyvästi ajassamme tekemässä. . . O K S e T E ! 
---------- 
* Muista foorumeista muuten viitteellisesti putoaa JO. . . tällaista.  
12.04.2013. W A U D E ! 
Siitä se tuli! Onko nyt parempi olo. Onko sulla enää kavereita? Menes kuvaamaan niitä juttuja ja 
demoja. Palataan kuvaan taas maanantaina kun olen taas CIA:lla töissä.  
                      -- 
Cosmishd : Yotube karaokevideo "If you leave me now. . !" 
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* Nettien POLIISEILTA yksinkertaisesti paloi hihat. Juuri siinävaiheessa kun alkoi tulla liian tuskallisia 
paljastuksia maailman tarkimmin varjelluista USA:n ydinASETEOLLISUUDEN salaisuuksista 
        -------- 
 
"HöyryPLASMAN erottimista" 
höyry höyry höyry höyry 
 
TVO:lla muistan elävästi miten tultaessa 1979 revisioon. Oli TVO:n turbiineissa tapahtunut j o t a i n 
ihan poikkeuksellista. Koko miljoonien turbiini oli ajettu täysin loppuun. Siivistöitten pintoja käydessäni 
katsomassa revisiossa. Olivat alkuun kauniin kiltävät siivistöt täynnä rupea, kulumauria ja 
painonpudotusta. No julkisessa "liturgiassaan" TVO ilmoitti ajattaneensa "muka vahingossa" 
turbiiniensa läpi liian kosteaa höyryä. Oli se edes totta tai ei, mutta paljasti kiistatta erään keskeisen 
ydinvoimalan ongelman. TVO menetti toki mm. hyyrynerottimiaan tavan takaa. Normina ydinvoimalan 
turbiini tuhoutuu TVO:lla tyypilisesti vain 7v ajossa. 
 
Koko reaktorin höyryjärjestelmässä liikuva vesihöyry ei olekkaan VETTÄ vaan silkkaa 
PLASMAIONISAATIOTA! Kyllä kuulitte ihan oikein. Säteilyn runtelemassa reaktorissa paineen, myös 
turbiiniin tekee käytännössä +..IONISOITUNEEN hapen ja vedyn seoskaasuseokset. Keskeinen 
ongelma on se, että reaktorin turbiinin siivistöjen potkurien kohtauskulmat lasketaan kevyille 
PLASMAkaasuille. Eikä lainkaan raskaamille "vesipisaroille!" Pystyn todistamaan, että säteilystä 
IONIPLASMAKSI hajoitettu ainepaine kykenee pyörittämään potkuria ydinvoimaloissa. 
 
http://kuvaton.com/k/YbrK.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbrK.jpg[/img] 
 
Plasman säteilypaineella voi jopa lentää! 
http://kuvaton.com/k/Ybr7.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Ybr7.jpg[/img] 
 
Ydinvoimalan turbiinit on suuniteltu käsittelemään TYHJIÖSSÄ olevaa plasmamaista kaasuvirtausta. 
Se siis EI kestä edes vesitippaa hajoamatta! On päivän selvää, etei kestä myöskään uraanin tuottamaa 
++..IONISOITUJA Pu- 239 kanavasäteilyplasmankaan osumia! Reaktorin yläosassa on valtavan laajat 
sähköimagneettiset pelliohjaussysteemit. Joiden keskeinen tehtävä on erotella raskaammat partikkelit 
kevyemmistä. Jopa TV:n kuvaputkien elektronitykeissä on toiminnalleen pakollisena 
vastaavankaltainen "erotinlaitteisto".  
 
Jo 1950- luvulla kun Englannissa käynistyvien ydinvoimaloitten raskaat teslaoskilaattorein reaktoreista 
karkuutetut isotoopit alkoivat systemaattisesti tuhota jopa suljetuissa TV- kuvaputkia. TV:ssä raskaat 
isotooppiset kanavasäteilyn ++..IONIsaatioplasmat poikkeutettiin pois sähköisillä magnetein, 
kulmaohjainpelleillä elektronisuihkusta. Samaa tekee ydinvoimalankin ns. "höyrynerotinlevyt". Ongelma 
vaan ON minne ohjata reaktorissa viljalti liikkuvat vuotuiset t o n n i e n painoiset raskaampien 
neutronien ja Pu- 239 tonnistot?  
 
Teslan keksinnön eräs keskeinen ominaisuus on suunata ja pumpata ne POIS REAKTORIA 
tuhoamasta. Ennenkuin vaurioittavat säteilyeroosoiden päähöyrylinjoja, turbiiniputkistoja yms.. Nyt 
ymmärrämme jälleen astetta paremmin m i k s i ydinvoimalassa irtoavat plutoniumtonnistot on päätetty 
pumpata surutta teslaoskilaattoreilla taivaisiin. Aina 66,6km korkeuksiin. Jos näin EI tehtäisi tuhoutuisi 
ydinvoimalaitoksen keskeisimmät toimilaitteet VUODESSA! Kuten muuten näin käyvän mm.  TVO:n 
laitoksella OL-1 jo 1979. Vielä kuvaa aiheesta: 
http://kuvaton.com/k/YbrN.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbrN.jpg[/img] 
                    -------------- 
 
Yhä verisempää faktaa. . .  
veri veri veri veri veri 
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Kuten ylläolevasta kuulimme. Ydinvoimalan nielemät vesihöyryplasmat PITÄ olla IONIpuhdistettuja. 
Tuskin kukaan on julkisesti uskaltanut konkretisoida m i t e n  vesi- plasmakaasua reaktorin säteilyn 
kyllästämässä virtauspiireissään tauotta on käsiteltävä TVO:n salaisissa laitteistoissaan. Itse olin TVO-
varastoissa näkemässä miten sinne tuotiin autonkuormittain mystisiä tunnuksettomia, merkittömiä 
muistaakseni vain 20kg ruskeissa pahvipurtiloissaan materiaaleja. Ihmettelin varastoväelle, että mihin 
ihmeessä moisia tarvitaan noin valtavat tonnimäärät vuosittain? Aukaisin yhden ja ihmettelin kun 
purkissa oli synkeän mustaa ryynimäistä pikkupellettiä. 
 
"Eläinten verta! Sitä noissa on. Ydinvoimalan päävirtauskanavan ionipuhdistuksen aktiivihiili tehdään 
polttamalla likimain kaikki maailmalta liikenevät eläinveret!". . Tajusin iskunomaisesti, että ydinalan 
(Molokin) paholaiselle POLTETAAN magaaberina uhrina tonneittain vuodessa tätä Raamatusta tuttua 
eläinten UHRIVERTA! Jotta tämä palamamustan tuonenkoneet ylipäätään saataisiin pitää käynnissä. 
Tuhannet näin teurastetut eläimien ruhot lisäksi pakkosyötetään ihmisten ruokana. Näistä oleelisimman 
viestin myrkyllisyyden ymmärtänevät toivoakseni kirkolliset piirit. Tai vaikenevat kauhunsekaisen 
rienauksen edessä toki tarkoin ydinturvaviranomaisten paineissa! 
 
USA:ssa on todella palojon ydinvoimaa. Likimain kaikki liikenevä eläinverikään ei tahdo riittää. Nyt 
mennään todella aralle alueelle. Nimittäin USA:ssa on ihan virannomaisten valvomana outoa oudompi 
LAKI joka velvoittaa poistamaan kaikilta maassa kuolleilta heti VERET. Tilalle ajetaan ns. "balsamoinnin 
formaliiniliuokset". Todella, todella harva uskaltaa maassa kysyä minne menee "oikeasti" ne ihmisistä 
poistetut valtavan määrien verivirrat, ja kenen käskytä? Varmaan ainakin "jonkin tahon" tarvehimoon. .  
mutta nyt asia alkaa saada niin karmeaa kyytiä. Että jätetään mietintäänne.... 
              -- 
Olli Hakala aiheeseen: TOP SECRET 
 
Tvo:lle ja tietäville kysymys: Minkä takia Olkiluodon ydinreaktoreiden prosseissa tarvitaan useita 
tonneja per reaktori per vuosi.... VERTA?! Ja ilmeisemmin kaikissa muissakin reaktoreissa Telluksella?!  
 
Eräs selitys Raamatun valossa: Reaktoreiden yläpuolella taivaanavaruuksiin yhteydessä olevat 
suurissa sähkövarauksissa olevat pylonit (66.6km) plasmapalloineen ovat negatiivisiin voimiin 
yhteydessä taivaanavaruuksissa, alaspäin johdattaen ennustettuja tappavia/ kiusaavia pimeyden 
henkivaltoja ja voimia ihmisiä vastaan. Jotka jo ennestääkin yli kymmenkertaistuneiden taustasäteilyjen 
tappaviin epäjumalanpalvelus atomihalkomolaitoksien onnettomuuksiin, säteilyperäisiin sairauksiin 
sairastuvat ja kuolevat.  
 
Epäjumalanpalvontamenojen uhrilihat syötetään kansalle tietämättään lihatiskien kautta... Tvo, supo ja 
iaea mm. valvovat että kansa saa  valhetta median kautta ydinvoimasta... Ja rahanahneiden 
mustanpörssin kauppa käy, huolimatta Telluksen kuoleman kouristuksista / vaikeroinnista monilla 
sektoreilla... Onkohan tämä okkultismikin paljon pidemmällä kuin uskommekaan?! 
 
Huhu: Ameriikassa kuulemma jo kaikkien kuolleiden ihmisten veri otetaan talteen... Miksi?! 
Tämmöne täst tuli...  
        -------------- 
 
Gammaavaa DTN- VESIPLASMAA 
gamma gamma gamma gamma  
 
STUK Säteily ja turvallisuus s.83- :"Hiukkaskiihdyttimen käyttö NEUTRNILÄHTEENÄ perustuu 
varauksellisten hiukkasten aiheuttamiin ydinreaktioihin. Neutronigeneraattorit ovat suhteellisen 
pienikokoisia positiivisten IONIEN kiihdyttimiä. Kiihdytysjännite on yleensä välillä 100- 500kV. Runsain 
neutronituotto saadaan ampumalla säteilytetyn VEDEN deuteroneja säteilytetyn tritiumVESIEN 
kohtioon. Reaktiossa syntyy 14,1eV neutroneja." Teslaoskilaattoerissa TVO käyttää samaa 400kV 
kiihdytysjännitettään! Kuinka ollakkaan prosessissa reaktorissa kiertää mitä muutakaan kuin 
deuteriumin ja tritiumin vetyisotooppiplasamaa! 
 
Tämä alkaa mennä enempää jännäksi. Paljastin jo tuossa aiemmin, että TVO:lla 1980- luvuilla tällä 
plasmatuoton systeemillään poltettiin satametriluokkaisista tuuman 25mm paksuista teräsputkistoistaan 
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hetkessä pois rautaseinämät niin tarkoin, että paksuudesta oli jäljellä ohimmillaan luokkaa 8% 2mm! 
Harva todella tajuaa m i l t ä   tuo teslaoskilaattorista syötettävä PLASMAIONIpuuro silmiin näyttäisi? 
Katsoessamme avaruussukkulan pakoaukkoa, jossa vety ja happi palaa VETENÄ. Päästään 
aavistuksesta kiinni.  
 
Mutta liian helppoa. Todella TVO:n ns. "Veden" jo pelkkä näkeminen tappaa. Paistaa silmät katsojan 
päähän! Sama STUK kirja sivulta 87- :" Aktivoitumisreaktiot, KYNNYSENERGIA. Reaktoritekniikassa 
on tärkeitä kynnysreaktioita, happi O16 (n,p) 16N typpi. Jossa veden hapesta syntyvä typpi N16 on b- 
miinusaktiivinen, T½ säteily puolittumisaika 7s. Lähettää hajotessaan e r i t t ä i n  läpitunkevaa 
gammasäteilyä 7 100 000 eV. Nuklidi syntyy ydinreaktoreissa jäähdytteenä käytyetyn veden hapesta. 
Ehtii kulkeutumaan kaikkialle turbiiniputkirakenteisiin. Tunkeutuen putkistojen  SEINÄMIEN LÄPI!".. 
.Hups sanoiko STUK tosiaan Läpi. . ..!! 
 
* Hahmotatteko mitä reaktorista t o d e l l i s u d e s s a  tuon STUK tiedotteen mukaan tunkeutuu 
turbiineihin? Ei LAINKAAN VETTÄ vaan. Vesi silpoutuu säteilyn hornaenergioissa kolmeksi 
pääisotoopikseen. Deuteriumioniksi D, tritiumin kaksoisneutroni- isotoopiksi T. Jonka muassaan 
kulkeutuvalle energioille ilmoitetaan 12,3v säteilyn puoliintumisaika T½. Kuten kuulimme kaiken 
kruunaa myös silvotun hapen O muuttuminen TYPEN gammaavaksi epävakaaksi 
ISOTOOPPIPLASMAKSI.  Kun vesi, niin tosiaan vain mielikuvituksessa kansalle myydään, että 
reaktorin systeemeissä kiertäisi tavallinen vesi. Mutta  STUK järkähtämättä luonehtii, plasmaa T, D, N 
plasmasäteilijäksi. 
 
TNT räjähdyspilven hiilen energia atomille on 11eV. Kun taas teslabimioskilaattorista EMITTOITUVAn 
TDN- plasman atomienergiaksi ilmoitetaan 7 100 000eV. Luokkaa MILJOONA kertaa TNT 
räjähdysenergiaa rajumpaa megaenergiatappajaa. Joka kuten sanottiinkin ei h e t k e ä k ä ä n edes 
PYSY(isi) putkissaan! Ainoa hätävara ja keino onkin magnetoida koko ydinhöyrypiiri aksiaalisella 
kestomagnetoinnilla. Ottamalla siihen suunnattomat päärunkolinjojen 400 000V energiavirrat 
plasmanhallintaan. Kuten kuulimme teslaoskilaattorina toimivan reaktorin keskeinen tehtävä On saada 
tritiumin ja deuteriumin ionit iskeytymään NEUTRONITUOTTOON. Tämä Teslan Westinghausella 28v 
kehittämä ydinvoimainen 66,6km korkea plasmaoskilaattori iskee tuottoioninsa Pu-239 tonnistoineen 
suoraan avaruuksiin. 
 
PS. Vaikea edes jäsentää mitä ydinvoimalaputkissa tappajana liikkuu. Stirlinkmoottori on periaatteessa 
höyrymäntäkone. Joka käyttää kuitenkin voimanlähteenään kuumaa kaasua. USA:ssa rakennetaan 
stirlingkoneita joissa käyttöhöyrynä on kuitenkin heliumkaasua. Heliumkaasun radioaktiivinen maailman 
vaarallisimpana säteilijänä tunnetun ALFAN olomuoto on ++..ionisoitunut elektroniton kanavasäteilyn 
heliumydin. Eli stirlingmoottori on taas laite jolla avaruusteollisuudessa tehdään energiaa syöttämällä 
sille alffasäteilyjä radioisotoopeista. Tästä plutoniumkäyttöisestä hirviöturbiinista NASA on tehnyt 
koeturbiineitaan mm. Marsmönkijöihinsä. Vaikka tiukka ydinturvan laki tarkoin megatappajat kieltääkin 
myös avaruudessa! 
                      ---------- 
 
TVO:n BIMI dokumentoituna 
tvo b tvo b tvo b tvo b 
 
On tullut aika dokumentoida TVO:n massiivista 3,5km halkaisijaista ja 66,6km korkeaksi mitattua bimiä 
sen juuresta. Kuva on otettu klassisesti  4km päästä. Jolloin teslan bimin pohja täyttää liki koko kuvaani 
aukeavan horisontin. Tällaiselta se siis näyttää luonnonmukaisena silmiin. Kiitos NATO- lentokoneitten 
viikon kestäneen rankan chemitrailerien pommituksen. 
 
 Näemme tuon v a l t a i s a n  säteilypylvään ensi kerran piirtävän suunnattomat silmin nähtävät 
pyörteensä synkeään boori, alumiini, lasikuula, polymeeripilviin suoraan. Vaikea tätäkin kuvaa 
katsellessa sanoa myrkytetäänkä ilman ionisaatiotamyös sen takia, että IONIOpyloni näkyisi jos 
mahdolista vieläkin selvemmin. Katso itse ja oivalla mitä IAEA:n ydinrikollisten paniikki taivaallemme 
todeksi toteen piirrätää: 
 
http://kuvaton.com/k/YbKo.jpg 
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Tuskin selkeämmin tätä teslaoskilaattorin kuvaamista 4km päästä voisikaan tehdä kuin näemme tästä 
tarkennuksen spektrianalyysista: 
 
http://kuvaton.com/k/YbK9.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbK9.jpg[/img] 
 
Peräti 8 kpl lentokoneitten laivueet jyräävät, 5min välein yli ydinvoimalakohteittensa lopputalven viikoilla 
päittemme päällä. Kansan silmiltä halutaan estää näkymästä t ä t ä ! Kuva otettu yli 72km päästä 
TVO:n Olkiluodon kuulu bimi. Itse asiassa nykyään säteilyionisaation kasvut on sitä luokkaa että ilmiön 
saa näkyville SEKÄ Olkiluodosta, että luonnollisesti Loviisasta jo päivittäin! Kuulitte aivan oikein. Herra 
meitä ydintuhoon tuomittuja ihmiskuntamme viimeisiä, tässä näkyvältä ydin Damoklen miekalta 
auttakoon. . .  
 
http://kuvaton.com/k/YbKV.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbKV.jpg[/img] 
                  -- 
Etusivu foorumin kuvalisä 
_______________________________ 
 
Todella harvinaisen hyvä kuva. Tästä hienosti hahmottaa selkeän TVO:n Olkiluodon päältä ottamani 
otoksen perusolemusta. Tässä tapauksessa hienosti sen ylöspäin virtaavan plasman myötäväiväisen 
jaokkeisen kierreluonteen. Kuvaa on ollut hyvin vaikeaa hahmottaa juuri siitä minkä mallinen rakenne 
tuolla 66,6km korkealla teslabylonilla on lähellä maata. Ihan Olkiluodon päältä plasmapyörre on 
kapeneva 2km halkaisijainen. 
 
 Mutta tämän otoksen mukaan voimakas nousupyörre todellakin on Angelican kuvien mukainen 3,5km. 
Plasmasykloni on lisäksi kasvanut alkuaijoista 1980- luvulta vuotojen lisääntymiseen niin paljon, että 
reaktorien päällä tavataan kahden sijaan enää y k s i  suunnaton yhtenäinen jättipyloni. Etusivu- 
foorumin nettipoliisin Coshmindin terhakka työnnäyte kuvani pohjalta on kyllä esittelemisen arvoinen 
USA:n tuomisina. Alkaa ne jenkitkin pikkuhiljaa oppimaan oikeaa ydintietoa: 
 
http://kuvaton.com/k/YbKd.jpg 
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3144.Putki PL 666 
 
Putki PL 666. 
666 666 666 
 
sanon sen suoraan. Tätä tekniikkaa jota tässäkin käsitellään. Kuuluu ihmiskunnan sekä salaisuuksien 
salaisuuteen. Että paljastaa tulevaisuuden tutkijoille miten systemaattisen tuhoisaksi nimenomaan tämä 
laitteisto rakettiin. Ja nimenomaan pahuuksien pahuuden. KOKO ihmiskunnan tuhon välineeksi. Joku 
voisi sitä kutsua MARK-1 laitteeksi. Koska todella tiedän ja tunnen mistä puhun. Kutsun sitä 
yksinkertaisesti 666. Tai tässä esityksessäni PL 666. kaikienaikojen megasalaisuudeksi. Jonka tavat 
kuitenkin tunnen ja tiedämme enemmän kuin tarkoin.  
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Yksi keskeinen ongelma on ollut saada selville. Mistä ja millä tavoin ydinvoimaloitten reaktorien päältä 
teslaoskilaattorin suunnattomat Pu-239, neutronivuoplasmat kyetään ampumaan avaruuksiin. Tarvitaan 
heijastinparabopeili. Tutkitaan ensin peruskuvaa ydinvoimalasta. Keskittykää niihin rakenteisiin, jotka 
ovat erityisesti reaktorin päällä. 
 
http://kuvaton.com/k/YbN9.jpg 
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Tultaessa ydinvoimalan Rh- halliin jonka altaan syvänteissä on reaktoriosat. Todellisuudessa astumme 
suunnattoman monikymmenmetrisen teslaoskilaattorin avaruuspeilaimen sisään. Itse asiassa koko B-
rakennus on kuin elektroniputki, joka käyttää teslabiimin tekoon liikenevät energiansa. Saadakseen 
vuorostaan avaruudesta alas syöksyvät suunnattomat IONISAATIOENERGIAVIRRAT käyttelyyn. 30 
000A ja 300 000V on tarjolla siihen. Itse reaktorirakennus on suurtelähetinhoputki. Päällystetty 
kauttaaltaan 2mm teräspeltisuojin. Jottei ulkopuoliset energiat häiritsisi reaktoriresonaattoria.  
 
Katsokaa B- rakennuksen pelittömiä. KÄSITÄMÄTTÖMÄN hentosia kattorakenteita. Erikoisbetonista, 
jotta teslabimin energia peilautuisi esteittä läpi. Itse rektorin lähetinpää on upotettuna 12,3m syvään 
alllasveteen. Altaan seinät on kauttaaltaan vuodattu 3mm paksulla betonieristettysti ruostumattomalla 
teräsheijastinpinnoilla. Kolme allasta tehostaen toisiaan vierekkäin. keskimäinen reasonoi 66,6km 
korkean avaruudellisen pääbimin. Fukushiman yhteydessä kyseltiinkin ihmeissään m i k s i  ydinjätteet 
halutaan pitää hengenvaarallisesti kymmenien metrien  korkeudella Rh- hallin kolmoislokeroaltaitten 
sivustoilla?  
 
Tepcosta vastattiin, että j o s  altaissa EI ole teslaoskilaattorin toimintaa tukemassa 3-erillistä  
ydinjäteionisaattoria. Romahtaisi ydinvoimaloitten elintärkeä reaktorin pöntön magnetisoiva 
teslaplasmapylonin antennit ja ydinvoimala menettäisi räjähtäen neutroninsa pysähtyen 
hallitsemattomasti, kuten Fukushimassa näimme. Maallikon on kaikkein helpointa päästä salatun 
IONITYKKIEN maailmaan perehtymällä konkreettisesti TV:n kuvan ampuvaan elektronitykkiin. Laitetta 
harva tuntee aukaistun tasolla. vain teoriassa siitä kuullaan. Katsokaapa miten outoa ympyrästä 
neliöksi muuttuva muotokieli siinä kavaltaa sen samankaltaisia haettuja reaktorin ominaisuuksia: 
 
http://kuvaton.com/k/YbNw.jpg 
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KAIKKI tykin alaosan rakenteet perustuvat ydinreaktorin lailla pyöreisiin perustynnyrin muotoihin. Äkkiä 
siinä kohdassa josta elektronitykki irrottaa elektronimassojen emission suihkut rakenteet muuttuvat 
neliöiksi: 
http://kuvaton.com/k/YbN4.jpg 
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http://kuvaton.com/k/YbNZ.jpg 
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Katsoi miten tahansa. Hämmästyy miten samankaltaiset kolmoisneliöt resonaattorirakenteet sekä 
ydinvoimalassa. Että elektronien ampumiseen liki valonnopeudellaan suunitellulla elektronitykillä 
tosiaan verraten tosiaan on. 
http://kuvaton.com/k/YbNL.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YbNL.jpg[/img] 
 
Koko ydinvoimalan B- rakennuksen yläosa on muodoltaan samantyyppinen neliömallinen metallinen 
LÄHETINANTENNI, jolla USA:ssa mm. löydettiin avaruuden taustakohinatkin! Miksi näistä asioista 
ydinkytköksiin ei julkisesti lainkaan uskalleta kertoa. Miksei tätä Westinghausen keskeisintä teslabimin 
oskilaattorin toimintatapoihin liittyvää dataa julkaista missään. Miksi ylipäätään kaikki asiaan liittyvä on t 
a r k o i n pilotettuna jopa ydinvoimalan omalta väeltä? Tästä keskeisestä jatketaan. 
                 ------------ 
 
P Ä Ä P A U K K U   Valmistunut 2013. 
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teslabimi teslabimi teslabimi teslabimi 
***************************************** 
 
Näiden parin kuvan tuominen Suomeen on rikos ja kiellettyä.  
 
Näiden kuvien julkaiseminen Suomessa Pohjoismaissa On kiellettyä. 
 
 Mutta se mitä viimeisessä kuvassa tuon esillE,... 
 
 YLI 100v kestäneen omertan murtaminen ON TOTALITÄÄRISESTI MAAILMAN 
HISTORIALLISIMMAN SALAISUUDEN SYVÄLUOTAAVIN PALJASTUS KAUTTA MAAILMAN 
HISTORIAN!. . .  
 
http://kuvaton.com/k/YEYI.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEYI.jpg[/img] 
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               -------------------------------------------- 
 
Pari lisädataa edelliseen LITIUM 
___________________ 
 
Suomi 24 lainaus:"Usein mainitut levykondensaattorit muuttuvat suurilla vaihtovirran taajuuksilla 
aaltoputkiksi ja lopulta radioaaltoja säteileviksi antenneiksi." 
 
Sheepherders läheisyydessä Dixonissa (jossa hallitus louhii litiumia vetypommeihin). On tapana pitää 
kappaletta litiumin malmia taskussaan talvella, lämmittämässä käsiään. Kosteat kädet, edellyttäen 
elektrolyyttistä kontaktia, ja läpitunkeva kosminen säteily (ZPR) tekee loput. Litium-Alumiinisilikaatti 
elementit ovat kaikki Z-luvultaan alle numeron 19. Yhdisteen muodossa on tarkoitus toimia paremmin 
kuin erillisinä, puhtaina elementteinä. Normaali määrä litiumissa on "litium 7", kun taas harvinaisempia 
(ja enemmän epävakaa) isotooppi on "litium 6", käytettynä Union Carbide litiumniobaattisiirtoalustan 
kiteitä. Litiumissa 6 on alhainen neutroni-suhde. 
 
Yksi Los Alamos tiedemies: Olen keskustellut asiasta sanoi hän. Tämä prosessi olisi muka esimerkki 
"kemiallisesta energiasta" tai "valosähköinen vaikutus", mutta se ei ole totta. Sen voisi nimittää "ydin 
kemialliseksi energiaksi" Se on reversiibeli prosessia, selittävä kaava, joka on systemaattisesti jätetty 
pois ydintekniikkan teksteistä, kansallisen turvallisuuden lakien takia. Kuten käy ilmi seuraavasta 
lausumasta: 
 
****Sec. 1,19: "... On olemassa kaksi muuta tapaa, joilla nuklidi, joiden neutronian suhdeluku, on liian 
alhainen stabiilisuus voi tulla vakaammaksi. Yksi tuottaa päästönään alfa-hiukkasen (T½ sek 1,12). 
Toinen on, että ydin syömällä negatiivisen elektronin ulkopuolelta atomin, kääntää kuvatun prosessin 
T½ sekunttilukuun. 1.16. Kussakin tapauksessa muutos liittyy kasvuun neutronien-to-protoni-suhde. 
N/Z- suhdeluku. Koska kumpikin ruottaa opinnäytetöitä liikennemuotojen radioaktiiviseen hajoamiseen 
on tärkeä yhteydestään ***ydinreaktoreissa***, on tarpeen tutkia niitä tarkemmin. " 
 
Kaksi erillistä mahdollista "muuta" tapaa tuottaa atomi energiaa. Sekä käytettäessä muita radioaktiivisia 
valofotonien elementtejä ovat tieten, tarkoin viranomaisvoimin piilossa. Ensisijainen perustelu 
salaamiseen näissä kahdessa prosessissa on järkeistetty (yli neljänkymmenen vuoden ajan, vuodesta 
1952 tai aikaisemmin). /Oppenhaimeroikeudenkäynti 1954). Koska niitä mahdollisesti käytetään myös 
sähköenergiaan lentäville lautasille ja muille salaisille??projekteille. 
 
*TVO:lla litiumin käytössä prosessivedessä on teslaoskilaattorina keskeinen merkityksensä. Se että 
asia halutaan pitää tarkoin salattuna vedoten ns. "kansalliseen etuun" IAEA määräyksistä tekee 
aiheesta HYPER KIINNOSTAVAN! Ydinreaktoreissa tehdään laittoman Pu-239 lisäksi myös 
Litiumaluminisilikaatteja. Koska 6-arvoinen litium tuottaa ZPE-kentässä casimir- efektien vatimaa 
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levitointienergiaa. Tällaisia erikoissotamaterialeja on alettu ydinteollisuudessa käytttää 
kauppavaluuttana. Koska ydinvoima ON 2008 eteenpäin pysyvästi energianegatiivista. 
                         -- 
 
Teslan kerrotaan räjäyttäneen reaktorinsa koeajoissaan ainakin 3 kertaa. New Yorkin lähellä. 
Lähtiessään käynnistetyn reaktorinsa luota kotiin. Hän huomaamatta katkaisi sähköt myös reaktorinsa 
BIMIN- ylhäälläpidon laitteestaan. Sillä seurauksella että 20min sisällä 10km halkaisijainen klassinen 
BIMI- plasmapallo putosi voimalan päälle. Seurasi VALTAVA ydinmateriaaliräjähdys. Kerrotaan koko 
korttelin noin 10km2 alueelta tuhoutuneen täysin! Tesla itse jäi toki henkiin, koska bimin putoaminen 
66,6km kesti niin kauan, että hän ehti kotiinsa turvaan. 
 
Ydinvoimalalla tosiaan on historiansa kuolemineen tuhoineen vailla vertaa JO silloin. Yksi keskeinen 
kysymys ydinvoimalan systeemeissä on. Miten saada sähköä johtamaton IONIpuhdistettu vesi 
tarvittaessa johtamaan sähköä IONIsoituna kuin naula? TVO:ssa kriittisiin paikkoihin ainakin 
injektoidaan LITIUMIA. Kun sähkön johtavuus halutaan tietyssä kohdin poikki, ajetaan vesi taas 
"ioninvaihtosuodattinmassan läpi".  
 
Tässä syy siihen m i k s i  suodatinmassoja menee ydinvoimaloissa niin paljon rutiinajoina jo! Myös 
kalkkia liuotetaan reaktorien vesiin. Hyvin simppeliä hommaa tuokin kaikki. Siirto 400kV verkostosta 
lämmönvaihtimeen tehdään "transformaattorilenkein" keloin, kuten muuntajassa. Merivedessä jo 
itsessäänkin kun voidaan johtavuus taata myös mm. meren omalla suolalla. 
 
Teslan Oskilaattorin tekniikassa 400 000V uraanin halkaisuun riittävät kiihdytyssähköt otetaan siis 
rautanaulaksi muutetun 66,6km korkean plasma-antenipyloninläpi. (Tekniikkassa tunnetaan myös 
ionosfäärin sähkön varastamisena/ manipulointina. Taas  ZPE- kenttä. Zero Poin Enegia= Nollapiste-
energia= CASIMIR-EFEKTI. Molemmat kuuluvat vapaaenergialajiin. Mutta eivät ole sama asia.)  
 
Tässä ensimmäisessä tulee  eräs keskeinen perusongelma. Auringon tuuli tuottaa v a i n rajallisen 
määrän IONipartikkeleja van Allenin vyötä käyttäen. Sadat ydinvoimalat kuluttavat tauotta tuota 
"fossiilienergiakenttää" ja se liikaa kulutettuna yksinkertaisesti romahtaa. Nykyään juuri TUO on eräs 
lukuisista ydinvoimalan rajoittamisen syistä. IAEA jakaa maakiintiöt, että montako reaktoria avaruuden 
IONIkentät kestää. Nyt Posiva kehittää todella magaaberia suomalaisinnovaatiota aiheeseen. Siitä 
seuraavassa. 
                   -------------- 
  
OL-3/ POSIVAN IONI- pumpusta 
posiva posiva posiva posiva 
 
Olemme perehtyneet ennennäkemättömän SYVÄLUOTAAVASTI siihen ydinvoiman kaikkein 
salatuimpaan. Niin ja miksei toki oudoimpaankin osaan, joka liittyy ydimvoimalan erityiskykyihin silpoa 
sisällään olevia alkuaineita. Tarkoitan termialuetta, jota ME alan ammattilaiset luonehdimme 
"salaisuuksien salaisuudeksi". Eli TABU:jen TABU 400 000V teslaoskilaattoriosioita. Eräs keskeinen 
elementti on käsittelemättä. Nimittäin m i k ä  on se TEHO jota 96,5km korkeudelta plasmaIONI 
pylonilla johdetaan alas reaktoriin? 
 
Moniko muistaa mikä oli Suomen ensimmäisen Lo-1 reaktorin teho? Venäjältä ostetun Loviisan 
reaktorin teho oli 440MW. Usein kysytään miksei vaikka 4 400MW? Niinpä niin jotain 
perustavanlaatuista asiaan liittyy. Koska edelleen maailmassa EI yksinkertaisesti uskalleta tehdä juuri 1 
000-1 200MW suurempaa reaktoria. Miksei? Koska suurempi ydinvoimala on aidosti painajaismainen 
"epävakaan palamalimitin laitos". Asia on yksinkertaisesti käsitttämätöntä, koska esim. 10 000MW 
kivihiilivoimalat toimivat ihan kunnolla. Miksi siis ydinvoimala ei? 
 
 
Kysyjälle EI vastata vahingossakaan miksi näin oikeasti on. Koska aihe on IAEA synkkä sisä, sisä- 
piirisalaisuus! Jota ei tunne maailmalta lisäkseni kuin kourallinen ydinalan huippuammattilaisia. Ei siinä 
mitään, kohta tietäjien määrä monituhatkertaistuu. Katsokaa seuraava Suomessa kielletty alasta 
kertova kuvakavalkadi: 
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Kun Loviisan U- 235 uraanimurskain starttasi. Sen k o k o  reaktorin energiat menee kuten 
fuusioreaktorissa pelkästään reaktorin uraanien fissioimisen ergiaksi!. . .Tämähän on vallan h u i k e a  
faktaus siitä mistä on kyse. Loviisan laitosten koko määräytyi suoraan ja konstailematta Teslan 
laskeman bimin maksimin tuottotehon mukaan suoraan. Jotta reaktori saadaan startattua pitää 
ydinvoimalasta ensimmäinen vuorokausi pumpata 440MW tehot synnyttämään reaktorinpäälle vajaa 
100km suuruinen 1 000km3 kokoinen TESLAOSKILAATTORIN pakollinen plasmapyloni.  
 
Tehoa menee reaktorin koko muuntajan maksimiteholla avaruuksiin 50Hz oskilaattorin VLF taajuudella. 
Kun plasmapylvään vaatimat noin 10 000MWH suuruinen, Nagasagista tuttu 25 kilotonnin 
energiavarastot on reaktorin päälle pystytettynä valmiina. Voidaan viimein virran suunta valtakunnan 
verkosta varastamisesta muuntaa tuotoksi. Teslabimin OMA tuottoteho nousee prosessissa 440MW. Ja 
v i i m e i n reaktorikin voi tuotaa tuon samaisen 440MW. Siis KOKO reaktori voitaisiin korvata suoraan 
avaruuden teslabimin tuotolla miljardeja halvemmalla konstruktiolla! . 
            -- 
 
Mitä i h m e t t ä ?. . .  
posiva posiva posiva 
 
 OL-1 reraktorin kohdalla kokeiltiin 660MW lähtötehoilla. Jolloin teslaoskilaattorin lisäksi alettiin tuottaa 
m y ö s  omaakin ydinvoimalatehoa. Nykyään TVO:lla tilanne on hiottu tasolle, jossa teslabimin otto on 
440MW ja reaktori juuri ja juuri saadaan tuottamaan jopa 66,6% voimalan kokonaistehoista. BIMI- 
prosessissa systeemin vakaus jo puoliintuu, mutta vaivoin pysyy edes osin kontrrolissa yhä. 
Fukushiman räjähdyksen yhteydessä lukuisat räjähtelevät reaktorit räjähteli ympäriinsä teslabimin 
tappavien IONImassapylonien rojahtaessa ydinvoimaloitten pihoille. Reaktorit hurahtivat STUK-tiedoin 
jo 20 000- kertaisiin EMP-pulsseihin. Kytkeytyessään yhteiseen päällään 100km paikkeilla olevaan 
ionosfäärin- kenttään. Räjähti 54kpl reaktorin lisäksi myös ionosfääri koko Japanin päältä!  
 
Nyt tilanne on se, ettei räjähdysaalloissa epävakaistuneeseen, vellovaan ionosfääriin olla uskallettu 
kytkeä y h t ä ä n  reaktoria. Vuosien odottelun jälkeen v a i n 2kpl reaktoria Japanissa megariskeillä 
mittailee milloin tilanne voitaisiin olettaa vakaantumaan teslapylonien uudelleenstarttiin alueilla. 
Viimeisin tieto veikkaa, ainakin 3v odottelua. Miksei OL-3 sitten uskalleta startata? Koska 440MW on 
edelleen teslabylonien realistinen tehokatto. Suuremman kuppaamisen tiedetään aiheuttavan 
SUURKATASATROFEJA, kuten näimme. 
 
Teslalaitteessä keskeisin on sateenvarjon kuvun kaltainen kokoalumiininen "C- kupolli". Helmat 
alaspäin suunnattuna pitää huolen siitä, ettei reaktorien päälle pumpattu plasma roihahda välittömästi 
kiinni reaktoriin sitä polttamaan. OL- 3 laitoksessa On kuitenkin jotain poikkeuksellista. ALUMIININEN 
vastakkaissuuntainen pohjakupolli. Jota EI IAEA vaateesta toki kerrota julkisuuteen. Ei varsinkaan 
miksi! Alaspäin asennettu satenvarjon kaltainen kupolli syöttää avaruuksien IONIplasmoja reaktoriin, 
YLÖSPÄIN kupolli on suuniteltu survomaan näkemällä tappavaa reaktorien polttopaskaa YLÖSPÄIN. 
Moniko muistaa Arevan mainostamaa tätä kaikkea kaskadoimaan luotua "sulasiepparikupollia". 
Hyvänen aika m i t ä  ihmettä varten? 
 
http://kuvaton.com/k/YEAg.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEAg.jpg[/img] 
                 -- 
 
Mitä I H M E T T Ä  II!?. ..  
posiva posiva posiva posiva 
 
Tästä Posivan "maailman suurimmasta TESLAOSKILAATTORISTA" alkaa selvitä. Jokaisessa Posivan 
"pienoisjätereaktorissaan" on klassiset teslaoskilaattorin osat. Plutoniumsydän, sen ympärille viritetty 
staattori valurautaa. Kuten muistamme teslaoskilaattorissa yraanimassaa silpomaan ja IONIsoiden 
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emittoimaan isketään kiinni solenoidikelojen sekä magneettivuolla, että suurjänniteillä. Siksi Posivan 
ydinjätepullon ympärille toimiakseen vaaditaan Posivan himoamana vielä KUPARIkäämin solenoidit. 
 
 Koska koko laitteisto nostetaan säteilyllään "atomiparimaisesti "suurjännitteelle. Se eristetään paksuin 
eristein irti maasta. Bentoniittisavea tietysti! Savella on myös toinen olellinen tarkoitus. Olla 
kaasuunnetuille neutronivoille ja ++..IONIsoiduille Pu-239 plutoniumtonnistoille kokoojakanavisto. Kuten 
huomaamme Posivan suunitelmassa kootaan tarkoin kaikki "pienoisoskilaattorien" tuottamat 
plutoniumtonnistot kasaan. Systeemi on kuin magaaberi kuoleman kasvien myrkkyjuuristot. 
 
 Sähköistetyt IONIplasmapilvet keskitetään bentoniittihuokoisten plasmanputkiston kautta ensin 
alapuoliseen Teslasta tutun oikosuljettuun "solenoidilenkkiinsä." Sieltä se ohjataan 4- kierroksen 
noususpiraaliontelostoon. Posiva mainostaa luolastoissaan olevia jopa 400m pystysuoria 6m 
halkaisijaisia suunnattomia "onteloresonaattoreitaan". Kuvasta löytyy ainakin 4 kpl noita. Kaiken 
kruunaa hulppeat 1 500kW puhallinrakennusosat vaihtosuuntaajineen kaikkineen. Maailman SUURIN 
425m korkea teslaoskilaattori koostuu näistä osistaan.  
 
Posiva aikoo kylmästi "koneellaan" syöttää 5 500 000 kg plutoniumien IONIvarikostaan suoraan OL-3 
megamyllyyn sen ryyditettäväksi, niin valtaisat Pu- tonnistot, ettei vastaavaa ole maailmassa nähty. 
Posiva laskee pumppaavansa häikäilemättömämmin koko varikkonsa taivaan tuuliin konkreettisimmin 
vajaassa VUOSISADASSA. Näin asian on IAEA hyväksynyt toimivan! Idea on mitä härskein, että 
tyypillisintä ydinrikollisuuden lajia. Koska KOKO maailman reaktorit ovat teslaoskilaattoreillan 
kupanneet biosfääriämme suojaavan IONOSFÄÄRIN fossiiliset IONIVARANNOT enemmän kuin 
polvilleen. 
 
 Ydinvoimaloita on ollut PAKKO satamäärin sulkea! Itse asiassa harkittu viranomaispetos ihmiskuntaa 
ja koko planeettaamme vastaan on kaikienaikojen RIKOS vailla limittiä! Mutta POLIISIT ja muut 
tunnetusti korruptoituneet virannomaiset suojaavat rikollisiaan rahakorruptiotaan vastaan. Koska 
reaktoreille ei voi enää antaa lisäkiintiöitä. Päättivät Suomessa kylmäävästi k o r v a t a  avaruuden 
tyhjentyneet IONIVARANNOT omillaan. Posivan Onkalo/ OL-3 ON suuniteltu pumppaamaan Posivan 
"koneen" tuottamaa plutoniumtonnistoa. Surutta korvaamaan ionosfäärin romuttamansa van Allenin 
vyön protonivajaukset Pu- 239 IONEIN ja neutronivoineen. Herranen a i k a  sentään. Tämä ydinhulluus 
ON LOPETETTAVA VAKKA VÄKISIN!. . .  
             ---------------- 
 
MUSTAPEKKAKONE 
musta musta musta 
 
A. Piimiä ei voida katkaista sen jälkeen kun se on pystytetty!!! 
Silloin räjähtää AINA voin asian tänään todistaa että näin on 
 
* Kyllä niitä yksinkin toimivia reaktoreita kai on? 
Meinaatko, että BIMIÄ kätellän koneelta toiselle? Aina kun revisio on. 
 
A. Saksalaiset ovat jotenkin huijanneet piimiä sillä että kasanneet plutoniumia kasaan ja piimi sykkii 
siinä Venäläiset katkaisi piimin pommeilla ja raketeilla mm.Tsheljabinskissä äsken! Kyllä näin on 
 
* No HUH!. . . 
 
A. Piimi siirretään koneeltra koneelle 
Saksassa pyörii vielä yksi laitos ja sitä ei voida vielä pysäyttää! Miksiköhän??? 
 
* Siksi reaktoreita on kyllä a i n a kasoittain. Fukushimassahan KAIKI pysähtyivät myös muualla 
Japanissa.. 
Mustapekkakone?)) 
 
A. Aivan mustapekka kone!!! 
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* IHAN HULLU SYSTEEMI TAAS. 
 
A. Mielenkiintoista tulee olemaan se miten Saksalaiset sitten keksivät laskevat piimin maanpäälle!!! 
 
* Yksi siis käy. Japanissakin kaksi. Mistä tiedät ettei bimiä saa lainkaan poikki? 
 
A. Espanjassa laittoivat kiinni omansa ja kun piimi tuli alas ja räjäytti reaktorin niin mitä sanoivat?   Juu 
että Jenkkien Plutonium lentokone putosi alueelle ja siksi se on radioaktiivinen !!! 
 
* KATOS! 
 
A. Italiasta en tiedä miten ovat tehneet???? Mutta tiedän vain sen että siellä oli voimakas räjähdys 
ydinvoimaloiden kiinni laitto aikaan kun oli kova myrsky ... Niin merellä eli haarpilla pirunmoinen tuuli 
merelle päin ja virrat pois niin antoivat viimeisen mustanpekan paukkua, siten piimi kaatui mereen. 
Uskoisin niiden tehneen näin. Piimi vastaa noin 22-25 k tonnin ydinlatausta. Nagasakin kokoa 
 
* Tolta koko vaikuttaa. Tuo kertoo kylllä paljon: 
A/ Miksi reaktorit on a i n a  kasoissa. 
B/ KOSKAAN revisioita ei tehdä samaan aikaan rinnakkaisreaktoreissa TVO:llakaan. 
        --------------- 
 
FBI varoittelee tutkimasta teslabimejä! 
usa usa usa usa usa usa usa usa usa usa 
 
Sananvapaus on vähintäänkin Posivasta tuttua pettävää "bentoniittisavea" kun kaltaiseni tarkoin ottavat 
selvyyttä niistä maailman laajimmista rikolliskoalitioista. Joita IAEA/ TVO Posivan kaltaiset 
ammatikseen ydinrikolliset edustaa. Tässä malliksi palautteita siitä, kun koettaa selvitellä Teslan 
ydinvoimaloitten T- solutuhioajien tietodatoja. Koetin alkuun turhaan kopioida tätä FBI:n,"rikos 
ihmiskuntaa vastaan O N  USA:n POLIISIEN ERITYISSUJELUSSA VAROITUKSIAAN." No OSAAVAA 
onneksi edes SUPO ei voi estää. Joten talteen otetaan sitten vaikka väkisin. FB 2013.04: 
 
Jaakko P. 
Joku päivä sitten FB:ssä kuva kuolemansäde T-solujen tuhoaminen. Menin hakemaan netistä Cattle 
Mutilations ja sain silvottuja nautoja, sekä Brasiliasta jopa säteellä leikatun ihmisen kuvan. 
Linkitin Brasilialaisen sivun FB-sivulle. Muutaman sekunnin kuluttua pamahti koneelleni iso FBI:n 
värillinen logo ja linkki Brasiliaan estettiin. Heh 
Liitteessä varoitusteksti t. JOP 
 
Arto Lauri 
Peräti päräyttävää! POLIISIT ON SIKOJA!. . Kukaan tuskin yllättyi. Tuohan tarkoittaisi sitä, että 
jenkkipaskat ampuu reaktoriensa T-sädesilppureillaan ihan rutiinilla pitkin Etelä- Ameriikkaa ilman 
moraalin häivää. Ja maailman korruptoiduin rikolisjärjestöt VALTIOPOLIISIT suojelevat näitä 
massarikollisiaan verirahasta. Kokeilin muuten kopioida tuota FBI- varoitussivua. SITÄKÄÄn SUPO ei 
antanut tehdä ESTÄMÄTTÄ! Puhumme nyt ydinrikollisille AIVAN LIIAN VAARALISIA FAKTOJA JULKI!. 
. 
 
http://kuvaton.com/k/YEjO.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEjO.jpg[/img] 
              ------------ 
 
Columbi 1As 
as as as as 
 
Coulombi (tunnus C, äännetään [kulombi] on varaus, jonka ampeerin sähkövirta kuljettaa sekunnin 
aikana. Coulombi on SI-järjestelmän sähkövarauksen yksikkö. Sähkövuon yksikkö on myös coulombi. 
Coulombi on yhtä suuri noin 6,24 · 1018 elektronin varauksen kanssa. Coulombi on yhtä suuri kuin 
ampeerisekunti: 
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1 C = 1 A·s. 
Suuremmissa varauksissa (esimerkiksi sähköakkujen kapasiteeteissa) käytetään usein yksikkönä 
ampeerituntia (tunnus A·h). 
 
1 C ˜ 0,277778 mA·h  
3 600 C = 1 A·h  
Coulombi per kilogramma (C/kg) on SI-yksikkö, jolla mitataan ionisoivalle säteilylle altistumista. Yksikkö 
mittaa sen säteilyn määrää, joka aiheuttaa yhden coulombin varauksen yhdessä kilogrammassa 
materiaa. 
  
* Kiinnostavaa, miten jopa kondensaattorin toiminta sitoutuu SUORAAN IONISOIVAN tarkoin salatun 
säteilyn peiteltyihin aineisiin sitoutumisen tuhoefekteihin. STUK toki kiistää, että aine varastoi suoraan 
säteilyn energiat. Mutta että varastoi KUIN KONDENSAATTORI SÄHKÖÄ! Artokkeli kertoo Malenkan- 
kuorimallien mukaiset tarkoin salatut kyvyt varastoida säteilyun energioita atomien neutronien 
spinhyrrärakenteisiin. 
 
* Ottaessasi vaikka keuhkon röntgenkuvan elimistöösi v a r a s t o i t u u  kuin kondensaattoriin 
solukkoosi sähköiset IONIKENTÄT. Kuvaa ottaessa sinä periaatteessa tunnet sen. Yksi wattisekuntti 
tuota varastoitunutta säteilyn energiaa vastaa siis 1v ja 1A Columbin lukua. Joka aiheuttaa sinulle 
100% varman säteilyn sairauden. Joka taas vastaa 1 Sievertin elinikäkertymää. Ai ihme kun on 
yksinkertaista. Jopa oli taas kiinnostava löytö.  
                                ---------------- 
 
[img][/img] 
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Teslaoskilaattorin 0,25 Faradey  
tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf 
 
Teslan mittaaman biminsä KAPASITEETTIN hän määritteli 0,25 Faradeyksi. Tämä on jättimäisen suuri 
kondensaattorin arvoksi. Kondensaattorin kapasiteetin saaminen ylipäätään systeemistä kertoo 
luvattoman paljon miten teslabimin plasmaionisaation rakenteet ovat muodostuneet. Kaksi suurta 
IONISOITUNA johtavaa levypintaa ja välissä eristeet. TVO:lla maadoitusta päärunkolinjaan kytkiessäni 
näin, että käytännön tasolla 400 000kV pääsähkölinjan valokaari syttyi noin 2m päästä. Otetaan tämä 
kenttäkokeen arvo määritelläksemme kondensaattoripintojen kokoluokkaa. 
 
Ydinvoimaloiden päällä roikkuvan säteilypylonin rakenne kondensaattorin tiedoin on myös ratkennut. 
Kondensaattori muodostuu kun TVO:n päältä mitatun 1 000km3 kokoisessa säteilyionisaation 
kyllästämässä ilmasta säteilytetyssä ilmakehässä ++..IONIsoiduista plutoniumtonnistoista, 
neutronivoista, muodostuu rautanaulana johtavaa plasmapalleroja tuo tila täyteen. Väliin jää pienen 
pieni ilma- atomien ionivapaampia kalvorakenteita. Joiden takia plasmapyloni ei jatkuvasti (50Hz) 
värähtelevänä kykene muodostamaan pelkkää johdinta. Vaan IONIEN väliin summautuu 
kondensaattorien eristyskalvorakenteita. Jos näin ei olisi, kuten metallissa käy. Niin tuolle teslapylonille 
olisi Tesla määritellyt v a i n sen 200 ohmin vastusarvonsa. 
 
Jos ydinvoimaloitten teslapyloni taas olisi v a i n kondensaattori. Niin Teslan 0,25F arvolla siinä kulkisi 
jo 12Hz taajuudellaan 7 500 000A megavirta. Mutta koska teslapylonissa on käytännön ongelmiensa 
takia myös resistanssia 200 ohmia. Romahtaa saatu virta kaavalla  
I= U/R 400 000V/ 200ohmia= 2 000A. 
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Kaikine häviöineen Tesla mittasi enää 1 100A. 440MW sattumalta TAAS sama arvo minkä Loviisan 
reaktori tuottaa. Ei t a a t u s t i  mikään sattuma! Kuten huomaamme laskemalla näitä saa kiinnostavia 
yhtäläisyyksiä ja kiistattomia todistettuja lainalaisuuksia maailman salatuimmasta YDIN- aiheesta. 
                    -------- 
 
SUPO VASTAA YLLÄOLEVAAN 
supo supo supo supo supo 
 
Angel Skywolf Kiitos Arto hyvästä kirjoituksesta! 
noin tunti sitten · En tykkääkään · 1 
 
Kalevi Savolainen  
Paljon asia tietoa.. 
 
Arto Lauri Tärkeintä näissä materiaaleissa on niiden ainutlaatuinen sisältönsä maailman mitoissa. 
SUPO iskee apinan raivolla näitä Tesllan materiaalejani vastaan. Lukekaas vaikka näitä. Overdrive - 
foorumissa SUPO kommentoi asiadataani JO aivan seinille hypellen. Todistaen miten omaa 
luokkaansa paljastukseni on:  
 
mikähelvetinkat 19.04.2013 23:17 (Re: *Vesi on kaikki 2.)  
Näppäimistöjen suurkuluttaja?jostain, Rekisteröitynyt: 09.10.2009 01:07, Viestit: 12937  
 
uskotko maikki, että kykenen järestämään sinut tahdonvastaiseen psykiatriseen sairaalahoitoon? lain 
mukaan kohdallasi täyttyvät aivan selvästi kaikki kriteerit tähän. luetko? ymmärrätkö ja sisäistätkö 
lukemasi? hä? 
 
haluatko sitä? vai etkö halua? 
 
mikäli et halua niin miksi et halua? 
 
rupea keskustelemaan ympäristösi kanssa ristiriitaisistakin asioista äläkä sulkeudu pelkästään "omaan" 
maailmaasi. ystäväsi mhk 
                 ------------- 
 
 
Sinikivi foorumin satoa 2013 
Antero  Guru  
 
 Kieltämättä kiinnostavaa aihetta. Suomessa tuon "pohjoisen valon" loi ennen Teslaa Selim Lenström 
niinkin aikaisin kuin 1871. Tein koosteen Lenströmin tutkimuksita ja millaisia välineitä 1880-luvulla 
käytettiin. 
 
Lemströmin revontulikokeet 
 
"Kun virallinen ohjelma oli saatu Sodankylässä käyntiin ja havainnoitsijat suorittivat polaarivuoden 
määräämiä töitä, saattoi Selim Lemström omistautua omille erikoisille kokeilleen revontulien 
ominaisuuksien selvittämiseksi. Hän oli vuonna 1871 kokeillut Inarissa revontuli-ilmiön luomista 
sähkövirran avulla ja Sodankylässä hän toisti saman kokeen laajempana. Revontulivirtauksia 
mitatakseen Lemström asensi läheisen Oratunturin laelle kuparijohdinsilmukan. Kun kokeet näyttivät 
onnistuvan, jatkettiin näitä tutkimuksia sekä keinotekoisten revontulien synnyttämistä ensin 
Sodankylässä ja sitten Kultalassa sekä Pietarintunturissa. Kultalassa Lemström myös mittasi 
revontulten korkeutta kahdesta pisteestä. Kokeiden tulokset vakuuttivat Lemström siitä, että revontulet 
ovat sähköistä alkuperää ja aiheutuvat ilmakehän sähköisyydestä. Tieteellisessä keskustelussa 
Lemströmin sähköteoriaa arvosteltiin, mutta tiedeyhteisö ei kuitenkaan pystynyt kumoamaan teoriaa 
uskottavalla tavalla. Lemström sai julkaistua revontulikokeidensa tuloksia, vaikkakin ne herättivät 
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tiedepiireissä jonkinlaista ihmetystä. Lemströmin toiminta on ollut pohjana myöhemmälle suomalaiselle 
avaruustutkimukselle." 
 
Selim Lenströmin päiväkirja Sodankylän observatoriossa ja Kultalassa vuonna 1881 - 1882. Useamman 
tutkimukseen osallistuneen "ylioppilaan" kirjoitus ja tutustuminen seuraelämään paikallisen väestön 
kanssa. Kirjan loppupuolella on kuvaus "virtailukoneesta" jolla saatiin aikaan "pohjoisen valo" ja 
revontulista sähkövirtaa: 
 
s1.doria.fi/helmi/bk/1800/fem19980062/index3.html 
 
Kuva Polaariretkikunnan observatorion neljästä rakennuksesta Sodankylässä. 
 
Suomen Polaariretkikunta: www.kirjasto.oulu.fi/lapinkuvat/polaari/teksti# 
 
Suomen Polaariretkikunnan kuva-albumi: www.kirjasto.oulu.fi/lapinkuvat/polaari/1#content 
"Siitä, miten kuvat ovat päätyneet kirjastoon, on vain otaksumia ja arvailuja. Valokuvia Suomen Lapista 
–kansio on siis omistettu tuomari Hjeltille, ja kirjaston käsikirjoituskokoelmassa on muutama muukin 
Karl Johan Hjeltille kuulunut dokumentti, nimittäin hänen ansioluettelonsa sekä tuomarin viran hoitoon 
liittyviä asiakirjoja. Oulun kuvat eivät ole ainutkertaisia, vaan sekä Polaariretkikunnan että Kuolan 
tutkimusmatkojen kuvakopioita on säilytteillä monessa paikassa. Niitä on myös painettuina erinäisissä 
julkaisuissa, tärkeimpänä niistä polaariretkikunnan matkakertomus, joka ilmestyi ruotsiksi v. 1885 ja 
suomeksi myöhemmin samana vuonna. Polaariretkikunnan valokuvaaja, insinööri Karl Granit mainitaan 
Victor Barsokevitschin veroisena kuvaajana, joka myöhemmin valokuvasi erityisesti Kuopion seutua. 
Karl Granitin varhaisen kuoleman jälkeen hänen isänsä, Kuopion kappalainen August Fredrik Granit 
kaupitteli kuvakopioita poikansa jäämistöstä. Polaariretkikunnan kuvia on tallessa ainakin 
Museoviraston ja Turun maakuntamuseon kokoelmissa sekä Kuopion museon kuva-arkistossa." 
 
Lenströmin virtailukone oli perin yksinkertainen ja ei varsinaisesti mikään mekaaninen laite. 
Koepaikkana oli valittuna tunturin huippu. Ensiksi virtailukonetta varten pätkittiin ensin puupaaluja, 
asetettiin paikoilleen ja joihin asetettiin rikkieristeisiin paalusta toiseen kuparilanka kierteelle eli 
spiraalina. Langoissa oli puolentoista metrin välein kuparilanka piikkinä sojottamassa taivasta kohden. 
Spiraalin toinen pää maadoitettiin läheiseen puroon platinalevyllä ja toinen pää vedettiin 500 metrin 
päähän ja maadoitettiin taas puroon platinalevyllä. Tämän langan välissä oli galvanometri mittaamassa. 
Valo syttyi jos oli syttyäkseen spiraalista taivaalle. Seuraavana vuonna 1882 paikalle rehattiin 
influessikone, jonka aikaansaamalla korkeajännitteellä helpotettiin valon syttymistä eli avattiin "kanava". 
Influenssikone oli rakennettu saksassa ja on kuvan laitteen kaltainen: 
 
http://kuvaton.com/k/YE8G.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YE8G.jpg[/img] 
 
Lenströmin kokeistä löytyy Canadan suunnalta muistaakseni Toronton yliopistosta koetuloksia ja 
mittaus raportointia, kirja on Ranskankielinen. Päiväkirjan mukaan havainnot on tehty siihen aikaan 
hyvin tarkasti, tunnollisesti ja ne on selkeästi selitettynä siinä miten ja millaisilla havaintovälineillä. 
 
Lenström demostroi kokeensa myöhemmin Helsingin kirkolla muistaakseni 1885 paikkeilla siinä 
kuitenkaan onnistumatta. Uudessa kokeessa käytettiin "loistevaloputken" kaltaista valaisinta jolla 
Lenström pystyi havannolistamaan revontulien sateenkaarimaiset valosävyt. Sikäli mielenkiintoista että 
Tesla patentoi muutamia vuosia myöhemmin loisteputkivalon. 
 
Kuvittelisin että Tesla saattoi hyvinkin käyttää näitä Lenströmin havaintoja hyväkseen, koska aineisto 
levisi hyvin laajalle ja Birkeland jatkoi siitä mihin Lenström jäi alkaessaan kasvattaa perunoita ja 
juureksia sähkövirralla. 
Tesla kertoo joissain yhteyksissä käyttäneensä 5.5 hevosvoiman tehon poratessaan johtavuuskanavan 
tuonne ionosfääriin asti ja saaneensa sitä kautta hyödynnettyä maavirtaa. 
 
‖Maniton bottles to be used compared with Champagne bottles. The latter would seem to be better 
suited. The tests showed as follows: Comparing 2 bottles of each kind filled as far as practicable and 
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placed in tank with rock salt solution as in previous instances charged to same potential 356 volts 
approximately, the average of four readings was for: Maniton bottles 13° defl. for Champagne bottles 
9.5° defl.‖ 
 
Coloradon laboratorion valmistumisen harjakaisissa on ilmeisesti ollut koko kaupunki mukana, ja pulloja 
oli tyhjennetty lukuisa joukko, myöhemmin Tesla oli keksinyt pulloille muuta käyttöä, ja sitten kun kalliit 
shampanja pullot ovat loppuneet niin on pitänyt alkaa juoda pullotettua vettä joista ovat saaneet käteviä 
lasipulloja. Konkat on rakennettu noista pulloista, laittamalla ne vuorisuolavesi ammeeseen ja samoin 
pulloihin on laitettu samaa liuosta, suolavesi kun johtaa sähköä. 
Samppakaljaa: fi.wikipedia.org/wiki/Leidenin_pullo 
 
Kävin nopeasti Lenströmin kirjaa läpi ja tein pienen tiivistelmän. Siitä on hieman aikaa kun luin 
kannesta kanteen ja koska päiväkirjan kirjoittajia on monta, aiheet hyppii kirjoittajien mukaan kylällä 
olevien kemujen ja poroajelujen välillä, laitoin muutamia sivunumeroita josta löytyy aiheesta. 
 
Sivu 19 (13) Polaarimatkueen synty ja varustaminen 
Sivulla 46 (40) Havainto-ohjelma) 
Sivulla 51 (45) Maavirtojen mittaus 
 
"asemaan luettava alue oli kuitenkin melkoisesti laajempi, sillä kahdesta lähellä huoneita olevasta 
paikasta lähti maahan kaivetuista platina-levyistä ("keisarilta" anottiin 77 500 markkaa) eristetyt 
johtolangat aina 5 kilomeeteriä pohjoiseen ja itään päin, sielläkin päätyen samanlaisiin levyihin." 
 
Ensimmäisenä havaintojaksolla käytettiin ohutta kuparilankaa selvitettäessä maavirtoja mutta toisella 
havaintojaksolla rautalankaa koska kuparilanka katkeili ja niitä piti korjata usein. Platinalevyt lankojen 
päissä ovat inerttejä ja mitattu virta todellista eikä kahden erilaisen materiaalin aiheuttama galvaaninen 
paristo. Tosin kun tuolta Sodankylästä on löydetty se jumalattoman suuri malmiesiintymä, ei tarvi kuin 
tökätä sopivaan kiveen tikku pystyyn kun alkaa virtaa virrata. 
 
Sivu 56 (50) 
 
"Koepaikaksi otettiin 20 km etäisyydellä asemalta oleva Oratunturi (296 m korkeammalla kuin 
kirkonkylä) jonka korkeimmalle laelle virtailukone pystytettiin. Se oli tehty paljaasta kuparilangasta 
ylöspäin käännetyillä terävillä kärjillä (maininta Kultalasta piikit 1,5 m välein) siten että lanka eristävillä 
tukeilla pantiin kierroksiin (spiraali), jotka ulottuivat noin 900 neliömeetrin pinta-alalle. Koneesta kulki 
eristetty lanka eristäjillä (isolaattoreilla) varustettuja pylväitä myöten tunturin juurelle, siitä risuista 
tehdyssä suojassa olevan galvanomeeterin kautta sinkkilevyyn, joka oli laskettu lähellä olevaan 
lähteeseen. " 
 
Kun "kone valmistui, nähtiin useinmiten illoin ja öisin kellertävän valkoinen valo, joka ympäröi tunturin 
lakea samaan aikaan kun mitään valoa ei näkynyt toiselta läheiseltä laelta. Valo oli sangen vaihteleva 
ja alinomaa liikkuva ikäänkuin leimuava. Galvanomeetri ositti aina positiivista sähkövirtaa 
virtailukoneesta maata kohden. Sen ositukset olivat aina vaihtelevat, jonka vuoksi magneettipari 
alinomaa liikkui sill, aikaa kun virta oli suljettu. Kokeet toistettiin moneen kertaan ja samalla 
menestyksellä." 
 
Sivulta 61 (54) Havaintovuosi 1883 - 84 
sivu 67 (60) 
 
"Mitä ensinnäkin maavirtoihin tulee, osittivat ne jo ensi silmäykseltä huomattavasti eroavansa 
Sodankylän virroista. Voipi sanoa että niiden luonne oli aivan päinvastainen. Kun ne Sodankylässä 
alinomaan vaihtelivat, pysyivät ne Kultalassa taas voimansa puolesta melkein muuttumattomana. Sekä 
tämä että muut seikat viittaavat siihen , että samaten kuin pohjoisnavan ympärillä on revontulivyöhyke, 
löytyy siellä myös maavirtavyöhyke. Siinä tapauksessa Sodankylä olisi vaihteluineen tämän 
vyöhykkeen sisäpuolella, Kultala taas sen ulkiopuolella." 
 
sivu 132 (121) kuvattuna virtuaalikone 
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sivu (140) kultalassa 
sivu (160) kustannukset 
 
catalyst.library.jhu.edu/catalog/bib_904425 
 
Löysin Lenströmin kirjan, tosin se on Ranskaksi kirjoitettuna sisältaen 238 sivua 
 
L´Aurora Boreale PDF 
 
sekä muut tallenteet samasta kirjasta: archive.org/details/lauroreborale00lems 
"Polaarivuoden aikana Sodankylässä tehtiin yli 300 000 havaintoa erilaisista meteorologista kohteista, 
magneettikentän vaihteluista, ilmasähköstä ja revontulista. Havainto- ja tutkimustoimintaa johti Selim 
Lemström Helsingin yliopistosta yhdessä Suomen Tiedeseuran Meteorologisen Päälaitoksen (nyk. 
Ilmatieteen laitos) kanssa. Laaja havaintomateriaali julkaistiin neljänä niteenä 1890-luvulla. 
Polaarivuoden geofysikaalisilla mittauksilla oli suuri tieteellinen merkitys 1800-luvun tiedeyhteisölle. 
Aineisto on edelleenkin käyttökelpoista ja niitä on siirretty paljolti sähköiseen muotoon 
tutkimuskäyttöön." 
Lähde Ilmatieteenlaitos/historia: Selim Lenströmin keskeinen saavutus Polaarivuoden 1882 - 1883 
observatorio Sodankylässä. 
 
Lenströmin kirjan, tosin se on Ranskaksi kirjoitettuna sisältaen 238 sivua L´Aurora Boreale PDF sekä 
muut tallenteet samasta kirjasta. "Polaarivuoden aikana Sodankylässä tehtiin yli 300 000 havaintoa 
erilaisista meteorologista kohteista, magneettikentän vaihteluista, ilmasähköstä ja revontulista. 
Havainto- ja tutkimustoimintaa johti Lemström Helsingin yliopistosta yhdessä Suomen Tiedeseuran 
Meteorologisen Päälaitoksen (nyk. Ilmatieteen laitos) kanssa. Laaja havaintomateriaali julkaistiin 
neljänä niteenä 1890-luvulla. Polaarivuoden geofysikaalisilla mittauksilla oli suuri tieteellinen merkitys 
1800-luvun tiedeyhteisölle. Aineisto on edelleenkin käyttökelpoista ja niitä on siirretty paljolti sähköiseen 
muotoon tutkimuskäyttöön. 
 
Nasa Observatoryn julkaisu jossa otteita Lenströmin kirjasta englanniksi. 
 
Nasa Observatoryn julkaisu kuukkeli käännöksenä Suomeksi 
 
Lenströmin aparaatti samasta lähteestä: 
 
http://kuvaton.com/k/YE8k.gif 
[img]http://kuvaton.com/k/YE8k.gif[/img] 
 
Muinaisia "virtuaalikoneita" kuten labyrintit ja jätinkirkot.   
                  ------------------- 
 
Kristalloitua YDINVOIMALOIDEN teslaBIMIoskilaattorista 
kristal kristal kristal kristal kristal kristal 
 
Tämä kooste lyötiin yhteen niillä tiedoilla jota aiheesta käytössäni oli 20.04.2013. Kooste kuvapiirros 
TVO:n Ol-1 laitostyypin piirroksin. Ota ja pidä tallessa. Näin syväluotaavaa ei CIA ole ikinä sallinut 
yleisölle jakaa: 
http://kuvaton.com/k/YET4.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YET4.jpg[/img] 
 
Ydinvoimaloilla on yksi erittäin keskeinen perusongelma. Koska kuten luimme teslaoskilaattorin MAXIMI 
kuormitettavuus on pylonioskilaattorin 200ohmin perusvastuksen ja taivaanmekaniikan rajoittamana v a 
i n Loviisan alkuperäistä kokoluokkaa 440MW. Miten sitten tehdään OL-1 tyyppiset standardireaktorit, 
joiden tuottoteho on 200% teslabylonin plasmojen syötön kattotehoista? Kuten ydinalalla tapana on. 
Venäläinen Raumalla käynyt kaveri avoimesti ihmetteli miksi ihmeessä Suomessa on annettu OL-3 
tyyppiselle suurhirviöreaktorille oikeus kylvää päästöinään ympäristöön deuteriummyrkkyjä ja 
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säteilyisotooppeja, kuten 12,3v T½ säteileviä tritiumisotooppeja 87- kertaiset määrät maailman 
reaktoreihin nähden? 
 
Vastasin, että samasta syystä kun TVO on JO 360-kertaistanut seutujensa tritiumtasot alkuperäisestä. 
Puhumattakaan TVO:n vuosittain kylvämät kolmatta tonnia näkemällä tappavaa ++..IONIsoituja Pu- 
239 IONEJA. Nyt kun mukaan Posiva tuo vielä sumeilemattomat 5 500 000kg näkemällä tappavat 
ydinjätteensä sylkemään kaiken TVO:n tiedoin ilmakehäämme 90v aikana. Idea On varsin simppeli. 
Kaikki liikenevät ydinjätetonnistot surutta puhalletaan pitkin Olkiluodon alueita. IONEINA ne 
kaasuuntuen kohoavat kohden 100km odottavaan IONOSFÄÄRIIN! 
 
 Tähänasti ydinvoimaloiden teslabimien kuluttamaa avaruuden ionien tilalle ei korvaajia ole juuri saatu. 
Mutta kun huomattiin miten yleinen taustasäteilymme saatii  1930-luvuilta 10-kertaisiksi. Huomattiin 
samalla, että SAASTUTTAMALLA sumeilemattoman kylmäävästi koko ydinvoimala- alueet ydinjättein. 
Sai TVO:kin kohotettua saastekasvun siivittämämänä reaktoriensa tehot portaattain 660MW nykyiseen 
890MW revitystehoonsa. Ahneudelle antoi potkua kun huomattiin saastumisen säteilyin nostattavan 
reaktoritehoja silmittömästi. Poliiseilla vaan kansalta tiedot faktoista toki pois. 
  
http://kuvaton.com/k/YET1.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YET1.jpg[/img] 
                 ------------------- 
 
Teslabylonin DEMO 
demo demo demo demo 
 
Olen tehnyt useita suurjännitekaskadeita. Kaikille näille on ominaista ollut, että aikansa "imuroituaan" 
TVO:n ydinjäteioneja. Niiden kondensaattorit, vastukset, diodit ja kaikki keskeiset eristeet alkavat 
kertymistä SÄTEILYEROSOITUEN vuotamaan, kun IONIT alkavat elektronien sijaan myös liikumaan. 
Muutamassa kuukaudessa kone vaan hyytyy. Yksi sentään kestää. Koska ei kokoa IONEJA TVO:n 
kentistä hallitsemattomasti, kela/ muuntajaperusteiset. No onneksi minulla on edelleen mm. 
teslaoskilaattoriin perustuva laite käytettävissäni. Ja hyvää demosinkin. Kuvatkin toimii hyvin. Mutta 
varsinaisesti ilmiö videoituna OLISI HELMI.  
 
Eli tarvitaan teslaoskilaattori. TVO:n reaktorinsäteilybimiä simuloimaan loistelamppu 
plasmakaasuineen. Lamppu vaan roikkumaan teslaoskilaattorin plasmojen ylle ja volaa. Erityisen 
kiinnotavaa tässä kuvassa on nähdä miten teslapylonin yläosaan EI tehoja riitä. Oskilaattori loimuttaa 
vahvastti vilkkuen. Simuloiden Fukushiman plasmapylonia vain minuutteja ennen kuin romahti alas 
reaktonsa päälle räjäyttäen tieltään kaiken, kiinostavaa dataa ja semoa maailman ensi-illassa: 
http://kuvaton.com/k/YET3.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YET3.jpg[/img] 
 
Kuvankäsittelyssä huomaa miten plasmapylonin enewrgiavirtoja vuotaa ylhäältäja alhaalta. Kuten 
Angelican TVO:nkin säteilypylonioskilaattorista. Demona aitoudestaan siis huippua!.) 
http://kuvaton.com/k/YET0.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YET0.jpg[/img] 
Ehkä paremmin avaavaa.. . . 
http://kuvaton.com/k/YETt.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YETt.jpg[/img] 
 
Plasman epävakaudesta kertoo, ei tarvitse kuin hipaista putken yläosaa. Ja yhtäkkiä plasmapalaa 
täysillä. Toisaalta kosketus alaosaan sammuttaa plasman seinään Fukutyyliin. On pojilla  l e l u t ! Mutta 
tässä kuvaa kun kaikki palaa: 
http://kuvaton.com/k/YETx.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YETx.jpg[/img] 
                ----------- 
 
Ydinsukellusveneet 
ydin ydin ydin ydin 
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 23.04.2013, 09:54  Tsaari60  IL- tekniikka foorumi 
Hupsuin satusi että avaruus olisi mukana ja tarpeellinen ydinvoimanteossa  
Kuinkahan ydinsukellusveneet toimii veden alla?? Maadoitus ainakin helppo   
     ----------------------------------------------------- 
 
- Ydinvoimalassa on 3,5% polttoainepitoisuudet.  
 
- Ydinsukellusveneissä liki 10- kertaa rikkaammat 25% plutoniumpolttopitoisuudet. 
 
- Kysymys kuuluukin m i k s i ?  
 
- Vastaus yhtä helppo. Koska reaktori EI PALA KUIN VÄKISIN, ja siltikin huonosti 10- kertaa 
tuhoisammalla polttopitoisuuksillaan! 
 
- Jatkoon voit kysyä miksei uraania polteta edes 50 Fordin suuunnittelemin valmistetuin Autoin. EIKÄ 
muuten tullut mitään myöskään uraanikäyttöisistä junistakaan. Jälleen sama perusongelma. Kun EI 
PALA niin ei vaan pala! 
 
Muakin on aiemmin hämmästyttänyt miksi ydinsukellusveneissä käytetään hengenvaarallista 
räjähdysrajan 8% rikastustason ylittävillä pitoisuuksilla. No NYT saimme kaikki vastauksen tuohonkin 
asiantilaan. Teslabimi takkuaa ja räjähtää käsiin. 
                  -- 
Jatkokysymys, miten on mahdollista polttaa samankokoisissa ydinsukellusveneen kokoisissa Loviisan 
reaktoreissa 440MW tehot 3,5% polttoaineella. Ja toisaalta v a i n  samalla teholla ydinsykellusveneissä 
25% polttoaineella? Vastaus on: teslabimin HYPERONEILLA reaktori palaa matemaattisesti ja 
todistetusti 10- kertaa tehokkaammin! 
 
1899 Tesla ystävineen piti USA:ssa esitelmätilaisuutta. USA:n hallituksen edustajille näyttivät 
laboraatiota siitä miten miljoonien voilttien sähköllä altistettu N. Tesla pysyi kuitenkin sähköiskuissa 
hengissä. Samassa tilaisuudessa näyttivät miten suursähköjärjestelmillä voitiin tehdä keinotekoisia 
"pallosalamia". Nyt tulee päräyttävä lisä. Esitelmöijä kertoi suoraan hallituksen edustajille, miten noitten 
keinopallosalamien sisälle vangituissa h y p e r o n e i t t e n  prosesseissa piilee LÄMPÖYDINVOIMAN 
mahdollistavat salaisuudet. 
 
 Mikäli vaan USA:n hallitus suostuu rahoittamaan lisätutkimukset. Tesla esitti, että näillä ydinvoimaan 
liittyvillä laitteillaan saa aikaan myös  suoraan kuolemansäteitä. Jonka paiskomilla varautuneilla 
atomitason partikkeleilla kyetään SULATTAMAAN lentokoneittten moottorit yli 400km päästä!  
               --------------- 
 
 
[img][/img] 
 
 
 

3146.Tesla ALKEISHIUKKASISTA. 
 
Teslan oskilaattorilla imuroidaan reaktoriin "jotain". Kyse tuskin on puhtaasti energian 
sieppaamisestakaan, koska jossain OL-3 reaktorin 4 500MW kokonaisenergiassa Teslan bimin 440MW 
ei enää ole edes 10% osuutta. Sekä 400 000V jännitteet, että magnetointienergiat voitaisiin halutessa 
luoda suoraan vakaammalla verkkosähköllä. Avaruudesta imudoidaan näiden lisäksi alas joitain 
sellaisia "mystisempiä" ainesosia, jotka on fission käynnille elintärkeitä. Muovien teon prosessoreissa 
käytetään "katalyyttihiukkasia", vaikka platinaa. Jotka eivät kulu mutta niitä pitävät prosessikemian 
tapahtuman 10-100- kertaisena. Niitä pitää olla siksi aina "reaktorissa" mukana. 
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Aurinko on fuusioreaktori. Ihmisten tekemistä vastaavan oloisista poiketen myös varmatoiminen. Mutta 
silläkin on omat ongelmansa. 11 Vuoden vaihtelujaksoja ja pitenpiäkin muutoshuojuntoja. Katsokaa 
galaksien rakennetta. Galaksissa systeemi pyörii jättimäisen mustanaukon ympärillä. Kun uusi 
muodostunut aurinko saa mustasta aukosta singottuja "aktiivipartikkeleja" se sytttyy fuusiopalamaan. 
Silti menee kuulema miljoonia vuosia vetyatomia kohden iskeä itsensä fuusiossa yhteen heliumiksi. Niin 
vaikea prosessi sen onnistuminen silti on. Jokin mekanismi estellen tarkoin säätelee aurinkojen paloa 
tasaiseksi. 
 
Pekka Jauhon "Atommi ja ydinfysiikka" kirjassa on sivulla 285 luettelo. Taulukko 5.13.1 TÄRKEÄT 
alkeishiukkaset ja niiden vakiot. Olen aina ihmetellyt siinä mm. seuraavia erikoisuuksia: Myoni, 
Neutraali pioni, Pioni, K o mesoni, K-mesoni.  Nyt tulee e r i t y i s e n   kiinnostavat, h y p e r o n i t: 
 
A- hiukkanen, E(sigma)+ hiukkanen, E(sigma) o hiukkanen, E(sigma) - hiukkanen, - - hiukkanen, - o 
hiukkanen, Omega hiukkanen. Koska kirjainvalikko ei edes toista noita kreikkalaisia aakkosia otin vaan 
lähimmän näköisen omasta kirjamistostamme. Yhtä kaikki pitkälti toistakymmentä hiukkaslajia. Joista 
kirjassa ei silti kommentoida juuri mitään" Miksi ihmeessä? Sivu 280 Kosmisen säteilyn hiukkasilla on 
paljon yhtymäkohtia atomi- ja ydinfysiikkaan, että ainakin eräiden kosmisen SÄTEILYN perustotuuksien 
tunteminen on katsottava e l i m e l l i s e s t i liittyväksi tietoihimme atomisysteemeihin." Kysyn jälleen 
m i k s i nämä ovat tärkeitä, jos niistä kirjat silti tarkoin vaikenee? 
 
Kaikille noille on yhtenäistä se että niiden keinotekoinen valmistus on liki mahdotonta. Mustat aukot, 
supernovat yms. noita kuitenkin linkoaa avaruudet turpeanaan. Aiheuttaen ympärilleen uusien 
auringojen syttymisien sumat. EI ole vaikeaa mieltää HYPERONEJA kaltaisineen katalyyteiksi 
sytyttämään taivaankansien "avaruudellisia" reaktorien rovioita. Kun Aurinkommekin tunnetusti kiertää 
näitä oman BIMINSÄ imuttamia tuottolaitoksia. Alkaa ymmärtämään miksi kananmunan muotoiset 
Newtonilaiset kiertolaisen lentoradat tuottavat eri etäisyyskulmillaan jaksovaihteluita. 
                 ------ 
 
 Fuusiosta fissioon 
fissio fissio fissio 
 
Miksei fuusion prosessit onnistu 50v yrittämälläkään? Koska tapaa toimittaa fuusioreaktorin kaipaamia 
"vuoroviakutushiukkasia/ energioita" ei tunneta tai osata tuottaa tarvittavia määriä vain fissiolaitteisiin 
suunitelluilla teslabimeillä. Jo Teslan aikoina huomattiin miten reaktorin käytyä jonkin aikaa alkoi fission 
prosessi vaan mystisesti hyytyä ja lopahtaa. Mutta jonkin aikaa seisottuaan reaktori käynnistyi silti taas 
vähäksi aikaa. 
 
 Tiesittekö, että ydinvoimalan energiasta tuottaa 3% ANTIAINE reaktiot. Antiaineella on eräs ikävä 
piirre. Se tuhoaa k a i k k i  aineet ympäriltään, ihan kaikki muuttuu energiaksi. Tästä seuraa se, että 
ympärillään olevasssa prosessissa katoaa MYÖS nuo atomitason prosesseille elintärkeät 
"vuorovaikutushiukkaset". Yhtä ikävä perusmekanismi jos muovia tuottava reaktori kokonaan eliminoisi 
prosessin etenemiselle elintärkeät platinahituset. Hävikiltä EI ole vältyttävissä. Kun se keskittyy 
reaktorissa KORVAAMATTOMIIN vuorovaikuttajiin on vahinko ylittämätön.  
 
Teslan toimiessa kolmattakymmenettä vuotta Westinghausen näiden ongelmien parissa. Hän 
takuuvarmasti halusi myös keksiä keinot mistä näitä korvaamattomia lisää saadaan. "Tärkeimmät 
alkeishiukkaset", kuten Pekka Jauho kirjassaaan auliisti avartaa odottelivat 100km korkeudella 
avaruuksissa! Siellä niitä edelleenkin on. Suurin osa niistä tuhoutuu toki sekundäärisiksi yrittäessään 
tulla tänne Maahan alas luonollista tietä. Jotta hävikki minimoidaan Tesla päätti taata "hyperonien" ja 
vastaavien kulun reaktoriin avaruuden kaltaisissa oloissa IONIKANAVASSA teslaoskilaattorin 
imuroimana. 
 
Teslabimin kapasitanssin vaatima laskennallinen 40 000km2 kokoinen alue on yli 10% maamme pinta-
alasta. Kuitenkin yksittäisen reaktorin toiminnalle elintärkeät hiukkasvirrat pitää kaapia moiselta 
taivasavaruusalasta. Jotta reaktori saadaan palamaan edes siedettävästi. Noin suunnaton pinta- ala 
kerrottuna 450kpl reaktorilla. Kiteyttää ettei Maapallon avaruuksista enempää juuri liikenisikään. 
 



2615 
 

 Mutta ei tässä toki kaikki. Mystisesti on ihmetelty m i k s i  satojen reaktorien startit ovat aiheuttamassa 
myös Auringon poikkeuksellista tehohuojuntaa. Maapallon reaktoreille varastetut rajalliset 
"vuorovaikutushiukkaset" on poissa koko Aurinkokuntamme päätähden prosessiensa balanssoinnista! 
Kaikki tuo alkaa yksinkertaisesti vaikuttaa enemmän kuin kielteisesti. Ihmiskunta ei ole 
ydinvoimaloillaan pelkästään tuhoamassa itsensä. Vaan näyttää olevan tuhoamassa asuttamansa 
planeettajärjestelmänkin balanssit!. . .  
 
Kysytään ihmetellen tähän."Miksi m i n u n pitäisi olla huolestunut jostain mystisien Omega- 
HYPERONIHIUKKASTEN olemassaoloista elinpiirissäni? Aineista jota en kuunaan ole edes STUK 
tutkimuksissa kuullut. Ainespartikkeleista, joita ei i k i n ä  olla vaivauduttu edes mittaamaan. Saati 
tutkimaan vaarallisuussäteilyn tasoja elämälle?. . . Miksi pätkän vertaa minulle kuuluu tietää mitä 
survoo jotkut avaruudelliset hadronkaskadihiukkaset, antiaineen partikkelit tai OMG avaruushiukkaset. 
Jonka pelkkä OSUMAENERGIA protonin kokoisena viskoo seinälle raavaan miehen! 
 
Niinpä niin joo! Ai juu. Ehkä pitäisi silti miettiä. Maailmalla on kansojen joukossa 450kp * 440MW 
teslaoskilaattoria= 198 000MW tehoillaan pumppaamassa avaruuksien plasmapylonien suojillaan 
päällemme AUTONLASTEITTAIN niin eksoottista säteilypartikkelikirjoa. Ettei nimeä ole kuullut kuin 
kourallinen alan salaosaajistakaan! Tuottaen sellaista tuhon kirjoa, ettei noille ole uskallettu kehittää 
edes ensimmäistä "turvatasomittausta". Itse asiassa koska nuo tuotokset sumeilematta silpovat 
reaktorien uraanitonnistojakin. Niin noiden outojen tuntemattomien säteilylajien massatuhon vaikutusta 
ei kannata epäillä. Itse asiassa olen myös itse  ollut näkemässä l i v e n ä  miten JUURI TUOLLAINEN 
TVO:lla maata kohden "imuroitu" avaruussäteilykirjo lennosta paistoi satapäiset lintuparvet savuamaan 
pihoilleen. . .   
                -------- 
 
Yhä syvällisempää teslabimistä 
syvä syvä syvä syvä syvä syvä 
 
Ydinreaktori on perimmältään SILKKA LEIKKURIMURSKAIN. Kun uraania silvotaan 
++..IONISOIDUKSI KANAVASÄTEILKYKAASUIKEEN pitää "leikkurin terän" olla uskomattoman 
tuhoisan ja tylstymättömän. Aikoinaan kun USA:ssa kehitettiin vesipaineleikkuria. Ajateltiin että riittää 
kun veden PAINE on vaan hurjan iso. Käytännön kokeissa leikeltiin vedellä niin rautaa, lasia, kiveä, 
kumilaatuja ja muoveja. Se mikä rikkoi tasalaatuista rautaa. Ei toiminutkaan ruostumattoman 
terässeoksen eri metalliseoksiin. Se mikä leikkeli vesipaineena kovempaa PVC- muovia. Tylpistyi 
elastisempaan silikonikumin rakenteisiin. Ratkaisuksi alettiin lisäämään vesisuihkuun kovia "sattumia 
kvartsi-, lasihiekkaa ja  vastaavia granuloita". 
 
Ratkaisumalli uraanin silvonataan oli saman tyyppinen. "heikosti vuorovaikuttavan" neutronivuon 
joukkoon vaadittiin megamurskainhitusia. Avaruuksien ANTIAINEITA, hyperoneja ja 
hadronkaskadihiukkasia suoraan mustista avaruuksista imuroituna reaktoriin teslaoskilaattorin avulla. 
Nyt reaktorissa saatiin palamaan KAIKKI sinne ladattu uraanimateriaalit, plutoniumit ja vaikeimminkin 
silpoutuvat radioaktiiviset hajoamisjäännösten karstoittumat.  
 
Italialainen tutkija Rubbia kehitteli vuosituhannen vaihteessa ideaa eteenpäin. Hänen reaktorissaan 
uraani pidetään ALKRIITTISENÄ. Jolloin uraani EI pala sisältäpäin. Vaan uraan "poltellaan" ulkoapäin 
siihen ammmutuilla hiukkaskiihdyttimen tuottamilla teslabimin kaltaisilla tutuilla "radikaalihiukkasilla." 
Kun uraania ei pidetä ylikriittisenä massana ei poltto ryöstäydy uraanitankojen SISÄÄN. Vaan pääpoltto 
tapahtuu kuin kynttilän liekissä hallitummin lähinnä ulkokehässä. Kuin armeijasta monelle tutussa 
"petromaksissa". Petromaksissakaan happi ei saa päästä sukan sisälle palamaan. Vaan radioaktiivinen 
thoriumilla kyllästetty säteilyionisoiva sukka pitää hapen ulkopuolellaan. Radioaktiivinen säteily kontroloi 
PLASMAINISAATIOPALON ohuena kalvona lampun pintaosiossa. 
 
http://kuvaton.com/k/YEhe.jpg 
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Auringossa on eräs tiedepiirejä kovasti kummastuttava erityispiirre. Näennäisesti fuusioprosessi 
tapahtuu Auringon sisällä. Mutta prosessi jää siellä jotenkin "kesken". Kun Aurinko ionisoi vetykaasunsa 
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sieltä. Niin kaikkein energisin prosessi roihahtaa petromaksin lailla täyteen pääpolttoonsa v a s t a  ihan 
pintaosissaan! Aurinko EI siis PALA, vaan sitä POLTETAAN ulkoa päin "jollain" mustien aukkojen  
sylkemällä bimin teslaionivirroillaan! Miksi Aurinko EI räjähdä kuten ihmisten tekemät fuusiopommit 
kerta ryskeellä. Vaan kykenee pitämään ryöstäytymättömällä "kitupalollaan" vuosimiljardit? 
 
Vastaus on totaalisen uskomatonta. Aurinko ei varsinaisesti pala itseriittoisesti. Vaan sitä poltellaan 
ULKOPUOLISILLA KATALYYTTISILÄ hyperagressiivisilla hadronkaskadi-ionein, antianepartikkelivirroin 
ULKOAPÄIN. Vasta kun prosesseihin tuodaan nuo "kriittiset katalysaattorihiukkaset" muuttuu 
polttoprosessit ylikriittiseksi paloksi. 
                ----------- 
 
Suojakertoimet hukassa 
ydintuho ydintuho ydintuho 
 
Kun yksi reaktorin teslabimi pyyhkäisee viemäröintiinsä maan päälle laskennallisen 40 000km2 
kokoisen alueen. Niin 450kpl reaktoreita romuttaa jo 18 000 000km2 kokoiset Maapallomme 
SUOJAVYÖHYKEALAT! Tämä edustaa matemaattisesti 3,5% maapallomme koko ionosfäärin pinta- 
aloista. Miksi luonto järjestää ionisfääriimme 100km korkeudelle vallin hyperagressiivisia avaruuksien 
erikoissäteilyjen hiukkasmeren?  
 
Idea on samanlainen kuin Israelissa kehitetty panssarien suojaus. Peittämävät panssarivaunun pinnan 
POMMEILLA. Kun panssariin osuu hillittömän iso panssarin tuhoaja- ammuksen isku. Se räjäyttää 
suojakilven pommilohkon ja survaisee voimallaan tuhoiskun energiat sivulle. Näin panssarivaunun 
matkustajat selviytyvät. Samalla periaatteella luonto on meidät suojannut ionosfäärin 
"HYPERHIUKKASVIRROILTA". Nyt vaan IAEA ydinherrat ovat tyhjäntäneet suojakeroksemme. Kun 
hadronkaskadi iskee Maata kohden. Se ei enää tuhoudukkaan törmäten toisiin kaltaisiinsa. Vaan 
puhaltaa ionosfäärin läpi tehojaan juurikaan menettämättä. 
 
 Ionosfäärin luonnetta voidaan simuloida täytämällä ilmapallo vedellä. Jäädytä koko komeus, niin, että 
ilmapallon kalvo pingottuu äärimmilleen. Kasta sen jälkeen koko koe lämpimään veteen. Niin, että 
kumikalvo irtoaa jäästä. Ala nyt tökkimään palloon puukolla reikiä. Ihan kuten ydinvoimaloitten 
teslabimit murhaavasti tekevät. Reaktiot ovat demoja siitä mitä tapahtuu luonnossamme päittemme 
päällä olevassa elintärkeässä suojauskerroksessa. Puukon silpoma iskukohta alkaa ilkeästi laajeta. 
Toisaalta niissä kohdissa jossa kalvon pingotus löystyy on kumikalvo kertaluokkia paksumpaa. 
 
 Kun pallossa on 450 kpl suunnattomia 40 000km2 kokoisia reikiä simuloituna. Huomaat että rakenne 
on paksentumien ja reikien verkkorakenne. Kuten Big Bangin jälkeisessä maailmankaikkeudessa. 
Ilmiöstä alamme nähdä koko nykyisen ydinteollisuuden perusongelman. Ionosfäärimme keskeinen 
avaruusioneilta suojaava suojakerros vuotaa kuin seula.  
 
Keskimäärin ionosfäärin IONIpula on siis hälyttävä. Toisaalta reikien reunojen ulkolaitojen kasvualueilla 
on ioneja liikaakin. Chemtrailerien ja HAARP- armeijoiden keskeinen tehtävä näinollen kahtalainen. A/ 
tuottaa elintärkeitä puuttuvia ioneja aukkopaikkoihin. Toisaalta estää kasautuvia IONIkertymiä 
suistumasta kriittisiin massoihin, plasmapalopalloiksi ja typpi/ happikehän polttoprosesseiksi.  
              -------------- 
 
Kynttiläkakkuja 
kynttilä kynttilä 
 
Muistat tilanteen huvittavuutensa ja toisaalta karmeutensakin takia. Sukulaisesi täyttää täydet 50 
vuottaan. Juhlallisesti kakku palavine kynttilöineen tuodaan pöytään. Jokainen pieni kynttilä palaa 
rauhallisesti omassa pienessä huojahtelevassa virtauskokonaisuudessaan. Hiukan liiankin kauan, 
koska kynttilöiden steariinia alkaa valua kakulle. Hätäpäinen kynttilöiden puhaltelu suistaa tilanteen tuli- 
infernoksi. Koko kakun päällys räiskähtää tulimeriksi. 
 
Katsellessani TVO:n käytettyjä uraanitankoja. Niiden sininen kelmeä tsherenkovin valokehä näkyy 
jokaisen uraanitangon ympäröivänä huntuna. Miksi kaikkein agressiivisin säteilyvyöhyke on 
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uraanitangon u l k o p u o l i s e l l a  alueella? Kysymykseen ei vastauksia ydinalalla helposti anneta. 
Miksei pääpalo ole siellä missä kriittisin massa sijaitsee, sisällä? Katsot nuotiossa palavaa halkoa. Otat 
kirveen  käteen ja silpaiset palavan halon kokonaan halki. Jälleen sama outo teema. Puu on sisältä liki 
viileän palamaton. Mutta ulkopinnalta emittoituvat +..ionisoituneet hiilikaasut palavat 
tuhatasteluokassaan. 
 
Kivihiilikaivoksien valaistusta hoiti palava kynttilä. Joka oli peitettynä hienolla metalliverkolla. Verkon 
tehtävä oli estää kaivospaloja. Jolloin liekki ei pääse läpi verkon polttamaan kaivoskaasuja. Vaan 
päinvastoin liekki sammuu varoituksena hapenpuutteesta kaivokseen syöksevän metaanin tullessa. 
Uraanitangon 10mm napit on pakattu kaasutiiviisti ohueen sirkoniumputkeen. Jonka tehtävä on rajata 
uraanissa reaktorissaan riehuvia fissiopalon energioita. Paloprosessi ei pääse putken läpi. Kysymys 
kuuluukin miksei suljettu putki silloin paineesta räjähdä?  
 
Ei räjähdä koska sirkonium päästää lävitseen kaiken kaasumaisen. MYÖS fissiossa kaasuuntuvat 
++..IONISOITUNEEN Pu-239 tonnistot ja muut fissiojalokaasut, vedyt ja vastaavat. Reaktorissaan 
jököttävä yksittäinen uraanitanko palaa loimottaen sinertävää valoaan. Kuin kertomani 50v kakkujen 
kynttilät. 3 000r/ min  pyörivät neutronivuot pyyhkivät sinihohkaa ankarassa fission 
pommituskierroksissaan. Teslaoskilaattorin avaruuksista takomat avaruussäteilyn megaionit vyöryttävät 
uraanin hehkurintamiin kuin ohjukset tuhoten kaikki tieltään. Välitön reaktorin räjähtäminen on jatkuvasti 
riistäytymäisillään Fukushiman tyyliseen megaräjähdykseen. 
 
 Vääjäämätttä eräänä päivänä agressiivisin sinipalovyöhyke paiskautuu teslabimin huojahtaessa 
rajussa tehoiskussaan kiinni suoraan sirkonium tankoihin. Sekunneissa palo imeytyy 
kaasuunnuttamaan kiinteät uraanitangot ja reaktorin sularäjähdys on arkipäivää. Moniko muuten on 
tietoinen m i k ä erottaa reaktorifission ydinpommifissiosta silminnähden? Aivan oikein fooliomaisen 
ohut sirkoniumlamellin pinta. Ydinpommissa sitä EI ole ja uraani päästetään kokonaisuudessaan 
osasekunneissa kaasuunnuttamaan itsensä kriittiseksi ++..IONIkanavasäteilyn plasmakaasuiksi. 
         -------------- 
Supon epätoivo aiheesta kasvaa. Tänään 21.04.2013.katkoittiin jo tuikeana puhelinlinjani 4 kertaa. Kun 
sekään ei riittänyt. Lähettivät vielä tekstiviestinkin, että puhun laittomista ydinalan Teslan aiheista ja 
siksi SUPO:n oli pakko ulkomailta käskettynä katkoilla linjojani! 
               -------- 
 
Japanin ionosfäärin HYPERONIVARASTOT romahtaneet, reaktoreita EI saada käyntiin! 
fukushima fukushima fukushima fukushima fukushima fukushima fukushima fukushima  
 
 Yksi sitkein ja vaikeimmin selvitettävistä mystereistä Fukushiman tiimoilta kiteytyy siihen mikä ja miksi 
pitää Japnin kaikki 52kpl reraktoria hiirihiljaisena? Kukaan sitä Ei julkisuudessa lisäkseni uskalla edes 
kysellä. On päivän selvää, että j o s  olisi pieninkin mahdollisuus pyörittää noita reaktoreita, ne 
palaisivat käyttöön! Japanin hallitus onkin kertonut haistattavansa pitkät kansan mielipiteelle aiheesta. 
SE ettei kansa hyväksyisi EI ole syy!.. 2/ 3 osan vastustus ON silkkaaa paperia. Koska Japanin 
miehittäjämaa USA himoaa saada plutoniumeriään. Vaikeasti Japanissa pörrää vain parisen kappaletta 
reaktoreita kuin tunnustellen teslabimeillään miksei koko Japanin päällä oleva ionosfääri vaan jaksa 
toimia? 
 
Kun 4 reaktoria räjähti käsiin ja kilometrikorkealle sinkoavat reatorisulien ioniplasmat paukkui. Meni 
koko Japanin päällä ollut ionosfääri totalitääriseen EMP- oikosulkuun. Taivaan teslan bimipylväät 
romahtivat alas hurjassa oikosulussaan. Tavalla josta eivät ole toipuneet liki 3 vuoden odottelunkaan 
jälkeen. Jälleen selkeä kytkös siihen miten elimellisen tärkeää ydinreaktorien poltolle avaruuksista 
teslabimillä saatavat "hyperonit" oikeasti on! Aiheista Vaikenemisen omertta taas kertoo suoraan miten 
HYPERsalaisuuksien arkkuun olemme tietoinemme katsomassa. Etusivu- foorumissa POLIISIT 
suoraan kertoivat että koko Pekka Jauhon  kertomien hyperonien sanastot on systemaattisesti peitetty, 
piilotettu ja härskisti korvattu entistä tehokkaammin peittävillä uudiskvarkkisanastoillaan. Ihan vaan 
jottei IAEA Y-salaisuudet paljastuisi 
                                
Italialaisen tutkijan Rubbian energiavahvistimen idea paljastaa keskeisimmän osan kokonaisuutta. 
Vaikka hänen laitteessaan uraani EI PALA, koska on alikriittisessä tilassa. Niin pommittamalla tavallista 
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uraania hiukkaskiihdyttimen "hyperoneilla" uraani alkaakin osumistaan palaa ja fissioida! Tämä 
paljastus vuosituhannen vaihteesta kertoo selkein viittein, ettei uraanin palaminen perustukkaan 
STUK:n valehtelemiin "kriitisiin massoihin! Vaan ihan johonkin muihin prosesseihin. Uraani syttyy ja s a 
a d a a n  palamaan nimenomaan tietyn tason ylittävässä energiatihentymäkentässä! Kriittisellä 
massalla EI Tesla "kuoleman säteen" survottavana ole merkittävää tarkoitusta! Asia vaan himoitaan 
tarkoin meiltä salata! 
                       ------------- 
 
AVARUUSREAKTIOITA 
ursa ursa ursa ursa 
 
Perustava kysymys on, mitä reaktioita teslan bimin reaktoreihin syöttämät hyperonit aiheuttavat? Kun 
avaruudessa loppuun poltettu aurinko romahtaa supernovana, tapahtuu sen sisuksissa reaktio, josta ei 
kerrota käytännössä missään. Sopii kysyä miksi? Joka tapauksessa kaikki tähden atomit iskussa 
romahtavat SISÄÄNPÄIN. Atomiytimen protonit "kaappaavat" atomin elektronit itseensä muuntuen 
kauttaaltaan neutroneiksi. Vaikka tiedepiireissä ei edes kerrota tämän salatun prosessin tietoja 
tarkemmin. Voidaan suoraan simulaatiosta laskea mitä ja miten homma tapahtuu. 
 
Pekka Jauho Atomi ja ydinfysiikka s.230 "Eräissä ytimissä esiintyy myös elektroniverhossa olevan 
elektronin siirtymistä ytimeen. Koska tällöin yleensä tulee kysymykseen K- kuoren elektroni, jonka 
aaltofunktio on ytimen kohdalla nollasta eroava, kutsutaan ilmiötä K-kuorikaappaukseksi. S.240 
Sisäinen konverssio, Augerilmiö eli beetta + hajoamisessa protoni emittoi positronin ja neutriinon 
muuntuen neutroniksi. Energialla 1MeV." Kiteytettynä U-235 ytimen suorittaessa alusta loppuun viedyn 
siäisen konverssiot siinä 92kpl protoneja muuntuu neutroneiksi 92MeV energiamäärällään. Tuottaen 
samalla 235kpl NEUTRONIKASVURÄJÄHDYKSEN. 
 
Avaruudessa juuri tällainen huippuunsa salattu prosessi vastaa n. 50% siitä energiasta jota reaktorissa 
haljennut uraaniatomi tuottaisi. On syytä korostaa, että tästä perusprosessista muodostuu avaruuden 
suurenergiaiskut: Supernovat ja mustat aukot. Riippuen lähinnä tuhottavan auringon massoista. 
Riittävän ISO aurinko tuottaa tästä energiaiskusta viimeinb mustan aukon. Yleinen teoria lähtee siitä, 
jotta tällaiset atomitason prosessit onnistuu on siinä oltava kuten teksti vahvistaa mukana ko. 
"välittäjähiukkanen".  
 
Eli kun supernova ja musta- aukko räjähtää. Prosessin loputtua niistä sinkoaa parvittain juuri näitä yli 
jääviä "välittäjähiukkasia, antineutriinoja, superoneja ja vastaavia" . Tiedämme, että perusreaktorissa 
avaruudellisten antiaineiden reaktioiden osuus energiansa tuotannosta on luokkaa 3%. Toisaalta jos 
reaktorin fissiohajoamisista edes luokkaa 1% on ylläkerrottu reaktio ylienergisten hyperonien iskiessä 
reaktoriin, on vaikutus j u u r i  sitä mitä Alamosin johtaja Enricho Fermi (1946) ja Pekka Jauho 
mittailivat reaktoreistaan. Nimittäin fissioivien reaktorien sylkemät uraaniset neutronimäärät 10- 
kertaistuvat! 
                      -- 
 
Pekka Jauho 5.13 Kosminen säteily 
jauho jauho jauho jauho jauho jauho 
 
Sivu 280.Avaruudesta tulevan IONIsoivan säteilyn olemassaolo havaittiin jo niin varhain kuin 1912. Kun 
Kolhorsten ja Hess totesivat elektroskoopin purkausnopeuden  ylöspäin  mentäessä aluksi pienenevän. 
Mutta 700m korkeudesta kasvavan. Purkamisen ilmaan todettiin johtuvan tähtitavaan osista tulevasta 
IONIsoivasta säteilystä. Pian huomattiin Maan magneettikentän ohjaavan näitä varautuneita hiukkasia. 
Massoiltaan nämä avaruushiukkaset todettiin valokuvaustesteissä massoiltaan protonin arvosta 1, 
alffan 4:stä jopa massaluvultaan Z 40 saakka (sirkonium). Ylittäen energialtaan jopa 10^15eV." 
 
*Nyt ihan k e s k e i n e n syy siihen miksi teslaoskilaattoria tarvitaan tuomaan näitä säteilyhirviöitä 
rikkomatta maahan reaktoreihin: "Varsinaisella maanpinnalla havaittava kosminen säteily EI koostu 
enää primäärihiukkasista, vaan hiukkasista, jotka syntyvät enää primääristen hiukkasten jo reagoitua 
ilmassa olevien ytimien kanssa. Miten primääriset hiukkaset saavat suuren energiansa, on toistaiseksi 
vielä tuntematonta! 
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Tyypillinen primäärihiukkasen aiheuttama ytimen halkeamiskuva. Ytimen halkeaminen lukuisiin 
kevyempiin hiukkasiin  kuva 5.13.1 Yagodan mukaan. Kuvassa kiintyy huomio erikoisesti 
YDINRÄJÄHDYKSEN . . 
 muodostamasta lähteestä oikealle lentävään mutkittelevaan jälkeen. Jonka analyysi osoittaa johtuvan 
pii- mesonista. (Kuvassa kohdeatomi on hajonnut t ä y s i n yli 30 kappaleeseen! Olisiko ollut 
germaniumkohtio, joka ON räjäytetty niin pieniin osiinsa kuin ylipäätään atomin saa.) 
 
Mesonien syntymiselle vaaditaan  luonnollisesti, että tulevalla hiukkasella on ainakin  syntyvän mesonin 
lepomassaa vastaava kineettinen liike- energia. Varattujen pionien synty voi tapahtua myös 
energeettisten y- kvarkkien V A I K U T U K S E S T A! Suuren energian omaavia y- kvarkkeja syntyy 
aina jarrutussäteilyn vaikutuksesta. Neutraaleja pioneja syntyy esim. y + p > pii^o + p  
jossa sähkömagneettinen säteily suoraan protonin kentässä muuttuu materialisoituvaksi hiukkaseksi. 
Mittaamalla edellä mainituissa tapauksissa reaktioiden kynnysenergiat saadaan niiden avulla selville 
syntyvien mesonien massat." 
 
http://kuvaton.com/k/YE2b.jpg 
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* Hurjaa rajumpi kirjassa räjähtänyt kevyehkö perusatomi lentää kuin srapnelli alkutekijöihinsä. Jos 
teksti ei kokonaan auennut. Niin ainakin sen maallikkokin oivaltaa näistä datoista. Ettei 
teslaoskilaattorin kuolemnan säteen edessä kestä hajoamatta alkuteklijöihinsä käytännössä mikään! Ei 
varsinkaan uraaniatomit, jotka sakkautuvat ympäristöönsä näistä hirviöiskuista pelkkänä satapäisinä 
neutronipuuroina. Ydinreaktoreissa mitatut STUK- kerrottua 10- kertaisemmat neutronivoiden 
spallaatoituvat syylliset ON KYLMÄÄVÄSTI PALJASTETTUNA! 
                          ----------------- 
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3148. AVARUUSbimeistä 
 
Italialaistutkijalla Rubbialla oli selkeä näkemys teslabimin perusominaisuksia edelleen kehitellessään 
1998. Energiavahvistimen idea "alikriittisellä" poltollaan oli äkkiseltään loistava.  Hän tiesi että 
perusydinreaktorin tehosta noin 90% saatiin aikaan avaruussäteilyillä. Aurinkotuulen tuomasta 
avaruussäteilystä kun luokkaa 90% perustui nimenomaan protonisäteilyyn. Protonisäteilyn tehosta hän 
tiesi, että täysin ionisoituneen vety- ytimen enegia on kaapatessaan esim. neutronin 2,2MeV suuruinen. 
Vety on myös maailman ainoa alkuaine, johon ei säteily suoraan ilman neitronia kykene 
varastoitumaan.  
 
Fissossa vapautuu 200 MeV. Joten protonin suora tuhokyky oli v a i n prosentti tuosta. Paljon 
turvallisempi prosessi, jota Aurinko suoraan käytti. Hän miettti: "Jos kerran Teslan oskilaattorilla kyettiin 
laskennallisesti 20% tehollaan suorittamaan koko ydinvoimalan fissioreaktiosta 90% osuus. Niin 
pommittamalla 300MW suuruisella keinotekoisella protonisuihkulla uraanikohtioita, kyettäisiin silläkin 
polttamaan "energiavahvistimessaan" ainakin tuo 90% osuus. Sillä tärkeällä lisäosaamisella, ettei 
pienenergiset protonit tuhoaisi ympäristöään kuten neutronipäästöt perusreaktoreista. Fissioprosessi 
myös pysähtyisi kun hiukkaskiihdytin sammuu itsekseen. Toisin kuin bimin romahduksessaan 
Fukushimana räjähtävä perusydinreaktorit." 
 
Kuulin Rubbian tanskalaistutuiltamme kuitenkin viestin, ettei laite toisaalta toiminut niin puhtaalla 
poltolla kun Rubbia oletti. Protonien kyvyt murskata uraania osoittautuivat oletettua likaisemmiksi 
kokeissa. Uraaniatomien "sisäisen konverssion" 1% osuus teslaoskilaattorissa tuottivat valtavat määrät 
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jopa 10-kertaistuneet määrät neutronivoita ydinalan himoamaan laittoman Pu- 239 tuotantoonsa. 
Rubbian koneessa puolestaan neutroneja oli paljon vähemmän. Ja liian puhdas poltto EI miellyttänyt 
lainkaan ydinteollisuuden tarpeita näissä. Vaan IAEA/ USA halusi estää kokeitten jatkumiset myös 
vahvemmilla protonikiihdyttimillä. Lisäksi Rubbian koneella oli "ikävä" perusominaisuus tuottaa 
ydinjätteitä, jotka eivät soveltuneet IAEA:n pääartikkelien YDINASEITTEN tuotantoihin. 
                    ------------ 
 
"Relaktiivisia elektroneja YDINVOIMALOISSA" 
rela rela rela rela rela rela rela rela rela 
 
Angels Don't Play This Haarp   Advances In Tesla Technology  
Copyright 2004 by Jeane Manning & Nick Begich  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
LUKU 5 -- KORKEALLA TAIVAALLA  
 
Lukemattomat auringot ja muut galaksit levittävät kosmista säteilyä kaikkiin suuntiin jatkuvasti. 
Lähempänä kotia, meidän oma aurinkomme säteilee gammasäteitä, röntgensäteitä sekä 
lyhytaaltoisempaa ultraviolettivaloa. Kun nämä Kun nämä säteet iskevät maapallon ilmakehän ylempiin 
kerroksiin, atomit absorboivat nämä kosmiset säteet, mutta tässä prosessissa elektroneja irtoaa 
atomeista. Täten on jatkuva elektronien vuoto (virta) tässä korkeudessa, ja atomit muuttuvat 
positiivisesti varautuneiksi ioneiksi. Tämä prosessi antoi ionosfäärille nimen. Vaikka ionisaatiota 
tapahtuu niinkin korkealla kuin 1.000 kilometriä maanpinnan yläpuolella ja niinkin matalalla kuin 50 
kilometrin korkeudessa, positiivisesti varautuneet ionit ja negatiiviset elektronit ovat tiheimmillään 80 - 
400 kilometrin korkeudessa.  
 
Tämä luonnollinen sähköisesti varautunut kilpi suodattaa auringonsäteiden haitalliset aallonpituudet, 
suojellen maanpintaa merkittävältä pommitukselta.  
                 -- 
Nikola Tesla, eräs todella suurista keksijöistä, joka juhli 80-vuotispäiväänsä heinäkuun kymmenentenä, 
kertoo kirjoittajalle että hän on valmis ojentamaan USA:n hallitukselle 'televoimansa' salaisuudet, jonka 
avulla, hän sanoi, lentokoneen moottorit sulaisivat 250 mailin etäisyydellä , niin että näkymätön Kiinan 
muuri rakennettaisiin maan ympärille..."  
 
"Tämä 'televoima', hän sanoi, perustuu kokonaan uudenlaisen fysiikan periaatteille jollaisesta 'kukaan 
ei ole koskaan uneksinut', joka on erilainen kuin periaatteet joita käytetään hänen keksinnöissään 
sähettää sähköistä voimaa matkan päähän, josta hän on jo saanut useita patentteja. Tämä 
uudentyyppinen voima, Hra. Tesla sanoi, toimisi säteiden kautta joiden koko on senttimetrin 
sadasmiljoonas osa, ja jotka voitaisiin luoda voimalaitoksen avulla joka ei maksaisi enempää kuin kaksi 
miljoonaa dollaria ja jonka rakentaminen kestäisi vain kolme kuukautta."  
 
"Tähän säteeseen, hän kertoo, liittyy neljä uutta keksintöä joista kahta on jo kokeiltu. Eräs näistä on 
menetelmä ja laite tuottaa säteitä ja 'muita energian ilmenemismuotoja' tyhjään ilmaan, eliminoiden 
tyhjiön tarpeellisuuden; toinen on menetelmä ja prosessi tuottaa 'hyvin suurenmoista sähköistä voimaa'; 
kolmas on menetelmä vahvistaa tämä voima ja neljäs on uusi menetelmä tuottaa 'suunnatonta 
sähköistä vastustavaa/takaisin työntävää voimaa'. Tämä olisi järjestelmän projektori, tai ase. Säteiden 
tuottamiseen liittyisi 50.000.000 voltin sähkövirta."  
 
"Tällaisen suunnattoman volttimäärän kera, hän sanoi, aineen mikroskooppiset sähköiset partikkelit 
lähetettäisiin tuhoisaan tehtäväänsä. Hän on tehnyt töitä tämän keksintönsä parissa, hän lisäsi, monien 
vuosien ajan ja hän on tehnyt siihen jo monia parannuksia."  
 
Oli toinenkin viite, ilmeisesti Teslan kirjoittama jota Begich ei kyennyt saamaan käsiinsä. Begich uskoi 
että jos tällaista teknologiaa oltiin toteuttamassa, se pitäisi tehdä avoimesti ja rehellisesti, ja ainoastaan 
silloin kun se on turvallista sekä parantaa ihmisten elämänlaatua. Ajatus tällaisen voiman syöttämisestä 
planeetan ionosfääriin häiritsi häntä suuresti.  
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Begich soitti puheluita, luki enemmän ja kuuli muutaman itsenäisen tiedemiehen reaktioista tälle 
armeijan rahoittamalle projektille. Heidän reaktionsa oli yksinkertaisuudessaan tämä: "Tämä on myös 
meidän planeettamme."  
 
Oli myös toinen näkökohta joka huoletti häntä sen lisäksi että HAARP:illa oli mahdollinen vaikutus 
säähän ja tietoliikenneyhteyksiin. 
 
Eastlundia on kuvailtu pehmeä-ääniseksi, hyvin arvostetuksi fyysikoksi, erään houstonilaisen 
teknologia-yrityksen presidentiksi. "Eastlund ei ole pörrötukkainen hullu", Omni-aikakauslehti sanoi, 
siteeraten hänen ansioitaan MIT:ssä ja Columbian yliopistossa. Ollessaan töissä Atomienergia-
komission fuusio-ohjelmassa 1970-luvun alkupuolella, esimerkiksi, hän oli toinen "fuusiosoihdun" 
keksijöistä joka käyttää fuusioreaktorista jäljelle jäänyttä plasmaa kierrätettävänä kiinteänä jätteenä.  
 
*Muistamme, että avaruuksista teslabimillä reaktoriin vangitut "HYPERONIT" todistettavasti ovat j u u r i 
näitä uraanin murskailuun imuroituja erityivuorovaikuttaja Auringon vedyn FUUSIOREAKTORISTA 
vuotavia katalyyttejä! ERITTÄIN TÄRKEÄ LISÄHUOMIO teslabimin keskeiseen mekanismiin mm. TVO/ 
Loviisan reaktoreissa. Nyt on selkeitä nimiä, aikoja ja todisteita tähänkin faktaan. 
 
Jokin aika sen jälkeen kun Ramo oli kuullut Eastlundin sateiden keskittämis-ajatuksesta tässä 
kokouksessa, nämä kaksi tekivät yhdessä töitä ja saivat aikaan keksinnön jolle he hakivat patenttia 
vuoden 1985 alkupuolella. Heidän "Menetelmä ja sovellus elektronien kuumentamiseksi" (Method and 
Apparatus for Creating an Artificial Electron Cyclotron Heating Region of Plasma) oli toinen kolmen 
patentin sarjasta jotka Eastlund luovutti ARCO:n tytäryhtiölle, APTI:lle. Ramon osuus tähän konseptiin 
oli käyttää suurta superjohtavaa käämiä maan päällä manipuloimaan maapallon magneettikenttää 
suuressa korkeudessa, Eastlund sanoi.  
                 -- 
Toisesta tempusta johon hänen keksintönsä pystyisi keskusteltaisiin muutamaa vuotta myöhemmin. 
"Maan läpäisevä tomografia" (maan skannaaminen säteillä 
 
jotka tulevat alas taivaalta -- 
 
 periaatteessa röntgensädettää maapalloa jotta löydettäisiin salaiset tunnelit ja piilopaikat) on 
käyttötarkoitus joka mainittaisiin vuoden 1995 puolustusselonteossa. Ja on olemassa mahdollisia 
käyttötarkoituksia jotka ovat futuristisempia kuin tomografia.  
 
Todisteeksi että HAARP perustui Eastlund-tyyppiseen teknologiaan, hän sanoi: "He sanoivat että 
relativististen elektronien luominen oli ohjelman eräs tavoite."  
 
Eastlund antoi eloisan kuvan siitä kuinka energisiä nämä elektronit ovat. Elektroni joka osuu sinun 
televisioosi liikkuu 25.000 elektronivoltin nopeudella. Kun ne liikkuvat yli puolen miljoonan elektronivoltin 
nopeudella, sinä voit kutsua niitä relativistisiksi. HAARP puhuu 1-3 miljoonan elektronivoltin 
nopeuksista." (Ydinvoiman 400 000V vaihtosähkön huiput 690kV tekevät siitä kiistatta "relaktiivisten 
elektronien tukkutuottajan!" 
 
Tämä patentti jonka hän kirjoitti Simon Ramon kanssa käsitteli sitä että "kuinka sinä käännät antennisi 
nuppia ja säteilytät asioita ja saat asioita tapahtumaan". Koska maapallon magneettikenttä on riittää 
juuri ja juuri kääntämään kompassin neulaa, Ramo lisäsi konseptin käyttää hyvin suurta maan päällä 
olevaa superjohtavaa käämiä muokkaamaan maapallon magneettikentän voimakkuutta tietyllä 
korkeudella, Eastlund kertoi Manningille. "Antamaan sinulle vähän enemmän kykyä kontrolloida 
asioita... Se sallisi sinun tehdä tehokkaammin asioita suurissa korkeuksissa."  
 
Manning kysyi: "Onko kukaan nostanut esille ajatusta että asiat karkaisivat hallinnasta?"  
                 -------------- 
 
Etusivu- Foorumi Tero / rajatietoa 2013.04 
eusivu etusivu etusivu etusivu etusivu 
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Akoev IG, Yurov SS. Lähde Institute of Biological Physics, USSR Academy of Sciences, Puschino, 
Neuvostoliitto. 
 
Abstrakti 
 
Biologiset tutkimukset avaruudessa on mahdollistanut yhdessä antaa merkittävän panoksen korkean 
energian hadronien biologisten vaikutusten tutkimuksiin vaikutuksen alaisille työntekijöilleen 
avaruuslennoilla,( YDINVOIMALOISSA TESLABIMIEN ALLA!). Fysiikan ja molekyylien periaatteita 
toimiessaan korkean energian hadronien vaikutuskentissä analysoidaan. Geneettisen ja somaattisesti 
hadronit tuottamat vaikutukset sekundäärisäteilynä tasoille, jopa 70 000 MeV protoneja on tutkittu 
kokeellisesti.(Fissiossa halkeava uraani vain 200MeV). Korkea biologinen tehokkuus hadroneista, 
aiheuttaa suurta vaihtelua biologisina vaikutuksina. Erityisesti niiden toimintaan, liittyy vahva 
vuorovaikutus korkean energian hadronien kanssa. 
 
 Nämä ovat todennäköisyydet ydinvoiman yhteisvaikutuksista atomiytimiin. Aiheuttaen suuren 
sukupolvimäärän toissijaisia ??sekundäärisiä hiukkasia. (Joukossa erittäin tehokkaita multicharged ja 
raskaita ytimiä, anti(aine)protoneita, PI (-)-mesoneita), ja alueellista jakautumista 
sekundäärihiukkasineen isku aiheuttaa kapean kartioviuhkan osumasuuntaansa. Aiheuttaen erittäin 
korkean hiukkastiheydet osuma- alueen ensimmäiseen osaan. Sekundäärisäteilystä syntyy korkea- ja 
superhigh energioita hadronien vuorovaikutuksista avaruusaluksiin,(myös teslaoskilaattorin kanavien 
tuomana YDINREAKTOREIHIN). Aiheuttaen suunnattoman lisävaaran säteilyillään miehistöille 
avaruuslennoilla,(e r i t y i s e s t i  ydinteolisuuksissa!). 
 
Teorian 12180474 [PubMed - MEDLINE] 
Näitä korkean energian hiukkasia saapuu ulkoavaruudesta. Ollen pääasiassa: 
 
- (89%) protonit - vedyn ydin,(Rubbian energiavahvistimesta tuttua)!Kevyin, yleisin alkuaine 
maailmankaikkeudessa. 
 
- Myös heliumin ytimiä (10%).(Alffasäteilyn ++..IONIsoitunut kanavasäteilyn hiukkanen.) 
 
- Raskaammat ytimet (1%), kaikkia alkuaineita, jopa uraania. 
 
(Kiinnostavaa, JO ennen tätä faktausta laskin, että luokkaa 1% tällaisia megaHYPERONI pommeja 
yksinään riittää ydinreaktorissa jopa 10- kertaistamaan fissioreaktorien ilmoitetut neutronitiheydet kuten 
Enricho Fermi 1946 ja Pekka Jauho mittailivat N/Z suhdeluvuksi n= 23kpl/ fissio.( Sisäisessä 
konverssioissaan K- kuorikaappaus-, Augerelektronein.) Eikä nykyisin IAEA/ STUK valheen ilmioittamat 
2,5kpl/ fissiohalkeaminen uraaniatomia kohden! Todella herättelevää dataa kaikkineen. 
 
Kun  saapuvat Maahan, ne törmäävät JO atomien ytimien suojakilpeen ionosfäärissä yläilmakehässä 
luoden yhä enemmän hiukkasia, lähinnä pioneja. Pionisäteilyjen T½ voivat nopeasti puoliintua, näin 
muodostuneita sekundäärisesti säteileviä hiukkasia kutsutaan puolestaan myoneiksi. (Tuttua Pekka 
Jauho Atomi ja ydinfysiikka kirjasta.). Toisin kuin pionit, nämä myonit eivät ole voimakkaassa 
vuorovaikutuksessa aineen kanssa. Voivat kulkea ilmakehän läpi tunkeutuen maan alle. Saapuvien 
myonien määrä Maan pinnalla on sellainen, että noin yksi sekunnissa kulkee henkilön pään läpi. 
      ---------------------- 
 
Datan vuoro 
etusivu etusivu 
 
* Osuma- ala noin 0,03m2. Yhden teslabimin imuroima taivasala on laskettu olevan 40 000km2. 
Neliökilometri on miljoona neliömetriä. Saadaan teslabimin silloin kykenevän iskemään reaktorin n. 4m 
halkaisijalle- alaan 12m2: 
 
0,03m2* 40 000 000 000kpl= 1 200 000 000kpl/s!!! 
____________________________________________________ 
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*Nyt tarkkana. Tuo määrä koskee KOLMANSIA hadronviuhkan hiukkasia! Jos oletetaan niiden tehon 
olevan beettaelektronien 1MeV luokkaa. Alkuperäisiä 70 000MeV hadroneita mitataksemme pitää luku 
jakaa: 
1 200 000 000kpl/s/ 70 000= hadrontiheys 17 143kpl/s. Uskomattoman vähän 0,423kpl/s/km2. Alkaa 
oivaltaa miten huutava pula ydinteollisuudella on noitten hadronhiukkasten kokoamisessa. 
 
Millaista reaktiojälkeä voimme k u v i n sitten osoittaa tapahtuvaksi. Pekka Jauhon kirjasta löytyy 
seuraavan kaltaista dokumentaatiota siitä miten ydinreaktoriin avaruuksista teslabimillä lekattu 
HYPERONIT survoo: 
http://kuvapilvi.fi/k/YEXY.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YEXY.jpg[/img] 
 
Edellinen demo oli varsin kevyillä hiukkasilla. Miten reagoikaan U- 235 moisesta hirviöosumistaan 
sisäisessä konverssiossaan, prosessissa protoneihin imeytyvät elektronit muuttuvat supernovamaisesti 
neutoneiksi. Itse asiassa tällaista materiaalia ei maailmassa olekkaan IKINÄ sattuneessa IAEA 
sensuroinneistaan julkisuuteen päästetty. Kuvan megatramattisuutta katsoessa ymmärtää toki miksei 
IAEA- ydinrikosPOLIISIT kylmäävää dokumentaatiota julkaisuun halua päästää: 
http://kuvapilvi.fi/k/YEXF.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YEXF.jpg[/img] 
 
70 000MeV PROTONIN iskeymän seurannaisreaktiota IAEA sen paremmin kuin TVO:kaan EI koskaan 
ole edes opettanut ydinvoimaloissaan. Protonin säteilyä EI edes ydinvoimaloissa SAA MITATA! Mikä 
lisäksi kauhistuttavinta minkäänlaisia edes turvarajoja tälle säteilykuninkuuslajille ei ole uskallettu liki 
100v aikana julkisuuteen lausua. Järeän OMG hiukkasen JO pelkkä liikkeensä osumateho on samaa 
luokkaa kuin ammattitennispelaajan pallolleen antamat 200km/h. Eli raavas mies lentää selälleen! 
Kehoon osuessaan tällainen teslabimistä TVO:n insinöörin päähän ammuttu megapommi räjäyttää 
aivot, aiheuttaen välittömän kuoleman! ..  
 
IAEA/CIA on enemmän kuin tehokkaasti piilottanut kaikki, siis tarkoitan k a i k k i  sellaiset 
ydinenergiaan liittyvät dokkumentaatiot. Jotka kertovat teslabimin ja avaruuksista saatavien 
hadronluokan megaprotonipommien käyttämistä ydinenergian tuottamisiin. Siksi seuraavan kaltaiset 
laitteistojen lehtileikkeet ovat aiheesta helmeä. Huomatkaa miten valtavaa ja pitkäjänteistä perehtymistä 
vaatii kun pitää näitäkin kuvakulmia hakea yli 15 takaa. Mutta tallessa on ja kopiot levitykseen. 
Huomatkaa, ettei globaali ydinala ikinä ole paljastanut edes tässä nobelistin käsiin silvottavien 
uraanijohdannaisten prosessin NIMEÄ. Lähinnä vastaava reaktio on Augerelektronien sisäisen 
konverssion sarja. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YEXR.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YEXR.jpg[/img] 
               -------------- 
 
Avaruuden BIMIT 
bimi bimi bimi  
 
Olemme systemaattisesti koluneet todistuksia. Siitä miten ja millä erikoisilla systeemeillään avaruuden 
hadronit ja hyperonit räjäyttelevät uraanisia annospalojaan. Salatuihin reaktorin oskilaattoreihin liki 
satakilometrisiin teslabyloneihin imuroituna. Aiheistus vyörytti tutkinnat suoraan avaruuksiin. 
 
 Jos kerran näiden erikoishiukkasten iskut räjäyttävät kymmenittäin Fukushiman reaktoreita. Niin mitä 
ne kykenevät teettämään lähiavaruuksissa? Kohteeksi fuusiostaan tuttu Aurinko. Pitäisi näkyä Auringon 
lävistävän teslabimin jonkinasteisia reaktiota. Katsotaan todella mitä saattaa osaava aiheesta löytää: 
  
http://kuvapilvi.fi/k/YEXb.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YEXb.jpg[/img] 
 
Vasen yläkulma. Bimi näyttää lävistävän koko auringon viistosti. Polttojen hotspotit ylhäällä ja alhaalla. 
Jo TVO:n OL-3 laitoksen "täytetakkukuvasta" tuttu kuumimman kaikkein kriittisimmän massan keskiosa 
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saa ULKOA tulleita hadronosumia kaikkein vähiten ja näkyy tummempana, kuten kuvassakin kerrotaan 
ihmetellen. Oli jälleen mukaansatempaavaa todistetta. 
 
Entä kuva oikealla? Oikealta Auringon sisuksiin ryöpsähtää mustasta aukosta biimittyvät hyperrajut 
70GeV hadronparvet osuvat kuin ammus päähän. Ja kuten kuvasta karmeimman mukaan näemme. 
Koko jätttitähden takapuolinen "kallon" takakansi pölläyttää kuorernsa konkreettisesti säteilyn 
painesuuntaan jatkaen. 
 
 Jälleen IAEA ja CIA pitäneet huolen, ettei tästäKÄÄN hypervaarallisen hyvin ilmiön erikoisuutta 
paljastavasta kuvasharvinaisuudesta tiedä tiedepiireissä julkisesti kukaan! Törmäämme alinomaan 
systemaattisiin CIA salailuihin joita NASA ankarasti myötää ydinsalaisuuksia peitellen. 
 
Varasinaiset supernovaräjähtäneet neutronitähdet säteilevät ankaraa röntgensäteilyä ympäristöään 
tappaen ja työnnellen newtonin avaruusmalleja uusiin uomiinsa. Keskeistä on vihdoin ihan 
konkreettisesti aika nähdä löytyykö kuvista BIMI?. . .  
http://kuvapilvi.fi/k/YEXE.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YEXE.jpg[/img] 
 
Bimit, pallot päässä, j u s t ! Vähän tarkennettua mekaniikan kuvausta aiheesta näin: 
http://kuvapilvi.fi/k/YEX6.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YEX6.jpg[/img] 
 
.. . Lisäksi nuo tässä esitetyt TVO:n reaktoreista oksennettavat teslabimin hyperonit muodostavat. 
Teslaa 1899 USA:n hallitukselle esitelmäänsä aiheesta lainaten. "Keinotekoisesti suurjännitteestä 
muodostetut pallosalamat pitävät sisällään keskeiset lämpöydinvoiman salaisuudet. Nimittäin 
hyperonien palamisen mekanismit". Joita toden totta on myös runsaasti dokumentoitu. Eräs alan 
harvinaisuus julkaistuna Poriin asti TVO:lta lentävistä plasmaavista avaruudellisista päästöistään: 
          
http://kuvapilvi.fi/k/YEXe.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YEXe.jpg[/img] 
                   ----------------- 
 
Teslabimin tehokertymistä avaruuteen 
** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** 
 
Samalla kun ydinräjäytykset lähettävät lisää suurienergisiä hiukkasia meidän globaaliin 
ympäristöömme, HAARP erityisesti antaa terävän pistoksen ionosfääriin. Trombly on huolissaan 
ilmakehän myrskyistä. "Sitten kun sinä luot jännite-eroja 
... Jotka avaavat portin hiukkasten sisäänvirtaukselle alas ionosfääristä... Meillä on ongelmia jo nyt 
hiukkasten sisäänvirtauksen kanssa."  
 
* Jokaisen ydinvoimalan päällä pyörivä teslabimi tekee j u u r i tällaisen "portin" ionosfääristä 
HADRONIEN virrata alas reaktoriin. Uraania siellä murskaamaan. IAEA tiedostaa, että systeemiin on 
porautunut tuhon siemen. Hadroneja ei esim. Japanissa enää riitä reaktorien käynnissäpitoon! Koska 
ovat fossiilisina heikosti uudistuvia. Toisaalta kuten chemtrailaaminenkin alleviivaa ionisaatiota on 
ydinvoimaloitten imuroimana liikaakin mm. ALAilmakehässämme. 
 
 Suunnaton lisäongelma kun Aurinkon flare varoittamatta iskee jokaisen silloin käyvään reaktoriin 
ylikriittisen hallitsemattoman 20 000- kertaisen tehon kasvuspurtin ja räjäyttää 450kpl maailman KAIKKI 
reaktorit HYPERONEILLAAN! Valmiiksi tehtyyn täysin suojattomaan ionosfäärireikään. 
 
"Minun suurin syyni vastustaa HAARP:ia on että he aikovat dumpata sähkömagneettista säteilyä hyvin 
suurina annoksina... Tämä säteilytetty energiataso tulee olemaan '90 dbW - 100 dbW'... He vihjaavat 
yhdessä kohdassa tarvitsevansa ainakin 100 dbW. Eräs tapa visualisoida tätä energiatasoa että 
kymmenen miljardin watin (10 000 MW) generaattori, jota pidetään käynnissä yhden tunnin ajan, 
tuottaisi energiaa joka vastaisi Hiroshiman kokoista atomipommia. (15kilotonnia TNT:tä= 10 000MWh.)" 
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* Tästä voimme viimein helposti laskea kuinka suuri energia ydinvoimalan päälle vuorokaudessa 
energiakertymänä teslabiminä kuvaamamme liki 100km korkeaan 1 000km3 kokoiseen plasmabimiin 
latautuu: 
 
440MW* 24h (voimalan ylösajon vakautumisaika)= 10 560MWh!!. .. 
 
* Päätelmä on kiinnostavan selkeä. Joka IKISEN käyvän ydinvoimalan yllä roikkuu mitä konkreettisin 
damokleen tuhon miekka. Asea -atomi ilmoitti, että alas putoamiseen kuluu 17min aika. NYT saimme 
myös matemaattisen faktan siitä, tuon teslageneraattorin varastoiman YDINtuhon energiataso, kas 
yllätys vastaa klassista HIROSHIMAN POMMIN TUHOENERGIAA. Ei todellakaan mikään ihme, että se 
Tshernoon, Fukushimaan, Tsheljabinskeihin ja vastaaviin ydinvoimala- alueihin pudotessaan silposi 
tieltään k a i k e n! 
________________________________________________________________ 
             ------------ 
 
Mitä ET halua tietää !!! 
et et et et et et et et  
 
On ollut aina jonkin verran hämmennystä monien HAARP:in vastustajien osalta sen energiamäärän 
suhteen mitä HAARP käyttää. Hallitus selittää tämän "erotuksena 'totaalisen säteilyenergian' ja 
'tehokkaan säteilyenergian' välillä. Tämä erotus on antennin nettovoitto, joka HAARP:in tapauksessa on 
melkein 1.000". Mitä tämä tarkoittaa on, että saadakseen aikaan yhden gigawatin efektin (output) 
vaaditaan yksi megawatti sisään syötettävää (input) energiaa joka voidaan tuottaa paikan päällä olevilla 
generaattoreilla.  
 
Toinen tapa ilmaista tämä olisi: yksi megawatti sisäänsyöttö-voimaa on yhtä kuin miljoona wattia, joka 
kerrotaan tuhannella (antennien nettovoitto). Tämä antaa miljardi wattia tehokasta säteilytettyä 
energiaa -- yhden gigawatin.  
 
Myös Roosan ryhmä ylenkatsoi tämän moninkertaistuvan tekijän tai sitten heiltä puuttui ymmärtämystä 
tämän ylemmän ilmakehän vuorovaikutteisuuden suhteen. Tämä "varautuneiden hiukkasten sateen" 
tutkiminen alkoi Etelämantereella, siirtyi sieltä Stanfordiin ja sitten Alaskaan -- maapallon pohjalta 
maapallon huipulle. HAARP-dokumenteista jätettiin pois tieto että nämä energian/ilmakeän 
vuorovaikutukset, jo nykyisillä ihmisten aiheuttamilla säteilymäärillä, aiheuttavat mahdollisia sää- ja 
muita ympäristövaaroja.  
 
Siitä että tarkoituksella syötetään energiaa ylempään ilmakehään ionosfäärin kuumentimien kautta, 
tulee hirvittävä huonon arviointikyvyn toimenpide. Itse asiassa, Tri. W. Volkrodt Bad Neustadtista, 
Länsi-Saksasta, raportoi että tämä matalataajuinen radiosäteily saattaisi olla vastuussa ongelmista 
jotka koskevat sekä ympäristöä että ihmisten terveyttä.  
                   ------------ 
 
LOVIISA Teslabimi 
fortum fortum fortum 
 
Loviisan ydinvoimalat ovat minulle oudompia, kuin TVO:n vastaavat. Totta kai olen Loviisan ydinhirviöt 
nähnyt. Ja haluan kertoa dataa siitä, mitä niistä alan ammattiosaajana tiedän: 
 
Teslabimin korkeus 1ookm. 
halkaisija 3,6km, poikkiala noin 10km2 
kokonaistilavuus 1 000km3 
 
Pylonin sisältämä tarkennettu energiasisältö 10 560MWh 
Plasman kuutiokilometriin sitoututettu energia 10 000 000Wh 
Jokaisessa kuutiometrissä piilevä ionisoituneen ilman energia on 0,01Wh 
STUK:n mukaan ihmisen säteilysairastuttaa 1Ws tätä energiaa. 
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Tunnissa on 60* 60= 3 600s. Joten kuutiometri tätä TVO:sta tuttua megatappajaa riittää 
säteilysairastuttamaan 36 ihmistä. Josta TVO myötään tappaa puolet. No tappaa toki samalla 
kaavallaan mikä tahansa muukin maailman ydinvoimala. Tutustutaan malliksi Forttumista kuvattuun 
aidosta kohteesta löytyneeseen Teslan beettasoihtupyloniin. Tutusti tavoilla, joita SUPO/ CIA ei 
kuunaan sulata: 
 
Huomaa, ukkosmaiset sormet työntyvät kilometriluokan limpun yläpinnasta kohden yllä odottelevaa 
100km pääpylonia 
http://kuvapilvi.fi/k/YE3l.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YE3l.jpg[/img] 
Vieläkin mykistävämpää: 
http://kuvapilvi.fi/k/YE3Q.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YE3Q.jpg[/img] 
 
Uniikkia alkuperäkuvantamista tästä klassikosta: 
http://www.youtube.com/watch?v=P_a19RRo2gY 
                -------------- 
 
[img][/img] 
 
 
 
 

3149. K U L T  
 
FB:stä CIA- SIKAPOLIISIT: 
 
Anssi Pajuoja Arto Laurille varoitus, että nämä ydinvoimalajutut teknisine tietoineen eivät liity tähän 
ryhmään ja niitä ei tässä ryhmässä enää tarvita. Edelliset viestit on poistettu ja tämä jää näkyviin siksi 
aikaa kun homma on mennyt perille. 
 
Etusivu- foorumi: 27 April 2013, 06:52 #2097 cosmichd  
--------------------------------------------------------------------------- 
Posts 25,040 Mikä siinä sianveren käytössä sinua niin nappaa? Oletko muslimi? Palvotko sikaa pyhänä 
eläimenä? 
Jos käyttävät verta, niin käyttävät, eikö se ole hienoa, että sillekin on keksitty muutakin käyttöä kuin 
myydä mustaa makkaraa ja verilettuja? 
 
Onko sinulla joku parempi vaihtoehto sitten tiedossa? Onko sinulla jotain todistetta ylipäätään asiasta? 
Keksitkö tuon veriasian omasta päästäsi?  
 
27 April 2013, 08:54 #2098 raijasivu  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Posts 792 - ITSE olen tosiaan ollut TVO:n ydinvarastolla töissä noita kanniskelemassa. Harva, t o d e l l 
a harva näistä lisäkseni toki tietääkään. 
 
- Niin SIAN VERI on kyllä ongelma yhtäläellä juutalaisille, muslimeille, kuin vaikka kristityillekin! Kuten 
hyvin tiedät nimenomaan POLTETTU UHRIVERI ON SITÄ! 
 
- Mutta kaikkein suurin ONGELMA asiasta tuntuu tulleen CIA-PoliisiSIOILLE! Koskapa kiihko poistattaa 
näitä SILMINNÄKIJÄLAUSUNTOJA on ihan mittaamatomiin!) Vastaappa CIA- miäs puolestasi m i k s i 
?. . . .  
             ---------------------------- 
 
Siasta "sekelivirroiksi" 
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dollari dollari dollari 
 
Ydinvoimaloille on oikeastaan vain yksi keskeinen käyttöytimensä. SILMITÖN HIMO TAPPAA, 
RAHASTA! Kun USA myi ydinvoimaideansa maailmalle, USA liehitteli tappavilla ydinvoimaloillaan 
Israelin kaltaisten ahtaalle ajettujen  maiden muuttamista mieleisekseen rahatehtaiksi. Mustan 
plutoniuminen kuolemankauppa myy ja käy pyydykseen. Varsinkin kun kohdemaassa eivät 
kansanmassat tiedä mitä YDIN- kultti oikeastaan on! Miksi juuri Israelin kaltaiset maat oli USA:n 
pääkohde? Tottakai ja tietenkin siellä syntyneen legendaarisen "Liitonarkin" innoittamana lähdettiin 
USA:ssa kehittelemään ja ideoimaan keinoja saada niskaoteeseen k a i k k i  maaailman maat. Ja 
toden totta malli otettiin sieltä mistä se huipputasoisimmin voitiin raapia.  
 
Liiton arkki oli suora yhteys "taivaalle". Tätä mystistä "taivaan valopylvästä" aikalaiset peittelemättä 
kuvasivat oudoksi yötä päivää arkista taivaalle kohoavana kirkkaana BIMImäisenä valopylväänä. Juuri 
VERIUHRI ja sen savut oli keskeinen toimitapa keskustella taivaalle. Uhriliha ja sen veri asetettiin 
savuamaan alttarille:" Tuli ei langennut polttamaan ennen kuin uhriverta oli riittävästi". "Pyhä pilvi 
seurasi kaikkialle Liiton arkkia minne se vietiin".  
 
Teslalla jenkkikumppaneineen oli RAIVOISA halu muuttaa tämä ikiaikainen kansojen hallitsemisen 
mahti konkreettiseen moderniin muotoonsa. Westinghausen toimitiloissa alkoi ilmeisen suoraan mallia 
mukaillen muodostua ajatus saattaa USA:n hallitukselle OMA Liitonarkki! Mutta kuten AINA näissä käy, 
jäljitelmästä tulee IRVIKUVA, suoranainen rienaus tekijämaalleen ja sen alistamille kansoille. Niin 
tässäkin tapauksessa. Siunausta hanke EI saanut. Kävi kuten aikoinaan Liitonarkin anastaneille 
valtioille. Tuho tuli taivaalta ja kosti!  
 
Teslan laboratoriot tuhottiin yksi toisensa perään, "kiellettiin ylhäältä" peräti kolmasti. Kuten Uudessa -
Testamentista "ennen kukon laulua kiellät minut kolmasti", muistamme. Pian vuosikymmenten 
ongelmistaan tuimistuneet kehittelijät oivalsivatkin kääntyä sumeilematta okkultistisen kaikkeuden 
pahuuden voimien rattopojiksi. Näillä eväillä tavoitteet "valkeuden voimista" ruhjoutuivat syvimmpiin 
helvetin esikartanoihin. Mutta puuhastelijat eivät nykyhallinnon tyylin välittäneet tietenkään. Pääasia 
että RAHAA ja VALTAA TULI! Otetaampa kuvaavaa esimerkkiä. 
             -- 
 
Ratkaisujen VERESTYMINEN 
dollari dollari dollari 
 
Ydinvoimalan IONIpuhdistettu vesi. Siis se aine jonka elämännesteestä "uranuksen manalanvoimat" 
muuntavat DTN -deuterium, tritium, typpiplasmaksi pyörittämään turbiineja ydinvoimaloissa. Kohtaa 
reaktorissa tuhoavia ns. "neutronimyrkkyjä". Pelätyimmät näistä ovat samarinium ja KSENON 
jalokaasu. Kun näitä muodostuu, prosessiin ne kaappaavat fissiolle elintärkeitä neutroneita. Jonka 
ruhtinaallisella seuraamuksella Tesla ja Westinghause huomasivat riesakseen reaktorinsa vimman 
laantuvan totaaliseen äkkisammumiseen. 
 
Varsin suorasukaisesti he alkoivat hakea ratkaisua alkuperäteoksesta. "Uhriveri oli kaiken A ja O. 
Käynnissäpidon puhdistava POLTTOUHRI!" Kokeissan määrätietoisesti he huomasivat m i k s i  juuri ja 
vain korvaamattomin polttoveri toimi ja miten. Antakaas kun kertaan. Ksenon on JALOKAASU. Hyvin 
hankala aine, joka EI suostu sitoutumaan kemiallisiin saostamisiin. Aine pitäisi poistaa kuplina suoraan 
prosessivesistä. Veri, erityisesti ihmisen ja SIANveri olivat luonnon luomia valmiita 
ihmepellettipakkauksia. Kun näitten punasoluja ensin poltetaan. 
 
 Rauta pitää herkän hiilirakenteen kuosissaan. Hapen ja hiilidioksidien kuljettaminiskyvyt näissä 
pienissä latistuneissa pallosissa oli JUST eikä melkein sopivaa. Ennenkaikkea poltto optimoi niihin 
tarttuvan kaasukkuplan koon. Nerokas systeemi TVO:ssa suodattaakin kaikki prosessivedet juuri 
sianveritonnistojen j a t k u v a n syleilyn kautta. Totta kai hyperionisoitunut DTN- vesi kaasuttaa veriä 
kaikialle ydinvoimalan ympäristöön. Mutta siihen kustomoidun savupiipun, tuuletusten kautta se 
survaistaan esteittä leviämään maailmalle päällemme kanavasäteilyn ionisaatioina. Miksi sitten 
ksenonia ylipäätään kootaan suotomassa- aineisiinsa?  
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Ksenon      54 Xe-127    T½ 36,4vrk   
    
Tuo kertoo jo osaavalle oleelisimman. Ksenonit imuroituaan ne pitää pysäyttää kiertämästä uudelleen 
reaktoriin. Kaasumaisena aineena ksenonin säteilyn puoliintumisaika on hyvin lyhyt, mutta kiivaasti 
energiaa sylkevä. Taltioaikanaan ksenon toki säteilyerosoi kaasuiksi veriuhriaan. Mutta pysyttäen 
ksenonkuplat koko ajan tiukasti rautaisessa otteesaan. Viimein kun ksenin raivoisa tuhovimma on 
laantunut. Se voidaan tuulettaa sianveri- ioneineen kaikineen..  
 
Niin minnekkäs muualle kuin synniksi ydinvoimaansa palvovien päälle surutta ulkoavaruuksien kautta 
ruokapöytiimme asti. VEREN tällaista yhä uudelleen käytettävää erikoisominaisuutta ei korvaa 
kerrassaan mikään. Juuri pulskan SIAN veressä riittoisana liikkuva rasvat, ja saostuskalkkiplakit tekee 
siitä erittäin sopivan ydinteollisuuden himoamaa liukasta käyttövoimaa. Poltettu uhriveri on omiaan 
konkreettisoituvan VOIMAN lähdettäjää mitä selkeimmin. Lähinnä v a i n "elintasosairauksissaan 
runsaasti plakkiutuvien jenkkien" ihmisen OMA VERI toimii paremmilla tasoilla SIAN veren kanssa. . 
TVO:lla, Loviisassa , niin  no kaikialla missä ydinvoimaa himokkaasti tehdään. . .    
 
Etusivu- foorumin satoa:  27 April 2013, 13:42 #2100 Tero  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Olet katsonut liikaa Indiana Jones leffoja. Mutta tosiaankin, siinä on biimityksiä!    
                     -------------- 
 
"F R E S K O " 
fres fres fres 
 
29.04.2015. 11:29 
Moi Olli, linjoilla?. . 
Vaan tällaiseksi sen tykkäsin tehdä. Pelkistetty, mutta tyylikäs ja puhutteleva. Ei kuitenkaan liian tyrkky:   
 
http://kuvaton.com/k/YEt2.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEt2.jpg[/img] 
 
Siitä vaan vapaasti liikenteeseen. . .) 
                    -------- 
 
LIITONARKKI 
____________ 
 
Lue 2 Moos. 25:10-22  Kaikkeinpyhimmässä ei ollut useampia esineitä; oikeastaan siellä oli ainoastaan 
yksi ainoa esine, nimittäin liitonarkki. Se oli nelikulmainen laatikko eli arkku, kaksi ja puoli kyynärää 
pitkä, puolitoista kyynärää korkea, kullalla silattu sekä sisältä että ulkoa. Sen päällä oli ikään kuin 
kantena puhtaasta kullasta tehty armoistuin, jonka molemmissa päissä olivat hienosta kullasta tehdyt 
kerubit toisiaan kohti käännettyinä ja silmät luotuina alaspäin armoistuinta kohti. Siivillään ne peittivät 
armoistuimen. 
 
Liitonarkki oli tarkoin erotettu kaikista muista pyhistä esineistä ja asetettu erikoiseen paikkaan, johon ei 
kansa eivätkä papitkaan saaneet tulla, vaan ainoastaan ylimmäinen pappi, hänkin vain kerran 
vuodessa, mukanaan syntiuhrin verta ja kultainen suitsutusastia. Tätä paikkaa kutsutaankin, selvästi 
erotukseksi pyhäköstä ja esipihasta, kaikkeinpyhimmäksi. 
 
Israelilaisten erämaavaelluksen aikana oli liitonarkki aina ensimmäisenä. Papit kantoivat sitä kansan 
edellä, ja Herran johdattava pilvenpatsas näyttäytyi sen yläpuolella. 
            ______________________________________________ 
 
Liitonarkin pohjalla oli jumalallisen lain kaksi taulua. Ja nämä eivät olleet ne kaksi ensimmäistä taulua, 
jotka rikottiin, ja jotka ihmiset, itse rikkojat, sitten olisivat panneet kokoon ja paikanneet - 
huomatkaamme se -, vaan ne olivat toiset, aivan uudet taulut, jotka nyt pantiin liitonarkkiin ja siellä 
säilytettäviksi. 
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Astukaa lähemmäksi ja katsokaa! Ettekö näe, kuinka itse armoistuimen päällä on paljon veripilkkuja, 
jotka himmentävät kullan loistoa? Näyttää siltä, niin kuin itse kerubitkin sitä ihmettelisivät, sillä niiden 
kasvot ovat kääntyneet alaspäin. Niin, tässä on verta, joka on vuotanut pahojen tekojen tähden, 
syntiuhrin verta, se on kuoleman todistus, synnin palkka.  
 
 Arkin päällä oli ikään kuin pöytä tai istuin puhtaasta, kiiltävästä kullasta, ja sen laidassa yltympäri oli 
kultainen reunus, niin kuin kruunu. Tätä kutsuttiin armoistuimeksi, ja se oli kantena eli peitteenä 
liitonarkin päällä. 
 
Liitonarkissa säilytettiin myös Aaronin viheriöinyttä sauvaa ja astiaa, jossa oli yksi goomer-mitta 
mannaa (4 Moos. 17:10; 2 Moos. 16:33). Hebr. 9:3,4:ssä meille sanotaan nimenomaan, että näitä 
säilytettiin siellä: "Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on 'kaikkeinpyhin'; siinä oli 
kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa 
sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton taulut." 
         -- 
 
"MITÄ SE ON 1:" 
______________ 
 
*Vaikea, kerrassaan vaikea aihe. Käsittelipä asiaa miten tahansa, siitä EI tykätä "piireissä". Toisaalta 
kun Tesla ja Westinghause alkoivat rustata tästä "omaa versiotaan" ei mielikuvituksen lennoissa 1900- 
luvun alun uusine tietoineen taatusti kitsasteltu. Tai USA:n armeijan kenraaliston rahoituksissa 
säästelty. USA yksinkertaisesti h i m o i t s i  saada mallin mukainen legendaarisin "mahtien mahti", " 
kansojen hallitsijan" maahansa! 
Demostroimalla "laite" siinä on todettu selkeästi mm. suurjännitekondensaattori. Induktiivinen 
silmukkarengastus. Laitteen kantamiseksi siinä olivat jopa olenaiset pitkät eristyssalot. 
 
 On myös suoria Raamatun todisteita siitä, että liitonarkin putomista estänyt ja sitä koskenut sai 
voimakkaan valokaari- iskun ja kuoli. Toisaalta liian lähelle, suojatta epäpyhänä tullut, sai laitteesta 
"spitaalin" säteilysairauden kaltaisia tuhoisia palovammoja. Valopylväs taivaisiin on myös suoraan 
esitetty useissa aikalaisten kuvauksissa pysyväksi ilmiöksi Liitonarkin päällä kulkevaksi BIMIKSI. Mitä 
konkreettisin yhteys "taivaasiin asti" on myös näin todennettavissa. Kaikkein pyhimmästä ulos tullut 
pappi kuulema h e h k u i valoa! 
 
Yksi erityisen kiinnostava lisäkohta oli kahdesta mystisestä laintaulun kivestä tehty "radioaktiivisuutta 
tuottava pääreaktori". Jos, kun nämä kivet sisälsivät radioaktiivisesti hajoavaa ainetta. Niistä 
muodostuisi laitteeseen atomipareista tuttu 3 000V DC lähtöjännite. Kun sitten systeemiin alkoi iskeytyä 
avaruuksista bimin syöttämiä 70 000MeV hadronkaskadeita. Energiatasojen suuruutta EI tarvitse 
epäillä. Teslahan mittasi tämän ionosfäärin syöttöjännitteen olevan luokkaa 400 000V!  
 
Liitonarkkin historia kertoo paljon. Kun se valmistui. Israel käytti sitä suoraan sota- aseena. Mikä 
kuulostaa vähintään oudolta esineestä jota ei saanut edes oma kansa nähdä! Sillä kuitenkin tuhottiin 
kokonaisia viholliskaupunkeja, kertoo Raamattu. Egybtin silloinen maailman hallitsija huomasi laitteen 
tehokkuuden ja anasti sen myöhemmissä sodissa suoraan Israelilta. Mutta Liitonarkki ei toiminut 
toivotulla tavalla vaan alkoi sumeilematta tappaa ympäriltään egyptiläisiä.  
 
Jälleen vahva viite laitteen kyvyistä kylvää ympärilleen säteilyionisaation päästöistä ajastammme 
tutumpaa kuolemaa. Myrkyllisiä tritiumeja, deuteriumeja, kanavasäteilyionisaatiota, ties mitä 
radonsäteilyjä, ennenkaikkea hadronejaan. Egybti  ajautui niin ahtaalle, että pakotettiin palauttamaan 
arkki Israeliin. Tässä vaiheessa Israelissa varmaan tarkoin mietittiin klassista suojautumista 
vastaavasta anastuksista. Kuten nykyään kaikki korvaamaton aarteisto pyritään esittämään turisteille 
"vain kopioina". 
 
"MITÄ SE ON 2" 
____________________ 
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Jos kerran osattiin tehdä alkuperäinenkin. Niin miksei vastaavia varkauksia vastaan myös "epäaito". 
Joka tuhoaa omistajakansansa. Jos tuntuu arvailulta, niin kuulkaa mitä tapahtui myöhemmin. Noin 
vuonna 68jKr. vuorostaan Rooma iski. Legionalaumat piirittivät Israelia jonkin aikaa. Pian tilanne 
riistäytyi avoanarkiaksi ja koko Salomonnin temppeli poltettiin. Rooma sai israelista varastamillaan 
aarteilla rakennettua koko Kolosseuminsa. Mukana lähti varmasti myös Liitonarkki. Nyt tulee 
kiinnostava yksityiskohta. Roomalaisvallan Vatikaanin aarteet rikastuivat "jollain liitonarkin näköisellä".  
 
Mutta oliko se enää aito? Joka tapauksessa Saban kuninkaan Etiopian jälkeläisillä kerrotaan olleen 
Liitonarkin alkuperäinen AITO painos ihan lähivuosiin tarkassa varjelussaan. Toisaalta Roomaan 
saapunut "Liitonarkki" alkoi yksiselitteisesti tuhoamaan Roomaa. Vuosisatoja Rooman vesihuolto oli 
toiminut suuremmitta ongelmitta lyijyputkineenkin. Yhtäkkiä "jokin lisäenergia" alkoi säteilyerosoimaan 
lyijyIONEJA Rooman juomavesiin. Tritium, deuterium, IONIPÄÄSTÖT alkoivat konkreettisesti syömään 
roomalaisaivoja! Kunnes koko impperiumi lopulta romahti. 
 
Kun USA alkoi saada maailmanmahtiaan 1900-luvun aluista. Himo kopioida kaikkeuden kuuluisin vallan 
symboli, legendojen ykkönen "liitonarkki" voimistui. Sielä se odotteli ostajaansa Vatikaanin 
pääaarteena. Mutta hommassa oli kuolemanleikki mukana vahvasti, monellakin tasolla. Teslan ja 
Westinghausen käsiin ja tutkittavaksi tullut ydinvoimabiman esi- isä olikin miinoitettu KOPIO! Tuoden 
tekijälleen nähdyn tuhon ja taivaan suuttumukset! 
  
Kyllä toki Tesla sai laitteesta kuolemansäteensä himoitun ominaisuuden irti. Mutta edes hän ei 
oivaltanut, että kopio oli tarkoitettu TUHOAMAAN TEKIJÄNSÄ, omistajansa!. . .Sitä se toki on ollut k a i 
k i l l e  jotka teslabimillään ovat koittaneet itsellen taivaan mannaa ja ydinenergian autuutta kaapia. 
Siunaus olikin kääntynyt aikamme suurimmaksi YDINKIROUKSEKSI! 
                ------- 
 
 
BIMI muodosta 
bimi bimi bimi  
 
Ehkä kaikkein vaikeinta ydinvoimaloitten teslabimin mallinnuksessa on konkretisoida sitä minkä m a l l i 
n e n sen juuri kuvattuna on. Erityisen vaikeaksi homman tekee se, että IAEA vaatii k a i k i s s a 
ydinvoimaloissaan erityiset häirintävalot sumentamaan juuriosan valoionisaatiota. Tätä varten on 
kehitetty erityiset 2000 euroa maksavat ns. "rikkiplasmalamput". Valaistus on suoraan sisäministeriön 
lukon takana palamassa a i n a  kun on hiukankin hämärää. 
 
 Tämä kiinnittikin minun huomiota TVO:lla jo alkuhetkistä, että miksi ihmeessä sisäministeriö hallinnoi 
ydinvoimaloitten ulkovaloja? No mikään o i k e a  este reaktorien toiminnalle elintärkeän teslabimin 
mekanismien selvitykseen ei ole. Aiheesta on saatavissa viljalti valaisevia aitoja uniikkikuvia. 
Selkeyttääkseni rakenteet erityisen kattavasti tutustutaan saantoon. USA:  
 
http://kuvaton.com/k/YEUG.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEUG.jpg[/img] 
 
Tämä kuva on taasen kotimaasta. TVO ja 4km päästä BIMIÄ vuosimallia 2013: 
http://kuvaton.com/k/YEUu.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEUu.jpg[/img] 
 
Pulsarit ja neutrontähdet ovat kiinnostavia tietolähteitä. Varsinkin tällaiset, joihin on näin dokumenttina 
kuvattu aidot säteilybimit: 
http://kuvaton.com/k/YEU2.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEU2.jpg[/img] 
 
Loviisaa tietysti aiheessa ei voi ohittaa sitten millään. Loviisan teslabimi kun pyörittää 440MW tehollaan 
Olkiluodon vastaavia puolta pienemmän tehon reaktoria. Valoshou on mykistävän hyvin 
hahmoteltavissa tästä dokumentaatiosta. Sinertävä kohta on se vyöhyke jossa myriaadit 
nanokokoluokan IONIsäikeet kiertyvät erilleen liki näkymättömiin kuin puun juurakkojen hiussuonistot. 
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http://kuvaton.com/k/YEUJ.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEUJ.jpg[/img] 
 
TVO:n selkeästi leveämmällä pohjalla varustettu 890MW reaktoriparin teslabimin pohja valokuvattuna 
lopputalvesta 2013. Onhan näitä tullut taltioitua. Tämä on kuitenkin normikuvaa tasokkaampaa 
faktausta: 
http://kuvaton.com/k/YEUH.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEUH.jpg[/img] 
 
Loviisan loistavaa dataa saattaa vain ihmetellä. Tässä avartuva erityisen arvokas data on mahdollista. 
Koska Sisäministeriön haittavalot on sammuksissa. Mikä tekee dokumentin likimain korvaamattoman 
tasokkaaksi. Tässä kuvassa sinisalamien erityisvyöhyke ympyröitynä: 
http://kuvaton.com/k/YEUi.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEUi.jpg[/img]n  
 
Todella tarkkalaatuiset dokumentaatiot ovat harvinaisia. Seuraava käsiini tullut ulkomaalainen reaktorin 
teslabimin pohjan laakea kaari kertoo allaan olevasta reaktorin koosta seuraavaa. Tälle määräytyy 
tehotasot OL-1 ja OL-2 perusreaktorien standarditehoista.  
http://kuvaton.com/k/YEU3.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEU3.jpg[/img] 
                ---------------¨ 
 
Uniikkikuvausta aikalaisilta 
______________________________ 
 
(Kiitän erityisest Porin politikkoa Olli Hakalaa seuravan mahdollistavista kuvakavalkadeista.) 
 
Minulta jatkuvasti pyydetään yhä lisää toinen toistaan paljastavampaa dataa. Ehkä maailman 
arkaluontoisimpiin kuuluvasta aiheesta. MISTÄ TESLAN ja WESTINGHAUSEN BIMI- IDEA 
KUMPUAA? Mikä on se k o n k r e t i a  joka ajatti nimenomaan yltiöuskonnollisuuteensa nojaavan 
USA:n hallinnon maailman epätoivoisimpaan himoonsa kopioida kaikkienaikojen tunnetuin 
"VALTASÄDE". Tämä seuraava materiaalivirta onkin koottu ihan erityisesti niille tahoille jotka 
himokkaasti haluavat NÄHDÄ ihan konkreettisimman päälle. Millainen laitteisto, fyysinen BIMI oli se jota 
1900 alussa USA mielestään kopioi. Todellinen reaktorien BIMI- tehtaan ydinkultin raakasti 
relisoituessaan väärennnetty materiaali löytyy lähempää kuin uskottekaan. 
 
 Koska aihe on mitä arin. Lähestyn genreä tekniksesti. On olemassa jotain enemmän kuin selvää 
todistusta siitä, mitä Morgan ja Westinghause ydinrakentelussaan 1893 akoi. Halussaan "keskustella 
taivaanvaltojen kanssa KEINOBIMEILLÄ". No yksinkertaisesti läväyttivät Teslan eteen:  
"Teeppä tuommoinen Israelista varastettu Vatkaanikopio", ja saamme maailman anastettua USA:n 
käyttöön ikiaikaisin kaavoin! Tee meille kansat kumartamaan saava salaisuuksien salaisuus, tie taivaan 
kanteen Tesla." 
 
 Ja Teslahan teki. Laboratorio räjähti kokeissaan kolmasti neliökilometrien megatuhoon kun 
hadronBIMIT rojahti ja taivaan voimia "kahlittiin" maailman suurimman USA:n YDINIMPPERIUMIN 
jalkavaimoksi. Tämä johti ennennäkemättömiin ihmiskunnan vaarallisimpiin YDINkokeiluihin. On tässä 
pahassa ajassamme saamassa totaalituhoonsa koko PLANEETTAMME! Taivaan tavoittelijat 
Westinghauseineen survaisivat aikamme syvimpiin helvetin esikartanoihin. Saksa, Irlanti, Italia, norja, 
Hollanti, Itävalta, Espanja, Portugali katollisina t i e t ä v ä t  Vatikaanista USA:han ostetun "väärennetyn 
liitonarkin" koituvan maailmojen kohtaloksi. Kauhunsekaisina JO irtautuvat ydinMOLOKIN 
palvontalkulteista! 
 
Vaan annetaan kuvien puhua. Konkreettisesti BIMI:stä kaikki keskeisin USA:ssa tehty suunnittelutyö 
alkoi. Ihminen halusi korottaa itsensä Jumalan kaltaiseksi. Kaikkienaikojen hurmoksen hanke, jonka 
suorittamisesti ikiajat on ihmiskuntaa varoitettu. Mutta siellä se istuu Olkiluoto, Loviisa, Posiva. 
Aurinkopylvään palvonnan IAEA:n kultti, mahtien kuninkaalliset. Jotka ihan TOSISSAAN uskottelevat 
rankaisematta yhä voivansa toimia maailmassamme anastamallaan vallalla vailla rajan häivää. 
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YDINATEISMIN KULTIN PÄÄRUNKONA ON TOIMIA TAIVAAN VOIMIN, KUIN IKIAIKAISET 
JUMALUUDET OLISI YDININSINÖÖRIEN EROTTAMATON ETUOIKEUS. Katso kuvat ja 
yksinkertaisesti y m m ä r r ä  mikä vallanjanoisimmat sokaisi loputtomaan YDINHELVETTIINSÄ: 
 
BIMI sellaisena kun se ON! 
http://kuvaton.com/k/YEUL.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEUL.jpg[/img]  
 
Tealaoskilaattoriin tarvitaan tietysti antenni. Nykyään se on reaktorikannen teslakupolin päällä oleva 
neliskulmainen päävesiallassysteemit ruostumattomine vaippapelteineen. (Jota fukushimassa 
ihmeteltiin m i k s i  ydinjäte kiikuu 30m irti maasta?) BIMI nousee (400kV) suurjännittelähettimellä siitä 
100km ionosfääriin. Tässä kuitenkin Leevin ylipappi "laitteineen". Ei siis YDINpappi sianverisissä 
paholaisenpalvonnoissa kuten TVO:lla! 
http://kuvaton.com/k/YEUq.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEUq.jpg[/img] 
 
BIMI mikä BIMI: 
http://kuvaton.com/k/YEUE.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEUE.jpg[/img] 
                  -- 
 
Teknisempään vertailuun 
tekno tekno tekno tekno 
 
Eilen 29.04.2013 MOT YLE TV1. Näytti OL-3 reaktorin pääkupollin keskeneräistä teslakupollia. Siinä 
näkyi jotain todella outoa. Kupollin lujuusominaisuuksiensa takia pitäisi olla kuin kylkiluut tukemassa 
kattoa. Mutta mitä vielä! valtavan paksut hataruuttaan huojuvat miltei tukemattomat ylösapäin tasaisesti 
pienenevät i r t o RENKAAT kertoivat katon olevankin TESLAOSKILAATTORIN koronarengasanteneja. 
LÄHETINANTENISTO BIMIÄ varten. Siksipä haluan juuri tähän näyttää videopätkän miten sellainen 
USA:n kokeilemana toimii mm. Irakin ydinASEtehtaitten löydöksenä.  
 
http://kuvaton.com/k/YEUe.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEUe.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YEUN.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEUN.jpg[/img] 
http://kuvaton.com/k/YEU5.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEU5.jpg[/img] 
 
Otin tämän Irakilaisen ydinreaktorin "esiasteen" koska tässä ylläolevassa nimenomaan TAIVAAN BIMI 
aukaistaan murskaamalla kupolin sisällä olevaa radioaktiivista ALIKRIITTISTÄ melko pienimassaista 
uraanierää KANAVASÄTEILYn IONI-virroiksi taivaan bimin 200 ohmin käyttöjohtimiksi. BIMI aukeaa 
mitä konkreettisemmin 400 000V megaiskulla ja Teslan unennäkö "kuoleman säteilytykkeineen" toden 
totta toimeensa kiihtyy (vastoinn STUK- valheita), a l i k r i i t t i s i l l ä k i n  massoilla! Suora koe 
karuimmillaan demottuna.  
 
Miten taivaan BIMI lähtee kaikkein pyhimmästä: 
http://kuvaton.com/k/YEz8.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YEz8.jpg[/img] 
 
Tekniikasta kiinnostuneille. TVO:stakin muistamamme, "puhdistava" VERIUHRIALTTARI oli esipihalla 
oikealla. Kymmenmetriset vaskipylväät temppelin sisääntulossa ohjaavat hiloina 
SÄTEILYIONISAATION ulospuhallukset. Tarvittaessa maadoittavatkin liiat energiat massallaan. 
TVO:lla vastaavaa suuntasuojausta reaktoriin hadroneille tekee monimillinen laitokset oudosti 
kauttaaltaan peittävä pronssipunainen kokometallivaippa.(Kas väritkin Israelin mallista kopioitu.) Joka 
vaati peräti satamäärin ranteenvahvuisia madoitusverkostoja yltympäriinsä.  
 



2633 
 

Yhtäläisyydet suorastaan häikäisevät. Kaikkein pyhimmässä on sitten joka portaalla kultaleijonat 
PLASMAN kontroloimiseksi. Jotta kaiken tieltään murskaava taivaan 70 000MeV tulibimi ei karkaisi 
täysin hallitsemattomana tuhoamaan kansaansa "kuluttavalla tulella." Indiana Jonesin videosta voitte 
katsoa Hollywoodin tulkinnan siitä miten ihmisiä BIMI polttaa joukottain ryöstäytyessään. Uhrilihan ja 
veren määrä kun oli riittävä edelläkerrottu "pronssipylväinen hila" hiukkaskihdytinten systeemi syötti 
taivaalta ohjaillun kuluttavan hadronkaskadin polttamaan pihalla odottavan uhrialttarin päällä olevan 
kaiken materiaalin, rasvan,  uhriveren savuksi taivaalle. 
 
http://kuvaton.com/k/YEzp.jpg  
[img]http://kuvaton.com/k/YEzp.jpg[/img] 
 
Mitä tästä sanoisi. Mykistävää, uskomatonta nyky- ydintekniikkaa jota pidetään y h ä  salaisuuksien 
salaisuutena. Kunnes sen teille viimein paljastelen kerros kerrokselta. Tavalla jota CIA/ SUPO 220/ 
20kpl lisäPOLIISEIN kauhunsekaisena sensuroi! 
      ---------- 
 
 
[img][/img] 
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T&T. AURINKOVOIMAJanne Luotola, 24.4.2013, 14:12 
 
Sähköä ja lämpöä - IBM:n aurinkokeräin muuttaa 80 prosenttia säteilystä energiaksi 
IBM:n ja ETH Zürichin yliopiston kehittämä aurinkokeräin tuottaa energiaa kertoo NyTeknik. 
 
* Aurinkovoimalassa huikeinta on sen mykistävän hyvä 80% hyötysuhde. Kerran rakennettuna laitos 
kuoletettuaan itsensä muutamassa vuodessa tuleekin tuottamaan käytännössä ILMAISTA energiaa. 
Asiantila josta ydinala tarkoin vaientaa tällaiset kirjoittelut. 
 
Aurinkokeräin suuntaa automaattisesti ohjautuvilla peileillä auringonsäteitä muutamansadan 
neliösenttimetrin kokoisiin aurinkokennoihin. Kennot (triple-junction solar cell) on viritetty kolmelle 
aallonpituudelle, ja jokainen niistä pystyy 250 watin tehoon. Koko voimalan nimellisteho on 25 
kilowattia. 
 
Perinteisten aurinkokeräimien (cpv) ongelmina ovat kuumentuminen auringosta ja viilentämisen tarve. 
Uudessa voimalassa kennot on aseteltu ohuiden vesiputkien päälle. Putket johtavat lämmön pois 
kymmenen kertaa tehokkaammin kuin ilmajäähdytys. Tekniikka on sama, jolla IBM on jäähdyttänyt 
supertietokoneitaan Aquasaria ja Super Mucia. 
 
90-celciusasteiseksi kuumentuva vesi käytetään suolanpoistoon vedestä, ilmastointiin ja viilentämiseen. 
 
IBM laskee, että auringon säteilystä 30 prosenttia saadaan muutettua sähköksi ja 50 prosenttia 
lämmöksi. 
 
Yhtiö ilmoittaa keräimen olevan kolme kertaa halvempi kuin vastaavat tekniikat. Uudella 
aurinkovoimalalla tuotettu sähkö maksaa noin 7,7 senttiä kilowattitunnilta. Hinta ei ole suoraan 
vertailukelpoinen suomalaisten hintojen kanssa, mutta Suomessa sähkö maksaa kuluttajille ilman 
siirtomaksua yleensä 4–5 senttiä kilowattitunnilta. 
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Koevoimala on rakennettu Zürichin tutkimusalueelle, ja seuraavat kaksi laitosta perustetaan muualle 
Sveitsiin. 
                  ----------- 
 
T&T. A U G E R . . .LEDITJanne Luotola, 24.4.2013, 19:59 
 
Ledien tehohäviölle löytyi selitys. Ledin käyttäytymistä tutkittiin tyhjiössä. Tutkijat vahvistivat, että ledejä 
vaivaa Augerin uudelleenyhdistymisen ilmiö. Yhdysvaltojen Kalifornian yliopiston ja Ranskan Ecole 
Polytechniquen tutkijat ovat tunnistaneet syyn, jonka vuoksi ledien valoteho heikkenee suuren 
virtamäärän vuoksi. Tähän asti tutkijat ovat vain arvailleet, mikä on ollut ilmiön syynä. Nykyisissä 
ledeissä osa elektroneista aiheuttaa prosessin, joka ei tuota säteilyä. 
 
*Augerin ilmiöstä EI artikkelissa tietystikään sanaakaan, mitä se on. Beetta miinus, K- kuorikaappaus 
on samaa näin helpommin hahmoteltavaa kvanttiprosessia. Näissä perimmiltään atomin syvimmän K- 
kuorikerroksen elektroni suistuu atomin ytimeen. (Kuten vaikka supernovaräjähdyksessä). Seurauksena 
alkuaineen yksi protoni muuntuu isotooppiseksi neutroniksi. Tai kuten Augerissa kyseisen puolijohteen 
atomi muuntautuu "alkemistisesti" pykälän kevyemmäksi "väärin" toimivaksi atomiksi. Huikeaa 
tällaisissa uutisissa on huomata miten IAEA vaatii tällaiset aremmat tarkoin salatut kvanttiydinprosessit 
jotka "SÄTEILYEROSOIDEN" turmelevat reaktoreitaan uutispemitettäväksi täysin. 
 
Vuonna 2011 Kalifornian yliopiston tutkija Chris van de Walle esitti teorian, että Augerin 
uudelleenyhdistymiseksi kutsutut monimutkaiset säteilemättömät prosessit olivat syypäitä valon 
hiipumiseen nitridipuolijohteisissa ledeissä. Niissä osa elektroneista törmäsi toisiinsa ja vapautti 
lämpöenergiaa valon sijaan. 
 
Ledien kustannukset lumenia kohti ovat olleet sen verran suuria, että ne eivät ole vielä yleistyneet 
esimerkiksi kotien valaistuksessa. Nyt, kun selitys valotehon heikkenemiselle on löytynyt, tilanne voi 
muuttua, uskovat tutkijat James Speck Kalifornian yliopistosta ja Claude Weisbuch yhdysvaltalaisesta 
energiatehokkaiden materiaalien keskuksesta. 
 
Ledit voidaan nyt suunnitella siten, että niistä saadaan entistä tehokkaammin valoa, ja ledit voivat 
yleistyä kotien valaistuksessa. Näin pelkästään Yhdysvalloissa säästyisi sähköä viidenkymmenen 
gigawatin voimalan tuotannon verran vuodessa. Tutkimus on ilmestynyt Physical Review Letters -
julkaisussa. Siitä kertoi EurekAlert. 
                       --------- 
 
03.05.2013 päivitystä 
ofshore ofshore ofshore 
 
Koko päivän on YLE:ssä suitsutettu kuin suurtakin ilon uutista. Suomen STX:n telakat, jotka meinasivat 
pelastautua myymällä TUI- laivojaan, saadaan kuin saadaankin tuhottua! Koko tilanteen 
riemunkiljahtelut uutiskanavissa perustuvat luonnollisesti siihen, että STX rikkoi pyhää ydinomertaa. Eli 
haluamalla halusivat ja tekivätkin Suomessa rikolliseksi laskettua OFSHORE- avomerituulihankkeitaan.  
 
Keinoista ja laittomuuksistaan piittaamatta TVO/ Posiva ydinrikollisjärjestöjen monoliitit iskivät. Moista 
ehdottaneet yhtiöt on tulenväkevyydellä poistettava v ä l i t t ö m ä s t i  maamme muonavahvuuksista! 
Ja kuten aina näissä. SUPO lisäsi salamana POLIISIMÄÄRIÄÄN tietopimityskontroliin +10% ja tulos oli 
päivän selviö. Ulos vaan TVO:n ydinjumaluuksien uhmaajat. Vapaavuoren uraanihelvettiä kaivamaan 
telakankin väet pitkin Suomea. 
 
EU:sta kuuluu ilkeitä uutisia. Kirjoittaa aidan yli vielä toisinaankin potkuun uskaltautuva Maaseudun 
tulevaisuus lehti viikolla 18. EU:ssa on Suomelle sakkosanktioituna vuoteen 2025 mennessä pakolliset 
9 terawattitunnin pakkorakennettavat tuulivoimalaosuudet. Rakennushalukkuutta olisi t o k i  
kertaluokkia enemmällekin. Mutta SA- armeijakunnatkin estämisiin komentanut ydinmonopoli TVO/ 
TEM EI suin surmin anna periksi. MT-lehti ilmoittaa lakoonisesti. Suomen pääsevän reippaasti a l l e  
10% tavoitteeseen, 0,7TWh tuuliosuus on ministeriöitten himoama toteutumisaste. Totta kai Suomella 
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olisi 2/3 osa Itämeren parhaista ofshore tuulimerialueistakin. Mutta tätä maailman ydinkorruptoitunein 
FIN- SUPO saati TVO EIVÄT tule sallimaan! 
 
Suomeen on satojen ja satojen j a t k u v a s t i  lisättyjen siosäministeriön ja SUPO- POLIISIvirkojen 
myötä tullut tavaksi. Että jos ja kun vaikka YLE lipsauttelee ydinrikollisuudelle kielteistä materiaalivirtaa. 
Lähettäjän kuvat kadotetaan ydinomertan mukaisesti ikuisesti bittiavaruuteen. Ikäänkuin sitä ei olisi i k i 
n ä  edes julkaistu. Oikeastaan a i n o a  keino tätä vastaan on pitää jatkuvasti kameraa framilla ja 
näpsiä kuvaa suoraan ruudusta. 
 
 Niin kävi tässäkin tapauksessa. tämä dokumentaatiotallenne jyrää Suomen ydinilluusiomaakareita 
maksaansa myöten. Suomeen annettiin luvat p e r ä t i  3 ydinvoimalahankkeelle. Vaikka näitä käyriä 
katsoessa huomaa ettei todistetusti tarvetta ole ENSIMMÄISELLEKÄÄN! Huomatkaa, että matertiaali 
on nyt YLE:n suoraan kansalle kertomaa. Mutta olen 100% varma siitä, että k o k o maailmalla ei ole 
aiheesta talllessa ja käytettävissä enää kuin tämä minun ottamani "onnenkantamoinen". Nauttikaa 
vapaasti kuvastani, levitelkää eteenpäin, ON se sen arvoista . .) 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YEwX.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YEwX.jpg[/img] 
                    -------------- 
 
YLE TV 2013.05.14 
yle yle yle yle 
 
YLE ilmoitti maailmanlaajuisen energiavallankumouksen alkaneen. Ohjelma ilmoitti USA:n 104 
ydinvoimalaitoksen päivät luetuksi. Koska jopa 3- kertaa halvemmaksi tuleva "saviliuskekaasun" 
vuosituhansia kestävät varannot tekevät USA:n kokoisen energiasyöpön käytännössä pysyvästi 
omaenergiavaraisen! Ei ihan pieni juttu, koska USA on energiatuholainen numero 1!  
 
Huvittavinta ja asennevammaisuudesta kertovaa olikin se, että Suomen energianeuvoston johtoa tuotiin 
haastatteluun. Kysyttiin, että hypitäänkö nyt Euroopassa paniikkinappulalle. Koska USA haluaa myydä 
tätä erittäin halpaa energiamalliaan myös Eurooppaan. "Juu EI vaikuta energiapäätöksiin. Suomi ON 
pysyvän jääräpäisesti hirttäytynyt seuraavaksi vuosisadaksi vähintään YLE TV:n antaman tiedon 
mukaan 3-kertaa kalliimpiin YDINHARHOIHINSA!" 
 
Juupa juu kymmenien miljardien/ 100v  ydinmörskää pystyyn vaan uhmakkaasti. Vaikka jopa USA:n 
kaltainen maa on totaalisti hylkäämässä ydinvoiman harhapolut epäonnistuneena! Verevää ydinansktia 
siis! Joo TV myönsi myös suoraan, että maailman myös toiseksi suurin energian käyttäjävaltio Kiina on 
siirtymässä liuskekaasun osalta omavaraisuuteen ja myyntiin asti. Mutta Suomen ydinkiimaan ei 
tällaiset faktat vaikuta pätkän vertaa vakuuttivat ydinkiimakallet TV:lle yhdestä suusta. 
 
Omituisesti tehty TV- ohjelma haistatti siis piut paut. Vaikka USA maksaa jatkossa vain 132 senttiä 
energiamegawattitunnistaan. Kun se tuotuna Eurooppaan on vain luokkaa 2/3 osa ydinsähköhinnoista 
Euroopassakin! Täysin hupia oli ettei YLE vaivautunut IAEA ydinkuumapäiden prässistä paljastamaan 
m i k s i alkuun "liuskekaasu" oli uutisiin muutettu "SAVIliuskekaasuksi". Itse asiassa asia kuitattiin 
ydinalan käskystä! Koska tiedättekö mitä se ON?. . .Saviliuskekaasu on käytännössä 5cm/vuodessa 
KASVAVAA orgaanista sedimenttilaskeumaa, METAANIKAASUA, jota on. Siis kaikkialla 
maapallollamme 2- kertaa enemmän kuin kaikkia muita energiamuotoja yhteensä! 
 
Merissä orgaaninen metaanikaasupatja on vähintäänkin 400m paksulta. Kaikialla missä jääkausi oli 
taas 1 000m paksuna  kerroksena. Itämeren pohjassa tyypillisesti 1 800m megakerrostumina! Kaikki 
jokisuistojen avoliejukot valtaisina kertyminään odottamassa ottamistaan. Puhdas, vuosituhansien 
käyttövarasto. Mikä kuvaavinta 100% uudistuva vuositain. Jopa Japani aloitti tuotannot meristä 
korvatakseen ydinvoimalaharhansa. Joka järven ja merenpohjaan tyrkätty airo tuottaa valtavasti 
palavaa kaasukuplintaa. Juu maailma alkaa pyörimään tällä! 
                ------------- 
 
40 000MW ÄIJÄVOIMALAA 
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_______________________ 
 
T&T. VESIVOIMASofia Virtanen, 21.5.2013, 15:43 
Kolme tahoa kilpailee maailman suurimman vesivoimalan rakentamisesta 
Maailman suurin vesivoimalaitos Inga 3 nousee vaiheittain Kongojoelle Kongon demokraattiseen 
tasavaltaan. Tarjouskilpailu ensimmäisen, 4800 megawatin Inga 3 Low Head -voimalavaiheen 
toteuttamisesta alkoi viikonloppuna, kertoo Ny Teknik. Voimalan kokoa voi suhteuttaa Olkiluotoon 
rakennettavaan kolmanteen reaktoriin, jonka teho on 1 600 megawattia. Ja tämä on yksiköistä vasta 
ensimmäinen. 
 
Voimalan rakentamisesta kilpailee kolme tahoa; kiinalainen, maailman toistaiseksi suurinta 
vesivoimalaa Kolmen rotkon patoa operoiva Sinohydro, espanjalaiset ACS, Eurofinsa ja AEE yhdessä 
sekä kolmantena Daewoo-Posco-SNC Lavalin Etelä-Koreasta ja Kanadasta.Voimalan ensimmäisen 
vaiheen ympäristövaikutukset jäänevät pieniksi, sillä se ei vaadi erityistä padonrakennusta. Toinen 
vaihe, Inga 3 High-Head, aiotaan rakentaa joen yläjuoksulle ensimmäisen vaiheen voimalaan 
verrattuna, ja se kasvattaisi voimalan tehoa edelleen 3000 megawatilla. 
 
Ensimmäisen vaiheen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2015. Etelä-Afrikka on jo tarjoutunut 
ostamaan sen tuottamasta tehosta jatkuvasti ainakin 2500 megawattia. Voimalan ensimmäinen vaihe 
tulee maksamaan arviolta noin 10 miljardia euroa. Yhteensä voimalayksiköitä suunnitellaan 
rakennettavaksi viisi, yhteisteholtaan lähes 40 000 megawattia. Kolmen rotkon padon voimalan teho 
Kiinassa on noin 22 500 megawattia. 
 
*Sairainta tällaisessa hommassa onkin, että nykyisen Afrikan miltei kaikki energia kyettäisiin tuottamaan 
näillä mielettömän isoilla EKO- vesivoimalahankkeilla. Silti mm. Keniaan ollaan pakottamassa 10- 
kertaa kalliimman energian 3* 1 100MW pelleydinvoimalat!Siitäkin huolomatta, ettei kukaan tiedä mihin 
näin valtavat  
ennennäkemättömän tuotoisat ja halvat Kongonkaan EKO- energiakapasiteetitkään kyettäisiin 
laittamaan. .. Kuten taas huomaamme. Ydinvoimaloilla EI TEHDÄ ENERGIAA, vaan ASEplutoniumeja! 
 
Kongojoelle rakennettiin jo kauan sitten kaksi merkittävää, mutta huomattavasti suunniteltuja 
pienempää voimalaa. Vuonna 1972 käynnistyi 351 megawatin Inga 1 ja vuonna 1982 1424 megawatin 
Inga 2. Poliittiset levottomuudet ovat torpanneet niin vesivoima- kuin monilta muiltakin 
luonnonvaroiltaan erittäin rikkaan Kongon demokraattisen tasavallan kehitystä. Se onkin niin 
bruttokansantuotteella kuin monilla kehitysmittareilla mitattuna yhä maailman köyhimpiä maita. 
Levottomuudet ovat aiheuttaneet myös kahdessa jo rakennetun Inga-voimalassa käyttökatkoja, ja niistä 
todellisuudessa saadut energiamäärät ovat jääneet vuosikymmenten aikana paljon pienemmiksi kuin 
nimellistehot antavat ymmärtää. 
                     ------------------ 
 
T&T TUULIVOIMASofia Virtanen, 24.5.2013, 9:50 
Hallitus haluaa eroon tuulivoimasta– tuottajalle lätkäistään kompensaatiomaksut 
 
Hallitus antoi eilen eduskunnalle lakiehdotuksen, joka poistaisi tuulivoimarakentamisen tutkaesteen 
Perämeren alueella. Tuulivoimarakentamisen tutkaesteet voidaan hallituksen mukaan poistaa tietyillä 
erikseen nimetyillä alueilla puolustusvoimien valvontajärjestelmiä kehittämällä, esimerkiksi lisätutkan 
avulla. Tämä varmistaa aluevalvonnan toimivuuden samalla, kun edistetään tuulivoiman nopeaa 
rakentamista tuulioloiltaan erityisen suotuisilla alueilla. 
 
Suunnitteilla yli 160 voimalaa 
 
Lakiehdotukseen tuulivoiman kompensaatioalueista sisältyy ensimmäinen tuulivoiman kehittämisalue. 
Sellaiseksi nimettäisiin 2 425 neliökilometrin suuruinen Perämeren tuulivoima-alue, joka sijaitsee 
Hailuodon, Lumijoen, Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen kunnissa. Alueella on jo nyt melko pitkälle 
suunniteltuina yli 160 tuulivoimalaa, joista valtaosalta puuttuu puolustusvoimien lausunto siitä, ettei 
voimala häiritse valvontajärjestelmiä. Tutka-asian vuoksi alueella on jumissa satojen miljoonien eurojen 
investoinnit tuulivoimaan. 
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Kehittämisalueen perustamisen jälkeen tuulivoimaloiden rakentaminen alueelle on mahdollista, vaikka 
puolustusvoimien lausunto puuttuisi tai jo saatu lausunto olisi ollut kielteinen. Tuulivoiman tuottajat 
maksaisivat lisätutkan. Lakiehdotuksen mukaan Perämeren tuulivoima-alueelle rakentavien tuulivoiman 
tuottajien on maksettava jokaisesta turbiinistaan 50 000 euron tuulivoimamaksu 
Energiamarkkinavirastolle. Näistä maksuista kertyy lopulta kompensaatiosumma, joka Perämeren 
tuulivoima-alueella on yhteensä 18,5 miljoonaa euroa. 
 
Kompensaatiorahaa käytetään lisätutkan hankkimiseen puolustusvoimille. Jos alueelle rakennetaan niin 
runsaasti tuulivoimaloita, että kompensaatiosumma ylittyy, palautetaan ylimenevä osa takaisin 
tuulivoiman tuottajille. Nopean liikkeellelähdön varmistamiseksi valtio osallistuu alkuvaiheen 
rahoitusratkaisuun niin, että puolustusvoimat voi tilata lisätutkan kesän aikana. Laki pyritään saamaan 
voimaan kesällä. 
 
Hallituksen energiapoliittisena tavoitteena on lisätä ripeästi tuulivoiman käyttöä. Tuotanto on tarkoitus 
nostaa 6 terawattituntiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä merkitsee noin 700 uuden tuulivoimalan 
rakentamista ja 2 500 megawatin kapasiteettia. Nyt ehdotetulle Perämeren tuulivoima-alueelle 
rakennettavien tuulivoimaloiden arvioidaan tuottavan sähköä yli yhden terawattitunnin verran vuonna 
2020. 
 
* EKP:n ydinrikolliset tekevät ihan mitä tahansa estääkseen Suomeen tulevat ydinvoimaansa 
valovuosia paremmat energiavaihtoehdot. Vain päivää tätä ennen määrättiin mm. Areva/ TVO:n 
suojaamiseksi suunnattomat +50 sakot aurinkokennoille, jotka olivat tulleet liian halvoiksi. Nyt heti 
seuraavana päivänä tällaiset suunnattomat 50 000 lisäsakot myös ydinvoiman keskeisimmälle 
kilpailijalle tuulivoimallekin. TVO/ Posivan ylimaallinen valta, SUPO:n terrorismi saa kyytipojakseen 
myös laittomista Pu-239 kaupoistaan kuuluisan FIN SA-armeijan verirtahavaatimukset. Täyttä sekoilua 
ja sikailua miten valtioydinmonopolit suojaavat laittomia ydinasebisneksiään. Mitähän seuraavaksi 
tuotetaan esiim? POLISEILLE huumerahat verottamalla BIO- energioita, jotka kilpailevat ydinvoimansa 
kanssa! 
             ------------- 
 
TEM silmänlume KULT 
kult kult kult kult 
 
29.05.2013. YLE aamun radio säksätti, että Suomen pitää vähentää -80% CO2 päästöistään 
muutamissa tulevissa vuosissaan. Juupa juu varmaan p i t ä s, mutkun oikeasti EI! EU:ssa runnottiin 
läpi maailman tuuliin Eeva-Riitta Korholan= TVO/ Arevan O s t a m a  täysin pellelaki: 
 
- Ydinenergian kaivuun, kuljetuksen, isotoopijalostamisen. No ylipäätään m i n k ä ä n 
ydinvoimapolttoaineen tuotannossa vapautuneitä CO2 tuotoksia. . .Niin no niitä ei vaan kosmeettisella 
kikkailuilla l a s k e t a ! 
 
Laki jo SUORAAN kertookin, ettei koko CO2 laskemisiin usko maailmalla KUKAAN! Ei siis edes lain 
laatijat! On päivän selvää, että 2008 eteenpäin energianegatiivisen ydinvoiman tuottamista 
SUUNNATTOMISTA kaivoksiensa ja jalostamojensa energiataseista muutenkaan piitata. Koska 
ydinvoima lakkasi 2008 olemasta ikuisesti edes energiamuoto. Talvivaara, Euroopan a i n o a  
uraanihelvetti tuottaa 20- kertaa enemmän CO2 tuottoja kuin yksikään kivihiilivoima/ kwh! Eeva- Riitta 
Korholalla on vaan ydinvasalleineen niin mieletön POLIISI/ armeijan tuki valheilleen. Ettei 
päivänselvään valtioiden PETOKSEEN tiedotusmonoliitit uskalla puuttua pelonsekaisin korruptoinnein. 
 
Helsingissä on mitä lie luokkaa 2 800MW kivihioilikapasiteetit. Naantalissa about 1 000MW. Samoin 
TVO:lla ja Forttumilla on myös Porissa vajaat 1 000MW kivihiilikapasiteetti. MYÖSKÄÄN näihin pyhiin ja 
koskemattomiin kivihiilikapasiteetteihin EI suin surmin kajota. Koska TVO/ Forttum ydinyhtiöinä ja 
Helsingin energialaitos ydinalan vasalleina saa tehdä mitä lystäävät. Kyseenalaistuksen esitti jo 
aikoinaan mm. Matti vanhanen YLE vaalitenteissä: "Milloin näihin maamme t o d e l l i s i i n  CO2 
tuottajiin uskalletaan puutua?" Vastaus tuli kuin tykin suusta, moisia EI SUPO ja ydinala halua kuulla 
julkisuudessa. Vanhanen joka kyseli vaalitenteissä i k ä v i ä  sai monoa välittömästi! 
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Eli tosiaan te joille on illuusioita CO2 kuplinnasta. Katsokaa vaihteeksi m i t ä ydinherrat tekevät o i k e 
a s t i CO2 vapaille energiamuodoille. Viikolla 22.2013 EU määräsi liian h a l v a l l e  aurinkokeräimille 
salamana +50% haittatullit. Toisaalta Suomessa tuulivoimaloille SA- armeija sälyttti sikaisot 50 000e/kpl 
kuinkas muutenkaan HAITTAVEROT! Juu ydinalalla EI TOSIAANKAAN USKOTA KEKSIMIINSÄ CO2 
ongelmiin. CO2 on vain kehitelmä jolla pakkoHUIJATAN kansalle yhä lisää kannattamatonta. 
Tunnetusti maailman CO2 tuottoisinta YDINVOIMAA! 
              -------- 
 
Porin TVO:n päästöistä 
pori pori pori pori 
 
Olen esitellyt dokumentoituja näyttöjä siitä millaisen konkreettisen kenen tahansa nähtävän näytön 
TVO:n ydinvoimalapäästöt ovat saamassa aikaan. Juu valokuvia olen koonnut ja tälläkertaa Porin 
naapurustosta. Kuten muistamme jopa arkinen muovitettu PELTI silpoutuu TVO:n tonnien/v Pu-239 
IONIpommituksissa muutamassa vuodessa. Ei todellakaan p i t ä i s i kuoriutua, mutta kun m i k ä ä n 
aine ei kestä SÄTEILYÄ!.  
 
Katsokaa seuraavia kuvia ja huomatkaa myös, että kuoriutunut pelti EI edes ruostu vaan irtoaa 
SÄTEILYIONIEN KAASUISTA ja IONIENERGIOISTA.. Kuvaaja tähdensi, että myös sielläpäin tuhojen 
korostettu suuntima ON tutusti TVO:lta! Ei siis missään tapauksessa esim. vahvimman auringon 
kaakko- etelä. Vaan kuten muistamme painottuen TVO:n lännen kulmauksiin. Vaan annetaan kameran 
laulaen näyttää miten ++..IONIt tappaa ja silpoaa järeimmänkin muovipellityksen kuin tyhjää vaan. Vielä 
45km päässä TVO:lta dokumentoiduissa kiistattomissa kuvamateriaaleissa: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6P8.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6P8.jpg[/img] 
 
Seuraava demo kristalloi miten kyse EI ole esim. kemiallisista aineista. Vaan nimenomaan 
SÄHKÖIONISAATION mukana suoraviivaisesti TVO:n ampumasta Pu-239 pommituksista. Malenkan 
kuorimallit jotka kertoo miten alkuaineet varastoi säteilyn energioita 50kpl mittarien suoraan 
näyttämättömiin ilmikasuihin räjähtää näistä maallikonkin tajuntaan. Isomeerivireet, hilavirheet, 
termiviresäteilyt, reaktorien yllä riehuvat 440MW teslabimipylvään hadronavaruussäteilyjään 
sinkauttavat pommitusjäljet kattaa k o k o Länsisuomen läänin alueet. 
 
 Kauas Tampereen taakse asti. Jossa kokonaiset metsät jo säteilysilpoutuvat ja IONIerosoituvat 
kaarnattomiksi raunioiksi. Tämä on toki VASTA ALKUA siitä miten TVO/Posiva tapattaa k o k o 
FINLANDIAN!  Mutta kuka kiinnostuu kun SUPO/ SA-armeija suojaa tunnettuja laittomia Pu-239 
myyntejään sutena? 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6PT.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6PT.jpg[/img] 
                   -- 
 
FB. T.P. Joo, enpä ole nähnyt tuollaista "korkkaamista" ennen. Esim. tämä: 
http://kuvaton.com/k/Y6P8.jpg . 
4 minuuttia sitten · Tykkää 
              ------------- 
 
 
                     ---------- 
 
[img][/img] 
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3200. FUUSIO 
 
Johdonmukaisuuden vuoksi kaikki aikataulut fuusion muodostumiseen ilmoitetaan tässä. Otetaan 
Clayton (1968). Ainoa reaktio, joka on epävarma aikaskaala on ensimmäinen protoni-protoni fuusio, 
joka on liian hidas mitattavaksi laboratoriossa. Joten aika-asteikko on laskettu teoriana. Hansen & 
kawaler (1994) antaa aikatauluna 6 000 000 000 vuotta, kun taas Clayton antaa 7 900 000 000. 
Bohme-Vitense (1992) 14 000 000 000 vuotta, mutta alemmassa lämpötilassa 14.000.000 kelvinissä. 
Yksi asia on varmaa, että reaktio on hidas. Protonit hylkivät toisiaan staattista sähkönsä takia, koska 
molemmilla on positiivinen varaus. 
 
Jopa lämpötiloissa Auringon ytimessä, 15 000 000 Kelviniä tai 27 000 000 Fahrenheit, keskimääräinen 
käyttöikä protonin vastaan ??pp fuusio on noin 8 000 000 000 vuosi. Se on äärimmäisen hidas reaktio. 
Sen sijaan, deuteroneiila luotuna kestää vain noin 1,3 sekuntia, ennen kuin se yhdistyy toiseen 
protoniinja fuusio luo helium-3 (3He) ydin (2 protonia ja 1 neutroni) ja gamma-säteen ("g"), koska 3He 
ydin palautuu perustilaan. 3He ytmeltä kestää noin 250 000 vuotta ennen kuin se osuu toiseen 3He 
ytimeen tarpeeksi kovaa kahden ytimen pysyvästi yhdistyessä.  
 
 Mutta hetkellinen rykelmä 4 protonia ja 2 neutronia on erittäin epävakaa 6BE nucleus että hajoaa 
kerralla. Heittäen pois kaksi protonia ja jättäen jälkeensä vakaan 4He ytimen. Tämä prosessi on esitetty 
taulukossa 1 on pääreitti luoda heliumia vedyn ydinfuusiolla. Fuusioprosessi tuottaa paljon enemmän 
energiaa kuin tekee pelkkä painovoimainen putoaminen. Kun fuusio alkaa, painovoimainen putoaminen 
pysähtyy. Tämä tapahtuu, koska ulosvirtaus fuusioenergiasta luo ulospäin painetta, joka tasapainottaa 
sisäänpäin suuntautuvan paineen painovoimaisen putoamisen. 
 
Nopeudella pp fuusio on karkeasti verrannollinen T4, jossa T on lämpötila. Joten kaksinkertainen 
lämpötila ja Fuusion nopeus nousee 16 kertaiseksi. Tästä syystä meidän aurinko toimii vakaasti 
palojaksossa noin 10 miljardia vuotta. Mutta tähti joka on vain 5 kertaa enemmän massiivinen voidaan 
odottaa pysyvän vakaana alle +100.000.000vuotta. Mutta pienin massa tärkein tähden toiminnan 
sekvenssissä, vain noin 0,08 Auringon massaa, joka tuskin pystyy saavuttamaan syttymistasonsa. Voi 
pysyä vakaana niin kauan kuin 100,000,000,000,000 (joka on sata triljoona) vuotta. 
               -- 
 
Kaikki teslan materiaali USA juliostanut salaiseksi! 
cia cia cia cia cia cia cia cia cia cia cia cia 
 
Kuten vanhanaikaiset fissioreaktorit, "fuusio-reaktorit" suunniteltiin alunperin vaarallisiksi, valtaviksi 
rakennelmiksi joita ainoastaan trilateralistien energiayhtiöt osaisivat käyttää, siten että ei olisi pelkoa 
kilpailijoista.  
 
Nikola Tesla oli ateisti/humanisti joka halveksi mystiikkaa, Einsteinia, kommunismia ja natseja. 
 Kun pyysin "Teslan elämäkertaa" (bibliography on Tesla), tämä kirjastonhoitaja sanoi: "...kaikki tieto 
Teslasta on salaista."  
Nikola Teslan alkuperäinen tarkoitus oli luovuttaa piirustuksensa lentävästä lautasesta Geneven 
neuvostolle (Geneva Convention) käytettäväksi ehkäisemään sotia. Hän oli pettynyt kun Kansainliitto 
hajosi, ja alkoi salata löytöjään. Tesla kuoli varattomana vuonna 1943, ja hallitus laittomasti takavarikoi 
kaikki hänen tunnetut paperinsa. Tänään nämä tieteelliset paperit (yli 80 suurta kirstua) on varastoituna 
salaisiin holveihin Los Alamosissa, ja ne ovat yhä salaisia, yli 56 vuotta myöhemmin. Päällimmäinen 
syy tälle jatkuvalle salailulle on lentävä lautanen, kuten myös asiat joita me voimme vain kuvitella.  
 
Nakamats Yoshiro 2005: on japanilainen keksijä, joka väittää valjastettu kosmista energiaa valtaan 
kotiinsa vuonna 2005. "Sen erottuva levykkeen muotoinen oven, hänen nelikerroksinen 
betonirakennuksessa voimanlähteenä, Nakamats väittää, ilmaisulla" kosmista energiaa ", jonka lähde 
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on varattuja hiukkasia saapuvat ulkoavaruuden säteet suunnilleen valon nopeudella. Musta "antenni", 
joka kattaa suurimman yhden ulkoseinän kerää tätä energiaa ja jakaa sen muunnin, joka sitten tuottaa 
tarpeeksi sähköä valtaa koko laitoksen ja sen noin 30 huonetta, jotka Nakamats sanoo käyttävät 
tieteellisiä valaisimet ympäri maailmaa, jotka kokoontuvat jakaa uusia ideoita. Nakamats jopa ylpeilee, 
että hänen järjestelmä on niin tuottelias, että hän todella päätyy myydä ylimääräisen sähkön Tokyo 
Electric Power Co (TEPCO). tiedote: kosmista energiaa palaa Japaniin kotiin 
 
Kylmäfuusio 
kylmä kylmä 
 
Dynamo on suljettu polystyreeni toroid täynnä ultra-puhdasta tislattua vettä, raskasta vettä 
(deuteriumoksidi) lisätään. Liikkeen vettä sisälle suljetun silmukan ja käytön ainutlaatuisia 
ominaisuuksia vettä kuin polaarinen neste aiheuttaa vapauttaa sähköenergiaa tulos repeämä vedyn 
yhteyksiä. Lisäsähkövarusteita energia on peräisin ydinreaktioita ja mikro-ontelo prosesseja. Neste on 
ionisoitunutta, polarisoitunut, ja liikkuvat toroid käynnistys-aikaa käynnissä kentän avulla edistää 
sähkömagneettisten käämien. 
 
Sähköstaattinen generaattori-muuntaja "Hydro-Magnetic Dynamo" (GT-HMD) toimii, koska prosessi 
monistumisen ja säilymisen paikallaan (värähtelevän erityisesti) sähkömagneettisen kentän 
Hydrodynamisiin liikkeet johtavan väliaineen. Staattorin (eli toroidissa) on valmistettu materiaaleista, 
joilla on korkea dielektrinen permittiivisyys. Liquid roottori on rekombinoidun vettä (puhdasta vettä 
korkea molekyyliyhdisteitä), joka liikkuu, koska korkea-jännite purkautuu ja käynnissä 
sähkömagneettisen kentän. 
 
Lähde dynamo valtava sähköteho on ydinreaktioon, joka ei ole yleisesti tiedossa tieteen valtavirran. 
Kuitenkin tiedetään, että dynamo tuottaa alfa-hiukkasia, jotka ovat heliumydinten, valmistettu sulatettu 
deuterium, isotooppi vedyn kanssa yhden protonin ja yhden neutronin. Elektronit puuttuu heliumytimiä 
ovat mitä näyttävät tarjoavan runsaasti "pesuallas" sähkön ja joka sattuu olemaan salaisuus dynamo 
kykyä tuottaa poikkeuksellisen paljon sähköä. On myös tunnettua, että dynamo käyttää korkean 
tiheyden maksu klustereita. Tiheä maksu klusterit jotkut kuvittelivat teoreetikot olevan perusteella 
plasma-pistetään transmutaatioon elementtejä ja myös neutralointi radioaktiivisten aineiden. Toisin kuin 
kuuma fissioteknologian reaktorit, dynamo ei kerry radioaktiivisia komponentti. Tulos dynamo prosessit 
on muuntaminen sähkön kentät tasavirta. " 
 
Ice Stuff, "Sveitsin ML Testakica," Sveitsin Testakica energian kone 
             --------- 
 
ITER, joka perustuu suprajohtaviin keloihin on myös saanut huomattavasti suuremman määrän 
poltettavaa plasmaa, on suunniteltu säilyttämään sen huipputehon 400 sekuntia. 
* Anteeksi kuinka?. . Miljardien fuusioreaktori, jota voidaan käyttää räjähtämättä vajaat 7 minuuttia.) 
tällaista energiavallankumopusta luvataan siis tässä. ITER, joka valmistuu vuonna 2019 ja valmis 
täysimittaiseen testaukseen vuonna 2026. 
       ----------------- 
 
Fissiosta 
 
Tutkittaessa esimerkiksi gra?ittimoderoitua, luonnonuraanilla (0.71% ) ladattua reaktoria voidaan 
todeta, että suurin tulon arvo homogeeniselle luonnonuraani-gra?itti -seokselle on 0.59, joten 
homogeenisen reaktorin kasvutekijä jää aina alle 0.85:n ja reaktoria ei ole mahdollista saada kriittiseksi. 
Jos polttoaine homogeenisen sekoittamisen sijaan sijoitetaan erillisiin vyöhykkeisiin (levyjä, sauvoja 
tms.), tapahtuu kuvan 1 [1] havainnollistama ilmiö: polttoaineen resonanssipiikin (Eo) kohdalla vuo 
putoaa nopeasti moderaattorialueesta polttoainealueeseen tultaessa, joten polttoaineessa tapahtuu 
resonanssiabsorptiota vain lähellä sen reunoja. Tämä kasvattaa resonanssin välttämistodennäköisyyttä 
homogeenisen reaktorin arvosta p= 0,7 lähelle 0,9:ää ja mahdollistaa luonnonuraanilla ladatun reaktorin 
saamisen kriittiseksi. Ilmiötä voi fysikaalisesti ajatella niin, 
että polttoaineessa syntyvät ?ssioneutronit pääsevät hidastumaan moderaattorialueeseen ‖karkuun‖ 
uraanin resonansseja. 
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4 Termisen reaktorin erityispiirteitä, Doppler-ilmiö 
Termisessä reaktorissa pääosa (98...99 %) tehosta syntyy termisten neutronien aiheuttamissa 
?ssioissa. Fissioneutronit puolestaan syntyvät kaikki nopeaan ryhmään, joten termisten neutronien 
ainoa 
lähde on nopeasta ryhmästä tapahtuva termalisaatio, ts. neutronit, jotka ovat välttäneet 
resonanssiabsorption. 
 
*Väärä väite! Todellisuudessa k a i k k i  spallaationeutronit noin 90% kun muodostuu valmiisti 
termiselle nopeudelle. Tosin nykyinen IAEA tapa opettaa asia tarkoitukaellisesti aina väärin. Julkaisee v 
a i n 10% eli 2,5kpl/fissio määrän. Kun taas mm. Enricho Fermi kertoi neutronien kokonaismääräksi 
Pekka Jauhon kanssa 23kpl/ fissio. 
 
Perinteisissä reaktoreissa (poislukien RBMK ja kaasujäähdytteiset MAGNOX- sekä AGR-reaktorit) 
sydämeen ladataan kerralla polttoainetta vuodesta kahteen vuotta kestäväksi latausjaksoksi. Tästä 
syystä jakson alkupuolella sydämessä on runsaasti ylijäämäreaktiivisuutta, joka täytyy sitoa käyttämällä 
säätösauvoja (kiehutusvesireaktorit), muuttamalla jäähdytteenbooripitoisuutta(painevesireaktorit) tai 
käyttämällä polttoaineen uraanidioksidimatriisiin sekoitettuja palavia absorbaattoreita kuten 
gadoliniumia, booria tai erbiumia (molemmat reaktorityypit). 
 
Kuulakekoreaktorista 
 
Kuulakekoreaktorin erityispiirre on mahdollisuus polttoaineen jatkuvaan vaihtamiseen (60mm kuulan 
halkaisija). Tästä seuraa, että reaktorissa ei tarvita ylijäämäreaktiivisuutta kompensoimaan latausjakson 
aikana tapahtuvaa polttoaineen kulumista, joten neutroneita ei hukata palavien absorbaattorien 
polttamiseen. Uraanihiukkasia ympäröivä gra?ittikerros parantaa polttoaineen kykyä sitoa kaasumaisia 
?ssiotuotteita, joten polttoainetta voi polttaa suuremmalle palamalle kuin uraanidioksidipelleteistä 
koostuvaa vesimoderoidun reaktorin polttoainetta. Korkeamman palaman saavuttaminen edellyttää 
polttoaineelta suurempaa alkuväkevöintiä (7...8 %  U nykyisen 3...5% sijasta), mikä puolestaan nostaa 
tuoreen polttoaineen reaktiivisuutta. 
 
*Just, eli kehuskellulla kuulakekoreaktorilla tehtaillaan entistä enemmän laittoman myynnin Pu- 239 
plutoniumeja. Kuvaavaa on myös, että kuulakekoreaktori, jota kehuskellaan ns, "turvallisemmaksi". 
Ladataan SUORAAN YDINPOMMINA räjähtävällä n.8% latauspitoisuuksilla! puhumattakaan siitä miten 
jalostusasteen nostot lisäävät polttoaineen jalostusenergiantarpeita ja haaskuuprosentteja 
kymmenkertaisuuksiin! 
 
6 PBMR-reaktoripolttoaineen Monte Carlo-tarkastelu 
Tällä hetkellä konkreettisimmin suunnitteilla olevan HTGR-reaktorin, eteläafrikkalaisen Eskomin 
kaavaileman PBMR:n, polttoaine koostuu 60 mm halkaisijaltaan olevista gra?ittipalloista, joiden 
sisällä 7...8 -prosenttiseksi väkevöity uraani on puoli millimetriä halkaisijaltaan olevissa ns. 
TRISOhiukkasissa gra?ittimatriisiin sekoitettuna. Yhdessä pallossa hiukkasia on n. 15000 kappaletta. 
 
* Tämäkin on eräs kuulakekoreaktorin suurhaitoista. Polttoaineessa on suunnattoman paljoin ja kalliiksi 
tulevia erilisosia. 
 
 Koska hiukkaset ovat selvästi pienempiä kuin polttoainealueet perinteisissä termisissä reaktoreissa, 
sydä- 
men heterogeenisuus on pienempi. Hiukkasten suuren määrän vuoksi esim. kaksiryhmävakioiden 
luomisessa tehtäviä palamalaskuja ei käytännössä voi tavalliseen tapaan tehdä tarkassa geometriassa. 
Yksi vaihtoehto olisi olettaa, että hiukkaset ovat niin pieniä, että uraani voidaan olettaa homogeenisesti 
liuenneeksi gra?ittimatriisiin. 
 
http://tfy.tkk.fi/aes/AES/courses/crspages/Tfy-56.181_01/4HTGRMattila.pdf 
                   --------- 
 
KYLMÄ fuusiosta 
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T&T. OUDOT KEKSINNÖTRaili Leino, 10:46 
Italialaisen keksijän kylmäfuusiolaite ällistyttää tutkijoita 
 
Italialaiskeksijä Andrea Rossin kehittämä ‖kylmäfuusiolaite‖ E-Cat ällistyttää tutkijoita. Upsalan ja 
Bolognan tutkijoiden järjestämässä kokeessa Rossin laitteet tuottivat huomattavat määrät lämpöä, 
jonka syntymistä tutkijat eivät osaa selittää. Tutkijat julkaisivat maanantaina raportin kahdesta kokeesta, 
joista toinen kesti 96 tuntia ja toinen 116 tuntia. 
 
Tekniikka&Talouden ruotsalainen sisarjulkaisu Ny Teknik on kirjoittanut Rossin keksinnöstä 
aiemminkin, mutta Rossi ei päästänyt toimittajaa tarkastelemaan laitteitaan lähemmin. Hän ei ole 
myöskään julkaissut kokeistaan tieteellisiä artikkeleita, vaan pitää itseään puhtaana keksijänä ja pyrkii 
kaupalliseen toimintaan. Nyt asialla ovat ansioituneet tutkijat, joita on osin rahoittanut Ruotsin 
energiateollisuuden ylläpitämä tutkimussäätiö Elforsk. 
 
Hurjasti lämpöä, mistä? 
 
Tutkijoiden mukaan laite tuottaa niin paljon lämpöä, että kyseessä ei voi olla mikään perinteinen 
kemiallinen lämmönlähde. Virhemarginaalitkin huomioon ottaen kyseessä on kertaluokkaa suurempi 
ilmiö. Vain ydinreaktiot tuottavat enemmän lämpöä. Tutkijoiden arvio on kuitenkin varovainen. Laite ei 
tuota radioaktiivista säteilyä. Ydinreaktiosta ei todennäköisesti ole kyse. Jää arvoitukseksi, mistä lämpö 
syntyy. 
 
Laite tuotti energiaa 5,6 kertaa enemmän kuin siihen syötettiin energiaa, kun toimintalämpötila oli 438 
°C. Toisessa kokeessa lämmöntuotto oli 2,6-kertainen, mutta tällä kertaa lämpötila oli vain 302 °C. 
Tutkijoilla oli myös vertailukokeessa samanlainen laite, johon ei ollut ladattu polttoainetta. Vertailulaite 
ei tuottanut ylimääräistä lämpöä. 
 
Kolmannessa kokeessa reaktio tutkijoiden mukaan karkasi käsistä ja laite rikkoutui. Reaktori oli tehty 
keraamista ja teräksestä. Sen rikkouduttua tutkijat näkivät kaksi punaista lämmönlähdettä siellä, minne 
polttoaine oletettavasti oli sijoitettu. Reaktion aloittamiseksi käytetyt sähkövastukset läkyivät varjoina 
punahehkuista valoa vasten. 
 
Kiihtyvä reaktio 
 
Kokeen tuloksista saatu lämpötilakäyrä kertoo kiihtyvästä reaktiosta ja on kokonaan erimuotoinen kuin 
minkä sähköinen lämmönlähde tuottaisi. Merkittävää taustasäteilyn ylittävää radioaktiivista säteilyä he 
eivät laitteen ympäriltä saaneet mitatuksi. 
 
*Laitteen kuitenkin pitäisi toimia beettaelektroneja tuottaen. Toisaalta elektronien kiinniotto ei ole 
vaikeaa. 
 
Kokeessa käytetty E-Cat HT viittaa korkeaan lämpötilaan. Rossin aiempi laite toimi noin 100 asteen 
lämpötilassa. Molemmat käyttävät polttoaineena pientä määrää nikkelipulveria, johon on yhdistetty 
vetyä ja Rossin keksimiä salaisia lisäaineita. 
 
Kokeet tehtiin Rossin laboratoriossa Ferrarassa italiassa joulukuussa 2012 ja maaliskuussa 2013. 
Raportin ovat kirjoittaneet Bolognan yliopiston fyysikot Giuseppe Levi ja Evelyn Foschi sekä Torbjörn 
Hartman ruotsalaisesta Svedberg-laboratoriosta, Upsalan yliopiston professori Bo Höistad ja tutkijat 
Roland Pettersson ja Lars Tegnér sekä Tukholman KTH-yliopiston apulaisprofessori Hanno Essén. 
 
Tutkijat suunnittelevat pidempää, noin kuusi kuukautta kestävää koetta myöhemmin tänä vuonna. 
Samaan aikaan myös kreikkalainen Defkalion on kertonut kehittävänsä merkillistä 
energiantuotantolaitetta, joka kilpailee Rossin E-Catin kanssa. 
 
*Aihe on TABU. Ydinteollisuus ei halua kuullakkaan systeemeistä, jotka ovat kertaluokkia ydinfissiotaan 
parempia, halvempia, saasteettomampia ja ennenkaikkea turvallisempia   
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3201.Teslan teemalla 
  
Pala palalta olemme alkaneet nähdä millaisiin laitteistoratkaisuihin Tesla ja ydinimpperialisti 
Westinghause päätyivät. Päätyivät kopioidessaan itseasiassa Israelin kuulun "liitonarkin" 
toimintaperusteista. Uskomatonta miten asia on kyetty pitämään tarkoin salaisuutena vuosisadan. 
Vasta nyt kun ydinalan sisäpiiriammattilaisena alan imeytyä näitten alkureaktoriratkaisujen äärettömään 
salausmaailmaan. Alamme oivaltamaan miten satavuotta ahnaat CIA- POLIISIT ja murhanhimoisan 
USA armeijansa kanssa on luonut kuolemankoneitaan kenenkään ymmärtämättä niiden okkultista , 
fanaattisateistista päämäärää! 
 
Varkauksia, murhia, tuhopolttoja, loputtomiin miljoonien tiedeosaajien huomaamatta yhtään mitään. 
Tarvittiin ASEA-atomin kouluttama ydinteollisuuden ammattiguru. Ennekuin hommaan alettiin saada 
aitoa hovikelpoista teknistä julkaisukelpoista dataa. Mikäs siinä kun kerran näitä selvitellä osaan 
vuosikymmenten sisäpiirien ammattiosaajana. On tietysti vaikea edes ymmärtää miksei ydinrikollisten 
"laskiämpärin pohja" ole pettänyt jo aikoja sitten! Ehkä halusivat vaan odottaa t o d e l l i s t a  
sisäpiirivuotajaa. Ennenkuin mainittavaa julkaisumateriaalia nimenomaan julkisuuteen alettiin saada 
aikaan. Nauttikaa ja ennenkaikkea taltioikaa tietovuotoa. Jollaista maailma EI ole saanut kokea yli 
VUOSISATAAN! Nyt ydinturvasloosheissa kyyti ON kylmäävää. Koska dataa kulkee ja paljon. Otetaan 
tähän seuraava kuvake: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YEs4.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YEs4.jpg[/img] 
 
Olemme saaneet tottua siihen, että materiaalini ei kuvia kumartele. On toki hienostunutta, vaikka 
koskettelee tabujen TABUJA! Jälleen liuutan asiaa hyvin ohuille jäille. Joka tapauksessa pysytään 
tiiviisti Teslan luomassa YDIN- teemassa. AINA tiukasti maailman ensi- illoissa, tietysti. Teemassa joka 
outoudessaan on suurelle yleisölle outoja ennakkoluuloja ja piilotteitten motiiveista turpeanaan. Tässä 
kuitenkin uniikkia Suomessa ja kautta maailman tarkoin kiellettyä kuvakavalkadia. Jossa gravitaation 
vastainen levitaatio, jopa aikasuureet vähintään huojuttavat tiedonnälkäisien nykyisiä ydinpäiväunia. 
Teslakupolin syvällisempään tekniikoihin: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YEsr.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YEsr.jpg[/img] 
 
Tiedättekö m i k s i  USA yksinkertaisesti varasti Gizan pyramidin päällä olleen kultaisen 
kärkikappaleen? Koska pyramidin sisäkanavissa siitä iski tauotta avaruudelliset energiat. Jotka oli 
suunnattu punagraniittisen uraanimalmiseen pääarkkuun. Koska nämä tappavat ja oudot valoilmiöt 
herättivät aivan liiallista kiinnostusta.  
 
Päätti teslan ydinsalaisuuksiaan suojeleva USA/ IAEA/ CIA tuhota koko Gisassa nähdyn toiminnan. 
Ydinsalaisuuksien päätähti Egypti päätettiin yksituumaisesti kadottaa tietoisuudesta. Ja lisää j u u r i 
siitä konetyypistä joka Egyptissä varmisti faraon vallat ja balsamoi, nostatti vedet sähkökentällään yms. 
pyramidialueille aikoinaan. Taivaallinen ionisaattori kuvattuna. Teslan kehittelemänä haunebu, vrilli: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YEsE.jpg  
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YEsE.jpg[/img] 
                       -------------- 
 
FB. Palautteita 2013.05 
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S.P. Jos ei tämä ole totta niin sinulla on niin hyvä mielikuvitus ettei sellaista voi ollakaan. Olletikin se on 
siis totta. 20 tuntia sitten · En tykkääkään · 1 
 
 Arto Lauri S.P. hei nää ON siis valokuvia olemassaolevista lukuisista lähteisä. Mukana m y ö s omia 
kuviani. Ja kuten kuvaan kuuluu näiden julkaisuja Supo/Cia hysteerisesti kaikkialla bannaa ja sensuroi. 
Tällaiset faktaukset poistetaan Gp:n  Ei ydinvoimaa Pyhäjolle kaltaisista r a i v o i s a s t i! 
 
 Sen sijaan että PoliiSIT i t s e julkaiosisivat näitä vaatien kansamme murhaamisten estämistä! Kiitän 
S.P.. On se vaan kummaa, ettei näitä silminnähtäviä todisteta sallita suin surmin. Näitä täytyy vaan 
levitellä, että saadaan kansat tajuamaan tämän loppumisen pakollisuudet. 
10 tuntia sitten · Muokattu · Tykkää · 1 
                 -- 
Sent: Friday, April 26, 2013 9:20 PM 
 
"Tesla Death Ray": "Conspiracy Theory" with Jesse Ventura 
http://www.dailypaul.com/263458/tesla-death-ray-conspiracy-theory-with-jesse-ventura?page=1 
 
Arto moi. 
* Näyttää SUPO ja CIA menneen ihan paniikkitasoille näistä viimeaikaisista Tesla/ Westinghausen 
ydinvoimavuotojutuistani. Tämänkin videon olivat satojen tuhansien joukkokatsonnasta seuloneet 
viiveittä pois. Koska tiesivät, että saan siitä pelättyä lisätietoa. Lakooninen ilmoitus, että Suomen SUPO 
oli vaatinut Venturan videota pois. Koska pelkäsivät tietojeni ratkaisevasti ydinsalaisuuksistaan 
karkaavan julkisuuteen. Että näillä mennään. Hei ne on alkaneet o i k e a s t i pelätä. Verkkomediankin 
SUPO-solut alkaneet sensuroida näitä juttujani urakalla.  
     ----------------- 
 
Mistä löyttyy? 
bimi bimi bimi 
 
Tuskin monikaan on tullut miettineeksi, mstä ja miten ihmeessä ihmiskunnalle on tullut mieleen ruveta 
imuroimaan taivaalta tulta alas tarkoitusperiinsä? No joo, jo Kreikan tarustossa kerrotaan miten jumalilta 
anastettiin heidän yksinvaltainen oikeutensa käyttää kaiken tieltään tuhoavaa tulta ihmiskunnan 
käyttöön. Mutta siis m i h i n  koko systeemi perustaa. Sain kaivella hyvinkin intensiivisesti miten 
ketjutus jatkuu. 
 
1/ Tesla nappasi ideansa siis Israelin liitonarkista. 
2/ Israel oli Egybtin orjuudessa tekemässä faraon pyramideja. Ja sai oppirahana ihmiskunnan 
suursalaisuuden. Mooses EI ollut turhan panttina Egybtin hoveissa oppimassa m i t ä  pyramidien 
sisämekaniikkaan kätkeytyi. 
3/ Faraoille oppi oli taas tullut jopa Atlantiksen ajoilta. 
4/ Mutta kun jopa Azsteekitkin tiesivät "jumalallisen pyramiditulen salaisuudet" piti asiaa tutkailla paljon 
varhaisemmilta jaksoilta. 
 
5/ Etruskien kulttuuria pidetään kirjoitetun historian eräänä vanhimpana. Tämä liki unohtunut kulttuuri 
kertoo kuitenkin oudosta suunnattomasta paikasta. "Ihmisen askeleet eivät alueelle sovi. Yksikään 
kasvi, tai puunvarsi ei alueella kasva. Jos vaeltaja, yai kasvinvarsi sinne kuitenkin öksyy ja koettaa 
alueella kylmyyteen yösijaa etsiä. Yön tuulettoman tyyneyden tullessa seutukuntaa kirjoaa taivaan 
virvatulien kulut. Voi sitä onnetonta jonka askel taivaanvalon reittiin kulkee. Katoaa kuin taiottuna 
jumalten uhrina manan majoille jälkeäkään itsestään etsijöilleen jättämättä". 
 
Tuo oli vapaasti kommentoitu lainaus, myönnetään. Mutta m i s t ä Etruskit koko maailmaa varoittivat? 
Voiko ihan o i k e a s t i  olla maankamaralla moinen paikka. Jossa mystiset "jumalten virvatulet" 
lakkaamatta elämää tuhoavat? Eihän sellaista pikkaa edes voisi olla olemassa. . . Sitten yllättäen aloin 
löytää myös vastauksia kysymystulvaani. Juuri niitä joista sisäministeriöt kautta maailman repelevät 
vereslihalle. Mysteerien mysteeri aukeaakin kaikessa kaameudessaan pala palalta: 
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- Tiesittekö, että taivaankannen alla kulkevan ihmisen pään korkeudelle lasketaan, toki tarkoin salaten, 
mutta myös mitattavissa olevat 200v ilmakehän IONISAATION askeljännite. Noin 100v/m. Tästä 
saamme oivan viitteen, mistä Teslakin puhui. Tai siis puhuisi, jossei CIA olisi varastanut hänen 
tietoarkistojaan. TVO:n verkkosähköllä käyvän teslabimin käynnistysjännitteen tiedämme olevan 400 
000v. Siksi tuon outoa oudomman "jumalten virvatulien Haadeksen" sijaintipaikan korkeuden pitää olla 
hiukan alle. Eli luokkaa 3 500m meren pinnasta. 
 
- Yhtäkkä alkaa koko asiaan survottu mystiikka kadota. Hei tämä ikiaikaisen muistin paikka ei olekkaan 
pelkkä mystinen jumalten asuinalue. Vaan perustuu ihan perusfysiikan ymmärtämiseen. Voiko olla edes 
tottakaan?. .  
 
- Minua on aina askarruttanut, miksi korkeakulttuurit ovat pyörineet kuin väkkärät juuri Rooman 
ympäristöissä. Karu kuollut ja kuiva perusmaa ei ole elämälle otollista ollut läpi erosoituna siellä pitkään 
aikaan. Jotain perinjuurin pysyvää elämä ja kuolema sieltä kuitenkin on löytänyt. Mutta mitä? Italiaa 
muisteleville tulee varsin pian mieleen jokin aivan tietty henkisyydessään mykistävä todella karu paikka. 
Erämaiden erämaa. Jossa kovinkaan sade ei saa elämälle sijaa antaa.  
 
- Ken on turistina noita karuuden rinteitä taivaltanut kovassa kasvupaineessa olevassa Italiassa. Ei voi 
kuin hämmästyä, miksei karuille suunnattomille rinteille ole tehty kuten monissa muissa tulivuorissa, 
hedelmällisiä viinitiloja ja kasvumaita? Turisteja pelonsekaisena rinteille kuskaavat mafiosomaan 
kansalaiset tietävät toki syitä. Mutta suuri ja peljättävä pahuuden USA kerran Italian miehitettyään on 
tarkkaa tarkemmin salvonnut kansan suut puhumattomaksi. Musertava USA/ IAEA ydinomertta on aina 
ja kaikialla läsnä. 
              -- 
 
Salaisuuksien salaisuus 
bimi bimi bimi bimi bimi 
 
Faraoitten tehtävänä oli tietonsa tarkoin maailmalta salata. Israel sen oppi orjuuden töissään faraoille. 
Azteekkien kulttuurin pohja lepäsi samoille salailuille. Aina vaan sakeampaa, verisempää 
kansantarustoa mystisistä taivaanvasamien ylängöstä. Voisiko joku viimein kiepsauttaa esiin m i s t ä  
on kyse?. .  
 
!Etna – Wikipedia  
fi.wikipedia.org/wiki/Etna  
Se on korkein aktiivinen tulivuori Euroopassa, korkeudeltaan 3 350 metriä ja Italian korkein vuori 
Alppien eteläpuolella. Etnan pinta-ala on 1 190 km²." 
 
Jo ammoisina aikona ihmiset tiedonjanoisina kulkivat sen rinteillä. Oivaltaen, että j u u r i sen rinteillä 
tauotta lepäsi 350 000v sähkövarauskenttä. Herkkääkin herkempänä reagoimaan kaikkiin sen rauhaa 
häiritseviin elämänmuotoihin. Jo kivikaudella ihmiset näkivät miten nimenomaan Etnan rinteitä 
piiskasivat kaiken tieltään survonneet "jumalten virvatulten valosoihdut". Moni onneton kulkija katosi 
vuoren rinteillä. Aina kun joku uskaltautui suunnattomille aavoille ylängöille hämmästyi hän myös sen 
täydellistä kasvittomuutta. 
 
 Usein kulkijasta ei löytynyt kuin hiiltynyt pieni tuhkakasa. Vain palamaton kivikirves, pari tutusti tehtyä 
kivinuolta allaan paljasti kulkijan viimeiset hetket. Jokin todella merkittävä jumalainen tuomio oli häntä 
kohdannut. Toisinaan rinteille ilmestyi metsästyksissä ahdisteltujen suurten alkuhärkien laumojen 
loppuun palaneita luukasoja. Ihmiset oivalsivat, että nämä mystiset taivaan voimat janosivat 
UHRILIHAA ja VERTA! 
 
 Pian jo kilpailtiin siiltä minkä kylän vuorille kantama uhrialttari paloi ensimmäisenä jumalten 
hyväksymänä taivaille.  Noista ajoista on aikaa vähintään 10 000v jääkauden väistyttyä. Koko kirjoitettu 
historia kertoo j u u r i näistä mystisistä salaisuuksien peljättävistä tapahtumista. Mitään ei ihmiskunta 
olekkaan halunut sen jälkeen oppia. Vaan päin vastoin ikiaikaiset kulttuurit ovat olleet ehtymätön 
vallankäyttäjien ammennuskaivo.  
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Kun aina aktiivinen Etna käynnistyy. Sen ainoalaatuinen toimintakorkeus, antaa sille poikkeuksellisen 
herkän kyvyn aukaista plasmaIONIsoidulla laavatuhkallaan tien taivan uranuksen voimille. 
HADRONKASKADIEN suurienergiset 70 000MVe avaruusprotonit putoilevat plasmakanavaan kuin 
pienoisydinpommit. Etnan laava tunnetaan erittäin agressiiviseksi ja räjähdysherkäksi. Jo Lontoossa  
British museumissa ihmettelin m i k s i faraoitten kaikkein keskeisin rakennusaine oli pronssityöstöön 
liian kova graniitti? Sitä samaa suomalaisille tuttua punaista ja harmaata graniittia. 
 
 Josta tänäkin päivänä ollaan valmiita maksamaan mitä tahansa uhria sen sisältämänsä uraanin takia. 
Etnan rinteille taivaalta putoilevat hadronit osuvat j u u r i  uraanipitoiseen laavaduffiin. Ihan samalla 
periaattella kuin käyvään TVO:n ydinreaktoriinkin! Laava nimenomaan r ä j ä h t ä ä  erityisen 
hanakkaasti Etnan tyyppisissä erityistulivuorissa. Koska uraani hajotetaan taivaan hadronpommituksilla 
niiden purkauksissa lennosta. 
    -- 
 
Oppi leviää maailmalle. 
etna etna etna etna etna 
 
Ei roki Etna ole ainoa. Strombolikin toisinaan tekee BIMI:nsä taivaalle räjähtäen ydinvoimin kuin 
Fukushima konsanaan. Ehkä kaikkein tunnetuin näin räjähtelevä ydinvoimakäyttöinen on ollut pelätty 
Indonesian Krakatau. Vulkaaninen voima jo itsessäänkin tulee juuri uraanijohdanmnaisten, isotooppien 
energiavirroista. Mutta kun se kohtaa taivaan BIMI:n hadrokaskadien pommituksen. On täysi ja 
konkreettinen Helvetti irti! Tavoilla jotka saivat jo vuosituhansia sitten uteliaat faraonkin edustajat 
kiipeämään Etnan kulttivuorille.  
 
Löysivät sieltä outoja uraaneja sisältäviä oudosti taivaantulien silpomia kivipaaseja. Faraot halusivat 
tuottaa itselleen nämä Italian "jumalten voimat". Omatekoisen tulivuoren. Suuren salaisuuden 
löydettyään tämä aikansa supervalta halusi kaikkein näyttävimmänkin itselleen. Vuosikaudet faraon 
lähettiläät tutkailivat Etnan voimannäytöksiä. Pian selvisikin jokin erittäin tärkeä yksityiskohta. Aina 
aikansa raivottuaan tulivuori oudosti hiljeni. Ikäänkuin odootaen jotain rinteilleen. Avainsana 
mystiikkaan oli VESI. 
 
 Vasta kun tulivuoren rinteet olivat saaneet ylleen kasvulle elintärkeän vesivaipan. Alkoi kierto 
uudelleen. Kasvunsa alkaneet metsän alut. Kokivat yhtäkkisiä tulisten virvatulien polttavan 
kohahduksen. Nimenomaan vettä kohden taivaan elmot imuroitui. Etnan rinteillä oli suurpurkausten 
synnyttämiä onkaloita. Joiden pohjille vesi lammikoitui. Onkaloissa seisovassa ilmanalassa oli 
kuolettava erityispiirre. Me sanoisimme sitä radonin kyllästämäksi IONISAATIOKSI. Niin JOS 
fyysikkomme vaan antaisivat sanoa. 
 
No faraon tutkijoita EI rajoittaneet USA:n ja IAEA:n sensuroinnin haitakkeet. Pian huomattiinkin, että 
juuri näihin  
uraanikivisiin luoliin nuo taivaalta kiihtyvästi putoilevat hadronvirrat iskostuivat. Merkittävin löytö Faraon 
tutkijoille oli tässä vaiheessa kuitenkin se. Että näihin onkaloihin kuolleet eläimet eivät mädäntyneet 
lainkaan. Jatkuvassa säteilyn kylläisyydessä edes bakteerit eivät kyenneet mädättämään näin 
muumioituneita. Syntyi kultti tehokkaasta balsamoinista Egybtin faraoiden elämäntehtäväkseen. Piti 
vain kyetä toistamaan Etnan rinteen tapahtumat omassa maassaan. 
 
 Niin ja se VESI oli todella mukana alusta asti, koska toimi tärkeänä antenivasteena taivaan hadronien 
alassaattajana ja "tulen ruokana! Parhaiten, kohoavan tulivuorikalderan keskussaaren ympäröimänä. 
Kalderan sisäputken seisova ilmanala taas antoi IONIBIMILLE mahdollisuuden nousta pienemmästäkin 
keinotulivuoresta= pyramidin lakikartiosta tasaisena norona taivaalle. Etnan korkeuksia Egybtissäkään 
ei saavutettu. Mutta taitavasti parhaimmin eristävällä kalkkikuorella eristetty lakikultakartio balsamoivia 
hadronlieskojaan alkoi syöttää Niilin rantavettä vasten juuri Kuninkaanlaaksossa. Nerokkaan systeemin 
avainsana on juuri massiiviset punagraniittipaadet pitkin pyramidien päätunneleita. 
 
 Käykää toki katsomassa itse. Vaikka USA pakotti Egybtin poistamaan pyramidien juurelle tulleet 
vesikanavatkin niin yhä kulkijan selkäpiitä pyramidien sisus karmii! Varsinkin kun näet vuosituhansien 
hadroniskujen murentaman oudon punagraniittisen sargofagin palaneet seinämäkivet. Alat oivaltaa, 
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ettei pyramidienkään salaisuudesta turisteille kerrota rippeitä enemnpää. Suuri ja mahtava USA on 
tehnyt mitä tahansa salatakseen ydinreaktoriensa synmkimmät peruslähteet. Niin siihen asti kunnes 
minä niitä teille aloin aukomaan. Ai voinko näyttää teille vaikka kuvan siitä miten tulivuorien 
tuliIONIsaation bimit toimii? Kas kun tuli puheeksi, niin USA:n tulivuoresta lähetettynä: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YE4X.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YE4X.jpg[/img] 
                      -- 
 
Angelicva Skywolf 
 
http://youtu.be/df7fsLoiIjU 
----------------- 
http://youtu.be/MjV0Tep1ux0 
 
Olet ratkaissut koko salaisuuden!!! Ja minä lisäsin siihen hieman lisää!!! 
 
Arto Lauri: No?) 
 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Honsh%C5%AB 
Katso nämä linkit!!! 
Siis Japanin päällä hajosi tosiaan koko ionisfääri ja siihen Japsien tulivuoreen löi koko ajan säteilyt. Eli 
ei ollut ufoja vaan avaruuden säteily pääsi alas. 
              ----------- 
 
CIA SUPO palautteita FB-Ajan henki 2013.05 
cia cia cia cia cia cia cia cia cia cia 
 
Arto Lauri 
SAIRASTA SUPO- sensurointia! 
supo supo supo supo supo supo 
 Ylläolevista vikuroitui koko nettiPOLIISIT kautta maailman. Osuin enemmän kuin salatun arkaan, 
ennenkaikkea totuuteen! Juupa juu h e t i kun julkaisin jutun siitä mitä tapahtui TVO:n 
ydinvoimalastartin aikaan 1978. Päätti GP:n ryhmät ryskäyttää meikäläiselle perustelematta BANNIT! 
Bannit antoi mm. FB:n "Ei ydinvoimaa Pyhäjoelle" ydinrikoksien peittelijät ry! 
___________________________________________________ 
 
Syykin kun ON päivänselvää. Pelkäävät, että muutamat jutuistani innostuu myös dokumentoimaan kun 
SAMAt salatut tuhot vääjäämättä toistuu Pyhäjoella! Voihan siis H..tin kuustoista kun piripäät ei vaan h 
a l u u tajuta faktoja.  
 
Tai tajuaa ne. Siksi rikollisten ydinLAHJUSRAHAT tuollaisille ryhmän pitäjäpaskoille räjäytetään ylös. 
Ja SUPO:llehan käy kaikki mikä perustuu korruptiopimityksiin rikoksistaan ihmiskuntaamme vastaan. 
Tykkää ·  · Älä seuraa julkaisua · Jaa · 16 tuntia sitten 
 
Kim Hokkanen Kuulehan Arto, nämä tekstit eivät taida kuulua tähän ryhmään. Voisitko jättää ne 
kirjoittamatta tänne ja siirtyä johonkin sopivampaan ryhmään? Olet varmaan huomannut että täällä ei 
oikein ole kiinnostusta ja keskustelua ei synny. 
 
Joni Lindfors Älä sekoita piripäitä tähän asiaan, ne oo mitään pahaa tehnyt tässä asiassa . Kiinnostais 
tuosta asiasta tietää lisää vaikka tää ryhmä ei taida tosiaan olla otollinen siihen ikävä kyllä. 
 
Arto Lauri Totuus ydinvoimast ja sen salaisuus ryhmä. . .Tai vaikka..: 
Mistä löyttyy? 
bimi bimi bimi 
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Tuskin monikaan on tullut miettineeksi, mstä ja miten ihmeessä ihmiskunnalle on tullut mieleen ruveta 
imuroimaan taivaalta tulta alas tarkoitusperiinsä? No joo, ...Näytä lisää 
13 tuntia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri jatkoa. . . 
 
Oppi leviää maailmalle. 
etna etna etna etna etna 
...Näytä lisää 
 
http://kuvaton.com/k/YE4X.jpg kuvaton.com 
 
Jouni Kalevi Häkkinen No huh huh!  10 tuntia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Tajuatte v i i m e i s t ä ä n nyt, miksi täälläKIN perseilevät SUPO ja CIA maksavat 
kätyreilleen mitä tahansa, jotten paljasta heidän rahasta salaamaansa 100v kestänyttä USA/ 
YDINOMERTAANSA! 
 
Jaakko Savolainen Sulla on psykoosi, mene hoitoon.   8 tuntia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Noin miten SUN psykoosi on liitettävissä siihen, että jostain USA:n tulivuorista kuvataan 
säännöllisiä IONIPLASAMOJEN BIMEJÄ? Voisiko SUPO ihan vapaamuotoisesti selittää millä 
tavaratasollaan Helsingin PASKALAKIT liitostaa jonkun Gizan pyramidiin 3 650v sittren liitetyn 
kultakartion sähköiset repulssiovirrat mun anemiatodennäköisyyksiin? Ylipäätään k u k a a n ei edes 
kinnostu näistä MUN dokumentoimista silminnäkijäraportoinneista. JOS, kosrostan JOS ei olisi 
suunnattoman halukas tietämään siitä kiistattomasta UHASTA jota teidän. Siis CIA virannomaissikojen 
kauppaamat ydinvoimalanne maailman turvallisuusriskeinä merkkaa!  
 
Todellakaan kenellekkään EI tule mieleenkään kirjoittaa jonnegin Lady Gakan sivustoille, ettei nainen 
saa kirjoittaa itsestään noita sivuja kun kuulema. Jotain hemmetin SUPO-POLIISIA 50v mahakasta 
tusinapoliisia EI aihe huvita lukea! Hankkikaa PASKALAKIT itsellenne elämä. Tai edes vaimo joka 
saastaisuuttanne sietää. Ehjäpäisiä mukuloitahan ette edes säteilyn silpomina enää tule saamaan! Ja 
sekös v-tuttaa kirjoittelemaan rahapalkastanne ala-arvoista sinisontaanne joka hemmetin viestinläpi 
täyteen. Kun teidän ostettuja juttujanne ei seuraa KUKAAN!) Ja mun lahjomattomia 
silminnäkijädokumenttejani imuroidaan kiehtovina käsistä! 
                       --------------------- 
 
Zetp Point Energia 
_________________ 
 
Tämä ZPR on "eteenpäin ajava voima" on tämän virran takana, joka on voimakkaimmillaan kun se 
yhdistyy maapallon magneettikentän kanssa, joka vuorostaan on polarisoitunut sekä muuttanut jonkin 
verran ZPR:ää maapallolla tai lähellä sitä. Tämän virran voima vuorostaan erottaa liikkuvat positiiviset 
ja negatiiviset sähköiset varaukset. On enemmän tai vähemmän kuten käänteinen sille mekanismille 
jolla ZPR:n voima on suunnattu luomaan tämän magneettisen virran. Kestomagneetin voidaan myös 
ajatella olevan "magneettisen virran supermuuntaja", joka ultra-korkean taajuuden antennin tavoin, 
vastaanottaa tätä ZPR:ää sekä tuottaa magneettista virtaa.  
 
 Toistona, meidän tarvitsee ainoastaan polarisoida säteilyvaikutukset (radiant effects) sekä erottaa ja 
poistaa lämpö, muu säteily, paineen muutokset, sähköinen sisältö, tai megnetismi, tehdäksemme työtä. 
Kuten "magneettisen virran superkonduktori", tavanomainen magneetti kaikkein todennäköisimmin 
kerää tätä ZPR:ää ikäänkuin 'käänteisenä' K-capture -ilmiönä, ja muuttaa sen magneettiseksi virraksi.  
 
Operation Paperclipin myötä, kaikki saksalaiset lentäviä lautasia koskevat dokumentit annettiin CIA:n 
(OSS) käsiin vuonna 1945. Kaikki lentäviä lautasia sekä joitakin muita asioita koskevat dokumentit, sen 
jälkeen kun ne julistettiin avoimiksi, on joko väärennetty tai muokattu Teslan löytöjen hämärtämiseksi, 
joita minä kutsun nimellä "occult ether physics", sillä "occult" tarkoittaa salattua.  
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                  ------- 
 
Nikola Teslan dynaaminen painovoimateoria  
 
Teslan dynaaminen painovoimateoria (1893 - 1894) perustui ajatukseen, että kaikki kappaleet 
lähettävät mikroaaltoja (nopeasti vaihtelevia sähköstaattisia voimia) tietyllä jännitteellä sekä taajuudella 
siten kuin niiden "sähköinen sisältö" (protonit, elektronit ja neutronit) sekä suhteellinen liike määräävät. 
Tesla mittasi maapallon mikroaallot erityisellä putkilolla jotka hän kehitti (sinä voit nähdä 
mikroaaltosäteilyn huiput ja laaksot putkessa olevassa kaasussa) siten että sen aallonpituus on 
ainoastaan muutamia senttimetrejä. Hän sanoi että taajuus ja jännite ovat sukua nopeudelle, sekä 
maapallon massalle (sähköinen sisältö), ja että gravitationaalisen vuorovaikutuksen kahden kappaleen 
välillä määritteli mikroaaltojen ja eetterin molemminpuolisen vuorovaikutuksen sivutuote, sekä 
sähkövirta ja voimien putkilot jotka kulkevat läpi avaruuden, sekä näiden kappaleiden välistä että niiden 
läpi.  
 
Tesla vahvisti tämän, asettamalla kaksi metallilaattaa tietyn etäisyyden päähän toisistaan, ja 
sähköistämällä ne suurella jännitteellä, suuritaajuisella virralla (Tesla currents", or "microwaves"). 
Riittävän korkealla jännitteellä ta taajuudella, avaruus niiden välissä tuli "kiinteäksi". Se toimii myös 
yhdellä laatalla (ilmassa riippuva sinkkilaatta; 1/8 tuumaa paksu ja 12 tuumaa kanttiinsa). Tämä 
dokumentoitiin vuonna 1943 FBI:n asiakirjoissa jotka vapautettiin FOIA:n toimesta; todistajana 
Marquerite Merrington, vuoden 1894 demonstraatiossa jonka Tesla suoritti Houston Streetin 
laboratoriossaan.  
            -- 
Koska kaikella gravitationaalisella atomimassalla on positiivinen nettovaraus, tämä negatiivinen varaus 
tarvitaan manipuloimaan painovoimaa. Tämä positiivinen massa jota eetteri-kantajat hallitsevat, reagoi 
negatiivisten pulssien kanssa, vetääkseen ne muuntajaan, syöden ne sekä tuodakseen voiman putkilot 
mukaansa, jotka hajoavat tässä muuntajassa, tuodakseen liikevoiman muuntajaan, joka on 1 040 
kertaa suurempi kuin gravitationaalinen voima:  
 
Fe/fg = 1040 x Fg  
 
Tämä primäärinen L-C -piiri koostuu ensisijaisesta käämistä jossa on muutama kierros lankaa, käyttäen 
suurta muuntajaa, putken kavennuskohdasta (choke coil), purkausvälistä (spark gap), virityskäämistä 
(tuning coil), sekä kondensaattorista. Tämä yhdistelmä tuottaa primääristä taajuutta sekundäärisen 
käämin induktanssiin, käyttäen pientä muuntajaa. Käämi sekä muuntaja muuttavat sähkön 
matalapaineisesta korkeapaineiseksi. Tesla sai selville, että primäärinen käämi joka koostuu leveästä ja 
ohuesta metallilangasta eristyskerroksen välissä oli paras, sillä siinä oli vähemmän (ei-toivottua) 
induktanssia. Tämä on jopa parempi kuin kaksoin-filaarinen käämi, joka myös eliminoi induktanssin.  
 
 
 
 
 

3202.1978 OL-1 start 
 
Muistan elävästi miten TVO:lla lukuisat kerrat sain kuulla niistä. No enemmän kuin oudoista 
luonnottomista ilmiöistä joita sattui TVO:n OL-1 startin aukaan. Nimenomaan Olkiluodon ensimmäisen 
reaktorin käynnistyminen järkytti aikalaisia tavallaan ja tavoillaan. Jotka on e h d o t t o m a s t i  
saatava talteen. Taltiointiin etteivä ne kauhuntäyteiset jatkumot unehdu ikinä sen kokeneitten 
kertomuksista. SUPO CIA himoaakin kaiken painuvan unohduksen suohon kuolevien silminnäkijöiden 
myötä. Mutta m i n ä  en näitä sensaatiomaisia päiviä koskaan tule unholaan painamaan. 
 
Vedenpaisumus I 
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Hyvät työparini jo silloin liki 60v sähköinsinööri, taistelulentäjä helsinkiläinen Lasse Venesjärvi. Niin ja 
tietysti työparini Timo Koskela. Heillä oli osa ja kyky olla tässä katastrofaalisessa ydinvoimalan 
dokumentoimattomassa startissa ihan aitiopaikoilla. Jo päästartti iltaa edeltävänä päivänä, heille tuli 
komennus. Korjaan h y v i n outo komennus mennä paikanpäälle tarkistamaan kilometrien päässä 
Olkiluodon saaristossa tähtimäisesti hajaantuvaa ranteenvahvuisia kuparisia päämerimaadoituksien 
kaapelointeja. 
 
 Syytä moiseen outoon asiaan EI uskallettu edes heille kertoa. Mutta saivat selville, että 
"käsittämättömän" korkeiksi kohonneet askeljännitteet maadoituslinjoissa olivat tarkistuspyynnön syynä. 
Annetaan tähän heidän itse kertoa: "Meille oli annettu käyttöön vähäinen soutovene. No sellainen 
pahainen lasikuitukippo soudeltavaksi tyynellä merellä. Tarkoitukseen mukaamme oli annettu kartat 
niistä maadoitusten tärkeimmmistä risteyskohdista pitkin Susikarin piensaaria. Meidän tulisi tarkastaa 
kuulema ne kaikki. 
 
 Lasse istuskeli tyyriinä, minä Timo soutelin. Ja mikäs siinä soudellessa kun tyyntä ja aurinkoa piisasi. 
Saari kerrallaan tutkailimme ihmetellen mikä systeemi muka kuormittaisi ylirajuja maadoituskaapeleita. 
Olimme muutaman km päässä ydinvoimalasta ulkomerellä. Muistan tramaattisen tilanteen 
suunnattoman hyvin. Vanhana mutta kepeänä miehenä Lasse kipusi pahaiselle kallioluodolle. Eihän 
siellä juuri puita ollut paatin narun kiinitykseen. Siksi päätimmekin soutaa loitomma odotteluun. Kun 
Lase tarkistuttaa oudosti kuumentumaan alkaneita maadoitusliitoksia. 
 
Tuskin ehdin kauaskaan luodolta. Kuin tapahtui jotain sellaista, mitä en kuunaan ole tuolla Olkiluodon 
vesillä nähnyt. Taivas synkistyi ihan silmissä. Vilkaisin syrjäkarein oudoksi heittäytyvän OL-1 reaktorin 
suuntaan. Jotain oli ympärillään ennennäkemättömän oudosti pielessä! En vaan osannut jäsentää 
miksi? Lasse huusi minua saariluodoltaan. . .Vastaavaa en ollut nähnyt i k i n ä . Vain hetki aiemmin 2m 
merenpinnan yläpuolella ollut turvallisenoloinen luoto oli peittynyt k o k o n a a n velloviin, kylmääviin 
vesimassoihin! Lasse uhkasi hukkua silmieni edessä taistellessaan kuin tyhjästä tulleitten 
käsittämättömän oudosti kohonneitten vesipaljouksien alle. 
 
Vedenpaisumus II 
 
 Pärskeitä, huutoja, hikisiä paniikinomaisia epätoivon hetkiämme en i k i n ä tule unohtamaan! Sanoivat 
Lasse ja Timo yhdestä suusta. Vain suunnaton onni onettomuudessa pelasti meidät mystisesti 
alkaneelta merien raivolta. 
Kysyimme outoa säämuutosta suoraan TVO:n valvomolta. Läpimärkinä jykevässä kuolemaa uhkuvassa 
myrskyn silmäkkeessä halusimme tietää oleellisimman "MIKSI?! Vastauksia eivät antaneet. 
Radiopuhelimen taustaäänistä kuitenkin kuulimme, ettemme olleet ainoat suurvaikeuksiin 
ydinvoimalalla joutuneista. Valvomosta tuli veitsenterävä käsky:" Nyt tuotte itsenne sieltä rantaan. 
Olette omillanne. TÄÄLTÄ kautta ei nyt sympatiaa liikene. Tilanne on valvomossa leviämässä käsiin!" 
Timo sanoi kuulleensa taustalta lukuisten reaktorin hälyttimnien ja varoituslaitteitten ujelluksen 
kakofoniat." 
 
Lukuisat kerrat tämän jutun kuulin, ymmärtämättä kaikkea mitä asiaan liittyi sinä kohtalokkaana 
starttipäivänä 1978. Se kuitenkin on selvää. Että OL-1 laitoksen orastavasti alkanut teslabimin startti 
päättyi täyskatastrofiin! Toisaalta tuo mystinen vesiä nostanut "myrsky" oli täysin OL-1 startin 
teslabimistä johtuva paikallinen matalapainesyklonin tekemä. Kuten huomaamme 100km korkean 15 
kilotonnin ja 1 000km3 kokoisen plasmapylonin teko EI todellakaan ollut lastenleikkiä. 
 
 Mitään vapaamuotoisempaa dataa asiasta ei lehtiin, eikä missään ole uskallettu i k i n ä  laittaa. Joten 
nämä jotka minä osaan kirjoittaa ovat globaalistikin sensaatiomaista, sykähdyttävintä dataa. 
Materiaaleja joihin kukaan muu maailmasa ei vaan pysty/ uskalla. Se miksi tilanne myöhemmin 
lauantailtaan alkavaa syhksyä ajautui. On vailla vertaa. Lukuisissa silminnäkijänä olemeisissani oli 
elintärkeää, että näin näitä kaikkia myös i t s e ! Joten data noudattelee sofistikoituun tyyliini klassisen 
dokumentaristin neutraalia tapaa esittää faktat. 
 
 Ai niin, miksi Lasse ja Timo käskettiin tutkimaan maadoituksia? ASEA- atomilla oltiin varmoja siitä 
etteivät suomalaisten tekemät maadoitussysteemit olleet riittävän kestäviä. Suomalaiset TVO:lla kun l u 
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u l i v a t  tekevänsä tavallisesti standardoituja sähkölaitteitten perusmaadoituksia. Koko TVO:lla 
silloinkaan väestään tuskin kukaan tajusi, että kyse oli vallan muusta maadoituksista. Nimittäin 
teslabimin 440 MW oskilaattoripylonin avaruudelliset reaktorin hadronien 70GeV megapommitusten 
vastaanottoreititykset. Jos ja ken luulee, että tässä terävimmät aiheesta. Erehtyy tutusti ja vallan . . !  
                 --------- 
 
Etusivu- foorumin satoa 
 
02 May 2013, 18:36 #2128 Kari Kukko  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Ja näin vedetään entiset työkaverit "todistajiksi" teslabimi-mytologiaan. Ja kolmantena päivänä 
kuolamansa jälkeen Tesla nousi arkustaan ja bimitettiin hautaustoimiston pihalta 70km ylös taivaisiin.  
 
02 May 2013, 19:48 #2129 raijasivu  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 - Niin.. . .Luuleeko SUPO, että kukaan m u u k a a n kuin TVO:lla ikänsä ollut kaltainen näistä edes 
voisi uskottavasti kertoa?. . . . 
 
- Lasse on vuosia sitten kuollut säteilysairauteen. Enkä yhtään usko hänenkään olevaan tykötäkätty 
siitä, että hänen aidot todistuksensa näin tuodaan vihdoin juki. 
 
- Oli tuossa matkassa muuten kolmaskin. Anssi Hakanen. Sattuu nykyään olemaan vaan TVO:n 
nettibrobakoinnin ydipoliisiston pääkätyreitä. Joten toi vaan nyanssiksi, jos ketä SUPO- Vuojoella 
haluaa Anssilta tarkennuksia todeksi tietämäämme juttuun.)  
       -- 
FB:n palautteita 2013 
 
K.T.K. 
14 minuuttia sitten ·  
Tässä jotain, mitä et ole ennen lukenut.. mutta tu-lee tietää.. MIKÄLI maassamme siis OIKEASTI vielä 
on sananvapaus ja demokratiaamme vallitsee läpinäkyvyys.. -kö? 
..yks V-n lysti, here´s one: 
"3202.1978 OL-1 start. . .! 
           
*Niin POLIISI- banneja saa näillä huippusalatuilla yduntotuuksilla kiihkeästi. Journalistit vaikenemaan 
kuin m u u r i t.. Sentään toisinaan ihmisten silmiä auki lisää näihin maailman salatuimpaan faktoihin. 
               ---------- 
 
Mitä kaikki oli s i l m i n ä k i j ä l t ä . 
1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 
 
Miksi nimenomaan meri nousi kohtalokkaasti Olkiluodossa OL-1 teslabimin startissa? Bimin keskeinen 
idiomi on tuoda avaruuksien 400 000V sähkökenttä surutta maahan  asti. Muassaan se sitten tuo 
uraania ja kaikkea muutakin silpovat vahvasti +..IONIsoidut uranuksen avaruudelliset hadronkaskadien 
protonivirrat. TVO:llahan keskeinen ongelma oli ankarasti alimitoitetut neliökilometrien 
maadoitusverkostonsa. Kun BIMI iski. Nousi maahan hengenvaarallisen KORKEAT sähkökentät. 
Ammattilainen sanoo, että maadoituksen "askeljännitetasot" kohosivat kuolettaviksi. 
 
 Vahvalla sähkökentällä on 440MW teslaoskilaattorin vaikutuksista selkeä ja kiistaton luontoon 
raahautunut vuorovaikutus. Sähkökentät vetävät vettä puoleensa niin rajusti. Että tällä huom. 
patentoidulla tekniikoilla kyetään keinokastelemaan kokonaisia aavikoita! Tietysti monimetrinen tsunami 
ydinvoimalaan, josta sammuu jäähdytyksetkin TVO:lla heti 2,5m korkeuksilla on Fukushimasta 
näkemämme räjähtelevä hengenvaarallisuus JO sinällään. Jälleen kerran SUPO:lla syytä suitsia 
tällaiset kylmäävät faktat. 
 
 Niin oli tässä muutakin. Teslabimin 100km korkea ja kuvien todistaman 3,6km halkaisijaisen, 1 000km3  
alipainepyörteen synnyttämä p y s y v ä   korkeapainesykloni jo muodostuessaan vain vahvisti rajuksi 
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tämän hyökyaallokon imullaan. Kun ilmiön katastrofaalisuus nähtiin Suomessa livenä. Niin mitä muuta 
se tiesi kuin loputtomiin l i s ä ä  POLIISI- virkoja. Ja kova paniikkia, ettei faktaa ilmoiteta ikinä 
maailmassa. No näin kuin minä teille näkemäni ja kokemani uskallan sensurointeja uhmaten laittaa. 
Pankaa korjuun näitä. Nimittäin 240kpl pelkästään ahneuden ohjaamaa SUPO- poliisia näitä 
raporttejani. Ainoita maailmasta, vaatii karjuen vihastaan piiloon verikirstuihinsa.  
                  -- 
 
Ukkosdataa 
ukkos ukkos ukkos 
 
Keskimäärin ukonilma, vapautuva energia on noin 10 miljoonaa kilowattituntia (3,6 × 1013 joulea), mikä 
vastaa 20 kilotonnin ydinasetehoa. Suuri, voimakas ukonilma voisi vapauttaa 10-100 kertaa enemmän 
energiaa. 
 
Keskimääräinen salama kuljettaa negatiivinen sähkövirta 40 kiloamperes (kA) (vaikka jotkut salamat 
voivat olla jopa 120 kA), ja siirtää energiaa vastaten viiden coulombia ja 500 MJ. Tai tarpeeksi energiaa 
vastaten virtatehona 100 watin hehkulamppun energiaa vastaten kulutusta vajaalle kahdelle 
kuukaudelle. (720h) Jännite salaman pituudesta, jossa eristeläpilyönti ilmaan on kolme miljoona volttia 
metriä kohti. Tämä toimittaa ulos noin gigavoltin (miljardi volttia) ja 300 m (1000 ft) pitkään salamaan. 
Jossa sähkövirtaa on 100 kA, tämä antaa voimaa 100 terawatin teholla. 
 
* Laskelmiin Olkiluodon OL-1 laitokseen ASEA ukkoslaskuri ilmoitti 200kpl illan kuluessa. Nyt voimme 
laskea malliksi paljonko YKSITTÄINEN alas romahtanut teslabimin energiakertymä suunnilleen olisi. 
 
-Yhden ukkossalaman teho on 0,1kW* 720h= 72kWh* 200kpl= 14 400kWh. 15%* 20 kilotonnin 
ydinpommitehosta tekisi näin laskien 3 kilotonnia. Eli vain 20% romahtaneesta bimistä osui 
"varsinaiseen" iskussa pian romahtaneeseen salamamaadoitukseen ja peräti 80% myöhemmistä 
energioista tuhosi OL-1 voimalan kamerat, palohälytinkaapelit, 2mm paksut vaippapellit, valaistukset.  
 
Puhumattakaan muusta hallitsemattomista tuhosta ydinvoimalan sisällä. Huomaa kyllä miksi voimala 
paloi vielä päivien päästä kun kiertelin tutkimassa suurtuhoja maanantaina. Laskelma tuntuu tukevan 
riittävän hyvin arviotamme siitä, että OL-1 startissa voimalaa kohtasi laskemamme Hiroshiman 
ydintuhon suuruinen täystuho alkusyksyyn 1978. 
              -------- 
 
Tshernobyl 1986 
tsherno tsherno 
 
Tshernobylin 27v kestänyt ydinomertta. Joka konkreettisesti n ä y t t ä ä   miten reaktori räjähtää 2km 
korkeaksi räjähdyspylvääksi päiviä, on viimein päässyt julkaistavaan kuosiinsa. Miksi vasta nyt johtuu 
siitä, että Fukushimassa räjähdelleitten 54kpl reaktorin jälkikuvien takia jälleen yksi lisää ei enää 
maailmoja merkitse edes IAEA:lle. Nyt ollaan astumassa tilanteeseen, jossa loppuun kupattuja 
ydinraatoja aletaan salvoa käyttönsä loppumisiin verorahoilla, systemaattisesti räjähtämään päästäen.  
 
Minulla oli tuon venäläispätkän äärellä vahvasti syytä epäillä kuvaa animaatioksi. Tai ainakin 
väärennökseksi. Yhtä kaikki katsottuaan kuvamateriaaliin "piiloitetun spektrianalyysin" yllättäen aika 
vahvaa näyttöä. Kuvan materiaali olisikin kauan sitten sensuroituja pätkiä aidosta kohteesta! Ei 
välttämättä ehkä Tshernobyli, mutta no katsokaa itse, ensin uniikki: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YELc.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YELc.jpg[/img] 
 
Huomatkaa kuvien väliset selkeät erot. Maaperälle vuotanut pinkkiverinen säteilyionisaatio valuu kyllä. 
Myös taivaalle pylvästyvän BIMI ja sen selkeä vuorovaikutuskenttä yläilmakehän rengasmaisuuksina on 
selkeästi nähtävillä. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YELK.jpg 
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[img]http://kuvapilvi.fi/k/YELK.jpg[/img] 
                      ------------- 
 
Mikä ON Vuojoki 
vuo vuo vuo vuo 
 
Etusivu - foorumin satoa 15 May 2013, 12:25 #2176 cosmichd  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Location Helsinki, Mäntsälä  
Posts 25,165 Mikä tai kuka on Vuojoki, josta usein puhut?  
 
15 May 2013, 17:03 #2179 raijasivu  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Posts 828 - Vuojoki on Eurajoella oleva vuosisatoja vanha ruotsalaiskartano. Sen Eurajoki kunnosti 
miljoonilla ja lopuksi LAHJOITTI Posivan sikaniskoille. Eikä tässä kuin alkajaisiksi. SUPO perusti koko 
suuren kartanon alakertaan 12 hengen YDINTURVAOSASTON maanalaisen bunkkerin. Idea on 
simppeli. KUN siis ei JOS. Vaan k u n Olkiluodon reaktoreita alkaa fukusimoida. Tuon POLIISILÖSSIN 
tehtävänä on kylmästi TAPPAA KAIKKI TVO:n tuhatkunta työntekijää.  
 
-Saattaa tuntua Suomessa oudolta. Mutta kuten muistamme MYÖS mm. Fukushimassa kuin vaikka 
Tshernobylissäkin k o k o ydinvoimalan henkilökunta yksinkertaisesti TAPETTIIN, kuten 
venäläissukellusvene Kurskissa myös! Tästä ajettiin läpi käsky jopa hallituksessa  silloin. Vaikka jopa 
Tepcon johto halusi pelastaa väkeään. . . Vai onko k u k a a n koskaan kuullut, että Japanissa tai 
Tshernossa olisi k u k a a n päästetty hengissä kertomaan laillani paikan päältä mitä kohtalokkaina 
päivinä ydinvoimaloissa o i k e a s t i tapahtui! IAEA ja POLIISIN OMERTA on selkeä: 
 
Olen ISE ollut huoltamassa suuria ranteen vahvuisia Vuojoelta ohjattavia sähkösalpaovien laitteita. 
Joilla on v a i n yksi tarkoitus. Varmistaa, ettei ydinonnettomuuksista selviä k u k a a n kertomaan niitä 
kauhun tapahtumia kun reaktorit alkoivat räjähdellä! Tämän takia fukushimaan komennettiin MYÖS 
mm. armeja saartorenkaaksi. Jottei yksikään laittoman Pu- 239 kauppatehtaan orjista pääsisi hengissä 
ulos Fukushimasta.  
 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 
 
 

3203.TVO:lla näitä sattuu. 
 
On valitettavaa kun en kokonaan kykene välittämään kuulijoilleni niitä piirteitä joita ydinteollisuus 
sisäpiiritoiminaan on. Koetetaan nyt hiukkaa enempää raottaa sitä. Miten sanoisin Suomen kalleinta 
teollisuusimpperiumia, jota kirjoituksillani ja paljastuksillani liki tasaisen tappavasti painostan tekemään 
uusiksi.  
 
Juu tätä kirjoitellessani 04.05.2013. En edes pureudu siihen, miten vasta hetki sitten mm. SUPO ties 
monennenko kerran lisäsi kymmenittäin miljoonapalkkaisten poliisien ja siis nettihäirikköjensä virkojaan. 
Pari nasevaa pureutumistamme BIMI/ Teslan USA:n 100v salaisuudessa pitämään kyettyä 
hypersalaisuutta. No joo olette niitä nähneet, olivat tämänkin miliisiofrensiivien laukaisevana tekijöinä. 
Mutta ei puhuta siitä vaan ihan muista. 
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Viime vuona tein avoimet kantelut siitä miten TVO:n nostaessa reraktorien merilauhdutinpumppujensa 
tehoja yli tuplatehoihinsa. Pitää vastaavien varasyöttön dieseljärjestelmien tehot t i e t y s t i  myös 
väihintään kaksinkertaistaa! Hämmästelin kirjelmissäni, eikö moista itsestäänselvyyttä oltu Suomessa 
edes STUK.n insinööristöissä vaivauduttu huomioimaan. Vastaus oli enemmän kuin kuvaavaa siitä 
miten ydinteollisuudessa o i k e a s s a kenttätasoissa toimitaan aina matalaotsaisesti:" Juu EI aiheuta 
m i t ä ä n ongelmia. Koska kyseisiä merivesipumppujen syöttöjä EI OLE VARMISTETTU MILLÄÄN 
LAILLA!" .. Öh siis anteeksi mitä tarkoitatte? 
 
Eli vaikka ilmoitin TVO:n "ylikierrosviritettyjen" dieselien olevan siinä katkeamiskunnossaan TVO:lla 
näkeminäni romuina, että tunnin koekäytön tuhoja pitää korjailla vähintään 2 tuntia. Niin ei mitään hätää 
sanaili STUK, koska elintärkeimpien Fukushimassakin pettäneitten päämerivesipumppujen käyttö ei 
tomi m u u t e n k a a n onnettomuuksissa. Siitä huolimatta lehdistö suitsutteli sumeilematta julki 
loppuvuoden 2012 miten Fukushiman tutkinnoissa EI oltu havaittu m i t ä ä n ongelmia TVO:n missään 
toiminnoissa. 
                  ----- 
 
Vaan oliko niin kuin Länsi- suomi TVO, STUK vedättivät? 
___________________________________________ 
 
Ensimmäiset vihjeet saatiin siitä, että esillä pitämiäni Loviisan voimaloitten merijäähdytyskanavien 
hengenvaarallisia tukkeutumisia vaeltajasimpukkoihin, kaspianpolyyppeihin ja valekirjosimpukkoihin 
yms. olikin "yllättäen " alettu oivaltaa! Yhtäkkiä alettiin vaatia Suomen merivoimaloihin kalliita 
merivesistä vähemmän riippuvia jäähdytystorneja. Loviisa reagoi, TVO oli edelleen jyrkän kielteinen 
ideaan. Jarkoin kuitenkin asian pitämistä ikävästi julkisuudessa kaikesta huolimatta. 
 
No tänään 04.05.2013 LS- lehti ilmoitteli enemmän kuin ihmeellisiä ja nolona aivan: "TVO:ssa 
joudutaan varautumaan suunnattoman kalliisiin varahätäsysteemien uusintoihin. Ydinyhtiö joutuu kuin 
joutuukin vaihtamaan k a i k k i  ilmoittamani 8kpl 1,8MW dieselvarageneraattoriaan uusiin!" Ja mikä 
kuvaavinta yhden ihan vaan boonuksena päälle! Luulen, eikun t i e d ä n, että näitä satapäisiä 
kuukausia kirjoittelemiani hyperydinsalaisuuksien kirjelmillä on polteltu vähän useammassakin hikisissä 
käsissä. Nimittäin samaan aikaan tuli tietoon Suomen oloissa jotain totaalisen ainutlaatuista, 
uskomatonta!. .  
 
Pian tuli lisäraporteja siitä, että m y ö s  TVO:n aiemmin niin simpukattomiksi valehdellut merikanavistot 
vaativat. Kuten olin dokumentteineni Olkiluodonm simpukkatilanteen muuttumisesta surutta vaatinut. 
Suorasukaisesti ilmoitellut vaatikin yhtäkki kalliit LISÄJÄÄHDYTYSTORNINSA! Vaikka 100% 
viranomaisista oli ollut julkisesti kirjoituksiani nuijimassa neteissä, lehdistöissä POLIISEIN päiviltään. 
Juttuni voitin m y ö s  tässä! On se vaan kummaa miten edes joskus totuus survoutuu läpi 
POLIISIESTOMERIEN! 
 
STUK tuo tutkimattomimpien korruptiokuninkuuslajien korpimaa. Oli yhtäkki, kuinkas ollakkaan joutunut 
niinikää vaatimani ULKOPUOLISEN kontroloinnintutkinnan kohteeksi. Tätä EN ole kuullut koko 
maamme korruptoituneemman organisaation kokemana ikinä,  ainakaan 40 vuoteen! Yhtä kaikki, en 
edes tiennyt tätä ydinmonopolien suojaamaa pahuuden kyynpesän sisältävän uskomattomat 1 000kpl 
loiselätettävää!. . Juu kuulitte ihan oikein selittämättömistä syistä koko organisaatio menettää 
nelinumeroisen määrän lahjottujaan sanottiin uutisista! Joku on enemmän kuin v i h a i n e n sen 
toimenkuviin.  
            ---- 
 
 Loppuepisodi 
_________________ 
 
Juu kuvaan kuuluu tietysti myös se ettei rikollisjoukkiot pyytele anteeksi rikoksiaan ihmiskuntaamme 
vastaan ainakaan julkisesti. Mutta siitä olen i h a n  VARMA, että kyllä nämä maailman ensi-illan 
dokumentaatioitumat ja laajat paljastusesseeni 100% hermeettisestä kontrolistaan nauttineesta 
ydinrikollismaailmasta on parasta mistä ydinmaailmassa on saatu nauttia ihmiskään! Jos SUPO tai muu 
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hyypiölauma ihan oikeasti luulee, että tyydyn tällaisiin nyt jo sumeilematta SADOISSAMILJOONISSA 
laskettaviin lisälaskutuksiin. Erehtyy kyllä karvaasti. 
 
 Nythän vasta olemme pääsemässä aloiotustasoille, josta voi vaan parantaa näyttöjään.) Tätä 
kirjoittaessani minulla on tutkintapyynnöt sisällä niin OL-1 kuin OL-2 voimaloista. Tietysti myös lo- 1 ja 
lo- 2. Enkä ole unohtanut Posivankaan ydinterroristeja. Ja sanottakoon, että tänään lähetin TEM:n 
juhlistamaan Posivan YVA valituslistaan numeron 291. Juu en edes u n e l m o i, että 5 000 000 
suomalaisesta kukaan muu näitä kykenisikään tai edes uskaltautuisi tekemään. Jo kauemmin olen ollut 
tietoinen, että koko Suomen ydinhelvetti elää niistä silminnäkijäraporteista, jota päätoimisesti 
muutamine harvoine avustajineni kykene tehtailemaan. 
 
 Juu enkä edes kuvittele, että näitä ennenkokemattomia faktoja vaivautuisi kääntämäänkään kukaan. 
Eihän viisimniljoonaiseta toki kukaan voi ehtiäkkään, kun on niin paljon "kaikkee tärkeämpää kun 
Maailmamme pelastaminen". Kun pitää nuoleskella, kumarrella muruja heitteleviä ydinherrojaan, 
paskaPOLIISEJAAN ja koota todisteita juttujani vastaan. Juu SIIHEN kyllä tällä oikeutettuun tuhoonsa 
himoavalla kansanpohjalla riittääkin sitten loputon kiima!. . .No paskaaks tässä maailman suunnattomin 
mahti i k i n ä  vastaan meikälä on just se mihin olen tottunut, pienempi ei motivoiskaan.) Tämä 
lopunajan aika EI TAATUSTI arvosta tekojani. Mutta tulee se aika kun arvostamaankin pystyy.. . !) 
 
Sanomatta on selvää, on yhdentekevää nähdä kun ydinherrat myriadihankkeensa maailmanlopuksi 
sortuu. Tällainen ihmiskunta EI pelastusta itse himoamaltaan vääjäämättömältä ydintuholtaan edes 
ansaitse teoillaan! Nyt lasketaan lähinnä jäljellä olevaa elinaikaa. En edes y r i t ä  tähän taltioida 
mitään muuta oleellista. Kuin sen että k u n  ydinhallinnon viimeinen päätepäivä sarastaa runneltuun 
taivaankanteen. Kukaan, korostan k u k a a n ei tule SUURELLE TUOMARILLE kertomaaan etteikö 
muka t i e n n y t tekojensa seuraamuksia! Etteikö ne loput asiassa toimettomat tajuaisi hyväksyneensä 
mukisematta itselleen, lapsilleen tämän KAIKEN YDINJÄRJETTÖMYYDEN TIETEN! 
                     -------- 
 
Magnus von Bunsdorf 
von von von von von 
 
"Aatelista pitää olla!" sanottiin jo heti TVO:n perustuskokouksessa. Säteilyhelvettiinsä, ahdinkoon 
ajettavan Eurajoen kupeessa on ollut aikain takaa Vuojoen kartanot. Ihan geeneissä täällä Eurajoella 
on maailman sekä nöyrin herroilleen, että taatusti myös helpoimmin jymäytettävä piskuinen 6 000 
henkinen kuntakansa tottunut kiroamaan kurjaa elämäänsä Suomen valtion rajolla. Meri sentään antaa 
alati lisää maata. Muttei toki samassa mitassa kun johtoherrojen törkeys tuhoon suistaa 
muittaamattomissa määrin. Täällä sitä ollaan totuttu siihen että antaa maan vaan silpoutua altaan 
ydinhelvetintuliin, kun sitä saa JO vuosituhannen odottelulla hehtaareittain lisää väistyvältä mereltä. 
 
Jos johonkin henkilöityi alkuaikoina maailman hirvittävin petoyhtiö TVO. Niin Magnus von Bunsdorffiin. 
Vielä siihen aikaan TeollisuudenVOima nakkasi paskat naisjohtajilleen. Mauno Koiviston, Kalevi Sorsan 
ja UKK kekkosen salasloosheissaan keittämän ydindiktaturian kultainen kansan palvonnan "vasikan" 
piti vakuttaa jo pelkällä helsinkiläiseliitin olemuksellaan. Että kansaa jatkossa YDINTEURAAKSI 
juonivan ydindiktaturian pääjohtajalla oli hyvä, vakuuttava, ja ennenkaikkea rahakas kulissi. Joo en 
minäkään pitänyt Magnusta  olemukseltaan kovin vastentahtoisesti käyttäytyvänä. Hän tosin ei k o s k a 
a n  toiminutkaan kuin pelkkänä kulissina. Rauno Mokka oli nimenomaan se TVO:n pääpiruista joka 
punaista atraintaan survoi surutta, härskisti kansansa tuskiin ja lihoihin vuodesta toiseen. 
 
Tämä t i e t y s t i  oli TVO:n vanhojen paskaäijien vahakabineteissa ja sikarisloosheissa lyöty 
toimintatavaksi. Paha POLIISI ja hyvä POLIISI leikki jatkui vuosikymmenet. Magvnus von valehteli 
rahapalkattuna kukkakedot. Sitten tuli Rauno Mokan kaltainen Hunni Attila ja jäljelle ei jätetty kukan 
kukkaa. Vaan a i n a  ja kaikessa TVO:n toiminnassa kalmosi läpi kuoleman keskitysleiritys. Rauno M. 
nautti osastaan j o k a  solulla. Synnynnäinen psykopaattius sopi tähän pomooni kun vaarna vampyyrin 
rintaan. Mutta Magnus selvästikin kärvisteli kultaisissa kahlessaan. En minä sillä, että paholaisen töitä 
teettivät rahasta kuten TVO/ SUPO:n ydinrikolliset himokkaasti aina. 
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Mutta miksi haluan tuoda Bunsdorfin esille hiukan, edes hiukan eri valossa johtuu siitä mitä hän 
kalmontyönsä aiheesta kertoi tapettavillleen. Tämän tietävät ydinalalla liki kaikki. Mutta kerrotaan se 
kuitenkin Vuojoella kun SUPO ihmispedot haluaa kuulla. Ja koska tämä sanottiin toimitettavaksi 
julkisuuteen ohi sensuurimerien. Magnugselle oli rakettu hulppeat TVO:n juhlat. Ilta huipentui siihen 
vaiheeseen kun TVO:n verikätisin johtoporras silmät punaraivoaan kiiluen asettuivat kuulemaan 
Magnugseltaan suoraan kuinka täydellisiä HE OLIVAT!. . 
"Hyvä juhlaväki, olemme kokoontuneet juhlistamaan TVO:n enemmän kuin onnistuneen yhtiötoiminnan 
rahapatojen ääreeen. Ymmärrän kyllä hyvin, että odotatte, etten sanoisi "vesi kielellä" miten ylistän 
saavutuksianne maasta taivaisiin ydinenergian täydellisestä triumffista Suomeen. ." "Bravoo! Tapu, 
tapu tapu, belissimo!.. Lehtereiltä rahalla ostettu juhlakansa hurraili väliin.. .  
 
"Suut kiinni. .. Ei se noin ole! Olen pettynyt teihin, TVO:n johtajiin tapoihinne toimia kansaanne vastaan. 
Kadun koko loppuikäni että jalallani astuin TVO:n tiloihin. ydinvoima ei ole alkuunkaan niin turvallista, 
hyödyllistä,kun on kerrottu. Mika Waltarin sanoja myötäillen,"Suuri illushioni" on kaatunut H Y V Ä S T I 
T ".. . ...!" Juhlasaliiin laskeutui painostava, enemmän kuin musertavan pettynyt kuoleman hiljaisuus. 
Se, että nimenomaan TVO:n pääjohtaja näkee tajuttuaan tekoja ydinvoimayhtiön epäonnistuneen 
täysin. Kiistatta varjosti jatkossa liki kaikkia TVO johtajien pippaloita, läksiäisiä. Tapa puhua juuri näin 
moittivasti jäi yhtiöön perinteeksi, paska firma ja hirviömäiset tavoitteet! No niin pahaksi homma sitten 
jatkovuosilla juhlissa menikin, ettei TVO:n johtajia enää edes saatu istumaan juhliinsa haukuttaviksi. 
Että tallaista sisäpiirifaktaa tälläkertaa. 
 
                         --------- 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
04.05.2013 
No 292 kuuleminen@tem.fi 
 
Miljardien megamokasta 
posiva posiva posiva 
 
Toukokuun alun täytti uutiset siitä miten TVO käytttää satoja miljoonia joutuessaan varmistamaan käsiin 
hajonneita dieselvarajärjestelmiään. Lehtiuutiset kertoivat ainakin 9kpl hätäapudieselien pakko- 
ostoista. Puhumatta siitä, että yhtäkkiä ollaan viimein älytty etteivät tulokassimpukoitten, 
kaspianpolyyppien yms. hengenvaarallisesti tukkimista varmistamattomista merijäähdytyskanavistoista 
ole turvaajiksi kun ongelmat kasautuvat. Sekä Loviisa, että TVO ovat pakotetut ottamaan tarjoamani 
lusikan kauniisti käteen ja aloittamaan joka i k i s e n  hengenvaaralliseksi osoittautuneen 
ydinvoimalansa lisäsuojaamiset merivesistä riippumattomin suurilla ja kalliilla hätäjäähdytystorneillaan. 
Yllättävää oli myös, että viimein ollaan alettu tajuta mitä olen kertonut silminnäkijänä siitä, ettei STUK 
tee tehtäviään vaan sielläkin suunnalla luuta lakaisee ja raakasti tuhatluokkia ulos vaan. 
 
Se mitä n y t  haluttaa näistä uutisista ynnätä on sensaatiomaisen ennakkoluulotonta. Uskomattoman 
toimivaa ja selkeästi jo maallikkotasolla ymmärrettävää. Miksei yksinkertaisesti tehtäisi suurongelmiin 
vaihteen vuoksi konkreettista korjausta. Otetaan yksinkertainen perusesimerkki. Ydinlaitosten 
dieselvoimageneraattorien jo varttiluokan starttiaikakin on suurongelma, samoin 120MW Olkiluodon 
kaasuturbiinilaitoksella. Kun 250MW varavoimaturbiini on Forssassa toistasataa km Olkiluodosta, 
pienikin linjavika tekee sen pitkästä starttiajasta ja epävarmasta kaukokäytöstä Fukushiman uusinnon. 
Kysyn miksi hemmetissä ei varavoimakoneet ole valmiiksi käyvänä JO Olkiluodonssa valmiina? Ai 
teknisesti miten se olisi mahdollista? 
 
Avaruudessa eivät ongelmat lopu. Sieläkin on sateliiteille olemassa ratkaisuja valmiiksi otettavaksi. 
Posiva aikoo nyt haaskata uskomattomat yli 3 miljardiaan tehdäkseen Suomen historian 
toimimattomimmaksi tietämänsä ydinjätteen loppusijoituksen Onkaloinnin. Kupariset 5cm paksut 5m* 
1m kokoiset pulloset ja muuta vastaavaa. On tietysti olemassa ainakin astetta fiksumpi malli. Tällaisista 
ydinteollisuudessa ei toki vahingossakaan keskustella. Koska järjen käyttö ei aiemminkaan ole kuulunut 
ydinteollisuuden repertuaariin. Posiva ilmoittaa hautaavansa vajaat 10 000kpl massiivisia 



2657 
 

ydinjätekapseleitaan kauhuksi tuleville sukupolville. Niin tekemään, niin ei yhtään mitään hyödyllistä. 
Kun kysyy m i k s i  vastausta ei anneta. Koska sitä ei ole. Kuitenkin jokainen kapseli säteilee 1 850W 
energiaa maaperä hehkuen seuraavat vuosituhannet. 
 
Posivan ydinjätekapseleissa on kaksi osaa. Valurautainen sisussosa ja kuparinen vaippa. Ei tarvitsisi 
tehdä kuin senttiluokan keraaminen eriste väliin. Ei todella muuta. Näin ydinjätekapselista muodostuu + 
3 000V DC atomipari! Jos tuosta kilowattien sähkösyötöstä saataisiin talteen edes osia 
asiasuunnittelulla. Voitaisiin käytännössä pikkuinvestoinneilla tuoda jokaisesta kapselista ulos ohut 
satamilliamppeeriluokan muodostuva t a u o t o n  DC virtakaapeli. Atomipariston hyötysuhde ei ole 
häikäisevä, mutta merkittävä, koska sateliititkin sillä käyvät. 
 
Eikö vielä sytyttänyt? Hahmotellaan pikkuisen lisää. Tarkennettua mahdollista virtatuottotasoa ei tähän 
esittää ole. Mutta jos se on vaika vain 0,3A niin se tuottaa jokaiselle ydinjätekapselille (50% 
hyötysuhteella) yhden kilowattiluokan tehon. 6 000 Kapselille tämä tarkoittaa käsittämätöntä 6 000MW 
tauotonta tehoa JO! Ei i h a n  mitätön pysyvä luotettavampi valmis sähköntuotantoreservi syötettäväksi 
vaihtosuuntaajilla varmistettuna sähköverkkoon. Eli vaikka vaan osiakin tästä ylittäisi heittämällä KOKO 
Olkiluodon nykyisten voimaloitten tuotantokyvyt tauotta käyden seuraavan vuosituhannen! Eikö järkevä 
koskaan käy ydiherroille. On tajuttava, että Olkiluodon Posivan Onkalosta vapautuva ydinjätteen suora 
lämpökuorma on luokkaa 13 000MW, eli suurempi kuin k o k o  Suomen energiahuolto yhteensä. Eli ei 
mitään pientä. 
                  -- 
 
FB:n satoa aiheesta 
fb fb fb fb fb fb 
 
 - Avaruuteen nyt lähetetty marsmönkijä käyttää energian tuotantoonsa muuten v a i n 9kg ydinjätteen 
Pu- 239 jätettä. Sillä auto on mönkinyt kuukausia ja jatkaa yhä. Kun TVO:n reaktorillinen on painoltaan 
10 000kertaa tuo. Tajuaa kyllä miksi JO yksi Posivan kuparipullon tuottama 1 850W perusteho riittää 
hyvinkin laskelmiini. Marssin ydinjäteparisto käyttää muuten 39% hyötysuhteen STIRLINGSYSTEEMIÄ. 
Eli lasketaampa tällä: 0,39* 1 850W= 722W* 6  000kpl= 4 332MW!! KOKO Suomen ydinvoiman 
kapasiteetti on vain 2 800MW. Eli h u p s  KOKO suomen ydinvoimalat voitaisiin korvata ideallani ja yli 
jäisi heittämällä kaikkien rakenteillakin olevien reaktorien kapasiteetit! Kuten huomaamme Suomessa 
SUPO-POLIISIT ei alkuunkaan vaan sekoillessaan t a j u a faktoja ..  
            ------------ 
 
2008 MegaYDINlama 
2008 2008 2008 2008 
 
Nykyään elämämme globaalia suurlama alkoi 2008. Silti vieläkään lehdistö ei yksinkertaisesti u s k a l l 
a  kertoa mistä ja minkä takia se on ja pysyy ihmiskunnan merkittävänä ja pohjattomana lamana. 
Tarkoitan, että siitä ei ole selvinneet oikeastaan kun muutamat Saksan kaltaiset EKO- erityisratkaisujen 
maat. Avainsana olisi tietää m i k s i  maailman talous kertakaikkiaan näyttää myrentuvan kuin 
hiekkakasa käteen valuen sormien limi. 
 
Suomessa kohtalokkain asiaan liittyvä ratkaisu tunnettiin TVO:n kahvipöytäkeskusteluista vuodelta 
1986. Siis JO paljon e n n e n kun Tshernossa tapahtui mitään.  Nimittäin Mauno Koivisto ja Ranskan 
presidentti Fransoi Mitterand olivat sopineet mielestään messevän kaiken kattavan ratkaisumallin 
TVO:ta vaivanneeseen loputtomaan uraaninälkään. Muutetaan tuolla sopimusallekirjoituksella KOKO 
Suomi Arevan uraanikaivosalueeksi ja EU:n ydinjätetunkioksi. 1988 MIT USA tekivät ratkaisuun liittyvän 
laskelmat. 
 
 2008 Tulisi olemaan se vuosi, jonka jälkeen kaikki uraanin kaivaminen muutttuu p y s y v ä s t i  
energianegatiiviseksi. Alkuun 30% uraanimalmipitoisuudet olisivat silloin globaalitasoilla enää 0,4%. 
Joka tarkoittaa sitä, ettei uraanimalmin louhintoihin ja jatkojalostuksiin menyt fossiilidieselien kWh 
tuottaisi valmistuneella ydinvoimalla enää kuin samaisen 1 kWh. Euroopassa uraanin kaivuu vie 1kWh 
kohden 20kWh fossiilidieseliä. Katsotaan mitä lamassaan tuhoutuva Suomen teollisuuslehti 
Satakunnaan Kansa 05.05.2013: 
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"Syntipukki Mauno Koivisto (s 1923) Presidentti oli koko pankkikriisin  PÄÄKONNA ja laman suurin 
syyllinen. Suomen  Pankin pääjohtaja oli rahamarkkinoiden  vapauttamisen  ja mm. vahvan markan 
politiikan isä. Presidentti Koiviston vaikutuksesta S.P:n pääjohtaja Rolf Kulberg ja PM. Kalevi Sorsa 
ryhtyivät pontevasti puolustamaan vahvan markan linjaa." 
 
Huomatkaa, että tässä puhuu Porin länsirannikko "omasta aiemmin jumaloidusta pojastaan". 
Presidentistään jonka toiminta on masinoinut mm. vain pari päivää aikaisemmin koko Turun ja Porin 
läänin alueensa taloudet vapaanpudotuksen syöksykierteisiin. Turun, Rauman ja Porin telakkamahdit 
kaikki on konkkurssihuutokaupassa. Koko Suomen ylpeys TVO konkkurssin äärellä. Kymmenien 
miljardien JO epäonnistunut OL-3 hanke on kylmästi kaatamassa k o k o Suomen talouden lopullisesti. 
Katkeroitunut rannikkosuomi on syystäkin ihan o i k e a s t i alkanut oivaltaa, että Turun "SUUREN 
pojun" ajamat katastrofaalisesti edenneet YDIN- sekoiluhankkeitten epäonnistumiskierteet eivät loppua 
näe. Koko maailma haukkoo jo ydintuskissaan henkeä. Eikä lehti näytä näkevän asiassa kuin vasta a l 
k a v a n ydinkatastrohin ensimmäiset tuhonsa aamunsäteet. Energianegatiiviseen YDINvoimaansa 
kuolonkouristuksin tarttuneelle nykymaailmalle ei näy kuin ansaittua "mustaa, m u s t e m p a a , 
LOPPUA"! 
            -- 
F.B 2013.05. Tykkää ·   Aamulehti tykkää tästä. 
                    ------------- 
 
1995 Unohtumattomalle 
mannerheim mannerheim 
 
Muistan elävästi tuon tapahtuman tramaattisuuden. Sen valtavan panikin jonka asia maamme 
viranoimaisissa aiheutti. Helsingin Hietaniemen hautausmaan eristi satapäiset poliisilaumat. Eikä syytä 
ole uskallettu vieläkään 18v päästä ilmoittaa missään. 
 
Kun M. Koivisto ja Fransoi Mitterand sopivat Suomen muuttamisesta EU:n eli Arevan ydintunkioksi 
1986. Tuota tapausta maailma juhlikin sitten verisesti tuhoisammin aikoihin. Tshernobylin 
ydinonnettomuus miljoonine uhreineen oli enemmän kuin varoitus ihmiskunnalle siitä mitä 
tämänkaltaiset ydinhankkeet suurhävityksinä toisivat tulevaisuudessa USA:n ydinkiihkoiluun mukaan 
meneville. 
 
1995 Oli juuri se päivä jolloin Suomi liitettiin tämän kohtalokkaan suureen EU:n ydinjätekeskukseksi ja 
Euroopan ainoan uraanikaivostoiminnan starttipäivähän se oli. Kuolleiden suurmiesten sielut tulivat 
protestoiden "juhlistamaan" tätä Suomen ja koko Euroopan ydintuhoon johtavaa onnettomuuksien 
starttipäivää tavalla jonka muistan vieläkin. Mannerheimin hautaan on tuotu Suomineidon selkärankana 
tunnetun PUNAGRANIITIN PAASI. Lukijoista monet sen on nähneet.  
 
On hyvin kuvaavaa, että 1986 EU- sopimuksen keskeinen salasopimus piti sisällään tiedot siitä, että 
koko Eteläinen- Suomi tullaan yksinkertaisesti säteilytappamaan murskaamalla isänmaamme 
elinhermo, punagraniittinen, uraaninen selkäranka. Mannerheim, Paasikivi, Kekkonen olivat uhranneet 
elämänsä e s t ä ä k s e e n  tuhatpäisten uraanikaivosten iskut isämaamme raiskauksin. Tuosta 
synkimmästä päivämäärästä voidaan laskea ydintuhokierteen alkaneen. Koivisto-Lipponen-Katainen 
suora on se tuhon pahuuksien henkilöitymää joka saa äitimaan tuskankouristuksiinsa. Äärimmilleen 
jännitetty tulevan YDIN- tuhon tieto yksikertaisesti k a t k a i s i tuona yönä koko Suomea symbolisoivan 
paaden hautausmaan synkkyydessä ylhäältä alas asti.  
 
Eikä t o d i s t e i t a  todellakaan viranomaisrikolliset sallineet ottaa esille! Helsingin-sanomat, YLE, 
MTV olivat täysin vakuutettuja siitä, että kyseessä olisi tarkoin harkittu EU- vastustajien PROVO! 
Tiedotusvälineihin tuota todistusennustusta EI kuunaan päästetty. SUPO sai asian tutkintaansa. EU:ta 
syystä vastustavia ryhmiä tutkittiin raivoisasti ja pitkään, pidätettiin ja kiristeltiin laajassa rintamassa.  
Mitään eivät nämä laittoman Pu-239 massojensa kaupustelija- POLIISIMASSAT löytäneet harmikseen. 
Aikain takaa, henkimaailmojen huolestuneilta  Suomen moraalittomin hallinto oli siis saanut viimeisen 
yliluonnollisen varoituksen siitä miten väärässä ydinhankkeineen ovat. Mitään EI halunut paatuva 
maamme silti oppia. 
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2011 varotussireenit toivat luonollisimman jatkumon. Toinen toistaan seuranneitten kilometrien 
korkuisin räjähdyspilvin reaktoreita räjähti varoitukseksi 54kpl. IAEA /USA ei kuitenkaan edelleenkään 
halunnut ottaa mistään opikseen! Jatkoa seuraa ja v a r m a s t i ! Näytöt äitimaan taisteluista 
ydinrikollisuutta vastaan eivät tule jättämään reaktoriakaan turvaan! Nyt chemitrailerein, H.A.A.R.P- 
laitteistoin yltyvää lähestyvää globaalia ydintuhoaan kosmeettisesti peittelemään palkattu IAEA ryhmät 
ovat saattaneet jo Pegasuksen 75m pitkän taisteluilmalaivansakin seuraamaan vääjäämättä TVO:lta 
maailmaan leviävän typpikehäpalojen, metaanijääklatraattien vääjäämättömien tuhojen etenemistä.  
 
SYKEsarja B7 mukaan 360-kertaisesti tritiumiensa tasot pilviin nostaneen TVO/Posivan kohtalo onkin 
oleva seuraavien ydinalan megatuhojen näyttämö. Ehkä ei sentään KESKUS. Koska seuraavaksi 
tulemme näkemään miten USA:n ydinsusilauman riehunnoille. Noille kunniattomille paskiaisille tuodaan 
noutaja, josta eivät enää ikinä nouse! Ei en ole mikään ennustaja. Mutta näkijänä ymmärrän, että v a i n 
täystuhot USA:n ydintalouteen voi tämän ydinhulluuden enää pysäyttää. Eikä Äitimaa tuota jätä 
käyttämättä, ja hyvä niin. 
                     ----------- 
 
Arto hei. 
 
No just joo. Muistatte miten johdattelin Etnan taivaan salamista saadut tiedot suoraan ydinvoimnaloitten 
salatuksi teslaoskilaattoriksi. Jonka 70 000MeV hadronprotonit on nykyään valjastettu murskaamaan 
ydinvoimalooitten uraaneja ja plutoniumeja. Ihan mielenkiintoista huomata, että tätä pyramidien-
liitonarkin-Teslan- ydinvoimalan teslaoskilaattorien  kytkeytymistä on osattu käsitellä ihan videolle asti. 
Tässä jo asiaa aika suorasti muuten käsitellään ionisointeineen kaikkineen: 
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=vuINhmT3V8Y&NR=1 
                 ------------- 
 
VUOLUKIVESTÄ 
vuolu vuolu  
 
Itäsuomessa on 200m* 200m* 200m kokoisia vuolikivisiä jätekasoja ja lisää laajoja vastaavia 
vuolukivimalmioita . Näillä kivimateriaaleilla voitaisiin korvata Posivan bentoniittisavella täytettyjä 
Olkiluodon loppusijoitusonkalon täyttöjä. Bentoniitissä on kalliin ulkomaalaisuuden lisäksi paljon 
ongelmia. Se mm. sulaa kyllästyneeseen Olkiluodon alla odottelevaan suolaveteen. 
 
 Jolloin alas romahtavan tyhjentyvän Onkalon rakenteet murskaa putoavat kivitonnistot. Rikkoen kaikki 
kuparikapselit tieltään. Vuolukivi on erittäin kestävää, kestäen mm. ydinjätteessäesiintyvät +300C 
hekulämmötkin. Vuolukivi  on elastista ja hyvin kosteaan kiillegneissiseen tilaan sopivaa 
erityismateriaalia. Sitä voitaisiin käyttää sekä rouheena, että tiivistyssavena suoraan. Asiaa pitää e h d 
o t t o m a s t i  tutkia merkittävänä lisäturvaajana TVO/ Posivan hankkeessa. 
 
 
 
 
 
 

3204.NASA ydintiedoista.  
 
 
Miljardien NASA tietovertailua 
posiva posiva posiva posiva 
 
Porautuaksemme aiheeseen syvällisemmin pitää ottaa lisäselvennystä. Paljonko tuottaa 10kg 
uraanijätettä reaktorissa. Tai kysytäänpä asiaa laajemmin. Ydinjätteessä on vielä loppuun poltettunakin 
prosentin pu-239 plutoniumia. Käyvässä reaktorissa jo näinkin pieni osuus muodostaa kolmanneksen 
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ydinreaktorin energianhuolinnasta, joten plutoniumjätteestä tässä on oikeasti kyse. Noin 37 400kg lo-1 
reaktorista tuottaa tehoa 1 500MW. Se jaettuna 37 400kg=  40kW/kg eli 10kg PLUTONIUMJÄTETTÄ 
tuottaa 400 000W tehot. TVO:n reaktorissa vastaava on pienempi 290kW. Tämän energian 
"tuottotason" ydinjäte saa Loviisassa aikaan kohotettuna +300c pintalämpöön. 
 
OL- 1 reaktorin yksi uraanitanko painaa uraanin osalta noin 172kg. Kun noita on yhdessä "Onkalon" 
kuparipullossa 12kpl= kokonaisjätteen määrä sisältöä kohden 2064kg. Tämän Posiva ilmoittaa 
tuottavan 1 850W jälkilämpöä. Nyt pitää vielä laskea paljonko se on 10kg ydinjätettä kohden. 1 850W/ 2 
064kg= 9W/ 10kg. Tämän tehon Posiva väittää tulevan kun uraanitangon pintalämpötila on mystisesti 
saatu laskemaan kokonaan jäähdyttämättömässä suljetussa kuivassa bentoniittiumpiossaan tavalla 
joka EI ole edes mahdollista. Tehontuottoerot on karkeasti puolenmiljoonan luokkaa. 
 
USA on juuri ajattamassa Mars mönkijäänsä pitkin planeetan pintaa kulkevalla "mopoautollaan". 
Wikipedian tietoja: Mars-kulkija eli 899 kg painava Curiosity-kulkija. Curiosityn voimanlähteenä on 
Boeingin valmistama radioisotooppinen termosähkögeneraattori (RTG), sen uusinta sukupolvea 
edustava Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator (MMRTG). RTG-generaattoreita 
käytettiin menestyksekkäästi Marsissa jo vuonna 1976 Viking 1 ja Viking 2 Mars-laskeutujien lennoilla. 
Curiosityn MMRTG-generaattorin polttoaineena on 4,8 kg plutonium-238:n dioksidiyhdistettä 
(plutoniumdioksidia), mikä tuottaa 120 watin sähkötehon. 
 
Stirlingsysteemin hyötysuhteesta 39% voimme laskea laitteen alkutehon 10kg plutoniumydinjätteelle: 
1/ 0,39* 120W= 307W. 10kg/ 4,8kg= 2,1* 307W= 639W/ 10kg! !!                                              
 
Nyt kysymme suoraan oleellisimman:  
MIKSI IHMESSÄ MARSSIN TYHJIÖN ERISTYKSISSÄ LÄMPIÄVÄN plutoniumisen ydinjätteen USA 
NASA ilmoittaa tuottavan liki 100 kertaisen jälkitehon kuin mitä Posiva laskelmissaan? Asiassa on 
keskeistä myös se, ettei mönkijän vajaa 5kg ydinjäte ole TAATUSTI KRIITTISTÄ MASSAA 
NÄHNYTKÄÄN ainakaan vuosikausiin!  Kysymys on enemmän kuin asiallinen. Koska NASA varmasti 
demotessaan elävään elämään laitteensa tällaiseksi on oikeammassa Posivaa. Kun taas Posivan 
laskelmat perustuvat lainkaan konkretisoimattomiin taivaanrannan maalailtuihin olettamuksiin.  
 
Yksi Posivan laskelmien virheen akilleen kantapäistä on se, että ydinjätteensä se kalkyloi julkisissa 
laskelmissaan pysyvän mystisesti aina alle kiehumislämmön n. +80 C. Tosin, ja tämä on erittäin 
tärkeää, Posivassa gradunsa Turun sanomiin taannoin (2000- luvun alussa) laskenut Posivan OMA 
insinööri kertoi ydinjätteen/ koko Olkiluodon saaren piankin suljettuaan luolat olevan paljon oletettua 
kuumempaa! 
 
 Hän kun huomioi, ettei kuivassa paksussa eristävässä bentoniittisavikakussaan oleva ydinjäte jää 
systemaattisen erheellisesti ilmoitettuun lämpöönsä. Vaan käy kuten Marssinkin kuivuuden ja tyhjiön 
eristyksissä NASA:n U- 238 pitoisille plutoniumerälle. Jossa jäähdytys alkaa vaivoin v a s t a  kun 
plutonium jälkilämpiää punahehkuisena yli +400C IR- fotoneja. Tämä gradusta julkisuuteen sensuroitu 
faktattu arvo kun on käytännössä s a m a a  pintalämpötilatasoa joka on toimivissa reaktoreissa! . . 
                     ----------- 
 
Miljardien NASA tietovertailua 
posiva posiva posiva posiva 
 
Saimme NASA:n kertomana a i v a n uudenlaisen tehotason vuoden avaruuslentonsa ajan jäähdytetylle 
plutoniumjätteelle. Arvo kertoo karusti, että alikriittinenkin plutoniumpitoinen ydinjätetonnisto 
jälkisäteilee JO 5kg palana luokkaa 100- kertaa ENEMMÄN kuin mitä Posiva jääräpäisesti haluaa 
paljastettuna tuoda julki. Tähän väliin pari sanaa vielä lisävalaistukseksi Tshernobylin ja Fukushiman 
kaltaisten a i t o j e n  demottujen maan sisuksien olemattomaan jäähdytykseen tuomittujen 
ydinjätetonnistojen tarkoin salatusta maailmasta. 
 
 Ydinjätteen jälkihehkun kun kerrotaan kallioonsa peräti 16m/v porautuvana olevan + 3 000C seuraavat 
vuosisadat! Olisi enemmän kun kiinnostavaa laskettaa TVO/ Posivan ydininsinööreille tämän 
reaktoriakin 10- kertaa kuumemman uudelleenfissiontiloukkuunsa jääneen asiallisesti Posivan 
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ydinjätteen t o d e l l i s u u d e n massakertymän tehot kiloa kohden. No ehkä sekin paljastetaan vielä 
julkisuuteen, muttei vielä tässä. 
 
 Nyt v i i m e i s t ä ä n olemme todistaneet etteivät Posivan Olkiluodon kallioperän liki totaalisen 
jäähdyttämättömiin tuomitut ydinjätteitten miljoonakiloiset erät m i l l ä ä n tottele Posivan 
taivaanrannanmaalarien hahmotelmia. Vaan edes astetta taatumman NASA:n kertomilla tasoile 
menevät. Todellisuus USA:n/ Tshernobyli/ Fukushiman ydinjätteille on vielä t ä m ä n k e r t a i s e n  
laskelman ylitykset tuhatluokaan kertaistavia.  
 
Fukushiman demottua totuutta ydinjättestään IAEA ja Posiva peittelevät jatkuvasti pelonsekaisesti. 
Niiden kylmäävän faktan todistusvoimat kertoo suoraan Olkiluodon Posivan liikuvan puhtaassa 
illuusiomaailmoissaan. On aika tutkailla Posivan onkalon energiatasoja malliksi NASA antamien Mars 
tietojensa pohjalta: 
 
Yksittäinen Posivan 5m pitkä kuparipullo pitää sisällään k a k s i n k e r t a i s e n  plutoniumpommiin 
(10kg) riittävän puhtaan plutoniumin n. 20kg. STUK kertoo asiantilan tällaiseksi FIN- ydinjätetietojen 
prosenttikertymän arvoillaan. Lukuun on syytä todeta, 2004 USA:n hallitus ilmoitti sikäläisten k a i k k i e 
n  77kpl ydinjätevarastojensa alkaneen "oletetun" jatkuvan ekspotenttiaalisen teholaimentumisensa 
sijaan maaperän säteilykertymäkasvuista ja ydinjätteen heikentyneistä jäähdytysominaisuuksista 
johtuen alkaneen SPONTTAANISTI FISIOIMAAN LISÄÄ PLUTONIUMIA! Asia määrättiin välittömästi 
julkaistuaan salaiseksi. Mutta EI millään tavoin muuta perusfysiikan prosesseja jotka Olkiluodon 
Posivan Onkalo joutuu tuhatluokkia vääristämistään laskelmistaan kantamaan. 
                     -- 
 
Lasketaan nyt vielä NASA:n antamilla arvoilla Posivan ydinjätetonnistojen TODELLSEMMAT ja 
USA:sta ilmoitetut arvot: 
 
- 10kg heikosti jäähtyvää ydinjätettä tuottaa  NASA- tiedoin 640W. 
- Posiva taas kertoo 10kg arvon olevan 9W. Virhekerroin liki SATAKERTAINEN. 
- NASA- tiedoinkin jo 5m* 1m kokoisen ydinjätekapselin teho spurttaisi luokkaan 132KW! 
- Posivan virallisesti valehtelema vajaa 2kW alkaa k u m m a s t i  häpeämään olemassaoloaan! 
 
Näillä laskelmilla osoitimme JO malliksi muutaman oleellisen yksityiskohdan. 
 
1/ Ydinjäte ei t o d e l l a k a a n ole mikään IAEA määrittelemä ON/ OFF tilan materiaalia. Jonka teho 
reaktorissa napsaistaan 40 000W/kg. 
2/ Ja Posiva se tuosta vaan napsaisisi 0,9W/kg nollatehoihin. 
3/ Nasa osoitti selkeästi, ettei ydinjätteen nollatasot ole väitettyjä dikitaalisia vaan väliin muodostuu 
vuosikymmeniksi yllä laskemamme lineaariset mm. 64W/kg "välitilatehotasot! 
 
4/ Muistutukseksi kaikille. VIELÄ emme ole kajonneet lainkaan niihin tehokohouman yhä rajumpiin 
tasoihin joiden kanssa mm. USA:n hallituksessa taistellaan UUDELLEEN FISSIOIMAAN lähteneissä 
täysin VÄÄRIN lasketuissa ydinjätevarastoissaan. Meiltä tässä puuttuu niinikää Fukushiman 
kiinailmiösulan vieläkin kertaluoikkia rajummat arvolaskelmat. 
5 Jotain sentään voimme paljastaa niidenkin tehotasojen realisoitumisista Posivan Olkiluodon Onkaloon 
suunitelluille miljoonille kiloille ydinjätettä: 
 
Kapseli painaa 2064kg. Kun niitä laitetaan Olkiluotoon 6 000kpl= ydinjätemäärä nostellaan 
huikaisevaan 12 384 000kg. Reaktoriin pantuna tämä määrä edustaa aivan käsittämättömiä tehoillaan: 
12 384 000kg* 40kw= 495 360MW!!! Haluan nyt k o r o s t a a, että tämäkin tehomeri saavutetaan ns. h 
a l l i t u l l a  nykyaikaisella +300C reaktorien pintalämpötiloillaan! . . Kun arvo räjäytetään Fukushiman 
hallitsemattomille tasoille alkaa tuottokerrointehojen +3 000C pintalämpötiloilla kokonaiset mantereet 
käsiin sulaa! 
                      -- 
 
Oleellista tässä ydinjätteen kysymyksessä on oivaltaa, ettei Posivan/ STUK:n väite logaritmisesti l a i m 
e n e v a s t a  ydinjätteestä pidä alkuunkaan paikkansa. 2004 USA:ssa herättiin tajuamaan että 
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ydinjäte vastoin harhoja UUDELLEENAKTIVOITUU SPONTTAANISTI. Tiiveissä, jäähtymättömissä 
säteilypäästöillään ympäristönsä aktoivoimissaan ydinjätevarastoissaan! Kun taas Fukushiman +3 
000C ydinjätteet osoittaa uudelleenaktivoituminen on jopa räjähtämiseen asti, u s k o m a t t o m a n 
rajua! 
 
Ydinjätteen tuottama tehon haarukka voi vaihdella välillä 1W/kg-  40kW/1kg.. .. Muistatko Oklon, 
Gabonmissa Afriikassa toimineen luonnonreaktorin? Oklossa ydinmalmion tehot jojotteli näitten 
ääripäitten välimaastoissa vuosiMILJOONIA. Pelkkä matalan puron VESI, joka aina sadekaudella 
käynnisti reaktorin ylikriittisyyden  riitti käynnistämään tämän prosessin miljonat kerrat yhä uudelleen ja 
uudelleen.  
 
Ydinjätteen uudelleenaktivoitumiseen riittää miltei mikä tahansa muutos, säteilyionisaation kertyminen 
ympäristöönsä, Malenkan - kuorimallien mukaan USA:n ydinjätevarastotrkin uudelleenaktivoitui kaikki 
77kpl.. Hyvä esimerkki on vaikka Auringon flarejen säteilypommitus, jota puolestaan Teslakin käytti 
bimioskilaattoreissaan. 
Esim. Fukushiman ydinjätteen nykyinen maan alla hehkuva +3 000C noudattelee näitä samoja 
"uudelleenaktivoitumisen mekanismeja". Oudointa tässä onkin, että koko asiasta EI tunnuta kirjoittavan, 
saati uskalleta antaa tietoa näitten tarkennetuista lainalaisuuksista mistään! 
        ------- 
 
10 000MW Atomiparisto 
atomi atomi atomi atomi 
 
Saimme selville, että USA:n käyttämillä 4,8kg plutoniumjätteeen marsmönkijän tasoisella 
atomiparistojen kytkennällä. Posivan Olkiluodon Onkalon ydinjätevarastosta kyettäisiin repelemään 
uskomattomat 767MW DC tehot 3000V kennokohtaisella jänniteotolla. Eristämällä kuparivaippa ja 
ydinjäte toisistaan. TODELLA merkittävää JO tämä. Koska atomiparistot kykenevät syöttämään tuon 
tehon ilman, etttä ydinjäte olisi lähimaillakaan kriittistä massaa. Ydinvoimaloitten kaikki mahdollinen ja 
mahdoton varasyöttö hoituisi moisilla tehoilla. Samalla voitaisiin alkaa lopettaa myös jo käyviäkin 
reaktoreita. Koska tehot on todella Loviisa luokissa jo. 
 
Nyt tuleekin sitten kysymys siitä, mikä olisi se yksinkertainen keino. Jolla atomipariston tehot saataisiin 
nostettua tasolle, jonka jälkeen voitaisiin Fukushimana räjähtelevät reaktoriongelmalaitteet vaihtaa 
alikrtiittisen ydinmateriaalin atomiparistoiksi? Ratkaisulla on aivan uskomaton suora vaikutus 
ydinrikollisuuden kulttiin. Tässä muutamia: 
 
- Uudisuraanikaivoksia EI enää tarvittaisi lainkaan tuhoamaan Suomi 10 vuodessa 
uraanikaivoshelvetiksi. 
- Uutta ydinjätettä ei tulisi lisää vaatien miljardeja maksavia Posivan lisäydinjätetunkioita. 
- Atomiparistoissa ei tarvitse olla käytännössä a i n o a a k a a n liikuvaa rikkoutuvaa osaa.  
- Eikä siksi kallista henkilökuntaa niitä alinomaa huoltamassa ja revisiolataamassa. 
 
- Atomiparisto EI vaadi hengenvaarallisen jälkilämmön vaarallisia, epävarmoja 
varmistusenergiahuolintoja. 
- Atomiparisto voitaisiin loppusijoittaa valmiiksi syvälle maan sisään ydinvoimaloita astetta 
turvallisemmin. 
- SA-int, SUPO suorittamat n y k y i s e t laittomat jatkuvat mustan Pu-239 myynnit 
Geymansaaritileilleen estyisi. Koska ydinjätettä ei enää riittäisi siihen. 
 
Reaktorin polton teholla Posivan ydinjätetunnelin 12 miljoonaa uraanikiloa tuottaisi TVO:n tasoilla noin 
350 000MW. Atomiparisto joka kykenisi kompensoimaan kaikki nykyiset ydinvoimalamme (2 800MW), 
vaatisi tuosta tehosta vajaan PROSENTIN, (0,008)! Mikä olisi yksinkertainen keino varmistaa 
atomiparistolle tuo teho? Tapoja on tunnetusti useampiakin. Mutta ydinterrorismin teeman mukaan ei 
tarvittaisi kun käyttää Posivan JO valmiiksi salaa Onkaloonsa suunitteleman pu-239 IONI- 
syöttösysteemiä taivaalle kääntämistä hetkeksi toisin päin.  
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Posiva aikoo tosiaan pumpata ++..ionisoituvaa plutoniumkaasutonnistojan surutta taivaalle 
kiihdyttämään teslabimejä ja avaruuuden taivaalta reaktoreihin imuroitavaa hadronkaskadien 
hyperonivirtoja maahan. Reaktorissa teslabimi repelee plutoniumjätteen palamaan tappaville 
tehotasoilleen Fukushiman räjähdystyyliin. Tämä ON tietysti sulaa hulluutta. Meidän ei tarvitse tuottaa 
atomiparistoihin kun alle prosentin ++..kanavasäteilyn tuotosta Onkalon kuparisiin atomiparistoihin. 
Koska plutoniumin säteilypuoliintumisaika on 24 000v luokkaa JO lyhytaikainenkin 
hadronkaskadialtistus riittää tutusti vuosikymmenien "jälkilisätuottoihin".  
                    --------- 
 
Etusivu- foorumin satoa: 10 May 2013, 21:20 #2161 cosmichd  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Suomessa porakaivoveden uraanipitoisuus voi olla korkea. Korkein Säteilyturvakeskuksessa mitattu 
arvo on 12 400 mg litrassa. Etelä-Suomessa sijaitsevan Palmotun uraaniesiintymän pohjavedessä on 
todettu yli 600 mg:n uraanipitoisuuksia litrassa vettä. 
 
*Tässä on syytä tähdentää, että v i r a l l i n e n STUK/ TVO/ Posiva VALHE väittää ettei uraani liukenisi 
lainkaan veteen. Mikä on t i e t y s t i säteilyerosoituneelle ++..IONIsoidulle käytetylle ydinjätteellekin 
silkka tarkoitushakuinen v e d ä t y s ! Liukenee ja h y v i n liukeneekin. Thanks tiedosta, Posiva on 
tällaisen faktojen edessä valheineen silkka pelle! 
 
Maapallon uraanivarat ovat peräisin aurinkokunnan syntyajoilta siitä tähtienvälisestä aineksesta, josta 
aurinko ja planeetat ovat tiivistyneet. Maapallolla on kaikkiaan noin 63 biljoonaa tonnia uraania. Suuren 
ionikokonsa ja radioaktiivisen lämmönkehityksen johdosta uraani hakeutuu sulassa aineksessa matalan 
sulamislämpötilan jakeeseen ja sitä myöten maan vaippaan ja kuoreen. Aikojen kuluessa magman 
kierto on rikastanut maankuoren uraanipitoisuuden huomattavan korkeaksi. Geologisten mallien 
pohjalta arvioidaan, että peräti kaksi kolmannesta maapallon 63 biljoonan tonnin uraanivaranosta on 
kertynyt maankuoreen, jossa on ainoastaan 0,4 % maapallon kokonaismassasta. 
 
* Kiinnostava yksityiskohta tuokin. Tarkoittaa t o d e l l a pahaa mm. Fukushiman kiinailmiösulissa, 
joissa ydinjätteet tuon tiedon mukaan hakevat agressiivisesti räjähtävää kriittistämassakeskittymää. 
Eivätkä siis hajaannukkaan alikriittiseksi. Kuten IAEA on antanut ymmärtää!  
"Lämmönkehityksen". . .Tämä on artikkelissa muuten hyvin puhuttelevaa. Koska Posiva ei lainkaan 
myönnä laaskelmiinsa tätä ydinjätteensä tauotonta jäähdytystarvetta. Vaikka sen lämpötila Onkalossa 
onkin +300C ja paljon yli, koska jäähdytys EI suljetussa Okaloinnissa  TOIMI, vaan kertyy sinne tauotta. 
 
Uraanin taipumus kohota sulassa kiviaineksessa pintaan on maapallon geologiaa merkittävästi 
määrittävä tekijä. Jos uraani ja muut raskaat radioaktiiviset aineet hakeutuisivat maapallon ytimeen, 
olisivat magmavirtaukset huomattavasti voimakkaampia, mikä näkyisi vallitsevia oloja selvästi 
epävakaampana tektoniikkana. 
 
Arto Laurin laskelmien mukaan kyseinen uraani tuottaa jatkuvasti 4,032E+21 watin energiavuon. 
 
*Hienoa, että matematiikkaakin löytyy kirjoittajalta. Aivan käsittämättömän tömäkkä 
hävityksenkauhistuksen luku. Siinä riittää tuhomaanjäristyksiin energiaa. Lisäksi maaperän K-40 
kalkkien ja thoriumien vielä massiivisemman massamääränsä aiheuttamat radioaktiiviset 
hajoamisvoimat tektoniikkaa kiihdyttämään tuonkin päälle.  
 
 
 
 
 
 

3205.II TVO.lla näitä sattuu. 
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TVO/ Posiva kuin pikupirut suurtuhoamassa 
posiva posiva posiva posiva posiva 
 
Tuskin olen eläissäni nähnyt niin läpeensä pahan riivaamaa teollisuusimpperiumia kuin TVO/ Posiva 
ovat. Kaikenlainen tapojen turmellus, rappiokultit ja pahuus on yhtiön toimintatapana olut a i n a . 
Päivän pikku uutinen 09.05.2013 LS. sivu 6:"Kunta sallisi asumisen, ELY-keskus valittaa.  
 
Eurajoella Olkiluodon saarelle 2000- luvun puolivälissä rakennettu vapaa-ajanasunnon omistaja 
haluaisi vakituiseksi eurajokilaiseksi. Kunta on samalla kannalla, mutta Varsinais-Suomen EKY-keskus 
ei. Parhaillaan asiaa puidaan korkeimmasa hallintooikeudessa. Kiinteistö täyttää Eurajoen 
ympäristölautakunnan mukaan kaikki vakituiselle asumiselle edellytetyt vaatimukset. Mutta TVO/ 
Posivalle se vaan EI YHTÄKKIÄ JÄLKIKÄTEEN SOVI!" 
 
TVO/ Posiva varasti hallintaansa mm. tulivuoritoiminnastaan 36m syvästä ja maailman syvimmän 
maanpäällisen Litoraanisauman (1000m syvän) tektoniikkasaumastaan kuuluisan Ilavaisten 
Syöpävuoren. Kuten a i n a  yhtiö käytti avointa uhkailuja ja mm. Eurajoen kunnan 
PAKKOlunastusetuoikeuksiaan anastaakseen kymmenesosahinnoin käyvät aueet paikallisilta 
"ydinorjiltaan". Ydinhallinto himoaa pyyhkäistä Syöpävuorella toimestani dokumentoidut todisteet 
lisätutkinnasta pyyhkäisemällä tuon tektonisen vuoriseudun sepeliksi kuin tyhjää vaan. Katso: 
http://www.youtube.com/watch?v=H56_rtQezrM.  
 
Vuodella 2013 TVO/ Posiva alkoivat jokavuotiset paikallisten terrorisoimishankkeensa verisin 
impperialistien ottein. Kyetäkseen tuhoamaan tuon tektoniikastaan kuulun kauniin seudun. Pitää TVO/ 
Posivan saada alueelle valtavat tuhokalustonsa tuovan moottoritien. Ongelmana tässä on se, ettei 
TVO/ Posiva, konkkurssikypsiä paskiaisia kun ovat antaisi edes muruja enää tuon yksitysalueita 
puhkovan tienpohjansa ostoon, ei toki. Nyt TVO on suunitelemassa valtavan laajaa "O-muototietään". 
Jotta helvetillinen rekkaralli saataisiin koskemaan k a i k k i a  seutukuntien pientilallisia, alueitaan ja 
huvilalaisia ahdinkoon asti. Hajoita, hallitse ja terrorisoi kaikki on TVO/ Posivan tavat toimia olleet aina.  
 
Nyt tuo globaalia ydinkansamurhaansa ja laittomia Pu- 239 myyntejään tekevä terrorirypäs iskee 
kaikkiin suuntiin tulta ja tulikiveään. Terrori, silmitön hävityskiima ja maamme moraalittomin tapa toimia 
kuin siat pellossa kuuluu TVO:n ja maamme korruptoidumman Eurajoen kuntakoneiston reperttuaariin 
kuin paita ja perse. TVO/ Posivasta on tullut silkka loisiva paise Eurajoelle. Ainoaa edes työpaikkaa se 
ei enää tuota orjakuntalaisilleen! Vain helsinkiläisten herrojen pennuille ja ulkomaalaisorjille sielä on 
töitä.  
 
TVO:n raivot hakevat rajattomuutta. Kun paljastin alitehoiset dieselvaravoimalat, tulokaslajien 
megauhat varmistamattomiin merijäähdytyksiin. TVO joutui turvautumaan uskomattomaan 
kolmannesmiljardin lainarahaan rahottajiltaan. Saadakseen esiin ottamiani megaongelmia edes osin 
hallintaan. Verekseltään housut kintuista näin yhytetty TVO vaati silkaksi kostokseen mm. tuhatpäisen 
STUK- korruptiolauman erottamisen tuosta vaan. Kun ydinhirviöt menettää päitään. Jäljellejäävän 
monipäisen pedon raivo on rajaton!. .  
                ---------- 
 
Eurajokisali 13.05.2013 
eur eur eur eur eur eur 
 
Eurajoen sosialistin Matti Palosen shoustahan tässä näytti olevan kyse. Eurajokisaliin oli kutsuttu 
STUK- johtajia Tiippanaa, Wistpackaa ja OL-3 projektijohtajaa  ymms. Noin 12 siviiliä ja ydinpuolen 
esitelmiään lukevia pomoja 6 kpl. Yllättävintä oli, ettei SUPO:lta ollut tällä kertaa tyypillistä puolta 
tusinaa rikollisen röyhkeitä paskapoliisejaan, tai edes TVO:n vartijoita terrorisoimassa tilaisuutta. Tuttu 
ydinvastustajia Ritva Junkkari tuli vastaan jo naulakoilla. Olihan tullut vielä rullaattorilla pitämään 
meidän ydinvastustajien henkeä yllä. 
 
Palonen oli kovasti pettynyt, ettei juuri kukaan uskaltautunut tilaisuuteen. Ruotsissa vastaavissa käy 
kuulema satamäärin aktiivisesti osallistuvia. Kerroinkin, että itteppähän ydinalalaiset röyhkeydellä, 
ylimielisyydellään ja POLISIUHKAILUIN olivat pottiinsa kusseet. Ihmiset ihan SYYSTÄ PELKÄSIVÄT 
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olla saman katon alla maailman ydinrikollisten kanssa. No minähän EN pelkää ja lupasin panna ydinsiat 
ahtaalle! 
 
Kuvaavaa oli, kun olin lähettänyt ennakkokysymykseni. Ja tiesivät m i n u n tulevan paikalle. Ensin oli 
nolatuksi tulemistaan peläten tulemisensa perunut Eurajoen korruptiojohtaja Hiittiö. Kun tuloni oli päälle 
nvarmistunut, oli m y ö s  STUK:n paikalle aiemmin lupautunut maamme korruptopidumman 
säteilysyöpäläisten STUK:n johtajaan iskenyt paniikki. Myös hän EI uskaltautunut paikalle peläten 
kysymyksiäni. Jota erityisesti STUK- pomot pahoittelivat.  
 
Aikaa oli varattu v a i n 2h 18:00 eteenpäin. Olin varma siitä ettei itsensä kehuvien STUK- pomojen 
jaaritteluista loppua tulisi. Tarkoitus olisi vaan pitää minun kysymykseni poissa esityslistoilta. Siksi 
aloitinkin jo varhaisessavaiheessa muutamalla nasevalla väliheitolla. Kun Tiippinä kehui, ettei 
Itämeressä ole lainkaan tsunameja saati maanjäristyksiä. Heitin väliin, että lakkaa valehtelemasta! Olen 
Ruotsin mestariprofessorin Nils- Axel Mörnerin kanssa kenttätöissä nähnyt niin 100m jättitsunamien 
jäljet olkiluodossa kuin 58kpl suurmaanjäristyksienkin raunioitumat! Tiippinen oli silminnähden 
harmissaan. Mutta pomopa pantiin kokonaan naurunalaiseseksi. Kun vartti myöhemmin toinen STUK 
pomo lausui jotain ennenkokematonta: 
 
"Palatakseni aiempaan Arton väitteeseen Olkiluotoseudun maanjäristyksistä 58kpl. Minun on 
myönnettävä, että niin maanjäristystiedot kuin tsunamit on TÄYSIN TOTTA! Itse asiassa Olkiluodon 
aiemmin täysin vakaaksi väitetty kallioperän on todetti liikuneen SATOJA METREJÄ TEKTONISESTI". 
Korjasin tähän päälle, että kallioperän tarkennettu liikkuminen on olut uskomatonta 830m! 
 
Palonen heitti kehun siitä, miten japanilaisviertaat eurajoella olivat ihmetelleet miten suomalaisvoimalat 
uusitaan ja pidetään alati STUK.n antamin vakuutuksin uuden veroisina osia vaihtaen. Siihen heitin 
taas välihuomautuksen, ettei 2/3 osaa reaktoreista päähöyryputkiin, rakenteisiin , merikanaviin ja 
lukisiinmuihin laitteisiin edes teoriassa voida osia vaihtaa. ASEA reaktorit olivat ylittäneet 25-30v 
käyttökattonsa ja olivat t ä y s i n SEULOINA ja loppun räjähtäviä! Nolattuna joutuivat jälleen 
myöntämään väitteeni. Ettei tämä TVO:n johdon ja STUK:n valheet aiheesta alkuunkaan pidä 
paikkaansa. Itse asiassa mua peesaten jopa Palonen sanoi ihmetelleensäm i k s i tällaista STUK- 
valehtelua edes siedetään? 
            -- 
 
Osaan 2 
 
wistbacka esitti, ettei ydinvoimalat vuoda kuin 10% lakisääteisistä rajoistaan. Pääsin survaisemaan 
tähänkin naisen esittämään valheeseen. Niin hyvin, että vaikeni loppuillaksi. Kerroin miten SYKEsarja 
B7 v 1993 oli kertonut TVO:n paskoillaan peräti 360- kertaistaneen koko Selkämeren 
tritiumisotoopitasot. Kerroin kohahduttavan faktan perään, että TVO:n yhteiskuntavastuuraportti 2008 
oli kertonut TVO:n reaktoreista vuotavan peräti 2 200kg/v raakaa Pu-239 kanavasätilykaasuina! Nainen 
meni ihan noloksi. 
 
Toinen STUK päällikö kertoikin heti, että massakato johtui Einsteinin mukaisesti energiakadosta. 
Lohkaisin lonkalta, että reaktorista katoava energian osuus on nyanssi 1 kg! Johtaja sanoi 
ihmettelevänsä minun fysiikkaani. HÄN ei moisia tapoja laskea tunne?  Kysyin montakoi päivää tämä 
Helsingissä v a i n valheellista teoriaa opiskellut pelleilijä oli ylipäätään ollut ydinvoimalassa 
katsomassa? No kuulema parin päivän tutustumista. Itse kerroin olleeni 30v ydinalan sisäpiiriläisenä ja 
ASEA-opeissa. Rh- hallissa olin ITSE punnitsemassa tuon katomassan grammalleen. Naureskellen 
yleisöstä naisääni kyseli perään, että onko kyselevällä STUK- herralla t o s i a a n vaan helsinkiläisten 
harhaista teoriakoulutusta takana? 
 
 STUK pomo veti naamaa punaiselle ja vaikeni kiusaantuneena vallan. Ja muilla oli sen edestä 
hauskaa. Kun Palonen oli kehunut STUK:n olevan poikkeuksellisen "vähän korruptoitunut". Purjehdin 
pokkana kahden suurimman STUK- pomon viereen. Kysyä töksäsin suoraan: "Kuinka paljon maamme 
tunnetusti korruptoituneimman STUK:n johtajien korruptiorahan- osuus oli laittomasta TVO/ Posivan 
Geymansaarien mustan plutoniumasemyyntien osalta? Herrat valahti ihan hämilliseksi. Tokaisin siihen 
että onhan noita STUK:n välittämiä rikollisia plutoniumaselasteja lähetetty Suomesta myyntiin jo 1975 
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lähtien! Kertokaa vaan rohkeesti rikollisen toimienne laajuudet kansan kuulla? Voi olisittepa nähneet 
mikä v a i k u t u s , kun sanoin totuuden suoraan kansan kuunnellessa herkällä korvalla.  
 
Yleisö alkoi lämmeten kyselemään aika vilkkaastikin. Ritva J. tiedusteli kuka vastaa, ja mistä saadaan 
ohjeet kun ydintuho on jo nyt vääjäämättä tulollaan? Kovin atomiherrat päättivät selvitellä asiaa. Kun 
juuri NYT ei sattumalta osattu vastata. Lehtereiltä kyseltiin myös onko TVO varustautunut kybersotaan? 
Ainoa vastaus, oli ettei TVO:n alueilta netit pelaa muutenkaan. Jami Jokinen kyseli mitä olivat ilmoitetut 
ongelmat uraaninkuljetuksissa. Ei vastausta tähänkään. STUK- pikkupomot pyhästi lupasivat kuitenkin 
sentään kysellä pomoiltaan, missä mahdetaan mennä.OL-3 hankkeen ongelmistakin pari riviä esitettiin 
hymyssä suin. Automatiikka tökkii yhä. Mutta STUK oli kuitenkin ihan kyselyjäkin lähetttänyt tuleeko 
koskaan valmista. Myös ydinvoimalan hintakatosta ei juuri uskallettu puhua. Ainakin ylityksiä tukuttain 
kuulema tulossa.  
 
Osaan 3. 
 
Eräs kohokohta oli kun STUK johtaja koetti välttää Teslabimin kysymyksen sanomalla ettei tiedä 
moisista Arton asiasta mukamas mitään. Annoin asian hautua 5 min muissa kysymyksissä. Sitten otin 
puheenvuoron pöydälle taas. Sanoin i t s e  olleeni näkemässä mm. 1978 kun TVO:n olkiluodon alueen 
ASEA sanoi olevan hengenvaarallinen startissa 5km ainakin sätteellä. Alueelle öksynyt vaarantaisi 
välittömästi henkensä! Kerroinkin miten startissa silminnäkijöiden mukaan monimetriset valokaaret 
iskivät sinihuntuissen usvan läpi reaktorin yllä. Päiviä palavat satamääräiset TVO:n kamerat, 
palohälytinlinjat, yms. sähkövalaisimet olivat savunneet 2mm voimalan kattavine pelteineen vielä 
vuorokausien päästä. 
 
 Kertailin miten koko OL-1 laitoksen päämaadotukset oli teslanbiminsä räjähdyksessä noussut 
suurjännitteelle ja tappavaan askeljännitteeseen saaren mastoon. Palonen suorastaan j ä r k y t t y i  
tiedostani valahtaen silminnähjden kalpeaksi! Kerroin sumeilematta miten TVO:lta ja Loviisalta oli 
valokuvattu osia 100km korkeasta 1 000km3 kokoinen teslabimistä ihan livenä! Kuvia liikkuu aina 
Ylänmteeltä asti neteissä ja mm. Loviisan "beetasoihtuvideo" yotubessa todistaa lisää. Pian 
Eurajokisalissa ihmiset kyselivät nettiosoitteita multa samantien. 
 
 Kerroin miten Rauno Mokka ja SUPO olivat uhkailleet 12kpl TVO:n kuvaajajaoslaisia että yhdenkin 
aiheeseen liittyvän kuvan näyttäminen tietää sumeilematonta supersalaisuuden paljastaneelle 
POLIISIVANGITSEMISTA! Yleisö suorastaan kohahteli uusista tioedoista ja kiitteli kun saivat viimein 
totuuttakin aiheista, joista ei uskalleta keskustella julkisuuteen ikinä. sanailion minulta saatavan näistä 
SUPO:n  peittelemistäydinkansanrikoksista tietoa vaikka kuinka paljon vaan. Kun STUK Tiippinä alkuun 
intti myös Olkiluodon olevan täysin vakaata kalliota. Eikä Arton väittämiä kaasuongelmia oltu 
kuultukaan.  
 
Töksäytin tietäväni silminnäkijäötiedoin räjähtäneistä olkiluodon koereijistä KR.No:17, 27 ja tektoniikan 
runtelemasta mm. 45A. Myös Rihtniemen Fennoskandiakaapelin oli alueen jatkuva tektoniikka 
tunnetusti katkonut neljästi! Aikansa asiaa maiskuteltuaan alkoikin STUK:n toinen vanhempi pomo 
yllättäen vaikeroida." Olkiluodon k o k o kallio olikin nyttemmin oikeasti todettu olevan kauttaaltaan 
täynnä metaanikaasuja ja niiden räjähdysherkkiä taskuja. KOKO Olkiluodon saaren itse KIVO oli kuin 
kivihiilikaivoksien "ongelmallista palavaa kiveä"! 
 
 Hurja lisämyöntö oli, että Posivan Onkaloon tunki palokaasuja niin alta, sivuista , kuin yläpuolisista 
kallioista humisten. Kun hapera orgaaninen TVO:n Olkiluodon tektonisesti jännittynyt kiillegneissi saa 
happea. Se yksinkertaisesti murenee palavaksi METAANIKAASUIKSI! Porausreikien räjähtelyt käsiin 
olivat osoittautuneet paljon pelättyä isommaksi suurongelmaksi. Fukushiman suurydinonnettomuudeet 
olivat osaltaan paljastamassa miten neutronivuon ja säteilyeroosion mekanismit muuttivat 
kallioperänkin tuhoisaan mittaan.  
 
Jokainen kuutiometri TVO:n kaliota uutti kuulema litraluokat metaanikaasua myönsi pöllämystynyt 
STUK! Miltei jokainen Posivan Onkalon koereikä v u o t i  ja myös onkaloon kaikialta valtoimenaan 
myös syöksyvä vesi oli kiihtyvästi kasvamassa jättiongelmaksi. Jonka takia ehjää kallionkoloa ei riittäisi 
e d e s  omille TVO:n jätteille! Ruotsin paleoseismologi tyäparini professori Nils- Axeö Mörner olikin 
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hätäisesti kutsuttu  tuomaan selvyyttä päälle kaatuvaan ongelmakaasuihin. Hän tulee suomeen vuosien 
kiellot purettua paniikissa kuulema 20- 22.05! Hurjaa kun tällaiset yhtäkkiä sanottiin suoraan. 
   
 
PS. Ja kuten homman henkeen kuuluukin. SUPO kuultuaan, että meikäläinen pääsi tilaisuudessa 
sensuroinneistaan huolimatta  puhumaan. Päätettiin SAMANTIEN lopettaa koko STUK- kokouksen 
pitäminen Eurajoella! Juupa juu SUPO sekoilee näissä hakien kaikkia mahdollisia ja mahdottomia 
keinojaan meikäläisen suun sulkemiseeni. Kertomani t o t u u s ydinmrikollisuuksista oli siis jälleen 
kerran liikaa. Että tällaista sisäministeriön palautetta tällä kertaa. POLIISIUS ON pahinta mahdollista 
VAMMAISUUTTA MAAILMASSAMME! 
             -- 
 
Eurajokisali palautteita 
 
FB.2013. Hannu Rainesto Miten aiot selittää sen että maksamme itsemme kipeiksi sähköpörseissä ja 
tulemme maksamaan satakertaisesti, jos ydinvoiman tuottaminen lakkaa ennen aikojaan.  
Grillaaminen tuottaa karsinogeenjä, autolla ajaminen hiukkaspäästöjä ja onnettomuuksia, tupakointi 
tuhansia eri yhdisteitä. Miksi siis pyrkiä tuottamaan lisää kustannuksia, siirtymällä johonkin jota ei vielä 
ole siitä mikä todistettavasti toimii turvallisesti ja eduksemme. Siirtymäkaudet ovat aina pitkiä ja ne tulee 
hallita, juuri sitä on maailman energiatuotanto tekemässä. Valitettavaa on se että ne ovat yksitysen 
pääoman voiton maksimoinnin käsissä, eikä hallitusti kansan käsissä. 
4 tuntia sitten · Tykkää 
 
Hannu Rainesto Poliisius on pääoman vallan sanelemaa pakkoa varmistaa kansan uskollisuus heille. 
Jos poliisius olisi järjenkäyttöä, ei pääoma valtaa olisi! 
4 tuntia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Nyt en ymmärrä kysymysmutaasi? Miksi muuten yhtäkkiä ÄÄRIAINEKSET hinkuvat 
kimppuuni POLIISIRAHOITUKSIN? Heti sen perään kun paljastin Eurajokisalilla STUK/ TVO:n olevan 
maailman suurimman laittoman Pu-239 ASEtuotannon keskiössä?. . . 
 
 USA ON JO sulkemassa 104kpl energianegatiivista ydinvoimalaansa. Kas kun ihan o i k e a s t i k i n 
energiaa tuottavaa saviliuskekaasua on käytettävissä VUOSITUHANSIKSI! Japani pitää 52 reaktoriaan 
niinikää alhaalla JO kolmatta vuotta. Kuinka ollakkaan m y ö s Japani on todennut, ettei 
energianegatiivisesta ydinalasta ole kuin tappamaan kansansa. Japani aloitti NIINIKÄÄN 
metaanikaasutuotannot meristään. Jotain tästä parhaillaan etenevästä ydinalasta poistumishuumasta 
kertoo, että m y ö s Kiina on päättänyt korvata ydinalansa harharetket sijoittamalla kaikkialta saatavaan 
... niin METAANIKAASUTUOTANTOON. Halpa, turvallinen, riittoisa, ongelmaton. Itse asiassa 3- kertaa 
halvempaa BIO- energiaa kuin super vaarallinen ja megakallis laittoman Pu- 239 tuotantoyksiköt, 
teslabimitappajasäteilijät.  
 
Joita harhaisemmat kutsuvat j o p a ydinENERGIAlaitoksiksi. Vaikkeivat tuota kuin 20- kertaisesti 
energianegatiivista persnettoa! Juu Hannu kyllä saa ihan aitiopaikasta seurata miten m y ö s Saksan 
18kpl ydionvoimaloiden alasajot seuraajavaltioineen etenee mutkattomasti. JO näillä tiedoilla 
SIVISTYNEEMMÄT demokratiat systemaattisesti vaan lopettaaa maailman HAITALLISIMMAN 
ydinteollisuuksiensa harharetket! Saahan sitä väärillä tiedoilla i h m e t e l l ä . Mutta kun on OIKEAT 
tiedot kuten vaikka ammattitasolta mulla. Kehityssuunta ON SELKEÄ ja looginen. POIS VAAN 
YDINSIKAILUT!) 
 
 PS. Mitä tulee POLIISIUDEN TUHOVAMMAISUUTEEN. Niin AINOA oikea ratkaisu on tehdä kuten 
mm. UT- kirjoitti muustakin vastaavasta "kansantuhoisasta sodomiasta" kehoitti. "Poista PAHA 
KESKUUESTASI!" 
                    ------------ 
 
FB. Anna Lampi julkaisi STUK - Säteilyturvakeskus 2013.05 
 
2 sekuntia sitten 
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STUK vihdoinviimein m y ö n s i 14.05.2013 Eurajokisalissa että Olkiluodon Posivan Onkalossa on 
suunnattomia ongelmia sekä tektonisissa kallioliikunnoissa. Mutta että myös joka kuutiometrissä 
Olkiluodon kalliota on niin paljon metaanikaasua, että RÄJÄHTÄÄ ja palaa!. . . Yleisön kuullessa 58 kpl 
7-9 Rihterin maanjäristyksistä ja kymmenluokan jättitsunameista Suomen rannikoilla STUK Risto 
Paltemaan myöntäessä suurongelmianne. Kiersi lehtereillä suuri kohahdus!  
 
Voisiko STUK johtajisto vihdoin ja viimein myös suoraan lehtiin, kansalle, tänne KERTOA millaisiin 
raportteihin nämä myöntönne perustuvat? Kansan riveille kun on syötetty 40v siis t o t a a l i s t a 
valhetta Suomen "ns." vakaasta ja tektonittomnasta, kaasuttomasta kallioperästämme, ja m i k s i ? 
 
Kuvaavaa onkin, että h e t i tuon STUK myönnön jälkeen Vuojoen SUPO on sulkenut kaikki 
seutukunnan asiaa tuntevien nettiliikenteet JO viikkoluokaksi, m i k s i millä valtuuksin ja millä 
oikeudella? Johtuuko siitä mitä kerroitte. Että Olkiluodon kauttaaltaan räjähtävä, palava ja suorastaan 
hengenvaarallisen sortuilevan kallioperän suurongelmat valtiovalta haluaa nyt vaikka väkivalloin pitää 
piilossa maksoi mitä maksoi. 
 
Haluaisimme nimillänne tänne ja lehdistöihin tiedotusta myös siitä materiaalista jota Ruotsin 
paleoseismologian mestarin Nils- Axel Mörnerin 2013 julkaisema kirja "Coollapse" opetti STU- johdolle 
hänet Onkalo- hätäkokoukseenne kesällä 2013 kutsuttuanne. Eikö tosiaan vuosikymmenten 
epäonnistuneitten STUK vedätysaharhojen paljastuttua olisi aika nöyrästi viimein k e r t o a kuinka 
katastrofaalinen tilanne Posivat käsiin räjähtelevissä, mereen sortuilevassa Onkalossanne on?. .. 
 
 
 
 
 
 
 

3206. II Teslan teemoin 
 
Mistä löyttyy?/ FB. palautteita 
bimi bimi bimi 
 
M.T. Pyramidi, jonne vedet johdettiin oli siis jonkinlainen ydinvoimala, joka säilöi muumion. 
5 tuntia sitten sovelluksesta mobile · En tykkääkään · 2 
 
Angel Skywolf Lopputulos näyttää näin olevan! 
3 tuntia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Kyllä M.T. Pyramidin kultaiseen lakeen taivaalta iskevät kipinäbimit kauhistuttivat kansaa, 
hautarosvoja. Ionisoinnin säteilyissä ei haudan sisällä hengissä voinut koskaan kukaan liikkua. Kun 
siellä velloi taivaalta langenneet kuluttavat tulimeret polttaen j o p a graniitin tieltään! Kallis, hullu, iso ja 
ketään, ainakaan elävää hyödyntämätön tuhon rotisko. Oikeastaan niinkuin TVO:n ydin- kopiokoneet y 
h ä . Mikään oleellinen ei ole vuosituhansiin muuttunut. 
muutama sekunti sitten · Tykkää 
                 ---------- 
 
BIMI WTC:ssä 
bimi bimi bimi 
 
Angel Skywolf  Arto käy katsomassa 9/11 Wtc tornien räjähdydkuvat tarkkaamassa sillä siellä on ollut 
piimi!!! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TzprfmWAl_w&feature=youtu.be 
                  ---------- 
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1908 TUNGUSKA 
tunguska tunguska 
 
1908 Räjähti venäjän Siperian päällä aivan uskomattoman raju räjähdys. Valitut- palat 1978 kertoo 
aiheesta lisämateriaalia:"Tunguskaan tunkeutui kiiltävän kirkas objekti japanin suunnasta. Tultuaan 
tunguskan tasolle se räjähti uskomattoman rajulla 65 megatonnin TNT räjähdystehollaan. Arvo ylittää 
tuhovoimallaan maailman suurimmankin vetypommin, venäläisten Tshar Bombajan noin 50miljoonan 
TNT tehon! jolloin maapallon tuhoutumisen todennäköisyys oli 22% luokkaa. Joten tunguskan paljon 
isomnmassa räjähdyksessä oli Maailmamme tuho todella liki. 
 
Tunguskan räjähdyksen luonnetta on kauan tutkittu. Paikalta löytyneen täysin tuhoutuneen alueen säde 
on 65kmn. Kun Hiroshimassa se oli 1,5km luokkaa. On esitetty väitteitä siitä, että Tunguskaan osui 
meteoriitti tai jopa avaruusalus. Mitään vahvistusta moisille EI kuitenkaan ole löydetty. Ei minkäänlaisia 
aluksen kappaleita saati meteorin paloja tai edes kraateria. Jotain paljastavaa sentään on löydetty. 
Nimittäin rajusti U-237 isotooppia! Tätä muodostuu kun yleisin ydinvoimaan liitetty U-238 tuottaa 
protonin elektroniosumasta neutroniksi muuttavalla "augerreaktioita tapahtuu".  
 
Mitä ja missä sitten tällaisia reaktioita senaikuisessa maailmassa tehtiin? Tesla ja Westinghause olivat 
silloin jo alkuun 13 vuotta kjokeilleet nykyisen YDINVOIMAN toiminnalle keskseisen teslabimi 
oskilaattoriensa rajoja. Oli selvää, ettei vastaavia kokeita tehnyt kukaan muu kuij USA:ssa silloin tehtiin. 
Tesla halusi kokeilla kuinka r a j u k s i  voitiin ajattaa 100km korkea ydinvoimalan päällä oleva 1 
000km3 kokoinen plasmapyloni, joka kokosi HADRONKASKADEITA reaktorien uraanipolttoon. Jotta 
Westinghausen reaktorien toiminnan rajoja vpoitaisiin selvitellä. päätettiin koeolosuhteet vetää 
äärimmäisen kriittisiin massoihin.  
 
Teslan ja Westinghausen kokeessa alkoi ilmetä todella hälyttäviä arvoja. Teslabimin pysäyttäminen oli 
osoittautunut likimain mahdottomaksi. Mutta 1908 USA laboratoriossa alkoivat uraanin halkeamisissa 
muodostuneet neutronimassat hakeutua yhä tiiviimnpiin vorteksmunkkirinkilän muotoon. Teslan 
bimibyloni alkoi pusertua yhteen kriittiseksi massaksi. Koe oli hengenvaarallisena pakko keskeyttää. 
Kerrotaan, että teslan koetornista irti kuroutunut suunnattoman tuhoisa kesium 137 malmia poilttavasta 
muodostelmasta kasautunut plasmapallo ehti pyöriä kolmatta vuorokautta ionosfääreissä ja 
yläilmnakehän suihkuvirtauksissa. Räjähdysalueella nähtiin mm. Hiroshimasra tuttua salattua mustaa 
sadetta. Säteilylämmön selviä merkkejä sanoo venäläinen tutkija Astabovitch. 
 
Tesla oli kauhuissaan siitä, että vapautetut ydinreaktorivoimat lopulta räjäyttävät koko Maapallon 
täystuhoonsa. Tunguskan päällä viimein räjähtäessään tuskin kukaan aikalaisista ymmärsi mikä räjähti. 
Vasta 1978 Valitut- palat päästivätsalaisuuden verhousta auki. Mutta tästäkinpiti kulua vielä 
neljättäkymmenettä vuotta. Ennenkuin tämä maailmanlopun räjähdyksen dataa alettiin ymmärtää sen 
oikeissa mittasuhteissa. 30 Miljonan kilotonnin 1 500 Hiroshiman superräjähdyksen shokkiaallot 
kiersivät Maapallon 2,5 kertaa. USA:n päästyä tapahtuman vaaroista kunniolla selville. Tehtiin kuten 
FukushimanKIN ydintäystuhon kohdalla. CIA julisti k a i k k i keskeiset Teslan tiedostot salaisiksi.  
       -- 
 
T&T. LUONNONILMIÖTSofia Virtanen, 12.5.2013, 9:09 
Lisää todisteita kiistanalaiselle teorialle: tässäkö salamoinnin syy? 
 
Kahden venäläisfyysikon tekemän tutkimuksen mukaan salamointi ei aiheudukaan pienten pilvissä 
olevien jääkiteiden ja rakeiden törmäyksistä toisiinsa, kertoo Phys.org. Sitä on toistaiseksi pidetty 
uskottavimpana selityksenä ukkosen yhteydessä tapahtuvalle salamoinnille, vaikka ilmiön 
luonnontieteellistä perustaa ei vielä kunnolla tunneta. Salamoinnin ja ukkosen tutkimininen on erittäin 
vaikeaa muun muassa niiden vaikean ennustettavuuden vuoksi. 
 
Aleksander Gurevitš ja Anatoli Karashtin väittävät tekemiensä mittausten perusteella, että kosminen 
säteily on tärkeässä roolissa salamoiden synnyssä. Gurevitš esitti hypoteesin kosmisen säteilyn 
tärkeästä merkityksestä salamoinnille jo vuonna 1992. Nyt hän näyttää työtoverinsa kanssa löytäneen 
lisätodisteita ajatukselle. 
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* Hämmästyttävintä tällaisissa avaruusuutisissa on, että näitä kumpusi h e t i kun kerroin nykyisten 
reaktorien keskeisimmän voiman tuottajan olevan Teslan kehittämän oskilaattorin. Joka imuroi 
reaktoreihin 40 000km2 kokoisen alan hyperonit ja HADRONIT. NiinPÄ, lkaikkienaikojen 100v IAEA/ 
USA omertan murtuminen on vuosisadan tapaus! 
 
Tutkijoiden hypoteesin mukaan ukkospilvien sisään tunkeutuva kosminen säteily ionisoi pilviä tuottaen 
suuren määrän ympäriinsä sinkoilevia vapaita elektroneja. Pilvissä jo ennestään oleva sähkökenttä 
nostaa elektroneja entistä korkeammille energiatasoille. Kun elektronit sitten törmäävät pilvessä 
vesiatomeihin, vapautuu lisää elektroneja syntyy vähitellen edellytykset voimakkaalle varauksien 
purkautumiselle, mikä näkyy salamaniskuna. Tutkimuksessaan kaksikko mittasi radioaaltoja 
myrskypilvissä salamoinnin ollessa käynnissä. He mittasivat säteilyä yli 3 800 eri salamaniskun aikana 
Venäjällä ja Kazakstanissa. 
 
Ajatuksena oli, että jos salamat ovat kosmisen säteilyn aiheuttamia, niiden aikana pitäisi olla 
havaittavissa tavallista voimakkaampaa radiotaajuuksien säteilyä pilvistä poispäin. Mittauksissa todella 
havaittiin satoja tai jopa tuhansia radioaaltopulsseja juuri ennen salaman välähdystä, Gurevitšin 
aiemmin hahmottelemen mallien mukaisesti. Selitykseen jäi silti yksi aukko: luonnossa ei havaita 
läheskään tarpeeksi usein suuria annoksia kosmista säteilyä tuottamaan energiaa kaikkiin 
todellisuudessa havaittuihin ukkosiin. Tutkijoiden mukaan eroa voisi selittää lisäenergialla, jota vapaat 
elektronit tuottavat kulkiessaan vesipisaroiden ja jääkiteiden ohi, ja jonka vaikutus pitäisi laskea malliin 
mukaan. Näin kosminen säteily voisi kuitenkin suurelta osalta selittää salamointia. 
 
Tutkimus on julkaistu Physical Review Letters -lehdessä. 
             ---------- 
 
Teslatietoa käytännössä 
tes tes tes tes tes tes 
 
14.05.2013 Paikka Eurajokisali. Vastaajina STUK:n Ryhmäpäällikköä Keijo Valtonen, ydinmateriaalin 
valvontaosastojohtaja Risto Paltemaa, STUK valvontaosaston johtaja Petteri Tiippana:" Tänne on 
lähetty Olkiluodosta 72km päästä otettuja Angela Skywolffin ja muiden ottamia dokumenttikuvia 
Loviisan ja Olkiluodon päältä. 100km korkeista teslabimiplasmapylväistä. Arto tässä kirjelmässään 
kertoo kyseisen 440MW oskilaattorilaitteiston imuroivan suuret määrät 70 000MeV 
HADRONKASKADEJA ja hyperoneja reaktorien uraanin polttoon. Me STUK:ssa emme ole 
mielestämme koskaan edes kuulleet tällaisen ASEA- atomin myymän tekniikan olemassaoloista?. . . " 
 
Tshernobyli 1986. Venäjän ydinfysiikan parhaimmisto koeajattaa yhtä Tshernobylin kuudesta 
reaktorista. Tiivis kvanttiydinprofessorien muodostama tiimi ajaa yöllä juuri ladatun ja muutama päivä 
aiemmin startatun reaktorin 20% käyttötehoon. Olettaen, että reaktoria voi säädellä kuin mitä tahansa 
kivihiilivoimalaa. Koska näin heitä oli ammattiinsa myös koulutettu. Hetken ajan reakrorin päällä 
palannut 1 000km3 kokoinen teslabimi huojahteli sammumisestaan varroitellen reaktorin yllä. 
 
 Professorien tehtävänä alkujaan oli testata paljonko pysäytetyn ydinvoimalan generaattorin 
huimamassasta tehoa irtoaisi hätäalasajoenergiana. Kun teslabimin tehon syötöt avaruuden ionosfäärin 
HADRONIEN imemiseen katkesivat. Venäläiset reaktoriekspertit ihmettelivät m i k s i  ydinvoimalan 
uraanin poltto loppui kuin seinään? Silloin päätettiin nostaa tehot uudelleen ylös poistamalla juuri 
reaktoriin ajetut säätösauvat. Tehot eivät silti nousseet. Koska poltolle elintärkeitä HADRONEJA ei 
edelleenkään ollut.  
 
Reaktorissa oli kaasu auki, mutta miilu tuskin paloi. Kului noin 17 minuuttia ja sitten RYSÄHTI! 
Taivaalta alas ryskäytetty teslabimin hadronpitoinen plasmapylväs survoutui läpi reaktoriin. Tehot 
konkreettisesti räjätivät 20 000- kertaisiksi. Hetken ajan Tshernon raktorin nyt antamalla tehospurtilla 
olisi käynyt koko maailma. Täysräjähdysten jälkeen Tshernon ylle muodostui EMP- pulssin takia reikä 
ionosfääriin asti. Avaruuden 70 000MeV hadronit eivät jatkossa alueella kohdanneet enää 100km 
korkeudesta tuloaan hidastavia vuorovaikuttavia hyperoneja ja HADRONEJA. 
 



2671 
 

 Avaruussäteily tuli suoraan läpi maan pinnalla oleviin ihmisiin ja reaktoreihin. Muodostunut aukko alkoi 
laajeta niin, että Ukraina joutui pysäyttämään reaktorin toisensa perää. Sitä mukaan kun miilujen 
käyntiin tarvittavat HADRONIT laitosten päältä alkoivat loppua. Katastrofin keskeinen salattu 
ominaisuus oli se, että kerran rei- itetty ionosfääri ei toipunutkaan. Vaan päinvastoin laajeni seuraavina 
vuosina. Koko Tshernobylin avaruussäteilypäästöjen kasvut maahan sulkivatkin kaikki 6 reaktoria! 
Jonka oikeista syistä ei uskallettu kertoa missään. 
         -- 
 
Sama oppimattomuuden teema, uudet tuhot! 
 
Japani Fukushima 2011. Ydinvoimaloita vuosikymmenet rakennellut Tepcon ydintiimi oli aivan uuden 
ongelman edessä. Ydintuhossa oli räjähtänyt 4 reaktoria. Mutta 54 reaktoria oli tullut samalla, ryskien 
käsittämättömästi alas. Japanin hallitus vaatimalla vaati, että reaktorit on saatava parissa kuukaudessa 
ydinonnettomuuden jälkeen tuottamaan maan kaipaamaa ydinsähköä. Mutta j o t a k i n oli 
kertakaikkiaan pielessä.  
 
Tavalla jota yksikään japanilaisista kvanttiydinfyysikoista EI koulutuksensa perusteella ymmärtänyt. 
Reaktoreihin oli kunnostellen, laitettu täydet uudet uraanilataukset. Mutta kun säätösauvat poistettiin. 
Poltto EI vaan edennyt kuten ennen! Hetken reaktorien tehot köhien huojahtelivat sinne tänne. Lopulta 
lepattava poltto romahti sekin alas. MISTÄ OLI KYSE? 
 
Vuosien ajan lukuisten testiensä onnistumisten jälkeen startti uudistettiin useammassa Japanin 
reaktorissa 6kk tuhon jälkeen. Mitä vielä, yhtään reaktoria ei vaan kyetty starttaamaan. Aivankuin 
startista puuttuisi jotain sellaista joka oli elintärkeää reaktorin poltolle, mutta m i t ä  ei lainkaan 
ymmärretty. Jälleen kymmenet reaktorit näyttivät kaipaavan sellaisia aineita jota sinne ei jostain liiennyt. 
Eikä tässä kaikki. Japanin päältä oli kiihtyvästi alettu mitata oudosti kasvavia 
AVARUUSSÄTEILYARVOJA. Ikäänkuin avaruuden ja Japanin maan välissä ei olisi entisenkaltaista 
suojaionivallia enää? 
 
Epätoivoisesti Japanin ydinhallinto kysyi moiseen syytä USA:sta. Mikseivät heidän reaktorinsa enää 
toimineet? USA lähetti jopa Obaman vakuuttamaan japanilaiset siitä, ettei USA jätä heitä pulaan. 
Obama lupasi lähettää 2013 loppuvuoteen sellaista uraanipolttoainetta joka t a a t u s t i  suostuisi 
palamaan. Nimittäin suoraan ylikriittisenä atomipommina räjähtävää ydinsukellusveneistä tutumpaa 
25% plutoniumpolttoainetta. 10- Kertaa normaaliuraania (3,5%), enemmän polttoainetta sisältävää. 
Samantekevää vaikka Japanin kaikki reaktorit räjähtäisi epäkelvosta, kunhan USA vaan saa 
plutoniumiaan! 
 
 Siinä vaiheessa Japaniin oli kuitenkin virrannut aiemmin tuntematonta tietoa kahden henkilön Angelica 
Skywolfin ja Arto Laurin supersalattua dataa, siitä mikä puuttui. Japanin päällä EI enää olut 70 000MeV 
hadronkaskadeja tuottavaa elintärkeää ionosfääriään. Vaan sillä oli avaruussäteet suoraan maahan 
vuodattava, ennenkaikkea kuolettavasti laajentuva pysyvä ioni- reikä. Epätoivoinen Japanin hallinto 
alkoi onkia tietoa näistä huippusalaisuuksista suoraan ainoasta saatavasta suunnasta, Suomesta. Kun 
CIA kuuli tästä se vaatimalla vaati SUPO:n poistamaan systemaattisesti k a i k k i Arto L. Ja Angelica 
S:n tietotallennukset. Foorumeista, FB:stä yksinkertaisesti paniikissa poistettava kaikialta.  
 
Koska JOS Japani pääsisi selvyyteen mikä OIKEASTI reaktoreitaan vaivasi. Japani ei enää koskaan 
starttaisi niitä. Ei edes USA:n lähettämällä ydinpommina suoraan räjähtävillä yli 8% U- 235 vaarallisilla 
väkisin palavilla ydinpolttoaineillakaan. Kohtalokkain kysymys, saadaanko tieto leviämään ohi 
poliisivirannomaisten. Saadaanko japanilaisia kiihtyvästi säteilysyöpiin tappava ionosfäärireikä koskaan 
kuntoon. Vai käykö peräti kuten reijän saaneelle saippuakuplalle. Ionosfäärissä oleva Japanin kokoinen 
tyhjä reikä leviää ja romahtaa täysaukoksi päällemme Maapallon suuruiseksi ihmiskunnan tuhoten. 
CIA:n tiedon panttauksessa on koko maailman kohtalot pelissä! 
               ------------- 
 
Teslan suhde ydinvoimaan? 
tesla tesla tesla tesl 
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Joulukuussa 2007 TVO:n johto P. Simolan julkaisulla antoi määräyksen, ettei ydinvoimaa ammatikseen 
oppineet saa ikinä missään tilanteessa kommentoida julkisuuteen ydinvoimasta. Kysyttiin minultakin 
suorasukaisesti:"miksi ammattiosaajat v a s t u s t a a  aina ydinvoimaa?" 
 
Niin kaikki tietävät miten mm. Albert Einstein vastusti henkeen ja vereen ydinvoimaa. Ydinpommin isä 
Robert Oppenmhaimer vietiin ydinvastustuksensa takia USA:ssa oikeuteen 1954. Voiko kyseessä siis 
olla lainkaan sattumasta. Mikä saa ydinvoiman lapset a i n a  vastustamaan alaansa n ä i n 
suorasukaisesti? 
 
Katsotaan mitä puolestaan sanoo samasta aiheesta JO 1800- luvuilta ydinvoimaa Westinghauselle 28v 
kehitellyt Nikolai Tesla: 
"Johtuu samoista syistä, mikä sai hänet vastustamaan ydinenergiasa, Tesla katsoi, että rikkomalla 
kosmisen tilan tai magneettikentän ulkopuolella maan, ionosfäärissä. Oli rikottu harmonia joka on 
ominaista luonnonlaeille. Lisäksi se on seurausta kielteisenä vaikutuksena ihmisten vapaasta tahdosta, 
joka muuttuu tuhoisaksi ilman eettisiä komponentteja tähän tieteeseen. Vapaa tahto voi olla luova vain 
ystävällisyydessä, joka liittyy suurempaan ymmärrykseen ja tietoiseen valintaan positiivisin ajatuksin 
aikomuksissaan. Hän katsoi, että ihmiskunnan tulisi maapallolla ymmärtää kaikenlaisia?luonnon 
liittoutumia planeetallaan - muutoin ihmiset menettävät se kokonaan!" 
 
* Minun on hyvä ja terveellistä liittää omat näkemykseni näiden kolmen mestarin vanaveteen. Kuten 
Einstein sen kiteytti kuolinvuoteellaan:" Ihmiskunta joka soitoutuu YDINVOIMAAN joutuu sen 
tuhoamaksi 100% VARMASTI!" Eli v a i n  moraalittomien, ydinateististen viranomaisten ottaessa 
haltuun ydinvoimia. Joita eivät edes y r i t ä ymmärtää. On tulos vain ja ainoastaan totaalinen, globaali 
ihmiskunnan h e i d ä n väkivallallaan tekemänsä YDINTUHO!. .. 
              ------------ 
 
Jämsästä Olkliluotoa 
tvo tvo tvo tvo tvo  
 
FB. Tiukkaa asiaa Arto Laurilla teksteissä :)  
2013-05-18 Jämsä - Tampere välillä pilvilautan reuna terävän näköinen. Länsi - Luode suunnalla myös 
pilvilautta jossa terävä reuna. n. 200 km päässä. Voiko Olkiluodon voimalan Beta Soihtu näkyä 
Jämsään asti? 
 
* Valitettavan harvoin näitä näkee. Tarkoitan a i t o j a  kuvia siitä m.iten TVO:n Olkiluodon 
suunnattoman iso teslabimi näyttäytyy kaukaa kuvattuna. Nyt kuitenkin meitä onnisti Valveutunut 
kuvaaja näppäsi huikaisevan näyttävää taltiointia reaaliajassa. Huomaa kyllä JO alkukuvassa miksi 
taltio haluttiin ottaa. Outo ja ehdottoman luonnoton neutronivuo, Pu-239 pitoinen plasmapyloninen 
pyörremyrskyn rajaus osui taivaat viillellen jo paljaalle silmälle. Katsokaa  tarkoin t ä l l a i s i a  harvion 
julki tuodaan: 
 
http://kuvaton.com/k/Y61H.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y61H.jpg[/img] 
 
* Hyvä kuva JO tuo, erinomainen ja paljastaa hurjuutta erittäin paljon, kiitokset kuvaajalle. Mutta ne 
jotka minut tuntevat tietävät että kuvasta SAA toki ammattiosaaja paljon lisääkin. Seurataan "binkkiä". 
Toden totta valtava säteilyplasmojen happi- ionisaation pinkki iskee taivaan kanteen kuin kuolema itse. 
Ihmettele aitoa dokumentaatiota. Tuumaa m i k s e i  näitä kuvia liiku JO kaikissa maamme 
lehdistöissäkin!. .  
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y61i.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y61i.jpg[/img] 
                      ------------- 
 
Tesla BYLON LIVENÄ 
tesla tesla tesla 
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Arto hei 
 
Tässä taas kiinostavaa plasmapallolla, jolla saa aikaiseksi TESLAPYLONIN efektin avaruuden 
IONOSFÄÄRIIN! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=uVkJTCz8Pbw  
 
 
Tässä muutama hemmetin kiinostava videossa todella suusrjännitevalokaaren poika saanut aikaan: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=qKSn8OkBeQg 
 
300 000V TV:hen 
http://www.youtube.com/watch?v=zpkh7_Eyctw 
            ------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3207.Chemi Al Core 
 
 
Chemitrailaus 
chemi chemi chemi 
 
E.P. Al Gore jo myönsikin että toiminta on todellista.. ette siis näe harhoja.. 
http://www.youtube.com/watch?v=gWdghUiyZ0o&sns=fb 
 
Angel Skywolf 90 miljoonaa tonnia joka päivä ajavat taivaalle alumiinia ja muita metalleja!!! 
9 minuuttia sitten · Tykkää 
 
E.P. no ei kai nyt noin hirveesti sentään  
8 minuuttia sitten · Tykkää · 1 
 
Angel Skywolf Vuodessa se on : 32 850 000 000 tonnia!!! Hei haloo!!! 
 
*Alkoi 150 miljoonaa/d 3v sitten ma. 
 
1 Kone ottaa 120t/lasti. 90miljoonalle tonnille = 750 000lentoa. Koneitten määrä 300 000 tankkikonetta. 
2 Lentoa/ vrk. Koko maailmassa 500 000konetta. 60% Mailman tankkikonekapasiteetistä 
chemtrailaamassa! 2 Tuntia per tyhjennys, 2h täyttöaika. Eli täyspäiväinen 8h lentorutiini. 
               -- 
 
11 May 2013, 21:29 #2166 alo View Profile  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Location Cape Town, South Africa  
Posts 6,455 Sinä olet pölijä. Sinä olet hullu. Sinä et tajua edes pienintä matematiikan kaavaa. 
Sinä olet hullu. Sinä olisit viisas, mutta kun sinä alat syyttämään toisia, jos sinä vain olisit viisas, toisia 
syyttänättä, saattasit olla viisas. 
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Katoppas poika F=m*a 
 
Siitä se lähtee, jos sen ymmärtää, jos ei ymmärrä, sitten tulee CIA, Mossad ja paha juutalainen. Miltä 
tuntu olla semmonen ihminen joka ei ymmäära? Minä se vaan oon, ei ole CIA eikä Mossad, minä vaan 
oon. Me oltiin poikien kanssa pikkusuomen metässä". Oltiin poikien kanssa, ja hyppäsin ensimmäisenä. 
Ja jos tosipaikka tulee, hyppään uudestaan. Me oltiin metässä.  
 
11 May 2013, 21:45 #2167 raijasivu  
-------------------------------------------------------------------------- 
- Niin All Core sanoo sen videon 1:18 kohdalla! "90 Miljoonaa tonnia per päivä!"  
                      ------------------ 
 
Seurauksia II 
 
Tätä kirjoittaessani All Core on ilmoitanut suoraan videointina. Että Fukushiman tuhottua Maailman 
elämälle elintärkeät ionosfäärin 2011 avaruussäteilysuojaukset, van Allen vyöt. Oli USA:n kuulema p a 
k k o  maailman pelastamiseksi aloittaa mielettömän rajut 90 miljoonaa tonnia/ vrk chemtrailaamiset! 
Sopii todella ihmetellä m i k s i  a i n a  kun ydinvoima on tappamassa Maapallomme, asiaa USA 
päättää yksituumaisesti vaan salata kaikin ARMY POLIISIKEINOIN? Todellisuus ydinvoimasta on liian 
tappavaa, ja CIA saa silloin mielestään tehdä näköjään ydinrikollisuutensa suojaamiseksi ihan mitä 
tahansa USA:n (armeijansa ydinrikollisuutensa) kansalliseen "etuun" vedoten.  
 
Maapallon pinta-ala 510 069 300 km²  
___________________________________ 
 
Nyt voidaan laskea paljonko All Coren mukaan sen pinnalle  on chemimyrkkyä laitettu. 90 000 000t/vrk* 
365vrk=  
32 850 000 000 tonnia. Tämä jaettuna koko Maapallon pinta- alalla 510 069 300 km²= 64 000kg/km2. 
 
 Al Core myönsi kuitenkin, että chemrailaamiset olivat kaksi edellistä vuotta olleet vieläkin rajumpaa 150  
miljoonaa tonnia/vrk. Näinollen 3 edellistä vuotta ovat kasvattaneet chemimyrkkykertymät 150 milj.t+ 
150 milj.t+ 90milj.t= 390milj.t/ 90= 4,3  
 
Tämä alkuperäinen vuoden kertymä 64 000kg/km2 pitää kertoa 4,3= 277 333kg/ km2. 
 
Jotta saisimme USA:n chemimyrkyn määräkertymästä konkreettisemman muutetaan kilomäärä 
vesikerrokseksi. Neliökilometri on miljoona neliömetriä. Joten neliömetrille vetenä kertymä on 
limsamukillinen 277g/ 2,77mm, hämmentävää. . . ! Määrä on tietysti mielettömän iso kokonaisuutena. 
Mutta näin laskien tajuamme, ettei chemtrailaamisella voi olla m i t ä ä n muuta kuin kosmeettista 
vaikutusta globaalilla tasolla. Sopii kysyä aivan suoraan m i k s i tällaista tuhansien miljardien 
massamyrkytyksiä sitten halutaan USA:sa pyörittää kansojen maksettavana ja täystuhoksemme? 
                     ---------------- 
 
All Core paljonko levitit? 
al al al al al al al al al 
 
http://www.youtube.com/watch?v=gWdghUiyZ0o&sns=fb 
 
Maapallon pinta- ala on 510 069 300 km² 
 
All Core ilmoitti maapallolle levitettävän 90 milj. tonnia/vrk* 365vrk= 32 850milj.t/v.  
Fukushiman säteilyionisaation räjähtäessä globaaliksi ongelmiksi 2011 USA joutui sen 
IONIAATIOPÄÄSTÖJÄ vastaan myrkyttämään 2 ensimmäistä vuotta 150milj.tonnia/vrk+ kolmas vuosi 
90milj.t/vrk= 390milj.t/ 90milj.t= 4,33 kertaa alkuluku= 
 
142 240 500 000 000kg 
________________________ 
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Tämä määrä pitää jakaa ensin maapallon pinta- alalla 510 069 300km2= 278 864kg/km2. 
Neliökilometriin mahtuu miljoona neliömetriä. Joten vedeksi konkretisoituna tämä tarkoittaa neliömetrin 
alaan kaadettuna limsatölkillisen verran 277g= 2,77mm!. . . 
 
Hupsista huijaa, määränä alkuun suunnaton chemimyrkytysmassa osoittautuukin puhtaasti 
kosmeettiseksi tuhansien miljardien kustannuksien peittona globaalitasolle. Kysymys jatkuu m i k s i ja 
mitä varten USA pyörittelee tällaista silkkaa kosmeettista  Maapallomme "maalikerroksen levitystä" 
todellisen ydinmegatyhojensa peittämiseksi veronmksajien tuloilla? Miettikää tämän ääressä tovi 
voidaanko maailman 100v CO2 tuotot muka pyyhkiä pois maalaamalla ne taivaansinisellä yli? No EI 
taatusti! Juuri tällaiset laskelmat osoittaa, ettei ilmiöllä ole mitään merkitystä CO2 harhojen käsittelyssä. 
Peittämällä EI mitään jäähdytetäkkään, vaan lämmitetään kuten hyvin tiedämme.  
 
Joku keskeinen ihan m u u  tarkoitus tällä muuten on. Fukushimassa muuten maaperä ihan OIKEASTI 
ylimaalattiin pinkillä ja neonvihreällä millipaksuilla polymeerihartsikerroksilla. Katsokaa vaikka 
Fukushiman dokumenteista! Ja miksi ylimaalattiinkaan? Jotta ydinvoimaloitten tonnien luokkaiset Pu-
239 kanavasäteilyjen IONISAATIOTONISTOT saatiin mätkittyä ilmakehästä POLTAMASTA maaperään 
takaisin. Juupa juu.  
 
Se mitä Al Core oikeasti mainosti on ollut samaa, POLYMERISOIDA YDINJÄTETONNISTOT 
MAAPERÄÄMME POIS YLÄILMAKEHÄSTÄMME. Ennenkuin räjähtää ylikriittisinä massoina typpi-
happikehäpaloonsa! Hakekaa Gooklella vaikka teemalla "sininen haikara". JO silloin kun ilmakehään 
levitetyt taivaansiniset polymeerihartsipilvet maalailivat noita suuria valkoisia lintuja samalla taivaan 
siniseen Saksassa. Asiaa EI koskaan uskallettu tutkittu kunnolla. Ei koska USA:n IAEA:n 
ydinteollisuuden kansallinen etu esti.  
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6jS.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6jS.jpg[/img] 
 
Kaikki Fukushiman pinnat oudon pinkin aineen alla: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6jH.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6jH.jpg[/img] 
                    ---------------- 
 
PELTIkatoista 
pelt pelt pelt 
 
TVO:n ympäristö on tuhoutunut ja lisää kuolemassa satojen kilometrien päästä. Itse asiassa koko 
Etelä- Suomi on yksinkertaisesti katoamassa TVO:n syytämiin ++..ionisoituneihin 
plutoniumkanavasäteilyjen päästöihin.Jopa Al Core kuulussa ja siksi siis sisäministeriön juippien 
sensuuroimassa videossaan. 
 
 Varapresidentin suulla kerrotoi, miten e d e s taivaamme ei enää olisi sininen vaan lähinnä tuskaisan 
punavihreä, kenties pahempaa. Joseivät tauotta chemitrailaisi satatuhatpäisin myrkytyskonein satojen 
ydinvoimaloitten saastaa taivastamme maahan typpikehäämme polttamasta! Hulppea tunnustus. 
varsinkin kun tietää k u i n k a  arvovaltainen taho sen USA:ssa  paljasti. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=gWdghUiyZ0o&sns=fb 
 
Jatkoon kuuluukin ihmetellä m i k s i  450kpl ydinvoimalaitosta EI vaan PYSÄYTETÄ?. . . No vastaus on 
tietysti se, että rikollinen avoimesti laiton Pu-239 ASEmateriaalin tuotannon takia maailman reaktorit 
olemassa on. Eikä maailman korruptoituneemman POLIISIEN, armeijan ja IAEA:n klikillä ole 
pienintäkään aikomusta irrottaa rahakassastaan vaikka maailma käsiin kuolee . . ..  
 
Täällä Eurajoella TVO:n päästöt ovat säteilysterilisoineet ja tuhonneet niin meren kuin metsät. Nyt 
alkavat j o p a  ihmisten talot yksinkertaisesti kesiä ++..IONIsoituneitten kanavasäteilytonnistojen 
ikeessä. Asia nousi esille kun kymmenien km päässä TVO/Posivasta niin muovitetut kuin peltiset suuret 
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kattoalat tuhoutuvat muutamassa vuodessa TVO:n suunnalle l u o n o l l i s e s t i  painottuen. Otin 
tähän malliksi muutamia asiaa valaisevia dokumentaatiota. EI tällaisten kuvien äärellä enää ihmettele 
miksi maneesit, hallit, sillat ja aina valtamerilaivoja myöten sortuvat, murenevat, ruostuvat käsiin ja 
lentokoneetkin tuhoutuvat osuttuaan lisääntyvästi leijailevaan kuoleman ydinmoskaan.  
 
Aurinko tulee tähän alkujaan tummanpunaiseen muovitettuun peltikattoon lähinnä takavasemmalta. 
TVO:n tappavat ++..IONIsoidut kanavasäteilykaasun tonnistot taas etuoikealta. Kehoitan huomioimaan 
j y r k ä n värieron katteessa. Harjakaton punaisempi takareuna on  paremmin katveessa TVO suoralta 
säteilykaasun erosiolta. Huomaatte miten katto on pinkki, liki valkea ja säteilyerosion turmelemaa 
laajasti: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Gg.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Gg.jpg[/img] 
 
Osa II 
 
Juu EI ole lunta sen enempää kuin härmää. Lämmintä liki +20C. Katossa kasvaa myös säteilyn 
typpilannoituksesta rehvakkaasti  kasvamaan roihahtanutta Alppien 1800-luvun radiumkaivospäästöistä 
jo tuttua leväkasvustoja. Pelti on jopa liki m u s t a a  siihen kiinnittyneestä sysimustasta plutoniumin ja 
uraanioksidien tonnistoista! TVO ilmoittaakin Yhteiskuntavastuuraportissaan vuotavansa reaktorista 
tätä kaikkialle TONNEITTAIN! 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6GX.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6GX.jpg[/img] 
 
Otin vertailuksi myös käsiin esmerkkinä niinikää TVO:n säteilypäästöistä seutukunnilla laajasti  
ruostuvasta sinkkipellityksestä. Muuten huomatkaa kuvissani olevat k a i k k i pilvet ovat USA:n Al 
Coren ja IAEA:n myrkkyjen chemitrail pilviä. Niitä tehtiin alinomaa kuvaessani kiivaasti lisää. Koska 
kansa ei kuten Al Core kiteyttti:" Eläisi ydinteollisuuden pinkkipunavihreitten kuolettavien taivaitten alla!" 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6G1.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6G1.jpg[/img] 
 
Ilmaan TVO toki päästää melkoiset säteilykoktailinsa 2 200kg Pu-239 ++..IONIsoidun kanavasäteilynsä 
lisäksi: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Gf.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Gf.jpg[/img] 
 
Takaisin katolle 4km TVO:sta. Säteilyeroosio myös aiheuttaa tässä etelän lappeelle kämmenkoon 
aukkohilseilyä: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6G3.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6G3.jpg[/img] 
 
Tässä yleiskuvaa vähän paremmin säilyneestä tummanpunakatteen "seeprasäteilynsyömä 
kuvioinnista". Kyse tosiaan EI ole mistään kuurasta vaan koko kate tuottaa valkoista jatkuvaa fyysistä 
materiaalia pinnalleen. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Gn.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Gn.jpg[/img] 
 
Vielä myös tällaiset. TVO lopetti HETI näitten lakisääteisten Yhteiskuntavastuuraporttiensa julkaisut 
seinään tässä muodossa. Noissa näkyi suoraan sisään ladatun ja pois erosoituneena ja 
kaasuuntuneena nostettujen uraanipolttoainetangojen tonnien painonpudotukset suoraan. Juu h e t i  
lopetettiin härskisti, kun aloin asiasta nettidatoja tekemään. Rosvot IAEA/CIA ja SUPO asialla! Raportit 
poistatettiin hetkittäin jopa TVO:n arkistoinneista! Joten tämä dokumentaationi on asialtaan omaa 
uniikkia luotettavaa luokkaansa: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6GD.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6GD.jpg[/img] 
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PS. Jostain kumman syystä juuri t ä m ä uutisointi herätti SUPO:n bannaamaan juttua laajasti 
16.05.2013  Sekä FB:ssä, että foorumeissa. Ilmeistä onkin, että tapauksen n ä k y v y y s  suurelle 
yleisölle paljastaa TVO:n ydinteollisuuden päästöjen hallitsemattoman laajan tason. Kun jopa katot 
päältämme laajasti olkiluodon suunnalta katoaa tajuaa kuka hyvänsä, että maailmassamme on jokin t o 
d e l l a pahasti pielessä! 
                      -------- 
 
Lisää TVO:n peltikatoista 
pelt pelt pelt pelt pelt 
 
Täytyy avoimen rehellisesti myöntää etten eläissäni olisi uskonut SUPO/ TVO:n pulttaavan sellaista 
kiihkeää terrorin aaltoa parista Olkiluodon ++..IONIkanavasäteilyn päästöjensä aiheuttamasta 
dokumentaatiosta. Kuin se kentällä nyttemmin aiheutti! Vielä usean päivän jälkeen saan päälleni 
puskemaan palkattuja SUPO/ Vuojokelaisia "siniturilaitaan" viskoa loitomma. 
 
Eli suomennettuna materiaalini on osoittautunut loistavaa paremmaksi hitiksi. Kansalaiset ryntäilevät ja 
ihan syystä dokumentoimaan oman paikkakuntansa talouksien TVO:n säteilytuhojen ja eroosion 
ilmentymistä. Ratkiriemukasta! Tästähän pitää kehitellä globaali maailmanlaajuinen harrastus:"Bongaa 
YDINTUHOT kulmillasi kuvin!" 
 
Paikka 4km Olkiluodon pahuuden ydinvoimalasta. Kuvassa paremmin säilynyt muovipintainen 
kotimaisen valmistajan peltiSEINÄ. Seinä tällä kertaa, koska silloin on v i e l ä k i n suoremmin kyse 
pelkästään ++.. Pu- 239 IONItonnistojen suorista osumista aiheutuvaa totaalituhoa. TIETYSTI TVO 
säteilymyrkyttää seinämää oikealta päin. Vasemman seinämän eheys kertoo vähemmistäIONI-
osumista suoraan. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6HM.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6HM.jpg[/img] 
 
Täsmennettyä kuvaa säteilyerosion rapauttamasta seinistä. Huomatkaa maalin  massiivinen tuho 
ikkunapuitteissa. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Hd.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Hd.jpg[/img] 
 
Mistä tarkennettuna kyse. 
 
TVO:ssa ydinvoimalan käytävien seinään leviteltiin vesilateksikerroksia vuosittain, senttien paksuudelta. 
Ongelmana näissä on, että ++..IONIsoiduissa Pu-239 pitoisissa seinämissä sähköiset liekit lentivät 
pimeissä käytävissä. Maalareilla olikin jatkuvasti vaahtosammuttimet aina valmiina palojen 
sammutteluun. Itse kävin usein hämmästelemässä mistä oikein on kyse. Ihmettelin maalarille miksi juuri 
vesilateksia? 
 
 Kuulema tinneribensinisiä oli kokeiltu, mutta räjähtelivät pommin lailla silmille! Vesilateksissa olevat 
liikaelektronit tarvittiin kanavasäteilykaasujen ionivirtaa vastaan. Jottei koko voimala säteilyrapautuisi 
hiekkakasaksi. Sama asia muistui mieleeni, kun katsoin miten pellimaalille roiskahtaneet punamullat 
olivat estelleet SÄTEILYerosoivia TVO:n ++..IONIEN porautumista maalipinnan läpi ympäriltään: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6HZ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6HZ.jpg[/img] 
 
Mikroskooppikuvaa 20- kertaisella suurennuksella. Ensin maalipinnan päältä. Huomaa miten materiaalit 
suoraan KAASUUNTUU säteilyionisaatiosta ja mikrohalkeilee kuin sponttaanisti fissioivan 
"rapakivigraniitin pintaa".  
http://kuvapilvi.fi/k/Y6HP.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6HP.jpg[/img] 
 
Valkea sinkin metallioksidoituma ajaa muovipintaa myös selkeästi irti kiinnitysksestä. Maali takaa 20-
kertaisella. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Hr.jpg 
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[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Hr.jpg[/img] 
 
Seuraavat vastaavat otokset. Mutta nyt mekaniikkaa paljastetaan jo 200-kertaisella suurennuksella. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Hq.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Hq.jpg[/img] 
 
Jokainen palannut mustunut piste pitää sisällään TVO:n oksentamaa Pu-239 atomirakenteita ja 
säteilyioneja. Ne yksinkertaisesti p o r a u t u v a t  energioillaan läpi eristävän muovipintojen. 
Kaasuunnuttavat kaiken tieltään. No tässä näette kuolettavaa tulosta. Kaikkialla maakunnissa sama 
toistuu. TVO:n 2 200kg/v oksentamat myriadit reaktoriensa sylkemät kanavasäteilyatomien energiat, 
tritiumit, neutronit ja säteilyenergiakvantit tuhoavat k a i k e n  tieltään: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Hb.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Hb.jpg[/img] 
               -- 
 
PS. JO kun levitin materiaalia 18.05.2013 aina ahnas CIA ja SUPO lähetti herjojaan JO lennosta väliin 
laatikoineen. Heidän mukaansa totuudelliset DOKUMENTTINI TVO:n tekosista oli ilmoitettu 
"loukkaavan" Öö. . . jotain tahoja? Eli POLIISEILLE olikin yhdentekevää vaikka peltikatot savuaa 
ydinpäästöistä. Kuhan vaan korruptiot SUPO saa! Voihan siis h e m m e t t i ! 
 
Kiinnostavaa huomata millaiseen katatoniseen mykkyyteen ja paniikiin SUPO seepiat imuroitui. HETI 
sen jälkeen kun julkaisin dataa ja doikumentaatiota Olkiluodon säteilyeroosiomekanismeistaan kentällä. 
Kuvaavaa, että mm. FB:ssä CIA heitti lennosta, ainakin 3 kertaa uhkauslaatikoitaan eteeni estäen. 
"Julkaisen kuulema materiaalia josta #joku# taho oli tehnyt rikosilmoitukksen, että poljen IAEA:n 
ydinrikollisten kansallisia etuja!" Voihan siis jäävlare, tällaistakaan CIA-kybersodan invaasion mallia 
ydinturvaosastoltanne EN olekkaan aiemmin kokenut! 
                 -- 
 
- Kuten JO aiemmat kattokuvat osoittivat. Tuhoutuvat seinämät osoittavat LÄNTEEN. Ihan sama kuvio 
näkyy hyvin myös aiemmissa kattokuvissa. Kuvaavinta asiassa on miten metallit menettävät maalejaan 
KOKO läänissä aina samalta suunnalta. EI siis idästä, ei etelästä, EI pohjoiseta, vaan nimenomaan 
LÄNNESTÄ TVO:n suunnasta. 
 
- Kävin tekemässä lisätutkimuksia kuultuani vihjeitä. Metallit menettävät maalinsa Olkiluodon 
säteilyeroosiolle MYÖS vaikkeivat saa esim. aurinkoa l a i n k a a n  ja ovat jopa katteen alla olleet jo 
pitkään! Siitä toki tulossa lisäkuvaa myös. Mieltä kiinnostavaa asiassa on, että KAIKKI alueen keskeiset 
mm. SILLAT, Lapijoen, Eurajoen, Lapin aina Poria myöten on jouduttu paniikissa myös lähiaikana 
korjaamaan. 
 
 Joten TVO:n ++..IONISOITUNEEN Pu- 239 kanavasäteilyn ja neutronvoiden tuhoefektit ON tarkoin 
tiedossa valtiovallalla olleet jo jokin aikaa. Siksi asia on kuuma kekäle ja saa niin CIA:n kuin 
SUPO:nnekin raivoihinsa. Eli jatkodataa odotettavissa viljalti. Puuttumalla asiaan apinan raivolla SUPO 
kaivaa omaa ansaansa ja kavaltaa mitä ydinpahuuttaan peittelevät .. 
                -------- 
 
Teslan suhde ydinvoimaan? 
tesla tesla tesla tesl 
 
Joulukuussa 2007 TVO:n johto P. Simolan julkaisulla antoi määräyksen, ettei ydinvoimaa ammatikseen 
oppineet saa ikinä missään tilanteessa kommentoida julkisuuteen ydinvoimasta. Kysyttiin minultakin 
suorasukaisesti:"miksi ammattiosaajat v a s t u s t a a  aina ydinvoimaa?" 
 
Niin kaikki tietävät miten mm. Albert Einstein vastusti henkeen ja vereen ydinvoimaa. Ydinpommin isä 
Robert Oppenmhaimer vietiin ydinvastustuksensa takia USA:ssa oikeuteen 1954. Voiko kyseessä siis 
olla lainkaan sattumasta. Mikä saa ydinvoiman lapset a i n a  vastustamaan alaansa n ä i n 
suorasukaisesti? 
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Katsotaan mitä puolestaan sanoo samasta aiheesta JO 1800- luvuilta ydinvoimaa Westinghauselle 28v 
kehitellyt Nikolai Tesla: 
"Johtuu samoista syistä, mikä sai hänet vastustamaan ydinenergiasa, Tesla katsoi, että rikkomalla 
kosmisen tilan tai magneettikentän ulkopuolella maan, ionosfäärissä. Oli rikottu harmonia joka on 
ominaista luonnonlaeille. Lisäksi se on seurausta kielteisenä vaikutuksena ihmisten vapaasta tahdosta, 
joka muuttuu tuhoisaksi ilman eettisiä komponentteja tähän tieteeseen. 
 
 Vapaa tahto voi olla luova vain ystävällisyydessä, joka liittyy suurempaan ymmärrykseen ja tietoiseen 
valintaan positiivisin ajatuksin aikomuksissaan. Hän katsoi, että ihmiskunnan tulisi maapallolla 
ymmärtää kaikenlaisia?luonnon liittoutumia planeetallaan - muutoin ihmiset menettävät se kokonaan!" 
 
* Minun on hyvä ja terveellistä liittää omat näkemykseni näiden kolmen mestarin vanaveteen. Kuten 
Einstein sen kiteytti kuolinvuoteellaan:" Ihmiskunta joka soitoutuu YDINVOIMAAN joutuu sen 
tuhoamaksi 100% VARMASTI!" Eli v a i n  moraalittomien, ydinateististen viranomaisten ottaessa 
haltuun ydinvoimia. Joita eivät edes y r i t ä ymmärtää. On tulos vain ja ainoastaan totaalinen, globaali 
ihmiskunnan h e i d ä n väkivallallaan tekemänsä YDINTUHO!. .. 
              ------------ 
 
Peltikatoista 3 
pelt pelt pelt 
 
Herätti valtaisaa suosiota nämä juttuni siitä miten ydinvoiman säteilysaastapäästöt tuhoaa 
ympäristöämme mitä uskomattomilla tavoillaan. Esittelin jo miten TVO:n vapauttamat kolmatta tonnia/v 
säteilykaasuplasmat kuorivat jopa  muovitettuja ja maalattuja peltejä. Suoraan TVO:n suunnalta 
lännestäpäin. Asia tuli esille kun paikkakunnan isännät alkoivat avoimesti ihmettelemään miten 
peltisuulit, talot ja kallit autotkin menettivät hetkessä maalikerroksensa. vahinkona jo tämäkin 
tähtitieteellistä ja eihän näitä uskalleta edes tutkia julkisesti korruptoiduissa tiedotuskanavissa! Nyt 
ensimmäiset kuvat 1980- luvun laitteessa maalatusta. vuosikaudet ilman aurinkoa ja sateita. Niin vaan 
yhtäkkiä kirkkaalta pelliltä SÄTEILY alkanut syödä kämmenen kokoisin paloin! Katso ja kauhistu: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6nN.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6nN.jpg[/img] 
 
Sama tarkennettuna. Huomaa miten säteilyosumat konkreettisesti kaasuunnuttaen osumakohdan 
plasmaksi kuorii kirkkaalta metallipinnalta suoraan. Eikä edes ruostetta alla: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6D8.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6D8.jpg[/img] 
 
. . .Lähdin mielenkiinnosta kiertämään maakuntia ja sieltähän niitä alkoi löytyä tukka tiheään TVO:n 
suunnalta tuhoutuvia kattoja, suuleja, siltoja ja ties mitä. 10km päässä TVO:lta Hankkilan YHTÄKKIÄ 
säteilyerosoinnista tuhoon tuomittu katto. Näkyy Olkiluodon työssäkävijöille: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Da.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Da.jpg[/img] 
 
Pikkasen kauempaa ohitettuani montakin tuhoon säteilyterttyä taloutta. Osui täää silmään. Koska 
pystyy erittäin hyvin vertaamaan kattoja ja seinien laatuja. Sain lampaat kuvaan. Eli ensin TVO:n 
"säteilytyssuunnalta" lännen puolelta. Josta esim. Aurinko ei polttele pintoja mainittavasti: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6DQ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6DQ.jpg[/img] 
 
Enemmän kuin huikea ero. Maalit kunnossa sekä katossa, että seinässä. Vaikka ollaan Auringon 
puolella Itäisessä seinämissä: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Dl.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Dl.jpg[/img] 
 
Seuraava etappi jo 33km päässä TVO:n säteilypäästöjen 2200kg/v Pu-239 myrskyn käanavaa pitkin. 
Lapp TL tai Rauma: 
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http://kuvapilvi.fi/k/Y6DA.jpg  
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6DA.jpg[/img] 
 
Kuvalla tuttu sanoma. "Pikkasen" suuli paljastaa aurinkoisemmalle itäpuolelleen TVO:n myrkyille reittiä 
kierrähtää lappelleen näköjään ihan vasemmalleen. Mutta kuten näemme katto on muuten kunnossa 
vähemmistä TVO:n pommituksista varotumpana. On se vaan ihme, ettei lehdistö näistä SUPO- 
paiseissaan solkenaan kerro! 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6DO.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6DO.jpg[/img] 
 
Edellisen naapurustossa TVO:n syytämät ++..IONIsointipulssit raatelee tielleen osuneita kuin pETO. 
Tämäkin talo menettänyt TVO:lle paljastamastaan peltikaton maalista toisen puolen! Maksattaa 
tuhoineen maltaita. Pitäisi omistajien lähettää laskujaan TVO:lle, sille AINOALLE ja oikealle maamme 
MONOPOLIRIKOLLISELLE! Joka EI PETOKSISTAN ihmiskuntaamme vastaan ole v i e l ä uskalllettu 
panna vastuuseen! 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Dj.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Dj.jpg[/img] 
                        -- 
 
FB. 2013.05 J.L. Teen Peltikattoja työkseni, ja olen huomannut mitä erikoisempia hapettumisia, 
ruostumisia ym. sulaneita rännejä mm. Kemiran tehtaan vierellä. Kuparipeltiä tulee myös käsiteltyä 
välillä, ja olen pannut merkille kuinka se ei ole enään "ikuista". 
56 minuuttia sitten · En tykkääkään · 3 
                --------------- 
 
 
[img][/img] 
 
 
[img][/img] 
               ---- 
 
WTC 911 
wtc wtc 
 
Miksi CIA omalla sähkögeneraattorilla varustettu rakennus No:7 myös tuhoutui? 
http://www.youtube.com/watch?v=9A6SYWWdzow&feature=player_embedded 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3208.YDINkolonialismista 
 
* Englanti, USA ja Ranska ovat niitä maita jotka ovat systemaattisesti olleet TUHOAMASSA 
kolonialismillaan koko maailmaamme. Syyt tietysti ne ovat himoinneet sälyttää nimenomaan Saksalle. 
Ai miksikö? Koska Saksa on ainoita Euroopan maita, joka EI kolonialismin suossa  ole rypemään 
päässyt. Päärikkolliset oikeassa jäjestyksessä ovatkin ENGLANTI, USA ja Ranska!  
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* Kuten aina kun rikolliset jätetään tuomitsematta tilanne ryöstäytyy avoimeen massamurhaan. Tavaksi 
on tullut IAEA on juuri se ydinrikollisuuden synonyymi. TVO:n Anneli Nikula rehvasteli taannoin 
myyvänsä uraanihelvettejään mm. diktaturiseen Thaimaaseen. Ja sai katua sanomisiaan toimestani 
myöhemmin. No Pian USA alkoi tyrkyttäen ideoida luokkaa 200kW tehoisia miniydinjätevoimaloistaan 
mm. Intiaan. Yhä sekopäisemmäksi homma menossa. Tuttuni kertoo ydinhelvetin alkamisista Afrikasta. 
Ahtisaaren maailman suurin Namibian uraanikaivos on vasta jäävuoren huippu. Areva ja USA aikoo 
pyyhkäistä steriiliksi KOKO mantereen! 
 
T: Se ydinvoimala tulisi maan (Kenian) suosituimman uimarannan viereen, mikä on täynnä 
turistihotelleja. 
Ootas mä tarkistan ketä se on. 
 
Arto Lauri: Hullun hommaa! 
 
T: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=934756  
Arevahan se. Sama lafka joka on lobannut Suomen hallitusta myös. Joka nyt lobbaa Ranskaa sotimaan 
Malissa, koska uraania jo kaivetaan naapurimaissa Nigerissä, Nigerassa. Ja himo uraanihelvetittää 
koko Sahara on sanoinkuvaamattoman iso! Ne lobbaa jos Keniaan tulisi 3 voimalaa JA 
"loppusijoituspaikka" (kaatopaikka). 
 
Arto Lauri:  1 100MW jättihirviöitä viellä! 
Maliin EU antaa (YLE 16.05.2013) 3 000 miljoonaa yraanisotaan berbereitä vastaan kertoo aamun 
YLE! Aikovat muuttaa KOKO Saharan uraanikaivosalueiksi. Obaman u n e l m a h a n k e . Noi kun 
tekevät on Afrikka menetetty manner!.. .( 
 
T: Samaan aikaan puolet maailman pohjavesistä on juuri Saharassa. 
 
Arto Lauri: Jokos Namibian Ahtisaaren maailman suurin uraanikaivos toimii? Ainakin Marajoki on 
alkanut kiihtyvästi "säteilyaavikoitua" kuulin juuri! 
 
T: Suunnitelevathan ne jättipatojakin. (Uraanikaivosten saasteitten prosessivesien altaiksi) Mara -joki 
menee Masai Maran luonnonsuojelualueelta Viktoriajärveen. 
 
Arto Lauri:Just juupa. 
 
T: Niin no, uraanikaivosten vedet on radioaktiivista.(Thoriummaksamyrkkyjä, raskasmetalleja, 20- 
kertaistuvat radonarvot, radiumit, yms.) Siis vedet lähijärveen. Viktoriajärvi taas on Niilin lähde. 
 
Arto lauri: Mut kuulema alkanut ydinhankkeistaan kuivua. Juuri sitä mukaan kun uraanikaivuut etenee 
Afriikassa. No muutama reaktori niin ydinaavikoituu koputkin! 
 
T: Jos tahdot saastuttaa mahdollisimman laajan alueen kerralla, saastuta Viktoriajärvi. Sen alajuoksulla 
elää 500 miljoonaa ihmistä, jotka saavat vetensä siitä. Siis Niilin vesistö. 
 
Arto Lauri: NO JUST! Areva ja USA himoaa Niilin kaiken veden tuhottavaksi Saharan 
uraanikaivoksiinsa. Helppo hapottaa koska hiekka on JO valmiiksi rikottua kiveä. Tuhottavana 
hankkeellaan näköjään hurja määrä koko Euroopan väestö pois ydinherrojen malmien päältä! 
 
T: No siis se joki laskee Välimereen asti. Musta alkaa vähän tuntua tää teollisuusmafia toimii kuin 
sarjamurhaaja joka tahtoo jäädä kiinni. 
 
Arto Lauri: No hei j u s t ..! Ne tekee koska rikoksensa ihmiskuntaamme vastaan viranomaissuosituksin 
sumeilematta sallitaan!Siis IAEA toimii kun norsut Namibiassa. Läpi vaan vaikka kaikki tuhoutus!  Nähty 
15:19 
                 -------------- 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
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Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
16.05.2013 
No 331 
kuuleminen@tem.fi 
 
Vilppifoorumeista 
vilp vilp vilp vilp 
 
* Ydinrikollisuuden eräs keskeinen kulmakivi on ollut luoda toinen toistaan selkeämmin ydinvoimaa 
puolustamaan keksittyjä. Näennäisesti ydinvastaisia foorumeita ja ties millaisia ydinteollisuuden 
suoraan rahoittamia vilpillisiä organisatioita. IAEA ja ydinala näitä kärkkäästi valtioomme rahoittavat ja 
oleellista, että systeemillään IAEA:n ydinrikolliset mädännyttävät niitä harvoja jäljelle jääneitä 
ydinvastustajia kokoavia organisointeja. Kyseessä on systeemi jossa kahlitaan nimenomaan AITOJA 
TOTUUKSIA yhä esille tuovat tahot systemaattisesti. Vanha pirulinen kanava kattaen kultaa kaikki 
Suomen keskeisimmät ns. "ydinvastustajaorganisaatiot". Aina Greenpeacen, Luontoliittojen kautta 
Vihreiden kenttävoimiin yms. asti.  
 
* On täysin päivän selvää, että juuri näillä avuillaan myös mm. Vihreät on saatu hyväksymään 
kentässään nykyiset 3 reaktorihankettaan. Tuhatpäiset uraanikaivokset isotooppijalostamoineen, 
Humppilan YDINASEHUOLINTAKENTTINEEN kaikkineen.. Aivan uskomatonta miten röyhkeästi TEM/ 
SUPO/ TVO ja Posivan kaltaiset ydinkansanmurhaorganisaatiot nojaavat juuri 1986 allekirjoitettuun 
Mauno Koivisto, Fransoi Mitterand sopimuksiin muuttaa KOKO Suomi EU:n ydintunkioiksi.  
 
* Niin ja koko Euroopan a i n o i k s i uraanikaivostoimialueiksi. On aivan uskomatonta seurata miten 
mukisematta koko Suomea kattaa ydinalan luoma verinen omertta siitä, että y h t ä ä n sadoista 
uraanikaivoshankkeista. Saati Pyhäjoen kaltaisia kahden reaktorin hankkeita EI sallita vastustettavan 
niin missään maamme "näennäisvastustusosastoissa" ja luontoliitto- osastoissaan. Tästä seuraa 
tulevina vuosina YDINPOLIISI- totalitärismi vailla vertaa. Mutta ennenkaikkea ennennäkemätön 
YDINKATASTROFIEN AALTO! Voi vain hämmästellä sitä suunnatonta tyhmyyttä joka tämän avoimen 
ydinkansanmurhamme peittelyn sallii maahamme. 
 
Ei ydinvoiimaa Pyhäjoelle -FB- foorumin satoa: 
 
Ritva Junkkari ONNEA päätöksestä--ja Suomessakin KAIKKI YDINVOIMALAT 
SULJETTAVA..pikkuhiljaa niin olemme sivistysvaltioitten seurassa eikä takapajula energia-alalla-- 
2 tuntia sitten · Tykkää · 2 
 
Arto Lauri Ylitornio toimikin fiksusti. Tällaisiin saitteihin se vaan ei näy sopivan ensinkään. 
8 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Pyhäjoelle tulee Y- noutaja. Koska mitään t o d e l l i s t a vastustusta ei alueella näköjään 
sallita. Jääkäämme siis odottamaan Pyhäjoen suurta grande finaliaan. Koska YDINJÄTETUNKIO on 
seuraavaksi alueelle tulossa JO! Tämän kertoivat STUK herrat s e l k e ä s t i Eurajokisalissa. 
Olkiluodon kaikialta metaanikaasuja ja ja merivesiä vuotaviin kalioihin. . .EI KUULEMA MAHDU 
PYHÄJOEN YDINSAASTAT!. . .Itse asiassa Pyhäjoki on JO SOVITTU EU:n ydinjätteitten innokkaaksi 
vastaanottajaksi. Koska kansan ydinvastaisia ilmaisuja systemaattisesti siellä kaikin sektorein tarkoin 
rajoitetaan jo. 
 
Arto Lauri Ritva täällä Pyhäjokisaiteilla kuule kannatetaan kovasti kaikenlaista ydinherrojen 
nuoleskelukulttuuria. Jos yksikin uskaltaa asettaa kritiikkiä epäjumalaista ydinmafiaa vastaan niin huutia 
tulee. Olenkin 100% varma siitä, että Pyhäjokiryhmät tulee saamaan m a h t a v a s t i himoamaansa 
ydinanarkiaa tulevina vuosina! Sanoisimpa jopa LAIVANLASTEITTAIN. Ei voi kun ihmetellä tällaisilla 
"näennäisvastustustussaiteilla" vallitsevaa ydinhallinnon nuoleskeluvimmaa!  10 minuuttia sitten · 
Muokattu · Tykkää 
               ------------ 
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Collapse Nils-Axel Mörner 
romahdus romahdus romahdus 
 
Vuonna 2013 Julkaisi Ruotsin paleosesismologian professori kanssani Suomessa vuosia tekemiemme 
tutkimusten perusteella ainoalaatuisen kirjan. Korostan, että tämä on lajiaan omaa luokkaansa. 
KOSKAAN aiemmin Suomen tutkimuskielloissa GTK:n johtoa TVO/ Posivaa myöten olleesta 
kallioperästämme EI ole uskallettu vastaavia sensaatiomaisen tasokkaita julkaisuja tehdä. 
Tutkimuksista on myös tehty filmimateriaalia. Vesa Noroviita ja minä Arto Lauri voimme sanoa 
olevamme Suomen AINOITA AITOJA suomalaisen tektoniikan, metaanikaasujen ja luolastodatojen 
tutkinnan pioneereita! 
 
GTK:ssa on tosiaan 1 000kpl geologeja. Samoin Posivalla satapäinen joukkio. Mutta heiltä ON jo 
johtonsa suulla kuulema tarkoin kielletty tutkimasta m i t ä ä n FIN- tektoniikkaan, maanjäristyksiin ja 
maamme kilometripaksujen 600m syvyydestä alkavien maanalaisten räjähtelevien metaanin ja 
metaanijääklatraattien tutkimukset. Siksi oli itsestään selvää, että työpareiksemme tarvittiin Pohjolan 
tasoikkain alan spesialisti ystävämme Nils- Axel Mörner. Mörner ei ole julkaissut tätä yhteistyötä 
ennemmin kirjaa ennen suomalaisdataa suomenkielelle käännettynä. 
 
 Mutta nyt sekin onnistui, koska olen uhrannut vuosien opastavat kenttätyöt saadaksemme työpareina 
selville viimein Suomen tarkimmin salatut. Skotlanti- Ruotsin suuret järvet- Olkiluoto- Viiala- Laatokan 
pohjoisrannalta keskiseen Siperiaan kulkevan maailman SYVIMMÄN 1 000m syvän maanpäällisen, 
30km leveän tulivuorien muodostamien tektonihautavajoamien olemuksia. Posivan päägeologinaisen 
kertoman "Litoraanitektonisauman" sisällään pitämät huippusalaisuudet maailman ensi iltaan:  
http://kuvaton.com/k/Y6oT.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y6oT.jpg[/img] 
 
Kuka on Nils- axel Mörner? Hän on H.C. Andersenin pilaamaton lapsi, jolla on kyky havainnoida. Hän 
on Tukholman yliopiston dosentti, geologi, paleogeofyysikko, geodynaamikko, tutkija jolla on  
kansainvälisiä yhteyksiä. Joilla ei ole mitään kytkentöjä ydinteollisuuteen. Nils- Axel Mörnerin terävä 
kritiikki Ruotsin SKB:n (Svensk Kärnbränslehantering) sekä Suomen Posivan monia epäonnistumisia 
kohtaan. Perustuu laajaan paleosesismolokiseen ryhmätutkimukseen nojaaviin moniin parametreihin. 
Mutta kuka kuuntelee näitä Arto Laurin ja Vesa Noroviidan kanssa dokumentoituja kylmäävän 
ydinkatastrofien faktoja? 
 
Maailmalla tapahtuu keskimäärin 2kpl/v suuria ydinonnettomuuksia ydinvoimaloissa siitä asti kun 
ydinvoimaloita on ollut. Silti IAEA on kyenyt mielestään luomaan harhan, että ydinkatastrofeja ole kuin 
pari. Tämäkin yhteenveto on siis vasta totuuden pintaa: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6oS.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6oS.jpg[/img] 
 
Kaameita tarkoin dokumentoituja totuuksia Suomeen aiotuista uraanikaivoshelveteistä. 
Thoriummmaksamyrkyt, 20-kertaistuneet taustasäteilyradonit, sponttaanit +..IONIsoidut 
kanavasäteilypäästöt ja muut näitä tekee. Mutta tosiaan kuka kuuntelee. Kun tämänkin datan SUPO, 
GP:t, Pyhäjokifoorumien kaltaiset systemaattisesti poistavat faktat julkisuudesta: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6og.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6og.jpg[/img] 
 
Kuvaa ja kuoleman totuutta sieltä kaukaa josta STUK, SUPO, TVO, GP, Pyhäjokiryhmät ei halua nähdä 
halaistua sanaa: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6oX.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6oX.jpg[/img] 
 
Tsunamista Suomen Ydinrikolliset tarkoin vaientaa totuudet. Mutta Mörner ja minä emme vaikene! 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6o1.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6o1.jpg[/img] 
              
Tektonisia heikkousvyöhykkeitten tutkimuksiemme alustavia löydösalueita Olkiluotoseuduilta lähtien: 
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http://kuvapilvi.fi/k/Y6of.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6of.jpg[/img] 
                   ----------- 
 
 
Tutkimusdatoja 
data data data 
 
Minulle esitetään nettimilitanttien taholta jatkuvasti tekaistuja, keksittyjä heittoja. Ideana ON 
systemaattisesti mustamaalaten vetää esille, että minun, ydinalan huippuammattilaisen väitteet 
perustuvat yleisesti gookletettaviin ns. "salaliittoteorioihin". Todellisuudessa datani on a i v a n omassa 
TVO:n sisäpiiriosaamisien salatiedostoissa. Koska olen ITSE kokenut ja näkenyt k a i k e n sen mitä 
kerron! Totta kai minulla on MYÖS käytössäni suunnaton kirjo ydinmfysiikan kaikkein parhaimpien, 
kansainvälisten huippusalattujen datojen arkistot. Julkaisenkin nyt muutamia otantoja vaan i h a n  
malliski siitä lukijoilleni: 
 
SYKEsarja B7 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6oN.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6oN.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6ma.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6ma.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6mY.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6mY.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6mQ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6mQ.jpg[/img] 
 
Olkiluodon Litoraanitektonikasta vaikka tämä GTK:n Kivioppaan salattu data: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6ml.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6ml.jpg[/img] 
 
Säteilyn On todettu tuhoavan suoraviivaisesti aivoja kertoo taas malliksi NASA/TM: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6mA.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6mA.jpg[/img] 
 
Enricho Fermi on kanssani samaa mieltä neutronien n/Z suhteen määrä ON 10- kertainen väitetystä 
The Time: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6mO.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6mO.jpg[/img] 
 
M74 säteilysairastumisista vaikka tämä salattu tallenne: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6mB.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6mB.jpg[/img] 
 
Nimenomaan YDINVOIMALAT tappaa massoittain kalaa de facto. Todistaa nöyrytettynä suljetussa 
lehdissään TVO itse: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6m8.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6m8.jpg[/img] 
 
Moni ihmettelee syystä miksei Itämeren sinilevistä enää puhuta. Ei puhuta koska nimenomaan 
ydinvoimalapäästöt osoitettiin mm. tällä kuvalla pääsyiksi rehevöitymiin. Ydinvoimalan säteilyt 
muodostaa kasvavat typpioksidipäästöt: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6mI.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6mI.jpg[/img] 
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SYKEsarja B7 ja TVO:n yhteiskuntavastuuraportti kiteyttää Itämerestä Suomeen nousevan 
keskeisimmän ongelmakasvun käyräkseen näin: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6mG.png 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6mG.png[/img] 
 
Tanskalainen tutkijaystäväni Per Hegelund antoi taas Itämeren säteilytuhon etnemisdataa 
Pohjoismainen MILKAS 2006: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6mW.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6mW.jpg[/img] 
                    ------------ 
 
SA- Pu-239 BISNESALASTA 
fin fin fin fin fin fin 
 
Kuten juuri kuulimme 27.05.2013 SUPO- ydinlobbariteollisuutta ollaan ajattamassa alas. Juttuja kulkee 
paljonkin siitä, että ylimielisen paljon valtaa saanut totaalisen korruptoitunut valtakoneisto alkoi syödä 
"liikaa omasta kuormasta". Ja nyt alkaa olemaan mitta valtioltakin täynnä. Itse asiassa Helsingin USA:n 
suurlähetystön uudisluolaan palkatuille 1 600 jenkkidiblomaateille siirretään vastuut koko TVO/Posivan 
laittoman Pu-239 ASEkaupan järjestelyistä näppärästi samalla.  
 
SUPO:n toimintakykyihin nujertaa Suomen vähälukuinen mutta sitäkin sitkeämmäksi osoittautuneet 
ydinvastan ryhmittymät korreloituu hyvin Etusivu- foorumin POLIISIEn kommentointeihin sitkeästä 
kyvystäni tuoda maailmanlaajuisia ydinsalaisuuksia ohi POLIISIMERIENSÄ sensurointien: 
26 May 2013, 22:22 #2236 Tero  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Olet sä kyllä paska, ja raukka jätkä.  
Terveisiä CIA:lta  
 
* Meitä kaikkia kiinnostaakin jatkoon kuulla m i k s i CIA ja SUPO ovat niin moni-ilmeisen käärmeissään 
laajoista paljastuksistani ydinrikollisuuksistaan. Laiton Pu- 239 tuotanto, teslabimien paljastumiset ja 
ydinteollisuuden USA:n johtamat 5kpl Israelin reaktoria ja niiden 5miljoonan juomavesituhot, tonnien 
vuotuiset Pu- 239 kanavasäteilyvuodot on viimein alettu tiedostoistani ottaa todesta myös Suomen 
tärkemmällä Pu-239 ostajamaassa Israelissa! Kyllä vaan, pätkä Satakunnan kansasta 27.05.2013: 
 
"Maakaasusta ratkaisu Israelinkin  energiapulmiin. STT, AFP Hadera Israelista lähitulevaisuudessa 
tulossa energian suhteen omavarainen. Uusien Välimeren kaasukenttiensä käyttöönoton jälkeen sillä 
riittää maakaasua jopa vientiin asti. Jo 4v sitten löytynyt Välimeren Tamar-kaasukenttä ja 3v sitten 
löydetty Leviathan- kenttien kaasuja odotetaan käyttöön lähivuosina. Kaasua arvellaan riittävän Israelin 
omavaraisuudeksi seuraavat 150 vuotta. Kaasukentillä on suuri merkitys aikaisemmin täysin kalliilla 
tuonnin energioilla,kivihiilellä ja erityisesti 5 reaktorillaan energioitaan huoltaneelle Israelille." 
 
Kyseessä on Suomen t ä r k e i n laittoman Pu-239 bisneksen ostajamaa. Israel oli aiemmin täysin 
riippuvainen ydinvoimasta, jota Suomi sille tyrkytti. Saamieni tietojen mukaan koko OL-2 reaktorin Pu-
239 on myyty vuosikymmenet  Israelin ydinnälkään. Nyt Israelin kiihkeä pakko ydinvoiman 
riippumisineen on uhattuna. Israelissakin viimein tajuttiin, että sitoutumalla ydinvoimaan 
säteilysterilisoituu ja kuolee alta koko maa Japanin lailla. 
 
 Suomi on näistä muutoksista enemmän kuin kauhuissaan. Eikä tässä toki kaikki. Vasta mm. keväällä 
2013 Suomen Katainen, Gustafson ja Stubb saivat porttikiellot myös suomen toiseksi tärkeimpään 
laittoman pu-239 myynin maahansa Saudiarabiaan. Eli kyllä Suomen ydinsalaisuuksien vuodot kauttani 
on kivasti huomioitu, SUPO vetänyt niistä herneet.) 
                  ------------ 
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3209.YDINKANSANMURHA. 
 
LAUERMA Turku 
rikollinen rikollinen 
 
Jos halutaan fokusoida niitä tapahtumia, jotka johtivat Suomen protestanttisen koko Pohjolan tuhon 
syihin 2000- luvulla on eittämättä syytä henkilöidä syyllisiä jotka kantavat raskaimman vastuun siitä 
miksi TVO:n ydinvarastot alkoivat muutua epävakaiksi. . ja kuten aikalaiset hyvin muistavat. Johti 
vääjäämättömään koko Pohjoisen- Euroopan kattavaan globaaliin maaperän tuhoutumiseen, 
säteilysterilisoitumiin ja myrkyttymisiin. Ketkä olivat ne päärikolliset, joiden toiminnan seurauksena 
alueet ovat olleet jatkoon jo vuosituhannet elinkelvottomat ja säteilysteriloituneet. Erittäin kattavaa 
analyysiä tästä ihmiskunnan kaikkienaikojen suurydintuhoista aikalaisdokumentoijana voidaan mainita 
Arto Lauri. 
 
Kuin ihmeen kaupalla tämä aikansa rajuimmin SUPO/ CIA ydinrikollisten ylikansallisten IAEA 
plutoniumasemyyjien vainoama dokumentaristin arkistomateriaalit kattavat parhaiten tapahtumien kulun 
keskeisimmät dokumentaatiot. 
 
-  Lähtölaukausu oli Mauno Koiviston, Ranskan presidentin Fransoi Mittterandin välinen salasopimus 
1986. Jonka ainoana tarkoituksena oli alusta asti muuttaa koko Suomi kansianvälisen laittoman Pu-239 
myynnin ja ASEjalostuksen keskukseseksi. 
 
- Opposition nujertamiseksi 2007 joulukuun TVO:n johdon Pertti Simolan salainen suora 
oppositioäänien tappamisen kirjelmä: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Dn.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Dn.jpg[/img] 
 
- Murhapolttoja ja SUPO:n suorittamista systemaattisista valtiorikollisuuden peiteorganisaatioitten 
häikäilemättömistä perusvirtauksista on edelleenkin eräs parhaimpia koosteita seuraava video. 
Olkaatten hyvät maailman eräs  tarkimmin viranomaistoimin sensuroitu dokumentaatio yhteenveto: 
http://www.youtube.com/watch?v=nWxVZ5wqlrY 
 
- TVO/ Posivan kasvavien ydinturvavuotojensa tukkimiseen perustettiin TVO:lle mm. 
erityisydinturvaosastoja KA4 niistä tunnetuin Anssi Hakasen johtama Tampereen SA- lennostossa luotu 
ydin/ nettisotaosastot. Kuitenkin keskeisintä raakaa valtioannarkismia edusti SUPO Vuojoki. Sen 
päärikolisuuden juuri on Turun Securitas. TVO:n johtaja Anneli Nikula myönsi TVO:n satsaavan 
miljoonia TVO/Posivan toimiin avoanarkismiin vuosittain. 
 
 Sisäministeri Anne Holmlund oli ottanut pääaseekseen Turussa toimivan TVO:n ydinturvaosaston 
Securitaksen palkkaaman Lauerman. Sikäläisen vankimielisairaalan johtajan pääakiteeraajakseen. 
Tarkoitus oli tällä kovapalkkaisella ammatikseen ydinrikollisuutta puolustamaan palkatulla itsensä 
böönaamalla psykopaattipomolla ja poliisilösseillään. Yksinkertaisesti "lain yläpuolella toimien". 
Pyyhkäistä koko Suomen kapeneva aito ydinoppositio hiirihiljaiseksi. 
 
- Koska hanke alistettiin suoraan presdentin alaisuuteen. Nämä ydinturvaosasto SUPO-karhuryhmät 
sallittiin toimia suomen perustuslaista totaalisesti piittaamatta. Kerrottaan vielä. Tämä avoimesti 
maamme laeille kuseksiva roistolauma toimii tänäkin päivänä valehdellen, räjäytellen, poltellen, tuhoten  
t ä y s i n vailla moraalin häivää!  
 
- Päivän selvää, ettei Suomessa olla tieten sallittu i k i n ä näin moraalittoman avoimesti 
psyköpaattisen, murharyhmien toimintoja EDES SOTA- AIKANA! Lauerma perusteleekin toimiensa 
avointa raakuutta sillä, että kyseessä On IAEA:n YLIKANSALLISET YDINASEKAUPPOJEN 
INTRESSIT. USA:n armeijan kansalliset lait ylittävät huippusalaisuudet on kuulema Arto L:n  jatkuvissa 
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yditietototuuksissa uhattuina. Lauerman perustelematon, silkkoihin valheisiinsa nojaava ostettu tulkinta 
asiasta on. Ettei h e i d ä n tarvitse noudattaa m i t ä ä n maamme lakeja. Olin ITSE TVO:lla aikoinaan 
kuuntelemassa kun SUPO- ydinkarhuryhmät aseitaan kalistellen vannoivat, että heille ON ANNETTU 
PIDÄKKEETÖN OIKEUS VAIKKA TAPPAA kenet huvittaa! Kunhan maksuista vaan sovitaan. Että 
tällaisten massamurhaajien käsissä on NYT isiemme SUOMI!. . .  
                 -- 
Arto moi 
 ^* Jälleen t ä y s i n sairasta paniikkia virannomaisilta. Kattelin, ettei Lauerman Vuojoen 
SINIpossupahnueet ole päästäneet multa t a a s k a a n  läpi a i n o a a  sähköpostaustani sitten 18.05 
lauantain. Ja nyt sentään on jo 21.05.2013!  Neljättä päivää netit jälleen perustelematta, laittomasti 
sulkutulessa. . . 
 
H e t i  kun kuulivat Eurajokisalissa, että olemme päässeet selvyyteen siitä miten bentoniittisavet on t a 
h a l l i s t a  ydinkansanmurhaamista. Kuulivat Mörnerin päässeen jyvälle Olkiluodon 
metaanikaasuongelmistakin kauttani. Niin ja että meillä o l i s i osaavia parannuksia mm. bentoniitin 
korvaajaksi ja asiantuntevia neuvoja miten tehdä Posivan ydinjätteestä 776MW 
ydinhätäsähkösyöttövarmennus. Niin h e t i  vaan ydinrikoliset sulkivat Suomen netit lennosta, 
piittaamatta järjestä saati laista. Ihan vaan jotta rikolliset massatuhoaikeensa EIVÄT paljastettuina 
näkyisi missään. Sairasta, on se Lauerman/ SUPO:n sekopäälaumat petoja vailla vertaa. Etten 
paremmin sanoisi! 
                 -- 
 
FB. 2013.05. Niin Kalevi tosiaan. Pitäisihän noista selvää ottaa. Mutta kun kimpussamme ja totuuden 
etsintäämme vastaan on kaikienaikojen suurin ja glopaalein IAEA ydinkansanmurhaorganisaatiot. 
Sisäministeri Anne Holmlund starttasi Suomessa presidentin Mauno Koiviston käynnistämän maamme 
historian pirullisimman ydinkansanmurhaamisen hankkeet 1986 EU sopimuksin. OSTETTIIN kovalla 
rahalla  hankkeen taakse Securitaksen SUPO- orgian kaikkein kuumapäisintä johtoa Turun 
vankilamielisairaalan silloinen pääjohtaja LAUERMAN, TEM johtajiston  Jorma Aurelan 
ydinrikollishankkeitten kiihdyttämiseksi . 
 
 Ja koska tämä laittomaan Pu-239 kansainväliseen myyntiin perustetun avoimesti rikolisen 
organisaation käynnistämiseen oli rajattomat Geymansaarille lahjuksina pumpatut mustan ASEuraanin 
rahavuoret. Moraalit, lakinääräykset, no ylipäätään m i k ä ä n ei tämän  maailman tuhoomme 
tähtäävän nykyään kaikialla raivoavan tappajaPETOlauman toimia rajoita. Ydinvoimaan on a i n a  
kuulunut valtion johtama rajoittamatton moraalittomin murhaava väkivaltakoneisto. Mutta nimenomaan  
Suomessa Mauno Koivisto/ Lauerma/ Anne Holmlund/ Katainen ovat tehneet tästä historiamme y l i v o 
i m a i s e s t i julmimman systemaattisen MURHAORGANISAATION.  
 
Joka USA ydinasearmeijan IAEA:n kassarana ei kaihda m i t ä ä n ! Tarkoitan siis MITÄÄN tuhotessaan 
tieltään YDINHELVETTINSÄ estäjiä. Tarkoituksenaan mm. pyyhkäistä k o k o Suomi kansana 
maailman kartalta. Säteilyetnisin sodanjulistuksin. Vastaavaa EI olla nähty koskaan aiemmin. PAHA on 
keskuudessamme ja kantaa TVO/ Posivan/ IAEA:n  kuolemaa halveksivaa YDINTEOLLISUUDEN 
kuolemansyntejä. 
             ------------ 
 
Mehiläisistä 
mehi  mehi mehi 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
21.05.2013 
No 349 
kuuleminen@tem.fi 
 
Onko kukaan nähnyt mehiläisiä, tai ampiaisia ylipäätään missään? 
 



2688 
 

Kävin juuri katsomassa kukkivia marjapuskia 21.05.2013. Pensaat olleet 2003 
lähtien-95% mehiläituhojen jälkeen täysin hiljaisia. Vain pari 
kontukimalaista näkyy. Muuten totaalisen tyhjää. 
 
Kuten tiedämme mehiläistuhoa on yritetty vuosia selitellä ties millä 
tekaistuilla myrkky- tautisyyttelyillä ja vastaavilla. Viimein kun o i k e a 
syyllinen, eli ydinteolisuus otettiin tutkintaan mukaan. USA:n hallitus 
lopetti kaikki tutkimukset ydinsäteillyyn kuolevista mehiläisistä! Syy oli 
USA:n ARMEIJAN KANSALLINEN ETU! 
 
Mehiläiset tuottavat kolmanneksen maailman ruuasta. Nyt kun katsoo vaikka 
arkisia nurmikkojamnme mehiläispulaan myös kukkaset on katoamassa. Eli 
IAEA:n ydinrikollisten mielestä saa heidän ydinsekoiluillaan vaikka koko 
ihmiskunta tuhoutua ydinsaastoihinsa. Kunhan vaan IAEA/ TVO/ Posiva saavat 
jatkaa laitonta rikollista ASEplutoniumin myyntiä kenenkään puuttumatta 
ydinkansanmurhahankkeisiinsa. 
 
Anna Lampi Colonial collaps. Alkoi 2003 nimenomnaan USA:n 
ydinvoimateollisuusalueilta. Tuho on sielä laskettu jo pitkään -95% 
luokkaan. Itse asiassa jopa Tiede lehti ilmoittikin mehiläiset 
"uhanalaiseksi lajiksi". Joka katoaa maailmasta kokonaan seuraavina vuosina. 
Perusongelma kertoi JO A. Einstein:" Kun ydinvoimaa on käytetty niin kauan, 
että mehiläise kuolee. On ihmiskuunnalla elinaikaa vain muutamia vuosia. Se 
miksi mehiläisetei enää löydä suunistuksinsa takaisin pesälleen johtuu 
globaalin TAUSTASÄTEILYMME 10- kertaistumisesta! Niin ja t i e t y s t i 
säteilyn kasvu tuhoaa myös elävistä immuniteettivasteet. 
paikaille, kun se on ajankohtaista... Ongelma on maailman laajuinen...  
 
FB. Kalevi Savolainen Hämeenlinnassa tänään yksi pörräsi... 
näkö etäisyydellä.... Yhdysvalloissa näiden pölyttäjien puute on todellinen. 
 
Siellä Mehiläiskasvattajiat, vie autolla omat pölyttäjänsä  
                    -- 
 
S. H. Meidänkin mehiläiset muuten joko kuolivat tai katosivat puutarhasta täällä Israelissa. Pidämme 
mehiläisiä hunajan vuoksi siis muutaman laatikollisen verran. Nyt on taas mehiläisiä ja tällä kertaa 
pyysimme appiukkoa ettei myrkyttäisi muita kasveja, katsotaan miten käy. Pyhien kirjojen enteissähän 
maailmanloppu on lähellä kun ensimmäisenä kuolee mehiläiset. 6 minuuttia sitten sovelluksesta mobile 
· Tykkää 
 
Anna Lampi S.H. EI mehiläisenne kuolleet kasvismyrkkyihin. Niitähän on oingelmitta käytetty 
vuosikymmenet. Ongelma johtuu nimenomnaan alueenne ydinvoimaloista vuotavista 
PLUTONIUMIONISAATIOISTA. TVO ilmoittaa Yhteiskuntavastuuraportissan 2008, että 
perusydinvoimalansa vuotavat 2 200kg ++..IONIsoitunutta kanavasäteilykaasua VUOSITTAIN! 
                ----------- 
 
Suomi aikoo nostaa ydinsähkönsä 3- kertaiseksi 2023 mennessä 
 
Tässä seinähullussa hankkeessa on tietysti se pikku mutta, ettei maamme sähkön kulutus nouse +5% 
vuosi. Vaan päinvastoin laskee -5% vuosi. No suunnattomassa viisaudessaan EKP onkin päättänyt 
tuottaa ydinvoimaa hinnalla millä hyvänsä! Pääjohtaja Naukkarinen nauroikin, että ei ydinvoimainen 
sähkö maksaisi vain 4- osan ydinsähköstä. Mutta Suomea ei tällainen raha tässä kiinnosta. Mutta Pu-
239 bisnekset kyllä. Pitää vaan keksiä minne dumpata maamme sähköverkon +40% ylijäämät 
seuraavat vuosikymmenet. Kuten tehtiin TVO:n aiemmillekin ylijäämäydinsähkölle koko 80- luku! 
 
No ydinsähköä alkaa tulla siis 2013 paikkeilla luokkaa +40% LIIKAA. Seuraava kysymys minne se 
tungetaan ydinvoimaloistamme, kun Saksa EI osta myrkkysähköjämme ylihintaisena. Norja ei kelpuuta, 
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Ruotsi ei tarvitse. Ja Venäjän sähkö on neljäsosahintaista Suomalaiseen. Ratkaisu on sama kuin OL-2 
ylijäämäsähkölle aikoinaan Ruotsiin. LAHJOITETAAN SÄHKÖT, koska laittoman Pu-239 
ASEplutoniumin myynti on se ainoa ydinsyy! Omakustanne TVO:lta Ruotsiin oli 2 pennniä/kWh. Ruotsi 
maksoi vain 1 pennnin/kWh vuosikaudet!  
 
Kukaan muu maa kuin Venäjä ei ylihintaista ydinsähköä kelpuuta. Kuulinkin juuri, että Suomi aikoo 
yksinkertaisesti lahjoittaa seuraavat vuosikymmenet ydinsähkönsä sumeilematta sinne! 
Tasasähköverkkoa itärajallamme vahvistetaan 2013 kesällä jo kiivaasti. Halutaan näin varmistaa, ettei 
Venäjä estä Suomen 1 200kpl uraanikaivosjätevesien valuttamisia Laatokkaan. Suomi on valmis mihin 
tahansa kyetäkseen tukemaan USA:n himoamaa laitonta Pu - 239 myyntiään TVO:lta ulkomaihin. 
Korruptio yhdistettynä maamme ydintaattuun taloustuhoon ajavaan Pu-239  kaupusteluun näin takaa 
sen, että ydinmustapekka jää Suomeen! 
                --------- 
 
I.L. Maanjäristys lähes 6500 kilometrin päässä - tuntui Suomessa 
 
Perjantai 24.5.2013 klo 15.05  
Hieman ennen yhdeksää aamulla Suomen aikaa tapahtui Ohotanmerellä, Japanista pohjoiseen, valtava 
maanjäristys. Hieman tämän jälkeen rupesi Helsingin seismologian instituuttiin satelemaan 
järistysilmoituksia. 
 
Järistys tapahtui Ohotanmerellä, lähes 6500 kilometrin päässä Suomesta. (COLOURBOX) 
Syvällä tapahtuneen järistyksen voimakkuus oli 8,3 magnitudiasteikolla. Seismologi Jari Kortström 
Helsingin yliopiston seismologian instituutista kertoo, että järistys tuntui lähes 6500 kilometrin päässä, 
koska sijaitsemme samalla mannerlaatalla. 
 
- Järistys on päässyt kulkemaan mannerlaatassa melko hyvin ja vaimentumatta, Kortström arvioi. 
Seismologi kertoo, että heidän saamissaan ilmoituksissa on yksi yhdistävä piirre. Ne ovat tulleet 
kerrostalojen ylimmistä asunnoista. 
 
- Järistys on osunut korkeisiin rakennuksiin Suomessa ja saanut ne hetkeksi huojahtamaan. Talojen 
perustuksiin on tullut eräänlainen isku. Maan pinnalla tuntui tuskin mitään. 
 
Maan liikahdus oli Kortströmin mukaan Keski-Suomessa 10-12 miktometriä 0,7 sekunnin aikana. 
Aaltorintama meni nopeasti ohi, joten on hyvin epätodennäköistä, että talot olisivat kärsineet vahinkoja. 
Havaintoja järistyksestä tuli ainakin Kouvolan, Tampereen, Hämeenlinnan ja Jyväskylän alueilta. 
 
VILLE HALONEN  ville.halonen@ilmedia.fi 
 
* Arto Lauri Ihan siis MIELTTÖMÄN ISO jälleen kerran! Eikä tällaisista alati kiihtyvistä 
megahyperiskuista uskalleta Fukushiman jälkeen kertoa pätkän vertaa. Ettei VAAN TVO/ Posivan 
Onkalopelleilyjä kyseenalaistettaisi. 
Mites ne atomiherrat taas kertoikaan, ettei Fukushiman tasoisia toistu kun luokkaa kerran 
kymmenessätuhannessa vuodessa. Nyt iski taaas 2v sisällä! Kyllä  t o d e l l a alkaa tyhmempikin tajuta 
MITÄ ydinvoimaloista maan sisään valuvat neutronivuot ja kanavasäteilyjen IONIkaasut maan sisällä 
tekevät. Ja hei folks, tää on vasta ALKUA maan alla jatkuvasti etenevistä YDINTUHOISTA!. . . 
              ------- 
 
N.A. Mörner Collapse 2013 sivulta 38 
 
"Posiva & SKB esittävät erittäin huonon ja harhaanjohtavan maanjäristyskenaarion nojautuen 
ainoastaan tämän päivän seismiseenvälinemediaan. Joka on arvoton vakavastiotettavassa pitkän ajan 
analyyseissä. Totuus on että maksimaallisetmagnitudit ajan mittaan nousevat seuraavasti: 
 
Ruotsissa olen dogumentoinut 58kpl  M5 maanjäristystä 
6kpl M8 tai> M8 järistystä 
17kpl M7-8 järistystä 
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31kpl M6-7 järistystä 
4kpl M5,5- 6 järistystä 
 
Ekstrapoloidaan käsittämään  tulevat Posivan ydinjäteonkaloin kohtalot: 
Käsittämään Olkiluodon tulevat 100 000 vuotta on odotettavissa sinne: 
- 1 000kpl M6 järistystä 
- 100kpl M7 järistystä 
- >10 M8 järistystä 
- Sekä muutama M9 maanjäristystä niin Ruotsissa kuin Suomessakin. 
 
* Kuulen epäileviä ihmettelyjä siitä m i h i n konkretiaan nämä Mörnerin datat perustuu? Oikeastaan 
varsin helppoa. 2004 Kaolakin ihmiskunnan elinajan rajuin tsunamimaanjäristys perustui kallioperän 
siirtymiseen v a i n 8m! Toisaalta Suomen kallioperä on noussut viimeisen 11 000v aikana esim. 
Olkiluodossa pelkästään ylöspäin 830m. Pelkistettynä tämä kertoo tuona aikana tapahtuneen 
Olkiluotoseudulla reilusti y l i  100kpl kaolakin megatuhoa. Ja taas kuulen ihmettelyjä lisää.  
 
Tektoniikassa matematiikka on melkoisen simppeliä. Vuosimiljardeja Atlantin selänne on prässännyt 
koko Pohjolaa kasaan luoteissuunnasta noin  +5cm vuosivauhdilla. Lasketaan mallia siitä tähän 11 
000v* 0,05m= 550m. Huomaamme jotain ennenkokemattoman outoa maamme geologiasta. Peräti 2/3 
osa Itämerialtaan, Olkiluodon maanousemasta selittyykin suoraan j a t k u v a s t i tauotta ilman 
jääkausiakin etenevällä Atlantinselänteen prässeillä! Eikä kuten kansalle on syötetty jääkauden 
jäätikköpaineeen muutoksilla! Jotka toki nekin ON mukana, mutta tramaattisesti pienemmin 
prosenttiosuuksin kuin luullaan. 
              -------------- 
 
Olkiluoto j ä r e ä ä  METALLITUHOA 
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 
 
Kuten muistatte olen juoksuttanut aimo nipun sensaatiomaista koskaan aiemmin julkaisematonta dataa 
siitä mitä TVO:n ydinmateriaalien holtiton. Etten sanoisi avoimen r ä ä v i t ö n   pumppaaminen 
ympäristöönsä tekeyttää. Kokonaiset katot, sillat, rakennukset säteilyerosoituvat ydinvoimalapäästöistä. 
Pu-239 tonnistojen alas chemtrailaamiset ovat räjäyttäneet myös kasvien suurtuhoja. Suunnattomat 
maa- alueet on TVO muuttanut säteilymyrkyillään kasvamattomiksi. 
 
Japanista tieto, että 60% maa-aloista on JO säteilyn tappamaa! Keväällä äiti erehtyi kastamaan 
kasvihuoneen kurkkuja TVO:n puoleiselta katolta saatavalla sadevedellä. 4km Päässä TVO:lta arkinen 
sadevesikin tappaa kasvit kerrasta. TÄMÄ ON se arki joka ydintappaa SUOMEN! Peltikattotuhojen 
jälkeen aloin miettimään. Mikä voisi olla muovitettuja peltikattojakin JÄREÄMMIN suojattua 
metallipintaa. Muistutukseksi kun muovitetut peltikatot tulivat, niille annettiin vuosikymmenten, TVO:lle 
myytynä Rautaruukilta peräti 100v kestotakuut. Vielä sellaista metalloipintaa etsin jonka laadukkus 
tunnetaan laajasti.  
 
Niin tosiaan liikennemerkit! Paksusta alumiinista tehdyt liikennemerkit teipataan nykyään kestämään 
miltei m i t ä  vaan! Pinnoitteesta tekee liki pomminkestävää päällä oleva valoa pois loistava 
lasikuulakerros. Valtion laaduntarkistus takaa tuotteensa. Moisten pinnan tiedämme kestävän niin 
jäätymiset, tuulet, tuiskut, Auringon, suolat kuin pakokaasumyrkyt kaikineen. Ei muuta kuin kamera 
käteen ja taltioimaan Olkiluodon tiestöön. Eka kuva 4km päästä Olkiluodolte antava työmaatiestöä. PS. 
hatusta kiinni kyyti on t o d e l l a  kylmäävää: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6P6.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6P6.jpg[/img] 
 
Mitä h i t t o a ! Koko keltainen keskiö kesinyt säteilyeroosiosta pois. Kirkas keskiö paistaa vastaan 
survoutuneen  laadukkaan heijastuspinnan paistaessa 97% poistumallaan. Joo e h k ä  
satunnaisotantaa, muuta kuin seuraavaan kohteeseen. Muutamia vuosia paikallaan ollut osittain 
alumiininen, ja sinkitty bussikatos. KOROSTETAAN, että kuvassa hyväkuntoisempi sivu osoittaa 
suoraan, yllätys yllätys ETELÄÄN. 
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 Taas sama kuvio. TVO:n säteilyeroosion iskut tulevat lännestä. Eli säteilyerosoituun vasempaan 
puoliskoon. Kuka edes yllättyi, että nimenomaan auringon puoli on hyvä, mutta se mikä näkyy tuhottuna 
on varjoisampi TVO:n, tutusti kuoleman puolisko: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6rY.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6rY.jpg[/img] 
 
Jotta asia tulisi kerralla selväksi. Siirrytään katoksen ALLE. Jonne vesi ja aurinko ei osu lainkaan. 
Kuvassa Olkiluoto pommittaa pintoja pitkin nyt oikealta. Tulos ei muuksi muutu tältäkään suunnalta. 
Säteilyn puoli on tutusti j ä l l e e n  se mikä On sätilypalaen pettänyt. Mutta huomatkaa EI taaskaan toki 
ruostunut. Kuten olemme tottuneet. Säteily muuntaa pinnoituksen ja metallin rajapintaa kaasuuntuvaksi. 
Pumppaa ++..IONEIn valenssisidokset kaasuiksi, ja puskee kaikki rikki tieltään: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6rQ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6rQ.jpg[/img] 
 
Hei ootakaa toki. Meille jäi liikennemerkkien tutkailut kesken. Hain Olkiluodon tieltä liikennemerkin joka 
näyttää lähinnä luoteis- pohjoissuuntaan. Takuuvarmasti ei osu Aurinko, eikä edes päätien 
suolaroiskeet. Tielaitos on vuosikymmenten harjoitteluilla kehittänyt pinnoitemaalit jotka EIVÄT reagoi 
mihinkään. Pinnoitteilleen on annettu elinikäinen kestotakuut! Vaan katsokaa.. Älkää pelkästään 
katsoko vaan i h m e t e l k ä ä  mitä TVO Olkiluoto säteilyerosiot saa aikaan kaikkein järimmillekin 
lasisuojatuille erikoismetallien pinnoituksille. Musertavaa, mykistävää. Hokee vaan mielessään, että 
voiko tämä olla edes totta: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6rB.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6rB.jpg[/img] 
 
On siinä halkeamat poikineen. Hyvin tukeva ja paksu loistavalla lasikuulakerroksella rakettu pinta 
paikoin ikäänkuin r ä j ä h t ä ä  kraateritähtenä irti pinnastaan. Silti alta paljastuva metalli on kirkasta, 
kuin uutta. Outoja muotoja, outoja railomosaiikkeja pitää tutkailla lähempää: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6ri.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6ri.jpg[/img] 
 
Tälläiset säteilyeroosiokuvat räjäyttävät Olkiluodosta tajunnan kerrasta. Olkiluodon 2 200kg/v Pu-239, 
neutronit, neutriinovuot, teslabimien hadronkaskadit. Vaikkeivät tunnetusti STUK pellemittareissa eivät 
suoraan suostu näkymään, kun mittarit on niin kehitelty. Mutta tuhoavat osumillaan säteilykirjot kaiken 
mihin osuvat! 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6rX.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6rX.jpg[/img] 
 
 
 
 
 
 
 
 

3210.Luonnossa  
 
 
Vihreä lanka. DN: Etelä-Ruotsissa mystisiä eläinten joukkokuolemia 
24.5.2013 
MYSTISET ELÄINKUOLEMAT ovat levinneet eteläruotsalaisessa Blekingen läänissä linnuista ja 
kaloista suuriin maanisäkkäisiin. Asiasta kertoo Dagens Nyheter. Vuosituhannen alussa Blekingen 
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edustan saarilla havaittiin lintujen joukkokuolemia, mutta nyt vaikutukset ovat levinneet maalle ja 
suurempiin eläimiin kuten hirviin ja peuroihin. 
 
Viime vuonna alueelta löydettiin muun muassa peräti 80 kuollutta hirveä, kun tavallsesti tauteihin 
kuolee koko maassa vain noin 30 yksilöä. Lehti kuvaa hirvien kuolintapaa pelottavaksi: ne menettävät 
näkökykynsä eivätkä meinaa pysyä pystyssä. Myös lisääntymisessä on havaittu muutoksia, sillä 
hirvenvasat ovat aiempaa pienikokoisempia. 
 
Blekingen maaherra Berit Andnor Bylund onkin pyytänyt maan hallitukselta apua eläinkuolemien 
selvittämiseen. Asiaa on jo tutkittu Tukholman yliopistolla. 
‖Pelkäämme, että tämä koskee suuria alueita. Merkkejä on havaittu monissa rannikkolääneissä‖, asiaa 
tutkinut Lennart Balk sanoo. Hänen mukaansa todennäköisin selitys ilmiölle B-vitamiinin puutostila. Se, 
mistä mahdollinen puutostila johtuu, on kuitenkin mysteeri. 
 
Arto Lauri · Sähköturvalaitteet/ Kulunvalvonta yrityksessä TVO 
Tuollaisista uutisista EI tarvitse muuta selvittää kuin mikä on se lähin ydinvoimaola. Jonka tritiumien, 
kanavasäteilyjen ja teslaoskilaattorien päästöihin eläinpolot kuolevat. SYKEsarja B7 Turun yluiopiston 
mukaan mm. TVO on 360- kertaistanut koko Selkämeren tritiumtappajatasot! Tutkimus julkistettiin JO 
1993. Mutta eihän SUPO moisia salli julkistettavan missään ikinä. Miksei Vihreä lankakaan uskalla 
tutustua TOTUUKSIIN YDINVOIMASTA?.  
 
Arto Lauri · Sähköturvalaitteet/ Kulunvalvonta yrityksessä TVO 
M 74 on muuten Forsmarkin ydinvoimaloiden lauhteesta löydetty ensimmäinen selkeä Pohjolassa 
raportoitu säteilysairaus. Joka tappoi jopa 93% kalan poikasista. Kuinka ollakkaan syy s a m a säteilyn 
rappeuttaman elimistön"ns." B tiamiinin puutos! 
      -- 
 
FB. 2013  H.H Lähin ydinvoimala on naapurikunta Oskarshamnissa. "Oskarshamnin ydinvoimala on 
yksi Ruotsin kolmesta toiminnassa olevasta ydinvoimalasta. Se sijaitsee Itämeren rannikolla Öölannin 
pohjoiskärjen tasalla. Voimala sijaitsee Simpevarp-nimisessä paikassa, joka kuuluu Oskarshamnin 
kuntaan. Kunnan keskustaajamaan Oskarshamniin on matkaa noin 25 kilometriä." Blekingestä noin 80 
km ydinvoimalaan. Ydinvoimala on muuten Blå Jungrun kansallispuiston naapuri. 
11 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1 
 
Arto Lauri Oskarshamnin aiheuttamaa siis. Kiitos H.H.. Kuka tästäkään enää edes jaksaa yllättyä. 
muutama sekunti sitten · Tykkää 
                 --------- 
 
FB. 2013.05 Arto Lauri 
Ongelmiin On EU-ratkaisut 
tvo tvo tvo tvo tvo tvo tvo 
 
Kuten kuulimme juuri EKP:n pääjohtaja Naukkarinen tuskaili TV:ssä että ydinvoima on JO kilpailijoitaan 
4 kertaa kallimpaa. Totuus onkin, että varsinainen mm. aurinkokennojen rakentelun buumi tuottaa 
pelkästään jo Saksassa 7 500MW/v vauhdilla aidosti puhdasta yksityistä sähköpotenttiaalia. 
 
No kuten kuvaan kuuluu tänään sitten lehdistössä on 24.05.2013 ns. "ratkaisu " Naukkarisen 
esittämään EU:n kannattamattoman ydintaloutensa ongelmaan: " EU on päättänyt laittaa "liian halvoille" 
aurinkokeräimille sakkotullit. Suuruudeltaan +47%." Ai miksikö? No kas TVO/ Arevat eivät p i d ä siitä, 
että heidän ydinmonopoliensa kannattavuutta aletaan avoimesti uhmata hintansa muutamassa 
vuodessa takaisin maksavilla aurinkokennoilla. Ja EU:n ydinlobbarit on kuin lukkari valmiina SOTAAN 
liian kannattavia vaihtoehtoenergiamuotoja vastaan . .Öö.. .Siis, onko tottakaan voihan p e r s E! 
TVO:lla ON e p ä j u m a l a i n e n valta yli koko IAEA:n ydintaivaanpiirin!.. 
                 ------------ 
 
Piisameista se alkoi 
pii pii pii pii pii 
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Olkiluodon saaren kahdenpuolen on runsaita kahden joen muodostamia suistojen kaislikkoalueita. 
Koskeljärvestä alkava Lapijoki ja Säkylän Pyhäjärvestä tuleva Eurajoki. Tämä tiesikin suurta ruoka-
aittaa suurille nisäkäslajeille. Silloin näitä eläinpopulaatioita oli satapäisinä laumoina. Jopa siinä 
mitassa, että lukuisat henkilöt suorastaan elivät näiden eläinten metsästyksellä. Tilanne oli tämä 
vuosisadat aina 1978 suurkatastrofiin asti. Nimittäin silloin TVO käynnistyi ja seurannut ydintuho hakee 
vertaistaan! 
 
Niin m i s t ä  eläimistä oikeastaan puhun? Ydinvoiman tritiumien, deuteriumien ja Pu-239 
kanavasäteilypäästöjen pyyhkäistyä kyseiset elänkannat koko Etelä- suomesta. Nykyään tuskin kukaan 
edes muistaa mistä puhun. PIISAMEJA, vesirottien pesiä olivat kaislikot väärällään. Pahaksi onnekseen 
vaan Mauno Koivisto, Kalevi Sorsa ja UKK Kekkonen päästivät ydinrikollisuuden maahamme.  
 
Muutamassa vuodessa nuo eläinlajit on jo kuolleet käytännössä sukupuuttoon. Rehevässä vedessä 
nopeasti kasvavat kaislikot, järviruokojen neliökilometrien suuruiset kasvustot imuroivat sisälleen kaikki 
TVO:n tritiumtappajatonnistot. Jotka siis SYKEsarja B7 mukaan 360- kertaistettiin tappavan  korkeiksi 
muutamissa vuosissa. Loviisassa niin tosiaan Loviisassa paikalliset huomasivat ydinhelvetin alun myös 
mm. simpukoista.  
 
Se simpukkojen ikäluokka joka syntyi Loviisan startin vuona. Löytyi muutaman kuukauden sisällä 
kuolleina hieknjyvien kaltaisina "uusina hiekkasärkkinä". Paikalliset kalastajat itkivät näiden 
hehtaariluokkaisten millin kokoisten simpukkaröykkiöitten ääressä. Tietenkin hiljaa  kunnon Suomi 
tyyleihin kuuluu. Jotteivät aina ahnaat SUPO Poliisit pidättäisi totuuden kertojia, pamputtaisi putkiinsa. 
katsokaas kun NÄISTÄ EI Suomessa saanut kertoa, saati tutkia. 
 
Osa II 
 
Jaa simpukat Olkiluodossa? Ei noistakaan kerrottu missään. Yksikään tutkija ei vaivautunut paikalle. 
Koska SUPO ESTI. Muistan miten Olkiluodon ympärillä oli satojen sinisimpukoita syövien mm. 
haahkojen pesintäalueet. Lintuja alkoikin varsin pian löytyä kituvina nälkää nähden sinisimpukoiden 
kuoltua säteilyyn. Muistan erityisen kuvottavan jatkokertomuksen. Katsokaas ydinherroista oli h u o n o 
a  mainosta firmoilleen nähdä käsiinsä kuolevat haahkat.  
Ydinyhtiöt palkkasivat tähänkin ongelmaan mielestään näppärät "poliisivoimansa".  
 
Muistan käyneeni siloin noilla suuria lintumääriä sisältäneissä Olkiluodon luodoissa. Olin enemmän kuin 
hämilläni siitä m i k s i  jopa nälkään kuolevia lintuja ei enää yhtäkkiä niissä näkynyt. Ei olisi pitänyt 
käydä. Vieläkin oksetus kiertää. Lintujen pesiin oli nimittäin tehty systemaattiset iskut. Ja millainen, h u 
h  huH! Pesissä oli kyllä poikasia. Mutta niiden kurkun läpi oli työnnetty kaislat. ovela veto TVO:n 
ongelmien hoitoon. Koska poikaset eivät näin saaneet hälyttävää ääntä aikaiseksi. Näin tihutyön tekijät 
saivat toimia kenenkään huomaamatta. 
 
 Poikaset eivätkä kyenneet nielemään myöskään tritiumkylläisiä simpukoitakaan emojen ruokintana 
vaan kuolivat hiljaisuudessaan kituen. Koko ydinteolllisuuden tekemä massatuhon tällaisetkin osat 
hoidettiin tutusti tutkimatta, "siistillä viranomaispeittelyllä" konkreettisesti muutamassa vuodessa 
päiviltä. Enää ei ole sen enempää sinisimpuikoita TVOseuduilla kun niitä syöviä haahkoja nähty 
vuosikymmeniin. Tritium on todella, t o d e l l a  tehokas tappaja. Juu kyllä TVO osasi temppunsa 
monella tasollaan muutenkin.  
 
Muistan elävästi nähneeni miten TVO:n ns. "aaltoilualtaissa velloi keväisin kymmenpäiset silloin 1980-
luvun alussa lisäksi h y v i n harvinaiset massat mm. kuolleina mustia merimetsoja. Hetikohta kun linnut 
kastoivat itsensä TVO:n poistovesiin. Niiden suojattomat sulat kastuivat ja päästivät samaisen 
TRITIUMIN, deuteriummyrkyt bioaktiiviaineet tappavina pitoisuuksina verenkiertoon. Silloin vielä 
Helsingin sanomatkin kirjoitteli miten ydinvoimaloissa kuolee suojeltuja lintuja autonkuormittain. Mutta 
eivät kirjoittaneet muuten kauoja. SUPO toimi ja linnut saivat kuolla jatkossa kenenkään huomaamatta 
TVO:n ympäriltä. Jahas ja nyt Ruotsia myöten kuolevat säteilyyn Jo hirvet ja peuratkin! Ydinalan tavat 
tappaa, tuhota ovat uskomattoman tehokkaat. 
                   --------------- 
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Peltikatoista välidataa 
 
Nettipoliisit piikittelivät kysellen Länsi-Suomen läänin peltikatoista. Jotka tuhoutuvat, kuten kuvista 
muistamme TVO:n vuodattamiin 2 200kg/v Pu-239 ++..IONIsoituihin kanavasäteilytonnistoihin. 
Erityisesti kestävät muovipeltipinnatkin irtoavat tässä neutronivoiden parturoinnissa kuin nyljettynä. Niin 
minulta kysyttiin miltä puolelta kuoriutuvat TVO:n lännenpuoleiset talojen katot. Että irtoavatko 
itäsivuiltaan TVO:n puolelta? 
 
 Kysyvä POLIISI oli kierä, koska tiesi, että Olkiluoto on Suomen länsirajalla. Että länsipuolellaan ole 
mitään. Mutta annas olla. Kaveri kävi Poristapäin. Kertoen sikäläisestä ongelmista valaisevaa. 40km 
Päässä Olkiluodosta olevissa taloissa, kas kummaa peltikatot ja seinät, autot ja muut kuoriutuvat 
puolestan taas "lounaisnurkiltaan". Tai kuten hän kiteytti. Suuret alat täysin kirkkaiksi tulevaa 
peltikattoa, ikkunalautoja siltoja yms. kuoriutuu "Olkiluodon suunnalta!" 
 
 Kehotin ottamaan valokuvia todisteiksi. Vuojoella TVO/ Posivalla kun on kieli kuolassa odotellaan 
materiaaleja siitä m i t e n  h e i d ä n tekemät miljardien ydintuhot on alkaneet raunioittaa tätäkin reilusti 
yli sadantuhannen asukkaan Porin kaupunkia. Josta muuten säteilytuhoutumassa on mm. Yyterin 
suunnattomat männikötkin TVO:n säteilytonnistojen invaasiosta. Mutta tosiaan tällaisellä tasolla kuolee 
FIN! Ydinsekoiluihin vanhan kunnon Einsteinin sanoman mukaan. 
               ------- 
 
Venäläinen TV Ensyklopedia 26.05.2013 
tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta 
 
Aina kun kyse on länsimaille arka aihe, niin kannattaa kuunnella venäläisdokumentteja aiheesta. Oppii 
ihan uusia salattuja asioita. Niin tässäkin tapauksessa. Aiheena TV:ssä oli Tutankhamonin legenda 
pyramideihin tunkeutuneitten  "kirouksista". Korostan, että seuraava data on nimenomaan v e n ä l ä i s 
t e n  ja siksi erityisen kiinnostavaa. Koska länsimaiden POLIISIVIRANNOMAISTEN sensurointi ei 
toimi! 
 
Tutatkhamonin hauta oli tapaus vailla vertaa aikalaisilleen. Ryöstöistä välttynyt suunnattoman rikas 
egybtiläisen faraon hauta löytyi. . .Siis ENGLANTILAISET ryöstivät härskisti Egybtiä! Hautaan tunkeutui 
22kpl henkilöä. Ja kuinka ollakkaan k a i k k i kuolivat! Kuolivat mystisesti "verenmyrkytyksiin". Olen itse 
nähnyt Britishmuseumissa Tutatkhamonin kultaisen naamion. Se niinikää ryöstettiin museosta 6 
hengen voimin. Myös nämä kaikki kuolivat samanlaisiin tauteihin. 
 
Venäläinen kommentaattoti suoraan sanoi, pyramidit ON MIINOITETTU RADIOAKTIIVISILLA 
ANSOITUKSILLA! Jännä yhtäkkinen myöntö. Koska vain jokin aika sitten kerroin m i t e n  pyramideista 
jälleenkehitettiin Teslan "kuolemansäteet" ja 28v kehittelyin Westinghausen reaktorien edelleen 
käyttämä teslaoskilaattorien tekniikkat pommittaa uraanireaktoreihin 70 000MeV avaruushadroneita 
100km korkeudelta imuroitavin teslabimein.  
 
Kummastusta herättää, että kun tämä  maailman salaisuuksien salaisuuden paljastin maailmalle. Sain 
merittäin kansainvälisten poliisivoimien sensoreita perääni. Nyt kuitenkin YLE avoimesti n ä y t t ä ä  
miten suunnattoman oikeassa juttuni olivat! No toisaalta mm. STUK pomo Jarmo Lehtinenkin myönsi 
keväällä 2013 Eurajokisalissa, minun olevan oikeassa myös Olkiluodon tektoniikoista ja 
metaanikaasuongelmista 58kpl jättimaanjäristyksin ja kymmenin tsunamiaaltoineen Suomessa. 
            ------------- 
 
TVO luontotapoista 2013 
tappoa tappoa tappoa  
 
Kun tutkitaan sitä suunnatonta tuhokermaa, jota TVO/ Posiva ovat JO NYT kyenneet ympäristöstään 
hävittämään. Ei 10 000 000 kalakuolemat/v ole kuin valju aavistus siitä mieten kokonainen Suomen 
valtio asukkaineen on pyyhkiytymässä maailman kirjoista. Fukushiman säteilymutaatoitujen kasvien ja 
eläinten kuvien yhteydessä IAEA kivikovaan vedätti, ettei tunneta yhtään säteilymutaatiotapausta. No 
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kymmenien kasvien ja eläinkuvien jälkeen päätin itsekin v ä h ä s e n  hämmentää. Ja helppoahan tämä 
senkun astuu Olkiludossa ulos luontoon ja volaa: 
 
http://kuvaton.com/k/Y6Zc.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y6Zc.jpg[/img] 
 
Eikö auennut? Lähempää. . .  
http://kuvaton.com/k/Y6LY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y6LY.jpg[/img] 
 
kyllä TVO osaa terrorisoida päiviltä systemaattisesti muutakin kuin vaikka reijitrtää sioltoja, peltikattoja 
ja autoja omistajineen. Tällainenkin osunut silmään ja TVO:n OMA lehti vielä asialla! 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lj.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lj.jpg[/img] 
 
TVO:n tapot ja tuhot näkyvät IHAN KAIKKIALLA. Malliksi leuto talvi sitten vihertänyttä pienpusikkoa 
4km TVO:lle. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lp.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lp.jpg[/img] 
 
Lumimarjapuskista ei TVO:n plutoniummarjapensaitten vihreydestä hajuakaan jäljellä: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6LI.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6LI.jpg[/img] 
 
Juhannusruusuissa ei elämä juhli. Tritiumit kyllä sitäkin enemmän by TVO: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lu.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lu.jpg[/img] 
 
Osa II 
 
Sama teema mm. tavallisilla ruusuillakin. Punakukia näihin TVO/ Posivan tuhoamiin ei tule: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6LH.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6LH.jpg[/img] 
 
Tällaisia Olkiluodon vedet tarjoaa kalan korvikkeina. vaikea sanoa onko mutageeni cai vain pelkkää 
geenimössöä: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6L1.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6L1.jpg[/img] 
 
Tämä jos mikä on säteilymutaatiota by TVO: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lf.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lf.jpg[/img] 
 
Ja palataan 4km päähän TVO Olkiluodosta. Nyt otetaan tarkkailuun havupuista säteilyn ruhjomia 
katajia. Olkiluodon suunnalta lännestä. Oikealla kädellä eteläisemmät vielä elävät katajan osalappeet: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6L3.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6L3.jpg[/img] 
 
Lisää TVO:n tappamia ja ydinaavikoittamia havupuita, vuodossa tritiumien säteilyioniplasmojen 
polttamia katajia: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6LD.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6LD.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lt.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lt.jpg[/img] 
                         -------- 
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Posivalla MEGAONGELMAT 
posiva posiva posiva 
 
Eurajokisalilla tapahtui jotain historiallista. STUK myönsi suoraan, että Olkiluodon kallioperässä eteni 
samanlainen ongelma kuin Fukushimassa. Jarmo Lehtinen STUk kertoi miten Olkiluodon Onkalossa 
toimiva mekanismi oli saman tyyppinen kuin kivihiilikaivoksilla. Tarkennettu data jäi kuitenkin piloon. 
Koska SUPO puuttui tilanteeseen ja on siitä asti laittomasti, kuten SUPO aina mm. lukinnut kaikki 
sähköpostini ja aloitti vallan h i r v i t t ä v ä n rajut bannaamisaalot ja disinformaattorikamppanjansa. 
 
Kuulin tänään 30.05.2013. lisävahvistuksena, että ydinrikollisuus on Suomessa päässyt tasolle joka 
laittaa jopa pääministerin jyrki Kataisen laulukuoroon. STUk kertoi että a l k u j a a n olkiluotoon piti 
mahtua koko EU:n ydinjätteet. Nyt ei mahdu edes Fennovoiman ydinjätteet. Koska Olkiluodon 
kallioperässä etenee "outo ja ennustamattomien" prosessien sarjat. Jotka uhkaavat sekä 
ydinjätevaraston Onkalon, että käyvien reaktorien turvallisuutta. Aivan kuten Fukushimassakin. 
 
Olkiluodon kiillegneissi on orgaanista vanhaa oseaanisen 2km syvän meren mätäliejusedimenttiä.  
 
A/ Kun posiva puhkoi 420m syvän luolastonsa. Se ensitöikseen pumppasi tästä huokokivestä POIS 
hapettoman pohjaveden. 
B/ Sen seurauksena happi alkoi imeytyä kallioperään käynnistäen siellä 300m syvyydessä odottavien 
bakteerien, arkkien ja sienien hajotusprosessikasvut.  
 
C/ Koko peruskallio alkoi yksinkertaisesti hajota kaasuuntuen, tuottaen kiihtyvästi metaanikaasua. 
 
D/ Olkiluodon saareen vuosikymmenet vajonneet neutronivuot, Malenkan säteilyvarastoitumat, 
IONIsaaatiot alkoivat liikkua Onkaloa kohden. Tuhoten säteilyerosoiden kallioperää kiihtyvästi. Tämä 
prosessi taas tuotti yhä mm. lisää typpioksideita  ja hivenaineita "kivensyöjien" käyttöön. Kierre oli 
valmis. 
 
E/ Olkiluodon onkalossaon ollut JO useitakin kuolemantapauksia alas hallitsemattomasti valuvan 
kivimassan ja käsiin räjähtelevien metaanikaasujen vyöryn takia. Olkiluodossa on pian pakko alkaa 
myös sulkea kokonaisia elintärkeitä ydinvoimalan tieverkkoja. Koska KOKO SAARI likehtii tektonisesti 
Litoraanitektonisaumassaan ja romahtelee massapaineiden alta. Tilanne on niin vakava, että TVO 
joutuu jo suunnittelemaan mm. uutta pohjoisempaa tietä. 
 
F/ 2004 USA ilmoitti raporteissaan. että sen k a i k k i 77kpl ydinjätevarastoaan olivat alkaneet .. Kuten 
termi oli. "Sponttaanisti fissioida" ja räjähdellä hallitsemattomasti. Jopa Saksan keskiaktiivinen 
ydinjätevarasto suolakaivoksiin alkoi hallitsemattomasti murtua. USA Jassa- vuoren kokeilut oli niinikää 
pakko lopettaa. Myös Ruotsin ydinjäteluolaan tulleet suomalaisten suurongelmat pysäyttivät sieläkin 
Onkaloidun LKBA:n ydinjätehuollon aikeet. Mitään todellista ratkaisuamallia EI STUK:n mukaan 
noissakaan ole näköpiirissä. Mutta lehdistö ja SUPo vaientavat jälleen k a i k e n asian julkisen 
kritisoinnin seinään. Minunkin kaikki sähköpostit tosiaan olleet Eurajokisalin jälkeen SUPO- 
sensuroinnissa laittomasti! 
            --------- 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 
 

3211.Olkiluoto dokument. 
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Supo on jumittanut jo kolmatta viikkoa rikollisia kun ovat nettiliikennettäni 31.05.2013. STUK myönsi 
2013 keväällä mm. Jarmo Lehtisen suulla, että kaikki se tietämys, jota olen dokumentoinut Olkiluodon 
epävakaasta maaperästä, kymmenine tsunameineen 58 maanjäristyksineen 
metaanijääklatraattiräjähdyksineen jälkeen jääkauden on kaikki totisinta totta! Asiani myönnöt suistivat 
Vuojoen ydinturvamiliisit avoimeen anarkiaan. Nyt nämä ydinkatastrofien sumat ovat osaltaan 
potkimassa virastaan jopa päämninisteri Kataisenkin. En siis sitäkään laittoman Pu- 239 
ASEkauppiasta turhaan Eurajoen vaalitilaisuuksissa turhaan nolanut. Hienointa huomata miten koko 
Suomen ydinvaltiolaiset on avopaniikissa ydinrikoksistaan ihmiskuntaa vastaan. 
  
Koska TVO:n Olkiluodon ympärillä kierrättämäni kuhina on ottanut hyvin aktiivisen vastaanoton. Päätin 
samantien kerätä 2013 vuoden koosteen kaikesta yditerroristien toilailuista. Varsinkin n y t kun TEM:n 
piikki a i d o l l e k i n dokumentaatioille on vielä syksyyn auki. Aluksi auto paanalle ja klassiseen TVO:n 
tuhoamien peltikattodokumentointien kimppuun. Näistä kun SUPO vetää herneet miljardivahinkojensa 
paljastuessa kansalaisten maksamana. Säteilyeroosiosta ei tutusti maakunnissa ole kukaan lisäkseni 
uskaltanut hiiskua sen mitään. 
 
Minä ammattilaisosaajana uskallan ja kaikki vaan surutta julki. TVO tappaa kotona, puutarhassa ja 
tuhoaa k a i k e n Pu- 239 päästöillään. ++..Ionisaatiot, neutronivuot, beettasäteilyvuot, teslabimit, 
hadronit taivaan TVO:n aukosta kaikki tyyni tuhoavat Suomeamme silmänkantamattomiin. 10km 
TVO:sta joka jää kuvassa luoteis-pohjoiseen oikealle. Punainen muovipinta tuhoutunut, vaikka on 
täysin luonnonvoimilta suojassa seinässä. Mutta kuten huomaamme EI suojassa suorilta TVO:n 
säteilysaastoilta. Huomaa etupuolinen puuseinätuho myös by TVO. Klassinen säteilyeroosio 
takuukestävässä Rautaruukin muovipintapellissä jälleen. Onnistuu vain säteilyllä: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y66U.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y66U.jpg[/img] 
 
Tämän tason TVO tuhoja yli 10km päässä ei voi toimettomana ohittaa. Muovitettua peltiä tietenkin. 
Aivan käsittämättömän raakaa dataa kuvattava ja taltioitavaa kansan YDINtuskana. Kansa kituu ja TVO 
SUPO peittelee: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y66V.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y66V.jpg[/img] 
 
Noin 25km TVO:lta. Olkiluodon suunnasta tieltä kuvattua tämä tuhouma. Kukahan joutuu maksamaan, 
ei ainakaan s y y l l i s e t  ydinrikolliset! Tällaisista tajuaa m i k s i syöpätilastot tuplautuvat muutamien 
vuosien välein: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y664.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y664.jpg[/img] 
 
Shokkifotous. Nyt ollaan jo Porin toisella puolella TVO:lta 50km. Kuvan kulma suoraan TVO:n 
iskusuunnalta lounaasta ja jälki enemmän kuin k a k o v a n vakuuttavaa: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y66F.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y66F.jpg[/img] 
                     
Jäämme odottamaan että 5miljoonaisesta Suomen kansasta joku muukin omaisi omantunnon. Ja 
kertoisi mitä TVO/ Posivat, Forttumit kotiseuduillaan ihmisten ydinsyöpien ja  lapsimurhiensa lisäksi 
tuhoon saattava. 
                 ------------ 
 
Takaisin Posivatuhoille 
posi posi posi posi posi 
 
Jo 1970-luvulla kuulin alan ammattilaiselta suoraan, joka oli nähnyt Olkiluodon kalioperätiedostot. 
Salatuuja tietenkin! Kommentin, että Olkiluodon Litoraanitektoniikan runtelema kallioluoto oli niin 
rikkonaista ja haperaa kiilegneissihöttöä. Että on täysin ihme, ettei rompolikasauma ollut jo lukuisissa 
maanjäristyksissään ja tsunamiosumissan kadonnut aaltoihin. 
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 Hän kertoi nähneensä mm. miten koko saari oli mm. p o i k k i Olkiluodon ja itäpuolisen Ilavaisten 
väliltä. Hurjan 36m korkean puskusaumasiirroksen kohdalta. Ihan Posivan Onkalokyhäelmän rinnalta. 
Ensin Posivan koeporausdataa ja kartta, mitä uskalsin kuvata: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y66b.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y66b.jpg[/img] 
 
Koko Olkiluodon saari muodostuu kiilllegneissistä. Joka tuli tunnetuksi miten jopa Areva ilmoitti TVO:n 
nykyvoimaloitten peruskiven olevan "rakennuskiveksi kelpaamatonta"! Kivi on kuin mustia öljyliukkaita 
kalansuomuja. Hajoaa hapessa metaanikaasuiksi, koska ovat meren mätäliejun orgaanista 
sedimentaatiota. Ikinä ei kiveä ole julkisuuteen kuvattu ydinrikollisten toimin. Katsokaa miksi kivi 
murenee muutamassa vuodessa jopa omakotitalon portaana: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y66e.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y66e.jpg[/img] 
 
Tätä kiillegneissihöttöä rikkoo jatkuvasti liikuvat TVO:n ja Posivan tässä julkaisemat 
"heikkousruhjevyöhykkeet": 
http://kuvapilvi.fi/k/Y66c.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y66c.jpg[/img] 
 
TVO STUk saati Posiva eivät i k i n ä ole kertoneet millaista noissa alati liikuvissa tektonisaumoissa 
näyttää. Ja millainen kivi voi ylipäätään olla viellä kiilegneissiä nopsammin rikki survoutuvaa hättöä. 
Tässä sensaatiomainen kuva railosta joka Posivan Onkalon päällä liikahti rajussa maanjäristyksessä 
mitatut 54cm. Porausreikä numero 45B tuhoutui tämän kuvauskohdan alta noin 2006. Eikä 
murskautumiset ole loppuneet 2013 tultaessa. Vaan paikka on eräs Posivan parhaillaankin 
jättivuodoista aktiivisesti tutkima tuhovuotoalueensa Onkalon luolastojen sisällä. Huomaa musta 
tunkeumarailo ja sen veitsenterävä katkeama. Pohjoinen ylhäällä. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y66K.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y66K.jpg[/img] 
 
Kuten kuva kertoo Olkiluodon kiillegneississä risteilee laavana siihen tulivuoritoimintoina räjähdellyttä 
rautapitoista mustaa diapaasia. Kivi n ä y t t ä ä  jopa laadukkaammalta kuin kiilegneissi. 
Todellisuudessa rajapinnat eivät ole sulkeutuneita vaan ruostuvana laajeneva tämäkin kivi murenee 
huolestuttaviin seuraamuksin Posivan kannalta pitkin heikousvyöhykkeitten metaanikaasusyöttölinjoja. 
Tätäkään rapautumista ei olla koskaan ennen dokumentoitu julkisuuteen. Kuvat kertovat 
paljonpuhuvasti miksi. Etsin railojuonteen malliksi Olkiluodon peruskivestä.   
http://kuvapilvi.fi/k/Y66R.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y66R.jpg[/img] 
 
Sitten maailman ensi- illassa kuvaa joka jäytää ydinalassa pitkään. Karmaiseva totuus on, kivi rapautuu 
todella suoraviivaisesti. Karua katsottavaa, ja siksi Posiva, STUK ei näitä näytäkkään: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y66N.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y66N.jpg[/img] 
                   ------------ 
 
Paukkupuomipaniikkia By Possiva TVO KR 47 
pauk pauk pauk pauk pauk pauk pauk 
 
Niin hyvä fiilis kun istun reissuni jälkeen kotona. Oikeasti alkaa konkreettisesti tajuta miten 
suunnattoman tärkeää tää työni Olkiluodon lähestyvän YDINTÄYSTUHON  dokumenttaristina on. 
Jotain kertoo jo se, että nyt 01.06.2013 ollaan saatu tietoon, että maamme ydinhelvetin porttivahdit 
Jyrki Katainen ja raumalainen toinen ydinkuumakiimailija Timo Soini ovat alkaneet jatkuvista 
ydinpaljastumisistaan böönautua oikein kunnolla. Molempien kerrotaan jättävän 
TVo/Posiva/Fennovoiman uppoavan laivan ja muuta kun Eurooppaan pakoon pahoja ydintekojaan. 
 
Käynnistin aamutuimaan Nissanin ja kokka kohti jännityksentäyteistä Olkiluodon tulevan maailman 
suurimman ydinkatastrofin keskittymää. Pitää sitä dokumentoida miten t i e t e n ja tarkoitushakuisesti 
Suomi tekee YDINitsariaan! Koeporausreikä KR 47 On siitä outo poikkeus, että se yli 
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kilometriluokkaisena on survaistu Ollkiluodon mätäliejukallion keskiöstä ulospäin ulapan ALLE 
pohjoiseen. Työparini kertoi juuri tuon nimenomaisen reijän pitävän arvaamattoman salaisuuden siitä 
miksei suin surminkaan Posiva USKALLA loppusijoittaa ydinjätteitään Ruotsin malliin meren alle.  
 
Miksi muutaman metrin syvä meri poikkeaisi jostain Olkiluodon järven tai 3m syvän keinojärven alle 
sijoitetuista Posivan Onkalon tiloista niin tramaattisesti. Että vaikka TVO ja TEM vaativat raivoisasti 
merenalussijoittamisia tilan ahtauteen. Posiva ei vaan uskalla. Syistään yhtiö ja SMO Suomen malmin 
löydöksinä äärimmäisen tarkoin vaietaan. Katsokaa seuraavat kuvat: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6eI.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6eI.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6eG.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6eG.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6eX.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6eX.jpg[/img] 
 
KR 47 reijälle menevä a i e m m i n yleisölle avoin kilometrinen huoltotie on saanut reilu vuosi sitten 
päälleen viranomaisuhkailulla korkean sähköisen sulkupuomin. Jonka tekstiuhkailut on v ä h i n t ä ä n k 
i n outoja. "Ken tästä kulkee murkkykaasuiselle KR 47 reijälle ja saa sen vaikka tupakilla räjähtämään. 
Tai kuolee sieltä kohisten maan alta syökseviin pursuaviin rikivetymyrkytyksiin tekee sen omalla 
vastuullan!"  
 
Koko oman onnensa nojaan piilotetussa pömpelissä ei ole edes sateliittiseurantaa. Kiinnittäkää muuten 
e r i t y i s t ä  huomiota miten varjoisan lepikon keskelle piilotetussa pömpelissä on jokin pahasti 
pielessä. Muovitetut tutusti myös säteilyerosoituneet peltiovet Olkiluodon suunnalta kuvattuna. Kertoo, 
että koeporausreijästä tuulettuu jotain poikkeuksellisen tuhoisaa alueelle! 
 
 Eikä tunnelmaa y h t ä ä n lievennä kun lisäksi löysin ihan likeltä oranssisen näkyvälle paikalle liimatun 
"X" myrkkyvaroituksen! Miksi alueen huoltotiestö katkottiin viranomaispainostuksin kuten satamalaisilta 
kuulin, heille maksettavakseen tulleet porttisiirtojen yhtäkkinen pakkokäsky oli täysi yllätys. 
 
 Miksi kyltti surutta alleviivaa, "omalla vastuulla liikut suomalaismetsissä Olkiluodossa!" No yksi on 
varmaa. Tästä ensimmäisestä ja viimeiseksi jätetystä meren alta tulevasta reijästään lähtien Posiva, 
STUK on kertonun Olkiluodon kallioperien räjähtelevän käsiin j o k a  koereijässä! Metaanikaasut, 
(600m- 1 700m syvällä) metaanikaasu(jää)klatrattit räjähdysvaaroineen on JO myönnetty vaaran 
eräänä oleellisena tekijänä.  
 
Sielä missä anairobinen fauna valmistaa metaania kiillegneissisyöjinä tulee myös mm. supermyrkyllisä 
rikkivetykaasuja. Puhumatta reaktoreista TVO:lta naapurustosta alleen survotut neutronvuot, malenkan 
kuorimallikertymät, radon, ksenon säteilykaasujen ja suorat tonnien vuotuiset Pu- 239 ionisaatiot. 
 
 Meren alla vaanii säteilytappajat tritiumista lähtien, kiitos TVO:n. Kukaan ei ole niin hullu, että 
uskaltautuisi alueille josta KR 47 hallitsemattoman runsaat myrkkypäästönsä alati ammentaa. Tien 
paniikinomainen suojaan katkominen reilu vuosi sitten kertoo ydintuhon etenevän k o k o  Olkiluodon 
Onkalon ylittävällä satamatiellä.  
 
Ennen 80km/h on tien vajotessa kiihtyvästi Posivan onkalon katosta LÄPI laskettu monttuvaroituksin 
40km/h. Koko rapautuvan Onkalon höttökivikatto uhmaa survoputua alas. Tien sulkeminen on pakko ja 
nyt suunnitellaan k o k o  Olkkiluodon päätien muutamista pohjoisreunaan. 
 
 Koska liikenteen on todettu tehneen peruuttamattomia tuhoja koko Posivan Onkalon höttökivialustoille 
satojen metrien syvyyteen. 420m syvä tiereikä Posivan Onkaloon satatonnisen rekan alta ei v a r m a a 
n olisi mainosta kallioperän "ns. ikuisuusharhoille". Ei vaikka jopa Orionin lääkepellet on maksettu 
valehtelemaan Suomen Olkiluodon kalliota vakaaksi TV:ssä, radioissa! 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6eS.jpg 
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[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6eS.jpg[/img] 
                       -- 
 
Matka jatkuu KR 54- 55 II 
 
Naapurireijille KR 54 ja KR 55. Matkaa puolisen kilometriä etelämpään. Täällä tapahtui jotain sellaista 
joka sai koko Posivan Onkalotutkimuksen vaatimaan lehdistöä myöten VUOSIEN TUTKIMUSTEN 
LISÄJATKOAJAT. Kuulema peräti 90 yhä uutta tutkijainsinööriä haluavat 2013. Koereikä 54 onnistui 
jotenkuten. Mutta sitten "mystisesti" viimeiseksi jo vuona 2012 jätetyllä KR 55 jysähti "jotain"! Tässä 
lähikuva tuosta oudosta vaietusta "vajoamasta". Kuin puukon pisto koereijän juurilihoihin. Syvä ja 
terävä silpoma suoraan peruskallion läpi! 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6eJ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6eJ.jpg[/img] 
 
KR 55 valmistumisvuosi näkyy tässä 2012.  
http://kuvapilvi.fi/k/Y6eH.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6eH.jpg[/img] 
 
10m Kaakkoon tuosta löytyy sisarreikä KR 54 pömpeli. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6ei.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6ei.jpg[/img] 
 
Vierellä on kolmijalkaa, taljaa ja muta SMO:n ja Posivan aktiivitutkinnan kaipaamaa rompetta. 
Koereijällä tehdään huolestuttavasti yhä testejä aktiivisesti. Miksi, koetan kaivaa totuutta esille. 
Kallioperävajoama on TODELLA hälyttävä löydös. Katson miten se on rakentunut. 
Metaanikaasuklatraatin pistohaavalta läpi peruskallion se vaikuttaa jo alkututkaillulta. Juuri sellainen 
joka räjäytti mm. KR 17 2001! Posivassakin opittu edes hiukan v a r o m a a n kaikialla toistuvaa 
megatuhoutumista.  
 
Pieni kipinä ja j ä l l e e n Olkiluodossa muutama Posivan porari hengettömänä tuostakin reijastään!  
Kurkkaan tarkemmin. Suuren kiven alta löytyy lisää huolestuttavaa. Paksu lankku on asetettu 
kalliopperän halkaisseen pistoreijän ylle. Jotta sitä ympäröivät epävakaiksi tulleet sepeliköt ei luistuisi 
lisää sisään. Nyt reikäsuppilossa odottaa ikäänkuin muurahaisleijona päästäkseen tuhoamaan kaiken 
tieltään! Tuli dokumentoitua, n ä i d e n löydösten äärellä Posiva nöyrtyi vaatimaan vuosien 
lisätutkimusaikojaan!  
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6eg.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6eg.jpg[/img] 
                 -- 
 
Taas etelämpään räjähdysalue KR 17 
pox pox pox pox pox pox pox pox pox  
 
Kuuluisimmassa 2 hengen vaatineessä reijässä huomaan sen saaneen kiinteän GBS seurantansa 
kyytipojaksi lisäturvaa hädän kasvaessa olkiluodossa. Muissa typpisyöttöpömpeleissä sähkö on kiini 
irrotettavalla väliaikaisella 16a tepselillä. Mutta KR 17 tilanne on räjähtämisalttiimpana päätetty 
tyrvautua KINEÄÄn sähkönsyöttöön! Huomaan vuoden 2003 tekovuosikyltin äärellä, että myös 
hälytyslinjat tektoniikkamuutoshälyinä On muunnettu KIINTEÄKSI kytkennäksi valokaapeliin suoraan! 
Seuraan piuhaa tien varteen:  
http://kuvapilvi.fi/k/Y6en.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/Y6en.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6eD.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6eD.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/Y6et.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6et.jpg[/img] 
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Kaikesta kyllä huomaa, ettei Olkiluodon Onkalon ongelmatiikat ole vähääkään laskeneet. Vaan 
päinvastoin tehdään yhä kasvavassa paineessa toistaan epätoivoisempia peittely- yrityksiä. Ydinherrat 
ON kusessa sekoiluineen Pu- 239 talousmyyntihankkeineen! Pientä yleisilmepäivitystä 10m syvän 
suurmetaaniräjähdfyksen, suurmetsäpalona salatun tuhoalan äärellä hiljentykäämme toviksi. . .  
http://kuvapilvi.fi/k/Y6ex.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6ex.jpg[/img] 
                    -- 
 
Ja eteenpäin VI 
 
Otin malliksi kuvaa KR 11 jotta voitte huomata miten paljon PAHEMMIN silpuotunut maalaus oli KR 47 
kohdalla. Tämä yhtä vanha ovi on suoraan altiinna eteläänpäin aurinkoon. Poispäin silloin TVO:n 
suoralta säteilytykitykseltä ja ero tuhoutumissa on musertavaa.  
http://kuvapilvi.fi/k/Y6eC.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6eC.jpg[/img] 
 
Ydinvoimaloitten takiahan sitä chemtrailataan ja myrkkyjä levitellään myös HAARP laittein. Katse 
taivaalle ja kuten tapana on todella eltaantuvan tehokkaasti HAARP poimuajoissa olevaa 
chemimyrkkypilveä luirii itärajalle NATO haarppien puhaltamana. Liike ja muotokieli rajua TVO:n Pu- 
239 päästötonnistojensa myrkkyalueen "pyyhintää menossa!" 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6eU.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6eU.jpg[/img] 
 
KR 27 Se koereikä josta metaaniräjähdykset silpoivat betoniolaatan. Tunttuu saavan TVO:n suunnalta 
myös poikkeuksellisen runsaita SÄTEILEROSOINTEJA muovimaaleihin. Pitihän sekin tuumaluokan 
megakuorintana dokumentoida!  
http://kuvapilvi.fi/k/Y6ez.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6ez.jpg[/img] 
 
TVO pyyhkäissyt tuosta pömpelistä sitten viime vuoden myös mm. koko antennin irti. Vaan ei tunnu 
painavan huoltoa: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6eV.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6eV.jpg[/img] 
 
Kuulen JO monen kyselevän miksi JUURI tämä kuvaamani Olkiluodon alue on räjähtämispisteessä. 
TVO:n oksentamien neutronivoiden , Pu- 239 tonnistomyrskyjen jäljiltä. Jopa niin rajussa rappiossa, 
että maaperät ja tektoniikkalikunnot uhkaavat koko alueen vakautta hälyttävästi. Ei siinä mitään. 
suuntaan kuvauksen suoraan TVO:lle. Josta tarkkasilmäiset hahmottaa satojen metrien levyisen 
säteilytykityskanavan, tuhansien suurlinjameripylväitten päästä maamme e h d o t t o m a s t i  
suurimman kytkinkentän. Laitteistot syöttävät suorasuuntauksin koronalinjoilla kuolemaa 
kuvausalueilleni enemmän kuin maaperä, ihmispolot, mekaniikat näyttää kestävän. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6eM.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6eM.jpg[/img] 
                     --- 
 
Ja eteenpäin KR 40, KR 45A ja KR 45 B. V 
 
On aika tähdätä objektiivinsa Olkiluodon k u u m i m m a l l e vuoden 2013 tutkinta- alueille. Se 
tarkoittaa mm. 54cm maanjäristyssiirroksissa katkennutta KR 45B koereikää. Sitä hädissään 
korvaamaan porattua KR 45(A) nimikkeellä kulkevaa kuvan vasenta vihreää pömpeliä. Mittausvaunulla 
tykitetään tässä KR 40 (B). Jonka takana häämöttää vielä vanhempi niinikää merkintää ilman 
tarkoituksella jätetty ruosteisempi koeporausreikä KR 40. Alueelle on Posivrttoihin an kpiirrettynä vain 
2kpl KR 45 ja KR 40. Vaikka alueella näyttäytyy 4kpl koereikiä! 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6ew.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6ew.jpg[/img] 
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Tässä kohtaa nauroin muurten kippurassa. Koereijän 45 B päältä oli 7v peittelyjen paljastuttua siirrelty 
pömpelisuoja toisen koereijän KR 45 päälle. Aiemmissa videoissamme olimme näyttäneet miten maan 
rajassa olevasta 10 cm luukusta voi havaita piiloon jätetyn koereijän. Videoitamme SUPO ja Posiva 
katselee 100% varmuudella! Koetin nimittäin kurkkia KR 45A. Mutta mitä tulikaan vastaan.. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6e4.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6e4.jpg[/img] 
 
Ei herranen aika "HEROES SALPA!" SUPO oli panikissa paljastellessamme Posivan mysteereitä 
päättänyt kostaa. Paperi oli ovelasti kauttaaltaan liimattu tukkimaan koko valokuvausreikää. Pienikin 
varomaton tönäisy olisi taltioitu paperin repeytymisellä. Kyllä on kyltymätöntä ja kierää toimintaa näillä 
ydinrikollisilla nykyään. Ja kuka se taas huuleili, ettei meikäläisen juttuja sisäministeriön POLIISIpellet 
seuraa? Seurailevat ja t o d e l l a  niistä myös hätääntyvät! Nimittäin Olkiluodossa tarinani jatkuu 
entistä uskomattomampana..  
 
KR 40 se jota tutkittiin aktiivisti. Näyttää saaneen siipeensä suuremmalla voimalla kuin laki sallii. 
Putkessa on hyvin amatöörimäinen ja heikkotasoinen jatkohitsaus. sanoisimpa jopa "räkäheftaus". 
Miksi ja mikä oli moiseen syynä ei tarina vielä kerro. Toisaalta v 2012 joka tapauksessa kuulimme 
suoraan Posivan eksperttien suulla, että juuri tuo kyseinen reikä oli alkanut katastrofaalisesti vuotaa 
paineita reilusta puolesta km syvyydestään.  
http://kuvapilvi.fi/k/Y6cX.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6cX.jpg[/img] 
 
Ainakin KR 45 B se jossa tapahtui 54cm tektoniikkasiirtymä. Vuona 2006 pömpelinsä vuosimerkintöjen 
mukaan  
katkesi koereikä. Piti kyseinen koereikä sisällään ihan erilaisen päätehatun ratkaisun. Tähän noin 15cm 
halkaisijaiseen putkeen oli päätehattu jenkattu asiallisesti, kauniimmin. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6eb.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6eb.jpg[/img] 
 
Loppuepiosodi 
 
Vielä 500m etelämmäs. Olkiluodon kallioperän epävakaus on tunnettu tosiasia. GTK, STUK tietää, että 
Olkiluoto painuu etelää kohden Atlantin selänteen painamana. Ja Ilavaisten saaren rinnakkaispää 
vastaavasti liikkuu suhteessa 45 asteen kulmalla koilliseen jopa senttimetrien vuosivauhdilla. Asiaa 
mittaavat kanadalaiset erikoismittayksiköt. Toinen Olkiluodossa ja toinen Ilavaisten päätien liki tieltä 
pohjoiseen KR 53 kohdalla.  
 
Näytetään nyt niitä erikoislaitteitten salakuvia tähän. 2m Korkeat kallioon valetut radionavigaattorien 
laitteistot. 150mA ja 12v. Ei murskatehoilla mutta kuitenkin 1,8W tarkkuustehoilla kertoakseen 
Olkiluodon kalioperän m u r s k a a v a n nopeat liikerotaatiot. Jotka ovat parissa vuodessa heivanneet 
JO illuusiot joita TVO Posiva ovat luoneet. Kallioperä Suomessa on liikkunut uskomattomat 830m 
viimeisen 10 000v aikana. Mikä kiteyttää liikeen käsittämättömään 8cm/ v keskiarvoylityksiin! Mistä tieto 
tulee on mm. tällä laitteella dokumentoitunut: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6ee.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6ee.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6ec.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6ec.jpg[/img] 
 
GNSS GEO ja valmistajana tarkkuuttajana siis Leica. Teollisuussupersalaisuuksien vakoilua 
parhaimmillaan. Made by meikä..)! Kun muut vaikenee, niin minähän EN!) 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6cf.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6cf.jpg[/img] 
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Vähän 25A Leican pääsähkösyötöistä. Ihan hurjat kWh kertymät mittarissa enemmän kuin ihmetyttää 
syystä!  
http://kuvapilvi.fi/k/Y6e7.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6e7.jpg[/img] 
 
Kuten tämä poistuessani ottamat kuvat Posivan Onkalon suusta. Kilometreittäin suurta ainakin 20cm 
halkaisijaista sinistä vesiviemäröintiputkistoa kertoo että MERI on kaatumassa Onkaloon. Posiva on 
enemmän kuin kusessa kaikialta vuotavien ja lisää halkeilevien höttökallioittensa kanssa: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6eR.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6eR.jpg[/img] 
 
Kuten a i n a näissä. Sisäministeriön saastat, Vuojoen narkkarimiliisit tykkää kyttyrää salaisten Pu- 239 
bisnestensä ja trokauskeissiensä dokumentoijista. Ehdin joo siis yleistä tietä pitkin portille ja... kuulen 
outoa kolahtelua. . .  
http://kuvapilvi.fi/k/Y6eN.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6eN.jpg[/img] 
 
Portit lyödään vallan vihaa osoittaen edestäni kiinni. Ensin tuo oikeanpuolimmainen. Mitä ihmettä 
lauantai ja arkinen vierailukseskuspäivä. Lisäksi portin takana on useita yleisesti käytettävissä olevia 
liikkeitä. SUPo tapansa mukaan rikollisilla perustuslaittomilla poluillaan kanssani! Sinisontiaisille 
pukannut paniikia. Päätän oikein nousta autosta kuvaamaan mitä mielenosoituksellista taas TVO 
Posiva persreikäilee. Hetken ajan nojailen katsellen ja kuvaillen TVO:lle päin. Taas kolahtaa. Nyt SUPo 
antanut Securitaksen pelleilleen käskyt sulkea myös vasemmanpuoleisen puomin. Tilannehan saa 
minut nauramaan kameroilleen aivan avoimesti ratkiriemukkaasti.. 
 
Ei mene aikaa enää kuin tuskin minuutti. SUPo lähettää elähtäneen saastaisen eukkolaumansa 
autokoloniassa kimppuuni. Joo mitä lienee Helsingin POLIISNARKKARIA. Kattokaas ukot ei laiskoina 
mahakkaina ehdi. Mulle tuttu turilas hosuu autossaan niin paljon, että on ajaa pari kertaa ojaan 
katsoessaan minun avointa filmaamistani ja naurunpyrskeitä. Canonini laulaa ja muikkeli on törmätä 
ylös alas kovassa liikenteessä vispaaviin puomeihin. Mulle naurua maittaa lopun illaksi. 17km Päästä 
kimppuuni Vuojoelta käskytetty ikämuari repelee pelihousunsa kanssani. Moinen ei t o k i mua liikuta 
sen hevonhemmetin vertaa. Rauhallisesti nappaan vielä kuvan Posivan infoperseilystään. Sellaisen kun 
ovat ydindrakulat seivästäneet tien poskeen: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6cD.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6cD.jpg[/img] 
 
Että tällainen tappaus tälläkin kertaa tiiätte sitten. 17 km Päästä usutettu pellemuikkelit kuuli radiostaan, 
miten Arto on päässyt jälleen aivan liiaksi kiinni ydinhuippusalaisuuksiin. Josta SUPO ydinturvaloiset 
tykkää tahnaa. Monta kertaa olen miettinyt, miten joku ulkopuolinen kokisi tilanteet kanssani. 
Arvuutellen, tuleeko SUP:lta myrkkysumutetta vai mannertenvälistä ohjustusta. Kun en kunnioita noita 
SUPO- PASKAMILITANTTEJA pätkän vertaa. No ehkä vielä jonain päivänä löytyy sellainen uskalikko, 
joka kykenee rinnallani näistä videon tekemään. Mutta hei mulla on a i n a näissä pruukannut olla 
enemmän kuin hauskaa! Mikä sen maireampaa kuin poltattaa ydinrikolisilta miljoonia taivaan tuuliin 
näin asiallisin toimintatavoin.)  
                 ----------- 
 
SUPO 
_______ 
 
Valitettavasti tämän sivuston käyttö on sinulta kielletty.  
Sinun pääsysi on estetty seuraavasta syystä:  
 
Elisan ja Saunalahden Palstat ovat osa asiakaspalveluamme; paikka, jossa asiakkaamme ja 
palveluistamme kiinnostuneet voivat keskustella keskenään. Palstalta saa apua vikatilanteisiin, 
opastusta käytössä ja hankinnassa ja kaikessa Saunalahteen ja Elisaan liittyvissä asioissa. Olet alkanut 
varsin aktiivisesti kirjoittelemaan Saunalahden Palstan puolelle asioista, jotka eivät sinne kuulu. 
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Saunalahden tuotteita koskemattomalle keskustelulle meillä on joka viikko oma offtopic-ketjunsa, jossa 
voidaan puhua vaikka säästä, autoista tai politiikasta.  
 
Offtopic-ketjun ulkopuolinen keskustelu Palstalle kuulumattomista aiheista ei ole sallittua. Koska jätit 
ensimmäisen aihetta koskevan yksityisviestini 30.5. huomiotta, ja jatkoit häiritsevää kirjoitteluasi, olen 
nyt pakotettu lukitsemaan Palstan tunnuksesi pysyvästi. 
 
Palaa alkuperäiselle sivulle  
      --------------- 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 
 
 
 

3212.KR 17, KR 10 
 
Olkiluodossa räjähti 27.11.2001 peräti k o l m e  koeporausreikää kerrallaan. Muodostui sen ympärille 
jopa globaalissa mitassa ennennäkemättömän tiivis, korruptiorengas. Jonka keskeiseksi 
rosvopäälliköiksi, ydinkansanmurhan johtajistoksi nostettiin niin Poliisi SUPO:n päällystöä, STUK- 
johtajistoa, Eurajoen kunnanjohtajasta aina palopäälikköön, TVO:n johtoa, Posivan pomoja myöten. 
Oleellista tapaukselle oli kuitenkin koko Suomen kattavan laajimman k o s k a a n muodostetun valtio- 
OMERTAN YDINsalailuhallinnon ketju. 
 
 Suomen kansa ei v i e l ä  ole kuulut asiasta kuin jäävuoren huippua. Mutta kyllä se totuus vielä 
polkaistaan maailman korruptoituneemman Suomen lehdistönkin läpi. Aikalaiskuvaa kesäkuun 2. 2013. 
Otatin tuolloin dokumenttia Olkiluodossa vuosia kaikkien näkyvissä olleesta. Kuitenkin STUK:n ja 
viranomaisten t a r k o i n salaamasta työnimikkeellä "KR 10" liikkuvasta koeporausreijästä. Sain 
taltiooni myös Posivan touhuavia insinöörejä: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6RT.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6RT.jpg[/img] 
 
Kuvan etuosassa näette kyseisen KR 10. Siitä vähintään outo koereikä, ettei sen olemassaoloa tunne y 
k s i k ä ä n ihminen lisäkseni koko seutukunnalla! Niin totaalisti sen olemassaolot on salattu, että 
tosiaan nuokaan kuvaamani 2 Posivan pääinsinööriä eivät tunnistaneet sitä putkeaan maasta puun 
kannnoista numeroin! Katsokaa valtaa alueillaan härskisti pitävän Posivan v i r a l l i s t a  karttaa josta 
totaalisti puuttuu viimeisten tietojen mukaan peräti 5 reikää 55kpl poratusta! 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Rp.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Rp.jpg[/img] 
Sama englanniksi 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6RW.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6RW.jpg[/img] 
 
Alue josta dokumentoin on täysin vailla kontrolia. Kuvitelkaa ettei y k s i k ä ä n lehtimies, TV tai kukaan 
muu tiedottaja ole uskaltautunut toteamaan sitä minkä valokuvat jo maallikonkin silmään kertoo. Peräti 
5 kpl koepururausreijistä joita Posiva on tehnyt on Jo räjähtäneinä ja rikkoutuneina jouduttu poistamaan 
kartoista, plus muut eriasteisesti viranomaisrikomuksin "luoksepääsemättömiksi tehdyt"! 
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 Siis kertaan, luokkaa reilusti yli 10% koereijistä on niin totaalisesti eriasteisesti silpoutuneita 
Olkiluodolla. Ettei niistä uskalleta kertoa m i t ä ä n , edes o l e m a s s a o l o a a n ! Reikiä on 
tuhoutunut liki yksi toisensa perään jokaista Posivan aktiivia toimintavuotta kohden!! Tällainen jos 
mikään on valtiopetos, koska kaikki vastuuviranomaiset sen kyselemättä sallivat rahasta, korruptiosta, 
POLIISITOIMISTA!  
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Rh.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Rh.jpg[/img] 
 
Viimevuoden kuvaa etelästä pohjoiseen, Olkiluoto vasemmalla. Vasen vihreä pömpeli peittää KR 45 B. 
Seuraava uudemmassa kuvassa peitetty KR 45. Lautainen pömpeli peittää taas vuotamaan 2012 
alkanut KR 40. Sen takana salattu KR 10: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Rk.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Rk.jpg[/img] 
 
Sama kuvattuna pohjoisesta etelään, Olkiluoto oikealla. Etualalla vanhempi kuva piilotetusta 
ruostuneesta koereijästä KR 10. Jonka takana taas KR 40 jne. Huomatkaa miten Posiva 
paniikinnomaisesti peittelee ja vaihdattaa pömpeleitään kuin vain aito "torihuijjari pähkinöitään kuppiin!" 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6RG.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6RG.jpg[/img] 
                ------------ 
 
KR 45 B 
_________ 
 
Olkiluodossa mystisesti viranomaisvoimin kätkettyjä koereikiä todella riittää. Otetaan tähän nyt malliksi 
54cm tektoniikkaliikunnassa mystisesti katkenut, kadonnut koereikä KR 45 B. Tapahtumajaksoksi 
Posiva on dokumentoinut varsin peittelevästi 2003- 2006. Siirrossauman kvartsimateriaalin 
fotonilaskurin kalibrointi on toki suoritettu kilpikiven liikunnoista ajoituksen. Tietoa on mutta salaten 
rikoksiaan! 
http://kuvapilvi.fi/k/Yeyd.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yeyd.jpg[/img] 
 
Tuossa hyvä ystäväni Ulla- Riikka siirroksen suuntimat ja määreet kiteyttää. Atlantin selänne painaa 
Olkiluodon koko saarta lounassuuntaan noin 5cm/vuosi. Joten tuossa näin laskien reippaan 10v 
Olkiluodon tektoniikkanytkähdys on dokumentoitunakin. Koska liikunto katkoi Posivan koereijän KR 45 
B on Posiva pessyt laajan sauma-alueen avoimesti kuvattavaksi.Korostan, että liike ON 
aluetektoniikossa TVO:n mukaan myös j a t k u v a a! 
http://kuvapilvi.fi/k/Yey4.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yey4.jpg[/img] 
                ------ 
 
KR 40  
_______ 
 
Olkliluodolla ollaan, mennään päiväystä 24.06.2012. Lähestyn salattuimpia Posivan koeporausalueta. 
Olin juuri kuullut alueella sattuneen jälleen kerran Posivan Onkalolle niin surullisen kuuluisia tektonisia 
räjähdyksiä ja liikuntoja. Koereijän reunamilla rehottaa tällainen koestusparakki: 
http://kuvapilvi.fi/k/YeyZ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YeyZ.jpg[/img] 
 
Koska kyseessä on tutusti MAAAILMAN ENSI-ILTA. Näppäistään todisteeksi paikalle tuodun 
mittanormaalin rekisteriä ja muuta rekvisiittaa samalla: 
http://kuvapilvi.fi/k/YeyL.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YeyL.jpg[/img] 
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07.06.2013 Kertoo Posivan raportti dokumentoituna siitä päiväyksestä jolloin KR 40 alkoi 
räjähdysmäisesti hälyttävästi vuotaa 607,6m syvyydestään. 
http://kuvapilvi.fi/k/YeyF.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YeyF.jpg[/img] 
 
Koskaan aiemmin ei Suomessa ole julkaistu 100% AITOJA Posivan Onkalon päältä mitattuja 
dokumentteja näin suorasukaisesti. Ottakaa talteen nimittäin nimet, päiväykset. No kaikki tyyni 
historiallisen tarkalla taltioinnilla. Tasoillaan,joka yksinkertaisesti häikäisee: 
http://kuvapilvi.fi/k/Yeyq.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yeyq.jpg[/img] 
 
PS. Tätä tallennan 05.06.2013. Yhä Onkalon koereijässä mittaillaan huolestuttavasti kasvavia lukuisia 
vuotonormaalejaan. Tuumaillen, milloin TVO:n saastapäästöt tekee "Fukushimat!" STUK ja Posiva 
ottaneet suursortumiensa takia 2v aikalisän ja 90kpl uusia tutkijoitaan JO. N.A. Mörner kutsuttu 
hätäistuntoon lisäkseni. 
                -------- 
 
TVO:n peltikattotuhojen dokumentaatiot 06.2013 
pelt pelt pelt pelt pelt pelt pelt pelt pelt 
 
TVO:n päällä palaa uskomattoman raju 1 000km3 kokoinen teslabimi. Tehoa totaalitappajalla 440MW. 
Systeemit vuotaa TVO:n Yhteiskuntaraportin 2008 antamin dokumentoinnein 2 200kg/ v raakaa Pu- 
239 tonnistoja ja neutronivoita. Tällainen hallitsemattoman raju IONItulvinto tuhoaa kaiken ympäriltään. 
Harva vaan on sitä infonut näin tasokkaasti. TVO:n suunnalta lounaasta 4km päästä löytyy v a i n 
lounaan suunnalta muovipintansa laajalti säteilyerosoitunut tuhottu katto: 
http://kuvapilvi.fi/k/Yeyb.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yeyb.jpg[/img] 
 
15km Päästä löytyy suoraan tutusti TVO:n suunnalta lännestä säteilysyöty punamuovinen Rautaruukin 
takuukatto: 
http://kuvapilvi.fi/k/Yey6.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yey6.jpg[/img] 
 
Tämä kuvantaminen taas otettu luoteesta TVO:n suunnalta 15km päästä. TVO talleutumassa oikealla 
missäkatto kukertaa kuin siihen hajoten. Huomaa miten v a i n jälleen TVO:n suunnallla katto on 
raakasti säteilyerosoitunut. Ja tietenkin kaikki muut peltiosat ehjinä kun reaktorien tuho jää asteen 
pienemmälle: 
http://kuvapilvi.fi/k/Yeye.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yeye.jpg[/img] 
 
Olkiluodon tienhaaran monumentti on venäläisvirolaisen mafian omima "Atomiportti". Muhkealla p e l l i 
l l ä : 
http://kuvapilvi.fi/k/Yeyc.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yeyc.jpg[/img] 
 
Eli kuten a i n a  itäpelleissä ei ongelmia, koska TVO:n säteilyionipommitukset ryskii tunnetusti 
rekyylinsä ihan eri suunnilla. Eli koukataan kuvaan luoteiskulman peltituhoja tutkailemaan: 
http://kuvapilvi.fi/k/YeyK.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YeyK.jpg[/img] 
 
Eurajoen kirkonkylä. Etäisyyttä TVO:lle noin 17km. Alueen näkyvä tunnettu muistomerkki on vesitornin 
..Niin tietty kuvaa ensin pohjoisesta. Sielä onkin ihan h y v ä k u n t o i n e n  pellitys näytillä ja 
kuvattavaksi.)  
http://kuvapilvi.fi/k/Yey7.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yey7.jpg[/img] 
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Sama vesitorni. TVO:n suunnalta lounaskulmasta. Katto säteilyerosoitu, kuin silppusäkki. Mites asiaan 
suhtautuu Suomen säteilykorruptoituneemman Eurajoen kunnanjohto. Vetääkö pussia päähän ja 
häpeää ydinrikolliskumppanuuksia: 
http://kuvapilvi.fi/k/YeyR.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YeyR.jpg[/img] 
 
Tämä kuva on muuten otettu Eurajoen paloasemalta TVO:lta 17km lounaissuunnasta. Olkiluoto 
kuvassa vasemmalla, kuten sinneppäin synkästi mustuva sininen peltipinta osoittaa tutusti. Luonollisesti 
taustan peltikatto kärsii samoista säteilyeroosion tuhoista: 
http://kuvapilvi.fi/k/YeQy.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YeQy.jpg[/img] 
 
33km TVO:sta. Kuten muistamme SÄTEILytuhot ei etäisyyksien kasvuista pätkää piittaa. 
Luoteiskulmasta TVO:n pahuuden syötön tykityssuunnalta ja katto totaalin finaalissa: 
http://kuvapilvi.fi/k/Yey5.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yey5.jpg[/img] 
 
Näyttää TVO työllistäneen k a i k k i läänin peltisepät ja muutkin korjaamaan säteilyerosiointejaan. 
koska TVO maksaa rikosksistaan ihmiskuntaamme vastaan? . . Erityisihmetystä herättää myös 
säteilyerosoidun tupakinkeltaisiksi värittyvien kattojen määrättömyys. Tähän suoraan lännestä TVO 
selän takana 34km päässä jo: 
http://kuvapilvi.fi/k/YeQY.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YeQY.jpg[/img] 
                  -------- 
 
Suomen tektoniikan PERUSTEET 
suo suo suo suo suo suo suo 
 
Minun piti mennä geologina Ruotsiin asti kuullakseni viimein myös peittelemätöntä totuutta SUOMEN 
aidosta geologian olemuksesta ilman polkiisisensurointeja ja IAEA välipimityksiä. Jos mistä niin siitä 
valheita viranomaisten taholta tunnetusti riittää. Otetaan muutama valaiseva tähän malliksi: 
 
Suomen kallioperää vedätetään julkisuudessa vuosimiljardeja stabiilina ollena ikijäällä oikein 
kiillotettuna tasagraniittipöytänä. Mikä olikaan totuus kaiken takana? GTK:n valtiomme sitä varten 
tekaisemalle monopoliyhtiön tuhannelle ammattigeologille on annettu suora ja konstailematon käskytys. 
Ettei nimenomaan Suomen epävakainta kallioperää ja sen mekanismeja edes SAA tutkia! Tämä siis 
totuus ns. "vapaasta länsimaisesta tieteenteosta" herranvuona 2013. .. 
 
 
- Suomen kaallioperässä tunnetuin rajuin maanjäristyslikunto tapahtui silminnäkijäraportin mukaan 
niinkin äsken kuin 8m liikahduksella. Laatokan pohja käytännössä katosi alaspäin 8m 1935! Myös 
venäläisgeologit on asian alleviivanneet tuolloin tapahtuneeksi. Jo tämä yksinään vastaa Kaolakin 2004 
ihmiskunnan suurinta tunnettua tsunamia made by FIN. 
 
- N.A. Mörner Ruotsin paleoseismologian professorin mukaan pelkästään maaperämme nousema on 
viimeisen 10 000v ajalta uskomattomat 830m. Tämä taas tarkoittaa Kaolakia joka 100v välein. Tai 
osittain ristiin limittyvästi edelliseen jatkuvaa 8cm/v kallioperäliikuntaa k o k o  Suomessa viimeiset 10 
000 vuotta! 
 
- Ruotsin Nynashamnin 17 Euroopan parhaan geologin kokouksessa kuulin GTK:n myöntäneen ja 
myös mitanneen. K o k o  Suomen poikki kulkevan Olkiluodonkin lävistävän Litoraanitektonisauman 
kilpikivissä mitatun .. . 1 600 000cm summaliikunnat päälle myös horisonttaalisesti! Tämä jos mikä 
mykisti kuulijakunnat kautta linjan. Tarkoittaa 8cm vuotuista kallioperäliikuntaa viimeiset 200 000 vuotta 
putkeen dokumenttina myös sivuttaisliikunnoin päälle. Eli tuplasti Posivan Onkalon oletetun eliniän. Tai 
vaihtoehtoisesti Kaolakkia 100v vuoden välein viimeisimmät 200 000 vuotta! Kaksi pitkää 
jääkausijaksoa muuten vastaa kestoltaan tuokin.  
 



2708 
 

Ei tosiaankaan tarvitse asioita kauan risteyttää kun tajuaa miksi asia on hehkukekäleinen. 2013 Näitä 
perustietoja onkin annettu tasaiasena nauhana tunnetusti maailman korruptoituneemman maan 
Suomen tiedotusvälineille. Unohtamatta toki kaikesta tästä vastaavaa hallinnon ja virkamiesportaitten 
rahanahneita ja läpeensä keskenään ydinkatastrofiensa peittelyissä ryvettyneitä maamme virkaportaita. 
Juuri eilen sain suorasukaisen kyselyn MOSSAD Tellavivin agenteilta miten on totalitäärisessä 
Suomessa m a h d o l l i s t a? Minulla on tarkat kopiot, paperit ja raportoinnit nimineen, käyrästöineen 
kaikkineen siitä miten Olkiluodon tektoniikassa on kulloinkin räjähdellyt, massiiviset 
kallioperäsiirrostumat kullekin päivälle arkistoitu? 
 
 Israelissa joka valtaosaltaan ostaa päivittäisen TVO Posivan laittoman Pu- 239 tuotannon aletaan 
kuulema olla nuppiinsa asti täynnä! Sitä, että nimenomaan Suomessa toimii kuulema maailman 
ylivertaisesti tehokkain ydinturvasalausten paljastuskoneisto! Minähän tottakai en CIA- pistoolimiehille 
yms. muuta kuin kiittelin osaamiseni ainutlaatuisen korkeasta oivaltamisesta ja huomaamisesta 
globaalitasoilla. No sähköposti pian kuukauden jumissa ja banneja SUPo oksentelee puolisentusinaa 
päivää kohti ydinkiihko  kuumana. Näillä mennään FIN-DDR ydinvaltiorikollisuus on kuitenkin nähdysti 
henkitoreissaan!) 
                         ---------- 
 
[img][/img] 
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On se vaan outoa, ettei suomalainen ydinrikollisuus suostu kuulemaan tällaisia kansainvälisiä alansa 
huippujen kommentointeja. TOTUUS lienee aika kirpakkaa kun alan todelliset huippunimet avoimesti 
kyseenalaistavat nimenomaan SUOMEN ydinalan tähtiä Posivaa myöten. 
 
Hakeutuukaapas vaikka videion kohtaan jossa avoimesti Naureskellen ihmetellään miten suomalaiset 
muka luulottelee tekevänsä 100 000v kestäviä rkennelmakyhäelmiään. Kun eivät tunnetusti osaa tehdä 
rakennuksiaan kestämään e d e s 100vuotta!. . . Sopii myös kysyä milloin Suomen maailman 
korruptoiduin lehdistö uskaltaa heittää nämä kylmäävät faktat kansan kuultaviksi?. . . 
 
Siis mistäkö sain tämän datan? Hyvältä ystävältäni M.K:lta, joka on Havajilla asti syystäkin huolissaan 
siitä, miten Suomen ydinsekoilut vaarantaa sinne asti k o k o Maailmamme tulevaisuudet! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=h4TQF8kS0FQ&feature=player_embedded  
              ------------ 
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11.06.2013 
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kuuleminen@tem.fi 
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Salaisuuksien saatossa Valitut Palat s.305 
 
Kosminen kilpi. 1900- luvun alussa huomattiin, että jos sähköisesti varautunut hiukkanen joutuu 
magneettikenttään, se magnetisoituu kentän mukaisesti. Niinmpä se pysyy kaukana magneettisesta 
kappaleesta, mutta magneettiset navat vetävät sitä puoleensa. Maan magnetosfääri eli magnetismin 
pisaranmuotoinen  vaikutusalue lähiavaruudessa muistuttaa kuitenkin silkkiäistoukan kotelokoppaa, 
jossa hyvin energiapitoiset kosmiset hiukkaset säilyvät. 
 
 Nämä hiukkaset ovat haitallisia eläville olioille, mutta pääsevät vain hyvin  korkealle napojen 
yläpuolelle, missä ne joutuvat yläilmakehään. Tällöin syntyy upea näytelmä , joka näkyy vain 
napaseudulla- revontulet (aurora borealis pohjoisessa ja aurora australia etelässä). Maa ei pystyisi 
ylläpitämään elämää, ellei sillä olisi maamagnetisuudesta johtuvaa kilpeä. Luultavasti kosminen 
hiukkassade pääsee kuitenkin Maahan, kun Maan magneettikenttä heikkenee polaarisuuden  
vaihtuessa. Se aiheuttaa erilaisia häiriöitä, joiden seuraukset voivat olla vakavia. 
 
*Ydinvoimalat tuhoavat päästöillään juuri tuota "silkkiäistoukan mallista enrgiapitoisten 
avaruushiukkasten koppaa. Pumppaamalla teslabiimeillään noita 70 000MeV hadronkaskadeja alas 
reaktorihinsa! Tilanne on vakava kaikissa käyvissä reaktoreissa, joiden päällä 1 000km3 kokoinen 
plasmapyloni imee tautta avaruusionisaatioita maahan. Totaaliseksi katastrofiksi tilanne on mennyt jo 
mm. Fukushiman tapauksessa. Jossa 54kpl alas EMP-pulssein rojahtaneet reaktorit saivat teslabimit 
romahtaen räjäyttämään itsensä. 
 
* Japanissa ei reaktoreita edes k y e t ä  starttaamaan kolmenkaan vuoden perästä. Yksinkertaisesti 
koska kerran räjäytetty hadronköyhä avaruuskilveb reikä ei ole suostunut edes umpeutumaan. Vaan 
tilanne on johtanut koko Japanissa alati kasvavaan elintärkeän suojahiukkasten piytkäaikaiseen 
poistumaan. Kenties jopapysyvään ongelmiin! Japanissa reaktoreita EI saada teslabiimein käymään 
enää millään, kuten olemme huomanneet. Ja kansan päälle pääsee lisääntyvästi avaruussäteilyjen 
hadronvuot kasvattamaan säteilykuolemia. Asia on niin vakava, ettei siitä uskalleta vieläkään hiiskua 
mitään. Koska syyllinen kaikkeen on pelkästään ydinvoima!  
               --------------- 
 
STUK vetyräjähdys 
www.youtube.com 
http://enenews.com/fuel-particles-themselves-must-have-been-blown-away-during-unit-3-explosion-
alpha-particles-splattered-faster-than-sonic-speed http://enen... 
Tykkää · · Älä seuraa julkaisua · Jaa · 19 tuntia sitten 
 
 
    Anna Lampi Henri kyllä oli h i e n o veto toi. Respektiä ammattilaiselta.) 
    10 minuuttia sitten · Tykkää 
    Anna Lampi Mitä tulee sitten itse asiaan niin muutama lisävinkki. A/ Räjähdys kuin räjähdys on 
RÄJÄHDYS! B/ Ydinvoimalan 23cm paksut reaktorit on TEHTY kestämään vetyräjähdyksiä. Niitä sattuu 
reaktoreissa tukka tiheään sen suuremmitta vaikutuksitta mm. TVO:lla. C/ Arnie Gundessen kertookin 
alan asiantuntijana että k u n reaktorin kansi lentää kilometrin korkeuteen on kyseessä ihan muuta 
räjähdyslajia. Eräs esittämänsä oli, että reaktorissa sattui SIRKONIUMRÄJÄHDYS! 
 
     D/ Sama kaveri katsoessaan mm. Fukushiman 3 reaktorin räjähdystä kertoikin siinä tapahtuneen s e 
l k e ä s t i liian suuren reaktion ollakseen kumpakaan KEMIALLINEN räjähdys edellisistä. Kyse onkin 
"LIKAPOMMIRÄJÄHDYKSESTÄ". Jollloin Hiroshoman pommin tapaan tapahtui noin 3% polttoaineen 
osin vailinainen fissioräjähdys. E/ Fukushiman mm, reaktorin numero 4 kansi oli auki. Joten tässä ei 
kata mikään noista kolmestakaan enää. Tyhjän reaktorin räjähtäminen onnistuikin syvältä 
kilometriluokan maan alta tulleen METAANIJÄÄKLATRAATIN räjäyttäessä kosmisella nopeudella 
laajeten 168 kertaisesti kaasuksi. Vastaavia tunnetaan tapahtuneen niin Ruotsin Bodan luolastoissa 
kuin mm. 2001 Olliluodon koereijillä KR 17, KR 17 A, KR 17 B. 
        ------------- 
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T&T 12.06.2013 Energia 
Mikael Sjöström, Arvopaperi, 9:41 . 
 
58 miljardia barrelia - USA:n liuskeöljyvarannot lähes kaksinkertaiset aiemmin arvioituun verrattuna 
. 
... 
Aiemmin ministeriö on arvioinut vain Yhdysvaltain varantoja, jotka se nyt arvioi 58 miljardiksi barreliksi 
aiemman 32 miljardin barrelin sijaan. 
 
Tällä hetkellä vain USA ja Kanada hyödyntävät liuskeöljyä kaupallisesti. 
 
Yhdysvaltain raakaöljyn tuonti on laskenut alimmilleen 16 vuoteen samalla kun uudet varannot ovat 
painaneet öljyn hintaa. 
 
Lähde: Arvopaperi 
 
*Ja kuten kuvaan kuuluu EU= eli TVO/Posiva ydimrikolliset kokoontuu parhallaan antamaan tälle 4- 
kertaa ydinvoimaa halvemmalle energiamuodolle muutamansadan prosentin sikailurangaistusverot. 
Jotta EU:n ydinteollisuudet eivät menisi konkkurssiin kannattamattomia kun ovat. 
 
* Lisäksi USA:n liuskekaasuvarantojen arvellaan riittävän maan jopa 1 000 vuoden kulutukseen. Joten 
SELKEÄSTI IAEA on myös tässä aloittanut ydinteollisuutensa puolesta disinformaatiokampanjoinnit jo! 
Liuskekaasu on siis energiavaranto jota luonnosta tulee bioprosessein jatkuvasti lisää. Kuten esim. 
Pohjolan runsaimmat kaasuvarannot Olkiluodossa ovat osoittaneet. Ns. "kivensyöjäbakteeristot" 
muuntavat myös peruskalliota jatkuvasti lisää metaanikaasuiksi. Lisäksi vuotuinen 
biosedimenttituotanto muuntuu maassa myös kaasuvarannoisksi. 
              ------------- 
 
FIN 14% uraanikaivosaloin 1 000km2 paloja 
gtk gtk gtk gtk gtk gtk gtk gtk gtk gtk  
 
Näkee ja siksi onkin käsittämätöntä miksi kaikki muut maat osaa vähentää ydinsikailujaan. Mutta 
SUOMI EI!. .Nyt Katainen sanoikin, että Suomen talous tulee jatkossa aölas kun lehmän häntä. Koska 
kukaan sijoittaja EI enää sijoita YDINSUOMEEN! Ja sinällään oikein h e m m e t i n  oikein!) 
                     -- 
Koska uskalletaan ottaa kuvia noista Mika Flöjt Vihreä Tuuma 5.6 julkaisemista 1 000 km2 kokoisista 
luonnonsuojelualueet tappavista TVO Posivan janoamista uraaniraiskiokaivoshelveteistä tänne?. . . 
14% Suomeaon JO muutettu uraanikaivoksiksi. Ja kukaan EI hiiskukkaan! Ottakaa nyt paikalliset edes 
k u v i a . Suomi muutetaan EU:n ydintunkioksi kovalla rahastuksella. . ! 
 -- 
 Jos jossain tapahtuu salattua, niin ydinvoimateollisuudessa, josta mulla on liki 30v kokemusgenre. 80% 
Nykyisestä kvanttiydinfysiikan opetuksesta perustuu silkkaan IAEA sumutuksiin. Mulle kävi kuten tolla 
CIA kaverilla Honkongissa. Yksinkertaisesti OMATUNTO ei jättänyt muuta vaihtoehtoa mieleen kuin 
alkaa kertomaan kaikesta. 
 
 Siitä mitä ydinteollisuuden laiton musta Geymansaaritilien ASE plutoniumien kauppa tarkoitti TVO 
Posiva kauppaavat sitä vuosittain Israeliin ja muihin ydinasemaihin. A. Einstein se kiteytti myös 
sanomalla, että ydinteollisuus tulee 100% varmuudella tappamaan käyttäjänsä. Hän kertoi, että kun käy 
kuten 2003 alkoi, eli 93% maailman mehiläisistä katosi. Ihmiskunnalla EI ole montaakaan vuotta 
elinaikaa ydinsekoiluillaan olla ylipäätään olemassa. . . . 
                   ------------ 
 
Käyntisuhdeluku reaktoreilla. 
pysyvyys pysyvyys pysyvyys  
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Vielä 2000- luvun alkuvuosina TVO:ssa rehvasteltiin miten ydinvoimalat kykenevät olemaan käynnissä 
95-98% ajastaan. Ydinvoimaloilla olisi muka ennenäkemätön vuosipysyvyysaste. No kyseessä on 
tietysti myytti jo alunalkaenkin. Todellisuudessa jo revisiolataus poistaa kuukauden, ja jatkuvat 
vikaantumiset päälle. 95% Maailman reaktoreista käyttää lisäksi makeavesijäähdytystä. Tämä 
tarkoittaa, että reaktorit ovat tyypillisesti 3kk kesäseisokissa kun elintärkeää jäähdytysvettä ei saatavilla 
kuivista jokiuomista.  
 
Maailman ydinvoimaloitten vuosipysyvyysasteet liikuivatkin JO silloin ihan toisissa lukemissa, 
olemattomilla 70% paikkeilla. Kun verrattavat ofshoretuulivoimalat esim. Pohjanmeressä pääsevät 
selkeästi parempaan 75% pysyvyyksiin. Eikä se tähän jää. Suomessa on 5 ydinvoimalaa 2* 520MW 
Loviisassa ja Olkiluodossa 2* 870MW. Ja mikä tärkein OL-3 jossa tällä hetkellä seis 1 600MW. Vaikka 
TVO valehtelee reaktoriensa käyttöasteiksi 95%. Todellisuudessa nyt viimeisimmän tiedotteen mukaan 
uskomattomat 7v myöhästynyt jatkuvasti yliajallaan seisova OL- 3 takaa suomalaisreaktoreille tuskin 
61% vuosipysyvyysasteet! Joten ydinalat vedättää alle lipan näissä myös ilman totuuden häivää.  
 
Miksi sitten Suomen on tyytyminen käsittämättömän heikkoon vuosipysyvyyksiin reaktoreissaan, 61% 
tasossa? Ruotsissa nimittäin on tilanne tismalleen sama. Ruotsi ei edes rakentele reaktoreita. Vaan 
pitää IAEA:n määräyksestä voimalansa vuodesta toiseen ns. "IAEA testauksissa". Syitä ei kyllä kerrota 
miksi. Mutta minä sen ydinalan harmiksi teille tässä kerron. Jo ennen kuin Japanissa 2011 räjähti. Oli 
Japanin Miamakin isotoopijalostamo ollut 10v räjähtäneenä. Isotoopijalostamoista oli huutava pula koko 
sen ajan. Kolmannes maailman ydinvoimaloista oli p a k k o  pitää seisomassa kroonisen 
isotooppijalostamopulan takia. Vain muutamia kuukausia ennen kun Fukushima tuhoutui lopullisesti 
Japani sai Miamakin jalostamonsa kuntoon. Silloin suitsutettiin hetken, miten maailman ydinvoimalat 
voidaan saattaa taas täyskäyttöön. 
 
 Toisin kuitenkin kävi. Miamaki tuhoutui 2011.03 kolmannen ja sen viimeisen kerran lopulliaesti. Jälleen 
ollaan tilanteessa, jossa ydinvoimaloitten maksimi käyttöaste ei edes teoriassa voi ylittää 70%. Mutta ei 
tässäkään toki kaikki! Maailmassa on tällä hetkellä käytökunnossa enää tuskin 400 reaktoria. Miksi? 
Koska jo pelkästään Japanissa on kolmatta vuotta peräkkäin alhaalla musertavat 52 reaktoria. 
Pelkästään tuo määrä alhaalla olevia käyttämättömiä raktoreita tarkoittaa, edutavat liki neljänneksen 
koko maailman reaktoreista. Varsinkin kun esim. Saksassa on käyttämättömiä 10-18kpl, Italiassa 
ennenaikaisessa seisokeissa 6 ja Espanjassakin 5-8 jne.. 0,75* 0.6= Maailman 
ydinvoimalakapasiteetistä löytyy näin laskien tuskin yli 50% vuosikäytettävyysasteet! Luku on JO 
noinkin niin heikko. Että voi vain hämmästellä miksei asiasta kerrota lainkaan! Juu talousongelmiinsa 
mm. TVO ilmoitettiin raapivan osakkailtaan kolmannesmiljardin rahoitukset! Nämme kyllä ettei 
ydinteollisuudella mene hyvin e d e s  käyttöasteillaan. Mutta korruptoitu lehdistö, SUPO tarkoin 
vaikenee ja vaientaa kaikesta näistä. 
                   ------------ 
 
 
    Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
    Arto Lauri 
    27150 Eurajoki 
    15.06.2013 
    No 430 
    kuuleminen@tem.fi 
 
    Lahti foorumin satoa FB. 16.06.2013 Aiheena Reaktoreita syövät säteily PLASMAT. . . . 
 
    Teemu Juvakka Sirpa, jos mainitsee Skywolfin olevan tuttava ja selittää että plasma ionisoi kaasun 
"plasmalevyn" sisällä, niin karu fakta on ettei ole kyllä yhtään tietoinen asiasta. Ennemminkin valmis 
muumilaaksoon. :D 
    10 tuntia sitten · Tykkää · 1 
 
    Arto Lauri Teemu oletko nähnyt ikinä "Plasmaleikkuria" joka syö tuollaista 10cm perusrautalevyä kuin 
juustoa?. . .Plasmaleikkurissa kemiallisesti neutraali esim. argon muutetaan niin rajusti IONIsoituneeksi. 
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Että sillä leikataan 10cm rautaa kuin juustoa vaan. Eikä mikään ihme PLASMA käyttäytyy juuri niin, että 
kaasuunuttaa kaiken tieltään suoraan. 
  
    Teemu Juvakka Mitä suotta, tietämättömiä on mukava valaista. Tuskin itsekään tiesit mikä funktio 
argonilla on kaarihitsauksessa tai -leikkauksessa. 
    33 minuuttia sitten · Tykkää 
 
    Arto Lauri Argon kuuluu radioaktiivisissa prosesseissa vapautuviin jalokaasusarjoihin. Perustilassaan 
jalokaasujen uloin valenssielektronikerrokset on TÄYNÄ. Tämä tarkoittaa sitä, että IONISOIMATON 
jalokaasu ei käytännösssä muodosta kemiallisia sidoksia. MUTTA... . ionisoituna esim. reaktorin 
säteilyn energoilla jalokaasujen valenssielektronit irtoavat muodostaen monokromaattiset alkuaineilleen 
ominaiset spektrivärinsä. Malenkan kuorimallin mukaan esim. (pinkkiä emissoiva) neonin atomi 
kykenee sitomaan erittäin ison 6 190 000eV sidossäteilyenergiansa neutronspinhyrriinsä. 
 
 Kun taas esim. keskusteltu argon 18 Ar-35 sitoo j o 10,76 MeV säteilyenergian itseensä. 
Ydinteollisuudessa kaikkein pelätyin säteilytuote uraanipolttoaineesta on kuitenkin krypton 36 Kr-81. Se 
kykenee varastoimaan itseensä murskaavat 12 100 000eV energiasiirtymät. Kerrottakoon 
tyhmemmälle, että esim. hiilen palaessa atomiin sitoutunut KEMIALLINENenergia on pelleosa noista, 
vain 11eV. Tämä tarkoittaakin sitä, että säteilyssä plasmaIONIKSI muuntunut vaikka Argon pitää 
sisällään: 10,76MeV/ 11eV= liki MILJOONAKERTAISEN SÄTEILYENERGIAN SIIRRETTÄVÄKSI 
YMPÄRISTÖNSÄ tuhoiksi kuin palavassa asetyleenissä!. . .Ymmärsitkö nyt siis y h t ä ä n mikä ero 
näillä alkuainemuodoilla on?. . 
    19 minuuttia sitten · Muokattu · En tykkääkään · 2 
 
    Teemu Juvakka Oletko laskenut vielä paljon Aurinko tuottaa säteilyenergiaa? :D 
    7 minuuttia sitten · 
 
    Arto Lauri Vetyatomin sitoessa itseensä esim. neutronin siihen sitoutuu 2 200 000eV neutronivuon 
tuoma säteilyenergia. Vety muuttuu tuossa  agressiiviseksi deuteroiumisotoopiksi "D". Siitä vety onkin 
erikoinen aine, että koska siinä EI ole neutroneja se on myös a i n u t alkuaineista, johon edelläkerrottut 
Malenkan-, Ajzenbergin - ja Lauritsenin kuorimalliteoriat eivät suoraan ilman neutronejaan sitoudu. 
Mutta, mutta s e n h ä n sinä ainakin l u u l o t t e l i t ymmärtäväsi VIELÄ harhaisa hetki sitten...)) 
Kerroppas meille vaikka sama arvo malliksi heliumille keveälle jalokaasusarjalle. Koska y m m ä r t ä ä 
k s e n i tituleerasit itseäsi tusinainsinöörinä kovinkin tietäväksi näissä plasman luonteissa.?)) 
   ----------------- 
 
1000- kertaistava Supertransistori-efekti 
______________________________________ 
 
*Ydinreaktorit maailmalla kuten tiedämme käyttävät suunnatonta 1 000km3/ 440MW tehoista 
teslaoskilaattoria. Jolla pumppaavat reaktoriensa poltolle elintärkeitä 70 000MeV hadronkaskadeita 
myllyjensä käytövoimaksi. Tuhot ja säteilykertymät ympäristöömme lasketaan systeemeistä tunnetusti 
tonneissa vuotta kohden. Ionosfääristä alas imuroidut kuolettavat säteilyn ikuisesti Einsteinin mukaan 
säilyvät energiat ja ennenkaikkea ++..IONIsoituneet plutoniumkaasupasmat tuhoavat tieltään kaiken. 
 
 Pilvien muodostukselle elintärkeät elektronit imeytyvät ydinaavikoitumisien tieltä. Ydinvoimaloitten 
päältä katoaa kaikki se keskeinen mekanismi joka suojaa meitä mm. 2 minuutissa ihmisen tappavalta 
avaruussäteilyiltä. Kiitos tappamisistamme klassisesti ydinteollisuuden. Kohtalokasta tässä on se, ettei 
TLD- dosimetria kykene mittaamaan käytännössä hyperrajujen surutta läpi avaruuden ionosfäärin 
suojien putoavia hadronprotonien energioitakaan lainkaan.  
 
Ihmiskunta elää magnetosfäärissä olevan kosmisesti stimuloidun kuplan sisällä; Richards sanoi, sekä 
pyörivän pallonmuotoisen generaattorin päällä jota kutsutaan maapalloksi. Mitä tämä merkitsee meille 
on, että on olemassa voimakas sähköinen yhteys ionosfäärin ja alemman ilmakehän välillä mistä 
meidän sää tulee. Edelleen, tieteelliset teoriat kuvailevat kuinka sähköisen energian tasot ilmakehässä 
ovat yhteydessä pilvien muodostumiseen. 
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E.E. Richards raportoi seuraavanlaisista johtopäätöksistä jotka hän teki tutkiessaan kirjallisuutta. "Tämä 
sähköä johtava ionosfääri voi vaikuttaa epävakaisuuteen tekemällä oikosulun maapallon sähköisen 
kentän elektrostaattiseen osaan, täten vaatien vähemmän energiaa vapauttamaan varauksia ylemmistä 
kerroksista. Nämä auroraaliset valokaaret johtavat nopeuttamisprosessiin nimeltään rengasvirtaukset 
edeten magneettikentän viivoja pitkin jotka yhdistävät magneettohännän ionosfääriin. Tämä on 
revontulten ensisijainen energialähde..." 
 
Hän selittää kuinka sähköstaattiset aallot stimuloivat ionosfääriä, sallien yllä kuvatun voimakkaan 
säteilyn virtaavan avaruudesta. Hän lisää että satelliiteista ja maanpinnalta tehdyt havainnot näyttävät 
vahvistavan Nikola Teslan väitteet hänen Colorado Springsin kokeistaan. "Oskillattorinsa avulla, hän 
kykeni stimuloimaan ionosfääriä korkeilla volttimäärillä, ja sitten hän sai ylemmän kerroksen virtausten 
virtaavan alaspäin, täten simuloiden revontulten ja salamoinnin luonnollista toimintaa." 
 
Tesla oli eräs useista E.E. Richardsin siteeraamista keksijöistä jotka olivat polulla joka johtaisi 
käyttämään "suunnatonta energialähdettä joka ympäröi meitä joka minuutti". Ihmiskunta elää 
magnetosfäärissä olevan kosmisesti stimuloidun kuplan sisällä; Richards sanoi, sekä pyörivän 
pallonmuotoisen generaattorin päällä jota kutsutaan maapalloksi. Aiemman sukupolven tiedemiesten 
hengessä, joita kutsuttiin luonnonfilosofeiksi, häntä kiehtoo tämän järjestelmän kauneus. Meidän 
kokemuksemme mukaan, tämä universumin prosessien ihailu tulee usein itsenäisiltä tutkijoilta jotka 
pyrkivät tekemään töitä harmoniassa luonnon kanssa. Toisin sanoen, resonanssi näyttää olevan 
hellävaraisempi tapa siirtää energiaa kuin suora polttaminen (=zapping) 
 
Tri. Robert O. Becker selittää kuinka yksi ihmisen luoma sähköinen vaikutus -- voimalinjan harmoninen 
resonanssi -- saa aikaan varautuneiden hiukkasten laskeutumista Van Allenin vyöhykkeeltä, ja kuinka 
laskeutuvat ionit aikaansaavat jää-kristalleja (jotka edistävät sadepilviä). 
 
Entäpä HAARP? Energia jonka ionosfäärin kuumennin lähettää ylös ei ole paljon verrattuna koko 
ionosfääriin, mutta HAARP-dokumenteissa myönnetään että ionosfäärissä voidaan vapautta tuhansia 
kertoja suurempia energiamääriä kuin mitä sinne syötetään. Kuten MacDonaldsin kirjassa Key to 
Geophysical Warfare, "non-lineaariset" efektit tarkoittavat pientä sisäänsyöttöä ja suurta ulosvirtausta. 
 
Vuoden 1983 tiedekonferenssissa Atlantassa, E.E. Richards puhui yllä mainitusta Stanfordin yliopiston 
kokeesta jossa lähetettiin VLF-radioaaltoja säteinä magnetosfääriin. Nämä signaalit seurasivat 
magneettikentän ratoja ja laskeutuivat takaisin maahan. Ne havaittiin puolen maapallon etäisyydellä 
lähtöpaikastaan joka oli Kaliforniassa. Joissakin tapauksissa signaalit olivat vahvistuneet 
tuhatkertaiseksi. 
 
Mikä vahvistaa nämä radiosignaalit tuhatkertaiseksi? Richardsin tutkimusten mukaan, nämä signaalit 
keräävät energiaa Van Allenin säteilyvyöhykkeestä joka ympäröi maapallon ilmakehää. Joka kerta kun 
jokin maapallon viidestäkymmenestä VLF-lähettimestä (3 - 30 KHz) lähettää signaaliaan, varautuneiden 
hiukkasten virta magnetosfäärin uloimmista kerroksista virtaa meidän ilmakehäämme. 
 
 "Jopa alhaiset radiotaajuudet (30 - 300 kHz) vuotavat sisään ylempiin kerroksiin aiheuttaen 
samanlaisen ilmiön. Pienten signaalien syöttäminen näihin energiavyöhykkeisin luo supertransistori-
efektin kaltaisen asian, muuttaen vapaiden elektronien liikettä tuhansien mailien korkeudella. Tämä 
Teslan moninkertaistuva resonanssi-efekti voi kontrolloida valtavia energiamääriä vähäisillä ohjaus-
signaaleilla." Kuten teki Nikola Tesla, Richards tekee töitä resonanssin samojen periaatteiden kanssa. 
 
Äskeisessä haastattelussa, Richards selitti tätä supertransistori-efektiä jota muut kuvailevat elektronien 
lumivyöryksi. Tietyillä taajuuksilla ja tietyllä energeettisellä kynnyksellä, tapahtuu suuri energian siirto 
ylemmän ilmakehän tasojen välillä. Kuinka alas magnetosfääristä tai ionosfääristä ilmakehän läpi voi 
tällainen "lumivyöry" tulla? Yllättävästi, useilla paikoilla Richards löysi vaikutuksia jotka saavuttivat 
maanpinnan. 
 
 Ensimmäisellä kerralla kun hän näki tämän tallennettuna tieteellisillä instrumenteilla, hän asui 2.500 
metriä merenpinnan yläpuolella Uuden Meksikon länsiosassa missä ilma oli kirkasta ja 
sähkömagneettisesti rauhallista. He myös oppivat kuinka luonto käsittelee kosmisen energian 
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sisäänvirtausta kohti maapallon pintaa revontulten värähtelyjen kautta. Nämä tutkijat näkivät kuinka 
energioita voidaan varastoida magnetosfäärin sisään, ja "meillä on mekanismi, jonka Tesla vahvistaa, 
jolla vetää tämä energia alempaan ilmekehään".  
          ----------- 
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 GLOBAALI PETOS BY TVO/POSIVA/Olkiluoto 
 _________________________________ 
 
 * Kohdat raportissa 1 ja 2. On samaa metaanikaasuklatraattien räjähdystä Olkiluodossa. Eli 
27.11.2001 räjähti KR 17, KR17A, KR17B mutta mukana tuhoutui myös KR 27 betonilaatta ja ilmeisesti 
myös KR 10 samoihin aikoihin. 
 
 * KR 45 B 54cm tektoninen pohjois- etelä kalliosiirros on katkaissut kyseisen koereijän myöhemmin.  
 
 * Sain jälleen uutta ja k o v i n paljastavaa lisätietoa asiasta: Kansainvälinen Geosat 
avaruussateliittitutka, ( etsi tarkemmat omistajatahot), kuvaa myös valokuvaten Olkiluodon seutuja. No 
enemmän kuin paljastavaa oli että k a k s i keskeistä avaruuskartoituksen kuvaa ON SABOTOITU ! 
Asialla olisi ollut Geosatin omistamat yhtiöt viranomaisten käskemänä. Ilmeisesti NASA ja ESA! No 
kuulema kahden vuoden kuvat on "oudosti" himnmenetty. Ja kyseessä on n i m e n o m a a n 
kansainvälinen ja jatkettu IAEA ydinturvaviranomaisten suorittama tahallinen petos. 
 
 Eli ihan 2001 lopussa räjähtäneet lukuisat koereikien kuvatiedostost on, yllätys yllätys PYYHITTY 
himmeiksi 2002! 
 
 On ollut epäselvää milloin KR 45 tektoninen siirros olisi tarkemmin tapahtunut? Tämän fasebookin 
kautta saamani tärkeän lisätiedon mukaan sateliittikuvat Olkiluodosta olisi paljastavasti ja niinikään 
pyyhitty VIRANOMAISTOIMIN juuri toistuvasti myös vuodelta 2006! Kun peräti k a h d e s t i 
kansainväliset arkistot on näin IAEA:n toimin TVO/Posivalla pyyhitty näkyvistä. Tarkoittaa tämä suoraa 
viittausta siihen, että ainakin kaksi suurta tektonista pommia olisi toiminut Olkiluodolla 2001 ihan 
lopussa. Ja tektoniikka katkonut KR 45 B siis tällä täsmäyksellä nimenomaan vuona 2006. 
 
Google Earthin alkuperäinen nimi oli Earth Viewer, jonka kehitti Keyhole, Inc. Google osti ohjelman 
2004 ja siitä muodostui Google Earth 2005.  
http://fi.wikipedia.org/wiki/Google_Earth 
                     ----------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3214. Koosteita 18.06.2013 
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Taistelut Olkiluodon koereijistä osa II 
_______________________________ 
 
PS . Kun rupesin FB:ssä kertomaan tosta 2001 ja 2006 Gookle  Earth satelitessä kansainvälisestä 
lahjonnasta pimitetyistä Olkiluodon kuvista. Niin arvaas mitä. Fasessa CIA heitti viitisen kertaa 
häirikkölaatikkojaan eteeni ja kysyivät tunnuksia, puhelinnumeroitani ja kuka olen jne. yhä uudelleen. 
No vastasin niihin ja sain aina hetken jatkaa hermoni tutusti säilyttäen. 
 
Seuraavaksi SUPO iski tuonne Olli H:n blogiinkin ja survoivat sieltä tuon uuden kolmiosaisen tunnin 
mittaisen videomme uraaneista, paholaisen ydinpalvonnoista ja noista. ( 
http://www.youtube.com/watch?v=BA75JzibRJE ) .Mun oli pakko lennosta muuttaa toimivammat 
yotubeosoitteet tilalle PASKAPOLIISIEN laittomaan  terrorisointiin. 
 
Seuraavaksi rupesivat poliisit hyökkäämään useisiin postauksiini systemaattisesti. Kippasin alta a i n a  
omat kirjoitukseni ovelasti ja copypastasin jälleen takaisin ovelasti toimiva tapa moderoida tekstejään 
terrorisoivia pois..  No tässä vaiheessa lisäsin tekstien maininnat siitä miten Olkiluodon sateliittien 
avaruuskuvat nimenomaan kertoi koereikien räjähdystietojen takia kuvat sabotoidun 2002.  Mikä taas 
kertoi KR 45 B taasen tapahtuneen juuri 2006. Todistui myös silloin samaiset Olkiluodon sateliittikuvat 
sabotoitiin himmeiksi. Ettei koereijän tektonisaumojen kallioperän tektoniliikuntojen,  
paljastuskaivaukset Olkiluodossa  tulisi ilmi. 
 
No netissä vaan CIA kiihdytti iskujaan ja heitti välilaatikoitaan entistä kiivaammin. Tajusin, että 
Olkiluodossa tehdään USA:n ja EU:n kansainvälisesti johdettuja tektoniikan peittelyitä poliisivoimin 
systemaattisesti. Olin siis SELVÄSTI dokumentoinut julki  kohtalokkaan arkoja täsmäaikoja sinne. Kiitän 
kaveria joka kertoi ratkaisevat 2002 ja 2006 täsmätiedot mulle.). Ja sen, että TVO/ Posivan 
ydinrikollisuus ON näin todistetusti kansainvälistä IAEA:n tointaa. 
 
Niinhän siinä paineiden kasvaessa lisää kävi 16.06.2013 noin kello 22 CIA kylmästi ilmoitti että olivat 
estäneet nettiliikenteet tuosta vaan! Oivallamme tästä kaikesta, että Olkiluodon koereikien kohtalokas 
räjähdyssarja alkoi 27.11.2001 kiolemantapauksista ja jatkui mm. 2006 koereijän KR 45 B 
silpoutumisena rajuun tektoniseen 54cm avaruuteen näkyvillä kallioperämuutoksilla. No uusin räjähdys 
iski KR 40 jonka mittausjaksot tuhon jälkeen alkoivat 07.06. 2012 ja samana vuona mm. KR 55 
ympärillä tapahtuneet kallioperän sortumat lopettivat kokeet 2v lisäajalle. Jonka Posiva oli hädissään 
ongelmiinsa ilmoittanut.  
          --------------- 
 
- Päivä 18.06.2013 ON historiallinen. Viimein alkaa myös SUPO repeilemään rikoksistaan 
ihmiskutaamme vastaan. Eläkkeelle siirtynyt SUPO poliisijohtaja hämäristä listojensa peittelyistään 
kuuluisaksi tullut Seppo Tiitinen. Uskaltautui julkisuuteen. Hän kertoi miten heti kun USA päättettiin 
Suomeen 1952 olympialaisten jälkeen alkoi maassamme POLIISIEN suojaamana kauhistuttavat 
ihmiskokeet. Jatkuen SUPO:n suojaamana y h ä ! Koodinimeltään MK ULTRA. Vuosi 1978 asiassa 
erityisesti tullaan muistamaan USA/ natsi Mengelen ihmniskokeitten kaltaisina ja pahempinakin. 
 
 Mutta niitä tekee Suomessa USA SUPO:n tiloissa. Hirvittävät ihmismisten magaaberit kokeet jatkuvat 
keskeytyksettä verisinä SUPO salatiloissa verorahoillamme kenenkään uskaltamatta puutua tähän 
poliisiterroriin! Ja kuten tiedämme alati kiihtyen, USA starttaa 1 600kpl erikoisagenttiensa kanssa 
tulevana vuona entistä raivoisampia tuhon alltojaan. Niin kuten alusta asti suojatakseen, kestämättömiä 
YDINRIKOKSIAAN. 
               -- 
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- Kummia kuluu myös Ruotsista Gotlannista. Vasta vuosi sitten keväällä X- tiimi löysi Itämeren pohjasta 
Forsmarkin-TVO:n ydinvoimaloitten neutronivoiden, tritiumsaastan sinne synnyttämän 
metaanijääklatraattikaasujen räjähtäneet purkausaukot. Gotlanti on menneisyyden kalkkiatolli, 
huokoinen saari. Jonka alueelta on JO tehty runsaat öljyjen ja metaanikaasujen löydöspumppaukset. 
Nils-Axel Mörner Ruotsin paleoseismologian professori kertoi näistä Itämeren suunnattomista 
öljykaasuvarastoista siellä. 
 
 1990-luvulla Venäjä upotti saaren edustalle lisää ydinsaastaansa Virosta poistumisen yhteydessä. 
Anne Lind, Ruotsalaisministeri USA antoi Venäjälle luvan tappaa hänet. Koska Lind uskalsi vaatia 
alueen radioaktiivisuuksien kunnolista mittauksia. IAEA Hyväksyi tapot sumeilematta jottei etenevää 
Itämeren YDINtuhoa uskallettaisi selvittää kukaan!  
 
- Nyttemmin ydinvoimaloiden neutronivoiden ja Pu- 239 kanavasäteilytonnistojen sulattelemat 
pohjasedimenttien metaanijääklatraatit ovat alkaneet sulaessaan kuplia hallitsemattomasti ulos 600m 
syyyksistään pinnalle. Kuten TVO:n Olkiluodonkin totaalisalatuissa räjähtelevissä 
koeporausonkaloissaan radioaktiivisina päästöinä.  Kuulin juuri, että hädissään Ruotsin valtio on 
pakottanut näin vaarallisesti säteileväksi muuttuneen ja metaania sisältäneet Gotlannin kalkkikaivoksien 
kaivuut hädissään seis! Tieto on varsin merkittävä koska samaalla toimillaan myös Ruotsi avoimesti 
myömtää ydinvoimalapäästöjen karanneen hallinnastaan. Ylittämättömiä ydinongelmia on nykyään siis 
kautta ydinteollisen Itämeren.  
         --------- 
 
YDIN konkkurssiallonharjalla. 
nurin nurin nurin nurin nurin 
 
Tepco on japanilainen klassinen ydinyhtiö, jonka kymmenet reaktorit ovat olleeet seis jo kolmatta 
vuotta. Tuollainen 10 miljardin hukkavoimala/ laitos tuottaa myös miljardin tappiota pelkästään 
menetettyinä sähköinä. On päivänselvää, ettei Japanin 52kpl suljettua reaktoria, tuottaessaan näin 50 
miljardin/ vuositappioitaan voikkaan ennustaa muuta kuin globaalia ydinvoimalateollisuuden 
konkkurssiin ajoja. 
 
 Saksassa ydinyhtiöt lopettivat toimintansa jo vuosia sitten ensimmäisinä mm. Siemens tajusi 
menevänsä konkkurssiin. Ellei muuta energia- alojaan kokonaan pois ydintehtailuista. Vuosi 2008 
merkitsi ydinalalle uraanikaivuun kustannuksissa pysyvää energialoiseksi muuttumista. Vaan miten 
kestämätön ydinvoimalatalouksien tapppioputken alku noteerataan? 
 
EKP:n Naukkarinen kertoi ydinvoiman olevan JO peräti 4- kertaa kalliimpaa vaihtoehtoenergioitaan. 
Mutta, muutta muutosta on muutenkin ilmassa. Satakunan Kansa, TVO:n oma ydinlobbarilehti julkaisi 
uutisen, jota en saattanut mahdolliseksi uskoa. Lainaillaan pätkiä 17.06.2013 
julkaisuistaan:"Teollisuuden Voiman  konkkurssi mahdollinen!.. .Lehden sivuilla oli peräjälkeen uutiset  
Teollisuuden Voiman  300 000 000e osakkaille tulleesta lisämaksuista ja huhtikuussa jätetystä 
konkkurssihakemuksesta.. Entäpä jos tämä olikin ennakoiva totuus? Tulisi eittämättä Suomen  SUURIN 
konkkurssi OL-3 voimalansa kanssa! Sekään EI olisi mahdottomuus, mikäli kustannukset tulisi o i k e a 
s t i kaikki TVO:n maksettavaksi! 
 
TVO hahmottelee hankkeeseensa uskomattomalla 7 vuoden l i s ä  viivein taas! Mikäli edes valmistuu 
silloinkaan.) Eli Iisakin kirkon rakentamiseen sitä verratttakoon. Siksi on uskomatonta, että samaa 
konkkurssikypsää yhtiötä odottaa Olkiluoto OL- 4 luvat ennennäkemättömin lobbauksin. Yleensä 
rakennusluvilla on m y ö s  määräaika, jonka  aikana kohde pitää rakentaa! Rakennnusluvan voisikin 
peruttaa. Ei voi olla tarkoituksenmukaista, että ainoastaan yhdellä luodolla  on muka pysyvä 
rakennuslupa yhä uusille yksiköilleen, vaikka sen edeltäjätkin takeltelee loputtomiin. Eduskunta 
puuttukoon viimein asiaan!"   
 
* Suomen ydinvoimalaitosten nykyinen rakentaminen perustui tietoisiin valheisiin miten Suomen 
sähköenergian tarve kasvaisi +5%/v. Todellisuudessa Suomen sähkön kulutus on mennyt peilikuvana 
jo viidettä vuotta peräkkäin - 5%/v. Eli illuusoidun ja toteutuneen erot on luokkaa 50%! Miksi 
ydinenergiaa himoava paperiteollisuus EI lainkaan ole tilanteensa tasoilla? YLE uutisoi miten jälleen 
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kerran metsäteolllisuudesta poistetaan luokkaa 780 työpaikkaa. Ulkomaan työpaikat mukana, 
uskomaton 2 500 poistumauutinen jälleen! Eduskunnan ydinvoimalahahmotelmat ovat todistetusti myös 
jatkoon enemmän kuin pielessä, uutisointi jatkaa. 
 
Kertoen miten paperin kulutus romahtaa myös jatkossa maailmalla. Tietokoneista uutisiaan lukevat 
ihmiset eivät paperilehtiään käytä. Eli eivät myöskään kuluta ydinvoimaloitten sähköä syövää paperia. 
Odotettavissa, h e t i  kun valtion nykyiset mielettömän runsaat ydinteollisuuksien tukiaismeret saadaan 
lopumaan. Maailman tuhoisin ihmiskunnan virheala ydinvoimateollisuus jyrätään pois maailman 
kartoilta! Ennennäkemättömän rajuina 2008 energialoiseksi muuttuneella ydinteollisuudella, TERVE 
TULOA!). . ..   
       -------- 
 
Tie, totuus ja Elämä 
___________________ 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
19.06.2013 
No 445 
kuuleminen@tem.fi 
 
Uskomatonta huomata, miten jopa kirkkoisät on kautta maamme yksinkertaisesti o s t e t t u 
palvelemaan kaikkienaikojen pahuutta, tarkoitan siis YDINPAHUUTTA. Olen enemmän kuin 
huolestuneena pannut merkille, että uskonnollisia piirejä on alkanut jäytää lAAJEMMINKIN sokea usko 
YDINATEISMIIN. 
 
 Kaikki me tiedämmekin kokemuksesta, että ydinala on ostanut POLIISIN ja HALLINNON. Mutta että 
tämä pahuuden ajan rappeutumakultti ydinrikolisuus TVO/ Posiva  ja sen kannattama laiton 
Geymansaarten tilien Pu- 239 bisnestä siunataan muuallakin kuin täysin rappeutuneessa Olkiluodon 
Eurajoen seurakunnissa. 
 
Moniko tosiaan tietää, että TVO Olkiluodolla on oma pahuuden YDINPASTORI ollut PALKATTUNA  
viljelemässä ydinrappiokulttejaan JO vuosikymmenet? Tämä magaaberi toiminta on jatkunut 
ydinvoimaloissa myös Loviisassa vailla moraalin häivää. Olkiluodossa pidetyissä seuroissa EI siis 
siunata seurakuntalaisia. Vaan kokoukset päätetään aina systemaattisiin rukouspyyntöihin 
nimenomaan ydinhelvetin esikartanoille!  Yksinkertaisesti j ä r k y t t ä ä  kaltaistani ihmistä.  Jolle Tie, 
Totuus ja Elämä on elinikäinen itsestäänselvyys. Toivon täällä kommentointia aiheeseen . . . . 
                 -- 
 
Täällä JO muistaakseni Otto Lampia asialliesti varoitteli, että TVO:n ydinvoimalasaarella alkavat 
Posivan tiestön aluset murentua JO 3 hengen vaatien raskaanliikenteen rekkojen alta. Koko Olkiluodon 
satamatie on sulku- uhassa. Samoin saaren ainoa eteläisen rannan päätietä vaaditaan Jo kokonaan 
uudistettavaksi maan alta ryöpsyäviin radioaktiivisiin ja palaviin metaanikaasuklatraattipäästöihin.  
 
Puhumattakaan Olkiluodon  1950- luvun täysin ala- arvoisten ja mereen koska tahansa sortuvien 
siltojensa osalta! Koko seutukunnan henki on muutenkin vaarassa. Ydinyhtiö TVO:n toiminta on 
kaatumassa historian kaikkienaikojen rajuimpaan konkkurssiaaltoon! Katso ja kauhistu mitä 
veronmaksajillemme on tulossa miljardien tappioistaan maksettavaksemme lähivuosona ydinalan 
hypertappioista:  
            -------------- 
 
FB. 2013.06 
___________________ 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
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Henri Markku Mikael Lentonen 
noin tunti sitten · .. 
http://www.realfarmacy.com/tens-of-millions-of-florida-bees-mysteriously-drop-dead-in-one-day-
beekeepers-blame-pesticides/#AW5jC3t5qvO7t76l.01 
Tens of millions of Florida bees mysteriously drop dead in one day, beekeepers blame pesticides 
 
www.realfarmacy.com 
(Natural News) Authorities have already ruled out disease, including the infamous ―Colony Collapse 
Disorder‖ (CCD), as the cause of a recent honeybee holocaust that took place in Brevard County, 
Florida. The UK‘s Daily Mail reports that up to 12 million bees.... 
 
1Tykkää ·  · Älä seuraa julkaisua · Jaa. 
 
I V T J. Johan on ............?! 
noin tunti sitten · Tykkää.. 
 
K. D :((( 
17 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
Arvo Supi Mehiläiset kuolee muuten tautiin nimeltään M74. Forsmarkin ydinlauhdevedessä tritiumit 
tappoi 93% kaloista JO silloin. Nyt tauti on lähtenyt siis reaktoreista h a u s k a s t i lenetelemään ja 
mm. eksyttää säteilyionisaatiollaan mehiläisten herkät suuniostussysteemit. Kuvaavaa, että k u n asiaa 
USA:ssa alettiin tutkimaan juuri YDINvoiman osalta. USA- army esti kylmästi kaikki tutkimukset. Syyksi 
kerrottiin "kansalliset edut!". . . IAEA YDINedut siis! 
10 minuuttia sitten · Tykkää · 1.. 
 
S.T. ei tykkää ... 
 
8 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
Arvo Supi Kuulin muuten pari viikkoa sitten, että nyt samainen M74 tauti on tappanut mm. Ruotsissakin 
jo satamäärin peuroja, hirviä ja vastaavia suureläimiä keväällä 2013. Olkiluodossa löytynyt mm 
jäniksistä golfpallon kokoisia kasvaimia. Parhaimmasta jäniksestä noita löytyi 17kpl! Kuin sattuman 
oikusta t ä l l a i s i a koetuloksia ei sen perään sitten suostuttukaan jatkossa TVO:n jänöjussukoista 
valtion puljuissa edes tutkimaan.  
 
Eli mehiläistuhojen YDINtutkimuksien kiellot koskevat kyllä nykyisin ihan kaikkia niitä eläinkantoja. Joita 
TVO/ Posivan kaltaiset ydinimpperiumien päästöt tappaa. Bona petite, juu makoisaa jänöpaistia ja 
peuranpyllyä Olkiluodossa oottaisi j o k a i s t a ydinlobbaria kyllä. Saisivat ihan konkreettisesti n ä h d ä 
tekojensa seuraamukset lautasilleen asti. .. 
noin minuutti sitten · Tykkää 
 
S.T. Kääk ja kauhistus  
18 minuuttia sitten · Tykkää · 1.. 
 
Arvo Supi Joo turha edes k u v i t e l l a että TVO:n mm. 10 000 000 kpl tappamaa kalaa/ 
vuodessakaan kiinnostaisi mitään tahoa maassamme. Näin erityisesti kesällä purkukanaviin kuolee 
kalaa kuin meren mutaa. Mutta AINOA josta puhutaan suureen ääneen on se y k s i lintu joka kolhii 
itsensä vuodessa tuulimyllyyn! Kuulitteko muuten, että TVO on viimein saanut lain jonka mukaan 
MYÖS MAALÄMPÖ on niin vaarallista, että sitäkin pitää RANKAISTI sakottaa sen lisäksi, että valtio esti 
kaivamasta yhtäkään lämpökaivoa.  
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Mm. Tampereella maksetaan liki TONNIN sakot jos ja ken uskaltaa tehdä noin 75% talonsa 
lämmityksestä "tällä tappavalla" AURINKOVOIMALLA! Eiköhän piankin nähdä POLIISIT särkemässä 
myös näitä yksityisten aurinkovoimaloitakin yksityisvesivoimaloitten lisäksi toki, ydinalan 
sponssoroimana. Ruotsissa mm. tuulivomaloita on palottamassa 40 000 POLIISIN palkkaama 
rosvolaumansa jo!. . .Ja mitä varten kaikki tämä? Jotta TVO/ Posivan kaltaiset ydinrikoliset saavat 
jatkaa laittomia Pu- 239 kauppojaan parempien energiamuotojen häiritsemättä! 
               --- 
 
Jan Peter Malmsten ydinvoimaloita on ollut käytössä ymmärtääkseni jo hyvän aikaa. mehiläisiä on 
alkanut massakuolemaan jälleen ymmärtääkseni vasta viimevuosina.  jos tässä jotain 'foliojuttuja' täytyy 
spekuloida, niin enemmänkin osoittaisin katsomaan mitä tuolla taivaalla tapahtuu, ja on juurikin 
tapahtunut tässä viimevuosina niin, että siihen on porukka havahtunut suuremmissa määrin. 
 
6 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
Arto Lauri Janisein. Ydinvoimalat siis rakennettiin 1973 energiakriisin laukomana. Perusreaktorin 23cm 
paksu paukkutiinu kestää max 30v. Lasketaampa totuutta. 2008 tultaessa. JA HUPS!! Kuinka ollakkaan 
JUURI kun mehiläistuhot räjähti USA:n ydinvoimala- alueillaan 93% mehiläiskatoon KAIKKI jenkkien 
104 reaktoria olivat alkaneet ajattaa raakasti YLIAIKAA! 
 
 Vuotaen kuten TVO:n yhteiskuntavastuuraportit samalta ajalta keroo. ENNEN tota muutamia satoja 
kiloja. 2008 Tuultaessa uskomatttomat 2 200kg/v plutoniumtonnistojaan hengitysilmaamme!.. Ei 
todellakaan tarvitse kun tajuta tekniikan pettävän t i s m a l l e e n reaktoreista silloin. Ja mikä 
kuvaavinta MYÖS kas kummaa chemitrolaamiset juuri YDINVOIMALOIDEN yllä aloitetiin tismalleen 
samana vuona NATO/ USA toimintakäskyistä. . . 
                  -------- 
 
FB. 2013.06 
___________________ 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
19.06.2013 
No 449 
kuuleminen@tem.fi 
 
Japanin tilanne. .. ... 
19.6.2013 
 
Japanissa on tällä hetkellä ollut 52kpl reaktoria alhaalla kolmatta vuotta putkeen. 
 
Noista noin puolet on Tepcon omistamia reaktoreita. 
 
Voisiko joku miellestään osaavampi laskea malliksi millaiset tuotot ja vuosipysyvyysasteet tällaiset 
käyttökertoimet maan ydinvoimalateollisuudelle tuottaa? 
 
Voiko joku myös kertoa kuka maksaa miljardi/ voimalaitoksen menetetyn sähkön tappiot nimenomaan 
Japanissa? 
 
Kauanko taas Tepcon talous kestää kymmenien miljardien vuositappioita? 
 
Ai miksikö asia kiinostaa? No Satakunnan kansassa oli kiinnostava uutinen TVO:n tilanteesta kun yli 
miljardi/v tappiot kasautuvat jo 7v ylitysten viiveistä. Ja sähkön kulutus Stora Enson lomautellessa 
tuhatmäärin paperiväkeään näyttää jo viidettä vuotta - 5%/v. Eikä laskettua +5%/v. .  
               -- 
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* Sopii edelliseen Japanin uutiskommentin kyytipojaksi oivaltavasti: 
 
Tämän päivän uutisia..19.06.2013.  
http://yle.fi/uutiset/fukushiman_raunioista_vuotaa_myrkyllista_strontiumia/6695452 
 
Fukushiman raunioista vuotaa myrkyllistä strontiumia 
yle.fi 
Myrkyllisen aineen pitoisuudet maanjäristyksessä ja tsunamissa tuhoutuneen reaktorin lähellä ovat 
nousseet hälyttävästi. 
           -- 
 
US-Blogin satoa. 00.00 20.06.2013 
____________________________ 
 
Arto Lauri Kiinnostava yksityiskohta asiaan. US- blogissa kaveri kysyi, että miten muka Saksa ja Japani 
sitten v o i s i v a t toimia kokonaan ilman ydinvoimaa. Koetinkin vastata. Mutta SUPO kaatoi KOKO 
SERVERIN.) Eli sielä kun eivät ehtineet bannata, päättikin CIA kaataa KOKO US- lehden 
pääpalvelimen lennosta nähdessään tämän vastaukseni. Tulollaan koneellani valmistumassa: 
 
muutama sekunti sitten · Muokattu · Tykkää.. 
 
 
Arto Lauri Saksa kykenee tekemään 7 500MW/v aurinkovoimaa. Eli Suomen verran vuodessa. Tällä 
ilmaisen polttoaineen energialklaan Saksa tekee JO yli p u o l e t energiastaan 2013. On tosiaankin 
yhtäkkiä Euroopan SUURIN energian myyjämaa! Tämä on todella hieno saavutus kun maa sulki 18kpl 
turhaksi käynyttä reaktorisan. No toisaalta reaktori tuottaa tuskin 900MW. Joten 7 500/ 900MW= 8 
reaktoria korvaantuu näin laskien vuodessa. 
 
Eli kun Suomi rakentaa y h t ä OL- 1 600MW reaktoriaan 10v. Saksa tekee samala ajallaan 75 000MW 
aurinkokeräimiä. Eli 47 ketaisen määrän. Arvaappa mitä 10v vanhat itsensä kuolettaneet 
aurinkokeräimet ilmaisella polttoaineellaan, ja ilman lisähuoltoja energiastaan pientalollisille 
maksattavat?. . .NOLLA EUROA! Vanha aurinkoenergia kuten itsensä takaisin maksanut tuulivoimalat 
tuottavat ilmaisella polttoaineellaan vuosikymmenet Saksalle täysin ilmaista energiaa.  
 
Yhä odotellaan tänne jonkin laskemana paljonko 52 Japanin seisovaa reaktoria maksatta Japanille?. . . 
                   --- 
 
FB. SÄTEILY LAMAA AIVOT! 
_________________________ 
 
Arto Lauri JURI NÄIN. 1970- luvilla tehtiin tutkimuksia jonka mukaan e r i t y i s e t i tietyillä 
kaupunkialueilla lasten älykkyysosamäärä oli laskenut ydinvoimalapäästöistä uskomattomat- 30%! 
Huomaa tärkein! Ydinvoimala vuotaa yhtä paljon oli se ehjä TAI räjähtänyt! 2 200kg/v sanoo TVO 
vuotavansa reaktoreistaan jo! 
 
24 minuuttia sitten · Muokattu · Tykkää.. 
 
V.H. Mitenkä tuo äo oli osattu yhdistää juuri ydinvoimaloihin? Koska jos tuo teoriani pitäisi paikkansa 
niin merkitys pitäisi olla todella laaja..ja toisaalta katasrofaalinen mitä se tietty voi ollakkin, osa 
merkeistä antaa viiteitä kyllä johonkin katastrofaaliseen. 
 
23 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1.. 
 
Arto Lauri Aivot ovat puhtaasti SÄHKÖINEN laite. Ydinionisaation päästöt läpäisevät 23cm paksun 
reaktorinsa tonnien vuosivauhdeilla ja sinkoavat e r i t t ä i n sähköisinä ++..IONIsaatioina tuhansien km 
päähän reaktoreistaan. Arvaa huviksesi m i t ä tapahtuu ihmisen pään sisällä kun sitä pommittaa 1 000 
000eV gammaterssit, 100 000eV röntgenit, yli 20 000 000eV plutoniumionit tauotta. Kun JO nyt 
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mitataan pysyviä aivovaurioita mm. astronauteissa muutaman päivänkin avaruussäteilystä! Tai j o p a 
0,1eV/ fotoni  2 W kännyköistä. Itse muistan elävästi miten vein nuoria opiskelijoita TVO:n 
reaktorialtaan sinivaloloisteeseen. Kysyin pokkana, että paljonko on 8*8? Vastaaja oli i t s e k i n 
ällistynyt kun EI KYENNYT koskaan vastaamaan esittämiini! Noin konkreettisesti ydinreaktori tosiaan 
lamaa sähköiset aivomme.( 
                  --------- 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
20.06.2013 
No 455 
kuuleminen@tem.fi 
 
Arto Lauri RAPORTTI 
 
Veli-Matti Jalovaara, 6.4.2011, 7:09 
 
Ydinjäte saa uutta kyytiä 
 
Ruotsalainen SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) on tilannut uuden aluksen radioaktiivisen romun 
ja käytetyn ydinpolttoaineen kuljettamiseen Ruotsin ydinvoimaloista jätteenkäsittelypaikkakunnalle 
Oskarshamniin. 
Aluksen rakentaa hollantilaisen Damen Shipyards Groupin tytäryritys Romaniassa. 
 
Käyttöön Itämerelle uuden MS/S Sigynin pitäisi tulla vuonna 2013, jolloin se korvaa jo 1980-luvun 
alussa ydinjätteen rahtaamisen Itämerellä aloittaneen samannimisen aluksen. 
 
Parannettu versio 
 
Aluksesta tulee lähes kymmenen metriä edeltäjäänsä pidempi, kuljetuskapasiteetti kasvaa kahden 
säteilyltä suojaavan kuljetussäiliön verran yhteensä tusinaan. Suurimmat muutokset liittyvät 
turvallisuuteen, jossa vaatimukset ovat 30 vuodessa kasvaneet huomattavasti. Aluksessa otetaan 
paremmin huomioon esimerkiksi terrorismin uhka. 
 
Toimintakyvyn varmistamiseksi aluksessa kaikki olennainen on tuplattu. Esimerkiksi kaksi 
konehuonetta toimii toisistaan riippumatta. 
 
Apuna myös Suomessa 
 
Vanha M/S Sigyn on ollut tuttu näky myös Suomessa Olkiluodon ydinvoimalan rahtialuksena. 
Esimerkiksi 1990-luvulla se toi Olkiluotoon uudet päägeneraattorit. TVO pyrkii minimoimaan 
loppusijoitettavan jätteen määrän, joten viime vuonna Sigyn kuljetti kahdella reissulla Olkiluodosta 
Studsvik Ab:lle Ruotsiin neljä käytöstä poistettua välitulistinta, yhteispainoltaan 700 tonnia. 
 
Studvikissa ne sulatetaan, radioaktiivinen jäte jää kuonaan ja merkittävä osa radioaktiivisesta 
romumetallista saadaan vapautettua uusiokäyttöön. 
 
Se osa, mitä Ruotsiin rahdatuista välitulistimista ei saada täysin radioaktiivisuudesta puhtaaksi, 
palautetaan harkkomaisiksi ‖kuonaklönteiksi‖ valettuina takaisin Olkiluotoon loppusijoitettavaksi. Sigyn 
ja sen kaltaiset alukset ovat yksi kuljetusvaihtoehto käytetyn ydinpolttoaineen kuljettamiseen aikanaan 
Loviisasta Posivan loppusijoitusluolaan Olkiluotoon. 
 
M/S Sigynin käytetyn ydinpolttoaineen kuljetussäiliö: 
 
1. törmäysvaimennin 
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2. ulompi lukko 
 
3. lukkolaippa 
 
4. sisempi lukko 
 
5. tilat käytetylle polttoaineelle 
 
6. jäähdytysrivat 
 
7 tuntia sitten · Muokattu · Tykkää.. 
 
Näetkö tätä kuvaa: 
http://www.tekniikkatalous.fi/multimedia/archive/00089/kuljetuss_ili__89273c.jpg 
 
http://www.tekniikkatalous.fi/multimedia/archive/00089/kuljetuss_ili__89273c.jpg 
www.tekniikkatalous.fi. 
7 tuntia sitten · En tykkääkään · 1 
 
 * Eli kyse On tästä TVO ja Posiva myyvät laittomasti suomalaista plutoniumia maailmalle. Nyt 
satsataankin sitten r e i p p a a s t i miljoonia Geymansaaren laittomien plutoniummyyntitiliensä ja 
poliisien korruptiorahastojen turvottamiseksi. Ja kuten kuvaan kuuluukin n ä i t ä suojellakseen 
paljastumisiltaan SUPO pääjohtaja koko aamutuimaan pää punaisena vaatinut rajattomaan valtaansa 
"vielä vähän lisää valtaa"! 
 
 
 
 
 
 
 
 

3215.Koosteet 2013.06.20 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
20.06.2013 
No 456 
kuuleminen@tem.fi 
 
Etusivu- foorum 2013.06. Eli m i t ä ä n selityksiä ei löytynyt sille miksi Japani sulkee pysyvästi ja 
ongelmitta viitisenkymmentä reaktoriaan? 
 
En toisaalta kyllä y h t ä ä n ihmettele, etteivät ole lainkaan kiinnostuneet ydinharhatkaisujensa 
toistamisistaan)) 
 
Ja mikäs siinä mikä tahansa MUU energiamuoto kuin ydinvoima ei tosiaankaan räjähdä likaisena 
ydinpommina kilometrikorkeuksiin ja tapata miljoonia!) 
 
Entä miksi Intia korvaa reaktorinsa 147 000MW ekovesivoimalla. Vaikka maalla olisi 1 000 v 
thoriumvarannotkin? On se vaan mielenkiintoista nähdä miten Saksan malli lyö läpi kautta maailman... 
 
Veikkaus koska muuten USA alkaa sulkemaan 104 reaktorejaan kun maa siirtyy täysin ulkomaiseksi 
ilmoittamastaan KOTIMAISEEN 4-kertaa halvempaan maakaasuun 20v aikana. Täälläkin 
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jenkkipaskojen CIA- poliisimaneja syrjät väärällään kertokaas nyt ihan omin sanoin miksi USA luopuu 
ydinvoimastaan noin tömäkästi? Jopa EU on ihan kauhuissaan siitä m i k s i USA hyllyttää kokonaan 
ydinpotettiaalinsa. 
 
Toinen veikkaus, milloin seuraavat reaktoriryppäänne räjähtää?) . . Pitäisi loogisesti matemaattisesti e h 
d o t t o m a s t i muuten räjähtää USA:ssa joka ydinrikollisena omistaa hiipuvista reaktoreista yli 
neljäsosan. 
 
Kolmas kysymys: Ydinvoiman osuus oli vielä viitisen vuotta sitten 3,6% maailman energiaosuuksista. 
Nykyään se on JO romuttussaan 2,1%. Eli maailman m i t ä t t ö m i n mitatuista energiaosuuksista. 
Koska Aurinko ja tuulivoimakin on 3,1%. No milloin maailman tämä ydinenergialoiseksi 2008 muuttunut 
nyanssiosuus aluttaa 1% maagisen rajansa? Kauanko menee aikaa. Tuolla kaavalla ydinvoiman osuus 
laskee globaalisti -0,3%/v. Eli maksimissaan vuoteen 2017 mennessä ydinvoiman osuus survoutuisi 
nykynopeudella alle PROSENTIN!)  
             -------------- 
 
Millä sähköä kun ydin ei tuota 
carter carter carter carter 
 
Etusivu-foorumi: June 2013, 13:26 #2291  Kari Kukko  
 
Japanissa kuusi reaktoria tulee linjoille vuoden loppuun menness Fukushima mallin reaktorit tuskin 
koskaan tulee enää käyttöön. Japani on sen verran rikas maa. Ei tartteta ydinriskejä. 
http://rt.com/news/japan-nuclear-energy-return-854/  
                  -- 
*IAEA Jimmy Carter 1970- luvun lain mukaan reaktorin hätäjäähdytykseen pitää a i n a  olla varattuna 
valmiina ainakin 10% reaktorin nimellistehosta. Eli Japanissa liki 60kpl reaktoreista jätetään enää tuo 
samainen reilu 10% (6kpl) käyntiin seuraavaksi vuosikymmeneksi jälkijäähdytysongelmiensa takia. 
Tuon salaisen lain mukaan ydinala siis saa toimittaa ydinsähköään j u u r i  sen verran mitä 
alasajettujen reaktoriensa jälkijäähdytettäviin superagressiivisien ydinjätteitten lauhdevoimana 
tarvitaan! Tepco näin lakkaa tuottamasta k o k o n a a n  sähköä myyntiin= pannaan konkkurssiin!. 
 
 Tieto myös siitä, etti USA/ Tepcon MARK reaktoreistaan saada enää i k i n ä  käyttöturvallisia tarkoittaa 
m y ö s  murskatuomiota tälle maailman valtareaktorityypeillekin. Sama myös koskee USA:n 104 
reaktoriaan! Mitä tästä kaikesta jatkoon? USA:n käytännössä koko 104 MARK- reaktoriaan tullaan 
korvaamaan USA:n hallituksen päätöksin maakaasuvoimaloillaan. Eikä murskajaiset ydinalasajoon jää 
tietenkään tähän. Englanti on myös maailman reaktorimaailman kärkeä 38kpl reaktoreilla. Ydinaseitten 
maa kun on. Myös siellä on tehty päätös tuhota kaikki reaktorit niin , että jäljelle ei jää edes neljännestä. 
Jo valmiiksi puhutaan, että korkeintaan 8kpl reaktoria enää jätetään. 
 
 Skotlanti on päättänyt luopua Saksan malliin 5 reaktoristaan, eli kaikista. Saksan 18 suljettua reaktoria 
sai perään Italian 6 ja Espanjan 8kpl. Ydinala on ihan  vapaassa pudotuksessa JO! Intian ja Kiinan 
käytännössä myös päätettyä romahduttaa ydintaloutensa muutamaan plutoniumtehtaaseen. Voidaan 
näillä tiedoilla laskea, että ainakin 75% maailman rektoreista suljetaan seuraavan vuosikymmenen 
aikaan. Samalla ydinvoiman osuus putoaa  alle prosenttin osiin. Kuka olisi uskonut 2008 
ebergianegatiivisuuden poikivan tällaisen buumin Saksan esimerkkiä seuraten. . . 
 No t i e t y s t i  mm. MINÄ:) 
                       -- 
 
Millä sähköä, kun ydin ei tuota II 
inkoo inkoo inkoo inkoo inkoo inkoo 
 
Vasama Sähköliiton lehti 06.06.2013 sivu 7:  
"Inkoo on tuottanut 2000-luvuillakin vielä 3,5TWh vuodessa. Ydinvoimaloitten toistuvat seisokit 
tarkoittavat automaattisesti Inkoon 1 000MW kivihiilivoimalan käynnissäpitoa Korpi sanoo. Inkoon 
kivihiilivoimalat on rakennettu 1974- 1978." 
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Myös Porissa on TVO:n satojen MW kivihiilivoimalaitokset kenenkään uskaltamatta kysyä oleellisinta m 
i k s i ?. Aina on ihmetelty miksi tuuri Loviiisan 1974 starttivuosiin piti aloittaa rakentamaan tällaista 
todella suurta kivihiilivoimalaa Suomeen. Ennekaikkea miksi se piti startata tismalleen samaan aikaan 
kun TVO:n OL-1 laitos startattiin? Vasama vetää kissaa raakasti pöydälle. Kun maailmalla on reaktorien 
tyypillinen verkossaoloon aste v a i n  70% ajastaan. Tajuttiin Suomessakin v a r s i n suoraan, että 
maamme neljästä reaktorista on käytännössä a i n a  joku joko polttoainerevisioissa tai sitten rikki 
muuten vaan. 
 
 Olipa alhaalla sitten Loviisan 520MW reaktoreista toinen, tai TVO:n 880MW OL-1 tai OL-2 laitoksista 
toinen, tai molemmat, tai kaikki. Pitää sähköverkkoon syöttää sekä Inkoon hätävarasähköt, ja myös 
Portin TVO:n kivihiilivoimaloilla päälle. Ettei alasajetun reaktorien + 10% jälkijäähdytyslisät suistaisi 
koko valtakunnanverkkoa alas puuttuvan ydinvoimakapasiteetin lisäksi!  
 
Eikä tässäkään toki kaikkki. Vesivoimaakin IAEA ydinturvalaki vaatii päälle alati tuhlattavaksi 10% 
alasajetun reaktorin tehoista. Vasamassa kerrotaan, että Inkoon kivihiilivoimala käytyään käytännössä 
tauotta ydinvoimaloitten hätäapuna Reaktorien CO2 tuottolinkona. On reilun 30v massiiviajoistaan  t ä y 
s i n palasina! Palasina, vaikkei Inkoon voimalaa rasita edes SÄTEILYERROOSIOT TVO/Loviisan 
tyylein! Eli suomessa on 4kpl täysi  loppuun silvottujen yli- ikäisten reaktorien lisäksi myös Inkoon 
voimalat jo totaalisen loppu! 
                         ------------------- 
 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
20.06.2013 
No 463 
kuuleminen@tem.fi 
 
*Tällaisilleko POLIISIPEDOILLE muka pitäisi antaa yhä vaan lisää valtaa? Kyllä on s a i r a s t a  nämä 
SUPO:n tavat suojella laittomia Pu-239 ASEmyyntejään uhreista piittaamatta! 
 
Suojelupoliisin entinen päällikkö Seppo Tiitinen paljasti, että Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu 
CIA:n toiminta oli aikanaan niin rajua, että siihen jouduttiin puuttumaan SUPO:n taholta. 
 
MK ULTRA kokeita suomalaislapsilla 
 
Vuonna 1958 ja 1960 Norjassa ja Itävallassa järjestettiin kesäleirejä lapsille, jonne osallistui myös 
suomesta lapsia. Monet heistä olivat lähtöisin Tampereelta. CIA:n huippusalainen tutkimusohjelma MK 
ULTRA liittyi tähän Norjassa ja Itävallassa järjestettyyn kesäleiritoimintaan niin, että näille leireille 
osallistuville lapsille syötettiin heidän tietämättään vieraita huumausaineita (yleisin aine MK ULTRA 
kokeissa oli LSD). 
 
Leirit järjestänyt kesäkylä CISV-järjestö ei kuitenkaan tiennyt mitään Yhdysvaltain 
keskustiedustelupalvelu CIA:n toiminnasta kesäleireillään. 
Suomen ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Tuovinen kirjoitti aiheesta päiväkirjaansa aikanaan, että 
ulkoministeriössä ryhdyttiin toimenpiteisiin kyseisten tietojen tultua julki. 
 
Tämä kyseinen artikkeli oli vain pelkästään tämän viikon maanantain (18.06.2013) Iltasanomissa ja siitä 
ei ollut internetissä mitään mainintaa, joka kertoo taas Suomen valtamedian linjasta näiden asioiden 
suhteen. On kuitenkin yllättävää, että entinen suojelupoliisin päällikkö uskaltaa pistää julkisuuteen 
näinkin arkoja tietoja, varsinkin tämän NSA:n skandaalin vanavedessä. 
 
Lähteet: http://postimg.org/image/6ncunsv6r/ 
http://i.imgur.com/XEFzbip.jpg 
 
Simola, M. (toim.), 2009. Ratakatu 12, 
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Rislakki, J. 2010. Paha Sektori, Suomi, J. (toim.) 2012. 
Salaisuuksien vartija, Helsingin Sanomat, 
www.foia.cia.gov 
               ------------- 
 
KAUKOPARTIOMIES II 
kaukom kauko kauko kauko 
 
Part VI 
 
Plutonium Kansanmurha Kanadassa, osa 5. 
 
Plutonium Kansanmurha Kanadassa, osa 5. Nuclear Genocide in Canada Part 5 by Pat Mcnamara 
Health Studies 
 
Navajo uranium mainarit ovat nyt 70 - 80 ikäisiä. Heitä varten on säädetty sätily kompensaatiolaki, 
Congress' Radiation Compensation Exposure Act. sen perusteella (jotkut ) näistä syöpään kuolevista 
saa 100.000$ korvauksen. (Jim Snyder, The Daily Times) 
 
USA hallitus myönsi että tuhannet kansalaiset kärsivät säteilyn haitoista. Viimeiset tutkimukset 
murentavat myöskin Kanadan viranomaisten vähättelevää asennetta. Uraanikaivosten mainarien, 
Plutonium tehtaiden ("voimala") työntekijöiden, ihmisten jotka asuvat lähellä näitä, terveystutkimukset 
eivät jätä mitään epäselvää säteilyaltistuksien ja koko isotooppisepktrin vaaroista. 
 
NIRS (Nuclear Information and Resource Service): julkaisi 700-sivuisen raportin eilen ionisoivan 
säteilyn vaaroista. BEIR VII or seventh Biological Effects of Ionizing Radiation report - terveysriskit 
matalantason ionisoivassa säteilyssä - vahvistavat jo aiemmin tiedossa olleen faktan: ei ole olemassa 
niin pientä säteilyä etteikö se olsisi vaarallista syöpää aiheuttaen. Nämä riskit ovat suuremmat kuin on 
oletettu aiemmin. Raportti tutki myös uusia säteilyhaittojen ilmenemismuotoja. 
 
Raportin mukaan taustasäteilykin aiheuttaa syöpää joillekin. Lisäsäteily lisää aina riskiä. Se aiheuttaa 
mm. sydänkohtauksia. Se lisää lasten mahdollista sydänkohtausriskiä - jos vanhemmat ovat altistuneet 
matalalle taustasäteilylle. (NIRS, Washington, DC July 30, 2005) 
. 
 
Eikä Sitten Koske Talvivaaraa!  
. 
 
Kanadan näkyvin virhe on siinä että Kanada ei tunnusta kuin murto-osan säteilysairauksista - vain neljä 
sairautta siinä missä USA 36kpl. 
 
Canada vs. United States 
 
USA liittää seuraavat sairaudet säteilyyn - näin siis kymmenisen vuotta sitten. Tänään voi tilanne olla jo 
fukusensuroitu...  
1. leukemia, lymphoid (except chronic lymphatic leukemia) leukemia 
2. leukemia, myeloid 
3. leukemia, monocytic 
4. leukemia, hairy cell 
5. leukemia, other 
6. leukemia, unspecified cell type 
7. thyroid cancer thyroid 
8. breast cancer breast 
9. lung cancer (trachea, bronchus and lung) lung 
10. bone cancer 
11. liver cancer, primary 
12. skin cancer 
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13. esophageal cancer 
14. stomach cancer 
15. colon cancer 
16. pancreatic cancer 
17. kidney cancer 
18. urinary bladder cancer 
19. salivary gland cancer 
20. multiple myeloma 
21. posterior subcapsular cataracts 
22. non-malignant thyroid nodular disease 
23. ovarian cancer 
24. parathyroid adenoma 
25. malignant tumours, brain and central nervous system 
26, lymphomas other than hodgkins disease 
27. cancer, rectum 
28. cancer, small intestine 
29. cancer, pharynx 
30. cancer, bile duct 
31. cancer, gall bladder 
32. cancer, renal pelves, ureters, urethra 
33. cancer, prostate 
34. brochio-alveolar carcinoma 
35. benign neoplasms, brain and central nervous system 
36. other malignancies not listed in the preceding diagnoses 
 
Kanada: 
1. leukemia 
2. lung cancer 
3. breast cancer 
4. thyroid cancer 
 
Suomi 
0. - 
 
Japani 
-1.  
 
Jatkuvat Waroitukset Vuodesta 1932 
 
Kanadan hallitusta varoitettiin mainareille - uraanikaivosmiehille syntyvistä säteilyvaaroista 1932. 
Yhtään pienintäkään varoitusta ei orjille annettu. Kanada omisti kaivokset - Kanada taaseen kuuluu 
100% Englannin SM0M-kuningattaren maihin... 'Botero' väestövähennyspolittikan linjausten mukaan 
("500milj olisi hyvä määrä"; sanoi jesuiitta Ted Turner, CNN) pääomistaja eli Vatikaani halusi hiljaisuutta 
-> Talvivaara, haloonen. Ja siks toisekseen, hengityssuojaimet maksavat monta dollaria... 
 
EM SM0M liittymä uraanihulluuteen selviää jos selaat/luet parikymmentä sivua taaksepäin... 
. 
 
Vuoden pilottitutkimus Port Radium -kaivoksilla osoitti että 20% mainareista kuoli keuhkosyöpään 1953-
1979. Mukaan otettiin osa vain yli 5v työskennelleistä: 76 mainaria/10 kuollutta. Seuraava raportti 1987 
by Howe, Nair, Newcombe, Miller, Burch and Abbott olikin onneksi jo huolellisemmin valmistettu: 57 
keuhkosyöpätapausta 2103 mainarissa eli 2.4x yli odotetun. 
. 
 
Kaivosmiehet - mainarit tapetaan EUssa kuin kärpäset !  
. 
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Vuonna 1942, Wilhelm C. Hueper, U.S. National Cancer Institute, tutki 300 vuoden radon dataa EU 
mainareilla: Radonkaasu tappoi yli puolet mainareista 10-20vuodessa.  
 
Radiumin eräs ilmenemismuoto: radon-säteilevä ilma. Joka suomessakin paikoin on vakava ongelma - 
kertoen allaolevista uraaniesiintymistä. Radon on uraanin eräs hajoamisen isotooppi. (Andrew 
Nikiforuk, 1998) 
 
- Ontarion Työministeriö sai 1995 tutkimuksessan työstetty kauniit luvut: 21,346mainaria, 152 
keukosyöpäkuolemaa. (psst. kuolikosairastuneista - ne joista ei mainintaa - 5000 lisää seuraavana 
vuonna?) 
- Elliott Lake kaivos suljettiin. Kymmene vuotta myöhemmin tuli mainareilta yksi keuhkosyöpäilmoitus 
viikossa lisää. 
- Shiprock New Mexico - congenital deformities epämuodostumat perheillä 83% korkeampi kuin 
verrokkiryhmässä. 
- The American Journal of Epidemiology tutki Atomic Energy of Canada Limited työläisiä 1988. 
Vuodersta 1950 - 1980, 13,570 työntekijästä kuoli 946. 
. 
 
Uraanikaivoksen vaikutus väestöön - suurin koskaan tehty tutkimus 
. 
 
Jadugoda, India Uranium Mines Tutkimus. Tämä on laajin ja tarkin tutkimus joka on tehty koskien 
uraanikaivosten vaikutusta asukkaisiin. Intiassa tutkittiin viiden kylän 9511 asukasta. Etäisyys kaivoksiin 
5km. Referenssiryhmä yli 25km päässä 8490hlö. 
 
- 27% enemmän kuolleita ennen 62 ikävuotta.  
- kuolinsyy syöpä, 52% 
- epämuodostuneet lapset, 84% lisäys ... 4.49% versus verrokkiryhmän 2.49%  
- steriili - ei saa lapsia: 58% lisäys 
 
 
Port Hope Tutkimus by Health Canada.  
 
Tarkasti rajattu (ettei karmea totuut tulis julki) tehtiin 1998, 2000 Port Hope'ssa. Valittiin sanahelinään 
kaunis sydämiähyväilevä: 'kuin odotettiin' -klisee. 
 
- 13% enemmän kuolemaa 'kuin odotettiin' 1986-1997. 
- 48% lisäys lasten syöpäkuolemiin 'kuin odotettiin' 
- 41% leukemia lisäys lapsille 26v aikana - enemmän 'kuin odotettiin' 
- 38% lisäys enemmänsuolisyöpää naisilla colorectal cancer) 1986-1996 'kuin odotettiin'  
- Keuhkosyöpä vain lisääntyi, prosentteja ei uskalleta kertoa - enemmän 'kuin odotettiin' 1986-1996. 
Erityisesti naisilla. 
- aivosyöpä 2x 1986-1997 
- 50% enemmän lasten aivosypätäpauksia 'kuin odotettiin' 1971-1985 4x enemmän 'kuin odotettiin' 
- Non-Hodgkins lymphoma nousi lapsilla (luvut salaisia) 
- Nenäsyöpä 5x enemmän 'kuin odotettiin', 1971-1985. 
- kurkkusyöpä Esophageal cancer 2x 1971-1985. Naisilla 50%enemmän 'kuin odotettiin'. 
- Harvinaiset syöpälajit kohonneet (luku salainen). lip/nose, sinuses/bone  
- 15% enemmän verisuoni sairaus kuolemantapauksia 'kuin odotettiin'  
- Naistensairaudet nousivat dramaattiseti (luvut toki ERITTÄIN salaisia) 1976-1985 - 1986-1997  
 
 
Health Canada ritarit painottavat että orjien kuolemalla ei väliä 
Talvivaaran ritarit painottavat että orjien kuolemalla ei väliä 
 
. 
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Health Canada painottaa että mikään näistä ei ole merkittävää eikä suostu uusiin tutkimuksiin - kuten 
1978 lupasivat. 
 
Sovellettua Suomennosta täältä - stopthehogs - pysäyttäkääsiat: 
http://forum.stopthehogs.com/phpBB2/vie ... hp?t=777... 
forum stopthehogs com/phpBB2/viewtopic.php?t=777... 
           --------- 
 
Part VII 
 
Saksalainen Leukemiatutkimus: Epidemiologist-Professori Joerg Michaelis tutkimuksessa havaittiin että 
5km etäisyydellä plutonium tehtaasta (nk voimala) lasten leukemia esiintymiä oli +117% - kuin yleensä. 
Syöpätapauksia 60% enemmän. Tutkimuksessa tilastoista poimittiin tapaukset 1980-2003 plutonium 
tehtaiden läheltä, toiminnassa tahi sitten ei... Tutkimus julkistettiin 11/97 jälkeen... Heinz Juergen-
Peters: Tämä tutkimus arvioitiin heti uudestaan Saksan ympäristöministerin käskystä. 
Kaksitoistahenkinen ammattilaiskomitea totesi tutkimuksen korkealaatuiseksi ja virheettömäksi. 
 
Syöpätapauksia 60% enemmän 5km säteellä 
 
 
Lasten Leukemia Reaktorien läheisyydessä: "Lasten leukemiakuolleisuus Plutoniumtehtaiden vieressä 
nousi nopeasti viimeisen 20v aikana. Suurin kuolleisuus vanhojen laitosten läheisyydessä. Kuolleisuus 
kääntyi laskuun suljettujen laitosten läheisyydessä. (Tätä on hyvä verrata AL selvitykssin säteilyt 
suoraan läpivuotavista - vanhoista - reaktoripöntöistä.) Materiaalimäärä (1292) tekee tulokset 
merkittäviksi tilastollisesti. Syöpä-efektit ovatkin merkittävimpiä vastasyntyneillä sekä lapsilla. Lasten 
leukemiatapausten määrä on noussut USAssa CDC tilaston mukaan 28.7% 1975-2004.  
 
Rancho Secon reaktorin sulkemisen jälkeen tuulen alapuolella neljän kunnan alueella tutkittu leukemia, 
syöpä, epämuodostuma -tapaukset romahtivat 15-24%. Laskua tapahtui vielä seitsämän vuotta 1989 
sulkemisen jälkeen. Vastakkainen ilmiö oli lapsikuolleisuuden selvä kasvu 1974 jälkeen kun laitos 
avattiin.  
 
South Carolinan Yliopiston Leukemiatutkimus: 
Tutkimus jossa kartoitettiin 136 eri Plutoniumtehtaan tilastollisia leukemiatapauksia ympäri maailman: 
- 0-9 vuotiaiden leukemia kuolema 5-24% koholla. Suora yhteys etäisyyteen. (+14-21% todettu 
leukemia) 
- 9-25 vuotiailla leukemiakuolema 2-18% nousu (+7-10% todettu leukemia) 
"Jos altistuksen määrä ei olisi riski, emme voisi huomata mitään eroa verrattaessa (Plutoniumtehtaan) 
käynnistyksen jälkeistä tilannetta ennen käynnistystä vallinneeseen tilanteeseen. Meta-analyysi osoitti 
johdonmukaisesti aina kohonneet kuolematapaus ja sairastapausmäärät laitosten läheisyydessä." 
Baker; The Medical University of South Caroline. (Kokonaan eri asia sitten on että minkälaiset 
tapaukset pääsivät aikoinaan ao. -tilastoihin: Fukushiman viralliset eli ydinkeitetyt luvut vaatinevat 
näihinkin satuihin pari nollaa lisää... 
 
Tritiumpäästöt ilmakehään 1977, Pickering Nuclear Generating Station: Provinssissa raportoitiin 24kpl 
Down‘s Syndrome sairastapausta kun keskimääräinen arvo on 12.9 eli 87% nousu.  
 
34% nousu lasten leukemiasurmissa - 25km säteellä 
 
 
Pickering Leukemiatutkimus:  
- 34% nousu lasten leukemiasurmissa - 25km säteellä Pickering Plutoniumtehtaista. 
...Hmm. Lukemat 100% enemmän kuin muissa - joten tässä täytyy olla jotain vikaa! Tietenkin, 
tutkimusalue oli liian iso, paljastaen koko karmeuden... eli TUTKIMUSTA PIDETÄÄN 'HUONONA'. 
 
Onnettomilla, tilatuilla 'tutkimuksilla' peitellään säteilykauheudet 
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David McArthur of Conception Research -raportin mukaan AECB tritiumintutkimukset - vaikutukset 
lasten leukemiaan, ja niiden heikko taso, selvästi peittelevät säteilyvaaran laajuutta. Uusia tutkimuksia 
tarvitaan. McArthurin raportti paljastaakin AECB 'tutkimusten' surkean tilan. (siinähän tutkija tutkii 'omaa 
napaansa ja kehuu itse itseään'.)  
 
Pöyristyttävät Port Hope Tulokset - "ei koske kanadaa" 
 
 
Bio-Testing by UMRC Port Hope'n komitea tutki 9 asukasta. Kaikilla koehenkilöillä löytyi uraania, 14v 
lapsella 3x normaali. Entinen Cameco työntekijällä 8x - vaikka ei ollut 23 vuoteen ollut laitoksessa 
töissä. 'Yllättäin' Dr. Jack Cornett, Health Canada CNSC , kertoi Port Hope kaupunginvaltuustolle että 
löydökset eivät ole merkittäviä". (Eipä tietenkään, ritarit rikastuvat aika vähän köyhdyttämäinsä orjien 
perintöveroista.) "Tyypillinen löydös; Kaikilla muillakin löytyisi sama määrä radioaktiivista materiaali 
kropasta" hänen mukaansa. 
 
UMRC johtaja Tedd Weyman myöntää että löydökset ovat tyypillisiä mutta vain Port Hope'n 
saastutetuille asukeille. Ei ole näet missään olemassa julkaisua joka olisi linjassa Jack Cornett'in 
lausuman kanssa siinä että väestöstä löytyy runsaasti reaktorin sisäisiä istooppeja 234U. Tulokset 
osoittavat kroonista jatkuvaa altistusta ilmassa leijuville Plutonium tehtaiden tuotteena syntyville 
radioaktiivisille myrkyille. CNSC mukaan kyseessä oli vain luonnosta löytyviä hiukkaselementtejä; 
Natural uranium of U234 (.0054%), U235 (.71%) and U238 (99.28%).  
 
 
Aito Todellinen - ydinmafian VALHE 
 
CNSC lausunnon mukaan kaikilla Kanadalaisilla löytyy uraania ruumiistaan. Tottahan niin, mutta 
valhetta silti. Port Hopen utkimuksen löydökset olivat ainoastaan rektorituotteita, U236 ja U234. Lisäksi 
tämä todistaa että Cameco oli täysin lupaehtojen vastaisesti prosessoinut käytettyä reaktoripolttoainetta 
- SALAA, ydinaseisiin Plutoniumia - jonka pölyt kaupunkilaiset nielivät tietämättään. 
 
Ydinhuijarien Lisäväärennös, kuin puukon pyöräytys uhrissa, Kanadan ydinlobbari eli ritarien 
terveyshallinto CNSC selitti rahvaalle että Port Hopen (U234) löydösmäärä ei eroa muista Kanadan 
kansalaisista (U238). Eipä tietenkään, jos ei puhuta säteilyannoksista: U234 löydös on säteilyltään 
'vain' 18 500 kertaa suurempi kuin yleinen U238. 
 
Faye More, Port Hope Community Health Concerns Committee -puhemies sanoo laimeasti että (ei , ei 
toki kansamurha) CNSC lausunto on epätarkka ja vastuita pakoileva. Liekö Faye More myös 
kansainvälisen SM0M ydinmafian palveluksessa? 
 
Lähteet: 
- http://forum.stopthehogs.com/phpBB2/viewtopic.php?t=777 ... =maustettua käännöstä, asiat 
kohdallaan 
- Epidemiologist Joseph Mangano, toxicologist Janette Sherman. on Nov. 11, 2008 USA, European 
Journal of Cancer Care 
- Tooth Fairy Project press conference April 25, 2008, study author Mangano. For further information on 
this study, please contact: Scott Cullen, Counsel Radiation and Public Health Project East Hampton, 
NY 11937 scott@noradiation.org http://www.noradiation.org Jerry Brown, Ph.D., National Coordinator 
Standing for Truth About Radiation (STAR) Miami Beach, Florida 33140 jbbrown@gate.net 
http://www.radiation.org 516 324-0655 fax (305) 321-5612 
 
- Atomic Energy Control Board study: "Tritium Releases from the Pickering Nuclear Generating Station 
and Birth Defects and Infant Mortality in Nearby Communities 1971-1988" a 1991 report by Health and 
Welfare Canada (HWC). 
- Childhood Leukemia Around Canadian Nuclear Facilities", 1991 report by the Ontario Cancer 
Treatment and Research Foundation (OCTRF) and the University of British Columbia (UBC). 
- McArthur's report: "Birth Defects and Genetic Disease Due to Tritium Emissions from the Pickering 
Nuclear Station Suggested by Two AECB; Atomic Energy Control Board Health Studies".  
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- Bio-Testing by Uranium Medical Research Centre (UMRC) 
         ----------- 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
29.06.2013 
No 474 
kuuleminen@tem.fi 
 
YDINala todellisissa vaikeuksisa 
konkka konkka konkka konkka 
 
Juuri äsken kuulimme miten Hartwal arena siirtyi venäläisomistukseen, kannattamaton kun kuulema on. 
 
Äsken kuulimme myös miten Fennovoimnan ydinvoimalahankkeet on niinikää siirtymässä 
venäläisomistukseen. Kannattamatonata kun Siemenssinkin mukaan on. 
 
TVO haali 2013 toistamiseen itselleen 40v ns. "tienausajojensa" jälkeen kolmannesmiljardin 
hätäapurahoituksen. TVO ilmoittikin, ettei 
ydinhankkeillaan ole vieläkään kyennyt maksamaan takaisin edes investointikulujaan! Kannattamatonta 
kun on. 
 
TVO pitää hallussaan silti kymmenien miljardien lukuisia ydinhankkeitaan. Kuten OL- 3 hankettaakin 
jonka Ranskan valtio 
hätäavuillaan pitää enää pystyssä. Kannattamattomin hanke Arevan historiassa kun kuulema on. 
 
TVO ilmoittikin, että sen talous on nyt niin kuralla, ettei kykene ostamaan edes muutaman tonnin 
pakkolunastamiaan Olkiluodon rantatontteja 
ja pahaisia metsähehtaareita ainakaan kolmeen jatkovuoteen. Niin. . .koska ydinvoimalat on todettu 
kaikkialla maailmassa kannattamattomiksi. 
Kiina, Intia, kuin Saksa tai USA myöten ovat siirtymässä mm. 4-kertaa ydinvoimaa tuottavammille 
vaihtoehtoenergipoille. Kuten EKP Naukkarinen 
USA:n uusinta ydinvastaisuutta kommentoi juuri. 
 
Kristalloivin kysymys on. Milloin Satakunnan kansassa kirjoitettu Suomen suurimmaksi lehdessä 
luonehdittu TVO:n kaatuminen 
kannattamattomana konkkurssina,  siirtää tämänkin yhtiön venäläisomistukseen? Kuten tiedämme 
Suomen kaikki keskeisimmät 
uraanikaivosjalostushankkeet onkin jo orastavasti, . . niin kuka edes yllättyi venäläisomistuksessa. 
Kannattamatonta, 
lisäksi energianegatiivista kuulema kun on.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3216.Massakadoista 01.2013 
 
 
MASSAKATO reaktorista. 
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA 
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Etusivu- foorumissa SUPO heitti minulle haasteen vuoden 2013 tammikuun ekaan päivään: "A. 
Einsteinin kaavan e= m* c^2 mukaan TVO:n reaktorista katoaa energiaa p ä i v ä s s ä  5kg mukaan. 
Tämä kerrottuna vuoden 365vrk kertoo TVO:n reaktorista karkaavan silkkana energian tuoton massalla 
huikeat 1 830kg/v! Eli 3,7t/v saisi TVO menettää reaktorimassaansa vuosittain! Joten videossa väitetty 
2,2t/v kato on tällä kuitattu!" 
 
31 December 2012, 16:08 #1465 Tero   
 -------------------------------------------------------------------------------- 
Blog Entries11 "Laske megawatit. Einsteinin yhtälöä käyttämällä, takaperin*, saat selville että se E, 
laske siis megawattitunnit 24 tunnilta, vastaa massaa. Kun lasket sen, 5kg katoaa. Laskit taas väärin. 
Tai siis ei mitään kiloja ja grammoja. 5kg päivässä katoaa, ei koskaan palaa kiloiksi massaa. " 
 
* No k o k o tuo väittämä tietysti lepäsi sillä SUPO:n olettamalla, etten "ikäänkuin kykenisi" laskemaan 
sitä toisin miten paljon t o d e l l i s u u d e s s a  reaktorin massakato voisikaan olla. Tyypillistä 
viranomaisten luulottelua siitä, etten osaisi kuten Einstein aikanaan. Totta toki alkujaan jo videossa 
kertomani kiloluokan massakadot perustui TVO:n professorin opettamaan faktaan. Mutta eihän 
POLIISEILLE totuus sovi koskaan, ei toki. Joten ei siinä mitään, haaste vastaan ja laskemaan: 
 
TVO:n reaktorissa on 86t polttoaine- erä. Siitä pääpolttoainetta U- 235 massaa on luokkaa 3.5%. Tästä 
taas vuodessa palaa 2,5% verran. Eli 2,15t U- 235.  
 
Yhden U- 235 halkeamisessa vapautuu 200MeV (miljoonan elektronivoltin) energian massat. Neutronin 
massa taas on vajaa 940MeV. U-235* 940MeV= 220 900MeV. 
 
Uraanin fissiohalkeamisen massakato 200MeV/ 220 900MeV= 0, 000 9%. 
 
Nyt enää pitää kertoa reaktorissa vuodessa halkeavat uraanit 2 150kg* 0,000 9= 1, 95kg/v! 
 
Eli kas, kas SUPO:n filmin herättämät paniikinomaiset valheet siitä paljonko TVO:n reaktorista katoaa 
eivät  todellisessa käsittelyssä kestä realimaailmaa lainkaan. Eli tonnien luokan massakatoväitteet 
romuttuivat hetkessä matemaattisessa mallinnuksessani promillen osiinsa kiloluokkaan. Kuten Jo 
videossani alkujaan kerroin. Nyt fakta on myös matemaattisesti varmennettuna tässä!  
                ----------- 
 
Osa 2  
Etusivu- foorumi 2013.01 Tero/ SUPO takkuaa 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 
*Kyseinen videomme räjäytti viranomaisten tajunnan, tästä siis kyse: 12.12.2012 Lähiradio/ Kaapeli TV 
tammikuussa 1, 2, 3, 4. 
www.dailymotion.com/uutispaketti 
 
01 January 2013, 14:38 #1472 Tero 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Polttoaineen siirtoon liittyvät taulukot olet lukenut aivan väärin. 
 
* Tero, Tero. Ai jahas, nyt alkaa teillä kuku upota ja alatte oivaltaa olleenne väärässä kanssani alusta 
asti. JUURI tämän takia teitä SUPO:laisia ei halutakkaan enää päästää kanssani netteihin. Nolaatte 
vaan itsenne. Tietysti teille virkaa tekeville TUSINAPOLIISEILLE pitää opettaa kaikki. Otetaan nyt 
malliksi vuoden 2008 punaisella ylös kirjoittamani 2 200kg/v TVO:n reaktoreista vuotama määrä Pu- 
239 tonnistoista. Lue alempaa punaisella merkkaamani tekstit:  
 
– Vuoden aikana reaktoreihin siirretty ydinpolttoaine OL- 1 ja OL- 2 = 40,8 tonnia 
– Vuoden aikana reaktorista poistettu ydinpolttoaine OL- 1 ja OL- 2 = 38,6 tonnia 
Tosiaan näiden erotuksen, kas kirjannut lukujen päälle 2,2 tonnia. Kovin selkeää, jokaiseen vuoteen 
samaa. 
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            -- 
 
01 January 2013, 14:47 #1473 Tero    
Olen siis luultavasti laskenut sen 5kg per päivä väärin. 2-5kg "tonnistosta" tuottaa päivän energian, 
mutta siitä on jätteenä jäljellä suuri osa. 
Muiden yrittämiä laskutoimituksia: 
http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=548381 
http://www.phy6.org/stargaze/SnucEnerA-3.htm 
http://www.phy6.org/stargaze/SnucEnerA-5.htm  
 
* Noinpa siinä jälleen kanssani kävi. SUPO ja maamme tiedotusmonopolejaan vähäisin, tai sanotaan 
suoraan olemattomin tiedoin kontrolloivat eivät käsitä, saati edes h a l u a  ymmärtää tekojensa ja 
moraalittomien asiattomien sensurointiensa kauheuksien ja kansanmurhaamisiensa seuraamuksia. 
Koko Suomeamme runtelevat muutamat POLIISIT luulottelee palkkaansa vastaan ikään kuin t i e t ä v 
ä n s ä  5 miljoonan saatavasta tiedoista kaiken. 
 
 Todellisuudessa tässäkin Tero- miliisimme laski sokeana ihan vaan TVO:taan kumartaakseen 
energiaksi m y ö s  sen jätemäärän joka palavasta U- 235 JÄÄ JÄLJELLE reaktoriin! Sinikauluskeisarit 
alkaa vasta tässä vaiheessa tajuta miksi taas m i n ä asian oikeana ammattilaisena kerroin laskemani 
uraanijätteen 0, 000 9. Koska fissioivasta uraanista energian k a t o  on vain tätä luokkaa! Tekisi k o v i 
n eetua päästä ihan luokan opettajana panemaan tällaiset tusinanettipoliisit o i k e a n  ammattilaisen 
oppeineni!  
 
* Oikeasti tällaisiin tuhatkertaisiin TVO/ Posivojen kyltymättömiin tahallisiin valheisiin tämä nykyinen 
maailmamme tulee tuhoutumaan. Ja syylliset, niin kuten j ä l l e e n  näemme ovat juuri ne kaikkein 
matalaotsaisimmat. Jotka estävät kaikin himoamiinsa tavoin kansalta sen OIKEAN 
AMMATTITIETOJEN kulun heille! Teroille ja läpi korruptoiduille tuhatpäisille SUPO- poliiseilleen tietysti 
kaatuu tällaiset IAEA/ TVO:iden ydinkansanmurhansa dokumentoitu, todistettu ja oikein toteen 
näytettyjen makaaberiuksien vastuut! 
           --------- 
 
"Soivat pelit romukoppaan!" 
vasama vasama vasama vasama 
 
Sähköliiton lehti Vasama 6.2013:" Sähkömarkkinalain uudistukset askarruttavat asentajia. 
Sähkölaitosasentaja Harri Vihanti arvostelee voimakkaasti esitystä, jonka mukaan yli 20v vanhempia 
muuntajia EI HUOLLETA, eikä edes saa korjata. Vaan vaihdetaan uusiin! Suur-Savon sähkötyössä 
uudistus vie meidän porukoilta talviset huoltotytöt. Ollaanko ensi talvesta lomautettuna? 40 v Vanhatkin 
muuntajat ovat vielä "soivia pelejä", joilla luotettavasti saadaan asiakkaille hyvälaatuista sähköä. 
Muutoksella jopa hiilijalanjälki kasvaa hurjasti. Vanhan muuntajan täyshuoilto maksaa vain 1 000e, kun 
taas uusi muuntaja maksaa 4 000e. En ymmärrä lainkaan tällaisen mielekkyyksiä kertoo Vihanti 
ihmeissään?" 
 
*Muutokset ovat aivan uskomattoman nopeita ja ennenkaikkea hurjia. Ensimmäisen kerran aloin 
neteihin, TEM arkistointeihin, TVO/Posiva:n YVA:ssa ja sähköteollisuudelle kertoa asiasta julkisuuteen 
2008-. Kerroin suoraan ja peittelemättä, miten TVO, Loviisan Forttumin kaltaiset ydinyhtiöt 
yksinkertaisesti ASEA- tietojeni mukaan p u m p p a a v a t  reaktoreistaa vuotavia Pu-239 
++..IONIsaatiotonnistojaan sähkölinjoilleen koronarengaslähettimineen. Asiaa EI silloin vielä lainkaan 
tunnettu missään. Muistan suoraan kerroin, että 10-kertaistuneen taustasäteilyn kasvujen takia on 
jatkossa Suomessa totaalisen p a k k o  ruveta kaivamaan sähkökaapeleita maan sisään piiloon IONI- 
iskujen takia.  
 
Muistan esittelleeni laskelmiani niin  lehtien palstoilla , kuin TEM ja YVA- tilaisuuksissa. Vastaus oli 
suorastaan pöyristyttävän jyrkkä EI MISSÄÄN NIMESSÄ! Moisiin Arton esittämiin hullutuksiin emme 
tule reagoimaan!. . Vastasin lakonisen suoraan, että te joko kaivatte s u o s i l l a  kaapelinne maahan, 
tai i t k e t t e  ja kaivatte ihan lähivuosina JO! No noista ennustuslausunnoistani on kulunut tuskin 
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5vuotta. Nyt kaikki maamme sähköyhtiöt nolattuina on tajuneet MINUN olleen 100% oikeassa! Miksi ja 
mistä oikeastaan tällainen totaalinen muutos tuli näin pian? 
 
Aiemmin tätä kerroin mm. Rautaruukille, Finnairin johdoille asti. Maahamme tulevat radioaktiiviset 
METALLIERÄT olivat syynä yhtäkkiä kasvaviin lento- onnettomuuksiin ja outoihin tekniikan 
heikentymisiin laajemmin. Ei mennyt vuotta kauempaa näistä intensiivisistä kertomisistani kun tuotettiin 
oikein laki. Jokainen maahamme tuotava romumetallieräkin pitää mitata SÄTEILYN TAKIA AINA jo 
rajoilla. Jokaiselle romukauppiaallekin tuli näistä toimistani pakolinen pysyvä säteilyn mittaus! No tämä 
oli jutuistani toki vasta alkua.  
          -- 
 
Soivat pelit II 
vasama vasama 
 
Nyt kun v i i m e i n 70v IAEA:n varoma ydinomerta oli purettu. Alkoi tulla kasvavasti ilmoituksia miten j 
u u r i  ydinvoimaloitten mm. muuntajien romuissa, puretuissa runkolinjoissa asti oli havaittu vaaralliset 
määrät mainitsemaani reaktorikarkulaisuutta. Eli Pu- 239 ++..IONItonnistoja! Varsin pian huomattiin 
myös lisää hälyttäviä tietoja siitä, että j o k a i k i s s a  ydinvoimaloitten syöttämissä päämuuntajissa, 
päärunkokaapeliromuissa ja vastaavissa keskeinen SYY laitetuhoihin oli. . .Kuinkas muutenkaan 
johdinten jopa eristeitten rakenteisiin iskostuneet tuhoisankorkeat reaktorien päästöjen plutoniumionit. 
Ranskaa myöten ydinvoimalamuuntajia alkoi räjähtää ja palaa runsain mitoin. Eristeet alkoivat oudosti 
tuhoutua kasvavan plutoniumin säteilyeroosiotaakkansa alla. 
 
 Toisaalta sätyeilyeroosio pilasi myös johdinmetallit säteilypaineen poistaessa niistä johdinelektroneja 
viljalti. Nyt, kiitos maailmalle levinneitten ydinalan paljstusten. Aletaan myös sähköalla viimein tajuta 
miten enemmän kuin oikeassa olen alunalkaen näissä varoituksissa ollut. TVO:n ja Loviisan 
saastuttamille kytkinkentille, jakelumuuntajille mitatut säteilyionikertymät antaa nähdyn pakkokäskyn 
vaihtaa kaikki uusiin. Avosähkökaapeleitten imuroidessa kiihtyvästi TVO:n ja muiden ydinyhtiöitten 
säteilyionisaatiota, jota chemitraileri lentokonemyrkytykset  päälleen lisää mätkivät merkitsevät 
totaalikuolemaa avolinjoille. 
 
 Linjaa siirretään v a l t a v a l l a  paineella piiloon säteilyiltä 2013 jo maan alle parempaan turvaan. 
Tietäen toki valtavaa lisätuskaa teoistaan paljastuville ydinvoimaloille. Nyt nimittäin niiden keskeisintä 
ydinjätteen avolinjaustensa koronasiirtoviemäriään kansansa koteihin on viimein alettu tukkia! Ja itse 
rektoreihin alkaa kiihtyvästi kasautua Pu-239 tonnistoja. Joitka saastuttavat ydinyhtiötilat entistä 
nopeammin. Oireita näkyy jo! Maailmalla tuhoutuu tähän saastaansa noin 10kpl/v reaktorin 
vuosivauhdeilla JO. 
 
 Itse asiassa USA:n klassisin MARK ydinvoimalaa ei enää Italian reaktorien purkujen tuottaman 
korvaamattoman tärkeän datan mukaan käynnistetä huipputuhoisana enää lainkaan! Jopa keskeisin 
uudistuskyvytön reaktoripönttöjen malleissa vuotaa betonikuoriinsa hallitsemattomia määriä 
neutronivoita, Pu-39 IONItonnistojaan. Huippua, miten nopeasti globaalit ydinmaailman umpiomarkkinat 
alkoivat reagoida kestämättömän talouksiensa vuotoihini.) Lisää paljastustotiuuksiani tulossa, sen voin 
ilolla taata.) 
            ---------- 
 
Avaruussukkuloista 
nasa nasa nasa nasa 
 
Avaruussukkuloitten aikakausi alkoi pitkään ajan kuluttua USA:n Kuun valloiutuslentojensa jälkeen. 
Suuri oli toive päästä näin takaisin asuttamaan Kuuta. Hanketta varten rakennettiin peräti neljä 
kappaletta maailman monimutkaisinta ihmislaitetta sukkulaa. Toiveet, niin toiveet  olivat kovin korkealla. 
Ja aloitettiin samalla myös kiinteä asutus avaruudessa Skyllab avaruusasemalla. 
 
 Muistan hyvin sen hetken jolloin ensimmäinen sukula  Columbia räjähti TV- kameroiden ääressä. 
Palohurnaan kuolivat kaikki, myös mukaan päästetty koulun naisopettaja. Onnettomuuta alkioi 
hetimmiten peittää NASA:n salailujen laajat systeemit. Kuka oikeasti uskoikaan, että -60C pakkanen 
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alailmakehässä vaurioittaisi sukkulan kumitiivistysten systeemeitä. Jotka sentään avaruudessa joutuvat 
kestämään kolmatta sataa pakkasastetta päiviä. 
 
Sukkuloita uudelleenkunnostettiin seuraavat vuodet kauan ja hartaasti. Viimen alkoivat lennot jälleen 
uudelleen. Alkoivat vaikkei syitä suurongelmien taustoille edes nimellissti uskallettu käsitellä. Sain tietää 
2016 kesällä jotain ihan uskomatonta sukkuloitten uudistetuista lisävarusteista. Sukkulan n o k k a a n  
oli asennettu peräti odottamaton lisälaite. Nimittäin SUURTEHOLASER! Mitä sillä tehtiin avaruuksien 
tyhjyyksissä ei lainkaan kerrottu. Näin kuitenkin ensimmäiset vihjeet kun TM- lehti julkaisi hälyttävää 
kuvaa sukkulan ikkunalasin sisään syvälle iskeytyneistä vahvasti IONISOIDUSTA massasta. 
 
 Jo 50- 60- lukujen paikkeilla USA oli tehnyt jotain uskomatonta. Räjäyttämyt vetypommeilla 
pysyvämmän a u k o n  van Allenin säteilyvöihin. Tulos oli niin tramaattinen, että sen seurauksena miltei 
kaikki senaikuiset sateliitit tipahtelivat jälkisäteilyn ionisaatiosta alas seuraavina kuukausina. Myös 
kuuluisin niistä TELSTAR. Avaruuskattomme säteilyyn saatiin noin aukko pysyvämmäksi. Ja USA ajatti 
sen kautta Kuulennot koko Apollo-lentojen ohjelmansa. Reikä kuitenkin täyttyi  aikanaan osin. Kuuhun 
ei sen jälkeen ollut turvatumpaa aukkoreittiä läpi van Allenin säteilyvyön. Sukkulan lentäessä sen piti 
turvallisuutensa takia laserfotoneilla pyyhkiä tieltään kasvavia säteilyIONIplasmojen muodostelmia. 
 
 Kysytte hetimiten m i k s i 1970- luvusta lähtien oli yläilmakehäämme alkanut muodostua tihentyvää 
IONI-plasmakertymiä noin vaarallisen paljon? Vastauksen tietävät lukijamme jo vanhastaan, TVO:n 
Yhteiskuntavastuuraporti 2008. Sen mukaan maailman reaktoreista survaistaan 100km korkealla 
porautuvoia 1 000km2 kokoisia 15kilotonnin  teslaoskilaattoreilla ionosfääreihin toista tonnia /v 
jokaisesta maailman toimivasta reaktorista ++..IONIsoituneena Pu- 239 tonnistoina. Uhkan kertymien 
nousut vuosittain aiheuttaa kasvavia lisätuhon ongelmia sukkuloille. Oli v a i n ajan kysymys milloin 
seuraava sulkkula silpoutuisi. . 
             -- 
 
Avaruussukkulat onko tulevaisuutta? 
nasa nasa nasa nasa nasa nasa nasA 
 
Seurannut "välttämätön" Callangerin räjähdystä kaukana ulkoavaruudessa ei enää kauoja edes 
pohdittu. NASA tajusi, ettei avaruuksiin olisi turvallista enää mennä. Vain kamikazehenkiset venäläiset 
kertakäyttöalukset tulisivat kyseeseen. Venäläiset käyttivät suojanaan Siperian ikihonkien hiiltyviä 
lankkuseinämiä. USA:n ja Euroopan uudenpolven sukkuloista mm. sukkula-33 hyllytettiin välittömästi. 
Mutta ei se tähän jäänyt. Avaruuteen pyrki myös jenkkimiljonääri uusine vallankumouksellisine 
avaruusturistialuksineen. NASA antoi CIA:lle välittömästi tehtäväksi tuhota nämä uudet lentolaitteet ja 
niiden huolintakeskukset maan pinnalta. Avaruudessa näyttävän koelentonsa kautta pääpalkinnon 
teostaan saanut yhtiö sai NASA:lta lakoonisen käskyn vaan pysyä h y v i n  pitkään maassa! 
 
 Miksi? Koska vaikeasti kontroloitaville turisteilla oli i k ä v ä  tapa alkaa ihmetellä  ja kuvata ylhäältä 
avaruuksista näkyviä satoja ydinvoimaloitten päällä roikuvia teslabimivaloja. Avaruudeta oli tullut 
sukkulalentojen aikana Maapallon keskeisiä IAEA ydinsalaisuuksiaan paljastavaa seutukuntaa. 
 
 Tshernobylin päällä oli teslaoskilaattorien räjäjähdysaukkojäänteitä. Fukushimasta puhumattakaan 
taivas loimotti sieläkin yhä ionisaatioistaan rajusti ydinvuodoistaan avaruuksiin näkyvänä. Ehkä kaikkein 
vakavimmin ylös näkyi silti USA:n, Englannin ja Ranskan ydinvoimalapäästöjen Etelä- Atlantilla 
Afrikasta länteen aiheuttama suunnattoman iso 8 miljoonan km2 kokoinen ionosfääriaukko 
typpipalossaan.  
 
loimottava pysyvä IONIsaation kertymäpyörre tappavine plutoniumtonnien päästöineen kaikkineen. 
Alueen ylitys oli kuolettavan vaarallisena kielletty niin lentokonein kuin sammuttamattomin sateliitein jo 
vuosia sitten. Ranskalaiskoneen räjähdettyä Brasilian edustoilla IONIpilviosumaan pinkkipallopaloon. 
Avaruussukkuloitten saamat säteilykertymät ja säteilyeroosioiden laajuudet olivat jo pitkään kertoneet 
oleellisimman. Monikertakäyttöisten avaruussukkuloitten aikakausi oli enemmän kuin uhattuna. 
Taivaalla lentelevät chemitrailerit ja HAARP- säteilypyyhkijälaitteet eivät auttaneet lainkaan. 
Ydinvoimalat olivat päästökertymineen tehneet kasvavasti koko yläavaruudesta päällään 
yksinkertaisesti reaktorisäteilykertymien kuoleman kenttiä. 
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Lukasin Tieteen kuvalehti No:8 2013 sivulta 58 avaruuslentojen ongelmatiikasta kertovan faktan: " 
Avaruus on myrkkyä  soluille! . . On selvitettävä ennen ihmisen lähettämistä Marssiin miksi avaruus saa 
solut sekoamaan!" Kuulema yhtäkkiä on alettu tajuta vuosikymmenten avaruudessaolon jälkeen, että 
avaruussäteilyn painottomuudessa ihmisen imuunisysteemit ja kas kuinka ollakkaan myös kantasolut 
tuhoutuu ennenaikaisesti. Kiinnostavaa miksi tällainen arvaamatta pullautettiin 50v avaruusmatkailujen 
päättyessä julki. Ydintuhojen päästöjen runteleman lähiavaruuksien ongelmien pysäyttäessä globaalit 
avaruusohjelmat kuin seinään? Miettikää sitä näitten faktojen jälkeen. 
               -------------- 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
27.06.2013 
No 470 
kuuleminen@tem.fi 
 
*2008 Kuten muistamme ydinteollisuus muuttui lopullisesti USA MIT 1988 tietojen mukaan 
energianegatiiviseksi energa- alaksi. Ja kuten huomaamme kukaan oikeasti asioista tietävä taloustaso 
ei enää satsaa ydinmenneisyyteen: 
FB.2013.06. Kalevi Savolainen 
Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings 
on laskenut Teollisuuden Voiman luottoluokitusta. 
 
Syynä on 
 
Olkiluodon ydinvoimalan ... kolmosreaktorin viivästyminen. 
Taloussanomat 24.5.2013 18:23 
 
Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on laskenut Teollisuuden Voiman (TVO) pitkäaikaisen 
luottoluokituksen tasolle BBB. 
Aiempi luokitus oli BBB+. Samalla TVO:n lyhytaikainen luokitus laski tasolle F3 aiemmalta tasolta F2. 
Fitchin tiedotteen mukaan luokituksen lasku heijastelee Olkiluodon kolmannen ydinvoimalayksikön 
käyttöönoton viivästymistä.  Lisäksi sähkön keskipitkän aikavälin hintanäkymät pohjoismaisessa Nord 
pool -sähköpörssissä ovat heikentyneet. 
 
TALOUSTIEDOT 
Teollisuuden Voima Oyj 
          ---- 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
27.06.2013 
No 471 
kuuleminen@tem.fi 
Määrällä alas 
ger ger ger ger 
 
FB, M.P.N. 2013.06. Sen sijaan, että tuotetaan lisää energiaa, opitaan säästämään energiaa ^^ 
 
3 tuntia sitten · Tykkää.. 
 
Arto Lauri Mitä järkeä olisi säästää esim. aurinko-, geotermistä-, tuulienergian kaltaisia täysin 
haitattomia energiamuotoja ? Päinvastoin mitä enemmän käyttäisimme näitä, sitä vähemmän jäisi 
asiakkaita tunnetusti maailman vaaralisemmalle ydinenergioille. Sekä prosentteina, että 
suhteellisestikin. Kuten olemmekin JO huomanneet ydinenergian akilleen kantapää on juuri volyymin 
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kasvu.(2008 Lähtien energialoinen!) Kun OL- 3 kaltaisia konkkurssipesiä tehdään 10v< ja rinnalla esim. 
Saksa tekee aurinkovoimaansa 7 500MW/v. Huomaammekin mikä ON tärkeintä. Eli sotkea täysin 
nyanssinen , merkityksetön ydinenergiaosuus helposti kysynnän kasvun mukana liikkuvan muun 
vaarattomien vaihtoehtoenergioiden massan alle piippittämään.) 
          ------------- 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
28.06.2013 
No 472 
kuuleminen@tem.fi 
 
Metaani r a t k a i s u. .. ... 
metan meta met me m 
 
*VAIN YKSI KESKEINEN VIKA. Ei tuota ASE-plutoniumeja. Maailman ydinenergian käyttö 
ennenkokemattoman kriisienergiabuumien pyörremyrskyissä. Euroopassa tämä ileisen toimivan 
energiamuodon tiellä v a i n  ydinrikollisuuden eri muodot. 
 
T&T. 
Energia. Sofia Virtanen, 27.6.2013, 14:41 . 
 
Obaman on helppo luvata ilmastotekoja – liuskekaasun avulla USA saavuttaa päästövähennyksensä 
melkein leikiten. Liuskekaasun tuotannon kasvu on korvannut Yhdysvalloissa runsaasti mm. hiilivoimaa. 
Tämä on ilmaston kannalta hyvä uutinen, sillä liuskekaasulla voidaan tuottaa sama energiamäärä noin 
puolella niistä hiilidioksidipäästöistä kuin hiilellä. 
 
- Liskekaasun ansiosta Yhdysvallat saattaa saavuttaa päästövähennystavoitteensa vuodelle 2020 
yllättävän kivuttomasti, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Antto Vihma sanoi puhuessaan maailman 
tiedetoimittajien kokouksessa torstaina Helsingissä. 
Vuoden 2009 Kööpenhaminan ilmastokokouksessa presidentti Barack Obama lupasi Yhdysvaltain 
vähentävän päästöjään vuoteen 2020 mennessä 17 prosenttia vuoden 2005 tasosta. 
 
 
Vuosi 2005 oli sattumalta myös jälkikäteen katsottuna käänteentekevä hetki liuskekaasulle. Vuosina 
2005-2006 liuskekaasun kaupallinen tuotanto käynnistyi Yhdysvalloissa ja on kasvanut siitä lähtien 
voimakkaasti.  Vihman ja samassa tilaisuudessa puhuneen Etlan tutkijan Paavo Sunin mukaan 
liuskekaasu vastaa tällä hetkellä noin kolmannesta, (8,5%) Yhdysvaltain kaikesta kaasunkäytöstä. 
Kaasulla puolestaan tuotetaan noin 25 prosenttia Yhdysvaltain primaarienergiasta. 
 
 
Antto Vihma uskoo, että maakaasu nousee kuitenkin keskipitkällä aikavälillä Yhdysvaltain tärkeimmäksi 
primaarienergianlähteeksi. Tähän luetaan mukaan sekä perinteinen maakaasu että liuskekaasu ja muut 
epätyypilliset kaasulähteet. Halpa liuskekaasu saattaa joissain tapauksissa hidastaa uusiutuvan 
energian kehitystä, mutta Vihma pitää riskiä pienenä verrattuna sen hiilenkäyttöä vähentävään 
vaikutukseen. 
 
 
Euroopassa Yhdysvaltain halpa liuskekaasu ja -öljy näyttävät sen sijaan vaikuttaneen päinvastaisesti: 
hiilen kysynnän väheneminen Yhdysvalloissa on laskenut sen markkinahintaa ja lisännyt hiilenpolttoa 
Euroopassa. Kaasun hinta Euroopassa on sen sijaan peräti nelinkertainen Yhdysvaltain hintoihin 
verrattuna, joten sen käyttö on viime vuosina jopa paikoin vähentynyt. 
 
 
Liuskekaasu tuottaa laskelmista riippuen noin 2-5 prosenttia enemmän hiilipäästöjä kuin perinteinen 
maakaasu. Muun muassa huonoon tekniikkaan liittyvät metaanivuodot lisäävät sen päästöjä joissain 
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tapauksissa vielä tuntuvasti, koska metaani on monin verroin voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin 
hiilidioksidi. (21-kertainen.) 
 
 
Yhdysvaltain presidentti Obama esitteli vain pari päivää sitten suunnitelmansa Yhdysvaltain 
päästövähennyksistä vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelma sai kiitosta ympäristöjärjestöiltä.  Monet 
republikaanit ja teollisuuden edustajat puolestaan arvostelivat sitä. Obama ei nimittäin kuitenkaan luota 
yksin liuskekaasun siunauksellisuuteen, vaan uutta sääntelyä on tiedossa. Sääntelyn yksityiskohdat on 
tarkoitus lyödä lukkoon kahden vuoden kuluessa, kesään 2015 mennessä. 
         ---------- 
 
KONKKURSSIpuljusta 
konkkka konkka konkka 
 
Kukapa olisi uskonut, että Suomessa firma joka mm. EI KOSKAAN ole maksanut edes veroja. Siitäkin 
tukiaisveedostaan huolimatta on konkkurssiin kaatumassa. Ydinyhtiö TVO/ Posiva jos mikä on 40 v 
aikana osoittanut mitä merkitsee, kun energianegatiivinen firma tuottaa tauotta tappiota veronmaksajien 
maksettavaksi. Vuodesta 1978 lähtien TVO on käyttänyt maamme suurimpia generaattoreita. Eli peräti 
35 vuotta yhtiö on myös ollut Suomen suurimman energiamaksun SAAJA. Vaan mikä onkaan totuus 
tästä firmasta, jonka talousongelmista vahingossakaan edes uskalleta kirjoittaa? 
 
Japanin Tepco on verraton vertailuydinyhtiö Japanissa, maassa joka kustantaa 52kpl rikkinäiseksi 
räjähtäneen reaktorin maksuja veromaksajiltaan. Sieläkin moisen firman olisi pitänyt päästä 
konkkurssiin jo aikoja sitten. Mutta korruptiolla saa ja toimii kaikki ydinyhtiöt myös tässä Jakuzojen 
maassa. TVO omien ilmoitustensa mukaan EI ole edes 35v aikana kyennyt maksamaan 
investointikulujaankaan! Eli jo alkujaan ydinyhtiöihin sijoittaminen tiedettiin perustuvan v a i n  mustan 
laittoman Pu- 239 pliutoniumasemyynteihin ja loputtomaan korruptioon! 
 
Keväällä 2013 TVO ottikin kolmannesmiljardin pakkolainan, jottei talousongelmansa vaan näkyisi. 
Ranskan valtio tukee miljardein myös Arevan ydinvoimalarakentamisia Olkiluodossa. Vaan ei sekään 
riittänyt. Nyt TVO sukelsi j o p a omille tileilleen sadakseen konkkurssitalouksiaan rullaamaan. Kuten 
tiedämme 2008 lähtien ydinvoima on ollut tapopiollista ja energianegatiivista. Ja hemmetin hyvä niin! 
No kesällä 2013 sain j ä l l e e n hälyttäviä lisätietoja. TVO:n mm. luottoluokitus putosi BBB+ tasoiltaan 
pelkkään BBB mutasarjaan.  
 
Kuulin myös, että TVO on niin köyhtynyt, ettei kykene maksamaan edes pakkolunastamiaan 
Olkiluotoseudun huvilatontteja ja pelto-, metsäalueitaan! Rahat tällä Satakunnan Kansan antamien 
tietojen mukaan tulevalla Suomen kaikienaikojen suurimmalla konkkurssipesällä on finaalissa. Niin 
finaalissa, ettei yhtiö kykene maksamaan edes pilkkahintojaan seuraavaan 3 vuoteen! Ja huomatkaa, 
että tällä konkkurssifirmalla oli aikomus tehdä vielä 5v sitten mm. 3 000ha kokoinen 3 000MW 
isotooppijalostamo uraanikaivauksilleen Askolan Uudellemaalle! Ja pokkaa rakennella yli 10 miljardin 
ydintappiovoimaloitaan! Puhumatta miljardien sakoista Arevalle OL-3 sekoiluistaan. 
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kuuleminen@tem.fi 
 
US-blogi demokratia silkkaa ilveilyä Suomessa 
_____________________________________________ 
 
Kiinnostava totuus: Suomessa ydinkritiikki ajetaan kaikissa foorumeissa poliisiväkivalloin alas verisesti, 
kysymättä, perusteetta, perustelematta ja silkalla ylikansallisella väkivaltakoneiston rahapaineilla. 
 
Tälläisia aivan hetkellisiä ns. "demokratia- aukkoja " muodostetaan VAIN kun SUPO- poliisivoimat 
hakee ahneesti l i s ä ä  väkivatakoneistolleen sekä valtaa loputtomiin, että valtion 
VEROVERIRAHARAHOITUKSIA tuhatpäisiksi turvotetuille demokratiapolkuryhmilleen. 
 
Täällä ydinvastaisuuksien päästä katsova pieni ihminen seuraakin milloin taas näitä "prahan keväitten" 
hetkiä valtioväkivaltakoneisto luo milloin minnekin kosmeettisesti saadakseen.. niin ei mitään muuta 
kuin loputtomiin lisää rahaa nettipoliisiosastolaisilleen. 
 
 On syytä myös ihmetellä miten täysin rajoittamattoman SUPO- ydinturvakarhuryhmien valtaa enää 
edes t e o r i a s s a  voitaisiin lisätä? Heidän rajoittamattomassa, vallassaan kun on ihan kaikki mikä 
haiskahtaakin tiedotuskanavilta Suomessa.  
                     ---------- 
 
T&T. Fukushima 
______________ 
 
 Raili Leino, 26.10.2012, 8:47 . 
 
Fukushiman cesium kummastuttaa tutkijoita 
 
"Tutkijat epäilevät, että Japanin Fukushiman edustalla olevalla merialueella on jokin pieni, mutta pysyvä 
cesiumvuoto. Vuodon lähdettä ei ole kuitenkaan pystytty paljastamaan. Cesium sekoittunut valtavaan 
vesimassaan." 
 
* Erittäin kiinnostavaa faktaa. Nimittäin tismalleen SAMANLAISEN radioaktiivista metaaniujääkaasua 
vuotavan 60m leveän saostumaventtiilin kuvasi ruotsaölainen X- tiimi vuona 2012, viime keväänä. Itse 
kävin Ruotsissa kesällä 2012 paikanpäällä heidän veneessäänkin selvittämässää asiaa. Kuvaavaa oli, 
että j o  silloin radioaktiiviseksi Forsmarkin ja Olkiluodon ydinvoimaloiden neutronivuoeroosiosta 
kaasuuntunut Itämeripohjan metaanijäät sulivat 168- kertaa laajemmiksi kaasuiksi kenenkään ryhmästä 
tietämättömällä mekanismeilla. 
 
 Kävin suoraan k e r t o m a s s a  ja opettamassa heille mistä on kyse. Heidän kuvauksiaan keskellä 
Itämeren metaanikaasuviemäriä valaisee se, että jo 200m päässä kohteesta kamerat kieltäytyivät 
säteilystä toimimasta. Useampi X-ryhmän sukeltajista oli JO silloin sairastunut pelättyyn 
säteilysairauteen M74! Eli Japanissa on kyse samasta ydinvoimaloitten säteilyneutronien, 
kanavasäteilyionien ympäristöön vuotojen tuottamasta tarkoin salatuista tuhojen mekanismeista. 
            ------------ 
 
FB.06.2013  
______________ 
 
Angel Skywolf Jaana jos sinä rakennat kokon ...niin siinähän on silloin iso kasa palavaa materiaalia? 
Eikös vaan ... Ja sitten tuikkaat sen tuleen niin silloin se kokko palaa pois ja ei jää kuin tuhkat! Hyvin 
yksinkertaista! Mutta ydin asioissa onkin päin vastoin ! Sillä jos olet kasannut ydin saastetta yhteen 
pieneen kasaan ... siis tosi pieneen kasaan niin alkaa säteily eri muodoissa tästä kasasta aktivoida 
ympärillä olevaa materiaalia säteilemään enemmän ja enemmän (neutronivuodoistaan ja 
säteilykasvuista), kunnes se saavuttaa kriittisen massan ja palaa ydin räjähdyksenä, (likaisena 
pommina kuten Fukushiman erityisesti reaktorissa 3 näimme!). Tämä aiheuttaa sen että kun kerran 
vesistöihimmen on kerääntynyt Tritriumia ja Deuteriinia.  
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( Nämä ovat raskaita vesiä) niin ne alkavat merien pohjissa ja muuallakin lisääntymään matemaattisesti 
laskettavasti, nopeudella joka tulee vielä aivan lähitulkevaisuudessa ihmetyttämään heitä keillä on ollut 
oikeus tässä mailmassa levittää tätä kyseistä bio-myrkkyä ympäriinsä koko maapallollemme 
hulluudessaan! Sillä ydin saaste aina saastuttaa vain enemmän ympäristöään, tehden kokko teorian 
käänteisenä! Siis jos ydin paskoja kerää pieneksi kokoksi niin se vain alkaan hallitsemattomasti 
suurentua ja suurentua ja suurentua....Miksi ? Siksi että puoliintumis ajat ovat niin pitkiä!!! Ja tietty on 
rahan ahneus joka vain lisää koko tuntemamme mailman tuhoutumista koska olemme äänestämällä 
päästäneet mielenvikaisia ja hulluja istumaan hallituksiimme ja valtaapitäviin elimiin koko mailmassa!!! 
 
Ainoa kuka pystyy enään tässä vaihetta maapallomme ehtoopuolta auttamaan on Aabrahamin , Iisakin 
ja Jakobin Jumala ... Hän joka on tehnyt maapallon ja meidät!!! 
 
Angel Skywolf . Liisään vielä sen että lukemani perusteella niin sanotun " tsunamin" yhteydessä irtosi 
pohjois osissa Japania iso maan palanen vieden mukanaa meren pohjaan noin puolet Helsingin 
kokoisesta kaupungi-alueesta jossa satamassa oli kuusi ydinreaktoria täydessä käynnissä ... mitkä 
tietojeni mukaan nyttemmin makaavat noin 9 km syvyydessä käyden yhä!!! 
 
Tiedän vain sen että yksi Japanin kaupungeista puuttuu kartalta ja samoin 6 reaktoria!!! Fukushimasta 
pohjoiseen päin. Ja muista Jaana Japanissa ei vain hajonnut 3 Fukushiman reaktoria .... vaan 
kokonaista 56 KPL reaktoreita!!! 
Teslapiimit romahti alas koko Japanin ilmakehässä ja aiheutti Ydinreaktoreiden sulkemiset.  
Tämän romahduksen aiheutti: 
1: Kemikaali-ajot lentokoneista ja H.A.A.R.P in yhteiskäyttö romahdutti Ionisfärin . 
2: Liian monen reaktorin sijainti pienellä alueella, jolloin Ionisfääri oikosulkeutui, romadutettuaan 
maapallon Ionisfärin Japanin päältä. 
 
Nämä ovat teorioita joihin ei varmaankaan koskaan tarkasti saada vastausta vaan voimme todeta sen 
että ydin halkaisemisen teollinen tai sotilaallinen kannattavuus maapallomme elinkelpoisuuden 
säilyttäen ei ole onnistunut! Kuten Albert Einstein sen jo kohta 100 vuotta sitten totesi!!! 
            -- 
 
* HAARP- tutkan muodostamia plasmojensa värähtelyääniä yläilmakehästämme. HAARP on laitteisto 
jolla mm. ohjaillaan ydinvoimaloista vuosittain tonneittain vuotavia plasmaionisaatiopilviä säteilypaineilla 
haluttuihin kohteisiin. Mm. hallitusten haluamia etnisesti säteilysterilisoitavien uhrien asujaimistoihin 
satamaan alas säteilykuolemaansa ydinvoimalapäästöistään. 
 
Angel Skywolf http://youtu.be/qXdgvMuItMw 
 
Angel Skywolf http://youtu.be/SFmHH9ok59k 
 
Angel Skywolf http://youtu.be/amSpXvyPRrg 
 
Angel Skywolf http://youtu.be/IfvLn8MBjws 
 
Angel Skywolf http://youtu.be/h7DbwxRykk4 
 
Eilen 9:47 · Tykkää.. 
         
J.L. Angel, eipä tuon havainnollisemmin olisi asiaa voinut selvittää...! Joskus kyllä tuntuu siltä, että 
nämä asiat ovat niin suuria, etttä ne voisi olla hyvä jättäkin tuon mainitsemasi suuren Jumalan haltuun!? 
Mutta eipä silti ei kirvestä kannata silti kaivoon heittää...eikä iskeä kiveen!;) 
 
13 tuntia sitten · Tykkää · 1.. 
 
Arto Lauri Onhan TVO:kin 360- kertaistanut k o k o Selkämeren tritiumtasot 20 vuodessa. Ja Selkämeri 
sentään 250km leveäkin. Mikä kuvaavinta tässä 1993 julkaistussa huippusalaisessa SYKEsarja B7 
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Turun yliopiston , metsäntutkimuslaitoksen tutkimuksessa. TVO:n voimalat ON ns. KUNNOSSA . . 
Tajuatteko, että ydinvoimalat vuotaa t o n n e i t t a i n moskaansa vuodessa ihan siitä riipppumatta 
onko räjähtänyt tai ei.! 
                --------------- 
 
VAPAAENERGIALAITTEISTA (Pasille) 
_______________ 
_____________ 
 
15:02 
http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/redirect.jhtml?searchfor=+Lou+Brits+%28left%29+and+
John+Christie&cb=HJ&p2=%5EHJ%5Exdm069%5EYY%5Efi&qid=38109403853949baa7b5a5b6708f5
d16&n=77fc93c5&ptb=8161D933-C4D2-4724-AA5C-
6E22D6A1503E&si=pconverter&pg=GGmain&action=pick&ss=sub&pn=1&st=hp&qs=fn&pr=GG&tpr=h
psb&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldEaBjMns3lPXMA9U53J1EYR7oZoYsRyZY2OZBaSoOjOOYtS0
x%2FlejkhLzsadDkwohaw%3D%3D&ord=2&ct=AR 
& 
. 
 
lauantai 22:29 
             ----------- 
 
AURINKOvoima rules 
aurinko aurinko aurinko 
 
* Risto soitti juuri 2013.06. Koetin kertoa mitä Satakunnan kansassa kaveri teki omakotitaloonsa 5 
200W aurinkokennot. 7* 3 kpl. Kaveri osti laittensa Saksasta. Ja juuri kun kännykkääni kerroin kaverin 
laskevan kuolettavansa sähkönsä ekomyynnillä kustannukset 8 VUODESSA. Pani SUPO Riston 
kokonaan pois linjoilta! Aihe siis ON huippupäräyttävää myös tässä. Sunkin p i t ä ä  selvittää noinkin 
nopsan takaisinmaksunsa mahdollisuudet taloutesi kuntoon laittamiseksi Olli! 
            --------------- 
 
TVO VENÄLÄISILLE 
myynti myynti myynti 
 
TVO:n reaktorin OL-2 startti epäonnistui. Ja kuten arvata saattaa asiantila vaiettiin täysin julkisuudesta 
v 1980 kun reaktoria ei meinattu millään saada käyntiin. Itse asissa TVO:lla räjähtäen tuolloisessa 
teslabimistarttiyrityksissään tuhoutui mm. keskeinen generaattorin magnetointilaitteistokin. 
Päägeneraattorista tuli näin kerralla hyödytön tekele ydinsähkötuotantoon. Julkisuuteen näistäkään 
viikkoja kestäneistä suurongelmistaan ei TVO uskaltanut tapansa mukaan hiiskua julkisuuteen mitään. 
 
No 2013 kesään tultaessa kuultiin miten TVO vaatimalla vaati kolmannesmiljardin hätäapurahoituksia 
osakkailtaan. Erityisen uskomatonta että maamme "mahtavin" joutui ihan peruskulujensa kattamiseen 
moisiin hätäapuanomisiinsa JO kolmatta kertaa peräkkäin! Satakunnan kansa lehti julkaisi aiheen 
tiimoilta artikkelin, jossa ennnakoitiin TVO:n tulevan konkkurssin olevan Suomen historian ylivoimaisesti 
suurin ruumis ikinä.  
 
APU numero 24. 13.06.2013 sivuilta 19: "Uraliin Venäjän kauppoja. Ei ole syytä eristää Venäjää 
Euroopasta teennäissillä viisumipakoilla, sanoo eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander 
Stubb. Hän vei viime viikolla suuren suomalaisen yritysvaltuuskunnan Jekaterinburgiin  Uraalille. 
Suomea on tällä hetkellä helppoa myydä, koska maineemme on vielä hyvä. " 
 
Kesä 2013 toi Stubbin, STUK:n entisen pomon Laaksosen, ja ennenkaikkea suuren 
venäläisostoporukan, kuka enää edes yllättyi. Kaikessa hiljaisuudessa Olkiluotoon. Juuri kun OL-2 
laitoksen revisiohuollot olivat teon alla. Sopiikin kysyä mitä seuraavaksi kun koko Suomen 
uraaninjalostus, Outokumpu, harjavalta, OMG- Kokollaan asti. Loviisasta aina Fennovoiman uusiin 
reaktorien hankintoihin Venäjhältä oltiin JO maasamme taivuttu?  
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Ydinenergian muututtua 2008 USA MIT tiedoin pysyvästi energialoiseksi. Olivat venäläiset alkaneet 
systemaattisesti ostaa maailmalla alennusmyyntiin pantuja konkkurssikypsiä ydinyhtiöitä haltuunsa. 
Enää ei siis Suomessa paljoja mietitä. Harkimo myi juuri Helsingin Arenan kannattamattomana 
venäläisille. Päivän selvää, että samaa kyyditystä on tulossa myös Suomen viimeiselle 
konkkurssikypsäksi mankeloidulle menneisyyden ydintekniikan impperiumille. Odotammekin milloin 
SUPO antaa Suomen lehdistön julkaista vääjäämättömän venäläisomistukseen siirtymiset myös 
TVO/Posivan Olkiluodossa.  
           ------------ 
 
Fukushima BEETTASOIHTU DEMO! 
___________________ 
_______________ 
 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
01.07.2013 
No 489 
kuuleminen@tem.fi 
 
Ahti P.   Arto Lauri 
Moi tsekkaa tämä onko optinen vale vaiko aito valokaari ilmiö? Se ensimmäinen video siinä pari kuvaa 
ennen videota. 
 
http://fukushima-diary.com/2013/06/strange-light-looking-like-spider-web-in-fukushima-plant-recorded-
by-live-camera-34am-6292013/ 
Strange light looking like spider web in Fukushima plant recorded by live camera 3~4AM 6/29/2013... 
fukushima-diary.com 
13 tuntia sitten 
TykkääKommentoiJaa 
 
    Arto Lauri Siis WauDE!. . .SäteilyIONIPLASMAHAN siinä palaa kerroksina! Tuollainen 
perusydinjätteenkin muodostama DC jännite on heittämällä tuhansissa voilteissa. DC oli kyseessä 
koska palo oli noinkin stabiilia. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tässä videoinnissa ilmiötä tuotiin esille 
ennennäkemättömin demoamisin. Saa suoraan ihmetellä jos videota CIA ja IAEA antavat olla 
näkyvissä kauankaan. Aitoa jooO. Mutta ennenkaikkea päräyttävää näyttöä siitä miten o i k e a s t i 
säteilyionisaatiot saa maaperässämme päästöjensä megatuhoinaan aikaan. Ja hei huomatkaa y k s i k 
ä ä n ns. "virallinen lehti" ei tällaisia dokumentteja uskalla beettasoihtuamisista julkaista! Ei varsinkaan 
sen jälkeen kun Vesan kanssa teimme ilmiöstä kansalle tutun. Hienoa Ahti j u s t näitä kansalle 
näkyviin!) 
            ------------ 
 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
01.07.2013 
No 490 
kuuleminen@tem.fi 
 
 POLIISI ON vihollisesi! 
 ___________________ 
 
 Syvissä kansan riveissä on a i n a tiedetty, että Suomen POLIISIT on laittomine Pu- 239 
plutoniumkauppoineen TVO/ Posivassakin maamme pahuuden symboli. Mm. Tiitisen listoja myöten 
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tiedetään korruption maamme poliisien perusrutiineiksi. Heiniluoma kertoi eduskunnassa, että vailla 
kontrollia neteissä ja kaikkialla maamme tiedotusvälineissäkin kansan demokratiaa polkeva SUPO pitää 
salvota. No tuskin esim. CIA-poliisin Snowdenin hengen uhkailujen jälkeen kukaan enää on ihmetellyt 
kun jopa Ulvilan murhamysteerin, Auerin miehen murhaajaksikin osoittautuneen. .. Niin tosiaan 
kenenkä muunkaan kuin tutusti FIN- poliisien. 
 
 Olkiluodon rannoilla jopa kolmekin kertaa vuodessa laittomia plutoniumASE materiaaliensa kauppiaat. 
Ruotsalaisella Sigyn aluksillaan hakevien poliisi/armeijan virkajohtajien jälkeen m i k ä ä n ei enää ole 
ollut vuosiin vierasta Suomen poliisien toiminnalle. Kansa alkaa tajuta, että näille sinitakkisille 
mafiosoille on saatava stoppi. Ainoa oikea paikka on panna tuhatpäinen verorahoillamme loisivia 
laittomia Geymantilejään lihottaville SUPO-poliisistoille kaiken kattavat tutkinnat. Katsokaa mitä rohkea 
kansalaistoimi tuo arvonsa raakasti menettävistä poliiseista jälleen tietoisuuteen: 
 
 POLIISI UHKAILEE VIDEOLLA 
 Iltalehti. 02.07.2013. Hauholainen mies kuvasi videolle keskustelun, jossa poliisi uhkaa hakata hänet. 
Tapauksesta on aloitettu esitutkinta. 
http://www.iltalehti.fi/iltvuutiset/20130701026793902_v0.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=e
mail&utm_campaign=uutiskirje 
 
Poliisi uhkasi hakata - tallentui videolle  
 
 
www.iltalehti.fi 
Hauholainen mies kuvasi videolle keskustelun, jossa poliisi uhkaa hakata hänet. Mies kertoi Iltalehdelle, 
että uhkailun taustalla on riitaa erään poliisin pojan kanssa. Lue tiistain painetusta Iltalehdestä videon 
kuvanneen miehen haastattelu.. 
 
Tykkää ·  · Älä seuraa julkaisua · Jaa · 2 tuntia sitten. 
L.B. tykkää tästä.. 
 
R.L. Tämä ei valitettavasti yllätä ollenkaan, sen kerran kun apua olisi tarvinnut niin poliisi on tympeästi 
käskenyt vaan pitämään suun kiinni. EN luota! 
 
2 tuntia sitten · En tykkääkään · 2.. 
 
Arto Lauri Joo poliisia Ei nykyään kiinnosta kun rahastaa kansaltaan. Niin ja saivathan he 
"luontaisetuna" ihan Helsingin korkemmalta oikeudelta jokin aika sitten haluamansa läpi aloitteen, että 
virassaan raiskavaa poliisia vastustaminen on kuulema r i k o s viranroimittajaa vastaan! . . .Täytyy kyllä 
suoraan sanoa, että jo on hulluksi mennyt. Kuinka ollakkaan moiselle petolaumalle taas monennenko 
kerran lisää rahaa ja valtaa itselleen haalivat yhä. Ja mikäs sitä haaliessa kun moisia ei näy koskevan 
mitkään maamme lait, ei asetukset. Rahaa tuleekin Geymantileilleen rapsakkaasti laittomista 
hommeleista mm. TVO:n plutoniumkaupusteluistaan viljalti. Siinä hommassa ei miljardit kauoja 
happane! 
 
2 tuntia sitten · Tykkää · 2.. 
 
M.R. Ehkä pikku juttuja, mutta olen nähnyt kun poliisi ajaa punaisia päin selvästi niin ne laittaa siniset 
vilkut ja hälyytyksen päälle hetkeksi. Ikäänkuin se olisi hälyytysajo. Risteyksen ohitettuaan ne 
sammuttaa hälytykset heti. Samoin kun ne lähestyy ruuhkaristeystä punaisissa valoissa niillä on melko 
kaukana jo hälyytykset päällä. Hämmennys on melkoinen. Heti kun risteys on ohitettu hälyytykset 
sammutetaan ja kiire on ohi. Varmaan heille tulee sopivasti puhelimeen ilmoitus, että vaara on ohi  
             ---------- 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
02.07.2013 
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No 500 
kuuleminen@tem.fi 
 
T&T  Ydinvoima I 
___________ 
 
Venäläinen Rosatom ostaa kolmasosan Fennovoimasta. Suomi on saamassa venäläisen ydinvoimalan. 
 
 Fennovoima kertoi keskiviikkona, että se on allekirjoittanut venäläisen Rosatomin tytäryhtiö Rusatom 
Overseas kanssa kehityssopimuksen, joka tähtää sopimukseen ydinvoimalan toimittamisesta. 
Neuvottelut ovat myös alkaneet siitä, että Rusatom Overseas tulee Fennovoiman 
vähemmistöomistajaksi yhden kolmanneksen osuudella, yhtiöt kertoivat. Tiedote ei mainitse, millainen 
kauppahinta voisi tulla kyseeseen. 
 
Yhtiöt pyrkivät loppuvuoden neuvotteluissa kohti laitostoimitussopimusta. Suorat neuvottelut 
ydinvoimalaitoksen toimittamisesta aloitettiin Rusatom Overseasin kanssa tämän vuoden huhtikuussa. 
Helmikuusta saakka Fennovoima on käynyt suoria neuvotteluita myös Toshiban kanssa, mutta nyt 
Fennovoima keskittyy neuvotteluihin vain Rusatom Overseasin kanssa, yhtiö kertoo. 
 
Hanhikivi 1 -laitoksen toimitussopimus on tarkoitus allekirjoittaa vuoden 2013 loppuun mennessä. 
Suunnitteilla on 1200 megawatin AES-2006-reaktori, joka vastaa kooltaan Fennovoiman omistajien 
tarpeita, yhtiö kertoo. Fennovoiman taustalla on 60 teollisuuden ja kaupan sekä energia-alan yhtiötä eri 
puolilta Suomea. Kaikki Fennovoiman omistajat päättävät jatkostaan hankkeessa ennen 
laitostoimitussopimuksen tekoa. 
 
Lähde: Talouselämä 
       -- 
 
T&T Ydinvoima II 
______________ 
 
* Voitteko kuvitella, että vasta muutama vuosi sitten Suomi mahtipontisesti surutta ESTI venäläisten 
aikeet tuoda maastaan venäläistä puolet halvempaa sähköä. No nyt kun Japanissa ja USA:ssa todettiin 
mm. Mark reaktorit tappavan vaarallisina pakkopysäytettäviksi. Kun ydinvoimaloitten laadukkaammat 
versiot maksavat ainakin 4- kertaistuneita hintojaan. Arevan romujakaan huoli OL-3 jälkeen kukaan. 
YKSIKÄÄN vakavastiotettava maa ei enää satsaa menneisyyden ydinvoimaan. 
 
 Ei Saksa, USA, Kiina, Intia mikään! Suomalaisille atominsärkijöille onkin jäänyt mustapekka käteen 
käytännössä ydinlaskiämpärin pohjakertymänä se ainoa mahdollinen, venäläisreaktorit. Jotka lisäksi 
kannattamattomina jätetään käytännössä maksamattakin! Huvittava käänne on m y ö s  se, että 
alkujaan Fennovoima polleili rehvastellen ostavansa megaison 2 500MW reaktorirohjon. Mutta kun 
MINÄ paljastin julkisuuteen, ettei Jimmy Carter lain mukaan nyt 9 000MW suomalaisverkossa SAA olla 
kuin 10% suuruinen ydinvoimala. 
 
Niin tehoistakin hupaisasti putosi reilusti yli puolet. Putosi koska OL-3 laitoksenkin tehot on IAEA lain 
mukaan auttamattomasti yli 10%, eli 1 600MW. Kiinnostavaa näissä onkin, että ydinimpperiumien oli 
tuskaisan PAKKO kuunnella paljastuksiani ja toimia salattujen IAEA- lakien paljastumisten pohjalta.) 
Kuten näemme venäläismafiosot ovat kaappaammassa k o k o Suomalaisten energianegatiivisen 
ydinbisneksen. Juuri kuten olen Jo vuosia varoitellut. Ydinrikollisten laittomat Pu- 239 bisnekset siirtyvät 
itämafisosojen rahanpesuun ja huumerahojen peittelybisneksiin mukaan surutta. 
 
 SUPO- poliisit/ armeija saavat korruptiovarmaa toiminta- alaa kuten himosivat! Tarkoitus on päivän 
selvä. Ydinbisneksestä tehdään niin VERISTÄ, ettei suomalaisille ydinrikollisuudessa jätetä sanan 
sijaa. Koko Suomi muutetaankin laittoman Pu- 239 temmellysten ja EU:n ydintunkioksi. Jonne Venäjältä 
aletaan kuskaamaan esteittä maailman ydinsaastaa kenenkään paskaa piittamatta! Kuten kuulimme 
Suomi tuhoaa tulevan tieltä mm. STUK:n tuhatpäiset ydintarkkailijansa. Jatkossa toimitaan kuten 
TVO:lla JO OL-3 hankkeissa. Eli kuten SIAT PELLOSSA mistään piittaamatta! 
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3218. Uraanimalmeista. 
 
Uraanimalmin saantihyötysuhteista. 
uran uran uran uran uran uran uran 
 
Yksi tarkimmin salattu fakta on se, että käytetyistä uraanipolttoaineista STUK:n antamien tietojen 
mukaan on pitänyt jalostaa peräti 94% ensin sotilasuraanin 93% pitoisuuksiin. Mistä rikastettu uraani 
sitten m y ö h e m m i n plissataan valtavalla energiatappioilla 3,5- 5,5% ydinpolttoaineiksi. Miksi tämä 
sitten on niin valtavan tärkeää tietää? Koska TVO kertoi vanhanaikaisissa centrifugisysteemeissään 
saatavan tonnista uraanimalmijalostetta talteen varsinaista polttoainetta käsittämättömän heikon osan 
0,4%. Eli tonnista uraanijalostetta tulee 0,4% valmista polttoainetta ja loput 99,6% pumpataan surutta 
jätteeksi. 
 
No USA:sta minulle tulikin tieto, että nyt on kehitelty sitten v a l l a n tramaattisesti paremmin toimivat 
ns. "uudenpolven centrifugit". Joista siis alkujaan p i t i  saavuttaa vallan murskaavan hyvät 
saantoprosentit. No mitä todellisuudessa on saatu sitten vuosikymmenien miljardikehityksin aikaaan. 
Annetaampa nettipoliisien ja CIA kertoa ihan ITE: 
 
"Ensimmäinen kaavio osoittaa rikastamiseen tarvittavan (SWU) tuotantoyksikköään kohti. Toinen 
osoittaa, kuinka yksi tonni luonnonuraania rikastetaan valmistuotteeksi prosessin päätyttyä: Saanto 26 
kg (20%) tyypillisten tutkimusreaktorin polttoaineeksi. Kun tehdään 90% tuotantoa saadaan enää 5,6 kg 
aseisiin materiaalia. Prosessi kääntyy vaakasuuntaan niin paljon, koska massa materiaalin 
rikastamisen lisääntyessä asteittain vähentää näitä saantojen määriä." 
 
Käyrässään saanto oli kasvanut TVO:n ilmoittamasta 0,4% osuudesta 0,56%. Teoreettinen parannus 
on v a i n  hiukan yli +30%. Lisäksi, ja tämä on tärkeää. TVO:n ilmoittama ASEuraani on paljon 
puhtaampaa 93%! Tämä kertookin jo oleellisimman. Todellisuudessa materiaalin alkuosissa 
rehvastellut r a j u t saantokulutusten monikertaistumat perustuvat klassiseen ydintyyliin SILKKAAN 
VALHEESEEN! 
 
Osa II 
 
Liittyvät sivut 
USA: Nuclear Fuel Cycle Wnn Uutiset 
 
2000- luvun sensaatiomaisin isotooppijalostamisen saannon muuttuminen 8- kertaiseksi perustuo 
USA:n Teksasiin kehitetylle LASERYLIHIENOKURIRAKENNELAITTEESEEN. Vaan kuinka kävikään 
Cernin kokeet menivät penkin alle 2007. Saannot olikin yhtä heikkotasoisia kuin jumbotason 
centrifugeissa. Katsotaan mitä artikkeli valottaa siitä:  
 
"Rikastusprosesseissa. Määrä rikastusprosesseissa on osoitettu historiallisesti tai laboratoriossa useilla 
tavoin mahdolliseksi.  
Mutta vain kaksi, kaasudiffuusiota prosessi ja sentrifugoidaan prosessi, toimivat edes siedettävästi 
kaupallisessa mittakaavassa. 
 Näissä molemmissa, UF6 kaasua käytetään raaka-aineessa. Molekyylit UF6 U-235 atomeilla ovat noin 
prosenttia kevyempi kuin perusuraaniatomeilla U-238, ja tämä eroon massoissa on perusta 
kummallekin prosessille. Isotooppierotusjärjestelmä on edelleen sama fyysinen prosessi. *" 
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Globaalisti uraanin jalostaminen tuottaa 95 000. Josta artikkelin mukaan USA Global Laser Enichment 
= v 2015 vain prosenttiosia 1 000. Edes vuoteen 2020 mennessä ei tässäkään ennustella kuin 
muutamaa prosenttia maailman uraanijalostuksesta. Laserisotoopierottamisen triumfi päättyy tässäkin 
silkkaan nyanssiseen floppiin. Ja NIIN PALJON kuin ennen 2007 CERN koetta tästä tekniikasta 
odotettiin saantojen 8- kertaistumisia ja energia taseiden muutamista plussalle. Juu ei toiminut siis 
tämäkään.  
 
Japanin arvoissa on kiinostavaa dataa myös. Japanin JNFL, Rokashon tuotto 2012- 2015 on 
promilleluokkaa 150! Japanissa ENNEN Fukushiman onnettomuutta Miamakista EI uskalleta kertoa 
enää mitään. Mutta toisaalta Japanin uraanirikastuksen tasoksi maalaillaan 2020 noin 1 500. Eli 
prosentin pintaan. Japani siis EI enää edes y r i t ä  korvata räjähtäneen Miamakin kymmenien 
prosenttien aiempia maailman tuotanto- osuuksia! Myös tämä on vallan hurja juttu. Japanin hallitus EI 
siis enää usko m i h i n k ä ä n nykyiseenkään uraaninjalostustekniikkaan. Ei koska prosessit on ja 
pysyy sikamaisen heikkoina saanneiltaan. Siksi Japanin hallitus kylmästi tietää, ettei ydinalansa 
jalostuksen enrgiataseet enää koskaan muutu energiapositiivisiksi. Kun maailman merkittävin uraanin 
rikastaja luopuu näin totaalisesti ydinalana jatkoista. On totuuden ja epätoivon määrä mittaamaton! 
 
Osa III 
 
Artikkeli on niin täynnä valheita, ettei helposti näe puita metsältä. Otetaan esimerkki. Sepitteessä 
kerrotaan miten vanhassa jalostusprosessissa tarvittiin 50 ketaa enemmän energiaa kuin ns. 
nykyisessä prosessissa. On tiedossa, että esim. 1940- luvun ydinpommiaineitten "kalutrontekniikoissa" 
energiataseet olivat murskaavan huonot. Yhtä kaikki vanha oli siis tasoa 2 ja nykyisempi 100. Miksi luku 
on niin kiinnostava:  
 
"Rikastamiseen lähes puolet kustannuksista tulee ydinpolttoaineesta ja noin 5% 
kokonaiskustannuksista sähköstä. Aiemmin se osuus myös kattoi suurimman kasvihuonekaasujen 
tuoton vaikutuksesta ydinpolttoaineen kierrossa, jossa sähköä käytetään rikastamiseen tuottaen sitä 
hiilestä! . .  Kuitenkin jos moderni Kaasusentrifugissa voimaloita käytetään, jopa  3% hiilitaseista 
pahimmassa tilanteessa edelleen tuotetaan."  
 
Hupaisaa, että yllä tosiaan verrataan 1940- luvun tekniikkaa 1960- luvun ns. "huipputekniikkaan". 
Mitään EI siis ole kehitetty 1970- luvulta! Jopa lasererotin on peräisin 1948 ajoilta. Tässä se kaikki 
kerrotaan:" Kaasusentrifugissa prosessi oli ensimmäinen osoitti vuonna 1940, mutta hyllytettiin hyväksi 
yksinkertaisempi diffuusioprosessi. Sen jälkeen kehitettiin ja otettu 1960-luvulla toisen sukupolven 
rikastamistekniikkaa. Se on taloudellinen pienemmässä mittakaavassa, esimerkiksi alle 2 miljoonaa 
SWU / v, mikä mahdollistaa vaiheittaisen kehityksen suurempia kasveja. Se on paljon 
energiatehokkaampi kuin diffuusio, vaatii vain noin 50-60 kWh SWU." 
 
Luvut kertovat karusti miten JOPA ydinteollisuus i t s e  joutuu myöntämään prosessinsa 
energianegatiiviseksi. Eli jos tuossa annetun tiedon mukaan tulee 3% hiilitaseet edelleenkin ja se 
kerrotaan normaalin centrifugauksen 50-kertaisuuksin. Saadaan 50%* 3%= 150%!!! 
Tieto ON enemmän kuin merkittävä päänavaus ydinteollisuudelta. Nimittäin tuo 150% kun tarkoittaa 
ydinvoimalan tuottavan CO2:ta kertaluokkaa enemmäm kWh kohden kuin suoralla kivihiilipoltolla 
tuotettaessa! Eli ydinteollisuus tässäkin artikkelissaan suoraan myöntyy energianegatiivisuuteen JO 
pelkällä uraanin isotoopijalostuksellaan! Sitten tulee päälle uraanikaivosten mielettömät 
energiatuhlaukset suunnattoman heikoista prosentien osien muista tuotantoasteistaan. 
        ------------- 
 
********* TVO:n TESLABIMI ALAS NÄIN ********* 
       __________________________ 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
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kuuleminen@tem.fi  
 
* Tänään 1.07.2013 kuulimme jotain vallan ajanhenkeen kuuluvaa. Kyse on t i e t y s t i FIN- poliiseille 
syydetyn rajattoman vallan rajattomasta turmelemisetä maamme poliiseissa. Jopa Heiniluoma puuttui 
Eduskunnassa siihen, että Suomen POLIISIT toimivat vailla kontrolin häivää kuin siat pellossa. 
Taustanaan oli mm. Helsingin korkeimman oikeuden päätös siitä, että virkaa tekevän poliisin 
raiskauksen esto on nyt virallisestikin  määritelty oikeuden päätöksen tuomittava rikos vastustaa 
"virkaatekevää raiskaavaa viranomaista!" . . 
 
*Järkyttävää ja samaa linjaa kuultiin tosiaan nyt vaihteen vuoksi Ulvilan murhasta Auerista. Nyt liki 10v 
oikeusmurhaamistensa jälkeen on selvinnyt... Niin kuka enää edes yllättyi että senKIN murhan on DNA 
näyte todennut POLIISIEN tekemäksi!. . Samansuuntauksen mielivaltaa edustaa toki seuraavakin 
poliisit. Ja kyseessä on tosiaan Turun vankilamielisairaalan johtajan Lauermanin ostopoliiseista, tällä 
kertaa nimenomaan identifioitu nettipoliisi. Nuorenoloisen kokemattoman tusinamiliisipoliisin tehtäväksi 
on palkattu suojelemaan TVO/ Posivan tunnettuja laittomia Pu- 239 myyntejä Suomesta. No nyt 
tämäkin rajoittamattoman valtansa sokaisema POLIISISTO kiertää pitkin FB/ nettimaailmoja 
mainostamassa  mm. tekniikoita siitä miten ydinvoimaloitten käytöille elintärkeät ns. "teslabimiplasmat" 
saadaan suistettua alas Fukushimaräjähdyksistä tutuin seuraamuksin:  
 
FB. Paljastetaan rahan valhe. 30.06.2013 otannasta. Markus Jansson: 
Nyt vaihtui kirjoituksen otsikko muotoon "TVO:n TESLABIMI ALAS NÄIN". Hahahahahaaa! 
 
* Alla materiaalia jota h ä n  poliisina levittää nettimaailmossa: 
 
*Kyselin millaisella tekniikoilla olisi mahdollista suistaa ydinvoimaloitten päällä riehuvat 15 kilotonnin 
teslaoskilaattorit ryskien tuhoonsa alas murskaamaan reaktorit Fukushimatyylein. Tekniikastahan tässä 
tietysti lähinnä on kyse. Ja tällaista varsin kiinostavaa l i s ä opastusta sainkin käsiini tästä 
kekälekuumasta ja h y p e r  salatuista ydinrikollisuuksien akilleen kantapäistä. Ja siitä k i v a a  dataa, 
että pitää t i e t y s t i  julkaista kaikien vapaasti kopioitavaksi: 
        - 
Pitää vain katsoa että tuuli on TVO:lle lännestä suoraan itä / etelään niin saisi Katainen/ Stupid/ ja 
Niinistö ydin idioottit maistaa omaan nannaansa tuulen viemänä...Olethan nähnyt sen elokuvan? 
Tuulenviemää?..  
 
Tiesitkö siihen riittää 3m korkea 3 miljoonan voltin Tesla coili ... halkaisijaltaan noin 75cm. Ja päähän 
antenni terotettu neula suoraan ylöspäin!!!(Kohdistettuna tietysti TVO:n yllä tauotta hytkyvään 
dokumentoituun 1 000km3 koiseen plutoniumionisoituun teslabimiin.) 
 
Meinaan kyllä lähtee ja ...Ja jos laitat sen käänteisenä niin .... ai ai aiai ai! Sen voi vielä sykettää 
esimerkiksi 8 000 Hz niin noin 20 minuuttia sieltä tippuu alas muut alemmat Hz vapaana pudotuksena! 
               ----------- 
 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
 
27150 Eurajoki 
 
03.07.2013 
No 503  
kuuleminen@tem.fi 
 
Tämä muuten repii raakaa totuutta. Miten maaperään vuosikymmenet imeytetty säteilyn energiat, 
neutronivuot ja 2 200kg/v sinne vuotaneet ++..IONI plutoniumkanavasäteilyt tuottaa 
sekundäärienergioita..  
Maailman tietodemokratian puutoksista IAEA klikeissä kertoo kyllä se, ettei EDES tällainen 100% 
kiistatonta dokumentointia vastuuviranomaiset lainkaan anna julkkisuuteen ydinvoimaloistaan! 
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 http://fukushima-diary.com/2013/06/strange-light-looking-like-spider-web-in-fukushima-plant-recorded-
by-live-camera-34am-6292013/ 
               ----- 
 
TVO:n rikoskasvattamosta. 
tvo tvo tvo tvo tvo tvo 
 
Kun puhutaan Suomen sisäpiiririkollisista. Ei ole sen herkullisempaa tunkiota kaivettavaksi kuin TVO/ 
Posiva. Posivasta muistuu mieleeni mm. Marjo Matikainen Kallström. Joka on ollut Posivassa ns. 
"töissä" aikoinaan. Mutta nyt haluamme keskittyä nimenomaan TVO:hon. Juu korruptiosta ja 
veronkiertojen mestariluokasta puhuttaessa mm. johtaja Rauno Mokka pitää Lukko /RTK firmakytköksin 
heti mainita. Koska YKSIKÄÄN näistäkään ydinalan sisäsiittopiirifirmoista ei koskaan ole maksanut mm. 
veroja! Korruptioon, ydinalan lobbaukseen on siis rahaa surutta tulvitettu kyllä. 
 
Kun itse olin TVO:lla vuodesta 1968 lähtien. Tuon Olkiluodon huijarifirman kruunaamaton johtaja oli 
vuosikaudet Olavi VAPAAVUORI. Juuri tosiaan maamme tuholaisena ja "kaikki Helsinkiiin" tunnettu 
ministeri poikansa Vapaavuori. Vapaavuoren kansa tunteekin nuoruudestaan juoppokierteittensä 
laukomista väkivaltaisuuksistaan. Hän on TVO:n johtajan sukulaisena kammettu kokomuslaisena 
kultalusikkavirkoihin TVO:n sisäpiirien hämäräkytkösten vetämänä. 
 
No noin 2009 Helsinki kaappasi Sipoosta osan ja olisi ottanut isommankin siivun. Vapaavuori ja 
Pajunen, Helsingin kaupunginjohtaja olivat yhteistyössä. Rantarakentamista ilman kilpailutusta. Rannat 
ovat kovin  kalliita asuinpaikkoja. Asuntoja tutun rakennusliikkeen tekemänä oli myyty kalliiseen 
hintaan. Vapaavuori höpötti " Jokaisella on oikeus adua omakotitalossa". Raha ja viina ovat ainoat mitä 
heitä kiinnostaa. Vapaavuori on noussut  toisten äänillä ja Häkämiehen tilalle. Kokoomuksen sisältä ja 
valitsemana.  Roskasakki etenee toisiinsa tukeutuen demokratiasta pätkääkään kiinostumatta. 
 
 Tällaisille rikollishankkeille onkin elimellisen tärkeää, ettei YDINkansanäänestyksiä, kuten toki aidoissa 
demokratioissa Euroopassa tehdään. SUPO Suomessa salli. Ei koska demokratioissa ydinvoima on a i 
n a  saannut fiksuilta kansoilta jyrkän kiellon!. Eikä kansan mielipiteet katso syystä hyvällä SA-armeijan/ 
TVO Posivan ja SUPO:n nykyisiä Pu-239 asemyyntejään.  Caymansaarien ydinherrojen laittomien tilien 
lihottamisia Sigyn 1 ja Sigyn 2 plutoniumkuljetuslaivojen vanavesi on kansojen verien kyllästämänä 
pitkin Itämerta!  
          ----------------------------- 
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Venäjä JO lopettanut! 
slut slut slut slut 
 
* Muistan itse miten Venäjän presidentti Putin 3 kertaa, 4kk välein jo vuona 2007 ilmoitti aivan 
avoimesti. Koska uraanimalmien keskipitoisuus laskee 2008 tultaessa alle energianegatiivisuusrajan, eli 
0,4%. On Venäjä yksiselitteisesti pakotettu lopettamaan energialoiseksi muutuneen uraanin 
jalostamiset. Ennenkaikkea myynnit maailmalle. Asia oli JO silloin valtava shokki. Koska Venäjä 
isotooppijalostuksellaan huolehti peräti 70% maailman ydinvoimaloitten polttoainehuolloista. 
 
* Noista uutisista lähtien ydinvoimaa ei energiamielessä olekkaan ollut. Kaikki keskeisimmät 
uraaninikaivokset lopetettiin juuri kohtalokkaasta tuosta syystä 2008. Ainoastaan enää ASEuraaneja 
suostuttiin kaivamaan, koska siinä ei rahastuksena energian suhteet painaneet. Vielä syksyllä 2007 EU 
teki kalliiksi käyviä hätäkokeitaan korvaavilla plutoniumpohjaisilla Arevan MOX polttoainelaitoksillaan. 
Juuri OL-3 piti olla lippulaiva jolla Pu- 239 talous palauttaisi energiapositiivisuuden ydinimpperialisteille. 
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* Avainsanomassa siloin oli ns. "laserylihienokuorirakennelaite". Jonka ydinmateriaalien jalostuksen piti 
8- kertaistaa saannot 90% luokkaan. CERN salaiseksi julistetuissa kokeissa tulos oli suunnaton 
pettymys. Luokkaan 16% jäätiin. Samalla ydinalan varasuunnitelmat B/ Pu- 239 talouksistaan 
romuttuivat totaalisti 2008 tultaessa niinikää energianegatiiviseksi. Kuulun niihin t o d e l l a  harvoihin 
etuoiketettuihin, jotka näistä tietoja ammattitasoilla saivat! Ja nyt vihdoin viimein 5v salailujen jälkeen 
löysin ARVOKKAAN todistuksen siitä, että Venäjä tosiaankin ON lopettanut kaupallisen 
uraaninjalostuksen. 
 
* Myös maailman toiseksi suurin uraanin jalostajamaa Australia lopetti kaupallisen uraanimalmien 
myynnnit. Keskittyen vain Kiinan ASE- uraanituottamisiin. Kuvaavaa ydinalan shokkivuodelle 2008 
onkin, että Ranskan Limoussinea myöten kaikki myös Euroopassa toimineet kymmenet 
uraanintuottajamaat lopettivat kuin seinään. Eivätkä pelkästään lopettaneet. Vaan laativat lain jonka 
mukaan Euroopassa uraanin kaivaminen huippu tuhoisana kiellettiin. Kiellettiin kaikialla patsi, kuinka 
ollakkaan ei Suomessa. Jossa uraania Euroopan ainoana maana kaivetaan Talvivaarassa 20-kertaa 
energianegatiivisesti.   
                                          -- 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=8262#kommentit 
Uraani suunnitelmissa alusta asti! @ 6.7.2013 10:36:24 
 
 Talvivaaran kiisteltyä kaivosta on alusta asti toteutettu uraania tuottavaksi, jo menetelmä sen kertoo. 
Saati muka nikkeliä tuottamaan tehty... Naurattaisi ellei itkettäisi! Uraanin kaupallisen rikastuksen loppu 
Venäjällä loppui 2008, eli uraaninmyynti ulos loppui. 
                                                           
_______________________________________________________________ 
 
Mitä kertoo se, kun kipsisakka-altaan ph vaihdos happamaksi liuotti uraanin nestemäiseen muotoon, 
joka laskettiin vesistöihin, pilaten suuret vesialueet pitkäksi aikaa. Mikä olisi ollut estettävissä 
happamuuden neutraloinnilla, olisi muovikalvokin ehkä jopa kestänyt. Talvivaara saa kaiken kaivosten 
mediahuomion, kuin muuta toimintaa maassa ei olisi. Ollaanko vähentämässä maailman suurimman 
vesivaraston kokoa, jotta tutulla menettelyllä hinta pomppaa kummasti? Vesi kun on öljyä 
arvokkaampaa, öljy on korvattavissa mutta juomavesi ei... 
 
Vesilakeja muuteltu kohti kaivoslakeja useiden hallitusten toimin kaivosvaltausta vastaavaksi, jonossa 
suuryritykset ja IMF yksityistysvaatimukset... Samaan aikaan kun kansa kurjistuu ja elinajanodote 
pudotettu miehillä 50 vuoteen, jos ei ole hyväpalkkaisessa hommassa työterveydenhuollon alla. 
                 ---------------- 
 
 
 
 
 
 
 

3219.Laput silmille hyväveli 
 
* 04.07.2013. 
- Jos ihmisellä on hammassärky hän ottaa yhteyttä hammaslääkäriin 
- Jos taloudessa on vesiongelmia, hän ottaa yhteyttä putkimieheen. 
- Jos perheeseen pesii talousongelmia, hän ottaa yhteyttä pankkiin. 
 
Mutta k u n on seuraavat ongelmat: 
 
- Tietojasi urkitaan, laittomasti rosvotaan kuin vierasta sikaa. ET voikkaan ottaa yhteyttä POLIISIIN. EI 
koska poliisi on just tuo pahantekijä! 
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- Haluat kuulla ammattinäkemystä ongelmastasi josta on vähän tietoa. Eli energiahuolinnasta, 
ydinteollisuudesta. 
 
Kas TAASKAAN et voi ottaa yhteyttä ammattilaisiin. Niihin jotka vuosikymmenet ydinteollisuuden 
sisäpiireissä sitä tekee työkseen! Koettakaa vaikka. TVO:n johtajat Perti Simolan toimin 2007 joulukuun 
lopulla lähettivät kaikille Suomen tuhansille ydintyöläisille uhkaukaasin. Ettei yhden yksikään ydintyöstä 
ammattitasolla tietävä saa antaa ensimmäistä kommenttia alastaan tiedotuskanaviin! 
 
Tästä seinähulluudesta voitte tehdä kokeen. Jota itsekin eilen kokeilin. Valitkaa kourallinen TVO/ 
Posiva/ Forttumin ydinkenttätöissä olevien nimiä Fasebookin listoilta. Lähettäkää heille kaveripyynnöt. 
Arvatkaas mitä tapahtuu?. . .CIA isomahaisimmat POLIISIT änkee ihroineen linjojenne väliiin. 
Ilmoittavat synkeästi pää parusta punaisena. Että anti olla laitimmainen kerta. Tai heitämme sinut 
mereen haiden syötäväksi! Ei herranen aika kuinka s a I R A S T A TÄMÄ NYKYINEN MAAILMAMME 
ONKAAN! 
------- 
 
Arto moi. 
 
* Pari mieleen jutuista tullutta: 
 
- Vielä niinkin myöhään kun 2008 Suomen ydinkeisarit huudattivat suureen ääneen harhojaan. Ettei y k 
s i k ä ä n valtio kykene pyörimään jos sen valtakunnanverkosta v a i n ja ainoastaan 5% 
tuulivoimaenergian raja ylittyy. No ei tästä ehtinyt kulua kuin 5 vuotta. Ja mm. Tanska osoitti täysin 
toimivaksi mallinsa, jossa koko läntisen Tanskan energianhuolinnasta peräti 50% hoidellaan ongelmitta 
käytännössä ILMAISELLA hyvin ennakoitavalla vanhemmilla= jo myös kuoletetulla tuulikapasiteeteillä. 
 
- Nyttemmin tästä johtuen ydinsyöttiläät ovat hampaat irvessä heittämässä lisää näitä veteen 
piirtämiään viivauksiaan. Ettei muka tuulisähkön osuus VOISI koskaan ylittää sähkön syötössä 20%. 
Tämä myös ON siis jo aikapäiviä sitten osoitettu valheeksi. Mutta eihän ydinalassa totuus 
kiinnostakkaan! 
 
- Ranska, Saksa, Englanti, Hollanti. Tanska ovat JO tehneet Pohjanmerelle tuulipuistosopimuksen. Sen 
mukaan 2020 paikkeilla peräti 25% KOKO Euroopan sähköstä katettaisiin ilmaisen polttoaineen 
tuulivoimalla. 
 
- Atomilobbarien artikkeleissa oksettavat valheet valuvat jatkuvana jotosvisvana. . . Väitetään mm. ettei 
ns. "hitaastii pyörivällä" tuulivoimalla olisi rekyylimassaa korjata sähkökatkosta. Taas ostettu valhe. 
Ranska on suunnattomissa vaikeuksissa ydinvoimaloillaan. Koska alas ryskyvät ydinvoimalat putoavat 
verkosta sekunnin osissa. Ydinvoimaloitten generaattoreissa EI OLE LAINKAAN REKYYLIMASSAA 
ONGELMISSAAN. Tsherno esim. todellisuudessa kun juuri räjähti yrittäessään huippuvaarallista 
koettaa hyödyntää ydinvoimalageneraattorien rekyylipyörintää ja todella huonosti kävi. Idea on haudattu 
JO 1986! 
 
- Tarvitaan suuri huimamassakomponentti korvaamaan ydinvoimaloista puuttuvaa olematonta 
jälkikorjausrekyyliä sähköverkoissa. Kuinka olla se onnistuu JUURI säätyvillä hakkurilähteillä, jotka 
perustuu nimenomaan tuulivoimaloissa piilevään erittäin isoon pyörivien valtavien siipien 
HUIMAMASSAN rekyylienerrgian käyttöön. Ranska siis nimenomaan t a r v i t s e e tuulivoimaloita, 
joilla on ongelmatonta kompensoida ydinvoimaloitten nopeita sähköverkkoheilahteluja 
hallitsemattomassti alasryskymisissään. 
 
- Ydinlobbarit kirjoitti skeidaa hyvin runsaasti. Väittäen, että esim. vesivoimalat käyvät tasaisesti ja 
tauotta. Silkka valhe tuokin. Todellisuudessa vesivoimalat ovat täysin luonnonvoimien armoila. 
Tuottavat silloin kun sattuu ydinaavikoituvassa maailmassa vettä satelemaan keinosateina 
chemtrailaten, tai jopa luonnollista tietä. Tyypillisen vesivoimalan vuosittainen maksimikäyttöaste liikuu 
kolmasosan 27% paikkeilla. Kun sitävastoin, esim. tuulivoimalat painottuu 2/3 osaltaan optimituotoillaan 
juuri tärkeimpään talveen. Syysmyrskyjen tuodessa lämmitystarpeet. Tulevat kasvattaen 
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kylmänhyytävää tuulta tuoden juuri kun sähköä tarvitaan. Tuulivoimaloitten vuosipysyvyysasteet läpi 
talven Suomessakin 55% paikkeilla, sanoo "Tuuulensilmä" lehti. 
-------- 
 
50%, 30%, 20% 
ongelma ongelma 
 
Koska aitoja energiahuolinnan ammattiosaajia EI ole julkisuuteen päästetty lisäkseni sitten 2007 
katastrofin. Sain kiinnostavaa kirjoitusta maailmalta siitä miten materiaalini on jopa maailman mitassa 
ihan omassa ammattiluokassaan. Näin toki onkin. Koska IAEA ydinomertaa ei kykene lisäkseni muut 
ammattitasolla murtamaan. Olen siis todella, t o d e l l a sisäministeriön sinikorriaisten targettina lojunut 
vuosikaudet. No esimerkkejä. Koska ammattilaisia EI tiedotuksissa käytännössä ole. Ovat tilalle tulleet 
totaalisen ammattitaidottomat "ydinhelppoheikit". Heidän ehkä klassisin ostettu huudahdus on 
seuraava: 
 
"Millä sitten tehdään sähköä, kun EI tuule, EIKÄ paista!!?" Ja tuolla kekkuloinneilla ovat sitten hosuneet 
vuoteen 2005 asti. Kovasti muka kiikoissaan kuuleman vastauksia asiaan. No ei toki. Kun ITSE tartuin 
peitseen ja aloin systemattisesti nuijimaan politikkojen ja ydinlobbareiksi ostettujen POLIISIEN harhoja 
maan martoon. Alkoi silmitön itku, poru ja bannaus POLIISIVÄKIVALLOIN. Haluatte varmaan viimein 
kuulla myös nujertuneille annettuja vastaiskuja ohi sensuroidun IAEA tuuban? 
 
Koko kysymyksenasettelukin on päin seiniä. Oikea kysymys olisi: 
" Mitä sähköä k ä y t ä m m e kun tuulee, paistaa, tai ydinvoimalat on seisokeissaan?" 
 
Tuulivoimalakapasiteetillä pyörisi 142 kpl nykymaailmaa! Lisäksi tuulienergiaa tulee j u u r i silloin kun 
kylmät syystuulet hyytävät talouksia. Ydinvoimaloistahan EI lämmitetä yhtään taloa. Koska 
säätökyvyttömässä generaattorituotannossaan ei ole koskaan ottaa elintärkeää ja tässäkin kuulutettua 
LISÄENEERGIAA LAINKAAN! Eikä tässä kun alkupaloiksi. 
 
Kunnollisten isojen tuulivoimaloitten vuosipysyvyysasteet ovat vallan huikeita Tuulen silmä lehden 
mukaan 55% ongelmitta myös Suomessa mitattuina.( Maailmalla Pohjanmerellä yli 75%.) Eli 
yksinkertaistaen 50% ajasta tuulisähköä on saatavilla koko talvikuukaudet. 
 
No entä sitten kesä? Suomessa on erityisen valottuvat kesävuosipuoliskot. Koska yöttömän yön 
aurinkoa saadaan 24h/h vrk. Jari Sillanpää kertoi YLE TV:ssä, että Vaasan yläpuolella aurinkoenergiaa 
oli saatavissa enemmän kuin aurinkomaan Saksan eteläosassa! Otetaan tähän se totuus, että 
kesävuosipuoliskossa aurinkoenergiaa saadaan liki 25% aurinkoenergialla. Silloin erityisesti päivällä 
kun ihmiset sillä jäähdyttää, kastelee ja käyttää työpaikoillaan laitteitaan kätevää, eikö. 
 
Maailmalla ydinvoimaloitten käyttöasteet liikuvat 70% paikkeilla. Kautta maailman 95% kun reaktorit 
tappaa makeavesijäähdytteisinä miljoonan juomavedet 1 000MW reaktorikoollaan, ( 1 500L/s). On 
todellinen tilanne se, että ydinvoimalat pysäytetään kuivimmiksi kesäkuukausiksi, juuri kun 
jäähdytystarve vaatisi elintärkeää sähköä. Lisäksi kasteluun menee loputkin makeatvedet. Niinollen 
ydinvoimalat seisovat kuukaudesta toiseen. Myös merivesireaktorit ei silloin toimi. Reaktori kuumentaa 
lauhteen +14C. Taas purkuvesi EI saa IAEA ydinturvalakien mukaan koskaan ylittää +30C. Niin k a i k k 
i maailman LAINMUKAISESTI KÄYVÄT reaktorit seisoo kesäkuut! Tottakai päälle tulee hillittömät 
huoltoseisokit. Jo pelkästään kuukauden latausseisokit korkkaa pois yli 10% vuosikäyttöasteistaan. Eli 
yksinkertaistaen 30% ajoajasta kysytään mistä sähköt kun ydinvoimalat seisoo? 
--  
 
Ongelmien ongelma II 
ongelma ongelma 
 
Alatte varmaan oivaltamaan peruskysymyksiä jo. Koko ajan tilastollisesti 100% 
sähköntuotantoajastamme rypee ongelmissa nimenomaan ydinvoiman osalta. EKP Naukkarinen asiaa 
hyvin YLE uutisissa kiteytti: "Ydinenergia on JO 4- kertaa kalliimpaa kilpailijoitaan!" Tästä kivasti 
saamme kirpeimmän kyselyn aiheeseen: 
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- Tuulivoimalat kuolettaa itsensä 5 vuodessa. Sen jälkeen ne tuottavat 25v käytännössä ilmaista 
energiaa tuon 50% vuosiajoistaan. Mitä j ä r k e ä on tuulisähkön tuoton aikana käyttää EKP:n 
laskelmien mukaan 4- kertaa kalliimpaa ydinsähköä? Jokainen järkevä valtio surutta sulkee reaktorinsa 
tuoksi 50% ajaksi. Säästää uraanipolttoaineissa, ydinjätetonnistoissa, henkilöstön ydinvoimalan 
pakkolomautuksissa miljardeja! 
 
- Aurinkokennostot maksaa puolestaan Satakunnan kansa 29.06.2013 artikkelin mukaan itsensä 
takaisin 8 vuodessa. Sen j ä l k e e n ne tuottavat seuraavat 22 vuotta käytännössä ilmaista 
aurinkoenergiaa. Jatkon kysymys kolahtaa. Mikä järjetön valtio käyttäisi EKP:n mukaisesti jälleen 4- 
kertaa kalliimpaa ydinvoimasähköään tuhlaten kallista uraanipolttoainetta, kalllis ydinhenkilökunta 
kannattaisi jälleen viskoa pakkolomalle. 
 
- No vielä hermoja raastava viimeinen kysymys. Millä teemme energiaa sen liki 30% ajasta kun 4- 
kertaa kalliimman sähkön ydinvoimalat vaan seisoo hyödytönnä maksaen kuolettamattomine 
pääomineen seisokeisaan. Jossa tuottamattoman reaktorin kalliit henkilöstöpalkat kyllä maksaa alati 
maltaita. Vastaamme Vasaman antamin tiedoin. Teemme sähköä TIETYSTI TVO:n ja Forttumin Porin 
kivihiilivoimaloin. Inkoon suurkivihiilivoimaloin, yms. Helsingin kivihiilivoimaloin. Koska a i n o a s t a a n 
ydinvoimalan hätäapukoneiksi nuo kaikki saastuttavimmat CO2 lingot maahamme rakennettu on, 
kertoo Vasama 06.06.2013 sivulla 7. Sähköliiton lehti puhuu näin ja syystä karusti! 
-----  
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
27150 Eurajoki 
06.07.2013 
No 520 
kuuleminen@tem.fi 
 
*Kuten kuvioon kuuluu SUPO ja CIA saastat ovat ties monennenko kerran sensuroineet ja estäneet 
minun viestieni kulut 07.07.2013. Tästä kehkeytyykin siksi t ä y s i n avoin ja kaikkien luettavaksi 
kristalloituva päiväkirjamerkintä sitten. Eli näillä mennään mitä läpi tietoestomerien runtattua saadaan 
PER...E poliisipaskoista pätkää piittaamatta tutusti. . ! 
 
Otteita ydinroistojen ytiimoilta kesällä 2013 
+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
 
01:40 
Matti V. 
 
Hemmetti, en koe uuslukutaidottomuutta! Vastauksesi oli juuri sitä infovyörytystä, mistä juuri valitin. 
Päättäjät saati sitten tavalliset ihmiset eivät pysty käsittelemään tuollaista informaatiomäärää. Tarkoitan 
siis ihan vakavissani sitä, että sinun pitää tuon informaatiovyörytyksen sijaan yrittää tiivistää sanomasi 
lyhyemmin. En tarkoita, etteikö asiaa olisi paljon. Pois se minusta. Mutta asian ymmärretyksitulemisen 
vuoksi voisi olla hyväksi välillä miettiä, miten asiansa tuo esiiin. Yksinkertaista, popularisoi. Tee asiasta 
ymmärrettävä. 
 
Arto Lauri 
Matti, et taida vieläkään tajuta mikä m i n u n tehtäväni tässä on?. . . Maailmassa t u s k i n on toista 
kaltaistani vuosikymmenet ydinalan synkimmästä sisäpiiristä silminnäkijälausuntoja dokumentoivaa, 
kuin minä! Ehei, ei minun tehtäväni todellakaan ole tarjota säteilytapettavaksi tuomituille kansoille 
"populaaria viihdykettä"!. . .Minun tehtäväni on t ä y s i n toisaalla. . . 
 
Kun näitä TVO/POSIVA/ SUPO tekemiä massiivisia valtioiden säteilyt a p p o j a aletaan ydinrikollisten 
Nyyrbergin ydinkansanmurhaajina tutkimaan ja vetämään rikoksistaan h i r t e e n . Haluan kaikin 
keinoin varmistaa, ettei noita tuomitsevilta oikeuden toteuttajilta puutu dokumentoituja ASEITA näiden 
rikolliskoalitioiden tuomitsemiseen. Minun ihan keskeinen tehtävä on kasata TVO/ tem/ Posiva/ SUPO 
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/IAEA / CIA ydinasekauppioiden päälle palavia kekäleitä niin runsaasti. ettei noista jää jäljelle edes 
saastaista muistoa!. . . 
-- 
 
Fukushima SAVUAA YHÄ! 
savu savu savu savu savu 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
27150 Eurajoki 
07.07.2013 
No 519 
kuuleminen@tem.fi 
 
Fukushiman 2011 neljän reaktorin kilometrikorkeista räjähdyspatsaista on kulunut aikaa pian kolmisen 
vuotta. Kuten nämme näistäkin dokumenteista Japanista. YHÄ vaan savua, deuteriumia, tritiumia ja 
plutoniumista kanavasäteilysaastaa sinkoaa hallitsemattomasti hengitysilmaamme. Tällaisen 
nähdessään tajuaa kyllä maallikokin, että seuraava jälleen entistä tuhoisampi ydinkatastrofi on 
odottelemassa jo ihan kulman takana. Luonto on selkeästi päättänyt, ettei tule hyväksymään 
ydinhulluuta ihmiskunnalta. Ja hyvä niin. Tämä seinähulluus ydinteollisuuksineen ON saatava 
lopumaan hinnasta välittämättä! Poliisien ylläpitämä ydinkansanmurha on kauhistus taivaisiin asti. 
 
www.facebook.com/john.hodgeman/posts/601749913190201  
 
 
FB, SENSORI POLIISITOMEN dokumentointia  
supo supo supo supo supo supo supo supo 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
06.07.2013 
No 523 kuuleminen@tem.fi 
 
* Tää alkaa oleen ihan HUIPPUU. CIA on siis FB:ssä antanut mulle perustelemattoman 14vrk 
keskustelukiellon, ystänhakukiellon ja tällaista shaissea. No Mikäs tässä postit vaan sit EI kulkeneet. 
Oudoksi homma alkoi mennä kun hätäpäissään SUPO- poliisit alkoi syytää sappeaan 07.07.2013 
tultaessa sensurointiensa läpi ydinpaljastuksieni ylivertaisuuksien yli. Mut oi, oi. Kattokaas miliisipaskat. 
Kun ette ITSE anna mulle oikeuksia ees vastata sonnansyöttöönne.. mites muka vastaisin?.)) 
 
* Voikun lutusta. Ja i h a n ns. "TAVALLISET kansalaisethan " ne mulle huolestumisiaan syötämään..) 
Voi perhanas kuinkas sitten kävikään. .. No juttujani lähettäessäni tuli kyllä CIA / Supo laatikko eteen, 
ettei MUKA juttuni ole luettavissa FB:sensurointien läpi, ei ainakaan tavallisille maallikoille!. No 
seuratkaas mitä tässä YHTÄKKIÄ tapahtuukaan lennosta. Näennäisen maallikon kanssa ohi 
sensurointien puhuessani EKA vastaus ilmoitetaan: EI MENE LÄPI!.. . 
 
* Mutta kun jatkan naputuksiani, niin j o p a s tämän ns. "maallikkojen" tekstuurit haistattaa paskat 
SUPO sensuroinneille. Kuinka ollakkaan ongelmitta myhstisesti läpi! Mitä tää todistaa? No selkeästi 
sen, että k a i k k i nuo ns. "peruskansalaiset, jotka on m u k a huolissaan jutuistani, onkin SUPO 
POLIISEJA! Itseasiassa ydinkarhuryhmäläisiä jotka alkaa liukasteleen omiin limaoksennuksiinsa ja 
mustimpiin näppäryyksiinsä. Oi ETTÄ kunn mua alko naurattaa!!. . . Ja tässä eriä keskusteluistamme 
taltiona 07.07.2013. FB:n maailmoista 
 
FB- privattipostauskopio Teemu Rytsy 
 
KannTtasko lopettaa toi häröily ei asiaan kuuluvissa ryhmisdä? Teet itsestäsi vain naurunalaisen tolla 
huutelulla ja "asiasi" ei saa mtn huomioo. 15:23 Arto Lauri Kerroppas muuten teme ihan vaihteeksikin o 
m i n k i n sanoin paskaak se sua liikuttaa? . . . Oikeesti neteissä liikkuu satoja tuhansia, miljoonia 
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viestejä kenenkään huomaamatta. Miksi h illeririssä muakaan pätkää kiinnostas tietää mitä joku 
ydinkiimanen tullipoliis alkuyskökses pitää sisällään?. . . --- Lähetys epäonnistui--- 15:25 
 
Arto Lauri PS. Totta HITOSSA mää nyt sen tajuun, että kun nää NETTIPOLIISIN viestinne tulee 
jatkuvana naruna läpi CIA/ SUPO estojenne. Etteikö kyseessä olevat oksentelijat olis 110% varmasta 
PASKALAKKEJANNE!. . .)  
 
 
Arto Lauri Viestiketju aloitettu tänään (Kolmas lähetys muuten vuorokauden sisällä privana FB:ssä 
muuten nettimilitanteilta! Hätä ydinsalaisuuksiensa paljastuksistani on tonniluokissa!) 
 
14:23 ... Jarno Muhonen 
 
Urpo, nyt, lopeta. Tällä ripulispammaamisella teet vaan hallaa ajamallesi asialle. Ymmärrätkö? Lopeta. 
Asia on tärkeä mutta et tee mitään hyvää. Täällä todellisuus, kuuleeko Arto? 
 
Jarno 
 
Et voi vastata tähän viestiketjuun. Joko vastaanottajan käyttäjätili on poistettu käytöstä tai sen 
yksityisyysasetuksissa ei sallita vastauksia. 
 
Tykkää · · Älä seuraa julkaisua · Jaa · 3 minuuttia sitten 
 
Arto Lauri 
* Kuten huomaamme SUPO- poliiseilla alkaa olla kiihkot kuumana! Sopii kysyä miksi tälläiset laittomia 
Pu- 239 ASEkauppojen suojaajapösilöt urputtavat ilman kasvojaan ja ilman edes että kykenevät 
harhoistaan keskustelemaan säteilytapettavan rahvaan kanssa! Snowdeneja lisää tällaisten 
verorahoillamme loisivien SINI- syöttiläitten nuijimiseksi mutaan! 
 
muutama sekunti sitten · Tykkää  
&&&        
   
/index.php?option=com_kunena&view=topic&layout=report&catid=7&id=9351&mesid=19526&Itemid=1
48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3220. II Laput silmille hyväveli 
 
 
  FB.2013      Arto Lauri 
        Viestiketju aloitettu tänään 
        (Kolmas lähetys muuten vuorokauden sisällä privana FB:ssä muuten nettimilitanteilta! Hätä 
ydinsalaisuuksiensa paljastuksistani on tonniluokissa!) 
 
        14:23 
        ... 
        Jarno Muhonen 
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        Urpo, nyt, lopeta. Tällä ripulispammaamisella teet vaan hallaa ajamallesi asialle. Ymmärrätkö? 
Lopeta. Asia on tärkeä mutta et tee mitään hyvää. Täällä todellisuus, kuuleeko Arto? 
 
        Jarno 
 
        Et voi vastata tähän viestiketjuun. Joko vastaanottajan käyttäjätili on poistettu käytöstä tai sen 
yksityisyysasetuksissa ei sallita vastauksia. 
 
        Tykkää · · Älä seuraa julkaisua · Jaa · 3 minuuttia sitten 
 
        Arto Lauri * Kuten huomaamme SUPO- poliiseilla alkaa olla kiihkot kuumana! Sopii kysyä miksi 
tälläiset laittomia Pu- 239 ASEkauppojen suojaajapösilöt urputtavat ilman kasvojaan ja ilman edes että 
kykenevät harhoistaan keskustelemaan säteilytapettavan rahvaan kanssa! Snowdeneja lisää tällaisten 
verorahoillamme loisivien SINI- syöttiläitten nuijimiseksi mutaan! 
 
        muutama sekunti sitten · Tykkää 
          --------- 
 
Hei kertokaas täällä mielipiteinänne. 
________________________________ 
 
Fasebuukissa on t ä y s i n  käsittämätöntä, ettet muka saisi ottaa kaveriksi ennestään tuntematonta 
kiinnostavaa ihmistä. Noi just joo, eli nytkin kun kokeilin ottaa paria mukavalta tuntuvaa naista 
juttukaveriksi. 
 
 Niin väliin tunki mitä lie SUPO/ CIA- poliiseja. Sanoivat vaan kylmästi juttelumme alun väliin mahoineen 
tunkien:"EI VAAN KÄY!" 
 Ikäänkuin joku sinihattu Losista mua paremmin tietäis kenet saan kaveriksi kysellä! 
 
Eli nyt on päällä syyttä suotta v i i k k o j e n karenssit, haukkuvien ja purevien miliisien estot niskassa 
siitä, että hain paria uutta tutuksi. En saa kuulema edes k o m m e n t o i d a  moista!. .  
 
Hei kamaan täähän on ihan s a i r a s t a  hommaa musta. Onko kenelläkään muulla täällä kokemuksia 
tällaisista laittomuuksista?. . Mua myös haluttaisi tietää alistuuko kaikki tällaiseen rikolliseen kontroliin, 
ja oletteko "kehitelleet" tapoja ohittaa näin räikeitä, törkeitä, totaalitärismin perustelemtonta ... 
.viranomaisterroristeja?. . .  
 
Olenkin kuullut, että koko FB:n ainoa keskeinen tarkoitus olisikin olla CIA:n USA:n poliisien 
kyttäyskiihkon elatusalusta. Ja nyt Snowdenin perässä on tuhatpäinen housut kintuista palaneitten 
poliisen lauma. tarkoituksenaan pelkästään tuhota moraalinsa löytänyt kaveri keinoja kaihtamatta. 
Viimeistään tällaisen pitäisi paljastaa, ettäPOLIISIT ON VIHOLLISIAMME 
                 ------------- 
 
Arto Lauri 
 
 
Hei kertokaas täällä mielipiteinänne. 
 
 Fasebuukissa on t ä y s i n käsittämätöntä, ettet muka saisi ottaa kaveriksi ennestään tuntematonta 
kiinnostavaa ihmistä. Noi just joo, eli nytkin kun kokeilin ottaa paria mukavalta tuntuvaa naista 
juttukaveriksi. 
 
 Niin väliin tunki mitä lie SUPO/ CIA- poliiseja. Sanoivat vaan kylmästi juttelumme alun väliin mahoineen 
tunkien:"EI VAAN KÄY!" 
 Ikäänkuin joku sinihattu Losista mua paremmin tietäis kenet saan kaveriksi kysellä! 
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 Eli nyt on päällä syyttä suotta v i i k k o j e n karenssit, haukkuvien ja purevien miliisien estot niskassa 
siitä, että hain paria uutta tutuksi. En saa kuulema edes k o m m e n t o i d a moista!. .  
 
 Hei kamaan täähän on ihan s a i r a s t a hommaa musta. Onko kenelläkään muulla täällä kokemuksia 
tällaisista laittomuuksista?. . Mua myös haluttaisi tietää alistuuko kaikki tällaiseen rikolliseen kontroliin, 
ja oletteko "kehitelleet" tapoja ohittaa näin räikeitä, törkeitä viranomaisterroristeja?. . . 
 
Tykkää ·  · Älä seuraa julkaisua · 2 tuntia sitten 
 
 
Mika Tuikkanen oikeen stasi gestapo meininkiä...siis wtf ...huh mitä sontaa  
 
noin tunti sitten · Tykkää · 2.. 
 
 
Anu Lampila Ikinä kuullukkaan moisesta............ettei vaan ois joku virus sun facessa... 
 
noin tunti sitten sovelluksesta mobile · Tykkää.. 
 
 
Kimmo Lahtinen eipä oo mulle tullut moista vastaan... 
 
noin tunti sitten · Tykkää.. 
 
 
Juha Kuivamäki Noita estoja taitaa tulla aika usein ihmisille täälä faces? Ja esto taitaa olla aikas laaja 
Esim. Viesteihin et voi vastata, omia juttuja ei voi kommata jne.. 
 
noin tunti sitten sovelluksesta mobile · En tykkääkään · 1.. 
 
 
Pasi Niiranen se esto hommeli o kehitetty häirikkö ihmisil mut kyl siin tulee sivullisii urhei sit kans 
 
noin tunti sitten · Tykkää.. 
 
 
Juha Torvinen Noon Gestapon porukkaa.. Feikkaavat olevansa CIAsta.. 
 
noin tunti sitten sovelluksesta mobile · En tykkääkään · 1.. 
 
 
Kimmo Lahtinen niin muakin joku FBI:n tyyppi tulee pidättämään... 
 
noin tunti sitten · En tykkääkään · 1.. 
 
 
Juha Torvinen Pistä naapurin syyks. Sano et se käytti sun Wlania.. 
 
noin tunti sitten sovelluksesta mobile · Tykkää.. 
 
 
Jaana Kivinen onkoos siinä joku rajoitus montako kaveripyyntöä tiettynä aikavälinä saa laittaa tai onko 
moni vastannut niihin että ei tunne feisbuukin ulkopuolelta tms. 
 
noin tunti sitten · En tykkääkään · 1.. 
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Mika Haalahti Kerrassaan outoa. Ei ole vastaavaa tullut vastaan, vaikka olen samoin toiminut. 
 
noin tunti sitten · Tykkää.. 
 
 
Minna Tuunela Ootko ottanu lääkkeet? 
 
noin tunti sitten · Tykkää · 1.. 
 
 
Ilona Ezz Arto toi tuntuu olevan Facen joku toimintaperiaate, jos ihmisiä lähestyy heille ennestään 
tuntemattomat ihmiset. Sen tarkoituksena lienee vähentää häirintää ja hillitä esim. mainosspämmääjien 
toimintaa. Ikävää että sulle räpsähti toi karenssi, siitä kun ei tiedoteta just missään. Siksi jos jatkossa 
haluaa jonkun kanssa jutella ja pyytää kaveriksi, kannattaa kirjoitella ensin ja kysyä saako pyytää. Ja 
vasta kun saa luvan pyytää, pyytää.  
 
Harmillista kuitenkin.  
 
Ja mitä tulee kaveriksi hyväksymiseen tai hyväksymättömyyteen. Meillä on jokaisella siihen vapaa 
valinta, eikä siitä pidä hermostua jos ei jotakuta sitten haluakaan. 
 
noin tunti sitten · Tykkää.. 
 
 
Arto Lauri HALLOO hei Ilona millä h i t o l l a muka e n s i n kirjoitat kiinnostavan seinään kun CIA-
sikaniskapoliisit on senKIN kieltänyt! Totalitäärisen sairas systeemi siis laajasti peittelemättä kyseessä. 
Musta pitäisi täälläkin vaan lyödä "Snowdenit kehiin" ja kansalle vallankumouksella valta takasi!. . 
 
noin tunti sitten · Tykkää.. 
 
 
Juha Torvinen Kaikki barrikaadeille 
 
noin tunti sitten sovelluksesta mobile · En tykkääkään · 1.. 
 
 
Kimmo Lahtinen en mä jaksa - kun nyt saareenkin pääsis... 
 
noin tunti sitten · Tykkää.. 
 
 
Ilona Ezz Arto - ehkä cia on juur ton takia sen kieltäny, ettei kuka tahansa voi alkaa seinille 
kirjoittelemaan kauheita kiroustulvia. Monilla kun on lapsensakin facekaverina. Tietenkin tarkoitin että 
lähetä yksityisviestiä, ihan kahdenkesken kirjoittelua. 
 
noin tunti sitten · Tykkää · 2.. 
 
 
Juha Torvinen Arto ratsastaa nakuna valkoisella ratsulla joukkoja kannustaen (lady Genevivaa 
mukaellen) 
 
noin tunti sitten sovelluksesta mobile · Tykkää.. 
 
 
Arto Lauri Ilona sulla on nyt pinkkilasit silmillä. Ohan tää systeemi melko selvää: 
 
noin tunti sitten · Tykkää.. 
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Ilona Ezz Ja kyllä kansalla nimenomaan on valta - mulla on valta mun omaan sivuun ja siihen, että mä 
päätän ketä mulla on kaverina ja kuka mun tontille saa kirjoitella ja kuka lueskella. NIIIH, valta on 
kansalla.   
 
noin tunti sitten · Tykkää.. 
 
 
Ari Lindroos Kiva olla estoton  
 
noin tunti sitten · Tykkää.. 
 
 
Arto Lauri A/ Koko systeemi luotiin v a i n CIA/ Snowdenin kertomaan ihmisten urkintaan. B/ Jonka 
toiminnasta EI saa olla rahvaalle mitään todellista hyötyä. C/ Sun pitää m a k s a a maltaita nettien 
deittivälittäjille, joilta POLIISIT vetää raakat provikat. 
 
58 minuuttia sitten · Muokattu · Tykkää.. 
 
 
Anne Rytö Arto, ei seinälle, vaan yksityisviestillä kirjoittelee ensin toiselle ja kysäisee voiko pyytää 
kaveriksi. Kyllä ne karenssit tulee ihan niiltä kamupyynnön vastaanottajilta jos eivät ole sinulta mitään 
viestiä ensin saaneet. En minäkään hyväksy jossei ensin jotain jutella.  
 
noin tunti sitten · Tykkää.. 
 
 
Ilona Ezz Jos systeemi on selvä, niin täältä pääsee pois. Ees Supo ei pakota meitä tähän kärsimyksen 
kurimukseen.  Eikä ees VAIMO tai Ä I T I kun sinkkuja ollaan.  
 
(osas puhua artoa vaikkei käyttäny voimasanoja) 
 
noin tunti sitten · Tykkää.. 
 
 
Ari Lindroos Supon hommat on persiissä  
 
59 minuuttia sitten · En tykkääkään · 2.. 
 
 
Ilona Ezz ARI     
 
59 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Ilona Ezz Mä sun persieen supon näytän!    
 
59 minuuttia sitten · Tykkää · 1.. 
 
 
Juha Torvinen Mistä tiedät? 
 
58 minuuttia sitten sovelluksesta mobile · Tykkää.. 
 
 
Minna Tuunela *mussuttaa poppareita* 
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58 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Ari Lindroos Suppo Taalasmaa  
 
58 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Juha Torvinen Aaaaaaa.. Moooon hidas 
 
58 minuuttia sitten sovelluksesta mobile · Tykkää.. 
 
 
Ilona Ezz Mulla meni ruokahalu kun Ari otti taas ton takapuolikortin esiin. 
 
58 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1.. 
 
 
Ari Lindroos Kukaan ei ole suppo syntyessään  
 
58 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Mika Tuikkanen juu sepä se ..kun pitäiskin olla se vapaa valinta..eikä siitä todellakaan pitäis päättää 
mikään face cia ...supo..facepoliisi..gestapo tai kukaan muukaan ...kuin kyseinen henkilö kenelle 
kaveripyyntö lähetetään...ihme holhousta ja ihmisten seuraamista..täällä on muutenkin niin hyvät esto 
kautta säätö mahdollisuudet..että eroon kyllä häiriköstä pääsee jos haluaa....mä taas haluisin ..että joku 
häiritsis mua  
 
58 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1.. 
 
 
Ari Lindroos Eiks Minna ole ny häirinny Mikaa  
 
57 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Juha Torvinen Onks Ari häiriköinyt Minnaa? 
 
56 minuuttia sitten sovelluksesta mobile · Tykkää.. 
 
 
Arto Lauri Ari eipä ole, mutkun ruskee lahjus SUPO-poliiseille vilahtaa, sielu päästään pois kilahtaa!)). . 
 
56 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Minna Tuunela *odottelee vastausta enneku vastaa itte* 
 
56 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Ilona Ezz Onks sielu ihmisen päässä? 
 
55 minuuttia sitten · Tykkää.. 
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Juha Torvinen Mikä on sielu? 
 
54 minuuttia sitten sovelluksesta mobile · Tykkää.. 
 
 
Ilona Ezz Ai niin - mulle oli tullu tuntemattomalta kaveripyyntö. En haluu ottaa häntä kaveriksi, enkä viitti 
laittaa viestiä (kun ei hänkään ollu vaivautunu), mut vastasin että "ei nyt" ja kun face kysyy tunnenko 
tyypin, valehtelin tuntevani. Silloin hälle ei tuu vaikeuksia ja estoja ainakaan mun vuoksi. 
 
54 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1.. 
 
 
Ari Lindroos Renkaan venttiilissä on sielu  
 
54 minuuttia sitten · Tykkää · 1.. 
 
 
Minna Tuunela Kyllä mä valitettavasti häiriöin Mikaa, mutta lopetin ko ei enää vastannut mitään  
 
54 minuuttia sitten · Tykkää · 3.. 
 
 
Ilona Ezz Noi kaveripyynnöt jää jonnekin roikkumaan. Siel oli näköjään muitakin. Mut ei tuu kelleen 
ylenpalttista pahaa mieltä, eikä epäoikeutta. Eikä suppoa.  
 
53 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1.. 
 
 
Ari Lindroos Miks tää kysyy, että tunnenko jostain jonkun? Mitä väliä sillä on?  
 
53 minuuttia sitten · En tykkääkään · 3.. 
 
 
Ari Lindroos Mika ei vastannu Minnan tunteisiin  
 
53 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Minna Tuunela Jöö  
 
53 minuuttia sitten · Tykkää · 1.. 
 
 
Ilona Ezz Jos ei tunne, se voi olla joku tekaistu profiili joka vaan kalastelee kontakteja johonkin 
vilunkihommaan. Kai toi on ainoo koneellinen tapa niiden koittaa se selvittää. 
 
52 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Mika Haalahti Näiden poliisien tekstit olisi kiva nähdä. 
 
52 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1.. 
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Arto Lauri Joo siis kattokaa nyt täälläkin. PALJON kiinnostavia potentiaalisia kontakteja vilaa.. Vaan 
minkäs teet kun joku piriä spiidaava isomahanen CIA-POLIISISIKA seisoo munkin edessä "Röhkien EI 
KÄY"!((. . . 
 
51 minuuttia sitten · Muokattu · Tykkää · 1.. 
 
 
Ari Lindroos Se ei o mitään vilunkia kun mä alan hommaileen  
 
52 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Ilona Ezz Arto on kyll melko kiihkeen olonen mies. O-O 
 
51 minuuttia sitten · En tykkääkään · 2.. 
 
 
Ari Lindroos Ilona lämpee kun on kiihkee  
 
50 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Juha Torvinen Soon Arton nimi jo boldilla CIAn tietokannassa 
 
50 minuuttia sitten sovelluksesta mobile · Tykkää · 1.. 
 
 
Anne Rytö  Arto, sulle siis ilmesty oikein elävä cia-poliisi eteen vai... Jep jep... 
 
50 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Kirsi Holm Arto veti pienet herneet nenään... oikeesti sellaiset rantapallon kokoiset  
 
50 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Ilona Ezz Hei eiks voitais kuitenkin pitää kivaa tänäänkin.  
 
50 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Arto Lauri Oikeesti siis ainakin m e i k ä on sitä mieltä, että vaan Suomessa tällaista 
POLIISIKORRUPTIOTA siedetään! Jossain etelämmässä kansa kävis syystäkin POLTTAMASSA 
lähimmän poliisiaseman sisältöineen. Ihan vaan m a l l i k s i!. . . 
 
50 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Ari Lindroos Ai tänäänkin? Aika rankkaa oli jo eilenki  
 
49 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Ilona Ezz Olin tänään uimassa ja kikatutti niin että meinasin moneen kertaan upota. Jos ootte kilttejä, 
kerron mikä nauratti.  
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49 minuuttia sitten · Tykkää · 1.. 
 
 
Juha Torvinen Ny tuli terrorismiepäily lisäks 
 
49 minuuttia sitten sovelluksesta mobile · Tykkää.. 
 
 
Ilona Ezz Höh. Mä meen ny kivempaan seuraan. Tsau. 
 
49 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Ari Lindroos *leikkii kilttiä Ilonan iloks*  
 
48 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Minna Tuunela Tää on niin epäilyttävää, etten kyl lähe teijän kivoihin mukaan  
 
48 minuuttia sitten · Tykkää · 1.. 
 
 
Arto Lauri Anne hei kamaan! Täällä CIA ympäristössä ne heittää "laatikonsa" väliin jossa pakotetaan 
vastaamaan rasti ruutuun periaatteella. Niin Annesein hei olen itse työskennellyt SUPO:ssa TVO:lla 
30v.. Että e n k ö h ä n noi siniturilaiset tunne..). . . 
 
48 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Juha Torvinen Ihan varmasti SUPOssa sekopäitä pidetään palkkalistoilla.. 
 
46 minuuttia sitten sovelluksesta mobile · Tykkää.. 
 
 
Mikael Mustonen Juu, siinä on joku rajoitus, että kuinka monta kaveripyyntöä on lähettänyt jonkun tietyn 
ajan sisällä. Tosin sitä rajaa ei kukaan tiedä. Ja sitten siinä tosiaan voi tulla vastapuolelle se kysymys, 
että tunnetko tämän tyypin....ja vaihtoehtoina on kyllä...Näytä lisää 
 
45 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1.. 
 
 
Anne Rytö Arto, eipäs ruveta paapomaan ja en ole Annesesi. Mulle on ihan sama missä ne sun supot 
on ollu, mutta lopetas tää vaahtoominen jo, tää on deittisivusto eikä mikään vaahtoomispaikka. 
 
39 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Ari Lindroos Sinkkujen kohtauspaikka  
 
37 minuuttia sitten · Tykkää · 2.. 
 
 
Arto Lauri Mikael osu kyllä asian ytimeen. . No hei vaikka nyt toi Ilonakin täältä. Varmasti muissakin 
deittipalstoissa esiintyy. . No jos nyt meikä "sattuneestikin" haluais kaveripyynnön laittaa. Niin eipä 
näytä kuvia ittestään. Ei voi laitta seinällekkään. Ja ...Näytä lisää 
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35 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Tero Ratala Joskus ilmestyi kesken viestittelyn että viestien määrä lähestyy häirintää ja asiaan tullaan 
kohta puuttumaan. Hävisi kun kaveri pyyntö oli hyväksytty.. Vaati liki 500 viestiä.. 
 
34 minuuttia sitten sovelluksesta mobile · En tykkääkään · 1.. 
 
 
Ilona Ezz    Kohta noon läpi ja tuloo sieltä alakautta ulos    
 
34 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1.. 
 
 
Arto Lauri Tässäkinn rainassa h e t k e s s ä liki sata kontakktia. Eiköhän ne k o h t a sielä NSA:n 
sikalapoliisit oivalla, että tässäkin vaan meikäläinen ahdistelemassa montaakin "potenttiaalista 
kivanoloista" kontaktia..) . . .Voi herranen aika tätä SUPO- pol...Näytä lisää 
 
23 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Anne Rytö Toivottavast sieltä sit tulee muakin kuulustelee joku sexy karju...  
 
18 minuuttia sitten sovelluksesta mobile · Tykkää · 3.. 
 
 
Ilona Ezz Anne - loistava idea! Käsiraudat ja kaikki. 
 
17 minuuttia sitten · Tykkää · 1.. 
 
 
Ari Lindroos No no tytöt. Nyt menee jo...............  
 
16 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Kimmo Lahtinen joo - täälä olis melko sexy uros! 
 
15 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Henrik Höglund No huh ja jee.... Pakko kysyä, näin ehkä ivallisestikkin, mutta et varmaankaan sinä " 
äänenavus" tosissas tälläsiä kysele... Ihan vaan mielikuvitusta ja suurta sellasta tai sitten todella 
vainoharhasta.... 
 
12 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Arto Lauri Anne unta näet. Netti-poliisiksi viskotaan NE jotka on päänsä lopullisesti böönamnneet. 
Tappaneet virassaan liikoja ja ottaneet lahjuksia, Öö siis liian v ä h ä n peruspoliisiksi). Siis selkeesti yli 
135kg mahakkaitten amffetamiinilla lahoovien "haisukkaiden" laholataamo! Jos SIELTÄ löytys yksikin 
kontaktikelponen sulle, niin Kuussa on Kuusimettä, serpenttiinimeri ja lammet täys elähdyttävää vettä!) 
 
9 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Ilona Ezz Nyt tää alkaa kyll jo mennä yli. 
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6 minuuttia sitten · Tykkää · 1.. 
 
 
Ilona Ezz Voisitko Arto olla hiljaa - toi on jo vihapuhetta joka suuntautuu tiettyjä ammattiryhmiä kohtaan, 
eikä toi oo enää edes hauskaa. 
 
6 minuuttia sitten · Tykkää · 3.. 
 
 
Minna Tuunela Älkää syöttäkö sorsaa...  
 
5 minuuttia sitten · Tykkää · 5.. 
 
 
Anne Rytö Joo, nyt riittää Arto Lauri tää aihe. Kiitos.  
 
4 minuuttia sitten sovelluksesta mobile · Tykkää · 1.. 
 
 
Vesa Porkola Kappas Arto on ängennyt tähänki ryhmään. Älkää ottako häntä vakavasti. Tiedän 
kyseisen henkilön. 
 
2 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Arto Lauri Ilona ensimmäisenä kysynkin m i k s i peität kasvosi?.. Oikeati on vähintäänkin kyseenalaista 
m i k s i nainen joka mielestään hakisi täältä seuraa. Toimii noin? Juu alan ammattiosaajana toki tajuan, 
etteivät neteissä virassaan toimivat kasvojaan kehtaakkaan näyttää! 
 
noin minuutti sitten · Tykkää 
 
 
Marko Tossavainen Vedä tuo lippalakki päähäsi niin syvälle,että pääset silä pyyhkimään perseesi!! 
 
3 minuuttia sitten · Tykkää · 2.. 
 
 
Arto Lauri Oikeesti onko nettipoliisien anus n o i n pinnassa? Snowdeniko teidät on noin 
pahuudentorvena pelästyttänyt.)) 
 
 
Ilona Ezz Minust alkaa vaikuttaa siltä, että Arto on varattu   
 
3 minuuttia sitten · Tykkää · 1.. 
 
 
Ilona Ezz Sinkuil olis ihan muut asiat mielenpäällä... 
 
2 minuuttia sitten · Tykkää · 1.. 
 
 
Mika Haalahti Ei varattuja tänne kiitos. 
 
2 minuuttia sitten · Tykkää.. 
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Minna Tuunela Eiköhän Arto juttujen perusteella ole sinkku  
 
noin minuutti sitten · En tykkääkään · 1.. 
 
 
Arto Lauri Ai Ilona osuinko arkaanne? Näinkö siis o i k e e s t i SUPO.nne toimii tällaisillakin palstoilla. 
Olette kun sudet kimpussa kun joku kysyy asiaa?. . . 
 
muutama sekunti sitten · Tykkää 
 
 
Minna Tuunela Kyllä mä tajusin mitä hait takaa  
 
7 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Ilona Ezz  
 
7 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Sari Virtanen Hei ihan oikeasti, voisiko tämä jo loppua? 
 
7 minuuttia sitten · Tykkää · 1.. 
 
 
Ilona Ezz Joo - tää alkaa olla jo sillai genrejen rajoilla, et onko tää sosiaalista pornoa, viihdettä vai 
tragediaa. 
 
6 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Minna Tuunela Arto ootko sä päässyt juttelemaan noista jutuista johonkin? Tämä ei taida olla ihan se 
oikea paikka  
 
6 minuuttia sitten · Tykkää · 1.. 
 
 
Ari Lindroos Sari. Tuskin. Taitaa olla pahat patoutumat ja allas täys niin tää vaan jatkuu ja jatkuu  
 
6 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Mika Tuikkanen meni hyvä juttu ihan surkeeks 
 
5 minuuttia sitten · Tykkää.. 
 
 
Tanja Stenholm Oi wide, onko suljetulla avoimet ovet?? Vähän alkaa tuntumaan siltä...  
 
4 minuuttia sitten · Tykkää · 1.. 
 
 
Mika Tuikkanen saattaa hiljasta pidellä tuolla naisrintamalla vähän aikaa  
 
2 minuuttia sitten · Tykkää · 1.. 
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Arto Lauri Jaasoos. Ja näyttikinn tää kassitus saaneen toistasataa hittiä... . Ja SUPO vyörytys alkoikin 
taas tekeen tästä shaissea. Tusina miliisiä täällaisessakin foorumissa. Voihan pe..E! 
 
muutama sekunti sitten · Tykkää 
       ------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3221.3240.TVO YDINmafian taustaa. 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
08.07.2013 
No 531 
kuuleminen@tem.f 
 
TVO YDINmafian taustaa. 
 
* Suomen kansa tuskin enempää rakastaakaan muita kuin keskuudestaan nousseita kaikkein 
paatuneimpia ja julkeimpia taparikollisiaan. Jo nuoruudestaan verikätisinä esiin nostetut, mieluusti 
juoppohulluuskohtauksistaan maineensa aloittaneet on se "juttu". Mutta koko Suomen tuhoa NYT 
hankkiva YDINMAFIOSOJEN kokonainen sukukaari. Voisiko "ns. rakastettavampaa" löytyä? Ikävä 
vaan ettei valtavien POLIISI- estojen takaa tätäkään megahyperhydraa en ole koskaan ennen päässyt 
teille esittelemään koko verisyydessään. Mutta onneksenne sain hyvän ystävän avulla viimein 
huippuunsa sisäministeriön salaaman sukuhaarottuman materiaalia luentaanne. Nauttikaa, olemme 
tosiaan sen v e r i s i m m ä n  ydinasekauppiassuvun linjollla tässä huippuartikkelissa: 
 
YDINMAFIA ESITTÄYTYY I 
TVO TVO TVO TVO TVO  
 
* Neteissä kun kirjoittelet asiallista perusteltua kritiikkiä Suomen YDINmafiosojen toikkaroinneista. Saat 
leiman otsaasi ja satapäiset ostettujen viranomaisten laumat niskaasi. Kysymys kuuluukin jatkoon, mitä 
sinun tulisi oikeasti tehdä jotta pääsisit tämän tunnetusti maailman korruptoituneemman ydinmafiosojen 
johtajaksi. Poliisit ovatkin systemaattisesti jättäneet tutkimatta Olkiluodossa oudoissa olosuhteissa 
kuolleitten tapauksia. Muistan hyvin miten Ollkiluodon purkuaukolta löydettiin hukkuneita. 
Parakkikylistään puukotettujen ruumiita . Toisinaan näissä TVO:n omistamissa parakkikykissä jo ovista 
tulvi verihyhmää vastaan kun erilaatuiset mafiosot ottivat verisesti mittaa toisistaan. 
 
* Keväällä 176 kankaanpäästä ostettua sotapolisiakin kävivät antamassa käsistä ryöstäytyneille 
tapahtumille "oman panoksensa". Noin 170  toki yhä tuomitsematonta päärikolista löydettiin. Hurjasta 
shousta vuodatettiin tutkintapyyntöjä mm. siitä miten TVO:lla pitää maksaa 50e/viikko ydinmafiosoille 
lahjussuojeluna. Jos ylipäätään haluaisi olla Olkiluodolla hengissä ja töissä. Jälleen poliisiviranomaiset 
sulkivat aiheen kaikki keskeieisimmät tietovuodot Vuojoen ydinturvaosaston toimin. Sattuneesti minua 
alkoi kiinnostaa k u k a  on se mies koko tämän maailman verisimmän ydinkultin takana. Tai pitää 
sanoa mikä on se s u k u  joka näitä kaikkia orjiaan kontroloi. Ja toden totta löytyikin mies. Eikun siis 
MIES ISOLLA?  
 
*Helsingin Vapaavuoren suku on pitänyt verisintä ydinimpperiumin ja SUPO/SA-armeijakuntien Pu-239 
ASE myyntien mustinta laittomuuksien globaalia valtikkaa hallussaan alusta asti. Ensin oli isä Olavi 
Vapaavuori TVO:n pääjohtajana vuosikynnet. Verisen impperialistin rinnalle tarvittiin piankin sukulais 
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poikaansa Jan Vapaavuoren teräsnyrkkiin lisää ruutia. Ennenkaikkea mieheltä vaadittiin "mafioso- 
osaamisen" kenttätyön käytännön näyttöjä JO pienestä pitäen. Ja sehän toki kävi. Nuoresta asti hän 
joutui tuomittavaksi ties mistä "epämääräisistä päälle karkaamisistaan, silpomisista, tapon yrityksistään. 
 
* Pian isänsä ja ennenkaikkea Polliisin suojaama nouseva mahtisonni osoitti ammattimaista kykyään 
syyllistymällä järjestäytyneisiin Helsinkiä terrorisoineitten rigolisliigojen kiistattomana johtajana. Siitä 
tämä maamme paatunein ydinmafiosojen suvun kruunun jalokivi runnosi itsensä juoppouksistaan, 
väkivallastaan tuomituksi kuuluksi kärähtäneeksi ministeriksi. Onkin sanottu, että n o r m a a l i  ihminen 
ei olisi ikinä päässyt eduskuntaan, saati ministeriksi rasitteenaan y k s i k i n niistä rikoksistaan. Joita 
hän, TVO:n viriili kasvatti on tehnyt tukuttain. Mutta lukekaa toki ihmetellen aiheesta lisää SUPO:n 
rahasta vuosia tarkoin peittelemästä lehtiartikkeleista saamaani dataa. 
                     -- 
 
Otteita YDINmafioson päiväkirjoista II 
tvo tvo tvo tvo tvo tvo tvo tvo tvo tvo tvo tvo tvo 
 
*TVO:n Olkiluodon ydinmafian pääjohtajana oli vuosikaudet Olavi Vapaavuori. Miten hän sai sukunsa 
alle tuhottavaksi koko Suomen nykytyylillä on vielä lopullisesti dokumentotumaton asia. Joka 
tapauksessa hän ja poikansa ministeriksi ydinmafian vetämänä kammettu ministeri Jan Vapaavuori 
esittäytyy seuraavassa artikkelissa hämäräperäisenä, suorastaan väkivaltaisena huijarijuoppona. Katso 
ja tutustu suoraan henkilöihin joiden toimesta Suomiäitimme on silvottavana EU:n globaaliksi 
ydintunkioksi. Moraali ei todella näyttäydy Vapaavuorien omistaman ydiniimpperiumin taustatoilailujen 
kuvauksissa, tässäkään artikkelissa: 
 
Etusivu 
? Lehti 
? Yhteiskunta 
? Jan Vapaavuori – Rötösherra 
 
? 18.8.2006 00:00 
? Heini Larros 
? Jarkko Tiitinen 
 
Jan Vapaavuori – Rötösherra 
 
Voisi luulla, että kansanedustaja ja Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori on 
väkivaltainen mies. Nuoruudessaan hän pahoinpiteli nuorempansa. Nyt moni pelkää, että hän pitelee 
myös Sipoota pahoin. 
 
Jan Vapaavuori golffaa Talissa ja Pickalassa. Hän lenkkeilee, pelaa kaukalopalloa, salibandya ja 
tennistä. Ja kannattaa intohimoisesti HIFKiä.Jan Vapaavuori golffaa Talissa ja Pickalassa. Hän 
lenkkeilee, pelaa kaukalopalloa, salibandya ja tennistä. Ja kannattaa intohimoisesti HIFKiä. 
FILE: Jan Vapaavuori 
 
Ikä: 41 
Pituus: 177 cm 
Paino: 85 kg 
Tuoksu: Armani 
Juoma: Pepsi Max 
Parisuhde: Avioliitossa 
Palkka: 5 400 e / kk 
Kello: Raymond Weil 
 
Jaa/ei/poissa 
 
 
Paljastamme Jan Vapaavuoren yhteiskunnallisen vakaumuksen. 
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Homoille adoptio-oikeus jaa  
Ravintoloiden ovet auki aamukuuteen jaa  
Isyysloma pakolliseksi ei  
Äänestysikä 16 ikävuoteen ei  
Kannabis laillistettava ei  
Lapsen tukistus sallittava poissa  
Suomalaismisseille sallittava silikonit jaa  
Valtio ja kirkko erotettava poissa  
Kuolemantuomio palautettava ei  
Yleinen asevelvollisuus poistettava ei  
Turkistarhaus kiellettävä ei  
Ravintolatupakointi vapaaksi ei  
Kuukautissuojat verovähennyskelpoisiksi ei  
                             -- 
 
Otteita YDINrikosrekisteriläisestä III 
tvo tvo tvo tvo tvo tvo tvo tvo tvo 
 
Sipoo. Rikosrekisteri. Ville Itälän ajolähtö. Ei ihme, että Helsingin kaupunginhallituksen 
puheenjohtajalla, kansanedustaja Jan Vapaavuorella, on kovan miehen maine. Sipoolaisilla on ainakin 
monta syytä olla pitämättä hänestä. Vapaavuori on yhdessä kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Rakel Hiltusen kanssa järjestämässä Suomen historian 
kuohuttavinta alueluovutusta: Helsinki haluaa 14 prosenttia Sipoon maista, 20 prosenttia Sipoon 
väestöstä. Vapaavuori haluaa rakentaa Sipooseen pientaloja keskiluokalle tiiviisti keskieurooppalaiseen 
tyyliin. Metroasemien ympärille pienkerrostaloja, jotta metrolle saadaan riittävästi käyttäjiä. 
 
"Jos politiikassa toimii sen perusteella, mikä on sosiaalisesti hyväksyttävää ja mistä kaikki tykkäävät, ei 
tapahdu koskaan kehitystä. Poliitikon on pistettävä itsensä peliin niiden asioiden puolesta, joihin uskoo. 
Vaikka tällaisen asian tekisi kuinka tyylikkäästi, aina joku vastustaa." 
 
Jaa hedelmöityshoidoille 
 
Kuuma, kuuma päivä. Sellainen, jolloin on helpompi olla shortsit jalassa, Vapaavuori määrittelee, mutta 
kunnioittaa Eduskuntatalon pukukoodia vaaleansinivalkoraitaisella kauluspaidallaan ja khakihousuilla. 
 
Vapaavuori vaikuttaa jännittyneeltä. Pieneltä pojalta. Ei julkiselta kuvaltaan. Tämäkö on poliitikko, jonka 
nuoruuden toilailut ovat jo kerran upottaneet? Mies, jonka työhuoneen seinältä katsoo marsalkka 
Mannerheim? Mies joka keikautti Ville Itälän puheenjohtajapallilta? 
 
Juuri nyt Vapaavuori näyttäytyy miehenä, jonka todentotta uskoo eduskunnassa äänestäneen 
hedelmöityshoitojen ja homoparien rekisteröinnin puolesta. 
 
Tarjoamme kuvausrekvisiitaksi sikaria. Se pohdituttaa. 
"Kari Häkämieskin löi aurinkolasit päähänsä", kannustamme. 
"Se Häkämies suostuukin kaikkeen". 
Mutta niin suostuu Vapaavuorikin. Ainakin tähän. 
 
Opiskelukaveri on kuvaillut ristiriitaista Vapaavuorta ihan tavalliseksi mieheksi, tosin opiskelutovereitaan 
älykkäämmäksi, joka heittäytyy keskusteluihin poikkeuksellisella intohimolla. Eräs puolituttu antaa 
vapauttavan tuomion: ihan kosher. 
 
Puoluetoveri kuvaa häntä mainettaan paremmaksi "no bullshit -jätkäksi", joka ei missään tapauksessa 
ole peluri. Vaalipäällikön mielestä Vapaavuori on rehellinen ja julkista kuvaansa pehmeämpi. 
 
"Hänellä on lahjakkuuden mukana tuomaa särmää, tyyli voi olla joskus puolijyräävä", toteaa entinen 
työtoveri. "Olen peruspositiivinen ihminen, joka ei turhia hötkyile. Vastoinkäymiset kuuluvat elämään. 
Olen fatalisti. En ota murheita asioista, joihin en voi vaikuttaa", Vapaavuori kuvailee itseään. 



2768 
 

 
Moneen kertaan hän korostaa järkiperäistä suhtautumistaan asioihin. Se luo hänestä vähän 
laskelmoivan, mutta toisaalta oudolla tavalla rehellisen vaikutelman. Hän ei anele, pyydä, selittele tai 
yritä vedota tunteisiin. 
 
Jossain vaiheessa se olisi ollut ehkä hyväksi. 
                -- 
 
Otantaa YDINmafiosojen päiväkirjoista IIII 
tvo tvo tvo tvo tvo tvo tvo tvo tvo tvo 
 
* Seuraavan artikkelin kirpein sanoma kertoo yksiselitteisesti olellisinta. JOS olet kaltaiseni tavallinen 
ydinmafiosojen sekoiluista huolestunut kansalainen. Saat päällesi satapaäisen o s t e t u n SUPO 
ydinturvaosaston Vuojoen, Helsingin, Rauman ydinrinkien sinitakkisten asiattomat loputtomat 
hyökkäilyt. MIKÄÄN asiakritiikki ei yksinkertaisesti mene maailman korruptoituneemmassa lehdistössä 
läpi. Ei kun kritiikin kohde on juoppouskierteittensä Vapaavuorien ydinmafiosojen suojelijoiden SUPO:n 
teräsnyrkkisin kärki. Korppi ei korpin silmään noki. 
 
* Tulee kyllä selväksi. Ja on tässä selkeä käänteisilmiökin. Kansa kuolkoon uraanihelvettiin. Mutta ne 
ydinmafian suojaamat Vapaavuorien kaltaiset paatuneet ydinpsykopaatit toisaalta saavatkin tehdä ihan 
m i t ä    v a a n ! Lue ja kauhistu miten Suomeen ollaan TVO:n johdolla sisään ruhjomass 110 000km2 
kokoisia uraanikaivoshelvetteja. Käsiin räjähtäviä loputtomia reaktoriensa ydinhorniaan. Fukushima 
Suomessa on on lähempänä kuin ikinä uskottekaaan. Pääkeisarina huseeraa lukuisasti tuomittu, 
POLIISIN tarkoin suojelema taparikollisliigojen kultivoitunut keisari: 
 
Se suuri virhe 
 
T-kaupan piha Karrintiellä Puistolassa vuonna 1982. 17-vuotias Jan Vapaavuori on aika päreissä. Hän 
on juuri kumonnut ystävänsä kanssa parikymmentä olutta. Syntyy sanaharkka 14-vuotiaan pojan 
kanssa. Vapaavuoren ystävä lyö ja poika juoksee pakoon. Vapaavuori juoksee pojan kiinni ja lyö 
kahdesti: poika kaatuu maahan, nenäluu murtuu. Sairaalahoitoa kolme vuorokautta. Oikeudessa 
Vapaavuori kertoo, että uhri oli kiusannut tyttöjä. Ikäerosta huolimatta uhri on samankokoinen kuin 
syytetyt. Nuorisovalvoja suosittelee syytetyille ensisijaisesti jotain muuta kuin vankeutta, koska 
Vapaavuoren koulumenestys on loistava. Toisin käy: Vapaavuori tuomitaan pahoinpitelystä 
kuukaudeksi ja viideksitoista päiväksi ehdolliseen vankeuteen. 
 
Puolitoista vuotta myöhemmin Vapaavuori sekoilee taas. Viisi poikaa anastaa Suutarilan Valinta 
Tapsan tuulikaapista kaksi tavara-automaattia. Saalis on säälittävät 214 markkaa. Pojat, joista yksi on 
Vapaavuori, saadaan kiinni heidän juostessaan pakoon. Tuomio: varkaudesta sakkoja. 
 
"En ajatellut, että he varastaisivat automaatin, muistelen kieltäytyneeni siitä ja jääneeni tien toiselle 
puolelle. Kun liikkeestä kuitenkin lähdettiin poikien perään, lähdin muiden mukana juoksemaan", 
Vapaavuori kertoo myöhemmin. 
                          --- 
 
YDINmafiosoksi pääsee VAIN SYNTYMÄLLÄ kultalusikka suussa osaV 
TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO 
 
Kolme ällää ja yo-aine rikoksesta 
 
Jan Vapaavuori syntyi kaksikieliseen perheeseen. Äiti Gun oli ruotsalainen kotitalousopettaja, isä Panu 
suomalainen juristi. Isä äänesti Kokoomusta ja SDP:tä, äiti RKP:tä. Lapsuusvuodet Jan vietti Konalassa 
ja Puistolassa. Lapsuus oli suojattua, vaikkakin taloudellisesti niukkaa. Äiti hoiti lapset kotona, isä elätti 
virkamiehen palkallaan koko perheen. 
 
"Kouluvuosina olin kiinnostunut urheilusta, tytöistä ja keskioluesta", Jan kertoo nettisivuillaan. 
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Huvituksiin taipuvainen, mutta älykäs poika opetteli lukiossa ulkoa piin ensimmäiset 500 desimaalia. 
 
"Hommat hoidetaan, muuten ollaan kuin Ellun kanat", hän kuvailee koulunkäyntiään. Vapaavuori kirjoitti 
ylioppilasaineensa aiheesta Nuori rikoksentekijä ja rangaistus ja päätti kirjoitukset kolmeen laudaturiin. 
 
"Olin utelias ja halusin kokeilla vähän kaikkea. Jouduin huonoon seuraan. Minusta tuli jengin ulkojäsen. 
Isä suhtautui hölmöilyyni ankarammin. Äiti oli todella ymmärtäväinen. Oli sitä mieltä, etteivät teot vielä 
tarkoita, että poika olisi läpeensä paha. Kotikasvatukseni oli moderni. Uskottiin, että puhumalla ja 
antamalla paljon rakkautta asiat hoituvat." 
                              -- 
 
YDINMAFIOSOKSI pääsee vaan tuntemalla KALTAUSENSA taparikostuomitut VI 
TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO 
 
Niinistön oikea käsi 
 
Jan Vapaavuoresta tuli poliitikko sattumalta. 
 
Merkit olivat kuitenkin selvät:koulussa hän kirjoitti useamman aineen vuoden 1982 presidentinvaaleista. 
Opiskeluvuosinaan hän oli oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestön Pykälän hallituksen puheenjohtaja, 
ja Kansallisten ylioppilaiden edustaja Helsingin yliopiston edustajistossa. Valtakunnan politiikkaan 
hakeutumista hän epäröi taustansa vuoksi. 
 
"Ollessani Interbankissa töissä, esimieheni totesivat, että minun pitäisi lähteä politiikkaan. Kerroin heille 
taustastani, mutta he eivät uskoneet sen vaikuttavan", Vapaavuori on kertonut. 
 
Vuonna 1995, Vapaavuoren juuri noustua oikeusministeri Sauli Niinistön erityisavustajaksi, hänen 
menneisyytensä tulee julki. 
 
Vapaavuori oli vaikuttanut jo neljä vuotta Kokoomuksessa. Ensin Ben Zyskowiczin rekrytoimana 
eduskuntaryhmän tiedotussihteerinä ja sittemmin ulkomaankauppaministeri Pertti Salolaisen 
erityisavustajana. 
 
"Hänellä oli avustajana poikkeuksellisen vahva asema. Häneen luotettiin ja hän piti kantansa", kertoo 
Vapaavuoren kanssa samaan aikaan erityisavustajana toiminut Yleisradion toimitusjohtaja Mikael 
Jungner. 
 
Syyskuussa Vapaavuori saa puhelun. Kansan Uutisten toimittaja kertoo, että lehti on saanut kopiot 
Vapaavuoren tuomioista. Tuomiot oli lähetetty myös Ilta-Sanomiin ja Helsingin Sanomiin. 
 
Vapaavuorella tulee kiire kertoa asia Niinistölle ja onnistuukin tapaamaan hänet kahden kokouksen 
välillä. Mutta Vapaavuori puhuu esimiehelleen vain pahoinpitelystä. Aina valmiina tottunut olemaan 
Niinistö yllättyy täysin, kun Ilta-Sanomien toimittaja kertoo myös varkaustuomiosta. Vapaavuori eroaa ja 
saa osakseen kahtalaista kohtelua Kokoomuksessa. Puoluesihteeri Maija Perho ilmoittaa, että 
Vapaavuori on pettänyt puolueen luottamuksen, mutta Ben Zyskowicz palkkaa löytönsä Kokoomuksen 
kansainvälisten asioiden sihteeriksi. 
 
"Sain moitteita, mutta myös hyvin paljon sympatiaa. Moni muukin kertoi hölmöilleensä", Vapaavuori 
muistelee. 
 
Ja kolmas tuomio 
 
Se olisi ollut monen ihmisen poliittisen uran loppu. 
 
"Jos Jan Vapaavuori ei olisi niin älykäs ja aikaansaapa, hän olisi saattanut unohtua poliittisesti", arvioi 
Mikael Jungner. 
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Vuosi eron jälkeen: Vapaavuori nousee Helsingin kaupunginvaltuustoon, josta hän oli neljä vuotta 
aiemmin jäänyt rannalle. Vuonna 1999 Vapaavuori kelpaa taas ministerin, nyt Kimmo Sasin, 
erityisavustajaksi. On Vapaavuoren onni, että keväällä 2001 hän vaihtaa erityisavustajan työ 
urheilumarkkinointiin keskittyvän pienyrityksen toimitusjohtajan töihin, sillä pian poliisilla on taas asiaa. 
 
Syyskuun 14. päivä, 2001 aivan Vapaavuoren kotikulmilla poliisipartio havaitsee epävarmasti kulkevan 
Volvon, joka kaartaa Lauttasaarentien Esson pihaan. Partio pysäyttää ja puhalluttaa Jan Vapaavuoren: 
0,9 promillea. Vapaavuori saa rattijuopumuksesta 
 
11 430 markan sakot ja ajokiellon. 
                        -- 
 
Lannistumattomman YDINASEkauppiaan tilitys osa VII 
TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO 
 
Kovempia rangaistuksia! 
 
Mutta Vapaavuori ei lannistu. Kaksi vuotta myöhemmin hän asettuu kansanedustajaehdokkaaksi. 
"Rangaistuksia pitäisi koventaa, koska ne eivät ole oikeudenmukaisia suhteessa tekoihin. Lisäksi 
poliisin voimavaroja pitäisi lisätä, jotta useammat rikokset tulisivat selvitetyiksi ja kiinnijäämisriski 
kasvaisi", hän vastaa Helsingin Sanomien vaalikoneessa. 
 
Vapaavuori tekee vaalityötä yli puoli vuotta. Hän nappaa kampanjapäällikökseen oikeustieteen 
opiskelijan Antti Pätiälän. Koko kampanjan aikana Pätiälältä kysytään vain kerran Vapaavuoren 
rikoksista. "Mitä sitä kiertämään. Jokainen tekee virheitä. Teko on oikeusjärjestelmämme mukaan 
sovitettu. Äänestäjän päätettävissä on, onko se moraalisesti sovitettu", Pätiälä vastaa. 
 
Ja niin Jan Vapaavuori tekee pienen ihmeen. Aito oikeistolainen, oikea helsinkiläinen -sloganilla, 
hänestä tulee uusi kokoomuslainen kansanedustaja 4 657 äänellä. "Parempi, että asiani ovat yleisessä 
tiedossa. Piilottelu on raskasta. Olen oppinut elämään asian kanssa. Ikäväähän se on aina profiloitua 
tuossa asiassa, mutta menneisyyttäni en voi muuttaa", Vapaavuori sanoo nyt, kun hän työskentelee 
Helsingin ja Sipoon kuntaliitoksen myrskynsilmässä. 
 
Vapaavuoren mielestä hänen menneisyytensä ei estä häntä toimimasta kansanedustajana ja 
lainsäätäjänä. "Rikos on sovitettu, kun rangaistus on kärsitty. Olen myös yrittänyt kääntää asian 
positiiviseksi siten, että voin olla esimerkki niille tuhansille nuorille, jotka hölmöilevät, että voi vielä valita 
toisen tien." 
 
Mutta kaikilta se ei onnistu. Ehkä on hyvä muistaa, että Jan Vapaavuori on mies, joka ei ole koskaan 
menettänyt yöuniaan. 
 
----- 
 
Arto Lauri TVO kirja Sivu 135 Ydinsähköä: 
"TVO:n polttoaineen hankinta ja rikastus kuului johtaja Olavi Vapaavuoren vastuualueeseen. 1978 
Outokumpu Oy oli nimittäin löytänyt uraaniesiintymiä mm. Pahtavuoresta ja yhtiö olisi muun 
malminlouhinnan yhteydessä halunnut toimittaa noin 500t rajoitetun uraanierän TVO:lle. Suomalaista 
uraaninkaivuuta tehtiinkin muutamia vuosia myös Etelä- Suomessa ja Enossa. TVO:n uraanin 
rikastuspalveluista Neuvostoliiton kanssa Helsingissä tehtiin kaupallisessa edustustossa 30.08.1974. 
Tekijöinä TVO:lta vuorineuvos Westerlund, johtaja Vapaavuori ja von Bonsdorff." 
                  ---------- 
Olli H. 
______ 
 
Uraania, epäjumalan palvelusta (globaalinen vapaamuurarius) ja tappamista... 
www.youtube.com 
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Uutisten äiti, projektien projekti... koko maailmalle!  
 (Parhainta Porista kesällä 2013 projekti...) 
http://ollihakala.blogspot.fi/2013/06/uraania-epajumalan-palvelusta.html 
 
Jotain pirunkureita estopoliisit jo tohonkin. Kokeilkaas seuraavaa:  
http://www.youtube.com/watch?v=BA75JzibRJE    A. 
http://www.youtube.com/watch?v=QQ1qF1g-Q3Y    B. 
http://www.youtube.com/watch?v=bq6szWS4hnk    C. 
              ----------------- 
 
 
 
 
 
 
 

3222. POLIISI ON vihollisesi. 
poliisi poliisi poliisi 
 
Ahti P. Arto Lauri 
Moi tsekkaa tämä onko optinen vale vaiko aito valokaari ilmiö? Se ensimmäinen video siinä pari kuvaa 
ennen videota. 
 
fukushima-diary.com/2013/06/strange-light-looking-like-spide...nt-recorded-by-live-camera-34am-
6292013/ 
Strange light looking like spider web in Fukushima plant recorded by live camera 3~4AM 6/29/2013... 
fukushima-diary.com 
13 tuntia sitten 
TykkääKommentoiJaa 
 
Arto Lauri Siis WauDE!. . .SäteilyIONIPLASMAHAN siinä palaa kerroksina! Tuollainen 
perusydinjätteenkin muodostama DC jännite on heittämällä tuhansissa voilteissa. DC oli kyseessä 
koska palo oli noinkin stabiilia. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tässä videoinnissa ilmiötä tuotiin esille 
ennennäkemättömin demoamisin. Saa suoraan ihmetellä jos videota CIA ja IAEA antavat olla 
näkyvissä kauankaan. Aitoa jooO. Mutta ennenkaikkea päräyttävää näyttöä siitä miten o i k e a s t i 
säteilyionisaatiot saa maaperässämme päästöjensä megatuhoinaan aikaan. Ja hei huomatkaa y k s i k 
ä ä n ns. "virallinen lehti" ei tällaisia dokumentteja uskalla beettasoihtuamisista julkaista! Ei varsinkaan 
sen jälkeen kun Vesan kanssa teimme ilmiöstä kansalle tutun. Hienoa Ahti j u s t näitä kansalle 
näkyviin!)  
 
 
********* TVO:n TESLABIMI ALAS NÄIN ********* 
__________________________ 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
01.07.2013 
No 487 
kuuleminen@tem.fi 
 
* Tänään 1.07.2013 kuulimme jotain vallan ajanhenkeen kuuluvaa. Kyse on t i e t y s t i FIN- poliiseille 
syydetyn rajattoman vallan rajattomasta turmelemisetä maamme poliiseissa. Jopa Heiniluoma puuttui 
Eduskunnassa siihen, että Suomen POLIISIT toimivat vailla kontrolin häivää kuin siat pellossa. 
Taustanaan oli mm. Helsingin korkeimman oikeuden päätös siitä, että virkaa tekevän poliisin 
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raiskauksen esto on nyt virallisestikin määritelty oikeuden päätöksen tuomittava rikos vastustaa 
"virkaatekevää raiskaavaa viranomaista!" . . 
 
*Järkyttävää ja samaa linjaa kuultiin tosiaan nyt vaihteen vuoksi Ulvilan murhasta Auerista. Nyt liki 10v 
oikeusmurhaamistensa jälkeen on selvinnyt... Niin kuka enää edes yllättyi että senKIN murhan on DNA 
näyte todennut POLIISIEN tekemäksi!. . Samansuuntauksen mielivaltaa edustaa toki seuraavakin 
poliisit. Ja kyseessä on tosiaan Turun vankilamielisairaalan johtajan Lauermanin ostopoliiseista, tällä 
kertaa nimenomaan identifioitu nettipoliisi. Nuorenoloisen kokemattoman tusinamiliisipoliisin tehtäväksi 
on palkattu suojelemaan TVO/ Posivan tunnettuja laittomia Pu- 239 myyntejä Suomesta. No nyt 
tämäkin rajoittamattoman valtansa sokaisema POLIISISTO kiertää pitkin FB/ nettimaailmoja 
mainostamassa mm. tekniikoita siitä miten ydinvoimaloitten käytöille elintärkeät ns. "teslabimiplasmat" 
saadaan suistettua alas Fukushimaräjähdyksistä tutuin seuraamuksin: 
 
FB. Paljastetaan rahan valhe. 30.06.2013 otannasta. Markus Jansson: 
Nyt vaihtui kirjoituksen otsikko muotoon "TVO:n TESLABIMI ALAS NÄIN". Hahahahahaaa! 
 
* Alla materiaalia jota h ä n poliisina levittää nettimaailmossa: 
 
*Kyselin millaisella tekniikoilla olisi mahdollista suistaa ydinvoimaloitten päällä riehuvat 15 kilotonnin 
teslaoskilaattorit ryskien tuhoonsa alas murskaamaan reaktorit Fukushimatyylein. Tekniikastahan tässä 
tietysti lähinnä on kyse. Ja tällaista varsin kiinostavaa l i s ä opastusta sainkin käsiini tästä 
kekälekuumasta ja h y p e r salatuista ydinrikollisuuksien akilleen kantapäistä. Ja siitä k i v a a dataa, 
että pitää t i e t y s t i julkaista kaikien vapaasti kopioitavaksi: 
- 
Pitää vain katsoa että tuuli on TVO:lle lännestä suoraan itä / etelään niin saisi Katainen/ Stupid/ ja 
Niinistö ydin idioottit maistaa omaan nannaansa tuulen viemänä...Olethan nähnyt sen elokuvan? 
Tuulenviemää?.. 
 
Tiesitkö siihen riittää 3m korkea 3 miljoonan voltin Tesla coili ... halkaisijaltaan noin 75cm. Ja päähän 
antenni terotettu neula suoraan ylöspäin!!!(Kohdistettuna tietysti TVO:n yllä tauotta hytkyvään 
dokumentoituun 1 000km3 koiseen plutoniumionisoituun teslabimiin.) 
 
Meinaan kyllä lähtee ja ...Ja jos laitat sen käänteisenä niin .... ai ai aiai ai! Sen voi vielä sykettää 
esimerkiksi 8 000 Hz niin noin 20 minuuttia sieltä tippuu alas muut alemmat Hz vapaana pudotuksena!  
    -------------------- 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
01.07.2013 
No 490 
kuuleminen@tem.fi 
 
POLIISI ON vihollisesi! 
___________________ 
 
Syvissä kansan riveissä on a i n a tiedetty, että Suomen POLIISIT on laittomine Pu- 239 
plutoniumkauppoineen TVO/ Posivassakin maamme pahuuden symboli. Mm. Tiitisen listoja myöten 
tiedetään korruption maamme poliisien perusrutiineiksi. Heiniluoma kertoi eduskunnassa, että vailla 
kontrollia neteissä ja kaikkialla maamme tiedotusvälineissäkin kansan demokratiaa polkeva SUPO pitää 
salvota. No tuskin esim. CIA-poliisin Snowdenin hengen uhkailujen jälkeen kukaan enää on ihmetellyt 
kun jopa Ulvilan murhamysteerin, Auerin miehen murhaajaksikin osoittautuneen. .. Niin tosiaan 
kenenkä muunkaan kuin tutusti FIN- poliisien. 
 
Olkiluodon rannoilla jopa kolmekin kertaa vuodessa laittomia plutoniumASE materiaaliensa kauppiaat. 
Ruotsalaisella Sigyn aluksillaan hakevien poliisi/armeijan virkajohtajien jälkeen m i k ä ä n ei enää ole 
ollut vuosiin vierasta Suomen poliisien toiminnalle. Kansa alkaa tajuta, että näille sinitakkisille 
mafiosoille on saatava stoppi. Ainoa oikea paikka on panna tuhatpäinen verorahoillamme loisivia 
laittomia Geymantilejään lihottaville SUPO-poliisistoille kaiken kattavat tutkinnat. Katsokaa mitä rohkea 
kansalaistoimi tuo arvonsa raakasti menettävistä poliiseista jälleen tietoisuuteen: 
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POLIISI UHKAILEE VIDEOLLA 
Iltalehti. 02.07.2013. Hauholainen mies kuvasi videolle keskustelun, jossa poliisi uhkaa hakata hänet. 
Tapauksesta on aloitettu esitutkinta. 
www.iltalehti.fi/iltvuutiset/20130701026793902_v0.shtml?utm_...utm_medium=email&utm_campaign=u
utiskirje 
 
Poliisi uhkasi hakata - tallentui videolle 
 
 
www.iltalehti.fi 
Hauholainen mies kuvasi videolle keskustelun, jossa poliisi uhkaa hakata hänet. Mies kertoi Iltalehdelle, 
että uhkailun taustalla on riitaa erään poliisin pojan kanssa. Lue tiistain painetusta Iltalehdestä videon 
kuvanneen miehen haastattelu.. 
 
Tykkää · · Älä seuraa julkaisua · Jaa · 2 tuntia sitten. 
L.B. tykkää tästä.. 
 
R.L. Tämä ei valitettavasti yllätä ollenkaan, sen kerran kun apua olisi tarvinnut niin poliisi on tympeästi 
käskenyt vaan pitämään suun kiinni. EN luota! 
 
2 tuntia sitten · En tykkääkään · 2.. 
 
Arto Lauri Joo poliisia Ei nykyään kiinnosta kun rahastaa kansaltaan. Niin ja saivathan he 
"luontaisetuna" ihan Helsingin korkemmalta oikeudelta jokin aika sitten haluamansa läpi aloitteen, että 
virassaan raiskavaa poliisia vastustaminen on kuulema r i k o s viranroimittajaa vastaan! . . .Täytyy kyllä 
suoraan sanoa, että jo on hulluksi mennyt. Kuinka ollakkaan moiselle petolaumalle taas monennenko 
kerran lisää rahaa ja valtaa itselleen haalivat yhä. Ja mikäs sitä haaliessa kun moisia ei näy koskevan 
mitkään maamme lait, ei asetukset. Rahaa tuleekin Geymantileilleen rapsakkaasti laittomista 
hommeleista mm. TVO:n plutoniumkaupusteluistaan viljalti. Siinä hommassa ei miljardit kauoja 
happane! 
 
2 tuntia sitten · Tykkää · 2.. 
 
M.R. Ehkä pikku juttuja, mutta olen nähnyt kun poliisi ajaa punaisia päin selvästi niin ne laittaa siniset 
vilkut ja hälyytyksen päälle hetkeksi. Ikäänkuin se olisi hälyytysajo. Risteyksen ohitettuaan ne 
sammuttaa hälytykset heti. Samoin kun ne lähestyy ruuhkaristeystä punaisissa valoissa niillä on melko 
kaukana jo hälyytykset päällä. Hämmennys on melkoinen. Heti kun risteys on ohitettu hälyytykset 
sammutetaan ja kiire on ohi. Varmaan heille tulee sopivasti puhelimeen ilmoitus, että vaara on ohi  
&&&        
  
  
   
/index.php?option=com_kunena&view=topic&layout=report&catid=7&id=9351&mesid=19493&Itemid=1
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Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
01.07.2013 
No 490 
kuuleminen@tem.fi 
 
POLIISI ON vihollisesi! 
___________________ 
 
Syvissä kansan riveissä on a i n a tiedetty, että Suomen POLIISIT on laittomine Pu- 239 
plutoniumkauppoineen TVO/ Posivassakin maamme pahuuden symboli. Mm. Tiitisen listoja myöten 
tiedetään korruption maamme poliisien perusrutiineiksi. Heiniluoma kertoi eduskunnassa, että vailla 
kontrollia neteissä ja kaikkialla maamme tiedotusvälineissäkin kansan demokratiaa polkeva SUPO pitää 
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salvota. No tuskin esim. CIA-poliisin Snowdenin hengen uhkailujen jälkeen kukaan enää on ihmetellyt 
kun jopa Ulvilan murhamysteerin, Auerin miehen murhaajaksikin osoittautuneen. .. Niin tosiaan 
kenenkä muunkaan kuin tutusti FIN- poliisien. 
 
Olkiluodon rannoilla jopa kolmekin kertaa vuodessa laittomia plutoniumASE materiaaliensa kauppiaat. 
Ruotsalaisella Sigyn aluksillaan hakevien poliisi/armeijan virkajohtajien jälkeen m i k ä ä n ei enää ole 
ollut vuosiin vierasta Suomen poliisien toiminnalle. Kansa alkaa tajuta, että näille sinitakkisille 
mafiosoille on saatava stoppi. Ainoa oikea paikka on panna tuhatpäinen verorahoillamme loisivia 
laittomia Geymantilejään lihottaville SUPO-poliisistoille kaiken kattavat tutkinnat. Katsokaa mitä rohkea 
kansalaistoimi tuo arvonsa raakasti menettävistä poliiseista jälleen tietoisuuteen: 
 
POLIISI UHKAILEE VIDEOLLA 
Iltalehti. 02.07.2013. Hauholainen mies kuvasi videolle keskustelun, jossa poliisi uhkaa hakata hänet. 
Tapauksesta on aloitettu esitutkinta. 
www.iltalehti.fi/iltvuutiset/20130701026793902_v0.shtml?utm_...utm_medium=email&utm_campaign=u
utiskirje 
 
Poliisi uhkasi hakata - tallentui videolle 
 
 
www.iltalehti.fi 
Hauholainen mies kuvasi videolle keskustelun, jossa poliisi uhkaa hakata hänet. Mies kertoi Iltalehdelle, 
että uhkailun taustalla on riitaa erään poliisin pojan kanssa. Lue tiistain painetusta Iltalehdestä videon 
kuvanneen miehen haastattelu.. 
 
Tykkää · · Älä seuraa julkaisua · Jaa · 2 tuntia sitten. 
L.B. tykkää tästä.. 
 
R.L. Tämä ei valitettavasti yllätä ollenkaan, sen kerran kun apua olisi tarvinnut niin poliisi on tympeästi 
käskenyt vaan pitämään suun kiinni. EN luota! 
 
2 tuntia sitten · En tykkääkään · 2.. 
 
Arto Lauri Joo poliisia Ei nykyään kiinnosta kun rahastaa kansaltaan. Niin ja saivathan he 
"luontaisetuna" ihan Helsingin korkemmalta oikeudelta jokin aika sitten haluamansa läpi aloitteen, että 
virassaan raiskavaa poliisia vastustaminen on kuulema r i k o s viranroimittajaa vastaan! . . .Täytyy kyllä 
suoraan sanoa, että jo on hulluksi mennyt. Kuinka ollakkaan moiselle petolaumalle taas monennenko 
kerran lisää rahaa ja valtaa itselleen haalivat yhä. Ja mikäs sitä haaliessa kun moisia ei näy koskevan 
mitkään maamme lait, ei asetukset. Rahaa tuleekin Geymantileilleen rapsakkaasti laittomista 
hommeleista mm. TVO:n plutoniumkaupusteluistaan viljalti. Siinä hommassa ei miljardit kauoja 
happane! 
 
2 tuntia sitten · Tykkää · 2.. 
 
M.R. Ehkä pikku juttuja, mutta olen nähnyt kun poliisi ajaa punaisia päin selvästi niin ne laittaa siniset 
vilkut ja hälyytyksen päälle hetkeksi. Ikäänkuin se olisi hälyytysajo. Risteyksen ohitettuaan ne 
sammuttaa hälytykset heti. Samoin kun ne lähestyy ruuhkaristeystä punaisissa valoissa niillä on melko 
kaukana jo hälyytykset päällä. Hämmennys on melkoinen. Heti kun risteys on ohitettu hälyytykset 
sammutetaan ja kiire on ohi. Varmaan heille tulee sopivasti puhelimeen ilmoitus, että vaara on ohi  
&&&        
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Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
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02.07.2013 
No 500 
kuuleminen@tem.fi 
 
T&T Ydinvoima I 
___________ 
 
Venäläinen Rosatom ostaa kolmasosan Fennovoimasta. Suomi on saamassa venäläisen ydinvoimalan. 
 
Fennovoima kertoi keskiviikkona, että se on allekirjoittanut venäläisen Rosatomin tytäryhtiö Rusatom 
Overseas kanssa kehityssopimuksen, joka tähtää sopimukseen ydinvoimalan toimittamisesta. 
Neuvottelut ovat myös alkaneet siitä, että Rusatom Overseas tulee Fennovoiman 
vähemmistöomistajaksi yhden kolmanneksen osuudella, yhtiöt kertoivat. Tiedote ei mainitse, millainen 
kauppahinta voisi tulla kyseeseen. 
 
Yhtiöt pyrkivät loppuvuoden neuvotteluissa kohti laitostoimitussopimusta. Suorat neuvottelut 
ydinvoimalaitoksen toimittamisesta aloitettiin Rusatom Overseasin kanssa tämän vuoden huhtikuussa. 
Helmikuusta saakka Fennovoima on käynyt suoria neuvotteluita myös Toshiban kanssa, mutta nyt 
Fennovoima keskittyy neuvotteluihin vain Rusatom Overseasin kanssa, yhtiö kertoo. 
 
Hanhikivi 1 -laitoksen toimitussopimus on tarkoitus allekirjoittaa vuoden 2013 loppuun mennessä. 
Suunnitteilla on 1200 megawatin AES-2006-reaktori, joka vastaa kooltaan Fennovoiman omistajien 
tarpeita, yhtiö kertoo. Fennovoiman taustalla on 60 teollisuuden ja kaupan sekä energia-alan yhtiötä eri 
puolilta Suomea. Kaikki Fennovoiman omistajat päättävät jatkostaan hankkeessa ennen 
laitostoimitussopimuksen tekoa. 
 
Lähde: Talouselämä 
-- 
 
T&T Ydinvoima II 
______________ 
 
* Voitteko kuvitella, että vasta muutama vuosi sitten Suomi mahtipontisesti surutta ESTI venäläisten 
aikeet tuoda maastaan venäläistä puolet halvempaa sähköä. No nyt kun Japanissa ja USA:ssa todettiin 
mm. Mark reaktorit tappavan vaarallisina pakkopysäytettäviksi. Kun ydinvoimaloitten laadukkaammat 
versiot maksavat ainakin 4- kertaistuneita hintojaan. Arevan romujakaan huoli OL-3 jälkeen kukaan. 
YKSIKÄÄN vakavastiotettava maa ei enää satsaa menneisyyden ydinvoimaan. 
 
Ei Saksa, USA, Kiina, Intia mikään! Suomalaisille atominsärkijöille onkin jäänyt mustapekka käteen 
käytännössä ydinlaskiämpärin pohjakertymänä se ainoa mahdollinen, venäläisreaktorit. Jotka lisäksi 
kannattamattomina jätetään käytännössä maksamattakin! Huvittava käänne on m y ö s se, että 
alkujaan Fennovoima polleili rehvastellen ostavansa megaison 2 500MW reaktorirohjon. Mutta kun 
MINÄ paljastin julkisuuteen, ettei Jimmy Carter lain mukaan nyt 9 000MW suomalaisverkossa SAA olla 
kuin 10% suuruinen ydinvoimala. 
 
Niin tehoistakin hupaisati putosi reilusti yli puolet. Putosi koska OL-3 laitoksenkin tehot on IAEA lain 
mukaan auttamattomasti yli 10%, eli 1 600MW. Kiinostavaa näissä onkin, että ydinimpperiumien oli 
gtuskaisan PAKKO kuunnella paljastuksiani ja toimia salattujen IAEA- lakien paljastumisten pohjalta.) 
Kuten näemme venäläismafiosot ovat kaappammassa k o k o Suomalaisten energianegatiivisen 
ydinbisneksen. Juuri kuten olen Jo vuosia varoitellut. Ydinrikollisten laittomat Pu- 239 bisnekset siirtyvät 
itämafisosojen rahanpesuun ja huumerahojen peittelybisneksiin mukaan surutta. 
 
SUPO- poliisit/ armeija saavat korruptiovarmaa toiminta- alaa kuten himosivatkin! Tarkoitus on päivän 
selvä. Ydinbisneksestä tehdään niin VERISTÄ, ettei suomalaisille ydinrikollisuudessa jätetä sanan 
sijaa. Koko Suomi muutetaankin laittoman Pu- 239 bisneksen ja EU:n ydintunkioksi. Jonne Venäjältä 
aletaan kuskaamaan esteittä maailman ydinsaastaa kenenkään paskaa piittamatta! Kuten kuulimme 
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Suomi tuhoaa tulevan tieltä mm. STUK:n tuhatpäiset ydintarkkailijansa. Jatkossa toimitaankin kuten 
TVO:lla JO OL-3 hankkeissa. Eli kuten SIAT PELLOSSA mistään piittaamatta!  
                ------------ 
 
27150 Eurajoki 
 
03.07.2013 
No 503 
kuuleminen@tem.fi 
 
Tämä muuten repii raakaa totuutta. Miten maaperään vuosikymmenet imeytetty säteilyn energiat, 
neutronivuot ja 2 200kg/v sinne vuotaneet ++..IONI plutoniumkanavasäteilyt tuottaa 
sekundäärienergioita.. 
Maailman tietodemokratian puutoksista IAEA ikeissä kertoo kyllä se, ettei EDES tällainen 100% 
kiistatonta dokumentointia vastuuviranomaiset lainkaan anna julkkisuuteen ydinvoimaloistaan! 
 
fukushima-diary.com/2013/06/strange-light-looking-like-spide...nt-recorded-by-live-camera-34am-
6292013/  
               ------------------- 
 
TVO:n rikoskasvattamosta. 
tvo tvo tvo tvo tvo tvo 
 
Kun puhutaan Suommen sisäpiiririkollisista. Ei ole sen herkullisempaa tunkiota kaivettavaksi kuin TVO/ 
Posiva. Posivasta muistuu mieleeni mm. Marjo Matikainen Kvaström. Joka on ollut Posivassa ns. 
"töissä" aikoinaan. Mutta nyt haluamme keskittyä nimenomaan TVO:hon. Juu korruptiosta ja 
veronkiertojen mestariluokasta puhuttaessa mm. johtaja Rauno Mokka pitää Lukko /RTK firmakytköksin 
heti mainita. Koska YKSIKÄÄN näistäkään ydinalan sisäsiittopiirifirmoista ei koskaan ole maksanut mm. 
veroja! Korruptioon, ydinalan lobbaukseen on siis rahaa surutta tulvitettu kyllä. 
 
Kun itse olin TVO:lla vuodesta 1968 lähtien. Tuon Olkiluodon huijarifirman kruunaamaton johtaja oli 
vuosikaudet Olavi VAPAAVUORI. Juuri tosiaan maamme tuholaisena ja "kaikki Helsinkiiin" tunnettu 
ministeri poikansa Vapaavuori. Vapaavuoren kansa tunteekin nuoruudestaan juoppokierteittensä 
laukomista väkivaltaisuuksistaan. Hän on TVO:n johtajan sukulaisena kammettu kokomuslaisena 
kultalusikkavirkoihin TVO:n sisäpiirien hämäräkytkösten vetämänä. 
 
No noin 2011 Helsinki kaappasi Sipoosta osan ja olisi ottanut isommankin siivun. Vapaavuori ja 
Ruusunen Helsingin kaupunginjohtaja olivat yhteistyössä. Rantarakentamista ilman kilpailutusta. 
Rannat ovat kovin kalliita asuinpaikkoja. Asuntoja tutun rakennusliikkeen tekemänä oli myyty kalliiseen 
hintaan. Vapaavuori höpötti " Jokaisella on oikeus adua omakotitalossa". Raha ja viina ovat ainoat mitä 
heitä kiinnostaa. Vapaavuori on noussut toisten äänillä ja Häkämiehen tilalle. Kokoomuksen sisältä ja 
valitsemana. Roskasakki etenee toisiinsa tukeutuen demokratiasta pätkääkään kiinostumatta. 
 
Tällaisille rikollishankkeille onkin elimellisen tärkeää, ettei YDINkansanäänestyksiä, kuten toki aidoissa 
demokratioissa Euroopassa tehdään. SUPO Suomessa salli. Ei koska demokratioissa ydinvoima on a i 
n a saannut fiksuilta kansoilta jyrkän kiellon!. Eikä kansan mielipiteet katso syystä hyvällä SA-armeijan/ 
TVO Posivan ja SUPO:n nykyisiä Pu-239 asemyyntejään. Caymansaarien ydinherrojen laittomien tilien 
lihottamisia Sigyn 1 ja Sigyn 2 plutoniumkuljetuslaivojen vanavesi on kansojen verien kyllästämänä 
pitkin Itämerta!  
&&&        
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tappoa tappoa tappoa  
 
Kun tutkitaan sitä suunnatonta tuhokermaa, jota TVO/ Posiva ovat JO NYT kyenneet ympäristöstään 
hävittämään. Ei 10 000 000 kalakuolemat/v ole kuin valju aavistus siitä mieten kokonainen Suomen 
valtio asukkaineen on pyyhkiytymässä maailman kirjoista. Fukushiman säteilymutaatoitujen kasvien ja 
eläinten kuvien yhteydessä IAEA kivikovaan vedätti, ettei tunneta yhtään säteilymutaatiotapausta. No 
kymmenien kasvien ja eläinkuvien jälkeen päätin itsekin v ä h ä s e n  hämmentää. Ja helppoahan tämä 
senkun astuu Olkiludossa ulos luontoon ja volaa: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Zc.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Zc.jpg[/img] 
 
Eikö auennut? Lähempää. . .  
http://kuvapilvi.fi/k/Y6LY.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6LY.jpg[/img] 
 
kyllä TVO osaa terrorisoida päiviltä systemaattisesti muutakin kuin vaikka reijitrtää sioltoja, peltikattoja 
ja autoja omistajineen. Tällainenkin osunut silmään ja TVO:n OMA lehti vielä asialla! 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lj.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lj.jpg[/img] 
 
TVO:n tapot ja tuhot näkyvät IHAN KAIKKIALLA. Malliksi leuto talvi sitten vihertänyttä pienpusikkoa 
4km TVO:lle. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lp.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lp.jpg[/img] 
 
Lumimarjapuskista ei TVO:n plutoniummarjapensaitten vihreydestä hajuakaan jäljellä: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6LI.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6LI.jpg[/img] 
 
Juhannusruusuissa ei elämä juhli. Tritiumit kyllä sitäkin enemmän by TVO: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lu.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lu.jpg[/img] 
 
Osa II 
 
Sama teema mm. tavallisilla ruusuillakin. Punakukia näihin TVO/ Posivan tuhoamiin ei tule: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6LH.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6LH.jpg[/img] 
 
Tällaisia Olkiluodon vedet tarjoaa kalan korvikkeina. vaikea sanoa onko mutageeni cai vain pelkkää 
geenimössöä: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6L1.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6L1.jpg[/img] 
 
Tämä jos mikä on säteilymutaatiota by TVO: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lf.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lf.jpg[/img] 
 
Ja palataan 4km päähän TVO Olkiluodosta. Nyt otetaan tarkkailuun havupuista säteilyn ruhjomia 
katajia. Olkiluodon suunnalta lännestä. Oikealla kädellä eteläisemmät vielä elävät katajan osalappeet: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6L3.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6L3.jpg[/img] 
 
Lisää TVO:n tappamia ja ydinaavikoittamia havupuita, vuodossa tritiumien säteilyioniplasmojen 
polttamia katajia: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6LD.jpg 
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[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6LD.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lt.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lt.jpg[/img] 
           ------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3223.SUPO,SA Olkiluodossa 
 
Outoja mastoja Suomessa. 
outo outo puto outo outo 
 
Uutiset» » Kotimaa Venäjän rajan lähelle nousi salaperäinen "Nato-torni" - puolustusvoimat ilmoittautui 
omistajaksi 
27.6.2013 20:18 Päivitetty 28.6.2013 9:53 65 Outi Salovaara 
Helsingin Sanomat 
Onko naapurustossasi salamyhkäinen torni? Lähetä kuva numeroon 17181. Virolahti. Virolahdelle 
lähelle Suomenlahden rantaa on rakennettu 138 metriä korkea masto, jolle ei aluksi löytynyt omistajaa. 
 
HS mainitsema virallinen ilma- ja maatutkan yhdistelmä. Lisäksi tämä on 360 asteen katselukulmalle 
suuniteltu: 
http://kuvapilvi.fi/k/YcO1.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcO1.jpg[/img] 
--  
 
*Kiinnostavaa materiaalia tuumasin tuon HS:n uutisoinnin nähtyäni. Erityisesti täältä Ilavaisista katsoen. 
Olkiluodon saaren tulotien varteen kun on yhtäkkiä tosiaan noussut v a r s i n hämäräperäinen torni. No 
mikäs siinä, senkun vaan 08.06.2013 ja kello 18:00 polkupyörän selkään ja näppäilemään kuvaa. Tästä 
päätietä tarkkailevasta SA-armeijan Hornettien kaukokäyttöön rakennetusta etälaitteesta. Kuten 
tiedämme Olkiluodossa on TVO:lle verorahoilla tekaistu Suomen historian kallein meri- ja 
ilmatutkalaitteistot. Tulotietä tarkkailemaan rakennettuja lantokoneitten ohjustargetteja varten suuniteltu 
salainen, toki. Siksi siis innokkaasti valokuvattavaksi tarkoitettuja Tampereen lennoston laitteistoa. 
 
Kun lähdin reissulleni. Halusin mennä paikalle tarkistaakseni erityisesti millaisella vihan kiivaudella 
17km päässä olevat Vuojoen SUPO- ydinkarhuryhmäläiset iskeytyisivät imuuni. Torni jonka kuvasin on 
ovelasti sijoitettu paikallisen Euran rautaliikkeen takamaastoon. Jujuna on, että heti kun kävin 
näppäämässä kuvia tuosta salaisuuksien verhoamasta tutkan etätornilaitteistoista. Meni siitä hälytys 
Vuojoen sudenpesään. Ja sateliittiseurannat pärähtihe viiveittä päälle. Ohan se a i n a hauskaa 
hätyytellä Vuojoen sinisontiaisia. Eurajoella SUPO toimiikin a i n a siviilivaatteissa. Erityisesti 
epämääräiset naispoliisit ovat minullekkin tulleet tutuiksi häiriköijiksi. Naisia käytetään ahkerasti TVO:n 
seuduilla soittamaan suutaan ja kiukuttelemaan paikallisille miehille. Vaan tässä kuvaa ko tornista: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YcOB.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcOB.jpg[/img] 
 
Etuviistoinen tutkauksen peilauas ja sijainti pyyhkimässä tulotiestöjä.. . Niin ja tosiaan näkyykö metsiin 
myös? Muuta kuin kokeilemaan. Hälytyksestä menee ehkä vain 10 min joten sain polkaista todella 
nopeasti pois päätiellä luokseni alueelle tuiskuavia tusinamiliisejä. Tiesin toki tarkkaan, että j u u r i näin 
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saan SUPO:n käyttämät hyperinnokkaat poliisiopiston sinisontiaiset kiehumaan raivosta innostuen. 
Päätin pyöräillä koreijille KR-50 ja KR 49. 
 
Sopivasti kilometri piiloon sisämetsikölle. Jäin odottelemaan mikä olisi Vuojoen oksetteitten seuraava 
siirto. Pääasia, että heille olisi vaivaa ja rahaa palaisi. Kuinkas muutenkaan.) Sieltä alkoi perääni varsin 
pikaisesti vilkkua hidastelevan tummansinisen pienen Pösön valot. Innosta hehkuvat 25v nainen ajaen 
ja pojankloppi. Kuten arvasin EI Securitaksen virkavaattein vaan härskisti siviiliasuin. Takuuvarmat 
SUPO-loiset asialla. Ettenkö muka tuntisi.) Heti kun auto oli sopivasti kääntymiseen liian kapealla tiellä. 
Niin lykkäsin oveaan raapien vastaan polkupyörälläni. 
 
Nyt oli erityisen tärkeä seurata auton jatkoreaktiot. Juu ja kääntyivät vasta pitkän tien päässä vaikeasti 
väännellen. Ja muahan nauratti jo.. Ajelin ja vilkuilin härnäten vielä taakseni. Tässä vaiheessa on 
tärkeintä varmistella, että ovat paskapäitä. Eikä normaaleja siis terveitä kansalaisia. Juu ja poljin ensin 
lujemmin karkuunpäin. Auto syöksähtikin rapa roiskuen perääni. Vielä vilkaisu ja nalkissa olivat! 
Kiihdytin seuraavaan mutkaan, ja eikun tien sivuun. 
 
Jalat maahan ja odottelemaan hyperinnokkaita. Ai kun tää on a i n a yhtä hienoa tehdä!) Renkaat 
vonkuen sinisontiaisten tummansininen tulee. Olen ottanut kamerani laukusta. Tää on herkkua. Kuvaan 
heitä häpeilemättä s u o r a a n edestä ja takaa. Nolostuneet miliisit koettavat turhaan peitellä 
kasvojaan kamerani liki hipaistessa autoaan. Kylläpäs, johan löytyy SUPO:n paljastuneille roistoparille 
kaasujalkaa yllättäen. Syöksen perään polkupyräillen kamera valmiina. Empä usko, että toilailijat savat 
kehuja esimiehiltään. Ainakin kamerassa JÄLLEEN paljastuneita taltiointeja piukassa.) Tää on hubaa. 
Tällaisista toimistahan pitäisi vaatia pääsylippuja..)) 
----------  
 
 
 
 
 
 

3224. EKO lisääntyy. 
 
Merituulesta Saksan energiasampo I 
ger ger ger ger ger ger ger ger 
 
Tuskin Suomessa on mitään sen tarkemmin salattua, kuin Saksassa parhaillaan etenevä 
"energiavallankumous". Suomelle kaikki tieto kauhistaa Saksan loistavasta strategian muutoksesta 
luopua 100% vuodesta 2008 energialoiseksi muutuneesta ydinvoimaloista. Silloin ani harvoin kun tietoa 
ylipäätään saadaan lehistöömme. Senkin miltei a i n o a kirjoittaja on, niin tosiaan Maaseudun- 
tulevaisuus lehti. Seuraava artikkeli saa kyllä haukkomaan henkeä. Saksa sai heinäkuun alussa 2013 
pelkästään aurinkosähköstään huikaisevat 40% sähköosuutensa! Teko enemmän kuin häikäisee. 
Koska esim. tuulivoimastaan Saksa saa tämän päälle 2- kertaa enemmän kuin aurinkovoimastaan. 
 
Saksasta tulee Suomessa ydindiktaturian valheena tietoa, että Saksan energianhuolinta lepäisi 
kivihiilellä. Juu ei muuten lepää! Suomessa ydinvoimaa korvataankin toki TVO, Forttumin, Porin, 
Inkoon, Helsingin energian tuhansien megawattin kivihiilivoimaloilla. Muttei kivihiiltä käytetä enää 
Saksassa noin. Ja sekös harmittaa Suomen sumuttajaydinlobbareita SUPO, TVO, Fennovoimaisia. 
Eilen 08.07.2013 YLE A- studiossa julistettiin Suomen ydinkatastrofista seuraavaa: 
 
"Suomi joutuu 2- kertaistamaan koko sähköverkkonsa kapasiteetit liki 2 miljardilla. Koska Suomi aikoo 
tuplata nykyisen reilun 8 000MW sähköverkkonsa rakentamalla a i n a k i n 4kpl uutta ydinvoimalaa 6 
000MW teholla. (Lisäksi ainoastaan ja vain 2 000MW tuulivoimaloita sekin Pohjois- Suomeen). Hanke 
on totaalisen mieletön. Tampereen aamulehti laskikin, että k o k o tuo kapasiteetin luoma energialisät, 
eli 52% Suomen energiaverkoston tuotosta tullaan hyödyttömänä ylijäämänä LAHJOITTAMAAN 
ylijäämänä Venäjälle! 
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Tänään 09.07.2013 YLE ilmoitti lakoonisesti, että Suomen teollisuuden energiakapasiteetit on 
viidennellä peräkkäisellä vuodella laskussa -5% vuosivauhdistaan spurtaten JO- 9% käyttöasteeseen! 
Yksikään sijoittaja EI enää usko koko Suomeen sen vertaa, että sijoittaa tänne energiaintensiivistä 
teollisuutta. Miksi sijoittaisi, kun USA:ta myöten valtiot investoi 4- kertaa ydinvoimaa halvempaan, 
maakaasuun, tuulivoimaan yms.. Tämäkin suuntaus on vasta välivaihe, uskokaa tai älkää. Saksa, 
juurikin tuo pelätty ja vainottu Saksa kun rakentaa energiaimpperiuminsa raskaallle teollisuudelle 
seuraavalla häkellyttävällä tavallaan: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Ycjs.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ycjs.jpg[/img] 
------ 
 
Merituulesta Saksan energiasampo II 
ger ger ger ger ger ger ger ger ger 
 
Maaseudun tulevaisuus 03.07.2013 sivu 6:" Merituulesta Saksan seuraava energiasampo. Berlin. 
Saksan hallituksenpäätös luopua ydinvoimasta antoi kasvusysäyksen kaikkien uusiutuvien 
energiamuotojen kehittämiselle. Esim. aurinko- ja maatuulivoimaa tuotetaan liittovaltiossa jo niin paljon, 
että kaikkea sähköä on vaikea johtaa verkkoon. Saksan seuraava energiabuumi tulee puolestaan 
merituulesta keskuksenaan Brennerhaven. 2011 liittokansleri Angela Merkel ajoi läpi kuuluisan 
energiakääänteen, päätöksen ydinvoiman alasajosta. Sen seurauksena pelkästään Brennehaveniin 
syntyi 6 000 uutta työpaikkaa BIS kehitysyhtiöön. 
 
Näyttöjen innostamana imuun Saksa saikin Britanian, Belgian, Tanskan. Saksassa toki myös 
maaatuulivoima kasvaa yhä +8% vuosivauhtia. Mutta nimenomaan, merituulivoimalat kasvavat 
pyörryttävää +40% vuosivauhtia! Saksan ensimmäinen merituulipuisto Alpha Ventus jauhaa jo 
Pohjanmerellä ilmaisen polttoaineensa 100% ongelmatonta sähköä reilun v u o d e n rakentelunsa 
jälkeen. Huikea ero kun vertaa OL-3 kaltaisten vuosikymmenen käynnistysmokaamisiin! Saksa 
rakentaa kolme seuraavaa ofshoretuulipuistoaan 150MW teholle. Jälleen kaksi seuraavaa jo 
kunnioitettavalle 50 000kW tehoille. 
 
Merituulivoimalat on valtavia 6MW yksilöitä, jopa 2-kertaa niin tehokkaita kun maalle. Eikä jää tähän, 
Saksa tekee jo 7,5MW merituulivoimalakokeitaan! Lisäksi merituulivoimalan käyttöaste on 3-kertainen 
maavoimalaan. Ofshoretuulivoimala käykin yli p u o l e t ajastaan! Maatuulivoimaloille Saksassa 
saadaan vuosipysyvyysasteeksi 22,5% muistuttaa Mathias Grabs BIS yhtiön ympäristöpäällikkö. Myös 
merituulivoimaloitten suuri korkeus (150m), antaa niille tuotannolliset edut. 22,5* 3= merituulivoimaloille 
jopa 67%! Edes tämä ei ole ylittämätön. Pohjanmerellä merituulivoimalat kykenevät ylittämään 
ydinvoimaloitten heikot 70% käyttöasteet jopa 75% merituulikäynneillään. 
 
Kasvubisnes vetää rahaa. Investointihalukkuus ulkomeren tuulimyllyihin kasvaa lähivuosina yhä 
kiihtyvästi. 2001 Lähtien Saksa onkin myöntänyt uskomattomat 30kpl merituulipuistolupaa noin 2 100 
uudelle tuulivoimalalle. Vuoteen 2015 merituulivoimaloittensa yhteisteho Saksassa upeat 5 261MW, ja 
lisää tulee! Lupia odotetaan jo musertavalle 98kpl seuraavalle tuulipuistoille. Jälleen koko Suomen 
kapasiteettin verran 7 400MW!).. .Bremerhavenin kaupunki investoikin juuri 200miljoonaa uuteen 
lastaamisterminaaliin tuulivoimaloille." 
--  
 
Ranska perässä III 
france france france 
 
M.T.03.07.2013 jatkaa: "Ydinvoimasta tuuleen. Ranskalaisen ydinvoimakonsernin tytäryhtiö Areva Wind 
GmbH rakensi viime vuonna Bremerhavenissa 51 merituulivoimalaansa. "Kapasiteettimme riittää nyt 
sadan merivoimalanvuosivauhtiin. Kahdessa vuodessa tulemmekin kaksinkertaistamaan 
tuotantokapasiteettimme", sanoo Areva Windin yritysviestinnän johtaja Heike Winkler." 
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Areva Wind.(Suomessa t o t a a l i s e n tuntematon ja tarkoin piilotettu yhtiö SUPO- lehdistöissämme 
muuten!) Aloitti 2008 tuulivoimabisnekset Bremerhavenissa 200 työntekijän voimin. Tässä vuosiluvussa 
CERN totesi USA MIT vuoden 1988 laskelmat toteutuneen. Ydinenergian tuona vuona totesi lisäksi 
mm. Venäjän Putinin suulla muuttuneen köyhtyneillä globaaleilla uraanin malmitasoillaan.... Niin 
pysyvästi energianegatiiviseksi loiseksi! Joten ei mikään ihme, että m y ö s Areva otti lusikan 
kauniiseen käteen. Ja kääntyi oikeasti energiaa tuottaviin, kuten kerrottuun merituulivoimaloihin. 
 
Nyttemmin Arevan merituuliosaston henkilöstöt on 5 kertaistuneet tuhanteen työntekijään. Tuulivoima 
muodostaa suurimman osan Arevan uusiutuvan energiamuotojen liiketoiminnasta. Uusiutuvan 
toimialansa liikevaihto nousi viime vuona 570 miljoonaan. Summa oli miltei kaksinkertaistunut 
edellisvuoteen. Mutta ei s i l t i k ä ä n vielä kyennyt kattamaan Arevan TVO:n toimistaan ydinalalla 
saamiaan vuosittaisia miljardiluokan tappioitaan.) 
--- 
 
Tyhmät Y- valtiot PUTOO IIII 
fin fin fin fin fin fin 
 
*Tässä artikkelissa tuodaan selvästi esille, että tuulivoimaa on kahta täysin eri lajia. Maatuulivoimaloilla 
Saksa tuottaa vielä leijonan osan. Mutta kuten kerrottiin maatuulivoimaloita 3- kertaa tuottavammat 
uudet huikeat 7,5MW tuuli- ihmeet tuottavat jälleen kerran 10- kertaa enemmän energiaa edeltäjiään. 
Suoravetoisten tuulivoimaloiden myös käyttöiät ovat ydinvoimaloista tuttuja 30v ongelmitta, jopa 
selvästi enemmän. 
 
Se mitä artikkeli ei selventänyt, on seuraavaa. Tuulivoimala kustantaa hintansa takaisin vain 5 
vuodessa. TVO kertoo, ettei ole kyennyt 40 vuodessaan kustantamaan e d e s investointikulujaan. 
Mutta koska tuulivoimaloitten käyttöön ei tarvita ydinvoimaloitten kallita (50%) henkilöstökuluja. Ja liki 
30% ydinvoimalakustannuksista edustavia polttoaineita. Puhumattakaan ydinjätteitten miljardeja 
maksavat vuosisatatuhantiset megalisäkulut. 
 
Ei lehti uskalla edes tuumia mikä on energian kilpailutilanne Suomen 4- kertaa jo nyt kalliiman 
ydinsähkön ottaessa tuomittuna vastaan Saksan investointien jo kuolettaneet yli 5v vanhat 
tuulivoimalapuistojen tuottamat energiasähköt!? Annetaan vinkkinä. YLE A- studiossa 08.07.2013 
ilmoittama fakta siitä miten Saksa muutamassa vuodessa on muuttunut ydinvoimaisesta sähkön 
suurostajasta. EKO- sähkön Euroopan suurmyyjäksi. 
"Ongelma" pysäyttää jo kaikissa Saksan naapurimaissa kertaluokkia kalliimmat ydinvoimalat AINA 
suorissa kilpailutilanteissa. Koska oikeasti Saksalle on JO NYT käytännössä yhdentekevää millä 
hinnalla myyvät ilmaiseksi tehtävän polttoaineen tuuli- ja aurinkosähköjään. 
 
Tuuli- ja aurinkovoimalat maksavat pelkkinä investointikuluina liki yhtä paljon tuottivat ne tai ei. Siksi 
niiden "ilmainen" tuotto kannattaa a i n a ottaa ensimmäisenä käyttöön ennen kilpailevia muita 
energiamuotoja!! Jopa ydinsähköä 4- kertaa halvempi USA:n maakaasukin jää toiseksi! Miettikääs tota. 
. .) 
 
 Arvatkaa huviksenne mikä tosiaan On tilanne kun Saksa iskee markkinoille parhaillaan 7 500MW/v 
tuottamansa aurinkovoiman itsensä kustantamat kapasiteetit peliin. 7 Vuotta rakentamisensa jälkeen 
täysin kuoletetut auringon ilmaissähköt kehiin jatkossa jyräämään Euroopan eneriamarkkinoita pois 
ydinvoimalta! Tai 5 Vuodessa kuolettuneet VANHAT tuulivoimalansa. Kuten luvimme tuosta Saksan 
tilanteen alun kuvasta tuulivoimaa on 170% aurinkovoiman kapasiteetistä enemmän. 
-------------  
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
27150 Eurajoki 
06.07.2013 
No 516 
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Olkiluoto +17C. Pilvipoutaa. . . . Paranneltu kooste. .. 
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MERITUULIVOMAA 
more more more 
 
T&T. Tuulivoima Jukka Lukkari, 29.1.2013, 10:06 . 
 
Eurooppaan ennätysmäärä merituulivoimaa 
 
Eurooppaan rakennettiin viime vuonna ennätysmäärä uusia merituulivoimaloita. Uusia yksiköitä nousi 
Euroopan tuulivoimayhdistyksen Ewean tilastojen mukaa 293, ja yhteisteho oli 1165 megawattia. 
Lukema on kolmanneksen edellisvuotta suurempi. Euroopassa on nyt offshore-voimaloita 5 000 
megawatin tehosta. Ylivoimainen ykkösmaa on Iso-Britannia, jossa merituulivoimasta on yli puolet. 
Seuraavina tulevat Tanska, Belgia ja Saksa. 
 
*On se tosiaan helppo näistäkin huomata, että tuulivoima syrjäyttää vauhdilla 
ydinharharetkimaailmassa. >>Ydinvoiman muuttuminen pysyvästi energialoiseksi 2008 räjäytti koko 
energiapaletin. Ja hyvä näin. Saastaisinta tässä on todeta, että ydinvoimaansa hukkuvia maita ilman 
tuulivoimaa löytyy EU:sta nyt kaksi maata Suomi ja Bulgaria. Noista juuri Bulgariassa kansa nousi 
kaduille kaataen ydinkiihkoisan hallituksen 2013. Milloin nähtäisiin vastaavaa Suomessa, jossa SUPO 
pitää veristä ydindiktatuuriaan TVO:n ja Fennovoima:ssa Pu- 239 plutoniumtehtainaan myyden 
laittomia ASE uraanejaan maailman turuille.  
 
MAAILMAN suusin aurinkovoimala 
sun sun sun sun sun sun sun 
 
Kalevi Savolainen 15. kesäkuuta · 
 
Gemasolar - maailman ensimmäinen tunti gelioelektrostantsiya Päivämäärä: 11.06.2013 
Tunnisteet: aurinko , sähkö , voimalaitos 
 
Maailman ensimmäinen kaupallinen aurinkovoimala, jotka toimivat ympäri ja kaikissa sääolosuhteissa, 
on rakennettu Espanjan Andalusiassa. 
 
1.. Voimalaitoksen kapasiteetti on 19,9 MW Gemasolar on varustettu kahdella säiliöllä 
sulasuolasysteemillä, jotka keräävät lämpöenergiaa päivän aikana. Siten se voi tuottaa varastoistaan 
sähköä 24 tuntia vuorokaudessa. 
 
2. Termi "aurinkoenergia" tai "gelioelestrostantsiya" liittyy usein voimalaitoksiin, jotka tuottaa 
aurinkoenergiaa käyttämällä aurinkokennoja. Kuitenkin Gemasolar kuuluu luokkaan keskittävä 
aurinkovoimala (CSP). Nämä voimalaitokset käyttäbvät aurinkoa lämmittämään tiettyjä nesteitä, olipa 
se sitten vettä tai sulaa suolaa tuottamaan höyryä. Viimeisenä on asemien turbiinit, jotka tuottavat 
lämmöstä sähköä. 
 
3. Gemasolar koostuu tuhansista neliömetrien peileistä (ei siis suoraan auringosta). Näitä peilejä 
käytetään keskittämään auringonvaloa yhteen pisteeseen. Työskentellen kuin suuri suurennuslasi. 
Neste, joka virtaa ohi säteilytetyn pisteen säteiden kuumentaa alueensa useihin satoihin Celsius-
asteisiin, ja käyttää lämmön turbiinin pyöritysenergiaksi. 
 
4. Uusi voimalaitos tuottaa noin 110 000 megawattituntia energiaa vuoden ympäri virtaa yli 25 000 
asuntoon. On huomattava, että laitos on suunniteltu toimimaan 270 päivää vuodessa. Sen 
rakentaminen aloitettiin virallisesti toukokuussa 2011. 
— henkilöiden Arto Lauri kanssa. 
 
* Tuosta sen nyt voi sitten täsmälaskea lisääkin. Eli vuodessa tuo voimala tuottaisi teoriassa 19,9MW* 
24h *365vrk= 174 324MWh. 
Saadaksemme voimalalle sen virallistetun "vuosikäyttöasteen" . Pitää meidän enää jakaa ilmoitettu 
tuotto: 110 000MWh/ 174 324MWh saavutetaan= 
63,1% VUOSIKÄYTTÖASTE! 
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____________________ 
 
* Laskelma on jotain a i v a n uskomatonta ollakseen maassa olevan aurinkovoimalan tuottokerroin. 
Arvo on käytännössä ydinvoimalan luokkaa. Lisäksi pärjää aivan huipputason Pohjanmeren 75% 
käyttöasteen ofshoretuulivoimaloillekin. Mykistyen, mitä tästä enää voisi lisätä? No sen, ettei n ä i n 
musertavan asiallisen laitosversion edessä voi sanoa kuin, että toimivaa toimivampi setti! 
 
 Ei todellakaan mikään ihme. Ettei IAEA salli laskeskella näitä julkisuuteen. Tuollaiset murskaa surutta, 
kerrasta ilmaisella ja 100% turvallisen energian laitoksina kaikki ydinvoimalailluusipelleilyt. Kerrotaan, 
tähänastisten suoratoimisten aurinkovoimaloiden vastaavat kertoimet ovat Suomessa olleet ennen tätä 
10- 15% pinnoilla, tekniikoistaan riippuen.  
           --------- 
 
T%T  Kommentoi Hyvä juttu 21,1% jo tuulesta 
tuuliko huuli tuuliko huuli tuuliko huuli))) 
 
Uusiutuva energia 
Sofia Virtanen, 7.1.2014, 12:39 
Päästöt putosivat 23 % – tässä Euroopan maassa tuulivoima oli vuoden 2013 tärkein sähkönlähde 
 
Tuulivoimaa Espanjalle kuuluvalla Lanzarotella. Tilastossa, jossa tuulivoima sai ennätysluvut viime 
vuodelta, eivät kuitenkaan ole mukana Espanjalle kuuluvat saaret. Espanjan sähköverkkoyhtiön 
mukaan tuulivoimalla tuotettiin 21,1 prosenttia maan sähköstä vuonna 2013, kertoo Guardian. 
 
Ydinvoimalla sähköä tuotettiin aavistuksen verran vähemmän, 21,0 prosenttia. Luvut koskevat manner-
Espanjaa, eli esimerkiksi Kanariansaaret eivät ole mukana tilastossa. 
 
Tuulivoimalla tuotettiin Espanjassa 53 926 gigawattituntia sähköä, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 2012. Suurten sademäärien vuoksi Espanjan vesivoiman tuotanto puolestaan kasvoi peräti 16 
prosenttia edellisvuodesta 32 205 gigawattituntiin. 
 
Espanjan energiasektorin hiilidioksidipäästöt myös putosivat paljolti hyvän tuuli- ja vesivuoden ansiosta 
23,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Espanjan kaikkien voimaloiden nimelliskapasiteetista 49,1 
prosenttia oli uusiutuvia vuoden 2013 lopussa. 
 
Sähkön kokonaiskäyttö laski 2,1 prosenttia. Heikko taloustilanne ei siis näytä vaikuttaneen päästöjen 
vähenemiseen kuin pieneltä osalta. 
 
Tuulivoimakapasiteetti kasvoi 173, aurinkopaneelikapasiteetti 140 ja aurinkolämpövoima 300 
megawatin verran kuluneena vuonna. Espanjan tuulivoiman kaikkien aikojen hetkellinen tehoennätys, 
17 056 megawattia, tehtiin iltapäivällä 6. helmikuuta 2013. 
 
Hiilivoimalla tuotetun sähkön määrä Espanjassa laski edellisvuodesta 27,3 prosenttia, kaasulla tuotetun 
34,2 prosenttia ja ydinvoimalla tuotetun 8,3 prosenttia.  
 
* Aivan ällistyttävää. Espanja halutaan MIELTÄÄ, Suomen ydinhelvetissä kurjaksi kehitysmaaksi. Ja 
vaikka Espanjan sähkön tarve on liki 2- kertainen Suommen kylmyyteen verrattuna. Niin maaa vetää 
historiallisesri muutamassa vuodessa JO neljänneksen energiastaan tuuli- ihmeillään. Ei voi olla totta, 
ajattelevat Suomen OL-3/Fennovoimien sekopäähankkeillaan kivikauteen ajaneet ydinpoliisit 
maassamme realiteettien äärellä. Tyhmyydestä rangaistaan ja KUULUUKIN rangaista juuri IAEA 
ydinasetehtaitten Suomea! 
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3225.TVO savupiipuista 1. 
 
Lähestyin tänään 10.07.2013 TVO:n tiedotuspäälliköitä kysymällä yksinkertaisen ja varsin selkeän 
kysymyksen ydinvoimaloista. Vastaajana oli sellainen 35v insinöörin näköinen TVO:n vierailukeskuksen 
työläinen. Kuten olettaa saattaa kaveri koetti ensin vältellä minun viiltävää kysymyksenasettelua. Ja 
tokaisi ohimennen:"Ilmastointia vartenhan se toki on!" Kaveri oli siis pelokkaan ylimielinen, kuten olettaa 
sopii. Kerroinkin, että älä nyt nulikka ihan läpiä päähäsi heitä. Ydinvoimalan 60m korkeassa 
rakennuksessahan on pitkin seiniä metrien suuruisia reikiä , aukkoja ja sekä imu, että poistoputkien 
suulakkeita viljalti ilmastointia varten aina konttorirakennuksien seiniä myöten. 
 
Mutta kerro nyt kakomatta m i k s i ydinvoimaloissa on todistetusti jopa 1930- luvuilta asti 
ydinvoimalatyöntekijöitten hengenpitimiksi ollut tuo pakollinen savupiippu?" Kaveri alkoi selvästi 
hermoilla, suorastaan pälyillä ympärilleen. Eikä tarvinnut kauoja syytä odotella kun SUPO:n 
ydinturvaosaston (elähtänyt) naispoliisi änkeytyi näkyvillemme. Outo piirre, että nimenomaan se YDIN- 
massamurhaamisen jatkuva aisankannattajana olo näillä moraalinsa rahalle sumeilematta myyneillä 
näkyy Kuuhun asti! Ei kaunista katseltavaa millään muotoa. Syvät puutuneet silmät, tummat kuolleet 
poissaolevaisuuden ontot katseet kuultavat, näkyvät ja paljastavat näiden böönannneitten syvänmustan 
sieluttomuuden. Moraalittomuuden kuolleen lapsuuden kukkahaan . . . 
 
Haastattelemani TVO:n pikkupomo sai sätkyn ja oli kahden vaiheilla hyppääkö lasin läpi huutaen 
kauhusta pakoon. Nosti erittäin hermostuneeena kuuloetäisyyden päähän linnottautuneelle naispoliisille 
sovitusta merkistä kättään. Ja alkoi jokellella kuin pikkulapsi, että pitäähän sitä nyt voimalassa 
savupiippu olla, jos sähkötkin katoaa ja.. Nauroin suoraan päälle, että ydinvoimalaitoksen 
hengenpitimiksi sähköt on kyllä lain mukaan 4- kertaiset, joten kun ne katoaa Fukushiman tyylistä 
huomasimme, ettei ilmanvaihtoa todellakaan varmisteta millään toimimattomilla savupiipulla. Ei 
varsinkaan 60m korkeassa rakennuksessa, jossa on 1 500kpl erillistä huonetta. Jossa ensimmäisessä 
sähkökatkoksessa lisäksu rojahtavat savupellit erottaen sadat huoneustot sekunnin osissa tarkoin 
toisistaan! 
 
Kaveri punasteli ja sanoi, että joo joo kyllä olen lukenut sun juttujasi laajasti.(Tämä taas todistaa kaverin 
ollevan SUPO:alaisuudessa koska OIKEAT TVO:n työntekijä sai nettikiellot TVO- johdoltaan. Jo 2007 
joulukuuta kirjallisena!) Kerroin, että voitais jatkaa keskustelua jos hän antaisi sähköpostinsa? Juu ei 
kuulema sitten lainkaan uskalla hän sanoi katsoen merkittävästi vaanivaan käsipuuskaiseen 
DDR/STASI poliisiin muutaman metrin päässä. Kysyinkin mikä hänen koulutuksensa on kun asiaani ei 
tunne lainkaan? Kertoi, että oli ollut säteilyvahtina ja opettajana 10v. Sanoinkin, ettei sulla ole sitten 
harmainta hajua ydinvoimalan tekniikasta mun liki 30v ammattiosaamisen rinnalla. Että voisin tosiaan 
lähettää sähköpostiinsa oikeaakin tietoa. Vaan shokkinsa vaan paheni kun SUPO- muija otti 
topakkuutta estääkseen juttutaukoamme. 
 
Kerroin hänelle TVO:n yhteiskuntavastuuraportin 2008 kertoneen reaktorin vuotavan tonniluokkaa 
vuosittain Pu- 239 kanavasäteilyionisaatiota ja neutronivuotonnistot päälle TVO:lta. Kaveri oli pelosta jo 
siinä vaiheessa tilassa jossa voi romahtaa tietoisuuden tuollapuolen. Varsinkin kun SUPO- eukko 
kokeili jo, käskytysnappejaan, merkittävästi pistoolikoteloitaan edessämme. 
 
 Joopa joo TVO:lla siis mut pelonsekaisin kunnioituksin tunnetaan. Ja a i n a kun olen maisemissa 
SUPO lähettää hirviönsä varjoksi perääni. Pelko On puserossa näköjään ihan sama kuin kaikkialla 
STASI/SUPO lehdistöissäkin. Kansa alkaa tuntea liian hyvin ydinalan synkimmät salaisuudet. Joita 
IAEA on salanut maailmalta huikeat 70v, ennenkuin aloin asioista puhumaan niiden oikeilla nimillä. Eli 
nyt alustuksen jälkeen itse syvälutaavammin asiaan: 
--------- 
 
TVO/ Posiva miksi ydinlaitoksilla ON savupiippu II? 
sav ua savua savua savua savua savua savua savua 
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Olkiluodon oma lehti on joskus ja toisinaan lipsautellut ohi kontrolerrien kiinnostaviakin tietovuotoja. 
Tässä taas yksi työkaverin haastattelusta poimittava varsin paljastava yksityiskohta. Nimittäin k o k o 
ydinvoimalan sisähallitilat ovat voimalan käydessä aivan erityisen räikeästi säteilyvuodoistaan 
IONIsoituneessa tilassa. Koko hengitysilma on sekunbdääristen tuumapaksujen rautaputkien LÄPI 
iskeytyvien sekundäärienergian säilymisten takia punaisella tappavalla tasolla. Huomatkaa nyt ei 
puhuta mistään "kontaminaatiopölyisä". 
 
 Vaan ns. miten arkinen puhdistettu hanavetemme säteilyenergiaa kuljettelee ydinvoimalailmat surutta 
täyteen. Termi on 7 100 000eV gammaten kaiken lävistävät kynnyssäteilyreaktiot. Jopa veden happi 
prosessissa muuntuu alkemisesti tappaviksi vetyisotoopeiksi, ennenkaikkea typpikaasuiksi! Ensin 
TVO:n omasta lehdestään: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YcBM.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcBM.jpg[/img] 
 
Ydinvoimalaitosten savupiiput on ilmiönä ikiaikaisia. On äärimmäien harvinaista, että asiaa on vielä 
edes jostain saatavissa dokumenttitasolla. Mutta tästä kuvasta se loistavasti löytyy. Katsokaa ja 
ihmetelkää miten jo maailman ensimmäisissä reaktoreissa oli suhteessa hurjan korkeat savupiiput. 
Jotka tosiaan imuroivat ionisaatiota reaktorien ympärillä olevista vesijäähdytetyistä 
kaksoiskerrosrakenteistaan: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y9ie.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y9ie.jpg[/img] 
 
On aika ottaa esille seuraavaksi uudemman ikäluokan vastaavaa materiaalia. Ja tietenkin OL-3 on 
erittäin paljastava mallina. Katsokaa kuvaa tarkoin. Reaktorin kaksoiskuoresta suoraan lähtevä 
savupiippu on hyvin selkeästi kuvattu imemässä umpiostaan säteilyionisatioita. Huomatkaa, että 
reaktorihallissa on tila jossa ydinvoimalan työntekijät hoitavat normaalissa huoneen lämpötilassa 
laitteistoja. Mikä selkeästi osoittaa, ettei puhallin toimi edes kosmeettisissa jäähdytystehtävissä tässä 
merijäähdytteisessä reaktorissa. 
 
Erityisen paljastavaa on, että savupiipun juuressa on p e r ä t i kaksinkertaiset aktiivipartikkelien 
sieppausta yrittävät mekaaniset filtterit! Joten tällaiset yksityiskohdat JO suoraan takaavat ja 
alleviivaavat, että suljettuun kaksoiskuoreen tulee reaktorista l ä p i säteilypartikkeleita ja kertyviä mm. 
malenkan- kuoorimallienergioita, neutronivoita, kanavasäteilyn Pj- 239 kaasuja. Muuten muissakin 
TVO:n vastaavissa reaktoriensa filttereissä on selkeä hengenvaarallisuus. Niihin tarttuvat tappavat 
säteilykertymät tekevät juuri nuo suotimet hengenvaarallisiksi koskea, tai vaihtaa. Tietystikään nuo 
kosmeettisen heikot filtteritkään eivät estä neutronivoita ja kuumia ++..IONIsoituneita Pu- 239 
partikkeleja säteilyerosoitumasta niistä läpi heittämällä. Lävistettyään jo reaktorinkin 23cm paksun 
umpiraudat myös. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Yc8s.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yc8s.jpg[/img] 
 
Seuraava kuva on vähintäänki hämmästyttävä. Nyt ei ole enää kyse edes toimivista koneikoista. Vaan 
passiiviseksi väitetyt ainakin 40v seisotettuna olleitta 5cm paksulla kuparilla eristetyistä passiivisista 
Posivan Onkalon ydinjätettä sisältävistä pulloista. 7,4t/kpl* 5m* 1m painavia pullosia on tässä versiossa 
maailman suurimman ydinjäteluolan 1 500kW tehoisen megapuhaltimen alla vajaat 10 000 kpl. 
Rakentaja yhtiökin enemmän kuin hämmästelee 100- kertaistettuja ilmanpoiston.. .Tai pitäisikin sanoa 
Pu- 239 kanavasäteilykaasujen imureiden turbobuustereita tässä artikkelissa: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Yc8o.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yc8o.jpg[/img]  
         ------------- 
 
"Soivat pelit romukoppaan!" 
vasama vasama vasama vasama 
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Sähköliiton lehti Vasama 6.2013:" Sähkömarkkinalain uudistukset askarruttavat asentajia. 
Sähkölaitosasentaja Harri Vihanti arvostelee voimakkaasti esitystä, jonka mukaan yli 20v vanhempia 
muuntajia EI HUOLLETA, eikä edes saa korjata. Vaan vaihdetaan uusiin! Suur-Savon sähkötyössä 
uudistus vie meidän porukoilta talviset huoltotytöt. Ollaanko ensi talvesta lomautettuna? 
 
 40 v Vanhatkin muuntajat ovat vielä "soivia pelejä", joilla luotettavasti saadaan asiakkaille hyvälaatuista 
sähköä. Muutoksella jopa hiilijalanjälki kasvaa hurjasti. Vanhan muuntajan täyshuoilto maksaa vain 1 
000e, kun taas uusi muuntaja maksaa 4 000e. En ymmärrä lainkaan tällaisen mielekkyyksiä kertoo 
Vihanti ihmeissään?" 
 
*Muutokset ovat aivan uskomattoman nopeita ja ennenkaikkea hurjia. Ensimmäisen kerran aloin 
neteihin, TEM arkistointeihin, TVO/Posiva:n YVA:ssa ja sähköteollisuudelle kertoa asiasta julkisuuteen 
2008-. Kerroin suoraan ja peittelemättä, miten TVO, Loviisan Forttumin kaltaiset ydinyhtiöt 
yksinkertaisesti ASEA- tietojeni mukaan p u m p p a a v a t reaktoreistaa vuotavia Pu-239 
++..IONIsaatiotonnistojaan sähkölinjoilleen koronarengaslähettimineen. Asiaa EI silloin vielä lainkaan 
tunnettu missään. Muistan suoraan kerroin, että 10-kertaistuneen taustasäteilyn kasvujen takia on 
jatkossa Suomessa totaalisen p a k k o ruveta kaivamaan sähkökaapeleita maan sisään piiloon IONI- 
iskujen takia. 
 
Muistan esittelleeni laskelmiani niin lehtien palstoilla , kuin TEM ja YVA- tilaisuuksissa. Vastaus oli 
suorastaan pöyristyttävän jyrkkä EI MISSÄÄN NIMESSÄ! Moisiin Arton esittämiin hullutuksiin emme 
tule reagoimaan!. . Vastasin lakonisen suoraan, että te joko kaivatte s u o s i l l a kaapelinne maahan, 
tai i t k e t t e ja kaivatte ihan lähivuosina JO! No noista ennustuslausunnoistani on kulunut tuskin 
5vuotta. Nyt kaikki maamme sähköyhtiöt nolattuina on tajuneet MINUN olleen 100% oikeassa! Miksi ja 
mistä oikeastaan tällainen totaalinen muutos tuli näin pian? 
 
Aiemmin tätä kerroin mm. Rautaruukille, Finnairin johdoille asti. Maahamme tulevat radioaktiiviset 
METALLIERÄT olivat syynä yhtäkkiä kasvaviin lento- onnettomuuksiin ja outoihin tekniikan 
heikentymisiin laajemmin. Ei mennyt vuotta kauempaa näistä intensiivisistä kertomisistani kun 
tuoteyttiin oikein laki. Jokainen maahamme tuotava romumetallieräkin pitää mitata SÄTEILYN TAKIA 
AINA jo rajoilla. Jokaiselle romukauppiaallekin tuli näistä toimestani pakolinen pysyvä säteilyn mittaus! 
No tämä oli jutuistani toki vasta alkua. 
-- 
 
Soivat pelit II 
vasama vasama 
 
Nyt kun v i i m e i n 70v IAEA:n varoma ydinomerta oli purettu. Alkoi tulla kasvavasti ilmoituksia miten j 
u u r i ydinvoimaloitten mm. muuntajien romuissa, puretuissa runkolinjoissa asti oli havaittu vaaralliset 
määrät mainitsemaani reaktorikarkulaisuutta. Eli Pu- 239 ++..IONItonnistoja! Varsin pian huomattiin 
myös lisää hälyttäviä tietoja siitä, että j o k a i k i s s a ydinvoimaloitten syöttämissä päämuuntajissa, 
päärunkokaapeliromuissa ja vastaavissa keskeinen SYY laitetuhoihin oli. . .Kuinkas muutenkaan 
johdinten jopa eristeitten rakenteisiin iskostuneet tuhoisankorkeat reaktorien päästöjen plutoniumionit. 
Ranskaa myöten ydinvoimalamuuntajia alkoi räjähtää ja palaa runsain mitoin. Eristeet alkoivat oudosti 
tuhoutua kasvavan plutoniumin säteilyeroosiotaakkansa alla. 
 
Toisaalta sätyeilyeroosio pilasi myös johdinmetallit säteilypaineen poistaessa niistä johdinelektroneja 
viljalti. Nyt, kiitos maailmalle levinneitten ydinalan paljstusten. Aletaan myös sähköalla viimein tajuta 
miten enemmän kuin oikeassa olen alunalkaen näissä varoituksissa ollut. TVO:n ja Loviisan 
saastuttamille kytkinkentille, jakelumuuntajille mitatut säteilyionikertymät antaa nähdyn pakkokäskyn 
vaihtaa kaikki uusiin. Avosähkökaapeleitten imuroidessa kiihtyvästi TVO:n ja muiden ydinyhtiöitten 
säteilyionisaatiota, jota chemitraileri lentokonemyrkytykset päälleen lisää mätkivät merkitsevät 
totaalikuolemaa avolinjoille. 
 
Linjaa siirretään v a l t a v a l l a paineella piiloon säteilyiltä 2013 jo maan alle parempaan turvaan. 
Tietäen toki valtavaa lisätuskaa teoistaan paljastuville ydinvoimaloille. Nyt nimittäin niiden keskeisintä 
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ydinjätteen avolinjaustensa koronasiirtoviemäriään kansansa koteihin on viimein alettu tukkia! Ja itse 
rektoreihin alkaa kiihtyvästi kasautua Pu-239 tonnistoja. Joitka saastuttavat ydinyhtiötilat entistä 
nopeammin. Oireita näkyy jo! Maailmalla tuhoutuu tähän saastaansa noin 10kpl/v reaktorin 
vuosivauhdeilla JO. 
 
Itse asiassa USA:n klassisin MARK ydinvoimalaa ei enää Italian reaktorien purkujen tuottaman 
korvaamattoman tärkeän datan mukaan käynnistetä huipputuhoisana enää lainkaan! Jopa keskeisin 
uudistuskyvytön reaktoripönttöjen malleissa vuotaa betonikuoriinsa hallitsemattomia määriä 
neutronivoita, Pu-39 IONItonnistojaan. Huippua, miten nopeasti globaalit ydinmaailman umpiomarkkinat 
alkoivat reagoida kestämättömän talouksiensa vuotoihini.) Lisää paljastustotiuuksiani tulossa, sen voin 
ilolla taata.)  
 
 
 
 
 
 
 

3226.Ydintuhoissa outouksia 
 
Suomalainen alustus Fukushiman aiheeseen 
fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin 
 
*Julkisuudessa EI ole puhuttu halaistua sanaa siitä miten Fukushimassa väitetty 9 Ricchterin 
maanjäristys mitattiin v a i n 5,63 Richteriksi! 
 
Paljon muutakin ihmeellistä liittyy aiheeseen. Vaikka se, miten reaktorin numero 3 peräti 23cm paksu 
umpirautainen reaktori räjähdyksessää haihtui kanavasäteilyn plasmaioneiksi hetkessä. Todistaen 
samalla, ettei kysessä ollut ydinvoimaloiden jo perusrakentamisissa huomioituja arkisia vetyräjähdyksiä.  
 
Vaan energialtaan jotain vallan muuta. Ydinräjähdys joka onnistuu likaisena pommina ongelmitta kun 
uraanipolttoaineen uraanin ja plutoniumin pitoisuus ylittää 8%. Todellisuudessa jo selkeästi tuotakin 
pienempi pitoisuus räjähtää Fukushiman demoamisissa. Artikkelissa ihmetellään myös miten peräti 
15m paksut suojakuoret silpoutuvat kuin oljet reaktorien räjähdyksissä. Yhtään kuvaa ei olla virallistettu 
kun myös mm. reaktori numero 4 kannet avoimena räjähtää metaanijääklatraattien megaosumassaan.  
 
*Avoin ja tyhjennettu 23cm paksu noin 4m* 20m korkea reaktoripönttö myös tässä voimalassa katosi 
kokonaan kanavasäteilykaasuiksi muuntuen. Mutta KOSKA reaktorissa EI ollut edes ydinpolttoaineen 
latausta tämän tuhon synkkä salaisuus ryydittyy kilometrin syvyydestä iskeneeseen kosmisen nopeaan 
metaanijääklatraattien 168- kertaistuneeseen kaasuuntumisen säeilyn lämpöenergioiden ryydittämänä. 
Ilmiönä niin huippusalainen, että CIA on estänyt kaiken datan ja kuvan julkaisun aiheesta vuosikaudet. 
------- 
 
Nämä ovat tärkeitä valokuvia, voit istua alas ja analysoida niitä ja nähdä, mitä tapahtui todella. 
 
Tämä on Japanin 911, ja se kaikki perustuu virallisiin tilastoihin ja todisteihin, joita ei voida vaientaa. 
Mikä on tässä aivan yhtä masentava kuin rakennus 7 9/11, mutta on huomattavasti tärkeämpää, ja se, 
että suuri osa jopa totuuden liikkeistä vierastavat tämä raporttin näyttöjä, kuinka syvälle salaliitto 
menee. On tärkeää, että ihmiset linkittävät uudelleen postaten ja peilaten tätä mietintöä, koska 
sähköposteihin liittyvät sensuroidaan ja ihmiset eivät löydä tietään tänne e-maileihin. Myös saavat 
poistettua sivustoja Above Top Secret ja Godlike tuotannoista. Siks levittää sanaa muilla keinoin antaa 
eliitille kykyjä luoda samanlainen katastrofi muuallekin, mahdollisesti lähellä sinua. Tämä sivusto on 
julkinen, käytä materiaalia omaan sivuston, mutta mainitse nimeni ja linkki takaisin tänne, jotta ihmiset 
voivat löytää lähteen myös.  
__________________________________________________ ____________________ 
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Oliko Dimona Dozen murha Fukushima 50? 
 
Jim Stone, freelance-toimittaja, julkaistiin 21 toukokuu 2011 Päivitetty lauantai 21 huhtikuu 2012 
 
Tämä on massiivinen ja tekninen raportti. Jos sinulla on ongelmia sen ymmärtämiseen, katsokaa 
NÄISSÄ luokitelluissa kuvissa katosi reaktori. TÄSSÄ luokitellussa kuvassa tuhotaan laitos ja tämä 
kuvan Magna BSP: n kamera. Sitten selaa valokuvia, jotka osoittavat nähtävillä ei ole todellista 
järistysten vaurioita Japanissa eikä alkuperäisiä japanilainen seismisiä kaavioita, jotka osoittautuvat 
kyseessä ei olisikaan ollut 9.0.Richteriä. Liittyvät julkiset asiakirjat osoittavat, että todellinen tsunami, 
joka tuhosi kaiken sen tieltään ei voinut olla luonnollinen. Se, että mitä tapahtui Japanissa ei esiinny 
luonnossa. On hyvin dokumentoinut taitava tutkija, joka vietti satoja tunteja saadakseen pohjan tähän 
tarinaan. 
NEW INFO: Japani tarjotaan rikastaa uraania Iranin! 
 
Tässä ovat linkit: Ynet uutisia ... Inside Japanin News Network ... New American ... Rianovosti uutisia ... 
Hindustan Times ... Zee News 
Ja neljä kuukautta myöhemmin, DIMONA DOZEN ilmaantui todella FANCY kamera!! 
 
Tämä raportti sisältää luokiteltuja kuvia ja kaavioita Fukushimasta sekä ORIGINAALEJA seismisiä 
kirjauksia sen väitteen tueksi. 
Ne ovat 
 
1.. Reaktorin 3 puuttuu kokonaan, mikä tarkoittaa, lehdistö ja jokainen, joka on väittänyt siitä muka 
tietoinaan paineita, lämpötiloja, eristämisiä, yms. reaktorissa No:3 maaliskuun jälkeen 14. Valehtelee ja 
ihmisten täytyy kiinnittää huomiota siihen, koska epäonnistuivat tässä julkisessa valheessaan 
paljastuen. Ymmärrämme massiivisten valheitten laajuuden siitä, mitä siellä oikeasti tapahtui jättää 
oven auki toisenlaiseen tapahtumaan. 
 
2. Reaktori No:4 on Building 7, purettiin räjähtämällä. Reaktorissa No:4 oli uudelleenlataus. Oli 
meneillään korjaus sen sisäisen ruostumattomasta teräksestä tehdyn suojakuoren korjaus. Kansi oli 
auki, eikä painetta v o i n u t muodostua siinä millään. Tämä on viimeinen savuava ase! Täysin tyhjä 
reaktori on pysyvä ja ei voi tuottaa räjähdystä. Mutta silti se tapahtui No:4:ssä, joka oli lisäksi niin 
voimakas että se tuhosi koko rakennuksen. Jopa jättäen tilaan, jossa se oli vaarassa kaatua. 
Ylikuumentunut avoimet polttoaineen altaatkin voi tuottaa vetyä, koska avoin polttoaineen altaan vesi 
kiehuu pois +100 Celsiuksessa jo. Eikä siis ollut läsnä paineistetussa muodossa. +2 000 Astetta 
vapauttaa veden vedyn menettäen sen hapen polttaakseen zirkoni päällyksen polttoainesauvoissa .  
Sauvat palaisivat mieluummin vapaassa happessa ilmassa ja vain palaillen kauan ennen kuin 
yrittäisivät räjähtää.  
 
---Polttoainesauvat sisälsivät Fukushimassa 20 prosenttia halkeamiskelpoista ainetta. ---- 
__________________________________________________ 
_____________________________________ 
 
(Jo 8% halkeamiskelpoista uraania räjähtää ydinpommina!) Ja siksi sillä kyetään tuottamaan "nopea 
kriittisyys" polttoaine-altailla Arnie Gundersen, "pätevin ydinvoima insinööri maailmassa" on puhunut. 
Tämä raportti sisältää taustaa tutkimuksille Arnie Gundersenilta, joka todistaa. Meneillään on petos, 
joka on piilottanut kuinka suuri katastrofi Fukushimassa todella on. Hän tekee lausuntoja, jotka 
uhmaavat fysiikan lakeja, ja piilottaa mitä todella tapahtui Fukushimassa koska jos se tulisi julki laajalti 
tunnetuksi kun vakavia kysymyksiä kysytään. Olet kuullut Gundersen puhuvan kokonaan puuttuvista 
reaktoreista? Jokin aiheuttaa # 3 katomiset. Se painoi yli miljoona paunaa, jonnekin se meni? 
 
Reactor 4: n kupoli poistettiin uudeelleenlatausta varten. Drone valokuvat todistaa sen. Tämä hälventää 
huhuja jotka ympäröivän yksikön No:4: n räjähdystä. Jotkut ovat sanoneet, että tämä reaktori oli salaa 
toiminnassa rikastuttamassa plutoniumia. Tämä kuva kuitenkin todistaa sen puretun kokonaan 
suojakuoren vaihtoon. Tepco on menossa pois vastuustaan. Sen yrittäessä selittää räjähdykset, 
erityisesti reaktorin 4 kohdalla. Koska ne todellakin tapahtui, niin selitys on tarpeen. Tämän 
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seurauksena he ovat valehdelleet perustein, jotka eivät voi tapahtua vain sanoakseen jotain. Heidän 
täytyy nähdä tämä viesti ja saada Arava näkökulman (Arava on alueella ympäröivän Dimona). 
 
3. Tuhota laitos on niin vaikea, että se on voinut toteututua vain ydinvoimin, ( metaaniklatraatein).. 
Vetykaasuräjähdys tuottaa epäideaalista ääntä hitaamman räjähdyksen. Se voi kääntyä konkreettiseksi 
tomuksi. Se voi tuottaa suuria paineita, jos olisi suljetussa tilassa, mutta peltikatto on kaikissa reaktorien 
suojarakennuksissa. Joiden olisi pitänyt antaa helpotusta ja vain peltikatot olisivat räjähdyksessä 
lentäneet sijoiltaan. Kestääkseen korkean intensiteetin räjähdyksiä rikkoakseen betonit pois tangoistaan 
paineaalloin jotka olisi p i t ä n y t olla monta kertaa nopeammat kuin ääni. Tämä tarkoittaa sitä, että 
mitä tapahtui Fukushima ei ollut räjähdys ominaisuuksilla, jotka sopivat "viralliseen" tarinaan. 
 
En alkuun nähnyt sitä miten korkean resoluution kuvassa tuhotaan Y- laitos. Otin auton, joka oli kuvattu 
jäänteeistä ja laittoin sen mittanormaaliksi päälle yhden murskautuvan reaktorin numero 3 seinäkuvan. 
Selkeästi antaen viitteen, että seinämissä oli tukipilareita vähintään 15 metrin paksuudelta. Fukushima 
oli rakennettu Mark 1 suojarakennuksen suunnittelulla. Mutta vankistettu rajusti Mark 1-standardien yli. 
Mikä oli yleinen päivitys (viite on mukana valokuvia, osoittaen selvästi asian). On totta, että 
kaasuräjähdykset voivat olla tuhoisia, mutta vain tiloissa, joita ei ydinvoimalan lailla ole suunniteltu 
käsittelemään niitä. Jopa perusydinvoimala MARK 1 eristys oli monta kertaa niin paksu kuin riittäisi 
kestettämään kaikkein pahimmankin vety räjähdyksen. 
--- 
Yhteenvetoa aiheesta. 
veto veto veto veto 
 
*Harrisburgin ydinvoimala USA:ssa suli. Ja siellä tapahtui ydinvoimalassa pahin mahdollinen 
vetykaasuräjähdys. Jopa sen perusreaktorinkin kuori kesti sinällään iskun. Puhumattakaan että 
haihtuisi kanavasäteilyplasmana Fukutyyliin. Mutta sielläkin kuitenkaan paineita EI saatu pysymään 
reaktorirakennusten sisällä. Painesuojalaipat lentelivät ulos. Vaarallinen, näkemällä tappava 
plutoniuminen kanavasäteilykaasupilvi vuoti ympäristöön 1979 onnettomuudessa 3- saaren laitoksesta. 
Mutta oleellista on, että suojakuori itsessään ei räjähdellyt VETYpalossaan kuitenkaan! On varsin 
outoa, ettei tällaisia räjähtäneitä MARK laitoksien eroavuuksia uskalleta käsitellä julkisuudessa!  
 
* Jätän ylläolevan jatkon tekstin spekulaatiot kohdallani väliin. Kirjoittaja ei s e l v ä s t i k ä ä n halua 
tajuta, että JO 8% ydinmateriaali räjähtää ydinaseena! Lähinnä epätäydellisenä "likaisena 
ydinpommina" Hiroshimasta tutulla tavalla. Jossa vain luokkaa 3% uraanista fissioituu 
epäsymmetrisesti. Eli korostan nyt vielä lopuksi. MITÄÄN varsinaista ulkoista ydinpommia EI 
todellisuudessa Fukushimassa tarvittu. Reaktoreissa käytetty Arevan ylikriittiset tässä kerrotut 20% 
MOX polttoaineen pitoisuudet riittivät nähdyn hyvin! Outoa, että edes numero 3 "likapommiräjähdyksen" 
IAEA ja CIA suostui näyttämään julkisuuteen. 
 
* Laskien toki sen varaan, että vedättämänsä "MOSSAD kamerapommi räjähti kostoksi" vedätys menisi 
kansoille läpi. Toisaalta numero 4 ja 2 räjähdyksiä EI suostuttu näyttämään! EI koska niissä näkyy JO 
selkeästi ettei kyseessä voinut m i l l ä ä n edes olla MOSSAD:n mainostama yksi pommi. Koska 
räjähdyksiä oli peräti 4kpl! Illuusiot USA/ MOSSAD kyvyistä tehdä yksittäinen ydinvoimalaräjäytys 
katoaisi kerrasta. Varsinkin kun huomattaisiin miten metaanijääklatraattien ja maperään survoutuneet 
vuosikymmenet varastoituneet neutronivuot ja Pu-239 plasmaionit ongelmitta räjäyttelee myös 
supervahvistettuja 4 -tyyppisiä t y h j i ä reaktorikokonaisuuksia tappavan vaarallisesti ja tarkasti. 
--------------- 
 
Tero Etusivu foorumissa 07.2013 vedätti. Onneton kun EI näitä tajua. Seuraavaa tällä kertaa: 
 
decay to take effect.  
Lyhyesti, kun kaasut kerätään, ne tallennetaan 60 päiväksi tankkeihin, joissa suurin osa 
radioaktiivisuudesta häviää. Loput päästetään ilmaan. Mutta se ei ole sen kummempaa kuin radonin 
päästö maan kamarasta. 
http://www.iaea.org/Publications/Mag...1404683742.pdf  
----------- 
*Vaan mikä sitten onkaan totuus:  
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http://kuvaton.com/k/Ycu2.jpg 
Lainaus UR sivuilta: " Laitoksessa on 6kpl suurtehopuhaltimia, jotka kiskovat ilmaa 40m3/s= 240m3/s = 
14 400m3/min= 864 000m3/h= 20 736 000m3/vrk= 1 244 160 000m3/ 60vrk!! 
 
Tuosta tulee käsittämättömät 1km* 1km* 1,244km kokoiset tilavuudet kaasua. Olen siis i t s e nähnyt ne 
mitättömät hiekkasuodintankit, joita ydinteollisuus TODELLISUUDESSA käyttää. Niiden maksimaalliset 
kaasutilavuudet eivät ole tuosta määrästä alkuunkaan edes p r o s e n t t i a tuosta. Ja todellisuudessa 
jo näinkin laskien on se, ettei kaasuja kyetä viivästyttämään noissa kuin kosmeettisesti muutamissa 
tunneissa. Koska tankkien käyttöä pidetään ns. "kalliina" tuotakaan tuntimäärää EI toteuteta. Mikä 
kuvaavinta, esim. reaktorista karkaavan 2 200kg/v massasta iso osa on 24 000V T½ elinajan 
plutoniumioneja. Joka vaatisi luokkaa 10- kertaa puoliintumisajat 240 000v T½ kaasusäilytykset.  
 
Mitä näihin pellelukuihin tulee niin ihan sairasta hommaa! TVO ja Posiva ajavatkin neutronivuot ja 
plutoniumit ulos muuten 16min sisällä. Koska ei suin surmiinkaan voi pitää noita 1 000 000eV energialla 
käsiinsä räjähtäviä neutronipommeja ydinvoimalan sisällä silloin kuin vapauttavat tämän 
massiivienergiansa. ASEA sanoikin suoraan, että savupiipun puhaltimien pysähtymisestä menee v a i n 
17min kunnes ydinvoimalan henkilökunnasta kukaan ei hengissä enää ulos tule. Mm. Tshernossa näin 
kävikin!  
-----------  
 
 
MUTATIO ON ydinarkea. 
mutatio mutatio mutatio 
 
TVO-laisilla on kymmenittäin  geneettisesti vammautuneita lapsia. Ne piilotetaan sitä varten kunnan 
verovaroin ylläpidettyyn erityiseen luotuun hoitolaansa, Eurjoen metsikköön 
pystytettyyn"erityishuoltolaan". Jonne lehdistöllä EI ole i k i n ä asiaa. TVO pääsyyllinen ja sitten tiätty 
Vuojoella 12kpl loisiva SUPO pitävät tämän erityislaitoksen tarkoin poissa julkisuudelta. Pahimmillaan 
TVO:n ydinorjilla voi olla KOLMEKIN säteilymutaatiolastaan sielä! 
 
 Pahinta kaikista tässä on se, että kerran mutatoitunut pysyy ikuisesti. . .perimässä. Ja AINOA tapa 
estää säteilymutaation jatkumiset on käytännössä pakkosterilisoida lapsia. Tietty TABU aihe. Jos esim. 
vanhemmat nostavat tutkintapyyntöjä, saati korvausvaateitaan  TVO/ Posivoille. Ydinyhtiöt vastaa 
ainakin 6kpl valmiudessaan alati odottavalla tuomareillaan ja pullikoijat sekä erotetaan ydinyhtiön 
töistään, että lapsensa surutta suojapaikasta ulos. Koska siellä on tosiaan hoitopaikka v a i n 
työsuhteille. Peli on yditutusti, veristä, raakaa kuten ydinkansanmurhaamisesta saattaa olettaakin! 
        ------------- 
MUTANTTI kukkia. 
mutant mutant mutant 
 
Osataan TVO:n syytämästä tonnien vuotuisesta ydinjätteestä muutakin mutatoida kuin ihmispolojen 
lapsia. Tottahan toki myös luonnossa ydinvoimalaitosten 10- kertaistamat taustasäteilyt ja 360- 
kertaistuneet tritiumpäästöt näkyvät. Näkyvät, vaikka ns. "virallinen liturgia" ei lainkaan asiaa halua 
myöntää. Siksi muuta kuin kamera käteen ja näpsimään maailman ensi- iltaan kuvia. Dokumentaatioita 
siitä mistä kansainväliset Pu-239 ASEkauppiaat tarkoin lehdistön vaientaa. 
 
Otetaan vaikka nyt ihan tavalliset Olkiluodon kukkaketojen päivänkakkarat tällä kertaa tutkailuun. Ja 
huomatkaa, että ydinteollisuus EI ole myöntänyt näistä säteilyn mutaation aiheutuksistaan 
ensimmäistäkään. Eikä nöyryyteen hiljaiseksi hakatulta kansalta dokumentaatioita faktaa uskalleta 
lähettää viranomaispeloin. Minä tietysti teen poikkeuksen. Eli katsokaa tarkkaan, kuvassa on siis 
tavallinen ja selkeästi mutatoituneet päivänkakkarat: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Yc2N.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Yc2N.jpg[/img] 
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Katsokaa erityisesti miten kukka on totaalisti säteilyn sterilisoima. Siemenet muodostava keltainen 
keskusta puuttui tylysti kokonaan. 
http://kuvapilvi.fi/k/YcSy.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcSy.jpg[/img] 
             --------------- 
 
Chemejä ja säteilypaineita by TVO 
säteily säteily säteily säteily 
 
Ydinvoimaloista kuten muistamme TVO:n laitoksista vuotaa vuosittain kolmatta tonnia ydinsaastaa. 
Tätä rajusti Pu-239 ionisoitua plasmakaasua ja neutronivoitaan TVO puskee ulos reaktorinsa 
peltiseinämiensä läpi valtoimenaan. Itse asiassa niin paljon, että nykyään tuota saastaa alas 
päällemme mätkimään on palkattu jokapäiväisesti suuri osa maailman lentokalustoista jo. Ja sen mitä 
450kpl maailman reaktoria päästää ulos. Ei muutamat tuhannetkaan lentokoneet pysty hakkailemaan 
enää alaspäin. 
 
 Mutta koska koko maailman typpikehä on räjähtämässä typpi-ionisaatiopaloon. Yritystä ja rahaa 
tuohon käytetään vailla rajoja. Tässä kuvattu Olkiluodon päältä aamulla kello 10 aikoihin. Kuten aina 
kaikki kuvassa näkyvät pilvet on tuota barium-alimiini- lasipallo- polymeerisaastan pilvisumua. Joka 
reagoi vahvasti juuri ydinvoimalan puhalluspäästöön. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YcST.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcST.jpg[/img] 
 
Tämä seuraava erittäin paljon kertova kuva on otettu puolisen tuntia myöhemmin. 10:30, TVO:n päältä 
länteen 4km päästä. Aivan loistavaa dataa on tiedostettavaksi. Säteilyn painekupoli on juuri alkanut 
puhaltaa yltään tiivistä chemimyrkkyvanaa. 2D mallinen kuva ei täysin kerro, mutta 3D maailmassa 
muodostuu liki täydellinen ylöspäin puolipallona turpoava kupoli.  
 
Teslabiimien survoessa säteilyerosoiden kaiken surutta tieltään. Olen vuosikaudet kuvannut eri tavoilla 
tätä maailman salatuinta, mutta osaajille jo tutumpaa ydinvoimalavuotojen bimien muodostamaa 
kuolettavaa ilmiötä. Tällaisten dokumenttien todistusarvot on vailla vertaa. Ehkä videoituna tästä saisi 
vieläkin enemmän irti. Loistavaa dataa, kiitos.) 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YcSp.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcSp.jpg[/img] 
                   -------------- 
 
FB. Pu-239 SAlAseurasta!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Christer Floessell Plutonium kauppaa 80 luvulla siihen perustuu tää koko homma. 
 
Christer Floessell tossa toi sivu 
http://www.sonic.net/~kerry/bohemian/grovenukes.html 
 
Bohemian Grove and Nuclear Weapons 
www.sonic.net 
 
The data used to compile this paper covers an eight year period and is incomplete. It should not be 
assumed that all individuals named are present at the same time at the grove. Who speaks to whom 
and about what is not known to the writer. No attempt has been made to contact individuals named to 
con.... 
21 minuuttia sitten · En tykkääkään · 2.. 
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Christer Floessell kerääntyvät heinäkuun viimeisinä viikkoina semmoiseen paikkaan kun Boheimian 
grove ja jakavat plutonium rahatsielä sinne yritti yks toimittaja mennä niin poliisi sano että jos ei lähde 
pois niin pidätetään ilmanmääräaikaa 
16 minuuttia sitten · Tykkää · 1.. 
 
Angel Skywolf Jaa ah, tuollakos he ne likaiset rahat jakavatkin!!! Siis moolokin tykönä!!! 
10 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1.. 
 
Christer Floessell tuola sovitaan kaikki hommat ja ihme rituaalit päälle 
7 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1.. 
 
 
Arto Lauri M A H T A V A LÖYDÖS Christer!!) Tollaset pitäs saada julki maailman lehtiin kyllä..! 
noin minuutti sitten · Tykkää.. 
 
Christer Floessell sitten lista vetäjä jäsenistä sielä on usa pressoja ja kaikkee vähän pikä lukee mutta 
valaiseva http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_bohemiangrove09.htm 
 
Bohemian Grove - Incomplete membership list 
www.bibliotecapleyades.net 
 
"Philip was initiated in Navy Lodge No. 2612 of London on Dec 5, 1952. Present at the initiation were 
the Earl of Scarbrough, grand master, q.v., and Geoffrey Fisher, archbishop of Canterbury.""So there 
had been a landing on the estate of Mountbatten and there was Mountbatten's great interest.""In t... 
           -------------- 
2. MUTANTTI kukkia 
mutant mutant mutant 
 
Kesä 2013 toi jälleen kerran uusia huikeita materiaaleja siitä, mitä kaikkea OUTOA säteily teettää 
luonnossamme. Yksikään, korostan yksikään tutkija ei vaivaudu esim. seuraamaan miten TVO:n 
syytämät Pu-239 IONI tonnistot kertyvät luontoomme. Yksi keskeinen elementti on selvittää vaikka 
mutaatioiden esiitymistodennäköisyyksiä. Totta kai täälläkin Olkiluodossa on ties mitä Oulun 
hyönteisprofessoreja ja kasvien tuntijoita. 
 
 Mutta YDIN- totalitärismissä tuppisuina. Eivät lainkaan USKALLA tehdä oikeaa kenttätyötä. Itse toin 
parisen vuotta sitten julkisuuteen mm. 5cm kukkavartiset voikukkamutaatiot Olkiluodon saarilla. Taltioin 
ja kerroin. Ja sain SUPO-saastat niskaani kuin hyenat palkattuina! Tiedepiirit tietysti vaikenee selkeästä 
datasta kuin seinään. SUPO:n pelosta tässä on kyse. No muuta kuin mutanttivoikukan kuvia kehiin 
vaan: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YcJp.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcJp.jpg[/img] 
 
Hupsista, vieläkin helmidata saa nielaisemaan, että tosiaan tuollaistakin peiteltyä luonnotonta 
ydinvoima ruhjoo ympärillämme tiedepiirien vaitessa. Niin Etusivu- foorumiin kun toin kuvauksia 
päivänkakkaran, eli saunakukan kokonaan pois mutatoituneista hedettömistä kukkakeskiöistä 2013. 
Nostettiin esille, että lajin määritys ei olisi muka oikea. Heitettiin esille ehyin liuskamaisin lehdin 
varustettuja seuraavia kuvia mm. tähkimöstä: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YcJT.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcJT.jpg[/img] 
 
Kävin toistamiseen kuvaamassa ja varmentamassa jo nuutuneen saunakukan varsineen. Kuva kertoo, 
että lehti on nimenonmaan saunakukkaselle ominainen rispalehti: 
http://kuvapilvi.fi/k/YcJh.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcJh.jpg[/img] 
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Tämän tiesin ja kerroin jo ensimmäiseen dokumenttiini aiheesta. Siltä osin kansio siis kiinni mutantti, 
mikä mutantti. Ja nimenomaan Olkiluodon säteilysaastan aiheuttamaa! Tulin kuitenkin senverran lisää 
uteliaaksi, että keräsin pienen valaisevan koosteen myös muista lähistön kukkakedon mutatoituneista 
saunakukkasista. Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. 
 
 Säteily vaikuttaa elävässä kudoksessa JUURI niille alueille, jossa solun jakautuminen on rajuinta. 
Päivänkakkaran kohdalla se tarkoittaa.. niin mitä muutakaan aluetta kuin kukkasten juuri heteitten ja 
siemenaihioiden emien massamuutoksia. Niinkään valkeissa terälehdissä tai varsissa EI muutoksia 
havaittu. Kavalkadia esiin: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YcJk.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcJk.jpg[/img] 
 
Pienentyneitä keskusemimykiöitä, kahtia jakautuneita, suippoja, surkastuneita. Kukkaniityn katselu 
todistuksena siitä mitä MEIDÄN miljoonien suomalaisten sisuskaluissa TVO/ Posiva/ Fennovoima 
tekevät lisääntyvän SUPO-POLIISIRIKOLLISTENSA suojaamana etoi. Sama tietysti on kautta 
maailman 450 ydinhirviöistä satojen km päähän. Tiedepiirit vaikenee, säteilysyövät kaksinkertaistejaan 
Jo joka 10 vuosi ilmoitti Tampereen syöpäkeskus 2013. Tässä muuten varsin selkeyttävää otantaa siitä 
miten keltainen emihetteistö esimerkiksi jakautuu kahtia. Tuhot keskittyvät juuri kiivaimpaan 
kasvupisteeseen klassisella säteilytuhon kaavallaan vääjäämättä kertoen mistä oikeasti ON kyse:  
 
http://kuvapilvi.fi/k/YcJG.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcJG.jpg[/img] 
 
Vaihdoin tutkintapaikkaa ja aloin kiinnittämään huomiota myös siihen. Etteivät kukan emit a i n a  
pelkästään pienentyneet ja silpoutuneet. Vaan  keskusemit saattoivat olla suorastaan turvonneen 
suuria! Toisaalta kun ravinteet menivät turpoamiseen liikaakin, jokin muu kärsi. Nämä normaalia emiä 
jopa useita kertoja suuremmat siemenaihiot olivat tyypillisesti myös paljon hailakkaampia. Alan 
spesialisti osaisi sanoa, onko kyseessä myös mutatoitumaa. Yhtä kaikki ihan lähistöltä bongaamani 
kukat todistivat oleellisimman. Emit pystyvät kasvamaan niin normaaleiksi kuin luonnottoman 
suuriksikin turvoten ihan vierekkäin kasvaen, kyse ei siis ollut itse maaperän ravinnebalansseistakaan: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YcJ2.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcJ2.jpg[/img] 
 
 
 
 
 
 
 

3227.Ydin eläinkuolemat 
 
16.7.2013 23:00, TJL kirjoitti: 
> Moro Arto! 
> 
> Kysymys hirvikuolemista ruotsissa? 
> 
> Täällä näytettiin svt play kanavalla (mitt i naturen ohjelmassa viime keskiviikkona 
> 2013-07-10 hirvikuolemista ölandin puolelta missä pienet 
> hirvivasat kuolee melkein heti synnyttyään paikan päällä 20 hirvenvasaa/30:stä vasasta . paikka jossa 
filmi 
> tehtiin on siinä Alvaret kohdalla (hieman Oskarshamnin alapuolella ölandissa kartalla) 
> 
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> Sitten itse aiheeseen, katsoin netistä en vahinko kyllä muista sivua ... no kuitenkin oli tutkittu jonkun 
tutkijan 
> tekemiä tutkimuksia missä otettiin esille juuri tämä atomivoiman vaikutus meidän ympärillä olevalla 
ilmalle 
> jossa tutkija väitti että jos hengitämme näitä nanokokoisia partikkeleita sisään niin niillä on eri 
vaikustus 
> kroppaan ja mitä ne aiheuttaa kropassa riippuen koosta esim. 10 mikron kokoiset partikkelit olis 
vähemmän 
> vaarallisia yhdessä kuutiossa hengitettävää ilmaa ja 0,1 mikron kokoiset partikkelit ovat 
hengenvaarallisia 
> samassa määrässä ilmaa (1 kuutio siis) 
> 
> Nyt en muista sitä oliko se uraania vai plutoniumia se itse aine mistä hän keskusteli kuitenkin hän 
sanoi 
> että ne myrkyt on niin erikoisia että ne ei näy testissä . olisiko hirvet kuolleet juuri sen takia???? 
> (herättää kysymyksiä tosiaan nämä hirvijutut) 
> 
> Minun mielestä on outoa että hirvet kuolee juuri tässä atomivoimalan ympärillä blekingen alueella 
> sekä ölandin saarella joka myöskään ei ole niin kaukana tästä oskarshamnin atomivoimalasta 
> (hirvenvasat testattiin kuitenkaan löytämättä mitään syytä niiden kuolemisiin). 
> 
> 
> kuulostaako sinun mielestä oudolle jutuille tämä 
> 
> linkki oskarshamn: 
> 
> http://www.okg.se/sv/Om-OKG/ 
> 
> kuulumisiin taas! 
 
* Joo siis hirvieläimet syövät esim. vesikasveja. Joiden mukana saavat ydinvoimaloitten suunnattomat 
vesiin päästämät 360- kertaistuneet tritiumien ja deuterimiumien vetyisotooppien kertymät bioaktiivisina 
elimistöön. Tottakai erityisesti chemitrailaamisten kiihdyttäessä vesistöön mätkiytyvien Pu-239 IONIEN, 
neutronivoiden tonnistojen kertymät ydinvoimalapäästöinä lisäävät eläinten alttiutta mm. Forsmarkin 
purkuvesistä 1974 löytyneeseen M74 säteilyhivutustauteihin sairastumista jyrkästi. 
 
 Tuo tauti onkin erityisen tunnettu kyvyistään nimenomaan TAPPAA sikiöitä, alkioita kaloissa jopa yli 93 
prosenttisesti heti syntymänsä jälkeen. Tauti kun polttaa sikiön antioksidanttivarastot, tiamiinit ja 
vastaavat säteilyin. Eräänlainen globaali säteilyn stressireaktio. Artikkelisi oli jälleen niin päräyttävää. Ja 
tarkoin Suomessakin salattua faktaa. Että heti vaan jakeluun. Thanks Ruotsiin.)  
              ------ 
 
Tähtisadetikku efekti 
tähtisade tähtisade 
 
Muistat varmaan sen lapsuutesi päiviltä. Silmät loistaen katoit miten jouluinen, tai uudenvuoden aattona 
sytytetty tähtisadetikku paloi kirkkaasti roiskuttavalla liekillään. Liekki olikin varsin kuuma. Itse asiassa 
siinä paloi suoraan RAUTAA kaasuksi silmiesi alla! Mikä lämpötila siis vaadittiin jotta kiinteä rauta 
lähtee ionikaasuna leijailemaan taivaalle. Tikun kaikki rautamassa katosi lisäksi varsin nopeasti. Lapsen 
mielestä tietysti aina liiankin nopeaa. Tikun sisällä ollut rautalanka sulasi ja taipui. Tästä saadaan 
vihjettä niille lainalaisuuksille joka prosessissa eteni. Raudan Fe sulamislämpötila +1 538C selkeästi 
ylitettiin. 
 
Mikä tällaisissa prosesseissa on sitten kattolämpötilana? Itse asiassa raudan kaasufaasimuutoksen 
rajapiste yläpäälle on + 2861C. Jos sädetikun rauta pyrkii ylittämän tämän lämpötilan. Alkaa sädetikun 
fyysinen kiehumisen prosessi jäähdyttää liekkiä kuten jääkaapissa kiehuva freonikaasu. Siirrytäänpä 
seuraavaan kiinnostavaan metalliin. Fukushiman reaktoreissa räjähdyspalossa leimunneeseen 
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zirkoniumsauvoihin. Myös zirkoni palon liekin lämpötilaa rajoittaa tismalleen samat rajat. Alaraja jossa 
faasisulaminen zirkonilla alkaa on +1 852C. Ja yläpään kiehumisen kattolämpötilaa rajaa zirkonin hurjat 
kiehumisraja +4 877C. 
 
Meiltä puuttuukin kiinailmiösulan noin + 3 000C rajalämpötilojen perustiedot enää. Uraani sulaa 
metallina +1 132,2 C. Puolestaan kiehuu paljon e n n e n zirkonia vain +4 131C. Uraanioksidin palon 
alarajan määrittelee erityisesti uraanioksidin sulamisraja. Josta faasimuutokset suoraan alkavat vajaan 
+ 3 000C paikeilta. Huomaamme millaisten fysiikan lainalaisuuksien rajoissa kaikki ydinvoimalan 
kiinailmiöön joutumiset tapahtuvat. 
 
 Prosessia voi verrata siihen miten kiinteän rauta-atomin rakenteinen joulusädetikku palaa väkisinkin 
kerran alettuaan loppuun asti haihtuen silmiemme edessä lapsuudessa. Niin käy myös kun reaktorin 
kiinailmiösulaan joutuminen polttaa zirkoniumsauvat kerran alettuaan LOPPUUN ASTI! Mutta nyt tulee 
oleellisin äskeisestä! Kuten huomasimme siinä missä zirkoni alkaa sulaen palamaan on menossa 
mukana myös uraani. 
 
Fukushiman onnettomuuden selostuksissa kerrottiin erityisesti reaktorin numero 3 räjähdysmäisen 
palon polttaneen zirkonitangot. Mutta kertomatta jätettiin tarkoin se, miten ahnaasti zirkonin 
hapettumispalot käynnistivät kiinailmiömöykyksi sulaneessa massassa MYÖS uraanin kiehumispalon. 
Tiedossa on ASEA-atomin antama fakta, että kiinailmiöissä uraani sulaa ja kaasuuntuu kiivaasti noin + 
3 000C lämpötiloissa. Kuten noista arvoista huomaamme reaktorilta menee tosiaan IAEA- tiedoin aikaa 
v a i n 30 sekuntia jolloin sen lämpötilat pyrähtävät +50C < +3 000C lämpöön. 
 
Lämpötilaa ei rajaa onko palossa mukana zorkoni, vai zirkonin ja uraanin yhtymisreaktion sulakiehunta! 
Tämmöiset ovat erittäin tärkeitä huomata. Jo senkin takia, että zirkonin sulaminen on kuitenkin satoja 
asteita kylmempi kuin uraanioksidin sulaminen. Kuitenkin taas ennen kuin zirkoni alkaa rautasädetikun 
lailla nopeasti kiehumaan pois on uraani JO paljon ennemmin kaasuuntunut tieltä.  
 
Nyt kysytään suoraan MIKÄ ON se mekanismi joka poistaa zirkonin fyysisesti reaktorista kuten raudan 
sädetikun palosta JO paljon ENNEN raudan kiehumista? perusreaktorinsa TVO kertoo kiehuvan 
tyhjäksi uraaneistaan 90vuodessa yhteiskuntavastuuraportti 2008. Joten p a l j o n nopeammin tätä! 
Salattua mekanismia on ADHEESIO ja KANAVASÄTEILY. Joka SÄTEILYEROSION mekanismeilla 
suoraan muuttaa kiintometallit kaasuplasmaksi ja karkaavaksi ++..ionisaatioksi.  
 
 
 
 
 
 
 

3228.EKO II 
 
Aurinkolaskelmaa 
*************** 
 
- Tuossa lehtiartikkelissa SK:ssa 29.06.2013 siis TALOUSTIETEILIJÄ laski sijoitukselleen omalle 
aurinkoenergialleen mukavat 12,5% vuosikorot. Kun pankista saat 0,25% koron. Vain tyhmä ei ala 
laskemaan korkoa korolle. (Ja jos muuten sijoittaa aurinkokeräimen tuototkin tuottamaan saa jopa yli 
30% korot.) 
 
- Ideansa on varsin simppeli. JOS maksat sähkölaskuna rahallesi ET saa mitään katetta rahasi ei tuota 
mitään! Mutta JOS taas sijoitat rahasi TUOTTAVAAN itse itsensä takaisin maksavaan 
aurinkokeräimeen se tuottaa korkoa korolle. Täällä näköjään kukaan osaa mielestään edes näitä 
laskee? No pannaan malliksi: 
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Suomalainen maksaa sähköstään 15,6snt/kWh. Jos talous tässä kuluttaa tuon pyöristetyn vaikka nyt 5 
000kW/v. Niin saadaan 0,156e* 5 000= 780e* 10 v= menetetään ihan tyhjään maksuun 
ydinvoimamonopoleille 10 vuodessa 7 800e! Vain tyhmä moiset verirahat haaskaa turhuuksiin. 
 
Viisas= EKOaurinkovoimalan omistaja sitävastoin sijoittaa tuon rahansa ostaen tuon n. 5kW 
aurinkovoimalan sillä summalla. Käyttää omaa sähköään ilmaisella puhtaalla energiamenetelmällään. 
Jo näinkin suoraan laskien 10v päästä sinulla ON itsensä maksanut energialaitos. Kun tyhmä TVO:lle 
maksaneelle ydinkiihkoisella naapurillasi on vastaavasti 10v kuluttamisensa jälkeen 8 000e laskureikä 
lompakossaan. EKO aurinkorakentajalla sitävastoin tuottaa sinulle seuraavat 20v täysin ilmaiset sähköt 
jatkovuosiin päälle! . . Voisiko nyt täällä joku sitten mielestään kertoa m i k ä tässä on niin rikollisen 
huonoa kuluttajalle, eli SINULLE? Juu ydinmonopolit saa nuolla näppejään, mutta yksityinen, eli SINÄ 
rikastut rutolla katteella ja v a r m u u d e l l a ! 
 
No tämä oli vasta alkusoittoa. Tuo taloustieteilijä laski korkoa korolle +6%/v sähkön kallistumisesta. Eli 
eka vuosi tuottaa 6% lisäprovikat vuosisähkölaskusta 780e* 1,06= 829e= 47e provikat alun laskemieni 
päälle. 
 
Korkoa korolle 1,06* 1,06= seuraavana vuona jo 780e* 1,1236= 876,4e= 96e vuosiprovikat jo.. . 
Alkaako täällä yhtään aueta miksi homma kuolettaa itsensä luokkaa 8 vuodessa?.. . 
 
Kolmas vuosi 1,06*1,06* 1,06=1,19* 780e=929! Provikkaa JO mykistävät 149e. 
Neljäs vuosi 1,06*1,06* 1.06*1,06= 1,26* 780e=989! Provikkaa u p o t t a v a t 203e!... . 
Viides vuosi 1,338 1 044 264e!. . .... 
 
Toki tällainenkin laskutapa jo aukoo useamman peruslukijan silmät. Yhtä kaikki kuten huomaat riippuu 
paljolti myös siitä kuinka kokonaan saat sähkölaskustasi jäämään itsellesi. Suoranainen myynti 
kilpailemaan ydinmonopolien vääristämillä Nortpolien markkinoille tuottaa "vain" reilut 5snt/kWh. Mutta 
jos kykenet käyttämään kaiken, tai osankin aurinkosähkön ILMAN monopolien kuppaamisia voit 
kolminkertaistaa näin vuosituottoasi jo. Saksassahan homma toimii niin, että kansa kuolettaa 
aurinkovoimalansa luokkaa vuodessa parissa kumpaisella metodillaan. Mutta Saksa onkin Suomen 
diktaturiasta poiketen AITO DEMOKRATIA! Kuten vaikka Italia jossa kansa päästettiin terrorisoimatta 
sanomaan 76% varmuudellaan EI ydinvoimalleen. 
 
 Ja Italia on kuin taiottuna, kas vaan maailman toiseksi suurimman 16 000MW 
yksityisaurinkovoimaloiden maa hetkessä! Jotka näyttää tyhmemmille maille mallia miten. 
A/ homma pelaa. B/ Ydin lähtee saastuttamasta ja C/ Kansa samalla älykkyyttään rikastuu viljalti. Ei 
näiden hiffaamiset ole kun p i e n e s t ä viranomaisvapaammasta älykkyyden käytystäsi kiinni! 
---------------- 
 
Aurinkolaskelmaa II 
****************** 
 
Niin tuo käyttämäni summa ON virallistettu Suomalainen tarkistettava keskiarvo. Jos siis s a t t u m a l t 
a joku mielestään EI maksa tarpeeksi niin valittalkaa sähköyhtiöllenne ja vaatikaa sitä haaskaamaan 
rahansa vaikka OL-3 hankkeille. Niin EIKÖHÄN nouse kulunkimaksut mukisematta.) 
 
Niin vähintään o u t o a väittää ettei aurinkoa tule JUURI silloin kun energiaa kuluukin? Yöllä kansa 
nukkuu, ja h u p s i s t a tosiaan sähkön kulutukset minimissään. Ju ydinylijäämäsähköä sitten poltetaan 
vaikka miljoonissa yksinäisissä katulampuissa. Pakko kun NE tuottaa ylijäämäturhuuttaan silloinkin kun 
EI tarvita:) 
 
Toisaalta auringon noustessa heräävät sähkön käyttelijätkin. Siitä vaan aamusta jo kahvin keitintä ja 
viileekaapit huutamaan sitä enemmän mitä kovempi paiste. Tosaalta myös kasvit vaativat energiaa 
päät kuumina JUURI kuumimpaan keskipäivään ehdittäessä. Mikäs siinä onkaan ottaa 
kastelupumppumerille JUURI sopivasti lisäsähköä tuottavista aurinkovoimaloistamme.) 
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Mutta kun pumput kuivaa joet kasteluun. Kun jäähdytinarmeijat vaatii kiivaimpiaan niin kuinkas käykään 
kun 1 000MW reaktorit vaatisivat 1 500L/s jäähdytystorneihinsa makiaa vettä. Nuo miljoonan 
juomavedet/ reaktori ohjataan k i l t i s t i kansalle ja kuinka ollakkaan pitkin kuivuvaa maailmaa 
ydinvoimalat on systemaattisesti p a k k o korvata kesäkuivakuukaudet. Vaikka vettä nolla litraa 
käyttävillä tuulivoimaloilla, aurinkovoimaloilla tai kuten vaikka suoraan ilmaan jäähdyttävillä 
liuskekaasuvoimaloilla USA tyyliin. 
 
Toisaalta eihän jenkitkään suostu enää maksamaan EKP:n Naukkarisen mukaan 4- kertaa kaasua 
kalliimpaa ydinvoimalaenergiaansakaan. Kaikki seuraavat henkeä pidätellen miten Saksassa maailman 
suurtehtaat pyörii JOPA T&T antamin tiedoin 40% osuudellaan juuri oikeaan aikaan käyvällä 
aurinkovoimallaan! Tuultahan sielä on t i e t y s t i niin paljon päälle, että ydinvoimamaana ollessaan 
Saksa oli Euroopan suurin pakkosähkönostaja. Nyt muutamassa vuodessa Euroopan suurin liki 
ilmaisen EKO- sähkön MYYJÄ! Siinä Suomalaisten aikeet myydä Saksaan ydinsähköään niitattiinkin 
vuodessa. 
 
Toisaalta yöttömän yön Suomessa kyllä ihan o i k e a s t i k i n mitä pohjoisemmaksi mennään 
saataisiin Euroopan kuivuuskesälle myyntiin huippukaivattua merittäin 24h/vrk tuotettua pohjoista 
EKOpuhdasta aurinkovoimaa myyntiin pilvin pimein! Mutta ketäs Suomessa moiset kiinnostaa. Kun 
voimme AINA toki jättää tuonkin markkinaedun hyödyntämättä, ettemme vaan rikastuisi.) 
 
Vaasasta ylöspäin Suomessa tulee aurinkosähköä muuten enemmän kuin Eteläsaksassa kertoi mm. J. 
Sillampää YLE:ssä! Asia on mitattu näin. Suunnaton etu onkin tässä se, että aurinkoa riittäisi läpi 
kesäkuukausien viljalti. Toisin kun Saksa kieltäytyy ostamasta kansan kieltämää ydinsähköä.. Saksa 
sitävastoin maksaisi mitä vaan aidosta EKO- aurinkovoimastamme. 
 
 No ehkä vielä saamme ydinkiimahallinnon nurin Bulgarian lailla. Muuten 2/3 Itämeren parhaista 
tuulipaikoistakin ON yllätys yllätys Suomella. Kun kylmät tuulet tulevat alkaa tuulivoimalat tuottaa 
lämpimän merien virtauksista 2/3 energiasta JUURI silloin kun lämmitykseen lisää tarvitaan. Jälleen 
energiaa siinäkin oikeaan aikaan. Pääsemme tekemään 100% aidosti puhtaalla energiaeduillamme 
kansamme rikkaaksi.  
          ------------- 
 
Saksan energiaihme on täysin omassa luokassaan.  
ihme ihme ihme ihme ihme ihme ihme ihme ihme 
 
"Jenkit kiisivät aurinkovoiman kymppikerhoon", hehkutti T&T 07.2013" Mutta mitä taustoilla todella 
tapahtuu?. . . 
 
Kiinastakin aurinkovoimaa 8 500MW Suomen tuotanto. +50% vuosikasvua ekoenergialle. . . 
 
. Mutta kuka oikeasti vie muutosaaltoa maailman energiabisneksessä täysin uusiin ulottuvuuksiin. Ilman 
voimaloissa maksavaa kallista henkilökuntaa ja ilmaisin polttoainein, päästöittä, kaivosraiskioitta, 
ilmaisin jätehuolinnoin, luodaan jotain ennekokemattoman uutta. .  5- 10 Vuodessa energiamuutoksissa 
ulos jättäytyneillä Suomessa tulee noutaja tiedostetaan jo Sauli Niinistöä myöten. !. . . 
 
 
Täysin kohtuutonta, ettemme saa kuulla tuon ydinvoimansa 100% hylänneen maailman 
suurteollistuneen maan uskomattomasta kyvyistä tuottaa ahtaassa ja energiaköyhässä maassaan 
jotain sellaista energiavallankumousta joka saa kaikki muut yrittelijät kalpenemaan. Otetaan muutamia 
suuntaa antavia esimerkkejä siitä miten nopeasti maa on lähtenyt tielle käyttämään 100% ongelmatonta 
ja jatkossa käytännössä ilmaista sähköenergiaansa: 
 
- Aurinkovoimaa Saksa tuottaa huikeat  30 000MW. (Yli 3 kertaa Suomen sähköt!) 
- Tuulivoimaa Saksa tuottaa mykistävät 51 000MW.(Noin 6- kertaa Suomen sähköt!) 
- Bioenergiaa Saksa tuottaa huikeat    40 500MW.(Yli 4- kertaa Suomen sähköt!) 
- Vesivoimaa     22 500MW 
- Biojätepolttoa  6 000MW.  
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 _______________________________________________________________________________ 
 
Yhteensä 100% tervettä, täysin puhdasta EKO- energiaa murskaavat 150 000MW 17kpl Suomea jo!  
 
(Perustuu T&T 11.07.2013 antamaan tietoon, että Saksa tuottaa aurinkovoimaa 30GW tehoilla, eli liki 4 
kertaa enemmän kuin teollisuuden uudisenergian mahtimaa Kiina ja seuraavaan MT:n julkaisuun 
03.07.2013. ) 
 
http://kuvaton.com/k/YcWw.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YcWw.jpg[/img] 
                -- 
 
Niinistö s e l k e ä s t i  tietää ja tajuaa mitä Saksan imussa on muokkautumassa ympärillemme. Eikä 
sen ymmärtäminen ole mitenkään vaikeaa edes.  
 
Suomi suunnitteli vielä muutama vuosi sitten massiivista miljardien DC merikaapeliaan v i e d ä k s e e 
n  ydinylijäämäsähköään Saksaan. EON  antoi lunta tupaan. Ja nykyisin totuuksin Saksa tunkisi 
kaapelin täydeltä tuottamaansa EKO- energiaa  osahinnoilla Suomen ydinvoimalatkin pysäyttäen. Niin 
oudosti koko EU:n kaapelihankkeet jätettiin taka- alalle totuuden edessä. No ei mitään uutta. Vain 
muutama vuosi sitten Suomi oli Fortumin voimin tekemässä ydinvoimaa niin Viroon, Latviaan, 
Liettuaan, Puolaan, kuin Thaimaahan asti. Eipä noistakaan hankkeista puhuta enää halaistua sanaa.  
 
Jokainen aikaansa seuraava valtiomahti alkaa kylällä oivaltamaan miksi EKP:n Naukkarisen kertomalle 
4- kertaa kilpailijoitaan kalliimmalle ydinsähkölle EI enää Saksan jälkeen markkinoita tule! Hyvin 
simppeliä ja kerrasta maallikoittenkin tajuttavaa perusmatematiikkaa. Ymmärtää miksi 100% ilmaisen 
polttoaineen malli vie.  Täysin jätteettömien ja elintärkeitä juomavesiä varastamaton, uusiutumattomia 
kierrätysmetallivarantojamme säteilytuhoamaton  100% ydinvoimaton energiaimperiumimaa vie ja muut 
vikisee.  
                       ----------- 
 
Aurinkovoima S.K.29.06.2013 
aurinko aurinko aurinko aurinko 
 
S.K. 29.06.2013: "Aurinko tekee kuluttajista sähkönmyyjiä. Energia: Jo kymmenet sähköyhtiöt lupaavat 
ostaa pientuottajilta yli jäävää Sähköä. Lappeenrantalainen Kari Korpela ei ole mikään viherpiipertäjä, 
mutta hänen  rintamamiestalon  katossa komeilee nyt upouusia aurinkopaneeleita. - Olen 
kauppatieteilijä. Tavoitteenani on, että kun jään eläkkeelle, energialaskuni on nolla, hän perustelee. 
Paneelit tuottaa 70% sähköntarpeestaan ja Lappeenrannan  Energia ostaa ylijäämäsähköt 
pörssihintaan. -Tämä EI lisää yhtään asumismenoja. Nyt lyhennän lainojani samalla rahalla, jonka 
maksoin aiemmin sähköyhtiölle. Korpela alleviivaa. 
 
 20 Hengen porukka tilasi aurinkopaneelinsa suoraan Saksasta. Kimppatilaus säästi tuhansia euroja 
osallistujien rahaa. Korpelan järjestelmän hinnaksi tuli 9 000e.- Aurinkojärjestelmäni maksaa itsensä 
takaisin 8 vuodessa. Sillä oletuksella, että sähkön hinta nousee vuosittain +6%. Kuten tähän asti on 
tapahtunutkin hankkeen puuhamies Vesa- Matti Puro laskee. Laskelmat on tehty tässä 30m2 kokoiseen 
5,2kW tehoiseen aurinkopaneelistoon. Saksassa suursähköpaneelien  hinnat ovatkin suuren kysynnän 
vauhdittamana paljon halvempia kuin Suomessa. Saksassa aurinkopaneeleilla korvataan ongelmitta jo 
peräti 8 suurydinvoimalan tuotannot! 
 
* Sitten paljastavia laskelmia: 
 
- Aurinkokennot maksavat siis 8vuodessa omakustannushintansa takaisin.  
- Silloin saadaan 100%/ 8= ensimmäiselle vuodelle investointiin 12,5% tuotot. 
- Aurinkokeräinten ikä on helposti kuitenkin yli 30 vuotta. Joten pelkistäen seuraavat 22vuotta tuotto on 
päälle 100%/v. 
- Jotta saamme yksinkertaistetun takaisinmaksuprosentit: 8v* 12,5%+ 22v*100%= 2 300%! 
- Vuosittaiseksi prosenttikoroksi näin saamme 2300%/ 30v=  



2799 
 

 
    ***** + 7 6 % / v ***** 
________________________ 
 
* Riippuen laskentakaavoista saamme JO minimissäänkin sijoitetulle omaisuudelle herkulliset +12,5% 
vuosituotot. Eli Jo näin laskien investointi tulee takaisin 30*12,5%= 375%, eli 4- kertaisena! Korpela 
sijoitti rahaansa 9 000e. Joka suoralla kaavalla laskien tuottaa hänelle seuraavana 30v takaisin: 3,7* 9 
000e= 33 300e. 
 
 Niin. . .Kristalloidaan vielä lisää. Kerran katolle asennettu aurinkopaneelisto polttaa 100% ilmaista 
energiaa yli talon kestoiän. Ei tarvitse lainkaan henkilöstökulujakaan. Ei tuota jätekuluja, ei myös kalliita 
lisähintaisia uraanikaivoksia, ei muitakaan toimintaansa vaativia energialaitoksille ominaisia 
lisähuolintakuluja. Matematiikka on joskus valmiiksi laskettuna aika paljastavaa. Ennenkaikkea tässä 
tulee h y v i n kristalloituna miten nimenomaan VANHA ja itsensä kuolettanut energialaitos on 
todellisuudessa EKO- muotoinen kultakaivos.  
                   -- 
 
FB. 2013 Kalevi Savolainen 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A
%2F%2Fyhteistilaus.fi%2Fnews%2Finfotilaisuuden-esitys%2Fat_download%2Ffile&ei=j-
bfUdmvNZD14QSOm4D4DA&usg=AFQjCNHFPA2d8R4ICu5M19WqnoRsd6VPww&sig2=uSE_NewrHr
OftUbv6QO3sQ&bvm=bv.48705608,d.bGE&cad= 
 
Arto Lauri Loistavaa dataa Kalevilta. Täällä Eurajoella saisin siis 3 970kWh/ vuosi. Käyttöaste tuolla 
kaavalla siis vajaat 10%. Ilmeisen selvästi katon 13 astetta ei anna ihan optimiaan. Kannattaisi olla 
lähempänä 45 astetta. 
                                 ------------ 
 
Mikä aurinkovoimalan tuottoprosentti? 
kate kate kate kate kate kate kate 
 
Saimme selville Satakunnan kansan lehden artikkelista S.K. 29.06.201. Ostetun aurinkokennoston 
takaisinmaksuaika oli 8vuotta. Näinollen suora vuosittainen kasvuprosentti sijoitetulle pääomalle on 
kunnioitettavat 12,5%. Mutta tämähän EI selvästikään ole kuin minimi, viitekehys. Pitää laskea mikä on 
korkoa korolle, ja ennenkaikkea mikä sen r e a l i s t i n e n  maksimituotto olisi matemaattisella mallilla.  
 
A/ Jaetaan takaisinmaksujaksot 4 yhtäsuureen osaan. Ja aina kun aurinkopaneeli on ehtinyt maksaa 
itsensä takaisin jakson lopulla ostetaan TIENATUILLA rahoilla yhä uusia saman kokoisia paneeleita. 
Tämän kaava on aika selkeä neljälle jaksolle: 
1jakso= 12,5% 2j.= 25% 3j.= 37,5% 4j.= 50%. Tästä saamme vuosikoroksi jo kunnioitettavat 31,5%. 
 
B/ Todellinen aurinkovoimasijoittaja kuitenkin pistää lennosta aina kun mahdollista kaikki tuottorahatkin 
aina vaan uusiin aurinkokennoihin. Ei vain 8v jaksojen lopussa. Tällöin saamme katevuosien lisäosista 
nipistettyä vielä puolikkaat 12,5% päälle. Eli alun 12,5% korkoa korolle kasvattaa yhdelle 
aurinkokennoerälle huikeat 37,5% vuosikorot näin laskien! 
 
Jo tuollainen kertoo m i k s i  aurinkovoimaloihin maailmassa kansat sijoittaa liikenevän varallisuutensa. 
En todellakaan ihmettele yhtään miksi. Suomessa moista kattetta tuotoilleen kansalaisen on a i v a n  
turhaa edes unelmoida mistään muusta vaihtoehdoissaan. Lisäksi ja mikä parasta tuotto tulee varmasti, 
puhtain omintunnoin ja luonnoin. Lisäksi näin maailmalla tekevät kaikki kynnelle kykenevät, joille aito 
ydinjätteistä vapaa puhdas luonto merkitsee ja on tärkeää. 
                  ------------------------ 
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IL satoa 2013. 
Sähkön hinnan tilanteessa EI tietenkään ole mitään ihmeellistä. Kesän kuumalla Suomessa on kaikkein 
kallimman sähköntuotannon ydinvoimalat seis. Ja aidosti halpaa vesisähköä sijalla. Kaikki kulutus on 
liki nollissa. Valaistukset ja lämmitykset kaikkialta poissa. Tosin tilanne on tämä v a i n niinkauan kun 
kalliimman ydinvoimaloitten kapasiteetit loistaa poissaoloillaan. Muuttuen jyrkästi jo ensikymiin! 
 
Kun taas keskeisessä Euroopassa kastelulaitteeet huutaa punaisenaan. Kuivuudesta kaikkialla 
pysähtyneet ydinvoimalan tuotokset korvataan maksimikalliilla diesel/ kivihiilivoimaloilla. Ja mikä 
pahinta jäähdytyksen tarpeet ovat auringon paisteessa maksimissaan. Nostaen sikäläisen sähkön 
tarvehintoja hetkellisesti juuri nyt kun tutkimushintoja tehdään Suomesta. 
 
Mutta slkeä MUUTOS on jo kiitos Saksan olemassa. Kaikkein kalliimmat ydinsähkät. Naukkarisen 
EKP:n mukaan siis 4- kertaa kilpailijoitaan kallimmat ydinvoimalan sähköt katoaa markkinoilta 
kiihtyvästi.  Tosiaan korvautuvat AINA oikeaan aikaan tuottavilla aurinkovoimaloilla ja kunnon  merien 
lämpötilakasvueroista toimivilla tuulivoimaloilla. Jotka koko ajan maksavat investointejaan takaisin  
lisäksi. Muutuen käytäjilleen täysin ilmaisiksi noin 5v kuoletusajoillaan. Pikkuisen kun vielä odotellaan 
Suomen ydinsähköt on kohta 10- kertaa kalliimpaa JO kuin kilpailijansa pelätyt vanhat kuolettuneet 
tuulivoimalat ja aurinkoihmeet Euroopassa.) 
            ---------- 
 
BIOsähköä 
bio bio bio 
 
* On kiinnostavaa kuulla että nyt surutta meriin pumpattavat tai hukkaan kompostoidut jätevedet olisivat 
OIKEIN käytttynä kyky tuhota ydinhankkeita! Siksi ja nimenomaan siksi tällaisistakaan aidosti 
puhtaista= ydinvapaista tavoista tehdä sähköä. Ei vahingossakaan hiiskuta. Kuvitelkaa v u o s i k y m m 
e n e t asiaa on IAEA:n kaltaisin toimin tarkoin julkisuudesta salattu. . . 
 
T&T kommentoi Sähköntuotanto  Janne Luotola, 10:55 
Bakteerit syövät jätevettä – sähköä 30 prosentin hyötysuhteella 
 
Stanfordin yliopiston tutkijat Yhdysvalloissa ovat kehittäneet uuden keinon tuottaa sähköä jätevedestä. 
Johtomaisiksi kasvustoiksi järjestyvät bakteerit tuottavat sähköä, kun ne sulattavat kasvi- ja 
eläinperäistä jätettä, kertoo ScienceDaily. 
 
Bakteerivoimala voisi toimia jätevedenkäsittelylaitoksilla. Bakteereita voitaisiin käyttää myös jätteen 
pilkkomiseen luonnossa kuolleissa paikoissa. Esimerkiksi meressä on alueita, joilta elämä on 
tukehtunut, koska orgaaninen jäte on kuluttanut vedestä kaiken hapen. Bakteerit voisivat toimia näillä 
alueilla. 
 
Tiedemaailma on tiennyt jo kauan eksoelektrogeenisistä mikrobeista. Ne ovat organismeja, jotka 
kehittyivät ilmattomissa ympäristöissä ja kehittivät kyvyn reagoida oksidimineraalien kanssa sen sijaan, 
että ne olisivat hengittäneet happea. 
 
Näitä mikrobeja on yritetty valjastaa sähköntuotantoon yli kymmenen vuoden ajan, mutta tehtävä on 
haasteellinen. Uusi tutkimus on tehnyt sähköntuotannosta aiempaa yksinkertaisempaa. Laboratoriossa 
toimiva bakteeriakku vastaa suurin piirtein D-koon paristoa. Bakteerit ulostavat elektroneja 
 
Pariston negatiivisella elektrodilla on johdoksi asettuneita mikrobeita. Mikrobit asettuvat muotoon itse, 
koska näin ne pääsevät eroon niille ylimääräisistä elektroneista. Bakteerinauhoja mahtuisi noin sata 
vierekkäin ihmisen hiuksen sisään. 
 
Kun mikrobien ruoansulatus tuottaa elektroneja, ne virtaavat hiilikuitua pitkin positiiviseen elektrodiin, 
joka on tehty hopeaoksidista. Samalla hopeaoksidista tulee hopeaa, jolloin ylimääräiset elektronit 
varastoituvat. Päivän parin kuluttua positiivinen elektrodi on latautunut täysin. Varaus voidaan käyttää, 
ja hopea hapettuu jälleen. 
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Hyötysuhde vastaa aurinkokennoa 
 
Tutkijat arvioivat, että menetelmällä voidaan hyödyntää 30 prosenttia siitä, mitä oksidimateriaaliin on 
sitoutunut. Se on suurin piirtein saman verran kuin mitä parhaimmat kaupalliset aurinkokennot 
muuntavat auringonvaloa sähköksi. 
 
Jäteveden potentiaalienergia on kuitenkin vähäinen. Se ei silti ole merkityksetön, varsinkaan 
kehitysmaissa. Syntyvää energiaa voitaisiin käyttää esimerkiksi jäteveden puhdistusprosessiin. 
Tutkimus on ilmestynyt Proceedings of the National Academy of Sciences -julkaisussa.  
              ----- 
 
T&T. Akut 
Janne Luotola, 10:25 
Superakku kehitetty - Ratkeaako sähköautoilun akkuongelma sulasuolalla ja ilmalla? 
 
Sulasuola-ilma-akku osoittautui kapasiteetiltaan suurimmaksi ladattavaksi akkutyypiksi. Se voi ratkaista 
sähköautoilun pullonkaulan, kertoo Phys.org. 
 
George Washingtonin yliopiston tutkijat ovat valmistaneet ensimmäisen toimivan ilmaa hyödyntävän 
sulasuola-akun.Toisin kuin muut suurenergia-akut, uusia sulasuola-ilma-akkuja voidaan ladata 
uudelleen purkamisen jälkeen. 
 
Akun haasteena on, että se vaatii toimiakseen korkean lämpötilan. 
Suola-akkujen ryhmä. Akku kuuluu sulaa suolaa sisältävien akkujen ryhmään. Sulasuola-ilma-akku on 
ryhmässä ensimmäinen, jossa on käytetty katodina ilmaa nestemäisten aineiden sijaan. 
 
Aiemmin akuissa on käytetty rikkiä elektronien varastoimiseen. Happi on kuitenkin puolet kevyempää 
varastoitua elektronia kohden, ja sitä ilmaiseksi ilmasta. Ilmaa käyttävän akun etuna on se, että yksi 
molekyyli voi varastoida useita elektroneja. Esimerkiksi litiumioniakuissa molekyyli voi varastoida vain 
yhden elektronin. 
 
Tähänastisista akkutyypeistä toistaiseksi suurin kapasiteetti on vanadiumbooridi-ilma-akulla, joka voi 
varastoida 11 elektronia molekyyliä kohden. Tätä akkua ei kuitenkaan voida ladata uudelleen. Ilmainen 
katodi. Tutkijoiden kehittämä sulasuola-ilma-akku osoittautui yhdistelmäksi kahdesta akkutyypistä: se 
varastoi paljon sähköä ja voidaan ladata uudelleen. 
 
Akku käyttää katodinaan ilmasta saatavaa happea, minkä ansiosta katodi ei käytännössä paina 
lainkaan, on aina saatavilla eikä vaadi haitallisia tai kalliita raaka-aineita. 
Elektrolyytille vaihtoehtoja. Elektrolyytti puolestaan on nestemäinen. Elektrolyytille on useita 
vaihtoehtoja: se voi olla esimerkiksi rautaa, hiiltä tai vanadiumbooridia. Joka tapauksessa nestemäinen 
tila vaatii aineen kuumentamista 700–800 celciusasteeseen. 
 
Akun kapasiteetti riippuu siitä, mitä elektrolyyttiä käytetään. Rautamolekyyli sitoo kolme, hiilimolekyyli 
neljä ja vanadiumbooridi 11 elektronia. Kapasiteetit ovat vastaavasti 10 000, 19 000 ja 27 000 
wattituntia litraa kohden, kun litiumilma-akun kapasiteetti on vain 6 200 wattituntia litralta. 
Helppo lataus. 
 
*Tehon kasvu on tuossa laskelmassa 4,3 kertainen. Eli sähköautolle tärkeitä satoja 
lisäkilometrejätiedossa. Ihanteellistahan olisi ajaa omatekoisella, ydinbvapaalla ekosähköllään omalla 
sähköautollaan. 
 
Akun lataaminen on helppoa. Kun lataus puretaan rautaelektrolyytin kautta, rauta muuttuu 
rautaoksidiksi. Kun akkua ladataan, rautaoksidi vapauttaa happiatomit ilmaan. 
Hiiltä ja vanadiumbooridia käyttävät akut latautuvat samalla tavalla, joskin niiden toiminta tunnetaan 
rautaversiota huonommin. 
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Tämä tekisi akusta ihanteellisen esimerkiksi sähköautoon. Tutkija Stuart Licht sanoo, että sulaa rikkiä 
elektrolyyttinään käyttäviä akkuja on jo testattu sähköautoissa. Akun korkea kuumuus ei ole este sen 
käytölle. Tutkimus on ilmestynyt Energy & Environmental Science -julkaisussa.  
            -------- 
 
Aurinkoenergia 
Iso läpimurto aurinkoenergiassa: lähes puolet tehokkaampi kenno keksitty 
Talouselämä 24.9.2013 20:57 
 
Saksalais-ranskalainen tutkijaryhmä on saavuttanut valmistamallaan aurinkokennolla uuden 
hyötysuhde-ennätyksen, kertoo ScienceDaily. Uusi maailmanennätys 44,7 prosenttia syntyi kolmen 
vuoden yhteistyön tuloksena. 
 
Ennätyksen aikaansaanut ryhmä koostui Fraunhofer-instituutin, Soitecin, CEA-Letin ja Helmholtz 
Center Berlinin työntekijöistä. Ennätys syntyi neljästä osakennosta koostuvalla aurinkokennolla. 
 
Päällekkäin asetetut eri puolijohdemateriaaleista koostuvat osakennot ovat erikoistuneet absorboimaan 
auringonsäteilyn eri aallonpituusalueita. Samantyyppistä tekniikkaa on ollut jo pidempään käytössä 
avaruudessa. 
 
Tutkijoiden läpimurto aurinkokennotyypin kehityksessä koskee tekniikkaa, jolla he ovat pystyneet 
liittämään toisiinsa kaksi puolijohdekidettä. Tällaisia kiteitä ei ole aiemmin voitu kasvattaa toisiinsa kiinni 
niin että niiden laatu pysyisi riittävän hyvänä. Nyt kun temppu onnistuu, kennon puolijohteita ja niiden 
määriä voidaan optimoida entistä tarkemmin. 
 
Ranskalainen puolijohdevalmistaja Soitec on yhteistyöryhmän se osapuoli, jonka tehtävänä on 
keksintöjen lopullinen kaupallistaminen. Sama tutkimusryhmä teki oman aiemman hyötysuhde-
ennätyksensä neljä kuukautta sitten. Japanissa saavutettiin aurinkokennojen hyötysuhteen edellinen 
maailmanennätys vain reilut kolme kuukautta sitten. 
Uutiskirjeestä saat muutkin uutiset päivittäin. 
Tilaa uutiskirje 
 
Lisätietoa tutkimuksesta Fraunhofer-instituutin kotisivuilla. 
Lähde: Tekniikka & Talous 
 
* Oleellista tässä onkin, että siinä kun aurinkokennoissa TUPLATAAN hyötysuhteita. 
Ydinvoimateollisuus rämpii 2008 alkaneessa energianegatiivisuudessaan vuosi vuodelta aina 
syvemmällä. Koska uraanipolttoaineen kaivuut muuttuu alati kannattamattomammiksi kaikkialla 
maailmassamme.  
 
 
 
 
 

3229. P. USA 
 
Hurja päivitystahti 2013. No:1 
nasa nasa nasa nasa nasa 
 
Nyt sitten viimeinkin se tapahtui. 20.07.2013. aloin saamaan haltuuni todella syväluotaavaa dataa 
ydinrikollisuuksien maailmasta lisää entisten mahtavien tietojeni tueksi. Kyyti kylmää ja perustuu 
suoraan dataan. Otetaanpa pari lämmikkeeksi. 
 
Fukushiman jälkeen alkoivat kymmenet ydinvoimalat niin USA:ssa, Ranskassa kuin Kanadassakin 
mystisesti räjäytellä omakäyttömuuntajiaan. Salaisena pidettiin kaikki tyyni. 93% maailman CFC 
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yhdisteistä päästetään ilmaan pelkästään ydinteollisuuden isotoopinjalostusten takia. Yli 30v CFC 
käyttö on ollut kielletty . Muilta paitsi tietysti syylliseltä, eli ydinteollisuudelta. 
 
USA:n Padukan ydinvoimalan lähistöltä vapautetaan näin surutta isotooppijalostuksen takia aivan 
valtavat määrät kiellettyä freonia. Tietojen mukaan 300t/ joka ikinen vuosi. Eikä tässä kuin maistiaisiksi. 
Mm. Ranska vapauttaa vielä paljon enemmän isotooppijalostamoistaan. Seurauksena on aiheutettu 
maailmahistorian rajuin ja yhä kasvava otsoniaukko. 
 
Se taas puolestaan tuhoaa maailman keskeisimpiä avaruussäteilyn suojauksia niin Antarktikselta kuin 
USA:n päältä myös, pitkin Eurooppaa ja Aasiaa. Tästä seuraa se, että avaruudesta tulee läpi UV- 
ionisaatiot, avaruuden mikroaallot ja säteilyjen kirjot tietysti. No tästä seuraa se, että maapallon 
magneettikenttään perustuva suojaus menee polvilleen ja koko ytimen magneettigeneraattori pätkii. 
Otsoniaukkoa 2013 Antarktis: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Ycni.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ycni.jpg[/img] 
 
Maan epävakaus hahmottuu tästä tektonisaumoin, tulivuorien laavanoususaumoista. Maan gravitaatio 
on suurempaa siellä missä on tiiviimpää kalliota. Uutta tiiviimpää nousulaavaa tuoreemmissa 
tektonisrepeämissä jne.: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Ycng.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ycng.jpg[/img] 
------- 
 
Hurja päivitystahti 2013. No:2 
nasa nasa nasa nasa nasa 
 
No tästä taas seuraa, että maapallon pinnalla olevat reaktorit yksinkertaisesti sekoavat 
ylitehohuojunnasta jota avaruussäteilyjen ionikehän suojien läpi maahan pudonneet kasvut ja 
huojahtelut ruokkivat. Kuulin, että pelkästään tammikuussa 2013 maailmalla räjäytti ilmiössä peräti 
14kpl reaktoria! Kyyti On kylmää ja jo elokuusta tulollaan pahempaa. Pääasia kuten olemme 
huomanneet on kuitenkin 100% poliisien avulla suoritettu globaali tietojen salaus kansalta. 
 
Olette varmaan kuulleet , että ilmajohtoja ollaan paniikissa panemassa suojaan maan alle, myös 
Suomessa. Pakko laitta koska ilman dielektrisyyskerroin on romahtamassa. Ydinvoimaloitten valtaisat 
linjat kokoavat reaktorien syytämiä ++..ionisaatio Pu- 239 kanavasäteilyjä, neutronivoita ja avaruuden 
säteilyvuotojen kooste. energiaa. Muuntajille tällaiset DC vuotovirtalisäykset tuhoavat hetkessä 
ydinvoimaloille elintärkeät varmistamattomat päämuuntajat ja omakäyttömuuntajat. 
 
Mitään rinnakkaismuuntajia EI koskaan ydinvoimaloissa varmistamassa käytetä ja kun sähköt menee 
reaktorit räjähtelevät Fukushimana pahimmillaan 30s viiveillä ilman energiaa kiinailmiösulaen. Tuhonsa 
kautta suurmegaongelmiaan linjojen päässä odottaville entistä epävakaammille reaktoreille. Epätoivo 
valtaa ydinalaa nyt tältäkin suunnalta. Ja hyvä niin. Kohta paukkuu ja reaktorien pakkoallasajot jatkuvat 
entistä kiivaammin. OL-3 lailla painajaismaisen epävakaiksi ja kun 2% tehoheilahdusta seuraa 2min 
sisällä 22 000- kertainen tehospurtti. Reaktoreita räjähtelee kaikkialla. 
-------- 
 
Uudenpolven 1000- sarjan reaktorien mustaa 
nasa nasa nasa nasa nasa nasa nasa nasa 
 
No uudenpolven 1000 sarjan reaktorit on todettu painajaismaisen vaarallisiksi käyttäjilleen. 
Ydinvoimaloitten tukan päästä repivä tuuletus on jo paljastunut yrityksiksi poistaa reaktorien, ja 
ydinjätteissä Posivan Onkalossakin kaikkialta säiliöittensä läpi hallitsemattomasti vuotavaa 
neutronivuota. TVO:lla neutronivoiden eroosiota yritetään kontrolloida ajamalla vuotavan miilun alla 
oleviin huonetiloihin mm. palamatonta inertiaa typpikaasusuojausta. 
 



2804 
 

Näissä 1000- sarjan reaktoreissa on mm. neutronisieppareina ulkokuoren kaksoiskuorirakenteet, OL- 
3tiedetään olevan mm erittäin hienosilmäinen kaksoiskupariverkostokin tätä varten. Tarkoitus on 
iskettää kaikkialla reaktoritiloissa valtoimenaan leijailevia neutroneita veden, ilman vetyatomeihin 
kiihtyvästi kiinni. Näin muodostuu ennen kaikkea ovelasti mittaamatta jätettyjä pelättyjä aina myrkyllisen 
tappavia vedyn isotooppeja, kuten yhden lisäneutronin sisältävää deuteriumia myös D. 
 
Oleellista tässä juonessa onkin, ettei deuteriumia mitata IAEA pakottamana lainkaan säteilyjen 
päästöinä! Muodostuneet vedyn isotoopit D ja tritium T ovat siitä kiinnostavia aineita. Että alunalkaen 
1000- sarjan reaktorien kaksoiskuoresta suunniteltiin näin neutronivuosieppareita. Joiden tuottamaa 
vedyn isotoopeja ns. "luonnollinen" savupiipputoiminta keveinä kaasuina vie savupiipusta suoraan ylös, 
ulos ja tuhoamaan luontoa. 
 
Ideana ovela peitelty tapa päästä näennäisesti mittaamattomilla päästöillään eroon ydinvoiman 
huippuvaarallisista neutronitappajista kenenkään kykenemättä sitä edes mittaamaan. Ennen kuin ne 
tappavat henkilökunnat ydinvoimalassa kokonaan. Nyt NASA:n kautta USA:sta saamieni tietojen 
mukaan idea on silti päätynyt katastrofiksi. 1000- sarjan reaktorit ovat osoittautuneet painajaismaisen 
huonoiksi tappavan neutronivuonsa poistajana myös! Huippusalaista dataa, mutta nyt tämänkin 
saamme suoraan tietoon. 
------- 
 
Hurja päivitystahti 2013. No:3 
nasa nasa nasa nasa nasa nasa 
 
Ennen ainoa ratkaisu tehoiltaan huojahtelevien reaktorien palamansa vakauttamisiin olisi kuulema 
nostaa reaktorien plutoniumpitoisuutta 10- kertaisiksi, etteivät tehot huojahtelisi miten sattuu. No 
seurauksena on tässä ratkaisussa selvät sävelet. Polttoaineena 8% uraani/ plutoniumlatausrajalta jo 
räjähtää kuin ydinpommit! Kun ionosfäärin säteilysuojaus, hadronien, otsoni-ionisaation, ionien yleiset 
tasot heilahtelevat. Seuraukset ovat palaman epätasaisuuksissa katastrofaalisia. OL- 3 tyyppisille jo 
kooltaan epävakaan palamalimitin voimaloille se tietää välitöntä räjähtämistä kiinailmiöönsä 
Fukutyylein. 
 
Ilmakehässä reaktorien päästämät säteilyionisaatioplasmojen päästöt tuhoavat näin siis omaa 
toimintaansa edellytyksiä itseään. Suo siellä. Mutta kun Japani ongelmissaan kasvatti reaktoriensa 
6,5% plutoniumpolttopitoisuutensa surutta 20% pintaan. Pakkopoltto kyllä onnistui. Mutta sen 
pysäyttäminen osoittautui jo revisioon hallitsemattomaksi. NASA:lta saamieni tietojen mukaan peräti 4 
Fukushiman kiinailmiöivää reaktoria yksinkertaisesti "haihtuivat" kanavasäteilykaasuiksi 
hengitysilmaamme likaisena ydinpommina räjähtäen. Lopullisen tuhon varmisti maaperän 
epävakauksista kaasuuntuvat kosmisen nopeat metaanijääklatraattien kosmisen nopeat iskusarjat jopa 
paineistamattomiinkin reaktoreihin silpoen. 
 
Niin Pegasuksen ilmalaivan mittausten jälkeinen dokumentaatio oli järkyttävän paha. Saaduilla 
pahemmiksi muuntuneilla chemtrailauksilla yritetään epätoivoisesti mätkiä entistä enemmän 
ionipäästöjä alas. Globaalina huojuvaa ja ennen kaikkea kasvavaa ionisaastumaa ilmakehästämme ja 
ydinvoimaloitten päältä myrkytetään kasvavasti pois. Juuri kuten olen jo aiemmin lukijoilleni kertonutkin. 
Nyt tuokin tuli vahvistettua suorana NASA- faktana. Eikä tässä toki kaikki. Jääkauden jälkeensä 
jättäneet kiinteät metaanijääkerrostumat ovat alkaneet kaasulaajeta 168- kertaisuuksiin. Sekä 
vauhkoutuvien reaktorien alta, että laajemminkin. 
 
Niin Fukushimassa tosiaan EI ollut kohuttua MOSSAD eikä täystuhoon tarvittu muitakaan 
ydinpommeja, alleviivaa tiedon myös NASA. Vaan reaktoreista kaikissa 4kpl tapahtui näkemämme 
"likapommien räjähdys". Reaktorit miljoonine kiloineen raakaa plutoniumia yksinkertaisesti kaasuuntui 
kanavasäteilyioneiksi kaikkialle hengitysilmaamme hetkessä. Korostetaan vielä NASA:n minulle 
antaman datan mukaan esim. reaktori 4 oli erityisesti viritetty ja kustomoitu "hyötävänä 
plutoniumkokoajana" tuottamaan ASE Pu- 239 tuotantoa mustaan myyntiin. 
 
Mitä vielä kuulinkaan? Ai niin ydinvoimaloitten savupiipun tarkoitusta täsmättiin USA:sta. Olen 
kertonutkin, että valtavat tuulettimet syytävät ydinvoimalaväen tappavaa neutronivuon vuotoja ulos. Nyt 
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selvennettiin tosiaan sitäkin lisää. Neutronit muodostavat pelätyimmän osansa H3 eli tritiumpilviä 
tappamaan henkilökuntaa. Eli neutronivuon vuoto puhalletaan ulos erityisen kiivaasti helpommassa 
käsittelymuodoissaan juuri tritiumin muodoissa. Että todella kiinnostavaa lisätäsmennystä suoraan 
USA:n suunnalta jaossa nyt. Mukavaa myös minulle oli huomata olleeni täsmällisen oikeassa 
aiemmissakin jutuissani. Mutta tämänhän oivaltavat lukijani toki jo tiesivätkin.)  
          ------------ 
 
NASA tuttu Pattie USA  
nasa nasa nasa nasa  
 
Juupa juu nyt aletaan päästä kiinnostaviin avaruuksiin. USA:n ydinrikollisten syvimmätkin kaivannot 
alkavat puskea dataansa julki. Ilmeisen selvästi kohtalokas muutos etenee ilmassa, ja hyvä niin. 
Ydinrikollisten synkimmät salaisuudet reippaasti julki. Hyvä ystäväni Patti tuottaa nyt niin eläväistä 
dataa, että muuta kuin esiin vaan. On paljon taitettu peistä siitä tuhoutuiko Fukushiman taivaalle 
kanavasäteilynä uraaneineen, reaktoreineen silakkana atomitason plasmana haihtuneet 4 reaktoria. 
 
 Niin tuhoutuivatko ne sitten maanjäristykseen vai räjähtäessään 20% Pu-239 latauksessaan suoraan 
ylikriittisenä massana YDINPOMMINA? Kysymys On varsin selkeä. Joko tai. Tarvitaan VAIN yhtä. Eli 
spektrianalyysiä ensin kumpaisestakin vaihtoehdosta. Ja Pattiehan näitä NASA:n kautta salaisista 
kassakaapeista toimitti myös. Kiitokset taas sisäpiiriosaajalle: 
http://kuvapilvi.fi/k/YcDZ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcDZ.jpg[/img] 
 
Kumpaa siis OIKEASTI tapahtuikaan Fukushimassa. OI kun se onkin h e l p p o a nakitusta oikeasti 
tarkoin salatusta datoista: 
http://kuvapilvi.fi/k/YcDL.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcDL.jpg[/img] 
 
OupS! Ei p i e n i n t ä epäilystä. Selkeä konstailematon LIKAINEN YDINPOMMIRÄJÄHDYSTEN sarja 
vavahdutti Fukushimaa kaikissa 4 reaktoreissaan! 
-- 
Seuraava Pattien esittämä kysymys:" Japanin maaperään on vuosikymmenet upoteltu tonneittain 
vuodessa reaktorien alle kanavasäteilyjä ja neutronivoita. Joiden seuraamuksina kilometriluokassa 
syvällä olevat säteilyn energiat ovat alkaneet sulattaa metaanijääklatraatteja. Mikä olisi yksinkertainen 
tapa osoittaa, että säteilevää materiaalia puskee näiden johdosta maaperästä hillittömästi laajasti ylös. 
 
 Siis muualtakin kuin vain kohutusti reaktorin päältä? Tarvitaan jälleen kerran huippuunsa salattua 
dataa siitä m i t e n tektonisaumoja valtasuoninaan levitykseensä käyttänyt maanalainen säteilykerrytys 
asemoituu. Ja taas NASA esittää piilotettuja salaisuuksiaan Pattie USA: 
http://kuvapilvi.fi/k/YcDF.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcDF.jpg[/img] 
 
-- 
Paljon on SUPO esittänyt kysymyksinään sitä, että voidaanko valokuvasta lukea suoraan miten säteilyn 
energia IONIvirtoina synnyttää sekundääristä nähtävää toisiovalojen fotonvointia. Tähänkin loistavalla 
Patiella on ihan omakohtaista dataa. Salaista tietysti poliisien suunnattomaksi harmiksi. Mutta yhtä 
kaikki kunnon dokumentteja. Eli seuraavaksi äärimmäisen harvinaista dataa siitä miten 
avaruussukkulasta suoraan kuvaamalla ikkunasta ulos v o i kuvata. Miten isotoopinjalostamot CFC 
päästöineen on kyennyt tuottamaan otsoniaukkoja. 
 
Nyt kuvassa näkee ihan s i l m i n miten avaruuden säteilyn virtaukset saavat KOKO tämän aukon 
hohkaamaan valofotonsointia valtoimenaan! Itse asiassa niin hykerryttävän hyvin. Että reiän koko ja 
muotokieli voidaan valokuvien materiaalista suoraan maallikoillekin hahmottaa. Katso ja kauhistu miten 
suoraviivaista NASA dataa myös tällaisista supersalaisuuksista ydinvoimalaitosten päästöjen IONI 
virroistaan taivaalle ON kyetty valokuvaamaan. Meinaan h o h d e on kyllä musertavan selkeää: 
http://kuvapilvi.fi/k/YcDr.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcDr.jpg[/img] 
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-- 
 
Kaikki siis lähti liikkeelle tällaisesta Fukushiman totalitäärisestä tuhoutumistilanteesta. Kiinailmiön 100t 
plutoniumsulat lävisti k a i k k i suojarakenteet. Reijittää tänäkin päivänä 16m/y vauhtia umpikalliota 
kiinailmiösulana. Kuvaus kertoo siitä. Tallennetta seuraa sulamassojen rusentuminen ylikriittiseksi 20% 
Pu- 239 likapommimassaksi. Suunnaton fissioräjähdys kilometrikorkeuteen. Joka yksinkertaisesti 
säteilyeroosoi kaiken päältään silkaksi ++.. ionisoituneeksi kaasuplasmaksi taivaallemme. . . 
http://kuvapilvi.fi/k/YcDb.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcDb.jpg[/img] 
 
. . .Seuraukset olivat välittömiä yli 30 000 kuollutta. Ja mitä luontoon levittäytynyt, kaikkialle 
tunkeutuneet plutoniumsäteilytonnistot edustavat nykyaikaisessa Japaninkin luonnossa. Muistamme 
miten perhosen siiveniskujen kerrotaan aiheuttavan hirmumyrskyn maailmalla. No tällaiset TVO/ 
Posivapäästön materiaaleistaan mutatointuneet siivet. JOS kykenisivät ylipäätään iskemään 
vioitettunakin. Aivan taatusti tekisivät sellaisen hirmumyrkyjen ÄIDIN, ettei yhden yhtä maailman 
reaktoreista jätettäisi pystyyn: 
http://kuvapilvi.fi/k/YcDe.gif 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcDe.gif[/img] 
-------------------  
 
Kuka hän oikeasti on I? 
pattie pettie pattie 
 
Harvoinpa pääsee tapaamaan suusanallisesti kaltaistaan naista. Miten parhaiten luonnehtisin häntä? 
No ummikko jenkkinä tiettyä kielikynnystä on havaittavissa. Mutta onneksemme molemmat puhumme 
"samaa tieteen kieltä". Viime yönäkin meni puoli kolmeen heinäkuun 30.2013. Että kai sitä hänellä P:llä 
on minunkin kaltaiselleni ydinfysiikan huippuosaajalle ihan jotain poikkeuksellista annettavaa. Ei 
senpuoleen pitkähiuksinen P. ihan näyttävä naisenakin. 
 
Axie- mainoksessa mainostetaan, ettei astronauttia kiinnostavampaa tuttavuutta olekaan. Ja P. tosiaan 
ON astronauttikoulutettu. Kvanttiydinfysiikan, tietokonealan, ydinsotateollisuuden vuosikymmenten 
kenttärutiinien piinkova kasvatti. Myös sotaveteraani Irakin julmalta sotatantereilta. Tasoilla joka myös 
kaltaiselleni ikänsä pasifistina olleelle ammattimaisesti herättää kiinnostukseni.  
 
Kysyin häneltä moniaita sellaisia asioita, joihin ei osaa vastata Suomessa käytännön tasolla kukaan 
ammattimaisesti, kuten hän! Kerroin miten Suomessa on Posiva monisatapäisin insinöörilaumoin 
mielestään pätevästikin laskeskellut kyhäelmiään viimeiset 30v. Että maan poveen 420m syvyyteen 
laitetut 5cm paksut 5m* 1m kokokupariset Olkiluodon Onkalon säteilyn raippaamat ja kuumana 
kiehuvat pulloset kestää 100 000vuotta! 
 
Itse lasketin YLE Silminnäkijäraportin Olkiluodosta ikuisuuteen filmissäni kapselien tuhoutuvan millin 
vuosivauhtia. Jolloin kestoiäksi saatiin korkeintaan 50 vuotta! Jatko osassa uhkaillut Ruotsin tutkijat 
lisäsivät kosmeettisen nollansa. Mutta vain promilletasoja Posivan laskelmissa siinäkin. Useammat 
kerrat olen kysynyt STUK/ Posivalta MIKSI eivät suostu kertomaan kuparipullosten reikiintymisiensä 
nopeutumisesta säteilyerosion vaikutuksin? Vain hapen ja veden epämääräisiä biotoimintoja halutaan 
hahmotella. Miksi ihmeessä oleellisin SÄTEILYN lisätuho aina peitellään piiloon? Kysyin asiasta 
mielipiteen suoraan tapaamaltani mestarilta USA ja Pattie:  
-- 
01:55 I don't have equipment to do a test. NOPE!... 25-27 years TOPS !! 
It will EAT THE COPPER ! Stainless steel... MAYBE... 50 years..? 
-- 
 
Minulla ei ole laitteita tehdä tässä testiä NOPE! ... 25-27 vuotta MAXIMISSAAN! 
Se syö KUPARIA! Ruostumaton teräs ... EHKÄ ... 50 vuotta ..? 
Voin sanoa miltei itkeväni tämän vastauksensa edessä! Ensimmäisen kerran 30 vuoteen kuulin aivan 
rehelliseltä puolueettomalta alansa tuntijalta. Että se mitä olen alusta asti aiheesta kertonut on 



2807 
 

totalitäärisen totta. Viranomaiset ovat tekemässä ydinjätteillään harkittua 5 000 000 suomalaisen 
systemaattista POLIISIVOIMIENSA kansanmurhaa ja t i e t e n !. . . 
------------- 
 
Kuka hän oikeasti on II ? 
pattie pattie pattie pattie 
 
Keskustelumme olen lähettänyt TEM:n tiedostoon koodeilla 668- 672 Asiakasnumero TEM 
2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri kuuleminen@tem.fi. 
 
Jotta aina ahnaat SUPO poliisit sitä eivät pääse tapansa himossa tuhoamaan tai polttamaan pois niitä 
kansan nähdä. Niin tosiaan on syytä korostaa, että Pattie on ollut suunnittelemassa mm. 
avaruussuikulan lämmönsäätöjärjestelmien kaltaisia laitteistoja. USA:ssa niihin erehdyttiin ensin 
kokeilemaan tätä Suomen Posivan kuparisysteemiä. Mutta varsin pian karu totuus selvisi. Avaruudessa 
kaikkialla vallitseva säteilytys yksinkertaisesti "säteilyeroosoiden" SÖI kuparin pois kuin paperin! Tässä 
siitä häneltä suoraan pieniä kommenttikoosteita:  
 
01:58 Arto: Pu-239 EAT copper in radiation erosion?/ 01:58 Arto: Pu-239 syö kuparin säteilyn 
eroosiolla? 
P: YES! It is chemically reactive./ P: KYLLÄ! Se ON kemiallisesti reaktiivinen.( Kuvaavaa, että tässäkin 
CIA Gookle käännätti asian konekielisesti päälaelleen, t i e t e n !) 
 
P. Korosti, että normaalissa tilassaan oleva ydinjätteen Pu- 239 massa hehkuu kuumana raivoten 
punakeltaisena kauttaaltaan! Sulaksi perusplutonium tulee jo +639.4C! 
-- 
P: They (Posiva) LIE!. . .Although copper is somewhat resistant to corrosion, in air with high levels of 
moisture, it does corrode but into a copper carbonate which incidentally protects the metal beneath it. 
2 Cu(s) + H2O(g) + CO2(g) + O2 ? Cu2(OH)2CO3(s) 
but not with atomic energy contained within that's where it falls apart they not doing the cross-industry 
look they would be right if wasn't ... 
-- 
* P: He VALEHTELEVAT TIETEN!. .Vaikka kupari on hieman korroosiota vastustava 
perusolemukseltaan, ilmassa on aina runsaasti kosteutta, se ei ruostu siksi. Ollen osaksi 
kuparikarbonaattia joka muuten suojaa metalliaan alla. 
2 Cu (s) + H 2O (g) + CO 2 (g) + O2 ? Cu 2 (OH) 2CO3 (s) 
 
Mutta EI atomienergian säteilyjen sisällä! Siitä se hajoaa hallitsemattomasti! 
He eivät halua tehdä asiastaan OIKEITA TUTKIMUKSIA tai JOHTOPÄÄTÖKSIÄ! 
-- 
P: You never get the protective layer breakdown.. whole metal transitions this was important find in 
space craft construction.. shit broke in rads!!! 
This is a spce-program finding space-program paid price for learning about this !! This is why the 
cooling loops on inner-wall of shuttle bay doors... NOT COPPER! Stainless steel! 
 
P: Säteilyeroosion alla ei pääse koskaan muodostumaan suojakerrosta .. Koko metalliteollisuuden 
siirtymänä lähemmäs totuutta tämä oli tärkeää löytää avaruusalustenkin rakentamiseen .. Paska katkesi 
säteilytykseen eroosioon! 
Tämä tehtiin space- ohjelman löytönä. Tilatuna ohjelmalle maksettu kova hinta oppiaksemme näistä 
virheistämme! Siksi jäähdytys silmukoita sukkulan sisä-seinällä hangaariinkin oviin ... EI KUPARIA! 
Ruostumaton teräs on parempaa! 
 
* NiinPÄ! Kuka oikeasti edes yllättyi. Että kysymällä asiaa suoraan OIKEALTA tutkijoilta. Eikä Posivan/ 
STUK:n lahjotuilta tusina- amatööreiltä romuttui 100 000v keston illuusiot 4 000 osiinsa hetkessä! 
Kuvaavaa, ettei tällaisia ihan perusjuttuja uskalla kaivaa esiin sen enempää vastaavat STUK- 
viranomaiset. Kuin vaikka SUPO:n tarkoin kontrolloima lehdistö, TV! Tämä oli siis VAIN pintaraapaisua 
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kaikesta siitä mitä makaabereimpia konnuuksia ja miljoonien ihmisten ydinriskihommia tehdään 
Suomen ydinkulttuurissa nykyään. Ai niin eräs juttu vielä  
----- 
 
Kuka hän oikeasti on? III 
pattie pattie pattie 
Pattielta kysyin suoraan. Koska lisäkseni koko Suomessa ei kukaan näitäkään tiedä mm. IAEA:n 
huippusalaisen ydinturvalain pykäliä. Niin kysyin tietääkö HÄN että TVO:n tapa polttaa uraaniaan 
55MWd/kg U rikkoo räikeästi kaikkein keskeisimpiäkin ydinturvamääräyksiä?. .  
-- 
Arto: Does the IAEA Nuclear Security Act to define the maximum burn-up of 50 MWd/ kg U? 
P: YES! 
Arto: Wrealy!!. .Why? 
01:15 Anything more and your making bomb grade stuff 
they HAVE to SELL this tech to. .. !! 
--  
Arto: Onko IAEA Nuclear Security Act määritellyt suurimmaksi sallituksi palamalimitiksi 50 MWd / kg U? 
P: KYLLÄ! 
Arto: Wrealy!. . Miksi? 
01:15 Jos palama on enemmän siinä tehdään suoraan pommi luokan kamaa! He tekevät tätä 
nimenomaan ASEMYYNTIIN!!. . .  
--  
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
30.07.2013 
No: 677 
kuuleminen@tem.fi 
 
Etusivu foorumin satoa aiheeesta 
31 July 2013, 13:52 #2450 Tero is offline Reggae OK Tero's Avatar  
---------------------------------------------------------------- 
 
Reaktiosi ei ole "balanced" ja yhden + merkin kohdalle kuuluu nuoli tai -> merkit. Löytyy wikipediassa 
sanoin copper carbonate 
2 Cu (kiinteä) + H2O (kaasu) + CO2 + O2 ? Cu(OH)2 + CuCO3 (kiinteä) 
karbonaatti on juuri se vihreä väri kuparikatossa. 
pronssikauden kupariesine  
http://kuvaton.com/k/Yc40.jpg 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:C...ngot_Crete.jpg 
 
Tämä siis on edelleen esine, mutta tuohon kului vain muutamia tuhansia vuosia! 
Se että kupari (kuparikatto!) hapettuu ja murenee ei ole utta tiedettä. Uraani ei kestä missään 
meralliruukussa edes 10 000 vuotta. No mitä sitten? Uraani valuu lattialle.  
 
Graniittiruukku olisi hieno säiliö. (Fukushimassa ydinjätteet säteilyeroosiollaan murtavat tätäkin 
peruskiveä parhaillaan 17m/ vuoisivauhdilla!)  
*Oivallatteko missä tässä mennään. Jopa SUPO myöntää täysin avoimesti, että Posiva ja STUK 
valehtelee korruptiorahasta läpiä päähänsä! Yhteenvetoa: 
- Posiva valehtelee vailla moraalin tynkää Onkalon kuparipullosen kestävän 100 000 vuotta. 
 
- Todellisuudessa näemme että optimissakin tilanteessa jo ILMAN SÄTEILYN HÄIVÄÄ. Paksukin kupari 
nähdysti tuhoutuu pelkästä painostaan murentuneeksi pölykasaksi vuosituhatluokassa, eli 
prosenttiosissaan väitetystä! 
- Toisaalta Uudellamaalla kuparisen perusvesiputken putkimiesten liitto kertoo tuhoutuvan milli/ 
vuodessa= 50 vuodessa! Siellä mm. sulfidibakterien hyökkäyksessä . .. 
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- Kun mukaan lisätään uraanijätteen plutoniuminen tauoton monisata- asteinen hehkutus, 
ennenkaikkea säteilyeroosio. Kesto romahtaa NASA:n antamien tietojen mukaan. Niin kuten 
astronauttikoulutettu Pattie asian kiteytti 25-27v m a k s i m i s s a a a n ! 
-- 
Etusivu- foorumi satoa 31 July 2013, 18:00 #2452  
Tero is offline Reggae OK Tero's Avatar 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ja kuparipullot on aivan typerä idea. Pinnat Artolle! 
Täytyy tutkia paremmalla ajalla 
http://fissilematerials.org/library/...-june-2011.pdf 
Hälyyttävää on että käytettyä uraania on vaarallisemmassa UF6 muodossa jonka tuottama HF syövytää 
 
---KAIKEN METALLIN--- 
 
* Tässäkin SUPO -poliisi lipusuttelee pahasti totuuksiaan julki. Joita SE ei saisi VT:nä kertoa! 
Kerrottakoon, että isotooppijalostuksessa, sen jätteissä yms. ja esim. merilkuljetuksissaan 
ydinmateriaalia kuljetetaan ja käsitellään 
surutta juuri tuossa pelätyssä uraaniheksafluoridimuodossa. Aikoinaan kun YLE TV Katja Juurus 
julkaisi asian. Miten 
Itämeressä uraani liikennöi juuri kilometriluokasta kaiken uppoavassa räjäyttävässä muodossaan. 
 
Ainoa vastaus tähänkin keskeiseen kysymyksen riskiin oli toimittajalle YLE/ SUPO:n välittömästi 
vuodosta antama ainakin vuoden toimittajakarenssit! Näin siis toimitaan YDINRIKOLLISUUKSIEN 
peittelyissä aina! 
. Sitä myydään veteen liuenneena muovipullossa kemisteille* 
Uranium hexafluoride - Wikipedia, the free encyclopedia 
 
Tuota spent uraania voi haudata vain oksidin muodossa. 
*Hydrogen fluoride - Wikipedia, the free encyclopedia  
 
 
 
 
 
 
 

3230. POLIISI ON vihollisesi II. 
poliisi poliisi poliisi 
 
Ahti P. Arto Lauri 
Moi tsekkaa tämä onko optinen vale vaiko aito valokaari ilmiö? Se ensimmäinen video siinä pari kuvaa 
ennen videota. 
 
fukushima-diary.com/2013/06/strange-light-looking-like-spide...nt-recorded-by-live-camera-34am-
6292013/ 
Strange light looking like spider web in Fukushima plant recorded by live camera 3~4AM 6/29/2013... 
fukushima-diary.com 
13 tuntia sitten 
TykkääKommentoiJaa 
 
Arto Lauri Siis WauDE!. . .SäteilyIONIPLASMAHAN siinä palaa kerroksina! Tuollainen 
perusydinjätteenkin muodostama DC jännite on heittämällä tuhansissa voilteissa. DC oli kyseessä 
koska palo oli noinkin stabiilia. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tässä videoinnissa ilmiötä tuotiin esille 
ennennäkemättömin demoamisin. Saa suoraan ihmetellä jos videota CIA ja IAEA antavat olla 
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näkyvissä kauankaan. Aitoa jooO. Mutta ennenkaikkea päräyttävää näyttöä siitä miten o i k e a s t i 
säteilyionisaatiot saa maaperässämme päästöjensä megatuhoinaan aikaan. Ja hei huomatkaa y k s i k 
ä ä n ns. "virallinen lehti" ei tällaisia dokumentteja uskalla beettasoihtuamisista julkaista! Ei varsinkaan 
sen jälkeen kun Vesan kanssa teimme ilmiöstä kansalle tutun. Hienoa Ahti j u s t näitä kansalle 
näkyviin!)  
 
 
********* TVO:n TESLABIMI ALAS NÄIN ********* 
__________________________ 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
01.07.2013 
No 487 
kuuleminen@tem.fi 
 
* Tänään 1.07.2013 kuulimme jotain vallan ajanhenkeen kuuluvaa. Kyse on t i e t y s t i FIN- poliiseille 
syydetyn rajattoman vallan rajattomasta turmelemisetä maamme poliiseissa. Jopa Heiniluoma puuttui 
Eduskunnassa siihen, että Suomen POLIISIT toimivat vailla kontrolin häivää kuin siat pellossa. 
Taustanaan oli mm. Helsingin korkeimman oikeuden päätös siitä, että virkaa tekevän poliisin 
raiskauksen esto on nyt virallisestikin määritelty oikeuden päätöksen tuomittava rikos vastustaa 
"virkaatekevää raiskaavaa viranomaista!" . . 
 
*Järkyttävää ja samaa linjaa kuultiin tosiaan nyt vaihteen vuoksi Ulvilan murhasta Auerista. Nyt liki 10v 
oikeusmurhaamistensa jälkeen on selvinnyt... Niin kuka enää edes yllättyi että senKIN murhan on DNA 
näyte todennut POLIISIEN tekemäksi!. . Samansuuntauksen mielivaltaa edustaa toki seuraavakin 
poliisit. Ja kyseessä on tosiaan Turun vankilamielisairaalan johtajan Lauermanin ostopoliiseista, tällä 
kertaa nimenomaan identifioitu nettipoliisi. Nuorenoloisen kokemattoman tusinamiliisipoliisin tehtäväksi 
on palkattu suojelemaan TVO/ Posivan tunnettuja laittomia Pu- 239 myyntejä Suomesta. No nyt 
tämäkin rajoittamattoman valtansa sokaisema POLIISISTO kiertää pitkin FB/ nettimaailmoja 
mainostamassa mm. tekniikoita siitä miten ydinvoimaloitten käytöille elintärkeät ns. "teslabimiplasmat" 
saadaan suistettua alas Fukushimaräjähdyksistä tutuin seuraamuksin: 
 
FB. Paljastetaan rahan valhe. 30.06.2013 otannasta. Markus Jansson: 
Nyt vaihtui kirjoituksen otsikko muotoon "TVO:n TESLABIMI ALAS NÄIN". Hahahahahaaa! 
 
* Alla materiaalia jota h ä n poliisina levittää nettimaailmossa: 
 
*Kyselin millaisella tekniikoilla olisi mahdollista suistaa ydinvoimaloitten päällä riehuvat 15 kilotonnin 
teslaoskilaattorit ryskien tuhoonsa alas murskaamaan reaktorit Fukushimatyylein. Tekniikastahan tässä 
tietysti lähinnä on kyse. Ja tällaista varsin kiinostavaa l i s ä opastusta sainkin käsiini tästä 
kekälekuumasta ja h y p e r salatuista ydinrikollisuuksien akilleen kantapäistä. Ja siitä k i v a a dataa, 
että pitää t i e t y s t i julkaista kaikien vapaasti kopioitavaksi: 
- 
Pitää vain katsoa että tuuli on TVO:lle lännestä suoraan itä / etelään niin saisi Katainen/ Stupid/ ja 
Niinistö ydin idioottit maistaa omaan nannaansa tuulen viemänä...Olethan nähnyt sen elokuvan? 
Tuulenviemää?.. 
 
Tiesitkö siihen riittää 3m korkea 3 miljoonan voltin Tesla coili ... halkaisijaltaan noin 75cm. Ja päähän 
antenni terotettu neula suoraan ylöspäin!!!(Kohdistettuna tietysti TVO:n yllä tauotta hytkyvään 
dokumentoituun 1 000km3 koiseen plutoniumionisoituun teslabimiin.) 
 
Meinaan kyllä lähtee ja ...Ja jos laitat sen käänteisenä niin .... ai ai aiai ai! Sen voi vielä sykettää 
esimerkiksi 8 000 Hz niin noin 20 minuuttia sieltä tippuu alas muut alemmat Hz vapaana pudotuksena!  
    -------------------- 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
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01.07.2013 
No 490 
kuuleminen@tem.fi 
 
POLIISI ON vihollisesi! 
___________________ 
 
Syvissä kansan riveissä on a i n a tiedetty, että Suomen POLIISIT on laittomine Pu- 239 
plutoniumkauppoineen TVO/ Posivassakin maamme pahuuden symboli. Mm. Tiitisen listoja myöten 
tiedetään korruption maamme poliisien perusrutiineiksi. Heiniluoma kertoi eduskunnassa, että vailla 
kontrollia neteissä ja kaikkialla maamme tiedotusvälineissäkin kansan demokratiaa polkeva SUPO pitää 
salvota. No tuskin esim. CIA-poliisin Snowdenin hengen uhkailujen jälkeen kukaan enää on ihmetellyt 
kun jopa Ulvilan murhamysteerin, Auerin miehen murhaajaksikin osoittautuneen. .. Niin tosiaan 
kenenkä muunkaan kuin tutusti FIN- poliisien. 
 
Olkiluodon rannoilla jopa kolmekin kertaa vuodessa laittomia plutoniumASE materiaaliensa kauppiaat. 
Ruotsalaisella Sigyn aluksillaan hakevien poliisi/armeijan virkajohtajien jälkeen m i k ä ä n ei enää ole 
ollut vuosiin vierasta Suomen poliisien toiminnalle. Kansa alkaa tajuta, että näille sinitakkisille 
mafiosoille on saatava stoppi. Ainoa oikea paikka on panna tuhatpäinen verorahoillamme loisivia 
laittomia Geymantilejään lihottaville SUPO-poliisistoille kaiken kattavat tutkinnat. Katsokaa mitä rohkea 
kansalaistoimi tuo arvonsa raakasti menettävistä poliiseista jälleen tietoisuuteen: 
 
POLIISI UHKAILEE VIDEOLLA 
Iltalehti. 02.07.2013. Hauholainen mies kuvasi videolle keskustelun, jossa poliisi uhkaa hakata hänet. 
Tapauksesta on aloitettu esitutkinta. 
www.iltalehti.fi/iltvuutiset/20130701026793902_v0.shtml?utm_...utm_medium=email&utm_campaign=u
utiskirje 
 
Poliisi uhkasi hakata - tallentui videolle 
 
 
www.iltalehti.fi 
Hauholainen mies kuvasi videolle keskustelun, jossa poliisi uhkaa hakata hänet. Mies kertoi Iltalehdelle, 
että uhkailun taustalla on riitaa erään poliisin pojan kanssa. Lue tiistain painetusta Iltalehdestä videon 
kuvanneen miehen haastattelu.. 
 
Tykkää · · Älä seuraa julkaisua · Jaa · 2 tuntia sitten. 
L.B. tykkää tästä.. 
 
R.L. Tämä ei valitettavasti yllätä ollenkaan, sen kerran kun apua olisi tarvinnut niin poliisi on tympeästi 
käskenyt vaan pitämään suun kiinni. EN luota! 
 
2 tuntia sitten · En tykkääkään · 2.. 
 
Arto Lauri Joo poliisia Ei nykyään kiinnosta kun rahastaa kansaltaan. Niin ja saivathan he 
"luontaisetuna" ihan Helsingin korkemmalta oikeudelta jokin aika sitten haluamansa läpi aloitteen, että 
virassaan raiskavaa poliisia vastustaminen on kuulema r i k o s viranroimittajaa vastaan! . . .Täytyy kyllä 
suoraan sanoa, että jo on hulluksi mennyt. Kuinka ollakkaan moiselle petolaumalle taas monennenko 
kerran lisää rahaa ja valtaa itselleen haalivat yhä. Ja mikäs sitä haaliessa kun moisia ei näy koskevan 
mitkään maamme lait, ei asetukset. Rahaa tuleekin Geymantileilleen rapsakkaasti laittomista 
hommeleista mm. TVO:n plutoniumkaupusteluistaan viljalti. Siinä hommassa ei miljardit kauoja 
happane! 
 
2 tuntia sitten · Tykkää · 2.. 
 
M.R. Ehkä pikku juttuja, mutta olen nähnyt kun poliisi ajaa punaisia päin selvästi niin ne laittaa siniset 
vilkut ja hälyytyksen päälle hetkeksi. Ikäänkuin se olisi hälyytysajo. Risteyksen ohitettuaan ne 
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sammuttaa hälytykset heti. Samoin kun ne lähestyy ruuhkaristeystä punaisissa valoissa niillä on melko 
kaukana jo hälyytykset päällä. Hämmennys on melkoinen. Heti kun risteys on ohitettu hälyytykset 
sammutetaan ja kiire on ohi. Varmaan heille tulee sopivasti puhelimeen ilmoitus, että vaara on ohi  
&&&        
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Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
01.07.2013 
No 490 
kuuleminen@tem.fi 
 
POLIISI ON vihollisesi! 
___________________ 
 
Syvissä kansan riveissä on a i n a tiedetty, että Suomen POLIISIT on laittomine Pu- 239 
plutoniumkauppoineen TVO/ Posivassakin maamme pahuuden symboli. Mm. Tiitisen listoja myöten 
tiedetään korruption maamme poliisien perusrutiineiksi. Heiniluoma kertoi eduskunnassa, että vailla 
kontrollia neteissä ja kaikkialla maamme tiedotusvälineissäkin kansan demokratiaa polkeva SUPO pitää 
salvota. No tuskin esim. CIA-poliisin Snowdenin hengen uhkailujen jälkeen kukaan enää on ihmetellyt 
kun jopa Ulvilan murhamysteerin, Auerin miehen murhaajaksikin osoittautuneen. .. Niin tosiaan 
kenenkä muunkaan kuin tutusti FIN- poliisien. 
 
Olkiluodon rannoilla jopa kolmekin kertaa vuodessa laittomia plutoniumASE materiaaliensa kauppiaat. 
Ruotsalaisella Sigyn aluksillaan hakevien poliisi/armeijan virkajohtajien jälkeen m i k ä ä n ei enää ole 
ollut vuosiin vierasta Suomen poliisien toiminnalle. Kansa alkaa tajuta, että näille sinitakkisille 
mafiosoille on saatava stoppi. Ainoa oikea paikka on panna tuhatpäinen verorahoillamme loisivia 
laittomia Geymantilejään lihottaville SUPO-poliisistoille kaiken kattavat tutkinnat. Katsokaa mitä rohkea 
kansalaistoimi tuo arvonsa raakasti menettävistä poliiseista jälleen tietoisuuteen: 
 
POLIISI UHKAILEE VIDEOLLA 
Iltalehti. 02.07.2013. Hauholainen mies kuvasi videolle keskustelun, jossa poliisi uhkaa hakata hänet. 
Tapauksesta on aloitettu esitutkinta. 
www.iltalehti.fi/iltvuutiset/20130701026793902_v0.shtml?utm_...utm_medium=email&utm_campaign=u
utiskirje 
 
Poliisi uhkasi hakata - tallentui videolle 
 
 
www.iltalehti.fi 
Hauholainen mies kuvasi videolle keskustelun, jossa poliisi uhkaa hakata hänet. Mies kertoi Iltalehdelle, 
että uhkailun taustalla on riitaa erään poliisin pojan kanssa. Lue tiistain painetusta Iltalehdestä videon 
kuvanneen miehen haastattelu.. 
 
Tykkää · · Älä seuraa julkaisua · Jaa · 2 tuntia sitten. 
L.B. tykkää tästä.. 
 
R.L. Tämä ei valitettavasti yllätä ollenkaan, sen kerran kun apua olisi tarvinnut niin poliisi on tympeästi 
käskenyt vaan pitämään suun kiinni. EN luota! 
 
2 tuntia sitten · En tykkääkään · 2.. 
 
Arto Lauri Joo poliisia Ei nykyään kiinnosta kun rahastaa kansaltaan. Niin ja saivathan he 
"luontaisetuna" ihan Helsingin korkemmalta oikeudelta jokin aika sitten haluamansa läpi aloitteen, että 
virassaan raiskavaa poliisia vastustaminen on kuulema r i k o s viranroimittajaa vastaan! . . .Täytyy kyllä 
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suoraan sanoa, että jo on hulluksi mennyt. Kuinka ollakkaan moiselle petolaumalle taas monennenko 
kerran lisää rahaa ja valtaa itselleen haalivat yhä. Ja mikäs sitä haaliessa kun moisia ei näy koskevan 
mitkään maamme lait, ei asetukset. Rahaa tuleekin Geymantileilleen rapsakkaasti laittomista 
hommeleista mm. TVO:n plutoniumkaupusteluistaan viljalti. Siinä hommassa ei miljardit kauoja 
happane! 
 
2 tuntia sitten · Tykkää · 2.. 
 
M.R. Ehkä pikku juttuja, mutta olen nähnyt kun poliisi ajaa punaisia päin selvästi niin ne laittaa siniset 
vilkut ja hälyytyksen päälle hetkeksi. Ikäänkuin se olisi hälyytysajo. Risteyksen ohitettuaan ne 
sammuttaa hälytykset heti. Samoin kun ne lähestyy ruuhkaristeystä punaisissa valoissa niillä on melko 
kaukana jo hälyytykset päällä. Hämmennys on melkoinen. Heti kun risteys on ohitettu hälyytykset 
sammutetaan ja kiire on ohi. Varmaan heille tulee sopivasti puhelimeen ilmoitus, että vaara on ohi  
&&&        
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Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
02.07.2013 
No 500 
kuuleminen@tem.fi 
 
T&T Ydinvoima I 
___________ 
 
Venäläinen Rosatom ostaa kolmasosan Fennovoimasta. Suomi on saamassa venäläisen ydinvoimalan. 
 
Fennovoima kertoi keskiviikkona, että se on allekirjoittanut venäläisen Rosatomin tytäryhtiö Rusatom 
Overseas kanssa kehityssopimuksen, joka tähtää sopimukseen ydinvoimalan toimittamisesta. 
Neuvottelut ovat myös alkaneet siitä, että Rusatom Overseas tulee Fennovoiman 
vähemmistöomistajaksi yhden kolmanneksen osuudella, yhtiöt kertoivat. Tiedote ei mainitse, millainen 
kauppahinta voisi tulla kyseeseen. 
 
Yhtiöt pyrkivät loppuvuoden neuvotteluissa kohti laitostoimitussopimusta. Suorat neuvottelut 
ydinvoimalaitoksen toimittamisesta aloitettiin Rusatom Overseasin kanssa tämän vuoden huhtikuussa. 
Helmikuusta saakka Fennovoima on käynyt suoria neuvotteluita myös Toshiban kanssa, mutta nyt 
Fennovoima keskittyy neuvotteluihin vain Rusatom Overseasin kanssa, yhtiö kertoo. 
 
Hanhikivi 1 -laitoksen toimitussopimus on tarkoitus allekirjoittaa vuoden 2013 loppuun mennessä. 
Suunnitteilla on 1200 megawatin AES-2006-reaktori, joka vastaa kooltaan Fennovoiman omistajien 
tarpeita, yhtiö kertoo. Fennovoiman taustalla on 60 teollisuuden ja kaupan sekä energia-alan yhtiötä eri 
puolilta Suomea. Kaikki Fennovoiman omistajat päättävät jatkostaan hankkeessa ennen 
laitostoimitussopimuksen tekoa. 
 
Lähde: Talouselämä 
-- 
 
T&T Ydinvoima II 
______________ 
 
* Voitteko kuvitella, että vasta muutama vuosi sitten Suomi mahtipontisesti surutta ESTI venäläisten 
aikeet tuoda maastaan venäläistä puolet halvempaa sähköä. No nyt kun Japanissa ja USA:ssa todettiin 
mm. Mark reaktorit tappavan vaarallisina pakkopysäytettäviksi. Kun ydinvoimaloitten laadukkaammat 
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versiot maksavat ainakin 4- kertaistuneita hintojaan. Arevan romujakaan huoli OL-3 jälkeen kukaan. 
YKSIKÄÄN vakavastiotettava maa ei enää satsaa menneisyyden ydinvoimaan. 
 
Ei Saksa, USA, Kiina, Intia mikään! Suomalaisille atominsärkijöille onkin jäänyt mustapekka käteen 
käytännössä ydinlaskiämpärin pohjakertymänä se ainoa mahdollinen, venäläisreaktorit. Jotka lisäksi 
kannattamattomina jätetään käytännössä maksamattakin! Huvittava käänne on m y ö s se, että 
alkujaan Fennovoima polleili rehvastellen ostavansa megaison 2 500MW reaktorirohjon. Mutta kun 
MINÄ paljastin julkisuuteen, ettei Jimmy Carter lain mukaan nyt 9 000MW suomalaisverkossa SAA olla 
kuin 10% suuruinen ydinvoimala. 
 
Niin tehoistakin hupaisati putosi reilusti yli puolet. Putosi koska OL-3 laitoksenkin tehot on IAEA lain 
mukaan auttamattomasti yli 10%, eli 1 600MW. Kiinostavaa näissä onkin, että ydinimpperiumien oli 
gtuskaisan PAKKO kuunnella paljastuksiani ja toimia salattujen IAEA- lakien paljastumisten pohjalta.) 
Kuten näemme venäläismafiosot ovat kaappammassa k o k o Suomalaisten energianegatiivisen 
ydinbisneksen. Juuri kuten olen Jo vuosia varoitellut. Ydinrikollisten laittomat Pu- 239 bisnekset siirtyvät 
itämafisosojen rahanpesuun ja huumerahojen peittelybisneksiin mukaan surutta. 
 
SUPO- poliisit/ armeija saavat korruptiovarmaa toiminta- alaa kuten himosivatkin! Tarkoitus on päivän 
selvä. Ydinbisneksestä tehdään niin VERISTÄ, ettei suomalaisille ydinrikollisuudessa jätetä sanan 
sijaa. Koko Suomi muutetaankin laittoman Pu- 239 bisneksen ja EU:n ydintunkioksi. Jonne Venäjältä 
aletaan kuskaamaan esteittä maailman ydinsaastaa kenenkään paskaa piittamatta! Kuten kuulimme 
Suomi tuhoaa tulevan tieltä mm. STUK:n tuhatpäiset ydintarkkailijansa. Jatkossa toimitaankin kuten 
TVO:lla JO OL-3 hankkeissa. Eli kuten SIAT PELLOSSA mistään piittaamatta!  
                ------------ 
 
27150 Eurajoki 
 
03.07.2013 
No 503 
kuuleminen@tem.fi 
 
Tämä muuten repii raakaa totuutta. Miten maaperään vuosikymmenet imeytetty säteilyn energiat, 
neutronivuot ja 2 200kg/v sinne vuotaneet ++..IONI plutoniumkanavasäteilyt tuottaa 
sekundäärienergioita.. 
Maailman tietodemokratian puutoksista IAEA ikeissä kertoo kyllä se, ettei EDES tällainen 100% 
kiistatonta dokumentointia vastuuviranomaiset lainkaan anna julkkisuuteen ydinvoimaloistaan! 
 
fukushima-diary.com/2013/06/strange-light-looking-like-spide...nt-recorded-by-live-camera-34am-
6292013/  
               ------------------- 
 
TVO:n rikoskasvattamosta. 
tvo tvo tvo tvo tvo tvo 
 
Kun puhutaan Suommen sisäpiiririkollisista. Ei ole sen herkullisempaa tunkiota kaivettavaksi kuin TVO/ 
Posiva. Posivasta muistuu mieleeni mm. Marjo Matikainen Kvaström. Joka on ollut Posivassa ns. 
"töissä" aikoinaan. Mutta nyt haluamme keskittyä nimenomaan TVO:hon. Juu korruptiosta ja 
veronkiertojen mestariluokasta puhuttaessa mm. johtaja Rauno Mokka pitää Lukko /RTK firmakytköksin 
heti mainita. Koska YKSIKÄÄN näistäkään ydinalan sisäsiittopiirifirmoista ei koskaan ole maksanut mm. 
veroja! Korruptioon, ydinalan lobbaukseen on siis rahaa surutta tulvitettu kyllä. 
 
Kun itse olin TVO:lla vuodesta 1968 lähtien. Tuon Olkiluodon huijarifirman kruunaamaton johtaja oli 
vuosikaudet Olavi VAPAAVUORI. Juuri tosiaan maamme tuholaisena ja "kaikki Helsinkiiin" tunnettu 
ministeri poikansa Vapaavuori. Vapaavuoren kansa tunteekin nuoruudestaan juoppokierteittensä 
laukomista väkivaltaisuuksistaan. Hän on TVO:n johtajan sukulaisena kammettu kokomuslaisena 
kultalusikkavirkoihin TVO:n sisäpiirien hämäräkytkösten vetämänä. 
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No noin 2011 Helsinki kaappasi Sipoosta osan ja olisi ottanut isommankin siivun. Vapaavuori ja 
Ruusunen Helsingin kaupunginjohtaja olivat yhteistyössä. Rantarakentamista ilman kilpailutusta. 
Rannat ovat kovin kalliita asuinpaikkoja. Asuntoja tutun rakennusliikkeen tekemänä oli myyty kalliiseen 
hintaan. Vapaavuori höpötti " Jokaisella on oikeus adua omakotitalossa". Raha ja viina ovat ainoat mitä 
heitä kiinnostaa. Vapaavuori on noussut toisten äänillä ja Häkämiehen tilalle. Kokoomuksen sisältä ja 
valitsemana. Roskasakki etenee toisiinsa tukeutuen demokratiasta pätkääkään kiinostumatta. 
 
Tällaisille rikollishankkeille onkin elimellisen tärkeää, ettei YDINkansanäänestyksiä, kuten toki aidoissa 
demokratioissa Euroopassa tehdään. SUPO Suomessa salli. Ei koska demokratioissa ydinvoima on a i 
n a saannut fiksuilta kansoilta jyrkän kiellon!. Eikä kansan mielipiteet katso syystä hyvällä SA-armeijan/ 
TVO Posivan ja SUPO:n nykyisiä Pu-239 asemyyntejään. Caymansaarien ydinherrojen laittomien tilien 
lihottamisia Sigyn 1 ja Sigyn 2 plutoniumkuljetuslaivojen vanavesi on kansojen verien kyllästämänä 
pitkin Itämerta!  
&&&        
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aaaaaTVO luontotapoista 2013 
tappoa tappoa tappoa  
 
Kun tutkitaan sitä suunnatonta tuhokermaa, jota TVO/ Posiva ovat JO NYT kyenneet ympäristöstään 
hävittämään. Ei 10 000 000 kalakuolemat/v ole kuin valju aavistus siitä mieten kokonainen Suomen 
valtio asukkaineen on pyyhkiytymässä maailman kirjoista. Fukushiman säteilymutaatoitujen kasvien ja 
eläinten kuvien yhteydessä IAEA kivikovaan vedätti, ettei tunneta yhtään säteilymutaatiotapausta. No 
kymmenien kasvien ja eläinkuvien jälkeen päätin itsekin v ä h ä s e n  hämmentää. Ja helppoahan tämä 
senkun astuu Olkiludossa ulos luontoon ja volaa: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Zc.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Zc.jpg[/img] 
 
Eikö auennut? Lähempää. . .  
http://kuvapilvi.fi/k/Y6LY.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6LY.jpg[/img] 
 
kyllä TVO osaa terrorisoida päiviltä systemaattisesti muutakin kuin vaikka reijitrtää sioltoja, peltikattoja 
ja autoja omistajineen. Tällainenkin osunut silmään ja TVO:n OMA lehti vielä asialla! 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lj.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lj.jpg[/img] 
 
TVO:n tapot ja tuhot näkyvät IHAN KAIKKIALLA. Malliksi leuto talvi sitten vihertänyttä pienpusikkoa 
4km TVO:lle. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lp.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lp.jpg[/img] 
 
Lumimarjapuskista ei TVO:n plutoniummarjapensaitten vihreydestä hajuakaan jäljellä: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6LI.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6LI.jpg[/img] 
 
Juhannusruusuissa ei elämä juhli. Tritiumit kyllä sitäkin enemmän by TVO: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lu.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lu.jpg[/img] 
 
Osa II 
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Sama teema mm. tavallisilla ruusuillakin. Punakukia näihin TVO/ Posivan tuhoamiin ei tule: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6LH.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6LH.jpg[/img] 
 
Tällaisia Olkiluodon vedet tarjoaa kalan korvikkeina. vaikea sanoa onko mutageeni cai vain pelkkää 
geenimössöä: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6L1.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6L1.jpg[/img] 
 
Tämä jos mikä on säteilymutaatiota by TVO: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lf.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lf.jpg[/img] 
 
Ja palataan 4km päähän TVO Olkiluodosta. Nyt otetaan tarkkailuun havupuista säteilyn ruhjomia 
katajia. Olkiluodon suunnalta lännestä. Oikealla kädellä eteläisemmät vielä elävät katajan osalappeet: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6L3.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6L3.jpg[/img] 
 
Lisää TVO:n tappamia ja ydinaavikoittamia havupuita, vuodossa tritiumien säteilyioniplasmojen 
polttamia katajia: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6LD.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6LD.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lt.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6Lt.jpg[/img] 
           ------------ 
 
FB 2013.09 "Jyrki Katainen haista V.. Foorumista" 
poliisi poliisi poliisi poliisi poliisi 
 
*Neteissä riehuvat poliisivoimat piilottavat tarkoin kasvonsa. Kieltävät systemaattisesti myös taustansa 
yleisöltä. Mutta ennenkaikkea ne IDINTEOLLISUUDEN tahot, jotka hämäräperäisien etujensa takia 
MAKSAVAT tällaisten avoimesti rikollisesti toimivien militanttiensa palkkauksia. Otin kyseisen 
keskustelun malliksi talteen, koska nettimaailmassa alkaa kasvavasti riehua poliisien, ja ennenkaikkea 
SOTAPOLIISIEN kaltaisia ydinkiihkouskovaisia ydinateismiinsa kansansa surutta naulaavia heittiöitä. 
 
Anna Lampi, Hei tuli tosta mieleen.. .Helsingin hoviss annettiin laki, jonka mukaan kaltaises 
paskapoliisien raiskausta vastustava saa syytteen VT:n vastustamisesta!.. . Eli sekö SUAKIN vetää 
virkaan .. Öö virkaasi kuuluvan omantunnon lamaavan ilmaisten, piristeitten, huumeitten, LSD:n 
kyytipoikana?.. . 
8 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1 
 
Anna Lampi Kuulutko muuten siihen poliisijoukkoon jota tuomitaan parhaillaan Mika Myllylän taposta?. . 
.Kerro kerro toki vaikka tyhmä oletkin.. ! 
 
6 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1 
Aleksi Vänttinen En ole poliisi, vaan sotilaspoliisi. 
                                 OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
 Mutta tiesitkös, että ilman poliiseja sinutkin olisi todennäköisesti raiskattu, ryöstetty ja ehkä jopa tapettu 
jo ajat sitten. He pitävät yllä rauhaa ja valvovat että lakeja noudatetaan. 
4 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Anna Lampi Ai jaa A. Lähdet virassasi Jo täysin peittelemättömille uhkailuille!!. .  Kuulitko, että USA 
aikoo poistaa 90% POLIISEISTA. Koska Poliisit on todettu systemaattisesti liian korruptoituneiksi 
töihinsä ja syövät kuulema kuin torakat kuormaansa. Mitäs tuumaat m i k s i 90% edustamastasi 
ihmiskunnan pohjasakasta VAIN poistetaan täysin tarpeettomana? Kun kansasta 101% kaltaisistasi 
veroillamme loisivista voisi panna kompostointiin.. .) 
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muutama sekunti sitten · En tykkääkään · 1 
             --------- 
 
 
 
 
 

3231.SIIVILÄreaktorit 
 
SIIVILÄ reaktorit I 
siivilä siivilä siivilä 
 
Saan nyt niin paljon suoraa USA-sisäpiiridataa. Että on pakko fokusoida. Muuten en pysty 
käsittelemään näitä sensaatiomaisia uusia materiaaleja julkisuuteen. Tässä setissä poraudutaan 
asiaan, jonka perusteita JO olen tuonut luonnollisesti aiemminkin julki. Mutta minulta on niistä puuttunut 
dokumentoitua materiaalia. Aloitetaan kuvilla ja fokusoinneilla. 
 
Kuten muistamme. Olen kertonut miten Loviisan ja TVO:n yhteiskuntavastuuraportti 2008 kertoi 
suoraan näitten 3,5- 4,4% fissiomateriaalien U-235 polttoarvoilla ajettavien 86t latauserästä 
reaktorikohtaisesti katoavan 1 100kg/v! Painakaa mieleen, että JO näillä polttoarvoillaan reaktoriin 
pannusta polttoaineesta katoaa ++..ionisoituna kanavasäteilykaasuina ympäristöömme -1,28%/v. 
 
Kontaktini kiteytti sanomaansa, että reaktorit niin USA:sa kuten esim. Kanadan erityiset CANDU- 
reaktorit, "vuotaa kuin seulat". Tiedän toki asian kaameuden. TVO:n omat raportit katosivat 2008 
paljastuttuaan kuin suohon. STUK ei enää halua edes kuulla julkisuuteen paljonko reaktoreista 
kaasuunetaan polttoainetta. 
 
Seuraava klassinen kuvasarja käsittelee venäläisen aseplutoniumin reaktoreissa suoritettua USA:n 
suorittamaa salaista poltto-ohjelmaa. Juu kyllä. Nimenomaan sitä polttoprosessia joita Japaniin laivattiin 
2009 Arevan MOX polttokokeina. Tarkoituksena oli alkujaan muuttaa 2008 energianegatiivisuuteen 
suistuneet uraaninpolttolaitokset takaisin energiapositiivisuuteen. Kaikki kuitenkin räjähti konkreettisesti 
käsiin. Kun 4 Fukushiman reaktoria sisältöineen kaikkineen yksinkertaisesti KAASUUNTUI 
ilmakehäämme "likaisina ydinpommeina" osasekunneissa. Miten tämä oli mahdollista? 
 
Reaktoreissa ajettiin uskomattoman rikkaita plutoniumpolttoajoja. Jo 8% Pu- 239 räjähtää miettimättä 
ydinpommina. Mutta koska uudenpolven reaktorien esikuvina olivat USA:n ydinsukellusveneitten 
superrikkaat polttoaineet. Ei pienempi riittänyt. Nyt nimittäin ydinteollistus On astunut a i v a n 
uskomattoman riskilatteisiin mm. painajaismaisien 1 000- sarjalaisten vanaveteen. 
------- 
 
SIIVILÄ reaktorit II 
siivilä siivilä siivilä 
 
A/ Aina kun puhutaan ydinvoiman keskeisistä ns. "julkisista ongelmista" Ydinteollisuus ITSE myöntää 
niistä vain yhden tai kaksi. Jäljelle jäävät ongelmalliset YDINJÄTTEET. 
 
B/ Fukushiman jälkeen kansan nähtyä lukuisten reaktorien räjähtävän kilometriin taivaalle. Myös 
ydinvoimalan kyky räjähtää "ahdistaa". 
 
IAEA lähtikin näppärästi poistelemaan mittatilauksesta näitä molempia. Katsokaa kuvista ja 
hämmästelkää. Seuraavassa kuvissa on vain 10mm halkaisijaisten 30% pitoisten plutoniumpellettien 
koeajojen välisien preparaattien huippukuvia. Ennen kaikkea äärimäisen salattuja sellaisia. Nyt meillä 
on mahdollisuus ne nähdä. Polttoaineessa käytetään palavaa Pu- 239, palamatonta Pu- 240 ja taas 
palavaa Pu-241 seosta. Luku 30% on niin kova pitoisuus, että lähinnä ydinsukellusveneet ovat 
vastaaviin päästetty. Mutta koska epävakaasti palavat köyhemmät polttoaineet eivät ilman ongelmallisia 



2818 
 

teslaoskilaattoreitaan toimi. Koska ydinvoimaloitten ionosfääristä imuroimat 70 000MeV hadron suihkut 
ja isotooppijalostusten CFC vuotojen otonsuoja- aukot on systeemit tehneet epävakaiksi. Haetaan 
ratkaisua ainoaksi koetulta suunnalta. 10- Kertaistetuista "väkisinpolton malleista". 
Ydinsukellusveneissä on näin polteltu ilman välittömiä hadronien lisätarpeita ynnä muita sellaisia jo 
pitkään. 
 
Ja Herra nähköön hirvittävää t u l o s t a syntyy! Seuraava preparaatti on 144d polton jäljiltä. 
Huomatkaa miten plutoniumpelletti on palanut pieniksi mureniksi. Jotain hirvittävän jyrkkää palosäteilyn 
neutronivuon eroosion suihkua keskeltä päin silpoaa kaiken tieltään kuin Auringon säteilyn paineina 
keskeltä ulospäin suoraan: 
http://kuvapilvi.fi/k/Ycxx.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ycxx.jpg[/img] 
 
Eikö auennut vielä? Katsotaan asiaa lisää. Seuraavat 144 päivän ajot päälle. Jälki alkaa olla melkoisen 
puhuttelevaa. Varsinkin kun alamme käsitellä, mistä tässä oikeasti On kyse: 
http://kuvapilvi.fi/k/Ycxv.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ycxv.jpg[/img] 
 
Nyt 1cm halkaisijaisella pelletin sisällä ON tapahtunut ja todella ISOSTI! Katsotaan mitä vielä 144 
päivän lisän polttoa teettää alkujaan t ä y s i n tiiviissä pelletissä. Huomaa miten eteemme avartuu 
varsin kiistattomana kuviona läpileikkaus miten prosessin polttona etenee: 
http://kuvapilvi.fi//k/YcxU.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcxU.jpg[/img] 
------------- 
 
SIIVILÄ reaktorit a n a l y y s i 
siivilä siivilä siivilä siivilä 
 
HuHUH! Harvoin edes minä kykenen eteenne kaivattamaan tällaisen tason HYPER SALATTUA! . . 
Pelletin keskellä palaa poltossa aivan helvetillinen inferno. Kaikki se kiinteä metalli joka neutronivoiden 
energian säteilyn pommituksessa on. Yksinkertaisen karusti ja konkreettisesti h a i h t u u 
KANAVASÄTEILYNÄ ja neutronivoina ympäristöön. Pelletin pinnalla oleva ensimmäinen fyysinen ns. 
"este" sirkonium putki. Paljastuu kuvissa pelkäksi katseille luoduksi kulissiksi. Kaikki minkä säteily 
muuttaa plasmaksi sinkoaa säteitään erosoiden plutoniumiin kaivaen säteilypaineilla suoraviivaisesti 
plasmonien reikiään ulos. Minkäänlaista väitettyä esim. "neutronipeilausta" ei näissä kuvioissa 
reaktorirakenteista hahmotu!. . .Tämä on tärkeä opetus päällimmäisimpinä. Koko plutonium on 
kutistuen irronnut myös sirkoniumista kuroen. 
 
Mittasin tuon hotspotin. Kokonaan ulos vuotaneen kiintometallin prosentuaalisena laskelmin. Riippuen 
hiukan kuvan koon suurennuksesta sain mustan tyhjyyden pinta- alaksi 13cm2. Kun taas koko jäljelle 
jääneen plutoniumin poikkileikkauksen pinta-ala on taas 132cm2- 13cm2= 119cm2. Kiteytettynä tämä 
tarkoittaa, 10-kertaistamalla fissiomateriaalien pitoisuudet reaktorien polttoaineiksi. Samalla 
lineaarisella suureella TVO:n 2008 ilmoittamat Pu-239 massan katoamiset 23cm paksusta reaktorista k 
y m m e n k e r t a i s t u i v a t -10%/y! Aivan ällistyttävää nähdä asiat näin dokumentoituna. Mitä 
konkreettisemmin kenen tahansa hahmoteltavina preparointeina. Tajuaa kyllä miksei tällaista dataa 
IAEA/ CIA sallisi julkisuuteen paljastamaan, mitä reaktorien sisällä t o d e l l a tapahtuu! 
 
Jatkon kysymys kiteytyy, mitä tämä konkretisoi ja kertoo globaalienydinrikollisuuksien tavoitteista? 
 
A/ Tehdään ydinvoimaloita, jossa 10v polttojakson jälkeen reaktorissa kaikuu tyhjyys!. . Ydinjätteet kun 
koettiin ongelmiksi. Niin kehitettiin ylikuumina palavien reaktorien armadat. Joissa ydinjätteen huolta EI 
enää ole! Tai siis totta kai ON! Mutta ydinjätteet kanavasäteilytetään kokonaan läpi hataroiden 
"SIIVILÄREAKTORIEN SEINÄMIEN!" 
 
B/ Itse asiassa reaktorien polton säteilyeroosiot ruhjovat reaktorit niin totaalisesti vuotaviksi "plasmonien 
reijittämiksi huokosmetalleiksi", että on käytännössä sama vaikka reaktoreita ei enää edes 
kosmeettisesti suljettaisi! 
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C/ Nagasakin noin 15 kilotonnin ydinräjähdys vaati vain 10kg Pu-239 pitoisuudet. Nyt OL- 3 reaktorissa 
polttoainetta on jo uskomattomat n. 125t. 
Tällaiset uudenpolven reaktorikoot sisältäisivät suoraan laskettuna minimissäänkin 40t edestä puhdasta 
ydinpommina räjähtävää plutoniumia. 30% Pitoisuuksina tästä on helppoa laskea. 40 000kg lataus/ 
Nagasakin 10kg= 4 000* 15kt/ TNT:tä= 60 MEGATONNIN ydinase siis jokaisessa reaktorissa!  
 
Maailman suurin ydinpommi Tsar Bombaja muistaakseni 100Mt ydinfuusiopommi. Joka silpoaa jo 
kokonaisia valtioita kerralla. IAEA suunnittelee siis poistavansa m y ö s tämänkin keskeisen 
ydinvoimaloitten "kolmannen" keskeisen ongelmansa. Jälkitutkittavat ydinvoimalaräjähdykset. Kun 
tällainen reaktori räjähtää vaikka Japanin keskellä. Koko saaret ja valtiot katoaa meren aaltoihin 
perusreaktorituhoissa montuksi muuntuen. Eikä tarvita mitään "ikäviä" jälkitutkimuksia. Eikä tuoteta 
kammottavia kuvia ydintuhoistaan IAEA/ CIA:n harmeiksi. HEMMETIN kätevää. ...(( 
-------- 
 
Lisädataa SIIVILÄ reaktoreista 
siivilä siivilä siivilä 
 
Kuten huomasimme kaikkialle polttoaineen reunasta esteittä vuotavat neutronivuot muodostavat 
terävän keskustan "hotspotin". Sama tapahtuu myös isommissa mittakaavoissa, pyöreässä 
rektorissakin itsessään. Fission energia keskittyy vaarallisen jyrkästi vain keskustan rakenteita 
ylikuormittaen. Lisää aihekuvaa vaikka tästä: 
http://kuvapilvi.fi/k/Ycxo.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ycxo.jpg[/img] 
 
Kiinailmiössä uraani tai plutonium saavuttaa 30 sekunnissa huikean kiehuvan metallien +3 000C 
ylitykset. Eipä ole näitäkään tutkittu, saati demottu: 
http://kuvapilvi.fi/k/Ycxm.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ycxm.jpg[/img] 
 
Lisää polttoaineen käyrää dataa, jota ei maailmassa olla näytetty tätä ennen: 
http://kuvapilvi.fi/k/YcxV.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcxV.jpg[/img] 
 
Minulta On usein kysytty miten uskallan elää lähellä TVO:n tappajareaktoreita? Edelleen vastaan 
samoin. Koska maailmalla et m i s s ä ä n ole kaikkialle jopa valon nopeudella survoutuvalta, leviävältä 
ydinsaastalta turvassa. Hotspotteja EI OLE! Täissä muuten loistavaa dataa siitä. Muistaakseni erään 
reaktorien kanavasäteilykarkulaisten merkkeinä, cesium koko Maapallolla: 
http://kuvapilvi.fi/k/YcxM.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcxM.jpg[/img]  
 
 
 
 
 
 

3232.Otto Gustafsonin vastauket 
 
SUPO/ Mossadin agentti Olli Gustafson on eräs lukuisista ydinrikollisuuden palkkaamista miliiseistä. 
Jotka kokopäivätoimisesti "koettavat turhaan" mustamaalata niitä faktoja joita ydinrikoollisuutensa on 
tietovuotoinani joutunut myöntämään julkisuuteen. Tässä jälleen suoraan MOSSAD/ SUPO 
POLIISIARKISTON raporttejaan. Ensin siis POLIISIEN VALE. Ja sitten* - merkillä totuus asiasta: 
Arto Lauri 
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1) Betasoitu-ihmiötä ei ole olemassa. Tiede ei tunne "Supon salainen tapa ottaa valokuva"-tyyppistä 
höpötystä. Mistä tahansa rakennuksesta voi ottaa "betasoihtukuvan", koska kun näitä vertaa 
alkuperäiskuviin, näkee että Arto on vähentänyt sinisen ja vihreän värin määrää, jolloin punainen 
korostuu. Mikä tahansa (ei-musta) rakennus heijastaa hieman valoa, joka näkyy taivaalla tai pilvissä. 
Jos olisi näkyvän valon alueella (digitaalikuvassa ei paljon muuta dataa ole) näkyvä ilmiö, se olisi 
havaittu ja voitaisiin toistaa missä päin maailmaa vain. 
 
* Kun Suomen ainoa virallistettu SUPO:n ydinvoimaloitten beettasoihtukuvia ottanut POLIISI 
menetelmänsä minulle OL-2 pihalla esitti. Hänen käyttämänsä tekniikka perustui JO 1956 Ruotsissa 
kehitettyyn sikäläisen uranuurtajan kehittämään tekniikkaan. Jota sitten TVO:n valokuvausosastokin 
käytti ja julkaisi myöhemmin SUPO:n takavarikoimassa Ytimekäs 1978 julkaisussa. TässäKÄÄN 
kuvassa EI käytettu minkäänlaista punakorostusta. Eikä ollut syytäkään, koska kuvassa reaktorien läpi 
tulleet säteilyenergiat viritti hapen PINKKISEEN sekundäärivaloon ja taas typen SINISYANIIN. Kaikki 
silloin käytetyt beettasoihtukuvat olivatkin systemaattisesti MUSTAVALKEITA. Kuvassa näkyi siis 10m 
säteilyn valohuntu suoraan ydinvoimalan seinämien läpi. Esim savupiippua EI edes kuvattu! Vesa vsta 
vuosia myöhemmin alkoi asiaa videollaan eteenpäinkehittää värimaailmaan. 
 
2) Olkiluodon kohdalla ei mene mannerlaatan raja tai ole laattasaumaa. Se on yhtenäistä kallioperää 
koko Pohjoismaissa. Kysy vaikkapa haluamasi yliopiston geologian laitokselta miten asia on. Arto on 
itse piirrellyt ne kuvat, joissa mannerlaatan saumoja menee. Ne Olkuluodon maanjäritykset, joihin hän 
väittää heränneensä, ovat tapahtuneet hänen mielikuvituksessaan. Kävin huvikseni läpi USGS:n datan 
"maanjäritysaamulta" ja siellä ei ollut minkäänlaista maanjäritystä havaittu kyseiselle päivälle tai sen 
lähelle koko Pohjois-Euroopasta. 
 
* Posiva kutsui paikkakuntalaiset tiloihinsa joskus 2005. Seuranneessa keskustelussa oli KOKO 
Posivan silloinen johto. Posivan päänaisgeologi myönsi suoraan, että Olkiluoidon lävistää ei kuten olin 
sanonut LitoRIINItektonisama, Vaan LITORAANItektonisauma. Tarkempia mittoja he käskivät etsiä 
mm. GTK:n Kansalaisen kivioppaasta v 2004. Jossa tuon maailman syvimmän tektonisauman syvyys 
oli tupla Kuolleestamerestä 1000m . Olkiluoto Pori väli on mitattu 30km leveäksi. Myöhemmin kuulin 
lisätietoja Ruotsissa kokoontuneelta Nynashamnin 17 mestarigeologien kokouksessa. että tämä KOKO 
Suomen katkaisevan (Skotlanti- Ruotsin suurjärvet- olkiluoto- Viiala- laatokan pohjoisranta-
Keskisiperia) tektonisauman oli GTK virallistanut liikuneen uskomattomat 16 000m! Eli 2 000kpl 
Kaolakin maailman suurimman tektoniliikunnon veran. Olkiluodossa tutkinut Nils-Axel Mörner taas 
kertoi maaperän muljanneen uskomattomat 830m pelkästään ylöspäin! Viimeisen 10 000v aikana on 
mitattu kymmenkunta jättitsunamia ja 58kpl 7-9Richterin maanjäristystäkin. Jonka taas tänä keväänä 
mm. STU:n johtaja Jorma Lehtinen kertoi olevan juuri kuten olen aiemmin kertonutkin. 
 
3) Kymmeniä Arton työkavereita ei ole kuollut säteilyyn tai räjähdyksiin. Pyydä nimiluettelo, niin 
tarkistetaan. Tällainen asia ei pysy nykypäivinä salassa, vaikka yritettäisiin salailla, jos se olisi totta. 
Työkaverit ovat kuolleet hänen mielikuvituksessaan. 
 
* Ydintyöläisissä mm. Sammon henkilöbvakuutus totesi tapahtuneen 10-kertaa enemmän 
säteilykuolemia, leukemiaa, syöpää ja plutoniumnmyrkytyksiä. TVO totesi, että ydinturvalaki SALLIIKIN 
kymmenkertaistuneet kuolemien - todennäkäöisyydet ydinorjissa! Koko yhtiön tutkimus asiasta 
kiellettiin SUPO:n puuttuessa jyrkästi aiheeseen. Samalla kaikki TVO:n mm. henkilöstökortit lopetettiin. 
Vastuulääkärit kortistoineen poistettiin TVO:lta! Koska niissä kuulema näkyi kaikki suoraan. Poliisit 
hakivat näitä kortteja meiltä ydinorjien kodeistakin. Vain minulla enää se edes on! Terttu Vartianen A- 
talkissa sanoi 2007 että puolet syöpäkasvuista tuleekin ainoasta mailmaan LISÄÄ säteilyä tuottavista , 
eli reaktoreista! Kuolleisuus on niihin 50%. Silloin syöpään sairastui 20 000 paikkeilla. Nyt määrä on 
räjähtänyt TVO:n myötä JO 32 000kpl/v. Tampereella julkaistu syöpätutkimus kertookin säteilysyöpien 
kasvun takia sairastumisten tuplautuvan joka 10 vuosi jo! Puolet syövistä 2007 oli vielä 
kemikalisaatiosta. Koska vaaralliset kemikaalit on EU poistanut rajusti, samoin mm. tupakit ja alkoholin 
käyttöä. Kaiki kasvut tulevat ainoasta joka ydinasekieltojen jälkeen kasvaa ELI 
SIVIILIREAKTOREISTA!. 
 
4) Chemtrail on täyttä pötyä. Se mitä näkyy tiivistysjuovina taivaalla on tiivistysjuovia. Taivaalle ei 
levitellä kemikaaleja tai mitään muutakaan (ainakaan Pohjoismaissa) suihkukoneista. Arton 
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säteilyionisaatiojutut ovat täyttä roskaa. Hän on ymmärtänyt täysin väärin ionisaation (tapahtuu 
molekyylitasolla) ja liittänyt sen omissa jutuissaan säteilyyn. Ilmakehässä on, varsinkin kesällä, mutta 
yleensä meren lähellä joskus tavellakin, varauksia ilman ja maan välillä. Näiden purkautuminen näkyy 
salamointina, joka on tunnettu jo muinaisista ajoista alkaen. 
*Chemikemikaalit keksi 1986 Venäjä mätkiessään Tshernon ydinsäteilysaasta 100 lentokoneellaan alas 
ennen Moskovaa. Idea toimi ja nykyään käytäntö räjähti käsiin erityisesti 2003 kun lisääntyneet 
ydinionisaation taivastasot aiheutti 93% mehiläiskuolemat. Useissa parlamenteissä ja YK:hon asti 
näistä miljardeja maksavista säteilyionisaation alas myrkyttämisen tarpeista on keskusteltukin. Jo 1930 
luvuilta asti Alber Einstein laski milloin sätteilyionisaation kasvut sytyttää typpikehät happihaloonsa 
kriittisenä massana. Merkkinä oli nimenommaan ionisaatiokasvun eksyttämien mehiläisten nähty 
massatuho! Itse Röntgen JO määritteli Röntgenij säteilyarvot sillä paljonko kuiva perusilman cm3 
sisältää IONISOITUJA ATOMEJA. Kaikki aineet ionisoituu kuin atomikohtainen energia ylittää noin 
10eV/ atomi. Siloin uloin valenssielektroni irtoaa. Irtoavasta kaasuionista tulee +..ioni. Klassinen 
polttoaineen kaasuuntuminen IONIKSI on vaikka kynttilän liekkki! Kun happi luovuttaa kasuuntuvaan C-
hiili- ioniin elektroninsa se vapauttaa tyypillisen 11eV sekundäärisen valofotonin. Jonka näemme 
keltavaloemissiona. Ruotsalaistutkija Edlen tutki ilmiötä ja tunnetuin säteilystä kaasuuntuva kaksoisioni 
muodostuu HELIUMJALOKAASUN ytimistä. Joka tunnetaan ALFFASÄTEILYNÄ . Tämä jalokaasuille 
ominainen ++..kaksoisionisaation muotoa pidetäänkin kaikkein vaarallisimpana säteilyn fyysisen 
hiukkaspommituksen , muotona! 
 
Arto Lauri 
 
5) Viranomaisia ei kiinnosta Arton höpötykset tipan vertaa. Jos ne pyrittäisiin salaamaan, niin selitä 
miksi Työvoima- ja elinkeinoministeriön sivuilta kaikki hänen sinne lähettämänsä diaroitu tavara on 
kenen tahansa luettavissa. Laita Googleen vaikkapa tämä: "site:.tem.fi Arto Lauri" 
 
* TVO:n johto ilmoitti minulle suoraan, että heillä EI ollut vielä todisteita toimintaani vastaan. Mutta 
Sisäministeriö, CIA ja SUPO olivat ottaneet suoran ukaasin sanoen paljastukseni ydinalastaan olevan 
uhkan koko ydinteollisuutensa paljastumiselle. Myöhemmin kuulin saman myös mm. Suomen GB:n 
pääjohtajalta Myllyvirralta kun oli vieraana Raumalla. Kuulin suoraan mm. että JOS nämä 
huipputasoiset tietoni pääsisi julkisuuteen maailman KAIKKI ydinvoimalat olisi PAKKO sammuttaa 3kk 
sisällä! Tarkemmin minulle ei silti kerrottu miksi noin nopeasti! Siitä asti kansainvälinen ydinturvaosastot 
onkin pitäneet TIIVISTÄ kontaktiaan mm. suorilla agenttikontakteillaan! 99% Bannamisten lisäksi 
nettimaailmoistsa ja lehdistöistä. Ydinteollisuus on lähettäen agenttejaan kanssani keskustellut useasti 
aina TVO:n Rauno Mokkaa myöten mm. suurellakoi summalla lakkaisin paljastamasta 
ydinsalaisuuksiaan! Esim. maailman korkein ydinturvaosasto USA IPPAS käynyt takiani Suomessa 
KAGHDESTI. Tätä ennen koko Euroopassa aimmein vain 2 kertaa. SUPO, SA- armeija on mm. 
uhkaliilujensa lisäksi tehnyt 3kpl iskujaan vesivoimalaamme. Metrisiä rautakankia käyviin sabotoituihin 
turbiineihin. Voimalamme harkittua rikollista polttamista kivijalkaan ja vastaavaa. Suomen armeijalta 
meni viime vappuna koko päivä tuhotessaan vesioimallaamme, kertovat kymmenet silminnälkijät. 
SUPO oli ollut koko päivän piirittämässä vesivoimalaamme ensin tuhoten myös mm. tuulivoimalan ja 
maailman suurimman biolaitoksenkin samalla IPPAS käskemänä! 
6) Metsätuhot, kampamaneetit, mehiläisten joukkotuho yms. luonnonilmiö ei johdu ydinvoimaloista. 
Niille on täysin luonnollinen selitys olemassa. Mehiläisten joukkotuhon syistä kiistellään, mutta sille on 
hyviä teorioita olemassa. Arto vetää aina mutkat suoriksi ja yrittää etsiä aivan mille tahansa ilmiölle 
selityksen ydinvoimasta. Sinun psoriaasiksesikaan ei johdu Olkiluodosta, vaan on perinnöllinen. Anna 
sille UV-valoa kesäisin ja solariumia talvella (kuten varmaan olet tehnyt), niin se helpottuu. 
 
* Ydinvoimalan lauhdejätevedestä läydettiin tämä M74 säteilytauti Forsmarkista 1974. Koko 
Selkämeren säteilysterilisoitumista tutki mm Turun- yliopisto, TVO ja Metsäntutkimuslaitos 1993! 
SYKEsarja B7 on saatavissa salaisena VAIN TVO:n tiedotuksesta koska paljastaa aivan oleellisimmat! 
Pohjoismaiden 2006 MILKAS taas mittasi TVO:n saastuttaman meren maailman säteilevämmäksi. 
Suomalaisen ydinvoimalan tämä tutkimus kertoi saastuttavan jopa 1 000-kertaa enmmän kuin 
venäläisvoimalloiden! 
 
7) Yhdessäkään Pohjoismaisessa ydinvoimalassa ei käytetä plutoniumia polttoaineena. Eikä ole 
käytetty. 
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Talvivaara on tähän menneessä ottanut talteen 0 grammaa uraania. He ovat hakeneet lupaa sen 
talteenottoon, mutta eivät ole saaneet. Kaikkialla kallioperässä on Pohjoismaissa uraania tasaisesti ja 
sitä on siten myös kaivosjätteessä. Tämän hetkinen lupa vaatii sen päästämistä luontoon. 
 
* Kolmannes perusreaktorin energiasta tulee U- 238 >n >Pu- 239 muunoksen takia. Eli jokaisessa 
ydinvoimalan perusjätteessäkin on 1% Pu-239. Mikä ONKIN MAAILMAN AINUT tunnettu tapa 
ylipäätään tehdä tätä ydinaseteollisuuden ostohimoamaa plutoniumia! Plutoniumia kun EI saada edes 
kaivoksista mistään luonnosta! Talvivaaran mm . Kauppalehti ilmoitti tuottavan vuodess 400 000kg 
uraania. Todellisuudessa Talvivaaran tästä tuotoksesta rikastuksessa saadaan talteen vain promillen 
osia 200kg/v sanoi YLE vieraillessaan OMG Kokkolan suomalaisessa uraanijalostamossa. Määrä 
voidaan maksimissaankin saada vain 400kg pellelukuun vuodessa. MIT USA laski jo 1988 että kun 
uraanin malmi laskee alle 0,4% se muuttuu 2008 energianegatiiviseksi. Näin tosiaan kävikin. KAIKKI 
Euroopan ja Venäjänkin kaupallinen energianegatiivinen kaivuu ja kauppa lopetettiin. Venäjän Putin 
kertoi tämänkin asian 3 kertaa aina YK:hon asti. Talvivaara Euroopan ainoa jätetty koekaivos tuottakin 
uraaninsa 20- kertaa energianegatiivisesti. Ja on JO NYT konkkurssikypsä siksi! Australia puolitti 
samana vuona tuotantonsa malmin alitettua 0,4% tason. Senkin 30% naailman osuus puolittui. Eikä 
myy grammaakaan kuin energiasta riippumatonta Kiinan ASEuraania. 
 
9) Uraanin louhiminen ei ole kannattamatonta, vaikka Arto on näin väärin laskenut. Suurin osa 
uraanista ei tule Venäjältä, vaikka hän niin väittää. 
 
* Uraanin kaivuu on todellisuudessa olut AINA energianegatiivista kertoi TVO:lla opettaneet ASEA- 
atomin insinöörit! Mutta tuon 0,4% rajan halusi USA erityisesti alleviivata siksi koska USA laski ihan 
oikein silloin maailman keskeisimpien uraanimalmioiden lopullisesti loppuneen. Uraania on toki esim. 
kokonaan suurenergialouhimattakin saatavilla merivedessä valtavat näennäisesti määrät. Mutta siitä 
uraanin irrottamisen lasketaan vievän Jo satoja kertoja ENEMMÄN kuin "vesikaivuun" uraaneilla 
tuotettaisiin! Jokainen tajuaakin miten valtavasti energiaa vie esim. graniitin murskaamiseen 
happopölyksi. Ja tuostakaan esim. pelkkä isotoopppierotus EI TVO:n tietojen mukaan saa talteen kuin 
pelleluvun 0,4%. Vastaavia prosesseja on tuon päälle toki lukuisia takaamassa energiamuotona sen 
kannattamattomuuden . Kun 3 000MW isotooppijalostamo kuluttaa sähköä VUODEN se tuottaa vain 
52kg puhdasta uraania! Kun taas esim. TVO:n 890MW reaktorin vuosilataus on 86 000kg! Sopii laskea 
energiataseita tästäkin.) 
 
10) Yleensäkin Arto on luonut mielikuvitukseensa selitykset omille käsityksilleen, jotka tukevat näitä 
hänen käsityksiää, mutta eivät pidä paikkaansa reaalimaailmassa. Hän ei ole tuonut julkisuuteen 
yhtään sellaista asiaa, joka olisi salainen (Olkiluodon turvajärjestelmien esittely taisi liipata lähimpänä 
jollain Youtube-videolla). Yksikään hänen esittämänsä fysiikan teoria (jota ei kirjoista löydy) ei pidä 
paikkaansa. Ei yksikään. 
 
Kaikki mitä esitän löytyy TIETYSTI KIRJOISTA! Koska SUPO on tuhonnut säännöllisesti nettiarkistot 
aina kun sieltä löytyy. Klassisimpia paljastuksiani on mm Malenkan-, Azenbergin-, Lauritsenin- 
kuorimalliteoriat, liayskerrointaulukot ja vaikka se totuus, että reaktorin energiasta mm. 
parinmudostussäteilyn ANOIAINEET muodostaa merkittävän osan! Näitä löytyy mm. Pekka Jauhon 
Atomi ja ydinfysiikka kirjoista. Edlenin tutkimukset, JJ. Thompsonin laitteet ja vaikka 
KANAVASÄTEILYN kirjamuodot löytää kirjasta kaikki. Viimeisin mm. Otavan Radioaktiivisuus No 8. 
Näitäkin kirjoja tiedän olevan SUPO:n tuhon jäljiltä VAIN 2 kpl ylipäätään jäljellä! Tietenkään MINUN 
vikani ei ole se, että SUPO poltti mm. kaikki Jauhon kirjat maastamme kun aloin paljastaa sen kertomia 
ydinsalaisuuksia. Esim. SYKEsarja B7 Turun ylioposton tutkimusraporttia ei ole kenelläkään, vaikka 
onkin julkaistu 1993. Koska SUPO ei salli sen julkaisemista esim. lainkaan neteissä saati lehdistöissä. . 
. Kuvaavaa onkin, että tällaisia vastaavia SUPO:n kyselyitä olen vastaillut kymmenin kerroin! SUPO EI 
KERTAAKAAN ole näihin kyennyt vastaamaan. Vaan esittää reikäpäisyyksiään muutaman kuukauden 
päästä jälleen. Siksi laitan tämänkin SUPO suojattuun TEM arkistointiin. . . 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
27150 Eurajoki 
Arto Lauri 
30.07.2013 
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No: 678- 
kuuleminen@tem.fi 
Joten etsiköön SUPO valheittensa paljastumisia jatkoon sieltä!. . 
           ------------- 
 
Kaasuanalysaattori 
tvo tvo tvo tvo tvo 
 
Olemme saaneet myös usein dokumentein selvyyden siitä, että ydinvoimaloitten uraanitangot 
yksinkertaisesti höyrystyy kaasuplasmoiksi. Kiinailmiön +3 000C ionisoituneen kanavasäteilyplasmojen 
valtaamiksi paineistuviksi metallituubeiksi. Annetaan TVO:n meille tutun silminnäkijän jatkaa työstään 
ydinsalaisuuksien magaabereista magaabereimmasta maailmoista tästä: 
 
"TVO:n pääreaktorisalin Rh- halliin hakeuduimme raskain tutuin oranssileimaisin mittauskalustoin. 
Meille oli annettu tehtäväksi etsiä ne uraanipolttoaineniput jotka olivat revisioon tultaessa haljenneet. 
Niin tai siis alkaneet suunnattomasti vuotaa pelättyjä Pu- 239 johdannaisia poikkeuksellisen runsaasti. 
Reaktorien sivualtaissa oli varattuna erityiset paikat, joihin nuo vallattomasti pihisemään räjähtäneet 
polttoaineniput survaistiin piiloon pois silminnäkijöiltä. 
 
Yleisesti ainakin 5% nippujen sirkoniumisista metalliputkisista kuorista turposi JO perusajovuotenaan 
niin pahoin, että virtausten estymiset mitattiin suoraan nippujen ympärillä olevien virtauskanavien 
vaarallisina vajaatoimintoina. No nyt etsittiin tarkemmin missä kohtaa reaktorin ajoalgoritmeja 
hallitsemattomammin repeämäherkkyydet rehottivat. Käyttämämme mittalaite oli ASEA-atomin erilisistä 
piirikorttipinoista koottu massiivinen räkkien kehikko. Käytännössä aina mittausten alkuun piti säteilyn 
syömät laitteistot kunnostaa. CRC käsittelyjä ja loputtomiin kytkentäkatkoksia solkaten saimme 
ihmeeksemme TVO- laisen koneen jopa käyntiin. Varaosia näihin aataminaikuisiin romuihin ei tutusti 
enää mistään saanut. 
 
Kyseinen laite perustuu suoraan käsin ohjattavaan pitkään varteen. Sen päässä oli kuin bensiinitratti 
ylösalaisin. Silmämääräisesti näki miten jo päiviä sammutettuina olleitten uraanisauvojen 
erikoisvahvistetusta "antennipäästään" kupli soodamaisesti tappavaa kanavasäteilykaasua, ksenoneita, 
argoneita ties mitä kaasujen ylitarjontaa reaktorin ionipuhdistettusvesiin. Yksinkertaisesti säteilyn 
silpomaa kaasupaineistettua kuolemaa surutta läpi metallien "nanbituubien"! Pitkällä varrella sujautin 
suppilon katseen perusteella ankarasti kuin koskivaahtonorona ilmaan vedestä kohoten kiehuvan 
uraaninipun numero 342 päälle.  
 
Kytkimme ASEA:n kaasuspektrianalysaattorin odottamaan. Kun hulvattomana reaktorialtaista kuplivat 
kaasut odotellessamme täyttivät tilavan suppilon. Alkoi myös käyttämäämme 10m pitkään kirkkaaseen 
muoviletkuun löytyä sellaista mitä "virallisesti EI" reaktoreista vapaudu. Eli litroittain yhä ylöspäin 
kohoavaa kanavasäteilykaasuja jalokaasuseoksien ryydityksin. Mittalaitteeseen asti pian alkoi hetimiten 
tulvia kiehutettua kaasua. Samalla alkoi spektrianalyysit raksuttamaan. Tovin toimimattomuuttaan 
tuumattuaan tämä ilmoitti huolestuttavat pelätyt datat:  
 
Otettu kaasulitrat sisälsivät erittäin runsaita määriä pelätyintä jalokaasukirjoja, neutronivuota, 
sisarmolekyyliryöppyineen. Mutta erityisen paljon aineita joita ei siinä saisi uraanipelletin 
sisusplasmasta suoraan mitata, eli Pu-239 pitoista kanavasäteilyplasmaa. Data paljasti kokeneelle 
mittaajalle jälleen alla olevan. 3,7 m Korkeasta OL-2 reaktorista oli tavanmukaisesti löytynyt ylhäältä 
alas asti haljennut ja sisältönsä murentuen veteen menettänyt nippu. Tällä kertaa sen pöytäkirjasimme 
numerona 342. Siirryimme seuraavaan entistä enemmän kuplivan nipun numero 343 päälle imemään 
näennäisen loputonta kaasuntuottoaan. Paha juttu kovin pahalta näytti ilmoitti tietoomme myös OL-2 
valvomon vastaava päällystö. Koska jo nyt yli 6% uraanitangoista oli haljennut tällä ajojaksolla! 
Poltrojaksossa oli tehty j ä l l e e n uusi tuhoamismääärien ennätys. Onnittelut toki siitä. Tosin tässä 
salasysteemissä EI esiinny kuin häviäjiä."  
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3233. Massakatoja ydinvoimalasta 
 
Etusivu-foorumin satoa "Rajatietoa". 04 August 2013, 00:15 #2475 
 
Tero is offline Reggae OK Tero's Avatar 
----------------------------------------------------------------- 
 
Löysin aika hyvän kaaviokuvan ydinpolttoaineen käytöstä. Ne sun taulukot Suomesta näyttää että yks 
nippu on noin 172kg uutena ja 166kg poistettaessa. Joten 3-4% painosta katoaa. Se ei kuitenkaan 
katoa vaan luulen että ydinreaktiosta melkoinen osa on kaasuja tai liukenevia aineita. Siitä voi hyvin 
tulla tuollainen 3-4%. Kuten ollaan jo useita kertoja selostettu, niitä ei puhalleta suoraan taivaalle! 
Tritium joutunee aikanaan mereen. 
[url]http://www.uni-salzburg.at/pls/porta.../1/1997219.PDF[/url] 
 
Jotta et taas pyyhkäise tosta yli...tieto ei ole valitettavasti salaista eikä maailmanensii- lta...olen 
kopioinut pari osaa photobucket tililleni. 
 
Kuten taulukosta kuka tahansa matikanlinjan lukiossa suorittanut huomaa, Kr, Ar, Xe, Rn ovat kaasuja. 
Sen lisäksi jodi ja bromi ovat aika paljon liukenevia aineita. Niitä saattaa olla nipuissa, ehkä ei. Sen 
lisäksi nippujen metallikuoret hapettuvat ja murenevat käytössä, joten niistäkin saattaa kadota massaa. 
 
Voit hakea numeroita maailman reaktoreista ja aina käytetyissä UO2 nipuissa "katoaa" massaa. Tämä 
ei missään nimessä ole neutroneja jotka karkaavat reaktorin seinämien läpi. 
--  
 
- Kiinostavaa huomata miten POIISEISTA nimenomaan Tero näyttää olevan se a i n o i t a täällä jonka 
jakohihnan luistaminen alkaa pikku hiljaa savuten tuottaa jopa jonkinmoista tulosta. Respektiä siltä 
osin..) 
 
- Alkuun CIA täällä vedättikin kuukausimääriä ettei uraanista katoaisi niin MITÄÄN!. No kumman kauas 
on nuo valheet tässä k o k e i l u s s a n n e psykosodassa jäämässä . ..) 
 
- Yhtäkkiä katoaakin TVO:n 86 000kg vuosilatauksesta - 4%!! Halloo ai siis 3 440kg/ reaktori vuodessa. 
Eli 5v polttojaksossa TVO kaasuttaisi huikeat 20% reaktorisisällöistään?.. . Mihin tällainen perustuu 
TerO? 
 
- Itse olen kertonut nähneeni TVO:n omissa "Yhteiskuntavastuuraportti 2008" laskelmissa IHAN muuta -
1,28% vuosikatoa! Eli 5v polttojaksossa katoaisi rapea 6%. Mikä nyt sentään ON ihan toista mitä Tero 
yhtäkkiä esiin kaivattaa! Aiheena siis h e m m e t i n kiinnostavaa! Toki tiedän, että viimeisin 
dokumentaationi kasvavasta uraanikadosta On vuodelta 2008! Eli 5v takaa. Onko Teron tiedot niin 
paljon uusimpia että reaktorien alati lisää reikiintyessä kato On räjähtämässä näin PILVIIN ASTI ihan 
konkreettisesti? 
________________________________________________________________ 
 
- Jokaine fysiikkaa tunteva tajuaa, että fissiossa haljenneet ylimääräiset neutronit valuvat ESTEITTÄ 
ulos läpi vaikka metristenkin terässeinien. Saati nykyreaktorien 23cm plasmonireikäisten haperien 
peltiseinien. Aikoinani laskinkin, että karkeasti KOLMANNES tulisi tästä massakatona. Loput 
suunnilleen tulisivat ++..IONIsoituneista kanavasäteilykaasuista. Ja kuten uraanin radiumpolttojätteestä 
Luonto tieteenvalossa 1909 luimmekin SE on dokumentoitu de facto! Kiinteä metallinen uraanipelletti 
kiehuttaa itsensä rajusti säteilyeroesituessaan suoraan kaikkialle läpi reaktorin karkaavaksi, sana on 
"emanotaasina", kanavasäteilynä! 
 
- Tero on itsekin huomannut kärynneensä niin paljon ja taparikollisesti valheistaan. Että on pakon 
edessä alkanut maalailla siitä JALOKAASUJEN massakatoa, jota uraanijätteestä, juu ihan oikein 
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tuleekin! En ole toki koskaan kiistänyt jalokaasujen jodin, bromin ja cesiumin liukenevan MYÖS suoraan 
silvotuista uraanimetallipelleteistä. 
 
- Mutta kuten tässä huomaamme TERO ei kuitenkaan edes YRITÄ lähestyä asiaa matemaattisesti. 
Nimittäin nuo hänen kertomansa jalokaasujen osat jää matemaattisesti surutta pieniksi. 
 
 
Koska Tero EI tätä osaa niin lasketaanpa itse sitten suuntaviivaa väitteelleen: 
 
Tero jätti aivan tieten keskeisimpiä vapautuvia kaasuja pois, hämätäkseen, kuten POLIISIT aina!. 
Muodostuu todellisuudessa: 
VETY, NEON, ARGON, KRYPTON, KSENON, RADON. .Bromi ja Jodi. 
 
Saadaan 8 alkuainetta niihin vajaan sataan alkuaineeseen joita reaktori alkuainekirjoina 
matemaattisesti tuottaa. Huomaamme JO tästä, että nämä edustaa ALLE 10% ydinjätteen suorasta 
matemaattisesta massalaadusta. Eli JO lähtökohtaloisesti marginaalia verrattuna MINUN laskelmiini. 
Kysytään mistä Teron vaikenemat reilusti yli 90% siivut sitten muodostuu? 
 
Kuten kerroin neutronivuon laskennallinen määrä on 33% luokkaa. 100%-T:n 8%- Neutronien 30%= 
Jäljelle jäävälle yli 60% osuudelle ei Teron mallinnuksessa ole mitään selitystä! Eipä tietenkään, koska 
Tero POLIISINA vedättää kuin siili vatukossa piikit tanassa. Minä osaan tähän vastata ja kertoa. Tuo liki 
2/3 osa on ja pysyy nimenomaan kaikkein aggressiivisimpina reaktorijätteen kanavasäteilyionien 
tuotoksina kaasuuntumaan ESTEITTÄ suoraan läpi reaktorien SEINÄMIEN. 
 
- Tero myös tarkoin vaikenee eräästä IAEA supersalaisuudesta. Nimittäin 3% massakadosta ON 
suoraan ANTIAINESÄTEILYN "parinmuodostussäteilyn tuottamien + elektronien POSITRONIEN" 
kaasuttamaa ydinjätettä. Mittaamatta toki taivaallemme ja hengitysilmaan! 
 
- Siis huomatkaa, ettei noita päästölajeja edes y r i t e t ä suoraan puhallella mihinkään "mystisiin 
ilmastoitujen putkistointien filttereihin"! Ei koska umpiveden alla siihen EI ole edes teoreettista 
mahdollisuuttakaan. Toisaalta valon osanopeuksilla läpi ryskiviä neutroneitakaan EI mikään tunnettu 
seinämä voisi ohjailla kohtuullisemmin. Kaikki vaan suoraan läpi seinämien ja luontoon. Taasen esim. + 
3 000C lämpöisinä poukkoilevat Pu-239 IONIatomit, antiainetuotantoineen kaikkineen eivät tee muuta 
kuin polttavat tiensä läpi kaiken kohtaamansa. Ne singotaankin Teslakuppikannen säestämänä läpi 
reaktorin ulos hadronien ryydittämien ionosfäärikenttiin ja ylöspäin kuvatuin 100km korkein 1,6km levein 
kuolemansäteen kanuunoimana plasmapylväänä. Jonka kuvia olemme saaneet katsella 
dokumentoituna. Kivasti tuli taas lisädatattua asiaan ja nolattua amatöörimäisiä nettiPOLIISEJA tuttuun 
tyyliini.) 
------------------ 
HAARP toiminnat ja chemitrailaamiset revitty ä ä r i m m i l l e e n! 
ääri ääri ääri ääri ääri ääri ääri ääri ääri ääri ääri ääri ääri ääri ääri 
 
03.08.2013.. .Muuten JOTAIN outoja ylimääräisiä sähköpiikkejä TODISTETUSTI kulkee valtakunnan 
sähköverkoissa JO. Vesivoimalamme on eräs rankimmin Suomessa juuri sähköverkon suunilta suojattu 
laitteisto. Todella triplavarmennetut suurjännitteen poistosuotimen tai markkinoitten uusimmat 
mahdolliset. . . 
 
Ja tällaiset saa minutkin reagoimaan tapahtuneina todistettuina demona. Siltikin menneellä viikolla 
sieltä sähköpulssit polttivat pääsähkömittarin! Eikä tämä pulssi ollut mikään yksittäinenkään. Vaan 
huojuntaa on ollut jo keväästä. . 
 
Korostetaan tähän, etten usko näihin "Nibiru tulee ja tappaa". Mutta taas maan magneettikentän 
heikkenemiset on de fakto. Ydinvoimaloista maan alle vuotaneet miljardit tonnit ydinsaastaa oli syynä 
Fukushiman täystuhoon jossa kuulema 12 000 000kg raakaa plutoniumia kiehautettiin ilmakehäämme. 
Kun esim. Tshernossa määrä oli v a i n 800kg! Nyt ydinvoimaloitten ruhjomat otsonikilvet on m y ö s 
polvillaan. samoin ydinvoimaloitten teslaoskilaattoreillaan silpoma IONOSFÄÄRIT ja van Allenin 
suojavyömme ON ydinvoimin kaatumispisteissään. 
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Itse EN usko maailman loppumisiin tietenkään. Mutta, nyt tosiaan aina NASA:aa myöten ovat tietoisia. 
Että nimenomaan YDINVOIMALOISSA suojalaitteistot huutaa hoosiannaa jatkuvasti kasvavissa itse 
ydinvoimapäästöjen tuhoissaan. Kun massiiviset reaktorien satojen km pitkät päärunkolinjoja NYT 
pyyhkivät neutronikarkulaiset, Pu- 239 ionisaatiopilvet reaktoripäästöinään. Syntyy vahvoja DC- 
tasasähkövirtoja. Jotka ns. "ylikyllästävät " nimenomaan YDINvoimaloitten omakäytön ja päämuuntajat. 
Jotka ON ydintyyliin yksinkertaiset, täysin varmistamattomia! 
 
Tammikuussa hajonnut näin jo 14kpl reaktoria ja lähiaikoina 4kpl lisää! Ongelmaa vahvistaa hurjasti, 
että säteilysuojien läpi valuvat avaruussäteilyt kiihdyttävät reaktoreita hallitsemattomiin TUHOISIIN 
tehospurtteihin. Jolloin edes alas ajetut säätösauvat reaktoreissa Fukustakin nähdyllä tavalla enää 
auta! Tämän NYT näkemämme chemitrailauksen avulla yritetään pelastaa, EI tietysti ihmisiä. Vaan 
nimenomaan YDINVOIMALOITAAN räjähtämästä käsiinsä. . .Nasan astronautti Pattie esiintyi aiheesta. 
Tässä mielestäni ON asioita joita EN allekirjoita. Mutta, mutta . . No katsokaa itse. . 
 
bolgtok radio 
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.blogtalkradio.com%2Fbe-well-
group%2F2013%2F08%2F03%2Fbe-ready-or-else-dot-gov&h=UAQFsKpy7 
 
Onko sulle kertonut tästä? 
Be ready or else dot gov 
www.blogtalkradio.com 
 
A major event is set to occur worldwide in August 2013 that will affect everything on the planet. I am not 
an alarmist but I am alarmed. An expert will tell about it , evidence it will occur and how you can take 
immediate steps to save your family and friends. Also, why the powers that be have been…. 
--  
Arto Lauri [url]http://www.youtube.com/watch?v=r0mJ7CZm4Qc[/url] 
 
Odd clouds form. Chembombs ? 
[url]www.youtube.com[/url] 
Watch the way these clouds form. As if from an explosion of aerosol ...but nor sure. Questions..  
              --------- 
 
Mehiläisten YDINkadosta 
iaea kato iaea kato iaea kato 
 
T&T. Teknologia 
Marko Laitala, 11:38 
Mehiläiskato uhkaa - ei hätää, robottimehiläinen pölyttää kasvit 
 
Mehiläisten voimakas väheneminen uhkaa satoja Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Syitä katoon on etsitty 
muun muassa tuholaismyrkkyjen ainesosista, kuten nikotiiniamidista. 
 
*Todellisuudessa maailmalla varsin HYVIN jo tiedeään mehiläisten kuolevan nimenomaan 
YDINVOIMALAPÄÄSTÖIHIN. Jotka sotkevat mm. mehiläisten elintärkeät IONEILLE herkän 
suunistuksen ja immuunivasteet. Koska ydinvoimaloiden meghaitta vaan kasvaa. Oivalletaan 
sumeilematta, ettei mehiläisiä M74 tautikuolemia voida jatkossakaan estää! 
 
Mehiläiskadon takia etsitään myös teknisiä ratkaisuja. Harvardin yliopistossa kehitetään pikkuruista 
mehiläisliidokkia, joka hoitaisi kasvien pölytyksen, jos mehiläiskato on paha. Pienet lentävät robotit 
painavat 80 milligrammaa ja niiden siivet liikkuvat kuten oikeilla mehiläisillä. Siivet iskevät 100 kertaa 
sekunnissa ja ne liikkuvat sähköisesti. 
 
Robottimehiläiset pystyvät myös leijumaan. 
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Ihan heti niitä ei kuitenkaan pelloilla ja niityillä vielä nähdä, sillä ratkaistavia ongelmia riittää. Akkuja ei 
noin pieniin robotteihin pysty asentamaan, eivätkä ne toistaiseksi pysty ohjaamaan itseään, koska se 
vaatisi jonkinlaisen tietoteknisen ohjausratkaisun. 
 
Lähde: Popsci 
              --------- 
 
 
 
 
 
 

3234.PEGASOS 2013 os.1 
ioni ioni ioni 
 
*Oletteko huomanneet, miten keväällä 2013 alkaneet megamassiiviset tauottomat chemitrailauksien 
myrkytyslennot ovat saaneet aikaan? Taivaitamme vuodesta 2003 lähtien kasvavasti tuhonneet 
pinkkiset taivaankannet ovat ikään kuin "kadonneet". Tilanne on makaaberi. Maailman reikiintyvät 430 
reaktoria puskevat kiihtyvästi tonneittain vuosittain hapen pinkkistä IONISAATIOTA ja typen 
sinisyaanejaan. 
 
* Mutta mistään piittaamatta IAEA ydinhallinnon johtajat ovat päättäneet prässätä kaiken surutta 
kansalaistensa niskaan. Tuhosta, hinnasta, no ylipäätään järjestä piittaamatta. Ydinvoimasta EI 
chemitrailerien lentueitten voimin luovuta, ei vaikka taivaalle kiihtyvästi kiipeävät Pu-239 tonnistot 
uhkaavat polttaa päältämme typpikehät ylikriittisinä! 
 
Seura- lehti 06.06.2013 No:23. Sivulta 26-"Tutkijan taivas. Iida Pullinen metsästää zeppeliineillä 
pienhiukkasia ilmakehästä. Jämijärvi, valkoinen zeppeliini Pegasos. Sininen kuormuri näyttää 75m 
pitkän zeppeliinin kupeella hiekkalaatikon leluautolta. "Kun ilmalaiva tuli vappuna Jämijärvelle, niin me 
saimme Suomen suurimman vappupallon", apulaistutkija Iida Pullinen naurahtaa. 
 
Zeppeliinin tutkimuslennoilla kerätään näytteitä ilmakehään vuodatetuista säteilytuotosten 
pienhiukkasista ja kaasuista! Suomen ilmatilassa ilmalaiva seilasi kesäkuun puoliväliin saakka. 
Zeppeliinin kondorissa on Pullisen lisäksi kaksi lentäjää. Ilmalaiva on osa yhteiseurooppalaista 
PEGASOS- tiedeprojektia, jossa on mukana 12 Euroopan valtiota. Projekti työllistää noin 30 tutkijaa. 
 
Pullisen tutkimuskohteina ovat nimenomaan ilmakehän IONIT. Ne imetään muiden pienhiukkasten 
mukana halkaisijaltaan 4 mm levyisen metalliputken kautta gondolin laitteistoihin. Zeppeliini soveltuu 
tutkimukseen lentokonetta paremmin hitaan lentonopeutensa takia. Koelennot aloitettiin Saksasta 2kk 
sitten. 
-- 
 
PEGASOS 2013 os.2 
ioni ioni ioni 
 
Saksassa 2v sitten valmistunut zeppeliini tehtiin alkujaan yleisön lennätyksiin. Tiedekäytössä 
laitteeseen on asennettu tonnin edestä laitteistoja. Yhtä paljon kuin koko alus itse. Yksi tutkimuslento 
kestää 4- 6h. Nousten spiraalissa 1 000m korkeuteen 30min aikana. Zeppeliinissä on mm. 
massaspektrometri Api-Trofin lisäksi koko tutkimuslaitteisto. Pulliainen on opiskellut ympäristötieteitä 
Jyväskylän yliopistossa ja Saksan Kölnissä Juelichin tutkimuskeskuksessa. Gradun hän teki 
"Kuivuuden vaikutus biogeenisten vock-yhdisteiden päästöihin tietyissä puulajeissa". Minua kiinnostaa 
siis mitä ympärillämme oleva ilmakehä pitää sisällään. 
 
(Kuvaavaa, ydinvoimaloista tonneittain vuodessa vapautuneet IONIsaatiopäästöt vaikuttavat 
nimenomaan SYKEsarja B7 mukaan. Juuri ydinaavikoittaen sadanat pois ydinvoimaloiden 
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päästöalueilta satojen km päähän. Ja tuhoavat Turun yliopiston tiedoin metsäluonnot laajasti 
kauttaaltaan.) 
 
Pullinen on päätyönään apulaistutkijana Juelichin tutkimuskeskuksessa. Ja selvittelee ilmamolekyylien 
reagointeja ympäristöön. Hän siis tutkii nimenomaan ilmakehän IONIen sähkövarauksia! Tämä 4v 
kestävä Pan-European- gas- Aerosol climate study hanke käynnistettiin kaikessa hiljaisuudessa jo 
2011. Kustannus 9,8 miljoonaa. EU:n osuus 7 miljoonaa. Zeppeliinin lisäksi ilmakehää tutkii myös 
kiinteät havaintoasemat, Suomessa 4kpl. Muualta Euroopasta toki lisää. 
 
Tutkitaan pienhiukkasten vaikutusta ilmastomuutoksiin. Hiukkaset viilentää, mutta nimenomaan 
ihmisperäiset teollisuushiukkaset, kuten juuri reaktoriIONIT ovat terveydellemme haitallisia. Työnsä 
tehtyään Pulliainen palaa Saksaan tekemään löydöksistään TVO:n länsirnnikon päämittausalueesta 
vuosien lisäanalyysejään. Kun zeppeliini osuu pienhiukkasmuodostelmaan Pullinen tuulettaa. 
PEGASOS: valmistui 2011. Pituus 75m/ 1 000kg. Tilavuus 8 425 m3. Moottorit Lycoming Io-360, 147 
kW *3. Heliumtäyte, nopeus 60km/h. Ilmalaiva blogi: http://eu-pegasos.blogspot.fi/ 
          -------------- 
 
POLIISEILLE jobinpostia 
jobin postia jobin potia 
 
Vuosikaudet olen ihmetellyt mikä sai SUPO:n, TVO:n johdon Pertti Simolan suulla julistamaan 2008 
joulukuussa kohtalokkaaksi käyneen hankkeen poistattaa koko Suomen tiedotuskanavista kaikki ne 
jotka ihan o i k e a s t i tiesivät ydinvoimaa ammattitasolla. No joka tapauksessa tuon päätöksen 
seuraukset olivat mitä kauaskantoisimmat. 
 
Käytännössä seuraavat 6v olen kyennyt dominoimaan tiedotuskanavissa ammattialaani ilman 
pienintäkään varteenotettavaa "haastajaa" ydinammattilaisten puolelta! Takuu varmasti TVO ja SUPO 
alkujaan ajattelivat, että koko nettien ja lehdistöjen ydinkritiikki kilpistyy siihen kun ammattitasoista 
tiedon tuotantoa kiinnostuksen lisäämiseen ei heidän taholtaan tule. 
 
SUPO survaisi tuhatpäiset anteeksi vaan mutta "seinätyhmät" tusinatullipoliisinsa sekoilemaan ja 
puolustamaan ydinrikollisuutta vailla rihmankiertämää alaan liittyvää varsinaista osaamistaan. No nyt 
alkaa jälki olemaan sitten myös sen mukaista. Tämä nimenomainen strategiansa on enemmänkin ollut 
silkkaa TEURASTUSTA ydinalalle itselleen! Vuosia turhaan tuleen kurkotelleet ydinkiihkon sokaisemat 
tusinatullipoliisit ovat "voimansa näyttäneet!")) 
 
Viikko 33 on polkaissut koko MAAILMAN ydinturvan POLIISISTOLTA totaalisesti pohjat pois. Jälki on 
kansan keskuudessa ollut jo piiiiitkään silkkaa hupivitsiä. Ensinnä IAEA on todennut, että ainakin 
luokkaa 90% maailman POLIISEISTA on osoittautuneet niin totaalisen K E H N O I K S i , että niistä on 
yksinkertaisesti päästävä eroon! 
-- 
 
Mitä saikaan aikaan SUPO/TVO? 
pelleilyä pelleilyä pelleilyä 
 
Kansa on tietysti samaa mieltä. Ketään ei kiinnosta pätkän vertaa vaikka heittäisivät ulos loputkin 
poliisivoimista. Omaan pottiinsa kusevia, (mm. M. Forssin) lailla julkisuudessa koko poliisiton maineet 
nolaavia. Ahneita, ammattitaidottomia pirin voimalla kansansa edessä sekoilevia. Böönaavat 
poliisikunnat kaikkialla ydinkiihkoissaan nolautuvat pelkkiä haitakkeita ei jää kaipaamanaan 
veroillamme palkattuna luonnollisesti kukaan. 
 
Tänään 14.08.2013. Tuli lopullinen tuomio 6v TVO/ SUPO- ydinturvaosaston toiminnan romuttuessa 
lopullisesti. YLE ilmoitti suoraan ja karusti. Mikä meni pieleen! Koko tyhmyyteensä julistellut 
POLIISIKUNTA aiotaan laittaa täydelliseen uudelleenkoulutukseen! Yksinkertaisesti kukaan ei enää 
viitsi seurailla sivusta naureskellen tyhmemmilleen miten nykyinen SUPO- öykkäröivä poliisisto nolaa 
ammattikuntaansa vuodesta toiseen vailla moraalin häivää rahasta. 
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Ymmärtämättä lainkaan mitä esim. kaltaiseni ydintiedon ammatti-ikoni Arto Lauri tappavaksi tiedetystä 
ydinvoimasta kerron julkisuuteen kaiken poliisimassan estelynkin yli. Kansa alkaa ymmärtää 
ydinkalmot. Ja poliisin hallinnon pääjohdolle ei nähdysti jäänyt vaihtoehtoja. Vuosia pelkkänä 
sylkykuppinani käyttämät tuhatpäiset poliisikunnat pannaan toistetusti ylikäveltyinä 
osaamattomuuksistaan suitsien kunnolla. 90% Pelleistä viskotaankin nyt katuja lakaisemaan. Kuten 
"sinällään oikein onkin"). 
 
Sisäministerin Päivi Räsäsen uhkailut lopettaa koko Liikkuvat perustui juuri siihen miten alas 
poliisikunnat on kansan silmissä rankattuna. YLE ilmoitti karuna jatkona, että koko Poliisien koulutuksen 
minimirajaksi julistetaan fysiikkaminimin osaamisen kasvattamiseksi insinöörin/ korkeakoulututkinto! 
Hurjan päätöksen takaa paljastuukin Suomen tyhmin päätös poistaa ydinpuoltajien keskuudesta kaikki 
ydinalan tuntemiset. No toisaalta SUPO:n ydinturvaosaston karhuryhmäläiset on kenttätöissään 
tajunneet mokaneensa MERITTÄIN! Paljastuneet ydinalan 65v omertan totuus on JO aikoja sitten 
karannut kansan keskuuteen.) 
 
PS. Varmaan lukijoistani useat haluaa kuulla mielipiteenä herättääkö netti/lehdistö poliisiton 
"ruumiinnostatukset" sitten hikihelmeilyä tulevista ns. "tiukentuvista teknisistä vaikeuksista?.. No tasan 
e i ))! 
       --------------- 
 
YDINpooli 
pooli pooli 
 
Harrisburgin ydinonnettomuus USA:ssa 1979. Ydinteollisuus on tehnyt siitä lähtien kaikkensa jotta tämä 
historiallisen vakava reaktorin sulamisen onnettomuus unohdettaisiin kokonaan. Mutta on tässä 
muutakin josta ei tapahtuman taustoineen tiedetä. 
 
Muistan elävästi miten TVO:n johdon keskustelutilaisuuksina seuraavina vuosina palavenerattiin 
aiheesta tuskaillen. IAEA on kuten tiedämme kansainvälinen ydinyhteisö. TVO kuuluu siihen myös. 
Harrisburgin onnettomuus maksoi miljardeja. Kaikkien maailman 450 ydinvoimalan kesken on 
keskinäinen ydinonnettomuuksien vakuutukset JAKAVA YDINPOOLI. Systeemi on varsin yksioikoinen. 
Jokainen Harrisburgissa ydinonnettomuudessa menetetty miljardi tuotti silloinkin jokaiseen 
ydinvoimalaan vastaavasti jaetun n. 2 miljoonan korvausmaksun velvoitteet. 
 
TVO:n johto hikoili kauhistuneena maksellessaan näin kertyviä miljoonia ja miljoonia USA:n 
suunnattoman kalliin ydinonnettomuuksien tilityksiin vuodesta toiseen. Muistan miten TVO:n 
sähköjohtajamme Keskinen usein palasi tähän kipeään aiheeseen. Rahaansa vastaan TVO sitten kun 
muuta ei voinut lähetti pari insinööriään katsomaan USA:n kolmenmailin saarelle asti minne 
miljoonansa tuhlattiin IAEA:n ydinpoolien kautta. Suomella kuulema ei ollut mitään mahdollisuuksia 
laistaa. Maksut lankesivat vääjäämättä maailman jokaisen reaktorin kiintiön mukaan auttamatta! 
 
No Japanin TEPCON onnettomuuden jälkipyykin rahasummat edustavat jo 77miljadiin kohoavaa 
ydinturvavastuusummaa jo. Samaa 1979- kaavaa noudattaen TVO:n pitää maksaa nyt 
rakentamakseen tulleesta peräti 4kpl reaktoristaan JO no katsotaan: 
 
77 000 000 000e/ 430 maailman reaktoria= 179 miljoonaa/reaktori* 4kpl = 716 000 000e! 
Loviisan 2 reaktoria ja Fennovoima mukana Suomi maksaa Japaniin= 1,25 Miljardia ! 
-- 
 
Mikähän maamme tiedotusvälineitä oikeasti vaivaa kun tällaisien kankkulan kaivoon survoutuvien 
miljardisummien uutisointiin EI edes uskalleta? Huomatkaa, että Harrisburgiin survotit vastaavat 
miljoonat eivät ole tuottaneet y h t ä ä n mitään takaisin! Uutisointi näistä ydinvoimaloitten ristikkäisistä 
vastuuverkostoista on ollut harvassa kuin vesi erämaassa. Miksi HITOSSA tällaisista toteutetuista 
kammotuksista EI uskalleta keskustella, saati paljastaa missään? Miksei USA:n tapauksessa valtio 
maksanut? 
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Siitä yksinkertaisesta syystä, ettei yhä t ä n ä k ä ä n päivänä yksikään yksityinen vakuutusfirma suostu 
vastuuvakuuttamaan suurriskisiä kalliita ydinvoimaloita. USA:ssa on YHÄ sama käytäntö, valtio EI 
halua maksaa ydinvastuuvakuutuksia kannattamattomana! Mikään ei siis ole tilanteessa muuttunut 
USA:n antamalla esimerkillä 35 vuodessa. Tämä On pääsyitä siihen miksi Harrisburg pysäytti USA:n 
ydinhankkeet kuin seinään. Niin paitsi SE, ettei asiasta edelleenkään julkaista missään lehdistöissä 
tietoja! 
 
Sydämen sulamisonnettomuus – Wikipedia 
fi.wikipedia.org/wiki/Sydämen_sulamisonnettomuus? 
Sydämen sulamisonnettomuus (myös Kiina-ilmiö) on ydinonnettomuus, jossa ... tapahtui Harrisburgin 
ydinonnettomuudessa Yhdysvalloissa vuonna 1979. 
---------- 
Jatkoa.. 
 
*Tarkennettua dataa YLE-TV Arenan uutisointiin. Outoa tässä miksei Suomen korrupoitu lehdistö vaan 
uskalla valaista: 
 
Ranskan Hollande antoi potkut hänen energia ja ympäristöministerilleen, joka julkisesti kritisoi 
leikkauksia hänen talousarvioonsa aiemmin tässä kuussa. 
 
Presidentti Hollande on luvannut leikata Ydinenergian osuutta maan sähköntuotannosta on 50 
prosenttiin 75 prosenttista vuoteen 2025 mennessä. Hän on myös sanonut haluavansa sulkea maan 
vanhimman reaktorin Fessenheim, lähellä Saksan rajaa, vuoteen 2017 mennessä. 
 
Greenpeace sanoi kunniaksi hänen lupauksensa, Hollande on lopetettava ainakin 10 reaktoria vuoteen 
2017 mennessä ja 20 vuoteen 2020 mennessä. Kampanja ryhmä sanoi tämän pitäisi ajaa alas myös 
Tricastin, joka on rakennettu yli 30 vuotta sitten. 
 
11 huhtikuu 2013 Lähettäjä Christina MacPherson | Ranska, uusiutuva | Jätä kommentti 
Ranska - lopettaa ydinvoiman kotona, mutta haluaa myydä Intiaan. 
---------- 
 
Sydämen sulamisonnettomuus – Wikipedia 
 
fi.wikipedia.org 
Sydämen sulamisonnettomuus (myös Kiina-ilmiö) on ydinonnettomuus, jossa ydinreaktorissa olevan 
ydinpolttoaineen 
 
Sydämen sulamisonnettomuus – Wikipedia 
 
fi.wikipedia.org 
Sydämen sulamisonnettomuus (myös Kiina-ilmiö) on ydinonnettomuus, jossa ydinreaktorissa olevan 
ydinpolttoaineen 
             ----------- 
 
MEGAuutinen, jota et edes kuullut 
areva areva arev areva areva 
 
Kukaan ei kuule näitä uutisia Suomessa. Saati että uskaltaisi näistä edes hiiskua. 
 
Vuoden 2013 aikana 50% maailman ilmaisesta uraanipolttoainehuollosta vastannut ASEpurku- uranin 
kaupustelu loppuu kuin seinään. Vuosikymmenet ydinvoimalayhtiöt ovat saaneet täysin ilmaiseksi 
käytöönsä USA:n ja venäjän kymmenien tuhansien ydinohjusten valtioiden verorahoin maksmat 
uraanipolttoaineet. Enää jatkossa purkupolttoaineita Siis EI liikene! 
 
Vaikutus oli uskomattoman suora ja raju. Otetaan esimerkkejä joista et ole kuullut missään. Tämä 
uutinen on kuulema k e r r a n esitetty noin viikko sitten YLE Arenalla. Mutta yhden yksikään sitä EI ole 
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kommentoinut. Ei niin lehdissä. Kuin ei edes neteissäkään. Mitäs moisia turhaan. Kun ei ikäänkuin ole 
edes tärkeää tietää: 
 
Ranskan Areva toimittaa NYt yli 78% Ranskan sähköstä ydinvoimaloillaan. Mutta nyt kun 
ydinpoltoaineet on 2008 eteenpäin muuttuneet energianegatiivisisksi ja mikä kohtalokkainta 50% 
uraanin ilmaispurkumateriaalit katoavat. On Areva ja Ranskan hallitus päättänyt LASKEA 
YDINVOIMAN OSUUDEN ALLE 50%!!. . . 
 
Juu kuulitte ihan oikein Ranskassa ON nyt 59kpl reaktoria. Tämä päätös romuttaa kerrasta 
uskomattomat 20 ranskalaisreaktoria, eikäuusiakaan tehdä. Ydinvoimaansa Areva alkaa korvaamaan 
rajusti OFSHORETUULIVOIMALOILLAAN ja Aurinkovoimaloilla! Suomen järkyttynyt 
ydinlobbarikoneisto on pyyhkäissyt kylmäävän faktan pois kokonaan tiedotuskanavistoistamme myös. 
Isku on enemmän kuin musertava tieto. Nyt maailmaan jää enää kaksi maata jotka hukkaavat 
taloutensa menetettyyn ydinvoimaan Suomi ja Venäjä. ( Eikä Venäjäkään toki itse osta ydinvoimaa 
vaan myy sitä tyhmemmilleen kuten juuri Suomeen.) 
           ------------ 
 
Rihlahaulikkojen Gatlin 
gat gat gat gat gat gat 
 
Ydinreaktorinsa Tesla Westinghauselle alunalkaen suunitteli hiukkastykiksi. Kuolemansäteeksi, jolla 
kyettäisiin ampumaan keskitetyllä plutoniumkanavasäteilyllä alas kilometrien päästä 
polttomoottorilentokoneita. Kokeissaan Tesla huomasikin miten reaktoreistaan lentävät 
kuolemansäteeT tuhosivat mm. keilaan lentäviä lintuja LENNOSTA. 
 
Viimeeksi eilen 25.07.2013 sainkin soiton siitä miten Olkiluodon portin edustan tielle oli pudonnut tutusti 
keuhkonsa TVO:n savupiipuissa polttaneita lintuja verissään. Kuolevien näky oli ollut hyvin järkyttävä, 
koska he olivat kuunneleet minun aiempia raportteja siitä miten tuhatmäärin lintuja tuhoutuu TVO:n 
yläpuolisissa kanavasäteilyionien tykityksissä. Nyt soittaja, HE ITSE näkivät saman livenä Olkiluodossa! 
 
Olen kiteyttänyt USA ja NASA:n salaisista ydinpolttoainetutkimuksistaan tekemiä dokumentteja. On 
enemmän kuin järkyttävää nähdä nimenomaan VIRALLISEN kokeen preparaatteja ja kuvia. Miten 
ydinpolttoaineen sisäinen maailmansa inferno viskoo sisuksistaan neutronivoita, kanavasäteilyn Pu- 
239 tonnistoja. Plasmassa liikku hurjista hurjimmat hadronsyöksyt ja monet muut säteilyllä kuolettajat. 
Rihlattu haulikko joka ampuu 100km korkeuksiin fyysisä näkemällä tappavia plutoniumnionipilviä! No 
katsokaa itse, nyt asian takuumiehenä tässä nimenomaan NASA ja USA! 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Ycsf.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Ycsf.jpg[/img] 
            ------------ 
 
MalliPOLIISI HUBBABUBBA pantiin tuomionsa jäölkeen katkolle! 
POLIISI POLIISI POLIISI POLIISI POLIISI POLIISI POLIISI 
 
K.H. Kannattaa aina yrittää, tämä Kaikkeus on sen verran upea. 
9 minuuttia sitten sovelluksesta mobile · En tykkääkään · 1.. 
 
Arto Lauri Kannattaa , toki kannattaa edes yrittää pelastaa. Mutta kas kun SUPO-PASKALAKIT 
ESTÄÄ! Ja sekopäisyyksillään tuhoaa maailmamme.. 
 
Kuulitteko että esim. VUODEN NETTIPOLIISI Helsingin poliisikomissaari, nuorison Hubbabubba tai 
mikä nyt olikaan oli saanut jopa maailman korruptoituneemman Suomen oikeuskanslerin tuohtuneena 
kimppuunsa. Tuo ns. "poliisien poliisi" oli käyttänyt niin raakaa rasistista ja räävitöntä tyyliä. 
 
Varmaan seonnut kokonaan, koska on nyt lehtitiedoin passitettuna kuulema "jossain"!. Että moisen 
pedon teutarointiin oli annettu tuomio! Voikin vaan kuvitella millaisia ihmissyöjiä hänen LAJITIVERINSA 
lainkaan onkaan! Kuvitelkaa , että tällaisten elukoiden varassa pidetään orjuutettuina sanavapaudet 
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riistettyinä koko nettien miljoonat kansalaiset. Elukoiden jotka böönaavat ja sekoilevat töissään niin, etä 
joudutaan panemaan tavantakaa "katkolle". Luvin asian siis tänänpäivän lehdestä! 02.08.2013. 
   -------------------------- 
 
SM-tason sähköihmeitä! 
sm sm sm sm sm sm sm 
 
02.08.2013. Paikallisessa Satakunnan kansassa kerrottiin jotain aivan erityistä. Porin Reposaareen 
pystytetty offshore tuulivoimala oli rikkonut kerrasta kaikki aiemmat Suomen tuuliennätykset. 2,3MW 
Suuruinen tuulivoimala oli käynyt kokonaisen vuoden huikaisevan korkealla tuottotehollaan 45%/v! 
 
Luvun huikeaa tasoa on edes vaikea hahmottaa. OL-2 tyyppinen ydinvoimalakaan kun ei pyöri ASEA- 
atomin sen myydessään kuulema kuin maksimissaan 25% hyötysuhteellaan! Luku tarkoittaa sitä, että 
1000MW reaktoritehoisen ydinvoimalan korvaamiseen tarvitaan Suomessa yleistyneitten 4,5MW 
tuulivoimaloita enää lasketaanpa: 
 
TVO:n 1000MWreaktori tuottaa sähköä 25% hyötysuhteella kerrottuna vain 250MW. 
 
Kun taas 1000MW tuulivoimaa tuottaa jatkuvan 450MW tehon. 
 
250MW/ 450MW= 0,625* 1000MW= 
 
Eli 1 000MW TVO- reaktorin korvaamiseen tarvitaan vain 625MW alati käyvää 100% puhdasta FIN- 
tuulivoimaa. Se jaettuna 4,5MW yksikköihin = 139kpl. 
 
SK- lehti on nyt viikkokausia haukkunut ydinlobbarien ostamana tuulivoimaloita. Aivan naurettavin 
argumentein. Luokkaa:" Koko länsirannikko taotaan t ä y t e e n tuulivoimaloita ja hätääntyminen 
aiheesta on suuri!". Siis silkkaa perustelematonta TVO:n miljoonilla ostamaa lokaamista. 
 
Moiseen en koske edes pitkällä tikulla. Koska jo TVO:n johtaja Anneli Nikula myönsi suoraan TVO:n 
OSTAVAN miljoonilla näitä maksettuja palstametrejään. Pelkästään estääkseen kertakuokkia 
ydinvoimaa parempien energiamuotojen tulot markkinoille kilpailijoikseen hinnalla millä hyvänsä! 
 
Jos jotain jäi ihmetyttämään miksen huomioinut esim. sitä totuutta, että ydinvoimalat makaa kuukausia 
revisiossa, huolloissa ja jäähdytysvesipuutteistaan liki 30% ajastaan maailmalla. 
 
Niin jätin tuon nyt laskematta. Koska JOS huomioisin esim., sen, ettei ydinvoima tuota KOSKAAN edes 
rakentamisenergioitaan 2008 energianegatiivisuutensa takia. Toisaalta tuulivoimalat tekee sen 
uskomattomassa 2kk sisällä. Tosiaan jos huomioisin kaikki nuo, korvaisi muutama tuulivoimala 
täysimittaisen reaktorin. Ja tällaisista totuuksista Suomessa korruptoitunut SUPO survoo asiattomat 
ostetut banninsa neteissä, foorumeissa..! 
                ---------- 
 
Posivan Cu- pullosten paineensiedoista 
posiva posiva posiva posiva posiva 
 
Arto hei. 
 
Koetin tuossa sopeuttaa vedestä saamiani datoja selvittääkseni mitä siis tapahtuu Posivan 
kuparipullojen sisällä olevalle kiintoplutoniumille sen kaasuuntuessa noin 90v aikana. (Laskennallinen 
höyrystyneen kanavasäteilyn plasmakaasun lämpötilaksi märitellään vajaata + 3 000C.) 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vesihöyry 
 
- Kylläisen vesihöyryn painetiheys +7C = 1,006 kPa 
- " +100C= 101,32kPa (1ilmakehä) 
- " +374C= 22 129kPa 
- " + 3 000C= 177 505kPa 
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Suoraan tästä jatkamalla tulisi kiintojäästä < + 3 000C laajentumakertoimeksi 1 775 kertaistuminen. 
Tämä jo taas tuntuisi aika loogiselta että kokonaan kiehuneessa kuparipullossa Posivan onkalossa 
muodostuisi siis liki 1 775 ilmakehän paine! 
 
Olkiluodon reaktorissa kiintopolttoaineesta kiehuu siis kaasuplasmaksi (TVO:n 
yhteiskuntavastuuraportin 2008 mukaan), 1,28 %/y kiintometallistaan. Vajaassa 90v taas koko sisältö 
muuntuu + 3 000C kaasuplasmaksi. Arviolta jos 50% Posivan pullon sisällöstä on tätä kiintoainetta 
saadaan siis 1 000 ilmakehän paineen kasvu 90 vuodessa näin laskien. 
 
1000 ilmakehää/ 90v= + 11 ilmakehää /vuosi! Näillä arvoillaan pullo paukkuisi vuotaessaankin liki 
ekoina vuosinaan! Tämäkin lähestymistapa JO kertoo kuinka päin seiniä kaikki Posivan laskelmat 
oikeastaan on! Posiva ei puhu halaistua sanaa mitä 5m pitkän ja 1m leveään 5cm paksun 
kuparipullonsa paineensietokyky on. Mutta sekään ei viruvana pehmytmetallina voi olla kuin 
kymmenissä ilmakehissä verrattuna siihen miten esim. 23cm paksuun rautaiseen TVO:n reaktoriinkaan 
ei uskalleta laittaa kuin 70 ilmakehää. Tämä paine tuossa Posvan mallinnuksessa saavutettaisiin jo: 70/ 
11 ilmakehää= 6,3vuodessa! . . 
 
Huomaamme vaikka malli vielä tässä on kovasti yksinkertaistettu. Niin laskettavissa on, että JO pelkkä 
paineen nouseman takia Posivan kuparipullon TIEDETÄÄN rysähtävän halki luokkaa 
vuosikymmenessä! Siksi kaikki mahdollinen aiheen mallinnus ja ynnäilyt on tarkoin julkisuudelta 
peitelty. Lähetän nyt alustukseni tarkennettavaksi. Toivottavasti saamme pian kuulla tästä lisää. Sen 
verran kuvottavalta juttu alkaa haisemaan. Eikä pelkästään sen takia, ettei tällaisiakaan matemaattisia 
malleja Posiva näytä tehneen aiheesta millään tasollaan. Ei koska TOTUUS ei näitä ydinhuijareita ole 
kiinnostanut pätkän vertaa ennenkään! 
            ------------------- 
 
Sähkö, MIKÄ siinä oikeasti maksaa? 
sähkö sähkö sähkö sähkö sähkö 
 
Katso kokeeksi taloutesi sähkölaskua. Huomaat varsin pian erään tarkoin julkisuudelta salatun 
yksityiskohdan. Nimittäin SÄHKÖSSÄ ei maksakaan itse raakasähkö. Vaan ihan jotkut muut tekijät 
kokonaishinnassa. Miksi ihmeessä sähkö tuotteena edustaa laskusta tuskin 30% osuutta? Tarkoitan, 
että monopolien suojaamat 70% tulee päälle ihan muista tekijöistä. Valtion veromonopoli on oma 
suljettu rosvoamisensa. Mutta toinen vieläkin vähemmän tunnettu osuus on se, että sähkön 
kuljetusmonopoli Fingrid ryöstää leijonan osan yli 35% sumeilematta! Kysellään miksi? 
 
Sähkön hinnoitteluun pitäisi saada oleelliseksi osaksi sähkön siirtokustannuksen osuus. Otetaan 
esimerkki. Paikallisesta vesi-, tuuli- , aurinko-, turve-, bio- , jätteenpolttovoimalasta kun matkaa 
tuottajavoimalasta kuluttajalle on maksimissaankin 30km. Häviöitä systeemissä ei tule kuin tyypillisesti 
prosenttiluokkaa 5%. Paikallisen energiantuoton hyötysuhde on oikeasti liki sata %. Etu on vallan hurja 
kun katsotaan kertaluokkia synkempiä vaihtoehtoja. 
Ydinvoimalat on IAEA:n keskeisen ydinturvalain mukaan jo vuosikymmenet rakennettu satojen km 
päähän kuluttajista suurvaaransa takia syystä. Nyt ydinvoimaloitten vaaran kasvuu on ajamassa 
reaktorit JO n.700km päähän suurasutuksista! Jo TVO:nkin reaktoreilta tuleekin ihan käsittämättömät 
täysin TURHAT 10- kertaistuneet suunnattomat turhat satojen km2 kokoiset linjanalusraiskiot päälle 
häviömatokatkoina! Muutetaan asia matemaattisempaan muotoon. 
 
Suomalaisten maksamat sähköt kustantavat kuluttajille vajaat 16 senttiä/kWh. Tästä itse sähkön osuus 
on luokkaa 4,5snt/kWh. Sähkön siirtohinta liikkuu likemmä 6snt/kWh. Edes meidän omasta 
vesivoimalasta EI kannata tuoda omatekoista norppa- sähköä vain 30km päästä. Koska 
ydinmonopolien vääristämät siirtohinnat on korkeampi kuin itse tuote, sähkö! Tilananne on täysin 
sairasta. Miksei sähkön siirtohintoja maksa ne jotka sähköä siirtävät 30-10- kertaa kauempaa, eli 
ydinvoimayhtiöt? 
 
Jos siirtokustannuksiin huomioitaisiin syyseuraussuhteet oikeaoppisesti menisi hinnat seuraavasti 
oikeammin: 
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- Meidän vesivoimalan siirtohäviöt lyhyellä paikalliskuljetuksella 30km siirtomaksu= 0,6snt/kWh. Koska 
siirtolinjat on lyhyitä. 
 
- TVO:n ydinsähkön siirtohäviöt pitkällä 300km siirtolinjoilla -10% häviöillään = 6snt/kWh. Koska 
siirtopituus on j ä r j e t ö n ! 
 
- Fennovoiman siirtohäviöt mielettömillä 700km miljardien linjoin -20% häviöillä = 12snt/kWh. Koska 
siirtopituudet on mielipuolisia!  
 
 
 
 
 
 
 
 

3235.Olkiluoto j ä r e ä ä  METALLITUHOA 
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 
 
Kuten muistatte olen juoksuttanut aimo nipun sensaatiomaista koskaan aiemmin julkaisematonta dataa 
siitä mitä TVO:n ydinmateriaalien holtiton. Etten sanoisi avoimen r ä ä v i t ö n   pumppaaminen 
ympäristöönsä tekeyttää. Kokonaiset katot, sillat, rakennukset säteilyerosoituvat ydinvoimalapäästöistä. 
Pu-239 tonnistojen alas chemtrailaamiset ovat räjäyttäneet myös kasvien suurtuhoja. Suunnattomat 
maa- alueet on TVO muuttanut säteilymyrkyillään kasvamattomiksi. 
 
 Keväällä äiti erehtyi kastamaan kasvihuoneen kurkkuja TVO:n puoleiselta katolta saatavalla 
sadevedellä. 4km pääsä TVO:lta arkinen sadevesikin tappaa kasvit kerrasta. TÄMÄ ON se arki joka 
ydintappaa SUOMEN! Peltikattotuhojen jälkeen aloin miettimään. Mikä voisi olla muovitettujakin 
peltikattoja JÄREÄMMIN suojattua metallipintaa. Muisttukseksi kun muovitetut peltikatot tulivat, niille 
annettiin vuosikymmenten, TVO:lle myytynä rautaruukilta peräti 100v kestotakuut. Vielä sellaista 
metalloipintaa etsin jonka laadukkus tunnetaan laajasti.  
 
Niin tosiaan liikennemerkit! Paksusta alumiinista tehdyt liikennemerkit teipataan nykyään kestämään 
miltei m i t ä  vaan! Pinnoitteesta tekee liki pomminkestävää päällä oleva valoa loistava lasikuulakerros. 
Valtion laaduntarkistus takaa tuotteensa. Moisten pinnan tiedämme kestävän niin jäätymiset, tuulet, 
tuiskut, Auringon, suolat kuin pakokaasumyrkyt kaikineen. Ei siis muuta kuin kamera käteen ja 
taltioimaan Olkiluodon tiestöön. Eka kuva 4km päässä Olkiluodolle antava työmaatiestöä. PS hatusta 
kiinni kyyti on t o d e l l a  kylmäävää: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6P6.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6P6.jpg[/img] 
 
Mitä h i t t o a ! Koko keltainen keskiö kesinyt säteilyeroosiosta pois. Kirkas keskiö paistaa vastaan 
survoutuneen  laadukkaan heijastuspinnan paistaessa 97% poistumillaan. Joo e h k ä  
satunnaisotantaa, muuta kuin seuraavaan kohteeseen. Muutamia vuosia paikallaan ollut osittain 
alumiininen, ja sinkitty bussikatos. KOROSTETAAN, että kuvassa hyväkuntoisempi sivu osittaa 
suoraan, yllätys yllätys ETELÄÄN. Taas sama kuvio. TVO:n säteilyueroosion iskut tulevat lännestä. Eli 
säteilyerosoituun vasempaan puoliskoon. Kuka edes yllättyi, että nimenomaan auringon puoli on hyvä, 
mutta se mikä on tuhottuna on varjoisampi TVO:n, tutusti kuoleman puolisko: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6rY.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6rY.jpg[/img] 
 
Jotta asia tulisi kerralla selväksi. Siirrytään katoksen ALLE. Jonne vesi ja aurinko ei osu lainkaan. 
Kuvassa Olkiluoto pommittaa pintoja pitkin nyt oikealta. Tulos ei muuksi muutu tältäkään suunnalta. 
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Säteilyn puoli on tutusti j ä l l e e n  se mikä On sätilypalaen pettänyt. Mutta huomatkaa EI taaskaan toki 
ruostunut. Kuten olemme tottuneet. Säteily muuntaa pinnoituksen ja metallin rajapintaa kaasuuntuvaksi. 
Pumppaa ++..IONEIn valenssisidokset kaasuiksi, ja puskee kaikki rikki tieltään: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6rQ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6rQ.jpg[/img] 
 
Hei ootakaa toki. Meille jäi liikennemerkkien tutkailut kesken. Hain Olkiluodon tieltä liikennemerkin joka 
näyttää lähinnä luoteis- pohjoissuuntaan. Takuuvarmasti ei osu Aurinko, eikä edes päätien 
suolaroiskeet. Tielaitos on siis vuosikymmenten harjoitteluilla kehittänyt pinnoitemaalit jotka EIVÄT 
reagoi mihinkään. Pinnoitteilleen onkin annettu elinikäinen kestotakuut! Vaan katsokaa.. Älkää 
pelkästään katsoko vaan i h m e t e l k ä ä  mitä TVO Olkiluoto säteilyerosiot saa aikaan kaikkein 
järimmillekin lasisuojatuille erikoismetallien pinnoituksille. Musertavaa, mykistävää. Hokee vaan 
mielessään, että voiko tämä olla edes totta: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6rB.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6rB.jpg[/img] 
 
On siinä halkeamat poikineen. Hyvin tukeva ja paksu loistavalla lasikuulakerroksella rakettu pinta 
paikoin ikäänkuin r ä j ä h t ä ä  kraateritähtenä irti pinnastaan. Silti alta paljastuva metalli on kirkasta 
kuin uutta. outoja muotoja, outoja railomosaiikkeja pitää tutkailla lähempää: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6ri.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6ri.jpg[/img] 
 
Tälläiset säteilyeroosiokuvat räjäyttävät Olkiluodosta tajunnan kerrasta. Olkiluodon 2 200kg/v Pu-239, 
neutronit, neutriinovuot, teslabimien hadronkaskadit. Vaikka STUK pellemittareissa eivät suoraan näy. 
Tuhoavat kaiken mihin osuvat! 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6rX.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6rX.jpg[/img] 
               ------------ 
TEM silmänlume KULT 
kult kult kult kult 
 
29.05.2013. YLE aamun radio säksätti, että Suomen pitää vähentää -80% CO2 päästöistään 
muutamissa tulevissa vuosissaan. Juupa juu varmaan p i t ä s, mutkun oikeasti EI! EU:ssa runnottiin 
läpi maailman tuuliin Eeva-Riitta Korholan= TVO/ Arevan O s t a m a  täysin pellelaki: 
 
- Ydinenergian kaivuun, kuljetuksen, isotoopijalostamisen. No ylipäätään m i n k ä ä n 
ydinvoimapolttoaineen tuotannossa vapautuneitä CO2 tuotoksia. . .Niin no niitä ei vaan kosmeettisella 
kikkailuilla l a s k e t a ! 
 
Laki jo SUORAAN kertookin, ettei koko CO2 laskemisiin usko maailmalla KUKAAN! Ei siis edes lain 
laatijat! On päivän selvää, että 2008 eteenpäin energianegatiivisen ydinvoiman tuottamista 
SUUNNATTOMISTA kaivoksiensa ja jalostamojensa energiataseista muutenkaan piitata. Koska 
ydinvoima lakkasi 2008 olemasta ikuisesti edes energiamuoto. Talvivaara, Euroopan a i n o a  
uraanihelvetti tuottaa 20- kertaa enemmän CO2 tuottoja kuin yksikään kivihiilivoima/ kwh! Eeva- Riitta 
Korholalla on vaan ydinvasalleineen niin mieletön POLIISI/ armeijan tuki valheilleen. Ettei 
päivänselvään valtioiden PETOKSEEN tiedotusmonoliitit uskalla puuttua pelonsekaisin korruptoinnein. 
 
Helsingissä on mitä lie luokkaa 2 800MW kivihioilikapasiteetit. Naantalissa about 1 000MW. Samoin 
TVO:lla ja Forttumilla on myös Porissa vajaat 1 000MW kivihiilikapasiteetti. MYÖSKÄÄN näihin pyhiin ja 
koskemattomiin kivihiilikapasiteetteihin EI suin surmin kajota. Koska TVO/ Forttum ydinyhtiöinä ja 
Helsingin energialaitos ydinalan vasalleina saa tehdä mitä lystäävät. Kyseenalaistuksen esitti jo 
aikoinaan mm. Matti vanhanen YLE vaalitenteissä: "Milloin näihin maamme t o d e l l i s i i n  CO2 
tuottajiin uskalletaan puutua?" Vastaus tuli kuin tykin suusta, moisia EI SUPO ja ydinala halua kuulla 
julkisuudessa. Vanhanen joka kyseli vaalitenteissä i k ä v i ä  sai monoa välittömästi! 
 
Eli tosiaan te joille on illuusioita CO2 kuplinnasta. Katsokaa vaihteeksi m i t ä ydinherrat tekevät o i k e 
a s t i CO2 vapaille energiamuodoille. Viikolla 22.2013 EU määräsi liian h a l v a l l e  aurinkokeräimille 
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salamana +50% haittatullit. Toisaalta Suomessa tuulivoimaloille SA- armeija sälyttti sikaisot 50 000e/kpl 
kuinkas muutenkaan HAITTAVEROT! Juu ydinalalla EI TOSIAANKAAN USKOTA KEKSIMIINSÄ CO2 
ongelmiin. CO2 on vain kehitelmä jolla pakkoHUIJATAN kansalle yhä lisää kannattamatonta. 
Tunnetusti maailman CO2 tuottoisinta YDINVOIMAA! 
              -------- 
 
Porin TVO:n päästöistä 
pori pori pori pori 
 
Olen esitellyt dokumentoituja näyttöjä siitä millaisen konkreettisen kenen tahansa nähtävän näytön 
TVO:n ydinvoimalapäästöt ovat saamassa aikaan. Juu valokuvia olen koonnut ja tälläkertaa Porin 
naapurustosta. Kuten muistamme jopa arkinen muovitettu PELTI silpoutuu TVO:n tonnien/v Pu-239 
IONIpommituksissa muutamassa vuodessa. Ei todellakaan p i t ä i s i kuoriutua, mutta kun m i k ä ä n 
aine ei kestä SÄTEILYÄ!.  
 
Katsokaa seuraavia kuvia ja huomatkaa myös, että kuoriutunut pelti EI edes ruostu vaan irtoaa 
SÄTEILYIONIEN KAASUISTA ja IONIENERGIOISTA.. Kuvaaja tähdensi, että myös sielläpäin tuhojen 
korostettu suuntima ON tutusti TVO:lta! Ei siis missään tapauksessa esim. vahvimman auringon 
kaakko- etelä. Vaan kuten muistamme painottuen TVO:n lännen kulmauksiin. Vaan annetaan kameran 
laulaen näyttää miten ++..IONIt tappaa ja silpoaa järeimmänkin muovipellityksen kuin tyhjää vaan. Vielä 
45km päässä TVO:lta dokumentoiduissa kiistattomissa kuvamateriaaleissa: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6P8.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6P8.jpg[/img] 
 
Seuraava demo kristalloi miten kyse EI ole esim. kemiallisista aineista. Vaan nimenomaan 
SÄHKÖIONISAATION mukana suoraviivaisesti TVO:n ampumasta Pu-239 pommituksista. Malenkan 
kuorimallit jotka kertoo miten alkuaineet varastoi säteilyn energioita 50kpl mittarien suoraan 
näyttämättömiin ilmikasuihin räjähtää näistä maallikonkin tajuntaan. Isomeerivireet, hilavirheet, 
termiviresäteilyt, reaktorien yllä riehuvat 440MW teslabimipylvään hadronavaruussäteilyjään 
sinkauttavat pommitusjäljet kattaa k o k o Länsisuomen läänin alueet. 
 
 Kauas Tampereen taakse asti. Jossa kokonaiset metsät jo säteilysilpoutuvat ja IONIerosoituvat 
kaarnattomiksi raunioiksi. Tämä on toki VASTA ALKUA siitä miten TVO/Posiva tapattaa k o k o 
FINLANDIAN!  Mutta kuka kiinnostuu kun SUPO/ SA-armeija suojaa tunnettuja laittomia Pu-239 
myyntejään sutena? 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y6PT.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y6PT.jpg[/img] 
                   -------- 
SUPO saastapoliisit tulivat sitten kotikoneeseeni sellaisella apinan raivolla, että kone räjäytettiin 
kokonaan. Siksi siis tämä katkos postauksissani. SUPO riehui johtajistoineen YLE:ssä apinan raivolla jo 
aamusta suojatakseen laittomia Pu-239 ASEmateriaalien myynnin bisneksiään henkeen ja vereen. 
 
Ihmetyttää vaan kun vaativat y h ä vaan lisää valtaa ja rahaa poliiseilleen. Miten i h m e e s s ä jo NYT 
ääretöntä sinisoikiopäiden valtaa voitaisiin edes teoriassa lisätäkkään? Rahaahan ne pyytää lisää kyllä 
veriseen korruptioonsa voivatkin.  
 
 
3302.Koosteet 2013.06.20 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
20.06.2013 
No 456 
kuuleminen@tem.fi 
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Etusivu- foorum 2013.06. Eli m i t ä ä n selityksiä ei löytynyt sille miksi Japani sulkee pysyvästi ja 
ongelmitta viitisenkymmentä reaktoriaan? 
 
En toisaalta kyllä y h t ä ä n ihmettele, etteivät ole lainkaan kiinnostuneet ydinharhatkaisujensa 
toistamisistaan)) 
 
Ja mikäs siinä mikä tahansa MUU energiamuoto kuin ydinvoima ei tosiaankaan räjähdä likaisena 
ydinpommina kilometrikorkeuksiin ja tapata miljoonia!) 
 
Entä miksi Intia korvaa reaktorinsa 147 000MW ekovesivoimalla. Vaikka maalla olisi 1 000 v 
thoriumvarannotkin? On se vaan mielenkiintoista nähdä miten Saksan malli lyö läpi kautta maailman... 
 
Veikkaus koska muuten USA alkaa sulkemaan 104 reaktorejaan kun maa siirtyy täysin ulkomaiseksi 
ilmoittamastaan KOTIMAISEEN 4-kertaa halvempaan maakaasuun 20v aikana. Täälläkin 
jenkkipaskojen CIA- poliisimaneja syrjät väärällään kertokaas nyt ihan omin sanoin miksi USA luopuu 
ydinvoimastaan noin tömäkästi? Jopa EU on ihan kauhuissaan siitä m i k s i USA hyllyttää kokonaan 
ydinpotettiaalinsa. 
 
Toinen veikkaus, milloin seuraavat reaktoriryppäänne räjähtää?) . . Pitäisi loogisesti matemaattisesti e h 
d o t t o m a s t i muuten räjähtää USA:ssa joka ydinrikollisena omistaa hiipuvista reaktoreista yli 
neljäsosan. 
 
Kolmas kysymys: Ydinvoiman osuus oli vielä viitisen vuotta sitten 3,6% maailman energiaosuuksista. 
Nykyään se on JO romuttussaan 2,1%. Eli maailman m i t ä t t ö m i n mitatuista energiaosuuksista. 
Koska Aurinko ja tuulivoimakin on 3,1%. No milloin maailman tämä ydinenergialoiseksi 2008 muuttunut 
nyanssiosuus aluttaa 1% maagisen rajansa? Kauanko menee aikaa. Tuolla kaavalla ydinvoiman osuus 
laskee globaalisti -0,3%/v. Eli maksimissaan vuoteen 2017 mennessä ydinvoiman osuus survoutuisi 
nykynopeudella alle PROSENTIN!)  
 
 
Millä sähköä kun ydin ei tuota 
carter carter carter carter 
 
Etusivu-foorumi: June 2013, 13:26 #2291 Kari Kukko 
 
Japanissa kuusi reaktoria tulee linjoille vuoden loppuun menness Fukushima mallin reaktorit tuskin 
koskaan tulee enää käyttöön. Japani on sen verran rikas maa. Ei tartteta ydinriskejä. 
rt.com/news/japan-nuclear-energy-return-854/ 
-- 
*IAEA Jimmy Carter 1970- luvun lain mukaan reaktorin hätäjäähdytykseen pitää a i n a olla varattuna 
valmiina ainakin 10% reaktorin nimellistehosta. Eli Japanissa liki 60kpl reaktoreista jätetään enää tuo 
samainen reilu 10% (6kpl) käyntiin seuraavaksi vuosikymmeneksi jälkijäähdytysongelmiensa takia. 
Tuon salaisen lain mukaan ydinala siis saa toimittaa ydinsähköään j u u r i sen verran mitä alasajettujen 
reaktoriensa jälkijäähdytettäviin superagressiivisien ydinjätteitten lauhdevoimana tarvitaan! Tepco näin 
lakkaa tuottamasta k o k o n a a n sähköä myyntiin= pannaan konkkurssiin!. 
 
Tieto myös siitä, etti USA/ Tepcon MARK reaktoreistaan saada enää i k i n ä käyttöturvalloisia tarkoittaa 
m y ö s murskatuomiota tälle maailman valtareaktorityypeillekin. Sama myös koskee USA:n 104 
reaktoriaan! Mitä tästä kaikesta jatkoon? USA:n käytännössä koko 104 MARK- reaktoriaan tullaan 
korvaamaan USA:n hallituksen päätöksin maakaasuvoimaloillaan. Eikä murskajaiset ydinalasajoon jää 
tietenkään tähän. Englanti on myös maailman reaktorimaailman kärkeä 38kpl reaktoreilla. Ydinaseitten 
maa kun on. Myös siellä on tehty päätös tuhota kaikki reaktorit niin , että jäljelle ei jää edes neljännestä. 
Jo valmiiksi puhutaan, että korkeintaan 8kpl reaktoria enää jättään. 
 
Skotlanti on päättänyt luopua Saksan malliin 5 reaktoristaan, eli kaikista. Saksan 18 suljettua reaktoria 
sai Italian 6 ja Espanjan 8kpl. Ydinala on ihan vapaassa pudotuksessa JO! Intian ja Kiinan käytännössä 
myös päätettyä romahduttaa ydintaloutensa muutamaan plutoniumtehtaaseen. Voidaan näillä tiedoilla 
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laskea, että ainakij 75% maailman rektoreista suljetaan seuraavan vuosikymmenen aikaan. Samalla 
ydinvoiman osuus putoaa alle prosenttin osiin.Kuka olisi uskonut 2008 ebergianegatiivisuuden poikivan 
tällaisen buumin Saksan esimerkkiä seuraten. . . 
No t i e t y s t i mm. MINÄ  
-- 
 
Millä sähköä, kun ydin ei tuota II 
inkoo inkoo inkoo inkoo inkoo inkoo 
 
Vasama Sähköliiton lehti 06.06.2013 sivu 7: 
"Inkoo on tuottanut 2000-luvuillakin vielä 3,5TWh vuodessa. Ydinvoimaloitten toistuvat seisokit 
tarkoittavat automaattisesti Inkoon 1 000MW kivihiilivoimalan käynnissäpitoa Korpi sanoo. Inkoon 
kivihiilivoimalat on rakennettu 1974- 1978." 
 
Myös Porissa on TVO:n satojen MW kivihiilivoimalaitokset kenenkään uskaltamatta kysyä oleellisinta m 
i k s i ?. Aina on ihmetelty miksi tuuri Loviiisan 1974 starttivuosiin piti aloittaa rakentamaan tällaista 
todella suurta kivihiilivoimalaa Suomeen. Ennekaikkea miksi se piti startata tismalleen samaan aikaan 
kun TVO:n OL-1 laitos startattiin? Vasama vetää kissaa raakasti pöydälle. Kun maailmalla on reaktorien 
tyypillinen verkossaoloon aste v a i n 70% ajastaan. Tajuttiin Suomessakin v a r s i n suoraan, että 
maamme neljästä reaktorista on käytännössä a i n a joku joko polttoainerevisioissa tai sitten rikki 
muuten vaan. 
 
Olipa alhaalla sitten Loviisan 520MW reaktoreista toinen, tai TVO:n 880MW OL-1 tai OL-2 laitoksista 
toinen, tai molemmat, tai kaikki. Pitää sähköverkkoon syöttää sekä Inkoon hätävarasähköt, ja myös 
Portin TVO:n kivihiilivoimaloilla päälle. Ettei alasajetun reaktorien + 10% jälkijäähdytyslisät suistaisi 
koko valtakunnanverkkoa alas puuttuvan ydinvoimakapasiteetin lisäksi! 
 
Eikä tässäkään toki kaikkki. Vesivoimaakin IAEA ydinturvalaki vaatii päälle alati tuhlattavaksi 10% 
alasajetun reaktorin tehoista. Vasamassa kerrotaan, että Inkoon kivihiilivoimala käytyään käytännössä 
tauotta ydinvoimaloitten hätäapuna Reaktorien CO2 tuottolinkona. On reilun 30v massiiviajoistaan t ä y 
s i n palasina! Palasina, vaikkei Inkoon voimalaa rasita edes SÄTEILYERROOSIOT TVO/Loviisan 
tyylein! Eli suomessa on 4kpl täysi loppuun silvottujen yli- ikäisten reaktorien lisäksi myös Inkoon 
voimalat jo totaalisen loppu!  
 
 
 
 
 
 
 
 

3236.Minä ja HAL-metallit 
 
Muistan hyvin, miten tutustuin ensimmäisiä kertoja näihin kolmeen outoon ydinteollisuuden käyttämiin 
metalleihin. LEVITRON, Hafnium- 178, ja HAL-nestemetalliin. Oli 1980- luvun alkua. Tapani mukaan 
olin menossa oranssiovien läpi OL-1 reaktorihalliin. Niin tai siis tutummin reaktorin kansitilaan Rh- 
halliin. Hallissa paloi valot. Ihmettelin kun tutut säteilymiehet kuljeskelivat näennäisen 
määrätiedottomasti ristiin rastiin tilan valkealla silatulla lattialla hengityssuojiaan ja paksuja 
suojapukujaan käytellen. 
 
Tai ehkä oudointa hommassa oli se, että he näyttivät mittailevan " JOTAIN" mikä suureksi 
hämmästyksekseni näytti oleilevan noin 50cm korkeudella IRTI lattiapinnasta!! . .. 
 
Olin niin ällikällä avautuneesta näystä, etten edes huomannut varoittavia kylttejä tilan ovenpielissä. 
Tuttu kaveri näytti käsillään, että pois, pois! Tämäpä nyt v ä h i n t ä ä n outoa! Huikkasinkin: "Onko 
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pojilla päässyt Rh- halliin irti leijuvia vappupalloja vai miksi i h m e e s s ä mittaatte yläilmaan. Eikös 
kontaminoituneet kuumat reaktorikarkulaiset ja Pu- 239 päästöt sentään majaile lattioilla ja pinnoilla 
eikä ilmassa?" 
 
Kaveri valahti maskinsa takana valkeaksi. Jaa miksi, no kas kun keskustelumme juuri TÄSTÄ aiheesta 
taltioitui ainakin puolisen tusinaan SUPO, Securitaksen, TVO:n ja IAEA taltiokameroihin. Tajusin, että 
NYT oli tullut saatua selville jotain sellaista ydinvoimasta jota sulateltaisiin vielä v u o s i k y m m e n e 
t!) Tapasin kyseisen kaverin myöhemmin kameroitten tapaamattomissa. Jossa hän uskalsi viimein 
kertoa mitä oikeastaan olin nähnyt. 
 
Olin kuulema päässyt "rysän päällä" koulimaan jotain sellaista huippusalaista. Jonka 
olemassaolostakaan koko TVO:lla EI tiedä kuin kourallinen. Kuulemma vieläkin harvempi itse asiassa 
ymmärtää näkemänsä merkitystä. Kyseessä oli ensimmäinen ikimuistoinen live- tuttavuuteni maailman 
erään tarkimmin salatun erikoismetallin "LEVITRONIN" kanssa. Tai ainakin sillä nimellä olen tuota 
reaktorien itsekseen malenkan kuorimallilla kiteytyvää ihmeellistä ainetta alkanut tituleerata. 
---------- 
 
Mitä OPIN näissä? 
oppia oppia oppia 
 
Ei kulunut kuin luokkaa vuorokausi tästä ja tuohtunut pomoni juoksujalkaa työpaikalleni:" Mitä hemmetin 
Hittoa olet taas päässyt näkemään? Tuli suoraan sisäministeriöltä uhkaukaasi, että TVO:lla oleva 
työntekijä EI SAA nähdä noita juttuja!". .Öhhöh, tuumasin ja kysyin että miksei. Itsehän käskit sinne Rh- 
halliin. Eikä oven edessä ollut mitään kieltokylttejäkään. Olinko muka rikkonut jotain turvamääräyksiä 
terveyttäni vaarantaen? 
 
Pomo painoi ankarasti miettien päätään alaspäin ja ähkäisi:" Paskat tässä nyt mistään SUN 
turvallisuuksista atomiherrat ole kiinnostuneita. vaan siitä ettet sitten m i s s ä ä n elämäsi vaiheessa 
kyllä saa kertoa MITÄ NÄIT!. . . johan pomppasi tuumailin mielessäni. Ai jaa kylteissä TVO:lla EI 
olekaan kyse ihmisten TURVALLISUUKSISTA. Vaan jostain sellaisista joista EI saisi t i e t ä ä ! Heti 
seuraavana päivänä meninkin tapaamaan säteilyVARTIJAA. Jonka siis tiesin nyt olleen lappeenrannan 
koulutettuna suoraan SUPO:n palkkaa. Urkkimassa kaikkea sitä ETTEI kaltaiseni ydinosaajat vaan 
vahingossakaan pääse selville ydinvoiman synkimmistä salaisuuksista. 
 
Nuo tietäen pätkäyrtinkin sumeilematta kaverille:" hei kerros nyt ihmeessä millä hemmetin tavalla ja 
energialla reaktorin perskat kykenee LEVITOIMAAN?. . .Pitkänpitkä hiljaisuus. Kaveri pälyili aikansa 
ympärille. Ettei olut kameroita ja todistajia liikaa. "Joo voin lisää valaista koska näyt tietävän Jo mistä 
oikeasti ON kyse. Eli reaktorissa olevaan jäännösatomeihin varastoituu valtavat määrät säteilyn 
energiaa fissioinnin 200 000 000eV energiatasoistaan. 
 
Kyse on aivan atomin kokoluokkaisista täysin oudosti käyttäytyvistä yksittäispartikkeleista. 
Lappeenrannan koulutuksessa meille opetettiinkin, että tässä tilassaan olevat hituset. Niin kuten näit 
leijailevat epävakaalla radallaan. No vähän kuin kirput tai surviaissääskiparvet seisovassa kesäillassa. 
Olet varmaan nähnytkin jonkun korkeamman ruohokasvuston laella survoen siinä ylös alas 
parittelulennoillaan. No reaktorin aukaisusta näitä purkautuu samantyyppisiä surviaissääskiparvia. Ja 
alkavat täysin oudolla tavalla LEVITOIDA pitkin Rh- hallin lattioita. Kunnes nuo herkkäliikkeiset 
pirulaiset nappaamme teipinpaloihin. Tai saamme survottua savupiipusta ulos. 
 
Noita "LEVITRON-mettallihitusia" on äärimmäisen vaikea ylipäätään nähdä liian pistemäisinä säteilyn 
lähteinä millään mittareillamme. Mutta meidät ON koulutettu oivaltamaan. että a i n a kun reaktorin 
kansi aukaistaan sieltä singahtaa tappavina parvina noita lentelemään pitkin reaktorihallin lattioita. 
Sanoin ja paljastin sinulle varmaan liikaakin. Mutta NYT siis tiedät, että ydinvoimalaitoksissa On 
valtavat määrät sellaisia outoja juttuja. joita valtion ydinturvakarhuryönä, me SUPO:sta on palkattu 
salaamaan. On kuulema koko ydinteollisuudelle elinehto näitten salassapito myös jatkoon. Joten Arto , 
sitten muistat. . .EI SANAAKAAN NÄISTÄ!" 
---------------- 
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No eihän sitä nyt MINÄ!)) 
ei toki ei toki ei toki 
 
Tuon tapauksen voinkin pitää eräänä nahanluontivaiheena. Oppisin suoraan, että tulisin käyttämään 
seuraavat vuodet v a i n oppiakseni kaikki tällaiset supersalaisuudet. Onkimaan kaikki pienimmätkin 
ASEA-atomin oppivuodot. Nivomaan ne yhteen. Mäiskäisemään ne aikanaan maailman ensi- illoissa 
ydinomertan suurimpien keisarinnojen ja TEM- Aureloiden arkistoineihin ja lehdistölle asti! 
 
Seuraava tuttavuuteni koskeekin yhä hallussani olevan outoa HAL- nestemetallin paljastumista. Ainetta 
joka reagoi energiakenttiin. Muodostaa kiinteitä UFO- maisia 3D - rakenteita. Asean tiesin käyttävän 
noita outoja mustanpuhuvia HAL- metallinesteitä mm. kalibroidessaan reaktoriensa Teslan 
oskillaattorien ja polttolimiittien synkkiä resonaattoreita 100km korkeuksiin. Aina taivaan ionosfääreihin 
asti. Koska en halua paljon paljastaa m i t e n hallussani On tuota jopa yhä toimivaa mystistä ainetta. 
Koetan tähän Yotubesta bongaamiani videosettejä. Joista aineen outo maailma voisi lisää hahmottua. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=XliOko5xrr0 
 
Juuri näin käyttäytyvästä nesteen ja kiinteän aineen olomuodoista puhutaan. Ei jokakodin nesteitä 
tosiaan tämäkään aine. Videosta ei käy selville, että aineena tuo saadaan myös tosiaan sekä eristeeksi, 
että johteeksi hallitusti. Toisaalta aineella kyetään siirtelemään myös fyysisiä esineitä. Kuten omalla 
testiaineellani olen koeajanut.  
  ------------------- 
 
HAL- nestemetalli I 
hal hl hal hal hal  
 
Olen esitellyt niitä erikoisia aineita, joita nimenomaan YDIN- teollisuudessa olen tavannut. Tällä kertaa 
esittelyssä on erityisen lähellä minua oleva aine. Koska hallussani ON tuota ASEA- atomin, TVO:n  
salaisimmissa demoissaan käyttämää outoa ainetta. Väriltään se on sysimustaa kuin nestetervaa 
syvistä Helvetinkoluistaan. Mutta siihen näiden samankaltaisuus kyllä jääkin. Aineen saatavuus on 
käytännössä mahdotonta.  
 
Näytteet pitää osata käytännössä varastaa ja salakuljettaa nerokkaalla tavalla ohi valtavan 
vartiointiketjujen. Olen pahoillani, että aine jota tässä demoten teille esitän. On m i l t e i  pilalla ja 
pahoin ikänsäkin takia kokkaroitunut ja ajan saaton syömää. Mutta muutakaan tähän demoamiseeni en 
voinut käyttää. Aineena se kuitenkin yhä toimii! Videossa toimisi paljon näyttävämmin, ehkä sen 
saamme myöhemmin . Mutta nyt siis valokuvattuna. Ja kuten aina maailman ensi-iltana.) 
 
Lähdetään ihan perusteista. Ainetta on aseteltuna lasin pohjaan pieni tilkkanen. Pysyy huonosti 
"sattuneesti" lasissa joten korkeat reunat. Lyön uusinta uutta olevan 50v vanhan Kalle Anttilan 
viisarimittari nesteeseen johtavuutta EI ole, viisari alhaalla: 
http://kuvapilvi.fi/k/YcRT.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcRT.jpg[/img] 
 
Mikään ei näennäisesti kuvassa muutu. Mutta HAL- nesteelle annetaan ulkoapäin "käsky muuttua 
johtavaksi". ja kuten huomaamme mittari nousee asteikolla reippaasti osoittaen aineen muuttuneen 
jyrkästi sähköä johtavaksi: 
http://kuvapilvi.fi/k/YcRp.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcRp.jpg[/img] 
 
Tätä ominaisuutta ASEA käytti salaisissa kokeissaan mittaamaan mm. tutkan ja kaikulaitekuviensa 3D- 
mallinnuksissa säteilyn-, magneettisten anomalioiden ja sähkökenttien mallinnuksiin reaktorien 
polttohelvettien ajoalgoritmikuvissaan. Tämä TVO:n julkaisema äärimmäisen harvinainen 
reaktorikuvannus ON tehty osin aineen näyttämänä myös: 
http://kuvapilvi.fi/k/YcRW.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcRW.jpg[/img] 
                 -- 
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HAL- nestemetalli II 
hal hal hal hal hal 
 
HAL- nesteen seuraava entistä oudompi piirre valottuu näistä. Ensimmäisessä kuvassa nestemäistä 
pintaansa. itse asiassa voisit jopa uida tässä: 
http://kuvapilvi.fi/k/YcRh.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcRh.jpg[/img] 
 
Tapahtuma on kiehtova livenä. Mutta hahmottuu sitä Jo näin. Äsken nesteenä ollut pinta jyrähtää 
kokonaan kiinteäksi. Kuvassa oleva muovinen tikku on jäänyt pihtiotteeseen. No kun ei vaan enää 
liikkumaan pääse. Nesteelle On annettu käsky muuntua kiinteään olomuotoon ja sehän tekee juuri 
kuten käsketään. Reaktorin alaosassa vastaava reaktio tekee kiinteitä 3D - kukkuloita aina siihen 
kohtaan jossa energiakentät ovat säteilevinä kovimpia hotspotteja. Toisaalta testattavia suureita voi olla 
kokonainen kirjo muitakin: 
http://kuvapilvi.fi/k/YcRI.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcRI.jpg[/img] 
 
Reilulla otteellaan kiinteäksi kärkytetty musta HAL- nestemetalli voi tehdä itsestään vaikka fyysisen k o 
u r a n ja siirtelee tässäkin demoissa muoviputkea minne huvittaa. Huomaa myös miten lasin pohjassa 
on aineen aiheuttama selkeä kuivunut REIKÄ. Josta valoa paistaa läpi: 
http://kuvapilvi.fi/k/YcRk.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcRk.jpg[/img] 
 
Kerroin jo, miten aine pysyy melkoisen huonosti purkissaan. Tästä näemme osviittaa miksi. Koska 
HALL- neste voi halutessaan kiinteytyneenä myös kiipeillä pitkin astiansa seinämiä: 
http://kuvapilvi.fi/k/YcRG.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcRG.jpg[/img] 
 
Käskytys käy, ja hupsista vaan. Silmien alla osasekunneissa äsken pilliä pyöritellyt kiinteä synkänmusta 
ainemönjän koura lurahtaa lasin seinäkiipeilystä uimakelpoiseen nestemäiseen olotilaansa silmien alla 
osasekunneissa: 
http://kuvapilvi.fi/k/YcR2.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YcR2.jpg[/img] 
 
Muistatte Terminaattori elokuvasta tuhoisan robottihahmon. Joka valui mm. näyttävästi läpi mistä vaan 
kalterien. Ja kokosi jälleen itsensä kuosiinsa ja toimintaan mistään piittaamatta vaikka lattiamattona 
piiloteltuaan. Seuratessani kyseisen aineen kykyjä muutella itseään niin sähköjohteiksi, kuin eristeiksi, 
kykyään muuntautua 3D muotoihin ja taituruuksiaan siirrellä "juttuja" aivan eittämättä tuli mieleen. 
 
 Terminaattorin elokuvaajan ON täytynyt tietää joitakin tämän ydinteollisuuden HAL- nestemetallin 
erityismahdollisuuksista. Valitettavasti itselläni ei ollut kovinkaan pitkiä mahdollisuuksia keskustella 
tästä aineesta ASEA:n pelosta vaikenevien insinöörien kanssa. Mutta sainpa näyttävää demoa tästä 
julkaistua teille hyvät lukijani!) 
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3237 LEVITRON I 
levi levi 
 
Ydinvoimalansa massakadot TVO ilmoitti kasvaneen 5 vuodessa 2004- 2008 välissä noin 600kg< 2 
200kg. Tämä tarkoittaa 3,6 kertaistumista 5 vuodessa. Tuon tietonsa jälkeen kuitenkin TVO peitti 
trendin jatkumiset viranomaiskäskyin. Kuitenkin tiedämme että j o k i n aloitti tämän kasvavan 
ydinjätteen tunkemisen uloskiehutukseen maailman reikiintyvistä ydinvoimaloista erityisesti 2003 
eteenpäin. 
 
Joka tunnetaan alkaneesta 93% mehiläisten säteilyionisaatiotuhon alkuvuodesta USA:ssa. Nyt 
kuulimme siis Teron eli CIA- poliisin outoa oudomman kertomuksensa. Miten maailmalla reaktorien 
massakadot olisivat 2008< 2013 seuraavankin 5 vuoden jaksona kasvaneet TVO:n ilmoittamasta 
1,28%< 4%= 3,13%/5v!! Luku kertoo jotain a i v a n  tolkutonta ja käsittämättömämmäksi menee kohta. 
TVO:n 5v polttojaksolle tuo tarkoittaa sitten JO sitä, että 20% uraanipolttoainejätteistä poltetaan 
IONIkaasuplasmaksi ilmakehäämme noin vaan kenenkään huomaamattomasti. 
 
  Pattie NASA:n astronautti toi eteemme sitten Fukushimatyylisen jatkumon asiaan. Maailmalla 
ydinvoimalat on alettu valjastaa väkisin poltettavilla HUIKEAN vaarallisilla 30% plutoniumpolttoaineilla. 
Jotka KIEHUTTAVAT sisältönsä surutta ilmakehään hurmeisella-  10% vuosivauhdeillaan. Tällaisella 
polttoaineellaan TVO polttaisikin -50% ydinjätteestään surutta hengitysilmaamme JO! Itse asiassa 
käytännössä tuollainen suoraan ydinpomminakin palava yli 8% polttoaine polttaa KOKONAAN itsensä 
10v poltolla kanavasäteilynä ilmakehäämme! 
                ------ 
 
LEVITRON II 
levi levi levi 
 
Mustilla plutoniummarkkinoilla vaikeasti tuotettavasta Pu- 239 tonnista maksetaan mielettömät 8 
miljardin rahat asepolttoaineena. Hetkonen nyt jotain outoa tässä aukeaa. Miksi i h m e e s s ä  sitten 
Fukushimassa käsiin räjähtäneissä reaktoreissa haluttiin polttaa ja tuhota peräti 30% valmiiksi 
jalostettua plutoniumia.. Niin POIS ja vielä tuottamattomaan tusinabulkkisähköön? Sähköön jota EKP:n 
Naukkarisen mukaan EI ydinsähköisillä energiamuodoilla saadaan 4-kertaa halvemmalla? 
 
 Siis vähän yhtä tyhmää kuin polttaisi kivihiilivoimalaa timanteilla! Ei tasan MITÄÄN JÄRKEÄ! Jo se on 
käsittämätöntä että 2008 energianegatiivista ydinvoimaa ylipäätään tehdään. Saatikka että miljardien 
hintaista mustaa asemyyntien plutoniumia poltellaan pois ja tuhotaan noin vaan? Jotain "syvällisempää" 
tässä on PAKKO OLLA! Tiedättekö mitä tapahtuu kun poltetaan kivihiiltä OIKEIN kunnolla? Siitä 
nimittäin JÄÄ hyvin mustaa tervamaista ainetta. 
 
Tämä aine on tutummin karbolitervaa. K3 käsitellyistä sähkö- ratapylväistä osalle tuttua. Tuo aine oli 
ennen plutoniumia ihmiskunnan kovin myrkky. Ja siksi se toimi puun kyllästeenäkin. Yhtäkkiä siitä 
keksittiin lisäksi piirre, joka teki siitä tuottavimman aineen aikoihin. Keksittiin kreosiitin muodostavan 
koko värikirjon kiteytyessään sateenkaarimaisesti uskomattoman kauniisti. Näin alkanut synteettinen 
väriteollisuus on tuottavimpia bisneksiä aikoihin. Tappajasta tuli yhtäkkiä hovien rahakunkku! 
 
No jatketaan päättelykulkua. Aikoinaan kun alettiin kehitellä suprajohteita ja samaan kastiin eli 
atomitason suprajohdesilmukkoja tekeviä kestomagneetteja. Teollisuudessa huomattiin monimutkaisten 
keraamisten harvinaisten maametallien muodostavan näitä himoittuja kestomagneetteja ja 
suprajohteita. Ongelmana vaan oli se MITEN keraamiset viisikin erikoisainetta saataisiin yhteen 
johtaviksi langoiksi? 
                    ---------- 
 
LEVITRON III 
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Nyt alkaa kuumenemaan jo. Minua on sitten kiusannut Yotubessa esiintyneet oudot laitteet. No 
huijaustahan noi tietty.. Mutta jotain yhteistä niille teknisesti on. Kaikkein uudemmanpolven neodym 
magneetteja laitteet käyttää. Ikään kuin kestomagneetti tuottaisi ilmaisenergiaa! Vitsinä sen olen 
ottanut. Laitteissa On nimittäin tyypillisesti magneetin vieressä noi  10 kierrosta kuparilangasta. Niin 
jotta kuvan ulkopuolelta tuleva vaihtosähkökenttä siirtäisi "ilmaisenergiaansa" ja kone kävisi! Tästä 
noissa vempuloissa kyse lieneekin, ellei sitten...) 
 
Keskeinen kysymys kuuluu  m i t e n   noita neodym magneettien ja suprajohteitten keraamikemikaaleja 
sitten saadaan yhdistettyä? No kaikki tiedämme miten ylikylläiseen vaikka kuumaan suolaliuokseen 
alkaa kiteytyä kauniita kiteitä. Keskeinen kysymys kuuluu miksi? No luonto pyrkii AINA sijoittamaan 
atomirakenteensa niin, että voimat kumoaa toisensa. Eli aine päätyy atomi atomilta tilaan jossa sen 
energiataso on AINA pienin mahdollinen. 
 
Aikoinaan Dänikkerin UFO kirjasta luin kiinnostavaa. UFO- alusten pintamateriaali on erittäin ohutta 
alumiinifolion kaltaista paperia. Jo Roswelissa poliisipäällikkö löytäessään sitä. Näytti pojalleen miten 
tuo paperin oloinen aine rypistettynä oikoo itsensä kuin muistimetalli. Kirjassa kerrottiin tutkitun MITÄ 
aineita piti sisällään. No kuulema k a i k i a   tunnettuja alkuaineita. Kaasuja, nesteitä, metalleja siististi 
atomi atomilta käsittämättömällä tekniikalla yhdistettynä. Mikä nyt muka liittäisi vaikka veden kupariin?. 
Lisäksi tuo laimistuminen teki monikiteytymän aineesta käsittämättömän vahvan. Jotta se kestää 
atomitason CASIMIREFEKTIN valtavat vastakkaisvärähtelyn repivät voimat. 
 
Miksi siis kustannuksista piittaamatta maailman ydinteollisuudessa poltetaan megakalliin kustannuksin 
maailman vaarallisinta Pu- 239 jätettä kokonaan "pohjaan". . Ideahan ON mielettömän tappavaa, 
kallista, tuottamatonta.. Niin ELLEI...! Mitä tapahtuu kun 99,99% reaktorin pottuaineista on 
säteilytuhottuna hengitysilmassamme? Katsokaa lähempää. . .katsokaa v i e l ä k i n lähempää! 
Erityisesti reaktorin pohjalla kiiltele j o t a i n outoa ainetta. Sen TÄYTYY olla huikaisevan kestävää 
timantiksi kristalloitumaa koska julminkaan säteilyeroosio sitä EI ole sieltä kyennyt kanavasäteilyin 
ionittamaan.. Juu kuten aikanaan loppuun poltetun hiiliuunin pohjalla oli kauniin väristä kidettä. 
Täälläkin reaktorin surmaavissa sisuksissa luuraa JOTAIN. . 
 
On syytä muistaa, että reaktorin pohjalla On maailman ENERGISINTA näkemällä tappavaa paskaa. U- 
235 ja Pu- 239 on kyetty polttamaan kaikiksi mahdollisiksi alkuaineikseen!. . Mutta mitä ihmettä onkaan 
tapahtunut. Niinpä niin LUONTO on k i t e y t t ä n y t maailman energisimmin aineen yhtäkkiä 
maailman v ä h ä e n e r g i s i m pään sallittuun tilaan kiteiksi! Aivan oikein tämä aine on NIIN salattua, 
niiin himoittua, etten tiedä edes sen nimeä. Mutta kutsutaan tätä metallia nimeltään L E V I T R O N- 
metalliksi!  Tajuatteko kasvavasti mistä ON kyse? 
                  ----------- 
 
LEVITRON IIII 
levi levi levi levi 
 
Mitä IHMETTÄ se Arto nyt mahtaa kirjoittaa? 
 
Moniko muistaa laitteen, jossa 3 kpl kukin eri suuntiin paikallaan pyörivää rautakiekkoa tekee laitteen, 
jossa systeemin paino oudosti puolittuu! Tuo siis ON virallisesti patentoitu peli. Koska sen pyörivien 
kiekkojen l ä p i ei pääse gravitaatio kunnolla. No ydinjätteessä On eräs huippuunsa salattu ominaisuus. 
Aiheesta on kaikessa hiljaisuudessa jaettu ainakin 3 Nobelia. Silti tuskin kukaan tietää m i t ä  tuo 
Malenka-, Ajzenbergin- ja Lauritsenin huippuunsa salatut kuorimallit pitää sisällään! 
 
Kaikissa alkuaineissa joissa on neutroni, ne säteilytettynä alkaa pyörimään. Sen neutronit jäsentyy 
tarkoin  määriteltävissä sisäisissä J-K-L- kuorikerroksissaan atomin sisärakenteissa. Ulospäin tätä 
säteilyn varastoitunutta "kvadrupoolimomenttia" ei geigerit ja vastaavat lelut kykene näyttämään. Mutta 
siellä tuo 4- napannen ikiliikkuja vaan pyörii kiivaalla säteilystä saamallaan energialla. Kahden protonin 
ja kahden neutronin "setti" kykenee yhteistuumin pitämään kaksi hyrrääjää sisällään ja sitouttamaan 
511 000eV energiataltiot. 
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No kun tätä täysin loppuun poltettua "levitron- metallia" annetaan kaasuplasmafaasistaan pikkuhiljaa 
kiteytyä. Niin siis tai vaikka kristalloitua. Tuo aine kerrostuu atomi atomilta luonnon "pienimmän 
energiatason lain mukaan" oudon ominaisuuden kerrostumiin. Miksi se on niin outoa? No koska 
esimerkiksi U- 238 varastoi sisäänsä luokkaa 93,565MeV säteilyenergiat. Kiteytettynä nämä atomin 
sisäiset hyrrät tälläytyvät atomitason vastakkaisiin kumoavien suunnan pyörijäihmeeksi. Ihmeeksi tekee 
juuri se, että kerros EI PÄÄSTÄ gravitaatiota läpi! 
 
 Juu ei pelkkä kerros tätä ole kovin kummoinen. Mutta kun siitä tehdään PALLO alkaa LEVITRON- 
metalli leijailla 1948 IBM_n laboratoriossa keksityn casimir- efektin mukaisesti. Viitisen vuotta sitten 
mm. Englannissa näin tehdyillä lentolaitteilla tehtiin kokeita! Eli täysin mystinen asia tämä EI ole. Ei 
kiteytynyt LEVITRON- metalli ole mitään satukirjan saantoa, ei toki. Vaan kvanttimoottorisovellutuksiin 
liittyvä sotateollisuuden ankarasti himoamaa "supermetallia"! Sitä tehdään hinnoista ja 
tuhovaikutuksistaan mitään piittaamatta. Tiukimmissa mahdollisissa tutkimuskeskuksissa siellä täällä 
maailmassa. Näin karun asian mieltäminen kerrasta ja kahdesta on vähintään vaikeaa. 
 
 Vaan pannaanpa vielä annos lisää vettä myllyyn. Miten voisi k o k e i l l a  idealla ratsastaa ja noin? 
Tarvitaan tavallinen CD -levy. Siis sellainen jossa on alumiinen kerros kirkas pintaa. Lisäksi 4 kpl 
neodym- magneettia. Neljälle levyn ulkolaidalle symmetrisesti liimaat magneetit. Koko kokonaisuuden 
pitää vielä ripustaa kuulema lattiasta kattoon ulottuvaan siimaan. Maan magneettikentän suuntaisesti 
itse levy. Koska siitä se värähtelyenergiallaan onnistuessaan haukkaa. Laite kuulema pyörimään 
päästyään alkaa toimia kuin Teslan keksimässä kWh mittarissakin osin laitteiston pyörimisessä auttava 
alumiinikiekko. Minulle suoraan asiaa valaissut taho kertoi karuimman. Tekniikka kyllä ON olemassa. 
Mutta JOS sen laittaa toimimaan tulevat POLIIISIT paikalle tekemään PAHOJAAN!. . . 
                      
FB ja sieltä aihetta kivasti valottavaa videota 04.08.2013. 
Henri Markku Mikael Lentonen  
https://www.youtube.com/watch?v=7ptzb401-z4 
               ---------- 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
26.09.2013 
No: 940 
kuuleminen@tem.fi 
 
Ydinjätemetalleista I 
malmi malmi malmi 
 
Ydinvoimateollisuuden eräs tarkimmin salattu todellisuus liittyy siihen mihin ydinteollisuuden jätteet 
tarvitaan. Harva oivaltaa sitä perusmekanismia, että maailman kaikki tunnetut alkuaineet ihmiskunnan 
käyttöön kaivetaan maasta. Mutta mistä saadaan sellaiset erikoismetallit joita maassa EI edes ole? 
 
Tunnetuin näistä on PLUTONIUM. Ydinaseteollisuuden selkäranka. Grammaakaan Pu- 239 ainetta EI 
silti ole koskaan mistään kaivettu. Jokainen ydinvoimaloissa tehty ydinjätetonni pitää sisällään vajaat 
10kg Pu-239 jätettä. Ja nimenomaan nämä ns. "siviilireaktorit" on se juttu joka näin erityisen aineen 
valmistaa. Plutonium, niin juu. Mutta on niitä muitakin. Ja vieläkin himoitumpia. 
 
Seura 19.09.2013. Sivulta23: 
Sillamäen 12 miljoonan kilon salattu ydinjäteallas pitää sisällään aineita, joita muualta ei saakaan kuin 
ydinjätteistä.(Määrä on kymmenkertainen TVO:n sortuneeseen KPA ydinjätevarastoon nähden).  Lehti 
jatkaa: 
 
"Stalinin rakennuttamat talot ovat pahoin rapistuneet. Mutta tehdas, se toimii yhä. Pari vuotta sitten 
amerikkalaiset ostivat tehtaan k a i k k i toiminnot. Nykyään siellä jalostetaan 
HARVINAISIA METALLEJA 
tantaalia, niobiumia. Ja arvasit oikein jälleenkäsittely ON huippumodernilla tasolla." 
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                   -- 
 
Ydinjätemetalleista II 
malmi malmi malmi 
 
* On sanomattakin selvää, että tämä jenkkien huippuunsa virittämän tehtaan keskeinen salaisuus on 
juuri sen tuottamissa ydinjätteitten erikoismetalleissa. Suomalaiset olivat paikalla kun tehtaan toiminta 
uudelleenorganisointiin USA:n aseteollisuuden tarpeille. Mitään järkeä ei olekaan koota tantanaleja 
kännyköiden tippatantaali kondensaatoreihin. 
 
 Vaan tässä tarkoitetaan Ta m18, Hafnium 178, tyyppisiä radioaktiivisuutta varastoivia ja käskystä 
malenkan kuorimallien mukaan purkavia huippusalattuja ydinsotateollisuuden perusraaka- aineita. 
Levitron- metalleja ja STELTH häivekoneissa elintärkeitä VAIN siviilireaktoreissa muodostuvia 
isotooppiharvinaisuuksia. Joita tekstin mukaan nimenomaan USA himoaa hinnoista piittaamatta 
kaikkialta maailmalta käyttöönsä. 
 
USA ilmoittaa omaavansa JO luokkaa 200kpl huippusalaisuuden verhoamia STEALTH hävittäjiä. 
Yksinkertainen peruskysymys onkin. Miten USA aikoo jatkossa taata noiden lennostojensa elintärkeät 
erikoismetallien huollot. Varsinkin kun voidaan laskea, että maailman 450 ydinreaktorien jätetuotanto 
ON sen ainoa mahdollinen huolintakanava? 
 
2013 Vuosi tuo huimasti lisää ongelmia. Maailman ydinhuollosta vastaava asepurku- uraanin 
loppuminen on täysin kestämätöntä. Katsokaa tilanne seuraavasta kuvasta. 
http://kuvaton.com/k/Y7mp.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y7mp.jpg[/img] 
                 ------------ 
 
KESTOMAGNETEISTA 
kesto kesto kesto 
 
Maalailkaa mieliinne kuvaa seuraavasta. Mikä systeemi mahdollistaa sen, ettei avaruudesta 
maapalloomme ryskivät säteilyionisoituneet materiaalihiukkaset pääse läpi. Mikä ihan konkreettisena 
voimavarana estää avaruuden mikroaaltosäteilyn iskeytymästä Maapallon pintaan. Hyvin selkeitä 
kysymyksiä. Joihin vastauksia etsivä alkaa oivaltamaan kokonaisuuksia. Otetaanpa lisävaloa 
aiheeseen. 
 
Armeijan STEALTH- laitteitten keskeinen idea on yksinkertaisesti ESTÄÄ tutkan mikroaaltojen 
pääsemiset esim. lentokoneitten pintapelteihin ja heijastuessaan paljastamasta koneita tutkaajilleen. 
Toisaalta taas laivat ja tankkien kaltaiset sotalaitteet himoitaan saattaa sellaisiksi, etteivät pysäyttäisi 
toimintaansa kuskeineen rajussakaan ydinpommisaastuneissa seuduissa. Eli niiden suojausten pitäisi 
kyetä torjumaan Plusionisoituneita säteilyhiukkasia ja energiakenttiä. 
 
Miten Maapallo hommansa pelkistettynä teettää? .. VAHVALLA MAGNEETTIKENTÄLLÄ! 
Magneettikentät taas perustuu aina sähkökenttiin, myös kestomagneeteissa suprajohdesilmukat 
mahdollistaa magneettikentät. Tutustukaa aiheeseen alustavasti vaikka tästä "välttelevästä artikkelista": 
http://kuvaton.com/k/YROY.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/YROY.jpg[/img] 
 
Näppärää, fotonienergioille muodostetaan spinnaavilla massapinnoilla vastakkainen reaktio= STEALTH 
VASTE. Spinparistojen energiavirrat muodostetaan nimenomaan säteilyenergiavarastoiduissa 
käytetyissä ydinjätteissä! Joita tehtaillaan kokopäiväisesti nimenomaan siviilireaktoreissa. Tutustuu 
näihin ydinsalaisuuksien synkkään maailmaan miten tahansa, huomaa kyllä miten moninaisiin 
käyttötarkoituksiin ydinjätteistä eroteltavia erityisisotooppeja armeijan tarpeisiin käytetään.   
 
Kaikkein järeimmät kestomagneetit ovat tarkoin varjeltuja sotilassalaisuuksia. Se maa joka osaa ja 
kykenee peittämään sotakoneitaan ylläkerrotuilla suurtehoisilla kestomagneettipinnoilla johtaa 
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suvereenimmin näissä sotavarustelukierteissä. Ydinjätteissä piilee se kaikkein järein kvantitettava 
energiavaranto. 
 
 Jota ylläkerrotulla spinparistojen magnetoinneilla otetaan käyttöön. Kun kemiallisten parien energiaa 
lasketaan 10eV tasoilla. Ydinjätteestä purettavat energiakvantit luetaan miljoonissa elektronivolteissa/ 
atomi. Tajuatte m i k s i   ydinteollisuus haluaa kaikessa maksimaalisessa salailussaan jalostuttaa 
ydinjätteittensä erikoisisotoopit armeijoiden laboratorioissa kehitettyjen laitteitten käyttöaineiksi.  
                                     --------------- 
 
Magneetti LEVITOI 
levitron levitron 
 
Joopa joo. Jo jonkin aikaa olen kirjoitellut siitä millaisia SUPERsalattuja ominaisuuksia piilee ydinjätteen 
erikoismetalleissa. Ronneburgh Wismunth DDR:ssä kun on uraanisista jätteistään tuottanut Viron 
Sillamäessä tänäkin päivänä toimivalla erikoislaitoksillaan normaali lämpötiloissa LEVITOIVIA 
erikoismetalliseoksiaan!  
 
Asia ON mitä tarkimmin salattu julkisesta keskustelusta. Mutta täytyy kyllä sanoa, että jopa olin heittää 
häränpyllyä. Kun näistä aiemmin esiin kaivelemistani aiheista alkaa p i k k u  paineissa löytyä myö ihan 
fyysistä demoa. .. ....! Eli katsokaapas vaikka tämä ainutlaatuinen video aiheesta.  
 
Eli kuten muistamme kirjoitin miten TVO:n Rh- halleissa puolenmetrin korkeudella LEVITOI ydinjätteen 
outoja karkulaismolekyylejä teräsbetonilattialla. Huikeaa videon katselua aiheesta. Ja hei, pistetään 
vähän tarkemmin korvan taakse näiden ERIKOISMETALLIEN ominaisuuksia ja nimiä: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=62dez4tD5Ok 
                   ----------- 
 
Erikoisisotoopeista 
pliutonium plutonium 
 
*Olen teille malliksi laskeskellut miten USA:n omistama IAEA ydinimpperiumi pystyy haalimaan yhdestä 
reaktoristaan luokkaa 5.6g/y erikoisisotooppejaan. 
 
* Olin lentää seljälleni. Kun katsoin tämän seuraavan artikkelin. USA siis ON meille luonut mielikuvaa 
maailmasta jossa on luokkaa 60 000kpl ydinasekärkiä olisi maailma turpeanaan. Vaikka noiden elinikä 
liikkkuu 4-6v huoltoväleissä. Paljon on ollut epäilystä siitä, että ydinasemahdin määrät on hatusta 
vedetyjä ja nollia luiskautettu lukuihin enemmän kuin muistavat valehdelleensa. 
 
* Miltä teistä kuulostaisi tieto. Että jenkkiarmeijat kykenevät TODELLISUUDESSA tuottamaan jotain 
tiettyä erikoisisotooppejaan jalostamalla luokkaa 300 ydinreaktorinsa ydinjätteet kaikki?.. Niin reilun . . 
 
K I L O N 
 
vuodess himoamiaan erikoisisotooppeja? Hei halloota nyt. Tässä puhutaan miltei grammallaan 
kyettävän tuottamaan tuon mainitsemani 5,6g/reaktori/ vuosi plutonium nimistä erikoisisotooppia! Silti 
nämä Suomen ydinhullut pokkana tekevät 100 000kg/ täyslatauksen plutoniumpolttolaitoksiaan tälläkin 
hetkellä neljä! . . Kuin MITÄÄN polttoainepulaa ei olisi olemassakaan! Kerrotaan nyt vielä, että tässä 
puhutaan siis Pu-238 isotoopin vuosituotannoista. Miksi ihmeessä tällaisia on pantattu vuosikymmenet: 
 
Ilmoitus todetaan: 
 
"Kun on riittävä määrä Pu-238 ... NASA on päättänyt lopettaa hankintansa 
ASRG lennon laitteistoon. Olemme antaneet suunnan Department of Energy:lle 
... lopettaa työt lento yksiköissään. Hankittava laitteisto tämän 
toimen nojalla siirretään Glenn Research Center jatkaa kehittämiseen ja testaamiseen Stirling 
teknologialla. " 
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Ilmoitus mainitsee nykyisen talousarvion ympäristöön. Laajakaistainen että NASA ja planeettojen 
avaruustutkimus ajautunut vastaan. Mitä tarkka tuleva rooli on NASA Glenn kuin perus tutkimus ja 
kehitys ei ole täysin selvä, mutta kaksi ASRG yksikköä näin olisi lento-valmis tehtäviä vuonna 2016 
ovat hyllytetty nyt. Tiedotetta ei mainita, että NASA jatkossakin hyödyntää lento-todistettu MMRTG n 
lähiaikoina, jotka 
tarjoavat piirtein samassa tehoantoa ASRG, vaikkakin vähemmän 
tehokkuutta. 
 
Leimattu leikattu of ASRG. (Credit: Wikimedia Commons kuva Public Domain). 
Leimattu leikattu of ASRG. ( Luotto : Wikimedia Commons kuva Public Domain). 
 
Plutonium on elintärkeää!! Ulomman aurinkokunnan tutkimus. Kun saat kauemmaksi Auringosta, 
aurinkoenergia enää tullut varteenotettavavaihtoehto virtalähde. Pioneerit 10 & 11, Voyagers 1 & 2, 
Galileo, ja Cassini kaikki käytössä ydinvoiman RTG-nostureiden, sillä ei Mars Uteliaisuus Rover ja New 
Horizons johtaman ulos tutkimaan Pluto aikana heinäkuu 2015 ohilento. NASAn Juno avaruusalus 
määrä kasvaa Jupiter vuonna 2016 tulee olemaan kaikkien aikojen ensimmäinen tehtävä ilman RTG 
tutkia ulomman aurinkokunnan, ja sen on sovellettava kolme valtava 
aurinkopaneelit tehdä niin. 
 
Sula plutonium sisällä laboratorio läpi. (Credit: DOE / LANL.gov) 
Sula plutonium sisällä laboratorio läpi. ( Luotto : US Department of Energy / LANL.gov) 
 
Ja vaikka tuotanto Pu-238 isotooppia käytetään avaruustutkimus oli puoli-hyöty kylmän sodan, se ei ole 
samaa tavaraa kuin sen isotooppiset serkku Pu-239, jota käytetään ydinaseita. Plutoniumin tuotantoa 
Yhdysvalloissa lakkasi vuonna 1989, ja vaikka Yhdysvaltain hallitus ilmoitti aiemmin tänä vuonna, että 
NASA käynnistyy uudelleen plutoniumin tuotannon putki avaruustutkimuksen, tuotannon taso odotetaan 
nousevan vain 1-1,5 kiloa vuodessa. 
 
Casey Dreier of Planetary Society toteaa Viimeisin viesti että: 
 
"New Horizons tehtävän Pluto käyttää noin 11kg (Pu-238), joka kestää 7-11 vuotta tuottaa nykyisen 
suunnitelman ... virkamatkaa isompi budjetit että olisi varaa säännöllinen RTG: t pullonkaulat jonka 
tuotanto eli plutoniumia ehkä kerran tai kahdesti vuosikymmenessä. " 
 
Kehittäminen uuden ASRG järjestelmä oli hyödyntää NASA ja energiaministeriön jäljellä tarjonta 
plutoniumia, tarkkaa määrää, joka on luokiteltu mutta uskotaan olevan tarpeeksi ehkä yksi iso Mars 
Science Laboratory-tyyliin tehtävän. (Usko pois: Pu-238 virtaa Uteliaisuus ostettiin venäläiset). Tuotanto 
polku Pu-238 eri puolilla Yhdysvaltoja (Credit: Loren Roberts 
/ Planetary Society). 
 
Pitkän valmistusajan reitti Pu-238 tehdään eri puolilla Yhdysvaltoja, 
luodakseen laukaisualustaa. ( Luotto : Loren Roberts / Planetary 
Society). 
 
Dr. Stephen Mackwell Lunar & Planetary Institute kertoi Universe Today, että: 
 
"ASRG yksiköt käyttävät noin 1,2 kg Pu-238, kun taas MMRTG yksiköt käyttävät noin 4,8 kg, sekä 
tuottaa noin 140 ja 125 wattia valmistumisajastaan, vastaavasti. Puoliintumisaika Pu-238:lle on 87,7 
vuotta, joten suunniteltu käyttöikä voi olla 14 + vuotta ilman ongelmia. " 
 
Tämä tarkoittaa, että voit saada samalle lähdölle energiaa ASRG kö neljäsosaa plutoniumin, paljon 
tehokkaampi järjestelmä kuin vanha MMRTGs. Että myös olis merkitsi enemmän plutoniumia kiertää 
useita ehdotti Discovery-luokan tehtäviä, jotka ovat operaatioiden kustannusten välillä alle 425.000.000 
dollaria dollaria Yhdysvalloissa. 
--- 
IRAN 
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Iran sanoi tuottavansa 2,2kg/y Pu-239. Siis YHDEN plutoniumisen minimipommin kerran 5 vuodessa!). 
. .AIVAN pelleilyä maailmanluokan ydinasemaalta siis. Eli ei USA ja Venäjäkään suuria tuota! 
-------------- 
 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 
 

3238.Kvanttimaailmasta 
 
Kvanttiydinfysiikassa, niin ja fysiikassa on yksi keskeinen laki: "Valon nopeutta ei voi massallinen 
hiukkanen ylittää". Tuota on aidosti fysiikkaa tunteneet uskoneet silti ikinä! Kun reaktorien sisuksista 
sinkoaa valon nopeudella neutriinovoita ympäristöön. Päätti IAEA suuressa viisaudessaan 
yksinkertaisesti valehdella tuon 1 000 000eV energiansa esim. protoniosumassa luovuttavan 
massallisen hiukkasen massattomaksi. Sitten 2012 löydettiin Higgsin hiukkanen. ja oivallettiin, ettei 
massatonta energiahiukkasta VOI OLLAKKAAN! 
 
No tapansa mukaan IAEA alkaa sotkeutumaan yhä kasvavasti valheisiinsa. Mutta päätti toki jatkaa 
valehteluaan. Mutta, mutta katsokaa vaikka Tieteen kuvalehti 2013. No:11 ja sivulta 12: 
 
"Kosminen säteily (hadronhiukkaset) koostuu runsasenergisistä atomia pienemmistä hiukkasista, 
lähinnä IONIsoituneesta vetyatomeista protoneista, jotka liikkuvat avaruudessa v a l o n n o p e u d e l l 
a !" 
* Ei sanaakaan siitä että täysin valheisiin perustuva nykyinen IAEA:n dominoima ydinfysiikka EI suin 
surmin hyväksy valonnopeaa vety-ydintä! No artikkelissa kerrotaan seuraavaa: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YK2I.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YK2I.jpg[/img] 
 
* Millainen mekanismi sitten kiihdyttää vety- ytimen IONI:n muodossaan valon nopeuteen? .. Ei 
sanaakaan mainintaa siitä. Todellisuudessa hiukkasien tiedetään imeytyvän supernovaräjähdyksen 
synnyttämään mustaan aukkoon tapahtumahorisontti8nsa näkymättömässä maailmassaan yli 
valonnopeuteen! Sieltä ei valo kykene enää poistumaan, koska romahdusnopeus ON jatkuvasti y l i 
valonnopeudella. Mutta joltain ylittää senkin estevallin! 
 
* Tämä on keskeinen selitysmalli aiheeseen. Eli mustaan aukkoon syöksevät aineet vetävät perässään 
gravitaatiosäikeitään. Niiden vetovoimakenttään imuroituu sitten näitä vetyatomiytimiäkin. Sellaisella 
nopeudellaan, että "injektoituvat" gravitaatiokytköksin liikenopeuksiin jotka vastaavat mustan aukon 
suurenergian sisäiänvirtausnopeuksiin. 
 
Kaikki se massa joka ei saa valon nopeutta imeytyy vääjäämättä mustaan aukkoon. Mutta jatkuvasti 
osa massavirrasta pääsee valon nopeuteensa ja viskautuvat summausenergiallaan ulos mustan aukon 
gravitaatio- otteesta. Ilmiötä voitaisiin verrata kiehuvasta kattilasta ulos roiskahteleviin 
ylienergisnoituneihin vesiroiskeisiin. 
 
Enrico Fermi tutki aikoinaan avaruussäteilyä. Ja sai siitä Nobelin 1938. Tuskin onkaan sattumaa, että 
Fermi on juuri se henkilö. Joka uskalsi kertoa miten ydinvoimaloissa on 2,5 hitaan neutroninsa lisäksi 
pitkälle toistakymmentä nopeampaakin spallaationeutronia. Fermi oli juuri niitä tutkijoita jotka vielä 
tänäkin päivänä tukistavat IAEA:n ydinteollisuuden ostamaa valheitten maailmaa: 
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http://kuvapilvi.fi/k/YK2i.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YK2i.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YK2H.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YK2H.jpg[/img]  
          -- 
 
STUK valehtelee , ettei esim. reaktorista valtavalla raivolla ympärilleen purkautuva neutriino säteily VOII 
olla vaarallista, koska siinä EI muka ole massaa. Silti osuessaan vaikka protoniin se vapauttaa 1 000 
000eV massaisen gammaterssin. Ja miksei vaputtaisikin. Koska säteilyn firotonissa on positronin ja 
elektronin massat 2* 0,511MeV! Koko homma on siis YDINTEOLLISUUDEN IAEA:n vedätystä jotta 
ydinala saataisiin näyttämään näennäoisturvalliselta valtavine säteilyvuotoineen! 
              -- 
FB. 2013.09 Olavi Koskela Avaruuden uloimmat osat loittonevat meistä yli valonnopeudella. Näin 
tutkijat sanovat. Onko tämä sitä pimeää ainetta jonka valo ei koskaan meitä saavuta. 
26 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1 
 
Anna Lampi. Olavi todella tuntuu tietävän näitä valonnopeusasioista. Kyllä avaruuden laajentumisen 
edessä oleva "tyhjyys" siis antaa periksi nopeammin kuin Higgsin meri. Eli kaikkeus laajenee valoa n o 
p e a m m i n myös sillä suunnalla. 
muutama sekunti sitten · Tykkää 
 
 
 
 
 
 

3239.Autossasi on POMMI I! 
bom bom bom bom bom bom 
 
Ydinrikollisuuden kyvyt ja ennen kaikkea omavaltaiset oikeudet tehdä mielestään viranomaistoimiinsa 
mitä tahansa ydinetujensa varjeluun hakee vertaistaan. IAEA pyörittää globaalia ja kansainvälisesti 
kattavaa poliisien, armeijan ja valtiohallinnan kattavaa murhapooliaan. Kansalliset lait opin jo TVO:lla 
olevan pelkkää paperia, kun laittomia Pu- 239 myyntitalouksiaan suojaavat seurauksista piittaamatta. 
 
"Wikipedia. Stefan Erik Wallin (s. 1. kesäkuuta 1967 Vaasa) on Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen 
(RKP) entinen puheenjohtaja ja kansanedustaja vuodesta 2007. Wallin toimi Vanhasen I hallituksen 
ympäristöministerinä ja valittiin Vanhasen II hallituksen kulttuuri- ja urheiluministeriksi. Hän jatkoi 
tehtävässä Kiviniemen hallituksessa ja valittiin 2011 Jyrki Kataisen hallituksen puolustusministeriksi. 
Hänet erotettiin ennenaikaisesti hämärissä olosuhteissa puolustusministerin virastaan 22.6.2011 – 
5.7.2012." 
 
Muistan elävästi miten olin ollut Hämeenlinnan armeijan vaikutuspiirissä autoineni muutaman päivän 
ajan ennen näitä kohtalokkaimpia tapahtumia. Vierailupaikka naapurustossa tiesin majailleen 
poliisiviranomaisten. Pomminsa armeijan toimittamana autoon virittivät kyseiseen aikaan lopputalvella 
2012. Muistan yhä hyvin, miten vastasatanut lumi peitti rikospaikat lähtiessäni sieltä talvipäivään kotia 
kohti. Suomen armeija toimitti SUPO:n kanssa miinoitteet autooni. 
 
Poliisipioneerit toimitti tihutyönsä niin Hämeenlinnassa, kuin myöhemmät tuhot ja poltot 
vesivoimalaamme Raumalla, myös vappupäivänä 2012 reilu vuosi sitten. Toimet näihin organisoi 
USA:n maailman johtavin ydinturvaorgia  IPPAS ydinturvaosastot. Valtion TEM suoritti voimalamme 
turvalaitteistojen ohittamisten esitarkastukset vain muutama viikko e n n e n  kuin SUPO ja armeija 
tylysti saartoivat vesivoimalamme todistavalta yleisöltä edeltävänä vappuaattopäivänä. IPPAS oli käskyt 
annettuaan poistunut vain viikko ennen voimalamme tuhopolttoa iltayöllä 21:00 Suomen vierailuiltaan. 
Vierailen ylipäätään EU:ssa tuskin kerran 10 vuodessa. Takiani siis kahdesti ovat käyneet Euroopassa!  
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Laskin vappuyönä SUPO:n Eurajoen Vuojoen erikoisosastolla toimineen ainakin 12kpl virkaatekeviä 
kovapalkkaisia murhapolttajiaan. 
        ---------- 
 
"Autossasi on pommi II" 
Bom Bom Bom Bom Bom 
 
Niin Hämeenlinnasta lähdettyäni saavuin seuraavalla viikolla Helsinkiin. Muistan eläväisesti tulleeni 
Kehä I risteykseen. Eteeni kurvasi vielä silloin virassaan olleen Wallinin väen tumma Audi. Rekisterissä 
puolustusministeriön paljastavat valtion tunnukset ja kaiken kertova rekisterin numero A- 003. 
Navigaattorini kaukosammuttivat lennosta kokonaan. Tarkoituksena heillä oli saada aikaan hämminkiä 
kokemattomalle kuskille, ja peräänajokolarit. Kolhiminen olikin silloin todella lähellä kun suunnistukseni 
siirtyi äkkipakotettuna lähinnä käsikoppelotasolle oudoissa liikenneoloissa Helsingin iltaruuhkissa.  
 
Eivät mokomat todella muuta edes hakeneet, kuin riittävää töytäisyä kahden autonsa prässäämänä. 
Turvatyynyn alle viritetty SA- POMMI olisi iskenyt niskani nurin ja kukaan ei olisi huomannut jälkeenpäin 
outoja! Kuin ihmeen kaupalla luiskahdin autojen prässistä henkeäni haukkoen ihmeekseni turvaan. 
SUURI suojelus salli elämäni jatkumisen. Kiihdyttelin pian auringosta suunistaen oudoilla sivuteillä 
turvaan Loviisan suuntaan. Tuona iltana sitten kuulin radiouutisen, Suomen puolustusministeri oli 
lempattu selittämättömästi virastaan. Koska päivemmällä epäonnistuivat aikeissaan.  
 
Niin kerrotaan nyt, että vain muutamia kuukausia aiemmin samat murhaajaremmit olivat tappaneet 
Paavo Lipposen ydinsalaisuuksia laillani vuotaneen ja kuulleen ensimmäisen autokuskin kylmäverisesti. 
Vain viikkoluokkia tästä ja jälleen ydinturvaosastolaiset tappoivat myös Lipposen toisen mökilleen 
paenneen autokuskin. Ydinsalaisuuksista tietävän kakkoskuskin kolmoisteurastivat huvilaansa 
vaimoineen, koirineen todella raa' asti! Kuolema oli tuotu tavaksi ydinrikollisten, armeijan, SUPO- 
poliisien työkaluiksi todella vailla moraalin häivää! Ydinala maailmalla eliminoi ahkerasti myös Ruotsin 
Anna Lindistä, Puolan hallitukseen asti pitkin maailmaa. 
                  ----------------- 
 
"Autossasi on pommi III" 
Bom Bom Bom Bom Bom 
 
Tämän kyseisen vaiheen CIA käynnisti 16.08.2013 illalla. Aktivistituttu Teemu Vehkala soitti kotiini 
miten hänen molemmat tietokoneensa oli USA:n Obaman ydinhallinto juuri rusikoinut. Puhelun aikana 
IAEA- poliisipatrolit iskivät myös minun tietokoneeseen palottaen kaiken. Etten voisi raportoida jatkoista 
minnekään. SUPO ja sisäministeri Anne Holmlund oli jo aiemmin sulkenut laittomasti kaikki yhteyteni 
niin EU:n neuvostoon, Helsingin valtion virastoihin. Kuin myös maamme muut korruptoiduimmat 
viranomaiset, kuten Oikeuskanslerit olivat kirjallisesti kieltäytyneet tutkimasta tulevia 
ydinvaltiorikollistensa toimia kohtaani! .. . Muutama päivä tästä ja syyt alkoivat selvitä. . .  
 
"Arto Lauri. Espoo 20.08.2013 tiedonanto omistajalle. Autosi etumatkustajan turvatyynyn käyttölaite on 
määräysten vastainen. Aiheuttaen kohtuuttoman paineen täyttölaitteessa turvatyynyn lauetessa. Jolloin 
koko turvatyyny irtoaa kotelostaan. Tämä mekanismi vaikuttaa v a i n kuskin turvatyynyyn!(Täsmäisku 
siis!) 
 
Pyydämme Teitä ottamaan viipymättä yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tarvittavia toimenpiteitä 
varten. Työt tehdään vain tätä näytettyä kirjettä vastaan. Jos yli 10vuotta vanha autonne ei enää ole 
teillä, ilmoittakaa viipymättä mahdollinen uusi omistaja meille. Pahoittelemme toimenpiteen aiheuttamaa 
vaivannäköä. Toivomme teidän ymmärtävän, että toimenpide on v ä l t t ä m ä t ö n ! 
 
Kiitämme yhteistyöstä ystävällisin terveisin  
Erik F- D  N. Norrddic Europe Oy" 
                            ----------- 
 
"Autossasi on pommi IIII" 
Bom Bom Bom Bom Bom 
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Eli kuten huomaatte m i t ä ä n eivät ammattirikolliset jättäneet puolitiehen. Vein tietokoneeni kolmatta 
viikkoa kestävään täyshuoltoon alkuviikosta 19.08.2013. Huollon p i t i  kestää tunnin putsausajot. Mutta 
koska CIA himoitsi selvittää k o k o   sähköpostiliikenteeni myös. Koneeni meni ensin Helsinkiin ja sieltä 
USA:han asti! Huollossa hämmästelivät, ettei koskaan aiemmin ole koneita tarvinnut kuljetella näin 
oudoissa merkeissä pitkin maailmaa viikkokausia! 
 
 No IAEA- ydinrikollisten toimenkuvat selkeästi vaativat, että  k a i k k i   tietokantani urkitaan, 
tuhottaisiin niin nettiliikenteistään kuin aina konettani myöten! Tietoni ydinrikollisten 
plutoniumasekaupoista, "levitronmetalleista" aina Hafnium-178, sotateollisuuden huippusalattuja 
sthealt- tekniikkoihin asti oli vakuuttavina otettu hetkessä tulilinjoille.  
 
Jopa se, että kerroin peittelemättä s a l a t t u j e n  USA liuskekaasunesteitten keskeiseksi tehtäväksi 
irrottaa tuhansien km2 kokoisista alueista himottuja URAANIRIKASTEITA. Koska uraanin louhinta 
muuntui energianegatiiviseksi MIT USA tiedoin JO 2008 uraania varastellaan valtioväkivalloin. 
Kaivuualat jopa Suomessa on muuttuneet alle 10km2 kokoluokista tuhansiksi neliökilometreiksi per 
uraanikaivos. Ja koko Maapallomme on muuttumassa ydintuhovoimin pelkäksi uraanikaivoshelveteiksi! 
. .  Näytti olevan faktat hehkukekäleistä myrkkyä näille rikollisille IAEA johtoisille 
plutoniumpolttajatahoille!  
 
Kirjoittelen tätä nyt 08.09.2013 kotonani. Tietokoneeni sain viimein vaikeuksien merien yli käyttöön 
edes tätä raporttiani varten. Auton olen viikon välein jo viemässä kolmatta kertaa pommipurkuun. 
Varmistivat, että tappava ON. Mutta vain pommin asentanut erikoispioneeri sen uskaltaa joskus 
tulevaisuudessa iltayötä vasten tyhjennetyssä hallissa "ehkä" viimein jopa purkaa! Jää sellaiset 
nähtäväksi. 
 
 Ajeluttavat siis hermojani kaikin keinoinsa raastaen viikosta toiseen. Pienikin virheliike ja pää lentää 
niskat silpoen 20cm päästä lauotulla Suomen armeijan pioneerilatauksilla. Juupa juu, tuttu ilmoitti myös 
menettäneensä tietokoneen samana viikonloppuna, kuin minä. Norttonilta olivat 3,5h tutkittuaan 
todenneet iskujen tekijäksi nimenomaan CIA- POLIISIVOIMAT! Aina sama totuus, armeija tappaa 
poliiseineen Y- rikossuojeluina! 
          ---------- 
 
Helppoa kuin heinän teko.) 
helppoo helpompaa helpointa. 
 
    Moi taas. Pitää kysyä sinulta kun tiedät. Kirjoitin kerran puolueihmiselle atomivoimasta kun en siitä 
pidä. Aiheena lahinnä terrorin tai muuten kaikkeen elämään kyllästyneen uhasta. Vastasi (jopa) että ne 
on kyllä huomioitu. Epäilen. Vaikka laitos tehtäisiin lentokoneen kestäväksi jää aukkoja. Julkisuudessa 
en minäkään ala keskustelemaan mahdollisuuksista. 
 
 Voisiko esim. hyökätä lauhdeveden kautta. Tukkiva panos tai palava nneste tai kaasu. Vaikeaa mutta 
mahdillista. Helpoimmin tuho kai tulisi sillä, että voimalinjat pamautetaan jossain kaikki alas. Miten 
reaktori reakoisi siihen että menovirrat ovat oikkarissa. Minusta jo nämäkin mahdollisuudet ovat liian 
isoja jotta voisin kannattaa ydinvoimaa. Enpä tiedä minne lähtisin jos olkiluoto posahtaisi. Pitäisi kai 
hankkia ase jotta lähtö helpottuisi kun säteilysairaus käy liian kovaksi kestää. 
     
    Arto Lauri 
 Perussa aikoinaan "Loistava polku solut" tuhosi nimenomaan voimalinjoja pitkin metsiä räjäytellen. 
Systeemi toimikin sielä niin HYVIN, ettei seudulle uskallettu tuoda ydintappajavoimaa. Italian mafiosot 
taas kaappasivat lunnaita vastaan jopa 5% uraaninkuljetusrekoista. Upottivat ne järveen piiloon. Ja 
vaativat mukavat lunnaat piilopaikan kertomisestaan. Italian ydinalalta tuhottiin näin 6kpl reaktoreita. 
 
 Espanjassa taas ETA kaappasi systemaattisesti ydinpomoja, perheitään, tappoi ja vaati lunnaita. Tulos 
oli, että Espanja sulki/sulkee 8kpl ydinvoimaloitaan. Kukaan kun ei u s k a l l a enää ydintöihin 
noissakaan maissa. Meille TVO:ssa opetettiin, että 2kpl hyvin asennettua käsikranaattia riittäisi. Esim 
Loviisan suojakatteet ei kestä juuri MIESTÄ ENEMPÄÄ! Puhumattakaan lentokoneista. 
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 Vesijäähdytysten imukanavat On täysin varmistamatonta myös. Jopa suolileväkasat, öljyvahinko 
reaktorien edustalla riittävät uhaksi sulattaa reaktorit. Jotka kiinailmiöivät JO 30 SEKUNNIN ilman 
veijäähdytystä suoraan reaktoriin! . . . Pyörretuulet, jopa metsäpalot suistavat päälinjat oikosulkuun 
hiilestä hengenvaarallisin seurauksin. Koska ydinvoimalat eivät kestä tällaisia EDES kunnossa muuten 
ollessaan Fukushimasta oppien kuin 8h ilman sähköjä maksimissaan.  
 
Olkiluodon reaktoreita on hätäseisokkiin ajettu metsäpaloista linjojen alla viitisen kertaa. Näitä EI 
uskallet puhua toki missään. Käytännössä tosiaan jopa syksyinen ukkonen reilu vuosi, pari sittten suisti 
KAIKKI Suomen 4kpl reaktoria "BLACKOUTTIIN KERTAISKUSTA!" Osuessaan suojaamattomiin 
400kV ydinlijoihin Helsinkiseuduilla !! . .  
 
Aurinkopurkauksen EI tarvitse tehdä reaktorien päämuuntajaan kuin muutaman AMPPEERIN tasavirrat 
ja kokonaan varmistamattomat päämuuntajat räjähtää. Näinkin on käynyt maailmalla kymmenille 
ydinvoimaloille!. . . 
   
  Hollannin poliiseilla on käytössä jopa tavallinen kineettinen kivääri, jolla voi ampua ydinvoimalan 
reaktorin l ä p i 2km päästä. Jolloin ei tarvitsisi edes päästä lähimaillekaan nitistettävää reaktoria.  Jopa 
päälinjojen yli viskattu vaijerikin on ponteva pysäyttäjä. Turun seudulla kaatui 3 linjatolppaa  reilu vuosi 
sitten suolle. Ja takana olivat kuluttajat ja voimalat yli kuukauden seisokissa sieläkin.  Eli 
mahdollisuuksien kirjot ei hommaa toki rajoita. 
 
Valitse hymiö 
            -- 
PS. Vihdoin ja viimdein sain sitten Rauman Palinilta ajan. 10.09.2013 klo 15:00 Uskaltautui ministeriön 
luvin erikoismies purkamaan SA-pommilataukseni pois autostani! Aikaa hommaan tärväytyi julkisella 
tasolla 60min pätkä. Hain autoni avaimet takaisin kello 16:00. .. ... 
           ------------ 
 
Autossasi on pommi 09.2013 PURKU 
ta bort ta bort ta bort ta bort 
 
Tätä kirjoittaessani kalenteri näyttää 13.09.2013. Henkeäni uhannut ydinrikollisten asentama pommi on 
saamassa viimeisiä dokumentaatioitaan. Minulta on paljon kyselty alkuperäisiä proshyreja. Vaikeaahan 
ne oli saada kun CIA- POLIISIPASKAT tuhosivat niin tietokoneeni, skannerini kun himosivat vielä 
kovalevyt historiikkineen s-kannattavaksi USA:n CIAN ja NSA:n konttoreilleen. Viikko tämän 
aloitusiskuisen perjantain jälkeen sain siis tämän kotiini suoraan postista: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7In.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7In.jpg[/img] 
 
Kävin seuraavan viikon maanantaina sitten ensimmäisen kerran näyttämässä autoani. Ja kuten 
tiedämme SA- tappopommi todettiin tunnin kestäneen tutkimuksen jälkeen. Koska tämä löydös oli 
ainoa. Minun kuulema pitäisi palata jälleen viikon päästä seuraavan viikon tiistaina. Tästä taas se 
dokumentointi: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7It.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7It.jpg[/img] 
 
Vaikka puolustusministeriön tumma Audi A-003 parisen vuotta sitten jo yritti Helsingissä laukaista 
pommiaan silmilleni. Niin näin tässä nyt silti kävi. Pommi ihmeekseni poistettiin räjähtämättömänä.  Nyt 
kiihkoraivoavat IAEA, CIA ja SUPO vaativat Suomen autoihin omat seurantalaitteensa. 
 
 Sakkoautomaatit, vakoilut sekä äänineen, että kuvineen kaikkineen. Ja valvontaviranomaisten 
urkintahimot ja nähdyt uhmat kaukotappaa vastustajiaan on suistamassa koko Suomen avoanarkiaan. 
Kertoo Robert Junkgin jo 1981 kirjassaan "Ydinvoiman armoilla". Plutoniumtalouden vaatimaan DDR- 
tyyliseen ydinvaltiorikollisuuksiin matkaamme nyt.. . 
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    -- 
 
FB. 2013: 
Anniina Jalonen Et kuitenkaan tainnut olla ihan ainut. 
http://www.taloussanomat.fi/.../20135254/304 
Turvatyynyvikoja? ? Toyota, Honda ja Nissan vetävät autoja takaisin 
 
www.taloussanomat.fi 
Virheet turvatyynyissä ovat saaneet Toyotan, Hondan ja Nissanin kutsumaan takaisin ainakin kolme 
miljoonaa autoa. 
24 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri AnnikapOLIISI taas EI lue juttujani lainkaan. Vaan säveltelee SUPOsaastojaan. AUTOSSANI 
TODETTIIN täysin POIKEUKSELLISESTI AITO KUSKIN TAPPAVA POMMI. De facto ja minulla ON 
dokumentit esitää! Kuten kerroin suoraan Helsingissä puolustusministeriön A-003 Audi hurjasteli 
Helsingin ruuhkassa eteen.  
 
Sammuttivat samalla myös navigaattorini aiheuttaakseen peräänajon jolloin SILLOIN 
PUOLUSTUSMINISTERIÖSSÄ TARKOIN TIEDETTY POMMI OLISI TAPPANUT MINUT JÄLKIÄ 
JÄTTÄMÄTTÄ!. . . Stefan Wallinin virkapäivät loppuivat kun hanke paljastui SAMANA PÄIVÄNÄ!.. 
Samat armeijan, IPPAS ja SUPO:n pommiryhmät iskivät myös vesivoimalamme vappuna 2012 polttaen 
kivijalkaan. Suomi ON YDINANARKIASSA jossa murhapoltot ja tapot loimuaa. 
 
 Kuten Paavo Lipposen niinikää yli 2 v takainen 2 kuskinsa ja 1 vaimon tapot ydinpaljastumisistaan 
kertovat. Sipilän, Räsäsen, ja kepun Saarisen saamat hyökkäykset. Samoin nykyisen NATO- vastaisen 
puolustusministerin attaktinaolo puhujakorokkeelta keväällä ambulanssiin. KAIKKI samaa ylikansallisen 
ydinrikollisuuden silmitöntä hyökkäilyä!  
              -- 
 
EP.  Tääkö oli kuudes koko maailmassa, eka ja ainoa Suomessa? Olisi melkein lottovoitto että kohdalle 
osuisi? Jotkut tahot voivat tietää eri automerkkien heikot kohdat ja vähän avittaa.. 
4 minuuttia sitten sovelluksesta mobile · En tykkääkään · 2 
 
Arto Lauri CIA tietääkseni On murhannut näin USA:ssa aktivisteja. Lukuisia POLIISIN sielä tekemiä 
vastaavia murhia on Jo oikeudessakin. Snowdenin paljastuksestahan nää kirjeenikin lähti. Juu EP 
kuten huomaamme meikäläisen YDINPALJASTUKSET on luokiteltu KOKO MAAILMAN 
vaarallisimpaan puolitusinaan! Toisaalta tuskin kukaan juttujani lukenut yllättyy miten oikeassa olen 
alusta asti näissä kokoajan ollut. 
           -------------- 
 
SUPO Etusivu foorumista 2013 
 
November 2013, 00:33 #2748  
kd    Jaaha, ei Arto turhaan kirjoita SUPO´n konnuudesta. Tässä on eräs supolainen multikultin ja 
ihanan diversiteetin asialla: 
 
Kansallinen Vastarinta 
Aktivismia Vantaalla – Suojelupoliisi haastattelussa! 
Julkaistu: 30.10.2013 
http://www.patriootti.com/aktivismia...aastattelussa/ 
 
Lainaus: 
Varsinainen julkkisbongaus tehtiin aktivismin loppupuolella, kun mystinen, suomea hieman oudosti 
puhuva harmaantunut mies lähestyi vantaalaista aktivistia. Selvästi turhautunut mies käyttäytyi 
ylimielisesti ja haastoi riitaa haukkuen järjestöä. Lopuksi hän käski aktivistia vihjailevasti lähettämään 
terveiset ‖Lämsälle‖, ilmeisesti yrittäen kuulostaa mahdollisimman uhkaavalta. 
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Mies tunnistettiinkin pian Suojelupoliisin turvallisuusyksikön päällikkö Kari Harjuksi. Harju häipyi 
vikkelästi paikalta, mutta joukko aktivisteja seurasi häntä läheiseen ruokakauppaan. Koska 
Suojelupoliisia julkisesti edustava Harju oli käyttäytynyt nähdäksemme epäammattimaisesti ja 
riidanhakuisesti, päätimme pyytää häneltä haastattelua. 
 
 Ruokakaupan aulassa pysäytetty Harju vahvisti epäilyksemme poliisijohdon poliittisista motiiveista; hän 
totesi suoraan, että monikulttuurisuus on hänestä mainio asia. Hän ei suostunut lähettämään 
‖Lämsälle‖ uudelleen terveisiä, kun tarjosimme hänelle mikrofonin, sillä hän sanoi otaksuvansa, että 
terveiset menevät jo joka tapauksessa perille.  
                  -- 
- Joo thanks KD. On todella, t o d e l l a  käsittämätöntä huomata, miten psykopaattisesti toimiva SUPO 
johto jatkuvatoimisesti jalkauttaa itsensä suoraan kenttäterroritoimiinsa. Kuten tuossakin sanottiin 
suoraan häikäilemättömään systemaattiseen provoiluun siviilien keskuuteen. Sopiikin kysyä suoraan 
tällaisien yksioikoisten ylilyöntien motiiveja? Eli SUPO johto EI luota edes omiin alaisiinsa, väkeensä, 
vaan menevät i t s e  tarkistelemaan kentälle, sikailemaan ja sekoilemaan näinkin suorasukaisesti 
siviiliprovosoimaan. 
                 ------------- 
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3240.STEALTH 
 
Stealth- tekniikasta 
häive häive häive 
 
Syksyä 2013 kohden tultaessa CIA iski nettikirjoituksiini kiinni kuin villipeto verenhajuun! Eikä kauaa 
tarvinnut tuumailla, miksi sivuamani aihe oli jo silloin hot. USA on tätä kirjoittaessani kehittelemässä 
massiivisia stealth- lentokoneitten iskujaan. Aihe on mitä selkein TABU. Vuosikaudet tutkissa 
näkymätön konekanta on kyllä tunnettua. Mutta koko maailmassamme ei yksikään ole uskaltanut 
syventyä aiheeseen. . . Arvaten siinä asuu nimenomaan meikäläiselle sopivaa uudenkarheaa haastetta: 
 
Suomessa on kehiteltävänä armeijan tarpeisiin "Hamina-luokan aluksia". Niiden erityinen ominaisuus 
on laitteisto joka tekee laivasta haluttaessa tutkahäivelaitteen. Idea on simppeli. Kun alus halutaan 
vaikeasti havaittavaksi, tutkassa näkymättömäksi. Sitä varten aluksen kokasta kannen yli perätuhtoon 
kulkee C- kirjaimen kaltainen vaijerilinjaus. Siihen syötetään suurjännitettä teslasolenoidin kaltaisesta 
oskiloivasta generaattorista. Koronapurkauksien sinertävän valonkajo iskee koronalangasta erityisesti 
laivan molempiin reunojen kylkien tuhtokaiteisiin. Peittäen koko kulkulaitteen sateenvarjomaiseen 
punasinertävään loimottavaan plasmaionihehkuun.  
 
Suurjännite ionisoiden irrottelee ilmasta elektroneja. Virittynyt ioniplasma muuntautuu sähköä 
johtavaksi. Koko alus saadaan näin menettämään selkeän kovan metallisen ulomman pintarakenteensa 
tutka- aaltojen edessä. Vielä kun plasma pannaan värähtelemään ja loimottamaan. Nähdään systeemi 
tutkakuvissa vaikeasti ja epämääräisesti hahmottuvaksi objektiksi. Jonka fyysistä sijaintia täsmäaseitten 
on hyvin vaikea hahmotella. 
 
On systeemissä toki paljon haittaakin alukselle. Kuten muistamme säteilyn silpomasta +..IONIsoidusta 
ilmakehästä tulee tappavan vaarallista, keuhkoja polttavaa hengitettynä. Suojausgeneraattorin 
käydessä miehistön pitää paeta sisätiloihin panssariovien suojaan selvitäkseen häivetoiminnassa 
ylipäätään hengissä.  
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Eikä tässäkään toki kaikki. Suurjännite tietty tappaa jo sinällään. Mutta kun jännite ylittää 10 000V 
tasoja. Alkaa koronapurkauksessa ilmaionisaation takia muodostua myös pelättyä säteilyn kirjoa. 
Kanavasäteilyjä, beetanopeita elektroneja ja suoraa röntgensäteilyä myös. Lisäksi häivelaivan päälle 
muodostettu +..IONIsoitunut plasmakaasu liikkuu pois ilmavirtauksien mukaan.  
               ----- 
 
STEALTH- lentokoneissa I 
lento lento lento lento 
 
Sinipunaisena pään päällä pimeässä taivaassa hohkaava stealth- lentokone. Siis varsinkin sellainen, 
joka kovassa lentonopeudessaan menettää ionikaasusuojauksiaan hallitsemattomasti on 
ongelmallinen. Ongelmallinen monessakin mielessä. Stealth lentopommittajan myös omat tutkalaitteet 
ja elintärkeät valvontasignaalit kilpistyvät ionihuntuun. Kuin kapteeni olisi saanut mustan hupun 
silmilleen. Ei oikein toimivaa tuollainen. 
 
Miten saataisiin pysymään tuhatkilometriluokan nopeuden piiskaamassa lentokoneen pinnassa 
ylipäätään tuo IONIplasmapinta? Ei helppoa. Stealth lentelijää kaukaa katsellessa kiinnittää huomiota, 
että koneessa on suoria särmättyjä pintoja. Ihan järjetöntä koska särmät näkyvät tutkassa aivan 
erityisesti! Hamina-luokan laivasta tuttu koronalangat asennetaan lentokoneessa juuri noita särmiä 
pitkin. Näin selittyy tuokin outo piirre.  
 
Koronalangat on kuitenkin pakko sijoittaa ihan rungon pintaan. seuraa lisää ongelmia. Koska lähellä 
metallipintaa olevat koronalistat oikosulkeutuvat lyhyellä suojavälillä huonolla IONIplasmatuotolla. Siksi 
stealth- koneen pinnassa käytetään vahvaa eristelaminaattia. Nyt saadaan hämähäkkiverkkomainen 
plasmaverkosto risteilemään pitkin stealthpommittajan pintaa.  
 
Mutta ei tämäkään toimi valtavissa nopeuksissa. Lisäksi koronaplasmaan pitäisi saada raa'asti lisää 
paksuutta ja tymäkkää pysyvyyttä. Eristävän maalin ulkopintaan pitää asentaa plutoniumsiesta 
ydinjätteistä kovalla rahalla ja s u u n n a t t o m a l l a  salailulla toimitettuja erikoismateriaaleja. 
Tunnetuimpina mainitaan esim. hafnium 178 ja vaikka tantaalin isomeerejä 18mTa.  
 
Näillä aineilla on e r i t t ä i n kiinnostavia ominaisuuksia. Kun niitä pommitetaan kevyehköillä 
röntgenfotoneilla. Ne saattavat "hallitusti" isomeerivireet purkautumaan kovalla gammakvanteilla! 
Malenkan- kuorimalliteoriat kertovat mekanismien luonteista suursalaisuuksiaan. Lene Hau on tunnettu 
nobelisti, joka näitä säteilyionisaation supersalattuja energioiden hallittuja fotonikompressointeja ja 
purkuja tutki.  
        ----------- 
 
Stealth lentokoneissa II 
häive häive häive häive 
 
Lene Haun tutkimukset karahtivat jäihin. Kun USA:n ydinaseteollisuus puuttui niiden julkaisuoikeuksiin. 
Lene Hau totesi hengenvaaran ja nosti painostuksessa USA:sta kytkintä. Ei tutki asiaa enää! Alamme 
päästä selvyyteen sellaisista asioista, jotka USA ydinarmeijakunnat saa takajaloilleen ja apinaraivoon, 
tietty. Siis mitä kiinnostavinta selvitettävää julkisissa foorumeissa toki. . .! 
 
Stealth- lentokoneet sylkevät pintamateriaalistaan aggressiivista tappavaa ionisaatiokaasua ja 
säteilytappajia kuin hengen hädässään. Tutkat eivät laitteita hahmota. Mutta säteilymittarit huutaa kyllä. 
Eikä säteilytuotos toki tähän jää. Stealth koneessa säteilee lisäksi toki mm DU- uraaniammusytimet ja 
vastaavat.  
 
Mutta yksi erityisalue on vielä tutkimatta. Plasmakaasupinnat häilyvät sinipunaisina IONIusvina kovissa 
lentonopeuksissaan yhä! Sopii kysyä mitä USA armeijakunnissa on kehitelty dilemman avustukseen? 
Tarkemmin katsellessa stealthkoneitten pinnoilla risteilee lukematon rivi ohuita kapilaariputkireikiä. 
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Nämä putkistot keskittyvät stealth- häivekoneen kuolemanlaatikkoon. Laitteistoon jossa 
ydinjäteplutoniumit kiehutetaan punahehkuisina kaasuplasmatilaan. Tämä "pienoisreaktori" on ankaran 
kaiken tappavan säteilynsä takia ollut pakko sijoittaa mahdollisimman kauas kuljettajasta.  
 
Muistamme TVO:n yhteiskuntavastuuraportista 2008 miten ydinjätteistään kaasuplasmoittuu kolmatta 
tonnia vuosittain hengitysilmaamme. Stealth koneissa on sama kaiku askelissaan. 
++..IONIplasmakaasuja generoidaan laajana pilvenä häivelentokoneitten pintavirtauksiin. Arki- ilma 
muuntautuu loimottavaksi rautanaulana tutkan fotoneja hämääväksi pintakaasumassoiksi. Hurjat 
kaasuplasmakanavat voidaan toki tarvittaessa sulkea, eli häiveominaisuutta kyetään säätelemään 
esteittä kytkimistä.  
      ---------- 
 
IL- foorumi satoa 2013.09 PeJupa 
 
Stealth ominaisuudet perustuvat pääosin muotoihin, absorboiviin materiaaleihin ja joskus kuten 
laivoissa myös resonoiviin pinnoitteisiin. 
 
Kun "virittynyt ioniplasma" muuttuu sähköä johtavaksi, on sen ominaisimpedanssi ihan muuta kuin 
ilman 377 ohmia ja sen jälkeen se näkyy tutkassa kuin joulukuusi pimeällä parkkipaikalla. Tutka mittaa 
ilman sähköisiä epäjatkuvuuskohtia ja ionisoitunut ilma eli plasma on erityisen hyvä sellainen. 
Suunnilleen yhtä hyvä kuin mikä tahansa johde, kuten lentokoneen metallikuori. Väitteeni on 
tarkastettavissa esimerkiksi Ismo Lindellin kirjoittamasta TKK:n oppikirjasta: Radioaaltojen eteneminen.  
 
Ne suorat särmät eivät ole kohti sitä aluetta, johon tunkeudutaan, eli ne kohtaavat ilmavalvontatutkan 
aaltorintaman vinossa ja heijastus lähtee tutka-antennin kannalta tarkalleen ottaen Huitsin Nevadaan. 
Esimerkiksi F 117 A muuttui varsin hyvin näkyväksi, kun se avasi pommiluukkunsa.  
        -- 
 
A/ Kiinostavaa, että ENSIN myönnät miten tutkahäivetekniikka perustuu n i m e n o m a a n   
sähköohjattuun vaihtuvamoduloituun valkokohinoivaan johtavaan resonanssipintaan! Sitten valehtelet 
pokkana, ettei USA:n vastaava tekniikka häivekoneissa perustuisi muka siihen. Hei siis o i k e e s t i  
kun valehtelet noin ohareita luulisi VT:nä edes pysyvän omissa vedätyksissänne artikkelin loppuun. . . )) 
 
B/ On muuten tasan ENSI KERTA. Kun SUPO/CIA näin julkisesti viimein m y ö n t ä ä, että 
säteilyionisoitu ilma muuntuu sähköä rautanaulana johtavaksi!!. . . Tästä nimenomaisesta syystä 
ylipäätään kiinnostuin jutustasi. Mikä viittaa vahvasti siihen, ettet ole seinätyhmä SUPO. Vaan 
nimenomaan CIA - POLIISI! Suomessa tällaista ilman johtavuutta EI saa myöntää virkahommissaan 
julkisesti toki ikinä! 
 
C/ Kuten huomaamme, puhuit itsesi pussiin vähän joka vaiheessa. Eli kuten jo kerroin. Ionisoimalla 
lentokoneen ympärille epämääräisesti ilmavirtauksissaan  lepattavan asteittain ulospäin keskuksesta 
heikentyvästi ionisoidun pinnan. Häivytetään tarkkarajaisuuksia, lentokoneen muotoja ja ennenkaikkea 
täsmäaseitten haluama tarkkarajainen iskukohta tutkalta. Eli j u u r i  sitä mihin häiveominaisuuksilla 
pyrittiiinkin. 
 
D/ Kun meressä laivoille tehdään esimerkiksi hyvin tutkissaan näkyviä verkkomerkkejä. Keskeisintä 
näissä on käyttää n i m e n o m a a n   kulmikkaita jyrkkärajaisia alumiinipellin paloja.) 
 
PS. Kiinostavaa miten tarkoin viranomaisia ON kielletty kommentoimasta noita stealth tekniikassa 
käytettyjä julkisuudesta varjeltuja salaisimpia radioaktiivisia ydinjätekomponentteja! Tämän kaltaiset 
lipsahtelut kavaltaakin CIA-laisuuden.. 
            -- 
 
FB. Mikko L. Alunperin stealth häivehävittäjän kehittelivät veljekset reimar ja valdemar horten. Eka 
stealth hävittäjä oli mallinimeltään horten ho-IX, myös tunnettu nimellä horten gotha-go. Hortenit olivat 
luftwaffen insinöörejä. Jenkit sittemmin varasti nämä prototyypit operaatio paperclipissä, 2. 
maailmansodan loputtua. Juutuupis on hyvä dokkari aiheesta. 
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            -- 
 
* Vastauuksia kentältä autoni pommiasennustietoihin ja "STEALTH" uraanijalostustekniikoihin kentältä 
10.09.2013: 
 
Hooceetä Arto taas kerran! On kuin kovan luokan dekkaria lukisi! Nostaa kylmän hien otsalle ja 
valumaan selkää alas yön ´pimeinä aamutunteina tunteiden kohotessa teslasolenoidien konkordanssiin. 
Olen iloinen että tunnen sinut! 
 
Paljon on meillä kanssa tapahtunut mutta ei olla vielä saatu mitään noin siistiä aikaan että olisi 
tapahtunut moista.  
Paljon vielä tulee multa mailia. Odota vaan!  
       ----------- 
 
Miten ydinteollisuus/ STEALTH näyttäytyy I? 
piilo piilo piilo piilo piilo piilo piilo 
 
Olemme nyt käsitelleet ydinrikollisuuden mustaa mustemmista pohjasakoista nimenomaan sitä 
ydinteollisuuden k a i k k e i n salatuinta puolta. Sanomattakin on selvää, että IAEA on alisteisessa 
"materiaalitoimittajasuhteessa" nimenomaan USA- armyn kaltaisiin massamurhaorgioihin. Valitettavan 
harvat ihmiset kuitenkin laillani ihan k o n k r e e t t i s e l l a  tasolla ovat kuulleet miten naimisissa 
nämä toisiinsa globaalisti on. 
 
Kuten muistamme 1988 MIT instituutio USA:ssa laski ydinenergian lopullisesti katoavan 2008 tultaessa. 
Näin myös todella kävi. Jopa Venäjän pääjohto ilmoitti 2007 peräti kolmasti seuraavaa: 
 
" Lopetamme kaiken kaupallisen uraaniin jatkojalostuksen. Yksinkeltaisesti koska 2008 alusta lähtien 
uraanimalmin pitoisuuksien lasku alle 0,4% energiakannattavuusrajan alitetaan lopullisesti!" 
 
Nyttemmin Euroopan a i n o a  Talvivaaran uraanikaivos toimittaa 0,02% uraanin ns. "malmioistaan" 20- 
kertaa energianegatiivista uraaniaan 200- 400kg/v. Mitään energiamielessä järkeä hommassa EI 
taatusti olekkan! Kysytään sitten seuraavaan. Mikä ihmeen p a k k o  tuota energiana kannattamatonta 
uraania ja plutoniumjätteitä enää on toimittaa edes USA:n himokkaalle armeijalle? 
 
 Juu tiedämme kyllä, että plutoniumpommeihin menee jatkuvasti vanhojen 4-6vuodessa spontaanissa 
fissiossaan tuhoutuneitten ydinmateriaalien tilaamaa mustan plutoniumkaupan laivauksia myös TVO/ 
Forttumilta tauotta. Veriraha kelpaa ja korruptoi. Mutta miksi h i t o s s a  ydinvoimaloissa poispoltettaan 
Pu- 239 kaltaisiakin aineita?. . .  
             ----- 
 
Miten ydinteollisuus/ STEALTH näyttäytyy II? 
piilo piilo piilo piilo piilo piilo piilo 
 
Katsotaan ensin nimenomaan ydinjätteitten jälleenkäsittelyn yleismateriaaleja käyttävän USA-armyn 
omia mainosbrosyyreja. Eli koukkasin tähän mieleenpainuvasti aikoinaan mainostetun . No eittämättä 
maailman kuuluisimman STEALTH-hävittäjän perusominaisuuksista vähän normia tarkemmin kertovan 
koosteen.  
 
Tarkoitus on pelkistettynä muuttaa lentokoneita, laivoja, tankkeja, kohta kokonaisia sodanjohdon 
keskuskenttiä tutkassa näkymättömiksi! Kuulitte aivan oikein. Jopa lentotukialuksien kaltaisia 
"pienkaupunkeja" USA:ssa on alettu modifioimaan. No käytännössä kuolettavaa. 
 
 Ydinjätteen KANAVASÄTEILYKAASUPLASMAN ++..IONIsoituja rautanaulana sähköä johtaviksi 
"Teslakupolikasoiksi". ja kuten arvata saatatte. Tarvittavia ydinsaastasta otettuja 
erikoismetallitonnistoja, ties mitä tantali- isotooppeja tullaan hankkeisiin jyräämään miljardein kiloin! 
Vaan katsokaa ensin mitä olen saanut poimintaan uraauurtavasta STEALTH lentokoneista: 
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Joopa joo huippukalliita, huippuunsa tappavia. Mutta ennen kaikkea kun valtavia metallisia 
eristyspintoja alkavat peitellä tonnien erikoisisotooppierien ydinjätesaastat. Ollaan pysyvästi astuttu 
laitekantaan jossa sisälle ohjaamoihin syöksee sellaiset gammaterssien, neutronivoiden ja 
röntgenionisaatioiden armadat, että henki lähtee kuljettajilta.  
 
Koko kulkuneuvo on rautanaulana johtavan IONIpilvensä alla sokea myös sähköviestinnälleen 
ympäristöön. Vain erikoiskustomoitu INERTIA- tekniikka, jolla ydinohjuksiakin seuraillaan jää vaivoin 
mahdolliseksi. Fukushimassa 16m/v maan kallioon porautuneitten +3 000C lämpimien räjähtäneitten 
reaktoriromujen ympäristön säteilyhornissa nykyään kansalainen kuolee 90 minuutissa!!. .  
 
Joten ymmärrätte, ettei STEALTH-koneisiin enää kauaa uskalleta laittaa edes kuolemantuomittavia 
ihmisiä. Ei koska suuri kirjo säteilymateriaaleista koneessa on teurastava kaiken elämän ympäriltään. 
Nyt jopa huoltohenkilökuntien elonlahjat kaikkoaa muutamassa vuodessa. Säteilypäästöjen 
muuntaessa jopa ilman koneitten seutuvilla keuhkot TVO:n savupiippupäästöjen tyyliin linnutkin ilmasta 
polttaviksi. Häivekonearmadat tehdään mistään piittaamatta maksoi mitä maksoi sanoo silti USA- 
ARMY! 
                 --------- 
 
Miten ydinteollisuus/ STEALTH näyttäytyy III? 
piilo piilo piilo piilo piilo piilo piilo 
 
Kuulen jo kuulijakunnan takavasemmalta hälynlähdetystä. Juu aivan oikeaoppisesti haluttaisiin tietää 
millaisia määriä nykyinen ydinsiviiliteollisuuden musta ydinjätekaupustelu sitten kykenee ujuttamaan 
USA kuolemanbisneksiin? Ainakin TVO/ Posivan kaltaisilla valtioydinmonopoleilla näyttää olevan 
SUPO:n kiihkein ydinturvaryhmä valmiina BISNEKSIIN!  
 
Ydinjätteistään TVO/Posivan kaltaiset maailman korruptoidummat loismadot laskevat nettoavansa 
mustiin Ceyman-tileihinsä hyvin, hyvin raikkaat lahjussummat! Itse asiassa koko Suomen 
ydintulevaisuus pyritään rakentamaan seuraavan kaltaiselle maailman tarkimmin salatulle ja 
säännellylle toimenkuvalle. CIA ja EU, YK:n kaltaiset massatuhokoneistot siunaavat ja suojaavat tarkoin 
kaiken IAEA:n alaistoiminnan: 
 
Ydinjätteistä himoitaan: 
- Pu-239 lisäksi mm. 
- Tantalin isomeeri 18mTa 
- Hafnium 178 isotooppi 
- Koboltti Co- 60 isotooppeja. 
- Laaja kirjo "levitronmetalleja". 
 
Paljonko yksittäinen ns. "siviilireaktori" kykenee vuodessa tuottamaan mustaa laittoman 
ydinASEmateriaalien kauppaan? Otetaan laskelmaan tuosta hafnium- 178. Tästä USA- armeija tekee 
mm. gammalla lentäviä lentokoneita ja räjähtämättömien ydinpommien korvaamiseen tarvittavia 
salamyhkäisiä gammatykkejä. Jotka tappavat ihmiset, mutta jättävät uhrien omaisuudet ahneille kivasti 
ryöstettäväksi. Tyypillistä jenkkiarmeijan käyttötarvetta siis. 
                ---- 
 
Miten ydinteollisuus/ STEALTH näyttäytyy VI? 
piilo piilo piilo piilo piilo piilo piilo 
 
OL-1 laitos edustaa tyypillistä 890MW perusasetehdasta. Polttoaine- erä on 86 000kg. Vuodessa siitä 
poltetaan pois noin 2,5% U- 235 ja 1% Pu-239. Eli 3 000kg/v. Ydinjäte sisältää karkeasti yli 100 eri 
alkuainekirjoa. 
 
- Yksittäistä ainetta hafniumia saadaan teoriassa noin 30kg/v 
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- Isotooppeja alkuaineina n. 10 kpl/laji. Eli 72 Hf-178= 3kg/v. 
- Tyypillisen isotooppierottimen hyötysuhde 0,4%, saanto tästä... 
 12g/ vuosi . .. ...! 
_____________ 
 
Maailman 450 ydinreaktorin vuoden tuotto yksittäisille himoituille isotoopeille on ei uskomattoman, vaan 
p ö y r i s t y t t ä v ä n heikko 5,4kg/y! 
 
Muutaman STEALTH- lentokoneensa bikmentöintimaaleihin ja pitotputkien neutronivuoreaktorien 
tarveaineiksi USA tarvitsee IAEA:n. Maiden virkamiesten systemaattisen korruption avulla 
ydinlisenssien haltijana USA/ Obama kykenee saamaan tätä kautta liki kaikki maailman siviiliydinjätteen 
tuotokset jatkojalostuksiin kyllä. Mutta saadakseen edes tonnin yksittäistä ydinjäteisotooppien 
erityisaineita. Menee siihenkin maailman reaktoreilta huikeat 1 000kg/ 5,4kg/v= 185 vuotta! 
 
Tätä kaikkea on vaikeaa edes hahmottaa nopeasti. Mutta näiden lukujen edessä alatte oivaltamaan 
MIKSI IAEA:n kaltainen hyperrikosorgia murskaa miettimättä vaikka kokonaisia valtioryppäitä. Tuhoista 
piittaamatta. Kun palkintonaan on ydinjätteistä vaikein vatsoin saatavat "levitron erikoismetallit ja 
vastaavat." 
 
 Tutkahäiveaineet on tässä vasta jäävuoren huippu. Mutta levitron metallit, joilla taipuu sekä 
gravitaatiosta vapaat lentämiset, gravitaatioenergiansiirrot, että Casimir-efekteihin liittyvät jopa AJAN 
hallinnat. Aletaan nähdä miksi veri virtaa ja virkakorruptoinnit kuuluvat ydinvaltiorikollisuuksiin 
ehtymättömänä itsestäänselvyyksinä. .. ... 
                ------ 
 
Stealth särmistä 
särmät sämät särmät 
 
Tuossa aiemmin hämmästelin sitä miksi tosiaan stealth koneissa on teräviä reunoja. Jokainen 
seuraavia laitteita tutkan PEILAIMIKSI väkertänyt kun tosiaan tiedostaa. Että tutka saa eittämättä 
parhaimmat kaiut JOS pistää verkkopoijun päähän nimenomaan meille esitetyn stealthkoneen 
alumiinisen pienoismallin.) Juuri kuten lentokoneissa alumiinisina peltipinnat onkin. Eli katsokaa ja 
verratkaa kuvia hetken. Ensin verkon tutkasärnät: 
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Sitten särmättyä alumiinipeltiä: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7Wy.jpg 
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Yleinen tunnettu sähkökentän perusominaisuus tosiaan ON ahtaa sähkäkentän kiivaimman energian 
elektronit etäämpiin särmiin ja piikkeihin. Päivän selvää, että stealth lentolaitteitten koronalamellien 
sijoittaminen taitekohtiin on aivan oleellinen tapa. Työstää sähköä johtavasta koronan ioniplasmoista 
"peittävä ja muodot kadottava takki". Auringossa IONIpurkauksia kontroloidaan ja hallitaan 
nimenomaan ionit lukitsevilla magneettivoilla. Niin myös stealth tekniikassa säteilyplasmoja ja 
neutronivoita pyritään pitämään yllä ulospäin kaartuvina vahvoilla magneettivoilla.  
 
Etusivu foorumissa muuten suoraan myönnellen kerrottiin että STEALTH tekniikassa pintamaalauksen 
kerroksiin pigmentoidaan radioaktiivisesti agressiivista ferrorautaa ja säteilyissä kobolttikanunaksi 
muuttuvasta raudasta tuotettavaa Co- 60 seoksia myös! Eli kuten keroin jo neutronivuototuottoista 
kobolttikanuna- ainetta käytetään myös USA-army systeemeissä surutta. 
             -- 
PS. FB.2013 
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VK. Presidentti Eisenhowerin eropuheesta Tammikuussa 1961 
https://www.youtube.com/watch?v=8y06NSBBRtY 
Eisenhower warns us of the military industrial complex. 
www.youtube.com 
Dwight D. Eisenhower exit speech on Jan.17,1961. Warning us of the military industrial complex. 
            ------------- 
 
LEVItronmetalleista AVATAR 
levi levi levi levi levi 
 
SUB TV:ssä 20.10.2013. Ihmiskunta kaivaa ns. "älymetallia" Pandora-nimiseltä planeetalta. Sarjassa 
näytetään miten tämä levitronmetalli on SAMAA itseksen leijuvaa kuin TVO:n Rh- hallissa näkemäni 
säteilymiesten metsästämät Malenkan- kuoirimallilla leijailevat molekyylikimput ydinjätteestä. 
 
Kuvassa näytetään miten tulitikkuaskin kokoinen pala tätä erikoismetallia leijailee ongelmitta 20cm 
korkeudessa. "Tämä metalli maksaa 20 miljoonaa/ kg ja maksaa nämä suunnattoman kalliit 
kustannuksemme tällä planeetalla suorittamaamme kaivuuseen."  
 
Hämmentävää miten SUORAAN USA:ssa kerrotaan tästä ydinvoimaloitten kaikkein himotuimmasta 
minun jo aiemmin kertomasta Casimir- efektistä leijuvasta supersalatusta aineesta. Jolla mm. 
kompensoidaan vetovoimaa sotilastarpeisiin ja vastaaviin lentolaitteisiin. 
 
Kuten kuvaan kuuluu Pandora- planeetalla on oma kansansa. Joka suojaa maataan kaivajaroistoilta eli 
ihmisiltä. Käyttäen mm. hermomyrkkynuolia, jotka tappavat osuessaan minutissa uhrinsa. Asukkaat 
ovat kolmimetrisiä erikoishiilikuituluilla varustettuja ns. "villejä".  
             -------------- 
 
[img][/img] 
[img][/img] 
 
 
 
 
 
 

3241.YDINhallinto vs. KANSA! 
valtioterroria valtioterroria 
 
10.9.2013 TJL kirjoitti: 
>   
>   
> Moro Arto ! 
>   
> laitan myös sinulle näitä päivitettyjä linkkejä 9/11 tapahtumista 
>   
> todella hyvää materiaalia jotka avaa silmät monilta jotka uskaltaa katsoa 
>   
> laatikon ulkopuolelle ja on herännyt tämän eliitin roistomaiseen kansan aivopesuun 
>   
> http://consciouslifenews.com/911-prove-airplane-hit-pentagon-major-general-albert-
stubblebine/1145271/ 
>   
> lisää sitten myöhemmin 
>   
>  Moissan TJL. 
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* Joo äkkiseltään meikäläisen heikolla englannilla EN löytänyt ainoaakaan merkittävää kohtaa tämän 
militarymanin kommenteista. Joka ei myös mielestäni sinällään pitäisi paikkansa. USA:n hallitus 
himoitsi käynnistää tämän nykyisen kolmatta maailmansotaa vastaavan hankkeensa. 
 
* Keskeisin syy mielestäni moiselle on se, että 2008 eteenpäin energianegatiiviseksi muuttunut USA:n 
armeijan ydinmateriaalien, uraanimalmien hankinta vaatii koko MAAPALLOMME muuttamista 
uraanikaivoshelveteiksi! Arabimaiden "valmiiksi murskatuille uraanihietikoille" USA himoaa hinnalla 
millä hyvänsä uraaniaan rikkihapottamaan.  
 
* A i n o a  keskeinen rikollinen tapa saada ne on kaataa aavikkojen nykyiset hallinnot sodallla. IAEA:n 
ydintarpeisiin vastataan julistamalla totalitäärinen 911- sotatila kaikkialle. Uraanikaivoksiin aavikoilla 
tuhotaan miljoonien ihmisten juomavedet ja elinalueet hetkessä. Koska niitä USA EI saa suosiolla. Ne 
otetaan TVO/ Posivatyylein väkivalloin!  
 
* Videoissa kerrotun tahallisen 911 Hankkeen keskeinen motiivi oli demonisoida nimenomaan 
aavikkokansat/ arabimaat. Jotta niiden kansallisvaroille, aavikkohietikoille voitaisiin survoa mielettömät 
uraanikaivuuhankkeet. USA:n ARMEIJAN janoamia uraanirikastita kun tarvitaan hinnoista piittaamatta. 
USA On hullun lailla tottunut tässä näkyvään klassiseen  "tykkivenepolitiikkaansa"! 
            -------- 
 
FB. 203.09 
 
KH. Onko tutkittu noiden aavikoiden, ilmeisesti alla olevia uraaniesiintymiä? 
52 minuuttia sitten sovelluksesta mobile · Tykkää 
 
A. Jalonen Irakin tai Afganistanin maaperissä ei ole nimeksikään uraania. 
44 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Ei tässä tarvitsekkaan olla uraaneja malmiksi ensinkään, riittää kuin edes on ripaus. 
Kasakstanissa pannaan tuhansien neliökilometrien hiekka-aavikoille kerrallaan miljardejua kuutioita 
raakasti rikihappoa maaperät väärälleen tuolla USA:n kehittämällä "liuskekaasuinjektiolaitteilla".  
 
Parin kuukauden päästä saastan sisältämästä YELLOWSHAKESTA pelleluku 8% sitten pumpataan 
toisista kaivoreijistä ylös. Yli 92% jätetään siis surutta maaperään!. . . Näin tehdään mm. TVO:n k a i k k 
i nykyiset uraanitarpeet jo! Tuloskin on sitten sen mukainen. Kerralla thoriummaksamyrkkyihin, uraaniin 
kuoli mm 100 000 suojeltua saiga-antilooppia laumoittain. 
 
 Mutta mitä sen on väliä tuumaa IAEA. Uraanikaivuun jäljiltä kun k o k o valtava aavikkovaltio on 
elämälle elinkelvoton seuraavat vuosituhannet. Koska tekniikka pilaa kaikki pohjavedet, viljelyn ja 
laidunten alat ja jopa ilma muuttuu säteilykaasujen myrkyttämäksi kuoleman pölyksi. Pääasia on, että 
TVO/ Posiva saavat vuodesta 2008 lähtien enerianegatiiviset uraanisaastatonnistonsa Kasastanin 
diktatuuria suojellessaan ja korruptoiden. 
        --------- 
 
11.09.2013 Maailmalla 7 reaktoria ympäriltämme alhaalla 
paux paux paux paux paux paux paux paux paux paux 
 
FB. Moro. Mikä meininki? 
Miksi nyt on 7 reaktoria lähistöllä suljettuna 
muutama sekunti sitten 
12:16 AP 
 
7Kpl. . !!! No jopas! . . 
Oskarshamn, (Ruotsissa ollut jo viikon), OL-2, Lo-1, Leningradissa 1kpl. Missä loput? 
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Kaksi mahdollisinta syytä. Ionosfääristä EIVÄT saa Fukushiman takia teslaoskilaattorien HADRONEITA 
reaktorin riittävään starttiin. 2013 lopussa katoaa 50% maailman uraanipolttoaineista. Kun ilmainen 
asepurku- uraanin tuonti loppuu. Uraanipulaan On pakko alkaa tottua!  
            -- 
12.09.2013, FB. Mikä käsitys sinulla on ydinvoimaloiden tämänhetkisestä tilanteesta: Loviisa 2, 
Olkiluoto 2, Oskarshamn 3, Sosnovyi bor 1, 2 ja 3 ovat pois käytöstä. Mikä tässä on takana? 
(Ruotsissa olisi peräti 5 reaktoria alhaalla.) 
                 ----- 
 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
14.09.2013 
No: 824 
kuuleminen@tem.fi 
 
Arto Lauri ..Nykyinen hallintomme ON tasan tarkkaan tietoinen siitä, että kansa syvästi vihaa 
ydinvoimaa. Euroopassa yleisesti Saksan mainio ydinvapahdus on aiheuttanut kansassa liki 70% 
ydinvastustuksen. Kyllä tosiaan 2/3 osa kansasta osaa vastustaa ydinsikailua.  
 
Siksi kokkaripomoista esim. 3 kertaa poliisin tuomitsema Vapaavuori rikollinen ilmoitti T&T lehdessä 
olevansa henkeen ja vereen nykyisen ydinkorruptoinnin puolella! Ajatelkaa siis tällaisten varasliigojen 
tuomitut pomot hallinnoivat poliisiväkivalloin maatamme! Ei ihme että Räsänen päätti lopettaa mm. koko 
LIIKKUVAT valtavan korruptioasteen pakosta!. . . 
   ----------------- 
 
Humppila tiedottaa I 
ohjus ohjus ohjus 
 
Jo parisen vuotta sitten aloitettiin kaiken hiljaisuuden vallitessa Humppilan kunnassa maailman 
pisimmän 3 150m megasuuren lentokentän rakennushankkeet. Valtio lupasi miljoonienluokan 
suursuunnitelmaan sumeilematta rahoitukset. Lentokenttä ei ole tarkoitettu lainkaan siviilikäyttöön. 
Vaan suljetuksi NATO:n ydinohjusten huolintaan suunniteltu ydinteollisuuden plutoniumtalouden 
keskus.  
 
Hankkeen takana on IAEA USA armeijan huolinnan varmistajana. Humppilan kunnanjohtaja kutsuikin 
2013 kuntalaisensa kuulemaan tästä hankkeesta kunnantalolle. 
 
Verkkomedia KOTIMAAN UUTISET 
Tänään on tiistai, 17. syyskuuta 2013. Sivu on ladattu klo 20:33 
Yli sadan miljoonan euron lentotukikohta suunnitteilla Humppilaan 
  
 
Humppilan kunta on kaikessa hiljaisuudessa jatkanut vuonna 2008 alkanutta suurta Eco Airport 
?lentokenttähanketta, jonka tarkoitus ja motiivit herättävät epäilyksiä. EU:n aluekehitysrahasto on 
päärahoittajana projektissa, jonka tavoitteena on rakentaa maailman suurimmille rahtikoneille sopiva 
lentotukikohta Humppilaan. Haastattelimme Luontoliitosta Pertti Sundqvistia, joka on perehtynyt 
hankkeeseen, ja teimme lisäksi tukun lisäselvityksiä, jotka paljastivat erikoisuuksia epäilyttävän 
jättiprojektin taustoista.  
 
Toimittaja: Janus Putkonen 
17.10.2011, Verkkomedia.org 
 
Yli sadan miljoonan euron lentotukikohta suunnitteilla Humppilaan 
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Luulisi tässä vaiheessa, että Humppilan lentokenttähanke olisi tullut jo kaikkien suomalaisten tietoon. 
Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, vaikka suureellinen hanke etenee EU:n rahoituksen turvin yhä 
eteenpäin. Jo kolme vuotta suunnitteilla ollut hanke lukeutuu varmasti Suomen suurimpiin käynnissä 
oleviin rakennushankkeisiin. Humppilan kunnanjohtaja Esko Tonterin piirustuspöydällä onkin maailman 
suurimmille rahtikoneille soveltuva lentokenttä terminaaleineen ja palveluineen. Mitä huomattavinta, sen 
kiitotien pituudeksi on määritelty huimat 3 150 metriä. Hankkeen johtohenkilöiden suut on suljettu 
miljoonan euron vaitiolosakolla. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7iS.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7iS.jpg[/img] 
 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=1578 
              ------ 
 
Humppila tiedottaa II 
ohjus ohjus ohjus 
 
16.09.2013 Rauman STX:n telakka päätettiin Jan Vapaavuoren hymistellessä yksinkertaisesti lopettaa. 
Keskeisin kysymys kansalaisilta onkin, miksi ihmeessä telakkaa ei sitten pelastettu? Tämä tarkoin 
salassa pidetty ns. "ydinjätteen plutoniumkuljetustie" kertoo osaavalle jo viitekehyksen 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7i6.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7i6.jpg[/img] 
 
Hankkeen taustoista kertominen tietää miljoonan uhkasakkoukaaseja. Joten ymmärrämme, ettei kyse 
ole missään nimessä demokratiasta, vaan suoraan valtiorikollisen plutoniumtalouden "pakottamisesta" 
maamme tuhoksi. Asiaan liittyvien taustojen julmuudesta kertoo seuraava. 1986 Mauno Koivisto ja 
Ranskan Fransoi Mitterand tekivät alustavan huippuunsa salatun sopimuksensa muuttaa koko Suomi 
EU:n ydintunkioksi ja Pu-239 talouden keskittymäksi.  
 
Syynä oli tieto uraanin energiapositiivisen tuotannon loppuminen 2008. Paavo Lipposen autokuljettajat 
saivat kuulla tästä maamme ydintoimin tuhoamisen hankkeesta. Kaksi autokuskia tapettiin ja myös 
toisen vaimo. Koskaan tutkimuksia murhiin ei edes julkaistu!  
 
Olkiluodolla on kaksikin satamaa. Mutta Suomeen halutaan koko EU:n ydinjätemateriaalit. Ja vain 
Rauman käsittelykapasiteetin laskevat riittävän tuleville satojen ydinjätelaivojen tuonnin logistiikan 
hallintaan ja varastointeihin Raumalla. 
 
 Useasti räjähtäneistä Englannin Sellafielditä, Phenix ja Superpheniksin raunioista. Japanin Miamakin 
suunnattomat plutoniumjätevuoret. Myös Venäjällä useasti räjähtäneen Krasnajarskin ydinjätteitä 
Suomen Vapaavuoren hallinto taistelee saadakseen. Plutoniumpolttoaineita suomalaispolttoon 
seuraamuksista piittaamatta, maksoi mitä maksoi! Täysin itsetuhoista toimintaa! 
           --------- 
 
Humppila tiedottaa III 
ohjus ohjus ohjus 
 
TVO:n pääjohtaja Pertti Simola kertoi Suomen Askolaan suunnitellusta MOX- 
plutoniumisotooppijalostamosta 2000- luvun alussa. Ja maksoi tästä IAEA:n vaatiman välittömän 
viraltaan panon. Kyyti on näissä enemmän kuin kylmäävää. Henki on löysällä ja miljoonasakot 
arkipäivää kun TVO/ Posiva tuhertavat Humppilan ääreen USA/ NATO ydinaseitten 
uraanipolttoaineitten vaihtoteollisuuksiaan! 
 
Jo kirjailija Robert Junkg ilmoitti 1981 kirjassaan "Ydinvoiman armoilla". Miten uraanin kaivuun 
muuttuessa energianegatiiviseksi, sitä pakosta seuraava Pu- 239 maailma muuntaa kaikki 
ydinvoimalamaat DDR tyyppisiksi valtioanarkian poliisivaltojen demokratiasta piittaamattomiksi 
diktatuureiksi. Ja näin on parhaillaan käymässä. 
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Suomi valehtelee nyt tuottavansa 400 000kg uraania Talvivaarasta. Mutta tämä on harkittu valhe. 
Tuskin 400kg/v tuotantoaan on totta! Tarkoitus onkin käyttää IAEA:n 2005 lakimuutosta. Jonka mukaan 
uraanin malmia tuottava valtio on velvoitettu vastaanottamaan ydinJÄTTEET tällä yksinkertaisella 
"virallisella valheella". 
 
Kuulin juuri, että ydinteollisuuden tällaisiin hankkeisiin pelkästään Helsingin Sanomien toimittajia 
voidellaan 40 000 000e/v korruptiosummilla! Ihan vaan jotta ydinteollisuuden valheet pidettäisiin 
salassa. Eikä kansalaisille kerrota karmeista ydinhankkeista. 
 
Uusimaa on saamassa 3 000ha kokoisen Askolan isotooppijalostamon. Suomeen on tulossa kolme 
kappaletta Olkiluodon Posivan tyyppistä yksinjätevarastoa Onkaloa. Jotta Euroopasta tuotaville 
ydinjätteille saadaan säilytyspaikka nimenomaan Koiviston suunnitelman mukaan maastamme kansaa 
lainkaan kuulematta. Poliisi ottaa armeijan kanssa vallan. Suomen tiestöt, junat ja laivaliikenne 
keskitetään kuljettamaan näkemällä tappavia suunnattomia uraanijäte- eriään. Linjalla Olkiluoto- 
Humppila- Askola- Loviisa.  
              ---------- 
 
Humppila tiedottaa IIII 
ohjus ohjus ohjus 
 
Kysytte miksei isotooppijalostamoa voida laittaa Olkiluodon ympärille? Yksi keskeinen syy on se, että 
uraanimalmiot maassamme keskittyy vahvasti Uudenmaan ympäristöihin. Kun siellä aletaan kaivuut, 
tulevat uraanikaivosalat ydinvoimalat yksinkertaisesti räjähtäisivät ylikriittisinä fukushimoina, jos niitten 
sisään pääsisi uraanikylläistä jokijätevettä. Tämän totuuden TVO:n johtaja Simola kyllä tiesi ja myönsi.   
 
Isotooppijalostamoja on maailmalla ollut tusinaluokkaa. Kaikki nämä valtaisat 3 000MW energiaa 
vaativat laitokset ovat räjähtäneet erityisesti sähkökatkoksiin. Itsessään centrifugeissa lingottavat 
uraaniheksafluoridien erät räjähtää heti  kun sähkökatkos tulee ja vuotavat kaasuionisaationa 
ympäristöön.  
 
Isotooppijalostamoille vaaditaan 3- kertainen varasyöttö 9kpl minimin reaktoreilla. 3 Käy tuotannossa. 3 
Reaktoria käy varalla tuhlaten. Ja vielä 3kpl 1 000MW reaktorit tarvitaan triplavarmistuksiin. Juuri näistä 
syistä Japanissakin ydinvoimaloita oli huikeat 54kpl! 
 
Isotooppijalostamo vie 3 000MW tehot jo suoraan. Mutta tuotto on naurettavan heikko 52kg/v U- 238 
massasta eroteltua U- 235 polttoainetta. Kun OL- 1 laitoksen reaktorissa uraanilataus on huikeat 86 
000kg! Tajuaa heti miksei tästä energianegatiivisesta tavasta saa missään kirjoittaa riviäkään. 
 
 Saa vähintään miljoonien uhkasakot Humppila tyyliin. Tai IAEA ydinrikolliset himoaa tappaa kuten 
Lipposen autokuskit. Näistä aikeista tässä kuitenkin ON kyse. Suomen pinta- alasta JO 15% eli 50 
000km2 kokoinen megaraiskio on JO uraanikaivoksille annettuna. Jokainen kaivos maassamme tuottaa 
valtion pakottamana nimenomaan uraania energianegatiivisesti.  
        ---------- 
 
Uranijätteitä kaivoksista 
myrkkyä myrkkyä myrkkyä 
 
FB. 2013. Anita Koivunen 
http://yle.fi/uutiset/viranomaiset_vahvistavat_oriveden_kultakaivoksen_lahipuron_korkeat_uraanipitoisu
udet/6834917 
Viranomaiset vahvistavat Oriveden kultakaivoksen lähipuron korkeat uraanipitoisuudet 
yle.fi 
Alustavat näytteet sisältävät keskiarvoa runsaasti enemmän uraania. Säteilyturvakeskuksen mukaan 
pitoisuuksista ei aiheudu säteilysuojelullista haittaa ihmiselle. 
En tykkääkään · · Älä seuraa julkaisua · Jaa · 16 tuntia sitten 
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    Sinä ja Anitta Hyvönen tykkäätte tästä. 
 
    Arto Lauri Joo uraania siis EI saada talteen edelleenkään missään suomalaiskaivoksessakaan! 
Talvivaaran ongelmat on maamme kattavaa. Eikö muka hallito tiennyt että vaikka uraania irtoaisikin. 
Sen saantoprosentit on esim. isotoopijalostuksessa pellelukua alle puoli promillea!. . 
            -------- 
 
IAEA ydinvoimaloitten vaararajat sadoissa kilometreissä. 
vaara vaara vaara vaara vaara vaara vaara vaara vaara 
 
T&T. Ydinvoima Janne Luotola, 10:46 
TS: Liettua vastustaa Valko-Venäjän tilaamaa ydinvoimalaa 
 
Liettua vastustaa voimalaa, joka rakennettaisiin vain 50 kilometrin päähän sen pääkaupungista, kertoo 
Turun-Sanomat. Tsernobylin ydinonnettomuuden jäljiltä Valko-Venäjällä on yhä saastuneita alueita. 
 
Valko-Venäjä suunnittelee rakentavansa ydinvoimalan lähelle naapurimaan Liettuan rajaa. Naapurimaa 
vastustaa ydinvoimalan sijoituspaikkaa, koska maan pääkaupunki Vilna olisi voimalasta vain 50 
kilometrin päässä. 
 
Maailman ydinenergiajärjestön mukaan voimala rakennettaisiin Astravetsiin, joka on 23 kilometrin 
päässä Liettuan rajasta. Voimalan etäisyys Valko-Venäjän pääkaupungista Minskistä puolestaan on 
noin 120 kilometriä. 
 
Myös valkovenäläinen ympäristöjärjestö Ekodom on huolissaan suunnitelmasta. Se muistuttaa, että 
nykyisessä Ukrainassa sattuneen Tsernobylin ydinonnettomuuden vuoksi Valko-Venäjällä on yhä 
saastuneita alueita. Valko-Veänäjä sopi voimalan toimittamisesta Venäjän kanssa viime vuonna.  
 
* Uutisessa on kaikkein merkittävintä se, että kansinvälisesti TUNNUSTETAAN ydinvoimalan olevan 
SUURRISKIN. Jopa Fukushimassa 30km oli turvarajana. Olkiluodossa 5km jonka sisällä saa olla 
KOEKANINEINA korkeintaan 200 henkeä etnisiä tapettavia! Raumalle matkaa pelleluku 10km. Myös 
Pori on lähempänä TVO/Posivaa kuin  50km. Loviisasta nyt puhumatta. On todella hälyttävää kuulla 
tällaisista kylmäävistä IAEA ydinturvalakien salaisista vaararajojen rikkomisista Suomessamme. 
Tällaisina VAIN ulkomailta asiasta edes keskustellaan, EI Suomessa! Suomessahan ei kerrota edes 
MIKSI ydinvoimalaitoksissa maailmalla on kaikialla satojen km turvrajoituksia! 
              --------- 
 
T&T.  Energia 
Tuula Laatikainen, 13.9.2013, 10:29 
Pian Suomi myy sähköä Venäjälle, tekniset testit lauantaina 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid testaa lauantaina sähkönsiirtoa venäläisten kantaverkkoyhtiöiden 
kanssa. 
 
Fingrid ja Venäjä valmistelevat teknisiä ja kaupallisia ehtoja Suomen ja Venäjän väliseen 
kahdensuuntaiseen kauppaan. Tähän asti kaupallinen sähkönsiirto maiden välisellä 400 kilovoltin 
yhteydellä on ollut mahdollista vain Venäjältä Suomeen. 
 
Huomenna lauantaina tekniseen testiin tulee Viipurin linkki sähkön siirtämiseksi Suomesta Venäjälle. 
Testattavana on yksi neljästä 350 megawatin tehoisesta tasasähköyksiköstä.  
 
* Aamulehdessä oli ilmoitus siitä miten Sumeen suunitelluista ydinvoimalahankkeista johtuen 
Suomessa tuotetaan pian huikeat 52% YLIMÄÄRÄISTÄ SÄHKÖÄ! Juu kuulitte todella oikein. Koska 
Suomeen TVO valehteli aiemmin tulevan +5% sähkönkäytön kasvut. Mutta TODELLISUUDESSA 5 
VUOTTA on menty jo miinus 5% vauhdilla. On tilanne suistumassa talousmielessä täyteen katastrofiin.  
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* Kuten huomaamme JO ylläoleva valmistautuu lahjoittamaan KOKO OL- 3 tuotannon sähköt 
venäläisille käytännössä rajuin tappioin! Suomi tulee tuottamana yli tuplasti yli oman tarpeensa 
säätökyvytöntä ja suunnattoman kallista ydinvoimaa. Saksan kieltäytyessä ehdottomasti ostamasta 
huonomaineista ydinsähköä. On viimeinen oljenkorsi yksinkertaisesti LAHJOITTAA kallista ylihintaista 
ydinylijäämäämme. 
 
 * Kertaluokkia halvemman sähkön maahan venäjälle. (Joopa joO!) On aikoihin elettyä. Eli Suomi tulee 
saamaan ydinsähköstään tuskin puoliakaan edes omakustannehinnasta! Ainakin TAPPIOITA tällaisilla 
asennevammoilla taatusti saadaan ydinjätetuhojen kyytipojaksi!.. M. Koiviston/ Vapaavuoren 
ydinsyöksykierre on siis JO vankasti ikäänkuin "putouksessa"  .. 
            -- 
 
Täähän alkaa olla sellaista hätäsumusireenien kakofoniaa kohta koko Suomen meininki. Vähän samaa 
hommaa kun Suomi alkaisi myymään hiekkaa Saharaan sikäläisillä "hiekkahinnoilla")) ! Huomaa kyllä 
hetimiten MIKSI Vapaavuori löi nyrkkiä YLE:ssä pöytään valkuuttaen, että ydinhankkeet tehdään 
väkisin. Maksoi mitä tahansa.  
 
Muuten onko k u k a a n  nähnyt esim. tem:n  LASKELMIA siitä miten ns. "kannattavaa" tällainen 
ylihintaisen ydinylijäämän pumppaaminen Venäjälle ns. "tuottaa!" Aikoinaan kun OL-2 koko tuotanto 
meni Ruotsiin 1980- luvulla. Tehtiin tappiota sillä perusteella vuosia, että omakustannehinnat alitettiin - 
50%!! Varmaan NYT tällaisiinkaan katteisiin EI ole mahdollista. Vaan kaikki se mitä uudet reaktorit 
tekee, tehdään pelkälle ja kliinisen puhtaalle TAPPIOLLE! . . 
             --------- 
 
TVO seisokki viikolla 37.2013 
seisokki seisokki seisokki 
 
TVO:lla tapahtui jälleen kerran raju hallitsematon alasajo viikolla 37. OL-2 laitoksessa oli tuotanto 
seisahtunut varoittamatta. Mitään varsinaista syytä ei tutusti kerrottu. Annettiin epämääräinen 
kommentti siitä, että vain vuoden ikäinen generaattori oli hajonnut "mystisesti". 
 
Tilannetta seuraavassa seisokissaan ilmoitettiin että uusi puolalaisen generaattorin romun vaihtoon 
menisi toista viikkoa. Generaattorin muotoilussa oli kuulema ollut aiemmin ongelmia ja uusinta olisi 
pakko tehdä lennosta. Jotain selittämätöntä taustalla tapahtui. Koska voimala käynnistettiin oudosti 
päiviä etuajassa ennen kerrottua aikataulua. Julkisuuteen ei vahingossakaan alasajon syitä kerrottu. 
Minä kyllä toki voin kertoa: 
 
Ydinvoimalan tuliterä vain vuoden ikäistä generaattoria on TVO:n kehnoa kehnommassa 
työkulttuurissa. Niin ajettu kuukausimäärin jäähdytyslinjoissa.. . .tosiaan tehdasasetettu muovitulppa 
tylysti kiinni. Generaattorin nollakisko oli ollut kenenkään tajuamatta ylikuumana. Ja viimein sitten 
ylilämpö laukaisi koko reaktorin raa'asti alas.  
 
Niin ydinvoimaloissa mokallaan ja töppäillään tavan takaa. Idea näissä on, että asiat tarkoin sopimuksin 
klassisesti salataan julkisuudelta. Lehdistö vaiennetaan ja lahjotaan hiirihiljaisiksi. Ja kukaan, yhden 
yksikään ei kykene kertomaan näistä. No onneksi edes minä voin teille aina suoraan raportoida, 
yksinkertaisesti koska mitkään tällaisetkaan yksityiskohdat eivät minulta salassa pysy! 
            -- 
 
FB. Hannu Rainesto Generaattoreita tulee ja menee, mikä siinä huolettaa, sekö että varojärjestelmät 
toimii ja laite korjataan tai vaihdetaan uuteen. Eihän ikuista laitetta olekaan, ja miksi siitä tulisi tiedottaa, 
jos ei kerran siihen ole turvallisuus syytä? 
3 tuntia sitten · Tykkää · 2 
 
Anna Lampi Tuohan tossa oleellista olikin, että TVO ajattaa genujaan vuoden tulpattuna kunnes 
räjähtää!.. . .Millainen olematon moraali tällaisilla ydintoilaajilla on? Miksei lehdistö uskalla hiiskua sen 
sananpätkää poliisien sensuroimassalehdistöissämme vaikka ydinturvarikolliset käryää sekoiluistaan 
tavantakaa. 
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muutama sekunti sitten · Tykkää 
               -------------- 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
Arto Lauri 
27150 Eurajoki 
23.09.2013 
No: 902 
kuuleminen@tem.fi 
 
USA/ObaNaZ tulee oletko valmis? 
iaea= cia supo nsa omon mossad säpö 
 
Olen usean CIA/SUPO yllätyksen jälkeen taas "terminaalilla". Mokomat ihan kyinä kedolla faktaisista 
kirjoitteluistani. . .  
 
Olli Hakalajulkaisi Arto Lauri. Tämän tarinan vaihtoehdot PÄRÄYTTÄVÄÄ FAKTAA...  
 
http://www.youtube.com/watch?v=t4wJOcc5NS8&feature=youtu.be  
 
1. Energia vaihtoehtoja ydinvoima helvetille 22/9/13...  
Olli Hakala, Arto Lauri ja Jyrki Saari vapaamuotoisessa ydinvoima vastaisessa keskustelussa armon 
vuonna 2013. Tuoden faktoja esiin mm. Robert Jungk kirjoitti... youtube.com Olli Hakala  
 
2. osa  
http://www.youtube.com/watch?v=FmONtxJJqg0&feature=youtu.be 
                       -- 
 
CIA sensuroi HETI Ollin läheteblogeja:  
Tämä liite on voitu poistaa, tai sen jakaneella henkilöllä ei ole lupaa jakaa sitä kanssasi. 
                   ------------------- 
 
Moro Arto! 
  
https://www.youtube.com/watch?v=y4IPBzXfkYs 
https://www.youtube.com/watch?v=J5RGVxB7P8M 
  
Parit tuoreet  filminpätkät jotka hyvällä teknisellä näytöllä näyttää mitä on tuleman taivaalta  meidän 
niskaamme. Kuvottavaa touhua tosiaan,ajattele jos nämä oudot flunssat tulee tuolta ylhäältä taivaalta. 
 
Ja meille selitellään että tämä on kausiflunssaa vain. No voi olla varmaa että keuhkot ainakin tukkiutuu 
tuosta nanosonnasta, jonkin vuoden sisällä josta seuraa astma loppujen lopuksi.   
 Kuulumisiin taas! 
                -- 
Ja palautetta videoomme FB:stä ilmestymispäivänä JO: 
 
T.V. Mulla ei muuten ole enää oikeutta jakaa näitä arkoja videoita Facebookissa tai siis linkittää. Sillä 
kaikki poliittiset tai arkaa ydinmateriaalia sisältävät videot... NIin niitä ei pysty copy pasteemaan enää. 
Mutta ehkä jakaa voi. Mutta ei voi enää linkittää. 
Myös tuo Ollin kuvaama ydinmateriaalivideo 
siitäkin Facebook ilmoitti, että "joku on kokenut videon loukkaavana, jonka johdosta tätä videota ei voi 
jakaa" 
 
* S a i r a s t a !!.... 
SUPO ja CIA ottanut siis nollatoleranssin, kun totuus alkaa kukkia vähän kaikialla ydinrikoksistaan.. 
 
[img][/img] 
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3242.Ydinvoima ' k a t k o l l a ' 
 
FB. 2013.09 Kyselyyn- 
 
* Kyllä täällä ollaan "tutusti jäljillä"!) Eli 2013 loppuessä katoaa ydinvoimaloitten uraaninhuolinnasta 
50% osuuden vastannut i l m a i n e n  asepurku- uraanit! Terpiininen paikka. Koska JO tuo yksistään 
tietää joka toisen ydinvoimalan teoreettista "pakkopysäköintiä!!" 
 
* No tähän päälle, että Fukushiman reaktorin pihalla säteilyyn kuolee 1,5 tunnissa! Eli plutoniumien 
kiehuvien reaktorien kanavasäteilykaasuvirrat yksinkertaisesti TEURASTAA "teslaoskilaattoripoltot".  
Hadroneja avaruussäteilystä  imuroivien kaikien ydinvoimaloitten pääkäyttölisälaitteen kaipaamaa 
ionosfääriä käyttökelvottomaksi. .  
     -- 
 
T&T Ydinvoima 
Janne Luotola, 11.9.2013, 10:12 
Ruotsalainen ydinvoimala ei tahdo toimia – taas katkolla 
 
Oskarshamnin kolmosreaktori on sammunut toistamiseen viikon aikana. Ykkösreaktoria ei ole saatu 
juuri käyntiin kahteen vuoteen. Voimalan kolmosreaktoria on Ylen mukaan yritetty saada käyntiin useita 
kertoja. Voimalan kolmosreaktorin sähköntuotanto katkesi viikko sitten. 
 
Nyt viivästys on johtunut siitä, että voimalan liittäminen sähköverkkoon epäonnistui. Toistaiseksi ei ole 
tietoa, milloin voimala saadaan toimintaan. 
 
Ykkösreaktori on puolestaan ollut seisautettuna vuoden 2011 jälkeen. NyTeknikin mukaan voimala 
suunnittelee käynnistävänsä Ruotsin vanhimman reaktorin uudelleen, mutta vaikeuksia riittää vielä 
voitettavaksi. 
 
Reaktori pysäytettiin aluksi, koska turbiinissa huomattiin värinää. Uudelleenkäynnistys tyssäsi väärin 
asennettuun vesiventtiiliin, joka nosti vedenpinnan liian korkealle. Venttiili saatiin vaihdettua, mutta 
värinästä ei päästy edes uuden turbiinin avulla. 
 
Vuonna 2012 säteilyviranomaiset asettivat ykkösreaktorin erityiseen tarkkailuun. Viime kesänä reaktori 
käynnistettiin uudelleen, mutta jälleen toiminta päättyi hätäpysäytykseen höyryventtiilin hajottua. Nyt 
osa on saatu vaihdettua, ja reaktori halutaan jälleen käyntiin. 
 
Vuodesta 1992 lähtien ykkösreaktori on ollut käytössä hieman yli 50 prosenttia ajasta. Tuona vuonna 
reaktori pysäytettiin jäähdytysjärjestelmän ongelman vuoksi. Sen jälkeen toiminta on seisautettu 
erilaisten turvallisuuspäivitysten ajaksi. 
 
Oskarshamnin ydinvoimalan omistaa suurimmaksi Eon. Fortum on vähemmistöosakas.  
 
* Outoa tässä ON tietysti se, ettei näistä vuosikausia kestävistä ydinteollisuuden ongelmista 
yksinkertaisesti u s k a l l e t a   edes tiedottaa. Tälläkin hetkellä siis 7kpl ydinvoimaloita Suomen 
ympärillä palasina. Mikä saa reaktorin turbiinit vaikenemaan ja mm. värisemään?  
 
* Olkiluodossa olin näkemnässä miten tektoninen vuotuinen tuumaluokan siirros 
ydinvoimalaitoksiemme alla. No yksinkertaisesti v ä ä n s i  pitkän pääakseliston 5cm vinoon. Koko 
generaattorin se ravisteli irti pedistään. Tämä siis OL-2 tapauksesta. Toisaalta taas sama tektoninen 
sauma väänsi OL-1 laitoksen pääakselistoa niin rajusti vinoon, että kaikki turbiinilaakerit räjähttelivät 
kiinni leikkautuen vauhdista reilu vuosi sitten!  
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* Mistään näistä ei tiedotusvälineistä puhuta. Ei myöskään siitä miten OL-2 laitoksen mm. generaattori 
niinikää paloi reilu vuosi sitten. TVO juoksuttaa YLE:lle haastatteluun miten poikkeuksellisesti joskus 
90- luvulla TVO:lla sentään oli 1kk huoltoseisokki! Valheiden määrättömyyksillä EI ydinalalla näy 
loppua. Eikä läpeensä korruptoitu lehdistö kiinnostu o i k e a s t a  totuudesta..  
 -------------- 
 
T&T  Aaltovoima 
aalto aalto aalto 
 
Raili Leino, 11.9.2013, 7:30 
Suomalainen aaltovoimala pärjää hyvin Skotlannin myrskyvesillä. 
 
Kuvassa Wellon Penguin-aaltovoimala. Espoolaisyhtiö Wello on julkistanut uusimmat Penguin-
aaltovoimalaa koskevat testitulokset, jotka on saatu Orkney-saarilla Skotlannissa meneillään olevista 
kokeista. 
 
Penguin otettiin käyttöön heinäkuussa, ja se on tuottanut sähköä suoraan verkkoon. Sähköntuotanto 
perustuu pyörivään epäkeskoon, jota aallokko pitää liikkeessä. 
 
Laitteistoa on nyt testattu erilaisissa olosuhteissa ja suurimmillaan 12-metrisessä aallokossa. 
Aallonkorkeuden ollessa 2–3 metriä tuotannon huippuarvo vaihtelee välillä 300–700 kilowattia. 
 
Nykytekniikalla laitteisto pystyy tuottamaan Orkneyn olosuhteissa jatkuvan 160–180 kilowatin tehon, 
mikä on vähän enemmän kuin Wello etukäteislaskemissaan odotti. 
 (Tämä lukema ON HURJA! Koska tarkoittaa, että aaltovoimalalla päästään OL-1 ASEAQ- arvoihin. Eli 
25%vuosipysyvyyden hyötysuhteisiin.) 
 
Energiantuotantoa voi jonkin verran kasvattaa suurentamalla epäkeskon massaa ja optimoimalla 
säädöt. 
 
– Tämä on merkittävä virstanpylväs meille. Olemme nyt pystyneet osoittamaan, että Penguin toimii 
täydessä mittakaavassa ja tuottaa sen verran energiaa kuin olemme arvioineetkin, Wellon 
toimitusjohtaja Aki Luukkainen toteaa yhtiön tiedotteessa. 
Optimointitöitä luvassa 
 
Seuraavaksi testiohjelmassa käydään läpi huolto ja ylläpito ja optimoidaan laitteiston säädöt eri 
olosuhteisiin. 
 
Wellon aaltovoimala perustuu standardikomponentteihin, mutta itse menetelmä on omaperäinen. Monet 
ratkaisut, kuten esimerkiksi generaattori, on aiemmin testattu tuulivoimaloissa. Kelluvan lautan sisällä 
on pystyakseliin ripustettuna iso epäkesko betonikappale, joka pyörii aallokossa. Generaattori pyörii 
epäkeskon mukana ympäri kerran yhden aallon aikana. Liikkuvat osat ovat turvassa umpinaisen lautan 
rungon sisällä. 
 
30-metrinen, yhdeksän metrin korkuinen Penguin painaa 220 tonnia. Se kiinnitetään pohjaan kuudella 
vaijerilla. Laite kerää aaltoenergiaa sieltä, missä sitä on eniten saatavilla eli avomereltä, missä veden 
syvyys on vähintään 50 metriä. 
 
Maailmanlaajuisesti aaltovoiman potentiaali lasketaan jopa suuremmaksi kuin tuulen, ja markkinat on 
arvioitu jopa sadoiksi miljardeiksi euroiksi. Aallokon energiantuotanto tasaisempaa kuin tuulivoimalla. 
 
Teoriassa rannoilta voisi kerätä jopa 2000 gigawatin tehon. Kaupallisia aaltovoimaloita ei kuitenkaan 
vielä ole käytössä. Suomessa aaltovoimalla ei ole suurta merkitystä, sillä Itämeren olosuhteissa 
aallokko pysyy pienenä ja talvisin haittana on myös jää.  
          ---------- 
 
Henkisempää. 
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henki henki henki 
 
    Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
    Arto Lauri 
    27150 Eurajoki 
    24.09.2013 
    No: 932 
    kuuleminen@tem.fi 
 
    Arto Lauri " Uskonto vaatii, että pitää kuolla ennenkuin tietää mistä on kyse." TÄMÄ osa on juuri se 
toimivin E:lta! Vasta ihminen joka menettää kaiken VOI ymmärtää mitä elämällämme oikeasti haetaan! 
Ei omasta mielestään "terveet" tarvitse parannusta. 
    7 minuuttia sitten · Tykkää 
 
    Arto Lauri E.  Eero EI todellakaan ymmärrä ydinfysiikan sisäistystä! Mutta jos täällä sitä jostain löytyy 
niin minulla on pokkaa väittää olevani sille "lähde". Yksinkertainen simppeli f a k t a ! Joo uskonto on 
oma näkemykseni. Jota EN väitä kykenevänikään mestaroimaan muille. Vaikka olenkin paras tietyllä 
sektorilla täällä. Ei se tarkoitakkaan, että monessa muussa... ... 
    muutama sekunti sitten · Tykkää 
 
    Arto Lauri Kuitenkin SE maailmanavaruus jonka kautta peilaan fyysikkona maailmankuvajaisia. Ei m i 
l l ä ä n tasoillaan poissulje Jumalan hallitsemaa ajanavaruuskäsitettä. Jos multa VAADITTAISIIN 
selittämään jumaluuden olemuksia atomitasoilta.. . Voisin alkutekstiin kertoa, että tosiaan atomeilla ON 
tietotaito muodostaa mm. DNA maailmoja. Kuten kirjassa "Elävä VESI" kerrotaan vedellä on p i i n a a v 
a n kovatasoinen MUISTI muistaa kokemansa karmivammat kohtalonkierteet TVO:n 
ydinkalmolinnakkeissa. Minullakin on kehoni turpeanaan tätä "muistivettä" Enkä h e t k e ä k ä ä n 
epäröi tai taistele SEN muistomaailmani väitteitten kanssa!. . 
           ---------- 
 
H y v i n simppeliä I 
yvek yvek yvek yvek 
 
Hyvin yksinkertaista perusmenetelmää, nimeltään Y-vek. Mistä tässä on kyse? Pirkka 10/2013 sivu 23:" 
Valaise järkevästi. Koteja valaistaan nyt noin puolet pienemmällä energiamäärällä kuin vuonna 2006."  
 
Pelkistettynä tässä kristalloituu kaikki se mikä Suomen ydinhankkeissa menee parhaillaan pieleen ja 
enemmän kuin pöydän alle. TVO/ Fennovoiman ydinhankkeet laskettiin vielä sen varaan, että sähkön 
kulutus kasvaisi +5%/ vuosi. Mutta tuossa näemme luokkaa -7% vuositehonlaskut viimeiseltä 7 
vuodelta jo! 
 
Tällaisia uutisia saakin etsiä luupilla FIN- lehdistöistä ja turhaan. Koska TVO/ Posiva/ Fennovoima/ 
TEM akselissa EI totuutta haluttukaan kuunnella. Ydinkansanäänestykset ja tiedotusvälinteihin syötetyn 
OSTETUN valheen ovat taanneet SUPO. 
 
 Tänään 26.09-13 Päivi Räsänen hakee tälle maailman suurimmalle ydinmonoliittimonsterille IAEA:n 
alaisuudessa riehuville SUPO- korruptoiduille päällystakkia. Kontrollia viimeinkin niille poliisimerille jotka 
rahasta tekevät mitä tahansa! Anna palaa vaan. 
                  --  
 
H y v i n simppeliä II 
yvek yvek yvek yvek 
 
Mitä sähkön kulutuksissa sitten ON tapahtunut, hyvin pelkistettynä. 5% Hyötysuhteen hehkulamput 
saatiin viimein korvattua 10% hyötysuhteen halogeenivalloilla. Tähän kristalloituu NYT perusmuutos 
valaistuksissa. Puolitus ei ole mikään pikku juttu koska joka toisesta ydinvoimalasta on tullut näin täysin 
tarpeeton. 
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Ja hemmetin hyvä niin. Tampereen Aamulehti 2013.09 kauhistelee ilmiön ääressä miten 
ydinrakentamisen volyymista peräti 52% joudutaan antamaan roskasähkönä liki ilmaiseksi venäjälle. 1 
400MW lahjoituslinjat itään tehtiinkin OL-3 hukkasähkön viennille Venäjälle syksyllä. 
 
Loistelampun hyötysuhde on 25%. Hurja luku. Koska äärimmäisessä ydinalan parjauskampanjassaan 
loistelamput uhkaavat vastaavalla suoralla kaavalla tehdä 3, neljästä ydinvoimalastamme toimettomia! 
Mutta mitä kertookaan tulevaisuudesta Pirkka: 
 
"Osram Dulux Superstar Classic A- energiansäästöloistelamppu teho 9W (439lm).  Osram LED Star 
Classic A 60- led-lamppu teho 10W (>810lm<)." ! 
              
Tuohon EI ole paljon lisättävää. Eli 25% hyötysuhteen loistelamppuja on JO alettu korvaamaan luokkaa 
50% hipovilla uudenpolven LED- valoilla. Tämä takaa ja alleviivaa sen, että kotitalouksien sähkön 
puolittuminen valaistuksissa tulee jatkumaan vielä pitkään ja hartaasti kahdellakin tasolla. LED:en 
hyötysuhteet vielä lisää nostetaan 80% pintaan. 
 
 Toisaalta kotitalouksien valaistussähkön tarve putoaa vääjäämättä kohti 2006 energiatarpeesta alle 
10%! Siinä -7% sähkönkulutuslasku jatkuu ja voi hemmetin hyvin. Pelkistettynä tämä tarkoittaa taas 
sitä, että Suomessa jatkossa 8 ydinvoimalastamme 7 jää t ä y s i n  tarpeettomaksi! (Virallinenkin 
vuotuinen sähkötarvelasku lehdissä on kasvava -5%./v Joten vertaileva valaisinten energianmuutos 
korreloi hyvin koko kehityskaarta.) 
                      -- 
 
H y v i n simppeliä III 
yvek yvek yvek yvek 
 
Ja hei, atomiherrat myös TIETÄÄ TÄMÄN! SUPO saakin tehdä myyräntöitään shokin partaalle 
tiedotussensoreina. Peittääkseen näin keskeiset faktat ydintuhottavalta kansaltaan. Räsäsen 
POLIISIEN suitsemishankkeet tulevat todella tarpeeseen. 
 
 Koska Saksan malli on Merkkelin +7,7% vaalivoittonsa myötä (24.09.2013), jyräämässä 
ydinvastustuksen kautta maailman tavaksi! Japanissa seisovat ja nyt hillittömän hallitsemattomina 
vuotavien 54kpl tuhansien miljardien ydinmörskien varjot. Ja vaikka 2013 loppuvan i l m a i s e n  
ydinasepurkupolttoaineitten varaan rakennettu YDINKUPLA ei jää oivaltamatta.  
 
Suomessa ydinharhaansa hirttäytyvä hallinto turvaa silkkaan laittoman Pu- 239 bisneksien ja levitron- , 
STEALTH metalliensa ydinjätekaupusteluihin. Mutta totuudet maailmalta eivät tule jäämään YDIN 
Causeskujemmekään hallintaan. 
 
 Milloin sitten Suomen YDIN-rikollisten kamelin selkä katkeaa kuin Causeskujen Romanian 
jälkeenjääneisyyden diktatuuriat. Milloin SUPO muuttuu ydinlobbareineen kirosanaksi? Se jää, miten 
sanoisin "sisällisotsavaiheeseen". Romaniassa diktaattorit yksinkertaisesti oli tapettava. Saksassa 
totuuden valon toi 100 000 poliisin vastustajamielenosoittajaa plutoniumrautateille.  Ennen kuin kansa 
pääsi päättämään. Suomessa tämä toivontila vielä  odottaa sopivaa iskuhetkeään. . !                  
                       -------------- 
 
PERUSDILEMMA 
perus perus perus 
 
Hyvin yksinkertaistettu malli kertoi jo Albert Einsteinille miksei vuotamatonta ydinvoimalaa voida i k i n ä 
rakentaa. Miksi ikuiseksi tiedetyille ydinreaktioiden tuottamille fotoneille löytyy AINA ja kaikissa 
tulevaisuudenkin ydinihmeissä reitit vuotaa hallitsemattomasti ympäristön biotooppeihin ja luontoon. 
 
Aineatomin oleellisin omaan rakenteensa kiinnittävä voimavara on atomin uloimmat ns. 
VALENSSIELEKTRONIT. Kun näiden vetovoima naapuriatomeihin ylittään. Muodostunut atomi 
yksinkertaiseti muuntuu IONIKSI ja leijailee kaasuuntuen irti materiaalipinoiltaan. Hyvin yksinkertaista 
kaikki tämä siis. 
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Valenssisidokset alkuainemetalleilla liikkuvat beryliymin 4,3eV (elektronivoltin) ja seleenin 14,7eV 
välitiloissa noin 10eV keskiarvoilla. Esimerkiksi kestävimpiin kuuluvalla wolframilla W kovametallipinta 
alkaa menettää atomejaan 9,15eV atomitason energioillaan jo!  
 
Kun uraani U- 239 halkeaa sen yksittäisen atomin ympärilleen sinkoama energia on 200 000 000eV! Eli 
yksittäinen atomi voi kaasuttaa yli 21 miljoonaa atomia wolframista kovametallipintaa säteilyerosoiden! 
Kun taas hiilikattilan hurjinkaan polttoatomi ei tuota kuin 11eV energiapiikin. 
 
 Tilanne ON siksi päivän selvää. Hiilipolttokattilat kestää vaivoin. Mutta ydinreaktorien yksikään 
metalliosan ei edes UNELMOIDA kestävän reikiintymättä ja tuhoutumatta tyystin. Ongelman eräs 
konkreetisin mahdottomuus on juuri siinä, että ydinvoimalan PISTEKUORMITUS ympärilleen on 
hallitsemattoman mielettömän iso. 
           ----------- 
 
Malenkasta 
malenk malen 
 
FB. 2013. 10. Pekka Ilmari Mentu. 
 STUK valehtelee rahoittajan ohjeiden mukaan, eikä kaikkea edes haluta mitata,säteily ei muka aktivoi 
aineita,eikä varastoidu niihin, kasaantumisesta puhumattakaan. Tämä on karua kertomaa. Niels Bohr, 
K.W.Laurikainen selä Eestin bioinformaatikot NL:n loppuajoilta,ovat suunnannäyttäjiä minulle ja monille 
muille.Ihme,että monet fyysikot olivat ainakin pari vuosikymmentä sitten niin tarkkahipiäisiä,osa 
tietenkin tunnusti N.Boehrin ja Laurikaisen osoittaman todellisuuden kvanttifysiikassa ja filosofiassa 
yleensäkin, luonnontieteiden kokonaisvaltainen tutkimus edellyttää tiettyä nöyryyttä. 
6 minuuttia sitten · En tykkääkään · 2 
 
Arto Lauri Hämmästyttävää tietoa sulla Pekka! Respektiä... . .Eli paras teoria aiheeseen on 
nimenomaan malenkan-, ajzenbergin-ja laurizenin -kuorimalliteorialaskelmat. Edes STUK ei suin 
surminkaan KERRO miten lisäyskerrointaulukkokensa säteilyn varastoitumat On kalkyloitu! Juu kysyin 
suoraan, mutta EIVÄT uskaltaneet vastata! Itse olenkin täysin varma, että perustuu juuri Malenkaan. Ja 
laboraatioihin silläperusteella. Tiedätkö sattumalta lisää lisäyskerroinlaskentakaavoista? 
muutama sekunti sitten · Muokattu · Tykkää · 1 
                 -- 
 
FB.10.2013  Mikko Lehtisalo Jopa puikolla hitsatessa muodostuu monia eri säteilyjä, radiokin menee 
hiljaseksi, metrinpäässä oleva kertakäyttökuppi mustuu niin mitä tapahtuu atomien hajotessa kun jo 
raudan sulaminen valokaaressa tuottaa tuollasia säteitä.? 
 
Arto Lauri Mikkohan ON selkeesti jäljillä!. . .Joo siis se mikä kiehuuntuu irti säteilyn moukaroimista 
pinnoista on nimeltään, "KANAVASÄTEILYÄ". Ydinvoimaloista puhuttaessa 
nimenomaan++..IONIsoitunutta. Alffasäteily on siis oikeasti kaikki valessielektronit menettänyttä 
heliumydintä. Kanavasäteilyn lajikirjoon kuuluu jo siihenkin toistasataa eri tyyppiä!. .. 
 
Mikko Lehtisalo Tuota kanavasätelyä odotinkin vastaukseksi tuohon pahvimukijuttuu, thänks Arto! 
(tiesin tuo iteki, mut Atille esitin kysymyksen piilotettuna) Jep Antti, näi on. 
11 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1 
 
Mikko Lehtisalo Tuo pahvimuki on ollut kuukaudenpäivät samassa paikassa hitsauspöydällä ja se 
reuna, mikä osoittaa hitsauskohteeseen jatkuvasti on mustunut. 
10 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1 
 
Arto Lauri Mittareissa näkymättömistä reaktorisäteilystä vaikka: Termivire-, ANTIaine-, halenka-, 
hilavirhe-, ajzenberg-, isomeerivire-, lisäyskerroin-, laurizen-, kvarkki-, protoni-, myoni-, deuterium-, 
neutriino-, kvadrupoolimomentti-säteilyt.. . Noita siis on reilusti yli 50 lajia. Tuossakaan kertomista y k s i 
k ä ä n EI tietenkään näy tusina TLD- dosimetriassa, jota STUK- pellenne mittailee!. . 
9 minuuttia sitten · Tykkää 
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Arto Lauri Mikko muuttuko valkea muki lähinnä ruskeaksi vai mustaksi? UV-B säteily on eräs säteilyn 
sekundäärisäteilyistä myös. Kiinnostaisi todella tuollaisen mukin tutkiminen tarkemmin. Miltähän 
näyttäisi mikroskopissa. Ainakin siis kanavasäteilyionien rautapommitusta siihen imuroituu. . .Mutta 
tosiaan beettaelektronia, röntgeniä ja UV- säteilytyksen säteilyerosoitumaa myös. 
muutama sekunti sitten · Muokattu · Tykkää 
                -------------- 
 
« Kaupunkisuunnitelulautakunta 1.10.2013 
Kannattaako kuntien olla mukana Fennovoimassa 
3.10.2013 · Aihe: _  
 
Fennovoiman omistaminen merkitsee kunnille taloudellista riskiä, koska omistajat sitoutuvat ostamaan 
osakkuussähkön omakustannushintaan, joka ylittää nykyisen markkinahinnan noin kaksinkertaisesti. 
 
Ministerit Niinistö ja Vapaavuori ovat joutuneet jonkinlaiseen kärhämään siitä, kannattaako kuntien olla 
mukana Fennovoimahankkeessa. Minustakin kuntien kannattaisi vähän harkita, olivat ne ydinvoiman 
suhteen muuten mitä mieltä hyvänsä. . 
 
Fennovoima kuten myös TVO ovat niin sanottuja Mankala-yhtiöitä. Ne eivät jaa osinkoja, koska yhtiön 
tulos on aina nolla. Osakkaat saavat vastineen sijoittamalleen pääomalle sillä että saavat ostaa 
osakkuussähköä omakustannushintaan. Kun kaikki myydään omakustannushintaan, yhtiön tulokseksi 
tulee nolla. (Tai tarkemmin: kassavirta on nolla. Jos lainoja maksetaan pois poistoja nopeammin, 
tuloksesta tulee positiivinen.) 
 
Osakkuussähköä ei ainoastaan saa ostaa omakustannushintaan vaan se on ostettava. Tässä on 
ilmeinen kuntiin kohdistuva riski, jota kaikki eivät ehkä ole oivaltaneet. 
 
Minulla ei ole tietoa Fennovoiman talousluvuista, mutta jotain tiedän Olkiluodosta, koska olin aikanaan 
Mankala Oy:n hallituksessa. Tämän perusteella yritän arvata, mikä on  Fennovoiman Mankala-hinta. 
 
Teen yksinkertaisen laskelman Olkiluodon vanhojen voimaloiden sähkönhinnan ja Olkiluoto 3:n 
Mankala-hinnan perusteella. Tietoni ovat vuoden vanhoja, joten tilanne on voinut muuttua. 
 
Olkiluoto 3:n oletettu hankintahinta on vähän yli 3 miljardia ja sähköteho 1600 MW. Fennovoiman 
hankintahinta infrainvestointeineen on vähintään 7 miljardia euroa ja sähköteho 1200 MW. Olkiluoto 
maksaa megawattia kohti noin kaksi miljoonaa euroa, Fennovoima noin kuusi miljoonaa euroa. Tästä ei 
voi päätellä, että Fennovoiman sähkö maksaa kolme kertaa enemmän, koska osa vomalan 
kustannuksista on käyttökustannuksia eikä niissä ole vastaavaa eroa. [TÄMÄ KAPPALE ON EDITOITU 
JA SIIRRETTY TOISEEN KOHTAAN YMMÄRTÄMISEN HELPOTTAMISEKSI] 
 
Oletan, että Olkiluodon vanhojen voimaloiden omakustannushinta koostuu pelkistä ydinvoiman 
käyttökustannuksista, joihin kuuluu myös varautuminen ydinjätteen varastointikuluihin. Nämä voimalat 
ovat varsin edullisia omistajilleen nyt, kun pääomakulut on maksettu. Merkitään vanhojen voimaloiden 
sähkönhintaa a:lla. Tarkkaa lukua en saa kertoa, mutta se alkaa kahdella. 
 
Olkiluoto 3:n sähkö maksaa olennaisesti enemmän. Merkitään tätä hintaa b:llä. Taaskaan en saa kertoa 
tarkkaa lukua, mutta se alkaa nelosella. Oletan, että erotus johtuu pääomakuluista. Laitetaan siis erotus 
pääoman hinnaksi. Pääomasta osakkaat joutuvat siis maksamaan megawattia kohden b-a. 
 
Jonkinlaisen estimaatin Fennovoiman Mankalahinnalle saa kaavasta 
 
Fennovoiman sähkön hinta = a + 7 mrd/1200 MW/(3 mrd/1600 MW) (b-a) 
 
= 3,1(b-a)+a 
 
Tästä tulee vähän yli sata euroa/MWh. 
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Laskelma vähän aliarvioi hintaa, koska se on tehty olettaen, että vanhojen voimaloiden hinta koostuu 
pelkistä käyttökustannuksista. Toisaalta Olkiluoto 3:n hintaa nostaa se, että rakentaminen on kestänyt 
niin kauan, että ylimääräisiä pääomakuluja on ehtinyt syntyä, joten on kohtuullista vähän alentaa tuota 
arviota. Silti alle 80 €/MWh hintaan on hankala päästä. 
 
Ensin talven sähköä myydään juuri nyt hintaan 43 €/MWh. Kesällä hinta on olennaisesti halvempi. 
Sähkön ostovelvollisuus koskee kesää ja talvea päiviä ja öitä. Käytetään silti tuota 43 euron hintaa, ettei 
nyt ainakaan liioitella tappioita. Jos Fennovoiman Mankala-hinta olisi 80€/MWh ja markkinahinta 43 
€/MWh, omistajille tulisi joka tunnilta tappiota 37 €/MWh, mikä on vuodessa (8000h) noin 300 000 
€/MWh. Rauman kaupungilla esimerkiksi noita velvoitemegawattitunteja on noin 58, jolloin Rauman 
kaupungin vuosittaisiksi tappioiksi tulisi nykyhinnoilla yli 17 miljoonaa euroa vuodessa. 
 
Voi tietysti olla, että joskus tulevaisuudessa sähkön markkinahinta ylittää Fennovoiman Mankala-
hinnan, mutta sitä ei voi tietää. Joku voi sanoa, vaikkapa Vapaavuori, että ydinsähkön turvaaminen on 
isänmaallinen velvollisuus. Jos tästä on kyse, eikä riskin pitäisi kuulua valtiolle eikä yksittäisille kunnille? 
 
Itse olen sitä mieltä, että Helsingin kaupungin pitäisi irrottautua Fennovoimasta, koska salkussa on 
ydinsähköä muutenkin paljon. Fennovoimaa Helsinki omistaa Vantaan energian kautta, joka omistaa 
Fennovoimaa Rauman tavoin 58 MW:n verran.  Mukaan lähtemistä harkitsevien kuntien on syytä vaatia 
päätöksen tueksi arvioita osakkuussähkön lähivuosien hinnasta. 
               ----------- 
 
T&T. Ydinvoima Sofia Virtanen, 11:26 
"Ydinvoima on pian menneisyyttä ainakin Yhdysvalloissa" 
 
Ydinvoimala Vermontissa Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain ydinturvallisuusvirasto NRC:n entinen johtaja 
Gregory Jaczko suhtautuu hyvin epäilevästi ydinvoiman tulevaisuuteen kotimaassaan. Hän oli 
ydinvoimaloiden turvallisuutta valvovan NRC:n johdossa Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden 
aikaan ja kertoo nyt näkemyksistään teknologiasivusto IEEE Spectrumin haastattelussa. 
 
– Nyt käytössä olevat 104 reaktoria vanhenevat kovaa vauhtia. Vanhimmille niistä on jo jouduttu 
myöntämään 20 vuoden lisätoiminta-aika alkuperäisen 40:n lisäksi, Jaczko sanoo. Yhdysvaltain 
kaupallisten ydinreaktorien keski-ikä on 33 vuotta. 
Rakenteilla neljä voimalaa – ensimmäiset 30 vuoteen 
 
– Tällä hetkellä rakennetaan neljää uutta reatoria, mutten usko, että investointihaluja tämän enempään 
on. Noin 20–30 vuoden päästä maassamme on käytössä todennäköisesti vain muutama ydinvoimala, 
Jaczko jatkaa. Yhdysvallat on nyt päässyt halvan maakaasun makuun, ja hän uskoo sen syövän 
reippaasti kalliita korjauksia ja parannuksia tarvitsevien ydinvoimalaitosten kilpailukykyä. 
 
Myös turvallisuusuhat huolettavat Jaczkoa. Hän on kuitenkin hallinnon edustajista 
ydinvoimakriittisimmästä päästä ja oli Reutersin mukaan ainoa viidestä NRC:n päättäjästä, joka äänesti 
helmikuussa 2012 uusien ydinreaktorien rakentamislupaa vastaan. Ennen näitä lupia Yhdysvaltoihin ei 
ollut rakennettu ydinvoimaa 30 vuoteen. 
 
Jaczko puhui äskettäin ydinvoiman vastaisessa Fukushima Lessons -tapahtumassa, jossa oli muina 
puhujina myös Fukushiman-onnettomuuden aikainen Japanin pääministeri Naoto Kan ja Yhdysvaltain 
vihreän liikkeen pitkän linjan poliitikko Ralph Nader. 
 
Uudenlaisissa voimaloissa turvallisuus ehkä riittävää. Jaczko ei suhtaudu ydinvoimaan kuitenkaan 
täysin torjuvasti. Hänen mukaansa pienissä modulaarisissa ydinreaktoreissa tai joissakin neljännen 
sukupolven reaktoreissa voisi olla potentiaalia täyttää tulevaisuuden turvallisuusstandardit. 
 
– En ole asiasta kuitenkaan aivan varma. Jos tulevaisuudessa on ydinvoimaloita, ne eivät kerta 
kaikkiaan saa aiheuttaa Fukushiman kaltaisia onnettomuuksia. Enkä tarkoita tällä erittäin pientä 
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todennäköisyyttä onnettomuudelle vaan sitä, etteivät tällaiset onnettomuudet yksinkertaisesti olisi 
teknisesti mahdollisia, Jaczko napauttaa.  
 
* Niin USA:n ydinteollisuuden pääEI yksinkertaisesti enää jaksa uskoa vuodesta 2008 alkaen 
energianegatiiviseen ydinvoimaan. Vaan oivaltaa, että markkinavoimat haluaa tuottamattomasta 
ydinteollisuudesta pois. Niin haluaa Suomessakin, mutta valtiorikollisuus hanaa vastaan todella 
TUHOISIN SEURAUKSIN. 
             ---------- 
[img][/img] 
 
 
 

3243 VALOA ydintunnelin päästä  
valoa valoa valoa valoa 
 
Menneellä viikolla jäi moni aivan keskeinen ennen kaikkea iloinen asia uutisoimatta. no ainakin meillä 
Suomessa. 
 
Viikolla 37 LS. lehti ilmoitti, että Etelä- Korealaiset ydinvoimalaitosten valmistajat vetäytyvät 
ydinvoimalatarjouksineen. Mitään konkreettista syytä ei kerrottu. mutta aiemmin oli kerrottu useamman 
sikäläisen ydinvoimalaitoksen vaikeuksista ja alasajoista. Tai siis... m i t ä ä n ei toki uutisoitu. Mutta 
tämä tiedon "vuoto" sieltä kuitenkin pääsi ulos. 
 
Japanilainen ydinteollisuus , jos mikä on ollut esimerkillisen toimivaa. Oikeastaan edes Fukushiman 
takaiskut eivät tätä totuutta ole järisyttäneet. Tuskin oli 4 japanilaisreaktoria heittäneet kilometriset 
RÄJÄHDYSPILVENSÄ taivaalle. Kun Suomessa jo suitsutettiin, että kohta taas Japani pyörii entiseen 
tahtiin 54 ydinvoimansa varassa.  
 
2011 Alkuvuoden ydinonnettomuudesta on nyt kulunut 2,5vuotta aikaa. Alkusyksystä kerrottiinkin, miten 
Japanin ydinvoimaloitten katsastuksessa on saatu ns. "hyviä tuloksia". Kohta startataan 2 jo käyvän 
ydinvoimalan rinnalle kymmenittäin reaktoreja. Lupaus aamuun kertoi 2kpl/viikko vauhtiaikeista.  
 
No mikä on ratkiriemukkaan ydintriumfin nykytaso nousevassa ydinmaailman itämaissa? Viikolla 37 
vuona 2013 Japanin hallitus ilmoitti lakonisesti pysäyttäneensä KAIKKI loputkin vielä käyvät 
ydinvoimalansa! Edes neteissä ei asiaa uskalla enää kansa uutisoida. Niin synkkä on 
ydinaamunnousun kointähti tällä kellonlyömällä.) 
                ------ 
 
Syitä moisiin Japanista? 
mitä jakuza mitä jakuza 
 
On päivänselvää, että nimenomaan Fukushimasta viimein vuotaneet fakta ovat sammuttaneet 
enemmän kuin paljon intoja ydinkiihkoon. Mitä, sitä ei ainakaan Suomen uutisista kerrota. Vapaavuori 
vaan hehkuttaa pitävänsä teräskurein yllä FIN- ydinilluusiomaailmojaan. En kyllä epäile yhtään.  
 
3 Kertaa tuomitulle rosvopäälliköllä Vapaavuorella ja Japanin jakuzalla On tietysti yhteneväiset intressit. 
Kyltymättömän ydinASEtehtailujen ja mustan Pu- 239 bisnesten saralla. Ja kun apuna on SUPO, Sa-
armeijat, TVO/Posivan väkivaltakoneistot ja rahamassit. Yrityksistä EI takuulla puutu. 
 
Viikolla 37 kuulimme peräti 7 kpl reaktorin rojahtaneen ympäriltämme alas. Ei vaan kyllä kerrottu miksi. 
Yksi täysin pimennossa pidetty fakta kun ON. 2013 On se vuosi, jolloin 50% maailman ydinvoimaloitten 
polttoaineista huolehtinut asepurku- uraanit yksinkertaisesti loppuu pysyvästi. Mikä tarkoittaa joka 
toisen ydinvoimalan alasajopakkoa! Harjoitus tekee mestareita myös ydinteollisuudessa.  Tästä on hyvä 
atomihörhökeisarien jatkaa. .. ... 
           ------------ 
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Fukushimassa "tiilettymässä" I 
tiili tiili tiili tiili tiili 
 
Syyskuussa 1213 tuotiin kuvia Fukushimasta joissa koko ydinvoimalaseudun edusta kiehui höyryten. 
Taaskaan ei lainkaan kerrottu m i k s i  kilometrien syvä tyyni valtameri kiehuu. Ono tosiaan niin, että 
pian 3vuotta alas ajetut reaktorien kinailmiösulat ne vaan jaksaa koota uutta puhtia? 
 
Aivan varmasti säteilypuolittumisajalla 4,5 miljardia vuotta uraaniperskat sen jaksaakin tehdä. Mistä 
höyrypatsaat sitten kielivät muutenkin? 16m/vuodessa peruskallioon porautuviin miljoonakiloluokan 
plutoniumhehkuun EI ENÄÄ saada kunnon vesijäähdytyskontaktia. Matemaattisen Arnie Gundersen 
tietojen mukaan reaktorit olisivat jo yli 40m peruskalliokoloissaan! 
 
Kun  säteilyeroosio porautuu perusgraniittiin. Se itse asiassa tekee siitä meille jääkaudesta osin tuttua 
"savea siitä".  Toki savittuminen JO itsessään vastaan hankaa Japanilaisten jäähdytysvesien pääsyä 
reaktorisulaan. Mutta on tässä jotain pelottavana muutakin. mistä EI uskalleta hiiskua. 
 
Posiva aikoo luotattaa viranomaisten rahalahjuksiin nojaten hehkuvan kuumien ydinjätteittensä 
loppusijoitteluun juuri saveen. Lainkaan ymmärtämättä miten savi oikeasti reagoi säteilyeroosioon ja 
ydinjätteitten hornamaisiin kuumuuksiin. Antakaas kun valaisen lisää. 
    ----- 
 
Fukushimassa "tiilettymässä" II. 
tiili tiili tiili tiili tiili 
 
Wikipedia kertoo jotain kiinnostavaa aiheesta "TIILI". Tiilen tekemisen prosessissa nimittäin savi 
pidetään noin + 1 000C lämpötiloissa 2- 3 vuorokautta. tiilen punainen väri tulee suuresta raudan 
määrästä. Kun Fukushiman kiinailmiösulan päälle on muodostunut mainittu 40m paksu saviliejukko. Se 
toki jo suoraankin vaikeuttaa uuden veden alasajoa. Mutta kun savi alkaa KERAMISOITUEN TUKKIA 
ainoaa vesikanavaansa. Ollaan kyllä enemmän kuin kusessa.  
 
40m Paksuksi NYT höyryten palava punainen TIILIMASSA tietää hulppeasti ongelmia. Fukushiman 
rannalla ihminen voi enää olla 1,5h ja kuolee säteilytaustaan! Näin asiaa uutisoitiin kyllä. Mutta se 
tarkoin vaietaan, että umpeen lukkiutuvan 40m paksun umpitiilensä alla muhivat miljoonat uraaniset 
plutoniumöiset reaktorisydämet ovat paineistamassa itselleen UUSINTARÄJÄHDYSTÄ! U- 238 massat 
siellä poltattavat itsestään neutroniosumin raakaa Pu- 239 rikasteita.  
 
Niin kauan kun tuossa onkapannussa on vesijäähdytys ja kansi ylöspäin auki. Ei vastapainetta riitä 
suoraan räjähdykseen. mutta annas olla kun alati kasvavat kinailmiösulan + 3 000C hornalämmöt 
saavat mitä parhaillaan hakevat niin. . . No ei maalata seinille vielä. Mutta valaistaan vielä. Että kun 
Anders Gunderssen laski kiinasulan saavuttavan räjähdystason 6kk päästä Fukushimasta.  
 
Niin itse silloin 2011 kirjoittelin. Että, huoleti nyt menee vielä v u o s i a , ennen kuin päälle kasautunut 
vastapainemassan TIILI alkaa pitää riittävästi painekasvua kunnon mäiskeeseen. No minne johtaa taas 
TÄMÄ TIE. Voi pahimmillaan ratkaista koko Japanin asuttavuudet seuraaviksi vuosituhansiksi. Tai koko 
seutukunnan Aasian.. .  Tai. . . No eipä paljasteta kaikkea.. . 
           ---------- 
 
Karjalainen JAPANI 
nippon nippon nippon 
 
Japani jää kokonaan ilman ydinvoimaa! 
 
Karjalainen. Julkaistu: 15.09.2013 08:50 | Päivitetty: 15.09.2013 15:09  
vastustajat marssivat Tokiossa viime vuoden heinäkuussa. Kuva: Lehtikuva/AFP  
Japani on ryhtynyt ajamaan alas viimeistä ydinreaktoriaan. Ydinvoimaloissa tehdään huoltotöitä ja 
tarkastuksia, joiden kestosta ei ole tietoa.  
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* Ai aiempi uho kymmenistä starteista kään tynyt päälaelleen, EI edes tietoa starttiajoista enää! NYT 
viimeistään alkaa ydinrikollisilla olemaan myös Japanissa viimeiset ydintuyhonsa paukut piipussa. 
Ilmankos Suomessa asian käsittely ON TABU! 
 
Reaktoreita käynnistetään uudelleen huollon jälkeen VAIN, jos ne täyttävät entistä tiukemmat 
turvamääräykset. Sääntöjä kiristettiin, kun tsunami ja maanjäristys aiheuttivat Fukushiman 
ydinonnettomuuden vuonna 2011. 
 
Japani jäi ilman ydinvoimaa edellisen kerran keväällä 2012, jolloin huoltotöitä tehtiin pari kuukautta. 
Katkoksen odotetaan nyt kestävän ainakin joulukuuhun tai jopa ensi vuoden puoliväliin saakka. Japani 
sai ennen ydinonnettomuutta kolmanneksen sähköstään ydinvoimalla. 
 
*Jaasoo että ties monennenko kerran takarajoja siirrellään 6kk pätkissä. On se mukavaa huomata, 
etttei 2008 energianegatiivisen ydinsekoilun massiivinenkaan sulkeminen. aiheuta MINKÄÄNLAISTA 
sähköntuotannon heikkenemistä. Olisi todella mukavaa, että Suomenkin maailman korruptoitunein 
lehdistö alkaisi kertoa m i t e n  Japanin EI ydinvoimatalous tehtiin. 
      ------------------ 
 
Loviisa 
lo1 lo1 lo1 
 
YLE TV 1 Loviisan ydinvoimalahankkeista. Katsoin ohjelmaa syrjäsilmällä poimien muutamia herkkiä 
yksityiskohtia. Kun Suomeen ollaan jälleen tuomassa mielin kielin taivaisiin kehuttua venäläistä 
ydinvoimaa Lahtari Laaksosen lahjomisin!. Kootaan malliksi yksityiskohtia siitä MIKSI venäläisellä 
ydinvoimakulttuurilla ON niin huono maine. Jopa niin surkea. Että nyt yhtäkkiä siitä EI saa hiiskua 
julkisuuteen. 
 
"Olimme opiskelemassa keskellä ei mitään Siperiassa sitä miten nämä ihmeelliset ydinvoimalat 
toimivat. Tullessamme asuntomme seinälle oli listattu 1kpl A4 paperiin mitä EMME saisi tehdä ja ottaa 
selville ydinvoimasta. Ei mennyt kauaakaan aikaa kun kohta olikin 3 kappaletta A4 papereita siitä mitä 
EMME saisi ottaa selville ydinvoimaloista! 
 
Tutustuimme myös venäläisten TAPAKULTTUURIIN siitä miten sikäläisiä ydinvoimaloita käytettiin. 
Reaktorin kyljessä oli suuri säätöpyörä. Sillä säädettiin suoraan reaktorin antotehoja. Viikoittain 
valvomon johtajat kävivät pontevina säätelemässä "aina pikkuisen lisätehoja". Ja jos laitos kesti 
seuraavan viikon. Niin sama toistettiin. Olimmekin ydinvoimalassa jossa tällä tekniikalla oli sitten 
reaktori yksinkertaisesti SULANUT! 
 
Mitään ei asialle oltu vaivauduttu klassiseen ydintyyliin tekemään. Muuta kuin sulamistehoista pari 
piirua alaspäin säädintä vääntäen. Jossa siis oli reaktorin "koeteltu" huippuraja. Reaktori jossa 
kouluttauduimme olikin sulatettu jo 5 vuotta sitten. Ja YHÄ sulaneen ydinvoimalaa surutta ajettiin! Ja 
henkilökunta sai 5- kertaiset säteilykertymät. Kuin ennen sulamistuhoaan! 
 
Suomalaiset ottivatkin venäläisbasaarista Mossen osia. Ja olivat mielestään rakentamassa niistä 
"MERSUN"!" 
             -------- 
 
Meritulokasongelmat  
medusa medusa medusa 
 
FB. 2013.10. Sami Vesalainen Meduusasihvilät uunista ulos http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-
1288605349673.html 
Meduusaterminaattori pelastaa rantalomailijat 
www.iltasanomat.fi 
Etelä-Koreassa on kehitetty ratkaisu uimareita piinaavien, kalaverkkoja tukkivien ja jopa ydinvoima... 
noin tunti sitten · Tykkää 
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Kalevi Lystimäki Hienoa, siellähän oli jo professori mukana medusamafian poistossa. Kyllä ongelmat 
pitää pyrkiä poistamaan eikä jäädä taivastelemaan pulmaa haluttomana hakea innovatiivisia ratkaisuja. 
Minusta medusan kyky kerätä myrkkyjä on osoitus luonnon kyvystä selviytyä. Mahtava olio meren 
myrkkyimurina. Niitä syntyy varmaan sinne Japaniin Fukusiman tienoille simaa juomaan. 
noin tunti sitten · Tykkää 
 
Sami Vesalainen Mutta onko järkevää tuottaa ongelmaa ja siihen sitten taas ongelman korjaajaa? 
noin tunti sitten · Tykkää · 1 
 
Arto Lauri Kiinostaisi muakin kuulla miten noi robotit uitetaan millisilmäisten TVO:n siivoiläverkkojen läpi 
ns. "imuttamaan" hehtaarien laajuisiin senttisiin tuubiputkistolämmönvaihtimiin. Joissa sisällä 
meduusojen ongelmat ON. No toisaalta kuten kerroin 60 000L/s e k u n n i s a/(OL-3) virtaavissa 
kanavissa tosiaan ON valtavat pyörivät ja koneellistetut suodinameijat. EI VAAN TOIMIVIA! 
 
 Itse TVO:n T- rakennuksen merivesipumppujen välppätiloissa katsoin naureskellen toinen toistaan 
oudompia kaapimia, kalamurskaimia. Kitiseviä sähkömekaanisia suodinsysteemejä ties mitä 
rullaverkkoja. KAIKILLE vaan yhteistä, etteivät kyenneet yhtään mitään torjumaan. Suolilevät, hyyde, 
meduusat, simpukat, kaspianmaneetit, jäät. KAIKKI pyöri yhtenä tukkivana hullunmyllynä MILJOONIEN 
kuolevien silakoitten ja kalamassojen keskellä.  
 
Siinä oli T- rakennuksen betonialtaissa enemmän biomassaa kuin VETTÄ! Ja haju sanoin kuvaamaton! 
Siinä todellisuutta jonka tietää k a i k k i ydinvoimalassa laillani o i k e a a elämää sielä nähneet. Mutta 
SUPO ja TVO:n johto suunnattomassa "viisaudessaan" ovatkin 2007 joulukuussa antanet kirjalliset 
uhkaukaasin. Ettemme ME jotka asiaa o i k e a s t i tunnemme saa sanoa asioista julkisuuteen 
sanaakaan!. .  
             --------- 
 
Reaktorit KAASUUNTUIVAT 
fuku fuku fuku fuku fuku 
 
* Olen jo pitkän aikaa kertonut miten Fukushiman reaktorin sisällä paloi fissioiva 3% fissiointitason "ns. 
likapommiräjhdys". Eikä kuten valehdeltiin v a i n +3 000C vetypommimossahdus. Fukushiman 23 cm 
paksut reaktorit yksinkertaisesti kuorineen KATOSIVAT kanavasäteilykaasuina kaikki neljä ilmakehään! 
Olen noista nähnyt ainakin reaktorien No. 2, 3, 4. Kadonneen totaalisesti myöhemmin otetuissa 
valokuvissa. Nyt ensimmäisen kerran asia saa julkisen mallinnuksen: 
 
Title: Takashi HIROSE 
Source: Yonaoshi 3.11 
Date: Mar. 8, 2013 
 
"Lämpötilat oli 5000 º C [~ ??9000 º F] sisällä reaktoreissa. Tämä oli lämpötila oli jättiläismäinen 
suuruusluokkaltaan. Uraani ja plutonium otti kaasun muodon paetessaan. Löydön kaikki tiedot perustuu 
minun laskelmiini, tämän voi todeksi havaita käyttämällä geigerlaskuria " 
 
 
http://enenews.com/japan-journalist-plutonium-and-uranium-escaped-from-fukushima-reactors-as-a-
gas-temperature-was-9000of-cant-be-detected-by-a-geiger-counter-children-must-be-evacuated-yet-
nothing-is-done-t 
 
Ray. Masalas 
              -- 
..Kuulitteko muuten MIKSI Fukushiman 3-4 kpl  reaktoria yksinkertaisesti h ä v i s i  
Enernegianewssissä oli juttu, että noi "likapommiräjähtivät" fissioiden huikealle + 5 000C lämmöille 
japanilaistiedoin! 23cm paksut satojen tonnien reaktorit sisältöplutoniumineen yksinkertaisesti muutuivat 
atomiluokan ++.. IONIkaasuiksi hengitysilmaamme! Hurjaa, kaameampaa  tietoa on siis pantattu liki 3 
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vuotta!!. .Miksi? Koska vetypaloillusiot +3 000C lämpökattoineen pyyhkäistiin samalla 
huissunhemmettiin! FISSIORÄJÄHDYKSESTÄ ON kiistatta KYSE! 
 --------------- 
 
Räjähdysvideo 1 ja 3 
arnie g arnie g arnie g 
 
http://www.youtube.com/watch?v=QTLH57k-68Y 
               ---------- 
 
Kozue Yamamoto  22.10.2013. Klo 23:04 
 
Fukushima Daiichi # 4 Sisällä on pelkkää tyhjää 
... alueella jossa on reaktorin vesiallas??? Yksikkö 4 on paineistunut räjähdysmäisesti ja oli ampunut 
sisältämänsä plutoniumpolttoaineet ulos 15 maaliskuu 2011 julkaistun NRC raportin mukaan. Joka 
julkaistiin USA: n tuomioistuimessa. 
 
 Sitä ennen altaan vesi on raportoitu kiehuneen kokonaan tyhjäksi. Jälkeen tulipalon ja toistuvastuvien 
polttojensa. Pic määräaika on toukokuussa 2012. 
Pohja ja katto näyttää uusitun kuvassa. 
räjähdys lämpötilaksi on laskettu 
10 ^ 6 ~ 10 ^ 7 K = 1000,000 ~ 10 000 000 C!! 
Korkeudella 17 metriä, räjähdys lämpötila oli +300 000 astetta.  
Korkeudella 50 metriä se oli 9,000-11,000 astetta. 
Maanpinnan tasolla alapuolella hypocenteristä lämpötila ylittää 6 000 astetta. 
           -------- 
 
Fukushiman LÄPIANALYYSI 
aikajana aikajana aikajana 
 
Ehkä laajin videokatsaus siitä mitä Fukushimassa tapahtui Japanista laadukkain videodemo aiheesta. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=FepZUPxXRFE 
           -- 
 
Edes "JOTAIN tottakin" 4 reaktorista Arnie Gundersen 
 
http://fairewinds.org/podcast/remove-tepco-removing-fuel 
             --------- 
 
4 Reaktorin megaräjähdys 
bum bum bum bum bum bum 4 
 
* Maailman yksi tarkimmin sensuroituja videoita on Fukushiman alas ajetun ja kannet auki olleen 
reaktorin 4 räjähdys. Jonka räjähtäminen oli TEKNISESTIKIN TOTAALISEN MAHDOTONTA! 
Viimein sentään löytyi Intialaisten julkaisemaa videodataa aiheeta: 
 
.https://www.facebook.com/photo.php?v=10152082902123245 
-- 
Lars Dahlgren Kyllä , ilmeisesti R4 oli räjähtänyt katastrofi samoin . Siksi massiivinen plutonium pitoinen 
räjähdyspilvi , että kiersi maapallon muutamaa päivää myöhemmin. Joka totuutena systemaattisesti 
peiteltiin useimman maailman hallituksen yhteistoimin . Vapautettuja tietopyyntöjä ( FOIA asiakirjat ). 
Myös vapautettu NRC totesi, että 100 % polttoaineitten yksiköissä 4 paloi kokonaan! . . . 
-- 
Jyrinätä: http://www.youtube.com/watch?v=JMaEjEWL6PU 
----------- 
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Vihreä palkki ALHAALLA 
 
http://www.youtube.com/watch?v=iIS5iZJ4lPM 
----------- 
 
Fuku1= -50%, F 2= -25%, F 3= -50%, F 40 -100%! 
fukulie fukulie fukulie fukulie fukulie fukulie 
 
* Kerroin yotube videossani "Arto Lauri 26.Fuku LIE". Miten reaktori numero 4 KOKO "käytetyn 
polttoaineen varastot" haihtui kanavasäteilykaasuna suoraan ilmakehään. Kuin tilauksesta asia myös 
vahvistettiin filmeistäni. Katsokaa vaikka seuraava. Karuna todistajanani NARAC. Olin siis jälleen 
oikeassa väitteissäni videossani. 
 
http://hatrickpenry.wordpress.com/ 
 ------------ 
 
F-3 Aivan ainutlaatuista dataa 
unique unique unique unuque 
 
Fasinoivaa dataa 3 reaktorin sisältä myös. Pu-239 pätkiä pitkin viskottuna. Kuvaa miten 3 ja 4 reaktorin 
räjähdyksien viskomat pulverimainen kanavasäteilykaasujen kertymä on ruskeaksi polttanut alatuuleen 
koko maaperän: 
 
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152115140683245 
          ------------- 
 
VIIMEIN dataa EMP iskusta 
emp emp emp emp emp emp 
 
Käsittämättömän kauan tiedepiiri on salanut sitä. Miten koko Japanij kaikkin reaktoreihin iski 
yleiskaaottinen EMP. joka 20 000 kertaisti neutronivuot. Kytkien kaikki reaktorit yhteen. Räjöhtäneet 
neutronivuomäärät kesivät vain osan sekunttia. Mutta reijittivät 54 Japanin rektoria kerrallaan vuotaviksi 
seuloiksi! 
 
FB. 2014.01. Ray Masalas 
Who's surprised? Not us! 
"Melting MOX fuel may lead to neutron flux blow-up — ‗Surprisingly‘ there‘s absolutely no reference 
data in any scientific literature" 
 
http://enenews.com/study-fukushima-plutonium-effect-melting-mox-fuel-lead-neutron-flux-blow-
surprisingly-absolutely-data-scientific-literature-refer 
 
Nuclear Journal on ―Fukushima Plutonium Effect‖: Melting MOX fuel may lead to ―neutron flux... 
enenews.com 
 
Fukushima Plutonium Effect and Blow-Up Regimes in Neutron-Multiplying Media, World Journal of 
Nuclear Science and Technology (2013) h/t majia: 
              ---------------- 
 
6 REAKTORIA SULAMASSA JO 
fukushima fukushima fukushima 
 
A.S. Tässä on sulle jotain intresanttia!!! 
http://youtu.be/LdkW0BCpKfo 
Jes!? 
--------------- 
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Fukushima 3 reaktorin hyvän ilmakuvan selostus 
fuku3 fuku3 fuku3 fuku3 fulku3 fuku3 fuku3 
 
F,B. 2014 Steve Holmes Minä postitin tämän omaan valliini: 
 
Korkeatasoisia def kuvia työskentelystä reaktorin #3 rakennuksen lkerroksissa Fukushimassa. Sen 
jälkeen kun monivuotisin eri keinoin on poistettu tuhoutunut ja romahtanut kattorakenne. Kaikkein 
radioaktiivisimmalla paikalla avoimella paikalla maapallollamme. Laitteiden allas on vasemmalla ilman 
vettä. Kolmen segmentin konkreettinen tulppa, joka kattaa reaktorin ja se on samankeskinen eristäviin 
rakennelmiin jotka ovat keskellä kuvaa. Huomaa, että suojakannen keskiosa on murtunut. Toinen puoli 
on selvästi romahtanut. Jumala yksin tietää, miltä itse reaktori näyttää suojakannen alla, mutta 
säteilytasot suojakannen reunalla ovat täysi tappavia.  
 
Käytetyn polttoaineen jäähdytys allas on oikealla jossa on tummaa vettä täyttäen sen. Valkoinen, 
jaokkeelinen, suojarakennuksen puomi kelluu pinnalla, suojanaan jonkinlaiset lisättyt laitteet. Lohkoinen 
teräspuomi joka näkyy vedestä, on se osa mastoa joka on jäljellä oleva osa yläpuolella olleesta 
kuormausnosturista, joka putosi. Osa painaa noin 50 tonnia. Polttoaineen allas oli täynnä 
vuosikymmenet erittäin radioaktiivista "käytettyä" polttoainetta, (joka on paljon enemmän radioaktiivista 
kuin uusi polttoaine. (Olen tämän ymmärtänyt). Roskat, jotka putosi veteen on mahdotonta poistaa. 
Tuntematon osa polttoaineen nippujen kokoonpanosta on mahdotonta tällä hetkellä kehitettyjen 
menetelmin ja laittein poistaa vielä. Kun tapahtui maanjäristys ja tsunami vaurioitti tehtaan 
sähköjärjestelmän, aiheuttaen neljän kuudesta reaktorin rakennusten räjähtämisen katastrofaalisesti ja 
osittain romahduttaen.  
 
Rakennus kolme (tämä kuvassa) on ilmeisesti pahin. Se kärsi kahdesta räjähdyksestä puutteellisesta 
jäähdytyksestä vesi-reaktorissaan, itse räjähtäen ja rikkoen suojakuorensa. +7000 C sulanutta 
polttoainetta, nimeltään "corium" alhaalta reaktori on sulanut ja voimalaitoksen suojamuureille 
pudottuaan betoniselle lattialle sitten poltti myös lattian ja valui itse maaperään. Se lienee levinnyt ulos 
ja alas satoja metrejä etsien yhteyttä pohjaveteen, joka on yhteydessä mereen. Reaktorin polttoaineena 
oli MOX (sekoitettu typpeen) uraania ja plutoniumia. Tappava aine pitkällä puoliintumisajalla. Toinen 
räjähdys tapahtui käytetyn polttoaineen jäähdytys altaassa, kun kaikki vesi oli pois kiehunut. Jolloin 
käytetty polttoaine ylikuumeni, ja yhtäkkiä ja saavutti kriittisyyden tapahtumasta seurasi räjähdys, 
muodostaen ylikriittisen erittäin likaisen atomipommin. 
 
 Polttoainesauvat olivat uraanisia lisäplutoniumilla täytettyjä, jotka on luotu reaktorissa pommittamalla 
tiettyä  uraanin isotooppeja (U-238) neutroneilla tai protoneilla muuksi isotoopeiksi. Lähtökohtana on, 
että allas sisältöineen räjähti ilmakehään (ja levisi koko pohjoiseen pallonpuoliskoon) ja koko 
ympäröivälle alueelle. Kaikki tyhjennys onnistuu vaivoin etäältä valvotulla nosturilla. Harvat tässä 
kerroksessa ovat olleet edes lyhyin ajoin, koska se on edelleen tappavaa. Jos henkilö jää liian pitkäksi 
aikaa. Tämä on meidän perintö, josta tulevat sukupolvet kiroavat meitä. Annoimme tämän  ja tuleva 
ydinalan katastrofeja tapahtua 
 
http://kuvaton.com/k/yykc.jpg. 
[img]http://kuvaton.com/k/yykc.jpg.[/img] 
 
http://photo.tepco.co.jp/library/140214_01/140214_04.jpg 
http://Photo.TEPCO.co.jp/Library/140214_01/140214_04.jpg 
Photo.TEPCO.co.jp 
-------------- 
 
[img][/img] 
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3244. TVO:n rikkiplasmavalot 
 
 
No voihan siis IHMETTÄ!!!! 
________________________ 
 
(Kuvaavaa tällaisille. Kenttäpalautteita h e t i  jo seuraavana päivänä SUPO kuin susi lähetyksissäni!!. . 
."Moro. Asiaa oli taas kerran! Pistätkö uudestaan kun tää komprometoitu maili ei palauta poistettuja. 
Siis pistätkö uudestaan sen rikkiplasma-lamppujutun. Se oli kans mielenkiintoinen mutta katosi 
cyberavaruuteen suhahtaen ja ei löytyny Gmail-haulla enää..." 
 
 Kun taas myös toisaalla virallisemmaltakin foorumeilta: "Delayed mail. . . " Niinikää SUPO Vuojoki esti 
myös valtiopostaamiset. .  
19.09.2013 Koetin lähettää tätä TEM:n Posivan YVA/ Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012  
menettelyyn. Kuka enää edes yllättyi. SUPO panikoiden yksinkertaisesti e s t i   tämän  (5os.) 
supersalatun materiaalinsa ydintaloudesta pääsemästä perille! Kuten huomaatte juttuni 
TVO/ydinpatenteista IONIUpylonisine rikkiplasmavalopylväistä ON supersalattua!. .) 
                 -- 
Mistä ihmeestä sait tällaista dataa! Vaikka Gooklen käännös on mulle ihan sikamaisen huono. Tajusin 
kyllä mihin tämmöinen laite oikeasti on tarkoitettu. 
 
Tiesitkö, että TVO:lle ja Lovisaan asennettin 2007 pihalle ihan mielettömän isot kilowattiluokan 
avomikroaaltouuniin perustuvat 2 500e/kpl maksavat ns. "rikkiplasmapallovalaisimet". TVO:n edessä 
rinkissä on  25m korkeissa pylväsvalaisimissaan erityinen erityisominaisuus. Niissä valo karkaa 
nimenomaan sitä varten tehdystä suuresta reijästä suoraan avaruuteen. 
 
 Asiaa jota työnjohtajani teknikkona suuresti hämmästeli. Miksi tehdä valaisimia, joiden valosta 80% 
puhalletaan taivaalle hukkaan. Kuvistasi nyt huomaamme MIKSI valaisimista on tehty rajusti 
mikroaaltoja ja UV- IONIsaatiota pylväänä suoraan ylös ydinvoimaloitten päälle luovia suuria 
lähetinpyloneitten ryppäitä. Tässä dokumentissa esitetty patentti kertoo karusti ja suoraan.  
 
Ydinvoimaloissa avaruuden 70 000MeV hadronien imurointiin käytetty TESLAOSKIRAATTORI tarvitsee 
muodostetun 100km korkean ja 1.6km leveän plasmapylvään juureen tällaiset lisätuotantolaitteet. 
Hämmästyin todella kun näin laadukkaan kattavan dokumentaation laitteesta. Nimittäin kyse on 
ehdottomasti eräs tarkimmin salattu laitekokonaisuus. ISO KÄSI tästä raportistasi!. . .  
           ------------ 
 
 Rikkiplasmalampun taustaa 
rikki rikki rikki rikki rikki 
 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Rikkiplasmalamppu 
 
Rikkiplasmalamppu on valaisin, jossa mikroaaltoja suunnataan rikki- ja argontäytteiseen polttimoon. 
Rikkiplasmalamppujen valmistusta on jatkettu vuodesta 2005 eteenpäin. 
Vuonna 1998 julkaistussa yksittäistutkimuksessa kurkut saatiin kasvamaan kasvuvaiheessa yhdellä 
1000 W:n rikkiplasmalampulla nopeammin kuin kuudella 400 W:n monimetallivalaisimella kasvatetut 
kasvit. 
 
http://kuvaton.com/k/Y7fX.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y7fX.jpg[/img] 
 
*Tekstissä kerrotaan miten rikkiplasmalamppu on kilowttiluokkainen mikroaaltouuni. TVO:n pihalle 
asennettujen teho oli 2kW/kpl ja hinta erikoislampouilla 2 500e. Valaisin on hengenvaarallinen. 
Mikroaalto-ominaisuus jo sinällään. Mutta esimerkiksi valoon suoraan katsominen on niin intensiivistä, 
että polttaa silmät suoraan. 
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* Siksi valona sitä ei voida käyttää kuin epäsuorien hajottavien heijastimien kautta. Kun kuulin näistä 
rikkiplasmalampuista  ensimmäiset kerrat hämmästyin kovin mitä järkeä on luoda katsojansa sokeaksi 
hetkessä tekeviä valaisimia? No nyt tiedämme, ydinteollisuus teettää näitä tappajalamppujaan 
hallitakseen nimenomaan YDINVOIMALOITTEN valtavia plasmaionisaation vuotavia tonnistoja. 
 
* Kun näistä alkaa päästä jyvälle. Erityisesti myös sen, että laitteet on systemaattisesti tehty tuhoamaan 
ihmisiä! Ei voi kuin hämmästellä ettei näistä ole luiskahtanut dataa julkisuuteen vuosisataan! Tajuaa 
myös miten huipputärkeää näitten paljastamistyö on. Ja myös sen miten mielettömän ISO työmaa tämä 
on. 
            --------------- 
 
Kuvaa TVO:n PIHAN plasmaIONISAATIOpylväistä  
plasma plasma plasma plasma plasma 
 
*TVO:n pihalla olevat 25m korkeat erikoisvalmisteiset valaisinpylväät ovat kehämuodostelmassa 
pääreaktoriin nähden. Erikoisvalaisinmastoja on tusinoittain per reaktori. Koska valaisimilla selkeästi 
kontrolloidaan ydinvoimalan päällä palavaa teslabimin plasmamassaa.  
 
*On myös selvää, että valaisimien aina päällä pidettävien erityiskytkinten kahvassa... Niin roikkuu 
sisäministeriön oudosti suoraan hallinnoimat kaksoislukot! Virrat katkomalla ja pylonin näkemiset 
estetään näin. Ennenkaikkea teslapylonin IONIsoidun kuolemanmassan taivaallapysymisten takaamiset 
on todettu IAEA:n lailla, KANSALLISEKSI EDUKSI. 
 
*On suorastaan uskomatonta miten ydinrikollisuuden synkkyyden huippusalaisuuksien kuoret aukeavat 
yksi kerrallaan. Jälleen materiaalia, jota en olisi uskonut saatavan näkyville näin kattavasti. Teslan/ 
Westinghausen ydinvoimalahankkeet aloitetiin 1895. Ja tämän jatkopatentin ikähaarukka sopii siihen 
kuin naula päähän 1919.  
 
* Westinghausen ydinvoimalakokeissa havaittiin suuria ongelmia stabilisoida 100km korkea teslabimi 
taivaalle. Reaktoriin imuroitavat valtaisat plasmapilvimuodostelmat selkeästi vaativat vahvan 
lisätuentalaitteiston. Kuka olisikaan uskonut että jopa ydinvoimaloitten pihalle asennetut kustomoidut 
erikoisvalaismet piti kehittää.  
 
* Jotta ydinvoimaloitten pihalla eivät ydinorjat kuole ennenaikaisesti käsiin. Kuten kuulut TVO:n 
savupiipun päällä sekunneissa korpuiksi palavat linnut. Minulle oli myös yllätys miten tarkoin kaiken 
tämän TVO/ IAEA kykeni pitämään jopa omalta henkilökunnaltaan "miltei" salassa. No jälleen 
paljastetaan sellaista ydinomertaa maailman ensi- illassa, josta ei dokumentteja ole julkaistu sataan 
vuoteen! 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7fS.png 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7fS.png[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7fJ.png 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7fJ.png[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7fH.png 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7fH.png[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7fg.png 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7fg.png[/img] 
                      ----------- 
 
Koska CIA/ Supo aina systemirikollisena tuhoavat kaikki ydinrikosarkistonsa. Laitan tähän myös 
englannikielisen alkuperämateriaalin ja kuvalinkit kaikkien nähtäväksi: 
 
18.syyskuu 2013 
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Onko tämä sama asia kuin Tesla bimi josta olet aiemmin puhunut ydinvoimaloiden 
toimintaperiaatteena: 
 
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=1309031A&KC=A&
FT=D&ND=3&date=19190708&DB=EPODOC&locale=fi_FI 
 
¤ 
 
https://www.google.com/patents/US1309031?dq=us1309031&hl=fi&sa=X&ei=ArM6UpLCBMms4ATf_I
GwCw&ved=0CDcQ6AEwAA 
             -- 
 
 Patents 
Julkaisun numero US1309031 A 
Julkaisutyyppi Myönnetty 
Julkaisupäivämäärä 8. heinäkuu 1919 
Hakemuksen jättöpäivä 4. kesäkuu 1917 
Keksijät Conductor For Wireless Signaling 
Viittaukset (4), Luokittelu (6) 
Ulkoiset linkit: USPTO, USPTO-määräys, Espacenet 
hettinger 
US 1309031 A 
Kuvat(4) 
Patent Drawing 
 
  
Kuvaus  (OCR-teksti voi sisältää virheitä) 
Patented my 8,v 1919.l 
 
4 SHEETS-SHEET'` 4- provements in JOHN HETTINGER, 0F STREATHAM, LONDON, ENGLAND. 
 
AERIAL CONDUCTOR FOR WIRELESS SIGNALING AN D OTHER PURPOSES. 
 
To all 11i/wm it may concern: 
 
Be it known that I, JOHN HETTINGER, a subject of the King of Great Britain and Ireland, residing at 34 
Ribblesdale road, Streatham, London, S. IV., 16, England, have invented ei-tain new and useful Imand 
Relating to Aerial Conductors for -lVireless Signaling and other urposes, of which the following is a 
speciiication. 
 
This invention relates to an improved method of propagating electric energy at a distance without 
connecting wires and of` collecting such energy, the invention being more particularly intended for use 
inl wireless telegraphy and telephony but generally useful also for other purposes, such as the 
production of electric disturbances at a distance, yfor instance in or from airships or ly' ing machines, 
the explosion of bombs or mines, etc. 
 
The main object of the invention is to provide a substitute for transmitting and receiving aci'ials high or 
elevated supporting means, other objects of the invention being hereinafter more particularly referred to 
in connection with the various applications-of the fundamental idea. 
 
The invention broadly consists in the utilization of a long beam ofionized or ionizing medium-.such as a 
searchlight beam of ultra-violet rays produced by means of a suitable electric arc or mercury vapor 
lamp-as a substitute for a long conductor of electricity, which may be led thereto in the form 
ofcontinuous currents or of impulses or alternating currents of low or high frequency and of low or high 
potential, according to the particular application and pui'- pose of the electric circuit in which said long 
beam is include AThe invention also consistsv in the utilization of the long beam of ionized or ionizing 
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medium as a transmitting or receiving aerial for wireless telcgiaphy and telephony, hereinafter referred 
to as the ionized beam aerial. 
 
The invention also consists in the arrangements of ionized beam aeiials and long ionized conductors as 
hereinafter more particularly referred to by way of example. 
 
I Wish it to be understood that the present invent-ion does not include the method of Wireless signaling 
in which a beam of light or ultra-violet rays is utilized for changing Specification of Letters Patent. 
 
which does not require any. 
 
Patented July s, i919. 
 
Application led .Tune 4, 1917. Serial No. 172,792. 
 
the electrical conductivity ofa selenium cell, nor the method in which the beam of light produced by a 
spark discharge oi' by another source of ultra-violet rays is utilized to cause a discharge through -
another distant spark gap, the method according to the present invention differing from these well 
known. 
 
methods, mainly in that according to the present invention electricity is actually conveyed to and 
propagated through the beam -employed, the beam actuallyA forming part of an electric circuit. l 
 
In order that the essence of the invention may be better understood, it may be advisable to explain 
some of the phenomena ou which the .invention is specifically. i 
 
Accordingv to the invention, a portion'of the atmosphere is continuously ionized along .a beam so as to 
render it more conductive than the remaining portion thereof, and a good electrical connection is 
established between-the said beam and the metallic portion of the electric circuit in which the beam is 
substituted for another long `conductor. In view' of the fact that the air along the beam is not inclosed 
but is in actual contact with the remaining part of the atmosphere, there is a certain amount of diffusion 
with the consequence that the surrounding atmosphere in the immediate neighborhood of the beam is 
also rendered conductive to a less extent, the conductivity decreasing continuousl' and quickly along 
circles concentric with the beam, also gradually ydecreasing from its electrical connection inthe 
direction 'of the beam facing that although ionizat'on is continuouslyv maintained along a predetermined 
line, viz., along the beam, the substitute conductor is not to be supposed to have the actual form ofthe 
beam, but a form 7depending upon the circumstances above referredto,'the line of comparatively 
strongest conductivity being 1n the center ot the beam, with small deviations therefrom in the case of 
moderate based a little more movements of air.. The substitute conductor according to the invention, 
when used Vlasan aerial for purposes may therefore be compared to an elevated conductormf large 
surface in electrical connection with a lmetallic circuit, the other end of which is earthed. The potential 
imparted to the electrical connection with the beam, tries to equalize itself'alon the beam conductor as 
above defined, and t e whole system thus absorbs a 'large amount of energy ras compared with the 
energy that could be im, parted thereto without the ionized beam` In the latter case, all the lines of 
electric force would be bent toward the earth practically immediately after leaving the outer end of 
themetallic circuit. In the arrangement according to the present invention, however, a current will flow 
along the lines of least resistance,fviz., upward within the beam and immediately around the same, 
more particularly along the Center ofthe beam, and there will be lines of force Which will start bending 
downward toward4 the end of a sparkvgapa. (see ign-.1), -ofthe'aV earth at a much higher point than in 
the case without. an ionized beam'. 'While the amount of current actually flowing through the beam may 
be small vand decrease continuously toward the upper end of the beam, it is to be remembered that 
this is not material in the case of an aerial, it being' known that the current flowing through the aerial, 
and more particularly through the upper part thereof, may be small as longl as the potential is high in 
the upper part thereof, and the current large a't its earthing point. The electrical connection of the 
ionized beam with a point of high potential andthe absorption of great energy by such a beam insures 
the fullment of these conditions. 
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In the accompanying drawings which illustrate diagrammatically and by way of 'eX- ample various 
arrangements and details'for carrying the invention into effect 2.-- 
                 -- 
 
In testimony whereof I have signed my naine to this specification. 
 
.. JOHN HETTINGER. 
Viittaukset 
Patenttia siteeraavat Hakemuksen jättöpäivä Julkaisupäivämäärä Hakija Nimi 
US2703882 * 9. tammikuu 1946 8. maaliskuu 1955 Wilkes Gilbert Radiant energy 
transmission system 
US2760055 * 20. elokuu 1952 21. elokuu 1956 Western Electric Company, 
Incorporated Antenna of ionized air 
US3133250 * 4. lokakuu 1960 12. toukokuu 1964 Space Technology Laboratories, 
Inc. Method and apparatus for communicating through a region of ionized gas 
US3404403 * 20. tammikuu 1966 1. lokakuu 1968 International Telephone And 
Telegraph Corporation Laser beam antenna 
* Viittauksien lisääjä: tarkastaja 
Luokittelu 
  
Luokitus Yhdysvalloissa 343/906, 343/701, 250/389, 343/700.00R, 455/269 
Yhteistyöluokitus H01Q1/50 
          --------------------- 
 
Teslan kuolemansäteestä I 
ded ded ded ded ded ded  
 
Uskomatonta miten tarkoin yhä nykyään toimivat ydinvoimalat joutuvat turvautumaan toteutuksissaan 
reippaasti yli 100v vanhaan täysin lisää kehittymättömään tekniikoihinsa. Hei siis j o p a  näissä 
ydinvoimaloitten ympärillä oleviin 25m korkeisiin mastovalojensa osalta.  
 
Sisäministeriön tarkoin lukottamat koskaan sammumattomat tusina ulkovaloja EI kyllä ensisilmäyksellä 
tuo eteemme vaikutelmaa juuri Teslan 1800- luvun kuolemansädeaseestaan. Mutta katsokaa 
tarkemmin.20.syyskuuta 2013 
 
Toi hettingerille nimetty patentti näyttäs samalta kuin tää Teslan artikkelissa esiintyvä juttu ja kuvakin. 
Katso liite. 
Näitähän löytyy kun osaa yhdistellä eri tietolähteitä. 
Terv: J.  
 
*Joo suorastaan surkuhupaisana yksityiskohtana kerrotaan, että Tesla pommitti UV-
elohopeahöyrylampuillaan läpi metallihilaverkkojen. Yhä tänäkin päivänä ydinvoimaloitten vastaavasta 
toimesta huolehtivat rikiplasmalamput. Niin toden totta pommittavat IONIpylväänsä ydinvoimalan ylle 
läpi metallihilaverkkojen. Katso ja hämmästy miten mikään ydinrikollistoimessa ei muuttu: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7DW.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7DW.jpg[/img] 
                     --------- 
Dokumentaatio 
HHHHHHHHHHHHHH 
 
Seuraava artikkelikuva on kopio juuri alkavan sodan alta. Kun USA:ssa alkoivat massiiviset Alamosin 
ydinpommihankkeet olla jo loppusuorallaan* New York Times — July 11, 1934 p. 18, c. 1 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7Dp.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7Dp.jpg[/img] 
                   -- 
TESLA, AT 78, BARES NEW 'DEATH-BEAM'*  
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Invention Powerful Enough to Destroy 10,000 Planes at 250 Miles Away, He Asserts  
Defensive Weapon Only 
Scientist, In Interview, Tells of Apparatus That He Says Will Kill Without Trace  
Nikola Tesla, father of modern methods of generation and distribution of electrical energy, who was 78 
years old yesterday, announced a new invention, or inventions, which he said, he considered the most 
important of the 700 made by him so far. 
 
He has perfected a method and apparatus, Dr. Tesla said yesterday in an interview at the Hotel New 
Yorker, which will send concentrated beams of particles through the free air, of such tremendous 
energy that they will bring down a fleet of 10,000 enemy airplanes at a distance of 250 miles from a 
defending nation's border and will cause armies of millions to drop dead in their tracks. 
"Death-Beam" is Silent 
                   ---------------- 
 
Teslan kuolemansäteestä II 
ded ded ded ded ded ded  
 
* Tesla kuvaa yksityiskohdissaan, miten hänen "taivaansilpojansa" mm. tuhoaa miljoonia jälkiä 
jättämättä. Silpoaa 400km päästä kuolemansäteellään lentokoneet kuin tyhjää vaan. 
 
 Kuvassa näkee hyvin miten 50 miljoonan voltin avaruuden ionosfäärien energiat iskeytyvät 
teräsnaulaksi ydinvoimalla IONIsoituja johdinpalkkeja pitkin. Kohtalokkainta, että TVO:n 
kumpaisessakin ydinreaktorissa on TISMALLEEN samaan ideointiin perustuvat 
kuolemansädelaitteistot!  Niin reaktoreissaan , kuin pihalle asennetuissa suurtehoisien 
rikkiplasmalamppujen rivistöissään.. 
 
* Tesla piirsi enteellisesti paholaisen luvuille 6. Hyvin orjallisesti TVO:n kummankin ydinvoimalan 
ympärille syöttämään uranuksen voimien "kuusinumeroisia palkkejaan" olen nähnyt tehtävän. 
Sattumaako? Eihän nyt toki. Vaan USA- Westinghause on mitä tarkimmin päättänyt pitää ydinlisenssien 
haltijana kiinni demoninsa patenttiuksistaan!  
 
Alkujaan ydinvoimalaitosten pihassa olevia 25m korkeita "reikäkattovalaisimia". Toden totta 
alkuperäisen Telan suunnitelman mukaan UV-IONIsoi nimenomaan elohopeahöyrylamppumeri. Mutta 
kun Vesan kanssa 2007 oltiin kuvaamassa klassista yotuben "Beetasoihtuvideota". Niin SUPO ja 
sisäministeriö olivat päättäneet korvata kyseiset  liiaan "pienitehoisiksi" osoittautuneet 
elohopeahöyrylamppunsa IAEA vaatimuksista uusilla kilowattiluokan mikroaaltolampuillaan. 
 
Niissä iltamakehän IONIsaatiokykyä on kehitetty lisää USA:n ydinteollisuuden himosta entistä 
rankempaan suuntaan. Nyt ei ionisaatiota riitä tuottamaan enää lähinnä UV-ionisaatio. Vaan tueksi on 
kehitetty suora mikroaaltokäyttöinen onteloresonaattori. Se päättyy rikkiplasmageneraattoriin. 
Rikkiplasman erityispiirre on k e s k i t t ä ä  äärimmäisen tiiviisti energialatausta k o k o  
valofotoniskaalalle ilmamolekyyleihin n ionisoidakseen. 
 
  Laitteiston piipun päässä on harva rautalankaverkkoinen pelkkä putki. Jotta ydinvoimalasta alati 
karkaavat Pu- 239 tonnistot ja neutronit saataisiin täyteen iskuun. On valaisimien lappukohtaista tehoa 
nostettu 1 000W tasolle. Plasmapallon ohi suoraan ydinvoimalaitoksen päälle ionisoitua plasmaa 
kiihdytetään myös lamppuun kustomoidullla erillisellä p u h a l l i n l a i t t e i s t o l l a   ohi  verkkohilan!  
 
Nämä kaikki selostetaan dokumentissa kyllä tarkoin. Kun vaan saa luettavakseen salaiset raportoinnit. 
Olen jo aiemmin kertonutkin, että normaalista poiketen TVO:n teslan kuolemansädelamppujen 
heijastinosat oli poistettu kokonaan. Rikkiplasmalamppujen hehkuvankuumaksi ionisoitu tuotto 
lingotaan hilaverkolla suoraan surutta taivaalle. 
 
 Tesla piirtää kuvaa, jossa pylväistä lähetetty IONIplasmapalkit lopulta yhdistetään ydinvoimalan päälle 
kuin lappalaiskodan salot. Teho halutaan näin maksimoida hotspottiin. Salon keskustaan ampuu myös 
ydinvoimalassa toimiva reaktorin "kupolilähetin". Joten reaktorin ulkopihan suurtehoiset 
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rikkiplasmalamput ovat elimellinen lisäosa tähän avaruuksien kuolemansäteeseen. Aivan uskomaton 
viritelmä kaikkineen. Ja uskokaa, tai älkää. Äärimmäisen salattua sotatiedettä käsitellään tässä. 
 
FB. Otto Gustafsson http://www.vplux.fi/rikkiplasmavalaisimet/ 
Rikkiplasmavalaisin | Rikkiplasmalamppu | Sulphur Plasma 
www.vplux.fi 
Rikkiplasmavalaisin | Rikkiplasmalamppu | Sulphur Plasma 
                   --------- 
 
Onko Teslan UV-beamit mahdollisia 
uv uv uv uv uv uv uv uv uv 
 
26.syyskuuta 2013 
 
Tääki vois sua kovasti kiinnostaa: 
 
http://www.nuenergy.org/uploads/wireless1.gif 
 
ja toinen sivu vielä: 
 
http://www.nuenergy.org/uploads/wireless2.gif 
 
 
terv: J.K. 
               ------------ 
 
 
X- RAY laser 
ray ray ray  
 
Röntgenlaserit On todellisuutta. Tässä USA melko jäykkäniskainen (armeijan palkkaama) toimittaja 
mainostaa mitä USA-ARMY on saanut suunnattomilla veronmaksajien määrärahoillaan aikaan. 
 
Laitteen nimeksi kerrotaan tässä mm., "röntgenlaser". Mutta katsoessani laitetta tarkemmin. Kiinnitti 
huomioni miten tykkiin v a r a s t o i d a a n  perus röntgensäteitä. Tekniikan ainakin tämä osa on Lene 
Haun tutkimuksista tuttua säteilyfotonointien supersalattua malenkan-kuorimallin mukaista taltiointia. Ja 
viiveellä tehtyä kompressiofotonien energian purkua. 
 
Itse tunnen tämän erityistekniikan nimenomaan USA- NAVY armeijan laitteesta. Jossa Hafnium 178 
erityisisotooppia ammutaan pehmeillä röntgensäteillä. Jotka kompressoituvat tuhatkertaisiksi 
GAMMAKANUUNAN FOTONIPULSSEIKSI. Laite siis purkaa hafniumin atomirakenteitten 
säteilyenergiavarastoja T½ puoliintumista kvanttitiloistaan ennennäkemättömällä nopeudella.  
 
Laite on suunniteltu korvaavan (Obaman mainostamien aiempien tietojensa mukaan) USA:n nykyiset 
ydinaseet. Koska gammapurske ei tuhoa esineitä. Mutta tuhoaa ihmiset. Jolloin laitetta voitaisiin 
ydinpommeista poiketen käyttää paljon pienemmällä kynnyksellä. Kuin perinteisiä kaiken liki ikuisesti 
saastuttavat totaalisen hyödyttömät ydinaseet. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=J9660o1ayro 
              -------------- 
 
N2O4 Typpitretraoksidi Video 36 
______________________ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_yB0HtPRjx8 
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* 1957 oli Majakissa Venäjällä eräs kaikkienaikojen  rajuin ydinjäteräjähdys. Joka pyyhkäisi taivaan 
tuuliin kokonaisen ydinjätealueelle rakennetun kaupungin. On laskettu, että ainakin 100 000kg erittäin 
radioaktiivista ydinjätettä räjähti kerralla taivaalle. Tuloksena 3 000 kuolonuhria. Tuskin koskaan asiasta 
on silti edes hiiskuttu, saati kerrottu maailman ydinasioita tarkoin sensuroivassa IAEA kontroloimassa 
lehdistöissä. 
 
* Mutta sentään jotain tiedetään. Räjähdyksen kerrottiin tapahtuneen kun vedessä säilytetyt 
ydinjätetonnistot kuivuivat. Alkoivat muodostaa ilmakehässä "mystisesti HAPETTAVIA AINEITA". 
Näytin videoitani kuuluisalle ydinfyysikolle Cris Busbylle 22.01.2014. Hän varovaisesti kertoi, mistä 
näissä puhutaan. Ydinjätteen ionisoidessa ilmakehäämme. Muodostuu massoittain demoamaani 
myrkyllistä ja äärimmäisen räjähdysaltista ruskeaa nanohiukkaspölyistä ainetta. 
 
* Siis huomatkaa, että ydinsäteily tuottaa ilmakehän säteilyn energiavarastoitumina kaikkialle 
TODELLAKIN äärimmäisen pientä pienhiukkasmassaa. Jonka myrkyllisellä, tappavalla 
räjähdysvoimalla, uskokaa tai älkää lennetään vaikka Kuuhun! Typpitetraoksidi on eräs toistettavin 
kokein konkretisoitavissa oleva todiste. Siitä, että STUK väite säteilyn kertymättömyydestä ilmakehään 
voidaan suoraan harkituksi valheeksi osittaa! 
 
* Nyt saimme videosta mitä selkeimmän todisteen. Myös siitä miten ydinvoimaloissa maaperään 
miljoonina tonneina/y valuva "ruskean ilman kuolema". Muuttaa koko ydinvoimalaläänit konkreettisesti 
räjähtäviksi myös kemiallisisiksi pommeiksi! Kun TVO/Posivan ydinjätevarastoissa savupiippuun 
riehuvat 1500kW huippuimurit tuulettavat säteilyionisaation Pu-239 tonnistojen mukana ulos. 
 
* Mukana tuuletetaan myös TVO:n ydinvoimalan sisuksista salatuinta "ruskean-säteilytappajien" 
tonnistoja hätäpaniikissa ympäristöön. Kukaan ei ole koskaan edes kuullut montako miljoonaa kiloa 
vuosittain tätä tuottavat? Ehkä viimein olisi aika kertoa miksi Posivan porausreijistä räjähtelevät 
metaanijääklatraatit tappavat kuin ydinpommit rakettipolttoaine typpitetraoksidien buustamina. 
--- 
Erittäin voimakas hapetin, rakettien polttoaine. 
 
Henkilökohtainen suojaus / sanitaatio ( Katso estokoodit ) 
Iho : Estä ihokosketus 
Silmät : Estä silmiin joutuminen 
Pese iho : Kun on saastunut 
Poista : Aina kun saastuminen tapahtuu 
 
Tarjota : silmien nopea ja runsas huuhteluun Ensiapu ( Katso menettelyt ) 
Silmät: Huuhtele heti 
Iho : Vettä, huuhtele välittömästi 
Hengitys : Hengitysteiden suojaamine 
Jälkihoito : välittömästi lääkärin hoitoon 
hengityssuojainten käytön suositukset 
 
FB. Paul Richards 22.01.2014 
Arvostan kokeiluasi.Tarvitsemme nyt sen toistamista laajemmin Cris Busby vuoropuheluina ja 
lähdekoodein median linkeissä. Aika polttaa koko ydinteollisuudenala ja paljastaa niiden totuudet. 
 
[img][/img] 
 
 
 
 

3245. Taivasmyrkyistä CHEMI 
 
Chemidokumenttia 2013.09 
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taivasmyrkky taivasmyrkky 
 
Yli 10 vuotta on neteissä keskusteltu, "juupas- eipäs mentaliteetein". Ongelmakohdaksi näissä 
lähestymiskirjoituksissa ovat ydinlobbarit onkineet esiin käsikosketeltavan konkretian puuttumiset. 
Toden sanoakseni minuakin tilanne alkoi kismittää. Eikö t o d e l l a k a a n  kukaan kykene ihan itse 
tuottamaan aiheesta jotain klassisia vanakonekuvia puhuttelevampaa? 
 
Juu chemitrailaaminen toki alkoi jo 1986 kun 100kpl venäläiskonetta komennettiin mätkimään maahan 
alas Tshernobylin Pu-239 säteilyionisaatiokarkulaisten pilvimassaa. Jota uhkasi lentää Moskovan 
päälle. Lopulta venäläiset onnistuivat chemikoneillaan mätkimään 4 500 000 henkeä säteillynsairaaksi 
jo pelkästään Ukrainalle! Itse asiassa täysin samaa säteilykertymien alasmätkimistä on jatkettu ja 
kiihtyvästi näihin päiviin asti. 
 
Tutkimuksen kannalta kiinnostavin ja vakain osa kertyy siitä mikä chemtrailaamisella pudottaa TVO:n 
kolmatta tonnia/v ydinvoimakarkulaistaan alas. Siis nojataan 2008 kuuluun TVO:n 
yhteiskuntavastuuraporttiin. Jonka mukaa TVO suoraan myöntää reaktoriensa vuotavan niin rajusti Pu- 
239 sisältöään, että tyhjenevät 90 vuodessa läpi suojarakenteitten ilmakehäämme. Jo A. Einstein 1955 
kertoi tuon tappavan säteilykertymistä maailmamme. 
 
No yhtä kaikki. Typpikehän palaminen ylikriittisenä halutaan estellä Olkiluodolla keväästä 2013 
Pegasos zeppeliinin mittailujen jälkeen ennennäkemättömällä kiivaudella. Ydinvoimalan yllä tehdään 
mm. Tampereen lentokoneilla spiraalikierteillä chemimyrkytyksiään. Miksei siis kukaan ole keksinyt 
esittää ilmiöstä konkreettista dataa?. . .Todella outoa minusta! 
 
 Kuvassa alanurkassa chemikierrettä pienemmillä Tampereen koneilla. Yllä Pietarin venäläisjumboilla 
tehtyä rankempaa chemiristikkoa: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7n1.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7n1.jpg[/img] 
                ---- 
 
RaakaDATAA 2013.09 
preparaattia preparaattia 
 
No mikäs siinä tuumailin. Vaikka edes itse en uskonut onnistuvani. Jotain päätin toki kokeilla. Tietäen 
kyllä tarkoin, ettei nanokokoluokan lasikuulaan perustuvaa chemikemikaalia voi edes mikroskoopilla 
nähdä! Surkea juttu, mutta koitetaan. 
 
Perusta oli minulle tyypillistä. Helppoa, simppeliä, loogista ja onnistuu keneltä tahansa! Eli klassikko 
totta kyllä. Meillä on matkaa lähimpään asvalttitiehen yli 500m. Vesi ympärillä ja saaressa kun ollaan ei 
muovitetulle peltikatoillemme osu kuin VAIN chemitrailerien jätökset. Aluminoidut nanolasikuulat siis 
ykköskohteina. 
 
 Toki näytteissä pitäisi olla myötään muuta kuten bariumia ja polymeerikuituja. No jos löytyisi edes 
lasikuulasattumia? 
Olen tämän tehnyt lisäksi jo kahdesti. Muovisaavin pesin hyvin ja rännin alle muovipeltikatoille. 
Ensimmäisen sadevesierän kokoamiseen meni 2kk jakso. Jotta saisin talteen edes jotain. Saalista 
tulikin niin paljon, etten ollut uskoa silmiäni. Siksi toistin kokeeni. Puhdistin jälleen muovisaavin. Odotin 
2kk sijasta sateitten tuomia chemiaineita puhtaudekseen 2 viikkoa. 
 
 Tässä näette aloitustilanteen kun starttasin huuhtelun. Annoin siis raskaamman aineen painua 
pohjaan. Kaadoin aina huuhtelujen jälkeisen seisontaveden yhä uudelleen päältä pois. 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7n8.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7n8.jpg[/img] 
 
Saavista kokoamani alumiiniharmahtava, muuten kirkkaan hiekan rakeisuuden olemus on kuin 
pölysokerin. Tässä kuvassa näet alla myös viivoittimen mittasuhteita varten: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7nh.jpg 
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[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7nh.jpg[/img] 
           --- 
 
Syvempään dataan CHEMIMURSKAA I 
chemilasi chemilasi chemilasi 
 
Laulun sanoin:" TIMANTTEJA TAIVAALTA". Ja ihan k o n k r e e t t i s e s t i  kun näitä alkaa tutkailla. 
 
Kuvan kerronta on jo suorasukaisen paljastavaa. Kokokerroin  mikroskoopissani 20 kertainen 
suurennus. Koko kuvan halkaisija on 1cm. Kirkastahan SE. Ei punaista kuten aavikkohiekka. Ei myös 
tummia murenia, kuten Olkiluodossa kiillegneissin pöly olisi mustaa. Seassa kiillehitusliuskoja. Mutta 
kun EI OLE! Tällaista chemitrailerimoskaa kokoaa 40m2 kokoinen muovipeltikato 2 viikon sisään 
pikkurillin pään kokoisen kasan: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7nI.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7nI.jpg[/img] 
 
Tämä on HURJA kuva niille jotka tietävät morgelonin kuitujen olevan sinisiä! On todennäköisintä, että 
kuidun väri on taivaansini, koska ydinionisaation pinkkitaivaat halutaan polymeerikuiduin maalata 
chemitrailaten meille tällaisin sinikuitutuotoksin. Oli muuten kiinnostava yksityiskohta osaavalle. Kuva 
on nyt jo 200 kertainen suurennos. Koko otoksen leveys 2mm luokkaa. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7nk.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7nk.jpg[/img] 
 
Katsokaa näistä kuvista erityisesti kristallin kirkkaitten lasipalojen yksi-ilmeisyyttä. Häkellyttävää ainakin 
minulle oli, mikseivät kiinni saamani kuulat olleetkaan nanopallokokoina? Näyttää siltä, että sain 
huuhdottua vain ruiskutuksen chemipolton lämpöshokeissa rikki sirpaloitunutta lasikirkasta materiaalia. 
Valaistusta muutettu edellisestä. Alla taustana mustaa pintaa: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7nu.jpg  
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7nu.jpg[/img] 
 
Näytteen kokonaiskoko tässä noin 2mm. Suurennus näissä 200 kertainen: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7nS.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7nS.jpg[/img] 
 
Jälleen kuituhitti. Kaikki löytämäni kuidut eivät olleet taivaansinisiä. Kirkkaitakin kuitupätkä löytyy toki: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7nJ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7nJ.jpg[/img] 
                  ---- 
 
Syvempään dataan CHEMIMURSKAA II 
chemilasi chemilasi chemilasi 
 
Jos aluminoidut lasikuulat olisivat kaikki pyöreitä. Muodostuisi heijastavia helmiäishaloja ja muuta 
epätodellista taivaankansiimme. Katsovat ihmiset tajuaisivat liian helposti keinoaineet kyseisiksi 
ihmistekoisiksi lentokonetuotoksiksi.  
 
Rikotussa lasipurujen pilvissä yllämme valo ei leiki liikoja. Pinta- alaa halutuille ++..IONIsoituneen 
kanavasäteilyionisaation sähköisyyden poistoille saadaan oleellisesti enemmän. Lisäksi vesihöyryt 
kiinnittyvät kapilaarisesti chemimurusiin kuin häkä. Oleellista myös se, että käytetyt taustasäteilyn alati 
laajentuvat kasvujen turvottamat megatonnimäärät ovat laskemassa chemikuulien laatua: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7ni.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7ni.jpg[/img] 
 



2892 
 

On oivallettava, että säteily syö ja silpoaa ympäriltään kaikkea. Eli kovassa käsittelyssään lasisumusula 
yksinkertaisti sintrautuu yhteen, säröilee nähdysti rikki. On myös usein nähtävissä, miten jo alkujaan 
chemivanoissa on tehtailtu muuta kevyempää osaa nopeammin alas tulevat raskaammiksi kustomoidut 
partikkelinsa.  
 
Kehotan kanssakulkijoita toistamaan näin helppoja kokeita tykönänsä. Siitä vaan kuin kultaa 
vaskaamaan. Seisottamaan vesistä taivasmyrkkyhiekkaa netteihin laillani kuvattavaksi pihan 
vesisaaveista. 
 
Korostan, että tekemäni kenttätyöt eivät perustu "nettien vuosien olettamuksellisiin inttämisiin". Vaan 
ihan LIVEÄ siitä mitä kuka vaan voi (epäillessäänkin) myös toistaa. Huomasin, että saavin pohjalle 
saostunut levä sormenpäillä vetäessä orastavasti lasimaisesti kovuuttaan mm. "rahisi". No silti en 
uskonut saavani näin selkeää dataa. Useat kuidut, erityisesti taivaansiniset ylitti odotukset myös. 
Kemiallisia tarkempia analyysejä EN maallikkolaboratoriossani ole näistä tehnyt. Tallessa tietty 
preparaatit pidetään. 
                   ---- 
 
Iltalehti nettiPOLIISI palautteita 
 
21.09.2013, 14:01  
 
Lainaus:  
Siis yksi hikinen kuva Hävittäjän tiivistysvanasta ja kahden matkustajakoneen vanasta Yläneellä. 
Siinäkö koko laivueellinen chamtreilausta Eikä sekään Olkiluodon yllä  
Olet pelkkä pelle epäilyinesi 
Joo hiekkaa ja pölyä lentää koko ajan.. ja pienet pöly hiukkaset toimivat tiivistymiskeskuksinä 
sadepisaroille ja toki niitä silloin sateen mukana kertyy rännin alle, vaikka olisit saaressa kaukana 
asutuksesta.  
             -- 
 
* Mailisnuutinen: Kuten JO kerroin chem ilenkit eivät toki olleet Yläneellä. Vaan ihan TVO:n päällä 
taltioituja.  Aika kiinnostavaa että Olkiluodon päällä saadaan sateita aikaan enää v a in taivaansinisillä 
ja kuvien kirkkailla keinokuiduilla.)) Mistähän tällaiset nimenomaan taivaansiniseksi maalatut 
keinokuidut osaavalle kertookaan. .. 
 
Sadepisaran sisällä luonnossa on keskeinen elementti kasvien siitepölyt, ja meriplanktonikuoret. 
Kuitenkaan kuvissani EI näistäkään näkynyt yhden yhtä. Vaikka ollaankin meren äärellä! 
 Mutta keinotekoista aluminisoitua lasimurenaa sitäkin enemmän. Erityisesti mua ihmetytti, ettei 
luonnollisia tummia ja aavikkopölyn kuuluja punaisia kivipaloja ollut myöskään lainkaan preparaateissa. 
Vain noita kristallilasisia sitäkin enemmän. 
                        -- 
21.09.2013 16:57 foilair  
Tarkoitatko tälläisia haloja?  
Tarkoitatko tälläisia haloja, mihin aikaan kuva lienee otettu?  
http://kuvapilvi.fi/k/YqMC.jpg 
 
Suolakiteet ovat pääasiallisin lähde tiivistymiskeskuksille! 
 
* Kuva jonka esitit on ottanut täysin eri henkilö kuin MINÄ.  Eikä kuva muutenkaan liity minun liki 100km 
päässä ottamiin Olkiluodon  ydinvoimalakuviin. 
            -- 
AhAA ja nytkö yhtäkkiä sulle selvisi, etä hydroskooppiset suolapärskeet aiheuttaa tyypilliset edustamani 
merisaarien satamiset. Tajuat kai myös tyhmempänä, ettei SUOLA NÄY menetelmissäni vesiliukoisena.  
 
Keväisin sadantakeskuksina on siitepölyt. Syksymmällä homeitiöitä. Toki metsäpalojen noet myötään. 
Mutta meripärskeistä irtoavat piilevät on meriseuduilla yleisiä tiivistyskeskuksina suolan lailla. Piimaa on 
eräs piilevien pienhiukkasmuoto jota runsaudessaan myydään jopa pussitavarana. 
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                  ------ 
 
Kuitujen metsästämistä /A 
kuidut kuidut kuidut  
 
Kun sain 20.09.2013 selville sadevesipreparaateista. Miten oli tosiaan mahdollista saada ainakin kahta 
chemimykytyksen kiistatonta materiaalia. Päätin tehdä hetimiten lisää mikroskooppikuvauksia. 
Lasimurskaa olemmekin jo koepreparaateistani nähneet aiemmin. Sen saa todistetusti vesisaaveista 
kiinni kyllä omaksikin ihmeekseni. 
 
Mutta mitä enemmän datakuvaa sen parempi. Otin käsittelyyn sadevesisaavista sen osan 
tuottomassaa. Jonka olin jo liki heittänyt pois. Mutta kun aiemmista kuvista huomasin pari lupaavaa 
lisäpätkää mahdollisesti kiinni saamistani luonnottomista kuiturakenteista. Siis joo niistä 
POLYMEERIKUIDUISTA. Päätin tsuumata Veho mikroskoopillani myös kevyempiä 
vastauskomponentteja. 
 
 Tarkoitan, tuskin sadevesiin parissa viikossa olisi kokoontunut kirkkaita outoja kuituja? Siis Öö,  
tällaisia. Kuva on 20 kertainen suurennos, kuvan halkaisija reilu sentti: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y70V.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y70V.jpg[/img] 
 
Samaa seutua lisää tsuumaten likemmä . . .. Kiilteleviä kuituja näkyvissä merittäin. Ei mikään ihme, 
ettei näistä uskalleta kuvia toimittaa näkyvillemme. IAEA ydinrikollisten ilmakehäämme pumppaamat 
kuidut keuhkoihimme, elimistöömme, ruokiimme imaistuna ei niitä mukavampia edes ajatusmallina: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y70w.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y70w.jpg[/img] 
                         ----- 
 
Kuitujen metsästämistä /B 
kuidut kuidut kuidut  
 
Näytteeni ajattelin varmaan pitävän sisällään enemmänkin kuituja. Tästä eteenpäin kuvien halkaisija 
enääluokkaa 2mm. Zuumaillaan malliksi preparaattien repäisypintaan ja taas tähdätään lisää: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y704.jpg  
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y704.jpg[/img] 
 
Niin peltikatto, josta näytteeni otatin, on tiilenpunaista. Joten mikään yllätys ei tämä ollut. Näytteestä 
pilkistää punaistakin massaa. Punamassa kuitenkin tuo mieleen pesusienen, ilmeisesti osin päällään 
olevista lasimurskista johtuen: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y70L.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y70L.jpg[/img] 
 
Nyt tullaan erääseen kulminaatiokysymykseen. Kuituja siis löytyy, de facto. Mutta mikä voisi 
nimenomaan todistaa ne sateesta tulleina täysin keinotekoisiksi? Mietin asiaa tovin. Kehäpäätelmä on, 
että näytteestäni piti löytää eksoottista koloratuuria. Joka todistaa kuitujen olevan A/ sen värisiä, joita 
luonnossa ei esiinny. B/ Mieluusti vielä sen värisiä, jotka todistavat sitä käytetyn nimenomaan 
taivaankannen keinovärjäyksiin. 
 
( Saksan kuuluisan sinisten keväthaikaravideoiden tapaan muutama vuosi sitten ehkä?) Eli toden totta 
JOS löytäisin nimenomaan SINISIÄ kuituja. Mieluummin sinisen ERI sävyin samaan kuvaan? Hmm, 
mitäs tuumaatte voisiko SELLAINEN mahdottomuus osua lainkaan kuvattavaksemme: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y70F.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y70F.jpg[/img] 
 
Jupa juu. . . Kyllä n y t  viimeistään vetää mykäksi otokset! 
                     -- 
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FB. K.H. Hei Noita samanlaisia sinisiä kuituja oli yhdessä jutussa, joka koski McDonaldsin nugetteja, 
nugetit on jotain outoa mössöä, ja siinä oli noita sinisiä kuituja.. 
 
*Wau! Viittaa siihen, että sadevesien mukana näitä sinikuituja leviää kautta maailman. .. ! 
             -- 
 
Etusivu foorumi 2013.09 
21 September 2013, 23:53 #2612     Tero  
Lasimurskaa käytetään joskus alfaltin täytteenä. Renkaat siitä kuluu. Oliko muuta?  
                
* Kuten JO aiemmin kerroin lähin asvalttitie On siis yli puolen kilometrin päässä. Eikä TOSIAANKAAN 
tuota lasimurskaa katoillemme kaukaa läpi metsien.  Huomaa kyllä että epätoivo CIA:n pellepoliiseilla 
lyö hoosiannalle. No mitään selitystä ei kuulu noista kirkkaista polymeerikuitumassoistakaan. Eipä 
tietty, koska chemitrailerinNE noita levittävät päivittäin miljoonin tonnein. 
 
* Kuitenkin huomioitavinta on ettei löytynyt esim. vihreitä, keltaisia, ei edes punaisia kuituja lainkaan. 
Kirkkaitten lisäksi 100% luonnottomia eri sävyisiä SINIKUITUJA sitäkin enemmän! HuhuijaaA! 
Minkäänlaista p e r u s t e t t a  sille, miksi näin luonnotonta materiaalikirjoa sataa päällemme. Ei toki 
röyhkeinkään disinfoPOLIISI keksi kehitellä! Erityisesti kirkkaat kustomoidut morgelonkuidut on 
kuvissani nähdysti pätkitty juuri sopivan lyhkäisiksi antenoimaan ja imuroimaan itseensä ilmasta Pu- 
239 kanavasäteilyioneja. 
 
* Tossa mietin miksi kuidun pituudeksi IAEA on määritellyt JUURI tuon toistuvan tietyn tarkkuutus 
skaalaan.  Koetin muuten summittain viivoittimella mitata suoraan kuvista. Kirkkaat kuidut näyttää 
olevan pituudeltaan kauttaaltaan luokkaa 0,1mm. On päivän selvää, että tämä on tarkoin laskettu 
teollisen tuotannon optimikompromissi. Antennipituus joka ei näy enää häiritsevästi silmiin. Toisaalta 
kuidun pituus on takuuvarmasti ainakin HAARP laitteille viritetty pituus! Pietsoaktiivisiin  tällaisilla 
chemtrailatuille kuitumassoille saadaan tarkka fotonitaajuusvasteensa.  
 
* Mietin tuossa, myös miten ihmisten keuhkot, munuaiset ja vastaavat suotimet reagoivat tällaisiin 
polymeeripätkiin. Aivan suoraan löytyy sairastumistilastoista miten elimistössä tällaiset plakkiuttavat 
mm. keuhkovaltimoita, sydän - ja verisuonirakenteitamme.  Kirkkaat kuidut on aina suoria, terävästi 
leikattuja ja jäykemmän oloisia. Kun taas siniset kuidut on selkeästi erilaisia kokopyöreitä. 
 
* Kihartuvia ja muutenkin "eläväisempiä, liikkuvampia säteilyionisaatiokenttiin tehtyjä". Kuulemani 
mukaan kuidut kykenevät näyttävästi tuottamaan pimenevälle taivaalle myös LED- sinivalotuottoa! 
Tarkoitus on siis muuntaa tappavan vaarallista ydinreaktorien karkumutamaa säteilyionisaation 
energian pinkkitaivaissa piilevää säteilykuoleman varastoitumaenergiaa. Niin näennäisen 
"harmittomaksi" taivaankantemme syvänsiniseksi valoshoun illuusiomeriksi. 
                       ------ 
 
SUPO sensuroi näitä sikana. 
siat siat siat  
 
Kuten tiedämme POLIISI ON aikamme pohjanoteeraus jo ammattikuntana. KUKAAN ei näille 
ydinrikollisten ostamille massamurhaajillemme hyväksyntää anna. JOS POLIISIN hommaan hairahtunut 
ei älyä itse lähteä terroristivirataan, on syytä moisen ammattikunnan edustajat oivaltaa psykopaateiksi. 
Joille ihmisten terrorisoinnista tulee heille neuroosi. Todella vastenmielistä sakkia.   
 
Totuus on moisille sinitakkisille lahopäille silkka tallottava sana. Terroristeja rahasta ja ihmisille eivät 
suin surminkaan soisi edes varoitusta antaa. Tässä pala siitä todellisuudesta jota valtiorikollisten toimet 
ajassamme edustaa 2013: 
 
Kaveri tossa sai sun mailisi ja kirjoitti seuraavia: 
 
Morjens vaan, ilmeisesti myöhästyin mahdollisesta tiedon leipäjonosta visuaalisessa mielessä kun not 
found sanoo ihan joka linkin kanssa... 
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Terv. 
   ----- 
 
SINI kuitujen yö I 
sini sini sini  
 
Lähdetään seuravassa setissä 25.09.2013 liikkeelle yksinkertaistetusta perustotuudesta. Luonnossa ei 
mikään tunnettu systeemi tuota sinisiä kuituja. Puhumattakaan, että niitä olisi niin paljon, että niitä tulisi 
konkreettisina sateina 40m2 kokoisen punaisen muovipeltikaton kautta massoittain! Korostan, että 
nämä ainoalatuiset dokumentaatiot Olkiluodon chemitrailerien tuotoksena 2viikolta on uniikkeja ja 
niiden karun dokumentoidun totuuden tajuaa maallikkokin heti!  
 
Salattuja syvänsinisiä keinovärikuituja, niitähän sateessa ropistavat niskaamme. Kuvan 
suurennuskerroin tuttu 200. ja kuvan konkreettinen leveys liikuu 2mm tietämillä: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7o6.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7o6.jpg[/img] 
 
Kaikki kuvaamani kuidut eivät toki olleet saman paksuisiakaan. Tässä näkyy varsin suoraan pieniksi 
pätkittyä järeää kuitua keskellä. Ja oleellisesti ohuempaa morgelonkuitua ympärillään: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7oc.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7oc.jpg[/img] 
 
Varsin karmivaa, ennenkaikkea chemivakuuttavaa katsottavaa jälleen. Tämäkin kuitu on molemmista 
päistään kuin silpova tikariksi kaventuva kuitu. Mikään kasvava luonnossa ei tällaista muodosta, päässä 
olisi silloin paksempi siemen. Luonnosta siis EI tässäkään kyse. Myöskään esim. katkottu keinokuitu ei 
tällaista muotoa suoraan voi tehdä! 
 
 Ainoa tekniikka jolla chemitrailerin polttavankuuma suutin näitä sinkoaa perustuu langan 
SULATTAMISEEN ja injektoituun ulosruiskutteluun samalla kertaa, jolloin suuttimen painesuihkut 
repivät pyörteillään tällaisiksi päistään kapeneviksi alle millin pätkiksi: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7o7.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7o7.jpg[/img] 
               -- 
 
SINI/ KELTA kuitujen yö II 
sini sini sini kelta  
 
Entistä järeämpää kolmannen paksuusluokan kuitupätkää. Selkeästi alle milli pitkää. Tämän tapaisia 
näkee livenä oikeastaan MIG- lankakoneen huonossa työssä. On todella ohut silti. Materiaali näyttä 
arveluttavasti metallilta. Niin kuin chemikoneen polttosuuttimiin tungettaisiin erikoismetallit kuin MIG 
polttimessa: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7oN.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7oN.jpg[/img] 
 
Hyvin monipuolista kuitukoostetta tässä: 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7o5.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7o5.jpg[/img] 
 
Etusivu-foorumissa nettipoliisit tietämättömyyttään disinfoja kun ydinala kaikin keinoin koettaa survoa, 
että sadevesi joka sataa on täytetty peruslasivilloista. Kyseinen navetta on tietysti tiiltä ja puuta, jossa ei 
eristeitä ole koskaan ollutkaan. Näimme jo, että taivaalta tulleet kuidut ovat kapenevia. 
 
 Mutta katsokaa itse huimat erot. Kuvaan en ottanut vihreää tusinavillaa, koska sen Jo väritys on täysin 
eri kuin kirkkaat ja siniset kuidut sadannasta. Vaan vertailuotokseen KELTAISTA lasivillaa. Jonka 
väristä keltaista kuitua EN cheminäytteestä luonnollisesti olekkaan löytänyt. Katsokaa itse, kuidut ovat 
mm. kuvien 0,1mm pitkistä kuitupätkistä valovuosia pidempiä kimppua: 
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http://kuvapilvi.fi/k/Y7mY.jpg  
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7mY.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7my.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7my.jpg[/img] 
             ----- 
 
Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012  
27150 Eurajoki 
24.09.2013 
No: 934 
kuuleminen@tem.fi 
 
* Neteissä riehuvista suunsoittajista liki KAIKKI tiedetään olevan palkkapoliiseja, Milloin SUPO, SA- tai 
TVO:n Ka 4 ydinrikollisia. Julkkaistavaksi tämä feissaripeto pääsi koska hänet todellakin tunnistettiin 
myös muita kautta kuin minun tiedoin:  
 
FB. satoa. . .Mika Hirvikallio Eiiiih.. Arto mites Humppilan lentokenttä?Tuleeko siitä salainen Usa:n 
ilmavoimien tukikohta? 
23 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Ei tuo tukikohta miljoonien vaitiolosakoista huolimatta niin salainen enää ole! Miksi USA:n 
armeijan pitöisikään lennättää UFO- osiasi? Kun jo h e i d ä n ydinasehuolinnan kapasiteetti tukkii koko 
Suomen kentätkin jo! 
19 minuuttia sitten · Tykkää 
Mika Hirvikallio Ahaa. Mitähän kenttiä ovat tukkineet? 
18 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Ihan minkä vaan IAEA haluaa. Mutta kun puhutaan Humppilan 3 150m kentästä niin Öö. . 
.Tuskin tässä silloin puhutaan Romanian kentistä sentään? Vai mitä tyhmempänä arvelet SA- 
nettisodan militääri?. . . 
10 minuuttia sitten · Muokattu · Tykkää 
Mika Hirvikallio Eihän siitä Humppilan kentästä mitään IAEA tukikohtaa tule. Missäs on sun lähteet 
asialle. 
10 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Kiinostaa TOKI meitä täällä kaikkia tietää MIKSI Tampereen lennoston chemikapteenia 
stondaa tietää näistä jutuista. Voisit sitävastoin kertoa MIKSI CHEMPIPASKOTTE TVO:n päällä 
päivästä toiseen Pu- 239 tonnistoja myrkyillänne!? . . . 
9 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Mika Hirvikallio Äläpäs nyt ala vaihtamaan aihetta, missä on sun lähteet sille että Humppilan kentästä 
tulee IAEA:n lentotukikohta. 
8 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Humppilaan tulee TVO/Posivan Pu- 239 jälleenkäsittelykeskukset. Jossa mm. Askolan 
isotooppijalostamoilla ja mm. Raumaan sataman muuttamisella EU:n ydinjätelaivastotukikohtanaNNE 
on vallan keskeinen toimenkuva!.. 
noin minuutti sitten · Muokattu · Tykkää 
 
Mika Hirvikallio Kuulostaa Arto kyllä vähän kaukaa haetulta. 
6 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Mika Hirvikallio Eiköhän se kenttä ole kuitenkin ihan normi kenttä. 
6 minuuttia sitten · Tykkää 
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Arto Lauri Tiedot mulle antoi erottamanne TVO:n pääjohto. Vaan kerroppas kalunakeisari millä 
valtuuksilla ja rahoilla Tampereen lennostonne chemipaskoo TVO/Loviisan ydinsaastaa?. . 
5 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Niin kerroppas sotilastaustasi! Millä valtuuksin SA- Pu- 239 kauppiaana täällä liikut?. . . 
Tienaako ydinasemyyjänä hyvinkin Ceymantileillenne Tampereella?. . .Kerro, kerro OKSETE! 
4 minuuttia sitten · Muokattu · Tykkää 
 
Mika Hirvikallio Ahaa. Luulet että olen valtion asialla tässä. Kyllä toimin kapteenina Tampereen 
CHEMITRAILAUSYKSIKÖISSÄ. Rahaa saaamme kunhan pidämme homman salaisena ja 
veronmaksajien kannettavana!) 
4 minuuttia sitten · 
 
Mika Hirvikallio Onkos SUPO tänään yrittänyt mitään Arto? 
3 minuuttia sitten ·  
 
Arto Lauri Arto Lauri Niin kerroppas sotilastaustasi! Millä valtuuksin SA- Pu- 239 kauppiaana täällä 
liikut?. . . Tienaako ydinasemyyjänä hyvinkin Ceymantileillenne Tampereella?. . .Kerro, kerro OKSETE! 
3 minuuttia sitten ·  
              -- 
* Tajusin jo jututtaessani, että rahasta paskalkkihan se jälleen neteissä kimpussani riehumassa. Ja siitä 
kiinostava peto tämä Tampereen Mika, että hänet sain myöhemmin myös TODISTETTUA olevan 
hämäräperäisen salatun nettirikollispoliisin ammattipalkattu nettien häirikkö!  
 
5 September 2013, 13:17 #2619  
Etusivu foorumi, cosmichd 
Kappas Mikaa! Olen hänen isänsä kanssa aikoinaan puuhaillut ATARI-ryhmässä. Arto tietänee, 
eräänlainen tietokonemaailman karhukopla.  
             --- 
 
Morgelon LED/ valo- ominaisuuksista video 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nOzhZtNpHWk 
                 --- 
 
Taivas IONIp a l a a  
taivas taivas  
 
* Monet muistavat Vesan ja minun beettasoihtuvideoita ja valokuvia TVO:n IONIpäästöplasmoista. 
Angel Skywolf on näköjään dokumentoinut kiinnostavia kuvia taivaankannen IONIkentistä alatuuleen 
TVO:lta noin 70km päästä. Minä en itse ota kantaa tässä Nibiruun. Nibiru EI ole mun juttuni, kuten 
tiedätte. 
 
* Mutta oikeasti kehoitan katsomaan näitä hienostuneita  yksityiskohtia. Näette miten liki 100km päässä 
vielä TVO:n Pu-239 pitoiset pilvirintamat kaartuvat pyöreinä kaarina sikäläiselle taivaalle. Valtaisia 
pinkkisiä Pu-239 ionien, neutronien plasmaputouksia mm 1. osan lopussa. Eräässäkin 2. osan 
keltaisissa kuvassa näette miten alas mätkiytyvä chemivana konkreettisesti uppoaa halkaisten 
plutoniumionipilviä! 3. Osassa on erittäin paljon säteilyplasmapalloja ja alas mätkityn Pu-235 
kanavasäteilykaasujen IONIpasmojen valonvälähdyksiä kameran linssistöön kavalkadeina. 
 
*JOTAIN vaarallisempaa tietoaan kuvissa löytää myös CIA/SUPO. Koska sekä minulta, että Angelilta 
estettiin systemaattisesti kunnon osoitteistojenkin niin levitykset, kuin jopa copypastaukset! 
 
Nr: 1 Immaru, Planet X, Ison, Nibiru. 03.2013 - YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=a8tkONgjqr4 
www.youtube.com/watch?v=a8tkONgjqr4 
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Nr: 2 Immaru / Nibiru 04.2013 - YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=HXqstmK3FPE 
 
Nr: 3 Immaru / Nibiru 04.2013 - YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=Aq37zCQVfLE 
     -------- 
 
 
 
 

3246. EKO rynii. 
 
T%T.  Aurinkoenergia 
Sofia Virtanen, 9:18 
Maailman suurin aurinkovoimala Intiaan: maan aurinkoenergiantuotanto kasvaa +200% 
 
Rajasthanin osavaltioon Luoteis-Intiaan aiotaan rakentaa maailman suurin aurinkovoimalakokonaisuus, 
kertoo CleanTechnica. Voimala-aluetta suunnitellaan vajaan sadan kilometrin päähän osavaltion 
pääkaupungista Jaipurista, ja se veisi peräti 80 neliökilometrin maa-alan. 
 
Rajasthan valikoitui megahankkeen sijaintipaikaksi, koska siellä on paljon avointa tilaa ja korkea 
vuotuinen auringonsäteilytaso. Ensimmäinen, yhden megawatin nimellistehoinen osa 
voimalakokonaisuudesta rakennetaan viiden intialaisyhtiön yhteistyönä. Tämä osa voimalaa aiotaan 
ottaa käyttöön jo vuonna 2016. 
 
Kokonaisuudessaan voimalakokonaisuuden nimellistehoksi tulee neljä gigawattia. Tämä on noin 
tuplasti niin paljon kuin koko Intian aurinkoenergiakapasiteetti tällä hetkellä. Pelkästään tämä yksi 
projekti siis kolminkertaistaisi aurinkoenergiakapasiteetin nykyisestä. 
 
Koko laitoksen vuosituotannoksi odotetaan noin 6 terawattituntia, mikä on esimerkiksi hieman 
vähemmän kuin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosittain tuottama vajaa 8 terawattituntia. Tällä hetkellä 
alle prosentti Intian sähköstä tuotetaan aurinkoenergialla, mutta melko lähellä päiväntasaajaa 
sijaitsevassa maassa sen käytölle on valtavasti potentiaalia. 
 
TILAA Tekniikka & Talouden uutiskirje tästä.  
                -- 
 
Mitä tämä sitten ON 
totuus totuus totuus 
 
* Teho tälle JÄTTI hankkeelle kerrotaan siis lukuna 4 000MW. Tämä vastaa huikeat 8 Loviisan 
reaktoria. Viidettä OL-1 laitosta. Ja surullisen kuuluisia OL-3 megamokia tuo söisi suupaloikseen vajaa 
kolme! Kuka tällaisen edessä kehtaa enää väittää aurinkoenergiaa piennäpertelyksi? 
 
*Koska voimalahankkeesta kertoi epäilyttävä ydinteollisuus itse. Tein muutamia paljastavia 
koelaskelmia. Voimalan tuotoksi väitettiin 6 000 000MWh. Tämä jaettuna tehollaan 4 000MW. Antaa 
vuosikäyttöasteekseen v a i n 1 500h. Eli vuosikäyttöasteeksi lasketaan 5,84%.. Kiinnostavaa, että 
päiväntasaajalla aurinkovoimala tuottaisi VAIN puolet siitä mitä saadaan JO SuomessaKIN 10% 
vuosikäyttöastein! . . . 
 
* Eli vuosituotto olisi todellisuudessa ainakin tuplat yli väitetystä. Muitakin IAEA ydinrikollisten 
SELKEITÄ ronkkimisia voi aiheesta laskea. Neliömetriin auringon teho tuottaa 1000W maksimitehot. 
Johon 20% hyötysuhteilla saataisiin luokkaa 150W tehot.  Neliökilometriin tämmöinen  pinta- ala tuottaa 
siis 1 000m* 1 000m= 150MW* 80km2= 12 000MW!  
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* Miksi h i t o s s a  tällaisissa artikkeleissa on tässäkin luokkaa 4* liioitellut arvot? On koska 
ydinrikollisuus haluaa tällaisilla harhautuksillaan näköjään 10 osittaa voimalahankkeen tuotot 
todellisuudesta ydinalansa pönkitykseen! No toisaalta aurinkokennojenkin hyötysuhde on JO 
parhaimmillaan todettu 45% tasolle (T&T tieto). Joten systemaattista vedätystä IAEA ydinrikollisten 
haluamaan suuntaan! 
          ----------- 
 
T&T. Tuulivoima 
 
Harri Repo, 9:57 
Voimaloilla sähköistäisi koko Hämeenlinnan – YIT suunnittelee isoa tuulivoimapuistoa Keski-
Pohjanmaalle. YIT suunnittelee mittavaa tuulivoimapuistoa Keski-Pohjanmaan Lestijärvelle. 
 
Yhtiö rakentaa Lestijärvelle 87 suuruusluokaltaan 3 MW:n tuulivoimalaa. Rakentaminen on tavoitteena 
aloittaa vuoden 2015 aikana kaavoitus- ja lupaprosessien valmistuttua. 
 
*Tuosta muuten tulee liki Loviisaluokan, eli 261MW tehot. Ydinteollisuudelle näin massiiviset aidosti 
ilmaisen polttoaineen tuottamat EKO- energiatuotannot on silkkaa myrkkyä! 
 
Hankkeen käynnistämiseen vaikuttavat lupien lisäksi rakennusaikaisen rahoituksen sekä sijoittajien 
varmistuminen. Aikataulun mukaan ensimmäiset voimalat otetaan käyttöön vuodenvaihteessa 2016–
2017. 
 
Valmistuttuaan 87 tuulivoimalaa tuottaisi noin 770 GWh sähköä vuodessa, mikä vastaa Hämeenlinnan 
kokoisen, vajaan 70 000 asukkaan, kaupungin vuotuista sähkönkulutusta. 
 
Toteutuessaan täysimittaisena hanke on yksi Suomen suurimmista sisämaahan toteutetuista 
tuulivoimapuistoista. Hankealueen pinta-ala on noin 8 000 hehtaaria.  
        --------- 
 
" S " 1 
sssss 
 
Korostan, ettei tämä ole mikään mainos. Vaan d o k u m e n t t i vuodesta 2013. Kummastuttaa suuresti 
kun aitoja ekotekoja tekevät yksityiset unohdetaan lehdistöissämme ydinrikollisten toimesta. Mutta kun 
jopa maamme "suurin ja kaunein" kauppaketjukin unohdetaan. Ollaan ihmeteltävän kumman äärellä! 
 
Muistatte kuinka S- ketju heitti Fennovoiman ydinhankkeillaan vesilintua. Koska ostajayleisö vaati niin. 
No maamme SUURIMMAN kauppaketjun sähkön tarpeet eivät täyty siis YDINterrorilla. Lehdistö 
haukkui aikeen epäonnistuvaksi. Ja ydinalan ostama lehdistö vaikeni kauppaketjun kuoliaaksi energia- 
aikeistaan.  
 
Mitä sitten tapahtuikaan: Yhteishyvä syyskuu 2013 sivu 5:" S- ryhmä on ollut mukana 
energiatehokkuussopimuksissa jo vuosia. Tavoite säästää energiaa v2016 mennessä 9% vuoden 2005 
tasosta. Viime vuona neliöihin suhteutettuna energiakulutuksemme väheni 3,9% edellisvuodesta. Sama 
tahti on jatkunut JO pitkään. Kylmälaitteet, LED, hallittu etäenergiansyötön hallinta."  
 
* Uskomatonta tässä onkin todeta, että JO pelkkä jättimarkettiketjun energian käyttötarve jatkaa 
samoilla -5% vauhdeillaan alaspäin kuin Suomen muukin energian kulutus. Mutta nyt tulee päälle 
pommi. Sivu 33 jatkaa:" Vuoden 2014 lopulla S-ryhmän tuottama tuulisähkö kattaa neljänneksen 
ryhmän kulutuksesta!" 
            -- 
 
" S " 2 
sssss 
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S-ryhmän p e r h a n a  kiroaa maamme joka ikinen ydinlobbari uutisesta pää soikeanaan! Mutta lisää 
vaan lunta tupaan. Sivu 33 vetää ydinalan suoletkin pellolle:" Tavoitteena on vuoteen 2016 mennessä 
tuottaa.. .P U O L E T  käytetystä sähköstä tuulivoimalla!" 
 
* Huomatkaa, ettei tässä puhu enää yksittäinen VIHERPIIPERTÄJÄ. Vaan Maamme 
sähkösyöppökymmenikköön kuuluvan suurimman S- kauppaketjun johtaja Kai Ovaskainen! Kaveri joka 
oli VIELÄ reilu vuosi sitten tekemäisillään maamme merkittävintä ydinvoimalahankettaan! Mutta kun 
KANSAN annettiin asiassa päättää tapahtui Suomen oloissa sensaatiomainen Saksan Merkkelin 
kaltainen täyskäännös! Niin koska KANSA PUHUI! 
 
*Asialle matemaattista taustaa. 
- 3.9% Vuosilasku 5 vuodelle tarkoittaa kerrottuna= -19,5%. 
- Jäljelle jääneestäkin 80% osuudesta katoaa ydinalalta 40%. 
- Summana FIN ydinala menettää 5 vuodessa 19.5%+ 40%= 60%!! 
              -- 
 
Artikkelissa kerrottiin S- ryhmän rakentavan 2014-2016 aikana siis KAHDESSA VUODESSA 25% 
sähköntarpeestaan tuulivoimalle. Eli 100% ydinvapaata energiaa. Pelkistettynä tämä mitä maailman 
tuulivoimavihamielisimmässä Suomessa ON JO etenemässä. Tarkoittaa sitä, että S- ryhmä on 100% 
vapaa ja irti ydinikeestään 2020 tultaessa!. . .TajuTONTA.  
 
Ja miksi tähän kansa pakotti? Koska esim. saksalainen kilpailijansa Lidl osoitti asiakkaittensa enemmän 
kuin RAKASTAVAN Saksan ydinvapautta edustavaa talousmaailmaa! On suoraan synti ja häpeä, ettei 
tällaisista lehdistö edes uskalla hiiskua. Malli on enemmän kuin murskaavan hyvä siitä miten 
demokratia toteuttaisi maamme ydinvapaudet. Ellei SA- Pu- 239 ASEkauppiaat, ja PASKAPOLIISIT 
ESTÄISI! 
  ---- 
 
Ostatko 100% ydinvapaasta . .. ... 
lidl s-ketju lidl s- ketju 
 
Kovasti kiinnostavaa, että Saksa kykeni tuottamaan Lidlillään Suomeen maansa erinomaisen hyvän 
"100% ydinvapaan kauppaketjuuntumisen". Koetinkin kovasti muuttaa tapahtumaketjua kauppaketjujen 
osalta konkreettisemmalle muodolle. 
 
 Velipojan kanssa päädyimme tulokseen siitä, että S- ketjulla täytyy olla luokkaa satakunta 3MW 
kulutuskeskusryppäät. Eli pelkistettynä S- ryhmä rummuttaa itselleen noin 300MW massiiviset 
tuulipuistokjensa osto- osuuudet. Lidistä on vieläkin vaikeampaa hahmottaa. Mutta karkeasti luokkaa 
100MW on senkin ketjun sähkön kulutus. 
 
Tuskin kukaan maamme ydinlobbareista tajusi vaatiessaan maahamme kaupppakilpailijaa Saksasta. 
Että tuotattivat yhdestä iskusta niin massiivisen ydinvastaisuusaallon. Että ainoastaan 7 vuodessa 
menettivät liki Loviisan ydinvoimalakapasiteetin verran. Eli Saksalaisella sähkönkulutukselle -5% 
Vuodessa teemoillaan ja tuulipuistorahoituksillaan. Pelkästään Lidli ja S- ketjun ydinvastatoimet 
konkreettisesti tappavat Loviisan toisen ydinvoimalan! Ja h e m m e t i n  HYVÄ NIIN!) 
           ------------ 
 
Miksi YDINvaltiot sairastaa? 
il il il il il il il il  
 
Länsi- suomi 28.09.2013 sivu 10. Hyvin mitätön piiloilmo: 
UPM siirtää pääkonttoritoimintoja Suomesta. Helsinki Metsäyhtiö UPM siirtää Euroopan ja Pohjois-
Amerikan paperiliiketoimintansa pääkonttorin Helsingistä Saksan Augsburgiin... . Samassa lehdessä 
toinenkin mitättömän kokoinen ilmo: 
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YIT suunnittelee suunnatonta tuulipuistoa Lestijärvelle. Johon tulisi huikeat 87 kpl  3 000kW 
tuulivoimalaa. Joilla puisto tuottaisi sähköä määrän, jolla pyöritettäisiin  k o k o Hämeenlinnan kokoisen 
kaupungin  kulutusta 261MW tehollaan! Nopeus on tässäkin valttia, käyttöönotto jo 2016- 2017!" 
 
* Vielä parisen vuotta sitten Suomessa pidettiin itsestään selvänä, ettei Saksan sensaatiomaisen 
rohkea 100% YDINvoimasta luopuminen onnistuisi. Vaan Saksan paperiteollisuudet pettyneenä 
kalliiseen EKOsähköön. Rantautuu ns. "halvan ydinsähkön"  Suomeen. Totaalisen toisin kävikin! 
Kukaan tuskin edes yllättyi, että Saksa maana teki mitä lupasikin! 
 
UPM on TVO:n ydinyhtiöryppään selkäranka. Kuitenkin juuri HE ovat ensimmäisinä tajuamassa 
ydinyksiösilmäisyyden totaalisen epäonnistumisen. Rotat jättämässä uppoavan laivan sanoivat 
ydinuskovaiset S- marketillekin reilu vuosi sitten! Tuskin y k s i k ä ä n  TVO:n OL-3 sekoilua seuraava 
taho on enää vakuuttunut siitä, että ydinvoimaan sijoittaminen on tulevaisuutta. Tuskin enää y k s i k ä ä 
n valveutunut sijoittaja haaskaa omaisuuksiaan ydinhasardeihin! 
               ---------- 
 
Suomen suurimmat 
pori pori pori pori 
 
Kuten aina aidosta EKOenergiasta puhuttaessa mykkyys , vaikeneminen ja suoranainen tiedon pimitys 
on Suomen ydinahdingon maassa se miten asiaa käsitellään. Porin tuulivoimalat vetävät jo parhaillaan 
SM suomenennätystuotosta. Viimeisin tieto oli huikaiseva 45% maksimitehon vuosipysyvyysarvo. 
Mitään ei asiasta tietenkään kerrota niin missään. Ydinala määrää ja hiljaa pitää kaikkien 
tiedotusvälineitten olla. 
 
Niin  paitsi tietysti minä. Kattavaa pläjäytystä Suomen suurimmista tuulivoimaloista Porin Ahlaisten 
alueella. Voimaloita tehdään 12 kpl. Jokaisen voimalan teho on suurin koko maassamme 4 500kW. 
Koko puiston tuotantoteho On yksinkertaisesti JO huikea 53MW! Voimaloiden tornien korkeus on 
uskomaton 140m. Noin 80m alamastosta on saksalaisen erikoistoimittajan tuottamia. Viimeisenpäälle 
kustomoitua. 25cm paksuista erillisistä betonipaloista kasaan LIIMATTUJA kaunottaria. 
 
 Näin mastosta sadatan joustosaumaliimoin sekä joustavia, että jäykkiä. Lisäksi sisäbetoni on puristusta 
kestävää kuoriosaa ja taas ulkokuori on vetoa kestävää erikoisbetoniosaa. Maston ylin osa noin 60m on 
sitten taas teräskuorirakennetta. 
Mastotekniikassa käytetään todella erikoisia maston sisällä roikkuvia koko maston pituisia tonnin 
painavia erikoisvaierinippuja. Jotka aiheuttavat pelkästään ylhäältä roikkuessaan maston 
taipumissuunnalle vastakkaista "piiskasivallusliikettä". 
 
 Itse maston betonipinnat on karhennettuja erikoismaalikäsiteltyjä. Siipien pituus turbiineille on 
uskomattomat 128m. Näillä saavutettava pyyhkäisypinta- ala 1,3 hehtaaria. Niinollen voimala 
pyyhkäisee optimikorkeudesta tuulienergiat aina 0,24km korkeuksista asti. Voimalalle ennakoidaan 
uutta suomenennätystason maksimipysyvyyttä yli 50-55% tasoilla.  
 
Käytännössä tuplat yli ydinvoimalan reaktorien tuottamaa hyötysuhteita siis.  Hankkeen hinta on 
superominaisuuksistaan huolimatta aina vaan laskevalla tuulibisneshinnoilla 70 miljoonaa. Eli hiukan yli 
miljoona vain megawattia kohden.  
Vertailkaa tätä siihen kun Pyhäjoen 1 200MW ydinvoimalan hinta hissattiin  JUURI liki +60% Jo 
likemmä 7 miljardiin. Eli jopa venäläisellä ydinvoimalan JO lähtöhinta on 5,25 miljoonaa/ megawatti. 
 
 Eli YLI 4 kertaa k a l l i i m p a a ! Lisäksi tuulivoimalan startatessa hinnallaan kustannuksiin EI tule 
ydinvoimalle tutut 30% polttoainekululisät. Eikä 40% henkilöstökuluja. Puhumattakaan miljardiluokan 
ydinJÄTTEEN 100 000v maksettavista kuluistaan. Huomaa kyllä kättelyssä m i k s i Japanin hallituskin 
pitää tuulivoimaa yli 3- kertaa halvempana kuin ydinvoima. Puhutaan nykyään jo jopa 5-kertaisesta 
tuuliedusta! 
 
PS. Ydinteollisuus tuhosi systemaattisesti Suomen tuuliylpeyden Win - Windinkin. Nyt kaikkia yhtiön 
ohjaamia tuulivoimaloita makuuutetaan oudosti satapäisesti pitkin maakuntia pysäksissä. Jotta 
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tuulivoimaloitten käyttöasteita saataisiin keinoteltua pohjamutiin kannattamattoman ydinvoiman hyväksi. 
Sairasta, jopa TVO:n 1 000kW tuulivoimala on tuulesta piittamatta seisonut jo päiväkaudet 
Olkiluodossakin. 
      -- 
 
Päivitetty 9.1.2013 11:50, julkaistu 9.1.2013 09:53 
Porin Ahlaisiin nousee Suomen suurin tuulipuisto 
Kuva: Tomi Glad/SK/Arkisto 
Ville HammarbergLähetä palautetta toimittajalle 
 
    Tuuliwatti Oy aikoo rakentaa Suomen suurimman tuulivoimapuiston. 
 
Tuuliwatti Oy rakentaa Porin Ahlaisten Peittooseen 12 tuulivoimalaa seuraavan kahden vuoden aikana. 
Kyseessä on Suomen kaikkien aikojen suurin tuulipuistoinvestointi, jonka arvo on 75 miljoonaa euroa. 
 
Peittoon voimalat ovat suurimpia, mitä Suomeen on rakennettu. Kukin mylly on 140 metriä korkea ja 
teholtaan 4,5 megawattia. Roottorin halkaisija on 128 metriä ja lapojen pyyhkäisypinta-ala 1,3 
hehtaaria. Voimaloiden lisäksi rakennetaan uusi sähköasema ja 18 kilometriä voimalinjoja. Tämän 
uskotaan parantavan sähkönjakelun laatua Pohjois-Porin alueella. 
 
Ensimmäiset tuulivoimalat valmistuvat vielä tämän vuoden aikana ja viimeiset ensi vuoden kesään 
mennessä. Kansallisena tavoitteena on nostaa vuosittainen tuulivoiman tuotanto yhdeksään 
terawattituntiin vuoteen 2025 mennessä. Tuuliwatti Oy on St1 Oy:n ja S-Voima Oy:n yhteisyritys. 
               ------------ 
 
F.B Aurinko-, tuuli-, Pienenergialaitokset 
siistii siistii siistii siistii siistii 
 
H.B. Tässä muuten hieno kuva Saksassa toteutuneesta tuulen ja auringon symbioosista: 
 http://www.resilience.org/... (n. puolivälissä, Monthly Production Solar and Wind) 
13 tuntia sitten · Tykkää · 1 
 
Arto Lauri Mahtavaa matskua H.R.! Eipä tällaisia YDIN V-Suomessa julkaista. Saati näe missään edes 
suomeksi.. 
muutama sekunti sitten · Tykkää 
              ---------------- 
 
T&T. Biohiili 
Helena Raunio, 7:46 
Kivihiilen korvaajaksi – Metso teki biohiilessä täyskäännöksen 
 
Biohiilellä halutaan korvata kivihiiltä voimantuotannossa ja kaasutusprosesseissa. Metso on tehnyt 
merkittävän suunnanmuutoksen biohiilen kehitystyössä. Sitä kehitetään kivihiilen korvaajaksi. 
 
Yhtiö on luopunut torrefioinnista ja tuo markkinoille nyt höyryräjäytykseen perustuvaa tekniikkaa. Alun 
perin tavoitteena oli kehittää ruotsalaisen Bio Energy Development North -yhtiön kanssa puun 
paahtamista eli torrefiointia teolliseen mittakaavaan. 
 
Höyryräjäytyksessä voidaan käyttää hyväksi selluteknologiaa, joka modifioidaan biohiilen 
valmistukseen. Torrefioinnin kehittämisessä on myös enemmän kilpailua. 
Höyry muuttaa biomassaa 
 
Höyryräjäytyksessä biomassa höyrytetään 15–20 barin paineessa, jolloin höyry muuttaa materiaalin 
koostumusta. Painekäsittelyn jälkeen biohiili puhalletaan paineettomaan säiliöön sen alla olevan 
venttiilin kautta, jolloin rakenne rikkoutuu höyryn paisuessa. 
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Torrefioinnissa puolestaan biomassasta poistetaan vesi. Reaktio tapahtuu hapettomassa tilassa 240 
asteen lämpötilassa, jossa biomassan kuiduista tulee helposti hajoavia. Tämän jälkeen raaka-aine 
voidaan puristaa briketeiksi tai pelleteiksi. 
 
– Saamme höyryräjäytyksellä aikaan biohiiltä, josta tehdyt pelletit ovat lujuudeltaan ja 
kosteudenkestoltaan jopa parempia kuin torre-fioidut, kertoo teknologiajohtaja Jussi Mäntyniemi 
Metsosta. 
 
Selluteollisuuden laitekanta helpottaa tekniikan nopeaa kaupallistamista. Käyttökelpoista teknologiaa 
ovat esimerkiksi kasveista valmistettavan sellun reaktorit. 
 
Sovellus on valmis kaupalliseen tuotantoon. Kiinnostusta on muun muassa Pohjoismaissa, Venäjällä ja 
Pohjois-Amerikassa. 
– Potentiaalisia ostajia ovat metsäyhtiöt, joilla on raaka-ainetta, sekä ylipäätään kaikki, jotka biomassaa 
hyödyntävät, Mäntyniemi kertoo. 
 
Kaupallisen kokoluokan laitos, jonka vuosituotanto on 200 000 tonnia, saattaisi maksaa 60–70 
miljoonaa euroa. Hintaan vaikuttaa se, mistä toimituslaajuudesta puhutaan ja minne se rakennetaan. 
– Oleellinen asia on se, voidaanko biohiilen valmistaminen integroida johonkin nykyiseen 
sellutehtaaseen tai voimalaan. 
 
*Pyrolyysin luokkaa 78% hyötytuotantoprosenttien jälkeen BIO- polttopuolella on ydinala lyönyt liinat 
tarkoin tiedotusmonopoleiltaan kiinni. Eikä mikään ihme, että tällaisia uutisia on saanut vuosikausi 
turhaan lehdistöistä etsiä. Siksi tällaiset "herkkupalat" pitää hetimiten koota kohdatessa. 
               ----------- 
 
 
T&T. Sähkön varastointi 
Sofia Virtanen, 11:20 
 
Tulevaisuuden sähkövarasto: halpa superkondensaattori puuhiilestä – sivutuotteet lannoitteiksi. 
Kauniisti kukkivista kirsikkapuista saadaan yhtä parhaista puupohjaisen superkondensaattorin 
materiaaleista. 
 
Yhdysvaltalaistutkijoiden tuore aikaansaannos on alku entistä halvemmille ja 
ympäristöystävällisemmille superkondensaattoreille, kertoo ScienceDaily. Superkondensaattorit ovat 
akkujen tapaan sähköä varastoivia laitteita. 
 
Epäpuhtauksista saadaankin lannoitetta. Siinä missä akkujen varaus ja käyttö tapahtuu kemiallisten 
reaktioiden avulla, superkondensaattorit keräävät ioneita elektrodeihinsa ja vapauttavat ne nopeasti, 
kun sähköä tarvitaan käyttöön. Ne pystyvät tarjoamaan sähköenergiaa hyvin lyhyinä ja voimakkaina 
purskeina. 
 
Tutkijoiden valmistamassa uudessa superkondensaattorissa elektrodit ovat puuperäistä biohiiltä. Sitä 
saadaan aikaan, kun puumateriaalia kuumennetaan vähähappisissa olosuhteissa. 
 
Sen jälkeen tutkijat käsittelivät biohiiltä typpihapolla, mikä auttoi erottamaan siitä epäpuhtaudet, 
esimerkiksi kalium- ja kalsiumkarbonaatin. Prosessissa sivutuotteina syntyviä typpiyhdisteitä voi 
hyödyntää lannoitteina. Puumateriaalin oma rakenne käytetään hyväksi 
 
Nykyään superkondensaattorien elektrodeina käytetään yleisesti fossiiliseen hiileen pohjautuvaa 
aktiivihiiltä. Puupohjainen ratkaisu ei vaadi toimiakseen samassa määrin käsittelyä kalliilla ja monesti 
ympäristölle haitallisilla kemikaaleilla. 
 
Tämä johtuu siitä, että puun luontaista mikrorakennetta huokosineen pystytään hyödyntämään 
lopputuloksessa. Muun muassa vaahteroiden ja kirsikkapuiden puumateriaalin rakenne on 
superkondensaattorin pohjaksi melko sopiva. 
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– Materiaalikulut puuhiilipohjaisessa ratkaisussa jäävät viides- tai jopa kymmenesosaan 
aktiivihiiliratkaisuista, tutkimuksen johtaja Junhua Jiang Illinoisin yliopistosta vakuuttaa. – Ja kun 
biohiilipohjainen superkondensaattori tulee käyttöikänsä päähän, se voidaan murskata ja käyttää 
maanparannusaineena. 
 
Jiangin mukaan biohiiliratkaisun suorituskyky on kilpailukykyinen aktiivihiilimateriaalien, myös grafeeniin 
ja hiilinanoputkiin perustuvien, kanssa. Tutkimuksen mukaan biohiilisuperkondensaattori pitää 
toimintakykynsä hyvin ainakin 5000 latauskertaan asti.  
 
* Täsmä tekniikka on osa yleistä nykyostä systeemiä mahdollistaa suuriakin tapoja stabiloida 
sähköverkon heilahteluja. 
             -----------  
 
Saksa sen OSAA! 
eko eko eko eko 
 
"Jonkun ON oltava maailman paras. Ja muut saavat tulla nöyrästi perässämme". Näitä totuuksia tuskin 
missään suomalaislehdissä näkee. Katso ja hämmästele miten Saksan ekoihme tehtiin ja tehdään. 
85% Saksan CO2 päästöistä leikataan vuoteen 2050 mennessä. Ennenkaikkea puhtaasti= 100% 
YDINVAPAASTI: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Ec_D0_YwH8A 
            -------- 
 
Kalevi Savolainen Saharan eteläpuolisen Afrikan suurin tuulivoimapuisto alkoi tuottaa sähköä 
Etiopiassa lauantaina, kertoo Reuters. Voimala-alueen 84 tuulivoimalan yhteenlaskettu maksimiteho on 
120 megawattia. 
 
Ashegodan tuulivoimala-alue sijaitsee pienten kylien täplittämällä maaseudulla 780 kilometriä 
pääkaupunki Addis Abebasta pohjoiseen. Sen rakentaminen maksoi noin 210 miljoonaa euroa. 
 
Voimalat rakensi ranskalaisyritys Vergnet. Rakentamalla tuulivoimaa Etiopia haluaa hieman tasata 
vesivoimaloidensa tuotannon kausivaihteluita: kun maassa on kuivin kausi, tuulen nopeudet ovat 
vastaavati suurimpia. 
 
Jatkuvista sähkökatkoksista kärsinyt Etiopia suunnittelee viisinkertaistavansa 
sähköntuotantokapasiteettinsa vain noin viidessä vuodessa 2000 megawatista 10 000 megawattiin. 
Suurin osa eli noin 6000 megawattia lisäyksestä tulee Niiliin rakenteilla olevasta Grand Renaissance -
padosta. 
 
Lisäksi suunnitteilla on tällä aikataululla yhteensä 800 megawattia tuulivoimaa ja geotermistä energiaa 
hieman alle 100 megawattia. Tuotannon lisäys todennäköisesti tarkoittaa miljoonille etiopialaisille 
kotitalouksille pääsyä sähköverkkoon ensi kerran, mutta tehnee maasta myös merkittävän sähkönviejän 
itäisen Afrikan alueella. 
 
Viime viikolla Etiopia kirjoitti noin kolmen miljardin euron esisopimuksen yhdysvaltalais-islantilaisen 
yrityksen kanssa valtavien geotermisen energian projektien aloittamisesta. Valtaosalla projekteista 
tähtäin on kauempana kuin viiden vuoden päästä. 
http://www.tekniikkatalous.fi/.../a942063... 
6 tuntia sitten · En tykkääkään · 2 
 
Arto Lauri WoW! Ai Etiopiassa on enemmän sähköntuotantoa kuin Suomessa. Ja kas vaan tämäkin 
maa investoi 100% ydinvapaaseen sähköön!)Yksi maa TAAS joka ei ydinharhaan haksahda.) 
           -------------- 
 
Kaasua mannerjalustasta 
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metaanijää metaanijää 
 
"Viime maaliskuussa tehtiin  historiaa: porausalus nosti pintaan luonnonkaasua, joka on peräisin 
merenpohjan metaanijään esiintymistä. Jo lähitulevaisuudessa avautuu energialähde, jonka potentiaali 
on arvioitu suuremmaksi kuin kaikkien muiden fossiilisten polttoaineiden yhteensä. 
 
 Energiaa vuosisadoiksi. Eri maanosien  metaanijääesiintymissä on kaasua 10 500- 42 000 biljoonaa 
m3. Määrä riittää nykykulutuksella 12 000 vuodeksi. Läpimurto enteilee uutta ratkaisua maailman 
energiapulaan. 
 
Kaasupitoista jäätä muodostuu 100- 1 000m syvyydessä merenpohjasta, jota peittää vähintään 500m 
vettä. Silloin vesimassan paine on niin suuri, että vesi jäätyy jo muutaman asteen lämpöisenä. Veden 
jäätyessä kiteet sulkevat sisäänsä metaania. Metaanijäässä kaasu puristuu kokoon.1m3 jäätä voi 
vapauttaa 164 m3 kaasumetaania. 
 
Japani on viimein saamassa merkittävän  o m a n  energialähteen. Totesikin  maan Öljy-, kaasu-, 
metallihallinnon  tiedottaja Takami Kawamoto. Japani on viime aikoihin asti tuottanut kolmanneksen  
energiasähköstään  ydinvoimaloillaan. 
 
 Fukushiman 2011 jälkeen tämän energiamuodon  tulevaisuus on epävarmaa. Japani tähtääkin siihen , 
että kaasun kaupallinen tuotanto alkaisi JO 2018. Omille apajilleen on käymässä myös Kiina, Intia ja 
Etelä- Korea. USA ja Kanadaa kiinnostaa liuskekaasuratkaisut." 
 
* Niin maaliskuussa tehtiin historiallinen energia- avaus. Mutta ydinumpioidussa, maailman 
sensuroidummassa Suomessa meni aikaa yli PUOLIVUOTTA tajuta vääjäämätön energiateollisuuden 
pysyvä muutos. Koska sen sanoma ON päivän selvää.  
 
KAIKKI maailman merkittävimmät energiantuottajamaat hylkäävät ydinvoiman ja siirtyvät nyt laajaa 
laajemmassa rintamassa vaihtoehtoiseen. No tässä uutisoinnissa nimenomaan tuhansien vuosien 
uudisenergisiin LUONNONKAASUIHIN. 
                     --------- 
 
 
 
 
 

3247 Loviisan turbiiniosaajilta 
 
* Joo siis l e g e n d a a r i s t a settiä.!. . T:n jutut on NIIN TOTTA!.. . Tuo TapioKIN kyllä t i e s i mistä 
keskusteltiin. Mutta koska oli YLEMPÄÄ Loviisan johtoa, ei korttinsa pimittäen muuta kuin UHKAILI 
palkattuna! T. saa osaamisestaan kyllä täydet pojot 10 multa. Tapio oli myös ammattiosaaja. Mutta 
valehteli ja vääristi selkeitä kiistämättömiä faktoja. 5 Pistettäkin on koiselle ydinammattipsykopaatille 
liikaa. 
 
* Minustakin, ydinammattilaislegendasta luonnollisesti tuli maininta jutussa..)) Kuinkas muutenkaan.. 
)Mikä paljastaakin, että Tapio sekoilee netissä Forttumin palkkaamana poliisille vakoilevana luopiona! 
 
* Imuroin koko setin talteen kyllä. Paljastaa legendaarisen hyvin muutamia keskeisiä rakenneongelmia. 
Ja tosiaan yhtään keskeistä viurhettä T:n jutussa EI ollut!. . . . 
               ---------------------- 
 
STUK - Säteilyturvakeskus jakoi linkin. 
9. syyskuuta 



2906 
 

Ongelmat turbiinilaitoksella johtivat siihen, että TVO joutui ajamaan Olkiluodon ydinvoimalaitoksen 
kakkosyksikön ydinreaktorin alas aamulla 9. syyskuuta Sähköntuotanto keskeytyi, mutta ympäristölle ei 
tilanteesta uhkaa koitunut. 
STUK/viestintä 
Asiantuntija Olkiluodosta: Harvinaista, muttei poikkeuksellista 
yle.fi 
Vastaavanlaisia ydinvoimalan alasajoja tapahtuu Suomessa kerran vuodessa tai harvemmin, arvioi 
Jukka Kupila Säteilyturvakeskuksesta. 
1Jaa 
    8 henkilöä tykkää tästä. 
    52/75 
    Näytä aiemmat kommentit 
          _______________ 
 
E. Miksihän STUKkaan tästä meille kertoo.. olisivat hiljaa vaan 
9. syyskuuta kello 14:37 sovelluksesta mobile · 1 
 
J. Nuo ydinlaitokset on rakennettu ajalla, jolloiin ei ymmärretty vielä riskejä ... 
9. syyskuuta kello 14:48 · 1 
 
T. Tämä on sellainen asia joka on stuGin helppo ilmoittaa, vaara on vähäinen mutta uutisen arvo 
ydinteollisuuden tahrattomalle maineelle korkea. Pikasulku on aina pikasulku, samoista nappuloista ja 
tai lukituksista se sammutetaan oli kyseessä vaatimaton häiriö tai vaarallinen onnettomuus. 
9. syyskuuta kello 15:12 sovelluksesta mobile · 1 
 
T. Jouni jos aletaan katsoa vertaillen konekantaan nojaavalla tutkimuksella vver Loviisaa ja ol 3 epr 
reaktoria niin jo pelkkä vikaherkkyyteen varautuminen on sellainen tekijä joka korostaa edun Loviisan 
hyväksi. Tässä ei huomioida laitosten ikää, vaan 2 erilaista konstruktiota valmistuessaan. Loviisa on jo 
vanha joka lisää yllättävän rakenteellisen väsymisen mahdollisuutta, mutta uusina laitoksina toveri 
Venäläinen on tehnyt merkittävästi turvallisemman laitoksen kuin tämä epr on näillä eväillä. 
9. syyskuuta kello 15:24 sovelluksesta mobile 
 
T. Tuota ol 1&2 laitosta ei voi verrata tekniikan osalta muihin kuin saman tyyppisiin hieman surullisen 
kuuluisiin yksiköihin kuten Fukushima. En muista tietääkö historia vielä yhtäkään 
reaktorionnettomuuteen johtanutta häiriötilannetta painevesireaktoreissa. 
9. syyskuuta kello 15:48 sovelluksesta mobile 
 
Tapio Riihelä Se reaktorionnettomuuksien määrä riippuu tietty laskijasta, mutta TMI taitaa olla aika 
kuuluisa. Ja kyllä tuolloin 70-luvulla jo riskejä ymmärrettiin. Johan sen kertoo, että on rakennettu 
kontainmentit ja muut. Eikä se sitä tarkoita, että laitokset olisivat 70-luvun tasolla. Jatkuvastihan niiden 
turvallisuutta parannetaan ja lisätään onnettomuuden hallintalaitteita. Monestihan näissä uutisoinneissa 
on takana se, että yhtiöt ovat pörssiyhtiöitä ja kun on kyse tuotannonmenetyksestä, niin käytännön 
mukaan tiedoitus pitää tulla ensimmäisenä ulos virallista kautta, ei esim työntekijän facebook 
päivityksestä. 
9. syyskuuta kello 18:50 · 1 
 
T. Mitä sinä Tapio luulet tämän kontainmentin merkitsevän jäähdykepaossa jossa lämmönsiirto on 
menetetty ? 
9. syyskuuta kello 20:14 sovelluksesta mobile 
 
T. Millä tavalla esimerkiksi laiteturvallisuus on vuosien saatossa kehittynyt ? 
9. syyskuuta kello 20:24 sovelluksesta mobile 
 
Juha Jansson Puhutaanko nyt osittaisesta vai täydellisestä jäähdytteen poistumisesta? 
9. syyskuuta kello 20:34 sovelluksesta mobile · 1 
 
T. Tapion silmät ovat vielä kiinni kuin kissan pojalla 
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9. syyskuuta kello 20:43 sovelluksesta mobile 
 
T. Kerro Tapio hieman Loviisan reaktorin turvalaitteiston toimintaperiaatteista ? 
9. syyskuuta kello 20:45 sovelluksesta mobile 
 
T. Johansson kerro kernaasti vastauksesi molempiin esittämiisi vaihtoehtoihin ? 
10. syyskuuta kello 13:08 sovelluksesta mobile · Muokattu 
 
T. Minä voin täydentää vastauksiasi, älä pelkää et ole yksin 
10. syyskuuta kello 16:42 sovelluksesta mobile 
 
Tapio Riihelä Niin, kontainmentti jeesaa siinä, että päästöjä ei välttämättä ympäristöön pääse, kun 
reaktorirakennuksesta poistuva ilma saadaan suodatettua ja pidettyä hallinnassa. Kontainmentti on 
myös jees jäähdytteen menetyksessä (looppi katko), kun jäähdyte jää kontainmentin sisään ja saadaan 
sumppikierrolla reaktoria jäähdytettyä. Laite turvallisuus on kehittynyt vuosien saatossa redundanttisten 
laitteiden määrän kasvulla ja instrumentoinnin(mittausten) lisääntymisellä (mainitsemani TMI tässä 
opettavana). Ja huom, neuvostoliitossa asenne oli, että kontainmenttia ei tarvi ja Suomen laitoksiin se 
kuitenkin tehtiin. Ehkä kertoo jotain jollekkin riskien tiedostamisesta. 
Loviisan turvalaitteiden toimintaperiaatteista en jaksa tähän alkaa kirjoittamaan. Asiaa olisi niin paljon. 
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että silmäni ovat enemmän auki, kuin asiasta tietämättömien. En ehkä jaksa 
lähtä tähän, sieltä kysymys, täältä vastaus leikkiin. Sanon vain, että älkää panikoiko turhaan. 
12. syyskuuta kello 15:04 sovelluksesta mobile 
 
T. Kontainmentin merkitys ydinturvallisuuteen on lähinnä psyykkinen. Kerro kuinka kontainmentti tai 
mikään turvalaite pelastaa täydelliseltä lopulta, joka johtuu primääripiiriin syntyvästä, ennakkoon 
arvaamattoman systeemin ikääntymisestä johtuvan väsymisen johdosta korjaamis mielessä 
mahdottomana vuotona ? 
12. syyskuuta kello 17:04 sovelluksesta mobile 
 
T. Puhut päästöistä, mutta myös ilmasta, entä säteilevä kaasu. Menetkö sinä ehkä ensimmäisenä 
tähän kontainmenttiin, kun kaasun lähdettä ei voida korjata ? Entä jos tulistunut höyry kulkeutuu 
reaktorista hallitsemattomana, kuinka silloin korjaat ongelman ? Entä jos tulistunutta höyryä on niin 
paljon että 20 m/s kulkeva patja työntää kaiken edeltään ? Entä jos yhden TJ pumpun tekemä tuotto ei 
riitä jäähdykepakoon vaan tarvitaan myös se säästösyistä taloon jäänyt, tämainen ihmelaite lyijyt 
niskassa korottamaan painetta , mutta se hajoaakin, vikaherkkyyden nimissä. 
                     ---------- 
 
    T. Eikä ole tämä ole edes alkusoitto. 
    12. syyskuuta kello 17:26 sovelluksesta mobile 
    T. Kerro ihmeessä turvalaitteista kuten boorivesi akut tai kaikkein villein keksintö jäälauhdutin. Entä 
springleri järjestelmä ja tulvitettu kontainmentti, siitäkin vielä noustaan eikös niin ? 
    12. syyskuuta kello 19:48 · 1 
 
    Tapio Riihelä Siis häh? Nyt on niin ihme selitystä ja asia virheitä, että päätän keskustelun tähän. 
Mutta jatka ihmeessä, kiva näitä on lukea. Varsinkin tuon kirjoitukseni jälkeisen kommenttisi toinen 
lause on huikea. En tiedä tarkoitusperiäsi, mutta jos ydinvoimaa vastustat, niin saahan sitä vastustaa. 
Et vastustamisella kuitenkaan kelleen mitään vahinkoa aiheuta. 
    Ja voihan se 30metrinen meteoriittikin iskeä... 
 12. syyskuuta kello 21:11 sovelluksesta mobile 
 
    T. Kerro mikä on väärin ja miksi ? T2 on tietojensa mukaan Loviisassa töissä jonkinlaisena 
suunittelijana. Melko ylimielinen kommentti kääntää asia meteoriittiin. Todellisuudessa Loviisassa kaikki 
nuoret työntekijät kuten hänen kaltaisensa insinöörit istutetaan pöydän ääreen vuosiksi luovuuden 
menettämiseksi. Ei välttämättä tule kovin kummallisia tehtäviä eteen, mutta mikäli sinulla riittää lakussa 
voimaa niin tutustu koko laitokseen ja ajattele mikä on, mitä on, todellisuus kaikessa. Et anna mennä 
liian kauan niin pääset ehkä pois ilman ponnisteluja todelliseen työelämään joka ei pidä sisällään 
henkilökohtaista arvojen punnitsemista hyvän ja pahan välillä. Tosin moni ihminen on syntynyt 
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piittaamattomiksi, osa voi valehdella silmiä räpäyttämättä, moni voi nukkua yönsä hyvin. Mihin 
poruhkaan sinä kuulut. Vastauksesi subjektiivinen vaikutelma vailla kysymyksiini puhuu nyt puolestasi. 
    12. syyskuuta kello 22:34 · 1 
 
    T. Luin myös insinöörityösi, sen mukaan ymmärrät kuinka paine, lämpötila Mollierin taulukon mukaan 
vaikuttavat eri tilanteissa. Esimerkiksi primääripiirissä tehoajolla paineen romahtaminen 121 b -> 60 b, 
korjaamattomana primäärivuotona reaktorin puolelta jostain kuudesta piiristä venttiilin takaa, puhaltaa 
kaikki silikonipalkeet mennessään ja kulkee minuutissa jäälauhduttimien läpi, aiheuttaen tilan josa ainut 
vaihtoehto on tulvittaa koko kontainmentti. Kuten fukushimassa on nähty, ei mikään olemassa oleva 
voima hallitse saasteiden päätymistä mereen ja pohjaveteen. Ihan loviisassakin barbaraan tutustumalla 
voit Tapio todeta kuinka jo reaktorin alapuolisista tiloista, vajavaiseksi tiivistettyjen vanhojen pato ovien 
kautta mustanlesken huoneen vierestä kulkee putkitunnelit minne vain. Barbara on laitosten pohjakuvat 
sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti sisällään pitävä kirja jonka nimi on Barbara. 
    12. syyskuuta kello 22:58 
 
    Tapio Riihelä Aah, nyt mennään henkilökohtasuuksiin. Ei se mitää, en provosoidu kauheen helposti. 
En nyt ala tähän työtehtäviäni avaamaan, mutta sanotaanko näin, että liittyy aiheeseen ja ei, luovuutta 
ei ole yritetty rajoittaa. Tilanne on juuri päinvastainen. 
    No jos ei ollut virhettä, niin avaatko hieman miten esim tuo 20m/s kulkeva (perus syys tuulennopeus 
rannikolla) höyrypatja työntää kaiken edeltään? Kaatuuko siis talojakin rannikolla kun ukkoa 
raatteentiellä? 
    Ja sitten sulla tuntu olevan joku pakottava tarve mennä kontainmenttiin onnettomuustilanteissa. 
Sehän nimenomaan evakuoidaan ja eristetään. Mut selitä vain lisää, anna ihmisten tai asioiden riidellä. 
En tästä ota itseeni, ihan mielenkiinnolla seuraan. Tämä vain on loputon suo, niin ei intoa tähän. 
    13. syyskuuta kello 7:56 sovelluksesta mobile 
 
    T. Loputon suo, näin on. Ei ole olemassa järjestelmää suojaamaan onnettomuudelta joka on ihmisen 
toimintavirhe, koneen toimintahäiriö tai pelkästään ikääntymisen vaikutuksista johtuva, rakenteiden 
väsymisen aiheuttama systeemin rikkoutuminen nyt tai huomenna. Koita juosta tätä tuulen nopeutta 
karkuun tai kuvitella raegointiaika 300 c veden äkillisen höyrystymisen, koska korkeaan paineeseen 
suljetussa jäähdytysjärjestelmästä ei ole enään paluuta millään laitoksen pumpulla. Kysy J.S hän kertoo 
varmasti mitä itse pelkää eniten. 
    13. syyskuuta kello 8:53 sovelluksesta mobile 
 
    T. Mitkä ovat ne vaikuttimet joilla arvioidaan riskiä primääriputken katkeamisesta paineastian ja ya 
sulkuventtiilin välistä ? Kuinka usein tehdään riskikartoituksen perusteena oleva materiaalitutkimus, ja 
tehdäänkö asme koko putkistolle ? 
    13. syyskuuta kello 8:59 sovelluksesta mobile 
    Timo Leskinen Mä arvaan olet uusi revisio aikataulu koordinaattori XD 
    13. syyskuuta kello 9:34 sovelluksesta mobile 
 
    Tapio Riihelä Arvaus meni nyt valitettavasti väärin. Eli siis se 72km/h etenevä höyry ei enää 
työnnäkkään kaikkea edeltään, vaan sitä ei pysty juosta karkuun. Okei, tuon myönnän. Jos vielä haluat 
jotain kysyä ja mielellään sitten myös vastata kysymyksiin, niin kun olet minusta henkilönä ettinyt 
netistä tietoa, niin ilmoittele jos olet tulossa asuinpaikkakunnalleni. Otetaan debatti jossain kahvilassa. 
Voin tarjota sinunkin kahvisi. Lähetä viestiä sitten ajankohdasta. 
    13. syyskuuta kello 11:19 sovelluksesta mobile 
 
    T. Oletpa ylimielinen, voiman vaikutus riippuu täysin aineeseen sidotusta energiasta ja vapautumisen 
voimakkuudesta. Tästä syystä pahin mahdollinen onnettomuuden syy, primääriputken katkeaminen 
pystyy vapauttamaan reaktorista niin suuren määrän hallitsematonta energia, ettei laajojen ympäristö ja 
terveyshaittojen estämiseksi ole keinoja. Kerro miksi primääripiiriin putki ei voi katketa ? 
    13. syyskuuta kello 12:19 sovelluksesta mobile 
 
    T. Onhan primääripiiriin rikkoutuminen korjauskelvottomaksi pahin mahdollinen skenaario joka 
riippuu ikääntymisen vaikutusten hallinnasta, systeemissä jossa ei tehdä korjauksia, ainoastaan joka 
kolmas vuosi tarkastus /2 höyrystinpiiriä. Eli joka 6 vuosi kierros on täysi, onko mielestäsi 
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materiaaliteknisesti vuosittain korjattava reaktorin paineastian kannen tiivistepinta oire vuotavasta 
tiivisteestä vai materiaalin haurastumisesta. Molemmat on oikea vastaus. 
    13. syyskuuta kello 12:25 sovelluksesta mobile 
    Timo Leskinen Nyt joku muu Loviisasta kertomaan, ettei tarvitse olla huolissaan heikommassa 
eineksesta, joille päivittäinen riskinotto oman terveyden lopullisen menettämisen uhalla on silti jatkuvaa. 
    13. syyskuuta kello 16:34 sovelluksesta mobile 
 
    T. Hahhaa. Eikö se live debatti nyt käynykkään? Onko nämä jo niitä henkilösyytöksiä, mitä omalla 
facebook seinälläsi mainostat vai saadaanko niitä vielä odottaa? Jos nyt minä olen se heikompi meistä, 
niin valista ihmeessä, esim kuin kauas se 20m/s putkesta tuleva höyry kulkeutuu ja millä etäisyydellä se 
vielä polttaa (horisonttaalisesti ja tässä ei nyt sitten puututa säteilyyn)? Looppien sijainnin johdosta nyt 
haluaisin tähän hieman tarkennuksia, jotta osaan varoa kontainmentissa liikkuessani. Voitko myös copy 
pastettaa sen kohdan, missä väitän että primääripiirin putki ei voi katketa? Pystyn väitteeni sen jälkeen 
perustelemaan. En kyllä muista tuollaiseen kantaa ottaneeni. 
    Ja mistä muuten kopioit nämä kaikki väitteesi? Ois ihan kiva lukea näitä sieltä suoraan. Tiedäthän 
sen rikkinäinenpuhelin leikin, juttu aina vähän muuttuu matkalla. 
    13. syyskuuta kello 19:00 
 
    T. Hahhahhaa poikanen nauraa. Kerro mitä teet työksesi, olethan kuitenkin esittänyt olevasi FP&H 
kirjoilla. Vastauksesi on lastentarhamaisella juupas eipäs tasolla, sen sijaan että yrittäisit vastata 
kysymyksiini. Minä tiedän vastaukset, sinä et vielä tiedä, kuvittelet lapsenomaisesti kaiken olevan hyvin 
60 luvun tekniikkaan perustuvassa yli 30 vuotta vanhassa ydinvoimalassa, jonka suuniteltu käyttöikä on 
ohitettu. Nykyisillä tutkimus menetelmillä, vastataan kun kysytään, kuinka voitte olla varmoja laitoksen 
kestävyydestä. Nykyaika ei ole lisännyt lainkaan indikaattoreita jotka lisäävät turvallisuutta. 
Turvallisuutta ei ole, on vain alkuja loppu, vastaat todennäköisyyden onnettomuudelle olevan vähäinen, 
et kuitenkaan ymmärrä onnettomuuden olevan todennäköinen, kukaan ei tiedä milloin. Ymmärrän hyvin 
naiviuttasi asiassa, muistathan jo itse kuinka tulokoulutuksessa kerrottiin, primäärihöyrystimien, 
revisioaikana tehtävän tarkastuskierroksen pitävän tuubit käyttöturvallisina. Siitä huolimatta että osittain 
höyrystimille kerran 3 vuodessa tehtävä pyörrevirtamittaus ei varmista kaikkien tuubiputkien olevan 
kunnossa, tehdään joka vuosi tulppauskoneella näennäisiä huoltotöitä turvallisuuden varmistamiseksi. 
On syytä olettaa, rikkinäisiä putkia olevan enemmän kuin todettuja vaurioita, koska kaikkia ei ole aikaa 
tarkastaa. Etenkään lyhyen revision aikataulu ei anna myöten. Kuitenkin putkia tulpataan 
näennäisyyden vuoksi. Tapauksissa joissa tämä höyrystimen nimellinen tarkastus ohitetaan, ovat 
tapaukset joissa vuoto on kollektorista suoraan vaippaan. Tällöin koko pyörrevirtaleikki 
tulppausleikkeineen jätetään käyttämättä, näennäisen tarkoituksen vuoksi sillä tavalla ei pysty 
löytämään kaikkia vuotoja. Ainut tapa on paineistaa sekundääripuoli ilmalla, eli höyrystimen vaippa, ja 
nostaa veden pintaa kollektorissa, samaan aikaan kun seurataan tuleeko jostain kuplia. Tässä on 
todellinen ongelma. On mahdotonta löytää vuotoja, laitteesta jonka termiset olosuhteet erottaa 300 
astetta. Johtaa tilanteeseen jossa vuotoa ei löydy kylmänä, mutta koska kapitalistinen rekka, köyhän 
henkilökunnan ohella himoitsee rahaa, on helppoa sanoa ettei vuotoa löydy, tai se jätetään kokonaan 
huomioimatta ja selitetään jollain toisella lörölööllä jos joku sattuu kysymään. Pää sääntö 1 älä kysy jos 
et ole varma pystytkö elämään totuuden kanssa. Kyllä totuudessa primääripiirii vuotaa sekundääriin, eli 
reaktorivesi pääsee liikkumaan sekundäärin suuntaan, tämä on tietysti helppo ohittaa sanomalla, mutta 
meillä ei ole indikaatioita vuodosta, silti se on mahdollista. Mulla on paljon asiaa, nyt loppuu akku, 
käsittele tämä asia ensin itsesi kanssa ja mieti. Onko kaikki kiistäminen arvosta vai onko sinusta 
muuhunkin hommaan. 
    13. syyskuuta kello 20:24 sovelluksesta mobile · 1 
 
    Tapio Riihelä Tää on vähän erikoinen tää tilanne, että olet kaivanut esiin insinöörityöni ja työpaikkani. 
Nythän tiedät vähimmäis koulutustasoni ja työpaikkani. Mutta entäs herra Leskinen? Milläs 
koulutuksella itse huutelet? Ja kerro nyt sitten myös missä sinä olet töissä? Katos kun koko keskustelu 
on lähtenyt siitä, että oikaisin miutaman asian ja nyt sinä hyökkäät henkilöä kohtaan. Se on jännä 
homma miten siirryit asioista henkilöihin. Mutta, olen kutsunut sinut livenä keskustelemaan näistä 
asioista, esittäydytään toisillemme ja kysytään ja vastataan vuorotellen. Tässä vähän luin kirjoituksiasi 
ja vaikutat henkilöltä, jolle oma mielipide on ainut oikea. Vaatisi siis varmaan paljon perusteluja omat 
väitteeni ja vaatisin niitä myös sinulta. Naamatusten tämä olisi paljon helpompaa. Jos kerran sinä tiedät 
varmuudella kaiken ja ilmeisesti nautit, kun pääset toisten sanomisia kumoamaan, niin eikö nyt olisi 
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aika hyvä paikka viedä "heikkoa einestä" 100-0? Ja kun sulla on paljon asiaa ja akkukin loppuu, niin 
tätäkään ongelmaa ei olisi. Tää nyt olis tässä loputonta väittelyä jopa hieman absurdeista aiheista. 
Kirjoitat paljon, mutta et perustellusti. Nää jutut nyt on vähän tällästä salaliittoteoria kamaa. Erittäin 
mielelläni keskustelisin kanssasi näistä asioista naamatusten, ja jos vielä haluisit jatkaa myös minua 
henkilönä kohtaan hyökkäystä, niin sekin käy. Minulla riitelee vain asiat, ei ihmiset. Sulla vissiin 
toisinpäin, kun mainostat tätä viestiketjua ja esität kysymyksiä joihin jo tiedät vastaukset. 
    Ps. Mä tiedän kyllä näitä internetin ydinvoima asiantuntijoita, jotka ovat totuudessa jotain 
sähkömiehiä tai vastaavia, eivätkä ole ikinä olleet tekemisissä prosessin kanssa, saati opiskelleet alaa. 
    13. syyskuuta kello 22:26 sovelluksesta mobile 
 
    Tapio Riihelä Esim tossa tuo väitteesi, että "Kyllä totuudessa primääripiiri vuotaa sekundääripiiriin." 
    Väitän, että eikä vuoda. Tämä pystytään toteamaan monin eri tavoin, vesikemia on yksi, 
aktiivisuusmittaus toinen, jne... Kerro nyt, että mistä tiedät että pri-se vuoto on, kun kuitenkaan 
esimerkiksi vesikemia ei vuotoa havaitse. Nyt jos sää et kerro koulutustasi, kokemustasi ydinvoima 
alalta ja sanot vain, että "Totuudessa se vuotaa.", ni poikanen nauraa täällä taas. 
    13. syyskuuta kello 22:31 sovelluksesta mobile 
 
    T. Kysy töissä maanantaina. Kysy insinööri etunimisukunimisukunimietunimi. Ymmärrät kyllä ja 
tiedän että tunnet hänet. Hän voi kertoa mitä tietoa olet vajaa, nimeni ammattinimikkeeni kera löytyy 
netistä jos viitsit vain hakea. Nyt hyvää yötä Jeesus myötä 
    13. syyskuuta kello 22:44 
 
    T. Sun rouvas on mun entinen luokkatoveri. Kertoi toyboystaan aikoja sitten, olitte kuulemma 
tavanneet torilla kun huomasit laittavasi rokkaa suuhun kesken vaalitilaisuuden. Et nääs näet sillai. Älä 
änkytä, lue ja mieti, tajuat varmasti missä olet. Loppu voi olla huomenna eikä jatkuvuudelle ole 
perustaa. 
    14. syyskuuta kello 0:26 sovelluksesta mobile 
 
    Tapio Riihelä Ei ei, nyt sekotat minut kyllä johonkin toiseen. Enkä viitsi hakea netistä nimelläsi, voit 
sen kertoa, jos se yhtään uskottavuuttasi lisäisi. Ammattinimikekään kun katsos ei kerro juuri mitään. 
Henkilö voi olla esim sijoitusneuvoja, eikä tiedä sijoittamisesta mitään, saati saanut koulutusta asiaan 
(sellaisiakin on tavattu). Eli et pysty mitenkään perustelemaan tuota pri-se vuoto väittämääsi. 
Kannattaisi varmaan sillon luopua siitä väitteestä, kun et voi sitä itsellesikään mitenkään perustella. 
Kaikki väittämäsi alkaa olla aika hataralla pohjalla jo, mutta ei mitään, tämä aamu olikin kiva aloittaa 
nauramalla jutuillesi. 
    14. syyskuuta kello 8:49 
 
    T. No osittain pitikin naurattaa pureudutaan primäärihöyrystimeen hieman syvemmin. Tuorehöyryn 
säteilyn tasoa mittaava laite on turbiinirakennuksessa tuorehöyry tukissa ennen etuventttiiliä. Tämän 
mittalaitteen indikaatioita seurataan mutta se ei ole lukitus. Osaatko kertoa millainen on tämä 
primääripiiriin höyrystin, kerro vähän osoita että oikeasti tiedät jotain, etkä vain puhu tyhjänpäiväisiä ja 
kiellä lapsen omaisesti. 
    14. syyskuuta kello 9:11 sovelluksesta mobile 
 
    Tapio Riihelä Ei ole olemassa etuventtiiliä (joku sun oma termi?). Ja mitens nyt sit selität sen, että 
vesikemiassa ei näy fissiotuotteita, vaikka vakuutat pri-se vuodon olevan. Sä vaan heittelet väittämiä ja 
välttelet perusteluja. Eikös se nyt mennyt niin sinun mielestäsi, että minä en tiedä asioista mitään ja 
sinä tiedät. Kerro nyt ihmeessä miten voi olla pri-se vuoto, kun vesikemia on puhdas fissiotuotteista? 
Älä vaihda puheenaihetta höyrystimiin. Se on ihan sama millainen höyrystin on, jos siellä on pri-se 
vuoto, vesikemia sen paljastaa. 
    Mitäs jos nyt heittäydynkin ihan hurjaksi ja sanon, että ei hitto, kyllä se säteily tuorehöyrylinjassa on 
laitossuojaussignaalin voimaantulon ehto. 
    Näytä nyt lapselle esimerkkiä, kuinka kysymyksiin vastataan ja väittämät perustellaan. Otan siitä 
varmasti mallia. 
    14. syyskuuta kello 12:52 
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    T. Totta kai lukitus tulee jos pitoisuus nousee riittävän suureksi. Toki mikäli sulla on esittää 
dokumentti jolla voit todistaaprimääripiirin tiiveyden sekundääripiirin suuntaan niin näytä ihmeessä. 
vuonna 2004 ei näin ollut, eikä vuonna 2005. Puhutaan edelleen höyrystimestä, paneudutaan sen 
toimintaan, nimenomaan näennäinen kunnossapito. Laske kuinka kauan menee tarkasteltaessa 
jokainen tuubiputki näistä kuudesta höyrystimestä kerran vuodessa ? Sinulta kun kysyy jotain niin 
vastaat kysymyksen olevan salaliittoteoriaa vähän lapsellista. Olisit kiistänyt argumentoimalla hyvin, 
sen sijaan kaivoit foliohattua kiusallisen kysymyksen takia. XD 
    14. syyskuuta kello 13:35 sovelluksesta mobile 
 
    Tapio Riihelä No kiitos samoin. Et vieläkään ole vastannut miksi vesikemia on puhdas 
fissiiotuotteista. Eli miksi vuoto ei näy vesikemiassa? Ja entäs massatase, syntyykö reaktorissa vettä, 
joka kompensoi vuodon? En käy laboratoriosta hakemassa dokumenttia ja julkaise sitä netissä. Eikä 
niistä edes moni mitään ymmärrä, jos ei alalla työskentele, niin sen arvo on tässä vähäinen. Mitä väliä 
sillä on, kauanko menee tarkastaa tuubit, jos vesikemia on puhdas ja vuotoa ei ole? 
    Mitäs kun väitit aikaisemmin, että sekupiirin säteilystä ei tule lukitusta ja nyt sitten se tuleekin, jos 
pitoisuus on riittävän suuri. Riitelet jo itsesikin kanssa. Ja ihan pikkuvinkki, laitoshan kehittyy jatkuvasti, 
ei se ole tänä päivänä samanlainen, kuin 2005. 
    Voin tunnustaa, en osaa laskea kauan menee tarkastaa jokainen tuubi, mutta kerro se yhdessä tuon 
vesikemian ja esittämäni massatase kysymyksen kanssa. Katos kun myös polttoainevuodot havaitaan 
vesikemiasta primääripiirissä. Otan foliohatun kyllä päästäni pois ja minulle ei ongelmaa myöntää 
olleeni väärässä, jos nyt vain voisit perustella, että miksi olet varma pri-se vuodosta, vaikka sitä ei 
massataseesta ja vesikemiasta havaita? Ja oliko sulla dokumentti, joka todistaa vuodon? Sekin 
varmasti riittää tässä. 
    Jos sopii, niin opeta minua höyrystimistä vasta edellä mainittujen kysymysten jälkeen. 
    14. syyskuuta kello 20:37 
 
jatkuu. . . 
 
 
 
 
 

3248. Loviisan höyrykeskustelu II 
 
    T. Et halua ymmärtää, etkä myöskään kaikkien putkien tarkastukseen käytettävää aikaa. Et ehkä 
halua kertoa kuinka kauan siinä menee koska tiedät kaikkien tarkastamisen olleen mahdotonta hallita jo 
vuosia sitten. On siirrot, tulppaukset, epäselvät uusinnat ja juuttumiset. Voihan siellä nykyään olla 
manipulaattori jolla pääsi tutkimaan koko 12 m yhdellä työnnöllä, minun aikaan se ei ollut mahdollista 
16 mm putkien taivutuskohtien vuoksi, näitä taivutuksia on yhdessä putkessa 3 kpl. Nyt elämme vuonna 
2013 ja vietämme keksintöjen 36 vuotista taivalta. Suuniteltu käyttöikä on laitoksella oli vain 20 vuotta. 
Nyt siis menemme yliajalla parantuneiden indikaattoreiden voimalla, mitä ne ovat ? Kai käsität 
mielettömän yhtälön jossa sinulla on 5400 putkea, joista joka vuosi etsitään vikoja, joka vuosi tulpataan 
tuubeja, millä varmuudella voit osoittaa sen ettei tänä yönä kulu kurvista puhki 10 putkea kerralla.  
 
Lisävesijärjestelmä lisää puuttuvan vesimäärän mitä vuotaa piiristä toiseen. Tämä on määrä ei ole 
missään kerrottu, kuten joka vuotisessa tuubitestissä, tavanomaisen henkilöannoksia pienentävä 
manipulaattorin käyttö ei riitä tehokkaaseen vian paikallistamiseen, vaan vikaa etsitään ilmaa 
pumppaamalla toiseen piiriin, samalla kun primäärissä istumalihaksensa säteilyttänyt asseri odottaa 
vittuuntunut hymy kasvoillaan. Joka tapauksessa, selitä nyt kuinka epätodennäköistä on, että putket 
joita tulpataan löytyneen vuodon, tai pelkästään kasvot pelastavasta syystä, ovat ainoat, koska kaikkia 
ei ole aikaa tarkastaa, eikä putken kunto ikääntymisen, väsymisen, mekaanisen rasituksen, korroosion, 
voimasta rikkoudu juuri tällä hetkellä, tai niitä menee jopa 20 kerralla edellä mainituista syistä. Pidät 
tällä hetkellä Loviisaa ehkä hyvänä työpaikkana, kyse ei olekaan siitä ihanuudesta että voimayhtiö 
maksaa palkan ajallaan, vaan siitä että onko tulevaisuutta työskennellä lopun elonmerkkejä antavan 60 
luvun tekniikkaan perustuvan ydinvoimalan papereita pyörittämässä. 
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    14. syyskuuta kello 21:18 sovelluksesta mobile · 2 
 
    T. Kai ymmärrät sen että aivan kaikki eivät pidä hölynpölyä turvallisena työpaikkana, etenkään kun 
minuutin toiminnallisesta virheestä nauttii koko pohjoinen puolisko seuraavia satoja vuosia. Uusi on 
uusi, rakenteellinen kestävyys on jokseenkin uskottava. Kysy tässä välissä miksi yhteiskuntamme on 
pakotettu nojaamaan lopun aikojen tekniikkaan ! Kysy 
    14. syyskuuta kello 21:21 sovelluksesta mobile 
 
    T. Laitokset Loviisassa eivät ole tulleet koskaan alas prim/sek vuotojen takia. Eräs Mukava mies 
kantoi aina salkkua, luulin sen ensin olevan matkalaukku, mutta se olikin tietokone, siellä on tehtyjä 
eddy c tutkimuksia. Kuvaavaa ongelmassa on se että kun ratkaisua ei näiden tuubimittausten 
perusteella päätellä, on vika syntynyt käyntijakson aikana, tai vika on piilossa niin hyvin ettei särö näy 
testaustilanteessa, eikä liijoin termisesti 280 astetta kylmemmässä kappaleessa jossa on tuhansia 
hitsaussaumoja. 
    14. syyskuuta kello 21:30 sovelluksesta mobile 
 
    T. Käy kysyys raksamiehiltä et mitä äijät, mikä buugi, voiko tähän luottaa mitä ikin tapahtuuki XD no 
onohan se, mejilla on tassa lautaa ja eristyspeltia, kylla kaikki olla hyvi. XD 
    19 minuuttia sitten sovelluksesta mobile · Tykkää 
    14. syyskuuta kello 22:38 · 1 
 
    Tapio Riihelä Kun kirjoitat useita viestejä peräkkäin, niin voisitko nyt yhteen kirjoittaa, miten voit olla 
varma pri-se vuodosta, kun vesikemia on puhdas? Miksi se ei näy? 
    En löydä vastausta tähän viesteistäsi. 
    15. syyskuuta kello 6:57 sovelluksesta mobile 
 
    Tapio Riihelä Ai lisävesijärjestelmän syöttämää vettä ja uloslaskun tasapainoa ei seurata? 
    Ja kyllähän reaktorissa syntyy vettä, juuri mainitsemasi korroosion ehkäisyn takia. Primääripiirissä 
pidetään hiukka vetyä, joka poistaa mahdollista happea vedestä ja näin ehkäistään korroosiota. Olet kai 
ollut kunnossapidon työtehtävissä, kyllähän sun nyt tää ois pitän tietää. (Nyt on helppo sitten väittää 
jälkikäteen, että tiesit, mutta et vain sanonnut). Mutta sitten ihmetystä aiheuttaa myös se, että 
Suomessa ja maailmalla on joukko fyysikoita, meteriaalitekniikan asiantuntijoita ja oikeita ydinalan 
asiantuntijoita. Heidän tehtävänään on laskea, tutkia ja varmistaa, että laitokset ovat turvallisia käyttöön 
ja materiaalimuutoksia ei tapahdu sillä vauhdilla tai siinä määrin, että laitosten käytölle olisi esteitä. 
Väitätkö tosissasi, että esim laitosten rakennusmiehet ja rivimies kunnossapidosta tietää nämä asiat 
luettelemiani asian perehtyneitä ja korkeasti koulutettuja henkilöitä paremmin? Heillähän on käytössä 
viimeisimmät tietokonemallit simuloimaan materiaalien muutokset. Aika lennokas tuo väitteesi. 
 
    Olet aikaisemmin kirjoittanut olevasi kotoisin jostain läheltä paikkakuntaa, jossa asun. Vanhempasi 
saattavat asua lähistöllä, käykö että keskustellaan asioista naamatusten, kun tulet vanhempiasi 
katsomaan? Sillon ei ole wikipediaa tai muuta käytettävissä ja kysymyksiä ei voi kiertää. Miten on? 
    Lyhyesti sanottuna käyttöikä on alunperin laskettu materiaalien kestävyydestä. Laskentamallissa on 
oletuksena hyvin paljon pikasulkuja, koska vain transientti tilanteissa materiaaleihin kohdistuu 
rasituksia. Kuten voit internetistä hakea, Suomessa voimaloiden käyttöaste on maailman huippua. 
Tutkimukset ovat maamme voimaloissamme paljastaneet, että materiaalimuutoksia ei ole tapahtunut 
odotetulla vauhdilla, joten vielä mennään turvallisella alueella ja käyttöiän jatkolle ei esteitä. Ihan 
oikeesti, näistä asioista päättävät paljon meitä fiksummat. Ihan turha asioihin perehtymättömän on 
kehitellä omia teorioitaan, niitä kyllä netistä löytyy ja ihmettelen kuka ne ottaa tosissaan. 
    15. syyskuuta kello 7:28 sovelluksesta mobile 
 
    T. Ei käy. Paljastukset ovat vasta alkumetreillä. Puhut täyttä tuubaa väittämällä ettei indikaatioita 
höyrystin vuodosta piiristä toiseen ole olemassa, kukaan eikä mikään taho suostu ajamaan rahanteko 
konetta alas koska tiedostettu vuoto luokitellaan hallituksi, vaikka käynnin aikana kukaan ei voi sanoa 
kuinka kriittisessä kohtaa höyrystintä vuoto on. Koska syntyneen muutoksen takia ei katsota tärkeäksi 
ajaa laitosta alas, ei ongelmaa ole olemassa. On kuitenkin fakta siitä että kukaan ei voi tietää montako 
tuubia rikkoutuu seuraavan käyntijakson aikana. Käytännössä laitetta ajetaan loppuun, ja loppu on kun 
höyrystin ei toimi enää turvallisella tasolla. Tähän ei ole indikaattoria, ei edes ennustettavuutta. On 
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mahdollista ainoastaan sanoa,eeei eiii eeehän Se nyt minnee hajoa, koska käyttöä jatketaan puhdasta 
järkeä ja turvallisuutta uhaten 
    15. syyskuuta kello 8:17 · 1 
 
    Timo Leskinen T. kun kerran haluat puhua tästä lisäveden syöttämisestä tai syöttämättä jättämisestä 
niin kerro omin sanoin niin fiksusti kuin kykenet syyt ja hallinan vuoksi tehtävät toimenpiteet seuraaviin 
väittämiin. Höyrystintilassa sijatsevat kalvovarot ovat kaikki lauenneet. Mitä on tapahtunut and what are 
the actions? 
    15. syyskuuta kello 8:49 
 
    T.Sori unohdin että mutkia yhdessä tuubiputkessa ei ole 3 vaan jopa 5 joka aiheuttaa ongelman 
tähystystä tehtäessä. Suorassa putkessa tai edes symmetrisesti pyöreässä u osassa tutkimuslaitteet 
kulkevat ihan toisella tavalla kuin venäläisessä kurvia täynnä olevassa tuubiputkessa. Tästä tuli mielee 
syöttöveden jakotukki höyrystimen sisällä ja siitä laitteistoa tutkimaan mennyt laitoksen tyorjaksi vailla 
parempaa tulevaisuutta jäänyt lihasäkki. Ukko oli niin paksu että mahtui juuri ja juuri höyrystimen 
miesluukusta sisälle höyrystimeen. Sisällä oloaika on rajoitettu ja pois pitää ihmisen tulla joskus. Sisällä 
oli edelleen todella kuuma ja keho turposi sisällä. Ulos kun piti tulla niin mies juuttui aukkoon mahasta 
ja perseestä. Samaan aikaan tiktiktiktik mittari pyöri rintataskussa rallia. Ei ole mennyt tämän jälkeen, 
se voi olla ratkaiseva osa osaamista sekin puuttuva lenkki, tiedon siirtäminen seuraavalle polvelle kun 
näytti mahdottomalta sovitukselta 30 vuoden jälkeen. 
    15. syyskuuta kello 9:10 sovelluksesta mobile 
    Tapio Riihelä Kalvovarot, jaa-a, mitäköhän varoja nyt tarkoitat... 
    Mutta nyt kun en saa ihan kiinni mitä varoja tarkoitat, niin vastaan vaikka samalla lailla, kun olet 
vastannut minun jo kolme kertaa esittämääni vesikemia kysymyksenn. "" <- vastaus on tuossa, eli ei 
vastausta. Olen nyt vakuuttunut, että et pysty väittämääsi mitenkään perustelemaan. Vesikemia puhdas 
= vuotoa ei ole. Piste. 
    15. syyskuuta kello 13:42 · 1 
 
    Tapio Riihelä Tota juuttumista höyrystimeen en ole kuullut ja väitän sen olevan fiktiota. Eikä se nyt 
niin väliksi olisikaan vaikka totta olisi. Ydinvoimaloissa on ehkä teollisuuden paras turvallisuuskulttuuri. 
Vuotuinen säteilyannosraja ja yhdestä työstä maksimissaan saatava säteilyannosraja on niin pieni, että 
paljon lentävät ylittävät nämä säteilyannokset. Myös parikertaa sairaalassa tietokonetomografia kuvaus 
altistaa suuremmalle säteilyannokselle. Sun paljastukset nyt ovat vähän mitä ovat. Luin tossa muitakin 
väitteitäsi, mitä olet kirjoitellut ja jos vähän ajattelee laatikosta ulos, niin nehän on ihan täyttä 
hölynpölyä. Kanssasi on vaan hieman hankala ainakin näin netissä keskustella, kun et millään voi 
hyväksyä olevasi väärässä ja uskot vain oman ajattelusi tuloksiin. Poimin tuolta alusta nyt esimerkiksi 
yhden aivan ihmeellisen väittämän: " Entä jos yhden TJ pumpun tekemä tuotto ei riitä 
jäähdykepakoon..." Niin, eihän sen tarvi riittääkään, kun automatiikka käynnistää niitä useamman. Ei 
niitä ole yksi, eikä kaksi vaan enemmän. Ja jos joskus olet nähnyt reaktorin pikasulun sammutuskäyrän, 
niin ymmärrät kuinka nopeasti teho tulee alas (se on se exponenttiaalinen käyrä ja käyrä on juuri 
niinpäin, että alussa teho tulee alas todella nopeasti). Ja sitten vielä näissä suomen reaktoreissa on 
negatiivinen takaisinkytkentä. Sulla on vissiin mielikuva, että onnettomuudessa siellä pörisee tuhansia 
megawatteja tehoa, mikä pitäisi saada jäähdytettyä. Se ei nyt vaan ole mahdollista näissä 
kevytvesireaktoreissa. 
 
    Nämä sinun niin sanotut "paljastukset" nyt vesittyvät jo siihen, että et ole esittelemässä niitä 
valtamediassa. Jos sinulla olisi oikeasti todella suuria paljastuksia, ni soita nyt ihmeessä esim BBC:lle 
ja alat siitä kilpailuttamaan kuka maksaa paljastuksistasi enemmän. Saat samalla kaipaamaasi 
julkisuutta ja rahaa. Nythän tuo facebook sivuillasi tekemä mainostus tästä viestiketjusta ei ole saanut 
yhtään tykkäystä ja ainut kommentti siihen on sinun itsesi kirjoittama. Yritin myös etsiä 
ammattinimikettäsi netistä tuloksetta. Saman niminen henkilö kyllä löytyi johtotehtävistä, mutta se et ole 
sinä. Vai olikohan tässä nyt tarkoitus ratsastaa kokonimi kaimasi nimityksellä...Siihen en ota kantaa, 
annan kaikkien keskustelua seuranneiden tehdä omat tulkintansa. Saisit kyllä tällä paljastuksella edes 
hitusen uskottavuutta. Muuten valitettavasti menet kategoriaan "Joskus ollut töissä ydinvoimalaitoksella, 
ei kuitenkaan ydinvoimayhtiön palveluksessa, eli vuosihuollossa vaikka betoniseinää muuraamassa ja 
nyt internetissä ydinvoima asiantuntijana, vaikka mitään koulutusta alaan ei ole". Jutuista jollekkin 
herkkäuskoisille tulee uskottavia, kun sekaan viljelee muutaman tieteellisen termin, joka wikipediasta on 
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napattu. Tälläisiä henkilöitä netissä riittää. Seuraan useampia niistä netissä mielenkiinnosta ja sinä 
saatat nyt olla uusin tuttavuus vai onko koulutusta ja olen väärässä? 
 
    Ja sanotaan nyt vielä, että tulee varmasti ymmärretyksi. Sillähän ei ole väliä, vaikka höyrystimen 
tuubeja ei tarkastettaisiin ollenkaan. Vesikemia ja säteily seku puolella paljastavat vuodon ja aivan 
varmasti laitos ajetaan alas. Asiaa tarkkailee myös muut tahot, kun voimalayhtiö. Vuotava höyrystin on 
itseasiassa aika helppo paikallistaa. Jos perustelusi vuodolle on tarkastuksen vaikeus, niin sehän on 
ihan naurettava, ymmärrät sen varmasti itsekin (vertaa: Talosi vesiputket vuotaa, koska et ole niitä 
tarkastanut ja talosi homehtuu kokoajan.) 
    15. syyskuuta kello 14:28 
 
    T. Tämä on hieman hankalaa keskustella koska montaa asiaa ei voi laittaa samaan paikkaan. Jos 
tämä pidetään höyrystinketjuna, niin aloitetaan seuraava prim hätä injektio järjestelmästä, sitten 
sek.hätä syve, sitten uusi ketju yleisestä turvallisuus kulttuurista koskien käyttörajoituksia. On näitä 
kuule, yd pumpun purkamista kesken luonnonkierron, yksi suosikki kuvaa käytännön vaara tilannetta 
polarilla. Vaihteisto sökö eikä ollut käyttörajoitusta päällä, oli vain kielto olla käyttämättä. 
Rakennusmiehet alkoivat siirtää polttoainetta pois 25 tasolta ja oli riski että polttoaineen siirron kanssa 
olisi tullut pikkuinen ongelma XD ihmettelin korjauksen salamyhkäisyyttä jo silloin, myöhemmin 
konecranesin miehet paljasti asian vahingossa koska olettivat minun tietävän, työskentelin sentään 
samojen nokkamiesten kanssa jotka häärivät polarilla. Siinä olisikin ollut selittämistä kun polttoaine olisi 
roikkunut ilmassa missiilisuojan vieressä eikä siirtoa olisi voinut suorittaa loppuun. Osien valmistaminen 
polariin kesti monta kuukautta, käytännössä käyttörajoituksen puitteissa tässäkin tapauksessa reaktori 
olisi pitänyt ajaa kylmäksi. 
    15. syyskuuta kello 15:31 
 
    T. Koht tulee hyvää matskuu, mut ei vielä parasta saatavilla olevaa 
    16. syyskuuta kello 21:11 
 
    T. No itseasias nyt tuli kyl jo ihan huippu matskuu. Aloitetaan perkaamaan tuota YD-pumpun 
purkamista kesken luonnonkierron. Tästä nyt vaikea ottaa selvää oliko siis muut loopit luonnonkierrolla 
ja tuo yksi erotettuna, jossa YD purettiin. Jos näin, niin normaalia toimintaa, katsoskun reaktoria 
jäähytetään jälkitehon takia. Jos taas väität, että kyseinen looppi oli luonnonkierrolla, mistä YD-pumppu 
purettiin, niin mielikuvituksesi on kyllä loistava. Ensinnäkin siitä seuraisi aivan hillitön tulva 
hydrostaattisista syistä. Aamulla luin nämä hölynpölysi ja tajusin, että näitähän sinun ei olisi kannattanut 
kirjoittaa. Katsoskun kaikki häiriöt kirjataan ylös. Sattumoisin minun piti tänään etsiä yhtä 
häiriökertomusta ja selasin sitten samalla molempien laitoksien kaikki häiriökertomukset 1980-2013 
läpi. Noh, nyt varmasti jo ymmärrät miksi sinun ei olisi kannattanut tuota juttua kirjoittaa. Jos et, niin sen 
takia, että tällaista kertomusta ei yllätys yllätys löytynyt. Tuo olisi niin erikoinen tapaus, että sen 
varmasti muistaisi kaikki ja siitä raportti olisi. Noh, ei ollut, eli olet keksinyt omasta päästä tuonkin. 
Huomenna voin vielä kysyä tätä ruokailussa, kun laitoksen 4 kokeneinta vuoropäälikköä istuu aina 
kanssani samassa pöydässä. Joku tämän varmasti muistaisi, jos olisi totta. 
 
    Entäs tämä polar juttu sitten. Eli väität, että ydinvoimayhtiö ja konecranes olisivat sopineet, että 
korjataan vaihteisto salaa ja ei kerrota kelleen, mutta sitten vahingosta toinen osapuoli kertoikin 
salaisuuden sinulle? Hahahhaa, ei nyt oikeen kuulosta uskottavalta. Ja miksi et tehnyt asiasta silloin 
raporttia? Etkö ole vastuuntuntoinen ihminen? Miksi puhut tästä nyt ensikertaa 7 vuoden jälkeen jossain 
suppeassa nettikeskustelussa? Eihän tää nyt kuulosta mitenkään uskottavalta. Mutta se täytyy sanoa, 
että arvostan rohkeuttasi kertoa mielikuvituksesi tuotteita omalla nimellä. Pakko myös ihailla...noh, 
sanotaanko nyt vaikka itseluottamustasi. Mutta pahan virheen teit, kun aloit väittämään jotain 
tapahtuneen. Se kun on niin helposti tarkistettavissa. Haluaisin neuvoa, mutta asia ei minulle kuulu. 
Mieti toki haluatko itsellesi enää syvempää kuoppaa kaivaa. Uskottavuus jutuiltasi meni kyllä 
viimeistään nyt, vai kirjotteletko huumorilla näitä tarinoita? (Aluksi epäilin, että huumorilla selität ja 
haluat vain nähdä kuinka ihmiset reagoi, nyt en ole enää ihan varma.) 
    Ps. Laitatko seuraavaksi kovimman juttusi, ei jaksais tätä enää hirveesti pitkittää. 
    16. syyskuuta kello 22:58 sovelluksesta mobile 
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    Juha Jokinen Tapio voitti jo alkumetreillä näin ulkopuolisen vinkkelistä katsottuna. Nyt foliohatut 
päähän ja maate. 
    16. syyskuuta kello 23:15 · 4 
 
    Tapio Riihelä Sanotaan mielummin, että fakta voitti fiktion. 
    17. syyskuuta kello 6:46 sovelluksesta mobile · 1 
 
    Mika Niemelä Joo, kyllä tää näin täysmaallikon silmin on käsitelty. T. kuoppa on jo tarpeeksi syvä, 
enää ei tarvi kun peitellä. Mutta Leskisen kunniaksi on kyllä todettava, että mies sai kyllä aikaiseksi 
parasta facebook viihdettä ikinä. Välillä nauroin lähes kippurassa! Mutta siihen se sit jäikin... 
    17. syyskuuta kello 9:27 sovelluksesta mobile 
 
    Tapio Riihelä Mä nyt kysyin lounaalla kuitenkin tästä YD-pumppu jutusta, kun kerran lupasin. Tosin 
otanta jäi nyt vähän pienemmäksi, kun oli vain 3 vuoropäällikköä ja vanhempi neuvonantaja samassa 
pöydässä. Mutta oli sentään kaksi kaikkein kokeneita vuoropäällikköä kanssani syömässä. Vastaus oli, 
että eivät ole tälläisestä kuulleet ja olisi niin erikoinen tapaus, että sen varmasti muistaisi ja olisivat 
kuulleet, jos näin olisi tapahtunut. 
    17. syyskuuta kello 22:49 sovelluksesta mobile 
 
    T. Noh Tapio Riihelä Siitä se lähtee, montako tuubiputkea on yhdessä höyrystimessä ? 
    20. syyskuuta kello 17:44 sovelluksesta mobile 
 
    Tapio Riihelä Liittyy mihin? Aikaisemmat väitteesi on jo kumottu, mutta jos haluat tällaisesta 
knoppitiedosta pisteen, niin saat. Minun ei sitä tarvi muistaa, kun voin aina koneelta sen katsoa. Tosin 
olet jo kirjoittanut " Kai käsität mielettömän yhtälön jossa sinulla on 5400 putkea, joista joka vuosi 
etsitään vikoja", että sano nyt sitten ainakin sama määrä kuin aikaisemmin. Mutta juttusi on jo niin 
pahasti vesittyneet, että en kyllä viitsisi tätä keskustelua enää kanssasi jatkaa. Ja ylipäätään, kun 
keskustelun piti olla ydinturvallisuudesta (tosin sinulla henkilösyytöksiä melko paljon), niin en ymmärrä 
miksi minun pitäisi tietää tuubiputkien määrä tai jokaisen mutterin kiristysmomentti. Ydinturvallisuus 
vaikutus on jo aika kaukaa haettu, kun kysyt tällaista. 
    20. syyskuuta kello 18:54 
 
    Timo Föhr Mahtavaa 
    20. syyskuuta kello 19:33 
 
    T. Et ole kumonnut mitään. Se että sanoo kysyneensä ei siinä talossa tarkoita mitään. Yritän saada 
ymmärtämään kuinka väitetty saasteettomuus perustuneena useisiin kerrottuihin " faktoihin " on pelkkä 
myytti. Vaikeaa tuntuu olevan keskitty yhteen asiaan, onko kuppi liian täynnä ydinaivopesua vai mistä 
johtuu. Kai sentään ymmärrät että kun aloitamme tämä asian selvityksen, voi olla että opit tosiaan jotain 
uutta, tai sittem opetat minua. Ota haaste vastaan 
    20. syyskuuta kello 19:51 · Muokattu · 1 
 
    T. Joko et tiedä todella näistä YB komponenttien toiminnasta ja niiden ikääntymisen hallinnan 
haasteista tai olet telineen rakentaja ? Vai miksi välttelet aihetta ? :))) 
    20. syyskuuta kello 21:19 sovelluksesta mobile 
 
    Tapio Riihelä Näinhän se sitten on, että jonkun väite netissä sitten taas todistaa jotain. Kuitenkaan et 
ole alaa opiskellut ja et ole ollut ydinvoimayhtiön kirjoilla. Tarkoittanee sitä, että ei ole mahdollista, että 
tietäisit kaiken varmuudella. Netistä kun lukee, niin pitää suorittaa lähdekritiikkiä todella rankasti. 
    Tässä muuten ylen dokumenttia laitoksesta: http://areena.yle.fi/tv/1243957 
    15.10.2013 tämä telineen rakentaja täältä on tulossa Lappeenrantaan kurssille. Aiheena kivasti 
ydinturvallisuus ja reaktorifysiikkaa. Kun et tullut tänne debattiin, niin minä tulen sinne. Iltaisin on 
varmaan aikaa, olen noin viikon Lappeenrannassa. Laitatko minulle puhelinnumerosi vaikka 
yksityisviestillä, niin soittelen ja sovitaan johonkin kahvilaan tapaaminen. Opetetaan sitten toisiamme. 
    Mä en nyt netissä ala teitä tässä opettamaan, kun selvästikään mitään et usko ja olisi sitten helpompi 
selittää ihan kansankielellä kaikki, mikä ei ole ihan selvää. 
    Ps. Kurssilla tulee viimisimpiä tietoja, voin niitä sitten jakaa. 
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    Muisti: Atomimiehet 
    areena.yle.fi 
    Loviisan ydinvoimalaitoksen rakentaminen oli aikansa harvinainen idän ja lännen yhteistyön tulos. 
Projektissa kohtasivat eri kulttuurit, niin neuvotteluissa, suunnittelussa kuin myös Hästholmenin 
työmaalla.(U) Esitetty Su 22.09.2013 18.45, Yle TV1 
    24. syyskuuta kello 19:56 
 
    T. Tapio mulla taitaa olla parempi kokemus esittämästäni asiasta kuin sinulla. Kysy nyt ihmeessä 
vaikka M Joensuulta kuka minä olen, hänen kantansa TJ pumppujen tärkeydestä laitoksen 
turvallisuuden kannalta on täysin minun tiedossani tai sitten M Riekkinen, hänen kanssaan 
keskustelimme usein tekniikasta ja ilmapiiristä laitoksella. Mä luulen että fiksuista henkilöistä laitoksella 
puhuttaessa sillä laitoksella sinun ei kannata mainita 2 vuotta valvomossa olleita kokeneita mestareita 
vaan niitä jotka oikeasti tietävät asioista. Edelleen kysyn samaa kuin yllä , vastaa minulle 
kysymykseeni. 
    17 tuntia sitten · Muokattu · 1 
 
    T. Muuten poju minä olen sentään näitä videon herroja tavannut työn merkeissä enkä vain kuullut 
puhuttavan. 
 
 
 
 

3249. BIOkentiltä 
 
 Hirvien säteilykuolemista. 
   Uutiset  Ulkomaat 
 
YLE. Ulkomaat 26.9.2013 klo 16:13 | päivitetty 26.9.2013 klo 16:13 
Mystiset hirvikuolemat kummastuttavat Etelä-Ruotsissa - "se ei pelännyt yhtään" 
Etelä-Ruotsissa pohditaan outoon sairauteen kuolevien hirvien arvoitusta samalla, kun Suomessa 
valmistaudutaan viikonloppuna alkavaan hirvestyskauteen. 
 
Metsästäjä Jan Ingrvarsson kohtasi erikoisen näyn tienvarren pellolla Ronnebyssä. Hirven, joka oli niin 
huonossa kunnossa, ettei se enää voinut edes paeta lopettajaansa. 
 
- Sen karva oli lähtenyt ja eläin oli riutunut. Se käyttäytyi hyvin epätyypillisesti eikä pelännyt yhtään, 
kertoo  Blekingen metsästysseuran puheenjohtaja Jan Ingvarsson. 
 
Tällä seudulla vastaavia löytöjä on viime aikoina tehty paljon. 
Kuolemaisillaan olevia eläimiä vaivaavat sokeutuminen, hermostoviat, karvan putoaminen ja 
takajalkojen halvaantuminen. 
Sairauden syy arvoitus tutkijoille 
 
Arviot sairastuneiden hirvien määrästä vaihtelevat, mutta viime vuonna niitä kerrottiin löytyneen 
pelkästään Blekingen alueelta 80. Normaalivuosina koko Ruotsissa ei raportoida kuin muutama 
kymmenen sairauteen kuollutta hirveä. 
 
Tutkijat eivät yrityksestä huolimatta ole kyenneet ratkaisemaan hirvikuolemien syytä. 
 
- Näitä häiriöitä on havaittu ympäristössä vuosien ajan. Erilaisia asioita on testattu, mutta 
yhteisymmärrystä ei ole löytynyt, toteaa professori Lennart Balk Tukholman yliopistosta. 
 
Blekingen rannikkoalueelta on aiemmin tavattu suuria määriä B-vitamiinin eli tiamiinin puutteeseen 
kuolleita vesilintuja ja kaloja. Professori Balk tutkimusryhmineen pitää todennäköisenä, että sama 
puutostila surmaa nyt myös suuria nisäkkäitä. 
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* Tauti läydettiin ensimmäisenä 1974 Forsmarkin ydinvoimalauhteista. joissa kaloista jopa 93% kuoli 
selkeään säteilytautiin. Syyksi todettiin raskasvesi D2O ja T2o tritiumvesien valtavat lisääntymiset 
reaktorien neutronkarkulaisina. 
 
* Oleeelista oli, että sätilyeroosion stressaamat eläimet menettivät kaikki TIAMIINIVARASTONSA. 
Joloin immuniteetti romahti. Jota seurasi säteilyyn kuolemiset haavautumineen kaikkineen. 
 
- Tätä tutkimuslinjaa on syytä jatkaa, sanoo professori Balk. 
"Vitamiinipuutos uhkaa kokonaisia lajeja" Professori Balkin mukaan pahiten kärsineiden eläinlajien 
osalta riskinä on jopa sukupuutto. 
 
- Vaarana on, että tiettyjen eläinlajien määrä putoaa niin alas, että geneettinen kirjo supistuu liikaa, hän 
sanoo. 
 
Vaikka olettamus tiamiinista pitäisikin paikkansa, avoimeksi jää edelleen vitamiinipuutoksen syy. 
Blekingen lääni on kääntynyt asiassa Ruotsin hallituksen puoleen, jotta eläinkuolemien tutkimiseen 
satsattaisiin kunnolla. 
 
Metsästäjä Jan Ingvarsson pelkää saaliinsa loppuvan ennen kuin arvoitus ratkeaa. 
- Jos kuolemat lisääntyvät, se vaikuttaa jahtiin. Hirviä on jo nyt täällä liian vähän, valittelee Blekingen 
metsästysseuran puheenjohtaja Jan Ingvarsson. 
 
Jyrki Hara, Yle Uutiset   Ronneby, Blekinge 
          ----------- 
 
Liuskekaasuliotuksella YELLOWSHAKEA 
liuske liuske liuske liuske liuske 
 
T&T. Liuskekaasu  Neliö Janne Luotola, 3.10.2013 
Liuskekaasun särötyksestä syntynyttä radioaktiivista jätevettä löytyi juomavedeksi käytettävästä joesta 
Yhdysvalloissa. 
 Liuskekaasun särötyksestä aiheutuva jätevesi sisältää 200-kertaisen määrän radioaktiivista radiumia 
normaaliin verrattuna.» 
 
*Tämä nimenomaisen uutisen merkitys alkaa aueta, kun sen perään luet seuraavan TVO:n 
mainospalan sikäläisestä tavasta liottaa , kas ihmettä nimenomaan yellowshakea: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7NI.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7NI.jpg[/img] 
 
Liuskekaasu  Janne Luotola, 3.10.2013, 14:26 
Liuskekaasun särötyksestä syntynyttä radioaktiivista jätevettä löytyi juomavedeksi käytettävästä joesta 
Yhdysvalloissa. Liuskekaasun särötyksestä aiheutuva jätevesi sisältää 200-kertaisen määrän 
radioaktiivista radiumia normaaliin verrattuna, kertoo Smithsonian. 
 
Kahden vuoden testien tulokset ovat huolestuttavampia kuin on voitu kuvitella. Vedessä on 200-
kertainen pitoisuus radiumia kuin normaalisti. Myös kloridia ja bromidia oli 2–10 kertaa enemmän kuin 
normaalisti. 
 
– Vaikka jäteveden laskeminen vesiin lopetettaisiin tänään, saasteita on jo niin paljon, että Yhdysvaltoja 
pidettäisiin radioaktiivisena jätemaana, sanoo yliopiston geotieteilijä Avner Vengosh. 
 
Vesisärötyksessä ruiskutetaan veden, hiekan ja kemikaalien seosta syvälle kallioperään suurella 
paineella. Kallio murtuu, ja metaanikaasut pääsevät purkautumaan ylös hyötykäyttöön. Alas 
pumpatusta seoksesta noin 10–40 prosenttia purkautuu liuskekaasun mukana maanpinnalle. Loput 
jäävät kallioon ja saattavat päätyä pohjaveteen. 
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Marcelluksen aluetta nimitetään Yhdysvalloissa "liuskekaasun Saudi-Arabiaksi". Pennsylvanian 
osavaltio sallii liuskekaasutuotannosta aiheutuvan jäteveden puhdistamisen samalla menetelmällä kuin 
tavallisen jäteveden. Sen vuoksi puhdistetun veden mukana vesistöihin saattaa vuotaa 
huomattavastikin radioaktiivista radiumia. Alkuaineen puoliintumisaika on 1 600 vuotta. 
 
Jäteveteen vuotava bromidi on vaarallista siksi, että haja-asutusalueella vesi muodostaa kloriinin 
kanssa myrkyllisiä halometaaneita, kun vettä puhdistetaan klooraamalla. Tutkimus on ilmestynyt 
Environmental Science and Technology -julkaisussa.  
 
*Mistä tässä uutisoinnissa on oikeasti siis kyse? Ydinvoimayhtiöt kehittivät tekniikoita siihen miten 
tavallisesta, esim. Talvivaaran nikkelikaivoksesta tehtiinkin IAEA loputtomaan uraaninälkään 
uraanikaivos! Samaa häikäilemätöntä ideologiaa Käytetään myös liuskekaasutuotannossa. Ne 
kemikaalit joita maaperään uutetaan ovat tarkoin salattuja. Tämä uutinen paljastaa miksi. Koska IAEA 
lisää niihin YELLOWSHAKELIUOTTIMIAAN.  
 
*Ongelma siis EI ole tässä kaasun tuotanto. Vaan se, ettei laki kiellä käyttämästä uutossa tässä näkyviä 
kemikaalilisäyksiä. Eli uutinen yllä paljastaa miten härskisti loputtomaan uraaninnälkään tuhotaan tieten 
puhdasta liuskekaasua etsivien maineet. Tässä on haukuttava oikeaa puuta! Uraaninkaivuuteollisuus 
on tässä se syyllinen joka paljastettiin! 
          ----------- 
8.lokakuuta 2013 
 
Aivan samaa sanoi se Iranilainen ydintutkija Hassan Kianoosh, SMIRT konferenssissa, että öljyä 
muodostuu koko ajan maakerroksissa kovassa paineessa, ja Gamma säteilyn vaikutuksesta. Gamma 
säteily on kuin katalyytti joka mahdollistaa hiilidioksidin ja vedyn polymeroitumisen pitkäketjuisiksi 
hiilivedyiksi, gamma säteily antaa omaa energiaansa tähän kemialliseen prosessiin. 
 
(gammasäteilylähdettä käytetäänkin nykyisin petrokemiallisen teollisuuden katalyytteinä, mutta niistä ei 
vain hiiskuta mitään tavan kansalle, olen lukenut sellaisia patentteja joissa tämä katalyytti mainitaan). 
Luonnollinen radioaktiivinen säteily on siis LUOMUA (so. luonnonmukaista), mutta kun ihminen alkaa 
jalostaa ydinvoimaloissaan ja koe reaktoreissaan transmutaation avulla luonnossa ennen 
tuntemattomia alkuaineita kuten vaikka plutoniumia (joka on 20000 kertaa myrkyllisempää kuin 
arseniikki), niin se on kaikkea muuta kuin Luonnonmukaista. 
 
Radioaktiivinen säteily ja radioaktiiviset aineet luonnossa ovat juuri oikeassa konsentraatiosuhteessa 
muihin alkuaineisiin nähden ja tekee luonnossamme työtä koko faunan hyväksi, ja siksi niitä 
radioaktiivisia aineita ei pidä ihmisen mennä suurissa mittasuhteissa rikastamaan koska silloin se käy 
luonnolle ja ihmiselle itselleenkin aivan liian vaaralliseksi. 
(tutkimusmielessä voi pienen määrän rikastaa, mutta ne pitää sulkea tutkimuslaboratoorioiden 
kammioihin). 
 
Terv: J. 
         ----------- 
 
TVO menettää LAITTOMILLA +39C jopa 100MW 
kiehuu kiehuu kiehuu kiehuu kiehuu kiehuu 
 
Jo 2008 toin TVO:n YVA-menettelyissä selkeänä tietona selville miten jo silloin TVO oli rikollisilla 
laittomuuksilla. IAEA ylikansainvälinen laki yksiselitteisesti vaatii ydinlauhteen maksimikatoksi +30C.  
 
Ydinvoimayhtiö on rikkonut lakia 35 vuotta putkkeen. Ohi läpeensä lahjottujen STUK, Tem ja 
Poliisiviranomaisten. KUKAAN ei ollut puuttunut suurrikollisuuteen ikinä ennen paljastuksiani! YVA- 
tilaisuudessa STUK, Tem ja TVO systemaattisesti kieltäytyi moitteestani. Vedättivät, ettei k o s k a a n  
olleet menettäneet Watinwattia! 
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Nyt vihdoin viimein on totuusluu alkanut paistaa läpi. Yli 5 vuotta tämän myöntämiseen meni, että kaikki 
se mitä Arto selitti 
onkin totta. Kun itse tiesin TVO:n menettävän 80MW. Katsokaa mitä Olkiluodon sanomat viimein 
myöntää vaikrin vatsoin.  
 
Kun OL-3 startti tuplaa Olkiluodon lämpökuormat. Tehokadot kiipeävät 300MW tasoille siitä. Ja kun OL-
4 käynnistyy, kiehuu Olkiluodon seisovat rantavedet triplalämpökuormilla purkukanavaan 
pumppautuvasta +55C lämmöistä. Tehokatoaminen veistää Loviisan 520MW tehotasot: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YRBV.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YRBV.jpg[/img] 
             ---------- 
 
KAUPPALEHTI Saksa energiaumpikujassa!! 
ger ger ger ger ger ger ger ger ger ger 
 
2013.10. "Saksalaista insinööritaitoa ihaillaan syystä. Maassa osataan kuitenkin myös tyriä. ..." 
 
* Artikkeli alkaa sitten maalailla suurieleisesti niitä Jorma Ollilankin sepittämiä ns. s u u n n a t t o m i a 
ongelmia", joita Saksassa on. .. No katsotaampa näitä maan jättiongelmia allekain. 
 
- Vielä viitisen vuotta sitten Saksan piti maksaa raakasähköstään yli tuplasti sen mitä Suomessa. 
Nykyään Saksan raakasähkö on 4,3 senttiä/kWh. Kun Suomessa esim. mennäviikolla YDINsähkömme 
pörssihinnat liikkuneet 6-9snt/kWh. 
 
- 5 Vuotta sitten ydinvoimainen Saksa oli Euroopan SUURIN sähkön ostaja. Nyt Saksa on Euroopan 
suurin sähkön MYYJÄ! 
 
- Saksan talouden veturiksi muutamassa vuodessa on tyhjästä noussut tuulivoimateollisuus. Maan 
pelkän tuulivoiman liikevaihto vastaa KOKO Suomen valtion budjettia käsittämättömät 200 000 000 
000e!!! Ongelmaa toki siis kerrakseen! 
 
- Itse asiassa Saksa 32 000 000W tuulivolyymillaan on VASTA siirtymässä varsinaisen rahasammon 
markkinajohtajaksi. Offshore tuulivoimalabisnes kasvaa rankasti +30% vuosikasvun uralla. 
 
- Saksa tekee joitain sellaisia teknisiä ratkaisuja. Joita Suomessa EI edes uskalleta kertoa missään. 
Kun Suomessa tehdään 3MW muutamia tuulivoimaloita. Niin Saksassa on JO toiminnassa h u i k e a n 
isoja 9 MW tuuli- ihmeitä. Ja millaisia laitteita nuo ovatkaan? Saksassa tuulivoimaloitten 
vuosipysyvyysaste on häikäisevää yli 45% luokkaa. Tuulivoimalat siis käyvät JO liki samoilla 
vuosipysyvyyksillä kuin ydinvoimalat 65% vuosipysyvyyksillään. Puhumattakaan ydinreaktorien tuskin 
30% hyötysuhteista! 
 
- Malliksi Loviisan 510MW realtorin korvaamiseen riittäisi uskomattoman VÄHÄN, eli luokkaa 60kpl 
tuulivoimalaa enää! Kuvaavaa, että vasta parisen kuuta sitten Suomen tiedotusharhat puhuivat 
Saksassa olevan vasta 7,5MW suurimmat tuulivoimalakoot. 
 
- Vanhoista tuulivoimaloistaan Saksa kykenee myymään Euroopan sähkömarkkinat turpeiksi. 
Käytännössä kuoletetut tuulivoimalat ilmaisella polttoaineellaan kun PYSTYVÄT syrjäyttämään kaikki 
MUUT energiamuodot kilpaillessaan. TÄMÄ on se ongelma, mutta ongelma VAIN Ranskan ja Suomen 
kaltaisilla YDINVALTIOSÄHKÖMAISSA.. . .Ei siis Saksassa niinkään!) 
                  -- 
 
Eli toikin ylläoleva asiallisin aiheeseen liittyvä uutinenkin poistettiin lennosta nettipoliisen hallinoimista 
mm. Tuuli- , aurinko-  ja Vesivoima foorumeilta. (Miksi pitäjä nettipoliisit Ari Paanalan kaltaiset kaverit 
tekevät tällaisia?) No kas kun YDINALAHAN tämän maamme omistaa ydinsaastahankkeitaan PITÄÄ 
kaikin rahoin ja voimavaroin tukea jotta maana Suomi lakkaa olemasta ja saadaan himoitut EU:n 
ydinjätteet tänne!. . .   
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Arto Lauri . . .Täällä ns. "tuuli-" foorumillanne näköjään haistatetaan paskat tällaisille TODELLISLLE 
uutisille. Varmaan tääkin lentää ulos kuin lahjus TVO:lta..) Mutta ai niin senverran vielä, että 
YDINlobbarikupunki Rauma/TVO jukkaisi j u u r i tiedotteen tänään 19.10.2013. Sen mukaan kaupungin 
30 miljoonan YDINVOIMAhanke on taloussyistä päätetty puolittaa 15 miljoonaan., Summaa kaupunki 
haluaa siirtää EI ydinvoimaisiin energiantuotantoihinsa! Kuulema 11 Vuotta turhaan odotettavat 
takaisinmaksuajat ydinvoimasta EIVÄT kiinosta parissa kuukaudessa tuotantoon ja käyntiin saatavien 
tuulivoimaloitten rinnalla!  
 
Syy on sama kuin Japanissakin. 3 kertaa kilpailijoitaan kalliimpi ydinvoima EI ole todettu mielekkääksi 
rahanHUKKAAMISPAIKAKSI! TVO varmaan lähettää kohta kuumat kovapalkkaiset "POLIISINSA 
juttelemaan kunnan päättäjien kanssa. Voi h y v i n k i n siis vielä löytyä verta nenästä kaivaen 
puuttuvat kymmenetmiljoonat ydinbisneksiin tuuliikeen sijaan.) ( Ju ja poistakaa toki ydinlobbarit 
täälläkin HETI nääkin! Siitähän te matoiset rahanne saatte!) 
Ei voi julkaista kommenttia. Yritä uudelleen 
                       ------- 
 
T&T. Geoterminen energia 
Janne Luotola, 11:01 Vesisärötys voi tuottaa liuskekaasun lisäksi myös geotermistä energiaa 
 
Samoja lähteitä, joita käytetään liuskekaasun särötykseen, voidaan käyttää veden lämmittämiseen. 
Ulos ryöppyävästä höyrystä voidaan tehdä uusiutuvaa energiaa, kertoo Technology Review. 
Altarock-yhtiö on osoittanut Newberryssä Oregonissa, että samalla tekniikalla, jolla särötetään 
liuskekaasua maan alta, voidaan hyödyntää myös maanalaista lämpöä. 
 
Seattlessa Yhdysvalloissa perustettu yhtiö on kehittämässä tekniikkaa, jolla maaperästä saataisiin 
hiilineutraalia sähköä ja lämpöä. Geotermisen lämmön hyvänä puolena on se, että sitä on saatavilla 
tasaisesti kaiken aikaa, toisin kuin muuta uusiutuvaa energiaa. 
 
Toistaiseksi geotermisen energian osuus on prosentin murto-osa Yhdysvalloissa. Tähän asti laitoksia 
on voitu rakentaa vain sellaisille alueille, joilla vesi nousee maan uumenista sen pinnalle. Kiven sisällä 
täytyy olla paljon kuumaa vettä tai höyryä, joka johdetaan turbiineihin. 
 
Vaikka sopivia luonnonkohteita on vähän, geotermistä lämpöä on valtavasti. Yhdysvaltojen maaperässä 
kymmenen kilometrin syvyydellä riittää energiaa tuhansia kertoja enemmän kuin maa tarvitsee 
vuosittain.Lämpö saadaan maasta veden mukana. Tämä onnistuu pumppaamalla kylmää vettä 
kallioon, antamalla sen lämmetä ja päästämällä sen takaisin ylös. Yhdessä kaasun kanssa 
 
Menetelmää on kokeiltu vuosikymmeniä. Se on kuitenkin kallis ja vaatii riittävästi kuumaa vettä, jotta se 
olisi kannattavaa. Altarockin ideana on yhdistää lämmön pumppaus liuskekaasuteollisuuteen, jolloin 
kustannukset pienenevät. 
Liuskekaasun särötyksen kaupallistamisessa tärkeä askel oli saada yhdistettyä useita eri kaasulähteitä 
samaan kaivoon. 
 
Altarock on kehittänyt vastaavan tekniikan, jolla useita lähteitä voidaan tyhjentää saman kaivon kautta 
eri aikoihin. Ajoitus on tärkeää muun muassa siksi, ettei vesi pääse vapautumaan maasta liian aikaisin. 
Jos vesi päästetään ulos nopeasti, se ei ole riittävän kuumaa. 
 
Yhtiö käyttää särötyksessä apuna uutta polymeeriä, jota pumpataan maan uumeniin. Se jähmettää 
haluttujen lähteiden suut ja antaa aikaa yhden lähteen tyhjentämiseen. Kuumuus murentaa polymeerin 
ennen pitkään ja avaa seuraavia lähteitä yksi kerrallaan. 
Laitos valmisteilla 
 
Geotermisen energian hyödyntäminen on silti yhä hankalaa. Tuore näytös ei vielä todista, että tekniikka 
on suuressa mittakaavassa kannattava. Altarock suunnittelee rakentavansa vuonna 2016 geotermisen 
laitoksen Newberryyn. Laitos pumppaisi kylmää vettä yhteen kaivoon, josta vesi leviäisi kuumiin 
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halkeamiin. Vesi höyrystyisi kallion lämmöstä ja saataisiin toisen kaivon kautta maan pinnalle 
pyörittämään turbiineita. 
 
Riskinä on, että alas pumpattu vesi ei tulekaan takaisin vaan hukkuu toisiin tunneleihin. Altarock 
kehittää tekniikkaa, jolla vedenalaisia murtumia pystyttäisiin kartoittamaan ja vettä pystyttäisiin 
seuraamaan entistä paremmin.  
 
* USA:ssa on lkoko maan tarpeiksi yli 1 000V geotermiset resurssit. Eli ydinvoimalle on laajasti paljon 
parempia, halvempia ja puhtaampia energiamuotoja. 
        ----------------- 
 
T&T. HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTTOSofia Virtanen, 12.11.2013, 9:53 
 
Lähi-Idässä alkaa ensimmäinen kaupallinen hiilidioksidin talteenottohanke – vastaa 170 000 auton 
päästöjä. Pian hiilidioksidi ei enää tuprua taivaalle Arabiemiraattien suurimmalta terästehtaalta. 
 
Kahden yrityksen yhteisprojektista tulee Lähi-Idän ensimmäinen kaupallisen mittakaavan hiilidioksidin 
talteenottohanke, kertoo Inhabitat. Öljy-yhtiö Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) ja puhtaan 
energian yritys Masdar ovat solmineet noin 90 miljoonan euron sopimuksen laitoksen rakentamisesta 
Dodsal Groupin kanssa. 
 
Abu Dhabiin tuleva laitos kerää hiilidioksidia Arabiemiraattien suurimmalta terästehtaalta Emirates 
Steeliltä. Kaasu kuljetetaan tiheäksi puristettuna putkea pitkin noin 50 kilometrin matka Adnocin 
operoimalle öljykentälle. 
 
Adnoc pumppaa sitten hiilidioksidin tyhjennettäviin öljylähteisiin. Prosessilla varmistetaan, että kaikki 
mahdollinen öljy tietystä lähteestä saadaan käyttöön. 
 
Aiemmin vastaavassa ‖viimeisenkin öljytipan tiristys‖ -tehtävässä on käytetty maakaasua, jota voidaan 
nyt siirtää parempaan käyttöön energiantuotannossa. Samalla hiilidioksidi saadaan pysyvästi talteen 
maan alle. 
 
Kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut, että noin 20 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä 
pitää saada varastoinnin piiriin vuoteen 2050 mennessä. IEA:n mukaan tämä edellyttää 
etenemisvauhtia, jossa vuonna 2020 olisi käynnissä 100 kaupallisen mittakaavan talteenottohanketta ja 
vuonna 2050 noin 3000. Rahaa hankkeisiin kuluisi noin 2200 miljardia euroa. 
 
Viranomaisarvion mukaan Abu Dhabin uusi laitos keräisi vuosittain noin 800 000 tonnia hiilidioksidia. 
Tämä vastaa 170 000 auton poistamista liikennekäytöstä. Laitoksen on määrä valmistua 2016. 
 
*Kuvaavaa, ettei aiheesta uskalleta kirjoittaa Suomen korruptoiduissa lehdisså . Mitään, missään. Eli 
kovin arkaa on. 
       -------------- 
 
. ENERGIAHarri Junttila, 11.11.2013, 18:57 
 
Oopperaa aurinkopaneelin alla: Sydney aikoo vaihtaa kokonaan uusiutuvaan - viimeistään 2030. 
Australian suurin kaupunki, lähes 4,5 miljoonan asukkaan Sydney aikoo panna koko energiapalettinsa 
uusiksi. 
 
Vuoteen 2030 mennessä Sydneyn energiantuotanto ja -käyttö perustuvat uusiutuvaan energiaan, 
kertoo CleanTechnica. Kyseessä ei ole siis vain kaupungin tarvitseman energian tuotanto, vaan myös 
lämmitys ja jäähdytys on tarkoitus hoitaa uusiutuvalla energialla. 
 
Tarkoitus on, että perinteiset uusiutuvan muodot aurinko ja tuuli vastaavat 30 prosentista 
energiantuotantoa. Loput hoidetaan sähköä ja lämpöä tuottavilla (chp) biomassavoimalaitoksilla. 
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Projektia johtaa Britannian ilmasto-ohjelma entinen vetäjä Allan Jones. Hänen mukaansa on turha 
lähteä tavoittelemaan mitään muuta kuin täydellistä uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa 
järjestelmää. 
 
Projektin rahoitaa suurimmaksi osaksi yksityinen sektori. Sydneyn osuus on vain 10 prosenttia. 
 
*Eko myy ja kun yksityiset innolla sijoittaa uusiutuviin tuottaviin. On homma todella hallussa.) 
           --------------- 
 
YLE UUTISET TALOUS 
 
Talous 26.6.2013 klo 12:32 | päivitetty 26.6.2013 klo 13:56 
Tuulivoimayhtiö Switchille jättitilaus saksalaiselta Prokonilta 
Vaasassa ja Lappeenrannassa toimiva tuulivoimayhtiö The Switch on saanut uusia tilauksia yli 100 
miljoonan euron arvosta. Saksalainen Prokon on valinnut Switchin tuulivoimapuistojensa 
komponenttien valmistajaksi. 
 
The Switch ja saksalainen Prokon ovat allekirjoittaneet toimitussopimuksen sadasta 
kestomagneettigeneraattorista ja tehomuokkainpaketista. Komponentit on tarkoitettu Prokonin omiin 
tuulipuistohankkeisiin myös Suomessa. 
 
Yksi merkittävimmistä hankkeista on Pohjanmaalla, Isonkyrön ja Laihian alueilla oleva Kattiharjun 
tuulipuisto. Tilaus on jatkoa aikaisemmille Prokonin tilauksille The Switchiltä ja vahvistaa yhtiön asemaa 
tuulivoimapuistojen toimittajana. Prokon pystyy tarjoamaan kaikki tuulivoimapuistojen vaatimat palvelut. 
 
- Nämä tilaukset osoittavat kasvavaa luottamusta tuulivoimaan, sanoo The Switchin toimitusjohtaja 
Jukka-Pekka Mäkinen. 
 
Tilaukset tuovat myös lisää työpaikkoja Pohjanmaalle. The Switchin oma väkimäärä ei kuitenkaan 
välttämättä kasva, sillä yhtiö käyttää talousjohtaja Dag Sandåsin mukaan tuotannon kasvaessa 
enemmän alihankkijoitaan. 
 
Prokon Wind Energy Finland Oy:n toimisto avattiin Vaasassa vuoden 2012 alussa. Prokon on 
asentanut 296 tuulivoimalaa 49 tuulivoimapuistoon Saksassa ja Puolassa. Suunnitelmissa on rakentaa 
Suomeen useita tuulipuistoja, joista suurimmat ovat yli 100 voimalan kokonaisuuksia. 
 
Lisäksi The Switch sai kesäkuussa merkittäviä tilauksia kiinalaisilta asiakkailtaan. Yhteensä Prokonin ja 
kiinalaisten tilaukset ovat arvoltaan yli 100 miljoonaa euroa. 
 
Minna Salomäenpää 
Yle Pohjanmaa 
 
*Hämmästyttää miten sitkeästi Suomessa ydinalan tuhottavana oleva tuulivoimalabisnes jaksaa YHÄ 
kaikesta huolimatta taistella oikeuksistaan. 
           ---------------------- 
 
T&T AURINKOVOIMAJanne Luotola, 11:36 
 
Viritystilan pilkkominen voi kaksinkertaistaa aurinkovoiman tuoton. Yksi fotoni on saatu aiheuttamaan 
orgaanisessa molekyylissä kaksi viritystilaa sen sijaan, että yhtä fotonia vastaisi vain yksi viritystila. 
 
Kun fotoni osuu aurinkokennoon, se aiheuttaa törmäämäänsä atomiin viritystilan, josta elektroni 
myöhemmin vapautuu. 
 
Tapahtumaa voidaan tehostaa jakamalla fotoneiden energia kahtia. Cambridgen ja Monsin yliopistojen 
tutkijat ovat kehittäneet keinon, jolla viritystila saadaan jaettua kahdeksi puolikkaaksi viritystilaksi. 
Nämäkin tilat vapauttavat elektronin. 
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Tämä puolittaminen onnistuu vain tietynlaisilla orgaanisilla molekyyleillä. Tuore Nature Chemistry -
julkaisussa ilmestynyt tutkimus etsii keinoja hyödyntää tätä ilmiötä. 
 
Harvassa materiaalissa viritystiloja ei synny yhtä enempää. Sen sijaan tiheässä aineessa molekyylit 
törmäilevät toisiinsa, ja kahden atomin kokoisia puolikkaita viritystiloja syntyy. 
 
Havainnot osoittavat, että aurinkokennojen hyötysuhde voi teoriassa kaksinkertaistua. Lisäksi 
orgaaniset materiaalit ovat lähtökohtaisesti halpoja. 
 
*JOS ei heti auennut. Niin aurinkikennojen hyötysuhde- ennätys liikkuu tuolla 43% paikkeilla jo nyt. Eli 
tässä puhuttaisiin tuon kaavan mukaan vesivoimatason 86% hyötysuhteista. Eli heittämällä 3 kertaa 
ydinvoimaa paremmista hyötysuhteista EKO aurinkovoimalle.  
       ----------  
 
T&T. Vuorovesivoima 
 
Sofia Virtanen, 3.12.2013, 10:07 
75 % Britannian sähköstä tulevaisuudessa merestä? Vedenalaiset leijat tuottavat energiaa 
vuorovedestä. Minesto, vuorovesienergia, vedenalainen leija, merienergia 
 
Ruotsalainen startup Minesto on saanut aikaan maailman ensimmäisen suhteellisen hitaissakin 
virtauksissa kustannustehokkaan vuorovesivoimalan, kirjoittaa Forbes. Yhtiön Deep green -niminen 
järjestelmä koostuu turbiineihin yhdistetyistä vedenalaisista leijoista, jotka tekevät virtauksissa 
kahdeksikon muotoista liikerataa. 
 
Vuonna 2007 Göteborgissa perustettu yhtiö voitti viime viikolla kansainvälisessä vuorovesienergia-alan 
tapaamisessa Lontoossa alan edelläkävijäpalkinnon. Deep Greenin prototyyppi tuottaa tällä hetkellä 
energiaa Strangford Loughissa Pohjois-Irlannin rannikolla. 
 
Erityisen vakuuttavaksi voimalan tekee sen kannattava toiminta myös hitaissa virtauksissa. 
Saarivaltiona Iso-Britannia uskoo erityisesti aalto- ja vuorovesienergiaan sille sopivina uusiutuvan 
energian muotoina. 
 
Sillä onkin ainakin Euroopan parhaat edellytykset näiden kahden merienergiamuodon tuottamiseen. 
Brittiläinen uusiutuvan energian etujärjestö Renewable UK on arvioinut merienergialla voitavan tuottaa 
tulevaisuudessa jopa 75 prosenttia Ison-Britannian sähköstä. 
 
Maan rannikolla on käynnissä jo lukuisia muitakin melko pienimuotoisia merienergiahankkeita. 
Skotlantiin on esimerkiksi tulossa pian aluksi yhdeksän megawatin vuorovesivoimala, jota on tarkoitus 
laajentaa kymmenen vuoden aikana 86 megawattiin. Tällöin se tuottaisi sähköt 42 000 kotitaloudelle.  
 
*100% varmaa, tasaista ja 100% ongelmatonta. Käytännössä ilmaista energiamuotoa esittelkevät. On 
se vaan kiinnostavaa huomata, miten jopa Englannissa ydinvoiman madonluvut räjähtävät käsiinsä.) 
      ---------------- 
 
 
 

3250. CHEMIrahinata 
 
Kävin tuossa keskustelun Itä- Suomeen. Kaveria oli syystäkin alkanut kevään PEGASOS 
tutkimuzeppelinin vierailun jälken hämmästyttää eräs yksityiskohta. Itseasiassa itseänikin alkoi kevään 
h u r j a s t i  lisääntyneitten chemitrailaamisten myötä. 
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Autoni takalasiin kertyy monelle autoilijalle tuttua töhnää. Aina kun hiukankin lasi sateesta kastuu, 
käynnistelen tuulilasinpyyhkimen saadakseni ikkunan puhtaaksi. Keväästä 2013 tapahtui tramaattinen 
muutos. Lasia pitkin pyyhin vaan rahisee ja rohisee kummasti. Eikä putsaa takalasia suuremmallakaan 
vesimäärällä. Mitä ihmettä? 
 
Itä- Suomessa tilanne on kuulema t i s m a l l e e n  sama! Kaveri oli ostanut uuden kumisen oudosti 
kitisevän tuulilasinsa kumipyyhkimen tilalle toisen. Mitä vielä kuukauden päästä pyyhin oli jälleen ihan 
sökö. Kuulema rahisee kuin tuulilasin pinnassa olisi kaiken raapivia LASISIRPALEITA. . . Siis hetkonen, 
tällaisia joita kuvanut olen sadevesien chemitrailerien tuotoksista: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7wB.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7wB.jpg[/img] 
 
Seuratkaa tosiaan tarkentuen mitä tapahtuu autojenne ikkunalaseilla erityisesti ankarien 
chemitrailaamisten jälkeen. Saatatte kokea Ahaa- elämyksen! Se outo raateleva ääni, tökkivät 
viiruuntuvat lasinpyyhkimenne voidaan näin selittää. Sillä häkellyttävän kalliilla, rajulla ja alati kasvavalla 
Tarja Halosen "Open sky" sopimustuotoksillaan. Joiden avulla Suomessakin NATO- sotilaskoneet 
chemtrailaavat päällemme taivaalta surutta ydinvoimalaionisaatioitaan.  
                     ---------- 
 
Sähkömagneettinen spektri 
 
Seuraava taulukko esittää sähkömagneettisen säteilyn spektrin (kirjon). Kullakin rivillä on spektrin 
alueen mahdollinen koodilyhenne, nimi tai nimiä, taajuusalue hertseinä (Hz), aallonpituus sekä 
esimerkki tai esimerkkejä alueen käytöstä tieteessä tai tekniikassa. Taulukon jälkeen on selityksiä sekä 
linkkejä lisätietoihin. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7wp.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7wp.jpg[/img] 
 
lyhenne nimi taajuus aallonpituus käyttöesimerkki 
ELF (äärimmäisen pitkät aallot)alle 300 Hz yli 1000 km  
ILF (ylipitkät aallot) 300 Hz - 3000 Hz 100 km - 1000 km  
VLF hyvin pitkät aallot 3 kHz - 30 kHz 10 km - 100 km Radionavigointi 
LF pitkät aallot 30 kHz - 300 kHz 1 km - 10 km Pitkän matkan radioyhteydet 
MF keskipitkät aallot 300 kHz - 3000 kHz 100 m - 1000 m
 Yleisradio 
HF lyhyet aallot 3 MHz - 30 MHz 10 m - 100 m Yleisradio, radioamatöörit 
VHF hyvin lyhyet aallot 30 MHz - 300 MHz 1 m - 10 m Televisio, ularadio 
UHF ultralyhyet aallot eli ula 300 MHz - 3000 MHz 100 mm - 1000 mm
 Radiolinkit, televisio, tutka 
SHF mikroaallot 3 GHz - 30 GHz 10 mm - 100 mm Mikroaaltouuni 
EHF erikoislyhyet aallot 30 GHz - 300 GHz 1 mm - 10 mm
 Tutka, radiolinkit 
________________________________________________________________ 
 
THF pitkäaaltoinen infrapuna 300 GHz - 30 THz 10 µm - 1000 µm
 Spektroskopia 
IR infrapunasäteily 30 THz - 430 THz 700 nm - 10 µm
 Erikoisvalokuvaus 
 valo 430 THz - 750 THz 400 nm - 700 nm Valokuvaus 
UVA ultravioletti-A 750 THz - 938 THz 320 nm - 400 nm Solarium 
UVB ultravioletti-B 938 THz - 1034 THz 290 nm - 320 nm Ihotautien hoito 
UVC ultravioletti-C 1,034 - 3 PHz 100 nm - 290 nm Desinfiointi 
 röntgensäteily 3 PHz - 30 EHz 10 pm - 100 nm
 Röntgenkuvaus 
 gammasäteily yli 30 EHz alle 10 pm Atomitutkimus, sädehoito 
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    -- 
* Kiinnostavaa tässä on havaita miten chemitrailereissa käytettyjen lasihiukkasten ja SINISTEN-, 
kirkkaitten erikoiskuitujen pituudet ovat tyypillisesti 1- 0,1mm suuruusluokissa. Kas vain H.A.A.R.P  
tutkataajuus toimii JUURI tuolla aallonpituuksilla. Sattumaako, että Olkiluodon ydinsäteilykertymiä 
puhallellaan ja ohjaillaan haluttuun suuntaan j u u r i  samaisilla modifioiduilla tutka- aallonpituuksilla! 
 
 Jälleen keskeinen löydös joka kytkee chemitrailaamiset, HAARP- laitteet ja nimenomaan 
YDINvoimalapäästöjen sähköisesti agressiiviset johtavat ilmaIONIkerrokset yhteen. Katsokaa vielä 
malliksi kuvia Olkiluodon kuitulöydäksistä. Kuvan leveys noin 2mm: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7wW.jpg  
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7wW.jpg[/img] 
              ---------- 
 
Oudoimpia CHEMIlöydöksiä 
chemi chemi chemi chemi 
 
Seuraava kuva on todella outo löydös chemitrailerien alas mätkimänä. Chemitraileri mätkivät 
sadevesisaaveihin tällaista koboltinsinistä outoa kalvorakennetta. Johon lasikiteet preparaateissani 
sitoutuu kiinni.  
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7Zy.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7Zy.jpg[/img] 
 
Huomasit jo edellisen kuvan yläreunassa oudosti vihertävää valoa tuottavan rakenteen. Siitä innostuin 
tutkimaan tätäkin rakennetta. Kuvan keskiöstä alas oikealle huomaamme kolmisen kohtaa, jossa 
tuotetaan SELKEÄSTI ympäristöään vahvempaa taivaan sinertävää valospektriä. Ihan kuten 
chemitrailerien aineista kertovissa videoissakin. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7Zl.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7Zl.jpg[/img] 
 
Huomasitteko miten v ä h ä n  ihmissilmä näkee halutessaan? Otetaan kuva uudelleen tarkasteluun. 
Olen nyt merkinnyt yksityiskohtia tutkittavaksenne. Luontoon täysin kuulumattomia chemitrailerien 
sulattamia lasikuulia ja LED valohehkuja. No ikäänkuin p u l l a h t a a   mikroskooppikuvista esille! 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7Z3.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7Z3.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/Y7Z0.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/Y7Z0.jpg[/img] 
             -- 
 
 
Etusivu foorumi 2013.09 satoa I 
nsa nsa nsa nsa nsa nsa nsa nsa 
 
- Niin.. Kuva näyttää, että selkeää lasikuulaa on vesisaavit täynnään. Kuten kerrottu chemitrailerien 
myrkkyjen kantoaine tosiaan ON lasimurskakuulaa! MOT. 
 
- Taas ihmetyttää miksi lasikuulat on luokkaa 1000-kertaa ISOMPIA mitä ns. "piti olla" virallisessa 
propagoinnissa.  
 
- Minua tietysti ymmyrkäisenä naurattaa miten SUPO, NSA ja CIA yrittävät keksiä yhä tekaistumpia 
valheitaan sitä mukaa kun tuon aina vaan konkreettisempia lisätodisteita. JOS teillä oikeasti olisi 
hitustakaan esittää tietoja aiheesta. Niin miksei niitä ole tehty yli 10 v aikana MIHINKÄÄN 
JULKAISUUN? 
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Laitetaan kokonaan vastaamatta jääneisiin faktoihini luettelot tähän.  
 
A/ Sinisiä taivaanvärisiä keinotekoisia tummempia ja vaalevampia keinokuituja taivaalta rekkalasteittain! 
Oleellista tähän on alleviivata että minkään muun värisiä kuituja EI myöskään löydy. Kaikki alleviivaa, 
että kuidun siniväreillä peitetään taivaankannen SÄTEILYIONISAATIOPINKKIÄ.  
 
 Mikään tunnettu luonnonkasvi tai vastaava ei tällaisia sinikuituja luonnollisesti  tuota, de facto! Asian 
tekee selkeäksi koska JO 3 vuotta sitten Saksassa löydettiin näillä chemiväreillä massiivisesti 
maalautuneita valkeita muuttolintuja: 
http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/sininen-haikara-ihmetyttaa-saksassa---katso-
video/2010/04/1097286 
 
B/ Chemipäästöjen toinen keskeinen komponentti on myös läpikuultavan kirkkaat pätkityt 0,1mm 
kokoiset kirkaskuitulöydökset. Se, että kuitujen päät kapenevat usein porkkanamaisesti kertovat taas 
siitä mekanismista suoraan, miten chemilentokoneitten suuttimet ne suurnopeudella sinkoavat 
päällemme koneellisesti sulattaen ja venuttaen ne pyörteillen poikki. 
 
 Etusivu- foorumissa 2013.09 CIA myöntääkin, että heidän chemitrailer kokeissaan sulasuutinlasit ja 
polymeerikuidutkin repeytyy juuri näin!  
 
Etusivu foorumi 2013.09 satoa II 
nsa nsa nsa nsa nsa nsa nsa nsa 
 
C/ Kolmas keskeinen komponentti on 0,1mm kokoluokan viiltävät lasisirpalemassat chemimyrkyissään. 
Tuon ihmissolukkoa surutta silpovan aluminoidun massan tarkoitus on toki olla koko chemimyrkkyjen 
pääkomponenttina. MIKÄÄN tunnettu mekanismi ei niinikään selitä miten steriilissä sadevedessä voi 
tällaista lasipalaa kulkeutua miljoonin tonnein. 
 
D/ LED valoa tuottavat ja fotoneja taivaansinisävyyn keskittävät erikoiskiteet eivät selityksiä saaneet. 
  
E/ Kiehkuraiset reaktorin IONIsähköstä kiemurtelevat ja taipuilevat morgelonkuidut jäivät vaille mitään 
selityksiä myös kuvistani. 
 
F/ Syvänsiniset koboltinsiniset hituset jäivät niinikään tutusti vaille pienintäkään selitystä.  
 
Kaikkineen välitilinpäätökseen voidaan sanoa. Ettei yksikään laboraatio, ei toimitus tai vastaava ole 
kyennyt sadevesiemme nykysisällöistä mitään tutkimusta tekemään. Yksinkertaisesti koska 
chemitrailauksen myötä sadevesiin isketyt toinen toistaan oudommat selkeästi dokumentoitavat 
partikkelit halutaan vain karkealla valehteluilla viranomaispeittelyin peittää kansan silmistä!  
 
On myös itsestään selvää, etten kyennyt alkeellisella tekniikallani tuomaan julkisuuteen kuin pienen 
osan siitä mitä päällämme päivittäin pörräämään ostetut säteilyionisaation alasmätkinnän 
chemilentokoneet sinne päivittäin syytää. Myös esim. kaikki vettä kevyemmät chemipartikkelit ovat 
nykymenetelmälläni saavuttamattomia. Mutta palaute On silti aivan huippua! . .  
                  -- 
 
Etusivu foorumi. CIA. 29 September 2013, 11:52 #2654  cosmichd  
 
 Miten chemimoottorin plasmatyönnöstä suuttimista purkautuva lasinauha saa pallon muodon? 
Amorfisena erittäin sitkaana nesteenä tarvitaan hyvin pitkä kuumennus, jotta lasihiukkanen saisi pallon 
muodon. Sellaiset olosuhteet ovat vain massiivisessa tulivuorenpurkauksessa, ei sekunnin murto-osan 
kestävässä chemimoottorin plasmakuumennuksessa. 
 
>>> Tämä on meitä askarruttanut jo kauan, olisi hyvä jos saisimme pallomaista lasia, mutta siitä tuppaa 
tulemaan vain ohutta paistään kapenevaa rihmaa.<<<<< 
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 Hyvä sekin, mutta pallomaisen lasin optiset ominaisuudet olisivat ylivoimaiset. 
 
*Mitä ihmettä varten USA CIA toimittaa optisesti sinertävää heijastuslasikuulaa taivaallemme?. . . .  
 
* Tuossa CIA-poliisi paljastikin erään mieltäni askarruttaneen erittäin kuvaavan yksityiskohdan! 
Nanolasikuulaa pitää siis e r i k s e e n hitaasti kuumennellen tehdasoloissa tehdä niitä kuljettaviin 
koneisiin! Eikä lentokonesuuttimet millään kykenisi työstämään tämän väitteen mukaan kuvaamiani 
lasikuulia loppumuotoonsa nopeassa lennossaan. 
 
 HUIPPUTÄRKEÄ paljastusosa siis tämäkin POLIISILIPSAHDUS. USA Exxon chemi myy siis 
lasijauheensakin esikäsiteltynä pussitavarana maailman ydinvoimalamaille. Nuo aiemmin kuvaamani 
päistään kapenevat porkkanamaiset keinokuidutkin osoittautuivat täissä lausunnossa nimenomaan 
KEINOTEKOISESTI TEHDYIKSI!  
              ----------- 
 
Chemissä pellekatsojaluku 88! 
chemi chemi chemi chemi chemi 
 
 
*JOS vieläkin mielestään jollain on epäselvyyttä, miten chemikoneet pelaa, niin kantsii kattoo tää 
terveinen Ruotsista: 
 
Moro Arto! 
  
löysin hyvän videon tuubista  missä chemilevitys videoidaan koneen tankatessa lisää myrkkyä 
altaolevasta koneesta tai päinvastoin 
  
https://www.youtube.com/watch?v=hQlp3lkKA_k 
             ------------------- 
 
Olkiluodon chemikokeita III 
chemisimu chemisimu chemisimu 
 
Kuten muistamme löytyy globaalista chemitrilaamisen jätöksistä erittäin pyöreitä lasipallokuulia. Eräät 
nettiPOLIISIEN ostetut diskommentit esittivät lisäksi että kuvaamani lasikuidut olisivat peräisin talojen 
eristeistä. Kiinnostavaa tässä onkin, ettei eristeessä ole tietenkään 1- 0,1mm kuvaamiani pätkiä, vaan 
pitkiä tuumaliuokan kuitukimppuja. 
 
Mutta ei siinä mitään demotaan nyt sitten tämäkin illuusio malliksi läpi. Koska minuakin alkoi kiinnostaa 
mitä voisi tapahtua, jos 12 500m korkeudella alinomaa lentävien chemikoneitten moottorit haukkaisivat 
sinne selittämättömän mystisesti ajautuneita lasikuitueristekuituja? 
 
Simuloin tilannetta polttoliekillä. Omalla toholla, jossa on kaasupatruuna. Ei muutakuin liekkiä kehiin ja 
katsomaan muododtuuko, niin 0,1mm kuvaamiani virheettömiä lasikuulasia? 20 Kertainen suurennos 
näistä tuotoksista. 
http://kuvapilvi.fi/k/YRy7.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YRy7.jpg[/img] 
 
Kuten huomaamme jo kättelyssä. Ilmassa kuumennettu lasimassa liimautuu kuitumatoksi. Ja 
muodostuneet palaset ovat isoina vaahtosekaisina kummajaisina kaikki yhdessä mytyssä. Vaan jos 
sentään kuitujen päähän tulisi edes nuppineulapallosia? Otetaan vielä 200- kertainen suurennos: 
http://kuvapilvi.fi/k/YRyN.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YRyN.jpg[/img] 
 
Niinpä niin, viimeistään tämä 20- kertainen suurennos osoittaa, miten totaalisen väärässä 
nettiPOLIISIEN harhat ON! 
http://kuvapilvi.fi/k/YRQO.jpg 



2928 
 

[img]http://kuvapilvi.fi/k/YRQO.jpg[/img] 
 
 Ei löydy näistä demoista kyllä ainoaakaan viitettä niistä joita kuvasin TEOLLISESTI valmistetuissa 
chemitrailausten näytteissä Olkiluodon päälle ruiskutetuista chemitrailerien jäämistä: 
http://kuvapilvi.fi/k/YRQl.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YRQl.jpg[/img] 
                    ------------- 
 
 
MITEN chemitekniikka toimii? I 
teknik teknik teknik teknik 
 
Moni on silmät selällään katsonut miten näennäisen pienestä lentokoneesta voikin riittää chemivanaa, 
joka jo tunnissa parissa täyttää koko taivaankannen? Tuossa keskustelimme Itä- Suomeen, miten on 
mahdollista, että chemikemikaalit poltettaisiin laitteistoissaan. Ja s i l t i  polymeeriset taivaansiniseksi 
värjätty +100C asteessa jo palavat ja sulavat chemipartikkelit päätyvät päällemme maahan tyystin 
vaurioitumattomina? 
 
Joo kyllä nettikeskusteluissa näyttää olevan valtavan paljon ydinrikoksiaan peittelevien dis-infoja. Miten 
vesisaaveihini Olkiluodossa päätyneet 0,1mm lasimurskeet ja kuitupätkäpiikit saataisiinkaan läpi 
chemisuuttimien? Outoa on myös se, miten ne lentokoneitten chemitrailerien suuttimet ovat kokonaan 
liikkumattomia pelkkiä passiivisia suulakkeita? Paljon selvittämätöntä siis. 
 
Luonnossa keinosateita synnytetään rajulla pakkasella tuotetuilla jääpaloilla, eikä kuumentamisella. Itse 
asiassa Ruotsista sain kiinnostavan tiedotteen aiheesta. Kaveri käski katsoa pimeällä voimakkaalla 
kilowattiluokan halogeeneilla yläviistoon sitä MITEN chemilentojen jälkivanat tulee maahan kuin valkeat 
leijaavat l u m i hiutaleet! Ei niinkuin alas häthätää ropisevat sileät lasikuulaset, joita kuvasin! Jokin 
aivan selvästi nyt ei kokonaisuutena täsmää? 
                  ------------ 
 
MITEN chemitekniikka toimii? II 
teknik teknik teknik teknik 
 
Keinotekoista sadetta on tehty sumuttamalla lentokoneista alas kylmänviileää hiilidioksidijäätä. Miksi 
keksiä vanhaan ja toimivaan systeemiin huonompaa ratkaisua? No, kuka viitsisi lohkoa kiinteitä 
jäähileitä tonneittain lentokoneitten kyydeistä? Ei tietenkään kukaan. 
 
Ratkaisevan tiedon sainkin Itä-Suomen kontaktiltani. "Tuo lentokoneista alas lirivä sumuvana perustuu 
NESTEYTETTYYN typpikaasuun. Johon on sekoitettu mukaan hiilidioksidikaasua"! Niinpä tietenkin! 
Lasikuulat ja polymeerikuidut survotaan matkaan nestetyppikaasun nestevirtauksessa. Kaasua ei 
tarvitse edes pumpata kun kaasun laajetessa sen paine tekee päätyöt! 
 
Huippua kaikki tyyni. Nestekaasua mahtuu v a l t a v a t  määrät pienehköönkin tilaan. Ulos 
purkautuessaan typpikaasu liuottimena vie muassaan myös aluminoidut lasikuulaytimet ja 
bariumsuolot. Ulos suulakkeista tullessaan kylmä typpikaasu näyttäytyykin RAJUNA valkousvana. 
 
 Kylmyys tiivistää muassaan kulkevien lasiytimien pinnalle CO2 lumijään. Muodostuu erittäin hitaasti 
alaspäin leijailevia pieniä hiilihappolumihiutaleita. Jokaisen sisällä on suojassa reaktiiviset bariumitkin 
odottamassa lentokoneen poistumista paikalta.  
     ---------------- 
 
MITEN chemitekniikka toimii? III 
teknik teknik teknik teknik 
 
Näin kuskien terveyttäkin kosmeettisesti säästellään. Vasta kun hiilihappojään suuri kiteymäpinta- ala 
stabiloituu kunnolla. Alkaa chemipilvet laajeta uskomattomalla kasvukertymillään taivaankannet 
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täyteen. Ionien vaihtoa ehtii hitaassa putoamisessa tapahtua maksimaalisesti säteilyionisaation 
saadessa elektronikylläisyyttä alumiineista. 
 
 Myös bariumlisäys saa maksimaalisen kontaktipinnan lumihuururakenteisesta keinolumesta. Pian 
ilmassa ollut vesihöyry lisäviilentyy N-typpikaasun haihtuessa, hurjasti nesteytyy chemitrailytimiin. 
Muodostaen meille tutuksi tullutta ERITTÄIN pienipisaraista usvasadetta. Jonka alastulon maahan ns. 
"sateena" vaivoin edes huomaa. Voi hyvänen aika kun simppeliä, kun vaan tajuaa mistä on kyse.  
 
Alas tullessaan typpikaasuliuos on kadonnut. Maahan leijailevat CO2 hiilihappojäät hidastelevat 
ilmakehässämme mitä toivotun kauemmin alaspäin. Lämpöshokit tässä rajussa käsittelyssä kuitenkin 
murskaavat myös suurimman osa nähtäväksi jääneistä 0,1mm lasikuulista. 
 
 Niinpä tosiaan. Lyhyet taivaansiniset polymeerikuidut EIVÄT sula kuumuuteen. Vaan itse asiassa 
syväpakastuvat valkeissa hiilihappolumissa ja tiivistymisten vesipisaran kirkkauksissa maalaten laajasti 
säteilyn punaamaa taivasta uskosti "oikean sinitaivassävyyn".  
 
Kokonainen teollisuustekniikka aukeaa näistä paljastuksista aivan omalle oudolle tasolleen. Sopii 
ihmetellä miksi neteissä näistä EI näe rivin riviä? No eipä tietenkään koska ostetut nettien 
disinfoirmaattorit rahasta vääristävät systemaattisesti todettavat faktat kauttaaltaan. Ihmettelen 
erityisesti miksi ihmeessä ihmiset eivät katso näitä päittensä päällä tapahtuvia i t s e ? 
             -- 
 
Etusivu- foorumin satoa 2013. 07 October 2013, 13:42 #2681  
cosmichd  
Kokeilepa kuumentaa lasikuitua toholla tai millä tahansa kun se ohittaa liekin 222 m/s nopeudella, mikä 
on normaali nopeutemme (800 km/h) kun levitämme lasikuituja ilmaan. Moottoriin mahdollisesti 
kulkeutuvat hituset eivät viivy moottorin sisällä kuin noin 1/2000 sekunnin ajan, ja sinkoutuvat sitten 
ulos, tasan samanlaisina kuin menivät sisään. Havaitsemasi lasipalloset, ihan kaikki mikä ilmassa 
lentää ei sentään ole meidän sinne heittämää.  
            ---------- 
 
Etusivufoorumi CIA 
etusivu etusivu 
 
08 October 2013, 18:27 #2686  cosmichd kirjoitti: 
showthread.php?p=263456showthread.php?p=263456 
Arto alat päästä jo pikkasen jyvälle chemtrailaamisen hienouksista. 
 
Me ei kuitenkaan käytetä nestetyppeä, koska se on hyödytöntä kuormaa. Saman asian kuin nestetyppi, 
ajaa kerosiini. Lennämme chemtrailauslentomme niin korkealla, että siellä vallitsee 50-60 pakkasasteen 
hirmupakkanen koko ajan. Päästämme suuttimista poltettua kerosiinia, joka on kemiallisen reaktion 
kautta saanut olomuodokseen CO2 ja H2O.  
 
Nämä muodostavat silmänräpäyksessä pieniä huurrekiteitä, jotka näet chemtrailauksena.  
 
Mäjäytämme näillä kemikaaleilla, kuten jo arvasitkin, yltiöpäisen ultraplutonoimionisaasteen alas, ja 
pyydystämme plutoniumiunikuormituksen rikkiplasmafotonikeiloillamme takaisin reoaktioihinsa.    
  -- 
Arto A/ Tottakai teidän on pakko käyttää kantoainenesteitä joka EI räjähdä. Typpikaasunestettä on 
erittäin helppo tehdä missä vain ilmakehästä suoraan kompressoimalla. Joten miljardien tonnien 
logistiikan salaamisen kuljetusongelmat väistyy nimenomaan sillä. 
 
Jos käytettäisiin mainittua kerosiinipolttoa, jota on JO lentokoneitten alkuperäisessäkin poltossa. 
Menettäisitte mm. chemimyrkkyjen oleellisimmat osat, mm. herkät polymeeerikuidut. Lisäksi kuten 
muistamme vanhemmista lentokoneista kertomasi usvasumut k a t o a a  hetkessä muutamissa 
minuuteissa, eikä tunneissa kuten nyt . EI OSUMAA VEDÄTYKSIISI siis! 
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B/ Chemitrailausraportit EI puolla rikkimolekyylien mukanaoloa. Rikin käyttö toisi lisäksi mm. selkeän 
tuotteen maassanäkymisen, HAJUONGELMAN systematiikkaa. Rikkiä kyllä on esitettykin CO2 
lämpöhaittojen kosmeettiseen poistoon. Rikki veisi lisäksi lentokoneen pienestä varastoiintitilasta 
kiintoaineena liikaa volyymia. Mutta kuten molemmat tiedämme. Chemtrailauksella EI edes yriteä 
vaikuttaa CO2 kemiaan. Vaan ainoastaan oleellisimpaan, säteilyIONISAATION olemuksiin. EI 
OSUMAA TÄHÄNKÄÄN CIA- VEDÄTYKSIISI siis! 
-- 
C/ Jotain sentään perustuu totuuteenkin jutuissasi, onnittelen: 
 
" Mäjäytämme näillä kemikaaleilla, kuten jo arvasitkin, yltiöpäisen ultraplutoniumionisaasteen alas, ja 
pyydystämme plutoniumionikuormituksen ."  
_______________________________________________________________ 
------------- 
 
SWE TJL VIDEO 
videe videe videe 
 
 Voisiko muuten JOKU vaihteeksi kertoa, miksei tällaista kotikonstein toistettavaa  KONKREETTISTA 
chemidokumentaatiota uskalleta kuvata Suomessa? Tääkin tulee siis tietenkin demokraattisemmasta 
Ruotsista asti:  
 
Moro Arto! 
  
No ei tämä video yksinkertaistettuna  näyttää kuinka pientä chemipöly 
partikkelia me hengitämme keuhkoihin. Kuva otettu Ruotsista raskaitten  chemilentojen jälkeen. 
Kuvassa siis NÄKYY ihan suoraan zuumattuna miten räikeään valorajaan näkyy taivaalta päällemme 
tiputettavat mun kuvaamani lasikuulat, polymeerikuidut ja lasikuitusaastat kuin tappavana tiiviinä 
pölylumena keskikesällä 2013. Todella päräyttävää dataa tämäkin dokumenttina, jonka kuka TAHANSA 
voi toistaa kotonaankin aiheesta. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=XL00MCurQEE 
ja myös ne kuidut on mukana tässä 
            -------------- 
 
20.10.2013 23:49, TJL kirjoitti: 
> Moro Arto! 
>   
> Tsekkaa tämä smart dust video mahtavaa! 
>   
> http://www.youtube.com/watch?v=GyX5pR8FR9g 
>   
> minä olen treenaus vaiheessa näillä lampuilla yritys on saada tarkkoja selviä videoita joissa näkyy 
kunnolla tämä väri näihin nanoihin 
>   
> No tässä on se lamppu millä yritän saada sen videon onnistumaan 
>   
> https://www.youtube.com/watch?v=zRYlcngkw-E  
>   
> kuulumisiin taas! 
 
*Siinä sitä tosiaan levitoi sitä SAMAA paskaa, jota mikroskoopikuvasin vesisaavin pohjalta teille. Täytyy 
kyllä sanoa, että kun TOI on ilmamme tila CHEMIPASAKOISTA, niin kyllä a h i s t a a ! Mitä hullua ne 
tekee meille tällaista mokomatkin atomiterroristit vailla rangaistuksia!. . .  
Autolla ja muilla EI saa pöllyttää ilman filtteröintejä, muttta ydinvoiman eteen saavat tehdä näköjään 
mitä tahansa! 
        --------- 
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Chemitrailausta YDINVOIMALOISSA 
ksenon ksenon ksenon ksenon 
 
FB. 2014 A.R. Sinähän puhuit myös siitä sianverestä/ihmisverestä ydinvoimaloissa, mutta oletko kuullut 
että chemivanoissa olisi myös käytetty verta? 
Tässä jonkinlainen video aiheesta: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=78rKNoR4T0w 
TOP SECRET Mission - Chemtrail Pilots SPRAYING BLOOD Cause Face to Face Near Mid-Air 
Collisions !!! 
www.youtube.com 
 
* Joo oikeaan osut. SAMASTA syystä käyttävät, kuin ydinvoimaloissa. Verelä on nanokuplarakenteena 
poikkeuksellinen kyky sitoa säteilyn tuottamia kemkiallisesti regoimattomia tappavia jalokaasuja! Tää 
On kyllä huikea lisätodiste juuri siitä mitä olen AINA sanonut. Chemitrailauksella on yksi keskeinen 
päämäärä mätkiä alas maahan ydinvoimaloiden jatkuvan vuodon SÄTEILYPÄÄSTÖJÄ. Tässä 
tapauksessa erityisesti reaktorien radioaktiivisia pelättyjä ksenonin, argonin ja radonin kaltaisia 
megatappajia. 
           -------------- 
 
Sulamatonta CHEMILUNTA 
 
VTT Suomi kehitti nanoselluloosan. Ideaa pidettiin julkisuudessa valtavan tuottoisana. Vaikka aineen 
todellisesta käyttötarkoitusta ei edes kerrottu. Tammikuun 30. 2014 USA:ssa levisivät kymmenet videot 
oudosta chemitrail - lumesta joa ei edes rulessa sulannut.  
 
Aikansa parisatamiljoonaa jenkkiä ihmetteli aineen koostumusta. Sitten päätin kertoa sen olevan 
kuuluisaa suomalaiskeksintöä! Muutamassa minuutissa tuli teksteihini kymmenittäin peukkuja. Jälleen 
kerran IAEA:n salaisuuden verhoa kykenin aukomaan.) 
 
Linda B. 
https://www.youtube.com/watch?v=WnTJTP-_uYw 
Georgia Fake Snow!! 
www.youtube.com 
 
Koostevideot: 
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/164389/FAKE_SNOW_being_Reported_all_over_the_US_SIN
CE_WHEN_DOES_SNOW_TURN_BLACK/ 
 

3300. Kuka = YDINimpperiumi 
 
Itse asiassa aiheen käsittely on minultakin jäänyt luvattoman vähälle. Tarkoitan ihan perustiedottamista 
siitä miten globaalin tason ydinteollisuuden omistuspohjat makaavat. Virallisestihan ydinteollisuuden 
katto- organisaatio siis on: 
IAEA. 
 
Taustalla hääräävä järein niinikään ylikansallisesti ydinlisenssejä suojaavan valtiomahtien ylin kontroleri 
on: 
IPPAS. 
 
Ryhmä jonka yläpuolelta ei löydy enää muuta kuin itse Jumala. Korostan, että edes USA:n presidentillä 
ei ole ylivaltaa näihin kumpaankaan maailmaamme verisesti ja kiistatta nyt vallitsevia maailman 
omistajia vastaan. Mutta arvasittekin jo, ettei tämä ole kuin "kulissi". Taustalla on ihan jotain muuta. 
             ------ 
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Historian havinaa.  
 
Ensimmäisessä maailmansodassa kävi selville, että maa joka hallinnoi öljyteollisuutta omistaa 
Maapallon isolla. Tai siis no.. . .Rockefeller oivalsi tämän. Loi globaalin öljyimperiuminsa. Jolla uhmasi 
suoraan USA:n koko hallintokoneistoa. Yhä tänäkin päivänä ihmiset olettavat, että tilanne on tämä yhä. 
Toisaalta kansa tietää, ettei rahalla ole kotimaata.  
 
Franklin Delano Roosevelt päästyään USA:n presidentiksi. Presidenttikausi: 4. maaliskuuta 1933 – 12. 
huhtikuuta 1945.  Kuitenkin alkoi suoraan demokraattina haastamaan republikaanista Rockefellerien 
sukua. Alkujaan isku suvun Standard Oilia vastaan oli yhtiön hajottaminen ns. "trustilailla". 
 
Standard Oilin omisti Rockefellerien perhe. Yhtiön perusti John D. Rockefeller. Yhtiö pilkottiin 34 osaan 
15. toukokuuta 1911, kun Yhdysvaltain korkein oikeus totesi sillä olevan monopoliaseman 
öljymarkkinoilla. Kyseisellä hetkellä Standard Oil piti hallussaan 64 % öljynjalostuksesta Yhdysvalloissa. 
 
Toista maailmansotaa kehittelevä USA oivalsi. Että öljyteollisuus oli liian helppo idea kopioitavaksi 
muihin maailman maihin. Haluttiin luoda jokin sellainen "energiatekniikka" jolle voitaisiin sen erityisen 
tuhoisuuden ja vaarallisuuden nimissä taata USA:sta hallinnoitava ikuinen ja globaali lisenssinhaltijan 
etumonopoli. 
                       ------------- 
 
YDINimmeriumiin 
usa usa usa usa 
 
Suurella yleisöllä on yhä luulo siitä, että öljyteollisuudella olisi maailman mahdit käsissään. Legenda 
luotiinkin Standar- oilin kautta tieten. Mutta jo 1930- luvulta asti oli Rooseveltin massiivinen tukijoukko 
päättänyt tuotattaa Westinhausen ydinaseteollisuudesta maailman mahdin. Imperiumin jonka veroista 
ei maailma tunne. Rooseveltille olikin alusta asti selvää. Että räjäyttämällä keskellä Eurooppaa 
Berlinissä maailman ensimmäisin aito siviilien massatuholaite. Hänen luomansa ydinimperiumin olemus 
syövytetäisiin maailman tietoisuuteen. 
 
Rooseveltin ongelmaksi muodostui kuitenkin itse aika. Saksassa todettiin jo paljon ennen USA:n 
ydinkokeita. Ettei ydinasetta ole mielekästä käyttää. Mitään ryöstettävää kun ei jäisi maasta, jonka yllä 
oli ydinpommi tuhonnut ja saastuttanut kaiken ryövättävän. Niin Hitler kuin Stalinkaan eivät koskaan 
halunneet käyttää ydinpommia. Ei halunnut ensin edes Rooseveltkaan.  
 
Saksan kaatuessa ainoaksi USA:n himoamaksi iskukohteeksi jäikin enää Japani. USA:n ARMEIJA 
halusi kuitenkin hintaan mihin tahansa varmistaa maailman mahtiasemansa  juuri tuhoamalla Japanin 
siviilejä sadoin tuhansin. Barbaarisimmin mahdollisin menetelmin.  
Itse asiassa kukaan ei pitänyt Hiroshiman pommittamista järkevänä. Mutta koska maailmaamme nyt 
hallitseva USA-ARMY halusi kuninkaaksi kuninkaan paikalle. Ydintuhot aloitettiin systemaattisesti! 
 
Ne jotka tätä lukevat. Oivaltavat kyllä ihan oikein. Ydinteollisuuden kasvoton tausta on USA- armeija. 
Sen suojaajana on CIA. Nyt ei puhuta niinkään enää "sukujen mahdeista". Vaan maailman rahasta joka 
yksinkertaisesti keinoja kaihtamatta ylläpitää ydinaseteollisuuttaan. Mikään uhri ei ole heistä liikaa. 
Mikään tuho ei tätä ydinimperialismin psykopaattista johtoa häiritse. Tällä hetkellä USA-armeijan 
keskeisin uhka on jälleen kerran. Niin kuka edes yllättyi, Saksan ydinvastaiseksi julistautunut 
kansanhallinto. 
            -------- 
 
Välitiedote. 
supo supo supo 
 
.. . Tätä kirjoittaessani mennään iltaa 28.09.2013. Se mikä minut sai tarttumaan kynään. Niin 
tapahtuihan se juuri. Itä- Suomesta minulle soitettiin. Ja kuten aina Vuojoen SUPO imuroitui 
kyttäkalleineen salakuuntelemaan. Laittomasti kuten aina kännykkälinjoillemme. 
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Yhtä kaikki edes Se ei näille ydinkansanmurhan psykopaattisille hanttapuliterroristeille ei riitä. 
Sinitakkiset ydinkarhuryhmäläiset kansan rivissä tunnetaankin psykoottisina ja totalitäärisen 
psykopaattisina. Olimme juuri päässeet keskustelussa vaiheeseen. Jossa totesimme, ettei 
ydinimperialismin rahavirroilla ole kotimaata. Ei paljon sukukuntiakaan vaan. . . 
 
Niin tosiaan. "USA:n ARMEIJA pitää hallussaan salaisine STEALTH, -LEVITRONMETALLEINEEN, Pu- 
239 plutoniumaseteollisuutensa, erikoisreaktoripolttojen metallien kirjon tarpeillaan kiimaisia ja kaiken 
hallinnoivia lankojaan ja.. . *  TuuT, TuuT. TuuT. . . !" 
 
Kuvaavinta tälle tapahtumalle oli suoraan SUPO/CIA sietämätön keveys. Suora ja konstailematon. 
Irvokkaan kiihkeä myöntäminen siitä. Että vihdoin ja viimein olimme päässeet a i v a n  liian likelle 
pääsyyllistä. Tuota mustinta pahuuden lukua. Ydinalan taustalla verisiä kaiken tieltään tuhoavan USA-
ARMY:n sanoinkuvaamattoman musta hahmo paljasti itse itsensä!. .  
      ------------- 
 
    Asiakasnumero TEM/2955/08.05.01/2012 
    Arto Lauri 
    27150 Eurajoki 
    30.09.2013 
    No:1 019 
    kuuleminen@tem.fi 
 
    FB Itä- Suomi foorumi 2013.09.  
  
    Joonas Lehtolahti. En ole kyllä kuullut että tutkimuksen tekeminen olisi rikollista. Ette tekään ole 
varmaan sakkoja saaneet tai vankilaan joutuneet vaikka olettekin tästä kovasti ääntä pitäneet ja 
julkaisseetkin tuloksia jopa Youtubessa. Mutta teillä on imago-ongelma, kukaan ei ota teitä todesta, 
joten kannattaisiko ottaa yhteyttä johonkin tutkimuslaitokseen ja pyytää heitä tutkimaan asiaa? 
    noin tunti sitten · Tykkää 
 
    Arto Lauri Itse asiassa USA ydinteollisuus globaalina ydinlisenssin haltijana k i e l t ä ä 
systemaattisesti kaiken, korostan k a i k e n ydinteollisuuden jatkokehittelyt mihinkään suuntaan koko 
maailmassa! Fysiikan kaikki keskeiset rajat on ydinlaitteillaan kuulema mitoitettu ja kartoitettu jo silloin!.. 
Robert Oppenhaimerin oikeudenkäynnissä 1954 USA kehitti IAEA:n ja CIA organisaatiot 
kattojärjestöikseen pelkästään tätä edelleen jatkuvaa 100% kontroliaan varten. 
 
     Jonaskselle tiedoksi, että vaikka TVO:lla oli luokkaa 800 huippuosaajan , taatusti Suomen pätevin 
ydinosaajisto. Koko firmasta EI löytynyt a i n o a a k a a n sellaista insinööriä, ei fyysikkoa tai alansa 
professoria. Joka olisi tuntenut esim. SÄTEILYEROOSION mekanismeja l a i n k a a n ! Kun kuulin 
asian ensi kerran en saattanut uskoa korviani. Syyksi siitä kertonut insinööri kertoi USA:n 
yksinkertaisesti k i e l t ä n e e n kaikenlaiset säteilyeroosion kokeet ja ydinlaitteistonsa lisäkehittelyt. 
 
 IAEA valvoo asiaa niin tarkoin, että kun esim. Irani halusi kasvaviin ydinongelmiinsa jatkokehittää 
reaktoritekniikoita. USA julisti maan välittömästi menettäneen ydinlisenssit ja uhkasi suoraan sodalla! 
Kuvaavaa, että USA tapatti koko lentokoneellisen Iranin uraaniohjelman isät, venäläisspesialistit 
muutama vuosi sitten lentokoneellisessa räjäytyksin Pietarin seudulla. Venäjä menetti tässä 
räjäytyksessä muuten osaajansa, liki 50 kaikkein tärkeintä ydinfyysikkoaan! Minkä takia tänäkään 
päivänä Venäjä ei hallitse reaktoritekniikoitaan saati ydinasepuoliaan likikään entisellä tasollaan. 
    muutama sekunti sitten · Tykkää 
              ---- 
 
FB. Itä- Suomi foorumi II 2013.09 
 
Joonas Lehtolahti Jos kaikki ydinteollisuuden jatkokehittelyt on kielletty, niin miksiköhän tänäkin vuonna 
on julkaistu useampi tieteellinen artikkeli uusista löydöksistä ja suunnitelmia uudentyyppisistä 
vähäpäästöisemmistä reaktoreista? 
18 minuuttia sitten · Tykkää 
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Arto Lauri Niin katsoppa poju kokeeksi reaktorien historiaa pikkaisen. Fuusioreaktorit, hyötöreaktorit, 
thoriumreaktorit KAIKKI TYYNI kehitetty JO 1950 -luvun ydinhuumassa! Nyt ET edelleenkään halua 
oivaltaa oleellisinta. Otin tuossa esille miten esim. Lappenrannalle USA lisenssin HALTIJA antoi 
tehtäväksi selvittää SPALLAATIORAJAT ISOTOOPEILLE. 
 
 Juu siis kaikilta MUILTA tutkimus on kielletty kuin USA-ARMY:lta! Riidat Pohjois- Korea, Irakin, Iranin, 
Syyrian, Libyan ydinohjelmissakin perustui JUURI lisenssinhaltijan epäjumalaiselle oikeudelleen 
määrätä k a i k e n mikä liittyy YDINLISENSSEIHIN. 
5 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri No vaikka Olof Palmen ASEA. Joka systemaattisesti koetti murtaa tätä USA:n IAEA 
formaatin ydinmonsteria. Sillä seurauksella, että Palmeen USA sumeilematta kostoksi tappoi. Ja 
Palmeen kehittämä ASEA- atom tuhottiin, siirrettiin USA:lle vasalliksi. Jenkkipaskat EIVÄT hyväksyneet 
sitä kun ASEA alkoi mm. 1986 kehitellä mm. aktiivisesti itse itseään alas ajettavia kertakäyttöisiä. JO 
valmiiksi peruskallioon syvälle loppusijoitettavia ERIKOISTURVALLISIA ns. "kaupunkireaktoreitaan!" . . 
. 
 
Tutki asiaa saatat hämmästyä! USA kertoi kylmästi tuhonneensa Ruotsin aikeet. Koska LIIAN 
TURVALLISET ASEA- reaktorit syrjäyttäisivät Westinghausen reaktorimallit markkinoilla!. . .Edes, 
huomaa edes venäläiset eivät uskalla tilanteessa kuin kopioida jenkkilisenssejä! 
muutama sekunti sitten · Tykkää 
              ------------ 
 
A.R. Cesiumi135 esittely+++ 
08:23 AP 
 
Tiedätkö muuten, että onko tuolla sinun Youtube kanavalla herjoja heittelevä Cesium135 Supon tai 
muun järjestön jäsen, koska heittää vaan perustelemattomia kommentteja videoihisi? 
09:55 AP 
 
Arto Lauri 
 
Kaveri on Turun vankilamielisairaalan johtajan Lauermanin viranomaislistojen ns. "Turun 
nettiryhtiliikkeen" perustajapoliiseja! Täysin e l ä i n . Katkeroitui aikoinaan kun paljastuksistani 
menettivät nimenomaan Otaniemen TVO:n rahoitukset. Suomessa oli siloin kaksi ydinalan koulukuntaa. 
Venäläinen Loviisan sakkilössi ja ASEA Olkiluoto. Loviisan väki oli 2 viikkoa "koulutuksessa" TVO:n kun 
piti saada Loviisan väkeä vaihtokoulutukseensa. 
 
 No VARSIN PIAN TVO:n johto yksikantaan totesi, että nää Loviisan ns. "YDINinsinöörikoulutetut" on 
kuulema ihan h u l l u j a . Joo Rauno Mokka mäytti JUURI tätä nimitystä. Sanoi, ettei TVO anna enää 
ikinä latin latia moisille ydinlahtareille. TVO:n käskystä KOKO Otaniemen ydinala ajatettiin alas. Ja 
kuten muistamme Forttumin ihan virallisestikin liian ammattitaidottomille ydininsinööreille EI annettu 
enää edes lupaa uusiin ydinhankkeisiin! 
 
 Aikoinaan sfnet.keskustelu foorumeilta juuri TÄMÄN sisäpiiritiedon vuodatin noista julkisuuteen. Ja 
loppu onkin klassista legendaa. Ilkka Karaila oli mm. Cesiumin Otaniemen lehtorikaveri myös. Sitten oli 
kolmaskin otaniemen hyllytetyistä olleet tosiaan SUPO- palkkaamina kimpussani tuolta 2005 paikkeilta 
jo. 
 
No miksi noi on TVO:n johdon mielestä edesvastuuttoman vaarallisia? Otaniemessä opetetaan, että 
ydinjäte on alffasäteilujänä turvallista lähestyä liki koskeutusetäisyyteen (30cm). Kun taas ASEA 
määrittelee ydinjätteen niin vaaralliseksi, että sen JO pelkkä vilaukseltakin NÄKEMINENKIN TAPPAA!. 
. .200m päässä tiestä oleva ydinjätetanko ohitetaan autolla 80km/h ja KAIKKI sisällä olevat kuolee!. . . 
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Toinen esimerkki. Otaniemen, Lauerman väki lanseerasi LOISTOIDEANA, että ydinjätteet EI ole 
mikään ongelma. Klassikko oli rikihapottaa ydinjättetonnistot. JooO yksinkertaisesti LEVITTÄÄ ne 
ympäri Suomen peltojen ja metsien. Kuulema toimii Venäjälläkin kuin ajatus!. . . 
 
Joten alat ymmärtää MIKSI Otaniemen väelle noi kerrottuani eteenpäin tuli ansaitusti noutajat. No k o h 
t a tämä kaikki onkin toki totta Fennovoiman ja Talvivaarojen ydinhankkeitten venäläisten avulla.. Mutta 
siis joo mm. tästä Cesiumit raivoaa mulle. 
 
 
 
 

3301. Rauman YDINIMPPERIUMI. 
 
 
RAUMAN YDINsatamasta. I 
rauma rauma rauma 
 
Todella harva tajuaa, että TVO/Posivan miljoonien tonnien ydinjätekeskukset sijaitsevat käytännössä 
Raumalla! Matkaa keskustan torilta on näköyhteyden verran, vain muutamia kilometrejä.   
 
Niin 09.2013 Rauman sataman keskusta yksinkertaisesti t y h j ä n n e t t i i n ajattamalla sieltä valtion 
nimenomaisella pakkotoimella ulos mm. STX- telakkateollisuus. Miksi alkaa aueta, kun tajuaa, että JO 
tänäkin päivänä TVO/ Posiva kuljettavat kaiken keskeisimmän ydinjätelastinsa samaisen Rauman 
kaupungin omistaman satamaterminaalien kautta. Rauman satamaa lopetellaan kun alueen toisestakin 
paperikoneesta hankkiuduttiin systemaattisesti eroon. 
 
Keskeisin kysymys onkin. MIKSI TEM, TVO, Posiva himoavat koko Rauman keskeisen satama- alueen 
muuttamista ydinjätehuolinnan keskuksekseen? Kaikki perustuu 1986 M. Koiviston, Fransoi Mitterandin 
sopimukseen tuotattaa alueen satamaterminaalien kautta näkemällä tappavat ydinjätetonnistojaan 
jatkoon jalostettavaksi ASE- ydinmateriaaleiksi Suomeen. 
 
Olkiluoto- Humppilan ydinohjushuolintakeskus- Loviisa ovat keskiössä tässä. Pelkästään esim. ketjuun 
kuuluvassa Viron Sillanmäen ydinjätteitten jalostustehtaassa lymyää tälläkin hetkellä 12 000 000kg erät 
pelkkää plutoniumydinjätettä. Näkemällä tappavan aineen kuljettamiset tiheästi asutuilla alueilla 
ydinonnettomuusvaaroineen vaatii v a l t a v a t  terminaalitilat. 
            ------ 
 
RAUMAN YDINsatamasta. II 
rauma rauma rauma 
 
01.10.2013. Rauman kaupungin omistama energiayhtiö teki suljettujen ovien takana päätöksensä. 
Koska kuntalaiset olivat ankarasi vastaan 30 000 000e hukkainvestoinneista Fennovoiman 
venäläisydinvoimaloihin. Päätettiin maamme ydinrikolliseen tapaan asiat runnoa pelkästään 
väkivaltaisesti läpi. 
 
Kuvaavaa asiassa on se, että alkujaan 4 000 000 000e ydinvoimalan hintaa päätettiin sumeilematta, 
"pikkaisen rukata". Mikä tarkoittaa täissä huikaisevaa 6,3 miljardin aloitushintaa ja kertakaikkista +58% 
kertanykäisyä avaruuksiin! 
 
Kun venäläiset on vaatimassa sähköstäkin liki puolet kolmasosahinnoilla itselleen. Niin katteetkin 
puolittuvat näinkin samalla JO tuotonkin osalta. Ydinvoiman ainoa keskeisin osa on tuottaa ja jalostaa 
ydinjätteistä ASE- materiaaleja USA/ Venäjän armeijoiden tarpeiksi. Logistiikkana maailman 
vaarallisimman Pu-239 materiaalien kuljetussatama vaatii mielettömät alueet.  
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Rauman koilliskulmaan tehdäänkin hankkeen tiimoilta maailman mitoissakin todella massiivinen 
junaratojen pistoraideterminaalit. Satamaan tuotetaan NATO:n sotilastoimin totaalisen sotilaallinen ja 
suljettu tuotantotukikohta. Koskaan a i m m i n  näistä Rauman Pu-239 ydinjäteterminaalien työmaita EI 
ole uskallettu kuvata. No nyt uskallettiin ja vielä panoraamana: 
 
http://kuvaton.com/k/Y7bl.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y7bl.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/Y7bA.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y7bA.jpg[/img] 
 
http://kuvaton.com/k/Y7bj.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y7bj.jpg[/img] 
 
Ainoastaan tämä kuva on tässä käytettävissä kertomaan mitä hämärä, tarkoin salattu hanke pitää 
sisällään. Yksikään julkaisu, tai lehdistön edustaja ei näistä raportoi. Eli jälleen kerran kyse on 
maailman ensi-illasta. 
 
http://kuvaton.com/k/Y7by.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y7by.jpg[/img] 
                  -- 
 
FB. 2013.10.  Antti Saarinen Tostahan tulee logistiikka keskus. 
Ja kuivatelakka taitaa mennä ihan johkin muuhun käyttöön. Kannattais uskoa mua 
15 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Antti POLIISI hei siis o i k e e s t i ! TVO/Posiva ovat JO viitisen vuotta kaupanneet 
Suomeamme koko Euroopan saksankielisissä alueissa EU:n ydinjätetunkioksi. 650ha raskaan 
energiakierrätyksen toimintakeskus. Nyt hanke on kasvatettu ydinjälleenkäsittelylaitteiksi koko 
maailman tasolle.  
 http://www.lakariarea.fi/ 
              ------------ 
 
FB. 02.10.2013. 
A.S Mä hiukan nyt epäilen Arto tota sun ajattelua. 
Lakarin aluehan on pelkästään logistiikaa varten ja kaikki hallit on ns kevytrakentesia halleja. 
Maahan ei ole ammuttu mitään suurempia kuoppia tai vastaavaa johon tuon mainitsemasi ydinjätteen 
voisi sijoittaa. 
 
Ja minua kiinnostaa mistä olet saanut tietosi tuosta sataman uudelleen käytöstä? Epäilen tuon sinun 
ajattelun olevan sataman käytöstä hieman vääriä.. Niin ja Raumalla ei ole syväsatamaa. Terramaren 
piti louhia väylät kuntoon mutta valtio ei antanut rahaa.  
8 tuntia sitten · Tykkää  
 
M.H. Vau! Onpa todella mielenkiintoista ja petollista energiamammutti-toimintaa Suomessa. Kataluus ei 
ole kaukana, se on siinä se. Huh!  
22 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1  
 
Arto Lauri Raumasta tehdään maailman suurin "Sillamäe II" tyyppinen ydinjätteen jälleenkäsittelyn- ja 
kauttakulun laitos. Kuten AINA ydinjätteitä ei edes y r i t e t ä millään lailla suojata. Koska näkemällä 
tappava ja koko ajan KAASUUNTUVALLE ydinsaastalle on jatkuva tuulettaminen kaikki kaikessa. 
Kansan terveydestä EI toiminnassa piitata hevonpaskaa. TVO:llakin ydinjäte on AINA AVOALTAISSA. 
Lisäksi pressukatot vaatii JO NATO, jonka on kyettävä sateliiteillaan realiaikaisesti seuraamaan 
ydinjätteensä liikutteluja maailmalla. 
 
 Plutoniumin kuljetuslaivastot kuten Sigyn I , Arktic Sea, Sigrid, ja uusin Sigyn II ovat suhteellisen 
pieninä toimineet JO vuosikymmenet Olkiluodon/Loviisan satamasyvyyksissä. Ydinjätettä EI uskalleta 
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kuljetella suurtankkereissa. Koska laivan uppoaminen tekisi lastista neutronikylläisenä minuuteissa 
ylikriitisen Hiroshimatyyppisen ns. "likaisen ydinpommin". Jossa noin 3% ydinfissiomassasta räjähtää 
Fuku No:4 lailla!  
12 minuuttia sitten · Muokattu · Tykkää  
 
M.H. Jos asia on todellakin näin, niin kuvauksen valossa samaa kaavaa käytettiin Talvivaaran 
kaivostoiminnan pönkittämiseksi. Virheellisen tiedotuksen, tiedon ja totalitäärisen petoksen keinoin. 
Epäilyttävä hanke siis tämäkin. - Yhteinen nimittäjä on äärettömyyteen yltävä petos kansalaisia 
kohtaan. Myyrät nakertavat siis Suomea. Mistähnä tätä johdetaan ja onko reservaatti-Suomi siis 
tuleville polville kohtalomme. JÄRKYTTÄVÄÄ. PS. Olisi selvitettävä, kuka taho on tämän petoksen 
puuhapiiri ja mistä maasta tätä salaista tehtävää johdetaan.  
6 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1  
 
Arto Lauri On huomioitava oleellisin, tämä hanke pohjautuu Fransoi Mitterand/ Mauno Koivisto 1986 
EU:n ydinjätehuolintasopimukseen. Joka tuotattaa Suomeen kaikki EU:n ydinjättteet MOX- 
polttoainejalostuksineen. Laittomiin Arevan Pu-239 ASEydinmateriaalien rahanpesuryppäisiin. NATO:n 
Humppilan ydinasehuolintakeskuksen maailman suurimpaan lentokentään asti. TVO, Posiva, Loviisa, 
Askolan isotoopijalostamojen kytkeytymisiin aina Pyhäjoen Fennovoimahankkeeisiin asti! 
 
 Tietysti mukaan kytketään myös Venäjän Majakin, Krasnajarskin  ydinjalostustoimintojen kaltaiset 
hankkeet. Kuin myös Suomeen tulevat useat UUDET ydinjäteluolastojen toiminnat. Ennenkaikkea koko 
Uudenmaan- Tampere alueen 142 rajan sisäpuoliset kattavavat Suomen ainoat merkittävät 
uraanikaivoshankkeet.  
3 minuuttia sitten · Tykkää  
 
M.H. Maanpuolustushenki on koetuksella ... miksi tätä saastaa sallitaan salakavaluudella ja pahuudella 
... pirulliset seurat kutsumuksessa näivettää SuomiNeidon ...  
3 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1 
             ------------- 
 
Lakarin laajuudesta 
massive massive massive 
 
Aiemmissa kuvissani esitin livenä panoraamaotoksella miten suunnattoman iso tuo Rauman tuleva Pu- 
239 varikko oikeasti on. En kuitenkaan voinut edes kuvitella, että tuo mielettönmän avara raiskio 
sisältäisi ainakin 28kpl suurhalleja ja rakennuksia sisällään pitävä alue edustikin tämän valtaisan 
hankkeen 650 hehtaarin kokoisen alueen vain mitätöntä kolmanneksen alaa. Seuraava kartta 
kertokoon lisää: 
 
http://kuvaton.com/k/Y7EW.jpg 
[img]http://kuvaton.com/k/Y7EW.jpg[/img] 
 
Tarkoitus on puristaa kuin finnin Raumalta keskeiset ns. "vanhanajan toimet pois". Forchemin 
mäntyöljytehdas Rauman satamassa ilmoitettiinkin myytävän Portugalilaisyhtiölle 01.10.2013. Suuri 
luuta lakaisee nyt koko Rauman satamaseutuja STX:n valtion suorittaman ydintaktiikan tuhon 
triumffein. 
 
 Suomen Humppilan lentokentän toiminta alistetaan NATO/ USA akselille. Lakarin taustoilta tuntuu 
löytyvän globaali mafiapohjainen lähinnä Arevan toimija. Venäläisille taas ollaan kaatamassa 
hegemoniaa todella laajasti niin uraanikaivos-, jalostus- kuin myös uraanikaivosenergian huolintaan 
Fennovoimalle. Ydinsotateollisuuden kylmänsodan rajalinjoja vedetään nyt Suomeen. Areva on joka 
tapauksessa tunkemassa jenkkipaskoineen kiihtyvästi TVO/ Länsi- Suomeen! 
                 -- 
******************************** 
*CIA suuttui niin mielettömästi näistä raporteistani. Että hääti minut ulos 2013.10.02 koko FB- 
systeemeistään! Lukekaa raportit siis p i e t e t i l l ä ! Nyt mennään siis t o d e l l a syvälle salaisuuksien 
meriin. Joiden takia kunnanjohtajille Humppilaan kuin Raumalle ovat laittaneet miljoonien 
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suukapulaukaasinsa! Ja voi , voi nyt m i n ä selkeästi oksettavia YDINsalaisuuksiaan aloin 
paljastamaan..! 
********************** 
            -- 
 
F.B. 2013 A.P. Juu kattelin googlemapista tuon Rauman Pu- 239 keskuksen Lakarin pääkonttorin 
paikkaa oliko se nyt Ohio ja sattumoisin siinä viekussa oli EI Kristillinen pytinki ei varmaankaan ole 
sattumaa.............. 
20 tuntia sitten · En tykkääkään 
          -------------------- 
 
Lakari UUTISIIN 
rauma rauma rauma 
 
Aina kun huomaa miten suoraviivaisesti näihin uutisointiin j o u t u v a t  ydinrikolliset reagoimaan, voi 
vaan hämmästellä. Kuten muistatte laitoin viikolla 40.2013 Muutaman kuvan ja raportoinnin vuoden 
totalitäärisessä salaisuudessa Raumalla tehdystä maailman suurimmasta Pu- 239 varikkohankkeesta. 
 
Kerroin miten Humppilan maailman suurin lentokenttä oli säilyttänyt ydinomertan miljoonan 
kunnanjohtajan uhkaukaasein. Niin oli tehty toki myös Rauma/Olkiluodon 650ha kokoisesta Lakarista 
Rauman sataman muuttamisista ydinjätteitten tuontisatamaksi myös. Ydinhallinnon tarkkaa tarkemmin 
vartioima salaisuuden täydellinen hiljaisuus oli toimestani rikottu ja myöhemmin jo videoitukin. Vastaus 
tuli tykitettynä JO 10.10.2013 Länsi- Suomi sivu 4: 
 
"Lakariin tarjolla toinenkin tulija. Logistiikka- alueen markkinoinnissa EI  odoteta pikavoittoja. 
Ensimmäinen tontti saatiin Raumalla valmiiksi aikataulussa. Irene Valovirta, Länsi-Suomi. Rauman 
Lakarin  logistiikkakeskuksen  ensimmäinen tontti valmistunut, seuraavaa odotellaan.  Rauman 
kaupungin  yritysasiamies Heikki M. Nurmi paljastaa, että tulokkaan esisopimus saatetaan tuoda 
lähiviikkoina.  
 
Ensimmäisenä Lakariin  on asettumassa CTR- Logistik Oy. Lakarissa on edetty nopeasti. Vielä vuosi 
sitten alueelta olivat puutkin kaatamatta. Vertailuksi Turun lentoasemaa hyödyntävä, vain 
lentokuljetuksia hyödyntävä Locicity alue sai 10 vuodessa vain yhden yrityksen. Rauman Lakari 
hyödyntää erityisesti satamaa.  
 
Ensimmäinen Rauman  6ha korttelialue saadaan valmiiksi 2014 elokuussa. Sanoo Rauman  teknisen 
toimen johtaja Seppo Heikintalo. CT-Logistics Oy vuokrasopimus saataneen lähiviikkoina. Destinian 
15,7ha/ 3,8milj  urakka valmistuu ensi kesäkuuhun." 
 
Todellisuus, eli 650ha kokoinen varastoalueen jättimäiset mittasuhteet. Alueelle tulevat 
ydinjätevarastoalueet pidetään yhä tarkoin salattuna. Puhutaan kyllä Turun lentokentän, muttei 
Humppilan maailman suurimman plutoniumkuljetuskeskuksesta miljoonasalaisuuksineen. Ei riviäkään 
Posiva / TVO vaikutuksista, saati isotooppijalostamistakaan riviäkään. 
 
 Suomen ydinkriittisintä Heidi Hautalaa ajettiin juuri 11.10.2013 ulos systemaattisesti Kataisen/ 
Vapaavuoren toimin virastaan. Joten Lakarin maailman suurinta Pu-239 varikkoa, Suomen tuhannet 
uraanikaivokset ja Askolan isotoopinhanketta ajetaan kuin käärmettä pyssyyn! Hämmästyttävän 
paniikissa koko maamme uutismonopolit ON. koska muutama valokuva fasebookissa poiki koko 
sivullisen peittelevää ydinalan disinfoa . Vain parin päivän viiveillä, HUH! 
           ------------- 
 
Lakari vaihe III SUPO/ "murhakysely" 
+++ +++ rauma rauma rauma +++ +++ 
 
* Kiinostavaa sinällään huomata, että kun aloin murtamaan mm. mennäviikolla 41.2013 Rauman 
Lakarin Pu- 239 huolintakeskukseen liittyviä VUODEN pitäneitä salausomerttojensa totuuksia. 
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Pelkästään viikon sisällä miltei välittömästi 3kpl, viimeisin 17.10. kokosivujen ostettuja disinfoja, SUUR- 
reportaasheja siitä, ettei tämä hanke ole "oikeastaan kuin thaimaalaisten marjanpoimijoiden varastoa". 
 
 Ei vaikka Humppilan kunnanjohtajalta vaadittiin MILJOONASAKOT salaisuuksien pidosta! No kielen 
kannat kirvoitti lopullisesti sitten viimeistään SE, että aloin jopa OMAKSI ihmeekseni kertomaan 
englanninkielisin videoinneinkin viikolla 42 systemaattisesti ydinalan HUIPPUSALAISUUKSIAAN.  No 
katsokaas malliksi vaikka mitä alkoivat paljastuttuaan FIN- ydinrikolliset vaatimaan MINUN 
yksiselitteiseen, niin  TAPPAMISEEN!. . . 
 
17.10.2013 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=8965 
 
Riikka Söyring @ 17.10.2013 12:58:45 
Jaajaa. Minusta tärkeää olisi keskustella siitä, pitäisikö tällaisia kohdennetun tappamisen ohjelmia 
hyväksyä ollenkaan, onko niistä hyötyä vai lisääkö tällainen valtioiden harjoittama terrorismi muiden 
terrorismia sen sijaan että torjuisi sitä. Onko sivistysvaltio sitä, että tapetaan ihmisiä ilman 
oikeudenkäyntiä? 
 
Miettikää hieman @ 17.10.2013 13:03:21 
Mielestäni pitäisi. Esimerkkinä tämä ydinpaljastaja  
Arto Lauri  
yms., jotka levittävät liikesalaisuuksia ydinteollisuudesta. 
 
 Miksi ei saisi toteuttaa kohdennettua tappamista?  
________________________________________ 
 
Jos uhkana on kansallinen turvallisuus. 
_______________________________ 
 
*(Tässä SE muuten karuimmillaan, Lakarin ja Humppilan kaltaisten maailman SUURIMPIEN Pu-239 
huolintakskusten totuuksien paljastus loi  kansallinen armeijan/SUPO HÄTÄTILAN! Tässä siis 
yksinkertaisesti TVO/Posivan johto PYYTÄÄ SUPO:lleen LUPAA TAPPAA!. . . ) 
 
 Olen lukenut aika paljonkin kyseisen hepun kirjoituksia  
ja suurin osa niistä on ikävä kyllä totta,  
________________________________ 
 
mutta sen takia on onneksi olemassa kohdennettu tappaminen. Kansallinen turvallisuus on kuitenkin 
tärkeämpi kuin se, että joku levittää salaisuuksia, JOISTA OLLAAN SOVITTU ETTEI KERROTA 
KENELLEKÄÄN. 
 
* Siis se mitä sanon ON TOTTA, ja totuudesta siis pitää ydinhallinnon mielipuolien mukaan  t a p p a a  
koska totuus ei taas palvele ydinrikollissuutta!. . . . 
              ---------------- 
 
 
 

3302. VIDEOT 
 
* Arto hei. 
 
Chanal ray in glas. ************** 
En edes y r i t ä laskea montako ennakkoluuloa ylitin tehdessäni tämän setin. Sanoisimpa jopa 
legenddaarinen ja parhammalla mahdollisella kieliosaamisellani!) 
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http://www.youtube.com/watch?v=PhxNkc8T5GU&feature=youtube_gdata 
       -- 
Arto Lauri 1.. Elokuva 
Visional nuclear power. 
youtube.com 
12 tuntia sitten 
KommentoiJaa 
 
    Jaakko P. Venäläisilläkään ei enää virallisesti ole metallikuorisia radioputkia, sellaisi kuin kyynel 
radion M10 mallissa kolme DF 11 metallipönttöä.Ja sehän taisi olla Saksasta se putki ?Kytkinnastojen 
keskinapa meni maihin, joo sehän onnistuu metsässä hyvin maadoitus. Ei ainaskaan lasi haperoitunut 
kuuntelussa. Lähetinpuki oli kyllä lasikuorinen .Joo hyvä video tuo. Niitä oli pieniä metallikuorisia 
"putkia" NUVISTORI ja FETRON, kuin transistori ja TECNITRON joka on nyt joku tutkafirma. 
    10 tuntia sitten · Muokattu · En tykkääkään · 1 
               -- 
 
    Arto Lauri - Juttu alkaa saada palautetta rapakon takaakin jo. FB:stä tämä: 
 
Arto hei. 
 
    Chanal ray in glas. ************** 
 
    http://www.youtube.com/watch... 
    12 tuntia sitten · Muokattu 
    Kommentoi 
 
    Sinä tykkäät tästä. 
    Pattie L. Brassard Glass vitrification of radioactive contents.. PROOF it turns to powder in 25 years or 
less... NRC lies revealed! 
    11 tuntia sitten · En tykkääkään · 1 
 
    Adolfo Rios Pita Giurfa · 2 yhteistä kaveria 
    You see, these russians have experience on this and they can speak out, while your scientists are 
still silent otherwise they lose their jobs.. 
    10 tuntia sitten · En tykkääkään 
 
Tomoe Gozen iron gas? wouldn't that be 3000+C? the metal is a radioactive iron that beta decay? are 
all vacuum tubes like that? 
3 tuntia sitten · Tykkää 
 
Tomoe Gozen iron gas? wouldn't that be 3000+C? the metal is a radioactive iron that beta decay? are 
all vacuum tubes like that? 
             ------------- 
 
PALAUTETTA Enkkuvideostani ei kauoja tarvinnut odotella: 
POLKIISI palaute palaute palaute palaute SENSORI 
 
Ensin kun levittelin jenkkisivustoon tota videotani. CIA heitti laatikon väliin, että levitän HEIDÄN 
mielestään "laittomin konstein" näitä juttujani! Sitten tykitettiinkin perään seuravana päivänä jo tää: 
                 -- 
Varoitus: sähköpostin käyttäjä  DNAINTERNET, 
 
Olet ylittänyt kiintiön rajoissa DNAINTERNET sähköpostitili 250 MB ja pyydetään pidentää määräaikaa 
48 tuntia tai enemmän teidän webmail-tili on poistettu käytöstä DNAINTERNET meidän tietokantaan. 
Vain klikkaa tästä täydelliset tiedot kasvattaa omistusosuutensa DNAINTERNET sähköpostitili; 2GB. 
 
Kiitos, että käytät postipalveluiden DNAINTERNET sinua. 
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Copyright © 2013/14 DNAINTERNET mail Information Center. 
       -- 
 
FB. 2013 https://www.facebook.com/janika.sulvonen 
\l "11:07 AP  
Siis toi viestihän vaikuttaa enemmänkin siltä, että sulla on tietty kuukausikiintiö tai sitten kyseessä on 
pelkkä säköpostin tilin täyttyminen. Eli poistamalla tavaraa sähköpostista pitäis auttaa...tosin jos tuo on 
DNA:lta; ihmettelen miks se on noin surkealla suomenkielellä.\l " 
 
* A I V A N !!!!.. . .  
___________________ 
 
Lisäksi vastaavaa outoa ilmoitusta e d e l s i toi CIA uhkailut. Enkä ole vastaavaa koskaan saanut. 
Miksei viesti kerro l a i n k a a n syytään jne?? 
                 -- 
 
http://tuki.dna.fi/org/dna-fi/d/admin-sahkoposti/  
 
Admin sähköposti 
Tämmönen liikkuu, tuli just sähköpostiini, kaikki versaalit oli linkkejä. 
Admin mba@mundo-r.com kirjoitti 14.10.2013 kello 11.53: 
Varoitus: sähköpostin käyttäjä DNAINTERNET, 
Olet ylittänyt kiintiön rajoissa DNAINTERNET sähköpostitili 250 MB ja pyydetään pidentää määräaikaa 
48 tuntia tai enemmän teidän webmail-tili on poistettu käytöstä DNAINTERNET meidän tietokantaan. 
Vain klikkaa tästä täydelliset tiedot kasvattaa omistusosuutensa DNAINTERNET sähköpostitili; 2GB. 
Kiitos, että käytät postipalveluiden DNAINTERNET sinua. 
Copyright © 2013/14 DNAINTERNET mail Information Center. 
 
 Pia16 tuntia sitten Ilmoita asiaton sisältö  
Share on Twitter Share on Facebook  
Seuraa 1 viesti seurataan  
Kommentit 
Kannattaa poistaa kyseinen viesti. Ei liity mitenkään DNA:han, vaan on huijaus viesti. 
 Arzy  
16 tuntia sitten Ilmoita asiaton sisältö  
Tottahan toki, aattelin vaan ettei kaikki aina ymmärrä   
 Pia  
16 tuntia sitten Ilmoita asiaton sisältö  
  
Olemme saaneet myös asiakaspalveluun ilmoituksia samanlaisesta viestistä, ja viesti tulee tosiaan aina 
poistaa vastaamatta siihen. Mikäli viestin yhteydessä on myös jotakin linkkejä tai kysellään asiakkaan 
tietoja, ei mitään linkkejä tule koskaan avata tai tietoja luovuttaa toiselle osapuolelle sähköpostitse. 
Kiitos kuitenkin tarkkaavaisuudesta, toivotaan, että kaikki ymmärtävät kyseessä olevan huijausviesti.  
 DNA WELHO Paula palveluneuvoja  
3 tuntia sitten Ilmoita asiaton sisältö  
       _______________________________________ 
 
YLE TV2 Silminnäkijäraportti Olkiluodolta ikuisuuteen v i h d o i n k i n. Kokomittaisena 
tollopelottomalta. Pankaa kiertoon: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=--RCjAKVutA 
----------- 
 
* Siperian laavabasalttipurkaus 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A6X_YkT671M 
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----------------- 
                
* Arto Lauri 1. 
 
Steel channel for radiation of a fixed glass   
********* 2013 
Steel channel for radiation-  Jyrki Saari customs II: 
http://www.youtube.com/watch?v=XGr_BBQ0Wz0&feature=c4-
overview&list=UUcV7WCmQtrrmff7eyMUpdTw 
              -- 
En edes y r i t ä  laskea montako ennakkoluuloa ylitin tehdessäni tämän setin. Sanoisimpa jopa 
legenddaarinen ja parhammalla mahdollisella kieliosaamisellani!) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PhxNkc8T5GU 
-- 
 
** Arto Lauri 2. 
chem chem chem 
 
Chemtrail is the order of the day in the autumn of 2013. 
It is fully encrypted over the world to shed light on the following youtube video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7EDa-7IXsB4 
                -- 
Palautteita:  
Arto näyttää aina yhtä väsyneeltä tutkimustyönsä jälkeen mutta puhuu jälleen asiaa jota on mahdotonta 
kiistää. Hänen käyttämänsä mikroskooppi maksaa noin 20 euroa ja saa tilattua Ebaysta. Joten ei muuta 
kuin lunta sulattelemaan, vesisadetta keräämään tai raaputa lehtien pinnoilta, niissä samaa moskaa on 
valkoisena massana. 
            ----------- 
 
*** Arto Lauri 3. 
supo supo supo 
 
Arto Lauri. Tässä videossa erästä globaalia maailman salatuinta ydinrikollisuuden perussettiä ja 
kylmäävää faktaa sisäpiireistä. 
 
 Matti Tamminen vanha työkaverini esiintyy vain ja ainoastaan haastateltavana, eikä edusta millään 
lailla videoon tuomaani? tietomateriaaliani. Tuon selkeästi esille tämän piirteen hänen sanomanaan 
kuvaustilaisuudesta. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GXVCMQySPTk 
              -- 
 
FB. 2013. Antti Saarinen Mitä tästä nyt sitte pitäs selvitä? 
Annan sulle pienen vinkin. Meneppä kaivamaan hieman maata siitä pömpelin ympäriltä ni sullekkin 
selviää mikä se oikeesti on 
Noin 5-10cm syvyyttä riittää. 
 
E. No mikäs se sitten on? 
 
Antti Saarinen Käykää tönkimässä ni selviää enempi. 
 
E. emmä viitti.. 
 
Arto Lauri Hupaisaa millainen kiima SUPO-poliiseille tulee kaikin tavoin disinformpida tekemisiään 
paljastuessaan!)). . Antti tuntuu lisäksi unohtaneen, että olen ITSE velipojan kanssa myös käynyt 
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katsomassa tuon alla olevat LAAJAT SUPO bunkkeriluolastot tarkoin ). Huvittava yksityiskohta, että 
alakertaan tosiaan menee mm. suuri hissi. Mutta EI asiakkaille. Ainoastaan SUPO avaimella.) 
           --------- 
 
**** Arto Lauri 4. 
metsä metsä metsä 
 
Metsäntutkimuslaitoksen miehiä Olkiluodon, Ilavaisten metsässä:  
https://www.youtube.com/watch?v=NOvHCvsCikM 
            ------- 
 
***** Arto Lauri 5. 
hydro power hydro power 
 
Introducing the self-made water power plant through the river 10.2013.  
https://www.youtube.com/watch?v=IjRlcp4glGc 
             ------- 
 
Arto lauri 6. Osa A ja B Fukushima 4. 
fuku fuku fuku fuku fuku fuku  
 
https://www.youtube.com/watch?v=MzUsSvvi_fU 
https://www.youtube.com/watch?v=RtksV7OHwck 
    
Tiukkaa. Fukushima OLI tosiaan pahempi kuin aiemmat yhteensä: 
http://www.auricmedia.net/wp-content/uploads/2013/10/Fukushima_Tragedy.pdf 
 
***2013 Tepco alkoi videoni jälkeen sytöttää totaalista valhetta: 
http://www.youtube.com/watch?v=lKJoY4N6tMg 
             -- 
 
LUT Professoriluento vertailuksi samasta aiheesta 
http://www.youtube.com/watch?v=9IZn4FH9jbk 
        ---------------- 
 
Arto Lauri 7. All of the water/ vesi on kaikki. Med english tekst. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lkGyNDtuKY4 
--------------------- 
 
Arto Lauri 8. Vesa blubber video. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=l6t2tE49HC0 
--------------------- 
 
Arto Lauri 9. Mutants (By sensored!) 
https://www.youtube.com/watch?v=NKNFlkNK0dA 
 
-- 
TheVertti12 1 tunti sitten  
Eihän vain noissa omenoissa ole maatumia?? Eli jo aikansa maassa viettäneet?. 
 
artolauri 24 minuuttia sitten  
Itse asiassa paikallinen Satakunnan kansa kertoi miten MUSTAPISTEISET omenat on niin v a a r a l l i 
s? i a , ettei niitä saa edes haudata omalle tontilleen! Vaan pitäisi viedä kilometrien päähän.. . No 
päättele tästä ITSE!. . .  
------------------------------- 
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Arto Lauri 10. Sysipimikkä legends. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dXg_gyYEzu4 
-------------------- 
 
Arto Lauri 11. Jannu V. 
 
Kesti useita päiviä, koska SUPO ja CIA esti julkaisemasta! 
https://www.youtube.com/watch?v=A81P5KnAWAY 
    -- 
FB. JB SÄ OOT STNAN HYVÄ  MAHTAVAA MATSKUA , Keep it up A! 
 I.J. Oli ilo katsella. Olli Hakala Loistavaa...Tää on tosi hyvä! JH.  I like the way you get your point 
across lol great info Arto! 
---------------------- 
 
Arto Lauri 12. A Fukushima disaster 
https://www.youtube.com/watch?v=sSqCXJ9zw44 
 
Fukushima B 
https://www.youtube.com/watch?v=RIhFpzmD7Qg 
---------------------- 
 
Arto Lauri 13. Lakari II 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4WStzzrqgbI 
----------------------- 
 
Arto Lauri 14. Posiva, TVO metal damage. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WneJXk0EbMg 
------------------------ 
 
Arto Lauri 15. Chanall ray 
 
http://www.youtube.com/watch?v=PQRlh1jsJGc&feature=youtube_gdata 
---------------------- 
 
Arto Lauri 16. Eurajoen 1 päivä 
 
http://www.youtube.com/watch?v=HWk6HtFIXSs 
---------------------- 
 
Arto Lauri 17. Olkiluodosta 
 
http://www.youtube.com/watch?v=C-RvcdkAfXg&feature=youtube_gdata 
--------------------- 
 
Arto Lauri 18. Mr. nuclear rotation 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JkX3FuMgZHA&feature=youtube_gdata 
-------------------- 
 
Arto Lauri 19. Chemitrail II 
 
HUH! Astuin niin järeille varpaille, jotta bannattiin Yotubesta! 
http://youtu.be/Uj-suNpMaMM  
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https://vimeo.com/79785036 
--------------------- 
 
Arto Lauri 20. Undeclared nuclear. 
 
http://youtu.be/4gK0VnpwpKQ  
http://www.youtube.com/watch?v=4gK0VnpwpKQ&feature=youtu.be 
--------------------- 
 
Arto Lauri 21. PULSEseries B7. (20y omerta auki!) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HQDpxQCNAco 
---------------------- 
 
Arto Lauri 22. Siperian kaldera, in Olkiluoto 
 
http://youtu.be/o3iLOozou8Q  
https://www.youtube.com/watch?v=o3iLOozou8Q 
----------------------- 
 
Arto Lauri 23. TVO, Posiva blunder 
 
https://www.youtube.com/upload 
https://www.youtube.com/watch?v=qlzBYFcYKYc 
----------------------- 
 
Arto Lauri 24. Cold fusion. How made? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A2haBW3LdQE 
 
Mn< Fe kylmäfuusio onnistuu jo mikroaalloilla: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ms411WCBEZk 
------------------------ 
 
Arto Lauri 25. In demolition 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mKPtEeD4-tw 
http://youtu.be/mKPtEeD4-tw  
 
------------------------ 
 
Arto Lauri 26. Fukushima LIE 
 
http://youtu.be/A0kDKNK85ow  
------------------------ 
 
Arto Lauri 27. Jannu tells Fukushima 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SfNT_bTKKlY 
------------------------ 
 
Arto Lauri 28. Vacum tubes. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LPVqPaHfDFk 
 
Videossa puhuttu veden muistista kertova kirja: 
: http://www.antikvaari.fi/naytatuote.asp?id=902059 
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------------------------ 
 
Arto Lauri 29. 1 Demon 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4xcqH0peXec 
------------------------ 
H.R.  Moi Arto! Tuo kyseinen auto on- Vesa Tapani Järvisen omistuksessa, paikkakunta Eurajoki. (Eli 
SUPO Vuojoki asialla.) 
----------------- 
 
Arto Lauri 30. Chemtrail II 
 
https://www.youtube.com/watch?v=feyL3cd_va8 
------------------------ 
*Useaan kertaan kuvaukseni keskeytettiin ja SUPO esti videointia. 
Arto Lauri 31. Demolition II 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YcieiSGvFFs 
------------------------- 
 
Arto Lauri 32. TVO U-239 trade 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CDZ7ifXYmS0 
-------------------------- 
Arto Lauri 33. Ded made by? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9upR94YPmyo 
-------------------------- 
 
Arto Lauri 34. Tesla oskilator 
 
https://www.youtube.com/watch?v=L2FST23Jk-s 
--------------------------- 
 
Arto Lauri 35. Tin roof vs nuce. (New Bing translaters.) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0S6SfXIsA9E 
---------------------------- 
 
Arto Lauri 36. Brown air.(Beter translaters.) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_yB0HtPRjx8 
---------------------------- 
 
Arto Lauri 37. Beetatorch 
 
https://www.youtube.com/watch?v=atjKVVnGn6w 
--------------------------- 
 
Arto Lauri 38. Ion ball 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wCQ8TVq3394 
------------------------- 
 
Arto Lauri 40. Uranium mines 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sSQdB3myW9M 
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--- 
View Seija this. Gain insight into what they are already doing to dig beneath the ice uranium. As my 
video No: 40 index: 
--- 
Katso Seija tämä. Oivalla mitä NE ON JO tekemässä kaivaakseen jään alta uraaninsa. Kuten 
videossani No: 40 kerroin:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=isG6V7RcF7E 
--- 
 
Arto Lauri 39. SUPO-POLICE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0D35GZ8DcLY 
------------------------ 
 
Arto Lauri 42. Nuclear power at the mercy of 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Cfmdpi_Ntqc 
----------------------- 
 
Arto Lauri 41 Hiitiö 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hbrxEBVZjmU 
----------------------- 
--------------------- 
 
Arto Lauri 43. (S2) New SUPO/Police. A perfect translation 
 
https://www.youtube.com/watch?v=utYXevwGzOQ 
----------------------- 
 
Arto Lauri 44. (S2) Nitro 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SoCT9hbo7sc 
---------------------- 
 
Arto Lauri 45. HEAVY physics 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ICaRUCuz6Z0&feature=youtu.be 
---------------------------- 
 
Arto Lauri 47. CHEMITRAIL 5 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GzwkiaDygro 
----------------------------- 
 
Arto Lauri 46. Posiva 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oZuvPRP5yhk 
--------------------------- 
 
Posivan Onkalo SISÄLTÄ 
 
Posivan Onkalo. 2.50 min näkyy tämä jättimäinen tuuletusjärjestelmä. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZEbWAbyXKKc 
-------------------------- 
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Arto Lauri 48.Bentonite A quality 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0uMs4KBP7SY 
--------------------- 
 
Arto Lauri 49.A 1 Translater. Nuclear blood sacrifice 
 
https://www.youtube.com/watch?v=21iFi7fo0hU&feature=youtu.be 
---------------------------------- 
 
Arto Lauri 50. Med Olli. A translaters 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zFdLNad0sck 
------------------------------------- 
 
Arto Lauri 51. Tshernobyl 
 
https://www.youtube.com/watch?v=93phx2iBGeM 
------------------------------------ 
 
Arto Lauri 52. Katainen Prime minister 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6pb10g2f64k 
--- 
YLE Aamun radio kello 9. 15.05.2014. " Ydinvoima- aktivisti Lauri on tuonut netissä esiin selkeän 
Vapaavuoren rikollisen menneisyyden. Miten kommentoitte asiaa kokoomuksen puheenjohtaja ehdokas 
Risikko?. 
 On itsestään selvää, että kokoomuksen puolueena ON ryhdistäydyttävä! Puolueen sisällä EI tule 
hyäksyä tällaisia Vapaavuoren kaltaisista rikollisista toimista tuomittuja. Tulen henkilökohtaisesti 
pitämään huolen siitä, että puolue tullaan systemaattisesti puhdistamaan tällaisista avoimesti rikollisista 
aineksista. Mitä pikimmin!" 
------------- 
 
Teemu Vehkala. Taistelu beettasoihdusta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jvULTgjOG6c&feature=youtu.be 
-------------------------------- 
 
Arto Lauri 53.NATO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gSCMmFDmnQY 
--- 
* Jotain TODELLA pelottavaa onnistuin juuri tässä videossa paljastamaan. Kesäkuun alusta 2014, tuon 
videon PELKÄN osoitteen julkinen anto tuottaa automaattisesti CIA bannaukset FB:ssä! 
--- 
* Kuulema toi mun video 53 sisältämä Ollilan haastattelun video On kadonnut myös YLE arkistoista! 
Videoni pelkän osoitteen esittäminen mm. FB:ssä on nyt estettynä 100% tarkoin! Videossa J. Ollila 
suoraan myöntää, että Saksan vaihtoehtoenergian tuotannot on onnistunut ratkaisu. Lisäksi, sanoo 
suoraan ettei ydinvoima ole tulevaisuudessa edes toimiva energiavaihtoehto! Raivoisalla SA- 
nettikybersotilailla aiheesta aivan uskomattoman agressiiviset  iskut Suomessa meneillään! 
-------------------- 
 
Arto Lauri 54. KPA II 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eJ8fussl0D4 
----------------------------------- 
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Arto Lauri 55. Atomic pair 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LC1w0YMPLjY 
----------------------------- 
 
Arto Lauri 56. Eurajoki facility 2014 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pwychTRQ_pY 
--- 
Tässä näette Arto Laurin olevan säteilyturvapalaverissa kysyttämässä viranomaisia. Niin hyvää 
sanailua Artolta, että oikeasti jättää jokaisen vastaajan täysin avuttomaksi. Uskomaton show oikeasti. 
Suosittelen katsomaan tätä livekuvaa istunnosta.  
--- 
* Tahallaan ne POLIISI-elukat sabotoivat.  Kuulin, että myös toi Eurajoki salin videoni otettiin HETI 
myös paikallisiin  lehtiin laajempaan tarkasteluun ensimmäisen kerran. Vanhempi kaveri joka 
videossani 56 Eurajokisali. Kertoo tässä maailman ensi- illassa ettei TVO ole härskisti 35 vuodessa 
kyennyt ostamaan EDES rakennustensa maapohjiaan! On selvästi ollut faktana korruptiolla hallitseville 
ydinrikollisille pahana tietovuotonaan aivan liikaa.  
------------------ 
  
Arto Lauri 57. Nuclear- SODOMY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BkaQ6p04xF0 
--------------------------------- 
 
Arto Lauri 58. KPA 4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ApisE3ZHl3Q 
--------------------------- 
 
Arto Lauri 59. Metal halid lamp 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yaZM54FOVUU 
--- 
Osui tämän videon sanoma TODELLA arkaan! Heinäkuun puolivälissä 2014 ydinturvamiliisit tuhosi 
osoitteet toistuvati 5 minuutissa. Yhtään vastakommenttia ei löytynyt, joka kertoo paniikista! SUPO/CIA 
siis sekosi videoni demoista niin täysin, että sen esittäminen FB:ssä ensimmäisen kerran estetään 
100%! Ilmeisesti juuri USA/GE takuuosuus paljastuksissani ylittää KAIKEN aiemman! 
---------------------------- 
Arto Lauri 60. II Metal halid lamp  
 
https://www.youtube.com/watch?v=IPh2ceUMJ4o 
--- 
Video sensuroitiin välittömästi. Filmin paljastavin loppuosa katosi heti "mystisesti". Jouduin lataamaan 
useaan kertaan. 
------------------------------ 
 
Arto Lauri 62. Hessdalen 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrDW-T4v_No 
--------------------------------- 
 
Arto Lauri 61. Cormorants, missiles 
 
https://www.youtube.com/watch?v=K5wbG8e456E 
---------------------------------- 
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Arto Lauri 63. CIA invasion 
 
https://www.youtube.com/watch?v=K7RX8nkCyO4 
------------------------ 
 
Arto Lauri 64. ULTIMATE Posiva 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YVNqIBANy1g 
------------------------------- 
 
Arto Lauri 65. Med Olli III 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ketNB6pLbUk 
-------------------------- 
 
Arto Lauri 66. MPs Salonen, Kalli 
(CIA välittömästi tuhoaman latauksen korvaava II.) 
https://www.youtube.com/watch?v=mqGU0yvzT_k 
--- 
M..V. Mä en luota yhtään näihin asiantuntijoihin jotka tänään puuhaavat ydinvoimala energiaa sillä 
ydinjätteiden päästövartionnin kuluista ei kenelläkään ole kokemusta tai tietoa kun puhutaan tuhansien 
vuosien ajanjaksosta. Eipä ole ihme etteivät uskalla kertoa sukunimiään. Ydinvoima toimii vain 
auringossa (tähdessä) joka sekin tuhoaa elämän maapallolta muuttuessaa punaisiksi jättiläiseksi.?  
 
*Kyllä näin M. ydinjätteen kuoleman kauppiaita kaikki tyyni. 
PS. Tanhua on ton Mikan sukunimi. Siis SAMA kun TVO:n pääjohtajan! Poika päässyt miljoonavirkaan.  
 
J.P. 
Meni muutamilla jauhot suuhun! :D todella hyvä? 
_________________________________ 
 
Arto Lauri 67. TROMBI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=whAxIrDPbOw 
------------------------------ 
 
Arto Lauri 68. The FISSIO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M2E8OG5EbO8 
--------------- 
 
Arto Lauri 69. SL-1 SL-2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ntwc69UkTqU 
----------- 
 
Arto Lauri 70. 37 Danger 
 
https://www.youtube.com/watch?v=o6s4iR8kDOw 
 
12.10.2014 6:48, K. kirjoitti: 
> https://www.youtube.com/watch?v=mJMfrV43ku4 
> se valkoinen juttu sienissä on syöpää mitä näytit sun videoissas. Mikähän on metsän Ph? 
 
* Kuusimetsänä hapanta. TVO:n tuottamat 2 miljardia kg/y typpihappokuormat tuuli tuo juuri sinne. On 
HYVIN paljastavaa, että HETI kun TVO sai selville mistä olken sienet kuvannut. Alue TUHOTTIIN 
viiveittä TÄYSIN! Ajoivat siis joka ikisen kuvaamani sienen puskutraktorilla maat kuorien paskaksi! 
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Onkin siis 100% VARMAA, että näitä minun videokuviani nykyisin TVO/ Posivan johto tutkivat kuin piru 
Raamattua. Kuvaavaa, että vain päiiväkuvista ja tie aurattiin Syöpävuoren tektoniikat kun halutaan 
pyyhkäistä todistamasta Olkiluodon tektoniikkaa.  
----------------- 
 
Arto Lauri 71. Tectonic III 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZicqfhNcnaI 
------------ 
 
Arto Lauri 72. Spallaatio FUEL 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uVZ6ngpsp-U 
------------------- 
 
Arto Lauri 73. NATO II 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2GyCiylBEKA 
 
Hurjaa kamaa oli! Tämän videon kun julkaisin. Niin Yotube POISTI CIA käskystä siitä pakolliset 
mainokset kokonaan! En ole vastaavaaan aiemmin omissa filmeissäni törmännyt.  
-------------- 
_________________________________ 
 
Arto Lauri 74. ION III 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vivZG2d3O-s 
 
.. Ja tämän kuin julkaisin CIA poistatti k a i k i s t a  videoistani mainokset, nettini suljettiin KOKONAAN 
päiviksi! Hurjaa, hurjaa siis! 
--------- 
 
Arto Lauri 75. UFO, TRITIUM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VGmRFld4FRg 
-------------------- 
 
Arto Lauri 76. FUUSIO-ION IV 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oEtNmJWdrd0 
----------------------------------- 
 
Arto Lauri 77. NATO, TVO night 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OC1bDxHzDY8 
------------------------------- 
 
Arto Lauri 78. Jontti Lähiradio 1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cZH2bQ4DEpg 
--------------- 
 
Arto Lauri 79. FISSION BOMB 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tqJFQIs9FNA 
----------- 
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Arto Lauri 80. Filament 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k0CCVLspYuw 
 
* Tässä videossa wolfram langan suurennoksesta ystäväni koostama kuva. Huomatkaa erityisesti miten 
kaikkein radioaktiivisin langan osa on aina siinä kohtaa, jossa reikä porautuu umpimetalliin. Ensin 
peruskuva alkuun. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yISi.jpg  
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yISi.jpg [/img] 
http://kuvapilvi.fi/k/yISH.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yISH.jpg[/img] 
----- 
 
Arto Lauri 81. Carbon,hiili 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Us0Yl9TxkFE 
---------------------------- 
 
Arto Lauri 82. Jontti Lähiradio II 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a1j-Dsi9Tis 
------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

3303. PROO fuusiosta. 
 
Kyseinen kaveri on teorettisen fuusiotekniikan kehittäjä CER:n projekteissa. FB:ssä tutuksi tullut 
kontakti. 2013.10 OLI vastauksia vaikeaHKOA saada ydinfysiikan professorilta, mutta koittaan 
selvitellä: 
               -- 
 
En edes y r i t ä laskea montako ennakkoluuloa ylitin tehdessäni tämän setin. Sanoisimpa jopa 
legenddaarinen ja parhammalla mahdollisella kieliosaamisellani!) 
 
http://www.youtube.com/watch... 
Arto Lauri 1.. Elokuva 
www.youtube.com 
Visional nuclear power. 
 
Arto Lauri Mitäs tuumaat näyttääkö sinulle tutulta säteilyerosion muodoilta? . . .. 
 
James Hd Vauveli Kyllä näyttää! 
 
Arto Lauri Siis t ä h ? Kiteytä nyt ihmeessä lisää miten asiaa käsittelisit? Kanavasäteilyeroosiosta toki 
kyse, miten 250V DC voi luoda noin järeet röntgenit ja beettaelektronit jo? 10 000V han vasta pitäisi 
röntgenöidä? Kovasti hienoa tietää miten ilmiöstä saisi mm. TOISINNON? Olisiko preparaattia tulossa 
vaan ajamalla kauan suurjännitettä läpi lasin putkesta pintaan. DC tehokkaampaa kuin AC.. ? 
Kiinnostaisi tietää miten noita mahtavia "sanikkaiskuvioita saisi lisää putkin". Preparaattipuutetta siis 
kanssa on. 
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Arto Lauri Tota olen nähnyt loisteputkissa ja jopa sytyttimissäkin. Ilmeisesti onnistuu kaikissa 
purkausputkissa toi. On vaan niin älyttömän vähän saatavissa aiheesta taustatietoja. 
 
James Hd Vauveli Tosta tuli heti mieleen fuusiotutkimukseni, jossa tutkin teoreettisten laskujen avulla 
plasman koossapysyvyyttä kun sitä kuumennetaan röngenlaserilla. 
 
Arto Lauri Eli yksittäisten plasmaIONIEN lämpötila VOI olla tuossa radioputkessakin +3 000C jopa 
rajusti yli? 
 
James Hd Vauveli Kyllä nimenomaan oikeanlaisilla magneettikentillä. 
 
James Hd Vauveli Oon tutkinu tota nimenomaan isossa mittakaavassa teoreettisissa 
tokamakitutkimuksissa. 
 
Arto Lauri Tossahan ON se outous, että v i r a l l i n e n liturgia EI myönnä radioputken 250DC kentän 
riittävän akkuunkaan IONIPLASMAN muodostukseen? Mutta k a i k k i merkit viittaa siihen, että rauta 
atomit saavat plasmatilansa jo selkeästi ylittäen 8,7eV valensssirajansa. 
 
Arto Lauri No kokeilin esim. ajamalla DC:llä tuollaisen 10 000h polton kestävän NEONlampun palasiksi 
v a i n 1h aikana!! Eli sätilyeroosio ikäänkuin TUHOSI neonkaasuputken neonin atomi kerrallaan! Voi se 
olla myös kylmäkatodin esim. cesium, ehkä myös elohopea.. Aivan viime sekunneissa saattoi jopa 
KUULLA miten yksittäiset VIIMEISET atomit putken sisällä räiskyen menetti valenssisinsa. Onko siis 
DC:llä tässä n o i n suunnaton tuhokerroin kun se murskaa kulkuioninsa putken lasirakenteisiin kiinni? 
 
James Hd Vauveli Törmäsin tohon asiaan kun fuusiotuloa ei voi kasvattaa pelkästään ionitiheyttä 
lisäämällä. Se voidaan korvata nimenomaan voimakastehoisilla röntgenlasereilla ja voimakkailla 
magneettikentillä. 
 
Arto Lauri Oliko siis IONIEN samasähköinen POISTOVOIMA se joka ohensi fuusioplasmaa liikaa? 
Vetääkö siis IONIT parkkiin ja hukkaan fuusioreaktorin seinämiin. Kuten rauta elektroniputken lasiin? 
Aihe nimittäin ON TABU. Josta osaajia On enemmän kuin harvassa..) 
 
James Hd Vauveli Ja ainakin fuusiopuolella se kasvattaa tunneloitumistodennäköisyyttä todella 
oleellisesti. 
______________________________ 
 
 
James Hd Vauveli Siis tarkotin laserin ja voimakkaan magneettikentän yhteisvaikutusta. 
 
Arto Lauri Hetkinen.. . Siis TUNNELOITUUKO ionit suoraan ulkopinnan sisään? Siksikö muoto on tuo 
klassisen sanikkaismainen, kuten videossani? 
 
Arto Lauri Joo siis magneetti ja laser luovat säteilypoistopaineelle VASTAPAINEEN. Hei James onko 
TOSIAAN tuo SANIKKAMAISUUS sunkin näkemä ilmiön "fraktaali"?.. 
 
Arto Lauri Otitteko koskaan preparaattinäytteitä miten fuusioreaktorin pinta "kontaminoituu" noista 
IONItunkeuman KANAVASÄTEILYKAASUISTA? Mua erityisesti kiinnostaa TOISTUUKO ilmiö 
johdonmukaisesti jopa elektroniputkien pienenerioissa jo.? 
 
James Hd Vauveli Kyllä tokamakissa vertikaalisen ja horisontaalisen plasmasäteen oikea suhde on 
oleellinen kuten myös niiden oikea suhde toruksen säteeseen sekä torodoidiseen magneettikenttään ja 
plasmavirtaan. 
 
Arto Lauri Tokamakissa siis plasma ikäänkuin aktiivisesti PYÖRTEILEE suoraviivaisesti ulospäin? Entä 
tuhoalueen muotokieli. MIKÄ fyysinen olomuoto on fuusarin seinille roiskuneessa aineessa? Heliumiko, 
vai pintakeraamien metallit? .. Yritän siis tästä äärimmäisen vaikeasta aiheestamme onkia YDINluita..) 
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Arto Lauri Tiedän, että "JOKIN" ilmeisesti juuri fuusioreaktorin NEUTRONIT nuijii reaktorin seinistä 
päreitä.. 
 
Arto Lauri Mihin puhaltelee CERN ja miten fuusioreaktorin 25% massan ylijäämäneutroneja? Suoraan 
savupiipusta ulos TVO:n tyyliinkö? 
 
James Hd Vauveli Kyllä. Esim. englantilainen JET tutkimusryhmä P.H Rebutin johdolla oli oikeilla jäljillä, 
mut mä kehitin tutkimusta vielä paljon pidemmälle. Siinä oli vaan se juttu, et energiaa olis kyllä tosiaan 
riittäny yhdessä tokamakissa yli 50 kertaa maailman nykyseen energiatarpeeseen mutta jos olis jostain 
syystä räjähtäny niin kaikki elämä myös bakteerien itiöt olis tuhoutunu. Ja eihän koskaan 
ydinfyysikkojen ja lennonjohtajien virheitä oo kuitattu kuten lääkärien "se on heidän jokapäiväistä 
työtään ja virheitä sattuu" oli kyllä henkisesti äärettömän stressaavaa tehdä tutkimusta jossa 
yhteenkään virheeseen ei oo varaa. 
 
Arto Lauri No v a r m a s t i oli! . . 
 
James Hd Vauveli Plasma pysyy koossa parhaiten juuri voimakkailla magneettikentillä, ulkoisilla 
käämeillä ja kierrättämällä induktioperiaatteilla suurta virtaa plasmassa. 
 
Arto Lauri Kerro lisää noista säteilyeroosiotutkimustuloksista? 
 
Arto Lauri Paljonko muuten fuusioreaktorissa on antiaineen energiaosuudet? Perusreaktorissa 3% 
kuulema.. 
 
James Hd Vauveli Mun tutkimus oli tosiaan puhtaasti teoreettista ja käytännön kokeet ton tehosilla 
tokamakeilla on nykytekniikalla vielä mahdottomia ees pienemällä mittakaavalla ja myös liian 
vaarallisia. Joten tokamaki olis pitäny rakentaa vain ja yksinomaan teoreettisiin laskelmiin luottaen... 
 
Arto Lauri Mut eli JOS menee paskaks. Reaktorinpahus polttas kerrasta typpikehämme happeen 
säteilyenergioillaan pahimmillaan? Kuvaavaa tossaonkin, että fuusaria vedätetään reaktorina joka EI 
RÄJÄÄHDÄ sitten millään..) 
 
James Hd Vauveli Varsinkin antivedyn ( Muille tiedoksi antivedyssä positroni kierää antiprotonia joka on 
sähkövaraukseltaan negatiivinen ) osuus on huomattavan paljon suurempi kuin fissioreaktorissa tämä 
on välttämätön ehto koska neutriinojen käyttäytymisen huomioiminen tämän tehosilla tokamakeilla on 
välttämätöntä. Jos Troyoin kerroin joka oli JET:illä 0,8 niin oli mun tokamakissa runsaat 11 468. 
 
Arto Lauri Siis ANTIVEDYLLÄKÖ varmistat MEGAPALON? 
 
James Hd Vauveli Toi oli niin tarkkaa hommaa, et siihen verratuna esim fissioreaktoreiden 
reaktorimyrkkyjen huomioiminen on jo helppoa. 
 
Arto Lauri Onko Troyoin kerroin energiansaannon ANTIAINEOSUUS? Siis mitä toi 11 000 tarkoittais 
muuneltuna antiaineosuutena suhteessa kokonaisenerganhuolinnassa? 10%,. . .25%. . . ? Teslahan 
käytti poltto-ongelmiinsa HADRONPOMMITUSTA. Käytetäänkö samaa yhä fuusiossakin? 
 
James Hd Vauveli Kyllä! Nimenomaan riittävän suuri antivedyn osuus aikaansaa ja varmistaa 
suurimman tehon. Onpa kiva jutella samalla aaltopituudella olevan kaa. Kylästyin noihin 
kapakkaurpoihin jotka tulee kyseleen vaikkei tiiä yhtään mistä puhutaan ihan vaan päteekseen. 
 
Arto Lauri Hei kamaan man! Ittekin saan pitkästä aikaa oikein "pinnistellä" pysyäkseni kyytillä..)) 
 
Arto Lauri Eli nimenomaan antiaine poistatta prosessiin kasautuvat "eitoivotut kuona- aineet".. ? Eli 
fissiossa taasen samarium, ksenon tyyppiset "neutronmyrkyt." Tai siis Teslan 70 000MeV 
hadroneillahan taidetaan vaan rusikoida KAIKKEE, mitä eteen sattuu.. ) 
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James Hd Vauveli Troyonin kerroin on tokamakin hyötysuhde eli sen ylittäessä 1:n tokamaki tuottaa 
enemmän energiaa kuin kuluttaa eli on energiataloudellisesti kannattava. Arto kyllä ydinfyysikko 
ydinfyysikon tuntee. Meikäläiset on tavallisen ihmisen mielestä hulluja, mut kaikki hullut ei oo kyl 
ydinfyysikoita Täs tarvitaan "tautia" korvien välissä kuin S.Rädyllä keihään heitos 
 
Arto Lauri )).. .Just eli toi sun yli kymppitonnari kertoo sisään PANNUN ja ulosotetun energiasuhteen.. ? 
 
James Hd Vauveli Kyllä! Ja huipputehoinen tokamaki ei voi toimia ilman riittävän suurta antivedyn 
osuutta. 
 
Arto Lauri Tossa yritin hakee tähän "kriittisen miilun massan kaavaa" fissiosta. Siinäkin 
neutrontuottovakion pitää olla karvan yli YKSI jotta prosessi jatkuu. Mikä sitten On matemaattisesti 
toimivan reaktorin antivedyn osuus noin? 10%?++ 
 
James Hd Vauveli Kyllä Troyonin kerrointa vois kutsuu kansanomasesti "tokamakin kriittiseksi 
massaksi" 
 
Arto Lauri Toissahan toi = I= k ääretön * Lf* Lt.. 
 
Arto Lauri "Kasvutekijän on oltava suurempi kuin YKSI". Joo ja t i e t y Jauhon opuksesta..) 
 
Arto Lauri Siis MIKÄ sitten tekee ton antivedyn? Fissiossahan "parinmuodostussäteily" lienee oleellisin 
tapa tehdä antielektronit, positronit? Tarvitaanko vieläkin "apuja taivaan hadroneilta"?. . . 
 
Arto Lauri .. Sori huippukiinnostavaa. Mutta nyt pitää lähtee saunareissulle. Mutta vastaa silti. Jää ne 
tähän talteen. 
12 minuuttia sitten · Muokattu · Tykkää 
 
James Hd Vauveli Vähän samaan tapaanhan se tos mun tokamakis toimis, mut antivedyn suhteellinen 
määrä on niin paljon suurempi et menetelmät on paljon monimutkaisempia. Ja aikaisempaan viitaten 
myös neutriinojen käyttäytyminen on tunnettava. Jouduin pelkästään teoreettisilla laskelmilla ja 
tutkimuksilla selvittämään mm. neutriinon massan. 
 
James Hd Vauveli Aikaisemminhan neutriinoja pidettiin massattomina. Virallinen totuushan täs asias on 
kun viimex tarkistin ( ja se ei kyl löydy googlettamalla esim wikipediassa nää asiat on selostettu ihan 
päin seiniä nykyäänhän uskotaan et kaikki tieto löytyy netistä, mut ainakin ydinfyssas se on huonoin ja 
epäluotettavin tapa) , että "neutriinot ovat massattomia tai hyvin pienimassaisia". 
 
James Hd Vauveli Huipputarkka kokeellinen neutriinotutkimushan on jokseenkin mahdotonta koska 
esim neutriinojen puoliintumispaksuus lyijyssä on n. 16 valovuotta. Tokamakiratkaisua varten kehitin 
mm. 7 teoreettista lakia ja kun kokeellisenkin lain todistaminen vaatii kymmeniätuhansia toistoja eri 
olosuhteissa. Muille tiedoksi, esim suhteellisuusteoriahan ei ole laki se on teoria. Albertillahan oli fiksu 
Vaimo ja mä jo 7 teoreettista lakia kehitin poikamiehenä, niin minkähänlainen ydinfyysikko musta olis 
tullu jos mulla olis ollu Vaimo. Tää ainakin virallisesti Albertin lausunto on kyl niiin totta! Mikään ei oo 
niin rajatonta kuin ihmisten tyhmyys! 
 
Arto Lauri Yksi keskeinen m i t e n antivety tehdään? Antiainereaktioista mulle on tutuin tuo 
"parinmuododtussäteily". Jonka runko on luokassa 1,022 MeV iskeytyminen kiintopintaan ja tuottaa 
50% luokassa siitä antielektroneja. Tän mukaan antivedyn teko tarvitsee GeV tasoisia megahyperiskuja 
kiintoaineeseen. Ihan kaavalla jo elektronin massa on 0,511MeV. Ja protonin 938, 256MeV. Saadaan 
noi keskenään jaettuna 0,511MeV = 1 846kertainen massa. Toi kerrottuna parinmuodostussäteilyn 
antamalla 1,022MeV iskuenergialla elektroni/ positroniparilla. Tuottaaksesi antivety/ vetyprotoneja sun 
pitäisi saada luokkaa 1, 836GeV hiukkaskiihdytiniskuja. Taitaa LHC olla lujilla jo muutamankin ANTI 
vedyn aikaansaamiseksi? 
            ---------- 
 
Kuten tiedämme valolla on klassinen 2* 0,511MeV mitattava massa 
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massa massa massa massa massa massa massa massa massa massa 
 
* Nyt tätä ikiaikaista ISAEA:n luomaa systemaattista v a l e h t e l u a  on alettu pikkuhiljaa purkaa. 
Koska valheen olemassaolo on miltei t ä y s i n estänyt fysiikan jatkokehittymiset ydintollisuuden 
käskyiustä. 
 
 
T&T. Valo 
Janne Luotola, 16.10.2013, 18:01 
Valo voi sittenkin rikkoa Newtonin kolmannen lain – huijaamalla 
Lasersykäykset näyttävät rikkovan voiman ja vastavoiman lakia, kertoo NewScientist. 
 
Newtonin kolmannen lain mukaan jos kappaleeseen vaikuttaa toinen kappale jollain voimalla, niin 
samanaikaisesti kappaleen täytyy vaikuttaa toiseen kappaleeseen yhtä suurella mutta suunnaltaan 
vastakkaisella voimalla. 
 
Tämän mukaan biljardipallon osuessa toiseen kummatkin etääntyvät toisistaan. Jos biljardipallolla 
olisikin negatiivinen massa, silloin pallot lähtisivät samaan suuntaan. 
 
Vasta suunnitelmien asteella oleva raketteihin soveltuva moottori toimisi tämän vastakkaisvedon 
(diametrical drive) ansiosta. Moottorissa negatiivinen ja positiivinen massa vaikuttaisivat toisiinsa ja 
kiihdyttäisivät vauhtia. Nasa esitti ajatuksen 1990-luvulla. 
 
Aineella ei voi kuitenkaan olla negatiivista massaa. Jopa antimaterialla, jolla on vastakkainen 
sähkövaraus ja spini kuin tavallisella aineella, on positiivinen massa. 
Vippaskonstilla 
 
Nyt Ulf Peschel Erlangen-Nürnbergin yliopistosta Saksasta on kehittänyt laitteen, joka voi synnyttää 
vastavedon vaikuttavan massan avulla. Fotoneilla ei ole lepomassaa. Valo saadaan kuitenkin 
käyttäytymään, ikään kuin sillä olisi massa, heijastamalla sitä materiaalikerroksien avulla. 
 
Kun valoa lähetetään kohti kerroksellisia materiaaleja, kuten kiteitä, osa fotoneista voi heijastua takaisin 
yhdestä kerroksesta mutta heijastua jälleen alkuperäiseen suuntaansa toisesta kerroksesta. Tämä 
viivästyttää osaa valosykäyksestä. Vaikutusta kutsutaan efektiiviseksi massaksi. Valoaaltojen ja kiteen 
rakenteesta riippuen valosykäyksillä voi olla negatiivinen efektiivinen massa. 
 
Jotta tämä hidastunut valosykäys saataisiin vuorovaikuttamaan positiivisen massan kanssa, tarvitaan 
niin pitkä kide, että se imisi valon ennen kuin kaksi sykäystä voivat aiheuttaa vastakkaisvedon. Näin 
pitkä kide olisi käytännössä mahdoton. 
Kaksi rengasta 
 
Peschel keksi pitkän kiteen korvaamiseksi keinon. Hän rakensi tätä varten kaksi valokuiturengasta. 
Kummassakin renkaassa on piste, jossa ne koskettavat toisiaan. Valo jatkaa kulkuaan samaan 
suuntaan kummassakin renkaassa. Toinen renkaista on toista pidempi, joten pidemmän renkaan 
ympäri valo kulkee hitaammin. 
 
Kun hitaampi valosykäys kulkee renkaan läpi kosketuspisteeseen, osa sykäyksen fotoneista siirtyy 
toiseen renkaaseen. Se puolestaan aiheuttaa lyhyemmässä renkaassa efektiivisen massan. 
 
Tutkijan ryhmät loivat pulsseja positiivisella ja negatiivisella efektiivisellä massalla. Kun valosykäykset 
vuorovaikuttivat kosketuskohdassa, vauhti muuttui kierros kierroksen jälkeen. Tämä vastaa 
äärimmäisen pitkän kiteen vaikutusta. 
 
Koe osoittaa, että efektiivisen massan avulla luonnonlakia on mahdollista ikään kuin rikkoa. Tällä ei ole 
suoraan käytännön merkitystä, mutta efektiivistä massaa voidaan tutkijan mukaan käyttää esimerkiksi 
tietokoneiden laskentatehon parantamiseen. 
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Puolijohteissa elektroneilla voi olla myös efektiivinen massa, ja tätä voidaan vastaavalla tavalla 
kiihdyttää. Käytännön sovellukset ovat kuitenkin vielä kaukana 
               ------------ 
 
Forttumin kaukolämpövideosta. 
fortum fortum fortum fortum 
 
Tämä video yksinkertaisesti T U H O S I  Forttumin ydinhankkeet ja hävitti pääjohtajan Liliuksen! 
Historiallinen filmi muuten kaikkineen. Katsokaapa kuinka v ä h ä n  katsojia tuskin tonni täynnä 4 v 
aikana! Vaikka tekijänä on olleet propagoinnin erikoisosaajat ydinteollisuudesta. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=9wBl_jCSmoQ 
 
No miksi sitten hanke konkreettisesti räjähti käsiin? Koska ydinenergian käyttö missään muussa 
muodossa kuin sähkön tuotantoon on ankarimmin kiellettyä. Siitä asia koskee myös minua. Että olen e 
d e l l e e n  maailman ainoa henkilö, joka tämän toin myös julkisuuteen.  
 
Kuten huomaamme "teknisesti" homman toteuttamiseen EI ollut mitään esteitä. Ja Forttum oli intoa 
täysi kuten mm. TVO sampoihin aikoihin. Yhtä vaan eivät saaneet tahtonsa mukaiseksi. Eli meikää 
hiljenemään asian rikosluomnteesta. Tällaista tämä tosiaan ON ja on yhä! Ydinteollisuus ei edes itse 
vaivaudu noudattamaan omia turvalakejaan. Vaan läpi mennään aina kun "t y h m ä"  kansa sen sallii 
tehtävän. 
              --------------- 
 
Terveisiä Ruotsista 
Hei Arto, 
 
Haluan kiittää sinua todella hyvistä videoista. Selität asiat niin yksinkertaisesti, että minäkin ihan 
tavallisena ihmisenä (naisena, heh heh ) ymmärrän.Video jossa selitit metallien kulutusta oli tosi hyvä, 
en tiedä miettiikö kukaan asiaa.. 
 
Niin, ajattelin kysyä että saanko kopioida videoitasi omalla kanavalleni? 
Minulla on 15 min maksimi latausaika, mutta toisaalta se on ihan hyväkin, koska ihmiset eivät jaksa 
katsella kovin pitkiä videoita. 
Katselen itse yhden aktivistin videoita, joissa hän pääasiassa kertoo Fukusiman uutisia. Kanavan nimi 
on NibiruMagick2012 
 
Voisitko tehdä videoita korkeintaan 15 min Fukusimasta, siitä mitä siellä tapahtui ja miten tilanne on 
edennyt? Laittasin mielelläni sellaisia videoita kanavalleni, koska ihmiset maailmalla ovat enimmäkseen 
kiinostuneita Fukushiman tilanteesta, niin ja siitä että ydinjättesstä saadaan niitä erikoismetalleja 
sotateollisuuden käyttöön? 
Kuuntelin jonkun radio ohjelman jossa selitit asiaa ja ajattelin, että no sähköntuotto onkin vain sivutuote 
ja se oikea syy ydinteollisuuteen onkin ydinaseet? 
Olen oppinut niin paljon asiaa sinun avullasi ja se tieto jota jaat on vaikeaa löytää tai edes itse miettiä. 
 
Älä koskaan lannistu, koska se työ jota olet tehnyt ja teet on rakkautta ihmiskuntaa,tulevia sukupolveja 
ja luontoa kohtaan ja toivon että saisit korvauksen siitä jonain päivänä. 
Sinun avullasi olen ymmärtänyt miten järjetöntä koko ydinteollisuus on ja miten ihminen oman " 
viisautensa" kanssa on tuhonnut jo tulevien sukupolvien mahdollisuuden elää maapallolla. Kuulin 
jonkun teorian jonka mukaan lasketaan, että Tyyni Valtameri on täysin saastunut 6 vuoden kuluessa... 
Niin ja mitä Suomessa on tulossa.. aivan järjetöntä.. 
 
Sitten oli joku video, (yritän löytää sen), jossa kerrottiin että Japanilainen lääkäri on sitä mieltä, että 
Tokiolaiset pitäisi evakuoida, koska lasten valkosoluarvot ovat tosi matalia ja itse Fukushiman alue on 
täysin kuollut autiomaa, ei mitään elämää.. Tässä linkki asiasta 
http://www.infowars.com/japanese-physician-calls-for-evacuation-of-tokyo/ 
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Kuuntelen John Moore radioshow melkein joka päivä ja tämä mies myöskin puhuu Fukushiman 
tilanteesta usein, tässä linkki jossa on viimeiset uutiset Fukushiman tilanteesta 
15.11.2013 The John Moore Show 
https://www.youtube.com/watch?v=IefY6Cx-pUk 
 
6:12 minutissa alkaa se naishenkilön Ann Morrison haastattelu 
tiedemies ja insinööri joka keroo Japanin tilanteesta. 
Ann Morrison kertoo että, japanilaiset luulevat löytäneensä reaktori ykkösen vuodon josta radioaktiivista 
vettä vuotaa mereen jne. Nyt sitten alkaa siivoustyö.. huh huh jos se menne pieleen niin ollaan kaikki 
kohta tosi radioaktiivisia.. 
 
Vielä yksi video Fukushiman tilanteesta 
https://www.youtube.com/watch?v=3WlDE9M9SM0 
 
Niin ja näistä kemikaali suihkutuksista.. minulla on kanavalla kaksi videota, X-files, jonka tein kesällä 
omalta parvekkeltani, asun Tukholmassa ja kyllä sitä trailataan kunnolla, kesällä oli melkein joka ikinen 
päivä. Nyt on vähän rauhallisempaa ollut mutta en tiedä tehdäänkö lennot yöllä. 
Jaa, ja kukas nää lennot maksaa, tietääkseni se on aika kallista puuhaa kun yksi kone tekee lennon? 
Eihän tässä enää mitään kolmatta mailmasota tarvita kun se oikeastaan on jo meneillään Fukushiman 
ja suihkutettavien kemikaalien johdosta.. 
 
Paljon terveisiä täältä Tukholmasta, muutin tääne Porista 20 vuotta sitten ja olin vain kesätöissä täällä.. 
 
Erna 
 Pikkukuva 1:22  Katso myöhemmin 
X -Files 2 
X-Files 2 
Chemtrails in Stockholm 24 August 2013 
Lähetetty henkilö(i)lle: artolauri 
             ----------------- 
 
 
 
 

3304. URAANI p e a k  
 
S.V. Grönlanti haluais päästä köyhyydestä kurjuudesta eroon myymällä uraania voi voi keinot vähissä. 
http://www.hs.fi/.../a1381481674398 
Uraani jakaa Grönlannin 
www.hs.fi 
 
Ison Grönlannin pieni parlamentti äänestää pian siitä, salliiko Grönlanti uraanin louhimisen. Silloin 
Grönlannista saattaisi tulla yksi maailman suurimmista uraaninviejistä. Kannattajien mielestä uraani on 
Grönlannille nopein tapa vaurastua ja itsenäistyä. 
 
Arto Lauri Joo alkaa mennä m e l k o s e n epätoivoiseksi ydinalan uraaninnälkä meinaan, kun pitää 
kaivaa maailman viimeisetkin hiput 3km ikijään alta. Tai kuten Kanadassa 500m syvältä peruskallioon 
porattavilla miljardihintaisilla automaattiporilla! HeL..TIN hullua hommaa. ONNEKSI 2008 jälkeen 
maailmalta EI irtoo edes tällaisella väkivaltakoneistolla energiapositiivisesti uraanin grammaakaan.)) 
 
 Ei siis mikään ihme, että Suomen ydinalakin pakottautuu uraanijätepolttoon ja Pu-239 talouteen. Sekin 
ON tietysti energianegatiivista 2007 syksyn Cernin kokeitten todistamana. Mutta kun 2013 asepurku- 
uraaneissakin katoaa - 50% maailman uraanipolttoaineista. Niin kiveäkään eivät jätä kääntämättä 
epätoivoissan nämä ydinkuumakallet. 
                ------- 
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Uraaninkaivauksiin MILJARDEJA I 
u kaivos u kaivos u kaivos 
 
Huippuhype hiljaisuus jatkuu enteellisesti uraanikaivosten puolella. Kuten muistamme Obaman ja 
Putinin välit jäätyivät 2013 kun kumpikaan maa ei enää suostunut jatkamaan  asepurku- uraaniensa 
lahjoittamisia ydinteollisuuden polttoaineiksi. Tämä tarkoittaa hurjaa muutosta 2013 lopussa kun katoaa 
käytännössä 50% vuosikymmenet ilmaiseksi maailmalla jaettujen uraanipolttoaine- erien tunku. 
 
2008 Kuten myös muistamme lopetti käytännössä kaikki Euroopan uraanikaivokset. Koska tuosta 
vuodesta lukien uraanikaivoksien malmit loppuivat energiapositiivisessa mielessä lopullisesti. Venäjä 
lopettikin silloin myös energiauraanin kaupalliset toimitukset kannattamattomana.  
 
Australian uraanintuotannon 30% maailmanosuus romahti puoleensa. Kanada koki 28% osuudellaan 
vieläkin rumemman kolmososittumisensa. Vielä 1980-luvuilla yli puolet maailman uraaneista tekaissut 
Missiyssipihietikoista toimittaneen maan osuus romuttui kokonaan. Obaman mukaan vain 3% USA:n 
uraaneista tulee omasta maasta enää! Mistä jenkit repii paukkumustansa ollaan oltu totaalisen hiljaa. 
Kunnes TVO:n Lokakuun 2013 Uutisia Olkiluodosta vuodatti seuraavan megatietovuotonsa: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YRuU.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YRuU.jpg[/img] 
 
Mistä artikkelissa oikeastaan On kyse? Otetaanpa valaisevia esimerkkejä. Posiva kaivaa 650ha 
kokoisen Olkiluodon saaressa vastaavantyyppisellä tekniikalla hengenvaarallista Onkaloaan 420m 
meriveden alla. Tai siis suoraan meren alle eivät uskalla, koska yli 40 ilmakehän paineen vesisyöksyjä 
kaivoksiinsa kammotaan kuolemanvaarallisina.  
 
JOSTAIN kumman syystä Kanadan kaivokset on vielä selkeästi SYVEMPIÄ! Posiva on varannut 
muutaman km pitkiin luolastoittensa tekoon h u i k a i s e v a t  3 000 000 000e hinnat! Englannin 
kanaalin alle vedetyt tunnelit maksoivat jo silloin miljardeja poikineen. Todella kallista uraania Kanada 
siis hakee.  
               -- 
 
Uraaninkaivauksiin MILJARDEJA II 
u kaivos u kaivos u kaivos 
 
- Kaikki luolaseudut on tekstin mukaan ensin SYVÄJÄÄDYTETTÄVÄ huippuvaarnallisten käsiin 600m 
syvyyksistä räjähtelevien metaanijääklatraattien päällä kun työskentelevät. Fukushimasta kerrottiin, että 
reaktorialusien suurenergiset ja miljardien syväjäädytysten kustannukset kaatavat valtiotalouksia. 
 
- Kaivauksiin on Kanadassa pakko hengenvaarallisina käyttää kalliita miljardien 
teollisuusrobottilaitteistoja. Koska yksikään ihminen ei umpinaisiin uraanikaivoksiin enää suostu. 
Tällaisissa kaivoksien oloissa kun säteilyn keskellä 40v kuolevat mainarit syöpään. Posiva kaivattaa 
surutta miehillään ja SILTI hommaan palaa siis miljardeja! 
 
- Uraanimateriaalien suunnattomien tonnimäärien jo pelkkä fyysinen nostaminen puolesta kilometristä 
pelkillä roboteilla on käsittämättömän hankalaa ja kallista energian haaskuuta. Siksi alkujalostus on 
pakko tehdä kalliisti ja poikkeuksellisesti maan alla. 
 
- Edes Posiva ei malttaisi millään riskeistä huolimatta betonoida kaikkia Onkalonsa osia. Miksi 
ihmeessä tämä äärimmäisen kallis toimenpide Kanadassa on totaalisen pakko tehdä kautta kaikkien 
luoliensa? .. Uutinen vaikenee tästäkin täysin. Mutta karkaava ydinmateriaali on siis p a k k o yrittää 
lukita jotenkin maan poveen hinnoista piittaamatta. 
 
- Posiva ei niinikään BETONOI kaikkia luoliaan kuten on näköjämään pakko tehdä Kanadassa. Itse 
asiassa Posiva parhaillaan kauhistelee JO 7m mittaisten "betonisten koetulppaustenkin" maksavan 
miljoonia/kpl poikineen!  
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Maailmassa siis ei KOSKAAN olla kaivettu grammaakaan malmikiveä noin monimutkaisin 
suunnattoman kustannuksen menetelmin. Onkin päivän selvää, että betonoinnit ja kaivosalueitten 
uskomattoman epätoivoisesta olosuhteista johtuen on ollut PAKKO keksiä miljardikustanteiset 
kaivokset.  
             -- 
 
Uraaninkaivauksiin MILJARDEJA III 
u kaivos u kaivos u kaivos 
 
Malliksi pari peruslaskelmaa teille. Talvivaaran uraanintuotanto vaatii jo nyt 3,3km2 kokoisen alueen 
vuodessa 20m paksuudelta. 66 000 000m3 ja noin 190 000 000t/v. Tällaisen tuottotunnelin pelkkä 
betonointi kuluttaa 100 miljoonan tonnin betonikulutukset/ v. ! Silti Talvivaarankaan uraanilla ei toimi 
edes y k s i  reaktori Suomessa! 
 
Kanadan mallissa on paljon muutakin heikkoutta. Puolen kilometrin syvyydessä etenevät robotit tekevät 
kaivuutaan silkkana sokkona. Noin paksun kallion "sisään" kun ei nähdä mittanormaaleilla läpi enää 
suoraan. Lisäksi rikkaammasta malmiosta on vaan porattava kömpelösti läpi tusinakivihehtaarien 
toiseen esiintymään läpi uraanittomien osuuksien megahukkaprosentein.  
 
- Tunnelin halkaisija kuvasta katsoen luokkaa 5m-6m. Tällaisilla "tuotonäpräilyjen " saadaan edes 
porattua ylös tuskin 10% kohdesuonista!  
 
- Kanadan tiivis ja kova peruskallio on kuten Suomessakin vain suurenergioin murskattavissa 
jalostuspulvereiksi. Suomessa uraaninkaivussa lähdetään liikkeelle totaalisilla jopa 900km2 kokoisilla 
AVOKAIVOKSILLA.  
 
- Kanadassa jos missä on saatu verenkarvaat kokemukset avokaivosten megatuhohaitoista. Ja on 
selvää, että tunnelikaivostoimilla yritetään peitellä edes kosmeettisesti  näitä megatuhojen lisääntymisiä 
suuttuneelta kansalta. Sopiikin kysyä mikseivät nämä uraaniyhtiöt tee samaa Suomessa. Eli painu 
tuhoineen maan poveen piiloon? 
 
- Kaksi keskeistä tulee heti mieleen. SUUNNATTOMAN kallista! Ja koska Suomessa valtiomahti sallii 
sikailla maassaan jätteitä tuottaen vailla rajoituksia! Lisäksi se, ettei Suomen kallioperässä OLE 
ylipäätään uraania kaivettavaksi edes noin. 
 
- Vielä y k s i  keskeinen kysymys. Miksi i h m e e s s ä  tämä tekniikkamuutos pidetään suurelta 
yleisöltä totalitäärisesti salassa? Koska tällaiset ratkaisut kertovat miten 2008 energianegatiivisuudet ja 
2013 ASEpurku- uraanien loppumiset aiheuttavat suurpaniikkia siitä mistä uraania ylipäätään jatkossa 
edes saadaan.  
 
- Huomatkaa nyt tekstiin piilotettu:" Cigar Lake ON maailman  SUURIN hyödyntämätön 
uraaniesiintymä!". Kuitenkin Kanadan uraanintuotannon osuus maailmalta EI edusta edes 10%. Joten 
millaisista osuuksista tuleekaan loput? Talvivaaran kaltaisista  20-kertaa energianegatiivisista 0,02% 
malmioistapa tietty! Ei suomeksi sanottuna Kazastanin uraaniköyhiä aavikoja tuhansin neliökilometrein 
rikkihapottaen ja liuottaen. 
--------------- 
 
 
T&T. Ydinvoima Harri Junttila, 9:56 
Parempi energiatehokkuus, pidempi käyttöaika -Jenkit alkoivat kehittää kokonaan uutta ydinpolttainetta 
 
Kaksi yhdysvaltalaisyhtiötä kehittää yhteistyössä uutta ydinpolttoainetta. Zirkoniumista ja uraanista 
kehitetyssä ratkaisussa polttoaineen rakenne ja polttoainesauvojen muoto mahdollistavat paremman 
energiatehokkuuden kuin nykyisiä uraanioksidipelleteillä täytettyja zirkoniumsauvoja käyttämällä, 
kirjoittaa World Nuclear News. 
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Yhteistyötä tekevät ydinvoimayhtiö Babcock&Wilcox Nuclear Energy ja ydinteknologian kehitysyhtiö 
Lightbridge. Polttoaineen kehittäjien mukaan Zr-U-polttoaine pidentää polttaineen käyttöaikaa 
painevesireaktoreissa, ja samalla parantaa energiantuotannon taloudellisuutta ja turvallisuutta. 
 
Lightbridgen kehittämä ydinpolttoaineseos sisältää zirkoniumia lähes 50 prosenttia painostaan. Se 
vaatii uraanin rikastamisasteeksi vähintään 20 prosenttia. Nykyisissä painevesivoimaloissa polttoaineen 
U-235-isotoopin osuus on enintään 4,8 prosenttia. 
 
Väkevämmästä uraanista huolimatta uutta polttoainetta käyttävien reaktoreiden pitäisi olla 
turvallisempia. Ensinnäkin polttoaineen lämpötila on matalampi. Toiseksi lämmönsiirtotekniikka on 
parempaa. Ja kolmanneksi uusi polttoaine pitää polttoainesauvat paremmin ehjinä. 
 
Lightbridge myöntää, että uutta polttoainetta ei voi käyttää läheskään kaikissa nykyisin käytössä 
olevissa painevesireaktoreissa, johtuen reaktorin koosta. Mutta rakenteilla oleviin voimaloihin tarvittavat 
muutokset olisi helppo tehdä. 
 
* Arto Lauri Joo OIKEIN kivalta kuulostaa. Varsinkin kun KAIKKI yli 8% uraanirikasteet räjähtää 
SUORAAN YDINPOMMINA ESTEITTÄ. Lisäksi kun raanipolttoaineen rikastusaste nostetaan liki 10 
kertaiseksi kasvaa mm. jalostuksen HÄVIKIT ja energiankulutus varovaisestikin arvioiden 100- 
kertaiseksi! Mutta hei k u k a moisista välittää onhan uraaniteollisuus JO nytkin 10- kertaa 
energianegatiivista..)  
 
*On nää tällaset artikkelit muuten hulluutta raivoimmillaan. Kertovat ydinalan psykopatiudesta kaiken! 
Muuten YKS tossa vielä huomionarvoista.. Moniko muuten ON edes nähnyt sirkoniummetallia?.. .Joo 
ainoa jossa kansa sitä näkee on h e m m e t i n kalliissa korukivissä! Aine on siis harvinaista kuin 
luokkaa kulta. Nyt sitä siis aletaan tunkea KERTAKÄYTTÖISESTI tollsiin 100 000kg rektorilatauksiin 50 
tonnin erissä! HallootA! Mistähän tollaset kertakäyttöön nenevät alkumainaroinnit uunotetaan 
saatavan? Ja hei millä HINNALLA!? 
                ------------- 
 
Englannissa sekoratkaisuja 
gb gb gb gtb gb gb gb gb  
 
10.2013. Alkaahan se brittiteollisuuskin tajuta ydinvoiman totaalituhoisuuden. Yksikään brittiläisistä 
energiayhtiöistä EI enää suostunut tuhlaamaan latiakaan menneisyyden ydinhankkeisiin koko 
saaressa. Hallitus oli tuhansissa tuskissaan, koska myös Skotlanti oli tehnyt päätöksen luopua 
kokonaan ydinharhahankkeistaan. 
 
Chamberlainin hallitus ei saanut y h d e l t ä k ä ä n englantilaisyhtiöltä enää kannattamattomalle 
ydinteollisuudelleen rahoitusta edes parille 19 miljardin hintaiselle ydinhankkeelleen. Kiinan 
rahamiehille aukaistiin kuitenkin surutta Englannin suljetut energiamarkkinat takaamalla huikeat 
11snt/kWh ja 37v kestosopimuksen takuuhinnat. Nostettiin ydinvoimakustannuksiin koko Englannin 
sähkön hinta asiakkaista piittaamatta yli tuplaan! Kuvitelkaa, että jopa Suomessa tuulivoimalan sähkön 
hinnaksi kerrotaan likemmä k o l m a s o s a h i n n a t  tuosta alee 5snt/kWh!  
 
Toki ydinvoiman 2008 energianegatiivisuusraja painoi dedlineä päälle. Ratkaisu olikin ydinASEvaltiolle 
tyypillinen. Kuten AINA brittisikailijat maksattavat mokansa aiemmin orjuuttamillaan alusmaillaan. Eli 
Kiinalaisille. Annettiin vapaat pääsyt Englannin umpinaisille protektionistisille energiamarkkinoille, jos 
joku vielä suostuu huijattavaksi ydinbisnesten rahoittajaksi. 
 
Mutta sikailuilleen sai maa melkoisen kuvaavan seurauksen. Eli koska ydinvoimaloilla tehty sähkö on 
Japanin laskujen mukaa 3- kertaa kalliimpaa. Pakotti Brittihallinto sähkönsä hinnat pilviin. Suomeksi 
sanottuna tuplaavat +100% hinnankorotukset päälle surutta kansan maksettavaksi. Jotta edes pari 
reaktoria ydinASETEHTAIKSI saataisiin kustannuksista piittaamatta aikaan! 
                -------- 
 
Grönlanti paskaksi. 
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gron grön grön grön 
 
Kuten muistamme 2008 ydinteollisuus muuttui loiseksi energiataseiltaan. 2013 Loppuun  tultaessa 
katoaa myös - 50% ilmaisesta ydinasepurun tuotannosta kun katoaa kaikki. Maailmasta ei tultaisi 
saamaan enää ydinenergiaa malmien pitoisuuksien romahdettua alle kaivuenergiatuottonsa pysyvästi 
alle 5- kertaisesti. 
 
Uraanin nälkä ei tunnekaan enää rajoja, saati moraalin häivää. Uraania aletaan kaivaa 3 000m paksun 
ikijään Grönlannista asti! YHTÄÄN GP:n laivaiskua suojelemaan tätä megahypergikatuhoa EI 
luonnollisesti tulla näkemään. Greenpeace saa IAEA voitelurahaa ratkiriemukkaasti vaietakseen asiasta 
myös kokonaan. 
 
Eli Inuittien maa tullaan survomaan uraanihelvetiksi tuosta vaan! Maailma EI siis kaipaa  moista 
megasaarta, pääasia, että TVO/ Posiva saavat uraaninsa hinnasta ja megariskeistä paskaa 
nakkaamatta. 
 
Eli tosiaan Grönlannin inuitit haistattivat pitkät megasaarelleen ja tästä se lähtee sano IAEA 
petolaumat.. . .Mutta e h k ä  ei sittenkään kaikki ole kirkossa kuulutettua, kertoo asiasta ilostunut  T&T 
lehti. Tanska nimittäin VOI vielä tehdä ihmeet tapansa mukaan Grönlannin isäntämaana. Toivotaan siis 
parasta ja katsotaan jatkot aiheesta. 
           ------------- 
 
Japanin reaktorit pysyvät kiinni 
slut slutr slut slut slut 
 
Arto Lauri Tämänpäivän L.S. 16.11.2013 lehdestä kertoo paljon aiheesta: 
"Japanin uusi päätavoite perustuu tilanteeseen, jossa 54 ydinvoimalaa EI ole käytössä ollenkaan". 
 
* Japani, Saksa, Skotlanti, Tanska, Norja, Irlanti, Sveitsi, Australia, Belgia, Islanti,Itävalta, Uusi- 
Seellanti, Espanja, Portugali.. ovat siis vaan PÄÄTTÄNEET elää ilman 2008 eteenpäin 
energianegatiivista ja siis täysin tarpeetonta, supervaarallista ydinvoimaa.) 
  -------------- 
 
T&T URAANINTUOTANTORaili Leino, 11:59 
 
Harjavallassa varastossa muutama tonni  
- Suomi alkoi vaivihkaa tuottaa uraania. Uraani polttoaineena., 
Talvivaara on jo tuottanut pienen rippusen uraania. Norilsk Nickelin Harjavallassa talteenottama uraani 
ei kuitenkaan sinällään kelpaa jatkojalostukseen, vaan se odottaa pääsyä jatkojalostukseen Talvivaaran 
uraanintuotantolaitokselle. 
 
Harjavaltaan päätyy arviolta alle kymmenen prosenttia Talvivaaran nikkelimalmin sisältämästä 
uraanista. Suurin osa jää tässä vaiheessa Talvivaaran jätekivikasoihin. 
 
Uraani on vain yksi epäpuhtauksista, joita Norilsk Nickel joutuu uuttamalla poistamaan Talvivaaran 
nikkelistä – tärkeimmät näistä ovat kalsium ja sinkki. Muutaman kuukauden välein uuttoreagenssista 
erotetaan pois myös uraani. Prosessista saatu natriumuranaattiliuos varastoidaan tehdasalueelle kuten 
muutkin metalliliuokset. 
 
Säteilyvaaraa luonnonuraani ei aiheuta, mutta on kemiallisesti myrkyllinen, ei kuitenkaan olennaisesti 
myrkyllisempi kuin muut tehdasalueella käsitellyt raskasmetallit. 
 
Toimitusjohtaja Joni Hautojärven mukaan tehdasalueella on nyt muutaman tonnin verran uraania, 
yhteensä joitakin kymmeniä liuoskuutiometrejä. Kaikkiaan yhtiöllä on lupa varastoida alueella 
kymmenen tonnia uraania. 
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Yhtiöllä on myös lupa valmistaa uraaniraaka-aineena käytetävää uraanioksidia, mutta tämän niin 
sanotun yellow caken valmistaminen ei näin pienillä määrillä ole missään tapauksessa taloudellisesti 
kannattavaa. 
 
Kokkolasta Ranskaan 
 
Uraanin varastointilupa on myös OMG Kokkola Chemicalsilla, joka on erotellut kobolttimalmista muiden 
epäpuhtauksien ohella uraania jo yli kymmenen vuoden ajan. Kokkolassa uraania kertyy parisataa kiloa 
vuodessa. 
 
Yhtiö vei vuonna 2007 runsaan tuhannen kilon erän uraania Ranskaan Arevalle, joka valmistaa 
uraanipolttoainetta. Tonnista luonnonuraania saa noin 150 kiloa ydinpolttoainetta. Se on niin vähän, 
että iso ydinvoimala käy sillä vain 1–2 vuorokautta. 
 
* Juu kepeät mullat Suomen uraanintuotannon omavaraisuuden illuusioharhoille tästä.  
 ------------------ 
 
Talvivaaran URAANINHINTA 
talvi talvi talvi talvi 
 
* Uraanin hinnoista ja hankinnan kustannuksista EU määräsi systemaattisen kiellon 2008 alusta. 
Tilanteessa jossa uraanimalmien pitoisuus kautta maailman laski alle 0,4%. Eli 
energianegatiivisuusrajansa. 
 
Talvivaara tuottaa uraaninsa 0,02% uraanipitoisuuksillaan 20- kertaa energianegatiivisesti. Aihe on ollut 
vuosikymmenet TABU. Viimein saimme käsiin artikkelin, josta voi tehdä selkeät laskelmat siitä mitä 
tämä "ns. halpauraani" oikeasti ON kustantanut Euroopan ainoalle uraaninkaivajayhtiölle: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YNbG.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YNbG.jpg[/img] 
               ------------ 
 
> Ydinvoima 
 
> Janne Luotola, 10:33 
> Ruotsalainen koeydinreaktori noussee Kanadaan - jäähdytys lyijyllä veden sijaan. Kanada 
suunnittelee tuottavansa sähköä arktisille alueilleen edistyneen ruotsalaisen ydinreaktorin avulla, kertoo 
NyTeknik. 
 
> Uraanikaivos Kanadassa 
 
> Tukholman kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun tutkijoiden 
> perustama Leadcold on kaupallistamassa uudenlaista ydinreaktoria. Se on pieni, turvallinen ja 
helppokäyttöinen. 
 
> Kanada on kiinnostunut keksinnön ostamisesta. Maassa on kymmenen paikkaa, kuten Resolute Bay 
ja Iqaluit Nunavutissa, joissa tarvittaisiin uutta voimalaa. Tällä hetkellä ne saavat sähkönsä 
dieselgeneraattoreista. 
 
> Ensimmäinen ruotsalainen neljännen sukupolven ydinvoimala alkaa suunnitelman mukaan tuottaa 
sähköä vuonna 2024. Reaktori käyttää kaksi tonnia kaupallista reaktoripolttoainetta, jota tuotetaan jo 
nykyään Kanadassa. 
 
> Leadcoldin kehittämä reaktori on nimeltään Sealer tai pidemmin Swedish Advanced Lead Reactor. 
Sen käyttöikä on 30 vuotta, eikä sinä aikana polttoainetta tarvitse vaihtaa. Tämä on mahdollista 
suhteellisen pienellä, kolmen megawatin teholla. Lisäksi reaktori käyttää polttoaineen nykyisiä 
reaktoreita tehokkaammin. Lyijyä putkeen 
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> Jäähdytteenä toimii sula lyijy, jonka lämpö on 450 astetta. Lyijy on parempi jäähdytin kuin esimerkiksi 
natrium tai vesi. Lyijyllä on korkea kiehumispiste, se ei reagoi veteen ja eikä päästä säteilyä leviämään, 
vaikka onnettomuustilanteessa sitä pääsisi ulos kierrosta. 
 
> Lyijyllä on kuitenkin haittapuolensa. Sula lyijy nopeuttaa 
> merkittävästi teräsputkiston korroosiota. Venäjällä on ratkaistu ongelma sekoittamalla piitä teräkseen. 
Ruotsalaiset ovat keksineet vielä paremman keinon: alumiinin sekoittamisen teräkseen. 
 
> Alumiiniteräsputkistoa on kokeiltu kaksi vuotta 550-asteista lyijyä sisällään. Kokeen jälkeen putkisto 
näytti kuin uudelta. 
> Varsinaisesta reaktorista ei ole kuitenkaan vielä prototyyppiä. Ensimmäinen Sealer-reaktori olisi 
ensimmäinen neljännen sukupolven reaktori maailmassa. Reaktorin hinta on arviolta 3,9 miljardia 
kruunua eli noin 430 miljoonaa euroa. Yhtiö kerää reaktorille rahoitusta. 
 
> Kanada on todennäköisesti ensimmäinen maa, jossa Sealer tulee 
> käyttöön. Se on yksi harvoista maista, joissa on jo valmiiksi 
> tutkimusreaktoreita koskevat toimintamallit. Lisäksi Kanada 
> suhtautunee myönteisesti ydinvoimaan, toisin kuin esimerkiksi 
> Leadcoldin kotimaa Ruotsi. 
 
*Niin siis 3MW reaktori maksaa 0,43miljardia.  Kiinnostavaa koska tämä tarkoittaa tavalliselle 1000MW 
teholle p ö y r i s t y t t ä v ä ä  143,3 miljardin hintaa! Kas kun eivät vaivautuneet laskemaan näitä 
sattuneista syistään.  Laitos on 1000- kertaa saastuttavampi/ vaarallisempi plutoniumpolttolaitos myös.  
2 000kg 25% eli SUORAAN ydinpommina räjähtävä lataus myös kyseessä! Kun jo 8% pitoisuus riittää 
kunhan on 10kg plutoniumia riittää suoraan hallitsemattomasti räjähtävään plutoniumipommiin. 
--------------- 
 
[img][/img] 
 

 

3305. Etäluettavat harhat 
 
A. 2013. Onko sinulla tutkimusta tai tietoa Suomen uusista etäluettavista sähkömittareista? Mikä on 
niiden agenda ja tereysriskit? Ajattelin vaan kysellä kun sähkömiehenä varmasti olet sellaiseen 
törmännyt ja ehkäpä avannutkin... Vakoilulaitteeksihan noita väitetään ja että mikroaaltosäteily 
aiheuttaa terveysongelmia tai jopa ajatusten/mielialojen muuntelua. Kiitos ja jatketaanhan totuuden 
selvittämistä. 
 
* Etälukulaitteet on oikeasti vaan kännyköitä. Näitä asennetaan käytännössä yhdestä keskeisestä 
syystä. Kun luokkaa 1 000MW ydinvoimala romahtaa tuotannosta. Se muuttuu sekunnin osissa 100MW 
LOISEKSI sähkön tuottajasta. Jos ydinvoimala EI saa tätä 10% vuorokausien 
jälkijäähdytysenergiaansa se sulaa ja räjähtää v a i n  30 sekunnissa Fukushimana ! Eli jotta 
ydinvoimaloille saataisiin tätä mielivaltaisesti himnmoamaan sähköään vaikka VÄKISIN. 
 
 Ollaan valmiit jonkun vaikka OL-2 laitoksen romahtaessa verkosta  pikasulkuun valmiit sulkemaan 
vaikka Turun koko sähkön kulutua juuri noilla "etälukulaitteilla"! Systeemistä EI puhuta julkisesti yhtään 
mitää. Koska syyt oikeasti on ydinvoiman toivottomat ja hallitsemattomat viat. Mutta TÄMÄ väkisin 
katkaistavuus on asian tarkoitus. Esim. meillä Eurajoella etälukulaitteessa EI ole edes kännykän 
muutaman watin lähetintä. Vaan se lähettää signaalinsa sähköjohdoilla muuntajalle asti tavallisena 
tasasähkönä. 
 
 Jossa muuntajassa kilometrien päässä on vasta tuo pienitehoinen kännykkä. Eli kuten huomaat taas 
kerran. Ihmisten mielikuvat asiasta ja t o t u u s  on kaksi täysin eri asiaa. Miksi ihmisille syötetään 
tällaisia harhautuksia ja uhkakuvia palvelee systemaattisesti ydinrikollisuuksien ja poliisiviranomaisten 
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tarpeita. Siksi esim. meikäläisen tekstien sensurointiin kiinitetään ennennäkemättömän laajat ja mittavat 
kontroliviranomaisten estovoimat. 
            ---------- 
 
Venäjällä 75% 
rus rus rus rus 
 
Eli tällaisista kerron näissä uusimmissakin videoissani. Kuulin juuri lehdistä, että Suomen Pyhäjoen 
ydinvoimalaitokset tulevat 75% venäläiseen rahoitukseen. Suomalaiset firmat EIVÄTR luota 
ydinvoimasta enää saavansa rahojaan takaisin. ja maksavat siihen menevästä 6 miljoonasta enää 
25%. Tuskin kauaa tarvitsee odotella. Kun alkavat vaatia rahojaan ja Suomihan kohta tuskissaan tulee 
rikoksistaan ihmiskuntaa vastaan näistäydinharhoistaan maksamaan. Paljon enemmän kuin tämä 
tuhoon syystään tuomittava kansa arvaakaan. 
 
1920-30 luvulla elävä vanha kalastaja. Ennusti, että Olkiluotoon tulee suuri "keinmo aurinko" pylvään 
päähän. Se tuodaan sinne tuottamamaan rahaa ja toimeentulon turvaa kansalleen. Pian maailman 
maat tulevat kumartamnaan tätä suurta ja ylen peljättävää "uutta epäjumalaansa". 
 
Mutta ennustuksessa on karu ja kohtalokas loppu. Pian ihmiset joutuvat uhraamaan tälle "uudelle 
elämäänsä kahlitsevalle molokilleen" yhä enemmän ja enemmän. Ihmiset kuitenkin paaduttavat 
sydämensä kasvavien tuhojen edetessä ympärilleen. Lopulta tuo kaikki valheellisen epäauringon 
voimat syövät sekä lapsensa, palvovan papistonsa, että harhauttaa koko ihmiskunnan tuhoten kaiken! 
     ------------------------ 
 
Outoja kestomagnetteja 
kesto kesto kesto 
 
*Magnetit on totuttu kokemaan pelkästään joko työntävinä, tai vetävinä. Itse tein aikoinaan magnetin 
joka ei vetänyt lainkaan. Mutta jäi kiinni kuin tervaan. No tässä on ideaa lisää jalostettuna: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-6WC9hO_8wg 
-------------- 
 
MOX- kysymys STUK:lta 
kysymys kysymys 
 
13.2.2014 19:13, Harri Räsänen kirjoitti: 
> Moi Arto! 
>   
> Kirjoitin Stuk:ille seuraavanlaisen s:postin. 
> Lähetän tämän nyt sinulle, Stuk:in valehtelun kera :) 
> Nautinnollisia lukuhetkiä! 
   
> -harri- 
> ---------- Edelleenlähetetty viesti ---------- 
> Lähettäjä: Hietanen, Leena <Leena.Hietanen@stuk.fi> 
> Päiväys: 12. helmikuuta 2014 17.21 
> Aihe: FW: Kysymys ydinturvallisuudesta 
 
> Hei, 
> 
> En ihan saanut kiinni, mihin kommenttia kaipasit. Joka tapauksessa sivuiltamme löytyy tietoa niin 
uraanista maaperässä kuin mox-polttoaineestakin. Kuten tuosta näkee, uraanin isotooppien 
puoliintumisaika on miljoonia, jopa miljardeja vuosia, joten sitä kautta uraani ei kovin nopeasti 
maaperästä vähene. 
> 
> Uraani: 
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> http://www.stuk.fi/ajankohtaista/ukk/uraani/ukk-uraani/fi_FI/uraani2/ 
> http://www.stuk.fi/ydinturvallisuus/polttoainekierto/fi_FI/perustietoa-uraanista/ 
> 
> MOX 
> http://www.stuk.fi/ydinturvallisuus/polttoainekierto/fi_FI/perustietoa-ydinpolttoaineesta/ 
> 
> Ystävällisin terveisin 
> 
> ------------------------------------------------- 
> Leena Hietanen 
> Tiedottaja 
> Säteilyturvakeskus, STUK 
> PL 14 
> 00881 Helsinki 
> puhelin +358 9 759 88 215 
> gsm +358 40 747 0086 
> fax: +358 9 755 3738 
> sähköposti: leena.hietanen@stuk.fi 
> ------------------------------------------------- 
 
> -----Original Message----- 
> From: Emailform [mailto:palaute@stuk.fi] 
> Sent: Sunday, February 02, 2014 12:51 AM 
> To: PALAUTE 
> Subject: Kysymys ydinturvallisuudesta 
 
> Nimi:             Harri Räsänen 
 
> Kysymys:          Hei! 
> 
Ei kysymys vaan toteamus. 
 
 Sellafieldin ydinvoimalaitoksella on ladattu tätä sammumatonta MOX-polttoainetta reaktoreihin joka on 
hengenvaarallista. Kun ei muuta enään ole. Uraani on köyhtynyt niin paljon maaperässä ja sitä ei 
enään löydy niin paljoa, niin pitää ladata tätä MOX:ia sisään. Täysin energianegatiivista touhua ollut 
aina tuo Ydinvoimaloiden ylläpito. Mutta pitäähän ydinseisiin saaha polttoianetta :) 
 Toivon että kommentoitte näihin väitteisiin. 
> 
                 -harri- 
 
* Joo jännä juttu, että noitten STUK- elukoitten vastaus tulee kuin tiili pöydälle. Vailla minkäänlaatuista 
OMAA lähettäjänsä kommentointiakaan. Saati lisäkysymyksiäkään. Näin muuten EI ollut vielä aiemmin. 
Vaan STUK siis KESKUSTELI. Päinvastoin jorinaa tuli sivukaupalla! Näkee aivan selvästi, miten nämä 
meikäläisenkin maailmalle leviävät ammattidatat ovat osaltaan kansankeskuuteen joutuessaan saaneet 
STUK korruptoituneet syöttöporsaat siilipuolustukseen.) Hienoa, että ihmiset kuitenkin jaksavat noita 
pellejä törkkiä tikuilla. ). . Tuli ihan eittämättä mieleen, että mitenhän STUK kommentoisi vaikka 
kysymyksiä OL-3 ydinsähkön hinnoista. Että onko nykykustannuksillaan enää lainkaan alle euron/kWh.. 
Siis JOSS illuusoidaan, että laitos alkaa merkittävimmin ikinä sähköä tekasemaan. . . 
 --------------------- 
 
Kai Kivi 
12 tuntia sitten 
Liittyvä kommentti 
  
Luin mielenkiintoisen asian kirjasta "Ydinvoima Fukushiman jälkeen". Tässä suora lainaus siitä: 
"Englannissa ja Walesissa kuoli keuhkosyöpään vuonna 1920 noin 250 ihmistä. Vuonna 1960 määrä oli 
40 kertaa suurempi... Samaan aikaan kun kemiallisista karsinogeeneista 80% on suodatettu pois 
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filttereillä ja tupakan kyky aiheuttaa syöpää on ehkä kolminkertaistunut, savukkeiden keskimääräinen 
poloniumsisältö on moninkertaistunut." 
Vastaa 
 ·  
  
* JUURI NÄIN! Tuollaisia kylmääviä faktojahan pitäisi maailman lehdistön huudella harva se viikko!. . 
.Mutta koska Suomi on ydinsusien maa. Niin korruptio määrää, että EI kertoa saa. .. 
 
 
 
 
 
 

3306. Mutanteista 
 
Kiitos videosta, kiinnostavaa dataa Samuel. Eli asut Brasiliassa, käytännölssä maapallon toisella 
puolella. Pu- 239 päästöt ovat siis karanneet täysin hallitsemattomiin mittoihin. Fukushima, Australian 
uraani kaivokset, myös kaikki maailman 450 reaktoria tekevät juuri tätä kuvaamaasi.( 
 
Kyllä selkeitä mutaatioita näyttää olevan. Sitruuna puun lehdet olivat nimenomaan muuttaneet 
mutaatiosta muotoaan. Eikä niissä ollut esimerkiksi kasvitaudeille ominaisia kuolleita kohtia.  
 
Mutaatiolle ominaista onkin juuri se, että hengissä pysyvän solukon MUOTO muuttuu satunnaisen 
oudoiksi ja kuten videoissa meidän molempien kuvaamissa.  
 
Samuel Dal Pizzoljulkaisi Arto Lauri 
Hey Arto. Tässä mutanttisia sitruunapuita 
http://www.youtube.com/watch?v=4dgXe2sfQx0&feature=youtu.be 
-------- 
 
Arto Lauri Arto Lauri 10. Sysipimikkä legends. 
 
http://www.youtube.com/watch... 
-------------------- 
 
Energiassa TUULTA 
huissin huissin 
 
* Ihme fakiiriyhtiö Teco on sitten humpsautellut 3v markkinoilla. Saamatta tuloja mistään. Tuskin 
ainoakaan toimittaja vaivautui tuumamaan, miten rikollinen ydinyhtiö VOI toimia vuodeta toiseen 
pelkkänä valtion veronmaksajien loisena noin?. No viimein 2014 alussa totuutta raotettiin. Tepco painui 
konkkurssiin ja kuten ydinalalla AINA miljardien, miljardien mokaamismaksut meni 
ydinkonkkurssipesästä veronmaksajille. Halvasta ydinenergiasta solkenaan vaahtoavat maailman 
lehdet vaikenevat tällaistenkin tuhansien miljardien rahojen vaikutuksista ydinsähkön hintoihin. EHKÄ 
pitäisi ruususen unesta jo päästä lehdistön? 
 
Ja mitä hittoa. OL-3 , OL-4, Fennovoima 1 ja 2 reaktorit perusteltiin sillä keskeisellä vedätyksellä. Että 
sähkön kulutus tulee kulkemaan +5% vuosinousulla. No siitä asti. Jo vuosia energian kulutus on tehnyt 
käänteistä tulosta. OL-3 kaltaiset hankkeet seisahtuvat IAEA lakien mukaisesti. Koska Suomen 
valtakunnan verkossa OLEVA kulutus ja TVO:n illuusiolaskelmat eroavat JO -50%! No läpeensä 
voideltu lehdistö EI laske, eikä korruptoidut kommentoi yhä mitään. JOTAIN sentään huomaavat nämä 
viimein. T&T ja katsokaa: 
--- 
Energia-ala Sofia Virtanen, 8:20 
Yle: Leudosta talvesta miljoonatappiot energia-alalle – myynti romahti jopa 20 % 
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Energiayhtiöt tekevät miljoonatappiota pitkään jatkuneen lauhan sään vuoksi, kertoo Yle. 
 
Lämmitysenergian myynti romahti etenkin joulukuussa, jopa yli 20 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. 
Tällainen tilanne oli esimerkiksi Kotkan Energialla. Myös marraskuussa myynti laski jonkin verran. 
 
Kymenlaakson Sähkö ja Haminan Energia puolestaan kertovat vuoden myyntinsä laskevan noin kaksi 
miljoonaa euroa. – Osasyynä on myös heikko taloustilanne. Teollisuus on käyttänyt vähemmän 
energiaa, Haminan Energian toimitusjohtaja Timo Toikka sanoo. 
---------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

3307.TVO vaara-alueeksi 
 
Satakunnan kansa 01.10.2013 
shokki shokki shokki shokki 
 
"TVO  on hakenut kieltoalueensa runsasta ja pikaista laajennusta vuoden 2014 alulle.  
- Merkittävä osa kieltoalueita on sellaisia, joissa on  
TERVEYDELLE TAI SUORANAINEN HENGENVAARA Setälä sanoo!" 
 
* Itse olen vuosikymmenet aiemmin liikunut tällä TVO:n ympärille nyt hätäisesti tehdyllä 1 800m leveällä 
vaarallisena kielletyllä alueella. Eikä seudulla liikumista ole koskaan aiemmin pidetty uhanalaisena, 
saati HENGENVAARALLISENA! Vielä muutama vuosi sitten TVO:n johto sanoikin, että alueellaan on 
täysin turvallista jopa marjastaa ja sienestää. Mitä siis on muuttunut ja tehnyt ydinvoimaloitten ympärille 
kilometrisäteisen kuolemanrinkin, sitä hämmentävän outo uutinen ei lehdessä uskalla kuitenkaan 
hiiskua.  
 
A/ Fukushiman yhteydessä tuli selkeästi todistettua mitä ydinvoimaloitten alla säteilyerosoituvan 
maakallioperän epävakaus teettää. Metaanijääklatraattien todistetut räjähtämiset ovat tulleet julki myös 
oivissa videoissani. Ja ainakin 2 henkilön kuolemantaaukset Olkiluodolla saatu aiheesta viimein 
julkisuuteen. 
 
B/  2004 tapahtunut 1,2miljoonan kilon KPA ydinjätevaraston koko rakennuksen tektoninen 
murtuminen, halkeamisfaktat. Puhumattakaan OL-1 ja OL-2 laitoksien tektonisesti murjoutuneet 
turbiinien ja generaattorien toistuvat tuhot on tuotuna viimein julkisuuteen toimistani. Myös 
tuottamassani  YLE Silminnäkijässä selkeästi. 
 
C/ Outoa on, myös suunnattomien tyhjien merivesialueitten julistaminen äkkiarvaamatta 
hengenvaarallisisksi! Ydinvoimalaitosalueen SYKEsarja B7 tiedot kuitenkin kertovat karua faktaa TVO:n 
360- kertaistuneista tappavasti kasvavista tritiumien ja Pu-239 kanavasäteilyjen kertymistä. Jopa 
seudun hengitysilmat on näin vakaasti TAPPAVAKSI TODISTETTU! 
 
D/ 2013 Keväällä otetuissa kuvissa rajut aurinkoflarepurkaukset suistivat säteilyionisaatiopartikkeleja 
sumeilematta TVO:n pihalle 1,6km leveänä pylväänä. On itsestään selvää, että suoja-alueen samat 
mitoitukset juontuu nimenomaan tästä valokuvinkin todistetusta ilmiöstä. Maailmalla on lukuisissa 
ydinvoimaloissa myös KUVATTU näitä hallitsemattomia plasmakaasupurkauksia ja kuolemantapauksia. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YRNn.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YRNn.jpg[/img] 
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http://kuvapilvi.fi/k/YRNt.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YRNt.jpg[/img] 
                ------------- 
 
Ydintuhot räjähtämässä käsiin 
bum bum bum bum bum bum bum 
 
Varmaan muistatte miten vuosikymmenet on puhuttu ihmiskunnan suurimmaksi ns. "uhaksi" 
väestökasvuräjähdyksen. Ihmiskunta lisääntyy vailla rajaa ja maailmamme resurssit konkreettisesti 
syödään loppuun muutamissa tulevissa vuosikymmenissä. 
 
Neteissä on ollut väärällään olettamuksia siitä, miten väestön ikään kuin räjähdyksen takia NWO tulee 
pian tuhoamaan yli 90% maailman väestöstä Feman leireissä, ampumalla miljardeja ja vastaavissa 
toimissaan. Näin EI hommassa toki tulla tekemään. Miksi eliitti haluaisi valmiiksi kasvattamastaan 
"tuottavista kuluttajaorjistaan" eroon. 
 
Itse olen lukuisasti kertonut miten tilanne on jotain muuta kerrotusta. Eli ihmiskuntaa on JO 
systemaattisesti säteilysterilisoitu muutamissa vuosikymmenissä niin, että - 70% 
lisääntymiskyvystämme on JO tuhottu! Itse asiassa taustasäteilymme 10- kertaistumiset on juuri näitä 
aikoja leikkaamassa yli globaalin syntyvyyden. Oivaltavaa tässä on, huomata ympäristömme 
säteilytuhojen poistavan lisääntymiskyvyt kaikkialta. 
 
 Niin ruokakasveistamme, hyönteisistä lähtien. Niin kolmasosan ruuastamme vastaavista mehiläisistä, 
luonnoneläimistä kaloista kotieläimiin. Ja kuten reaktorien Ruotsissa JO tapahtuu hirviä, peuroja, jopa 
vesilintuja myöten. Ruoka katoaa ympäriltämme hurjaa tahtia kun itse sterilisoidumme. 
 
 Elintärkeät kasvimme soija, maissit, viljoista, kaakaoihin, banaaneihin asti ovat alkaneet säteilyn takia 
degeneroitumaan kautta maailma sukupuuttoaan kohden. Kiitos vuosikymmenet kestäneen 
ydinvoimalapäästöjen. . . Aihe on totaalisen TABU. TABU koska kyseessä on elämän suuri suuruhka. 
Se vuosi jossa ihmiskuntaa kuolee nopeammin kuin ikinä kykenee lisääntymään. 
 
 On juuri se peruuttamaton kohtalokas hetki. Jolloin myös LOPULLINEN lajisukupuuttomme OMAN 
edesvastuuttoman ydinrakentelun seurauksena toteuttaa Albert Einsteinin vuona 1955 varoituksensa:" 
Ydinvoima tulee tuhoamaan 100% varmasti käyttäjänsä!" Katsokaa miten ydinrikollisten 
peruuttamattomat säteilysterilisaation tulokset alkavat konkretisoitua JOPA LEHTIIN! Miksi ? Koska 
ydinsyöksykierteen peittämisen pettely ei onnistu enää: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/YNYF.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/YNYF.jpg[/img] 
             -- 
 
Niin siis tässähän puhutaan KOKO MAAILMAN ja sen ELÄINKUNNAN, KASVIKUNNAN 
TAHALLISESTA TUHOSTA YDINVOIMIN!. . . Täytyy siis olla luokkaa Vapaavuori- vammautunut, jos 
nauttii tästä käsittämättömän magaaberista suunanmuutoksesta. Tuossa käyrässä säteily 
yksinkertaisesti sterilisoi luokkaa -80% ihmiskunnan aiemmin oletetusta normaalista lisääntymiskyvystä! 
Ei mikään pilkku juttu toi. 
    ------- 
 
Ihmiskunnan väestömäärän kasvut kestivät vuosisatoja logaritmisella kasvullaan läpi DDT ja muiden 
vastaavien aikakausien ongelmitta. Sitten tapahtui YDINtuhojen säteilysterilisaatiot. Ja kuinka ollakkaan 
27 miljardin väestöennusteet romahti totaalitäärisesti liki - 80% . Siitä muuten mielenkiinntoinen määrä, 
että esim. 
 
Sadannat on katoamassa ydinaavikoitumiseen samaa tahtia- 70%. Kuten huomaamme Ruotsin hirvet, 
peurat, vesilinnut, jopa koko Tyynen valtameren kerrotaan nimenomaan SÄTEILYkuolleen.  
 



2970 
 

Eli ihmiuskunnan lisääntymisen romahdusmäärän vastaavan  - 70%. .. !!!! 
__________________________________________________ _  
 
             ------ 
 
Vuojoen 300 000W urkintalaitteistosta 
supo vuojoki supo vuojoki supo vuojoki 
 
Huikeaa muuten huomata, että Vuojoen SUPO bunkkerissa on 300kW tietokoneistukset 
vesijäähdytteisenä. Kun yhden kannettavan perusprosessorin teho luokkaa 30W tuo tarkoittaa 300 
000W/ 30W= 30 000 tietokonearmeijan sähkön kulunkit pelkästään seutukunnan 
NETTIPOLIISITOIMILLE! Sopii kysyä mihin  SUPO- ydinturvaosaston karhuryhmät moista 
tietokoneittensa resurssiaan sielä sitten käyttää tauotta kansansa tiedon tukahduttamisiinsa! 
 
 Oivallatko, että tuollaisen nettiin laittamani autoluokan jäähdyttimen laskennallinen teho on 
vähintäänkin  luokkaa 100kW. Ja kun systeemi tosiaan ON selkeästi vesijäähdytteinen. Vuojoen 
SUPO:n ylläpitämissä bunkkeritiloissa ON ihan viimesenpäälle UUTTA CIA vakoilutekniikaaa puolisen 
tusinaa kellarihuoneita turpeanaan!  
 
 Tämä video ja muunmoassa kohdassa 4:37 näkyy selkeästi 3kpl  suurtehoista vesijäähdytys cooleria! 
http://www.youtube.com/watch?v=HWk6HtFIXSs 
            -- 
 
F.B. Sami Suni Palvelinkeskukset ovat olleet kohta 20 vuotta vesijäähdytteisiä tai miedommat pelkällä 
koneellisella ilmanvaihdolla. Prosessorien TDP-arvo ei korreloi suoraan tehon kanssa. Eikä 
kannettavan prosessoria voi verrata edes etäisesti 8 ytimisiä Xeon -prosessoreita. 
 
 4kpl Per 2U -palvelin yksikkö mahdollisesti sisältävää keskusyksikköä mihinkään kannettavan 
tietokoneen perus halpuus prosessoriin. Lisäksi yksi räkki voi sisältää näitä koneita helposti yli 10kpl (4* 
10=40kpl). Yksi räkki vie about täysikorkean jääkaapin verran fyysistä tilaa. 
10 tuntia sitten sovelluksesta mobile · Tykkää 
 
Sami Suni Seuraavaksi kun pääset itse bunkkeriin sisälle kuvaamaan niin alkaa kiinnostaa. 
10 tuntia sitten sovelluksesta mobile · En tykkääkään · 1 
 
E.P. Saisikohan tämä jonkun kiinnostumaan Supon laitteista.. median tulee muuten itse tutkia, eikä 
vaatia maallikoita siihen hommaan: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013111717730060_uu.shtml 
 
HS: Poliisin laitehankinnoilla on yhteys rikollisryhmään 
www.iltalehti.fi 
Helsingin poliisilaitos ja suojelupoliisi ovat vuosia ostaneet tarkkailulaitteita yritykseltä, jolla on suora 
yhteys rikollisryhmän johtajan lähipiiriin. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. 
            --------- 
 
Tarkennettua Vuojoen Karhuryhmän salakoneista 
vuojoki 300kw vuojoki 300kw vuojoki 300kw 
 
Sami. Suni. Nonii. Ilman gpu laskentaa ja neljällä prossulla 100% kuormalla joku 900W rasiasta. 
Lämmöksi tämä muuttuu kokonaan. 
 
Ja yhdessä räkissä on tilaa 24U. Eli 12 konetta per räkki 
 
* Eli 8* 0,9kW= 6,4kW  Eli 300kW / 6,4kW= 45kpl tornia. 
 
* Arto Lauri. 4 prosessorin jääkaappikoon räkki tuottaa HUIMAT 9 000W/ yksikkö jäähdytystehon. Näitä 
tietomonstereita olisi tuon kaavan mukaan: 
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900W* 8kpl= 6,4kW/ "jääkaappi". 
 
* Vuojoen vesijäähdytystornin 300kW teho/ 6,4kW= 47kpl "jääkaappikoon tietokonetta." 
 
* Jos Posivan teknisessä bunkkerissa on SUPO ydinturvaosaston kyttääjien käytössä 6 huonetta. Niin 
näistä ainakin yksi on henkilöstötilana. Jäljelle jäävään 5 huoneeseen tulisi suoraan 47kpl/ 5= 10kpl 
noita jätti tietokonetta huonetta kohden. Eli looginen luku siis!  
 
Kapasiteetti siis viittaa siihen, että KAIKKI Suomen ydinalan datat kontroloidaan keskitetysti tällä SUPO 
kydinkarhuryhmän konekannalla Länsisuomen läänissä.  
              ------------ 
 
TOPTEN ydintuhoissa, Tällä kohta TVO, Suomi ja sisärata! 
topten topten topten topten topten topten topten  
 
http://www.youtube.com/watch?v=SW1x8nS09EQ 
             ----------------- 
 
T&T Rakentaminen Marko Laitala, 20.11.2013, 9:26 
AL: Suomeen valmistuu maailman kallein rakennus 
 
Olkiluoto 3 lasketaan yhdeksi rakennukseksi, se tulee olemaan valmistuessaan olemaan maailman 
kallein rakennus. 
_____________________________________________________ 
 
Tällä hetkellä Olkiluoto 3:n arvioidaan maksavan 8,5 miljardia euroa, kun alkuperäinen hinta-arvio oli 
vain kolme miljardia euroa. Jos ennuste toteutuu niin Olkiluoto 3 on kalliimpi kuin yksikään olemassa 
olevista hintavista rakennuksista. 
 
Amerikkalainen nettisivusto The Richest arvioi, että maailman kallein rakennus on nyt Marina Bay 
Sands Singaporessa. Sen rakentaminen tuli maksamaan kuusi miljardia dollaria eli noin 4,5 miljardia 
euroa. 
 
Toiseksi kallein oli myös Singaporessa sijaitseva Resort World Sentosa, joka myös valmistui 2010 ja 
rakentaminen maksoi 5,4 miljardia dollaria eli hiukan yli 4 miljardia euroa. 
 
* Juupa! Kuulin juuri tänään, että MYÖS koko Euroopan uraanininkaiuvauksen "kruununjalokivi 
Talvivaara" päästetään konkkurssiin! Koska rikkihappo pelkistyy itse Talvivaaran proisessissa 
rikkikiisuksi. J sadevedet neliökilometrien kaivuualasta ovat hallitsemattoman runsaiksi osoittautuneet.  
 
* Näinollen tämän alkujaan 500 000kg/v Euroopan uraanintuottajakuninkaan 10v uurastuksen 
vuosituotto On pelletotuus Suomessa promilleja, 200kg/ vuosi! Tähän päälle vielä kolmaskin neljättä 
miljardia tappiokseen käyttävä mnaailman huonoin ydinjätteen loppusijoittaja Olkiluodon Posiva.  
 
* Laskisiko muuten JOKU malliksi mitä tarkoittaa kun jo OL- 3 hankkeessa aloituksessaan ilmoitettu 
kansainvälinen IAEA ilmnoittama ydinenergian 7,3snt/kWh näinollen vähintäänkin tuplautuu 
megamokiinsa. 15snt/kWh muuten ON 3 kertaa kallimpaa kuin tuulivoimalassa. Kuten Japanin hallitus 
2012 ilmoitti.) 
 
Lähde: Aamulehti  
------------------------ 
 
 
Etusivu foorumin satoa. Tero is offline  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Kuten Kanadassa, Suomessa on vakaimpia peruskallioita maailmassa. Tämä nyt on oppikirjatietioa 
eikä sisällä salaliittoja, joten jännää se ei ole. 
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Precambrian Geology of Finland 
 By Martti Lehtinen, Pekka A. Nurmi, O.T. Ramo 
 Löytyy googlaamalla. 
 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kanadan_kilpi 
                      -- 
- Niin en tosiaan tiedä mnitä sieniä SUPO on vaatinut lobotomiaasi. 
 
- Mutta kuten olen todistanut tuo huikeat 16 000m liikunut GTK:n tietojen mukaan poikkki koko 
Eteläisen- Suomen murtunut maailman ylivoimaisesti syvin tektoninen hautavajoama.  
 
- Perustuu oseaanisen tuhansien lkilometrien meren tektonisella Atlantin selänteen työpaineeseen.  
(Ihan GTK kirjafaktaa on tämä.) 
 
- Litoraanitektoonisauman olemassaolon asian siis olen kuullut ensimmäisinä Posivan päägeologilta 
kokouksissani hänen kanssaan.  
 
- Myöhemmin kuulin faktaan varmennusta mm. Ruotsissa vieraillessani geologien kokouksesssa 
Nynashamnissa. Jossa sain millintarkkaa tietoa tuon tektonikan mitta- arvoista lisää. Suoraan muuten 
GTK:n arkistodatana tuokin! 
 
- Mitattu 16 000m suuruinen laattakilpiliikunto. ON siis taltioituna GTK:n huippusalaisiin arkistoihin. 
Mitattu "kilpikivipintojen raapimisjäljistä, kerrottiin". Ja uskonkin kaltaisesi tusinpoliisinkin siihen 
halutessaan pääsevän käsiksi laillani.) JOS vain asia ylipäätään kiinnostaa.  
 
- 2004 Kaolakin jouluinen ihmiskunnan suurin maanjäristys mahtuu tuohon liikuntoon luokkaa 2 000 
kertaisesti! Ei siis mikään ihme, että 100 jääkauden 2* 830m= 166 000m! Pystysuuntaiset alueen 
jääkausiliikunnot päälle ovat todella, TODELLA tehneet koko Olkiluotoseudusta pelkän sorakasan! 
 
- On tietysti käsittämätöntä miksi aihe koetaan näin arkaluontoiseksi. Koska mm. Ruotsin 
paleoseismologian professorilta Nils- Axel Mörneriltä mm. tuon 166 000m huikaisevan liikuntafaktan voi 
tarkistaa vaikka kirjastaan "Paleoseismicity of Sweden 2003". 
 
- Koska Mörner oli mm. kesällä 2013 liki viikon asiasta kuultavana STUK johdon luona Helsingissä. Niin 
EI liene epäselvää, että nämä väitteeni laajasti alan huippujen keskuudessa aletaan oivaltaa.  
Kuvaavaa tapaukselle kuitenkin on se, että STUK EI luottamnut GTK:n salaileviin 1000 
geologiaväkeen. Vaan nimenomaan kanssni vuosia yhteistyötä tehneeseen ruotsalaisosaajaan! 
                  --------------- 
 
Kerrankin hyviä uutisia Olkiluodosta 
areva areva arva areva areva areva 
 
Torstaina 05.12.2013 kello 8:27 aamulla maanjäristys runteli koko Olkiluodon aluetta useamman 
Richterin maata hypyttävällä raivollaan! Kuten tavaksi on tehty.  Asia vaiettiin täysin kaikista julkisista 
tiedotusvälineistä. TVO/Posiva kun eivät halua selitellä käsiin tektonisesti sortuilevien Onkaloitten ja 
ydinvoimaloittensa ongelmista. Siksi miljoonien porausluolien erikoislaitteitakaan EI uskalleta tutkia 
lainkaan maan alla, vaan pelonsekaisesti päällä. Tiedottaa neljännen sydänkohtauksensa ääreltä 
vähemmän pirteä pääjohtaja Reijo Sundel. Lahjusrahat liikkuu ja viranomaistahot lihovat entisestään. 
 
Julkisuudessa näitäkään uutisointia EI mainita missään. OL-3 ongelmat ovat tulleet siihen pisteeseen, 
että Areva on päättänyt tyhjentää KOKO ydinvoimalan työmaansa KOKO vuodeksi! . . Kyllä kuulitte 
oikein. Kaikki 2 000 työntekijää poistetaan saarelta. Vain 50kpl porttivahteja enää jää. Arevan ja TVO:n 
miljardien korvausten maksajaa aletaan siis painostaa yksiselitteisellä "työsululla". Jokainen näin 
viivästetty vuosi maksaa jo pelkkinä menetettyinä sähköinä 1,2 miljardin/v  megasumman. Siksi kesällä 
TVO:ta myytiin jo ahnaasti venäläisille "luunkerääjille". 
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TVO ryhtyikin paljastuneen Arevan työönsulun takia HETI vastatoimiin. Koko eteläinen ranta vallitetaan 
20m korkealla maavallilla, jotta tyämaan vuodenvaihteen tyhjenemistä EI näkyisi. Samalla tehdään 
kilometrin säteellä asein vahdittava alueella liikumisen kielto, jotta kasvavaa ongelmaa EI saataisi 
filmattua. Tämäkään EI riitä. Vaan TVO levittää parhaillaan alueelleen koko rannan kattavaa 10 000V 
sähköteurastusaidoitukset! .. Eli Suomeksi sanottuna OL-3 maailman suurin, kallein ja vaarallisin 
megamoka aiotaan KONKREETTISESTI peittää DDR tyylin mukaisiin raja- aitoihin! 
 
TVO:lla muuten 12.2013 tultaessa 6 000 000 000 velat JO nykyisestä toimestaan. Tähän kaatumassa 3 
laitoksestaan 10 miljardia. Ja kuinka ollakkaan 4 hankkeista 12 miljardia. Niin ei kauaa tarvitse odotella. 
Kun TVO:n tappiot vastaa koko Suomen valtion budjettitasoa jo! Menee takuina koko Suomi!! Joo näin 
se varmaan irtoaakin maailman HALVIN yli euro/kWh  sähköt!. . . 
                  ----------- 
 
Muutama kiinnostava 12.2013 
mieti mieti mieti mieti mieti 
 
Eletään joulukuun lopppuja 2013. Fennovoima sai raakasti potkua tuottamalla maahamme aidosti 
räjähtelevien reaktorien rakentajat Venäläiset ydinhankkeensa Suomeen. Englannissa ydinvoimaloitten 
sähkön hinta oli kiinalaisille taattava 15snt/kWh. Jotta ylipäätään joku suostui ydinvoimaan rahansa 
haaskaamaan.  Joka on 3 - kertaa kalliimpaa kuin kilpailijansa. Hupaisaa kun vanhoilla tuulivoimaloilla 
Eurooppa alkaa pyörittämään alati laskevia sähköjään markkinoille luokkaa 10- kertaa tätä 
HALVEMMALLA! 
 
TVO:n OL-3 ydinvoimaloitten kWh sijoittuu 15snt/kWh hinnoille. Edes OL-4 Areva ei laske hintaansa 
alle 8- 10snt/kWh. Eli Venäläinen ydinsähkö yksinkertaisesti jyrää läntiset kilpailijansa 
markkinahäirikkönä. Orjatyövoima ja venäläisten "takaama" laatu tietenkin on hinnan mukainen.) 
 
Myös USA:sta kuulu todella päräyttävää. Mikrosoft oli saanut tarjouksia Raumalta ja Porin kaupunkeilta. 
Että heiltä saisi jäähdytysvettä Kokemäenjoesta ja yli jäävää säåhköä. Koska sähkön menekki laskee 
Suomessa - 5%/v . Olisi kovasti halua saada Suomeen kymmenien megawattien tietokonekeskuksia. 
Mutta mitä vastattiin Mikrosoftista? 
 
TÄSTÄ lehdistö vaikenee kuuin muuri:" Ei missään tapauksessa! Mikrosoftissa on todettu käytännön 
kenttäkokeilla, että kalliit tietokoneet yksinkertaisesti saavat kanavasäteilyvuodoista ja säteilyn 
ionisaatiopäästöistä suuria ongelmatappioita ja tuhoutuvat ennenaikaisesti.  Eli ydinvoimaloista niin 
raakasti vikoja ja tuhoja. Ettei YHTÄÄN tietokonetta saa tuoda 80km LÄHEMMÄS ydinreaktoreita!"  
Päätös ja faktat estävät käytännössä Suomen myymisen enää tähän tarkoitukseen. Sopii tosiaan kysyä 
MISSÄ ovat piilossa nämä datat MITÄ Pu-239 muotokaasuja nuo TVO/ Loviisan reaktorit sitten vuotaa. 
Ja miksei STUK ole koskaan kertonut näistä tuhoisista vuotavista reaktoreistaan? 
 
Eli tuossa allekirjoitetut ydinvoimaloitten "mystiset vuodot" lisäksi kasvavat etäisyyden laskiessa neliöön 
verrattuna. NYT alkaa selvitä myös miksi OL-3 automaattitietokoneitten asennuksiin on tullut 
VALTAVASTI lisäriskejä ja ylittämättömiä ongelmia. Jo ASEA kertoi, ettei IKINÄ heillä tulla 
tietokoneistamaan ydinvoimaloita! Samat ongelmat säteilyeroosioineen pahenemistaan pahenee 
tulevaisuutta kohti alati pienentyvien mikropiirien kiihdyttäminä. Ompa outoa miten näistä ei lehdistössä 
uskalleta kertoa.  
             -------------- 
 
TVO Yhteiskuntavastuuraportti 2008 
pu-239 pu-239 pu-239 pu-239 pu-239 
 
Lähetin Finnwatch ry:lle, he toimivat  kansainvälisessä piirissä. 
 
http://www.etvk.fi/?p=2672 
--  
Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja 
Valvontakeskus ry 
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Jyrki Saari hall. pj.  etvk.fi 
           --------- 
 
Kuolleille työtovereille 
tvolla tvolla tvolla 
 
Niin siis puhun kuten aina siitä mitä TVO:lla näin. Asioita tarkoin dokumentoiden. Juuri tänään jälleen 
kerran 23.02.2014, luvin lehdesä miten liki viimeisin ydinorjapomoni heivattiin multiin. Ja kuten AINA 
nuo työtoverini kuolevat SÄTEILYSAIRAUKSIIN. Kukaan ei tikkua pane ristiin tutkiakseen miksi 
Olkiluodossa ihmiset kuolevat hänen laillaan vuosikymmeniä ENNEN eläkeikäänsä! Vai kuka tosissaan 
uskoo, että hänenkin 3- kertaa uusinut mahasyöpä johtui esimerkiksi jostain muusta. Kuin TVO:n 
vuosittain vuotamista lukuisista Pu-239 tonnistoista! 
 
 Juu EN kirjoita hänestä mitään nyyhkytarinaa. Koska myös hän KUOLI kuten tekemisistään 
piittaamatta  hallitsi TVO:lla johtamaansa ympäristöään. Yhdellä sanalla sanoen J U L M A S T I ! 
TVO:lla ei sijaa tunteille, saati omalletunnolle totuttu jättämään. Yhtiö toimii tuottaakaseen maailman 
tappavinta ASE- plutoniumia. (Sähkön tuotanto on luonteva, silkka tekaistu kulissi.) Ja tuottaa sen 
plutoniumasemassansa mistään tekemisistään piittaanatta! TVO/ Posiva ovat kruununjalokivet 
verihurmeisessa IAEA ydinrikollisuuksissa. 
 
 Tarkoituksena on tuottaa ydinmonopoleilla maksimaallisesesti kuolemaa, tuskaa ympäristöön ja 
orjuutettaville kansoilleen. Juuri siinä TVO/ Posiva on kyllä tähtipelaajia! Paras nähdyistä. Kuten 1920- 
luvun ennustaja yhtiöstä kiteyttti:  
 
" Olkiluotoon tulee korkean pylvään päähän suuri keinotekoinen Aurinko. Maailmalle annetaan "lupaus" 
siitä, että tuo Aurinko on vastaus ihmiskunnan kaikkiin ongelmiin" . Tuo epäjumalaksi kohotettava 
väittää olevansa ihmiskunnalle korvaamaton! Kautta maailmanpiirin kansat tulevat kumartamaan ja 
palvomaan tuota Olkiluodon ihmettä.  
 
Mutta varsin pian totuus alkaa nostaa päätään. Suuri mahti, mikä Olkiluodossa valaisee koko 
Maailmankantta. Alkaa SYÖDÄ lapsiaan! Tuhota kaiken ympärilrään. Sellaisella tuhonsa palolla. Että 
koko ihmiskunnan tulevaisuus joutuu vaakalaudalle!" Koen omalta osaltani olevani tuon kauhistuttavan 
ennustuksen lopunajan tiennäyttäjäksi kastettu. Joka kertoo niille joilla ON sydän kuulla. . Pää 
ymmärtää . Ja sielulle koti muualla kuin täällä Olkiluodon pahuuden- tuhon epäjumalauringon 
paahdettavana.  
------------- 
 
PÄIVÄN PARHAAT 28.02.2014 
 
Hipi Hipi Hipi Hipi Hipi Hipi 
 
Ei nykyään Suomessa juuri päivää, ettei jotain HERKULLISTA ydinalan mokaamista. Täytyy kuitenkin 
sanoa, että perjantai on  toistaiseksi paras! 
 
TVO:n silmäterän OL-3 projektien tiimoilta on kuulut vuosia pelkästään ihastuksien kiljahduksia. Ja 
ilonkylvön suitsutusta maailman kaikien aikojen kalleimman projektin tiimoilta. Suomi On kerrankin 
maailman ykkönen. Ja alueella, jossa uhkaajia EI ole. TVO:n johto arvuutteli saavansa hankkeen 
kalkille 2016. Vasama- lehti ensimmäisenä pikkaisen toppuutteli myöhempään. Mutta nyt TV oikein 
räväytti. Maailman kalleimman sähkön laitoksen pysyvä kultakimpale on ja jää Suomeen. 1,25miljardin 
vuotuinen tappio hankkeesta saa huimaavat 2-4 vuottaan LISÄÄ. Hanke siirretään vakain aikein 9 
miljardin kustannuksistaan siis pitkälle matkalleen kohti 14 000 000 000e< kustannusputkeaan!  
 
 
Areva ajaa Olkiluodon työmaata alas 
 
Perjantai 28.02.2014 klo 14:32 (päivitetty pe 18:23) 
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Kiista korvauksista ja keskeneräinen automaatiosuunnittelu ovat pysäyttämässä Olkiluoto 3:n 
rakennustyöt. Ydinvoimalan valmistuminen on lykkääntymässä jälleen. 
 
"Valmis ehkä 2018–2020" 
 
TVO arvioi viime vuonna, että voimala on valmis aikaisintaan vuonna 2016. Arevan oli määrä toimittaa 
OL3-aikatauluselvitys vuoden alkuun mennessä, mutta sitä ei ole kuulunut. Tänään Kauppalehden 
saamien arvioiden mukaan valmistuminen voi venyä vuoteen 2018 tai jopa vuoteen 2020. 
 
‖Jokainen kuukausi, jonka työt seisovat, merkitsee kolmea lisäkuukautta valmistumisaikatauluun. Nyt 
lähteviä asiantuntijoita ei välttämättä kovin nopeasti saa takaisin‖, kertovat työmaalla toimivat lähteet, 
jotka eivät halua kuitenkaan kommentoida nimellään. 
 
Heidän arvionsa mukaan töiden pysähtymisen syynä ovat erityisesti Arevan ja TVO:n väliset 
korvauskiistat valmistumisen viivästymisestä ja keskeneräinen automaatiosuunnittelu. Areva vaatii 
TVO:lta noin 2,7 miljardin euron korvauksia. Myös TVO on ilmoittanut kärsineensä viivästymisen takia 
1,8 miljardin euron menetykset ja vaatii Arevalta korvauksia. 
 
Kun OL3:n peruskivi muurattiin syyskuussa 2005, oli hankkeen kustannusarvio tuolloin noin 3,5 
miljardia euroa. Laitostoimittaja Areva arvioi julkisuudessa runsas vuosi sitten, että OL3:n lopullinen 
hinta voi nousta jopa 8,5 miljardiin euroon. 
--- 
 
Talvivaara 
tavis tavis tavis 
 
Eikä ydinjuhlinnat TOKI tähän loppuneet! Talvivaarasta kuuluu kummia. Satakunnan kansa 11 helmikuu 
2014 : Kanadalainen uraaniyhtiö Cameo ei usko, että Kainuun Talvivaarasta lähtisi uraania koskaan 
maailmalle." Tänään MTV ilmoittikin, että Talvivaaran. Jonka vielä vuosi sitten ilmoitettiin tuottavan 
Suomen kaikkien reaktorien tarpeet täyttävät ydinteollisuuden himoamat 500 000kiloa uraania/y.  
 
On jo konkkurssikypsässä tilanteessa. Jatkuvat epäonnistumiset uraanikaivostuotannoissa, jätteitten ja 
jätevesiensä hallinnoissa ovat ajamassa tämänkin suomalaisten ydinlobbarien käsiin mätänevän 
hankkeen konkkurssikypsäksi!  Olisi mielenkiintoista nähdä näiden jatkuvien ydinalan mokaajien 
perusteet tekemisilleen NYT! 
 
[img][/img] 
 
 
 
 

3308. EKOapa 
 
 
T&T AURINKOENERGIAJanne Luotola, 6.11.2013, 18:20 
 
Cigs-aurinkokennojen hyötysuhde ylsi kahteen ennätykseen 
Kaksi tutkimuslaitosta on kehittänyt entisestään cigs-aurinkokennoja. Niiden etuna on yksinkertainen 
valmistus ja edulliset valmistusmateriaalit. 
 
Tutkijat ovat etsineet vuosia keinoja valmistaa aurinkokennoja, jotka olisivat samaan aikaan halpoja, 
tehokkaita ja yksinkertaisia valmistaa. Nyt sveitsiläisen tutkimuskeskus Empan tutkija Ayodhya N. 
Tiwari ottanut harppauksen tavoitetta kohti. 
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Tiwari valmistaa kupari-indium-gallium-diselenidi- eli cigs-aurinkokennoja. Uusi valmistusmenetelmä 
muuttaa kennon rakenteen koostumusta. Samalla myös sen sähköiset ominaisuudet muuttuvat. Cigs-
kennojen hyötysuhde on parantunut 20,4 prosenttiin, kun edellinen ennätys oli 18,7 prosenttia saman 
tutkimuslaitoksen vastaavilla kennoilla. 
 
Lokakuussa saksalainen ZSW-aurinkoenergiantutkimuslaitos pääsi kehittämällään cigs-aurinkokennolla 
20,8 prosentin hyötysuhteeseen, joka on tällä hetkellä maailmanennätys. Kennoissa oli kuitenkin jäykkä 
substraatti, ja valmistusmenetelmä vaati korkeaa lämpötilaa. Siinä mielessä Tiwarin kenno on yhä 
kilpailukykyinen. 
 
Cigs-kennot eivät kilpaile parhaimpien aurinkokennojen kanssa hyötysuhteessa vaan edullisuudessa. 
Parhaimmilla aurinkokennoilla hyötysuhde kipuaa yli 40 prosenttiin. 
 
* Harmi, ettei tässä uskallettu kertoa hintakertoimia. Mikä kertoo juuri sen, että tällaiset UHKAA 
YDINMONOPOLEJA JO tarmokkaasti. 
       ------------------ 
 
 
Vuonna "MILJARDI" 
1 000 000 0000 
 
Mikä sittenkin on tärkeintä? 
 
F.B. 2013.11 Susanna Kaukinen 
Täähän on totuus. Katsotko silmiin? 
 
http://susannakaukinen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/155033-nukutko-rauhassa-pois 
Nukutko rauhassa pois? 
susannakaukinen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi 
 
Tiedät, että meret kuolee, kun niitä troolataan. Tiedät, että suuret kalat on jo pyydetty ja tiedät, että jos 
suljet silmäsi näet merenpohjan autiomaan, joka kukki kerran kauneutta ja puhkesi jokaisella hetkellä 
uuteen elämään. 
 
* Susanna ihan oikeansuuntainen kommentti sinällään sinulta. Mutta ajatellaampa astetta 
"ETÄÄMMÄLLE TULEVAAN". Oikeasti kemiallisen saastumisen, liikakalastuksien kaltaisia "tusina" 
ongelmia tulee ja menee. Sotien aikana jo silloin loppuun kalastetut meret suorastaan TÄYTTYIVÄT 
kalakannoilla vajaassa vuosikymmenessä. Koska sotivien maiden laivastot olivat poissa sieltä.   
                                                   
* Mutta mietipä vastaavaa tilannetta vaikka Selkämeressä. TVO -Forsmarkin ydinvoimalat tunkee sen 
turpeaksi 24 000v säteilevällä Pu-239 tonnistoillaan. Kauanko luulet tämän säteilyyn jo NYT 
sterilisoituvan meren toipumiseen menevän?. . .   
 
* NiinPÄ! TODELLINEN ongelma tässä on siis ainoastaan ja vain ydinyhtiöt. Joiden toimista 
selviytymiseen luonnolta menee vuosiMILJOONAT! Oikeasti kun meren tritiumtasot, deuteriumtasot on 
360- kertaistuneet. Ja deuteriumin kaltaisille säteilytappaja aineille ei edes TUNNETA 
POISTUMAIKÄÄ.!! 
 
* On ydinvoima ja nimenomaan ja vain YDINVOIMA se ongelma, joka tämän maailmamme tulee 
kiihtyvästi tappamaan! Valitettavasti ihmiset vaan EI HALUA TAJUTA näitä ihan perusfaktoja! Green 
peacen kaltaiset organisaatiot vetävät miljoonabudjeteillaan ihmisten mieliin kauhistuttavia kuvia vaikka 
öljyn tahrimista linnuista, joo. Tunteisiin vetoavaa dataa kaikki tietty.  
 
* Mutta kun Olkiluodon rannoilla kuolee laivanlasteittain kaloja (10 000 000kpl/y). Ketään OIKEASTI ei 
moiset kiinnosta paskan vertaa. Ei vaikka TVO:n rannoilla kalatonnistot tappoi konkreettisesti 
"IKUISEKSI" tehdyt Pu-239 päästöt! Eikö tosiaankaan ihmisten silmät ole auenneet tajuamaan mitä 
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huima eroa On. Kun eläimet kuolee raakaöljyyn. Joka kemiana katoaa pelkäksi kasvisravinteeksi CO2 
päästöksi vaikka muutaman minuutin nuotion poltoilla ja lahottajabakteereiden arkirutiinina.  
 
* Kun taas U-235 päästöjen T½ elinikä lasketaaan 740 000 000 vuotena! Onko tosiaan ihmisten NOIN 
vaikea ymmärtää, että öljyn tahriman kuolleen linnun öljyn syövät lahottajabakteerit muutamissa 
vuosissa. Mutta TVO plutoniumeihin kuollut eläinruho tappaa terpiinisen terhakkaasti vielä vuonna 1000 
000 0000! 
  ---------------- 
 
T&T. Nikkelipoltin 
 
Kylmäfuusio Janne Luotola, 8:39 
Italialaisyhtiö tuo kylmäfuusiota hyödyntävän voimalan markkinoille – tutkijat pitävät mahdottomana 
 
Italialainen Ecat eli Energy Catalyzer ottaa ennakkotilauksia vastaan yhden megawatin kannettavasta 
kylmäfuusiovoimalasta, kertoo Phys.org. 
 
Prototyyppi Andrea Rossin kylmäfuusiolaitteesta. 
 
Italialaisen keksijän Andrea Rossin kehittämä voimala on saanut tutkijat pudistelemaan päätään. 
Keksinnöstä ei ole yhtäkään vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia. Kukaan ei siis tiedä tarkalleen, miten 
väitetty kylmäfuusio toimii. 
 
Teoriassa kylmäfuusio tarjoaa valtavasti energiaa yhdistämällä atomeita. Normaali fuusio on käynnissä 
esimerkiksi auringossa, mutta sellainen olisi maanpinnalla liian kuuma. Siksi maassa unelmoidaan 
kylmäfuusiosta. 
 
Rossin laite koostuu ilmeisesti eräänlaisista putkista, joissa on nanokokoista nikkelikatalyyttia. Kun 
sekaan lisätään vetyä, syntyy lämpöä ja mahdollisesti kuparia. 
 
Voimala ei kuitenkaan tuota Ecatin mukaan mitään muuta kuin kuumaa vettä tai höyryä. Tuotettu vesi 
tai höyry voidaan johtaa turbiiniin, joka tuottaa sähköä. 
 
Voimala koostuu 20 * 20 * 1 senttimetrin kokoisista elementeistä, joita voidaan pinota päällekkäin. 106 
elementtiä muodostaa yhden megawatin voimalan. Hintalappu on 1,5 miljoonaa dollaria eli noin 1,1 
miljoonaa euroa. 
 
Tuotteeseen liittyy paljon epäuskoa. Joukko tutkijoita tutustui voimalan prototyyppiin kaksi vuotta sitten. 
Voimala ehti tuottaa energiaa viisi tuntia keskimäärin 470 kilowatin teholla ennen kuin järjestelmään tuli 
ongelma ja testi oli lopetettava. 
 
Yhdysvaltojen tutkimusorganisaatio Darpa vakuuttui kuitenkin siinä määrin, että se on tilannut yhden 
voimalan. Ensimmäiset toimitukset alkavat noin neljän kuukauden kuluttua. Sitten tiedetään, onko 
yhtiön väitteissä perää.  
 
*Loistava haastaja ydinsikailulle jälleen. Ilmankos asiasta ei ole uskallettu hiiskua halaistua sanaa. 
Vaiikka tämän "beettaenergiakaitteen" fysikaalinen  suure 1 000 000eV/ muodostunut Cu- atomi. 
Perustuu täysin ymmärrettävään perusfysiikkaan. 
            --------------- 
 
T&T EI ydinvoimalle! 
 
Energia Harri Junttila, 28.11.2013, 20:18 
Ydinvoima - World Bank: rahaa ei ydinvoimaan tipu 
 
Maailmanpankki ja Yhdistyneet kansakunnat kertoivat tänään keskiviikkona miljardien dollarien 
investoimisesta kehitysmaiden energiahuollon parantamiseksi. 
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Tavoitteena on, että kaikilla ihmisillä olisi sähköä käytettävissään vuoteen 2030 mennessä, kertoo 
Phys.org. 
 
Maailmanpankin pääjohtaja Jim Yong Kim sanoi, että rahaa tarvitaan 600-800 miljardia dollaria 
vuodessa, jotta tavoitteeseen päästään. 
 
Summat ovat niin suuria, että energia- ja energiateknologiayhtiöt odottavat kehitysmaista isoa lisää 
liikevaihtoonsa. Yksi energiamuoto joutuu kuitenkin pettymään. 
 
- Me emme tee ydinvoimaa, Kim sanoo. 
 
Syykin on selvä. Ydinvoima on aivan liian riskialtis, poliittinen energiantuotantomuoto, että siihen 
kannattaisi alkaa sotkeutua. 
 
- Tämä on erittäin hankala keskustelu, jota jokaine maa käy edelleen. Siksi rahoitusta suunnataan 
muuanne, erityisesti geotermiseen energiaan, vesivoimaan, aurinkovoimaan ja tuulivoimaan. 
 
- Me näytämme sijoittajile, että kestävän kehityksen energiamuodot ovat mahdollisuus, jota heidän ei 
kannata menettää.  
         ------------- 
 
187,1km2 
sun sun sun 
 
Satakunnan kansa 20.11.2013. "Ydinyhtiön, Fortumin hallussa rahaa on vielä yli 3 miljardia 
kantaverkossamme.  Se alkaa poltella yhtiön taseissa, koska sille olisi tuottavampaakin  käyttöä uusilla 
markkinoilla. Eurooppaan on tulossa ns. superverkkoa. Tällainen tasavirta verkko on vahvimillaan 
pitkillä siirtoetäisyyksillä. 
 
Esimerkiksi juuri mannerten välillä. Hävikki on selvästi  vähäisemppi, kuin nykyisissä 
vaihtosähköverkoissa. Merellä toimivien tuulivoimapuistojen sähkönsiirtoon. Myös eurooppalaisen 
sähköntarpeen  kattamiseen  Saharasta. Autiomaat tuottavat 6 tunnissa maailman vuoden  
energiamäärän.  
 
Helsingin 187km2 kokoinen pläntti Saharaa pystyisi tuottamaan Euroopan tarvitseman energiamäärän. 
Rahamiehet ovat havainneet, että sähkösiirtolinjoihin satsaaminen on uusi megabisnes. 
Kantaverkkojen tuleva haaste onkin vastata tuleviin teknisiin haasteihinsa." 
 
* Paavo Kajanderin Pori kirjoitus herättääkin miettimään. MIKSI tosiaan suomessa satsataan 
kymmenien miljarien kappalehintaisiin suunnattoman kalliisiin ja kannattamattomiin ydinhankkeisiin 
seuraavalle 60 vuodelle.  
 
* Kun SELKEÄ linjaus maailmalta kuitenkin tulee olemaan liki ILMAISIEN ja ongelmattomien aitojen 
ekoenergioiden tuottamisiin sielä missä se on TODELLA halpaa ja ehtymättömin resurssein tehtävissä. 
Vain siirto on tehtävä tälle HALPISenergialle.  
     ------------ 
 
T&T. energia 
sun sun sun 
 
* Suomessa eletään energiateollisuuden mustimman keskiaikansa kivikauden "renesanssia". 
Tinatähtien rajoittamattoman plutoniumtalouden hirmuvallan uhon  aamua 2014 odotellen. Mutta 
katsokaapa NÄITÄ lukuja mitä kaikkialla muualla ympärillämme tapahtuu. Tuulivoiman +30% 
vuosinousun imuun on kohoamassa AIDON ekoenergian kasvun huikeaa huikeampi buumi! 
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* Siinä rytäkässsä atomin näverrysten mustaa synkemmät valtiohaallintojen tyrannoimat monopolien 
ydinvoiman hiipuvat 2,1% energiaosuudet eivät ole enää yhtään mitään! USA/ Obaman johtamat 
IAEA:n ydinpaholaisenpalvojat saavat mietittävää uraanituhoihinsa kyllästyneen kansanmassojen 
pannessa konkreettisen kasvavasti hanttiin. . . 
 
Harri Junttila, 3.12.2013, 18:10 
Aurinko maistuu jenkeille - lähes tuplat vuodessa 
 
Energia-ahneessa Yhdysvalloissa aurinkoenergian suosio lisääntyy hurjaa vauhtia. Viime vuonna sen 
kapasiteetti kasvoi peräti 83 prosenttia, kirjoittaa Cleantechnica. 
 
Myös tuulivoiman käyttö lisääntyi reilusti, mutta kasvu oli vain kolmanneksen aurinkovoiman 
kapasiteetin kasvusta. 
 
Yhdysvaltain kansallisen uusiutuvan energian laboratorion tekemän selvityksen mukaan uusiutuvan 
energian kapasiteetti viime vuoden lopussa oli 14 prosenttia kaikesta energiasta, ja 
energiantuotannosta uusiutuvien osuus oli 12 prosenttia. 
 
Kokonaan uudesta energiakapasiteetista uusiutuvien avulla tehdään jo yli puolet, 56 prosenttia. 
 
Tämä kertoo melkoisesta suunnanmuutoksesta energiankäytössä, sillä vuonna 2004 vastaava luku oli 
vain 2 prosenttia.  
------------- 
 
T&T Tuulivoima 
 
Sofia Virtanen, 6.12.2013, 15:00. Facebookin uusi datakeskus käyttää 100 % tuulivoimaa. Sosiaalisen 
median jätti Facebook aikoo sähköistää tulevan palvelinkeskuksensa Altoonassa, Iowan osavaltiossa 
Yhdysvalloissa kokonaan tuulivoimalla, kertoo CleanTechies. Keskuksen on määrä aloittaa toimintansa 
alkuvuodesta 2015. Sille tuulisähköä toimittava 138 megawatin Wellsburgin tuulivoimalakokonaisuus 
valmistuu näillä näkymin 2014. 
 
Koska säätilan vaihtelut vaikuttavat voimakkaasti tuulivoiman tuotantoon, palvelinkeskus ei pysty 
jokaisella yksittäisellä hetkellä käyttämään pelkkää tuulivoimaa. Facebook ostaa kuitenkin 
tuulivoimakrediittejä, jotka takaavat että sen vuoden aikana yhteensä käyttämä energiamäärä pystytään 
laskennallisesti tuottamaan tuulivoimalla myymättä samaa tuulisähköä kenellekään muulle. 
 
Heikoissa tuuliolosuhteissa palvelinkeskus käyttää käytännössä myös muuta sähköä, mutta hyvällä 
tuulella Wellsburgin voimaloista riittää virtaa moniin muihinkin kohteisiin kuin siihen. 138 megawatin 
nimellisteho vastaa 300 kotitalouden kokonaisenergiankäyttöä. 
 
* Tämä nyt yllä oleva numerointi on t i e t y s t i pelkää tahallista IAEA potaskaa! ydinteollisuudelle kun 
100% ydinvapaaseen energiaan satsaavat ylikansalliset jättiläiset on myrkkyä. Niin valehdella toki 
pitää. Suomessa kotitalouden jatkuva laskennallinen liitäntäteho on 2,2kW. Joten 138 000kW/ 2,2kW= 
63 000 taloutta! Joten mikään "pikku pilkkuvirhe" ei ole meneillään ).  
 
Facebookin tavoitteena on, että vuonna 2015 sen palvelinkeskusten kuluttamasta sähköstä vähintään 
25 prosenttia on tuotettu uusiutuvilla. Ensimmäinen yhtiön kokonaan uusiutuvilla pyörivä palvelinkeskus 
on Pohjois-Ruotsin Luulajassa. Se aloitti toimintansa kesäkuussa ja käyttää pelkästään vesivoimaa.  
  ------------ 
 
T&T. Energia Tuula Laatikainen, 2.1.2014, 13:12 
 
Mikä ydinvoima? Saksan energiateollisuus unohti koko sanan. Saksan energianteollisuus ei haikaile 
enää ydinvoiman perään. Näin kirjoittaa Energia-uutiset, jota julkaisee suomalaista energiateollisuutta 
edustava Energiateollisuus ry. 
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Lehden haastatteleman Saksan energiateollisuuden keskusliiton BDEW:n puheenjohtajan Hildegard 
Müllerin mukaan jo nyt on varmaa, ettei Saksan uusi hallitus muuta Saksan linjausta luopua 
ydinvoimasta vuoteen 2022 mennessä. 
______________________________________________________ 
 
Müllerin mukaan Saksan energiateollisuus on jo unohtanut kokonaan, mitä sana ydinvoima edes 
tarkoittaa. Liittokansleri Angela Merkelin uusi koalitiohallitus astui virkaansa joulun alla. 
Energiaministerin salkku on demareilla. 
 
BDEW on tehnyt hallitukselle toimintalistan, jonka avulla Saksa voi kasvattaa uusiutuvan osuutta silti 
romuttamatta maan energiavarmuutta. 
 
Saksan energiatuottajien mukaan tällaisten markkinaehtoisten kapasiteettimarkkinoiden avulla maa 
voisi välttää kalliin ja byrokraattisen tukijärjestelmän reservikapasiteetille. 
 
Saksan ongelmaksi on viime vuosina tullut se, että uusiutuvaa energiaa on ajoittain tarjolla niin paljon, 
etteivät vanhat suurvoimalat kannata. 
_____________________________________________ 
 
Energiajärjestelmän kannalta on kuitenkin ongelma, ettei uusiutuvaa energiaa ole tarjolla jatkuvasti, 
koska uusiutuvan energian tuotanto riippuu sääoloista. 
 
*Tämä on Suomen ydinrikollisuudelle todellinen kasvava pään kivistys! Millä KEINOILLA ydinteollisuus 
aikoo PAKKOMYYDÄ kalliin ydinylijäämäänsä jatkossa. Kun vaihtoehtoista kertaluokkia halvempaa ja 
puhtaampaa EKO- energiaa saa kasvavista maailman energiapuistoista. VANHOISTA 
hankintahintansa jo kuolettaneista laitteista liki rajoittamattomin resurssein? 
 
*Tähän asti keinona on ollut kasvattaa lehdistön, nettien sensurointia tiedoissa. POLIISIresursseja 
loputtomiin lisäämällä ja estää silmittömin viranomaisten terrorein ydinvoiman vaihtoehtolaitteita. Mutta 
Saksan, edelläkäviän kasvava esimerkki kertoo siitä. Ettei TVO/ Posiva/SUPO terrorin keinot kanna 
onneksemme maan rajan taakse.) 
        ----------- 
 
T&T Päästöt putosivat 23 % – tässä Euroopan maassa tuulivoima oli vuoden 2013 tärkein sähkönlähde 
 
Tuulivoimaa Espanjalle kuuluvalla Lanzarotella. Tilastossa, jossa tuulivoima sai ennätysluvut viime 
vuodelta, eivät kuitenkaan ole mukana Espanjalle kuuluvat saaret. 
 
Espanjan sähköverkkoyhtiön mukaan tuulivoimalla tuotettiin 21,1 prosenttia maan sähköstä vuonna 
2013, kertoo Guardian. 
 
Ydinvoimalla sähköä tuotettiin aavistuksen verran vähemmän, 21,0 prosenttia. Luvut koskevat manner-
Espanjaa, eli esimerkiksi Kanariansaaret eivät ole mukana tilastossa. 
 
Tuulivoimalla tuotettiin Espanjassa 53 926 gigawattituntia sähköä, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 2012. Suurten sademäärien vuoksi Espanjan vesivoiman tuotanto puolestaan kasvoi peräti 16 
prosenttia edellisvuodesta 32 205 gigawattituntiin. 
 
Espanjan energiasektorin hiilidioksidipäästöt myös putosivat paljolti hyvän tuuli- ja vesivuoden ansiosta 
23,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Espanjan kaikkien voimaloiden nimelliskapasiteetista 49,1 
prosenttia oli uusiutuvia vuoden 2013 lopussa. 
 
Sähkön kokonaiskäyttö laski 2,1 prosenttia. Heikko taloustilanne ei siis näytä vaikuttaneen päästöjen 
vähenemiseen kuin pieneltä osalta. 
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Tuulivoimakapasiteetti kasvoi 173, aurinkopaneelikapasiteetti 140 ja aurinkolämpövoima 300 
megawatin verran kuluneena vuonna. Espanjan tuulivoiman kaikkien aikojen hetkellinen tehoennätys, 
17 056 megawattia, tehtiin iltapäivällä 6. helmikuuta 2013. 
 
Hiilivoimalla tuotetun sähkön määrä Espanjassa laski edellisvuodesta 27,3 prosenttia, kaasulla tuotetun 
34,2 prosenttia ja ydinvoimalla tuotetun 8,3 prosenttia.  
 
* Kuka olisi uskonut vielä muutama vuosi sitten. Että nimenomaan Suomessa liki alikehitysmaana 
mielletty Espanjan kaltainen maa hoitaa leiviskänsä näin uskomattoman hyvin. Siinä kun Suomi 
rankataan OL-3 epäonnistumistensa jälkeen energia- alojen jumbosijalle maailmalla. Espanja kuittaa 
muutamassa vuodessa huikean liki neljänneksen energiastaan jo 100% ongelmattomalla ja 100% 
puhtaalla tuulienergialla. Siinä saa Saksa ja Italiakin pinnistellä pysyäkseen moisessa puhtaan 
huolinnan vauhdissa mukana.) 
--- 
 
Etusivu foorumin satoa 01.2014 
raijasivu's Avatar  
---------------------------------------------------------------- 
 Join Date:Feb 2010Posts:1,091 
 
- Sekä Ruotsi, että Saksa ovat tuonneet EU:hun pyynnön saada "dumbata" liki ilmaiseksi tulevia 
kuoletettuja vanhempia ekovoimaloittensa energiaylijäämiään naapurimaitten ydinyhtiöitten "riesaksi". 
Ja hyvä niin. Koska myös USA tuottaa JO 20% ENERGIASTAAN 6- KERTAA YDINVOIMAA 
HALVEMMALLA liuskekaasuvoimaloillaan. 
 
- Ovat kuulemma laskeneet, että se tuotuna Euroopan ydinyhtiöitten "kiusaksi" LNG-laivoilla y h ä 4- 5- 
kertaa vähemmän maksavaa kuin Englannin ydinsekovoimaloiden sähköt! On päivän selvää, että 
Ruotsi ja Saksa toimivat myös USA kaasujättiläisten kassarana kyselyineen. Että tosiaan tietää 
TODELLA TIUKKAA SUPO/ M16/ kaltaisille ydinvoimalobbareille, kunhan homma hurautetaan kunnolla 
käyntiin.)  
--------------- 
 
Miksi tuulisähkö ON niin halpaa? 
kysymys kysymys kysymys kysymys 
 
Ysinvoimalla tuotetun ydinsähkön hinnaksi Euroopassa Englanti määritti JO kasvavissa 
kustannuspaineissa 15snt/kWh. Kun maa halusi rakentaa näin kallista energiaa. Sen piti 
takuuhinnakseen korottaa 12snt/kWh. Jotta ydinenergian valtavat kustannukset katettaisiin. Miksi 
ydinvoiman kustannukset ovat nousseet pilviin? Keskeisin syy on ydinenergian Jo 1988 vuodelle MIT 
USA:ssa määritelty energianegatiivisuus. (Toki myös Fukushiman onnettomuuden jälkeen vaaditut 
minimiturvalaitelisäykset.) Kun maailman uraanimalmioiden pitoisuus romahtaa 0,4%. Tämäkin on JO 
mennyttä unelma-aikaa. Koska Euroopassa uraania tuotetaan 20-kertaisella energianegatiivisuudella 
0,02% malmioista! 
 
Luku on aivan järjetön. Koska tarkoittaa sitä, että vaikka uraania kaivettaisiin USA liuskesähkön 
2snt/kWh hinnalla. JO pelkän uraanilla tuotetun polttoaineen energiahinnaksi jää uskomattomat 
40snt/kWh!  
 
Entä mikä on aurinko- , geotermisen-, ja tuulivoimaenergian energian hinta? Ydinteollisuus puhuu 
UUDEN tuulivoiman kustannukseksi 5snt/kWh. Tämä on tilanne kun tuulivoima ON uutta ja siitä 5v 
kuoletusaikaansa. Mutta eihän se toki näin mene! Todellisuudessa tuulivoimalan ikä on minimissäänkin 
25-30 v. Eli h y v i n yksikertaisesti huomaamme, että tuulivoimaloiden TODELLINEN hinta pitää jakaa 
koko 5- kertaiselle käyttöajalleen. Eli 5snt/kWh/ (25v käyttöikä/ 5v kuoletusajalleen)= 1snt/kWh! 
 
 Eli EDES USA:n heittämällä Englannin ydinvoimalan takuuhintaa 6- kertaa halvempi 
liuskekaasuvoimala ei turhaan kata USA:n energiasta JO huikeaa 20% osuutta pois ydinvoimalta. Vaan 
tämä tarkoittaa myös sitä, että tuulivoimala on todellisuudessa 12- kertaa halvempaa kun Englannin 
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ydinsähkön takuuhinta jo! Ei mikään ihme, että tuulivoimalla pyörittään 2022 tultaessa 25% koko 
Euroopan energiatarpeista, Ranskan, Tanskan, Englannin ja Saksan sopimuksilla. Ja tuulivoima tullaan 
nostamaan 75% kertovat yhteistyönaapurit JO nyt! 
-------------- 
 
T&T. Tuulivoima 
 
Sofia Virtanen, 10:34 
Maailman tehokkain tuulivoimala käynnistyi Tanskassa – 8 megawatin hirmu. Aiempi, seitsemän 
megawatin V164-voimala. 
 
Tanskalainen Vestas ilmoitti torstaina maailman tehokkaimman tuulivoimalan alkaneen tuottaa sähköä, 
Phys.org kertoo. Prototyyppivoimala kahdeksan megawatin V164-voimalatyypistä käynnistyi Luoteis-
Tanskassa Oesterildin koetuulivoimala-alueella. 
 
Prototyyppi pyörii nyt maalla, mutta voimalatyyppi on varsinaisesti suunniteltu tuotantoon merellä. 
Vestaksen mukaan kahdeksan megawatin voimaloiden sarjatuotanto alkaa vuonna 2015, jos niille on 
silloin riittävästi kysyntää. 
 
– Suuremmat voimalat vähentävät kustannuksia. Esimerkiksi perustuksiin, kaapelointiin ja 
sähköasemiin tarvittava panostus tuotettua sähkömäärää kohti pienenee, Vestaksen tiedottaja Michael 
Zarin kuvailee.  
 
* Hienoa, että 8 000kW tuulivoimalan koko on jo onnistunut. Eli OL- 1 voimalan korvaajaksi noita 
tarvitaan satakunta tuulivoimalaa.   
------------------ 
 
T&T AURINKOENERGIASofia 
 
 Virtanen, 25.6.2014, 16:12. Saksa saavutti ennätyksen – hetkellisesti yli 50% sähköstä 
aurinkoenergialla. Saksassa katettiin maanantaina 9. kesäkuuta hetkellisesti yli puolet sähköntarpeesta 
aurinkosäköllä, The Local kertoo. Kyseessä oli kansallinen vapaapäivä, jolloin sähkönkulutus oli 
tavallisia arkipäiviä pienempi. 
 
Vain muutamaa päivää aiemmin, 6. kesäkuuta kello yhden ja kahden välillä iltapäivällä Saksassa tehtiin 
aurinkoenergian hetkellinen kaikkien aikojen tehoennätys, 24,24 gigawattia. Kesäkuun yhdeksännen 
päivän tehopiikki oli 23,1 gigawattia, mikä vastasi 50,6 prosenttia senhetkisestä sähkönkulutuksesta. 
 
Fraunhofer-instituutin tutkijoiden mukaan aurinkosähkön uudet tehoennätykset noin kahden tai kolmen 
kuukauden välein lähiakoina ovat todennäköisiä, koska tuotantokapasiteetti Saksassa kasvaa edelleen 
voimakkaasti. Aurinkosähkön tuotanto Saksassa perustuu vahvasti kotitalouksiin: noin 90 prosenttia 
aurinkopaneeleista on asuintalojen ja muiden yksityisten rakennusten katoilla. 
 
* Lähes 51%!. . Ajatelkaas mikö Saksassa oikeasti ON tilanne vaikka luokkaa 6 vuoden päästä. Jolloin 
nuo KAIKKI aurinkokeräimet on käytännössä kuolettaneet omakustannushintansa. Tuottavat vielä 
vuosikymmenet ilman huoltoja, ilmaisella polttoaineellaan.  
 
*Ja mikä kuvavinta. Loputkin sähköt tulee itsensä niinikää ilmaisen polttoaineen kuoletetuilla 
tuulivoimaloilla. Ja puolet hinnastaan kuolettaneilla uudemmilla aurinkokeräimillä? Niin samaan EU:n 
sähkömarkkinaan sitten koettaa Suomi tyrkkiä OL-3 tyyppisten konkkurssipesiensä ylihintaisia 
ylijäämäsähköjään.. Ei herttinen sentään, kuinka hulluja Suomessa! 
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3309. KANAVAsäteilystä III 
 
F.B. Mikko Lehtisalo 
http://www.youtube.com/watch?v=ZCR-1ELTjaw 
 
Powering a Thyratron Tube 
www.youtube.com 
Here are three Thyratron tubes (two with mercury one with Xenon) being energized. Nice plasma glow: 
http://www.pocketmagic.net/?p=1745 
 
Mikko Lehtisalo joku tyyppi tekee kanavasäteilyllä elektroniputkeen huikeet jäljet. 
noin tunti sitten · En tykkääkään · 1 
 
Arto Lauri Thanks Mikko! Enpä ole nähnyt kenenkään MUUN lisäkseni havainnollistavan 
kanavasäteilyn kykyjä kaasuuntaa kiintometalleja NÄIN näyttävästi ja VAKUUTTAVASTI! 
--------------- 
 
Röntgeniä radioputkella video 
xreay xray xray xray xray 
 
Radioaktiivisuuden tuottaminen ON paljon helpompaa kuin uskotkan, katso video. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yLSu_UjrcUA 
----------------- 
 
Kanavasäteilyä, +..IONIsaatiota ja beettaelektronipyörää LIVE! 
============================================================== 
 
* Nyt puhutaan termeistä, joiden jopa olemassaolo on SYSTEMAATTISESTI IAEA/ STUK toimin olleet 
kielletyillä listoilla. Aikoinaan kun aloin näistä keskustella. Ihan keskeinen väit oli, ettei kanavasäteilyä, 
++..IONIsaatiota, saati säteilyn aiheuttamaa beettaelektronien säteilyerosoivaa fyysistä fotonimassaa 
VOI OLLA EDES OLEMASSA.  
 
No tietysti väitteeni on alusta asti olleet totta! Tämä tuskin ketään yllätti. Nyt myös vihdoin ja viimnein 
minulla ON ihan LIVE videoista lainaten esittää miten nämä laitteet myös toimivat. Katso ja ihmettele. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0ELVvWf78-U 
-- 
Röntgenlaitteen SUURJÄNNITElaittemuuntajaa tässä 
 
http://www.youtube.com/watch?v=pOuP2eV5DPY 
----------------- 
 
Lutz Neumann UNIK 
================== 
 
Kanavasäteilyä J.J. Thompsonin laite 
http://www.youtube.com/watch?v=QmOdR9db_54 
 
Pysty elektronisiipi 
http://www.youtube.com/watch?v=WQdzS48131c 
 
Vaakapyörä beettaelektroneilla 
http://www.youtube.com/watch?v=gTarIAAo5Vo 
------------- 
 
Ukkossalamat Pu-239 taivaalla 
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============================ 
 
Tällaista ydinvoimaloitten IONIpäästöt konkreettisesti tekee. Kun koko taivaankannen permapiliteetti 
romahtaa ja muuttuu rautanaulaksi. Todella päräyttävää dokumentaatiota: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=XfcFSSN08FQ&feature=share 
          -- 
25.11.2013 2:13, P. kirjoitti: 
> Miksi vippuri pyöri punaisesta siniseen johtoon eikä päinvastoin. Tyhjiössä kai vain elektroneja 
normaalisti liikkeellä? 
 
**A I V A N ! Koska meille koulutuksessa kerrottu fysiikkä perustuu systemaattisiin valheisiin, kuten olen 
sulle JO vuosia kertoillut! Eli tilassa EI liikukkaan niinkään elektronit, vaan +..IONIT! Kiinnostavaa, että 
itsekin alat päästä näistä jyvälle.) 
 
Itse pääsin hommasta perille muutamia vuosia sitten kun totesin, ettei edes kynttilän valoa 
emissoikkaan miinus - elektronit. Vaan yllätys yllätys. IR-fotonointisäteilyssä ionisoituneet 
hiilikanavasäteilyn tuottamat +..IONIsoituneet atomit! 
 
Ajattele vaikka tavallisen NaCl suolan liuosta.  Jossa ei vaellakkaan elektronit sähkönä. Van paljon 
massiivisemmat ja myös hitaammat fyysiset + ja miinus IONIT! Eli todella kiinnostavaa. Ja kertoo myös 
siitä MIKSI plasmaionien laboraatiot tuottavat TÄYSIN kerrotusta ristiriitaisia koetuloksia. 
 
 Jotka eivät lainkaan sovi STUK-illuusioiden luomaan koulukirjafysiikkaan. Miksei noinkin helposti 
demottavaa faktaa sitten olla alettu laajemminkin tutkia? Koska IAEA ydinfysiikkaaan  EI SOVI 
++..IONISOITUEN reaktoreista tonneissa vuodessa ulos esteittä kiehuvien tuhoisien Pu-239 atomien  
kanavasäteilyvuot. Ei sitten MILLÄÄN. Ei vaikka tuossakin näit demottuna miten systemaattisilla 
valheilla kuljetaan. Kuten puolijohteissakin. Liike EI ole pelkillä elektroneilla. Vaan nimenomaan "+ 
aukkojen" fyysisiä rakenteita rikkovat ns. "aukkojen vuot"! 
             ---------- 
 
Microsoft kavahti ydinvoimalaa 
kanavasäteily kanavasäteily 
 
 - SK: Satakunta jää väliin Talouselämä 
12.12.2013 14:39päivitetty 12.12.2013 14:39 
 
*Ydinvoima tuottaa sähkönsä säätökyvyttömästi ja käytännössä aina sillon kun sille ei ole esim. yöllä 
heikolla kulutusajallaan käyttöä. Yksi nykyään himoittu käyttökohde tälle "pakkomyytävälle 
ydinsähköille" onkin ollut juuri SUPO/ Vuojoessakin pyörivät 300 000W tietokoneitten kaltaiset 
kyttäyskeskukset ja vastaavat CIA/ yms. poliisien epämääräinen toiminta. Mutta kuinka taas onkaan 
käymässä? 
 
* Ydinvoimaloitten tonneittain vuodessa ilmakehäämme syytämä hyperagressiivinen ++..IONISOITU 
Pu-239 kanavasäteilystä on tullut muutamassa hetkessä suurin mahdollinen kirosana ja  vihollinen  
energia- ahnaille tietokonekeskuksillekin! Järeinkään suodatus ja luolan katto EI tunnu estävän 
ydinvoimaloitten ja chemitrailaamisten ionien tunkeutumista tappamaan miljoonakoneitten tiedostoja. Ja 
no lukekaa jatkon seuraukset tästä. Ydinvoimaa kammoavat ja syystäkin kuin ruttoa jo! 
 
Ohjelmistojätti Microsoft ei rakenna datakeskustaan Satakuntaan, kertoo Satakunnan Kansa. 
 
Lehti kertoo, että vaikka Microsoft on jo ehtinyt katsastamaan Porin aluetta, yhtiö on SK:n mukaan 
luopunut ajatuksesta "Olkiluodon ydinvoimalan liian läheisen sijainnin takia". 
Uutiskirjeestä saat muutkin uutiset päivittäin. 
Tilaa uutiskirje 
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Microsoft lupasi aiemmin syksyllä investoida Suomessa uuteen datakeskukseen, kun yhtiö kertoi 
ostavansa Nokian kännykkätoiminnot. Microsoft ei ole kuitenkaan vielä kertonut, minne datakeskus 
sijoittuu. 
                ---------- 
 
FB. 12.01.2014 
 
S.P. 
Enenewsin linkistä selitys Fukushiman höyryyn :  
 
There‘s a large blob of nuclear material underneath the nuclear reactor, and this is from the meltdown. 
When all the uranium gets close together — especially in Unit 3, the plutonium emits what‘s called 
spontaneous neutrons — neutrons you need to perpetuate a chain reaction, so the spontaneous 
emission of these delayed but spontaneous neutrons can cause other fissions inside this blob of 
material there. It‘s something called sub-critical multiplication.  
 
Käännän vaikken osaa: Ydinreaktorin alla on suuri määrä ydinmateriaalia, peräisin reaktoriytimen 
sulamisesta. Kun kaikki uraanimassat tiivistyvät toiiaan kohden varsinkin yksikkö kolmosessa. 
Plutonium päästää lisääntyvästi "spontaaneja neutroneita". Jollaisia tarvitaan jatkuvasti lisääntyvään 
ketjureaktioon niin, että näiden viivästettyjen spontaanien neutronien päästö pystyy aiheuttamaan 
lisääntyvästi fissioita tämän ydinmateriaalin sisällä. Prosessin nimi on: 
"alikriittinen neutronivuon kertautuminen."  
-- 
 
    Arto Lauri Tämäpä oli Satu.P. muuten kiinnostava tiedote! Tätä termiä "alikriittinen neutronivuon 
kertautuminen" nimittäin EI ole CIA/IAEA toimesta saanut käyttää maailmalla sitten 1954 USA R. 
Oppenhaimein oikeuden käyntien! NYT meni ydinfysiikka STUK-haramaailmoissa kerralla uusiksi! 
    muutama sekunti sitten · Tykkää 
--------------- 
 
IAEA "ihmeet" perustuu 98% valheisiin 
lie lie lie lie lie lie lie lie lie lie lie lie lie lie 
 
* Tässä taas käsittelyynne väläys siitä miten käytännössä KAIKKI mitä ydinrikolliset meille "toimivina 
kauppaa". Perustuvat siihen faktaan, miten IAEA/CIA ylläpitämä perusfysiikka perustuu 80% silkkaan 
valehteluun! On vaan tunnettava se megasalattu totuus. Mikä piilotetaan näissä verhojen taakse 
suurelta yleisöltä. Tässä jälleen eräs klassinen esimerkki aiheesta, jota maallikko ei ole eläissään edes 
kuulut: 
 
Ahti Peltomäki jakoi linkin. 
Moi ootko tästä kuullut kovasti kehuvat mutta ihankuin joku haisis tässä jutussa? Eikä plutoniumista 
todellakaan mainittu sanaakaan taitaa olla nykymittapuun mukaa Luomuravintoa. 
 
Ja vielä yksi paha kysymys mites aurigon ydinreaktio on verrannollinen siinä suhteessa että 
syntyyköhän siellä myös A.Laurin Levitroneja? 
 
http://yle.fi/uutiset/fukushiman_sateilya_kerataan_suomalaisiin_rakeisiin/6979841 
Fukushiman säteilyä kerätään suomalaisiin rakeisiin 
yle.fi 
 
Fortumin mukaan japanilaiset ovat säästäneet menetelmällä jo miljardeja. Ionivaihtimet kehitettiin 
Helsingin yliopistossa jo 80-luvulla Loviisan ydinvoimalan tarpeisiin. Yksi vesiä saastuttava aine on yhä 
tieteelle mahdoton. 
Haluatko nähdä lisää sivulta Yleisradio? 
Tykkää · · Jaa 
 



2986 
 

    Arto Lauri Joo tuossa pelleilyssä unohdetaan tutusti se oleellisin. Eli ionisoituneissa säteilyjätteissä 
EI olekäytännössä lainkaan kemiaa! Eli oletkos kuulut vaikka radonoksidista koskaan? Mahdoton 
homma kun nuo malenkan- kuorimallin varastoimat ydinjäteatomit EI muodosta sidoskemikaaleja ilman 
pois ionisoituneita valenssielektronejaan! Ylipäätään siis KAIKKI tuollaiset kuin rektorin tuottamat 
++..ionisoituneet plutoniumplasmakaasut vuotaa surutta ULOS reaktoreista. 
 
 Koska IKINÄ ei ole ollut mahdollista "saostaa" niitä kiinni kemiallisiin suotojätteisiinsä!.. . Näitä 
YLE:issä ja muissa probagointilehdissä kyllä nähdysti kaupataan IHMERATKAISUNA. Mutta kuten 
eivät saa kiinni ensimmäistäkään reaktorien sylkemiä jalokaasuja: neon, argon, krypton, ksenon, radon. 
Eivät saa kiinni muitakaan KANAVASÄTEILYKAASUPLASMOJA. Homma siis ei pelkästään h a i s e . 
Vaan on teknisesti kvanttitasoillaan myös 100% FEIKKI! 
 
    Arto Lauri Aurinko ei tuota raskaitan alkuaineita tuottavia neutroneja. Siis sen fuusiolla EI ole mitään 
tekemistä sen fuusion kanssa, jota Maapallolla nyt yrittävät pelleillä. 
--- 
Arto Lauri Jos siis JOS olisi mahdollista koota radioaktiivista ainekarkulaista esim "hartsiin". Niin 
MIKSEI Forttumin hartseja kaupata poistamaan edes kaikkein helpointa ongelmaa radonia taloista? Ei 
onnistu, koska ydintuotteesta jalokaasuista ei tunneta YHDISTEITÄ ,joilla ne voisi KINNITTÄÄ näihin 
"blasebohartseihinne!" Valetta siis kaikki tyyni! 
37 minuuttia sitten · Tykkää · 1 
 
Kalevi Lystimäki Tuntuu tuo paksulta ja pitkältä. Miksi se sitten käy kaupan? Eikö strontium ja cecium 
sitten olekaan kiinteinä aine-hiukkasina vedessä. Eihän ioninvaihto muuten voi toimia. Eihän 
kaasuakaan voi määrättömästi liueta veteen. Mikä tässä mättää? 
18 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Ai tuntuu? Kyllä eikä pelkästään TUNNU, vaan O N! Eli kyllähän sinne suodinmassoihin 
reaktorien toisarvoista purua ja hiekkaa jää hetkiksi huilimaan. MUTTA... kaikki se ainesmassa jonka 
ehdottomasti PITÄISI jäädä kiinni lähtee sieltä ilmakehäämme kuten shamppanjanesteestä vaahtoavat 
kaasut tekee. Ei tämä ole "mitään ultravaikeaa kvanttiydinfysiikaa". Vaan PERUSFYSIIKKAA, jonka 
IAEA pellet on vaan jättäneet opettamatta!). . . 
 
* Ymmärrätkö nyt pikkuhiljaa MIKSI ydinreaktorin epäjumaluudelle "MOLOKILLE" uhrataan tonneittain 
sian- ja ihmisverta?. . .Koska KAASUMAISET ydinpäästöKAASUT, argon, radon, ksenon, Pu-239 
kanavasäteilykaasuplasmojen kaltaisia aineita EI saa muodostamaan noihin pellehartseihin vaadittuja 
pysyviä sidoksia. Niin ne "kosmeettisesti" yritetään pyyhkäistä kuin hiekkaa paljainkäsin pois reaktorista 
nanokaasukuplina. Joissa ei VERESSÄKÄÄN toki ole mitään kemiallista sidosta. Vaan kaasukuplat on 
hiillettyjen verihiutaleitten pinnalla muutama sekuntti, kuten ihmisen verenkierrossakin. Ja heti kohta 
taas irtoavat kuten kaasut tekevät pois verihiutaleitten nanokuopista. 
 
* Hupaisaa tässä onkin, että Fortum ON yrittänyt kaupitella näitä "suotohartsejaan" vuodesta 1980 
lähtien. Mutta KUKAAN, korostan kukaan ydinihtiö ei moisista ole kiinnostunut. Ei koska hartsit vaan EI 
TOIMI! Eikä kykene oikeasti taltioimaan millään tasolla noita ydinvoimaloitten kaasuongelmia, saati 
edes karkailevia neutronivoita, gammoja, röntgeneitä, Malenkan- kuirimallien termivireitä, tai mitään 
muutakaan todellista ydinjätekarkulaismuotoa. 
---------------- 
 
Suomessa USA ionitutkinnasta 
ioni ioni ioni ioni ioni 
 
F.B. Eeva Pirilä http://yle.fi/.../yhdysvaltain_energiaviraston.../7085203 
Yhdysvaltain energiaviraston laitteet nuuskivat ilmaa Juupajoen Hyytiälässä 
yle.fi 
Miljoonien eurojen arvoiset laitteet mittaavat ilmakehän pienhiukkasia Hyytiälän tutkimusasemalla. 
Samanlaiset laitteet keräävät vertailuaineistoa Amazonin sademetsässä. 
  ---------------- 
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Sähkösauva taltuttaa liekit 
 (tieteen kuvalehti) 
 
Tulevaisuudessa palomies saa liekit väistymään sähkösauvalla. 
S. Betts/Thinkstock. Tulevaisuudenvisioissa liekkien keskelle raivataan kulkuväylä sähkösauvalla. 
 
26.08.2013. Kokeessa on osoitettu, että sähkökentän avulla voidaan ohjata liekkejä ja jopa sammuttaa 
niitä. Liekit nimittäin ovat plasmaa, joka puolestaan koostuu positiivisista ioneista ja negatiivisista 
elektroneista. 
 
* Virallisesti liekkien sisältämää +..IONIsoitunutta plasmaa EI olla aiemmin tunnustettu. Vaan 
IAEA/STUK on systemaattisesti väittänyt liekin olevan elektroniemissiota. Jo käsitteenäkin kiinteän 
atomiaineen muuttuminen IR-fotonisäteilyssä kanavasäteilykaasuplasmoiksi ON tarkoin vaalittu TABU! 
Koska säteilyn energioissa kanavasäteilyplasmoiksi muuttuvat kiintokaasut tunnustettuina kertovat 
miten ydinvoimaloista kiehuvat tuhannet kilot mm. Pu-239 kanavasäteilykaasuplasmoina ulos. 
 
Sähkösammutus perustuu siihen, että liekkien nokihiukkaset ovat 
pääasiassa hiiltä ja ne varautuvat helposti. Kun liekit sähkökentässä muuttuvat epävakaaksi, ne 
sammuvat. 
 
Katso, miten tuli talttuu sähkösauvalla: 
 
Toimii vain sisätiloissa. Sähkösauvakokeita ovat tehneet Yhdysvaltojen puolustusvoimien DARPA-
kehitysyksikkö ja Harvardin yliopiston tutkijat. 
 
Menetelmää voidaan mahdollisesti käyttää palontorjuntaan sisätiloissa. Lue artikkeli Tieteen 
Kuvalehdestä 13/2013. 
 
 
 
 
 

3310. URAANI LIEJUA. 
 
Aivan päätä huimaavan kiinnostavia kuvia yhtäkkiä alkaa tulla Fukushiman tilanteesta. Lähettäjänä 
tutusti Ray Masalas ja katsokaa todella pieteetillä mitä näemme! 
 
Olen kertonut jo muutamia viikkoja sitten miten nimenomaan Fukushiman numero 4 reaktorissa olevat 
Pu-239 pitoinen uraanitangot paloivat altaan kuivaessa kuin kynttilät kakussa. 
 
Satoja tonneja radioaktiivista kanava säteilyn plasma ioni kaasua purkautui ilmakehäämme. Tämä on jo 
todistettu. Mutta nyt ensimmäisen kerran asiaa on myös kuvattu!. . Kuulitte aivan oikein. Tässä 
videossa näkyy useitakin äärettömän kiinnostavia yksityiskohtia: 
 
- Jokaisella henkilöllä on super tehokkkaat Pu-239 kaasu plasmasuodin maskit. Vaikka välissä on 
jatkuvasti luokkaa 5m vesivirtaussuojaa! Kanavasäteily kaasu kun kuplii sen läpi surutta pintaan ja 
hengitys ilmaan! 
 
- Katsokaa tarkoin nostokuvaa. Miten tauotta KUPLIVAN nostorenkaan sisällä pudetään sensuroivaa 
huntua videossa. Miksi? Koska kanavasäteilyn, raskaan Pu-239, tritium pitoisen veden "kristalli väreily 
vedessä" pulputa näkyy silpoutuneiden uraani tankojen keskeltä räikeästi!!" 
 
- Huikeaa on kohta jossa paksu ruskehtava Pu-239 LIETE vaipuu esteittä takaisin altaaseen! Tiiviit 
sirkonium metalliputket vuotavat kuin seula! Aivan pöyristyttävää dataa kaikki tyyni. Ilmakehään 
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suoraan kanava säteilystä kaasuuntuneet uraanitangot huuhtelevat kuvissa viimeisimpiä jätekilojaan 
live esityksinä! 
 
Ray Masalas 
Unloading the fuel. {I guess into the csfp.} Check out the brown stuff {Boron?} coming off the assembly 
at the 1:10 mark. 
http://www.youtube.com/watch?v=paIoQkO2WpE 
               ------------------ 
 
FB. 2013.12 Sami V. 
 
 http://www.uusisuomi.fi/.../64666-taas-takaisku... 
Taas raskas takaisku Talvivaaralle 
www.uusisuomi.fi 
Talvivaaran kaivoksen lupa erotella prosessissaan uraania on kumottu. Korkein hallinto-oikeus kumosi 
tänään kaivoksen oikeuden taloudellisiin syihin vedoten. 
noin tunti sitten · Tykkää · 1 
 
Arto Lauri HIENO UUTINEN SAMI!. .. Talvivaarahan alkujaankin kehitettiin V A I N TVO/ Forttumien 
uraanin kaivuuta varten! Siinä katoaisi näppärästi kerralla illuusoidut Suomen 500 000kg/v uraanin 
omavaraisuusilluusiotkin. 
---------------- 
 
Rubidium 
mossad mossad 
 
- Tiedätkö Arto sellasen aineen kun rubidium? 
 
*37 Rb-84 . Näyttäisi muodostuvan kun neutronit reaktorissa  osuu krypton jalokaasuun. Ei sano 
suoraan mitä haet aineen ominaisuuksista? Aine tuntuu siis SUORAAN ydinjätteestä jatkojalostetulta. 
 
- Se aine on nestemäistä ja tosi erikoista koostumukseltaan..Sen jos kaataa esim. auton lattialle niin se 
syövyttää reiän lattiaan..Se hiukkaskiihdytettynä eli rubidium isotoop maksaa ehkä noin 35-55 000e 
gramma,(55miljoonaa kilo)..Ei mitään halpaa..Joku voimalaitos oli aikoinaan ostamassa kaverilta sitä ja 
kaveri oli innoissaan että saa sijoituksilleen vastinetta.. He olisivat tarvinneet vaan yhden gramman 
sitä.. Hehe sitä oli kuitenkin useempia kiloja.. Tuli vaan mieleen tosta sun uudesta hyvästä videosta että 
oisit saattanu törmätä aineeseen.. Siitä ne suppo miehetkin on varmaan saaneet pontta pelleilyilleen. 
 
* Mossad ja Libanon ja erikoisbunkkerien lukon murto. Venäläisten erikoistukikohdan murtamattomista 
bunkkerin ovista nyt puhutaan. Kerrotaan tämän "mystisen säteilyisotooppiaineen" kyvyistä syövyttää 
tieltään mitä TAHANSA erikoisaineita, jopa timanttia: 
 
Israelin MOSSAD sai tiedon, että Venäjän hallitu oli tehnyt sopimuksen silloisen Libanonin hallituksen 
kanssa. Asentaa Välimeren rantaan maan alle ydinsukellusveneitten erikoistukikohtansa. Tilanteen teki 
erityisen vakavaksi se, että nyt Venäjällä oli kauan kaivattu Välimeren ydinsukellusveneitten 
huoltokeskus suoraan NATO:n selän takana. 
 
 USA ja Mossad käynnistivät Libanonin sodan murtautuakseen tähän huippusalaiseen tukikohtaan. 
Sota voitettiin muutamassa päivässä. Mutta venäläiset olivat laittaneet bunkkeriensa oviin 
"murtamattomat lukot". Niissä oli mm. timantista työstetyt porauksen estotulppaukset. Mistä ei päästy 
läpi sitten millään rikkomatta koko rakennusta räjähdyksin. Maailmassa kuitenkin ON 
ydinjäteisotoopeista kustomoituja erikoisaineita. Sitä ei olisi tarvittu kuin tuo vaivainen gramma.  
 
Ja hintaan mihin tahansa. MOSAD ja USA kun halusivat murron jossa tukikohdan huippusalaisuudet 
olisivat EHJINÄ kassakaappin ovien murskaamistenkin jälkeen. No venäläisille tapauksen jälkeen 
aiheutti kovaa päänkivistystä se millä aineella murtumattomat lukot viimein tuhottiin? Tuolta myös sen 
nimen löytää, eli ydinjättestä tehdyllä "rubidiumhapolla". Aineella jonka vertaansa vailla olevat 
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kanavasäteilyeroosion kaasuksi kaiken muuttavat mekanismit survoutuivat läpi timanttisen venäläisten 
tulppaustenkin! Että näin ne SYYT, ja seuraukset ydinteollisuuden pyörittämisen PAKKOON aukeavat 
tapaus tapaukselta. 
------------- 
 
RADON 
kaasu 
 
Luin eilen mielenkiintoista kirjaa Radiumista ja radioaktiivisista ilmiöistä Centnerzwer.M 1915 Otava 
(Tästä kirjasta oli kirjallisuusluettelossa maininta joka löytyy sen sun suositteleman kirjasen takasivuilta 
Fajans: Radioaktiivisuus).Hankippa käsiis tuo Centnerzwerin kirjanen, on muuten mielenkiintosia 
juttuja! 
 
Siellä sanotaan, Radium on miljoona kertaa radioaktiivisempaa kuin vastaava määrä Uraania, 
Luonnonuraanin radioaktiivisuus on lähes kokonaan Radiumista -radon kaasusta johtuvaa, sillä 
Nesteytetty Radon kaasu on vielä 100 tuhatta kertaa radioaktiivisempaa kuin Radium. Radium metallin 
pinnassa on nestemmäisiä pisaroita Radonia, josta se haihtuu. 
 
Luonnon radioaktiivisista alkuaineista Nimen omaan Radon on se jolla on suurin energia sisältö 
1 gramma Radiumia (alkuaine kappale) tuottaa Radon kaasua hajaantumistuotteena noin 0,5 
kuutiomillimetriä tunnissa,1000 grammaa Radon-kaasua tuottaa pelkästään lämpöä 14 700 kW 
tunnissa!! 
 
Tästäpä voimmekin kysyä, kuinka paljon ydinvoimala tuulettaa energiaa hukkaan taivaalle joka päivä? 
Joten Radonin syöpää aiheuttavat ominaisuudet tiedetään. Ja se on totta tosiaan helevetin vaarallinen 
kaasu. 
 
Tästä lisää kyseisestä kirjasta, kun Radon kaasu hajaantuu seuraaviksi alkuaineiksi hajoamis sarjassa, 
ne ovat huoneenlämpötiloissa nesteitä ja kiinteitä aineita, jos jonkun omakotitalon alapohja on huonosti 
tuuletettu ja Radon kaasu pääsee huonetiloihin ja se radonkaasu vieläpä viipyy siellä huoneessa 
sanotaanpa nyt vaikka viikon, niin koko sen kaasumäärä Radonia on muuttunut seuraaviksi 
radioaktiivisiksi aineiksi jotka sublimoituvat joko nesteinä tai kiinteinä huoneen seinä ja kaikkiin 
pintoihin.  
 
Ne radioaktiiviset nuklidit eivät irtoa niistä pinnoista muuten kuin santapaperilla hiomalla. Kerros on 
tavattoman ohut, mutta äärettömän vaarallinen kun sitä kertymää on kasaantunut niihin pintoihin 
riittävästi, huoneet tulevat kymmeniksi vuosiksi äärettömän radioaktiivisiksi! 
----------------- 
 
Tristan da Chuncha 
pu-239 pu-239 pu239 
 
9.2.2014 13:39, TJL kirjoitti: 
Moro Arto! 
   
Linkki tähän saareen 
   
pääsivu 
http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/index.html 
   
kuvia itse saarelta +sivun lopussa historiaa menneeltä ajoilta 
 http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/03files/ECHELON_Ascension_Island.html 
siinä videossa on juuri tämä saari minkä minulle lähetit tästä jään sulatuksesta 
  
Älä kadota tätä sivustoa siinä on vastaus moniin kysymyksiin joita me olemme etsineeet netistä. 
  
Sieltä löytää darpa sekä biojutut ja kaikkea kiinnostavaa pohjoismaista missä itse olemme  mukana 
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uuden tekniikan kanssa (tämä on todellakin matrix ) kuinka kauan olemme tulleet huijatuksi tästä 
kaikesta 
mitä jo käytetään meidän ympärillä 
   
Ajattele Arto jos tämä robottitekniikka käytetään väärin niin kenelle siirtyy valta ja mitä nämä herrat 
saa aikaan täällä planeetalla jos on hieman psykopaatti tyyppejä tämän tekniikan takana??? 
   
Toinen juttu vielä (testaa näin) 
superdarn radar network ja googlaa se kuvina niin huomaat miten täällä meidän ympärillä väsätään 
näitä 
säteily anteeniryhmiä kasaaan 
 
Unohdin vielä tämän. Lopussa mm. kuva siitä mihin Alaskan 1000MW HAARP todella pystyy 
ionosfäärissä asti. 
http://tatoott1009.wordpress.com/tag/rf-radio-frequency/ 
   
Kuulumisiin taas! 
 
* Mieletöntä materiaalia tämä kaikki! Siis Brittipaskat on tällä Tristan da Chuncha, Ascalon sarilla ja 
miehittämillään Falklandien saarillaan jenkkien kanssa kylmästi päättäneet sulattaa Antarktiksen 
jäätiköt. Euroopasta imuroimillaan reaktorien ionisaatiopilvien IONI-pommituksillaan. Jotta saavat 
kaivurinsa kaivamaan Antarktiksen uraanivarannot? Ei herranen aikA!. .  
 
* Onko noilla enää mitään järkeä? No tämä videoitu 8miljoonan km2 kokoinen Etelä- Atlantilla kuvattu 
hehkuva säteilypyörre nyt TODISTETUSTI ohjataan juuri näistä USA/  brittien saarilta!  
 
Tässä maailman ensimmäinen videokuva Tristan da Chuncha päältä: 
https://www.youtube.com/watch?v=isG6V7RcF7E 
--- 
 
Mitä aiemmin jo sain tietää omissa kokeissani on nyt osoittautunut entistä suuremmaksi. 
 
Jäätiköitä sulatetaan näillä alla olevan Youtubevideon näyttämillä säänmuuntoasemilla. Prosessi on 
hyvin hyvin yksinkertainen. 
 
Käytetään ääntä, joka rikkoo jään sidokset. Kuten kaikki tietävät jokaisella esineellä ja aineella on omat 
värähtelytaajuutensa. Jään lämmittäminen olisi aivan liian kallista. 
 
Kun tämä hydroakustinen prosessi on mennyt riittävän pitkälle navoilla ei ole enää jäätä ja superyhtiöt 
voivat louhia sieltä lisää uraania aseisiin ja öljyä samalla kun laskuttavat meitä hengittämisestä ja 
keräävät rahaa kaivostoimintaansaan korottamalla meidän verojamme. Emme vielä ole nähneet 
lähellekään kuinka paljon todellisuudessa veroja voidaan ja tullaan nostamaan. 
 
Talvi puuttuu kun superhydroakustiset resonanssijärjestelmät pauhaavat ja sulattavat napoja. Maaemo 
iskee takaisin supermyrskyinä ja maanjäristyksinä. Navoilla on yksinkertainen tuplamiinus-tasoite - 
efekti. Kun napojen valtaisa jään muodostama miinuspuskuri poistetaan meillä ei ole mitään mihin sitoa 
avaruusmyrskyissä planeetallemme saapuvat energiavirrat. Energiavirrat valuvat maanperään ja 
aiheuttavat järistyksiä kun varautuneet mineraalit alkavat hylkiä toisiaan. 
-------------- 
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3311. SUPO- iskuista 
 
* Kiinostavaa hommassa onkin se, että HETI Tampereen punamustien ja POLIISIEN yhteenoton 
jälkeen ovat alkaneet miettiä MISTÄ saisi selville TV:ssä näytettyjen muutamien kymmenien Suomen 
karhuryhmäläisten autojen rekkareita?  Kuinka ollakkaan liki 200 hittiä on osunut mun videoni 16 osalle! 
Eli Vuojoen kuvassa , jossa kuvasin KAIKKIEN siellä lymyilevien SUPO- poliisien autojen rekkarit! 
 
Sielä on siis käyneet ensin punamustat katsomassa löytyykö Tampereella nähtyjen autojen samat 
rekkarit. Sitten SUPO johto on MYÖS oivaltanut juttuni oudon katsojapiikin. Tehnyt ilmoituksen 
näköjään JO 12.07 päivä asiasta poliiseilleen. Itsenäisyyspäivän juhlissa krapulaiset poliisiplantut on 
sitten saaneet suoran käskyn tehdä kostojen  iskujaan jälleen kerran. 
 
Kuvaavaa asiassa on myös seuraava.  Iskut tehty voimalaamme  about sunnuntaina joulukuu 08. JO 
heti maanantaina Lontoosta suoraan toimiva M16 mulle harvoin kirjoitellut "Janika" peiteniminen 
Teemun tuntema agentti alkoi kysyä suoraan: 
 
"Onko ja millaisia iskuja SUPO on jälleen teille tehnyt?" 
 
 Vasta tiistaina edes ITSE tiesin asiasta! Siis kuvittele, että M16 kuunteli SUPO  tiedotteet iskusta 
voimalaamme JO ennen kuin minä.  Itse tiesin siis tiistaina illemmalla.  Koko tästä asiasta en edes nyt 
perjantaihin ole kirjoittanut rivin riviä! Eli Arto Lauri 16. Videosta näet täysin oudon joulukuun 7 päivän 
piikin. Mikä mielestäni EI selity millään muulla kuin Tampereen punamustien ja nimenomaan kostoonsa 
johdon kautta patistettujen muutamien kymmenien karhuryhmäläisten reaktiosta. Piikki siis alkaa ja 
loppuu kuin veitsellä leikaten.  Koskee VAIN tuota Vuojoen videintien kuvaani. 
 
Uskoisin kuvanneeni AINAKIN puolisen tusinaa nimenomaan karhuryhmäläisten työautoja siviiliautojen 
joukossa. Joista kuka TAHANSA pystyy helposti seulomaan nekin poliisien autot joita kuvasivat taasen 
Tampereella. SUPO- karhuryhmän pomot tajusi kuvista autonsa, ja suuttuivat silmittömästi, myös 
vakoilukeskuksensa kiistattomista  jäähdyttimien dokumenteistani! 
 
Muuten huomasitko miten YLE näytti punamustan, joka ovelasti kännyllään  KUVASI härskisti kadulla 
kaikkien maskien takana lymyävien mellakkaPOLIISIEN NAAMAT? Poliisit otti kaverin maahan ja 
mätkivät teostaan apinan raivolla. Oivallatko, että JUURI TÄSTÄ on kyse! Punamustat agressiivisesti 
halusi selvittää KETKÄ heitä hakkasivat ja talloivat hevosillaan kostaakseen! Suomen karhuryhmässä 
on tuskin 30 poliisia enemmän.  Ja johtonsa pääpaikka JUURI VUOJOELLA! Uskon kuvanneeni talteen 
ainakin luokkaa 17% koko maamme karhuryhmäläisistä.  Varmaan Karhuryhmäläisten eräs suurimpia 
uusuhkatotuuksia siis. 
          ----------- 
 
FB 12.2013. Sami  Säteily nyt on syöpä mikä nyt ei vaan sovi elolliselle.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=R1gA7CUA9YA 
Cancer is Serious Business ~ Heart Breaking Testimony 
www.youtube.com 
Several Documentaries to help educate you; Burzynski: Cancer is Serious Business: 
http://www.youtube.com/watch?v=lBENXUhRfhk Cancer is Curable Now: http://ww... 
 
noin tunti sitten · En tykkääkään · 1 
 
Arto Lauri Joo Sami. POLIISIT ja Armeijan sikaniskat tosiaan luulee myymällä sielunsa 
YDINmolokilleen. Saavansa vastalahjaksi tärkeimmän heille RAHAN ja VALLAtunteen HIMON, lisäksi 
autereisen kyvyn vastustaa kaiken tieltään tuhoavan säteilyn mellastusta elimistöissään. Tuossa 
videossa "lupauksiin" pettynyt virkatähtiukko todella KERTOI mistäYDINvoimassa ON kyse. KAUTTA 
linjan alati petetyistä lupauksista ja valheista! Vuojoenkin SUPO- vallaseliitti ihan OIKEASTI luulee 
saavansa työnantajaltaan "piikkiin" aineita, jotka tekevät heistä vastustuskykyisiä ydinkuolemille.)). . . 
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 Luulossaan ylväät ylkät eivät lainkaan tajua. Ettei ydinvoiman säteilytapoille ole sataan vuoteen 
keksitty A I N O A A K A A N ihmerohtoa! Ei lääkkeitä, joita nettilegopäät lasettaa alinomaa: "Hei TÄÄ 
kyllä toimii! " Paskat toimi. Siinä lähti satojen TOISTEN lasten säteilytappoja suojaamaan palkatulta 
tähtirinnalta tyttö! Alkaa se kivikin itkeä. Kun OMALLE kohdalleen osuu!. . .Oottakaa vaan kyllä noi 
TVO:n terveiset alkaa osua kiihtyvästi KAIKKIIN! Eikä pelastusta ole tästä maailmasta! 
   ----------------- 
 
Malliin  "Mauno" vuodesta 1986. ... 
tvo tvo tvo tvo tvo tvo tvo tvo 
 
Se oksettava todellinen maailma josta TVO/ Olkiluodossa elin vuosikymmeniä. Perustui VARSIN 
pirullisen tarkkaan laskelmoituun systeemiin. Eli itse EN usko mihinkään miljardien muutamien vuosien 
sisällä toteutettaviin massamurhiin. Ja miksi eliitti harventaisi jo valmiiksi tahdottomiksi orjikseen 
koulimia työvoimiaan ja ostajapotenttiaalejaan? EI tietenkään. Eihän näin lammasmaista kansaa 
TIETENKÄÄN kannata päästää käsistään. Maailman vallaseliitin "perseennuolijapoliisejahan " on pilvin 
pimnein.  
 
Systeemi on paljon yksinkertaisempaa. Eli pidetään nykyinen kansa työelämässä loppunsa saakka. 
SÄTEILYSTERILISOIDAAN vaan. Niin etteivät saa elinkelpoisia lapsia. Kuin VAIN vallaseliitin 
koeputkioikeuksin! Eli JOS palvelet IAEA ydineliittiä hyvin. VOIT saada oikeuden 1 
keinohedelmöityslapseesi valtion POLIISIN luvalla. Kuten tiedämme ihminen ei edes nykyään saa 
lapsia säteilysterilisoituna aikaan kuin vajaa puolet aiemmasta. Nuotit On jo siis selvät, 100% 
säteilysterilisaatio. Ja lapsia VAIN niille "GMO-ihmisille" jotka ovat pyyteettömästi ydinvoimaeliitin 
palvelijoina kunnostautuneet!  
 
Ydinorjat TVO:llakin saatiin muutamassa vuodessa kokonaan säteilysterilisoitua. Nyt 
chemitrailaamisilla, HAARP, ja reaktorien Pu-239 kanavasäteilyionien päästötonnistoin 
ydinvoimalapäästöillä sama tehdään myös kaikille kautta maailman. Ongelmiakin toki on . Tiedon 
vuotaminen, mutta POLIISIHAN on rajoittamattomalla vallallaan tietosensuroijina . 
 
 Toinen ongelma on tietysti se, että myös luonnossa eläimet säteilysterilisoituu. Mutta tehdään kaikki 
luonnonsuojelualueet Olkiluodon lailla ihmisiltä SULJETUKSI! Ja AIVOPESTÄÄN IHMISISTÄ 
kasvissyöjiä. Ja tosiaan siinä se alkaa olemaan. Kunhan ihmiset vielä tungetaan uraanikaivosmerien, ja 
ydinjäteterminaalien,  "Lakarien" tieltä Helsingin kaltaisiin valtion erityisreservaatteihin.. .Ette vielä 
arvaakkaan mitä on TULOILLAAN ydinvoiman eteen maailmassamme!.. .Ja VOIN TAATA, ettei 
sanaakaan hyvää! 
            ----------- 
 
USA kekäleenä 
ger ger ger ger 
 
Luvimme juuri T&T lehdestä miten Saksan vetämä kokeilu 100% ilman ydinvoimaa pyörivästä jätti 
teollisuusmaasta on ylittänyt kaikki odotukset. Saksassa ei enää kukaan edes muista ydinvoimaa. 
Saksa nousee hurjassa talousimussaan Euroopan suvereenina ekoenergian johtajamaana. 
 
Kaiken kuittaa se, että Japanin 3vuoden 100% ydinvapaus imaisi 20v ydinvoimalamassaan rypevään 
maahan huimaavat +50% vuosinousut. Kuittaa faktan jopa YLE- ydinlobbarit. No kuten odottaa saattaa 
USA Obaman vetämä IAEA ei kauaa odoteellut katkeraa kostoaan. 
 
Vuoden vaihteessa nykyisen Saksan "kiistaton ikoni F!- kuljettaja " Michael Shuemaher joutui 
kohtalokkaaseen "onnettomuuteen". No nyt mennään 06 tammikuuta 2014. Ja kuinka ollakkaan nyt CIA 
järjesti myös Saksan toisen ikonin pois kentältään. Angela Merkkeliä kohtasi toisintona ns. 
"onnettomuus". Hänen lonkkansa murtui. 
 
 Maailma pidättää hengitysään nyt. Aikooko IAEA murhauttaa systemaattisesti maailmastaan pois 
KAIKKI ne, jotka ydinimpperiumiaan vastustavat? Tulee mieleen, että vasta se SA- SUPO:n asentama 
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kuskin tappamaan suuniteltu pommi poistettiin minun autostanikin tuskin 2kk sitten. Ydinpeto on 
selkeästi menettänyt päitään ja raivoaa piehtaroiden ydinhelvetintulissaan! 
----------------- 
 
STUKNET mato 
centrifugi centrifugi 
 
15.01.2014 YLE ilmoitti Barak Obaman vierailevan peräti kolmessa suomalaisessa USA Vacon- 
taajuusmuuttajatehtaassa. Uutinen sammahti saman tien julkisuudesta mistä oikeasti oli kyse? 
 
Suomi tuottaa maailman vaarallisimpien uraanijalostamojen keskeisimmät komponentit. Julkisuudessa 
nämä taajuusmuuntajat "pitävät paperikoneet toiminnassa". Mikä vitsi, Suomi on maailman suurimpia 
ydinrikollisuuksien tuottajamaita! 
 
Iranissa eletään vuotta 2004. Valtava 3000ha kokoinen uraanijalostamo pitää sisälläkään tuhatmäärin 
uudenkarheita tietysti SUOMALAISIA uraanin linkoamiseen kehiteltyjä centrifuugisysteemejä. Kukin 
uraanilinko pyörii vuosia tarkassa 9000r/min linkousvauhdissaan. Taajuusmuuttajien PITÄÄ olla aivan 
mielettömän tarkkoja. Koska pienikin poikkeama pyörimisnopeudessa johtaa sekunneissa koko 
laitoksen suunnattomaan räjähtämiseen ja elämän sammumiseen kilometrien säteellä. Kun 
kahlitsemattomista centrifugeista survoutuu satoja tuhansia kiloja kaasuunettua 
uraanihexafluoridimyrkkyä. 
 
Aamupäivällä eräs työntekijä laittoi tavallisen muistitikun tietokoneeseensa tehtaan osastolla A.7. . 
Israelin ja USA:n suunnittelema maailman älykkäin ohjelmoitavaa logiikkaa tuhoamaan suunniteltu 
tappajaohjelma alkoi systemaattisesti "jäsentäytymään" koko 3 000MW ydinlaitoksen sielunelämään. 
 
Iltapäivällä kello 13:28 . . Koko Iranin taivaankansi repesi. TUHANNET Stuknetin valtaamat 
centrifugiarmeijat alkoivat ajattaa epävakaita kuolettavia uraanilastejaan ylikierroksin. Jos ja kun 
ylikierros koetettiin ottaa hallintaan. Samalla kellojen lyömällä STUKNET hidasti centrifugit 
ALInopeuteen. Vaappumaan kuin epävakaasti pyörivät hyrrät. 
 
Vain hetkeä myöhemmin tuon valtaisan uraanijalostamon perustukset vavahtelivat. Sadat ja tuhannet 
centrifugit räjähtivät . Täyttäen koko Iranin senpuolueisen seutukunnan tappavanmyrkyllisillä uraani, 
MOX jätepilvillään. Todistajia EI liikoja jäänyt! Ydinteollisuuden eräs kaikkienaikojen suurin ja tarkimmin 
salattu megaonnettomuus pyyhkäisi arabivaltiot naapureineen ydinkuoleman kitaansa! USA ja Israel 
pitivät tapahtuman tarkkaa tarkemmin salaisuuksinaan. 
 
Nyt 2014. USA tajuaa virheensä määrättömyydet tässäKIN asiassa. Supertehokas ja salattu 
STUXNET- mato on vallannut maailmalla arviolta 200 000 maailman teollisuuksien ohjelmoitavat 
elintärkeät logiikat. Mutta ei hätää. Ohjelma räjähtää VASTA kun pääsee USA/ Israelin kaltaisten 
maiden huippusalattuihin lukuisiin isotooppijalostamoihin. Tulos on aina sama. Laitos yksinkertaisesti 
RÄJÄHTÄÄ valtavassa ydintuhon pilvissä savuten taivaalle... 
 
Miksi Obama siis vierailee Vaconin tehtailla? No kas kun joka AINOA ydinteollisuuden elinhermo. Eli 
korvaamaton isotooppijalostamo voi räjähtää hillittömästi missä vaan.! Asia pidetään toki kiristetyillä 
tiedonkulun POLIISIkontroleilla poissa julkisuudesta. Huippujuttu siitä tulee kun pätevästi vuosikaudet 
maailmalla isotooppijalostamoja "haihduttanut" ohjelmanpätkä on saanut lukuisia entistäkin 
terhakkaampia evoluutiomalleja. Ydinteollisuus on JÄLLEEN luonut OMAT hirviönsä.  
 
Japanin viimeinenkin isotooppijalostamo räjähti 2011. Ja huomatkaa nyt, lopullisesti! . .. 
--- 
 
Osa II 
 
YLE TV2  Muuten raportoi MILLAISTA ainetta tuo centrifugeissa käytettävä uraaniheksafluoridi on. Sitä 
kuljetetaan salaisesti toki. Mutta kuljetetaan tosiaan Helsingin edestä Venäjälle suunnattomat määrät. 
Ohjelmassa kysyttiin, mitä TAPAHTUISI JOS=KUN tuollaisessa laivassa alkaa äärimmäisen 
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räjähdysherkkä uraaniheksafluoridivuoto tunkemaan ulos. Kuten tiedämme fluori kuuluu maailman 
reaktiivisimpiin halogeneihin. 
 
 No Vaisuin sanakääntein TV2 YLE ohjelmassa kerrottiin, miten laivan valtavassa räjäöhdyksessä 
hetkessä kuolisi KAIKKI elämä kilometrien säteellä. No ei TOKI mennyt aikaa, kuin hetki. Ja te, SUPO 
pakotti Katja Juuruksen tästä paljastuksestaan rangaistuksena vuoden karenssiin. Ja Venäjä suuttui 
niin silmittömästi asian vuotamiseen. Ettei ole YLE/ Juurus päässyt sen perään kertomaan tästä 
aineesta riviäkään! 
 
Centrifugeissa muuten uraaniheksafluoridia on palovaaransa takia PAKKO pitää myös 
"palosuojakaasun" sisällä säteilevänä ja palovaaransa takia. Säteily synnyttää siinä tauotta 
atomiparistostakin tuttua 3000V sähkökipinöintiä. No mitäs muutakaan käyttävät kuin otsonin tuhoajaa 
FREONIA! Ja lisäksi säteily silpoo freonia tauotta. Jatkuvasti pitää pumpata centrifugeista pilalle 
säteilyn erosoimat freonit . Niin surutta taivaalle. 95% Otsoniaukkojen freonista muuten tulee taivaalle 
YHÄ juuri näin! 
 
Niin Iranissa centrifugeja kuulemma räjäytettiin tuhatluokassa ja koko tehdas tuhoutui kivijalkaan 2004. 
Mutta kun asian USA/IAEA/SUPO ovat pitäneet tarkimmin poissa lehdistöistä. Niin tällaiset maailman 
suurimmatkin ydintuhopäästöt hoidetaan arkirutiinilla. Kuka OIKEASTI kiinnostuu siitä hengittääkö MOX 
centrifugitappajaa tai puhdasta ilmaa! Pääasia, että ydinala ja poliisit saa voitelurahansa valheistaan!) 
------------- 
 
TVO/Posivan jätteen tähtiostajista! 
bum bom bum bom bum bom 
 
* Jos ja ketä on juttujani nähnyt TVO:n laittomista Sigyn/ Sigfrid Pu-239 ydinjätemyynnin bisneksien 
kiemuroista. Olette varmaan ihmetelleet minne Suomi laittomat plutonioumtonnistonsa sitten kauppaa? 
No ÄÄRIMÄISEN harvinainen tieto ostajamasta vuotaa teille nyt! Kyyti kylmää, mutta USA:n haalimien 
suomalaisten plutoniumkauppojen ja kuolettavien mustien ydinvoimakauppojen kohdemaitten 
ykköspaikkaa on vuosikymmenet haalinut tämä kohdemaa. 
 
* Rauman Lakarin ydinjäteterminaalien kautta maailmalle laivataan valtavat tonnistot lähi- itään. Mikä 
kaikkein uskomattominta USA kauppaa tätä suomalaista made by TVO/Posiva kuolemaa Israeliin. Ja 
mikä kuvaavinta. Isrel mielestään "luulottelee" torjuvansa ydinaseillaan vihollisia. Todellisuudessa 
JUURI TÄMÄ uraaniteollisuus tappaa alueen viimeisimmät makeavesitipat. Säteilysterilisoi niin Israelin 
itsensä, kuin naapurimaatkin. Kuvottava totuus. Juuri niin saastaisena ja tuhoisa, kuin olla ja saattaa. 
Luvatun kansan viimeisimmät elinkelpoiset sukupolvet menossa OMATEKOISEEN totaaliharhaansa: 
 
FB USA 2014. Linda Ballard 
Dimona-Israel Nuclear Weapons Factory, by israel TV-10,Nuclear weapons in israel 2013. 
Nuclear weapons in israel 2013.Dimona-Israel Nuclear Weapons Factory by israel TV-channel 10.from 
2004,This is Dimona as it is working,all by israel TV,channel 10.from 2004.They took all my inf' from 
1986,that I gave to The sunday Times of London. 
July 2012:Israeli Prime Minister Netanyahu Linked to Nuclear Technology Smuggling Ring - FBI Files 
http://www.youtube.com/watch?v=4nSOlG6Wpr8 
En tykkääkään · · Jaa · 36 minuuttia sitten 
 
Sinä ja Clydro Bmx tykkäätte tästä. 
Arto Lauri Thanks Linda this lot of uniuque, new material! It is work made by Finland TVO OL-2 Pu-39 
materials!. . .And like this factor KILL all in Israel peoples becauce those emissin Pu-239 chanala ray 
out in air! 
      ----------- 
 
Salapoliisityötä, eikä edes kovin vaikeaa. 30.01.2014  
*********** Vaarallisia nimiä.*********************** 
 



2995 
 

RIKOLLISJÄRJESTÖ UB (United Brotherhood), KRP, JARI AARNIO, TREVOC OY, TULLI, SUPO, 
HUUMEPOLIISI, HELSINGIN HUUMEPOLIISI, ULKOMINISTERIÖ, LAHJUSSKANDAALI TREVOC 
OY: Toimiala:  
 
(Rekisteröity: 25.09.2007) Yhtiön toimiala on elektronisten tietoliikenne ja mittalaitteiden valmistus. 
Vastuuhenkilö: Patama Pasi Pekka Tapani Seurantalaitteita valmistavan Trevocin 
osaomistajana on yhtiö, jota perustamassa on ollut United Brotherhood -rikollisjärjestön 
johtajan sisko. Sisko on myös ollut tämän yhtiön johdossa. Rikollispomon sisko perusti 
sijoitusyrityksen heinäkuussa 2009. Sisko oli kaupparekisteritietojen mukaan yhtiön 
hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja vain rekisteröimispäivän.  
 
Sen jälkeen yritys siirtyi yhdelle perjantaina vangituista miehistä. Useat lähteet 
luokittelevat rikollispomon yhdeksi Suomen alamaailman johtajista. Poliisin mukaan 
tyypillisiä rikoksia ovat huume- ja väkivaltarikokset sekä laiton perintä. Helsingin poliisin 
ja supon lisäksi ainakin tulli ja ulkoministeriö ovat ostaneet tuotteita Trevocilta. Helsingin 
huumepoliisin ja KRP:n välit kiristyneet.  
 
Jari Aarnion lahjomisesta epäilty firma on Trevoc Oy NYT TARKKANA KUIN PORKKANA: Trevoc OY:n 
asiantuntijana on KRP:llä seurantalaitteita kehittänyt henkilö. Sai potkut jostain syystä KRP:ltä. 
(Potkujen syyt osottautui myöhemmin laittomiksi) Tuo irtisanottu poliisi on Trevocin nykyinen 
toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen. NÄMÄ LAUSUNNOT KANNATTAA LUKEA TARKKAAN JA MINÄ 
AINAKIN NAURAN LATTIALLA KIERIEN JA VYÖRYEN EDES TAKAISIN  
 
―Meil-lä ei ole ol-lut mi-tään kä-si-tys-tä täl-lai-sis-ta kyt-kök-sis-tä. Kuu-los-taa erit-täin ikä-väl-tä ja 
huo-les-tut-ta-val-ta‖, sa-noo Hel-sin-gin po-lii-si-lai-tok-sen vies-tin-tä-joh-ta-ja Juha Hakola." ―Tä-mä 
tuli täytenä yllätyksenä. Tieto on hyvin huolestuttava ottaen huomioon, että yritys 
toi-mit-taa vi-ran-omai-sil-le täl-lais-ta tek-no-lo-giaa‖. 
 
 Sanoi johtaja, valvontaosaston päällikkö Sami Rakshit tullista." Supo ei lauantaina 
halunnut kommentoida asiaa. "Luonnollisesti tämä on ollut kaikille yllätys, sen kanssa täällä nyt 
eletään ja tehdään päivittäisiä töitä täällä poliisilaitoksella." Hakolakaan ei valota sen enempää törkeää 
lahjusepäilyä tai epäilyä törkeän virka-aseman väärinkäytöstä."  
 
Tämän osion loppulauseena voi ainoastaan todeta, IDIOOTTIKIN tajuaa noiden lausuntojen olevan niin 
paksua hevonpaskaa, kuin olla voi. Ja lausuntojen antajat pitäsi välittömästi hyllyttää rikollisten 
suojelemisesta. Jollei siitä, niin sitten nopeasti sairaseläkkeelle vakavasta demdoitumisesta. 
LUNNOLLISESTI. Täysin kyvyttömiä tekemään poliistyötä. Suposta nyt jonkin verran järjenvaloa 
pilkottaa. Tajusivat sentään pitää turpansa kiinni. 
--------------- 
 
T&T NSA nettiterrorismi huomataan 
nsa nsa nsa nsa nsa nsa nsa nsa 
 
*Viikko 10, 2014 Jää taatusti historiaan eräänä synkimpänä sananvapauden romuttamisen 
käännekohtana. Ei todellakaan liene sattumaa, että nämä ydinsalaisuuksien paljastumiset  Arto Laurin 
teksteistä. Aletaan noteerata jo maailmanlaajuisesti!  Tällä hetkellä on tiedossa kuitenkin v a i n  siis 3 
nimeä, joiden FB osoitteistot NSA on vaatinut koko maailman vaarallisimpina tuhottavaksi: Benjamin 
Fulford, Teemu Vehkala ja Arto Lauri. . .AIVAN KÄSITTÄMÄTÖNTÄ ymmärtää miksi JUURI tämä 
kolmikko on valittu maailman keskiöön. Kun NSA alkoi sotia maailmanlaajuista sananvapautta 
tuhotakseen! 
 
NSA 
Harri Junttila, 6:54 Zuckerberg ärisee Obamalle: "Hallitus vahingoittaa meidän kaikkien tulevaisuutta". 
Facebookin perustaja Mark Zuckerberg on lähettänyt Yhdysvaltain presidentille Barack Obamalle 
avoimen kirjeen, jossa hän ilmaisee turhautumisensa Yhdysvaltain hallinnon haluun tunkeutua ihmisten 
yksityiselämään kansallisen turvallisuuden nimissä. 
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- Olen turhautunut ja hämilläni Yhdysvaltain hallinnon käytöksestä toistuvasti julkaistavista raporteista. 
Kun insinöörimme työskentelevät tietoturvan parantamiseksi, he kuvittelevat taistelevansa rikollisia 
vastaan, ei suinkaan omaa hallitustamme vastaan, Zuckerberg kirjoittaa. 
 
Hän kertoo myös soittaneensa Obamalle kertoakseen, että tiedustelupalvelut vaarantavat ‖kaikkien 
tulevaisuuden‖. 
- Valitettavasti näyttää siltä, että todelliseen uudistukseen kuluu pitkä aika. 
 
Zuckerbergin kirjoituksen julkaissut Huffington Post kiinnittää huomiota siihen, että Facebookia itseään 
on syytetty yksityisyydensuojan loukkaamisesta monta kertaa. 
 
- Koko Facebookin olemassaolon ajan yksityisyydensuojan puolesta puhuvat tahot ovat syyttäneet sitä 
ihmisten henkilökohtaisen tiedon käyttämisestä taloudellisten etujen saamiseksi, lehti kirjoittaa.  
--- 
 
Internet 25 v. 
Janne Luotola, 13.3.2014, 14:56 
WWW:n keksijä Berners-Lee vaatii internetin vapaudenjulistusta. Internetin tulisi olla keksijänsä 
mukaan vapaa alue kaikkialla maailmassa, kertoo Reuters. Oikeudet tulisi olla samat maasta 
riippumatta. 
 
25 vuotta sitten internetin keksinyt Tim Berners-Lee vaatii yleismaailmallista perusoikeusjulistusta 
internetin sananvapauden takaamiseksi. 
 
Lontoolainen perustaja on huolissaan siitä, kuinka eri maiden vakoiluorganisaatiot seuraavat 
tietoliikennettä ja yrittävät luoda mielikuvaa siitä, että ne taistelevat verkkorikollisuutta vastaan. 
 
Sen paremmin kuin Yhdysvaltojen turvallisuusvirasto NSA tai Britannian GCHQ, myöskään yksityiset 
yhtiöt, kuten Google, Facebook tai Skype, eivät aina kunnioita yksityisyydensuojaa. 
 
Berners-Lee on aiemmin sanonut, että tietovuotaja Edward Snowden on toiminut kaikkien internetin 
käyttäjien hyväksi. Internetin keksijällä on käynnissä Web We Want -kampanja, jonka tavoitteena on 
saada maailman maat hyväksymään internetin vapauden takaavat lait. 
 
Perustaja pelkää, että ihmiset ovat jo liiaksi tottuneet tiedonkeruun kohteena elämiseen eivätkä enää 
välitä suojella yksityisyyttään. Internet täyttää tänä vuonna 25 vuotta. 
 
*Tämä kaikki kertoo karun perustotuuden siitä MIKSI Arto Laurin tekstit rankataan maailman 3 eniten 
pelätyimmän globaalin ydinsalaisuusvuotajien ryhmään. Kyse on jostain sellaisen tason 
ydinsalaisuuksien vuotomääristä. Joita maailmassa EI olla nähty vuosikymmeniin. Kenties EI koskaa! 
 
* Olen myös henkilökohtaisesti 100% vakuuttunut siitä, ettei esim. Teemu Vehkala mukanaolo ole 
sattumaa. EI koska juuri Teemu on tehnyt 3 todella tasokasta haastattelua myös näistä Arton 
ydinsalaisuuksien paljastuksista nettiradiointeina. Benjamin osuus asiasta ei ole minulle täysin selvillä. 
Mutta esim. Alex Jones ja Dutchinsen tasoiset kaverit joutuivat USA:ssa HETI konkreettisesti CIA 
tulilinjoille, lainattuaan Arton tekstejä!  
 
*Joten ei ole todellakaan kaukaa haettu, että koko nettivapaus halutaan romuttaa . No VAIN yhdestä 
keskeisestä syystä: Koska neteissä IAEA tiedostaa kulkevan kasvavasti materiaalejaan. Jotka 
vaarantavat koko Maailmanlaajuisen ydinvaltiorikollisuuksiensa mahdollisuudet toimia. Ja kuinka 
ollakkaan. Kuulin JUURI eilen. Että myös Suomen hallituksessa on VAADITTU valtiota, armeijaa 
kustannuksista piittaamatta takaamaan Suomen ydinteollisuuden toimien suojaamiset! Alati kasvavan, 
kuinka se lausuttiinkaan Hallituksessa:" Nettitietovuotojen jatkuvasti kasvavan UHAN EDESSÄ!" 
         ------------ 
 
F.B 16.03.2014 
välitilinpäätös 
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-- Tämän liian paljastavan materiaalin SUPO/ Zeistgaistfoiorumilaiset poistivat VIIVEITTÄ! katso miksi: 
 
Ja kuuntele MIKSI!: 
 J. P. Olkiluoto on NSA:n hallinnassa joka hoitaa ydinasemateriaalitoimituksia. NSA toimii ns. 
toimitusvalvojan roolissa. Näin väitetään.   .  .  
                                                                                 * J.P:lla on minun lailla SELKEÄ TIETO siitä, että 
Suomen ydinjätteet toimittaa jatkojalostuksiinsa nimenomaan USA/NSA! Toki likaisen, vaarallisimman 
jalostustyön tekee Venäjä. Kerro ihmeessä lisää, jos kykenet J.P.?. .. 
 
* Mutta kuten kuvasin, Olkiluodon saarella en 30v aikana nähnyt mitään muuta kuin USA 
systeemivakoiluja. En ainoaakaan esim. kyrililäistä systeemiä. Kuten muistatte videoin myös Olkiluodon 
telemaston SMO/ vakoiolukonttien kyljista CIA:n valkeat jenkkikotkan kuvat! 
 
* Kuten kuvaan kuuluu minulle "disinformoitiin". Että vakoilukontit olisi siirretty paljastuttuaan. VÄÄRÄ 
TAHALLINEN TIETO! Kontit on yhä alueellaan kyllä. Mutta NYT alueella näyttää olevan JATKUVAMPI  
aktiivivartiointi!. . Eli toden totta kyllä "viestini ydinpahuuksille kulkee nopsaan"! 
 
* Selvisi siis myös syy siihen miksi TULI- Poliisit pidätti minut Olkiluodon tiellä 11.03-14. Kello 15:00 
otettiin liikennejonosta erilleen, siis "tehotarkastuksiinsa". Kyseltiin paperit, tutkittiin ja vastaavat 
"olemassaoloni motiivit"! No jo vain tätä päivää aiemmin 10.03 kello 11:00 aloitti. Tampereen lennoston 
sotakaaderit ja mm. laivaston kybersotilaat iskunsa nimenomaan MINUN nettiliikennettä vastaan 
systemaattisesti tuhoten mm. kaikki FB- tilini. Vuosikymmenen kirjoittamiseni ja vastaavat syytä 
kertomatta! 
 
* Homman sekopäisen kiivauden kristalloi se, ettei edes pääkäskijä iskuun, jenkkipään NSA tuntunut 
aina tietävän kaikkia SA- armeijan holtittomasti lakejamme polkevia toimintakohteita! Kuvaavinta oli 
kuitenkin, että tämä viikkoluokan, miljoonia maksanut jatkuva (netti)sodankäynti kohdistui nimenomaan 
Arto Lauriin! Ei tarvitse olla fakiiri. Tajutakseen. Että viimeaikaiset paljastukseni globaalista 
ydinrikollisuudesta olivat IAEA:n toimeenpaneman SA-aemeijan johtaman valtioterrorismin pääsyy! 
----------------- 
 
Onnea ARTO LAURI! 
&&&&&&&&&&&&&& 
 
Jälleen kerran aina ahnaat nettipoliisit asiattomasti poistivat meidän keskeisimmän ydinfaktojen 
tietovuotajan.  
 
Ydinsatanistien aivan keskeisimpään sian- / ihmisverihuuruisimpaan toimintakulttuuriin on AINA 
kuulunut numerologiat. Päätin tutustua MIKSI ydinsatanistit halusivat poistattaa juuri kesäkuun alla NYT 
Arton näkyvistä FB;ssä? CIA:n omistama  FB kun lähettää ihmisille onnitteluviestejä JUURI ihmisten 
syntymäpäivistä.  
 
Kuten muistamme paholaisen luku on 666. Erittäin toimivan tulkinnan mukaan tämä EI tarkoittaisi 
suoraan "henkilöä". Ei toki vaan ihmiskunnan JULMINTA hallinto imperiumin vallassaolovuosia. Jonka 
merkkinä meitä suorasukaisesti VAROTETAAN ottamasta tuota ihmiskunnan kauheinta kehitelmäänsä 
kautta aikain sydämiimme, otsaamme ja tekojen käsiimme. 
 
66,6 Vuotta valtaa pidettyään ydinvoiman tulta syöksevä lohikäärme saavuttaa näkemämme 
Fukushimiaaliset demoniset mittasuhteet. Ja on juuri pahuuden ajassamme saamassa koko 
ihmiskunnan sukupuuton partaalle. Einsteinin 1955 ennustus 100% kuolemisestamme ydinvoiman 
käyttäjinä ON katkolla tässä ja nyt. Eikä kenenkään tarvitse enää epäillä näyttöjen syitä, MITEN!. .  
 
Palaan hetkeksi Arton tarkoin CIA/SUPO toimin pois pyyhittävään mystiseen syntymäpäivän 
koodeksiin. Muodostuu voimia puhutteleva numerosarjat: 666 ja 669. oivalsitteko? Hän, kuin 
sattumalta..  Syntynyt 6 päivä 6 kuuta, kesäkuuta. Vuona, niin  ---9!  
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Kun huomaa, että 9 lopussa edustaa virkaansa paholaisen ajassaan tekeville YDINSATANISTEILLE 
pitkän ja kauan kestävän 666- ydinimpperiuminsa "lopun aikojensa kestämättömiä tietovuotoja kansalle 
Pohjolasta". Oli jopa minulle yllätys, että kyseisen aiheen ennustuksissa "VALO TULEE samaisesta 
POHJOLASTA". .. . Näin sijoittuvat vahvasti "Arton elonkaaren lukusarjat" edustavatkin 
ydinpaholaiskulttilaisille virkapoliiseille lopussa RYSKIEN kaatuvaa KUUTOSTA!. . Tässä siis EI ole 
tärkeintä se miten faktoja tässä esitän. Vaan SE millaisen paniikin ydinateistiuskossan 
numerologiaansa mätänevät IAEA ydinkulttilaiset satanistit näkevät tällaiset kiistatta herättävät 
todenmukaiset yksityiskohtansa!.. .  
--------------- 
 
TVO meitä AINA opetti, ettei ydinvoimalan pysäyttämiseen tarvita kuin 2 nyrkin kokoista arkista 
käsikranaattia. Joten MITÄÄN tällaisia disinfoissa levitettyjä Israelin MOSSADIN asentamia kivitalon 
kokoisia "ydinpommeja" ei taatusti tarvittaisi valmiiksi likaiseksi ydinpommiksi rakennettujen 4 
Fukushiman laitoksen räjäyttämiseen! Aivan liian sitkeästi törmään tähän selkeään disinfoväitteeseen. 
Tai siis disinfoa tässä heti kättelyssä on tuon ydinvoimalan tuhoamiseksi kehitetty ydinpommilataus. 
Tästä On sitten toinenkin versio. Ihan yhtä yliampuva myös. Siinä versiossa taas Englantilainen 
sukellusvene ampuu Japania 5 ydintorpedolla! Ikään kuin USA:ssa niitä EI omasta takaa olisi 
paukutella!  Tämän tyyppisissä CIA levittämissä jutuissa ON kaksi keskeistä disinfoa, POLIISIEN 
luomaa siis: 
 
 A/ Japaniin iskee AINA joku muu maa kuin nimenomaan USA. 
 B/ Luodaan myyttiä siitä, että kun tehdään TOSIMIES iskuja, ydinvoimalan tuhoaminen muka vaatisi 
nimenomaan YDINaseen!  
C/ Ja keskeistä on, että KUN Fukushima 1,2, 3 ja 4 reaktorit räjähtivät tuottaen HURJAN EMP 
likapommiräjähdyksen. Joissa vähintään Hiroshiman pommin lailla fissioi yli 3% polttoaineista. SYY 
"mystiseen" kiistattomiin fissioräjähdyksiin. Vieraan ydinasevallan iskun EMP- reaktioon halutaan 
kuitata tällä harhalla!  
 
Todellisuus löytyy jälleen Arto Lauri 51 Tsherno videosta. Siellä kun venäläinen tutkija asian 
SUORASUKAISESTI kertoo. Voitte sen katsoa kaikki halutessanne: " Tarvitaan VAIN 400kg aivan 
tavallista ydinpolttoainetta ja joukkoon tilkkanen vettä. Muodostuu 6 000 kilotonnin massiivinen 
YDINRÄJÄHDYS!". Tästä siis ON näissä aina kyse. IAEA, CIA rikolliskoalitiot haluaa henkeen ja vereen 
vedättää piiloon sen totuuden, että ydinvoimalaitokset fissioiden RÄJÄHTÄVÄT. Ja mikä keskeisintä 
kuten Fukushimasta näimme. JOPA reaktorin kannet surutta AUKI! Venäläisten vahvistamin tiedoin, jo 
siis pelkkä avoaltaan ydinjäte räjähtää hirvittävänä ydinräjähdyksenä! 
 
 
 
 
 

3312. Venäjän ydinvoimasta 
 
Venäjän ydinhankkeista 
russo russo russo russo 
 
*Minulle aika vähän auennut alue. On ollut Venäjän ydinvoiman teollisuus. Tai siis.. Fennovoiman tekijä 
Rosatom on avoikmesti kertonut olevansa yli 40% osuudellaa ja ainakin 100 000 työväkensä voimalla 
tekemässä, myös Suomeen 100% puhdasta ydinASEkauppakeskusta! Kuten on jo pitkään ollut myös 
TVO/Posivoillakin. Katsotaan nyt mitä MUITA motiveja Suomen maailman massiivisempiin kuuluvan 
ydinASE- teollisuuden takaa löytyy. Eli kiteymä MIKSI? ..  
 
* Tai siis eihän tämä ydinpommien teko ole kuin pintavaahtoa STEALTH-, LEVITRON-, casimir- 
efektien ydinjäteisotoopien uskomattoman tuhoisasta IAEA teollisuusimpperialismista. Muuten 
tiesittekö, että Englannin kuningatar äidillä on on peräti 70% maailman uraanintuotantoimpperiumeista 
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hallussaan?. . .Miettikääs tovi MIKSI? Alkuperäistä paatoksellista Venäjän uniikkia. Lännessä täysin 
tuntematonta kauhukuvaa nimeltään "YDIN!" 
--- 
Alkusysäyksen kotimaisten ydinteollisuuksien kehittämiseen oli tarve luoda pelkästään omia ydinaseita. 
Koettiin uhkaava uhka lännestä . Viivyttely ja toimettomuus voisi johtaa siihen, että Neuvostoliiton 
kaupungit jakaisivat kohtalot Chi - ROCIMA ja Nagasakien . Tutkijat loistavasti selviytyivät heidän 
tehtävistään -Neuvostoliiton ensimmäinen atomipommi testattiin vuonna 1949. Vain neljä vuotta jälkeen 
USA atomi pommituksesta Japanissa. " Paavi " meidän atomipommeille oli akateemikko Igor Kurchatov 
. Kuitenkin atomipommi - ei todella ole pelkkä suojaava käsikranaatti, tai laastikerros, ei toki  . Se ei 
sisällä tavallista räjähdysainetta kertoi keskeisin isotooppien "isä" Akademik Kurchatov 
4 
 
Työ aineena käytetään plutoniumia - 239 Pu . Sen vaikeudeksi tekee, että luonnossa EI ole olemassa 
plutoniumia valmiina ! Se voidaan hankkia vain uraanin isotooppista - 238U , - käyttämällä siihen 
ydinvoimalan reaktioita . Jotta kerätään riittävä määrä plutoniumia ei työ onnistu ilman ydinreaktoreita . 
Ja nämä reaktorit rakennettiin tuottamaan pelkästään narabotchiki plutoniumia . Niitä kutsutaan 
"teollisuuden uraani - grafiittireaktoreiksi" ( PUGR ) . Mitä on " grafiitti - uraani" ? Tämä tarkoittaa sitä, 
polttoainetta, joka on toiminut jo uraanifission, moderaattorina ja neutroni heijastimina jossa toimivana 
moderoijana on  grafiittia . Vaikutuksen alaisena neutronivuossa ydin muuttuu ei halkeamiskelpoisesta 
isotooppista - 238U - in 239Pu. Josta tuli neutroniosumistaan täytettynä ensimmäinen atomipommien 
materiaalit . Etuliite "teollisen" tässä tarkoittaa sitä, että tavoitteena, koko ydinalan elämän tarkoitus oli 
PUGR TULOS, aseisiin plutoniumina . 
 (*Venäjällä EI kursailla, eikä hienostella SUPO/TVO/Posiva/SUPO vedätyksin. Vaan asiat isketään 
valtion probagoinneissa ihmisten kasvoille kuin märkä rätti: 
 
YDINVOIMA ON MAAILMAMME RIESANA OLEMASSA VAIN JA AINOASTAAN TUOTTAMAAN 
KUOLEMAA JA ASEITA VALTAELIITIN VALLASSAOLON TAKUUNA!) 
 
Jo -40 luvulta XX vuosisadalle Neuvostoliiton tiedemiehien rakas idea. Muttaa ehkä energiaa 
ydinfissiolla myös energiaksi palvelemaan ihmisiä toisella tavalla , muuttaen sen lämmön sähköksi ? 
Oivallus johdatti" isä"atomipommin Kurchatovin sotilaallisista hankkeista suoraan ensimmäisiin 
ydinvoimaloihin. Siksi häntä voidaan oikeutetusti kutsua myös Venäjän ns. siviili-ydinvoimaloiden 
"isäksi" . Eikä vain isänmaallista valtiota. Ydinvoimala , joka käynnistettiin 27 kesäkuu 1954 Obninskiin, 
se käynnistettiin maailman ensimmäisenä ydinvoimalana ! Se oli hieno saavutus maallemme , joka oli 
pystynyt saavuttamaan menestyksen huolimatta vaikeasta sodanjälkeisestä ajasta . Neuvostoliiton 
ensimmäinen atomipommi (? Näin Venäläiset tosiaan kirjoittaa todemmanmukaisisemissa ydinalan 
dokumenteissaan. Ydinvoimala ON alustaan asti rakennettu ATOMIPOMMI! Eli silmille räjähtänet 
Harrisburgit, Sellafieldit, Phenixit, Superphenixit, Miamakit, Fukushimat, OL-3 .. ja monet, monet muut 
ydinvoimalat onkin jo ALKUJAAN pelkkiä YDINPOMMEJA, jotka eivät jättäytyneet falskeiksi suutareiksi! 
Vaan toimivat kuten pitikin raakasti räjähtäessään)) 
 
RDS - 1 Obninsk ydinvoimala -ensimmäisenä maailmassa ! 
5 
Emme vahingossa maininneet uraani - grafiittireaktoreita - PUGR . Se oli ensimmäinen ydinvoimala 
jonka malli otettiin käytettöön rakenteeltaan samankaltaisena uraani- grafiitti reaktoriin AM - 1 . AM - 1 
oli ensimmäinen päätyypin reaktori maailmassa. Joka on reaktori , jonka tavoitteena on tuottaa myös 
sähköä . Polttoaineena uraania on myös käytetty , juuri UO2 , rikastettuisotoopia 235U . Moderaattorina 
, kuten PUGR:ssäkin oli grafiitti . Maamme päätti kehittää edelleen tämäntyyppistä reaktoria. Tämän 
seurauksena White - Yar lanseerattiin NPP laitteissa, joista seuraajana on VVER AMB - 100 ja AMB - 
200 - 1964 ja 1967 . Korvaavina . Mutta nämä olivat vain välietappi tämä on väline - pom . (Huikeaa 
miten Venäjässä ydinreaktori kääntyy  rehellisemmin suoraan= POMMIKSI!) Vuonna 1973 Leningradin 
ydinvoimalana otettiin käyttöön ensimmäinen RBMK - 1000 .  
 
RBMK tarkoittaa " Reactorin suuritehoisia kanavia" , ja 1000 - sen sähkötehot on mitattu megawatteina 
. RBMK - 1000 oli ensimmäinen laajamittainen tehoreaktori : Se tuottaa 10 kertaa enemmän 
sähkötehoa kuin AMB -  reaktoreissa, 100 ja 200 ( ! ) Kertaluokkia enemmän kuin maailman 
ensimmäinen ydinreaktori AM - 1. ( Jonka voima oli vain 5 megawattia ) . Onko 1000 megawattia -
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paljon tai vähän ?  Täydellä kapasiteetilla ,RBMK - 1000 - hartsi voi antaa virtaa 20 miljoonaa kpl 
tavallista 50 W hehkulampun polttamiseksi joka kotiin . Neljä:stä RBMK - 1000, riittää 50 % 
sähköstämme on peräöisin Venäjällä suurkaupungissamme kuten Pietarissa . Toteamme erityisesti, 
että perusrakenne RBMK:ssa on pysynyt samana kuin oli jo ensimmäisessä kaupallisissa reaktoreissa - 
PUGR , saman kuin oli jopa AMB järjestelmissä . Ensimmäinen reaktori RBMK - 1000 käynnistettiin 
Leningradin ydinvoimalana. 
      ---------- 
 
YDIN- sukellusveneistä 
 
Kun Yhdysvallat vuonna 1954 toi markkinoille maailman ensimmäisen ydinsukellusveneensä. Oli 
maamme menossa täydessä vauhdissa tehden työtä luodakseen ydinsukellusveneitä ( Project 627 ) . 
Pääsuunnittelijana ensimmäinen ydinsukellusveneille nimettiin VN Peregoudov. Ja työnä Kapasiteetti - 
energialaitoksen organisaatiossa toteutettiin SRI - 8 johtamassa oli NA Dollezhal -niminen tiedemies. 
Joka osallistui yhdessä Kurchatov kehittämiseen ensimmäisen reaktoriin tuottaa ydinaseisiin kelpaavaa 
plutoniumia . Tietenkin , jotta paikka reaktorille hyvin rajoitetussa tilassa sukellusveneessä onnistuisi. 
Hän otti hyvin erilaisen lähestymistavan , hakien muita teknisiä ratkaisuja . Ensinnäkin, kuten neutroni 
moderaattori. Tell päätti aiemman grafiitin  sijaan käyttää grafiitti jäähdytysnestettä , joka onkin -vettä! 
Siksi näitä reaktoreita kutsutaan painevesi reaktoreiksi. Koska vesi on sekä moderaattori ja lämmön - 
siirtoon suunniteltu . Toiseksi syinä säteilyturvallisuudet ,aktiivisella vyöhykkeellä korvaamaan osin 
säteilysuojan aiemmat paksuseinäiset teräsrunkot ( minkä vuoksi näitä reaktoreita kutsutaan corps ) . 
Kolmanneksi otettiin ydinpolttoaineeseen enemmän suurta rikastusastetta 235U:lle . Ja neljänneksi , 
uudelleen päätöksenteossa turvallisuus-, asennus on tehty kahdelle . NA Dollezhal 
10 
Mitä se tarkoittaa - opimme myöhemmin . Sillä välin , sanotaanko , että vene, myös ydinvoimalat maalla 
- tuottaa höyryä. Joka menee turbiiniin ja pyörittäen akseliaan . Turbiinin akseli on kytketty tärkein 
turbozubcha - th -yksikkö ( GTZA ) . Tämä laite on analogisista auton moottoriin. Kun Yhdysvallat 
vuonna 1954 toi markkinoille maailman ensimmäisen ydinsukellusvene on- maamme on menossa 
täydessä vauhdissa työtäluomiseen ydinsukellusveneiden ( Project 627 ) . 
Pääsuunnittelijanaensimmäinen ydinsukellusvene nimettiin VN Peregoudov ja työtä Kapasiteetti - 
energialaitoksen organisaatiossa toteutettiin SRI - 8 johtama NA Dollezhal -tiedemies, joka osallistui 
yhdessä Kurchatov kehittämisessäensimmäisen reaktorin tuottaa ydinaseisiin kelpaavaa plutoniumia . 
Tietenkin , jotta paikkareaktoriinhyvin rajoitetusti tilaasukellusvene , ottihyvin erilainen lähestymistapa , 
muita teknisiä ratkaisuja . Ensinnäkin, kutenneutroni moderaattoriTell päätti sen sijaan käyttää grafiitti 
jäähdytysnestettä , joka on -vettä! Siksi nämä reaktorit kutsutaan painevesi - koska vesi on sekä 
moderaattori ja lämmön - siirron Thelema . Toiseksi syistä säteilyturvallisuuden ,aktiivisella 
vyöhykkeellä totesipaksuseinäisiin teräsrunko ( minkä vuoksi nämä reaktorit kutsutaan corps ) . 
Kolmanneksi ota ydinpolttoaineen enemmänsuurta rikastusta 235U . Ja neljänneksi , uudelleen 
päätöksenteossa turvallisuus-, asennus on tehtykaksi . NA Dollezhal 
10 
Mitä se tarkoittaa - opimme myöhemmin . Sillä välin , sanotaanko , ettävene ydinvoimalan - sekä maa - 
tuottaa höyryä , joka meneeturbiinin ja pyörii akselinsa . Turbiinin akseli on kytketty tärkein turbozubcha 
- th -yksikkö ( GTZA ) . Tämä laite on analogisista autoon. Vaan tässä tapauksessa ei pyöri pyörät, 
vaan potkuri . Sukellusveneen ydinreaktori voi toimia veden alla ilman tankkausta kymmeniä tuhansia 
kilometrejä merissä. Joka aiemmin oli mahdollista vain tieteisromaaneissa . Ei ole sattumaa, 
ensimmäinen amerikkalainen sukellusvene oli nimeltään " Naw - Tilus " - se on niin kirjattu 
elämänajatuksesta romaaniin Jules Vernen " 20000 Leagues Under the Sea . " 
 
 Neuvostoliiton ydinsukellusvene K - 3 , nimetty ajan hengen mukaan " Le Nin Komsomol " , 
käynnistettiin vuonna 1957 . Onhan ensimmäiset 3 vuotta laskeutumista " Nautilus maailmaan . " K - 3 
meritestit tapahtui vuonna 1958 . 04 heinäkuu 1958 - muistakaa tämä päivä , sillä tänä päivänä 
ensimmäistä kertaa historiassa kotimaan laivasto tuo - vitun (Kiinnostava konekäännös, kertoo Venäjän 
kiihkosta YDINVOIMAAN, liki Suomen kiimalla!)  Kuorta käytettiin liike -energiana, luottaen 
ydinreaktioon . "Sydämenä" K - 3 oli kaksi vesijäähdytteistä reaktoria runkoon VM -. Mutta täällä , kuten 
tapauksessa atomipommissakin , Neuvostoliiton tutkijat ajattelevat senkn olevan taas tutusti pelkästään 
sotilaallista, käytettäessä ydinenergiaa . 
       ------------ 



3001 
 

 
PAINEREAKTOREISTA Venäjällä 
russofobia russofobia russofobia 
 
* Käytännössä täm seuraava teksti on maailman ensimmäisiä kuvauksia venäjän uudenpolven 
painereaktoreista. Huomatka miten lopussa Venäjällä SELKEÄSTI sanotaan, että reaktorissa 
neuytronivuossa säteilyn erosimana muodostuneet D2O ja T2O vedet rankataa surutta TAPPAJIKSI: 
Suomessa kyllä vastoin IAEA ydinturvan keskeisiä lakeja vastaan TVO/Forttum puhuvat 
ydinkaukolämmöistään. mutta Venäjällä asiaa Suomesta poiketen ankarasti ideana kritisoidaan jo! 
 
Gafiitti reaktori osoittautui sopimattomaksi sukellusveneisiin ja pinta-aluksiin . Entä painevesireaktorit ? 
C se päinvastainen tilanne: on alun perin luotu , kestien hyvään toimintaan  maalla. Nyt tuntuu hienolta . 
Tietenkin se on muuttunut - tullut enemmän voimakkaammiksi , 
Asennus järjestelmän kanssa VVER 
VVER - 1000 
13 
Muttaperiaate on sama työ . Hänen takanaan pysyy yhä itse nimi " PWR " - painevesireaktori 
energeettisesti . Kehittäjä VVER - Koesuunnitelma toimisto " Hydraulic " . Ensimmäinen Ground - sen 
ydinvoimala  VVER - 210 otettiin käyttöön vuonna 1964. Novo - Voronezh NPP . Numero " 210 " sekä 
RBMK - 1000 , kuvastaa sen sähkötehon megawatteina . Voimalana VVER osoittautui lupaavaksi. Pian 
sama  Novovoronezh ansainnut tunnuksensa VVER - 365. Ja sitten - VVER - 440 . 440 megawattia, 
mutta ei myöskään rajoita virtaa. 30 toukokuu 1980 lanseerattiin ensimmäinen venäläinen VVER - 1000 
reaktori . VVER - 1000 on tullut yhdessä RBMK - 1000:n  , yksi keskeinen lippulaivoina neuvoston - 
seen , ja sitten Venäjän ydinenergialle.  Tämä hanke määrittää nykyisen tilan meidän Lil 
ydinteollisuudellemme ja sen näkymiin .  
 
Kuvailen tarkemmin, VVER:in . Kuten jo tiedämme ,suurin osa VVER - core - toistaa , vastaavasti 
muotoja ydinaluksen reaktorien paksuseinäisiin teräsrunkoihin . Polttoaineiden kasetti ydinpolttoaineen 
ei työnnetä erillisiin kanavaan. Joissa on kaava , kuten RBMK reaktorissa , ja ne ovat lähellä toisiaan. 
Vesi saapuu reaktoriastiaan kulkeien ytimen läpi , kuumennetaan , mutta ei kiehu , kuten RBMK:ssä . 
Lämmitetty vesi reaktorista tulee höyrynkehittimeen . Kulkee putket ,vesi ( vesi ensimmäisen Layout 
polttoainenippujen ytimessä Ulkonäkö VVER yksiköihin VVER - 1200. Suljettu vesipiiri kyseessä.  
14 
 
Luopu lämpö siirretään vedestä toisen piirin ja sitten ujutetaan takaisin taas reaktoriin . Ja mitä tapahtuu 
veden toisessa piirissä ? Se muuttuu höyryksi , joka menee höyryturbiinin . Miten prosessi jatkuu 
eteenpäin. Tedämme jo :höyry pyörittää turbiinin akselia , turbiinin akseli pyörii roottorin 
generaattorissa, ja indusoi tuotteena sähkövirtaa . Höyryvirta turbiini on näin  jäähtynyt , se muuttuu 
jälleen vedeksi . Tämä vesi kulkee läpi sarjan apulaitteiden syötetään höyrynkehittimeen uudelleen 
puolestaan ??höyryn tuottoon. Muodostaen niin toisenkin suljetun silmukan .  
 
Voi herätä kysymys : miksi veden ensimmäisellä kierroksella reaktorissa VVER -con ei annetakkaan 
kiehua kuin RBMK:ssa ? Tämä tapahtuu säteilyturvallisuuden syistä. Koska vesi reaktorissa 
primääripiirissä on rajusti - radioaktiivista!! . Ja toisessa silmukkassa se tavallisempana vetenä virtaa ( 
ilman kemiallisia lisäaineita ) , jossa toimii normaalina lämmönsiirron parina . Tämä on idea - 
Kaksipiirisyys sallii turbiinin laittaa säännöllisesti , vähemmän - radioaktiivista höyryä . 
 
(Kuten kuvaan kuuluu TVO:n kaikki nykyiset reaktorit päästävät tappavanvaaralliset D2O ja T2O 
tritiumsäteilyt surutta kaikialle vuotaviin turbiinisaleihinsa surutta! Mutta hei mitään väliä! TVO:han 
tuottaa 1000- kertaa saastuttavampaa ydinsähköään poliisimuuriensa takaa diktaturiana kuin tässä 
kerotut kilpailijansa. Mut hei paskan väliä, ei 2mm lämmönvaihdin välissä muuta tonneittain Pu-239 
kanavasätilykaasuvuotoja/v  perusreaktoreista muuksi MOLEMPIEN reaktorityyppien osalta! Tämä taas 
EI kiinnosta tässä tutusti venäläiskirjoittajiakaan!) 
 
 Jotta ei anneta veden muuttua kiehuvaksi ensimmäiseen piirissä. Se pidetään paineessa noin 160 
ilmakehässä ( samanlaista painetta on vesipatsaan korkeudella 1600 metriä ) . Suunnitelmat kehitystä 
kotimaisen ydinvoiman seuraavaan sukupolveen perustuu VVER . Uusi VVER -1200:ssä tulee olemaan 
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entistä enemmän tehoa. Suunnitellusti lisätään lämpötilaa veden ensiöpiirin. Joka taas nostaa 
lämpötilaa ja painetta höyryssä joka menee turbiiniin . Lämmöntuotto halkeavaan kokoonpano ( FA ) 
VVER - 1200 höyrynkehitin VVER - 1200 
15 
 
Yksi tärkeimmistä tavoitteista suunnittelussa ydinlaitosten energeettisesti on yrittää täyttää tiukat 
moderni turvallisuusvaatimukset . Mitä on tehty tämän hankkeenVVER - 1200  eteen? 
----------------- 
 
T.R. 2014. Kysymyksiä aydinsalaisuuksista. 
sala sala sala sala sala sala sala sala iaea 
 
Moikka. Mikähän siinä oli lopullinen tarkoitus Tsernossa kun sulkivat sen tarkoituksella väärässä 
järjestyksessä? Toinen asia on ollut tuo estonian kyytiin ajettu sukkellusveneen reaktori. Mikä siinä oli 
niin erikoista että laiva piti upottaa? Oletko näistä kuullut? Ja vielä yksi mysteeri, mikä on ydinparisto 
joita valopoijuissa käytetään? 
 
- Tshernossa kokeiltiin voidaanko ydinvoimalan generaattorin pyörimisenergialla käyttää elintärkeitä 
hätäapujäähdytyssysteemejä. Suljettu ydinvoimala kun tarvitsee päivien ajan sulamaan itsekseen 
pyrkivän reaktorin jälkijäähdytysenergiaa. EI toiminut räjähtämättä taaskaan, tietenkään! 
 
- Estonian mukana kulki YLIäänennopeudella veden ALLA kulkevia torpedoja. Perustuu kärkikartion 
värähtelyyn, joka synnyttää tyhjiön, jonne torpedo uppoaa. Ihan siis UFO tekniikkaa. Tuosta reaktorista 
varmaan torberot saa käyttölatauksensa radioaktiivisesti. Näppituntuma on, että USA himoitsi ostaa 
ruotsalaisilta ja virolaisilta KOKO teknisen paketin. Eikä Venäjä tykännyt, vaan tappoi surutta kaikki! 
Kuten USA oBAMAN HYVÄKSYNNÄLLÄ Puolankin ydinvastaisen hallituksen taannoin! Tuosta 
reaktorista minäkään EN tiennyt kyllä aiemmin varmaksi. 
 
- Atomiparisto on maailman yksinkertaisin laite. Kuin taskulampun patteri. Keskellä on radioaktiivista 
ydinjätettä tankona. Joka sinkoaa ympärillään olevaan metalliputkeen kanavasäteilyioneja tai 
elektroneja säteilyn paineella. Syntyy 3000V DC jännite vuosisadoiksi. British museumissa näin tällä 
tekniikalla yli 100v käyneen tavallisen sähkökellon. Perus atomiparistossa ei ole liikuvia osiakaan. Siksi 
se käy hyvin vaikka Mas-mönkijöitten käyttövoimaksi. Isommilla tehoilla radioaktiivinen (Pu-239), 
mötikän säteily tekee lämpöä. Joka käyttää vaikka Stirlink kaasulämpömoottoria viimeisimmissä Mars- 
mönkijöissä.  
       ----------------- 
 
T&T  Ydinvoima 
 
Sofia Virtanen, 8:24 
Kaleva: Fennovoimalle polttoaineeksi kierrätetty uraani. Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalan 
polttoaineena aiotaan käyttää kierrätettyä eli käytetystä ydinpolttoaineesta jälleenkäsiteltyä uraania, 
Kaleva kertoo. 
 
Säteilyturvakeskuksen mukaan tämä olisi Suomessa ensimmäinen kerta ja maailmallakin varsin 
harvinainen ratkaisu. Kierrätettyä polttoainetta ydinvoimaloissa on aiemmin käytetty muun muassa 
Saksassa, Sveitsissä ja Ruotsissa, mutta sielläkin vain vähäisessä määrin. 
 
Fennovoiman ydintekniikkapäällikkö Hanna Virlander kertoo Kalevassa, että kierrätetty ydinpolttoaine 
tulee hieman halvemmaksi kuin luonnonuraanista valmistettu. Tärkein syy valintaan oli, että kierrätetyn 
uraanin hintaa on helpompi ennustaa kuin luonnonuraanin.  
 
* - MOX polttoaine palaa 1000- kerta saastuttavammin kuin neitseellinen uraani. 
 
- Tuo polttajamaiden lista on silkkaa potaskaa! MOX- polttoainetehtaita on Englannin Sellafield, 
Ranskan Phenix ja Superphenix, Japaninin Miamaki. Tosin nuo kaikki laitokset on nykyään 
RÄJÄHTÄNEITÄ! Eli Suomeen laitoksien tuoma jälki on tästä ennustettavissa! Edes suurvaltojen 
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tuhansien miljardien pudjeteilla hommaa EI saanut YKSIKÄÄN länsimaa, ei edes USA toimimaan 
räjähtämättä! MOX polttoaine tehdäänkin reilusti räjähdysrajan 8% ylityksellä. Japanissa Fukushiman 6 
reaktoria räjähtivät likapommeina koska sisällä oli klassista ydinsukellusveneitten MOX- polttoainetta 
20- 25% pitoisuuksin! 
 
- No keskeisin kysymys miksi MOX? Kaksi keskeistä syytä. 2008 eteenpäin uraanipolttoaineen tuotanto 
on ollut malmien köyhdyttyä energianegatiivista lois- toimintaa. Eli maailmalla ei yksinkertaisesti enää 
OLE neitseellistä uraanintarjontaa! 
 
- Ydinvoimateollisuuden AINOA tehtävä on tuottaa suoraan ydinASEpolttoaineita laittomaan myyntiin! 
MOX- standardi on ikivanhaa ASE- tuotannon standardoimaa. Erityisesti 
ydinsukellusvenepolttoaineesta kyse.  
 
*Miksi MOX sitten ON niin arvaamatonta, että räjäytti kaikki Japanin 54 reaktoria? Pu-239 palaa. Pu-
240 EI. Pu-241 palaa. Pu- 242 EI. Tehtaalta tuleva Pu- MOX siis voi sisältää ihan sattumanvaraisesti 
isotooppiseosta joka palaa 50% vajaateholla. Toisaalta se voi palaa 150% yliteholla! Maailmassa EI 
tunneta mitään tekniikkaa jolla tuotettu isotooppinumero voitaisiin erottaa toisistaan!. . Reaktorin oikea 
ylä sivu voi palaa 50% teholla. Kun vasen ala poski ylikuumenee 150% tehollaan. MOX polttoineet on 
siis AINA venäläistä rulettia! Mikä sopii toki ydinkuolemaan tuomituille suomalaisille kuin nenä päähän! 
-------------- 
 
T&T YDINVOIMAJanne Luotola, 13:48 
 
Energiayhtiö keskeytti venäläisten voittaman ydinvoimalaprojektin – "Liian turbulenttia" 
Tsekkiläinen energiayhtiö CEZ perui suunnitellun kahden ydinreaktorin rakentamisen Temelinin 
ydinvoimalaan, kertoo Phys.org. 
 
Belojarskin ydinvoimala Venäjällä 
 
CEZ on perunut kahden reaktorin rakentamishankkeen Temeliniin. Sopimukseen tähdänneen 
tarjouskilpailun oli tarkoitus olla arvoltaan 8–12 miljardia euroa. Peruutus johtui sähkön hintojen 
heittelystä, joka on aiheutunut uusista liuskekaasuesiintymistä ja uusiutuvasta energiasta. Lisäksi maan 
hallitus päätti olla tukematta ydinvoimaa. 
 
Yhtiö varoittaa, ettei 20 vuoden päästä maassa saada tuotettua sen tarvitsemaa energiaa. Tsekki tuo 
ulkomailta noin 20 prosenttia käyttämästään energiasta. Tarjouskilpailun voittaja piti julistaa jo viime 
vuonna, mutta energiayhtiö otti aikalisän, kun ydinreaktori-investointi uhkasi jäädä kannattamattomaksi. 
 
Suunnitelman mukaan Temelinin voimalaan olisi pystytetty kaksi uutta reaktoria, jotka olisivat alkaneet 
tuottaa sähköä vuonna 2025. Kilpailijoina olivat venäläinen Atomstroyexport ja amerikkalainen 
Westinghouse. 
 
Tsekki alkoi suhtautua epäilevästi venäläiseen vaihtoehtoon sen jälkeen, kun Venäjä miehitti Krimin 
niemimaan Ukrainalta. Tsekin puolutusministeri ja ihmisoikeusministeri vastustivat venäläistä reaktoria, 
mutta pääministeri oli puolustanut sitä ja pitänyt politiikan ja talouden erillään. 
 
Tarjouskilpailussa oli vielä pari vuotta sitten mukana myös Areva, mutta se karsiutui ensimmäisenä. 
Areva tekee parhaillaan Olkiluodon kolmatta reaktoria. 
 
* Loistavaa uutisointia siitä. Miksi myös Suomen välittömästi pitää alkaa perumaan näitä maailmalla 
boikotoituja. Ennenkaikkea MYÖS talousmielessä kannattamattomiksi osoitettavia ydinvoimalahan 
kkeitaan. 
------------ 
 
Siirtosähkön monopolista 
monoa monoa monoa 
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Ja jos takaisin reaalimaailmaan välillä?.. 
 
Ydinvoiman TAKIA Suomessa on systeemi, jossa RAAKASÄHKÖ hinnoitellaan niin olemattomiin, ettei 
sen tekeminen kannata YHDELLÄKÄÄN tuotantomuodolla! Asia joka AINA ydinalan toimesta salataan. 
Sitten on monopoleilla suojatut VEROT ja ennen kaikkea raakasähköä kertaluokkaa kalliimpi 
SIIRTOMAKSU. Tällä sitten estetään, ettei YKSIKÄÄN energian muoto kykenisi toimimaan ilman 
valtion "armopaloja". 
 
Systeemi onkin olemassa VAIN, jotta kansalaiset EIVÄT saisi tehdä itselleen energiamuotoja joita 
haluavat. Eli käytännössä kaikkea muuta kuin YDINSEKOVOIMAA. 
 
Huvittavaa, että kivihiiltä pidetään jotenkin pahana. Mutta 100% samasta lähteestä tuotettua 
LIUSKEKAASUA puhtaana. Todellisuudessa on systeemi. jossa huonot kivihiilikentät vaan syötetään 
metaanisille anairobi baktereille. Sen jälkeen kaasu on 100% BIO-kaasua. Joka palaa 100% puhtaasti. 
Eikä tuota mm. pienhiukkasia. Ja sopii vaikka auton tankkiin BIO- polttoaineena. 
 
Eli lähinnä Suomessa on SAIRAS linjasiirtomaksun monopoli. Lisäksi Suomessa ON kielletty 
erottamasta pakkosyötettyä ydinsähköä muusta paremmasta tuotantomuodoista. Martti Tiuri selvitti 
tämän outouden aikoinaan Eduskunnassa. Ilman tätä vippaskonstia kuulemma KUKAAN EI kuulemma 
ostaisi kalliimpaa ydinsähköä. 
 
Eli minä TIEDÄN alan ammattilaisena, että vain ja ainoastaan ydinvoiman mielettömät haitat tulee 
tappamaan 100% varmasti käyttäjänsä. Kuten JO Einstein totesi 1955 kuolinvuoteellaan. 
 
Ensimmäisiä töitä terveeseen sähköön on siis purkaa ydinvoimalat Ruotsin malliin. Mutta erittäin 
tärkeää olisi liittää sähkön hintaan vapaasti kilpailtu sähkönsiirron maksut! Tämä muutos ON tietysti 
koko homman tärkeimpiä muutospakkoja. JOS aiotaan toteuttaa demokratia energiamonopoleja 
vastaan. 
-------------- 
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T&T. Vuorovesi 
 
Janne Luotola, 20.1.2014, 10:03 
Vuorovesi voi tuottaa puolet 5-miljoonaisen kansan sähköstä. 
Skotlannin pohjoisrannikko voi tuottaa puolet siitä energiasta, jonka sen reilut viisi miljoonaa asukasta 
kuluttavat. 
 
Oxfordin ja Edinburghin yliopistojen tutkijat ovat laskeneet, että Britannian pääsaaren ja Orkneyn 
saaren välille rakennettavat turbiinit voivat tuottaa 1,9 gigawatin tehon. Paras paikka 
vuorovesivoimalalle on Pentland Firth, jossa vuorovesi vaihtuu nopeimmin Britteinsaarilla. 
 
Tuore tutkimus tarkentaa vanhaa arviota, jonka mukaan merialue voisi tuottaa 1–18 gigawatin tehon. 
Teoriassa 4,2 gigawatin teho olisi mahdollinen, mutta vuorovesiturbiinien hyötysuhde ei ole sata 
prosenttia. Siksi 1,9 gigawattia on entistä realistisempi arvio. 
 
Jotta energia saataisiin käyttöön, merialue pitäisi sulkea koko leveydeltään. Alueella on kuitenkin monia 
saaria, eikä EurekAlertin välittämissä tiedoissa ilmene tarkkaa sijoituskohtaa. Saattaa olla, että 
suljettava alue olisi yli kymmenen kilometriä pitkä. 
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Todennäköisesti merialue rakennetaan kuitenkin osissa. Aiempien BBC:n tietojen mukaan MeyGen-
yhtiö rakentaa alueelle 400 megawatin voimalaa. vuorovesivoimalaa suunnitellaan alueelle noin 3,5 
kilometrin mittaiselle salmelle. Voimala valmistuu kokonaisuudessaan vuoteen 2020 mennessä. 
 
Jos 1,9-gigawatin voimala päätetään rakentaa, se haittaa sekä meriliikennettä että luontoa. Luonnon 
puolesta asiassa olisi se, että vuorovesivoima on uusiutuvaa energiaa.  
 
*Kuten artikkeli osuvasti kertoi. Suomen kokoinen Skotlanti pystyisi ONGELMITTA tekemään vaikka 
KAIKEN tarvitsemansa 100% puhtaalla,kertaluokkia halvemmalla ja ekologisella yhdellä 
vuorovesivoimalallaan. Sopii tietysti lopuksi kysyä, miksi IHMEESSÄ tätä ei olla tehty jo 50v sitten 
ydinvoimaharhat hyläten. Ja vieläkin tärkeämpää. Miksei tätä tehdä  kaikkialla, jossa se ON mahdollista 
arvon IAEA ydinalan vastustuksista piittaamatta? 
----------------- 
 
T&T Paristot 
 
Sofia Virtanen, 13:23 
Verraton energiatiheys – sokeri on paitsi sinun, myös tulevan paristosi energianlähde. Sokeriparistoon 
tarvittavaa maltodekstiriiniä saa tärkkelyksestä, jota on paljon esimerkiksi perunassa. 
 
Virginian teknillisessä yliopistossa Yhdysvalloissa on kehitetty sokeriliuoksella toimiva paristo, jonka 
energiatiheys on huippuluokkaa. Sokeriparistosta voi tulla lähivuosina halpa, biohajoava ja 
uudelleenladattava vaihtoehto perinteisille sähkölaitteiden paristoille, yliopiston tiedotteessa kerrotaan. 
 
Sokeriparistoja on kehitetty aiemminkin, mutta nyt aikaansaadun pariston energiatiheys on 
kertaluokkaa parempi kuin aiemmilla. Nykyisiä paristoja ja akkuja vastaan sokeriparisto voisi kilpailla 
myös myrkyttömyydellä. 
 
Tutkijat käyttivät pariston aikaansaamisessa luonnollisia entsyymejä, jotka eivät kuitenkaan luonnossa 
esiinny yhdessä. He kehittivät uuden entsyymireitin, jolla sokerista saadaan muutettua mahdollisimman 
tehokkaasti energiaa sähköksi. Edulliset entsyymit korvasivat siten katalyyttinä kalliin platinan, jota 
useimmiten käytetään perinteisissä paristoissa. 
 
Kuten polttokennot, sokeriparisto saa polttoaineen ja ilman reagoimaan, jolloin syntyy sähköä ja 
sivutuotteena vettä. Tässä tapauksessa polttoaineena on maltodekstriini-niminen polysakkaridi, jota 
saadaan tärkkelyksestä. 
 
Toisin kuin vety- ja metanolipolttokennoissa, sokeripolttokennossa ei ole myöskään räjähdys- tai 
leimahdusvaaraa. Paristo on myös uudelleenladattava, eli sen voi täyttää sokeriliuoksella uudelleen 
vähän kuin vaihtaisi mustekasetin tulostimeen. Artikkeli sokeriparistosta on julkaistu Nature 
Communications -lehdessä.  
 
*Hyönteisten kyky lentää sokerin voimalla on aina perustunut tähän samaan ilmiöön. Sokerit on todella 
tehokas, halpa ja ongelmattomampi energiavarastona.  
--------------- 
 
T&T Tuulivoima 
 
Janne Luotola, 13:37 
Tuulivoiman seisokki höpöhöpöä - Suomen tuulivoimalat jauhavat sähköä pakkasessakin. 
Tuulivoimayhdistys korjaa julkisuudessa levinneitä väitteitä siitä, että tuulivoimalat eivät olisi tuottaneet 
Suomessa sähköä pakkasella. 
 
Päinvastoin tuulivoimalat tuottavat eniten sähköä juuri kylminä talvikuukausina. Tuulivoimaloiden 
napakorkeudella 100–140 metrissä tuulee hyvin. 
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Lapin avotuntureilla on viime päivinä tuullut yli 20 metriä sekunnissa, vaikka alemmilla sääasemilla on 
ollut lähes tyyntä, kertoo Jenni Latikka Ilmatieteenlaitokselta. 
 
Talvisin Suomessa tuulee keskimäärin enemmän kuin kesäisin. Lisäksi kylmällä ilmalla tuulivoimala 
tuottaa enemmän sähköä, koska ilmantiheys on suurempi. Virhe perustui arvioon. Kuluvan 
pakkasjakson aikana tuulivoimalat ovat tuottaneet hyvin sähköä, toisin kuin Fingridin tehoseurannan 
perusteella T&T:kin ehti kertoa. 
 
Fingridin tehoseuranta ei kerro koko totuutta asiasta, sillä se seuraa toistaiseksi vain osaa maamme 
tuulivoimaloista. Mukana on vain vajaat puolet Suomen tuulivoimaloista. 
 
Tuotanto, josta Fingridillä ei ole mittauksia, on arvioitu ja sisältyy kohtaan muu tuotanto (arvio). Tähän 
lukuun sisältyy myös Fingridin nopeana häiriöreservinä toimivien laitosten tuotanto. 
 
Reaaliaikaisen seurannan ulottaminen kaikkiin voimaloihin ei ole taloudellisesti mielekästä, sanoo 
Fingridin asiakaspäällikkö Petri Parviainen. 
Myllyt pyörivät melko normaalisti 
 
Suomalaisten tuulivoimaloiden keskimääräinen teho on 30 prosenttia. Viimeisten parin viikon aikana 
Suomen kaikki tuulivoimalat ovat tuottaneet sähköä paikasta ja päivästä riippuen 2–57 prosentin 
teholla. Keskiarvo on ollut 18 prosenttia. 
 
Viimeisten neljän vuoden aikana Pohjoismaissa tuulivoima on tuottanut suurimpien kulutushuippujen 
aikana sähköä 14–49 prosentin keskiteholla, kertoo johtaja tutkija Hannele Holttinen VTT:ltä. 
 
* Todellisuudessa tuulivoimalat käynnistyvät syysmyrskyjen tuomiin kylmiin ilmavirtauksiin. Juuri 
ajallaan. Kun ydinvoimasta ei voida lisäsäätää talven kulutuspiikkeihin KOSKAAN säätökyvyttömiä kun 
ovat. Tuulivoimalat tuottavat luontaisesti aiana enemmän mitä kylmempää maalla on ja lämpimään 
mereen aste- erot suoraviivaisesti kasvaa tuulia tuottaen. 2/3 Osa tuulivoimasta tuleekin juuri näin 
pakkasjaksojen mukana.  
 
Tällä hetkellä tuulisähkön tuotanto vastaa noin prosenttia kulutuksesta. Tuulivoima tuottaa yleensä 
eniten sähköä talvisin kulutushuippujen aikaan.  
------------ 
 
T&T.  Uudet energianlähteet 
vesi vesi vesi vesi vesi vesi 
 
Sofia Virtanen, 30.1.2014, 9:37 
Luonnon suurin energianlähde valjastettiin hyötykäyttöön bakteeri-itiöiden avulla – sähköä veden 
haihtumisesta 
 
Harvardin yliopistossa on keksitty keino valjastaa veden haihtumisessa vapautuva energia 
hyötykäyttöön, Clean Technica kertoo. Bakteerien lepoitiöiden avulla voidaan periaatteessa tuottaa 
sähköä auringon järvistä ja merenlahdista haihduttamasta vedestä. 
 
Tutkijoiden kehittämässä generaattorin prototyypissä on kumilevy, joka on toiselta puolelta päällystetty 
bakteeri-itiöillä. Kun levy kuivuu, se taipuu, ja ilmankosteuden kasvaessa suoristuu jälleen. Sähköä 
saadaan näistä liikkeistä. 
 
– Tämä on hyvin lupaava teknologia, tutkija Ozgur Sahin kertoo. – Veden haihtuminen on luonnon 
merkittävin energianlähde. Kun aurinko lämmittää meriä, lämpöenergian täytyy lopulta vapautua niistä 
haihtumisen kautta. Esimerkiksi kaikki vuorenhuippujen lumet ovat seurausta tästä ilmiöstä. 
 
Läpimurto bakteerien käyttöön haihdunnan hyödyntämisessä tuli juuri Sahinin tekemässä aiemmassa 
tutkimuksessa. Hän tutki Bacillus subtilis -nimistä maaperäbakteeria. 
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Kuivuessaan bakteeri rypistyy lepoitiöksi kuin viinirypäle, joka kuivataan rusinaksi. Toisin kuin rusina, 
jota ei veden avulla saa enää tuoreeksi rypäleeksi, B. subtilis pystyy palautumaan kosteassa takaisin 
samanlaiseen aktiiviseen tilaan kuin missä oli ennen kuivumista. 
 
Koska bakteereilla on tämä palautumiskyky, niiden täytyy varastoida energiaa. Kun Sahin halusi mitata 
tätä energiaa bakteeri-itiöistä, hän yllättyi. 
 
Hän pani itiöitä liuoksessa joustavan piikalvon pinnalle. Ennen kuin hän ehti aloittaa mitään 
mikroskooppitutkimuksia ja mittauksia, hän näki paljaalla silmällä kalvon taipuvan ja suoristuvan 
edestakaisin. 
 
Hänen oma sisään- ja uloshengityksensä muutti hienoisesti ilmankosteutta, ja bakteerit reagoivat tähän 
nopeasti. Tältä pohjalta Sahin lähti suunnittelemaan generaattoria, jossa bakteerien vaikutuksesta 
taipuvan levyn liike pyörittää energiaa tuottavaa magneettia. Generaattorin prototyyppi pystyy 
hyödyntämään vain muutaman prosentin haihtumisenergiasta. Tutkijat kuitenkin uskovat tämän 
teknologian kehittämiseen.  
 
*Pikku uutinen, vai onko sittenkään? Olen itsekin usein miettinyt. Miten olisi tosiaan mahdollista 
hyödyntää sitä energiaa. Mikä vapautuu kun miljardit tonnit vettä päivittäin saa tuossa mainitun 
energian haihtuessaan tuonne 5-10km pilvikorkeuksiinsa. Lasketaan malliksi millainen vesigeneraattori 
se olisi teholtaan. Jos lasketaan tämä energia Suomalaisesta noin  1000km2 kokoisen jokivaluman 
10m3/s virtaussadannan kaavoista kääntäen: 
 
10 000m* 10m3/s* G 9,81= teho kW 
= 981 000kW= noin 1 000MW ydinvoimalan energia. 
 
Kun tuon sadanta- alue joelle on vain 330 osa maamme pinta- alasta. Niin pelkästään Suomen alueen 
voidaan todeta edustavan haihdutusenergiapotenttiaalina KOKO MAAILMAN enrgiatarpeet 
heijastelevaa 330 000MW energiaimpperiumia! ( Karkeasti yksinkertaistaen Suomi edustaa prosentteja, 
5% maailman energiankulutuksesta). 
 
Ei siis mikään ihme. Ettei T&T:n kaltainen ydinvoimalalehti hiisku näistä potentiaaleista mitään. 
Nimittäin vaikka tuosta saataisiin talteen vain 3%= saatu 10 000MW on KOKO Suomen energiatarpeet 
täysin kattava kokonaisuus! 
-------------- 
 
T&T. Ydinvoima 
 
Janne Luotola, 30.1.2014, 10:31 
Ruotsi aikoo sulkea vanhimman ydinvoimalansa – "Siitä pitäisi tulla museo". Oskarshamn 1 -reaktori 
poistuu käytöstä ehkä lopullisesti. Samalla rakennuksen tulevaisuudesta on esitetty lukuisia ehdotuksia, 
kertoo NyTeknik. 
 
Oskarshamnin ydinvoimala valmistautuu sulkemaan Ruotsin vanhimman reaktorin. Se liitettiin 
sähköverkkoon vuonna 1971 ja otettiin käyttöön vuonna 1972. Reaktorin rakennustyöt alkoivat vuonna 
1966. Reaktorin hyötyteho on 494 megawattia. 
 
Markkina- ja ympäristötuomioistuin tutkii reaktorin lopullista sulkemista tänä vuonna. Mahdollisen 
sulkemisen aikataulu on vielä epäselvä. Reaktori on saanut kyseenalaista kuuluisuutta muun muassa 
siitä, että se on yksi viidestä huonoimmasta reaktorista maailmassa. Sen käyttöaste on huono, koska 
siinä on ilmennyt lukuisia teknisiä ongelmia. 
 
Ruotsi harkitsee reaktorin purkamista. Osa NyTeknikin lukijoista pitää tilannetta historiallisena, sillä 
koskaan aiemmin ei ole voitu saada selvää, kuinka paljon ydinvoimalan purkaminen maksaa ja 
riittävätkö voimayhtiön varat siihen. Nyt voidaan saada selville totuus. 
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Lukijat ovat esittäneet kuitenkin vaihtoehtoja purkamiselle. Magnus Redin ehdottaa, että O1 toimisi 
reservinä O2-reaktorin viilennyksessä ja muuttuisi museoksi, kun O2 aikanaan suljetaan.  
 
*Vai on Ruotsissa maailman huonoinkin  reaktori? No eipä ole kyllä Suomessa moisesta 
vahingossakaan hiiskuttu! Sopii kysyä kyllä MIKSI taivaisiin kehutut reaktorit on niin paskoja sitten?) 
-------------------- 
 
T&T. Tuulivoima 
 
* Vielä muutama vuosi sitten Suomen ydinteollisuus piti täysin mahdottomana ajatusta siitä. Että jokin 
maa käyttäisi tuulivoimalla enempää kuin 5% maansa sähkön tuotannosta. No nyt tuokin harhailluusio 
on ylitetty 11- kertaisesi ongelmitta! 
 
* Ja kuten olettaa saattaa 100% tuulivoimaan luottavalla Tanskalla oin tavoitteenaan ylittää jopa 
"aidostikin" mystinen 100% raja. Onnea EI enää edes kaivata. Koska näytöt ovat murskaavan hyvät. 
Homma toimii vallan loistavasti. Kohta Tanskassa on liki ILMAINEN Wanha tuulivoimakalustonsa. Joka 
on kustannuksensa kuoletanut aikoja sitten. 
 
Sofia Virtanen, 9:58 
Tanska tuotti joulukuussa ensi kertaa yli 50 % sähköstään tuulivoimalla. Vestasin Tanskan rannikolla 
seisoo kahden megawatin tuulivoimala. Kelluvaa turbiinia ei ole vielä rakennettu. 
 
Merituulivoimaa Tanskassa. 
Tanska tuotti joulukuussa noin 55 prosenttia sähköstään tuulivoimalla, CleanTechnica kertoo. Kyseessä 
on ensimmäinen kerta, kun mikään merkittävä maa on tuottanut yhden kuukauden aikana 
käyttämästään sähköstä yli puolet tuulivoimalla. 
 
Tanskassa on ollut jo pitkään ylivoimaisesti eniten tuulivoimakapasiteettia asukasta kohden 
maailmassa. Joulukuun 2013 parhaat tuulet osuivat heti alkuun, sillä kuun ensimmäisenä päivänä 
Tanska tuotti peräti 136 prosenttia kuluttamastaan sähköstä tuulivoimalla. Tuulisähköä riitti siis 
vientiinkin. 
 
Myös jouluviikko meni hyvällä tuulella ja Tanska tuotti 68,5 prosenttia sähköstään sillä. Tanska on 
asettanut tavoitteekseen tuottaa tuulivoimalla vuoden ympäri yli 50 prosenttia sähköstään vuonna 2020. 
 
Vielä pidemmälle tähtäävä tavoite on tuottaa uusiutuvilla maan kaikki energia vuonna 2050. Vuonna 
2013 Tanskan tuulivoimakapasiteetti kasvoi sadoilla megwateilla. Suurin hanke oli Anholtin 400 
megawatin merituulipuisto.  
--------------- 
 
T&T  Superlasi 
 
Raili Leino, 6.2.2014, 9:37 
Kanadalaistutkijat tekivät lasista taipuisaa ja 200 kertaa nykyistä vahvempaa. Helmiäinen Kanadalaisen 
McGill-yliopiston tutkijat onnistuivat tekemään taipuisaa lasia, joka on 200 kertaa vahvempaa kuin 
nykyisin käytetty lasi. 
 
Luonto osaa valmistaa teknisesti parempia materiaaleja kuin yksikään insinööri. Lasi on kaukana 
monista luonnon materiaaleista. Sillä on monia hyviä ominaisuuksia, mutta sen pahin ongelma on 
hauraus. Lasi ei kestä tärähdyksiä eikä taivuttamista. 
 
Professori François Barthelat‘n johtama ryhmä otti mallia simpukankuoren ja hampaan rakenteista. 
Simpukankuori on 95-prosenttisesti kalsiumkarbonaattia, joka on puhtaana hyvin hauras materiaali. 
Simpukka kuitenkin paloittelee kalkkikiven ikäänkuin legopalikoiksi, joiden välissä on hivenen verran 
muita kemikaaleja. Näin se saa aikaan helmiäistä, joka on yhtä aikaa sekä vahvaa että joustavaa. 
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Helmiäisen rakennetta ovat tutkineet ja käyttäneet mallina myös suomalaiset tutkijat, kuten esimerkiksi 
Aalto-yliopistossa toimiva Esko Kauppinen. 
Luonto rakentaa legopalikoista 
 
Yritykset tuottaa keinotekoisesti vastaavanlaisia rakenteita ovat kuitenkin olleet kliseenomaisesti 
ilmaistuna haastavia. 
 
–Miettikää nyt, millaista on rakentaa seinää mikroskooppisen pienistä legopalikoista, Barthelat kuvaa 
tehtävää Eurekalertin haastattelussa. 
 
Barthelat tutki ‖legopalikoiden‖ reunoja ja niiden mikroskooppisia rakenteita. Tutkimusryhmä kaiversi 
laserilla lasiin pikkuruisia kolmiulotteisia rakenteita ja halkeamia. Aaltomaiset ja palapelin palan muotoa 
matkivat kuviot takasivat parhaiten sen, että kuvioista ei lähtenyt liikkeelle suurempia halkeamia. 
 
Lasinpalan lujuus kasvoi 200-kertaiseksi verrattuna sileään lasiin. Tutkijat myös täyttivät urat 
polyuretaanilla, mutta täyte ei enää suuremmin vaikuttanut lujuuteen. 
 
Barthelat uskoo, että menetelmä voidaan helposti skaalata minkä kokoiselle lasille tahansa. Kyse on 
samasta tekniikasta, jolla jo nyht kaiverretaan logoja ja koristekuvioita lasille. Seuraavaksi 
tutkimusryhmä aikoo tutkia, miten keramiikkaa ja polymeerejä voidaan lujittaa vastaavalla tekniikalla. 
 
*Tämä ratkaisee tuulivoimaloitten lasikuiturakenteita vaivanneen kokoa rajoittaneen ongelmatiikan. 
Jatkossa 10MW myllykokoa voidaan nostaa moniunumeroisiin satalukuihin ! Joten tuulivoimalla 
tuotetun kWh hinta senkun jatkaa laskuaan. Kun taas ydinvoiman jatkaa iloisesi kasvuaan.)  
------------ 
 
T&T  Merilämpö 
 
Janne Luotola, 3.3.2014, 11:30 
20 000 megawattia – valtamerten lämpöerot valjastetaan sähköntuotantoon 
 
Valtamerten pintaveden ja syvien vesikerrosten välisestä lämpötilaerosta saadaan toistaiseksi 
kymmenien kilowattien teholla sähköä, mutta energiantuotantomuoto voi kasvaa kymmeniintuhansiin 
megawatteihin, kertoo NewScientist. 
 
Meren lämmöllä voitaisiin teoriassa täyttää koko maailman energiantarve. Sähköntuotannosta ei 
aiheutuisi kasvihuonekaasuja eikä saasteita. Käytännössä merilämpövoimaloilla on vielä monia esteitä 
voitettavanaan. 
 
Sähkön tuottaminen onnistuu yksinkertaistetusti yhdistämällä kaksi erilämpöistä vesikerrosta putkella, 
kertoo ranskalainen fyysikko Jacques-Arsène d'Arsonval. Lämpötilaerosta tuotetaan vesihöyryä, josta 
saadaan lopulta höyryenergiaa. 
 
Idea on hieno, koska se hyödyntää melkein suoraan energian alkuperäistä lähdettä eli aurinkoa. 
Aurinko lämmittää jatkuvasti merten pintakerroksia pitäen huolen, että energiaa varastoituu meriin 
kaiken aikaa. Energia lämmittää valtamerissä noin sadan metrin syvyistä pintakerrosta. Tuhannen 
metrin syvyydessä oleva vesi ei enää lämpene vaan pysyy jatkuvasti 4–5-asteisena. 
Ammoniakki höyrystyy 
 
Lämpötilaerosta tuotetaan sähköä pumppaamalla lämmintä pintavettä putkiin, joissa on helposti 
kiehuvaa ammoniakkia. Aine alkaa kiehua, ja prosessista syntyvä höyry johdetaan turbiiniin, joka 
tuottaa sähköä. Höyry tiivistetään nesteeksi kylmällä syvältä pumpatulla vedellä ja johdetaan uudelleen 
lämpimän veden höyrystettäväksi. 
 
Lähes jokainen hiili- ja ydinvoimala tuottaa sähköä turbiinin avulla. Höyry synnytetään kuitenkin 
saastuttavilla keinoilla, mitä vastoin aaltoenergia olisi teoriassa täysin saasteetonta. 
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*Kiinnostavaa, että jopa T&T MYÖNTÄÄ viimein ydinvoiman olevan rankasti saastuttavaa ja 
ympäristölle tuhoista.  
 
Käytännössä lämpötilaeroa on vaikea hyödyntää, koska kylmä vesi on pumpattava ylös syvältä. Yhtä 
tuotettua megawattia kohden tarvitaan putki, joka pystyy nostamaan useita kuutiometrejä vettä 
sekunnissa. Vettä riittää 
 
Kun veden pumppaamiseen tarvittava energia lasketaan, voimalan hyötysuhteeksi tulee noin 4–6 
prosenttia. Se on vähän mutta voi riittää, sillä merivesi ei hevin lopu eikä siitä tarvitse maksaa. 
 
Prosessi vaatii vähintään 20 celciusasteen lämpötilaeron, jotta sähköä voitaisiin tuottaa. Tämä ehto 
täyttyy suhteellisen pienellä vyöhykkeellä päiväntasaajan läheisyydessä. 
 
Verrattuna muihin uusiutuvan energian lähteisiin merilämpövoimalat ovat sikäli ylivertaisia, että ne 
toimivat säällä kuin säällä ympäri vuorokauden. 
 
Ensimmäiset laitokset. Merilämpöön uskotaan maailmalla yhä enemmän, koska laitoksia on pikku hiljaa 
alettu perustaa. 
 
Havaijille Yhdysvaltoihin nousee sadan megawatin laitos, jonka hinta on 790 miljoonaa dollaria eli 573 
miljoonaa euroa. Voimalan arvion mukaan sähkön hinnaksi tulee noin 18 dollarisenttiä eli 13 
eurosenttiä kilowattitunnilta, mikä on lähellä maan hiilivoimaloiden keskimääräistä 14 dollarisentin eli 10 
eurosentin hintaa. Myös Japanissa nousee merilämpövoimaa Kumen saarelle Okinawassa. 
Pilottilaitoksen teho on 50 kilowattia.  
------ 
 
T&T CO" talkteenottoa 
 
Ympäristönsuojelu Minna Pihlava, 11:38 
Kanadan suurin hiilivoimala hautaa päästöt ensimmäisenä maailmassa. Kanadan suurin hiilivoimala 
alkaa kerätä ja varastoida hiilipäästöjään ensi kesänä. 
 
SaskPower-yhtiön Boundary Dam –laitoksen kolmosyksikössä muodostuva hiilidioksidi kerätään talteen 
90-prosenttisesti. Se johdetaan putkia pitkin läheiselle Weyfieldin öljykentälle, jossa hiilidioksidia 
käytetään öljyn talteenoton parantamiseen. Lopulta hiilidioksidi liuotetaan suolaiseen 
pohjavesikerrostumaan ja pumpataan maanalaiseen varastoon. 
 
Sama prosessiperiaate on käytössä pienemmässä mittakaavassa 12 teollisuuslaitoksessa, esimerkiksi 
lannoitetehtaissa. Yhdysvaltojen Mississippissä sijaitseva Kemperin piirikunnan voimala ottaa käyttöön 
CCS (carbon capture and storage, hiilen talteenotto ja varastointi) –tekniikan myöhemmin tänä vuonna. 
 
Britanniassa sijaitseva Peterheadin voimala on saanut julkista rahoitusta CCS-tekniikan käyttöönottoa 
varten.  
 
* Aihe on ollut TABU kaikissa tiedotusvälineissä. Siitä lähtien kun Saksa otti käyttöön noin 
vuosikymmen sitten vastaavantyyppisen CO2 talteennottosysteemin. TABU koska IAEA ydinteollisuus 
ei halua kuullakkaan. Että hiilen poltto EI mm. CO2 päästöjen osalta ole mikään suurempi ongelma 
haluttaessa! 
--------------------------- 
 
T&T Energia 
 
Harri Junttila, 25.3.2014, 20:50 
Venäjän villiintyminen puskee lisää merituulivoimaa Britteihin - energiaomavaraisuus entistäkin 
tärkeämpää. Venäjän liitettyä Krimin niemimaan omaan alueeseensa ja jatkaessa levotonta 
retoriikkaansa monet maat ovat alkaneet pohtia energiaomavaraisuuden merkitystä tulevaisuudessa. 
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Yksi näistä maista on Iso-Britannia, jonka energia- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministerin Ed 
Daveyn mukaan merituulivoiman kehittämisellä on tärkeä turvallisuuspoliittinen merkitys, kirjoittaa The 
Guardian. 
 
- Tuulipuistot eivät ole vain paikallisia puhtaan energian tuottajia, joita tarvitsemme oman matalahiilisen 
tulevaisuutemme tekemiseksi. Niillä on myös tärkeä rooli näinä kansainvälisen epävarmuuden aikoina, 
Davey sanoi. 
 
Ministerin lausunto seurasi saksalaisen teknologiajätti Siemensin ilmoitusta, jonka mukaan yhtiö luo 
Britanniaan tuhat työpaikkaa perustamalla tuuliturbiineja valmistavan ja asentavan tehtaan. 
 
Siemens tekee tuotantolaitoksen yhteistyössä Brittien satamayhdistyksen kanssa, ja projektin 
kokonaiskustannukset ovat reilut 300 miljoonaa euroa. 
 
Tehtaan lisäksi projektissa rakennetaan nimenomaan merituulipuistojen rakentamisen ja huoltamisen 
palvelemiseen tarkoitettu satama. Britannian on tarkoitus rakentaa 15-16 gigawattia 
merituulivoimakapasiteettia lähivuosina.  
 
* Suomen venäläinen ydinvoima saa siis SELKEÄN kansainvälisen tuomionsa. Muutenkin venäläisten 
tekemään uraanipolttoaineeseen ripustautuminen aiheuttaa ankaraa kritiikiä näköjään maailmalla, ja 
syystä! Euoopassa ollaan kasvavasti kääntymässä pois täysin venäläisten armoilla olevista 
ydinvoimahankkeista. Ilmankos tällaisia varoittavia uutisointeja kulkee.  
            ------------ 
 
T&T ENERGIAHarri Junttila,  
31.3.2014, 20:08 
 
Tuuli porskuttaa Britanniassa - kahmii osuuksia hiileltä ja kaasulta. Tuulivoiman osuus Britannian 
energiamiksistä kasvaa lujaa vauhtia, kirjoittaa Cleantechnica. 
 
Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä tuulivoimaa tuotettiin 40 prosenttia enemmän kuin edellisen 
vuoden vastaavana aikana, selviää Britannian energia- ja ilmastonmuutosministeriön tuoreesta 
raportista. 
 
Sen sijaan hiilen tuotanto väheni 25 prosenttia ja hiilivoimaloiden hiilen käyttö 9 prosenttia. Kaasun 
tuotanto väheni 9 prosenttia ja oli alimmalla tasollaan sitten vuoden 1984. 
 
*Komeita lukuja kertomaan kenelle tahansa. MIKSI Englanti lopetti kuin seinään 50 ydinvoimalansa 
hankkeet Venäjän/ Ukrainan kriisin imussa. Kymmenien prosenttien säästöt kivihiilen ja kaasun 
kulutuksessa koskevat TOKI kaikkia tuulivoimamaita, myös  myös Saksaa! Mutta YLE tekee kyllä 
kaikkensa estääkseen Suomalaisia tajuamasta miten helppo, halpa, turvallinen, saasteeton ja 
ympäristöään uraanikaivoksin, ydinjättein tuhoamaton energiasammoksi tuulivoima on osoitettu 
vaihtoehtona kaikkialla maailmassa.  
 
- Aikana jona tarvitsimme tuulivoimaa eniten, me pystyimme sitä toimittamaan. Tuulivoimalla tuotettiin 
10 prosenttia koko Britannian energiantarpeesta vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä, sanoi 
RenewableUK:n ulkoisten suhteiden johtaja Jennifer Webber. 
 
Webberin mukaan tuulivoimalla olisi huolehtinut 7,86 miljoonan kodin koko energiantarpeesta vuoden 
viimeisen neljänneksen ajan. 
 
- Kehittämällä tuulivoimaan vähennämme riippuvuuttamme kalliista ulkomaisista polttoaineista ja 
vähennämme hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Lisäksi luomme tuhansia uusia työpaikkoja. 
 
------ 
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3314. ENGlanniksi 
 
Betatorch video 
beta beta beta 
 
Arto Lauri 37. Beetatorch 
 
https://www.youtube.com/watch?v=atjKVVnGn6w 
--------------------------- 
 
Arto Lauri 36. Brown air.(Beter translaters.) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_yB0HtPRjx8 
---------------------------- 
 
Arto Lauri 35. Tin roof vs nuce. (New Bing translaters.) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0S6SfXIsA9E 
---------------------------- 
 
Linda Eckert 
  
Pretty Scary !! And this was exposed for a few mili-seconds in 2007 and known by those in tptb of the 
Nukes for how long?   Beta-flare 
Reddish glowing air above a nuclear power plants is called a beta-flare. The name comes from the 
main cause for the phenomenon which is free neutrons decaying into protons and electrons. On top of 
that beta-flare is a mixture of all kinds of radiation and ionization. When ions (like the proton from a 
neutron decay) receive some replacement electrons, UV-light is produced. This in turn puts electrons 
on a charged orbit from witch they return by emitting visible light. Like in northern lights. 
 
The energies involved in beta-flare are sufficient to kill birds mid-flight. Or bring down airplanes if they 
defy the restricted area. Ionization breaks up molecules in tissue (lungs for example) or interferes with 
electronics. That‘s why nuclear power plant even has a chimney; for fierce ventilation, to get rid of ions 
and excess neutrons within their quarter-an-hour lifetime. If the air flow stops, everyone inside the 
powerplant would die in 15 minutes or so. (This occurred in Tshernobyl, different case than the big 
accident.) 
 
This is carefully obscured part of nuclear technology, covered with excessively bright lights pointing 
upwards and guards collecting the dead birds. But we got beta-flare on video when lighting was 
temporarily diminished at the Loviisa (Finland) power plant… while replacing bulbs with more distracting 
ones to prevent filming! As the phenomenon is mostly red, red filter is tested to take out industrial 
ambient light. 
 
In a nuclear reactor every fission produces 2-3 neutrons but only one is needed to sustain the chain 
reaction. So it‘s evident that most of the neutrons escape into the environment. There they transform 
substances into radioactive isotopes and increase the background radiation level. 
 
This cannot be prevented and thus is silenced. The 30 year maximum operating time, however, derives 
from the fact that then the whole power plant structure along with the soil underneath becomes neutron-
saturated and the radiation in the surroundings increases drastically. 
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Neutron flux is hardly measured at all. Partly because they are hard to detect (as the speed varies from 
a floating stage to few kilometers per second). They are moderated to travel under the escape velocity 
of earth (11 km/s) so they can‘t escape all the way to space as gravitation pulls them back. Other 
reason is the cumulative harm they cause to the biosphere and to human health. Nuclear power 
industry just dismisses that. 
 
 Worst case scenario 
As radiation is being artificially produced more than it escapes the earth, it‘s just a matter of time when 
the atmosphere will set on fire, burning nitrogen into carbon. It was speculated whether it would happen 
already with the first atomic test explosion. Now with the multiplied background radiation, it would be 
almost certain if the biggest existing bomb were detonated. 
 
And the bees? Added ionization alters the electromagnetic field bees use to navigate. They fly off too 
high and the colonies are getting lost.? 
------------------- 
 
India news 
 
Maria. Hi Arto, Look what I found, probably in India magazine. 
It was here  
http://s1.firstpost.in/.../fukushima-i-nuclear-power... 
Fukushima Explained - by Finnish Nuclear ex-Employee Arto Lauri (HAARP & more) - Fukushima I... 
 
s1.firstpost.in 
Fukushima Explained - by Finnish Nuclear ex-Employee Arto Lauri (HAARP & more) Subscribe to 
deeleron https_//www.youtube.com/watch?v=bg501XxEivM Uploaded on ... 
______________________________________ 
 
Arto Lauri 37. Beetatorch 
 
https://www.youtube.com/watch?v=atjKVVnGn6w 
--------------------------- 
 
Arto Lauri 36. Brown air.(Beter translaters.) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_yB0HtPRjx8 
---------------------------- 
 
Arto Lauri 35. Tin roof vs nuce. (New Bing translaters.) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0S6SfXIsA9E 
---------------------------- 
 
 
 
 
 
 

3315. EMP 
 
Japanin 54 reaktorin mysteeri. 
mystery mystery mystery mystery 
 
3 Vuotta Fukushiman onnettomuuden jälkeen aletaan kertoa miten 4km päässä Fukushimasta ollut 
USA:n lentotukialus Ronald Reagan miehistöstä on käytännössä kaikki yli 80% jo sairastunut 
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säteilysairauksiin. Vain 23 vuotiaat miehet kuolevat nyt TVO:sta minullekin tuttuihin M74 tautioireisiin. 
Sydänpysähdyksiin, plutoniumhermomyrkytysten halvaantumisiin, selkärangan tuhoutumisiin, 
virtsaongelmiin. Yksinkertaisesti suoriin säteilyn aiheuttamiin leukemian kaltaisiin ydinorjatappajiin ja 
syöpiin.  
 
Alus on todettu niin säteilyn syömäksi, että miljardien ydinvoimalla toimiva alus, useine tukiristeilijöineen 
on pakko purkaa!.. Hetkinen siis mitä? Ronald Reaganhan komennettiin Fukushimaan juuri sen takia. 
koska aluksen 50cm paksut erikoispanssaroidut rakenteet ON kehitetty nimenomaan kestämään 
suoraa ydinasesotaa! Fukushimassa aluksen päälle toki satoi kevyttä radioaktiivista "hiutalelunta". 
Jonka poistaminen IAEA oppien mukaan riittää vain automaattinen sprinkleripesu. Eikä miehistöllä 
aluksen panssarien alla pitäisi olla mitään hätää. Nykyisessä IAEA ydinfysiikan valheissa on siis 
NORSUNMENTÄVÄ BUGI! 
 
Miten edes teoriassa alus, joka kestää megatonnien ydiniskujen vaikutuksia ei nyt yhtäkkiä kestäisi sitä 
mitä Tokion kaduilla Fukushiman aikoina kulkenut tavallinen japanilainen? .. Asiaa pitääkin tarkastella 
yhdestä keskeisestä uudesta suunnasta. Miamakin ydinjätteen jalostamo oli satojen kilometrien päässä 
Fukushimasta. 
 
Karkeasti 500km päässä poissa tiunamien ja säteilyn tieltä . SILTI sekin räjähti ja tuhoutui lopullisesti! 
Laitos päätettiin sulkea Japanin toimesta suurien tuhojensa takia. Joita Fukushiman räjähdyksistä 
syntyi. Eikä tässä kaikki. Japanin kaikki 54 reaktoria kärsivät megasuuressa Japanin kattavassa EMP- 
iskussa niin valtavista "Plasmoni" reikiintymisistä, ettei yhtään suunnattomista 
"haulikkoreikiintymisistään" kärsivää ydinvoimalaa ole saatu enää starttiin.  
 
Ronald Reagan lentotukialus EI saastunutkaan "ulkoisesti" vaan nimenomaan Fukushiman reaktorien 
"likapommiräjähdysten" EMP pulssi syöksi aluksen OMAAN reaktoriin millisekanttien ajan kestävän 20 
000 kertaisen tehopiikin! Asian jopa tutkimisen laki tarkoin kieltää. Mutta lukekaapa seuraava kertomus 
siitä MITEN EMP tuhonsa tekee: 
--- 
"E- pommi, joka tunnetaan myös nimellä HPM eli High Power Microwave- pommi. Siinä syntyvän 4- 20 
Gigahertsin eli senttimetriaallon säteilyn johdosta. Tutka mikroaaltouunit. Perustuu 1925 Arthur H. 
Compton atomien tutkimuksiin.  
 
Compton esitti, että hyvin voimakkaat fotonit, valon hiukkaset osuessaan alhaisen numeron atomeihin, 
(Ilmakaasuihin) ejektoivat niistä kuuron elektroniemissioita Compton- ilmiöllä. Näin muodostunut EMP 
realisoitui vetypommikokeissa Tyynellä valtamerellä 1958. Räjähdyksen valtava gammasäteilykuuro 
typpi ja harppiatomeihin vapautti tsunamin omaisen elektronikuuron SATOJEN KILOMETRIEN 
PÄÄHÄN! Sammuttaen Havajissa asti katuvaloja, räjäyttäen radiolähettimiä vielä Australiassa asti. 
Tästä alkoi aiheen salainen suurtutkimus sotakalustojen suojaamiseksi sähkemagneettista EMP- 
pulssia vastaan. 
 
Vaikka suurin osa EMP- asetutkimustiedoista CIA/ IAEA on julistanut salaiseksi. Tiedetään, että sillä 
aikaansaadaan KORKEAN LÄMPÖTILAN SUPRAJOHTEILLA hyvin korkeita sähkökenttiä. Kun 
tällainen kenttä sitten räjähtää kokoon oikosulkeutuen. Kuristuu magneettivuo sen edessä kokoon. 
Vähentää sen magneettivuota, induktanssia. Aiheuttaen erittäin voimakkaan syöksyvirran. Joka irtautuu 
ilmaan. Räjähtäen höyrystäen viimeisenkin käämikierteen magneettikelasta.  
 
Räjähteen kemiallinen energia konvertoituu erittäin tiiviiksi sähkömagneettiseksi energiaksi. Tällainen 
0,1- 0,01 sekunnissa tapahtuvan purkauksessa virrat voivat olla 10 000 000 A! Minkä rinnalla jopa 
ukkonen on salamalamppu. Edes tavallinen Faradey häkki EI riitä suojaksi enää elektroniikalle tälle 
mahtavalle pulssille! Se tunkeutuu erittäin lyhytaaltoisena jopa metalliverkkojen läpi.  
 
Noin 15 minuutin kuluttua tulee sekundäärinen reaktio. Late Time- EMP- Efekt. Tänä aikana sähkö 
johtimia pitkin syöksynyt pulssi on kehittänyt paikallisia Magneettikenttiä. Joiden romahtaessa syntyy 
voimakkaita virtoja. Jotka vaeltavat sähköverkoissa ERITTÄIN PITKÄLLE! Tuhoten voimavirrat ja 
telekommunikaatiolaitteet. Näin riittää kun EMP pulssi räjäytetään valtion voimalinjojen vieressä. Kuten 
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ydinvoimaloissa. Menetelmällä USA vaiensi mm. 1991 Persianlahden sodassa Bakdadin TV- 
lähetinlaitteet." 
TM.10 2003. 
--- 
* Meitä taas asiassa kiinnostaa se mitä EI sanottu! Eli miten EMP- pulssin energiaiskut käyttäytyvät 
käyvän ydinvoimalan reaktoreissa olevien uraanifissiomassojen kanssa? Ennen kaikkea miksi 
Fukushima 4 reaktorin räjäytyskuvaa pannataan henkeen ja vereen? Miksei lainkaan uskalleta 
NÄYTTÄÄ miten ilmakehä muuttuu palaen jodinkeltapunaiseksi ydinreaktorien muuttaessa koko 
ilmakehän ympäriltään. Kuten näytin videossani 36! 
 
* Fukushiman aikaan minulla oli toimiva Marx- generaattori. Sen ja myöhemmin ostamieni kymmenien 
alumiinioksidin eristämien sinisten kondensaattorien eristekoeraamit kun Fukushiman tuottama EMP 
muutti vielä maapallon toisella puolellakin RAUTANAULAKSI! Tavallinen geiger ei sadasosasekunnin 
kestävän EMP energian aikaansaannosta teknisesti "ehdi" tunnista lainkaan! 
 
STUK Säteily ja turvallisuus kirja sivu 506." Reaktori myrkyt. Reaktiivisuuden aikakäyttäytymiseen 
vaikuttaa merkittävästi fissiossa syntyvät ns. reaktorimyrkyt. Ksenon ja samarinium. Reaktorimyrkyt 
absorboivat= imevät voimakkaasti termisiä neutroneja. Niiden syntyminen vähentää automaattisesti 
termistä reaktorin käyttösuhdetta (f). Säätö absorbaattorin määrää on tämän vuoksi VÄHENNETTÄVÄ 
pian tehonnoston jälkeen. Jolloin ksenon - ja samariumpitoisuudet kasvavat tasapainoonsa. 
 
Ksenonia syntyy suoraan fissiossa, sekä epäsuoraan jodin hajotessa. Ksenon on radioaktiivinen aine, 
ja sitä häviää spontaanin hajoamisen tuloksena. Lisäksi ksenon häviää neutroniabsorption kautta. Jos 
myrkyttömän reaktorin tehoa NOSTETAAN ksenonpitoisuus kasvaa. Kunnes se saavuttaa tehotasosta 
määräytyvän tasapainonsa vasta noin 20 tunnissa. Koska ksenonin syntymiseen ja häviämiseen liittyvä 
aikavakio on suhteellisen pitkä (useita tunteja).  
 
Syntyy reaktorin tehoa nostettaessa ja laskiessa ns. ksenontransientteja. Jolloin ksenonpitoisuus on 
hetkellisesti epätasapainossa vallitsevan tehon kanssa. Reaktorin tehoa nostettaessa alkavat 
aksiaalinen ja radiaalinen tehojakauma reaktorissa voimakkaasti värähdellä. Koska reaktorin eri osissa 
syntyy aineita eri nopeudella. Hiukankin suuremmissa reaktoreissa... NE ON VAIMENNETTAVA 
parissa minuutissa aktiivisesti SÄÄTÖSAUVOILLA!" 
 
* Ilmiö on vähän samaa kun yrittäisit aukaista hallitusti ravisteltua oluttölkkiä saamatta sisältöä 
räjähtämään silmillesi. Kirjassa kerrotaan miten jo + ja miinus 1- 2% tehoheilahteluihin jo on aikaa 
reagoida vastakkaisella tehokorjaussäädöillä parissa minuutissa. Kuin liitokoneen ohjaimessa 
vastakkaisliikeajolla. Jos muutoksen suuruista vastakkaista säätöä EI voida tehdä. Reaktoriin 
varastoituneet "viivästyneet" neutronivuot räjäyttävät reettoriin huikaisevan 20 000- kertaisen tehon 
NOUSUUN! . . 
 
*Miettikää mitä tapahtui Japanissa 2011. Jossa alussa kerrottu säteilypurskeet kohottivat reaktorien 
tehoja EMP- iskuenergiallaan sadasosasekunneissa monituhatkertaiseksi. Sitten saman tien takaisin. 
Reaktoreissa ylikriittiset uraanitonnistot ryöstäytyivät iskun jälkeen TÄYSIN HALLITSEMATTOMIIN 
tehonnousuihin. Tasoille jonka vastakkainen korjausliike seuraavana 2 minuutin aikana oli täysin 
mahdotonta tehdä. EDES USA:n ydinvoimakäyttöinen EMP- supersuojattu teaktori Ronald Reagan 
kyennyt tekemään reaktorinnousuaan henkilökunnalta suojatakseen. 
 
* EI vaikka tarkoin tiesivät sekunnilleen EMP- iskukiihdytyksen Fukushiman 
likapommireaktoriräjähdysten jälkeen. Alkaa ymmärtää miten totaalisen suojattomia olivat satojen km 
päässä olevat "tavalliset" japanilaisreaktorit. Huomaa miksi Tshernossakin 1 reaktorin räjähdys tuhosi 
kaikki 6 reaktoria ympäriltään. Oivaltaa miksei tätä ydinvoimaloitten arkaa MEGAONGELMAA. Haluta 
julkisuuteen IAEA keskusteluun missään maailman kolkassa. EI varsinkaan Arto Laurin kaltaisiin 
videointeihin! 
    -------------- 
 
 
T&T Kvanttimekaniikka Janne Luotola, 29.1.2014, 10:55 
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*Uskomatonta, että HETI kun aletaan edes tutkia peruskvantti ydinfysiikan tarkoin salattuja faktoja. Niin 
laaja kirjo tehdä toimettomiksi juuri valheisiin perustuvaa ydinvoimaa paljastetaan! Siis joo tässäkin On 
kyse siitä miten säteilyn energiat poistuvat MITTAAMATTA reaktoreista tonnien vuosivauhdein! Ja hei 
tietenkin tapa siirtää ekoauringon energiaa ongelmitta siellä missä sitä on. Sinne missä sitä tarvitaan.) 
 
Sähkö siirtyy teleportaation avulla – erikoinen kvantti-ilmiö hyötykäyttöön 
Energiaa voi siirtää teorian mukaan kvanttilomittumisen ja -litistymisen ansiosta, kertoo Phys.org. 
 
Japanilaisen Tohokun yliopiston tutkija Masahiro Hotta ryhmineen on kehittänyt teorian, jonka mukaan 
sähköä voidaan teleportata paikasta toiseen pitkänkin matkan päähän. Teoria hyödyntää valon 
tyhjiötilaa, jonka ansiosta atomin energiatilaa koskeva informaatio voidaan lähettää etäälle. Tämä 
informaatio voidaan valjastaa energiaksi. 
 
Teleportaatio eli kaukosiirto tarkoittaa ilmiötä, joka on tuttu lähinnä tieteiskuvitelmista. Portaatiossa 
esimerkiksi ihminen asettuu porttiin, joka hävittää hänet ja antaa toisaalla sijaitsevan portin jälleen 
muodostaa ihmisen uudelleen. Kohde ei siis liiku vaan ilmestyy jossakin toisaalla uudestaan. 
 
Kuvitelmaa vastaavaa kvanttifysiikan ilmiötä kutsutaan lomittumiseksi. Siinä kaksi kaukana toisistaan 
olevaa hiukkasta ovat keskenään samassa tilassa. Jos toisen tila vaihtuu, toinenkin vaihtuu. Näin 
informaatio ikään kuin ilmestyy toiseen. 
 
Nyt tutkijat ovat huomanneet, että sama ilmiö toteutuu myös valon ja jopa energian kohdalla. 
 
Vuonna 2008 Hotta tutki tyhjiötilan käyttöä energian teleporttaamiseksi. Teorian mukaan vakuumitilat 
eivät ole täydellisiä tyhjiöitä, vaan niihin ilmestyy ja niistä katoaa hiukkasia. Osa näistä hiukkasista on 
lomittuneita. 
 
Teorian mukaan energia voisi siirtyä lyhyitä matkoja tyhjiössä. Hotta keksi kuitenkin, että välimatka voi 
olla pitkäkin, jos teleportaatiossa hyödynnetään litistettyyn tyhjiötilaan sidottua litistettyä valoa. 
 
Litistäminen tarkoittaa kvantti-ilmiötä, jossa yhden kvanttitilan tietämisen epävarmuuden kasvattaminen 
kasvattaa varmuutta toisten kvanttien tiloista. Kun fotoni "litistetään", tyhjiössä on yhä enemmän 
lomittuneita hiukkasia. Tämän ansiosta energiaa voidaan teorian mukaan kaukosiirtää kuinka kauas 
tahansa.  
---------------- 
 
IONI tuhoja  
ioni ioni ioni 
 
* Kyllä nauratti täänkin NASA/IAEA jutun rivejä lukiessani. Kyllä on ydinrikollisilla hätä/ mielikuvitusta 
keksiä selityksiä sille. Miten 2000kg/y vuotavat perusreaktoripäästöt ovat KONKREETTISESTI 
tappamassa planeettaamme ydinPOLIISIEN tarkassa suojelussa. Lue ja hämmenny: 
 
Malaysia Airlinesin lento MH370 katosi jäljettömiin Etelä-Kiinan 
merellä 8.3.2014. Boeing 777 -koneessa oli 239 matkustajaa ja se oli matkalla Kuala Lumpurista 
Beijingiin ... 
 
(http://yle.fi/uutiset/matkustajakone_jo_tunteja_kadoksissa_aasiassa_-
_kyydissa_239_ihmista/7126735?ref=leiki-uu) 
 
Minkä syyn vuoksi lento MH370, suuri vakaasti lentävä matkustajakone yhtäkkiä katosi tutkasta? Sää 
oli selkeä ja kokenut kapteeni lensi Boeing 777-tyyppistä matkustajakonetta, jonka turvallisuushistoria 
on lähes tahraton - ja kuitenkin kone vain yhtäkkiä katosi tutkasta. Satelliitit eivät tehneet alueella 
minkäänlaisia havaintoja meteoreista tai ilmakehään saapuvista tulipalloista. Jos kyseessä olisi ollut 
mekaaninen vika, niin kone olisi ehtinyt lähettää hätäviestin. Matkustajien matkapuhelimetkaan eivät 
olleet onnettomuuden syynä, joten joku muu tekijä häiritsi koneen sähköjärjestelmien toimintaa. 
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 Kun merenpohjassa makaava koneen hylky aikanaan löydetään, niin kaikki pommiteoriat tulevat 
kumoutumaan, koska koneen vauriot eivät selvästikään ole pommin aiheuttamia. Mikä siis aiheutti 
tämän onnettomuuden? 
 
Sähkömagneettiset pulssit ovat aiheuttaneet useita outoja ilmiöitä vesivoimalaitoksissa ja lentokoneissa 
siitä saakka, kun "Planeetta X"  saapui aurinkokunnan sisäosiin vuonna 2003. Me olemme 
täsmentäneet näiden tapahtumien syitä aina, kun meiltä on sitä kysytty, mutta ihmiset vaan jatkavat 
toimintaansa totuttuun tapaan olettaen, että lähinaapurustoon muuttanut magneettinen jättiläinen 
Planeetta X ei vaikuta heidän tekniikkansa toimintaan eikä ihmisiä varoiteta mahdollisesti ilmenevistä 
toimintahäiriöistä. Air Francen lento 447 koki sähköjärjestelmien täydellisen toimintahäiriön koneen 
lentäessä Atlantin valtameren pohjassa olevan repeämän yli 
 
(http://www.tiedontalo.net/viestit/zetatalk_03062009.htm) ja 
Sajano-Susenskajan vesivoimalaitoksen muuntajat räjähtivät yhtäkkiä toimittuaan sitä ennen 
moitteettomasti 20 vuoden ajan 
(http://www.tiedontalo.net/viestit/zetatalk_21082009.htm). Tällaisia ilmiöitä on saanut aikaan Planeetta 
X:n aiheuttama sähkömagneettinen pulssi ja nyt Planeetta X on kääntämässä magneettista 
pohjoisnapaa yhä voimakkaammin Maapalloa kohti. 
 
Mitä voidaan odottaa tapahtuvan jatkossa? 
 
* Huomaa vaikka nyt tää vuosi 2003. SE JUURI on se vuosi jolloin mehiläisett alkoi kuolla CC- tautiin. 
Ydinvoimnalapäästöjen alkaessa sekoittaa maailman ionosfäärejä kunnolla! Estäen mehiläisille 
elintärkeän sähkösuunnistuksen. Mut huippua tossa on myös. Miten ongelmia ON muka erityinen 
VESIVOIMALOILLA! Mutta ikäänkuin EI sitten lainkaan ydinvoimaloissa? 
 
* Ei vaikka 2003 alusta on räjähtänyt/ tuhoutunut JO 135 ydinvoimalaa! Joiden takia mm. Opensky 
sopimukset massiivisine chemitrailaamisineen Pu-239 kertymien alasmätkintään aloitettiin. No 
vesivoimala EI ole laitoksena ongelmissa vaikkei olisi koko päämuuntajaakaan. Mutta ydinvoimala taas 
räjähtää sähköttä ilmaan 30 sekunnissa!! Voihan siis PERSE mitä paskaa IAEA syöttää, muka X- 
PLANEETTOJA..) 
-------------- 
 
Japanin EMP R.R. 
r.r r.r r.r r.r  
 
Niin... Ronald Reagan oli siis lentotukialus, jossa oli metriluokkaiset suojaukset SUORAA ydinsodan 
iskuja vastaan! Alus oli muutamien kilometrien päässä, kun Fukushima- 3 EMP tuli.  Aluksen OLISI 
pitänyt kestää isku kyllä mutta miksi siis EI kestänyt? 
 
Ongelma EI ollut itse suojauksen heikkouksissa. Alus olisi nimittäin kestänytkin EMP aallon kuten 
vaikka Tokion NEC tietokoneyksikkö. Mutta YKSI oleellinen ero tässä kuitenkin oli. 
 
Ronald Reaganin OMA REAKTORI! Kun se joutui 4mS neutronikuuroon Fukushimasta. Sen OMA 
reaktori tuli samalla YLIKRIITTISEKSI. Eli aluksen OMA reaktori tuhosi silloin ympäristönsä. Otetaan 
lisää esimerkkejä.  
 
Miamakin plutoniumjalostamo oli luokkaa 500km Fukushimasta, ehkä enemmän. Juuri vain 2kk 
aiemmin täyskunnostettu. Mutta kun Fukushiman valonnopeudella etenevät neutronikuurot ampaisivat 
alueelle, reaktorin tehot nousivat JYRKÄSTI. Ei prosentuaalisesti kuin ehkä luokkaa +5%. Mutta, mutta. 
 
STUK kirja "Säteily ja radioaktiivisuus kertoo: Reaktorin tehon hetkellinen heilahtaminen + tai jopa 
miinus 2% aiheuttaa viivästyneitten neutronien ryöpyn. Joka nostaa reaktorin tehon AINA ylöspäin. 
Jopa luokkaan 20 000 kertaiseksi!" 
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Eli itse havaitsin ilmiön täällä TVO lähellä. Minulla oli MARX- generaattorissa 30 000V 
alumiinikeraamisia kondensaattoreita. Kun Japanista EMP iski TVO reaktoriin. Muodostui muutamaksi 
millisekunniksi NIIN  KORKEA neutronien vuo TVO reaktoreista, että nuo kondensaattorit räjähtivät 
rautanauloiksi KAIKKI! Tilasin kondensaattoreita lisää. Kas kummassa Englannista tulevat vastaavat 
kondensaattorit oli taas sikäläiset reaktorien ylitehot ampuneet rikki rautanauloiksi! 
--------------- 
 
Suomi 24 satoa 
öljysabotaasista  
 
 stuxnet 
 15.8.2014 19:44 
 
 "Ydinreaktori sabotoitiin – puolet Belgian ydinvoimasta pois pelistä. 
 
Toinen Belgian kahdesta ydinvoimalasta pysyy suljettuna ainakin ensi kuun puoleen väliin. Sulku johtuu 
korjauksista, joilla paikkaillaan Doelin ydinvoimalan nelosreaktorin yllättävässä alasajossa syntyneitä 
vahinkoja." 
 
 "Doelin nelosreaktorin turbiiniin tuli voiteluöljyvuoto 5. elokuuta. Vuoto aiheutti vakavia vahinkoja 
turbiiniin ja johti nelosreaktorin automaattiseen sulkuun. GDF Suez -yhtiön edustaja kertoi Reutersin 
mukaan belgialaiselle medialle, että joku oli peukaloinut järjestelmää, jolla turbiinista voidaan laskea 
voiteluöljyt. 
 
 Yhtiön mukaan voimalaan ei ole päässyt ulkopuolisia. " 
 
 http://www.vihrealanka.fi/uutiset/ydinreaktori-sabotoitiin-%E2%80%93-puolet-belgian-ydinvoimasta-
pois-pelist%C3%A4http://www.mywot.com/scorecard/www.vihrealanka.fi 
http://www.mywot.com/scorecard/www.vihrealanka.fi  
 
http://www.mywot.com/scorecard/www.vihrealanka.fi 
 
 Ydinvoimalan sabotaasi on hyvin lähellä ydinterrorismia ja erittäin vaarallista. 
--- 
 
Lauhde130.10.2014 22:26 
0 \l "Sulje  
 
eipä se häiriintynyt sen enempää, kuin kattilan toiminta häiriintyisi missä tahansa muussakaan 
höyryturbiinilla sähköä jauhavassa voimalaitoksessa vastaavassa tilanteessa. Jos joku onneton 
päästää turbiinista öljyt mäkeen ja turbiini laukeaa sen seurauksena, kattila sammutetaan olipa se sitten 
biomassaa poltteleva kerrosleijupannu, tai kattilan virkaa toimittava ydinreaktori. 
--- 
 
mauri mälkiä 31.10.2014 10:13 
 
Niin Olkiluodossa KYLLÄ KAIKKI käyvät turbiinit ON suorassa ja välittömässä yhteydessä reaktorin 
uraanipelletteihin. eikä välissä ole edes 2mm läkkipeltisiä lämmönvaihtimia! 
 
 Korostan, että KIEHUTUSREAKTORI BWR tosiaankin on rakennettu niin, että JOS turbiinihöyryyn 
sekoittuu voiteluöljyjä. Se virtaa E s t e i t t ä, tuhoisasti suoraan reaktorien sisuksiin! 
 
 Sitten onkin enää millisekunneista kiinni milloin koko reaktori räjähtää fissiopommina kuuta kiertävälle 
radalle. En edes tarkista oliko tässä kyse PWR vai BWR reaktorista. Mutta asia KUVASTAA valtavan 
HYVIN kuinka äärimmäisen suojattomia ydinvoimaloitten reaktorit kaikilta osin OIKEASTI ON! 
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Ja tuo nettipoliisien tunaroiva välivastaus valaisee kuin "nollatasoa" on maassamme lehdistöjä 
terrorisoivien viranomaisten tietämykset ydinvoiman TODELLISISTA riskeistä! TVO:lla muuten 
TIEDETTIIN, että jo pelkkä merivesikanavaan ilmestyvä öljytankkerituotos tukkii hetkessä 
ydinvoimaloitten elämiselle välttämättömät lauhdepinnat toimimattomiin ja saattaa reaktorin ylikriittiseen 
tilaan todella nopeasti! Saati kun öljyt ruiskuaa näin hallitsemattomasti surutta sisälle reaktoriin. 
---------------- 
 
 
 
 
 

3316. Chemiä kansa. 
 
 
Chemipaskominen ON TEOLLISUUTTA! 
chemishit chemicit chemichir  
 
* Jahas ja SUPO-eläimille nyrkkiä naamakaluun suoraan made by USA. Jos vielä TÄLLAISENKIN 
tuotantolinjojen jälkeen pyydätte multa LISÄTODISTUSTA siitä keskeisestä asiasta. Että onko 
chemitrailaus humuhuuhaata. Niin vetäsen näköön!)) 
 
* Eli toden totta AIVAN ainoalaatuista kuvaa siitä kun isommatkin yleisömäärät on viimein päästetty 
tutustumaan tuhansia miljardeja veromarkkojamme ahnehtivaan ydinASEteollisuuden jälkeen maailman 
rajuimman kokoiseen ihmisten massamyrkytystoimintaan. Eli chemitrailaamisiin. Ja pari sanaa 
taustasta: 
 
* Maailman tunnetuin ydinfyysikko Arnie Gundessen on videoissaan viimein ja peittelemättä 
MYÖNTÄNYT 2014. Että chemitrailauksessa keskeisin osa ON ydinvoimaloitten ++..IONI Pu- 239 
kanavasäteilykaasujen alasmätkintä, ennen typpikehäpalon totaalista alkamista! Myös hän otti esille 
mm. käsitteen YDINAAVIKOITUMINEN. Huikeaa tässä on se, että meikä ja A. Skywolfin kanssa 
olemme tästä puhuneet JO vuosia.  
 
* No eilen 17.01.2014 tehtiin asiasta muutakin historiaa. Eli olen systemaattisesti kertonut. Että 
mehiläisten "Colonial collaps" perustuu tähän samaiseen ydinvoimaloitten ionipäästöjen mehiläistn 
suunnistusten tuhoon.  M74 Säteilyn taudinaiheuttajan eli plutoniummyrkytysten immuunikatovaseihin. 
Sitkeästi IAEA on yrittänyt valehdella syylliseksi mitä tahansa. Viimeisin eilen EU:ssa kaatunut suuri 
kupla. Oli väittää NEONIKOTIINEJA syylliseksi! Nyt ON jyrkästi seKIN osoitettu silkaksi valheeksi. -93% 
mehiläiskatojen takaa löytyy ja on. On se mitä olen alusta asti sanonut. Ydinvoimaloitten päästöt! 
 
* Arnie G. oli jopa niin terävästi liikkeellä. Että "täsmensi" TVO:n 2008 sulkeman 
yhteiskuntavastuuraportin 1000MW reaktorin 1 100kg/y vuosivuototiedot uusiksi. Eli yhä pahenevat 
globaalit vuodot hän ilmoitti 1 500kg-2 000 kg/v reaktorilta! . Katsotaan lopuksi vielä millaisin eväin 
IAEA yrittelee turhaan korjailla alati pahenevaa maailmaamme uhkaavaa ydinkatastrofia. Toki siinä EI 
onnistuta ilman Saksan näytöin reaktorien sulkemista. PS. Kuulin, että MYÖS Japanissa 01.2014. 
suljetaan LOPULLISESTI 54 tappajareaktoriaan EMP- tuhoutumisiinsa: 
 
01.2014 FB. Ashiya Austin 
http://galacticconnection.com/inside-a-chemtrail-plane-amazing-photos/ 
Inside a Chemtrail Plane - Amazing Photos - Galactic Connection 
galacticconnection.com 
 
Posted by MIKAYO on January 14, 2013 at 12:25am Send Message View Blog 
http://extraterrestrials.ning.com And another in (the caption for the photo next to it says it was a 747 in 
1969) http://books.google.com/books?id=OEn…page&q&f=false Here‘s a photo of what looks like the 
same system taken i... 
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En tykkääkään · · Jaa · 8 tuntia sitten. Sinä tykkäät tästä. 
---------------- 
 
Jos katsotte mun videota numero 36. Niin näette miten ilmakehämme 6 atominen 
TYPPITETRAOKSIDOITUMINEN on ihan demottavissakin! Eli pelkistetään: A/ 1000MW 
perusydinvoimala tuottaa vuodessa 2000kg näkemällä tappavaa Pu-239 IONIkaasua tauotta. B/ 
Ongelma johtaa hallitsemattomaan globaaliin typpikaasupalon alkuun säteilykertymistä. C/ Ongelma 
yritelllään avittaa laskemalla IONI plasmojen päälle chemitrailkemikaalivanoja. Jotka painavat 
säteilyionit maan pintaan HAARP- ohjailujen auttamina. D/ Siellä säteilyn hillitön kasautuminen maan 
pintaa vasten tuottaa merittäin aina vaan lisää mm. nanopartikkelista TYPPITETRAOKSIDISTA 
keltaista silminnähtävää tappaja- ainetta! Näitä kertymiä siis mittaa Henri Lentosenkin esittämät 
viralliset käyrästöt kiistatta! Ongelma johtuu 100% juurui näistä alussa mainitsemistani 
REAKTORIPÄÄSTÖISTÄ.  
     ---------- 
 
KANAVASÄTEILYÄ ja radioaktiivista uraania taivaalta 
du chemi du chemi du chemi du chemi du chemi du chemi 
 
* Chemiutrailauksen keskeinen tehtävä on mätkiä alas taivaaltamme sinne vuotaneet reaktorien 
uraanikarkulaiset. Viimeinkin video ja tutkimus JUURI TÄSTÄ salatusta faktasta: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tmSn0na-i-w&feature=em-uploademail 
      ---------- 
 
1000MW typpihappotehtaista HNO3 
olkiluoto olkiluoto olkiluoto 
 
Katsot ihmetellen ilta- auringon värjäämää lääkejodin ruskeaa tuskannpunaista taivasta. Ymmärtämättä 
suoraan miksi taivas huokuu päälläsi kuolemaa?  
 
1000MW Ydinvoimalan tuottamat vaikutukset ympäristöönsä voidaan kiteyttää varsin helposti 
seuraavasti. 1000MW sähköä/ 1000MW hukkalämpöä/ 1000MW ympäristöön karkaavaa varastoituvaa 
säteilyn energiaa. 
 
IONIsoivan säteilyn vaikutus ympäröivään ilmaan STUK/ IAEA yksiselitteisesti ilmoittaa olevan puhtaan 
NOLLAN. Mutta mitä sanoo ilmiöstä ihan o i k e a  kemia? 
 
Kun reaktiossa syntyneisiin typen oksideihin sumutetaan vettä, oksidit liukenevat muodostaen 
typpihappoa.  
(Reaktio on erittäin eksoterminen, eli siinä vapautuu paljon lämpöä.(>H = -950 kJ )) 
 
 Saatu typpidioksidi sekoitetaan veteen, jolloin muodostuu typpihappoa.  
3 NO2 + H2O >  2 HNO3 + NO 
 
Esimerkiksi (Posivan Onkalon säilytyspullojen) kupari reagoi väkevässä typpihapon liuoksessa 
seuraavasti: 
Cu + 2 NO3- > Cu2+ + 2 NO2 + 2 H2O 
 
Kaavasta huomaamme muutamia kiinnostavia yksityiskohtia. Ensinnä säteilyn ionisoidessa ilmaa 
muuntuu typpi ioneiksi, jotka palavat happeen. Muodostuu siis typpiteraoksidia suoraan säteilyn 
energiasta. Typpiatomin elektronin emissoimiseen vaaditaan säteilyn energiaa 14,4eV edestä. Jolloin 
ilmakehän hapen kanssa muodostuu typpidioksidia. Joka näkyy ilman keltaisenpunaisena värinä 
videoitteni kipinäionisaation kammiossa. 
 
Keltainen väri pysyy ilmassa. Kunnes siihen lisään vettä. Yksittäinen typpihappomolekyyli varastaa 
vedestä vedyt tuhoten näin veden molekyylin. Lisäksi muodostunut väkevän typpihapon osmoottinen 
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paine imaisee hydroskooppisesti itseenä lisää vettä. Apteekista kaikkein väkevin typpihappo on 35% 
pitoisuuksina. Mitä tämä sitten tarkoittaa ydinvoimalaitosten vaikutuksina?  
--- 
 
Suuruusluokkaan 
montako montako 
 
Säteilyn ionisoima typpihappomolekyyli konkreettisesti TUHOAA arki-ilmamme vesihöyrystä 33% ja 
mikä lisää ongelmaa sitoo hydroskooppisesti ainakin 2 vesimolekyyliä itseensä. Pelkistettynä siis 1kpl 
typpihappoa tuhoaa peräti 2 vesihöyrymolekyyliä ilmasta. Eli YDINAAVIKOITTAA ympäristöään 
suoraan ja rajusti.  
 
Paljonko typpihappoa sitten vuosittain muodostuu ydinvoimalasta 1 000MW säteilyenegialla? 
Muutamien kymmenien MW tehoisesta paperitehtaastakin vapautuu rikkihappohuuruja 300 000kg/y. 
Jota jo pidetään hurjasti tuomittavana laskettavana ympärisörikosena. 
  
Toisaalta typpiatomin ionisoitumisen valenssisidoksen purkamiseen menee energiana 14,4eV ja 
hiilisidokseen 11eV. Eli auton ottaman bensiinin hyötysuhteella jos laskemme TVO:n reaktorin 
tuottamaa 35% apteekin järeintä purkissa pysyvää typpihappoa. Saamme laskettua pelkistetysti yhden 
1 000MW reaktorin tuottaman typpihappotonniston suuruusluokat: 
 
100kW/ 0,1MW auto kuluttaa 100km/h nopeudellaan n. 10L/h. 
Eli 1000MW ydinvoimala kuluttaisi hiilisidospolttoainetta 100m3/h.  
100m3* 24h* 365vrk= 876 000 000L/y.  
________________________________ 
 
Tämä toimii käänteisesti ydinvoimasaastuttamiseen suuruusvertailuna. Itseasiassa varsin helppoa 
peruskaavaa noudattaen yksi 1000MW ydinreaktori survoo ääimmäisen tuhoisat MILJARDI LITRAA 
kemiallista kuolettavaa tykimpää mahdollista typpihappopilveään ulos itsestään vuodessa! Sama 
prosessi tapahtuu tietysti 12 000tonnin ydinjätteissä Posivan onkaloissa kuparisäiliönsä hetkessä 
tuhoten. Eikä asiasta ole julkisuudessa hiiskuttu sanan sanaa sata/ tuhatpäisten insinööriläumojensa 
keskeltä! Että Suomi myös on oksettavasti hukassa totuuksista. 
---------------- 
 
Palonestoaineet 
palo palo palo 
 
Chemitrailaaminen aloitettiin aikoinaan lisäämällä aineeseen BOORIA. Boori on siitä mielenkiintoinen 
aine, että se tunnetaan nimenomaan paloestoaineena. 
 
Vieläkin kiinnostavammaksi homman tekee se, että myös toinen yhä chemitrailaamisessa käytetty aine 
ALUMIINI. Yllätys, yllätys löytyy myös palonestoaineitten luetteloista: 
 
Palonsuoja-aine on kemikaali, joka estää tai hidastaa tulen leviämistä aineessa. Niitä käytetään muun 
muassa tekstiileissä. Bromia sisältäviä palonsuoja-aineita pidetään terveydelle ja ympäristölle 
vaarallisina. Suomessa ja EU:ssa bromattujen bifenyylien käyttäminen palonestoaineena tekstiileissä 
kiellettiin 1990-luvulla. Ne pyritään korvaamaan booriyhdisteillä. Aineet voivat toimia neljällä 
mekanismilla 
endotermisesti hajoavat aineet, jotka alkavat kylmentää ympäristöään joutuessaan kuumaan 
ympäristöön esimerkiksi magnesiumhydroksidi ja alumiinihydroksidi 
---------------- 
 
III- Maailmansota CHEMIKONEIN. 
rus rus rus rus rus rus rus rus rus 
 
* Kiinostavaa, että maailman taivaat täytettiin megariskin sotakoneilla. Eikö t o s i a a n kenekään 
mieleen tullut. Että mijardien tonnien salaiset chemikemikaalien ja niiden huoltokoneitten kulkemisreitit. 
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Mahdollistivat samalla ennennäkemättömän tilaisuuden Putinin kaltaisille sotalordeille 
maailmanvalloituksista haaveileville?. . .  
 
Arto Lauri Joo täytyy kyllä NAURESKELLA. Maailmassa on "MUKA" starttaamassa III- maailmansota 
äärimmäisen kireine "rajaselkkailuineen". Mutta samalla chemikoneita tuhatmäärin ylittää laittomasti 
maailman rajoja kuin tyhjää vaan!.. Hei KAMAAN tässä sekoilussahan EI täsmää mikään! . 
 
19 min · Muokattu · En tykkääkään · 2 
 
Arto Lauri ))... Oikeesti en kyllä YHTÄÄN ihmettele, että PUTIN oivalsi tässä chemitrailaamisessa 
selkeän porsaan kokoisen "SOTATOIMIREIJÄN". Kun hänen neukkukoneensa annetaan lennellä yli 
valtiorajojen päivästä toiseen, tuhatpäin. Varata salattuja "huoltotukikohtia ja lentokenttiään " ympäri 
Euroopan ja maailman. 
 
 Niin eihän tässä kauaa tarvitse moisen sotalordien tuumailla. Kun Putin tajuaa tilaisuuden miehittää 
samalla kertaa salaisin CHEMIKONELENNOIN" . Vaikka koko Euroopan! Obama On SEINÄHULLU! 
Kun sallii tällaiset sekoilut puolustaakseen IAEA ydinaserikollisiaan!. . . 
 
Miettikääs kukin tykönänne. Millaisia sotamateriaalien salakuljetusten potenttiaaleja systeemi tarjoaa yli 
10v kestettyään? Sopii tuumata miten monta ydinaselatausta, montako armeijallista Putinin koneet on 
JO levittäneet haluamilleen ja ottamilleen huolintavarikoilleen! Joissa siis "sopimuksen mukaan" 
huolletaan vaan näitä chemitrail koneitaan.  
 
Mahtaako Tarja Halonen olla kovinkin hyvässä unessa kun joka IKISEN venäläisille ilmaiseksi 
luovutetun armeijan liepeille asennetun chemtrailaus asevarikon tilat on räjähteitä NYT turpeanaan!. . 
Minulla on VAHVA kutina, ettei Putin täyttänyt niitä vaan "varoiksi". Kun aloitti näitä Fennovoiman/TVO 
ydinhankkeitaan ajattamaan putkeen. Taitaa olla muuten ydinrikollisillamme PASKAT HOUSUISSA!). . . 
 
Oikeasti seuratkaas MIKSI Merkkelin kaltaiset valtiojohtajat avoimesti ilmoittavat ettei Putinilla ole 
"kaikki kotona". Itse asissa hän tarkoittaakin juuri OBAMAA tokaisuillaan. Obaman keriessä 
myrkkykemikaaliajojaan. Taisi unohtua koko maailman suojaaminen samalla TVO:n kaltaisten suojelun 
lomassa. Veikkaan vahvasti. Että NYT alkaa olemaan Euroopan chemivarikot turpeanaan muutakin 
UHKAA kuin chemimyrkyt! 
 
Vapaasti lennelleet venäläiskoneet, kiinalaistiedustelijoineen  ovat systemaattisesi vakoilleet lennoillaan 
KAIKKIEN maiden salaisimatkin sotilastukikohdat, huolinnat, tiestöt, varastot,  satamat, 
ydinvoimalapommitehtaat! 
 
 Luulen,. eikun siis TIEDÄN. Ettei ole YHTÄÄN sellaista laitosta, saati tehdasta. Joiden takapihoilla EI 
ole chemikoneista "tiputeltuja tikitteleviä etähallintalaitteistoja".) . . Nyt kunhan vielä tovi edetään. 
Alkaakin homma uida j ä n n ä k s i !..  
 
Juu veikkaan muuten VAHVASTI, että OBAMA ON tässä luomassaan CHEMIKONEITTENSA 
muodostamassa systeemissään jos mahdollista se SUURIN rikollinen kaikista ja ydinaseittensa 
levittäjä. Kuin tuo nyt lännessä parjattavana liikkuva Putin. 
-------------- 
 
pH-arvoista 
happoa happoa 
 
* Useassa uudemmissa videoinnissaan Arto on esittänyt yksityiskohtaisesti sitä mekanismia miten 
ilmakehän typpi. Yksinkertaisesti muuntuu keltaiseksi typpitetraoksidikaasuksi. Ja saatuaan vielä 
mukaan vettä 1000MW perusreaktorit syytävät magaaberin miljardin kilon vuosivauhtia 
ionisaatiosäteilystään typpiuhappopartikkeleja ympäristöönsä. Hän mittasi ilmiötä pH- mittausliuskalla. 
Nyttemmin jo Tekniikan mailma No:3 2014 myös kirjoittaa tästäkin ilmiöstä: 
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"Vuonna 1914 sakslainen  kemisti Lennor Michaelis julkaisi kirjan pH mittauksesta. pH yksikkö kuvaa 
vapaasti aineitten sisällä liikkuvien (OH-)  miinus vetyionien pitoisuutta, eli happamuutta ja 
emäksisyyttä. Kasvit ja eläimet säilyäkseen hengissä vaativat, että ympäristön pH- arvo pysyttelee 
tietyssä neutraalitasossaan." 
 
* Aiheesta tekee täydellisen TABU:n juuri se. Että SÄTEILY nimenomaan IONISOI kaikki ympärillään 
olevat alkuaineet. Poistamalla niiden uloimpia miinus elektroneja. Säteilyn energia ikäänkuin "puhaltaa" 
kevyemmät elämälle välttämättömät elektronit poispäin säteilypaineillaan.  
 
*Ja jäljelle jää tappavan vaaralliset säteilyn agressoimat + ionit. Niin ilmakehään, veteen, kuin myös 
kiinteämpiin aineisiin tappavina säteilyn energiavarastoitumina. Vaikka pH käsitteenä on tunnettu jo yli 
100 vuotta. Siitä huolimatta juuri SÄTEILYN ionisaation ja plasmamekanismiensa tunteminen edustaa 
salatuinta fysiikan "keskiaikaa". 
 
* Aikaamme jolloin inkvisitio= IAEA päättää mitä EI saa tutkia! Eikä varsinkaan kertoa suurlle yleisölle. 
Arton tutkimukset aiheesta ovat herättäneet suuren ydininkvisition barrikadeilleen. Puolustautumaan 
kustannuksista ja resursseista piittaamattoman taisteluunsa totuuden oppia vastaan. Ruotsin Edlen 
tutki juuri näitä kiinteämpien aineiden säteilyionisaation mekanismeja. Ja pysyy ankarassa 
tietopimennoissa löydöksineen. 
----------------- 
 
Chemi- HISTORY 
chemi chemi chemi 
 
Olen aina hämmästellyt sitä miten Venäjällä oli JO 1986 Tshernobylin reaktoriromujen räjähtäessä 
hallitsemattomasti taivaalle. Valmiudet polkaista hetkessä tarvittavat 100 chemitraillentokonettaan. 
Myrkkyruiskuttamaan Pu-239 kanavasäteilykaasumeret surutta EI venäläisten kansojen niskaan. 
Ukrainaan, Valkovenäjälle ja pitkin Pohjoismaitahan se ydinsaaste kyettiin Moskovan päältä 
puhaltelemaan. 
 
Itse asiassa kun USA:n Jo ihan ensimmäisistä ydinkokeista kantautui tietoja, että ydinräjäytysalueilta 
hallitsemattomasti levinneet saastepilvet. Aiheuttivat suunnatonta tuhoa. Pääti USA-army lento-osasto 
panna kortensa kekoon.  
 
Eli jo 1950- luvuilta asti USA Airforcella oli PYSYVÄ osastonsa. Sama erikoismyrkyttäjien kolonia 
pantiin systemaattisesti liikkeelle. Kun ydinkokeitten hillittömästi säteilevät pilvet alkoivat lisääntyvästi 
uhata milloin mitäkin suurkaupunkia. Tämä huippuunsa salattu kolonia kylvikin kauhua jo vuodesta 
1950 ahkeroiden kaikessa hiljaisuudessa. 
 
Kuvaavaa asialle olikin. Että varsin pian samainen lennosto sai kuolttavan ydinmateriaalin 
keinosadettamisensa jatkajia. Varsinkin kun 1973 kehitetty Öljykriisi konkreettisesti RÄJÄYTTI 
ydinmateriaalikaasujen alasmätkintätarpeet maailmalla. Otetaan esimerkki. Moniko muistaa miten JO 
niinkin varhain kuin 1974 Loviisan ydinvoimaloitten starttien yhteydessä. 
 
 Rantautettiin uudenmaan lennoston tuliterät chemitrailausjoukot. Valtavia myrkytysvanoja alkoi JO 
silloin ilmestyä Uudellemaalle Loviisan ja Helsingin rajamaastoihin! Siitä lähtien Suomessa 
chemitrailaukset on kääntyneet ydinyhtiöiden Pu-239 vuotojen tarpeista kaikessa hiljaisuudesssa ihan 
teollisiin mittoihinsa jo! 
----------------- 
 
13.4.2014 M.K. kirjoitti: 
 
http://www.nutronix.com/Nutronix/images/products/FIR.pdf 
 
> Nopeasti: negatiivisia ioneja ei juuri tule läpi tuuletuksen. Siis niitä joita yleensä kaupungissa enää 
hengitysilmassa on. Ne  jäävät pehmeisiin filttereihin ilmanpuhdistusverkkoon. Toisaalta chemtrails-
ruiskutukset jäävät osittain kiinni taas tähän koneellisen ilmanpuhdistuksen filtteriverkostoon eli voi 
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myös olla parempi sairastella jatkuvasti  kotona/toimistossa koneellisen ilimastoinnin takia varsinkin jos 
filttereitä ei vaihdeta riittävän usein kuin kärsiä jatkuvasti muunlaisista hengitysoireista. 
 
> Keräsin talven aikana kymmeniä grammoja omituista harmaanmustaa materiaalia juuri sataneesta 
lumesta sulattamalla noin 1500 litraa lunta Helsingin lähes korkeimmalla paikalla keräten näytteet myös 
samasta paikasta. Jokaisessa lumikiteessä oli tätä kummaa moskaa. Myöhemmin havaittiin moskan 
koostuvan mm. alumiinista ja bariumista. Lumikiteen ydin oli siis metallia... Jo on aikohin eletty. Osassa 
näytteistä löytyi muutakin jännää. Mikroskoopilla on kiva katsella itse eikä  tarvitse luottaa nettitrolleihin, 
joille valtio maksaa valehtelemisesta. 
 
> Vielä on mahdollista kerätä monin paikoin lunta ja sulatella sitä. Taatusti unohtumaton kokemus kun 
katsot mikroskoopilla mitä tulikaan sulatettua! Vinkkinä voin sanoa, että harmaa aine näyttää 
mikroskoopissa Salvador Dalin tilkkutäkkikudelmalta, jossa KAIKKI maailman värit! 
 
> Eli: on muutakin vielä tunnistamatonta tullut kerättyä. Sarkastisesti voisin sanoa jos olisin sinä en joisi 
vettä, se on sen verran likaista nykypäivänä. 
 ----- 
 
* Vau siis JOKU muukin tässä maailmassa kuin MINÄ. Ylipäätään uskaltautuu tutkimaan 
chemitrailaamisten jätteitä! ) Nostan hattua. Nimittäin FB:ssä kymmenistä tuhansista suomalaisista EI 
YKSIKÄÄN vaivautunut moiseen kuukausien aikana i k i n ä ! Jona asiaa mm. videoissani kyselin! 
Suomalaisethan ON tunnetusti ydinsairaita jotka TOTTELEE sokeasti paskalakkien tällaisia perverssejä 
tutkimuksien estokäskyjä! 
 
Niin  harmaa massa on alumiinia.  Jolla olen nähnyt peitetyn teollisia virheetömiä osamillien pyöreitä 
lasikuulia. Prosessi oli kuitenkin kuulema kallista ja hidasta tehdä laivanlasteittain tuota 
chemitrailaamisiin. 
 
Seuraavaksi olikin nanokokoiset,  yleisin löytö sininen, punainen ja keltainen rypistetty 
polymeerikalonarujen pätkät. Pietsoaktiivisia lisäksi mm. valoa luminoivia. Säteilyionikentissä 
muuntavat säteilyenergiaa valoksi ja liikkeiksi. 3 Värin kirjolla kustomoidaan TARKKAAN kunkin 
ruiskutettavan paikkakunnan chemitaivaalle OIKEA värikorjaussumutus! 
 
Näin tosiaan parissa USA:n kuvassa mainitsemiasi "tilkkutäkkivärejä". Niissä ILMEISESTI tämä taivaan 
värikorjaus tehdään sofistikmoidummin kuin heti kättelyssä keinotekoisiksi osoittautuvilla 
polymeerikalvopätkillä! Violeteissa kalvopaloissaan muuten levittävät ymmäertääkseni juuri bariumiaan. 
 
Eli KAIKKI mitä minulle kerroit. Lienee myös todistustiedostoissani tarkastellen totta! Itse asiassa 
hämmästyttävän totta. Nyt näyttää siltä. Että rohkea ITSE tehty tutkimus on miltei AINOA tapa tutkia 
chemitrailaamista. Joissa SUPO/CIA syöttää disinfoaan netit väärälleen! 
 
Muuten chemitrailaamisen historiasta löytyy USA Airforce. Ihan  jo 1950- luvuilla lentokoneilla vetivät 
ydinräjäytysalueille ilmaan savuvanojaan. Joissakin vanhoissa ydinpommikokeissa näkee miten 
shakkilautakuvioisten savuvanojen taipumista tarkastelevat filmaten ydinräjäytysten voiman 
ilmavirtauksia. No varsin pian kuulema Bikinin tyyppisten kokeitten vuotokatastrofeistaan USA- army 
tajusi. Että JOKAISESTA ydinpommikokeesta karkaa tonneittain hallitsematonta, tappavaa Pu- 239 
kanavasäteilyioneja ja kaasuja. 
 
 JUURI näitten ionipilvikarkulaisten "hallintaan" USA- Airforcen erikoisssumuttajajoukot siis kehiteltiin! 
No kun ilmakehän ydinkokeet loppu 1963. Piti kehitellä uutta ideaa näistä erikoisvalmiuslennostoista. 
Tämä nylkyisempi SIVIILIREAKTORIEN Pu-239 plasmaionipiolvien alasmätkinnän/ keinosadettamisen 
valiokaartit tehtiin. Samaan aikaan tehostettiin lisää myös säteilyionipilvien pois puhaltamiseen 
kehitellyt HAARP tutkasysteemit massiiviseen siviiliydinvoimakäyttöön. 
 
 Eli kuten huomataan. Chemitrailaamisella On tosi vanhat taustat! Suomessa Helsingissä muuten 
tavattiin myös ensimmäiset Helsingin chemivanat. Kuinka ollakaan JO kun Loviisan 1 reaktori starttasi 
1974 paikkeilta eteenpäin! Ihmettelin miten Venäjällä VOI olla jo 1986 yli 100 chemitrailauskonetta 
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"valmiuksissa" Tsherno- Moskova väliin. Tuo ylläoleva valaisee paljon asiassa lisää niille. Jotka 
OIKEASTI haluaa asiaan tutustua.  
------------------- 
 
US Blogin satoa 04.2014 
us us us us us us us us 
 
Mitä Metsä-Group oikein pimittää ja salailee ? 
24.4.2014 15:27 Jukka Mäkinen 6 kommenttia, 1 uusi  
 
ilmoita asiaton viesti  
Biotuotetta bioenergialla? 
Onko bioenergia ainoastaan hienompi nimi sille että metsää hakataan klapeiksi tehtaan 
energiatarpeisiin? 
Hukkuuko Äänekoski pienhiukkassavuun, vai millaisesta tekniikasta on kyse? Miksei sitä voi ilmoittaa? 
Entäs se biotuote. Miksei Metsä-Group ilmoita mikä on monsteritehtaan pääasiallinen tuote? 
 
 Tuollaista investointia ei tehdä ilman minkäänlaista markkina-analyysiä. Onko kyseessä valtion 
mammuttitukiaisilla tuotettava biodiesel Nesteen kilpailijaksi, vai joku sariinin sukuinen biotuote pimeille 
asemarkkinoille? Miksei asiaa voi ilmoittaa? Mitä salattavaa Metsällä oikein on? Kaikki toimiluvat on 
kuitenkin hankittava. 
 
Kaikikien asiaa sen enempää ajatelematta hurraavien kannattaa muistaa että Talvivaarakin oli miljardi-
investointi. 
--- 
 
* Niin USA:ssa julkaistiin mennä talvena 2014 kymmenittäin videoita siitä miten siellä satoi lunta. Joka 
toden totta paloi! Kyse oli siitä, että CHEMITRAILERIT alkoivat lisätä CHEMITRAIL lentomyrkytyksiinsä 
NANOBIOSELLUN KUITUJA! 
 
Chemitrailaus kehitettiin USA Airforsin käyttöön alkujaan sitä varten, että ydinpmmikokeitten 
hallitsemattomat Pu-239 kaasupäästöt kyettäisiin lentoruiskutuksin keinosadattamaan ennen kuin 
tappaisivat päästöillään miljoonakaupunkeja. 1986, 100kpl venäläiskonetta chemitrailasikin 
Tshernobylin räjähdysilvien Moskovaa uhkaavia saastoja Valkovenäläisten päälle surutta.  
 
Nykyään jokainen 1000MW suuruinen ydinvoimala kiehuttaa reaktorisisältöään taivaalle 50- 90 
vuodessa. 2000< kg/y kertoo alan professori Arnie Gundessen. Eli Suomen nanoselluloosan tonnistot 
myydään KOKO maailman keskeiseen Pu- 239 chemitrailaamiseen. 
 
 Systeemin kustantaa IAEA/NATO. Mutta maksut kootaan kustakin valtiosta Opensky sopimuksien 
pohjalta. Tarja Halonen allekirjoitti Suomen ko. sopimuksen kymmenkunta vuotta sitten.  
 
--------------------------- 
 
Arto Lauri 47. CHEMITRAIL 5 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GzwkiaDygro 
----------------------------- 
--------------------- 
 
Chemimuovia TVO:lla 
plastig plastig 
 
Tuossa vieressäni on Satakunnan kansa lehti. Siinä kerrotaan, miten TVO:n ympäristöstä löytyy 
LAIVANLASTEITTAIN, kuten kertovat "mikrokokoisia pinkki, syaani, keltaisia polymeerikalvokuidun 
pätkiä". Hupaisaa, että ITSE olen mikroskoopilla kuvannut samaisia 100% keinotekoisia kuituja mm. 
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sadevesistä videoihini jo lukuisat kerrat. Toki aluminisoituja keinotekoisia lasikuulia, bariumkalvoja, 
yms. totaalin luonnotonta.  
 
 Juu samoista sadevesistä, joilla ovat CHEMITRAILANNEET TVO:n yllä siitä lähtien kun reaktorien 
tonnien vuotoplutoniumejaan ympäristöönsä päästelleet ovat. Erityisen outoa asiassa on  myös se, että 
nyt mm. koko Eurajoen jokijärjestelmät Säkylän Pyhäjärvestä lähtien . Joka laskee Olkiluodon 
ympärille. Kas kummaa julistettiin NIIN MYRKYTTYNEEKSI. Ettei sen vedessä saa uida, ei edes 
käyttää kasteluvetenä tai muutenkaan! 
        ----------- 
 
 
 
 
 
 

3317. Pu-239  
 
Otteita SIKAPOLIISIN asennevammoista:::: 
#################################### 
 
. . Onkin itsestään selvää, että itse PAHOLAINEN toimii juuri tälläisten "sinisontaisten", kuten POLIISIN, 
SUPO:n ja vastaavien kautta.  
 
Kuulin muuten eilen. Että kansainvälinen kuuluisa UFO tutkija Luukkanen -Kilde . Olisi mennyt Ruotsiin 
konfferenssiin. SÄPÖ oli 70v naisen pidätyttänyt syytä keromatta. Riisuneet naisen alasti... ja no 
kaikkea.  
 
Vessaankaan eI oltu päästetty. Olivat henkipattopoliisit kyöränneet myös Ruotsalaiseen 
KIDUTUSKAMMIOONKIN! Naista oli sitten kiusattu, valvotettu ja rääkätty toista vuorokautta! 
 
Lopuksi oli vihoissaan viskottu vankilan pihalle.pakkaseen. Ilman kuljetusta ja apua. Kuvaavaa 
tällaiseen POLIISIN mielettömään väkivaltaisuuden näyttämiseen olikin seuraava.  
 
Kilde on vuosikynmenet saanut kritisoida kyllä UFO- juttuja. Mutta kun alkoi kritisoida Suomen/ 
Fennovoiman/ TVO seulana vuotavia YDINVOIMALOITA.  
 
Häkki heilahtaa ja pidätyksiä lentelee näköjään vähän samaa tahtia kuin meikäläisenkin. mm. tiistaina 
11.03-14 kohtaamien Olkiluodon TULLI- paskalakkipoliisien kanssa! 
. 
Pikaviestiketjun loppu 
------------- 
 
Olisko syynä nettoipoliisien agressioihin tää, SELKEÄ todiste ydinvoiman aiheuttamista ympärillämme 
kasvavasti näkemistämme AIVOKADOISTA??!! 
 
T&T Ydinvoima aiheuttaa AIVOVAMMAN. 
 Minna Pihlava, 19.3.2014, 15:22 
 
Säteily "balsamoi" - Puiden lehdet maatuvat todella hitaasti Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden 
alueella. Radioaktiivinen säteily on vähentänyt puiden lehtien hajoamista Tšernobylin alueella, ilmenee 
Oecologia-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta. 
 
Kuolleet lehdet ja puut maatuivat radioaktiivisilla alueilla 40 prosenttia hitaammin kuin Ukrainan ei-
saastuneilla alueilla. Metsien lehtipeitteet kertyvät Tšernobylin alueella paksummiksi kuin muualla, 
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tutkijat päättelevät. Samalla pienempi osa ravinteista pääsee multaan kasvien ulottuville, mikä voi 
selittää puiden kasvun hidastumista Tšernobylin alueella. 
 
Tutkija Timothy Mousseau arvioi Smithsonian Magazinessa, että kertyvät lehdet lisäävät myös 
metsäpalon riskiä. 
 
Lehdet maatuivat pusseissa 
 
Tutkijat veivät 572 pussia saastumattomia kuivia lehtiä 20 metsään Tšernobylin alueella syyskuussa 
2007. Lehdet edustivat neljää eri puulajia. Joka neljäs pussi oli niin tiivis, että niihin ei mahtunut 
selkärangattomia. Pussit haettiin pois kesäkuussa 2008. Niistä määritettiin jäjelle jääneen kuiva-aineen 
määrä. 
 
Ne lehtikasat, joihin pääsi selkärankaisia, olivat maatuneet hieman pidemmälle kuin muut. 
Tutkimukseen osallistui tutkijoita muun muassa yhdysvaltalaisesta Etelä-Karolinan yliopisto ja 
ukrainalaisesta Kiovan yliopistosta. 
 
*Avaruusmatkailu loppui kuin seinään. Kun huomattiin avaruussäteilyn vaurioittaneen KAIKKIEN 
astronauttien aivoja ja silmiä. (Tekniikan maailman julkaisu). No nyt viimein aletaan ilmiön syinä 
vahvistaa NIMENOIMAAN ydinvoimaloitten säteilypäästöt! Olen teille jo aiemmin  kertonut, miten 
oleskelu reaktorialtaan äärellä tuottaa aivoihin niin paljon säteilyn oikosulkuja.  
 
* Että jopa yksinkertaisen kertotaulun tekeminen TVO:n altailla oli MAHDOTONTA!. .Olen kertonut 
myös kokemuksistani siitä miten työkavereista tuli vuosi vuodelta enenevästi TVO:n startattua. 
Käveleviä itsestään piittaamattomia "zombeja"..! Nyt asia on saamassa viimein ansaitsemaansa 
julkisuutta. Reaktorien tonneittain vuotamat säteilyn energiat ionisoivat ja tuhoavat hermostojen 
synapseja oikosulkuun. Olen käyttänyt ilmiöstä nimeä: "ydinapnea". Ja ydinalalta kertomiani tuloksia on 
viimein alettu myös julkaista:  
 
Aiemmin on havaittu, että Tšernobylin alueen linnuilla on pienemmät aivot kuin ei-saastuneiden 
alueiden linnuilla. Siellä on myös vähemmän hämähäkkejä, perhosia ja heinäsirkkoja.  
------------- 
 
USA Uuden-Meksikon Pu- varikkopaloista 03.2014 
_______________________________ 
 
Viimein kunnollinen  videointi aiheesta. Ihan sattumalta törmäsin aiheesta kunnolliseen videoon: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=utYXevwGzOQ 
            ------------ 
 
Ydinjäte PALAA! 
buner burner burner 
 
2.4.2014 13:54, TJL kirjoitti: 
 
> Moro Arto ! 
>   
> http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-
0005+0+DOC+XML+V0//SV 
> vaihda kieli ylhäältä ja lue suomeksi tämä haarpista (helvetin rotat leikkii luonnon resusseilla!!!) 
> ei muuta sitten! 
-------------- 
* Osaat kyllä lähettää kiinnostavaa dataa, thanks. HAARP on kuoleman ase kyllä. Tästä ylläolevasta 
kolahti mulle ajankohtaisimpana , ehkä juuri tämä kiteyttävä lause: 
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"Radioaktiivinen jäte on hyvin helposti syttyvää ja voi räjähtää, Jos ei ole kunnolla tuuletettu tai 
jäähdytetty!". 
 
* Olet varmaan huomannut videoistani, miten olen nyttemmin demonut erityisesti ilmakehän typen 
muuttumista "rakettipolttoaineiksi". Nitraavaksi räjähdysaineiksi ja säteilyn ionisaatiot tuottaa suoraan 
typpihappoa miljardein litroin.  Ydinvoimaloihin on AINA kuulunut tämä silmitön säteilyenergian 
tuulettaminen. SYYTÄ vaan ei ikimaailmassa ole haluttu kertoa.  
------------ 
 
Helsinki Pu-239 kaukolämpöön 
hesaPu hesaPu hesaPu hesaPu 
 
Kai kuulit aamulla, 03.04.2014  että NASA lopetti yhteistyön myös Venäjän suuntaan. Suomi himoaa 
nyt jälleen kerran muutamia venäläisiä jättiydinvoimalahankkeitaan "lämmittämään Loviisa- Helsinki" 
linjoille. Kansainvälinen IAEA ydinturvalaki KIELTÄÄ ANKARASTI tappavan tritiumkaukolämpöveden 
käytön. Mutta Venäjä on tosiaan tapattanut radioaktiivisilla kaukolämpövesillään suuriakin etnisten 
vähemmistöjensä kaupunkiväestöjä 70-90 luvuilla pitkin Siperiaa. 
 
 Ja juuri näitä kokemuksia Koivisto/ Mitterand- sopimus 1986 suosittaakin Suomeen nyt. Myös ihan 
Karjalassakin ydinlämmöllä tehtiin väestön säteilysterilisaatioita massoittain.  Kunnes muistaakseni 7 
800< lämmittelijää jo 3 vuodessa alkoi kuola! Ja asia haudattiin hiljaisuudessa! Lisäksi KOKO Itämeri 
on IAEA:n ydinturvalain mukaan KIELLETTY vaeltajasimpukkainvaasion vaaran takia kaikilta 
ydinhankkeilta.  Hehtaarien irtoilevat simpukkariutat sulkevat jäähdytyksen ja ydinvoimala räjähtää 
tilassa 30 sekunnissa ilman jäähdytyksiään!.. 
 
No tänä aamuna YLE sitten raikkaasti kertoikin, että Helsingin yritysjohtajat himoaa Helsinkiin pariakin 
uutta ydinvoimalahankettaan ns. "korvaamaan" kaukolämpölaitoksiaan. Ja mikäs tässä estääkään, kun 
netitkin On SA- armeijan, Tampereen ilmavoimien kybersotilaiden hirttonarussa jo! Piankos sitä nyt 
polkaistaan viides ja kuudeskin kymppimiljardeja kalliimpien reaktorien kaupat. Kun Fortum alkaa olla 
maamme viimeinen yhtiö. Jolla rahaa vielä edes teoriassa on tuhottavaksi kannattamattomissa 
vuodesta 2008 energianegatiivisissa ydintappajahankkeissa. Ja tämä Suomen lammaskatrashan 
kelpuuttaa ihan mitä TAHANSAA! Kunhan siinä on paljon LAITONTA plutoniumin mustaa bisnestä 
muassaan!.. 
 
Eli Suomi aikoo rikkoa käytännössä suurinta osaa ydinvoimahankkeissaan! Ideana onkin, Kuten 
Fortumin pomo Kuula sen kiteytti." Rikkoa liki KAIKKIA USA määrittelemiä  kansainvälisiä IAEA 
ydinturvalakeja. Juuri nimenomaan Venäjän villin- lisenssin avulla!  Suomi aikoo siis kaivattaa KOKO  
Uudenmaan maamme AINOAT oikeasti merkittävät uraanivarannot ylös! Tuokin on toki 5-kertaa 
energianegatiivinen malmio. mutta paskat siitä tuumivat. Miljoona ihmistä vaan pakkomuuttoon ja 
uraanihelvetti irti. 
 
TVO:n pääjohtaja, tuttuni Pertti Simola. Sanoikin suoraan mulle, että jollei tätä tehdä varsin pian 
suljetaan uraanipulassa kaikki koko Euroopan ydinvoimalat, uraanikaivoksia kun ei koko Euroopassa 
enää muualla ole! Hankkeen kuuluu 3000ha kokoinen ja 3000MW Porvoo- Askolan isotooppilaitos. 
Jonka JÄRJETTÖMÄN ISON energianegatiivisuuden takia tarvitsee minimissäänkin kaikkien nyt 
suunnitteilla olevan 6 rektorin sähkötkin! Itse asiassa 3- kertaisesti varmistettavan isotooppijalostamon 
sähkön tarve ON uskomattomat 9kpl luokkaa 1000MW< reaktorin K A I K K I  energiat! Mutta kuten 
kuulimme aamulla jo. 
 
USA pistämässä 70% maailman uraanipolttoaineet NYT Eurooppaankin jalostavan Venäjän 
totaalisaartoon. Ja tilalle, mitäs muutakaan kuin Suomen uraanijalostuskapasiteetit! Suomesta 1986 
sopimus teki samalla MYÖS koko Euroopan ydinjätteen ja Pu- 239 ase jälleen käsittelyn, ennen 
kaikkea myös VARASTOINNIN "Mokan"! Ja tämä kaikki ON tietysti itsetuhoisten  suomalaisten 
mieleen. Kunhan vähän atomiherrat ja poliisipaskalakit armeijaan turvautuen "suostuttelevat!" NATO 
jäsenyys on USA luoma 100% pakko kaikelle tälle plutonium- SE sekoiluille. Siksi tätä Venäjän 
tilannetta nyt äärimmilleen korostetaan Suomen korruptiotiedotuksissa. 
----------- 
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45 000Mt paukkua By TVO! 
45 000 45 000 45 000 
 
Stubb enteellisesti uhoi 2014 keväällä, että Suomeen saatava syksyllä alkuun mykistävät 8 uutta 
ydinsekovoimalaa. Siinä sitä onkin ihmeteltävää kun maksavat toistasataa miljardia 13,5miljardia pala. 
Ollkiluodossa odottamassa JO enteellisiä OL-3 tyypin "ydinhylsyjä".  
 
No hupaisinta tässä on, että Olkiuluodossa on nyt vuodesta 2002 toistamiseen TUHOUTUNEESSA 
KPA ydinjätevarastossaan odottamassa ihmiskunnan järein ydinpommilataus. 3 000 000kg Pu-239 
ydinjättet kun venäläistiedoin paukkuu 400kg/ 6 MEGATONNIN voimalla pikku vesitilkasta!. Juu laskitte 
oikein 1000- kertaa SUUREMPI pommi tulossa kuin maapallon ionosfäärin tuhomaisillaan olleen Tsar 
Bombajan (50Mt) tehot!.. Vetää hiljaiseksi suomalaisten silmitön hulluus ydinasioissaan..  
 
Siis nyt kaikessa hiljaisuudessa ovat Eurajoen TVO:lla tukkimassa vuotavaa KPA varastoaan 15m 
megavallituksin. Jota TUTUSTI EI ole uskaltanut edes KUVATA jälleen kerran  kukaan muu kuin minä. 
Vaan katsokaa mitä tosiaan lehdistö vaientaa kuin MUURI. 
 
Arto Lauri 54. KPA II 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eJ8fussl0D4 
----------------------------------- 
 
Pekka uraani loppuu 
perä perä perä 
 
* 25.09.2014 Pekka perä ja Talvivaaran 4 koplaa uhkaa peräti 4vuoden linnatuomio. Sopii kysyä miksi 
yhtiö, jonka valtio VUOSIA salli tehdä mitä tahansa mm. miljardien suurtappiot. Yhtäkkiä kaikki 
työnnettiin alas norsunluutornistaan? 
 
Selitys on aika simppeli. 2008 Kun maailman uraanit muuttui energialoisiksi malmien ehdyttyä. TVO 
ydinrikolliset pyysivät hätään apuun valtioyhtiötä Talvivaaraa. GTK ilmoitti, että yhtiö käsittelee 
louhoksissaan suunnattomia määriä uraanimalmeja, joita voitaisiin alkaa hyödyttämään. Myös energia 
negatiivisena.  
 
Paperilla homma näytti oikein hyvältä. Talvivaaran läpi menee vuosittaisessa louheessa uskomattomat 
550 000kg/y uraani jätetä. No Perä lupasikin toimittaa nämä venäläiselle jatkojalostajalle jotta Suomen 
vuotuiset uraanintarpeet tulisi näin kuitattua. No sekä GTK,TVO, että Talvivaara vaan EIVÄT tajunneet 
syytä siihen miksi rikkaat uraaniesiintymät lakkasivat kannattamasta maailmalla? 
 
Keskeisin ongelma oli tietysti Putinin varoittelut uraanin loppumisista ja Arton ilmoittamat uraanin 
SAANTIEN todelliset prosentit 0,25%. CIA oli systemaattisesti piilottanut samalla MIT 1988 laskelmat 
aiheesta.  400kg uraanieristä kun saataisiin talteen pelleluku 1kg! Arkana asia oli pyhä ja koskematon 
salainen TABU. Jota suojaamaan Suomeen perustettiin RAJATTOMAN TOIMIVALLAN SUPO. No 
korttitaloa ylläpidettiin valhemerin kuutisen vuotta. Viimein viikolla 39 kaikki repesi.  
 
- Pekka Perä sai kenkää ja ydinyhtiöiden rahamenetyksistä verisesti raivoamaan ostetut poliisimeret 
niskaansa! 
 
- Päivi Räsänen asetti samalla viikolla koko SUPO poliisileegiot tutkinnan alle. Koska nimenomaan 
heidän systemaattinen lehdistön/nettien tiedon pimitys uraaninegatiivisuuksista oli keskeisenä syynä 
Suomen suurimpaan ydinmokaan! 
 
- Kaikki kolme Suomalaista ydinyhtiöt olivat puhaltaneet vain vähän aiemmin pelin myös osaltaan 
poikki. Ja alkaneet systemaattisesti kieltäytyä. Vapaavuoren vetämistä energianegatiivisen 
uraaniteollisuutensa lisähankkeista. Koska uraanipolttoaineiden tuotanto KOKO Euroopassa pysähtyi 
vuosiksi tähän mega mokiin.  
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Oli ydinalalla toki varasuunnitelmiakin. Peräti 2 eri versiota uraanin loppumiseen. Toinen oli Pu-239 
talouden perustaminen laserisotooppijalostamojen 90% saantihyötysuhteeseen. No CERN kokeet 
syksyllä 2007 totesivat saannin VAIN 12%. Mikä tiesi myös plutoniumtalouden romahtamista 
energianegatiiviseksi. Japanin antamien testiajojen jälkeen peräti 6- kertaa uraanivoimaa kalliimpaa! 
 
Vielä oli jäljellä yksi oljenkorsi. Tarkoitus oli ottaa käyttöön Norjan ja Intian valtaisat 
THORIUMVARANNOT. Norjassa thoriumia koe poltettiin pitkään ja hartaasti. Tulos on kuitenkin karu. 
Thoriumin tuottamat jätteet ympäristöön ovat kaikilla mittareilla ihmisen sietokykyjen yli luokkaa 1000- 
kertaa tappavampia näkemällä tappaviin uraanijättisiinkin verrattuna. Thorium jätettä pitää käsitellä 
suunnattoman kalliilla erikoisroboteilla. 
 
Lisäksi thorium EI pala lainkaan. Vaan se pitää ENSIN muuttaa ihmiskunnan pelätyimmäksi aineeksi, 
PLUTONIUMIKSI! Jonka takia esim. 1600MW OL-3 tyyppisestä laitoksesta saataisiin ulos vain 10% 
tehot. Eli 160MW. Tai tämä tehoton reaktori pitäisi ladata kerran kuussa. Ongelman keskeinen motiivi 
tulee kuitenkin USA armeijalta. Joka keskeytti mm. Intian thorium kokeilut seinään. Thoriumista EI tule 
ydinvoiman päämotiivia, eli YDINASETTA. Lisäksi USA ei tule hyväksymään koskaan. Että maa olisi 
100% riippuvainen Intian 1000v käyttövarantojen thoriumien tuonnin varaan.  
 
 
 
 
 
 
Rasmussen.fi Typpihappoa?  
 
 

3318.Pilvistä 
 
Miksi chemitrailataan 
chemi chemi chemi 
 
Ihan pitää kysellä. Yleisin vastaus neteissä on, että chemitrailkauksella peittämällä peitetään lämpöä. 
)).. No toisiksi ýleisin väite on miljardien joukkutapot myrkyillä. No miten on käynyt? .. Ei tää mennyt 
talvi ainakaan HIRMUISEN paljon kylmä ollut?)).. Ja toisaalta 6 miljardia chemimyrkkyihin kuolluttakin 
on jäänyt a i k a vähälle huomiolle? .. .No YKSI kyllä on ja pysyy kuvioissa. Ydinvoimaloitten 
ilmakehään puskemat tuhannet tonnit Pu- 239 säteilyionisaatiota ON kyllä ja voimissaan! 
Taivaankannen SÄTEILYIONISAATIOT on kukerruttaneet värikylläisiksi taivaat. Ja Norjassa ja 
monessa muussakin paikassa säteilyionisaation aiheuttamat massiivipalot on alkaneet päästä 
tiedotuksiin. Samalla kun kaikki ympärillämme kiihtyästi YDINAAVIKOITUU. 
 
E.P. Muus miljardia kuollutta.. missä? 
20 minuuttia sitten · En tykkääkään · 1 
 
Arto Lauri Niimpä E.P. Sitähän minäkin.) Kaikialta vaan kertoillaan, että chemitrailauksella ollaan 
taappamassa vähintään yli 6 miljardia. Kovin "heppoiset tropit" ymmärtääkseni olleet tuohon 
tavoitteeseen?. . . Eli kuten olen kovasti koittanut kertoilla chemitrailauksella on IHAN MUUT 
SÄTEILYPERÄISET päämäärät. Kun mitä neteissä on asiasta disinformooituna ollut. 
15 minuuttia sitten · Muokattu · Tykkää 
 
Arto Lauri Eli, eli. Ihmisten PITÄISI alkaa pikkuhiljaa ruveta myös SEURAAMAAN MITÄ 
chemitrailaaminen ympäristössämme o i k e a sa t i tekee! Eikä vaan pelkästään arvuutella tällaisia 
"CO2/ kylmennysvitsejään". Jotka, no kuten huomaamme EI VAAN TOTEUDU! . .. 
noin minuutti sitten · Muokattu · Tykkää 
 



3031 
 

Arto Lauri Kolmas chemivänkääminen on, että pellot on niin täynä alumiinia, ettei viljat kasva.. No 10v 
on ruiskutettu uskosti. Voisko joku näyttää edes parikin peltoa missä alumiinin kasvut ON estäneet 
viljan kasvut niissä?.. 
10 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Juu en TAHALLAAN nosta asioita pöydälle. Mutta voisi sitä ihmise alkaa pikuhiljaa tajuta. 
Että tää chemitrailaamisen päämäärät on on IHAN MUUTA. Kuin mitä nettipoliisien disinfot on tänne 
syytänyt. 
9 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Neljäs väite oli muistaakseni Nibirun peittäminen. Noin jokohan olisi toikin mötikkä 10 
vuodessa ehtinyt pois lähiavaruudestamme? Ainakaan ENSIMMÄISTÄKÄÄN luontokatastrofia, saati 
havaintoa ei Nibirukaan polkassuit ineemme. Voi siis herranen AIKA näitä elähtäneitä väitteitä. .. 
7 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Viides väite taisi olla myrkyttää ihmiset tahdottomiksi roboteiksi chemipaskalla. Käsi ylös 
HETI JOS joku tuntee olevansa "robottioihjelmoitunut" tätä chemipaskonnasta? Oikeesti siis! Olisi kyllä 
ihan kiva kuulla mihin on kadonneet näitä aiemmin kiihkeästi neteissä viljelleet disinformaattorit? .. 
5 minuuttia sitten · Tykkää 
 
Arto Lauri Itse olen systemaattisesti kertonut, että chemitrailaus kehitettiin 1986 Tshernobylin Pu- 239 
säteilyionisaatioita alas mätkimään. Keroin miten säteilyionisaation takia 2003 mehiläisetkin kuoli 93% . 
Alkaa näyttää vahvasti vaan siltä, että KAIKKI MUUTA vänkäävät katos. Ja NYT chemitrailataan, 
HAARP- ajellaan tutusti enää y h t ä varten. JATKUVASTI KASVAVIEN YDINVOIMALOITTEN 
IONIPÄÄSTÖJEN TAKIA! Olisi tosiaan kiva kuulla vieläkö ylipäätään yksikään MUU chemiehdotusta 
heittävä uskaltaa vastata selkeään haasteeseen?. . . 
-- 
Hurjaa chemipilvikuvaa: 
https://www.youtube.com/watch?v=gqGEzpnxvfU 
---------- 
 
FB. 02.2014 SynkkääCHEMISTÄ 
smörk smörk smörk smörk 
 
Ville Toppila Arto Mitä tapahtuu, jos Pu-239 vuotoja ei mätkitä alas? 
2 tuntia sitten · En tykkääkään · 1 
 
* Arto Lauri Jo 1930- luvuilla Alamosin väki lasketutti Albert Einsteinillä. Kuinka SUURI ydinmateriaali= 
pommin päästö sytyttäisi koko Maapallon typpi< happi paloonsa! Einstein ilmoitti , että mikä TAHANSA 
hiukankin isompi ilmakehässä riehahtava ydinfissio! Asia ON siis ollut tiedossa liki vuosisadan!. . 22% 
Päässä oli tuo palo kun Tsar Bombaja 1962 paikkeilla paukautettiin! Sen takia 1963 luotiin paniikissa 
maailman kattava ydinaseen ilmakokeitten kieltosopimus!  
 
Huomatkaa, että näissä MUN väitteissä ei ole koskaan ollut mitään epäselvyyttä!. . No typpikehän 
palon alkutahdit näette vaikka minun Ball- videostani simuloituna. Eli ilmakehän itse ILMA palaa jodin 
kaltaiseksi typpitetraoksidi/ RAKETTIPOLTTOAINEEKSI. Siitä sittten reaktio silpoaa ilman vedetkin 
muodostaen tappavan TYPPIHAPPOPILVEN. Tämän SÄTEILYIONISAATION muodostamman 
megagigahyper- pommin teho vastaa samaa energiaa kuin jos KAIKKI maapallon ilmakehässä 
ryyditetään vedyllä. Ja poltetaan sekunneissa KAIKKI ilmakehän 20% hapet kemiallisesti. 
 
 On laskettu, että prosessissa jopa bakteeritkin kuolisi 2000m syvyyteen! No mistään PIKKU 
ongelmasta EI ole kyse. Mm. Norjassa alkoi vuonoissa olla näitä orastavia Sellafieldin, Le Havren, 
päästöjen typpipaloja jo samoihin aikoihin kuin 2003 mehiläisten SÄTEILYKUOLEMAT tuli tietoon. 
Chemitrailaus siis on PAKKO jatkaa niin kauan kun reaktoreita On! Ja ongelma pahenee lisää 
reikiintyvien reaktorien, myös hätäapupolttoaineitten Pu-239 MOX, vuodoista vuosi vuodelta 
monestakin syystä. Säteilyn ionisoimaan ilmaan YLI 12,5km EI päästä lentokoneinkaan kiinni! Lisäksi 
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merien syvänteitten Deutrium/ Tritiumin raskaan veden ydin ylikriittiset  prosessit sulattelee siellä jo 
mm. kosmisen nopeaan räjähteleviä METAANIJÄÄKLATRAATTEJA. 
 
 No Ydinrikollisiahan, moiset "pikku jutut" pätkää kiinnosta. Koska AINA voi POLIISEILLA vaientaa 
"hälytyssumnmerit" ja aniharvat kaltaiseni totuuden puhujat. Niin ja AINA voi kansalle paskalakit 
kehittää lisää nähtyjä chemitrailaamiseen pelleväitteitä! Kansaa EI tunnetusti pätkää totuus 
ympärillämme kiinnosta. Kun "Salkkaritkin on kesken!")) 
--------- 
 
Saviruukkujen kertomaa 
rad rad rad rad rad rad 
 
03.03.2014.  FB. Cris Busbyn tiedemies kaverilta Duck Fast sain seuraavan tiedon: 
Antiikin aikana tehdyistä poltetuista saviruukuista on kyetty määrittelemään sen ajan 
TAUSTASÄTEILYN tasoksi 200nSv/h. 
 
Äkkiseltään laskin tämän vastaavan 1,752mSv/y taustasäteilytasoa. (Nykyinen taustasäteilytaso 
sensuroinnit huomioiden 6mSv/y) . Arvo antiikin ajoista  on siis uskomattoman KORKEA! STUK kirjan 
mukaan kun kuumimpaan ydinasekokeilujen jälkiaikaan 1963 taustasäteily olisi olllut VAIN 1,2mSv/y. 
Josta kertoo STUK kirja "Säteily ja ydinturvallisuus". Kertoo taustasäteilyn 1930- luvuilta 1963 tultaessa 
hälyttävästi kaksinkertaistuneen! Jolloin tausta olisi ollut 1930 0,6mSv/y. 
 
Eli tilanne tuntuu ihan käsittämättömältä. Miksi ihmeessä taustasäteily olisi voinut antiikin aikoihin. 
Ymmärtääkseni luokkaa 6000 vuotta sitten olla paikoitellen 3- kertainen luonnon aitoon taustaan 
nähden? Ainoita merkittäviä taustatietoja löytyy Indusvirran kulttuurin tuhoutumisen syistä. (Tieteen 
kuvalehti kirjoitti aiheesta 2013).  Kerrotaan, että sielä ensimmäiset radioaktiivisen kupari/pronssin 
teolliset masuunituotot nostivat laakson säteilytasot moninkertaiseksi. 
 
 Itse asiassa niin isoksi. Että taivaalle asti kuonapoltoista kasvaneen säteilyionisaation takia koko 
laakson peitti vielä nykyäänkin selkeästi mitattavat vaarallisen korkea ydinaavikoituminen. Niin pahoin, 
että seudun sadantamekanismit tuhoutuivat ja kulttuuri kuoli yksinkertaisesti janoon ja peltojen 
kuivumisten aiheuttamaan nälkään. JOS tosiaan saviruukkujen sanoma tapahtumista kertoo 
pronssikautisten kulttuurien katoilevan systemaattisesti. 
 
 JUURI tällaisiin "ydinaavikoitumisiin " ja taustasäteilyn kasvun aiheuttamiin  kansan sterilisoitumisiin, 
mutatoitumistuhoihin. Ydinaavikoitumisiin näköjään systemaattisesti. Niin tämä on hyvinkin arka aihe 
nykyajan ydinkultin kannattajille! Indusvirran raunioissa (5000- 3800v sitten), onkin valtavia IAEA:n 
määräämiä "kaivausten ja tutkimusten kieltojen yhä kovasti radioaktiivisia alueita!" Nykyinen 
taustasäteilymme olisi näiden tietojen valossa 3,5 kertainen verrattuna näihin säteilyn takia 
systemaattisesti pronssikaudella kuolleitten kulttuurien kurimukseen! 
 
 Alkaa myös oivaltaa miksi tarve mm. chemtrailata säteilyionisaatiot alas taivaalta on järjöttömän 
korkea. Sinäänsä koko systeemi kertoo piinkovaa tekstiä miksi JUURI pronssikautiset "kuparimetallia" 
käyttävät imperiumit systemaattisesti katosivat "säteilyn aiheuttamiin ruttoon, kasvaimiin,  paiseisiin ja 
yleiseen nälän sekasortoon!" Antaa erittäin hyvän perusvireen myös sille miten nykyiselle 
ydinimpperialismille kuuluu historian valossa myös käydä.) 
--------------- 
 
IAEA chemitrail tappaa 
kill kill kill kill 
 
* Siis voi hyvänen AIKA! 
 
Että tässä SUORAAN myönnetään chemipaskan tuovan alas huippuunsa radioaktiivista Pu-329 
kanavasäteilyioneja. Jotka päällemme ruiskutettuna tuhoaa meidän terveyden. Tässä selkeästi 
kerrotaan siis chemitrailaamisen keskeisimmät syyt ja seuraukset. Lue ja hämmästy miten koko 
maailma ollaan valmis tuhoamaan ydinrikollisten toimien tähden.  Ydinvoima tuhoaa aivosi, huhUH!.. 
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27.4.2014 9:02 What Chemtrails Are Doing To Your Brain - Neurosurgeon Dr. Russell Blaylock Reveals 
Shocking Facts. 
> 
> https://www.youtube.com/watch?v=X3lW-TGGlk0 
> 
> Russell Blaylock M.D Russell Blaylock M.D·96 videos 
 Published on Apr 7, 2013 
> 
> Linderman Unleashed Radio Show March 28th 2013 Broadcast. Curt 
> Linderman speaks with Dr. Blaylock about the devastating health 
> effects of the chemtrails and geoengineering programs which have been implemented in secret 
without public consent. 
> 
> Chemtrails, Nanoaluminum and Neurodegenerative and Neurodevelopmental Effects 
> By Russell L. Blaylock, M.D. 
> 
> The Internet is littered with stories of "chemtrails" and 
> geoengineering to combat "global warming" and until recently I took these stories with a grain of salt. 
One of the main reasons for my skepticism was that I rarely saw what they were describing in the skies. 
But over the past several years I have notice a great number of these trails and I have to admit they are 
not like the contrails I grew up seeing in the skies. They are extensive, quite broad, are laid in a definite 
pattern and slowly evolve into artificial clouds. Of particular concern is that there are now so many 
dozens every day are littering the skies. 
> 
> My major concern is that there is evidence that they are spraying tons of nanosized aluminum 
compounds. It has been demonstrated in the scientific and medical literature that nanosized particles 
are infinitely more reactive and induce intense inflammation in a number of tissues. Of special concern 
is the effect of these nanoparticles on the brain and spinal cord, as a growing list of neurodegenerative 
diseases, including Alzheimer's dementia, Parkinson's disease and Lou Gehrig's disease (ALS) are 
strongly related to exposure to 
> environmental aluminum. 
 
> Nanoparticles of aluminum are not only infinitely more inflammatory, they also easily penetrate the 
brain by a number of routes, including the blood and olfactory nerves (the smell nerves in the nose). 
Studies have shown that these particles pass along the olfactory neural tracts, which connect directly to 
the area of the brain that is not only most effected by Alzheimer's disease, but also the earliest affected 
in the course of the disease. It also has the highest level of brain aluminum in Alzheimer's cases. 
> 
> The intranasal route of exposure makes spraying of massive amounts of nanoaluminum into the skies 
especially hazardous, as it will be inhaled by people of all ages, including babies and small children for 
many hours. We know that older people have the greatest reaction to this airborne aluminum. Because 
of the nanosizing of the aluminum particles being used, home filtering system will not remove the 
aluminum, thus prolonging exposure, even indoors. In addition to inhaling nanoaluminum, such 
spraying will saturate the ground, water and vegetation with high levels of aluminum. Normally, 
aluminum is poorly absorbed from the GI tract, but nanoaluminum is absorbed in much higher amounts. 
This absorbed aluminum has been shown to be distributed to a number of organs and tissues including 
the brain and spinal cord. Inhaling this environmentally suspended nanoaluminum will also produce 
tremendous inflammatory reaction within the lungs, which will pose a significant hazard to children and 
adults with asthma and pulmonary diseases. 
> 
> I pray that the pilots who are spraying this dangerous substance fully understand that they are 
destroying the life and health of their families as well. This is also true of our political officials. Once the 
soil, plants and water sources are heavily contaminated there will be no way to reverse the damage that 
has been done. Steps need to be taken now to prevent an impending health disaster of enormous 
proportions if this project is not stopped immediately. Otherwise we will see an explosive increase in 
neurodegenerative diseases occurring in adults and the elderly in unprecedented rates as well as 
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neurodevelopmental disorders in our children. We are already seeing a dramatic increase in these 
neurological disorders and it is 
> occurring in younger people than ever before. 
--------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3319. TVO ongelmia 
 
REA ale. Myydään HALVALLA osakkeita 
rea rea rea rea rea rea rea rea rea 
 
Meiltä kattavat valikoimat eri ydinyhtiöitten osakesalkkuja vaativampaankin makuun. Löytyy niin 
Fennovoiman, Posivan kuin erityisen kysyttyjä TVO:n, myös OL-3 hankkeen osakkeita. Usko 
tulevaisuuteen ja uskaltaudu. Sijoitus LASTESI koulurahoituksiinkin hoituu ostamalla juuri NYT erityisen 
kannattavia OL-3 projektirahoitusten kiinnityksiä. 
 
Mikset käyttäisi tilaisuutta hyväksesi. Kannattaa ostaa nyt kun saat halvalla. Ajattele miten raha kasvaa 
kohisten lastesi tileille. Kun uudenkarheuttaan kiiltävä OL-3 laitos puhkeaa kuin krookukset lumimärän 
alta täyteen kukkaansa joskus 2020- <. 
 
Niin MEKIN teimme ja luotamme SUOMALAISEEN huippuydinvoiman osaamiseen. Tilaisuus EI toistu. 
Suomen "kruununjalokivet" myynnissä. Osta, OSTA NYT PERHANA!. . . 
 
SUPO virkaporras/ Paatero. (PS. Shekitkin käy!) 
--- 
S. Moyer Is Finland the most corrupt country? 
7 tuntia sitten · En tykkääkään · 1 
 
Arto Lauri Unfortunately, this is exactly what is! Finnish police and the civil service step is completely 
IAEA nuclear purchased. ( 
muutama sekunti sitten · Tykkää 
---------- 
 
TVO kasvavat ongelmat 
naps naps napsa naps 
 
- Viikko 12. Suomen tämän viikon suurin salaisuus paljastui minullekin vasta yli viikon viiveellä. 
Tektoniikan liki vuosittain silpoama Rauman Pyhärannan 850MW Fennoskand merikaapeli on 
JÄLLEEN kerran poikki 5 kerran. Asia vaiettiin totaalitäärisesti. Koska TVO/ Olkiluodon keskeinen 
jatkuvasti liikuva (tuumaluokkaa/y.)Litoraanitektonisauma katkoo JUURI tätä kaapelpointia 
systemaattisesti.  
 
GTK ja ydinrikollisuus kun ei salli totuutta julki, että kyse on nimenomaan Arton lukuisissa raporteissaan 
kertomasta tektonisesta Olkiluioto seudun aktiivitoiminnasta. Kaapelia on turhan haudattu mm. 
betonimassojen alle ja tehty mitä epätoivoisempia kyhäelmiä asian eteen. Mutta kuten aina. OIKEA 
syyllinen, eli tektoninen liikehdintä. On systemaattisesti pidetty asiasta salassa. Ja juuri siksi 
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säännöllisesti kaapeli katkeaa niin kauan. Kunnes totuus selvitetään  kaapelimiehille. Sähkön hinta 
ponnahti tapahtumassa klassisesti pörssissä pilviin. Koska - 10% Suomen sähkökapasiteetista katosi 
samalla.  
 
- Eilen YLE TV1 Prisma ihmetteli miten Intian laihoilla terveellisesti kasveja syövillä ihmisillä on 
räjähdysmäisesti kasvaneet diabetesongelmat! Ohjelmassa koitettiin epätoivoisesti tuoda esille, miten 
esimerkiksi lapsuuden vajapainoisuus olisi ongelmaan syynä ratkaisu. Tuttuun tyyliin varsinainen 
totuus. Eli säteilypäästöjen tappamat. Korvaamattomien haiman kantasolujen kuolemiset 
ydinvoimaloitten päästöistä. No toki tuttuun tyyliin vaiettiin kokonaan. 
 
- Kuten tunnettua ydinteollisuudessa TVO:ssa systemaattisesti vaadittiin ydinyhtiön insinööreiltä 100% 
kirkkoon kuulumattomuutta. Muuten ei ole asiaa johdon tehtäviin. TVO ydinvoimaloissa käytettävät sian 
ja jopa USA:sta tuotavan ihmisverien lakisääteinen "balsamointiveritonnistojen" käytöt. Uhraamiset ja 
uhriverien polttamiset päivittäiseen reaktorien sisällyskäyttöön. 
 
 No ne ovat eräs tarkimmin vaiettu salaisuus. Säteilyssä muotoutuvien kemiallisten jalokaasujen 
olematon kemiallinen neutralius tuottaa päänvaivaa. Koska käytännössä VAIN "rasvainen" sian- tai 
ihmisen veri käyvät reaktorien prosessivesien ja kaasujen "puhdistautumis riittien" käsittelyyn. Aihetta 
pidetään tuttuun tyyliin 100% TABU:na. Faktana josta EI sallita kirjoitettavan rivin riviä.  
---------------- 
 
T&T Ukrainan kriisi 
 
Marko Laitala, 12:31 
Yle: Pakotteet voivat vaikuttaa Venäjän kansainvälisiin sopimuksiin - miten käy Fennovoiman? Ylen 
uutisten mukaan länsimaiden asettamat pakotteet saattavat vaikuttaa Venäjän ydinsopimuksiin 
ulkomaiden kanssa. Näin kerrottiin Ylen mukaan Venäjän valtion Rosatom-korporaatiosta torstaina. 
 
Rosatomin tytäryhtiö Rusatom Overseasin osallistuu Pyhäjoelle kaavaillun ydinvoimalan 
rakentamiseen. Aikataulun mukaan ydinvoimala tuottaisi sähköä vuonna 2024. Yhtiön johtajan Sergei 
Kirijenkon mukaan yhtiön kansainvälisistä sopimuksista osa voi joutua poliittisten rajoitusten kohteeksi. 
Toistaiseksi yksikään sopimus ei yhtiön mukaan ole vaarantunut.  
 
* 27.03.2014. Ilmoitttiin myös K- kaupan sanoutuvan irti Fennovoinan ydinhankkeista yleisön paineesta. 
Luku on monessa mielessä äärimmäisen tärkeä. Koska nyt tulevan Fennovoiman hankkeitten 
suomalaisosuus romuttui kerralla lkakisääteisen 50% alapuilelle!  
 
* Onkin päivän selvää, että ydinteollisuuden jatkuvasti pahenevat luottamusongelmat aiheuttavat 
kestämättömiä muutospaineita. Juuri eilen mm. Englanti ilmoitti korvaavansa kymmenien venäläisten 
hoitamien ydinvoimaloittensa uraanihuolinnat. Kotimaisilla massiivisilla jopa 16 000MW 
merituulihankkeillaan. 
------------- 
 
Katainen e r o a a  
kok kok kok kok kok 
 
MTV3 05.04.2014:" Katainen väistyy politiikasta. Kokomuksen puheenjohtaja, pääministeri Jyrki 
Katainen  ei aio asettua ehdolle Kokoomuksen puheenjohtajakisassa. Hän ei myöskään aio olla 
ehdokkaana seuraavissa eduskunta- eikä eurovaaleissa. Uusi puheenjohtaja valitaan 
puoluekokouksessa kesäkuussa. 
 
 Katainen on johtanut kokoomusta 10 vuotta. Katainen sanoo olevansa kiinnostunut kansainvälisistä 
tehtävistä, kuten Euroopan komission tehtävistä. - Jos kokemukseni kelpaa, olen mieluusti 
käytettävissä kansainvälisiin tehtäviin." 
 
* Eurajokisalissa kättelin Kataisen samoihin aikoihin kun hänet ydinteollisuus päästi maamme 
pääministeriksi muutama vuosi sitten. Kuvaavaa onkin, että päästyäni ääneen kertomaan Suomen 
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ydinrikollisten toimista. Katainen legendaarisesti poistui paikalta 30min etuajassa 2 
henkivartijapoliisiensa kanssa. Katainen kuulema haukkui poliisinsa koko matkansa Raumalle.  
 
* Että miksi HÄNTÄ EI oltu varoitettu siitä, että hänet nolataan legendaarisesti kertomalla 
Eurajokisalissa oleville tulevista Suomen Askolan isotoopilaitoksista, laittomista TVO/ Posiva Pu-239 
bisneksistään ja tuhansien neliökilometrien uraanikaivoshankkeista. Puhumattakaan EU:n laittomista 
ydinjätetuonneista maahamme. Hänen  vartijansa hakkasivatkin seuraavassa eduskuntavaalikiertueen 
tilaisuudessa "näytösluontoiseti" seuraavassa tilaisuudessa Oulussa silkaksi kostoksi mm. 2 toimittajaa!  
 
* TVO:n OL-3 ydinvoimalan pysyvät ongelmat, puhumattakaan venäläisboikottien totaaleista ongelmista 
suomalaisten ydinvoimaloitten polttoainetuottajina ja chemitrailaaajina kautta Euroopan. Ovat KAIKKI 
ydinilluusiot kaatumassa miljardien suurtappioina. Ja tuhon haistajana, Katainen siis näin  sumeilematta 
jättää päätukijansa. Uppoavan Suomen ydinrikollisteollisuutensa!. .  
--- 
 
Yotube gookle video 47:  
Six Million 4 Truth22.59 
 
+artolauri Se voi olla etta ne poisti Kataisen ketkun ja tuovat herra suuri herra sotapaalikon tilalle... 
tuntuu etta ihan kun meijan politiikot tahallaan karkailis pois Suomesta... ? 
 
artolauri23.05 
 
* Kyllä olen samalla kannalla kannallasi kyllä. Armeijan kalunapelle Tampereen lennosto ja NSA 
johtama Harri Ohra- Ahon kaltaiset SOTILAAT kaappasivat Tampere lennoston /  kybersotilaillaan netin 
kuu sitten. JA tosiaan nyt näyttää siltä, että CIA vaatii maamme johtoon SOTILAITAAN!. . . Taistelu 
senkun siis KOVENEE!.. Kulin juuri, että "ennustaja" oli katsonut, että Suomen USA pakottaa NATO- 
jäsenekseen ennen tämän kuun LOPPUA!!. . . Paa mielees kun uutinen julkaistaan! USA / 
Obamapaska on siis päättänyt yksinkertaisesti MIEHITTÄÄ Suomen !!? 
----------------- 
 
Katainen jättää uppoavan YDINlaivan II 
kok kok kok kok kok kok kok kok kok 
 
Saksasta tuli juuri ilmoitus, että OL-3 laitoksen automatiikkajärjestelmä -S5 aletaan koeajamaan. 
Saksalaiset ilmoittikin samantien, että vaikka ohjelmaa koeajetaan. SILLÄ EI koskaan kuitenkaan 
onnistuta tekemään TVO:n "epävakaan palamalimitin" ydinvoimalasta toimivaa yksikköä.  
 
Mystisesti syksyyn siirretyt Fennovoiman konkkurssikypsät Fenno-1 JA Fenno- 2 hankkeet ovatkin 
valmiina kaatamaan koko hallituksen. Taustalla USA kiristää jatkuvasti lisää Suomen Venäjältä 
ostamien ydinvoimahankkeitten onnistumisia. Jopa NASA on jo jättänyt kaikki yhteishankkeet Venäjän 
kanssa. Eikä asiaa YHTÄÄN parantanut. Kun myös Forttumi esitti 100% venäläiset Lo-3 ja Lo-4 
"kaukolämpöydinvoimalansa" Helsinkiin!  
 
 Tappava YDIN-kaukolämmön kun kieltää ihan keskeiset IAEA ydinturvalait. Joiden rikkomisaikeista 
Forttumin Liliuskin JO sai kenkää. Ei tarvitse paljonkaan ymmärtääkseen, että nämä jättimäisen 
Askolan isotooppihankkeen 6kpl pakkopullavoimaloiden yli 100 000 000 000e megahankkeet on 
viemässsä koko YDINVOIMA- Suomen konkkurssiin! Vuodesta 2008 energianegatiivinen ydinteollisuus 
uumoilee samalla mm. 5000km2 kokoista uraanikaivostaan Uudellemaalle. 
 
 Humppila-Rauma Lakariin Pu-239 ASE terminaalihuoltojaan.. EI tule kesää oivaltaa Katainen. 
Paikkansa jättelevät vasemmistoliitot, Urpilainen ja syksyllä hallituksen kaatamista ydinhankkeisiinsa 
kaatavat Vihreät!.. Ydinkiimaiset rotat siis jättämässä uppoavaa laivaa kautta maamme,  Katainen 
etunenässä! 
    ---------------- 
 
OL-3 M E G A A ! 
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areva areva areva 
 
Eilen 19.04.2014 YLE radio lähetys illalla 19 aikoihin. Yksinkertaisesti sanottuna RÄJÄYTTI potin! 
 
"TVO/Areva OL-.3 hankeen saaman 4v lisäajan salaisuus alkaa aueta pala kerrallaan. OL-3 reaktorin 
testeissä on todettu, ettei ydinvoimalaa OLE turvallista käynnistää sen aiotulla 5,5% MOX/ Pu-239 
plutoniumlatauksilla. Vaan reaktorin polttoaineen laatua aiotaan RAJUSTI heikentää! Tarkoitu onkin 
ladata kyseinen ydinvoimala puolet heikkopolttoisemmalla uraanipolttoaineilla. Välitön seuraamus tästä 
suurmuutoksesta on Olkiluodon reaktorin tehon PUOLIINTUMINEN! OL-3 laitos suunniteltiin alunalkaen 
liian suureksi 1600MW epävakaan palamalimitin reaktoriksi. Jonka toimintaturvallisuutta EI kyetä 
takaamaan jatkossa."  
 
Nyt seuraavat vuodet haetaan epätoivoista korvaavaa vaihtoehtoa. Myös Jimmy Carter 1970 lain  
mukainen IAEA lakipykälät pakon edessä  toteutetaan näillä tehomuutoksilla. Suomen 10 000MW 
valtakunnan verkkoon kun lain mukaan EI saa sijoittaa kuin 10% maksimikoon (1000MW) reaktoreita! 
Tämä 10miljardin ydinkonkurssipesän maksamisvaateet eivät toki jää edes tähän. Suomen valtio kun 
on antanut ko. ydinvoimalalle "takuuhintajärjestelmät" 1 600MW alkuperäisteholle. 
 
 Nyt etenemässä oleva 800MW tehorajoitustasot tarkoittaa myös sitä, että veronmaksajat pakotetaan 
MAKSAMAAN OL-3 hankkeesta seuraavat 60v puuttuvat sähkövajaukset. Eli 50% "valtion hintatakuut"! 
EI todellakaan  mikään ihme, että asian julkistamista odotellessa maamme 12 ministeristä JO 7 on 
jättämässä upottamansa ydinlaivan! Päättäjämme kun ennakoi kansan reaktiot.  
 
Kyseinen hanke kun toteutetaan näillä kuvioilla. On kyseessä maailman kalleimman 
yksittäisrakennuksen kääntyminen maailman KALLEIMMAKSI veronmaksajien kuittaamaksi totaaliksi 
konkurssimaksun pesäksi kautta aikain! Maalaillut 2,5/kWh ydinsähkön hinnat kun räjähtävät ko. 
laitoksella yli 50snt/kWh "hintatakuuhirviöksi"! NYT EI enää hankkeistaan vastuuta ottamattomat 
ministeriöt halua edes kuulla kysymyksiä tästä maailman kalleimmasta ydinfarssinsa vastuunkannoista. 
Vaan eroavat paniikin levitessä kuin uppoavasta laivasta rotat. 
--- 
Äärimmäiseksi konkkursipesäksi Suomen valtiolle hankkeen tekee myös osakkaille annettu 
"takuutuottojärjestelmä". Varovaisestikin arvioiden OL- 3 laitoksen vuotuiseksi tuotoksi laskettiin 
1,2miljardia/v pelkästään sähköstään. Jo se, että tuotto puolitetaan, kun tarkoittaa seuraavalle 60v 
jaksolle : 0,6miljardia* 60v= 36 000 000 000 veronmaksajien pakkomaksuautomaattia. Tulonsiirtoa 
kupattavalta Suomen kansalta ydinmafiosojen taskuun! 
           ------------- 
 
OL-3 hankkeelle risukukintaa 
maailman kallein maailman kallein 
 
 YLE Aamuradio  ilmoitti muuten aamulla 23.04.2014. Että OL-3 YLIPÄÄTÄÄN 
valmistumismahdollisuuksien aikataulutkin menneet totaalisesti uusiksi! Saksan reaktorimokeitten 
raportit siis julkaistu tästä "epävakaan palamalinmitin" jo alkujaan liian ISOSTA reaktorihahmotelmasta.  
Toistakymmentä miljardia rahaa menossa kankkulan kaivoon.  TVO maksanut vain 1,5 miljardie. 
 
 Nyt "elättelevät", että Ranskan valtio kuittaisi puuttuvan kymppimiljardinsa! Herranen AIKA SENTÄÄN! 
Luuleeko ne tosissaan, että joku nuiva Ranska jotain maksais. No syksymmällä Vapaavuori starttaakin 
sitten 1 ydinkonkkurssipesän kyytipojaksi klassiset 4 uutta venäläisreaktorikoemallia! Olen AINA 
kertonut. Että ydinalalla mokat kuitataan vähintään triplamokilla. Eli klassisesti etenevät.  
--- 
Katsokaa karttaa, OIKEIN tarkasti. Nimenomaan SUOMI on paraatiovi Venäjän puolustuselkärangan 
sydämeen Pietariin on matkaa tuskin 100km. Ja kuten Tuomiojan kommentin takaa löytyy Venäjän 
nujertamisen keskeisin kohde Moskova VAIN 800km Venäjän parasta tiestöä sieltä Moskovaan. IAEA/ 
TVO/Posivalle kuitenkin kaikkein tärkein  päätekohde on 1600km päässä kimmeltävät maailman 
viimeiset edes osin kaivuukelpoiset Kasakztanin uraanikaivoshelvetit! Sinne on muuten taas matkaa 
Ukrainasta napakat 500km. Siinä mietittävää kaikille MITÄ NATO-kiihkon sokaisema Obama USA ihan 
ensimmäiseksi itselleen on Venäjästä kuppaamassa! 
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    --------------- 
 
US Blogi 04.2014 Ydinvoiman alasajosta 
alas alas alas alas alas alas alas 
 
Saksa on sulkenut 18 ydinvoimalastaan puolet 9 kpl. On kuitenkin totta, että Japani on tässä 
systeemissä varsinainen pioneeri edelläkävijä. Sulkenut 54 ydinvoimalaansa JO! 
 
Sveitsi sulkemassa 8, Italia 6, Espanja 8. Englanti aikoi korvata 38 reaktoriaan 50 uudella. Nyt maassa 
satsataankin kuulemma ydinvoimaansa petyttyään  tuulivoimaan. Skotlanti sulkemassa taas kaikki 
maastaan, 4 ydinvoimalaa. Tshekki tosiaan pyyhki pois 2 reaktoriaa. 
 
Merkittävintä muutos myös Intiassa. Sinne aiottiin tehdä maailmanhistorian rajuin ydinhanke. Kiinan 
kanssa puhuttiin jopa 1000 reaktorista! Tulos on se, että Intia ilmoitti korvaavansa sadat aiotut  
reaktorinsa 87% maansa energiasta tuottavilla Himalajan vesivoimaloillaan.  
 
Joo niin USA:ssa toistasataa reaktoria ollaan korvaamassa... Niin tuskin kukaan yllättyi 5 kertaa 
ydinvoimaa halvemmalla liuskekaasuvoimalla! 
 
En todellkaan tiedä muuta maata kuin Suomi jossa ydinvoimaan enää uskotaan valtiotasoilla. Viimeeksi 
aamulla 24.04.2014 YLE aamuradio ilmoitti. Että maailman kallein rakennus ikinä. OL-3 hankkeen 
viimeisinkään aikataululisäys 2020 EI perustu sekään, kuin tekaistuihin hahmotelmiin! YLE avoimesti 
kertoikin, ettei OL-3 YLIPÄÄTÄÄN valmistumiseen enää uskota edes Ranskassa. SAKSASTA saatujen 
epävakaan palamalimitin laitoshankeen koedatoista johtuen. Hanke Olkiluodolla on siis 
"viimeisimmässä rajassaan":) 
--------------- 
 
Ydinlohikäärme piehtaroi tuskissaan 
tuskaa tuskaa tuskaa 
 
Tämä 20.05.2014 taitaa jäädä muuten Suomen ydinhistoriaan melekosen synkkänä etappina. 
Vapaavuori on Juuri paljastettu maamme suurrikollisena, jonka Risikko lupasi ottaa tutkintaan. No tästä 
Arton videon paljastuksestakin ilmeisen pelästyneenä Vapaavuori haukkui TVO:n pataluhaksi saman 
tien.). Koska, niin tosiaan TVO anoi 5v lisäarmonaikaa ydinvoimalan OL-3 megaongelmiensa 
siivittämänä MYÖS OL-4 hankkeelleen! Niin siis pelkkinä menetyksinä OL-3 sähkön tuottamattomuus 
tuolle aikalisälle häikäisevät 6miljardia.  
 
Nyt tuli lisäaikaa MYÖS OL-4 ja tappiosähkö toisellekymmenelle miljardille. TV:ssä tänään punaisen 
raivonnut Vapaavuori kielsikin jyrkästi  TVO:n anomukset. Valtion talous menisi suurtappioista 
polvilleen. No Nyt siis Mr TVO Vapaavuori petaa tällä itseltään pois TVO:n tukea peruuttamattomasti. 
Mikä ei TAATUSTI koidu Vaaleihinsa Suomen keisariksi aikovalle Vapaavuorelle eduksi. Sopiikin kysyä 
MIKÄ uudempi paljastus ON pelästyttänyt näin laajasti ydinteollisuuteen uskovat teollisuuspiirit 
vetäytymään ydinhankkeistaan aina Fennovoimaan myöten? 
 
Vastaus löytyy kolmesta kirjaimesta G I C!  Ilmiö joka muuten nelisen vuotta sitten tuhosi sekunneissa 
Japanin 54 ydinvoimalaa tuosta vaan. TM- lehti 2014 on ensimmäisenä aihetta raottamaan 
uskaltautunut. GIC- virtoja on tutkittu vuosikaudet kaikessa salaisuudessa Kiinassa! GIC- virta on DC- 
tasajännitevirta. Hyvinkin pieni virta, luokkaa 1A tasavirtakomponentti. iski Japanin masiivisimpaan 
ydinvoimalaverkkoon 2011, kun Fukushiman ensimmäinen reaktori räjähti. 
 
 Tuho muuttui totaaliksi kun MYÖS reaktori 3 sai likaisen ydinpommin EMP- pulssin aikaan. Japanissa 
kyetään  noita tuhoutuneita 1000MW erikoismuuntajia tehtaassaan tekemään 1kpl 1,5vuodessa. Nyt 
näitä megasuuria ydinvoimaloitten räjähtäneitä muuntajia tarvittaisiin KYMMENITTÄIN! .. No ehkä 
parasta tehdä aiheesta kattavampi video kansan kuulla tästä hauskasta, lihaksi tulleesta asiasta. 
Ydinvoiman elintärkeän suojaverkon hohdokkaasta ykköstappajasta GIC!)..! Vaan malja sille! 
------------ 
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Hintatakuista 
OL-3 OL-3 OL-3 
 
* OL-3 ydinvoimalan tappioputki Jo pelkästään menetetyin sähköin huitelee toistakymmentä miljardia! 
Ikään kuin JOS ihmisillä on aiheesta yhä illuusioita. Niin näytetään malliksi USA tietoja siitä. Miksei 
kymmenetkään käsiin haljenneet (Japan i viimeksi 54kpl), ja epäonnistuneet reaktorit. Saa 
ydinvaltiomonopoleja vetäytymään. Katsokaa MIKSI ydinrikollisuus on kovinkin tuotteliasta lois- 
bisnestä verovaroillamme kautta maailman! Vai onko KUKAAN kuulut aiemmin sanaakaan näistäkään 
USA:n käsiin epäonnistuneista alun kolmattakymmenettä reaktoristaan?.. . HIRVEÄ peittelyä 
viranomaisilta! 
--- 
Tärkein tuki ydinteollisuudelle ja kallein Yhdysvaltain veronmaksajilleen tulee lainatakuitten muodossa. 
Jotka ovat lupauksia , että veronmaksajille kaatuu ydinvoimalatakuut maksamalla takaisin lainansa kun 
rakentaminen epäonnistuu (OL-3!). Kongressin mukaan talousarvio toimien ,vikaantumisaste 
ydinvoimahankkeisiin on " erittäin korkea reilusti 50 prosenttia! Ydinteollisuus on vaatimassa 122 000 
000 000dollaria liittovaltion lainatakauksia peräti 21 reaktorin epäonnistumisista. Jo nämä takaukset 
lupaa , veronmaksajille olisivat koukkimassa vähintään 61 miljardia dollaria! . 
 
The most important subsidy for the nuclear industry and the most expensive for U.S. taxpayers comes 
in the form of loan guarantees, which are promises that taxpayers will bail out the nuclear utilities by 
paying back their loans when the projects fail.  According to the Congressional Budget Office, the 
failure rate for nuclear projects is ―very high well above 50 percent.‖(12)   The nuclear industry is 
demanding $122 billion in federal loan guarantees for 21 reactors.  If these guarantees were 
authorized, taxpayers would be on the hook for at least $61 billion. 
 
http://www.psr.org/resources/nuclear-power-factsheet.html 
 
Fukushima 4 päästöt iskee USA:han 24 tunnissa: 
https://www.youtube.com/watch?v=jx9dQjBpNzA 
--------- 
 
Tällaisia ON ihana kuulla 
hienoo hienoo hienoo 
 
S&P laski TVO:n näkymät negatiivisiksi 
http://www.kauppalehti.fi/etusivu/sp+laski+tvon+nakymat+negatiivisiksi/201405684000 
 
Perjantai 23.05.2014 klo 18:18 (päivitetty pe 18:20) 
 
* TVO:n 5v projektien eilen julkaistuille  viivästymisten vaatimuksille alkaa löytymään lahoavan yhtiön 
toimintaperustan ydinerosoitu köli. 
 
Luottoluokittaja Standard & Poor's on muuttanut suomalaisen 
ydinvoimalayhtiö TVO:n tulevaisuuden näkymät negatiivisiksi. 
                                    ________________________ 
 
Standard & Poor'sin mukaan tulevaisuuden näkymien asettaminen 
negatiivisiksi on seurausta alentuneista markkinahinnoista ja 
kohonneista tuotantokustannuksista aiheutuvasta riskistä. Joka saattaa alentaa TVO:n kilpailukykyä 
pysyvästi. Ja siten vähentää yhtiön osakkailleen tuottamaa kustannushyötyä. 
 
TVO Nuclear Services Oy 
 
Toimitusjohtaja: Leppälä Visa Mikko (PRH) 
Toimiala: Kone- ja prosessisuunnittelu (TOL:71127) (YTJ) 
Liikevaihto: 5,537 Meur (Balance) 
Lisätietoa yrityksestä 
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---------- 
 
OL- 3 SUURongelmissa 
nurin nurin nuri nurin 
 
* Kuulitko, että Areva heitti toistuvasti hanskat tiskiin OL-3 ongelmissaan.).. Nyt rukoillaan JO apuun 
uusia ydinfirmoja selvittämään OL-3 konkurssipesää! Siis H A L O O ! Kyllä täytyy nyt takkuilla JO 
todella pahasti. EDF on siis se toinen ydinyhtiö. Kaikkein hienointa On motiivi.  
 
YLE Texti TV 28.05 -14: Blayan myönsi, että Areva ON vaikeuksissa. Koska ydinvoimaloiden markkinat 
ovat heikentyneet!"..) 
 
Areva toivoo apua Olkiluodossa. Olkiluodon kolmosvoimalaa rakentava Areva toivoo, että toinenkin 
ranskalainen yhtiö toivoo. Että toinen ranskalainen yhtiö EDF tulee auttamaan pahasti myöhässä 
olevan reaktorin saamisessa käyntiin. Asiasta kertoi Arevan hallintaneuvoston puheenjohtaja Pierre 
Blayau ranskalaiselle Les Echos -lehdelle. EDF on energiayhtiö, josta Ranskan valtio omistaa 85%.  
 
*Huippua tässä hommassa onkin muutama kylmäävä perusfakta. A/ OL-3 maailman ainoa Pu- 239 
polttolaitos ON selkeästi liian ISO palaakseen vakaasti. 1000- 1200MW ON se ehdoton kattoraja. Jonka 
jälkeen ydinvoimalan reaktorin poltto alkaa hallitsemattomasti akustisesti värähdellä. Juuri tällainen 
perusvika on keskeinen ongelma.  
 
B/ Jimmy Carter IAEA kansainvälinen ydinturvalaki KIELTÄÄ yksiselitteisesti tekemästä Suomen noin 
10 000MW valtion runkoverkkoon yli 10% tehoa tästä edustavaa reaktoria. Siksi OL-1 ja 2 laitoksienkin 
maksimitehot on 880MW! Jonka siis ylittyy liki kaksinkertaisesti. tämä tekee OL-3 reaktorin LIIAN 
epävakaaksi liitettäväksi turvallisesti maamme sähköverkkoon!  
---------- 
 
T&T AURINGONPURKAUKSET 
Sofia Virtanen, 10:30 
 
Nasa: Vältimme tietämättämme täpärästi maailmanlaajuisen katastrofin heinäkuussa 2012 - suurin 
aurinkomyrsky 150 vuoteen ei osunut. Me Maan asukkaat olemme onnekkaita, kun planeettamme 
välttyi osumasta kaksi vuotta sitten äärimmäisen voimakkaan auringonpurkauksen tielle, Nasa kertoo. 
Useiden eri yliopistojen ja Nasan tutkijoiden yhteisartikkeli auringonpurkauksesta julkaistiin Space 
Weather -tiedelehdessä viime talvena. 
 
– Jos tuo aurinkomyrsky olisi osunut maahan, paikkaisimme sen vaurioita edelleen, Coloradon 
yliopiston tutkijat Daniel Baker toteaa. Heinäkuun 23. päivänä 2012 tapahtui Maan kiertoradalle asti 
vaikutuksiltaan ulottunut Auringon koronan massapurkaus. 
 
Purkaus oli voimakkain yli 150 vuoteen. Jos se olisi tapahtunut samaan suuntaan Auringosta vain noin 
viikkoa aiemmin, vaikutukset ihmiskuntaan olisivat olleet katastrofaaliset. 
 
Yksi syy vakaville vaurioille olisi ollut se, että nykyinen ihmiskunta on niin riippuvainen sähköstä ja 
langattomasta teknologiasta. Auringonpurkauksesta tulevat röntgen- ja ultraviolettisäteet olisivat 
ionisoineet yläilmakehän kerroksia aiheuttaen suuria häiriöitä esimerkiksi radioiden ja gps:n toimintaan. 
 
Hieman valonnopeudella liikkuvan säteilyn jälkeen olisivat saapuneet energeettiset hiukkaset, jotka 
pystyvät vahingoittamaan muun muassa satelliittien elektroniikkaa. Viimeisenä olisi seurannut 
magneettista plasmaa. Plasmapurkaukselta olisi mennyt ainakin vuorokausi Maan ohittamiseen, ja se 
olisi aiheuttanut laajoja sähkökatkoja. 
 
* Olisikin osunut. Niin Japanin edellisessä EMP- iskussa käsiin tuhoutuneet 54 ydinvoimalaitostuhon 
kaveriksi olisi saatu hetkessä loputkin 500 maailman ydinvoimalaa. Kuvaavaa, että reilu vuosi sitten 
myös Suomessa annettiin katastrofin varoituksesta laki. Jonka mukaan kaikkia maamme 
sähkökaapeleita on alettu kaivamaan turvaan maan sisälle suljettuihin kaapeleihinsa. VAIN ja 
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ainoastaan ydinvoimaloitten supermassiivisia 400kV ioniviemärikaapeleita EI olla kyetty survomaan 
maan alle turvaan yhä odottavasta täystuhostaan! 
 
Toissaheinäkuinen purkaus osui ihmisten aikaansaannoksista kuitenkin vain Nasan miehittämättömään 
avaruusalus Stereo-A:han. Aluksen ansiosta ylipäänsä saimme mittaustulokset voimakkaasta 
aurinkomyrskystä. Mutta miten Stereo-A itse saattoi selvitä purkauksesta ilman suurempia vaurioita? 
Tutkijoiden mukaan sen laitteiden pelastus todennäköisesti oli, ettei se ollut Maan magneettikentässä. 
 
Jos aurinkomyrsky olisi osunut maahan, sen aiheuttamat kustannukset olisivat saattaneet nousta 
reilusti yli tuhanteen miljardiin euroon. Stereo-A:n kaltaisten laitteiden avulla alan tutkimusta saadaan 
edistettyä ja tulevaisuudessa massiivisimmat auringonpurkaukset toivottavasti ennustettua, jotta niihin 
voidaan varautua edes jollain tapaa. 
 
 
 
 
 
 

3320. # LEVITRON 2 
 
FOX GRAVITONIUM 
agent agen agen 
 
Jaksan aina ihmetellä miten USA:n filmiteollisuus "reagoi" niihin tietoihin. Mitä löytävät nettimaailmasta. 
Ne jotka ovat seuranneet aktiivisesti kirjoituksiani. Ovat usein kyselleet MIKÄ on se syvin motivi, joka 
saa ydinhulluuden viranomaiset uhraamaan vaikka koko Maapallon elämän. Tuottaakseen JOTAIN 
mystistä ainetta ydinreaktoreissaan. 
 
Aihe on niin huikea TABU. Ettei siitä löydä rivin riviä kirjallisuuksista, joita julkaistu on. Googlekin 
vaikenee kuin muuri. Ja kun mikään muu tietolähde ei enää asiaa valaise. Niin yllättävän monet. Ovat 
alkaneet etsiä näitä maailman vaarallisimpia tiedotteita kirjoituksistanikin. Miksi? Yksinkertaisesti 
huomattuaan, minne keskeisin POLIISIVIRANOMAISTEN agression miekka sojottaa! Niin sielllähän 
käsitellään automaattisesi maailman vaarallisimmat ydinsalaisuudet! 
 
Monet muistavat kaksi maagista sanaa joita olen tuonut esiin 2008< eteenpäin energianegatiiviseksi 
käyneitten ydinvoimaloitten "käyttömotiiveina" 
 
STEALTH. ja LEVITRONMETALLIT. 
_____________________________ 
 
FOX TV kanavasta olen nyt katsonut 2 äärimmäisen paljon mainostettua S.H.I.E.L.D. 
erikoisagenttitarinaa. Ja KUKAAN juttujani seuranneista tuskin yllättyi nytkään 16.03.2014 esitettyyn 
osaan. Edellisessä jaksossa esiteltiin agenttien käyttämä erikoislaitteisto. Joka levitti syanisinistä 
energiakenttää ympärilleen. Joo siis kyse oli tosiaan STEALTH- metallin ominaisuuksien mainostus. 
Aineen kenttä jonka läpi ei tutkat ja vastaavat nähneet. Tämä oli siis yditeollisuuden keskeinen motiivi. 
Tuottaa reaktorissaan Malenkan- kuorimallin mukaista erikoisisotooppia. Joka mahdollistaa sisäänsä 
sitomallaan säteilyn energialla, kvadrupoolimomenteissaan mm. tuon USA/ army laitteitten 
tutkakatveominaisuudet. 
 
Nyt uusin jakso 16.03. Jatkoi samalla linjalla. Teksteistäni olette kuulleet termin LEVITRONMETALLIT. 
Aineet jonka kokoamista pääsin näkemään TVO:n Rh- hallissa "hipaisten" ihan livenä! No USA:n 
filmiteollisuus käytti näköjään tästä kultaakin raskaammasta erikoismetallistaan nimeä "Gravitonium". 
Oli kuinka ollakkaan superraskaitten erikoismetallien erikoisjätteen piirre!. . Haluatte tietysti tietää 
aineesta paljon enemmänkin? 
--- 
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Osa II 
agent agent  
 
Pelkistettynä kyseinen erikoisisotooppi on superraskaitten yli uraaniakin painavampien 
erikoisepävakaitten superraskaitten aineitten joukkoon kuuluvaa. Itse asiassa Radon on stabiili 
leijaileva jalokaasu, joka painaa atomitasolla silti enemmän kuin lyijy. Kaikki jalokaasut ovat kaasuja 
koska niiden uloin elektronikuori on täynä elektroneja. Niillä ei ole kemiaa ja siksi ne leijailevat kuten 
kanavasäteilykaasuplasmatkin. Jo alkujaan.  
 
Superraskaat alkuaineet atomipainoiltaan yli 100 ovat kasvavasti hyvin epävakaita ja lyhytikäisiä. 
Joukossa on kuitenkin tiettyjä pitkäikäisempiäkin aineita. Erityisesti superraskaan jalokaasun tiedetään 
olevan poikkeuksellisen stabiilia, myös isotooppimuotoinaan. Mutta kun tämä erikoisjalokaasun 
neutronit viritellään Malenlkan- kuorimallin mukaiseksi casimir- efektin tuottajaksi. Alkaa tälle UFO- 
luokan erikoisraaka-aineille olla hyperluokan kysyntää salatuimmissa maailman sotateollisuuden 
piireissä! 
 
Maailman aseteollisuus himoaa hinnasta piittaamatta JUURI tämän kaltaisia erikoisaineita! FOX- 
agenttifilmissä sumeilematta mainostettiin miten tällaisista erikoisaineista voidaan tuottaa laitteita. 
Joiden kyvyt käsitellä gravitaatiota, energian tuottoja casimir- efektein suoraan aineista. Eliminoida g- 
voimia. Käsitellä jopa AIKAA. Ovat saattaneet tiedepiirit ydinhirviön hurmostilaan. 
 
 Nyt puhutaan siis Lene Haun kaltaisten Nobelistien äärimmilleen salatuista kokeista. Joissa kilometrien 
mittaisia fotonienergioita pakataan muutamiin atomeihin malenkan- kuorimalleihin. Hallittaviksi 
erikoisgamman, jopa suoraan ainesäteilyjen tasoenergian lähetysaineiksi. Joissa tuntemamme 
makromaailman häviölliset lainalaisuudet korvautuvat häviöttömän salatun kvanttiydinfysiikan super- 
TABU moodeihin.  
 
Haluaisin kertoa näistä laajasti ja kattavasti. Niin uskomattoman täydellisesti aihe vaan loistaa 
poissaolollaan nykyisessä tarkkaan salatuissa tietomaailmoissamme, ARMY/ sensuroituna. Mutta 
JUURI näitä "NE" vallasherrat nyt himoaa tuottaa reaktoreissaan! Yksi 1000MW reaktori puskee 
haluttua erikoisisotooppia 5,6g/vuodessa. Joten sireeninä huutava PUUTE näistä mega-aineista. On 
suistamassa uraanin energiamielessä loputtua maailmamme vallaseliittiä, tilaan jossa uhreillla ei ole 
MITÄÄN rajaa! .. Maailma kaatukoon, kunhan tuotantoa tulee, määrää tahdit himossaan IAEA! 
   --------------- 
 
SUPER JALOKAASU 
jalo jalo jalo 
 
Tuskin ehdin ilmoitella netteihin siitä miten ydinvoimalateollisuus uhraa miljardejaan tuottaakseen 
radoniakin RASKAAMPAA erikoiskustomoitua yliraskasta jalokaasun atomirakenteitaan. 
 
Saadakseen aikaan pysyvän alkuaineen, joka kaasuna leijailee ja Malenkan- kuorimallilla levitoi, 
STEALT- toimii ja LEVITOI. 
 
Koska aihe ON supertabu. En odottanut saavani näin nopeaa tiedevastausta. Mutta tässä se nyt 
edessäni on kuitenkin. Liki välittömästi:  
 
Tieteen kuvalehti No:3 2014. 
Täydellisen alkuaineen etsintä. Jaksollisessa järjestelmässä ei ole ainetta numero 126- ainakaan 
"vielä". Nyt tutkijat yrittävät saada sen aikaan. Aineen nimi on: 
 
Ei (Ubp 125 / Undipentium) vaan seuraava 
Ubh 126 / Unbihexium 
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3321. Fukushima, KIINAILMIÖ 
 
*Joo thanks tästä materiaalista. Varmaan yksi syväluotaavimoia yhteenvetoja Fukushiman tarkimmin 
pimennetystä nykyisen tilanteensa aiheesta 
- 1000 000mSv/h! 
- Kilometrien päästä puskevat halkeamien kiinailmiöpäästöt ilmakehäämme yhä! 
 
fukushima still out of control April-2014 
M o'rourke M o'rourke·259 videota 
3 552 
492 620 
Tykkää 2 373     Ei tykkää 168 
 
Julkaistu 15.08.2013 
https://www.youtube.com/watch?v=Pz1j4IHcsP4 
 
The World is at a critical crossroads. The Fukushima disaster in Japan has brought to the forefront the 
dangers of Worldwide nuclear radiation. 
 
The crisis in Japan has been described as "a nuclear war without a war". In the words of renowned 
novelist Haruki Murakami: 
 
"This time no one dropped a bomb on us ... We set the stage, we committed the crime with our own 
hands, we are destroying our own lands, and we are destroying our own lives." 
 
Nuclear radiation --which threatens life on planet earth-- is not front page news in comparison to the 
most insignificant issues of public concern. 
 
While the long-term repercussions of the Fukushima Daiichi nuclear disaster are yet to be fully 
assessed, they are far more serious than those pertaining to the 1986 Chernobyl disaster in the 
Ukraine, which resulted in almost one million deaths (New Book Concludes -- Chernobyl death toll: 
985,000, mostly from cancer Global Research, September 10, 2010, See also Matthew Penney and 
Mark Selden The Severity of the Fukushima Daiichi Nuclear Disaster: Comparing Chernobyl and 
Fukushima, Global Research, May 25, 2011) 
 
The shaky political consensus both in Japan, the U.S. and Western. Europe is that the crisis at 
Fukushima has been contained. 
 
The realties, however, are otherwise. 
 
An opinion poll in May 2011 confirmed that more than 80 per cent of the Japanese population do not 
believe the government's information regarding the nuclear crisis. (quoted in Sherwood Ross, 
Fukushima: 
Japan's Second Nuclear Disaster, Global Research, November 10, 2011) 
 
The Impacts in Japan 
 
The Japanese government has been obliged to acknowledge that "the severity rating of its nuclear 
crisis ... matches that of the 1986 Chernobyl disaster". In a bitter irony, however, this tacit admission by 
the Japanese authorities has proven to been part of the cover-up of a significantly larger catastrophe, 
resulting in a process of global nuclear radiation and contamination: 
 
"While Chernobyl was an enormous unprecedented disaster, it only occurred at one reactor and rapidly 
melted down. Once cooled, it was able to be covered with a concrete sarcophagus that was 
constructed with 100,000 workers. There are a staggering 4400 tons of nuclear fuel rods at Fukushima, 
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which greatly dwarfs the total size of radiation sources at Chernobyl." ( Extremely High Radiation Levels 
in Japan: 
University Researchers Challenge Official Data, Global Research, April 
11, 2011) 
Fukushima in the wake of the Tsunami, March 2011 
 
Worldwide Contamination 
 
The dumping of highly radioactive water into the Pacific Ocean constitutes a potential trigger to a 
process of global radioactive contamination. Radioactive elements have not only been detected in the 
food chain in Japan, radioactive rain water has been recorded in 
California: 
 
"Hazardous radioactive elements being released in the sea and air around Fukushima accumulate at 
each step of various food chains (for example, into algae, crustaceans, small fish, bigger fish, then 
humans; or soil, grass, cow's meat and milk, then humans). Entering the body, these elements -- called 
internal emitters -- migrate to specific organs such as the thyroid, liver, bone, and brain,continuously 
irradiating small volumes of cells with high doses of alpha, beta and/or gamma radiation, and over 
many years often induce cancer". (Helen Caldicott, Fukushima: Nuclear Apologists Play Shoot the 
Messenger on Radiation, The Age, April 26, 2011) 
 
While the spread of radiation to the West Coast of North America was casually acknowledged, the early 
press reports (AP and Reuters)"quoting diplomatic sources" stated that only "tiny amounts of 
radioactive particles have arrived in California but do not pose a threat to human health." 
 
"According to the news agencies, the unnamed sources have access to data from a network of 
measuring stations run by the United Nations' Comprehensive Test Ban Treaty Organization. 
...Headquarterd in 
 Austria. 
 
 ... Greg Jaczko, chair of the U.S. Nuclear Regulatory Commission,(a Commission with no current 
funding) told White House reporters on Thursday (March 17) that his experts "don't see any concern 
from radiation levels that could be harmful here in the United States or any of the U.S. territories 
 
The Commons Environment, Food and Rural Affairs Committee chairman Anne McIntosh described the 
scale of the contamination in the food chain as "breathtaking" 
 ----------- 
 
2014.04 Fukushima vimeo 
fuku fuku fuku fuku 
 
Kattavin uutiskatsaus Fukushiman jättiongelmista ja aikatauluista ikinä 
http://vimeo.com/90436659 
-------------- 
 
Maailmalla yli 30kpl kiinailmiöreaktoreita 
hurjaa hurjaa hurjaa hurjaa hurjaa hurjaa 
 
* Jos kysyttäisiin ihmisiltä katuvilnässä montako reaktoria maailmassa on JO sulanut käteen. Ihmiset 
väittäisivät tietävänsä 3 tapausta vaivoin. Totuus on jotain IHAN MUUTA! Nollaa perään kertoo tääkin 
luettelo. Mutta De factossa puhutaan Japanin Fukushiman kaltaisessa onnettomuudessa tuhotun 54kpl 
reaktoria kerrallaan! Maailman reaktoreista luokkaa KOLMANNES on JO ajettu, kunnes on saatu 
hajoamaa= räjähtämään käsiin korjauskelvottomaksi valtion maksettavakasi tahalliseksi= "ydinyhtiöille 
halvemmaksi" tuhoksi!. . . 
----- 
List Of All 30+ Global Nuclear Reactor Melt Downs ?#?mustshare? 
Posted by :kamayani bali mahabal On : April 9, 2014 
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Nuclear power plant symbol 
Nuclear power plant symbol (Photo credit: Wikipedia) 
The following is as complete a list as possible of all nuclear reactor melt downs that have happened 
globally. This list is incomplete, and the total number of melt downs is not fixed, as the secrecy and/or 
relabeling around these reactor melt downs prevents a full accounting. The total number of melt downs 
may be less, put it is probably more than what is itemized here. This list includes a reactor fire, 
(Windscale) and 1 spent fuel pool meltdowns (Fukushima). If what are labeled as ―criticality excursions‖ 
the number would be higher. The following events all qualify as being equal to meltdowns and/or 
releasing massive amounts of radiation. 
 
What is surprising to most people is the fact that there are many more than just 3 nuclear reactor melt 
downs that the pro nuclear apologists try to promote along with the myth about nuclear reactor safety. 
What is even more shocking, are the hundreds, if not thousands of accidents, spills and radioactive 
contamination caused by the pursuit nuclear weapons, hidden in plain sight. 
 
So the next time someone starts talking about how there were only 3 nuclear reactor melt downs, feel 
free to correct them by saying; ―You really meant to say 30 or more, right?‖ 
 
1942 – First Nuclear Reactor – Chicago Pile I Hidden In Open Sight; via A Green Road 
http://agreenroad.blogspot.com/2012/04/nuclear-reactor-chicago-pile-i-hidden.html 
 
1952 – NRX Reactor Melted Down in Ontario, Canada; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2014/04/1952-nrx-reactor-melted-down-in-ontario.html 
 
1954- Borax 1 – 5 Reactors Melted Down And Blown Up, 100% On Purpose; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2014/03/1954-borax-1-5-reactors-melted-down-100.html 
 
1955 EBR – Experimental Breeder Reactor Melts Down; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2014/03/1955-ebr-experimental-breeder-reactor.html 
1957 Windscale Sellafield: Biggest Covered Up UK Nuclear Disaster? via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2012/03/windscale-biggest-covered-up-uk-nuclear.html 
 
1958 NRU Nuclear Reactor Meltdown; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2014/04/1958-nru-nuclear-reactor-meltdown.html 
 
1959, 1964, 1969 Santa Susana Sodium Reactor In Los Angeles California; 3 Nuclear Plant Meltdowns 
Completely Covered Up, 260 Times Worse Than Three Mile Island; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2012/03/los-angeles-nuclear-plant-meltdown.html 
 
1961 – Nuclear Reactor Meltdown : The SL-1 Accident – United States via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2013/06/1961-nuclear-reactor-meltdown-sl-1.html 
 
1964 – Small Modular Nuclear Reactor Meltdown And Explosion SL-1 – Idaho, United States via 
@AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2013/06/1961-nuclear-reactor-meltdown-sl-1.html 
 
1964 to 1966, 3 Or More SNAP Nuclear Reactors Melted Down; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2014/04/from-1964-to-1966-3-or-more-snap.html 
 
1966 – Enrico Fermi Liquid Sodium Cooled Breeder Reactor Melts Down; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2014/03/1966-enrico-fermi-liquid-sodium-cooled.html 
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1967 – Chapelcross Nuclear Power Plant And Reprocessing Facility In Scotland Melted Down; via 
@AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2014/04/1967-chapelcross-nuclear-power-plant-in.html 
 
1969 – Lucens Reactor Melted Down In Switzerland; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2014/04/1969-lucens-reactor-melted-down-in.html 
1969 – Saint-Laurent Nuclear Power Plant Melted Down In France; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2014/04/1969-saint-laurent-nuclear-power-plant.html 
 
1977 – A1 Nuclear Power Plant at Jaslovské Bohunice, Czechoslovakia, Melted Down; via 
@AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2014/04/1977-a1-nuclear-power-plant-at.html 
 
1978 Pinawa Manitoba Nuclear Reactor Partial Meltdown; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2014/04/1978-pinawa-manitoba-nuclear-reactor.html 
 
1979 – Three Mile Island Meltdown And Radiation Release Coverup Exposed – 1 Billion Curies 
Released; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2012/03/three-mile-island-coverups-exposed.html 
 
1980 – Saint-Laurent Nuclear Power Plant Melt Down Accident In France; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2014/04/1980-saint-laurent-nuclear-power-plant.html 
 
1985 – LOFT Nuclear Reactor Melted Down On Purpose; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2014/04/1985-loft-nuclear-reactor-melted-down.html 
 
1986 – Chernobyl Nuclear Reactor Melts Out And Blows Up; Denial Of 1 Million + Casualties; via 
@AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2012/03/chernobyl-coverup-and-denial-of-1.html 
 
1988 – Pickering I Nuclear Reactor In Ontario Canada Melted Down; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2014/04/1988-pickering-i-nuclear-reactor-in.html 
 
1989 – Germany Greifswald Unit 5 (KGR-5) Nuclear Power Plant Melted Down; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2014/04/1989-germany-greifswald-unit-5-kgr-5.html 
 
2011 – Fukushima Triple Reactor Meltdown/Meltthrough, Japan Suffered 3 Mega Disasters, Now 
Suffering From 4th Mega Nuclear Disaster, USA Will Be Next; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2013/10/japan-suffered-3-mega-disasters-now.html 
 
2011 – Fukushima Spent Fuel Pool #4 Contained A Full Load of MOX Plutonium Fuel; It Melted Down, 
Exploded And Burned; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2013/10/fukushima-spent-fuel-pool-4-contained.html 
 
Lists of 100+ Worst Nuclear Disasters And Radioactivity Release Incidents; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2012/04/lists-of-nuclear-disasters-and.html 
List of attacks on nuclear plants 
--- 
> - Lista ei voi olla kattava, Venäjän muut? 
- Algeciras, Spain (1998?) 
 
*Joo EI olekkaan kattava. Sen myönsi listan tekijäkin suoraan. Määrä on toki paljon suurempi. Joskus 
JO ennen Fukushimaa laskin, että luoikkaa joka NELJÄS maailman 450 reaktorista olisi JO räjäytetty 
käyttökelvottomaksi! Eihän tuossa mainita Phenig, Sellafield, Superphenix Ranskassa tai edes Japanin 
räjähtäneistä mm. Miamakiakaan. Tosiaan puhumattakaan Venäjän Majakia ja muita sielä räjähtäneitä. 
Tai USA räjäyttämää Libyan 5 reaktoria, Syyrian Israelin pommi8ttamia/ Iranin sotatoimissa 
pommitettujakaan. Ei edes Ruotsin 2 tuhoutunutta reaktoriakaan. 
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--------------- 
 
Ydintuhoista joista ET ole ikinä edes kuullut. 
et todella et todella et todella 
 
Sain ystäviltäni Saksasta kovin kiinnostavan kuvadatan. Siinä paljastuu parikin supersalaista Jo 
alkukättelyssä. 
 
A/ Fukushima OLI kuten kerrottiin kertaluokkia TUHOISAMPI onnettomuus kuin jopa Tshernobyl. 
 
B/ Espanjan etelärannikolla tapahtui ennen vuosituhannen vaihdetta megaydinonnettomuus Algeciras 
1998. Joka tuhosi koko Eteläeurooppaa! Onnettomuuden seuraamuksena KOKO Eteläinen Eurooppa 
kauhistuneena päätti kieltää ydinvoimansa! Siksi onnettomuudesta EI Suomessakaan tiedä kukaan 
mitään. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yOug.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yOug.jpg[/img] 
--- 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do...  
Written question - Radiation leak in Algeciras (Spain) - E-2396/1998 www.europarl.europa.eu  
In June 1998 it emerged that there had been a radiation leak at the Acerinox plant in Algeciras, in the 
Spanish province of Cadiz. The Consejo de Seguridad Nuclear (Nuclear Safety Council) was told that a 
caesium 137 isotope with a half-life of 30 years which can penetrate the muscular system had be…\l "  
 
* Just joo siis kyse oli ydinvoimaloitten markkinoille dumbbaamien radioaktiivisten metallierien viennistä 
sulattamoihin. Jolloin uraanijätteet pääsivät holtittomasti koko Etelä- Euroopan ilmakehään ja saastutti 
suunnattomat alueet polttojätteen kaasuillaan. Tekstin mukaan useita sulattamoja ja metallivarastoja 
jouduttiin täysin saastuneina sulkemaan. tuhoisa aine oli tekstin mukaan keesium 137 metalli. Olen 
kyllä tästä aiemminkin jotain kuullut. Mutta tuhon massiivisuus ylitti kaikki aiemmat tiedot aiheesta. 
-------------------------------------- 
 
Ydinvomala Fukushiman viimeisimmät hetket videossa. 
bum bum bum bum bum bum  
 
Katso miten työläisten autojen OMAT akut olivat viimeinen toivo. Tiellä maailman historian rajuimman 
vääjäämättömään ydinonnettomuuden ongelmaan. En edes YRITÄ ymnmärtää miksei muka Japanista 
löytynyt tavallista polttogeneraattoria tuottamaan tarvittavat sähköt. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VZgYmkItcqk 
 
Ompa taas ratkiriemukasta tääkin Tepcon vedätys. Ei tiedä itkeäkö, vai nauraa. Ai jättimäisessä 
ydinvoimalassa siis EI ole saatavina useiden päivien aikana esim. 2kW Agrigaattia tuottamaan 
tarvittavan sähkön ydinvoimalaan? Jokaisessa pihalla merivettä Fukushimassa pumppaamassa 
olleessa paloautossakin on vakiona tuohon vaadittavat  generaattorit, hei haloo järkeä nyt vähän.  
 
Ydinvoimaloissa on mm.  tuhatmäärin suuria akkuhuoneellisia tuottamassa parin venttiilin tarvitsemaa 
virtaa. Joka toisessa auton tupakin sytkärissäkin on invertterit tuottamaan tarvittavaa verkkovirtaa. En 
TODELLLAKAAN ymmärrä miksi IAEA ydinrikolliset vielä 4 vuodenkin päästä syöttävät ihmisille 
tällaista paskaa? 
 
Syöttävät, koska TOTUUTTA EI saa vaan kertoa! 
 
- Arevan Japaniin toimittama MOX-Pu-239 polttoaine paloi arvaamattoman epävakaasti, (3-kertaisella 
jälkilämmöllä), ja ylikuormitti hätäjäähdytykset. 
 
- HAARP ionipilvien poistamiseksi maadoitti  ilmakehää lisäsi kohtalokkaasti lisäten suojaustekniikoiden 
tuhoa. 
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- Ennenkaikkea EMP ydinräjähdyksestä tuhosi KOKO hallintatekniikat kautta Japanin. Siksi 54kpl 
reaktoria on YHÄ tuhoutuneena! 
 
- Metaanijääklatraatit iskivät maan alta tuhoten kohtalokkaasti reaktorien rakenteita. 
 
- Maahan vuosikymmenet reaktoreista vuotaneet neutronivuot, Pu-239 kanavasäteilyt. Muuttivat 
ydinvoimalan alla olevat rakenteet epävakaiksi tektonisesti. 
------------- 
 
SL-1 reaktorin ydinpommiräjähdys 3 tammikuu 1961. 
BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM 
 
* Tää ON huippua! 
Juuri sitä mitä hain. Todistus siitä mitä tapahtui myös Fukushima 3 kohdalla. Reaktori räjähtää 
millisejunneissa YDINPOMMINA!  Tismalleen sama höyrystyneen uraanipellettien kavitaatioräjähdys. 
Jota simuloin myös halidilampussa.!! 
------------------- 
 
USA Idaho, SL-1 reaktorin tuho 1961. Mitoitusteho oli 3MW lämpötehona.  Sähköinen teho oli 200kW. 
Tapahtuman aikana ytimen teho oli lähes 20 GW  kestoltaan vain neljä millisekuntia, saostamalla  
pellettien uraani/Pu-239 höyryistä höyryräjähdyksen iskulla fissiopommiin riittävän kriittisen pyöreän 
massan reaktorin sisään. 
 
* Teho oli 1961 onnettomuudessa 6000 kertainen normaaliin tehoon nähden. Tämä tarkoittaa 
keskitehoisessa 700MW OL-1 luokan Fukushiman reaktorissa uskomatonta: 2 500MW* 6666= 16 665 
000MW EMP neutronitehopiikkiä 4 ms ajan. Ilmiö kertoo myös MIKSEI yksikään Japanin geigermittari 
yksinkertaisesti ehtinyt mitata tätä Fukushima 3 reaktorin synnyttämää globaalia säteilypiikkiä. 
 
* Reaktori sisälsi tietojen mukaan VAIN 14 kg uraani-235 polttoainetta. Tässä on jälleen jotain 
TODELLA merkittävää tietoa.  Minimi kokoiseen viralliseen ydinpommiin kun U-235 vaaditaan 55kg. Eli 
vaikka koko reaktorin sisältämä uraani olisi muuttunut höyryksi. Sen sisältämä uraanipilvi edustaa vain 
osia 25% ydinpommin minimimassasta. Kysymys on selkeästi ydinpommin salatusta mekanismista. 
Jota on tarkoin haluttu pitää salassa. 
 
*Fukushiman tapauksessa reaktorissa toki oli sekä uraania (55kg), että plutoniumia (10kg) oli yllin kyllin 
YLI kriitiseen ydinpommiin. Koska varovaisestikin laskien Olkiluoto luokan reaktorin pellettien sisällä 
ajossaan kaasuuntuneena ollutta uraani/ plutoniumin plasmakaasua on perusreaktorissa luokkaa 
2000kg. 
 
"Ydinräjähdys edellyttää riittävää voimaa pitämään reagoimaan valmiin ydinvoiman komponentteja 
yhdessä lyhytaikaisesti mutta riittävästi aikaa. Jotta tässä saavutetaan ydinfissiossa ydinaseen 
ympäröivä ilmiö. Kun ydin on  huolellisesti suunniteltu peukaloinnin avulla (tyypillisesti U-238 ), ja 
muotoiltu räjähtäväksi optimipyöreäksi  panokseksi. Tämä, yhdessä muiden osajärjestelmin aseessa 
riittää pitämään ylikriittiset massat yhdessä tarpeeksi kauan. Riittäväksi kasvavien fissiosukupolvien 
reaktiossa tuottamaan haluttu neutronivuon tuotto. 
 
 Puuttuvien rajoituksien ylitys paineiskussa pitää höyrystyvät ydinkomponentit yhdessä. Komponentit 
toki reaktorissa lentää irti toisistaan, kuten tässäkin tapauksessa. Reaktio päättyy, kun 
höyryräjähdyksen paine vaurioitti riittävän pahoin viimein reaktorisydämen. Mutta kyseisen tyyppinen 
reaktorin ydinase räjähdys olisi näin varmistettuna tässä." 
 
* Artikkelissa on vielä yksi keskeinen huomattava erikoisuus. Räjähdyksessä kuolleen työntekijän 
kultainen ranneke. Sen todettiin muuttuneen LÄPEENSÄ neutronikuurosta radioaktiivisoituneeksi 
kullaksi. Mistä puolestaan voitiin laskea KOKO reaktorin täyttyneen ylikriittisellä fissioräjähdyksen 
paljastaneella NEUTRONIVUOLLA. 
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* Ilmiö kesti Fukushiman lailla kuitenkin niin vähän aikaa, ettei yksikään tavallinen säteilyn mittalaite 
geiger sitä ehtinyt mitata. (Siksi turvauduttiin kultaisotooppianalyysiin.) Mutta neutronivuo riitti silti 
muodostamaan paikallisen neutronitiheyden /cm^3 ylityksen. Joka kykeni polttamaan ALIKRIITTISEN 
vain 14kg uraaniplasmapilven supersymmetria kupplassaan. 
 
SL-1 
http://en.wikipedia.org/wiki/SL-1 
------------- 
 
T&T. SÄTEILY 
Janne Luotola, 29.8.2014, 14:49 
 
Säteilyä saaneet eläimet vanhenevat pikavauhtia - Tšernobyl ja Fukushima vaikuttavat vielä pitkään 
Ionisoiva säteily pienentää eläinten poikueita sekä aivojen ja sisäelinten kokoa. Säteily myös sokeuttaa 
ja vaikeuttaa lisääntymistä, kertoo Suomen Akatemian rahoittama tutkimus. 
 
Yliopistonlehtori Tapio Mappes tutkii Suomen Akatemian rahoituksella Fukushiman ja Tšernobylin 
ydinvoimalaonnettomuuksien vaikutuksia luonnonvaraisiin eläimiin. 
 
Onnettomuuksien seurauksena luontoon levisi laajoille alueille radioaktiivista ainesta. Laskeuma 
aiheuttaa suhteellisen alhaisen mutta pahimmillaan useita vuosisatoja kestävän altistuksen ionisoivalle 
säteilylle. Tutkimus on vielä alussa, mutta tuloksia joihinkin säteilyn vaikutuksia koskeviin kysymyksiin 
on jo saatu. 
 
Säteily kertyy eläimeen 
 
Eläinten saamaan säteilyannokseen vaikuttavat sekä ulkoiset että sisäiset tekijät, kuten maaperä, ilma, 
ravinto, vesi ja muu taustasäteily. Luonnossa eläin kerää itseensä säteilyä eri tavalla kuin ihminen, sillä 
se ei osaa varoa eikä valikoida ravintoaan. 
 
Normaali säteily on korkeintaan 0,3 mikrosievertiä tunnissa. Mappes on havainnut, että myyrillä aivojen 
koko pienenee jo siinä vaiheessa, kun säteily kasvaa muutamaan mikrosievertiin tunnissa. Mitä 
suuremmat säteilyarvot alueella on, sitä alhaisempia ovat pikkunisäkkäiden tiheydet. Säteily pienentää 
poikuekokoja ja vähentää lisääntyvien yksilöiden määrää. 
 
Koiraiden sperman laatu heikkenee säteilystä. Erityisesti naarasmyyrille kehittyy kaihi, ja ne sokeutuvat. 
Näiden tekijöiden seurauksena myyrät voivat kuolla helpommin ja nuorempina, mikä selittäisi 
alhaisemmat populaatiotiheydet korkeamman säteilyn alueilla. 
 
Telomeerit katkeavat 
 
Merkittävänä tuloksena Mappes pitää myös sitä, kuinka telomeerit lyhenevät säteilyn vaikutuksesta. 
Telomeerit ovat kromosomien päissä olevia dna-ketjuja, joilla on monta tehtävää. Ne vaikuttavat 
esimerkiksi solujen uusiutumiseen, vanhenemiseen ja rappeutumiseen. Solujen sisäänrakennetut 
korjausmekanismit heikkenevät, kun telomeerit lyhenevät. 
 
- Fukushiman onnettomuudesta on kulunut suhteellisen vähän aikaa, joten kaikki pitkäaikaisseuraukset 
eivät vielä ehkä näy, epäilee Mappes. Fukushimassa säteilyn voimakkuus on hiukan alhaisempi kuin 
Tšernobylissä, mutta se on jakautunut tasaisemmin hyvinkin laajalle alueelle. Näistä eroista huolimatta 
säteilyllä näyttää olevan hyvin samanlaiset vaikutukset eläinpopulaatioihin myös Fukushimassa. 
 
* NYT alkaa selvitä myös syyt siihen MIKSI ydinrikolliset himoavat lisätä ydintuhojaan: 
 
- Pienemmät aivot lisäävät korruptoitujen poliisien ja puoluepamppujen mahdollisuuksia hallita ja huijata 
orjuuttamiaan. 
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- Lyhentyvä ikä vähentää herrojen pelkäämää eläkeikäisten kasvun määrää. Ajattelemaan ehtivien 
vanhojen "joutilaitten" määrät romahtavat. Rahaa säästyy korruptioon. 
 
- Kun kansa säteilysterilisoituu. He sitoutuvat lapsettomina töihinsä. Ja ilman aikaa sitovaa lapsetonta 
perhettä tyytyvät antamaan aikansa riistäjilleen vastustamatta. 
 
- Lapsettomat ihmiset suostuvat hallinnon haluamiin sotiin ja tykinruuaksi helpommin. 
--------------------------- 
 
 
[img][/img] 
[img][/img] 
[img][/img] 
 
 
 
 

3322. SYVÄLLISTÄ fysiikasta ala Aki Karppinen/ Rytkönen 
 
Laajeneva avaruus. 
avaruus avaruus 
 
Tyhjiöenergialle on tunnetumpikin nimi toki. Eli CASIMIR- EFEKTI/ kvanttimoottori. Ilmiö keksittiin 1948 
IBM laboratoriossa. Puolestaan taas SE aine, joka aikakäsitteemmekin nivoo sisälleen on Higgsin meri. 
 
Eli Higgsin vuorovaikutusmeressä olevien SÄTEILYLÄHTEITTEN säteilypaineen takia tämä 
avaruutemme alati laajenee! 
 
Ihan samantyyppinen kuvio kuin vaikka sammuvan Auringon laajeneminen punaiseksi jättiläiseksi kun 
sen polttoainevarannot alkavat "ehtyä". 
 
Avaruuden ulkoreunoilla on siis >SELKEÄSTI pienempi vastus kuin avaruuden keskellä muodostuva 
säteilyn paineet. Vähän kuin höyrykattilan vedessä siis.  
 
Tässä täytyy oivaltaa luonnon toistuvat fraktaalit. JO alkujaan Big Bangissa laajeneva avaruus synnytti 
alati harevenevan aineen SÄTEILEVÄN pilvipallon. 
 
Tiedättekö MITÄ on tuo kaikki aine ympärillämme? 
 
- Yleisin kaikkeuden alkuaine. Vety= vanhentunutta neutronisäteilytystä. Koska neutroni räjähtää 
atomien ulkopuolella T½ noin 16 minuutissa vety- ytimiksi. 
 Samoin vaikka kuoleentuneet PROTONISÄTEILY ja BEETTAELEKTRONIT yhdistyessään T½ 
kaavoilla muodostaa, niin näkemäämme vetyä myös.  
 
- Helium on taas maailman toiseksi yleisin aine. Ja kas kummaa seKIN on vain kuoleentunutta 
ALFFASÄTEILYTYSTÄ. 
 
- Itse asiassa kaikki jalokaasusarjat neonista radoniin on vain kuoleentunutta IONIEN 
KANAVASÄTEILYTYSTÄ! 
 
On todella outoa tajuta tämä kylmäävä fakta. Että käytännössä KAIKKI materiaali ympärillämme 
muodostuu supernova-, hypernova-, mustien aukkojen- räjähdysten kaltaisten äärisäteilylähteitten 
sinkoamasta SÄTEILYSTA T½ puoliintuneista energiakvanteista! Ei ole mikään sattuma, että vaikka 
parinmuodostussäteily tuottaa keskeistä aine- antiainepareja elektronien muodoissa.  
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Näin muodostuneen aineskertymän, "karstan" maailmojen sisällä taas muodostuu säteilyeroosion 
mekanismit/ aineen vanhenemisen mekaniikat= aika. Jonka keskeinen käyttövoima taas on Higgsin- 
vuorovaikutushiukkasten käyttämä AIKA. 
 
Sääli vaan että näiden AIVAN keskeisimpienkin mekanismien tunteminen ON tarkoin viranomaisten 
estämän IAEA-kontrolin peittelemä TABU.  
 
 
 

3323. EKOnorppailua 
 
T&T AURINKOVOIMAJanne Luotola, 10:31 
 
 
Ennätyksellinen 44,7 prosentin hyötysuhteella toimiva aurinkokenno markkinoille parissa vuodessa 
Saksalaiset Fraunhoferin tutkimuslaitoksen tutkijat haluavat kaupallistaa kennon, joka on rikkonut viime 
vuonna aurinkokennojen hyötysuhde-ennätyksen. Auringonvalosta 44,7 prosenttia muuntuu sähköksi, 
kertoo Popular Science. 
 
Kennon yhteydessä on Fresnelin linssi, joka keskittää auringonvaloa 297-kertaisesti kennoon. 5,2 
millimetriä paksussa kennossa on neljä kerrosta, joista jokainen imee auringon eri aallonpituuksia. 
 
Ensimmäinen kenno on valmistettu galliumindiumfosfidista. Se nappaa lyhyen aaltopituuden valoa. 
Seuraavat nappaavat aurinkoa galliumarseenin, galliumindiumarseenifosfidin ja galliumindiumarseenin 
avulla. 
 
Jokaisen kerroksen sisällä on useita puolijohtavia kerroksia, jotka luovat sähkökentän. Kun fotonit 
tulevat kerrokseen, elektronit jännittyvät ja vapautuvat ylöspäin. Kun elektronit pääsevät pinon päälle, 
metallijohteet vievät elektronit ulos tasavirtana. Tutkijat arvioivat, että kestää vielä kaksi vuotta, ennen 
kuin prototyyppi päätyy aurinkovoimaloihin. 
 
*Tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että aurinkokennon neliömetrille tuottama tuotto 3- kertaistuu 
samantien! Eli TAATUSTI sen verran loistavaa kilpailukykylisää ydinalaa vastaan. Että ydinlobbareille 
tietää unettomia öitä jatkossa.) 
--------------- 
 
Aurinko/ tuuli JO voittajia 
viktory viktory viktory 
 
* Kiinnostavaa dataa Aamulehden blogeista. Siinä kun OL-3 tyyppinen ydinvoimala kestää kyhäillä 
vuodesta 2000< 2016<.2020<. jne. Kuten tieedämme . Niin isotehoisen tuulivoimalan pystyttämiseen 
menee kuulemma HUIKEAT 3 vrk aikaa!. . . 
----------- 
Aamulehti Blogit 
 
Aurinkoenergia on voittanut globaalin väittelyn - Toisiaan täydentävät aurinko- ja tuulivoima ovat 
vuosisadan halvimmat energialähteet 
Kirjoittanut al1947 (16. huhtikuu 2014, 09:00) 
Lähetä viesti   Lue blogia 
 
Brittilehti Telegraphin mukaan aurinkoenergia on jo niin halpaa, että se kilpailee tasapäisesti öljyn, 
dieselin ja nesteytetyn maakaasun kanssa monissa maissa - siis kun puhutaan kustannuksista ilman 
tukia. 
 
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/1... 
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 AL 16.4.2014 
 
Maailmassa ei ole enää paikkoja, joissa aurinkoenergia olisi öljyä kalliimpaa. Optimaalisin vaihtoehto on 
sekoitus aurinko- ja tuulivoimaa. Ne ovat tämän vuosisadan kaksi halvinta energialähdettä, ja ne 
täydentävät toisiaan. Tyypillisesti aurinkoisella kelillä ei tuule ja toisinpäin. Tämä pätee kahteen 
kolmasosaan maapallosta. sanoo professori Christian Breyer Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. 
 
Ajattelemisen aihetta antavat Telegraphin artikkeli ja perinteisten energiamuotojen valtaisat tukiaiset. 
      ------------- 
 
S- Luokan tuulivoimalat 
supertuuli supertuuli 
 
Tuossa selailin sellaista tuulivoimaloiden massiivista potentiaalia. Joista ei kerrota missään halaistua 
sanaa. Eli tuulivoimaloista, joissa on uskomattoman paljon energiapotentiaalia yötä päivää läpi vuoden! 
Tällaisilla systeemeillä kyetään siis lentämään aina alueille, joissa tuulta piisaa.  Ovelaa näissä on 
tosiaan voimaloitten kyky LENTÄÄ hallitusti myös verkkosähköllään korkeuksiin joissa tuulee aina.  
 
Laite myös kykenee lennättämään itsensä takaisin maahan huoltojaan varten alas. Suihkuvirtauksien 
tuulien energiat perustuvat satojen km/h perustehoihin. Joten pienemmätkin potkurit tuottavat suuria 
energioita. Tuossa esiintyy mm. ilmaa kevyempiä voimalamalleja. Kuvaavinta näissä on se, ettei näistä 
kerrota tiedotusvälineissä mitään. Ei koska nämä mallit nollaavat monia keskeisiä tuulivoimaan väkisin 
niitattuja ns. "ongelmia". 
 
https://www.youtube.com/watch?v=54-tc006lJU 
---------------- 
 
T&T  GALLUPIT Auinkosähkölle 40% 
____________________ 
 
 
Minna Pihlava, 28.4.2014, 8:37 
Aurinkosähkö kiinnostaa eniten vihreitä ja perussuomalaisia 
Aurinkosähkö kiinnostaa eniten niitä, jotka ovat ilmoittaneet puoluekannakseen joko perussuomalaiset 
tai vihreät. 
 
Vähiten asiasta innostuvat kokoomuksen kannattajat, ilmeni Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton (STUL ry) 
Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. 
 
Kyselyssä selvitettiin kansalaisten kiinnostusta omaa sähköntuotantoa kohtaan aurinkopaneelien tai 
pientuulivoimalan avulla. Jopa 40 prosenttia suomalaisista on kiinnostunut aurinkosähkön tuotannosta. 
 
STUL ry:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen pitää tuloksia odotettuina. – Olemme sähköistysalalla 
ennakoineet kiinnostusta ja valmistautuneet kasvavaan kysyntään jo muutaman vuoden ajan, hän 
sanoo tiedotteessa. 
 
– Kysyntä kiihtyy varmasti taas kevään ja aurinkoisten päivien lisääntymisen myötä. Tutkimuksen 
mukaan keskimäärin neljällä prosentilla suomalaisista on jo asennettuna aurinkopaneeleja tai -keräimiä 
vakituiseen tai vapaa-ajan asuntoon. 
 
Eniten energian pientuotanto kiinnostaa keski- ja suurituloisia, vähiten pienituloisia. 
 
Suomessa aurinkosäteilyn vuosittainen määrä on noin 1 000 kilowattituntia neliömetriä kohden. Useissa 
selvityksissä on osoitettu sääolosuhteidemme soveltuvan hyvin aurinkosähkön tuotantoon. Tutkimus 
tehtiin aikuisväestön keskuudessa Telebus-puhelinhaastatteluin. Kohderyhmän koko oli 1 005 henkilöä. 
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Taloustutkimuksen tutkimuspäällikön Juho Rahkosen mukaan kyselyn tuloksista voidaan päätellä, että 
yli puolitoista miljoonaa suomalaista on kiinnostunut sähkön pientuotannosta aurinkopaneeleilla. 
 
Kuinka suuri osa kiinnostuksesta muuttuu toiminnaksi, tutkimus ei kerro. Puoluejakauman taustalla 
Rahkonen näkee kaksi selitystä. 
 
– Vihreillä on itsestään selvästi myönteinen kanta uusiutuviin energiamuotoihin jo arvomaailman 
pohjalta. Perussuomalaisten kannattajissa taas on paljon omavaraisuutta ja riippumattomuutta 
kannattavia tee-se-itse-miehiä, joita kiinnostaa edistyksellinen tekniikka, Rahkonen sanoo. 
 
*Kuten olettaa saattaa. AITO ja valtiomonopoleista riippumaton eneriatuoto on ihmisten 
päätähtäimessä. Kokomuksessa "pitäisi" olla pienenergian tuottajuus itsestään selvää. Mutta valtion 
=TVO/Fennovoiman ydinmonopolien itse tekemisen estämisvimma lyö läpi raakasti. Täysin 
järjenvastainen tilanne totta kai.  
---------------- 
 
Imatralainen 16.05.2014 - 09:00  
 
Paikalliset  
LUTin aurinkotalousprofessori: Uusia ydinvoimaloita ei tarvita 
 
Christian Breyerin professuuri on ensimmäinen alallaan Suomessa ja Pohjoismaissa. 
 
Christian Breye r on aloittanut Suomen ensimmäisenä aurinkotalousprofessorina Lappeenrannan 
yliopistolla. Lappeenrantaan muuttaneella Breyerilla on vahva usko aurinkovoimaan. 
 
–?Loppujen lopuksi energiantarve tullaan pääosin kattamaan tuuli- ja aurinkoenergialla. Muut 
uusiutuvat energianlähteet kuten bioenergia ja vesivoima täydentävät aurinkopaneeleja ja tuulivoimaa. 
Fossiilisiin polttoaineisiin ja ydinvoimaan perustuva energiantuotanto joudutaan vähitellen lopettamaan. 
Tämä johtuu kalliista hinnasta, ilmastonmuutoksen vaatimuksista ja kestävän kehityksen periaatteista. 
 
Hänen mukaansa aurinko- ja tuulivoiman tuotantokustannukset ovat halventuneet niin paljon, että niistä 
on tullut entistä kilpailukykyisempiä. Yksi este ovat ihmisten ennakkoluulot. 
 
–?Useimmat ihmiset haluavat asioiden olevan niin kuin ne ovat olleet viimeiset vuosikymmenet. Mutta 
asioiden on muututtava. Mitä pikemmin, sen parempi. 
 
–?Ihmiset ymmärtävät tämän ja toimivat sen mukaan, mutta vielä on esteitä, kuten aurinkopaneeleille ei 
ole syöttötariffia, investointitukia eikä sopivaa verkkomittausta Suomessa. Tämän takia Suomi on EU:n 
viimeisellä sijalla niiden asentamisissa. 
Breyerin mukaan uusia ydinvoimaloita ei tarvita. 
 
–?Uudet ydinvoimalat ovat erittäin kalliita. Tämä on tilanne niin Suomessa kuin Ranskassa ja Isossa-
Britanniassa. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että aurinkopaneelit ja tuulivoima ovat halvimpia 
energiatuotannon tapoja. Ydinvoimassa on myös muita haittatekijöitä, kuten asukkaiden turvallisuus, 
sillä ei ole vakuutusta Fukushiman kaltaisille suuronnettomuuksille. On myös reaktorin sulamisen riski 
ja saastepäästöt olisivat painajainen. Sitä paitsi uraanipolttoaine loppuu. 
 
–?Tämän vuoksi uusia ydinvoimaloita ei tarvita. Nykyisten ydinvoimaloiden vähittäisestä sulkemisesta 
tulisi myös keskustella, mikä olisi osa hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja ilmastonmuutoksen 
pysäyttämisestä käytävää keskustelua. 
Christian Breyer 
---------- 
 
T&T ENERGIATuula Laatikainen, 9:16 
Erikoisia lukuja Saksasta 
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Saksan energiateollisuutta edustava järjestö BDEW kertoo, että perinteisten voimaloiden 
sähköntuotanto laski voimakkaasti ja uusiutuva sähköntuotanto kasvoi tammi–maaliskuussa. 
 
Aurinkosähkön tuotanto kasvoi Saksassa 82 prosenttia. 
Kivihiilivoimalat tuottivat 17 prosenttia ja kaasuvoimalat 20 prosenttia vähemmän viime vuoteen 
verrattuna. Ruskohiilivoimaloiden ja ydinvoimaloiden tuotanto putosi lähes viisi prosenttia tammi–
maaliskuussa edellisvuoteen verrattuna. 
 
Kaikkiaan Saksan sähköntuotanto oli 164 miljardia kilowattituntia tammi–maaliskuussa. Se vastaa 
karkeasti kahden vuoden sähkönkulutusta Suomessa. 
Ruskohiilivoimalat tuottivat tästä 41 miljardia, kivihiilivoimalat 30 miljardia, maakaasuvoimalat 18,5 
miljardia ja ydinvoimalat 26 miljardia kilowattituntia. 
 
BDEW:n mukaan uusiutuvilla tuotettu sähkö kattoi 27 prosenttia maan sähköntarpeesta tammi–
maaliskuussa. 
____________________________________________ 
 
Aurinkosähköä Saksa tuotti 6 miljardia kilowattituntia. Maalla sijaitsevat tuulivoimalat tuottivat sähköä 
17,4 miljardia ja merituulivoimalat 0,4 miljardia kilowattituntia, biomassavoimalatkin 11,2 miljardia 
kilowattituntia. 
 
Tuulisähkön tuotanto kasvoi 20–30 prosenttia, aurinkosähkön 82 prosenttia.(Teorettinen lukujen 
keskiarvo muuten musertava+ 44%!) 
 
* Aivan KÄSITTÄMÄTTÖMÄN hienoja lukuja jälleen Euroopan ehdoton talousveturi Saksa heittää 
kehään. Enemmän kuin vakuuuttavaa, että pian KOLMANNES Saksan energiasta tehtaillaan 
kestävänkehityksen uudisvoimaloilla. Ja katsokaa millaisella kasvunopeudella? 
 
* Samaa tahtia ja vuoden päästä tosiaan kolmannes 35%. 2 Vuotta ja p u o l e t 45%. 3 Vuotta ja 60%. 
4 Vuotta 77%.. JOS sama meno jatkuu Saksa tuottaa KAIKKI energiansa nykyvauhdilla reilussa 5 
vuodessa! .. Hei kuka olikaan niin sairas, että kertoi Saksan ydinalasajojen epäonnistuneen?..)) 
----------------- 
 
T&T UUSIUTUVA ENERGIAJanne Luotola, 24.5.2014, 13:00 
__________________________________________ 
 
Ilmavirtavoimalasta tulee korkeampi kuin pilvenpiirtäjät – 685 metriä, 120 turbiinia Auringon, tuulen ja 
veden avulla energiaa tuottava ilmavirtavoimala on korkeampi kuin New Yorkin Freedom Tower tai 
Empire State Building, kertoo FastCoExist. 
 
Solar Wind Energy Tower -yhtiö suunnittelee rakentavansa jättimäisen aurinkotuulitornin Arizonan 
autiomaahan Yhdysvaltoihin lähelle Meksikon rajaa. Voimalan korkeudeksi on kaavailtu 685 metriä. 
Sen juureen tulisi 120 turbiinia ja tarpeeksi pumppuja yhdeksän miljardin vesilitran kiertoon. 
 
Aurinko lämmittää. Ilmavirtavoimala tuottaa sähköä auringon avulla. Voimala pumppaa vettä tornin 
huipulle, mikä tekee ylhäällä olevasta kuumasta ilmasta painavaa ja saa sen putoamaan tornin sisään. 
Pohjalle pudottuaan ilma virtaa ulos turbiineista 80 kilometrin tuntivauhtia. 
 
Sähköä syntyy yhtä paljon kuin 405 neliökilometrin alueelle pystytetyissä tuulivoimaloissa. Tekniikka on 
parempi kuin aurinko- ja tuulivoimalat, koska se toimii päivin öin. Ainut, mitä voimala tarvitsee, on 
kuumaa ilmaa, ja sitä Arizonassa riittää. 
 
Voimalan pumppuihin tarvittava energia tulee voimalasta itsestään. Noin 11 prosenttia energiasta kuluu 
pumppaamiseen. Noin kolme neljäsosaa ylös pumpatusta vedestä saadaan kerättyä uuteen käyttöön 
alhaalla. 
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Testejä 100 vuotta. Vastaavaa tekniikkaa on testattu maailmalla yli sadan vuoden ajan. 1980-luvulla 
Espanjassa rakennettiin 195-metrinen testitorni, joka toimi seitsemän vuotta, kunnes myrsky kaatoi sen. 
 
Vaikka tekniikka lienee hyvä. Arizonan hankkeen hinta on noin 1,5 miljardia dollaria eli 1,1 miljardia 
euroa. Nyt Solar Wind Energy on saanut valittua paikan tornilleen, varattua oikeuden tarvittavaan 
veteen ja saanut sovittua sähkön myynnistä. 
 
Hanke saa myös osittain julkista rahoitusta. Yhtiö laskee, että investointi maksaisi itsensä takaisin 20 
vuodessa. Yhtiö neuvottelee tekniikan tarjoamisesta Chileen, Intiaan ja Lähi-itään.    
 
 *On kuvaavaa, että tällaistakin toimivaksi tiedettyä tekniikkaa IAEA ovat systemaattisesti kyenneet 
piilottamaan maailman energiavalikoista vuosikymmenestä toiseen! Ei oikein tiedä itkeäkkö, vai nauraa. 
Niin härskiä tämä kestävän kehityksen vaihtoehtoenergioiden ydinvoimateollisuuden pimitysten kiihkot 
on.  
---------- 
 
T&T AURINKOENERGIASofia Virtanen, 9.6.2014, 11:11 
 
Uusi keksintö tekee tehokkaista aurinkokennoista halpoja – 40 prosentin hyötysuhde pilkkahintaan. 
Kalifornian yliopiston tutkijat ovat keksineet lupaavan tavan valmistaa huomattavasti entistä 
halvemmalla korkean hyötysuhteen aurinkokennoja, Technology Review kertoo. 
 
Tätä nykyä maailman tehokkaimpien aurinkokennojen hyötysuhde on yli kaksinkertainen verrattuna 
yleisimmin käytössä oleviin piiaurinkokennoihin, joiden hyötysuhde on parhaimmillaankin alle 18 
prosenttia. Valmistaminen on kuitenkin niin kallista, etteivät korkean hyötysuhteen kennot ole 
korvanneet piikennoja niin suurissa aurinkosähkölaitoksissa kuin kesämökkien katoillakaan. 
 
Professori Ali Javeyn johtama tutkimusryhmä on keksinyt tavan valmistaa korkean hyötysuhteen 
kennoja suunnilleen yhtä halvalla kuin piiaurinkokennoja. Parhaiden hyötysuhteiden aurinkokennot 
valmistetaan III-V-ryhmän puolijohteista, joita ovat muun muassa galliumarsenidi ja indiumfosfidi. 
 
Yleensä aurinkokennojen valmistus niistä aloitetaan tuottamalla kalliita kiteitä, jotka sitten altistetaan 
oikeanlaisen ohutkalvon niiden pinnalle tuottaville höyryille. Javeyn ryhmä korvasi sekä kiteet 
edullisemmilla lasi- tai metallilevyillä että höyryt sellaisilla, joita on halvempaa tuottaa. Heidän 
prosessinsa höyryntuotanto on myös materiaalitehokkaampaa, eli jätettä syntyy vähemmän. 
 
Yhdestä materiaalista koostuville kennoille he saavuttivat 25 prosentin hyötysuhteen, mutta useista 
kerrostetuille peräti 40 prosentin hyötysuhteen. Usean eri materiaalin kennot pystyvät absorboimaan ja 
hyödyntämään auringonsäteilyä laajemmalla aallonpituusalueella. 
 
Aikaansaannoksen kaupallistamiseen on vielä matkaa.  
 
Tutkijoiden omien analyysien mukaan sarjatuotantoprosessi voitaisiin saada toimimaan yhtä halvalla 
kuin piiaurinkokennoissa. 
 
*Tällaisien "käänteisen/positiivisten" aurinkoenergiaan liittyvien uutisten viestintätapa on selkeä 
ydinteollisuuden ostama sanoa: 
" Älä osta KOSKAAN miettimääsi omaa aurinkokennoratkaisua talouteesi, koska JO vuosien päästä 
markkinoilla on taatusti parempia ja halvempia aurinkokennoja!" 
 Kyseessä on siis kiinnostava tapa nimenomaan "jarruttaa" sitä, etteivät ihmiset tekisi merkittäviä mm. 
oman taloutensa aurinkoenergian investointeja. Vähän sama tilanne, kun ei ns. "KANNATA" ostaa ikinä 
uutta ietokonettakaan. Koska ensivuonna on jo saatavissa parannettu versio. 
 
 Taustana ON pelko siitä, että omilla urinkokennoilla/ tuulivoimaloillaan nousee Espanjalainen buumi 
sanoutua irti valtakunnallisen ydinpakkosähkön kalleista tuotantomonopoleista, tullen valtiosta 
riippumattomiksi. Ihmiset alkavat mm. ajaa jopa onalla sähköntuotannon autoilla ilman valtion 
massaverobensoja ja vastaavaa. 
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-------------- 
 
T&T AURINKOENERGIAJanne Luotola, 7:02 
 
Aurinkokennon hyötysuhteen 60 prosentin haamuraja häämöttää 
Tutkijat ovat keksineet keinon kaksinkertaistaa auringosta saatavan sähkön määrän, kertoo Technology 
Review. Parhaimmat perinteiset kaupalliset aurinkokennot muuttavat kolmasosan auringon energiasta 
sähköksi. Myöhemmin luku saattaa olla lähempänä kahta kolmasosaa. 
 
Pienehkö hyötysuhde johtuu siitä, että auringon säteet tuottavat suurienergisiä elektroneja, joista suurin 
osa hajoaa muutamassa sekunnin biljoonasosassa lämmöksi. Japanilaisyhtiö Sharpin tutkijoiden 
kehittämä kenno nappaa elektronit ennen kuin ne ehtisivät muuttaa energiansa lämmöksi. 
 
Kenno ei ole vielä kovin käytännöllinen. Se on niin ohut, ettei se nappaa kovin paljon valoa, ja se toimii 
vain tietyllä valon aallonpituudella. Kuitenkin kenno on ensimmäinen, joka saa muutettua suurienergiset 
elektronit sähköksi. Tällaisen kennon hyötysuhde voi yltää teoriassa 60 prosenttiin. 
 
Sharpin kennossa on nanometrien paksuisia kerroksia puolijohtavia materiaaleja, kuten 
galliumarsenidia. Nämä tarjoavat suurienergisille elektroneille oikotien päästä ulos kennosta. 
 
Toinen tapa aurinkokennojen hyötysuhteen kasvattamiseksi on kennojen pinoaminen päällekkäin. 
Tämä on kuitenkin kallis vaihtoehto. Siksi esimerkiksi MIT:ssä tutkitaan orgaanisia aurinkokennoja, 
joiden valmistaminen on halpaa ja joita voidaan pinota päällekkäin. 
 
* Kerrottakoon tähän, että mm. Asea-Atom opetti. Ettei perus ydinvoimalan hyötysuhde voi KOSKAAN 
olla suurempi kuin 25%. Eli aurinkokennossa tässä puhutaan heittämällä yli TUPLASTI paremmasta 
hyöysuhteesta. Kuin ydinvoimaloilla voidaan päästä IKNÄ! Lisäksi aurinkokeräinten energian tuottaja on 
ilmainen. Ei siis mikään ihme, että Eduskunnan Tarasteen työryhmä piti nimenomaan aurinkokennoja 
pelottavimpina ydinvoiman kaatajina. 
-------------- 
 
T&T SÄHKÖVARASTOTJanne Luotola, 
 30.6.2014, 14:20 
 
Vesipohjainen akku ratkaisee uusiutuvan energian ongelman myrkyttömästi. Etelä-Kalifornian yliopisto 
on kehittänyt vesipohjaisen orgaanisen akun, joka kestää pitkään, on halpa ja ympäristöystävällinen. 
Uusi akku ei sisällä lainkaan metalleja tai myrkyllisiä materiaaleja. Akku soveltuu voimaloihin, joissa ne 
suurikokoisina voisivat varastoida tuotettua energiaa ja vapauttaa sitä tarvittavaan tahtiin. 
 
Akut kestävät noin 5 000 lataus- ja purkukertaa, mikä takaa niille noin 15 vuoden eliniän, sanoo kemian 
professori Sri Narayan. Sen sijaan litiumioniakut heikkenevät tuhannen lataus- ja purkukerran jälkeen, 
ja niiden valmistaminen maksaa kymmenen kertaa enemmän. 
 
Orgaaninen sähkövarasto on Journal of the Electrochemical Society -julkaisussa ilmestyneen 
tutkimuksen mukaan ylivoimainen vaihtoehto yksinkertaisuutensa, hintansa, luotettavuutensa ja 
ekologisen kestävyytensä vuoksi. 
 
Sähkövarasto sopii erityisesti uusiutuvan energian yhteyteen, jolloin tuotanto- ja kulutushuippuja 
voidaan tasata. Tavanomaiset akut eivät sovellu käytettäväksi suuressa mittakaavassa voimaloiden 
yhteydessä. 
 
Kaksi säiliötä. Uusi akku muistuttaa polttokennoa ja muodostuu kahdesta säiliöstä, joissa on veteen 
liuenneita sähköaktiivisia materiaaleja. Liuokset pumpataan kennoon, jonka eri puolilla on elektrodit ja 
kalvo kahden nesteen välillä. Täällä energia vapautuu. 
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Sähköaktiivista materiaalia sisältävistä säiliöistä voi tehdä minkä tahansa kokoisia. Siten varastoitavan 
energian määrä on rajaton. Keskussolua säätämällä voi myös määrittää, kuinka nopeasti varasto 
purkaa energiaa. 
 
Sopiva materiaali 
 
Varaston toimintaperiaate on yksinkertainen, mutta tutkijoiden varsinainen läpimurto on sopivan 
sähköaktiivisen materiaalin kehittäminen. Aiemmat vastaavat materiaalit sisältävät joko metalleja tai 
myrkyllisiä kemikaaleja. Nyt kehitetty orgaaninen materiaali liukenee veteen. 
 
Orgaaniseksi materiaaliksi valikoitui luonnossa esiintyvä kinoni, joka on hapettunut orgaaninen yhdiste. 
Kinoneita on kasveissa, sienissä, bakteereissa ja joissakin eläimissä. Aine liittyy yhteyttämiseen ja 
soluhengitykseen. 
 
Nykyään kinoneita valmistetaan teollisesti hiilivedyistä. Tulevaisuudessa ainetta voitaisiin valmistaa 
ehkä hiilidioksidista. Tutkijat ovat jättäneet keksinnöstään useita patenttihakemuksia, ja he 
suunnittelevat koesähkövaraston rakennuttamista ensi vuonna. 
 
* Ydinteollisuuden lähtölaskenta on tällaisten uutisointien vanaveteen selviö! Ydinhankkeet kun sitovat 
terrorisoimansa maan sähköntuotannot 60 vuodeksi täysin alikehittyneeseen, kalliiseen ja 
hengenvaaralliseen menneisyyden teollisuuteen.  
------- 
 
T&T AURINKOVOIMAJanne Luotola, 
 7.7.2014, 14:21 
 
Sähkön hinta muuttui negatiiviseksi - Australian hiilivoimalat maksoivat 100 dollaria, että joku viitsi 
käyttää niiden tuotannon.Vähäisen kulutuksen ja runsaan auringonpaisteen takia Australian 
Queenslandissa sähkön hinta on pudonnut negatiiviseksi, kertoo Reneweconomy. 
 
*Huippua tässä onkin, että ENNENKAIKKEA ydinyhtiöt, joiden säätökyvytön sähkö on pakkomyynnissä 
joutuvat 100% samaan kasvavaan ongelmaan! Sitä mukaa kun käytännössä ILMAINEN ekoenergian 
polttoainetuotanto syrjäyttää niiden kalliin ydinsähkön! 
 
Lauha talvi ja runsas auringonpaiste on tehnyt Australian Queenslandissa talojen lämmittämisestä 
tarpeetonta. Samalla katoille asennetut aurinkopaneelit tuottavat niin paljon sähköä, ettei hiilellä 
tuotettua sähköä huolita edes ilmaiseksi. 
 
* Todellisuudessa aurinkon lämmön pois JÄÄHDYTYS vie paljon enemmän energiaa. Kuin konsanaan 
lämmitys kautta maailman. 
 
Viime viikolla sähkön hinta putosi alle nollan iltapäivällä. Parhaimmillaan sähkön hinta oli -100 dollaria 
megawattitunnilta. 
 
Sähköntuottajat joutuivat maksamaan siitä, että joku otti niiden tuottaman energian vastaan. Jos 
kukaan ei olisi ottanut sähköä vastaan, tuotanto olisi jouduttu keskeyttämään, mikä saattaa olla vielä 
kalliimpaa kuin maksaa muutamia tunteja turhasta energiasta. 
 
* Aurinkokennojen ylijäämäsähköön riittää luonollisesti pelkkä invertterien säätö lennosta. Tai 
tuyulivoimaloisssa pelkkä lapakulmasäätö. Täysin eri tilanne on tietysti ydinvoimaloissa. Joissa 
säätökyvytön generaattori EI SAA pyöriä ilman sähkönsä kulutusta. ) 
 
Perinteiset fossiilisilla polttoaineilla energiaa tuottavat voimalat haluavat tästä syystä hidastaa tai 
rajoittaa aurinkopaneelien asentamista. 
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*Edes loivihiilivoimaloissa oingelmaa EI ole. Koska niissä on myös 50% säätövarat, tai mahdollisuus 
vaan vähentää hiilen polttoa. Ei MITÄÄN oongelmaa toki. Vain ja ainoastaan ydinvoimaloitten 
ongelmaa siis.  
 
Reilut kymmenen prosenttia Queenslandissa tuotetusta energiasta syntyy auringosta. Aurinkovoimalat 
ovat yltäneet 60 prosentin tuotantoon nimellistehosta, vaikka on talvi. Tuotantoteho on ollut 
parhaimmillaan yli 600 megawattia. 
 
* Saksan viikon takainen vastaavassa ennätys oli 51% aurinkovoimaa. Ja tässä siis liki 2/3 osa JO 
tuotetaan käytännössä ilmaisella auringon polttoaineilla! Ei mikään ihme, että kasvavat EKO- energian 
tuotantoluvut saavat ydinteollisuuden avoimeeen paniikkiin. Kun ihmisille EI enää kelpaa edes 
ILMAISEKSI ydinteollisuyuden yliuhintaiset monopolisähköt oman halvemman ja kertaluokkia 
paremman energiantuotannon syrjäyttämäänä! 
--- 
 
Mitä maksaa? 
ytimet ytimet ytimet 
 
Olen USEIN miettinyt mitä kustantaa "OIKEIN LASKETTUNA"  vanhojen kuoletettujen tuuli-, aurinko 
ekovoimaloitten sähkö tuottajilleen? Kuulin, että Australiassa on tehty 2014 kesällä ennätys asiassa. 
Siellä kun JOPA 60% sähköstä tietyillä alueilla tehtynä vanhoilla, hinnassaan jo kuoletetuilla kennoilla. 
Valtion monopoliyhtiöt meni siellä paniikkiin. 
 
 Kun aurinkokeräinten sähköä tulvii Jo ajoittain niin paljon. Että aidon EKO- sähkön tuotannon sähkön 
halpuus pysäyttää KAIKKI kilpailevat voimalat.! urjaa siinä on, että tällaisen mallien levitessä maailman 
KAIKKI ydinvoimalaitokset on sen edessä kertaluokkia kalliimpina  PAKKO SULKEA! Eli Vesa Jalosen 
videossa mainostama Eduskunnan Tarasteen työryhmän tokaisu. Että jatkossa MILJOONAT kuluttajat 
kieltäytyvät maksamasta valtion ydinmonopolisähköistä.  
 
On todellista ja JO NYT konkretisoituvaa faktaa! Ydinalalle povataan vääjäämättä samaa kuin 
menneisyyden DDR ideologioilleenkin. Kansa äänestää jaloillaan maailman pois tästä inhotusta 
menneisyyden ydinkulttien ajasta. Vaikka ohi ydinkiimaisten poliisimerien, VÄKISIN!.  Eikä valtion nyt 
kaavailemille 60v< ydinhankepakoille povata MITÄÄN TULEVAISUUTTA DDR- Ronneburg Wismunth 
ydinvoimavaltion lailla. 
---- 
 
 
 
 
 
 
 

3324. Materiaalifysiikka E. E. Lähteenkorva 
 
12. 1 Metallikiteen johde-ekektronit 
 
Kiinteässä metallissa sähkökentän vaikutuksesta tapahtuva sähköjohtumisvirtaus perustuu atomien 
yhteisten ulkoelektronien liikkeisiin. Samat elektronit toimivat MYÖS lämpöenergian kuljettajina 
lämmönjohtamistapahtumissa. Metallien ulkoelektroneja nimitetään tästä syystä johtumis tai johde- 
elektroneiksi (conduction electrons).  
 
Atomisydänten positiivisista sähkövarauksista täysin riippumattomia elektroneja, joiden liikumisvapautta 
rajoittaa vain kiteen ulkoseinämät, sanotaan Vapaiksi elektroneiksi. Tällaiset elektronit ovat 
vapaimmillaan jopa toisistaan riippumattomia. Toisistaan riippumattomien vapaiden elektronien 
muodostamaa yhtenäistä joukkoa sanotaan ELEKTRONIKAASUKSI ja toisiinsa vaikuttavien vapaiden 
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elektronien joukkoa taas ELEKTRONINESTEEKSI. Johde-elektronien systeemin  alkeisteoria on 
elektronikaasumallien selvittelyä. 
--- 
 
12.8 Metallin johtavuuskertoimet 
 
Metalleissa perustuu sähkön johtuminen ja yleensä myös valtaosa lämmön  johtumistapahtumista 
perustuu johde- elektronien liikkuvuuteen. Jotta metallilla olisi nollasta poikkeava sähkö- ja 
lämmönvirtausvastus. Täytyy elektronisysteemissä esiintyä sirontailmiöitä. Joiden vaikutuksesta 
impulssi- ja energiajakautumat pystyvät tasapainottumaan äärellisessä ajassa. Ulkoisten voimien  
aiheutettua niihin häiriöitä.  
 
12.8.1 
 
Sähkön johtavuus 
 
Vapaan elektronin impulssi mv muuttuu negatiivisen alkeisvarauksen -e homogeenisessä 
sähkökentässä E kohdistuvan voiman -eE vaikutuksesta liikeyhtälön mukaisesti. 
 
12.8.2 Lämmönjohtavuus 
 
Metalleissa elektronit toimivat lämmön kuljettajina samaan tapaan kuin IR- fotonit eristeaineissa. 
 
Metallien  ja eristeiden välillä on lisäksi sellainen oleellinen ero. Että lämpötilan laskiessa metallin  
johtavuus kasvaa ja eristeen johtavuus pienenee. Niin, että näihin ryhmiin kuuluvien aineiden väliset 
erot ovat matalissa lämpötiloissa vielä paljon suurempia, kuin huoneen lämpötiloissa. 
 
* Mitä tämä kaikki sitten meille kertoo nimenomaan säteilyn alaisesta maailmasta? 
 
- Ydinteollisuudessa radioaktiivista hiukkasta kutsutaan paljastavalla nimellä KUUMAT HIUKKASET. 
Koska radioaktiivisen kappaleen pinnalta jatkuva säteilyn energian paineet puhaltaa elektronikaasut irti. 
Radioaktiivinen  hiukkanen on AINA suunnattoman kuuma +3000<C agressiivinen partikkeli. Joka 
käytännössä sulattaa ja kaasuttaa kaiken mihin osuu ja porautuu.  
 
- Toinen keskeinen radioaktiivisen kuuman hiukkasen luonnehdinta oli sen sisältämä raju sähkövaraus. 
++..ionisoituminen. Tyypillinen atomipariston tuottama sähkön varaus on 3000V. 
 
* Nyt nämä keskeiset säteilyeroosion mekanismit saavat tieteellisen selityksen samalla kertaa. KAIKKI 
radioaktiiviset aineet puhaltaessaan pinnalta alussa mainitut kaasumaiset ja nestemäisetkin 
elektronikuorensa. Yksinkertaisesti samalla MENETTÄVÄT kokonaan kykynsä purkaa itsestään sekä 
lämmöt, että sähkökenttävarauksensa. Itse asiassa kiinailmiökuuman elektronittoman uraanipelletin 
valoemissiotakaan EI juuri näy. Koske vaoloa emittoivat elektronit lähes kokonaan puuttuvat! 
 
* Selvisi samalla myös miksi asia pidetään tarkoin salassa. Tällaisessa tilassa olevat hyperagressiivista 
radioaktiivisia, IONIplasmakaasuiksi valenssisidoselektroninsa menettäviä materiaalejaan kun EIVÄT 
TVO:ssa ja Posivassa OIKEASTI kykene pitämään missään miiluissaan, saati astioissaan! 
Radioaktiivinen aine kun on. 
 
* Nyt MYÖS oivallamme miksi reaktorien keskeinen ongelma on se, etteivät pääse irti liikalämmöistään 
ja rakenteitaan hallitsemattomasti hyytelömäisesti värähtelemään panevista sähköisistä-, termisistä- 
edes akustisista resonanssien energian muodostumistaan. Ilman välittäjäelektronejaan. Ydinjäte 
käyttäytyy kuin termospullon eristeisiin sullotut hillittömästi kuumenevat polttopelletit. 
----- 
 
 Uusi videoosi liittyvä kommentti 
Arto Lauri 48. Bentonite. A quality translate 
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Teemu Teekkari 
Tässä lainaus DI Henri Hornin (TKK/TFY) artikkelista "Bentoniitin ominaisuudet": 
 
"5.1 Suolaliuokset 
Erityisen huolestuneita ollaan siitä miten bentoniitti reagoi vahvoihin suolaliuoksiin. Pohjaveden 
suolapitoisuus kasvaa sen mukaan mitä syvemmällä se sijaitsee, ja on mahdollista, että jäteluolaan 
pääsee nousemaan suolaista pohjavettä syvemmistä kerroksista. 
 
Termodynaamisten mallien mukaan on esitetty, että veden sisältämä suola saattaa täysin estää 
bentoniitin paisumisen ja edistää rakoilua. 
 
Koetulokset [Karnland, 1998] osoittavat, että tämä vaikutus on merkittävä vasta hyvin voimakkailla 
suolaliuoksilla, joita ei uskota esiintyvän loppusijoitustilojen pohjavesissä. Kokeissa tarkasteltiin NaCl- ja 
CaCl2- liuoksia. Tuloksiin liittyen todettiin, että termodynaamisen mallin ennustamat arvot eivät 
vastanneet kokeellisten mittausten tuloksia odotetulla tavalla. Syyksi arvioitiin joko laskentamallin 
lähtökohtana olleiden oletusten epätarkkuus tai mahdollisuus, että kokeissa vallitseva tilanne ei vastaa 
termodynamiikan edellyttämää tasapainotilaa. Ongelma on korjattavissa nostamalla bentoniitin tiheyttä 
luolastoa suljettaessa. 
 
Bentoniitin herkkyyttä suolaliuoksia kohtaan voidaan käyttää hyväksi, jos suljettu jäteluola päätetään 
jostain syystä avata. Paineistetulla suolavedellä ruiskutettaessa bentoniittirakenteet purkautuvat ja 
liukenevat, jonka jälkeen ne saadaan pumpattua suolaveden mukana pois jäteluolasta." 
 
Ko. Hornin kirjoitus: 
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGUQFjA
J&url=http%3A%2F%2Ftfy.tkk.fi%2Faes%2FAES%2Fcourses%2Fcrspages%2Ftfy170_00%2F03_bent
oniitti.pdf&ei=Ak9NU__jG-b-ygP2joCQDQ&usg=AFQjCNFYT-E_B-
b2Z3l95zOqpP826Qsl1g&bvm=bv.64764171,d.bGQ 
 
Sekä linkki myös Ola Karnlandin Posivalle tekemään bentoniittitutkimukseen, johon Horn jutussaan 
viittaa. (On toki lukuisia muitakin tutkimuksia joissa tätä bentoniitin ominaisuutta käsitellään esimerkiksi 
kaivosteollisuuden tarpeita silmälläpitäen, googlaa jos viitsit.) 
 
O. Karnland, Bentonite swelling pressure in strong NaCI solutions: 
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.posiva.fi%2Ffiles%2F2666%2FPOSIVA-98-
01_web.pdf&ei=YFJNU6HCEoe6yAPFjYCoBw&usg=AFQjCNH3oh1dkkZnqhENb6rKCWUlWAcRag&b
vm=bv.64764171,d.bGQ&cad=rja 
 
Näissä papereissa lähdetään siitä, että vahvaa suolaliuosta ei kapseleihin vahingossa pääse. Mutta 
ilmeisesti tämä vaara kuitenkin on olemassa, kuten Arto meille Posivan julkaisusta ansiokkaasti referoi. 
Kiitos. Keskustelu jatkukoon. 
 
      ---------------- 
 
Kestomagnetismi 
kesto kesto kesto 
 
Kestomagnetismi ON muuten IAEA/perusfysiikan luoma illuusio! ) Eli kestomagneetissa oikeasti ONKIN 
SUPRAJOHDESILMUKOITA. Vain sähkövirta voi pitää yllä magneettivuota, de facto! 
Kestomagneetissa on siis muutaman atomin muodostama sisäinen sähkövirtasilmukka, jossa sähkö 
kiertää huonelämmössäkin atomaarisella suprajohdetilassaan.  
 
Siksi esim. Wellerin mekaanisen termostaatin kestomagneetti lakkaa TARKKAAN ylitettyään tinan 
sulamislämmön +220C ja aina kun termostaattin lämpö laskee napsuen tämän alle. Tosiaan kuten 
kerroitkin tämä ( lämpövärähtelyn katkoma= kapasitiivinen sähkövarastoitumisen)  atomitason 
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suprajohdesilmukka palaa kapasiteettisestä tilastaan dynaamiseksi induktanssitilakseen takaisin 
kestomagneetin sähkövirtasilmukaksi. 
------------ 
 
Hehkulampun kertomaa 
hehku hehku hehku  
 
Muuten otetaan asiasta viiltävää demoa. Mitä tapahtuu kun metalli pannaan hehkumaan? Niin joo 
melko nopeasti hehkuva metalli alkaa hilseilemään ja korrosoitumaan piloille. Arkisessa ilmassa 
mukana on myös happpi. Siis jaloinkin metalli muuttuu JO siinä silkaksi hilsekasaksi. Mutta NYT tärkeä 
lisäkysymys. Mitä tapahtuu jos hehkuva metali suljetaan hapen saavuttamattomiin?..  
 
Niin on se vaan OUTOA miten kestävinkin wolframlanka hehkulampussa JO muutamassa sadassa 
polttotunnissa HÖYRYSTYY pesusienen kaltaiseksi!. . . Kysynkin tässä nettipoliisipiruilta MIKSI?. . . 
Koska ovat liian tyhmiä vastatakseen. Ja huomatkaa, että hehkulampussa temput tekee VAIN 
SÄHKÖN tuottamat beetaelektronit, röntgen, UV- fotonoinnit!.  
 
 Silti jopa halogenilampun suojakaasulla täytetyn kuvun hehkulanka palaa puhki 1500h käytön sisällä! 
Miten näin massiivinen jalometallitasoisen aineen haihtuminen kiintometallin pinnastaan on edes 
mahdollista? Voin KERTOA, että ihan samalla tavalla, mutta miljoonasti RAJUMMIN MYÖS 
uraanikapselit kiehuvat reaktorissa silkaksi ++..IONI Pu-239 kanavasäteilykaasuiksi, tavalla josta 
demoja riittää. Kun vaan OSAA FYSIKKAA!  
----------- 
 
Näyttävä vesiprosessi 
näyttävää näyttävää 
 
10.7.2014 20:19, kirjoitti: 
 http://veclip.com/watch-Tu5XvzEIfMc/how-to-fusion-reactor-plasma-electrolysis.html 
 
Arto hei. 
 
WoW! Aika näyttävän prosessin kaveri saakin aikan veden ALLA! Taustalla "joku" tikuttaa. Jos on 
lisäksi säteilymittari, niin aika hyvin taimaa prosesin (oletettuun neutronituottoon) myös! 
 
Kyseessä fysiikan mukaan siis EI ole mikään fuusioprosessi sinällään. Vaan systeemi jossa veden alla 
leiskuva +3000C valokaari tosiaan hajoittaa vettä vedyksi. Joka palaa samalla lennosta takaisin 
vedeksi.  Suolaako se näytti laittavan ensin veteen? 
 
Kiinnostava, ovelasti systeemissä saatiin aikaan suora valokaari pistemäisenä veden alle. Mutta 
vetyplasmapalosta lähinnä kysymys kvanttitasolla. Näyttävää kaikkineen kyllä! 
-------------- 
 
Halidi lampun räjähdys Arto Lauri 68 video 
näyttävää näyttävää näyttävää  
 
> J. 3.syyskuuta 2014 
> Nuo kuviot sun lasissa muistuttaa selvästä tätä ilmiötä: 
> http://en.wikipedia.org/wiki/Lichtenberg_figure 
 
* Tässä Listenbergin figuurien jutussasi iski kaksi silmään: 
- Kuvio muodostuu 3D mallin mukaan johtavien nesteiden, kaasuplasmojen ja KIINTEIDEN eristeiden 
sisään. 
- Kuvio osoittaa Maxwewllin 3D aaltovalliteorioiden olemassaolot. 
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* Eli nyt tosiaan PUHUTAAN (Valo/beettasäteily/  röntgenin kaltaisten) säteilyfotonien paineiskuista 3D 
maailmassa JOHTAVAN kaasuplasman keskellä! Aiheena TIETYSTI äärimmäisen kiinnostava mutta 
ennenkaikkea TARKOIN IAEA:n SALAAMAA ja bvaikeasti tutkittavaa! 
 
* Kuristimestani löytyy vielä muutama teksti kulumansa keskeltä HELVAR 35 LUP 230/240. Siis 
suomalainen kuristin. EI kykene sytyttämään suoraan lamppua ilman elektronista sytytintään. 
Kuristimessa näyttäisi olevan normia isommat eristeet 3-4kV starttijännitepiikeille. 
--- 
 
Uskon, että tuo 3D kuva tulee NIMENOMAAN tyhjiön imaiseman metallihöyryplasman saadessa 
"pallosalaman kaltaisen sähköisesti kasassa pysyvän valopallomuodon". Harmi vaan kun kameraan EI 
tartu sitten millään!  Aika näyttäisi olevan ydinpommista tutun EMP:n 3-4ms luokkaa. Valolasma siis 
kutistuessaan ja jäähtyessään joutuu purkamaan sisältämänsä energian tuottaen klassisen aina jonkin 
tasoisen EMP - iskun! 
 
Ihan sama mikä tapahtuu plasmalle ydinreaktoein räjähdyksessäkin. Sain lisää oivaa filmien todisteita 
siitä, että reaktori räjähtää AINA tuottaen EMP sähköpulssin! Teen juuri siitä videota Arto Lauri 69. 
 
Olisi fantastista päästä kuvaamaan mm. suppernopealla kameralla halidin räjähdys jossain yliopistossa. 
(Toinen mahdollisuus on, että metalliplasma vaan "härmistyy" kuin kuura lasin pinnalle lievään 3D 
muotoonsa. Mutta ei TUNNU mahdolliselta millisekunneissa. Koska JO Tesla kertoi noissa syntyvissä 
suurjännitteiten  plasmapalloissa vapautuvan romahduksessa pelottavan suurien energioiden EMP - 
iskuja. 
 
Atomiparistosta myös tuttu 3000V näyttää olevan JUURI se raja joka sytyttää vaikka neon mainosvalon/ 
Halidi lampunkin sisään plasmapilven. Uskon kynnyksen johtuvan JUURI siitä tasosta joka kiihdyttää 
beettanopeuden elektronit tuottamaan sekundääristä  aidosti ionisäteilevää emissoivaa röntgensäteilyä! 
 
Kuten huomaat äärimmäisyyksien "taidetta"! Jonka tutkimusta EI yhtään helpota, etteivät edes 
korkeakoulut, ylíopistot tikullakaan koske IAEA vaatimuksesta. Ny paniikissa poistavat näitten kokeitteni 
paljastumisiensa tieltä KAIKKI plasmakaasuvalaisimetkin! Kuvittele jopa elohopeahöyrylampun myynti 
estetään! Ja syy On juuri tällaiset huikean sukseen kokeet ydinvoiman simuloinnissa. 
------------------- 
 
Stephen Hawking: Jumalhiukkanen voisi tuhota universumin 
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2014090818643279_ul.shtml 
Maanantai 8.9.2014 klo 16.04 
 
Higgsin hiukkanen voisi pahimmillaan uhmata koko maailmankaikkeutta, 
pohtii palkittu tiedemies. 
--- 
 
Higgs uhkaa IAEA MAAILMAA 
räksbox räksbox räksbox 
 
* Eikö ole muuten R. k o v i n outoa, ettei tällaisiin juttuihin USKALLA IAEA sensuroitu lehdistö liittää 
sen rihmankiertämän verran edes lähdetietoa? 
 
Mistä näissä sitten ON kyse? CERN kehittää JATKUVASTI raskaampia ja suuri energisempiä 
hiukkaskiihdyttimiään. Joilla rusikoivat surutta atomeihin ennennäkemättömän suurienergisiä tiheyksiä 
ja energian/massan paketteja. Hawkin kyllä TIETÄÄ mistä puhuu! Kun liian suurienergiset hiukkaset 
vuotavat maan sisään JO NYT reaktoreista suunnattomia tuhoja kasvattaen. 
 
Hawkin pelkää tätä hulluutta syystäkin lisää. Nykyinen maailmankaikkeus, jossa maailmamme elää 
perustuu siihen totuuteen, että esim. Raudan atomit sitoutetaan yhteen luokkaa 8,7eV sidos energialla. 
No Ydinvoimala pommittaa systeemiä häikäilemättömän rajuilla 200 000 000eV fissiotehoilla/ atomi! 
Ihmiskunnan tilanne onkin jo kun hämähäkin verkoissa yritettäisiin pitää kiinni pikku lintuja. 
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 Eli läpihän menevät ja heittämällä! Tavallisesta aines kemiasta vaan EI löydy mitään aineita/ 
elementtejä jotka estäisivät ydinjätteitä kaasuuntumasta hillittömästi ulos ja ylöspäin ympäristöömme. Ei 
tietysti löydy myös elementtejä jotka estää myös hillittömästi säteilyjen eroosioista reikiintyviä 
reaktoreissa muodostuvia hyperenergisiä hiukkasia putoamasta myös maan sisuksiin, vaikka koko 
Maapallon lävitse! Peli aineen hallittavuudella on kadotettu JO 1945< . Kiitos ydinvoima sikailujen. 
 
Hawking puhuu nyt säteilyn kertymien ongelmien logaritmista luonnossa. Siis siitä, että säteilyn 
energian tiheyden kasvaessa alkaa aineen LISÄKSI. Tuhoutua ja murskautua hulluuksien ihmiskunnan 
ympäriltä loputkin. Nyt taipuu näiden hypersuper agressiivisten keinotekoisten säteilykirjojen edestä niin 
itse AIKA-AVARUUS. Kuin taipua mustan aukon kaltaisesti myös KOKO maanpiirit ja taivaankannetkin. 
 
 Nyt ihmiskunnan Maapallon hämähäkin verkkoon "yritetään" saalistaa jumbojettien painoisia 
pienhiukkasi!. On 100% VARMAA, että jossain  vaiheessa tällä tiellä tulee kuuluisa musta tiiliseinä 
vastaan. Ja KAIKKI on katkolla! Kiitos ydinteollisuuden loputtoman vallanhimon ja vastuuttomuuden 
maailman!.. Se on silloin yksi ja ainut PiiUU! 
--------------- 
 
Loviisa ydinkulttuuria 
2014 2014 2014 
 
T. Tulokoulutuksessa tämä epäilyni alkoi. Tai lähinnä pidin kouluttajaa epäpätevänä tai sitten hän vain 
kuvitteli ettei kukaan kiinnitä huomiota hänen väitteisiin. Hän kertoi kuinka yhdessä reaktorissa on 6 
höyrystintä, joissa yhdessä kulkee 5350 tuubiputkea, näiden sisällä liikkuu primäärin vesi, eli tämä 
korkeasti aktiivinen (tritium pitoinen). Paine suhde on primäärin puolella kymmeniä Bar ylipaineinen. Eli 
jos tuubiputki vuotaa läpi niin primääri (reaktorivesi) vuotaa sekendääriin (ulos ja turbiiniin). Joka vuosi 
(vain), 2 höyrystintä avattiin kollektorin ylä kansista ja tutkimus suoritettiin niin hyvin kuin oli putken 
muodon vuoksi mahdollista Monte Carlon algoritmin mukaisesti.  
 
Kouluttajan mukaan joka vuosi tulpattiin muutama tuubiputki, mikä särähti korvaani. Kysyin että millä 
todennäköisyydellä tämän puhtaasti arvaukseen perustuvan tutkintatavan mukaan kaikki vuotavat 
putket löytyvät mikäli vain muutama tutkitaan ja niistäkin osa tulostaan. Miehen tuskaisen ilmeen 
kruunasi tuhahdus, minun tulee tiedustella asiaa tarkemmin asiasta vastaavalta kollegalta. 
 
 Vuotoja oli ja koska aika ei antanut myöten tutkia kaikkia tuubeja, tehtiin ilman painetta syöttämällä ja 
veden korkeutta säätämällä tutkimus kollektorilla, mikä ei paljastanut vuotokohtaa lainkaan. Kyseisen 
laitteen lämpötila ero käynnin ja tarkastuksen aikana on yli +300 C astetta, minkä takia vuoto indikoi 
vasta käynnin aikana aktiivisuusmittauksessa juuri ennen korkeapaine turbiinia  
11 min · En tykkääkään · 1\l "  
 
Arto Laano Kuule tämä on niin 100% samaa myös Olkiluodon kulttuureissa. Sielläkin niinikää tauotta 
vuotavien lämmönvaihtimien senttisten putkien puutapeilla tulppaaminen oli jatkuvatoimista. Tosin 
TVO:lta EI taatusti löytynyt sitä yhtäkään, joka olisi koulutuksissa USKALTANUT sanoa epäilynsä 
julkisesti noin! 
-------------- 
 
 
 
 

3325. NATO 
 
Humppilassa vaikeuksia. 
nato nato nato nato nato 
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* 5 Suomen keskeisen ministerin. Erityisesti pää-, valtionvarain- ja sisäministerien erot ennakoivat 
SUUNNATTOMIA ongelmia tuleviin Suomen ydinkiihkohankkeisiin. Ei olekkaan mikään sattuma, että 
NATO:n ydinohjushuolinnan 3150m pitkän lentokentän aikataulut Humppilassakin kusee tapahtuman 
seurauksena rankasti. 
--- 
Kokoomuksen Grahn-Laasonen vaatii selitystä lentokenttähankkeen torppaamisesta.  
 
Forssan seutu 3.4. 17.51Kommentoi  
  Sanni Grahn-Laasonen.  
Jaa tämä artikkeli:  
Helsinki 
 
Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) vaatii 
ministeri Pia Viitaselta (sd.) selitystä siitä, miksi Humppilan lentokenttä- ja logistiikkakokonaisuus 
käytännössä torpattiin vaihemaakuntakaavan vahvistamisvaiheessa. Grahn-Laasonen jättää 
eduskunnassa asiasta ministeri Viitaselle kirjallisen kysymyksen, johon tämän on vastattava. 
 
- Kysyn ministeriltä, mikä on se erityinen lainsäädäntöön tai valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
sisältyvä peruste, joka esti Humppilan lentokenttä- ja logistiikkakokonaisuuden kaavamerkinnän 
vahvistamisen, ja mitä ympäristöministeriö aikoo tehdä, jotta vahvistamatta jättämisen taustalla 
mahdollisesti olevat valtakunnallisiin linjauksiin liittyvät epäselvyydet saadaan poistettua. 
 
Koko menettely uusiksi 
Edustaja vaatii muutosta koko maakuntakaavojen vahvistamismenettelyyn. Nykyistä mallia, jossa 
kaava vahvistetaan ympäristöministeriössä, hän pitää jäykkänä, hitaana ja epäennakoitavana. 
 
- Maakunnan kehittäminen on pysähdyksissä, kun kaavan vahvistamista joudutaan odottamaan jopa 
vuosia. Hämeen 1. vaihemaakuntakaava saatiin ulos puolentoista vuoden odotuksen jälkeen ja se oli 
Humppilan osalta kylmää kyytiä. 
 
- Valitusten käsittelyajat korkeimmassa hallinto-oikeudessa voivat venyä kohtuuttoman pitkiksi. 
Alueellinen kehittäminen ja elinvoiman lisääminen ovat silloin jäissä. 
Grahn-Laasosen mukaan ympäristöministeriön vahvistusvaiheesta voitaisiin aivan hyvin luopua. 
Asiasta on tällä hetkellä käynnissä työryhmäselvitys. Hän muistuttaa, että kuntien kaavojen 
alistamisvelvollisuudesta luopuminen on toiminut hyvin. 
Maakuntakaavojen vahvistamismenettelystä luopumista ovat esittäneet Suomen Kuntaliitto ja 
maakuntahallitusten puheenjohtajat yhteiskannanotossaan viime vuonna. 
             ---------------- 
 
Jättimäisiä yhä uusia öljylöydöksiä maailmalta. 
_______________________________________ 
 
*Ydinvoimalle EI toimivammista haastajistaan lopua näy. Ihan kuriltani tuon esille, että öljykin v o i d a n  
polttaa 3- kertaa paremmalla hyötysuhteella polttokennoissa. Ja oikeasti myös piiputtomalla 
polttoteknikoilla kuten Saksan Swazvaldissakin on vuoisia kaikessa hiljaisuudessa tehty. Tutustukaa 
saatatte yllättyä miten moninaisesti ja moni- ilmeisesti  YDINVOIMA ON menneisyyttä!) 
 
Keski-Siperiassa Venäjällä on tehty öljylöytö, jonka arvioidaan 
lisäävän Venäjän öljyreservien määrää peräti 126 biljoonalla 
tynnyrillä. Kyseinen kenttä kulkee nimellä "Bazhenov rocks" aja kyse on jättimäisestä alueesta, joka 
alkaa Kazakstanin pohjoispuolelta ja ulottuu aina pohjoiselle Jäämerelle asti. Kyseessä on yksi 
maailman suurimmista öljyesiintymistä. 
 
Bazhenov-Neocomian oil formation covers 80 times the land area of the Bakken in the US and Canada 
 
Jos arvio öljyn määrästä pitävät edes osaksi paikkansa tietää se 
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Venäjän tunnettujen öljyreservien kaksinkertaistumista. Samalla Venäjä nousisi Saudi Arabian ja 
Venezuelan tasolle mitä tulee tunnettujen öljyvarojen määrään. Porauskustannukset tällä alueella ovat 
suuremmat kuin Venäjän tämän hetken tuottoisimmilla kentillä Tatarstanissa ja läntisessä 
Siperiassa, mutta öljyn hinta tulee vain kasvamaan mikä varmasti tekee kentän hyödyntämisen 
kannattavaksi. 
 
126 biljoonaa barrelia on niin älyttömän iso määrä öljyä, että 
länsimaiden mielenkiinto Venäjän "demokratiaa" ja "ihmisoikeuksia" kohtaan tulee varmasti vain 
kasvamaan. 
Maailman raakaöljyvarannot arvioitiin vuonna 2000 seuraaviksi: 
 
Koko maailma 1067,2 miljardia barrelia (100 %) (barreli = 159 litraa) 
 
Lähi-itä 671,2 miljardia barrelia (62,9 %) 
Saudi-Arabia 262,8 miljardia barrelia (24,6 %) 
Irak 115 miljardia barrelia (10,8 %) 
Iran 99,1 miljardia barrelia (9,3 %) 
Yhdistyneet Arabiemiraatit 97,8 miljardia barrelia (9,2 %) 
Kuwait 96,5 miljardia barrelia (9 %) 
Muut 396 miljardia barrelia (37,1 %). 
 
Ja 1000 Miljardia = 1 Biljoona 
 
Koko maailman raakaöljyvarat siis vähän yli 1 Biljoonaa barrelia. 
 
 
USA:ssa on öljyä enemmmän kuin kaikkialla yhteensä. Mutta muuallakin sitä olisi vaikka missä. Sitä ei 
vain saa ottaa käyttöön, koska hinta laskisi ja koska illuminaattiu haluaa kaiken. Mielenkiintoista, että 
Kiinassa on paljon jalostamoita ja esim. Rothschild ja Tel Avivin miljardöörit kuskaavat öljynsä sinne. 
--------------- 
 
MILJARDI/ Vuosi/ mieheen  
ydinkiimaa ydinkiimaa ydinkiimaa 
 
2014.04. Joo parisen vuotta sitten Talvivaaralla tehtailtiin 1,2 miljardin tappiot. Nyt juhlittavaksemme tuli 
0,7 miljardin/y musertavat megamokatappiot. Täähän nyt vasta LOISTAVAA bisnestä onkin.  
 
Oikeastaan eivät ole kyllä yksin. Posiva juhlii tuhonneensa JO neljättämiljardia veteen suoraan 
liukenevilla kisipisihiekkasekoiluillaan. No kaiken kruunu on tietysti TVO. Ydinkeisarien kuningas. OL-3 
hankkeesta YLE ilmoitti viikolla 17, ettei tule tuotantoon sekään kyhäelmä IKINÄ! Aika persevää homma 
kun toistakymmentä vuotta pitkälle tekeleellä tuhottu tollaset rapiat 10 000 000 000e megahyptappiot! 
Oliskohan mikään muu bisnes näin loistava B- isnes. ? 
 
Siinä pelkistäen voidaan sanoa, että JOKAINEN kunnon suomalainen ydinimpperiumi polkee vuosittain 
MILJARDIN/y verorahojamme surutta suohon. Ja mikäs siinä polkiessa tosiaan. Kun nössö kansa 
maksaa mukisematta POLIISIEN pamputtaessa korruptiolehdistöt hiirihiljaisiksi. Yks tässä kyllä myös 
tökkii. Jahka Fennovoima- Lakari-NATO/Humppila-Askolan isotoopijalostamot- 5000km2 
Uusimaauraanit yms. jatkaa samalla perustasoillaan. Ei kauaa enää riitä Suomen valtion kassat! 
Ilmankos ministeripostissa vipinävaihtoremmi vinkuttaa kansansa luottokorttia punaisenaan. 
--------------- 
 
Se koira älähtää, johon kalikka ..  
klopi klopi klopi klopi  
 
Arto Lauri 52. Katainen Prime minister 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6pb10g2f64k 
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--------------------------- 
 
  Kun tuo ylläoleva video julkaistiin illalla 2014. viikko 21. Jo seuraavana aamuna YLE kommentoi sitä 
(kok) Risikon haastattelunsa yhteydessä! Nopealla kierrolla siis tiedot levisi. Risikko ilmoittikin 
kuultuaan "ydinaktivisti Laurin tiedoista".  Että kokoomuspuolueessaan aletaan tutkimukset puolueen 
sisälle pesiytyneitten ydinrikollisjoukkioitten löytämiseksi! Eikä tässä toki kuin alkupaloiksi. 
 
 Huippua, että ydinrikollisten rahoitusmaista ei ole julkaistu juuri yhtään missään materiaaleja. Kun 
Katainen/ TVO/ Posiva laittomia Pu-239 ASE myyntejä kerrottiin YLE:ssä  tutkittavan. Niin arvatkaas 
MISSÄ ensimmäisenä mestarillinen video pantiin Euro-polin toimesta katselukieltoon, sen paljastaman 
salaisen laittoman plutoniummyyntinsä suojaamiseksi?..  
 
Niin  melkoinen yllätys jopa minulle. Että nimenomaan SVEITSISSÄ! Mikä tietenkin takaa ja alleviivaa, 
että Suomenkin sysimustat ydinbisneksien lonkerojen rahavirrat soljutetaan maailman hämärimmistä 
kuuluista "Sveitsin tileistä!". . Sain suoran viestin siitä, että Sveitsin valtion alueella kiellettiin 
PANIIKISSA kaikki Arto Laurin  videot, niiden levitys, tai edes keskustelut niistä!.. Kertoo oivaltavalle, 
enemmän 
hulppeaa videoissani paljastuu! 
 ----------- 
 
2014.05 Vaalikoosteita. 
val val val val val 
 
Vaalituloksesta jatkoa. A/ Kokoomuksessa avoimesti ydinrikollinen Korhola sai kenkää.(Lupasi lehdissä 
jättää koko politiikan! Terve menoa terroristille.))  Vaihdettiin ydinkriittiseen Pietikäiseen.) B/ 
Kokoomuksen itsestään selvä pääministeri Mr TVO Vapaavuoren triumfin tilalle välittömästi vaihdettiin 
lehdistössä kokoomuksen vaalitappion kärsinyt Stub.. .  
 
Vaalien prosentuaalinen voittaja oli kuulemma SDP:n äänet ovelalla hallituksesta poistumisellaan äänet 
ydinkriittisyydellään kalastellut Arhinmäki. SDP taas siis suurin ja selkein häviäjä rysäytti pohjiin  
ydinhysteerinen SDP:n uusi johtaja. 
 
 Kiinnostavia taustoja ryyditti se, että tosiaan ydinkriittinen Väyrynen ajatti itsensä läpi vaalijunana. 
Ydinkiimaisen Pekkarisen harmiksi!) Lähinnä nämä jäi minulle vaaleista päällimmäisenä nimenomaan 
ydinkriitikon poimintoina.   
----------- 
 
T&T KYBERTURVALLISUUS Ossian Hartig,  
Tietoviikko, 4.6.2014, 19:44 
 
Näitä sotaharjoituksia et näe metsissä tai kaduilla - Puolustusvoimat pitää ensi viikolla 
kybersotaharjoitukset 
Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus järjestää ensi viikolla viisipäiväisen kansallisen 
kyberharjoituksen. Kyseessä on toinen kerta, kun puolustusvoimat järjestää vastaavanlaisen 
harjoituksen. 
 
Harjoitus järjestetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun tiloissa ja järjestelmissä. Harjoituksen johtaja, 
eversti Mikko Heiskasen mukaan harjoituksessa jalkautetaan kansallista kyberstrategiaa: ‖Julistusten 
sijaan tehdään myös jotain konkreettista.‖ 
 
* Ihan VARMASTI! Ja sellaista mistä saavat korruptoitua mustaa Pu239 myyntituloja! Aivan 
suorasukaista ja arvaamattoman häikäilemätöntä toimintaa. Eli ydinnteollisuus on kimpassa SA- 
armeijakuntien kansssa taatakseen Olkiluoto/ Posiva ydinasemateriaalien laittomien bisneksien 
häiriöttömät toimet. Tänään 4 kesäkuuta muuten puolustusministeri Haklund sanoi, että Suomi on 
lentämässä vuosikymmenet jatkuneista NATO kokouksitaan ulos äkisti! Selvästikään siellä EI olla 
pidetty niistä Suomen ydinalan paljastuneista mustista salaisuuksista. 
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Puolustusvoimien lisäksi mukana on myös muita yhteistyötahoja. Yksi näistä on vasta perustettu 
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, jonka prosessit muodostavat harjoituksen pohjan. 
Mukana harjoituksessa on myös Kansallinen kyberturvallisuuskeskus. 
 
Puolustusvoimien mukaan nyt on tarkoitus selvittää päätöksenteon riippuvuussuhteet ja johtovastuut. 
Harjoiteltavia asioita ovat muun muassa kyberuhkien havainnointi ja turvallisuuskeskustoiminta. Lähde: 
Tivi 
 
* Joo selväksi tuli. Suomen suurin ja merkittävin kyberuhka ON Arton esille tuomat ydintotuudet! aivan 
uskomatonta, miten SUUNNATTOMAT viranomaismassat rekrytoidaan ydinalan likasankojen 
paljastamisen estämiseen! 
------------- 
 
NATO/ USA Humppila.Ydinohjusten huolintakeskukselle keppiä 
 
Aamulehti  
Humppilan jättilentokentän kaavalle ei vahvistusta - "Eittämättä isoin pettymys" 
Kotimaa | 2.4.2014 | 18:21 | Päivitetty 18:2112  
 
Ympäristöministeriö vahvisti keskiviikkona Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan, kertoo Hämeen 
liitto. Kaavasta tehdyistä 15 valituksesta hyväksyttiin yksi eli Humppilan lentokenttä- ja logistiikka-
aluetta koskeva valitus. Kaikki muut valitukset hylättiin.  
 
Pääosa kauppaa koskevista aluevarauksista, eräitä yksittäisiä kohteita lukuun ottamatta, vahvistettiin. 
Forssan seudulle pitkään valmistellun tuulivoimapuiston aluevaraus vahvistettiin.  
 
- Humppilan lentokentän ja logistiikka-alueen jättäminen vahvistuspäätöksen ulkopuolelle on eittämättä 
isoin pettymys maakunnalle ja sen selkeälle tahdolle arvioi maakuntajohtaja Timo Reina.  
 
Kaavan valmistelussa tehdyt selvitykset eivät ympäristöministeriön mukaan olleet riittäviä. - 
Lentokentän aluevarauksen vahvistamatta jättäminen kuvastaa toisaalta myös ympäristöministeriön 
vaikeutta tehdä päätöksiä isoista ja vaikuttavista hankkeista, Hämeen liitosta todetaan. 
-------- 
 
NATO sotaa TVO:lla 
sotaa sotaa sotaa 
 
* Videoissani olen nyt aidosti dokumentoimalla ja avoimesti kyseenalaistanut Olkiluodon alueen 
turvatoimet. Erityisesti laittomien Pu-239 lastien välityksien turvaaminen näyttää olevan ydinrikollisten 
toimille tasolla, "maksoi mitä maksoi, mutta rahaa on TVO/ Posivan saatava laittomasta NATO 
ydinasemateriaaliensa myynnistään." Ja koska kyseessä on USA/ IAEA edustama ydinrikollisuus, 
sotilaalliset resurssit on laittomiin tekoihinsa yhdellä sanalla MIELETTÖMÄT: 
--- 
 
Yhteispohjoismainen MILENGEX 14 -pioneeri- ja suojeluharjoitus alkaa Säkylässä 
 
Pioneerirykmentti järjestää yhteispohjoismaisen MILENGEX 14 -pioneeri- ja suojeluharjoituksen 9.–
26.9.2014 Säkylässä Porin prikaatin ja Satakunnan alueella. Harjoituksen johtaa Pioneeri- ja 
suojelukoulun johtaja everstiluutnantti Timo Iltanen. 
 
Harjoitus jakautuu kolmeen vaiheeseen. Kansallinen harjoitus ja valmistava vaihe toteutetaan 9.–
15.9.2014. Harjoituksen toisessa vaiheessa 16.–18.9.2014 toteutetaan evaluoinnit. Suojelun 
erikoisosasto (SEO) evaluoidaan harjoituksessa NATO:n arviointiohjelman NEL2-tasolle ja raivaamisen 
erikoisosasto (REO) NEL1- tasolle. Evaluointi on NATO:n arviointiohjelman mukaista joukkojen 
suorituskyvyn ja kansainvälisen yhteensopivuuden arviointia, jolla varmistetaan että joukot hallitsevat 
yhteistoiminnan edellyttämät toimet kriisinhallintaympäristössä. 
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Harjoituksen kolmas vaihe 19.–26.9.2014 on NORDEFCO-yhteistyöhön kuuluva vuosittainen 
yhteispohjoismainen pioneeri- ja suojelualan harjoitus, jota isännöi tänä vuonna Suomi. Harjoitukseen 
osallistuu pioneeri- ja suojelujoukkoja Tanskasta, Norjasta ja Ruotsista. Yhteispohjoismainen harjoitus 
laajentaa ja monipuolistaa entisestään kiinteän pohjoismaisen yhteistyön tuomia 
toimintamahdollisuuksia muun muassa kriisinhallinnassa.  
 
 Yhteispohjoismaisen vaiheen aikana harjoitusjoukot toimivat muun muassa Olkiluodon ydinvoimalan, 
Rauman sataman ja Porin lentokentän alueella. – Tavoitteena on harjoitella pioneeri- ja 
suojelujoukkojen yhteistyötä pohjoismaiden kesken, oppia toisilta ja jakaa parhaita käytäntöjä, tiivistää 
harjoituksen johtaja everstiluutnantti Timo Iltanen. 
 
MILENGEX 14 -harjoitus on suurin pioneeri- ja suojelualan yhteispohjoismainen harjoitus tänä vuonna 
ja Pioneerirykmentin viimeinen valtakunnallinen harjoitus. Harjoituksen osallistuu enimmillään yhteensä 
noin 230 henkilöä 
 
- (Härskiä filmausta sinulta Olkiluodossa.) 
------------ 
 
POLIISI murhasi Palmen, MIKSI? 
säpö säpö säpö säpö säpö  
 
* Tuskin kukaan yllättyi MIKSI Palmen murhaa ei saatu selvitettyä. Ei koska tekijänä oli "ammattilaiset" 
POLIISIT. 
 
Huomaamme siis MIKSI P. Räsänen haluaa Suomen SUPO:lle myös "Parlamenttaarisen päällystakin!" 
 
IAEA/ SÄPÖ  halusi TAPPAA ASEA- atomin ja sen päätekijään Palmen yhdestä keskeisetä syystä: 
Koska Palme halusi tehdä IAEA:sta riippumatonta YDINASETEOLLISUUTTA. Aivan kuten vaikka Iran, 
P- Korea nykyäänkin. IAEA vastustaminen tietää kuoleman vaaraan asettumista yhä! 
 
 
Palme-ryhmä kiinnostui poliisin tekemisistä viime vuoden tammikuussa. Kun "Johan"-niminen 
aseasiantuntija ja yritysjohtaja antoi haastattelun Aftonbladetille. Johan väitti haastattelussa että tämä 
poliisi olisi pyytänyt häntä ampuman Palmen aseella, joka olisi 
 
"helppo fiksata". 
 
Johanin mukaan keskustelu käytiin illallisella hänen luonaan syksyllä 1985, vain muutamaa kuukautta 
ennen Palmen murhaa. 
 
--- 
Jälkeen Fukushiman, ydinkatastrofin koettiin myös pidemmälle meneviä vetäytymisiä myös ulkopuolella 
Euroopan hallitusten. Kuwait vetäytyi viime kuussa sopimuksestaan rakentaa neljä reaktoria, 
Venezuelan jäädytti kaikki ydinalan kehityshankkeensa ja Meksiko poisti myös suunnitelmansa 
rakentaa 10 reaktoria. 
------------ 
 
NATO huomasi videoni 
nato nato nato 
 
* Toisinaan kovasti kiinostavaa lukea myös suoraan lehdistä miten NATO- joukot reagoivat minun 
tehdessä Olkiluodossa videotani 
 "Arto Lauri 73. NATO II" 
 
Sadetta ja säteilyä - MILENGEX14 soveltava vaihe alkoi haastavissa olosuhteissa 
 2014.09 otteita Puolustusvoimien Maavoimien omasta julkaisusta: 
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MILENGEX14 - harjoituksen soveltava vaihe alkoi varhain maanantaiaamuna - viikonlopun 
tutustumisen vaihe ja ristiinharjoittelu oli toimivilta joukoilta ohi ja oli aika siirtyä laajempien haasteiden 
pariin. 
 
Sää ei todellakaan suosinut soveltavan vaiheen alkua vaan joukot siirtyivät harjoituskohteelle koleassa 
säässä. Tämä ei kuitenkaan joukkojen liikkeissä näkynyt, kun ne suunnistivat kohti Eurajokea ja 
Olkiluodon ydinvoimalaa, joka tarjosi mielenkiintoiset puitteet monikansalliselle harjoitusjoukolle. 
 
___________________________________________________ 
 
Olkiluodon ydinvoimalassa tilanne oli kärjistynyt; voimalan turvallisuusorganisaatio oli pyytänyt apua 
monikansalliselta pioneeri - ja suojelujoukolta, sillä alueella oli epäilys mahdollisesta 
terroristitoiminnasta. Tuntematon tekijä on tunkeutunut alueelle veneellä mutta onnistunut pakenemaan. 
Tunkeutujan jäljiltä alueelta löytyy hylätty reppu, joten on aika kutsua asiantuntijat paikalle. 
___________________________________________________ 
 
Paikalle saapuu monikansallinen kriisinhallintajoukko, joka muodostuu raivaajaosastosta (Suomi ja 
Ruotsi) sekä sitä tukevasta suojeluosastosta (Ruotsi, Tanska). Kohde tiedustellaan ja toiminta jatkuu 
saatujen tulosten edellyttämällä tavalla. Tapahtumien kulun hahmottaminen ja tarkoitus vaatii toimivalta 
johdolta pohdiskelua. Lopuksi raivaajaosasto tukeutuu suojeluosastoon, mikäli on tarvetta puhdistaa 
operaatiossa mahdollisesti saastuneet kohteet suojeluosaston puhdistuslinjalla. 
 
Monikansallisen raivaustiimin jäsen ruotsalainen kersantti Joel Olsson kertaa tapahtumat ja toteaa, että 
raivaustiimi on tehnyt osuutensa. Olsson kehuu erityisesti monikansallisen joukon jäsenten asennetta, 
joka on kaikilla kohdallaan. Harjoitustukikohta Camp Mauri saa kiitosta todentuntuisista olosuhteistaan. 
Paikalle saapuu Olssonin maanmies, luutnantti Georg Eriksson, joka kuvaa harjoitusta haasteelliseksi 
jo pelkästään eri maiden erilaisten välineiden vuoksi. Eriksson kehuu ristiin koulutusjaksoa hyödylliseksi 
ja toteaa, että yhteispohjoismaiselle harjoittelulle on tarvetta. 
 
* Nyt jutussa jäi epäselväksi se. Että RIITTIKÖ NATO iskujoukoille se, että kävivät tunnistamassa minut 
taisteluhelikoptereillaan pihallani tapahtumaketjun jälkeen. Saivat toimistaan ansaitusti minun 
näyttämäni keskisormen noston ja nyrkkiä kopteriinsa. 
 
 Ainakin VIDEO aiheesta tuli HYVIN RANKASTI noteerattua. Koska CIA poisti siitä mm. 
julkaisuoikeuden lennosta. Myöhemmin myös mm. kaupalliset mainosoptiot. Kaiken kruunasi se, miten 
CIA agentti tumppasi videooni alapeukkua. Merkiksi TODELLA merkittävästä dokumentoinnistani 
NATO toimien taltiointeineen.  
 
Ole osa HUIKEAA tarinaa ja katso se vieläkertaalleen videosta minun. Sellaisena kun Arto sen kuvasi: 
https://www.youtube.com/watch?v=2GyCiylBEKA 
--------- 
 
Kuka pakottaa? 
kukako kukako 
 
- Japanin hallitus taistelee apinan raivolla saadakseen energiansa kansan (76%) enemmistön tahdon 
mukaan. 3- kertaa ydinvoimaa halvemmalla tuulivoimalla. 
 
- Englannin hallitus ei saa yhtään yhtiötä enää ydinvoimalahankkeisiin. Ja päättää maksaa 
kannattamattomasta ydinsähköstä yli 2- kertaisen tukiaishinnan kiinalaisille mafiosoille. EU- lakeja 
räikeimmin rikkoen. 
 
- Suomessa kaikki 3 keskeisintä ydinyhtiötä kieltäytyvät syksyllä oudosti eri asteisesti 
kannattamattomiksi tiedetyistä ydinvoiman hankkeista. Hallitus kuitenkin vaatimalla PAKOTTAA yhä 
uusia ja uusia ydinvoimahankkeita kansan 70% vastustuksista huolimatta. Keväällä ydinsirkus lähtee 
jälleen laukkaan uhkailee hallitus.  
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- Ruotsissa porvarihallitus päättää jatkaa uusilla 1800MW ydinvoimala hankkeillaan kustannuksista 
piittaamatta. Sillä seurauksella, että hätätilaansa hallitus kaatuu. Ja tilalle tuodaan 40% 
vähemmistöhallitus kantamaan vastuun. jota päähallituspuolueet eivät kykene "jotain mystistä 
ulkopuolista voimaa vastuutaan" kantamaan. 
 
Ei tarvitse kauaakaan seurata nykyisiä ydinvoiman kummallisuuksia maailmalta. Kautta Euroopan maa 
toisensa perästä luopuu 2008< energianegatiiviseksi muuttuneesta ydinvoimasta. Tiedot eivät asiasta 
näytä kulkevan kuin Euroopan "vapaimman sanan Venäjässä". Jossa Putin avoimesti "yrittää"  tiedottaa 
tästä ydinenergian ylittämättömästä energiataseitten ongelmista. Siitä miten 0,4% uraanimalmioiden 
nykyinen kaivos tekee uraanikaivoksista tappiollisia Talvivaaroja kaikkialla. Myös Venäjällä. 
 
Todella outoa käännettä. Venäjä on nyt ainoa maa joka ydinvoiman keskeistä ongelmaa pitää 
maassaan edes esillä. Koska juuri Venäjä maksattaa nyt halvan uraanin harhan energian loismaksut. 
Mutta selkeästi ei saa asiaansa julkisuuteen. Miksei? Koska JOKU mystinen taho näyttää pitävän m y ö 
s  oikeuksistaan taistelevan Venäjän hirressä. 
 
Keskeisin kysymys onkin mikä näitä edellä kerrottuja k a i k k i a maita voi kuristaa noin? 
 
Vastaus on tietysti maailman epäjumalien kuningas IAEA. Mutta MIKÄ takaa IAEA mahtiaseman? 
Obaman hallitsema USA/NATO!. . . .  
----------- 
 
Ydinalan suurkriisistä 
kriisi kriisi kriisi 
 
USA Obama sanoi pää tavoitteekseen noin vuosi sitten päästä eroon suunnattoman kalliista ja 
kannattamattomasta ydinase teollisuudestaan. Tämä tietää automaattisesti lähtökäskyjä myös 
ydinalalta. Vuosi meni ja nyt niinikään sekä Ranska, Ruotsi, että, Etelä- Korea ilmoittivat 
ydinteollisuuksiensa alas ajamisista. Sopii kysyä mikä on muuttunut maailmalla niin rajusti, että 
ydinteollisuuden elinmahdollisuudet myös sotilaallisella puolella on kadonneet. Pieni alustus. 
 
"Tässä laser, jolla onnistuttu ampumaan 2 ballistista ohjusta alas 2010. Arvioivat tehoa tarvittavan vielä 
10 - 20 kertaa enemmän , että hyvä. Iranin rajalle tarvittaisiin kymmenkunta jatkuvasti lentävää konetta. 
100 kW Laser myös Herkules-koneessa ampuu 12 km, ei riittävä ballistisiin vaan ainoastaan taktisiin 
ohjuksiin." 
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_YAL-1 
 
Tästä siis on kysymys. Erityisesti Saksa tympäännyttyään maansa ydinasetehtaitten korruptioon ja 
kalliisiin ylläpitoihin. Alkoi kehitellä Saksalle epätyypillisesti suuritehoisia, todella nopeatempoisesti 
ampumaan kykeneviä halpoja joka paikan LASERTYKKEJÄ. Joita maa alkoi myös myymään pitkin 
maailmaa sumeilematta. Idea on tyypillistä Saksan fiksuutta. Myydään halpoja torjunta- autoja kaikkialle 
maailmaan. Idea on suorastaan loistava. 
 
Ydinteollisuuden kulmakivi on juuri YDINOHJUKSET. Taas niiden elimellinen heikkous on tulla 
ammutuksi alas nopeasti ja jatkuvatoimisesti niihin suunnatuin LASERTYKEIN. Jokin aika sitten 
ydinaseen pelottavuus oli juuri sen ballistisen ohjusten kyvyssä olla torjumaton. Mutta kun maailmalta 
tulvii laitteita, jotka joka maan rajalla reijtttävät ydinohjusten ohuet alumiinikuoret, tuhoten ohjukset 
tuhansilla osumillaan lennostaan hetkessä. Samalla keskeisin tarve tehdä tehottomiksi käyviä 
ydinohjuksia tai niitä tuottavia ydinasetehtaita= ydinvoimaloita. 
 
Kun IAEA aseteollisuus tajuaa hävinneensä. Niin kuten näimmekin jo myös Saksan imussa mm. Kiina 
ilmoitti ampuvansa jatkossa ydinohjukset jo rajallaan odottavalla kalustolla. Israelissa niinikään on jo 
ollut tehokkaat ohjustentorjuntalaitteistot. Jotta Iranin ydinohjuksista ei olisi vaaraa. Tarve on luonut 
käyttäjäkunnan. Ja kehitys kippaa kepeät mullat ydinreaktoriteollisuuden kukkealla haudalle.) 
--- 
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- Vai olisi maailman asiantuntijoitten mukaan kylmäfuusio syynä öljyn energian hintojen romuttumiseen 
hetkessä -30%! No ainakaan täällä Suomessa Arto Lauri on TASAN AINOA joka on ylipäätään kertonut 
jo vuosi sitten oivissa videoissaan yksityiskohtaisesti miten tuo beeta- miinus hajoamiseen perustuva 
fysiikka laitteessa toimii. Saaden saman tien STUK pääjohtajat ja ties mitkä Aalto yliopistojohtajat 
raivoamaan lehdistöön, ettei laite VOI toimia. kuten Arto on kertonut! 
--- 
 
Ja riemua riittää tällekin päivälle 06.11.2014.  
YLE ilmoitti suuren aikamme ilon. Euroopan VIIMEINENKIN suurin ydinimperiumi Talvivaara on 
ajautunut loputtomissa uraaninsaannin vaikeuksissaan konkurssiin. Jättäen TUTTUUN ydinalan tyyliin 
143km2 kokoisen ikuisesti tuhon URAANIHELVETINKOLUNSA veronmaksajien huolintaan.  
 
Kolmatta miljardia tappiota, lähes TVO:n OL-3 tempolla päästiin kuitenkin tekemään. Ja suomen 
ydinalan mustuuteen JÄLLEEN iso ja mitä pirtsakoin lisäläikkä. Iloitkaamme ja odottakaamme yhä 
UUSIA ydinalan konkurssipesiä veronmaksajiemme piikkiin. Ehtiikö seuraavaan TVO-3-4-.. Vai 
räjähtääkö Rosvovoimalat lähtökuoppiinsa jää nähtäville. 
 
 
 
 

3326. Englannista. 
 

Pelk舖t蒿n Englannissa 41< reaktorin alasajot 

rusinaks rusinaks rusinaks rusinaks rusinaks 
 

* J舁leen kerran megaharvinaista dataa siit・miten Jo pelk舖t蒿n Englannissa t舂・lista kertoo luokkaa 

41kpl reaktorin tuhoista! Kuvaavaa, ett・Englannissa ylip蒿t蒿n on vain 38 reaktoria. Jos ja kenelle m蒿

r舩 kuulostavat pienilt・Japanin 54kpl tuhoutuneen reaktorin rinnalla. Niin haluan korostaa, ett・

Briteiss・eliminoitavien reaktorien m蒿r・
reaktoreista.  
------------------- 
 

Nuclear power in the UK ・a history 

Key events in the history of nuclear power in Britain 
http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/21/nuclear-power-in-the-uk-a-history 
Share 
Tweet this 
Email 
Jessica Aldred, Natalie Starkey  
theguardian.com, Monday 21 October 2013 09.47 BST  
Sizewell B nuclear power station, in Suffolk One of the older 
generation reactors at Sizewell in Suffolk. Photograph: Graham Turner 
for the Guardian 
1934 
- Nuclear fission is first experimentally achieved by Enrico Fermi. 
1947 

- UK痴 first nuclear reactor was built at Atomic Energy Research 

Establishment (AERE) Harwell to demonstrate the viability of 
commercial power reactors. 
1954 
- United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) established to carry 
out nuclear research; to develop atomic weapons deterrents and reactor 
technologies. 
1955 
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- UK government publish white paper titled A programme of nuclear 
power announcing the first purely commercial nuclear program. 
1956 

- World痴 first commercial nuclear reactor, Calder Hall 1 (MWe net: 

50) at Windscale (later Sellafield) is opened by Queen Elizabeth II. 
The government says Britain has become "the first station anywhere in 
the world to produce electricity from atomic energy on a full 
industrial scale". 
- Suez crisis lead to a white paper titled Capital investment in the 
coal, gas and electricity industries which proposed increasing the 
nuclear build program. 
1957 
- Calder Hall 2 (MWe net: 50) connected to grid. 
- The government promises a nuclear power building programme that 
would achieve 5,000-6,000MW capacity by 1965. 
- Fire at Windscale (one of the reactors on the Sellafield site, 
England) ranked 5 out of 7 on the International Nuclear and 
Radiological Event Scale leading to the release of the radioactive 
isotope Iodine-131 which can cause cancers. Although people were not 
evacuated, milk from surrounding farmland was diluted and destroyed 
for the following month. Harold Macmillan, told the cabinet that he 
was suppressing the report that detailed the full extent of the 
disaster, defects in organisation and technical shortcomings. The 
facts were not made public for 30 years. 
1958 
- Calder Hall 3 (MWe net: 50) connected to grid. 
1959 
- Calder Hall 4 (MWe net: 50) connected to grid. 
- Chapelcross 1 (MWe net: 49), 2 (MWe net: 49) and 3 (MWe net: 49) 
connected to grid. 
1960 
- Chapelcross 4 (MWe net: 49) connected to grid. 
- Government white paper scales back nuclear building plans to 
3,000MW, acknowledging that coal generation is 25% cheaper. 
1962 
- Berkeley 1 (MWe net: 138) and 2 (MWe net: 138) and Bradwell 1 (MWe 
net: 123) and 2 (MWe net: 123) connected to grid. 
1964 
- Hunterston A1 (MWe net: 160) and A2 (MWe net: 160) connected to grid. 
- A white paper titled The Second Nuclear Power Programme set out the 
next phase of the nuclear programme with 5000 MWe of capacity expected 
to come online between 1970 and 
- This begins the era of advanced gas-cooled reactors (AGR) after 
other designs are rejected. Minister for power Fred Lee tells the 
House of Commons: "We have won the jackpot this time, we have the 
greatest breakthrough of all times." 
1965 
- Hinkley Point A1 (MWe net: 235) and A2 (MWe net: 235), Trawsfynydd 1 
(MWe net: 196) and 2 (MWe net: 196) and Dungeness A1 (MWe net: 225) 
and A2 (MWe net: 225) connected to grid. 
1966 
- Sizewell A1 (MWe net: 210) and A2 (MWe net: 210) connected to grid 
and commissioning of first prototype fast breeder reactor in Dounraey 
(Scotland). 
1967 
- Oldbury 1 (MWe net: 217) connected to grid. 
- Fire and partial meltdown at Chapelcross with contamination 
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contained in reactor core. 
1968 
- Oldbury 2 (MWe net: 217) connected to grid. 
1971 
- British Nuclear Fuels Limited (BNFL) established after demerger of UKAEA. 
- Wylfa 1 (MWe net: 490) and 2 (MWe net: 490) connected to grid. 
1976 
- Hinkley Point B1 and B2 (both have MWe net capacity of 610 but 
operating at 70% (MWe: 430)) and Hunterston B1 and B2 (both have MWe 
net capacity of 610 but operating at 70% (MWe: 430)) connected to 
grid. 
1977 
- The Central Electricity Generating Board describes AGR power 
stations as "one of the major blunders of British industrial policy." 
1979 
- Energy secretary David Howell announces 10 new pressurised water 
reactors (PWR) to be built, calling nuclear power "a cheaper form of 
electricity generation than any known to man". 
1982 
- The Nuclear Industry Radioactive Waste Executive (Nirex) was 
established by the nuclear industry in 1982 to research options for 
the deep geological disposal of radioactive waste. 
1983 
- Dungeness B1 (MWe net: 545) first twin AGR station, Hartlepool 1 
(MWe net: 595) and Heynsham I-1 (MWe net: 580) connected to grid. 
- Government forced to abandon dumping of low and intermediate-level 
nuclear waste in the Atlantic following pressure from environmental 
groups. 
1984 
- Hartlepool 2 (MWe net: 595) and Heynsham I-2 (MWe net: 580) connected to grid. 
1985 
- Dungeness B2 (MWe net: 217) connected to grid. 
1988 
- Berkeley 2 shut-down. 
- Heynsham II-1 (MWe net: 615) and II-2 (MWe net: 615) and Torness 1 
(MWe net: 625) connected to grid. 
- The government decides to privatise electricity production and a 
"nuclear tax" is proposed. 
1989 
- Berkeley 1 and Hunterston A2 shut-down. 
- Magnox reactors are withdrawn from electricity privatisation. The 
city refuses to buy the older stations because of decommissioning 
costs and the taxpayer is left with the bill. 
- AGRs and Sizewell B are withdrawn from privatisation because city 
investors discover that the cost of generating nuclear power is far 
greater than that of coal. 
1990 
- Torness 2 (MWe net: 625) connected to grid. 
- Hunterston A1 shut-down. 
- A nuclear levy is introduced to cover the difference between the 
cost of generating nuclear energy and coal, adding 11% to electricity 
bills. 

- The cost of building Sizewell B increases from ｣1.69bn to ｣2.03bn. 

1991 
- Government announces plans for a nuclear waste repository costing 

between ｣2.5bn and ｣3.5bn that would be completed by 2005. 

1992 
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- International Atomic Agency says the building up of vast stocks of 
plutonium at reprocessing plants poses "a major political and security 
risk". 
1993 
- Trawsfynydd 1 and 2 shut-down. 
- It is revealed that the 11% nuclear levy on electricity bills has 
not been put aside for dealing with decommissioning costs and waste, 
but spent on building Sizewell B. Economists estimate that the 

projected income from the levy between 1990-98 will represent a ｣9.1bn 

subsidy for the nuclear industry. 
1994 
- THORP Nuclear fuel reprocessing plant at Sellafield (England) opened. 
- Government announces nuclear reviews, one into whether new nuclear 
stations can be built and the second into whether the industry can be 
privatised. 
1995 
- Sizewell B (MWe net: 1188) connected to grid after lengthy 7 year 
construction and public enquiry and is such the last nuclear reactor 
built to date in the UK. 
- A paper titled Review of the Future Prospects for Nuclear Power in 
the UK suggested moving most of nuclear energy industry to the private 
sector would bring about benefits for industry, consumers and 
taxpayers. 
- Government decides to make a second attempt to privatise AGRs and 
the still-to-be-completed Sizewell B. 
1997 
- Two nuclear waste stores are to be built at Sellafield, to take 
intermediate-level waste for the next 50 years. Another 10 are planned 
for the future. 
1998 
- Deputy prime minister John Prescott signs agreement to progressively 
reduce concentrations of radioactive substances in the marine 
environment as a result of emissions from Sellafield. 
Late-1990s 
- Nuclear energy in the UK is at a peak, contributing around 25% of 

the UK痴 energy needs. 

2000 
- Hinkley Point A1 and A2 shut-down. 
- British Nuclear Fuels chief executive, John Taylor, resigns over a 
scandal relating to faked safety records at the Sellafield plant in 
Cumbria. 
2001 
- Managing Radioactive Waste Safely (MRWS) initiated by the government 
with a public consultation process which led to the setting up of the 
Committee on Radioactive Waste Management (CoRWM) to recommend options 
to provide a long-term solution to managing higher activity 
radioactive wastes in the UK. 
- The New Electricity Trading Arrangements announced by the government 
led to considerable overcapacity due to the recent construction of 
gas-fired power stations. This was one of the factors that led to the 

collapse of British Energy who had been the country痴 largest 

generator by 1998. 
2002 
- Bradwell 1 and 2 shut down. 
2003 
- Calder Hall 1, 2, 3, 4 shut down. 

- UK Government痴 energy white paper highlighted that nuclear energy 
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was a useful source of carbon-free electricity but that there were 
issues over nuclear waste. It made no plans to build new nuclear power 
stations but made the point that they might be required in the future 
to meet our growing carbon-free energy needs. 
2004 
- Chapelcross 1, 2, 3 and 4 shut-down. 
- The European commission launches legal action against the government 
over "unacceptable" failings in dealing with nuclear waste at 
Sellafield. 
2005 
- Uranium and Plutonium leak from cracked pipe at THORP, Sellafield. 
- BNFL transferred all of its nuclear sites to the Nuclear 
Decommissioning Authority. 
- CoRWM recommends deep geological disposal of high- and 
intermediate-level wastes long-term with about one-third of the UK 
appears to be geologically suitable. 
- The government's chief scientific adviser, Sir David King, voices 
his support for a nuclear power revival, saying there are economic as 
well as environmental reasons for a new generation of reactors. 
2006 
- Dungeness A1 and A2 and Sizewell A1 and A2 shut-down. 
- Tony Blair announces that the best way to meet carbon-free energy 
needs is to construct new nuclear power stations. He says nuclear 
power is once again a serious option because "the facts have changed 
over the last couple of years". 
- The Sustainable Development Commission warns Tony Blair that there 
is "no justification" for a new nuclear programme. 
- The government's environment audit committee warns that a new 
generation of nuclear power stations would not be able to avert a 
serious energy crisis. The government has become "too focused" on 
nuclear energy, it says. 
- The new white paper confirms that nuclear power is back on the 
agenda. It says a mix of energy supplies is essential and that new 
nuclear power stations could make a significant contribution. The 
review says it will be up to the private sector to cover the costs of 
investment, decommissioning and storage of nuclear waste. 
- Major power generators such as E.ON and EDF welcome what they call 
an "important milestone". 
- Greenpeace launched a court action claiming that the government's 
consultation was "legally flawed". 
2007 
- Energy white paper states that its in the public interest to allow 
private sector investment in new nuclear power stations. 
- Nuclear Decommissioning Authority (NDA) establishes the Radioactive 
Waste Management Directorate (RWMD) to take responsibility for the 
geological disposal facility programme. 
- Greenpeace wins its case and government launches a new consultation, 
which includes plans to treble the amount of electricity from 
renewable sources and signals a return to the government's nuclear 
agenda. 
- A Guardian/ICM poll shows opponents of nuclear energy narrowly 
outnumber supporters, by 49% to 44%. 
- New prime minister, Gordon Brown, calls for an acceleration of 
nuclear power in a speech to business leaders. 
2008 
- UK Government gives the go-ahead for a new generation of nuclear 
power station to be built. 
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- Half a million people in the UK hit by power cuts as seven power 
stations, including Sizewell B, unexpectedly stop working. 
- Government inspectors warn that plans for a new generation of 
nuclear power stations may be delayed because of a shortage of skilled 
engineers. 
- In a speech to EU states, Gordon Brown calls for eight new nuclear 
plants to be built in as part of a 'nuclear renaissance' in the UK. 
- Business secretary John Hutton calls for a 'renaissance in nuclear 
power' in a speech to parliament. 

- French energy giant EDF finalises a ｣12.4bn deal to buy British 

Energy, which runs eight nuclear sites with land on which new reactors 
could be built. 
2009 
- UK government publishes list of new potential sites for nuclear 
power generation. 
- Gordon Brown backs plans for a new nuclear power station at 
Sellafield, after the Nuclear Decommissioning Authority agrees to 
provide land for the building of two new stations adjacent to the old 
site. 

- ｣12.5 billion acquisition of British Energy by EDF was completed. 

- Magnox Electric Ltd, the operator of the Bradwell-on-Sea nuclear 
plant, is found guilty of allowing a radioactive leak to continue at 
the site for 14 years between 1990 and 2004. 

- The Nuclear Decommissioning Authority raises almost ｣400m after a 

seven-week online auction between energy companies wanting to buy 
three sites for new plants. 
- Centrica, which owns British Gas, announces a deal with EDF that 
will involve it in building new nuclear power stations in the UK. 
- A secret report by the government's chief nuclear inspector, Mike 
Weightman, shows more than 1,750 leaks, breakdowns or other "events" 
at UK nuclear plants over the past seven years. 
- Rolls-Royce announces it will open a new factory in the UK to build 
and test parts for new nuclear power stations. 
- State-owned Russian group Atomenergoprom unveils ambitions to break 
into the British nuclear market, raising fears about the Kremlin's use 
of energy as a political weapon. 
- UKAEA, the body responsible for decommissioning and cleaning up 
Britain's fleet of nuclear power stations, has been bought by Babcock 

International Group for ｣50m. 

- The Guardian learns of secret government plans to tax electricity 
consumers to subsidise the construction of the UK's new nuclear 
reactors, contradicting repeated promises by ministers that the 
nuclear industry would no longer benefit from public subsidies. 
- The Health and Safety Executive says French and American designs for 
new nuclear reactors are significantly flawed. 
- The operator of Sellafield, Britain's biggest nuclear complex, is 

fined ｣75,000 following safety lapses which led to the radioactive 

contamination of staff in July 2007. 
2010 

- The government announces a ｣170m funding package for the British 

nuclear manufacturer Sheffield Forgemasters, who will build a 
15,000-tonne press to make large forgings used in modern reactors. 
- The Liberal Democrats abandon opposition to the development of new 
nuclear plants, with new energy secretary, Chris Huhne, saying a 
construction programme would be acceptable "without new public 
subsidy". 
- The Health and Safety Executive is cracking down on Sellafield's 
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operators, Nuclear Management Partners, after a series of radioactive 
leaks and safety blunders. 

- Huhne reveals Britain is facing a ｣4bn black hole in unavoidable 

nuclear decommissioning and waste costs. 

- The government cancels a proposed loan of ｣80m to Sheffield 

Forgemasters approved by the previous government. 
- The Health and Safety Executive says the schedule for the UK's 
nuclear reactor building programme has slipped behind, as the two 
proposed designs await approval. 
- The government gives the green light to eight new nuclear reactors. 
- A report prepared for the government by the British Geological 
Survey identifies the Lake District as the area of Cumbria most 
geologically suitable for nuclear waste disposal. 
2011 
- Oldbury 2 shut-down. 
- Radioactive liquid effluent leak inside Dounreay (Scotland) during 
decommissioning process. 
- Nuclear energy supplying around 19% of UK energy needs. 
- Huhne announces plans to raise the amount nuclear operators will 

have to pay towards the cost of any accident in the UK to ｣1bn. 

- In an Observer interview, Huhne says Britain may back away from the 
use of nuclear energy because of safety fears and a potential rise in 
costs after the Fukushima disaster. 
- Sir David King, the former government chief scientist, says the UK's 
nuclear industry is in no shape to cope with a large-scale reactor 
building programme and must be overhauled if the coalition wants to 
push ahead with its nuclear expansion plans. 
- Government plans to build a new programme of nuclear power stations 
in England will be delayed by at least three months while a report 
into what the UK can learn from Fukushima is published. 
- The UK government's advisory committee COMARE clears nuclear power 
plants of causing childhood cancers. 
- A report by the energy and climate change select committee 
criticises the government for planning to award covert subsidies to 
nuclear power, betraying the coalition promise that the taxpayer would 
not foot the bill for a new generation of reactors. 
- In an interim report following Fukushima, Mike Weightman, the 
nuclear chief inspector, says the UK is not at risk of similar 
disaster, and there is no need to alter plans for new nuclear plants. 
- The government approves a controversial scheme to dump 250,000 
tonnes a year of nuclear waste at King's Cliffe, a traditional 
landfill site near Peterborough. 
- Huhne confirms the list of eight new sites for the next generation 
of nuclear power stations. 
The government publishes a consultation on how to select potential 
storage sites for nuclear waste. 
- Fergus Ewing, Scotland's energy minister, says the SNP government is 
"open" to extending the use of the country's two existing nuclear 
plants, Hunterston and Torness, in a move away from SNP opposition to 
nuclear power. 
- The government publishes its plans on reform of the electricity 
market, which will rely heavily on nuclear power. 
- Despite local opposition, officials give the go-ahead for work to 
begin on Hinkley C in Somerset, the first new nuclear power station 
for 20 years. 
2012 
- Oldbury 1 and Wylfa 2 shut-down. 
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- Big power companies pull out of developments to build new nuclear 
power stations partly due to Fukushima nuclear disaster in 2011. 

- Hitachi buys Horizon Nuclear Power for ｣700 million, which was 

intending to build reactors on existing sites at Wylfa, Anglesey, and 
Oldbury, near Bristol. 
2013 
- UK Ministers offer a deal to provide 40-year subsidies to energy 
companies who sign up to building new nuclear power stations. 
- Hitachi be reluctant to build Britains new wave of nuclear power 
stations unless government improves terms. 

- Hinkley Point C (EDF energy) given approval with costs of ｣14billion 

and predicted power generation for 5 million homes but is set to take 
8-10 years to be fully operational. Expected to generate 25,000 jobs 
during construction and 900 permanent jobs during operation. 
2014 
- Wylfa 1 shut-down. 
- Expected shut-down Hartlepool 1 and 2 and Heysham I-1 and I-2 
(possibly 2019 for both). 
2016 
- Expected shut-down Hinkley Point B1 and B2 and Hunterston B1 and B2. 
2018 
-Expected shut-down for Dungeness B1 and B2. 
2023 
- Expected shut-down Heysham II-1 and II-2 and Torness 1 and 2. 
2035 
- Expected shut-down Sizewell B. 
Magnox power stations: 
Berkeley 1 (Gloucestershire, England), Berkeley 2, Bradwell 1 (Essex, 
England), Bradwell 2, Calder Hall 1 (Cumbria, England), Calder Hall 2, 
Calder Hall 3, Calder Hall 4, Chapelcross 1 (Dumfries and Galloway, 
Scotland), Chapelcross 2, Chapelcross 3, Chapelcross 4, Dungeness A1 
(Kent, England), Dungeness A2, Hinkley Point A1 (Somerset, England), 
Hinkley Point A2, Hunterston A1 (North Ayrshire, Scotland), Hunterston 
A2, Oldbury 1 (Gloucestershire, England), Oldbury 2, Sizewell A1 
(Suffolk, England), Sizewell A2, Trawsfynydd 1 (Gwynedd, Wales), 
Trawsfynydd 2, Wylfa 1 (Anglesey, Wales), Wylfa 2. 
AGR power stations: 
Dungeness B1 (Kent, England), Dungeness B2, Heynsham I-1 (Lancashire, 
England), Heynsham I-2, Heynsham II-1, Heynsham II-2, Hinkley Point B1 
(Somerset, England), Hinkley Point B2, Hunterston B1 (North Ayrshire, 
Scotland), Hunterston B2, Torness 1, Torness 2. 
PWR power stations: 
Sizewell9� 
------------- 
 
T&T ENERGIA Tuula  
Laatikainen, 2014.11.14. 9:06 
 

Iso-Britannian ydinvoiman tukij舐jestelm・puistattaa Suomen energiateollisuutta. Suomen 

Energiateollisuus ry:n johto vakuuttaa, ettei Suomessa ole suunnitteilla valtion tukij舐jestelm蒿 

ydinvoimalle. J舐jest・on energiateollisuuden t舐keimpi・vaikuttajaorganisaatioita Suomessa. 

 
Iso-Britannia takaa suunnitellulle uudelle 3 200 megawatin ydinvoimalle takuuhinnan 35 vuodeksi. EU 

on hyv臾synyt tukij舐jestelm舅  

 
Ison-Britannian Hinkley Pointin nykyisten voimaloiden yhteyteen nousevien uusien laitosten hinta-arvio 

on noussut 31 miljardiin euroon Financial Timesin mukaan. Voimalan pit臺si k艙nnisty・vuonna 2023. 
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* Kun TVO:n yh・kesken oleva maailman suurin OL-3 aloitettiin. Sen hinnaksi mainostettiin 

2,5miljardia. Nyt siis ydinvoimalan hinta on luokkaa 10- kertaistunut rakentamisen aikana. Kuvaavaa, 

ett・samaan aikaan niin tuulivoimalat, kuin aurinkovoimaloiden hinnat ovat OSIA siit・ mit・olivat 

viel・10 vuotta sitten. Nyt Suomen ydinteollisuus n臾eekin malkan kilpailijoiden silmiss・ muttei 

lainkaan omassa! 
 

・Iso-Britannian tie on huono tie. Kun ydinvoiman takuuhintaj舐jestelm・on hyv臾sytty, miksi 

muutakaan tuotantoa rakennettaisiin ilman takuuhintaa, sanoo Porin Energian toimitusjohtaja Matti 

Rintanen. H舅 toimii Energiateollisuus ry:n puheenjohtajana. 

 

H舅en mukaansa tosin Suomessakaan uutta energiantuotantoa ei kannata rakentaa s臧 ・
-alan 

kannattavuus on heikentynyt. 
 

・Markkinaehtoisten investointien mahdollisuudet ovat heikentyneet tai jopa kadonneet. 

Energiateollisuus haluaa ydinvoiman ja vesivoiman lis舐akentamisen seuraavaan hallitusohjelmaan. . . 

SAIRASTA VERONMAKSAJIEN KUKKAROLLA OLOA YDINVOIMIN. 
 
 
 
 

3327. Chemiä v 
 
SK 13.03.2014 Chemitrail muovikuiduista 
 
* Suomen oloissa aivan poikkeuksellinen julkaistu irallinen tutlkimus. Siitä mekanismista. Joka 
synnyttää juuri Olkiluodon ympäristöön suunnatun chemitrailaamisen muassaan tuomien polymeeristen 
pinkkien, syanien ja keltaisten pienkuitujen suman vesistöihin. Kiinostavaa, että myös 
chemitrailaamisessa käytetyt bariumkalvojen kaltaiset säteilyssä myrkyttyneet tuotokset koetaan 
uhkana. Lisäksi myös chemitrail lentolevityksen prosessissa palavien partikkelien osuus mainitaan 
erikseen.  
 
".Meriä likaavia mikroroskia Rauman edustalla. Rauma. Mikroskooppisen pienet roskat ovat merien 
ongelma näkyvien roskien lisäksi. Rauman ja Turun kaupungittoteuttivat Suomen Ympäristökeskuksen 
Syke kanssa tutkimuksen mikroroskien määrästä. Tutkimuksen mukaan Turun edustalla mikroroskaa 
havaittiin hieman enemmän kuin Raumalla. Rauman edustalla eniten poltosta peräisin olevia 
partikkeleja "  
löytyi yllättäen Kylmäpihlajan majakan ulkopuoliselta vesialueelta. Muovia ja KUITUJA sisältävän 
mikroroskan määrä oli suurin Pitkäsalmessa Aurajokisuussa. 
 
Mikroroskat luokiteltiin tutkimuksessa tekstiilikuituihin, muoviin, maalihiutaleisiin sekä palamisesta 
peräisin oleviin hiukkasiin. Palamisesta peräisin olevat hiukkaset voivat olla peräisin laivoista, 
teollisuudesta, liikenteestä tai muusta poltosta. Ne voivat sisältää suuria haitta-ainepitoisuuksia. 
Näkyvän roskan haitoista merieliöille, kuten esim. linnuille tai hylkeille, on olemassa vahvaa näyttöä. 
Kun taas mikroroskan merkityksestä merenravintoverkossa vasta selvitetään. Mikroroska saattaa myös 
sisältää haitta-aineita, joiden vaikutuksista ravintoverkossa ei ole juurikaan tietoa. SK 15.03.2014." 
         -------------- 
 
Chemitrail bariumferriitti 
chemi syy chemi syy 
 
* No NIIN! Tässä aletaan vihdoin viimein olemaan aidon ja oikean chemtrailaamisenkin jäljillä. Eli 
keskeinen motiivi tosiaan ON reakitorien säteilysaastan chemtrailaaminen sitä sitovilla ja absorboivilla 
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kemikaaleilla! Kauan tämän suuntaista faktaa saikin odottaa. Mutta EHKÄ joku kuitenkin  on lukenut 
meikäläisen datoja aiheena chemtrailaamisen aidoistakin motiiveista. 
 
> Real Reason For Chemtrails !! Shocking !! Part 1 
> " The Barium is used in the for making of Radiation shielding 
> equipment". It absorbs Brown Dwarf Radiation... so it true reason for 
> chemtreils... 
 
https://www.youtube.com/watch?v=P8c93bIy5fc 
> 
> Uploaded on Mar 6, 2011 
> 
> This is the reason for chemtrails! Be ready for PART 2 soon, I will expose MORE! 
--------------------- 
 
Chemitrailit alas ryskeellä. 
kuolemaks kuolemaks 
 
* Kasoin täällä Olkiluodossa. Miten chemitrailerikoneet myrkytti TVO ydinreaktorien yllä oikein 
URAKALLA. Ennen kuin iski tämä eilinen ukkosrintama. Taisi NATO koneille tulla "ylilastausta" ainakin 
Pohjanmaalle. Kun paskansa laskemiset pääsi filmattaviksi asti! Tarkoitan tuskin oli tarkoitus paljastua 
noin selkeästi kuitenkaan? 
 
*No kuten AINA kansa osaa vaieta näkemästään ja kokemastaan ainakin viidellä kielellä! Arto se 
sentään kirjuuttaa. Mitä SUPO- elukoitten sensurointien ohi saa uimaan! Eli varovaisesti kyselisin. MITÄ 
siellä siis oikeasti ihmiset paikan päällä näkivät, kokivat? Vihreä väri nimittäin ON lähinnä rajuimman 
säteilyionisaation hapen sekundäärisäteilytystä tutumpaa sentään!.. 
 
Ja JOS kyseessä oli NIIN raju säteilytetyn ilmakehäionisaation alasmätkintä. Niin alkaa näkyä kohta 
kansalaisten säteilyyn kuolemisissa kunnon piikkinä! Itse olen nähnyt tasan YHDEN suhjuisen etäkuvan 
vain.. 
MAISEMA PEITTYI VIHREÄÄN PILVEEN - UKKOSPUUSKISTA OUTOJA ILMIÖITÄ 
Maanantai-illan ukkospuuskat ovat aiheuttaneet erikoisia luonnonilmiöitä ainakin Etelä- ja Pohjois-
Pohjanmaalla. 
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014052018317553_uu.shtml 
 
Maisema peittyi vihreään pilveen - ukkospuuskista erikoisia ilmiöitä. Maanantai-illan ukkospuuskat ovat 
aiheuttaneet erikoisia luonnonilmiöitä...  
Iltalehti.fihttp://www.iltalehti.fi/uutiset/2014052018317553_uu.shtml  
&&&&      
En tykkääkään ·  · Jaa  
 
Sami P. Late se on siitinpölyä..  
 
*Arto Lauri A/ Ei siitepöly haise. B/ Tuollainen määrä siitepölyä näkyisi myös millin kerroksena vesissä. 
C/ Kuvaavaa myös, ettei ainoaakaan kuvaa jossa olisi näytetty kasaantumia, teemalla "jälkeen ns. 
siitepölymyrskyn". .. Eli kuten huomaamme säteilyionisaation videoistani tutulta VOIMAKKAAN 
hajuiselle, TYPPITETROKSIDILLE pistet kasaantumassa nyt! 
--- 
S.H, Ei ole siitepolya toi!! Muuten tuo ilmio olis nahty jo!! - Se on jotain myrkkya!  
 
Arto Lauri Niin typpitetraoksidi on myrkyllistä mm. keuhkopöhöä aiheittavaa rakettien polttoaineeksikin 
sopiva aine! Tujusti mukana chemitrailerien paskaa + Pu-239 ydinvoimaloitten kanavasäteilykertymää.  
9 min · Muokattu · Tykkää 
------------- 
 
Suurin 100 vuoteen MAANJÄRISTYS 
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5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 
 
* Tuskin KUKAAN videointejani aiheesta katsonut enää yllättyi. Että ydinvoimaloista tauotta vuotavat 
neutronivuot ovat selkeästi ativoimassa koko Pohjolan katkaisevaa LITORAANITEKTONISAUMAA. 
 
Maanjäristys heilutti taloja Ruotsissa - huomattiin Suomessakin 
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2014091518665408_ul.shtml 
Maanantai 15.9.2014 klo 18.20 
 
Ruotsin keskiosaa ravisteli iltapäivällä poikkeuksellisen voimakas maanjäristys. Helsingin yliopiston 
seismologian instituutin mukaan järistyksen alustava voimakkuus oli 5,2. Ruotsalaisarviot 
voimakkuudesta 
liikkuivat 4,5:stä 5:een. 
 
Uppsalan yliopiston seismologin Björn Lundin mukaan järistys saattoi olla voimakkain Ruotsissa sataan 
vuoteen. 
 
- Ihmiset ovat kertoneet kuinka talot heiluivat ja tavaroita putosi pöydältä, Lund kertoi. 
 
Hänen mukaansa epätavallista oli järistyksen keskuksen sijainti 
sisämaassa. Järistyksen keskus oli kymmenen kilometrin syvyydessä noin 70 kilometriä Moran 
kaupungista pohjoiseen. Helsingin yliopiston seismologin Matti Tarvaisen mukaan järistyskeskus oli siis 
verrattain matalalla. 
 
Tarvaisen mukaan maan vavahtelu havaittiin laajalti myös Suomessa 
Satakunnan ja Pirkanmaan alueella. STT-TT 
--------- 
 
1.10.2014, R. kirjoitti: 
 
> Hei! Löysin Snowdenin linkin tietoanalyysin, jonka lähetin eilen sinulle. 
> Siinä mm. mainittiin chem-trail syystä mm. että tilanne on jo niin vakava 
> ettei ilman sitä jenkkien ilmaston terveys kestä vuottakaan. Outoa oli myös se että boori acid olisi yksi 
pääaineista jota kylvetään alas. 
 
*NIINPÄ!! 
Kai tiesit, että juuri mainittu BOORI on maailman t ä r k e i n  reaktorien neutronisieppari! Eli j ä l l e e n  
suora viittaus ja vahvistus, että chemtrailaamisen keskeisin SYY on juuri ydinvoimaloista tauotta 
vuotavat Pu-239 kanavasäteilytonnistot ja neutronivuot. Voihan siis vain vuosi? Onpa mennyt hurjan 
tarkalle nää IAEA ydinsekoilut. 
---------- 
 
Video aiheesta. Arto Lauri 47. CHEMITRAIL 5 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GzwkiaDygro 
----------------------------- 
 
IL- foorumi 04.2015 
 
- Niin kuten näimme. Katolta tosiaan tulee virheettömän pyöreitä teollisesti. Näköjään Kiinassa tehtyjä 
tasaisen kokoisia LASIKUULIA. Leiju kuulien valmistusprosessi vaatii annettujen tietojen mukaan 
hurjan +1 200C peruslämmön. Jotta lasikuulista saadaan kuvatun virheettömiä. 
 
- Eräs outous näissä lasikuulissa oli kuitenkin niiden oletettua suurempi kokoluokka. Tämä taas johtuu 
siitä, että lasikuulien valmistamisen prosessi on osoittautunut erittäin vaikeaksi ja kalliiksi. Kertoi 
chemitrail lentokemikaalien päätilaaja USA Exchon chemi. 
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- Lisäksi niissä on teollinen alumiinipinnoitus. Miten alumiini saadaan tarttumaan lasiin? Ainakin peilin 
pinnan kiinnityksessä käytetään lisäksi apukerroksia. Metalli tartutetaan prosessissa ohuella 
hiiligrafiittikerroksella. 
 
- Synteettiset tasamittaan pätkitys keinovärjätyt chemitrailin polymeerikuidut paljastavat oleellisen 
myrkkylentojen lisämotiivin. Taivaalle KAIKKIALLE MAAILMAAN levitettävissä keinokuiduissa on 
kustomoitu YKSILÖLLINEN kunkin taivaankannen värin korjaus. Koe laboraatiot antavat Suomessa 
taivaan väriksi syaanin, ja pinkin. Kun taas esim. USA taivaalta kootuissa vastaavissa 
sadevesinäytteissä on pelkästään keltaista värikuitua ja vain hiukan syaanin sinsistä.  
 
- Koskaan ei ole löytynyt esim. vihreää, oranssia, harmaat, edes valkeaa polymeerikuitua! 
Väriskaalaukset kyetään rajaamaan kunkin valtion värikorjauskoodien mukaan lennosta. Keinokuiduilla 
korjataan säteilyionisaation pinkkipunaisiksi värjäämää IONI taivasta piiloon. Lisäämällä sinne 
leijumaan taivaankannen alkuperäistä väriä polymeerikuiduin ja kalvokuiduin. 
 
- Videoissa on myös kuvattuna aina myös luontoon kuulumattomia syvän synkän violetteja 
bariumkalvon jäämiä. Jota poltetaan chemitrailaamisissa jatkuvalla automaattisyötöllä mukaan. 
Synkkää on myös nähdä polymeerikuitujen joukossa LASIKUITUJEN tappavia määriä! Juuri näitä on 
alettu korvaamaan myös nanoselluloosakuiduilla. Koska eivät ole niin tappavia kuin leikkaavat 
lasikuidun pätkät chemimyrkkyjen seassa.  
 
- Nanoselluloosa löi itsensä läpi chemitrailaamiseen 2014 aikana USA:ssa suoritetuissa 
myrkkylennoissa. USA:ssa levisi SATOJA videoita, joissa ihmeteltiin tätä synteettistä lunta. Sen 
tuottama lumi PALOI MUSTAKSI! Mikä kertoo suoraan chemitrail myrkkykuidun olevan BIOLOGISTA ja 
siis hiiliperustaista. Lumen USA:ssa totesivat olevan myös ERITTÄIN kuivaa. Koska polymeeristä 
poiketen nanoselluloosa toimii taivaalla vettä sisäänsä imuroiden kuin talouspaperi ikään.  
 
- Vesisaaveista löytyvät luonnon LEVÄT taas ovat vihreitä. Ja säteilyn suosija pinkki pallolevä on myös 
veren punaista, saadakseen Auringon valosta syvälevien lailla kaiken energian irti. Pinnalla videoituna 
passiivisena kelluva nanoselluloosa on aina vain valkeaa! 
 
- Nanoselluloosan chemitrail kysyntä konkreettisesti RÄJÄHTI pilviin. Kun USA chemitrail lisenssin 
haltija totesi aineen aiempia polymeerejä kertaluokkia toimivammaksi taivasmyrkyksi. Kevääseen 2015 
tultaessa USA onkin tilannut KAIKEN Pohjoismaista irtoavan selluloosan käyttöönsä! Exxon chemin 
tilaus  7 900 lennolle/vrk räjäytti koko potin. Suomi ja Ruotsi aikovat muuttaa KAIKEN selluloosan ja 
paperin tuotantonsa chemitrail nanoselluloosaksi! 
 
- Eräät pelätyimmät aineslisät chemitrailin sisältämät uraanin ja plutoniuminsa lisäksi. Ovat 
bioaktiivisesti toimivat säteilyn energiasta pietsosähköisesti liikkuvat HAARP laittein lisäaktivoituvat 
MORGELLON kuidut! Niitä on todettu kasvavan ihmisten elimistöissä ja aiheuttavan jatkuvalla 
aktiviteetillään elimistöön joutuneena pahanlaatuisiakin iho-oireita ja sairauksia.  
 
- Niinikään bakteereja, sienikasvustoja, rokotuskemikaaleja ja myös merenpohjat sterilisoivia 
polymeerikalvoja on chemitrail myrkyissä kautta Maailman mitattu. VALTAVIEN todettujen 
Maailmanlaajuisten haittojensa takia näille haetaan aktiivisesti nanoselluloosan kaltaisia korvaavia 
aineita.  
 
PS. Huvittavan kuvaavaa asiassa on. Suomen YLE/ TV mainostaa nanoselluloosaa myytävän laivan 
lasteittain. Mutta m i t ä ä n ostajaa, tai edes julkisesti hyväksyttyä yritystä, saati käyttötarkoitusta tuolle 
valtavalle määrälle tätä valkeaa vesisaaveihimme joutuvalle aineelle ei uskallettu kertoa!) 
---------------- 
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3328. SPALLAATIOshokki 
 
Jupa juu! Spallaatiopapatit 
MEGA MEGA MEGA MEGA MEGA MEGA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x7f3VKhIA-c 
Published on Apr 1, 2014 
 
MILLÄÄN EIVÄT olisi halunneet päästää tota Tshernon uusinta juttua mulle läpi! Sensurointi oli kyllä 
rankkaa. No toisaalta EN kyllä ihmetelekään mikseivät. Pari juttua suorastaan oli isku vasten kasvoja, 
tajunnan räjäyttävää jos sanon: 
 
- Tarvitaan VAIN luokkaa 400kg tavallista siviilireaktorien ydinjätttä/ hiukan vettä muodostamaan 
sekunneissa 6 MEGATONNILLA räjähtävän megaydinpommin! 
 
- Toinen. Meille on AINA Olkiluodossa, STUK materiaaleissa tähdennetty, ettei ydinjäte voi 
kiinailmiössäkäänkään olla +3000C kuumempaa. Eli EI ylittäisi uraanin +4131C kiehumisrajaa! 
PASKAT nyt sherno-oppien  venäläiset kertoo sen olevan heittämällä +5000C! 
 
No tämä on IHAN KÄSITTÄMÄTÖN asia R! Tiedätkö miksei kiehuva kahvipannun vesi ylitä KOSKAAN 
+ 100C? No koska veden IRTIkiehuminen vie jatkuvasti haihdunnallaan lämmön ulos. Eikä 
lisälämmityskään muuta tilannetta. No veden tapauksessa lyödään kiehutusvesi suljettuun tilaan. Ja 
vedestä tulee ULTRAKRIITTISTÄ! No +300C vesihöyry on JO niin agressiivista, että POLTTAA 
valurautaa kaasumaiseksi metaanikaasuksi. Jossain +500C< vesihöyry alkaa syödä jo ultra- 
agressiivisena miltei mitä tahansa kohtaamaansa alkuainemateriaaleja. 
 
No hei., Perusreaktorissa olevan pelletin SISÄÄN muodostetaan tällaisen HYPERULTRAuraanin 
plasmakaasun painekattila. Siis todellakin. Juuri näin.  Meille opetetaan, että termospullossa pysyy 
lämpö sisällä kun sitä ympäröi tyhjiö. Vääärä tieto! Täydellinen lämpöeriste tehdäänkin nimenomaan 
senttisen uraanitangon ulkokuoireen. Kun sen pinnalta säteilypaine puhaltaa ulos kaikki lämpöenergiaa 
välittävät elektronit!  
 
Uraanikapselin ulkokuori muodostaakin "supertermospullon".  Muutaman millin päässä vesi voi olla vain 
+300C uraanikapselin sisähornasta. Sen kuorta vahvistetaan vielä sirkoniumkapseloinnilla. Jolloin tuo 
peni pilleri voi muodostaa sisälleen käsittämättömän isot ilmapaineet. Varovaisestikin arvioiden tuhat 
ilmakehäluokkaa! 
 
No systeemistä muodostuu jotain aivan käsittämätön. SPALLATIOPAINEKATTILA! Jossa 
HYPERULTRA agressiivinen plasmatilan uraanikaasuplasmat pyörteilevät kuin neutronitähden 
sisuksissa. Mitä tämä tarkoittaa? Jotain aivan uskomatonta. Meille IAEA aina valehtelee. Että yksi 
haljennut uraani vapauttaa 2.5 neutronia. TOTAALI VALHE. Äärimmilleen kuumennettu uraani kun 
voidaan teoreettisessa mallinnuksessa polttaa pelkäksivetykaasuksi. No mitä tämä taas tarkoittaa? Kas 
kun vetyatomissa EI ole ainoaakaan neutronia. Eli nyt oleellista. 
 
Uraanikaasuplasman ääritilassa YKSI uraaniatomi muuntuu SPALLAATIOURAANIKSI= Vapauttaakin 
2,5 sijaan  sisuksistaan pöyristyttävät noin 150 neutroniaan! (60-kertaa opetettua enemmän!) Tämä on 
siis ydinreaktorien "sisähallittava" lineaarinen suure kasvattaa reaktorissa neutronien tuottomäärää 
2.5kpl <150kpl. 
 
 Mitä enemmän suhteellisia spallaatiouraaneja saadaan aikaan polttolimittiä kasvattamalla. Sitä 
suurempi voimalan polttolimitti! Kuvaavinta on, ettei YHDESSÄKÄÄN reaktorissa IAEA ydinturvalait 
sallita mitattavan TLD-dosimetrialla näitä kaikki suojat lävistäviä neutronivuotojwn karkulaisiaan. Jotka 
edustavat alkuaineita toisikseen muuttavaa, säteilyaktivoituvia salatuinta tappavaa ydinvoimalavuotoja. 
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Nyt aukeaa NASA:lta saamani kammottavat kuvat, joissa senttisen pelletin sisuksista on reilun vuoden 
poltolla (3*144d) konkreettisesti HÖYRYSTETTY näkemällä tappavat uraani/ plutoniumkaasut surutta 
hengitysilmaamme -10% /y. Saldona on siis se, että noilla ydinrikollisilla ON JO vuosikymmenet ollut 
reaktoreitaan. 
 
 Joiden liki KAIKKI ydinjätteet on surutta höyrystetty plutoniumkanavasäteilykaasuina avaruuksiin, 
hengitysilmaamme, ruokiimme, lapsiimme... Käsittämättömän sairasta, miten hommaa tehdään. Niin 
etä prosessia EI suin surmin OPETETA, EI EDES MITTAUTETA LAINKAAN korruptoiduilla STUK 
kaltaisilla valtiomonoliiteillaan! 
--------- 
 
MONIMETALLILAMPUT 
No just! 
 
Ajatteles tässäkin esitettyjä monimetallilamppuja. Sisään tungetaan kokonainen KIRJO erikoismetalleja. 
Ja KAIKISTA säteilyionisoidaan 5min sisällä pelkkää kaasuplasmaa! Vai EI metallit muutu +..IONI 
kanavasäteilykaasuiksi? Vaikka sen tekniikan takaa löytyy mm. suuri kirjo jättimäisiä lampun 
valmistajia! Haluaisimpa TODELLA tutustua tällaisiin lamppujen suunnittelijoiden laboraatioihin! 
 
Huikeinta näissä on se, että erikoismetallit muutetaan silkaksi kaasuplasmoiksi ongelmitta 
matalajännitteisellä perussähköllä! Yllättää jopa minut. Tai siis.. Huomasit varmaan, että kun ottaa ton 
Vikipedian suomeksi. Luokkaa 90% tiedostoista katoaa STUK:n säteilyeroosiotutkimusten salailujen 
vaatimuksista! 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Metal-halide_lamp 
--------------- 
 
Räjähtäneitä uraanikapseleita 
revennyt revennyt revenny 
 
PDF] 
NUCLEAR FUELS - Engineering Journal 
 
www.engj.org/index.php/ej/article/viewFile/30/25 - Välimuistissa - 
 
Samankaltaisia 
I . Introduction. The history and future of the nuclear reactor 
designed for electricity production (and other ... In this paper, the materials constraints of the current 
light-water reactors are 
described along with a new .... of noble-metal fission products in the same region. ...... Taking U as the 
major component, the anode reaction ... 
------------ 
 
T&T Valo jumiin 
FYSIIKKATapio Ikkala, 11:50 
 
Tutkijat onnistuivat vangitsemaan valoa paikoilleen. Princetonin yliopiston tutkijat ovat onnistuneet 
vangitsemaan valoa paikoilleen, kertoo ScienceDaily. Tutkijat onnistuivat lukitsemaan fotoneja – 
bosoneita, joista valo muodostuu – yhteen siten, että ne pysyvät paikoillaan. 
 
– Tämä on jotain aivan ennen näkemätöntä. Tämä on täysin uutta käyttäytymistä valolta, sanoo Andrew 
Houck, tutkimukseen osallistunut elektroniikan professori ScienceDailyn haastattelussa. 
 
Tulokset ovat osa laajempaa tutkimusprojektia, jossa pyritään lisäämään ymmärrystä erilaisten 
materiaalien käyttäytymisestä atomitasolla. 
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– Meitä kiinnostaa energiavirtojen tutkiminen ja viime kädessä ohjaaminen atomien tasolla. 
Tavoitteenamme on ymmärtää paremmin nykyisten materiaalien rakenteita ja niihin liittyviä prosesseja 
sekä keksiä uusia mahdollisia materiaaleja, joita emme vielä pysty luomaan, sanoo Hakan Türeci, 
toinen tutkimukseen osallistunut elektroniikan asiantuntija. 
 
* Malenkan kuorimalliteoria, Lene Haun vastaavat kokeet Bosen, Einstein supstraateilla pysäytti 
säteilyfotonin jo vuosia sitten. No toisaalta Malenkan teoriat imiöt fotonisäteilyn atomien sisälle JO 
paljon tätäkin ennen. Tosin IAEA suuressa viisaudessaan pitää näitä ydinfysiikan gfaktattuja 
salaisuuksia YHÄ tarkoin julkkisuudesta salassa kansalta. Koska systeemi kertoo miten säteilyn fotonit 
todella vaarallisesti varastoituu ympäristöömme! Lisäksi mittareissa suoraan näkymättä. 
--------- 
 
 
 
 
 

3329. Ydinsairaus 
 
Mystinen epidemia vaivaa venäläisen "aavekaupungin" asukkaita 
ydinmyrkytys ydinmyrkytys ydinmyrkytys 
 
IS. Julkaistu: 28.5.2014 2:27  
 
Mysteeri Osalla Kazakhstanissa sijaitsevan Kalachin ja Venäjällä sijaitsevan Krasnodarskin asukkaista 
on todettu omituinen "epidemia", uutisoi Express-verkkolehti.  Lehden mukaan osa edellä mainittujen 
kaupunkien asukkaista on vaipunut selittämättömällä tavalla jopa päiväkausien mittaiseen uneen. Kun 
asukkaat heräävät jopa kuusi vuorokautta kestäviltä "Ruususen uniltaan", heillä ei ole mitään 
muistikuvia menneiden päivien tapahtumista. 
 
 Mysteerin ratkaisemiseksi alueilla on tehty jo yli 7000 koetta, joiden yhteydessä on tutkittu muun 
muassa maaperää, ilmaa sekä vesivaroja. Lisäksi asukkaille on tehty verikokeita. Yrityksistä huolimatta 
varmuutta epidemian aiheuttajasta ei ole saatu selvitetyksi. Tutkijat kuitenkin arvioivat, että vaivan 
taustalla saattaa olla uraanivuoto jossakin näiden kaupunkien lähistöllä. 
 
 Kaupunkilaisten uneliaisuus on saanut aikaiseksi joitakin tragikoomisia tilanteita. Esimerkiksi Kalachin 
kylässä osa asukkaista on ollut erittäin huolissaan hiljattain haudatun ikämiehen kohtalosta. Asukkaat 
nimittäin pelkäävät mahdollisuutta, että he ovat haudanneet kuolleeksi luulemansa miehen tämän 
nukkuessa. 
 
 Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Krasnodarskin kaupungin väkimäärä on laskenut huomattavasti, 
minkä vuoksi sitä nykyisin luonnehditaan aavekaupungiksi.  
 Mikko Vesa  
 
* Ilmiön ITSE tunnen TVO:lla  käsitteenä "ydinabnea". Kun ihmisen aivojen läpi reaktorin säteilyn 
neutronivuot ja muut sähköiset Pu-239 kanavasäteilypäästöt puskevat. Aivojen sähköjärjestelmä 
menee katatoniseen puolivalvetilaan. Jossa JOPA oman käden nostaminen on työn takana. Jopa 
portaiden kävely vaatii uskomattoman lujaa tahtojen  taistelua. Uhri lysähtää lattialle pääsemättä enää 
edes ylös. 
 
* Kovin tuttua minulle vuosikymmenien ajan!  TVO:lla mm. 12 Rh- hallin vierailulle tulleet  
kansanedustajaa olivat sisällä vain 30 min. Jonka jälkeen heidät jouduttiin kantamaan ambulanssien 
baareilla pois useimmat eri asteisissa tajuttomuustiloissa. Kuten kuvaan kuuluu SUPO POLIISIT 
vannottivat kaikkia näitä kansanedustajia vaikenemaan totaalisti kokemuksistaan TVO:lla. ! 
---------------- 
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Shokkihenkilö 
sHok sHok SHok 
 
Oletko koskaan tavannut OIKEASTI yhteiskunnassamme äärimmilleen viritettyä, vaarallista persona. 
Jolla on todella valtaa , voima ja väkivaltakoneistoja myös toteuttaa suoraan fantasiamaailmansa 
väkivaltaa yhteiskuntamme kaikkinaiseksi murentamiseksi? 
 
On selvää, että tällaiset henkilöt rakentavat ympärilleen norsunluutornejaan. Jotta EIVÄT joutuisi 
kantamaan vastuita harhamaailmansa tekemisistä viroissaan. Niin myös tämä kyseinen henkilö on 
linnoittautunut rahvaan tavoittamattomiin. 
 
Mutta siis oikeasti katsokaa tästä sivustosta esiin marssitettavaa enemmän kuin SAIRASTA 
virkabroilerien ylläpitämää verhottua, suojattua väkivaltaisuuksien ryydittämää psykopaatin 
maailmangenreä. Kiinnostuin asiasta, koska JUURI TÄLLAISET imperialistiset ihmisrauniot OIKEASTI 
pitää valtaa tässä ajassamme. Et saata uskoa mitä eteesi marssitetaan. Kun klikkaat noita videon 
pläjäyksiä. Itse huomasuin näiden äärellä varsin pian oksentavani lavuaariin!. . .Miten sinulle käy, koe, 
kokeile, eläydy raakaan kauhumaailmaan ja kommentoi: 
 
https://www.facebook.com/pages/Hannu-Lauerma/162800103778895?fref=ts 
------------------ 
 
Onnea ARTO LAURI! 
&&&&&&&&&&&&&& 
 
Jälleen kerran aina ahnaat nettipoliisit asiattomasti poistivat meidän keskeisimmän ydinfaktojen 
tietovuotajan.  
 
Ydinsatanistien aivan keskeisimpään sian- / ihmisverihuuruisimpaan toimintakulttuuriin on AINA 
kuulunut numerologiat. Päätin tutustua MIKSI ydinsatanistit halusivat poistattaa juuri kesäkuun alla NYT 
Arton näkyvistä FB;ssä? CIA:n omistama FB kun lähettää ihmisille onnitteluviestejä JUURI ihmisten 
syntymäpäivistä.  
 
Kuten muistamme paholaisen luku on 666. Erittäin toimivan tulkinnan mukaan tämä EI tarkoittaisi 
suoraan "henkilöä". Ei toki vaan ihmiskunnan JULMINTA hallinto imperiumin vallassaolovuosia. Jonka 
merkkinä meitä suorasukaisesti VAROTETAAN ottamasta tuota ihmiskunnan kauheinta kehitelmäänsä 
kautta aikain sydämiimme, otsaamme ja tekojen käsiimme. 
 
66,6 Vuotta valtaa pidettyään ydinvoiman tulta syöksevä lohikäärme saavuttaa näkemämme 
Fukushimiaaliset demoniset mittasuhteet. Ja on juuri pahuuden ajassamme saamassa koko 
ihmiskunnan sukupuuton partaalle. Einsteinin 1955 ennustus 100% kuolemisestamme ydinvoiman 
käyttäjinä ON katkolla tässä ja nyt. Eikä kenenkään tarvitse enää epäillä näyttöjen syitä, MITEN!. .  
 
Palaan hetkeksi Arton tarkoin CIA/SUPO toimin pois pyyhittävään mystiseen syntymäpäivän 
koodeksiin. Muodostuu voimia puhutteleva numerosarjat: 666 ja 669. oivalsitteko? Hän, kuin 
sattumalta.. Syntynyt 6 päivä 6 kuuta, kesäkuuta. Vuona, niin ---9!  
 
Kun huomaa, että 9 lopussa edustaa virkaansa paholaisen ajassaan tekeville YDINSATANISTEILLE 
pitkän ja kauan kestävän 666- ydinimpperiuminsa "lopun aikojensa kestämättömiä tietovuotoja kansalle 
Pohjolasta". Oli jopa minulle yllätys, että kyseisen aiheen ennustuksissa "VALO TULEE samaisesta 
POHJOLASTA". .. . Näin sijoittuvat vahvasti "Arton elonkaaren lukusarjat" edustavatkin 
ydinpaholaiskulttilaisille virkapoliiseille lopussa RYSKIEN kaatuvaa KUUTOSTA!. . Tässä siis EI ole 
tärkeintä se miten faktoja tässä esitän. Vaan SE millaisen paniikin ydinateistiuskossaan numerologiaan 
mätänevät IAEA ydinkulttin satanistit näkevät tällaiset. Kiistatta herättävät todenmukaiset 
yksityiskohdat!.. .  
--------------- 
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TVO meitä AINA opetti, ettei ydinvoimalan pysäyttämiseen tarvita kuin 2 nyrkin kokoista arkista 
käsikranaattia. Joten MITÄÄN tällaisia disinfoissa levitettyjä Israelin MOSSADIN asentamia kivitalon 
kokoisia "ydinpommeja" ei taatusti tarvitta valmiiksi likaiseksi ydinpommiksi rakennettujen 4 
Fukushiman laitoksen räjäyttämiseen! Liian sitkeästi törmään tähän selkeään disinfoväitteeseen. Tai 
disinfoa tässä heti kättelyssä on tuon ydinvoimalan tuhoamiseksi kehitetty ydinpommilataus. Tästä On 
myös toinen versio. Ihan yhtä yliampuva myös. Siinä versiossa taas Englantilainen sukellusvene ampui 
Japania 5 ydintorpedolla! Ikään kuin USA:ssa niitä EI omasta takaa olisi paukutella! Tämän tyyppisissä 
CIA levittämissä jutuissa ON kaksi keskeistä disinfoa, POLIISIEN luomaa siis: 
 
A/ Japaniin iskee AINA joku muu maa kuin nimenomaan USA. 
B/ Luodaan myyttiä siitä, että kun tehdään TOSIMIES iskuja, ydinvoimalan tuhoaminen muka vaatii 
nimenomaan YDINaseen!  
C/ Keskeistä on, että KUN Fukushima 1,2, 3 ja 4 reaktorit räjähtivät tuottaen HURJAN EMP 
likapommiräjähdyksen. Joissa vähintään Hiroshiman pommin lailla fissioi yli 3% polttoaineista. SYY 
"mystiseen" kiistattomiin fissioräjähdyksiin. Vieraan ydinasevallan iskun EMP- reaktioin halutaan kuitata 
tällä harhalla!  
 
Todellisuus löytyy jälleen Arto Lauri 51 Tsherno videosta. Siellä kun venäläinen tutkija asian 
SUORASUKAISESTI kertoo. Voitte sen katsoa halutessa: " Tarvitaan VAIN 400kg aivan tavallista 
ydinpolttoainetta, joukkoon tilkka vettä. Muodostuu 6 000 kilotonnin massiivinen YDINRÄJÄHDYS!". 
Tästä ON näissä aina kyse. IAEA, CIA rikolliskoalitio haluaa henkeen ja vereen vedättää piiloon 
totuuden, että ydinvoimalaitokset fissioiden RÄJÄHTÄVÄT. Mikä keskeisintä kuten Fukushimasta 
näimme. JOPA reaktorin kannet surutta AUKI! Venäläisten vahvistamin tieto, jo pelkkä avoaltaan 
ydinjäte räjähtää hirvittävänä ydinräjähdyksenä!  
-------- 
 
T&T KYBERHYÖKKÄYSJanne Luotola, 
 30.6.2014, 18:49 
 
Venäläinen haittaohjelma iski satoihin eurooppalaisiin sähkövoimaloihin. Satoihin eurooppalaisiin ja 
yhdysvaltalaisiin sähköyhtiöihin on tarttunut haittaohjelma, jota yhdysvaltalainen tietoturvayhtiö 
Symantec väittää Venäjän hallinnon alaisen ryhmän aikaansaannokseksi, kertoo Financial Times. 
 
Energetic Bear -niminen haittaohjelma antaa tartuttajansa seurata reaaliaikaisesti sähkönkulutusta tai 
pysäyttää fyysisiä järjestelmiä, kuten ydinvoimaloita, tuulivoimaloita, kaasujohtoja ja sähkövoimaloita. 
 
* Tappavan vaarallinen tämä ohjelma siis on NIMENOMAAN ydinvoimaloihin suunnattuna iskuna! 
Koska JO 30 sekunnin sähkökatkos ydinvoimaloissa räjäyttää reaktorin kiinailmiösulaan ydinpommina. 
Kuten Fukushimasta muistamme. 
 
Kyberhyökkäys on haavoittanut yli tuhannen organisaation järjestelmiä 84 maassa maailmassa 
viimeisten 18 kuukauden aikana. Euroopassa se on levinnyt erityisesti Espanjassa, Ranskassa, 
Italiassa ja Saksassa. Haittaohjelma muistuttaa Stuxnetiä, jonka Yhdysvallat ja Israel kehittivät Iranin 
uraanin rikastuksen estämiseksi kaksi vuotta sitten. 
 
*MYÖS Stuxnet oli suunnattu NIMENOMAAN (Iranin) YDINTUOTANTOA tuhoamaan! Joten mikään 
sattuma ei ole, että myös tämä uudempi kehitysversio vavahduttaa ankaralla pelolla kaikkia maailman 
ydinyhtiöitä. Millään muulla energiantuotantomuodolla aiheutetut ongelmat viruksilla EI olekaan 
tappavan vaarallisia, kuin ydinalalla. 
 
* Tässä TAAS yksi keskeinen lisäongelma siihen MIKSI Suomessa OL-3-4 ja Fennovoiman hankkeet, 
Posivan ydinjäteluolat yms.  on suunnattomissa vaikeuksissa 5v viiveineen automaation 
tietokoneohjelmien osoittautuessa täysin riittämättömästi suojatuiksi. Kaikki viittaakin siihen, että 
kybersotimisen keskeinen kohde jatkossa on tuhota maailman ydinteollisuuksien linnakkeet. 
 
Energetic Bearin takana on Symantecin mukaan Dragonfly-ryhmä, joka on tehnyt tietomurtoja 
aiemminkin teollisiin järjestelmiin. Dragonfly saa tietoturvayhtiön mukaan rahoitusta epäsuorasta 
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Venäjältä. Hyökkäys näyttää tulleen Venäjältä, mutta verkkohyökkäyksissä on mahdollista, että 
hyökkäys tehdään hämäystarkoituksessa toisen maan kautta. 
---------------- 
 
T&T YDINVOIMA 
 7:49 
 
Fortumin Kuula MT:ssä: Uusi ydinvoimala Loviisaan saattaa venyä 2030-luvulle. Energiayhtiö Fortumin 
toimitusjohtaja Tapio Kuula arvioi Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa uuden ydinvoimalan 
nousevan Loviisaan vasta 2030-luvulla. 
 
‖Loviisan reaktorien käyttöikä päättyy vuosina 2027 ja 2030. En näe, että uusi reaktori voisi olla 
Loviisassa millään käynnissä ennenkuin ensimmäinen vanhoista jouduttaisiin sulkemaan‖, Kuula sanoo 
lehdessä. 
 
Loviisassa toimii kaksi ydinvoimalaa. Ne on otettu käyttöön 1977 ja 1981. Kuula sanoo uskovansa 
hallituksen lupausta, että tämä hallitus ei anna uusia lupia. Kuulan mielestä seuraava hallitus joutuu 
päättämään ydinvoimaluvista, Maaseudun Tulevaisuus kertoo. 
 
* Raikasta Kuulalta. Eivät sorru TVO:n kaltaisiin maalailuihin 2020 starttaavista kannattamattomista 
ydinharhoistaan. Vaan läväyttävät reilusti ydinraadon pöydälle: "Kun EI kannata, niin EI 
kannata!"Ilmankos Forttumkin sijoittaa kasvavasti aitoon päästöttömään ekoenergiaan, jopa 
suurinvestointeja mm. aaltovoimalabisneksiin.  
----- 
 
"Uudet ydinvoimareaktorit ovat utopiaa" 
kauppalehti kauppalehti kappalehti 
 
www.kauppalehti.fi/etusivu/uudet+ydinvoimareaktorit+ovat+utopiaa/201409699271 Torstai 18.09.2014 
klo 08:36 11 kommenttia 
 
Näin sanoi Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska Kraftnätin pääjohtaja Mikael Odenberg päivälehti 
Svenska Dagbladetin mukaan lehden energiaseminaarissa keskiviikkona. 
Ruotsissa suljetaan alkaneella hallituskaudella kaksi reaktoria. Eikä poliittisista vaan taloudellisista 
syistä. 
 
Aiemmin maltillisen kokoomuspuolueen edustajana Ruotsin 
allianssihallituksessa istuneen Odenbergin mukaan myös uudet 
ydinreaktorit ovat utopiaa. 
 
Odenberg lisäsi, että reaktoreidensa tehoa nostaneiden 
energiayhtiöiden on jo nykyään vaikeaa saada investointejaan 
kannattamaan. Lisäksi EU:n kiristyvät turvallisuusvaatimukset tulevat merkittävästi nostamaan 
ydinvoimainvestointien hintaa. 
 
* Kuvitelkaa ettei EDES jo valmiin reaktorin virittämisetkään enää kannata! Mitä tämä kertookaan 
UUSIEN kustannuksista? Sitä, että ydinvoima on kertaluokkia kalliimpaa kuin MIKÄÄN sen kanssa 
kilpaileva energiamuoto. Uskomatonta, että Ruotsissa SAA tällaisia kylmääviä faktoja kertoa! 
 
"Yksikään kaupallinen toimija ei nykyään voi vakavissaan harkita investoivansa 70 miljardia kruunua 
laitokseen, joka alkaa tuottaa vasta 15-20 vuoden kuluttua", Odenberg sanoi. 
 
Odenbergin mukaan valtiollinen Vattenfall voi tietysti investoida ydinvoimaan, mutta ei kaupallisista 
syistä vaan siksi, että maan hallitus nimenomaan tätä edellyttää energian saannin varmistamiseksi. 
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Vattenfall selvittää parhaillaan mahdollisuutta korvausinvestointeihin Ringhalsin ydinvoimalassa. 
Energiaseminaarissa puhuneen Vattenfallin Pohjoismaiden-johtajan Torbjörn Wahlborgin mukaan 
kaasuvoimala on myös 
yksi vaihtoehto. 
 
Odenberg arveli, että Vattenfallin selvitys tulee siihen 
lopputulokseen, että ydinvoiman rakentaminen on liian iso riski. 
------------- 
 
Missä liikkuu TVO/Posivan satamillit? 
 
Lehdissä TVO kertoi OL-4 projektipäällikön Janne Mokan tuhlanneen 100 miljoonaa vuodessa yhtiön 
rahoja. Summa kuulostaa vähintään oudolta. Koska itse hankkeeseen EI ole tehty lapion pistoakaan. 
Minne rahat siis oikeasti ovat vilahtaneet ruskeissa kirjekuorissaan? 
 
NATO- trollit ostaa tänne TVO/Posiva. jotta saisivat nykyisen LAITTOMAN ja osin jo paljastuneen Pu-
239 ydinasekauppansa laillistettua. 
 
Mukaan on ostettu kourallinen Tampereen SA- lennoston kybersotakaluunapellejä. Ydinalan insinöörejä 
ja aina rahalle persoja "Aarnio-poliisikamuja". 
 
TVO satsaa tällaisiin paskoihin kuulemma satoja miljoonia. Näistä juuri kertoo mm. TVO pomo Janne 
Mokka. Joka menetti juuri OL-4 lahjuksiinsa 100 miljoonaa vuodessa! Joten mistään 
HARRASTERAHASTA EI ole kyse.  
--- 
 
STUK /ÄLÄ osta. 
rossi rossi rossi 
 
Onko Rossin myynnissä oleva laitteisto IAEA/ SUPO:n "ollemattomaan keskusteluun" määräämä 
TABU? 
 
.. .Niin tosiaan, miksei aiheesta näe a i n o a a k a a n  muuten ylen ahnaan nettipoliisien, edes SA- 
armeijan Tampereen lennoston kybersotilaan kommenttia. 
 
Rossin laitetta tehdään mm. 400W kotilaitoksena ja myös suuryritysten käyttöön 1000kW yksikköinä 
niitä myydään JO. Laitteesta löytyy jo ainakin 3 eri valmistajan rinnakkaisversioita. Beettamiinus 
hajoavat vetyatomit tuntuvat porautuneen fullereeni kuiduissa SUORAAN energiavallan ytimen 
vartijoiden aivokuoren läpi! 
 
Tilanne on vähän kuin pinkkikarvaisia kissanpentuja myytäisiin eläinkaupassa kotikissoiksi. Ja kaupan 
edessä on POLIISIT jotka ESTÄVÄT ihmisiä ostamasta, saati tutustumasta myyntituotteisiin. Sillä 
perusteella, että poliisin mukana on STUK- pomo Tiippinä ilmoittamassa.  
 
"Ei aito, värjätty ON. Koska minä tutkimatta näin väitän! . Vaikka tuote maksaa hintansa takaisin 
viikoissa. Toimii, on turvallinen ja edullinen. Niin ÄLKÄÄ USKOKO. Älkää ainakaan poiketko 
vahingossakaan kauppaan edes kokeeksi ostamaan. EI koska ME ja Aaltoyliopiston auktoriteetit 
Tiippinä kamuineen on ottanut RAHAA siitä, että taikoo kenen tahansa toimivana näkevän laitteen i l l u 
u s i o k s i !" 
 
Hei siis oikeasti! Luuleeko Suomen viranomaiset pystyvänsä PYSÄYTTÄMÄÄN maailmamme silkalla 
väkivallallaan?. . . ) 
---------------- 
 
* Japanin "ydin- alzhaimer". 
japan japan japan 
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Selkeä outous Fukushimassa oli. MITEN kaikki muut Japanin 54 reaktoria pysähtyivät samalla hetkellä, 
kuin F-3 reaktori FISSIORÄJÄHTI! Ennen kaikkea myös se. Miksi juuri F-3 reaktorin räjähdys lopetti 
KAIKEN Japanin  reaktorien ammattitason auttamisyritykset seinään? 
 
On varsin OUTOA, ettei edes IAEA ole kyennyt menneenä 3- vuotena kehittämään asian ympärille 
minkäänasteista salausverhousta saati avustusohjelmaa? Edes sitä EI ole missään uskallettu kertoa 
montako MINUUTTA kului Fukushima-3 räjähdyksen EMP-iskusta. Kun kaikki 50 reaktoria seurasi 
kuollen elektronilaittein perässä. 
 
Toisaalta kerrotaan F-3 räjähtämisen mukana olisi höyrystynyt KOKO IAEA Japanin johtajisto savuna 
ilmaan autoissaan Fukushiman pihalla. Mikä osaltaan kertoo. MIKSI Japani ei kyennyt enää sen jälkeen 
turvautumaan edes maansa IAEA osaajiin. Yhdenkään Fukushimassa kuolleen/ vammautuneen IAEA 
johtajan nimeä EI ole edelleen kerrottu missään. Vaikka heitä oli ainakin 8kpl silloin Japanissa.  
 
Kaikki muistavat miten STUK pomo Lahtari Laaksonen suoraan RAIVOSI Japanilaisten 100% 
kyvyttömyyttä toimia ydinonnettomuudessaan järkevästi? Vastauksia asiaan EI koskaan saatu. Mutta 
näin asia näyttää tapahtuneen.  
 
Fukushima- 1 reaktorin räjähdys toi KOKO IAEA ja Japanin ydinalan parhaimmiston tutkimaan paikan 
päälle reaktorien suurongelmaa. Pommi oli viritetty. Kun sitten Fukushima- 3 reaktori fissioiden räjäytti 
vankan EMP räjähdyksensä. 
 
Seuraamus oli PALJON pahempi kuin ollaan kerrottu! Ihmisen aivon toiminta on sähköinen. Kun 
VALTAVA EMP kiiri Fukushiman alueille. Käytännössä KOKO Japanin silloinen ydinteollisuuden 
parhaimmat ydininsinöörit saivat lähistössä päähänsä sellaiset energiapulssit. Että yksinkertaisesti 
SEKOSIVAT shokissa! 
 
Mukana tuhoutui siis KERRALLA se satojen maan ydinalan huippuosaajien  tietotaito. Joka on 
osoittautunut täysin korvaamattomaksi Japanin ydinteollisuudelle jatkossa. Maasta ei nyt enää löydy  
sellaista insinööristöä joka kykenisi tekemään toimivia reaktorit kuntoon laittavia päätöksiä. Vaan 
valtaosa ydininsinööreistä on taannehtineina/ alzhaimeria potien täyttäneet Japanin mielisairaalat! 
--- 
ENNEN Fukushimaa Japanin ydinteollisuus oli 100% varmasti maailman PARASTA! Esimerkiksi 
maanjäristyksiä kestäviä reaktoreita teki vain JAPANI. USA luotettiin Japaniin kuin vuoreen Myös 
Miamakin ydinjalostamo oli taatusti maailman tasokkain. Yhtäkkiä ja päivässä kaikki muuttui! Nyt 
Japanin ydinteollisuus on ollut tumput suorana 54 käsiin räjähtäneen reaktorinsa kanssa 3 pitkää 
vuotta. 
 
 Ei kai k u k a a n usko että maailman eittämättä PARHAAN putoamiseen maailman HUONOIMMAKSI 
takana ole kuin todella, t o d e l l a isot piiloon tarkoin jätetyt tuhot. Yksistään kokonaisen bussilisen 
kadonneitten IAEA johtajien outo 100% unohtamisen syyt kertoo paniikin massiivisuudesta. 
--------------- 
 
Mitä kuuluu Atomi- Kuulalle Fortum? 
dedline dedline dedline dedline 
 
Aika paljastavaa kysyä, miksei fossiilidieselisten suurten CO2 tuottajien loistoristeilijääKÄÄN tehdä 
ydinvoimalla kulkeviksi? Ei muuten t a a t u s t i tehdä ydinristeilijää! Suomessa, kuten maailman 
ökyrikkaitten ydinteollisuuden omistajien keskuudessa ydinvoimaa pelkää AINA ENITEN NE. Jotka 
ydinvoimaansa käyttää etnisiin puhdistuksiin. Eli Helsingin kourallinen lihavia ydinalan johtajistot. 
 
 Aikoinaan TVO YRITTI saada TVO:n Helsingin osaston satapäiset johtajansa tulemaan Olkiluotoon. 
Rauno Mokka teki asiasta ISON NUMERON. Kuvaavaa olikin, ettei YKSIKÄÄN TVO johtajaa suostunut 
silti tulemaan reaktorin vierelle Olkiluotoon, edes rahalla, pakottaen. 
 
Syy paljastaa kaikkein keskeisimmän heidän ajatussairauksissaan: 
"Vain täysin H U L L U  tulee tapattamaan itsensä ydinvoimaloitten vuotaviin plutoniumpilviin..." 
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Muuten asiaan lisää. Mitäs kuuluukaan nettipoliisien lahjukset maksavalle Fortumin pomollenne 
Kuulalle? Hyvääkö vain?... 
 
Eli muille tiedoksi. Atomirotat, jotka tapporeaktoreitaan tekee. Kuolevat laumassa oMIIN 
ydinoksennuksiinsa! 22.01.2015 Länsi Suomi kertoo KARUN realismin ydinteollisuudesta. Fortumin 
pääjohtaja Kuula sairastunut 58v ikäisenä JO toistamiseen SÄTEILYSAIRAUKSIINSA.  
 
Kaveri kipataan härskisti kuolevana nyt pois ydinyhtiöstä! Ydinvoimala on kuin t e u r a s t a m o  sekä 
peruskansalaisilleen, e t t ä  mikä tärkeintä myös omilleen! Vieläkään eivät SUPO:n  ydinlobbaavat 
POLIISIT tajua, ettei ydinvoimaloistaan valon nopeudella sinkoavat Pu-239 tonnistot lajittele keneen 
iskee. Tai asuuko säteilyyn tapettava 10km tai 1 000km päässä! PALJON vielä typerillä ydilobbareilla 
oppimista. 
---------------- 
 
 
 
 

3330. EKO kulkee 
 
T&T AURINKOVOIMA 
Janne Luotola, 23.7.2014, 12:30 
 
Chillaileva aurinkokenno tuottaa parhaiten - piilasikerros estää ylikuumenemasta. Aurinkopaneelit 
tuottavat eniten energiaa, kun niitä estetään ylikuumenemasta piilasikerroksella. Stanfordin yliopiston 
sähkötekniikan professori Shanhui Fan ryhmineen on kehittänyt kerroksen, joka heijastaa pois 
ylimääräisen kuumuuden aurinkokennon pinnasta. 
 
Kuumuus on yksi suurimmista syistä siihen, miksi nykyaikaisten ja yleisimmin käytössä olevien 
piipohjaisten aurinkokennojen hyötysuhde jää parhaimmillaankin alle 30 prosentin. Yhden 
celciusasteen lämpötilan nousu heikentää kennon hyötysuhdetta noin puoli prosenttia. 
 
Tavallisesti aurinkokenno paahtuu 55 celciusasteen lämpöiseksi. Lämmöksi muuttuu se osa auringon 
säteilystä, jolla kenno ei saa tuotettua sähköä. Tämä vähentää kennon tehoa ja lyhentää sen ikää. 
Koska kennojen aktiivinen viilentäminen puolestaan hukkaa niiden tuottamaa energiaa, niitä ei 
viilennetä. Optica-julkaisussa on esitelty ratkaisu ongelmaan. Se perustuu piilasikerrokseen, jonka pinta 
koostuu pienistä pyramidin ja kartion muotoisista rakenteista. Muodot heijastavat passiivisesti lämpöä 
poispäin. 
 
Valon eri aallonpituudet vaikuttavat kennossa eri tavoin. Näkyvä valo tuottaa eniten sähköä, kun taas 
infrapunasäteily aiheuttaa eniten lämpöä. Eri aallonpituudet myös taittuvat eri tavalla pinnoista. 
 
Tutkijat laskivat piilasikerrokseen optimaalisen kokoisia ja muotoisia ulokkeita, jotta ne ohjaavat 
tehokkaimmin lämpösäteilyn pois. Heijastuskerroksen toiminta on osoitettu nyt laboratoriossa, ja 
seuraavaksi se on tarkoitus osoittaa ulkona. 
 
*Karkeasti voidaan laskea näin kasvavan alussa kerrottu 30% hyötysuhde luokkaa +10%. Eli nyt tässä 
puhuttaisiin jo aurinkokennojen 40% kokonaishyötysuhteesta. 
------------- 
 
T&T NEUTRONIVAPAA FUUSIO 
 
FUUSIOVOIMAJanne Luotola, 11:51 
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Startup hehkuttaa salaperäistä fuusiovoimalaansa - ainakin sijoittajat uskovat. Fuusiovoimasta on 
puhuttu paljon mutta nähty vähän, jos ollenkaan. Silti yhdysvaltalainen startupyhtiö Tri Alpha Energy on 
saanut rahoitusta uskomattoman kuuloiselle voimalahankkeelleen, kertoo Scientific American. 
 
Yhtiö pyrkii salaamaan kaiken toimintansa. Rahan tarvetta se ei kuitenkaan voi salata, joten sen on 
luovutettava jotakin tietoa keksinnöstään. Yhtiö suorittaa kalliita fuusioenergiakokeita Santa Anan 
vuorilla Kaliforniassa, eikä koereaktori ole ihan tavanomainen. 
 
Viimeiset 40 vuotta fuusioreaktoreiksi nimetyt ytimet ovat olleet toruksen eli rinkelin muotoisia 
kiihdyttimiä. Tri Alphan ydin on kuitenkin suora ja lisäksi aikaisempia pienempi, yksinkertaisempi ja 
halvempi. Lisäksi reaktorin pitäisi olla kaupallisesti valmis jo kymmenessä vuodessa eikä 40 vuodessa, 
kuten perinteisesti sanotaan fuusioreaktoreista. 
 
Hanke kuulostaa paljon kunnianhimoisemmalta kuin eurooppalainen Iter-reaktori, joka edustaa 
perinteistä fuusiovoimalan prototyyppiä. Sen hinnaksi arvioidaan vajaata 50 miljardia euroa, yli 
kymmenkertaista alkuperäiseen arvioon verrattuna. Iter aloittaa toimintansa nykyarvion mukaan 
aikaisintaan 2027, 11 vuotta myöhemmin kuin aiemmin suunniteltiin. 
 
Rahaa sataa 
Kalliin ja epävarman kehitystyön vaihtoehdot kiinnostavat. Siksi Tri Alpha on saanut haalittua jo 150 
miljoonan dollarin eli noin 110 miljoonan euron rahoituksen hankkeelleen. Rahoittajien joukossa ovat 
Microsoftin perustaja Paul Allen ja Venäjän valtion sijoitusyhtiö Rusnano. 
 
Koereaktorin rakentaminen ei ole kuitenkaan sujunut ongelmitta. Reaktorin pitää pystyä synnyttämään 
miljardin kelvinin lämpötila, jotta se voi polttaa polttoainetta. Lisäksi tuotettu energia pitäisi pystyä 
muuntamaan sähköksi. Uskottavuus hankkeelle on otettu auringosta. Toimiihan aurinkokin 
fuusioenergialla. Mutta tapahtuman hallitseminen reaktorin sisällä ja ilmiön hyödyntäminen on vaikeaa. 
 
Polttoainevaihtoehdot 
Myös polttoaineen valinta on hankalaa. Parhaimpana vaihtoehtona on sekoitus vedyn isotooppeja 
deuteriumia ja tritiumia. Sekoitus syttyy alhaisemmassa lämpötilassa kuin mikään muu vaihtoehto, noin 
sadassa miljoonassa kelvinissä. 
 
Huonona puolena on, että 80 prosenttia aineen tuottamasta energiasta vapautuu säteilynä. Suuri osa 
energiasta häviää, kun säteilyä käytetään pyörittämään turbiineja ja tuottamaan energiaa. Turbiinien 
hyötysuhde on vain noin 30-40 prosenttia. 
 
Tri Alphan vaihtoehto on käyttää boori-11B:tä. Se vaatii miljardin kelvinin lämpötilan, joka on jo sata 
kertaa niin kuuma kuin auringon ydin. Lisäksi syntyvä energia olisi vain puolet deuterium-tritiumista. 
Reaktion tulos olisi kuitenkin puhdas hankalasta neutronisäteilystä. Syntyisi vain kolme heliumydintä eli 
alfahiukkasta. Nämä voitaisiin muuntaa sähköksi 90 prosentin hyötysuhteella. 
 
Prototyyppi toimii 
Toistaiseksi Tri Alpha on pystynyt osoittamaan, että sen kymmenmetrinen C-2-koereaktori onnistuu 
törmäyttämään plasmoideja, kuten halutaan. Reaktio pysyy käynnissä neljä millisekuntia, mikä on 
suhteellisen paljon plasmafysiikassa. 
 
Tämä koe on onnistunut vasta C-2:lla, joten p-11B-polttoaineella tehtyjä kokeita joudutaan vielä 
odottamaan. Seuraava vaihe on kuitenkin jo valmiina. Yhtiö on jo osoittanut, miten se muuntaa 
alfahiukkasia sähköksi, kunhan reaktio alkaa vakaasti tuottaa niitä. 
 
Reaktori on täysin toimintavalmis arviolta aikaisintaan kymmenessä vuodessa. Se on tosin optimistinen 
arvio, ainakin verrattuna Iteriin. 
 
* Erittäin poikkeuksellista juuri tässä uutisessa. Tämä fuusioreaktori EI tuota 25% jätteensä massasta 
pelättyjä neutroneita. Mikä tekee hankkeesta jopa "suotavan!" Onkin kiinnostavaa, että klassinen 
fissioreaktori tappaa kaiken ympäriltään jo 2,5% massan neutronituotoilla. Fuusioreaktorit kun 10- 
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kertaistavat tämänkin suurtuhon. Ja silti valehdellaan puhtaiksi! Mutta jos tuossa kerrottu pitää kutinsa. 
Kyse olisi maailman ensimmäisestä fuusioreaktorista. Joka palaa puhtausluokkaa, kuin Aurinko. EI siis 
tuota ydinpommiaineita! 
--------------- 
 
Tanskan MALLI 
densk densk densk 
 
Moniko muistaa miten Tanska pontevasti 1970- luvulla päätti käyttää valtionsa energiaansa 100% 
puhdasta ydinvapaata energian huoltoa? 
 
Tanska ei jättänyt tähän vaan vaati vielä Ruotsinkin sulkemaan vaarallisia ydinvoimaloita Tanskan 
rajoiltaan. Suomessa ja koko Euroopassa naurettiin ennennäkemättömän "TYHMÄLLE" Tanskan 
mallille. Ja odotettiin Tanskan ydinhankkeitten käynnistymistä Ruotsin ASEA tilauksin bvesi kielellä.. 
 
Itse asiassa Tanska osoitti varsin pian miten kokonaiset valtiot kyettiin ongelmitta pitämään käynnissä 
ekoenergioilla. Läntisen Tanskan yli 50% tuulienergian osuus lienee tunnetuin rajapyykki.  
 
IAEA, ydinala muutti taktiikkaansa ja kisaili pian sillä, ettei Tanskan kokoinen nukkevaltion malli VOI 
toimia "oikeissa suurvalloissa". Kuten vaikka Saksassa tai Japanissa! Pontevasti vielä silloin Japani 
ilmoittikin putoavansa KIVIKAUTEEN Tanskan systeemeillä. 
 
No eipä aikaa kun Viisas Saksa otti haasteen vastuulleen mukisematta ekoenergiasta. Niin ja Japani 
myös! Tosin mennyt 3v 100% ilman ydinvoimaa tuli Japaniin ydinvoiman "lajityypillisellä räjähtelyllä". 
Mutta näyttö onnistumisesta ilman ydinvoimaa on molemmilla nykyään 100% kiistaton.  
 
Nyt kun malli saa kasvavasti suosiota USA:n ydinpurkuja myöten. Haukku osutetaan Saksaan. "Liian 
HYVIN sammutettuna  ydinkiimat!" 
 
Teen jatkokysymyksen. Moniko muuten luulee, että Tanska aloittaa massiiviset 5 ydinvoimalan 
rakentamiset nykyisin energia kokemuksin ja siinä onnistumisin tuhansine hintansa kuolettaneilla 
tuulivoimaloineen.? . Eli vieläkö tosiaan JOKU on mielestään niin typerä, että veikkaisi Tanskan 
ydinvoimalabuumiin..  
--------- 
 
3 Tapaa kivihiiltä 100% päästöittä 
co2 co2 co2 co2 co2 co2 co2 co2 
 
On muuten hienot systeemit MYÖS kivihiilen osalle. 
 
Helpoin tekniikka on tehdä sama temppu miten esim. ydinala tekee. Uraani louhitaan ja jalostetaan 
surutta kivihiilellä energianegatiivisesti. Kun tämä URAANI RAAKA- AINEENA tuotetaan kivihiilimerillä 
sitä EI lasketa lainkaan päästöihin, ei edes sen CO2 tuotantoa!  
 
Systeemi kun kehitettiin JUURI peittämään ydinteollisuuden CO2 päästöt tilastoista. Eli kivihiili 
kannattaisi myydä vaikka Suomen Askolan isotooppijalostamoon, Venäjän Majakiin, Australiaan. Niin 
päästöt  kirjataan AINA IAEA määräyksistä niissä NOLLA!.. 
---- 
 
Toki on myös ihan OIKEASTIKIN puhdasta kivihiilen energian käyttömahdollisuuksia Saksan kehittämin 
mallein: 
 
 Maan sisälle syötetään tavallista lahottajabakteerikantaa. Ne SYÖ siellä kivihiilen ravintonaan. Tuottaa 
siellä BIO- metaanikaasuja. 100% PUHDAS ilman pienhiukkasia palava, hieno aine. Sen jälkeen tuotos 
voidaan johtaa ongelmattomasti maakaasuputkeen poltettavaksi. 
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Näin saadaan hyödynnettyä muuten kannattamattomat kivihiilikentät ilman kaivosta. Myös huonoinkin 
ruskohiili palaa kauniisti. 
 
On toki Saksalaisilla muitakin mahdollisuuksia. Kivihiili voidaan myös polttaa 70% hyötysuhteella 
POLTTOKENNOISSA. EI synny grammaakaan CO2 päästöjä. Myös savukaasut on nollissa. Kannattaa 
tosiaan ottaa selvää myös tästä 100% PUHTAASTA kivihiilituotannoista.  
---------- 
 
The fift estate V 
___________________ 
 
http://www.thefifthestate.com.au/innovation/energy/japan-turns-to-floating-solar-islands-as-it-seeks-to-
end-reliance-on-nuclear-power/67572 
 
Japani kääntyy käyttämään kelluvia aurinko saaria, koska se pyrkii lopettamaan riippuvuuttaan 
ydinvoimasta  
 
Jon Major, University of Liverpool | 16 syyskuu 2014  
 
Kelluu aurinko tulevaisuudessa?  
Kagoshima voimalaitos: kelluva aurinkovoimala tulevaisuudessa?  
 
Keskustelusta: Kaksi yritystä Japanista ilmoitti hiljattain. Alkavansa rakentaa kaksi suurta 
aurinkoenergialaiosta saaria, jotka kelluu tekoaltaassa. Tätä seuraa Kagoshima aurinkovoimalaa, maan 
suurinta, joka avattiin loppuvuodesta 2013 ja kelluu meressä aivan rannikolla Etelä-Japanissa.  
 
Näitä liikkeitä tulee kuin Japanissa näyttää miten siirtyä Fukushiman katastrofista 2011 ja 
energiantarpeen kattamiseksi ihmisille turvautumatta ydinvoimaan. Ennen Fukushiman tapahtumaa 
noin 30% maan voimasta on tuotettu ydinvoimalla, suunnitelmia saadatakaisin tämä ja jopa 40%. Kun 
Fukushima tuhoutui yleisön luottamus ydinvoimaan katosi, ja uudet maanjäristykset reaktorien alueilla 
myös jatkossa erittäin todennäköistä, Japanin on nyt etsittävä vaihtoehtoja.  
 
Aurinkoenergia on ilmeinen ratkaisu luonnonvaroiltaan suhteellisen köyhille maille. Se on puhdas, 
hinnoiltaan kilpailukykyistä, ei ole rajoituksia siitä, missä sitä voi käyttää ja on kyvykäs kuromaan 
syntynyt energian vaje. Pieni on kaunista, aurinko tutkijat rakastavat ottaa aiheen esille totuus on. Että 
on  tarpeeksi auringonvaloa osumaan maapallon maapinta-alaan. Tuottaen noin 40 minuutin välein 
tuottamaan planeetan energian tarpeet vuodeksi eteenpäin. Tämä on toinen tapa, jos me kattamme 
osa Saharan autiomaassa aurinkopaneeleja me voisimme tuottaa näin maailmassa moninkertaisesti 
energian tarpeemme.  
 
Tekniikka on siis  jo olemassa, joten tuottaalksemme tarpeeksi aurinkoenergiaa tulee ensisijaisesti yksi 
asia: tilan tarve. Maille kuten Yhdysvallat, jossa on paljon harvaan asutuilla maata tämä ei ole ongelma, 
ja siellä on jo suuri määrä "aurinko maatiloja" asennettuna ympäri maata.  
  
Aurinkoenergiaa Kaliforniassa - onnea löytää tilaa tälle Japanissa.  
 
Paikoissa kuten Japanissa, joissa tilaa on vähän, on oltava enemmän kekseliäitä kun ratkaisuja 
tarvitaan. Tämä on periaate syynä päätökseen siirtää aurinkoenergiaa uuden sukupolven offshoren 
tuotantoon. Vaikka maa on erittäin ruuhkainen, ja siksi kallista, merissä on paljolti alueena käyttämättä. 
Siksi on hyvin järkevää käyttää tätä tilaa kelluvaille aurinkovoimaloille.  
 
Vaikka käsite kelluvista auringon voimaloista aluksi tuntuukin melko häiritsevältä. Vesi plus sähkö? 
Olemme kaikki ottaneet esiin populaarikulttuurista ja yleisen turvallisuuden elokuvista tiedämme, että 
näitä kahta ei sovi todellakaan sekoittaa.  
 



3095 
 

Mutta tämä ei ole mikään valtava teknologinen haaste, ihmiskunnalle jatkossa, ei  vaikea voittaa. 
Paneelit on suunniteltu vedenpitäviksi ja useita tämäntyyppisiä voimaloita on rakennettu Japanissa jo, 
kuten suurin laitos Kagoshima.  
 
Osa aurinkovoiman kauneudesta on, kuinka helppoa se on käyttää. Perustasolla, kun ostat vain hyllyltä 
aurinkosähkö-moduulin, se on yksinkertaisesti toiminnassa kytkemällä se. Periaatteessa suunnittelu 
haaste offshore aurinko tuotanto onnistuu rakentamalla laituri ja peittämällä se aurinkopaneeleilla.  
 
Tämä voi olla hieman liikaa yksinkertaistavaa, mutta pitävät suhteellisen paljon helpompana, kuin 
verrattuna offshore öljynporauslautan rakentamiseen. Nämä on tosin suunnittelu haasteellisiksi ja 
todellinen riski. Kun tämä haaste on epäonnistunut, kuten näimme liiankin selkeästi Deepwater Horizon 
öljyvuodon yhteydessä Meksikonlahdella vuonna 2010 riskit ja vaikeudet jotka liittyvät offshore-
aurinkovoimaloihin ovatkin  häviävän pieniä verrattuna öljyn poraukseen .  
 
Vesi, virtaa pois.  
 
Kelluvassa aurinkovoimalassa on myös joitakin mielenkiintoisia luontoisetuja. Aurinkopaneelit toimivat 
paljon paremmin, kun jäähdytetään hyvin, joten sijoittamalla paneelit lähellä vettä se todella auttaa 
suorituskykyä. Intiassa niitä on myös käytetty mielenkiintoisesti kaksi eri tarkoitusta ratkaisuun. 
Gujaratin osavaltiossa, aurinkopaneelit asennettiin Narmadan kanavan päälle, joka palvelee sekä 
tuottaen energiaa ja estää veden haihtumista alta.  
 
Ei ole myöskään mitään syytä, miksi suunnittelu on oltava niin toimiva. Ylivoimaisesti ainutlaatuinen 
sovellus on käsite "energia ankkoja", jättiläinen kelluva  
 
Solar saarilla voisi varmasti olla ratkaisu muissa maissa, joissa tilaa on. - On mahdollista, että jonain 
päivänä merkittävä osa Euroopan energiajärjestelmästä voisi syntyä jättiläisin aurinko ponttonein 
meressä. Tekniikka on jo olemassa ja tekniset haasteet eivät ole mitään, jota ei voisi voittaa. Vain 
kysymykset ovat nyt onko tahtoa työntää aurinko saaria ratkaisuksi?  
 
Tämä artikkeli on alun perin julkaistu Conversation.  
Lue alkuperäinen artikkeli. 
------------ 
 
Nakkilan Aurinkovoimaa 20ha 09.2014 
ekovoimaa ekovoimaa ekovoimaa 
 
Elikkäs 24000paneelia * 1,5 m * 0,8 m = Pinta-ala 28800m2  
Teho 140W / m2 * 28800m2 = 4032000W = 4032kW = 4,032MW  
Nakkilassa tuottaa:  
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php  
Nimellisteho aurinkokennojärjestelmän: 4032,0 kW (kiteisen piin)  
Arvioidut tappiot johtuvat lämpötilan ja matalan säteilyvoimakkuutta: 7,4% (käyttäen paikallista 
ympäristön lämpötila)  
Arvioitu menetys johtuu kulmikas heijastavuus vaikutukset: 3,2%  
Muut tappiot (kaapelit, invertteri jne): 14,0%  
Yhdistetty aurinkokennojärjestelmän tappiot: 22.9%  
 
Kiinteä järjestelmä: kaltevuus = 35 °, suunta = 0 °  
Kuukausi Ed Em Hd Hm  
Jan 2060,00 63900 0,59 18,2  
Helmikuu 6470,00 181000 1,85 51,9  
Mar 9990,00 310000 2,98 92,5  
Huhtikuu 14800,00 445000 4,67 140  
Toukokuu 17400,00 540000 5,71 177  
Kesäkuu 16700,00 502000 5,66 170  
Heinäkuu 16500,00 511000 5,63 174  
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Elokuu 12800,00 396000 4,29 133  
Syyskuu 9220,00 277000 2,95 88,6  
Lokakuu 4960,00 154000 1,51 46,8  
Marraskuu 2110,00 63300 0,62 18,5  
Joulukuu 1230,00 38200 0,35 10,9  
Vuosittain keskimäärin 9540 290000 3,07 93,5  
Yhteensä vuodelle 3 480 000kWh   1120 
----------------- 
 
KOTITARVE ajattelua 
sähköön sähköön 
 
- Tuulivoiman JA aurinkovoiman ongelma EI ole niiden saatavuus lainkaan.  Tuulivoimala  kuolettaa 
itsensä 5 vuodessa. Jonka jälkeen tuottaa 100% ILMAISTA energiaa seuraavat 25 vuotta. Ihan 
simppeliä. 
 
- Malliksi IKEA myy nyt 9 maassa Euroopassa taas Ruotsalaisten kehittämiä aurinkokennoja, jotka 
kustantaa hintansa 7 vuodessa. Tuottaa sen jälkeen 25 vuotta niin ikää ILMAISTA energiaa seuraavat 
25 vuotta. 
 
- Sama tilanne toistuu geotermisellä, aaltovoimaloilla, bioenergialla ja vastaavilla. Polttoaineet ja käyttö 
hankinnan kuolettuessa 5 vuodessa takaa jatkoon 100% ILMAISET ja huolettomat sähköt. Ei tarvita 
joka 7 vuosi säteilyn syömien turbiinin uusintoja, saati ydinjätteen miljardien jälkihuoltoja ja tuhansien 
miljardien jälkivartiointia. 
 
 
Uudisenergioilla on VAIN yksi keskeinen ongelma! 
 
Se että se ON kansan huvia. Jota poliisiviranomaisten ylläpitämä monopoliensa vallaseliitti EI suin 
surmin ohi monopoliensa sallisi pilaamaan keinotekoista markkinaköyhyyttään! 
 
Jos vaikka kultaa sallittaisiin kansan ottaa geotermisistä höyrylähteistään. Niin kullan hinta laskisi alle 
kuparin. Eikä kulta olisi enää vallan merkkinä  harvinaista ja kallista! Jolloin vallaseliitin nyt hallitsemat 
kultasäilöt menettäisivät arvonsa. 
 
Ihan sama tilanne energiapuolellakin. Niin KAUAN kun energiaa saa vain tappavan vaarallisista, 
kalliista valtion polisi/armeija voimin kontrolloimista, väkivalloin  tukemista ydinmonopoleista. Energia 
ON kallista eliitin luksustuotetta! Josta kansan on  PAKKO MAKSAA 
 
Jos energiaa saisi päivittäin ilman vaikeutta omasta aurinkokennoista tuosta vaan. Sähkö EI enää olisi 
eliitin ja poliisin kontrolloimaa luksusta vaan joka kodin perushyödyke. Jota saisi mielin määrin 
halutessaan. 
 
Usein kerrotaan, että aurinkoenergian ja tuulen ongelma on sen toisaikaisuus. Tämä EI lainkaan pidä 
paikkansa!  
__________________________________________________________ 
 
Tilanne kääntyy samaan kuin vaikka kotitarvepuutarhurilla. Ei uudisviljaa, uusia perunoita, omenoita, 
porkkanoitakaan saa kuin tiettynä aikana vuodesta. Siitä huolimatta perunaa, viljaa, sipuleita, riisiä 
riittää ongelmitta läpi vuoden! 
 
Miten tämä sitten on mahdollista? No tätä ilmaista energiaa käytetään tietysti VILJALTI aina kun sitä on 
ilmaisena saatavilla. Ja kun on vähemmän ja kalliimpaa niin säästellään uuden päivän uuteen 
paistejaksoon! Eli eletään suu säkkiä myöten, ja ostellaan energialähteitä tarpeen mukaan. Ei tämä ole 
yhtään sen vaikeampaa. Eli yöllä nukkuessa kuluu vähemmän kuin paisteen ollessa yllä ja työssä 
ahkeroiden. Vanha "kotitarveajattelu" on tässäkin keskeisin oivallus. 
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Kiteytetään vielä. Tehdään sähkön ostossa niin, että päivisin paisteen aikaan vaikka kello 09 - 16 sähkö 
maksaisi vaikka 1snt/kWh. Mutta muuna aikana sitten vaikka 10snt/kWh.  Annetaan firmojen ja ihmisten 
päättää kumpaa sähköä sitten käyttävät! Ei tarvita ennustajaeukkoa, että kohta on ainakin 2 laista 
teollisuutta. Antakaas kun kerron. 
 
A/ Yhtiöitä jotka tekevät liki ilmaisella energialla KAIKEN halpatuotantonsa! Jolloin kulutus painottuu 
oikein tuotannon aikoihin. 
 
B/ Yhtiöitä jotka ostavat pilkkahinnalla ilmaisen päiväsähkön. Myyvät sen varastoistaan vaikka nyt 5 
kertaisella hinnalla asiakkailleen. Ja kas volaaA! Jo kättelyssä myös tuo ennen niiiin kallis varastoitu 
sähkön hinta puolittuu kaikkien iloksi.  
 
C/ Pian tulee myös firmoja jotka tekevät sähkön varastoinnin vieläkin  halvemmalla ja myyvät sitä 
"markkinahäirikköinä" 3snt/kWh. Ja SILTI kaikille voittoa tuottaen.. jne  Näin yhtäkkiä ydinalan luoma 
ongelma katoaa kuin pieru Saharaan.) 
---------------- 
 
Aurinkovoimaa 4kk putkeen näppärästi. 
aurkoa aurinkoa aurinkoa 
 
Vaasasta ylöspäin Suomessa voidaan tuottaa enemmän aurinkovoimaa, kuin eteläisessä Saksassa 
Kertoo Sillanpää YLE raportissa. Miten tämä on edes teoriassa mahdollista? 
 
Jujuna on se, että yötön yö antaa aivan POIKKEUKSELLISET mahdollisuudet tuottaa Suomesta 
kuukausimääriä ympäri vuorokauden 100% puhdasta aurinkosähköä. Ahvenanmaalainen yritys onkin 
alkanut kaupata Suomeen juuri tähän sopivia aktiivisesti Aurinkoa seuraavia aurinkokennoratkaisujaan. 
Systeemi pelaa täydellisesti yhteen uudenpolven kennoille, jotka toimivat ongelmitta myös pilvienkin 
takaa loistavasti. 
 
Kuulemma Euroopan markkinoille olisi suunnaton kysyntä juuri tällaisille 24h/7 vrk/ 5kk putkeen 
syöttäville systeemeille. Hupaisaa tässä ko. yhtiön oivalluksessa onkin. Että Euroopassa tarvitaan 
JUURI kesän kuivissa 4kk putkeen seis oleville ydinvoimaloille tällaista korvaavaa kapasiteettiä liki 
RAJATTOMSTI! Eli tie on aiheessa auki taivasta myöten, ihan konkreettisesti!.. 
-------------------- 
 
T&T AURINKOENERGIA 
Marjukka Puolakka, 9:58 
 
Porvoonväylän varteen nousee 40 hehtaarin aurinkopaneelialue - Säteilymäärät Pohjois-Saksan 
luokkaa. Sähköverkkoon kytkettyä aurinkosähköä on Suomessa vielä vähän, vaikka vuositasolla 
säteilymäärät ovat Pohjois-Saksan luokkaa. Ilmatieteen laitos kehottaa aurinkoenergian 
hyödyntämiseen. 
 
Ilmatieteen laitoksen mittausten mukaan säteilykertymä Helsingin Östersundomissa yltää hyvinä 
kesäpäivinä noin 8 kilowattituntiin neliölle. Pilvisenä kesäpäivänä luku voi olla alle 2 kWh/m2. Loka–
helmikuun päiväkertymät jäivät noin 1 kWh/m2 tasolle tai alle. 
 
"Vaikka talvella ei saada juurikaan auringonsäteilyä, kesää ei kannata jättää hyödyntämättä. Suomessa 
on tällä hetkellä vähän verkkoon kytkettyä aurinkosähköä, vaikka olosuhteet ovat hyvät‖, kertoo 
Ilmatieteen laitoksen tutkija Anders Lindfors. 
 
Vuositasolla Etelä-Suomi saa suurin piirtein saman verran auringonsäteilyä kuin Pohjois-Saksa. 
Saksassa aurinkoenergialla on kuitenkin jo merkittävästi suurempi rooli. 
 
Östersundom on Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen yleiskaava-alue, johon suunnitellaan noin 70 
000 asukkaan asuin- ja työpaikka-aluetta. Alueella panostetaan aurinkosähkön tuotantoon. "Porvoon 
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moottoritien pohjoispuolelta varataan noin 40 hehtaarin alue aurinkopaneeleille", kertoo Tuula Pipinen 
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastosta. 
 
Satelliittien pilvihavaintoja voitaisiin käyttää lähituntien auringonsäteilyn määrän ennustamisessa. Tätä 
voitaisiin hyödyntää tulevaisuuden älykkäissä sähköverkoissa, joissa esimerkiksi kotitaloudet voivat 
siirtää ylimääräisen uusiutuvan energian yleiseen verkkoon. 
 
*Suomalainen aurinkovoima on jo suoraan halvempaa kuin ydinvoima. Näin sanoi Länsi- Suomen 20ha 
aurinkovoimalan rakennuttaja menneellä viikolla. 
-------------- 
 
Kylmäfuusio 
kylm kylm 
 
Marko Vanhanen2 tuntia siten (muokattu)LIITTYVÄ KOMMENTTI 
  
Arto Lauri 75 video.  
Anteeksi Lauri että floodaan suoraan kanavallesi mutta asia on erittäin tärkeä!!! 
 
Nythän on niin että Andrea Rossin kylmäfuusio testien tulokset on julkaistu, haluaisitko analysoida 
tuloksia videossa, tämä on todellinen sensaatio. OP (suorituskykykerroin) muuttui pitkän testin 
kuluessa. E-Cat testattiin ensin 1260°C:ssa ja sen jälkeen 1400°C:ssa, jolloin vastaavat COP-arvot 
olivat 3.2 ja 3.6. 32-päiväisen testijakson aikana tuotettiin energiaa 1.5 MWh, mikä on paljon enemmän 
kuin mistään reaktorin kemiallisesta lähteestä olisi mahdollista saada. 
 
 Myös polttoaineen analysointi kertoo, että ydinreaktio on tapahtunut sillä litiumin ja nikkelin määrissä 
ennen ja jälkeen testin oli tapahtunut suuri muutos. Säteilyä ei silti ilmennyt. - Polttoaineen nikkelin (Ni) 
isotoopit 58, 60, 61 ja 64 näyttävät muuttuneen suurimmalta osin isotoopiksi 62. Litiumin (Li) isotooppi 7 
taas on muuttunut isotoopksi 6. Alkuaineet ovat siis muuttaneet muotoaan. Pottoaineessa oli myös 
huomattavia määriä alkuaineita C, Ca, Cl, Fe, Mg, Mn, mutta niitä ei löytynyt enää testin päätyttyä. 
 
 - Rossi ei osallistunut itse testiin muuten kuin reaktorin lataamiseen ja käynnistämiseen sekä lopussa 
sen sammuttamiseen ja polttoaineen poistoon testin päättyessä muiden valvoessa ja avustaessa. 
Kaikkein suurinta mahdollista tehoa ei haluttu ottaa irti reaktorista vaan tarkoitus oli pitää stabiili tilanne 
pitkän mittausjakson ajan. E-Cat nayttäisi siis toimivan. - Reaktorin koko on pienentynyt ratkaisevasti: 
halkaisija on 2-4 cm ja pituus 20 cm.?·   
 
artolauri1 minuutti sitten 
  
* WoW!! Tää on kyllä POMMI! Varsin kiinostava "ydintappaja" läpäissyt siis kriittisimmätkin testiajot. 
Aihe ON ydinalalle niin kovan kriisin paikka. Että tääkin uutinen ainoa tältä vuodelta! Muistat varmaan 
miten itse tein JO yhden videon tästä kiistellystä enegiantuotannon muodosta. Jossa beetta- 
hajoamisen perusmekanismin energialainalaisuuset toteutetaab vahvalla Casimir- efektillä. 
 
 Kuvaavaa aiheen ympärillä sensuroivan IAEA/CIA osalta on. Että olen EDELLEEN maailman AINOA 
ihminen joka systeemin toimintaa olen osannut selostaa luotettavasti. Otan tämän talteen ja laita 
IHMEESSÄ jos saat asiasta lisädataa. Täytyy yrittää koostaa tästä videooni myös kakkososan. Koska 
tosiaan kyse ON merkittävimpiin kuuluvasta ydinvoiman uhkaajasta!? 
--------------- 
 
 
 
 

3331. TVO Lirissä. 
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Kiinnostavaa dokumentointia Olkiluodon kasvavista voimalan ongelmista. 1978 Starttivuotena TVO teki 
pari tehon koeajosäätöä uuteen ydinvoimalaansa. Sen jälkeen ydinvoimaloita EI ole edes harkittu 
säätää missään tilanteessa. Varsinkaan, kun Tshernon reaktori räjähti 20% säädöstään tutkimattomista 
syistään. 
 
Nyt vasta jännäksi menee 28.07.2014. Kaikissa maailman I Podeissa oli mystinen ilmoitus, että 
"Helvetin portit aukaistiin!" Kertomatta mitään syytä siihen. 
 
Tuo I Podien 28 heinäkuusta jää historian kirjoihin myös TVO osalta. Vuosikymmenet TVO on surutta 
nostanut laittomasti poistolauhteensa +39C< IAEA kieltämiin merilämpötiloihin. Nyt ENSIMMÄISEN 
KERRAN ydinyhtiö on joutunut ottamaan lusikan kauniiseen käteen. Myös HEITÄ IAEA ydinturvalain 
+30C lauhdelämmön laittomuudet alkavat "mystisesti" koskea! 
 
Olkiluodossa joudutaan ennenkokemattomiin tehon säätövelvoitteisiin. Jo tämä on sensaatiomaista 
tietojeni leviämistä näistä laajoista jatketuista ydinturvan rikoksistaan maailmalle. Mutta ei se tähän jää. 
Nyt kuulin ensimmäisen kerran, että TVO joutuu ajamaan KOKONAAN reaktorinsa alas! 
 
Syitä on lisäksi peräti 2. Meren lämpötilan ylitys kesäkuumina kuukausina on tietysti itsestäänselvyys 
Olkiluodossa. Mutta viikolla 30 alkoi ydinvoimalan lauhteen rehevöittämiin Selkämeren vesiin ahtautua 
MYÖS pelottavat määrät kukkivaa sinilevää. Joka massiivisesti on alkanut häiritä ydinvoimalan 
häiriöherkkiä 10mm tuubiputkistoja muodostamalla ailahtelevia tukoksia. Myös T-rakennuksen 
suodatinyksiköt huutavat tämän 20000km2 kokoisen sinilevälautan imettyään sisuksiinsa Hoosiannaa! 
 
 Olen nyt koittanut ladata Yotuben useamman kerran maailman ensimmäisiä kuvia TVO:n itse 
toiminnalleen aiheuttamien rehevöittymisten suurongelmia. Ohi estelevien viranomaismerien. Eivät 
selvästikään pidä dokumentoinneistani ohi suursensurointiensa. Muutoksen aallot ja Suomen ydinalan 
tietovuodot ovat tuoneet 10% TVO:n henkilökunnasta JO USA- CIA viranomaisia. Koko laiton Pu-239 
asebisnes alkaa slkeästi karata TVO:n hallinnasta suoraan USA- käsiin.  
 
Huomioikaa, että merivesi TODISTETUSTI kiehuskelee jo 2 nykyisellä ydinvoimaloilla +40C. Tähän kun 
lisätään OL-3 laitoksen poistolauhteet 2m syviin Okiluodon perusvesiin. Niin jäähdytyksen tarve 2- 
kertaistuu! Tähän sitten vielä OL-4 "ns. hyväksytyn" ydinvoimalan lauhdevedet 3- kertaistaa 
hukkalämmöt. No lopöpusaldo tässä vaiheesa TVO:lla on, että merivesi hehkuu tuolla +55C! Tasoilla 
jossa muoviset veneet SULAA 100% kuolleeseen hapettomaan meriveteen!. .  
--- 
 
Putin on suoraan ilmoittanut aloittavansa laajan sodan puolustaakseen katoavaa ydinbisnestään USA 
invaasioilta. Virallinen liturgia kertoo miten 17% sähkön tuotannon osuus on muutoksessa romahtanut 
Fukushiman jälkiseurauksissa 10% minimiinsä. 550 Reaktorin tilalla on jäljellä enää sen mukaan 488 
reaktoria. Todellisuudessa ydinvoiman osuus maailman energiasta on laskevaa, enää vaivoin 
PROSENTTI!.. 
 
Edes tämä kadonneet -62 reaktoriakaan EI ole totta. Todellisuudessa maailmalla yritetään kyllä tehdä 
tuhoutuvaksi ilmoitetun yli 200 reaktorin tilalle uusia voimaloita siellä täällä. Mutta kato on jo nyt -113 
reaktoria. Maailmaamme myrkyttää enää vain 437 reaktoria. Eikä IAEA ennakoi lukuun kuin kiihtyvää 
pudotusta. Ydinbisnes on murskautuvaa kansanperinnettä jonka murusista maailman suurvallat alkavat 
ottaa tosissaan mittaa..  
------------ 
 The Japan Times lausunto 2013 
 
"On myös todettu, että säätösauvojen tehokkuus toimia vähenee vaarallisen paljon, kun käytetään 
MOX-polttoainetta.( Suora  kopio minun A theoremy of fukushima videostani myös tämä. MOX  palaa 
vaarallisen hallitsemattomasti ja ennakoimattomasti!) Myös todettiin miten MOX-polttoaineen käyttö on 
kallista. On todettu, että kun kyseessä on MOX-polttoainetta Genkai ydinreaktoreissa, sen hinta on 4-
6,5 kertaa suurempi kuin uraania käytettäessä". 
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*Plutoniumtalous piti olla ydinteollisuuden triumfi tähtiin. Mutta kuka ihan oikeasti uskoo sen onnistuvan 
6- kertaisin kustannuksin maailmalla? Kerroin oli häikäisevän korkea. Tiesin kyllä sen olevan ydintyyliin 
monin kertaisen kallista. Mutta että 6- kertainen, se todella yllätti! 
------------------ 
 
T&T YDINVOIMA 
Janne Luotola, 9:33 
 
* Kiinnostavaa huomata miten TARKKAAN näitä meikäläisenkin videoissa julkaisemia säteilyeroosion 
UUSIA tulkintoja on alettu tutkia. Juu artikkeli kyllä suoraan revittelee, ettei säteilyeroosion tutkimista 
tehdä.  
 
*Koska EI muka ole mahdollista! Mutta kuten videoitani ja kirjoituksiani tutkineet tietää. KYLLÄ säteilyn 
eroosiota VOI tutkia. Mutta sitä ei tehdä. Koska IAEA/ CIA poliisiviranomaiset kylmästi KIELTÄÄ 
harrastamani tutkimukset! 
 
Turvallinen käyttöikä vain päiviä eikä vuosikymmeniä - Säteily haurastuttaa ydinvoimalan teräksen. 
Michiganin yliopiston tutkijat Yhdysvalloissa ovat tutkineet, kuinka suurienergiset ionisäteet vaurioittavat 
ferriitti-martensiittiterästä, jota käytetään ydinreaktoreiden komponenteissa. 
 
Tutkimuksen tulos on, että ydinreaktorin suurienergiset neutronit vaurioittavat terästä huomattavasti jo 
päivissä laskettavassa ajassa vuosikymmenten sijaan. 
 
Edistyneiden reaktoreiden, kuten suolareaktoreiden, rakenteelliset komponentit joutuvat kestämään 
fission aiheuttamaa äärimmäistä säteilyä ja yli 400 celciusasteen lämpöä. Tällaisen vaikutuksen 
testaaminen on niin kallista, että se on käytännössä mahdotonta. Testi on kuitenkin välttämätön, jos 
halutaan parantaa ydinvoimaloiden teräskomponenttien kestoa. 
 
Tutkijat järjestivät korvaavan kokeen ionisäteillä tavallisen reaktiosäteilyn sijaan. Reaktorin 
komponentteihin laitettiin heliumatomeita, jotka saivat simuloida alfahiukkasia. Näytteisiin kohdistettiin 
hiukkaskiihdyttimellä tuotettu ionisäde viiden miljoonan elektronivoltin energialla 460 celciusasteen 
lämpötilassa useiden tuntien ajan. 
 
Jälkikäteen tutkijat mittasivat elektronimikroskoopilla, millaisia vaurioita komponentteihin oli syntynyt. 
Teräksessä oli monissa kohdissa aukkoja, joita ennen testiä ei ollut. 
 
Testikappaleiden vaurioita verrattiin käytössä olleiden ydinvoimaloiden vuosien 1985-1992 aikana 
valmistettuihin komponentteihin. Vauriot muistuttivat paljon toisiaan. Johtava tutkija Gary Was ja 
kumppanit uskovat, että tutkimuksen avulla voidaan kehittää yhä kestävämpää terästä ydinvoimaloihin. 
 
* Tavalliseen rauta- atomin sidoksen valenssin kesto on 8,7eV. On päivän selvää mitä tekee kun noihin 
kohdistetaan tässäkin mainittu 5 000 000eV säteilyosumia. Puhumattakaan perusfission 200 000 
000eV pommitukset. Siinäpähän kehittelevät. MIKÄÄN tunnettu alkuaine EI kestä. Vaan kaasuuntuu 
++..IONI kanavasäteilyn kaasuplasmoiksi heittämällä. Kuten tähänkin asti. SUPER AINEITA kun ei OLE 
kvanttitasolla olemassakaan. 
--- 
IS- foorumin satoa 08.2014. 
 
- Niin toi uutinen, ettei reaktorit kestä REIKIINTYMÄTTÄ kuin päiviä julkaisi T&T ja ihan oli USA OMAT 
pojat tutkineet.) 
 
- Tässä on tietysti kyse norjalaisen Ebbesenin plasmonien löydökset kultafolion neutronipommitusten 
jälkeen. Jokainen tajuaa MITÄ tekee 8,7eV kestävälle rautapadan atomeille. KUN siihen kohdistetaan 
200 000 000eV perusfissiotykitys.  
 
200 000 000/ 8,7eV= 23 000 000 +.. ionisoitunutta raudan kanavasäteily kaasun atomia! Eikä siis 
LAINKAAN lehtiartikkelin väittämää "mahdotonta mitata". Vaan IHAN perusmatemaattinen suure! 
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Jokainen tajuaakin MIKSI Ebbesenin tutkimuksessa reaktorista löydettiin myriaadeja kolmikulmaisia/ 
keraamisoituneita plasmonien kapillaarihuokosia. 
 
Eikä asia ole toki tuntematon ydinyhtiöillekään! Kun reaktorit tulee TÄYTEEN huokoisreikiä. Niin 
jatkuvasti kasvavan tehon vuotamisen kompensointiin ydinvoimaloitten tehon korotukset kustomoidaan! 
TVO:lla juuri vuosi sitten epäonnistui tehon nostot penkin alle. Nyt taas vuorostaan Loviisa koittaa 
kompensoida kasvavia plasmonin vuotojaan peittäen niitä 2* 30MW tehonnostoillaan kasvattaen 
palamalimittiä reippaammin yli IAEA lain palamalimittien. 
 
PS. Vaan videoni kansanedustajista oli NIIN päräyttävä. Että CIA- sikapoliisit tuhosi ensimmäisen 
latausversioni panikoiden ihan lennosta. Katsotaan miten sitten edetään SUPO- elukoidenkin kanssa 
näissä sensuroinneissa jatkossa. .. ....  
-------------- 
 
T&T. FENNOVOIMA 
Helena Raunio, 7:15 
 
* Aikasten pahaksi menoissa kun EDES maailman lahjotuin "STUK pohatta, Lahtari Laaksonenkaan" Ei 
ota konkkurssikypsää Fennovoiman hanketta pankkaajayhtiönsä kontolle. EI edes hetkeksi! Tuntuvan 
selvää viestiä siitä, ettei Venäjä halua Suomen tulevan ydinvoimalakonkkurssien aallonharjalle. 
 
Rosatom ei halua Fennovoiman operaattoriksi 
Rosatomilla ei ole kiinnostusta jäädä pitemmäksi aikaa Fennovoiman ydinvoimalan omistajaksi. 
Omistusosuutta voidaan tässä vaiheessa kuitenkin nostaa, jos Suomen poliittinen johto sen hyväksyy. 
 
– Venäläiset eivät toimi eivätkä haluakaan toimia operaattoreina, sanoo Rosatomin tytäryhtiön Rusatom 
Overseasin varapääjohtaja Jukka Laaksonen. Hän vieraili viime viikolla Helsingissä neuvottelemassa 
sekä Fennovoiman että Säteilyturvakeskuksen kanssa. 
 
*PS. Nää T&T ydinvoimaloitten "ilouutiset" alkaa olla kohta niin lyhykäsen sulkeutuneita. Ettei ole riviä 
enempää haukuttavaa kun tuntuu ydinalalta aina jututr olevan.) 
------------------ 
 
Vanhan voimalan hinta 
hinta hinta hinta 
 
- Vai vaikutti Fennovoiman päsmärit kouksissaan kirjoittajasta niljakkailta.. Öö.. peräti "rosvoilijoilta?" En 
kyllä YHTÄÄN ihmettele kirjoittajan saamaa vaikutelmaa. Ydintalouden k e s k e i n e n  pakkosyöttöhän 
perustuukin siihen, että-70% ydinvastaisen kansan enemmistön ääni nuijitaan demokratialle paskat 
nakaten hiljaiseksi. Maailmassa on pidetty 17 ydinkansanäänestystä. Kuvaavinta, ettei yksikään ole 
ollut "kyllä ydinvoimalle!" 
 
-  Viimeisin äänestys Italiassa oli luokkaa 76% halusi lopettaa maan 6 reaktoria viiveittä. Bulgariassa 
taasen 6 reaktorin rakentelu kaatoi maan talouden. ja kansa lopetti sekoilun kaatamalla sielläkin 
ydinkorruptiossaan rypevän hallituksensa. Tänään 12.09.2013 kuultiin miten Skotlanti haluaa irti 
Englannista kasvavasti. Siinäkin selkeä syy. Skotlannin hallitus HIMOAA irti Suomeakin suuremmasta 
ydinvoimaloitten merestä maassaan. Saa vaan nähdä annetaanko kansan OIKEASTI tehdä tämä 
vankan jatkon päätös.  
 
Tehdäänpä kysymys. Kumman ostaisit mieluummin hintansa JO kuolettaneen käytetyn 
tuulivoimalan/aurinkovoimalan. Tai vuosikymmeniä käytetyn ydinvoimalan jätteitten 
jälkihuoltovaatimuksineen? 
 
Mietipä asiaa vielä tovi lisää.. 
 
A/ Tuulivoimalat Euroopassa kuolettavat hintansa noin 5 vuoden sisällä. Jonka jälkeen tuulivoimala 
kyllä pyörii luokkaa 25 vuotta tuottaen 0% jätteillään 100% saman sähkön määrän kuin uusikin 
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tuulivoimala. Silti käytetyn tuulimyllyn voit ostaa luokkaa 20% uuden hinnasta! Sopii miettiä MIKÄ on 
tällaisen ostoksen tuottokerroin omistajalleen, hMM? 
 
B/ TVO ilmoitti, ettei ole kyennyt maksamaan EDES laitoksiensa ostohintoja 40y käyttövuodenkaan 
jälkeen. Hoitokuluista vaikka seuraavaa. TVO joutuu uusimaan KOKNAAN mm. säteilyn syömät 
turbiininsa 7y välein! Uusien turvallisuusmaksatusten tulvat räjähtää kirjaimellisesti käsiin aina 
Fukushimojen jälkeen.  
 
Uusi uraanilasti pihalle maksattaa ainakin kolmanneksen ydinvoiman lisäkuluina. No kasvavat 
ydinjätevuoret taas kasvattaa jo neljättä miljardia maksaneen Posivan Onkalon kuluja tasaisen 
lisääntyvästi. Mutta yllättäen edes TÄMÄ EI olekaan vanhentuneen ydinvoimalan maksimikulunki. Vaan 
ihan muut. 
 
Fukushimassa muutama käytöstä poistetun reaktorin "siivouskulut" kilahtaneet pilviin 2000miljardia. 
IAEA liittymän kautta nuokin kulut kaadetaan koskemaan kaikkia ydinyhtiöitä. Mutta yllättäen EDES 
tämä ei ole suurin käytetyn ydinyhtiön huoli! 
 
Mikä sitten on arvaamattomana taustalla odotteleva käsittämättömän kallis lisäkulu. Tuottamattomalle 
vanhalle ydinvoimalalle? Posiva/TVO ydinjäteluolaa ympäröi varsin kunnioitettava määrä vartijoita. Ihan 
siitä riippumatta käykö voimala tuottaen, tai ei. Vartiointivelvoite kun on IAEA määräys! 
 
Laskekaa malliksi itsellenne paljonko kustantaa Olkiluodon nykyinen yli 200 vartijan, autojen, aseiden 
vuosipalkkaukset? Niin USA vahvistusta pelkästään luokkaa 30kpl! Tällaiset agentti/ kaverit ei FIN- 
vakanssiaan kuittaa miljoonalla, vaan miljoonilla. Jatketaan laskua milli/pala, jotta on helpompi laskea. 
Seuraavalla kysymyksellä. Koska vartiointien velvoite loppuu 10vuodessa, 100 vuodessa, 1000 
vuodessa tai.. No 100 000y!  
 
Lasketaan saldoa VANHAN tuottamattoman ydinvoimalan omistajille tästä: 
200kpl* 1milj* 100 000y= 20 000 MILJARDIA! !! !!! 
_________________________________________ 
 
---------------- 
 
Milloinkahan saisin täältä viimein  vastauksen tähän ydinteollisuuden maksamatta jättämään 
megalaskuun?  
 
Laskekaa malliksi itsellenne paljonko kustantaa Olkiluodon nykyinen yli 200 vartijan, autojen, aseiden 
vuosipalkkaukset? Niin USA vahvistusta pelkästään luokkaa 30kpl! Tällaiset agentti/ kaverit ei FIN- 
vakanssiaan kuittaa miljoonalla, vaan miljoonilla. Jatketaan laskua milli/pala, jotta on helpompi laskea. 
Seuraavalla kysymyksellä. Koska vartiointien velvoite loppuu 10vuodessa, 100 vuodessa, 1000 
vuodessa tai.. No 100 000y!  
 
 Lasketaan saldoa VANHAN tuottamattoman ydinvoimalan omistajille tästä:  
 200kpl* 1milj* 100 000y= 20 000MILJARDIA! !! !!!  
----- 
 
Malliksi TVO on tuottanut luokkaa 1980 lähtien 2* 880MW laitoksien tehoillaan otetaan 20 
000miljardista . 
 
2* 880MW= 1760MW*24h* 330vrk* 35v= 487 872 000 000kWh 
 
Nyt tällä summalla jaamme pelkästään Vartioinnin 100 000v kulun eli 20 000miljardia ja siitä myös: 
 
20 000 000 000 000e/  
     487 872 000 000kWh= 
__________________________ 
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41e/kWh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Onko muuten KELLÄÄN tullut mieleen tällaisen perään LASKEA mitä tarkoittaa laskun loppusummassa 
JOs Esim. OL-3 ei käynnisty  ja OL4 hankkeet torpataan? .. Öö tarkoitan, että tehdäänkö sitä 
ydinvoimaa ihan OIKEESTI sittenkään halvalla ?)) 
 
Jo nyt näemme, että vaikka ydinvoimalaitosten tuotot Suomessa tuosta tulevina vuosikymmeninä 
vaikka 4 kertaistetaan. Niin alle 10e/kWh pääseminen ydinsähkössä on tieteisfantasiaa pelkkinä 
vartioiden kuluina.  
____________________________________ 
 
Mietitäänpä aihetta lisää: 
 
A/ Posiva ITSE kertoo, että ydinvoimalaitosten ydinjätteet vaativat loppusijoitukseen 100 000v 
säilytysajan minimissään. Yleensä voidaan sanoa, että Pu-239 jätteen kemiallinen huippuvaarallisuus 
ON oikeasti ikuista. Mutta tuo luku on yleisin. 
 
B/ Luulotteleeko Vuojoen poliisit täällä. Että jatkuvasti laajentuvat TVO/Posivan  tuhoalueet jollakin 
tavalla VÄHENISIVÄT kun Pu-239 jätteitten määrät vain kasvavat. Mukaan tulee laajeneva määrä 
ydinvoimaloittenne ikuisesti säteileviä raunioita. Englannissa sovittiin JO, että säteilyn vaara on 
ydinvoimaloilla niin raaka, ettei ensimmäiseen 100v saa mennä edes sisälle! Vaan reaktorien ovet 
hitsataan kiinni ja alueen vartiointia vaan jatketaan loputtomiin. 
 
C/ Ydinvpoimala- alueella TIEDERÄÄN olevan miljoonien kilojen terroristien himoamaa suunnattoman 
kallista ydinjätetonnistoa sopivasti pakatuissa mupdoissaan. Luullaanko Sisäministeriössä ihan 
OIKEASTI, että alueen vartijointia ja jatkuvasti huollettavia suoja-aitoja ja suojaussysteemeitä voidaan 
tällaisien realiteettien edessä ikäänkuin vähentää? 
 
D/ Luulempa päin vastoin. Sitä mukaan kun ydinvoimalat maailmalla joudutaan kansan pakottamana 
ajamaan alas. Sitä HIMOTUMPAA , kysytympää ja harvinaisempaa tulee taistelut olemaan näkemällä 
tappavista ydinjätteistä. Otetaan esimerkki. Moniko faraon hauta JÄI ryöstämättä. Vaikka faraon 
armeijat vahtivat niitä tauotta? Tutatkhamonin hautaa myöten KAIKKI RYÖSTETTIIN! 
 
E/ Täytyy olla aika sairas, jos luulottelee, ettei ydinjätteitä ole PAKKO vahtia vuosituhansista toisiin. 
Jatkuvat luonnon tuhot murtautuvat ydinjätevarastoihin uhaten kokonaisia valtioita päästöillään. 
Puhumattakaan eläimistön, kasvien jatkuvasta tuhon tarkkailun pakosta. Pelkästään jo Posivan 
Onkalon mielettömän massiiviset 7 400kg/ pullo tulevat olemaan miljoonabisnes kerääjien kohteena! 
Venäläinen elokuva Stalkker kertoi juuri näistä ydinjätteen ratkaisemattomista ongelmista. 
 
F/  Jo NYT TVO/Posiva vaativat NATO:n kalustoja alueelle suojakseen harjoituksiinsa. Nytkin lopuun 
syyskuuta taas! Arvatkaas miksi? Koska kokonaiset VALTIOT haluavat kasvavasti tunkeutua myös 
ydinjätehautoihin. Ihan jo siitä syystä, että siellä on VALMIINA tuhansien ja tuhansien ydinaseitten 
kokoamiseen tarvittava "noutopöytä!"  
------- 
 
USA valtiovelka 20 000miljardia 
miljardi miljardi velkoja.. 
 
 Tiedättekö muuten kuinka suuri on USA valtion velka 2014? 
Voin auttaa kertomalla sen olkevan 20 000 miljardia. JOS jonkun mielestä summa on suunnaton, niin 
kerrotaan lisää. 
 
 Summa on tismalleen sama minkä TVO/Posivan ydinjätevaraston Onkalon 200 vartijan vuosikulut on 
seuraavt IAEA ydinlain vaatimat 100 000vuotta! 
 
JOs summa edelleen kuulostaa isolta. Niin kerrotaan, että varovaisestikin arvioiden tuo summa 
merkitsee Suomen veronmaksajilta 1 000< senttiä/kWh perushintaa Olkiluodon ydinjätteen 
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vartiointikuluina TVO:n ydinvoimaan lapsenlapsenlapsen... lapsiemme maksettavaksi!(Nyt siis 
41e/kWh!) 
 
Kiinnostavaa, että vaikka summa ON lakisääteinen. Sen sanktioituja lakisääteisiä vaikutuksia 
ydinvoiman lisäkustannuksina EI vahingossakaan uskalleta kertoa julkisesti. 
---------- 
 
OL-4 kaatamassa Posivan hankkeita 
posiva posiva posiva 
 
- Perussuomalaisen kertomus siitä, että OL-4 kaatuminen kaataa AUTOMAATTISESTI Posivan 
Olkiluodon päälle rapautuvat laajennushankkeet ydinjätteen varastoinnissa ON todella tarkoin pidetty 
pois julkisuudesta. katsoneet Arto Laurin viimeisimpiä YouTube videoita. (Tekton III). Joissa näytetään 
neliökilometrien kallioiden ja porauskoereikien tuhoalueita maailman ensi- illassa! Puri siis HETI. 
Hienoa Arto!) 
--- 
Perussuomalainen 
3.10.2014 08:25   
 
http://www.talouselama.fi/uutiset/fennovoiman+eteen+tuli+uusi+este++kl+posivan+laajennus+vaakalau
dalla/a2269137 
Web of Trust 
 
 Jos TVO ei hae rakennuslupaa ennen ensi kesän määräajan umpeutumista, raukeaa myös TVO:n 
lupahakemus Posivan ydinjäteonkalon laajentamiseksi. Fennovoiman tavoite on ollut saada 
ydinjätteensä Posivan onkaloon. 
 
 "Jos TVO:n lupaa ei hyväksytä, silloin ei hyväksytä myöskään Posivaa", linjaa SDP:n 
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman Kauppalehdessä. 
 Jos Posivan laajennus raukeaa, Fennovoiman omistajilla pitää olla rahaa rakentaa oma onkalo, 
Kauppalehti kirjoittaa  
---------------- 
 
Vapaavuori vs TVO I 
tappelu tappelu 
 
7 Päivä lokakuu 2014. Kävin tänään Eurajoen kirkokylällä. Ja kuinka ollakkaan tapasin kaupassa 
TVO:n johtajan. No ei siinä mitään juteltiin niitä näitä. Hän kertoi sumeilematta miten TVO:n johto on 
ERITTÄIN vihainen siitä materiaaloista jota Olkiluodosta dokumentoin julkisuuteen. No tuskin yllätyin. 
 
Mutta sitten hän laukaisi jotain muuta ja aidosti kiinnostavaa taustaa. TVO oli enemmän kuin katkera 
siitä mitä TVO valio- oppilas eduskunnassa tekee. Siis, nyt puhutaan Vapaavuoresta. TVO:n johtajisto 
on päättänyt kammeta tämän opetuslapsensa POIS Eduskunnasta hintaan mihin tahansa! Kosto on 
kuulema oleva hirveä, suloinen. Jan Vapaavuorelle on aika käymässä loppuun. TVO kuulemani 
mukaan kostaa kostamistaan kolmanteen polveen asti saamansa verisesti. Vapaavuoren varsinainen 
"rikos" ei kyllä auennut, mutta TVO tulee kostammaan silti korkoineen! 
 
Mistä sitten taistellaan, ja miten kaksi ydinkiimaista tahoa edes teoriassa voivat olla täysin sotatilassa 
OL-4 hankkeen saatua aikaa elää enää puolisen vuotta? Tämä se onkin outo asetelma.  
 
Samana päivänä tuli YLE Eduskunnan kyselytunnilla Vapaavuori selittelemään tekosiaan. TVO:n 
pyhyyden ja koskemattomuuden murskaaminen sai Vapaavuoren tuskanhikeen. Selittelemään 
temppuaan Olkiluodosta: 
 
" Minua on  täällä Arkadianmäellä Vihreät väittäneet olevan TÄYSIN ydinyhtiöiden talutusnuorassa. 
Tämä EI alkuunkaan nyt pidä paikkansa! Päätimme ja olemme myös päättäneet pysyä ERÄÄN 
ydinyhtiön kohdalla vankkumattomasti kiellon puolella. Ystäväni Stubb ja Minä olemme yksissä tuumin 
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estämässä TVO:n ydinhankkeen toteutumista heidän esittämässä aikataulussa. Vihreiden on TURHA 
väittää että päästäisin esteittä lävitse kaikki esitetyt ydinvoimala hankkeet! ME olemme y l p e i t ä  
kiellostamme!" 
--- 
 
TVO Vs Vapaavuori II 
tappelu tappelu 
 
Vapaavuori tuntee ydinyhtiön TVO:n/SUPO ydintukiverkostojen  RASKAAN hirttosilmukan JO 
kaulassaan. Hakee nyt kasvavassa epätoivossaan tukea myös Stubin lokaan vetämisellään. Hieno 
homma kaikkineen. Vapaavuorta on alettu myös avoimesti syyttää ydinalan omistamissa lehdissä 
suoraan oman pesän likaajaksi. Myös SDP:n taholta! Jan ottaa sumeilematta rahalahjuksia Forttumin 
piikkiin kertoo pöyristyneet lehdet nyt. 
 
No MISTÄ Vapaavuoren ja TVO sisällissota sitten juontaa? Vapaavuori TIETÄÄ, ettei 2008< eteenpäin 
energialoiseksi muuttuneesta ydinyhtiöistä saa enää taloudellisesti kannattavaa. Ratkaisuna On kaksi 
erillistä suuntaa. TVO/ Posivan malli NATO- jäsenyydellä jatkuvasti kasvava kansainvälinen laiton Pu-
239 ASE materiaalin myynnit ja EU:n ydinjätteitten jatkojalostus. 
 
 Näyttää siltä, että nyt Fortumin esitys kytkeä Loviisa- 3 reaktori Helsingin kaukolämpöön. Jonka 
energian arvo on 3- kertainen  tusinasähkön tappiolliseen myyntiin. On pika pikaa uimassa Suomen 
ydinvoiman valikkoon. On selvää, että Venäjä sulattaisi tämän kertaluokkia NATO kytköksiä paremmin. 
Toki USA/ IAEA ydinturvalait KIELTÄVÄT tämän rikollisena kansan ydinmurhana. Mutta salaamalla 
kinkkinen laki systemaattisesti julkisuudesta, ja vanha kunnon viranomaisten joukkolahjonta toimii 
Suomessa myös jatkoon kuin ajatus. Venäjä itsessään EI tunnetusti USA muitakaan ydinturvan lakeja 
paljon kuuntele.  
 
 Nykyiset sotimisen juoksuhautalinjat kulkevat näiden kahden "idean" välissä. Outoa asiassa on myös 
se. Miten Fennovoiman hankkeen kannattamaton ydinsähkö saataisiin kannattammaan koskaan? 
Venäjä EI maksanut Loviisan ydiasemateriaaleista aiemminkaan mitään. Eikä tasan maksa 
Fennovoimankaan kohdalla! 
 
 On suoraan sanottu, Vapaavuori/ Stubb haluavat ovelasti pelata TVO:n JA Fennovoiman pelistä. Jotta 
Fortum saa v apaat kädet, kaikki haluamansa ydinvoimaloiden lo-1 ja Lo-2,- hankkeet haltuunsa. Kuula 
pelaa nyt suurinta vihollistaan TVO:ta vastaan  ja TVO:n OMILLA luomillaan likaisilla metodeilla. Maila 
korkealla ja raunioita jälkeensä luoden. 
 
 Fortumilla on keskeisimmät valtiti käsissään, Helsingin kotikenttäetu, ostopolitikot ja Venäjän 
hyväksyntä ydinrikoksiinsa. Yhtiö laskee, että EU:n uudisenergian 39% sanktiot vuodelle 2020 peli on 
JO menetetty! sampoin 2050, peräti 80% uudisenergiavaatimukset. Mutta laskee sen varaan, että 
korvaamalla Helsingin 3 000MW kivihiilen kaukolämpöpotentiaalin 2 ydinvoimalallaan. EU saadaan 
paremmin hyväksymään ydinkaukolämmön, kuin suoran TVO ydinsähkön.  
 
PS. 07.10.2014. SUPO asettanut minut 99,99% nettisaartoon. Jostain kumman syystä VAIN 
Aamulehden netti toimii ja postit tulevat, mutta EIVÄT lähde!. Ilmeisesti merkkinä siitä, ettei vika johdu 
laitteistani vaan CIA asettamasta saarrosta. NATO video materiaalieni ja IONI dokumentointieni takia.  
Kaikki muut nettieni yhtyeyteni ovat katkaistut. Sama tehtiin Yläneellä oleville tutuilleni 2 päivää 
aiemmin. Joten saarto on globaalia!   
------------- 
 
Etusivu foorumi satoa  
10.2014 
 
cosmichd  
(Vuonna 2028),14 vuoden kuluttua 100% maapallon energiantarpeesta katetaan aurinkoenergialla, jos 
aurinkoenergian talteenotto jatkuu samaan tahtiin kuin se on jatkunut tähän asti: kaksinkertaistunut joka 
toinen vuosi.  
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------- 
 
YLE Fem 18.11.2014 
__________________ 
 
STUK Johtaja Tapani Virolainen tokaisi:  
" AREAVA EI OLE KOSKAAN historiansa aikana toimittanut y h t ä ä n  kokonaista toimivaa 
ydinvoimalaa maailmalle! 
 
Silti Arevaa pidetään maailman 2 suurimpana ydinvoimalan toimittajana. Joka TVO:n mukaan on 
toimittanut mm. 13 kpl OL-3 tyyppisiä reaktoreita!  
 
Kuten AINA ydinvoimaloissa piilee niin käsittämättömän paljon suoria valheita. Että kansalaisen on liki 
mahdotonta uskoa lahjusten ja korruption määrää. 
 
 Ohjelmassa myös kerrottiin lopuksi karu totuus. OL-3 hankkeen nostavan 4 EUROA/ MWh määrää 
koko Suomessa! Reilusti yli 10%. Siinä mietittävää ydinsähkön suurkustannuksista. 
 
 
 
 

3332. EKO tulevaa 
 
T&T. AURINKOVOIMAJanne  
Luotola, 30.7.2014, 13:57 
 
Ovela aurinkovoimala toimii kuin peili - mutta nappaa auringonsäteen, kun se osuu pintaan. 
Uudenlainen materiaali saattaa tehdä aurinkovoimasta puolet nykyistä halvempaa, kertoo Technology 
Review. Yhdysvaltojen energiaviraston Arpa-E:n synnyttämä Glint Photonics on kehittänyt materiaalin, 
joka voi leikata aurinkosähkön hinnan puoleen nykyisestä. Sen kehittämä sopeutuva materiaali poistaa 
suurten ja kalliiden kohdistamislaitteiden tarpeen. 
 
Kohdistuslaitteita käytetään aurinkokeräimissä. Uudenlainen aurinkokeräimen materiaali muuttaa 
heijastavuuttaan kuumuuden mukaan, minkä ansiosta se heijastaa valoa oikeaan paikkaan 
kohdistamatta muulloinkin kuin keskipäivällä. 
 
Aurinkokeräin keskittää laajalle alueelle tulevaa auringonvaloa ja heijastaa sitä aurinkokennoon. 
Keräimen ansiosta voidaan käyttää pieniä ja halpoja aurinkokennoja. Laitteen toiminta perustuu 
yleensä linsseihin tai peileihin, jotka pitää koko ajan suunnata auringon liikkeiden mukaan. 
Suuntaaminen vaatii ison teräsbetonirakennelman ja on kallis. 
 
Lasi vangitsee 
Glintin keräin koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen on ohut halpojen linssien rivi, joka keskittää 
valoa. Tämä on perinteistä tekniikkaa. Toinen osa on lasiliuska, jotka keskittää valoa vielä jopa 500-
kertaiseksi alkuperäisestä. Valon voimistaminen onnistuu siten, että lasiliuska on edestä ja takaa 
pinnoitettu heijastavalla materiaalilla. 
 
Etummainen materiaali on sopeutuvaa ainetta, jonka Glint on kehittänyt. Kun voimistettu auringonsäde 
osuu materiaaliin, se lämpenee paikallisesti. Lämpö muuttaa materiaalia niin, ettei se enää heijasta 
valoa, jolloin valo pääsee pinnan lävitse lasiliuskaan. 
 
Muualla materiaali pysyy yhä heijastavana, jolloin valo jää vangiksi lasiliuskan sisään. Valo pomppii 
sisällä, kunnes se saavuttaa lasin reunan, johon pienet aurinkokennot on asennettu. 
 
Voidaan jättää paikoilleen 
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Päivän aikana linssien heijastama valonsäde liikkuu, ja lasiliuska päästää valoa sisään vain siitä 
kohdasta, johon säde osuu. Tämän ansiosta linssejä ei tarvitse koko ajan kohdistaa aurinkoon. 
Keksinnön avulla tuotettu aurinkosähkö maksaisi Glintin arvion mukaan neljä dollarisenttiä 
kilowattitunnilta, kun perinteisten aurinkopaneelien tuottama sähkö maksaa noin kahdeksan 
dollarisenttia kilowattitunnilta. 
 
Keksintöä on kokeiltu 2,5 senttimetrin kokoisella prototyypillä. Valmis tuote olisi 30 senttimetrin 
kokoinen moduuli. Kehitystyö ja kaupallistaminen ovat vielä kesken. 
 
*Näppärä lisäoivallus erääseen KAIKKIA aurinkokennoja kiusaavaan puutteeseen. Eli tehokkaaseen 
suuntaamiseen. Hyvä si8ltäkin osin, että toimii kennossa kun kennossa.  
----------- 
 
T&T SUPERKONDENSAATTORIT 
Janne Luotola, 11.8.2014, 18:01 
 
127 Wh kilossa - Tutkijat povaavat superkondensaattoreita mobiililaitteisiin. Superkondensaattorin 
elektrodimateriaalin vaihtaminen tuotti niin suuren energiatiheyden, että superkondensaattori painii jo 
akkujen sarjassa, kertoo Phys.org. 
 
California NanoSystems -instituutti ja Kalifornian yliopisto ovat kehittäneet uuden tekniikan energian 
varastoimiseksi kannettavaa elektroniikka varten. Grafeenia hyödyntävä tekniikka on jopa 
lyijyhappoakkuja parempi. 
 
Grafeenista taitellaan kolmiulotteinen, rei'itetty materiaali, jonka ansiosta kondensaattorilla on sekä 
suuri energiatiheys että suuri tehotiheys. Superkondensaattoreilla eli sähkökemiallisilla 
kondensaattoreilla on usein matala energiatiheys mutta suuri tehotiheys ja pitkä lataus-purkukertojen 
kestävyys. 
 
Koska superkondensaattorin tärkein osa on elektrodimateriaali, tutkijat vaihtoivat sen entistä 
parempaan. Kondensaattorin on johdettava hyvin sähköä, sillä on oltava laaja pinta, jolle ionit voivat 
tulla, suuri ionien kulkunopeus ja suuri sähkökemiallinen vakaus. 
 
Nykyaikaiset superkondensaattorit käyttävät elektrodinaan huokoista aktivoitua hiiltä, jonka 
energiatiheys on 4-5 wattituntia kiloa kohden. Sen sijaan lyijyhappoakuilla 25-35 wattituntia kiloa kohti. 
 
Uusi grafeenipohjainen elektrodi paransi superkondensaattorin suorituskykyä yllättävän paljon. Sillä on 
hyvä johtavuus, poikkeuksellinen mekaaninen joustavuus, ja se on erityisen huokoista ja saa elektronit 
ja ionit liikkumaan ennennäkemättömän nopeasti. Energiatiheys on 127 wattituntia kiloa kohti. 
 
Tutkijoiden mukaan tuore elektrodikeksintö tuo superkondensaattorit kilpailukykyisiksi perinteisten 
akkujen kanssa mobiilielektroniikassa. Vielä ei ole kuitenkaan selvää, tulevatko superkondensaattorit 
todella esimerkiksi kuluttajalaitteisiin tai vaikkapa sähköautoihin. 
 
*Artikkeli tietysti tarkoin vaikenee superkondensaattorien käytöstä sähköverkkojen tasausvarastoina. 
Koska aihe on mitä epäkiitollisin ydinteollisuuden ekoenergian parjauskampanjointeihin. 
Siperkondensaattorin keskeinen etu akkuihin on korkea hyötysuhde ja pitkäikäisyys. Erittäin tärkeitä 
suuretuja ko. tarkoituksiin siis.  
-------- 
 
Mitä ydinvoiman tilalle 
ekoapa ekoapa ekoapa 
 
10+3 Suomi24. Ydinvoima 09.2014 
- Luuleekohan Mauri/ että tuollaisesta syvästä reiästä pulppuaisi rajattomasti kuumaa höyryä? Emme 
ole Islannissa.  
--- 
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* Niin.. Vastoin yleistä luuloa maapallon "viileämpi" kalliokerros vastaa omenan kuorta. Jonka 
paksuuden jälkeen KAIKKIALLA  on muutamassa kilometrissä vastassa tismalleen SAMA luokkaa tuhat 
asteinen laavameri. Tämä laavameri on KOKO Maapallon sisuksen kokoinen. 
 
 Voi ihan SYYSTÄ ihmetellä miksi se alkaisi ns "jäähtyä" jos siitä otetaan energiaa kuin hyttysen 
pierusta?) Itse asiassa tuo 4,5 miljardia vuotta hehkunut maapallon kokoinen sisus on tehty 100% siitä 
samasta uraani, thorium, K40, C14  tyyppisistä radioaktiivisista aineista joita nakerratte malmioista. 
 
 Tosin, mielettömin energia haaskuin ja ikuisin uraanin tuotannon saastemerin reaktoreihinne ASE 
tuotantoon.( Vain 0,0025% kaivetusta uraanista tulee hyötykäyttöön. Ja muut jää luontoon saastana!) 
 
Vaan mitään JÄRKEÄ ei ole tehdä niin. Koska maan sisällä olevat radioaktiivisen hajoamisen/ 
vuorovesivoimien energiat VOI hakea suoraan kaivamatta paskaanne maan päälle. 
 
Tässä on sitten vieläkin suurempi hyöty. Maan sisuksessa on tunnetusti enemmän, valtamerittäin vettä 
kuin maapallon pinnalla. Mutta kun vesi muuntuu sisuksissa +500<C HYPERAGRESSIIVISEKSI 
liuotinaineeksi. Johon liukenee/ sulaa KAIKKI maan sisuksen metallimalmiot atomitason ioneina 
suoraan! 
 
Niin johtamalla samainen kuuma vesi porauskaivoista maan päälle. Ottamalla ensin sen energia talteen 
ja nyt tärkeää! Taltioimalla veteen luontaisesti liuenneet kullan, platinan, hopean, nikkelit, kuparit, 
erikoismetallit ja vastaavat. Jäähtyminen siis laskee veden kykyä liuottaa metalleja. Ihmiskunta saisi 
näin ilmaisena kylkiäisenä käsiimme nyt loppuvat elintärkeitä erikoismetalleja mielettömät määrät 
käyttöönsä. 
 
 Erinomaisen EKO- energiantuotannon sivutuotteina ilman energiasyöppöjä kaivoksiakin! Tämä 
hyperagressiivinen vesi tuo mm. tulivuorialueilta jatkuvasti jokiin liuenneita kulta, platina ja vastaavia 
atomeja. Yokon joki tulivuorialueineen on kuulu tästä piirteestään esimerkkinä.  
 
PS. Hauskinta tässä menetelmässä on mitä TVO/ Posiva kertoo. Ydinvoiman käyttämä uraani EI kerry 
tällä menetelmällä kannattavasti.  
--- 
 
Joo Suomessa näyttää löytyvän +200C peruskiveä ihan tosta vaan. Puhumattakaan muusta 
Euroopasta, aika käheetä?)) 
 
Olkiluodossa on tuollaisia 1-2km jopa yli olevia reikäsiä ruuvattu 80kpl< . Eli pora soi ja revaa syntyy 
ongelmitta. 
 
Itse asiassa nettipaskalakki näyttää unohtaneen ihan koko homman perusjututkin. Eli sen, että 
porareikiin tulee vesisuonia pitkin hehkulkuumaa suoraan syvältä maan alata. Ihan samalla 
mekanismilla jolla USA:ssakin liuskekaasua porataan VALTAVASTA verkostosta kilometrien 
syvyyksistä. Kannattaa tosiaan tutustua, jos on NOIN uusi asia. 
 
Joo realiteetti on tosiaan se, että tätä vesi-injektiolla murretun kiven tekniikkaa ollaan tuomassa 
HURJAA kyytiä maailman energianhuolintaan monellakin tasolla.  
 
Ei siis mikään ihme, että ydinrikollisten lisäksi paniikkia pukkaa myötään myös kaivosteollisuudessa. 
Jossa syvävesiliuotus on otettu jo NYT ihan perusaseeksi hankkia niin halpaa energiaa, kuin alustavasti 
metallejakin. 
 
PS. Kannattaa tosiaan tutustua tähän tulevaisuuden supertekniikkaan. Hemmetin halpaan tapaan 
saada energiaa maan alta. USA onkin JO kääntänyt kelkkansa ja reaktorit vaikenevat siellä ihan 
merittäin tämän uuden mullistavan poraustekniikan näyttöjen edessä.) 
----------- 
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Aamulehti blogista poimittua 10.2014 
 
al1947 kommentoi_ 4 tuntia sitten  
 
Hinkley Point C nuclear power station is a project to construct a 3,200 MW. 
 
3200 MW x 24 h/d x 365 d/y x 110 €/MWh = n. 3 miljardin euron tuki yhdelle ydinvoimalalle per vuosi. 
 
Suomen tuulivoimaloiden tuki viimeisen 12 kuukauden aikana oli luokkaa 45 miljoonaa euroa.  
 
[Viimeisen 12 kuukauden sähkön markkinahintakeskiarvo = n. 36.9 €/MWh 
 
Tuulivoiman viimeisen 12 kuukauden tuki on ollut n. (83,5 - 36,9) €/MWh = n. 46,60 €/MWh 
 
Viimeisen 12 kuukauden tuulivoimatuotanto = 983 GWh = 983 000 MWh 
 
Tuulivoimatuotannon tuki viimeisen 12 kuukauden aikana oli siis n. 983 000 MWh x 46,6 €/MWh = n. 46 
milj. €] 
-------------- 
 
T&T AURINKOENERGIA Sofia Virtanen, 
 25.10.2014, 13:56 
 
* Paljon on taitettu peistä siitä miten Ruotsi tulee jatkossa korvaamaan 10 turhaksi käynyttä 
ydinvoimalaansa? Ratkaisua aletaan heti hakea täysin oikeasta suunnasta. Yksityiset, hajautetut 
pienenergiamuodot. Valta ratkaista annetaan sille joka ydinharhan viulutkin maksaa. Aivan tavalliselle 
kansalle! Tässä on Suomalaiselle CCCP -mallisille ydinmonopoleille keskeisin haastaja maailmalta.  
 
Tavalliset ihmiset tuottajiksi - Ruotsi myöntää aurinkosähkölle 43 miljoonaa euroa uutta tukea 
 
Ruotsin hallitus on päättänyt myöntää aurinkosähkön pientuottajille kokonaisuudessaan 400 miljoonan 
kruunun eli noin 43 miljoonan euron suuruisen ylimääräisen tukipotin seuraavan neljän vuoden aikana, 
NyTeknik kertoo. 
 
Ruotsi alkoi tukea aurinkosähkön tuotantoa vuonna 2009. Yksittäinen tuottaja voi saada tukea 
korkeintaan 35 prosenttiin kustannuksista, enintään 1,2 miljoonaa kruunua eli noin 130 000 euroa. 
 
Kiinnostus tukeen on ollut suurta, ja onkin herännyt pelkoja, ettei sitä lähivuosina riitä kaikille 
investointeja tekeville. Ruotsin hallitus onkin päättänyt lisätä tukeen 100 miljoonaa kruunua ylimääräistä 
kunakin seuraavana neljänä vuonna 2015-2018. 
 
Ruotsin energiaviranomaisten syyskuussa 2014 julkaiseman raportin mukaan aurinkosähkön 
investointitukea on myönnetty tukemisen aloittamisesta, heinäkuusta 2009 lähtien yhteensä 437 
miljoonaa kruunua eli noin 47 miljoonaa euroa. 
 
Tästä on maksettu 316 miljoonaa kruunua, noin 34 miljoonaa euroa. Tuki on budjettiraamiin sidottu, eli 
sitä voi saada kunakin vuonna vain niin kauan kuin budjetoitua rahaa on jäljellä. 
 
Ruotsin hallituksen laatima budjetti sisältää myös ehdotuksen verohelpotuksesta uusiutuvan energian 
pientuottajille. Jokaisesta julkiseen verkkoon syötetystä kilowattitunnista sähköä saisi noin 6,5 
eurosentin suuruisen veronalennuksen. 
Onhan se vähän kumma, että takerrutaan lillukanvarsiin! 
 
* Riemua siis 1 000 000MW aurinkovoimaa JO myös USA:ssa! Melkosen hurjaa lukua kyllä. Koska 
aurinkovoiman vuosikasvu on ollut +50%/y. 
-------------- 
 



3110 
 

Maailman suurin 8MW 
iso iso iso 
 
Viikko sitten oli pienehkö ilmoitus T&T:ssä 
 
Tähän kopioin siitä vain oleellisimman. Maailman SUURIN peräti 8 000kW tuulivoimala käynnistettiin. 
Laitos tuottikin HETI massiivisen maailmanennätyksen vuorokaudessa.. 
 
Tilastoitiin lukemaksi 8 000kW* 24h= 192 000kWh/vrk. Uskomatonta tuottotehoa, koska laitos tuottaa 
peräti 20 omakotitalon sähköt p ä i v ä s s ä !" 
 
Täysin ongelmaton tuotantolaitos louhii siis 220m korkeudelta ehtymätöntä ja 100% ilmaista 
ekoenergiaa 120m pitkillä siivillään. Tällainen laitos on 50% vuosipysyvyydellään tuottamassa 3 650 
omakotitalollisen energiat seuraavat 30 vuotta. Mitä seuraavaksi voimme odotella? 
 
120m Siipiväli vaatii seuraavaan tuulivoimalaan noin 3- kertaisen etäisyyden eli tällainen energiaihme 
vaatii luokkaa 500m* 500m pinta- alan minimissään. Karkeasti siis 1km2 kokoisella joutomaalla kyetään 
tuottamaan uskomattomat 10 000 omakotitalon energiat vuodesta toiseen.  
--- 
Niin kysyin jo tuossa mikä on tuulivoimalan maksimi kattokoko? Miten isoksi laitokset tullaan 
saattamaan. 10MW on selviö, samoin 25MW tai 100MW. Jolloin pysyvät ongelmattomat yli 250m 
tuulikorkeudet ovat itsestäänselvyys. Merillä ollessaan tällaiset jättiläiset saavuttavat myös 75% 
vuosipysyvyyksien uskomattomia rajoja. Eikä pidä unohtaa, että AINA kun koko kasvaa niin tuuli-
ihmeen MW teho senkuin vain laskee entisestään. Onkin selvää, että vain aurinkovoimaloiden jatkuva 
halpeneminen lähinnä voisi hajauttaa tuulivoiman alkanutta voittokulkua. 
------ 
 
T&T AKUT Marjukka Puolakka,  
14.11.2014, 15:15 
 
Miljardi ihmistä ilman sähköä – Uusi edullinen ja pitkäikäinen akku aurinkoenergian varastointiin 
syrjäseuduille 
Yhdysvaltalaisyritys on kehittänyt edullisen ja pitkäikäisen akkutekniikan, joka varmistaa katkeamatonta 
sähkönjakelua syrjäseutujen mikroverkoissa, kertoo MIT Technology Review. 
 
Carnegie Mellon University‘sta lähtöisin olevan Aquion Energy –yrityksen valmistama akku on 
tarkoitettu itsenäisesti toimiviin mikroverkkoihin, joissa akkujen varastoima aurinko- tai tuulienergia 
mahdollistaa katkeamattoman sähkönjakelun. 
 
Akut käyttävät suolaveden natriumioneja elektrolyyttinään. Positiivinen elektrodi on mangaanioksidia ja 
negatiivinen elektrodi hiiltä. Akut ovat suurikokoisia ja toimivat hitaasti, mutta niiden valmistus on saatu 
edulliseksi käyttämällä tuotantolaitteissa kierrätettyjä materiaaleja. 
 
Akkujen hinta on lähes sama kuin lyijyakkujen, mutta ne kestävät kaksi kertaa pidempään. Muihin 
pitkäikäisiin akkuihin verrattuna Aquion Energyn akut ovat huomattavasti edullisempia. Maailmassa yli 
miljardia ihmistä on luotettavan sähkönjakelun ulottumattomissa. Yhtiön tavoitteena on tehdä 
uusiutuvasta energiasta käyttökelpoista syrjäisillä alueilla. 
 
* Kuvaavaa, että tämä Suimalaisilta aiemmin 100% tarkoin ydiunalan toimesta salattu akkutekniikka on. 
Kuinka ollakaan arkioäivää valovuosia edellä Suomen energiateollisuutta edellä olevassa Saksassa. 
Akussa on elektrodit lisäksi uudistettavina nesteen muotoina. Hieno,m edullinen ja toimiva systeemi. 
Siksi asiasta EI Suomessa ole saanut edes keskustella.  
------------- 
 
SAKSA sen TEKI! 
ger ger ger ger ger 
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* Ydinala on toivonut, verevästi jopa  RUKOILLUT. Ettei Saksa onnistuisi tässä alkujaan 
"mahdottomaksi" väitetyissä tehtävissään 100% uudisenergiallaan. Luvin juuri tänäänkin ydinalan 
omistamista lehdistä  miten mm. STUK pomo Hyvärinen manasi Saksan hankkeelle pikaista 
häviämistä. Netit suorastaan t u r p o a v a t   ydin-poliisien kirjoituksia siitä miten Saksan USA 
pakottaisi aloittamaan Japanin lailla ydinsekoilut. Mutta onko oikeastaan juuri mikään ollut Saksan 
neroille ylittämätön tekninen ongelma. Lue ja ihastu..  
 
Niin paljon energiaa ei ole koskaan otettu näin pienessä ajassa tuotantoon kuin tässä keskustellussa 
ajassa ja tulevaisuudessa. Kysymys ei ole enää siitä, voimme sulkea ydinvoimalat. Vaan miten ja 
kuinka nopeasti.  2020? Tai jopa jo vuonna 2015! Ehdottivat raportit tunnettuilta asiantuntijoita. 
Professori Olav Hohmeyer Centre for Sustainable Energy Systems Flensburg on varmaa, että jo 
vuoden 2015 alussa Saksassa voidaan toimittaa milloin tahansa ilman ydinvoimaa, jopa ilman 
yritysostoja ulkomailta kaikki tarvittavat energiat omasta maasta. 
 
 Ei olle silloin enää alueellista tarjonnan pullonkauloja ja myös ajoittain vuotuinen huippukuormitus - 
yleensä yksi ilta joulukuussakaan enää siihen esteenä. Nykyisillä jokaiselle kuluttajalle Saksassa on 
sähköt taattu. Maksaako paljon? Alasajettavat kaikki loputkin ydinvoimalat Saksassa rasittavat 
kotitalouksia keskimäärin jatkossa korkeintaan muutaman euron kuukaudessa. Sen varmistamisen 
ajaksi joudumme käyttämään hiilen ja kaasun voimalaitoksia vielä lisääntyvin CO2-päästöjen kasvuin 
muutaman vuoden ajan. 
 
 Sen jälkeen, hiilijalanjälki näyttää paljon parempana kuin muutoksen politiikka se on suunnitellut. 
Saksa voi viimeistään jo 2050 tuottaa kaiken sen sähkövirrat JO kokonaan uudisenergilla. Saavuttaen 
poliittisen ja sosiaalisen valmiuden tähän tavoitteeseensa, mutta paljon aikaisemmin tähän kuitenkin 
päästään kun osattiin edes unelmoida. (Lähde: Arte) 
--- 
 
 
 
 
 

3333. Tuulivoimaa 
 
Tuulivoima Tanskassa puoleen hintaan verrattuna hiileen ja kaasuun  
 
-------------------------------------------------- 
Halvin kestävän kehityksen sähkön Tanskassa tuottaa maalla tuulivoima uusien turbiinien aloittaessa 
toimintansa vuonna 2016. Uusin analyysi saatiin maan hallitukselta. Hinta on arvioitu olevan noin puolet 
siitä, mitä kivihiilen ja maakaasun energian hinta.  
 
Tietenkin, jos maalla oleva tuulivoima on halvin vaihtoehto uusille sähkön tuotannoille, tämä seikka 
annostelee ajatusta, että hiili ja maakaasu ovat pysyvä pitkän aikavälin energiana tuottajien oletuksena. 
Ensisijainen perustelu pitää ne tuotannossa jatkossakin näyttää olevan niiden alhaiset 
rahoituskustannukset.  
 
Rasmus Petersen, Tanskan ministeri Energia, ilmasto ja rakennukset sanoi: "Tuulivoima on nykyään 
halvempaa kuin muut energiamuodot, eikä vähiten siksi, tuota isoa sitoutumista ja ammattitaitoa 
alallaan. Tämä pätee sekä tutkijoiden, yritysten ja poliitikkojen tietoihin. "Tanska haluaa olla fossiilisista 
polttoaineista vapaa vuoteen 2050 mennessä. Tuulivoiman Tanskassa osuus on noin 28% maan 
sähköstä.  
 
Kivihiilessä, kuten tiedämme, on joitakin vakavia haittoja, kuten kuinka paljon se vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen ja vaarallisia kaasuja, jotka edistävät ilman saastumista ja siihen liittyvien 
sairauksia ja kuolleisuutta. Tutkimuksessa ei edistetä ympäristöhyötyjä polttamalla hiiltä - "analyysi ei 
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perustunut täydellinen kustannus-hyöty arviointeihin erilaisista ??tekniikoista, joihin sisältyvät arvioinnit 
ympäristöhyödyistä, veroina tai tukina."  
 
Harvard Medical Schoolin tutkimus on yrittänyt laskea kustannuksia amerikkalaisen yhteiskunnan 
polttaessa hiiltä ja arvioi, että määrä on noin 500 miljardia dollari vuodessa. Niin, uusiutuva energia on 
usein verrattu fossiilisten polttoaineisiin  epäoikeudenmukaisin tavoin, koska uusiutuvan edut jäävät 
liian usein huomiotta.  
 
Jos taloudelliset kustannuksia muodostuu yhä vähemmän ja vähemmän esteenä jatkossa, niin näyttää 
olevan vähemmän riitaisuutta kentällä seisomaan ja vastustamaan uudisenergiaa.  
 
Katsovat, että Tanskan Energy Authority, toukokuussa 2014, julkaisi lausunnon, jonka mukaan 
fossiilisten polttoaineiden energiajärjestelmästä irtautuminen oli mahdollista. "On teknisesti mahdollista 
rakentaa energiaa, joka ei perustu hiileen, öljyyn ja maakaasuun. Tämä on vahvistettu julkaisemalla 
raportin Tanskan energiavirastolta otsikkona on "Energiscenarier 2020, 2035 og 2050" (Energy 
skenaariot 2020, 2035 ja 2050), joka laskee lisäkustannukset energiahuollolle joka on riippumaton 
fossiilisista polttoaineista välillä DKK 6 ja 29 miljardia. vuonna 2050, valinnasta riippuen vihreän 
energian järjestelmän puolesta. " 
 
On kiehtova suuntaus huomata mitä tapahtuu yksittäisten kansakuntien ryhtyessä toimiin tulla 
tuontienergiasta riippumattomaksi. Jos ajatellaan, kuinka paljon kansainvälinen selkkausta on ollut 
runsaista luonnonvaroista, tuleeko muutoksista joitakin geopoliittisia heijastusvaikutuksia. Ilmoittaa 
kirjoittaja, kun Tanskasta on jo tulossa fossiilisten polttoaineista riippumaton?  
 
Toinen trendi, on tuottaa enemmän pienempää vihreää matkailua, josta on tullut varsin suosittu 
Saksassa. Kuinkahan moni jatkossa suuntaa Tanskaan vieraillakseen sen tuulivoimaloissa, ja kuinka 
moni Tanskaan jatkossa toteuttaa vapaa-ajan matkoja tuulipuistoihin.  
 
http://cleantechnica.com/2014/07/28/...power-denmark/ __________________  
------- 
 
Wind power in Denmark half price of coal and gas  
 
The cheapest form of new electricity in Denmark will be onshore wind power when new turbines 
become operational in 2016, according to a new analysis by the country‘s government. The price has 
been estimated to be about one half of what coal and natural gas cost. 
 
Of course, if onshore wind power can be the cheapest form of new electricity, this fact dispenses the 
notion that coal and natural gas are to remain long-term energy producers by default. The primary 
argument for keeping them seems to have been their low financial cost. 
 
Rasmus Petersen, Danish Minister for Energy, Climate and Buildings said: ―Wind power today is 
cheaper than other forms of energy, not least because of a big commitment and professionalism in the 
field. This is true both for researchers, companies and politicians.‖ Denmark wants to be fossil-fuel free 
by 2050. Wind power in Denmark accounts for about 28% of the country‘s electricity. 
 
Coal, we know, has some serious disadvantages, like how much it contributes to climate change and 
hazardous emissions that contribute to air pollution and associated illness and mortality. The study 
didn‘t factor in the environmental benefits of not burning coal — ―the analysis was not based on a full 
cost-benefit assessment of different technologies that included an assessment of environmental 
benefits, taxes or subsidies.‖ 
 
A Harvard Medical School study attempted to calculate the costs to American society of burning coal 
and estimated that number is about $500 billion every year. So, renewable energy is often compared to 
fossil fuels in an unfair way, because the advantages are too often overlooked. 
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If financial costs are becoming less and less of a barrier, then there appears to be less argumentative 
ground to stand on for the opponents. 
 
Consider that the Danish Energy Authority, in May of 2014, released a statement declaring that a fossil-
fuel-free energy system was possible. ―It is technically possible to construct an energy system which is 
not based on coal, oil and natural gas. This has been confirmed in a report issued by the Danish 
Energy Agency entitled ‗Energiscenarier for 2020, 2035 og 2050? (Energy Scenarios for 2020, 2035 
and 2050), which calculates the additional costs of an energy supply independent of fossil fuels at 
between DKK 6 and 29 bn. in 2050, depending on the choice of green energy system.‖ 
 
There is a fascinating trend taking place as individual nations take steps to become energy 
independent. If you consider how much international conflict there has been over natural resources , 
will there be some geopolitical ripple effects created by Denmark becoming fossil-fuel free? 
 
Another trend, but more minor, is green tourism, which has become quite popular in Germany. I wonder 
how many people head to Denmark to visit its wind turbines, and how many of the Danish take 
recreational trips to wind farms. 
 
http://cleantechnica.com/2014/07/28/...power-denmark/  
__________________ 
Democracy is the political equivalent of Dark Matter.  
They say it exists, but no one has ever seen it.  
------------------- 
 
38,5% 
38,5% 
 
Suomi teki sopimuksen EU:n kanssa 2008<. Silloin Suomen uudisenergian osuus oli 36,5%. EU.n 
jokaisen maan pitää päätöksen mukaan nostaa uudisenergian osuus maassaan luokkaan 20%. 
Suomella taso oli puun polton takia jo korkea 36,5%¤. Ja sitä EU vaati nostettavaksi vain 2%. Ruotsilla 
määränousu asetettiin tätäkin korkeammaksi luokkaan 40%. 
 
Tavoite piti saavuttaa 2020 tultaessa. Eikä siinä kaikki tavoite päätettiin MYÖS SANKTIOIDA. Eli maa, 
joka ei tavoitetta saavuta joutuu satojen miljoonien vuotuisiin sakkoihin! Mutta kuten aina. Suomi EI 
turhaan paini EU:n mutasarjassa jaetulla viimeisellä sijalla! Suomi ei huomannut hankkeessa yhtä 
oleellista sudenkuoppaa . 
Ydinvoima, kuten tiedämme EI ole ekoenergiaa, EI edes uudisenergiaa, vaan ihan jotain muuta. 
Otetaanpa esimerkki. Suomi laski saavuttavansa 38,5% tavoitteensa rakentamalla 2500MW 
tuulivoimaa. Ihan hyvä tavoite.. Ellei... 
 
Oteta huomioon sitä, että Suomen 9000MW valtakunnan verkkoon on tarkoitus lisätä 1600MW OL-3 
hanke. No 1600/ 9000MW= 18%! SAE mitä Suomessa ei ydinala tajua johtuu siitä, että OL-3 startti 
pudottaa saavutetun 38,5% uudisenergian tavoitteesta -8%! Saman tekee tietysti OL-4 startti, tai 
Fennovoiman lisääminen EI uudisenergisen ydinvoiman osuuden lisäys tekee yhtälön aina asteen 
vaikeammaksi. 
 
On päivän selvää, että kaavailtu OL-3 startti tuottaisi Suomelle SATOJEN MILJOONIEN VUOTUISET 
SANKTIOSAKOT EU:sta! Nyt alatte ymmärtämään myös miksi OL-3 startti venymistään venyy. Itse 
asiassa TVO:n laitoksen startti tulee maksamaan jokaiselle käyttövuosilleen satojen miljoonien sanktiot. 
 
Eikä se jää tähän. EU on nostamassa uudisenergian tavoitetasoja ja rajusti, eli kaksinkertaistamassa 
sitä heti 2020 tavoitteitten jälkeen. Suomessa kyllä vaahdotaan CO2 kiintiöistä. Mutta ei ymmärretä 
keskustella TODSELLISISTA ydinahneudesta johtuvista suurriskeistä maallemme. 2020 Kun Suomi 
alkaa maksamaan ydinhankkeistaan EU.lle sakkojaan. On myös selvää, että EU:n sanktioimat 
lisävaateet tullaan maksamaan myös jatkossa ja korkoa korolle lupaa laajasti ydinvoimasta tästäKIN 
syystä pois liputtavassa EU:ssa. 
--------------------- 
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Masinisti foorumin satoa 2014 uuden tuulivoiman takaisinmaksu 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
ihmehitsari 
Paikkakunta: Kainuu 
  
LähetäLähetetty: 12.09.2014, 10:46    Viestin aihe:  Vastaa lainaamalla viestiä 
juha kirjoitti: 
"Tuulivoimarakentamisen nopean liikkeellelähdön takaamiseksi uusille tuulivoimaloille maksetaan 
korotettua tavoitehintaa (105,3 €/MWh) " 
 
Ilman syöttötariffia, paljonko takaisinmaksuaika pitenisi? 
 
 
Onkohan maailmanpelastuksen kyseessä ollessa mielekästä edes ajatella rahaa? Toisaalta; jos 
maailma pelastuu ja ikäänkuin sivutuotteena köyhä ei köyhdy lisää, niin mikäs sen parempi yhtälö. 
 
Tässäpä on erään Elinan kanditaatintyö vuodelta 2013. Koskee kylläkin tietyn alueen tuulivoiman 
kustannuksia ja kilpailukykyä, eli Kaakkois-Suomen aluetta, mutta paikalliset tuulivoimaolosuhteet 
täytyykin tutkia joka tapauksessa ennen rakentamista rakenettiin minne tahansa 
 
Johtopäätöksiä: 
 
Lainaus: 
Perustapauksessa Muukonkankaan tuulivoimapuistossa huipunkäyttöajalla 1900 h/a ja sähkön spot-
hinnalla 33,3 €/MWh saavutetaan takaisinmaksuaika 9,25 vuotta, jota voidaan pitää hankkeen 
kannattavuuden kannalta erittäin hyvänä arvona. Kyseisessä tapauksessa takaisinmaksuaika pysyy 
vakiona sähkön hinnasta riippumatta sähkön hinnan vaihdellessa välillä 20 €/MWh-85 €/MWh, jonka 
jälkeen takaisinmaksuaika alkaa laskea. Esimerkiksi arvolla 90 €/MWh takaisinmaksuaika on enää 8,67 
vuotta.  
 
Huipunkäyttöajan laskiessa takaisinmaksuajat kasvavat; sähkön hinnalla 33,3 €/MWh ja 
huipunkäyttöajalla 1300 h/a takaisinmaksuajaksi saadaan 26,9. Huipunkäyttöajan kasvaessa tilanne on 
päinvastainen; samalla sähkön hinnalla ja huipunkäyttöajalla 2500 h/a takaisinmaksuajaksi saadaan 7,0 
vuotta. Muukonkankaan tuulivoimapuistohanketta voidaan siis pitää takaisinmaksuajan suhteen 
kannattavana hankkeena tuuliolosuhteissa, jotka on todennäköistä saavuttaa hankkeen sijoituspaikalla, 
alhaisillakin sähkön hinnoilla. 
---------- 
 
Esimerkkihankkeiden kautta tehtyjen päätelmien pohjalta voidaan todeta, että tuulivoiman tuotannon 
kannattavuus nykytekniikalla vallitsevissa tuuliolosuhteissa Kaakkois-Suomessa on täysin 
tapauskohtaista, ja kannattavuuden ehtona on joka tapauksessa syöttötariffin voimassaolo. Parempiin 
kannattavuusarvoihin päästään esimerkiksi kasvattamalla roottoreiden napakorkeutta, mikä ei usein 
kuitenkaan ole mahdollista esimerkiksi puolustusvoimien ilmavalvontatutkien takia. Parempien 
tuuliolosuhteiden luomisen lisäksi olennaista kannattavuuden paranemisen kannalta ovat 
investointikustannusten ja käyttö- ja kunnossapitokustannus hintakehitys. 
 
 Näiden on ennustettu tulevaisuudessakin laskevan esimerkiksi kapasiteetin lisäyksen ansiosta, joten 
tuulivoiman tuotannon kannattavuuden paranemiselle myös sisämaan olosuhteissa on hyvät 
edellytykset. Toistaiseksi syöttötariffijärjestelmä kuitenkin tarvitaan kannattavuuden takaamiseksi. 
Sisämaassa sijaitsevien esimerkkihankkeiden kannattavuutta kuvaaville tunnusluvuille 
laskettuja arvoja voidaan verrata vastaaviin arvoihin Länsi-Suomessa ja Tanskassa, jotka ovat 
huomattavasti tuulisempia alueita. Länsi-Suomessa kahdelle esimerkkihankkeelle perustapauksessa 
saatavat arvot on esitetty taulukossa 12. 
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 Siitä nähdään, että toisen esimerkkihankkeen, Kokkola T2:n, saamat arvot ovat vain vähän paremmat 
kuin Muukonkankaan tuulivoimapuistolle lasketut huipunkäyttöajan ollessa 
2240 h/a. Muukonkankaalle suoritetusta kannattavuuden herkkyystarkastelusta havaitaan, että 
vastaavalla huipunkäyttöajalla päästäisiin suunnilleen samoihin arvoihin. 
Meri-Pori 9 –laitoksella huipunkäyttöaikana käytetään 3168 h/a, mikä takaa huomattavasti edellisiä 
paremmat käytettävyyden arvot. Tanskassa keskimääräisiksi 58 tuulivoiman tuotantokustannuksiksi on 
arvioitu 30-50 €/MWh, jollaisiin kustannuksiin 
voidaan päästä vain varsin korkeilla huipunkäyttöajoilla. 
 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/95534/Kandidaatinty%C3%B6%20Elina%20Hakkarainen.p
df?sequence=2 
--- 
- Erityis thanks Ihmehitsarille. 
 Lainaamasi tuulivoimalan takaisinmaksulaskelma on ERITTÄIN harvinainen ja hieno teos. Lisäksi 
realistinen sovellutus muuten. Huomatkaa, että sähkön hinnalla luokkaa 3,3snt/kWh puhutaan ilman 
tukiakin vain 9v takaisinmaksusta. 
 
- Eli ilman tukeakin vanha tuulivoimala maksaa hintansa takaisin reilussa 3 vuodessa! Jonka jälkeen 
laitos tuottaa vielä liki 30v puhdasta voittoa. Verratkaas tätä siihen, ettei ydinvoimala ole TVO:ssa 
maksanut rakennus kustannuksiaan EDES 40 vuodessa! 
--- 
 
Etusivu foorumi Cosminc 09.2014 
vtt vtt vtt vtt vtt vtt 
 
* Tässä jutusta keskeisimmät mielestäni. Eli tosiaan väitteet tuulivoimaloiden VALTAVASTA 
heilahteluista rusikoituvat tässäkin VTT:n tutkimuksessa nyansseiksi. Eli ydinvoimala jo RÄJÄHTÄÄ 
nähdysti Fukushimana 2% tehon säätöön. Ja tämän mukaan tuulivoimala sen kyllä komeasti KESTÄÄ 
hajoamatta ensinkään. Toisaalta tässä kerrotut 5% heilahtelut on todella olematonta siihen nähden mitä 
aiheesta on lehdistössä valehdeltu systemaattisesti. 
 
VTT:n mukaan tuuliennusteiden virheistä aiheutuvat kustannukset voidaan jopa puolittaa, kun 
tuulivoimaennusteet tehdään useille maantieteellisesti hajautetuille tuulipuistoille yksittäisten 
tuulipuistojen sijasta. VTT on myös selvittänyt tuotantovaihtelujen tasaantumista Pohjoismaiden 
alueella. Tuloksia voidaan hyödyntää säätövoimatarpeen suunnittelussa ja tuulivoiman vaihtelun 
ennustamisessa. 
 
Kun käydään sähkökauppaa, ennustetaan tuulivoimatuotanto seuraavalle päivälle sääennusteiden 
perusteella. Ennustevirheet aiheuttavat säätötarpeita. 
 
Ennustettaessa useille maantieteellisesti hajautetuille tuulipuistoille, ennusteiden luotettavuus paranee. 
Yli 20 tuulipuistolle ennustettaessa virheet ovat 2–2,5 kertaa pienemmät yhden tuulipuiston ennusteisiin 
verrattuna ja virheistä kertyy kustannuksia vain noin puolet eli 1–1,5 euroa megawattituntia kohden. 
 
Virheellisistä ennusteista olisi aiheutunut yksittäiselle tuulipuistolle arviolta 2,4–3,1 euron kustannus 
tuotettua megawattituntia kohden. Arvio perustuu vuosien 2010–2012 säätösähkön hintoihin sekä 
Forecan sääennusteisiin pohjautuvaan VTT:n tuulivoiman tuotantoennusteeseen. Vertailun vuoksi 
keskimääräinen sähkön hinta vuosina 2010–2012 oli 37–57 €/megawattituntia. 
 
Tulevaisuudessa sekä Pohjoismaihin rakennettu tuulivoima että muun Euroopan tuulivoima lisäävät 
säätövoiman tarvetta. Säätövoima auttaa pitämään sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainossa, kun 
kulutuksen ja tuotannon vaihtelut ja ennusvirheet aiheuttavat poikkeamia sähkömarkkinaratkaisun 
mukaisesta tuotantosuunnitelmasta. Pohjoismaissa säätövoimaa on runsaasti tarjolla vesivoimasta. 
 
Aluksi säätövoiman lisäystarve on marginaalista, mutta tuulivoiman osuuden kasvaessa vaikutus alkaa 
näkyä. Pohjoismaissa tuotettiin alle 5 % sähköstä tuulivoimalla ja Suomessa alle yhden prosentin 
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vuonna 2012. Tuulivoiman on osoitettu lisäävän säätösähkön tarvetta Saksassa, Espanjassa, 
Portugalissa, Irlannissa ja Tanskassa, joissa tuulivoimalla tuotetaan sähköstä jo 10–30 %.  
 
Tuulivoiman vaihtelut tunnista toiseen ovat suurimman osan ajasta välillä ±5 % asennetusta 
kapasiteetista Pohjoismaissa ja ±10 % (alirakennetulla pienitehoisilla. Eli säätötarve suoraan laskee 
voimalakapasiteetin mukaan.) Suomen alueella. Suurimmat vaihtelut eivät osu samanaikaisesti 
suurimpien sähkön kulutus vaihteluiden kanssa. Jos tuulivoimalla tuotettaisiin sähköstä 20 %, 
suurimmat tuntivaihtelut Pohjoismaissa lisääntyisivät ylöspäin 484 megawattia ja alaspäin 729 
megawattia eli +2,4 % ja -3,6 % asennetusta tuulivoimakapasiteetista. Arvio perustuu vuosien 2009–
¬2011 lukuihin.  
-------------- 
 
Tuulta purjeisiin 
tuuli tuuli tuuli 
 
Suurin osa kommentoijista ei näköjään tiedä miksi tuulivoimaa 
kannattaa tukea. Suomen 83,5€ tariffihinnalla tuulisähkö vastaa 
verotonta sähköntuotantoa ja myyntiä. (Sama valtion tukiaissuhde kuin saavat TVO/Posiva/ 
Fennovoima!) Valtiolle tuulisähkö on ± 
nolla kun vähentää tuulisähkön myynnistä tulleet verot ja muut 
yhteiskunnan hyödyt. 
 
Miettikää tätä! Wikipedia Tuulivoima_Euroopan_unionissa. 
EU säästi vuonna 2008 polttoainekustannuksissa 6,5 mrd euroa 
tuulivoimalla. EU:n tuulivoima korvaa polttoainekuluja Euroopan 
komission polttoainehintojen arvioilla: 7 mrd. € vuonna 2010, 27 mrd. 
€ vuonna 2020 ja 33 mrd. € vuonna 2030. Vuoden 2030 säästö on IEA:n 
hinta-arviolla 56 mrd. € ja 11.7.2008 ennätyshinnoilla 66 mrd €. 
 
Suomi ostaa tuontienergiaa (myös uraanit 100%!) vuosittain 10 mrd eurolla. Jos energiaeurot jäisivät 
Suomeen niin Suom rikastuisi vuosittain 10 mrd. €:lla. 
Kommentoija90 
 
Jälkeen Fukushiman, ydinkatastrofin koettiin myös pidemmälle meneviä vetäytymisiä myös ulkopuolella 
Euroopan hallitusten. Kuwait vetäytyi viime kuussa sopimuksestaan rakentaa neljä reaktoria, 
Venezuelan jäädytti kaikki ydinalan kehityshankkeensa ja Meksiko poisti myös suunnitelmansa 
rakentaa 10 reaktoria. 
------------ 
 
Tuulivoiman ns. haitat 
haitaton haitaton  
 
Tuulivoimasta EI ole missään olosuhteissa mainittavaa haittaa. Siksi ydinteollisuuden piti KEKSIÄ 
siihen nitojalla tekaistuja haittoja. Katsotaanpa listaa. 
 
- Tutkahaitta. Nykyään kadonnut tyystin pellejuttuna keskusteluista. 
 
- Välkehaitat. Eivät uponneet unohdettu kokonaan. 
 
- Lintusilppuri. Tutkimuksen mukaan 1 lintu vuodessa otetaan ydinvoiman 10 000 000 kalan rinnalla 
pelkkänä vitsinä. 
 
. P. Lipposen lanseeramat SAVUHAITAT. No Lipponen petti ydinalan menemällä kaasumiesten 
kelkkaan.. ) 
 
- Ainoana jäljelle jäänyt ns. keksitty äänihaitta. Kukaan EI ole kyennyt ilmiötä edes äänittämään. Mutta 
koska on ainoana jäljellä. Tarraudutaan siihen. 
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Meluhaitat perustuivat 10v takaisiin vaihdelaatikon ääniin. Suoravetoisissa näitä ei toki ole. Mutta 
myytilläkin voi IAEA vedolla ratsastaa. 
 
Maailmassa tuulivoima on ofshore tuulivoimaa jolle ei ole keksitty mitään haittaa, de facto. 
 
No muitakin ratkaisuja toki on. Kuten vaikka spirallo tuulivoimalat. välkkymätön ja vain tuulen 
nopeudella etenevä siipi on 100% äänetön ja ongelmaton. Mutta koska ei sovi ydinalalle. Aihe on 
tapettu kokonaan julkisuuden keskusteluista. 
 
Salkotuulivoimalat. Toimivat kuin ruoko pystyssä. Ja tuulessa heiluva ruoko vääntää pietso 
generaattorilla sähköt. Aihe myös täysin vaiettu julkisuudelta. 
 
Ehkä kuitenkin kaikkein merkittävin asia tässä. Jos tuulivoima koetaan "epä sopivaksi". Niin miksei 
sitten valtio tue enemmän vaihtoehtona vaikka aurinkovoimaa?. . . 
 
Öö. . . No koska SYY ei olekaan oikeasi ongelmattomassa tuulivoimassa itsessään. Vaan ydinvoiman 
SUOSIMISESSA hinnasta, tuhoistaan riippumatta! 
-------------- 
 
Tuulesta säätösähköä 
säätyy säätyy säätyy 
 
*Eräs yleinen harha tuulivoimasta kertoo miten tuulivoiman käytön rinnalla tarvittaisiin säätövoimaa. 
Totuus TUSKIN voisi olla kauempana. olen JO usean aikaa kertonut miten mm. Ranska on 100% 
riippuvainen Saksan ja Tanskan tuulivoimaloitten kyvyistä säätää tehojaan ongelmitta. Asiasta onkin 
IAEA estelyn ja sensuroinnin takia ollut vaikea saada lisää tietoa. Tässä kuitenkin JÄLLEEN artikkeli, 
joka kertoo nimenomaan erinomaisen hyvin miten tuulivoima on maailman parhaiten säädettävää 
energiantuotantoa: 
 
T&T 
SÄHKÖVERKOT 
Sofia Virtanen, 12:42  
Epätasaisesta tuotannosta parjattua tuulivoimaa voikin käyttää sähköverkon tasapainottamiseen 
Kahden tuoreen tutkimuksen mukaan tuulivoimaa voi käyttää sähköverkon taajuus- ja jännitemuutosten 
tasapainottamiseen, NyTeknikkertoo. Toisin kuin voisi luulla, tuulivoiman avulla verkkoon voidaan 
tuottaa keinotekoisesti jatkavuutta. Perinteisesti jatkavuuden tuottaminen onnistuu voimaloiden avulla, 
jotka syöttävät sähköä suoraan verkkoon. Ne voivat lieventää taajuuden muutoksen ilman 
ohjauslaitteistoa. 
 
Monissa uudemmissa tuulivoimaverkoissa vaihtovirta muunnetaan tasavirraksi ja takaisin. Näin 
voimalaelektroniikka eristää tuulivoimalan pyörimisen verkosta, jolloin tuulivoimalat eivät 
automaattisesti reagoi taajuuden putoamiseen. Synteettinen jatkavuus tarkoittaa tarkkaa säätämistä 
siinä kohtaa, kun pyörimisenergiaa muutetaan sähköenergiaksi. Voimala voi tällä tavoin tuottaa 
väliaikaisesti, noin kymmenen sekunnin ajan, yli sadan prosentin teholla. Tämä teho voidaan syöttää 
ulos juuri silloin, kun verkon tasapainottamista eniten kaivataan. 
 
Tällaista tekniikkaa on esimerkiksi tuulivoimaloita valmistava Enercon asentanut Kanadaan. – 
Synteettinen jatkavuus on olennaisen tärkeää, kun sähköjärjestelmään on kytketty yhä enemmän 
tuulivoimaa, Katherine Elkington Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska Kraftnätista sanoo. Hänen 
mukaansa esimerkiksi Ruotsissa ei ole vielä juuri kysyntää kehittyneelle tuuliverkkotekniikalle, koska 
vesivoiman avulla pystytään myös tekemään nopeaa ja helppoa verkon säätelyä. Maissa, joissa 
tuulivoimaa on enemmän ja vesivoimaa ei lainkaan tai hyvin vähän, tilanne on toinen. 
 
Yhdysvalloissa verkkojen taajuuden säätely on heikentynyt jo vuosikymmeniä, ja tuulivoimasta halutaan 
ketterämpää vaihtoehtoa hiili- ja kaasuvoiman tilalle. General Electric tutki näitä mahdollisuuksia 
vastikään. Ydinvoiman käyttö tällaiseen säätöön on kokonaan kielletty Yhdysvalloissa. Euroopassa on 
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puolestaan vastikään tehty EU:n rahoittama tutkimus siitä, millaisia etuja tuuli- ja aurinkovoima 
tarkalleen voisivat tarjota sähköverkoille, mitä se maksaisi ja mitkä olisivat parhaat toteutustavat. 
 
Tämän tutkimuksen mukaan tuulivoimaa voitaisiin käyttää tasapainottamaan verkkoa eripituisten 
häiriöiden varalta aina millisekunnin transienteista 10-15 sekunnin mittaisiin taajuusmuutoksiin ja 
tyypillisesti 10-15 minuuttia kestäviin jännitetason alenemiin. Tutkimuksen pohjalta on laadittu ehdotus 
tuulivoimaverkon vaatimuksiksi EU-alueella. Ehdotuksen mukaan muun muassa verkon jännitteen 
reaktiivisen säätelyn tulisi olla pakollista. Saksassa esimerkiksi tämä on jo pakollista. 
 
* Suomi on tästäkin kehityksestä valovuosia jäljessä. Koko Suomessa kun ei edes haluta ymmärtää 
tuulivoiman loistavaa säädettävyyttä verrattuna kilpailijoihinsa. 
--------- 
 
Suomi 24 Uusiutuva energia 
satoa 2015 
 
Loimaa saa voimaa! 4.1.2015 14:58  
 
Yksinpä eräs maailman suurimmista tuulipuistoista (160 MW yhteensä) Tanskan rannikolla 
Pohjanmerellä yltää 42,8 prosenttiin. Tuuliwatti ilmoittaa itse 54 megawatin Porin ropeliensa arvioiduksi 
kokonaisvuosituotannoksi 175 gigawattituntia. Se tarkoittaisi Kallion laskuopin mukaan suomalaisittain 
jo melko rajua 37 % käyttökerrointa. 
 
* Ai vetää Tanskankin jättimäiset tuulipuistot tuota minun kertomaani 43% vuosipysyvyyttä. Ilmankos 
niiden huippu tuotoksista ei kerrota Suomessa missään julkaisuissa. Ja jos tosiaan Ahlaisiin 
varovaisesti arvioidaan 40% luokan vuosipýsyvyyksiäkin. Niin miksi  
 
IHMEESSÄ te nettiPOLIISIT sitten vedättää Suomeen keksimiänne 15-20% vuosipysyvyyksiä? Jos 
kerran tulos on kauttaaltaan heittämällä TUPLAT?!! 
 
Antakaas kun selitän MIKSI. 
 
TVO:n perustiinun 2500MW reaktorin energiasta jää optimistisesti 30% sähkön tuotantoon. 
Ydinvoimalan sähköstä katoaa pelkkinä siirtohäviönä -10%. Jää tuskin 27% 
 
No ydinvoimala on myös vuosittain kuukauden revisiossa. Jolloin hyötysuhde romahtaa 23% paikkeille. 
 
Ydinvoimalan käydessä sen rinnalla HAASKATAAN tauotta 10% hätäapusähkön kapasiteetti. Koska 
ydinvoimala EI kestä kuin 30s ilman tätä hätä, hätäapusähköään. Mikään varavoimala ei seisahtumisiin 
starttaa apuun noin nopeasti. Siksi IAEA/ Jimmy Carter laki vaatii jatkuvan haaskuun. Nyt reaktorin 
hyötysuhde alittaa JO 20% jumbolukemansa! 
 
Kuten huomaamme vaikken tähän EDES laskenut mukaan lukuisia muita mm. alan 100% 
energianegatiivisuuden. Niin parhainkaan ydinreaktori ei pääse PUOLEENKAAN siitä mitä tekee perus 
tuulivoimalat vuodesta toiseen!  
 
 
 
 
 
 

3334. Fukushima päivitys 
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Ydinaseiden purusta saatava uraani kattoi 50% ydinvoimaloitten polttoaineesta 1985- 2009 välin. 2009 
Ranska myikin paniikissa maailman suurimman Pu-239 jäte- eränsä Japaniin reaktorien MOX- polttoon. 
Ala- arvoinen Arevan suoranainen "paska" oli oleellinen osa MIKSI Japanin 6+ 48 reaktoria räjähtivät.  
 
EI siis 10m perusaallokkoon VAAN peräti 3-4 vrk JÄLKEEN tsunamin. Tsunami, ei Japanin silloisten 
tiedotteitten mukaan vaikuttanut reaktorien käyntikuntoon mitenkään! 
 
 Vielä 14 päivänä Fukushima 1,2,3 olivat käynnissä ja 4, 5, 6  hätäseisokeissa. Sanomatta selvää, että 
nämä KAIKKI 6 myöhemmin tuhoutui lopullisesti. Ihan kuista syistä kuin tavalliseen meriaallokkoon. 
Japanin rannoilla kun on 23m aallokkoja hirmumyrskyistä vuosittain. 
 
Kuten AINA tyhjästä ei voi loputtomiin repiä. Obama ja Putin lopettivat aseuraanin dumppaamisen 
ydinpolttoainemarkkinoilleen  kuin seinään 2009< silloin ydinasepurun sopimustensa loputtua 
ydinaseitten määriensä "pohjakosketukseen". Kertoo silloinen Turun sanomat suoraan.  
 
Sopomusten raukeamisen jälkeen mm. Japani, Saksa, Italia, Sveitsi, Belgia ja monet muut maat 
kylmästi PYSÄYTTIVÄT ydinvoimalansa konkretisoituneeseen kestämättömään uraanipulaan. 
 
Karuin on tilanne Japanissa. jossa siis Y H T Ä Ä N  ydinvoimalaansa 54kpl ei ole saatu enää käyntiin. 
Kun MYÖS Japanin isotooppijalostamon  Miamakin Pu-239 tuotantolaitos räjähti 3- kerran! Maiden 
reaktoreille EI riitä sen enempää uraania kuin edes ydinjätteistä jalostettua pelätyn epävakaasti palavaa 
Pu-239 jätteitä. 
-------------- 
 
Fukushiman jälkeen poistuma saldo 116 reatoria 
pois pois pois pois pois 
 
T&T YDINENERGIAJukka Lukkari, 10:20 
Ydinvoiman vuosi oli todella nihkeä - Ensimmäistä uutta reaktoria rakennetaan vasta nyt 
 
Arabiemiirikunnissa on käynnistetty uuden ydinreaktorin rakennustyöt. Kyseessä on tänä vuonna vasta 
ensimmäinen ison reaktorin rakentamisen aloitus maailmassa. 
 
Tämä vuosi on jäämässä ydinvoimarakentamisessa välivuodeksi. Vielä viime vuonna aloitettiin 
kansainvälisen ydinenergiajärjestön IAEA:n tilastojen mukaan kymmenen uuden reaktorin 
rakentaminen. 
 
Ydinvoimaloiden rakentaminen kiihtyi maailmalla 2000-luvulla tasaisesti aina vuoden 2011 Fukushiman 
onnettomuuteen asti. 
 
Vuonna 2010 aloitettiin 16 uuden reaktorin rakentaminen, mutta vuonna 2011 määrä romahti neljään. 
Siitä se taas nousi viime vuoden kymmeneen. 
 
* Hiukan epämääräisesti tässä kerrottu. Otetaan keskiarvoja: 
2011= 4kpl 
2012= 7? 
2013= 10 
2014= 1 !! 
_____________ 
Yhteensä 22kpl. 
Tästä HUOLIMATTA maailmalta poistui reaktoreita -116kpl. 
Kasvun huomioiden poistuikin siis peräti -138 reaktoria! 
---------------- 
 
Posivan Onkalosta kertova suora raportti: 
raport raport raport 
 



3120 
 

"Ydinjäte sijoitetaan 5m*1m kokoisiin pulloihin Olkiluodon avosoihin. Vaikka ydinjätettä on jo siinä 
vaiheessa jäähdytetty yli 50v< pullon sisällä olevat 12kpl ydinjätesauvaa JÄLKISÄTEILEVÄT näkemällä 
tappavaa, valonnopeasti leviävää GAMMAA 1850W teholla!" 
 
OL-1 reaktorin sisällä on 500 tällaista samaista näkemällä tappavaa ydinjätesauvaa. VAIKKA reaktori 
olisi ollut pysähdyksissä VUOSITUHANNEN. Siitä huolimatta se tuottaa ydinjätteestään jälkijäähdytys 
pakon energiaa seuraavan mukaan: 
 
500kpl/ 12kpl Posiva* 1 850W= 77 083W 
_________________________________ 
 
JOKAINEN lukutaitoinen. EI NETTIPOLIISI vaan oikeasti IHMINEN. Ymmärtää miksei tällaisia energian 
MEGAPOMMEJA voida säilytellä sulamatta yli 30 sekunniksi reaktorialtaitten suljettuihin tiloihin.  
 
Vielä VUOROKAUSIEN päästä alas ajetun reaktorin jälkilämpötehot lasketaan prosentteina. Eli 2 
500MW OL-2 laitos tuottaa tässä logaritmisessa jälkilämmön kaavassaan vielä 250 000 000W 
tauottoman gammaavan säteilyenergian pakolliseen jälkijäähdytykseen! Huomatkaa, että vaikka 
Fukushima 3 räjähtäessään ydinpommina se oli ollut JO luokkaa 4 vrk kylmäseisokissa! 
 
TIETYSTI Posiva SURUTTA v ä i t t ä ä  voivansa sulkea Olkiluodon lahoaviin Onkaloihin kymmenien 
tuhansien tonnien ydinjäte- erät noin vaan. Mutta sielläkin energialain mukaisesti  ydinjätteestä 
vapautuvat energiat vastaava USEAN Suomen sähköverkon tehoja. Joka POLTTAA pelkillä 
jälkilämmöillään KAIKEN TIELTÄÄN.!! 
 
 Kuten on tilanne yhä mm. Fukushimassa. Ja niissä 77kpl USA suljetuissa SPONTTAANIST 
FISSIOIVISSA  ydinjätevarastoissa myös. Ydinjäte KAASUUNTUU ja kuplii hengitysilmaamnme 
tauotta. Mutta se myös PALAA ja KUUMENEE kun se rikollisesti suljetaan säiliöihinsä heikolle 
jäähdytykselle. Siellä uraani saavuttaa venäläistietojen mukaan +5000C uraanin ja plutoniumin 
kiehutuslämmön ylitystasot. Näitä tauotta ulos karkaavaa uraanikaasuja tarvitaan 6 megatonnin 
ydinpommiin v a i n  luokkaa 400kg! Siinä mietittävää itse kullekin.. 
------------------ 
 
Hyötöreaktorit 
bUM BuM bUm 
 
Ja HUPS! Alkuun rehvakkaat, miten ne nettipoliisit sen sanoikaan räällä: 
 
"Tulevaisuudessa on sisäisen SULJETUN KIERRON" ydinhyötöreaktoreita. Jotka tuottavat sisältään 
aina vaan, jatkuvasti lisää kierrätyspolttoainetta!" 
 
No p i e n i  näpäytys fysiikan realiteeteista ja nyt siis ollaan laitoksissa, jonka näkemällä tappavista 
loputtomista tuhkakasoista kaavitaan huom..! 6- Kertaa kalliimmalla väkisin poltettavaa VAJAATA 1% 
osuutta talteen ns."kierrätysaineita"! 
 
Kyse kun OIKEASTI on 1950- luvun floppi ydinpommitehtaista. Jonka järjelliseen toimimiseen EI ole 
uskottu silloin, eikä nyt 65 vuoden kuluttua! Käytännössä KAIKKI yritelmät kyhätä tuosta jotain on yhä 
uudelleen RÄJÄHTÄNEET SILMILLE.  Tuhansien miljardien/ kymmenet laitokset räjähtäneinä raunioina 
pitkin maailmaa NYT! 
 
Sopii kysyä muuten MIKÄ tekee sen niin vaikeaksi? Pu-239 fissioi, Pu-240 EI. Pu-241 taas fissioi ja Pu- 
242 EI. Kun on JO ylittämätön ongelma erottaa U-235 ja U-238 painostaan toisistaan. Niin miten 
hitossa epävakaalla Pu-239 ja Pu-240 onnistuisi? 
 
Tänäkään päivänä EI tosiaan kyetä erottamaan rinnakkaisia isotooppeja edes mittauksella. Saati sitten 
vaikka centrifugeilla mielekkäässä energiapositiivisessa mielessä. Eli systeemi ei käytännössä onnistu 
tekemään KOSKAAN luotettavasti ja ennustettavasti vakaana palavaa isotooppisuhdetta.  
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Vaan plutonium palaa kuten Fukushiman räjähdykset osoitti. Mielivaltaisesti loimottaen sieltä täältä. 
Suunnattoman EPÄVAKAASTI ja vääjäämättä lopulta RÄJÄHTÄEN.! Juuri tämän Japani nyt oppi ja 
Arevan energianegatiivinen MOX- moska EI enää kelpaa kenellekään.. ) 
----- 
 
 
 
 
 

3335. TVO himoitut ydinjätteet 
neukkuhaku neukkuhaku 
 
Eli NORMAALISTI TVO/Posivan ydinjätteet myydään sektorille Israel/ USA/ Saudit... Mutta NYT 
keskiviikkona 03.09.2014 lähetettiinkin erikoiskontti junarataa VENÄJÄLLE. Kuvaavaa, että heti kun 
lasti tuli perjantaina (05.09) Kostamuksen läpi Venäjälle. Niin Niinistö/ Putin sopimuksen mukaan 
sotahommat Ukrainassa loppui kuin seinään. VR oli muuten mitannut erikoiskalustollaan tämän viikon 
venäjälle menevää rataa, kuulin silminnäkijöiltä. 
 
Itärajalla oli myös nähty poikkeuksellisesti hommaa varmistamassa mm. järeää panssariauto kalustoa. 
No jatkoon kysymys MIKSI TVO:n Pu-239 tuotteet sitten ON niin kysyttyjä maailmalla? Koska ASEA 
kehittämä ydinjätteen 5v< kestävä polttotekniikka poikkeaa normaalista 1-2vuoden huonosti 
hallittavasta pika-poltoista rajusti. 
 
Eli FIN- ydinjäte on POIKKEUKSELLISEN hyvin laskettua.  Jossa arvaamattomasti palavien Pu-239, 
Pu-240, Pu-241, Pu-242 suhteet ovat poikkeuksellisen hyvin ennakoitavissa. Ennenkaikkea myös 
Olkiluodon poikkeuksellisen ISO VOLYYMINEN Litoraanitektonisauma imee haitalliset 
neutroniylijäämät "vakaasti". Eikä ole tukkoutunut, kuten Japanin "liian aktiiviset" tektonisaumat.  
 
Jotka nykyään puskevat tulivuoristaan hillittömät määrät ihmisen tekemää Pu-239 
kanavasäteilykaasuja. Joten Japanin reaktorit ovat alkaneet palaa "paluuheijastuman" kasvun takia 
vaarallisen epävakaasti. CERN haluaa oikein Siilinjärven kaivokseen pian asennetuilla antureillaan 
NÄHDÄ mitä Olkiluodon alla oikeastaan tapahtuu neutroni/ Pu-239 kanavasäteilymassoille niin 
poikkeuksellisesti? 
 
 Kaikki tämä yhdessä tekee Olkiluoto FIN ydinjätteestä niin himoittua kauppamateriaalia. Että sen 
saamiseksi ollaan näköjään valmiita vaikka maailmansotiin.  Myös Venäjä on siis erittäin kiinnostunut 
millä tekniikalla voisivat välttää Areva/ Fukushima tyyppiset MOX-kierrätysplutonoiumien epävakaan 
palamalimitin onnettomuudet omissa reaktoreissaan. Pakko myös koska energianegatiivisen uraanin 
tiedetään poistuvan ydinpolttomarkkinoilta kannattamattomana lähi vuosiin. Ja kierrätys Pu-239 on 
jatkossa dominoija uusissa ydinvoimalahankkeissaan kautta maailman.  
---- 
 
Maailmassa 09.2014 enää 434 toimivaa ydinvoimalaa 
palasina palasina palasina palasina 
 
Jostain kumman syystä en ole nähnyt ainoaakaan raporttia siitä miten Japani on kyennyt toimimaan 4 
vuotta 100% ilman ydinvoimaloitaan? Varsinkin kuin 2kk ENNEN Fukushimaa Japanin hallitus kertoi 
romahtavansa kivikauteen ilman ydinvoimaloitaan! Todellisuudessa Japanin talous pärjää 2012< 
ennennäkemättömän hyvin ilman reaktoreitaan.  
 
Ja tuntuu pärjäävän moni muukin maa. Kuukausi sitten kuulin, että maailman 550kpl käyvän reaktorin 
kapasiteetti on romahtanut -113 kpl! Ja vauhti on sitä luokkaa, että viikottain poistuu reaktoreita. 
Kuukausi myöhemmin poistuma uskomattomat -116 reaktoria (434 kpl).  
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Joku voisi kysyä, miten tämä on mahdollista, ydinvoimaloita kun rakennetaan kuulemma viljalti? No 
totuus on se, että käsiin rakentamista nopeammin tuhoutuvista/ räjähtävistä reaktoreista EI saa 
ilmoittaa missään! IAEA kun runnoi Japanin tapahtumien jälkeen hätälain joka kieltää ydintuhojen 
ilmoittamiset. Koska Arevan Fukushiman tuhoista tuttu epävakaan palaman limitin MOX tuhoaa 
maailmalla nykyään MASSOITTAIN reaktoreita. 
 
Taustalla tuulivoima kasvaa +30% ja aurinkovoima +50% vuosivauhtia. Eli sähkön kulutuskasvua 
korvataan kiihtyvästi noilla. Ja siksi ydinvoiman energian osuus on enää tuskin prosentti. Kun 
tuuli/aurinko kattaa 2,3% maailman energiantarpeista jo.  
------------ 
 
SUPO kertomaa 
By sitikka foorumi 
 
Tämä tapahtui loppukesästä 2014. Kirjoitin Sitikka foorumiin, miten ydinvoimatalous on ollut 
energianegatiivista, loistoimintaa vuodesta 2008<. Kuten Suomessa tapana on hetkessä puolisen 
tusinaa SUPO/CIA poliisilaumoja tulivat foorumille aukomaan päitään, että Arto pitää bannata 
kertomasta moisia juttujaan julkisesti. 
 
No tänään sitten kävin katsomassa miten homma eteni sen jälkeen. Oudosti nimittäin SUPO ei 
sulkenutkaan alustustani. Vaan suljettuaan palstan ulkopuolisilta kokonaan. Alkoi VARSIN kiinnostavat 
jälkiselvittelyt sisäpiiriläisten POLIISIEN kesken! 
 
Alkuun, kymmenkunta poliisia kirjoitteli ilkamoiden, miten Arton jutut on tuulesta temmattua. 
Ydinvoimateollisuus EI missään nimessä voi toimia väitetyn 0,4% alituksin uraanimalmioilla energiana 
negatiivisesti! Jotain kuitenkin tapahtui, täysin poikkeuksellista. Pääkomissaari alkoi tilittää alaisilleen 
rivi riviltä selvitelläkseen noita Arton "höpinöitä". 
 
Kaverilla tuntui olevan kovat piipussa, eli raskaansarjan USA/ VENÄLÄISMILIISIT! Hän kertoi: 
 
" Otin kontaktieni kautta selville tiedetäänkö näistä Arto Laurin väitteistä mitään USA:ssa? EI 
ainoaakaan riviä, saati kirjoitusta koko maasta! Seuraavaksi kysyin asiaa Europolin kautta pitkin 
Ranskaa ja Euroopan ydinyhtiöiden kontakteiltani. Sitikkahan on kuten tiedetään Arevalaisesta 
Ranskasta. Jälleen jäi käteeni pelkkää noloa nollaa! Olin jo aivan varma, että Arto puhuu läpiä 
päähänsä! 
 
Kiina, Intia ja vastaavat ydinvoimataloudet eivät tienneet Kanadan lailla väitetyistä uraanin 
energiataseitten romahtamisista niinikään yhtään mitään. Viimein käännyin kontaktieni avulla suoraan 
ja VAIN venäjäksi kirjoitettuun talouteen. Kuinka olla, johan tärppäsi! Itse asiassa Putinin 2007- 2009 
ilmoittamat lukuisat kerrat Venäjälle, ydinvoimatalouden muuttuminen 2008 eteenpäin 
energianegatiiviseksi tunnustettiin täällä maailman rehellisemmässä ydintaloudessa AVOIMESTI!.. Olin 
lentää selälleni, miten on mahdollista, että ainoastaan Arton kaltainen kaveri oli saanut selville 
länsimaailman TARKIMMIN SUOJELLUN SALATUN FAKTAN! 
 
Eikä tässä toki kaikki. Itse asiassa nyt Venäjä kaivattaa 100% talkootyönä vuodesta toiseen tätä 
energianegatiivista ydinenergiaa jalostettavakseen käytännössä KOKO muun maailman tarpeiksi! Putin 
on kuulemma jo VUOSIA vaatimalla vaatinut, että uraanin energianegatiivisuus on korvattava Venäjälle 
jatkossa! Mutta TÄYSIN kuuroille korville, kontaktini hämmästyksekseni kertoo.  
--- 
 
Nyt alkaa kuulemma Venäjän mitta olla täynnä. Maa on surutta romuttanut aiemman kaupallisen 
isotoopijalostuksensa kapasiteetit minimiinsä 5% alkuperäisestä! Ja länsi reagoi muutospaineisiin nyt 
USA:ta myöten jo sotaa Venäjää vastaan  etsien! Kuvitelkaa, että nyt alkavana oleva sotatila juontaa 
juurensa siihen, ettei yksikään ydinvoimatalouden maa lännessä suin surminkaan halua realisoida 
totuutta. 
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 Saksa, Espanja, Italia, Sveitsi sulkevat reaktorinsa, Japani odottelee tilanteen hehkuessa reaktorit 
sammuneena. Jopa OL-3, OL-4 kaltaiset pidetään hiljaisena samoista syistä! Putin jyrisee sotaan 
valmiina, että energianegatiivisesti tuotettua ydinvoimaa EI voi vaatia Venäjältä toimitettavaksi enää 
kiloakaan! Siitä Venäjän välittämästä uraanista jonka toimittaa enää YKSI maa maailmassa 40% 
osuuden Kazastan."  
 
Maailmalla on laajasti ihmetelty miten Venäläinen ydinvoimala on tunkeutumassa 
ydinvoimamarkkinoille kautta linjan ennennäkemättömällä voimallaan? Syy on varsin yksioikoinen. 
Venäjä lupaa VAIN oman reaktorin ostajalleen seuraavaksi 10v ajaksi taata 100% venäläisen MOX 
ydinjätteestä hätäisesti kyhäämäänsä vaarallisen ennustamatta palavaa polttoainetta. 
 
 Tämä tappavan arvaamaton ja heikkolaatuinen Pu-239 pohjainen MOX on peräisin 3- kertaa 
paukkuneen Majakin kokonaan räjähtäneistä ydinjätehaudoista. Mutta jopa tämä jäte kuulemma kelpaa 
nykyään kuin oljenkorsi hukkuville ydinyhtiöille. Koska muutakaan EI enää Areva/ Fukushima mokan 
vauhdittamisen jälkeen tarjolla ole! Hupaisaa tässä mallissa on. Ettei Venäjä takaa näillekään 
"uhriydinyhtiöille" kuin VAIN 10v toimitusajat. Jonka jälkeen maa myy luontevasti kuten muillekin 
länteen. Pelkkää uraanitonta EI OOTA!..!  
----------- 
 
Ydinmonoteismi 
usa usa usa 
 
Voitaisiin puhua vaikka energian "monoismista". 
 
Kivihiiltä, öljyä ja kaasuja saa ostaa kymmeniltä eri mailta.  
 
Tästä on YKSI keskeinen poikkeus. Uraania SAA ostaa ainoastaan ja vain YHDESTÄ 
isotooppijalostamon maasta VENÄJÄLTÄ! 
 
Iran koetti rikkoa tätä TABUA ja sai USA tuomaan lentotukialukset rannoilleen! USA vaatimalla pakotti 
Iranin ostamaan itselleen tarpeettoman venäläisen ydinmafian monopolilta! Seinähullua!  
------------- 
 
T&T. YDINAKUT 
Janne Luotola, 8:47 
 
Ydinakku tulee autoihin - Säteilyä ei tarvitse pelätä 
Säteilystä sähköä tuottavat vesipohjaiset akut eivät jäädy ja kestävät pitkään. Niitä voidaan käyttää 
hätävarusteissa, autoissa ja avaruusaluksissa. 
 
* TÄYSIN seinähullua hommaa! Bioaktiivista ydinjätettä aletaan levittämään kaikkialle maailmaan 
chemitrail tyyliin. Jotta EI yksikään alue jäisi puhtaajsi ydinsaasteilta. 
 
* Kaikkialle kaasuuntumaan romuttuva ydinjäte alkaisi säteilyllään syterilisoimaan satoja miljoonia. 
Uskomattoman hullua hommaa. Mutta kertoo miten hallitsematon ydinjätteen ongelma IAEA/ USA:ssa 
alkaa olla. Kun KAIKKI ydinjätevarastot ovat alkaneet täysinä sponttaanisti fissioimaan, 
 
Missourin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet vesipohjaisen liuoksen tehokasta ydinakkua varten. Akkua 
voidaan käyttää luotettavana energianlähteenä useissa sovelluksissa. 
 
Säteilystä sähköä tuottavia akkuja on kehitetty 1950-luvulta alkaen. Niitä kaavailtiin muun muassa 
autojen voimanlähteeksi, mutta vain osa sovelluksista on tähän mennessä toteutunut. 
 
Hallitut ydinreaktiot eivät ole sähkö- ja tietotekniikan apulaisprofessori Jae W. Kwonin mukaan 
vaarallisia. Säteilyä käytetään turvallisesti muun muassa palovaroittimissa kodeissa ja 
hätäpoistumisteiden opasteissa julkisissa tiloissa. 
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Uusi ydinakku käyttää radioaktiivista isotooppia strontium-90, joka tuottaa sähkökemiallista energiaa 
vesipohjaiseen liuokseen. Nanorakenteinen titaanidioksidielektrodi ja platinapinnoite keräävät energiaa 
ja muuntavat sitä sähköksi. 
 
Ionisoitunut vesiliuos ei jäädy herkästi vaan toimii vaikeissakin olosuhteissa hätävarusteissa, auton 
akuissa ja mahdollisesti myös avaruusaluksissa. Tutkimus on ilmestynyt Nature-julkaisussa. 
 
*Eli kun ongelmat ydinjätteissä alkavat kasautua hallitsemattomiin. Avetaan vaan portit selälleen ja 
aletaan tunkea ydinjätesaastaa surutta maailmalle omille imväisille ja lapsilleen leikkikaluiksi. Obaman 
hallinnon itsetuhoisuus on historiallista hulluutta! 
------------- 
 
Uraanitalouden energianegatiivisuus 
taso0 taso0 taso0 taso0 taso0 
 
Kaikki maailman uraanit kaukokartoitettiin sateliiteilla JO 1950- luvulla. Lisäksi esim. 73% Maapallon 
pinta- alasta peittää 200-400m orgaanisen liejun meren pohja. Jossa uraania EI lainkaan OLE.  Pois 
vielä Antarktis, Grönlanti ja suuret kaupungit asuinalueet, pellot, juomavesialueet ja 
luonnonsuojelualueet.  
 
Eli EI olekaan mikään ihme, että MIT/ USA ilmoitti 1988, että järkevästi= energiapositiivisesti kaivettavat 
uraanivarat loppuu 2008. Ja näin HAUSKASTI silloin kävi myös. Kuvaavaa, että Euroopan 70 
uraanikaivosta suljettiin samasta syystä 2008.   
 
Huippua tässä on, että Euroopan AINOA eli Talvivaara tuottaa vuodessa pelleluvun uraania 200-400kg.  
Ja senkin 20- kertaisesti energianegatiivisesti.  
 
Eikä tilanne ole YHTÄÄN sen parempi myöskään Pu-239 taloudellanne. 2007 Cern salainen koe oletti 
90% isotooppisaannon suhdetta laserisotooppierottimillenne. Koe osoitti uraanin saatavuuden luokkaan 
8/ osaan 12% Joten energianegatiivisuus sielläkin on SELVIÖ! 
 
Tilanne tajutaan IAEA:ssa täysin. Faktat on kylmääviä. Eikä sitä helpota yhtään se, että Japanissa 
todettiin energianegatiivisen Pu-239 taloutennekin maksavan 6- kertaisesti nykyistä enemmän. 
Englannissa ydinvoiman todettiin 2014 maksavan 11snt/kWh. Tämä 6- kertaa antaa myös Pu- 239 
taloudelle murean murskaavat  66snt/kWh pohjahinnat! 
 
Eli turha nettipoliisina perseillä, että ydinvoimasta olisi tulevaisuudessakaan mihinkään.) 
 
Tulevaisuus ON vankasti Saksan mallissa. Faktassa josta ETTE pääse edes väkivaltakoneistoillanne.  
------------------ 
 
YLE teksti TV sai rapaisasti minutkin nauramaan.." NATO jäsenyyttä myöskään Ruotsin uuden 
hallituksen pääministerin Löfvenin johdolla haeta!" Hallitus on siis JO vuorokaudessa tehnyt 3 
myrkkypäätöstä Suomen ydinkiimaan salamana. 
 
 1/ Ruotsin ydinteollisuus tullaan lopettamaan kannattamattomana ja jopa nopeutetussa aikataulussa. 
2/ Ruotsi käynnistää suunnitelmat Saksan malliin tuottaa energiansa jatkossa 100% ei ydinvoimaisesti 
uudisenergialla. 3/ Ydinhankkeille ELINTÄRKEÄN NATO jäsenyyden täydellinen kielto! 
 
Ruotsissa uusi hallitus antaa ydinvastaisuuden näkyä ja kuulua myös muissa ratkaisuissaan kuin jo 
päätetyssä ydinalan alasajossa. Suomalaisille ydinkiihkoisille rapaa nenälle tulee raa'asti.) 
 
 
NATO "ydinsähkö" vain kelpaisi 
 
Todella outo tilanne Suomessa. Vapaavuori kiukuttelee TVO:n johdon kanssa siitä, ettei yhtäkkiä TVO 
haluakkaan tehdä enää luvattuja ydinvoimalahankkeitaan? 
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Fennovoimassa tilanne on sama. Alkujaan 2500MW JO luvatut suomalaisen ydinsähkön kiintiöt ovat 
romuttumassa nyanssiksi. Suomi on yhtäkkiä haluamassa tuskin 500MW sähköä tästä. Fennovoima 
teettää pää punaisena lahjotussähkölleen Venäjälle linjoja antaakseen liki kaiken tuonkin ydinvoiman 
sähkön Venäjälle. Näköjään hinnasta välittämättä! 
 
Fortumi Kuula puolestaan TORJUU jo nuppuunsa Suomen valtion tyrkyttämät Loviisa- 3 luvat. Mitä i h 
m e t t ä  on tekeillä? Huomaa kyllä, että Vapaavuoren lisäksi myös ydinvoimaa kaikkialle haalivilla 
politikoilla on pallo hukassa. 
 
Kaikkialla pyörii Vapaavuoren laatima hämmästys. Miksei ydinsähkö kelpaa. Ikään kuin tähtäimessä 
olisikin vallan MUUT TAVOITTEET!.. 
 
Ja niin tässä toki onkin! Suomen laissa on nyt suden mentävä este. Ydinsähkö siis EI kiinnosta ketään. 
De facto! Mutta jokin ihan MUU tässä kiinnostaa. Kerronko uteliaille? 
 
Suomea kiinnostaa nyt uraanibisneksen TODELLINEN päämotiivi. Nyt pohjustetaan ydinalan 
seuraavaa siirtoa. Jokainen 1000MW reaktori kun tuottaa noin 1000kg/y raakaa ydinase materiaalia. 
Siitä pimeät markkinat maksavat 8,5MILJARDIA/ tonni.  T Ä M Ä  on kiikarissa. TVO/Posiva perustettiin 
Jo alkujaan ASEA konsernin ideoimaan laittomaan Pu-239 asemateriaalien kaupusteluun.  
 
Ongelmana on ollut, ettei Venäjä juurikaan maksanut ydinasemateriaaleistaan Loviisasta saamistaan 
lasteista. Lahjoitusjunat Venäjään pysäytettiin 1996.  Siitä lähtien VAIN TVO/Posiva ovat saaneet 
salakuljettaa ydinjätteitä säännöllisesti ulkomyyntiin. Arktic Sea kaappauksineen merellä oli kirvelevä 
muistutus Suomelle. Ettei venäjä katso asiaa hyvällä. 
 
 Nyt parhaillaankin Suomessa on Olkiluodossa massiivinen NATO armada takaamassa ydinjätteen 
kauppaamista tauotta Suomesta ulos. Suomen hallitus pohtii kuumeisesti keinoja saada tämä NATO 
myyntikanavat tuottoineen vakiinnutettua. Keskeinen ongelma on kansan NATO vastaisuus ja Venäjän 
sopeutumattomuus siihen, että plutoniumia kaupattaisiin kolmansiin maihin. USA vaatii Suomelta päälle 
100% NATO jäsenyyttä. Ja soppa ON valmis! 
 
Nyt Suomen 3 ydinyhtiöltä kiteytettiin Vapaavuorelle ongelman syyt: 
 
" Ydinvoimassa EI ole koskaan ydinyhtiöitä kiinnostanut ylihintaisen, energianegatiivisen sähkön teko, 
ei alkuunkaan. Nyt kun tappiot sähkönä vaan kasvamistaan kasvaa. Vaativat ydinyhtiöt omistamaltaan 
hallinnolta LISÄÄ myönnytyksiä.  
 
Vaatimus on esitetty koruttoman suoraan. Jos Suomessa halutaan ylläpitää tappioissaan rypevää 
kannattamatonta ydinvoimaa. Ydinyhtiöt KAIKKI vaativat 100% suoraa ÝDINASEBISNESTENSÄ ja 
YDINOHJUSHUOLINTANSA täysmääräistä "plutoniumtaloutta"  STARTTAAMISTA NATO- jäsenyyden 
alaisuudessa vailla mutkia ja kommervenkkeja. Kansan mielipiteellä tässä tunnetusti ei ole mitään 
väliä.. ...! 
----------------- 
 
T&T YDINJÄTEJanne  
Luotola, 11:15 
 
Tässä ydinvoimavaltiossa muhii onnettomuuden vaara – tilapäisvarastot pursuavat ydinjätettä, lopullista 
ratkaisua ei vieläkään ole. Etelä-Korea on maailman viidenneksi suurin ydinvoiman – ja samalla 
ydinjätteen – tuottaja. Maassa syntyy lähes 750 tonnia käytettyä polttoainetta vuosittain, kertoo 
Scientific American. 
 
Osa ydinjätteestä on varastoitu väliaikaiseen varastoon, jossa jätteen on pitänyt odottaa lopullista 
sijoitusta viisi tai kuusi vuotta. Varastot ovat täyttymässä vuoden 2016 lopussa, ja lisää jätettä on 
tulossa. 
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Ydinvoimalat suunnittelevat, että olemassa oleviin varastoihin säilötään enemmän jätettä kuin on alun 
perin suunniteltu, jolloin ydinvoimayhtiöt saavat lisäaikaa ongelman ratkaisemiseksi. 
 
Asiantuntijoiden mukaan välivarastot ovat epäturvallisia, koska niiden rakenteita ei ole vahvistettu 
teräskuorella. Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudessa vuonna 2011 ympäristöön levisi säteilyä 
muun muassa siksi, että radioaktiivista materiaalia säilytettiin ydinvoimalassa ja maanjäristys keskeytti 
jätteen jäähdyttämisen. 
 
Asanin ajatushautomon tiede- ja teknologiajohtaja Park Ji-young sanoo, että maan pitää lopettaa 
ydinvoiman tuottaminen, jos se ei pysty ratkaisemaan, mitä käytetylle ydinjätteelle tehdään. Maan 
hallitus on kieltäytynyt kommentoimasta ajatushautomon lyhytelokuvassa esitettyjä väitteitä. 
 
* LEGENDAARISTA! Yksikään maailman maa EI ole ratkaissut ydinjätteen ongelmaa. Edes Suomi 
asiallisesti! Joten Ruotsin ja Ranskan perään odotellaan tällä ilmoituksella nyt Etelä- Koreaa myös.  
 
Etelä-Korea on luottanut pitkään siihen, että Yhdysvallat prosessoisi ydinjätteet vaarattomiksi. Niin ei 
ole käymässä. Myös Britannia, joka kehittää tekniikkaa ydinjätteen käyttämiseksi jälleen polttoaineena, 
on alkanut suhtautua vastentahtoisesti ulkomailla tuotetun ydinjätteen vastaanottamiseen. Näyttää siltä, 
että Etelä-Korean on selvittävä yksin jätteidensä kanssa. 
 
Nykyisiä välivarastoja pitkäaikaisempi säilytyskeino olisi sulkea jäte metallibetonitynnyreihin, jotka 
kestäisivät noin sata vuotta. 
 
* TämäON muuten kuvaavaa! Suomessa metallilieriöön mätkityn ydinjätevaraston iäksi valehdellaan 
TIETEN 100 000vuotta. Ja nyt tässä AVOIMESTI sanotaan asiasta totuutta. Ydinjäte säilyy 
metallisessa astiassaan siis 50-100v jos edes sen! Posivan valheet kaikkoavat kuin tuhka tuuleen. 
 
 Maan ydinjätteen sullominen tynnyreihin maksaisi kuitenkin noin kaksi miljardia euroa Reutersin 
tietojen mukaan. 
 
* Kuvaava luku tuokin Posivan hankkeen hinta on tosiaan samoissa  suuruusluokissa. Mikä alleviivaa, 
että molemmat menetelmät ovat toteutettu samantyyppisillä tekniikoilla. Miksi Suomessa asiasta siis EI 
PUHUTA? 
---------------- 
 
Euroopan suurin uraanintuottaja.. 
 
.. .. .. .. . 
 
 
On Talvivaara. Kuulimme juuri YLE uutisoinnista, että uraanijätteisiinsä hukkuva Euroopan 
ylivoimaisesti SUURIN ja MERKITTÄVIN uraanintuottaja on kasvavissa vaikeuksissa. 
 
Talvivaaran konkurssipesän selvitysmies Jaatinen on suoraan heittänyt aasinpään suomalaisten 
makuuhuoneisin: 
 
"JOS Talvivaaran oikeuksia päästää 18 kertaiset määrät jätteitään suodattamatta Itämereen EI 
kasvateta vaatimuksien mukaiseksi 20- KERTAISIKSI. Talvivaara ajautuu kestämättömään talouden 
ahdinkoon ja konkurssiin. Yhtiö aikoo toteuttaa päästöjensä kasvun joko luvallisesti TAI ILMAN!.." 
 
Suomeksi sanottuna Suomen valtion veronmaksajien maksettavaksi kaatuu MYÖS tämä 
ydinvoimaloittemme kulmakivi. Ja huomatkaa, että kyseessä on koko maanosamme MERKITTÄVIN 
uraanintuottaja yhtiö. 
 
Jota ydinbuumin kirkkaimmissa palopuheissa vielä parisen vuotta sitten ilmoitettiin tuottavan KAIKEN 
Suomen vaatiman 500 000kg/y uraanipolttoaineet!. . Viimeisin tieto toteutuneista tuotannoista oli 
200kg/y ja olisi kuulemma m a h d o l l i s t a  nostaa jopa tavoitteen promillen osiin 400kg/y! 
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PS. TIETENKIN YLE sama uutinen ilmoitti TVO ja Arevan siirtävän myös, kuka edes yllättyi OL-3 
laitoksen startin vuoden 2018 alusta AIVAN vuoden loppuun!..) Mutta t ä l l a i s i i n ydinteollisuuden 
loputtomiin jobinposteihin olemme jo alkaneet "tottua"! 
----------------- 
 
FB. 10.2014 
pu239 pu239  
 
T.  Hei vielä tuosta rahavirta-asiasta. Onko tässä artikkelissa mainittu 300kg/vuosi realistinen määrä 
puhdasta plutoniumia/ ydinvoimalaa kohden Suomessa realistinen? 
http://www.peda.net/verkkolehti/kuopio/53/lylukuopio...  
 
Kun tietty sitä lähtee paljon, mutta tulee myös takaisin loppusijoitettavaksi.  
- 
Arto Laano T.  hei, lähtökohtaisesti OL-2 tyyppisessä reaktorissa on 86 000kg uraania/ lataus. Siitä 
muutetaan vuodessa 2% Pu-239 ASEmassaksi. Siitä reaktori polttaa pois - 1%. Tästä siis jää noin 
800kg/y PLUTONIUMIA/y MYYNTIIN. Jalostuksessa suurin osa menee tietysti tästäkin hukkaan. Joten 
Kataista lainaten "KÄTEISEEN" jäävä osuus jonka mainitsit on varsin realistinen.  
 
Arto Laano 8,5miljardia* 0,3 tonnia= 2,55 miljardia/ reaktorisisältö mustaan myyntiin tuotuna. . TVO 
johtaja Rauno Mokalta Olkiluodossa saamieni tietojen mukaan USA vie leijonan osan. TVO/Posiva 
kääräisevät noin 250miljoonan, eli provikkana 10% siivun.  
 
Muistan ELÄVÄSTI miten Rauno Mokka teki tästä messevän paketin 22 milliä 10 luotettavimmalle 
insinöörilleen. Jotka veivät summat sitten härskisti ohi tullien ulkomaiden pimeisiin bisneksiin. Siis niitä 
joista videossanikin kerron miten INTERPOLI/Jakuzat sitten perään soitteli.) Ai mihin meni loput rahat? 
No POLIISIPÄÄLLIKÖILLE, Armeija, Paavo Lipponen, Sinikka Mönkäre ja mm. Soini sai kukin 
tasalahjusta 22 MILJOONAA suoraan TVO:lta paikan päällä. 
--- 
 
T. Eli 300kg tuottaa 2 550 000 000 €/ vuosi !? Reaktorisisältö?  
Mitä ja kenen luvalla ne jenkit täällä huseeraa ?  
 
Arto Laano USA omistaa siis IAEA:n valvoman globaalin ydinASEbisneksen. Venäjä on hommassa 
likaisentyön palkkarenkinä kahdenkeskisessä kiintiökaupassa. 100% Euroopan uraaneista kiertää 
venäjällä "korvamerkintään", siis 70%. USA hoitaa vaarallisesta jalostuksesta loput omansa 30%. . 
Nimenomaan USA siis määrää jopa sen, mikä on TVO:n reaktorien s i s ä l l ä ! Pelkästään OL-3 
hankkeessa on JO luokkaa 30 USA CIA agenttia varmistamassa USA oikeudet ASE-tuotannosta TVO 
on siis 100% USA= NATO hallinnoimaa ja taas Loviisa 100% Venäläisten.  
 
Arto Laano Iran KOITTI tehdä riippumatonta isotooppijalostusta ilman USA kontrollia. USA 
sumeilematta PAKOTTI Iranin kaiken tuotannon Venäjälle!. Kuvittele siis USA PAKOTTAA 
riippumattomat maat alistumaan Venäläisten kontrolliin! Eli KOKO USA/ Venäjä vastakkainasettelu on k 
u l i s s i . Ovat samassa ydinsekoilussa kuin paita JA perse. Tosin USA vie ja muut VIKISEE! 
--- 
T. Just joo. No pahan lähteitä ei oo kun yksi, niin kai ne kokee yhteenkuuluvaisuudentunnetta aina aika 
ajoin. Vaikka hyvähän se on että on edes jotain valvontaa !  
 
Arto Laano No EI TOKI T. näitä ulkopuoliset saa VALVOTA!)) Vaan KAIKKI toiminta tehdään ohi JOPA 
valtioiden perustuslakien! Harva tietää, että IAEA ydinlait sotkee suohon k a i k k i muut lainkirjaimet 
valtioissa! Ja j o s "uskaltaisin" aukaista sinullekin näitä lisää. Tulisi niin paljon silkkaa visvaa, että 
oksentamaan alaisit. 
 
 Sanotaan nyt sen verran lisää, että mm. MOSSAD hoitelee JA OMISTAA koko OL-2 tuotannott.! 
Suomalaisilla on sitten osuudet OL-1 mustaan Pu-239 materiaalien myynneistä. Mukana Mauno 
Koiviston, Lipposen, Kataisen lisäksi kuuluu vain kourallinen poliisipäällystölä, armeijan kalunajoukkoa. 
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B. Vahlroosin kaltaisia pankkipimitysten asebisnesmiehiä toki. Suomi antaa mm. MOSSADIN suorittaa 
maassamme mitään korostan m i t ä ä n kontrolloimatta minunkin raportoimia USEITA murhia ja 
vastaavia. Kuvaavaa, että naapurilaitos OL-1 taas sitten myy SURUTTA Pu-239 kuolemantuotantoa 
muummoassa vastapelureille, SAUDEILLE! 
-------------- 
 
Uraanin kierrätys 100% kupla 
kupla kupla 
 
Niin MILLÄS tämä SA-miehemme sitten OIKEASTI luulee kierrättävänsä 100% K E R T A 
KÄYTTÖISTÄ uraanianne?. . . 
Nimittäin kyse ON 100% m y y t i s t ä ! 
 
Halkaiset KERRAN U-235 atomin ja tulee... Niin kaksi palladiumia. Milläs SA-/ POLIISI luulee tätä 
kierrätävänsä?) 
 
Tilanne koskee TIETYSTI ihan kaikkia muitakin uraanin kaltaisia tappajametalleita. Ei se kierrä yhtään 
paremmin Pu-239 haljettuaan niin ikää pariksi palladiumiksi ja vaikka vetyatomiksi KERRASTA. 
 
Japani ilmoittikin, että "koko kierrätyskupla" tuottaa 6- kertaa ydinvoimaa kalliimmat sähkön kWh hinnat. 
Mutta 1000- kertaa saastaisemmat jätteet päälle! Se on vaan niin, että 
 
KOKO KIERRÄTYSTÄ EI KYETÄ TEKEMÄÄN. YKSINKERTAISESTI KOSKA SITÄ EI OLE 
OLEMASSAKAAN KVANTTITASOILLA. 
__________________________ 
------------------- 
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3336. Avaruus 
 
Avaruuden säteilyn määristä 
säde säde säde säde säde 
 
Yksi keskeinen väite ihmisen "ongelmista" käydä avaruudessa tai vaikka kuussa.Perustuu oletukseen 
avaruudessa olevasta runsaasta säteilyn määrästä. Keskustelu jää varsin vajavaiseksi. Koska niissä ei 
lasketa mikä olisi säteilyn fysiologinen vaikutus ihmiseen. 
 
Onko avaruuden säteilyn voima sitten niin rajua, että ihmistä kuljettava raketti keittäisi 2 minuutissa 
ihmisen sisälleen?  
 
TM. lehti No:13.2014 kertoo aiheesta sivulla 41 näin: 
"Ilman suojaa Marssissa on noin 40- kertaa suurempi kuin Maassa. Sillä Marssissa ei ole vahvaa 
magneettikenttää Maan lailla. Ja Marsin kaasukehä 1,5% Maan ilmakehästä. Säteilyn suojaksi riittäisi 
20cm maata." 
 
Maan päällä säteily on STUK tulkinnassa 4mSv/y. Toisaalta 100% varmaan säteilyn sairastumiseen 
tarvitaan 1000mSv kertymä. Jossa kuolleisuus taas on luokkaa 50%.  
 
Eli 40- kertainen säteily = 160mSv. 1000mSv kertymään menisi tämän mukaan Marssissakin 
suojaamattomalta aikaa yli 6 vuotta! Eli ainakaan tämä EI selitä sitä miksi ihminen EI olisi kyennyt 
Kuumatkailuun, tai avaruudessa käynteihin.  
------------------ 
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3337.  38,5%  Uudisenergia 
 
38,5% 
38,5% 
 
Suomi teki sopimuksen EU:n kanssa. Silloin Suomen uudisenergian osuus oli (2012) 35%. EU:n 
jokaisen maan pitää päätöksen mukaan nostaa uudisenergian osuus maassaan luokkaan 20%. 
Suomella taso oli puun polton takia jo korkea 35. Ja sitä EU vaati nostettavaksi vain 3,5%. Ruotsilla 
määränousu asetettiin tätäkin korkeammaksi luokkaan 45%. 
 
Tavoite piti saavuttaa 2020 tultaessa. Eikä siinä kaikki tavoite päätettiin MYÖS SANKTIOIDA. Eli maa, 
joka ei ehtoa saavuta joutuu satojen miljoonien vuotuisiin sakkoihin! Mutta kuten aina. Suomi EI turhaan 
paini EU:n energiapuolen mutasarjassa jaetulla viimeisellä sijalla! Suomi ei huomannut hankkeessa 
yhtä oleellista sudenkuoppaa . 
 
Ydinvoima, kuten tiedämme EI ole ekoenergiaa, EI edes uudisenergiaa, vaan ihan jotain muuta. 
Otetaanpa esimerkki. Suomi laski saavuttavansa 38,5% tavoitteensa rakentamalla 2500MW 
tuulivoimaa. Ihan hyvä tavoite.. Ellei... 
 
Oteta huomioon sitä, että Suomen 9000MW valtakunnan verkkoon on tarkoitus lisätä 1600MW OL-3 
hanke. No 1600/ 9000MW= 18%! SE mitä Suomessa ei ydinala tajua johtuu siitä, että OL-3 startti 
pudottaa saavutetun 38,5% uudisenergian tavoitteesta -8%! Saman tekee tietysti OL-4 startti, tai 
Fennovoiman lisääminen EI uudisenergisen ydinvoiman osuuden lisäys tekee yhtälön aina asteen 
vaikeammaksi. 
 
On päivän selvää, että kaavailtu OL-3 startti tuottaisi Suomelle SATOJEN MILJOONIEN VUOTUISET 
SANKTIOSAKOT EU:sta! Nyt alatte ymmärtämään myös miksi OL-3 startti venymistään venyy. Itse 
asiassa TVO:n laitoksen startti tulee maksamaan jokaiselle käyttövuosilleen satojen miljoonien sanktiot. 
 
Eikä se jää tähän. EU on nostamassa uudisenergian tavoitetasoja ja rajusti, eli kaksinkertaistamassa 
sitä heti 2020 tavoitteitten jälkeen. Suomessa kyllä vaahdotaan CO2 kiintiöistä. Mutta ei ymmärretä 
keskustella TODSELLISISTA ydinahneudesta johtuvista suurriskeistä maallemme. 2020 Kun Suomi 
alkaa maksamaan ydinhankkeistaan EU:lle sakkojaan. On myös selvää, että EU:n sanktioimat 
lisävaateet tullaan maksamaan myös jatkossa ja korkoa korolle lupaa laajasti ydinvoimasta tästäKIN 
syystä pois liputtavassa EU:ssa.    
--- 
 
Meneepä tää 2014.09/Suomi 24 ydinvoima setti kiinnostavaksi.  
 
Eli j o k a i n e n ydinvoimapäätös ajaa suoraan tavoittamatonta 38,5% uudisenergian osuutta luokkaa 
(-4%) kauemmaksi ja Suomelle 100% varmaa sakkosanktiota. Joka onkin sadoissa miljoonissa JO 
NYT! Näillä seinähulluilla päätöksillä. 
 
Nyt siis EI CO2 harha ole se oleellisin. Van se kylmäävä totuus, että Suomen uudisenergia tuskin tulee 
ylittämään edes 33% osuuksiaan 2020. Se mistä täällä EI keskustella edelleenkään ihmetyttää minua 
kovasti.  
 
Tarkoitan siis sitä, että tavoite 2020 alitetaan heittämällä -5%. Tämä on selviö. Kiitos ydinsekoilijoiden. 
Mutta lasketaanpa lisää.  
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Suomen sähkön kulutus laskenut 6v putkeen -5%. Melkoinen notkahduksen kertymä tämä -25% jo on. 
Eikä loppua näy. LISÄKSI lisää edelleen pakkosyötetyn ydinvoiman EI uudisenergista momenttia. 
 
Toinen totuus aiheesta. EU on JO tehnyt päätöksensä korottaa 2020 jälleen uudisenergian osuutta 
uudet +20%! Miettikääs mikä tilanne Suomelle? Siis miettikää ISOSTI! Silloin koko Euroopassa 
uudisenergian osuus +20 +20= 40% ja se nostellaan +40% seuraavaan 15 vuoteen. Hei halloo! 
 
Suomessa on silloin 100% sähköstä ylihintaisilla uusilla reaktoreilla 80v nalkissa. Millä HITOSSA Suomi 
toteuttaa 35% nousun EU sanktion tavoitteensa vaikka nyt +60%? .. 
 
Kysyin asiaa TEM pääinsinööriltä Jorma Aurelalta. Hän EI osannut vastata yhtään mitään. 
Ydinvoimalan akilleen kantapää paljastuu. TOTAALISEN JOUSTAMATONTA! Koska lukitsee tulevat 
sukupolvet kiistatta menneisyyden virheisiin kaikin osin, myös EU- sakkoihin. 
--------- 
 
Eikä kulunutkaan kuin HETKI asian esilleotista ja katsokaa T&T/EU: 
 
PÄÄSTÖKAUPPA Helena Raunio,  
21.9.2014, 19:00 
 
EU hylkii Suomen näkemyksiä päästövähennyksistä - "Suomea odottaa kallis lasku". Päästökaupan 
ulkopuolisten päästöjen vähentäminen tulee olemaan Suomelle kallista ja vaikeaa, sanoo ylijohtaja Esa 
Härmälä työ- ja elinkeinoministeriöstä. 
  
– Suomelle voi tulla iso lasku, koska näistä aloista vastaa valtio. Päästökaupassa ovat yritykset 
mukana, Härmälä sanoi Tekniikka&Talouden Suomalaisen Energian päivässä. 
 
Uhkaavan laskun lisäksi harmia aiheuttaa se, että Suomen ja Euroopan unionin näkemykset 
ympäristöpolitiikassa eivät kohtaa. Härmälän mukaan Suomi haluaisi vähentää päästöjä sieltä, missä 
se on halvinta. Tämä linja on EU:ssa vastatuulessa. 
 
Suomi haluaisi myös, että on vain yksi sitova tavoite eli päästöjen vähentäminen. EU:ssa mukaan on 
tullut kuitenkin muita sitovia tavoitteita. Kun on monia tavoitteita, ne voivat törmätä toisiinsa. Esimerkiksi 
joissain maissa voidaan joutua lisäämään uusiutuvia, vaikka saman päästövähennyksen voisi 
saavuttaa muilla keinoin halvemmalla. 
 
Kaksi sektoria 
 
Päästöjen vähentämisessä toimet jakaantuvat päästökauppasektorin ja ei-päästökauppasektorin välille. 
Päästökaupan piiriin kuuluvat koko energiantuotanto ja suoria päästöjä aiheuttava teollisuus. 
 
EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet vuodelle 2030 yritetään ratkaista lokakuussa Eurooppa-neuvostossa. 
Esityksessä tavoitellaan 40 prosentin vähennystä kasvihuonekaasupäästöihin vuoden 1990 tasosta, ja 
uusiutuvan energian tasoksi vähintään 27 prosenttia. 
 
Suurimmat muutokset tulevat koskemaan ei-päästökauppasektoria. 
 
Vähennykset tuplattava. Uudessa mallissa päästöjen vähentämistavoite ei koske samalla tavalla 
molempia sektoreita. 
 
Tulossa oleva 40 prosentin yleinen päästövähennystavoite merkitsee päästökauppasektorilla 43 
prosenttia. Siinä mennään eurooppalaisilla säännöillä. 
 
– Ei-päästökauppasektorille yleistavoite merkitsee 30 prosentin vähennystavoitetta. Tämä jaetaan 
jäsenmaille bruttokansantuotteen tai joltain muulta pohjalta. Jos se jaettaisiin niin kuin viimeksi, 
Suomelle tulisi 36 prosenttia. 
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Ongelmia on niin rakentamisessa, maataloudessa kuin liikenteessäkin. 
 
– Meillä joka toinen rakennus on jo päästökaupassa, koska ne ovat kytkeytyneitä kaukolämpöön ja 
voimalaitoksiin. Meillä on siis rakennuskanta, jossa energiatehokkuuden parantaminen tulisi vain joka 
toisessa rakennuksessa ei-päästökauppasektorin hyödyksi. Muissa maissa se on korkeampi. 
 
Tähtäimessä Pariisin ilmastokokous. EU:n kannat pitäisi olla tiedossa riittävän ajoissa eli viimeistään 
alkuvuodesta, koska ensi vuoden joulukuussa pidetään YK:n ilmastokokous Pariisissa. 
 
Nykymallissa tavoitellaan 20 prosentin päästövähennyksiä vuoden 1990 tasosta, 20 prosentin 
uusiutuvien energian osuutta ja energiatehokkuuden 20 prosentin parantamista vuoteen 2020 
mennessä. 
 
– Miten EU:lle keskimäärin käy, käynee myös Suomelle. Mikä tahansa luku yli 40:n ei ole poliittisesti 
realistinen, ja alle 40 on poliittisesti epärealistinen, tulkitsee Härmälä komission suuntaa. 
____________________________________________________________ 
 
Uutta on sitova uusiutuvan energian tavoite Euroopan tasolla, kun nykyiset tavoitteet ovat kansallisia. 
Suomessa tämä tavoite on edelleen 38 prosenttia. 
_____________________________________________________________ 
 
* Siinäpähän Suomio ydinlobbarit repii läpensä. Koska JOKAINEN OL-3 tasoinen 1 600MW 
ydinvoimalastartti vie tuota 38,5% tavoitetta varovaisesikin arvioideen -5% kauemmas! 
------------------------- 
 
Suomi 24 Ydinvoima 09.2014  
Suxnet: 
 
Erinomaisen analyysin /1/ energiavallankumouksesta on tehnyt Petri Hakkarainen. Julkaisu sisältää 
myös Saksan ydinvoimasta luopumisen pitkää historiaa. Julkaisusta tiivistetyt energiavallankumouksen 
tavoitteet: 
 
* v. 2020 mennessä 
- CO2-päästöjä leikataan vähintään 40% vuoden 1990 tasosta 
- uusituvien energioiden osuus sähkönkulutuksesta 35% 
____________________________________ 
 
* v. 2022 mennessä: ydinvoiman käytöstä luovutaan 
- tällä hetkellä käytössä 9 reaktoria 17:sta 
 
* v. 2050 mennessä 
- CO2-päästöjä leikataan vähintään 80% vuoden 1990 tasosta 
- uusituvien energioiden osuus sähkönkulutuksesta 80% 
- uusiutuvilla energioilla 60% kokonaisenergiankulutuksesta 
____________________________________________ 
 
- primäärienergian kulutus 50%:iin nykyisestä 
- sähkönkulutusta vähennetään 25% nykyisestä 
- rakennuskannan energiantarvetta vähennetään 80% nykyisestä 
------------------ 
 
Ruotsin strategia 2014< 
hieno hieno hieno 
 
Ruotsi tapansa mukaan vastasi Suomen ydinvoimahankkeisiin parhaimmalla mahdollisella tavalla. 
Päättivät sitten ensi töikseen luopua kokonaan YDINVOIMASTA ja siihen liittyvästä NATO 
jäsenyydestä myös. 
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Nyt on JÄNNITTÄVÄÄ seurata Ruotsin jatkoja. Itse veikkaan näin: 
 
- Ruotsi tulee rakentamaan seuraavan 5 vuoden aikana massiivisen Saksan mallin mukaisen ofshore 
tuulipuistojen verkoston Itämereen.  
 
- Ruotsin Lappiin startataan kymmenien tuhansien tuulipuistot suunnittelun mukaisesti.  
 
- Nyt puhutaan pelkkänä tuulivoimana varmaan 30 000MW "lämmittelystä". 
 
- Ruotsi tulee hyödyntämään myös yöttömän yön aurinkovoimaloita. Varmaan tässäkin puhutaan 
kättelyssä kymppi tuhansien perusinvestoinneista. Saksan mallin mukaisista yksityisistä 
aurinkovoimaloista jokaiseen talon kattoon.  
 
Rakentamiseen Ruotsi tarvinnee noin 5 vuotta. Siitä käyttöä 5 vuotta ja tuo armada ehtii vielä MYÖS 
kuolettamaan hintansa. Ennen kuin Suomessa yksikään uusi ydinvoimala yskähtää yrittää starttia. Ja 
sitten..! 
 
Ruotsi tulee ilman muuta painamaan Saksan kanssa EU:hun tuon sakolla sanktioidun 80%< 
UUDISENERGIAN VAATIMUKSEN. Tarkkaan hyödyntäen suunnattomat mukanaan tuomat edut. 
 
Suomella ei ydinvoimaloistaan jää tietenkään MITÄÄn hyötyä. Kun reaktorit starttaavat. Ruotsi/ Norja  
tunkee JO Nortpoolissa markkinat vääränä markkinahäirikkö voimaloita. Aina vaan enemmän Saksan 
malliin Ilmaisen polttoaineen tuulivoimaa ja aurinkovoimaa kesät/ talvet läpeensä tarjolla yllin kyllin. 
Suomen on turha pyristellä, SVE kun nämä osaa. 
 
Eikä se toki tähän jää! Suomen konkurssikypsät ydinyhtiöt ovat tilanteessa selvää kauraa kaadettavaksi 
teko velkoineen lopullisesti. Ruotsi ja Saksa,  yhdessä painavat EU:ssa läpi lain aikataulusta jossa 
Euroopan viimeisimmätkin ydinvoimalat sammutetaan. Saksasta saamieni alustavien tietojen mukaan  
takarajana 2045.  
------------------ 
 
Eco watch. Energian 
, Nuclear 
 
, Uusiutuvien energialähteiden voittokulku 
 
Ydinaseita, Fade tuuli ja aurinko Soar 
 
Paul Brown, Climate News Network | 30. joulukuuta 2014 10:25 am | Kommentti 681shares 
 
Ydinvoimalat kuuluvat yhä enemmän menneeseen, jääden jälkeen uusiutuvien energian lähteille, ja 
öljyn ja kaasun hinta laskuille, vuonna 2015 ja sen jälkeen  
 
Sijoittajat ovat yhä epäilevämmin asettamassa heidän rahansa osaksi ydinvoimaa. Uusiutuvien 
energialähteiden luvatessa yhä parempia tuottoja investointeina ja saadessa lisäpontta, jos maailman 
hallituksissa vihdoin suhtauduttaa ilmastonmuutokseen vakavasti.(Energianegatiivisesta ydinvoimasta 
CO2 poistoon siis EI ole, toteaa jo tämäkin lehti!) 
 
Uusiutuvien energialähteet jo nyt toimittamassa 22 prosenttia maailmanlaajuisesta sähköstä ja 
ydinvoimalat enää vajaat 11 prosenttin-osuuden, joka on vähitellen jäämässä yhä vanhempien ja 
epävakaampien reaktorien tekemiksi, saaden vähemmän uusia laitoksia tilalle. 
 
Uusien suurten laitosten tuuli-ja aurinkoenergialla käytettyjen laitosten rakentamisten kiihtyessä 
kaikkialla maailmassa. Maailmalla sähkön tarpeen nopeassa kasvussa, sen kokonaan puuttuessa 
syntyy sähkökatkoja, kuten Intian. On yhä selvemmin nähtävissä, että tuuli- ja aurinkoenergia ovat 
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ylivoimaisesti  nopein ja halvin tapa tuottaa varmaa uutta eko sähköä vajaatehoisten sähköverkostojen 
sähkön katkeamisiin.  
 
(Uskomatonta tämäkin. Ydinala kun on AINA väittänyt takaavansa tasaisen sähköntuoton. 
Todellisuudessa ydinvoima onkin keskeinen JARRU ja ESTÄÄ 10- kertaa nopeampien ja heti valmiina 
tuottamaan olevien uudisenergian mallien ryntäämisiä verkkoon. Maailmalla EI kaivata HITAASTI ja 
epävarmasti valmistuvaa vajaantuoton ydinvoimaa. Vaan nopeasti ja yllinkyllin ylitarjontaan valmiita 
uudisenergian muotoja!) 
 
Kehittyneissä maissa samaan aikaan, ollaan valmiina kohtaamaan hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistarpeet. Rakentajat löytävät kyseisten uusiutuvien tekniikoiden kustannukset jotka on 
tulossa hinnoiltaan alas huomattavasti. Tuuli- ja aurinkoenergiaa tuet vähenevät ja joissakin 
tapauksissa katoaa kokonaan seuraavien 10 vuoden aikana. 
 
 
Nopea asennus 
 
Lisäksi se etu, että uusiutuvat on nopeasti tarpeen mukaan asennettavissa. Aurinkopaneelit, kun 
valmistuttuaan voidaan asentaa katolle ja ovat jo käytössä yhdessä päivässä! Tuuliturbiinienkin 
asennus voidaan tehdä viikossa.(Ydinvoimalaa saadaan odottaa yli 10 vuotta! Tässäkin 
käsittämättömät toimitusten aikojen erot!) 
 
Ydinvoima, on sitä vastoin edelleen lisääntyvästi kalliimpaa. Kiinassa ja Venäjällä, kustannukset eivät 
ole nähtävissä avoimina, ja jopa demokratioissa ne ovat vaikeasti havaittavissa. Mutta on selvää, että 
ne nousevat kasvavan dramaattisesti. 
 
Rakenteilla olevat kaksi Euroopan Paine vesi reaktoria, nimeltään Hinkley Point C Britannian West 
Country niiden oli tarkoitus alkaa valmistua vuonna 2015, mutta nyt hinta on noussut useita kertoja jo. 
Arvioidut rakennuskustannukset ovat nyt hyppänneet 16 miljardista jo £ £24 miljardiin — ennen kuin 
ensimmäisetkään  konkreettiset työt on alkaneet, uhaten hankkeen jo kaatuvan kustannuslisiinsä! 
 
Toinen ongelma ydinvoimassa on rakennusaikataulujen hallitsematon piteneminen. Alunperin Hinkley 
Point C oli tarkoitus saattaa päätökseen vuoteen 2018 mennessä. Tämä on nyt lisäänytynyt jo vuoteen 
2024, mutta tämäkin oletus on optimistinen. Päätellen rakentajien suorituskyvyistä kahdesta 
prototyyppistä Suomessa ja Ranskassa, jotka ovat myöhässä ja ylittäneet myös kertaluokkia laaditun 
budjetin. 
 
Suomen ydinvoimalan oli tarkoitus valmistuttua vuonna 2009, mutta on vielä ainakin kolme vuotta aikaa 
käyttöönottoon. Ranskan laitos on myös viisi vuotta myöhässä. 
 
Monissa maissa suunnitellaan paperilla uusien ydinvoimaloiden rakentamista ja Kiina, Etelä-Korea ja 
Intia ovat ne, jotka ovat edelleen rakentavinaan niitä. Muissa maissa, joissa erityisesti yksityistä 
pääomaa tarvitaan rahoittamaan niitä, yhtiöt laittavat suunnitelmansa laajasti jo odottelemaan. 
 
Aurinkoenergiaa projektit sitä vastoin kehittyy mm. 750 metrin mittaisella canal Gujaratin valtion sähkön 
projekteilla Corporation India. 
 
Pidennetään reaktorien käyttöikää 
 
Yhdysvalloissa, jossa on edelleen suurin määrä reaktoreita maailmassa, valitsevat sen sijaan 
epätoivoiset ajatukset pidentää kalliiden vanhojen reaktorien käyttöikää. Monet operaattorit ovat 
aikeissa hakea pidennystä 60-80 vuotta. Jos ne ovat realisoituvia vaatimuksia, ei näytä siihen 
riskikasvuun olevan nykyisen Obaman valtion asettamia esteitä. 
 
 
Monissa muissa maissa, kuten Britanniassa, vaaditaan yhtiöiltä ydinvoimaloilleen mahdollisimman 
pitkää elämää jotta ydinala ei olisi häviämässä kokonaan ihan pian. 
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Mutta yksi keskeinen ongelma on.  Ydinvoima-alalla on reaktoreissaan tarkoitus olla tuottamassa virtaa 
säätökyvyttöminä koko ajan. Uusiutuvien energioiden lisääntyvä osuus markkinoilla, ydin-, tuuli- ja 
aurinkoenergia kyllä näin yhdessä tuottavat enemmän sähköä kuin tarvitaan. Jättäen kuitenkin 
säätökyvyttömät ydinvoimalat ongelmaksi seurata todellista vaihtelevaa sähkön kulutustarvetta. 
 
Tähän  ongelmaan on  kehitetty Isossa-Britanniassa suuri ja strateginen akusto. Viiden megawatin 
akku, joka on suurin Euroopassa, jonka on tilannut Leighton Buzzard, Bedfordshire, Englannin keskellä. 
 
Tämä tarvitaan kun on liikaa kulutuksen kasvun piikkejä jotka kaataa valtakunnan verkon energian 
kysynnän kasvaessa äkillisesti. 
 
Jos kahden vuoden koekäynnin aikana tämä osoittautuu toimivaksi tekniikaksi tasoittamaan nousu- ja 
laskukausia kysynnän ja tarjonnan mukaan. Se alentaa kustannuksia laittaa päälle kalliita 
säätökaasuturbiineita. Verkon akut asennetaan silloin koko maata kattaviksi. Korjaten jatkossa hyvää 
satoa ajoittaisemmin käyvien uusiutuvien energialähteitten markkinointiin taas rajusti lisää. 
------------------ 
 
T&T Aurinkoenergia ohittaa ydinvoiman 
 
* Tää kyllä oikeen herekisti! 
 
Uusiutuva energia Janne Luotola, 2012 
Näinä vuosina uusiutuvasta energiasta tulee kaupallisesti kannattavaa 
 
Clean Technican toimittajan Zachary Shahanin kokoama aineisto uusiutuvan energian menestys alkaa 
pian.  
 
Aurinkovoima voittaa taloudellisuudessa halpana pidetyn ydinvoiman jo vuonna 2014. !! Ohittaa jopa 
hiilivoiman 2016! 
-------------------------------- 
 
Suomeen p y s y v ä  EU sakkosuma 
konkurssi konkurssi konkurssi 
 
Suomen uudisenergian LÄHTÖTASO oli noin tuo 38%. Ja EU vaati sen nostamista 38,5% 
 
Suomi JOS ja kun starttaa tuohon lukemaan OL-3 laitoksensa Joka EI ole siis uudisenergiaa 
lukuhallusinogeenillesi käy näin: 
 
38% 9 000MW verkkosähköstämme= 3 420( 5 580MW EI uudisenergiaa) 
 
Tähän kun Suomi starttaa OL-3 100% 1 600MW EI uudisenergisen OL-3 laitoksen: 
 
9000MW+1600MW= 10 600MW/ 3 420MW= -32%!!! 
___________________________________________ 
 
Hiipiikö nettipoliisille hattaraasi y h t ä ä n ajatusta, millä k e i n o i l a  tuo näin muodostuva hurja liki -
7% vajaus EU:n SAKOILLA vaatimista vajauksistamme täytettäisiin? 
 
 
Entä myös tämä lisän vajaus : 
 
10 600MW+Fenno-1 200MW= 11 800MW/ 3 420MW= -28,5%!!! 
____________________________________________ 
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Suomi on JO NYT tekemillään  SEINÄHULLUILLA ydinvoimahankkeillaan -10% JÄLISSÄ 2020 EU:n  
vaatimasta 38,5% uudisenergian osuuksistaan.  
 
Jos JOKU ihan tosissaan luulottelee, että pari tuuliviipperää muuttaa tilanteen. Niin ottakaapa laskinta 
esiin. 2014 Kun  EU vaati Suomelle JO +80% uudisenergian pakotteen vuoteen 2050! Oikeasti, Ruotsi, 
Ranska LASKIVAT Englannin lailla ja luopuivat ydinvoimistaan JUURI näiden EU sanktioimien 
lakimuutosten pakottamina!. 
 
 KUKA siis oikeasti luullee Suomen 60v pörräävien ydinvoimaloitten SAKOT MAKSAVAN kituvasta 
talouskasvustamme jatkoon? Luullaanko Suomessa saatavan y h t ä ä n maata kimppakivaan 
kaatamaan 19 EU maan ajamaa selkeää uudisenergian tavoitetta? 
___________________________________________ 
 
T&T TUULIVOIMAHarri Junttila, 16.1.2015, 16:08 
Tuulivoiman tuotantotuki ei riitä kaikille 
 
Suomessa on vireillä tuulivoimahankkeita jo niin paljon, että kaikki eivät pääse syöttötariffijärjestelmään. 
Nyt tukirahoista on käynnissä kilpajuoksu. 
 
– Selvää on, että kaikki eivät mahdu nykyiseen tukijärjestelmään, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön 
hallitusneuvos Anja Liukko. 
 
Suomi on sitoutunut lisäämään uusiutuvan osuuden energian loppukulutuksesta 38,5 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä. 
 
* Tuskin NELJÄNNES vireillä olevista tuulivoimaloitten hankkeistakaan edes tulevat tuen piiriin! 
Järkyttävä tilanteen leväperäisyys myös automaattisesti tarkoittaa sitä, että Suomea EU tulee 
rankaisemaan sanktioiduilla miljardisakoilla. Koska Suomi tyhmästi pelkkään prosenttejaan rutkasti 
laskevin ydinhankkein ei tule saavuttamaan edes ensimmäistä 38,5% uudisenergiansa minimitasoa! 
Puhumatta 2050, +80% tasoja! 
-------- 
 
 
 
 

3338. Fennovoima. 
 
Mikä ON Fennovoimala? 
sotaa sotaa sotaa 
 
Fennovoimalan hankkeesta kuuluu yhä huolestuttavampia uusia tietoja. Ministerin Ville Niinistön 
kommentit siitä miten Fennovoiman hanke perustuu menneisyyden "suomettumiseen" herätti valtavaa 
vastakkainasettelua maamme lehdistössä, miksi? 
 
- Fennovoima hanke EI ole lankaan ydinvoimahanke! 
_____________________________________________ 
 
- Miksi venäjä haluaa Suomesta 400MW sähkötehot. Joita ei kalliina kannata edes myydä? 
 
- Vinkki löytyy, kuten yleensä USA tavoista toimia. Vaikka nyt Etelä- Koreassa. Siellä USA rakentaa 
juuri vastaavia yllättävän pienen tehon 400MW ydinvoimaloitaan. Nimenomaan 
SOTATUKIKOHTIENSA energianhuollon turvaamisekseen! 
 
- Kun Suomi on luovuttanut Olkiluodon, Lakarin, Humppilan täysin NATO ydinsotateollisuuden 
tukikohdiksi. Venäjä ei aikaillut! 
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- Vaan vaatimalla vaati Suomesta YDINASETUKIKOHDAKSEEN Fennovoiman alueita! Pyhäjoki kattaa 
hyvin 100% suljetun Venäläisen ydinasetukikohdan, tutkalaitteiston ja HAARP iskujen tukikohdan 
keskeiset vaatimukset. 
 
- Fennovoimalaan tulee siis tuhansien 100% venäläisten sotilasprikaatien yllläpitämä eteentyönnetyn 
suomalaisilta suljettu  sotilastukikohdan aidattu alue. Oma sähkön tuotanto taataan ydinvoimaloilla 
Eennovoima -1 ja 2 ovat saaneet jo 2500MW luvat Suomen valtiolta. 
 
- Tehot ovat niin valtavia, että jopa maailman SUURIN HAARP USA Alaskassa 1000MW tehoillaan jää 
auttamatta toiseksi. Venäjä tulee Lapin suunnattomilla HAARP laitteistoillaan kontrolloimaan niin NATO 
liikennettä Norja- Pohjolaan. Kuin myös kontrolloimaan Suomen yli kulkevaa keskeisiä suihkuvirtauksia 
mielin määrin Fenno-HAARP laitteillaan.  
 
Kyseessä on aivan USKOMATTOMAN härski hanke, joka alistaa koko Euroopan kattavasti suoralle 
Venäjän masinoimalle iskuille milloin vaan. Hämmästyttävää tässä on myös USA hampaattomuus. Ja 
se miten sanaa vastaan sanomattomasti Suomeen on nyt täyin tekaistujen ydinvoimaloiden 
rakentelujen varjolla luotu sotilaallisen uhan ydinkeskukset. Sekä NATO, että myös kiistatta Venäjän 
ydinasemahdin toiminnan keskukset! 
 
Kun III- maailmansota sytytetään. Tämä järjetön vastakkainasettelu tuleekin takaamaan sen, että 
nimenomaan SUOMI on sodan alkupäivistä asti tulessa. Ja kansanmurhien eittämätön keskus. Voi vain 
hämmästellä miten typerästi hallintomme on  ydinkiihkonsa sokaisemana tuhonnut maamme, 
mahdollisuudet selvitä.  
------------------- 
 
 Minne menee sähköt? 
 fennomoka fennomoka 
 
 Aikoinaan YLE Timo Harakka kertoi kuulleensa, ettei OL-3 laitoksesta tule KOSKAAN watin wattia 
sähköä. Ja vaikka sekin ihme tulisi. Wattiakaan eivät ranskalaiset Suomeen hankkeesta antaisi. Vaan 
jättäisivät TVO miljardisakkojensa uhkaukaaseillaan reaktorit omistuksiinsa ja Suomalaisille ei heruisi 
edes joskus tulevaisuudessa käyvästä reaktorista sähköä maahamme lainkaan.. No monet muistavat, 
että Harakalle annettiin ankarin nuhtein potkut saman tien sanomisistaan! 
 
 Totuus on se, että Suomessa EI ole tehty toimivaa ydinvoimalaa käytännössä 35 vuoteen! Joten 
LUULISI Suomalaisilla olevan ERITYINEN kiihko saada edes YKSI toimivakin reaktori aikaiseksi. . 
MUTTA ihan jotain muuta! 
 
 Fennovoimalaa hakiessa yhtiö janosi alkuun rehvakkaasti saada 2500MW reaktori ja kokonaan 
Suomen käyttöön. Ja sen valtio kiireesti myönsi. Vaan mitä todellisuudessa tapahtuikaan? Jotain mistä 
EI julkisuudessa puhuta yhtään mitään.  
 
 Tilauslistalle runnottiin yhtäkkiä jotain aiottua kertaluokkia pienempää. VAIN ja ainoastaan 1200MW 
mopoluokan reaktori! Venäjä ilmoitti haluavansa rakentaa näitä kaksi, jotta Suomen ydinsähkön nälkä 
täyttyisi. Vaan miten TAAS Suomi vastasi? 
 
 Ei kelvannut 2500MW. Itse asiassa tilanne on liki vitsi. Suomi on tyrkyttämässä Venäläisille nyt 75% 
maksuosuutta hankkeesta. Kokoomuksen Räty (18.09) ilmoitti SK lehdessä, että Fennovoiman tulevalle 
ydinsähkölle on löytynyt tuskin 44% Suomalaisosuus ja peräti -20% puuttuu yhä. Jatkuvasti 
Vapaavuoren alkukesän 65% alennuksen jälkeisestä 60% "alennuksen" Suomalaisten siivusta silti 
peräti -20% leijonan osa. Venäjä on ottamassa tarjonnasta 38% sotilastukikohtiensa käyttöön 
Suomessa.  
 
 Lasketaan mitä Suomen 44% edustaa. 1 200MW* 0,44= 528MW edustaa VAIVOIN toisen pian 
poistuvan Loviisan tuotantoa! Siis ei mitään.. Eli Suomeksi sanottuna alkuperäisestä ydinvoimalan 
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hankkeesta Suomen ydinalan sähköyhtiöt ovat NYT ottamassa luokkaa 5 OSAN tarjotusta! 21% Mistä 
IHMEESTÄ tässä on kysymys? 
 
 Toisaalta Venäjä on hamuamassa jo myönnetyistä Fennovoiman ydinsähkön osuudesta leijonan osan. 
Eli alustetusta tehosta lähes 1 000MW. Sattumaa tai ei mutta tämä on prikulleen SAMA tehon tarve, 
jonka imee USA Alaskan HAARP - ionosfääri ASE/ manipulaattorit!  
 
 Venäjälle Tarja Halosen 2009 antaman Open sky sopimuksen mukaan Suomessa annettiin samalla 
MTV 45 Minuutin mukaan kymmeniä SALAISIA tukikohtia sotilasalueiden liepeiltä. MTV kuvasikin 
useita salaperäisiä suljettuja venäjän armeijan varikkoja maassamme. On itsestään selvää, että Venäjä 
haluaa nyt myös NÄILLE sotilastukikohdilleen varmistetun ITSE tuottamansa sähköt! 
 
 Eivät ohjuspatteristot, pommikonelaivueet, lentokonearmadat, jotka päivittäin maatamme nytkin 
chemitrailaa tee sitä ilman JATKUVAA venäläissähköjä. Sopimus Open sky pitää siis SELKEÄSTI 
sisällään paljon vaarallisia paljastumattomia yksityiskohtia. Myös näiltä osin. Niinistön avaus näistä 
näyttää pelottavan tiedotusvälineitä ankarasti. On itsestään selvää, että nämä kytkökset haisevat 
tulevalta kuolemalta koko Suomen osalle! 
 
 Mietitään asiaa vielä lisää. Miten reagoi Suomen ydinkiimainen ala sitten vaikka OL-4 hankkeen 
tuomaan +1600MW reaktoritehoihin? TUSKIN kukaan edes yllättyi. TVO kylmän viileästi puski 
hankkeen vuosien ja vuosien päähän. Alustavasti 4vuoteen. Entä sitten loppuvien reaktoriensa ääreltä 
Fortum? Ihan SAMAA. 
 
 Kuula ilmoitti, ettei Fortumia kiinnosta ydinhankkeet 14 VUOTEEN!. Suomessa siis lehdistö luo kuvaa 
KIIHKEÄSTÄ ydinvoimabuumeista. mutta TOTUUS on jotain ihan muuta. Suomen ydinteollisuudessa 
YKSIKÄÄN yhtiö ei välitä sijoittaa ydinhankkeisiin käytännössä yhtään MITÄÄN. 2008 
Energianegatiiviseksi muuttuneen ydinteollisuuden kannatus on romutettu mutasarjaan. .  
-------------- 
 
Fennovoima, otetaanpa päräyttävää realiteettia. 
lahtari laaksonen lahtari laaksonen 
 
Suomen joka IKISESSÄ ydinturvaosaston poliisien ja ELY- mestarien, Vapaavuoren sloosheissa 
todettiin, että Fennovoima on hankkeena BUENO. Vie Suomineidon seitsemänteen nirvanaan. Miten 
IKINÄ osaisimme elää ilman 100% neukkulaista plutonium nappitehdasta? 
 
No eilen sitten itse STUK "Lahtari Laaksonen". Loihe ihmettelemään. Että tämä Fennovoimalan 
hankkeessa on muutakin ryppyä rakkaudessa kuin hiipuva 44% suomalaisten ankara aliedustus. 
 
Hän oli VIIMEIN 27.09-14 vaivautunut vilkaisemaan muista viranomaisista poiketen jo allekirjoitettua 
paperia. Kas kummaa. Fennovoiman 1200MW huippureaktori osoittautuikin Pietariin 25v sitten 
hahmotelluksi luokkaa 1000MW haamureaktoriksi!  
 
Siis laitteeksi josta ei ole kuin insinöörien MÄRKÄ UNI jäljellä jostain viime vuosituhannelta! 
Menneisyyden reaktorista ei siis ole olemassa reaalimaailmassa MITÄÄN! . Siitä huolimatta 
venakkopomot tv:ssä puhuu 100vuoden ikuisuusprojektistaan Suomineidon sydämessä tuhansille 
venäläisprikaateillaan! 
 
No olemmeko sitten kuullet sanan sanaa siitä, että hanke pitäisi välittömästi ottaa rikoksen 
paljastuksien takia uudelleen harkintaan. Ettei edes  Suomen ydinala ole niin hullu, että ostaa ilmaa 
säkissä? EI PUHETTAKAN! Laaksosen lausunnon jälkeen asia painettiin alimpaan hiilikellariin.  
 
Samalle sektorille kuin se, ettei YLE uutisen mukaan YKSIKÄÄN Suomen 3 ydinyhtiöstä usko enää 
PÄTKÄÄKÄÄN ydinvoimaansa sijoittamisiin!.. Viesti maailmalle ON siis selvä. Suomelle kelpaa mikä 
TAHANSA, kunhan se räjähtää käsiin fissiopommien lailla ja tuoksuu uraaniselta KUOLEMALTA! 
---------- 
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19,5snt/kWh 
ydinsähköstä 
 
Englanti on maa jossa tehtiin hyvin tähän vertailuun käyvää ydinvoiman  uushankintaa. Miksi ei kelpasi 
oivana kohteena. Katsotaan siis tulosta avoimen rehellisesti: 
 
A/ YKSIKÄÄN englantilainen ydinyhtiö EI suostunut sijoittamaan rahojaan 38 romutettavan 
ydinreaktorin korvaajiin. Miksi kysyttiin? "Ei kannata alkuunkaan taloudellisesti!" Kas kummaa SAMAA 
sanoo nyt myös Suomen 3 ydinyhtiötä. Eikö TOSIAAN nettipoliisit enää luota edes oman palkkansa 
maksajiin? 
 
B/ Japanin hallitus laski jo 2012 että ydinvoiman sähkö kustantaa 3- kertaa enemmän kuin tuulivoimala. 
Eikä mikään ihme, koska tuulivoiman energia on uraanista täysin poiketen ilmaista. Nyt MYÖS 
Suomessa 20ha kokoisen  jopa aurinkosähkövoimalan omistajan suulla ilmoitettiin alittaneen 
ydinsähkön hinnan! 
 
C/ Englannissa ei siis saatu ydinhankkeita lainkaan tuulisähkön ja mm 2snt/kWh hintaisen 
ehtymättömän kaasuliuskeen hintapaineissa. Mikä olikaan Englannin "ratkaisu"? Sähkön hinta 
moninkertaistettiin sumeilematta kuluttajille nimenomaan ydinsähkön hintana. Ensin ilmoitettiin tulevan 
ydinsähkön hinnaksi varovaisempi 11snt/kWh. Joskaan EDES tämä ei riittänyt. Nyt Cameronin hallitus 
puhuu jo uskomattomasta 19,5snt/kWh ydinsähkön tuotantokustannusten minimistä! 
 
Onko TODELLAKIN pakko tuottaa ydinsähköä hinnasta piittaamatta valtioväkivalloin 10- kertaisin 
kustannuksin? Skotlanti vastasi jo alustavasti. vaatien maalleen itsenäisyyttä. ja ennen kaikkea 100% 
irtautumista isäntä englannin tällaisista YDINHANKKEISTA! 
-------------- 
 
Mikä sähkössä oikeasti maksaa 
hinta hinta hinta hinta 
 
Olen nyt pitkään seurannut tälläkin palstalla miten verisesti ydinala koittaa kammeta sähkön hinnan 
keskustelun sivuraiteille. Todellisuudessahan sähköstämme tuskin 25% kun perustuu varsinaiseen 
raakasähkön hintaan. 
 
Keskustelin juuri tutun kanssa Itä- Suomesta. Hän oli laskenut maksavansa peräti 2- kertaa ENEMMÄN 
pelkkinä linjasiirtomaksuna, kuin raakasähköstä yhteensä! Minua on jo pitkään ihmetyttänyt 
ydinlobbarien vähintään psykopaattinen kiinnittyminen sähkön hinnan nyansseihin. Todellista maksajaa 
kun kiinnostaa miksi Euroopassa tuntematon sähkön siirtomaksu vie JO tuplasti enemmän rahaa 
sähkömonopoleille. Verokin yhtä paljon, kuin itse TUOTTEESEEN, sähköön. 
 
Niin on se vaan kummaa. Suomessa sähkön kokonaishinnasta on nyanssi 25% raakasähköstä 
ylipäätään. Silti KUKAAN lehdistössä, tiedotusvälineissä ei kyseenalaista vaikka hinnan leijonanosaa 
vievää 50% osuuden suojattujen sähköntuottajien luoman rajatun monopolien saamaa sähkön 
siirtomaksuja. 
 
Kas kun muualla Euroopassa näitä tekaistuja lisämaksuja EI EDES OLE!. . 
 
Toisaalta taas nettien YDINMILITANTTEJA Ei tunnu pätkääkään kiinnostavan kattava keskustelu siitä 
mitä sähkön hintaa nostaa 39- 80% ydinvoimasta johtuvat uudisenergiattomuudesta EU:lta tulevien 
SAKKOJEN miljardit! 
 
A/ Keskusteluissa oudosti EI ole kyse LAINKAAN siitä mikä eniten oikeasti meille sähkössä maksaa, eli 
täysin perusteettomat SIIRRTOMAKSUT monopoleille. 
 
B/ Toisaalta taas TÄYSIN TURHAT maksut kuten mainittu EU:n uudisenergian vajauksen suunnattomat 
sakot! 
---------- 
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&T ENNOVOIMA 100v Uhkaukaasi 
Helena Raunio, 7:14 
 
Venäjän Suomen-suurlähettiläs: Suomi ei saa reaktoriaan ilman yhteistyösopimusta. Jos Suomella ei 
olisi ydinenergia-alan yhteistyösopimusta Venäjän kanssa, Loviisa ei saisi ydinpolttoainetta eikä 
Fennovoima reaktoriaan. Näin sanoo Venäjän Suomen-suurlähettiläs Aleksander Rumjantsev. 
 
* Venäjä sen suoraan kiteyttää. 100 Vuoden PAKKOSOPIMUS. JOS sitä Suomi ei noudata. Venäjä 
lopettaa saman tien 100% venäläisen ydinpolttoaineen toimitukset yhteenkään suomalaiseen 
ydinvoimalaan! Melkoinen sodanjulistus tämän teon motiivina. 
 
* Eikä tämä ole irrallinen sopimus! Venäjä vaati samaa Englannin ydinhankkeitaan vastaan. Englanti 
kieltäytyi. Ruotsilta on selkeästi kysytty samaa. Myös Ruotsi kieltäytyi tarjotusta 100% venäläisestä 
ydinvoimasta. Ja ei ihmekään. 
 
* MIKÄÄN järkevästi otettava maa EI voi sitoa energiahuoltoaan tällaisiin yllä kerrottuihin yksipuolisiin 
orjasopimuksiin... Niin paitsi tietysti SUOMI! Ilmankos asia on vaiettu julkisuuden keskusteluissa täysin.. 
Miksi Venäjä muuten vaatii tällaista? 
 
*Koska 2008< eteenpäin uraanin tuotanto on energianegatiivista. Ja Venäjän on PAKKO näin varmistaa 
saavansa moninkertaiset energiamaksut toimittaessaan länteen energialoisen kannattamatonta 
uraanituotantoa maastaan. 
---------------- 
 
Ydinvoiman omistuskiemurat 
sekavaa salaista outoa 
 
Eletään ilon päiviä viikolla 41. Suomi sai kunnolla nyrkkiä naamalleen kun AAA luokituksesta 
kansainväliset taloustahot rökittivat HETI ja kostoksi Suomen ydinvoimatempuilleen! satojen miljoonien 
maksut tulevat saattohoitona seuraamaan AINA joka vuotta kun ja jokaista jatkonkin 
ydinvoimalahanketta. EU:n tehtailema 2020 alkava sakkosanktioitu +39% uudisenergian minimi alittuu. 
Roimasti myös tulevilla EI uudisenergian ydinvoimalla. Miljardisakot on selviöitä hamaan jatkumiseensa 
2050 sanktioidulla jo allekirjoitetuilla +80% korotuksilla. Hyvä niin Suomen ydinhulluus hakee jo 
vertaistaan maailmalta. 
 
Ydinyhtiöiden omistusjärjestelyt on todella outoja ja eriarvoisia Suomessa. Siinä kun Fortum maksaa 
ydinsähköstään kolmanneksen VEROINA. Niin taas TVO haistattaa pitkät ja rapeat! Eipä kannata 
maksaa, kun olisi kulunkieränä ikävää. Toteaa TVO ja loisii tälläkin valtion "piilotuella" maireat naurut 
mahassaan. 
 
Kun Fennovoima tehtailtiin. Oli ilmassa HETI selvää, etteivät astu Fortumille luotuun verohelvettiin. 
Myös Fennovoima sai haistattaa imelää kaikille muille energiayhtiöille itsestään selvästä veromaksuun 
pakosta. Mutta siinä kun TVO EI maksa vastuuvakuutuksiaan, kuin valtion veronmaksajilla. Niin 
Fennovoimakaan EI toki moisia ikinä maksa. Mutta TVO:sta poiketen Fennovoiman leipäseen "paha 
emäntä" leipoi monenkirjavia MUITA ansoja. Joista EI hiiskuta missään. Tässä osia niistä: 
 
- Fennovoiman osakkailla on PAKKO lunastaa kallis ydinsähkönsä aina ja joka tilanteessa. Siinä kun 
markkinat ovat nyt jakaneet 3,5snt/kWh hintaista tuulisähköä. On Fennovoiman osakkaiden oltava 
pakko kuitata rapaisat yli +40% ylihintaiset ydinsähkönsä miljarditappioin. Vaikkeivat sitä sähköä 
käyttöönsä edes haluaisi. saati tarvitsisi! 
 
- Siinä kun TVO väistää osakeyhtiönä sekoilumokistaan VAIN yhtiönsä omaisuudella. Niin 
Fennovoimaan mukaan HUIJATUT köyhät kunnat vastaavat KAIKELLA omaisuudellaan. Maalla, 
kiinteistöillään, asukkaittensa selkänahan verotuksiin asti! PAKKO maksaa vaikka henki menisi. Sanoo 
tämä OUTO piilossa vaaniva lakitulkinta ydinvoiman omistuksista. 
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- Fennovoimassa piilee yhä lisää ja entistä MATOISAMPIA salakuoppia! Yhtiön osakkaana on Venäjän 
ylikansallinen valtiojohtoinen yhtiö. KUKAAN EI uskalla edes hiiskua. Millä eväillä Suomen poliisi 
virannomaiset luulevat saavansa HEIDÄN 50% vastaavan vastuunkannon kaatuvat lainansa 
lunastettua?. Noinko vaan pannaan pyöräilemään voutia täältä Pietariin takuurahahakuun? 
 
- Älkääs naurattako sentään! Todellisuus on paljon karumpaa. Kun Fennovoiman velkojen takaamine 
Venäjältä EI taatusti onnistu. Velkataakkaa T U P L A T A A N sille 44% suomalaisosuudelle. Joka taas 
on FIN viranomaisten edessä suojaa vailla. HE tulevat maksamaan tämänKIN osuuden selkä JA 
vatsanahoistaan! Velkojat tulevat kuorimaan Fennovoimasta vastuunsa kantavilta kunnilta vielä 
oikeuden maaperäänsä asti! Ansa ON verisesti viritetty. Tämä uskomattoman vipuvaikutuksen 
keskeinen tarkoitus on harkitusti suistaa Fenno-kunnat EU tulevan ydinjätteitten tunkioiksi ja kalmaisiksi 
uraanikaivosten saaristoiksi! 
 
Kaikesta näkee, miten tarkkarajaisesti näitä ydinalan salalonkeroita uitetaan koko Suomen tuhoksi. AA+ 
laatuluokituksen lasku-ukaasi Suomelle tulee saamaan selvän jatkumon. Ulkomailla sijoittajia tässä 
aivan SELVÄSTI hätistetään irti lahoavan Suomineidon ydinkuoleman ääriltä sijoittamasta rahojaan 
Suomeen. Ruotsin mennä viikon päätös luopua kerralla ydinvoimastaan on hätähuuto, EI irrallinen 
ilmiö! 
 
2008< Ydinvoimalla alkanut energianegatiivisuus on maailmalla USKOMATON kokonaisuus. Juuri eilen 
sain ihan uskomatonta dataa USA:sta! Siellä oli vielä ennen Fukushimaa 104 ydinvoimalaa. Nyt 
muutama vuosi myöhemmin kuulin jenkkien FB- foorumeilta, että jäljellä olisi ENÄÄ 62 ydinvoimalaa! 
Aivan uskomaton tietona jo. . USA kuulemma pysäyttää tasaiseen tahtiinsa luokkaa -14 reaktoria/ 
vuosi. Vaihtaen tilalle kuulemma kertaluokkaa HALVEMPAAN ja turvallisempaan 
KAASULIUSKEESEEN.  
---------- 
 
* KGB laittomuudet FINlandjassa. 
Kirjoittanut Mauri Lappi (17. lokakuu 2014 
 
 Suomeen rakennettavat Fennoivoiman laitoksien PITI tulla Eduskuntaan keväällä 2015. Jotain selkeää 
muutosta on ilmassa nyt. 
 
Hämmästyksekseni kuulin, että hanke tuodaan pikapikaa liki paniikkivauhdilla JO joulukuussa Suomen 
eduskuntaan. 
 
Kuulin suoraan, että syy on se, miten hanke on Suomen perustuslain vastainen. Nyt lakimiehet ovat 
havainneet, että 100% KGB POLIISIVOIIMIEN omistama hanke rikkoo myös liki kaikkien muidenkin 
EU- maiden suoraa lain kirjainta. 
 
Onko kellään lisää materiaalia aiheesta? Kuulostaa suorastaan uskomattomalta, että hanke etenee ohi 
Oikeuskanslereiden ja vastaavien "asiantuntijoiden" sisältää tällaisia SUPERMOKIA. 
 
< Edellinen viesti 
 
 Mauri Lappi kommentoi_ 1 minuutti sitten Poista kommentti  
 
Kuulin uutisen vasta iltamyöhään. Enkä ollut uskoa korviani miten tällainen keskeinen asia on kyetty 
pitämään näin tarkoin poissa lehdistöstä. Saati Eduskunnan lehtereiltä? 
------------- 
 
04.11.2014 
 
ROSVOVOIMA EI saavuta edes 50% vaikka huijaa jo täysillä: 
 
M. Tässä vielä toinen linkki...  
http://yle.fi/.../fennovoiman_ydinvoimalalle.../7599804...  
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Fennovoiman ydinvoimalalle viisi uutta kotimaata?  
---------  
Arto Laano Siis mitä H I T T O A ! Ensin piti saavuttaa 66%, Sitten riitti 60% ja sekään kun EI toteudu 
näköjään millään konstein., Niin nyt pitää KEKSIÄ kaikki maailman maat suomalaisiksi.. Kyllä näkee 
millaisesta sudenkuopasta yritetään ROSVOVOIMAN SOTAPROJEKTIA nostaa. 
 
Kokoomuksen Räty ilmoitti, kuu sitten että rosvovoiman TODELLINEN suomalisomistus on 40%. Ja nyt 
tuohon tulossa siis luokkaa tuskin kerrotut +2% lisäys? Halloota hei. Ydinalalla AINA kaikki pyritään 
valehtelemaan loppuun asti huijaten. 
------------ 
 
HaHHAA!!! 
 
* Ai pirhanata sentään. Ai sai ROSVOATOMI Bossit JO miljardisyytteet tavastaan hoidella 
ydinhankkeitaan LAHJUKSIN. Aika pirtsakka summa. Paljonkohan tosta on liikennyt Suomen 
virkapossuille? Nettipoliisit voi vilauttaa saantinauhojaan täälläkin? 
Rosatom-pomo sai vakavan lahjussyytteen USA:ssa 
REUTERS/Juri Maltsevhttp://www.taloussanomat.fi 
 
Syyte voi johtaa pitkään vankeusrangaistukseen. Rosatomin mukaan on mahdollista, että syyte on 
poliittinen.  
4.11.2014 21:34  Taloussanomat  
Venäjän valtiollisen ydinvoimayhtiön Rosatomin tytäryhtiön Tenamin toimitusjohtajaa Vadim Mikeriniä 
syytetään Yhdysvalloissa lahjusten pyytämisestä. Asiasta uutisoi Moscow Times. 
Mikeriniä syytetään 1,7 miljoonan dollarin lahjuksen pyytämisestä kaikkiaan kolmea sopimusta vastaan, 
joiden arvo on yhteensä 33 miljoonaa dollaria. 
------------------ 
[img][/img] 
 
 

3339. Ilmastosta 
 
The Quardian Al Gore 
 
Al Gore: ydinvoimalla tulee olemaan "vähäinen merkitys" tulevaisuuden energialähteiden 
yhdistelmässä. 
Entinen USA varapuheenjohtaja sanoo ydinvoiman kustannuksien olevan "järjettömän korkeat ja 
edelleen nousussa!" 
 
Entinen Yhdysvaltain varapresidentti ja ympäristöaktivisti Al Gore puhuu ympäristön foorumissa 
Gibraltarilla, lokakuu 2012 Kuva: AFP / Getty Images. 
 
Ydinvoimalla tulee olla vain hyvin rajallinen rooli maailman energiaratkaisuissa tulevaisuudessa. Koska 
siitä muodostuu "järjettömiä" kustannuksia, Al Gore sanoi torstaina. 
( Tarkoittaen reaktorien Pu-239 päästöjen aiheuttamaa HAARP ja chemtrailaamisen pakkotarpeen 
jatkuvia kasvavia kustannuksia). 
 
Vaikka useissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Kiinassa, kiirehditäänkin suunnitelmia 
uusista ydinreaktoreista. Entinen USA varapuheenjohtaja sanoi ydinvoiman nykyisen taloustilanteen( 
2008< energianegatiivisuuden) tarkoittavan, että ydinvoimalla ei ole tulevaisuudessa mainittavaa roolia. 
 
"Ydinteollisuudella oli oma merkityksensä, mutta sitäkin vähäisempi rooli jatkossa. Mielestäni jätteiden 
ongelma voitaneen ratkaista, ja Fukushimasta huolimatta, toiminnan turvallisuus kysymys voidaan 
todennäköisesti ratkaista. Mutta hinta tästä kaikesta on järjettömän suuri ja lisäksi edelleen kasvussa". 
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Hän kirjoitti näin kyselytunnin aikana. Aikeistaan edistää hänen 24-tunnin Climate Reality webcast 
yhteyksiä fossiilisten polttoaineiden ja sään ääri-ilmiöitä vastaan. 
------------ 
 
FB. 10.2014 
raskasvesi  
 
J.V.  Niinno ..siis mää ymmärsin siitä hyvin selitetystä videosta sen että se vety molekyyli kasvattaa 
massaansa siinä prosessissa minkä vaikutuksesta se sit painuu pohjaan... Ymmärrän kyllä että että 
kierrossa oleva raaka-aine, eli haihtuva/satava/valuma/imeytyvä prosessi on hyvinkin vakio.. 
 
 Mut jos osa kasvattaa massaansa "raskaaksi vedeksi" niin silloinhan kierrossa olevan materiaalin 
vaatima tila on myös muuntunut suuremmaksi... Luonnonilmiöt huomioiden, antartiksen jäätiköityminen 
on laajentunut, maapallo on viilentynyt joidenkin arvioiden mukaan viimeset 18 vuotta, mutta 
merenpinta.on silti tutkitusti noussut... Lisän etten oo tiedemies, mutta jos kevät-kesällä pannaan pottu 
maahan niin loppukesästä siinon useampi kuokittavissa...luonto monistaa juttuja... 
 
* Arto L. Veden FYYSINEN PAINO ainakin nousee 10-20%. Koska siihen tulee mukaan ihan fyysistä 
ainetta. Paljonko systeemi sitten TURVOTTAA maailman vesiä? Itse asiassa aika helppoakin laskea. 
Jäävuori kelluu vedenpinnan päällä syrjäyttämänsä vesimäärän yli +10%. JOS tuo jäävuori siis tehdään 
raskasvedestä uppoamaan kokonaan. Se TOSIAAN nostaa veden pintaa +10% tilavuudellaan! Jorma 
selkeästi siis o i v a l s i jotain oleellista asiassa! ...  
___________________________________  
 
Australian energia "ihme" 
 
 Australia on energiamaailmassa kummajainen. Wikipedia nimittäin kertoo miten maa tuottaa 90% 
maansa energiasta härskisti pelkällä fossiilisella kivihiilen voimalla. Silti jostain syystä KOSKAAN ei tätä 
maailman kivihiilivoimaisinta jättimaata mainita, miksi ihmeessä sen kivihiilipäästöjä EI edes lasketa? 
 
 Kysymys on 374 miljoonan tonnin vuosipäästöistä, joten asia pitäisi kiinnostaa kyllä kovasti. Syy tähän 
outouteen alkaa aueta kun selvitämme ensin mihin maan kivihiilet sitten katoaa? Australia edustaa 
6,6% maailman kivihiilituotannosta, jolla se tuottaa 12% maailman uraanivarannoista. Yhtälö on päivän 
selvää. Maa kaivaa kivihiilivoimalla energianegatiivisen uraanivarantonsa kokonaan. Ja koska tuotanto 
on 2008< eteenpäin energianegatiivista.  
 
 On maalle annettu outoja "erivapauksia". Kristalloidaan lisää. Australia SAA IAEA:n antamilla luvillaan 
kaivaa kaiken uraaninsa surutta maasta. IPCC/ kenenkään laskematta kiloakaan tästä syntyneitä CO2 
päästöistä!. . Kyllä kuulitte ihan oikein. Kansainvälisesti on vain "SOVITTU" ettei yksikään 
energialaskelma huomioi lainkaan maan yli 300mijoonan/y tonnin kivihiilipolton CO2 päästöjä.  
 
 Alamme saada selville myös sen miten uskomattomin vedätyksin ydinvoimateollisuuden keksitty CO2 
puhtaus tehtaillaan. Kerrataan vielä. Taikatempun takana on tulkinta jonka mukaan "raaka- aineeksi" 
määritellyn aineen tuotannon aiheuttamia CO2 päästöjä EI tarvitse lainkaan laskea missään. Australia 
on tehnyt tästä maalleen elinkeinoin. Keskittämällä kaiken käytettävissä olevan kivihiilituotantonsa 
pelkästään uraanin kaivuisiin. Saadaan todella ihmeitä aikaan. 
 
 Australian tuottamat kivihiilien pienhiukkaspilvet yhdistyvät uraanikaivosten kertaluokkia suurempiin 
säteileviin pienhiukkasmeriin. Kulkeutuvat pasaatituulin Etelä- Aasian päälle pysyviksi tappaviksi kaiken 
kattaviksi pilvimassoiksi. Mutta koska pilvi muodostuu 100% ydinvoimalla. Kukaan EI laske, saati estä 
minkäänlaisin systeemein maailman suurimman ydinvoiman tuottajamaan saadessa sikailla myös 
jatkossa vailla mitään puuttumisia. Saastuttaa siis SAAKIN näin esteittä. Kunhan sen tekee 
YDINVOIMIN!  
--- 
Niin Australia tekee 90% energiastaan kivihiilellä. Jota maa käyttää vuosikymmenestä toiseen 
maapallon 30% uraanin tuottamiseen.  
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Mutta SILTI kehdataan väittää tämän 374 miljoonan tonnin/y olevan 100% puhdasta. Koska se 
käytetään URAANIN TUOTANTOON. 
' 
Ja jollain korruptiomiljardeilla on ostettu tämä päästö pois kaikista raporteista. Koska ydinvoimasta pitää 
VALEHDELLA sen olevan täysin puhdasta ja päästötöntä! Onko tällainen avoin korruptoitu tapa AINOA 
tapa vähentää tehokkaasti saastepäästöjä nykymaailmassamme? 
---------- 
 
Chemitrail määristä 
chemtrail chemtrail 
 
Paljon on mietitty sitä miten laajaa toimintaa jatkuvasti päällämme lentävät chemitrail koneet edustavat 
globaalista lentotoiminnasta? Tieto on hyvin vaikeaa saada, koska kaikki toimintaan liittyvä on 
huippuunsa salattua. 
 
Olkiluodon päältä katsoen ainakin joka toinen alueen yli lentävä kone on hommissa chemitrailaamassa. 
Näppituntuma aiheesta on se, että ainakin joka kolmas lentokone olisi jo rekrytoitu chemitrail 
toimintaan. Tänään 06.huhtikuu 2015 sain kaivattua lisätietoa aiheeseen. Kuulin, että Maailmalla 
tehtäisiin uskomattomat  7 900 lentoa/ vuorokausi! 
 
Gooklettamalla löytyy taas seuraava lisävinkki kaikista lennoista yhteensä. Tässä tietoa toisesta 
lähteestä, jonka luvut ovat vuodelta 2007: (keskimäärin 80,987 lähtöä joka päivä)) 
http://www.greenaironline.com/news.php?viewStory=62 
 
Tämän laskelman mukaan 10% päällämme lentävistä koneista on ilmassa vain pelkästään chemitrail 
myrkyttämässä meitä. Tämä ei kuitenkaan ole kuin jäävuoren huippu. Koska käytännössä myös kaikki 
"halpalennot" alentavat kustannuksiaan myymällä ruumatilansa chemitrail kalustoille.  
 
Eikä tässäkään kaikki. Jatkuvien ionisaatiotuhojen seurauksena käytännössä kaikissa lentokoneissa on 
omat lisäturvalaitteensa. Niiden automatiikka aloittaa aina omatoimisen chemitrailaamisen. Kun koneen 
anturit varoittavat lentoreitillä olevista vaarallisen korkeista Pu-239 kaasuplasmojen kertymistä. 
 
Kaikki tämä yhteen laskien osoittaa karun faktan. Keskimäärin joka KOLMAS lentokone yläpuolellasi on 
siellä toimittamassa sinulle ja omaisillesi tuhoisaa chemitrailaamista. Huomatkaa, ettei homma ole 
mitenkään halpaa. Vaan täysi chemitrailaamisen lento maksaa veronmaksajille varovaisestikin 
arvioiden miljoonan! 
-------------- 
 
Apache foorumi 04.2015 
 
Castoreum 
Eikä chemitrailaus mitään halpaa lystiä kyllä.. Jos ihan 7 900 lentoa vuorokaudessa ja miljoonaluokkaa 
per lento.. Se alkaa jo lähenteleen 3 000 miljardia vuodessa.. Tuolle summalle häviää jo yhdysvaltain ja 
EU:n budjetit yhteensäkin.. On siinä veronmaksajalla maksamista..  
 
Paavo 
Ilmankos maailmassa on lama 
 
* Paavo, Paavo!. . .  
 
Mietipä tosiaan MIKSI valtionkassat on tyhjinä kaikista muista maista, paitsi ydinvoimastaan luopuvalla 
Saksalla! 
 
Tai miksi lama Suomessa alkoi loppumatta 2008 kun ydinvoimasta tuli energialoinen ja Halonen teki 
"Opensky" sopimuksensa Venäjän oikeudelle lentää Suomessa vapaasti Antonov chemitrail 
koneillaan.. 
------------------ 



3144 
 

[img][/img] 
 
 

3340. Thorium 
 
The Quadrian/ Peter Palloy  
20 maaliskuu 2014 3:33 am 
219  
 
Koska toriumista itsestään ei ole halkeamiskelpoiseksi aineeksi, on väärin kutsua tätä tekniikkaa torium 
reaktoriksi. Th-232 on "hyödettävissä" U-233, joka on halkeamisen sopivaa, niin se on silti uraanilla 
toimiva reaktori. Mutta ei tavallista U-235 yksin. Koska U-233 ei esiinny luonnossa, U-233 on saatava 
reaktoriin alkujaan uudelleen aktivoimalla siitä U-235 reaktorin ydinjätteen neutronivuolla.  
 
Kun U-233 reaktoriin sitten saadaan, se teoriassa edistää Th-232 palamista fissioiden, näin jalostuen 
omaksi polttoaineekseen. Mutta jalostukseen määrä on ratkaiseva, ja ei ole osoitettu kykenevän töihin 
jalostukseen määrän kasvuun. Ei suurempina pitoisuuksina kuin 1. US abandonned kokeissa jo 1950-
luvulta. 
 
* Eli thoriumiun keskeinen ongelma on sen e r i t t ä i n heikko palama. Vain 10% siitä tehosta, johon 
suoraan poltettava U-235 puolestaan pystyy. Tekniikassa on saman tyyppisiä puutteita kuin yrittäessäsi 
polttaa läpi märkiä puita takassasi. Palama on hyvin heikkoa ja sekin vähä mitä tulee, arvaamattoman 
ailahtelevaa ja todella tehotonta.  
 
* Thorium jäte taas on 1000-kertaa tappavampaa kuin ydinvoimalan näkemällä tappava jäte. Tietää 
jätteen käsittelyssä RUNSASTA robotiikkaa ja kaasujensa vuotaessa kanavasäteilynä kaikkialle 
hillitöntä ympäristönsä tuhoutumista kyllä. USA hylkäsi tekniikan 1950- luvulla kuitenkin erityisesti koska 
thoriumita EI ole ydinvoiman ainoaan todelliseen motiiviin. Ydinaseitten tuittamiseen.  
 
* Thoriumin keskeisin etu on sen malmien riittäminen 1000v tarpeiksi. Tosin sitä on vain muutamissa 
paikoissa kuten Intia, Norja. Eikä juurikaan muualla.  
---------- 
 
Quardian 09.2014 
-429 -429 -429 
 
Oxford Research Group paperi rahoittama Joseph Rowntree hyväntekeväisyysjärjestönä sanoo, että 
maailmanlaajuinen ydinvoiman "renessanssin" suunnittelemana kykynä tarjota halpaa, puhdasta 
energiaa teollisuudelle on myytti.  
 
Vaikka globaalin sähkön kysynnän odotetaan kasvavan +50% seuraavien 25 vuoden aikana vain 25 
uutta ydinreaktoria rakennetaan parhaillaan, ja 76 suunnitellaan ja lisäksi 162kpl on ehdotettuna, joista 
osa todennäköisesti joitakin rakennetaan. Tätä voidaan verrata 429 reaktorin määrään tänään, joista 
monet ovat jo lähellä loppuaan niiden taloudellisen vaikutusajan lopussa ja ne pitää vaihtaa pian. 
 
* Maailmassa oli Fukushiman aikaan 2011.03.11, oli maailmassa 550kpl reaktoria. Näistä on poistunut 
jo -121kpl.  Samana aikana maailmassa on tänä vuona rakennettu 1 uusi reaktori. Keskimäärin 3 
vuonna 21 uutta reaktoria kuitenkin. Tämä huomioiden maailmasta on 3 vuodessa poistunut 142 
reaktoria. Poistuma on tässä -50 reaktoria/ vuosi. Eli jäljellä olevan 429 reaktorin katoamiseen tasaisen 
vauhdin taulukolla menisi vajaa 9 vuotta.  
 
Tästä tulee kovin kiinnostava lukusarja. Saksa nimittäin sanoo lopettavansa viimeisen reaktorinsa 
vuoteen 2022 mennessä. Nyt näyttää vahvasti siltä, että.. Nyt penkistä kiinni. Koko muukin maailma 
tuntuu päätyneen samoihin vuosimääriin! Nyt vodaankin kysyä mikä tässä kehityksen suunnassa sitten 
johtaa näin selkeään muutossuuntaa lopuksi? Yksi keskeinen syy on tietysti se, että jatkuvasti 
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vähentyvien reaktorimäärien maailmassa tulee TODELLA kalliiksi ylläpitää isotooppijalostamoja ja 
uraanikaivoksia ja vastaavaa. 
 
 Samalla kun taustalla valtio toisensa perään luopuu ydinvoimasta. Niin laskevien reaktorien 
maailmassa tapahtuu lopullinen järkiin tuleminen. Kun EI vaan kannata, niin aletaan sulkea reaktoreita 
nähdysti ja kiihtyvästi imussa kesken käyttöaian. Uskon, että tämä asennemuutos on JO selkeästi 
näissäkin luvuissa mukana! 
------------ 
 
 Fasebook 2014.11  M.A  
 
Mistä venäjä saa toimitettua uraanit useiden muidenkin maiden tuleviin voimaloihin??? 
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=12204  
 
Venäjä tunnustaa Iranin kasvavan alueellisen mahdin - toisin kuin Yhdysvallat  
Venäjä ja Iran allekirjoittivat useita sopimuksia, jotka...  
verkkomedia.org|Henkilöltä Shadow Mediahttp://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=12204  
--- 
Arto Laano  
Niinpä. Mietitääs tovi. Fennovoiman käyttöikä on laskettu 60 vuodeksi. SILTI Venäjä lupaa sillekin v a i 
n 10 vuoden polttoaineet!. . Jos h i u k a n k a a n tutkitaan miten ydinvoimaloita ostajilleen toimitetaan. 
Niin alkaa selviämään. Venäjä toimitti viitisen ydinvoimalaa Libyan Gadaffille. Kun Gadaffi kysyi lopuksi 
miten aavikolla voimalan jäähdytysvedet saadaan? Nauroi Venäläiset ja totesi, ettei HEIDÄN 
ongelmansa. Lopulta USA pommitti reaktorit surutta valmistuttuaan tomuksi aavikoille!  
 
Saudit osti Arevalta 8 reaktoria. Kun tuli jälleen puhe mistä jäähdytysvedet. Areva nauroi jälleen, ettei 
HEIDÄN ongelmansa. Lopulta kauppa vietiin oikeuteen hakien miljardikorvauksia Arevalta! Jutun 
perusjuoni on AINA SAMA. Ydinvoimaloita siis surutta kyllä TOIMITETAAN. Lainkaan vaivautumatta 
selvittämään onko niillä starttinsa jälkeen pienintäkään toiminnan edellytystä.  
 
USA koekäyttää muuten Norjassa nytkin THORIUMVOIMALOITAAN! Asia On suuri TABU/ pommi 
monessakin mielessä. A/ Norjassa EI pitäisi edes olla ydinvoimaloita!.. Mutta on ja USEITA, myös 
tuhoutuneita B/ Miksi USA ei kokeile itse maallaan ja julkisesti? C/ Miksi thoriumpaskaa pitäisikään 
kokeilla, JOS uraania on kuten väitetään vuosisadoiksi?. .. Hulluinta on , ettei U-235 voimaloita ole 
enää tehty 2008 energianegatiivisuuden jälkeen LAINKAAN! 
 
 Vaan 100% nykyisistä ydinvoimala hankkeista on 100% PLUTONIUMPOLTTOLAITOKSIA!.. Siitäkin 
huolimatta, että syksyllä 2007 CERN totesi m y ö s plutoniumvoimalat energianegatiivisiksi ja ainakin 
2,5* kalliimmiksi uraanivoimaloihin. Ja nyt sitten ihmetellään MIKSI Englannin Pu-239 reaktori maksaa 
10* kertaisesti 31 000miljoonaa!!! 
---------------- 
[img][/img] 
 
 

3341. Japani puhuttaa. 
 
* Jotain outoa näissä paljastin selkeästi. Koska SUPO iski kiinni ja bannasi poikkeuksellisen raivoisasti 
8.10.2014: 
 
Sain juuri kuulla, että myös Japani aikoo pysäyttää ydinvoimalansa vuoteen 2040 tultaessa? 
 
Tieto on toki uusi ja osin tuntematonkin. Toisaalta täysin mahdollista. Tosin ei nyt oikein tiedetä 
kykeneekö Japani käynnistämään edes muutamaa reaktoreja vuoteen 2040 tultaessa, pysäytettäviksi? 
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Tästä liitteeksi. Kysyn avointa mielipiteitä Japanin reaktorien käyttöasteeseen. Ennen Fukushimaa 
ydinvoimaloilla oli maailmalla suuria vaikeuksia pysyä edes 70% ylittävää arvoa valtakunnan verkossa. 
 
No tilanne on juuri Japanin ydinteollisuudelle melkoisen kinkkistä. Mitä vaikuttaa 54kpl/ 3y romuna 
lahonnutta reaktoria maan ydinvoiman käyttöasteisiin? 
 
A/ Noussut , koska kovan rahan ydinvoimateollisuudesta vaan TUNTUU siltä. 
 
B/ Pysynyt ennallaan. Koska IAEA ei tunnetusti piittaa muutenkaan totuudesta. 
 
C/ Ydinvoimaloitten käyttöastetta Japani EI ole kyennyt pitämään EDES 60% yläpuolella. 
 
EI vaikka Japanin reaktorit on YHÄ maailman parhaita! Mm. TVO:n KAIKKI käyvät reaktorit on 
JAPANILAISTA "vankkumatonta" tekoa!) 
-------- 
 
Ihan S E L V Ä Ä , että Ruotsi pysyy aikeissaan!) 
 
Lukuisat kerrat Ruotsin ydinherrat ovat koittaneet kääntää tutkainta vastaan. Mutta toden totta. Tanskan 
mallin toimivaksi osoittanut Saksa 
 
VIE, 
 
ja muu maailma vikisee. Hyvä niin. Kuka olisikaan niin hullu, ettei rakentaisi halvemman, turvalisemman 
ja käyttövarman KOTIMAISEN energiansa varaan. .. 
Kuka vakavasti otettava henkilö sanoisi vaikka Japanissa 3vuotta vain SEISOVAA 54 reaktoria 
käyttövarmoiksi, halvoiksi, saati edes turvallisiksi näyttöjensä perään? 
Varsinkin, kun Japanin reaktorit on rankattu syystäkin kertaluokkia esim. venäläisiä PAREMMAKSI! 
 
Itse epäilen eniten muutospaineen syyksi juuri tuon 2008< eteenpäin alkaneen uraanintuotannon 
energianegatiivisuuden. 
 
Minkä SINÄ arvelisit muutospaineen päätekijäksi? 
--------------- 
 
Suomi 24 Ydinvoima 10.2014 
ranska ranska ranska 
 
Ranskan uusi presidentti Francois Hollanden lupaa vähentää ydinvoiman osuutta maan 
sähköntuotannossa. 
 
- maan vanhin ydinvoimala suljetaan 
- uusia ydinvoimahankkeita ei panna vireille 
- uusiutuvaan energiaan ja energiasäästöihin satsataan 
- ydinvoimaosuus 75% --> 50& vuoteen 2025 mennessä. 
 
"Myös Ranskan vihreän puolueen EELV:n energia-asiantuntija Stéphane Baly suitsuttaa 
sosialistipresidentin linjauksia. ‖Kyse on vallankumouksesta ranskalaisessa energiapolitiikassa. 
Hartaasti vaalittu myytti ydinvoiman autuudesta ja välttämättömyydestä särjetään vihdoin‖, Baly 
hehkuttaa." 
 
http://www.vihrealanka.fi/uutiset/ranskan-uusi-presidentti-voi-mullistaa-euroopan-ydinvoimamahdin-
energiapolitiikanhttp://www.mywot.com/scorecard/www.vihrealanka.fihttp://www.mywot.com/scorecard/
www.vihrealanka.fi  
 
* Ja vähän taustaa aiheeseen. Ranskassa on tällä hetkellä 59 reaktoria. (Yksi ainoastaan rakenteilla.)  
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* Ranskan tulevat vuodet ovat siis melkoista "reaktorimurskaamista" Saksan tyyliin! Ranskan 
määräaikaan on aikaa kymmenisen vuotta. Tappotahti on "häikäisevää" -2 reaktoria paskaksi joka 
IKINEN vuosi. 2025 tultaessa -20kpl on Jo merkittävä saavutus ihan globaalisti. Koska se mm. ylittää 
JOPA Saksan tavoitteet! 
 
Tässä en turhaan mainitse Saksan taulukkoa muuten turhaan. Jos ja KUN Ranska jatkaa samaa 
tahtiaan. Niin vuosi 2045 on melkoinen suitsutuksen vuosi. Kuinka ollakaan. JÄLLEEN muuten sama 
tavoite vuosi jonka sain  Saksasta. Että samalla kun Ranska ydinvoiman KUNINGAS sammuttaa 
viimeisen reaktorinsa. Sulkeutuu MYÖS MAAILMAN VIIMEISIMMÄT REAKTORIT! (59kpl= -13,5% 
Maailman reaktoreista muuten!) 
 
Tämä EI voi olla sattumaa. Hämmästys jää suuhun .. ennen kaikkea m i k s i ? Maailmassa 
SELKEÄSTI tiedetään ydinvoimasta sellaisia tuhon tekoja joita Suomessa ei uskalleta edes kertoa. 
2008< Alkanut ydinvoiman energianegatiivisuus on varmasti laukaissut kautta maailman tajuamaan, 
että menneisyyden ydinvoimasta ON PÄÄSTÄVÄ!  
-------- 
 
YDINpoistuma 
pois pois pois 
 
2014 Viikko 42 jää historiaan maailman ydinvoiman osalta. Eikä alalle lainkaan niin mairittelevana 
ydinvoimateollisuuden ennakoituna "buumina". Kuin Suomessa ollaan lehdistössä esiteltynä. Laitan 
teille tähän malliksi Wikipediasta maailman 10 merkittävintä ydinvoimamaata. Katsokaa ajatuksella 
listaa tovi: 
 
  Yhdysvallat    104kpl  99 210MW 19,9 % 
- Ranska          59kpl  63 363MW 78,1 %  
- Japani          55kpl  46 772MW 29,3 %  
  Venäjä          31kpl  21 743MW 15,6 %  
- Saksa           17kpl  20 339MW 32,1 % 
- Etelä-Korea     20kpl  16 810MW 37,9 %  
  Ukraina         15kpl  13 107MW 51,1 %  
  Kanada          17kpl  12 113MW 15,0 %  
  Iso-Britannia   23kpl  11 852MW 19,4 %  
- Ruotsi          10kpl   8 869MW 51,8 % 
 
Listassa on 351kpl maailman reaktoreista. Käytännössä 80% maailman ydinvoimaloista. Tästä 
dokumentista vain viikossa pantiin lahtiin 3 maan reaktorit. Uskomattomat 89kpl! Reilu 25% koko 
määrästä. Millä seurauksella IAEA suhtautui tapahtumaan? EI RIVIÄKÄÄN. 
 
Tuosta listasta on jo puolet maista tehnyt päätöksiään luopua ydinvoimastaan eri asteisesti. Yhteensä -
161. Määränä tämä edustaa suoraan -46%. Ydinvoimaloista. Mitä kommentoidaan? Tutusti EI 
RIVIÄKÄÄN. 
 
Listassa on myös mm Englanti antanut jo romutuspäätöksen jokaiselle tässä sanotulle 23 reaktorilleen. 
USA puolestaan pysäyttelee reaktoreitaan vähin äänin kannattamattomana. Vaihtaen niitä kiihtyvästi 
mm. liuskekaasutuotantoon. Japanissa seisoo kaikki tässä mainitut 55 reaktoriaan. Mitä kertoo asiasta 
TV ja lehdistö? EI RIVIÄKÄÄN.  
 
Täytyy kyllä näinkin murskaavan listan edessä todeta, että jää vähän tyhjä olo siitä miten Suomessa 
suitsutetaan "ydinvoiman renesanssia". Jää myös tyhjä olo siitä MIKSI ydinvoimasta poistumat ovat 
näin häikäisevän upeita? Jää myös tyhjälle syrjälle siitä. Miksi Suomessa lehdistö haluaa yhä esittää 
tätä totaalisti katoavaa kansanperinteen Y- kauhugalleriaa. RATKAISUNA ylipäätään mihinkään 
tulevaisuuksien ongelmiin? 
------------------------- 
 
YDINtukiaisista 
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Meneepä täällä neteissä väittelyt villeiksi, kun Ruotsin ja Ranskan, Etelä-Korean päätökset luopua 
ydinvoimastaan rantautuivat Suomeen viikolla 42. 
 
Tietysti ja syystäkin kansalaisia kiinnostaa asiassa YKSI ja keskeinen salaisuus MIKSI? 
Kansalaiset tiedustelee myös miksi EU:n 40% uudisenergian/ ei ydinvoiman osuus päätettiin nostaa jo 
2050 tultaessa 80%? 
 
No vastauksia voimme hakea vaikka Japanista. Siellä 54 tuhoutuneen ydinvoimalan vuosikäyttöasteet 
on 3 vuotta putkeen 0%. Jotta tämäkään EI riittäisi. Japanin valtio on JO määrännyt reaktorien 
jälkihuollon tukiaisiin 2 000 000 miljoonan mielettömyydet. Uskon, ettei maailmanhistoriassa IKINÄ ole 
annettu vastaavia tukiaissummia muutamalle tusinasähkön voimalalle! 
--------- 
 
Pelkkää persmäkeä ydinalalle 
alas alas alas 
 
Päivä 12.11.2014 toi jälleen uutta ja ihmeellistä mietittävää ydinvoiman keskeisiin salaisuuksiin. IAEA 
ilmoitti synkän totuutensa ydinalastaan, asian suorasukaisesti. Maailmalla jäljellä olevasta reilusta 430 
reaktorista tullaan pikapikaa (2040) ajamaan alas vähintään PUOLET 200kpl!  
 
Syitä tietenkään IAEA EI uskaltanut kertoa. Mutta on aihetta epäillä, että myös energiapositiivisen 
uraanipolttoaineen totaalisesta loppumisesta on kyse. Yhtä kaikki samana päivänä ydinalan peräti kaksi 
CO2 tuotannon päämaata USA ja Kiina ilmoittivat "kauheita".   
 
USA aikoo ajaa jatkossa CO2 taseitaan alas muuttamalla energiatalouttaan 50% edestä 
LIUSKEKAASUUN. Jälleen ei sanaakaan ydinvoimasta! Ei vaikka USA sai historiallisen muutoksensa 
imuun myös Kiinan. 
 
Kiinan tavat ajaa alas CO2 taseitaan vaientaa lehdistön kerrasta. Se, että EU päätti sanktioida 2050 
tavoitteekseen uskomattomat 80% 100% ydinvapaalle uudisenergialle vaiensi JO lehdistön 
edellisviikolla täysin. Ydinala saa lunta tupaan kunnolla kun Ranska, Ruotsi, Etelä- Korea vaativat 
ydinvapaata aidosti CO2 neutraalia energiaa jatkossa. 
 
 Mutta kun jopa Kiina päättää toimia USA lailla. Tavoitteisiinsa ilman ydinvoimaa. Sijoittamalla tietojen 
mukaan tulevaisuudessa aurinkovoimaan ja tuulivoiman kaltaisiin aidosti puhtaisiin uudisenergioihin 
Saksan malliin. alamme ymmärtämään ydinalan menneisyyden harhojensa vangiksi. Ydinvoiman 
pohjakosketus on tätä päivää erityisesti tulevaisuutta! 
------------ 
 
Wattenfal purkamassa Oskarshamnin reaktorit 
purkuun purkuun  purkuu 
 
Lienee tämä iltalehden "fol-fol" SUPO-koirankupinvaihtaja sitten Suomessa viimeisiä. Jotka eivät 
mielestään tajua mitä Ruotsissa uusin hallitus ensitöikseen naispääministerinsä suulla päätti: 
 
A/ Ydinasetuotantoon PAKOLLISTA NATO- jäsenyyttä EI haeta. 
 
B/ Ruotsi tulee luopumaan ydinvoimaloistaan. Lisäksi pikaistettulla aikataulunlla! 
 
C/ Wattenfal tehnyt JO päätökset mm. Oskarshamin reaktorien nopennetusta alasajosta. 2 JO aiemmin 
Ruotsissa puretun ydinvoimalan rauniot saavat messevää jatkoaan. Otteita suoraan Gooklettamalla: 
 
"Norden: 
Ydinvoimalla ei tulevaisuutta 
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Sosiaalidemokraattinen hallitus ja ydinvoimaa vastustavat Ruotsin vasemmistopuolue ja 
ympäristöpuolue totesivat viime syksynä, että sulkemispäätös on voimassa ja että ydinvoimalla ei ole 
tulevaisuutta Ruotsissa. Valtion energiayhtiö Vattenfall sai kovaa sapiskaa." 
 
"UUTISIA - AREVA Suomi 
suomi.areva.com/FI/home-289/uutisia.html 
AREVA purkaa Ruotsissa kaksi tutkimusreaktoria pois käytöstä. 07/16/2014 ... " 
 
Tuossa pikahakutuloksia. OUDON hiljaa näistä reaktorien puruista Suomessa kyllä oltu. Mutta 
Gooklella näistä todisteita lisääkin löydettävissä. Päreiksi menossa Svean reaktorit. KUKAAN EI jää 
kaipaamaan, kun uudenpolven sosialidemokraatit päätöksensä Ruotsin syksyyn julisti. 
--------------- 
 
Japanissa sulanut jo 15 reaktoria 
näkyy näkyy näkyy näkyy näkyy 
 
*Fukushiman ydintuhon väestökatoa ei ole julkaistu missään aiemmin. Tässä kerrotaan jo selvää dataa 
siitä montako ihmistä ydintuhon välitön seuraus tapatti. Määrä on jo tässä 10- kertainen siihen nähden, 
mitä julkisuudessa kerrottiin. 220 000 Kuollutta ihmiskunnan suurimmassa ydintuhossa on jo n y t  
menetetty. Ja jatkoa seuraa vastaavalla käsittämättömällä nopeudella.  
 
Japanin väestö hupenee ennätystahtia 
Tiistai 1.1.2013 klo 15.24  
 
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2013010116504038_ul.shtmljava
script:GetTwitter()javascript:GetGooglePlus() 
 
Japanin väestömäärä supistui päättyneenä vuonna enemmän kuin koskaan aiemmin. 
Terveysministeriön alustavien tietojen mukaan maassa kuoli 212 000 kansalaista enemmän kuin uusia 
syntyi. 
 
Takapakki on hieman suurempi kuin vuonna 2011, jolloin maanjäristys ja tsunami surmasivat 
maaliskuussa ainakin 19 000 japanilaista. 
 
Japani harmaantuu kovaa vauhtia. 126-miljoonaisen kansakunnan asukkaista joka viides on yli 65-
vuotias, ja maahanmuutto on vähäistä.  
STT-AFP 
------------------- 
 
Fukushiman UFO havainnoista 2011 
outoa outoa outoa 
 
Silloin kun Fukushiman reaktorit alkoivat systemaattisesti räjähtää fissiopommina. Nettien sivut 
suorastaan PURSUIVAT lukuisilla kuvilla tuhon alueella aktiivisesti partioivista toinen toistaan 
"oudommista" laitteista ja UFO-kuvista. 
 
Aihe vaiennettiin kuin seinään muutamassa päivässä. Miksi? Tarkoitan, että tuskin HERKULLISEMPAA 
suuren julkisuuden saattelemaa invaasiota UFO:sta ollaan koskaan maailmalla nähty. Miksi siis UFO- 
tutkijatkin vaikeni seinään asiasta kuin CIA käskemänä? 
 
Itse näen noiden ilmiöiden takaa seuraavia kokonaisuuksia: 
 
- Iso osa oli Ronalad Reagan aluksesta USA- armeijan lähettämiä "UFO-sondeja" ja vastaavia myös 
Japanin hallituksen laitteita. 
 
- Toinen suuri ryhmä olivat radioaktiiviset Pu-239 ja neutronien kuurojen kaltaiset plasmakaasujen 
esiintymät reaktorien vuotoina. 
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- Mm. massiivinen satojen metrien zebbeliini purjehti alueen yllä keskellä kirkasta päivää! Silti siihen EI 
koskettu. Ei sen enempää USA armeija, kuin Japanin hallituskaan! Tällaiset tekivät tilanteen suorastaan 
surkuhupaisaksi! Alus näytettiin kyllä videoituina ihan pokkana miljoonille. Silti sitä ei kuvattu laajasti 
kuin pariin videoon. Eikä sitä koitettu esim. ampua, tai ottaa edes näytteitä aluksen seutuvilta? MITÄ 
IHMETTÄ?.. 
 
Kuulin juuri kerrottavan. Että Japanin hallituksen ja USA armeijan olisi ollut ydinpaniikissaan PAKKO 
antaa "UFO:lle" vapaat oikeudet liikkua Fukushiman alueilla kaikkien nähden. Yhdestä keskeisestä 
syystä. Valtoimenaan jo silloin räjähtelevät reaktorit olivat SAAMAISILLAAN räjähtämään koko 
Maapallon typpi/happikehän. Einsteinin jo 1930- luvuilla laskemien kaavojen mukaisesti. Ihmiskunta 
olisi tilanteessa hävinnyt KOKONAAN ionisaatiosta seuranneessa massiivisessa 
TYPPITETRAOKSIDIN PALOISSA!..  
 
Onko kellään tiedossa noista kertovien videoiden. Tai tarkemman syy, selitysten taustojen dataa. Vai 
onko IAEA systemaattisesti vaan hävittänyt nettiin silloin vuotaneet videoinnit tarkemmasta 
jälkiselvittelystä. Vai oliko nämä videot vaan IAEA tarkkaan mitoitettu "kulissi" rauhoitella yleisöä 
termillä. "Annetaan UFO:jen hoitaa, kun ihmiskunta ei itse enää kyennyt?"  
--- 
3 Fukushima UFO-tyypitystä 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YbK9lh4jwBk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JzDrmtnC0kE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-NEYFw6AlqM 
--- 
 
PÄÄTELMÄN PAIKKA? I 
??????????????? 
 
Joo mutta huomaatteko miten hiirihiljaa nettien aina MUUTEN aktiiviset nettipaskapoliisit on! 
_________________________ 
 
Tämä on hyvin tärkeälisähavainto aiheesta. Eli viranomaisia on s e l k e ä s t i  ohjeistettu asiaan! 
 
Ja miksi, koska Fukushimalla kuvattu "UFO"  ilmiö EI selkeästikään kestä tarkempaa päivänvaloa! 
 
Itsekään en usko, että liikkeellä olisivat noin vaan kutsuttavat vieraiden tähtien "pelastusjoukot"! Jos 
olisivat, niin heidän ammattitaitonsa osaamattomuutensa ydinongelman edessä olisi enemmän kuin 
OLEMATON, KEHNO, HUONO! Sikamaisen epäkelpo. ! 54 Reaktoria paskana jo 5 vuotta. Ja luokkaa 
15 reaktoria kiinailmiössä YHÄ 5v jahkailujen jälkeen! Hei hallOO!! 
 
Itse asiassa tuossa on menossa USA armeijan tronien, robottisondien ja vastaavien kenttä ajoja. Kuka 
TOSISSAAN uskoo, että hitaasti yli lentävästä 150m zeppeliinistä EI kukaan olisi saanut kuin hämärää 
kaukokuvaa minuutin?) 
 
 Siis JOS Maailmalla ensi kerran miljoonien silminnäkijöiden eteen juoksutettaisiin Siriukselta  perin 
KÖMPÖLÖ tekele keikkumaan noin tuuleen keikkumaan. Niin miksei sen tunteja kestävää tuloa 
"jostain" ja menoa "jonnekin" ei kyettäisi myös tarkentamaan kuviin? Miksi ylipäätään näitä oudon 
epäselviä UFO kuvia netissä näyttää viljelevän oikeastaan vain YKSI USA virallisemman oloinen 
filmitalo? Ja kas kummaa mistä SE ylipäätään tiesi maailman ainoana odotella paikollaan aina oikeana 
hetkenä? 
 
Hyvin paljastavaa on myös se. Miten USA- army pettyneenä tuloksiin systemaattisesti lopetti 
lentoalustensa julkiset esittelyt seinään. Outoa on myös laitteiston KOVIN yksipuolinen mallisto? 
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Nopeasti singahtelevat lentokuvioitaan ilmassa mainostelevat  dronipallot. Joo,  sitten YKSI ainokainen 
zeppeliini! Siitäkään ei puutu kumipallosestaan kuin lähinnä Goodyerin logot!)  
 
Sondi tronit siis lähetettiin USA lentotukikohdista lähinnä näytteenottoihin. Tarkkailemaan onko USA 
Japanin tukikohtiin vuotamassa pelättyjä ydinpäästöjä evakuointiin edellyttävästi? Niille kävi varsin pian 
kuten TEPCON reaktoreille komennetuille muillekin roboteille. Säteilyyn erosoituivat mokomat 
kyhäelmät kaikki kulkukelvottomiksi. Tippuivat yksi toisensa perästä hyödyttöminä ilmasta alas! 
Zeppelinin tarkoitus on pitkälti jatkaa tästä eteenpäin, minkä voi! 
 
 Pudottaa chemitrail pölyjään tarkkuuskuljetuksena pahiten savuavien reaktorien lähellä 
tarkkuustoimina. Koska EMP vaaran takia siihen EI uskallettu käyttää enää edes säteilykentissä 
jatkuvasti sammuvia ja putoilevia ilmaa raskaampia lentoaluksia! Miettikää siis, ilmaa kevyempiä oli 
pakko käyttää siksi! Kun tekniikat toisensa perään petti! No säteily kyllä EI pudottanut zeppeliiniä 
suoraan alas.  
--- 
 
PÄÄTELMÄN PAIKKA? II 
??????????????? 
 
Mutta, mutta jopa EMP suojatut senkin laitteet alkoivat yksi toisensa perään savuten säteilytuhoutua. 
Romuttuneena sekin nilkutti pian takaisin USA sotatukikohtiin valot sammuneina! Ihan samoin muuten 
myös pakeni Japanin ydintuhon EMP alueelta myös tärkein USA armeijan laite. Ronald Reagan 
metriluokan teräksen suojapanssarienkin pettäessä Fukushima -3 räjähtäessä kaiken tieltään rikkovalla 
fissiopommina EMP aalloin! 
 
Juu ei kyseessä videoiden takana on ihan tavallinen tuntitaksalla ostettu friilanseri firma USA:sta. Joka 
kuvaa noita onnettomuusalueilla koeajettuja h y v i n alkeellisia pelastuskoneitten lentoja armeijan 
tarpeisiin. Kuvista on sensuroitu 98% Ja yleisölle USA armeija näyttää VAIN rääpepaloja. 
Ylläpitääkseen myyttiä siitä. Miten Siriuksesta tulee meitä pelastelemaan pelastajat ydinhätään! 
 
Zeppeliinissä oli myös chemitrailia tasokkaampaa "transmutaatiotykkiä". Lähinnä elektronikanuunaa 
joka ampui ylijäämäelektroneja leijuviin Pu-239 ++..ionisaation pilviin. Hetken aikaa laittestolla saatiinkin 
säteilyn pois puskemaa elektronien alijäämää laskettua! Tämäkin ilo kuitenkin jäi varsin  lyhytaikaiseksi 
laitteistojen ajautuessa säteilyn pommituksessa äärirajoilleen. Koe sinällään onnistui, mutta "lapsi kuoli 
synnytyksessä pelastumatta!" 
 
Taas SE, että USA näin surutta juoksuttaa ydintuhon paikalle käsiin tuhoutuvan miljardien hintaiset 
supersalatut "erikoiskalustonsa". Osoittaa KIISTATTA, että Fukushimassa oli TODELLA lähellä pelätyin 
ydintuhoista. Koko ilmakehämme kerrasta typpitetraoksideiksi survaiseva kaiken tieltään tappava 
typpi/happipalot!.. . 
 
PS. Aina jopa itseäni hämmästyttää miten JOPA tällaiset "julki UFO" jutut tiukemmassa tarkastelussa 
paljastavat paljon karumman karvansa. Lukuisten UFO väitteitten takaa paljastelee itseään USA- 
armeija ja ydinalan epäpyhä IAEA liittoutuma. Ja kuten AINA, tavoilla joka EI kestä päivänvaloa. 
Lisäkritiikistä amputoidaan raajat, peittämällä asia UFO- mystiikan kaapuihin ..  
---------------- 
 
Onko tietoa 
usa kuolee usa kuolee 
 
Kuulin juuri, että Japanista on ajautunut Fukushima- 3 reaktorin KANSI USA rannikolle. Jättimäinen 
kilometrien kokoinen lautta.  
 
Reaktorin fissioräjähdys on kuulemma magnetoinut rautaromun tyystin. Siksi lautta pysyy vankasti 
magnetoituneena yhä kasassa.  
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Oikean syyllisen maan rannalle ajautui toki. Kuulemma näkemällä tappavaa uraanitankoa koko 
jättilautta pullollaan. USA ei kykene tekemään tappavalle lautalle MITÄÄN. 
 
 Armeija on lähinnä vaan paennut koko rannikolta turvaan. Ja jättänyt siviilit surutta kuolemaan.  
 
Tiesin kyllä, että koko USA länsirannasta EI kuulemma löydy ainoaakaan elävää merieläintä. Mutta 
tämä uutinen kertoi keskeisen tappajan hommaan! Löytyykö tästä tänään 03.01.2015 Enenenewsin 
julkaisusta lisää dataa? 
------- 
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3342. KylmäFUUSIO 
 
 
T&T.  Janne Luotola 
 – 10.10.2014 11:44 Päivitetty 10.10.2014 12:53 
 
Tiedepiireissä huijarina pidetyn Andrea Rossin E-Cat-voimala tuottaa puolueettoman tutkimuksen 
mukaan kiistatta niin paljon energiaa, ettei sitä voida selittää perinteisillä kemiallisilla reaktioilla, kertoo 
ExtremeTech. 
 
Ruotsalais-italialainen tutkimusryhmä on julkaissut raportin 32 vuorokauden mittaisesta kokeesta, jonka 
aikana E-Cat tuotti nettoenergiaa 1,5 megawattituntia. Rossi antoi tutkijoiden käydä läpi polttoaine 
ennen testiä ja testin jälkeen. Itse koneen toimintaan he eivät saaneet tutustua. 
 
Polttoaineena on vetyä ja nikkeliä sekä lisäaineita, kuten litiumia. Reaktori muuntaa polttoainetta 
enimmäkseen kupariksi ja vapauttaa valtavat määrät energiaa. 
 
Jätteeksi reaktorista jää kuparin lisäksi myös nikkeliä, jolle käy prosessissa jotakin ennenkuulumatonta: 
nikkeli-58- ja nikkeli-60-isotoopeista tulee reaktion jälkeen nikkeli-62:ta, mikä vihjaa, että reaktorissa on 
välttämättä tapahduttava ydinreaktio, siis fuusio. 
 
Varovaisia väitteitä 
Keksijä väittääkin, että reaktorin teho perustuu kylmäfuusioon. Vaikka puolueettomat tutkijat sanovatkin, 
että reaktion täytyy olla muu kuin kemiallinen reaktio, kuten ydinreaktio, tutkijat kieltäytyvät sanomasta 
varmuudella, että kysymyksessä olisi kylmäfuusio. 
 
Taustalla epävarmassa toteamuksessa saattaa olla italialaisen Andrea Rossin maine huijarina. 
Tiedepiireissä ei uskota keksijän laitteeseen. Saattaa olla, että tuore tutkimus muuttaa suhtautumista 
laitteeseen, kutsuttiinpa sitä kylmäfuusio-, lenr-laitteeksi tai miksi tahansa muuksi. 
 
Huima teho 
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Testin mukaan reaktorin nettoteho on 2 373 wattia. 32 vuorokaudessa laite tuotti 1,5 megawattituntia 
energiaa. Se on valtavasti, kun ottaa huomioon, että reaktori on pienikokoinen. 
 
Reaktorin polttoaineen energiatiheys on 1,6x10e9 wattituntia kilolta ja tehotiheys 2,1x10e6 wattia 
kilolta. Teho on 100-kertainen maailman parhaimpiin superkondensaattoreihin verrattuna ja 
energiatiheydeltään noin miljoonakertainen bensiiniin verrattuna. 
 
Edellistä epäiltiin 
Tulos voi herättää innostuksen sijaan myös epäilyä. Edellinen puolueeton tieteellinen testi E-Catin 
käytöstä oli maaliskuulta 2013. Se lytättiin nopeasti. Vaikuttaa siltä, että tuore tutkimus on kirjoitettu niin 
kieli keskellä suuta, ettei sitä voida syyttää minkäänlaisista oikaisuista tai liian pitkälle menevistä 
tulkinnoista. 
 
Tuore tutkimus on julkistettu Arxiv-palvelimella, jonne laitetaan nähtäväksi artikkeleita, joiden toivotaan 
tulevan julkaistuksi tieteellisissä julkaisuissa. Tutkimuksen tekijät toivovat, että artikkeli julkaistaisiin 
Journal of Nuclear Physics -lehdessä. 
 
* Rossin beettahajoamiseen perustuva reaktori asettaa ydinyhtiöille kylmän ringin persauksille. ja hyvä 
NIIN! 
---------- 
 
Yotube videokeskustelu GETTERIREAKTIO 
IONI 10.2014 
 
M.V.  +artolauri 
Wikipedian tietojen mukaan Rauta sulaa 1538 °C lämpötilassa normaali ilmanpaineessa jossa 
lämpötilassa rauta reagoi veden kanssa ja rauta kaappaa vedeltä hapen vapauttaen vetyä. Tuossa 
videossa nähdyssä kokeessa ei raudan sulamiseen vaadittua lämpötilaa saavutettu eikä eksotermiselle 
reaktiolle vaadittavaa lämpötilaa näin ollen saavutettu. Tämä eksoterminen reaktio on hidas alle 100 °C 
lämpötiloissa, mutta nopeutuu lämpötilan noustessa korkeammalle. 
 
 Minä en ymmärrä mikä prosessissasi saisi aikaan raudan kaasuuntumisen metaaniksi, varsinkin kun 
metaania tulee vain orgaanisten yhdisteiden hajoamistuotteista, rauta reagoi hapen kanssa sekä 
happojen mutta metaania ei saada muodostettua vaan tuloksena on vetyä. Opeta tämä prosessi jossa 
saat raudan reagoinnin tuloksena metaania sillä tämä ällistyttäisi ilmakehän tutkijoita suuresti heidän 
saadessa tietoa taas uudesta voimakkaasta metaanin lähteestä.?   
 
* Artolauri 1 sekunti sitten (muokattu) 
  
* Porvoossa 1954 painettu Insinöörien käsikirja II sivu 835: 
"Vetykaassulla on erittäin epäedullinen vaikutus teräkseen. Tavallinen hiiliteräs ABSORBOI vetykaasua 
itseensä jo +300C lämpötiloista . Vetykaasu alkaa vaikuttaa hiileen synnyttäen siitä metaania." 
 
Sanomattakin SELVÄÄ, että kirja on maailman ainoita sensuroimattomia. Koska USA ydinteollisuus 
alkoi tästä eteenpäin sensuroimaan tämän tiedon pois kaikista maailman kirjoista. 
 
 Koska ydireaktorien lämpötilat esim. OL-3 tapauksessa ovat HÄIKÄILEMÄTTÖMÄN tuhoisat +328C! 
Ja ihmisille IAEA ei suin surmin halua tällaisia kylmääviä faktoja kertoa! Esimerkiksi Loviisaan reaktorit 
kaikki tyyni on täysin hengenvaarallisesti näin säteilyerosoituneet plasmakaasuiksi 
 
Toisaaalla kirjassa kerrottiin ilmiölle jopa NIMI. "Getterinreaktio". Tyhjiöputkissa kuulema käytetään 
systemaattisesti kaasujen kykyä ABSORBOIDA= ilmeytyä metallien sisäisiin atomirakenteisiin. !. 
 
 Tehokkaina imevinä metallisina aineina mainitaan  saman kirjan I- osan sivulla  491. Kaasuja sisäänsä 
ottavina seuraavia metalleja. Myös chemitrailaamisesta tuttua bariumia, natriumia, mangnesiumia ja 
metallinen kalsium.. Ilmiötä muuten käyttää nikkelin poltossa kylmäfuusioreaktorissaan myös Rubbia! 
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Joten mitään uutta tässä ei sinällään ole. Vain se, että ydinala salaa ilmiön  julkisuudelta 100% 
totaalitärismillä! 
 
Haluan nyt VIELÄ KERRAN korostaa. IONISAATIO on kvanttitason tapahtima jossa yksittäisen atomin 
rakenne  (säteilyn energiakvantista) HAJOAA. Tapahtumassa EI ole mitään "suoraa merkitystä" 
ulkosella lämpötilalla. Vaan riittää kun yksittäinen atomi saa luokkaa 11eV< energiaiskun. Joka kykenee 
muuttamaan atomin sähköisesti varautuneeksi kaasuuntuneeksi +..IONIKSI. Tällainen ioni on selkeästi 
kaasuplasmaa. Vaikka olisi täydellisen kylmässä ympäristössä muuten.? 
---------- 
 
T&T KYLMÄFUUSIO  
Janne Luotola, 9:00 
 
Tutkijat kylmäfuusiokokeesta: "Klassinen kusetus" 
Tuore tutkimus vahvistaa, että matalan energian ydinreaktio eli lenr-reaktio (low energy nuclear 
reaction) toimii, vaikka sille ei ole löydetty teoreettista selitystä. 
 
Andrea Rossin E-Cat-energiakatalysaattoria koskeva tutkimus herättää suomalaisissa tutkijoissa 
epäilyksiä. – Raportissa on monta seikkaa, jotka täyttävät klassisen kusetuksen tunnusmerkit, sanoo 
ydintekniikan professori Filip Tuomisto Aalto-yliopistosta. 
 
Raportissa ei ole perusteltu mittausmenetelmien valintaa eikä ole yritetty selittää, kuinka 
poikkeuksellinen ilmiö on mahdollinen. Sen sijaan yhdentekevistä yksityiskohdista on jaariteltu 
sivutolkulla. 
 
Tutkimusryhmä ei liioin ole asiantunteva, saati riippumaton: ryhmän jäsen Giuseppe Levi on tehnyt töitä 
Rossin kanssa, ja Rossi on ollut kokeessa muun muassa käynnistämässä laitteen. Testi on muutenkin 
järjestetty epäilyttävän vaikeasti. 
 
– Teknisen laitteen testaaminen pitäisi olla hyvin yksinkertaista: kytketään se päälle ja katsotaan, 
toimiiko se. Rossi perustelee salamyhkäisyyttään sillä, että laitteen patentointi on kesken. Tuomiston 
mielestä selitys ei ole pätevä. 
 
– Jos halutaan varjella liikesalaisuuksia, tehdään salassapitosopimus. Ei tämä ole ollut ongelma 
muidenkaan keksintöjen kohdalla. 
 
Myös ydinvoimatekniikan professori Juhani Hyvärinen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta näkee 
tutkimuksessa puutteita. Laite on kuvailtu huonosti ja sen tuottamaa energiaa on mitattu vain 
epäsuorasti lämpökameroilla suoran kalorimetrisen mittauksen sijaan. 
 
Lisäksi tutkimusryhmä arvelee, että syntyvä energia perustuu epätavalliseen isotooppimuutokseen, 
mutta perustaa laskelmansa tavallisen ydinfysiikan mukaisiin lähtöaineiden ja lopputuotteiden 
energiaeroihin. – En siis vielä vakuuttunut. 
 
*Montako kertaa muuten lehdissä on näin SUORAAN sanottu. Jonka mukaan lehden julkaisema 
uutinen on SUORAA KUSETUSTA?. .Oikeinko siis ydinalan moraalittomuus ei tunne käsitettä 
"asiallinen journalismi?" Tässä ydinteollisuus siis suomeksi juoksuttaa asiaa LAINKAAN tuntevia 
professorejaan. Aina huonomaineista STUK johtajistoa myöten haukkumaan pelätyimmäksi nousevan 
ydinvoimansa varteenotettavimman vastustajan. Ja millä metodein? Hei HALLOO "pelkkää paskaa!" 
Eikö enää asiallisempi kommentti. Me ydinalan kannattajat epäilemme sitten riittänyt? 
 
*Millä IHMEEN eväillä muuten STUK pomo Hyvärinen sanoo, ettei arkinen kvanttimaailman tuntema 
BEETTA MIINUS HAJOAMINEN sitten täyttäisi perusfysiikan tuntemaa energiamallia? Arto Lauri 
kylmäfuusio videossa kun ON selitetty tekniikan perusteet ilmiön taustana jo kuukausien takaa.  
 
*Nyt joka tapauksessa kylmäfuusioon perustuvaa laitetta on koeajettu VAKUUTTAVASTI ympäri 
maailmaa. Itse asiassa NIIN HYVIN. Että häviävän ydinteollisuuden ON PAKKO turvautua tällaisiin ala- 
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arvoisiin kirjoitelmiinsa. Joilla EI toden totta ole MITÄÄN tekemistä asiallisen tieteellisen journalismin 
kanssa. 
-------------- 
 
Francesco Piantelli 
Italia Italia 
 
Arto Laano Niin tuossa on T&T mainostamat osat mukana myös. Mutta PIKKU lisävinkki. JOS löydät 
sen tästä gooklettaen: 
 Arto hei. Katso tässä on kuulema : 
Eräs Francesco Piantelli kertoo meille paljon omassa patentissaan, tuolla riveillä (0133) eteenpäin on 
hyvinkin vaikuttavaa faktaa.+ Eli JOS aukeaa tällä. niin ilmoittele ttännekin. Systeemi perustuu 
jonkinlaiseen atomitason aktiivimetallikerroksen käyttöön. 
 
Oli kuvaavaa, kun julkaisin kylmäfuusiosta kertovan videon. Niin siitä tuli hetkessä suosittu juuri 
Italiassa. Nyt vuosi siitä ja kuka yllättyykään. juuri Italiasta kerrotaan nyttemmin useammastakin 
toimivasta kylmäfuusion ideatasosta. Ei siis ole kaukaa haettu, että "viitekehykseni" ideaan osui ja 
upposi! 
---------------- 
 
Rossin tekniikkaa 
lisää lisää lisää 
 
Kuinka kylmäfuusio saadaan aikaan 
http://kylmafuusio.fi/ 
 
Yritys nimeltä Brillouin on myös pyrkinyt kehittämään kaupallista tuotetta kylmäfuusioreaktorista. 
Syksyllä 2013 Brillouin kertoi että noin vuoden päästä heidän tuotteensa pystytään kaupallistamaan 
myymällä valmistuslisenssejä ja selvitti käyttämäänsä menetelmää (Controlled Electron Capture 
Reaction) suurinpiirtein näin: 
 
Sähkömagneettisia pulsseja antavan generaattorin kvanttipulssit (Q Pulse) ja elektronit yhdistyvät 
vedyn kanssa neutroneiksi. Neutronit yhdistyvät helposti metallihilassa vetyionien (1H = protium, 2H = 
deuterium ja 3H = tritium) kanssa raskaammiksi vetyioneiksi (2H, 3H ja 4H) ja samalla ylemmille 
energiatasoille. Loppuvaiheessa 4H hajoaa heliumiksi (4He) ja luovuttaa paljon lämpöenergiaa. 
Metallina on nikkeli (Ni). 
Brillouin väittää pystyvänsä hallitsemaan reaktiota täysin, koska he ymmärtävät taustalla olevan teorian. 
He puhuvat kvanttifuusiosta, jonka he pystyvät selittämään tarkasti. Kylmäfuusiossa tapahtuu aina 
hallittu elektronikaappausreaktio (electron capture reaction). 
 
Syksyllä 2013 Brillouinilla oli kaksi tuotetta tekeillä: Hydrogen Hot Tube Device ja Boiler. Boilerissa on 
näistä kahdesta matalampi lämpötila ja se soveltuu veden kuumentamiseen esim. kotikäyttössä. Hot 
Tube taas kehittää suremman läpötilan soveltuen mm. höyrutubiinin pyörittämiseen ja siten sähkön 
tuottamiseen. Systeemissä puhalletaan vetyä nikkelijauheen läpi reaktion aikaansaamisksi. 
 
 Brillouin kuvaa Hot Tubea syksyllä 2013 tähän tapaan: The hydrogen hot tube device is being tested at 
the SRI laboratory in California. The hot tube being tested can generate 30 kilowatts of heat or thermal 
energy. The device requires 300 watts of electricity to generate 30 kilowatts of heat.  Voidaankin 
arvioida, että yksi Hot Tube vastaa noin 10 kW sähkötehoa turbiinin ja generaattorin avulla tuotettuna. 
--- 
 
Katso myös alempana tällä palstalls oleva Rossin haastattelusta ja JONP-foorumin keskusteluista tehty 
kooste laitteen toimintaperiaatteista. 
 
Francesco Piantellin patenttihakemuksen mukaan vedyn ja jonkin siirtymämetallin (sopivasti aktiivinen 
uloin elektronikehä), kuten Nikkeli, välille saadaan aikaan reaktio järjestämällä jauheisen (siis paljon 
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pinta-alaa omaavan) metallin pintaan hyvin ohut kiderakenne, jonka kiteiden väliin vetyionit saadaan 
ujutettua lämmittämällä rakennetta tiettyyn pisteeseen tietyssä paineessa.  
 
Kiderakenteen sisällä vetyionit ovat hyvin läheisessä kosketuksessa metallin kanssa. Sopivalla 
impulsiivisella toimenpiteellä (lämmitys, magneetikenttä, paine tms.) kiderakenteen väleihin jääneet 
ionit, tai pieni osa niistä, saadaan vielä lähemmin tekemisiin metalliatomien kanssa (tai sitten 
keskenään) jolloin käynnistyy jonkinasteinen lämpöä tuottava ydinreaktio. Koko prosessia voidaan 
parantaa esim. jollain katalysaattorilla eli aineella joka ei varsinaisesti osallistu itse reaktioon, vaan 
myötävaikuttaa ratkaisevasti sen tapahtumiseen. 
 
Tässä on toisaalta pienoinen ristiriita vallallaolevan tieteen käsityksen kanssa, jonka mukaan 
ydireaktiota estää ns. Coulombin este (hylkivä voima), jonka voittamiseen tarvitaan valtava määrä 
energiaa. Joitain lämpöä tuottavia reaktiomalleja on kuitenkin esitetty, jotka on johdettu nykytieteen 
mukaisesti ja jotka voisivat selittää ilmiön. 
 
Piantellin periaatteen pohjalta Andrea Rossin sanotaan vuosien ajan sitkeästi tehneen kokeiluja prof. 
Sergio Focardin (joka oli työskennellyt aiemmin Piantellin kanssa) opastuksella ja tuhansien 
vaihtoehtojen jälkeen viimein löytäneen oikeat olosuhteet ja sopivan katalysaattoriaineen ('Rossi's 
secret Italian sauce'), joiden avulla kylmäfuusioreaktio onnistuu riittävän säännöllisesti ja tehokkaasti. 
Tästä syntyi lopulta Rossin E-Cat kuten myöskin Defkalionin Hyperion Rossin ja Defkalionin 
yhteistyöajanjakson (v. 2011) tiedonvaihdon ansiosta.  
 
Nyt on itse Piantellikin perustanut yrityksen kylmäfuusiotuotteen markkinointiin (nichenergy.com). Hän 
on jo jokin aika sitten onnistunut nikkeli-vety-tekniikalla saamaan 70 W tehoja 20 watin ohjauksella ja 
saattaa olla nyt saanut jo parempia tuloksia. 
 
Tässä on puolestaan Brillouin Energy Corporationin esitys siitä, mitä kylmäfuusiossa heidän mielestään 
'oikeasti' tapahtuu. Teoria on edellisestä poikkeava ja sen avulla he väittävät saaneensa reaktion 
poikkeuksetta onnistumaan. Tehot ovat kuitenkin luultavasti yhä pieniä sillä niitä ei vieläkään 
mainosteta (hyötysude vain 2). 
 
 Teorian mukaan pienellä energiamäärällä saadaan vety-ytimistä luotua neutroneja nikkelikiteiden 
väleissä. Nämä neutronit yhdistyvät sitten vetyioneihin ja hajoavat lopuksi heliumiksi luovuttaen suuren 
määrän energiaa lämpönä (H- => 2H => 3h => 4H => He, eli vety => deuterium => tritium => kvadrium 
=> helium+lämpö). Reaktio ei kuluta nikkeliä lainkaan vaan se toimii pelkästään katalysaattorina. 
(Toisaalta Rossin mukaan heliumia ei hänen reaktiossaan synny tai ole ainakaan saatu mitatuksi) 
 
Sitten on vielä Widom-Larsen -teoria, jota Rossin 'arkkivihollinen' Steven Krivit kannattaa. 
-------------- 
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3343. TVO hankalaa... 
 
YDINsäätövoimaloista 
ydin ydin ydin 
 
Yksikään tuuli/ aurinkovoimala EI tarvitse sen enempää säätövoimaa kuin apuvoimaakaan. 
 
TÄYSIN toisin on tilanne ydinvoimaloissa. Jokaisessa sähköjärjestelmäsään TVO esimerkiksi joutuu 
tekemään 4- kertaisen HÄTÄSYÖTTÖSYSTEEMIN. Tämä perustuu ihan IAEA ydinturvalakiin. Eli jotta 
ELINTÄRKEÄT jäähdytyspumput kävisivät ydinvoimalan jälleen kerran rikkoutuessa on sen 
HÄTÄSYÖTTÖÖN pörräämässä pelkästään OL-3 laitoksissaan 16kpl megawattien 
FOSSIILIDIESELIEN armadat! 
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 Ja TIETYSTI Olkiluodon pihalla on niin ikää 100% äärimmäisen tuhlaava FOSSIILITURBIINIT. Nämä 
taas on teholtaan 2* 60 000kW. Juu EI siis tuulivoimalle ensinkään vaan PELKÄSTÄÄN ydinvoimalle. 
No varmistuksia pitäisi näitäkin olla TEM mukaan 6* 60MW. 
 
No EI se toki tähän jää. TVO tarvitsee TIETYSTI aina vaan lisää varmistavaa fossiili hätäapu, apu 
voimaloitaan. Seuraavaksi Forssassa on 250 000kW fossiilidieselturbiinit laulamassa TVO:lle  ilmaan 
KUNNON pienhiukkastrionsa. 
 
No tämmöiset EI toki riitä ALKUUNKAAN TVO:lle. Seuraavaksi TVO JA Fortumilla on sitten USEAMPIA 
luokkaa 400- 600MW KIVIHIILIVOIMALOITAAN. Useita on mm. Porissa.  Käyttävät sitten muuten 
Suomen AINOAA sähköntuoton kivihiilivoimalaansa. . Kas kummassa JÄLLEEN epävarmojen 
ydinvoimaloittensa hätä, apu, keppikäyttösäätövoimaloina...  
 
Listaan kuuluu sitten TIETYSTI lisääkin ydinyhtiöitten 100% puhtaita/ salatuinta  kivihiililaitoksia. Nyt p i 
t ä i s i teille kertoa useammasta Inkoon satojen megawattien kivihiililaitoksista.. Mutta kuulen 
SELVÄSTI miten nettipoliisit ovat paljastuksistani kusemassa jo alleen. Joten kerron ehkä näistä 
myöhemmin.) 
--- 
 
Ydinala systemaattisesti pimittää kansalaisiltaan että on luotu erillinen 400 000V YDINsähkön 
verkostot. Jossa esimerkiksi SÄÄTÖTARPEEN NOPEUTTA rajaa 30 SEKUNNIN Reaktorien 
räjähtämisvauhti jäätyään ilman jälkijäähdytysten energioita. 
 
Eli TUO mitä Cosmind esitteli oli "VAIN perussäätövoimaa". Oikeastaan systeemi jossa säätöalgoritmit 
toimivat luokkaa minuuteissa. Kun taas se mistä minä puhun säätö on PAKKO tapahtua sekunneissa 
jopa sen OSISSA.  
 
Jos sähköverkon taajuus heilahtelee, niin pari paperikoneen rainaa saattaa katketa, v a r s i n 
harmitonta. 
 
Kun taas JOS siinä säätöverkossa, josta minä puhun. Tapahtuu 4mS kestävä EMP/GIC pulssi tai 
laajempaakin heilumista. Tapahtuu kuten Japanissa . 54kpl Reaktoria räjähtää eri asteisesti 
ionisfääriimme kanavasäteilykaasuina! Tai JOPA satoja reaktoreita muuttaen sekunneissa kokonaisia 
mantereita elinkelvottomiksi käytännössä IKUISESTI.  
-------------- 
 
Ydinkatastrofaalista 
5snt 5snt 5snt 
 
 
Viikko 42.2014 on ydinhistorian rumassa aikajatkumossa todella merkittävien tapahtumien aikaa. 
 
Moniko huomasi miten rajusti se koetteli koko maailman merkittävimpien ydinjohtajien illuusion 
maailmoja? 
 
Lehti kirjoittaa 21.19 miten maailman mahtavimman Arevan johtajistosta itse pääjohtaja Luc Oursel 
poltti itsensä loppuun. Ja vetäytyy hermolomalle virastaan. 
 
Mistä on kyse kertoo puolestaan taas tapahtuman vastapelurin TVO/ Posivan tantereita. Myös Raimo 
Mokkan poika Janne Mokka todettiin polttaneen OL-4 hankkeensa myötä sadoissa miljoonissa rahaa 
taivaan tuuliin. Yhtiön isku on yhtä armoton ja koston täyteinen. Myös Janne Mokka saa monoa 
kylmästi. 
 
Ja hakee täysin tyrmättynä suojatyöpaikkaa taas Posivan johdosta. No sieltä pitää tipauttaa tieltä taas 
niinikää 'Posivan ydinjätelaajennuksessaan mokannut Reijo Sundell. 
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Piiri pieni pyörii ja kas vaan. Areava nostaa TVO:n saatavansa kostaen karusti, likemmäs 4 000 
MILJOONAAN. TVO Vastaa tuplaamalla myös peitsi ojossa lähes 3 Miljardin vastavaateilla. Yhtä kaikki 
NYT näillä rahoillaan  OL-3 hanke kirii itsensä yhtä kalliiksi kuin Venäläinen 7 000miljoonaa maksava 
Fennovoima reaktori. 
 
Jos juttu kuulostaa helpolta nakilta niin alkujaan 3 Miljardilla myyty OL-3 ja 5snt/kWh hintainen 
venäläisten 3,5miljardin alkuhinnan Fenno-1 saavat kovasti karismaa hintahaarukkaansa. 
 
Kuulin juuri, että kunnille mankkalalla ovelasti pakkomyyty Fennovoima. Hankkeitten hintahaarukkaan 
rapsahti mukavasti lisänostetta. NYT Fennovoiman todellakin PAKKOMYYTÄVÄ ydinsähkön hinta ylitti 
8 snt/kWh kustannustasot heittämällä. Kuvaavaa tässä onkin, että samalla Liuskekaasut, Rossin 
nikkelipoltto, ennen kaikkea tuulivoimalat lupaa saman sähkön käytännössä AINA alle 5snt/kWh hinnoin 
tulevina kilpailijoina vuosikymmeniksi. 
 
USA on liuskekaasullaan runnomassa raskasöljymarkkinat alas. Mutta nyt menee mukana myös 
sähkön hinnoittelut. On päivän selvää, että ydinteollisuus tulee näkemään mustaa mitä kauemmas 
luulevat muutoksessa edes mukana pysyvänsä. 
--- 
 
Käsittämättömän hiljaa ollut Suomen lehdistössä. Vaikka kuten näimme pääjohtajaa vaihtui Suomessa 
peräti KOLMESSA maatamme hallinnoivassa ydinyhtiössä. 
 
Samalla kun Ranska heitti ydinalansa susille, Ruotsi luopui alasta kokonaan. ja Etelä- Korea totesi alan 
kypsäksi lopettaa ylittämättömiin ongelmiin. 
--------------- 
 
- Juu tähän vedän rajani.  NÄMÄ "moottori pyörittää generaattoria", vapaaenergialaitteet kyllä EI toimi. 
Pitää olla luokaa CASIMIR- laite. Ennen kuin edellytyksiä alkaa olla. 
------------ 
 
TVO/ Posiva 8km lentokielto 
kielto kielto kielto 
 
"Laitokset ovat vaitonaisia turvatoimista, sillä ne eivät ole julkisia. Lentokieltoalue Suomen 
ydinvoimaloiden ympärillä ulottuu neljän kilometrin säteelle ja kahden kilometrin korkeuteen. 
 
Suomessa sorvataan parhaillaan niin sanottua miehittämättömiä ilma-aluksia koskevaa uutta 
lainsäädäntöä, liikenteen turvallisuusviraston ilmailujohtaja, ylijohtaja Pekka Henttu kertoo. 
 
"Ilmailulain mukaan on rangaistava teko lentää ilmailulta kielletyille alueille. Tämä laki koskee kaikkia 
ilmailun muotoja, myös lennokkitoimintaa", Henttu kertoo." 
 
* Aiemmin lentokieltoalueen säde oli vain 2km. Meni tuskin kuukausi siitä kun Säkylän armeijan 
helikopteri tuhoutui lokakuussa 2014. Lenneltyään Olkiluodonalueilla. Kone tuhoutui siis 
lentokelvottomaksi saatuaan TVO:n radioaktiivisia päästöjä koneistoonsa vaarallisia määriä. 
Tapahtuma osoittautui niin vaaralliseksi, että lentokiellon alue välittömästi moninkertaistettiin heti! 
 
* Outoa tässä lakien jatkuvissa muutoksissa on myös se, ettei asiasta millään lailla tiedoteta 
paikkakuntalaisille. Saati asianosaisille. Kuten tästäkin artikkelista huomaamme. Jatkuvaa muuttuvaa, 
rangaistuksin uhkaavia lakeja on teon alla jatkuvasti. 
 
* Viikolla 45 2014 YLE aamu radio esitti ohjelman, jonka teema oli "vähintään arveluttava". Ohjelmassa 
harmiteltiin kovasti sitä, ettei Suomen lain mukaan TVO saisi AMPUA alueillaan liikkuvia siviilejä ja 
video kuvaajia. Toimittajat olivat asiaa lisää selvitelleet ja totesivat löytäneensä porsaan reiän tähän 
TVO:n ongelmaan ydinsalaisuuksiensa paljastajista. 
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 Kuulemma vartijat, poliisi, rajavartijat ja sotilaat myös voivat ampua Olkiluodon alueella liikkuvat 
varoittamatta vedoten IAEA ydinturvan kansainväliseen salaisiin lakeihin.. Öö, kätevää. sanoivat 
löydöstään huojentuneet toimittajat! 
------------ 
 
EI 19- 0 kyllä ydin 
not kelpaa not kelpaa 
 
Neteissä armeijan kyberyksiköt repivät verta sieltä, missä sitä ei edes ole. Hehkuttaen illuusiotaan siitä 
miten ydinvoimasta luopuneet maat jostain "tuntemattomasta motiivistaan" palaisivat takaisin 
ydinvoimaan? Väite on perin kumma jo monesta syystä. Ikään kuin USA:n ja Venäjän loputon himo 
ydinaseisiin jaksaisi kannustaa maita maailmalla uhraamaan maansa ydintuholle Japanin malliin? 
 
Ei outoa väitteitä nettipoliiseilta siis pelkästään siksi, ettei tunneta YHTÄÄN maata joka ydinvoimasta 
luovuttuaan olisi palannut siihen taas takaisin! Tämä on perin outoa asian kannalta. Josta kansalaiset 
kuulevat liki päivittäin uutisointeja maista, jotka yksi toisensa perään ovat LOPETTAMASSA 
kannattamattomia, tuhoisiksi osoittautuvia ydinvoiman hankkeitaan.  
 
Luuleeko muuten tullikoirien ruokkija-POLIISIT. Että Ranskan päätös lopettaa 60 reaktoriaan perustuu 
mihinkään muuhun. Kuin juuri SAKSAN onnistuneeseen malliin.) 
 
Onneksi SUOMI- YDIN sioille ei tässä globaalissa äänestyksessä ole heille pienintä arpaa.  Lista ON 
hulppea. 2 Vuotta sitten Saksa oli Tanskan malleineen vielä YKSIN.  
 
Maista on imuun tulleet ainakin: 
Saksa 
Irlanti 
Islanti 
Tanska 
Norja 
Espanja 
Portugali 
Belgia 
Hollanti 
Itävalta 
Sveitsi 
Skotlanti 
Italia 
Ranska  
Ruotsi 
Etelä- Korea 
Japani 
 
Mukana roikkuu myös ydinvoimiaan raa'asti alas ajamaan lupautunut USA, JOPA Kiina!  Pelkästään 2 
VUODESSA Tanskan alulle paneman Saksan malli on saanut 20 seuraajamaata. Kunnioitettavalla 
10kpl vuosivauhdilla. 
 
Lasketaan sitten NE maat jotka Saksan mallista ON  saaneet tarpeekseen. PALANNEET ydinvoiman 
kivikauteen? 
 
- 0 
 
Öö. . .NYT EI kyllä muistu AINOAAKAAN MAATA!)) 
______________________________________________ 
 
Mutta jos SUPO/ ydinROTILLA mielestään tulee maita mieleen. Olisin kyllä asiassa kuulolla..) 
------------------- 
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TVO tuhon kylväjä. 
tuhoon tuhoon 
 
19.11.2014 Oli iloisien uutisten päivä. Ainakin niille joille ydinvoiman vastustus on osa aitoa elämää. 
Annan tähän näytteen päivän hyvistä tapahtumista maailmalta: 
 
- Poliisit mellakoimassa ja riehumassa mielenosoituksilla pitkin Helsingin katuja. VIIMEINKIN Räsänen 
sai "liikkuvat liikkelle".!  Loputtomiin jatkettu POLIISIEN rahaan hukutus saamassa loppumisen 
merkkejä. 
 
- Aamulla lehdet suitsuttivat vielä miten Talvivaaralle on ottajia jonossa. Ilta toi tullessaan Vapaavuoren 
nololla naamalla. Kertomassa, että Euroopan VIIMEISEN uraanikaivoksen KANNATTAA antaa mennä 
konkurssiin! Ai miksi. Koska ydinalan tulevaisuudelta on pohjat rapeasti poissa. Samalla katoamassa 
420MW kaivoksen energiatarpeet ydinvoimahankkeille. 
 
- Porin 50MW Tuulipuisto saa valtiolta 20 miljoonan apurahat. Tuodakseen VIIMEIN myös Suomaan 
kannattavimman tuulivoimapotentiaalin AIDON ofshore tuulipuiston. 
 
- Arevan osake vapaassa pudotuksessa!. . YLE ilmoitti hurjasta -16% PÄIVÄKURSSIN 
ROMAHDUKSESTA. Syy? Mitä parhain.. TVO:n surullisenkuuluisa OL-3 konkurssipesä kaatamassa 
Euroopan ydinimperiumin kivijalkaan!.. Syytä enemmän kuin hymyyn tälle päivälle.  
-------------------- 
 
TVO lähtölaskentaan? 
romux romux 
 
TVO laskee menevän yli 10v pelkkiin Janne Mokkan 2014 tekemiin OL-4 ydinvoimalan hankkeitten 100 
miljoonan tappion maksuihin! Miten jatkossa TVO aikoo selvitä kasvavista ongelmistaan?  
 
- Areva on vaatimassa lähes 3 miljardin sakot Olkiluoto-3 tappioihin! 
 
- Jokainen OL-3 hankkeen viivästymisen vuosi maksaa menetettyinä sähkönä 1,2 miljardia lisää. 
 
- Jos se ihme nähdään, että OL-3 käynnistyy. Suomen laskevan sähkön tarpeen ydin sähkön ylitarjonta 
tuhoaa loputkin Suomen ydinvoiman kannattavuudet. 
 
- 2020- Eteenpäin  EU alkaa vaatimaan miljardien jatkuvia sakkoja. Koska Suomi ei kykene 
toteuttamaan silloin vaadittuja 39% EI ydinvoima= eko uudis enegian määräyksiä EU vaatimuksesta. 
Eikä myös vuoden 2050 peräti +80% eko uudis energian sakot tuovaa minimiä 
--- 
 
stuxnet 8.1.2015 15:49  
 
"Olkiluodon sähkön kilpailukyky on viime vuosien aikana heikentynyt. Näkymät tulevaisuuteen ovat 
myös epävarmat. Sähkön markkinahinta on laskenut, eikä tilanteen paranemista ole näköpiirissä 
lähiaikoina. Lisäksi ydinvoiman tuottamiseen kohdistuvat kustannukset ovat nousseet ja Olkiluoto 3 -
projektin viivästyminen aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia, toimitusjohtaja Jarmo Tanhua sanoo. " 
 
"TVO aloittaa yt:t, vähennystarve jopa 110 henkilötyövuotta" 
 
"TVO käynnistää lähes koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut keskiviikkona 14. 
tammikuuta. Yhtiö suunnittelee toiminnan tehostamiseen liittyviä muutoksia. Alustavien arvioiden 
mukaan henkilöstön vähennystarve olisi enintään 110 henkilötyövuotta.  
--- 
 
mauri lappi 8.1.2015 21:59  
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Todellisuudessa TVO heitti hevon hemmettiin kuu sitten 70 ydinorjaansa. Lehdistö vaikeni asiasta KUIN 
MUURI.  
 
Nyt Venäjänkielinen uutinen ilmoitti hilpeänä, että TVO teurastaa seuraavaksi 130 ydinorjaansa! .. 
Jostain "kumman syystä" lehdistö ei e n ä ä suostunutkaan vaikenemaan tällä kertaa? ( TVO 
voitelurahat loppu?) 
 
Hauskinta oli kuulla miten TVO Tanhua ensin itki, että yhtiön jatkuvien erottamisten syynä on 
nimenomaan YDINSÄHKÖN KANNATTAMATTOMUUS! YLE juoksuttikin heti EK:n pellen 
ihmettelemään. "Miksi ihmeessä aiemmin kannattavaksi väitetty ydinvoima on muuttunut näin 
kannattamattomaksi?" 
 
Olisi kysynyt Arto Laurilta, hän kun tuntui tajuavan homman energian negatiivistumisen 2008 eteenpäin 
vallan HYVIN!) 
 
Tehdään vielä jatkon kysymys. T&T ilmoitti 2014 eteenpäin ydinvoiman olevan nyt kalliimpaa kuin jopa 
Aurinkovoima. Suomeksi sanottuna KALLEIN kaikista maailman energiamuodoista. Talvivaaran 
uraanibisnes poiki jo miljardien suurtappiot veronmaksajille ja huijarifirma katosi lehdistä taiottuna.. 
Pankaas vetoja kauanko menee, että TVO pannaan lihoiksi ja surutta myyntiin? Lähtölaskenta on siis 
alkanut JO! Nimittäin YLE toimittaja Harakka sanoi JO vuosia sitten, ettei TVO saa omistukseensa ikinä 
EDES OL-3 konkurssipesiään. 
 
Kummasti alkaa tämä ydinalan realismi vaan osoittautua päivä päivältä ENEMMÄN Arton kertomaan 
suuntaan. Kuin netti POLIISIEN valheiden mukaiseksi auvoksi?... Hmmhh? Toinen kuitenkin voi olla 
vain oikein..)  
------------------------------- 
 
T&T OLKILUOTO 4 Tapio Ikkala, 
 9.1.2015, 13:25 
 
Porokari ihmettelee TVO:n yt-kutsua: Johtuuko irtisanomistarve tästä? Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n 
puheenjohtaja Pertti Porokari ihmettelee TVO:n eilistä ilmoitusta yt-neuvottelujen käynnistämisestä 
yhdistyksen verkkosivuilla. Hän aprikoi, ennakoiko yt-neuvottelut sitä, että yhtiö aikoo luopua 
nelosreaktorin rakentamisesta. 
 
– Hanke on kiistatta vastatuulessa, joten voi olla että yt-neuvotteluilmoituksella on yhteyttä asiaan, 
Porokari toteaa. 
 
TVO ilmoitti eilen aloittavansa lähes koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ensi viikon 
keskiviikkona. Yhtiö arvioi vähennystarpeeksi enintään 110 henkilötyövuotta. Yt-neuvotteluiden 
ulkopuolelle jäävät ydinvoimalaitoksen käyttövuorojen henkilöstö, voimalaitospäivystäjät ja STUKin 
määrittelemät asemavaltuutetut. 
 
Eilen Satakunnassa vieraillut pääministeri Alexander Stubb ilmoitti, että hallituksella ei ole 
mahdollisuuksia auttaa yhtiötä. Näin ollen hallituksen syksyinen päätös jatkoaikaluvan hylkäämisestä 
pysyy voimassa.  
 
*Todella hienoa kuulla, hallitus on mystisen nopeasti HYLÄNNYT lempirosvonsa TVO:n näin kokonaan! 
Ryppy rakkaudessa todella!) 
________________________________________________ 
 
– Hallituksen ja valtiovallan pitäisi ojentaa auttava käsi kaikille kotimaista teollisuutta edistäville 
hankkeille eikä estää niitä, Porokari sanoo. 
 
Hän muistuttaa, että yt-neuvottelut koskevat merkittävä osaa TVO:n henkilökuntaa. Toteutuessaan 
tämä tarkoittaa yli 10 prosentin henkilöstövähennystä. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 800 
työntekijää. 
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YTN:n energia-alan vastuuasiamies Jouko Malisen mukaan TVO:n ilmoitus yt-neuvotteluista ja etenkin 
vähennystarpeen suuruus tuli yllätyksenä. 
 
* Pääsyy tässä on se, että erityisesti NATO- sateenvarjon alla toimivat Arevan lännen kaikki 
ydinvolimalahankkeet ovat kestämättömän KALLIITA ja KANNATTAMATTOMIA! Tämä tietysti perustuu 
2008- eteenpäin alkaneeseen ydinvoiman energianegatiivisuuteen. Edes hallitus ei enää usko 
ydinvoimahankkeitten kannattavuuteen! Hulppean, hyytävän hyvää kuuluu ydinalalta! 
----------- 
 
Taloussanoma ydinalan JÄTTI korvaukset 
jätti jätti jätti jätti jätti jätti jätti jätti 
 
© Yuri Maltsev / Reuters Ydinreaktoreista tulossa jättilasku – summa epäselvä. 
 
Ydinreaktoreiden lakkauttamisesta on tulossa tulevina vuosikymmeninä iso lasku. Asiantuntijat ovat 
kuitenkin erimielisiä laskun suuruudesta.  
 
19.1.2015 18:34 Taloussanomat–Reuters 
 
Arviot siitä, kuinka paljon vanhentuneiden ydinvoimaloiden poistaminen käytöstä tulee maksamaan, 
vaihtelevat suuresti. Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi viime vuonna, että lähes puolet tällä 
hetkellä käytössä olevista 434 (taas reaktorien määrästä pudonnut -3 uutta.) Ydinreaktoreista vanhenee 
pois vuoteen 2040 mennessä, uutistoimisto Reuters kertoo. 
  
IEA:n mukaan reaktoreiden purkaminen maksaa yli sata miljardia dollaria eli yli 80 miljardia euroa. 
Monien asiantuntijoiden mukaan arvio on kuitenkin liian matala. Se ei kata esimerkiksi ydinjätteen 
hävittämiseen ja pitkäaikaiseen säilyttämiseen liittyviä kustannuksia. 
 
IEA:n sähköntuotannon asiantuntijan Marco Baronin mukaan arvio on suuntaa antava. Lopullinen 
kustannus voi olla jopa kaksi kertaa suurempi.  Purkamisen kustannuksiin vaikuttavat muun muassa 
reaktoreiden tyyppi ja koko, sijainti sekä reaktorin kunto. 
 
Esimerkiksi saksalaiset yhtiöt ovat varanneet 36 miljardia euroa ydinreaktoreiden purkamiseen. 
Ranskassa puolestaan on arvioitu, että maan ydinreaktoreiden purkaminen maksaa 28–32 miljardia 
euroa. 
 
* TYYPILLISTÄ Taloussanoman huijausta. Lasketaanpa totuutta. Yhden ydinvoimalan pelkkä 
rakentaminen maksaa 10 miljardia minimissäänkin jo. Saksa purki 12 reaktoria Itäblogeissa ja laski, 
että länsimaisilla kustannuksilla vastaavat purkamoiset maksaa peräti 5- kertaa UUDEN HINNAN! 
Vaikka ottaisimme lähtökohdaksi vain puolet tuosta, eli minimalistisen 3 kertaa uuden hinnan on tulos 
IHAN MUUTA, mitä T&T OPTIMISTISESTI esitelmöi: 10MILJARDIA* 3* 437kpl= 13 110 MILJARDIA!!!! 
HuaahAA! 
 
* Kuten huomaamme ydinalassa lehdistö ON huijauksen isoisä, mafioso vailla vertaa. Jos jotenkin 
tuntui summa isolta, niin voidaan se laskea toki näinkin päin myös. Fukushimassa Räjähti taivaalle 4 
reaktoria. Niiden tuhojen maksamiseen upottaa Japani 2 000 MILJARDIA. Jos ajatellaan samalla 
lukujen suhteella, 400 reaktorille. Saatava maksu hyökkää veronmaksajille sitten JO 200 000 
MILJARDINA.) Siinä sitä sitten SIKA-halpaa ns. ydinenergiaa maailmalle.! 
-------------------- 
 
Suomi/ Olkiluoto 
tektonic tektonic 
 
Joo KOKO Suomen jääkauden jälkeinen maaperän liike ylöspäin +830m/ 10 000y!!  Tarkoittaa luokkaa 
+8cm/y vuosiluukuntoa keskimäärin! HallOOO maa kutsuu SUPO!  Vastaavaahan EI muuten KOKO 
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maailmalla tapahdu! Noin massiivista liikenopeutta muuten EI todella ole mitattu missään muualla 
maailmassa! De facto 
 
Eikä tässäkään toki kaikki. Lisäksi Olkiluodon aluetta murskaa niin ikää maailman nopeimmin liikkuva 
tektoniikka. Atlantin selänne myös sivusuunnassa PRÄSSÄÄ tuolla nopeudella Suomen maaperää 
kasaan ja puserruksiin. Voidaan sanoa, että yhteisvaikutus on luokkaa +10cm/ vuodessa!  
 
No ei olekaan SATTUMAA. Että 2015 vuoden alussa TVO:n pääsyöttökaapelit Pyhäranta Rauma - 
Ruotsi välillä katkesi kuudetta kertaa, perinteisesti. 850MW kaapelin katkeaminen tektonisiin liikkeisiin 
Olkiluodolla ei todella ole pikku asia. Vikaa päätettiin alkaa korjata heti tammikuussa talven jäiden alta. 
Vaan mitä tapahtuikaan? Ennen kuin kyseistä kaapelia kyettiin edes korjaamaan.  
 
Katkaisi Olkiluodon lävistävä litoraanitektoninen liikkuva sauma MYÖS toisenkin TVO:n pääsyötön 
kaapeleista tuhoisasti! Kuten huomaamme tektoniikat rikkoo ydinvoimalat, ydinjätteitten KPA altaat ja 
Posivan onkalot. Räjäyttää koereikiin tektoniset pommit, kaasuvuodot ja metaanijään klatraatit. niin, että 
henkilökuntaa on kuollut niissä jo useita! 
------------- 
 
T&T YDINVOIMA Marko Laitala, 10:57 
Olkiluoto 2:n käynnistys viivästyy edelleen. 
 
Olkiluoto 2:n käynnistys viivästyy edelleen. Teollisuuden Voiman tämänhetkisen arvion mukaan OL2 ei 
palaa tuotantoon huomenna lauantaina, kuten aiemmin ilmoitettiin. Uusi arvio laitoksen palautumisesta 
sähköntuotantoon on maanantai 23.2. 
 
Laitoksen sähköntuotanto keskeytettiin jo 4. helmikuuta, kun OL 2:n vesijäähdytteisessä 
generaattorissa havaittiin vuoto. Tutkimusten jälkeen generaattorin roottori päätettiin vaihtaa. 
Korjauksen edellyttämä purkutyö kesti kuitenkin arvioitua kauemmin. 
 
*JUST! Eli TVO pitää alhaalla näköjään käytännössä KOKO ydinvoimaremppansa läpi talven 
pakkaskaudet. Siinä KUMMASTI katoaa loputkin illuusiot ydinvoiman toimivuuksista. Ahneelle kävi 
myös henkilöstönsä ulos heitossa paskaisesti, kuten kuuluukin.  
 
* Miksi Suomessa sähköenergiaa halutaan tehdä nyt käytännössä täysin ilman ydinvoimaa? Kahdesta 
keskeisestä syystä. Ydinvoiman pyöritys nykyisillä sähkön hinnoilla tahkoaa TVO:lle SELKEÄSTI yhtiön 
kaatavaa TAPPIOTA! Ja TVO koittaa välttää konkurssinsa ajamalla kaikki mahdollinen tuotantonsa 
alas! ..  
 
* Hurja visio ja hurjemmaksi muuten menee! Tappion keskeinen syy kun on pakko olla joku muu kuin 
yli- ikäiset nykyään arvottomat reaktorit. Kun henkilökuntakin potkitaan sata päin kuluttamasta ulos. 
Puolen miljardin käyttölaina, kertoo TVO:n panikoinneista. Ydinjätteetkin maksetaan 100% valtion 
takaamana tukiaisina verovaroillamme. 
 
* SUURIN mikä jää näistä tuottamaan TVO:lle loputtomiin tappiota. On energiapositiivisena käsiin 
loppunut URAANIPOLTTOAINE! 2008 eteenpäin 20- kertaisella energian negatiivisuudella nykyään 
kaivettavan uraanin todellinen hinta pakotettiin IAEA:n mahtikäskyillä kaikkialla salaisuudeksi, miksi siis! 
 
* Syy alkaa nyt näkyä. Sen käyttäminen tuottaa joka ikiselle nykyiselle ydinvoimayhtiölleen pelkkää 
moninkertaista tappiota!.. Niin uskomatonta kuulla tuo tieto, että alkaa myös tajuta miksi EU halusi 
nostaa uudisenergian sakkosanktioidut tavoitteet huimaavaan +80% ylityksiin. On näillä tiedoin myös 
taloussyistä ihan kerta kaikkiaan PAKKO.! 
------------- 
 
Ydinalan miljardimokista 
____________________ 
 
Siis 5 000 000 000e/y Arevan ydinvoimayhtiölle kuitattiin jälleen kerran mykistävän isot tappiot 2014!!!? 



3164 
 

_______________________________ 
 
Sopii sitten miettiä MIKSI? 
 
Eikö ydinvoiman kannattavuus olekaan sitä, mitä ydinalan nettipoliisit on pakottaneet Suomessakin 
kansan uskomaan pian vuosikymmenet? 
 
Sopii kysyä miksei TVO halua sitoutua OL-4 hankkeisiinsa enää kuten vielä aiemmin uhosi. Mikä vie 
ydinalan niin ahtaalle, ettei edes Fortum halua lo-3 laitostaan?  
 
Taustalla löytyy tietysti selkeät ydinvoiman kannattamattomuuteen johtaneet syyt. Ei Japanin hallitus 
ole pitänyt 54 reaktoriaan alhaalla. Jos se EI olisi todettu valtiolle kannattavaksi tavaksi tehdä energiaa 
ilman ydinvoimaa. Otetaan lisää esimerkkejä. TVO päätti heittää käytännössä koko huoltohenkilöstönsä 
kolmatta sataa. Jonka seurauksena laitoksista tällä kertaa OL-2 levisi. Tätä voimalaa ollaan nyt 
epätoivoisesti viidettä kertaa koitettu käynnistää kuukauden seisokin jälkeen onnistumatta. Nyt 
23.02.2015 laitoksen piti startata. 
 
 Toisin toki kävi, mutta lehdistö vaikenee asiasta tarkoin! Vaikenee, koska TVO saadakseen kyseiset 
korjaukset tehtyä turvautui ydinalalle klassiseen mokaamisiin. Laittoi yksipuolisen laittomasti työntekijät 
kaksivuorotöihin yli viikonlopun myös. No kuten AINA ahneelle tuli paskainen loppu! TVO sai viimein 
heräävät liitot ihmeekseen niskaansa. 
 
 Ja kukaan muu kuin minä näistä ei taas kerro. Mutta TVO viedään tuostakin rikoksestaan jalan maata 
koskematta oikeuteen! Että hauskasti menee. Nyt TVO ei edelleenkään kykene korjaamaan rapautuvaa 
reaktoriaan. Suututettuaan lopullisesti omat työntekijänsä. Edessä odottaa kasvavien ongelmien vyyhti. 
Lisäksi OL-2 laitoksen startti ei todellakaan onnistunut tänäkään päivänä!) 
-------------- 
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3344. YdinASEET 
 
Missä plutoniumia tarvitaan? 
 
Ihmisillä on yleisenä luulona, että ydinaseitten plutoniumia tehtaillaan siviilireaktoreissa ydinohjuksiin. 
Mietitäänpä tarkemmin asiaa. 
 
Hitleriltä kysyttiin aikoinaan miksei hän sijoita enemmän energiaa ydinpommin kehittämiseen? Vastaus 
paljastaa oleellisimman: " Mitä käyttöä on sellaisella aseella joka tuhoaa miehitettävän kohteen 
elinkelvottomaksi vuosimiljooniksi?" 
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Stalinilta kysyttiin myös miksi hän ei halua aloittaa ydinsotaa? Vastaus oli kopio ylläolevasta. Myös 
Rooseveltilta kysyttiin samaa. Kuten USA AINA. Hän muista kaltaisistaan aikalaisistaan  poiketen halusi 
kokeilla ydinasettaan empimättä. Sodan päätyttyä jälleen kysyttiin USA:n sodan suurimpia mokia. 
Vastaus oli selkeä "Ydinaseen käyttö!" 
 
Plutoniuma siis käytetään johonkin aivan muuhun kuin 2,5- 5vuotta ohjuksen kärjessä itsekseen 
tuhoutuviin käyttökelvottomiin ydinlatauksiin, mihin? Keskeinen plutoniumin käyttökohde on 
nimenomaan ydinsukellusveneet. Niihin sitä laitetaan jopa 30% pitoisuuksina. Yksi siviilireaktori tuottaa 
tonnin verran plutoniumia. Joten jotta USA saa himoitsemiinsa SATOIHIN ydinsukellusveneisiinsä 
polttoaineet. On mobilisoitava käytännössä kaikki siviilireaktorit polttoainetuotantoon. 
--- 
 
Kun länsimaiden viimeinenkin Japanin Miamakin plutoniumjalostamon hyötöreaktori räjähti kolmannen 
kerran 2011. Päättyi USA:n hallinnoima viimeisinkin merkittävistä plutoniumtuotannoista seinään. Nyt 
USA laskee kykenevänsä tuottamaan enää edes NASA:n kaipaamaa 10kg erää Pu-238 materiaalia 
erän tuskin 10 vuodessa. Myös avaruuden valloitus lukkiutuisi kuulemma ydinvoiman alasajoon. 
Keskeinen kysymys onkin mitä tilalle? 
 
Thoriumia ehdotetaan usein nettien keskusteluissa korvaajaksi. Homma vaan ei toimi thoriumista ei 
saada ydinaseisiin kelpaavaa materiaalia edes yrittämällä. 
 
Ne jotka seuraavat miten maailmalla viikolla 42 katosi 90kpl keskeisimpien ydinvaltioiden 
ydinasetehtaitten volyymit. Alkavat ymmärtää, että USA suunnittelee JO täysillä korvaajaa. Kertoisinko 
samalla mikä tulee ylikäymään kaikki ylläolevat? 
 
Vastaus on päivän selvää. USA on pantannut Jo vuosikaudet Andeas Rossin nikkelipolttolaitokseen 
liittyvää materiaalia. Laite ei ole lajissaan edes ainoa. Mutta on kuin luotu lennättämään niin avaruuden 
energiasyöppöjä sateliitteja kuin tuottamaan merien sukellusveneille halpaa, puhdasta ja luotettavaa 
käyttöenergiaa. 
 
 Rossin laite on tällaisiin tehtäviinsä kuin luotu. Ja mikä parasta. Ei tarvitse IAEA kaltaisia 
suunnattoman kalliita, ylikansallisia läpeensä korruptoituja peiteorganisaatioita pyöriäkseen. Tilanteesta 
tekee erityisen herkullisen. Koska Rossin laitteitten paahtaessa itsensä lähivuosina markkinoille. Sen 
käyttövoimaa tullaan suuntaamaan laajasti ja tehokkaasti poistamaan loputkin ydinvoiman tarpeen 
rippeet. 
 
 Ai kysytte mikä korvaa käyttökelvottomat ydinohjukset? No.. suurteholasereilla ydinohjukset on tehty jo 
niin haavoittuviksi, ettei niitä saataisi jatkossa mistään edes ehjinä perille.) 
---------------- 
 
Mistä maailman Pu-239? 
siviili siviili  
 
Niin ydinvoiman lobbareilta EI SAA tietoa tivata. Koska he edustavat RIKOLLISALAA, joka EI koskaan 
ota vastuitaan toistaan, ja rikoksistaan. 
 
Otetaan tähän kuvaava esimerkki. Ydinala käyttää ydinaseisiinsa tonni kaupalla Pu-239 tyyppistä 
materiaalia. tässä vaan ON yksi keskeinen mutta? Maailmalla ei OLE GRAMMAAKAAN plutoniumia 
missään kaivoksessa! Silti ydinala VEDÄTTÄÄ, etteivät siviilireaktorit tuota esim. Suomessa grammaa 
ydin ASEISIIN myytävää materiaalivirtaa.  
 
Eli ydinvoimalaton olevinaan 100% itsekseen toimeen tulevia yksityisiä SIVIILIREAKTOREITA. Silti 
todellisuudessa 100% maailman asetuotannon Pu-239 massoista tulee siviilireaktoreista! Muuta tapaa 
tuottaa plutoniumia kun ei käytännössä edes ole. 
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Koskaan ydinalan edustajat eivät ole ,kuitenkaan julkisesti vastanneet. MITEN, kuka ja millä 
ostorahoillaan armeija miljoonat Pu-239 kilonsa sitten näiltä AINOILTA lähteiltään. Siviilireaktoreilta 
mustan kaupan plutoniuminsa ostaa? Tilanteessa on se keskeinen juttu. että maailmalla Pu-239 tonnin 
pörssin hinta on HÄIKÄILEMÄTÖN 8 MILJARDIA/TONNI! 
------------ 
 
TVO oma Birkenau! 
++++++++++++ 
 
TVO julkaisi rakentaneensa 23.01.2015 alusta alueelleen 1940-luvusta tutun keskitysleirin! Krematoriot, 
joissa säteilyn uhrit poltetaan tuotannon sivutuotteina käynnistyneet.  
 
Olkiluotoa kiertää ihmiset tappavat 10 000V Euroopan lakien vastaiset sähköteurastusaidat! Kuten Arto 
jo vuosia ON varoittaen poliisidiktaattoreista kuvannutkin! 
 
SUPO päällikön YLE uutisessa kerrottiin miten alueelle on palkattu 30 CIA miljoonapalkkaista 
AMMATTITAPPAJAA! ( Palkkojen maksun takia TVO joutuu heittämään ulos kolmatta SATAA 
työntekijäänsä! Niin kalliita USA sotilaat on!) 
 
Ydinvoimalan keskitysleirin aitoja kiertää konekivääreillä, singolla ja raketeilla varustetut 
miljoonapalkkaiset massamurhaajat! 
 
Jos jollakin on vielä epäselvää, MIKSI tämä. Niin annettakoon yleiseen tietoon. Että TVO alueelle 
aletaan tuoda jokaiseen reaktoriin 1 000- kertaa uraania VAARALLISEMPAA. Suoraa YDINSOTA 
PLUTONIUMIA!  
 
MOX- polttoaineitten toinenkin keskeinen suurvaara aseominaisuuksiensa, epävakaan palamansa ja 
1000- kertaisen vuotoherkkyytensä lisäksi. Niin se on peräti 2,5 kalliimman sähkön tuotto!.. Sähkön 
hinnat tällä polttoaineella 37,5snt/kWh!! 
 
Energiapositiivisen uraanin LOPUTTUA 2008. Muutakaan polttoainetta ei enää ole. ! 
------------- 
 
Olkiluoto ydinasehankkeet päivänvaloon 
________________________________ 
 
KÄSITTÄMÄTTÖMÄN PALJASTAVAA huippuunsa salattua tietoa Suomen nykyisistä vuosikymmeniä 
kehitellyistä ydinpommin hankkeista, jopa vielä vuosituhannen vaihteisiin asti! YLE/ Pekka Jauho 
poikkeuksellisen paljastavaa haastattelumateriaalia nykyisin TVO/Posiva/ Lakari/ Humppila 
YDINASEHANKKEISTA. Suomen ja Ruotsin yhteishankkeista ennen kaikkea Olkiluoto alueelta.  
 
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/03/18/ruotsin-salainen-atomipommi#media=102761 
 
Stuxnet on löytänyt kyllä tässä jotain sellaista, joka kertoo OLEELLISIMPIA motiiveja, syitä MIKSI 
Suomi sekoilee ja sikailee ydinhankkeitten mustimmissa soissaan nykyisin! Miksi TEM- arkistoja 
poltetaan, miksi Suomi täyttyy kymmenistä TVO:n palkaamista ydinaseitten ammattilaisista. Miksi 
Olkiluoto saa kiihtyvästi ympärilleen 10 000V kuoleman sähköaidat, sinkoja ja raketteja käyttävät USA 
ydinaseammattilaistensa toimialueineen. 
 
Löytyy myös selitykset siihen, MIKSI TVO/Posiva näitä salaisuuksiaan peitelläkseen ajattaa nyt 
satamäärin ASEA- koulutettuja ydinalan ammattilaisiaan saarelta ulos työpaikoistaan hätäpaniikilla!.. 
Suomeksi sanottuna Olkiluodon Posivan 430m syvä Onkalo ja sen käsittämättömän tehokkaat 1500kW 
poistoilman puhallintornit. Ovat Pekka Jauhon tietojen mukaan suoraan kehitetty vain yhtä selkeää 
Ruotsissa käytettyä tarkoitustaan varten. Tukholmassa on JO räjäytetty kymmenissä plutoniumaseita 
vastaavissa luolastoissa! Ruotsi on siis SUORAAN siirtänyt ydinasetaitonsa TVO/Posiva/ Suomen 
armeijan käyttöön! 
-------------- 
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CIA TIEDOTTAA 2015 
cia cia cia cia cia 
 
.Kuulitteko, että CIA on nyt sitten 07.03.2015 VIRALLISESTIKIN rankannut nettien "ydinkriitikot" 
SUUREMMAKSI VAARAKSEEN. Kuin yksikään terroristiryhmä!.. Taitaa eräänkin herrasmiehen yli 100- 
videofilmiä VAIKUTTAA tällaisiin julkituloihin!)) 
----------- 
 
T&T YDINENERGIASampo 
 Kyyrö, 10:09 
 
* Sellafieldissä Englannisssa, USA:ssa ja jopa Saksassa ydinreaktorien jälkihuollot ovat täysin vailla 
moraalia. Kylmäävä totuus paljastettiin Sellafieldissä, jossa ydinjätealtaissa kasvit ja linnut käyvät niitä 
rikkoutuneiden kattojen alta syömässä. Tilanne on 100% samaa kautta Maailman ydinjätteistä ei 
vähääkään välitetä. Saati, niiden jälkihuolto toimisi millään tasolla. Kukaan tuskin yllättyy, että tilanne on 
vieläkin pahempoi ydinaseítten puolella: 
 
Vanhojen ydinsukellusveneiden karmea hautausmaa - Karanmeressä 5 kokonaista sukellusvenettä, 16 
reaktoria ja 17 000 säiliötä ydinjätettä. Käyttöikänsä loppuun päässeiden ydinsukellusveneiden 
purkaminen on monimutkainen ja työläs prosessi, uutisoi BBC. Vanhojen sukellusveneiden käsittelyä 
tutki Paul Marks. 
 
Maapallon meristä löytyy lukuisia sukellusveneiden ‖hautausmaita‖. Esimerkiksi Siperian 
pohjoispuolelta löytyvään Karanmereen on hylätty ydinsukellusveneiden reaktoreita ja polttoaineena 
käytettyä materiaalia. 
 
Venäläiset ovat hävittäneet käytöstä poistamiaan ydinsukellusveneitä aina 1990-luvun alkuun asti 
samaan tapaan kuin dieselkäyttöisiä malleja, eli upottamalla ne merenpohjaan. 
 
Karanmeren pohjasta löytyy seitsemäntoista tuhatta radioaktiivista jätettä sisältävää säiliötä, kuusitoista 
ydinreaktoria ja viisi kokonaista ydinsukellusvenettä, joista yhdessä on vielä ydinpolttoainetta täynnä 
olevat reaktorit. 
 
Muun muassa Kuolan niemimaan luoteispuoleiselle merialueelle aikoinaan upotetut dieselkäyttöiset 
sukellusveneet ovat jo ruostuneet puhki, joten on vain ajan kysymys, milloin ydinkäyttöiset mallit ovat 
samassa kunnossa. 
 
Kansainvälisen Bellona-ympäristöjärjestön mukaan myös öljyä ja kaasua Karanmeren alueelta etsivät 
yritykset saattavat vahingossa porata merenpohjaan upotettujen ydinsukellusveneiden reaktoreiden 
läpi, mikä aiheuttaisi muun muassa radioaktiivisen jätteen leviämisen kalastusalueille. 
 
Ydinsukellusveneitä löytyy lisäksi säilöttynä lukuisista virallisista säilytyspaikoista, joissa ne odottavat 
hautaamistaan. 
 
Ydinsukellusveneiden loppukäsittely ei ole helppo prosessi 
 
Aluksi reaktoreista pitää poistaa kaikki radioaktiivinen neste sekä ydinpolttoaine. Tämän jälkeen 
sukellusveneen reaktorin metalliosat säilyvät kuitenkin pitkään radioaktiivisina, joten ne täytyy erottaa 
muusta sukellusveneestä ja sulkea suojattuihin säiliöihin. 
 
Tällaisten säiliöiden hautaaminen maahan on parempi vaihtoehto kuin niiden upottaminen tai 
kelluttaminen meressä. Maahan hautaamisessa on kuitenkin myös ongelmansa, sillä silloin säiliöt 
saattavat aiheuttaa riskin muun muassa pohjavesistöille. 
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Vaikeasta jälkikäsittelystä huolimatta ydinsukellusveneitä aiotaan valmistaa jatkossakin. Yhdysvallat 
työskentelee vanhoja malleja korvaavien ydinsukellusveneiden parissa ja myös Venäjä rakentaa neljää 
uutta ydinkäyttöistä sukellusvenettä. 
--------------- 
 
Milloin Pu-239 tuotanto USA reaktoreineen OIKEASTI alkoi? 
kysyttyä kysyttyä kysyttyä kysyttyä 
 
Rosewelt päätti aloitta Hiroshiman uraanipommin JA Nagasakiin  1945 räjäytetyn ydinaseitten 
tekemisen Columbia riverin rannoille. Saksalaisten säteilytuhottavien etnisen vähemmistön alueille 
tehtaitten teot vähintäänkin 1930 paikkeilla.  
 
Luullaanko nettien KYBERSOTAYKSIKÖISSÄ ihan pokkana vaan että kymmeniä kiloja VUOSIA 
uraanista keinotekoisesti tehtyjä Nagaskin Pu-239 isotooppeja, ikään kuin "kaivettaisiin" viikossa 
maasta tuosta vaan? Varsin vaikeaa, kun luonnossa EI plutoniumia ole ollut löydettävissä MISSÄÄN 
KOSKAAN! Vaan Pu-239 on 100%, täysin keinotekoinen alkuaine! 
 
Jotta USA sai tämän Pu-239 pomminsa kymmenien kilojen erät aikaan ... 
 
- USA TÄYTYI tietää 1895 aloittaman Tesla/ Weatinghause reaktorien plutoniumin tuotantotavan 
tekniikat viimeistään 1925- paikkeilla. Jolloin Tesla jo alettiin tässä USA asealan systeemeistä 
sivuttamaan pois tieltä.  
 
- Aloittivat USA, Columbia riverillä kymmenkunnan ydinvoimalan rakentamisten tieltä Saksan etnisen 
väestön pakkomuutot. Plutoniumtehdas reaktoreita alettiin valmistaa jo silloin tiedetyn tarkan 
plutoniumin teon tiedon nojalla.  
  
- Ensimmäiset  uraanit olisi siis kaivettu reaktoreihin 1925 paikkeilla JO! Näistä jätteistä kertyvistä 
vuoriksi kasaantuvista massoista käynnistyivät aavikolle vuosien kaivuun myötä kasaantuvista 
ydinjätteistä tunnetut 1930- luvun USA pölymyrskyt.  
 
- Sitten ydinvoimalat polttelivat Pu-235 avulla uraanin U-238 massoista vielä lisäajallaan VUOSIA siitä 
plutoniumia. Sanotaan 1932- eteenpäin jatkuvatoimisesti.  
 
- Hitlerin valtaanpääsyn aikoihin noin 1936 paikkeilla USA pääsi aloittamaan ydinaseittensa 
täysimittaisten plutoniummassojen ja kalutroneillaan puhdistamiensa isotooppipuhdistetun uraani 
kokeet. 
 
- 1938-9 paikkeilla USA:lla oli siis 100% varmasti  valmis ydinaseet. Myös plutoniumaseet. Joita 
VARTEN USA oli jo jonkin aikaa halunnut käynnistää ohjatusti II- maailmansotansa juuri Saksan 
pelättyä selkeää teknistä Maailmanlaajuista ylivoimaista osaamista vastaan!  
 
On HYVIN kuvaavaa, että nimenomaan TESLA toi KAIKEN ydinpommitiedon juuri Saksan mestarien 
tietotaidoista USA:n atomisotaan valmiin valtion käyttöön ainakin jo 1915, I- Maailmansodan aikoihin! 
Joten ei ole sattumaa, että itselläni on ENSIMMÄISET suomalaiset kirjat "radium/uraanitalouksien 
laskelmista" jo 1909 -1911 aikajaksoilta. Ne myös luonnollisesti on täysin saksalaiseen osaamisen 
tuottamia! 
 
Ei tarvitse paljoakaan ajatustyötä. Tajutakseen miten VALTAVASTI legendat Einsteinin Roseweltin 
kirjeistä perustuvat vuosikymmenien harkittuun ydinrikollisten historian virheiden peittelyyn, harkittuun 
vääristämisiin. USA kun EI haluaisi kansan tietävän todellisia ydinasetuotannon tapahtumistaan edes 
aikamääreitä. 
------------- 
[img][/img] 
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3345. Suomi 
 
 
Suomen salattu muinaishistoria 
9. lokakuuta 2014 kello 12:01 
 
Suomen salattu historia 
 
 
3.3.2014 19:21 kirjoittanut Sammy Nyman 
 
Saatteeksi 
 
Kirjoitin ensin artikkelin prinssi Rurikista syystä että itseäni alkoi suuresti ärsyttämään median viime 
aikoina menestyksekkäästi kylvämä russofobia. Halusin lieventää ihmisten pelkoja tuomalla esiin 
ajatuksen että suomalaiset mahdollisesti perustivat Venäjän. Siitä lähdin laajentamaan artikkelia 
kattamaan myös Suomen salatun historian, tosin rajusti tiivistettynä. Halusin näin samalla myös 
vahvistaa suomalaisten identiteettiä ja "hyvää kansalliskiihkoa". 
 
  
Suuri ja mahtava Suomen kuningaskunta 
 
Skandinaavian ja pohjoisen Euroopan historiaa ovat tuhannen vuoden ajan perinteisesti dominoineet 
viikingit lännessä ja maailman suurimmaksi valtioksi levinneet venäläiset idässä, mutta näiden välissä 
olivat suomalaiset. Suomi ei koskaan kehittynyt kuningaskunnaksi ja koska voittajat kirjoittavat 
historian, suomalaisista harvoin puhutaan viikinkien ja venäläisten historian yhteydessä. Vaan meilläpä 
onkin hieman toisenlaista tietoa mm. joidenkin säilyneiden tekstien, arkeologian ja DNA-tutkimuksen 
ansiosta. Suomi oli kuningaskunta. Tästä pian lisää mutta käykäämme ensin Saksassa, tai oikeastaan 
Roomassa. 
 
Saksalainen teksti 600-luvulta paljastaa erikoisen seikan: 400-luvulla Rooman keisari hallitsi Suomea. 
"Caesare weold Graecum, ond Caelic Finnum" eli Keisari hallitsi Kreikkaa ja Kalevan/Karjalan 
suomalaisia. Perinteisesti Skandinaavian ja Suomen on kuitenkin katsottu olleen aluetta jonne Rooman 
imperiumin vaikutus ei koskaan ulottunut. 
 
Ennen viikinkien kulta-aikaa Suomi oli verrattain varsin vahva ja itsenäinen kansakunta. Suomalaiset 
olivat taitavia seppiä, täällä valmistettiin laadukkaita varusteita sotureille ja upeita koruja jalokivistä.  
Suomalaiset kävivä kauppaa Baltian maissa ja keski-Euroopassa. Suomalaiset asuttivat noin neljä 
kertaa nykyisen kokoista aluetta, todellista Suur-Suomea.  
 
Kukaan ei ole osannut antaa hyvää syytä siihen, miksi viikingit eivät ryöstelleet ja vallanneet Suomea 
joka oli niin suuri ja niin lähellä. Kuitenkin samaan aikaan viikinkien aallot pyyhkivät koko muun 
Euroopan ylitse. Tämän pitäisi jo alkaa soittaa kelloja. Joko suomalaiset olivat ylivertaisia sotureita joita 
viikingit eivät halunneet haastaa tai sitten suomalaiset olivat käytännössä samaa väkeä. Pohjolan 
saagat ja näihin päiviin säilyneet saksalaiset asiakirjat paljastavat että ainakin 600-luvulla ja vielä 
vuonna 1190 pidettiin Suomea yhtenä pohjoisen kuningaskunnista. Suomalaiset eivät siis olleet 
takapajuinen "barbaarikansa". 
 
Viikinkisaagojen mukaan 1000-luvun lopulla Suomi oli jonkinlainen keskuspaikka kaikelle pohjolalle, 
paikka jossa Norjan ja Tanskan kuningaskuntien perustamisesta päätettiin. Saagat kertovat myös että 
myöhemmin Suomesta lähti monia miehiä ja naisia hallitsemaan Norjaa, Tanskaa ja erityisesti Ruotsia. 
Kuninkaita ja kuningattaria. 
 
Paras lähde suomalaisiin kuninkaisiin liittyen ovat Islantilaiset saagat 1100-1300-luvuilta. Suomalaiset 
kuninkaat mainitaan niissä 30 kertaa. Jostain syystä heitä on päätynyt jopa jumalista kertovaan 
mytologiaan. Esimerkkinä Suomen kuningas Fornjotrin pojat Hler, Loge ja Kare jotka esitetään 
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mytologiassa jumalaisina hahmoina.  Hler perustaa Tanskan kuningaskunnan ja muuttuu Aegiriksi, 
merten kuninkaaksi. Loge puolestaan perustaa Norjan kuningaskunnan ja muuttuu tulen jumalaksi. 
 
Suomen asema pohjolan keskuksena ja viikinkien alkukotina sai lopulta väistyä mutta suomalaisesta 
kuninkaasta on maininta vielä vuodelta 1154, kun sisiliassa asuva Al Idrisi kirjoittaa suomen 
kuninkaiden tallettamista varoista. Suomen kuninkaat siis tunnettiin vielä siihen aikaan Sisiliassa asti.  
 
Suomi päätyi Ruotsin vallan alle vuonna 1249(-1250) eikä 1155 kuten on väitetty. Siitä alkoi Suomen 
historian törkeä vääristely, voittajat todella kirjoittavat historian. Pian kukaan ei muistanut että Suomi oli 
kerran suuri ja mahtava kuningaskunta. Sen sijaan Ruotsin vaikutuksen alla opetettiin että ennen 
Ruotsalaisten saapumista paikalliset olivat lukutaidottomia ja yksinkertaisia barbaareita.  
 
  
Suomalainen prinssi Rurik 
 
Rurik eli arviolta vuosina 830-879. Tarun mukaan hän otti haltuunsa Staraja Ladogan alueet itämeren 
alueen suomalaisilta ja perusti Novgorodin. Prinssi Rurikia on yleisesti pidetty varjagina eli viikinkinä 
mutta nyt on saatu sellaista tietoa että hän olisikin ollut suomalainen. Siis suomalainen viikinki. 
 
Familytree DNA -projektissa on hanke, jossa Rurikin historiallisuutta pyritään lähestymään nykyisten 
ruhtinassukujen geenilinjoihin perustuen. Tulokset viittaavat siihen, että Rurik-suku ja väitetty viikinkien 
invaasio olisikin ollut karjalais-vepsäläisten maahantuloa. Suurin osa Venäjällä sijaitsevan Novgorodin 
alueen ihmisistä on siis DNA tutkimusten perusteella geneettisesti Suomalaisia. Tiedättekö mistä tämä 
johtuu? Suomalainen Prinssi Rurik, Rurik Dynastian luoja perusti 860-luvulla Novgorodin asuinalueen. 
Tosin tästäkin kiistellään, sanotaan että skandinaavit perustivat Novgorodin 900-luvulla.  Rurik Dynastia 
kuitenkin hallitsi Venäjää noin 600 vuotta. 
 
 Ainoa hänestä kertova lähde on Nestorin kronikka 1100-luvulta. Se väittää että suomalais-ugrilaiset ja 
slaavilaiset heimot nimeltä tšuudit, sloveenit, krivitšit, vepsäläiset ja merjalaiset kieltäytyivät 
maksamasta veroa, karkottivat varjagit ja alkoivat hallita itseään. Heimot ajautuivat kuitenkin sotimaan 
toisiaan vastaan ja päättivät kutsua Rurikin veljineen pitämään järjestystä. 
 
Toisin sanoen tsaarit olivat ugreja aina 1600 -luvulle asti ja maahan kutsutut viikingit koostuivat useista 
ryhmistä; germaaneista, slaaveista ja ugreista (karjalaisista ja virolaisista). On huomattava, että Ruotsi 
oli saamelaisten ja suomalaisten asuttama Skånea lukuunottamatta ja tsaarisuvun haploryhmät 
viittaavat Birkan pohjoispuolelle (suomalaisalueelle) sekä Aunuksenkarjalaan. Ruotsi ja "ruotsalaiset" 
muotoutuivat vasta, kun tanskalaiset järjestäytyivät alueelle n. 1200 -luvulle tultaessa. 
 
Rurikin DNA:n haploryhmä N1c1 kuuluu Suomalaisilla yleisimmin tavattuun N- haploryhmään. Noin 
65% suomalaisista miehistä kuuluu tähän ryhmään. Tarkemmin suomalaismiehet kuuluvat N-
haploryhmästä mutaation kautta syntyneeseen alaryhmään ryhmään N1, sen sisällä valtaosa miehistä 
alaryhmään N1c1. Suurin osa Novgorodin alueen asukkaista ovat geneettisesti Suomalaisia. 
 
Arkeologisissa kaivauksissa on lisäksi selvinnyt, että suurin osa vanhimmista löytyneistä esineistä 
Novgorodin alueelta on noin 850-luvulta löytyneitä Suomalais-Ugrilaisia esineitä. Jos olette koskaan 
miettinyt, että kuka on nykyisen Venäjän perustanut, niin vastaus voisi olla Suomalainen Prinssi Rurik 
vuonna 862. Venäjän Monarkia myöskin lasketaan alkaneeksi vuodesta 862. Tätä historiaa 
Venäjälläkin opetettiin vielä 1700-luvulla varsin avoimesti, mutta syystä tai toisesta asiasta ollaan oltu 
kovin hiljaa tämän jälkeen. 
 
Myöhemmin Venäjää hallinneet Romanovit ovat myöskin Suomalaisen Prinssi Rurikin Dynastian 
perillisiä. Muistetaan myöskin se, että Pietaria perustettaessa, suurin osa Pietarin alueella asuvista 
ihmisistä oli Suomalaisia. Ja vielä lopuksi, että muistetaan sulkea ne korvat aina silloin, kun 
ruotsalainen alkaa opettamaan Suomalaiselle historiaa. 
 
--- 
Kerrassaan mahtava viesti. Lisäinfoa kuningaskunnastamme! 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: 
 
 
Suomessa ja Virossa valtaa piti muinoin mahtava ylimyssuku Kalevanpojat. Kaleva tarkoittaa viron 
kielessä punaverkaa. He olivat täällä vuosina 1000ekr-vuoteen 1249. Suomea kutsuttiin muinoin 
sanalla SAARI. Eli Saaren mahtavat kuninkaat. Yksi kuninkaista oli armas Haahti eli AHTI. 
 
Itämerensuomalaisessa kansanperinteessä kerrotaan Kalevanpojista ja Saaren kuuluista kuninkaista. 
 
Ruotsalaiset ja saksalaiset tappoivat Suomesta ja Virosta kaikki vanhan kuningassuvun edustajat, jotka 
saivat käsiinsä. Muuten, ristiretket Suomeen tapahtuivat pääosin saksalaisten ritarikuntien toimesta, ei 
ruotsalaisten. 
 
He nimittäin joutuivat palkkaamaan verotusoikeudella viimeiselle ristiretkelle aikansa parhaat sotilaat, 
eli saksalaiset teutoniritarit. Nämä retket tehtiin Gotlannistä käsin. Ritareilla oli ylivoimainen 
aseteknologia verrattuna suomalaisiin ja virolaisiin. Raskas ratsuväki, panssarit ja varsijouset. 
 
Hämeen viimeinen kuningas oli Rapo eli kuningas Rangvald. Sääksämäkeläisen kansanperinteen 
mukaan hän puolustautui viimeksi Rapolan linnavuorella. 
 
Birger-jaarli voitti Ravon ja mestasi kuninkaan, hänen poikansa ja pojanpoikansa  Rapolan 
linnavuorella. Historian kirjoittavat aina voittajat. Ristiretkissä Suomeen lienee ollut kyse ortodoksisen 
kristinuskon tukahduttamisesta, sillä Suomi oli puoliksi kristitty ja satoja vuosia ennen Birger-jaarlia ja 
teutoneita. 
 
Meille siis kerrotaan Suomen historiasta sellaista mitä ei ole tapahtunut ja vaietaan tosiasioista. Arhi 
Kuittinen kirjoitti FINNSANITY-blogissaan, että" Museovirasto on kieltäytynyt tutkimasta ensimmäistä 
laajaa taistekentää, mistä on löytynyt aseita, panssarinpalasia, solkia ja koruja."  Tämä hyökkäys teki 
lopun suomalaisten heimokuningaskunnista. 
-------------- 
 
http://aamulehdenblogit.ning.com/profile/RaimoMyoehaenen 
Suomen esihistoriaa 1. osa 
 
Noin 8600 eKr. Mesoliittinen kivikausi alkaa Suomessa. Ei keramiikkaa. Lahden Ristola Suomen vanhin 
tunnettu asuinpaikka (8600 – 8200 eKr.). Suomeen tulee asutusta sekä lounaasta, etelästä että 
kaakosta.  
 
— Arkeologien, geneetikkojen ja eräiden kielitieteilijöiden teorian mukaan suomalaisten esi-isät 
asuttivat tuolloin Länsi-, Keski- ja Itä-Eurooppaa ja niistä pohjoiseen sijaitsevia alueita. 
 
Noin 5000 eKr. Varhaiskampakeramiikka. Ensimmäiset saviastiat. 
 
Noin 4000 eKr. Tyypillinen kampakeramiikka. Viimeistään tästä ajanjaksosta lähtien suomalaisten 
suomen kielen esiasteita puhuvat esivanhemmat ovat asuneet Suomessa. 
 
Noin 3400 eKr. Myöhäiskampakeramiikka. 
 
Noin 2800 eKr. Vasarakirveskulttuuri. Vanhimmat balttilaiset lainasanat kielessämme ovat tältä 
ajanjaksolta. Todennäköisesti uutta väestöä Baltiasta siirtyy maahamme entisen väestön sekaan. 
Nuorakeramiikka. Suomen kieli ja saamen kieli alkavat eriytyvät omiksi ryhmikseen. 
 
Noin 2000 eKr. Kiukaisten kulttuuri. Karjanhoitoa ja jakson lopulla maanviljelyä. 
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Noin 1600 eKr. Pronssikausi. Länsi-Suomessa germaanista vaikutusta, idästä Volgalta saapuu 
tekstiilikeramiikkaa käyttävää väestöä, joka vaikuttaa sekä suomen- että saamenkieliseen väestöön. 
Jakson loppupuolella saamelaisväestö levittäytyy aina Keski-Skandinaviaan asti (800-luku eKr.). 
 
Noin 500 eKr. Esiroomalainen rautakausi. Herodotuksen kuvaus Pohjanperistä (400-luku eKr.) 
 
Noin Kristuksen syntymän aikoihin, Vanhempi roomalainen rautakausi. Tacitus kertoo fenneistä (n.100 
jKr.), Ptolemaios phinnoista (n.170 jKr.). Rautaesineet leviävät maamme rannikolle. Voimakas 
virolainen vaikutus esineistössä, maahamme saapuu todennäköisesti lisäväestöä Virosta. Myös 
germaanista vaikutusta on havaittavissa jonkun verran lounaisrannikolla. 
 
Noin 200 jKr. Nuorempi roomalainen rautakausi. Rautaesineet leviävät vähitellen sisämaahan 
(Hämeeseen). 
 
Noin 400 jKr. Kansainvaellusaika. Etelä-Pohjanmaa erottuu selvästi maamme rikkaimpana 
maakuntana. Jordanes mainitsee (551 jKr.) finnit ja skrerefennit (so. vaellussuomalaiset eli lappalaiset). 
 
500-luvun loppu jKr. Merovinkiaika. Voimakas väestönkasvu ja kaikenlainen yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen kehitys. Oma suomalainen rautakauden esinekulttuuri muodostuu. Germaaninen 
eläinornamentiikka (Salinin tyyli II) ja lukuisat esinemuodot yhdistävät maamme germaaniseen 
Eurooppaan.  
 
— Esinelöytöjen perusteella monet kansanrunoutemme ja siten myös Kalevalan asekuvaukset kertovat 
juuri tästä ajasta. Euran-Köyliön seudulle ilmestyvät keskieurooppalaistyyliset rivihautakalmistot. 
Todennäköisesti Keski-Euroopasta muuttaa maahamme germaanista väestöä.  
 
— Vanhin säilynyt anglosaksinen tekstikatkelma Widsith (600-luvun jälkipuolisko) kertoo että ―Caelic 
hallitsi suomalaisia‖. Caelic lienee Kaleva. Myös skridefinnit eli lappalaiset mainitaan samassa 
tekstissä. 
 
Noin 800 jKr. Viikinkiaika. Länsisuomalainen asutus ulottuu myös Karjalaan. Etelä-Pohjanmaan 
asutuslöydöt lakkaavat lähes tyystin. Ahvenanmaa on osana skandinaavista kulttuuripiiriä, kunnes 
autioituu (n. 975 jKr). Samaan aikaan tuhoutuu myös Ruotsin tärkein kaupunki Birka.  
 
— Alfred Suuren toimittamassa Orosiuksen maailmanhistoriassa Ottarin kuvaus kveeneistä 
(kainulaisista), jotka käyvät Norjassa hävitysretkillä (800-luvun loppu). Tjodolf Hviniläisen 
Ynglingatalissa (n.900 jKr.) vanhimmat viittaukset Fornjotr-tarustoon, joka kertoo Suomen ja Kainuun 
kuninkaista.  
 
1000-luvun puoliväli. Lähetysaika (ristiretkiaika) alkaa. Maamme kristillistyy vähitellen. Alkuaan 
kreikasta tulleet lainasanat risti ja pappi todistavat kristinuskon tulleen Suomeen Itä-Roomasta. 
Kristinusko on vahvaa Kalannin seudulla ja 1100-luvun puoliväliin mennessä koko läntinen Suomi on 
pääosin siirtynyt kristilliseen hautauskäytäntöön. Pakanalliset hautaukset jatkuvat kuitenkin paikoittain 
mahdollisesti jopa 1200-luvulle asti, mm. Nousiaisissa. Läntinen Suomi on esineellisen kulttuurinsa 
suhteen yhtenäinen, Häme kristillistyy samaan aikaan kuin Varsinais-Suomikin. Karjalaan muodostuu 
oma itään päin suuntautunut kulttuurinsa, Pohjanmaa (Kainuu) ja nimistönsä perusteella myös 
Ahvenanmaa kuuluvat länsisuomalaiseen kulttuuriin. 
 
1042. Venäjän suuriruhtinaan Jaroslavin poika Vladimir, Novgorodin ruhtinas, hyökkää yhdessä 
novgorodilaisten kanssa suomalaisia vastaan. Todennäköisesti hyökkäys kohdistuu Karjalaan, joka 
tämän jälkeen alkaa muodostua omaksi, Länsi-Suomesta erilliseksi kulttuurikokonaisuudeksi. 
 
1000-luvun puoliväli Ruotsin kuningas Emundin poika Anund hyökkää Suomeen, mutta suomalaisten 
myrkytettyä kaivot hänen sotajoukkonsa tuhotaan ja Anund saa surmansa. 
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1000-luvun jälkipuolisko Ns. Nestorin kronikka mainitsee luetellessaan pohjoisen Euroopan kansoja 
Suomesta vain jäämit (jam), joihin he siis tässä vaiheessa vielä laskevat ilmeisesti mukaan myös 
varsinaissuomalaiset ja karjalaiset. 
 
1123. Venäjän suuriruhtinaan Mstislavin poika Vsevolod, Novgorodin ruhtinas hyökkää novgorodilaisten 
kanssa suomalaisia (jem) vastaan. 
 
1142. Länsisuomalaiset (jem) hyökkäävät Novgorodin alueelle. 
 
1143. Karjalaiset (korela) hyökkäävät meritse länsi-suomalaisia (jem) vastaan, mutta pakenevat 
menetettyään kaksi laivaa. Karjala mainitaan nyt venäläisissä kronikoissa ensi kerran omana, muista 
suomalaisista erillisenä kulttuurina ja kansana. 
 
1149. Länsisuomalaiset (jem) hyökkäävät tuhannen miehen sotajoukolla vatjalaisten alueelle. 
Novgorodilaiset tuhoavat suomalaisten sotajoukon. 
 
1154. Arabialainen maantieteilijä Al-Idrisi kertoo Suomen (Fymark) kuninkaalla olevan omistuksia 
Norjassa. 
 
1164. Ruotsalaiset hyökkäävät laivastollaan Laatokalle, mutta kärsivät tappion novgorodilaisia vastaan. 
Samalta vuodelta on säilynyt Upsalan arkkipiispan alaisten hiippakuntien luettelo. Suomea ei siinä 
mainita. 
 
1171 tai 1172. Gravis admodum -asiakirja, josta käy ilmi, että Suomessa on ollut ruotsalainen 
sotajoukko auttamassa suomalaisia vihollisen hyökkäyksiä vastaan. Tämä on saattanut antaa perustan 
myöhemmin sepitetyille tarinoille ns. ensimmäisestä ristiretkestä. 
 
1186. Novgorodilaiset hyökkäävät länsisuomalaisia (jem) vastaan. 
 
1187. Pakanat (joko karjalaiset tai virolaiset) tuhoavat Ruotsin tärkeimmän kaupungin Sigtunan. 
Ruotsin arkkipiispa ja jaarli saavat samalla surmansa. 
 
1189. Ruotsin hiippakuntien luettelo. Suomea ei mainita. 
 
1191. Novgorodilaiset hyökkäävät laivoilla yhdessä karjalaisten kanssa länsisuomalaisia (jem) vastaan. 
Samana vuonna tanskalaiset tekevät laivastosotaretken Suomeen. 
 
1192. Ruotsin hiippakuntien luettelo. Suomea ei mainita. 
Noin 1200. Tanskalainen historioitsija Saxo Grammaticus kertoo Suomen kuninkaista. 
 
1200-luku. Novgorodista löydetty tuohikirje sisältää ensimmäisen tunnetun suomenkielisen (karjalan 
murretta) tekstin. 
 
1202. Tanskalaisten sotaretki Suomeen. 
 
1209. Ex tuarum -asiakirja, jossa valtuutetaan Tanskan arkkipiispa vihkimään Suomen piispaksi 
aviotonta syntyperää oleva mies. Häntä on edeltänyt toinen, tässä vaiheessa jo kuollut mies Suomen 
piispanistuimella. Suomen mainitaan kääntyneen kristinuskoon ―äskettäin muutamien ylhäisten miesten 
(tanskalaisten Sunenpoikien) huolenpidon avulla‖, mikä arkeologisten löytöjen perusteella on liioittelua. 
Suomi on siirtynyt kristilliseen hautauskäytäntöön jo huomattavasti aiemmin. 
 
1215. Nälänhätä Novgorodissa. 
 
1220-luku. Snorri Sturluson kertoo Ynglinga-saagassaan Ruotsin ja Suomen hallitsijasukujen välisistä 
sodista ja avioliitoista. 
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1221. Paavi antaa Suomen piispalle valtuudet kieltää lähellä asuvia kristittyjä purjehtimasta vieressä 
asuvien raakalaiskansojen (ilmeisesti karjalaiset ja venäläiset) luokse ja viemästä heille elintarvikkeita 
ja muuta tarpeellista, koska nämä vainoavat suomalaisia. 
 
1227. Novgorodin ruhtinas Jaroslav Vsevolodinpoika lähtee meren yli sotaretkelle länsisuomalaisia 
(jem) vastaan, missä yksikään Venäjän ruhtinaista ei ollut aikaisemmin pystynyt oleskelemaan, ja ottaa 
niin suuren joukon vankeja, että osa oli surmattava ja osa päästettävä vapaaksi. Samana vuonna 
ruhtinas Jaroslav kastattaa paljon karjalaisia. Niin ikään samana vuonna saksalaiset kukistavat Viron 
viimeisen vapaan osan, Saarenmaan. 
 
1228. Länsisuomalaiset (jem) tekevät kesällä yli 2000 miehen laivastolla sotaretken Laatokalle 
venäläisiä vastaan. Laivasto kuitenkin tuhoutuu ja vain harvat pääsivät pakenemaan, sillä venäläiset 
sulkevat pakotien Nevalla. 
 
1229. Suomalaiset alistuvat paavin suojelusvaltioksi ja luovuttavat vanhat pakanalliset kulttimaansa 
kirkolle. Paavi puolestaan kieltää ruotsalaisia ahdistelemasta suomalaisia, samoin hän kieltää 
länsimaisen kaupan Novgorodiin, kunnes nämä lakkaavat vainoamasta suomalaisia. Tuomiokirkko 
siirretään Turun Koroisiin (―vanhaan Turkuun‖). 
 
1230. Novgorodissa ankara nälänhätä. 
 
1231. Länsimaiset kauppiaat pelastavat Novgorodin nälänhädästä tuomalla viljaa. 
 
1230-luku. Orkneyinga-saagan johdannossa ―Fundinn Noregrissa‖ kerrotaan Suomen ja Kainuun, jota 
sanotaan Jättiläisten maaksi, kuninkaista ja siitä miten erään Suomen ja Kainuun kuninkaan pojat ovat 
aikanaan valloittaneet Norjan, joka on sitten saanut nimensä Suomen kuninkaan pojasta Norrista. 
Kertomuksen mukaan sekä Norjan kuninkaat että Orkneysaarten jaarlit, Normandian herttuat ja sitä 
kautta Englannin kuninkaat polveutuvat Suomen ja Kainuun kuninkaista. 
 
1232. Paavi määrää Liivinmaan Kalpaveljet suojelemaan Suomea. Baldvin Alnalaisesta tulee paavin 
legaatti Suomessa sekä Virossa, Liivinmaalla, Kuurinmaalla ja Semgallenissa ja siten täkäläinen 
korkeimman vallan käyttäjä. 
 
1233. Saksalaiset Liivinmaan Kalpaveljet hyökkäävät salakavalasti Virossa sikäläisen paavillisen 
suojavaltion kimppuun ja valloittavat sen julmasti. Baldwin Alnalaisen valta raukeaa Baltiassa tyhjiin. 
 
1234. Vilhelm Modenalaisesta paavin legaatti Suomeen, Viroon, Liivinmaalle, Kuurinmaalle, 
Semgalleniin, Preussiin ja Gotlantiin. Suomen piispa Tuomas lahjoittaa Maskun pitäjästä aiemmin 
pakanalliselle kultille omistetun maa-alan kappalaiselleen Vilhelmille. 
 
1236. Baltiassa puhkeaa kapina Kalpaveljien kärsittyä murskatappion liettualaisia vastaan. 
 
1237. Hämeessä puhkeaa kapina, joka kuitenkin ilmeisesti sovitaan rauhanomaisesti samalla tavoin 
kuin Saarenmaan kapinakin. 
 
1240. Ruotsalaisten, norjalaisten, varsinaissuomalaisten (sum) ja hämäläisten (jem) sotaretki Nevalle. 
Venäläiset torjuvat hyökkäyksen. Varsinaissuomalaiset mainitaan tässä yhteydessä venäläisissä 
lähteissä ensimmäisen kerran erikseen hämäläisistä, mikä lienee ainakin osin Hämeen kapinan 
vaikutusta. 
 
1241. Ruotsin kaikkien piispojen luettelo. Suomen piispaa ei mukana. 
 
1242. Saksalaiset kärsivät tappion venäläisille Peipsijärven taistelussa. 
 
1244. Vilhelm Sabinalainen, aiemmin Modenan piispa, uudestaan paavin legaatiksi Suomeen, Baltiaan, 
Preussiin, Gotlantiin ja Öölantiin. 
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1245. Suomen piispa Tuomas eroaa virastaan. Suomen hengellisen johtoaseman saa dominikaanien 
Daakian provinssin priori. 
 
1248. Suomen piispa Tuomas kuolee Gotlannissa. Vilhelm Sabinalainen vahvistaa Suomen papistolle 
oikeuden testamentata omaisuutensa. Ruotsin hiippakuntien luettelo. Suomi ei ole siinä mukana. 
Lähde ja referaatit Suomalaisuuden Liitto 
------------ 
 
FIN- GAS T&T POHJAVESI Sofia Virtanen, 
 6.11.2014, 9:04 
 
Suomen syvin reikä paljasti sihisevän salaisuutensa: Pohjois-Karjalasta löytyi 30 miljoonaa vuotta 
vanhaa kuplavettä. Suomalais-saksalaiset tutkijat ovat löytäneet keskimäärin 30 miljoonaa vuotta 
vanhaa muinaista pohjavettä 2,5 kilometriä syvästä porakuilusta. Vesi löytyi Outokummun syväreiästä, 
joka on Suomen syvin reikä. 
 
Suomen oloissa pohjaveden vaihtuminen kestää tyypillisesti kymmenistä satoihin vuosiin. Rakoja pitkin 
syvälle peruskallioon päätyessään vesi saattaa kuitenkin jäädä eristyksiin pitkiksi ajoiksi. Juuri näin 
näyttää käyneen Outokummussa kymmeniä miljoonia vuosia sitten. 
 
Vuosimiljoonien aikana Outokummun muinainen pohjavedestä on kehkeytynyt melkoinen koktaili. Sen 
suolapitoisuus kohoaa jopa 70 grammaan litrassa, kaksinkertaiseksi valtameriveteen verrattuna. 
 
– Kun vesinäyte nostetaan ylös, kaasut vapautuvat maan pinnan alhaisemmassa paineessa, aivan kuin 
kuplat kivennäisvesipullon korkkia avattaessa. Enimmillään litrasta Outokummun syväreiän vettä 
vapautuu paineen hellittäessä reilu litra kaasua. Runsaimmin esiintyy metaania, typpeä, heliumia ja 
vetyä, tutkija Riikka Kietäväinen kertoo Geologian tutkimuskeskuksen tiedotteessa. 
 
Kaasu muistuttaa koostumukseltaan perinteistä maakaasua. Syynä on peruskallion tiiviys. Kivimassaan 
suhteutettuna kaasua on vähän. Pohjaveden iän jäljille päästiin jalokaasujen avulla, joihin kuuluvat 
helium, neon, argon, krypton ja ksenon. Niiden tiettyjä isotooppeja muodostuu kallioperässä kivien 
luontaisesti sisältämien radioaktiivisten alkuaineiden, lähinnä uraanin, toriumin ja kaliumin hajoamisen 
seurauksena. Kun vedestä mitataan muodostuneiden jalokaasujen isotooppien pitoisuus, voidaan 
laskea niiden kertymiseen tarvittu aika. 
 
Outokummussa tämä aika vaihtelee neljästä miljoonasta 60 miljoonaan vuoteen. Useimmat havainnot 
keskittyvät noin 30 miljoonan vuoden vaiheille. Tuolloin Outokummun 1,9 miljardia vuotta vanha 
kallioperä oli jo kulunut nykyiselle tasolleen. 
 
Muinaisessa vedessä asustaa mikrobeja, joiden muodostamat yhteisöt ovat todennäköisesti yhtä 
vanhoja kuin niitä ympäröivä liemi. Syväreiässä pohjavesi esiintyy toisistaan poikkeavina kerroksina, 
joissa suola- ja kaasukoostumus sekä -pitoisuus vaihtelevat. Myös eri syvyyksissä elävät 
mikrobiyhteisöt poikkeavat toisistaan. Mikrobit saavat ravintonsa kemosynteettisesti ympäröivistä kivistä 
ja veteen liuenneista aineista. 
 
* Olkiluoto alueella maasta tunkeutuu metaanikaasuja runsain mitoin. Aiheuttaen kallioperän 
hallitsematonta vajoamisia. Ydinjätevarastojen hajoamisia ja useita koeporausreikien sortumia ja 
ihmishenkiä vaativia räjähtämisiä. Koko Itämeri- altaan öljy/ kaasu varannot tiedetään mittauksista 
erittäin runsaiksi. Tätä totuutta on viranomaisten toimin systemaattisesti pidetty tarkoin salattuna. 
Kunnes Arto Lauri alkoi asiaa julkaista Ruotsin paleoseismologia Nils- Axel Mörner kanssa Suomi 
alueella tehtyjen kattavien tutkimusten seurauksena. Aiheesta kertoo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ketNB6pLbUk 
-------- 
[img][/img] 
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3346. Hyötöreaktoreista 
 
Venäjän isotooppilaitoksen räjähdys 
Suomi 24 10.2014 Satoa 
 
Ötker30.10.2014 10:57  
Mauri tietää mistä puhuu. Talvivaara on Euroopan ainoa toiminnassa oleva Uraanikaivos. Sen vuoksi 
se edelleen sinnittelee hengissä vaikka velkaa on reilun miljardin verran. Politikot ovat puun ja kuoren 
välissä, vai pitäiskö sanoa ruuvipenkissä. Kaikki ydinvoimalat pyörivät ns. ydinase uraanilla tänä 
päivänä. Mauri voi varmasti tarkentaa asiaa?  
 
maurilappi 30.10.2014 11:34  
 
* Toki thänks ja voin täydentää.  
Putinilta saadulla ASEpurun uraanilla maailman reaktorit on käyneet 25 vuotta ja 50% osuudellaan.  
 
Nyt kuitenkin USA/ Venäjän välit meni ydinasepurussa ristiin. Venäjä kun EI enää edes VOI purkaa 
ydinaseistaan mitään jatkossa! Kriisi ja uraanin loppuminen seinään pysäyttää JO satamäärin 
maailman ydinvoimaloita! 
 
Kuvaavaa, että Venäjän uraanipula on JO niin messevää. että USA toimittaa Venäjänkin tarvitsemat 
ydinaseaineet Teksasin maailman AINOALTA vaivoin toimivalta isotoopiilaitokseltaan. Mistään ei ole 
kerrottu mikä sulki Venäjän isotooppituotannot Majakissa? Vahva veikkaus on että loppuminen johtui 
1,5 vuoden takaisesta Venäjän ydinjalostamon RÄJÄHDYKSETÄ. Joka naamioitiin silloin "meteoriksi 
joka ammuttiin alas"! 
 
Vaikuttaa muuten vahvasti siltä, että Kazastanin puolet maailmaan toimittamassa uraanin huolinnassa 
pätkii nyt myös PAHASTI. Ei Ranska, Ruotsi olisi ydinvoimansa lopettamista pikaistanut Etelä- korean 
kanssa näin. Ellei taustalla olisi koko 
 
Korostan siis KOKO uraanin jalostuksen muuttuminen 2008< eteenpäin energialois toiminnaksi. 
Venäjän rapautuva talous nyt vaan EI kestä. Edes Putin ei suostu olemaan niin hullu, että lahjoittaa 
energianegatiivisesti tehtyä uraanijalostetta länteen enää. Nyt alkaa olemaan ydinalalla KOVAT 
PIIPUSSA. Kun kunnon knokout tilanne maailmalla alkoi.  
 
*Kuvaavaa, että vuosi sitten maailmalle levitetyssä kuvassa meteorin väitettiin uhanneen Venäjän 
isotooppijalostamoa. Meteori ammuttiin kyllä alas, mutta sitten levisi kuvia siitä miten hyvin 
PAKSUSEINÄISEN sikäläisen ydinmateriaalin jalostamon katto olikin singonnut ULOSPÄIN! Eli 
räjähtänyt, kuten ydinvoimaloissa AINA rankkana fissiopommina. Tuhoten muuten ympäriltään 
kokonaisia isoja kaupunkeja.  
------------- 
 
oÖ Ydinvoimaako, ei kiitos TM! 
nou nou nou nuce 
 
MIT USA tutkimus vuodelta 1988 kun kertoi jo ihan muuta. Ydinvoima lakkasi olemasta energiaa 
2008<. Luenpa lyhennellen pienen pätkän TM lehdestä16. 2014. Velimatti Honkanen: 
 
"Ukrainan kriisit on nostaneet myös energian kysymykset pintaan uudella riskien tasolla.  Peräti 70% 
maamme energiasta tuodaan Venäjältä. (Ostamme myös 100% uraaneista Venäjältä!) Suomi pystyisi 
siirtymään kohti energiaomavaraisuuttaan energiatehokkuuttaan lisäämällä ja uusiutuvien 
energialähteitten  käyttö lisää energiaomavaraisuutta sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä. 
 
Ydinvoiman  ratkaisut sen osalta olisi hyvä SIIRTÄÄ puhtaalle pöydälle, jopa odottamaan neljännen 
sukupolven kohtuuhintaisempaa ja vähemmän ydinjätteitä tuottavaa hyötöreaktoritekniikkaa Ja 
mieluummin  täysin i l m a n venäläisomistustaan! Päämääränä aidolle suomalaiselle energian 
omavaraisuudelle. Joka EI ole mahdoton." 
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* Huippua tässä on , miten JOPA ydinkiihkoisimmat suomalaislehdet ovat alkaneet äkkiä ja avoimesti 
kyseenalaistamaan KOKO ydinvoimalahankkeitten nykyisen järkevyyden! Pakon ja selkeän uhan 
edessä on alettu tajuta miten ylittämätön riski on maallemme hirttäytyä energian huollossa pelkästään 
1- kortin varaan Arevan lopetellessa jäämme lopullisesti 100% venäläisen ydinhuolinnan varaan. 
Lahjuksistaan vangitut Rosatomin pääjohtajat eivät lupaa jatkossakaan kuihtuvalle ydinalalle mitään 
hyvää!  
 
* Aito omavaraisuus saavutetaan nimenomaan uudisenergialla, kerrataan jo tässä! Kaiken kruunaa, nyt 
aletaan ymmärtää, ettei nykyinenkään menneisyyden ydinvoimalateollisuus toimi lainkaan toivotuilla 
tasoilla. Oudointa tässä kirjoituksessa on raottaa MYÖS ydinalan suurinta salaisuutta. Uraaninkaivuun 
2008 alkanutta pysyvää energianegatiivisuutta! Jonka uhan alla vaaditaan yhtäkkiä alati kallistuvan ja 
vaarallisen ydinvoiman tilalle ihan UUSIA ratkaisun malleja! 
---------------------------- 
Mitä maksaa Pu-MOX ydinpolttoaineet? 
hinta hinta hinta hinta 
 
Monikaan ei tunnu tietävän, että ydinvoimaloitten polttoaineen loppuessa energianegatiivisena 2008 
alusta. Kaikki OL-3 konkurssipesän jälkeen tehtävät reaktorit. Niin ne on rakennettu 100% vain Pu-239 
polttoa varten! 
 
Hämmentävää asiassa on, että myös Venäjän Tsheljabinskin räjähdetttyä reilu vuosi sitten. Maailmasta 
on kadonneet KAIKKI plutoniumia tuottavat hyötöreaktorit. Phenix, Miamaki, Superpheniks, Sellafield. .. 
Mitä järkeä on tehdä plutoniumpolton laitoksia. Joille ei ole antaa grammaakaan plutoniumia mistään. 
 
Tähän asti maailman 437 uraania polttavaa siviilireaktoria ovat myyneet mustassa ASE- 
markkinoissaan ydinjätteensä plutoniumin poistoon valtion miljardien sotabudjettien maksuja vastaan.  
Nyt siis ongelma kasvaa vallan hurjasti. Tuotantokaluston plutoniumin lisälle, kadottua maailmalta 
kokonaan.  
 
Lasketaan malliksi tähän tulevien ydinvoimaloitten polttoaineitten summia. OL-3 tyypin reaktoriin 
suunnitellaan laitettavan 5,5% plutoniumin lataus. Tämä U- 238 lisineen noin 100 tonnin lataus maksaa 
kuitenkin tähtitieteelliset summat. Koska mustan plutoniumin tonnin hinta on 8 miljardia/ tonni. Tässä 
puhutaan SAIRAAN ISOSTA täysi latauksen erästä 40 miljardia/ lataus! 
 
Asian LUULISI kiinnostavan myös Fennovoiman maksajia. Venäjä kun on luvannut tuohonkin reaktoriin 
vain minimaalliset 10v plutoniumiset MOX eränsä. Onko KUKAAN oikeaoppisesti vaivautunut 
laskemaan. Minkä hintaista ydinsähköä tuollainen laitos myös tuottaa. Kun pelkkään 
polttoainereaktorinsa täyttöön vaaditaan 40 miljardin latauksen maksut? 
-------------- 
 
Fennovoiman Pu-239 kuluista 
fennovoima fennovoima 
 
Eli kuten näimme. CIA/SUPO nettipoliisit kuseksivat housuihinsa. tTjutesaan j ä l l e e n kerran miten 
heidän TARKOIN luomat illuusiot paljastetaan tuosta vaan. 
 
Laskeminen kun EI tunnetusti sovi ydinalan lobbareille. Ei varsinkaan OIKEIN laskeminen. Otetaanpa 
lisää valaisevaa. Miten nämä summat vaikuttavat ydinteollisuuden todellisuuksiin. 
 
USA:ssa on 17 ydinvoimalla käyvää lentotukialusta. Tasan KOSKAAN niiden käyttämän uraanin, 
korjaan PLUTONIUMN polttoaineen hinnoista EI puhuta julkisuudessa mitään. Voidaankin sanoa että 
syystä! Varovaisesti arvioiden tuollainen ydinkäyttöinen lentotukialus vie Loviisallisen polttoainetta 36 
tonnia. Tuosta nyt varovaisestikin arvioiden 30% tehdään puhdistetusta Pu-239. 10t* 8 Miljardia= 80 
MILJARDIN TÄHTITIETEELLINEN reaktorillisen polttoaineen hinta! 
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Ydinsukellusveneissä taasen ainakin luokkaa 40miljardin polttoainekulunkit.. Alkaako muuten YHTÄÄN 
aueta asian tilat? 
 
Fukushiman 100t reaktorissa Tepco laski olleen 6,5% Pu-239 lataus. Tästä voimme laskea siviilireaktori  
polttoainekuluihin jotain mykistävää: 
100t* 0,065%* 8 MILJARDIA= 52 MILJARDIA!!!!!!!!! 
 
OL-1 luokan reaktorissa palaa 30% polttoaineesta muuten parhaillaankin megakalliina Pu-239 polttona. 
Näinmyös tässä reaktorin tyypissä palaa VUODESSA pois mykistävät 7MILJARDIN plutoniumtonnistot.  
 
No kahta jännemmäksi homma menee, kun laskemme vastaavat polttoaineen kulut vaikka 
uudenpolven reaktoreille. Kuten Fennovoiman plutoniumille rakennetun MOX polttoaineen osalle. 
Fennovoimala EI ole edes uskaltanut kertoa mitä sen käyttämä Pu-239 MOX lataukset maksavat. Mutta 
Fukushimassa vastaavan reaktorin plutoniumin pitoisuus oli 6,5%. Eli 100t ydinpolttoainetta sisältää 
6,5t erän 8 miljardia/t polttoaine- erän. Miltähän Fennovoimalaisille kuulostaisi reaktorin polttoaineen 
hinnat korkattuna klassisella 52MILJARDIN korotuslisillä?. . . 
_______________________ 
 
Pu-239 sähkön hinnasta tarkemmin. 
tarkkaaan tarkkaan tarkkaan 
 
Niin A/ Plutoniumia EI siis tule esim. kaivoksista. VAIN ja ainoastaan siviiliydinvoimaloitten jätteistä! 
 
B/ Homman ja tappoaineen käsittelyn vaarallisuus taas näyttää sen MIKSI "sinällään" helpostikin 
ydinjätteestä irtoavan plutoniumin tonnin hinta maksaa uuden ydinvoimalan hinnan! 
 
C/ IAEA/ Ydinaseteollisuus TARKOIN on salannut miten tämän selkeästi rikollisen/ mustan 
plutoniumrahan reitit maailmalla kulkee? 
 
D/ Ja tärkein. Miten HITOSSA noin SIKA kalliilla polttoaineella luullaan saatavan halpaa ydinsähköä 
oikeasti tehtyä? Tuossa JOKAINEN alkaa ymmärtää myös MIKSI nykyisten OL-3 ja Fennovoimaloiden 
sähkön hinnat kirraavat heittämällä 2,5-kertaa kalliimmiksi kuin nyt siis kokonaan 
energianegatiivisuuteen pysähtyvien uraanivoimaloitten.  
 
Miksei ydinala ITSE uskalla hiiskua tällaisista kustannustensa käsiin räjähtämisistään mitään? Vaikka 
100% kaikki tulee juuri heidän kauttaan yhteiskunnan maksatuksiin. Onko muuten KUKAAN nähnyt 
ensimmäistäkään laskelmaa mitä tämä kaikki konkretisoi?  
No Japani sanoi, että ydinsähkö on 3- kertaa kalliimpaa kuin tuulisähkö 2011. Kun tuulisähkön hinta on 
5 snt/kWh. Niin ydinsähkön hinta on 15snt/kWh.  
Eli Pu-239 sähkön hinta kiipeää näin 37,5 snt/kWh!!!!  
--------------- 
 
Tarkennettua Pu-239 hintaa 
kallista kalliimpaa sika kallista 
 
Niin laskekaapa malliksi ensin paljonko tuollainen OL-1 tyyppinen perusydinvoimala tuottaa 
kilowattitunteja: 
 
880MW* 24h* 300vrk= 6 336 000 000kWh. Lasketaan sitten paljonko JO OL-1 tyypin reaktorissa palava 
noin tonnin Pu-239 erän vuoden poltto 8 miljardia maksattaisi ydinyhtiölle /kWh: 
 
8 000 000 000/ 6 336 000 000kWh= 1,2e/kWh!! ! 
--------------------------------------------------------- 
 
No Fukushiman polttoainelataukseen OSTETAAN taas uudenpolven reaktoriinsa 6,5% MOX osuus Pu-
239. Jolloin 
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1 kWh ydinsähkön hinta vastaavasti 1,2e* 6,5= 7,8e/kWh!!! 
_________________________________________________ 
--- 
 
Lasketaanpa malliksi mitä Plutoniumin tonnin hinta tarkemmin olisi? 
 
Lähtökohtana tässä mallissa Japanin hallituksen 2012 tekemä laskelma jonka mukaan uraani 
ydinvoima on 3- kertaa kalliimpaa kuin tuulivoima. Tuulivoima on rankattu 5snt/kWh.  
 
Uraani ydinvoima maksaa siis 15snt/kWh. 
 
Toinen tärkeä lisätieto on, että MOX plutoniumin kierrätys maksaa taas 2,5 kertaa enemmän kuin 
ydinvoima. 
 15snt/kWh* 2,5= 37,5snt/kWh. 
________________________ 
 
Saatavissa olevan alkumallin mukaan, jos plutoniumin hinnaksi laitetaan ilmoitettu 8 miljardia/ tonni 
saadaan tuotetun kWh hinnaksi taas luokkaa 1 euro/kWh. Eli jos taas hinta olisi vaikka 
0,8miljardia/tonni, jäisi lisähintaan VAIN 10 senttiä. Jotta tällä lähestymistavalla saataisiin suunnilleen 
Japanin ilmoittama liki 40snt/kWh. Pitää luku kertoa ainakin 3,75 kertaa. Tämä laskennan malli tuottaa 
plutoniumpolttoaineen tonnin hinnaksi h i r v i t t ä v ä t 
 
 3 000 miljoonaa/ tonni! 
____________________ 
 
OL-3 reaktoriin menee Arevan ilmoittaman 5,5% pitoisuuden mukaan luokkaa 15 miljardin kertalataus 
plutoniumina, näin laskien! 
 
Nyt olemme voineet haarukoida plutoniumin mustanpörssin hintatasoiksi aivan käsittämättömät 
miljardeja / tonni.  Tässä puhutaan selkeästi siitä miten ydinvoimalan peruslataus maksaa selvästi 
ENEMMÄN kuin koko reaktori! Ja kertoo myös sen, MIKSI ydinala ei halua keskustella yhtään mitään 
siitä mitä OL-3 laitoksen ja Fennovoiman MOX/ plutoniumlaitokset tulevat maksamaan. Kertoo myös 
sen, miksei OL-3 laitokseen MALTETA hankkia laitosta kertaluokkaa kalliimpaa polttoainelatausta 
starttia varten..,  
---------------------- 
[img][/img] 
 
 
 

3347. Loviisa kulttuurista. 
 
Loviisa ydinkulttuuria I 
2014 2014 2014 
 
T. Tulokoulutuksessa tämä epäilyni alkoi. Tai lähinnä pidin kouluttajaa epäpätevänä tai sitten hän vain 
kuvitteli ettei kukaan kiinnitä huomiota hänen väitteisiin. Hän kertoi kuinka yhdessä reaktorissa on 6 
höyrystintä, joissa yhdessä kulkee 5350 tuubiputkea, näiden sisällä liikkuu primäärin vesi, eli tämä 
korkeasti aktiivinen (tritium pitoinen). Paine suhde on primäärin puolella kymmeniä Bar ylipaineinen. Eli 
jos tuubiputki vuotaa läpi niin primääri (reaktorivesi) vuotaa sekendääriin (ulos ja turbiiniin). Joka vuosi 
(vain), 2 höyrystintä avattiin kollektorin ylä kansista ja tutkimus suoritettiin niin hyvin kuin oli putken 
muodon vuoksi mahdollista Monte Carlon algoritmin mukaisesti.  
 
Kouluttajan mukaan joka vuosi tulpattiin muutama tuubiputki, mikä särähti korvaani. Kysyin että millä 
todennäköisyydellä tämän puhtaasti arvaukseen perustuvan tutkintatavan mukaan kaikki vuotavat 
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putket löytyvät mikäli vain muutama tutkitaan ja niistäkin osa tulostaan. Miehen tuskaisen ilmeen 
kruunasi tuhahdus, minun tulee tiedustella asiaa tarkemmin asiasta vastaavalta kollegalta. 
 
Vuotoja oli ja koska aika ei antanut myöten tutkia kaikkia tuubeja, tehtiin ilman painetta syöttämällä ja 
veden korkeutta säätämällä tutkimus kollektorilla, mikä ei paljastanut vuotokohtaa lainkaan. Kyseisen 
laitteen lämpötila ero käynnin ja tarkastuksen aikana on yli +300 C astetta, minkä takia vuoto indikoi 
vasta käynnin aikana aktiivisuusmittauksessa juuri ennen korkeapaine turbiinia  
11 min · En tykkääkään · 1\l "  
 
Arto Laano Kuule tämä on niin 100% samaa myös Olkiluodon kulttuureissa. Sielläkin niinikää tauotta 
vuotavien lämmönvaihtimien senttisten putkien puutapeilla tulppaaminen oli jatkuvatoimista. Tosin 
TVO:lta EI taatusti löytynyt sitä yhtäkään, joka olisi koulutuksissa USKALTANUT sanoa epäilynsä 
julkisesti noin! 
--------------  
 
Loviisa ydinkulttuuria II 
2014 2014 2014 
 
T. Painesuhde on kaikissa voimaloissa samalla tavalla, merivesipiiri on ylipaineessa suhteessa turbiinin 
jälkeiseen lauhteeseen. Ol 1&2 ei voi vuotaa mereen, ellei merivesipiiri ole paineeton ja lauhdetankissa 
oli vesipatsasta. Tietysti tilanne jossa tämän kaltainen vuoto korjataan menee säteilevää vettä 
meriveden suuntaan tai toisinpäin jos merivesipiiri tyhjennetään lauhduttimen suuntaan. Hankalinta on 
löytää kymmenien tuhansien tuubiputkien joukosta se vuotava tai vuotavat putket. Vuodon löytämiseen 
liittyvä ongelma koskee Loviisan höyrystimen tuubiputkia. 
 
 Aina mainostetaan kuinka sekundäärin vesikemian parannus säästää tuubiputket. Asia ei ole näin, 
koko laitoksen systeemissä vesikemia ratkaisee ulkopuolisen syöpymisen ongelman, eli jöyrystimen 
siltä puolelta mihin syötetään syöttövesi josta tulee höyrystimessä höyryä mikä käyttää turbiinia. 
Todelliset ongelmat ovat tämän Tuubiputken toteutus, eli Venäläinen tuubin päätykaarre ei ole 
puolipyörä U vaan putki tekee 3 kurvia ja jyrkin kurvi on ulommaisin, mikä aiheuttaa perinteisen putken 
kulumisongelman kurvissa, jonka putki on ohuinta pienen taivutus radiuksen vuoksi, ne kuluvat 
ulkokurvissa veden muuttaessa kulkusuuntaansa.  
 
Sitten toinen on näiden 5350 putken kannakointi, mikä pitää putket paikoillaan reikälevyssä. Tämä 
aiheuttaa ongelman nimeltä pitting. Pitting on sitä kun metalli kuluttaa itsensä puhki kahden metallin 
hangatessaan toisiaan vasten. Tämä on mahdotonta tutkia koska putket 16mm seinämältään 1,5 mm 
paksuja kulkee rinta rinnan toisissaan kiinni reikälevyissä. Reikälevyjä on yhdessä höyrystimessä 5 joka 
tekee kannakoituja läpivientejä 5x5350 =26750 kpl mahdollisia pettämiskohtia. 
 
 Koska tutkimus perustuu satunnaisotantaan, minkä jälkeen aina muutama tulostaan. Mikä on 
todennäköisyys sille että juuri seuraavan käyntijakson aikana tuubiputkia meneekin useampi jopa satoja 
putkia kerrallaan kun 40 vuotta vanha rakenne päättää antautua, luki selvityksissä mitä hyvänsä. En 
missään nimessä kokenut jääväni eläkkeelle Loviisalaisena, ei jatkuvuutta ja sillä hetkellä laitos jonka 
suunniteltu käyttöikä oli jatko ajalla, eikä näitä komponenttejakaan pystynyt vaihtamaan.  
9 min · En tykkääkään · 1\l "  
 
Arto Laano Siis TVO:ssahan reaktorivesi vuotaa SUORAAN mereen. Merivesipiirissä kun EI ole kuin 
potkuripumppujen nostepaineet. Eli käytännössä nollat. Ja muista nyt, ettei välissä ole kuin yksi 
suolaisen meriveden syövyttämä lämmönvaihdin vain, koska kiehutsreaktorissa reaktorivesi päästetään 
jo valmiiksi turbiinille asti. 
 
OL-3 reaktorissa muuten lämmönvaihtimet on vaaralliseksi osoitetuilla tavoilla pystyasennossa. Näin 
ylämutkiin vesivirtaus jumittuu sinne nousseilla kaasuuntuvilla kuplilla vaarallisesti. Myös arimpaan 
höyrystysputkien juuriosaan keskittyy tuhoisin säteilyn eroosiot ja korroosion paineet. 
Lämmönvaihtimien PITÄISI olla ylösalaisin tai edes kaadettuina. Mutta Areava EI välitä tällaisistakaan 
tuhon ongelmista mitään. Eihän yksi lisäydinkatastrofi tunnu enää missään todetaan Suomessa asian 
riskiin. 
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-------------------- 
 
Isnäsin rannoilla 2012. 
loviisa loviisa loviis 
 
Minua aina jaksaa hämmästyttää. Kun huomaan olleeni lähempänä SUPO- rappio poliisipäällikköjen 
tapahtumia, kuin tapahtuman hetkellä osasin edes arvata. Monet muistavat, miten paljastin mm. 
Vapaavuoren Brother hood moottoripyöräjengiläisyydet. Ja tämä TVO korruptoima VARMA 
pääministerimme menetti pelinsä ihan kalkkiviivoilla. 
 
Tänään on 03.11.2014. Katsoin juuri YLE MOT ohjelmaa. Jossa käsiteltiin toistaiseksi Suomen 
historian raainta, TIETYSTI POLIISIPÄÄLLIKKÖJEN ylläpitämän huumekartellin pesän selvitystä. Olin 
pudota tuoliltani. TV:ssä 8v tuomion saanut kaveri kertoili miten 2012 hän oli mukana suurimmassa 
Aarnion pyörittämässä huumekartellissa tinanappien kuriireina. 
 
Niin sanotussa "tynnyrisalakuljetusten jupakassa". Ja paikka jonne salakuljettavat itämafiosot toivat 
saaliitaan mainittiin Isnäsin entisen sahan kyläsatamaksi. No kuinka ollakaan olin paikan päällä samaan 
aikaan itsekin! Pyörin ystäväni kanssa seuduilla talvella 2012. Ystäväni kimppuun olivat iskeytyneet nuo 
SAMAT Aarnion poliisit ja  suojaamansa mafiosot. 
 
Tulin autoineni paikalle juuri silloin kun ystäväni auton oli Loviisan ydinteollisuuden palkkaamat mafiosot 
rikkoneet. Paikallinen autokorjaamokaan ei edes uskaltanut korjata hänen autoaan Loviisan ydinyhtiön 
painoistamana. Autoni osoittautui elintärkeäksi jatkossa saadaksemme Loviisan torille kaavailemamme 
ydinvastaisen mielenosoituksen aikaan.  
 
Ystäväni olivat poliisit jo aiemmin aikeestaan varoituksena myös pidättäneet. Aarnion väkivaltakoneisto 
oli myös mobilisoitu mm. varastamaan ystäväni työkalut. Jotta mielenosoitus ei onnistuisi millään. 
Kaverini oli kuitenkin kuvannut rikoksen videoonsa. Esitti sitä myöhemmin läpeensä korruptoiduille 
poliiseille. Jotka hymyillen vaan ilmoittivat, että kyseisen satamassa toimiva itämafia on HEIDÄN 
kanssaan kimpassa. Ja POLIISIT kieltäytyy jyrkästi puuttumasta paljastettuihin rikoksiin.  
 
Ihan samoin sanoi muuten myös TVO:n alueella toimiva ostettu Rauman poliisi. Kun työkaverini halusi 
saada varastetut autonosat takaisin näkemästään Olkiluodon  mafian kätköistä. Poliisit Suomessa siis 
SUOJELEE molemmissa ydinvoimala alueissa toimivaa mafian väkeä systemaattisesti rahasta! 
 
Niin Isnäsissä yövyin kaverini veneessä. Seuraavana aamuna itämafia alkoi kolistella ulkona ja kysyi 
miten kaverillani VOI TAAS olla uusi auto rikotun sijaan? Olin aamun herätyksistä aika järkyttynyt. Miten 
avoimen räikeää POLIISIN painostus Fukushima mielenosoitustamme vastaan oli heti alkuunsa tällä 
tasolla. 
 
No kaverini kanssa olimme useita viikkoja tekemässä mielenosoituksen valmisteluja. Onnistuimmekin 
suuremmitta ongelmitta ja hyvin pääsemään Loviisan torille kalustoinemme. Fortum tietysti yritti 
systemaattisesti ostamin poliisijoukoin evätä esiintymistämme useita kertoja vaatimalla toinen toistaan 
oudompia poliisien tykönä käyntien ja selvän  rahanpyynnin teemoin.  
 
Kun viimein ajoimme Isnesistä Loviisan torille. Huomasimme, että POLIISI oli sammuttanut torin alueen 
yleensä näyttävät kaikki kamerat. Jotta POLIISI saattoi väkivaltaisesti estää kaikki paikalle pyrkijät 
jatkoon! Urhoollisesti silti esiinnyimme kuitenkin torilla. Videoitakin tapahtumasta saimme aikaan. 
 
Kuvaavaa, että virka- asuinen POLIISI pyöri t a u o t t a ympärillämme toria ajaen. TARKOIN estäen 
ihmisiä tulemasta kuuntelemaan asiallista esiintymistämme. Aina kun poliisi poistui. Alkoi ihmisiä tulla 
paikalle. Aina kun Fortumin korruptoimat poliisit palasivat. Ihmiset ajettiin säälimättä alueelta. Mutta 
mehän jatkoimme suunnitelmien mukaan loppuun asti.  
 
Esityksemme päättyi ja saimme tavarat pois torilta. Minäkin menin omille matkoilleni myöhemmmin 
Helsinkiin. Paljon myöhemmin sain selville, että poliisit/ Aarnion koplat siis olivat iskeneet paikalle yhä 
uudelleen. Tuhonneet ystäväni asuntoautoa. Jälleen nämä Aarnion korruptoidut poliisit nauraen 
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kieltäytyivät tutkimasta rikosta millään tavoin. Ydinteollisuus, POLIISI ja itämafian huumekartellit 
halusivat ystäväni alueeltaan keinoja kaihtamatta pois. Ydinvastustajien ihmisoikeuksia Suomi 
tunnetusti ei koskaan ole kunnioittanut lainkaan. 
 
Ei mennyt kauaakaan tästä kun sain kuulla, että ystäväni oli yritetty murhapolttaa. Ainakin hänen 
veneensä asuntoautonsa tuhottiin seuranneessa hämäräperäisessä palossa täysin. Tavoilla joita en 
tunne kertoa tähän tarkemmin. Aarnion väkineen jatkaessa YLE MOT tietojen mukaan Isnäsin 
satamistaan käsin huumekuljetuksiaan Hollannista esteittä vielä siitä luokkaa vuoden. Suomen 
läpeensä mädän POLIISIEN päällystön siunauksella ja TVO/Fortumin ylläpitämin laittomin Pu-239 
ydinasekauppiaitten tutulla, runsaalla rahoituksilla.  
 
Samoihin aikoihin ystäväni katosi täysin maailman kartalta. Minä en ole kuullut hänestä vuoteen. En 
tiedä tarkemmin onko edes hengissä. Koska tosiaan Suomen SUPO:n suojaaman ydinrikollisten toimia 
EI TUNNETUSTI KOSKAAN Olkiluodolla, saati Loviisa seuduillakaan ikinä TUTKITA.  
--- 
Tänään muuten NATO joukkojen komentajat kyseli huolissaan Pu-239 asetehtaittensa/ 
lentotukialuksiensa turvallisuuksista, saako Suomessa AMPUA plutoniumin kuljetuksiaan 
dokumentoivat? Vastaus oli, että Suomen laki toki estää. Mutta IAEA tarkoin salattu jenkkien laki 
surutta sallii! Saa kuulemma ampua poliisit, tulli, armeija ja vaikka vartijatkin ketä hyvänsä, missä vaan 
mukavalta räiskiä siviilejä tuntuu.. Näin siis aamuinen YLE radio suitsutteli verihurmeisesti. Tällainen 
raivohullujen kalunapellejen uhoaminen TIETYSTI tarkoittaa avointa sisällissodan julistusta 
maahamme! 
----------- 
 
Perinnöstä lapsenlapsillesi 
isi isi isi äiti äiti äiti 
 
Jättäisitkö SINÄ lapsesi huoneeseen kanisterillisen sinappikaasua? 
Tai hankkisitko lastesi lemmikiksi mustamamban? 
 
Ydinvoiman kysymyksen tapauksessa kuitenkin tämä nykyinen ydinalan sukupolvi aikoo muutaman 
vuoden OMAN sähköntuotantonsa huumaan uhrata lastensa ja lastenlastensa mahdollisuudet edes 
siedettävään elämään.  
 
Mitä nyt vielä alakouluaan käyvät lapset tulevat saamaan isovanhemmiltaan perinnöksi? Loppuun ajetut 
sadat ydinvoimalat!. Niiden vuosimiljoonia pelkkänä tulevana näkemällä tappavana perintöinä lahoavat 
miljardien kilojen kaikkialle ympäristöönsä leviävät ja kaasuuntuvat ydinjätteet. 
 
Luuleeko KUKAAN, että Japanissa yhä savuavien 54 ydinvoimalan jäädessä maan lapsille perinnöksi . 
Lapset ihan oikeasti lämmöllä muistavat tätä isoisiensä jättämää "perintöä"? Entä mitä tuumaavat 
lapsemme kun Suomessa OL-3/ Rosvovoimaloiden säteilyn mutaatiot vievät tulevilta sukupolvilta 
mutatoituvat elimet kehoistaan. Säteilysterilisoituvat tulevat sukupolvet saavat verissä päin taistella 
oikeudestaan edes lisääntyä! 
 
Kysytään VIELÄ astetta suoremmin. Millä OIKEUDELLA tämä nykyinen jääräpäiden ydinsukupolvi 
luulee omineensa oikeudet syödä lastenlastensa. Ruuat, toimeentulot ja koko elämisen edellytykset 
tulevaisuudesta? Jo jätelaki määrää, että SE joka saastuttaa kantakoon ITSE kokomääräisesti vastuun 
myös siivota tekojensa tuhon meret! Miksi tällaiset lait ei koskisi ydinlobbaajia, nettipoliiseja ja muita 
ydinrikollisina NYT toimivia? 
---------------- 
 
T&T Espoon geoterminen voimala 
tektoniikkaa tektoniikkaa 
 
* Hanke on pilotti. Ja käynnistyi viiveittä, kun Fortum halusi kytkeä Helsingin ydinalan lobbarien talot 
IAEA lain vastaiseen ydinvoiman kaukolämpöön! Yli 50 vuotta Suomessa on GTK/ Posiva toimesta 
valehdeltu, että Suomen kallioperässä ei ole Arto Lauri esittämää tektonista toimintaa.  



3183 
 

 
*Ja siitä johtuvaa satojen asteitten peruslämpöä. Mutta kun ydinala ei missään nimessä uskalla 
myöntää, että IAEA ydinturvalaki kieltää tarkoin ydinvoiman kaukolämpö käytön säteilevänä, tritium 
vaarallisena. Annettiin viiveittä määräys, että yli 50 vuotta ylläpidetty ydinalan valhe Suomen 
peruskallion kylmyydestä saa nyt mennä. 
 
* Yhtäkkiä Suomessa on tuosta vaan 40 000kW geoterminen voimala. Kohta Helsinki saa vieläkin 
isomman geotermisen ydinvoiman vastaisen voimalan lämmitykseen! Ja mikä kuvaavinta Arto esittämä 
totuus Suomi alueen tektonisesta kalliosta vahvan alleviivauksen! 
 
* Nyt epävakaan ydinjätetunkioiden Posiva, TVO paljastettiin valheistaan. Housut nilkoista. . Ydinala 
myös joutuu muuten kasvaviin ongelmiin. Koska yleisö tietää, että kallioperän puhdas geoterminen 
energia riittäisi ongelmitta suoraan ydinvoimaloitten höyryn korvaavaan ilmaiseen, aidosti puhtaan 
geotermisen energian tuotantoon. 
--- 
Geotermisen lämmöntuotannon pilottihanke käynnistyy Espoossa 
marraskuu 28, 2014, kategoriassa Uutiset, Yleinen, Ei kommentteja  
 
Energiayhtiöt St1 ja Fortum aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on rakentaa Suomen ensimmäinen 
geotermisellä energialla toimiva teollisen mittakaavan pilottilämpölaitos. St1 aloittaa 
pilottituotantolaitoksen suunnittelun, ja laitoksen on arvioitu valmistuvan vuonna 2016. 
 
St1:n geotermiselle tuotantolaitokselle etsitään rakennuspaikka Fortumin Otaniemen tai Kivenlahden 
lämpölaitoksen alueelta. Fortum ostaa laitoksen tuottaman lämpöenergian Espoon 
kaukolämpöverkkoon. 
 
Geotermisen lämpölaitoksen arvioidaan tuottavan parhaimmillaan jopa 40 megawatin teholla 
geolämpöä. Fortum pystyy kattamaan sillä jopa 10 prosenttia kaukolämmön tarpeesta Espoon alueella. 
Geotermisessä lämmöntuotannossa ei käytetä lainkaan polttoaineita, joten laitos ei tuota ilmakehään 
päästöjä. 
 
Geoterminen energia tuotetaan poraamalla maahan kaksi reikää kilometrien syvyyksiin. Vettä 
syötetään toisesta reiästä alas, ja veden kuumennuttua maaperässä, se nousee toisesta reiästä ylös. 
Kuumentuneen veden sisältämä lämpö syötetään lämpölaitoksella lämmönvaihtimen kautta 
kaukolämpöverkkoon. Vesi kuumenee prosessissa niin lämpimäksi, että sitä voidaan käyttää suoraan 
kaukolämmöntuotantoon ilman lämpöpumppuja. 
 
‖Geoterminen lämpö on äärimmäisen kiinnostava vaihtoehto päästöttömään lämmöntuotantoon. 
Investoimme strategiamme mukaisesti tähän pilottihankkeeseen, sillä uskomme, että menetelmällä on 
mahdollista tuottaa merkittäviä määriä energiaa teollisessa mittakaavassa kansainvälisestikin. 
Yhtiössämme on laaja-alaista energia-alan huippuosaamista, joka antaa vankan perustan 
liiketoiminnan laajentamiseen uusille energiantuotantoalueille‖, St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika 
Anttonen kertoo. 
 
‖Tavoitteenamme on vähentää kaukolämmön aiheuttamia päästöjä. Geoterminen lämpö on päästötöntä 
energiaa, jota ei ole Suomessa vielä hyödynnetty tässä mittakaavassa. Se lisää lämmöntuotannon 
joustavuutta ja vähentää päästöjä Espoon alueella. Tämä on myös meille uusi aluevaltaus, ja 
odotamme innokkaasti porauksien aloittamista‖, Fortumin Suomen ja Baltian lämpöliiketoiminnasta 
vastaava johtaja Jouni Haikarainen sanoo. 
---- 
 
Loviisan reaktorin kannen syöpymät hiotaan joka revisiossa! 
poistoon poistoon poistoon poistoo 
 
IL. Foorumi 04.2015 
Foilari: 
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"Voin olla toki väärässä. Mutta pienikin koko ero saa aikaan rakenteiden järeyksissä muutoksia, ei se 
ole mikään IAEA laki 23cm. " 
 
* TIETYSTI olet väärässä. Koska pelkästään koitat päteä asiassa Gooklettamalla ketään OIKEASTI 
kiinnostamatonta SUPO/STUK sensuroimaa TUSINATIETOA!" 
 
MINÄ sitä vastoin mittailen noita arvoja niistä paikoista, joihin pääsen käsiksi. Ja tuo esittämäni arvo on 
TIETYSTI mitattu kannen siitä paikasta, jossa seuraaminen ON mahdollista! Reunasta siis. Tosin 
esimerkiksi Loviisassa reunan syöpymät on NIIN PAHOJA, että kansien pinnat joudutaan hiomaan JO 
joka revisiossa uudelleen suoriksi! 
 
Tässä se taas oleellisin aiheeseen. Eli Gookletat jotain sellaisia tiedotteita, jotka pätivät Loviisankin 
kanteen joskus 1977 paikkeilla. Mutta VAIN aito kaltaiseni ammattilainen tietää, ettei LOVIISANKAAN 
kansi ole enää alkuunkaan sitä paksuutta, kun Gooklesi vedättää.  
 
Myös tässä kohdan asiassa EN Loviisan sisällä ole käynyt. Enkä voi kertoa montako senttiä kannen 
reuna on JO ohentunut 1977 tilanteesta. Guukle siitä EI jälleen tiedä hevonpaskaa. Mutta en yhtään 
ihmettelisi, vaikka poistuma olisi 25cm >22,5cm!.. Loviisassakin asian tietää VAIN kourallinen kaltaisiani 
aitoja sisäpiiriammattilaisia. Mutta uskaltavatko edes kysyttäessä kertoa tarkemmin asiasta poliisienne 
uhkaillessa sutena.. Epäilen vahvasti! 
----------------- 
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3347. Uraanikaivoksista. 
 
Talvivaara konkurssiin 06.11.204 
ilon päivä ilon päivä 
 
Tämä että Talvivaara tosiaan päästettiin Euroopan SUURIMPANA uraanin tuottajana konkurssiin. 
Alleviivasi Pekka perän tokaisun: 
 
"Uraania kyllä Talvivaaran malmissa olisi vaikka koko Suomen ydinvoiman pyörittämiseen. Keskeisin 
JA kestämättömin ongelma on kuitenkin se, että uraanista saadaan TALTEEN vain 0, 0025 osa!" 
 
 Eli asia jota Kauppalehdessä 4-2 v sitten riemuinneet ydinkeisarit EI Arton varoituksista tajunneet. 
Prosessin LÄPI menevästä 500 0000kg/y uraanieristä saatiin talteen parhaimmillaankin 
 
v a i n ja ainoastaan 400kg/y!! 
 
Arton tieto silloin johti laajoihin SUPO- poliisimerien tekemiin asiattomiin korruptoituihin bannaamisiin. 
Jotka siis ydinala NYT kuittaa huimilla kolmatta MILJARDIA olevilla Talvivaaran tappioillaan. Täytyy 
kyllä sanoa, että ydinrikollisten loputon tyhmyys varmaan kannattaa!)) 
 
Eli kiteyttäen. EI OLE, eikä ole tulemassakaan tekniikkaa joka muuttaisi vuodesta 2008< eteenpäin 
jatkuneen energianegatiivisen uraaniteollisuuden 0,4% rajan alituksen ahdinkoa. Ydinvoiman 
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energianegatiivisuuden hintaa tässä taataan ja alleviivataankin kybällä. Ehkä CIA/SUPO:n ei 
SITTENKÄÄN olisi kannattanut tuhota asian tilan JO 1988 ilmoittaneet 54 tiedostoa vuonna 2008?) 
----------------- 
 
Uraanikaivosten hinta 
hinta hinta hinta 
 
Juu siis YDINVOIMANSA eteen maailman kansat on valmiita uhraamaa 
 
M I T Ä   T A H A N S A ! 
_____________________ 
 
Jos kysytään nettipoliisien mielipidettä siitä "mikä hinta ydinvoimalle on liikaa?" 
 Jolloin sen haluavat muuttaa Saksan ydinvoiman 100% poiston mallille? 
 
Vastaus kertoo nettipoliisien pohjattoman HIRVIÖHALLINNON... 
 
[B]Yksinkertaisesti h e i s t ä  ei MIKÄÄN ole liikaa![/B] 
 
* Kuulitteko miten liki PUOLET maailman uraanista jo tuottavaan Kazastaniin on alkanut vuotaa 
TVO:sta tuttua "ydinabneaa". Valtavat kylät ja kaupunkien alueet ovat alkaneet myrkyttyä ydinvoimasta 
100% johtuvasta "YDINABNEASTA". 
 
Syy ilmiöön siis kyllä tiedetään johtuvan YDINVOIMAN kanavasäteilykaasuista. Mutta sen sijaan, että 
uraanihelvettejä alettaisiin ajaa alas, aletaankin tuhottuja kyliä ja kaupunkeja hävittää uraanikaivosten 
toiminnan tieltä. Katsokaa tästä millaisia hankkeita TVO alueella on siis tekemässä. Murskaten surutta 
tieltään kokonaiset VALTIOT tuhansien neliökilometrien uraanihelvettiensä tieltä.  
 
Kovin SURULLISTA nähdä miten tappavaa ja tuhoisakasi ydinvoima AINA osoittautuu. Ja myös se 
millaisien ydinkansanmurhaavien POLIISIEN verisissä käsissä Telluksemme kituu! 
 
http://kuvapilvi.fi/k/y2tJ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/y2tJ.jpg[/img] 
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3349. +5000C 
 
End of Sellafield, England....Sellafieldistä särähtää: 
 
* Egologist julkaisee materiaalia Englannin Sellafieldin ydinjätevarastoista 2014.11. Outoa tässä 
uutisoinnissa on, että 1950 - luvulta asti vesitettyinä olevat altaat räjähtävät hetkessä PALAMAAN 
koska tahansa! Erityisen outoa tässä on, että vaikka altaissa kasvaa rikkarruohoja ja uivat vesilinnut 
avoimesti. Silti 70v jäähtyneenä oleva uraanioksidipolttoaine kuulemma PALAA hillittömästi 
joutuessaan kuiville? 
 
* Artikkeli EI kuitenkaan vahingossakaan kerro, miten JO kertaalleen oksidiksi muunneltu 
uraanipolttoaine sitten ylipäätään VOI PALAA. Ei kerro muuta kuin, että kuiville joutuessaan ydinjäte 
alkaa palamaan ja räjähtämään! Eli kuten huomaamme ydinjätteitten jälkisäilytyksestä EI huolehdita 
edes tällaisilla aikajanoilla käytännössä lainkaan. Aivan uskomatonta kuulla, että Posiva puhelee 
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pokerilla hoitavansa ydinjätteet 100 000vuotta. Kun JO 50v tuntuu olevan ylittämätön aika ihmisten 
rakenteilla säteilyeroosion kaasuuntumisten alla. Artikkelin mukaan altaat ovat JO täysin finaalissa. 
 
* Niin.. Enemmin minua tässä Sellafieldin jutussa kiinnostaakin MITEN TVO/Posiva sanoo, että 40v 
jäähdytettynä ollut uraani on niin viileää, että voidaan Posivassa panna ilmakuivasäilytykseen surutta. 
Kun yhtäkkiä Sellafieldissä TUPLATEN luokkaa 70 vuotta vesijäähdytyksessä ollut uraani RÄJÄHTÄÄ 
ILMASSA PALAMAAN! 
 
* Tämä siis tarkoittaa sitä, että Posivan kuparipulloset yksinkertaisesti sulaa, räjähtää PALMAAN kun 
pannaan ilman jäähdytystä bentoniitti kokilleihinsa. Ja olen myös 100% varma, että Posiva todella myös 
tietää näin käyvän Olkiluodon Onkaloissaan!  
------------------ 
 
Photographs of Sellafield nuclear plant prompt fears over radioactive risk 
 
Nuclear safety expert claims there is ‗significant risk‘ due to poor condition of storage ponds containing 
highly radioactive fuel rods 
 
    John Vidal and Rob Edwards  
    The Guardian, Wednesday 29 October 2014 18.57 GMT 
    Jump to comments (…)  
 
A pond containing spent nuclear fuel rods at Sellafield A pond containing spent nuclear fuel rods at 
Sellafield. Photograph: Guardian/Ecologist 
 
Previously unseen pictures of two storage ponds containing hundreds of highly radioactive fuel rods at 
the Sellafield nuclear plant show cracked concrete, seagulls bathing in the water and weeds growing 
around derelict machinery. But a spokesman for owners Sellafield Ltd said the 60-year-old ponds will 
not be cleaned up for decades, despite concern that they are in a dangerous state and could cause a 
large release of radioactive material if they are allowed to deteriorate further. 
 
―The concrete is in dreadful condition, degraded and fractured, and if the ponds drain, the Magnox fuel 
will ignite and that would lead to a massive release of radioactive material,‖ nuclear safety expert John 
Large told the Ecologist magazine. ―I am very disturbed at the run-down condition of the structures and 
support services. In my opinion there is a significant risk that the system could fail. 
The storage ponds at Sellafield, as shown in this photograph sent to The Ecologist, have been called 
'disgracefully degraded' by the executive director of the Institute for Resource and Security Studies. The 
storage ponds at Sellafield, as shown in this photograph sent to The Ecologist, have been called 
‗disgracefully degraded‘ by the executive director of the Institute for Resource and Security Studies. 
Photograph: The Ecologist 
 
―It‘s like an concrete dock full of water. If you got a breach of the wall by accident or by terrorist attack, 
the Magnox fuel would burn. I would say there‘s many hundreds of tonnes in there. It could give rise to 
a very big radioactive release. It‘s not for me to make comparisons with Chernobyl or Fukushima, but it 
could certainly cause serious contamination over a wide area and for a very long time.‖ 
 
Gordon Thompson, executive director of the Institute for Resource and Security Studies in Cambridge, 
Massachusetts, who is an expert at assessing radiological risk, said: ―[Sellafield] contains large 
inventories of radioactive material that could be released to the environment in a variety of ways. The 
site‘s overall radiological risk has never been properly assessed by the responsible authorities. [The] 
photos, showing disgracefully degraded open-air ponds at Sellafield, indicate that a thorough 
assessment of risk is overdue.‖ 
 
The images, taken over a period seven years and leaked via a local nuclear watchdog group to the 
Ecologist, are said to show two ponds that were commissioned in 1952 and used until the mid-1970s as 
short-term storage for spent fuel until it could be reprocessed, producing plutonium for military use. One 
is open to the elements. 
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This photograph sent to The Ecologist shows a seagull bathing in the water of a storage pond used to 
hold radioactive material. This photograph sent to The Ecologist shows a seagull bathing in the water of 
a storage pond used to hold radioactive material. Photograph: The Ecologist 
 
The government is paying private companies £1.7bn a year to decommission ageing buildings at 
Sellafield. 
 
―It is urgent that we clean up these ponds [but] it will be decades before they are cleaned up. Before 
that, a lot of other work has to be done. We are aiming to get them to the point where they are in a 
condition where the waste can be taken out of them,‖ said a Sellafield spokesman. 
 
In a statement, Sellafield Ltd said: ―These dated pictures do not present an accurate reflection of work 
across the Sellafield site today, but they are an indication of the scale of the challenge inherited by the 
NDA, Sellafield Ltd and Nuclear Management Partners to clean up the UK‘s nuclear legacy.‖ 
 
According to Large, who gave evidence to the House of Commons environment committee 
investigation into nuclear safety in 1986, the ponds were abandoned after they were overwhelmed with 
spent fuel during the 1974 miners‘ strike when Britain was put on a three-day working week by prime 
minister Edward Heath. 
This photograph sent to The Ecologist shows weeds growing around derelict machinery within the 
Sellafield facility. This photograph sent to The Ecologist shows weeds growing around derelict 
machinery within the Sellafield facility. Photograph: The Ecologist 
 
―In order the ‗keep the lights on‘, the UK‘s fleet of nuclear power stations were run at full tilt, producing 
high volumes of spent fuel that the Sellafield reprocessing facilities were unable to keep up with. During 
the three-day week they powered up the Magnox reactors to maximum, and so much fuel was coming 
into Sellafield that it overwhelmed the line, and stayed in the pool too long,‖ Large told the Ecologist. 
 
―The magnesium fuel rod coverings corroded due to the acidity in the ponds, and began to degrade and 
expose the nuclear fuel itself to the water, so they just lost control of the reprocessing line at a time 
when the ponds were crammed with intensely radioactive nuclear fuel,‖ he said 
 
The Office of Nuclear Regulation (ONR), the statutory nuclear safety regulator, said: ―The legacy ponds 
at Sellafield are old and as a result, do not meet the high engineering standards that would be required 
for modern nuclear facilities. These legacy ponds bring significant challenges, but we must focus our 
attention on improving the current situation. This does not mean that operations and activities on those 
facilities are unsafe.‖ 
 
http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2611216/leaked_sellafield_photos_reveal_massive_r
adioactive_release_threat.html 
----------------- 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qp67VmmWtBY 
 
70 Reaktoria kiinailmiöinti listassa!!!!!!!!!!!!! 
____________________________________ 
___________________________ 
 
The pro nuclear industry and their supporters like to claim that only 3 nuclear reactors have melted 
down in the history of the atomic age, but this is not the truth. Almost 100% of all nuclear reactor melt 
downs have been covered up or denied. 
 
 This article goes into details around just some of the many covered up and denied nuclear reactor 
meltdowns, through this AGRP investigative journalism report. The following list is not complete, 
because most melt downs were completely covered up, so finding the information on them is difficult. If 
anything this list represents just the tip of the iceberg. Contact AGRP if you have details about more 
reactor melt downs, so that they can be added to the list.  
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Is it any wonder that background radiation levels are rising on a global level when so many nuclear 
reactors have melted down, and reprocessing plants plus normally operating nuclear plants are pouring 
huge amounts of radiation into the air on a daily basis.? 
 
 Background Radiation Has Increased 600 Percent - 1 mSv In 1950 To over 6 mSv In 2014; Where Is 
This Coming From? 
http://agreenroad.blogspot.com/2014/03/background-radiation-has-increased-600.html 
 
The following is as complete a list as possible of all nuclear reactor melt downs that have happened 
globally, since the beginning of the atomic age. This list is incomplete, and the total number of melt 
downs is not fixed, as the secrecy and/or relabeling around these reactor melt downs prevents a full 
accounting. This list includes a reactor fire, (Windscale) and 1 spent fuel pool meltdowns (Fukushima). 
"Criticality excursions" are included because when the steam and/or hydrogen explosion happens, this 
most often also means loss of all cooling and melting of the fuel rods. Calling a reactor rod melt down a 
criticality excursion or something else is just another trick used to make a reactor melt down seem like 
something less, and to deny it happened.  
 
What is surprising to most people is the fact that there are so many more than just 3 nuclear reactor 
melt downs. Pro nuclear apologists try to promote their industry with the myth of nuclear reactor safety. 
 
 What is even more shocking, are the hundreds, if not thousands of accidents, spills and radioactive 
contamination caused by the pursuit nuclear technology, hidden in plain sight. So the next time 
someone starts talking about how there were only 3 nuclear reactor melt downs, feel free to correct 
them by saying; "You really meant to say 30 or more, right?" 
 
 
LIST OF 70+ GLOBAL NUCLEAR REACTOR MELT DOWNS  
All global nuclear plant melt downs listed at the following link; 
 
 Nuclear Accidents, Recycling Nuclear Weapons/Fuel, Movie Reviews, Next Generation Reactors 
[url]http://agreenroad.blogspot.com/p/nuclear-accidents-around-world.html[/url] 
 
 Many more reactor melt downs listed here 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_power_accidents_by_country 
 
NUCLEAR INDUSTRY IS CREATING ARMAGEDDON SCENARIO 
 
There have been many thousands of nuclear radiation accidents on top of the ones above and there 
are some very large nuclear disasters coming. For more information about these and other risks of 
nuclear power, go to; 
 
 Planet Earth 911 Emergencies 
http://tiny.cc/5hqj7w 
 
MANY MORE NUCLEAR DISASTER AND ACCIDENT LISTS 
 
Multiple Nuclear Reactors Taken Over By Terrorists, Protestors And Rebels; via @AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2012/04/atucha-nuclear-reactor-taken-over-by.html 
 
List of attacks on nuclear plants 
List of civilian nuclear accidents 
List of civilian radiation accidents 
List of crimes involving radioactive substances 
List of criticality accidents and incidents 
List of Milestone nuclear explosions 
List of military nuclear accidents 
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List of nuclear and radiation accidents 
List of nuclear weapons tests 
List of sunken nuclear submarines 
List of deadliest incidents 
List of criticality accidents 
List of naval reactor accidents 
List of criminal incidents 
List of nuclear test accidents 
Nuclear terrorism incidents 
 
 
SUMMARY 
 
What is the take away? Nuclear power advocates like to claim that nuclear power is 'safe'. By diving 
into just a tiny fraction of the links above, it is very easy to see that the nuclear power plus nuclear 
weapons threaten all life on the planet, due to the complete lack of safety in this industry, plus the 
pathological need to pretend that it is safe, and thus causes no deaths or harm. 
 
 Nuclear technology needs to be gotten rid of completely. Either humanity will get rid of nuclear 
weapons and technology, or nuclear technology will get rid of humanity, one way or another.  
 
 End 
 
List Of All 70+ Global Nuclear Reactor Melt Downs And Other Radiation Accidents, Spills, Attacks; via 
@AGreenRoad 
http://agreenroad.blogspot.com/2014/04/list-of-all-27-global-nuclear-reactor.html 
--- 
https://www.youtube.com/watch?v=qp67VmmWtBY 
70 Reaktoria kiinailmiöinti listassa!  
____________________________________  
___________________________ 
Pro ydinteollisuuden ja heidän kannattajansa haluavat vain 3 ydinreaktoreiden on sulanut atomin ikä 
historiassa, mutta tämä ei ole totta. Lähes 100 % kaikki ydinreaktorin sulaa alamäkiä peittää tai estetty. 
Tämä artikkeli menee tiedot noin vain joitakin monista peitellä ja kieltää ydinreaktorin meltdowns 
mietinnön AGRP tutkivaa journalismia. Seuraava luettelo ei ole täydellinen, koska useimmat sulaa 
alamäkiä olivat täysin peittää, jotta niistä tiedon löytäminen on vaikeaa. Jos mitään luettelo vastaa vain 
jäävuoren. Yhteystiedot AGRP jos sinulla on tietoja lisää reaktorin sulaa downs, jotta ne voidaan lisätä 
luetteloon. 
Onko mikään ihme, että tausta säteilyn tasot nousevat maailmanlaajuisesti, kun niin monet 
ydinreaktoreiden on sulatetaan ja jälleenkäsittelylaitosten plus yleensä toimivien ydinvoimaloiden 
kaataa valtavia määriä säteilyä ilmaan päivittäin.? 
Taustasäteily on kasvanut 600 prosenttia - 1 mSv 1950 yli 6 mSv 2014; Missä on tämän tulevan?  
http://agreenroad.blogspot.com/2014/03/background-Radiation-has-increased-600.html 
Seuraavassa on mahdollisimman täydellinen lista kaikki ydinreaktorin sulaa alamäkiä, joita on 
tapahtunut maailmanlaajuisesti, atomin ikä alusta. Lista on puutteellinen, ja sulaa alamäkiä määrä ei ole 
kiinteä, kuten salailu ja/tai uudelleennimiöintiä noin nämä reaktorin sulaa alamäkiä estää täydellinen 
kirjanpito. Tämä lista sisältää reaktorin tulipalon (Windscalen) ja 1 käytetyn polttoaineen allas 
meltdowns (Fukushima). Koska kun turkkilainen ja/tai vety räjähdys tapahtuu, tämä tarkoittaa usein 
myös menetys kaikki jäähdytys ja sulaminen polttoainesauvojen on "Kriittisyys retkiään". Jossa 
reaktorin rod kadota kriittisyys retki tai jotain muuta on vain toinen puijata käytetty jotta reaktorin 
sulattaa näyttävät jotain vähemmän ja kieltää se tapahtui. 
Useimmat ihmiset hämmästyttävää on se, että ovat niin paljon enemmän kuin vain 3 ydinvoiman 
reaktorin sulaa alamäkiä. Pro ydinalan puolustajat yrittävät edistää teollisuuden 
ydinreaktoriturvallisuutta myyttiin. 
Vielä järkyttävä, on satoja, ellei tuhansia onnettomuuksia, vuotoja ja radioaktiivisen saastumisen 
aiheuttamat harjoittamisesta ydinteknologian piilotettu näkyville. Joten seuraavan kerran joku alkaa 
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puhua miten oli vain 3 ydinreaktorin sulaa downs, voit korjata ne sanomalla; "Olet todella tarkoitus 
sanoa vähintään 30, heti?" 
 
LUETTELO 70 + GLOBAL YDINREAKTORIN SULAA DOWNS  
Global ydinvoimalan sulaa alamäkiä lueteltu seuraavasta linkistä; 
Ydinonnettomuudet kierrätys ydinaseita ja polttoaineen, elokuva-arvosteluja, seuraavan sukupolven 
reaktorien  
[url] http://agreenroad.blogspot.com/p/nuclear-accidents-around-world.html [/ URL] 
Monet reaktorin sulaa alamäkiä luettelossa  
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_power_accidents_by_country 
YDINVOIMATEOLLISUUS ON LUODA ARMAGEDDON SKENAARIO 
On olemassa tuhansia radioaktiivisen säteilyn onnettomuuksien päälle itse edellä, ja on erittäin suuri 
ydinalan katastrofeja, tulossa. Lisätietoja näistä ja muita riskejä ydinvoiman mene; 
Planet Earth 911 hätätilanteissa  
http://tiny.CC/5hqj7w 
MONET YDINONNETTOMUUDEN JA ONNETTOMUUKSIEN LUETTELOT 
Useiden ydinreaktoreiden terroristeja, mielenosoittajia ja kapinallisten; kautta @AGreenRoad  
http://agreenroad.blogspot.com/2012/04/atucha-Nuclear-Reactor-Taken-over-by.html 
Luettelo ydinvoimaloihin kohdistuvien 
Luettelo siviili ydinonnettomuuksien 
Luettelo siviili säteilyn onnettomuuksien 
Luettelo rikoksista, joihin liittyy radioaktiivisia aineita 
Luettelo kriittisyys onnettomuuksien ja vaaratilanteiden 
Luettelo virstanpylväs ydinräjäytykset 
Luettelo ydinonnettomuuksista 
Luettelo ydinenergian ja säteilyn onnettomuuksia 
Luettelo ydinkokeita 
Luettelo uponnut ydinsukellusveneiden 
Luettelon tappavin tapauksista 
Luettelo kriittisyys onnettomuuksien 
Luettelo merivoimien reaktorin onnettomuuksien 
Luettelo rikostapauksista 
Luettelo ydinkokeen onnettomuuksien 
Ydinterrorismin vaaratilanteiden 
 
YHTEENVETO 
Mikä on ottaa pois? Ydinvoiman kannattajat haluavat väittää, että ydinvoima on "turvallinen". 
Sukeltamalla vain pieni osa linkeistä on helppo nähdä, että ydinvoiman ja ydinaseiden uhkaa kaiken 
elämän maapallolla, koska täydellinen puuttuminen turvallisuuden alan sekä patologinen tarvitse 
teeskennellä, että se on turvallinen ja siten aiheuttaa kuolemantapauksia tai haittaa. 
Ydinteknologian on päässyt eroon kokonaan. Tai ihmiskunnalle eroon ydinaseista ja teknologian 
ydinteknologian eroon ihmiskuntaa, tavalla tai toisella. 
Loppu 
Luettelo kaikki 70 + Global ydinreaktorin sulaa alamäkiä ja muita säteilyn onnettomuuksia, vuotoja, 
hyökkäykset; kautta @AGreenRoad  
http://agreenroad.blogspot.co 
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Suomi 24. Ydinvoiman alkeet 16.11.2014 12:51  
?    Mauri sinun on syytä opiskella edes ydinvoiman alkeet. Myöhemmin tietojesi karttuessa tulet ehkä 
huomaamaan, että vain fissio on mahdollista nykyisissä ydinreaktoreissa. 
--- 
?    mauri lappi16.11.2014 13:30  
 
Kas, kas CIA alkaa LENNOSTA murtumaan ja toden totta ydinvoimalan FISSIORÄJÄHDYKSESTÄ on 
JOKAINEN Artonkin video kertonut.  
 
Yksikään video EI ole taipunut IAEA:n väitettyyn "vetymossaukseen". Joka on NIIN lapsellinen 
harhautus, ettei sitä kannata enää edes lisää laskea. Vety vaan EI kemiallisena räjähdyksenä riko 
reaktorista e d e s  haurasta maalipintaa! 
 
Sain muuten JÄLLEEN lisää matemaattista tapahtumasta: 
 
FISSIOPOMMINA räjähtäneeltä Hiroshiman pommilta meni räjähdykseensä aikaa MYKISTÄVÄT 39 
NANOSEKUNTIA! Kertoo Wikipedia.  
 
Chikagossa koeajetun SL-2 reaktorin haihtumiseen uraaneineen meni aikaa taas räjähtämiseensä 
fissiopommina luokkaa 5 millisekuntia. Eli miljoonas osa. Välissä on miljoonasosa mikrosekuntit ja 
sitten vasta puhuttu MILJARDISOSA nanosekuntit.. Karkeasti siis fissiopommin reaktiot leviää 
ympärilleen 
 
VALON NOPEUDELLA. Kun taas väitetty vedyn KEMIALLINEN räjähdys etenee luokkaa 
äänennopeudella.  
 
Suomeksi sanottuna 39 ns fissioräjähdys etenee NIIN nopeasti. Ettei MIKÄÄN massallinen atomivalli, 
EDES ILMA ehdi massana väistämään reaktion tieltä!! Ei koska liki valon nopeudella Einsteinin e= 
m*c^2 kaavan mukaan massa sillä nopeudella painaa liki äärettömän.  
 
Tieto ON aivan ratkaiseva. Uraani nimittäin PALAA fissioräjähdyksessään ENERGIANA jo LOPPUUN. 
Ennen kuin fyysinen atomiensa rakenne ehtii e d e s värähtää ulospäin reaktiopallostaan! Asia on 
äärimmäisen tarkoin IAEA:n toimin salattua. Vähän samaa mekanismia reaktorin fissioräjähdys käyttää, 
kuin miksi vesi on kuin betonia siihen nopeasti iskeytyvälle materiaalille. Massat EI ehdi pois tieltä. 
Ennen kuin kaikki palon energian vapautumisessa on jo ohi!  
--- 
 
Fukushiman räjähdys 20Mt 
fissiopommi fissiopommi 
 
Lisää aivan uskomatonta dataa The Guardian lehti kertoo asian suoraan 2014: 
" Fukushimassa todetun fissiopommin TEHO taivaalle oli luokkaa 500* kertaa Hiroshiman 52kg  
ydinlataus." 
 
 *Kun mukaan otetaan rakenteisiin maahan, veteen sitoutunut kokonaisenergiat. Voidaan lehden 
artikkelin mukaan laskea vapautuneen luokkaa 1000- Hiroshiman suuruinen ydinräjähdys. Wikipedia 
taas kertoo Hiroshiman tehoksi 20 kilotonnia TNT:tä. Tämän tiedon mukaan Fukushimassa (F-3 
reaktorissa) fissiopommina vapautuneen AIVAN KÄSITTÄMÄTÖN kokonaisteho,  20 MEGFATONNIN 
räjähdysteho. .  
Vain asiaa tuntematon huijari väittää näitä tehoja kemiallisiksi vetyräjähdyksiksi enää! 
 
Jatkon kysymys on? Miten on edes TEORIASSA mahdollista saada ydinjätteestä näin suunnaton 
ydinlataus? No vastaus on aika selkeä. Suurinkaan fissioiva ydinpommi ei ole k o s k a a n pitänyt 
sisällään MILJOONIA KILOJA YDINPOLTTOAINETTA!  
 
Sotilaallinen pommi kun tehdään aina liikuteltavaan kokoluokkaan jo käytännön syistä. Jääden kooltaan 
muutamiin tonneihin. Nyt Fukushiman taivaalle nanosekunneissa räjäytetyissä ydinvoimaloissa ja 
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ydinjätevarastoissa puhutaan varovaisestikin laskien 5 miljoonan kilon ydinjätemassoista reagoimassa 
eri asteisesti kriittisenä massana.  
 
Mitä tulee 20 megatonniseen Fukushima- 3 reaktorin paukkuun. Niin Venäjä laski silti tarvittavan vain 
400kg ydinjätettä/ 6 megatonni. Joten 20 megatonniin on vaadittu tällä kaavalla luokkaa vain 1 400kg 
ydinjätteen muodostama kriittinen massa! OL-1 luokan reaktorissa sitä on jo 86 000kg pelkästään. 
Joten tässä olisi tarvinnut fissioida VAIN 2% ydinjätteestä. Kuinka ollakaan tämä taas on liki 
PILKULLEEN se (3%), minkä lasketaan fissioineen asiallisesti epäonnistuneessa Hiroshiman 
ydinlatauksessa Japanin taivaalla 1945! 
------------ 
 
TVO ITSEMURHA HYPPY 
hazar hazar hazar 
 
Kuulin 11.2014 aivan käsittämättömän tiedotteen. 
 
TVO:n polttoainehuolinnassa alkaa olla niin VALTAVIA ongelmia. 
 
Että yhtiö on päättänyt ITSE alkaa suunnitella omat polttoainesekoituksensa!. .  
 
Mistä h i t o s t a  nyt on kyse? 
TVO ilmoitti vuosi sitten alkavansa härskisti rikkoa kansainvälistä IAEA määräämää uraanin polttolimitin 
50 GWd/tu rajaa. TVO ilmoitti ylittävänsä arvon jo selvästi ja tähtää uskomattomaan 75 GWd/tu tasoon! 
 
YKSIKÄÄN maailman ydinvoimaloista EI tätä lakia ole uskaltanut ylittää. Koska plutoniumin poltto on 
1000-kertaa VAARALLISEMPAA. Siksi tämä laki on tehty. Maailman KAIKKI hyötöreaktorit ovat 
räjähtäneet tätä yrittäessään. 
 
Itse asiassa edes Areva EI ole enää suostunut tekemään tätä hengenvaarallista polttoa ylittävää 
polttoainetta ilmeisen räjähtämisen vaaran takia ja ankarasti kieltäytynyt toimittamasta tätä tuhoisaa 
polttoanetta TVO käyttöön. 
 
Nyt kuitenkin kaikessa hiljaisuudessa TVO on yksin aikeissaan. Ilmoittaa uhmakkaasti teettävänsä 
OMAT polttolimitin ylittävät erikois polttoaineena IAEA lakeja rikkoen. Onkin selvää, että tällaiseen 
UHKAYRITYKSEEN TVO ei saa mukaansa ketään muuta kuin korkeintaan Oman Askolan satojen 
miljardien tuotantolaitoksen Suomessa. Tai Venäjän uraanitehtailijat! 
 
Aivan käsittämättömiä suurriskejä tilanne tekee juuri Suomeen. STUK vaikene kuin muuri. Miksi TVO 
on sitten pakotettu tekemään tällaisia 100% itsetuhoisia kehitelmiään? . .Siinäpä onkin kysymys. Syynä 
kun on se, ettei 2008 energiapositiivista uraania, ei EDES MOX/ plutoniumpolttoaineita saa enää 
mistään. TVO ottaa tämän MEGARISKIN selkä seinää vasten! 
 
Jos yhtiö EI kykene tekemään entistä MYRKYLLISEMMIN palavaa plutonium polttoaan. Ydinvoima 
menettää LOPULLISESTI kaiken teoreettisenkin kannattavuusrajan! TVO johto tietää tämän tarkkaan. 
Ja pelaa maallamme mustanpekan "tuplana ja kuittina"!  
 
Systeemiä on koittaneet kaikki maailman johtavat ydinvoimamaat. Onnistumatta muuta kuin 
räjäyttämään koereaktorinsa. Kuvaavaa tässä on myös se, ettei TVO selvästikään usko THORIUMIN 
tulevaisuuteen polttoaineena. Eikä myöskään toimivaan hyötöreaktoriin. Oudointa tässä on myös se. 
ettei TVO:lla ole a l k e e l l i s i n t a k a a n  osaamista ydinvoiman kehittäjäyhtiönä. Hyppy mustaan 
tehdään niin uskomattomilla riskeillä. Ettei koskaan!..  
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3400. Posiva III 
 
POSIVA RÄJÄHTÄÄ 100% varmasti 
moks box moks box 
 
* OI HEMMETTI! Eli kuten itse JO 2008 YVA- tilaisuudessa Posivalle ovalsin. Ydinjätteen 
kuparikapselien sisälle jäänyt kanavasäteilyn kaasut. Tulevat RÄJÄYTTÄMMÄÄN nämäkin härpäkkeet! 
 
* Kyllä täytyy sanoa, että vajaaälyisiä nuo Posivan atomilobbarit on. Kun eivät tunnu tietävän 
alkeellisimpiakaan ongelmia siitä MITEN ydinsäteilyt säteilyerosoi kaiken tieltään kaasuiksi. 
 
Tulevaisuudessa ydinenergian riippuu teollisuuden tavasta löytää jonnekin paikan laittaa korkea-
aktiivisen jätteensä. Tämä on radioaktiivinen miljoonia vuosia ja on eristettävä ympäristöstä.Tähän asti 
hankala ongelma oli ilmeisesti ratkaistu Ruotsin ydinteollisuudessa joka ehdotti suunnitelmaa 
kapseloida sen kuparisäiliöihin ja haudata tunneleissa 500m alla Itämeren Forsmarkiin.Täydellinen 
ympäristövaikutusten raportti julkaistiin viime vuonna.  
 
Hallituksen vaatimukset ovat, että SKB osoitettaa, että jätettä ei vapaudu kanistereista välillä 100 
000vuosi ja 1 000 000vuosi. Tutkittuaan kertomuksen yksityiskohtaisesti kävi selväksi, että suunnittelu 
oli hyvin puutteellinen. Koska se ei ottanut huomioon heliumkaasun tuottoja alfasäteilijästä.Kaasun 
määrä kussakin kapselissa aiheuttaisi sen räjähtämisen kauan ennen 100 000 vuosi. Johtaen Itämeren 
massiivisen saastumiseen. Vastaten 2 000 Tshernobylin onnettomuutta. Takaisin työnne ääreen 
kaverit! 
 
Luokka: 
Yhdistyksille ja aktivismi 
Tunnisteet: Chris Busby säteilyä ydinjätteen Forsmark Ruotsissa Itämeren Helium 
 
Muuten, jos haluat lahjoittaa rahaa professori Chris Busby, ota yhteyttä minuun (MsMilkytheclown) 
youtube ja minä annan sinulle paypal osoite lähettää varoja hänelle. Se oli minun idea - lähettämällä 
varoja häntä, eikä hänen, juuri niin tiedät. 
 
* Huom: Yhden säteilyannos 2000 millisievertin (200000 millirem) ja edellä aiheuttaa vakavan 
sairauden. Katso myös altistus alla olevasta luettelosta. 
Puoliintumisaika noin radioaktiiviset alkuaineet 
 
[HUOM: puoliintumisaika on aika, joka kuluu radioaktiivisen aineen hajoaminen puoleen.] * Cesium-134 
~ 2 vuoden * cesium-137 ~ 30 vuotta * Jodi-131 ~ 8 päivää * Plutonium-239 ~ 24200 vuotta * Rutenium 
-103 ~ 39 päivä [Rutenium on fissiotuotteen uraani-235.] * ruteenilla 106 ~ 374 päivää * strontium-90 ~ 
28,85 vuotta [strontium-90 on tuote ydinfissiossa ja löytyy suuria määriä käytetyn ydinpolttoaineen 
polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen ydinreaktoria.] * Uraani-234 ~ 246000 vuotta * Uraani-235 ~ 
703.800.000vuosi * Uraani-238 ~ 4468000000 vuotta. 
 
> Nuclear Storage: Explosive Developments by Chris Busby 
> 
> https://www.youtube.com/watch?v=nAI5IKAWhk0 
> 
> https://www.youtube.com/watch?v=nAI5IKAWhk0 
> MsMilkytheclown 
> MsMilkytheclown 
> 5,513 
> 3,329 
> Published on Jun 12, 2012 
> 
> http://www.youtube.com/watch?v=oliHTa... 
> 
> Published on Jun 12, 2012 by drdrwoland 
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> Chris Busby: the Forsmark nuclear waste Repository plan 
> For more information visit 
> http://www.bsrrw.org/ 
> 
> The future of nuclear energy depends on the industry finding somewhere to put the high level waste. 
This is radioactive for millions of years and must be isolated from the environment. The hitherto 
intractable problem was apparently solved by the Swedish nuclear industry who proposed a plan to 
encapsulate it in copper canisters and bury it in tunnels 500m underneath the Baltic sea at Forsmark. 
The full environmental impact report was released last year; the government requirements are that the 
company SKB show that the waste will not emerge from the canisters between 100,000 years and 1 
million years. 
 
 After studying the report in detail it became clear that the design was flawed because it did not include 
consideration of the Helium gas produced from the alpha emitters. The volume of gas in each canister 
would cause it to explode long before 100,000 years resulting in the contamination of the Baltic Sea by 
the equivalent of 2000 Chernobyl accidents. Back to the drawing Board guys! 
> 
> Category: 
> Nonprofits & Activism 
> Tags: Chris Busby radiation nuclear waste Forsmark Sweden Baltic Sea Helium 
> 
> By the way, if you wish to contribute money to Professor Chris Busby, please contact me 
(MsMilkytheclown) on youtube and I will give you the paypal address to send funds to him. That was My 
idea - sending funds to him, not his, just so you know. 
> 
> *Note: Single radiation dose of 2,000 millisieverts (200,000 millirems) and above causes serious 
illness. See also exposure list below. 
> Half-life of some radioactive elements 
 
> [NOTE: Half-life is the time taken for a radioactive substance to decay by half.] * Cesium-134 ~ 2 
years * Cesium-137 ~ 30 years * Iodine-131 ~ 8 days * Plutonium-239 ~ 24,200 years * Ruthenium-103 
~ 39 days [Ruthenium is a fission product of uranium-235.] * Ruthenium-106 ~ 374 days * Strontium-90 
~ 28.85 years [Strontium-90 is a product of nuclear fission and is found in large amounts in spent 
nuclear fuel and in radioactive waste from nuclear reactors.] * Uranium-234 ~ 246,000 years * Uranium-
235 ~ 703.8 million years * Uranium-238 ~ 4.468 billion years 
------------------ 
 
Kerrankin Länsi Suomi ydinmurhaajien kulttilehti osoitti artikkelinsa oikein: 
 
- Oikealla puolella sivuaukemalla" TVO saavutti HYVÄN tuotantovuoden".. 
 
- Vademmalla puolella" Länsirannikon HAUTAUSTOIMISTOT TÄYTTYVÄT KUOLLEISTA! Niin pahaa 
ruuhkaa, ettei ehditä ruumiita enää edes hautaamaan!" 
 
TVO/ Posiva siis panevat t o d e l l a  parastaan! 
---------------- 
 
Mitä tekee ydinvoima? 
Posiva tvo Posiva tvo 
 
 Kerrankin Länsi Suuomi ydinmurhaajien kulttilehti osoitti artikkelinsa oikein: 
 
- Oikealla puolella sivuaukemalla" TVO saavutti HYVÄN tuotantovuoden".. 
 
- Vademmalla puolella" Länsirannikon HAUTAUSTOIMISTOT TÄYTTYVÄT KUOLLEISTA! Niin pahaa 
ruuhkaa, ettei ehditä ruumiita enää edes hautaamaan!" 
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TVO/ Posiva siis panevat t o d e l l a parastaan! 
---------------- 
Kerrankin Länsi Suuomi ydinmurhaajien kulttilehti osoitti artikkelinsa oikein: 
 
- Oikealla puolella sivuaukemalla" TVO saavutti HYVÄN tuotantovuoden".. 
 
- Vademmalla puolella" Länsirannikon HAUTAUSTOIMISTOT TÄYTTYVÄT KUOLLEISTA! Niin pahaa 
ruuhkaa, ettei ehditä ruumiita enää edes hautaamaan!" 
 
TVO/ Posiva siis panevat t o d e l l a parastaan! 
---------------- 
Kerrankin Länsi Suomi ydinmurhaajien kulttilehti osoitti artikkelinsa oikein: 
 
- Oikealla puolella sivuaukemalla" TVO saavutti HYVÄN tuotantovuoden".. 
 
- Vasemmalla puolella" Länsirannikon HAUTAUSTOIMISTOT TÄYTTYVÄT KUOLLEISTA! Niin pahaa 
ruuhkaa, ettei ehditä ruumiita enää edes hautaamaan!" 
 
TVO/ Posiva siis panevat t o d e l l a parastaan! 
---------------- 
 
Mitä tekee ydinvoima? 
 
Aika samaa, mitä tuulivoiman hetkellinen teho on. Vuosipysyvyydet kun sillä liikkuu 43% paikkeilla, eli 
TUPLASTI parempina kuin reaktorien kyhännäiset.)) 
 
Tuuli- ja aurinkovoimaloiden tämänhetkisen markkinavoiman imun takia ne edustavat yli +200% 
enemmän kuin vaikka markkinoiden jumbo ydinsikailukultti. 
 
Mistä sitten uudisenergian ylivertaisuudet koostuu? 
 
- Uudisenergia EI tarvitse ydinvoiman lailla vettä miljardeja tonneja haaskattavaksi 
- Uudisenergia on 3- kertaa halvempaa ydinvoimaa. 
- Uudisenergiaa voidaan muutamien päivien varoajoilla tehdä energiavajeiden riivaamiin kulutuskohtiin. 
( Vertaa OL-3 tyyppisiin vuosikymmenien odotteluihin!) 
- Uudisenergia EI säteilyyn sterilisoi miljardeja mahoksi, EI polta silmiäsi kaihella sokeiksi. EI muuta 
lapsiasi mustekalojen näköisiksi ameboiksi. EI paista lastesi aivokapasiteeteistä pois yli 30%! EI vaadi 
miljoonapalkkaista armeijaa ja poliisivaltion terrorikoneistoja.. !  
----------- 
 
Olkiluoto tuhoutumassa 
finaalissa finaalissa 
 
Eilen 09.01.2015 oli ERITTÄIN tärkeä päivä koko Olkiluodon tulevaisuudelle. Suomen pääministeri 
Stubb kävi omakohtaisesti tutustumassa tähän Suomen energiateollisuuden "Mekkaan". Johtotähteen, 
jonka viestiä raskaansarjan talousjohtajat todella KUUNTELEVAT.  
 
TVO oli laittanut parahiksi esille porttiinsa keskeisen viestinsä. TVO on juuri heittänyt ulos 70 henkeä. 
Sitä seurasi myös 110 hengen YT neuvottelujen harkittu aloittaminen kyseiseen vierailuun... Mutta 
kuten aina lehdistö salasi erittäin oleellisen! Janne Mokka oli juuri siirretty Posivan johtoon satojen 
miljoonien mokaamisistaan! Isänsä poikana kaveri oli pedannut miljoonapalkkansa myös uuteen 
yhtiöönsä.  
 
Pukkasi peräti -25% tieltään Posivan työväkeä.  Ja todella viekkaasti. Yhtiön 30 henkilöä siirrettiin 
ovelasti TVO leipiin. Vain 1 vuorokausi tästä ja TVO ilmoitti aloittavansa tämän lisäksi myös 110 oman 
henkilöstönsä irtisanomiset. Näin lehdistö EI paljastanut lainkaan taustasta Posivan näin irtisanovan 
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elintärkeää turvahenkilöstöään. Vaan koko roska kaadettiin hämäävästi vain TVO:n ongelmiksi! Todella 
juonittua ja samalla törkeää! 
 
Ai niin  mitä Stubb sitten sanoi Olkiluoto vierailullaan, kun TVO töykeä johto pyysi valtiolta sumeilematta 
miljardeja YDINVOIMAN KANNATTAMATTOMUUDEN kriiseihinsä? " Ei missään nimessä! Valtiolta ei 
tule tippumaan rahaa enää lainkaan todetusti kannattamattoman ydinteollisuuden loputtomiin 
ongelmiin!". . Anteeksi k u i n k a? 
--- 
Osa II 
 
Suomeksi sanottuna TVO löi häikäilemättömään tyyliin pöytään tulevan maamme kautta aikojen 
SUURIMMAN KONKURSSIPESÄN! TVO tietää, että jatkossa odottavat OL-3 hankkeeseensa kaatuvat 
3,5miljardin, itse laitoksen lähtöhinta. Areva on laittanut JO vireille 3miljardin SAKOT. Eikä lopu tähän. 
OL-3 tekee pelkkinä menetettyinä sähköinä 1,2 miljardia/y tappioputket. 
 
TVO ilmoittaa, että pelkästään OL-4 hankkeen satamiljoonaiseen tappioon menee henkilöstön 
vähennyksillä korvata yli 10 vuotta. Mistä yhtiö kiskoisi OL-3 odottavat yli 10- miljardin lisäkulut? 
 
Stubb ei selvästi ymmärtänyt tilanteen vakavuutta. Mitä TVO:lle sitten enää jää käteen? OL-1 ja OL-3 
laitokset ovat yli-ikäisinä lähinnä enää purkua vailla olevat pelkät tuhottavat hylsyt! Posiva taas on 
yhtiölle silkka loinen, jolle sillekin pitää maksaa alun 4 miljardia 100% kannattamattomiin ydinjätteen 
huoltoihin! Joita yhtiö irtisanottuine selvästi EI ole kyennyt toteuttamaan. 
 
Vanhojen reaktorien purut maksaisivat Saksan tietojen mukaan 3-5 kertaa uuden voimalan hinnat! TVO 
aikoo kokonaan ulkoistaa koko elintärkeän ydinvoimaloiden huolinnan näissä irtisanomisaalloissaan! 
Reaktorien huolintaan saadaan ammattitaidottomia amatöörejä. Tässä vaiheessa Areva vie oikeuteen 
TVO:n pään vadille. Päälle pian kaatuvan OL-3 hankkeeseen sidotun 3 miljardin sakkovaateet.  
 
TVO ei voi kuin nöyrtyä. Koska ainoa polttoaineen tuottaja on nyt todella vahvoilla. Tässä vaiheessa 
TVO ei enää voi muuta kuin tarjota OL-1, -2 laitoksiaan ja Posivan ydinjätevarastojaan velkojalleen 
takuiksi. Suomalaiset jätetään nuolemaan näppejään. 
 
 Ei tästä sitten olekaan enää kauaa kuin ajan kysymys. Kun TVO:n lahoista reaktoreista alkaa 
huonossa huolinnassaan tarkoituksella tulla ydintuhoutuvia  ydinpommeja. Näin saadaan taas 
näppärästi Valtio veronmaksajineen huolehtimaan tahallisen ydintuhon Japanin Fukushiman tyyliin.  
Mikä parasta, kun koko Suomen energiat tuotetaan näin 100% ulkomaalaisin kontrolloimattomin voimin.  
 
Ei ole kuin ajan kysymys, näin reaktori laitetaan fissioräjähtämään. Vastuullinen, joko Areva tai 
mahdollinen toinen uusi haltija Venäläinen omistajataho jättää mukana tuhoutuvat muutkin 2 reaktoria 
ja Olkiluodon Posivan käsiin vuotamaan jäävät kansainväliset tuodut ydinjätteet Suomen 
veronmaksajien päänvaivaksi. Tietenkin koko Länsirannikko on saatu siinä vaiheessa jo ydinvoimin 
tuhottua kokonaan..  
-------------------- 
 
Suomen hallitukset ESTÄÄ ydinvoimaa raivoisasti! 
 
Suomessa käy päällisin puolin lehdistöissään ohjattuna hyvin yksipuolinen sensuroitu keskustelu. 
Lähinnä vain siitä montako ja kuinka monta ydinvoimalaa rakennetaan Suomeen ties minne milloinkin. 
 
AINOA ryppy rakkauteen oli Stubbin leegion vähintään "outo" päätös katkaista OL-4 hanke. 
PIENINTÄKÄÄN vihjettä hallitus ei kuitenkaan ole antanut oleellisimmalle M I K S I? 
 
Miksi siis  ihmiskunnan täydellisin energian muoto koettiin koko nykyisen hallituksen piirissä pelkäksi 
hukkainvestoinniksi? 
 
Liian kalliiksi? 
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Liian kannattamattomaksi? 
 
Kerrassaan tuhoisaksi maamme kansantaloudelle? 
 
Lehdistö raikaa YHÄ syyttäviä solvauksiaan hallitukselle. Ja Kokoomuksen päätöksen jälkeen 
puolueelle on rankattu tästä päätöksestään -10% kannatusten romahdus. SILTI yksikään hallituksen 
vastuullinen EI uskalla, SUOSTU kertomaan miksi täydellisin, mainostetuin ydinvoimalaratkaisu ei 
lainkaan kelvannut? 
 
No onko ilmiö sitten ihan poikkeuksellinen Suomessa kuitenkaan? Kansaa on yhtä lailla enemmän kuin 
ihmetyttänyt myös OL-3 hankkeen loputtoman pitkät viivästymisen syyt. Näyttöjen perusteella ei 
paljonkaan tarvitse seurata. Kun huomaa, että Suomen hallinto on MYÖS siinä tehnyt valtavasti 
myyräntöitään sabotoidakseen TÄMÄNKIN ydinhankkeen systemaattisesti! Ei ole kulunut kuin vajaa 
viikko, kun Stubb kävi kylmän viileästi kertomassa TVO johdon aneluille OL-3 hankkeen rahoitukseen ...  
 
Niin kuka edes yllättyi JYRKÄN KYLMÄÄVÄN tarkkaanperustelemattoman  EIN! Miksi ihmeessä kysyi 
TVO johto. Vastauksia vaan ei tule. Hallitus tuntuu panevan kapuloita ydinhankkeittenrattaisiin nyt 
kaikkialle jostain syystä enemmän kuin KUNNOLLA! Sopiikin kysyä ensihätään, toimiiko kokomus/SDP 
puolueet kaksoisagenttienn tavoin. Edessäpäin kehutaan ydinhankkeita. Mutta takana tehdään EU:n 
määräämää systemaattista myyrän työtä. Ja aivan oikein ESTETÄÄN kaikin tavoin ydinvoimaloitten 
startit maassamme! 
 
Onko nämä erillisiä ilmiöitä, vai pelaako hallinto tällaisilla temppuiluilla ydinvoima pois lopullisesti 
energiamarkkinoilta?.. Arvatkaapas muuten MILLOIN tämä outo peli alkoi? Eli kauanko on aikaa kun 
maailman ydinmyönteiseksi rankattu valtio oikeasti SALLI ydinvoimalan käynnistyä maassaan. Mitä 
veikkaatte ajaksi? 
 
- 5 vuotta? 
 
- 15 vuotta? 
 
- 25 vuotta?. . .  
 
Ei muuten ALKUUNKAAN! Suomen viimeisimmän toimivan reaktorin Hallitus salli käynnistyä ihmisikä 
sitten 35vuotta sitten!!  . . Mitä  h e m m e t t i ä !  Totuus on karu ja peittelemätön. Hallitus Suomessa 
on SYSTEMAATTISESTI estänyt reaktorien tekemisiä, startteja ja lupia vuosikymmenestä toiseen. 
1986 Tshernobylin Fukushiman tapahtumien varjon takaa! YLE Harakka sanoikin suoraan, ettei OL-3 
sallita tuottaa sähköä Suomalaisille. Ja tämän sanottuaan toimittaja sai kenkää YLE:stä. Syynä juuri 
TUO hänen karun faktan paljastanut  lausuntonsa. 
--------- 
Kuin vierasta sikaa! 
oliko oliko oliko 
 
Mietitään vähän malliksi LISÄÄ mitä kokoomuksen/SDP hallinto OIKEASTI on tehnyt ydinvoima 
suitsutuksen kulissien takana? 14.01.2015. YLE jatkettua suoraa rumputulta ydinvoimaa vastaan, toki 
taatuilla perusteillaan: "Kiina on noussut maailman suurimmaksi aurinko-, ja tuulivoiman rakentajaksi 
kilpailemaan USA ja Saksan uudisenergian buumien rinnalle tosissaan. Jopa 10- kertaa isommalla 
volyymilla kuin hiipuvaa ydinvoimaa.  
 
Jo satojen megawattien aurinkovoimalat ja suunnattomat tuulipuistot ovat vääjäämättä syrjäyttämässä 
menneisyyden kannattamattomat ydinhankkeet kaikkialta." YLE perääkin suorasukaisesti, miten vain 5 
vuodessa täysin kannattamattoman kalliiksi näiden rinnalla rakennettavat ydinvoimahankkeet on 
tuotava uudelleenarvioitavaksi JO seuraaviin vaaleihin. Mitä HITTOA!  
 
Toki touhukas ydinvihollisena kunnostautunut Peter Lund juoksutetaan ydinsydäntä viiltävänä teränä 
kertomaan miten uudisenergia on ylittämätön markkinaykkönen myös talousmielessä nyt ja peräti 5 
vuodessa! Energian tuotannon heilahteluihinkin YLE ilmoittaa löydetyn erinomaisen kestävän mallin, 
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myös Suomessa. VTT ponnekkaasti ilmoittaa ratkaisseen ongelman ilahduttavan helpolla "synteettisellä 
maakaasun tekemisellä". Kyseisellä halvalla uudisenergialla! Nyt lyödään ydinyhtiöitten hankkeita 
näköön, kuin vierasta sikaa! 
 
- Fortumin laskelmissaan kannattavat ydinvoimalalaskelmat on kaadettu TYRMÄÄVÄSTI 
USKOMATTOMAT 3 kertaa peräkkäin nimenomaan Hallituksen suunnalta! 100% Syitään lainkaan 
perustelematta.. Hei miettikääs! 
 
- Talvivaaran PITI tuottaa Suomelle käytännössä ilmaiset  uraanit kokonaisuudessaan seuraavat yli 40 
vuotta. Mitä tekikään kokoomuksen hallinto? Aivan oikein kaasi hyvin menestyneen pörssiohjuksen kuin 
huvikseen kirpeästi kalkkiviivoille! Yhtiö olisi tarvinnut enää VAIN pienen valtion saamatta jääneen 
avustuksen. Mutta kokoomuksen/SDP koplilla oli jyrkkä ei! SUUNNATON kiire kaataa yhtiö mistään 
piittaamatta!  
 
- Oliko kyseessä sittenkään sattumaa? Katsotaan lisää oivaltavia viitteitä. Fennovoimaa kokoomus/ 
SDP ei vielä ole yrityksistään huolimatta kokonaan onnistuneet kaatamaan. Sopii kysyä, että KUKA 
mahtoi olla Suomessa kätilönä, kun oudosti ajettiin Saksan EON pois ydinvoiman elintärkeistä 
rahoittajista, TAAS myös kalkkiviivoille?..  
 
- No tuolla kertaa oli jo  t o d e l l a  tipalla, kaatumatta silti hallituksen toimiin. Kun Venäläiset rutistivat 
laskelmissa Fennovoiman sähkön kustannuksiksi alle sietorajojen 5snt/kWh. Miten vastasikaan 
JÄLLEEN ydinhankkeille avoimen vastentahtoinen hallinto Suomessa? Aivan oikein.  
 
- Fennovoiman menestymisen EDESTÄ valtio on systemaattisesti laskettanut sähkön hinnan nykyiseen 
outoon 3snt/kWh. -40% Tappioputkeen ydinhankkeet koko Suomessa vuosikymmeneksi eteenpäin! 
Eikä  siinä toki kaikki. Kuin VAROIKSI valtio nostatti sähkön VERON 2014 lopussa +18% 
.Varmistaakseen, ettei raakasähkön hintaan jäisi edes jatkovuosiin mitään nousun pelivaroja!  
 
On itsestään selvää, että julkisivussa ydinmyönteisenä piehtaroiden esiintynyt kokoomus/SDP 
salakavala hallinto tekee todella kuumasti EU:n myyräntöitään taustalla hartiavoimin! Jottei YKSIKÄÄN 
Suomalainen ydinhanke ikinä suostaan enää ONNISTUISI! En todella löydä tekemisistään muuta 
toimintatapaa heiltä! Miksi sitten Hallitus pitää ydinalan "kulissejaan edes yllä", kun todellisuudessa 
HARTIAVOIMIN estää kaikki mahdolliset esiin kammettavat ydinhankkeet, ihmetyttää JOPA MINUA. ( 
Tosin  toki huvittuneesti!)) 
----------- 
 
T&T YDINJÄTEJanne Luotola 
 22.1.2015, 10:34 
 
Ydinpommien plutoniumjätteen varasto kaaoksessa Puhdistusyhtiö sai kenkää. Kaksi maailman 
vaarallisimmista ydinjätteen välivarastoista joutuu odottamaan nykyistä turvallisempaa varastoa ainakin 
viisi ylimääräistä vuotta, kertoo NewScientist. 
 
* Lukekaa lisää. Katsoin juuri Länsi Suomi lehdestä. Miten Suomen vastaavassa ydinase jätteitten 
varikossa Posivan Onkalossa valuu vesi pitkin hukkuvaa 420m syvää luolaston pohjaa! On suorastaan 
uskomatonta, miten lehti uskaltaa kertoa Olkiluodon tuhoutuvien ydinjätevarastojen saarelta tällaisista 
kasvavista ongelmista. Tämän artikkelin mukaan ydinjätevarastojen kasvavat ongelmat ei rajoitu New 
Mexikon, Tsheljabinskin, Fukushiman tuhoutuneitten ydinjätevarastojen kaasuuntumispaloon pitkin 
taivaan kantta. 
 
Sellafieldin ydinpolttoainelaitos Cumbriassa, Luoteis-Englannissa. Britannian hallitus on irtisanonut 
yksityisen konsortion, jonka vastuulla on ollut siivota Sellafieldin ydinjätteen käsittelylaitoksen jätteet 80 
miljardilla punnalla eli noin 105 miljardilla eurolla. Puhdistuksen oli määrä valmistua vuonna 2120, ja 
siihen oli budjetoitu 1,9 miljardia puntaa eli noin 2,5 miljardia euroa vuodessa. 
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Nuclear Management Partners -konsortio otti Sellafieldin jätteet hoitaakseen vuonna 2008. 
Yksityistämisen piti tuoda vauhtia jätteiden hoitamiseen. Kuusi vuotta myöhemmin Britannian hallitus 
sai epäonnistumisista mittansa täyteen. 
 
Räjähdysvaara varastoissa 
 
Konsortio ei ole saanut suoritettua aikataulun mukaista neljän varaston siivoamista. Niissä on satoja 
tonneja korkeasti radioaktiivista materiaalia yli 60 vuoden ydinenergiakokeiluista. Nykyisten 
varastotilojen rakenteet ovat murtuneita, ja jätettä valuu halkeamista maaperään. Korroosio aiheuttaa 
kaasuja, ja niistä syntyy varastoissa räjähdysvaara. 
 
Osa jätteistä on syntynyt 1950–1960-luvuilla, kun Britannia valmisti ensimmäisiä ydinpommejaan. 
Sellafieldin ydintoiminnan alue rakennettiin Luoteis-Englantiin 1940-luvulla plutoniumin tuottamista 
varten. 
 
Lisää viivästyksiä luvassa 
 
Ydinjätteiden siivouksen piti tapahtua vuoteen 2025 mennessä, mutta irtisanottu sopimus viivästyttää 
toimia ainakin vuoteen 2030 saakka. 
 
Konsortion edustaja selittää aikataulun viivästymistä sillä, että tehtävissä oli paljon teknisiä 
epävarmuuksia. Hän povaa, että niitä tulee vastedeskin, kuka hyvänsä likaisen työn hoitaa. 
 
Ydinjäte kerättiin 1940-luvulla uimahallien uima-altaitakin suurempiin altaisiin, joissa ydinjätettä 
viilennetään vedellä. Vesi on ehtinyt kuitenkin ruostuttaa ydinmateriaalia sisältäviä sauvoja, eikä ole 
aivan selvää, mitä kaikkea altaissa on. 
 
Kansallisen ydinlaboratorion johtaja Paul Howarth sanookin, että jo jätealtaiden sisällön selvittämiseen 
kuluu rutkasti työtä. 
 
Ongelma kasvaa 
Ongelmaa pahentaa se, että sillä aikaa, kun Sellafieldissä mietitään, mitä tehdään vuosikymmenten 
takaisille jätteille, uutta tulee paikalle lisää ja lisää. 
 
Uudet jätteet varastoidaan betoniin, mikä tekee sen purkamisesta vaikeaa ja synnyttää 30-kertaisen 
määrän radioaktiivista materiaalia terässäiliöihin verrattuna. 
 
Sellafieldissä on myös 90 000 tonnia radioaktiivista grafiittia. Siitä, miten se varastoidaan pysyvästi, ei 
ole suunnitelmia. 
-------------- 
 
IL. Vääränlainen kissanhiekka aiheutti säteilyvuodon 
Perjantai 27.3.2015 klo 11.10 
 
Huonosti pakattu ydinjätetynnyri altisti 22 ihmistä säteilylle ja maksoi satoja miljoonia dollareita New 
Mexicossa Yhdysvalloissa. 
http://static.iltalehti.fi/ulkomaat/ydinjatej2JI270315_ul.jpg 
 
Pakattua ydinjätettä valmiina matkaan Los Alamosin käsittelylaboratoriosta WIPP-laitokseen. 
Arkistokuva vuodelta 2012. (ZUMAWIRE / MVPHOTOS) 
 
Onnettomuus sattui WIPP-loppusijoituspaikassa ystävänpäivänä viime vuonna, kun muun muassa 
plutoniumia sisältäneen tynnyrin kansi poksahti auki. Asiasta tehty tutkimusraportti julkistettiin Reutersin 
mukaan torstaina. Onnettomuuden syynä oli "kemiallisesti epäsopiva" sisältö. Tynnyriin oli pakattu 
muun muassa vääränlaista kissanhiekkaa. Hiekan tarkoitus oli sitoa nesteet itseensä. 
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Sekoitus aiheutti lämpöä synnyttäneen kemiallisen reaktion, jota seurasi nesteen kaasuuntuminen. 
Lopulta paine hajotti tynnyrin. Säteilylle altistui 22 ydinjätevarastossa työskennellyttä henkilöä. Heidän 
saamansa annoksen ei pitäisi olla vaaraksi terveydelle. 
 
Taloudelliset vaikutukset olivat kauaskantoisempia. Jätevaraston tärkeimmät toiminnot keskeytettiin 
välittömästi turvallisuussyistä. Niiden palauttaminen maksaa USA:n energiaviraston mukaan 240 
miljoonaa dollaria. Laitoksen täyteen toimintakuntoon saamiseen kuluu arviolta kaksi vuotta. 
 
Lopulta vain onnettomuustynnyri oli väärin pakattu. Jätteet pakanneessa laitoksessa Los Alamosissa 
havaittiin kuitenkin muita laiminlyöntejä. Niiden johdosta New Mexicon osavaltio lätkäisi joulukuussa 
liittovaltion energiavirastolle 54 miljoonan dollarin sakot. 
 
* Kyseessä oli BENTONIITTI hiekka. Sama vaarallisen huono aine, jota Posiva käyttää Olkluodon 
Onkalossa ydinjätteisiinsä. Aineen PITI kestää paikallaan 100 000 vuotta. Mutta Arto Lauri videoissa 
bentoniitti sulaa kuin sokeri hanaveteen 15 minuutissa. Posiva johto myös kieltäytyi tarkoin 
kommentoimasta asiaa. Vaikka sitä puhelimella yhtiön johdolta suoraan pyydettiin. Kestäväksi väitetty 
Posiva/ New Mexicon plutonium pullot hetkessä räjäyttänyt bentoniitti kuplien kiehuu pois kuvattuna 
ainoastaan 15 minuutin testissä! Yli VUODEN salattu uutinen ei kerro miten säteilevät ydinjätteet 
säiliönsä räjäyttelee? 
 
Arto Lauri 46. Posiva https://www.youtube.com/watch?v=oZuvPRP5yhk 
 
Arto Lauri 48. Bentonite https://www.youtube.com/watch?v=0uMs4KBP7SY 
--------- 
 
 
 
 

3401. Vesi V 
 
Suomi 24 2014.11 VESI 
h2o h2o h2o h2o h2o 
 
stubelius 17.11.2014 21:59  
Tsekkaappa Palo verden ydinvoimala. Malliesimerkki miten ydinvoimala toimii myös aavikolla  
 
maurilappi17.11.2014 22:44  
Tietysti toimii aavikolla, jos tuhlataan 1 800L/s parasta juomavettä!.. MILJOONAN ihmisen elinvedet 
tauotta jotta ydin paskavoima pyörii. 
 
SEINÄHULLUA, kuten ydinala aina. Lisäksi systeemi vähentää ydinvoimalan ennestäänkin 
olemattomasta 25% hyötysuhteesta -5%!- - - 
 
Kuvaavaa, ettei YKSIKÄÄN MUU kilpaileva uudisenergian muoto tarvitse LAINKAAN makeaa 
tuhlausvettä.  
 
12+917.11.2014 23:46  
Eli siis jätevesi on mielestäsi parasta juomavettä. Ei ihme ettei sinulla ole ihan jokainen inkkari 
kanootissa  
 
maurilappi18.11.2014 01:14  
Älä ole NIIN typerä, että luulet jäteveden kelpaavan ydinvoimalan jäähdytykseen IKINÄ. TVO:ssa 
suurimpia pelkoja oli, että muutama tippakin jäteöljyjä lauhduttimeen päässeenä estäisi JO lämmön 
vaihdot. Ja reaktori siitä lennosta jo räjähtää! 
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Itse asiassa TVO:n käyttämä vesi EI riittänyt edes puhtaana. Vaan sen piti olla 
 
IONIPUHDISTETTUA! 
_____________________ 
 
Tosin aavikollahan KAIKKI saatavilla oleva vesi on ELINTÄRKEÄÄ. Mutta haihdutuksessa käytetty 
tuhotaan surutta kenenkään käyttämättömiin kuivaan taivaaseen. Hullumpaa ideaa tuskin onkaan. Kuin 
tappaa miljoonia janoon. Jotta pari katuvaloa palaisi tyhjällä aavikkotiellä.. 
 
13+618.11.2014 08:31  
Palo verden laitos käyttää n. 76 miljoonaa kuutiometriä vettä joka vuosi. Se n. 25% Arizonan/Phoenixin 
vuosittaisesta vedestä. Iso säästö Sinänsä, kun päättäjille jää ratkottavaksi vain 3/4 ongelmasta, että 
mihinkö helvettiin tämä vesi lykätään kun sitä ei voida oikein missään käyttää.  
 
Mauri mauri18.11.2014 13:33  
2 400L/s!! Kuten taas huomaamme olin TÄYSIN OIKEASSA ydinvoimin ihmisiltä/luonnosta POIS 
TAPETUN veden hirmumäärästä ! 
 
YK raportoi jo 2008, että nimenomaan VEDEN PUUTE on ihmiskunnan kaikkien aikojen suurongelma. 
Juuri tuollaisen HULLUUDEN takia. Että ydinvoimalat tappavan kaiken liikenevän elämälle 
korvaamattoman makean veden. Mikään m u u  energiamuoto, kuin  ydinvoima EI tuhoa makeaa vettä. 
95% Maailman reaktoreista tekee juuri näin. 
 
Eikä ongelma tietenkään jää tähän. Kun hiipuvat pohjavedet tuhotaan ydinvoiman lauhteena. Ei mene 
enää kuin hetki ja pohjavedet putoavat niin alas. Että MERI työntää tilalle myrkyllisen suolavetensä. 
Sen jälkeen kuolee suolaan myös alueen päällä kasvavat pellot, kaupungit, metsät, järvet, KOKO MAA! 
 
Ydinaavikoittava ydinvoima ON ihmiskunnan PÄÄONGELMA! EU varoitti jo 2008, että sadannastamme 
ydinvoima leikkaa -70%. Sitten päälle tässä kerrottu seinähulluus, että loputkin jäljellä olevat vedet 
pilataan surutta ydinvoimaloitten jäähdyttämisiin. Voiko enää järjenköyhempää olla?  
------------------ 
 
Suomi 24 jatkoa Meeri Vesi 18.11.2014 14:30  
" Ei mene enää kuin hetki ja pohjavedet putoavat niin alas. Että MERI työntää tilalle myrkyllisen 
suolavetensä." 
 
SUPO poliisi 
Eipä hätää. Ydinvoima tuo avun. Ydinvoimaloiden tuottamalla lämpöenergialla voimme taloudellisesti 
valmistaa makeaa vettä merivedestä.  
 
Mauri lappi18.11.2014 14:56  
Kiinassa on tällä hetkellä pohjavesi 200m syvällä. Ja vuosittain putoaa aina 1m/y lisää. Noo.. pientähän 
tää tavallaan on, kun Saudeissa on pohjavesi 2 km syvyydessä JO! 
 
Siinä onkin ydinvoimalat ihmeissään. Kun muutaman vuoden kuluttua 200 reaktoria alkaa pohjavesistä 
ryystämään tyhjentyneeseen tilaan rynnännyttä Suolavettä. Jonka vesi ei yhtäkkiä enää voida käyttää 
PÄIVÄÄKÄÄN reaktorien jäähdyttämisiin. 
 
Tai no sama tilanne kun tuhansien neliökilometrien alueet on vaan TYHJINÄ vesistä 
ydinaavikoitumisesta. Australian uraanikaivokset käyttää enemmän sikäläisiä pohjavesiä, kuin yksikään 
suurkaupunki tai teollisuuslaitos koko eteläisessä pallonpuoliskossa! 
 
On laskettu, että Australian uraanikaivokset sammuvat muutamassa vuodessa, koska 
energianegatiivisen uraanin kaivuun EI löydy jatkossa koko MANTEREELTA lainkaan tuhottavaa, edes 
puhdasta pohjavettä.  
--------------- 
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HS tiede 
 happo hyytelö 
 
 Kanadan järviä vaivaa hyytelöongelma 
 TIEDE 20.11.2014 14:07 
 Jani Kaaro 
 RON INGRAM / ONTARION YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 
 Holopedium-vesikirppujen määrä on noussut räjähdysmäisesti itäisen Kanadan järvissä. Holopedium-
vesikirppujen määrä on noussut räjähdysmäisesti itäisen Kanadan järvissä. 
 
 Happosateilla on pitkät jäljet, osoittaa tuore tutkimus. Vaikka (rikki-) happosadeongelma saatiin 
suitsittua kuriin jo vuosikymmeniä sitten, sen pitkäaikaisvaikutukset näkyvät nyt järvien hyytelöitymisenä 
Itä-Kanadassa. 
 
 Hyytelöityminen johtuu tutkijoiden mukaan kalsiumin puutteen aiheuttamista muutoksista järvien 
ekosysteemissä. Järvien valtalaji, Daphnia-vesikirppu, tarvitsisi kalsiumia suojakuorensa 
rakentamiseen. Koska kalsiumin tasot järvissä ovat hyvin alhaiset, suojakuoren rakentaminen ei 
onnistu, ja vesikirpuista on tullut helppo saalis kaloille. 
 
 Daphnia-vesikirppujen hupeneminen on mahdollistanut Holopedium-vesikipun räjähdysmäisen 
lisääntymisen. Normaalisti nämä kaksi vesikirppua kilpailevat samasta ravinnosta siten, että Daphnia 
rajoittaa Holopedium-populaatioiden liikakasvua. 
 
 Koska Daphnia-vesikirppujen määrä on romahtanut, sen kilpailijoille jää enemmän ravintoa. 
Holopedium-vesikirput muodostavat ympärilleen suojaavan hyytelökerroksen, minkä vuoksi massoittain 
esiintyessään ne näyttävät vedessä hyytelömäisiltä. 
 
 Tutkijoiden mukaan haitta ei ole pelkästään esteettinen. Kirput estävät ravinteiden kulkeutumista 
kaloille ja ne voivat tukkia vedenottoputkia. 
 
 Cambridgen yliopiston tutkijat analysoivat planktonmittausten tuloksia yli 30 vuoden ajalta, ja 
tarkastelivat niitä erilaisia muuttujia vastaan. Analyysi osoitti, että kaikkein voimakkaimmin Holopedium-
vesikirppujen massaesiintymistä ennusti kalsiumin puute. 
 
 Kalsiumin puute taas johtuu vuosikymmenten takaisesta happosadelaskeumasta. Hapot vapauttivat 
kalsiumin maaperästä, ja vuosien aikana kalsiumvarannot ovat tyhjentyneet valuma-alueilta, joista 
järvien vesi on peräisin. 
 
 Kalsiumtasojen palautuminen entiselleen voi viedä tuhansia vuosia, tutkijat arvioivat. Hyytelöongelmaa 
tavataan myös Yhdysvaltain itäosan järvissä. Tutkimuksen julkaisi Proceedings of the Royal Society B. 
 
 * 1000MW perus ydinvoimala tuottaa käsittämättömät määrät TYPPITETRAOKSIDIA 
säteilyionisoimalla suoraan arkista typpikaasua ilmassa. Joka puolestaan muuntuu musertavan isoksi 1 
000 000 000kg/y väkevimmäksi mahdolliseksi TYPPIHAPOKSI surutta ympäristön ilmakehään! Ei siis 
ole ihme, miksei happo- ongelmat katoa näissä Pohjois- Amerikan kymmenien ydinvoimaloitten tauotta 
tuhoamissa alueissa. 
 
 * Outoa, että rikkihappoa kyllä osataan mitata. Mutta kun pitäisi mitata todellisia ydinvoimaloitten 
TYPPIHAPPOPÄÄSTÖJÄ. Mittaaminen ei vaan ikään kuin ota onnistuakseen ydinyhtiöitten paineissa? 
Ei vaikka kerrotut ydinvoimaloitten mielettömät tuhot tässäkin lasketaan vuosituhansiksi eteenpäin! 
 -------------  
Hauska lisätieto Arevalta 21.11.2014. Arevan osakkeen arvosta on pudonnut L.S. lehden tämän 
päiväisen tiedon mukaan mykistävät -50% pelkästään tänä vuona!.. Kiitokset maailman 
ydintuhoisimmalle TVO:n ydinhankkeille. Tietysti Hollanden 2014.11 päätökselle ajaa KOKO Ranskan 
konkurssipesät ydinrikollisuus pois energiamarkkinoiltaan.. ) 
------------- 
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CO2 terpiinisesti tapetille 
etusivusta etusivusta 
 
Paljon on ihmisille ydinala syöttänyt valheitaan ydinvoiman hiilineutraaliudesta. Siinä sivussa on jäänyt 
myös kokonaan pois se todistettavuus, kuinka paljon CO2 kertymät ylipäätään vaikuttaa ilmaston 
todettuun lämpötilaan. Kari Kukko Etusivu foorumi 2014. Pyyhkäisee häikäisevällä käyrällään koko 
IAEA ydinrikollisten luoman harhojen pöydän tyhjäksi CO2 valheista. 
 
Siis maailman LUONOLLISEN 7000ppm:n tasosta on pudottu 18- OSAAN! 
___________________________________________________________ 
 
Elämme todellisuudessa Maapallolla suurkriisin ääressä. Mikä tarkoittaakin sitä, että kasveille 
elintärkeän CO2 lannoituksen puute on muuttanut Maapallomme kuivuusaavikkojen ja jääaavikkojen 
mereksi. Jossa VAIN kaikkein kitukasvuisin ruohovaltainen kasvusto taistelee nälkään kuolemisensa 
rajoilla. Ja olemme vääjäämättä matkalla loputtomien jääkausien aikaan. Maapallo suorastaan 
HUUTAA kasveille hiilidioksidejaan kyetäkseen ylipäätään elämään. Uskomatonta 18- osa siitä CO2 
tasosta, josta nautti sateitten kyllästämä viljava menneisyyden terve Maapallo. Suomessakin satoi 
silloin 3- kertaa enemmän ja lämpötila oli +15C kautta vuoden. Jääaavikkoja, saati aavikkoja ei missään 
koko Maailmassa silloin. 
 
Niin järkyttävää dataa, etten oikein tiedä itkeäkö vai nauraa IAEA ydinteollisuuden kiihkoillessa 
hiilidioksidin määrän takoessa ENNÄTYS ALHAISIA LUKUJAAN jatkuvasti maailmalla. Alhaisempia 
lukemiaan 500 000 000 VUOTEEN! Huomatkaa MYÖS miten Maapallon lämpötila ei LAINKAAN ole 
seurannut CO2 tasoja! Tällaisiin käyriin osuu niin harvoin, ettei tosikaan ydinalan dominoimassa 
lehdistössä. Hiljaiseksi pistää todistusvoimallaan seuraava: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yGcs.gif 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yGcs.gif[/img] 
------------- 
 
No juuri tuota säiden muokkaamista olen itsekin sattumalta päässyt katsomaan ihan privaatti paikalla. 
Tämä Olkiluoto seutu kun poikkeaa kuin silmä naamasta luonottomien säittenkin osalta.  Täällä kun toi 
"ydinaavikoituminen poistattaa sateet systemaattisesti. Mutta toimii se HURJASTI myös noissa 
uraanikaivosten ionisaatioissakin. Varsinkin kun se oikein tehostetaan kaikin keinoin. ) 
 
Katso malliksi mitä minulle lähetettiin Talvivaaran lumitilanteesta nyt. Eli nyt ollaan myymässä 
uraanihelvettiä eteenpäin. Ja pojat on tilanneet HAARP, chemitrail tekijöiltä oikein KUSTOMOIDUN 
paikallisen säätilanteen! JOS tällaiset kartat EI avaa tajuntaa chemitrail, HAARP maailmoihin, niin ei 
mikään! 
 
Ympärillä metrin lunta, mutta Talvivaaran tulviviin altaisiin eivät päästä lisää vettä nyt tulemaan  
lainkaan. Peittääkseen alueen erityiset tuhojen ongelmat uraaniliejukoineen. On muuten tehokasta 
nykyinen säämanipulaation taso, kun se oikein näytetään! 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yuOJ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yuOJ.jpg[/img] 
-------------- 
 
T&T VESI Tapio Ikkala, 22.3.2015, 19:08 
YK: Vesipula uhkaa seuraavan 15 vuoden aikana 
 
Maapallon vesivarannot vähentyvät - 40 prosenttia seuraavan viidentoista vuoden aikana, väittää YK:n 
uusi raportti. Kehityksen taustalla on teollisuuden lisääntyvä vedentarve, kaupungistuminen, sekä 
väestönkasvu. 
 
Mikäli vesiresurssien kestävään hallintaan ei panosteta, maailman sosioekonominen järjestelmä tulee 
romahtamaan, raportin pääkirjoittaja Richard Connor kertoi Reutersille. 
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2050-luvulla kaksi kolmasosaa maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja veden kysynnän odotetaan 
kasvavan 55 prosenttia. Suurin osa lisääntyvästä kysynnästä tulee kehittyvistä maista. 
  
Monet kehitysmaiden suurkaupungit kasvavat hallitsemattomasti, eikä kaikille maalta muuttaneille voida 
välttämättä tarjota vedenjakelua. Esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vain 34 prosenttia 
asunnoista on vedenjakelun piirissä, kun tämä luku oli vielä 1990-luvulla 42 prosenttia. 
 
Vuoteen 2050 mennessä maailman ruoantuotannon täytyy kasvaa 60 prosenttia kasvavan väestön 
ruokkimiseksi. Elintarviketeollisuus kuluttaa jo nyt paljon vettä, ja YK:n laskelmien mukaan 
ruoantuotannon kasvu tulee nelinkertaistamaan sen vedentarpeen. 
 
* Ehdottomasti suurin teollinen veden tuhoaja on kuitenkin ydinvoima. 1000MW reaktori tappaa 1 
800L/s elinvedet. Kun toisaalta koko eteläisen pallonpuoliskon ylivoimaisesti suurin veden kuluttaja on 
Australian valtavat uraanikaivokset. Veden silmitön tuhoaminen on eräs kärkisyy pyrkiä pois juuri 
ydinvoimasta. 
 
Raportissa ehdotetaan merkittäviä investointeja kestävään vesiresurssien hallintaan. 
------------ 
T&T VESITapio Ikkala, 
 10.4.2015, 19:04 
 
*Ydinvapaalla uudisenergialla toimivat vedenpuhdistamot osoittautumassa oivaksi keinoksi varastoida 
uudisenergiaa rajattomin määrin. 
 
Kiinassa taistellaan vesipulaa vastaan - Uusi laitos putsaa merivettä juomakelpoiseksi 50 000 tonnin 
päivävauhdilla 
Kiinan Bohai Bayn rannikolla on alkanut rakennushanke, jota voi pitää kunnianhimoisena jopa 
kiinalaisilla standardeilla, kertoo Bloomberg Business. 
 
Tarkoituksena on rakentaa laitos, joka pystyy puhdistamaan 120 000 tonnia merivettä suolasta 
päivässä. Laitoksen tarkoituksena on tuottaa päivän aikana 50 000t juomakelpoista vettä johdettavaksi 
270 kilometrin päässä sijaitsevaan vedenpuutteesta kärsivään Pekingiin. 
 
Hanke on osa Kiinan hallituksen hanketta, jonka tavoitteena on maan nostaa 
merivedenpuhdistuskapasiteetti kolmeen miljoonaan tonniin päivässä vuoteen 2020 mennessä, mikä 
tarkoittaisi kapasiteetin nelinkertaistamista. 
 
668:sta Kiinan suurimmasta kaupungista ainakin 400 kärsii vedenpuutteesta, Bloomberg kirjoittaa. 
Vaikka Kiinassa asuu jopa viidesosa koko maailman väestöstä, on sillä hallussaan vain seitsemän 
prosenttia maailman puhtaan veden varannoista. 
 
Kiinan valtiollisen median tietojen mukaan Bohai Bayn vedenpuhdistamo maksaa seitsemän miljardia 
Kiinan yania eli miljardi euroa. Laitoksen kytkeminen Pekingin vedenjakeluun maksaa kymmenen 
miljardia Kiinan yania eli 1,5 miljardia euroa. 
 
* Uudisenergialla toimivat vedenpuhdistamot näyttävät olevan selkeä vastaus varastoida niillä tuotettua 
energiaa kannattavasti ja luotettavasti. Tässä näemmekin hyvin, mistä näissä uudisenergialla käyvissä 
veden puhdistamoissa on kyse. 
 
Meriveden puhdistaminen vie rutkasti energiaa. Kalifornialaisen Pacific Institute -ympäristöjärjestön 
laskelmien mukaan miljoonan gallonin eli 3,8 miljoonan litran puhdistamiseen kuluu 12 000–18 000 
kilowattituntia sähköä. Kun sama määrä pohjavettä pumpataan ihmisten käyttöön, sähköä kuluu vain 4 
000 kilowattituntia. 
 
* YK pitää syystä ydinaavikoitumista= makean veden puutetta ihmiskunnan SUURIMPANA uhkana. 
Yksi 1 000MW ydinvoimalaitos tuhoaa vettä 1 800L/sekunnissa. Edustaen ehdottomasti suurimpia 
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uhkakuvia tulevaisuuden maailmassa ikinä! Sen lisäksi, että uraanin kaivajat tuhoavat eteläisen 
pallonpuoliskon enimmät määrät makeaa vettä myös Australian uraanikaivoksilla. Että myös 
ydinvoimalat monisatakertaistavat valtamerien tritium/deuterium massat. Ydinvoimasta EI siis ole 
ongelmaan kuin pelkkää haittaa! 
----------------- 
 
 
 

3402. HADRON imuri 
 
0212.2014 
 
> Sille beetasoihtu klimpille täytyy olla joku optimikoko noissa olosuhteissa. Kun kokoajan siihen 
pumpataan lisää, pullahtaa 'keittokattilan taikinasta ylimääräset' ulos helpoimmasta reunasta ... ja 
synnytetyt pallukat lähtee rullaamaan jotain 'ionisoitua' väylää. 
 
* 100km korkea, 15 kilotonnia/ reaktori. Halkaisija 3,6km.  Aina vaan ällistyttävämpää dataa löytyy lisää. 
Ihmettelin MIKSI tuo 3,6km halkaisijaisen beetasoihdun SYKENOPEUS 1 sekunti? Löysin selityksen 
siihenkin ystävältäni: Tuon Pu-239 plasmavirta ottaa suoraan Olkiluodon ydinvoimalan sähkölinjasta 
noin 100MW loistehon. Syöttää sen induktiivisella/ kapasitiivisellä silmukalla suoraan beetasoihtuun. 
(Ydinvoimalinjan häviö on -10% kun normaalin linjan vain -5%). 
 
 Se pyörii aivan KÄSITTÄMÄTTÖMÄT 36 000km/h nopeudella! Pyörimisnopeuden ON oltava kierros/ 
sekunti yhdestä keskeisestä syystä. Fyysisillä Pu-239 atomeilla on OLTAVA Maapallon PAKONOPEUS 
11,2km/s jotta pääsee beetasoihtua ylläpitävän SYKLOTRONIN kiihdyttämänä pitkin suoraan 
avaruuden tyhjön energiakenttiin kiinni! 
 
Kun linja on tällä syklotronilla saatu auki. Avaruudesta vuotaa alas tätä ionikanavaa pitkin hadron 
kaskadita, protonienergiaa, mustien aukkojen kosmista "Uranuksen voimia". . Niiden nopeusenergia on 
MIELETÖN alas tullessaan ilmakehäämme avattua ionikanavaa pitkin. Reaktoria EI lämmitä niinkään 
uraanin hajoamisen energiat, kuin hadronien JARRUTUSENERGIAT! Ydinvoimala on pitkälti 
VAPAAENERGIALAITE! Reaktorissa mm. 3% Energiasta tulee kaiken tieltään energiaksi muuttavalla 
ANTIAINEREAKTIOILLA, joilla ei ole mitään tekemistä uraanin hajoamisella! Tämä yksittäinen tieto 
avaa jotain hämmästyttävää lisää. 
 
Ydinvoimalan EI EDES TARVITSISI OLLA uraania vaan siellä palaa "Liitonarkista tutulla taivaan tulella" 
mikä tahansa muukin aine! Niin thorium, plutonium, amerikium, JOPA vety ja heliumin kaltaiset 
kevyetkin kaasut fuusioiden. Mutta IAEA päätti toteuttaa laitteen uraanilla.  Jotta siitä tulee 
hallitsemattoman vaarallinen vain valtioiden erityiseen monopoliseen käyttöön! 
 
Tiesitkö, että mm. Dreasdrenin tulimyrsky 1940- luvuilla jo käytti tätä ydinvoimasta tuttua kaiken tuhon  
tekniikkaa. Käyttövoimanaan VAIN palavat rakennukset, puu , asvaltti ja tällainen massiivisissa mitoissa 
vaan.  Ydinvoimalan energian tuotot onnistuu siis täysin ilman uraaniakin! Etnan rinteillä jo tunnettiin 
tämä kaiken tieltään polttava  "taivaan tuli"! Siellä taivaan ionikanavan aukaisee taas geoterminen 
ionisaatio. Nämä ydinherrat siis TIETÄÄ TARKKAAN, että URAANIA EI EDES TARVITA! Mikä tahansa 
ionisoitu ainekanava periaatteessa taivaalle singottuna synnyttää ydinenergiasta tutun energiantuoton! . 
. . 
--- 
 
Osa II 
 
En tiedä saitko asiastani riittävästi kiinni. Mutta tässä tosiaan ON kysymys siitä KUKA maailmassa osaa 
ja hallitsee JO liitonarkin aikaisen perustekniikan johdattaa taivaan mielettömän ison energian tulet 
käyttöönsä. Jopa pitkä avaruudesta tuleva fullereenikuitukimppu pystyisi samaan energian tuottoihin! 
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Karkea laskelmallinen arvioni on, että uraani tuottaa ehkä vain luokkaa 10-5 % ydinvoimalan energiasta 
suoraan. Loput tulevat "taivaasta!" Tämä perustuu siihen, että Hiroshiman pommi EI saanut taivaita 
auki. Ja sen uraanista fissioi VAIN luokkaa 3%! Jos olisi saanut kuten Nagasagin pommi. Niin 
polttoaineesta olisi palanut luokkaa 50-60%. Tieto on HUIPPUUNSA salattua ja perustuu karkeaan 
perusarviooni. Mutta ainakaan vielä en osaa laskea loogiseen tilaansa  tätä tarkemmin.  . 
 
Miksi reaktorin uraani ylipäätään siis kuluu? Se katoaa juuri tuollaisiin antiainereaktioihin kokonaan 
aineena. Ja mikä kammottavinta. Hadronien iskeytyessä uraanikammioon. Syntyy samaa kuin vaikka 
vettä höyryksi keittäessäsi. Valtavasti roiskuvaa URAANIKAASUJA.  Noin +5 000C kuumaa 
uraanikaasua ja sen "roiskeita". Joka leviää kaasuna ympäristöön hallitsemattomasti! Juuri tämän 
onnistuin kuvaamaan Koe 4 videossanikin. Suurin osa uraanista kuitenkin SYKLOTRONI jota 
ydinsähkölinjat käyttää sinkoaa uraanikaasut avaruuksiin. Mukana menee tietysti neutronit, 
beettaelektronit, termivireatomit ja leegio muita kanavasäteilyaineita. 
 
Olen NIIN hämmentynyt tästä kaikesta ydinvoiman suuren salaisuuden paljastumisista näissä 
viimeisimmissä videoissani. Etten ole vieläkään oikein toipunut. Ilmiöön liittyvät lainalaisuude kun vaan 
ON niin käsittämättömiä. Ennen kaikkea kaikki ydinvoimasta meilleopetetut selkeät valheet haittaavat 
ilmiön kokonaisvaltaista ymmärtämistä.. 
 
Mikä sitten rajoittaa systeemin tehoja? Yksi keskeinen elementti on ydinvoimalan alla olevan maaperän 
tektonisen sauman KYKY VUOTAA ydinvoimalasta ympärilleen ja alleen sinkoavia radioaktiivisia 
partikkeleja. Ne pitää saada imeytettyä maan sisälle suunnatuyilla valtavilla maadoituselektrodeilla 
mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Meriin vedetyt elektrodit ja reaktorien alla olevat tektoniset 
halkeamat ovat tässä se keskeinen rajoittava elementti.  
 
 
 
 

3403. Saksa 
 
Tämä artikkeli on julkaistu Stern- aikakausilehdessä31.10.2012 
 
Miten korkea uudisenergian osuus voisi olla? Jokainen uusiutuvan energian lähde voisi täyttää 
maailman energian tarpeet näin: 
Aurinko 2 850-kertaisesti 
Tuulivoima 200- kertaisesti 
Bioenergia 20- kertaisesti 
Maalämpö 5- kertaisesti 
Vesivoima 6- kertaisesti. 
 
Saksa tuottaa jo 25% sähköstään uudisenergialla. Vastaavasti se on 2012 ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla.  
Poistanut -18,5% ydinvoimaa. -0,2% öljyenergiaa. 
Tehnyt tämän lisäten uudisenergian määrää +9,4%. Ruskohiili +6,7% ja kivihiiltä +3,2%. 
 
* Tulos on TODELLA merkittävän hyvä kokonaisuutena. Mainittu +10% 100% puhtaan uudisenergian 
lisääminen noin lyhyessä ajassa maailman teollisuuden jättimaassa. Osoittaa, ettei ydinvoiman 
kokonaan korvaamiseen Saksalla mennyt kuin parisen vuotta! 
 
Paljonko Saksa tarvitsee vielä lisää tuuli-ja aurinkovoimaa tuottaakseen sillä tarvitsemansa? 
Kumpaakin noin 100 000MW= 200 000MW. Noin 140 ydinvoimalan määrän. Noin kolmannes tästä on 
JO saavutettuna! Saksa on tässä Euroopan edelläkävijä. EEG lailla  vuodelta 2000. Jonka vaikutus on 
ylittänyt kaikki ennakoidut tuuli-, aurinkovoiman buumin ennusteet! 
 
Saaden mukaansa peräti 19 EU- maata jo ottamaan tämän Saksan mallin esikuvakseen. 
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Maailman ekoenergian investoijat: 
Kiina 52 miljardia dollaria, USA 48 miljardia, Saksa 31 miljardia, Italia 29 miljardia, Intia 12 miljardia. 
---- 
 
Osa II 
 
Mitä Saksan malli maksaa? 550 Miljardia e vuoteen 2050 mennessä. Luku on 1,8 kertaa Saksan 
liittovaltion budjetti. 
 
Säästämme näin miljardeja! AEE tutkimuksen mukaan vihreän, ydinvapaan sähkön hyödyt viime 
vuonna yhteiskunnalle 21 miljardia e. Tähän lasketut ympäristön ongelmien välttämisen hyödyt. Kun 
tukia on maksettu v a i n 14 miljardia. Joten tuotto on häikäisevät 7 miljardia e. 
 
Saksa toi ennen öljystä, kaasusta ja uraanistaan 70%. Jotka voidaan korvata pian 100% kotimaisilla 
energioilla! Saksa on kyennyt viime vuosinaan AINA tuottamaan enemmän sähköä, kuin kuluttanut. 
Jopa 2011, jolloin sulki 8 ydinvoimalaansa vientiylijäämää oli huikeat 6271 gigawattituntia. 
 
25 Vuotta sitten Saksassa oli vain 785 sähkön ja kaasun tuottajaa. 2020 Jo yli miljoona! 
 
SPD Energia -asiantuntijan Ulrich Kelben mukaan ydinvoima merkitsee kaksinkertaista vaaraa. " 
Ydinvoima ei ole ainoastaan erittäin vaarallista, vaan jarruttaa ennen kaikkea ilmastoystävällisen 
uusiutuvan energian rakentamista. Koska sähköverkon tukkeutuu ja keskusjohtoinen rakenne 
sementoidaan. Ydinvoimasta luopuminen on siksi turvallisuusnäkökohdasta kiireellistä ja jouduttaa 
ilmaston suojelua.  
 
Jokaisen ydinvoimalan purku kestää huikeat 15 vuotta! Vasta 40y varastoinnin jälkeen ydinjäte voidaan 
edes loppusioittaa. Kuluksi pelkästään reaktorien puruista Saksalle pöyristyttävät 44miljardia. 
Loppusioituksen kulut on lähes mahdotonta arvioida päälle! 
--- 
 
OSA III 
 
55% Saksalaisista kannattaa ydinvoimasta luopumista. Vain 41% antaisivat ydinvoimalle lisäaikaa 
enää.  
 
Johannes Teyssen E.ON 
Saksa on selvällä enemmistöllä päättänyt luopua ydinvoimasta. ME kunnioitamme tätä päätöstä. 
 
Peter Terium RWE 
Ydinvoiman tarina on meidän puolestamme päättynyt. Niin Saksassa, kuin ulkomaillakin, kun ydinvoima 
poistetaan käytöstä. 
 
Hans-Peter EnBW 
Ydinvoimasta luopuminen on tosiasia- ilman jossitteluja. Me investoimme nyt energiakäänteeseen 
voimakkaimmin kuin koskaan. 
 
Voisimmeko me estää maita rakentamasta aina uusia ydinvoimaloita? 
Sven Teske uusiutuvien  energiaosaston  johtaja: 
Kyllä painostamalla myös poliittisesti. 
 
"Ajankohtainen esimerkki. Valko Venäjä suunnittelee ydinvoimalaa . Maksaen siitä 8 000miljoonaa! 
Sama teho tuulivoimana maksaisi 1850 miljoonaa. Lisäksi Ilman polttoainekuluja ja ydinjätekuluja." 
--- 
 
OSA IIII 
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Mitä Saksassa yritys nykyään sähköstään maksaa? 12,5 snt/kWh. Saksassa sähkön hinnasta on 38% 
pelkkiä veroja. EU:ssa kuluttajat maksavat sähköstään 18,4snt/kWh. 
 
Jos perinteisten voimaloiden aidot kustannukset laskettaisiin. Esimerkiksi uraanilla tuotettu ydinvoima 
olisi 10,2 senttiä/kWh  kalliimpi ja mahdollisuus kilpailla uudisenergiaa vastaan  olisi olematon. 
 
Kun aurinko paistaa. Jo nyt aurinkosähkön hinta on enää 2-4snt/kWh.  
 
Energiamuotojen tehokkuusasteista: 
1. Vesivoima 90% 
2. Tuulivoima 50% 
3. Hiilivoima 43% 
4. Kaasuvoima 40% 
5. Biomassa 40% 
6. Ydinvoima 35% 
7. Aurinkolämpökeräin 75%/ paneeli 15% 
 
Saksassa on nyt (2011) 22 700 tuulivoimalaa. (7,8% Saksan sähköstä). Peräti 80% Saksassa 
rakennetuista tuulivoimaloista menee jo vientiin. 2011 Niillä saatiin Saksaan jo huikeat 4 miljardin  
liikevaihdot. 16% Maailmanmarkkinan osuus.  
 
Missä päin Saksaa tuulivoima kannattaa? 
Käytännössä missä tahansa! 
 Saksassa tulee kuitenkin olemaan tuulivoimaloita VAIN 15 000. Vuoteen 2030. Syynä on Tornien 
korottaminen ja tehojen nosto. Jolloin tällä määrällä tehdään peräti 45% Saksan sähköstä jo.  
 
Saksassa uudisenergia työllistää 2011 jo uskomattomat 382 000 henkeä. 2020 Mennessä jo 630 000 
henkeä. 
---------- 
 
Saksan malli häikäisee ydinlobbarit 
ei pu talous ei pu talous 
 
Kyseisen artikkelin keskeisin tarkoitus on selvittää virheellisten, tarkoitushakuisten taulukoiden 
joukosta. Tarkennetumpaa tietoa siitä mikä oli Saksan energian taseitten suhdeluvut hiukan ENNEN, 
kuin maa päätti luopua kokonaan esimerkillisesti ydinvoimasta, ja käynnistää uudisenergian 
vallankumous. Myös ilman fossiilivoimaa. 
 
 Jonka keksityistä kasvun luvuista ydinlobbarit systemaattisesti valehtelevat tarkoitushakuisesti! Viimein 
löytyi tieto, minkä mukaan Saksan uudisenergian osuus oli luokkaa 6% aluksi. 
Kiinnostavaa muuten miten ydinrikolliset solvaa kateellisina Saksan ERINOMAISESTI edennyttä EKO- 
energiamuutostaan 100% ILMAN ydinvoimaa lisäksi. 
 
Kun lasketaan miten Saksa sen tekee (2014): 
 
 fossiiliset 53,2 
 * uusiutuvat 25,6 
 * ydinvoima 15,9. 
 
(Siis luokkaa 3 VUOTTA Jälkeen ydinvoimasta luopumisen jälkeen tuo tilanne.) 
 
Miksei näissä listoissa muuten KOSKAAN uskalleta kertoa tilannetta tätä ennen 200- 2010? Onko joku 
"neuroosi" tehnyt noista edeltävistä luvuista TABU:n? 
___________________________________ 
 
Eli SUOMENNETAAN hiukan sitä tilannetta mitä noitten lukujen perusteella Saksassa olisi ollut 
suunnilleen 2010: 
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Ydinvoima 29% 
Fossiiliset 70% 
Uudisenergia 6% 
__________________ 
 
* Kuten tuosta JO huomaamme Saksa ON kyennyt olemattomalla reilulla 3 vuoden koeajallaan. 
 
 - Pudottamaan listan kaikkein TUHOISINTA ydinvoimaansa yli -10%! 
 
JO tuo vaatii syvän kunnioituksen noin pienessä ajassa. Mutta lista toki jatkuu: 
 
- Pudottamaan fossiilistensa osuutta murskaavat -15% . Samassa ajassa kun Suomi epäonnistuneen 
OL-3 hankkeensa kanssa on vain LISÄNNYT fossiilikuormiaan yhä! 
 
Sitten varsinainen HELMI! Saksa on kyennyt 3 vuodessa korvaamaan tuhoisan ydinvoiman poistuman 
kokonaan ja ylittämään ekotuotantoaan silti myös fossiilipuolen selkeään laskemiseen. Aiempi 6% 
aidosti puhtaan ekoenergian osuus ON KASVANUT uskomattomat +22%!! 
+7,5%/y vuosivauhtia.  
 
Tasaisella kaavalla Saksalta menisi 100% kotimaiseen, puhtaaseen kestävän kehityksen ekoenergiaan 
siirtymiseen ENÄÄ luokkaa: 
 
100%- 28% (Nykyinen eko-energia) = 72% likaista energiaa/ 7,5%= 10 vuotta 
 
Tämän mallia tulevasta antavan kehitysennusteen mukaan Saksalta menee enää luokkaa 10v aikaa 
saavuttaakseen 80-100% ydinvoimasta kokonaan vapaan ja 100% fossiilienerioista vapaan 
energiatalouden. Itse asiassa muuten samaa tahtia kun Suomelta menee aikaa tuhota maansa 
ydinkatastrofiin. 
-------------- 
 
Saksan uudisenergiasta +2 dataa 
uudis uudis uudis uudis 
 
Kirjoitin jokin aika sitten Suomi 24 foorumille . Kyselin tietoja siitä, miksei Saksan uudisenergian 
tilanteesta ennen Fukushimaa uskalleta kertoa mitään? Kuten arvasinkin ydinalan lobbarit esittelivät 
toinen toistaan keksitympää dataa siitä miten edelläkävijämaan uudisenergian osuus olisi ollut 2010 
paikkeilla 20% luokkaa. Vedätystä tietysti. Lähin nettipoliisien arvaus heitti vuoden 2000 tasoksikin 
6,3%. 
 
No kuten AINA ydinlobbaripoliisien vedätykset sammuvat jo ennen syntymää. Luin juuri 06.01.2015 
Länsisuomen sivuilta miten Saksan uudisenergian osuus 2005 olisi ollut itsekin laskelmissani käyttämät 
juuri tuo 5%. Hupaisaa, että maa olisi tämän tiedon mukaan 2000 jälkeen VÄHENTÄNYT 
uudisenergiansa osuutta liki -2% verran! Kuten aina ydinlobbarien perusidea on AINA pelkästään 
valehdella niin paljon kuin suinkin mahdollista. 
 
Palataan heidän harhoistaan vaihteeksi totuuden ääreen. Ydinlobbarit kertovat Saksan Fukushiman 
jälkeen saavutetun +28% uudisenergian kasvun oudosti LISÄNNEEN kivihiilipolttoa rajusti! Millään 
kaavalla tämä ei tietenkään ole totta.  
 
Fukushiman aikoihin Saksan uudisenergian osuus ei mainittavasti ole LS. tiedotteen mukaan poikennut 
5% osuudesta. Kasvua väliin 2011- 2014 uudisenergiaan maa on saavuttanut huimaavat +23%. Eli 
+6% vuosivauhtia. Siitäkin huolimatta, että ydinvoiman osuudesta on loistavasti samalla romutettu yli 
10%. Näinollen fossiilisen/ hiilen poltto on VÄHENTYNYT samana aikana kunnioitettavan reippaasti -
13% luokkaa.  
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Näillä tiedoilla : 100%- 28% Ei uudisenergiaa jäljellä= 72%/ 6%= Saksalta menee aikaa 80-100% 
uudisenergiseen talouteen hämmentävät 10 vuotta. .. Kukaan tuskin yllättyy, tarkkaan sama luku, mitä 
alkujaan myös tänne jo laskeskelin.) 
-------------- 
 
* TP kirjoitus 2015.  
 
http://thinkprogress.org/climate/2015/01/05/3607904/wind-power-surges-in-2014/ 
 
Euroopassa JO maita jonka sähköistä 98% tuotetaan TUULI-IHMEELLÄ! ..  
___________________________________________ 
 
Järkyttävää, ydinalalle  paniikinomaista totuutta löytyy HETI kun päästään Suomen POLIISIEN 
sensuroimattomien reality uutisten pariin::::::::::::: 
 
"ISO-BRITANNIA Ja Saksa Smash Wind Power" 
 
 
Facebook viserrys kuvake 
 
Tuulivoimalat Saksassa. 
 
LUOTTO: flickr/Rowanhill 
 
Yhdistyneen kuningaskunnat puhalsi ohi aiemmat tuuli voimaloittensa  ennätyksien vuonna 2014 vaikka 
Saksassa syntyneet epäviralliseksi sähkön määrän tuuli toi joulukuussa 2015 tuoden yhä lisää alan 
kasvua Euroopa näyttämöön. Kuinka nopeasti tuulivoima kasvaa, kuitenkin, on riippuvainen useita 
poliittisista ja lainsäädännöllisiä päätöksiä tulevaisuudessa. 
 
Käyttämällä tilastoja Yhdistyneen kuningaskunnalta kantaverkkoon toimialajärjestö BWEA: n Internet 
havaitsivat, että tuuli tuottaa sähköä runsaat 25 prosenttia Britannian asuntojen tarpeista vuonna 2014 
— 15 prosentin kasvua vuodesta 2013 alkaen, hurjaa kasvua!. Tuulivoimalat tuottivat jo 9,3 prosenttia 
Yhdistyneen kuningaskunnan koko sähköistä viime vuonna +1,5 prosentin lisäpotkulla vuodesta 2013. 
 
"On hyvä aloittaa 2015 hyviä uutisia valtavia määriä puhdasta sähköä olemme nyt tuottaa tuuli," sanoi 
BWEA: n Internet-n varajohtaja Maf Smith. 
 
Joulukuussa Saksa luotu lisää faneja, 8,9 terawattituntia kuin edellisessä kuussa. Mukaan IWR 
uusiutuvan energian research institute tämä tietue ohittanut vuonna 2015 kuin lisää offshore-
tuulivoimalat tulevat online. 
 
Kuukausien voimakkaan tuulen voima lokakuussa ja marraskuussa Skotlannin myös määrittää 
kuukausittain sukupolven tietueen joulukuussa. WWF Scotland totesi, että tuulivoiman tuottaa tarpeeksi 
virtaa toimittaa sähköä 98 prosenttia Skotlannin kotitalouksista vuonna 2014. 
_______________________________ KÄSITTÄMÄTÖN LUKU! 
 
 
Skotlantilla on isompia suunnitelmia tulevaisuuttaan varten — ja uuden tutkimuksen mukaan nämä 
suunnitelmat voi täyttää ja jopa ylitettävän. Skotlanti toivoo tuottavansa 100 prosenttia sähköstään 
uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2020 mennessä. Vieden pois uusiutumattomien tuotantoa 
vähemmäksi tavanomaisten voimalaitosten maissa, kuten Englannissa. Uusi raportti konsulttiyritys DNV 
GL havaitsi, että maa voisi olla fossiilisten polttoaineista kokonaan vapaa vuoteen 2030 mennessä. Eli 
poistaa kaikki fossiilisten polttoaineiden sukupolvet, jopa viety määrä. 
 
 
Uusiutuvat energialähteet ovat jo maan suurin sähköntuottaja. Mutta oikeiden toimintatapojen avulla 
Skotlanti voisi fossiilisten polttoaineiden tuotanto olla kokonaan ohi parin vuosikymmenen kuluessa. 
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"Ei ole mitään teknistä syytä pitäytyä perinteisiin fossiilisiin energialähteisiin ja ydinvoimaan 
Skotlannissa" sanoo Paul Gardner. Väite johtaa tekijän mietinnöstä, kertoi Guardian. "Tekninen 
analyysi osoittaa, että järjestelmä on jo nyt valmiina erittäin suurelta osaltaa joka sijaitsee Skotlannissa 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvana sähkön tuotantona. Joka voi näin tehtynä olla turvallinen ja 
vakaa." 
 
Säätelysignaaleilla täytyy olla vakaa tähän tavoitteeseen raportin mukaan, jossa todetaan. 
Houkuttelemalla maahansa  investointeja on kriittinen siirryttäessä vähähiiliseen talouteen. Britanniassa 
on siirtämässä parlamenttivaalit vuoden ja sähkön hinnan ja teon lähteistä tulee olemaan suuri rooli 
poliittisen keskusteluun. Sunnuntaina Guardian kirjoitti pääkirjoituksessa todetaan, että energiasta on 
tullut "leikkikentän keskeisimpiä eroja" hallituspuolueiden kesken. 
 
"Tämän seurauksena politiikan ala vaatii pitkän aikavälin ajattelua pois aiemmista tyhmyyksistä 
aiheutuneista epävarmuuksista," valtion toimintahallinnoista. "Vihreän energian kohdalla ovat laajalti 
heikentäneet harhaanjohtaneet tilinpäätösten kuluttajille aiheutuvia kustannuksia. David Cameron, 
mies, joka oli tapana sanoa äänestä sinistä, toimi vihreästi, nyt puhutaan leikkaamalla pois aiempaa 
vihreää paskaa. " 
 
 
Euroopassa 2015 on myös merkittävä vuosi uusiutuvia energialähteitten osalla. Viime vuoden lopulla 
bloc on julkaissut suunnitelmia oikeudellisesti velvoittaa jäsenvaltiot leikkaamaan kasvihuonekaasujen 
kaasun päästöjä -40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Joulukuussa raportista 
IEA sähkön yhtenäismarkkinoilla — tai "Energian Union"-täytyy saavuttaa nämä tavoitteet. EU: n 
neuvottelijat kytkivät suunnitelmia tämän siirtymävaiheen myöhemmin tänä vuonna. Unionin on 
tarkoitus lisätä alueellisen energian toimitusvarmuutta, vähentää tehontarvetta. Keskittyen vähän 
hiilidioksidipäästöjä aidosti aiheuttaviin, uusiutuvia energialähteisiin ja lisätä R&D ja investointeja alalla. 
 
"Jäsenvaltiot hyväksyivät eri energiapoliittisista valinnoista ja vähä hiilisempiä polkuja kohti 2030, 
vahva"energian unioni"tarvitaan E.U. 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi." IEA: n pääjohtaja äskettäin 
sanoi. "Mutta olkaamme selvillä:  unionin ei pitäisi edustaa ostajan kartelleja. Pikemminkin sen on 
oltava ominaisuus yhdennettyyn energiamarkkinoihin ja tehokkaaseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan." 
 
Tulevana vuonna, uusiutuvan energian kasvu on vakaina Euroopassa. Kahden  konsulttiyritykset 
mukaan EU: n uusiutuvia energialähteitä markkinoille tuotetaan lisää 8.7 GW tuulivoimana ja 10,7 GW 
aurinkovoimaa tänä vuonna. 
 
Paljon on ilmassa. Jacopo Moccia, johtaja poliittisten asioiden Euroopan Wind Energy Association 
totesi hiljattain, että Euroopassa tuuli investoinnit keskittyvät keskeisiin maihin kuten Saksa, Unkari, 
Puola ja Ruotsi. 
----------- 
 
Maailmalle virtaa valtavasti ilmaista energiaa, mutta mistä? 
huikea tulos huikea tulos huikeaa tulosta 
 
Jo jonkin aikaa olemme saaneet ihmetellä MIKÄ mekanismi on puristanut 1,7e/L hintaisesta bensiinistä 
pois hulppeat -30% (1,2e/L)? Ja nyt hintojen laskut orastavat niin kaasun, kuin kivihiilenkin puolelle. 
Joten JOSTAIN virtaa mielettömät määrät käytännössä ILMAISTA häiriköivää energiaa maailman 
markkinoille? Harva vaan ei tiedä syyllisistä kuin USA:n erinomaisen halvan liuskekaasun. Mutta 
oikeasti tämä on vain yksi monista. Kuulin juuri melkoisen HURJAN väitteen. Maaseudun tulevaisuus 
01.2015. Tanska teki vielä muutama vuosi sitten 80% energiastaan Puolan kivihiilellä. EI muuten tee 
enää. Vaan peräti 40% maan energiasta JO tehdään 100% halvalla ja puhtaalla TUULIVOIMALLA! Hiili 
ON hetkessä puolittunut! 
 
Olin jopa itse ällikällä lyöty aiheesta. Prosenttien nousu on mykistävän NOPEAA. Tanskan mallista EI 
olla todesta hiiskuttu Suomessa mitään. Mutta NYT alkaa totuus paistamaan läpi ydinalan luomien 
muurien. Tanskassa on maa täynnä 100% hintansa JO 5vuodessa kuolettaneita tuulivoimaloita 
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pyöritellä vuosikymmenestä toiseen. Ja NYT viimeistään aletaan maailmalla ymmärtää Tanskan/ 
Saksan mallin KAIKKEIN JÄREIN/ salatuin/ järkyttävin  OPPI! 
 
Nimittäin tästä eteenpäin nuo ilmaisen polttoaineen ilmaiseksi itsensä maksaneet voimalat .. Niin ne 
toden totta. Alkavat tuottaa seuraavat vuosisadat 99% ILMAISET SÄHKÖT!.. Ei siis enää pienintäkään 
epäselvyyttä MIKSI öljyn, kaasun ja vastaavien energioiden hinnat on nähdysti pudonneet tässä 
kiristyvässä tilanteessa - kymmeniä prosentteja! Jahka tämä tajutaan kaikesta kehityksestä ulkopuolella 
olevassa Suomessakin, muun maailman lailla. Aletaan oivaltamaan, että sama koskee Aurinkovoimaa, 
geotermistä, aaltovoimaa! Itse asiassa ilmaisen polttoaineen piiriin kuuluu monet muutkin 
energiamuodot kuoletettuaan hintansa olevat voimalamuodot KAIKKIALLA! 
 
Ydinala on luonut tämän parhaillaan puhkeavan kuplansa keskeisesti VALEHTELEMALLA jatketusti. 
Tuulivoimalan hinnoissa puhuttiin AINA pelkästään uusien voimaloitten kustannuksien hinnoilla! 100% 
Unohtaen keskeiset tosiasia. Salatuilla markkinoillaan yli 5v käytettyjen kuoletettujen tuulivoimaloiden 
armeijat kasvattavat JATKUVASTI taustoilla osuuksiaan. Laskentametodin harkitut virheensä IAEA 
alkujaan loikin täysin tyhjästä. Pitääkseen ydinvoimalan halpuusilluusioitaan yllä. 2015 Alkaa kuitenkin 
totuus korkoineen alkoi kirkastua. Nyt tuulivoiman/ Aurinkovoiman musertava halpuus hyökyy 
sotkemaan maailman energian markkinoita läpi ovien ja ikkunoiden. 
 
 Kaiken keskiössä on muista poikkeava 100% ilmainen polttoaine. Jonka takia vanhoille tuulivoimaloille 
sähkön hinta alkaa pudota ALLE 1 snt/kWh!  JOPA vesivoimaloitten alle. Kuten viekas ja viisas Tanska/ 
Saksa ovat tienneet koko ajan! HEIDÄN mallinsa dominanssit romuttavat fossiilisen Öljyn, nyt myös 
kaasun hintoja ylittämättömille tappioille. Puhumattakaan markkinahäirikkö YDINVOIMA. Jonka alati 
kasvavat kustannukset ja polttoaineen loppuminen 2008 esteenpäin. Ja siirtymiset 2,5 kertaa 
kalliimmalle Pu-239 MOX poltoille kaatavat JO kokonaisia kansantalouksia! 
------------ 
 
T&T 10 TWh - Saksassa syntyi 
 kuukauden tuulisähköennätys 
 
* Saksa vetää kiihtyvästi mattoa ydinalan alta urakalla. -10% POIS kivihiilivoimasta. Ekosähkö 
osoittautunut ennätysmäisen tasaiseksi. Saksa on joutunut tekemään enää vain kerran heinäkuussa 
YDIN-Suomet. Eli tuomaan sähköä vain yhden ainoan kerran vuodessa. Ekoasähkö ylitti jo makeasti 
+30% osuudet. Ydinsähkön alati katoava marginaali ENÄÄ 16% uudisenergian osuudesta. 
Uskomatonta, että Saksa myös tuottaa ENEMMÄN JO Auringosta suoraa sähkön kapasiteettia, kuin 
tuulivoimasta. 
--- 
Saksan tuulimyllyt tuottivat sähköä tämän vuoden tammikuussa ennätykselliset yli 10 terawattituntia. Se 
on viidennes koko viime vuonna tuotetun tuulisähkön määrästä. Joulukuussa 2014 tuotanto sivusi 
edellistä 8,9 terawattitunnin ennätystä, joka saavutettiin joulukuussa 2011. Viime vuoden tammikuussa 
Saksan tuulimyllyt tuottivat sähköä 7 terawattituntia. 
 
Tuulivoima ja aurinko tuottivat viime vuonna Saksassa energiaa yhteensä 84,2 terawattituntia. Tuotanto 
kuitenkin vaihtelee paljon. Tuulivoimaa syntyy eniten talvella, kesällä aurinkovoiman tuotanto on 
suurempaa, mutta päivittäiset erot ovat suuria. 
 
Parhaana päivänä joulukuussa tuuli- ja aurinkosähköä syntyi yhteensä 676 megawattituntia, 
huonoimpana tammikuussa 22 megawattituntia. Parhaana tuulipäivänä syntyi sähköä 662 
megawattituntia, mutta huonoimpana vain 9 megawattituntia. Aurinkoenergian päivätuotanto taas 
vaihteli aurinkoisen kesäkuun päivän 212 megawattitunnista joulukuisen päivän 3 terawattituntiin. 
 
Voimayhtiöt ostavat aina kaiken tuuli- ja aurinkosähkön takuuhintaan, joten jousto on haettava muista 
tuotantomuodoista, lähinnä vesivoimasta sekä viennistä, tuonnista ja kulutuksesta. 
 
Hiilisähkö laskussa 
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Eniten energiaa saksalaiset tuottivat viime vuonna ruskohiilellä. Määrä oli 140,9 terawattituntia. 
Ennätysvuodesta 2013 ruskohiilisähkön määrä on vähentynyt 2,9 prosenttia. Kivihiilisähkön määrä on 
vähentynyt vielä reippaammin 99 terawattituntiin eli yli 10 prosenttia vuodesta 2013. 
 
Lisäksi Saksassa tehtiin sähköä viime vuonna biomassalla 54 terawattituntia, kaasulla 33,2 
terawattituntia ja vesivoimalla 18,5 terawattituntia. 
 
Uusiutuvien lähteiden osuus nettokäytöstä oli 30 prosenttia. 
 
Kapasiteettia saksalaiset ovat rakentaneet eniten aurinkovoimaan, 38 gigawattia. 
Tuulivoimakapasiteettia on 35 gigawattia ja ydinvoimakapasiteettia käytössä 12 gigawattia. Tuulen ja 
auringon vaihteluita on helpointa säätää vesivoimalla. Sen lisäksi Saksa sekä vie että tuo sähköä 
tasoittaakseen kulutusta. 
 
Nettovienti nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, joka oli 34 terawattituntia. Eniten Saksa vie 
sähköä Hollantiin, Itävaltaan ja Puolaan. Osa vientisähköstä on ranskalaista ydinsähköä, josta osa jää 
Saksaan, mutta suurin osa kulkee Saksan läpi naapurimaihin. 
 
Sähkön nettotuontiin Saksa joutui viime vuonna turvautumaan vain heinäkuussa, johon ajoittuvat 
suurten perusvoimalaitosten huoltoseisokit. 
------------------ 
 
Suomi 24 Ydinvoima 04.2015 
Stuxnet stuxnet stuxnet 
 
Muutokset Saksan energiantarjonnassa 2007-2013 
https://pbs.twimg.com/media/CA3H7aKUQAAdxn0.jpg 
Muutokset %-arvoina: 
Uusiutuvat +58.8 
Ydinvoma -43.5 
Fossiiliset yhteensä -26.2 (kaikki pudonneet) 
Muut -0.7 
Kotimainen kysyntä -25,5 
Vienti +13.9 
------------ 
 
 
 
 

3404.Tesla SYKLONI 
 
Tutkinnassa Syöpävuoren data TVO:n päälä palavasta teslabylonin mekaniikasta  
 
** Ei 1 000m pitkä ionipurkaus ilmaa pitkin VOI olla suora oikosulku. Matka on siis TODELLA PITKÄ, 
jopa 400 000V jännittteellekin. Kapasitiivinen/ induktiivinen, lähinnä radiotaajuuksilla alkuun  
ionisoitunut hallitumpi koronapurkaus. Mutta EHDOTTOMASTI systemaattisesti toistuva 
purkauskanava näiden useana päivänä koottujen videotallenteiden mukaan. 
 
Vaan kyseessä on saamieni tietojen mukaan. Suunnilleen luokkaa 100MW jatkuva tehon siirto 
päärunkolinjoista tuohon ydinvoimalan syklotronipyörteeseen. 
 
21.12.2014, 14:17, PL. kirjoitti: 
> Kamera voi näyttää koronapurkauksia ja vastaavia. Oikosulkua tuskin on syntynyt, koska siitä 
päästään ulos vain tehot katkaisemalla. Jos virtaa olisi ollut, valokaaren olisi pitänyt lähteä etenemään 
pitkittäin tehonsuuntaa pakoon. Valokaari jää palamaan jos virtaa yli 100 A. 
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* Ai 100A jää jo palamaan?. TODELLA hyvin sitten muuten arvelin ilmiön tehoksi. Eli jos jokainen 3 
vaihetta palaisi noin 100A teholla tulisi karkeasti yhteistehoksi 120MW. Aiemmilla tiedoilla arvelinkin, 
että TVO varastama teho olisi maksimissaan 100MW.   
--- 
 
0.12.2014, 21:20, PL. kirjoitti: 
> Typpiatomi painaa 2,343e-26kg ja sen varaus on 1,6e-19As. 14,4eV on 2,304e-18J eli Ws. 
 
> Atomi pitää kiihdyttää 14024 m/s nopeuteen tai 94553 K lämpötilaan. Teoriassa kiihtyy tohon helposti 
ilman läpilyöntilujuuden kentässä 3,5kV/mm vain 4,11 um matkalla. Ristiriitaista, tavallista kipinäväliä? 
 
* Eli, tuon kaavan mukaan AINA kun kipinä purkautuu. Se tapahtuu kun välissä olevat ilman molekyylit 
muuttuvat "sauvamagneetin" kaltaisiksi +/- ionisauvoiksi? 
 
* Silloin tuon PYSYVÄN ionisaation LISÄenergian takana täytyy olla myös jotain muuta varastoitunutta 
energiaa. 
 
* Tämän tiedon mukaan siis se pitää saada PYÖRIMÄÄN, eli spinnaamaan niin NOPEASTI. Että 
pyörimiseen varastoitunut "rotaation hyrräämisenergia" ylittää elektronin palaamisen eneriat? 
 
*Meneepäs tämä TODELLA konstikkaaksi matemaattisena mallina? Ihan SELVÄSTI Tesla päätyi 
staattisten plasmapallojen mallintamisen ratkaisuihinsa laboraatiolla. 
 
PS., Tein muuten Syöpävuorelta ottamistani videoista eilen h u i k e a n  lisälöydön. Onnistuin 
KUVAAMAAN. Miten TVO:n yllä olevaan 3,6km leveään ionipilveen iskee 1000m pitkät salamat 
SUORAAN kaikki 3 vaihetta nätisti rivissä!  Prosessi näyttää kuluttavan mm. vähintäänkin 100MW 
syöttötehot. Mikä selittäisi  VALTAVAT heilahtelujen ongelmat Länsirannikon sähköyhtiöitten 
sähköverkoissa. 
--- 
Oikosulkuteho voimaloiden päälinjoissa on 5000 – 10 0000 MW. 
  
* Eli lasakeskelemani Tesla- syklotronin 1 000MW pulssitehokin sopii tähän skaalaukseen hyvin.  
-------------- 
 
SUURIA sähkösyöttöjen häiriöitä Länsirannikolla 
tvo syyllinen tvo syyllinen 
 
> 25.joulukuuta 2014 K. 
> Länsirannikolla on sattunut suuri sähköhäiriö joka on tuhonnut mm. Härmässä toimivan 
metallikonepajan melkein kaikki sähkölaitteet, Devemet Oy on haastanut käräjille asiasta suomalaisen 
tahon. (Vahingot nousevat useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin). 
 
> Sain sisäpiiri tietoa, tämä ei ole missään uutisissa mutta Seinäjoen käräjäoikeudessa asiaa aletaan 
puimaan Helmikuussa 2015. 
 
> Suuri verkosto häiriö tuli konepajalle Esse Elektro Kraft Ab:n verkoston kautta, kyseinen yhtiö pesee 
kätensä ongelman aiheuttamisesta, mutta lieneekö Eurajoen Ydinvoimala tosiasiallinen syyllinen??? 
 
* Todella tärkeää uutisointia. Koska aihe pidetään taatusti tarkoin poissa julkisuudesta. No kuten 
kirjoititkin jo paljastavasti. "Yhtiöt pesevät kätensä ongelman aiheuttajasta!"  
 
* Sanomatta selvää, että TVO/ Olkiluoto on 100% varmasti tiedetty ongelmaan syylliseksi!.. Toivon 
TODELLA, että nämä meikäläisen ottamat dokumentaatiot ilmiöstä päätyisivät tuollaisiin 
oikeudenkäynteihin asti ohi sensuroivien POLIISIEN! 
------- 
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29.12.2014 P. kirjoitti ammattitasoisesti Olkiluoto videoinneistani 
 
> 1) Yhden kahden kilometrin salama tarvitsee tuhansia miljoonia voltteja eikä linjojen 231 kV 
jännitteellä (vaihe/maa) ole tässä mitään roolia. Salamat siis iskeytyvät maadoitettuihin kohteisiin eli 
varmaan linjojen päällä oleviin ukkosköysiin, säämastoon jne.. 
 
* Tuo maadoitus ajatus mullekin tuli ensin mieleen. Mutta lännessä lähimpänä olevaan korkeimpaan 
säämastoon kaaret ei kuvissa kuitenkaan lyö. EI edes ydinvoimalan savupiippuun! Angelin Ruotsin 
tietojen mukaan systeemi nimenomaan RYÖSTÄÄ 400kV linjakaaresta lisää rajusti energiaa itseensä.  
 
* Mikä selittäisi paljon ilmiöstä. Muuten minulle soitettiin, että videon kohdassa 32,40 min näkyy myös 
yksittäinen valtava VAAKAMALLINEN valokaari jossa OL-1 ja OL-2 savupiippujen VÄLISSÄ näkyy 
leimahdus! Voimaloiden KESKINÄISET energiakentät siis myös vuorovaikuttaa. Mikä lisää ilmiön 
uskottavuutta omalta osaltaan lisää. 
 
> 2)  Voi olla myös, että valokaari syttyy pienemmällä jännitteellä kun säteilykvantti auraa sille reitin! 
Säteilykvantit eivät kuitenkaan liiku aina 45 asteen kulmissa. 
 
* Pu-239 kaasuplasmojen gravitaatiolla avustettu fyysinen liike On tässä prosessissa ihan oleellista! 
Kyllä plasmakaasujen hurja, vakaa 36 000km/h pyörintä  ja plutoniumin fyysinen massa selkeästi toimii 
samoilla putoamisen kaavoillaan. Ei noiden pää- ja omakäyttömuuntajien magneettimassiivit ole siellä 
myös turhaan. Vaan osana J.J. Thompsonin laitteen oleellista toimintaa, katot vielä muuntamoissa 
aukinaisiksi viritettynä. 
 
> 3) Aina vino 45 asteen kulma on hämmästyttävä. Todennäköisesti ydinvoimaloiden ympäristö on 
voimakkaasti samaa varausta kun ylhäällä taivaassa, eli voimaloiden ympärillä on voimakas 
sähkökenttä, joka pakottaa salamat valitsemaan puolitoista kertaa pitemmät reitit, jossa on kaukainen 
maa. Tämä kuitenkin todistaa, että voimaloiden ympärillä ja päällä on paljon varautuneita hiukkasia. 
Varautuneita hiukkasia siis pukkaa jatkuvasti alhaalta ylös. Alhaalla suuri osa neutraloituu maahan ja 
laitoksen pelteihin, mutta hiukkasia tulee niin paljon, että ne kerrostuvat ylhäältä miljardeiksi volteiksi. Ei 
enää ihme, ettei Eurajoella ukkosta koskaan. 
 
*Tuo on pitkälti totta. 45 astetta tuntuuu kyllä säännöltä ilman mainittavaa poikkeamaa. Uskon, että  
vierailukeskuksesta kuvaamani todella outo kerroksina nouseva "face of säteily" joka näkyy kertoo 
JUURI tuosta mielettömän tehokkaasta  Pu-239 ionipumpun olemassaoloista Olkiluodolla.  
Ydinvoimalan rakenteisiin tietysti alkupäivinä jumittuu loputtomat säteilyn energioitten määrät. Mutta 
rakenteet kyllästyy.  Ja Pu-239 tonnistot ja neutronit alkavat vuotaa myöhemmin kaiken 
materiaalisuojauksen täytettyään esteittä läpi ja ulkoilmaan. 
 
> 4) Virrasta on vaikea sanoa, mutta arvelisin muutamia ampeereita tai jopa kymmeniä ampeereita. 
*Tässä täytyy muistaa, että vasta luokkaa 1 000MW hetkittäiset teholäpilyönnit vasta pystyvät 
lamaamaan valtakunnan verkon nähdysti ja mitatusti polvilleen! Tämän megaongelmansa kanssahan 
KAIKKI sähköyhtiöt nyt kipristelee TVO:n takia jo. Ilmiön olemassaolohan on eräs KESKEINEN todiste 
videoitten lisäksi asiasta! 
 
> 5) Laita RADIO kuuntelulle ja koeta kuulla napsahdukset. Niistä voisi hieman päätellä myös virran 
määrää kun on löytänyt taajuuden... 
 
* Kyllä noin. Tutkassakin pitäisi moiset näkyä. Toki näkyykin. Siksi ydinvoimalan päältä on kielletty mm. 
ilmavoimien tutkakuvat ja observatorioiden kuvaukset! Harmi kun ei ole hajuakaan mikä on singnaalien 
taajuus. Se kun voi olla muutamista hertseistä giahertseihin, mitä vaan?  
 
*Teslakin puhuu 7,5 Hz ja 10 MHz kipinägeneraattoreistaan tästä? Gigoja taas ei tahdo enää kuulla 
peruslaitteilla. Toisaalta toi säksätys varmaan kuuluu oikeilla laitteilla satojen km päähän myös. Joten 
ihan YLE- taajuuksissakaan ei kuljeta? Tai, olisikohan paniikinomainen YLE kanavien dikitointi tehty 
juuri ydinsäteilyn takia YLE:ssä taannoin?)) 
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> 6) Revontulet syttyvät kun auringon hiukkaset kohtaavat magneettikentän. Tuo 45 (62 asteen ) kulma 
voisi olla myös maan magneettikentän vuoviivan suunta, mikä tarkoittaisi, että voimala puskee ympärille 
valtavasti hiukkasia ja ne hohtavat kohdatessaan maan 60 uT vuontiheyden. Suunta pätee, koska ei 
lainkaan juovia vasemmalle!! 
 
* Juuri NÄIN. Pohjoisen puolella sataman luona kuvasin KAIKKI rajuimmat valokaaret. Taas idässä 
Syöpävuorella en sinne tulleena ainoaakaan. 
 
> 7) Sähkökentän saisi hyvin mitattua metallilangalla ja leijalla, joka ylöspäin kohotessa generoisi 
tasavirtaa. Lennättäminen vain ei oikein onnistu. Sitäkin tosin voisi kokeilla syöpävuorella tai jäällä 
lähempänä myöhemmin.. 
 
* Vesan videoissahan asia myös esitettiin päivänselvästi "!ionikatcherillä". Vesa käytti mittauksissaan 
Isnäsin 18m betonitornia. 
 
*Niin NÄIN USKOMATONTA DATAA. Päivänselvä asia! Ja mitä tekeekään ydinala, lehdet, YLE ja 
vastaavat? Määrittelivät kautta linjan videoni viiveittä viranomaispakolla HENGENVAARALLISIKSI ja 
pantiin systemaattiseen levityskieltoon ainakin 3 aiheen videointiani! Pitääkö enää selvempää todistetta 
asian oikeassa olemisista löytää?. . Suomen ja koko maailman ydinala on yksinkertaisesti läpeensä 
korruptoitu systeemi! MOT. 
---------------- 
 
Kalevi Savolainen 
14 tuntia siten 
  
Entistä pitävämpiä todisteita: Neutriinot ovat valoa nopeampia hiukkasia 
 
Yhdysvaltalaisen George Masonin yliopiston emeritusprofessori Robert Ehrlich on esittänyt uusia 
todisteita siitä, että neutriino-alkeishiukkaset ovat todennäköisesti takyoneja eli valoa nopeammin 
kulkevia hiukkasia. 
 
Jo vuonna 2011 eräät tutkijat mittasivat niin sanotussa Opera-kokeessa neutriinojen nopeutta ja saivat 
tulokseksi niiden olevan hiukan valoa nopeampia. Uusintamittauksessa alkuperäiset tulokset havaittiin 
kuitenkin virheellisiksi. 
 
Ehrlich ei ole tuoreissa kokeissaan mitannut suoraan hiukkasten nopeutta, vaan niiden massaa, 
Phys.org kertoo.  
 
Päätelmä valoa nopeammasta liikkeestä perustuu ajatukseen takyonien imaginaarisesta massasta. 
Imaginaarisen massan omaavien hiukkasten erikoisuus on, että niiden nopeus kasvaa kun ne 
menettävät energiaa. Ehrlichin mittausten mukaan neutriinon imaginaarimassa on energialtaan 0,33 
elektronivolttia eli alle miljoonasosa elektronin vastaavasta. 
 
Tulos perustuu kuuteen erilliseen havaintoon avaruussäteilymittauksista. Toisin kuin Opera-kokeen, 
näiden havaintojen tuloksia ei voi jättää huomiotta sillä perusteella, että tuloksista puuttuu ilmiö jonka 
pitäisi olla havaittavissa. 
 
Vuoden 2015 aikana aloitettava Katrin-niminen koe voi edelleen vahvistaa tai kumota Ehrilichin 
havaintoja. Siinä neutriinon massasta saadaan toivottavasti lisätietoja vedyn raskaimman isotoopin, 
tritiumin, beetahajoamisen spektriä tarkastelemalla. 
 
http://www.tekniikkatalous.fi/.../entista.../a1039106... 
 
http://www.tekniikkatalous.fi/.../entista.../a1039106... 
 
Phys.org - News and Articles on... 
PHYS.ORG? 
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* artolauri1 sekunti sitten (muokattu) 
  
TYYPILLISTÄ ydinalalla! Luokkaa 60% kun ydinvoimaloitten vuotamasta säteilyn energiasta leviää 
JUURI näillä MASSALLISILLA ja YLI valon nopeilla neutriinoilla kaikkialle energioineen! Siksi IAEA on 
systemaattisesti VALEHDELLUT asiasta JO pian 100vuotta!? 
--------------- 
 
"Räjähtävän MOX polton aikaan 2014-" 
osu osu osu 
 
Miksi maailmalta kantautuu yhä kasvavasti uutisia. Joiden mukaan juuri POLTTOAINE palaa huonosti 
reaktoreissa, kautta maailman? Kaksi keskeistä syytä. Taivaan teslabimien HADRONIEN tuotto on 
ratkaisevasti häiriintynyt Fukushiman onnettomuuden seurauksena. Reaktoreista ei voida luotettavasti 
käyttää elintärkeää ANTIAINEHÄVITYSTÄ kaikkein vaativimmille isotoopeilleen. 
 
Toinen keskeinen ongelma tulee siitä. Mikä aiheutti Fukushiman suuronnettomuudet. On ollut PAKKO 
polttoaineen pulan kasvun takia alkaa ajattamaan 2- kertaa poltettua t o d e l l a  arvaamattoman 
isotooppisuhteen Pu-239 eriä! 
 
Miamaki maailman suurin ydinpolttoaineen MOX tuottaja suljettiin lopullisesti 2011. Kun se jälleen 
kerran räjähti kolmannen kerran. 1,5 Vuotta sitten räjähti myös Venäjän Tsheljabinskin vastaava laitos. 
 
Myös  Pheniks, Superphenix ja Englannin Sellafield niin ikää paskoina. Alkaa IAEA pojankossien ruuti 
olla viimein märkää. 
 
USA tekaisi New Meksikon laitteistojensa räjähdettyä viime kesällä. Teksasiin uudenpolven 
Lasererottimestaan maailman AINOAN jäljellä olevan isotooppierotinyksikkönsä. Laitteen LUULTIIN 
alkujaan tuottavan +90% hyötysuhteella. Tosin CERN koe jo 2007 totesi sen olevan 8- osaa oletetusta. 
Siis suomeksi sanottuna täysi FIASKO! Kuten ydinalalla on totuttu.  
 
Epätoivon ollessa tällä tasolla. Kelpaa toki mikä tahansa paska reaktoriin pantavaksi. Varsinkin, kun 
Fukushiman räjähdettyä kukaan EI suostu ostamaan myös Areva- MOX jätteitä! 
 
MIKSI hommat alinomaan laskee alleen näin? 2008 Alkanut uraanin tuottannon energianegatiivisuus on 
saanut aikaan MYÖS tämän Pu-239 talouden epäonnistumisten sarjan.  
 
Mitä nämä IAEA mielipuolet aikoo seuraavaksi? Norjassa, vaikkei siellä edes PITÄISI olla reaktoria. 
Ajaa kuitenkin USA/ Obama käskemänä kolmatta paskaa tuuttiin. THORIUM on päivän muoti 
hallusinogeeninä sitten seuraava Akilleus, jolla maailmassa aletaan tuhota vielä jäljellä olevia loppuja 
reaktoreita! 
 
Valtavaa hoppua tällaisille uusille polttoaineviritelmille vaaditaan yhä lisääntyvästi. Vaikka Pu-239 
paskat on räjäyttäneet maailmalla jo yli 150 reaktoria muutamassa vuodessa. Mutta ei hätää. Aina 
voidaan lisätä nettiPOLIISEJA kertomaan valheitaan rahasta, ettei ydinalalla mitään h ä t ä ä !)) 
------------ 
* Joskus jopa itse ällistyy. Miten joihinkin dokumentoimiini asialöydöksiin ydinvoiman TODELLA 
SALATUSTA maailmasta raotetaan verhojaan. Tässä suorastaan klassinen esimerkki jälleen siitä 
suunnasta.  
 
Suomi 24. Ydinvoima 18.01.2015 
 
stuxnet 18.1.2015 13:43  
Paljonko Japanin ydinvoimaloiden tuotantokapasiteetti on?  
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Luin jutun, jonka mukaan suljettu ydinvoimala kuluttaa sähköä noin 1/3 sähköntuotantotehostaan. Jos 
arvioimme Japanin ydinvoimaloiden kapasiteetiksi 45GW, ne joutilaana ollessaan kuluttaisivat sähköä 
15GW joka hetki. 4 vuotta ovat Japanin ydinvoimalat olleet pääsääntöisesti suljettu. 
 
Tämä tilasto näytti melkein kaikkien Japanin ydinvoimaloiden olevan 'suspended'-tilassa: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_reactors#Japan 
 
mauri lappi 
* Jimmy Carter laki puhuu 10% ydinvoimalan omakäytön normi ominaisuudesta. 
Tuo 33% lienee kuitenkin totta. Mutta kulutuksesta iso osa tulee Fukushiman maaperän 
hätäjäähdytyksen pakoista.  
 
 
Stuxnet 
Omakäyttö on vain noin 4% sähkötehosta. Olen aina kuvitellut, että se riittää alasajetun ydinvoimalan 
sähkönkulutukseen. Juttu oli yleinen, ei koskenut vain Japania.  
 
Laitoksessa oleva käytetty ydinpolttoaine ainakin vaatii jäähdytystä, mutta ei kai noin helkutin paljon. 
Paljonko Japanin ydinvoimaloiden sähkönkulutus on, kun ne kaikki on alasajettuna?  
 
* mauri lappi 18.1.2015 15:28  
Keskimäärin maailmalla ydinvoimalan laskettu teho on 900MW.  
 
*Stuxnet on oikeassa siinä, että ydinvoimalan normin mukainen omakäytön osuudeksi lasketaan 4-5% 
luokkaan. Jimmy Carter laki siis VELVOITTAA 10% tehon kun reaktorit vielä ON hehkukuumia. Ja vaatii 
varmennetun MAKSIMI jäähdytyspiikin silloin. 
__________________________________________________________ 
 
*Tuo, että KAIKKI ydinvoimalan vaatisivat omakäyttötehonsa PERÄTI 3- kertaa tätäkin ISOMMAN 33% 
on kyllä HULPPEAN ISO LUKU! 
 
Voisitko valaista asiaa lisää? Nyt olet JÄNNÄN äärellä!. . .Ja kiinnostus asiastasi heräsi kovasti.. 
Löytyykö lisädataa? 
 
Edes minulle ei nyt suoraan tule mieleen MIKÄ ydinvoimalan omista laitteisto voisi viedä noin 
JÄTTIMÄISET tehot? Juu siis Japanin maaperän jäähdytys tuli mieleeni mutta, että juttu koskisi 
KAIKKIA maailman reaktoreita? 
 
Aivan SELVÄSTI tässä paljastumassa jotain TODELLA SALATTUA YDINVOIMASTA! 
 
Jäähdytyspumput on kymmeniä megawatteja. Turbiinia esim. paaksataan ja pyöritetään ihan 
"huvikseen". Muuta on valaistus, lämmitys, tietokoneet, puhaltimet, suotimet.. Mutta MIKÄÄN 
noistakaan ei kokoa kuin max 5% tietämistäni perustehotarpeista..  
 
Yksi noinkin iso teho voisi olla niinkin eksoottinen selitys kuin kuvaamani TESLAPYLONIN vaatima 3-
440MW jatkuva syöttötehot valtakunnan verkosta suoraan ionosfääriin / reaktori! Ainakin sen verran 
ydinvoimalat näyttää ryöväävän tauotta taivaan SYKLOTRONIIN! Teslapylonissa piilee 15 kilotonnin 
tehot.  
--- 
* Voin vain hämmästellä, että Japanin sähköverkoista on ydinala imnuroinut 5 vuotta PUTKEEN yhtä 
selvästi suuremmat vuosikulutukset, kuin koko Suomen kulutus yhteensä. Eikä muka KUKAAN taho ole 
huomannut asiaa. Kun tekijänä on ydinala!  
 
* Tuo sähkö menee tauotta taivaalle kohotettujen SUPERSALATTUJEN 100km korkeitten teslapylonien 
syklotronin pyörityksiin. Pakko noita pyörittää, koska alas ajetuistakin reaktoreista tauotta puskevat Pu-
239 ionipoilvet pitää tauotta pumpata ylös avaruuksiin. Jotta reaktorit eivät myrkyttyisi ja tuhoutuisi tästä 
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tauottomasta plutoniumin ionien kertymistä! Puhumattakaan siitä, että sammutettu teslapyloni räjäyttää 
alla olevat ydinvoimalat.. ! H u i k e a a  salailukulttia maailman tasolta vielä. 
--- 
 
Mitä ylläoleva maksaa? 
hintaa ydinvoimalle 
 
* Japanikin kuittaa 54kpl kokonaan romuina olevista ydinvoimaloistaan laskettuna mm. 2 000 miljardin 
pelkän siivousurakan. Mutta tuo summa ei kerro alkuunkaan kaikkea ja todella yllättäviä lisäkuluja 
ydinvoiman hankkieille. 
 
OL-3 laitoksen vuoden tuottamatta ollut sähkö tekee karvaan tappion TVO:n ydinhankkeille luokkaa 1,2 
MILJADIA/y. Tästä on sitten hyvä laskea myös sen yllättävän maksulisän mitä Japanin 5 vuotta 
kuolevaan ydinvoimaansa survomat jälkihuolinnan 15 000MW /y tehot laskuttaa: 
 
0,94* 1,2 miljardia* 10* 5y= 
 
56,25 MILJARDIA !! 
__________________ 
 
Japani menettää siis pelkkien seisovien ydinreaktoriensa hätäjäähdytysten enerhgiaan huikeat 11 
miljardia/y! Summa on kyllä sydäntä raastavan ISO raha. Varsinkin koska ydinala on pitänyt tuollaiset 
ydinenergiansa lisäkulutkin tarkkaan piilossa.  
 
Piilossa muuten miksi? No TVO:n tietojen mukaan tuo summa tulee vielä saamaan jatkossa muikeat 
nollan peräänsä, JOS ollaan varovaisia. Eli reaktoreista tuskin käyntiin laitetaan yhtäkään. TVO:n 
tietojen mukaan ydinjäte vaatii noissakin reaktoreissa vielä tauottomat n. 40 vuoden energiaa syövät 
jälkijäähdytykset. 
 
Kyetäänkö tuhlauksen sähköjä ionosfääriin katkomaan edes 562,5 MILJARDIN ydinvoiman laskujen 
jälkeen, jää toki nähtäväksi. Totuushan on se, että ydinjätteistä vuotaa plutoniumia 100 000y! 
-------------- 
[img][/img] 
 
 
 
 

3405. Ydinvoimalat tuhoutuvat 
 
Luonnon katastrofeista 
ydinvoimin ydinvoimin 
 
Reilu 2 vuotta (noin 2012) sitten Helsingin yläpuolella kulkevaan 400kV avosekolinjaan löi tavallista 
rajumpi ukkonen. Välitön seuraus oli tyypillinen. Suomen KAIKKI 4 reaktoria putosivat kerrasta alas. 
TVO:lla mm. elintärkeä ydinvoimalan pääkiertopumppu räjähti rikki! Asiasta vaiettiin kuin muuri! 
 
Ydinvoimalaitoksista on parissa vuodessa räjähtänyt KYMMENISTÄ ydinvoimaloista ionisaatiokasvun 
aiheuttamiin ylijännitepiikkeihin kymmenien ydinvoimaloitten päämuuntajat. Erityisesti Ranskassa ja 
USA:ssa Mitään ei olla uskallettu kertoa. 
 
Aurinko flaret moukaroivat nimenomaan ydinvoimaloitten ylipitkiin päälinjoihin tappavia GIC- DC 
komponentteja, jotka tappavat reaktorien muuntajat kyllästyttämällä raudat jopa 1 A riittää! 
 
Tykkylumi ja jäätävät sateet lamasivat ydinvoimalalinjoja niin USA:ssa kuin Kanadassakin muutama 
vuosi sitten. Kymmenet ydinvoimalat jälleen vaarassa. 
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Jokainen pyörremyrsky nostaa merivedet yli 2,5m aallokkorajan. AINA ydinvoimalat sammuvat 
näissäkin ensimmäisinä! 
 
Ydinvoimalat EI kestä maanjäristyksiä, kuten Japani opetti useaan kertaan. 
 
Tsunamiaallot Japanin mallissa tuhosivat 30km YDINVOIMALINJOJA räjäyttäen 15 reaktoria 
kiinailmiösulaan apusähköjen kadottua! 
 
Olkiluodossa taas neutronivuon sulattamat 600m- 1700m syvällä alkavat metaanijääklatraatit survovat 
ihmisiä hengiltä. Halkaisevat ydinjätevarastojen altaita ja ennen kaikkea reaktoreita, 
 
Tektoniikka on tuhonnut molemmat TVO reaktorit ja mm. irrottanut OL-2 generaattorin ja rikkonut OL-1 
turbiinilaakerit vain 2v sitten!  
 
Japanissa maanjäristys tuhosi 2001, peräti 7 ydinvoimalaa kerrallaan.. Joten 2011 EI ole kikään 
poikkeus silläkään saralla Japanin tuhoissa. 
 
Lista on liki loputon. Mutta POLIISISENSORIT pitävät nämä tarkoin poissa julkisuudesta AINA. 
---------------- 
 
* Mihail Gorbatsov puhe 01.2015. 
fissio räjähdys fissio räjähdys 
 
Mihail Gorbatsov on muuten tullut julkisuuteen Venäjällä yllättäen. Lännen eniten kunnioittama maan 
entinen presidentti, ei mikään pikkutekijä siis! 
 
Oli sanonut, että ihmiskunnan VIIMEISET HETKET ON KÄSILLÄ . Koska ydinvoiman täysin 
kestämätön käyttö on tappamassa KOKO MAAILMAN!! 
 
Puhetta edelsi 09.01.2015 kello 16-17 Suomen puolella nähty massiivinen punainen erittäin 
voimakkaan taivaankannen happikehän  ionisaation välähdys Venäjältä! 
 
 Ilmiö kertoi karun totuuden. Tsheljabinskissä ydinjätevarastojen hallitsematon palo etenee 1,5v jälkeen 
YHÄ, myös USA:ssa! Ja chemitrailaus myös ei enää auta pitämään ydinjätepäästöjä maailmalla 
aisoissaan! 
---------------- 
 
5MILJARDIN/y Arevan tappioputki  
______________________________ 
 
WoHOO!!. . . Kylläpä SUPO/CIA netti poliiseilla on katkeraa kuulla totuudet 24.02.2015 
ydinsekoilujensa pohjavirroista. Suoraan 30y ydinalan ammattilaisen suusta!) 
 
Kuulin tänä aamuna, että TVO kuittaa jälleen kerran OL-2 käsiin hajoamisillaan kuukauden 
keskeisimmän talven sähkötarpeittemme mokaamisillaan kymmenien MILJOONIEN tappioputket! 
 
Kiva kuulla, edes se, että vuodesta toiseen mm. Japanissa seisovat 54 reaktoria sentään suomalaisten 
ydinrottien mielestä tuottaa edes  t a p p i o t a ! 
 
Mutta.. mutta? Miksei kerrota mitä tuottaa tappiota kun esim. Ruotsissa nyt vuosiluokkia seisoneet 3 
reaktoria. Mitä maksaa ja millä ydinalan epävarmoista laitoksista puuttuvat sähköt teettää?.. Ai niin 
Suomessakin 100% kivihiilivoimaloista on varattuna ydinvoimaloitten hätäapusähkön tuottajiksi!..) CO2 
Ja veronmaksajien kukkaroiden liitokset natisevat noista.  
 
Niin koska kerrotaan julkisuuteen se, MIKSI Areva kuittaa vuodessa ydinvoimaloistaan 5 miljardin 
tappiot juuri Olkiluoto OL-3 hankkeissaan? Ollaanko ydinpoliisien Vuojoen, Helsingin porukoissa 
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lainkaan TIETOISIA, ettei Areva vallan h e l p o l l a  maksa noita TVO:n mokamiljardeja? Tarkoitan, 
että kun todistetusti TVO teettää tappioita miljardeja/y. Niin suoran kaavan mukaan raa'asti yli 10v 
viivästymisen kustannukset pelkkinä menetettyinä sähköinä on 1 200 000 000e/y!  
 
Jos taas Arevan tappiosta vaikka vain puolet lasketaan Ranskan omalle OL-3 sisarelle ja toinen 2,5 
miljardia TVO:n piikkin myöhästymisiensä yli 10 vuodelta. Tulos on TUKSAHDUTTAVAN iso. 25 
Miljardia. .. 
 
 Jonka Areva TAATUSTI maksattaa Suomella tulevissa oikeudenkäynneissään! Tai on Arevalla 
toinenkin konsti. Laittaa firmansa konkkaan. Jättää kaikki tulevat tappion maksatukset TVO:n kontolle.)  
Hyvä kiristyskeino on superkallis OL-3 kustomoitu polttoaine. TVO:n on PAKKO maksaa, tai laitos ei 
käy ilman huolintaa koskaan!  
 
Itse asiassa YLE toimittaja Harakka kertoi, ettei Suomi tule KOSKAAN saamaan edes OL-3 laitosta 
hallintaansa! Vaan Areva/ Ranska pitää sen panttina, kunnes TVO= Suomen valtio maksaa 
hankkeeseen menneet kymmenet miljardit! .Kyllä tällaiset nostavat ydinsähkön hintakustannukset, ei 
enää pilviin vaan AVARUUKSIIN! 
---------------- 
 
Suomi 24 2015.04 Ydinvoima foorumi 
 
wertykl  
Venäjän metsäpalot joku vuosi sitten kartan mukaan olivat tarkoin rajoittuneet sektorille, jonka 
muodostivat atomikoealueiden säteilyt Nevada-Semipalatski ja Mururoa- Semipalatski välinen sektori. 
 
* Joo ydinjätevarastoista karanneet kuumat hiukkaset on luokkaa +5 000C. Ja niiden jo pelkkä 
olemassaolo sytyttää metsät nähdysti palamaan. Joten mikään SATTUMA ei tässä ole, että 
ydinjätevarastot räjähtelee säännöllisesti kaikkialla Maailmalla. Tsheljabinskikin räjähdyspalanut ainakin 
3- kertaa. Samoin Sellafield, Superphenix ja myös Japanissa niinikään lopullisesti suljettu Miamakin 
plutonium jalostamot.  
------------------------ 
[img][/img] 
 
 

3406. Japanin IHME 
 
OsaI 
 
 
*Täydet pisteet Stuxnetille jälleen tästä t o d e l l a  tasokkaasta ja positiivisuutta antavasta 
artikkelistaan!  
 
*Ammattitason dataa Suomessa 100% vaietusta Japanin uudisenergian buumista! 
 
*JOPA minut yllätti,(14.01.2015), ettei EDELLEENKÄÄN F-3 laitoksen fission EMP pulssien tuhoista ole 
kyetty käynistämään ainoaakaan reaktoria. Vaikka lehdet kertovat USEITTEN muka käyvän! Kaikken 
kruunaa tieto siitä. Että jopa Japani on menossa uudisenergioillaan heittämällä yli 20%! Mikä ON kyllä 
mykistävää dataa siihen nähden mitä Suomessa asiasta vedättää lehdistö. Näköjään Japanista EI saa 
uutisoida kuin IAEA VALHEET!.. 
------------- 
 
Kansan Uutiset Verkkolehti  
Ilmoitus  Tiistaina 13.1.2015 
 
10.1.2015 13.02 
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Japani – nousevan aurinkovoiman maa 
Tapani Jussila 
 
Japani elää uusiutuvan energian Suuren Harppauksen alkuvaihetta. Se alkoi Fukushiman tapahtumista 
vuonna 2011. Kaikki ydinvoimalat ovat suljettuina ja aurinkovoima kasvaa sata prosenttia vuodessa. 
 
Japanilaisten asenteet energiaan tekivät täyskäännöksen vuonna 2011. Ydinvoimasta halusi eroon jopa 
80 prosenttia kansalaisista. 
 
Asenteilla oli myös nopeita käytännön seurauksia. Viranomaiset, joita syytettiin heti Fukushiman 
onnettomuuden jälkeen ikävien asioiden salailusta, ryhdistäytyivät nopeasti ja sulkivat kaikki 54 
ydinvoimalaa vuoden sisällä. Osa sulkemisista on julistettu lopullisiksi, osa tilapäisiksi 
huoltotoimenpiteistä ja stressitesteistä johtuviksi. Yhtään voimalaa ei ole käynnistetty uudelleen, mutta 
kaksi oli tilapäisesti toiminnassa heinäkuusta 2012 syyskuuhun 2013. 
 
Uudelleenkäynnistys on niin arka poliittinen kysymys, että yritykset ovat toistuvasti kaatuneet 
kansalaisten viranomaisia vastaan nostamiin kanteisiin tai muihin syihin. 
 
Kyushulla sijaitsevan Satsumasendain voimalan kahdelle reaktorille on käynnistyslupa ja ne saatetaan 
käynnistää tänä keväänä. Mielipidemittausten mukaan 59 prosenttia kansalaisista vastustaa 
voimaloiden uudelleenkäynnistystä. Paikallishallinnollakin on sananvaltaa, ja Kyushun yrityksistäkin 
puolet vastustaa. 
 
Pelätyt kesäiset energiapulat on vältetty järkevien säästötoimien, uusien energianlähteiden ja 
nestekaasuostojen avulla.  
 
Pitkän aikavälin linjaus 
 
Suuri kysymys eli pitkän aikavälin energialinjaus on Japanissa jo käytännössä tehty. Ydinvoimasta 
luovutaan nopealla aikataululla ja fossiilisista polttoaineista pyritään myös eroon mahdollisimman 
nopeasti. 
 
Molemmat korvataan uusiutuvalla energialla. Hallitus päätti siitä heti muutama kuukausi Fukushiman 
katastrofin jälkeen. Vaikka nykyinen Shinzo Aben hallitus on pidentänyt siirtymäaikaa, peruslinja on 
selkeä ja sillä on kansalaisten hyväksyntä. 
 
Avoinna on kuitenkin se, milloin ydinvoima hylätään lopullisesti. Osa kansasta katsoo, että se hetki on 
jo mennyt. Hallitus haluaa käynnistää joitakin ydinvoimaloita väliaikaisesti, jotta vältettäisiin fossiilisen 
energian lisäkäyttö. Pieni osa kansalaisista haluaisi käyttää ydinvoimalat loppuun. 
 
Lisäydinvoiman rakentamista ei kannata käytännössä enää kukaan. 
 
Kasvihuonekaasujen päästöt ovat energiaratkaisujen tärkeä elementti. Ydinvoimaloiden sulkeminen 
kompensoidaan lähinnä nestekaasun tuonnilla, enimmäkseen Persianlahdelta, Malesiasta ja 
Australiasta. Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet tästä syystä vuoteen 2010 verrattuna noin viisi 
prosenttia. 
 
Uusiutuvan energian buumi 
 
Japanin linjaus kohti uusiutuvaa energiaa käynnisti ennennäkemättömän toimeliaisuuden. Se on 
enimmäkseen kohdistunut aurinkoenergiaan, kun taas tuulienergia, biomassa, vulkaaninen 
lämpöenergia ja ehkä vesivoimakin odottavat vielä omia buumejaan. 
 
Ennen Fukushimaa Japani panosti vaatimattomasti uusiutuvaan energiaan, ainakin Eurooppaan 
verrattuna, mutta vuosina 2011–2014 panostus ja tehon kasvu on ollut raju. 
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OsaII 
 
 
Japanin strategiaan kuuluu valtion voimakas tuki hajautetulle uusiutuvalle energiatuotannolle. 
 
Ratkaisevan tärkeä on pienten aurinko-, tuuli-, maalämpö-, biomassa- ja vesivoimaloiden omistajien 
mahdollisuus myydä tuottamaansa sähköä yleiseen verkkoon. Näin saadaan hyötykäyttöön kodeissa, 
firmoissa, parkkipaikoilla ja muualla tuotettu energia silloinkin, kun sitä ei itse tarvita. 
 
Samantapainen systeemihän on ollut Saksassa jo 1980-luvulta alkaen. Lisäksi uusiutuvan energian 
asennuskuluja tuetaan verovähennyksillä. 
 
Vuonna 2014 aurinkoenergian tariffi aleni 37 jeniin kotivoimaloille ja 32 jeniin muille. Se on edelleen 
hyvä diili, koska markkinahinta on 10–26 jeniä (riippuen muun muassa vuorokaudenajasta). 
 
Sähkölaskut miinusmerkkisiksi 
Samalla avattiin uusi tuulienergian syöttötariffi merelle rakennettaville tuulivoimaloille: 36 jeniä/ kWh, 
joka taataan 20 vuodeksi. Maalle rakennettavat tuulivoimat saavat 22  
 
Ylijäämäenergian myynti toimii automaattisesti ja rahat tulevat suoraan pankkitilille, joten monilla 
sähkölaskun loppusumma on muuttunut miinusmerkkiseksi. Koska tariffi on hyvä ja isoja tuotantoja 
suositaan jonkin verran, sijoittaminen vaihtoehtoiseen energiaan on hyvä bisnes. 
 
Kotivoimaloiden lisäksi on rakennettu tuhansien kotitalouksien energiantarpeen tyydyttäviä niin 
sanottuja megasolarprojekteja eli esimerkiksi aurinkovoimaloita hylättyihin tehtaisiin ja kuplatalouden 
aikana rakennettujen valtavien golfkenttien päälle. 
 
Kattojen vuokraus aurinkopaneeleja varten on myös muodostunut hyväksi bisnekseksi. Japanin 
tuulienergiaprojektit ovat viime aikoina saaneet runsaasti sijoittajia sekä Japanista että ulkomailta, kuten 
tuulienergian mekasta Espanjasta. 
 
Aurinkoenergian mallimaa 
Aurinkoenergia on Japanissa uusiutuvien energiamuotojen etulinjassa, koska 2010-luvulla 
aurinkopaneelien teho on noussut ja hinta pudonnut maailmanlaajuisesti paljon ennakoitua nopeammin. 
Ennusteet ovat toteutuneet toistakymmentä vuotta etuajassa. 
 
Voi kuulostaa yllättävältä, että maailmaan on jo rakennettu lähes 200 gigawatin (GW) 
aurinkoenergiateho. Aurinkoenergian globaali vuosittainen kasvu on noin 30 prosenttia. Suurimmat 
aurinkoenergian tuottajat ovat Kiina, Saksa, Yhdysvallat ja Japani. 
 
Japanissa aurinkoenergian vuosittainen kasvu on samuraimainen 100 prosenttia. Institute of Energy 
Economics Japan (IEEJ) julkaisi heinäkuussa katsauksen, jonka mukaan vuoden 2010 tuotantoteho oli 
vuoteen 2015 mennessä kasvanut kymmenkertaiseksi 37 gigawattiin. Se nostanee Japanin maailman 
kärkeen, ellei Kiina innostu vielä kovempaan vauhtiin. 
 
Japanissa valmistetaan puolet maailman kaikista aurinkopaneeleista. 
 
Esimerkiksi germaniumista valmistetut paneelit tulevat vaatimaan puolet nykyisestä pinta-alasta 
verrattuna piistä valmistettuihin paneeleihin. Panasonic kertoo prototyyppinsä saavuttaneen 
maailmanennätyksen aurinkokennojen hyötysuhteessa eli 24,7 prosenttia. 
 
Aurinkopaneelien hinnat ovat koko ajan alentuneet. Kymmenessä vuodessa ennen Fukushimaa hinnat 
puolittuivat, kolmessa vuodessa sen jälkeen hinnat laskivat neljäsosaan. Maailmanmarkkinahinta on jo 
reilusti alittanut pitkään tavoitteena olleen dollarilla watti -rajan: lokakuussa paras tarjous oli 40 senttiä 
watti. 
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Tavallinen perheasunto tarvitsee sähköenergiaa 4 000–5 000 kWh vuodessa, mikä vaatii olosuhteista 
riippuen 4–8 kW:n aurinkojärjestelmän. Se tarkoittaa 20–40 neliömetriä aurinkopaneeleja talon katolla. 
Piipaneelien teho on noin 200 W neliömetriä kohden, joten edullisimmillaan perheasunnon järjestelmä 
maksaa 1 200–2 400 euroa. 
 
Japanin vuosittainen sähköntarve on noin 900 terawattituntia (TWh), mikä on 13-kertainen Suomeen 
verrattuna. Henkilöä kohden japanilaiset kuitenkin kuluttavat vain puolet suomalaisen kulutuksesta. 
 
OSAIII 
 
 
Fukushiman jälkeen uusiutuvan energian osuus sähköntuotannosta on noussut vasta minimaalisesti, 
12 prosentista 14 prosenttiin, vaikka sähköverkkoon on kytketty jo 15 GW uusiutuvaa lisäenergiaa. 
 
Aurinkoenergian valtavan prosentuaalisen kasvun vaikutus kulutustilastoihin on toistaiseksi ärsyttävän 
pieni. 
 
Suhteellinen kasvu on kuitenkin niin valtavaa, ettei kysymys ole näpertelystä, vaan suuri tuotannon 
harppaus on ovella. Vielä rakentamattomia aurinko- ja tuulienergian lupia on myönnetty noin 60 GW 
lisää, ja pelkästään ne nostavat uusiutuvan energian osuuden yli kahdenkymmenen prosentin, minkä 
Japani lupasi heti Fukushiman jälkeen saavuttaa vuonna 2020. 
 
Jos aurinkoenergialla tuotettaisiin kaikki Japanin sähkö, tehoa tarvittaisiin noin 1 000 GW eli viisi kertaa 
maailman nykyisten aurinkovoimaloiden teho. Nykyisellä Japanin vuosittaisella aurinkovoiman kasvulla 
tavoite itse asiassa saavutettaisiin jo 2020-luvun alkupuolella, ja maailman keskimääräisellä 30 
prosentin kasvulla vuonna 2027. 
 
Tuulivoimalla koko Japanin sähköntuotanto hoituisi 600 GW:n teholla. Toshiba, Hitachi ja Sumitomo 
ovat nyt investoimassa tuulivoimaan, jonka offshore-potentiaaliksi on Japanin ympäristöministeriö 
arvioinut peräti 1 600 GW ja onshore-potentiaaliksi 280 GW. Niistä on hyödynnetty vasta 2,7 GW. 
 
Liikaa vaihtoehtoenergiaa? 
Ennen Fukushimaa Japanin sähköenergiasta 31 prosenttia saatiin ydinvoimaloista, 57 prosenttia 
fossiilisista polttoaineista ja 12 prosenttia uusiutuvista lähteistä. Silloin suunniteltiin ydinvoiman 
lisäämistä 50 prosenttiin. Nyt lukemat ja suunnitelmat ovat muuttuneet. 
 
Sähköä on säästetty 6 prosenttia verrattuna vuoden 2010 kulutukseen, ydinvoiman osuus on nolla, 
________________________________________ 
 
 fossiilisten 80 prosenttia ja uusiutuvien 14 prosenttia. 
 
Jos oletetaan uusiutuvan energian kasvun hidastuvan jonkin verran, sen 30 prosentin osuus voisi olla 
realistinen vuoden 2020 paikkeilla. Jos energiansäästöä lisätään 10 prosentin tasolle, laskisi fossiilisten 
osuus 55 prosentin tasolle vuonna 2020. Kauemmaksi ennustaminen on arpapeliä, sillä uusiutuvien 
kasvu saattaa olla niin nopeaa, että fossiilisista energianlähteistä luovutaan kokonaan ainakin 
sähköntuotannossa. 
 
Vaihtoehtoenergia on joidenkin mielestä jopa liian kovassa kasvussa. IEEJ varoittaa. 
 
Uusiutuvan energian hinta kuitenkin laskee koko ajan ja tariffit putoavat kohti markkinahintoja, joten 
rasitus valtiontalouteen loppuu. 
 
Uusiutuvan energian kilpailukyky markkinoilla on tulevaisuudessa joka tapauksessa ylivoimainen. 
Fukushiman traumatisoima japanilaisten enemmistö maksanee mielellään 20 vuoden aikana hieman 
lisää siitä, että mahdollisimman pian energia tuotetaan puhtaasti ja turvallisesti. 
 
Fil. tri Tapani Jussila on suomalainen matemaatikko ja Japani-asiantuntija.  
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--------- 
 
Japanissa vapautuksen juhlavuosi 04.2015 
poissa poissa poissa poissa 
 
Japanissa muuten juhlavuosi. 5 Vuottaan 100% ILMAN YDINVOIMAA JO! 
_______________________________________________________ 
 
Eikä edelleenkään minkäänlaisia ongelmia sähkön saatavuudessa.  
 
Jostain k u m m a n syystä Suomessa ei ole kyetty kertomaan millä tavoin 54kpl vuosikaudet maailman 
kalliimpana energian tuottajina seisoneet reaktorit on korvattu? 
 
Sen verran tiedämme, että noidenkin romutettavien ydinpaskojen pelkkään huolintaan menee valtion 
tukiaisia mykistävät 2 000 000 000 000e! 
------------- 
 
 
 
 
 

3407. Fukushima HAIHTUI 
 
- Kuulin juuri (12.01.2015), ettei syksyn 2014 Fukushiman 2-8 reaktorien starttaamisista ole tullut 
mitään. Miten on mahdollista, ettei maailman lehdistö, tai edes TV huomaa, ettei Japanin 54 reaktorista 
olekaan väitetysti käynnissä 8- ei siis edes alkuun kerrottuja 2kpl? 
 
- TEPCO ilmoittaa ettei "tiedä" missä maan 4 reaktorin kiinailmiösulaan menneitten Fukushima-1,2,3,4  
reaktorien 100 tonniset plutoniumiset sisukset ovat! Vaikka pelkästään USA:lla on 19 satelliittia 
mittaamassa säteilevät lähteet minuuteissa. Maailmalla on lukuisia suoraan säteilyjä kuvaavia 
kameroita, joilla säteilyn lähteet nähtäisiin hetkessä. Silti edes USA ei ole uskaltanut julkaista Japanin 
satelliittikuviaan? 
 
- TEPCO teetti räjähtäneitten reaktorien päälle pressuhallejaan, joiden sisältä EI ole annettu julki kuvan 
kuvaa 5 vuoteen? Miksi moinen salailu? 
 
Tuntuu suoraan siltä, että kyse On IAEA kanssa kansainvälisesti sovittua asia. Ettei Japanin 
Fukushiman 4 keskeisistä reaktoreista haluta antaa mitään todellisesta tilanteesta kertovaa dataa. 
Japani ja USA ovat yhdessä estänee  F-2 ja F-4 reaktorien räjähdyksien kuvin julkaisut yhä. 
Salatakseen niistä MITÄ? 
 
Tehdäänpä muutama yhteenveto.  
 
- Jos Japania sen enempää, kuin USA EI ole kiinnostunut siitä missä syvyydessä tai paikassa 
kiinailmiösulassa olevat reaktorit nyt on. Vastaus voi olla VAIN YKSI!.. 
 
Ei ole mitä kuvata. Ei ole olemassakaan 100t kiinailmiösulassa maan poveen porautuvia F-1,2,3,4 
reaktoreita . . ! Miten moinen on mahdollista? 
--- 
 
OsaII 
 
Katsokaa miten USA Chicago koe räjäytti SL-1 reaktorin kopion SL-2 JO 50 luvulla. Siinä näkee 
demottuna miten kokonainen reaktori uraanisisältöineen singahtaa korkealle taivaalle. Mutta mitään ei 
enää tullut alas! Ja tässä oli silti kyse vain 2% tehon muutoksesta lähtenyt nopeiden neutronien 
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aiheuttaman 20 000- kertaisen tehonkasvun fissiopommin reaktíot. Testin mukaan reaktorin uraanit, 
koko paksu reaktoripönttö yksinkertaisesti KAASUUNTUIVAT 5 millisekunnissa kokonaan! ..  
 
TEPCO  ei ole 4 reaktorin alueellaan mitään näytettävää. Ei mitään etsittävää. Koko "taru " sulavista 
reaktorimassoista keksittiin vain, jotta todellinen 4 reaktorin yhtäkkinen fissiopommina räjähtäminen 
taivaan tuuliin saatiin pois julkisuudesta! 
 
Jatketaan kyselyä. JOS reaktorit sulivat maan sisään. Niin miksi TEPCO EI peittänyt sulan reikää 
millään tavoin? Ei edes koittanut peittää reikää maassa kuten Tshernon tapauksessa tehtiin? On totta, 
että Fukushiman maaperästä todellakin nousi useita kertoja höyrypilviä myöhemmin. Kuitenkaan 
niihinkään EI laitettu mitään suodinta tai edes suunniteltu tappavien huurujen talteenottoja? Tuntuu 
todella oudolta, ettei maan alla palavaksi väitetyn 5 miljoonan kilon plutoniummassan synnyttämiin 
kaasuihin reagoitu missään vaiheessa niin, että niitä olisi edes yritetty rajoittaa?  
 
Maan alta todella pursui jotain mikä räjäytti ainakin Fukushima-4 täysin tyhjennetyn, pysäytetyn 
avoimen reaktorin. Rakennuksen 16m paksu betoniteräksinen katto ei TAATUSTI lennä ilmaan pelkällä 
vetykaasuilla. Kattavin selitys on se, että metaani jääklatraatit tunkivat ydinvoimaloitten alta 600m 
syvyydellä kosmisella 168- kertaisella laajenemisensa nopeudella.  
 
Tuhojen seuraus on nyt ymmärrettävissä kokonaisuudessaan. Fukushimassa on ainakin 4 reaktoria, 
joiden rakennuksissa ei enää ole sen enempää reaktoreita, niiden polttoaineita, EDES ydinjätealtaita. 
KAIKKI on yksinkertaisesti FISSIORÄJÄHTÄNEET TAIVAALLE! 
--------------- 
 
Gammakameroista 
gammaa gammaa 
 
* Niille  tiedoksi jotka "mielestään" eivät ole aiemmin halunneet uskoa, että ydinvoimalan neutronien ja 
Pu-239 päästöjen pilvistä on saatu kameralla kuvaa: 
 
* For those notified to the who "thinks" is not in the past have wanted to believe that a nuclear power 
plant in neutrons and Pu-239 is obtained from the camera image: emission clouds: 
 
GAMMA RADIATION CAMERA  
 
Did it take TEPCO 5 months or longer to find, and mark and take pictures of gamma radiation 'hot 
spots' at the Fukushima site like this one? 
 
History 
http://www.gammacamnow.com/History.html 
 
Applications 
]http://www.gammacamnow.com/applications.html 
 
SANDIA LABS HAS NEUTRON CAMERA THAT CAN FIND LOST CORIUM IN A FEW MINUTES 
 
What are the odds that TEPCO owns one of these cameras, or that one was provided to them to 'rent' 
after the meltdown?  
NEUTRON RADIATION CAMERA 
 
What is not known by many people is that a neutron radiation camera exists also. It can take pictures of 
neutron radiation given off by actively fissioning reactors, or corium lost underground, or spent fuel 
pools with corium inside of them. Why hasn't TEPCO released any neutron ray camera pictures of all of 
the different reactors, spent fuel pools and grounds around Fukushima? They could find the lost 
coriums very quickly, within several hours, if they wanted to, with this kind of camera.  
 
Neutron Radiation Camera .. 



3227 
 

https://ip.sandia.gov/technology.do/techID=57 
US HAS 9 SATELLITES THAT CAN 'SEE' THESE LOST CORIUMS 
 
The fact is that the US has nine satellites that can find and locate these lost coriums in a few minutes, 
but for some strange reason, the Japanese don't want to know where they are. They are also not doing 
anything about finding them, like asking the US to send those satellites over the Fukushima site. With 
the importance that this mega disaster has, wouldn't you agree that the US knows where the coriums 
are already, and that they would have sent the satellites over the site to see for themselves where the 
coriums went, and to track them over time? 
 
DOSIMETERS WILL NOT MEASURE NEUTRON RADIATION 
 
JoyB; "Neither standard-issue dosimeters nor TLDs measure fast neutron radiation, though it will impart 
extra energy (raise your count of alpha and beta, plus incidental gamma from those decays). If your 
field is somewhere between 5 and 25 Sieverts (Daiichi), you might not even notice. Unless you 
happened to be off-site looking for chunks of shrapnel (fuel, fuel rods, pieces of assemblies) with a 
really expensive meter…Which, not strangely enough, is how those neutron beams were detected in 
the first week or so." 
 
For more specifics, listen to Alex Jones talk about this and the huge coverup that started the moment 
that the Fukushima nuclear plant complex started to melt down... 
 
NEUTRON RADIATION 10 TIMES MORE LETHAL THAN XRAYS OR GAMMA RAYS 
 
Thus, for example, a given amount of energy absorbed in the form of 15 keV neutrons should be 
assumed to produce 10 times the damage caused by an equal amount of energy absorbed as X-rays or 
gamma rays. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_biological_effectiveness 
 
FAST NEUTRON RADIATION 
 
No information was provided to the public as multiple reactors and spent fuel pools at Fukushima 
melted down... TEPCO reported that they could NOT measure the radiation, neutrons, or neutrinos 
coming out of ANY reactors as they melted down, 13 days after the meltdown, so what did they do? 
 
TEPCO claimed that they could NOT measure any of the 1,200 radioactive substances coming out of 
the multiple reactors or spent fuels, despite a whole WORLD full of advanced nuclear experts, with the 
most advanced, sophisticated, modern scientific instrumentation, both handheld, in vehicles, planes 
and satellites, as well as drones. Doesn't that seem a little odd? 
 
* Reason has finally become very clear. A series of explosions at the Fukushima nuclear fission took 
place in FULL. As a result, virtually the whole of the women, plutonium reactors and uraaniset basins 
shall be supplied directly to the part of the nuclear materials within seconds of tonnage evaporated into 
the air! 
 
* Nuclear disaster was so immense and utter and uncontrolled. That the IAEA and the us did not wish 
that Japan would reveal to the world, how the destruction of the entire city of gas to the atmosphere in a 
small number of women in the reactors in milliseconds in full! This information should be known to the 
final rejection of the nuclear sector. Therefore, the IAEA to block the release of this information to 
continuously increasing. 
--- 
--- 
GAMMA SÄTEILY KAMERA 
 
Kestää TEPCO:lta 5 kuukautta tai pidempään, merkitä ja ottaa kuvia gammasäteilysn "hot spots" 
Fukushima reaktoreista kuin tämän yhden ainoan? 
Historia  
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http://www.gammacamnow.com/History.html 
Sovellukset  
http://www.gammacamnow.com/Applications.html 
 
SANDIA LABS:lla ON NEUTRONI KAMERA, SE LÖYTÄÄ KADONNeet kiinailmiösulat MUUTAMASSA 
MINUUTISSA 
Mikä on  ristiriidassa, koska TEPCO omistaa joitakin näistä kameroista, myös yksi annettiin heille 
"vuokralle" jälkeen reaktorien sulamisen?  
 
NEUTRONIEN SÄDEHOITO KAMERA 
Mitä ei kerrota tieten ihmisille neutronien sädehoito kamerat on myös olemassa! Se voi ottaa kuvia 
neutroni säteily 
stä aktiivisesti fissioivasta reaktorien tuottamasta vuosta tai kiinailmiösilaan menetetystä maanalaisesta 
sulasta tai käytetyn polttoaineen altaitten ydinjätteistä jotka sisältää niitä. Miksi TEPCO ei ole julkaissut 
mitään neutroni ray kameran kuvia eri reaktoreistaan, käytetyn polttoaineen altaistaan  ja Fukushiman 
pihoilta? He voivat löytää kadonnut ydinsulamassan hyvin nopeasti, muutaman tunnin kuluessa jos he 
halusivat, tällaisella kameralla. 
Neutronien sädehoito kamera...  
 
https://IP.Sandia.gov/Technology.do/techID=57  
YHDYSVALLALLA ON ainakin 9 SATELLIITTIA, JOILLA VOI NÄHDÄ NÄMÄ KADONNEET 
REAKTORISULAT 
Tosiasiassa Yhdysvallat on yhdeksän satelliittia, joka voi hankkia ja paikallistaa eksyneet 
plutoniumsulat muutamassa minuutissa, mutta jostain kumman syystä japanilaiset eivät halua tietää, 
missä ne ovat. He myös eivät tee mitään löytääkseen ne, kuten pyytämällä Yhdysvallat lähettämnään 
nämä satelliitit Fukushima seuduille kuvaamaan. On tärkeää, että tämä mega katastrofit selvitettäisiin. 
Oletteko samaa mieltä, USA kyllä nytkin tietää, missä kiinasulat ovat jo ja olisivat lähettänyt satelliittinsa 
katsomaan Fukushimaan itse nähdäkseen, minne reaktorisulat meni ja seurata niitä myös pitkällä 
aikavälillä? 
 
DOSIMETRIT EIVÄT MITTAA NEUTRONEJA SÄDEHOIDOISSAKAAN 
 
JoyB; "Standardi-kysymys. Eivätkö TLDs-dosimetrit mitaa nopeiden neutronien liikeitä 
sädehoidoissakaan, vaikka se levittää ylimääräistä energiaa (nostaen  alphaa ja betaa sekä 
satunnaisempaa gammasäteilyä. Kun ne hajoaa). Jos säteilyn kertymät on jossain välillä 5 ja 25 
Sieverts (Daiichi), et ehkä edes sitä huomaa. Ellet tapahtumasta olle kertomassa ulos reaktoreista 
lentäneitä sirpaleita itse (polttoaineesta, polttoainesauvoja, paloja reaktorin kokoonpanoista) tässä 
tarvitaan todella kallis mittari...Joka ei kumma kyllä kerro lainkaan miten ne neutronien vuon säteilyt 
havaittiin ensimmäisen viikon aikana.?" 
Enemmän yksityiskohtia. Kuuntele Alex Jones puhuu tästä ja valtavasta haloosta, joka alkoi hetkestä, 
kun Fukushima ydinvoimala monimutkaisesti alkoi sulattaa polttoaineitaan... 
NEUTRONIEN SÄDEHOITO 10 KERTAA VAARALLISEMPAA RÖNTGENIÄ TAI GAMMASÄTEILYÄ 
 
Näin ollen esimerkiksi tietyn määrän energiaa muodossa 15 keV neutroneja tulisi olettaa tuottavan 10 
kertaisen määrän energiaa kuin röntgenkuvat tai gammasäteilyn aiheuttamat vahingot.  
[url]http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_biological_effectiveness[/url] 
NOPEIDEN NEUTRONIEN SÄDEHOITO 
 
Ei tietoa miksi TEPCO ilmoitti, ettei ne voi mitata säteilyä, neutroneja tai Neutriinoja jotka tulevat ulos 
kaikista TEPOCON reaktoreistaan kun ne alkoivat, 13 päivän jälkeen sulamaan, niin mitä niiden 
sisältämät PU-239 massat alkoivat tekemään? 
TEPCO väitti, että he eivät voi mitata niitä 1200 radioaktiivisia aineitta, jotka tulevat ulos useista 
reaktoreistaan tai käytettyjen polttoaineiden altaistaan, vaikka koko maailma täynnä kehittyneitä 
ydinvoima-alan asiantuntijoita, pisimmällä, kehittyneitä ja moderni tieteellisiä Instrumentointeja, sekä 
helposti käsiin saatavia, ajoneuvoja, lentokoneita ja satelliitteja sekä drone pienoislentorobotteja. Eikö 
moinen tunnu oudolta? 
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* Syy on lopultakin HYVIN selkeä. Fukushima tapahtui TÄYSIMÄÄRÄINEN fissioräjähdysten sarja. 
Jonka seurauksena käytännössä kokonaiset reaktorit ja uraaniset, plutoniumaltaitten tonnien 
ydinmateriaalit osasekunneissa haihtuivat suoraan ilmaan!  
 
* Ydinkatastrofi oli niin kertakaikkinen ja suunnattoman hallitsematon. Että IAEA ja USA eivät 
halunneet, että Japani paljastaisi maailmalle, miten tuhossa kokonaiset reaktorit kaasuuntuivat 
ilmakehään muutamissa millisekunneissa KOKONAAN! Tämä tieto olisi tietänyt ydinalan lopullista 
hylkäämistä. Siksi IAEA estää jatkuvasti tämän tiedon julkaisua yhä. 
------ 
 
FB 04.2015 
J.R.  Kuulin että n.85% kaikesta, ensimmäisestä ydinkokeesta lähtien kaikesta vapautetusta säteilystä 
on ilmakehässä vieläkin. Saattaako pitää paikkansa? Tämän on pakko tehdä lentoliikenteestä erittäin 
vaarallista.  
 
* TÄRKEÄ TIETO! Varsinkin kuin saman ylittävä suhdeluku on ilman muuta totta MYÖS siviilireaktorien 
ilmakehäämme vuotamien säteilyn energioiden, myös Pu-239 tonnistojen suhteen.!  
 
* Merkel käväisi juuri "vihreällä takillaan" Suomessa kertomassa Suomen ydinhullulle hallinnolle sen, 
miten ONGELMATON Saksan uusi ydinvapaa energiamalli oikeasti ON! 
 
JOS Suomen uusikaan hallitus EI VIELÄKÄÄN tajua tuhoavansa ydinvoimalla maansa. EI ainakaan 
siitä ole kiinni, etteikö olisi SANOTTU ja osaavammallakin suulla.  
 
Jotain PERIN OUTOA tässä Suomen ydinkiimassa kaikkiaan on? EU JUURI ilmoitti, ettei Unkari SAA 
tehdä enää seinähulluja- kannattamattomia- vaarallisia venäläisiä ydinvoimaloitaan. 
 
Mutta TARKKAAN ainakin Suomessa on sensuroitu MITÄ SANOIVAT VASTAAVASTA SUOMEN 
venäläisten Itämeren ydinasetukikohtiensa hankkeesta Pyhäjoella? Juu jostain syystä myöskään 
Merkelin sanomisista Suomen ydinkohloille EI lehdistö ole uskaltanut hiiskua sanaakaan! 
 
Olen 100% VARMA siitä ettei MITÄÄN HYVÄÄ!. Outoa oli myös se, että Merkel ei edes vaivautunut 
yöpymään näiden umpipollaisten ydinkiimaisten Suomalaisten luona. Mikä kertoo taas sen miten 
umpiluisia venäjän nuoleskelijoita nykyinen ydinhallinto maassamme takuusti on! 
--------------- 
 
STUK kertoo fissioräjähdyksistä näin 
stuk stuk stuk stuk stuk stuk 
 
Monia varmaan kiinnostaisi kuulla virallisempaakin dataa siitä. Millainen mekanismi reaktorit 
Harrsburgissa, Tshernossa ja Fukushimassa räjäyttää polttoaineet fissiopommina millisekunneissa 
taivaan tuuliin kiehuttaen parin prosentin säädön ryöstäytyessä hallinnasta. Käytettävissä aiheesta on 
tähän koottuna kaksi merkittävää lähdettä, STUK kirjallisuus. Ja sitten tietysti myös USA Chicagon 
videoimat kokeet 1960- luvun alusta. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yJzm.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yJzm.jpg[/img] 
 
Arto Lauri 69. SL-1 SL-2 
https://www.youtube.com/watch?v=ntwc69UkTqU 
----------- 
 
Japanissa robotit säteilytuhoutuvat 
 
Etusivu foorumi 04.2015 Tero 
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 "Yksi tai kaksi reaktoria oli hetken Japanissa käynnissä. Ne ilmeisesti säästyi lankoja pitkin liikkuvalta 
Fukushima-tuholta." 
 
 * Terävää Terolta! Kuten olemme kaikki huomanneet. JOTAIN perin outoa tuossa kaiken salaamisissa 
ON! 
 
 Miksi i h m e e s s ä reaktoreita suljettiin JOPA tuhannen kilometrin päässä, Japanin länsirannikolla. 
Kun Fukushiman itärannikolle iski ydinvoimalle kuulemma HARMITON, y h t ä ä n reaktoria useaan 
päivään tuhoamaton muutaman metrin paikallinen aallokko?? Niidenkö tuhojen takia oikeasti? Vai 
sittenkin Fukushima-3 reaktorin fissioräjähdyksen EMP iskujen tuhottua koko Japanin reaktorit 20 000 
kertaistuneilla neutronien purskeillaan seulaksi reaktorit plasmonein tehden .  
 
 Katsoin juuri YLE Areenasta miten 100% tyhjäksi kiehuneen ja fissioräjähtäneen Fukushima 1 
reaktorin hallien kerrottiin SÄTEILYTAPPAVAN IHMISEN HETKESSÄ! Säteilyn olevan niin 
suunnatonta, että jopa ROBOTIT säteilyerosoituen tuhoutuu sinne! Siitä huolimatta valehdellaan, että 
jossain mystisesti 100% puhtaaksi ja steriiliksi tehdyssä Fukushima 4 reaktorihallissa käyvät tavalliset 
toimittajat seurailemassa uraanijätteen siirtelyjä!  
 
Kuka ylipäätään ideoi tämän tason mega huijauksia. OIKEASTI KUKAAN EI USKO MOISTA 
HEVOSENLEIKKIÄ JAPANISTA NÄYTTÖJEN JÄLKEEN ENÄÄ.. . 5 Vuotta on aikaa mennyt, ennen 
kuin ensimmäiset REHELLISET tiedot Fukushima-1 fissioräjähtäneen reaktorin 100% TYHJÄSTÄ 
reaktorista julkaistiin.  
 
Kuka enää uskoo moisen tapahtuvan valehdelluilla VETYPALOILLA!  Vety palaa siis +3000C. Kun 
uraani vaatii kaasuuntuakseen pois reaktorista +4131C.  . Voisiko nyt viimeinkin TEPCO kertoa miksi 
reaktorit on OIKEASTI täysin tyhjinä? Miksi vetykaasuvalheesta pidetään yhä typerästi kiinni. Vaikka 
koko voimalat säteilee selkeästi fissioräjähdyksen kiehuttamien plutoniumien jäljiltä ihmiset ja näköjään 
jopa ROBOTIT tappavilla voimilla 5v jälkeenpäin? 
-------------- 
 
 
 
 
[img][/img] 
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3408. Henkisempää 
 
Henkisempää 
- - - - - - 
 
Suomi 24 palstalla kysyttiin 16.01.2015 mihin sielut päätyy? .. Otetaan tännekin ihan vaan malliksi 
asiasta alustus: 
 
Outoa miksei muuten kukaan kerro sellaista jonka asiasta 100% varmasti TIETÄÄ: 
 
 Joka AINOAN ihmissielun kun pitää TIETÄÄ MISTÄ TULI! 
 ___________________________________________ 
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 Eli nekin jotka väittää, ettei elämää ole kuoleman JÄLKEEN. 
 
 Tajuavat kyllä että t o d i s t e t t a v a s t i ainakin ennen syntymää olevaa elämää myös ON! 
 
 Eli käännetään keskustelua vaihteeksi myös siihen suuntaan mistä TULIT? 
 
 Nyt odotetaan täällä vastauksia sellaiseen jonka olemassaoloa EI VOI KIISTÄÄ. Vaikkei kovinkaan 
moni ole lehdissä NIISTÄ omista takuulla oudoistakin kokemuksistaan kirjoitellut. Miksi muuten ETTE? 
------------------------  
 
mauri lappi 
16.1.2015 10:15   
 
Tässä lähestymistavassa on ainakin muutama keskeinen lohdutuksenkin sana. 
 
- Todistaa, että kaikki mitä nyt emme näe EI olekaan kaikki! Henkimaailma taustoissamme on ja pysyy. 
 
- Paikka josta syntyvät tulevat ei olekaan pelkkää pelättyä loputonta jäätynyttä tuskaa, koska sen olotila 
ainakin todistetusti yksilöltä loppuu. Ja siitä selvisi, ihmissielut myös selkeästi hengissä tänne 
elelemään keskuuteemme. Ilman sen SUUREMPAA muistamaansa traumaakaan! 
 
- Kertoo myös sen, ettei ihmissielu selvästi ymmärrä kaikkea sitä suurempaa mekanismia muistamalla, 
jonka läpi elonpiiriinsä tulee. 
 
- Tämä lähestymistapa kertoo myös sen. MIKSI yli 90% ihmisistä ylipäätään haluaa USKOA 
YLILUONNOLISIIN OLOMUOTOIHIN. Uskovat, koska ovat sen JO OMAKOHTAISELLLA TASOLLAAN 
KOKENEET.  
 
- Kun tiedämme 100% varmasti, että sielu VAELTAA olotilastaan toiseen. Ymmärrämme jotain 
oleellista. Koska kykenemme näin näkemään, että liikettä varmasti eteenpäin on. 
 
 Niin olemme myös tällä loogisella todisteella myös JATKUVASSA LIIKKEESSÄ ETEENPÄIN YHÄ. 
Koska jos kuolema päättyisi kaiken ruuhkauttavaan pysähdykseen. Pysähdys alkaisi estämään 
kasvavasti liikettä myös olomaailmassamme ennen pitkää. Kuten vaikka junien liikkeet kiskoillaan 
todistaa. Myös ne liikkuvat loogisesti KAIKISSA muissakin kulkemissaan ratansa kohdissa. Ennen ja 
JÄLKEEN kuolemansa.  
--- 
Sielulle on kyetty tosiaan punnitsemaan tuo mainittu noin 21g massa. Kun ihminen kuolee tuo paino 
katoaa ruumiistamme.  
 
Jo Einstein sanoi, että KAIKKI energia on myös KATOAMATONTA. (VAIN IAEA/ STUK muuten tuntee 
absorption kaltaisen huijausten termistöt. Jonka mukaan säteilevä energia mystisesti "ns. katoaa 
kuudensiin ulottuvuuksiinsa! Ainakaan se minun käyttämäni, eli Einsteinin fysiikkana tunnettu taas EI 
tunne katoavaa energiaa, sen enempää kuin katoavia sielujakaan.) 
 
Tämä myös alleviivaa, ettei ikuinen energiasielu myöskään voi kadota. Korostaa myös sitä. Että on 
olemassa jokin elämää suurempi sielujen energian LÄHDE. Ja tämä jos mikä ei varmaankaan sovi 
ateistiseen maailmankatsomukseen. 
 
"Lähde" tuottaa eli "emissoi" jatkuvasti näitä miljardeja sielujen energioita liki ehtymättömästä 
energiastaan. Mitä tulee taas sielujen kierrättävyyteen. Niin sanoja ei selvästikään tajua perus reaalia 
tässä.  
 
Muistan kuulleeni, että nykyisin elävät ihmiskunnasta edustaa suunnilleen samaa ihmisten määrää 
mikä on kuollut vuosimiljoonan aikana! Eli ei ainakaan TÄLLAINEN malli puolla, että sieluille olisi ollut 
mitään "tarvetta" suurempiin kierrätysmääriin. Jos samaa suhteutetaan vaikka tulevaan. Niin 90% 
maailmankaikkeuden sieluista olisi yhä syntymättä! 
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------------------- 
 
Etusivu foorumi 01.2015. Cosmich 
Kerropa minkä ikäisenä ihminen alkaa huomata olevansa ihminen. 
Mikä hän sitä ennen on?  
 
Raijasivu 
Ihminen alkaa tunnistaa omaa historiaansa noin 5 v eteenpäin. Sikiö alkaa "evolutionaarisesti" 
kehityksensä suunnilleen hännällisen sammakon asteesta. Ja etenee kehitysvaihe kerrallaan.  
 
Karusti voitaisiin olettaa, että itsensä kokonaan tuntevan ihmisen normi aivon kehityksessä alkaa kun 
aivot on valmiina siihen. Eli noin 5v eteenpäin. Tosin yksilö voi kuulema muistaa jopa 1v ikäiset 
asiansa.  
 
Cosmich 
Jos ihminen muuttuu tietoiseksi olennoksi jonkun ikäisenä, eikö voida olettaa, että hänen tietoisuutensa 
on sama asia kuin hänen "sielunsa"?  Mitään muutahan ihmistä tutkimalla ei löydy kuin juuri tietoisuus.  
 
Raijasivu 
Unohdat oleellisemman.  
 
Eli evolutionaarisesti ihminen alkaa kehityksensä luokkaa sammakkona.  
 
Mutta jokainen kyllä tietää, että sikiön sammakkomallista kehittyy eli kasvaa ympäristönsä energioiden 
vuorovaikutuksella täysin tunteva ihminen. 
 
Samalla loogisuuden kaavalla MYÖS sielu on SIEMEN. Joka itää, kasvaa JA kalibroituu ympäriltään 
kokoamallaan energiallan täydeksi 21g sieluksi. JOS näin on, niin silloin sikiö "sammakkomuodon" 
sielukin painaa vähemmän kuin loppuun kehittyneen, ehkä juuri tuon 5 vuotiaan lapsen.  
 
Lapsihan ON kuin SIENI joka kokoaa ympäristönsä vuorovaikutusnormit itseensä. Samalla logiikalla 
siis mustassa maailmassa sielukin kokoaa vahinkoa itseensä. Taas valoisan elämänkatsomuksen lapsi 
valoa itseensä. Jotenkin minusta elämä myös näyttää toimivan tuon kaltaisesti.  
 
Ydinvoimasta kaikkialle nyt hallitsemattomasti leviävä rajaton pahuus tuntuu turmelevan ja 
degeneroivan ihmiskuntaa sekä ruumiilisesti, geneettisesti, ETTÄ sielutasoilla!  
----------- 
 
IS foorumi 17.01.2015 
satoa 
 
Keskeisin sanoma tässä on se, että SE maailma mitä IAEA/STUK ostetut professorit "pakotetaan 
opettamaan".  
 
Ei ole AIKOIHIN enää perustunut niiden 1930-1950- lukujen alan TODELLLISTEN ja ennen kaikkea 
KOKEILEVIEN alansa MESTARIEN dokumentaatioihin.  
 
Vaan 1954< Surullisen kuuluisan USA/ R. Oppenhaimerin oikeudenkäynnin ja CIA/ IAEA kaltaisten 
psykoottisten kattorikollisorgioiden nykyisessä maailmassa totuus unohdetaan AINA. Jos sen näytöt 
EIVÄT sovi ydinalan kattojärjestöjen, POLIISIEN ja Armeijan tarpeisiin! 
 
Maailman fysiikan TAJU on romutettu luokkaa -80%. Ja perustuu kautta linjan leikkaa, liimaa, kopioi ja 
PEITÄ viranomaisten luomille harhoille. Nykyään tätä POLIISI- TIETORUTTOA leviää kuin Inkvisition 
kukkeimpiin keskiaikoihin kirkkoja, tiedepiirejä myöten! Itse asiassa tuskin MIKÄÄN tieteellinen tutkimus 
on aidon avoimen kokeilevasti sallittu länsimaissa enää! Otetaan esimerkki vielä. 
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2003, 93% Maailman mehiläisistä kuoli 100% selkeisiin kasvaviin ydinvoimaloitten Pu-239 päästöihin. 
RIITTI kun USA/(IAEA) ARMEIJA kylmästi kielsi asian tutkimisen. "Kansallisiin etuihinsa ydinvoimassa 
vedoten"!  Mehiläisten tuho uhkaa toistakymmentä vuottaan jokaisen ihmisen ruokaa. Mutta kun IAEA 
haluaa POLIISEILLAAN, ettei asiaan puututa. Se riittää globaalille YDINdiktaturian hallinnoille! 
 
Toinen esimerkki. Koko Eteläinen Atlanti Brasiliasta- Afrikan rannikolle kattava 10 miljoonan 
neliökilometrin alati kasvava alue pudottaa siellä. Jo niin lentokoneet, satelliitit. Kuin alkaa estämään 
jopa merenkäynnitkin. Syvenevä tuhon alue imuroi Niin USA:n kuin Euroopankin ydinvoimaloitten 
kiehuttamaa Pu-239 kaasua kiihtyvästi. Pian alue on nielaissut koko Etelä -Amerikan ja Afrikankin! 
KUKAAN ei kuitenkaan vaadi ydinalaa lopettamaan, ja kohta ei ole edes elämää joka lopettaisiin!..  
YKSIKÄÄN taho maailmassa EI kuitenkaan uskalla laittaa IAEA/USA päärikollisena vastaamaan, saati 
korvaamaan/ korjaamaan Maapallomme vääjäämätöntä ydintuhoa! 
 
Koko Tyyni valtameri on 300- kertaistanut tritiumtasonsa. TAAS ydinala 100% syyllinen. Jopa USA 
armeija pakenee säteilyyn kuolevalta USA läntiseltä rannikolta. KENELLEKÄÄN ei kuitenkaan tule 
mieleen LOPETTAA tätä seinähullua ydintuhon etenemistä! 
 
On HYVIN kuvaavaa, että JOPA ihmiskunnan elämän siemen. Ikuiset sielut kärsivät tästä tauotta 
TIETEN leviävästä silmittömästä ydinpahuuden kasvavasta energiakentistä. Mutta MITÄÄN EI 
tietenkään vaivauduta tekemään. Vaan päin vastoin, luodaan yhä OUDOMPAA ydinateistista 
KULTTIKAMAA tiedotusmonopoleihin. Joka pakottaa miljardien kansat kumartamaan ydinalan 
Moolokkia, vaikka HENKI MENEE! Evoluutio on a i n a  pyyhkäissyt näin käyttäytyvät elämänmuodot 
pois Maailmasta.. Kuinka käy tällä kertaa?.. 
----------------- 
 
Maailman oudoimpia tapahtumia 
Israel Israel Israel 
 
Maailman lopun aikoja ennustettaessa, ollaan äärimmäisen asian äärellä konkreettisesti. Eräs 
keskeinen merkki on aika jolloin Israelin Salomonin temppeli rakennetaan uudelleen. Siellä temppelin 
papit aloittavat uudelleen uhrimenot ja toimintansa. Tämä on heidän päämääränä. 
 
Uudelleen rakentamisen tiellä on kuitenkin kivinen Al-Aqsa moskeija. Israelin perustamisen jälkeen 
1948 on tämä vastakkainasettelu ollut eräs ylittämätön syy Lähi-idän kriiseihin. Koska ennustukset 
myös kertovat, että se sukupolvi, joka perustaa Israelin uudelleen. Rakentaa myös Salomonin 
temppelin.  
 
Israel on toiminut kaikessa hiljaisuudessa saadakseen hankkeensa loppuun. Taustalla rahoittajien 
voimin on jo rakennettu Brasiliaan täysimittainen kivinen uusi Salomonin temppeli. Se koe pystytettiin 
Brasiliaan kolmisen vuotta sitten valmiiksi. Siitä lähtien sen rakenteita on laivattu ja kuljetettu 
rekkalasteina Israeliin. Ydinteollisuusalueitten suojamuurien sisään.  
 
Fukushiman yhteydessä 2011 kerrottiin suoraan, miten alueella havaittiin Venäjän ja Kiinan mittauksin 
epänormaalia HAARP laitteistojen toimintaa. 2,5 Vuorokautta ENNEN kuin Japanin reaktorit tuhonneet 
maanjäristykset iskivät täydellä 9 Richterin voimallaan viimein Japaniin. Toiminnan takaa löytyi myös 
sitä koordinoiva USA laivaston Ronald Reagan lentotukialus. 
 
Vastaavaa massiivista HAARP laitteistoa ollaan parhaillaan siirtämässä Jemenin rannikon ohi 
lähemmäs Israelia. Kun Israelin uusi vaaleilla valittu hallitus juuri saatiin valtaan. Järjestelyt alkavat olla 
valmiina. Salomonin temppelin palvelevia pappeja ollaan jo kouluttamassa uuteen tehtäväänsä. 
 
Julkisuuteen on vuodettu asiasta yhä lisää tulevia ennakoivia tiedotteita. Puhutaan miten Israelissa on 
nähty suuria muutoksia ennustava  "Verinen Kuu". Ensimmäinen kerta ilmiölle osuu vuoteen 1500. 
Ennakoiden Amerikan mantereen asuttamista ja Inkvisition syntyä. Seuraavaksi uudelleen esiintyen 
vasta 1948. Kun Israelin valtio perustettiin. 
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Verinen Kuu nähtiin myös 2013, 2014 ja tullaan näkemään vielä kerran 2016 alussa. Kaikki "Suuren 
maailmanpalon" syttymisen tarpeisiin alkaa olla valmiina. Jos ennustukset eivät ota "itsekseen"  
onnistuakseen. Vallassa nyt olevat näyttävät tarkoin varmistavan, että kaikki menee eteenpäin 
"numeroloogisesti" juuri ajallaan, kuten on ennustettu. 
--- 
FB 04.2015  M.A.  
Tässä vahvistelen mainittujen juttujen paikkaansapitävyyttä, kun moni ei usko... Olenkin miettinyt minne 
laitteistoa siirtävät... Kiitos tiedosta... http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=21914 
--- 
M.A.   
Salomonin temppeli on rakennettu Brasiliaan ja avajaiset pidetty... 
Linkki 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=SMkLVl2pghM 
Linkki 2. 
http://www.google.com/search… 
https://www.youtube.com/watch?v=SMkLVl2pghM  
Solomon's Temple BRAZIL is "Landmark for whole world" // R$E  
END TIMES - elaborate temple of Solomon rebuilt and dedicated in Sao Paulo, just down the road from 
the 2016 Olympics and Tomorrowland festival 2015.  
youtube.com  
 
M.A.  https://www.youtube.com/watch?v=4arL8q-tsCM 
--------------- 
 
 
 
 
 

3409. Struktuuri 
 
Voimala rakennusten tarkoitus. 
kulutus kulutus kulutus 
 
Jos katsomme ja vertaamme keskenään siroa tuulivoimalan putkea, tai pelkkää aurinkokennoston 
levyjä. Vertaamme tätä sofistikoitua minimalismia sitten satojen metrien pitkiin ja korkeisiin 
suunnattoman massiivisiin ja ennen kaikkea kalliisiin rakentaa ja omistaa  ydinvoimalan pelkkiin 
rakennuksiin. Alamme varsin pian ihmetellä MIKSI tätä sijoitetun pääoman ja sen korkojen  ja 
vuosikausia rakennettavan oheisrakenteitten hintoja EI lainkaan oteta huomioon energian 
kannattavuuksien laskelmissa? 
 
Luulisi edes JONKUN insinöörin tajunneen, Että 100m viemäriputkea tuulivoiman alla pystössä, tai 
valmiin ladon pärekatto  l i e n e e  astetta halvempi kuin toista sataa metriä korkea ja satoja metriä 
pitkät betoniset jättihallit? TVO:sta tutut kilometriset kallioon poratut kymmenmetriset vesikanavoinnit 
maksavat miljoonissa! Onkohan jutuissa nyt menneet jauhot ja puurot lopullisesti sekaisin? 
 
Otetaan toinen lähestymistapa. Katsotaan miten ydinvoimalan ympärillä on puolisen tusinaa jättimäisiä 
keskuskonttoreita. Niissä tuhat päinen henkilökunta miljoonapalkkoineen. Kun tuulivoimalan ympärillä 
EI vessaakaan! Saati huoltajaa mailla halmeilla. Ei kai se monituhatpäinen henkilökunta ydinvoimaloita 
AINA i h a n talkoillakaan pyörittele? 
 
Ja lisää ihmettelyä. Suunnattomat kaupunginosien liikehuoneistot jo vievät kymmenien ja kymmenien 
megawattien suunnattoman kalliiksi omistajilleen käyvät valaistustehot, jättijäähdyttämöt, lVI vesi ja 
tuuletuskuluineen. Puhumattakaan hehtaari halliensa lämmitystarpeista. Ei TAATUSTI TVO:n 
keskuskonttorien. keittiöiden, konttorikilometrien ja kuljetuslogistiikan pomot istu persii jäässä 
pimeässä? No tuulivoimaloissa ja aurinkokennojen äärellä 100% olematon henkilökunta EI kyllä kuluta 
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valoihin, saati lämpöönkään watin wattia! Miksei TÄSTÄ taustan kiinteistöistään, varastoista ja 
huoltoasemistaan puhuta, kun vertaillaan eri energiamuotojen, hintoja ja  hyötysuhteita? 
 
Hyvin outoa on myös se, ettei ydinlobbarit mielestään tajua, että 300km vain ydinvoimaloitten pakolliset 
linjojen siirtohäviöt On muista poiketen KERTALUOKKAA SUUREMMAT! Tuulivoimala tai naapurin 
aurinkopaneelit kun syöttää 10m päähän kotolinjaan ongelmitta.  
 
Jimmy Carter laki vaatii mm. 1 600MW OL-3 laitoksen rinnalla varakäyntinä tuhlattavan KOKO Imatran 
160MW haaskuutehot! Ihan PERUSTIETOJA tämäkin. 
 
Ydinala EI myöskään tajua, että ydinvoimaloissa on VALTAVAT omakäyttösähköjen määrät! 1500 
Huoneellisen lämmitys, valaistus puhumattakaan niissä TAUOTTA pyörivistä kymmenien megawattien 
pumput, muuntajien häviöt, säätöelektroniikat, venttiilimeret, ja välppäimet, suotimet, omakäyttösähköt  
ja vastaavat. Nakertavat heittämällä -10% ydinvoimalan alkutehoista. EI ne ydinalan huoneet vaan toimi 
ILMAN apuvoimaa.  
 
Tuuli- ihmeissä ja vastaavissa aurinkokennoissa EI noitakaan ole lainkaan. Silti ydinrikolliset eivät näe 
mielestään MITÄÄN SYITÄ tajuta tällaisia peruslainalaisuuksia! Oikeasti TVO:n huoneitten katoilla 
palaa MEGAVATTIEN loistelamppujen meret. Pörrää suodatinta ja valvomossa palaa sähköä merittäin 
pelkkiin tietokoneisiinkin hirviömäiset tehot! Pelkkään ydinvoimaloitten sähköviestintätorneihin ja 
linkkeihin menee miljoonia rahana ja sähkön watteina. 
 
Jokainen ydinvoimala paaksaa luokkaa 30 000kg/s merivettä lävitseen tauotta hukkalämpönä meriin. 
TUOKIN meriteho karkaa alkuperäisistä hyötysuhdeharhoistanne heittämällä. Tuulivoimaloissa ja 
aurinkovoimaloissa NOITAKAAN NYT VAAN EI HAASKATA millin vertaa. 
 
 JOS , siis j o s  olisitte edes käyneet silmittömästi pelkäämissänne ydinvoimaloissa sisällä vierailuilla, 
tajuaisitte valheittenne kestämättömyyden.  Ensimmäinen askel kenkärajan taa tuo käytävillä vastaan 
myös MEGAWATTIEN pyörremyrskymäisen ilmanvaihdon. Tukka lähtee siinä päästä kun pumpataan 
Pu-239 ionisaatiota ja neutronivuota raivolla ulos.. Ja TAAS palaa hukkaan tuotannoista merittäin. 
Sanomattakin selvää, ettei aurinkovoimaloissa tai tuulivoimaloissa ole tällaisia hirviöhaaskuita lainkaan. 
Ottakaa SELVÄÄ tunari ja vastaavat pellepoliisit! Kyllä tuon p i t ä i s i  aika pian löytyä neteistäkin 
hakijalle. 
----------- 
 
Millä Maailma pyörikään 1800- 1940- 1975. 
 
Kyllä on outoa, että ihmiskunta toimitti energiansa käytännössä vuosimiljoonan 100% ekoenergioilla. 
Tuuli, vesi, Aurinko, puu, bioenergia. Maailmoja seilattiin kautta linjan juuri tuulivoimaan luottaen myös 
merillä vuosisadasta toiseen. 
 
1800 Alkanut teollinen vallankumous pohjautui edellä kerrotun lisäksi hyvään ja luotettuun öljyyn ja  
riittoisaan kiinalaisten keksimään kivihiileen. Suomessakin kivihiilen sijaan vielä 1975 asti mm. koulujen 
energian huoltoa hoiti puun lisäksi esipoltettu kivihiili. Stabiilimpi ja puhtaammin palava kaupunkikaasun 
tuotannon jäte koksi. 
 
On aivan uskomatonta oivaltaa, että niinkin äsken, kun 1974 tultaessa. Suomessa ei oltu edes 
KUULTU maailman tuhoisammaksi virheeksi osoittautuneesta ydinvoimasta.  
 
Muistan hyvin miten USA yksinkertaisesti KEKSI tyhjästä kammottavan ydinenergian maailman tuhoksi.  
Tuskin kukaan olisi silloinkaan ydinvoimaan haksahtanut. Jos ei silloin maailmaa vuosisadan ongelmitta 
pyörittänyt öljy olisi laitettu keksittyyn bannaan. Silloin ei toki puhuttu mistään keksityistä CO2 
päästöistä. Ei toki vaan kerrottiin, miten öljy "mystisesti"  loppui kuin SEINÄÄN!.. 
 
Siis kuvitelkaa, ettei öljy ole edes vähentynyt nyt 40 vuotta myöhemmin. Mutta 1975 ydinvoimaa 
perusteltiin EI halpuudella, ei perusteettomin valhein CO2 kultteineen. Ei turvallisuudella. Vaan toden 
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totta. Ydinvoimaan maailma pakotettiin 10-kertaistamalla öljyn hinta hetkessä OPEC kuplalla. Ja 
pokkana IAEA ydinteollisuus vedätti, ettei öljyä vaan enää missään Maailmalla ole! 
 
Kukaan ei vaan ole enää kertonut perusteita miksei silloin ydinalan systemaattisiin VALHEISIIN 
perustuvaa viranomaisten kusetusväkeä laitettu vastuuseen rikoksistaan ihmiskuntaa vastaan. 
Kuvitelkaa että vastaavaa JOS sanottaisiin nykyään, että ydinvoimaa pitää tehdä, kun öljy LOPPUI! 
Mitähän maailmalta vastattaisiin? 
 
"Juu EI LOPU ÖLJYT. Mutta voimmehan me AINA tehdä öljyn sijaan ehtymätöntä tuulivoimaa, 
aaltovoimaa, bioenergiaa, vesivoimaa, ennen kaikkea loputonta AURINKOVOIMAA. " 
--- 
 
IL-foorumi 2015.03 
 
PeJuPa.  Ennen kynnettiin härillä ja hevosilla. Mihin ihmeeseen niitä traktoreita tarvitaan. 
Härkävankkurit kuljettivat myös matkustajia aivan luotettavasti. Autot ovat paholaisen kotkotusta 
lentokoneista puhumattakaan. Pärevalo riitti esi-isillemme, miksi ei sitten meille. Tuulivoimalla kirje kulki 
muutamassa kuukaudessa maapallon toiselle puolelle. Netti voitaisiin tarpeettomana lakkauttaa. Eikä 
rahaakaan tarvita niin kauan kuin metsässä oravia riittää.  
 
Ajatteletko yhtään, mitä kirjoittelet? Koko tiedepalsta on nykyään muuttunut pelkäksi hölmöilyksi.  
- 
 
Niin vuodesta 1977 on aikaa about olematon 38 vuotta. 
 
Jos joku ihan TOSISSAAN luulottelee, että meidän nuoruudessa oli oravannahkat ja vankkurit saa 
mennä kyllä LATAAMOON! 
 
Itse asiassa yhteiskunta toimi silloin käytännössä 100% samalla kuviolla kuin nykyäänkin. Ihmisillä oli 
käytössä tietokoneet, elektroniikat,  puhelimet, TV:t, autot, talot, huvilat, tehtaat, jalostamot ja tavarat.  
 
AINOA merkittävä ero oli silloin se, että juoksevat vedet, lämmitykset, junat, autot, viestinnät, satelliitit ja 
avaruuden valloitus oli nykyistä PALJON pidemmälle kehittynyttä!  
 
Ennen kaikkea kaikki rahat eivät menneet nykytyyliin 2008 < eteenpäin energianegatiivisten 
reaktoripaskojen IAEA VEROUKIAISIIN. Eikä tarvinnut pelätä Tshernoja, Harrisburgeja ja Fukushiman 
kaltaisia tuhansien miljardien tuhoja , hävityksiä ja vastaavaa hulluutta! 
 
PALJON onkin ihmiskunta pakittanut, kun edes Kuuhun ei enää riitä matkarahaa.! 
--- 
 
Suomi 100% ydinvapaa vielä 1977 II 
jatkoa jatkoa jatkoa 
 
Foilar IL- foorumi 2015.03 
Kirjoitit: "Ihmisillä oli käytössä tietokoneet, elektroniikat, puhelimet, TV:t, autot, talot, huvilat""" 
 
Mailisnuutinen 
Joo EI ole tietokone kovinkaan uusi verme. Jo 1940- luvulla mm. Enigman koodeja purkamaan 
rakennettiin putkitietokoneita. Eli kun Suomen ENSIMMÄINEN saastainen ydinvoimin väkerretty kWh 
alkoi tappaa Suomen kansaa. Oli tietokoneita ollut maailmalla käytössä siis about 35v. Löytyi muuten 
maailman yleisimmästä joka ihmisen kotitietokoneestakin tällainen: 
 
"Wiki: Yrityksen perustivat Steve Jobs ja Steve Wozniak 1. huhtikuuta 1976 nimellä Apple Computer. 
Tuloksena oli 250 000 dollarin sijoitus Appleen.[2] Tunnetuksi tullut Apple II -mikrotietokone julkaistiin 
1977.( Huomaa, että koko tietokonekin siis perustettiin  100% ENNEN kuin Suomessa oli edes hiiskuttu 
kammottavasta ydinsähkön tuotannosta!)" 
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Foilar 
Onko TVO ihminen. 
 
Mailisnuutinen 
Juu EI ole TVO ihminen. Vaan lauma ihmiskuntaa ydinrikoksillaan teurastavia  psykopaattisia 
SOTAPOLIISIPETOJA. Kerrankin olet oikeilla edes jäljillä..) 
 
Foilar POLIISI kärähti tutusti valheistaan: 
Viittaat kovasti vuoteen aloituksessa 1974 tuskimpa sinulla oli vielä SILLOIN väritelkkua, kuten jo 
sanoin..  
 
mailisnuutinen IL-forumi 2015.03 
Joo väritelevisio näkyy olleen markkinoilla silloin JO luokkaa 10 vuotta!) 
 
fi.wikipedia.org/wiki/Salora 
Väritelevisiot tulivat ohjelmaan 1960-luvun lopulla. Ensimmäinen Saloran väritelevisio Salora Finlandia 
VT01 tuli markkinoille vuoden 1969 lopulla. Salora aloitti ... 
 
Foiolar SA- poliisi 
Miksi väitit ettei ollut kuultu Ydinvoimasta ennen mainittua lukua. Vaikka voimaloita oli nousemassa 
useampikin? 
 
Maiilisnuutinen IL-forum 
Joo ei asia miksikään muutu. Suomen talous pyöri vielä 1977 100% ILMAN ensimmäistäkään tuotettua 
kWh. Eikä kaikki tämä huippumodernin talouden tekemiseen tarvittu WATIN WATTIA kuolettavaa 
ydinasetehtailuanne ydinvoimin. Asia joka KIISTATTA on myös osoitettu.  
 
Että kaikki keskeiset laitteet pyöri Suomessakin 100% ILMAN ydinsikailua. Ja nyt Japani, Saksa ennen 
kaikkea ja 19 Euroopan muuta maata on  JO päättänyt. Että tulee myös JATKOSSA pyörimään ilman 
ydinvoimaa. Tanska on OIVA esimerkki toki myös maasta, joka mm. Norjan, Islannin, Irlannin lailla on 
pyörineet vuosimiljoonan100% ilman ydinsikavoimaa, myös moderneina teollisuusmaina. 
------------ 
 
IL-foorumi 2015.03  
Koko keskustelu lähti siitä MITEN Suomi toimi kun ei oltu tehty ENSIMMÄISTÄKÄÄN ydinvoimin 
tappavaa kWh tuotantoa. joka siis alkoi 1977, ei päivääkään ennen! Mikä on ollut tiedossa koko ajan. 
__________________________________  
 
On myös kiistatta osoitettua että yhteiskunnassa oli KAIKKI nykyisin tunnetut peruslaitteet koneet, 
systeemit ja talouden kuviot myös Suomessa.  
 
JÄLLEEN KAIKKI kyettiin hoitelemaan 100% ilman ydinsikavoimaa. Keskeisin todistus/ näyttö tässä 
onkin, ettei Japanin, Saksan, Espanjan, Irlannin, Tanskan ydinvoimaton maailmantalous ole minkään 
asteinen SUPO-POLIISI=elukoitten väittämä tie  
K I V I K A U T E E N !  
 
MIKÄÄN maailman maista, jotka ovat JO kaukaa viisaina kieltäytyneet ydinvoimasta. EI ole suistunut 
talousvaikeuksiin. Vaan päinvastoin! Saksa EI sattumalta ole maailman mahtimaa ILMAN 
ydinvoimaansa. Vaan juuri siksi. Saksan temppu oli kyllä päräyttävin aiheessa. Mutta Japanin NOPEUS 
luopua 54 turhasta reaktoristaan hakee silti vertaistaan.  
 
KENELLEKÄÄN EI OLE EPÄSELVYYTTÄ. EU:n maat ovat tehneet nyt peräti 2 sakkorajaustaan. 
Tavoitteet ON JO kiistattomat ja päivän selvät. koskien koko Eurooppaa. Myös siis Suomea:  
 
2020- 39% EI YDINVOIMIN 
2050- 80% EI YDINVOIMIN 
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_______________________  
 
Jostain k u m m a n syystä yksikään taho Suomessa EI vaan uskalla vastata keskeisimpään. "Miten 
Suomi aikoo maksaa miljardit sakot EU:lle noudattamattomista ydinsekoiluistaan?"  
Yleensä kun tällaisia päätöksiä tehdään. Kuten vaikka viimeksi Ruotsi, Ranska tekevät 100% selkeät 
päätöksensä luopua käskyn mukaan kannattamattomasta ydinvoimasta. Nyt kuitenkin joku OL-3 -4 / 
Fennovoima-1-2/ Fortum 3-4 tähtäävät vuoteen 2080<!  
 
Kansa TAKUUVARMASTI haluaisi kuitenkin kuulla mitä h i t t o a nuo ydinhulluutenne tarkoittaa? 
Aikooko ydinrikolliset maksattaa kansalle kannattamattomien ydinvoimaloittensa lisäksi miljardisakot 
EU:lle? Aikooko Suomi erota EU:sta? Julistaako seinätyhmä ydin- Suomi ydin- sodan EU:lle 
ydinvoimansa eteen?..  
 
Tärkeintä tässä kansan olisi kuulla MIKÄ Suomen ydinhullujen mukaan on mahdollista Ranskalle, 
Saksalle, Ruotsille. Mutta ylittämätöntä Suomen uhmamielille! Onko Suomen SUPO/ SA- armeija niin 
sekaisin, ettei tajua miten EU tulee 100% VARMASTI ajamaan myös Suomen, Ranskan, Ruotsin lailla 
ydinvastaisuuden linjoilleen..  
---------- 
 
Miten Suomi toimi YHÄ ilman YDINVOIMAA? 
========================= 
 
Suomen valtio toimi 100% ongelmitta ilman ydinvoimaa vuoteen 1977 asti. De facto. Eli ilman 
ydinvoimaa kyettiin  JO silloin pyörittämään nykyisen veroista taloussysteemejä kaikkialla maailmaa.. 
Mihin siis perustuu ydinlobbarien harhainen väitteet siitä, että ilman ydinvoimaa ollaan kivikaudessa? 
 
Otetaan lisää faktaa. Suomessa rakennettiin VIIMEINEN toimiva reaktori 1980. Tuosta on nyt siis aikaa 
HUIMAAVAT 35 vuotta!! 
 
Sopiikin ihan SYYSTÄ kysytä miten tämä yli 30 vuoden hurjan sähkön LISÄTARVE katettiin jälleen 
kerran täysin ilman ydinvoimarakentamisia? Niin aihe on tietysti mitä arin. Koska kuten tiedämme 
tämänkään ydinvoimattoman lisän takia ei ole sähkö hävinnyt Suomesta missään vaiheessa. Kuvaavaa 
onkin, ettei ydinvoimalaa voida käyttää tuottamaan LISÄÄ energiaa silloin kun sen tarvetta on. 
 
 Vuosikymmenet turhan panttina roikkunut OL-3 on surutta opettanut. Ettei ydinvoimaa vaan ole silloin 
kun sähköä oikeasti lisää tarvitaan. TVO:lla sanottiinkin, ettei yksikään Suomen talo voi lämmetä 
ydinsähköllä. Koska reaktoreissa ei ole kausisähkön lisän vaatimia säätövaraoja siihen ollut koskaan! 
Japanin 54 reaktoria seisahtui muutamassa päivässä. Osoittaakseen  kiistatta keskeisen. Ydinvoima on 
korvattavissa KOSKA TAHANSA paremmin säätyvällä vaihtoehtoenergioilla.  
 
Japanissa ydinsähkö on korvattu mm. LNG säätökaasuvoimalla. Ihan hyvä ja toimiva ratkaisu toki 
sekin. Varsinkin kun hyvää ja halpaa liuskekaasua on ollut tilalle antaa viljalti. Miten Suomessa on sitten 
korvattu 35v 100% ydinvoiman lisärakentamisesta vapaa sähkön kulutus? 
 
Yksi keskeinen keino on ollut rakentaa vesivoimaan jatkuvasti lisää PIKKISÄÄTÖVOIMAA. Tietysti 
tuulivoimaa on luotu myös talven tehopiikkien luontaisena lahjana säätyvänä lisää. Mutta muutakin 
merkittävää on. Varsin hiljaa ollaan oltu siitä, miten sähkön kulutus on laskenut jo -5% vuosittain 7 
vuotta putkeen! Tämä on kenties kaikkein keskeisin fakta Suomen 35 vuotiaan 
ydinrakentamattomuuden takana. 
 
Tietenkin ydinteollisuuden omistama kivihiilivoimaloiden rajusti kasvatettu kapasiteetti on ollut hyvin 
oleellinen tekniikka korvaamassa epävarmasti käyvien ydinvoimaloiden omaa tuotantokatkoksia! Mutta 
hyvin vähälle huomiolle on jäänyt ydinvoimaloitten varahätävoimaloiden todella isojen fossiili öljyyn 
perustuvat satojen megawattien voimaloiden rakentamiset kaikessa hiljaisuudessa pitkin maakuntia! 
 
Itse asiassa tämäkin tuotantolisä on Suomassa niin suunnaton. Että nytkin rakennetaan JOKAISEEN 
Suomen ydinvoimala alueeseen oma LNG - kaasuterminaalit! Satojen megawattien ydinvoimaloitten 
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hätäjäähdytykset osoittautuvat Fukushimassa MAHDOTTOMIKSI ILMAN mielettömän isoja 
fossiilipolttoaineitten terminaaleja. Kumman hiljaa tästäkin aiheesta ydinala ollut? Tuokin lisä sähkö 
turvaa siis epävarman ydinvoiman sijaan. Varmempaan kaasusähkön tuotantoon Japanista saatujen 
ydinalan oppien mukaisesti. 
_____________ 
 
Suomi 100 vuotias 
KKKKKKKKKKKKKKKKKK 
 
Suomen valtio perustettiin 1917. Teollisuutta maassa pyöritettiin täysin ongelmitta peräti 60 seuraavaa 
vuotta 100% ilman ydinvoiman tarvetta vuoteen 1977. Jolloin taloutemme romuttaminen 
kannattamattomalla, vaarallisimmalla  ydinvoimalla toden teolla alkoi.  
 
Suomessa on VAIN tuota 1977 seuraavaa 4 vuotta, jolloin ydinvoimala on ylipäätään startattu. Eikä 
myöskään ole pettyneenä ydinvoimaan 1980 lähtien ainoaakaan reaktoria! (Yhtään ydinvoimalaa 
nykytiedoin Suomessa EI edes haluta käynnistää tuota seuravan noin 40 vuoden aikana!) Miten 
ihmeessä Suomen sähkön tarpeen valtavat kasvun sitten oikeasti hoidetaan ja hoidettiin edeltäneen 60 
vuoden ajan. Tai näiden tulevienkin liki 40 vuoden aikana? Emme ole kuulleet asiaan todellisista 
laskelmista minkään asteen selityksiä ydinalan fanaattisilta kannattajilta? 
 
Ydinvoiman energiana oleminen Maailmalla loppui pysyvästi 2008 eteenpäin uraanimalmien laskettua 
alle 0,4% nolla tason kannattavuusrajan. Fukushiman (2011) jälkeen IAEA on ilmoittanut satojen 
reaktorien jatkuvan alasajot maailmalla Saksan ja Japanin mallien mukaan. Suomella ei ole ollut mitään 
ongelmaa korvata kasvavasti ydinvoimaloitten sähköä muilla toimivimmilla energian tuotannon 
muodoilla. Harvemmin vaan on kerrottu miten? 
 
Kun  Suomessa ei ole tuona aikana tehty ydinvoimaa lainkaan lisää. On sen tilalle tullut useitakin 
vähemmän tunnettuja paremmaksi osoittautuneita energian tuotannon muotoja: 
 
A/ Puuenergian osuus maassamme on kasvatettu rajusti noin 30% osuuteen. Sellutehtaitten jäteliemet 
eivät enää jouda luontoon. Vaan ne yksinkertaisesti poltetaan hyvänä ja puhtaana BIO- 
uudisenergiana! 
 
B/ Suomen vesivoimaloitten piikkitehoja on runsaasti lisätty samana aikana. Kasvava vesivoima on ollut 
vuosikymmenet tärkeänä säätöpikkitehona korvamassa säätökyvyttömänä pettävää ydinvoimaa. 
 
C/ Suomen energian kulutus on laskenut -7 vuotta putkeen jopa -5% vuosivauhtia. Ei ole mitään oikeaa 
TARVETTA tuottaa ydinsähköä. Koska Saksan mallin mukaan EU:n markkinoilta poistetaan kiihtyvästi 
energiaa tuhlaavat laitteistot. (Hehkulamput ja tuhlaavat tietokoneet, taulu TV ja vastaavat korvataan 
10- kertaa energiaystävällisimmillä teollisuuden ja kodin koneilla ja laajasti. Tämä keskeinen systeemi 
myös jatkuu pitkään.) 
 
D/ Käsittämättömän vähälle huomiolle on jätetty Suomessa etenevä tuulivoimaloiden tuottojen kasvun 
prosentit! Ydinalobbarien tuulivoiman perusteettoman sairaasta  vastustuksesta piittaamatta,. 
Esimerkiksi Pori on rakentanut JUURI 50MW Ahlaisten tuulipuistot. Sai juuri myös luvan 50MW 
merituulipuistoon. ja tänään lehdissä luki jälleen kerran myös uuden 80MW tuulipuiston valmistaminen 
Porin pohjoisosaan!  
 
Porissa tuulivoimaloiden vuosipysyvyys on 50% huippuluokkaa ja paranee yhä! Porista vaikka Kemiin 
kulkeva näkee hulppeat määrät muutamassa vuodessa nousseita kymmenien megawattien vastaavia 
tuulipuistoja pitkin rannikkoa! Ei ole ydinvoimaa tietenkään tarvittu myös näissä systeemeissä lainkaan. 
Koska tuulivoima on 3- kertaa ydinvoimaa halvempaa ja turvallisempaa se todella osallaan 
ANSAITSEE tiukan kasvavan otteensa hyvänä energian lisänä Suomeen. Toki myös megawattien 
aurinkovoimaa mm. Harjavaltaan on tulossa yöttömän yön Suomen maan  tauottomaan uudisenergian 
tuottona valikkoon. 
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D/ Myös täydessä hiljaisuudessa ollaan tehty päätös peräti 3 suurta LNG kaasuterminaalia rakennetaan 
ydinvoiman hätäapuenergian tarpeen pakottamana. Fukushima näytti miten miljoonien tonnien 
fossiilidieselien tarve on PAKKO korvata myös näin  suunnattomilla kaasuterminaaleilla. Systeemeihin 
kuuluu myös kymmenien km pitkät jakeluputket lähikaupunkeihin. 30 Sekunnissa ilman jäähdytystä 
Fukushimaksi muuttuvien reaktorien hätäenergian tarve on pakottanut maahamme myös näitä satojen 
megawattien kaasuturbiinivoimaloita. 
 
 Forssan 250MW, Olkiluodon 110MW fossiilidieselit saavat rajusti jatkoa kun Japanissa 54 reaktoria 
tuhoutui hätäapusähkön puutteeseen. Suomella ei tässä ole vaihtoehtoja. Ydinvoima menettää JOKA 
suunnassa tarpeellisuutensa illuusiota sähkön tuotantonsa osuuksina  myös tulevina vuosina yhä lisää. 

 
 

3411. YDIN sotatilaan 
 
Ydinalan tiedotteita 01.2015 
floppi floppi floppi 
 
TVO:n ns. "ydinasemateriaalin myynnin turvallisuudesta" vuodenvaihteen jälkeen vastuun kantavat 30 
USA ammatikseen murhia tekevien POLIISIEN ohjeet TVO Vartioinneille: 
 
" Jokaisella alueella liikkuvilla on OLTAVA tappamisen tarkoituksessa täysi lippaallinen ja varalippaat 
aseissaan. Lupa ampua KAIKKI KYSYMÄTTÄ! Mutta.. 
 
Jotta TVO:n nykyinen henkilökunta EI huomaa muutosta vartioinnin menettelyissä, ja vältyttäisiin 
toistuvista "oman henkilökunnan liiallisista kuolemista". On kuitenkin annettu joitain rajoituksia tähän 
asiaan.  
 
Vartijoiden on Aamu kello 7:00- 16:00 välisenä virka- aikana liikuttava alueella ILMAN kyseistä 
aseistustaan ja konetuliaseet, singot ja rakettiheittimet on tällöin pidettävä poissa käytöstä! Muuna 
aikana tuli on vapaa ja suotavaa. Jolloin alueella liikkuvia saa esteittä ampua. Niin kauan kuin liikettä 
havaitaan! 
--- 
 
USA miehitys II 
anarcy anarcy 
 
TVO joutuu maksamaan USA=IAEA 30kpl miljoonapalkkaiset sotapoliisien palkat jatkossa omista 
rahastoistaan. Tämän takia suunnattomissa raha vaikeuksissa ja kannattamattoman tuotantonsa takia. 
On päädytty seuraaviin rahanhankinnan järjestelyihin. TVO on JO erottanut 70 työntekijää ja 
määräaikaista.  
 
Jatkoksi on myös Posiva erottanut 30 henkilöään. Tämäkään ei riitä. Vaan vielä lisäksi erotetaan yli 110 
elintärkeää huoltohenkilöä ja toimiston väkeä. IAEA on antanut kaikesta TARKAN käskyn. Kaikki ne 
jäljellä olevat TVO:n ASEA kattavan koulutuksen käyneet kokeneimmat eli 59 vuotiaat ja vanhemmat 
pakotetaan ennenaikaisesti myös pois yhtiön kirjoilta! Koska huolto henkilökunnan TIETOTASON on 
todettu jatkuvasti vuotavan vaarallisia määriä ulos tietovuotoriskeinä. 
 
 Muutoksella pyritään myös keskeisesti estämään henkilökuntaa huomaamasta RATKAISEVAT 
muutokset prosessin polttoaineen laaduissa. TVO aikoo tuotannon loppumisen takia luopua kokonaan 
puhtaamman U-235 polttoaineen käytöstä. Ja siirtyä 1 000-kertaa vaarallisemman ja 2,5 kertaa 
KALLIIMAN MOX ydinjätteitten polttoaineen käyttöön. Koska Suomen LAKI ei tätä sallisi. On hyvin 
tärkeää, että laitokselle taataan kokematon henkilöstö. Joka EI TÄTÄ MUUTOSTA KYKENE 
HUOMAAMAAN LAITTEITTEN säteilyn tason noustessa muutoksesta räjähdysmäisesti. 
-------- 
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Automatiikka kaput 
deadline deadline 
 
OL-3 laitoksen ongelmat keskeisessä suojaavassa automatiikassa ovat yhä kesken ja vaikeudet 
jatkuvat. Koska sitä toimittava Siemens yhtiö ei investoi enää lainkaan menneisyyden ydinvoimaan. Ja 
ennen kaikkea, koska mikään olemassa oleva tekniikka EI kykene takaamaan epävakaan palaman liian 
ISON OL-3 reaktorin turvallista prosessointia!.. 
 
TVO on myös vuodesta 1990 asti koittanut korvata OL-1 ja OL-2 laitoksien keskeiset ydinturvalaitteitten 
muuttamiset. Vaikka hanke on polttanut kymmenin miljoonin, aikaa kulunut yli 25v vuotta. YHÄ edelleen 
myös näihinkään laitoksiin EI ole kyetty suunnittelemaan toimivaa korvaavaa tietokoneitten 
automaatiota! Jälleen ensi kesänä Siemens siis toimittaa miljoonien automatiikkaa sisältäviä 
laiteuusimisia OL-1 jaOL-2laitoksiin. 
 
Loviisassa on niin ikää ylittämättömiä ongelmia samassa keskeisimmässä ydinturvan suojan 
automatikoissa. Fortum on rakentanut jopa uuden rakennuksen. Mahduttaakseen sinne uuden 
ydinvoimaloitten suoja-automatiikan. Massiivisia laitteistoja rakennukseen tuotiin JO yli 5 vuotta sitten. 
Hanke epäonnistui täysin ja Siemens poistui hankkeesta. 
 
 Koska Loviisan yli- ikäisiin epävakaan MOX- polttolimitin täyttävää suojauksen automatiikkaa EI 
MYÖSKÄÄN niihin kyetä takaamaan!. Yli 5 vuotta lahonneet suojalaitteet ovatkin menossa 
romutettavaksi. ja nyt Fortum yrittää epätoivoisesti syöttää keskeisintä ydinvoimaloittensa suojan 
automatiikkaa Rols Roycelle!  
 
Yhteenvetona. Yli 25 vuotta ydinyhtiöt ovat koittaneet modifioida vanhoja U-235 polttolaitoksiaan 
"kestämään" MOX/Pu-239 polttoaineita. Miljardien epätoivoiset "yritelmät" ovat johtaneet maailmalla jo 
54Japanin reaktorin tuhoon. Ja tähän päivään on menetetty ainakin -116 REAKTORIA! Syynä aina 
sama.  
 
Neitseellisen uraanin poltosta on YRITETTY siirtyä ainoaan jäljellä olevaan Pu-239 polttoon, 
ONNISTUMATTA! IAEA ennakoikin, että ydinala tulee menettämään AINAKIN yli 200 reaktoriaan. Joita 
EI ole kyetty modifioimaan kestämää vaarallisesti käyttäytyvälle MOX- polttolimiteille! 
--------------------------- 
 
Mistä sähköt kun ydinvoimalat seisoo? 
aina alhaalla aina alhaalla 
 
Nyt on 5 Päivä helmikuuta. Päivä alkoi ihan perus rutiinilla. TVO ilmoitti, että tällä kertaa pakkasta on 
sen verran -2C että OL-2 reaktori räjäytettiin käsiin. Tähän kuuluu TIETYSTI mukaan se, että 
ydinvoimaloitten pääsyöttölinkit on MYÖS tektoniikka silponnut talven ajaksi poikki. 850MW TVO:n 
Pyhärannan Fennoskand-1 ja heti perään Fennoskand-2 ovat lajityypillisen Olkiluodon 
litoraanitektoniikan katkomina alueen meren pohjassa. Aina sama virsi joka talvi. GTK/TVO/Posiva kun 
kieltävät yhä mitään oppimatta edelleen alueen kaapelit silpovat tunnetut tektoniikat.  
 
Eli TVO/ Fingrid yhteistyönä tekevät kyllä KAIKKENSA saadakseen aikaan ongelmia maamme 
sähköverkkoon. Tietenkin kaiken kruunaa se, että yli 10v reporankana ja turhan panttina makaa MYÖS 
tutusti 1600MW OL-3 ydinvoimala. Karkeasti voidaankin sanoa, että vastuu on TAAS TVO:lla. Jolta 
energian syötöstä lahoaa käsiin peräti luokkaa 5* 900MW reservit! JA KAIKEN ongelman takana on 
aina, yksi ja sama firma. TVO Joka ongelmiinsa muuten samana päivänä ilmoitti hakevansa TAAS 
huikeat 500 000 000 euron tukiaisavustukset kansan pusseista! Samalla lomauttaen KAIKKI 
huoltohenkilöstönsä kolmatta sataa. 
 
Jotta VAIN 7v kerrallaan kestäviä turbiininen jatkuvia vaihtojakaan, ja muitakaan ydinvoimansa huoltoja 
ei enää saataisi jatkossakaan toimimaan. Tepco sentään panee JOPA TVO toilailuja alemmas. 
Japanissa liki 5 vuoteen ei YKSIKÄÄN 54kpl, 0% käyttöasteen reaktoreista ole vaivautunut kiertämään 
generaattoreitaan minuuttiakaan! Onkin päivän selvää, ettei maailman epävakaimmille energian 
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tuottajille ydinyhtiöille pidä tällaisten näyttöjensä jälkeen antamaan armoa, saati pyytämiään RAHOJA. 
Vaan kylmää kyytiä ja rankasti poistoon, KENKÄÄ!. 
 
Koska maailmalla kansat nousevat tietoja kontrolloivia valtarakenteita ja ydinvoimaa vastaan. Vastaa 
Armeijan ja poliisin väkivalta ainoalla osaamalla tavallaan. Silmittömällä väkivallallaan sananvapautta 
vastaan. Pelkästään Englanti uittaa nyt peräti 1 500 kybersotayksikköään lisää FB- foorumeihin! 
Tuhotakseen neteissä alati kasvavan kritiikin armeijalle elintärkeän ydinvoimansa ylläpitoon! Aivan 
tähtitieteellinen luku! Mutta mitä ei ydinala rikoksiensa peittelyyn olisi valmis verorahoillamme 
tekemään? Maailmassa kun on ihan OIKEASTIKIN energiaa tekeviä tuulivoimaloita, geotermisiä, 
liuskekaasuja ja upeita aurinkovoimaloita saatavissa korvaamaan energianegatiivisen, tappavan 
epävarman ydinvoiman. Saksan mallit kunniaan.  
---------------------- 
 
TVO enemmän kuin finaalissa. 
 
Nyt mennään 21.02 2015. TVO:lla sen kun ostosotilaat pinoutuvat. TVO:n ydinenergiaa on neteissä nyt 
poliisien merin kehuttu läpeensä vuosia ylittämättömäksi varmuudessaan. Mikä onkaan väitetyn 
varmuuden ja halpuuden todellisuus ostettujen valheitten takana? 
 
OL-3 hanke pitää toista vuosikymmentä TVO:n omistamista energialaitoksista -50% tuotannon 
vajauksissa. Tähän on jo korruptoidussa lehdistössä asetettu vuosia sitten keskustelun kielto täysin. 
Nykyään tapetille joutui sitten seuraava -25%. OL-2 laitoksen säteilyerosoitunut generaattori teki tenän 
ja seuraa Ruotsissa vuosiluokkaa romuna olleille 3 sikäläiselle reaktorille. OL-2 laitoksen ns. korjailuja. 
Varjostaa se, että TVO alkoi vähän ennen kasvavia ongelmiaan häikäilemättömästi viskoa satamäärin 
elintärkeää korjaushenkilöstöään kylmästi ulos. 
 
 Nyt sitten Ruotsista tilalle raahatut ammattitaidottomat tusinakorjaajat saivat 2 päivän korjaamisen 
venymään muistaakseni jo kivasti viidettä kertaa. No kunnes loputkin Suomessa jäljellä olevat sähköä 
tarvitsevat pakkasjaksot on ohi! 
 
Mikä mättää TVO talouksissa? 500 000 000 käyttölainan otto kertoo kaameaa faktaa. TVO tietää 
tekevänsä valtavaa tauotta tappiota. Joka ikinen yhtiön jatkossa tekemä kWh teettää 
energianegatiivisesta suunnattoman kalliista MOX uutuudesta veristä tappiokierrettä! TVO siirrettiin 
virallisesti polttamaan energiapositiivisena loppuneen uraanin sijaan plutonium pohjaista MOX 
polttoainetta.  
 
SE mistä yhtiö tarkkaan vaikenee. On kuitenkin tämän tulokkaan vaatima VALTAVA hinta! Itse TVO 
reaktorien hinta on yli- ikäisinä likimain nolla. Kun huoltavasta henkilökunnasta liki kaikki ovat 
saamassa kenkää. Ei senkään kustannus ole mainittava. AINOA jäävistä mistä TVO ei uskalla julkaista 
dataa. On se MIKSI yhtiö palkkasi 30 USA ydinaseitten teon sbesialistejaan vuoden vaihteeksi? MOX 
käytöt yksinkertaisesti vaatii IAEA lain mukaisesti nykyiset käyttöön otettavat, 10 000V 
sähköteurastusaidat, singot, konetuliaseistukset,  ohjuspatteristot ja miljoonapalkatut USA MOX 
polttosbesialistit! 
 
Ase- MOX on tietysti myös energianegatiivista ydinenergian tuotantoa. Mutta todella harvassa on tiedot 
siitä, että tuo uusi TVO:n saama polttoaine tuottaa taas peräti 2,5 kertaa KALLIMPAA ydinsähköllä! 
TVO:lla ei yksinkertaisesti ole nykyisellä asetelmalla varaa käyttää sitä bulkkihintaisen 3,5snt/kWh 
sähkön tuotantoon. Veli hyvä, elämme kiinnostavia aikoja. Ydinala alkaa mädätä omissa 
keitoksissaan!..) 
--------------- 
 
23.03.2015 Germanwings lentotuho Alpeilla 
ionisaatioon ionisaatioon 
 
Alpeille maaliskuun 23. 2015  iskeytynyt German wingsin lentokone ei näyttäisi olevan se sama kone 
josta kuvaukset tuhon alueelta on tehty! Tämän kuvan koneen siipi siis EI ole saman koneen siipi, josta 
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kuvan väitetään olevan. POLIISI siis peittelee tästä PULVEROITUNEESTA 150 hengen vieneestä 
lentokoneesta muutakin tärkeää tietoa, kuin sen salatut teknisen mustanlaatikon sisältämät tallenteet. 
 
 Brasilian rannikolla pinkkinä tulipallona säteilyn ionisaation tuhoutunut kone on saanut jälleen 
maailmalta selkeästi jatkoa! Jostain syystä taas niissä kuvissa joita murskatusta koneesta esitellään 
tosiaan PUUTTUU todistetusti tämä kuvassa näkyvä valkea maalattu viiva.  
 
Henkilö, joka kuvia minulle aiheesta lähetti. Epäilee SYYSTÄ, että jutussa on paljon muutakin salattu 
kuin väärien koneitten osat. Tai vaikka syyt siihen miksi poliisit systemaattisesti sensuroivat kaikki 
koneen tekniset lentotallenteet.   
 
http://kuvapilvi.fi/k/ySbf.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/ySbf.jpg[/img] 
--- 
 
Postista saatua 2015.03 lentokoneen IONI- tuhon aiheesta: 
 
Eräs teoria LEKO-harjoitukseen: D-AIPX koneen romuja ei saanut näyttää 'kellekään' syystä jonka voit 
kertoa tarkemmin.. ( Ydinvoimaloitten Pu-239 ionikaasuun räjähtänyt lentokone on suuri IAEA 
ylläpitämä turvallisuuden salaisuus!). 
 
 Täytyy olla jotain tosipluto dramaattista. Siksi rakennettiin teatteri jossa haluttuun kohtaan ripoteltiin 
romua (tai toinen kone) ... Ja siksi teatterissa käytetyt/näytetyt muutamat osat eivät täsmää A320-200 
koneen kanssa. 
 
Laiskuuskin iski: Miksi raahata sinne kokonainen kone kos muutamalla palasellakin saadaan jo 100% 
ohjelmoitu rahvas  sydänläpätyskuntoon ja hierottua saksalais Lubbizi vihatilaan. Tärkeä tila-fiitseri 
ajatuksen sumentamisessa.  
 
Ohjelmoinnin ykkös elementti onkin jesuiittain CCCP-Kim il Jong -style kontrolliin koulutus: "Koskaan et 
voi tietää mitä vieressä olija tekee. Raportoi kaikki, vakoile kuin DDR" ... DDR = isän maan onnela jossa 
kaikki vakoili kaikkia. 
--- 
 
Saksalainen kone on SELVÄSTI eri kun lehdistössä näytetty. Tässä jälleen lisää dataa siitä, etteivät 
tunnukset ole väitetystä koneesta. Vertaile ja huomaa lisää eroja. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/ySeD.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/ySeD.jpg[/img] 
 
 Edes lentokoneen pyörät eivät vastaa kuvattua materiaalia, tuskin kukaan enää yllättyi valheen 
paljastuessa. 
http://kuvapilvi.fi/k/ySK2.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/ySK2.jpg[/img] 
------ 
 
Valkean viivan salaisuus alkaa raottua 
alkaa alkaa alkaa alkaa 
 
* Erittäin mielenkiintoista mitä alkaa paljastua maaliskuun lopussa ionisaatioon räjähtäneen koneen 
taustoilta. Chemitrailaamisesta vastaava USA salainen erikoisryhmä oli selvästikin tietoinen siitä mikä 
kasvavasti oli alkanut uhata siellä liikkuvia lentokalustoja. Nyt kuulette aivan uutta dataa siitä kuinka 
alueella lentäneitä koneita oli selkeästi alettu huolestuneena asettaa erityisseurantaan. Ennen 
näkemämme täystuhon iskua. 
 
IL- Foorumi 
03.04.2015 21:22  
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Foilair  
Tuosta valkeasta raidasta. Se on ollut lyhyen aikaa ainakin toukukuussa ja ehkä kesällä 2014 koska jo 
syyskuu kuvissa se kone on taas ilman raitaa. Lieneekö juhlittu tai kunnioitettu jotakin tapahtumaa 
raidalla. Kovin olikin heikosti peittävää maalia kun punainen kuumotti alta.   
--- 
 
* Ja kuten AINA SUPO- kybersotayksikköjen hädissään tekaisemat valheet valkoisen raidan pelkkänä 
HEIJASTUKSINA selittelyt tutusti silkkaa osastolaisten sekopäisen paniikin harhaa!.. KUKAAN tuskin 
yllättyi siitä?) 
 
Sen raidan tekeminen kerrotusti JUURI onnettomuuden alla kavaltaa sen  ydinkuolemaa uhmaavasta 
tarkoitusperästään samalla. Itseänikin ihmetytti alkuun MIKSI raita oli noin huonosti kuvista 
huomioitavassa kuosissa? 
 
Näkee kyllä varsin suoraan, että se on TARKOITUKSELLA paikassaan. Merkki ja koodi siitä, että 
tuhokoneen kuvat asiaan VIHKIYTYNEET suoraan näkevät, että säteilyionisaatioon tuhoutunut kone EI 
ole lehdistöön nyt annetuissa kuvissa. 
 
Viiva LUONOLLISESTI ei ole pelkkä maaliraita.! 
 Vaan kyseessä on lentokoneen pitkäaikaisempaan satelliittiseurantaan, ilman näytteenoton harkittuun 
keräilyyn tarkoitetun chemitrail laitteiston oheis systeemi. Viivalla on ihanteellisin paikka juuri koota 
ohjaussiiven edessä ilmanäytteet itseensä jälkitarkastukseen siitä mitä ilmassa oikeasti reitin varrella on 
uhkaamassa. Suomeksi sanottuna chemitrail laitteistoja huoltavan armeijaosaston tekosista kyse.  
 
Aina kun reiteillään eri lentokoneissa aletaan huomata sen käyttämillä reiteillä kasvanutta Pu-239 
ionisaation erosoitumista. Koneita huoltavan osaston tehtävänä on niihin asentaa noita USA:n armeijan 
käyttämiä tarkennettuja seurantayksikköjä, ja näytteenottimiaan. Chemitrailaaminen on globaalin tason 
jatkuvaa ja aktiivista tuhansien lentokoneitten seurantaa. Ydinturvaosastojen tehtävänä kun on ilmoittaa 
niin chemitrailyksiköilleen, kuin myös HAARP kalustojen Pu-239 ionisaation poistopuhaltajille kaikki ne 
lentokonelinjat. Joissa alkaa näkyä hälyttävimpiä merkkejä KASVAVISTA ydinvoimalapäästöistä alati 
lisää huonontuvista maailman reaktoreista.  
 
Ja tuo, että nauha tulee ja menee poliisien IL- foorumiin kokoamien tietojen mukaan.  Kertoo kattavasti 
muutakin. Sillä siis MYÖS näytetään otettavan näytteitä eri lentokoneitten reiteistä. Että 
ydinvoimaloitten kasvavat Pu- 239 vuotamiset osattaisiin tarkkaan mm. sijoittaa siihen vaarallisimmin 
vuotavaan reaktoriyksikköön. Joka tuonkin Alpeilla tuhoutuneen Germanwingsin koneen täystuhon 
takaa löytyy. Näyttäisi näytteenkeräin jo kauemmin Alpeilla koonneen raskauttavan datansa juuri noihin 
täällä aiemminkin mainittuun kolmeen ranskalaisreaktoriin! 
 
Kaikille lentokoneisiin vielä uskaltautuville. Seuratkaa koneittenne peräsimen eteen tulevaa valkeaa 
ohutta raitaa. Sen kiinnittäminen kun kertoo 100% varmasti, että USA armeijan johtama chemitrail 
seurannan osasto on jo havainnut reitillä kuoleman vaaraa! 
--- 
 
http://kuvapilvi.fi/k/ySbf.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/ySbf.jpg[/img] 
--- 
 
Muuten yleisempäänkin tietoisuuteen  
CHEMITRAIL CHEMITRAIL 
 
CIA kanavoi noiden kyseisten näytteenottosysteemiensä huolinnan sille lentohuollon porukoille. Joiden 
vastuulla on esimerkiksi epämieluisa septitankkien tyhjennysten toimi! 
 
Ideana on kuulemma se, että kun tankkia aletaan tyhjentämään. Muu henkilökunta väistyy suosiolla 
kauemmas. Tämä erikoiskoulutettu ryhmä pääsee tekemään koneille muutkin supersalaiset 
toimenpiteensä. Kyseisten näytteenottimien vaihdot, luennat ja uudelleenkalibroinnit.  
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Myös lentokoneisiin lisättyjen chemitrail myrkkyjen säiliöiden ja ruiskutuslaitteistojen uudelleen täytöt, 
vastuulliset korjaukset kuulemma teetetään samalla suoraan armeijalle toimistaan vastaavalla suljetun 
piirin kovapalkkaisella porukalla. Kuten tiedämme tankkauksessa vuotamaan lähtenyt chemitrail myrkyt 
on todella tappavaa ainetta! Systeemin huoltajat vastaavat salaisuuksiensa ylläpidosta muuten 
hengellään! 
----------------- 
 
 
FB. J.R. 04.2015 
 Nyt on kyse perämiehen hengityksestä ei kapteenin joka oli virallisen tarinan mukaan käymässä 
vessassa. Hengitysääni ei kuulu headsetin mikrofonista jos moottorit ovat käynnissä. Joten jos hengitys 
kuului moottorit olivat sammuneet. Unohtiko joku tankata koneen, kun törmäyspaikalla ei ole palon 
jälkiä juuri lainkaan... .. .. 
 
* Onko J.R. tosiaan noin, että koneet olisivat olleet pysäyksissä? Tuo on tärkeä tieto! Silloin myös 
väitteet perämiehen koneen nopeuden lisäämisistä laskun aikana ovat täysin perättömiä! Tämä 
tarkoittaa myös sitä, että tilanne oli 100% sama, kuin Arto Lauri 96 Ionic air Yotube videossa. Jossa 
lentokoneen moottorit kaikki sammuivat. Kun kone iskeytyi reaktorien Pu-239 ionisaatiopilviin. CIA/IAEA 
vedättää kansaa tässä systemaattisesti. 
-------------- 
 
FB. 04.2015 Uusi maailmanjärjestys 
 
J.R. 
 9.37 paikallista aikaa oli lennonjohtoon radiossa kumpikin lentäjistä yhteydessä: emergency, 
emergency. Tämä oli aikaisessa vaiheessa päässyt tiedotusvälineisiin ennen kun suut oli tukittu ja 
virallinen narratiivi syötetty kaikille. https://youtu.be/LVU_P8NOGJs  
GERMANWINGS CRASH: Second Black Box Recovered As Mystery Deepens  
So, they claim to have found the "second black box" from the...  youtube.com  
https://www.facebook.com/marco.autio?fref=ufi  
 
M.A. 
 Ilman ionisoituminen saattaa aiheuttaa nukuttavien kaasujen muodostumisen ohjaamoon. 
Mahdollisesti toinen tuli pahoinvoivaksi ja lähti tauolle wc:hen käymään. Toinen laittoi sitten oven kiinni 
ja nukahti kaasuihin. Nukahtaessaan mikrofoni jäi normaalia lähemmäs suuta kun pää painui mittaristoa 
vasten. Ei kuulostanut hereillä olevan tasaiselle hengitykselle.... Pilotti asetti koneen mahdolliseen 
liukuun koska lakikorkeus oli saavutettu, tarkoitus ajaa "itse" konetta hieman alemmas. Näki vaan niin 
että nukahti kaasuihin... Liu´un aikana sitten koneen vauhti kiihtyi loppua kohden, kuin ilmoitettu...  
 
* M.A. osui ja TARKKAAN! Kazastanissa kokonaiset kaupungilliset ihmisiä saaneet ydinabnean noista 
samaisista uraanin säteilyionisaation kaasuoista ydinvoimalassa. Itse tiedän TASAN miltä omassa 
ruumiissa ydinabnea oikeasti tuntuu. TVO:lla ilmiö on arkikamaa. Olet tilassa jossa jopa käden 
nostaminen tuntuu ylittämättömältä!.. 96.Ionoic air videossa näytetään suoraan miten säteilyionisaatio 
kykenee pysäyttämään jopa 4 moottoria suoraan lennosta. Näin tapahtui germanwings koneessa. 
Polttoaine kun ei koneesta lopu kesken peruslentojen. Koneet pysähtyy siis ihan muista syistä! 
---- 
 
M.A.  
 C-H-O hiili, vety, happi, -ketju. Radioaktiivinen kaasu tai muut päästöt saattaa hajottaa mm. metaania 
hiileksi jolloin ilmaan muodostunee "vieraita kaasuja" jotka aiheuttavat ihmisten nukahtelua... kuka osaa 
kertoa perustuuko nukutusaine voimakkaaseen hapetukseen? http://fi.wikipedia.org/wiki/Propofoli 
 
Propofoli on lyhytvaikutteinen lääkeaine, jota käytetään suonensisäisenä anestesia-aineena, joko...  
fi.wikipedia.orghttp://fi.wikipedia.org/wiki/Propofoli  
 
Marco Autio Kazastanissa muistaakseni mainittu makeasta tunteesta suussa...  



3246 
 

 
* Kazastanin uutisoinnin yhteydessä suoraan kerrottiin, että radíoaktiiviset kaasut toimivat kuin 
anestesia eetterit! TUOSTA on siis kysymys selkeästi. Koska onnettomuus johtui reaktorien 
säteilyvaarasta asian julkituloa estävät korruptoidut viranomaiset tarkkaan! 
--- 
 
FB. 2015  J.R.  
Tuossa on se että, ohjaamosta olisi pitänyt kääntää ovenlukitus katkaisinta uudelleen vähintään kerran 
5 min. Jälkeen, jotta muu miehistö ei pääsisi sisään. Nukkuva ei sitä voi tehdä. Jos koneessa oli kukaan 
hereillä olivat koputtelijat tavallisia matkustajia koska eivät pääse sisään. Henkilökunta olisi päässyt 
sisään ja heillä olisi ollut aikaa käyttää myös satelliittipuhelinta matkustamossa. 
 
 Lisäksi tietokoneet alkavat huutaa maan lähestyessä SINK RATE PULL UP! Kone oli saatettu ottaa 
alas tietokone systeemillä, joka on juuri kaappaustilannetta varten jo ennen 2001 kehitetty jotta 
kaappaajat saadaan alas mihin vain eikä lentäjät pysty sitä ohittamaan. Toisaalta ihmetyttää valtavan 
kerosiinipalon puuttuminen.  
 
* Ainakin:" Arto Lauri 96 Ionic air" videossa koneen moottorien pysähtyessä ionisaation tuhoon. 
Samalla romahtavat kaikki muutkin lentokoneen turvasähkösysteemit. Jopa sisäinen kuulutuksen 
järjestelmä oli hiljaisena. Siksi ovi ei auennut, siksi hälytystä EI kuullut. .  
 
Myös se ihmetyttää MIKSI nykyään miltei KAIKKIEN oudosti putoavien kymmenien ja kymmenien 
koneitten ympäillä pyörii tällainen JATKUVA viranomaisten salailujen meri? Miksei Germanwingsin 
toista nauhaa uskallettu julkaista kuin viranomaisten sensuroitua msitä päivien ajan. MITÄ SIIS 
SALAAVAT?..  
 
Itse uskon vakaasti siihen, että aihe on käytännössä AINA se sama, viranomaisten tarkkaan tuntema. 
Pohjanmeressä joskus 1986 paikkeilla öljynporaustornien hullon helikopteri sai 
SÄTEILYIONIPILVESTÄ FOX-TV:n mukaan yhtä paljon valokaarienergiaa kuin koko USA 
energiantuotannot. Ei ole kovin vaikeaa ymmärtää miksei tällaisten Pu-239 IONI- iskujen jälkeen 
yksikään lentokoneitten laitteisto näissä nähdysti toimi. 
 
M.A. 
Oveen hakkaajan äänet kuulosti aika vaatimattomilta ja taisi olla lisäksi nainen... 
--- 
 
R.B. 
Itse asiassa tua 'anestesia' voisi sopia kymmeniin suoriin maahansyöksyihin 2000-luvulla. Myös 
Ukraina. Nää nk. nauhat ja todisteet 'ohjuksistakin' on kaikki suoraan ministeritten (perä) laatikosta. 
 
Nehän sanoo nois Kasastanin jutuissa jotta kesken mp. ajamisen naksahtaa taju pois tiellä - herää 
monen viikon päästä. Lentäjällä seuraukset onkin sitten eri juttu, ojaan mänöö muita syvemmälle. 
 
Jos tää kone putos suoraan mereen, eivät voi myöntää. Ei, ei niistä alastuloselityksistä mikään ole totta. 
Alas tullaan aina - josko edes on noustukaan: oikeesti, koko show voitaisiin vetää rahvaalle 100% :sti 
ilman yhtään airbus konetta! 
 
Ultramontane ... 
...eli alppien takan kaik on toisin: rinteille ripoteltu varaosahylly. Laskee vaan ministeriön pultit: miten 
ministeri laittas 9-pulttisen renkhaan 6-pulttiseen, 300 paikkasen koneen pyärän 150 paikkaseen ? No 
blondeille sekin onnistuu, eiku foliohattua syvemmälle ja katteleen lisää iltasatuvideota. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yJAN.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yJAN.jpg[/img] 
-------------- 
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3412. Coriolis TUULI 
 
Outo coriolisvoima 
tuntematon tuntematon 
 
Tuulivoimaloissa on yksi piilevä salaisuus. Josta EI uskalleta hiiskua missään julkisuudessakaan? 
Maailman rannoilla tulee kuin kellosta vääntäen kaksi kertaa meren rantoihin vuoksi ja luode aallot. 
Näidenkään 100% säännöllisten voimavarojen käytöstä ei kuitenkaan keskustella lainkaan. Vaikka koko 
Maapallon energiat voitaisiin tuottaa myös  vesivoiman huikealla potentiaaleilla. 
 
No halusin puhua kuitenkin siitä MIKSI tuulivoimaloilla on 200m mystinen raja? Maapallo pyörii 
akselinsa ympäri tarkkaan kuin kello. Vuoksiaallot seuraavat samaista rytmiä, kuten kerroin. Mutta kun 
kiinteä maa pyörii jatkuvasti samaan suuntaansa. Sen päällä vellova niin meri kuin erityisesti 
kaasumainen ilmakehä jäävät JATKUVASTI tasaisesti jälkeen! 
 
Tämä on erittäin arvokas tieto. Yleisin harhan väite nimittäin on väittää, ettei ilmakehä liiku kun on 
pakkasta? Tosi asiassa maan pinnalla metsät muodostavat kymmenien metrien kitkapinnan. Jossa siis 
EI coriolis voimat tunnu. Mutta, ja nyt tärkeää. Kun mennään 200m yläpuolelle ja täysin irti metsän 
korkeudesta. Tullaan ihan uudentyyppiseen ilman virtausten maailmaan. 
 
Jet virtaus on tästä hyvä esimerkki. Suomen yli virtaa TAUOTON satojen kilometrien/h jatkuva 
loppumaton jetvirtaus. Itse asiassa kiertäen KOKO Maapalloa tauotta. Koskaan silti EI kerrota, mistä 
systeemi saa jatkuvan energiansa? 
 
Asia ON tietysti 100% TABU. Jetvirtausta kun ei pysäytä MIKÄÄN IKINÄ. Itse asiassa 100% SAMA 
perusenergia reuhtoo ilmakehää liikkeelle tauotta KAIKKIALLA Maapallon pinnalla! Riittää kunhan 
mennään yli 250m tuulialueille. Raja on kuin veitsellä leikaten. Alle 200m korkeudessa Maapallon 
kitkapinta pyörittää ilmaa muassaan. Sitä ylempänä CORIOLISVOIMA takaa tauottoman ja 100% 
ehtymättömän energian pysyvyyden ja tuotannon.  
 
Tuulivoiman nykyisillä tukisysteemeillä on siis oikeastaan VAIN YKSI selkeä päämäärä. Saada 
kehitettyä tuulivoimalat riittävän isoiksi, kestäviksi, korkeiksi pyyhkimään tuota mainittua tauotonta 
energiaa CORIOLISTUULIEN ja suihkuvirtausten maailmoista. Tämä himoittu lakikorkeus saavutetaan 
ihan lähivuosina lopullisesti.  
 
Sen jälkeen tuulivoimaloitten vuosipysyvyydet ankkuroituvat 70<% vuosipysyvyyksiin. Tämä 200m 
koskee lähinnä maa tuulivoimaloita! Merituulivoimaloissa tätäkään ongelmaa ei kitkan puuttumisesta 
edes alkuun ole. Siksi jopa 150m mastoilla tuulen pysyvyys on siellä ylim 2- kertainen 
maatuulivoimaloihin. 
-------- 
Perus tuulen tekijä 
1 660  1660 1660 
 
On AINA kiinnostavaa huomata osuneensa kympillä näin Armeijan kybersotilaiden INHOAMIIN arkoihin 
alueisiin!..) 
 
Pelkistettynä on kyse siitä, että maapallo pyörähtää ihan MIELETTÖMÄLLÄ kehänopeudellaan. 
Nopeus on 40 000km/24h= 1 660km/h!!!!! 
( Auringon voiman lisät tulee tähän toki päälle vielä.) 
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Tämä ON KIISTATON lähtökohta! Eli ilmamassaa liu'uttaa 100% KAIKKIALLA Maapallon pintaa pitkin 
tuollaisilla pysyvillä PERUSNOPEUKSILLA. Ja meillä TOSIAAN ON mahdollisuus laittaa tuulivoimalat 
tähän suihkukoneitten nopeuden perusvirtaamaan ottamaan siinä T A U O T T A todettavaa energiaa 
talteen! De facto! 
 
Eli ydinlobbari-sotilaat ja paskapoliisit yksinkertaisesti EI halua ymmärtää edes sitä perusfaktaa. Kuinka 
MIELETÖN energiallinen tuulireservi yllämme pyyhkii TAUOTTA! Haluan vielä korostaa liikettä 
ylläpitävän selkeän lainalaisuuden. EDES ydinlobbarien mieletön sotilaallinen kiima tappaa 
Maailmaamme Pu-239 moskillaan EI kykene tätä maailman keskeisintä tuulien ylläpitäjää 
pysäyttämään. Lisäksi maailmasta EI löydy paikkaa josta tämä perusvoimavara puuttuisi. De facto! 
------- 
 
IKITUULI II 
iki iki iki 
 
Lentokoneissa usein lentäneet tietää, miten korkeuksissa coriolis voimat ylläpitää tauottomia satojen 
km/h taiffuuneja. Joo tästä on hyvä esimerkki vaikka Jupiterin punainen piste. Se on pyörinyt 
yhtäjaksoisesti VUOSISATOJA.  
 
Alueilla missä Auringon voimilla ei juuri ole osaa, ei arpaa. Mutta coriolisin voimilla on! Onkin usein 
ihmetelty mistä systeemi repii energiansa. Ihan samasta kuin vaikka Marsin kuuluisat mielettömät 
pallon kattavat kuukausien pölymyrskytkin.  
 
Pakkasellahan on AINA tuulta. Koska merialueen peruslämpö on tauotta +2-4C. Niin maan pinnalla jo 
yli -10C muodostaa pysyvän merituulialueen. Tämänkin mekanismin tietää kaikki me rannalla asuneet. 
Mutta nettipoliiseista ei kukaan uskalla kohdata EDES tällaista perustotuutta. 
 
Perus totuuteen kuuluu MYÖS mainitsemani kaikkein TÄRKEIN tuulien tauoton energisoija. Yli 1 
000km/h kautta Maailman pörräävä perustuulien energia. On siis teknisesti 100% mahdotonta, että EI 
TUULISI..) 
 
Miksi edes matalassa metsässä ei tuuli liikkuisi tauotta. Tämä mielenkiintoinen perusfakta oin 
SELKEÄSTI vaan haluttu unohtaa valheitten nettiPOLIISIEN keskuudessa! .. Maailmassa 
todellisuudessa siis tuulee AINA ja lisäksi rajattoman RAJUSTI. Olisikin mielenkiintoista tietää vaikka 
tuulien pysyvyydet Tyynen valtameren kaltaisilla alueilla. Jostain syystä en ole kuullut tuulien 
pysyvyyksiä vaikka Atlantilla?  Jo ihan coriolisin olemassaolosta siellä tuulien vuosipysyvyydeksi mm. 
Norja laski Jo vuosia sitten reippaasti yli 75%!  
 
Atlantin perustuuliin vaikuttaa mm. tauoton Grönlannin kylmä ylänkö ja aina sulan Atlantin 
peruslämmön HURJA ero. Siinä jälleen eräs looginen tuulikehitin. Joka ei 100% varmasti VOI pysähtyä 
koskaan. Antarktis ja sitä ympäröivä sula meri? Vain täysin SEINÄHULLU = POLIISI voi edes märissä 
unissaan väittää, että tällaisten ihan perus mekanismien liike- energia lakkaisi K O S K A A N . 
 
Meitä Euroopassa varmaan kiinnostaa montako miljardia tusina ydinreaktoria tarvitaan ylläpitämään 
vaikka Grönlantin ja Atlantin tauotonta tuulimekanismia? KOSKAAN tällaisiin laskelmiin ei julkisesti 
tuuliasioissa kuitenkaan törmää. Ei koska TOTUUS ei selvästikään kiinnosta nettien öykkäröiviä "entä 
jos ei tuule" addikteja. Yhtä kaikki Coriolis ON se perus tuulen yksi keskeisin energisoija.  
------------------ 
 
Coriolis voimaa ei haluta ymmärtää  
ei lainkaan ei lainkaan 
 
Voisiko vastannut nettien poliisi kiteyttää mielipahansa siitä miten HÄNEN = IAEA:n täysin keksimä 
väite matemaattisesti poistaa Maapallon ilmakehästä. TAUTOTTA kautta Maan pinnan pyörittävän noin 
1 000km/h Coriolisin voimat ikään kuin harhoillaan vaan poistaen keskeisimmän päätekijän 
näyttämöltä?) 
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Laitan tähän nyt sen matemaattisen mietitymmän energian mallin joka todellisuudessa vastaa 
Maapallon ilmakehän TAUTTOMASTA energian virrasta siihen: 
 
- 1 000km/h coriolisin voima vastaa 90% Maapallomme ilman liike- energiasta. 
 
- Auringon säteilemän energian osuus jää melko vaatimattomaksi, luokkaa 5%. 
 
- Kuun, Auringon jatkuva vuorovesivaihtelut gravitaationa 2% 
 
- Maapallon sisältä tulevat tektoniset energiat. Jäätikköjen Grönlanti, Antarktis, vuorijäätikköjen ja 
avaruus säteilyn kaltaiset perusenergian tuottajat 2%. 
 
- Ihmiskunnan aiheuttamat ydinvoimaloitten säteilyvuodot, hukkalämmöt, kasvihuoneilmiöt ja 
kaupunkien, teollisuuden muu energian tuotto ilmaan alle 1% 
 
Vastaavasti taas Jupiterissa coriolis voimat vastaavat Maan lailla sielläkin kaasukehän energiasta 90%. 
Mutta siellä aika iso lisäosa tulee taas kaasukehän radioaktiivisista prosesseista, luokkaa 10%. 
 
Tämä kirjoitus osoittaa jälleen kerran oleellisimman. SE tietoharhautus, jota IAEA ja muut ydinalan 
sensuroimat fysiikat yksinkertaisesti ESTÄVÄT kansalaisia ymmärtämästä enää lainkaan sitä 
TODELLISTA fysiikkaa. Joka Maailmaamme pyörittää! Ei olekaan mikään ihme, ettei nykyisellä 
inkvisition ylläpitämällä fysiikan oppimattomuuksilla enää synny Einsteinin kaltaisia ymmärtämään 
kaivattua "kaiken teorian kehittäjiä!" 
--- 
 
IL-foorumi 01.2015  
Methian Tulipa mieleen pari lisäpointtia Arton tämänkertaisesta sanahelinästä: 
 
1: Jos hänen tietonsa tuulien synnystä olisi oikea niin tuulet olisivat ehdottomasti suurilta osilta 
yksisuuntaisia. Toisin sanoen kun olisi 1000 km/t tuuli yhteen suuntaan olisi lentokoneella lentäminen 
sekä itään että länteen käytännössä mahdotonta, koska kun toiseen suuntaan olisi 1000 km/t 
myötätuuli, toiseen olisi samalainen vastatuuli. 
 
2: Jos Maapallon kaasukehä ei liikkuisi Maapallon pinnan kanssa, se olisi merkittävä kitkavoima joka 
hidastaisi Maapallon pyörimistä. Jokainen voi miettiä miten paljon se vaikuttaisi 4.5 miljardin vuoden 
aikana.   
--- 
mailisnuutinen 
Ja JOS väliin hiukan todellisuuttakin nettisotapoliisien valheiden sijaan ? 
 
Maapallon alkuaikoina päivät kesti vain luokkaa 12h. Ja Kuu niin paljon lähempänä Maapalloa, että 
muodostui kuuleman mukaan pahimmillaan 100m vuoksiaallokkojen nousut! (YLE). 
 
Kuu on raa'asti niistä ajoistaan siis loitontunut/ tuplaantunut Ja Maapallo menettänyt luokkaa puolet 
pyörintänsä nopeudesta. ELI JOKU systeemin energiaa on taatusti kupannut. Ja mikä muukaan edes 
teoriassa tuon mahdollistaa kuin Maapallon pinnalla  tauotta kiintokalliota HITAAMMIN pyörivät 
kitkalliset  
 
MERI ja ILMAKEHÄ.  
__________________ 
 
Kuun mitattu loittoneminen /y on muuten näille CORIOLISIN voimanäyttöjen energian haaskuille 
verrannollinen noin tuuman 25mm/y! 
 
Ja lisää dataa. Katsokaapa malliksi miten toimii vaikka tavallinen kuulalaakeri, onko POLIISEILLE tuttu 
kone? Siinä ulkokehä siis pyörii vaikka ton 1 000km/h. Mutta NYT tulee jännää! Varsinaisten perässä p 
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y ö r i v i e n  kuulien nopeus onkin, yllätys yllätys luokkaa 500km/h! Miksi tämä luku on niin tärkeä 
tajuta? 
 
 Kahdestakin syystä. Ensinnä Maapallolla mitattujen suihkuvirtausten nopeus ON juuri tuossa 500km/h 
luokassa! Sitten tulee toinenkin momentti. Itse sisäkehää hurjasti pyyhkäisevä kuulien pinta pysyy 
likimain paikoillaan, (kuten maan pinnan metsissä olevat ilman massat!) Lisäksi huomaamme miten jo 
näinkin yksinkertaisessa mallissa hurja pyörimisen nopeus MUUNTUUKIN nouseviksi ja laskeviksi 
paljon pienemmällä perusnopeudellaan pystyvirtauksiksi. 
 
 No nuo osuudet Maapallolla tunnemme säätiedotusten korkeapaineina ja matalapaineina. No kas 
kummaa perus pyörre/ myrskyssä homma muuntuu lisää. Siinä nimittäin toinen sivusto menee taas 
kiltisti myötätuuleen.. Mutta mutta toinen nousun seinämä synnyttääkin uhmaten perussuuntaa 
KÄÄNTEISTÄ tuulta jo! 
--- 
 
Kuulalaakeri on tässä ideaali mallintaja. Ulkokehä pyörii siis matemaattisen kaavan mukaan 1 000km/h.  
 
Sisin kehä on paikallaan pyörijän vauhdissa.( Kuten metsissä tuntemamme pinnan ilmamassat 
toisinaan. Millä luodaan 100% väärän kuvan ilman liikkeistä nettipoliisien illuusioissa. ) 
 
Kehällä pyörivien kuulien nopeus tauotta, JUURI luonnon todettu 500km/h! 
 
Ja mikä KAIKKEIN paljastavinta .. SYSTEEMISSÄ MIKÄÄN KAASUOSA EI VOI millisekunneiksikaan 
pysähtyä! 
 
Yhteenvetona voimmekin todeta nettien POLIISIEN väitteet "mystisesti" pakkaskausiksi pysähtyvistä 
ilmamassoista 100% VALHEIKSI! Maapallo siis pyörii nimenomaan t a u o t t a . De facto! Eikä 
systeemissä ole mitään mahdollisuuksiakaan siihen, että jokin osanen ilmakehässämme pysähtyisi!  
 
Nyt alammekin hahmottaa ihan OIKEALLA tavalla, miksi tuulivoimaloita PITÄÄKIN kehittää tilaan jossa 
koneitten perustehoiksi saadaan kymmenissä MW ja ennen kaikkea niiden torneihin selkeistä syistä 
haluttuja 250m peruskorkeuksia. Korkeuksiin joissa tuulienergiaa on tarjolla t a u o t t a . 
Vuosipysyvyydet käsittämättömän korkealla 75% ja yli. 
----------- 
 
Maapallon nestesisuksen coriolis 2015 
 
Perhosefekti kirjoitti: 
"Ja Maapallo menettänyt luokkaa puolet pyörintänsä nopeudesta." 
 
Tarkoitat ilmeisesti ulkokehän pyörimisnopeutta. Maapallon sisemmän osan pyörimisnopeus ei ole 
sama, kuin ulompien osien. Joten voitaisiin ajatella, että syy tuohon hidastumiseen on kitka, ja varmasti 
suurta roolia näyttelee se, että sisemmän osan eritahtinen pyöriminen myös aiheuttaa muutoksia 
magneettikenttiin, joka sitten taas vaikuttaa kaikkeen muuhun. Ja se sisemmän osan pyörimisnopeus 
vaihtelee. Se hidastuu toisinaan, ja toisinaan kiihtyy. Ja samanaikaisesti ulompien osien 
pyörimisnopeus säilyy suhteellisen vakiona.  
- 
 
mailisnuutinen kirjoitti: 
Tämä on kiinnostava yksityiskohta! Eli koko Maapallon muodostama magneettikenttä tulee JUURI siitä 
mekanismista, että netemäinen, kitkallinen maapallon sisäosa pyörii myös corioliksen takia eri nopeutta 
kuin kiinteä Maapallon kuoriosat.  
 
Nimenomaan ennen päivän pituus Maapallolla oli 12h. Corioliksen kitkat on hidastaneet sitä puoleen 
24h. TISMALLEEN sama nesteitten ja kaasujen kitkan corioliksen voimat vaikuttavat Maapallon sekä 
neste sisukseen, että kaasu ulkokehään. 
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Kiinnostavaa muuten, ettei YKSIKÄÄN nettipoliiseista ole uskaltanut koskea erästä toistakin keskeistä 
asiaa. Maapallon matemaattinen kuulalaakerin malli antaa TAUOTTOMAN liki 500km/h AINA 
samansuuntaisen tuulen olemassaolon! No suihkuvirtaus täyttää JUURI tuon. TAUOTON ja aina 
kaikkialla samaan coriolis suuntaan pyörivä "O" renkaitten systeemin siellä löydämme!  
 
Juuri kuten matemaattinen mallia antaa. Systeemi EI edes voisi olla tauoton jatkuva, jos sen energiaan 
vaikuttaisi vaikka sattuman varaiset Auringon pilvisyyden energiapulssit. Myöskään se ei TAATUSTI 
olisi LOPUTTOMIIN samaan suuntaan. Jos se riippuisi satunnaisista paisteen hot- pisteistä! Ihan 
KIISTATONTA ja keskeistä lainalaisuutta kaikki tyyni. 
 
Samat mekaniikat muuten ON PAKKO olla Perhosefektin esiin nostamassa Maapallon sisäosien 
tapahtumissa. Koska MYÖS siellä virtaus on jääräpäisesti alinomaa corioliksen samaan suuntaan 
painottamaa. JUURI siksi maan magneettikentät ja tektoniset saumat on niin jäykästä samoilla 
paikoillaan. Kaikkea siis ohjaa corioliksen staattinen liikesuunta! De facto.  
- 
Wikipedia otantaa: 
Suihkuvirtaukset ovat olemassa lähes aina, ja kiertävät periaatteessa koko maapallon. Suihkuvirtaukset 
puhaltavat lännestä itään, mutta tekevät käärmemäisiä mutkia. Suihkuvirtaus on ylhäällä troposfäärissä 
kulkeva putkimainen nopean tuulen vyöhyke. Kovimman tuulen alue on kapea, mutta tuuli heikkenee 
laajalla alueella suihkuvirtauksen ympärillä. Suihkuvirtauksen keskustan nopeus on 30-120 m/s. 
(432km/h! Kuulalaakeri mallia antoi siis 500km/h.) 
 
Voimakkain on polaarinen suihkuvirtaus polaarisen ja keskileveysasteiden ilmamassojen rajalla, joka 
kiemurtelee suunnilleen leveyspiirien 45° ja 65° ilmamassojen rajalla. Kun Euroopan ja Suomen 
alueella puhutaan suihkuvirtauksesta, tarkoitetaan monesti juuri tätä suihkuvirtausta. Heikompia ovat 
subtrooppinen suihkuvirtaus keskileveysasteiden ja trooppisen ilmamassan rajalla (leveyspiirin 30° 
paikkeilla) ja arktinen suihkuvirtaus polaarisen ja arktisen ilmamassan rajoilla (suunnilleen leveyspiirillä 
70°).  
 
 * Kuten huomaamme tuulen suunta EI ole riippuvainen Auringon satunnaisista hotspoteista vaan perus 
suunta on aina sama, kuten coriolis voimakin. Lisäksi jo tuosta huomaamme, että virtaavia paikkoja ei 
olekaan se YKSI väitetty! Vaan tuossakin artikkelissa lipsautettiin, että niitä on peräti 4kpl pitkin 
maapallon pintaan. Mikä kuvaavinta AINA JA STAATTISEN jääräpäisesti pyörien corioliksen suuntaan. 
MOT. Jälleen kerran huomaamme ettei mikään mahti maailmassamme pysäytä tuulivoimaa! De facto. 
---------- 
 
PeJU tuossa jo osan vastasikin: 
 
"Maan magneettikentät ovat voimaltaan heikkoja, enkä oikein ymmärrä, millä mekanismilla ne 
vaikuttaisivat maapallon pyörimiseen. Kuun vetovoima vaikuttaa tunnetusti vesimassoihin ja niiden 
vesimassojen liikkeen jarruttava voima voidaan laskea. Vesi on diamagneettinen aine, joka hylkii 
magneettikenttää ja magneettikentän vaikutus siihen on hyvin pieni. Ainakin sen vaikutus on häviävän 
pieni vuorovesi-ilmiöön nähden."   
- 
 
mailis nuutinen 
Eli tosiaan Maapallon rauta-nikkeli sisus ankkuroituu osin pyörrevirroillaan  sähköisesti tuo 
magneettisesti aktiiviseen ydinsulaan suhteessa Auringon sähkökenttiin.  
 
Tosiaan merivesi  diamagneettisena taas kuten kerrottiin ei lukitu Maan sisuksen lailla, vaan jää jälkeen 
peruskierrolle. 
 
Samoin ei ankkuroidu sisempi sähköä johtamaton ilmakehämmekään. 
 
Mutta Ionosfääristä ylöspäin ilmakehä johtaa pyörrevirtoja. (Huomaa revontulet), taas ankkuroituen 
sähköisesti käytännössä paikalleen! Tämä on tärkeä tekijä huomata. Samasta syystä toisaalta niin meri 
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kuin taas ilmakehän ylemmät osat myös laajenevat Auringon gravitaation suuntaan lukiten niiden 
massoja paikoilleen. 
 
Jälleen kerran huomaamme oleellisimman, josta olen tässä koko ajan puhunut. Maapallon alempi 
ilmakehä pysyy liki kiinni Maapallon pyörinnässä kitkallaan. 200m Ylöspäin ilman oma kitka Maahan 
laskee lineaarisesti. Suihkuvirtauksissa jättönopeus on mitattuna hurjat 500km/h AINA. Lisäksi 
jatkuvasti samaan suuntaan.  
 
Tästä ylöspäin ilmakehän nopeuden tiedot pitkälti vielä puuttuvat. Mutta selvää on, että Auringon 
sähköiset vuoviivat HALLITSEVAT sen osuuden liikkeitä pitkälti. 
----------- 
 
Avaruudellinen komponentti mukaan 
 
Joo siis juuri tuota OUTOA Foilarin kertomaa täysin perustelematonta virallista vedätystä tarkoitinkin:  
" Tropopaussin yläpuolella EI ole merkittäviä sääilmiöitä. "  
 
Ikään kuin ilma siellä ei tekisi liikkeitä, tai ylipäätään mitään?. Tämä voi tarkoittaa VAIN yhtä keskeistä 
totuutta jota jo vihjailitkin jatko- osassa.  
" Jos alapuolella on 20km/h tuuli, saman energian siirtoon Tropopaussin yläilmoissa vaadittaisiin 
200km/h perusvirtauksia!" Tämä on HYVIN paljastavaa Maapallon tuulienergiavirtojen kokonaisuuden 
kannalta.  
 
IAEA on yksinkertaisesti PÄÄTTÄNYT sensuroida sen totuuden millaisia hirmumyrskyjä tuolla alueella 
välittyvissä energioissa oikeasti virtailee. Ja nimenomaan MIKSI. Coriolis voima kun aiheuttaa alueella 
jatkuvia ilmamassojen "ylinopeita virtauksia". Koska nämä paljastaisivat samalla ilmakehän energioitten 
tulevan tauottomasta CORIOLIS VOIMISTA! On vaan IAEA sensorien määräyksestä päätetty 
viranomaisten suulla vaieta KOKO mekanismin olemassaolot! Hyvin tyypillistä kaikki tyyni. 
 
Outoa, ettei nettipoliisit ole uskaltaneet kertoa MIKÄ HEIDÄN harhauttavien tulkintavirheitten mukaan 
mahdollistaa vuosisatoja kestäneen Jupiterin punaisen pisteen hirviö nopean tuulen energiat. Tai mikä 
on käyttövoimana, kun KOKO kylmä Mars peittyy kuukausiluokkaa koko planeetan peittäviin satoja 
km/h luokkaisiin hirmuisiin tuuliin. Peittyy vaikka alueella on hurjat PAKKASET ilman Auringon tehoja. 
Näkee SELVÄSTI miten kaikilla planeetoilla on taattu jatkuva coriolisin suurenergiat käytettävissään. 
VAIKKEIVAT SAISI Auringosta mainittavasti energiaa siihen! 
--------- 
 
Wiki Väkertää aiheesta: 
Marsin kaasukehä 
 
 Auringonlasku Marsissa näyttää valon siroamaisen ja heijastumisen Marsin kaasukehässä ja siinä 
leijuvissa pölyhiukkasissa. (Spirit-luotaimen 2005 ottama kuva). 
Marsilla on ohut kaasukehä, jonka paine on noin 1/200 Maan ilmakehän paineesta. Se on 
enimmäkseen hiilidioksidia, mutta siellä on myös typpeä, argonia ja jälkiä hapesta ja vesihöyrystä, sekä 
muita kaasuja vielä pienempiä määriä.  
 
Marsin ilmakehässä on vesihöyryä vain 1/1000 Maan vastaavasta.Talvella 25 % kaasukehästä tiivistyy 
napalakkiin hiilidioksidijääksi. Hiilidioksidijään sulaessa myös voimakkaita pölymyrskyjä, ja Marsissa on 
monenlaisia vedestä ja hiilidioksidijäästä koostuvia pilviäkin. 
 
* Eli: 
 
- A/ Marsissa Auringon energia on NIIN olematonta jo. Että hiilidioksidikin JÄÄTYY lennosta! Joten 
Auringolla hirmumyrskyt siellä ei ainakaan synny! De facto! 
 
- B/ Marssissa EI ole sulan magman maanalaista magneettista kenttää tekemässä myöskään 
liikkeillään yhtään mitään tuulia kuten jotkut nettipoliisit harhoissaan on väitelleet! 
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- C Marssissa EI myöskään ole lämpimän meren ja pakkasissa kylmän maan ja Grönlannin jäätikköjen 
välisiä tauottoman tuulen synnyttäjiä. Koska ei ole edes merta. 
 
- D/ SILTI j o k i n mekanismi synnyttää satojen km/h hirviöpyörremyrskyjä. Jolloin koko planeetta 
peittyy viikoiksi/kuukausiksi valtaisiin pölypilviin.  
 
* Jatkon kysymys kuuluukin. MIKÄ VOIMA NETTIPOLIISIEN MIELESTÄ? Itse toki tutusti pitäydyn 
AINOASSA jäljelle jäävässä ehtymättömässä Maastakin tärkeimmässä PYSYVÄN ENERGIAN 
suihkuvirtausten energian tuottajassa. Eli CORIOLISVOIMASSA planeettapintaa oleellisesti hitaammin 
pyörivässä kaasukehässä.! 
--- 
 
Jahas, että PeJuPa-poliisista -140C pakkasissa Marssin pinnassa Aurinko lämmittää ilmaa tuuliksi kuin 
Havajilla? Tämäpä näppärää kun sanojana on nettipaskalakki joka sanoo, ettei Lappiin kannata tehdä 
aurinkovoimaa kun ei paista kuin luokkaa 5kk  PUTKEEN..))) 
 
Ja lisää coriolis- faktaa toki löytyy. TK- lehti No:1 vuodelta 2015, sivu 41: 
 
Jäinen kaksonen Tuulta, järviä ja kaasukehää. Titan on kuin pakastimeen säilötty versio Maasta.  
(Titanin keskilämpötila EI ainakaan Havajilta tunnu -180C!) Titanin sääolot muistuttavat Maata. Esiintyy 
sekä tuulia, että pilviä. Aluetta täplittävät sadat nestejärvet. Tuoreissa Cassinin kuvissa näkyy nopeasti 
liikkuvia pilviä liukumassa tasaisesti pohjoisen yli kertoen tasaisista alueen myrskytuulista.  
 
Tuulet paksussa typpi/ metaani-kehässä. Titanissa esiintyy VOIMAKKAITA myrskyjä, jotka kuljettavat 
planeetan ympäri tasaisesti pilviä. Sekä pohjoisessa, että etelässä. Titanissa on, kuinka ollakaan. Myös 
kaasukehän ulkovaippaa Maan lailla myös lukitseva vuorovesi systeemit. Kuun pinnanalainen meren 
korkeus vaihtelee yli 10 metriä. Ilmiö muistuttaa Maan vuorovesi-ilmiötä. 
 
* Nettien kybersotilaitten hataraksi tiedetyt valheet katoavat kuin tina tuhkaan. Kun HIUKANKIN viitsii 
tutkia sitä maailmaa jossa taas tuulivoimaansa rakastava kansan enemmistö elää.) Ja toki hyvä niin. 
Maapallo jossa TAUTON, pysähtymätön coriolis pyörintä takaa meille 100% aina 100% puhtaat 
hienoimmat tuulivoimalaedut.  
 
* On ihan mukava tapa myös tuottaa tuulivoimaa ehtymättömästä ilmaisesta polttoaineestaan. Sainkin 
juuri kuulla, että Tanska on JO nujertanut kivihiilivoimastaan liki -50% pois tuuli- ihmeillään. Kertoo T&T. 
Ja 2025 tultaessa Tanska tuottaa Saksa vahvasti peesissään kuulemma silloin jo 100% energiastaan 
ilman ydin/kivihiilivoimaa. 100% osuudet korvaten tuulivoimalla. Kuvitelkaa millä vauhdilla homma 
saadaan toimimaan! Ja mikä parasta peräti 19 Euroopan maata on jo sitoutunut samaan 100% 
ydinvoimattomaan tulevaisuuteen! 
--- 
 
Joo Titan on oikein oiva esimerkki siitä miten huipputuulet repelevät kuuta. Vaikkei siinä ole LAINKAAN 
Auringon voimaa käytettävissä. Ei tietenkään ole Marssissakaan. Eikä EDES Maassa mainittavasti. 
 
Suihkuvirtaukset on tauotta samaan suuntaan. Mikä ei TIETENKÄÄN olisi mahdollista lainkaan 
Auringon voimalla käyvässä tuulessa! 
 
 Jos ajatellaan planeetalla olevan jonkun kohdan, johonka Aurinko kuumentaa viilentävän 
pystyvirtauksensa. Niin silloinkin heikkojen  tuulien suunnat olisi 50% länteen ja 50% itään päin. Aina 
sen mukaa, missä suhteessa kuuma piste on yön varjoon nähden. Merituulikin vaihtuu aina 
maatuuleksi aamuin illoin. Ihan perusfysiikkaa tuokin kaikki. Suihkuvirtaukset on AINA samaan 
suuntaan corioliksensa takia. Wiki kertoo, ettei Aurinko vaikuta niihin lainkaan. Vain mutkiensa paikkoja 
Aurinko voi aavistuksen ohjailla. 
 
Olen USEASTI myös kysynyt nettien kyberpelleiltä sitä mekanismia joka pysäyttää coriolisissa 
JATKUVASTI jälkeen jäävän kaasukehän. Eikä sellaista tietysti olekaan. Nyt on juoksutettu LUKUISIA 
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versioita myös niistä kaasuplaneetoista joissa tuulee vaikka Auringon tehot on käytännössä nollassa. 
Jonkun Jupiterin 100 vuotisen hirviömyrskyn energioista ei promillettakaan VOI tulla Auringosta niin 
kauas. Jos jo Marssin saama auringon teho on vain 50% Maan saamasta.  No nettien POLIISIT eivät 
ymmärrä tekniikkaa. Saati edes sitä m i s t ä heidät on tänne palkattu valehtelemaan. 
--- 
 
 
 
 

3413. Coriolis TUULI II 
 
 
Methian IL- foorumi 02.2015 
 
Tietääkseni kukaan ei ole väittänyt että suihkuvirtaukset olisivat ainoastaan Auringon voimalla käyviä. 
Pitää kuitenkin hieman korjata ensimmäistä viestiäni täällä jossa vähättelin Maan pyörimisliikkeen 
vaikutusta suihkuvirtausten energian lähteenä. Wikissä sanotaan että: 
 
 "Suihkuvirtausten syynä on yhdistelmä planeeta kiertoliikettä akselillaan ja kaasukehän kuumenemista 
(Auringon säteilystä ja, joillain muilla planeetoilla kuin Maalla, myös sisäistä lämpöä". 
Joten pyörimisliikkeen vaikutus on suurempi kuin tajusin. Kierosuunta tuntuu määräytyvän planeetan 
kiertoliikkeen mukaisesti. 
 
Huomaatko muuten miten helppoa on myöntää olevansa väärässä?  
 
mailisnuutinen 
Niin hienoa, että tajusit asiasta viimein oleellisimman. 
 
Eli sen, että JOS tuulen energia olisi riippuvainen vaikka lämpiävistä Auringon hotspoteista. Tuulen 
suunta kääntyilisi aina 50% ajasta vastakkaiseksi! Ainoa voima joka ajaa AINA samaan suuntaan on 
tosiaan corioliksen kaltainen voima. 
 
Juuri kuten alusta asti olemme saaneet nähdä! Tämä myöskin varmennettiin sillä. Että myrskyjä on 
kaikilla kaasuplaneetoilla täysin riippumatta siitä paistaako niillä tai tosiaan ei.  
 
Coriolis voimaa kun EI pysäytä hetkeksikään mikään tunnettu mekanismi. Vain sen suunnat ja 
intensiteetit voivat hiukan muunnella, mutta EIVÄT loppua! Tämä on hyvin tärkeä lisäpointti. Jotta 
havaitsemme miten systemaattisesti kansalle halutaan tuulien mekanismeissa valehdella! Coriolis ON 
myöskin keskeinen mekanismi sille. Miksi talvella tulee 2 /3 osa tuulen energioista! Vaikka silloin 
Maamme saama energia auringosta on VAIN osia siitä mitä kesällä! Tutkiipa näitä miten vaan. Huomaa 
suoraan miten IAEA ydinala ja nettien POLIISIT tieten kusettaa asiassa kansoja rahapalkattuina! Vailla 
moraalin häivää tekemisistään. 
---------- 
 
IL- foorumi 2015.02. Simplicissimus  
Suihkuvirtaus kulkee matalapaineiden alueitten kautta. Se mutkittelee hyvinkin rajusti ja kulkee 
toisinaan liki pohjois-etelä suunnassa. Toisinaan se leviää niin, että virtaus vaimenee alle 30 m/s, eli se 
ei enää olekaan suihkuvirtaus, siihen siis jälleen vaikuttaa muutkin kuin coriolis.  
 
Maa pyörii lännestä itään ja virtaus kulkee samaan suuntaan. Se ei siis voi johtua siitä, että kitkaton 
ilma jäisi jälkeen maan pyörimisliikkeestä. Päinvastoin näyttää enemmän siltä, että raju tuuli pyörittää 
maapalloa. 
 
Suihkuvirtauksia tunnetaan kolme. 
- 
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Mailisnuutinen 
- Totta KAI suihkuvirtaus on saman suuntainen kuin pyörimisen suuntakin! Koska kyseessä on 
 
p a l u u r e k y y l i! 
 
- Juurihan kerroin miten koko MUU ilmamassa maan pinnalta lähtien jää JÄLKEEN. Suihkuvirtaus on 
kuin "paineet tasaava paineventtiili" tuolle koko muuta ilman coriolisin massaliikettä vastaan, joka 
kulkee siis maan PINTAA raapien ja jälkeen jääden tauotta. Coriolishan kulkee aina kapeahkona 
keskitettynä nauhana ylhäällä. Juuri siellä missä vastustava kitka on pienin mahdollinen Maan 
pyörintään nähden. JUURI tätä tarkoitin kuulalaakeri vertauksessanikin taannoin!  
--- 
 
Cossmid Etusivu foorumi 2015.02: 
Miksi väität, että jos huippuvirtaukset johtuisivat auringosta, niitten suunta vaihtuisi 50% puoleen tai 
toiseen? Mikä auringon voima muuttaa siten suuntaansa?  
- 
 
Pelkkä Auringon energiat synnyttäisi symmetrisen tuulien suunnan 
 kuten meri/ maatuulessa 
 
Jos tunnet maatuulen ja merituulen erot, ymmärrät kyllä. Idea on hyvin selkeä. Tuuli puhaltaa tässä 
systeemissä aina siihen suuntaan jossa on kuumempaa ja kevyempi ilma nousee siellä. Talvella meri 
on kuumempaa pakkasmaata. Siksi ilma kulkee merelle. Kesällä taas maa on kuumempaa merta ja 
tuuli puhaltaa mereltä maalle. Tämäkin on yksi syy miksi merellä tuulee AINA. 
 
No jos asetat matemaattisessa mallissa valkeaan palloon mustan pisteen, johon varastoituu lämpöä 
Auringosta. Niin siihen mallissa viileämpi Maapallon TAKANA olevasta varjosta silloin puhaltaa tuuli.  
 
Nyt vaikein kohta mallin ymmärtämiseen. Musta piste alkaa liukua Auringosta otetussa kuvassamme 
edestäpäin vasemmalta oikealle. Kun maapallo pyörii tauotta synnyttäen jatkuvasti toimivan 
coriolisvoiman. 
 
Kun kylmän varjon reuna ja MYÖS musta lämpiävä laikku on kuvassasi vasemmalla, myös LYHIN/ 
vähäkitkaisin reitti vuotaa viileämpää ilmaa mustalle varjosta puhaltaen vasemmalta oikealle. 
 
Siinä vaiheessa kun musta kuuma piste on IHAN keskellä kuvaa. Tuulen suunta alkaa muuttumaan 
epävakaaksi kohden mustaa aluetta.  Myös ylhäältä ja alhaalta voi tuulla. Koska varjosta on matkaa 
sen luo tuulella yhtä iso kaikkialta. 
 
No illemmalla musta piste siirtyy kuvassasi oikeaan reunaan. Silloin tuuli on.... yllätys, yllätys kääntynyt 
päivittäisellä rytmillään 180 astetta! Eli varjon viileys tuleekin helpommin oikealta vasemmalle. 
 
Ymmärsitkö nyt mitä tarkoitan? Vai pitääkö näyttää myös havainnollisemmin ihan videolta? 
Näin mallintamalla mahdollisimman pelkistettyyn. Ymmärrämme sen keskeisimmän sanoman. 
Ainoastaan coriolisin ollessa vallitseva energian tuottaja planeetoilla. Suihkuvirtaukset VOIVAT 
puhaltaa tauotta VAIN yhteen ainoaan suuntaan. Niin, kuin tekevätkin! 
--- 
 
Simplicissimus  
 Mutta mikä mielenkiintoisinta, suihkuvirtauksia ei ilmeisesti tunneta ollenkaan eteläisellä 
pallonpuoliskolla? Hassua, ihan kuin etelässä ei olisi coriolisvoimia ollenkaan. Mutta pyöriihän pallo 
sielläkin, muuten päiväntasaajan ylitys olisi aika riskaabeli toimitus.  Mitäpä tuumii aloittaja tästä?   
--- 
 
Kiinnostavaa, että otit asian juuri noin esille. Osoittaen, ettet SELVÄSTIKÄÄN TUNNE Maapallon 
ilmavirtauksia itse lainkaan? Tai vaihtoehtoisesti tyhmänä nettipoliisina luulottelet, etten MINÄ tuntisi? 



3256 
 

 
Yhtä kaikki. Eteläistä palloa hallitsee Antarktiksen jääylängöltä jälleen kerran. Yllätys, yllätys TAUOTTA 
alaspäin valuva pysyvä energiavirtaus. Kylmä kilometrien korkuinen napaylänkö tuottaa koko Eteläisen 
pallonpuoliskon PYSYVÄN, staattisen alas valumisen kylmät tuulet. Kerroin tästä jo hiukan aiemmin 
myös Grönlannin osalta.  
 
Yhtä kaikki lämpimämpään mereen valuva kylmempi maatuuli ylläpitää jälleen kerran myös JATKUVAN 
"Antarktiksen tauotta samaan suuntaan corioliksen ohjaamana pyörivän rengastuulen". Systeemi estää 
myös lämpimämpien tuulien tulemisen napa-alueelle, koska KAIKKI tässä mainitut tuulimekanismit 
tunnetaan 100% tauottomina! Antarktis siis on tulevaisuuden massiivisen tuulipuistojen itseoikeutettu 
tuuligeneraattorien paratiisin alue! 
---------- 
 
Antarktiksen tuulista 
 
Etelä*manner on kylmin, tuulisin, korkein ja kuivin manneralue. Sen pinta-ala on 14 miljoonaa 
neliökilometriä. 
 
Lumimyrskyt 
Mannerjäätiköltä sisämaasta rannikolle suuntautuvat kovat tuulet ja myrskyt ovat säätilalle leimallisia. 
Siellä saattaa esiintyä päiväkausia kestäviä kovia lumimyrskyjä, jotka ovat ankarimpia koko 
maailmassa. Ne johtuvat pääosin siitä, että Etelä*mantereen yllä olevasta korkeapaineesta syöksyy 
ilmaa Etelämmannerta 
 
KIERTÄVIIN 
 
 voimakkaisiin matalapaineisiin. Nämä matalapaineet aiheuttavat usein ankaria myrskyjä 
Etelä*mannerta ympäröiville vesialueille, esimerkiksi Kap Hornin seuduille. Niinpä monesti esiintyy 
voimakkaita lumimyrskyjä, joiden nopeus yltää keskimäärin jopa 150 km/h, puuskissa 190 km/h, ja 
suurin mitattu nopeus on 316,8 km/h eli 88 m/s. 
 
Ilmatieteen laitoksen omiakin laskelmia aiheesta Maan pinnalta 
 
Coriolisvoima  
Coriolisvoima (tai: Coriolisin voima, coriolisvoima, käytetään myös nimitystä geostrofinen voima) on 
maapallon pyörimisliikkeestä johtuva voima, joka kääntää liikkeen suuntaa pohjoisella pallonpuoliskolla 
oikealle ja eteläisellä pallonpuoliskolla vasemmalle. Sen vaikutus näkyy TUULIEN ja merivirtojen sekä 
pitkien jokien suuntautumisessa. Coriolisvoima aiheuttaa kiihtyvyyden a = fv, missä f on niin sanottu 
coriolistekijä, jonka arvo riippuu leveysasteesta ja v on liikkuvan kappaleen nopeus. 
 
 Suomessa f ~ 10-4 s-1, joten nopeudella 10 m/s (= 36 km/h) 
_____________________________________________ 
 
* Tämä tarkoittaa JUURI sitä mistä kerroin saavutettavan jo varsin lähellä maan  pintaa. Alueen vahva 
vaikutus alkaa 200m ylöspäin, tuottaen jatkuvan tasaisen perustuulisuuden kesät talvet. MOT. 
 
 liikkuva kappale kokee corioliskiihtyvyyden, joka on 1 mm/s2. G. G. de Coriolis (1792-1843) oli 
ranskalainen insinööri ja fyysikko. - Coriolis force 
 
Pasaatituuli  
Syntyy molemmille puolille päiväntasaajaa, kun hepoasteilla vallitsevilta korkeapainevyöhykkeiltä 
säännölliset planetaariset tuulet puhaltavat kohti päiväntasaajaa. Pohjoisella pallonpuoliskolla 
Coriolisvoiman vaikutuksesta tuulen suunta on koillinen (koillispasaati) ja eteläisellä pallonpuoliskolla se 
on kaakko (kaakkoispasaati). - Trade wind 
--- 
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* Taas tästä näkee hyvin miten juuri päiväntasaajalla kaikkein voimakkain corioliksen efekti aiheutta 
jälleen kerran TAUOTTOMAN perustuulivirtauksen sieltä lähtien. Olen systeemiä vertaillut 
menestyksekkäästi juuri kuulalaakeriin. Jossa aina kun on kuulassa liike pääsuuntaan. Muodostuu 
automaattisesti myös samalle kuulalle vastakkainen rekyylin paluuvirtausten vyöhyke. Tässäkin 
mallissa ilmiö näkyy loistavasti. 
 
* Haluan myös korostaa miten Antarktiksen/ (Grönlannin) alueella on niinikää AINA samansuuntainen 
kylmän ylängön TAUOTTOMAN coriolistuulien aina saman suuntainen Suihkuvirtauksista tuttu 
paluuvirtausten staattinen perus tuuli. Kaikki näissä kuvissa kertovat lähtemättömästi. Että nimenomaan 
Maapallon pyörinnän coriolisvoimat takaavat TAUOTTOMAN ja meille kaikille tutun pysyvän saman 
suuntaisen perustuulialueen.  
 
* On hyvin tärkeää ymmärtää, että JOS systeemi toimisi vain Maan pinnalla Auringon lämmittäessä 
joitain tiettyjä tummempia alueita. Niin 50% ajasta tuuli tulisi oikealta. Ja Maapallon liikuttua illemmalla 
uuteen kulmaan 50% ajastaan vasemmalta. Tästä kartasta huomaamme selkeästi, ettei näin 
kuitenkaan ole missään Maapallolla! 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yuSn.png 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yuSn.png[/img] 
---------------------------- 
 
Wiki kertoo vuorovesistä seuraavaa: 
 
 "Rannikoilla ja ahtaissa ja matalissa lahdissa saattaa vuoroveden korkeus ylittää kymmenen metriä ja 
vuoroveden virrat voiva olla voimakkaita. Englannin kanavassa löytää 12 metrin korkeita vuorovesiä ja 
ponkamoissa Baie de Fundy ja Baie d´Ungava 17 metriin saakka. Saltströmmen-illä likelä Bodö-tä 
Norjassa on maailman joutuisiin vuoroveden virta: 22 solmua eli 40 kilometriä/h. " 
 
 * Mietitäänpä asiaa lisää. Ilmakehän paksuus on luokkaa 100km. Japanin 54 reaktoria kerrasta 
tuhonnut aallokko oli korkeudeltaan vuorovesien luokkaa 10m. Maapallon kehän pituus on 40 000km. 
Jonka kyseinen tauoton vuorovesiaallokko taittaa 24h= 1660km/h nopeudella. Lisäksi vuorovesi on 
sekä kuun puolella, että vastapuolella Maapallon takana. Tästä voimme alkaa laskea millaisen 
suuruusluokan voimat pyörivät näin tauotta Maapallon ympärillä: 
 
- Siis jopa reilusti yli 10m korkea energialtaan 1 660km/h koko valtamerien poikki rynnivä perusaallokko 
jo kuvastaa, millaisia hirviövoimia ilmiö edustaa pitämässä meriä liikkeellä. Mutta mitä vastaava ilmiö 
tekeekään itse ilmassa?.. 
 
- Ilmakehän KOKO paino kykenee nostamaan alipainepumpussa merivettä 10m. Eli ilmakehässä tuota 
kaiken tieltään runnovaa aallokon massaa ja painoa vastaa vasta 100km korkea ilmarintaman SEINÄ!... 
Kuulitte aivan oikein. Lisäksi sama energiakertymä mikä liikkuu Maan pinnalla merissä 1660km/h 
etenee myös ilmakehässä. ! 
 
- Matemaattinen mallinnus kertoo suoraan miksi ilmiön edustamat energiat ovat KÄSITTÄMÄTTÖMÄN 
RAJUJA.  
 
 Coriolisin energiat muodostuvat juuri tästä. Kun Kuun ja Auringon vetovoimat lukitsevat paikalleen 
gravitaatioillaan koko ilmakehän. Jonka alaosassa kuitenkin maapallo itsessään pyörii alta 1660km/h 
nopeuksilla. Syntynyt energiat puolestaan ylläpitää tauottomat ilmakehästämme tunnetut pysyvät 
suihkuvirtauksien kaltaiset jättienergiat. Jotka vain odottavat tuolla yli 200m korkeudesta alkaen 
saadakseen pyörittää tauotta tuulivoimaloihin 100% ilmaista ja 100% pysyvää halpaa energian 
tuotantoa. Vain täysin sokea ihmiskunta jättää tilaisuuden käyttämättä. Tuhoten itsensä vailla 
onnistumisen mahdollisuuksia ydinvoimaloillaan.  
------------- 
 
Satakuntaan tulossa peräti 18 tuulipuistoa. Tehot liikkuvat Porin 50MW/ puisto tiedoilla TVO:n reaktorin 
luokassa 900MW! Yllätti todella positiivisesti tämä tiedote Eurajoen kirjaston kartalta.!) 
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------- 
 
T&T HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT 
Sofia Virtanen, 12:20 
 
2014 Käänteentekevä vuosi - Talouskasvun ja hiilidioksidipäästöjen kohtalonyhteys katkesi 
 
Viime vuosi saattoi vihdoin osoittaa, että globaali talouskasvu voi olla mahdollista ilman 
hiilidioksidipäästöjen kasvua, New Scientist kirjoittaa. Vuosi 2014 oli nimittäin ensimmäinen, jolloin 
maailmanlaajuiset kasvihuonepäästöt eivät kasvaneet, vaikka talous kasvoi selväsi. 
 
Ajatushautomo CoalSwarmin selvityksen mukaan vuodesta 2010 lähtien jokaista toteutunutta uutta 
kivihiilivoimalahanketta kohden on kaksi, joiden toteuttamisesta on joko kokonaan luovuttu tai joiden 
toteuttamista on viivästetty hamaan tulevaisuuteen. Maailman hiilivoimakapasiteetti kasvaa silti yhä. 
 
Kapasiteetin kasvu on kuitenkin taittunut 6,9 prosentin huippuvuosikasvusta vuoden 2013 2,7 
prosenttiin. Vuodelta 2014 ei hiilivoimakapasiteetista ole vielä tarkkoja lukuja. – Vaikuttaa kuitenkin 
siltä, että 2014 tuulivoimakapasiteetin kasvu ylitti hiilivoimakapasiteetin kasvun, CoalSwarmin johtaja 
Ted Nace sanoo. – Hiilidioksidipäästöjen kasvun hidastuminen johtuu pääosin hiilivoiman käytön 
kasvun hiipumisesta. 
 
Vuonna 2014 maailman energiasektori tuotti Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n ennakkotietojen 
mukaan 32,3 miljardia tonnia hiilidioksidipäästöjä. Määrä oli täsmälleen sama kuin vuonna 2013. 
 
Samanaikaisesti maailmantalous kasvoi kolme prosenttia vuonna 2014. – Ensimmäistä kertaa 
talouskasvu on erkaantunut päästöjen kasvusta, IEA:n johtava talousasiantuntija Fatih Birol toteaa. 
 
Kiinassa, joka käyttää puolet maailman kivihiilestä, hiilenpoltto väheni 1,6 prosentilla 2014. Sen talous 
kasvoi kuitenkin huimat 7,3 prosenttia. Kiinan kivihiilivoimalakapasiteetista on tällä hetkellä käytössä 
vain 54 prosenttia, mikä on alhaisin osuus 35 vuoteen. 
 
Sekä vuonna 2013 että 2014 uusiutuvan energian kapasiteetin kasvu ylitti Kiinassa 
hiilivoimakapasiteetin kasvun. Kiina haluaa leikata hiilivoiman tuotantoa kasvihuonekaasupäästöjen 
hillinnän lisäksi ilmanlaadun vuoksi. 
 
Yhdysvalloissa ja Euroopan unionin alueella käytetään sähköntuotannossa nyt 22 prosenttia 
vähemmän hiilivoimaa kuin kymmenen vuotta sitten. 
-------------------- 
 
T&T TUULIVOIMAJukka Lukkari, 7:08 
Vestas on edelleen tuuliturbiinitoimittajien ykkönen maailmassa 
 
Tanskalainen Vestas oli viime vuonna johtava tuulivoimaloiden turbiinitoimittaja maailmassa. 
Konsulttiyritys GlobalDatan tilastojen mukaan Vestas toimitti turbiineja hieman yli 6 000 megawatin 
verran. Vestas oli ykkönen myös edellisenä vuonna. 
 
Eniten asemiaan turbiinikisassa kohensi Siemens, joka nousi viidenneltä sijalta toiseksi hieman alle 5 
000 megawatin turbiinitoimituksin. Kolmanneksi suurin alan yritys on kiinalainen Goldwind. Seuraaviksi 
sijoittuivat amerikkalainen GE ja saksalainen Enercon. 
 
Maailmalla otettiin viime vuonna käyttöön uutta tuulivoimaa yli 50 000 megawattia. Määrä kasvoi 
edellisvuodesta yli +40 prosenttia. Lähes puolet uudisrakentamisesta tapahtui Kiinassa. 
 
* Tuulivoimaloiden suosion kasvu on ollut jo pitkään +30%/y ja kuten huomaamme suosion kasvun 
lisääntyminen on vallan HURJAA! Vaarallinen ja kallis ydinvoiman kaltaiset menneisyyden energiat 
selvästikään EI enää sioittajia kiinnosta. Peli on selvää tältä osin jo kautta linjan. 
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Suomessa viime vuonna käyttöön otettujen voimaloiden nimellisteho on 184 megawattia. 
Rakentaminen on Suomessa lähivuosina vilkasta, sillä uusille voimaloille on tarjolla syöttötariffitukea 
siihen saakka, kun voimaloiden yhteisteho ylittää 2500 megawattia. Vuoden vaihteessa tehoa oli 
yhteensä runsaan 600 megawatin verran. 
 
Maailmanlaajuisesti Global Data arvioi tuulivoimaloiden rakentamiseen kasvavan niin, että voimaloihin 
investoitaisiin vuonna 2020 jo lähes sata miljardia euroa. 
------------------- 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 
 

3414. Reaktorit 100% HÖYRYKSI 
 
3414. Reactors 100% steam 
 
* It is always amazing to see how their research will be backed up by nuclear industry's top 
professionals as encrypted data. Which publications are not allowed by the authorities to the public 
korruptoitujen. I have several of my films said. That both Chernobyl as Fukushima, comply with the 
USA, without subjecting the encrypted data to the SL-2 reactor in 1962. 
 
* According to which the practice of milliseconds up to the atmosphere and its contents, the Pu-239 
from the exploding reactor fissioiden simply kaasuuntui straight up in the air. The next Chernobyl 
encrypted research ends up 100% on the same model, and not by chance! As a researcher in this shed 
light on the motives for them specifically. Why is the number of nuclear reactors is 100% + 5 000C hot 
air by means of encrypting all of the accidents to the fume hood! 
--- 
 
* On aina hämmästyttävää huomata miten omat tutkimukseni saavat tuekseen ydinalan huippu osaajien 
salattuja tietoja. Joiden julkaisuja ei sallita korruptoitujen viranomaisten toimin julkisuuteen. Olen 
useissa minun filmeissä todennut. Että niin Tshernobylin, kuin Fukushima noudattavat USA salatun 
1962 SL-2 reaktorin kokeitten dataa. 
 
* Jonka mukaan käytännössä millisekunneissa ylös ilmakehään fissioiden räjähtänyt reaktori Pu-239 
sisältöineen yksinkertaisesti kaasuuntui suoraan ilmaan. Seuraava Tshernobylin salattu tutkimus päätyy 
100% samaan malliin, eikä sattumalta! Koska tutkija tässä valottaa tarkentaen niitä motiiveja. Miksi 
ydinreaktorien lukuisia 100% +5 000C kuumia ilmaan kaasuuntumisen onnettomuuksia pyritään kaikkiin 
keinoin salaamaan! 
--- 
 
  
Teksti: Mads Eskesen 
Käännös: Angela Heath 
Tarina perustuu haastatteluihin vuosina 2004 ja  2005 Marianne Barisonek ja Mads Eskesen 
 
Tapaamisessa Constantine Checherov 
Ydinfyysiko, Kurchatov instituutti, Moskova, Venäjä / Slavutich, Ukraina 
 
- On ihmisiä, jotka ajattelevat olevan tärkeää uskoa, että suurin osa aktiivisen reaktorin sisällöstä  olisi 
yhä Tshernonbylin reaktorin sisällä. Epäilen vahvasti heidän lausuntojaan, koska mielestäni heillä on 
omia kaupallisia etujaan. Uskon, että 95% polttoaineesta ja fissiomateriaaleista tuli onnettomuudessa 
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ulos reaktorista. Leviten kiehuen ympäri koko maailmaan. Osa tästä putosi alas maahan heti, jotkut 
hieman myöhemmin. Osa siitä on edelleen lentämässä ilmakehässämme. " 
 
Useat ympäristöjärjestöt ovat asiasta myös eri mieltä Checherov tulkinnasta. He ajattelevat, että yli 
97% radioaktiiviset aineet ovat edelleen reaktorin sisällä ja että vain 3% olisi kiehuneena hajallaan 
ydinvoimalan ulkopuolella. 
 
"Teoriassa minun versio on" pahin mahdollinen tapauksesta ". Miksi tämä versio ei sitten sopisi 
ympäristönsuojelijoille? Koska se on helpompi puhua onnettomuudesta täytenä ydinalan katastrofina. 
He sanovat: "Vain 3% tuli ulos reaktorista ja katsokaa sen seurauksia!" Sanon: "Lähes kaikki sisältö 
reaktoreista kiehui lentäen ulos ja katsokaa nyt sen  seurauksia". Epäilemättä on olemassa paljon 
ihmisiä haluten pelottaa kaikki muutkin kanssa ihmiset aiheella. "Ooh! Ydinvoimasta onkin todellista 
vaara! Ooh! Joka aiheuttaa tuhoillaan jopa kymmenien km korkeuteen tehden reikiä, jopa 
otsonikerrokseen! '" 
 
Checherov ajatuksista  eriävät ympäristöjärjestöt ovat vastustaneet hänelle rakasta ydinvoimaa ja sitä, 
etteivät hänen esittämänsä näkemykset täytä tieteellistä tarkastelua kokonaisvaltaisesti. Mutta hänelle 
ei ole epäilystäkään vakuuttaa lääkärikuntaa tapahtuneista  vaikutuksista. Että seuraukset ovat 
kuitenkin nähtävissä näin rajallisina. 
 
"Pahinta mitä voi tapahtua reaktorien kansa, on  tämän tyyppiset Tshernobylin tapahtunut. Sitä ei edes 
voisi saada kovin paljon pahemmiksi. Tietenkin on olemassa joitakin paikkoja, joissa ihmiset ovat 
kärsineet enemmän kuin toiset. En voi kieltää sitä. Mutta yleensä täytyy sanoa, että pahin onnettomuus 
suurella reaktorilla voidaan Tshernobylin/ Fukushiman kaltaisten yhteydessä havaita ", sanoo 
Checherov. 
 
Seinät Checherov toimistossa on tapetoitu täyteen teknisiä piirustuksia kartoittamaan miltä reaktori 
sisältä näyttää tänään. Toinen osa hänen selityksestään on, että Pu-239 plasmat virtasi 
hallitsemattomasti sulaneena ulos reaktorista jo ennen pääräjähdystä. Ei missään vaiheessa polttaen 
reikää vain lattian läpi reaktorin alle ja valumalla alas pohjaveteen. "Voisimme määrittää sulaneen osan 
liikkeen nopeudet mittaamalla uraanipolttoaineen sulattamien kanavien korkeuksia", sanoo Checherov. 
Joka uskoo, että se virtasi läpi pitkin joitakin säteilyerosoituneita kanaviaan. Reaktorin polttoaineen 
käyttötason alapuolella, joka oli silloin myös täynnä vettä. Siellä se jähmettyi ja kiehui lisää fisioituen 
hohkakivimäiseksi, jota aineena hän on löytänyt myös raunioista. 
 
"Ilmiöt ovat mielenkiintoisia sarkofagin sisällä. Oli kiehtovaa nähdä, mitä jäi onnettomuuden jälkeen. 
Mikä oli epämuodostunut, tai mitä tuhoutui kokonaan. Jokaista yksityiskohtaa voidaan käyttää 
tutkimukseen tietolähteinä. " 
 
Geometriset mittaukset reaktorin alapuolella osoittivat, että sen tukirakenteet upposivat tapahtuneessa 
räjähdyksessä alaspäin rajusti, peräti 3,85 m. Mutta pysyivät silti vaakasuorassa. Neljännes 
uraanipolttoaineista suli ensin täysin ja virtasi eri suuntiin. Osa siitä virtasi aina alimpiin reaktorin 
alapuolisiin kammion reaktorin rakenteisiin. 
 
"Kun minä ryömin sisälle kammioon saatoin nähdä siellä sulaneet metallirakenteet. Näkyvissä oli 
pystysuorat palat sulakanavien päistä. Kuin kaasuplasmaleikkureilla olisivat tehdyt. Mutta, toisaalta 
maalipinta vain 15 cm päässä oli jo koskematon. Tämä tarkoittaa sitä, että sulaminen oli ollut 
räjähdysmäinen kiehuminen. Hyvin lyhytaikainen, hyvin korkeassa lämpötilassa. Sen on täytynyt 
tapahtua räjähdysmäisen nopeasti useissa tuhansissa asteessa - selvästi yli +2 000C. " 
 
"Auringon pinnan lämpötila on noin +6 000C astetta. Mutta lämpötilat näissä teknologian rakenteissa 
pääsevät jopa  25,000-50,000 asteisiin. Oletamme, että tällainen lämpötilat oli saavutettu. Meillä on 
täysi syy uskoa, että tämä ei voi olla vain kuumaa vettä tai höyryn aiheuttamaa. Vaan silkkaa plasmaa, 
joka tuli reaktoreista ulos lämpötilassa +5 000C astetta tai jopa enemmän! Tämä tieto dokumentoituna 
on erittäin tärkeää ymmärtää, koska korkeampi lämpötila työstää elementtejä reaktorissa, 
tehokkaammilla paineilla. Jotka syntyy, kun ionisoitunut plasma virtaa sieltä hallitsemattomasti ulos. " 
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Osa tutkijoista vain hymyilee vaivautuneesti, kun Checherov tutkimukset mainitaan. Ehkä siksi hän on 
tyyppinä "nörtti", joita muutamia on ydinalalla olemassa. Tai ehkä siksi, että hän ei noudata 
kirjoittamatonta tieteen sääntöä, jonka mukaan rahoitus on tärkeämpää kuin OIKEASTI saatu 
dokumentoitu tieto. 
______________________ 
 
Text: Mads Eskesen 
Translation: Angela Heath 
 
The story is based on interviews in 2004 and in 2005 by Marianne Barisonek and by Mads Eskesen  
 
Meet Constantine Checherov 
Nuclear Physicist, Kurchatov Institute, Moscow, Russia / Slavutich, Ukraine 
 
‖Nobody orders me to do this, nobody forces me to do it. When I 
enter the fourth reactor no one can bother me, no one can get hold 
of me. There are no people around checking the radiation dose 
that I get there. I‘m in another world, a world of freedom. I was 
the very first person to see the reactor from the inside. I was the 
first person to think about it, to set a goal, to see even more – it‘s 
pure euphoria and joy.‖ 
 
Checherov sits in the changing room and thinks a little about what he‘s seen before he removes the 
white suit. He has just come back from yet another expedition into the exploded, concrete-encapsulated 
reactor. He is getting on in years but keeps himself in good shape and can still climb around in the ruins 
to explore the place that most of the world fears more than any other. ‖Perhaps 
it‘s the radiation that keeps me fit,‖ he says and laughs. Checherov‘s life is Chernobyl. 
 
As a member of the absolute elite of the scientific community it sometimes seems as though he finds 
himself in a completely different world – a sort of parallel reality of neutrons and protons. Sometimes 
this is problematic for explaining his research to the rest of us. 
 
Even before the disaster was officially announced he understood how serious it was. On 27 April 1986, 
he and his colleagues from the Kurchatov Institute in Moscow were asked to ‘deactivate‘ some 
radioactive busses. The first victims of the disaster had been flown hastily to Moscow the day before. 
They were transported from the airport in busses for treatment in Hospital number 6. 
 
‖It was essential to ‘deactivate‘ the busses. Even though the victims had been washed before they 
entered the busses, the busses still became radioactive. When we saw those busses and found out 
how many people had been transported we understood that it was a large-scale disaster. That was ow 
we heard about it.‖ 
 
The first official announcement came on 29th April. Although nobody knew precisely what had 
happened or what the consequences were, everybody from the Institute wanted to help. ‖It was like an 
impulse and a great spiritual virtue to help.‖ In the first few days around 1,200 young people from the 
Institute volunteered to go to Chernobyl. Although Checherov was not a Komsomol* member like the 
others were, he applied to be sent there. 
 
However, it was not until 7th June that he arrived at his future workplace. First he was trained at the 
Institute in the use of particular measuring equipment that the Soviet intelligence service had smuggled 
in from the U.S.A. 
 
‖Back then it was classified information but one can talk about it openly now. The plan was that I should 
fly over the reactor and measure temperatures with the equipment. We didn‘t know whether or not it 
would work in a radioactive environment or what level of radioactivity it could tolerate. So I tested the 
equipment first in our hot (radioactive) rooms at the Institute. When the tests were over and it was clear 
how the equipment could be used in Chernobyl I went there.‖ 
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He flew over the open reactor but had problems getting the helicopter pilot to hover over it. Instead they 
flew around it several times, which unfortunately did not give nearly such accurate readings. 
 
The nuclear power plant at Chernobyl was the pride of the Soviet Union and much depended on 
building up the nuclear power industry to ensure the nation‘s energy supply. Each of the four large 
reactors could produce 1,000 megaWatts and a fifth was being built. After unit number 4 exploded the 
remaining three continued to produce energy right up until the year 2000 before it was finally decided to 
shut them down. However, one cannot simply close down a nuclear reactor in a day. It will still contain 
fuel that is too hot and too radioactive to be removed, so water has to be used constantly for cooling 
and people have to be there continually to service it. 
 
The water reservoirs in the reactors can hold about 20% of the reactor‘s fuel, so the reactor can only be 
cooled gradually in small portions. It takes about three years to cool one portion, which means at least 
15 years for all the fuel. Only then can one begin to look at how the buildings can be demolished - and 
parts of these will also be radioactive. 
 
A reactor being phased out under controlled conditions is one thing, but it is quite a different matter to 
clean up after an exploded reactor. 
 
‖Of course it‘s a paradox that you can‘t remove the fuel from the fourth reactor for the next 100 years. 
This means that the fourth block requires maintenance for at least 100 years from now,‖ says 
Checherov with self-assured scientific arrogance, as if one can definitely plan so far ahead. 
 
A couple of years ago 11,000 people worked there, but after many rounds of redundancies there are 
only about 5,000 people left working in the exclusion zone. They work with everything right from 
maintenance of the sewers in the abandoned town, landscape maintenance in the zone, to the phasing 
out of the nuclear power plant and supervision of the ‘sarcophagus‘, as the concrete-encapsulated 
reactor is called. 
 
After work Checherov takes the train out of the Chernobyl zone. There used to be a local railway line 
that went through the area with a station in Pripyat, the town where the Chernobyl power plant‘s 
workers used to live. Today the train is used for workers and scientists to commute between the zone 
and the town of Slavutich, 50 km away. 
 
Compared with an ordinary Ukrainian town Slavutich is an idyll. The streets are clean and there are 
flower beds in the parks. People are thriving and there is a baby boom. 
 
There is a strange monument in the central square - a low wall of black marble: on this are engraved 
the portraits of 20 people who died as a direct consequence of the explosion. Behind the wall there are 
some bizarre cartoon-like murals. Two black figures clad in protective suits stand holding a shovel and 
a flower. One of the figures‘ hands has six fingers, as if he‘d become a mutant through his work. In 
order to emphasise the necessity of keeping to the facts Checherov points out that this is an 
exaggeration on the part of the artist. This type of protective suit was simply not available. Everybody 
wore cotton garments. 
 
The other mural shows a man in a laboratory coat and mask. He looks the total cliche? of a mad 
scientist. Each of his arms holds a wire and the two wires are producing an electrical discharge where 
they meet. The inscription on this mural reads ‗We shall build a new world‘ in both Russian and English. 
 
‖What is this supposed to illustrate? Perhaps it shows someone who wants to blow up the whole thing 
with dynamite? And the person is even wearing clothes with the Chernobyl nuclear power plant‘s logo 
on it. What‘s that supposed to mean? It‘s simply frightening!‖ says Checherov, leading on to the next 
discussion about human error in complex technical processes. 
 
‖In general the Chernobyl personnel were less disciplined than they could have been, but discipline in 
the fourth reactor was very good. They followed all the commands they were given under the 
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experiment. Those who were responsible for the disaster were a person who drafted the faulty plan for 
the experiment and another person who failed to ensure that the plan was followed and who got the 
personnel to do things that deviated from the plan.‖ 
 
And what was this plan exactly? 
 
‖If the electricity supply subsides then the turbines will continue to rotate for a while. As long as they 
keep turning energy will still be produced. Since they are not rotating as normal the energy production 
will not be constant. The experiment was designed to find out how long the turbines would continue to 
rotate such that they produced an acceptable quantity of energy before the 
backup generators had to be switched on.‖ 
 
Checherov is only just warming up before he continues his explanation of the accident: 
 
‖24 hours before the experiment began the reactor was running at half capacity. In that period there 
were some elements of waste that absorbed the neutrons. This was the reason why the ‘neutron 
physical‘ state was different at that point in time from what it normally was. The operators didn‘t know 
how much of this absorbed ‘neutron mass‘ there was in the reactor. When they began to reduce the 
power of the reactor in accordance with the plan they should have stopped when the power was 700 – 
1000 megaWatts, but the reactor was shut down almost completely.‖ 
 
Checherov is beaming. He is now in his element, even though he knows that the journalists around the 
table have no idea what he is talking about. 
 
The leader of the experiment decided to increase the power of the reactor and all the control rods were 
raised out of the ‘active zone‘, as they call that part of the reactor that houses the fuel elements and 
control rods. However, it was not possible to increase the power of the reactor to more than 160 – 200 
megaWatts because it was ‘contaminated‘ by elements that naturally absorb neutrons. Thus the 
experiment had started when the power situation was entirely different from what had been planned. 
Not while the power was dropping but while it was rising. The absorbing rods should have been 
introduced into the ‘active zone‘ while the power was falling, but in reality they were taken right out and 
so there was nothing left to prevent the reactor from accelerating. 
 
Checherov thinks that parts of the reactor simply melted and turned into plasma. When this plasma 
overflowed there was an explosion of such a force that it blew the reactor‘s uppermost plate off 15- 17 
metres upwards. But it wasn‘t the only thing to fly out. In contrast to the more ‘official versions‘ 
Checherov is convinced that most of the active zone was blasted out of the reactor and exploded while 
it was in the air. This explanation matches eyewitness accounts of two explosions. When the active 
zone was blasted out it was still compact and was still gaining speed. All the water inside it had 
evaporated and when the active zone reached maximum pressure it was totally destroyed. 
 
‖It‘s impossible to imagine that the whole thing could return to the building if the explosion was outside.‖ 
 
‖There are people who think it‘s important to believe that most of the active zone is inside the reactor. I 
doubt their opinion because I think they have their own commercial interests. I think that 95% of the fuel 
and the products of the nuclear fission came out of the reactor and were spread across our entire 
planet. Some of this fell down immediately, some a little later and some of it is still flying around in the 
atmosphere.‖ 
 
A number of environmental organisations disagree with Checherov‘s interpretation. They think that 
more than 97% of the radioactive materials are still inside the reactor and that only 3% were dispersed 
outside. 
 
‖In theory my version is the ‘worst case scenario‘. Why doesn‘t this version suit the environmentalists? 
Because it‘s easier for them to talk about the horror of the accident. They say: ‘You see, only 3% came 
out of the reactor and just look at the consequences of that!‘ I say: ‘Almost everything came flying out 
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and look at the consequences‘. No doubt there are a lot of people making money out of scaring 
everyone else. ‘Ooh! Nuclear power hazard! Ooh! A hole in the ozone layer!‘‖ 
 
Checherov grumbles about the environmental organisations being against his beloved nuclear power 
and about the failure of science to keep to the facts, but he is in no doubt about the medical 
profession‘s assurances that the consequences are limited. 
 
‖The worst that can happen with a reactor of this type has happened. It can‘t get worse than that. But I 
think the consequences are very limited and that one can certainly survive them. Of course there are 
some places where people have been affected a little more than others. You can‘t deny that. But in 
general you have to say that the worst accident in a large reactor can be survived by anybody,‖ says 
Checherov. 
 
The wall in Checherov‘s office is papered with technical drawings charting what the reactor looks like 
today. Another part of his explanation is that the plasma that flowed out of the reactor before the 
explosion was at no time in danger of burning through the floor of the reactor and entering the 
groundwater. ‖We could determine the speed of the melted part by measuring the height of the channel 
it carved out,‖ says Checherov, who believes that it flowed through some channels to the levels below, 
which were filled with water. There it solidified and turned to pumice, which he has found in the ruins. 
 
‖It‘s very interesting inside the sarcophagus. It was fascinating to see what was left after the accident, 
what was deformed and what was destroyed. Every single detail can be used in research.‖ 
 
Geometrical measurements taken under the shaft of the reactor showed that the supporting 
construction sank 3.85 m but remained horizontal. A quarter of it melted completely and flowed in 
different directions. Some of it flowed all the way to the lowest chamber under the reactor. 
 
‖When I crawled into that chamber I could see the melted metal constructions. They had vertical cuts 
with melted ends, as if a plasma cutter had been used. But the paintwork just 15 cm from there was 
untouched. This means that the melting process had been a short one at a very high temperature. It 
must have taken place at temperatures of several thousand degrees Celcius – at least 2,000 anyway.‖ 
 
‖The surface of the sun has a temperature of around 6,000 degrees Celsius. But the temperature in 
technological constructions can reach 25,000-50,000 degrees. If we assume that this sort of 
temperature was reached – and we have every reason to believe that this was so – then it can‘t have 
been just hot water or steam but plasma that came out at a temperature of 5,000 degrees or even 
more. It‘s very important, because the higher the temperature of the working element, the more 
powerful the pressure that is generated when the plasma flows out.‖ 
 
Other scientists just smile when the name Checherov is mentioned. Perhaps because he is the type of 
science ‘nerd‘ of whom few exist or perhaps because he does not follow the unwritten rule of science 
which says that finance is more important than fact. 
 
‖In order to attract financial support a scientist has to scare people,‖ says Checherov. For example with 
a story about an asteroid that is going to explode on Earth or the ozone layer being eroded. You have 
to paint a threatening picture to convince people that it‘s necessary to work on the problem. If I come to 
the conclusion that nothing terrible can happen and that all problems can be overcome and that people 
have in fact overcome them, then I won‘t get any financial backing at all. 
 
‖By and large no disaster analysis was done back then. There‘s no one interested in finding out what 
happened. Who‘s interested in that? Those who said something or other in 1986, which wasn‘t even 
correct? All these people still have power. In reality it‘s ordinary people who need to hear the truth, so 
they can understand what to be afraid of and what not to be afraid of. So you could say that it‘s ordinary 
people who should finance this work. And not just that. Those who are working on the project should 
have access to the entire collection of documents. Who could give such a permission? The same 
people who don‘t want the truth exposed.‖ 
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‖So the attempt to find out the truth gets done by amateurs like me, using personal contacts and time. 
Amateurs in the sense that there are no specific goals for the research. It‘s not work that‘s been 
planned specifically.‖ 
------------------------------------ 
 
Massakadosta 
fb fb fb gb 
 
"Marco. FB 2015.04: Voitko Arto arvioida kuinka paljon on uraania hävinnyt taivaalle tässä 
vuosikymmenten saatossa kaikista reaktoreista?" 
 
* Voidaan homma laskea vaikka näin. Maailmassa pyörinyt 1970 luvulta keskimäärin 500kpl 900MW 
reaktoria. Jokainen vuotanut 2t /y. Kaavaan pelkistäen : 500kpl* 50y* 2t= 50 miljoonaa kiloa puhtaana 
Pu-239 päästönä noin. No Tiedämme lisäksi, että sotilaspuolelle menee 94% Maailmalla kaivetusta 
uraanista. Ja reaktoreihin 6%. Jatketaan suhteutettuna: 94%/ 6%= 15,7+1* 50 miljoonaa kiloa= 833 333 
333kg Vuotanutta plutoniumia jo NYT Maailman ilmakehässä! Tästä leijailee YHÄ ilmakehässämme 
88%. PS. Alla kuvana ilmiön aiheuttama STUK tiedoista laskettu suhteellinen taustasäteilymme korjattu 
kasvu globaalitasolla:  
 
http://kuvapilvi.fi/k/yHkR.png 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yHkR.png[/img] 
 
1% Plutoniumista siis MYYDÄÄN mustassa ASE- markkinassa . Ja 1% kiehutellaan polttona harkitusti 
taivaalle vuosittain. Reaktorista kiehuu sitten päälle neutronivuota ja liki kaikkien alkuaineitten 
isotooppeja kaasuplasmoina ydinjätteenä päälle. Siksi massakato reaktorin painosta on yhteensä noin 
2% vuodessa. Noin 2000kg/y. Varsinainen ENERGIAN paino kadosta onkin pelleosa noin 1kg! 
---------------- 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 
 

3415. GTK valheet. 
 
Tulin 14.02.2015 kotiin. Olin juuri tehnyt melkoisen 3 päivää ja liki 1800km taipaleen vieneen elämäni 
ensimmäisen kattavan tutkimusmatkani läpi Itäisen- Suomen. Kysytte väliin, miksi? 
 
Olin vuosien ajan turhaan koittanut selvittää. Jatkuuko Olkiluodon alueen lävistävä 30km leveän 
maailman syvimpänä maanpäällisenä 1000m syvänä tektonisena hautavajoamana tunnettu 
Litoraanitektoninen sauma poikki, läpi koko Suomen? 
 
Turhaan olin koittanut kysyä tuntemiltani alueensa asukkailta tietoa asiasta. Luokkaa 500km pitkästä 
peruskallion läpeensä rikki ruhjoneesta saumasta oikeaa tietoa. GTK kertoi sepitteitään vain 
"mystisistä" Salpausselän hiekkavalleista. 
 
2012 Tutustuin kyseisiin muodostelmiin syvällisemmin ensimmäisiä kertoja Turun lukuisilla Turku- 
Helsinki moottoritien tunneleissa. Suoraan sanoen olin enemmän kuin hämmästynyt näkemästäni. 
GTK:n väitteet "hiekkaharjuista" osoittautuivat totaalisiksi valheiksi! Kaikki puolisen tusinaa moottoritien 
vaatimista tunneleista eivät lävistäneetkään hiekka harjuja. Vaan kiinteää peruskallioista 
POIMUVUORISTOA! 
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Ruotsin Nils- Axel Mörnerin kaltaisilta alan todellisilta professoreilta aloin saada lisää palkitsevaa 
viitettä. Miten vuosisadan ajan kansalle oli kerrottu tietoista harhaa. Ohuen rapautumisten hiekan alla 
olikin harjujen Maailman rajuimman Siperian ylängön halkovan tektonisen sauman salat. Vuosimiljoonat 
ylös pumppaamaa paljastavaa suolaisen oseanisen meren rautarikasta rapautuvaa mustan puhuvaa 
laavaduffia. Ja siitä muodostunutta KIILLEGNEISSIÄ. Oli vaikka sitä GTK:n mukaan piti olla vain 
pienellä alueella Olkiluoto alueella. 
 
Osa II  
 
Keskeistä oli nähdä miten Litoraanitektonisen sauman eteläpuolella Uudenmaan poikki kulki punainen 
graniitti. Sen yläpuolella pohjoisempana kulkevan tektonisen sauman muutoksen alueelle pääsin 
tutustumaan unettavan tasaisella 250km pitkällä tieosuudella Oulu- Iisalmi. Vehmersalmen Gallen 
Gallelan Suomen kauneimmissa maisemissa minulle alkoi viimein valjeta koko Suomen ydinalan 
vaikenema karmaiseva totuus! 
 
Kuopio- Jyväskylä- Jämsä. Mykistävän kauniita korkeita satojen metrien luokkaista tauotonta 
poimuvuoristoa satoja kilometrejä. Jämsässä tielle näkyvät laskettelumäkien lukuisat Himoksen rinteet. 
Juuri kuten N-A Mörner oli asian minulle kertonut. Salpausselkä ei ole hiekkamuodostelmaa. Vaan 
rapautuvaa mustaa KIILLEGNEISSIN muodostamaa rajusti tektonisesti aktiivisen puskusauman 
muodostamaa laavaduffien poimuvuoristoa! 
 
Etelän punainen graniitti muuntuu jyrkästi saumassa kaikissa tieleikkauksissa esiin tulevaksi 
rapautuviksi killlegneissien vuoririnteiksi! Jonka pohjoispuolella kulkee taas tasainen jääkauden hiomaa 
pysyvämpää tasamaata. Koko Salpausselän satojen metrien korkea 500km mittainen tektonisen 
sauman vuoripoimut ovat työntyneet Atlantin 5cm/y tapahtuneen perusliikunnan paineessa ylös 
nostamassa kallioperän kokonaan rikkoneissa tulivuoritoiminnoissa. 
 
GTK teki Tampereen alapuolisilla vain muutamia vuosia sitten Viialassa koekaivauksiaan. Vain 
tuhannen vuoden takaisista maan pinnalle asti nousseista höyrynneistä tulivuoren oseaanisen 
merenpohjan tuottamista laavoista. Asia vaadittiin salaamaan 100% tarkoin. Koska Maailman 
suurimman ja epävakaimman Olkiluoto alueen tektoninen Litoraanisauman salaisuuden piti pitää 
tarkoin salassa. Todellisuuden tietoon nouseminen uhkaisi suoraan Maailman ainoan Posivan 
ydinjätetunkion turvallisuuden illuusioita. 
 
 Puhumattakaan, miten tektoninen Fukushimasta tuttu peruskallion jatkuva liikkuminen uhkaa nyt tuhota 
KAIKKI Olkiluodon reaktorien perustat ja muutkin täysin vääriin geologisiin harhautuksiin perustetut 
ydinhankkeet.  Rauman Pyhärannassa miehen jalan paksuiset 850MW Fennoskand kaapelit ovat 
katkenneet vuosittain kymmenisen kertaa! TVO:lla joka ikinen reaktori ja KOPA ydinjätevarastot 
paukkuvat rikki samasta tektonisesta liikunnoista. Tätä kirjoittaessanikin OL-2 generaattorin ankkurin 
tuhosi jatkuvat sokkelikallion liikunnat. 
 
 Eikä alati lisää tektonisesti silpoutuvan ydinvoimaloitten ja ydinjäteluolaston kohtalona olekaan muu.. 
Niin muu kuin revetä lopullisesti. kuten kävi Jo 54 Japanin tektoniikassa tuhoutuneille vastaavan 
tektoniikan reaktorille. ja huomatkaa, että suomessa ydinala tietää tämän laillani 100% varmaksi 
kohtalokseen! 
----------- 
 
Uraaneista jäljellä alle PROMILLE 
promille promille promille 
 
IL-Foorumi 03.2015 Methian 
"Fissioituvan U238:n määrä on laskenut viimeisen 1 700 000 000 vuoden aikana noin 3.1%:sta noin 
0.7%:iin." 
 
* 0,7%/ 3,1%= 0,226! 
__________________ 
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Joo on se aika kuvaavaa, että Maapallon 1,7 miljardin vuoden uraanivarannoista oli jäljellä ENÄÄ 23% 
ihan vaan spontaanina fission katona! 
 
Tuo oli tilanne siis 1900 paikkeilla. Nykyään kun maailmalta ei enää löydy silloisista 30% parhaista 
malmioiden puhtaan uraanin osuuksista kuin luokkaa 0,05% uraanimalmioita. Tajuaa viiveittä ydinalan 
salatun perusongelman. Maailman luonnon uraanivarannoista on jäljellä tuskin PROMILLEA 
alkutasoistaan! 
 
 Eli energiana ydinvoima lakkasi kiistatta olemasta 2008- eteenpäin! Ei siis mikään ihme, miksi 
paljastuksieni takia asiassa IAEA/ EU päätti paniikissa yksissä tuumin tehdä maailman uraanikaivosten 
tuotetun kWh/ kulutetun kWh laskemisen RIKOKSEKSI! Rikokseksi, koska se suoraan kertoo, ettei 
ydinvoima kokonaisuutena ole enää vuosikymmeneen tuottanut watin wattia energiaa!.. 
--------------- 
 
Konsentraatio keskittymisestä 
vähän on paljon  
 
Etusivu foorumin satoa 2015 
cosmichd's  
 
Hiilen poltosta leviää enemmän radioaktiivisuutta luontoon kuin atomivoimaloista.  
--- 
 
* Niin STUK EI määrittele radioaktiiviseksi MITÄÄN polttoprosessia. EI tapahtui se sitten: 
 - Kaasulla 
 -Turpeella 
- Hiilellä 
 - Puulla 
- Bensiinillä 
 
 Ylipäätään prosessi ei poikkea mitenkään siitä jos ajat pesään puuta, jossa on tavallista 
graniittihiekkaa. 
 
Juu onko YHTÄÄN vaikeaa tajuta perusfaktat asiassa. 
 
A/ Luonnossa oleva uraaniatomin energiataso on luokassa 10eV.  
B/ Reaktorissa olevan uraanin energiataso on luokkaa 200 000 000eV. 
C/ Reaktorissa uraania on paikassaan 100t.  
D/Luonnossa oleva 10km2 kokoinen köyhä punagraniitin uraanimalmio sisältää vaikka nyt 2 000 000 
000t uraania. 
 
Lasketaan näistä yhtälöistä miten paljon geiger mittaa näistä emissiotasoa vaikka kilometrissä yli 
lentävään lentokoneeseen: 
 
Ydinreaktori 100t* 200 000 000eV=                     20 000 000 000eV 
 
Uraanigraniitin vastaava 2 000 000 000t* 10eV= 20 000 000 000eV 
 
Tässä on kyse NIMENOMAAN KONSENTRAATIOSTA. Eli siitä paljonko energiaa osuu ihmisen ihon 
neliösenttimetriä kohden. Punaista graniittihiekkaa voit vaikka SYÖDÄ! Itse asiassa syötkin sitä 
päivittäin. 
--- 
Niin kerroin, ettei polttoprosessiin joutuva tavallinen graniittipölyä lasketa lainkaan säteileväksi! 
 
Ero on kuin yöllä ja päivällä fissioPOLTTOPROSESSIIN joutuneeseen uraaniin nähden. 
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Ydinjäte säteilee siis 20 000 000kertaa ENEMMÄN kuin reaktoriin alkujaan laitettu "tavallinen 
graniittipölyn uraanit". 
----------------- 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 
 

3416. Ydin MURHAT 
 
Ei kyse ole siitä, että venäläisten ydinvoimaiset paskatiinut olisivat jollakin tasoillaan "parempia". Areva, 
Japani ja muut ydinrakentajat ovat JO heittäneet pyyhkeensä kehään vailla toivoa ydinalansa 
nousuista.  Kyse on PALJOIN pahemmasta. USA/ IAEA ydinrikolliset ajavat hankkeitaan kautta 
maailman silkastaan MURHAAVAN VERISESTI!  Valaistaanpa lisää. 
 
Muistaakseni 2009 syksyllä Paavo Lipposen autonkuljettajat tapettiin raa'asti ja verisesti! Toinen pakeni 
Keski- Suomeen ja SUPO tappoi kuskin, vaimon ja jopa koiran! Raakaa toistettua POLIISIEN ja 
ydinalan tekemää murhaa EI tutkittu lainkaan! Ei myöskään vähän aiemmin sattuneita TEM arkiston 
SUPO:n suorittamia murhapolttojakaan. Syynä olivat tiedot, joita Arto Lauri oli tuonut julkisuuteen. 
Lipposen autokuskit kuulivat Suomen MOX/ ydinpommihankkeista, uraanikaivoksista ja halusivat 
paljastaa lehdistöön. SA- armeijakunnan murhapooli aloitti verisen massamurhat. TVO:lla SUPO 
kuulustelut tappoivat myös useita ydinalan työntekijöitä. 
 
Kyse oli siitä, että ASEA ydinaseteollisuus tuotiin Suomeen Ulof Palmen ja Anne Lindin yinalan 
suorittamien murhien pelästyttämänä. Ydinalan johtajia teilattiin Suomesta pian ulos toista kymmentä. 
Kun  TVO/ Posivan ydinasetehtailujen Arton kautta TVO:lta  tulevien tietovuotoja yritettiin tukkia. 
Tilanne alkoi kärjistyä kun Pekkarisen ydinkiiman vastustukseen tuli pääministerinä Matti Vanhanen. 
SUPO iski jälleen raa'alla väkivallalla ja ydinvastustaja Vanhanen savustettiin härskisti pois Mauno 
Koiviston Helsingin konklaavin kautta. 
 
 Moni varmaan muistaa miten keskustan konttoriin SUPO/ SA- armeija alkoi syöttää jatkuvaa 
myrkytystään. Tarkoitus oli tappaa myös keskustan ydinvastustaja Sipilä ja myös hänen avuustajansa 
naispuolinen keskustan poliitikko Sipilän rinnalta. Kuin ihmeen kaupalla sairaalaan joutunut Sipilä ja 
avustajansa jäi henkiin. Mutta kuten AINA SUPO/TVO ydinrikollisilla keinot ei lopu. Kun eivät saaneet 
Sipilän päätä käännettyä NATO, ydinasetehtailun kannalle. 
 
 Kuulimme miten ydinala saadakseen Suomen ydinasetuotannot käyntiin. Iskivät 17.02.2015 Sipilän 
perhettä vastaan. Pojan kuolema on kerta kaikkiaan järkyttävä esimerkki siitä miten ÄÄRIMMÄISEN 
JULMIEN ydinmassamurhaajien klikkiä TVO on USA:sta maahamme tuonut. 30 CIA miljoonapalkattua 
ammattitappajaa toimivat Olkiluodon kautta nyt nähdysti vailla moraalin häivää. 
 
 Kuin vain IAEA:n ydinmassamurhaajat kykenee! Juuri tällaisista mekanismien silmitön raivo, ja se ettei 
maatamme terrorisoivilta POLIISEILTA ole turvassa edes terävimmät poliitikot. Kertovat miten 
elimellisesti silmitön ydintuhoajien RAIVO kansaansa vastaan kattaa koko Maailman. Esittää todella 
miksi vuosituhannet ihmiskuntaa on varotettu ennakkoon näistä pahuuden voimista! 
 
PS. YLE uutiset 18.02.2015. Kertoi aiheesta karun totuuden. Sipilä vetäytyy kuoleman johdosta 
vaaleista. Juuri kuten SUPO hankkeitaan alkujaankin kehitteli.  
----------------- 
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3417. VAPAA energiasta 
 
Antero Sinikivi foorumi 02.2015 
Lenström käytti virtailukoneessaan Holtzin influessikonetta jolla käynnisti pohjoisen valon "reaktorin". 
Tesla Coloradossa latasi vesipulloja kondensaattoreiksi: 
 
Tesla käytti Coloradossa taivaskanavan avaamiseen Leydenin pulloja. Alkuunsa sitä ryypättiin koko 
kaupungin kanssa harjakaisissa useampi potti samppakaljaa, että saadaan pulloja, mutta jo sisältönsä 
puolesta arvokkaana, Tesla päätyi käyttämään paikallisen vesipullottamon pulloja. Kondensaattorit 
tehtiin noista pulloista laittamalla niiden sisälle vuorisuolaa sähköä johtamaan. Pullon ulkopuolelle 
metallivaippa ja korkkiin metallilanka pullon sisälle. Jokainen 576 pulloa oli varattu sähköllä 356 V 
jännitteelle ja jotka kytkettiin sarjaan. 
 
Sillä saatiin yli 200 000 V kerta rykäisy ja rööri ylös asti auki. Teslan mukaan jännite 60 mailin 
korkeudesta mikä tällä välillä vaikuttaa on 360 000 V. (4A virta 1440 kW) 
 
Virolainen Herman Plauson teki kokeita Suomessa 1922 paikkeilla ja käytti ilmapalloja sähkön 
vastaanottamiseen. Ilmapallon ympäri oli sidottu sinkki amalgaami vaijeria ja jolla se johdettiin maahan. 
Hän teki sellaisen huomion että yhdestä pallosta tuli muistaakseni 800 wattia virtaa. Kun palloja oli 
kaksi saadun virran määrä kolminkertaistui 3 000 wattiin. Lisäksi kun maan ja taivaan väliin lisättiin 
useampi kipinäväli, se myös kasvatti taivaalta saadun sähkövirran määrää. 
 
Keksijän uutta tiedettä, insinööri teki huomautuksen, Herr Hermann Plauson, onnistui vuosien työllään 
tutkia asiaa ja hänellä on nyt todella käytössä pienvoimalaitos, joka tuottavat sähköä suoraan ilmasta, 
päivät ja yöt, keskeytyksettä käytännössä ilman mitään kustannuksia, sen jälkeen kun voimala on 
rakennettu. 
 
Meillä ei ollut aiemmin tilaisuus, kuvata järjestelmäänsä, kuin karkeasti. Miten hän sähköisti laitoksensa, 
mutta täydelliset tiedot on saatavilla nyt viimein. Sähköenergian määrä joka on käytettävissä meidän 
ilmakehässämme on ällistyttävän suuri. Herr Plauson:lta löytyy hänen kokeiluina, yksi ilmapallo 
lähetettynä 300m korkeuteen antoi vakiovirtana 400 volttia ja 1,8 ampeeria. Tuottaen 24 tuntia 17-1 / 4 
kilowattia! Käyttämällä taasen kahta ilmapalloa yhteydessä toisiinsa erityisin varastoivin akustoin, virta 
saatiin jo 81-1 / 2 kilowattia 24 tuntia. Tämänhetkiseen toimintaa oli 6,8 ampeeria 500 volttia.(3,4kW) 
 
Paras ilmapallo keksijän käytössä olivat ohuesta alumiinifoliosta tehtyinä. Ei pelkkää kangasta käyttäen. 
Yksinkertainen sisäinen järjestelmä tukikehikkoja (metalliverkko), jossa pysyy johdot, antaa ilmapalloon 
tarvittavaa jäykkyyttä sekä tietty määrä joustavuutta. Ilmapalloille. Kun ne tehdään ilmatiiviiksi. Joka on 
täynnä vetyä tai parempi vaihtoehto, heliumia. Sen jälkeen pysyvät pystyssä ilmassa viikkoja kerrallaan. 
Ulkopinta on täynnä erittäin terävä nastoja. Jotka on tehty teräväksi elektrolyyttisesti. Tavalliset nastat 
eivät osoittaneet hyvää virranottimen ominaisuutta, koska niissä ei ollut äärimmäinen terävyys. Itse 
nastoihin yhdistettiin sinkkiä, joka sisältää radiumin valmistetta, jotta saataisiin ionisoitua ilmaa 
ympäriltä sähköä johtavaksi. Todettiin myös, että tällaisella pisteytyksellä ilmapallon ulkopintaan sinkki-
amalgaamilla tuotettiin enemmän virtaa, kun voidaan kerätä. Vielä parempia tuloksia saatiin polonium 
amalgaamilla. Plauson toteaa, että toiminta näiden amalgaamien energian tuottajana on puhtaasti 
aurinkosähkö. 
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Sata näin kiinnitettyä ilmapalloa, erotettuna sata metriä toisistaan, antaa vakaan tuoton 200 
hevosvoimaa (150kW). Tämä on pienin tuottoteho, koska talvella tämä luku kasvaa jopa 400 
hevosvoimaan (300kW), johtuen suuremmasta sähköistyvästä ilmakehästä. 
 
www.rexresearch.com/plauson/plauson.htm 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yuP7.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yuP7.jpg[/img] 
 
Esim: 
Kaavio 8 esittää yksinapaisen yhteyden moottorin kanssa antenniverkossa. Täällä kaksi värähtely piiriä 
ovat kiinni läpi saman moottorin. Ensimmäinen värähtelypiiri kulkee antennin kautta sähkömagneettiin 
S, kohta: 0, induktanssiin. 9 maahan kondensaattorin 6 ja edelleen, yli kipinävälin. kuilun 7 antenni 
varaajaan 5 ja takaisin m. Toinen värähtelypiiristä alkaa antenni varaajan 5 pisteessä: 0 yli induktanssin 
9 maahan varaajan 6 kohdassa. Se kulkee varaajan läpi 6 yli kipinävälin 7 takaisin itse moottoriin väliin 
kahden pisteen kipinävälin 7. Tämän järjestely takaa hieman vaimennettu aallonmuodon virran 
tuottamiseen. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yuPR.png 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yuPR.png[/img] 
------------- 
 
Vapaa energia II 
___________________ 
 
Cosmichd Etusivu foorumi 02.2015 
Höpsis! Patentinhan saa mille tahansa, ei se tarkoita, että laite toimii, jos sille saa patentin. 
 
Ja jos tuo patentti muka toimii, niin miksei siitä ole yhtään kaupallista sovellusta markkinoilla? 
 
Miksei myydä heliumpalloja, joilla saa pyydystettyä sähkövirtaa taivaalta? 
 
Miksei leijojen lennättäjät saa sähköiskua? 
 
Miksei korkeilla vuorillakaan ole mitään sähkövirtaa yli 300 metrin korkeudella, tai 1000 metrin, tai 5000 
metrin, tai edes 8000 metrin korkeudella? 
 
Taivaalla on vain ukkospilviä ja niissä hieman salamoi, muuta sähköä ei saa Westinghouset, Teslat, ei 
ketkään.  
---- 
 
Raijasivu 
- Jo USA presidentti Franklin oli tunnettu kokeestaan, jossa kokeili kuinka PALJON sähköä saa 
leijallaan taivaalta. USA:ssahan nuo kokeet on KLASSIKKOJA!. 
 
- Juu KUKAAN ei kyllä lennätäkään leijojaan sähköä johtavan rautalangan päässä vaan eriste naruilla. 
Hullunako CIA poliisimme juttuineen haluaa esiintyä?. Kerro vaan miksi panikoi USA army näitten frii 
energy paljastuselokuvieni edessä?).. 
 
- Niin mitään EROA vuorilla ei tietenkään suoraan ole yleisesti tunnettuun ilmakehän 100V/m 
askeljännitteeseen. Koska vuoret sähköä johtavina on ihan samassa potentiaalissa merien pintojen 
kanssa. Joten nettipaskalakin on ihan TURHA esittää tyhmää myös tässä asiassa. 
 
- Jaa, että miksei näitä sitten ole? No ihan kuule 550kpl ja hemmetin tarkkaan armeijan vallassa 
KAIKKI! Kuten hyvin tiedämme IAEA on kattojärjestönä tässä VAPAAVIRTASEKOILUSSA. 
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- Taas sitä, miksei jokaisen talon takana ole lieassa 100m halkaisijaltaan oleva RADIUM/uraani/ Pu-239 
palloja. Estää kyllä tarkoin tämän ympärille rakentamanne IAEA ydinturvalakinne! Siellä kun sanotaan 
YKSISELITTEISESTI, että v a i n valtiomonopoleilla on mielestään oikeus omistaa radioaktiivisia 
materiaaleja. Kuten tässäkin kokeessa kokeiltua radiumneuloja. Eikö SA-kyberpoliisimme osaa 
edelleenkään juttujani lukea? 
 
Ne jotka lukea osaavat. Näkevät miten tämä ydinvoimalan "esiaste" oikeasti korreloi 1:1 nimenomaan 
nykyaikaisiin ydinvoimaloihin. Jopa yllättävän tarkkaan. Saksalaiset siis laittoivat vaijerin päähän 
radioaktiivisen hornana säteilevän IONI pallonsa. Totesivat, että JUURI 300m kohdalla alkaa ilmakehän 
ionisaatiokanavat aueta.. Aukeaa kun pallossa oleva säteilevä radium kiehuu säteilyn energiasta ilmaan 
kaasujaan, kuten ydinvoimalan reaktorisisällöt Tesla kupolinsa kautta. Mikään SATTUMA siis ei 
olekaan, että vielä tänäkin päivänä. Taivaalle suunnatut Pu-239 KAASUTUSKANUUNAT. On 
rakennettu samaan mitoitukseen 104m korkeiksi. Ja rankin Pu-239 ionisointi kaasun vaikutus alkaa 
ASEA tietojen mukaisesti yhä tänäkin päivänä 100% varmasti samasta perus korkeudestaan 300m 
maan pinnalta!  
------------------ 
 
IL- foorumi 02.2015 
foilair foilair on offline-tilassa  
 
Vaikuttaa hieman että on tehnyt sähköparin ja jos tuo on jo havaittu 1922?? Ei taida idea kiinnostaa 
enää. Koska kukaan ei moisia rakenna. Eikä tässäkään välissä ole rakentanut. 
Viikkojen pysyvyys on heti tuomittu. Kaasut karkaa palloista ja jos ei karkaa pallot ei nouse ensinkään, 
liian raskaina. 
Miksi pitää olla pallo? Eikö pelkät mastot lataa sähköä, Ei sen tarvitse olla pallo vaijerin varassa.  
 
Ei ole näistä tulevaisuuden energialähteiksi, Sori.   
---- 
 
mailisnuutinen 
Ai EI ole SUPO-POLIISIN mielestä ydinvoimastanne maailman energian lähteeksi?... Tämäpä k o v i n  
mielenkiintoinen lausahdus valtion miljoonapalkatulta YDINLOBBARILTA.)) 
 
Juu ei ydinvoimalan vapaavirta energialaitetta perustetakkaan enää kaasupalloon. Vaan toistasataa 
metriä korkeaan kiinteään teräspeltiseen Pu-239 kuolemansädelaitteeseen. Ymmärtääkseni 
kaasupalloilla lähinnä haettiin kaapelin pituutta muuttaen optimia 300m "starttikorkeutta". Mistä ilman 
ionikanavat alkaisivat aueta jyrkemmin.   
----- 
 
Vapaaenergia III 
_______________ 
 
Cosminchd  
Joten sähköä ei piru vieköön saa mitenkään "alas" sieltä, jos siellä "ylhäällä" nyt edes mitään muuta 
sähköä onkaan kuin ukkospilvien hankaussähköä, jota Franklin D. Roosevelt ilmapallollaan niin 
ansiokkaasti onnistui havainnollistamaan. 
 
 PS. "Kuten tässäkin kokeessa kokeiltua radiumneuloja ei saa omistaa." Väitteesi on väärä, 
radiumneuloja saa toki omistaa. Minullakin on ollut pari kappaletta niitä hetken, siellä minne ei aurinko 
paista eikä kuu kumota.  
--- 
 
mailisnuutinen 
Joo ydinvoiman kannattajien ammattitaudit nuo kertomasi syövät, joita hoidetaan kertomillasi radium 
neuloilla. Sitä saatte itsellenne, mitä tilaatte ydinsekoiluillanne toki ansiosta!. Otan silti osaa, 
katkeraksihan se kaltaisesi POLIISIN tekee kansaansa vastaan. Kun syöpä tuotetaan ihan OMISTA 
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ydinlaitteistanne aina poliisiopistojen sisälle asti. Muuten EDES noitakaan radiumneuloja sinä ET saa 
omistaa sanoo IAEA poliisilaki! Kuten hyvin tiedät, vaikket uskalla tänne sanoakaan. 
 
Saa toki USA/CIA agentti ihan VAPAASTI kyseenalaistaa työnantajansa USA armeijansa JO 1939 
tekemiä laajempia ilmakehän ionikokeita. Eli tosiaan  jo silloin mittasivat, että Auringon tauoton 
PROTONISÄTEILYTYS ionisoi ionosfääriin hurjat 10 miljardia kertaa 100MW kokoiset perussähkön 
varannot! Joten kyse on suorasta säteilyn energiavirroista Maahan. 
 
Näiden kimppuun sitten alettiin hyökätä 1950 luvulta eteenpäin sata päisillä ydinvoimaloilla käyvillä 
100km korkeuksiin Pu-239 ionikaasujaan ampuvilla VAPAAVIRTALAITTEILLA. Tätä Tesla/ 
Westinghause suunnittelemaa Pu-239 asetehdasta on myös kansan piirissä erheellisesti 
"ydinvoimalaksi" myös tituleerattu.  
------------ 
 
USA armeija kokeili uudella versiolla tuota saksalaisten keksimää radiumpallosysteemiä sodan loputtua 
1950- luvuilla. Jenkkien ideassa hinattiin 10kg painoinen, eli suoraan ydinpommina kriittisenä massana 
räjähtämään kykenevä lataus korkean maston nokkaan. Pallo oli paksun lyijysuojan sisällä ensin. 
 
Sitten pitkin koko Maapallon pintaa ajastaen, kalibroitiin satoja geigereitä mittaamaan globaalia 
taustasäteilyä. Kun kokeessa sitten poistettiin tuo lyijyinen suojaus. KAIKISSA koko Maapallon 
geigereissä havaittiin v i i v e i t t ä  rankka taustasäteilyn nousu! 
 
Näin todistettiin vapaaenergian ionosfäärin energiatasojen olevan reaaliaikaisessa kytköksissä toisiinsa 
globaalisti. Koe osoitti selkeästi miten missä tahansa maailmalla kasvatettu valon nopeudella leviävät 
säteilyn fotonit ovat kuin kultakalamaljassa ansassa Maapallon gravitaation/ionosfäärikentän sisällä! 
Juuri näihin kokeisiin perustuu IAEA nykyinen lainsäädäntö, ettei yksityinen saa omistaa radioaktiivista 
materiaali. Eikä ennen kaikkea SAA käyttää radioaktiivisia aineita kuvaamiini toimiviin vapaavirta 
teknikkoihin. 
----- 
Agri foorumi Mopomies 02.2015. saksan ilmapallojen ionisaatiokokeitten toimimisiin: 
" Tuskin kukaan tuota teoreemaa kiistääkään. Ehkä siinä heikoimpana lenkkinä kuitenkin on 
sähkövarauksien ja sähkökentän vaihtelut ilmakehässä. Eli tuon energian saaminen talteen on vähän 
semmosta ja tämmöstä." 
--- 
 
III Valheita rahasta CIA/SUPO 
__________________ 
 
Foilari IL- foorumi 
Okei jos vuoret maadottaa sen taivassähkön, kai se sitten maadottuu keräämälläkin tsät ja tyhjä  
 
Tiedätkö.. olen toki tiennyt tästä potentiaali erosta korkealle mennessä. Mutta eipä vaan ole kaupallisia 
sovelluksia.. eikä se kaipaa mitään radioaktiivista siihen ero on vaikka ihan paimenlangalla kokeilisit.. 
kunhan vain väritit asiaa TUTUSTI  
 
Johan sanoi alussa että ei ole näistä tulevaisuuden energialähteeksi.. mikä on muuttunut? Ei mikään. 
Tämä aloituksesi on taas yhtä skeidaa, kuten esim coriolis juttusi.. niinhän ne 1200km tuulet tyyntyi 
sullakin  
 
* Lisää rahasta valehtelee Etusivu foorumin Cosminchd: 
Joten sähköä ei piru vieköön saa mitenkään "alas" sieltä, jos siellä "ylhäällä" nyt edes mitään muuta 
sähköä onkaan kuin ukkospilvien hankausssähköä, jota Franklin D. Roosevelt ilmapallollaan niin 
ansiokkaasti onnistui havainnollistamaan. 
- 
 
Agri foorumi Mopomies 02.2015. saksan ilmapallojen ionisaatiokokeitten toimimisiin: 
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" Tuskin kukaan tuota teoreemaa kiistääkään. Ehkä siinä heikoimpana lenkkinä kuitenkin on 
sähkövarauksien ja sähkökentän vaihtelut ilmakehässä. Eli tuon energian saaminen talteen on vähän 
semmosta ja tämmöstä." 
- 
 
Yllättävää huomata, että kuitenkin neteissä ON myös ihan tekniikan salaisuuksien lainalaisuudet 
tuntevia nettien POLIISEJA.. .  
Totta KAI psykoottiset CIA ja SUPO tuon ilmaionisaation vapaaenergian olemassaolon tarkkaan kiistää! 
Eihän nettien poliiseilla muuta tehtävää ole olemassakaan, kuin valehdella rahapalkattuina! 
--- 
 
Agri foorumi 
_____________ 
 
Varjo79,  02.2015 
Minkäköhän takia näitä hienoja ja tehokkaita (pallovoimaloita) ei ole käytössä öääää ?Toisekseen miksi 
esim tuulivoimaloita puretaan pois josne ovat niin hyviä? Tietysti tähän lienee vaikkuttanut moinen että 
ilmansekottajat kaput ja siipi läks  
--- 
 
* Niin juttu nyt vaan ON sellainen, että maailmassa on 550 tuollaista kuvattua laitetta. Tosin niistä on Jo 
-130kpl räjähtänyt nähdysti käsiin pelkästään Fukushiman jälkimainingeissa.  
 
Ydinvoimala on TODELLISUUDESSA laite, joka sylkee reaktoristaan Pu-239 IONI kaasuja 100km 
korkeuteen tauotta. Vastaavasti ionosfääristä saatava heijastusteho pyörittää suuren osan reaktorien 
energiantuotannosta! 
 
Idea keksittiin näistä radiumpallokokeista 1925 paikkeilla ja alettiin soveltaa nykyaikaisempiin 
ydinvoimaloihin 1950- luvuilta lähtien. Tämä Auringon synnyttämän "Taivaan tulen" tekniikka on 
ikivanhaa. Keksitty vuosituhansia sitten tulivuorien toiminnoista.  
 
Tekniikkan suuriin vaaroihin kuuluu hallitsemattomien säteilevien isotooppikaasujen hallitsematon 
levittely ilmakehäämme tuhoisin keinoin. Lisäksi tämä tekniikka on maailman tarkimmin varjeltu IAEA/ 
USA monopoli! 
 
Huikeaa tässä on, että itse fissio prosessi hoitaa VAIN osan energian tuotannosta reaktorista. Suuri osa 
energiasta tulee alas putoavien HADRONIEN, OMG hiukkasten reaktorin massan 
JARRUTUSLÄMMÖISTÄ! 
---------- 
 
Jukka "Realistinen VETYIONI"  
VAPAAENERGIA laitteesta 
 
23.huhtikuuta 2015 
 
Tään allamainitun patentin tekstit ja laskukaavat saattaa sinuakin kiinnostaa, keksijä on jo murhattu, 
ehkäpä hän keksi jotakin mikä piti salata, kuten esimerkiksi alimassainen vety, ja siitä muodostuva 
plasma. 
 
WO2002031833. 
 
espacenetin kautta sama: 
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0231833A1&KC=A
1&FT=D&ND=3&date=20020418&DB=EPODOC&locale=fi_FI 
 
¤http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0231833A1&KC=
A1&FT=D&ND=3&date=20020418&DB=EPODOC&locale=fi_FI 
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Näissäkin jutuissa on vinha perä, Randell Mills puhuu lisää alimassaisesta vedystä ja muista kiintoisista 
aiheista: 
 
http://www.blacklightpower.com/publications/ 
------------- 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 
 
 
 

3418. TVO ärräpäitä  
 
Ydinvoimaloista 100% tarpeettomia  
finiitto finiitto finiitto  
 
Tämän päivän Länsi- Suomi 25.02.2015.  
"TVO:n ydinvoimalan tuhoutuminen tapahtui kreivin aikaan!"  
______________________________________  
 
Vaikka Ruotsissa on poissa peräti 3 ydinvoimalaa, ja mm. Suomen TVO:n ydinvoimalakapasiteetistä 
alhaalla - 75%. OL-2 ja OL-3 tuotantokapasiteettien vajaus. Niin kuulemma KUKAAN ei kaipaa 
ydinvoimaa valtakunnan verkkoon!!  
Miten ihmeessä siis jatkossa. Fennovoiman 1200MW ja OL-3 reaktorien 1600MW ylitarjonnalle ei ole 
mitään käyttöä maassamme!  
 
Keskeinen kysymys kuuluukin. Miten tämä kaikkia jatkossa uhkaava valtava kannattamattoman 
ylijäämäisen ydinsähkön ylijäämät aiotaan hoitaa? Ongelmana tässä on myös se, että sähkön kulutus 
on laskenut jo 7 vuotta putkeen. +5%/y lisätarve on muuttunut LED lamppujen, suorasähkön 
lämmitysten muuttuessa maa- ja ilmalämmöksi. Sähköä säästyy kiihtyvää vauhtia -5% vauhdilla.  
 
Pelkästään OL-3 startti kasvattaa EI uudisenergian lakisääteisen 39% tavoitteesta pois -6%. 
Fennovoimakin -5%. Kenen hulluista ideoista nämä ydinhankkeet on tehty. Koska 100% selvästi mitään 
tarvetta kalliille ja vaaralliselle ydinsähköille Suomessa ei jatkossakaan ole? 
------------- 
 
Talous 8.7.2014 klo 12:05  
 päivitetty 8.7.2014 klo 12:05  
 
Miksi ydinvoimala hukkaa niin paljon energiaa? Yle Uutiset selvitti, miksi ydinreaktorin energiasta 
valtaosa valuu mereen. Ydinvoiman hyötysuhde on selvästi huonoin. Tehokkaimmin Suomessa 
käytetään maakaasua, jonka hyötysuhde on keskimäärin 86 prosenttia. Huonon hyötysuhteen ja 
verrattain suuren tuotannon takia ydinvoima on täysin omassa kastissaan hukkaenergian tuottajana 
 
Säteilyriski pitää hyötysuhteen huonona 
 
Ydinvoimalan huono hyötysuhde johtuu säteilyn pakottamista alhaisista lämpötiloista. Mitä 
kuumemmaksi voimalan vesihöyry kuumennetaan, sitä paremmalla hyötysuhteella syntyy niin sähköä 
kuin kaukolämpöäkin. Kivihiilivoimaloissa höyry kuumenee liki 600 asteeseen, mutta ydinvoimaloissa 
on tyydyttävä 300 asteeseen, kertoo Aalto-yliopiston ydintekniikan professori Filip Tuomisto. 
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– Korkea lämpötila, korroosiota aiheuttava vesi ja säteily ovat paha yhdistelmä. Ei ole olemassa 
materiaaleja, joita voitaisiin luotettavasti käyttää 60–80 vuotta esimerkiksi reaktorin paineastiassa tai 
sisäosien komponenteissa. Materiaaleja on kehitteillä, mutta täyttä varmuutta työn onnistumisesta ei 
ole. 
 
*Artikkelissa lähdettiin lisäksi liikkeelle harhaoletuksesta, että ydinvoimala muka tuottaisi edes tuossa 
mainitun 30% osuuden energiana. Totuus on TIETYSTI aivan jotain muuta: 
 
- Ydinvoimalat on kuten mainittiin PAKKO laittaa vaarallisina saastuttajina ja räjähtävinä satojen km 
päähän käyttösähköalueistaan. Ylipitkät linjat jo yksinään takaa vain ydinvoimalle näin  -10% 
linjasiirtohäviöt päälle! 
 
- Ydinvoimalan omakäyttömuuntajat, 40v polttoaineen tauttomat pakolliset jälkijäähdytykset. Valtavat 
kanavasäteilykaasujen megawattien laitoksien tauottomat poistopuhaltimet. Valvontaelektroniikat, 
muuntajahäviöt, valaistus, pumput, venttilit prosessointikoneet ja vastaavat. Jälleen poistuu 
hyötysuhteesta -5%. 
 
-95% Maailman ydinvoimaloista tehdään 1 000MW reaktorista makeaa vettä 1800L/s tuhoavilla 
lauhdutintorneilla. Jälleen katoaa tässäkin - 5% hyötysuhteesta. 
 
Osa II Mikä on oikea TODELLISUUS? 
 
Vain yltiöoptimisti voi uskoa tästä jäävän ydinvoiman tuotoksi edes 10% siivun. SEKÄÄN EI toki 
toteudu. Laskekaa itse malmista- uraanin hyötysuhteet tästä. OL-1 870MW/y pyörivän reaktorin sisälle 
vuosilatauksesta jää puhdasta U-235 polttoaineen osuutta 3 000kg. Tämä aine taas tuotetaan 
pyörittämällä 3 000MW isotooppijalostamoa vuoden. Jolloin saadaan vain ja ainoastaan 55kg/y tätä 
puhdistettua U-235! 
 
 3 000kg/ 55kg/y= 55vuotta tuon tuottamiseen.  
_____________________________________________ 
 
TVO väittää polttavansa tuota erää vaikka nyt reilut  5 vuotta. Niin silloin vuotuisen polttoaineen 
tuottoon tärveltyy yli 10 vuotta. Lasketaan vielä tapahtuman energiataseet tästä: 
 
- Isotoopin jalostusenergia 3 000MW*10y= 30 000MW/y 
- Tuottoenergia sähkönä TVO:lta 870MW/y 
- Todellinen ENERGIANEGATIIVISUUS. 30 000MW/ 870MW= 350 Kertainen!!!!!! 
________________________________________________ 
____________________________________ 
 
Miksi valtiot valitsee tuulivoiman? 
tuulitulee tuulitulee tuulitulee 
 
Länsi Suomi lehdessä luettu julkaisu 26.02.2015: 
Ydinvoimayhtiöiden kiinnostus rakentaa Fennovoima-1, OL-3-4 ja lo-3 kaltaisia ydinvoimaloita on 
laskenut olemattomiin. Miksi? Ydinyhtiöiden vastaus kiinnostuksen puutteeseensa on selvä. Nykyisillä 
ydinsähköstä saatavan 3,5snt/kWh laskeviin hintoihin ei  ole yksinkertaisesti taloudellisesti kannattavaa 
rakentaa! Kerrotaan ydinvoimateollisuudesta suoraan.  
 
Toimittajan kysyessä miksi vastaavasti tuulivoimaloita rakennetaan ja myös halutaan rakentaa? 
Vastaus tulee kuin hyllyltä. "Tietenkin myös valtio haluaa tukea energian muotoa jonka tuottama kWh 
hinta on vain 5snt/kWh. Paljon mieluummin kuin yli 3- kertaa kalliimmaksi tulevaa 15snt-37,5snt/kWh 
maksavaa MOX/ ydinvoimaa." 
 
Näihin keskusteltuihin energialajien hankkeitten painavaksi lisäkriteeriksi on myös EU:n sakkosanktiot. 
Siitä, että Eurooppaan tulisi rakentaa oikeasti puhdasta uudisenergian kapasiteetteja. Ilman, että 
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maanosa olisi 100% riippuvainen Venäjän isotooppilaitoksista ja uraanin tuonneista Euroopan 
uraanikaivosten lakattua kokonaan 2008.  
---------------  
 
Hinta 350- kertainen 
 
Hämmästyttävää tässä ydinvoimassa on sen energianegatiivisesti tuotetun energian silkka raaka 
HINTA!  
 
Vaikka laskisimme perus kWh hinnaksi nykyisen sähkön 3,5snt/ kWh, niin ydinvoimalle se tekee jo näin 
3,5snt* 350= 12,25e/kWh!!!!!!!!!!!! 
 
. Kuka ylipäätään on ollut aikoinaan niin sekaisin, että edes aloitti tekemään ydinvoimaa tällaisilla 
hinnoilla. Varsinkin kun kaikilla muilla tunnetuilla energian muodoilla ei hinta ole kuin 3-10snt/kWh.  
---------- 
 
TVO VERITIISTAI 10.03.-15 
musta musta musta 
 
TVO aloitti vuoden 2015 loistavasti. Tavalla, joka hakee vertaistaan yhtiön julmassa historiassa. 
Osoittamaan, miten ydinvoiman tuotanto muuttui 2008 - eteenpäin kannattamattomaksi, 
energianegatiiviseksi.  
 
70 Aliurakoitsijaa erotettiin vuoden vaihteesta, lehtien kommentoimatta Olkiluodosta. Pian seurasi 30 
Posivan työläistä eroamiseen. Tiistaina sai vuorostaan lehdistön hiljetessä 42 TVO omaa työntekijää 
kenkää myös. Tapa, jolla erot tehtiin olivat TVO:n tyyliin täysin laittomia. Vuosikymmenet alalla olleet 
saivat 2h aikaa varoittamatta kadota työpaikoiltaan! 
 
Vartijat seurasivat joka ikistä erotettua. Kulkukortit yhtiöön tuhottiin viiveittä. Useilta uhreilta jäi 
hakematta myös henkilökohtaiset tavarat. Koska niiden hakuakaan TVO EI enää sallinut! Sähköliitto 
takaa lain voimin kyllä yli 15v töissä olleille 6kk oikeuden jatkaa työssään. Saadakseen asiansa 
hoidettua. Mutta TVO ei määräyksistä tapansa mukaan välittänyt lainkaan. Eikä kukaan puolustanut 
näitäkään erotettuja. Raha puhui ja pois pulinat. 
 
TVO sai mielestään näin toimellaan varmaan "paljon ystäviä ja ymmärtäjiä ydinvoimalleen?  
Eduskunnassa nykyään 2/3 osa YLE uuden tutkimuksen mukaan vastustaa ydinvoiman rakentamista jo 
vakaasti. Eikä ydinalan kuolonkouristukset jääneet toki näihin.  
 
TVO poisti kaikilta työntekijöiltään piittaamatta kaiken mielestään rahaa kuluttavan.  Yhtiön 
vuosikymmenet kustantamat bussimatkat meni. Samalla poistettiin tietysti kaikilta työpaikka ruokailuun 
oikeuttavat lounassetelit. TVO poisti talousongelmiinsa myös vuosikymmenet toimineet Olkivoiman 
urheiluosastojen rahoitukset, kalaseurat, valokuvausjaokset, keilaseurat, tennisseurat. Kaikki myös 
kerrasta. 
 
TVO on toimittanut myös vuosikymmenet alueeltaan myyntiin elintarvikkeita. Miljoonaluokan 
investoinnit miljooniin rapuihin, sampiin, siikoihin kasvattamohalleineen lopetettiin selittämättä miksi. 
Radioaktiiviset tritiumkylläiset kallat ja jopa alueella tuotetut viinit, kalla kukat. Kaikki tämä 
henkilökuntineen lopetettiin niiden saastuttua säteilyyn täysin. 
 
Osa II 
 
Miksi TVO viimein myönsi tuhonneensa Pu-239 kaasuillaan seudultaan kaiken? Koska ihmisten 
tietoisuus salatuista ydinvoimaloitten Pu-239 kaasuplasmojen vuodoista leviävät Arton videoista 
hallitsemattomasti kaikkialle. TVO sai keväällä ensimmäiset 1 000 kertaa vaarallisemmat Fukushimasta 
tutut MOX plutonium polttoaine- eränsä maaperälleen. Jotka myrkyttävät yhä kiihtyvästi kaiken, ja kaikki 
Olkiluodosta. Oli pakko myöntää ydinvoiman puhtausilluusion kadonneen lopullisesti. 
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Yhä lisää salatuinta TVO:lta. Ydinyhtiön jatkuvasti kasvavien talousongelmien keskiössä on myös käsiin 
kaatuva OL-3 hanke. Areva repii siitä 2,5miljardin/y suurtappiot. Jotka jatkossa maksattaa TVO:lla 
hinnalla millä hyvänsä. 
 
 TVO käy parhaillaan salaisia neuvotteluja. Jotta Ranskan valtion omistama toinen ydinyhtiö ottaisi 
kaatuvan Olkiluodon konkurssipesän hätätilassa haltuunsa. Jottei Areva pääsisi kaatamaan TVO:n 
kuolevaa taloutta lopullisesti kasvavilla miljardien vahinkovaatimuksillaan. TVO pelkää syystä, että 
Areva ajetaan konkurssiin. Ja OL-3 laitos jätetään luovuttamatta pantiksi TVO:lta vaadituille miljardien 
sakkovelkomisille. 
 
 Talvivaara joutui juuri malliksi ydinalan tilanteille konkurssiinsa Euroopan viimeisenä uraanikaivoksena 
todetusti kannattamattomana. TVO tietää varsin hyvin, ettei ydinvoimaloille ole jatkossa tarjolla enää 
todellista taloudellista kannattavuutta.  
 
Jatkuvasti laskevassa energian kulutuksen ja halvempien, puhtaampien uudisenergioiden maailmassa.  
Ydinsähkö muutetaan karsimalla henkilöstöä SUPO profilointien rankatessa henkilökunnan näin ulos, 
silkaksi laittoman pimeän Pu-239 ase tuotannon sotatukikohdiksi. Ydinsähkö ei jatkossa kannata, mutta 
kannattaako edes ASEET? 
 
PS. Ai niin tosiaan. TVO jatkaa silti jälleen ensi viikolla yhä kiihtyvää henkilöstönsä ulosheittämisiä, 
myös. Kun ei ydinvoima kuulemma vaan jaksa kannattaa enää! 
-------------- 
 
T&T Onko Arevan Flamanvillen paineastia susi? 
 - Myös Olkiluoto 3:n paineastia uuteen syyniin 
 
Arevan rakentamassa Flamanvillen ydinvoimalassa Ranskassa ilmeni ongelmia, jotka liittyvät 
paineastian teräksen ominaisuuksiin. Flamanvillen lisäksi saman epr-tyypin voimaloita ovat rakenteilla 
olevat Olkiluoto 3 Suomessa sekä Taishan 1 ja 2 Kiinassa. 
 
Areva suoritti viime vuoden lopussa kemiallisia ja mekaanisia testejä paineastian kannelle, joka on 
samanlainen kuin Flamanvillen ydinvoimalassa. 
 
Kannesta löytyi alue, jossa teräksen hiilipitoisuus on liian suuri. Ranskan ydinvoimaviranomainen ASN 
ilmoitti viime viikolla, että myös itse voimalaan asennetussa paineastiassa on sama vika. 
 
Hiilipitoisuus vaikuttaa voimakkaasti teräksen mekaanisiin ominaisuuksiin. Hiilipitoisuuden noustessa 
muun muassa teräksen sulamispiste laskee. 
 
Paineastian kansi ja pohja on valmistettu Arevan Chalon/Saint-Marcelin tehtaalla. Kyseessä ovat 
kalotin muotoiset osat, jotka on hitsattu kiinni paineastian lieriömäiseen runkoon. 
 
Areva suunnittelee nyt uusia testejä, jotta vikakohdat saadaan paikallistettua ja teräksen ominaisuudet 
vikakohdissa mitattua. 
 
Jos testit osoittavat, että teräs ei täytä asetettuja vaatimuksia, Areva saattaa joutua jopa vaihtamaan 
paineastian kannen ja pohjan. Kallis ja mittava operaatio myöhästyttäisi laitoksen valmistumista 
entisestään. 
 
TVO luottaa japanilaiseen. Säteilyturvakeskuksen toimistopäällikkö Martti Vilpas toteaa, että myös 
Olkiluoto 3:n paineastia tarkastetaan nyt uudelleen. Tähän voi mennä jopa puoli vuotta. 
 
* Jälleen kerran OL-3 reaktoriin tulossa VALTAVASTI lisää viiveitä. Ja kun reakrorin vika sitten 
huomataan. Alkaakin taas kova viranomaisten lahjonta siitä, ettei ilmiselvästi laitoksessa odottavaa 
vikaa haluta korjata. Ranskassa suoritettava vaarallisen reaktorin ylä- ja alakansien irroitus ja 
uudelleenhitsaus. Viottaa reaktorin lopulliosesti, kuten katkaistusta Loviisan reaktorista tiedämme. 
Lisäksi korjaukseen menee aikaa jälleen vuoden.  
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--------------- 
 
Joo TIMO Futis foorumi 04.2015  sohaisi tutusti tässä muurahaispesää!) 
http://www.hs.fi/talous/a1429247038078 
--- 
 
TVO ilmoittikin JO 04.2015 , että pelkkään kaikissa MUISSA Arevan reaktoreissa jo nyt todettuun 
tappavan vaarallisen vian etsimiseen vaaditaan jälleen kerran OL-3 hankkeelle muhevat 6kk 
viivästymiset mittauksien ajaksi..)) 
 
Ja kun vika sitten löydetään SENKIN korjailuun menee toista vuotta JÄLLEEN lisäaikaa ja odottelua. 
Areva joutuu kokonaan katkaisemaan reaktorinsa ja hitsaamaan niihin täysin uudet kannet ja pohjan. 
Jolloin hitsaus samasta tulee kiistatta lisää uusi neutronien haperruttama lisäriski Loviisan katkaistun 
reaktorin lailla.  
 
 Kansaa naurattaa TVO OL-3 hankkeen lisäkustannukset jälleen villisti. Tulee siinä taas mukavasti 
lisämaksettavaa. vaan kuka yllättyi enää? Kun pelkkinä menetettyinä sähköinä jokainen 
viivästysvuosikin maksaa 1,2 miljardia lisää/y! 
-------------- 
 
Nimenomaan ilmaa ionisoimalla aletiin Jo 1920 luvuilla Saksassa TEOLLISESTI tuottamaan, ensin 
ammoniakkia ja siitä jatkojalostettiin sitten typpihappoa, lannoitteita ja erityisesti RÄJÄHTEITÄ. 
 
Minua EI tietysti HEVONPASKAN vertaa kiinnostaa ymmärtääkö Tullin tusinakoirat miten homma 
toimii.)) 
 
Mutta teille EI boteille kerrottakoon. Että keskeisintä on systeemissä saada Typpikaasusta N. Poistettua 
sen miinus- merkkinen valenssielektroni. 
 
Sen jälkeen muuten palamaton kaasu. Sen jälkeen se +..IONINA hakee puuttuvan miinuselektroninsa 
mistä vaan! Näin se minun kokeissani spontaanisti yhdistyy ilmakehän happea. Muodostaen siitä sitten 
siitä Grissin mukaan  typpitetraoksidia. Wiki taas kertoo, että epävakaa typpiyhdiste seuraavaksi imee 
itseensä ilmakehän VETTÄ. Näin yhdiste muuttuu silmin nähtäväksi keltaiseksi typpihapokkeeksi! 
------- 
Arto Lauri 44. NITROGEN 
[url]https://www.youtube.com/watch?v=SoCT9hbo7sc[/url] 
 
Vídeossa DOKUMENTOI täydellisesti koko STUK- vastaisen kokeensa. 
 
- Säteilyionisoi PELKKÄÄ arki- ilmaa. 
- Siitä muodostuu tupakin keltaista TYPPITETRAOKSIDI kaasua. 
- Se tiivistyy sitten myös nesteeksi purkin pohjalle. 
- Ph- lakmuspaperi paljastaa sen 1- arvoiseksi typpihapoksi. 
- Lisäksi kaasu reagoi myös elektrodien kuparin kanssa. Muodostaen siitä sinistä kuparihapoketta. 
 
[B]Gris Busby alan PROFESSORINA. Lisäksi tarkensi prosessin toimivan JUURI KUTEN 
DEMOTTUNA NÄIMME![/B] 
 
JOS nettien KYBERSOTAPOLIISIT mielestään voivat kokeen toistaa ilman näitä selkeää selkeämpiä 
dokumentointeja. Haluaisinpa vaan NÄHDÄ videoituna! Muussa tapauksessa toteamme, ettei nettien 
POLIISEILLA ole sen paskan tukea  täysin ilman mitään perusteita heittelemilleen "ontoille 
IDIOMEILLEEN!" 
 
Arto Laurin loistava koeosoittaa, miten STUK valehtelee väittäessään, ettei SÄTEILYIONISAATION 
energiat muuttaisi ilmakehäämme. Koe todistaa KIISTATTA. Miten 1000MW ydinvoimala saastuttaa 
ilmakehäämme mm. pumppaamalla siihen vuosittain raakaa TYPPIHAPPOA 1 000 000 000kg/y! 
------------------ 
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TVO MOX polttoon 
mox mox mox mox 
 
Kuvaavaa on, että TVO:lla on töissä luokkaa 800 ydinorjaa. Ollut töissä yli 40 vuotta. Nykyään ydinalan 
kannattavuuden rippeetkin on romuttuneen. Siksi TVO irtisanoi SADOISSA 2015 alusta. Kuten yhtiö 
ilmoitti: 
" Jatkuvasti kasvavien nimenomaan ydinenergian tuotannon kannattamattomuuksien räjähdysmäisten 
kasvamisten takia!" Viikolla 17 myös Nordea kommentoi asiaa:" Energia-alaan ennakoidaan 
suunnatonta - 9,6% laskua myös vuoteen 2015. Ydinhankkeitten oletetun +5%/y sijaan! Joka laskuna 
kohdistuu erityisen pahastu ydinyhtiöihin Fortumiin, TVO, Fennovoiman suurhankkeisiin!" 
 
Mutta kun TVO aloitti USA ydinasetehtailijoittensa kanssa tuomaan laitonta Fukushimassa myös 
fissioiden kaasuiksi räjähtänyttä 100% YDINASE MOX- polttoaineen tuotantoa. Joka on 2,5 kertaa 
kalliimpaa aiempaan uraanipolttoaineen sähkön hintaan, että myös kertaluokkia 
ENERGIANEGATIIVISTA. Rahaa TVO/ Posiva aikovat saada sähkön sijasta myymällä laitonta Pu-239 
tuotantoaan entistä räikeämmin aseiksi maksukykyisille Maailmaan! 
 
Niin firma käynnisti 2015 alusta LAITTOMASTI mm. koko voimalaa kiertäneet 10 000V TAPPAVAT 
sähköaidat.! Kansainvälisen YDINASEMATERIAALIEN säilytys ydinvoimala- alueilla. Antoi alueen 120 
varioinnista vastaaville epäpäteville vain parin viikon pikakurssitetuille sotilaspoliiseille mm. singot ja 
konetuliaseet kaikille! IAEA tilanteesta vastaaviin uusittuihin USA ydinlisenssin haltian määräyksiin 
kuuluu seuraavia.  
 
Ettei vartijoiden kovat piipussa olevat konetuliaseet SAA näkyä virka- aikoina. Vain kello 16:00- 6:00 
välisinä aikoina konetuliaseet on näkyvillä, mutta aina mukana. Ydinyhtiö on hankkinut lisäksi mm. 
Suomen kalleimmat tutkasysteemit länsirannan säämastonsa puoliväliin. Meri- maa-ilmatutkakseen. 
Alistettuna vielä SUORAAN Tampereen sotalennostolle, lentokoneitten ohjuksien hallintaan sekin. 
Lisäksi TVO on hommannut länsirannalleen kuuntelulaitteita ja ties montako muuta ohjussysteemiä ja 
miinoituslaitteitaan pitkin rannikkoa. Metallisia piilotettuja erinäisten "laitteitten" ainoat kuvat löytyvät 
Arto Lauri Yotube video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=K5wbG8e456E 
Tutusti äärimmäisen rohkeasti, Olkiluoto alueen sotapoliisien pyssynpiippujen osoittamisen 
hengenvaarallisissa olosuhteissa otetuissa otoksissaan.  
-------------------- 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 

3419. KOKEITA 
 
FB. Totuus ydinvoimasta 03.2015. Video 101 kysymys  
 
M.A. Paljonko tähtisädetikun paino putosi palamisen yhteydessä? Paljonko painosta muodostuu 
kaasua lasipurikssa palaessaan? vrt. kaasun muodostuminen uraanitankojen paino ja 
kaasunmuodostus palamisen yhteydessä... Palaako tikku alipainestetussa laspurkissa heikommin vai 
nopeammin? 
 
* Hieno kysymys toikin! En kyennyt suoraan edes grammatason vaakalla mittaamaan painon alenemaa 
koko tikulle. Mutta pistin käyttämättömän ja poltetun tikun 30cm pitkään "balanssin vaakaan videoiden. 
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Jossa keskikohta on 15cm kohdalla. Näin mitaten palannut tikku osittautui jo SELVÄSTI kevyemmäksi! 
Vaikka hapen olisi pitänyt tehdä asian juuri päin vastoin! CO2 oksidikin siis painaa ENEMMÄN kuin sen 
sisältämä pelkkä hiili! Atomipainojen suhteessä Hiili= 11 ja Happi 15*2. ( Raudan atomin vastaava = 
55.)  
 
Tähtisadetikun rautainen lanka pysyy muuttumatta myös samana, jolloin vain osa rautapulverina 
ionisoituu ilmaan nähdysti. Joten vaakitukseni tulos on selkeä, mutta viitteellinen. Näppituntumana 
poltto IONISOI painosta hapen lisääntymisestä huolimatta -10% luokkaa ilmakehäämme fyysisesti 
nähtyinä kipunoina!. 
 
*Tyhjiökammiossani palon prosessi ei etene ilman klemiallisesti lisättyä happea. Minkä takia mm. 
sytytyslanka palaa vaikka veden alla. Palon tuottama kaasulisä taas täyttää tyhjiön paineen kasvullaan. 
 
Tähtisadetikun kemiallinen prosessi on hyvin pienienergistä atomia kohden. Jo silmämääräisesti 
huomaa kuitenkin tikun huokoistuneen. Arviolta kolmannes alkuperäisestä tiiviistä rakenteesta. Lisäksi 
tähtisadetikun aine ei ole pelkkää rautaa. 
-------------- 
 
03.2015 Yleisöltä 
 
> Ootko huomannut ettei kommentit enää ole semmoisia sarjaa että "olet hörähtänyt"  `?  
 
* JOO! Kiva, että huomasit tosiaan. Toi oli kyllä kiva huomata, että teoriaa vastaan vielä valheillaan 
yrittivät. Mutta live- laboraatiot masentaa ne täysin..) Olen muuten huomannut, että JUURI noi 
laboraatioita sisältävät videoinnit kismittävät päätään aukovia nettipoliiseja aivan erityisesti. Eivät sitten 
MILLÄÄN haluaisi noita myöskään enää katsoa!) Koska niissä katoaa tomuna loputkin ydinalansa 
luomat illuusiot. 
 
> Se on suora seuraus noista sun kokeista. Ei niistä voi väittää vastaan kun toinen tiedemies mitä 
niissä tapahtuu. Ne on normaali-ihmisen järjen ulottumattomissa. 
 
*Niinpä! Kiistattomina todistavat vanhat väitteeni 100% hienosti. Ilma PALAA syanilla ja pinkillä, säteily 
ionisaatioissa,  tyhjiössä oikeen komeesti. Ja syklotroniplasmat kaasuunnuttavat lennosta kiintoaineet, 
kuin tyhjää vaan. Kuten ++..ionisaatiokaavoissani olen jo kertoillut vuosia! 
 
* Huomasitko muuten miten YLE viime viikolla (10) "yllättäen" alkoi kertoa SUORAAN, että neteissä 
leviävät demotut ydinvastaiset materiaalit on MAAILMAN VAARALLISIMMIKSI nykyään CIA:ssa 
rankattuja jo! Joo, siis kun käytännössä kenen tahansa toistettavissa olevia laboraatioita EI vaan enää 
VOI väittää "kylähullujen jorinoiksi!")) Joutumatta ITSE pilkattavaksi nettipoliisiksi. 
 
* Uusimmissa nettikirjoitteluissa muuten POLIISIT alkaneet "oudosti" kyseenalaistamaan 
systemaattisesti jopa o m i e n  lehtiensä artikkelien olemassaoloja! Vaikka niitä jopa suoraan 
videoissani näyttäen lueskelen! Jotain outoa tuossa CIA- vetoisessa IAEA:n tyylin muutoksessa on 
meneillään.  
 
* Asiaan liittyen TVO POISTI vuoden vaihteessa 2015 KAIKKI vierailukeskuksessaan vuosikymmenet 
yleisölle jakamansa ilmaisjakelun lehtensäkin! Ihan vaan koska aloin systemaattisesti niiden 
materiaaleja videoinneissani "ristiinkuulustelemaan"! Kun en muuten saanut tästä ydinvoima aiheesta 
riittävästi vuoropuhelua aikaan heidän suuntaansa. 
 
* Siis KUVITTELE herkullisin asetelma! Nyt nettien POLIISIT puree tuollaisilla uusilla pakotteillaan 
omaan nilkkaansa. Kun eivät mielestään saa millään muulkla keinolla kyseenalaistavia ydinalansa 
julkaisuja poikki. Kuin kieltämällä materiaalien toimittamiset myös ydinyhtiöiltä itseltään! Tajuatko 
pointin. 
 
* Nyt kun kykenen tekemään toimivia laboraatioita, jotka todistavat väitteeni 100% oikeaksi. IAEA on 
määrännyt paniikkinsa kasvaessa 100% tiedotussaarron ydinalan omien tiedottamisen asioihin! 
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Kilpikonnapuolustukseen menivät. Huikean hurjaa muutosta ilmassa. ! Ihan uskomatonta miten 
yksittäisen kansalaisten vaikutus 70v 100% umpioituun ydinalaan voi olla noin musertava! 
-------------- 
 
Säteilyn paine 30mm ÖLJYÄ 
========================== 
 
Viimeisimmässä videossaan 105 Arto osoitti SUORAAN miten beetanopeitten elektronien syöksyminen 
säteilyn lähteestään aiheutti koetilanteessa vähintään luokkaa 30mm öljypatsaspaineen 
muodostumisen. 
 
Vanhoissa (1911) alan julkaisuissa, ani harvassa on JO aiemmin kerrottu miten fyysisten fotonien 
säteilyn paineet kykenevät pyörittämään äärettömän herkkäliikkeistä siipiratasta tyhjiössä. 
 
Mutta oleellinen ero koejärjestelyissä. Noissakaan vanhoissa julkaisuissa Venäjän vallan ajoilta ei 
kuitenkaan oltu kyetty muuttamaan mitta-arvoja numeraaliseen muotoonsa. Hämmästyn näin 
jälkikäteen miksei? 
 
30mm Öljyn korkeutta ei ole mikään häikäisevän suuri mittanormaali. ( Ilman paine kun on 10m vettä). 
 
Toisaalta aineettomassa tyhjiössä tuokin lukema on enemmän kuin MULLISTAVA FAKTA! 
 
Arton käyttämän tyhjiön paine oli kuitenkin vain luokkaa 5Pa.  
Eli 10 000mm/ 100 000= 0,5mm vesipatsasta.  
 
Joten kuitenkin saatu 30mm öljyn painetta kertoo suhteellisen suuresta atomiplasmaan tyhjiössä 
kertautuvasta säteilyn paineesta. Paine täytyy olla suhteessa aurinkopurjeissa käytettävään 
PROTONISÄTEILYN polttoaineeseen avaruudessa. Tai vaikka NASA puhumiin IONI moottoreihin 
avaruusaluksissa. Kuvaavaa, ettei näittenkään PAINEARVOJA ole näkynyt missään julkaisuissa. Joten 
Arton koe on tältäkin osaltaan aivan omaa luokkaansa! 
---------------- 
 
Toimiva alimassaisen vedyn Casimir laite VETYKAASULLA 
toimiva toimiva toimiva toimiva toimiva 
 
WoHOO! 
* Aina sinulta tuntuu löytyvän näitä normaaliakin ihmeellisempiä laitteita! 
Tääkin kone näyttäisi olevan Casimir- efektiä hyväkseen vety tyhjiässä olevien vvvv- mallisiin 
suppiloreikien  kalvoihin perustuva looginen laite. Vähän sama laite jota itsekin taannoin "kylmäfuusio" 
videossani esittelin. Minun mallissa ionit tuotti vesi. Tässä taas tyhjiössä oleva vetykaasu. Mikä lienee 
ohuempana aineena tehokkaampi toteutuksen tapa. 
 
Ilmeisesti vedyn +protonit pannaan pyörien värähtelemään ohuen eristyskalvon taakse oikealla olevaan 
magnetronin kaltaiseen rumpuun. Satunnaisesti  ionitilassa olevat vety ionit saadaan casimirin 
avustuksella siirrettyä eristyskalvon taakse. Koska laite tuottaa atomitason alkuaineitten muutoksia/ 
transmutaatioita prosessissaan. On kyse myös Rossin laitteesta tutusta beettamiinushajoamisen 
prosesseista.  
 
Oikealla olevassa polttorummussa varautuneista sinne ammutuista vedyn ioneista muodostuu heikko 
DC sähkövirta näennäisestä tyhjästä. Mutta todellisuudessa systeemin energia otetaan ympäristössä 
olevasta hukkalämmöstä! Kone siis KYLMENTÄÄ ympäristöään varastamalla siitä jatkuvasti 
hukkalämpöä nollapistevärähtelystä. Keksijän näköjään tutusti CIA tappoi varjellakseen 
ydinmonopoliaan! 
--- 
 J. 23.huhtikuuta 2015 
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Tään allamainitun patentin tekstit ja laskukaavat saattaa sinuakin kiinnostaa, keksijä on jo murhattu, 
ehkäpä hän keksi jotakin mikä piti salata, kuten esimerkiksi alimassainen vety, ja siitä muodostuva 
plasma. 
 
WO2002031833. 
 
espacenetin kautta sama: 
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0231833A1&KC=A
1&FT=D&ND=3&date=20020418&DB=EPODOC&locale=fi_FI 
 
¤http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0231833A1&KC=
A1&FT=D&ND=3&date=20020418&DB=EPODOC&locale=fi_FI 
 
muualla tausta tietoa: 
http://peswiki.com/index.php/Directory:AMDG_Scientific_Corp 
---------- 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 

3420 YDIN suunnitelmista. 
 
 
USA ydinvoiman suunnitelmista 
moka moka moka moka 
 
* Yleisin klisee neteissä on esittää ydinvoimatalous pelkkänä onnistumisten riemuvoittona. Siksi on 
varmaan suuri järkytys lukuisille kuunnella mikä on TOTUUS ydinhankkeitten onnistumisten suhteen 
todellisessa elämässä. Luettelo kertoo miksi OL-3 loputtomat mokaamiset eivät ole ydinalalla poikkeus, 
vaan sääntö! 
 
Luettelo perutuista ydinvoimaloista Yhdysvalloissa - Wikipedia, vapaa tietosanakirja 
http://en.wikipedia.org/.../List_of_canceled_nuclear... 
 
Vuodesta 1970 kävi selväksi, että ydinvoima ei kasva läheskään yhtä dramaattisesti kuin kerran 
uskottiin. Tämä oli erityisesti tuhoutuneen Three Mile Islandin onnettomuuden syytä vuonna 1979. 
Lopulta, yli 120 reaktorin tilauksista peruutettiin. Jolloin uusien reaktorien rakentaminen pysähtyi. Al 
Gore on kommentoinut tapausta historialliseksi ennätykseksi ja luotettavuuksien katoamiseksi 
ydinvoimalle Yhdysvalloissa. Niistä 253 ydinreaktorista, joita alun perin on tilattu Yhdysvalloissa 1953-
2008. 
 
 Heti 48 prosenttia peruuntui, 11 prosenttia lisäksi ennenaikaisesti suljettiin. Kun taas vain 14 prosenttia 
kävi ylipäätään vähintään yhden vuoden ennen seisokkiaan. Vain 27 prosenttia toimivat ilman 
suurempia ongelmia yli vuoden plus tuotannon  katkokset. Näin ollen vain noin neljäsosa reaktoreista 
jotka silloin tilattiin, eli noin puolet jotka edes valmistui, toimivat edelleen ja ovat osoittautuneet 
suhteellisen luotettaviksi= 25%!!! 
 
 Pääjuttu 11. helmikuuta 1985. Forbes-lehti kommentoi yleistä hallinnointia ydinenergiaohjelmassa 
Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain ydinenergiaohjelman riveissä tehtiin kaikkien aikojen suurin johdon 
tekemä katastrofi liiketoiminnan historiassaan! Katastrofi on monumentaalinen mittakaavassaan ... Vain 
sokea, tai puolueellinen, voi nyt ajatella, että rahat on käytetty hyvin. Se on tappio Yhdysvaltain 
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kuluttajille. Ja kilpailukyvyn kannalta USA elinkeinon apuohjelmiin sitoutui ohjelmiinsa joukoittain 
yksityisiä yrityksiä. Joka teki sen ylipäätään mahdolliseksi.  
 
2000-Luvulla muutoksia järjestelmään tehtiin Yhdysvaltain Nuclear Regulatory Commission osana 
Energy Policy Act of 2005, sekä uusia verokannustimia ja lainatakuita. Peräti 30 uutta reaktoria 
suunniteltiin lisää vielä vuonna 2009. Vuoteen 2013, vain viisi uutta reaktoria on enää rakenteilla. Kaksi 
Vogtle, kaksi Summer, ja yksi Watts Bar. 
 
 Kaikki nämä hankkeet ovat kuitenkin ilmoittaneet viivästyksistä, myös talousarvion ylityksistä. Kaikki 
muut ydinvoiman uudisrakentamisen ja yhtä kattavat listat päivityksinään nykyisiin reaktoreihin on 
nyttemmin hyllytetty. Suurin osa tästä muutoksesta johtuu nopeasti laskevista sähkön hinnoista. 
Halvemman maakaasun viedessä sähköntuotannon markkinat..  
Valaisevia salattuja videoita.  
"Peräti 75% Ydinhankkeista ei KOSKAAN toimineet!": 
 
http://agreenroad.blogspot.ca/2012/12/abandoned-nuclear-powerplants-worldwide.html?m=1 
-------------------- 
 
85% 
:::: 
 
2015.04 Sain juuri tiedotteen jonka mukaan ydinvoimasta luokkaa viimeiset 100vuoden aikana 
ympäristöömme levinneet Einsteininkin mukaan IKUISET säteilyenergian kasvun määristä. Olisi YHÄ 
mitattavissa Maapallolta luokkaa 85-88%!!!!!!!!!!!.. Jokainen oivaltaa tästä suoraan MIKSI 
taustasäteilymme on JO 10 kertaistunut. Ja Tampereen syöpärekisterin mukaan säteilysyövät 
tuplautuvat jatkossa 10v välein! Tarvittaisiin siis enemmän kuin IHME. Ydinrikollisuuden 
pysäyttämiseksi ennen typpikehän räjähtämistä tämän hirveyden takia... 
---- 
 
Ydinvoiman juuret 
1800 1800 1800 
 
Yksi tarkkaan salattu aihe ydinvoiman historiassa on se aika, jolloin uraania alettiin järjestäytyneesti 
tuottaa ja kaivaa. Aivan yleinen harhautus on väittää, että ydinvoima keksittiin Alamosissa yhdessä 
päivässä Einsteinin kirjeestä ja parissa vuodessa oli useita ydinaseita USA:lla valmiina! Arto 
videoissaan on rohkeasti asettanut uraanitalouden alkamisia 1895 paikkeille Teslan tuloon 
Westinghause projektin kuolemansäteen tekoon.  
 
12.04 Kanava 11 ja siellä ohjelma Maailman salaisuudet. Paljasti viimein huikaisevia Arton väitteitä 
tukevia materiaaleja. Yksi suuria mysteeristä on se, mistä USA polkaisi uraanitaloutensa käyttämät 
valtavat malmimäärät Columbia River kymmenkuntaan reaktoriinsa poltettavaksi Pu-239 massoiksi 
Nagasakin pommiin. Jos jo Suomessa "Luonto tieteen valossa WSOY" 1909 julkaistiin tarkkoja 
laskelmia "uraani/ radiumtalouden" pyörittämästä tulevaisuuden teollisuudesta? 
 
 Virallinen USA lanseeraama häikäilemätön valhe väittää uraan talouden alkaneen 1945 Hiroshimassa. 
Todellisuudessa uraanin teollinen  kaivamine  aloitettiin USA:ssa jo niinkin varhain kuin 70 vuotta 
aiemmin! Kyllä kuulitte ihan oikein, uraanin teollinen tuotanto ohjelman mukaan alkoi 19875! Ohjelman 
vetäjät kiertelivät peittelemättä filmaamassa maailman ensimmäisillä uraanikaivoksilla. 
 
 Jotka löytyivät piilosta USA sydänmailla Kalliovuoren uumenissa peräti 70 vuotta aiemmin kerrottua 
tehdyissä uraanijalosteitten kaivauksineen. Arton väitteet Tesla:n 1895 alkaneista kokeista uraanisen 
kanavasäteilyn ionikaasujen käyttöön ydinreaktoreista. Saikin näin käsittämättömän lisä ajan, totuuden 
paljastuessa. 
  
Osa II 
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Uraaniin perustuva talous oli jo silloin ollut käynnissä peräti 20 vuotta! USA/ Westinghause suurella 
rahalla kutsuivat Tesla:n kehittämään ydinreaktoreita sotateollisuuden kuoleman aseille. Kun olivat itse 
turhaan koittaneet keksiä käyttöä 20vuotta vanhoille jättimäisille uraanivarastoilleen! Nyt alkavat 
aikajanat osua: 
 
- USA aloitti teollisen uraanin tuotannon kultakaivosten jätteistä 1875. 
 
- Tesla/ Westinghause ydinreaktori kehittään 1895- 1915. 
 
- Uraanin rikastus alkoi jo 1915- lähtien.( EI teollisissa mitoissa onnistunut näköjään I- 
maailmansotaan!) 
 
- Columbia river ydinvoimalat Pu-239 asetuotantoon rakennetaan 1925-1930. 
 
- Laitosten käynnistyttyä USA 1930- luvun pölymyrskyt alkavat tuhota koko USA Läntistä osaa 
ydinreaktorien ydinaavikoittavien Pu-239 kaasuplasmojen ja aavikoille kasatuista uraanijätteistä.  
 
- USA näyttää näillä tiedoilla ehtineen tuottaa Alamosissa loppuun jalostamiaan plutoniumin ja uraanien 
kalutronilla rikastettuja pommien aineitaan peräti 15 vuotta ennen Hiroshiman katastrofista 
ydinsotaansa ihmiskuntaa vastaan! 
----------- 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 

3421. Fukushima TYHJÄ 
 
* Minulta kysyttiin Saksasta, saavatko käyttää videoitteni materiaaleja julkisuuteen. Tietojani siitä, että 
Fukushiman reaktorit olivat todellisuudessa onnettomuudessa kiehuneet tyhjiksi? Annoin toki luvan. 
Kuten kuvaan kuului. Ei mennyt siitä enää kuin muutama viikko. Kun TEPCO valheistaan paljastettuna. 
Alkoi vuodattaa vuosia aiemmin salaamiaan totuuksia hiljalleen ulos julkisuuteen. Näistä näette MIKSI 
videomateriaalejani ahdistellaan pois silmittömästi kautta maailman virannomaisten: 
--- 
Muon Scannaus etsii onko polttoainetta enää Fukushima yksikössä 1 reaktorin paineastiassa 19 
maaliskuu 2015  
 
Yksikön 1_muon mittaukset. TEPCO julkaisi tulokset muon scannauksestaan, joka tapahtuu Irid ja 
niiden yhteistyökumppanien avulla. Polttoainetta ei  enää löytynyt reaktoriastiasta yksiköstä 1 
Fukushima Daiichissa. 
 
Tämä oli odotusten mukaista monelle. (Myös meille) jotka olemme dokumentoineet muita todisteita 
siitä, että ilmoitetusti juuri tästä oli todennäköisimmin kyse. Suunnitelma tulevaisuutta varten. Yksikkö 1 
on tarkoitus muuttaa turvalliseksi lähettää sisään robotti huhtikuussa 2015. Katsomaan onko 
säätösauvakoneistot ja polttoaineet yhä ehjiä ja yrittävät sijoittaa robottinsa suojarakennukseen 
liikkumaan. Jos tämä menee suunnitelmien mukaan he voisivat sitten käyttää robottiaan 
suojarakennuksen sisällä keräämään lisää tärkeitä tietoja. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/ySgQ.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/ySgQ.jpg[/img] 
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Todettiin miten myös seuraavissa kuvissa oli selviä puutteitta havaittavissa. Kiinteäksi oletetun reaktorin 
pohjapään alueella. Keskustasta alaosaan asti reaktoriastiassa näyttää materiaali puuttuvan täysin. 
Yhtenäinen tummat kuvan ääriviivat reaktoriastiasta on huomattavan puutteellisia. 
 
Muon kuvat reaktorin alta osoittaisi tummin varjostuksin uraanipolttoaineet. Miten siellä ollutta 
polttoainetta olikin jäljellä reaktorissa hyvin vähän enää. Koko reaktorin uraanilatausten alue itsessään 
vaikuttaa kuvissa selvästi valkoiselta. TEPCO myöntää kuvauksien raportoinneissaan, ettei 
polttoainetta löytynyt lainkaan reaktoristaan!.. Ja että suunnitelmia polttoaineen poistosta tulee muuttaa 
vastaavasti. Reaktorin 1 kohdalla selvästi.  
 
Fragmenttikuvan analyysi: 
http://kuvapilvi.fi/k/ySgl.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/ySgl.jpg[/img] 
 
Todettiin myös näyttöjä polttoaineen fragmenttien siirtymisestä reaktoriastiastaan käytetyn polttoaineen 
altaaseen ja reaktorin tankkaus kerrokseen. Annettu visuaalinen näyttö osoittaa konkreettisesti miten 
reaktorin kansi oli myös irronnut kokonaan. Osat reaktorin kannesta oli singonnut ylös käytetyn 
polttoaineen altaaseen.  
 
Tämä tarkoittaa polttoaineen massojen lähteneet pois reaktoriastiastaan. Säiliöstään reaktorista 
polttoaineen kanaviin, joka yhdistää reaktorin suojarakennukseen ja käytetyn polttoaineen altaisiin. Jos 
näin on, se voi hankaloittaa entisestään ydinjätteen poiston aikeita. Jotka oli alkujaan tarkoitus tehdä 
latauskoneen kerroksessa. Puhdistukset oli alkujaan tarkoitus aloittaa tällä viikolla. 
----------- 
 
New Mexikon ydinjätevarastossa  
fissio- räjähti myös 
 
FB. 03.2015. Marco Autio Kissanhiekkaa ja kaasuuntui niin että poksahti auki... 
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015032719430058_ul.shtml 
 
 
* Tuo kissanhiekka paljastaa Arton bentoniittivideot IHAN OIKEIKSI. Kun bentoniittii kastuu. Siitä alkaa 
Artonkin videossa purkautumaan lipeän kaltaista ainetta ja kuplimaan selvästi. MUTTA edes Pu-239 
ydinjätteen 3000V DC sähkön tuottama vety/happpi kaasu EIVÄT pysty räjäyttämään auki yli 20cm 
paksua ydinjätepullosta, joka ON rakennettu kestämään ydinjätteen jatkuvat vetyräjähtelyt reaktorin 
lailla!! 
 
* Vaan takana on oltava PALJON RAJUMPI energiantuotto kuin kemiallinen! Ydinjäte sai siis vetistä 
bentoniittia. Ja vesi MODEROI U-235 sponttaanin fission neutronituotot termisiksi kuuroiksi. On 100% 
varmaa, ettei yhden pullosen "BOX" sulje USA: ydinjätelaitosta 2 vuodeksi. Olen 100% vakuuttunut 
siitä, että ongelma oli paljon väitettyä isompi. Ydinjätepulloon joutunut vetisyys bentoniitissa näyttää 
aiheuttaneen sponttaanin Fukushimsta tutun FISSIORÄJÄHDYKSEN! 
 
* New Mexikon ydinjätelaitoksen palon uutista peitettiin tiedon mukaan ystävänpäivästä lähtiuen yli 
vuoden! Voidaaan laskea, että ydinjätteisiin levinnyt palon sammutus on vasta vuoden taistelujen 
jälkeen saatu jonkinasteiseen "hallintaan". Vielä menee ainakin toinen vuosi, kunnes synyneet 
suurtuhot alueella lasketaan saatavan peitettyä.  
----------------- 
 
* Neljän 100% fissioreaktorin herättämä suoranainen KAUHU ydinvoimassa olevasta 100% 
hallitsemattomuudesta poikii kiinnostavaa materiaalia: 
 
YLE Teksti TV 15.04.2015. Sivu 135:  
" Japanin ydinvoimalat pysyvät kiinni 
Japanilainen oikeusistuin  on määrännyt, ettei ydinreaktoreita saa käynnistää. Takahaman voimalat 
eivät vieläkään täytä turvamääräyksiä. Oikeuden mukaan voimayhtiö ei voi taata reaktoriensa 
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turvallisuutta. Turvamääräykset todettiin epärationaalisiksi. Japanin kaikki 54 ydinvoimalaa suljettiin 5 
vuotta sitten 2011 katastrofin jälkeen. Eikä niitä ole käynnistetty vieläkään!" 
 
* Japanissa on todettu jo kaikki Fukushimassa todistetusti tyhjiin räjähtäneet MARK-1-3 tyyppiset 
reaktorit niin vaarallisiksi. Ettei maan ennakkopäätösten mukaan niiden käynnistämisiin tulla antamaan 
enää koskaan käynnistyslupaa!  
 
Tilanteen vakavoitumiseen johti Fukushima 1 reaktorista noin kuukausi sitten vuotaneet kiistattomat 
myöni mittaukset. Reaktorin 100 tonnin plutoniumlatauksesta EI löytynyt yhtään mitään koko 
reaktorista! Vain peniä roiskejäämiä yläosan vesialtaista paljastaa miten polttoaine kaasuuntuen fissio 
räjähti suoraan ylöspäin ilmakehään. Kuva arkistomateriaalista: 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yJVL.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yJVL.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yJVF.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yJVF.jpg[/img] 
-------------- 
 
Fukushima 1 laitoksen robotti tuhoutui heti säteilystä 
 
IL/ Tältä Fukushiman turmavoimala näyttää sisältä - ihminen ei selviäisi tuntia hengissä 
Keskiviikko 15.4.2015 klo 13.35  
 
Ihminen ei selviäisi Fukushiman tuhoutuneen voimalan säteilyssä tuntia hengissä. Robottikamerat 
lähetettiin Fukushiman tuhoutuneeseen ydinvoimalaan tutkimaan, miltä siellä näyttää. Robottikamerat 
lähetettiin tutkimaan myös tapaa, jolla sulanut ydinpolttoaine voidaan kuljettaa pois voimalasta. Lähde: 
CNN 
 
* Kuulin juuri todella tärkeän lisäuutisen aiheeseen Saksasta tulleelta henkilöltä. Fukushiman 
robottikamera ei kuulemma pelkästään TUHOUTUNUT. Vaan se yksinkertaisesti KIEHUI olemattomiin 
tutkijoiden silmien edessä!. . .Kuulitte aivan oikein. robotti oli osunut niin kovaan säteilytykseen, että se 
kuulemma suoraan KAASUUNTUI ILMAAN. Kuten Fukushima-1 reaktorin 100t polttoainelastin myös 
todettiin myoni mittauksissa samalla alueella aiemmin tehneen! 
 
 Mikään yllätys kuitenkaan tällaiset ilmiöt ei ole enää niille, jotka ovat nähneet miten fissioiden 
räjähtävien reaktorien sisällä säteilyn energiat muodostavat mittausten mukaan MILJOONAN ASTEEN 
HETI KAIKEN TIELTÄÄN KAASUUNNUTTAVAT INFERNOT.  
---------- 
 
IL- foorumi 04.2015  PeJuPa 
 
Hyvin tuo robottikamera kuitenkin tuotti kuvaa reaktorin sisältä. Katselin kyseistä videota juuri pari 
päivää sitten. Ja kyllä, siellähän sitä "hetkessä plasmaksi räjähtänyttä" ydinpolttoainetta oli ihan 
näkyvillä, mikäli kuvaa oikein tulkitsin. 
 
*Niin..) 
Ei kai MINUN vikani ole, jos Englannin, Saksan, Ranskan Suomea VÄHEMMÄN sensuroimkattomat 
TV- kanavat siellä kuulemma kertoivat avoimesti TEPCON F-1 reaktorissa likkuneen testirobotin 
yksinkertaisesti HÄVINNEEN KOKONAAN tutkijoiden ohjaillessa sitä kaukosäädinlaitteillaan. 
 
Eikä se nyt mitenkään outoa moisessa reaktorin FISSIORÄJÄHDYKSEN alueessa ole. Jos 
HIUKANKIN käyttää järkeään! 
__________________________________________________ 
 
Alueella, jossa kone liikkui on siis räjähtänyt 100t plutoniumntäyteinen reaktori taivaan tuuliin.  
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Näimme videosta miten laite kuvissa kulki rautaritilän päällä. Kun tuollainen rautaritilä oli saanut 
neutronivuota. Sen pinnalla on jatkuvasti kaasuuntumassa mm. Co-60 kobolttikanunasta tuttua 
näkemällä tappavaa moskaa. 
 
Nyt kun tuollainen muovirobotti sitten menee kobolttipilveen tuulettimet surraten. Se TIETYSTI imaisee 
sisuksiinsa kaikkialta kaasuuntuvaa +5 000C Pu- 239 kuumia partikkeleja ja muuta moskaa.  
 
Sitten kun sitä alkaa palaa kaikkialla robotin pinnalla. Niiden keskittyessä lisääntyvästi robotin sisälle 
päin alkaa muodostua happiradikaalia otsoneita, rakettipolttoainetta typpitetraoksidia ja vastaavia 
säteilypölyjä ja kaasuja. Kokeistani tuttua typpihappoa ja vastaavaa kaiken tuhoavaa 
myrkkysyövyttäjää.  
 
Enää ei tarvitakaan kun kaiken liekkiin ilmoille räjäyttävää pari kuumaa Pu-239/ 3000V DC sähkön 
atomipariston kipinöivää iskua porautumaan laitteeseen. Robotin energiavaraston akkujen sisään asti. 
Iso oikosulkuräjähdys ja siinä muovit, alumiinit ja vastaavat palaa hetkessä räjähtäen savuna ilmaan.  
 
Tämä on siis LIEVIN versio! 
 
Toinen yhtä mahdollinen vaihtoehto on, että lattialla on odottanut betonin päällä jatkuvasti +5000C 
hehkuva massa kuumia hiukkasia. Laitteen ei tarvitse kuin HIPAISTA moista hehkua ja 
säteilyeroosiota. Niin se sulaa, palaa ja kiehuu tuohon mielettömään lämpöön kuin  voi hellalle 
laitettuna! 
 
Kolmas vaihtoehto on, että robotti on osunut suoraan voimakkaasti gammaavaan säteilykeilaan. Jonka 
teho voi paikallisesti olla monituhatkertainen muuhun alueeseen verrattuna reaktorissa. Ja höyrystynyt 
sen energiavalliin välittömästi. 
 
Mehän näemme miten kuvatuissa sisätiloissa muodostuu JATKUVASTI uutta huuruja ja usvaa. Niiden 
aiheuttaja aineen kuvattavan alueen alla TÄYTYY olla jatkuvasti todella kuumia yhä. Kuka muuten 
oikeasti on niin TYHMÄ, että kun tuossa tilassa ON todistetusti 23cm paksun reaktorin sisältä kadonnut 
100t, +4131C lämmöt kestävää uraanipolttoainetta. Että samaisissa tiloissa kestäisi joku +150C 
kestävä tusinamallin muovinen  robotttipeli?..  
 
PS. Miten muuten luulottelet, että ilmaan todistetusti kiehunut Pu-239 PLASMAKAASUT tuuletettaisiin 
edes 5 vuodessa kaikki pois tuosta metrien paksusta kaasukammioistaan noin vaan? Tokihan sieltä 
suurin osa lensi jo räjähdyksessä ulos. Mutta ERITTÄIN raskas radoninkin vastaava säteilevät kaasut 
tunnetaan juuri IKÄVÄSTÄ kyvystään valua kellarien suljettuihin seisovan ilman kammioihin ihan perus 
gravitaatiolla. 
--- 
 
BBC alkuperäinen tämä video on  
julkaistu 13.04.2015. 
 
http://www.bbc.com/news/world-asia-32294740 
 
* Siinä kerrotaan, miten TEPCO ajoi robottinsa tosiaan 100% TYHJENTYNEESEEN F-1 reaktorin 
sisään. Olosuhteisiin, jossa ihminen olisi säteilyyn kuollut hetkessä. Lisäksi videossa tosiaan kerrotaan, 
miten säteily yksiselitteisesti TUHOSI koko robotin reaktorin sisään. Eikä sitä täydellisen 
tuhoutumisensa jälkeen enää mistään reaktorista löydetty!  
----------- 
 
Fukshíma 2011 räjähdys EI ollut erillinen vaan kelvoton 
 mox- polttoaine räjähti eri asteisesti sadoissa reaktoreissa 
 
Tässä Kalinin reaktorin suojaus "pettää revisioon ajettuna" 26 marraskuu 2011 Fukushiman tuhojen 
vanaveteen. Videossa reaktorihallin tukan päästä repivä klassinen pyörremyrskytuuletus repii höyryt 
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hetekessä kattoon valloilleen. Yllätysm yllätys samaan tapaan kun 54kpl Japanissa tuhoutuneet 
reaktorit myös.  
 
Arevan jakelema MOX tuhon perustana oli 3- kertaa laskettua ISOMPI jälkisäteilylämmön tuotto. 
Jälkijäähdytyksen aiheuttamat kaasun tuotto oli liian SUURTA mahtuakseen neitseellisen uraanin 
poltoon suunnitelluille reaktoreille. Maailman ensi-ilta KUVATTUNA millaisesta hallitsemattomasti 
karanneesta ilmiöstä täystuhoutumiset myös Japanissa reaktorit tyhjiks fissioräjäyttäneet suurtuhot 
alkoivat! 
 
Jaakko Pietiläinen  
http://misc.bonekobrothers.com/.../neutronis%C3%A4teily1.wav 
 
Tässä taas loistava tallennus. Siitä, miten vihdoin ja VIIMEIN STUK alkaa vaikein vatsoin myöntämään 
miten neutronivoiden ja Pu-239 kanavasäteilyn ++..ionit tunkeutuvan tauotta ulos reaktoreista esteittä. 
Sekundäärisesti aktivoiden kaiken. Niin VEDET, RAKENTEET, kuin ILMANKIN! 
 
J. Pietiläinen 
 http://misc.bonekobrothers.com/.../neutronis%C3%A4teily1.wav 
------------ 
 
 
 
 
 

3422. Aurinkoenergia TULEE 
 
Aamulehti blogista 2015.03 
 
* Ydinteollisuus on tarkkaan pitänyt huolta siitä, että suomeen EI kannattaisi rakentaa mitään 
energiakapasiteettiä lisää kannattamattomana. Syykin on selvä miinus -5% seitsemättä vuotta laskeva 
sähkön energian tarpeettomuus kun on jo vienyt kaiken motiivin lisä rakentaa ydinvoimaa 
talousmiehiltä. 
 
 Mutta nyt tilanne uhkaa jopa TVO/ Fortumin vanhojenkin ydinreaktorien kannattavuuksia massiivisiksi 
päässeillä irtisanomisillaan. Saksan malli uudisenergialla osoittaa selkeästi. miten kaikkein 
kannattavimmat ja turvallisimmat tuulivoima. Erityisesti Aurinkovoimalat ovat kasvavasti dominoimassa 
maailman energiahuoltoa.  
 
Eikä toki yksin, vaan 2-3snt/kWh hintainen liuskekaasusähkö pysäyttää kiihtyvästi kannattamattomat 
reaktorit aina USA:ta myöten. Puhumattakaan tätäkin halvemmasta Rossin markkinoille tuomasta 
maailman salatuimmasta kylmäfuusiolaitteen 100- kertaa kivihiiltäkin halvemmista hintaihmeistä.  
--- 
 
Tuulivoimayhdistys: Tuulivoima nostaa sähkön hintaa? 
Kirjoittanut Kari Rönkä  
 
Tuulivoima-alan edunvalvontajärjestönä toimiva Suomen Tuulivoimayhdistys on nostanut esille 
analyysin, joka näyttää, että tuulisähkö nostaa sähkön hintaa, että tuulisen päivän antama runsaampi 
tuulisähkötuotto näkyy sähkön pörssihinnan nousuna.  
--- 
 
* Mikään salaisuus ei ole, että tuulivoiman hinta on kolmas osa siitä, mitä Japanin hallitus laski 
ydinsähkön hinnaksi kolme kertaa tuulivoimaa kalliimmaksi jo 2012. 
Eli Sähkön keinotekoisen alhainen nykyinen pörssin hinta on nyt luokkaa 3,5snt/kWh. 
Kun taas uuden tuulivoiman kustannus 5snt/kWh. 
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On itsestään selvää, että hinta näennäisesti nousee tuon 1,5snt/kWh erotushinnan. 
Mutta ydinsähkö sitä vastoin nostaa sähkömme hintaa kaavalla: 15snt/kWh- 3,5snt/kWh= 1,5snt/kWh. 
Eli peräti 8 kertaa ENEMMÄÄN kuin halpa tuulisähkö.! 
 
Juuri tämän syyn takia tuulisähkön kasvu maailmalla on HUIKEA +40%/y ja Aurinkosähkön +50%. Kun 
taas ydinsähkön osuus on IAEA laskujen mukaan PUOLITTUMASSA kannattamattomana. Siksi TVO 
irtisanoo kannattamattomana jatkuvasti ydinyhtiönä ja lopetti kannattamattoman OL-4 hankkeet 
laskettuaan ne kannattamattomiksi. Tai samasta syystä myös Fortumin Lo-3-4 hankkeet pantiin jäihin. 
Tai Talvivaaran kannattamaton uraanikaivoshanke meni konkurssiin.  
 
On lisättävä vielä, että vanhan, itsensä kuolettaneen tuuli-/ aurinkosähköjen hintaa tässä EI laskettu 
asenteellisesti lainkaan. Koska se on alle 2snt/kWh! Mikä kasvavasti mahdollistaa pörssisähkön 
jatkuvan hinaan laskemisen myös jatkoon.  
---------------------- 
 
al1947 kommentoi 
 
Ajatuksia herättää, 
"Monissa Euroopan maissa on jo vuosia sitten huomattu, että tuuli- ja aurinkosähkö alentavat sähkön 
markkinahintaa ja että tämän ilmiön vaikutus kuluttajien sähkölaskuun on isompi kuin tukien hinta. Nyt 
tämä ilmiö on havaittu Suomessakin. 
 
 Energiakolmio analysoi tuulivoiman vaikutusta sähkön hintaan ja totesi, että hyvätuulisina päivinä 
tuulivoima alentaa sähkön markkinahintaa niin paljon, että se alentaa kuluttajien sähkölaskua jopa 
kaksinkertaisesti verrattuna tuulivoimalle samaan aikaan maksettuun tukeen. 
 
http://www.tuulivoimayhdistys.fi/ajankohtaista/ajankohtaista/1029/t..." 
 
"Koko Saksassa tuulisähkön osuus jo vuonna 2009 oli 8,6 %. Osavaltioittain tuulisähkön osuus 
sähkönkulutuksesta joulukuussa 2009 oli suurin seuraavasti: Saksi-Anhalt 47 %, Mecklenburg-
Vorpommern 41 %, Schleswig-Holstein 40 %. 
-------- 
 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 
 
 

3423.---VIDEOISTA II 
 
 
Arto Lauri 83. Nuclear weapon 
 
Kuvista näkee j o p a  sen, miten eteläinen tuuli vie Olkiluodosta vuotavan  Pu-239 partikkeleja 
lepattaen kuvassa jatkuvatoimisesti pohjoiseen päin.  Kuvaa katsoessani ihmettelin sitä miksi 
nimenomaan videokuvaa ottaessa silmä EI näe tuota selkeää lepatusta. Mutta kun katsoo liikkuvasta 
videokuvasta.  
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Niin tuo massiivinen plutoniumisen kanavasäteilykaasun ja neutronivuon jatkuva loimotus yläviistoon 
kuvassa pohjoista kohden näkyy kiistattomasti! Kuvaavaa, miten TÄRKEÄÄ on tätä 
beetasoihtuenergiaa pitää saada MYÖS videoitua! Videolle tallentaminen on myös erittäin vaikeaa. 
Koska kameroista on PYRITTY poistamaan beetasoihtujen monokromaattinen osuus tarkoin IAEA 
vaatimuksista! Mutta kuten huomaamme onnistuu se silti onneksi. 
 
Valokuvien jälkeen näytti vahvasti siltä, että ydinvoimaloitten päällä oleva beetasoihtu/ teslapylonin 
osuus painottuu VAHVASTI staattiseen energiavirtaan. Mutta tämä videoimani pätkä osoittikin taas, 
että varsinkin voimalan läheltä (4km) kuvatussa beetasoihdussa leijonan osa on alatuuleen lepattavat 
irtopartikkelit. Eli beeta miinus energialla 1MeV tehoilla 17min räjähtelevät neutronit ja sitten 
massiivinen Pu-239 tonnien luokkainen tauoton plutoniumkanavasäteilyjen lähinnä ilman mukana 
liikkuva lepattava epävakaa tuotto. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Eh35v7pW28c 
--- 
TVO beta torch of the clouds the image directly on the video 
TVO beetta soihtu pilvien kuvaa suoraan videosta. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yIFM.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yIFM.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yIFd.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yIFd.jpg[/img] 
 
Kuumia hiukkasia pohjoisella taivaalla 
http://kuvapilvi.fi/k/yIFF.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yIFF.jpg[/img] 
------------- 
 
Arto Lauri 84. Tsheljabinsk II 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0WH4k4_80-0 
---------- 
 
Arto Lauri 85. ALARM 111 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PNG5L4qIg9U 
------------------------ 
 
Arto Lauri 86,5.ION 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3W0clnW6t-4 
 
PS. Jotain kertoo näitten materiaalien laaduista, että juuri CIA/ SUPO ilmoitti kirjallisesti 09.12.2014. 
Arto Lauri 86,5 ja Arto Lauri 86, materiaalin V A A R A L L I S E K S I !! Kukin sitten miettiköön 
tahoillaan oleellisinta, m i k s i ?..  
 
http://kuvapilvi.fi/k/ykSV.jpg 
 [img]http://kuvapilvi.fi/k/ykSV.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/ykJl.jpg 
 [img]http://kuvapilvi.fi/k/ykJl.jpg[/img] 
--- 
------------------- 
 
Arto Lauri 86. Eagles listens 
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https://www.youtube.com/watch?v=SNxt2zJtHJI 
-------------- 
 
Arto Paananen Vinkiksi kaikille. Jos laitatte vaikka 3 pistettä ja Remove noiden osoitteiden ... perään 
näin. Niin NSA kykene tunnistamaan enää kiusaamaansa dataa. Silti mm Gookle löytää yhä videon 
osoitteet:  
 
Arto Lauri 87.Eyes of a Seer 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1zoZZsHdQFs..Remove (sensuroitu tämäkin keino jo!) V ä l i l y ö n 
n i t  toimii! 
------------ 
 
Arto Lauri 89. Olli and Devil worship 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2-d5AWl6t_Q 
------------------ 
 
Arto Lauri 88. Face of TVO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HJBU6XbixwE 
--------------------- 
 
Arto Lauri 90.Pu-239 economy 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xCdoefNxcTY 
--------- 
 
Tee OMA RADIO 
> http://www.instructables.com/id/Transistor-Radio-Hack/ 
> parit nupit väännät ruuvarilla ja käämiä venytät. siinä se!! 
> 
> https://www.youtube.com/watch?v=5kvxjNeWMxs 
 
*TODELLAKIN! Hieno löytö muuttaa halpa perusradio samoille 180MHz taajuusalueille joilta löytyy 
laittomat ydinvoimaloiden ja chemitrailerien IAEA:n tarkoin kieltämät taajuudet! Juuri niitä taajuuksia, 
joita  videossani 90 käytettiin plutoniumvuotojen ja teslabimin paikallistamisiin. 
--------- 
 
Arto Lauri 91. Skeleton Coast 
 
https://www.youtube.com/watch?v=H58NvayWOS4 
------ 
 
Arto Lauri 92. Meat bones radiaton 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-dIr0MWYDwQ 
---- 
 
Arto Lauri 93. The Substance 
 
https://www.youtube.com/watch?v=t5PCHsqk3Ow 
--- 
Noin miten tämän nyt tähän kauniisti kirjoittaisi. Tarkoitan, että taisi viimein tämän tietotasoni käsittää 
MYÖS kansainväliset ydinturvaosastot. Tänään 15.01 tuli T y L Y  ilmoitus CIA:lta suoraan: " 
Kansainvälisen turvallisuuden EDUN nimissä olemme sulkeneet KOKO PANKKITILISI! Vaadimmekin, 
että mitä pikaisemmin tulet keskustelemaan CIA:n käskystä kanssamme siitä MITEN ja MISTÄ olet 
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saanut selville kaikki videoimasi  HUIPPUVAARALLISET tietosi ydinvoiman suurimmistakin 
salaisuuksista! Allekirjoittajana NSA/CIA! 
-------------------- 
 
Arto Lauri 94. Fukushima No.4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0xg7ZaudB-s 
--------------------------------- 
 
Arto Lauri 95. WTC F-4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=--BpxWdnHi0 
----------------------------------------- 
 
Arto Lauri 96. Ionic air 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LpOIpyBSwi8 
--- 
Ilmankos CIA/SUPO iskeneet videon latauksiin JO kahdesti (01.02.2015).! Lisäksi koko nettiyhteys 
katkottiin myös Huavei modeemeista tuntikausiksi! SUPO Vuojoen paniikit tasokkaiden ja tehokkaiden 
demojen osalta lyövät ällikälle jo! 
--------------------- 
 
Arto Lauri 97. Ionic TEST 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UL_XZfKeXpE 
--- 
Gros beam THORIUM kaasu reaktori 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NMksh99RCKI 
------------------ 
 
Arto Lauri 98. Coriolis, Olli 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Tonk38desIE 
------------------ 
 
Arto Lauri 99. Free energy, anti-material 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_E7awZyAbjY 
--------------- 
 
Arto Lauri 100. Rossi 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A2j-pv8F5yc 
--- 
 
Futis foorumi 02.2015.TIMO 
Näihin videoihin jää ihan koukkuun     
------------------ 
 
Arto Lauri 102. Burn-up in the limit 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3-B56NGUfpw 
-------- 
 
Arto Lauri 103. GIC 
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https://www.youtube.com/watch?v=38rFInEFsYU 
--------------------------------------- 
 
Arto Lauri 104. GRAVITON 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BtMdr11PA1I 
----------------------- 
 
Arto Lauri 105. Radiaton pressure 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3SwP5zl1iVE 
------------------- 
 
Arto Lauri 106. PINK 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-HOhseTNUkY 
------------- 
 
Arto Lauri 107. Professors,KPA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Sk83vwZCivQ 
--- 
 
FB, HETI seuraavana päivänä 02.04.2015 Arton paljastuksista: 
 
A.S. 
Raha kävelee kaiken järjen ja tieteen yli. Posivan maksamat tutkijat ovat nyt keksineet, että Olkiluodon 
kallioperä on kovin rikkonaista ja sopii siksi erinomaisesti ydinjätteen loppusijoituspaikaksi. Edellinen 
keksintö oli, että kallioperä on yhtenäistä, tasalaatuista/ehjää ja sopii siksi hyvin loppusijoituspaikaksi. 
-------------------------------- 
 
Arto Lauri 108. Clear air 
 
https://www.youtube.com/watch?v=35MNC7x3aGY 
----------------------------------------- 
 
Arto Lauri 109. Wor War III 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RIn4urM9WHo 
----------- 
 
Henri Lentonen/ Tomi Tee Tuomala haastattelu 
 
https://soundcloud.com/tomi-tee-1/asiantuntija-haastattelu 
------ 
 
Arto Lauri 110. The Photon 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Nwj4dni_hic 
-------------- 
 
Arto Lauri 47 Chemitrail 5 
* Viikolla 17.2015 Video sai yhtäkkiä yli 1 000 hittiä päivässä! Syyksi paljastui MV lehden etusivuun 
videolleni tullut suositus. Hieno homma. Tässä osoite talteen vielä: 
 
http://mvlehti.net/2015/04/19/arto-lauri-47-chemitrail-5/ 
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------------------ 
 
Arto Lauri 111. Bolzmann constant 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uJwiXRIkImA 
---------- 
 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 
 
 

3424. Katoava PUHTAUS 
 
Lentokentillä 100 000V 
mikä mikä mikä 
 
Tiesittekö muuten. Siinä kun kalleinkin koti ilmansuodin käyttelee vajaata 10 000V ionisaation tehojaan 
nanoluokan ioneja vastaan. Niin Finnairit ja muut lentokentät ovat alkaneet paniikissaan asentaa 
kaikkialle tiloihinsa tunkevaa chemitrail myrkkyjen Pu-239 massoja vastaan JO huimaavia, 10- kertaa 
entistä tehokkaampia 100 000V ionisaatiosuotimia!  
 
Tarve on mitä ilmeisin. Kun lentokoneet ovat alkaneet nähdysti tuhoutua ja tippua maahan "mystisesti" 
lisääntyvien nanokokoluokan aggressiivisen säteilevien hiukkaspartikkelien täyttäessä ja tuhotessa 
lentokoneitten ja terminaalien elintärkeitä laitteistoja. Katsokaas kun matkustajien ja erityisesti 
halpalentoyhtiöiden kapteenien, henkilökunnan, matkustajien. Läpeensä chemitrail myrkyttyneitten 
myös yläilmoissa kulkevien rahtien mukana lentoterminaaleihin kulkeutuva kasvava näistä aineista 
myrkyttyminen on karkaamassa hälyttävästi käsistä! 
 
Harvassa on muuten ne artikkelit lehdissä. Joissa kerrotaan tilanteen nurjimmasta jyrkästä muutoksesta 
globaali tasolla. Ajatelkaa tilannetta. 1970-luvulta lähtien tavalliset pienhiukkasten tuottajat 
polttolaitokset, autot on suotimin saatu laskemaan päästönsä hurjasti -98%. Samalla kuitenkin alati 
lisää reikiintyvien ydinvoimaloitten Pu-239 kaasuvuodot ovat kasvaneet kertaluokkia enemmän. 
Erityisesti on mainittava, että karkulaisien alas sadattamisen kemikaalien käyttö on samassa ajassa 
monisatakertaistettu. Ja tilanne on selkeästi poissa viranomaistenkin hallinnasta globaalisti.  
 
 Perusongelma onkin nyt se. Että lentoliikenteen hapenvaihto ilmassa tehdään tauottomasta ja 
aukottomasti taivaalle leviävistä Pu-239 ionipäästöistä. Myös niihin elimellisesti kytkeytyvistä 
keinotekoisista chemitrail pilvistä. Lentokoneen nykyiset suotimet eivät alkuunkaan riitä pysäyttämään 
jopa +5000C hehkuvan kuumia syövyttäviä hyperaggressiivisia säteilypartikkeleja.. Koska 
säteilyionisoitu ilma tunkeutuu läpi JOPA kiinteän metallin, lentokoneen rungon alumiinin kaltaisten 
aineitten.  
-------------- 
 
Kybersodan peruskuvioista 
oppia oppia oppia 
 
Jälleen kun sain tuon videon valmiiksi. Niin CIA/ SUPO iskivät kimppuun, kuin elukat bannaamaan ja 
haukkumaan ilman mitään perusteitaan! Kybersotilaiden ja heidän laskelmoiduissa iskuissaan määrä 
neteissä aivan käsittämätön. Varmaan pian joka toinen kirjoittaja tekee sitä VAIN rahasta. Tai ovat 
kasvavasti pelkkiä CIA armeijan botteja! 
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 Tämän huomaa myös siitä, että foorumeilla voin saada yhteensä tuhat luokan hittejä. Mutta videota 
sitten niistä katsoo lopulta tuskin reilu 10%. Näin ei taatusti olisi, jos hitit olisi normaalisti toimivia 
peruskansalaisia. " Ai jaa uusi video, käydäänpä katsomassa muutama tovi mitä kertoilee!" Näin toimii 
normi ihminen, muttei poliisi, sotilas, tai botti. 
 
Kuvaavaa tässä uusimmassa tavassa on ENSIN tulla kymmenkunnan poliisin joukolla keskustelemaan 
"näennäisen iloisesti" kuinka ovat löytäneet ihan "UUDEN kiinnostavan kontaktivideoijan". Sitten 
lupaillaan ummet ja lammet kertoilla eteenpäin. Tätä kestää yhden ainoan iltapäivän. Kysellään 
"oheiskuvaa" ja VAIN yksi joukosta kosmeettisesti vastustaa. Ideaan kuuluu kybersodassa AINA ensin 
nostattaa iskun kohteen mielialaa näennäisellä kiinnostumisella! 
 
 Tarkkaan laskettua ja toimii AINA samalla kaavalla. Ideana kun on saada kohteen mielialaan 
muutoksia. Ja helpoiten sen ovat opetelleet alkavan juuri pienellä kannustamisella. CIA tietää tarkoin 
miten ihmiset halutaan masentaa passiivisiksi! Tämän olisi KAIKKIEN nettimaailmassa syytä tietää. 
Näihin "KIMPPAKIVA" juttuihin ei IKINÄ kannata retkahtaa! Tämä on tärkeää, koska vastassa on 
psykopaattiset ammattilaiset ! 
 
Iltaa kohden sitä mukaa kun yön musta lisääntyy. Aluksi hyvinkin kannustavat jutut alkavat 
kybersotilailla muuttua yhä ahdistavammaksi. Tässä vaiheessa kannustavien äänet hiljenevät oudosti, 
mutta pirullisen laskelmoidusti! Idean toteutus on AINA samaa kaavaa. Päävastustajan kanssa olet 
kohta vain synkkenevässä kaksinpuhelussa. 
 
 Kun yö alkaa olla lähellä nukkumaanmenon aikojasi. Pää POLIISI lähettää sinulle poikkeuksellisen 
ISON nipun kiinnostuneita kyselyjä. Tietysti uhriksi valittu tekee hyvän pinon vasta- argumentteja. Mutta 
JUURI kun koitat saada sen nettiin. Linjat katkotaan viranomaisten toimin varoittamatta. Tämä näyttää 
tapahtuvan toistuvasti aika tarkkaan kello 23:00! 
 
Osa II 
---------- 
 
Koneesi alkaa oudosti kysellä sisäänkirjautumisia, jotka eivät KOSKAAN oikeasti edes yritä kirjata 
sinua enää sisälle! Näin ihminen "opetetaan" tuntemaan, että on syrjäytetty "keksitystä yhteisöstään". 
Vaikka sinulla olisi antaa nyt iso vastauspino, niitten kanssa jäät nyt täysin ilman mahdollista 
vastaanottajaa! Oleellista tässä psykologisessa sodankäynnissä on poliiseille se. Että jäät ikään kuin 
synkkenevään iltaasi unta odottelemaan ajatuksinesi 100% täysin yksin.  
 
Näin CIA pyrkii maksimoimaan alkuillan onnistumisen ja loppuillan "keksityn epäonnistumisen tunteen" 
välistä kontrastia. Kybersodassa tällä menetelmällä pyritään saattamaan uhrin mielialaan voimakkaita 
vaihteluja. Epävarmuuden tunnetta siitä, että haluaako omassa elämänsä yhteisössä jatkossa edes 
toimia. Kaikki on tarkoin laskelmoitua ja kuuluu elimellisenä osana kybersotilaiden klassisiin tapoihin 
toimia. 
 
Uhattavan henkilön on kuitenkin syytä muistaa tilanteessa muutama oleellinen. .. Kyseiset 
kybersotaiskujen siihen ohjelmoidut tekijät EIVÄT ole ihmisiä lainkaan! Heidän juonenkuvioihin EI 
kannata imeytyä, niin kuin olisit tekemisissä, "oikeiden" ihmisten kanssa. Kybersotajoukkojen sekoilujen 
takaa löytyvät 100% ohjelmoidut kybersota botit! Eli yhdenkään ihmisen on ihan TURHAA koittaa 
ymmärtää MIKSI "leivänpaahdin polttaa leivät". 
 
Samalla kaavalla kyberbotitkin toteuttavat nämä ilman ainoaakaan todellista tunnetta. Kohteisiinsa 
iskien kovalla rahalla ostetuin sota-ohjelmin! On AINA aivan turha pohtia "MIKSI NE toimii näin"! Koska 
ydinalan kova raha puhuu ja on ostettu siihen pelkällä dollarivuorella. Hyvät ihmiset, älkää edes 
symbolisesti miettikö miksi tikapuuhermostolla toimivat rahavallan koneistot riehuvat nettimaailmassa. 
 
 Antakaa kerrottujen mennä AINA miettimättä mennä ohi kuin vesi hanhen selästä! Ja edetkää t ä y s i 
n  piittaamatta 100% OMILLA EHDOILLANNE. Ymmärrän oikein hyvin, että näin meille näytetään 
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karusti, miten ydinalansa omistava vallas eliitti piehtaroi kansansa verestä riemuiten. Viimeisiä 
vuosiaan. Kun tietävät, että tämä kauhea HEIDÄN vallassaolonsa aikakausi lähenee loppuaan. 
------------- 
 
FB.04.2015 
 Loistavia löytöjä Marcolta taas.. Siis MITÄ?!.. 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=XuQgVGDENbU 
 
Yläilmakehään 70v pusketut Pu-239 kaasumassat ydinvoimaloista jäävät sinne 88% pysyvyydellään. 
Ovat TODISTETUSTI nostaneet lentokonekorkeuden taustasäteilyt JOPA 30 kertaisiksi USA päällä 
erityisesti!. Vai muka "avaruussäteilyä". Kun vaihtelut on 10- kertaistuneesta taustasäteilystä USA 
ydinvoimaloitten päällä 30- kertaistumiin! Kyseessä ei voi olla avaruuden kaikkialle levittyvä tasiseksi 
tiedetty säteily enää. Vaan on 100% varmasti juuri YDINVOIMALAPÄÄSTÖT. 
------------- 
 
HYÖNTEISTUHOT 
04.2015 04.2015 
 
Stixnet Suomi 24 foorumi: 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00442-014-2908-8 ) 
 
(Alkuperäinen artikkeli: http://www.iflscience.com/environment/dead-trees-and-fallen-leaves-near-
chernobyl-aren%E2%80%99t-decaying ) 
 
"Eniten onnettomuuden aiheuttamasta radioaktiivisten aineiden päästöistä alueella ovat kärsineet 
pieneliöt (mm. hyttyset), josta on seurauksia ekosysteemin ravintoketjussa, näkyvimmin linnustoissa. 
Koska alue on ihmisille asuin kelvoton, villieläimet menestyvät, ja alue onkin saanut epäviralliseksi 
nimekseen "Wildlife Refuge" (villieläinten turvapaikka)." 
--- 
Vai ovat hyönteiset kuten mehiläiset ja hyttyset kadonneet myös Tshernobylistä? Tämähän selittää 
100% suoraan miksi 2003 Maailmalla alkoivat muutkin pölyttäjät kadota 93% prosenttisesti, eivätkä ole 
palanneet. Täysin samoin myös hyttyset katosivat oudosti Olkiluodossa 2000 lähtien!  
 
Hyttyset tunnetusti siivilöivät veden pinnasta. Eli syövät siihen laskeutuvat reaktoreista vuotavat Pu-
2398 ionipitoiset tritiumsaastat. Sama mekanismi näyttää keskittävän tappajia myös kukkien 
huokoiseen siitepölyjen rakenteisiin. Joista pölyttäjät ne sisälleen tappavasti saavat. Kiinnostavaa, ettei 
näistä hyönteistuhoista IAEA korruptoitu lehdistö kerro missään. 
--------------- 
 
 
 
 
 

3425. III-Maailmansota 
 
 
FB. Gustaf Johanssonin 1920 kartta 
miehitys miehitys miehitys 
 
Kun katsoo tätä oivaltavaa Gustf Johnsonin kuvauksen karttaa. Niin.. Miten sen nyt kauniisti sanoisin. 
Ymmärtää kyllä miksi Venäjä alkaa tuoda Suomeen jo keväällä 2015 sotajoukkojaan.  Kymmenet 
tuhannet valloittajana nyt jo sotaa käyvän maansa massat. Itämereen Suomelta sitä varten saamaansa 
Pyhäjoen ydinvoimalan 600MW laivasto/ ohjus /HAARP aseitten tukikohtaansa miehitysjoukkot pika 
kyydityksin. 
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 Jokainen  tästä aie -ennustus kartasta tajuaa, Venäjä tarvitse 600MW sähköjään Suomessa ei 
mihinkään muuhun, kuin kyseisen Ruotsi-NATO Norja - hyökkäyskeskuksen ylläpidon energioihin! 
Täysin lapsellista edes kuvitella muuta. Että Pyhäjoen 100% venäläinen tuhat päinen ensi-iskujoukko 
tulisi 10 000V sähköteurastusaitojen turvaamana maassamme mitään muuta tehtävää  varten.  
 
Pohjolan näin sovittu miehittäminen  aukaisee Venäjälle SUORAN tien Euroopan sydämeen. Sillä nämä 
Suomen hallinnon YDINASEMATERIAALIN MYYJÄT nyt silmät soikeina myös himoavat aloittaa 
kyseisellä hankkeellaan III- maailmansotansa juuri piirretyn kartan kaavoillaan! Uskomatonta miten 
Suomen ydinteollisuus on hankkeittensa eteen valmis mihin TAHANSA. Saadakseen vaan ylläpitää 
tappavan, kauhistuttavan ydinasetehtailunsa. Luovat ydinaseilleen tuhon myynnin markkinat vaikka 
väkisin. Jopa omaan synnyin maahansa!  
Kartta on Gustav Johanssonin 1920 julkaisun mukainen. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yJHq.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yJHq.jpg[/img] 
----------- 
 
Suomi-SA aloittaa suurkutsunnat toukokuussa 2015.  
================================= 
 
* En olisi uskonut, että 1920 Gustaf Johanssonin  ennustuksen mukaan piirretty kartta nyt (2013), 
etenemään alkaneesta Suomen ja koko Pohjolan venäläisten Pyhäjoelta johdetun miehityksen 
hankkeesta. Saa nettien SA- kybersotayksiköt silmittömään raivoon.  
 
OupS! Mahdoinkohan paljastaa JÄLLEEN etuajassa jotain sellaisia heidän  hankkeitaan. Joista ei olisi 
saanut vielä julkaista näin julkisesti materiaalia? Alkaa menemään niin jännäksi. Että taidan nykäistä 
aiheesta virkeän videoinnin maansa ydinvoimasekoiluillaan myyneitten SA- ydinsotalordien harmiksi!.. .  
 
Armeijan sotaa ennakoiva kirje lähdössä 2015 toukokuussa liki miljoonalle Suomen tapettavalle uhrille! 
Suomen asetehtaissa samaan aikaan nähdysti menossa konetuliaseitten ja ammusten massatuotannot 
tulevaan globaaliksi suunniteltuun III-maailmansotaan. Tykkien ammuksia Suomessa sorvaillaan tätä 
kirjoittaessani kiivaasti ylitöinä tulevaan sotatantereeseen.  
 
 Suomen hallinto kartoittaa KOKO reservinsä ja potentiaalisesti etniset tarkoituksella jatkossa tuhottavat 
vähemmistönsä sotilas potentiaalit. Jotka aikoo surutta jatkossa uhrata Venäjän Pyhäjoen tukikohdasta 
johdetun Maailmansodan aikaan. 
 
Ruotsi ja Norja hermostuivat syystä lopullisesti. Suomen rahalla ostetun ja syvästi korruptoidun 
hallituksen luovuttaessa Viron lailla 1939 taisteluitta sotilaallisen ensi- iskujen tukikohdat Venäläisille 
sotilasjoukkioille Pyhäjoen ohjustukikohdiksi.  
 
Norja vaati tilanteen takia nopeutetun aikatauluin suoran uhkan takia koko Pohjoismaiden yhteisen 
sotilasyhteistyön allekirjoituksen. Mutta ydinalallaan Suomi on pettänyt Pohjolan kansat. 
Allekirjoittamalla Pohjolan tuhon alkutahdit täydellisiin Venäläisten miehityksiin allekirjoituksin 2013!  
 
 Jonka jälkeen tarvittaisiin enemmän kuin suurimittainen IHME, jotta Pohjolaa nyt odottava  täystuho ja 
maamme miehitys voitaisiin välttää. USA suostui hankkeeseen, koska laskee, että Venäjä jatkaa Norjan 
ja Ruotsin miehitettyään.  
 
Tuhoamaan USA:n hyväksymänä tekona koko Euroopan ja sieltä ykköskohteenaan ydinalan 
pääuhkaajan Saksan. Globaali ydinala on valmis surutta myös kolmanteenkin - maailmansotaan 
kyetäkseen estämään Saksan ydinvoiman vastaiset energiantuotannon hankkeet. Luoja meitä 
auttakoon näistä tulevista IAEA ydinrikollisten hankkeista! 
--------- 
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3426. Ydinala SOTATILASSA II 
 
R.B.    Keskiviikko 25.3.2015 klo 20.47  
 
 
Kone oli 25v vanha. Ei siinä ole ollut tommotti 3-as. lukitus kytkintä. 
 
Saitko sen kabiinin kuvan 1.* jonka väitetään olevan Barcelonan aamukuva D-AIPX ??? 
 
Se kuva on ihan eri kuin mitä meille kolmiasennosta ihmeestä filmataan. Nämä ohjaamokonsolit on osin 
kuin tietokoneräkkejä, kasattavissa 'miten vaan'. Penkkien välissä kojeet ja panelit vaihtelee koneesta 
toiseen... teatterien vehkeet eivät vastaa tuota 1*kuvaa. 
 
1* kytkin peitetty puhelimella. Koska SE EI OLE 3-asentoinen. Ja koska rakenne on pyöreä koroke, 
puhelin ei pysy sen päällä edes kuvaushetkeä. Miksi edes yrittää laittaa puhelin jonnekin mistä luistaa 
alas? Pyöreä koroke on TEHTY SITÄ VARTEN ettei siihen voisi laittaa mitään, suojamaan kytkintä 
vahingos painumiselta. 
 
Mistä lähtien on tuhotun koneen lähtöaamun kabiinista saatu yleisölle kuva? Tämä on ensimmäinen, 
ennenkuulumaton - koska koko trinitykytkin satu on ainoa laatuaan. 
________________________________________ 
 
 
Kuka toi koneeseen bensakannun ja kaatoi sitä ilmastointiin? 
...eli faktat tässäkin on hakusessa tosi pahasti. 
EU AIR: ILTASATU Air Europa kokiksesta. 
 
Matkustajia pyörtyili lennolla - Lentoyhtiö: "Toipuivat juotuaan kokista" 
Matkustajia pyörtyi hajun takia Air Europan lennolla UX433 Barcelonasta Tel Aviviin, kertovat koneessa 
olleet. Brittilehti Daily Mail kertoo, että matkustajat ja henkilökunta menivät paniikkiin, kun useat 
matkustajat pyörtyivät lennolla Barcelonasta Tel Aviviin. Koneessa oli lähes 200 matkustajaa. 
Matkustajat kertoivat Israelin medialle lennon jälkeen, että koneessa oli leijallut koko neljän tunnin 
lennon ajan bensankatku.  
 
Koneessa olleiden mukaan henkilökunta oli mennyt hysteeriseksi, kun matkustajia oli alkanut pyörtyillä. 
Myös lääkäriä oli kuulutettu matkustajien seasta. - He eivät antaneet ihmisten nousta ja mennä 
vessaan, koska he olivat huolissaan, että lisää ihmisiä pyörtyisi, matkustaja kertoo...Lentoyhtiö ei 
raportoinut ongelmista lennolla ja lento laskeutui aikataulun mukaan. Matkustajien mukaan tilanne oli 
paljon pahempi. Eräs koneessa ollut nainen kertoo, että hän oli pyörtynyt ja tullut tajuihinsa, kun hänen 
päälleen oli kaadettu vettä. 
 16.3.2015 klo 06.20 iltalehti fi/matkajutut/2015031319352189_ma.shtml 
  --- 
    Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu: ...Ettei lentokoneen ohjaamossa ole juurikaan käyty keskusteluja. 
 
    - Yhdessä koneen lentoradan kanssa tämä viittaa siihen, että lentäjät ovat olleet tajuttomia ainakin 
osan aikaa, Henttu sanoi. Hänen mukaansa koneen liuku ei kuitenkaan ollut jatkuvaa, vaan se oli 
muutaman kerran jäänyt vähäksi aikaa tietylle lentokorkeudelle. Keskiviikkona Ranskan 
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liikenneministeri Ségolène Royal tarkensi, että turmakoneen mystinen lento yhteyden katkeamisen 
jälkeen oli kestänyt ainakin 18 minuuttia, ei kahdeksaa, kuten tiistaina kerrottiin. 
__________________________________ 
 
Ihmeellinen kytkin: kolmiasentoista ihmekytkintä puidaan ympäri maailman. Miksikö? Todennäköisesti 
siksi koska tässä koneessa ei ollut sellaista ... Aamulla Barcelona kentällä otetun ohjaamon kuvassa 
näkyy kännykkä joka laitettu jälkikäteen (?) Maailmankuulun kytkimen päälle. Se pitääkin asetella siihne 
peitoksi taiten - ettei se putoa. Niinpä tällä häivekännykällä tukena on lehtiö... 
 
Panelin LOCK-asennon fontti on photosopattu. Jaa miksikö. Veljekset kuoloo ellei saa valehdeltua. 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yJjB.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yJjB.jpg[/img] 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yJj8.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yJj8.jpg[/img] 
--- 
 
Tunink  
Muutenkin hauskaa, että muutamat viimeaikaiset onnettomuudet ovat menneet samalla kaavalla: 
Hätäviestiä ei tule, lentäjät ei ehdi sanoa juuri mitään ja kone tuhoutuu TÄYSIN. 
 
* Näyttää tosiaan siltä, että USA armeijan, IAEA poliisien suurin ongelma on sama kuin Kurskin 
ydinsukellusveneen tuhossakin. Ettei AINOAKAAN TODISTAJAA YDINTUHOISTA JÄÄ.  TVO:lla tämä 
on muuten varmistettu koko laitoksen ulkopuolella odottavilla KONEPISTOOLIMIEHILLÄ ja SUPO 
Vuojoelta 17km päästä suljettavilla sähköisillä teräsovilla, panssarilaseilla ja 10 000V 
sähköteurastusaidoilla.  
-------------- 
 
Vielä 2 viikoa Alppituhon jälkeen Euroopan lentohaalinto on antanut -40% lentojen alentamisen 
määräyksen ionisaation takia vaaralliselle Alppien reiteille! 
 
Myös syyttömästi syytetyn perämiehen työkaverit ovat mielenosoituksellisesti alittaneet FB:ssä 
tukisivunsa. 
 
 Koska tietävät, miten ydinala mestasi asiassa syyttömiä! Juuri tällaiset paljastavat suoraan, mistä 
oikeasti on kyse! 
-------------- 
 
IL-Foorumi 04.2015 Tampere  
kybersotaa kybersotaa 
 
PeJuPa. 
"PV:n logistiikkalaitoksen esikunta on Tampereella. Siellä on myös melkoisen korkea tekninen tietämys 
PV:n sektorilta. 
 
 Laitosta johtaa kenraalimajuri Rotonen. Kakkosmiehenä toimii maan ainoa insinöörikenraali, entinen 
PV:n pääinsinööri." 
 
* Joo Tampere on minulle kovastikin tuttu paikka. Poliisikoulutusta, Tampereen lennostoa. 
Kybersotayksikköjen koulutuksetkin TVO:n nettisotaosastoni KA4 henkilöstö siellä saavat oppinsa 
nettisodankäyntiin samaisella Tampereella. .. 
 
Mutta "TIETYSTI" täälläkin toimivat kybersotaryhmät asian tiesivät entuudestaan. JOS ovat aitoja 
kyberyksikköläisiä, eikä sekundafeikkejä.) 
-------------- 
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TVO tutkavalvonnasta 
sotatila sotatila 
 
Kuten tiedämme 2005 TVO osti omistamaansa säämastoon Suomen kalleimman tutkalaitteen. Hinta 
liikkui 7,5miljoonassa. Tutkalla on alisteisesti tarkoitus ohjata Tampereelta toimivan lennoston 
ohjussysteemeitä. Armeijan kanssa tehtiin samalla asiasta tarkkaan salattu virallinen sopimus. 
 
USA ydinlisenssin haltijana vaatii ydinvoimaloihin tällaiset sotilaalliset valmiudet jatkossa kaikkiin 
länsimaisiin reaktoreihin. Koska ydinvoimaloissa olevat Pu-239 ase materiaalit ovat kaikki USA 
omistamia. Ja soveltuvat suoraan ydinaseitten tehtailuun myös huippu vaarallisina. Vaihtoehtoja ei 
IAEA:lta ole. Samalla USA toimitti ydinasemateriaalin myynnin etujaan Olkiluotoon peräti 30 sotilas 
lisenssillä toimivaa agenttiaan.  
 
Vaikka nuo tutkalaitteet ovat olleet Olkiluodon mastossa jo vuosikymmenen. KOSKAAN aiemmin 
laitteista ei olla yksinkertaisesti uskallettu ottaa minkäänlaisia kuvia! Koska alue on keskellä 
ydinvoimala saarta. 120 Aseistetun herkkäliipaisimisen vartijan saartamana. Tappavat 10kV sähköaidat 
eivät tee kuvausta yhtään helpommaksi, saati turvallisemmaksi. 
 
Tampereen kybersotilaat IL- foorumissa kuitenkin varmoina kuvaamattomuudesta lähtivät julkisesti 
väittämään. Ettei koko TVO:n tutkan laitetta olisi olemassa. Mastoon ei kuulemma moisia 2m 
sotilastutkia mahtuisi. Luottivat härkäpäisesti siihen, ettei tutkasta olisi ainoaakaan kuvaa koskaan 
otettu.  
 
No MINUN tavaksi on tullut tehdä mahdottomaksi poliisien toimin oletetuista mahdollista. Mikä sen 
mukavampaa, kuin nolata julkisesti nettien KYBERSOTILAART kerta toisensa jälkeen. : ) Artollehan 
mahdottomat Olkiluodon alueelta tunnetusti onnistuu. Niin myös nyt, jälleen kerran! 
 
TVO:n mukaan yli 100m korkean säämaston yläosasta otettu kuva. 
http://kuvapilvi.fi/k/yHng.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yHng.jpg[/img] 
 
Kuten huomasimme, massiivinen valvontatutkan noin 2m lautasosat oli näppärästi eliminoitu. Mutta 
hätä ei ole tämän näköinen. Lautasesta on kuitenkin Arto Lauri ehkä vuosi sitten ottamaa kuvaa. Joka 
tutusti erityisen hauskasti nolaa SUPO kybersotayksikköjen kenraalit valheineen tutusti suohon. 
Olkaatten hyvä, tässä se on noin 40m korkeudessa massiivinen meri-, maa- ja ilmatutkalaitteisto 
kuvattuna! 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yHnS.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yHnS.jpg[/img] 
 
Eikö ole riittävän isolla? Tässä suurennosta vielä mukaan: 
http://kuvapilvi.fi/k/yHnn.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yHnn.jpg[/img] 
 
Tuosta ensimmäisestä maston kuvasta näkee miten maston sisällä on kiipeilykisko. Leveys mastolla on 
siis niin suuri, että ihminen mahtuu sisällä kiipeämään. Noin 1m. Siitä voi verrata mastoon asennetun 
tutkalautasen leveydeksi noin 2m. Eli kun siviilien laivatutkan halkaisija oli 48cm. Teholtaan 4kW. Niin 
tämä Olkiluodon armeijan käyttämä kustomoitu 7,5 miljoonan tutka on selkeästi isompaa laatua.  
 
Ainakin 4- kertaa isompi halkaisija. Mikä taas kertoo, että tutka ei ole mikään täällä parjattu minimilaite 
siviilikäyttöön. Eikä myöskään mahdu lentokoneesta täällä näytettyyn 1m lautaskokoonkaan. Koon 
mukaan tutkan teho olisi ainakin luokkaa 20kW. Todennäköisesti reippaasti yli.  
--- 
IL-foorumi 04.2015 
Foilari näyttää oksentavan AIKA HÄRSKISTI oman kybersotaporukkansa rinnuksille tällä TVO:n omalla 
julkaisulla: 
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"Säämastoon on sijoitettu myös lähialueen meriliikennettä valvova tutka, joka kuuluu osana TVO:n ja 
viranomaisten väliseen yhteistyöhön. " 
 
* Vai ei mastoon mahdu kiipeämään, sanoo nolatut IL- foorumin kybersotayksiköt. Eiköhän sentään 
mahdu. Varsinkin kun olen ITSEKIN kyseiseen mastoon kiivennyt. )  
 
Niin TVO ilmoitettiin maksavan kuvassa näkyvästä tutkalaitteestaan 7,5 miljoonaa 2005.  
 
Nyt meillä on tutkasta myös asiallinen dokumentoitu KUVA. Ja lisäksi TVO:n OMA myöntö, että se on 
lisäksi asennettuna säämastoon.  
 
Voidaan sanoa, ettei JUURI ENEMPÄÄ voisi kybersotapellejen valheita nolata julkisesti! Mutta TÄMÄ 
JATKUVA HÄVIÄMINEN TIEDOISSA on KANSSANI teille SA/SUPO pelleille ARKIKAMAA!..)) 
-------------- 
 
 
 
 
 

3427. Reaktorin räjähdysteho 
 
Mikä lämpötila on SL-2 räjähtävällä pelletillä 
mikä teho mikä teho mikä teho mikä teho  
 
* Laskun pohjana käytetään USA Chicagossa 1962 tehtyä reaktorikokeen arvoja. Reaktorin koko oli 
100L ja käytetyn uraanin määrä 14kg: 
Arto Lauri 69. SL-1 SL-2 
https://www.youtube.com/watch?v=ntwc69UkTqU 
 
http://kuvapilvi.fi/k/yJm6.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yJm6.jpg[/img] 
--- 
keskustelu.suomi24.fi/t 
15.3.2014 - Yksi 10 g painava uraanipelletti tuottaa yhtä paljon energiaa kuin 800 kg kivihiiltä. 
 
USA, Idaho. SL-1 reaktori tuhoutui 1961. laitteen mitoitus teho oli 3MW lämpö tehona 
 
Editoimme nyt 2,1% tehon säätä aiheuttaa jälleen eksponentiaalisen täystehon nousun 5 millisekunnin 
sisällä. Huipputehoksi mitataan jo 2 000MW. (200- kertainen yliteho!) 
 
Maksimi antoteho noin 10^7kW. ( STUK kirjan mukaan kerroin 20 000.) 
100 000 MW 
---- 
Noin cm3 kokoisen kynttilän liekin teho 40W. Lämpö on noin   +1 200C 
Metallihalidilampun teho on 100W/ cm3 = Lämpö loogisesti     +3 000C 
Ydinreaktorin pelletin 143W/ cm3 = 143W/ 100W* +3 000C= +4 290C  
 Uraanin höyrystymisen lämpötila puolestaan on sopivasti alle  +4 131C. 
_________________________________________________ 
 
Reaktorin ollessa täysin käynnissä 112W/ yksi 10g/10mm pelletti. 
SL-2 reaktorissa näitä oli 14 000g lataus/10g= 1 400kpl pellettejä sisällä reaktorissa. 
Reaktorin räjähdyksen teho 100 000 000 000W/ 1 400 pellettiä= 
71 428 571W/ pelletti 
 
/ halidilampun teho/pelletin tilavuus 70W= teho RÄJÄHTÄVÄSSÄ reaktorissa  
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oli 1 000 000 kertainen  pellettiä kohden laskien!!!! 
_____________________________________________________ 
 
Laskimme jo aiemmin tehon suhteesta halidilampun ja uraanipelletin lämpöjen väliset erot. Kuten 
huomaamme halidilampun sisällä oleva +3 000C nousee tehon suhteessa Wikipedian mainitsemaan 
ydinpommista tuttuun MILJOONIEN ASTEITTEN LUOKKAAN SUORAAN!  
 
Tässä puhutaan niin käsittämättömän suurista energian tiheyksistä /cm3, että edes 
YDINRÄJÄHDYKSEN arvot vaivoin mahtuvat Chicagon kokeen tulokseen !  
 
Fissiossa atomikohtainen energia on 200 000 000eV. Kun taas järein mahdollinen Vetypalo tuottaa 
atomikohtaisesti 13,9eV tehot. Erotus on 20 000 000 kertainen.  
Kemialliset palot pystyisivät tuskin kymmenesmiljoonasosaan siitä mitä Chicagossa mitattiin! 
Uskomatonta, että reilun 2% säätötehossa reaktorin uraani ei pelkästään KAASUUNNU 
millisekunneissa plasmaksi. Vaan näköjään myös AINA fissio räjähtää.  
--- 
 
Kemia vs FISSIO räjähdys 
bumn bum bum bum 
 
Jokinen joka on käyttänyt kemiallisen palon nestekaasupolttimia tai asetyleeni polttimia. Tietävät 
tarkkaan niiden toiminnan lainalaisuudet. 
 
Nestekaasuliekki EI kuumene yhtään vaikka kaasua lisäisi kuinka. Happi loppuu kuitenkin. Ja 
virtauksen lisääntyessä teho kuutiosentillä pysyy VAKIONA. Ainoastaan liekin KOKOA voi kasvattaa. 
 
Asetyleeniliekissä hitsauspillin piikki on ja pysyy samana +3000C säätää virtauksia kaasuille ja niiden 
suhteille miten paljon vaan! 
 
Tämä mekanismi on keskeinen KAIKISSA peruskemiallisissa palon prosesseissa. 
 
Sitä vastoin, kuten näimme SL-2 reaktorissa teho saatiin 14kg uraanikasassa muutettua 1w- 100 000 
000 000W välillä ! Ja nimenomaan ja VAIN FISSIOTA MUUTTAMALLA! Koska fissio EI ole kemiallinen 
prosessi! Vaan lineaarinen suure fissiolla kuumentamisesta suoraan uraanin HÖYRYSTYMISEEN ja 
siitä saatavaan sypersymmetriseen plasmapommin sisäänpäin räjähtämiseen asti. Jota ominaisuutta 
käytetään taas esimerkiksi FUUSIOPOMMISSA. 
------- 
 
IL- foorumi 04.2015 
 
Polttoprosessiin virtaava ilmakehän valtakaasu TYPPI jäähdyttää liekin sisällä rajusti. Osallistumatta 
lämmittävän prosessin ylläpitoon lähinnä vain passiivisena haittaajana. Yhden hiiliatomin C tuottama 
lämmittävä energian taso on 11eV. Eikä SEN tähän PERUSOMINAISUUTEEN voida vaikuttaa millään 
tasoilla. Oli polttoprosessi toteutettu miten tahansa. De facto!  Tämä polttolämpötila pysyy +1 200C/ 
cm3 kohden lämpötilassa normaalisti käytettyjen hiilimateriaalien poltossa. Tämä tilanne kun käytetään 
noin 21% perusilmaa poltossa. 
 
Kun ilma korvataan puhtaalla HAPELLA. Saadaan polton lämpötila kohoamaan samassa tiivistymisen 
suhteessa + 3 000C peruslämpötilaan asti. Typen poistuttua jäähdyttämästä lämpötila nousee samassa 
suhteessa. Mutta hiiliatomi ei luonnollisesti kykene tuottamaan yhtään tiiviimmin energiaa hiilikaasusta 
kuin alussa kerrotun 11eV/ atomi! 
 
 Lämpötila nousee siksi vain  kolminkertaiseksi. Koska polttotilassa käytetyn kaasun määrä putoaa 
typen poistuttua kolmannekseen. Suora laskettava lainalaisuus. Oleellista on, ettei tässä prosessissa 
liekin lämpötila cm3 kohden muutu MILLÄÄN VIRTAUSTEN MUUTOKSILLA. Eikä muillakaan keinoin! 
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Hyvin kuvaavaa, ettei edes sähkön synnyttämän valokaaren lämpötila hitsausmuuntajasta avonaisessa 
ilmakehässä kykene tätä  asetyleeniliekkiä +3 000C suurempiin lämpötiloihin hitsauslaitteen tehon ja 
ampeerilukujen muutoksista huolimatta. 
----- 
 
Agronet foorumi 04.2015 
miljoona astetta 
 
"Laskimme jo aiemmin tehon suhteesta halidilampun ja uraanipelletin lämpöjen väliset erot. Kuten 
huomaamme halidilampun sisällä oleva +3 000C nousee tehon suhteessa Wikipedian mainitsemaan 
ydinpommista tuttuun MILJOONIEN ASTEITTEN LUOKKAAN SUORAAN!" 
 
* JOKAINEN kyllä tajuaa mitä tapahtuu uraanipellettien sisällä, kun tehot 2% säädöstä ryöstäytyvät 
konkreettisesti olosuhteisiin, joita löytyy miljoona-asteisena RÄJÄHTÄVÄN supernovan synkissä 
sisuksissa. +4131C Lämmön ylityksessä reaktori on JO pelkkä vain ydinpommista tutuissa 
kaasuplasmamuodoissaan.. . 
 
Mutta kun  1962 USA/ Chicagon SL-2 reaktorin mittauksissa. Todistetaan perus säätö reaktorin 
lämpötilojen kiipeävän miljooniin ja MILJOONIIN asteisiin! J O K A I N E N, siis i h a n  jokainen tajuaa 
massiivisen RÄJÄHDYKSEN tyhjentävän KOKO REAKTORIN POLTTOAINEET millisekunneissa 
ilmakehään! .. . 
 
Ei näinollen mikään ihme, että TÄNÄÄN YLE uutisoi oikeuden päätöksen Japanista 15.04.2015. Oikeus 
päätti, ettei edelleenkään 5v kuluttua Fukushiman 4kpl  täysin tyhjiksi räjähtäneen reaktorin 
paljastuneen ydinvoiman kestämättömien riskien jälkeen YHTÄÄN reaktoreista saa starttilupaa! 
Suomen TV- uutisiin moiset paljastukset EIVÄT kybersotajoukkojen ohi pääse. Sensurointiin on tietysti 
lähdetty. Koska käsiin räjähtelevien reaktorien mega riskejä ei 5vuoden yrittämisien jälkeen lainkaan 
hallita! 
----------- 
 
FB. Marco 04.2015 
 
Arto, täsmääkö tunnin eletronivolttiryöpytys / kWh voimalan ilmoitettuihin tehoihin? Mereen menevä 
teho, sähkölinjoihin saatava teho, ja jäävä loppu ympäristön hukkasäteilytehoa. Selkeintä lienee 
muuttaa eletronivoltit kilowateiksi... tai laskea annettujen tehojen perusteella tarvittavat elektronivoltit... 
 
 http://www.yksikkomuunnin.com/muuntot.../elektronivoltti.php  
http://www.yksikkomuunnin.com/muuntotaulukko-energia/elektronivoltti.php   
Elektronivoltti muuntaminen  
Elektronivoltti muuntotaulukko  
yksikkomuunnin.comhttp://www.yksikkomuunnin.com/muuntotaulukko-energia/elektronivoltti.php  
  
* Marko heittää kyllä matemaattisesti "liki " mahdottomia tehtäviä.) Karkeasti voidaan sanoa seuraavaa. 
Ydinvoimalan reaktori tuottaa 1/3 osan sähköä. Saman 1/3 osan määrän hukkalämpöä ja ennen 
kaikkea 1/3 osan luontoon mittaamatta karkaavaa säteilypäästöä!Teslapylonin tuoma ilmainen energia 
reaktoriin ionosfääristä on taas tuomassa systeemiin luokkaa 1/3 osan vapaavirtaenergiaa 
ionosfääristä!  
 
Jolla taas IAEA laskelmissa kierästi peitellään reaktorista vuotavan säteilyn energian osuudet. Eli olet 
100% oikeassa tuossa taulukkolaskelmassasi, että luvut eivät TÄSMÄÄ kuten IAEA/ STUK valehtelee! 
Luontoon karkaa muuten luokkaa 90% neutronivuosta. Josta STUK ilmoittaa laskelmissaan VAIN 10%! 
Joka tekee ylipäätään töitään sisällä rea töitään reaktorissa. Samaan karkaavaan osaan kuuluu sitte/y 
karkaavan mm 2 000kg erä Pu-239 kanavas.teilykaasua. 
 
 Mittaamatta jäävät ionisaatioenergiat myös. Sitten on vielä tukku parinmuodostussäteilyä, termovireitä, 
hilavirheitä, kvadrupoolimomenttja. Homman muuttaminen sitten jäykkään MATEMAATTISEEN 
mallinsa ei olekkaan ihan noin vaan laskettava ilmiö. Muuttujia systeemissä ON luvattoman paljon. 
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Ennenkaikkea eräs keskeinen ongelma on. Ettei IAEA ydinalan omiin datoihin voi uskoa kuin siellä 
täällä. Noin 20% Tiedoista on edes mainittavasti ydinalalla totta! 
--------------- 
 
 
[img][/img] 
 
 
 
 

3428 BOLZMANNIN vakio 
 
* Minua on AINA kiinnostanut tietää miten KUUMA fissiossa halkeava yksittäinen uraaniatomi silloin 
on? Aihetta ympäröi eräs keskeisin ydinteollisuuden salailun päätarkoitus. 
 
 Koska ihmisille IAEA on systemaattisesti päättänyt kertoa, miten ydinreaktorin sisällä tapahtuvassa 
prosessissa EI koskaan lämpötilat voi nousta yli +300C reaktorien turvalämpötilan. 
 
Jotain todella outoa asiaan liittyy! Ja nyt vihdoin viimein sain ilmiölle lihaa luitten ympätille. Toki tiesin, 
että Venäläiset kertoivat tuon kerrotun +300C ylittyvän heittämällä uraanipelletin sisäosassa uraanin 
kriittinen kaasuuntumisen +4131C ylittyy aina ongelmitta. Ollen +5 000C. 
 
 Mutta kuten olemme oppineet. Tämäkin näyttää olevan vain ilmiön jäävuoren huippu! Nyt poraudutaan 
itävaltalaisen neron laskelmien kautta syvemmälle. Näyttää siltä, että mitä lähemmäs itse prosessia 
mennään. Sitä uskomattomamnpia arvoja muodostuu. 
--------------- 
 
Elektronivoltti= lämpötila kelvineinä 
woW Wow Wow woW Wow woW 
 
Elektronivoltti ja lämpötila Wikitekstistä 
 
Tietyllä fysiikan alueilla, esimerkiksi plasmafysiikassa on käytännöllistä käyttää elektronivolttia massan 
lämpötilaan  
määritellään  käyttäen BOLZMANNIN vakiota kB: 
 
1eV     1,60217653(14) X 10^-19J 
_____= _________________________ = 11 604,505(20) K 
 kB    1,3806505(24) X 10^-23J/K 
 
Esimerkiksi tyypillinen magneettisesti rajoitetun fuusion plasma on 15keV tai 175 miljoonaa kelviniä. 
 
Suluissa olevat numerot ovat mitatun arvon kahden viimeisen numeron keskihajonta. 
Klassisen ekvipartitio teoreeman mukaan termisessä tasapainossa olevan termodynaamisen 
järjestelmän keskimääräinen energia vapausastetta kohti on ½kT, missä T on lämpötila. Ideaalikaasun 
hiukkasilla on kolme vapausastetta, joten ideaalikaasun keskimääräinen energia hiukkasta kohti on 
3/2kT. 
--- 
Tuo Marcon viimeinenkin kaava on ammattiosaajan ihan HUIPPUA! Tuon mukaan pitäisi nyt kyetä 
suoraan määrittelemään 200MeV räjähtävän yksittäisen uraaniatomin LÄMPÖTILAT reaktorissa 
suoraan. Ydinpommissa se määritellään suoraan olevan MILJOONISSA ASTEISSA! Ei siis 
ydinreaktorin STUK- valheiden +300C alkuunkaan!  
 
Tämä on HURJAN tärkeä tieto Marcolta. Koska todistaa SUORAAN aiemman väitteen, että 
ydinreaktorissa uraanin poltto perustuu AINA ilmaan suoraan höyrystetyissä paineistetuissa 
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PLASMAKAASUISSA! Osaako Marco esittää asiaan lisää kaavadataa? Venäläinen data toisaalta 
sanoo uraanipelletin lämpötilan olevan aina yli uraanin kiehumisen +4131C. Luokkaa + 5000C. Joten 
haarukkaa lämpötiloissa ON. Mutta AINA uraani esiintyy KANAVASÄDE KAASUNA! 
 
* Itse laskin uraanipelletin sisäisen lämpötilan tehona/cm3 mukaan. 
 
Metallihalidi lampun +4 200K  kun muodostuu 100W/cm3 mukaan. 
Ja kun uraani kapselissa se taas on 148W/cm3. Saadaan lämpötila tästä: 
148W/cm3/ 100W/ cm3 X 4200K=  + 6 216K  on uraanipelletin hurja lämpötila. Eli +6 000C 
----------------- 
 
Marco 
"Jos uraanin kapselin ympärille muodostuu ylipäätään Tsherenkov tyyppistä plasma, on kapseli silloin 
tyhjiössä ja vesi kerää kaasut..." 
 
* On kyllä niin, että KUN plasmaa säteilyn vastapaineesta muodostuu, niin tämän kaasun paineen takia 
ympärillä ON niin vähän ilmamolekyylejä/ cm3. Että teknisesti kyse ON tyhjiöstä! Hyvin huomattu 
tuokin.. 
--- 
 
Suomi 24 foorumi 04.2015 
 
LordiKelvin  
Lämpötila on makroskooppinen fysikaalinen suure — se voidaan havaita vain suurella atomijoukolla, 
muttei yksittäisillä atomeilla. Lämpötilaa EI VOI MITATA atomitason (yksittäisen atomin) energiasta. 
 
* TIETYSTI yksittäisellä atomilla on lämpötilansa. Ihan kuten neutronillakin on "Terminen liikkeensä 
nopeus"! Eli yhden atomin lämpötilan määrää sen NOPEUS= sisältämä energiataso suoraan! 
 
Kuten kaavasta näimme jo hyvin pienikin,( käytännössä olematon, koska näkyvän valon fotoninkin teho 
on jo 10eV).  
1ev energiataso saa atomiin yli +10 000C liikenopeuden. Tuon systeemin mukaan fissioiva uraani on 
HEITTÄMÄLLÄ MILJOONISSA ASTEISSA ! 
------- 
 
Neutronille reaktorissa määritellään ongelmitta sen terminen lämmön nopeus. Jotta sillä onnistuisi 
ylipäätään fissioreaktiot.  Sama systeemi toimii tietysti sekä elektroneille, että vaivatta yksittäisille 
atomeille myös. Tuossa BOLZMANIN yhtälössäkin Wiki asian suoraan kertoo: 
 
 " Fuusiossa olevan  plasmakaasun atomitason energia on 15 000eV ja sen kaasun  atomikohtainen 
lämpötila on JO 175 miljoonaa astetta!" 
 
Eli kun meillä on käsissä tietyn lämpöistä kaasua. Siitä voidaan ongelmitta irrottaa YKSITTÄINEN 
kaasumolekyyli ja määrittää sen suorasta liikenopeudesta : 
 
A/ LÄMPÖ. 
B/Terminen liikenopeus 
C/ Atomin sisältämän liikkeen energiataso eV arvoina. 
D/ Malenkan kuorimallin neutronien pyörimisen sitoma SPINENERGIA varastoituma elektronivoltteina. 
 
Miksi taas asia MINULLE jälleen herättää lisää kysymyksiä? 
Jos VAIN 15 000eV energia atomissa tuottaa JO 175 miljoonaa astetta lämpöä. Niin ydinreaktorissa 
fissioiden räjähtävän uraaniatomin saaman 200 000 000eV tuottaa matemaattisesti 
KÄSITTÄMÄTTÖMÄN lämpötilan sille: 
 
200 000 000eV/ 15 000eV* 175 miljoonaa Kelviniä =  
 2 333 333miljoonaa Kelviniä!!!!!!!!  
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Tässä BOLZMANNIN vakio kB. Kertoo miten uraaniatomit reaktorissa eivät pelkästään KIEHU silkkana 
kaasuplasmoina. Vaan ovat niin  käsittämättömissä lämpötiloissaan, ettei niitä enää edes voida pitää 
aineena klassisessa mielessä.  
--------------- 
 
Jäsenneltyä mikä on fissioivan uraanin lämpötila 
_______________________________________________ 
 
BOLZMANNIN vakio kB, koosteen mukaan reaktorissa halkeavan uraaniatomin ympärillä on sipulin 
lailla kuorittavia lämpötilojen kuoria. Joiden muodostamat lämpötilat ovat SYSTEMAATTISESTI luotuja 
IAEA illusion maalailemaa silkkaa valhetta. Otan tähän viitteelliset mitattavat lämpötilat eri 
etäisyyksineen. Jotta osaisimme hahmottaa edes hiukan. Mitä reaktorissa oikeasti tapahtuu: 
 
A/Vyöhyke noin 1 metrin päässä fissioivasta uraanista oleva vesi  
+ 300C.( Tämän syvemmälle faktaan päin IAEA ydinala EI mene!) 
 
B/Vyöhyke 1 cm uraanipelletin sisäinen maailma. Jossa uraanin kaasuuntumisraja + 4 131C ylitetään jo 
perus fissioissa AINA. 
 + 5 950C 
 
C/ Vyöhyke. 1> mm atomitason maailma. Jossa aine ei pelkästään kiehu plasmaksi. Tilaa ei enää 3D 
maaimassa edes tunneta. Koska luonnossakaan tällaisiin lämpötiloihin ei päästä edes Auringon 
sisuksissa. Lähinnä Big Bangin reaktioissa lämpötiloista kyse! Esitelmä räjähtävästä 
maailmankaikkeudesta 
https://www.ursa.fi.Vetypommissa lämpötila on 100 miljoonaa astetta ja laajenemisnopeus 300 metriä 
sekunnissa. Alkuräjähdyksessä taas lämpötila on 1 000 biljoonaa astetta ja nopeus 300.000 km/s.( 
biljoona = 1012 = 1 000 000 2 (12 nollaa) 
 
+ 2 333 333 miljoonan Kelvinin lämpötila. 
 
               +50 000C Wolfin–Rayetin tähdet  
          +100 000 000C Vetypommi 
        +3 000 000 000C Supernova 
    +2 333 333 000 000C FISSIOIVA uraanin atomi 
+1 000 000 000 000 000C Alkuräjähdys 
_____________________________________ 
 
* Myönnän suoraan, että laskemalla saatu tulos on jotain niin sanoinkuvaamattoman KAUHEAA. 
..Karun paljastavaa siitä, miten YLITTÄMÄTÖN IAEA valheitten maailmankuvat ydinvoimasta on, että 
sanattomaksi vetää. . Tämän edessä EI tarvitse kenenkään ihmetellä miksi tällaisista lämpötiloista 
karkaa massat tieltään kaasuunnuttaen KAIKKI reaktorin sisällöt esteittä maailmaan!  
 
Cern myöntää suoraan etteivät kykene suunnattoman kalleissa ja tehokkaissa 
fuusioreaktoreissaankaan pitämään edes 0,015 MeV energian atomeja kontrollissaan edes 
SUPRAJOHDE/ magneettilaittein. Kuvitelkaa, että ydinreaktorista karkaavan halkeilevan perusuraanien 
ja niiden tytäratomien atomikohtaisen lämmön/ energian tasot liikuvat 200MeV- 20MeV- 1MeV tasoilla. 
------------ 
 
Plasman TYHJIÖ 
mikä mikä mikä 
 
> <Marco 
> "Jos uraanin kapselin ympärille muodostuu ylipäätään Tsherenkov tyyppistä plasma, on kapseli silloin 
tyhjiössä ja vesi kerää kaasut..."> 
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> * On kyllä niin, että KUN plasmaa säteilyn vastapaineesta muodostuu, niin tämän kaasun paineen 
takia ympärillä ON niin vähän (E.E. Lähteenkorvan mainitsemia elitärkeitä, välittäjä elektroneja 
sisältäviä ilmamolekyylejä/ cm3.) Että teknisesti kyse ON tyhjiöstä! Hyvin huomattu tuokin.. 
 
> #¤ 
> Tämä minua kiinnostaisi siis että Plasmalla on Tyhjiön ominaisuudet! 
> 
> terv: J 
--- 
* Joutui CIA/ SUPO hampaisiin ja laittomasti irtisanotuksi 2h sisällä. Koska töissään käsitteli chemitrail 
hankkeisiin liittyviä salaisia esimerkiksi Vaisalassa jemmattuja ilmaston  raportteja.  Kaverilla näyttää 
olevan hallussa salaista dataa, kuten uusimmasta Bolzmann- videostaninkin huomaat. 
 
Tuo säteilypaineen synnyttämä tyhjiö on muuten SUURI salattu mysteeri. Luulin itsekin, että maailman 
kuumin piste löytyisi Mustasta aukosta. Kun etsin asian taustaa videotanoi varten. Mutta mitä viellä! 
Vaikka aukko imuroi ainetta pisteeseensä kuin mikäkin. Mustan aukon lämpötila on täydellisin TYHJIÖ 
mitä tunnetaan!..  
 
 Lämpötila ABSOLUUTTINEN TYHJIÖ! 
 
Tämä on mahdollista VAIN kun aukosta sinkoavat säteilyn paineet. Hawkinin virtuaalisäteilystä lähtien 
ajaa KAIKKI energiaa välittävät elektronit pois. Havainto on mielestäni mykistävä. Tiedätkö, olen AINA 
ihmetellyt, miksi hehkuvan kuumat uraanikapselit veden alla TVO Rh-hallissa  silmiin näyttäytyy. Ei 
oletetun valkohehkuisina, vaan käsittämättömän  supermustina! Ainoa sisältä energiaa ulos syöttävä 
näkyvä ilmiö on TSHERENKOVIN hunnun parveilevat energiaa välittävät elektronit.  
 
http://kuvapilvi.fi/k/yHga.jpg 
[img]http://kuvapilvi.fi/k/yHga.jpg[/img] 
------------ 
 
Suomi 24 foorumi 2015.04 
 
Kadunmies  
Kaasun molekyylien liike noudattaa Maxwellin–Boltzmannin nopeusjakaumaa 
f(v) = 4 \pi \left(\frac{m}{2 \pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} v^{2}e^{-\frac{mv^2}{2kT}} 
 
Tuosta on helppo laskea kaasumolekyylien keskimääräinen nopeus sekä energian ja lämpötilan välinen 
relaatio. Jos asia ei ole vielä kaikille täysin selvä, niin Arto Laurilta voi pyytää lisätietoa asiasta. 
 
* Täähän hieno varmistava kaava on, thank Kadunmies!  
Kuten alustuksessani kertoilin. Yksittäisen atomin lämpötila= liikenopeus suoraan. SUPO tuolla koitti 
vedättää, ettei yksittäisen atomin lämpötilaa muka voisi näin laskea. Mutta tosiaan tämän kaavan 
mukaan 100% varmasti voi!.. Lisäksi molemmilla kaavoilla fissoivan uraanin lämpötila ON 2,3 
miljoonaa, miljoonaa astetta!  
 
Tasoilla jota EI sitten pidättele mikään tunnettu aine maailmassa fission energioita reaktorien sisällä! 
Tämä on jo TOINEN kaava. Joka paljastaa, että 70y ydinvoimasta on systemaattisesti STUK/IAEA 
kaltaiset tahot kertoneet harkittuja laskelmoivia valheitaan. Tasolla johon kukaan maailman 
tiedepiireissä EI ole uskaltanut kyseenalaistusta ennen minua laittaa! 
---------------- 
 
[img][/img] 
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